
قائد حرس حدود عسير يزور الجامعة
اجلامعة،  مدير  معايل  ا�ستقبل 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
ب�����ن ح����م����د ال�������������داود، مب��ك��ت��ب��ه، 
ق��ائ��د ح��ر���س احل�����دود مبنطقة 
مطلق  ب��ن  �سعود  ال��ل��واء  ع�سري، 
ال��ن��وم�����س��ي،  ومت خ���ال ال��ل��ق��اء 
م��ن��اق�����س��ة ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
العامة  وامل��دي��ري��ة  اجلامعة  ب��ن 

حلر�س احلدود.
ت��اأت��ي ه��ذه ال��زي��ارة لتعزير 
اأبرمتها  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون  اتفاقية 
اجل���ام���ع���ة يف وق�����ت ����س���اب���ق م��ع 
باملنطقة،  احل���دود  حر�س  ق��ي��ادة 
بن  للتكامل  حتقيقا  ت��اأت��ي  كما 

خمتلف الأجهزة احلكومية.
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الجامعة تقيم لقاء »كيف أبدأ مع طالبي«
اأقامت وحدة القيا�س والتقومي بكلية الرتبية 
بجامعة امللك خالد لقاء علمي بعنوان »كيف 
اإل��ى م�ساعدة  اأب��داأ مع طابي« وال��ذي يهدف 
ع�سو هيئة التدري�س يف اأن يقدم نف�سه ب�سكل 
واأن  معهم،  لقاء  اأول  يف  لطابه  وفعال  جيد 
لتنفيذ  وا�سحة  طريق  خارطة  معهم  ير�سم 
روح  وينمي  اأهدافه  املقرر مبا يحقق  تدري�س 
التعاون والح��رتام املتبادل بينه وبن طابه 

وبن الطاب بع�سهم ببع�س.
حم��ا���س��رات،  خم�س  ال��ل��ق��اء  ت�سمن  وق��د 
م���وزع���ة ع��ل��ى ي��وم��ن م���ن ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة 
�سباحا وقد مت توزيع ا�ستمارة تقييم للدورة 
الق�سور  اأوج���ه  على  للتعرف  احل�����س��ور  على 
التميز  واأوج��ه  القادمة  اللقاءات  يف  لتافيها 

لتدعيمها.
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الداود يستقبل المستجدين ويرأس اجتماع مجلس الجامعة
رع����ى م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال��داود،  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
الطاب  ا�ستقبال  حفل  املا�سي،  الثنن 
�سوؤون  عمادة  نظمته  ال��ذي  امل�ستجدين، 
ال�����ط�����اب، ب���ح�������س���ور ع�����دد م����ن وك����اء 

اجلامعة وعمداء الكليات.
ال���داود  رح���ب  ب��احل��ف��ل،  كلمته  ويف 
اجل�����دد، متمنيا  وال��ط��ال��ب��ات  ب��ال��ط��اب 
اجلامعة  حر�س  وم��وؤك��دا  التوفيق،  لهم 
الطاب  خدمة  على  من�سوبيها  وجميع 

والطالبات وفق اأعلى امل�ستويات.
ودع������ا م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ال���ط���اب 
التح�سيل  على  اإلى احلر�س  والطالبات 
بالدرا�سة،  اللتحاق  حلظة  من  العلمي 
لف��ت��ا اإل���ى اأه��م��ي��ة الط����اع ع��ل��ى ل��وائ��ح 
للطالب  م��ا  ومعرفة  اجلامعة  واأن��ظ��م��ة 
من حقوق وما عليه من واجبات، م�سريا 
اإل�����ى وج�����ود جم��ال�����س ط��اب��ي��ة ووح����دة 
تدافع عن حقوق جميع طاب وطالبات 

اجلامعة.
م���ن ج��ه��ت��ه  األ���ق���ى ع��م��ي��د ال��ق��ب��ول 
�سعد  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  يف  والت�سجيل 
ب����ن دع���ج���م ك��ل��م��ة دع�����ا ف��ي��ه��ا ال���ط���اب 
اإل����ى م��ت��اب��ع��ة ل���وائ���ح ال���درا����س���ة واأن��ظ��م��ة 
الرحلة  يف  النجاح  ل�سمان  الخ��ت��ب��ارات 

العلمية. 
يف ال�������س���ي���اق، اأك������د ع��م��ي��د ����س���وؤون 
اأن  اآل كا�سي  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل  ال��ط��اب 
توجيهات  من  انطاقا  ياأتي  اللقاء  هذا 
الطاب  لتعريف  معايل مدير اجلامعة 
وال���ط���ال���ب���ات امل�����س��ت��ج��دي��ن ب��اجل��ام��ع��ة 
الأنظمة  اأهم  على  واإطاعهم  وكلياتها، 

اجلامعي،  الطالب  تهم  التي  وال��رام��ج 
وط����رق ال���س��ت��ف��ادة م��ن ك��اف��ة اخل��دم��ات 

التي تقدمها اجلامعة لطابها. 
يف ختام احلفل، مت عقد لقاء مفتوح 
ب���ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وال��ط��اب 
احل���ا����س���ري���ن مت خ���ال���ه ط����رح ال��ع��دي��د 
م��ن الأم����ور ال��ت��ي ت��ه��م ال��ط��اب، ودارت 
الأم��ور  ح��ول  وال�ستف�سارات  املناق�سات 
الأك���ادمي���ي���ة وامل���ال���ي���ة واخل���دم���ي���ة ال��ت��ي 

توفرها اجلامعة.
ع��ق��د جمل�س  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
املا�سي اجتماعه الأول  اجلامعة الثنن 
ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي اجل���دي���د، ح��ي��ث رح��ب 
حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ 
الداود باأع�ساء املجل�س، متمنيا لهم عاما 

درا�سيا حافا بالعطاء.
اأم��ن جمل�س  ا�ستعرا�س  ذل��ك  ت��ا 
اجل��ام��ع��ة، ال��دك��ت��ور ح��م��ود اب���ن م��ب��ارك 
اأب����و ظ��ه��ري، امل��و���س��وع��ات امل���درج���ة على 
جدول الجتماع، ومتت مناق�سة احل�ساب 
-1433 امل���ايل  للعام  للجامعة  اخل��ت��ام��ي 

1434ه� والتو�سية باملوافقة عليه. 
واأو�����س����ح ال���دك���ت���ور اأب�����و ظ��ه��ري اأن 
جدول الأعمال ا�ستمل على جمموعة من 
التو�سية  منها  الأك��ادمي��ي��ة  املو�سوعات 
يف  ج��دي��دة  كليات  افتتاح  على  باملوافقة 
تخ�س  ومو�سوعات  املنطقة،  حمافظات 
اأع�ساء هيئة التدري�س والطاب.  وقال 
اأع�ساء جمل�س اجلامعة  اإط��اع  اأن��ه »مت 
بالتفوي�س  اتخذت  التي  ال��ق��رارات  على 
ال�سيفية  الإج������ازة  خ���ال  امل��ج��ل�����س  ع��ن 

للعام اجلامعي 1433-1434ه�«.

كليات
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����س���ارك اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري �ساحب 
ال�������س���م���و امل���ل���ك���ي الأم��������ري ف��ي�����س��ل ب��ن 
الطاب  اأب��ن��اءه  عبدالعزيز،  ب��ن  خالد 
الأط��ف��ال  جمعية  مركز  يف  والطالبات 
امل���ع���وق���ن ب��امل��ن��ط��ق��ة، ان����ط����اق ال���ع���ام 

الدرا�سي اجلديد.
وك�����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��م��وه ل��دى 
و�سوله اإلى املركز، وكيل اإمارة منطقة 
ع�����س��ري امل�����س��اع��د، ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 
الأطفال  جمعية  مركز  ومدير  عي�سى، 
امل���ع���اق���ن مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، ال��دك��ت��ور 

�سالح احلمادي.
و������س�����دد ����س���م���وه خ������ال زي����ارت����ه 
الوقوف على  بهدف  للمركز  التفقدية 
���س��ري ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ف���ي���ه، على 
التعليمية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  اأه��م��ي��ة 
والطالبات،  ال��ط��اب  لأبنائه  الائقة 

ومراعاة فروق الإمكانيات فيما بينهم، 
ودع����ا ���س��م��وه امل��ع��ل��م��ن وامل��ع��ل��م��ات اإل���ى 
التعليمية  العملية  ���س��ري  م��ن  ال��ت��اأك��د 
اجل��ودة  يحقق  ال���ذي  امل��اأم��ول  بال�سكل 

املطلوبة. 
وق��ال �سموه »�سعدت ب��اأن اأك��ون يف 
امل��ع��اق��ن بن  الأط���ف���ال  م��رك��ز جمعية 
اأب��ن��ائ��ي وب��ن��ات��ي ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات. 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اإل��ى  �سكري  اأق���دم 
ج��م��ع��ي��ة الأط����ف����ال امل���ع���وق���ن ���س��اح��ب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
بن عبدالعزيز، ومدير املركز يف منطقة 

ع�سري الدكتور �سالح احلمادي«.
وجت����ول ���س��م��و اأم����ري ع�����س��ري على 
كافة املرافق التعليمية باملركز، م�ستمعا 
م��ن م��دي��ر امل��رك��ز ���س��رح��ا مف�سا عن 
التعليمية،  والو�سائل  امل�����س��ادر،  غرفة 

الطبية  والعيادة  الدرا�سية،  والف�سول 
ال�سحية لطاب  تقدم اخلدمات  التي 
امل�����رك�����ز، حت����ت اإ������س�����راف ف���ري���ق ط��ب��ي 
م��ت��خ�����س�����س، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى امل�����س��ب��ح 
املركز من  الداخلي املخ�س�س ملن�سوبي 

الطاب والطالبات.
ويف ختام اجلولة، التقطت ال�سور 
التذكارية التي جمعت �سمو الأمري مع 
�سموه �سورة  ت�سلم  ث��م  امل��رك��ز،  اأط��ف��ال 
ت���ذك���اري���ة م����ن م���دي���ر م���رك���ز ج��م��ع��ي��ة 

الأطفال املعوقن.
م����ن ج���ه���ت���ه ق������ال م����دي����ر امل���رك���ز 
�سرف  »لقد  احل��م��ادي  �سالح  ال��دك��ت��ور 
املركز با�ستقبال واهتمام �سموه الكرمي 
ال��ي��وم  اإل����ى الآن، وه���و  اف��ت��ت��اح��ه  م��ن��ذ 
بداية  املعوقن  الأطفال  لي�سارك  معنا 
ع��ام��ه��م ال���درا����س���ي اجل���دي���د يف خ��ط��وة 

رائ����دة م��ن ���س��م��وه ت���دل ع��ل��ى احل��ر���س 
واخلري والإن�سانية التي يتميز بها«.

وت���اب���ع  »اأت����ق����دم ب��ا���س��م��ي وب��ا���س��م 
اأمري  �سمو  اإل��ى  املركز  من�سوبي  جميع 
منطقة ع�سري بجزيل ال�سكر والعرفان 
الكرمية،  �سموه  ورع��اي��ة  اه��ت��م��ام  على 
الدرا�سي  العام  انطاقة  على  ووقوفه 
اجل��دي��د يف امل��رك��ز م��ع اأب��ن��ائ��ه الطاب 

والطالبات«.
الق�سم  م��دي��رة  رفعت  ال�سياق،  يف 
التعليمي باملركز، الأ�ستاذة منى �سعايف، 
اأمري  �سمو  اإل��ى  والعرفان  ال�سكر  اآي��ات 
منطقة ع�سري »على دعمه غري املحدود 
الذي يقدمه �سموه للمركز منذ اإن�سائه 
الإح�سا�س  م��ن  ينبع  وذل���ك  الآن.  اإل���ى 
الإن�ساين الذي نلم�سه دوما من �سموه 

الكرمي«.

بمناسبة العام الدراسي الجديد..
أمير عسير يتفقد مركز األطفال المعاقين

صحةتعليمالوطنثقافة

أدبي أبها« يؤجل 
ملتقاه إلى محرم 

 اأعلن نادي اأبها الأدبي، تاأجيل موعد 
تنظيم ملتقاه »الهوية والأدب« الذي 
كان مقررا عقده يف ذي القعدة املقبل. 
وقال رئي�س النادي، الدكتور اأحمد اآل 
كثافة  ه��و  ال��ت��اأج��ي��ل  �سبب  اإن  م��ري��ع، 
الفعاليات الثقافية والأدبية املتزامنة 
وكذلك  للملتقى،  ال�سابق  املوعد  مع 
منا�سبة اليوم الوطني. واأ�ساف »�سوف 
يكون موعد امللتقى اإن �ساء اهلل يف الفرتة 

من 16-18 حمرم 1435ه�.

بيشة تناقش برامج 
االحتفال باليوم الوطني

ان��ع��ق��د مب��ح��اف��ظ��ة ب��ي�����س��ة اج��ت��م��اع 
الوطني  باليوم  الحتفال  ملناق�سة 
ال���������83، ح���ي���ث ����س���ّل���ط امل��ج��ت��م��ع��ون 
ال���������س����وء ع����ل����ى ال������رام������ج ال���ت���ي 
ملواكبة  املحافظة  اإدارة  �ستنفذها 

احلدث.
 وت�������س���ت���م���ل ال������رام������ج ال���ت���ي 
اأع���دت���ه���ا امل���ح���اف���ظ���ة ل��اح��ت��ف��ال، 
علىعدة فعاليات واأن�سطة احتفاًل 

بهذا اليوم الغايل علينا.

شخصيات كرتونية 
تستقبل طالب المدارس

يف خطوة اأ�سفت مزيدا من املرح على 
اجلو املدر�سي، وظف عدد من املدار�س 
ب��داي��ة  مب��ن��ا���س��ب��ة  ع�����س��ري،  منطقة  يف 
ال��درا���س��ي اجل��دي��د، �سخ�سيات  ال��ع��ام 
كرتونية ل�ستقبال تاميذ وتلميذات 

ال�سف الأول البتدائي.
بن  حبيب  مدر�سة  اإدارة  وقامت 
راقية  ومقاعد  ط���اولت  بتهيئة  زي��د 
التاميذ  املدر�سة، ل�ستقبال  فناء  يف 

امل�ستجدين.

إنجاز عمليتين نوعيتين  
بمستشفى عسير 

ن��وع��ه��ا على  الأول����ى م��ن  يف �سابقة ه��ي 
على  وال��راب��ع��ة  ال�سحة،  وزارة  م�ستوى 
عمليتن  اإجن�����از  مت  امل��م��ل��ك��ة،  م�����س��ت��وى 
نوعيتن يف ال�سريان الكلوي، مب�ست�سفى 
ع�سري املركزي. ومتت العمليتان بتقنية 
»ك����ي اأع�������س���اب ال�������س���ري���ان« ع���ن ط��ري��ق 
بالنجاح.   وتكللتا  الفخذية،  الق�سطرة 
للمر�سى  ح���ا  ال��ط��ري��ق��ة  ه����ذه  وت���ع���د 
ال�سغط غري  ارتفاع  الذين يعانون من 

امل�ستجيب للعاج الدوائي.

لقطات

سلطان بن سلمان يشكر القيادة 
على برنامج »الوصول الشامل«

رفع رئي�س املجل�س التن�سيقي للجمعيات اخلريية املعنية بخدمات املعاقن، 
رئي�س جمل�س  الإعاقة،  �سلمان لأبحاث  الأمري  اأمناء مركز  رئي�س جمل�س 
�سلمان بن عبدالعزيز،  �سلطان بن  الأمري  املعوقن،  الأطفال  اإدارة جمعية 
�سكره خلادم احلرمن ال�سريفن امللك عبداهلل بن عبد العزيز، وويل العهد 
الأم��ري  ملركز  الأع��ل��ى  الرئي�س  ال��دف��اع،  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
�سلمان لأبحاث الإعاقة، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز، 
على  ال�سامل  الو�سول  لرنامج  ال��ك��رمي  ال�سامي  الأم���ر  ���س��دور  مبنا�سبة 

امل�ستوى الوطني.
واهتمام  رعاية  احلكومة من  توليه  ملا  ياأتي جت�سيدا  ذل��ك  اإن  وق��ال: 
هذا  م��ن  املنتفعن  املجتمع  فئات  ولبقية  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�سخا�س  لفئة 
التقدير والع��ت��زاز من  ببالغ  الأم��ر حظي  اأن هذا  اإل��ى  الرنامج«، م�سريا 

مواطني هذه الباد ب�سفة عامة، واملعاقن ب�سفة خا�سة.

توفير احتياجات  مواسم الحج 
والعمرة من الدم.. محليا

اأكد امل�سرف العام على املختر الإقليمي، مدير اإدارة املخترات وبنوك الدم 
يف اإدارة ال�سحة بجدة، ا�ست�ساري اأمرا�س الدم، الدكتور �سعيد العمودي اأن 
القدرة على  ال��دم من اخل��ارج، و»لديها  با�سترياد وح��دات  اململكة ل ت�سمح 

توفريها حمليا«.
وقال »اإن الحتياج للدم يف موا�سم احلج والعمرة يف اململكة تتم تغطيته 
عن طريق تعاون جميع مراكز الدم يف مناطق اململكة التي تر�سل وحداتها 
اإل��ى البنك املركزي يف  اإل��ى بنك ال��دم يف ج��دة، وهو ب��دوره يقوم بتحويلها 
مكة«. واأ�سار اإلى اأن الوزارة حتدد الحتياج لوحدات الدم املطلوب توفريها، 
البازما،  الدموية،  ال�سفائح  الأح��م��ر،  )ال��دم  العمودي:  ح�سب  وت�سمل، 
اأن توفري كميات كبرية من وح��دات الدم تتم عن  الرا�سب الثلجي(. وبن 
بالدم  املترعن  اأع��داد  واأن  وامل��راك��ز،  العامة  الأم��اك��ن  طريق احلمات يف 
توفرها خم�سة  دم  وح��دة   300 اإل��ى  �سهريا  ت�سل  والعمرة  احل��ج  موا�سم  يف 

م�ست�سفيات كرى يف املحافظة.

»الخدمة المدنية«: 
إجازة األضحى.. 11 يوما

ببداية  تبداأ  املبارك  الأ�سحى  عيد  اإج��ازة  اأن  املدنية  اخلدمة  وزارة  اأعلنت 
من  ع�سر  اخلام�س  ال��ي��وم  بنهاية  وتنتهي  احلجة  ذي  م��ن  اخلام�س  ال��ي��وم 
ال�سهر نف�سه. واأو�سحت الوزارة اأن اإجازة عيد الأ�سحى املبارك للعام احلايل  
تبداأ بنهاية دوام يوم الأربعاء الرابع من ذي احلجة،  على اأن يتم ا�ستئناف 
التوقيت  اأن  ي��ذك��ر  ال����16 م��ن ذي احل��ج��ة.  الإج����ازة ، الث��ن��ن  العمل عقب 
املذكور ي�ستند اإلى املادة ال�سابعة من لئحة الإجازات ال�سادرة بقرار جمل�س 

اخلدمة املدنية ذي الرقم )1037/1( بتاريخ 1426/2/16ه�.
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املن�سرم،  العام  بداية  اإل��ى  ال��ذاك��رة  تعود  بنا  اجلامعي،  العام  ه��ذا  مطلع  يف 
قفزات  م��ن  اجل��ام��ع��ة  من�سوبو  حققه  م��ا  على  �سبحانه  هلل  بال�سكر   فنلهج 
الباد  ه��ذه  قائد  من  حم��دود  بدعم  غري  امل�ستويات،  جميع  على  تطويرية 
عهده  ويل  و�سمو  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم 
الأمن و�سمو النائب الثاين حفظهم اهلل، ورعاية م�ستمرة من اأمرينا املحبوب 
اأم��ري منطقة  العزيز  الأم��ري في�سل بن خالد بن عبد  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
ع�سري وفقه اهلل، ومتابعة دائمة من معايل وزير التعلم العايل ومعايل نائبه.

يف العام املا�سي ت�سدرت جامعتنا، بف�سل اهلل ثم بف�سل جهود من�سوبي 
اجل��وائ��ز  ع��دد  ال�سعودية يف  اجل��ام��ع��ات  م��ن  اجل��ام��ع��ة ومت��ي��زه��م،  مثياتها 
وح�سلت  الإل��ك��رتوين،  التعلم  جمال  يف  ح�سدتها  التي  واخلليجية  الوطنية 
املقام  مبوافقة  اجلامعة  وحظيت  املفتاحة،  ج��ائ��زة  على  »اآف����اق«  �سحيفتها 
واأربعة  باجلامعة  جديدة  وبحثية  علمية  مراكز  ثاثة  افتتاح  على  ال�سامي 
للطب  وكلية  بتنومة  والآداب  للعلوم  اإح��داه��ا  كليات  وث��اث  علمية  اأق�����س��ام 
ال�سوؤون  يف  متخ�س�سة  جديدة  للجامعة  ووكالة  ببي�سة،  للهند�سة  واأخ��رى 
التعليمية، وعمادة ل�سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفن، ومت توقيع عدد 

من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من اجلهات الوطنية والدولية.
 كما ابتهجت اجلامعة باإعان احت�سان اجلامعة لكر�سي الأمري في�سل 
بن خالد لق�سايا ال�سباب ودعمه بخم�سة ماين ريال، وعلى �سعيد البحث 
العلمي مت زيادة دعم ميزانية البحث العلمي بن�سبة 30% عن العام الذي قبله 
يف  البحثية  امل��راك��ز  من  ع��دد  كاأكر  بحثيا  مركزا   26 اجلامعة  ل��دى  واأ�سبح 

جامعة �سعودية. كما تو�سعت اجلامعة يف برامج الدرا�سات العليا كما ونوعا.
وفيما يتعلق بخدمة املجتمع، فقد تعددت ن�ساطات اجلامعة وم�ساركاتها 
املجتمعية، فبالإ�سافة اإلى الدورات والرامج التدريبية التي تقدمها عمادة 

خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر طوال العام.
ك��رن��ام��ج  ن��وع��ي  ب���رام���ج جمتمعية ذات مت��ي��ز  ق��دم��ت اجل��ام��ع��ة  ف��ق��د 
اإلى  واإمكاناتها  اجلامعة  خ��رات  نقل  ال��ذي  جمتمعي«  خدمة  يف  »جامعتي 
قرى ومراكز نائية يف تهامة قحطان يف �سابقة جلامعتنا الرائدة، واملهرجان 
ال�سيفي الأول للجامعة والذي حظي باإعجاب اأهايل وم�سطايف املنطقة وهلل 
اأنكم  الكثري مما ي�سعب �سرده هنا، لكني على يقن من  احلمد، وغري ذلك 

تتابعونه وتفخرون به.
بع�سها  زال  ل  املن�سرم  ال��ع��ام  لتحقيقها  تطلعنا  ال��ت��ي  طموحاتنا  اإن 
م�ستمرا معنا، ونحن يف جامعة امللك خالد وكفريق عمل ي�سرتك فيه ع�سو 
الأكادميي اجلديد  يكون عامنا  اأن  والطالب نرجو  واملوظف  التدري�س  هيئة 

اأكرث اإبداعا واإجنازا.
اأن فريقا ي�سم هذه الكوكبة من اخلراء والعلماء  اأ�سك مطلقا يف  ول 
اأمرهم  وولة  ووطنهم  دينهم  خلدمة  املتحم�سن  العلم  وطلبة  والباحثن 

�سيحققون ما ي�سبون اإليه باإذن اهلل.
اإن جامعتكم الرائدة تتطلع يف هذا العام اإن �ساء اهلل اإلى بذل مزيد من 
اجلهد لتح�سن العملية التدري�سية والبحثية، وا�ستقطاب املزيد من اأع�ساء 
هيئة التدري�س املتميزين، ودعم تطبيقات اجلودة والتطوير امل�ستمر، وتنمية 
ل��دى من�سوبي اجلامعة من خ��ال عقد م��وؤمت��رات دولية ولقاءات  اخل��رات 
حملية يف تخ�س�سات علمية متنوعة، كما تطمح اجلامعة اإلى تعزيز ال�سراكة 
التعلم  وتعزز  املوهبة  تنمي  طابية  ون�ساطات  برامج  خ��ال  من  الطابية 

وتبني ال�سخ�سية املعتدلة.
 و�سنعمل جميعاً بحول اهلل من اأجل ال�ستفادة من قدرات اجلامعة املالية 
والب�سرية لزيادة خمرجاتها البحثية وحتويلها اإلى منتجات معرفية، كما لن 
تتوقف اجلامعة عن ممار�سة دورها املهم يف خدمة جمتمعها وبناء �سراكاتها 
اإليها  نتطلع  تنمية م�ستدامة  اأجل حتقيق  موؤ�س�ساته من  ال�سرتاتيجية مع 
دعم م�ساعف وجهد حثيث  البنات  و�سطر  لفروع اجلامعة  و�سيكون  جميعا، 
حتى ت�ستقل بكياناتها الأكادميية، وبنهاية هذا العام اجلامعي اجلديد نتطلع 
اإلى  مدينتنا اجلامعية اجلديدة  اإلى بدء خطط النتقال التدريجي  جميعا 

بالفرعاء اإن �ساء اهلل.

رؤية

إنجازات مستمرة

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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في حفل اسـتقبال أعضاء التدريس الجدد..
مدير الجامعة يدعو لاللتزام بأنظمة المملكة

علي آل سعيد

دع��ا م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
اللتزام  اإل��ى  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
ب��اأن��ظ��م��ة وت���وج���ه���ات امل��م��ل��ك��ة، وع���دم 
حاثا  ال�سيا�سية،  امل�سائل  يف  اخلو�س 
العملية  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  ع��ل��ى  اإي���اه���م 

التعليمية. 
واأو����س���ح ال�����داود خ���ال رع��اي��ت��ه 
حفل ا�ستقبال اأع�ساء هيئة التدري�س 
اجل���دد، ال���ذي اأق��ام��ت��ه ع��م��ادة ���س��وؤون 
وامل��وظ��ف��ن،  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 
م�ستويات  اإل���ى  و���س��ل��ت  اجل��ام��ع��ة  اأن 
م�������س���رف���ة يف ����س���ت���ى امل�����ج�����الت ع��ل��ى 

م�سيفا  والعاملي،  املحلي  امل�ستوىين 
»املحك  هو  التدري�س  هيئة  ع�سو  اأن 
ال��رئ��ي�����س يف دف���ع ه���ذا ال��ت��ق��دم وه��ذا 
التميز بخلقه وح�سن تعامله وعلمه؛ 

لأنه قدوة«.
واأو����س���ى ال������داود اأع�����س��اء هيئة 
ال��ت��دري�����س ب��ب��ذل ك��ل اجل��ه��ود »حتى 
وننه�س  م�سريتها  اجلامعة  توا�سل 
و�سدد  ال��غ��ايل«،  ال��وط��ن  بهذا  جميعا 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال�����ت�����زام ع�������س���و ه��ي��ئ��ة 
اململكة،  وتوجهات  باأنظمة  التدري�س 
وع����دم اخل���و����س ف��ي��م��ا ي��خ��ال��ف ه��ذه 

التوجهات.
ال�������داود » اجل���ام���ع���ة تعد  وق�����ال 
ولها  ال�سعودية  اجلامعات  اأك��ر  م��ن 

هذا  يف  الثابتة  ر�سالتها  احلمد  وهلل 
احلرمن  خ��ادم  بقيادة  املعطاء  البلد 
نائبه  و���س��م��و  اهلل  حفظه  ال�سريفن 
وويل عهده حفظه اهلل و�سمو النائب 
اأن اجل��ام��ع��ة   اإل����ى  ال����ث����اين«، م�����س��ريا 
اأم��ري  م��ن  م�ستمرة  مبتابعة  حت��ظ��ى 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع�سري  منطقة 
الأم������ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن عبد 

العزيز حفظه اهلل.
م���ن ج��ه��ت��ه رح���ب ع��م��ي��د ���س��وؤون 
ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ن  اأع�����س��اء هيئة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن ه��ادي 
التدري�س  هيئة  باأع�ساء  القحطاين 
اجلدد، متمنيا لهم التوفيق والإ�سهام 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ع���م���ل���ي���ة  ت���ط���وي���ر  يف 

وال���ب���ح���ث���ي���ة ب���اجل���ام���ع���ة، ك���م���ا ث��ّم��ن 
والإدارات  امل�ساندة  العمادات  م�ساركة 
املتعددة يف اإقامة الرامج التعريفية، 
واملطبوعات  الكتيبات  وتوزيع  واإعداد 
اخلدمات  حجم  تو�سح  التي  املتعددة 

املقدمة ملن�سوبي اجلامعة. 
عرو�سا  �سهد  ق��د  احل��ف��ل  وك���ان 
اأنظمة وقوانن اجلامعة يف عدد  عن 
ت��ه��م ع�سو هيئة  ال��ت��ي  امل��ج��الت  م��ن 
التعليم  جم��ال  يف  خا�سة  التدري�س، 
الإل���ك���رتوين وال���رام���ج الأك��ادمي��ي��ة 
والإداري������ة، اإ���س��اف��ة اإل���ى ع��ر���س فيلم 
ت��ع��ري��ف��ي ع���ن اجل���ام���ع���ة م���ن اإع�����داد 
ال��ع��ام��ة  ل��ل��ع��اق��ات  ال��ع��ام��ة  الإدارة 

والإعام.
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احتفال امل�ستجدين جممع خمي�س م�سيط 1 / جممع خمي�س م�سيط 2 

بي�سة + حمايل العلوم الطبية التطبيقية    

بدء القبول يف دبلوم الرتبية العام للطالبات بالنما�س

معر�س الكتاب الطبي الثالث ع�سر  - كلية الطب 

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

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

احتفال امل�ستجدين الدارة والقت�ساد بابها 

احتفالت اجلامعة باليوم الوطني  

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

املوؤمتر الول للعلوم ال�سدرية  

املوؤمتر ال�سعودي الأول للن�سر العلمي

موؤمتر موؤ�س�سات التامن واملهن الإكتوارية يف اململكة العربية ال�سعودية

الحد 1434/11/2ه�

من الحد 2-11 /1434/11ه� 

الثنن 3-16 ذو القعدة 1434ه�

الثنن 1434/11/3ه�

الثنن 1434/11/3ه� 

الثاثاء 1434/11/4ه� 

الثاثاء 1434/11/18ه�

25-27 ذو احلجة 1434ه�

23-24 حمرم 1435ه�

27-29/ربيع الول/1435ه�

7-9 جمادى الثاين 1435ه� 

10 �سباحا

10.15 �سباحا

11 �سباحا 

10 �سباحا 

10 �سباحا

الوقتالتاريخالفعالية
مفكرة الجامعة

علي آل سعيد 

وج���ه م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، الأ���س��ت��اذ 
ال��داود،  حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور 
الدرا�سات  برامج  بتنفيذ  املعنية  الكليات 
العليا، بقبول طالب وطالبات االحتياط 
يف ب����رام����ج ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا مل��رح��ل��ة 
امل��اج�����س��ت��ري، ال��ت��ي ط��رح��ت��ه��ا اجل��ام��ع��ة، 
�سباحيا  ب��رن��اجم��ا   44 ع��دده��ا  وال��ب��ال��غ 

وم�سائيا.
تقريرا  تلقيه  بعد  ال���داود  واأو���س��ى 
ع����ن ن���ت���ائ���ج ال���ق���ب���ول م����ن ق���ب���ل ع���م���ادة 
الدرا�سات العليا، برفع كامل الحتياجات 
على  املقيدين  الطلبة  لقبول  ال��ازم��ة 
قائمة االحتياط، موؤكدا اأهمية ا�ستيعاب 
الفر�سة  واإت���اح���ة  املنطقة  وب��ن��ات  اأب��ن��اء 
كما  ال��ع��ايل،  تعليمهم  ا�ستكمال  يف  لهم 
وامل�ساواة بن  العدل  ���س��رورة   �سدد على 

املتقدمن.
واأو����س���ح ال����داود اأن اجل��ام��ع��ة  تعد 
م���ن اأك�����ر اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة ال��ت��ي 
املتقدمن  م��ن  ك��ب��رية  اأع����دادا  ت�ستوعب 
لرامج الدرا�سات العليا، »حيث مت العام 
احل����ايل ق��ب��ول م���ا ي���ق���ارب 2000 ط��ال��ب 
وطالبة، موؤكدا حر�س القيادة الر�سيدة 
على توفري بيئة تعليمية عالية منا�سبة 
اأكد  جانبه  من  اململكة.   و�سابات  ل�سباب 
ع��م��ي��د ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ال��دك��ت��ور عبد 
اهلل بن �سعد العمري اأن العمادة توا�سل 
ع��م��ل��ه��ا ل��ي��ا ون���ه���ارا ب���ن���اًء ع��ل��ى توجيه 
معايل مدير اجلامعة، اآخذة يف العتبار 
كليات  قبل  م��ن  امل��ح��ددة  املتاحة  املقاعد 
اجلامعة للبنن والبنات. وقال اإن عملية 
الرت�سيح تتم وفق �سروط حمددة واآلية 

وا�سحة مت اإعانها �سابقا.

بعد الموافقة على 2000 مستجد بالدراسات العليا

الداود يوجه بقبول احتياطيي الماجستير

»اللغات والترجمة« 
تستقبل أعضاء 
التدريس الجدد

نظمت كلية اللغات والرتجمة باجلامعة، 
م������وؤخ������را، ح���ف���ل ا����س���ت���ق���ب���ال لأع�������س���اء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س اجل����دد ب��ال��ك��ل��ي��ة ج��رى 
واأنظمتها  ب��اجل��ام��ع��ة  تعريفهم  خ��ال��ه 

الأكادميية.
عبد  الدكتور  الكلية،  ورح��ب عميد 
باملدر�سن  احلفل،  خ��ال  ملهي،  اآل  اهلل 
التي  الر�سالة  اأهمية  لهم  مبينا  اجل��دد، 
ي��وؤدون��ه��ا، م�����س��ي��دا ب���ال���دور ال���ذي تبذله 
وطالباتها  طابها  خ��دم��ة  يف  اجل��ام��ع��ة 

خلدمة الدين والوطن.

ملف صحفي 
إلكتروني لمنسوبي 

الجامعة
بداأت الإدارة العامة للعاقات والإعام 
ب����اجل����ام����ع����ة اإ��������س�������دار م����ل����ف ���س��ح��ف��ي 
اإلكرتوين ير�سل لكل من�سوبي اجلامعة 

مطلع كل اأ�سبوع.
وتعد هذه اخلطوة، ح�سب م�سادر 
تتيح  ب��ادرة  العامة،  العاقات  اإدارة  من 
لأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ن 
الط������اع ع��ل��ى م���ا ي��ن�����س��ر يف ال�����س��ح��ف 
املحلية عن اجلامعة ون�ساطاتها خا�سة 
وما  ع��ام��ة،  اململكة  يف  ال��ع��ايل  والتعليم 
حتققه اجلامعات من اإجنازات يف جميع 

امل�ستويات.



أخبار الجامعة

نعم.. وال..

ال��ق��راءة غ��ذاء الفكر، نعم  ن��ق��راأ.  »اق���راأ« ولكننا ل  اأم��ة  نعم نحن 
القراءة غذاء للعقل، وتنمية للقدرات الفكرية، واإثراء ملا ميتلكه 
ال��ف��رد م��ن ث���روة ل��غ��وي��ة، فنعم ل��ل��ق��راءة ال��ه��ادف��ة، ون��ع��م للقراءة 
املوجهة والنافعة، ول للعزوف عن القراءة، ول للقراءة التي ل تتم 
اإلى الق�ساء  ال�ستفادة منها، ول للقراءة التي يهدف الفرد منها 
الثقافة،  م�ستوى  زي���ادة  بهدف  للقراءة  ونعم  ال��ف��راغ،  وق��ت  على 

واملعرفة والطاع.
 نعم لزيادة الوقت املخ�س�س للقراءة، ونعم لا�ستمتاع بالقراءة، 
لزيادة  متخ�س�سة  ق��راءة  هناك  نعم  منه،  ي�ستفاد  ل  ما  لقراءة  ول 
تخ�س�سية  ثقافة  وت��ك��وي��ن  فيه  وال��ت��و���س��ع  التخ�س�س  م��ن  التمكن 
وا�سعة، وهناك قراءة عامة تهدف اإلى زيادة م�ستوى الثقافة العامة.

فال�سخ�س الذي يقراأ كثريا وي�ستفيد مما يقراأ جتده متحدثا 
والوعي  املنطقية  بنوع من  الأم��ور  مناق�سة  ق��درة على  ولديه  جيدا 

والإدراك.
بن  للجمع  اجلامعية  ال��درا���س��ة  مرحلة  م��ن  لا�ستفادة  نعم   
املرحلة  هذه  يف  للتفريط  ول  العامة،  والقراءة  املتخ�س�سة  القراءة 
كلية،  كل  يف  املتخ�س�سة  للقراءة  ن��اد  لإن�ساء  ونعم  تعو�س،  ل  التي 
اآخر للقراءة العامة يف مكتبات اجلامعة،  وت�سرف عليه الكلية، وناد 
جزء  وتخ�سي�س  الوقت  لتنظيم  ونعم  املكتبات،  عمادة  عليه  ت�سرف 

منه للقراءة النافعة.
 القراءة نافذة يطل منها القارئ على العامل، لذا يجب اأن تكون 
الثقافة  املنا�سب، وتكون رافدا لتنمية  بالقدر  النافذة مفتوحة  هذه 

اخلا�سة والعامة.
 نعم نحن بحاجة لدرا�سة موجهة للتعرف على اأ�سباب العزوف 
عن القراءة، ونعم ليتولى الطاب تنفيذها حتت اإ�سراف ق�سم اللغة 
العربية يف كلية العلوم الإن�سانية، ومن ثم تعر�س نتائج هذه الدرا�سة 
على من�سوبي اجلامعة وين�سر ملخ�س واف لها يف �سحيفة »اآفاق«.  

* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

نحن والقراءة

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

آفاق الجامعة  |  العدد 86  |  2 ذو القعدة 1434  |  8 سبتمبر 2013

احمد العياف 

الأ�ستاذ  اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  رف��ع 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
ملقام  والم��ت��ن��ان  ال�سكر  اآي���ات  اأ���س��م��ى 
ال�����س��ري��ف��ن، رئي�س  خ����ادم احل��رم��ن 
جم��ل�����س ال�����������وزراء، رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، امل��ل��ك ع���ب���داهلل بن 
الكرمية  موافقته  على  عبدالعزيز، 

ت�����س��ك��ل اإ����س���اف���ة م��ه��م��ة يف م��ن��ظ��وم��ة 
العمل الإداري والتنظيمي باجلامعة 

واأو�سح  اأن اجلامعة ا�ستطاعت، 
ب��ت��وف��ي��ق م���ن اهلل ودع�����م ���س��خ��ي من 
خادم احلرمن ال�سريفن و�سمو ويل 
ومتابعة  الثاين  النائب  و�سمو  عهده 
اأم���ري منطقة  �سمو  ق��ب��ل  م��ن  دائ��م��ة 
على  واإدارات��ه��ا  عماداتها  بناء  ع�سري، 
وتعزيزها  اجل���ودة،  موا�سفات  اأع��ل��ى 

يف  العايل  التعليم  جمل�س  ق��رار  على 
�سوؤون  باإن�ساء عمادة  ال�) 73(  جل�سته 
ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ن  اأع�����س��اء هيئة 

باجلامعة.
وق����ال ال�����داود اإن ه���ذه امل��واف��ق��ة 
تاأتي يف اإطار دعمه، حفظه اهلل ورعاه، 
ت�ستطيع  حتى  ال�سعودية  للجامعات 
وهياكلها  الأ���س��ا���س��ي��ة  بنيتها  اإك���م���ال 
الإداري��ة، م�سريا اإلى اأن هذه العمادة 

الإداري������ة  ال����ق����درات  ذات  ب���ال���ق���ي���ادات 
العالية والكفاءات الب�سرية املتميزة.

اجلامعة  احتياجات  اأن  واأ���س��اف 
مت ت��وف��ريه��ا مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع اأح��دث 
النظم املتبعة يف اأعرق اجلامعات، مما 
اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  من  ميكنها 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل���ل���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات 
العلمي  البحث  عمليات  يف  والإ�سهام 

وخدمة املجتمع.

بعد الموافقة السامية على إنشائها..

مدير الجامعة: عمادة شؤون التدريس
والموظفين إضافة مهمة للجامعة

علي آل سعيد 

مكثفة  ا���س��ت��ع��دادات  اجل��ام��ع��ة  ت�سهد 
لإق�������ام�������ة ع��������دد م������ن ال���ن�������س���اط���ات 
والفعاليات مبنا�سبة الحتفال باليوم 
الوطني ال���83 ال��ذي يوافق ال���17 من 

ذي القعدة املقبل.
و���س��رح م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
حمد ال��داود باأن ما ت�سهده اجلامعة 
بالذكرى  لاحتفال  ا�ستعدادات  من 
حر�سا  ي��اأت��ي  اململكة،  لتوحيد  ال����83 
منها على امل�ساركة يف كافة املنا�سبات 
الوطنية، وا�ستجابة لتوجيهات اأمري 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع�سري 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 

أحمد العياف 

والتقدير، وجه  بال�سكر  قوبلت  بادرة  يف 
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد 
الداود، ر�سالة عر الريد الإلكرتوين، 
اإي��اه��م  مهنئا  اجل��ام��ع��ة،  من�سوبي  اإل���ى 
مب��ن��ا���س��ب��ة ان����ط����اق ال����ع����ام ال���درا����س���ي 
اجلديد، ومتمنيا لهم التوفيق وال�سداد.

وت�����س��م��ن��ت ال��ر���س��ال��ة ا���س��ت��ع��را���س��ا 
العام  اجلامعة خال  ملا حققته  موجزا 
امل��ن�����س��رم م��ن اإجن������ازات، »ح��ي��ث حظيت 
ب��امل��واف��ق��ة ال��ك��رمي��ة م���ن ل���دن ال��ق��ي��ادة 
الر�سيدة على عدة قرارات تطويرية كان 
اإن�ساء ثاث كليات جديدة  اأبرزها:  من 
والأق�����س��ام  البحثية  امل���راك���ز  م��ن  وع���دد 
العلمية والعمادات امل�ساندة، كما �سهدت 
اجل��ام��ع��ة ت��و���س��ع��ا ك��ب��ريا يف ال��ق��ب��ول يف 
والبكالوريو�س،  العليا  الدرا�سات  برامج 
وب���رز  ب�سكل لف���ت  ح��راك��ه��ا املجتمعي 
من خال عدد من الرامج وال�سراكات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال����ت����ي لق������ت ا���س��ت��ح�����س��ان 
اجلميع وكان اآخرها مهرجان اجلامعة 

وال��ت��ي ت��وؤك��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل�����س��ارك��ة 
ال��ف��اع��ل��ة وامل��ت��م��ي��زة مب���ا ي��ل��ي��ق ب��ه��ذه 

املنا�سبة الغالية على اجلميع.
وق���ال »اإن ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ميثل 
وال�سعب  القيادة  بن  تاحميا  يوما 
ح��ي��ث ن��ت��ذك��ر ف��ي��ه م���ا ق����ام ب���ه امل��ل��ك 
ورج��ال��ه  ث���راه  اهلل  طيب  عبدالعزيز 
م���ن ج���ه���ود ل��ت��وح��ي��د ���س��م��ل امل��م��ل��ك��ة 
مباء  كتبت  بطولت  من  قدموه  وما 

الذهب«.
واأ�ساف » اإن املواطن عندما يرى 
ال��ت��ي حتققت على  الإجن������ازات  ه���ذه 
امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����س��ع��د  جميع 
وال����دول����ي����ة ي������درك اجل���ه���د امل���ب���ذول 
م��ن قبل ق��ي��ادة ه��ذا ال��وط��ن ال��غ��ايل، 
ويدرك ما قدموه من اأعمال اأ�سهمت 

ع��ددا من  فيه  ال��ذي ح�سدت  ال�سيفي، 
اجلوائز الوطنية والدولية«. 

ر����س���ال���ت���ه  ال�������������داود يف  وت������ط������رق 
الإل��ك��رتون��ي��ة اإل����ى م��ام��ح ال��ت��وج��ه��ات 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة خ�����ال ال���ع���ام 
اجلديد، ملخ�سا اإياها يف حماور منها: 
العملية  لتح�سن  اجل���ه���ود  م�����س��اع��ف��ة 
التدري�سية والبحثية، وا�ستقطاب املزيد 
املتميزين،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من 
ودع�����م ت��ط��ب��ي��ق��ات اجل������ودة وال��ت��ط��وي��ر 
امل�����س��ت��م��ر، وت��ن��م��ي��ة خ�����رات م��ن�����س��وب��ي 
اجل���ام���ع���ة م���ن خ����ال ع��ق��د م���وؤمت���رات 
تخ�س�سات  يف  حملية  ول��ق��اءات  دول��ي��ة 
ع��ل��م��ي��ة م��ت��ن��وع��ة، اإ����س���اف���ة اإل�����ى ت��ع��زي��ز 
ال�����س��راك��ة ال��ط��اب��ي��ة م��ن خ���ال ب��رام��ج 
ت��ن��م��ي امل���وه���ب���ة وت���ع���زز ال��ت��ع��ل��م وت��ب��ن��ي 
من  وال���س��ت��ف��ادة  امل��ع��ت��دل��ة،  ال�سخ�سية 
قدرات اجلامعة املالية والب�سرية لزيادة 
خم��رج��ات��ه��ا ال��ب��ح��ث��ي��ة وحت��وي��ل��ه��ا اإل���ى 

منتجات معرفية.
واأكد الداود يف ر�سالته اأن اجلامعة 
ل��ن ت��ت��وق��ف ع��ن مم��ار���س��ة دوره����ا املهم 

يف رفعة اململكة وعلو �ساأنها«.
ال��ب��ن��اء  اأن م�����س��رية  اإل�����ى  ول���ف���ت 
اململكة  �سهدتها  التي  والإ���س��اح��ات 
ث��راه،  اهلل  امل��وؤ���س�����س، طيب  عهد  منذ 
واإلى عهد خادم احلرمن ال�سريفن، 
ال���ب���اد م��رح��ل��ة  اأدخ���ل���ت  اأي������ده اهلل، 

علي آل سعيد 

عدد  بذلك  لريتفع  م�ستجدين،  وطالبات  ط��اب   19509 نحو  اجلامعة  ا�ستقبلت 
األ��ف طالب وطالبة يف خمتلف ال��درج��ات العلمية  اإل��ى ح��وايل 71  ط��اب اجلامعة 
بكليات اجلامعة داخل وخارج مدينة اأبها. واأو�سح عميد القبول والت�سجيل الدكتور 
�سعد حممد بن دعجم اأن عمادة القبول والت�سجيل اأنهت الت�سجيل الآيل جلداول 

الطاب والطالبات، متمنيا لهم التوفيق وعاما درا�سيا مكلا بالنجاح.
واأكد بن دعجم اأن عمادة القبول والت�سجيل على اأمت ال�ستعداد لتقدمي العون 

وامل�ساعدة للطاب والطالبات، واإتاحة كل ما ي�سهم يف ت�سهيل مهمتهم الدرا�سية.

استعدادت لالحتفال 
باليوم الوطني

ج���دي���دة يف م�����س��رية ال��ب��ن��اء وال��ن��م��اء 
برامج  واأن  والتعلم،  التعليم  ودع���م 
اململكة متيزت بتمحورها  التنمية يف 
ح����ول الإن�������س���ان ال�������س���ع���ودي وب��ن��ائ��ه 
وت�سييد م�ستقبل زاهر له ولاأجيال 

القادمة.

71 ألفا على مقاعد
الدراسة بالجامعة 

هنأهم بانطالق الدراسة وشرح خطط العام الجديد

الداود يخاطب منسوبي الجامعة
ببريد إلكتروني

�سراكاتها  وب��ن��اء  جمتمعها  خ��دم��ة  يف 
اأجل  من  موؤ�س�ساته  مع  ال�سرتاتيجية 
اأن  اإل��ى  لفتا  م�ستدامة،  تنمية  حتقيق 
فروع اجلامعة واأق�سام البنات �ستحظى 
بكياناتها  ت�ستقل  حتى  م�ساعف  بدعم 
العام  نهاية  اأن  عن  وك�سف  الأكادميية، 
يف  ال���ب���دء  �ست�سهد  اجل���دي���د  اجل��ام��ع��ي 

املدينة  اإل��ى  التدريجي  النتقال  خطط 
اجل��ام��ع��ي��ة اجل���دي���دة ب��ال��ف��رع��اء.  وق��د 
مع  اجلامعة  من�سوبي  من  ع��دد  تفاعل 
�سكرهم  ب���دوره���م  م��ق��دم��ن  ال��ر���س��ال��ة، 
من  يبذله  م��ا  على  ل��ل��داود  وتقديرهم 
له  باجلامعة،  متمنن  جهود لارتقاء 

ولفريقه التوفيق.



عسير
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سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها ين
لبن

ت ا
ليا
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عمادة التعلم 
اإللكتروني

اأعلنت عمادة التعلم الإلكرتوين 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن امل���ق���ررات 
الإلكرتونية على اأن يتم طرحها 

يف فرتات متعاقبة.
اأول  ال����ع����م����ادة  واأع����ل����ن����ت 
م����ق����رر ب���ال���ت���زام���ن م����ع ب���داي���ة 
للعام  الأول  ال��درا���س��ي  الف�سل 
اجل��ام��ع��ي اجل��دي��د،  وه��و مقرر 
الذي  املكثف   الجنليزية  اللغة 
م�ستما  �سهرين  مل��دة  �سي�ستمر 
هي:  اأ�سا�سية  مهارات  اأرب��ع  على 
ال����ق����راءة وال��ك��ت��اب��ة وال���س��ت��م��اع 

والقواعد. 

كلية الشريعة

الدرا�سي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  مبنا�سبة 
اجل����دي����د، ال���ت���ق���ى ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة 
ال�سريعة واأ�سول الدين، الأ�ستاذ 
الدكتور اأحمد بن حممد حميد 
بالكلية  التدري�س  هيئة  باأع�ساء 

بح�سور وكائها.
ال���ل���ق���اء رح�����ب ح��م��ي��د  ويف 
حاثا  ال��ت��دري�����س،  هيئة  اأع�����س��اء 
اله��ت��م��ام بتطوير  ع��ل��ى  اإي���اه���م 
وت��ن��وي��ع اأ���س��ال��ي��ب ال��ت��ع��ل��ي��م مبا 
يحقق الفائدة للطاب وحتقيق 
ال���ع���دال���ة يف ال���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��م، 
واإع��ط��اء ك��ل ذي ح��ق حقه »من 

دون تهاون اأو تعنت«.
ك���م���ا �����س����دد ع���ل���ى م��ت��اب��ع��ة 
بالكلية  العليا  الدرا�سات  طاب 
القبول،  يف  التو�سع  بعد  خا�سة 
مرحلتي  ط��اب  ع��دد  بلغ  حيث 
بالكلية  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستري 
اأكرث من 350 طالب يف عدد من 

الرامج.

كلية التربية

والتقومي  القيا�س  وح���دة  نظمت 
ب��ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة ل��ق��اءا 
ع��ل��م��ي��ا ب���ع���ن���وان »ك���ي���ف اأب�������داأ مع 
ط����اب����ي؟«. وه�����دف ال���ل���ق���اء اإل���ى 
التدري�س يف  هيئة  م�ساعدة ع�سو 
وفعال  جيد  ب�سكل  نف�سه  ت��ق��دمي 

لطابه يف اأول لقاء معهم.
ت�سمن  الذي  اللقاء  واأو�سى 
خ��م�����س حم���ا����س���رات ب������اأن ي��ر���س��م  
الأ���س��ت��اذ خ��ارط��ة ط��ري��ق وا�سحة 
ل��ق��اء مع  اأول  امل��ق��رر يف  ل��ت��دري�����س 
يحقق  ال��ذي  النحو  الطاب،على 
اأهداف املنهج الدرا�سي وينمي روح 
ال��ت��ع��اون والح����رتام امل��ت��ب��ادل بن 

ع�سو هيئة التدري�س وطابه.

عمادة أعضاء هيئة 
التدريس والموظفين

وج�����ه م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة، 
الرحمن  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
الريد  بتفعيل  ال���داود،  حمد  ب��ن 
اإدارات  ل����ك����اف����ة  الل��������ك��������رتوين 
ووح��������دات اجل���ام���ع���ة ل���س��ت��ق��ب��ال 
ال��ت��ع��م��ي��م��ات اإل���ك���رتون���ي���ا. ���س��رح 
هيئة  اأع�ساء  عمادة  عميد  بذلك 
ال���ت���دري�������س وامل���وظ���ف���ن امل��ك��ل��ف، 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د الإل����ه بن 
جميع  مطالبا  القحطاين،  ه��ادي 
العمادة  بتزويد  اجلامعة  وح��دات 
باإميياتها اللكرتونية الر�سمية 
ل��ي��ت��م اإر�����س����ال ك���اف���ة ال��ت��ع��م��ي��م��ات 
القحطاين  و�سدد  اإليها،  الإداري���ة 
وتنفيذ  يوميا  متابعتها  ب�سرورة 

ما يرد اإليها.

عمادة شؤون الطالب

اأكد وكيل عمادة �سوؤون الطاب 
ل��اأن�����س��ط��ة ال��ط��اب��ي��ة ال��دك��ت��ور 
عبد الرحمن القريف اأن احتفال 
اجل��ام��ع��ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���83 
متنوعة  اأن�سطة  على  �سي�ستمل 
اإن�سادي ومعر�س  اأوبريت  منها: 
وعدد من املحا�سرات والندوات. 
ودع��������ا ال�����ق�����ريف ال�����ط�����اب اإل�����ى 
امل�����س��ارك��ة يف الح��ت��ف��ال، م��وؤك��دا 
تكرمي خا�س  �سيكون هناك  اأن��ه 
ل���ل���ط���اب امل�������س���ارك���ن يف »ه����ذه 
قلوبنا  ع��ل��ى  ال��غ��ال��ي��ة  امل��ن��ا���س��ب��ة 

جميعا«

عمادة
شؤون المكتبات

املكتبات  ����س���وؤون  ع��م��ادة  ت�ستعد 
الطبي  الكتاب  معر�س  لتنظيم 
ال��ث��ال��ث ع�����س��ر، امل���ق���رر ان��ع��ق��اده 
خال الأ�سابيع املقبلة، بالتعاون 
مع دار ال�سم�س للن�سر والتوزيع

ي�����س��م  اأن  امل���ت���وق���ع  وم������ن 
ن�سر  دار  اأك���رث م��ن 60  امل��ع��ر���س 
م��ن ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل، واأك��رث 
ط���ب���ي.  ع�����ن�����وان  اآلف   5 م�����ن 
واأع���ل���ن���ت ال���ع���م���ادة اأن�����ه ���س��ي��ك��ون 
كتب  يف  كبرية  ح�سومات  هناك 

املعر�س.

عمادة أعضاء هيئة 
التدريس والموظفين
ن�������س���رت ع����م����ادة اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 
ال���ت���دري�������س وامل����وظ����ف����ن، ع��ل��ى  
للجامعة،  الإلكرتونية  البوابة 
اأ���س��م��اء امل��ر���س��ح��ن وامل��ر���س��ح��ات 
للدخول يف مفا�سلة  الرتقيات.

ن�سر  اأن  ال���ع���م���ادة  واأك������دت 
ومر�سحة  مر�سحا   220 اأ���س��م��اء 
الإلكرتوين  املوقع  يف  للرتقية، 
مل��ب��داأ  جت�سيدا  ي��اأت��ي  للجامعة، 

ال�سفافية وامل�ساواة.
  ودع������ت امل���ر����س���ح���ن ال���ى 
التالية:  امل�ستندات  اإر�سال بع�س 
ال���ه���وي���ة  �������س������ورة  اإح�����������س�����ار   (
ال��وط��ن��ي��ة، و����س���ورة اآخ���ر م��وؤه��ل 
ع���ل���م���ي، وك�����ذل�����ك ������س�����ورة م��ن 
للعامن  الوظيفي  الأداء  تقييم 
الأخ������ريي������ن 1433ه���������� 1434ه�������� 
تدريبية  دورة  اأي  م��ن  و���س��ورة 
ال�سنوات  يف  عليها  احل�سول  مت 
الأرب��ع الأخ��رية، وتعبئة التعهد 

املرفق، وا�ستمارة الرتقية(.
ون��ب��ه��ت ال���ع���م���ادة اإل�����ى اأن 
الإدارة  م��ع��ه��د  دورات  ���س��ه��ادات 
العامة ل تدخل �سمن ال�سهادات 
م�ستندات  م��ع  اإرف��اق��ه��ا  املطلوب 

الرت�سيح.

كلية طب األسنان 

الأ�سنان،  ط��ب  كلية  عميد  يلتقي 
ال�����دك�����ت�����ور ع�����ب�����داهلل ال����رف����ي����دي 
واأع�������������س������اء ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������س، 
الكلية  بطاب  اجل���اري،  الأ�سبوع 

امل�ستجدين. 
التعريف  اإلى  اللقاء  ويهدف 
ب���ال���ك���ل���ي���ة واأه�����داف�����ه�����ا، واإط�������اع 
ال���ط���اب اجل����دد ع��ل��ى  اأن��ظ��م��ت��ه��ا 
الأك�����ادمي�����ي�����ة واخل������دم������ات ال��ت��ي 
اجلامعة  داخل  للمجتمع  تقدمها 

وخارجها.

كلية الطب

ن���ظ���م���ت ك���ل���ي���ة ال������ط������ب، مب��ب��ن��ى 
ا�ستقبال  حفل  املركزية،  املدرجات 
اجل��دد.  التدري�س  هيئة  لأع�����س��اء 
من  ال��ع��دي��د  على  ال��ل��ق��اء  وا�ستمل 
ال���ف���ق���رات ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة 

والكلية.
الدكتور  الكلية  عميد  واألقى 
فيها  رحب  كلمة  ع�سريي  عبداهلل 
ب��اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����س اجل��دد، 
�سعيدة  و�سنوات  اأياما  لهم  متمنيا 
يف اجل��ام��ع��ة، م�����س��ددا ع��ل��ى ال���دور 
هيئة  ع�سو  يتحمله  ال���ذي  امل��ه��م 
كوكبة  لتخريج  بالكلية  التدري�س 
ال��ط��ب��ي��ة  امل������ج������الت  م���ن���ت���ج���ة يف 

احلديثة.

فرع الجامعة ببيشة

مبنا�سبة العام الدرا�سي اجلديد 
اأق�������ام ف�����رع اجل���ام���ع���ة يف ب��ي�����س��ة  
التدري�س  هيئة  لأع�����س��اء  ل��ق��اًء 
وامل����وظ����ف����ن، ب���ح�������س���ور م��دي��ر 
ال�����ف�����رع، ال����دك����ت����ور م����ه����دي ب��ن 
الكليات  وع���م���داء  ال��ق��رين  ع��ل��ي 
ووك���ائ���ه���ا ووك������اء ال���ع���م���ادات 

امل�ساندة وروؤ�ساء الأق�سام. 
احلا�سرين  ال��ق��رين  ودع���ا 
اإل�������ى م�������س���اع���ف���ة اجل�����ه�����ود م��ع 
ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د 
التطويرية  ال��ت��ط��ل��ع��ات  مل��واك��ب��ة 
للجامعة، متمنيا للجميع »عاما 
جديدا �سعيدا ملوؤه احلب والود 

والرخاء«.



االسمري للثانية عشرة 
���س��در ق���رار م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
ب��رتق��ي��ة الأ���س��ت��اذ ح�����س��ن ب��ن حممد 
ع�سرة.   الثانية  للمرتبة  الأ���س��م��ري 
والأ�سمري يعد من الكفاءات الإدارية 
مب��ك��ت��ب م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة.  

مزيدا من التوفيق وال�سداد 

دينا في منزل آل مسعود 
من  م�سعود  اآل  ح�سن  الأ���س��ت��اذ  رزق 
م��ك��ت��ب وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي مب��ول��ودة 
»دينا«  ت�سميتها  على  الأ�سرة  اتفقت 

جعلها اهلل من مواليد ال�سعادة .

جائزة هواة الالسلكي.. 
للزهراني

ح�سل الزميل نايف الزهراين،  وهو 
اأحد من�سوبي عمادة �سوؤون الطاب، 
م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الأول   امل���رك���ز  ع��ل��ى 
جائزة  يف  اآ�سيويا  واخلام�س  اململكة، 
الا�سلكي  ل��ه��واة  ال��دول��ي��ة  امل�سابقة 
ب���ال���ت���وف���ي���ق  ))�������س������وت������ي((   2013

وال�سداد.

األكلبي أستاذا مشاركا
والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد  ت��رق��ى 
ب��ب��ل��ق��رن ال��دك��ت��ور م��ف��ل��ح ب���ن دخ��ي��ل 
م�سارك«  اأ�ستاذ   « رتبة  اإل��ى  الأكلبي 
تدري�س  وط��رق  مناهج  تخ�س�س  يف 
ال��رتب��ي��ة الإ����س���ام���ي���ة.. ب��ال��ت��وف��ي��ق 

وال�سداد.

شوك مديرا لـ »تربية بيشة«
اأ�����س����در امل�������س���رف ال����ع����ام ع���ل���ى ف���رع 

اجلامعة يف بي�سة، الدكتور مهدي بن 
الأ�ستاذ  بتكليف  ق��رارا  القرين،  علي 
مديرا  ���س��وك  حمد  علي  ب��ن  ح�سن 
لإدارة كلية الرتبية يف بي�سة. و�سوك 
ه��و م��ن ال��ك��ف��اءات الإداري�����ة املميزة 

باجلامعة. مزيدا من التوفيق.

الزوعاني عريسا 
احتفل  الزميل زايد علي الزوعاين، 
م�����ن ك���ل���ي���ة ال���������س����ي����دل����ة،  ب����زواج����ه 
و���س��ط ح�����س��ور الأه�����ل والأ����س���دق���اء 
والأ�سحاب الذين ح�سروا م�ساركن 
ومباركن، متمنن للزوعاين واأهله 

دوام ال�سعادة والذرية ال�ساحلة.

عبداهلل في منزل آل طالع 
رزق الدكتور ح�سن اآل طالع املبتعث 
يف اأ�سرتاليا من كلية العلوم الإدارية 
وامل��ال��ي��ة مب��ول��ود اأ���س��م��اه )ع��ب��د اهلل( 

جعله اهلل من مواليد ال�سعادة.
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وقفة

�سجلت  واح��د  �سهر  خال  اململكة  ا�ستهدف  حتري�سي  »ه�ستاق«   300
فيه 17 مليون م�ساركة غالبيتها من م�سادر جمهولة، ما جعل املفتي 
باأنهم جاهلون ل  لها  واملوؤيدين  الدعاوي  العام للمملكة ي�سف هذه 

يعلمون ما يقال لهم اأو حاقدون على اأمن هذا الوطن .
واملتاأمل يف هذا الكم الكبري من الر�سائل وا�ستخدام كافة و�سائل 
اأمننا  ال�سموم والأحقاد يقتنع بحقد هوؤلء على  التوا�سل لبث هذه 

و�سامتنا.
ببث  با�ستغالها  ويقومون  اإل  منا�سبة  اأي��ة  بهم  متر  ل  ه��وؤلء 
الإ�ساعات والتندر بقيمنا الجتماعية وعاداتنا، فكثريا ما ت�سل اإلينا 
لنا كمية  الإل��ك��رتوين وحتمل  اأو الريد  الر�سائل عر اجل��وال  هذه 
من ال�سائعات والأخبار املبتورة والكاذبة التي ي�سعى اأ�سحابها اإلى بث 
الفو�سى وزعزعة ثقة املواطن وت�سخيم الأخطاء واللعب على م�ساعر 
الب�سطاء والتظاهر باأنهم حري�سون على م�ساحلهم ويريدون اخلري 

لهم، وهم من اخلري بعيدون .
من  كثرية  فئات  عند  رائ��ج��ة  �سوقا  الر�سائل  لهذه  اأن  امل��وؤ���س��ف 
امل��ج��ت��م��ع، ف��ه��م ي��ت��ن��اق��ل��ون��ه��ا ب��ي��ن��ه��م وي��ت��ح��دث��ون ع���ن م�����س��م��ون��ه��ا يف 
جمال�سهم ويحيكون حولها احلكايات الكاذبة ويزيدون عليها كثريا 
من الأخبار املغلوطة، متنا�سن اأن بث مثل هذه الر�سائل والت�سجيع 
على تداولها يحدث الفو�سى يف املجتمع ويجعل اأفراده يت�ساهلون ول 
اإنهم  اإذ  م�سلحتهم،  يف  ت�سب  تعليمات  من  عليهم  يلقى  مبا  يبالون 

يرونها جمرد ر�سائل عابرة متر عليهم في�سحكون ثم مي�سحون.
ا�ستخدامه �سدنا لأنهم  اأع��داوؤن��ا يف  ب��داأ  اأ���س��ل��وب حم��ارب��ة  ه��ذا 
يعرفون �سغفنا بو�سائل التوا�سل الإلكرتونية وبراعتنا يف ال�ستفادة 
من هذه الو�سائل، فوجدوا من ذلك بابا وا�سعا للدخول على جمتمعنا 

والتاأثري فيه ب�سكل �سلبي. 
اإن يف هذه الر�سائل خطرا كبريا يهدد جمتمعنا ول بد من وقفة 
باأمن هذا الوطن، وك�سف  العابثن  باأهداف هوؤلء  بالتوعية  �سادقة 
مبا  التوعية  و�سائل  خمتلف  خ��ال  من  اأغرا�سهم  و�سوء  اأ�سرارهم 
فيها البيت واملدر�سة وامل�سجد، اأي ا�ستغال كافة الو�سائل ملحاربتهم 

ودرء خطرهم.
* نائب رئي�س التحرير 

مغردون حاقدون 

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

ال�سودة
ت�سوير: حممد فايع



تقرير

التدريب
الأ�سنان لل�سوؤون  اأكد وكيل كلية طب 
ال�������س���ري���ري���ة  ال���دك���ت���ور اب���راه���ي���م بن 
طب  ع��ي��ادات  اأن  ال�����س��ه��راين،  �سليمان 
اإل��ى  امل��ق��ام الأول  ت��ه��دف يف  الأ���س��ن��ان 
ممار�سات  على  الكلية  ط��اب  تدريب 
ط��ب الأ���س��ن��ان ب��اإ���س��راف اأ���س��ات��ذت��ه��ا و 
ا�ست�سارييها، و«ذلك بعد اإنهائهم فرتة 
التدريب والتطبيق قبل ال�سريرى يف 
ت�سمن  التي  بالكلية  املحاكاة  معامل 
عاج  ل�سمان  الكايف  التاأهيل  تلقيهم 

املر�سى ح�سب امل�ستوى املطلوب«.
ق��ال »تعمل  ال��ع��ي��ادات  وع��ن دوام 
ع��ل��ى ف���رتت���ن  ���س��ب��اح��ي��ة م���ن 12-8 
ع�����س��را  م���ن 1- 5  م�����س��ائ��ي��ة  و  ظ���ه���را 
ودائ��م��ا  ال��ع��ي��ادة،  تخ�س�سات  ك��اف��ة  يف 
م����ا ي���ك���ون احل�������س���ور ل���ل���ع���اج يف ك��ل 
الأق���������س����ام مب���واع���ي���د م�����س��ب��ق��ة، ع���دا 
احل��الت اجلديدة و ح��الت الطوارئ 

اأثناء  اأي وقت  ا�ستقبالها يف  يتم  التي 
العيادات العديد  ال���دوام«.   توجد يف 
ت��ع��م��ل يف تنا�سق  ال��ت��ي  الأق�������س���ام  م���ن 
خلدمة اأهداف الكلية واجلامعة على 
ومن  واملجتمعي،  الأكادميي  امل�ستوى 
ق�سم  ال�سهراين:  الأق�سام ح�سب  تلك 
ال���س��ت��ق��ب��ال و ����س���وؤون امل��ر���س��ى ال��ذي 
يتولى فتح امللفات للمراجعن اجلدد 
و حت��دي��د وم��ت��اب��ع��ة م��واع��ي��د املر�سى 
امل���ت���اب���ع���ن، وذل������ك ب����اإ�����س����راف ط��اق��م 
خم��ت�����س و م�����درب وب���وج���ود م��وظ��ف 
خدمة اجتماعية ي�سرف على م�ساعدة 
املر�سى يف اإجناز معاماتهم ب�سهولة 
و ذوى  ال�سن  كبار  ي�سر، وخ�سو�سا  و 

الحتياجات اخلا�سة.
و »ي�������س���ان���ده ق�����س��م ال�����س��ج��ات 
الطبية املجهز باأحدث تقنيات تخزين 
وحفظ امللفات للمر�سى و ا�سرتجاعها 
عند احلاجة لت�سهيل عمليات املراجعة 

326 عيادة لتدريب الطالب والطالبات
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تضم كلية طب األسنان  بالقريقر نحو 205 عيادات مجهزة بأحدث األجهزة والمعدات، وتتولى مساعدة الطالب  على التدريب وتحقيق أهداف الكلية
في تقديم الخدمة العالجية للمجتمع، بينما تتوافر في فرع الكلية بالسامر 121 عيادة للطالبات تؤدي نفس األغراض السابقة.
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ب�سروط  يتعلق  وفيما  املللقللابللالت«.   و 
فتح ملف بالعيادات، اأكد ال�سهراين اأن 
م�سريا  املراجعن،  جلميع  متاح  ذلك 
ال�سخ�سي  احل�����س��ور  ي��ل��زم  اأن����ه  اإل����ى 
للمري�س و اإح�سار اإثبات ال�سخ�سية، 
ال��ف��وري يف  اإج���راء الفح�س  و من ثم 
لتن�سيق  متهيدا  الت�سخي�س  ع��ي��ادات 

مواعيد العاج ح�سب التحويل.
الت�سخي�س  »يتولى مهام  و قال   
اأ�ساتذة خمت�سون  احل��الت  يف معظم 
املخت�سة  ال���ط���اب  ع���ي���ادات  وب��ع�����س 
اأي�سا  توجد  كما  الأ���س��ات��ذة،  ب��اإ���س��راف 
ع��ي��ادات اأط��ب��اء الم��ت��ي��از ال��ت��ي يعمل 
فيها اأطباء اأ�سنان من خريجي الكلية 
�سريحة  خل��دم��ة  ب��ال��ت��ن��اوب  ويعملون 

مقدرة من املر�سى«. 

الحاالت البسيطة والمعقدة
وب��ح�����س��ب وك��ي��ل ك��ل��ي��ة ط���ب الأ���س��ن��ان 
ل���ل�������س���وؤون ال�������س���ري���ري���ة، ي��ت��م حت��وي��ل 
تخ�س�س  ك��ل  يف  الب�سيطة  احل����الت 
اإل�������ى ع�����ي�����ادات ال����ط����اب واحل�������الت 
بينما  المتياز،  عيادات  اإل��ى  الأ�سعب 
العيادات  اإل��ى  املعقدة  احل���الت  ترفع 
اأ�ساتذة  فيها  يعمل  التي  التخ�س�سية 
لكل  اأ�سبوعية  ع��ي��ادة  مب��ع��دل  الكلية 
اأ���س��ت��اذ لل��ت��زام��ه ب��واج��ب��ات ت��دري�����س 
ال��ط��اب والإ����س���راف ع��ل��ى ع��ي��ادات��ه��م 
وع��ي��ادات المتياز والأع��م��ال الإداري��ة 

الأخرى املوكلة اإليه يف الكلية.
الفم  ع��ي��ادات ج��راح��ة  ويعمل يف 
و ال���وج���ه وال��ف��ك��ن وع���ي���ادات ت��ق��ومي 
اأ�سنان  طب  وع��ي��ادات  والفكن  الوجه 
الأطفال وعيادات طب وجراحة اللثة 
وع���ي���ادات احل�����س��وات وع���ي���ادات ع��اج 
الثابتة  الرتكيبات  وع��ي��ادات  اجل���ذور 
طاب  املتحركة،  الرتكيبات  وعيادات 
بالكلية  النهائية  ال�سريرية  ال�سنوات 
اأ�ساتذة  من  ومتوا�سل  دقيق  باإ�سراف 
وا���س��ت�����س��اري��ي ال��ت��خ�����س�����س��ات امل��ع��ن��ي��ة 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، مم���ا ي�����س��م��ن ج����ودة و دق��ة 
ال��ع��ي��ادات،  اخل��دم��ات املقدمة يف ه��ذه 

ح�سب كام ال�سهراين.

أقسام مساندة
الأق�سام  من  العديد  بالعيادات  يوجد 
امل�ساندة املجهزة باأحدث و�سائل العمل 
ق�سم  مثل  املدربة  الطبية  الطواقم  و 
جمهز  ه���و  و  الت�سخي�سية  الأ���س��ع��ة 
ب��ك��ل اح���ت���ي���اج���ات ق�����س��م ال��ت�����س��خ��ي�����س 
والأق�����������س�����ام ال���ع���اج���ي���ة الأخ���������رى، 
ويحتوى على اأجهزة اأ�سعة البانوراما 
و ال�سيفالومرتيك و الأ�سعة الذروية 
لاأ�سنان و التي مت ربطها مع العيادات 
متابعة  ت�سهل  حديثة  رقمية  ب�سبكة 
من  املر�سى  اأ�سعة  �سجات  و  ملفات 

اأي مكان يف العيادات.
تعقيم  اأي�سا: ق�سم  العيادات  ويف 
م���رك���زي ي��ع��م��ل ع��ل��ى غ�����س��ل وتطهري 
الأدوات  و  وامل��ع��دات  الأج��ه��زة  وتغليف 
دقيق  باإ�سراف  العيادات  يف  امل�ستعملة 
و متوا�سل من اأ�ساتذة الكلية ل�سمان 
انت�سار  وم��ك��اف��ح��ة  امل��ر���س��ى،  ���س��ام��ة 

العدوى ح�سب املعايري العاملية.
 ك���م���ا ت����وج����د وح�������دة خم��ت�����س��ة 
ال��ت��ي قد  ال��ع��ام��ة  الطبية  ب��ال��ط��وارئ 
ال�سنية وهي  امل��ع��اجل��ات  اأث��ن��اء  حت��دث 
جم���ه���زة ب����اأح����دث اأج����ه����زة الإن���ع���ا����س 
قيا�س  اأج���ه���زة  و  ال���رئ���وي  و  ال��ق��ل��ب��ي 
ال�سغط وال�سكر يف الدم و الأك�سجن، 
وب��اإ���س��راف مم��ر���س ط����وارئ خمت�س 
اأن جميع  »اآف�����اق«  وع��ل��م��ت  م����درب.  و 
وحا�سلون  م��درب��ون  الكلية  اأ���س��ات��ذة 
ع���ل���ى ����س���ه���ادة الإن����ع����ا�����س ال���ق���ل���ب���ي و 

للحالت  الأولية  والإ�سعافات  الرئوي 
احلرجة.

        ك��ذل��ك ي��وج��د ب��ال��ع��ي��ادات 
اجل��ودة  و  الطبية  لل�سكرتارية  ق�سم 
يتولى متابعة نوعية اخلدمة املقدمة 
ال��ع��ي��ادات،  م��راف��ق  ك��اف��ة  للمر�سى يف 
و���س��م��ان ال���ت���زام ك��اف��ة ف��ري��ق العمل 
ب���امل���ع���اي���ري امل��ه��ن��ي��ة امل���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه��ا 
وات����ب����اع اأف�������س���ل ال���ط���رق وال��و���س��ائ��ل 
لتقدمي اخلدمة، وذلك وفقا ملا اأفاده 
ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ال��ع��ي��ادات، واأ���س��اف��وا 
و  ال�ستبيانات  م��ن  العديد  هناك  اأن 
ل�سمان  واملتابعة  الفح�س  اإج����راءات 
اجلودة يف عمل كافة العيادات واملرافق 

امل�ساندة. 

إقبال متزايد
اإق��ب��ال م��ت��زاي��دا من  ال��ع��ي��ادات  ت�سهد 
اأف��اد  ال�سياق،  ه��ذا  ويف  امل��ر���س��ى،  قبل 
وك��ي��ل ك��ل��ي��ة ط���ب الأ����س���ن���ان ل��ل�����س��وؤون 
ال�سريرية اأن العاج يف عيادات الكلية 
جم�����اين م����ع ت����واف����ر ج������ودة و���س��رع��ة 
اخلدمة، مرجعا الإقبال ال�سديد اإلى 
املرافق  الأ�سنان يف  اأ�سعار عاج  غاء 
العاجية  اخلا�سة وازدح��ام وتكد�س 
العاجية  املرافق  يف  النتظار  قوائم 
من  العديد  حت��ول  جعل  مما  العامة، 
املفتوحة  الكلية  ع��ي��ادات  اإل��ى  املر�سى 
ن�����س��ب��ى يف  ب��ع��د  اإل����ى  ل��ل��ج��م��ي��ع، واأدى 

مواعيد بع�س تخ�س�سات العيادات. 
واأكد اأن زيادة اإقبال املر�سى يعد 
التعليمي  الهدف  يخدم  ايجابيا  اأمرا 
الأول  املقام  يف  للعيادات   التدريبي  و 
ي��ح��ق��ق ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة يف خدمة  و 

املجتمع.
   واأ����س���اف »ت�����س��ت��ق��ب��ل ال��ع��ي��ادات 
م���ق���رتح���ات وم���اح���ظ���ات و����س���ك���اوى 
توجيهات  ح�سب  واملراجعن  املر�سى 
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، وجت��ت��ه��د يف 
و  النظم  ح�سب  امل�ستطاع  ق��در  حلها 
اأو يف  امل��وج��ودة ب�سكل ف���وري  ال��ل��وائ��ح 
اأقرب وقت، وقلوبنا مفتوحة لكل نقد 
بناء اأو مقرتح ايجابي لتطوير العمل 

يف هذا املرفق احليوي بالكلية«. 

الشهراني: 
خدماتنا مجانية 
وهدفنا تحقيق 

الرسالة المجتمعية 
للجامعة

العيادات تضم 
أقساما مجهزة 
بأحدث األجهزة 

والتقنيات الطبية

أعمال تطوير 
الكلية متواصلة.. 
وقلوبنا مفتوحة 

للنقد البناء
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حوار: سلمان العلي

اأو����س���ح وك��ي��ل ع���م���ادة ����س���وؤون ال��ط��اب 
ل���اأن�������س���ط���ة ال����ط����اب����ي����ة، ال����دك����ت����ور 
الأن�سطة غري  اأن  القريف،  عبدالرحمن 
ال�����س��ف��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة ت�����س��ه��د ازده�����ارا 
اأن مدير  ال��راه��ن��ة، م��وؤك��دا  امل��رح��ل��ة  يف 

اجلامعة يوليها اهتماما كبريا.
واأ�سار يف حوار مع » اآف��اق« اإلى اأن 
املخولة  اجل��ه��ة  ه��و  ال��ط��اب��ي  املجل�س 
ل��ت��ح��دي��د ن�����وع وم�������س���ت���وى الأن�����س��ط��ة 
���س��وؤون  ع��م��ادة  واأن  تقدميها،  امل��ط��ل��وب 
ال������ط������اب حت�������رتم ب������ل ت�����رح�����ب ب��ك��ل 

اقرتاحاته يف هذا املجال.

ما اأهمية الأن�شطة الطالبية؟
الأن�����س��ط��ة ال��ط��اب��ي��ة ج���زء م��ن املنهج 
اجلامعي حيث اإنه ينق�سم ايل جزاأين: 
����س���ف���ي وغ������ري �����س����ف����ي،  والأن�������س���ط���ة 
�سخ�سية  تبني  لأن��ه��ا  مهمة  الطابية 
ال��ط��ال��ب وت��ن��م��ي ق��درات��ه وت�����س��اع��ده يف 
الإب��داع  على  وتعينه  مواهبه،  اكت�ساف 
وتفتح  تخ�س�سه،  جم���ال  يف  وال��ت��ف��وق 
كثرية  اأمثله  وهناك  ج��دي��دة،  اآف��اق��ا  له 

القرفي لـ »آفاق«:
األنـشطة الطالبية تمنع الملل

وتساعد على التفوق

أسبوعية جامعة الملك خالد

»طالبنا« قسم 
يختص بشكل 
مباشر بشؤون طالب 
الجامعة وطالباتها، 
يبحث في قضاياهم 
وهمومهم ويسعى 
إلى تقديم الحلول 
من خالل التواصل مع 
مسؤولي الجامعة 
وأكاديمييها
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م�ساركات  لهم  كانت  متفوقن  لطاب 
متميزة يف برامج الأن�سطة.

ماذا عن م�شتوى الأن�شطة 
الطالبية باجلامعة؟

ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��اب رم��ت ال��ك��رة يف 
ملعب ال��ط��اب، وه���م  م��ن ي��ق��رر ن��وع 
تقدميها،  املطلوب  الأن�سطة  وم�ستوى 
اأي نوع من  ف��اإذا قرر جمل�س الطاب 
فالعمادة  يف�سله  الطابية  الأن�سطة 
الكليات  بع�س  اأن  علما  بذلك،  ترحب 
لاأن�سطة،  املخ�س�سة  امليزانيات  ت�سلم 
دع��م��ه��ا  م���دي���ر اجل��ام��ع��ة  م���ع���ايل  واأن 

بال�سعف.
ك��م��ا ط��ل��ب م���دي���ر اجل���ام���ع���ة من 
ب��ع�����س ال��ك��ل��ي��ات )ال��ه��ن��د���س��ة وال��ط��ب( 
ت��ن��ظ��ي��م رح����ات خ��ارج��ي��ة اإل����ى ج��ه��ات 
الكليات،  تلك  بتخ�س�سات  عاقة  ذات 
عملية  خ��رات  الطاب  اإك�ساب  بهدف 

يف جمال درا�ستهم.
وب�����س��ف��ة ع����ام����ة، ف������اإن م�����س��ت��وى 
ال���ط���اب���ي���ة يف اجل���ام���ع���ة  الأن�������س���ط���ة 
ليلبي طموحات  يوم  بعد  يوما  يرتقى 
وت��ط��ل��ع��ات ال���ط���اب، لأن���ه���م مي��ث��ل��ون 
برامج  تطوير  من  الأ�سا�س  امل�ستهدف 

الأن�سطة. 

وما اأ�شباب العزوف عنها؟
عبد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ   يتولى  اأن  قبل 
الرحمن بن حمد الداود اإدارة اجلامعة 
ك��ان��ت  الأن�����س��ط��ة حم�����س��ورة يف اأروق���ة 
ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��اب، ل��ذل��ك كانت 

بعيدة عن الطاب والطالبات.
واأم��ا يف الوقت احل��ايل فقد دعم 
معايل مدير اجلامعة برامج الأن�سطة 
الطابية لتمتد اإلى كافة الكليات على 
الطاب  ع��دد  وزاد  اجلامعة.  م�ستوى 
والطالبات امل�ساركن يف الأن�سطة غري 

ال�سفية حاليا، وهلل احلمد.
 اأما ال�سبب الثاين فهو يف اعتقادي 
الأن�سطة خوفا  يعزف عن  الطالب  اأن 
من اأن توؤثر على درا�سته ب�سكل �سلبي،  
امل��ل��ل ومتثل  اأن��ه��ا مت��ن��ع  وه���و ل يعلم 
ك�سرا لل�سغط الدرا�سي وروتن الدوام 

اجلامعي.

هناك اأندية طالبية
تابعة للعمادة..

هل من تفا�شيل عنها؟
هناك ثاثة اأندية تابعة للعمادة، هي:  
التطوعي،  العمل  ون��ادي  نادي اجلوالة 
ون����ادي الإع�����ام، وت��ق��وم ت��ل��ك الأن��دي��ة 
وخارج  داخل  خمتلفة  واأن�سطة  باأعمال 
اجل��ام��ع��ة، ك���ل يف جم���ال اخ��ت�����س��ا���س��ه. 
ب�سوؤون  متخ�س�س  ج��دي��د  ن��اد  وه��ن��اك 

امل�سرح ل يزال حتت الإن�ساء. 

ما الآليات املتبعة
يف تر�شيح امل�شاركني؟

جلميع  ن�سية  ر�سائل  نر�سل  م��ا  غالبا 
امل�ساركة يف  اإل��ى  ال��دع��وة  ال��ط��اب عند 
ن�ساط معني، ثم يتم تر�سيح امل�ساركني 
ت���ك���ون الأول����وي����ة  اأن  ب���ع���د ذل�����ك ع���ل���ى 
�سروط  وهللنللاك  الللتللقللدم.  يف  لالأ�سبقية 
على  تنطبق  اأن  يجب  الأن�سطة  لبع�س 
امل�����س��ارك��ن، وال��ك��ل��ي��ات ه��ي ال��ت��ي تر�سح 

الطاب للزيارة والرحات باأنواعها.

ما اأبرز ال�شعوبات التي تواجهكم 
يف جمال الأن�شطة ؟

من اأبرز  ال�سعوبات التي تواجهنا: عدم 
وج���ود م��ق��رات ل��ل��ن��وادي ال��ط��اب��ي��ة  يف 
لبع�س  نفتقر  اأننا  كما  احل��ايل،  الوقت 
املرافق كاملاعب ونحوها، لكننا ندر�س 
حاليا توفري تلك النواق�س، واأمتنى اأن 

يتحقق املن�سود يف املبنى اجلديد. 

الخوف من االنشغال عن الدراسة
أهم أسباب العزوف عن النشاط الطالبي



علي آل سعيد – خالد العمري

ح��ن ت��ط��اأ اأق��دام��ه��م اأر�����س اجلامعة 
لأول مرة، ي�سعر الطاب امل�ستجدون 
بالغربة، وي��ب��دو ك��ل ���س��يء ج��دي��دا يف 
نظرهم )املباين، والقاعات، واملمرات، 
اإ�����س����اف����ة اإل�������ى الأن����ظ����م����ة وال���ل���وائ���ح 
اجلامعات  تنظم  ول��ه��ذا  ال��درا���س��ي��ة(، 
ل�����ق�����اءات ت��ه��ي��ئ��ة واإر�������س������اد لأول����ئ����ك 

القادمن اجلدد.
»اآفاق« ا�ستطلعت اآراء وانطباعات 
على  امل�ستجدين،  ال��ط��اب  م��ن  ع��دد 
الذين  املفتوح  واللقاء  احلفل  هام�س 
ل���س��ت��ق��ب��ال��ه��م..  اجل��ام��ع��ة  نظمتهما 

فرجعت بهذه احل�سيلة:
بداية اأعرب علي غزواين، طالب 
�سعادته  الفيزياء، عن  بق�سم  م�ستجد 
اهلل  �ساكرا  اجلامعة،  اإل��ى  بالن�سمام 
له »حلم  الذي حقق  وتعالى  �سبحانه 
ح��ي��ات��ه« امل��ت��م��ث��ل يف الل��ت��ح��اق بركب 

التعليم العايل.
وق���ال »���س��اأب��ذل ق�����س��ارى جهدي 
اجلديدة  املرحلة  يف  النجاح  لتحقيق 
لكي اأمتكن من خدمة ديني ووطني يف 

امل�ستقبل، مبا �ساأتعلمه يف اجلامعة«.
التقينا  امل��ك��ان،  ع��ن  بعيد  وغ���ري 
بكلية  م�ستجد  �سليمان،  اآل  حممد  ب� 

ينتظر  الدين، وهو  واأ�سول  ال�سريعة 
ب�������س���وق ت�����س��ل��م ب��ط��اق��ت��ه اجل��ام��ع��ي��ة 
اليوم  »اأن���ا  ال��درا���س��ي، فقال  وج��دول��ه 
اأجت����ول يف اأروق�����ة اجل��ام��ع��ة لأت��ع��رف 
ع���ل���ى امل����راف����ق اخل���دم���ي���ة وال��ك��ل��ي��ات 
وامل��ك��ات��ب الإداري������ة، وحت��دي��دا كليتي 

التي �سوف اأدر�س فيها«.

حفل المستجدين
ا�ستقبال  حفل  عن  انطباعاته  وع��ن 
الطاب امل�ستجدين قال اآل �سليمان 
» ا���س��ت��ف��دت م���ن ال��ل��ق��اء امل��ف��ت��وح مع 
م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، الأ����س���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن حمد 
اللللللللداود علللللددا ملللن اللللنلللقلللاط املللهللمللة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الأن���ظ���م���ة الأك����ادمي����ي����ة 

واللوائح اجلامعية«.
�سعيد،  ع��ب��داهلل  وحت��دث حممد 
عن  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  بكلية  م�ستجد 
اأقيما  الذين  املفتوح  واللقاء  احلفل 
اأن ذلك  امل�ستجدين، موؤكدا  للطاب 
لأهمية  اجل��ام��ع��ة  اإدراك  ع��ل��ى  دل��ي��ل 
ال��ت��وا���س��ل امل��ب��ا���س��ر ب���ن م�����س��وؤول��ي��ه��ا 
اأن ي�سهم يف  �ساأنه  وطابها، واأن من 
والرتقاء  التعليمية  العملية  تطوير 

بها.
قبل  م��ن  الن��ب��ه��ار  ت�ستغرب  ل 

الطاب امل�ستجدين لأن اأول يوم لهم 
يف اأر�س اجلامعة يعني لهم اكت�سافا 
كلها جديدة يف  اأ�سياء  واطاعا على 
عيونهم، وتاأكيدا لهذه الفكرة يقول 
بكلية  م�ستجد  حميد،  ال��ع��زي��ز  عبد 
اأن  اأت��وق��ع  اأك���ن  الآيل، »مل  احل��ا���س��ب 
ت���ك���ون اجل���ام���ع���ة ب���ه���ذا احل���ج���م من 
ناحية الإمكانيات واخلدمات املقدمة 
ل��ل��ط��اب. ب��ال��ف��ع��ل اك��ت�����س��ف��ت اأ���س��ي��اء 

كثرية مل اأتوقعها من قبل«.
واأ��������س�������اف »اأ������س�����ع�����ر ب���ال���ف���خ���ر 
وال�����س��ع��ادة واأن�����ا اأن��ت��ق��ل م���ن مقاعد 
ال����درا�����س����ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ام اإل����ى 
اأ�ستمر  اأن   واأمتنى  العايل،  التعليم 
فيه لتحقيق اأعلى ال�سهادات العلمية 
لأن�سم اإلى �سباب اململكة الناجحن 
واأ�سهم يف رفع راية بادي باإذن اهلل«.
وقال عبدالرحمن هادي، طالب 
اإن  الإجنليزية،  اللغة  بق�سم  جديد 
تتميز  باجلامعة  التعليمية  البيئة 
بالتطور من ناحية املباين والقاعات 
ال���درا����س���ي���ة وم����ا ي���ت���واف���ر ف��ي��ه��ا من 
اأنه  م�ستدركا  تعليمية،  م�ستلزمات 
كل  من  باخلوف  �سعور  لديه  يوجد 
املرحلة  اجتياز  متمنيا  جديد،  �سيء 
بالعمل  واللتحاق  بنجاح  اجلامعيه 

يف القطاع احلكومي.

أوجه اختالف
اأوج��������ه  �����س����ي����اق احل������دي������ث ع������ن  يف 
العام  التعليم  �سمات  بن  الختاف 
ث��اب��ت، طالب  واجل��ام��ع��ي، ق��ال علي 
نبداأ  »ال��ي��وم  ال��رتب��ي��ة،  بكلية  ج��دي��د 
عن  خمتلفة  جديدة  علمية  مرحلة 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة، وت��ت��ط��ل��ب جهدا 
ذاتيا من الطالب حتى يحقق النجاح 

يف م�سريته اجلامعية«.
اإمكانيات  ع��ن  انطباعاته  وع��ن 
ومنده�س  �سعيد  »اأن��ا  ق��ال  اجلامعة، 
اأم�����ام م���ا ���س��اه��دت��ه خ���ال ال��ي��وم��ن 
اأروقة اجلامعة،  الذين ق�سيتها بن 
هائلة  تعليمية  اإمكانات  راأي��ت  حيث 
اأن تلعب دورا يف الرتقاء  �ساأنها  من 

بامل�ستوى العلمي للطاب«.
وذكر حمد را�سد، م�ستجد بكلية 
اليوم  اأن��ه  ال��دي��ن،  واأ���س��ول  ال�سريعة 
�سعيد بوجوده بن عدد من اأ�سدقاء 
يف  يعي�سون  وه��م  الثانوية  ال��درا���س��ة 
مرحلة خمتلفة من التعليم، مقدما 
اأج��ل  اإل��ى ك��ل م��ن �سانده م��ن  �سكره 

اللتحاق باجلامعة.
واأك����د ع��ب��داهلل ظ��اف��ر، م�ستجد 
بكلية  الب���ت���دائ���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ق�����س��م 
حلم  ك���ان  الق�سم  ه���ذا  اأن  ال��رتب��ي��ة، 
يجد  اإن���ه  حيث  ال�سغر  منذ  حياته 

المستجدون: انطباعات وتطلعات
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وقال  والتدري�س.  التعليم  يف  متعته 
»كانت  امل�ستجدين  ول��ق��اء  حفل  ع��ن 
تفكريي  ت��ره��ق  ك��ث��رية  اأ�سئلة  ه��ن��اك 
عن اجلامعة وعن اأنظمتها وطريقة 
املفتوح  ال��ل��ق��اء  وب��ع��د  فيها،  التعليم 
وعميدي  اجلامعة  مدير  معايل  مع 
القبول والت�سجيل و�سوؤون الطاب، 
عن  ال�سافية  الإج��اب��ات  على  ح�سلت 

تلك الأ�سئلة«.

الخدمات اإللكترونية
م�ستجد  ال�سهراين،  اهلل  عبد  واأ�ساد 
باخلدمات  الإجنليزية،  اللغة  بق�سم 
الإل��ك��رتون��ي��ة وغ��ري الإل��ك��رتون��ي��ة يف 
الوراء  اإلى  بذاكرته  راجعا  اجلامعة، 
ا�ستخدام  قليا لي�سلط ال�سوء على 
خ����دم����ة ال����ري����د امل���م���ت���از يف ق��ب��ول 
اأن  اإل��ى  م�سريا  والطالبات،  الطاب 
اجلامعة  اأن  على  ت��دل  تلك اخلطوة 

تواكب التطور يف جميع تعاماتها.
ل�����س��اب��ق��ه،  م�����س��اب��ه  م���وق���ف  ويف 
بق�سم  م�ستجد  ال�����س��ه��ري،  ب��در  ق��دم 
الريا�سيات، �سكره مل�سوؤويل اجلامعة 
امل�ستجدين،  الطاب  م�ساعدة  على 
اأن�����ه مت ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م  على  م����وؤك����دا 
م�ستوى كبري من التقدير والتعامل 

اجليد.

امل��ف��ت��وح   ال���ل���ق���اء  »يف  واأ������س�����اف 
اجلامعة  م��دي��ر  تعامل  اأن  لح��ظ��ت 
والح�����رتام،  ال����ذوق  منتهى  ك���ان يف 
ا�ستف�ساراتنا  كافة  على  اأج��اب  حيث 
اأن��ن��ا  ن�سعر  جعلتنا  راق��ي��ة  بطريقة 
لنا  ويتمنى  علينا  ي�سفق  وال��د  اأم��ام 

م�ستقبا زاهرا«.
واأفاد عبداهلل الأحمري، طالب 
الإب��ت��دائ��ي،  ال��ت��ع��ل��ي��م  بق�سم  ج��دي��د 
قد  امل�ستجدين  ا�ستقبال  ح��ف��ل  اأن 
اجلامعة  اأنظمة  وا�سح  ب�سكل  �سرح 
لنا  ات�سح  احلقيقة  »ويف  ولوائحها، 
كل �سيء بعد ح�سور احلفل ومقابلة 
م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن حمد 

الداود«. 
واأم�����ا حم��م��د ع���ب���داهلل ال�����س��ي��خ، 
وال��رتج��م��ة،  ال��ل��غ��ات  بكلية  م�ستجد 
ف���ق���د اأك������د اأن������ه ك�����ان ي���ت���اب���ع اأخ���ب���ار 
الإل��ك��رتوين  موقعها  ع��ر  اجلامعة 
ق��ب��ل اأن ي��ل��ت��ح��ق ب���ه���ا، م�����س��ريا اإل���ى 
تت�سم  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اأن 

باجلدية.
وخ��ل�����س اإل�����ى ال���ق���ول »اأمت���ن���ى 
اجل��ام��ع��ي��ة حافلة  ح��ي��ات��ي  ت��ك��ون  اأن 
ولكل  لنف�سي  اأمت��ن��ى  كما  بالنجاح، 

زمائي التوفيق وال�سداد«.



إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

مميزات االعالن في آفاق
• الصحيفة الجامعية األكثر توزيعا في المملكة.. ٤٣ ألف نسخة أسبوعيا.

• الصحيفة الشبابية األولى في منطقة عسير.. يقرؤها أكثر من مائة  وعشرين ألف طالب وطالبة وعائالتهم.
• شبكة توزيع شاملة تصل إلى شرائح الشباب داخل الجامعة وخارجها في منطقة عسير وفي مختلف مناطق 

المملكة وباقي الجامعات السعودية.
• نوافذ توزيع في المراكز التجارية والفنادق والشقق السكنية والشركات والمؤسسات بمدينة أبها.    

• توزيع أسبوعي خاص على مختلف الوزارات واألجهزة الحكومية والجامعات والكليات في العاصمة الرياض.
• توزع أكثر من ثمانية أآلف نسخة أسبوعيا داخل صحيفة الوطن كل يوم أحد.

• أول صحيفة جامعية في المملكة تطبع بنظام الـ »ويب« كالصحف اليومية في المملكة.
• أول صحيفة جامعية تفوز بجائزة »المفتاحة« لمحتواها التحريري واإلخراجي المتميز عن عددها السياحي.

• أسعار تنافسية للعقود الطويلة.
 

قسم اإلعالن والتوزيع 
هاتف: 2٤19٤٤1

فاكس: 2٤199٣٣ 
aafaq5@kku.edu.sa :ايميل

ترحب صحيفة آفاق بإعالنات
الشركات والمؤسسات على صفحاتها 

آفاق الجامعة  |  العدد 86  |  2 ذو القعدة 1434  |  8 سبتمبر 2013



فيها  تتلقى  وإجاباتهم،  المجاالت  مختلف  في  والمختصين  وتساؤالتهم،  القراء  بين  وسيطا  لتكون  »آفاق«  خصصتها  صفحة  »استشارات« 
أسئلة القراء ثم تطرحها على المتخصصين ليردوا عليها من واقع خبراتهم ومعارفهم، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تؤديه الصحيفة.

إعادة تقييم المقبولين
في الصحية والهندسية والحاسوبية 

هل �شيخ�شع الطالب والطالبات املقبولون يف الكليات ال�شحية 
والهند�شية واحلا�شوبية لإعادة تقييم بعد ال�شنة الأولى من 
اإلى  »اآف��اق«  عرب  الطالب  من  عدد  به  تقدم  �شوؤال  الدرا�شة؟ 
عمادة القبول والت�شجيل، فجاءت الإجابة من قبل املعنيني 

على النحو التايل:
يف  املقبولن  والطالبات  الطاب  »على 
والهند�سية،  ال�سحية   ( الكليات  بع�س 
يخ�سعوا  اأن  وغ���ريه���ا(  واحل��ا���س��وب��ي��ة 
لإع�������ادة ت��ق��ي��ي��م ب��ع��د اإن���ه���ائ���ه���م ال�����س��ن��ة 
االأولللللللللى، حلليللث تلل�للسللرتط كلللل كللللليللة اأو 
املقررات  تناف�سيا معينا يف  ق�سم معدل 
واإذا مل  الأول��ن،  للم�ستوين  الدرا�سية 
يكون  ف�سوف  امل��ع��دل،  ه��ذا  حتقيق  يتم 
التحويل  الطالب/الطالبة  على  لزاما 
اجلامعة،  يف  املتاحة  الأق�سام  اأح��د  اإل��ى 
اإباغ الطاب بذلك من خال  ويجب 

املر�سدين الأكادميين يف كلياتهم«.

استشارة أكاديمية

د. آمال هاشم: »العربية« في خطر .. 
والتوعية مطلب

الطالبة  افتتحت  العبارة  بهذه   .. خطر«  يف  ال�شاد..  »لغة 
التخ�ش�ص،  اأهل  على  طرحتها  لغوية  ا�شت�شارة  ال�شهري  رنا 
انت�شرت ب�شكل مكثف ق�شية ا�شتخدام  اأنه  اإلى  واأ�شارت فيها 
ال�شباب  بني  العربية  باللغة  للتدوين  الالتينية  الأح��رف 
وال�شابات على مواقع التوا�شل الجتماعي. وت�شاءلت رنا عن 
الأحرف  ا�شتخدام  ال�شباب على  اإ�شرار غالبية  وراء  ال�شبب 
الالتينية يف الكتابة؟ وكيفية التغلب على ما �شمته املخاطر 

القادمة؟
اأ�شتاذة  على  الأ�شئلة  تلك  ط��رح��ت  ب��دوره��ا  »اآف����اق« 
والآداب  العلوم  بكليتي  ها�شم  اآمال  الدكتورة  العربية  اللغة 

واملجتمع برجال اأملع، فقالت:
»دخ�����ل احل���ا����س���وب وت��ق��ن��ي��ات��ه اإل�����ى امل��وؤ���س�����س��ات ك���اف���ة، ودخ���ل���ت معه 
خا�سة  الجتماعي  التوا�سل  يف  ا�ستعمل  ما  ذلك  ومن  م�سطلحاته، 
كان لهم  ولعله  العربية،  لغتنا  كتابة  الاتينية يف  والرموز  احلروف 
الأجهزة  يف  العربي  للحرف  الدعم  يتوافر  مل  عندما  اب��ت��داء  العذر 

احلا�سوبية ، بيد اأن هذا العذر قد زال«. 
»الظاهرة«،  انت�سار  يف  اأ�سهمت  التي  الأ�سباب  من  اأن  واأ�سافت 
»فاأ�سبح  الإجنليزية،  باللغة  يكون معظمها  التي  الدرا�سة اجلامعية 
الطاب ي�ستعملون م�سطلحات درا�ستهم يف توا�سلهم عر ال�سبكات 

و انت�سر هذا ال�ستعمال وتع�سرت ال�سيطرة عليه«. 
جمال  نفقد  ن��ك��اد  خطر  يف  العربية  اللغة  اأ�سبحت   « وت��اب��ع��ت 
اجليل  توعية  اإل��ى  نحتاج  م�ستقبا  ه��ذا  يحدث  ل  وحتى  حروفها، 
ال�ساعد باأهمية لغتنا واأن الآخرين يعتزون بلغاتهم، فلماذا ل نكون 
كتابته بغري حروفها،  ال��ذي ل جت��وز  ال��ق��راآن  لغة  باأنها  مثلهم علما 

فليتنا ن�ستمد قوتنا منه«.
ال��ذي  )ل�سان  تعالى:  بقوله  اآم���ال  ا�ست�سهدت  رده���ا،  خ��ت��ام  ويف 

يلحدون اإليه اأعجمي وهذا ل�سان عربي مبن(.

استشارة لغوية

الكوليسترول..
ترسبات دهنية ونوبات قلبية 

الطبية  العلوم  كلية  يف  التمري�ص  بق�شم  املحا�شر  حت��دث 
عن  اخلطيب  ن��وح  الأ���ش��ت��اذ  م�شيط،  بخمي�ص  التطبيقية 
الكولي�شرتول واأعرا�ص ارتفاعه، واأ�شرار، ومعناه، معرفا اإياه 
باأنه مركب موجود يف كل خلية من خاليا اجل�شم، وي�شتعمله 
هرمونات  ولإن��ت��اج  ومعافاة،  جديدة  خاليا  لبناء  اجل�شم 

�شرورية.
مرتفعا،  ال��دم  يف  الكولي�سرتول  م�ستوى  ك��ان  »اإذا  ن��وح  الأ�ستاذ  يقول 
فمعنى هذا اأن تر�سبات دهنية �ستتكون داخل جدران الأوعية الدموية، 
ال�سراين،  يف  ال���دم  ت��دف��ق  الأم���ر  نهاية  يف  الرت�سبات  ه��ذه  و�ستعيق 
وعندئذ لن يح�سل الدم على الكمية الغنية بالأوك�سجن التي يحتاج 

اإليها، الأمر الذي �سيزيد من احتمال الإ�سابة بنوبة قلبية«.
وت��اب��ع »اأم���ا ع��دم و���س��ول ال���دم اإل���ى امل��خ كما ي��ج��ب، فقد ي���وؤدي اإل��ى 
الإ�سابة بال�سكتة. وبالن�سبة لأعرا�س ارتفاع الكولي�سرتول، فلي�س هنالك 
اأعرا�ض اأو عالمات لفرط الكول�سرتول يف الدم، فمن املمكن اكت�ساف قيم 

الكول�سرتول املرتفعة فقط بوا�سطة اخل�سوع لفح�س دم«. 

استشارة طبية

د. أبوعراد:  انتشار المسميات
غير الصحيحة.. ثقافة تزييف

»دبلوما�شية«  ت�شمى  اأ�شبحت  وامل��راوغ��ة،  واخل��داع  الكذب 
بنكية«  »فوائد  والربا  اإكرامية«  اأو  »هدية  ت�شمى  والر�شوة 
للف�شاد  اخل��ارج  اإل��ى  وال�شفر  روحية«  »م�شروبات  واخلمور 
ال�شاقط  واحل��ب  »�شياحة«  الرخي�شة  املتعة  عن  والبحث 
والغرام وانتهاك الأعرا�ص »حرية �شخ�شية« وما اإلى ذلك من 
للهروب من  �شاعت يف وقتنا احلايل  التي  »البديلة«  امل�شميات 
احلقيقة! »اآفاق« طرقت املو�شوع كا�شت�شارة تربوية وو�شعته 
اأمام طاولة الأ�شتاذ الدكتور �شالح بن علي اأبوعراد، فاأجاب:

اأمر لي�س بالي�سري؛ وقد يرتتب عليه  »التاعب بالأ�سماء وامل�سميات 
عاجله  وق��د  املتوقعة.  غ��ري  والنتائج  املغلوطة،  املفاهيم  م��ن  الكثري 
اأو تفريط، الأن دين  اإفلللراط  االإ�للسللالم بهدوء وحكمة ورويلللة، ودومنللا 
الإ�سام يهدف اإلى اإعداد ال�سخ�سية امل�سلمة ال�سوية التي ينتج عنها 
اإخراج الأمة امل�سلمة الفريدة يف كل �ساأن من �سوؤونها بدًء من ال�سم 

وانتهاًء بامل�سمى«.
واأ�ساف »املتابع اجليد لواقع حياتنا املعا�سر ل �سيما يف ما تقدمه 
و�سائل الإعام املختلفة من برامج ودعايات واإعانات ونحوها، يجد 
واأن��ه��ا  دللت��ه��ا،  وتبدلت  معانيها،  قلبت  ق��د  الأ���س��م��اء  م��ن  ك��ث��ريا  اأن 
فالكذب  ال�سحيحة،  معانيها  غ��ري  يف  ت�ستخدم  اأو  تطلق  اأ�سبحت 
واخلداع واملراوغة اأ�سبحت ت�سمى دبلوما�سية، والر�سوة ت�سمى هدية 
اأ�سبحت  وامل�سكرات  بنكية، واخلمور  والربا جمرد فوائد  اإكرامية،  اأو 
املتعة  ع��ن  والبحث  للف�ساد  اخل���ارج  اإل��ى  وال�سفر  روح��ي��ة،  م�سروبات 
الرخي�سة �سياحة، واحلب ال�ساقط والغرام وانتهاك الأعرا�س �سميت 
معي�ستهم  وطللرق  حياتهم  اأمنللاط  يف  الغرب  وتقليد  �سخ�سية،  حرية 
هو مو�سة ع�سرية، والتم�سك بالقيم والأخاق واملوروثات ال�سرعية 
���س��ارت اأ���س��ول��ي��ة وت��زم��ت ورج��ع��ي��ة، وال��ن��ف��اق ���س��ار جم��ام��ل��ة، والغناء 
الأنغام  مع  والتمايل  والرق�س  فنا،  �سمي  والدياثة  واملجون  ابتهال، 
�سموه فلوكلورا �سعبيا، واجلرمية انقلبت بطولة، والزنا جمرد خيانة 

زوجية، بينما ال�سفور ونزع احلجاب هو مدنية وتقدمية.
وتابع اأبو عراد »انت�سار امل�سميات غري ال�سحيحة وغري املطابقة 
لواقع احلال لي�س اإل دللة وا�سحة على انت�سار ثقافة التزييف التي ل 
�سك يف اأن هناك من يقف خلفها من املف�سدين واحلاقدين واملخربن 
لهدم  مبا�سرة  وغ��ري  مبا�سرة  بطرق  يخططون  ال��ذي��ن  واملتاعبن 
كيان الأمة و�سلب خ�سو�سيتها، والق�ساء على متيزها وم�سداقيتها، 

ومتزيق وحدتها، والعبث باأ�سالتها، و�سياع هويتها«.

استشارة تربوية

ما التدريب وما فوائده ب�سكل عام والإلكرتوين ب�سكل خا�س؟، وهل هو حاجة موؤقتة؟ اأ�سئلة طرحتها »اآفاق« كا�ست�سارة تقنية اأمام الباحث املتخ�س�س يف جمال التعلم 
الإلكرتوين م�سرف تقنية املعلومات يف اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة حمايل ع�سري، الأ�ستاذ اأحمد بن جده البارقي، فقال:

»التدريب ال يقت�سر على تزويد العاملني اجلدد باملهارات واملعارف واأمناط ال�سلوك، لكنه عملية م�ستمرة با�ستمرار وبقاء املنظمة، ومن هنا يكت�سب التدريب 
اأهمية من اأنه و�سيلة للتعليم مدى احلياة، ومع التطور ال�سريع الذي ي�سهده العامل اليوم يف تكنولوجيا املعلومات يف كافة املجالت، اأ�سبح التدريب عن�سرا اأ�سا�سيا يف 

جناح اأي موؤ�س�سة ومتطلبا مهما لتحقيق امليزة التناف�سية والقدرة على البقاء يف ظل بيئة �سريعة التغري.
ومن هنا تاأتي احلاجة اإلى ا�ستثمار القفزة الهائلة يف التدريب الإلكرتوين، حيث يعد 
التدريب من العمليات التي حتتاج اإليها املنظمات واملوؤ�س�سات التعليمية لتدريب املوظفن 
وامل��ه��ارات  املعلومات  حتديث  تطوير  بهدف  ودوري،  م�ستمر  ب�سكل  والفنين  والعاملن 

وحت�سن الأداء«.
م�ساعدة  بهدف  املنظمة  تدعمها  ومدرو�سة  م�ستمرة  عملية  املهني  »التطوير  وزاد   
بقدراتهم  يحتفظوا  واأن  جديد  بكل  ات�سال  على  يبقوا  اأن  من  املهنين  ومتكن  وت�سجيع 
التناف�سية يف العمل واأن يجددوا ويحدثوا طاقاتهم املهنية والفنية، واأن يح�سنوا من اأدائهم 

وطاقاتهم وفعالياتهم يف العمل، واأن يطوروا معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم وقيمهم«.
ووا�سل »اإن توفر الأدوات والو�سائل احلديثة ذات خا�سية التفاعل املتبادل القادرة على 
التغلب على عن�سري الزمن وامل�سافة من خال ال�سبكة الإلكرتونية اأو ما ي�سمى بالنرتنت 
و�سهولة الو�سول اإلى املعلومات، اأدى اإلى التغلب على تغريات التدريب التقليدي من خال 
التكاليف ودون  باأقل  املعرفة لديهم  الراغبن يف تطوير  توفري فر�سة كبرية لاأ�سخا�س 

احلاجة لرتك وظائفهم اأو ال�سعي اإلى اأماكن اأخرى. 
�سبكة  ا�ستخدام  ه��و  الإل��ك��رتوين  ال��ت��دري��ب  اأن  ال�ستنتاج  ميكن  �سبق  »مم��ا  واخ��ت��ت��م 
الإنرتنت بهدف دعم وت�سهيل التدريب من خال �سل�سلة من التطبيقات، ويرى العديد من 
الباحثن اأن التدريب اللكرتوين ميكن اعتباره جزًء من م�سطلح التدريب عن بعد اعتمادا 

على الدور الكبري الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات والت�سالت فيه«.

استشارة تقنية

التدريب اإللكتروني احتفاظ بالقدرات وتحديث للطاقات المهنية

للتواصل مع صفحة استشارات، نستقبل مشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني لمسؤول الصفحة
aaalayafi@kku.edu.sa الزميل أحمد العياف
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يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

كليات

م����ن ع���������س����وات ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س 
واأو�سحت  والطالبات.  والإداري���ات 
ق�سم  من  فرغلي  اإمي��ان  الدكتورة 
املناهج واأ�سول الرتبية اأن برنامج 
يعاين  بالق�سم  ال��رتب��وي  ال��دب��ل��وم 
و  الدرا�سية  القاعات  يف  نق�س  من 
اأن يحد من قبول  �ساأنه  »ه��ذا من 

عدد اأكر من الطالبات.
اأرب�����ع  اإل  ي���وج���د ح���ال���ي���ا  ف����ا 
ق���اع���ات ف��ق��ط وه���ي ل ت��ك��ف��ي، كما 
امل�ستلزمات  اإل��ى  بحاجة  الق�سم  اأن 
امل��ك��ت��ب��ي��ة ك���ال���ط���اولت مب��ق��اع��ده��ا 
وبع�س الدواليب اخلا�سة باأع�ساء 

هيئة التدري�س«
»ما  قائلة  فرغلي  وا�ستدركت 
ع���دا ذل����ك، ف���الأم���ور ت�����س��ري ب�سكل 

جيد ورائع«.

إرشاد أكاديمي
ل��ك��ن ال���دك���ت���ورة م��ه��ج��ة ع��ب��د امل��ع��ز 
مع  اختلفت  النف�س  علم  ق�سم  من 
م�سكات  اأية  وجود  نافية  فرغلي، 
تنتمي  ال���ذي  الق�سم  منها  ي��ع��اين 
هناك  تكون  »اأن  متنت  لكنها  اإليه، 
اإر�������س������ادات اأك����ادمي����ي����ة ل��ل��ط��ال��ب��ات 
لهن،  نف�سية  وتهيئة  اجل���دي���دات  
املرحلة  نقلة كبرية من  لأن هناك 
اجلامعية،  امل��رح��ل��ة  اإل���ى  ال��ث��ان��وي��ة 

ذل��ك  ت��ع��ي  اأن  م��ن  للطالبة  ولب���د 
وتفهمه لت�ستطيع التاأقلم معه«.

����س���ددت  م�������س���اب���ه  م����وق����ف  ويف 
ق�سم  اأب��و حرة من  الأ�ستاذة فاطمة 
�سرورة  على  الإ�سامية  الدرا�سات 
البطاقة  باأهمية  الطالبات  توعية 
اجل��ام��ع��ي��ة، »وذل�����ك مل���ا مل�����س��ن��اه من 
ا�ستهتار يتمثل يف عدم اإح�سارها اأو 

اإ�ساعتها«.
ع��ن  ح���دي���ث���ه���ا  م����ع����ر�����س  ويف 
احتياجات الق�سم  اأفادت اأبو حرة اأن 
اإلى مركز  »الطالبات بحاجة ما�سة 
ب�سعر  ي��خ��دم��ه��ن  الآيل  ل��ل��ح��ا���س��ب 
طباعة  خاله  من  ت�ستطيع  رم��زي 
ج��دول��ه��ا وم��ا �سابه ذل���ك، ب��دل من 
تنتقل من مكتب لآخ��ر متو�سلة  اأن 

في�سيع وقتها �سدى«.
واأ�����س����ارت رئ��ي�����س��ة  ق�����س��م اللغة 
الإجن�����ل�����ي�����زي�����ة، ال�����دك�����ت�����ورة اأري������ج 
اجلامعي  ال��ع��ام  اأن  اإل��ى  م�سطفى،  
الأخ��������ري ����س���ه���د ت����ط����ورا م��ل��م��و���س��ا 
راأي  واأخ���ذ  ال��ت�����س��اور  م���رده  بالكلية 
والطالبات  التدري�س  ع�سوات هيئة 
وثمنت  والكلية،  الق�سم  تطوير  يف 
ل��اإ���س��ه��ام يف  ت�سكيل جل��ن��ة اجل����ودة 

تعديل املناهج.
وت���اب���ع���ت » الأم��������ور اأ���س��ب��ح��ت 
معايل  اإن  حيث  دمي��ق��راط��ي��ة  اأك���رث 

إيمان العسيري

تاأ�س�ست كليتا الرتبية والآداب للبنات 
ع���ام 1401ه������ وك����ان م�سماها  ب��اأب��ه��ا 
باأبها«  للبنات  الرتبية  »كلية  يومئذ 
الإ�سامية  الدرا�سات  اأق�سام  �ساملة 
وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ك��ي��م��ي��اء. وم��ع 
تزايد التخ�س�سات الأدبية والعلمية 
وت�ساعف عدد الطالبات مت تق�سيم 

الكلية لت�سبح كليتن.
والآداب  الرتبية  كليتا  وت�سم 
ح���ال���ي���ا الأق���������س����ام ال���ت���ال���ي���ة: ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة، ال���درا����س���ات الإ���س��ام��ي��ة، 
ال����ل����غ����ة الإجن�����ل�����ي�����زي�����ة، ال����ت����اري����خ، 
اجل���غ���راف���ي���ا، ع��ل��م ال��ن��ف�����س، ري��ا���س 
الأطفال، واملناهج و اأ�سول الرتبية.

10 عميدات
ان�������س���م���ت ال���ك���ل���ي���ة ل���ل���ج���ام���ع���ة ع���ام 
1428ه�، وتعاقب على تويل عمادتها 
ال���دك���ت���ورة  اأخ����راه����ن  10 ع���م���ي���دات 
التي  ح�سن،  اآل  علي  حممد  خريية 
اأمر عمادة  اإ�سناد  اإن  »اآف��اق«  ل�  قالت 
اإل��ي��ه��ا »ل��ه��و ث��ق��ة غ��ال��ي��ة من  الكلية 
امل�����س��وؤول��ن ب��اجل��ام��ع��ة،  واأ����س���األ اهلل 
العلي القدير اأن اأكون على قدر هذه 
اأدائ��ه��ا  على  يعينني  واأن  امل�سوؤولية 

على الوجه الذي ير�سيه ».

اأن  اآل ح�����س��ن  واأك�����دت خ��ريي��ة 
الراهن  الوقت  يف  حتت�سن  الكلية 
املا�سي  العام  واأن  طالبة،   )5000(
ط��ال��ب��ة من  ت���خ���ري���ج)1500(  �سهد 

خمتلف الأق�سام املكونة للكليتن.
تولت  ال��ت��ي  ح�سن  اآل  وق��ال��ت 
»اأن���ا  �سابقا  الكلية  وك��ي��ل��ة  من�سب 
اإح�����دى م��ن�����س��وب��ات ه���ذه اجل��ام��ع��ة 
به  اأك��ل��ف  عمل  واأي  م��وق��ع  اأي  ويف 
ال�سرح  هذا  خدمة  عن  اأتوانى  لن 
وخ����دم����ة ه�����ذا ال�����وط�����ن«، م���وؤك���دة 
امل�سوؤولية  خ��ال  م��ن  تطمح  اأن��ه��ا 
امل��خ��ول��ة ل��ه��ا اإل�����ى حت��ق��ي��ق ك���ل ما 
خ��دم��ة  يف  ي�����س��ه��م  اأن  ����س���اأن���ه  م����ن 
امل�ستوين  على  والكلية  اجل��ام��ع��ة 
الإداري والأكادميي.  وعن طالبات 
»لديهن  ح�سن  اآل  قالت  الكليتن 
ط����م����وح ي�������س���ع���ن اإل��������ى حت��ق��ي��ق��ه، 
باملثابرة  الطالبات  بناتي  واأن�����س��ح 
لتحقيق  اجل��اد  وال�سعي  واحلر�س 
ه���ذا ال��ط��م��وح، واأمت��ن��ى ل��ه��ن عاما 
بالتوفيق  ومكلا  بالنجاح  حافا 

وال�سداد«.

عضوات هيئة التدريس
وج��ه��ات  خمتلف  ع��ل��ى  وللح�سول 
ال�����ن�����ظ�����ر  ع������ن م���������س����رية ال���ك���ل���ي���ة 
ع��ددا  »اآف����اق«  التقت  واحتياجاتها 

»التربية واآلداب«..
5000 طالبة ينهلن

من ثمانية أقسام
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كليات

بالعميدات  يجتمع  اجلامعة  مدير 
وياأخذ براأيهن وي�ساورهن يف معظم 
مطالبهن.  تنفيذ  ي��ت��م  ث��م  الأم����ور 
ن�سارك  اأننا  اإل��ى  ت�سري  بدايات  هذه 
يف �سنع القرار ومتدنا بالتفاوؤل باأن 

القادم اأف�سل«.
جمثل،  لطيفة  الأ���س��ت��اذة  واأم���ا 
اإداري�������ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، ف��اإن��ه��ا مت��ن��ت اأن 
بحيث  بع�سها  عن  الأق�سام  تنف�سل 
ي�ستقل كل ق�سم برئي�سته وع�سواته 
وطالباته، وطالبت اأي�سا بتخ�سي�س 
اأم���اك���ن م��ع��روف��ة مل��ع��ام��ل احل��ا���س��ب 
ي�ساعد  اأن  �ساأنه  م��ن  »ف��ه��ذا  الآيل، 
ال��ط��ال��ب��ات وال����زائ����رات وامل��وظ��ف��ات 

بالجتاه فورا للق�سم املطلوب«.

رأي الطالبات
ال�����س��ه��راين، طالبة  اأع���رب���ت ذك����رى 
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ب��ق�����س��م اجل���غ���راف���ي���ا، ع���ن ���س��ع��ادت��ه��ا 
اجلامعة  يف  طالبة  بكونها  البالغة 
ق�������س���م اجل���غ���راف���ي���ا،  وحت�����دي�����دا يف 
من  يعقده  »مب��ا  الق�سم  وام��ت��دح��ت 
ط��م��وح��ات  ت��ل��ب��ي  وب����رام����ج  دورات 

الطالبات وتلقى ا�ستح�سانهن«. 
ل��ك��ن��ه��ا ع�����رت يف امل���ق���اب���ل ع��ن 
توافر  »ع��دم  من  ال�سديد  ا�ستيائها 
اأدوات كثرية من متطلبات الدرا�سة 
الأ���س��ت��اذة  على  ي�سعب  م��ا  بالق�سم، 
اأي�سا توفريها«، يف اإ�سارة اإلى وجود 

نق�س يف بع�س الو�سائل التعليمية.
وغ����ري ب��ع��ي��د ع���ن ذل�����ك، ق��ال��ت 
ليلى القحطاين طالبة بق�سم اللغة 
بان�سمامي  �سعيدة  »اأن��ا  الإجنليزية 
ل��ق�����س��م ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة، وك���ان 
اأم��ن��ي��ة حت��ق��ق��ت«، م�����س��ت��درك��ة اأن��ه��ا 
الدرا�سية  امل��واد  �سعوبة  من  تعاين 

كليتا التربية واآلداب
للبنات بأبها

الرؤية
تنمية  يحقق  مبا  الرتبوية  العلوم  جمال  يف  والتميز  املعرفة  جمتمع  يف  فعال  ري��ادي  دور  نحو 

جمتمعية �شاملة.

الرسالة
الرتقاء بربامج الكلية ووحداتها املختلفة وتنمية املهارات والكفاءات العلمية والبحثية مبا ي�شاعد 

على اإنتاج املعرفة الرتبوية وو�شع �شيا�شات وبرامج تخدم املجتمع مبا يتواكب مع ع�شر املعلومات.

األهداف
• اإعداد خريجات متميزات وقادرات على املناف�شة يف �شوق العمل . 

• توفري بيئة فكرية حتر�ص على تعليم عايل اجلودة وت�شجع البحث العلمي املبتكر. 
• تعزيز قيم املواطنة وحب املعرفة والفهم العميق للتكنولوجيا املتطورة وتطبيقها. 

• تاأهيل وتطوير اخلطط الدرا�شية وا�شتحداث تخ�ش�شات وم�شارات حديثة تواكب ع�شر العوملة.
• التميز يف جمال العلوم الرتبوية وربطها باحتياجات وخدمة املجتمع.

�شاملة  جمتمعية  ب�شرية  تنمية  يحقق  مبا  املجتمع  تطوير  يف  ت�شهم  وبحثية  تعليمية  بيئة  توفري   •
وم�شتدامة و تكامل مع املجتمع ال�شعودي ، وتوا�شل مع العامل العربي. 

• عقد �شراكات مع املوؤ�ش�شات املختلفة مبا يتالءم مع التخ�ش�شات املتاحة يف الكلية.

كلية اآلداب للبنات بأبها
الرؤية

نحو ريادة وجودة تناف�شية يف جمال العلوم الإن�شانية والجتماعية .

الرسالة
اإعداد اأجيال متميزة اأكادمييا ومهنيا قادرة على تلبية احتياجات املجتمع املحلي واملناف�شة البحثية 

مبا يتواكب مع ع�شر املعرفة.

األهداف
• اإعداد خريجات متميزات وقادرات على املناف�شة يف �شوق العمل . 

• توفري بيئة فكرية حتر�ص على تعليم عايل اجلودة وت�شجع البحث العلمي املبتكر. 
• تعزيز قيم املواطنة وحب املعرفة والفهم العميق للتكنولوجيا املتطورة وتطبيقها. 

• تاأهيل وتطوير اخلطط الدرا�شية وا�شتحداث تخ�ش�شات وم�شارات حديثة تواكب ع�شر العوملة.
• التميز يف جمال العلوم الإن�شانية والجتماعية وربطها باحتياجات وخدمة املجتمع.

�شاملة  جمتمعية  ب�شرية  تنمية  يحقق  مبا  املجتمع  تطوير  يف  ت�شهم  وبحثية  تعليمية  بيئة  توفري   •
وم�شتدامة و تكامل مع املجتمع ال�شعودي ، وتوا�شل مع العامل العربي. 

• عقد �شراكات مع املوؤ�ش�شات املختلفة مبا يتالءم مع التخ�ش�شات املتاحة يف الكلية.

ال�سديد  لختافها  ن��ظ��را  بالق�سم 
عما تعودت عليه يف املرحلة الثانوية 

ح�سب قولها.
لو  اأن  القحطاين  ليلى  ومتنت 
كانت ثمة �سنة حت�سريية على غرار   

بع�س الكليات واجلامعات. 
واأك����دت ه��ن��د ال�����س��ع��دي، طالبة 
اأنها  الإ���س��ام��ي��ة،  ال��درا���س��ات  بق�سم 
ت���اح���ظ ك���غ���ريه���ا م����ن ال��ط��ال��ب��ات 
ال��ت��ط��ور ال�����س��ري��ع يف اجل��ام��ع��ة، »م��ا 
مي��ك��ن ال��ط��ال��ب��ات م���ن ت��ل��ق��ي العلم 

ب�سهولة وي�سر«.
اق���رتح���ت  ال�������س���ع���دي   اأن  اإل 
ت��خ�����س��ي�����س �����س����اع����ات ل��اأن�����س��ط��ة 
الطابية ل  تتعار�س مع ال�ساعات 
تتوافر  اأن  اأي�سا  متمنية  الدرا�سية، 
ذات  وكتب  م��راج��ع  العامة  باملكتبة 

عاقة بتخ�س�سها.

د. خيرية: طالبات الكلية يتميزن بالطموح.. وأنصحهن بالمثابرة
د. إيمان: نقص القاعات يحد من قبول عدد أكبر بالدبلوم التربوي

أ. فاطمة: طالبات الدراسات اإلسالمية بحاجة إلى مركز للحاسب اآللي
د. أريج: نشهد تطورات ملموسة والجامعة أصبحت أكثر ديمقراطية

هند: أتمنى تخصيص ساعات لألنشطة ال تتعارض مع المحاضرات



إدارات

ي����ه����دف م����رك����ز ال���ب���ح���وث وال����درا�����س����ات 
يف  الإ���س��ه��ام  اإل���ى  باجلامعة  الجتماعية 
البحوث  حللقللول  �ستى  يف  املللعللرفللة  اإمنللللاء 
وال���درا����س���ات الج��ت��م��اع��ي��ة ون�����س��ره��ا مبا 
عامة،  والعربي  اخلليجي  املجتمع  يخدم 
ويعد  خا�سة،  ب�سف�ة  ال�سعودي  واملجتمع 
املركز بوحداته املختلفة اح�د الإ�سهام�ات 
لإث��راء  لتحقيقها  اجلامعة  ت�سعى   التي 
املجتم�ع  م�سكات  وح��ل  العلمي  امل��ج��ال 

واللتحام به.

مشاريع بحثية
وي��ت��ك��ون امل���رك���ز م���ن ���س��ت وح�����دات ه��ي:  
الجتماعية،  والدرا�سات  البحوث  وح��دة 
النف�سية،  وال���درا����س���ات  ال��ب��ح��وث  وح����دة 
القت�سادية  وال��درا���س��ات  البحوث  وح��دة 
والإداري������ة، وح���دة ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات 
وال��درا���س��ات  البحوث  وح��دة  اجلغرافية، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، ووح����دة ال��ن�����س��ر. وق����ام منذ 
البحثية  الأن�سطة  من  بالعديد  اإن�سائه 

والعلمية، هي على النحو التايل: 

مشروع تطوير برنامج
التوجيه واإلرشاد األسري

وإعداد الرائدة الريفية
بمنطقة عسير

بتكليف من  امل��������س��روع  ب��ه��ذا  امل���رك���ز  ق���ام 
ف�ي  اخل��ريي��ة  الن�سائية  اجل��ن��وب  جمعية 
برنامج  راأت �سرورة تطوير  والتي  اأبها،  
ال��ت��وج��ي��ه والإر������س�����اد الأ�����س����ري واإع������داد 
الرنامج  يتواكب  حتى  الريفية  الرائدة 
ال��ت��ي ي�سهدها  ال��ت��غ��ريات اجل���دي���دة  م��ع 

املجتمع ال�سعودي بف�سل عمليات التنمية 
والتحديث.

ت�سكيل فريق  ال��غ��ر���س،  مت  ول��ه��ذا 
مركز  من��سوبي  م��ن  متخ�س�س  ع�لمي 
البحوث والدرا�سات الجتماعية، وبع�س 
ومت  باجلامعة،  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 
تنفيذ عدد من الرامج الرئي�سية متثلت 
الديني،  والإر���س��اد  التوجيه  برنامج  يف: 
برنامج  الجتماعي،  والإر���س��اد  التوجيه 
ال��ت��وج��ي��ه والإر�����س����اد ال��ن��ف�����س��ي، ب��رن��ام��ج 

ال��ت��وج��ي��ه والإر�����س����اد ال�����س��ح��ي، ب��رن��ام��ج 
ب��رن��ام��ج  امل���ن���زل���ي���ة،  والإدارة  ال��ت��وج��ي��ه 

التوجيه والإر�ساد البيئي.

دراسة النسق القيمي
لدى الشباب الجامعي وعالقته 

بالتنمية في المجتمع السعودي:  
دراسة ميدانية على طالب الجامعة

وق�������ام م�������رك���ز ال���ب�������ح���وث وال����درا�����س����ات 
للتعرف  ال��درا���س�����ة  ب��ه��ذه  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الذين  ال�سباب  القيمي لدى  الن�سق  ع�لى 
ي��ن��ت��م��ون اإل����ى اجل�����ام��ع��ة، وال�������دور ال�����ذي 
يوؤديه ه�ذا الن�سق يف زيادة فاعلية التنمية 

يف املجتمع ال�سعودي.
اأهمها  اإلى نتائج  وتو�سلت الدرا�سة 
يتم�سك  ال�سعودي  اجلامعي  ال�سباب  اأن 
الوطنية،  والهوية  النتماء  بقيم  ب�س�دة 
يف  الف�اعلة  امل�س�اركة  اأهمية  على  وي��وؤك��د 
كل ن�ساط يخدم املجتمع، ويحقق اأهدافه 
يخالف  م��ا  ك�ل  ع��ن  ويبتعد  وطموحاته 

عقيدته الدينية وتراثه الأ�سيل. 

الدور االجتماعي لمراكز األحياء
في منطقة عسير:

رؤية اجتماعية مقترحة
تعد هذه الدرا�سة مبنزلة روؤية مقرتحة 
والدرا�س�ات  البحوث  مركز  من�سوبي  من 
تبني فكرة  اإم��ك��ان��ي��ة  ح���ول  الج��ت��م��اع��ي��ة 
م���راك���ز الأح����ي����اء وت��ع��م��ي��م��ه��ا يف امل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وال��و���س��ول ب��ه��ا اإل��ى 
من  وذل��ك  املن�س�ود،  الجتماعي  امل�ستوى 
خ���ال ع�����ر���س م��ف��ه��وم ر���س�����ال��ة واأه����داف 
م���راك�������ز الأح���������ي����اء، وع��اق��ت��ه��ا ب��ال��ع��م��ل 
االجللتللمللاعللي الللتللطللوعللي، و�للسللروط اإقللامللة 
مراكز الأحياء واأهم مقوماتها الأ�سا�سية 
وو���س��ائ��ل دع��م��ه��ا، ون��وع��ي��ة ال��ل��ج��ان التي 
التي  الأ���س��ا���س��ي��ة  والآل���ي���ات  منها،  تتكون 

ميكن من خالها دعم تلك املراكز. 

دور مؤسسات التعليم العالي
في احترام النظام: دراسة ميدانية 

في منطقة عسير
ع�لى  التعرف  اإل��ى  ال��درا���س��ة  ه��ذه  هدفت 
اجتاهات طاب وطالبات التع�ليم العايل 

بق�سية  ال��وع��ي  ن��ح��و  ع�����س��ري  منطقة  يف 
ال�دين  واأث���ر  املجتمع  يف  النظام  اح���رتام 

الإ�سامي يف تفعيل احرتام النظام.
روؤى  ع�لى  التعرف  اإل��ى  هدفت  كما 
ال����ط����اب وال���ط���ال���ب���ات جت�����اه ال���ع���وام���ل 
الدافعة اإل�ى اح�رتام النظام واأث��ر الثواب 
ال�سبط  واأ�ساليب  تدعيمه،  يف  والعقاب 
الج��ت��م��اع��ي الأك�����رث اأه��م��ي��ة يف اح����رتام 

النظام.
 واأو�����س����ت ال���درا����س���ة ب�������س���رورة بث 
الرقابة الذات�ية يف نفو�س الأف��راد ملا لها 
من الأث��ر الفاعل يف غر�س مبداأ احرتام 
الأ����س���رة،  دور  تف�عيل  و����س���رورة  ال��ن��ظ��ام، 
املحلي يف  والإع���ام  وامل�سجد،  وامل��در���س��ة، 

تدعيم قي�م احرتام النظام يف املجتمع.

ندوة مراكز النمو
في منطقة عسير: الواقع

الراهن والرؤية المستقبلية
هدفت هذه ال�ندوة اإلى التعرف على دور 
مراك�ز النمو يف حت�قيق التنمية الريفية 
احل�سرية وتوفري فر�س ال�سكن لاأفراد 
الذين حالت ظ�روفهم دون حتقيق حياة 
ت�سورات  وط��رح  ولأ�سرهم  لهم  م�ستقرة 
اأف�سل  علمية م�سرتكة لروؤية م�ستقبلية 
نحو تطوير مراكز النمو وتكامل اجلهود 
ب���ن امل��وؤ���س�����س�����ات الأه���ل���ي���ة واحل��ك��وم��ي��ة 
، وت��ن�����س��ي��ط ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ح����ول اأث���ر 
تدعيم  يف  املختلفة  املجتم�ع  م��وؤ���س�����س��ات 
قيم التكافل بن فئات املجتمع يف مراكز 

النمو.

دراسة الموضوعات الوطنية
فـي ملتقى أبها الثقافي

وأثرها على المجتمع:
رؤية تحليلية ودراسة ميدانية

مت الن��ت��ه��اء م��ن ال��درا���س��ة امل��ذك��ورة التي 
ه��دف��ت اإل����ى حت��ل��ي��ل م��و���س��وع��ات ملتقى 
اأب����ه����ا ال���ث���ق���ايف وال����ت����ع����رف ع���ل���ى م�����������دى 
من  ال�سعودي  املجتمع  �س����رائح  ا�ستفادة 

املو�سوعات املطروحة يف امللتقى.
اأن تنمي  نتائج ميكن  اإلى  وتو�سلت 
اجل��وان��ب ال��وط��ن��ي��ة وال��ق��ي��م ل���دى اأف���راد 

املجتمع ال�سعودي.
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مركز البحوث والدراسات 
االجتماعية: وحدات متخصصة 

ومشاريع بحثية لخدمة المجتمع
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دراسة الشباب السعودي
والعمل التطوعي بين الواقع 

والمأمول: رؤية اجتماعية ودراسة 
ميدانية على طالب الجامعة

هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على  طبيعة 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وال������دور ال����ذي ي��ق��وم 
ب���ه ال�����س��ب��اب يف امل�����س��ارك��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
وتنمية  ت��ط��وي��ر  اأج���ل  م��ن  وال��ت��ط��وع��ي��ة 
اإل�ى  الدافعة  العوامل  واأه���م  جمتمعهم 

ذلك واملعوقات التي حتول دونه.

دراسة العادات االجتماعية
بين الثبات والتغير: تحليل

اجتماعي ودراسة ميدانية
في منطقة عسير

هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على مظاهر 
الثبات والتغري ف����ي العادات الجتماعية 
امل��رت��ب��ط��ة ب���ال���زواج وال���ع���زاء ومم��ار���س��ات 
ومت  ع�سري.  منطقة  يف  اليومية  احل��ي��اة 
ع��ل��ى خم�س  امل��ي��دان��ي��ة  ال��درا���س��ة  تطبيق 

حمافظات من حمافظات املنطقة.

دراسة اإلعاقة وزواج األقارب: 
دراسة ميدانية بمنطقة عسير

ه���دف���ت ال���درا����س���ة اإل�����ى ال���ت���ع���رف على 
ع�سري،  مبنطقة  الإع��اق��ة  م�سكلة  حجم 
االإعاقات،  هللذه  واأمناط  اأ�سباب  وكذلك 
التي  والنظريات  العلمية،  وت�س�نيفاتها 
بالإ�سافة  مواجهتها،  وط���رق  ف�سرتها 
اإلى الدور الذي يعزى اإلى زواج الأقارب 

ك�سبب حلدوث هذه امل�سكلة.
ال��دور  ب��ي��ان  ال��درا���س��ة  وا�ستهدفت 
ال��واق��ع��ي وال��ف��ع��ل��ي ل�����زواج الأق������ارب يف 
من  وانت�سارها  الإعاقة  ظاهرة  اإح��داث 
خال درا�سة ميدانية متعمقة مبنطقة 

ع�سري. 

دراسة مراكز النمو
في منطقة عسير

اإلى تقدمي �سورة  الدرا�سة  تهدف هده 
ع���ام���ة ل���ل���دور ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه م��راك��ز 
النمو يف حتقيق فر�س ال�سكن لاأفراد 
حتقيق  دون  ظ��روف��ه��م  ح���ال���ت  ال���ذي���ن 

ح���ي���اة م�����س��ت��ق��رة ل��ه��م ولأ����س���ره���م، كما 
اأه��م  على  التعرف  اإل��ى  ال��درا���س��ة  ت�سعى 
املناطق وتق�سي  �ساكني هذه  احتياجات 
وكيفية  تعرت�سهم  التي  امل�سكات  اأه��م 
م��واج��ه��ت��ه��ا وو���س��ع اآل���ي���ات ل��ل��ح��د منها 

ومعاجلتها . 

دراسات قيد البحث
مت ت��ك��ل��ي��ف امل����رك����ز ب�����اإع�����داد اخل��ط��ط 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ل���درا����س���ت���ن، م���ن ق��ب��ل جلنة 
واأ�سرهم  عنهم  واملفرج  ال�سجناء  رعاية 

مبنطقة ع�سري.
»امل�سكات  بعنوان  الأولى  الدرا�سة 
الج���ت���م���اع���ي���ة والق����ت���������س����ادي����ة لأ����س���ر 
بع�س  على  ميدانية  درا���س��ة  ال�سجناء: 

اأ�سر ال�سجناء يف مدينة اأبها«.
بعنوان»امل�سكات  الثانية  الدرا�سة 
والنف�سية  والق��ت�����س��ادي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
على  ميدانية  درا���س��ة  ال�سجون:  لنزلء 
ع��ي��ن��ة م����ن ن������زلء ال�������س���ج���ون مب��ن��ط��ق��ة 

ع�سري«.

أهداف المركز
ال�شعودي  املجتمع  يف  وامليدانية  النظرية  والدرا�شات  البحوث  اإج��راء   •

واخلليجي.
التي  الجتماعية  وامل�شكالت  والظواهر  الق�شايا  ودرا�شة  بر�شد  القيام   •
م�شاعدة  يف  ي�شهم  مما  لها،  حلول  اإيل  والتو�شل  ال�شعودي  املجتمع  ت�شغل 
اأ�شا�ص  علي  الجتماعية  �شيا�شاتها  ر�شم  من  الدولة  يف  املختلفة  املوؤ�ش�شات 

علمي يف الوقاية والعالج .
املجتمع  الق�شور يف برامج  للتعرف علي مواطن  التقوميية  البحوث  • اإجراء 

املختلفة.
. واملخطوطات  والكتب  العلمية  والدرا�شات  البحوث  • ن�شر 

اإنت�اج  العربي�ة والإجنلي�زية تن�شر  • اإ�شدار جملة علمية حمكمة باللغتني 
الباحثني يف �شتي حقول العلوم الجتماعية.

يف  الباحثني  ي�شاعد  مما  العلمي  البحث  اأ�شاليب  تطوير  يف  الإ�شهام   •
املجالت الجتماعية اإيل الإفادة منها وا�شتخدامها .

الجتماعية  للموؤ�ش�شات  والفنية  العلمية  ال�شت�شارية  اخلدمات  تقدمي   •
والعلمية واخلا�شة بهدف حت�شني وتطوير خدماتها .

• اإعداد وتدريب الكوادر الوطنية يف ميادين العلوم الجتماعية واإك�شابهم 
مهارات خا�شة يف ميدان عملهم لتكون قادرة علي خدمة املجتمع.

الدرا�شات  ر�شائل  علي  والإ�شراف  البحثية  امل�شاريع  حتكيم  يف  امل�شاركة   •
العليا من خالل اخت�شا�شات املركز.

بالعلوم  واملهتمني  للمخت�شني  العلمية  ال��ن��دوات  عقد  يف  الإ���ش��ه��ام   •
الجتماعية يف املجتمع اخلليجي والعربي عامة وال�شعودي خا�شة ملناق�شة 

وتدار�ص الق�شايا وامل�شكالت املعا�شرة وامل�شتقبلية .
املجالت  يف  واملتخ�ش�شني  للباحثني  مركزية  معلومات  قاعدة  اإع��داد   •

الجتماعية .
• اإعداد مكتبة متخ�ش�شة يف جمال اهتمامات املركز مبا ي�شاعد علي حتقيق 
اأهدافه العلمية والبحثية املختلفة وتكون مرجعا اأ�شا�شيا يف ميادين العلوم 

الجتماعية.
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أساتذة

حوار: عبدالعظيم
آل إسماعيل

م�شريتك الأكادميية يف �شطور؟
ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  ح�سلت 
ع��ام 2001  الأ�سنان  يف طب وج��راح��ة 
امللك �سعود بتقدير جيد  من جامعة 
التحقت  ال�سرف، ثم  جدا مع مرتبة 
مب�����س��ت�����س��ف��ى ق����وى الأم�����ن ال��داخ��ل��ي 
ذلك  بعد  مقيم،  كطبيب  بالريا�س 
ال��ت��ح��ق��ت ب���رن���ام���ج درا�����س����ات ع��ل��ي��ا، 
يف  الخت�سا�س  �سهادة  على  وح�سلت 

وبعدها  2006م،  ع��ام  الأ�سنان  تقومي 
ح�سلت على درجة املاج�ستري. عينت 
ب��ع��د ذل���ك حم��ا���س��را ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
درجة  على  للح�سول  وابتعتث  خالد 
الدكتوراة، وح�سلت عليها عام 2012. 
ع��ي��ن��ت ب��ع��د ذل����ك اأ����س���ت���اذا م�����س��اع��دا 
ل��ت��ق��ومي الأ�����س����ن����ان، واأع����م����ل ح��ال��ي��ا 
لل�سوؤون  الأ���س��ن��ان  ط��ب  لكلية  وكيا 

ال�سريرية. 

كيف تقيم م�شتوى 
التعليم باجلامعة؟

لحظت  باجلامعة  عملي  خ��ال  من 
اله���ت���م���ام ال���وا����س���ح وال����دع����م غ��ري 
امل��ح��دود م��ن ق��ب��ل اإدارت���ه���ا م��ن اأج��ل 
اب��ت��داًء  �سحية  تعليمية  بيئة  توفري 
م����ن ت���وف���ري م���ع���ام���ل ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ذات 
ج�����ودة ع���ال���ي���ة، وم�������رورا ب��اله��ت��م��ام 
العايل با�ستخدام التقنية يف التعليم، 
وانتهاًء بت�سجيع الطاب والطالبات 
اأي�سا  امل��رك��زي��ة.   املكتبة  زي���ارة  على 
ب�����س��دور  التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة  دع���م  مت 
للجامعة  وكالة  اإن�ساء  على  املوافقة 

لل�سوؤون الأكادميية والتعليمية.

وكيل كلية طب األسنان لـ »آفاق«:
التعمق في العلم مطلب..  والملخصات ال تفي بالغرض

 اأم�����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����س ك��ل��ي��ة طب 
الأ�����س����ن����ان ف���ه���ن���اك غ����رف����ة ق�����راءة 
واملجات  امل��راج��ع  ب��اأح��دث  مدعمة 
واأخ���رى  للطاب،  خا�سة  العلمية 
ل��ل��ط��ال��ب��ات ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن اأوق���ات 
الفراغ ومل�ساعدتهم بتوفري امل�سادر 
لا�ستفادة منها يف اإجناز الواجبات 

الأ�سبوعية.

وماذا عن الطالب؟
اإيجابيات كثرية  األح��ظ يف طابي 
جدا، ومنها: احلما�سة وحب التعلم 

دعا وكيل كلية طب 
األسنان للشؤون 
السريرية الدكتور 
إبراهيم الشهراني ، 
الطالب، إلى المواظبة 
واالهتمام بالتحصيل 
العلمي من خالل 
التعمق في البحث 
والتلقي، واللجوء 
إلى وحدات اإلرشاد 
األكاديمي متى ما 
دعت الحاجة إلى ذلك.
وأبدى الشهراني 
في حوار مع »آفاق« 
عدم رضاه عن مستوى 
وطريقة االستعداد 
الطالبي لالختبارات.

حت�سن  يف  والرغبة  الن�سح  وقبول 
خري  ف��ي��ه  م���ا  ك���ل  وت���ق���دمي  الأداء 
جليا  ذل��ك  وك���ان  املجتمع،  خل��دم��ة 
م��ن خ��ال ع��دة ب��رام��ج توعوية مت 

تنظيمها يف العام املا�سي.
ت���وج���د ف��ي��ه��م اأي�������س���ا ���س��ل��ب��ي��ات 
قليلة، وبالإمكان تافيها، واأبرزها: 
ع�����دم ال�������رتوي يف احل�������س���ول ع��ل��ى 
بع�س  يف  ال�سر  وان��ع��دام  املعلومة، 
الأح����ي����ان ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ال��ه��دف 

الأ�سا�سي من دخولهم للجامعة.
ال���س��ت��ع��داد  اأن  اأي�������س���ا  واأرى 
ال���ط���اب���ي ل���اخ���ت���ب���ارات ب��ح��اج��ة 
اإل����ى ت��ط��وي��ر، لأن ال��و���س��ع احل��ايل 
ي��ع��ي��ب��ه الع���ت���م���اد ع��ل��ى امل��ل��خ�����س��ات 
ال���ت���ي ل ت��ف��ي ب��اإي�����س��ال امل��ع��ل��وم��ة، 
واألح�������ظ اأي�������س���ا ت����اأخ����را م���ن قبل 
وال�ستعداد  التح�سري  يف  الطاب 

لامتحانات.

وكيف ت�شف عالقتك بهم؟
اأك������ون لهم  اأن  ع��ل��ي  م���ن واج��ب��ه��م 
وم���ن حقهم  الأك�����ر،  الأخ  مب��ن��زل��ة 
وامل�����س��ورة.  الن�سيحة  ت��ق��دمي  ع��ل��ّي 
م��ع جميع  اأخ��وي��ة  ع��اق��ة  تربطني 
الأن�سطة  واأ�سعى حل�سور  الطاب، 
ال��ت��ي ت��ق��ام داخ���ل احل���رم اجلامعي، 
جميع  يف  مب��راف��ق��ت��ه��م  واأت�������س���رف 
اجلامعة  خارج  تقام  التي  الأن�سطة 
متى ما�سنحت يل الفر�سة والوقت.

ما طريقتك يف 
تقدمي املحا�شرات؟

اأع���ت���م���د يف امل�����ق�����ررات ال���ت���ي اأق�����وم 
العملي  ال��ت��دري��ب  ع��ل��ى  بتدري�سها 
ق��ب��ل ال�������س���ري���ري امل���دع���م ب��و���س��ائ��ل 
ال���ت���ع���ل���م ال���ت���ف���اع���ل���ي وب���ا����س���ت���خ���دام 

مقاطع فيديو ت�سرح اخلطوة املراد 
بنف�سي  اأق�����وم  وب��ع��ده��ا  ت��ق��دمي��ه��ا، 
يليها تقدمي  اأم��ام الطاب،  بعملها 
اخل���ط���وة م���ن ق��ب��ل ال���ط���ال���ب قبل 
على  املبا�سر  ال�سريري  للعمل  نقله 

املري�س املعالج.

�شعوبات اأكادميية 
تعتقد اأنها تواجه الطالب؟

م��ن اأب����رز ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي يعاين 
م��ن��ه��ا ال�����ط�����اب: م�����س��ك��ل��ة جت����اوز 
ال�����ف�����رتة الن���ت���ق���ال���ي���ة وال���ت���ف���ري���ق 
م���ا ب���ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام وال��ت��ع��ل��ي��م 
التعود  اإ�سكالية  واأي�����س��ا  اجل��ام��ع��ي، 
اجل��ام��ع��ي،  التعليم  منهجية  ع��ل��ى 
ال��ت��ي ت��دع��و ال��ط��ال��ب اإل���ى العتماد 
كثريا على نف�سه يف جلب املعلومة، 
وعدم ا�ستيعاب اآلية وطريقة اختبار 
الطالب  يفتقدها  ال��ت��ي  ال��ك��ف��اءات 

خال مراحل التعليم العام.

كلمتك الأخرية يف اللقاء؟
اأن�����س��ح ال��ط��اب ب��الل��ت��زام ب��ال��دوام 
ال��ر���س��م��ي وامل����واظ����ب����ة، واله���ت���م���ام 
ب��ال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي م����ن خ���ال 
التعمق يف البحث والتلقي، واللجوء 
اإل����ى وح�����دات الإر�����س����اد الأك���ادمي���ي 
م��ت��ى م��ا دع���ت احل���اج���ة، ك��م��ا اأدع���و 
امل��خ��ت�����س��ن اإل�����ى ت��ف��ع��ي��ل الإر�����س����اد 
ال��ط��اب��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ة 
نافع ومفيد  ليت�سنى له تقدمي كل 
ف���ي���م���ا ي���خ�������س ت���ط���وي���ر ال��ع��م��ل��ي��ة 

الأكادميية.
اجلميع  اأدع����و  ع��ام��ة،  وب�سفة 
اإلى التوكل على اهلل وعدم التواكل، 
واحلر�س  العلم  طلب  اإيل  وال�سعي 

علي ذلك.

على المستجدين 
أن يعرفوا خصائص 
المرحلة الجامعية

أنصح بتفعيل 
»اإلرشاد« ليسهم 

في تطوير العملية 
األكاديمية
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أساتذة
حوار: مناهل حسين

العلوم  بكلية  امل�سارك  الأ�ستاذ  دع��ت 
�سهام  باملجاردة الدكتورة  والآداب 
حم��م��د ع��ب��د اجل��ل��ي��ل اأب�����و ن�����ور، يف 
ح���دي���ث���ه���ا اإل������ى »اآف����������اق« ال��ق��ائ��م��ن 
اإل����ى تكثيف اله��ت��م��ام  ال��ك��ل��ي��ة  ع��ل��ى 
ب���ال���ن���دوات ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل����وؤمت����رات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ل���ق���اءات الج��ت��م��اع��ي��ة، 
اإلى  الرامية  اأهدافها  الكلية  لتحقق 

الريادة يف جمال اخت�سا�ساها.
 

احلياة اجلامعية  باملجاردة.. 
كيف ترينها؟

احل���ي���اة اجل��ام��ع��ي��ة يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
تعليمية  ح��ي��اة  ب��امل��ج��اردة،  والآداب 
ثقافية ن�سطة كثريا، وقد اأثرت على 
امل���ج���اردة واأدخ���ل���ت احليوية  م��دي��ن��ة 
وهذا  باأثرها،  املنطقة  يف  والن�ساط 

ديدن املنارات العلمية.

ما الذي لفت نظرك يف الكلية؟
ل��ف��ت ن��ظ��ري اأن��ه��اح��دي��ث��ة ال��ن�����س��اأة، 
حتى  الدفع  من  املزيد  اإل��ى  وحتتاج 
ت��ن��ه��ج ال���ط���ري���ق ال��ع��ل��م��ي ال�����س��ل��ي��م 
ال����واق����ع  وت���ن���ق�������س���ه���ا يف  امل����ت����ق����دم، 
الإم����ك����ان����ي����ات ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ع��م��ل��ي��ة 
ب���ه���ا، ول �سك  ل��ل��ن��ه��و���س  ال���ازم���ة 
�ساء اهلل  اإن  الوقت،  �سياأتي ذلك مع 

تعالى.

 ما التحديات التي تواجه 
الطالبة ال�شعودية؟

راأي�����ي يف ال��ط��ال��ب��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة اأن���ه���ا 
جم���ت���ه���دة وحت���ب 
امل����ع����رف����ة، ل��ك��ن��ه��ا 
ت��ن��ق�����س��ه��ا اخل���رة 
اتباع  اإل��ى  وتفتقر 
التح�سيل  طريقة 
ال��درا���س��ي الأم��ث��ل،  
دور  ه�������و  وه�����������ذا 
اأع�������������س������اء ه���ي���ئ���ة 
اخل��رة،  ذوي  امل��درب��ن  التدري�س 
يف  م�ساعدتها  عليهم  يجب  ال��ذي��ن 

ميسون كريشان: حققت طموحي وطورته.. وتمنيت التمريض
حوار: سراء آل خالد 

بكلية  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�����س��وة  اأك����دت 
للبنات  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
ب��ال��ن��م��ا���س الأ����س���ت���اذة م��ي�����س��ون راف���ع 
ال��ذي  الطموح  حققت  اأن��ه��ا  كري�سان، 
خال  م��ن  عليه  وعملت  تاأمله  ك��ان��ت 
ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة  ت��خ�����س�����س��ه��ا يف 
واآداب��ه��ا، اإل اأن��ه��ا اأب��ان��ت اأن ال��زم��ن لو 
عاد بها اإلى الوراء لختارت غري ذلك، 
ولذهبت ناحية درا�سة التمري�س.. ما 
الإج��اب��ة يف احل��وار  ذل���ك..  ال�سبب يف 

التايل وغريها من الإجابات املهمة..

لنبداأ بتعريف خمت�شر عنك؟
م���ي�������س���ون راف�������ع ك���ري�������س���ان، اأردن����ي����ة 
اجل��ن�����س��ي��ة، ُم���در����س���ة ل��غ��ة اإجن��ل��ي��زي��ة 
التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة   -
ب��ال��ن��م��ا���س، م���ت���زوج���ة ول�����دي ث��اث��ة 

اأطفال )بنت وولدين(.

كيف بداأت رحلة
حياتك العلمية؟

ب��ع��د ح�����س��ويل ع��ل��ى ���س��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة 
ال����ع����ام����ة ت���وج���ه���ت ل����درا�����س����ة ال��ل��غ��ة 

الإجن���ل���ي���زي���ة  ال���ت���ي ك���ان���ت ط��م��وح��ي 
���س��ع��ي��ت لتطوير  ال���ب���داي���ة، وق���د  م��ن��ذ 
بالدورات  اللتحاق  خال  من  نف�سي 
والدبلومات العلمية لتطوير قدراتي، 
درا�ستي  لإكمال  منحة  على  وح�سلت 
اأماكن  يف  وعملت  املتحدة،  اململكة  يف 
الأردن  هي  العربي  الوطن  يف  عديدة 
و���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية.

ما تخ�ش�شك الدقيق، وهل اأنت 
را�شية عنه متام الر�شا؟ 

ت��خ�����س�����س��ي ل��غ��ة اإجن��ل��ي��زي��ة واآداب����ه����ا، 
اأم����ا ل��و ع���اد ب��ي ال���زم���ان اإل����ى ال����وراء، 
لخ������رتت درا������س�����ة ال���ت���م���ري�������س، لأن 
�سعورك  الأخ��ري يزيد من  التخ�س�س 
املزيد من  مبعاناة الآخرين ويعطيك 
احلما�سة لبذل كل اجلهد مل�ساعدتهم.

ما ال�شعوبات التي واجهتك
يف حياتك العلمية؟

ال��ع��ق��ب��ة ال���وح���ي���دة ال���ت���ي واج��ه��ت��ن��ي، 
متثلت يف ابتعادي عن الأهل خ�سو�سا 
واأن  اجلامعة التي كنت اأدر�س بها، يف 

مدينة خمتلفة عن مدينتي.

اأهم املو�شوعات البحثية
التي تهتمني بها؟

اأه����ت����م مب���ت���اب���ع���ة اجل����دي����د يف جم���ال 
التقنية  وا�ستخدام  التدري�س  اأ�ساليب 
احلديثة  يف عملي، بالإ�سافة اإلى اآخر 
ال��درا���س��ات ح��ول م��ه��ارات تعليم اللغة  

الإجنليزية كلغة ثانية. 

هوايات متار�شينها 
يف اأوقات الفراغ؟

وا����س���ت���خ���دام  ال���ع���امل���ي  الأدب  ق��������راءة 
للكتابة،  اإل���ى حبي  اإ���س��اف��ة  الإن��رتن��ت 
وغ���ال���ب���ا م����ا اأ����س���غ���ل اأوق���������ات ف���راغ���ي 
ب��ال��ق��راءة والإن��رتن��ت وُم�����س��اه��دة قناة 

نا�سونال جيوغرايف. 

ر�شالة توجهينها لطالب العلم 
ب�شفة عامة؟

كن ذات همة عالية يف طلب العلم، ول 
دائما  ا�سع  بل  �سغريا،   هدفك  جتعل 
ن��ح��و ال��ت��م��ي��ز وا���س��ت��غ��ل ك��ل وق��ت��ك من 

اأجل حتقيق هدفك.

كيف تواجهني م�شكالتك؟
وبفهمها  احلقيقي  حجمها  باإعطائها 

وال����س���ت���ع���ان���ة ب�����اهلل ث����م ب���الأ����س���دق���اء 
ملواجهتها وعدم ال�ست�سام لها.

حكمة  ت�شعينها
اأمامك با�شتمرار؟

كن مع اهلل ول تبال.

براأيك .. ما ال�شروط 
الالزم توافرها يف 

ع�شو هيئة التدري�ص؟
اللللل�للللسللللروط كلللللثلللللرة، للللكلللن يلللجلللب اأن 
ي��ت��ق��دم��ه��ا الإخ����ا�����س وخم���اف���ة اهلل، 
والإب����������داع  وح����ب ال��ع��م��ل واملُ���ث���اب���رة، 
، و�سعة  املللعللرفللة  واالنلل�للسللبللاط، وحلللب 

الإطاع.

م�شاحة لك اأن 
ت�شغليها مبا ت�شائني؟

ع��ن��دم��ا دع����ا ن��ب��ي اهلل اإب���راه���ي���م رب��ه 
���س��األ��ه اأن ي��ج��ع��ل ل���ه ل�����س��ان ���س��دق يف 
العاملن وهذا قمة الطموح اأن يذكرك 
اأث��را طيبا يف  واأن ترتك  النا�س بخري 
الرائعة  اجلهود  لكل  �سكرا  الآخ��ري��ن، 
التي تبذل من اأجل رقي الكلية ، اأعان 

اهلل اجلميع و�سدد خطاهم.

د. سهام أبو نور: 
يجب ردم الفجوة 
بين النظرية 
والتطبيق بمختلف 
التخصصات

الن���ف���ت���اح ع��ل��ى امل���ج���الت ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والعلمية املختلفة.

ما العالقة املفرت�شة
بني الدرا�شة النظرية

والتطبيق العملي؟ 
يجب اأن يرتبط التخ�س�س الأكادميي 
بالواقع العلمي، ولذلك نحث طابنا 
وطالباتنا دائما على اأن يحر�سوا على 
القاعات  داخ���ل  يتعلمونه  م��ا  تطبيق 

الأكادميية على اأر�س الواقع.
اأو  ال����ط����ال����ب  ي���ع���اي�������س  وح�������ن 
ال���ط���ال���ب���ة ال���ت���خ�������س�������س ال����درا�����س����ي 
فاهم  بالفعل  ب��اأن��ه  ي�سعر  باملمار�سة، 
الفجوة  ردم  يجب  لهذا  وم�ستوعب. 
ب���ن ال���درا����س���ة ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق 
ال��ع��م��ل��ي ح��ت��ى ت�����س��ه��م خم��رج��ات��ن��ا يف 
باملعرفة  وال��ن��ه��و���س  املجتمع  خ��دم��ة 

على الوجه الأمثل.

ماذا تتمنني لكليتك؟
ل��ه��ا  ت����ت����واف����ر  اأن  ل���ك���ل���ي���ت���ي  اأمت�����ن�����ى 
لتح�سل  واملعملية،  املادية  الإمكانيات 
على  التطوير ال�سريع، كما اأتطلع اإلى 
الثقافية  ب��ال��ن��دوات  اله��ت��م��ام  تكثيف 
وامل�������وؤمت�������رات ال���ع���ل���م���ي���ة وال����ل����ق����اءات 
اأهدافها  الكلية  لتحقق  الجتماعية، 
اإل��������ى ال������ري������ادة يف جم���ال  ال����رام����ي����ة 
املجتمعي  دوره��ا  وتلعب  اخت�سا�ساها، 
املللنللوط بللهللا مللن خلللالل الللتللوا�للسللل مع 
ب�سفة  واململكة  املنطقة  وب��ن��ات  اأب��ن��اء 

عامة.

هل من �شيء اآخر تودين
قوله قبل اخلتام؟

واآمل  الكلية  اإل��ى  الن�سمام  اأ�سعدين 
والتح�سن  التطوير  يف  الإ���س��ه��ام  يف 
والنهو�س بخدماتها لكى تكون دعما 

و�سندا لأهايل املنطقة. و�سكرا لكم.

سهام محمد
عبد الجليل أبو نور

اأ�ستاذ م�سارك بكلية العلوم 
والآداب باملجاردة.

الدراسة:
• بكالوريو�س العلوم  كلية 
ال��ب��ن��ات ل������اآداب وال��ع��ل��وم 
وال����رتب����ي����ة، ج���ام���ع���ة ع��ن 

�سم�س، 1975                  
ال��ع��ل��وم،  م��اج�����س��ت��ري يف   •
ك���ل���ي���ة ال����ب����ن����ات ل���������اآداب 
جامعة  والرتبية،  والعلوم 
عن �سم�س، 1986                   
• دك����ت����وراه ال��ف��ل�����س��ف��ة يف 
ال�����ع�����ل�����وم، ك���ل���ي���ة ال���ب���ن���ات 
والرتبية،  والعلوم  لاآداب 
جامعة عن �سم�س، 1991      

شهادات و دورات 
• دورة »التطابقات الطبية 
احل��ي��وي��ة ب��امل��ي��ك��رو���س��ك��وب 
الإلكرتوين، معهد با�ستري 

ليون، فرن�سا 1984.
»ال����ت����ط����اب����ق����ات  دورة   •
وا������������س�����������ت�����������خ�����������دام�����������ات 
الإلكرتوين  امليكرو�سكوب 
مبركز  ال��ط��ب��ي«  للفح�س 
ال���ط���ب ال����ن����ووي، ال��ق�����س��ر 
ال��ع��ي��ن��ي، ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة 

.1984
ور�سة  وحت�سري  اأع����داد   •
ع����م����ل »امل����ي����ك����رو�����س����ك����وب 
وتطبيقاته،  الإل���ك���رتوين 
امل���رك���ز ال���ق���وم���ي ل��ب��ح��وث 
وتكنولوجيا الإ�سعاع، هيئة 

الطاقةالذرية2000

بطاقة
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لقطات

ع��ر ال���دار����س���ون ع��ل��ى ح�����س��اب��ه��م اخل��ا���س 
يف اخل�����ارج، ع��ن ���س��ك��ره��م اجل��زي��ل خل��ادم 
بن  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  ال�سريفن  احل��رم��ن 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز له��ت��م��ام��ه ال���دائ���م ب��اأب��ن��ائ��ه 

املواطنن والطاب يف كل حمفل.
ج������اء ذل������ك ع���ل���ى ه���ام�������س اخ���ت���ت���ام 
ال��دار���س��ن ع��ل��ى ح�سابهم  ل��ق��اء  ف��ع��ال��ي��ات 
وزارة  نظمته  ال���ذي  اخل����ارج،  اخل��ا���س يف 

وتوعيتهم دينيا وثقافيا وباأ�س�س التعامل 
ال��درا���س��ة، واللغة  ب��ل��دان  الج��ت��م��اع��ي يف 
وال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ل��م�����س��ار امل��ه��ن��ي، وط���رائ���ق 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع ال����ب����واب����ة الإل���ك���رتون���ي���ة 
للمبتعثن، و�سبل ال�ستفادة من اخلدمات 
امل���ق���دم���ة ف��ي��ه��ا، وال���ت���وا����س���ل احل�����س��اري 
والثقايف مع الآخرين يف بلدان البتعاث، 

واأخاق الدار�س وهويته ومظهره.

بهدف  ج���دة،  مدينة  يف  ال��ع��ايل،  التعليم 
يف  الراغبن  اململكة  اأب��ن��اء  واإع���داد  تهيئة 

الدرا�سة باخلارج قبل �سفرهم.
اإر���س��ادي��ة  حم��ا���س��رات  اللقاء  و�سمل 
ا�ستهدفت عددا من املحاور منها: توعية 
الازمة  النظامية  ب��الإج��راءات  الطاب 
ل��ل�����س��ف��ر، وال���ت���ع���ري���ف ب��ن��ظ��م ال���درا����س���ة 
اإليها،  ال�سفر  يف  يرغبون  التي  بالبلدان 

امل�����س��ارك��ون يف ال��ل��ق��اء على  واأث���ن���ى 
و«حر�سها  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  ج��ه��ود 
على امل�ساعدة يف اإك�ساب الدار�سن املعارف 
الفعاليات  واختتمت  املطلوبة«.  واملهارات 
ب��ت��ك��رمي امل��ح��ا���س��ري��ن ال��ذي��ن ���س��ارك��وا يف 
للدار�سن، كما  املتنوعة  تقدمي خراتهم 
القائمة  املختلفة  العمل  ف��رق  تكرمي  مت 

على تنفيذ اللقاء.

المبتعثون على حسابهم الخاص يشكرون الملك

الملحقية السعودية
في الصين توقع 
اتفاقية مع شركتي 
ترجمة

تخصصات جديدة بالمرحلة 
التاسعة من »االبتعاث«

التعليم  وزارة  وك��ي��ل  ك�����س��ف 
ال����ع����ايل ل���������س����وؤون ال��ب��ع��ث��ات 
ال���دك���ت���ور ن��ا���س��ر ب���ن حممد 
ال��ف��وزان ع��ن اأن الب��ت��ع��اث يف 
)التا�سعة(  اجلديدة  املرحلة 
ل���رن���ام���ج خ�������ادم احل���رم���ن 
ال�����������س�����ري�����ف�����ن ل����اب����ت����ع����اث 
م��راح��ل  �سي�سمل  اخل���ارج���ي 
امل���اج�������س���ت���ري وال�����دك�����ت�����وراه، 
بالإ�سافة  الطبية،  والزمالة 
اإل�������ى ال���ب���ك���ال���وري���و����س ال��ت��ي 
ي��ق��ت�����س��ر ال��ق��ب��ول ف��ي��ه��ا على 
ال���ت���خ�������س�������س���ات ال���ط���ب���ي���ة. 
»ال������وزارة  اأن  ال���ف���وزان  وب���ن 
ع���م���ل���ت ك����م����ا ه�����و م���ت���ب���ع يف

النتائج  ���س��وء  يف  وتقييمها  ال�سابقة   امل��راح��ل  م��راج��ع��ة  على  ع��ام  ك��ل   
وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ي��ت��م ر���س��ده��ا وحت��ل��ي��ل��ه��ا ح���ول ال��رن��ام��ج م��ن حيث 
التخ�س�سات التي يحتاج اإليها �سوق العمل، ودول البتعاث وجامعاتها، 

و�سروط التقدمي ب�سكل عام«.
اأدرج����ت م��وؤخ��را ث��اث��ة تخ�س�سات ج��دي��دة هي  ال����وزارة  اأن  واأ���س��اف 
على  ع���اوة  وذل���ك  التعدين،  وجيولوجيا  والق��ت�����س��اد،  ال��رق��م��ي،  الإع���ام 
الطب، طب الأ�سنان، والعلوم الطبية، والهند�سة، واحلا�سب الآيل بجميع 
الفيزياء،  )ال��ري��ا���س��ي��ات،  الأ�سا�سية  العلوم  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  تخ�س�ساتها، 
الكيمياء، الأحياء(، والعلوم الإدارية )املحا�سبة، املالية، التاأمن، الت�سويق(، 

والنقل البحري، وتقنية النانو، والقانون.
 واأ�ساف الفوزان اأن البتعاث يف الدرا�سات العليا �سيقت�سر على امتداد 

التخ�س�س اأو يف امل�سارات ذات العاقة بالتخ�س�س ال�سابق للمتقدم.

لجنة لبحث معوقات
توظيف المبتعثين

وجه وزير التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد العنقري بت�سكيل جلنة 
لإعداد درا�سة �ساملة لبحث معوقات توظيف خريجي البتعاث اخلارجي يف 
اجلامعات ال�سعودية وحل اإ�سكالية �سرط وحدة التخ�س�ض لالن�سمام لكادر 
التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية،  »ما حرم كثريا من املبتعثن من العمل 

يف هيئات التدري�س بال�سعودية«.
 وياأتي ت�سكيل اللجنة جتاوبا مع طلبات اآلف خريجي برنامج خادم 
لهيئات  الن�سمام  يف  الراغبن  اخلارجي،  لابتعاث  ال�سريفن  احلرمن 

التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية.
يذكر اأن اجلامعات ال�سعودية التي �ساركت يف معر�س التوظيف الذي 
اأمريكا  من  ال�ساد�سة  الدفعة  خريجي  حفل  فعاليات  �سمن  م��وؤخ��را  اأقيم 
يختلف  خلريج  ملف  اأي  تقبل  مل  وا�سنطن؛  املتحدة  ال��ولي��ات  بعا�سمة 

تخ�س�سه احلايل عما در�سه يف مرحلة البكالوريو�س. 

»التعليم العالي« تجدد اإلعالن..
 89 ألف مقعد جامعي شاغر 

جددت وزارة التعليم العايل اإعانها عن املقاعد الدرا�سية ال�ساغرة للقبول 
اأنه ل  واأك��دت يف �سفحتها الر�سمية على النرتنت  باجلامعات احلكومية، 
�ساغرا منها )52،066( للطاب، و)37،791(  يزال هناك )89،857( مقعدا 

للطالبات.
واأو�سح التقرير الدوري ملركز اإح�ساءات التعليم العايل التابع للوزارة 
اإلى )21،667( يف  اأن املقاعد ال�ساغرة توزعت ح�سب نوع املرحلة الدرا�سية 
نوع  وح�سب  البكالوريو�س،  برامج  يف  و)68،190(  املتو�سط،  الدبلوم  برامج 
برامج  يف  و)38،763(  النتظام،  برامج  يف   )51،094( اإل��ى  توزعت  الدرا�سة 

النت�ساب واملوازي.
اأع���داد  اأن  امل��ا���س��ي  اأع��ل��ن��ت الأ���س��ب��وع  ال��ع��ايل ق��د  وك��ان��ت وزارة التعليم 
املقبولن واملقبولت من الطاب والطالبات يف اجلامعات احلكومية للعام 
الدرا�سي 1435/1434ه���، بلغت )292،078( طالبا وطالبة  موزعن على 25 
جامعة حكومية. وت�سكل ن�سبة القبول )76%( من اإجمايل خريجي الثانوية 
العامة للعام الدرا�سي 1434/1433ه� الذين يبلغ عددهم )383،582( طالبا 

وطالبة.

وقعت امللحقية الثقافية ال�سعودية يف بكن اتفاقية مع اأكر �سركتن للرتجمة والطباعة والن�سر يف ال�سن، 
التفاقية  ه��ذه  وتاأتي  �سنوات.   خم�س  مل��دة  وال�سينية،  العربية  اللغتن  بن  البينية  الرتجمة  تعزيز  بهدف 
ترجمة لروؤى وتطلعات خادم احلرمن ال�سريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل، ملد وتعزيز 
اجل�سور الثقافية واحلوار بن احل�سارات واأتباع الأديان، كما تاأتي تعزيزا لرتجمة الكتاب العربي ال�سعودي 
الن�سر  دور  بن  وال�سراكة  التوا�سل  ودع��م  الطرفن،  بن  الن�سر  حقوق  حفظ  اإل��ى  اإ�سافة  ال�سيني،  والكتاب 

ال�سعودية وال�سينية.

�سعادة ال�سفري يحيى بن عبد الكرمي الزيد
�سفري خادم احلرمن ال�سريفن
لدى جمهورية ال�سن ال�سعبية
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التعليم العالي

جامعة الجوف
مب���ن���ا����س���ب���ة ال������ع������ام اجل����ام����ع����ي 
اجل�����دي�����د، وج�����ه م���ع���ايل م��دي��ر 
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلوف  جامعة 
اإ�سماعيل الب�سري، كلمة لطاب 
وم��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة وجم��ت��م��ع 

املنطقة.
جامعة  »اإن  الب�سري  وق��ال 
اجل�������وف ال����ي����وم ب����ات����ت ج��ام��ع��ة 
وا�سحة املعامل، ذات هيكلة اإدارية 
وا�سحة، وها هي بعد اأيام وجيزة 
ورق،  با  جامعة  نف�سها  �ستعلن 
عنكم  اجلامعية  املدينة  ولي�ست 
ببعيد، فجميع م�سروعاتها تقوم 
و�ستحتفلون  نهار،  ليل  وتنه�س 
ب��ع��د ���س��ن��وات ق��ل��ي��ل��ة ب��اف��ت��ت��اح��ه��ا 
اإليها،  وبناتكم  اأبنائكم  وانتقال 

يف بيئة جامعية عاملية متميزة«.

جامعة نجران
ح���ق���ق���ت ج���ام���ع���ة جن�������ران امل���رك���ز 
الثامن �سعوديا والثاثن عربيا يف 
الت�سنيف الإ�سباين العاملي ال�سهري 

»ويبوماتريك�س« لعام 2013.
اجلامعة  اأن  التفا�سيل  ويف 
ح�سلت على املركز الثامن من بن 
اأبحاث  )59( جامعة وكلية ومركز 
ك��ل��ه��ا ح��ك��وم��ي��ة واأه��ل��ي��ة ���س��ع��ودي��ة، 
ك��م��ا ح��ق��ق��ت امل��رك��ز ال��ث��اث��ن من 
بن اأكرث من )500( جامعة وكلية 
وم��رك��ز اأب���ح���اث ح��ك��وم��ي��ة واأه��ل��ي��ة 
ع���رب���ي���ة. واأع���������رب م����ع����ايل م��دي��ر 
ج��ام��ع��ة جن�����ران ال���دك���ت���ور حممد 
�سعادته  ع��ن  احل�سن  اإب��راه��ي��م  ب��ن 
م�سيفا  اجلديد،  اجلامعة  باإجناز 
اأن��ه �سبق لها حتقيق مركز متقدم 
يف ت�سنيف ي�سر �سمن اأف�سل ثاث 
ن�سبة  يف  واأهلية  حكومية  جامعات 

اإجناز اخلدمات الإلكرتونية،.

السعودية اإللكترونية
التقى مدير اجلامعة ال�سعودية 
الإل��ك��رتون��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 
يف  امل��ق��ب��ول��ن  بالطلبة  امل��و���س��ى، 
وذلك  الريا�س   بفرع  اجلامعة 
يف م�����س��ت��ه��ل ل����ق����اءات ت��ع��ري��ف��ي��ة 
وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب  ت�ستهدف 
الإلكرتونية  اجلامعة  ف��روع  يف 
واملدينة  واأبها،  وجدة،  باجلوف، 
امل����ن����ورة، وال����دم����ام، وال��ق�����س��ي��م، 
ب���ح�������س���ور وك���������اء اجل����ام����ع����ة، 
تزويد  بهدف  الكليات،  وع��م��داء 
امل���ق���ب���ول���ن ب���امل���ع���ل���وم���ات ال��ت��ي 

تفيدهم يف درا�ستهم. 

جامعة أم القرى
القرى،  اأم  جامعة  مدير  افتتح 
ال����دك����ت����ور ب����ك����ري ب�����ن م��ع��ت��وق 
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 
الكلية،  عميد  بح�سور  اجلموم، 
عبدالقادر  ب��ن  في�سل  ال��دك��ت��ور 

بغدادي.
واأو�سح بغدادي اأن م�سروع 
م��ب��ن��ى ال��ك��ل��ي��ة ي�����س��ت��م��ل ع��ل��ى 50 
ق���اع���ة درا����س���ي���ة، و���س��ت��ة م��ع��ام��ل 
معامل  وثاثة  الآيل،  للحا�سب 
م�����س��ان��دة ل��ل��ك��ي��م��ي��اء وال��ف��ي��زي��اء 
اإلى قاعتن  والأحياء، بالإ�سافة 
باأحدث  جمهزتن  للمحا�سرات 
واأرق����������ى ال���و����س���ائ���ل ال�����س��وت��ي��ة 
امل�سلى  ج��ان��ب  اإل����ى  وال��ت��ق��ن��ي��ة، 

واملرافق العامة.
وب���ن ب��غ��دادي اأن���ه مت ه��ذا 
العام الدرا�سي اجلامعي اجلديد 
قبول الدفعة الأولى  من طالبات 
اأق�سام  يف  طالبة(    200( الكلية 
املحا�سبة والريا�سيات واحلا�سب 
الكلية  اعتزام  الآيل،  كا�سفا عن 
اف���ت���ت���اح ث���اث���ة اأق�������س���ام ج��دي��دة 

خال العام اجلامعي املقبل.

جامعة الدمام
وق��ع��ت ج��ام��ع��ة ال���دم���ام امل��رح��ل��ة 
الأولى من اإن�ساء مبنى العيادات 
ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة وم�����رك�����ز ع���ل���وم 
 78 م��ق��داره��ا  بتكلفة  الأع�����س��اب 

مليونا.
وي��ق��ع امل��ب��ن��ى داخ���ل جممع 
ب��اجل��ام��ع��ة ي�سم  ط��ب��ي خ���ا����س 
م�����س��ت�����س��ف��ى ال����دم����ام اجل��ام��ع��ي، 
على  الطبية،  لاأبحاث  ومركزا 
م�������س���اح���ة ق����دره����ا 15800م��������رت 

مربع.
واأ������س�����ار م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، 
اإل��ى  الربي�س،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
طبية  خدمات  �سيقدم  املركز  اأن 
ل��ل��م��م��ار���س ال�����س��ح��ي والأط���ب���اء 
وخارجها،  ال�سرقية  املنطقة  يف 
ال�سرقية  املنطقة  لأبناء  وكذلك 

وجميع امل�ستفيدين يف اململكة.
املبنى  اأن  الربي�س  واأ���س��اف 
ويت�سع  ط��واب��ق  �ستة  م��ن  يتكون 
اأق�سام  وي�سم  ���س��ري��ر،   )100( ل��� 
ال���ط���وارئ والإ����س���ع���اف، وال��ع��اج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي واإع����������ادة ال���ت���اأه���ي���ل،  
الت�سخي�سي  وال��ع��اج  والأ���س��ع��ة، 
بالت�سوير،  ووحدة العاج باأ�سعة 
جاما، ووحدة الألياف الع�سبية، 
وق�������س���م ال����ع����ي����ادات اخل���ارج���ي���ة 
وال�سيدلية اخلارجية، وخدمات 
ال��ت��وري��دات  وخ��دم��ات  العاملن، 
ال��ط��ب��ي��ة، وخ���دم���ات ال��ت��وري��دات 
اإلى اخلدمات  بالإ�سافة  العامة، 

امليكانيكية.

جامعة الملك سعود
اأن����ه����ت ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ����س���ع���ود، 
كافة  امل��رور،  اإدارة  مع  بالتن�سيق 
يقارب  م��ا  ل�ستيعاب  خططهما 
13500 �سيارة خال ذروة الفرتة 
اجلامعية  املدينة  يف  ال�سباحية 
طريق  على  للطالبات  اجلديدة 
الأم�����ري ت��رك��ي ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

الأول.
واأك����������د م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 
الدكتور بدران بن عبد الرحمن 
العمر جاهزية املدينة اجلامعية 
طالبة   22000 ن��ح��و  ل���س��ت��ق��ب��ال 

للدرا�سة. 

جامعة تبوك
تبوك  التقى معايل مدير جامعة 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ���س��ع��ود 
ال�سحف  مكاتب  مب���دراء  العنزي 
امل��ح��ل��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ت���ب���وك، وك��اف��ة 
الإع���ام���ي���ن يف خم��ت��ل��ف و���س��ائ��ل 

الإعام باملنطقة. 
ال�����ذي  ال����ل����ق����اء  خ������ال  ومت 
اجل��ام��ع��ة  اإدارة  ب���ن  الأول  ي��ع��د 
واإع�����ام�����ي�����ي امل����ن����ط����ق����ة،  ت���ك���رمي 
تبوك  جلامعة  الر�سمي  املتحدث 
امل�����س��رف ع��ل��ى ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة 
نايف  ال��دك��ت��ور  �سابقا،  باجلامعة 
ب���ن دخ���ي���ل اهلل اجل���ه���ن���ي، وذل���ك 
جلهوده طيلة فرتة عمله يف هذا 

الق�سم.
كما مت تعين الدكتور حممد 
الثبيتي م�سرفا عاما جديدا على 
العاقات العامة ومتحدثا ر�سميا 

با�سم اجلامعة خلفا للجهني.

جامعة حائل
ال��ر���س��م��ي جلامعة  امل��ت��ح��دث  اأك����د 
ح��ائ��ل، ال��دك��ت��ور را���س��ي حم�سن 
باب  اأن اجلامعة فتحت  ال�سمري، 
التج�سري اأمام حم�سري احلا�سب 
ال��دب��ل��وم من  ���س��ه��ادات  م��ن حملة 
ج���م���ي���ع اجل�����ه�����ات امل�����ع�����رتف ب��ه��ا 
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ق��ب��ل  م���ن 

ل�ستكمال درجة البكالوريو�س.
واأ�����س����اف اأن�����ه مت ا���س��ت��ق��ب��ال 
اأك�����رث م���ن 600ط����ل����ب اإل���ك���رتوين 
للمتقدمن على برنامج التج�سري 
�سواء  واملعاهد  الكليات  من جميع 
اأم  ال��ت��ق��ن��ي��ة  اأم  م��ن��ه��ا  الأك���ادمي���ي���ة 
املعاهد اخلا�سة. وك�سف ال�سمري 
ع����ن اأن������ه ���س��ي��ت��م اإع�������ان اأ����س���م���اء 
املقبولن يف الرنامج، بعد درا�سة 

جميع طلبات املتقدمن.

جامعة سلمان
واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة  نظمت 
العزيز  ع��ب��د  ب��ن  �سلمان  بجامعة 
اأع�������س���اء هيئة  ل��ت��ه��ي��ئ��ة  ب��رن��اجم��ا 
مدير  بح�سور  اجل���دد،  التدري�س 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د الرحمن  اجل��ام��ع��ة 
ال���ع���ا����س���م���ي، وع���م���ي���د ال��ت��ط��وي��ر 
واجل�������������ودة ال�����دك�����ت�����ور م���ن�������س���ور 

ال�سهري.
واأك�������د ال�������س���ه���ري يف ك��ل��م��ت��ه 
اأع�ساء  تهيئة  برنامج  اأن  باللقاء 
اإلى تقدمي  هيئة التدري�س يهدف 
منللللوذج مللعلليللاري وفلللق املللوا�للسللفللات 
خاله  من  لنا  »ليت�سنى  العاملية،  
النجاح يف تهيئة الأ�ستاذ اجلامعي 
ب��اح��ث��ا وم��ت��خ�����س�����س��ا وم�������س���وؤول، 

للقيام بدوره الكبري واملوؤثر«.

جامعة اإلمام
يرعى خادم احلرمن ال�سريفن 
العزيز   عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امل��ل��ك 
م����وؤمت����ر »ال�����وح�����دة ال��وط��ن��ي��ة: 
ث����واب����ت وق���ي���م » ال������ذي ت��ع��ق��ده 
�سعود  بن  الإم��ام حممد  جامعة 
الإ����س���ام���ي���ة يف ال�������10 م���ن ذي 

القعدة املقبل، وي�ستمر يومن.
واأك����������د م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 
اأن  اخليل،  اأب��ا  �سليمان  الدكتور 
امل���وؤمت���ر ي�����س��ع��ى ل��ب��ي��ان ال��وح��دة 
والتاأ�سيل  واأهميتها،  الوطنية 
ال�������س���رع���ي مل���ف���ه���وم و������س�����رورات 
ال������وح������دة ال����وط����ن����ي����ة، وب����ي����ان 
للموؤ�س�سات  امل��م��ك��ن��ة  ال��وظ��ائ��ف 
ال��رتب��وي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف دع��م 
ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة، وت��و���س��ي��ح 
العوامل الجتماعية وال�سيا�سية 
املوؤثرة  والقت�سادية  والثقافية 
يف حت��ق��ي��ق ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة، 
الإعامية  الأدوار  عن  والك�سف 
والت�����س��ال��ي��ة امل��ع��ا���س��رة يف دع��م 

الوحدة الوطنية.



اأفريقيا  ج��ن��وب  حتقق  اأن  ت�ستطع  مل 
ال��ه��دف ال��ذي و�سعته ل��زي��ادة الإن��ف��اق 
ل�  لي�سل  والتنمية  البحث  على  ال��ع��ام 
العام يف 2010،  الناجت  اإجمايل  1% من 
الأم�����ر ال�����ذي ي��ع��ن��ي اأن ت��ل��ك ال���دول���ة 
الأف��ري��ق��ي��ة ه��ائ��ل��ة الإم��ك��ان��ي��ات عليها 
اأن ت��زي��د  م��ن ق��درت��ه��ا ال��دول��ي��ة على 
ال��ت��ن��اف�����س يف جم���ال ال��ع��ل��وم والإب�����داع 
مب��ي��زان��ي��ة اأق���ل م��ن امل��ت��وق��ع ح�سب ما 
اأف���ادت���ه ال��درا���س��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��اأب��ح��اث 
والتنمية  2009-2010 والتي ن�سرت يف 

�سهر اإبريل املا�سي.
اأن الرقم املن�سود  رمبا يظن املرء 
اأن  اإذا ع��ل��م  ، ول��ك��ن  ���س��ع��ي��ف حل���د م���ا 
اإج�����م�����ايل م����ا ����س���رف���ت���ه دول������ة ج��ن��وب 
اأفريقيا على الأبحاث والتنمية يف عام 
مليار   2 حل���وايل  و���س��ل   2010-  2009
دولر اأمريكي – ما يعادل 0.87% من 

الذي  العجز  ل�سد  كافية  تكن  مل  اأنها 
يف  ران��د  مليار   1.7 اإل��ى  قيمته  و�سلت 
الأع��م��ال  الأب��ح��اث والتنمية يف  جم��ال 
واملنظمات غري الربحية  اإبان الفرتات 

الع�سيبة لاقت�ساد.  
الأعمال  قطاع  اأنفق  ع��ام  وب�سكل 
الأبحاث  على  ران��د  مليون   11.1 زه��اء 
بانخفا�س     %53.2 بن�سبة  والتنمية 
امل��ا���س��ي،   ب��ال��ع��ام  ق����دره 9.7% م��ق��ارن��ة 
 5.1 ���س��رف   مت  ال��ع��ايل  التعليم  فعلى 
مليار راند،  وعلى الأبحاث احلكومية 
مت ����س���رف  4.5 م��ل��ي��ار ران������دا، وع��ل��ى 
ال��ق��ط��اع غ��ري ال��رب��ح��ي مت ���س��رف 189 
التمويل الدويل  اأن  ران��د، علما  مليون 
على الأبحاث والتنمية زاد بن�سبة %2.5 

مليار راند.  
وا���س��ت��ق��ت ال��درا���س��ة ب��ي��ان��ات��ه��ا من 
ما مت  اإجمايل  �سملت  م�سادر خمتلفة 
التاأ�سي�سي،  ال��ق��ط��اع  ق��ب��ل  م��ن  ���س��رف��ه 
وغطت راأ�س املال الب�سري من الباحثن 
 19،000 اإل�����ى  ع���دده���م  و����س���ل  ال���ذي���ن 
باحث يف اآخ��ر ثاث م��رات اأع��دت فيها 

اإج���م���ايل ال��ن��اجت ال��ع��ام – ل��رمب��ا اأع���اد 
ح�����س��اب��ات��ه، ذل���ك لأن ال��رق��م ك���ان من 
امل��زم��ع اأن ي��ك��ون اأك����رث م��ن ه���ذا على 
العلوم والتقنية  حد ت�سريحات  وزير 

)ديريك هينكوم(. 
ف�سلت  اأف���ري���ق���ي���ا  ج���ن���وب  اأن  اإل 
للمرة الثالثة على التوايل يف ال�سنوات 
ال���ث���اث الأخ�������رية يف زي������ادة الإن���ف���اق 
العام على الأبحاث ، والأ�سواأ اأن ن�سبة 
اخلاطي،   الجت���اه  نحو  تتجه  الإن��ف��اق 
ن�سبة  و�سلت     2008-2007 ع��ام  ففي 
اأن تزداد  وب��دل من  ل� %0.93   الإنفاق 
ال��ن�����س��ب��ة ت��ق��ل�����س��ت وو���س��ل��ت ل���� %0.90 
ال��ذي  ال��وق��ت  يف ع��ام 2008 -2009  يف 
حامت فيه ال�سكوك جتاه قدرة الوزارة 
على زيادة اإجمايل الإنتاج العام اإلى %2 

بحلول عام 2018.
ويف معر�س تعليقه قال )هينكوم( 
اإنه بالرغم من اأن  حجم اإنفاق القطاع 
العام �سهد زيادة قدرها  1.1 مليار راند 
جنوب اأفريقي على الإدارات احلكومية 
اإل  والعلوم  العايل  التعليم  وجمال�س 

جنوب أفريقيا  تكافح لرفع مخصصات البحث 
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بريطانيا: BPP أول كلية
خاصة تتحول لجامعة 

ث��اث��ن عاما،  تقع منذ  ح��ادث��ة مل  يف 
اأ���س��ح��ت ك��ل��ي��ة ب���ي ب���ي ب���ي ل��ل��درا���س��ات 
 BPP University College املهنية  
اإح��دى   ،of Professional Studies
ال���ك���ل���ي���ات اخل���ا����س���ة وم���ق���ره���ا ل���ن���دن،  
املعايري  ا���س��ت��وف��ت ك��ل  اأن  ب��ع��د  ج��ام��ع��ة 
املطلوبة التي ا�سرتطتها دائرة الأعمال 
الأمر  الريطانية،  واملهارات  والإب��داع 
ال���ذي اأث���ار ج��دل وا���س��ع ال��ن��ط��اق حول 
يف  اجلامعي  التعليم  م�سداقية  م��دى 

بريطانيا م�ستقبا.
قرار  و�سجب  اعرت�س  من  اأول 
ق��ب��ول حت��وي��ل ال��ك��ل��ي��ة جل��ام��ع��ة هو 
بريطانيا  وك��ل��ي��ات  ج��ام��ع��ات  احت����اد 
الطريق  يفتح  اأن���ه  ب��دع��وى   UCU

ت�سبح  اأن  يف  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
ج��ام��ع��ات يف امل�����س��ت��ق��ب��ل، ه���و رئ��ي�����س 
بريطانيا  وك��ل��ي��ات  ج��ام��ع��ات  احت����اد 
»�سيمون رنتون«، الذي عر عن قلقه 
هذا  على  تعليقه  معر�س  يف  ق��ائ��ا 
اخلر »اإن هذه اخلطوة تفتح الباب 
التجارية  لل�سركات  م�سراعيه  على 
اأن  م��وؤك��دا  اإل���ى ج��ام��ع��ات«،  لتتحول 
التعليم  ���س��م��ع��ة  ي�����س��ع  الأم�����ر  ذل���ك 
ال���ع���ايل يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ل��ى امل��ح��ك، 
مطالبا احلكومة الريطانية باإعادة 
التجارية  ال�سركات  منح  يف  النظر 
ل��ق��ب ج��ام��ع��ات، حم����ذرا اإي���اه���ا  من 
امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ق��د تنجم م��ن ج��راء 

هذا العتماد.   
وب�����ال�����ن�����ظ�����ر اإل�����������ى ال����ن����اح����ي����ة 
اأن جامعة بي بي  القت�سادية، جند 
للح�سول  تعليمية  برامج  تقدم  بي 

فوق  فما  البكالوريو�س  درج��ة  على 
يف ال���ت���ج���ارة وال���ق���ان���ون وال�������س���وؤون 
ن���ظ���ري 5000  وامل��ح��ا���س��ب��ي��ة  امل���ال���ي���ة 
ال���ع���ام مقابل  ا���س��رتل��ي��ن��ي يف  ج��ن��ي��ة 
يف  ال��ع��ام  يف  ا�سرتليني  جنية   9000
اجل���ام���ع���ات الأخ�������رى ب��ع��د ال���زي���ادة 
الريطانية  احلكومة  اأقرتها  التي 
�سبتمر  يف  التعليمية  للموؤ�س�سات 
اأ�سعاف  2012 بزيادة الر�سوم ثاثة 

على ما هي عليه قبل ذلك . 
وداف��������ع ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل�سركة بي بي بي الروف�سيور »كارل 
ليغو« عن اجلامعة قائا اإن �سركته 
ال��ت��ي اأ���س��ح��ت ج��ام��ع��ة ت��ق��دم ب��رام��ج 
اأن��ف�����س��ه��م،  ال��ط��ل��ب��ة  يطلبها  نفي�سة 
لعامل  توؤهلهم  عملية  ب��رام��ج  وه��ي 

العمل يف الغد.
وع���ن ج����ودة ال���رام���ج امل��ق��دم��ة 

بالفعل يف اجلودة  الأول��ى  »اإنها  قال 
امل��ق��دم��ة يف  واأرخ�������س م��ن نظريتها 
اجلامعات احلكومية، واأول من منح 
لكلية جامعية  التحول  ال�سركة حق 
»دافيد  والعلوم  اجلامعات  وزي��ر  هو 

ويلت�س« عام 2010. 
ب��اأن  »ل��ي��غ��و« ع��ن �سعادته  وع��ر 
جامعته الأهلية اأ�سحت الأولى التي  
يف  ومهني  جت��اري  اأ�سا�س  على  تقوم 

بريطانيا.
ب��������دوره داف������ع وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
»ويلت�س» عن قراره قائا »اإنه خطوة 
مهمة نحو زيادة تنوع قطاع التعليم 
خدمات  م��زودي  قاعدة  لأن  العايل، 
التعليم العايل �ستتو�سع اأكرث فاأكرث، 
و�سرتكز على نوعية وجودة التعليم 
تعليمية  م��ن��اه��ج  و���س��ت��ن�����س��ر  امل���ق���دم، 

اأكرث اإبداعا يف الباد«.

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة تنمية  ع��ل��ي��ه��ا و���س��م��اه��ا 
املوارد الب�سرية لاإبداع البحثي  واملنح 
الدرا�سية ، وتهدف ال�سرتاتيجية اإلى 
زيادة حجم الأبحاث، وحت�سن مهارات 
تناف�سية  وزي������ادة  ال��ب��اح��ث��ن،  ون��ت��ائ��ج 

الدولة يف جمال العلوم والإبداع.
 وت��ه��دف اأي�����س��ا اإل���ى ت��وج��ي��ه دف��ة 
ال�ستثمار جتاه تدريب الطلبة وتنمية 
مهارات الباحثن مع تو�سيع خمرجات 

البحث.
ال���ق�������س���م م���ب���ل���غ 605  وخ�������س�������س 
البحثية  التحتية  للبنية  راند  ماين 
ل��ت��م��وي��ل  وه�����ي    ،2014-2013 ل���ع���ام 
للبنية  ال���ازم���ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل�����س��اري��ع 
التحيتة للق�سم واأعطائها الأولوية مع 
الأم��وال لرنامج  تخ�سي�س جزء من 

معدات البحث الوطني. 
وعلق )هايكوم( على هذه النقطة 
ال��ع��ل��م��ي��ة يف  امل����راف����ق  ك����ل  »اإن  ق���ائ���ا 
باأ�سره  العامل  اأفريقيا ورمبا يف  جنوب 
املت�سابهة  التحديات  من  ع��ددا  تواجه 
هنا  وم��ن  العايل،  التعليم  منظومة  يف 
املمار�سات  اأف�سل  لتبادل  ترز احلاجة 
ول���ت���ط���وي���ر ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات ب�����س��ك��ل 
م�����س��رتك ل��دع��م ال���ع���ل���وم  ل��ي�����س فقط 
بل يف منطقة  اأفريقيا  دول��ة جنوب  يف 

جنوب القارة اأي�سا ب�سكل عام.«

الموازنة الوطنية      
 حمل  وزير املالية )برافن غوردهان( 
اأن���ب���اءا ����س���ارة ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
اإن احلكومة  ق��ائ��ا  امل��وازن��ة اجل��دي��دة 
���س��ت��ت��ول��ى مت���وي���ل اإن�������س���اء ج��ام��ع��ت��ن 
ج��دي��دي��ت��ن يف اإق��ل��ي��م )م��ب��وم��الجن��ا( 
و اإق��ل��ي��م )ن���ورث���رن ك��ي��ب( م��ع حت�سن 
اخل��دم��ات يف بقية اجل��ام��ع��ات م��وؤك��دا 
البنية  خطة  �سمن  يقع  التطوير  اأن 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإل���ى 
ت��غ��ي��ري ال���وج���ه الق���ت�������س���ادي جل��ن��وب 
اإلى الأف�سل بتخ�سي�س 12.6  اإفريقيا 
موازنة  يف  العايل  للتعليم  ران��د  مليار 

.2014-2013
و�����س����ت���������س����م����ل اخل������ط������ة ت���ط���وي���ر 
للتعليم  التحتية  البنية  يف  ال�ستثمار 
ال����ع����ايل  ���س��ام��ل��ة غ�����رف امل���ح���ا����س���رات 
واملخترات  واملكتبات  الطلبة  واإق��ام��ة 

وتقنية املعلومات والإت�سال .
تطوير  اأي�سا  اخل��ط��وة  و�ست�سمل 
و����س���ائ���ل ال���ن���ق���ل وال���رتف���ي���ه م����ع ع���دم 
اإن�ساء مكتبات م�سرتكة  بن  ا�ستبعاد  
للتعليم  م���راك���ز  واإن�������س���اء  اجل���ام���ع���ات، 
امل�ستمر والتدريب الذي حظى لوحده 
حظيت  بينما  ران���د  مليار   2.5 بن�سبة 
 8 التحتية مببلغ  البنية  بقية م�ساريع 
مليارات راند منها ملياران �ستدفعهما 
�ستخ�س�س 2.1 مليار  بينما  اجلامعات 

للجامعات اجلديدة. 
واأو�����س����ح وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
وال����ت����دري����ب) ب���اي���د ن����زم����ان����دي( اأن 
يجري  التحتية  البنية  يف  ال�ستثمار 
اأن يوفر   املتوقع  على قدم و�ساق، ومن 
الثاثة  الأع�����وام  يف  وظ��ي��ف��ة    65،742
ال��ق��ادم��ة. وي��ج��ري ال��ع��م��ل اي�����س��ا على 
مع  امل�����س��ت��م��ر  للتعلم  ك��ل��ي��ة   12 اإن�����س��اء 

تطوير اثنتن موجودتن بالفعل. 
الوظائف  اأن  )ن��زم��ادين(  واأو�سح 
الإن�سائية  بالوظائف  يتعلق  معظمها 
تخ�س�ساتها  ب���اخ���ت���اف  ك��ال��ه��ن��د���س��ة 
والأن�سطة  والإن�����س��اء  التعمري  وم���واد 
اأن  م�����س��ي��ف��ا  ال���ع���اق���ة،  ذات  الأخ������رى 
هنالك فر�سا اأخرى للتعلم مثل تعين 
اخل���ري���ج���ن اجل�����دد ل��ل��ت��ع��ل��م ول�����س��ق��ل 
ب��اأن  تعليمات  تلقيه  م��وؤك��دا  امل���ه���ارات،  
يتعلموا  اأن  عليهم  اجلامعة   خريجي 
اإن�ساء  عملية  م��ن  للغاية  جيد  ب�سكل 

وتعمري هذه الكليات.

امل��راأة  م�ساركة  ن�سبة  وزادت  ال��درا���س��ة، 
يف البحث فو�سلت لن�سبة 42% بعد اأن 

كانت 36% يف عام2001. 
ال��ن��ت��ائ��ج  اإن  واأ����س���اف )ه��ن��ي��ك��وم( 
بال�ستثمار يف  اله��ت��م��ام  ت��راج��ع  ت��رز 
جم���ال الأب���ح���اث وال��ت��ن��م��ي��ة يف ال��ع��امل 
الأزم��ة  ب�سبب  و 2010  باأ�سره يف 2009 
اأن  اإل  اآن������ذاك،  ال��ع��امل��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
التحليات الأخرية اأو�سحت اأن جنوب 
اأفريقيا كان يجب األ تقارن ب�سركائها 
يف جمموعة الريك�س BRICS - وهي 
دول الرزايل ورو�سيا والهند وال�سن 
ال�سناعية  ال��دول  من  بنظرائها  ول   -
�سخت  فالرازيل  الأ�سيوية،  احلديثة 
والتنمية  الأب��ح��اث  على  اأم��وال طائلة 
م���ن 1.1 م��ل��ي��ار م���ن اإج���م���ايل ال��ن��اجت 
املحلي يف 2007 اإلى 1.17 يف عام 2009، 
وزادت الن�سبة اأي�سا يف رو�سيا من 1.12 
وتخطت   ،2009 يف   1.25 اإل��ى   2007 يف 
ال�����س��ن ح�����دود امل��ي��زان��ي��ة امل��و���س��وع��ة 
 %0.88 الهند  اأنفقت  بينما   %1 بن�سبة 
م�����ن اإج�����م�����ايل ال�����ن�����اجت امل���ح���ل���ي ع��ل��ى 

الأبحاث يف عام 2008. 
ت��ف��ع��ل��ه  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  م������اذا  ول���ك���ن 
جنوب اإفريقيا للنهو�س مثل �سركائها 
يف  جم��م��وع��ة ال��ري��ك�����س ون��ظ��رائ��ه��ا 
الأ�����س����ي����وي����ن؟ ������س�����وؤال اأج��������اب ع��ل��ي��ه 
اأن  »عليها  ق��ائ��ًا   نف�سه  )ه��ان��ي��ك��ون( 
من  �سيا�سات  انتهاج  على  حاليا  تركز 
امل��ال  راأ����س  يف  ال�ستثمار  زي���ادة  �ساأنها 
والتقنية  الهند�سة  ع��ل��وم   يف  الب�سري 
وتطوير  دع��م  م��ع  الطبيعية  وال��ع��ل��وم 
البيئة  واإي��ج��اد  ماليا،  العلمية  املرافق 
القطاع  جل���ذب  لا�ستثمار  امل�سجعة 
اخل��ا���س ل��زي��ادة ال���س��ت��ث��م��ار يف جم��ال 

الأبحاث والتنمية. 
وب��������ال��������رغ��������م م���������ن ت���خ���ف���ي�������س 
الأب��ح��اث  على  احلكومية  املخ�س�سات 
ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل����راك����ز  اأن   اإل  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ا�ستطاعت اأن حتقق طفرات يف اأبحاثها 

مثل:
• اخرتاع تقنية اخلايا اجلذعية 
الطبية التي تعد الأولى من نوعها يف 
قارة اإفريقيا وكان لها القدرة على منو 
اخلايا اجلذعية مبا ي�سمح للباحثن 

�سر اأغوار الأمرا�س وفهمها.
جهازعلى  وهو  الب�سمة  تقنية   •
اأعلى م�ستوى من اجلهة الأمنية لأنه 
كل  ي�سحح  اأن  ي�ستطيع  ب�سيط  بجزء 

املعلومات املغلوطة عن ال�سخ�س.
• ل���ق���اح م���ر����س ن��ق�����س امل��ن��اع��ة 
امل��ك��ت�����س��ب��ة )الآي���������دز( ح��ي��ث ا���س��ت��ط��اع 
الباحثون ا�ستك�ساف جزء من الأج�سام 
امل�����س��ادة  ال���ق���ادرة ع��ل��ى ق��ت��ل ���س��الت  

متنوعة من املر�س الفتاك.
وب���ع���د اأ����س���ب���وع م���ن ن��ت��ائ��ج امل�����س��ح 
الوطني طماأن )هانيكوم( عمداء كليات 
اأف��ري��ق��ي��ا بخ�سو�س  ال��ع��ل��وم يف ج��ن��وب 
و����س���ع مت���وي���ل ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة يف 
الأعوام القليلة املا�سية  مبا فيها  دعم 
يف  وال�ستثمار  العليا  الدرا�سات  طلبة 
البنية التحتية لاأبحاث فقال خماطبا 
منتدى عمداء  كليات العلوم الوطنية 
»احل���ك���وم���ة ح��ول��ت م��ب��ل��غ��ا ق����دره 798 
مليون راند ملوؤ�س�سة الأبحاث الوطنية 
اأج��ل تنمية راأ���س امل��ال الب�سري يف  من 
اإطار خطة الإنفاق لعام 2012-2013م. 
 400 مبلغ  خ�س�ست  ال��دول��ة  اإن  وق���ال 
اإطار موازنة عام 2013  مليون راند يف 
العليا  الدرا�سات  طلبة  لدعم   2014 –
يف �سكل منح درا�سية واأموال خم�س�سة 

للباحثن.
وملزيد من ال�سفافية وملعرفة ردود 
الفعل قام ق�سم العلوم والتقنية بن�سر 
الر�سمية  اجل��ري��دة  يف  ا�سرتاتيجيته 
ي�سع اجلميع ملحوظاته  اأن  اأجل  من 

بقلم: كاثرينا سلغرين
محررة في بي بي سي
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دراسات

ب���داي���ة ن��ط��رح ال�������س���وؤال ال���ت���ايل: ما 
املق�سود بالتعليم احلر؟ وكيف يراه 
ال��ن��ا���س يف امل��ن��اط��ق الأخ�����رى وكيف 
يفكرون فيه؟ وهل من املفرت�س اأن 

النا�س يفهمونه؟
ع����ن����د ط��������رح ه��������ذه الأ�����س����ئ����ل����ة 
ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن امل��ت��خ�����س�����س��ن 
الأكادميين )يف الغرب( كانت هناك 
م��ا هو  الإج���اب���ات، منها  م��ن  الكثري 
اأو  عبارة عن توجه �سيا�سي م�سترت، 
مل  كا�سيكية  لأ���س��ول  انعكا�س  ه��و 
تتغري كثريا منذ الع�سر الروماين-

اليوناين.
اأو  ل��ل�����س��ف��وة  ب���رن���ام���ج  ه����و  اأو 
الب�سر ممن ل  ملجموعة خا�سة من 
وظيفة،   على  احل�سول  هّم  ي�سغلهم 
اأو هو برنامج تعليمي يهتم بالقليل 
من مو�سوعات كثرية، اأو هو برنامج 
على  ال��ق��درة  لديهم  لي�ست  ملن  ُمعد 
اأكرث  اأخ��رى  تعليمية  برامج  اجتياز 
�سعوبة. اأو هو برنامج تعليمي يهتم 

بتخ�س�سات معينة.

احل����ر  ال���ت���ع���ل���ي���م  ر�����س����ال����ة  اإن 
يحمله  فيما  اأ�سا�س  ب�سكل  تتلخ�س 
اجلامعي  التعليم  جت��اه  ال��ت��زام  م��ن 
ال��ذي يراعي  التعليم  وال��ت��زام جت��اه 
ال��ت��خ�����س�����س وال�����س��م��ول��ي��ة يف ���س��وء 
ال�ستيعاب الكامل لطبيعة جمتمعنا 
وامل���ج���ت���م���ع���ات الأخ���������رى وم����راع����اة 
ث��ق��اف��ة امل���رء وحم���و الأم��ي��ة واإت��ق��ان 
القراءة والكتابة والتفكري والت�ساوؤل 

النقدي.
اأن�����ه لي�س  ولب�����د م���ن م��ع��رف��ة 
بو�سعنا احل�سول على تعليم حر ما 
مل تكن لدينا بع�س جوانب التعليم 
الذي  ال�سمولية  عن�سر  وه��و  ال��ع��ام، 
ي��ع��ط��ي م��ق��دم��ة وا����س���ع���ة ل��ل��م��ع��رف��ة 
وال��ت��خ�����س�����س��ات و����س���ُب���ل ال��ت��ف��ك��ري. 
وُيعد التعليم العام جزء من مناهج 
التعليم احلر امل�سرتكة بن الطاب.
وع��اوة على ذل��ك، ف��اإن اأع�ساء 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ه����م اأي�������س���ا ع��ل��ى 
ج��ان��ب ك��ب��ري م��ن الأه��م��ي��ة، ولي�ست 
ه����ذه الأه���م���ي���ة ن��اب��ع��ة م���ن ك��ون��ه��م 
لكونهم  واإمنللا  وح�سب،  حما�سرون  

املنظمن للعملية برمتها.
هيئة  اأع�����س��اء  اه��ت��م��ام  وين�سب 
ع��ل��ى  الأول  امل����ق����ام  يف  ال���ت���دري�������س 
تخ�س�ساتهم، ثم ينتقلون بعد ذلك 

بها  يهتمون  التي  التخ�س�سات  اإل��ى 
ال���درا����س���ي���ة ويف جت��رب��ة  امل���ن���اه���ج  يف 
الطاب. وهو اأمر يف غاية ال�سعوبة 

بالن�سبة لهم. 
ولو نظرنا يف العامل من حولنا 
للتخ�س�س  ك��ب��رية  هيمنة  ل��وج��دن��ا 
الطاب  اأن  يعني  وه��و  التعليم.  يف 
ي��ن��ت��ق��ل��ون اإل�����ى ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
م��ع��ظ��م اأن����ح����اء ال���ع���امل وي���خ���ت���ارون 
ج��دا.  مبكرة  مرحلة  يف  التخ�س�س 
للتعليم  جم����ال  اأي  ه���ن���اك  ول��ي�����س 

العام.
البلدان  من  العديد  تبنت  وقد 
ه���ذا ال��ن��م��وذج و���س��اه��م��ت ال���ولي���ات 

املتحدة كذلك فيه كثريا.
التقت  ال�����س��ت��ي��ن��ات،  م��ط��ل��ع  ويف 
اجلامعات وت�ساءلت عما ميكن فعله 
جلعل الباد اأحد حمركات التنمية. 
فبداأ البحث بداية من املعامل وحتى 
الكثري،  ذل���ك  وف��ع��ل��وا يف  الأ����س���واق، 
ولكن �ساع التعليم اجلامعي، ف�سار 
مللهللملل�للسللا، وبللعللدمللا مت قللطللع �للسللوط 
ط��وي��ل مت ال��رج��وع م���رة ث��ان��ي��ة اإل��ى 

الو�سع الأول.
وع����ن����د ال�������س���ف���ر اإل��������ى ال�������دول 
اأن���ه  اأو ال��ن��ام��ي��ة، جن���د  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
قبل  م��ن  فيها  التخ�س�س  دع��م  يتم 

البنك  وبالأخ�س  املانحة،  الوكالت 
البلدان  ه��ذه  ي�سجع  ال���ذي  ال���دويل 
العايل  التعليم  اأن��ظ��م��ة  تنمية  على 
ب��ه��ا م���ن خ����ال اله���ت���م���ام ال�����س��دي��د 

باحتياجات قوة العمل.
اله�����ت�����م�����ام  م��������ن  ح����������رج  ول 
باحتياجات قوة العمل فهو اأمر مهم 
للدول النامية. ولكن امل�سكلة اأن هذا 

البنك الدويل،  هو كل ما يفكر فيه 
فهو ل يفكر فيما هو اأبعد من ذلك 
ول يفكر يف الطاب باأي �سكل اآخر.

وه��������ذا ي���ع���ن���ي ال����رتك����ي����ز ع��ل��ى 
ال��ت��خ�����س�����س م��ن��ذ امل����راح����ل امل��ب��ك��رة 
يتبادر  ال�سيناريو  هذا  ويف  للتعليم. 
اإلى الذهن ما ن�سميه باملجاورة بن 

ال�سرورة والرفاهية. 
ول����ذا، ف���اإن م��ا م��ن��ح��ن��اه ل��ل��دول 
من  جمموعة  هو  ولأنف�سنا  النامية 
اأو الخ��ت��ي��ارات التي ل  الح��ت��م��الت 
النوع  لهذا  اأو  للطاب،  �ساملة  ُتعد 
ُيحدث  اأن  ميكن  ال��ذي  التعليم  من 
ال����ف����رق ل���ه���م ب�����س��ف��ة ���س��خ�����س��ي��ة اأو 

مهنية.
ب��امل��ج��اورة؟  امل��ق�����س��ود  م��ا  والآن 
اإن����ه����ا ت��ن��م��ي��ة الأف�����������راد يف م��ق��اب��ل 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وال��ت��ن��وي��ر يف 
م��ق��اب��ل ال��ت��وظ��ي��ف، وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 
اأو  يف م��ق��اب��ل ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ت��خ�����س�����س 
العمق،  مقابلة  يف  والت�����س��اع  املهني، 

والتدري�س يف مقابل البحث.
ف�������اإن ك���ن���ا ن���ف���ك���ر يف ال��ت��ع��ل��ي��م 
اجل���ام���ع���ي ف������اإن ه�����ذه الأن���������واع م��ن 
امل�����ج�����اورات ل��ي�����س��ت ه����ي ال��و���س��ائ��ل 
ال�سحية للنظر اإلى تعليم الطاب، 
واإمنللا علينا اجلمع بينها. ويف �سوء 
ذلك، فاإنه ل ُينظر اإلى التعليم احلر 
على اأنه �سفوة ل عاقة له بالواقع 

القت�سادي.
ن���ظ���ام  اأن  اأن��������ه  ل����ن����ا  وي����ت����ب����ن 
اجلامعات العاملية يتبنى جميع هذه 

الأمور ويحاول اجلمع بينها.
ول���ع���ل ال��ت��ح��دي ال�����ذي ي��واج��ه 
العايل  التعليم  جم��ال  يف  العاملن 
هو كيفية اجلمع بن هذه الأهداف 

والغايات نيابة عن الطاب.
اأن نرى جتارب جيدة  وبو�سعنا 
للتعليم احلر يف العديد من البلدان، 
اجل��ام��ع��ات  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  منها 
العامة يف هولندا وهي تقدم اأعماًل 
التعليم  ال��روع��ة من خ��ال  يف غاية 
ولديها  بولندا  اأي�سا  وهناك  احل��ر، 

م�سروع يف غاية الإثارة.
وه���ن���اك ح��ال��ي��ا ث��م��ان ج��ام��ع��ات 
عامة تركز على التعليم احلر، ويتم 
موؤ�س�سات،  من  خا�س  ب�سكل  دعمها 
يف اأبو ظبي، و�سنغافورة، وبنغاد�س، 
وم���ال���ي���زي���ا، وال���ه���ن���د، وغ���ريه���ا من 
ال��ب��ل��دان غري  اأن ه��ذه  اإل  ال��ب��ل��دان. 
م��ت��ع��م��ق��ة ج�����دا يف ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م 

العايل. 
يف  هائلة  جتربة  هناك  اأن  كما 
ال�سينية  التجربة  وتتميز  ال�سن. 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م احل����ر يف ج��م��ي��ع م��راح��ل 
التعليم اجلامعي يف ال�سن بالإثارة، 
ما  بعد  بذلك  القيام  ق��رروا  اأنهم  اإذ 

اأنه عند �سوؤال اأي �سخ�س  تبن لهم 
باأننا  ي��ق��ول  ف��اإن��ه  التعليم،  وزارة  يف 
ب��ذل��ك ���س��ن��ك��ون دول����ة اأك����رث اإب���داع���ا 
امل��زي��د  ال��ط��اب  منحنا  اإن  ل���س��ي��م��ا 
ت�ساعدهم يف فهم  التي  الأدوات  من 
املجتمع والعامل الذي يعي�سون فيه.

اأن يكون لدينا تعليم  اأردن��ا  واإن 
لي�سو  اأن نرى طابا  نود  فاإننا  حر، 
وعلينا  ال��ع��م��ل.  يف  اأع�������س���اء  جم����رد 
اله����ت����م����ام ب���ت���ط���وره���م ال�����س��خ�����س��ي 
لهم  مواطنن  باعتبارهم  والفكري 
ق��درت��ه��م اخل��ا���س��ة. وه����ذا ي��ع��ن��ي اأن 
اجلامعي،  بالتعليم  الل��ت��زام  علينا 
باعتباره مكانا مهما يف تعليم الفرد.
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  عن  اأما 
اأهمية كبرية، وهم بحاجة  فاإن لهم 
اإلى امل�ساعدة للنظر فيما يتجاوز ما 

تدربوا عليه ليكونوا متخ�س�سن.
ولن تلقى م�سوؤولية التخ�س�س 
ال�سامل اأو الإدارة ال�ساملة اأي التزام 
اأع�����س��اء هيئة  ت��رح��ي��ب م��ن ق��ب��ل  اأو 
فيهما  التفكري  يتم  ما مل  التدري�س 

من قبل اجلميع.
اأهمية  ولب��د من معرفة م��دى 
ات�ساع وعمق هيكل املناهج، كما لبد 
من الرتكيز على جتربة التدري�س-

التعلم.
ال�����ط�����اب  يف  ن����ف����ك����ر  ف�����ح�����ن 
ف��ي��م��ا هو  ال��ت��ف��ك��ري  علينا  ودوره������م، 
اأب��ع��د م��ن امل��در���س��ن واأع�����س��اء هيئة 

التدري�س وحتى املديرين.
ف�����اإن مل ت��ك��ن ل��دي��ن��ا ���س��ج��اع��ة 
امل��دي��ري��ن مم���ن ل��دي��ه��م ال���س��ت��ع��داد 
من  ويطلبوا  مبدعن  ي��ك��ون��وا  لأن 
اأع�ساء هيئة التدري�س القيام باأ�سياء 
مت��ث��ل حت��دي��ا، واأ���س��ي��اء ق��د ل تكون 
مريحة، فلن يكون للتعليم احلر من 

ينا�سره.
هيئة  اأع�ساء  تطوير  عملية  اإن 
التدري�س يف غاية الأهمية لأننا نقوم 
لأن  بحاجة  ونحن  النموذج.  بتغيري 

نكون حمفزين.
ال���ت���ف���ك���ري يف احل����واف����ز  وع����ن����د 
ن��ط��ل��ب من  اأن  ن��ف��ك��ر يف  واجل���وائ���ز، 
باأي  حما�سرين  يكونوا  األ  الأف���راد 
اأن عملية  ك��م��ا  ح���ال م��ن الأح������وال. 
قيا�س النتائج بالطريقة ال�سحيحة 

ا من الأمور املهمة. هي اأي�سً
واأخ�����������رًيا، ع���ن���د ال���ت���ف���ك���ري ع��ن 
كيفية النتقال اإلى الأمام باعتبارها 
لدينا  فاإن  العايل  للتعليم  موؤ�س�سات 
ال��ك��ث��ري ل��ن��ق��وم ب���ه، وع��ل��ي��ن��ا ترتيب 
اأولوياتنا، ولعل اأولى هذه الأولويات 
نرعاهم،  ط��اب  لدينا  يكون  اأن  هي 
كيفية  يف  التفكري  اإل���ى  نحتاج  وق��د 
احلر  التعليم  ك��ان  اإذا  وم��ا  تعليمهم 

�سيكون جزء من هذا ال�سوؤال اأم ل.

باتي  بيترسون
أستاذ في معهد سياسات التعليم 

العالي، الواليات المتحدة األمريكية
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ما هو التعليم الحر؟
التعليم احلر )املفتوح( �سمي كذلك لأنه يتيح فر�س متابعة الدرا�سة والتعلم لكل 
راغب فيه وقادر عليه عقليا وعلميا ومعرفيا، بغ�س النظر عن �سّنه ومكان اإقامته 
واملحا�سرات  الدرو�س  ح�سور  على  قدرته  وعن  املنتظمة،  للدرا�سة  تفرغه  وم��دى 
التعلم.  وال ت�سرتط  واأ�سلوبه يف  العمل، يف حرم اجلامعة، وعن �سرعته  وم�ساغل 
يف  الن��ت��ظ��ام  ول  التح�سيل  ومتابعة  للدرا�سة  التفرغ  املفتوح  التعليم  موؤ�س�سات 

احل�سور اليومي اإلى اجلامعة. ولكنها ت�سرتط ما يلي:
التعلم.  يف  ال�ستمرار  على  • القدرة 

)وهي  حدوثها  عند  املبا�سر  التعليم  جل�سات  من  ال�ستفادة  على  القدرة   •
ت�سكل حاليا 25% تقريباًً من الوقت املخ�س�س لكل مقرر(. 

الدرا�سة.  تتطلبها  التي  والأن�سطة  الواجبات  • تنفيذ 
اجلامعة. تنظمها  التي  والمتحانات  الختبارات  • اجتياز 

ويرتبط مفهوما التعليم املفتوح Open Education ومفهوم التعلم عن بعد 
Distance Learning يف اأغلب الأحيان معا. لأن معظم املوؤ�س�سات الرتبوية التي 
تتخذ منط نظام التعليم املفتوح يف مبادئها و�سيا�ساتها ت�ستخدم التعلم عن بعد يف 

اأ�ساليب وطرق تعليمها وتدري�سه.
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حول الجامعة

آفاق: خاص 

ي���ق���ول ع����ب����داهلل ال�������س���ه���ري، ط��ال��ب 
يف  ال�سباب  اإن  الأ���س��ن��ان،  ط��ب  بق�سم 
م���ع���ان���اة ل ي��ح�����س��دون ع��ل��ي��ه��ا ج���راء 
�سواء من  املنا�سب  ال�سكن  توفر  عدم 

ال�سكن  اإم��ك��ان��ي��ات  اأم  ال�سعر  ن��اح��ي��ة 
ا�ستغال  اأن هناك  اإلى  ذات��ه، م�سريا 
ك��ب��ريا حل��اج��ة ال���ط���اب م���ن خ��ال 
ال�سقق  مالكي  قبل  من  الأ�سعار  رفع 
والأجنحة املفرو�سة، »يف الوقت الذي 
�سكن  توفر  ينعدم  يكاد  اأو  فيه  يندر 

مع بداية العام الدراسي..
طالب يشتكون من أزمة سكنية 

وينشدون الحلول

الأحياء،  يف  ال�سكنية  املجمعات  داخل 
وذلك ب�سبب التخوف الجتماعي من 

العزاب«.
اأن  ي��ج��ب  ال���دول���ة  اأن  واأ�����س����اف 
الإ���س��ك��ان يف اجلامعات  ق��ط��اع  ت��دع��م 
ب�سكل عام وجامعة امللك خالد ب�سفة 

على  اأك��ر،  م�ساحات  بتوفري  خا�سة 
رمزية  باأ�سعار  ال�سكن  ذلك  يكون  اأن 
يف متناول الطاب، موؤكدا اأن  بع�س 
ال��ط��اب ل ي��ق��در دف���ع ���س��يء ب�سبب 

تفاوت م�ستويات الطاب املعي�سية.

مجمعات شبابية
ب�����دوره اأك����د ع���ب���داهلل ���س��ي��ف، ط��ال��ب 
م��ن  اأن  ال����ع����رب����ي����ة،  ال���ل���غ���ة  ب���ق�������س���م 
�سماه  ما  و�سع  يف  النظر  ال�سروري 
���س��اه��د بنف�سه  اأن����ه  الأزم������ة، م���وؤك���دا 
ظ���روف���ا ���س��ع��ب��ة ي��واج��ه��ه��ا ع����دد من 
وقوعهم  قوله  ح�سب  منها  الطاب، 
يف اإ�سكالت مادية حتدهم من اإيجاد 

ال�سكن املائم.
ودع�������ا ����س���ي���ف ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة 
لل�سياحة والآثار التي يقع حتت يدها 
اإدارة من�ساآت الإيواء اإلى فر�س نظام 
ي��ل��زم ال�����س��ق��ق والأج���ن���ح���ة امل��ف��رو���س��ة 
بال�سعر املنا�سب، م�سريا اإلى اأن هناك 
جت�����اوزات م��ل��م��و���س��ة م��ن ق��ب��ل بع�س 

الأجنحة وال�سقق يف هذا ال�ساأن.
الدولة  تتجه  اأن  �سيف  واق���رتح 
اإلى اإدراج م�سروع املجمعات ال�سبابية 
اأن  املفرت�س  »م��ن  وق��ال  الإ�سكان،  يف 
ت��وج��د ال��دول��ة ح��ا لأزم����ة ال��ط��اب 
ال�سكنية، وتدرج مو�سوعا كهذا �سمن 
يجري  ال��ذي  العام  الإ�سكان  م�سروع 
ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه ح��ال��ي��ا، ل��ي�����س ل��ط��اب 
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مــع بدايــة كل فصل دراســي تتجدد معاناة الطــالب الذين يفدون إلــى الجامعة من خارج أبهــا، حيث تُقصيهم 
األحياء الســكنية بحجة أنهم »عزاب« بينما يواجهون ارتفاعا شــديدا في أســعار األجنحة والشقق المفروشة. 
أما اإلســكان الجامعي فصغير ال يســتوعب طلبات الســكن المتزايدة. هذا ما علمته »آفاق« في جولة لها حول 

الجامعة، حيث استعرضت معاناة الطالب ورصدت ردود الجهات المختصة حيال تلك القضية.
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الفئات  لكافة  بل  فح�سب،  اجلامعات 
ال�سبابية، خ�سو�سا من يعملون خارج 
ال��ظ��روف  عليهم  وحت��ت��م  مناطقهم 
اأو  مفرو�سة  و�سقق  اأجنحة  ا�ستئجار 

حتى غرف مفردة«.

تذمر العائالت
يف ال�������س���ي���اق، اع���ت���ر ع��م��ي��د ����س���وؤون 
عبداهلل  الدكتور  باجلامعة  الطاب 
املنا�سب  الإ�سكان  وجود  عدم  الكا�سي 
وال��ط��اب  ع���ام  ب�سكل  ال�����س��ب��اب  لفئة 
م�ستوى  على  »ظ��اه��رة  خا�س  ب�سكل 
امل��م��ل��ك��ة«، م��وؤك��دا اأن ذل���ك ي��ع��ود اإل��ى 
داخ��ل  �سكنية  ع���دم وج���ود جم��م��ع��ات 
الأح����ي����اء خ��ا���س��ة ب���ه���م، اإل�����ى ج��ان��ب 

ت��ذم��ر ال��ع��ائ��ات م��ن وج���ود ال��ع��زاب 
بجوارهم.

واأه����اب ال��ك��ا���س��ي يف ح��دي��ث��ه اإل��ى 
اإلى �سرورة  »اآف��اق« بالقطاع اخلا�س 
نفعا  ي��ع��ود  اجتماعي  اإ���س��ه��ام  ت��ق��دمي 
عن  »ناهيك  والطاب،  ال�سباب  على 

اأنها ا�ستثمار جمد يف الوقت نف�سه«.
وح�����ول اإ����س���ك���ان اجل���ام���ع���ة، ق��ال 
جممعا  متلك  اجلامعة  »اإن  الكا�سي 
الكلية  م��ق��ر  ح��ي��ث  بالع�سان  �سكنيا 
كافة  ي�ستوعب  ل  اأن����ه  اإل  ال�����س��اب��ق، 
ال��ط��ل��ب��ات امل���ت���زاي���دة وامل��رت��ف��ع��ة من 
اأن اجلامعة  الطاب« م�ستدركا  قبل 
ترميم  على  تعمل  الراهن  الوقت  يف 
وتاأثيث جممع جماور لذات املجمع، 

يف حماولة جادة لاإ�سهام يف تخفيف 
معاناة الطاب«.

ع���ن ط��ري��ق��ة  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
قبول طلبات حجز الطاب لاإ�سكان 
تتم  »اإن��ه��ا  الكا�سي  اأج���اب  باجلامعة، 
ي��ت��م  اإذ  الإل������ك������رتوين،  امل����وق����ع  ع����ر 
احل��ج��ز م��ب��ا���س��رة م���ن ق��ب��ل ال��ط��ال��ب 

الراغب يف ال�سكن، بح�سب املتوفر«.
وف�����ي�����م�����ا ي����ت����ع����ل����ق ب����ال����ط����اب 
امل��ح��ت��اج��ن وف��ئ��ة ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
توجيها  اأن هناك  اإلى  لفت  اخلا�سة، 
من املقام ال�سامي واجلهات املخت�سة 
ح����ول ذل�����ك، ب��ج��ان��ب ن���ظ���ام ول���وائ���ح 
تنظم ذلك، منها اإثبات من التاأمينات 

الجتماعية.

هيئة السياحة
وت���وخ���ي���ا ل��ل��ن��زاه��ة وامل��و���س��وع��ي��ة يف 
اإل��ى  »اآف�����اق«  ت��وج��ه��ت  الآراء،  ع��ر���س 
والآث��ار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  فرع 
املو�سوع  وط��رح��ت  ع�سري،  مبنطقة 
ع��ل��ى ط���اول���ة م���دي���ر ق���ط���اع الإي������واء 
ب��ال��ف��رع اأح���م���د م��ع��ل��وي، ف���ق���ال » ل 
عاقة للهيئة يف حتديد نوع النزلء 
وال�����س��ق��ق  الأج���ن���ح���ة  اأو  ال���ف���ن���ادق  يف 
املفرو�سة �سواء كانوا عزابا اأم عوائل«، 
ل��ي�����س من  ال��ت��ح��دي��د  اأن  اإل�����ى  لف���ت���ا 
���س��اح��ي��ات��ه��ا، ب����ل م����ن ���س��اح��ي��ات 

امل�ستثمرين ملن�ساآتهم.
من�ساآت  اأ�سعار  اأن  معلوي  واأب��ان 
الأج��ن��ح��ة وال�����س��ق��ق امل��ف��رو���س��ة ال��ت��ي 

جتد اإقبال من الطالب لل�سكن فيها 
فرتة العام الدرا�سي، ترتاوح من 50 
اإلى 300 ريال، م�سريا اإلى اأن الأ�سعار 
تاأتي بح�سب ت�سنيف كل من�ساأة، اإذ اإن 
املفرو�سة  ال�سكنية  الوحدات  ت�سنيف 
هو من الدرجة الأول��ى حتى الثانية 
»اأما فئات ت�سنيف  واأ�ساف  والثالثة، 
 ،2 ال�  اإل��ى   5 ال�  بالنجوم من  الفنادق 
ف��اإن��ه��ا ل جت���د اإق���ب���ال م���ن ال��ط��اب 

بالطبع«.

جوالت رقابة
 وجدد معلوي التاأكيد على اأن الهيئة 
ت��ق��وم ب��ج��ولت رق��اب��ة ع��ل��ى امل��ن�����س��اآت 
اأو  الأ�سعار  مراقبة  بهدف  املرخ�سة 

ال��ت��اأك��د م��ن ج���ودة اخل��دم��ة املقدمة 
الأخ��رى،  النظامية  النواحي  وكافة 
اإ����س���اف���ة اإل������ى ج������ولت اأخ�������رى ع��ل��ى 
امل��ن�����س��اآت امل��خ��ال��ف��ة ل�����س��ب��ط��ه، وذل���ك 

بهدف تهيئة كافة من�ساآت الإيواء.
املنطقة  اأم����ري  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 
في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
كافة  تهيئة  على  يحر�س  خ��ال��د  ب��ن 
الأ����س���ع���ار  وم���ن���ا����س���ب���ة  الإي����������واء  دور 
كافة  داع��ي��ا  خ��ا���س،  ب�سكل  ل��ل��ط��اب 
م��ال��ك��ي الإي�������واء ال�����س��ك��ن��ي ل��ال��ت��زام 
والتقيد باإظهار لوحة قائمة الأ�سعار 
ب���ارز،  الهيئة يف م��ك��ان  امل��ع��ت��م��دة م��ن 
ت�سعري مرافق  �سيا�سة  و«ذل��ك �سمن 
الإيواء ال�سياحي التي اأعدتها الهيئة 
التي  اأخ��ريا وتقدمي كافة اخل��دم��ات 

تكفل راحة الزائر وامل�سطاف«.
م��ن�����س��اأة   1058 امل��ن��ط��ق��ة  ومت��ل��ك 
اإيواء، منها 36 فندقا والباقي وحدات 
 198 ب��ح��ق  ���س��در  م��ف��رو���س��ة،  �سكنية 
م��ن جم��م��ل امل��ن�����س��اآت خم��ال��ف��ات، من 
بينها 16 ق��رارا ب��الإغ��اق امل��وؤق��ت، اإذ 
اأمري  قبل  من  امل�سكلة  اللجنة  كانت 
املنطقة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�سادرة  املخالفن  ق���رارات  لتنفيذ 
بحق املن�ساآت التي مل تلتزم مبعايري 
وم��ت��ط��ل��ب��ات اجل���ه���ات امل�����س��رف��ة على 
رفعت  النظامية  الرتاخي�س  اإ�سدار 
التنفيذ  اآلية  يخ�س  فيما  تو�سياتها 
�سموه لعتمادها  اإل��ى  �سابق  وق��ت  يف 
التي  اللجنة  ت�سم  حيث  قبله،  م��ن 
وا�سلت اجتماعاتها منذ �سهرين كا 
من: الإمارة، الأمانة، الدفاع املدين، 
العامة  الهيئة  جانب  اإل��ى  ال�سرطة، 

لل�سياحة والآثار.

قرار وزاري
ال��������وزراء  ق�������رار جم���ل�������س  اأن  ي����ذك����ر 
اعتمد  ه����    1429  /  3  /  26 ب��ت��اري��خ 
والآثار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  منح 
���س��اح��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م م���راف���ق الإي������واء 
اأدائها  ومراقبة  وت�سنيفها  ال�سياحي 
وال���رتخ���ي�������س ل���ه���ا ب���ه���دف ت��ط��وي��ر 
ورف������ع م�����س��ت��وى خ����دم����ات امل��ن�����س��اآت 
ال�سياحية وتوفري بيئة نظامية لنمو 

ال�ستثمارات.
 وق���د اأع�����دت ال��ه��ي��ئ��ة م��ن��ذ ذل��ك 
الفنية  واملعايري  ال�سرتاطات  الوقت 
لرتخي�س وت�سنيف وت�سعري من�ساآت 
الإيواء ال�سياحي، وبعد اعتمادها قام 
فرع الهيئة بع�سري بجولت ميدانية 
هذه  لتو�سيح  ال�سياحية  للمن�ساآت 
امل���ع���اي���ري مل�����س��غ��ل��ي امل���ن�������س���اآت ل��ل��ب��دء 
ال��راه��ن،  الو�سع  وتقييم  بتطبيقها 
ومن ثم البدء يف اإ�سدار الرتاخي�س 
ح�سب  ال�����س��ي��اح��ي��ة  امل��ن�����س��اآت  مل�سغلي 
ت��اه��ا مرحلة  امل��ع��ت��م��د،  ال��ت�����س��ن��ي��ف 
ال��رق��اب��ة وال�����س��ب��ط ل��ل��م��ن�����س��اآت غري 
الرتخي�س  ل���س��رتاط��ات  امل��ت��ج��اوب��ة 
املالية  العقوبات  واإ���س��دار  النظامي 
للمن�ساآت  امل��وؤق��ت  والإغ�����اق  عليهم 
و�سامة  لأم���ن  ت��ه��دي��دا  ت�سكل  ال��ت��ي 

النزلء.
وت�������س���دد ال��ه��ي��ئ��ة ع���ل���ى اأه��م��ي��ة 
دور امل��واط��ن��ن وال�����س��ي��اح وال�����زوار يف 
املخالفن  ل�سبط  والتعاون  الرقابة 
وتقدمي اأي �سكاوي اأو اقرتاحات على 
م��رك��ز الت�����س��ال ال�����س��ي��اح��ي امل��ج��اين 
تلك  م��ن  وي��ت��وق��ع   ،)8007550000(
م�ستويات  على  املحافظة  اخلطوات: 
اجل��ودة، والإب���داع يف تقييم منتجات 
�لللسللليلللاحللليلللة جلللللاذبلللللة، ومنللللللو �للسللنللاعللة 
الرامج ال�سياحية، وتوفري البيانات 
امل��وارد  وتطوير  املفيدة،  واملعلومات 

الب�سرية وتوطينها.

الشهري: أسعار 
الشقق مرتفعة 

واألحياء السكنية  
ترفض العزاب
سيف: الطالب 

يواجهون ظروفا 
صعبة.. وتدخل هيئة 

السياحة مطلب
د. الكاسي: إنعدام 

اإلسكان الشبابي 
المناسب ظاهرة 

على مستوى الوطن
هيئة السياحة: 
نراقب األسعار 

والجودة.. والتصنيف 
يحدد السعر



الحديثي يستحضر ذكريات الماضي:
جيلنا كان متماسكا..

وأبها القديمة كان فيها جامع واحد

شخصيات

ما بين حلقات مساجد القصيم ومنصات محاكم العدل بعسير قصة جميلة تختزل تاريخ وتجارب الشيخ محمد إبراهيم الحديثي، الذي استضافته »آفاق« في حوار، 
ففتح لها قلبه وألبوم ذكرياته وروى لها أبرز محطات تجاربه العلمية والعملية، مقارنا بين جيل عصره والجيل الحاضر مقارنة دقيقة تستند إلى الخبرة والحكمة.
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حوار: محمد إبراهيم

حدثنا عن جتاربك
العلمية والعملية باخت�شار

مبنطقة  البكريية  مدينة  مواليد  من  اأن��ا 
وال��دي  ه��ي��اأ يل  وق��د  1352م،  ع��ام  الق�سيم 
رحمه  احلديثي،  را�سد  بن  اإبراهيم  ال�سيخ 
اهلل، م���ن ال�����س��غ��ر، ���س��ب��ل الأخ������ذ ب��ال��ع��ل��م، 
ومت اإحل����اق����ي ب��ح��ل��ق��ات حت��ف��ي��ظ ال���ق���راآن 
�سامل  بن  ال�سيخ عبدالرحمن  الكرمي عند 
الكريدي�س. وتلقيت العلم على اأيدي علماء 
اأج����اء، م��ن��ه��م:  ق��ا���س��ي ال��ب��ك��ريي��ة ال�سيخ 
بن  عبدالعزيز  وال�سيخ  مقبل،  ب��ن  حممد 
وال�سيخ  اخل��زمي،  �سليمان  وال�سيخ  �سبيل، 
���س��ال��ح ب���ن را����س���د احل��دي��ث��ي، رح��م��ه��م اهلل 
حافلة  التعليمية  حياتنا  وك��ان��ت  جميعا. 
امل�ساجد  يف  التعليم  ك��ان  حيث  ب��ال��ت��ج��ارب 
العلماء  كبار  من  العلم  لطلب  والكتاتيب 
ق������راءة و���س��م��اع��ا يف احل���دي���ث وال��ت��ف�����س��ري 

والفقة والفرائ�س والنحو وال�سرف.

وماذا بعد ذلك؟
ب��ع��د ت��ع��ي��ن وال����دي رح��م��ه اهلل ق��ا���س��ي��ا يف 
ال��ن��م��ا���س، ع��م��ل��ت ك��ات��ب ع���دل يف حمكمة 
ال���ن���م���ا����س ث����م ك���ات���ب ���س��ب��ط يف حم��ك��م��ة 
القنفذة  حمكمة  لق�ساء  التابعة  امل�سيلف 
عام 1373ه���، ومن ثم اإلى حمكمة القنفذة 
1376ه����،  ع��ام  فيها  قا�سيا  تعيني  مت  حتى 
اأبها عام 1382ه���  ومن ثم مت نقلي ملحكمة 
وتدرجت يف �سلك الق�ساء حتى مت تعييني 
1412ه���،  ع��ام  ع�سري  منطقة  ملحاكم  رئي�سا 

وتقاعدت عام 1416ه�. 

ما اأبرز الأن�شطة
التي تقوم بها حاليا ؟

اأتوا�سل  من خال جمل�سنا املفتوح يوميا، 
م��ع امل�����س��ائ��خ وال���دع���اة والأدب������اء وال�����س��ب��اب، 
وه��ن��اك ن��ت��ب��ادل امل��واق��ف وذك��ري��ات املا�سي 

فيما يعود بالفائدة على اجلميع. 

كيف ت�شف ما�شي
جمتمع اأبها مقارنة بحا�شره ؟

جم��ت��م��ع اأب���ه���ا يف امل���ا����س���ي ك����ان م��ت��م��ا���س��ك��ا 
ك��ان��ت متقاربة  امل��دي��ن��ة  م��ت��ع��اون��ا، واأح���ي���اء 
وي��ت��ع��اون��ون  بع�سا  بع�سهم  ال��ن��ا���س  ي��ع��رف 
قلة  اإل���ى  ه��ن��ا  اأ���س��ري  اأن  واأود  بينهم،  فيما 
وان�����س��غ��ال��ه��م بحياتهم  امل��ا���س��ي  ال�����س��ك��ان يف 
اأن  األح��ظ  احلا�سر،  الوقت  ويف  اليومية. 
والتكنولوجيا  بالتقنيات  ان�سغلوا  النا�س 
واأهملوا الروابط الجتماعية بن اجلريان 
العامل  اأ�سبح  اأن  بعد  الواحد  احلي  واأبناء 

�سبيها بقرية كونية �سغرية.
يف  يعي�س  جيلنا  ك��ان  ع��ام��ة،  وب�سفة 
ات�سالت  ثمة  تكن  فلم  حم���دود،  جمتمع 
الطالب  وك���ان  ح��دي��ث��ة،  تقنية  و���س��ائ��ل  ول 
م��ن��ا ي��ب��ذل ق�����س��ارى ج��ه��ده ح��ت��ى يح�سل 
اأما اجليل  اأو در���س،  اأو فائدة  على معلومة 
احل����ايل ف��ه��و ج��ي��ل ال��ت��ق��ن��ي��ات وامل��ع��ل��وم��ات 
والت�������س���الت والأج�����ه�����زة احل���دي���ث���ة ال��ت��ى 
اأو   معلومة  لأي  ال��و���س��ول  و�سهلت  ي�سرت 
در�س  من خال النرتنت، وينبغي للجميع 

ال�ستفادة من هذه التقنية.

ما اأبرز ال�شور التي ت�شتح�شرها
عن اأبها القدمية؟

من اأبرز ال�سور  التى نتذكرها عن مدينة 
يف  اجلمعة  ن�سلي  كنا  اأننا  املا�سي:  يف  اأبها 
امل��ل��ك عبدالعزيز  ج��ام��ع واح���د ه��و ج��ام��ع 
بع�سهم  ي��ع��رف  ال��ن��ا���س  وك����ان  رح��م��ه اهلل، 
بع�سا، ول تكاد تنكر اأحدا منهم، والآن كرث 
النا�س واأ�سبحت اجلوامع وامل�ساجد بحمد 

اهلل وف�سله ومنته، ل تعد و ل حت�سى. 

يقال اإن العالقات الجتماعية بني 
النا�ص اعرتاها كثري من امل�شكالت 

واخلالفات.. ما ال�شبب؟

شخصيات

 اخل���ل���ل ال������ذي ظ���ه���ر ب����ن ال���ن���ا����س ���س��ب��ب��ه 
انت�سار العمران وتباعد بع�سهم عن بع�س 
به،  يحيط  وما  بنف�سه  اإن�سان  كل  وان�سغال 
احلديثة  والتقنيات  الأجهزة  وجود  واأي�سا 
واأخ��ذت  النا�س  بن  التباعد  يف  زادت  التى 

حيزا  كبريا من حياتهم.

ما ال�شبل املثلى لتح�شني ال�شباب من 
اأخطار وفنت الع�شر ؟

ينبغي  الغايل  الوطن  ه��ذا  �سباب  حت�سن 
اأن يكون من خال غر�س القيم والف�سائل 
ال�سغر،  منذ  �سبابنا  نفو�س  يف  الأخاقية 
واحلر�س على اأن يكون التعليم هو الأ�سا�س 

يف زرع كل ما نتمناه لأجيالنا و�سبابنا.

ما راأيك يف الدور املجتمعي
جلامعة امللك خالد؟

ب��دور مميز جتاه  تقوم  امللك خالد  جامعة 
املجتمع من خال كلياتها التى تتبعها وما 
فعاليات  م��ن  اجل��ام��ع��ة  من�سوبو  ب��ه  ي��ق��وم 
مكانتها،  وت��ع��زز  املجتمع  تخدم  ون�ساطات 
ال��وط��ن.  ونتمنى  وذل���ك ج��زء م��ن نه�سة 
ال�ستمرار على  امل�سوؤولن يف اجلامعة  من 
الطاب  قبول  اأم���ور  وت�سهيل  النهج،  ه��ذا 

املتقدمن اإليها حتى تعم الفائدة.

ما ر�شالتك اإلى طالب
وطالبات اجلامعة؟

ل��ط��اب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة ه��ي:  كلمتي 
اجل����د والج���ت���ه���اد يف ال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي 
ال��وق��ت من  ل��ذل��ك، لأن  اأوق��ات��ه��م  وت�سخري 
عليها،  املحافظة  يجب  التى  الأ�سياء  اأثمن 
ال��ذي  ال��ذه��ب��ي  الع�سر  ه���ذا  يغتنموا  واأن 
الر�سيدة حفظها  لهم فيه حكومتنا  وفرت 
لطلب  والت�سهيات  ال��و���س��ائ��ل  جميع  اهلل 
الطاب  يكون  اأن  على  منها  حر�سا  العلم 
امل��ج��ت��م��ع وق�����دوة ح�سنة  ل��ب��ن��ة ���س��احل��ة يف 

لاأجيال، باإذن اهلل. 

الشيخ محمد إبراهيم الحديثي
.1412 عام  حتى  ع�سري  منطقة  حماكم  لرئي�س  م�ساعد  • رئي�س 

 . �سابقا  ع�سري  منطقة  ملحاكم  • رئي�س 
يف  الكرمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  اخلريية  اجلمعية  بتاأ�سي�س  �سارك   •

ع�سري عام 1389 ورئي�سا ملجل�س اإدارتها حتى عام 1432.
حاليا.  اإدارتها  جمل�س  ورئي�س  باأبها  الر  جمعية  بتاأ�سي�س  • �سارك 

• ع�سو يف اللجنة ال�ست�سارية لفرع وزارة ال�سوؤون الإ�سامية بع�سري 
�سابقا. 

�سابقا.  الأعلى  الأوقاف  جمل�س  يف  • ع�سو 
القراآن  لتحفيظ  اخلريية  للجمعيات  الأعلى  املجل�س  يف  ع�سو   •

الكرمي يف وزارة ال�سوؤون الإ�سامية �سابقا. 
ع�سري. مبنطقة  الأهلة  »روؤية«  جلنة  • رئي�س 

بطاقة
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مع اأحد اأبناءه يف منزله باأبها
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قراءة: أحمد العياف

���س��در م���وؤخ���را، ل��ل��م��وؤل��ف��ن: وك��ي��ل كلية 
وحدة  رئي�س  ال�سريرية،  لل�سوؤون  الطب 
اجل�����ودة ب��ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور ع��ل��ي �سعيد 
القحطاين، ومدير اإدارة اجلودة و�سامة 
امل�سلحة  ال��ق��وات  مب�ست�سفيات  امل��ر���س��ى 
الأول  ال���س��ت�����س��اري  ���س��اب��ق��ا،  ب���اجل���ن���وب 
الدكتور  امل��رك��زة،  والعناية  التخدير  يف  
ف����اروق حم��م��ود م�����س��اه��ل، ك��ت��اب بعنوان 

»رواد اجلودة يف الع�سر احلديث«.

رواد الجودة..
كتاب جديد للقحطاني ومساهل

وي����ت����ن����اول ال����ك����ت����اب م���و����س���وع���ات 
م���ن���ه���ا: ج������ذور اجل��������ودة واأ����س���ول���ه���ا يف 
اجل�����ودة عر  ورواد  ال��ب�����س��ري،  ال��ت��اري��خ 
من  اب��ت��داء  التاريخية  امل��راح��ل  خمتلف 
ب��ق��دم��اء م�سر  ع�سر ح��م��وراب��ي، م���رورا 
والأغريق، ثم العهد الإ�سامي، وانتهاء  
ببداية النه�سة ال�سناعية يف اأوربا خال 

القرن التا�سع ع�سر امليادي.
ك��م��ا حت���دث امل���وؤل���ف���ان ع���ن تطبيق 
اجل�����ودة يف امل��م��ل��ك��ة، م�����س��ل��ط��ن ال�����س��وء 
ع��ل��ى م��ا حققته م��ن ري����ادة يف اجل����ودة، 

ال�سحية.  ال��رع��اي��ة  جم���ال  يف  وب���ال���ذات 
وح����وى ال��ك��ت��اب ع����ددا م��ن رواد اجل���ودة 
دمي��ن��ج،  اإدواردز  ول���ي���ام  ال��دك��ت��ور  وه����م: 
فيليب  يو�سف مو�سي�س جوران،  الدكتور 
فالن  اأرم��ان��د  الدكتور  كرو�سبي،  بايارد 
ف��ي��ج��ن��ب��وم، ال���دك���ت���ور ك������اورو اإي�����س��ي��ك��او، 
الدكتور  اأندرو �سوهارت،  الدكتور وولرت 
اإجناك  الدكتور  �سوهارت،  اأن��درو  وول��رت 
اإرن�����س��ت  ال��دك��ت��ور  �سيميلفاي�س،  فيليب 
اأم�������وري ك����ودم����ان، ال���دك���ت���ور اأف��ي��دي�����س 

دونابيديان.

واآداب��ه��ا،  العربية  اللغة  بق�سم  الأدب،  م���ادة  اأ���س��ت��اذ  اأن  ل��و  اف��رتا���س��ي:  فعل 
اإلى  طابها  جل  وينتمي  اأب��ه��ا،  مدينة  يف  تقع  التي  خالد،  امللك  جامعة  يف 
منطقة ع�سري، وقف اأمام ثاثن طالبا من طاب امل�ستوى الثامن، وو�سع 
اأمامهم اأ�سماء ع�سرة من اأ�سهر اأدباء ع�سري، من اأمثال: اأحمد بيهان، اأحمد 
الأملعي،  زاه��ر  اآل عمر ع�سريي، علي مهدي،  اأحمد مطاعن، علي  ع�سريي، 
حممد علوان، ح�سن النعمي، حممد زايد الأملعي، عبداهلل الزمزمي، تركي 

الع�سريي، وغريهم كرث، و�ساألهم: ماذا تعرفون عن هوؤلء؟
اأو  اأح���دا منهم ل��ن يعرف ع��ن��وان دي���وان  اأن  اأج���زم  رد فعل اف��رتا���س��ي: 
ق�سيدة اأو ق�سة اأو رواية لأي من هوؤلء، بل لن يعرف ما هم، وماذا قدموا، 
ومب اأ�سهموا منذ ن�سف قرن يف اإثراء احلياة الأدبية ال�سعودية ورمبا عرف 
»ح��داث��ي  اأح��ده��م  اأن  ع��اب��ر،  �سفاهي  ح��دي��ث جمال�سي  خ���ال  اأح��ده��م،م��ن 

خبيث«، والآخر »علماين«، لكنه – مل يقراأ لهذا اأو ذاك اأو عنهما قط!
رد ف��ع��ل واج����ب: اإن ع��ل��ى اجل��ام��ع��ات اجل��ه��وي��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ثقافات 
اجلهات، وت�سديرها، وتعريف العامل بها، وتلك ، كما اأزعم ، من اأهم املهمات، 
واإمنا لبعدها عن  البيئية مظلومة ومغيبة، ال لق�سور فيها،  الثقافات  الأن 
املراكز، وتق�سري اأهلها يف ت�سديرها، ولعل ذلك عائد اإلى كون »زامر احلي ل 
يطرب«، وذلك يتاأتى من خال اإيجاد مواد درا�سية خا�سة متيز كل جامعة 
عن غرها، ف�سال عن ربط الن�ساط الطالبي اجلامعي بهذه الثقافة، كاأن 
ي�ست�ساف هوؤلء واأقرانهم يف اأم�سيات �سعرية وق�س�سية، وحما�سرات اأدبية، 
تعّرف الطاب بهم وباإبداعهم، وذلك اأ�سعف الفعل، وهو اأولى من املنا�سط 

املكررة والعامة.
اأدب��اء هذه  ال�سادر عن  الإب��داع��ي  الأدب��ي  النتاج  امتداح  ل�سُت يف مقام 
اجلهة، لكنني على يقن من اأن هوؤلء واأقرانهم كانوا ذا اأثر مهم يف ت�سكيل 
ال�سورة الكاملة لاأدب ال�سعودي، ولي�ست حياتهم بيننا جناية ت�ستدعي اأن 

يكونوا خارج اإطار حما�سراتنا اجلامعية، ودرا�ساتنا النقدية.
يف اإحدى اجلامعات ال�سعودية العريقة، نوق�ست ر�سالتا ماج�ستري، عن 
�ساعرين من �سعراء ع�سري الراحلن، وكان الأولى بطاب الدرا�سات العليا 
ل  لكنهم  عنهما،  مو�سوعاتهم  ت�سجيل  اإلى  �سّباقن  يكونوا  اأن  جامعتنا  يف 

يعرفون عنهما، ما يجعلهم يفعلون ذلك!
اأ�ساتذته،  اأو بع�س  لاإن�ساف، فقد اأح�سن ق�سم اللغة العربية واآدابها، 
املتعلقة  اإلى درا�سة الظواهر  املاج�ستري  حن وجهوا بع�س طاب وطالبات 
باأدب املنطقة، بيد اأن وجود هذا الأدب يف مفردات املناهج اخلا�سة مبرحلة 
اأهم، لأن هذه املرحلة ت�سكل الوعي، وتوجه التفكري، وحتدد  البكالوريو�س 

م�سارات املعرفة.

جامعتنا
وثقافة المكان

إذا عسعس الليل
أحمدعبد اهلل التيهاني

»فنون أبها« تنتقل للمفتاحة 
منح اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن عبد العزيز اآل �سعود، فرع اجلمعية العربية 

ال�سعودية للثقافة والفنون باأبها، مبنى متكاما بقرية املفتاحة الت�س�سكيلية، ليكون مقرا رئي�سا لفرع اجلمعية.
اأبها( ملا قدمته على مدى ال�سنوات  تاأتي هذه اخلطوة دعما من �سمو اأمري ع�سري جلمعية الثقافة والفنون )فرع 
الفرع  اأن  ال�سروي  اإبراهيم  بن  اأحمد  الأ�ستاذ  اجلمعية  ف��رع  مدير  واأك��د  اخت�سا�سها.  جم��ال  يف  اإجن���ازات  من  املا�سية 
الأيام  النهائية لانتقال خال  املراحل  املفتاحة »وهو يف  اأنهى جزءا كبريا من عملية النتقال للمبنى اجلديد بقرية 
اإداري��ة ومرا�سم خا�سة بالت�سكيل  القليلة املقبلة«. واأ�ساف »يحتوي مبنى اجلمعية اجلديد على ثاث �سالت ومكاتب 

والفوتوغراف اإ�سافة اإلى م�سرح متكامل وم�ستقل«.
واأ�سار ال�سروي اإلى اأن تكلفة ترميم املبنى اجلديد بلغت حوايل مليون ريال واأنه مت جتهيزه ليواكب خطط اجلمعية 
امل�ستقبلية وما تقدمه من برامج، مو�سحا اأن  املقر اجلديد �سيكون النواة التي تنطلق منها اإبداعات الفنانن والفنانات 

واملثقفن واملثقفات يف منطقة ع�سري.
ال�سروي �سكره  اأحمد  الأ�ستاذ  باأبها  ال�سعودية للثقافة والفنون  العربية  ويف ختام حديثة قدم مدير فرع اجلمعية 

ل�سمو اأمري منطقة ع�سري على »دعمه الدائم« للجمعية.

د. فضل: 
اإلعالم

ال يفسح 
المجال للشباب

حت���دث ال��ن��اق��د امل�����س��ري، اأ���س��ت��اذ 
عن  ج��ام��ع��ة  يف  امل����ق����ارن  الأدب 
�سم�س، رئي�س ق�سم الأدب مبعهد 
الدرا�سات العربية التابع جلامعة 
�ساح  الدكتور  العربية،  ال���دول 
»النا�س  قائا   النقد  عن  ف�سل، 
عادة تت�سور اأن النقد لبد من  اأن 
يكون عايل ال�سوت �سديد الوطاأة 
ب��ح��ي��ث ي��غ��ط��ي ك����ل ال���ف�������س���اءات 
الإب�����داع�����ي�����ة وي�������س���ب���ع���ه���ا ك��ت��اب��ة 
وحت��ل��ي��ا وت��ق��ي��ي��م��ا، وا���س��ت�����س��ه��د 
مب��ق��ول��ة ل��ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��راع��ي، 
مفادها اأننا نعي�س جماعة نقدية، 
كان يرددها الراعي اإذا راأى مئات 
ال��ك��ت��ب ت��ن��ه��ال ع��ل��ي��ه واأ���س��ح��اب��ه��ا 

ينتظرون اأن يكتب عنها«
اأن تلك املجاعة  واأكد ف�سل 
من  كثريا  اإن  حيث  وتكر  تت�سع 
املجال  تف�سح  ل  الإع���ام  و�سائل 
اأم������ام ال���ن���ق���اد ال�����س��ب��اب ل��ل��ك��ت��اب��ة 
والتحليل، رغم اأن الوعي النقدي 
هو من ي�سنع ال�سمري املجتمعي.

»الرقمية السعودية« تنشر 
أطروحات المبتعثين بأمريكا

تغريدة
بالفصحى

»اأنا اإن ع�ست ل�ست اأُعدم قوتا 
واإذا مت ل�ست اأعدم قرا 

همتي همة امللوك ونف�س�ي
نف�س حر ترى املذلة كفرا« 

الإمام ال�شافعي

تغريدة
بالعامية

»اأخري منها ركعتن بالأ�سحار 
ل ط������اب ن������وم ال����ل����ي ح��ي��ات��ه 

خ�ساره

تلقاه يف يوم ي�سيعن الأفكار
ي����وم ع��ل��ى امل���خ���ل���وق م���اأط���ول 

نهاره«
تركي بن حميد

ب�����داأت امل��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع امل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
يف ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة 
العلمية  الر�سالة  رف��ع  خدمة  تقدمي 
رفع  عن  عبارة  وه��ي  “الأطروحة” 
بالطاب  اخلا�سة  العلمية  الر�سالة 
وال��ط��ال��ب��ات اخل��ري��ج��ن ع���ن ط��ري��ق 

بوابة  على  اجلامعية  الر�سائل  نظام 
املكتبة الرقمية ال�سعودية.

ودع����������ت امل����ك����ت����ب����ة اخل����ري����ج����ن 
واخل���ري���ج���ات اإل�����ى امل����ب����ادرة ب�����س��رع��ة 
ال��ت��ق��دم ب��ال��ط��ل��ب واإي�������داع ال��ر���س��ال��ة 
اجل��ام��ع��ي��ة ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن حمتوى 

املكتبة الرقمية ال�سعودية.



إعالم

د. فهد الطياش

ق��دم��ت وك��ال��ة ال���س��ت��خ��ب��ارات المريكية 
اآيللللله« منلللوذجلللا للللللتللعللامللل مع  »اللل�للسللي اآي 
بالو�سول  الأم��ريك��ي  الطابي  املجتمع 
اإل����ى اخل��ري��ج��ن وا���س��ت��ق��ط��اب امل��م��ي��زي��ن 

منهم.
فخال اأكرث من ثاثة عقود وهي 
املهنة  ي��وم  يف  ال��وا���س��ح  احل�سور  ت�سجل 
فكان  املرموقة.  اجلامعات  ل��دى  خا�سة 
م��و���س��وع ال��ت��ن��اف�����س ب���ن ال���ط���اب ي��اأت��ي 
ملللن الللللزاويللللة الللوطللنلليللة للللالنلللخلللراط يف 
ال�سلك ال�ستخباري متعدد التخ�س�سات 

العلمية.
ولكن هذا ال�سبوع كان لهم ح�سور 
خمتلف يف مدينة انا هامي بجنوب ولية 
امل�سرتك  املوؤمتر  يقام  حيث  كاليفورنيا 
يف  ومهنية  علمية  جمعيات  ث���اث  ب��ن 

املجال العامي. 
وي���اأت���ي امل���وؤمت���ر ال�����س��ن��وي اخل��ا���س 
العام  ه��ذا  ال�سحافة  جم��ال  يف  بالتميز 
يف  التميز  على  لرتكيزه  خمتلف  ب�سكل 

امليدان الرقمي.
ال�سحفين  جمعية  فيه  وت�����س��ارك 
امل�������ح�������رتف�������ن وج�����م�����ع�����ي�����ة الخ�������ب�������ار 
ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة و الذاع����ي����ة ال��رق��م��ي��ة و 
الاتينين.  العامين  جمعية  كذلك 
وهو جتمع لفروع تلك اجلمعيات ح�سب 

التق�سيم اجلغرايف للوليات املتحدة.
م����ن 1400  اك������رث  ف���ي���ه  وي���������س����ارك 
����س���ح���ف���ي حم�������رتف وع��������دد ك����ب����ري م��ن 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات ب��الإ���س��اف��ة لأك��رث 

جمال  يف  للجديد  عار�سا  خم�سن  م��ن 
ال��ت��ق��ن��ي��ة خ���ا����س���ة ت��ق��ن��ي��ات ج���م���ع وب���ث 

الخبار. 
الكبري من  ال��ك��م  ه��ذا  وم��ن �سمن 
ال��ع��ار���س��ن ت���رز وك���ال���ة ال���س��ت��خ��ب��ارات 
لتوظيف  ج��اذب��ة  كموؤ�س�سة  الم��ريك��ي��ة 

املتميزين من ال�سحفين ال�سباب.
واحل���ج���ة ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا ال��وك��ال��ة 
هذا العام ل�ستقطاب ال�سحفين يف اأنها 
ال�سحفي.  احل�س  ميلك  من  عن  تبحث 
وتعريفها لهذا احل�س النقدي التحليلي 
عن  الج���اب���ات  تقييم  م��ن  ميكنه  ال���ذي 
كتابة  ي�ستطيع  وب��ال��ت��ايل  ال�سئلة  تلك 

احلقائق  رب��ط  فيه  يتم  اح���رتايف  تقرير 
الجابات  �سمن  املطروحة  ال�سباب  مع 
ت��ق��ري��ر م��ت��وازن ومكتمل الرك�����ان. و  يف 
بالتايل ح�سرت الوكالة الى هذا املوؤمتر 
ل��ل��ب��ح��ث ع��م��ن ي�����س��ت��ط��ي��ع ال���ق���ي���ام ب��ه��ذه 

املهمة.
 وم��ن خ��ال امل�����س��ارك��ة يف ال��رام��ج 
تلك  تلم�س  ت�ستطيع  للموؤمتر  املختلفة 
القيام  ت�ستطيع  التي  ال�سابة  العنا�سر 
ال�سباب  م�ساركة  تتبع  عر  املهمة  بتلك 

املتقدمن ل�سغل الوظائف املتاحة.
ويعتر هذا احل�سور للوكالة جزءا 
م���ن ح�����س��ور ت��غ��ي��ري ال�������س���ورة ال��ذه��ن��ي��ة 

ال�����س��ري��ة وب���ن���اء ����س���ورة ذه��ن��ي��ة ج��دي��دة 
وكانت  ب��ل  الأم��ن��ي��ة.  للموؤ�س�سات  علنية 
�سباقة الى و�سع موقع اليكرتوين ي�سم 
ال��ك��ث��ري م��ن امل��ع��ل��وم��ات ال��دول��ي��ة املتاحة 
تلم�س  امل��ت��اب��ع  وي�ستطيع  لل�سحفين، 
املتاحة يف  ال�ستخبارية  املعلومات  دخول 
ال�سحفية  التقارير  ثنايا  يف  املوقع  ه��ذا 

العاملية ومنها العربية.
 وق�������د ت���ب���ن���ت ب���ع�������س ال������وك������الت 
ال���س��ت��خ��ب��اري��ة ه����ذا ال��ن��ه��ج الم���ريك���ي 
ومنها ال�ستخبارات ال�سعودية والأردنية 
وغريهما من الوكالت حيث و�سعت لها 
وا�سبحت  ال��ي��ك��رتون��ي��ا مم��اث��ا،  م��وق��ع��ا 
المنية  املوا�سيع  من  الكثري  له  ت�سيف 
امنيا  املطلوبن  عن  املعلومات  وخا�سة 
الرجوع  واملواطنن  ال�سحفين  لتمكن 
فيها  املتورط  الق�سايا  على  للتعرف  له 

تلك العنا�سر املطلوبة امنيا.
تلك  ادراك  ه��و  ه��ن��ا،  يهمني  ال���ذي 
املوؤ�س�سات الأمنية للح�س ال�سحفي الذي 
املوؤ�س�سات  الكثري من  به  تهتم  اأن  اأمتنى 
ل���دى  ال�����س��ح��ف��ي  احل�������س  ت���ط���وي���ر  لأن 
املوؤ�س�سي  الإع��ام��ي  املجال  يف  العاملن 
امل��وؤ���س�����س��ات م��ن الك�سف عن  ت��ل��ك  مي��ك��ن 
امل�����س��ك��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا وال��ع��م��ل على 
م�سكاتها  ت�����س��ب��ح  ان  ق��ب��ل  ا���س��اح��ه��ا 
ق�سايا اعامية وبالتايل تتهم املوؤ�س�سات 

العامية بالتحامل �سدها.
كعن  تعمل  الع��ام��ي��ة  فاملوؤ�س�سة 
الع��ام��ي  للمنتج  امل�ستهلك  للمواطن 
العامية.  باخلدمة  ا�سا  وامل�ستهدف 
تقتات  موؤ�س�سات  العامية  واملوؤ�س�سات 
على م�ساكل املوؤ�س�سات اخلدمية املختلفة 
وف����ق ق���اع���دة »م�����س��ائ��ب ق����وم ع��ن��د ق��وم 
اوجد  الذي  النموذج  نف�س  وهو  فوائد«. 
خدمات مثل احلانوتي الذي يقتات على 

م�سيبة املوت عند الغري.
احل�������س ال�����س��ح��ف��ي امل���م���ي���ز اأ���س��ب��ح 
م��ط��ل��ب��ا م��ل��ح��ا ل��ل��ت��ط��وي��ر ب��ال��ت��ع��اون بن 
املوؤ�س�سات العامية املهنية والكادميية 

وردم تلك الهوة املوؤ�س�سية بينهما.
وهذا ما ت�سعى له بع�س اجلامعات 
ال�����س��ح��ف��ي��ن وهيئة  ال�����س��ع��ودي��ة وه��ي��ئ��ة 
مميز  جيل  خللق  والتليفزيون  الذاع���ة 

من ال�سحفين ال�سعودين.
�سيعقد  امل��ق��ب��ل��ة  الأ���س��اب��ي��ع  وخ����ال 
ق�سم العام بجامعة امللك �سعود بع�س 
العامية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  العمل  ور����س 
ل��ف��ت��ح جم����ال ال���ت���دري���ب امل��م��ن��ه��ج معها 
وخ���ا����س���ة ب���ع���د اع���ت���م���اد ال���ت���ف���رغ ال���ت���ام 
ل��ل��ت��دري��ب وف���ق ن��ه��ج ب��رام��ج الم��ت��ي��از يف 

املجال العلمي التطبيقي والطبي..

امل�سدر: جريدة الريا�س

دول الخليج تدرس
مستقبل اإلعالم االجتماعي

انطلقت يف دبي اأعمال »قمة احلكومات اخلليجية للتوا�سل الجتماعي« التي 
تعد من�سة مهمة ل�ستعرا�س وجهات النظر املختلفة للوفود امل�ساركة ب�ساأن 

م�ستقبل قطاع الإعام الجتماعي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
التوجه  منها:  ملو�سوعات  القمة  م��ن  الأول  ال��ي��وم  فعاليات  وتطرقت 
احلكومي نحو تقدمي اخلدمات احلكومية عر الهواتف، وتوظيف خدمات 
احل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة ع��ر ���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل 
احلكومي، وم�ستقبل م�ساركة احلكومات يف قطاع الإعام الجتماعي لتلبية 

احتياجات اأفراد املجتمع.
من  ومتكينهن  الجتماعي،  الإع��ام  يف  الن�ساء  دور  القمة  تناولت  كما 

تعزيز م�ساركتهن يف هذا الإعام.
اإن  ال��غ��امن  نا�سر  الت�����س��الت حممد  ال��ع��ام لهيئة تنظيم  امل��دي��ر  وق��ال 
الت�سال يحتم على اجلميع  و�سائل  اليوم من تطورات هائلة يف  ُي�ساهد  ما 
اأن  اإل��ى  م�سريا  الجتماعي،  التوا�سل  بو�سائل  احلكومات  عاقة  مناق�سة 
»منطقة اخلليج جزء من هذا العامل، كما اأنها اليوم من الاعبن الأ�سا�سين 
اأن�سطته  بكل  العربي  الإلكرتوين  امل�سهد  املنطقة  تت�سدر  اإذ  املجال،  هذا  يف 

وتطوراته«.
ويرى بع�س املراقبن اأن �سبكات التوا�سل الجتماعي حمدودة التاأثري 
ل�ستهدافها م�ستخدمي الهواتف الذكية واملحمولة فقط، لكن هذه الفر�سية 
حلت  اإذ  باخلليج،  املتحركة  الهواتف  انت�سار  عن  امل�سجلة  الأرق���ام  تعار�سها 
الإمارات يف املركز الأول عامليا بن�سبة 73.8% مطلع 2013، وجاءت ال�سعودية 
يف املركز الثالث بن�سبة 72.8%، بينما غابت بقية الدول اخلليجية عن قائمة 

الدول ال�15 الأولى.
واأكد مدير مكتب ال�سايغ لاإعام يف دبي ح�سن داود اأن قطاع الإعام 
على مر الأيام اأثبت اأنه اليوم اأف�سل من اأي وقت م�سى،  واأو�سح اأنه جرى 
التوا�سل  لو�سائط  حتتية  بنية  تطوير  على  حت��دي��دا  الإم�����ارات  يف  العمل 

الجتماعي لتغدو الدولة رائدة يف هذا املجال.
اأن قمة احلكومات اخلليجية للتوا�سل الجتماعي ت�سكل  واأ�ساف داود 
»ن��ق��ط��ة حت���ول ك���رى ن��ح��و ���س��ي��اغ��ة ور���س��م روؤي����ة ت��ط��وي��ري��ة خ���ال العقود 
القادمة، �سيكون من �ساأنها الإ�سهام يف تعزيز مكانة حكومة الإمارات يف هذا 

القطاع لتكون مثاًل يحتذى للدول الأخرى«.
يذكر اأن القمة ا�ستقطبت كوكبة من املتحدثن الدولين الذين قدموا 

حما�سرات يف هذا املجال.
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صحافة االستخبارات

المسؤولية األمنية لإلعالم .. في ندوة
الرئي�سي  املركز  يف  �سعود،  امللك  بجامعة  الجتماعية  امل�سوؤولية  ن��ادي  نظم 
الأم��ن��ي��ة جتاه  الإع���ام  »م�سوؤولية  بعنوان  اإع��ام��ي��ة  ن��دوة  اجل��ام��ع��ة،  مبقر 
الوطن واملواطن«، �سارك فيها رئي�س هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن 
الهزاع، واملتحدث الر�سمي بوزارة الداخلية اللواء من�سور الرتكي، وامل�ست�سار 

الإعامي اإدري�س الدري�س،.
احلالية  الإع����ام  اأدوات  تقييم  �سملت:  حم���اور  ع��ن  ال��ه��زاع  وحت���دث 
امل�سوؤولية  وت��ع��زي��ز  الإع��ام��ي  وامل��ح��ت��وى  اجل��دي��د،  والإع����ام  وامل�ستقبلية، 
الأمنية. بدوره حتدث الرتكي عن اأثر الإع��ام يف تعزيز الأمن يف الوطن، 
ودور اجلهات الأمنية يف التفاعل الإعامي، واأثر الإ�ساعات التي تن�سر على 

�سبكات التوا�سل الجتماعي على املجتمع
ال�سحفية  اجلهود  ت�سمنت  حم��اور  ع��دة  الدري�س  ناق�س  ال�سياق،  ويف 
اجلهات  من  الإعامية  واملبادرات  وندرته،  املتخ�س�س  وال�سحفي  املبذولة، 

ال�سحفية يف دعم الأمن الوطني.

نقلنا لكم هذا 
البث الحي 
من إصبع 
»أوباما« 

الصغير



تقنية

 رسالة

ل ن�ستطيع اإنكار مدى اأهمية تقنية املعلومات ب�سفتها حمركا رئي�سيا للتطوير 
ومرتكزا وداعما لكافة العلوم وواحدا من العنا�سر الأ�سا�سية التي تقوم بتدعيم 

اخلدمات اللكرتونية من اأجل تنفيذ مهامها.
ويكمن مفهوم اخلدمات الإلكرتونية يف ال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات 
والت�����س��الت يف تقدمي وت��وف��ري اخل��دم��ات، وب��ا �سك ف��اإن لها ال���دور الأب���رز يف 
اإلى خدمات ع�سرية  التاأثري وت�سهيل اخلدمات وحتويلها من خدمات تقليدية 

�سريعة و�سهلة.
»فعل  عبارة عن  الإلكرتونية هي  اخلدمات  اإن  نقول  اأن  ن�ستطيع  وبذلك   
وجهد واأداء ينقل با�ستخدام تكنلوجيا املعلومات، وي�سمل خدمات عديدة، وهذا 
التعريف يعك�س ثاثة عنا�سر رئي�سية ملفهوم اخلدمات الإلكرتونية هي: تقدمي 

اخلدمة وت�سلمها وتو�سيلها.
اخلدمات  بتقدمي  تقوم  التي  احلكومية  الوكالت  ُتعد  املثال،  �سبيل  وعلى 
املواطنون  يعد  بينما  للخدمة(،  )مقدمة  اأوال�سركات  للمواطنن  الإلكرتونية 
ه��ذه اخل��دم��ة هَي  ل��ه��ذه اخل��دم��ة(، وط��ري��ق��ة تو�سيل  اأوال�����س��رك��ات )م�ستلمن 

العن�سر الثالث للخدمات الإلكرتونية. 
اأه��م��ي��ة يف نقل  والأك�����رث  الرئي�سية  ال��و���س��ي��ل��ة  الإن���رتن���ت ح��ال��ي��ا  وب��اع��ت��ب��ار 
التعامات  اإل��ى  التحول  على  الكبري  اململكة  وحلر�س  الإلكرتونية،  اخل��دم��ات 
احلكومية  الإلكرتونية  التعامات  مفاهيم  تقدمه  ملا  احلكومية،  الإلكرتونية 
من فوائد كبرية لاقت�ساد الوطني، لأجل حتقيق هذه امل�سالح، فقد مت تكليف 
واملعامات  اخلدمات  لتقدمي  خطة  بو�سع  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  وزارة 

احلكومية اإلكرتونيا.
معلوماتي  اإل��ى جمتمع  التحول  بهدف  املجالت  �ستى  التعاون يف  ف��اإن  لذا 

يحتل اأهمية ق�سوى، اإ�سافة لأهمية تكامل اجلهود لتحقيق الأهداف املرجوة.
وقد قامت الوزارة باإن�ساء برنامج التعامات الإلكرتونية احلكومية )ي�سر( 

مب�ساركة وزارة املالية وهيئة الت�سالت وتقنية املعلومات.
الإلكرتونية  التعامات  مبفهوم  التوعية  فكرة  ن�ساأت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
تعامات  اإلى  التقليدية  التعامات احلكومية  بتحويل  الذي يق�سي  احلكومية 

اإلكرتونية.
يف  الإلكرتونية  اخل��دم��ات  ا�ستخدام  على  املعينة  املقرتحة  الو�سائل  وم��ن 
املجالت املختلفة يف تقنية املعلومات: ال�سعي يف اإيجاد التدريب املنا�سب، وو�سع 
علي  باجلامعات  والعاملن  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لتدريب  العامة  ال�سيا�سات 
مهارات تقنية املعلومات والت�سالت لارتقاء مب�ستوي الأداء، واأي�سا ن�سر الوعي 
امل�ستمر،  التطوير  ل�سمان   « املعلومات  تقنية  علي  للجميع  التدريب   « بثقافة 
املخرجات،  ج��ودة  ل�سمان  والخ��ت��ب��ارات  التدريب  لإج���راءات  الدقيقة  واملتابعة 

واملتابعة املركزية لإدارة املوارد املتاحة مبراكز التدريب باجلامعات.

مفهوم الخدمات 
اإللكترونية

د. أمجد محمد المهنا
amjadmohanna@kku.edu.sa

منصور العياف

املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة  اأطلقت 
تهدف  والتي  »�سامل«  اجلديدة  خدمتها 
املعامات  اإجن���از  �سرعة  الإ���س��ه��ام يف  اإل��ى 
الإداري���������ة ع���ن ط���ري���ق اإت����اح����ة م�����س��ارك��ة 
واإدارات  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  ب���ن  امل���ع���ل���وم���ات 
اجل��ام��ع��ة، ورف����ع م�����س��ت��وى ال�����س��ف��اف��ي��ة يف 

التعامات الإدارية و املالية يف اجلامعة.
اآخر  ا�ستخدام  ومت يف هذه اخلدمة 
امل��واق��ع  ت��ط��وي��ر  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ن�سخة م��ن 
البيانات  وقاعدة   ASP.NET با�ستخدام 
اأوراك�����������ل، واجل�����اف�����ا ���س��ك��ري��ب��ت ل��ع��ر���س 
البيانات ب�سكل �سل�س و�سهل، حر�سا على 

تقدمي اخلدمة باأف�سل �سكل.

أهم الخدمات
من اأهم  اخلدمات التي يقدمها »�سامل« 
املالية  احل��رك��ات  تفا�سيل  على  الط���اع 
امل��وظ��ف،  تتم على ملف  ال��ت��ي  والإداري�����ة 
على  الط����اع  امل�ستفيد  ي�ستطيع  ح��ي��ث 
الن��ت��داب��ات، وخ���ارج ال����دوام، والإج����ازات، 
على  ي��ق��در  كما  امل��ال��ي��ة،  حركاته  وجميع 
منها.  وال��ت��اأك��د  ومتابعتها  ا�سرتجاعها 
وباإمكانه اأي�سا  حتميل النماذج وطباعتها 
واإر����س���ال���ه���ا ل��ل��ج��ه��ة امل���ع���ن���ي���ة،  وحت��م��ي��ل 
اإليها، ب�سهولة، من  التي يحتاج  الرامج 
خ���ال م��ك��ت��ب��ة ال���رام���ج، ع��ل��ى اأن ت��ك��ون 

مرخ�سة من اجلامعة.
وي�ستطيع املوظف اأي�سا الدخول 
املتتبع ح��ي��ث  يتيح  الأم���ن  ن��ظ��ام  على 

لكل م�ستخدم الدخول على اخلدمات 
حيث  الب�سمة(،  )ن��ظ��ام  تخ�سه  ال��ت��ي 
ت��ظ��ه��ر ل��ل��م��وظ��ف��ن ج��م��ي��ع��ا م���اع���دا 

اأع�ساء هيئة التدري�س.
لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وك�سفت 
امل���ع���ل���وم���ات ع���ن اع���ت���زام���ه���ا م��وا���س��ل��ة 
ت��ط��وي��ر اخل���دم���ة، ب��اإ���س��اف��ة خ��دم��ات 

جديدة لها قريبا.

إرشادات
لطريقة  م�ستفي�س  �سرح  يلي  وفيما 

ا�ستخدام الرنامج: 
ب������داي������ة م������ن خ���������ال  ال����ب����واب����ة 
 www. KKU.edu.sa ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
نقوم  وللدخول  »�سامل«  نافذة   توجد 

بالنقر عليها كما يف ال�سكل )1(
ع����ن����د ال������دخ������ول ع����ل����ى ���س��ف��ح��ة 

»شامل«.. مميزات الخدمة وخطوات االستخدام

من خالل هذه 
النافذة تجيب 

اإلدارة العامة 
لتقنية المعلومات 

على أسئلتكم 
واقتراحاتكم 

وتسعى لمعرفة 
تطلعاتكم عبر

البريد اإللكتروني:
aafaq6

@kku.edu.sa

اسألنا
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وكلمة  امل�ستخدم  ا�سم  اأدخ���ل  »�سامل« 
ث��م ا�سغط  ب��ك، وم��ن  امل���رور اخلا�سة 

على كلمة )دخول(  كما بال�سكل )2(
لأول  ال��ن��ظ��ام  ت�ستخدم  ك��ن��ت  اذا 
م����رة  ف��ع��ل��ي��ك ت��ع��ب��ئ��ة ح��ق��ول »ال��رق��م 
رقم  اأو  امل��دين  ال�سجل  رقم  الوظيفي، 
الإق��ام��ة« ثم ا�سغط  »حفظ« كما هو 

مو�سح بال�سكل )3(.
عند الدخول اإلى النظام �ستظهر 
وفيها   الوظيفية  البيانات  لك �سفحة 
يتم عر�س البيانات اخلا�سة  باملوظف، 

كما هو مو�سح بال�سكل )4(

معامالتي
يف ���س��ف��ح��ة م���ع���ام���ات���ي ي���ت���م ع��ر���س 
اجلامعة،  داخ��ل  واحل��رك��ات  املعامات 
مثل خارج دوام، انتداب، اإجازة وغريها 

ب��ال�����س��ك��ل )5( وعند  ك��م��ا ه��و م��و���س��ح 
يتم  امل��ال��ي��ة،  ال�سفحة  اإل���ى  الن��ت��ق��ال 
بالتف�سيل  امل��ال��ي��ة  احل���رك���ات  ع��ر���س 
الزمنية،  ال��ف��رتات  ح�سب  للموظف، 
حتديد  ميكن  كما  املبلغ،  حت��دي��د  م��ع 
و�����س����ف ل���ك���اف���ه امل���������س����ريات وج��م��ي��ع 
ال�سكل  يف  مف�سلة  وتظهر  احل����الت، 

)6( و)7(.

الحضور واالنصراف
يف �سفحة �سجل احل�سور والن�سراف، 
اخلا�سة  املتعلقة  البيانات  عر�س  يتم 
خال  وم��ن  ال����دوام.  ملتابعه  باملوظف 
ال�سبكة،  تعين م�ستخدم  اإع��ادة  نافذة 
كلمه  تعين  ب���اإع���ادة  امل�ستخدم  ي��ق��وم 
ال�������س���ر ع���ل���ى ه�����ذا ال���ن���ظ���ام  ك���م���ا ه��ي 

مو�سحة يف ال�سكل )8(.



ريتويت

اليابانية  والرتفيه  والعمل  ال�سحة  وزارة  تعتزم  عامليا  م�سبوقة  غري  خطوة  يف 
بهدف ف�سلهم  وذلك  الإنرتنت  بها خدمة  توجد  للمراهقن ل  افتتاح خميمات 
من  الذكية،  والهواتف  الإلكرتونية  الألعاب  ومن�سات  ال�سخ�سية  احلوا�سب  عن 

اأجل حماربة الإدمان املر�سي على الإنرتنت.
وتاأتي هذه اخلطوة من الوزارة بعد ن�سر درا�سة جلامعة »نيهون« اليابانية 
اإدمان النرتنت على �سحة املراهقن واأدائهم  بتمويل من احلكومة حول تاأثري 

الدرا�سي.
وك�سفت الدرا�سة عن اأن اأكرث من ن�سف مليون طالب ترتاوح اأعمارهم بن 
12 و 18 �سنة يعانون من الإدمان املر�سي على الإنرتنت، و�سملت اأعرا�س الإدمان، 
الأداء  وتراجع  والكتئاب،  الإنرتنت  على  باأن�سطة  القيام  الهواج�س خال  زي��ادة 

الدرا�سي، وتخرث الدم يف الأوردة العميقة.
كما وجدت الدرا�سة اأن ن�سبة 23% من الطاب يعانون من ا�سطرابات النوم، 

يف حن يعاين 15% منهم من ال�ستيقاظ مرارا خال �ساعات الليل.
اأن�سطة  و�سرتكز املخيمات التي تعتزم احلكومة افتتاحها العام املقبل، على 

ت�سجع قيم التوا�سل ال�سخ�سي وجها لوجه.
على امل�ستوى املحلي، ينبغي اأن ن�ساأل: ما حال مراهقينا واإلى اأين و�سل بهم 
اإدمان النرتنت؟ وهل تطور الأمر لديهم اإلى درجة الهو�س؟ نعم بالتاأكيد، ورمبا 
امتدت امل�سكلة اإلى النا�سجن اأي�سا، وهذا يجعلنا نقرر دون تردد اأننا بحاجة اإلى 

عاج ولو اختلفت الطريقة.
فنحن مدمنون  اإدماننا من عدمه،  درا�سة  اإل��ى  نحتاج  نحن ل  يف احلقيقة 
فطريا على كل جديد ل�سيما كل ما يتعلق بالنرتنت، �سواء ا�ستخدمناه بطريقة 

�سحيحة اأم خاطئة.
على  نت�سابق  بالعواقب،  ناأبه  ل  ج��زر،  دون  م��دا  املوجة  مع  معظمنا  مي�سي 
اأننا  غرينا  ليعلم  فقط  الأخ���رى،  تلو  التغريدة  ونعيد  مثا  تويرت  يف  التغريد 
يازمنا  قل،  واإن  وال�سمن  الغث  نن�سر  الجتماعي،  التوا�سل  لقنوات  مواكبون 

هاتفنا الذكي حتى يف امل�سجد.
ونتيجة ملا �سبق فقدنا مع مرور ال�سنن قيم التوا�سل ال�سخ�سي املواجهي، 
اإن مل يكن  ورمبا من دون �سعور منا، نهنئ ونبارك ونعزي فقيدا بر�سالة فقط، 

هذا اإدمانا فما الإدمان؟

حسن أحمد العواجي

ت��ع��م��ل ����س���رك���ة »اإن�����ت�����ل« الأم���ريك���ي���ة 
بتقنية  تعمل  ك��ام��ريا  تطوير  على 

 Depth ال����ع����م����ق«  »ا����س���ت�������س���ع���ار 
ال�������س���ل���وك  وف����ه����م   Sensing

ن�سخة  ت��ع��د  وال���ت���ي  ال��ب�����س��ري 
حم�������س���ن���ة ع������ن ال����ك����ام����ريا 

ث���اث���ي���ة الأب�������ع�������اد، ح��ي��ث 
عميقا  ال��غ��و���س  مي��ك��ن��ه��ا 

داخ����ل ال�������س���ورة ب��ه��دف 
ب���ن  ال�����ف�����ج�����وة  ردم 

ال�������واق�������ع وال�����ع�����امل 
الفرتا�سي.

ومت�����ت�����ل�����ك 
ال���������ك���������ام���������ريا 

فهم  اإمكانية 

ميتاز   ،honor ه��وات��ف  �سل�سلة  م��ن  ج��دي��د  ه��ات��ف  ع��ن   huawei �سركة  ك�سفت 
النواة من فئة  720P، و معالج رباعي  اإن�س وبدرجة و�سوح قدرها  ب�سا�سة  4.7 
داخلية  ذاك��رة  اإلى  اإ�سافة   2GB ع�سوائية بحجم  بذاكرة    Hisilicon K3V2E
بحجم 8GB قابلة للتو�سع. اأما كامريا الهاتف فت�سل دقتها اإلى 13 ميغابك�سل مع 
عد�سة Exmor RS  بينما الكامريا الأمامية بدقة و�سوح 1 ميغابك�سل.  وي�سمل 
 Emotion امل�ستخدم  واج��ه��ة  م��ع   Jelly Bean  4.2.2 الأن��دروي��د  نظام  اجل��ه��از 
وبطارية ب�سعة 2230mAh. الهاتف Honor 3 م�سابه يف بع�س النواحي للهاتف 
Xperia Z ، فهو مقاوم اأي�سا للماء والغبار، ويتوافر الآن للبيع يف ال�سن ب�سعر 

1888 يوان �سيني، و يعد هذا ال�سعر رخي�سا ن�سبيا جلهاز رباعي النواة.

هاتف جديد يقاوم الماء والغبار

هل تخيلت يوما اأنك ت�ستطيع 
حت���وي���ل ه��ات��ف��ك ال���ذك���ي اإل���ى 

جمهر؟
وت��و���س��ل  تخيله  م��ا  ه���ذا 
وا�سنطن  جامعة  خ��ري��ج  اإل��ي��ه 
»توما�س لر�سون« حيث اخرتع 
ع��د���س��ة م��ن ال�����س��ي��ل��ك��ون ميكن 
كامريا  على  ب�سهولة  تثبيتها 
بتكبري  لتقوم  ال��ذك��ي  الهاتف 
الأ�سياء اإلى 60 �سعفا حلجمها 
ال����ط����ب����ي����ع����ي م������ع احل���������س����ول 
ع���ل���ى �����س����ورة وا����س���ح���ة ج����دا، 
العد�سة  حجم  ل�سغر  واإ�سافة 
وم����رون����ت����ه����ا ف����ه����ي م���ق���اوم���ة 
ال��زج��اج  ت�سبه  ك��م��ا  ل��ل��خ��دو���س 
و�سيتم  وم��ل��م�����س��ه��ا،  �سكلها  يف 
اإطاقها يف الأ�سواق يف اأكتوبر 

املقبل ب� 15 دولر فقط.

عدسة 
تحول 

الهاتف 
لمجهر
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كاميرا تستشعر عواطف المستخدمين
فهي  الب�سري،  ال�سلوك 
ق������ادرة ع��ل��ى ا���س��ت�����س��ع��ار 
ع������واط������ف امل�������س���ت���خ���دم 
م������ن ح�������زن و�����س����ع����ادة، 
ك���م���ا اأن����ه����ا ق�������ادرة ع��ل��ى 
ماحظة احلركة، وهو 
يف  ا�ستغاله  ميكن  م��ا 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات والأل���ع���اب 
وت�ستطيع  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة، 
اأي�����س��ا حت��دي��د الأب���ع���اد 
واحل�������ج�������وم وال����ع����م����ق 
والأل������وان، مم��ا ميكنها 
من التعرف على طبيعة 
الأج�سام التي ت�سورها، 
لتقنية  لدعمها  اإ�سافة 

ال��ط��ب��اع��ة ث��اث��ي��ة الأب����ع����اد. ومت��ت��از 
وهو  العن،  حركة  تتبع  مبيزة  اأي�سا 
للتقييم  ك���اأداة  ا�ستخدامه  ميكن  م��ا 
بالتعليم  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف 
الأط��ف��ال، من  ال��ذك��اء عند  وبتحديد 
القراءة  خال معرفة معدل و�سرعة 

لديهم.
و����س���ي���ت���م ا����س���ت���خ���دام ال���ك���ام���ريا 
املحمول  احلا�سب  اأجهزة  اجلديدة يف 
واأج����ه����زة »األ�������رتا ب�����وك« يف ال��ن�����س��ف 
�ستكون  حيث   ،2014 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 
يف البداية عبارة عن كامريا خارجية 
ميكن و�سلها مع هذه الأجهزة، ليتم 
اللوحية  احلوا�سب  يف  لحقا  اإدراجها 

والهواتف الذكية.



آفاق الجامعة  |  العدد 86  |  2 ذو القعدة 1434  |  8 سبتمبر 2013الرأي الجامعي

تنمية 
القدرة 
البحثية لدى 
الطالبة 
الجامعية

يف  اللغة  اأه��م��ي��ة  على  اث��ن��ان  يختلف  ل 
حياة ال�سعوب؛ فهي اجل�سر املتن الذي 
واحلا�سر  املا�سي  ال��زم��ن  اأب��ع��اد  يربط 
وامل�ستقبل، وقدميا قال اأحد ال�سعراء يف 

اأهمية اللغة:            

ل�سان الفتى ن�سف ون�سف فوؤاده 
فلم يبق اإل �سورة اللحم والدم

ول�سك يف اأن حفظ اللغة و�سمان 
ب��ق��در حمافظتنا  ي��ك��ون  ا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا 
ع��ل��ي��ه��ا ك���اأف���راد ن��اط��ق��ن ب��ه��ا؛ اإذ ي��رى 
اجتماعي  كائن  اللغة  اأن  اللغة  علماء 
بتطور  ويتطور  جمتمع  يف  اإل  ين�ساأ  ل 
واإن  مب��وت��ه.  ومي���وت  وي��ن��دث��ر  املجتمع 
���س��ب��ب��ا يف  اإدراك ه���ذا الأم�����ر ك���ان  ع���دم 
ان��ق��را���س كثري م��ن ال��ل��غ��ات يف ال��ع��امل، 
وب���ان���ق���را����س ت���ل���ك ال���ل���غ���ات ان��ق��ر���س��ت 

وثقافاتها.      ب�سعوبها  معرفتنا  وتا�ست 
ال�سيء املوؤ�سف حقا اأن الكثري من اأبناء 
العربية املثقفن ي�ستتون اأذهان اأبنائهم 
بدعوى  اللبنية،  اأ�سنانهم  ظهور  قبل 
اأن  ل��زوم  يعتقدون  اإذ  الع�سر،   م�سايرة 
)العربية  الأم  لغته  م��ع  الطفل  يتعلم 
ط��ب��ع��ا( ل��غ��ة اأخ�����ري وغ��ال��ب��ا م���ا ت��ك��ون 
ا�سما  عليها  ويطلقون  )الإجن��ل��ي��زي��ة( 
اإن  بل  العاملية(  )اللغة  هو  لمعا  براقا 
العربية  اللغة  اأبناءه  بع�سهم ل يدر�س 

اأ�سا اإل كلغة ثانوية.
ثقافة  واأي  عقلية  اأي  عليكم  باهلل 
ن��ل��زم ط��ف��ا لزال  اأن  ال��ت��ي تقبل  ه���ذه 
ينطق حروفه الأول��ى باأن يتعلم لغتن 
اخل����رات  اأث���ب���ت���ت  وق����د  واح������د؟  اآن  يف 
لغة  تدري�س  اأن  والتجارب  وال��درا���س��ات 
الأم اأول دون م�ساركة من لغات اأخرى، 
يف املراحل الأولى للتعليم ، هو الأ�سا�س 

دون  م��ت��ك��ام��ل��ة  �سخ�سية  ل��ب��ن��اء  امل��ت��ن 
ت�ستت عقلي واختالط ثقايف وقيمي.

اإج�����ادة ل��غ��ة الأم هي  اأي�����س��ا ف����اإن   
م���ق���دم���ة �����س����روري����ة لإج���������ادة ال���ل���غ���ات 
الأخرى، ومن هنا لبد من اإعادة النظر 
يف درجة الهتمام بتعليم اللغة العربية 
تعليمها  ط��رق  لتح�سن  اجل��ه��د  وب���ذل 

والكتب التي ت�ستخدم لذلك.
تعلم  اإن  اأق�����ول:  اأن  اأم��ل��ك  ل  اأن����ا 
ل��غ��ات غ��ري ال��ع��رب��ي��ة ل��ي�����س اأم����را مهما 
فقد جاء يف الأث��ر )من عرف لغة قوم 
اأم���ن م��ك��ره��م (، ول��ك��ن��ي اأع��رت���س على 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ح�ساب  ال��ل��غ��ة  وق���ت تعلم 
الإجنليزية  اللغة  واإذا كانت  الأم،  اللغة 
هي اللغة العاملية، كما يدعون، فما بال 
العربية مل تتخذ  الأخ���رى غري  الأم��م 
منها لغة عاملية؛ فاليابان وال�سن هما 
من الدول املتقدمة ولكنهما ل يتخذان 

من الإجنليزية لغة اأم!
لغتنا العربية التي حوت كتاب اهلل 
العاملية  اللغة  ه��ي  ت��ك��ون  اأن  تعجز  ه��ل 
وه��ي ال��ت��ي  ق��ال ح��اف��ظ اإب��راه��ي��م على 

ل�سانها؟

َو�ِسعُت ِكتاَب اهلَلِ َلفظاً َوغاَيًة  
قُت َعن اآٍي ِبِه َوِعظاِت َوما �سِ

َفَكيَف اأَ�سيُق الَيوَم َعن َو�سِف اآَلٍة  
عاِت َوَتن�سيِق اأَ�سماٍء مِلُخرَتَ

ع��ل��ى  ن���ح���اف���ظ  اأن  اأي�������س���ا  ي���ج���ب 
ظاهرة  على  ب��ال��وق��وف  العربية  لغتنا 
على  ج��رت  ال��ت��ي  ال�سائعة(  )الأخ���ط���اء 
األ�سنتنا ومعرفة ال�سواب حتى ن�ستطيع 
�سليمة  بلغتنا  ون��ح��ت��ف��ظ  ن��ح��اف��ظ  اأن 

نقية.
م��ف��ه��وم  ح������ول  الآراء  اخ���ت���ل���ف���ت 

د. إيناس أحمد 
رئيسة قسم الكيمياء بكلية
 العلوم واآلداب- محايل عسير

الأخطاء اللغوية وكيفية التعامل معها، 
جتب  �سلبية  ظاهرة  يراها  من  فهناك 
معها  يتعامل  م��ن  وه��ن��اك  حم��ارب��ت��ه��ا، 
على اأنها نوع من التطور اللغوي ولكنه 
ت��ط��ور خ����ارج ع���ن م��ق��اي��ي�����س و���س��واب��ط 

ونظام اللغة.
 واأي�����ا ك��ان��ت ال��ن��ظ��رة اإل����ى اخل��ط��اأ 
�سوابط  عن  خ��روج  اأم��ام  فاإننا  اللغوي 
الوقوف  يجب  ظاهرة  لنا  ي�سكل  اللغة 
ع���ن���ده���ا وم��ع��رف��ت��ه��ا ب��غ��ي��ة حم��ارب��ت��ه��ا 

واإيجاد العاج لها.
اإن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م�����س��وؤول��ي��ة كل 
ن��اط��ق ب��ه��ا، وك����ل ف����رد ي��ن��ت�����س��ب اإل��ي��ه��ا، 
وال���ت���ه���اون يف ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ه���و اإي����ذان 
ب��ان��ق��را���س��ه��ا  وت��ا���س��ي ه��وي��ت��ن��ا معها؛ 
و�سيلة  ف��ق��ط  لي�ست  ال��ع��رب��ي��ة  ف��ال��ل��غ��ة 
وو�سيلة  ه��وي��ة  ع��ن��وان  لكنها  ت��خ��اط��ب 

وجود.

احل��ق��ي��ق��ة اأن ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي اأ���س��ب��ح 
حم�������رك ت���ق���ن���ي���ات ال�����ع�����امل اجل����دي����د 
ل��ل��و���س��ول اإل���ى اأك���ر ق���در م��ن املعرفة 
والبحث  امل��ث��م��رة.  ال��دق��ي��ق��ة  والتقنية 
العلمي ل يقل اأهمية عن املاء والهواء 
يف حياة الإن�سان، وعلينا �سرعة تدارك 
الهيكل  بناء  النظر يف  الو�سع لإع��ادة  
امل��وؤ���س�����س��ي اجل��ام��ع��ي وت��اأه��ي��ل ال��ك��ادر 
تاأهيل  اأح�����س��ن  والأك���ادمي���ي  الوظيفي 
ل��ي��ق��وم ب����دوره الإي��ج��اب��ي وال��ف��ع��ال يف 

املجتمع.
ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال�����ق�����درة  ل��ت��ن��م��ي��ة  اإن 
كرى  اأهمية  اجلامعة  طالبات  ل��دى 

معا لحماية اللغة العربية
من الضياع

د. انتصار إبراهيم  
أستاذ مساعد - المركز الجامعي

والتميز  والفن  الإب���داع  لفتح جم��الت 
لديهن، ولذلك فاإن ن�سر ثقافة البحث 
ال��ع��ل��م��ي ب��ن ط��ال��ب��ات��ن��ا يف وق���ت مبكر 
املتطور  العاملي  العلمي  الركب  مل�سايرة 
من  احلقيقي  ال�ستثمار  لهو  واملتجدد 

اأجل بناء امل�ستقبل.
اأن�سطة  دع��م  خطوة  اأن  يف  ل�سك 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وت�����س��ج��ي��ع امل��ب��دع��ن 
الرعاية  وت��ق��دمي  مواهبهم  واكت�ساف 
ل��ه��م ت�����س��ه��م يف ب���ن���اء ج��ي��ل ق�����ادر على 
ن�سر  علينا  يجب  ل��ذا  العلمي،  البحث 
ثقافة البحث العلمي وتنمية اأ�ساليبه، 
اأه��ل��ه على جمع  ق���درات  بتنمية  وذل��ك 

املعلومات، وحتليلها واإك�سابهم مهارات 
الإب��داع��ي  والتفكري  ال��ن��اق��د  التحليل 

وال�ستدلل وال�ستنتاج العلمي.
وم������ن و�����س����ائ����ل ت���ن���م���ي���ة ال����ق����درة 
تكليفهن  ال��ط��ال��ب��ات  ل����دى  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
باإقامة الندوات العلمية التي تت�سمن 
ال���ع���رو����س اأم������ام زم��ي��ات��ه��ن واإق���ام���ة 
ح��ل��ق��ات الأب����ح����اث ال��ع��ل��م��ي��ة امل�����س��غ��رة 
ب�������س���ك���ل ج���م���اع���ي وت���ك���رمي���ه���ن ع��ل��ى 
مت���ي���زه���ن، وذل������ك ح���اف���ز ل���اآخ���ري���ن 
والأخريات. كما اأن�سح اأي�سا بتكليفهن 
ع��ددا من  ت�سم  التي  املطويات  باإعداد 
وذل��ك  املختلفة،  العلمية  امل��و���س��وع��ات 

ل��ت��ن��م��ي��ة ق���درات���ه���ن ع���ل���ى ال���ب���ح���ث يف 
املو�سوعات  واختيار  املعلومات،  �سبكة 
جملة  اإن�ساء  اإل��ى  بالإ�سافة  ال��ه��ادف��ة، 
احلائط العلمية التي ت�سهم الطالبات 
الثقافة  لن�سر  مو�سوعاتها  اختيار  يف 

العلمية يف املحيط اجلامعي.
ي��خ��ل��ق  اأن  ����س���اأن���ه  م����ن  ه�����ذا  اإن 
يف  امل�سوؤولية  حتمل  على  ق���ادرا  جيا 
وال��ق��ي��ام بعمليات  ال���دول���ة،  م��وؤ���س�����س��ات 
واإيجاد  للم�ستقبل،  ال�سليم  التخطيط 
احل�����ل�����ول ل���ل���م�������س���ك���ات ال����ت����ي ي���ع���اين 
العلمي  الأ���س��ل��وب  وف��ق  املجتمع  منها 

والبحثي ال�سحيح. 

د. هالة البشبيشى
كلية العلوم

واآلداب بمحايل

اأي���ه���ا الأب����ن����اء م��رح��ب��ا ب��ك��م م��رة 
رو�سة  و  العلم  دوح���ة  اأخ���رى يف 
املعرفة وميدان التناف�س و�ساحة 
ال����ب����ن����اء .....م������رح������ب������ا ب���ك���م يف 

جامعتكم العامرة.
اأي�����ه�����ا الأب�������ن�������اء الأع����������زاء 
بها  ا�ستمتعنا  طويلة  ...اإج�����ازة 
ملللعلللا، جتلللللدد اللللنللل�لللسلللاط، وتلللريلللح 
ها  ثم   .. الفوؤاد  وتنع�س  الذهن، 
ب��اإذن اهلل  نحن نعود وق��د حتقق 
ك���ل ذل����ك، ف�����س��رمت ال���ي���وم اأك���رث 
رغبة، واأعظم همة، واأنقى ذهنا، 
ا�ستعدت نفو�سكم وعقولكم  وقد 
ل�����ع�����ام درا�������س������ي ج�����دي�����د م���ل���يء 
باحليوية والن�ساط واالن�سباط. 
اأي������ه������ا الأب��������ن��������اء ...ه���������ذه 
اجلامعة بيتكم اأي�سا، ومظهرها 
اأه��ل��ه��ا، فتميزها  ي��دل على ح��ال 
من متيزكم، وتفوقها تفوق لكم، 
اأي�سا  ه��ي  نظافتكم.  ونظافتها 
اأمانة يف ذمتكم، جدرانها واأثاثها 
وك��ت��ب��ه��ا واأج���ه���زت���ه���ا وم��ع��ام��ل��ه��ا 
وك��ل م��ا فيها ُو���س��ع ب��ن اأيديكم 
لتنتفعوا بها وتعتروها من اأعز 

ما متلكون.
 اأي��ه��ا الأب���ن���اء ...ت���ذك���روا، 
اليوم، الأعوام الدرا�سية الفائتة، 
ك��ي��ف م���رت وان��ق�����س��ت؟ مل يبق 
ل��ل��م��ت��ف��وق م���ن ع��ن��ائ��ه��ا وت��ع��ب��ه��ا 
التفوق،  ومتعة  النجاح  ل��ذة  اإل 
مل ي��ب��ق ل��ل��م��ه��م��ل امل��ق�����س��ر من 
الر�سوب  ح�سرة  اإل  ولهوه  لعبه 
الأي��ام  متر  هكذا  الف�سل..  واأمل 
ولهوها،  وتعبها  ومرها  بحلوها 

وتبقى ثمرتها ونتيجتها.
اأيها الأبناء .. تذكروا اأنكم 
بطلب  اأم����ر  اهلل  لأن  ت��ت��ع��ل��م��ون 
العلم وحث عليه. اإنكم تدر�سون 
اهلل  اأم���ر  ع��ب��ادة  العلم  لأن طلب 
ب��ه��ا ع���ب���اده، وح����ث ع��ل��ي��ه��ا نبينا 
حم��م��د ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م 
الآي��ات  ذك��ر  ه��ذا مقام  ولي�س   ..
والأحاديث ال�سريفة احلاثة على 
طلب العلم واإخا�س النية فيه.

ف��اخ��ل�����س��وا ال��ن��ي��ة يف ه��ذه 
م��ن  ي������وم،  اأول  م����ن  ال����درا�����س����ة 
لأنف�سكم:  وق��ول��وا  ه��ذا،  يومكم 
ن��ح��ن ن���در����س ا���س��ت��ج��اب��ة لأم���ر 
ننفع  ولكي  ملر�ساته،  وطلبا  اهلل 
واأمتنا  وب��ادن��ا  واأه��ل��ن��ا  اأنف�سنا 
واعلموا  نتعلمه،  ال���ذي  بالعلم 
اإمنللا يطلب  العلم  اأن  اأبللنللائللي  يللا 
ل��ل��ع��م��ل ب����ه، ول��ي�����س حل��ف��ظ��ه يف 
ال��ذه��ن وت�����س��ط��ريه ع��ل��ى ال���ورق 

فقط. 
اأذكركم من اليوم باأهمية 
الل�����ت�����زام ب���اأن���ظ���م���ة اجل��ام��ع��ة 
اأدعوكم  كما  الائق،  وباملظهر 
اإل�����ى الل����ت����زام ب��ح�����س��ن اخل��ل��ق 
داخ��ل��ه��ا وخ��ارج��ه��ا م��ع اأع�����س��اء 
والإدارات  والزماء  التدري�س 
على ال�����س��واء، واأن��ت��م اأه���ل لكل 

ذلك.

ترحيب
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عودا 
حميدا

د. إيمان عسيري

لتحقيها  ت�����س��ع��ى  اأه���داف���ا  ل��دي��ك  واأن 
ف���ا جت��ع��ل ���س��ف��ا���س��ف الأم�����ور تعيقك 
واثق  كن  تلهيك.   احلياة  مبهجات  اأو 
وقتك  اح���رتم  الإرادة..  ق��وي  اخل��ط��ى 
ينتظر  م�سوار  فاأمامك  غريك،  ووقت 
اأن تنهيه و اآمال تطلب منك التحقيق، 
فهذا  ب��ذل��ك،  نف�سك  ع��ل��ى  تبخل  ف��ا 
التدري�س  هيئة  ولع�سو  عليك.  حقها 

ال�سيفية وانتهى معها  الإج��ازة  انتهت 
���س��ه��ر رم�����س��ان ال��ك��رمي وع��ي��د الفطر 
املبارك. انتهى ال�سخب وال�ستجمام.. 
وال��رح��ات  وال�سفر  امل��رح  وق��ت  انتهى 
والزيارات، ونحن الآن على اأعتاب عام 

درا�سي جديد.
مع بداية العام الدرا�سي اجلديد ، 
يبداأ اجلد واالرتباط والتقيد والنظام 
اأن ل  و تبداأ امل�سئولية،  وهذا ل يعني 
يكون هناك وقت للف�سحة واملرح واإمنا 

كل �سيء باأوانه وبنظام وحر�س.
الآن  �سخ�س  ك��ل  اأن  امل���وؤك���د،  م��ن 
قد و�سع لنف�سه جدول مغايرا ملا كان 
ي�سري عليه، م�سوؤول كان اأم ع�سو هيئة 
تدري�س اأم موظفا اأم  طالبا. فاإلى كل 
ال�سفر و  اب��داأ من  م�سوؤول وموظف.. 
بتلك  م��رة  لأول  عملك  تبا�سر  ك��اأن��ك 
واملقبلة  والطموحة   الفرحة  النف�س 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب��ج��د واج���ت���ه���اد. ل ت��دع 
واأن��ت  حتى  �سفتيك  تفارق  البت�سامة 
متاأزم ومتاأمل، و اكظم غيظك لأن هذا 

�سيزيد من ر�سيد ح�سناتك.
بذل  الطالب  اأي��ه��ا  عليك  يتحتم 
امل���زي���د م���ن اجل���ه���د وع�����دم اله��ت��م��ام 
ب���ال���ع���رثات ول ت��ل��ت��ف��ت ل��ل��خ��ل��ف اأب����دا 
اأ�سبحت  اأن���ك  ت��ذك��ر  فما م��ات ف���ات، و 
اأق��وى عزمية،  اأك��رث خ��رة و  �سخ�سية 

اأع������ددت خططا  اأي�����س��ا ه��م�����س��ة : ه���ل 
ج��دي��دة ؟ وه��ل اب��ت��ك��رت ط��رق��ا مميزة 
للعطاء لهذا العام ؟ اإن الطالب يحتاج 
م��ن��ك ال��ت��ج��دي��د والإب�����داع وال��ت��ف��ن يف 
العطاء. غرّي يف اأ�سلوبك ويف مظهرك 
وح����رك����ات����ك ع���ل���ى ن���ح���و ي���ل���ف���ت ن��ظ��ر 
اإليك فيظنك  الطالب وي�سد اهتمامه 

�سخ�سا اآخر ياأتي لأول مرة.

اأخ������ريا ل���ن���ب���داأ ع��ام��ن��ا ال���درا����س���ي 
اجلديد مبلف جديد ، نفتح �سفحاته  
فيها من  �سجلنا  ما  ونطبق  لأول مرة 
بنود جديدة للعطاء، و�سفقات مرمة 

و فاعلة للتعامل مع احلياة .
ك��ل ي���وم و اأن��ت��م م��ت��م��ي��زون .. كل 
يوم و اأنتم مبدعون ..  كل يوم و اأنتم 

بخري، و اإلى الأمام.

بالطاب  امل��ب��ا���س��رة  عاقتي  خ��ال  م��ن 
وال�����ط�����ال�����ب�����ات ع������ن ط�����ري�����ق ع���م���ل���ي يف 
ال��ط��ب  ك��ل��ي��ة  وك���ال���ة  اأو يف  ال���ت���دري�������س، 
معهم  التوا�سل  اأو  الأكادميية،  لل�سوؤون 
اأن هناك  اأج����د  ال���دوري���ة،  ال��ل��ق��اءات  يف  
وتقدمي  امل�سائل  بع�س  لتو�سيح  حاجة 
ب��ع�����س ال��ن�����س��ائ��ح امل��ه��م��ة ال��ت��ي اأرج����و اأن 
م�سريتهم  يف  والطالبات  الطاب  تفيد 

العلمية والعملية. 

أوال: »واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل« 
ك���ث���ريا م����ن ط��اب��ن��ا  اأن  امل����اح����ظ  م����ن 
وط��ال��ب��ات��ن��ا امل��ت��م�����س��ك��ن ب��ت��ع��ال��ي��م دي��ن��ن��ا 
وخلقا،  علما  املتفوقن  من  هم  احلنيف 
ول غرابة يف ذلك ف��اإن من يعلم اأن علو 
اإذا  ي��ح��ب  واأن اهلل  الإمي�����ان،  ال��ه��م��ة م��ن 
من  واأن  يتقنه،  اأن  عما  اأح��دك��م  عمل 
�سلك طريقا يلتم�س فيه علماً �سهل اهلل 
له به طريقاً اإلى اجلنة، ويعلم اأنه ما من 
�سيء اأثقل يف ميزان املوؤمن يوم القيامة 
من ح�سن اخللق، من علم ذلك وعمل به 

فكيف ل يتفوق؟

ثانيا: االعتزاز والوالء واالنتماء
لهذا الوطن وهذه الجامعة 

ج��م��ي��ع��ن��ا ن��ن��ت��م��ي اإل������ى ه�����ذه اجل��ام��ع��ة 
���س��م��ع��ت��ه��ا ه���و مك�سب  احل��ب��ي��ب��ة، وع���ل���و 
�سمعتها  ت�����س��وي��ه  اأن  ك��م��ا  ج��م��ي��ع��ا،  ل��ن��ا 
باملغالطات التي ل اأ�سا�س لها �سرر يعود 

نصائح للطالب والطالبات
علينا جميعا. ول يعني ذلك عدم توجيه 
النقد البناء والن�سيحة املخل�سة ملعاجلة 
ولكن  الإي��ج��اب��ي��ات،  وت��ط��وي��ر  ال�سلبيات 
وحتري  ال�سحيحة،  بالطرق  ذلك  يكون 
ال��دق��ة ف��ي��م��ا ي��ق��ال وي��ك��ت��ب، وال��ت��وا���س��ل 
امل��ب��ا���س��ر م��ع امل�����س��وؤول��ن ب����دًء ب��الأق�����س��ام 

والكليات ثم اجلامعة.

ثالثا: معرفة األنظمة واللوائح 
ومتابعة اإلعالنات والمواعيد

ه���ن���اك اأن���ظ���م���ة حت���ك���م وت���ن���ظ���م ال��ب��ي��ئ��ة 
الط��اع  م��ن  للطالب  ولب���د  اجلامعية 
اإل��ى مكتبي  اأن يح�سر  يوؤملني  عليها، كم 
طالب فاته اأمر ما كان بالإمكان تداركه، 
ي��دور  مل��ا  ومتابعته  اط��اع��ه  ع��دم  ب�سبب 
حوله، فعدم العلم بالنظام ل ُيعفي من 

تطبيقه.

رابعا: احذروا المثبطين
 والمغالطين

طلب الن�سيحة من زمائنا الأق��دم منا 
للمعرفة  ال�سحيحة  ال�����س��ب��ل  اأح����د  ه��ي 
وال����س���ت���ف���ادة، ول��ك��ن ي��ن��ب��غ��ي احل����ذر من 
اأو  العزمية،  تثبط  التي  الن�سائح  بع�س 
اأ�ستاذ  اأو  ت��ره��ب ال��ط��ال��ب م��ن م��ق��رر م��ا 
ما اأو امتحان ما، واحلذر كل احلذر من 

اأ�سدقاء ال�سوء.

 خامسًا: الغياب آفة
ي��خ��ط��ئ ال���ط���اب ع��ن��دم��ا ي��ع��ت��ق��دون اأن 
غياب  يف  تتمثل  م�ستحقة«  »اإج����ازة  لهم 
النظام  اأن  املحا�سرات. �سحيح  25% من 
ل يعتر ال��ط��ال��ب حم��روم��ا م��ن دخ��ول 

اأقل من تلك الن�سبة،  اإذا غاب  المتحان 
ل��ك��ن م��ن امل���وؤك���د اأن م��ا ي��ف��وت ال��ط��ال��ب 
يكن  مل  ول��و  تعوي�سه،  ي�سعب  بالغياب 
الأ�ستاذ  �سرح  م��ن  وال�ستفادة  احل�سور 
م��ه��م��ا مل���ا ك���ان ه��ن��اك داع ل��ل��م��ح��ا���س��رات 
اأن ق���درات  ول ل��ل��ت��دري�����س. ف��م��ن امل��وؤك��د 
تختلف  كما  تختلف  ال�سرح  يف  الأ�ساتذة 
ق�����درات ال���ط���اب اأن��ف�����س��ه��م، ل��ك��ن يبقى 
م���ا ي���ف���وت ب�����س��ب��ب ال��غ��ي��اب مم���ا ي�سعب 

تعوي�سه.

سادسا: الغش كارثة
الغ�س حمرم �سرعا، فعقوباته النظامية 
ق���د ت��ك��ون وخ��ي��م��ة ع��ل��ى ال��ط��ال��ب وع��ل��ى 
م�ستقبله، و يوؤدي الغ�س اإلى الر�سوب يف 
�سجل  يف  وي�سجل  فيها،  غ�س  التي  امل��ادة 
ال��ط��ال��ب الأك����ادمي����ي، ف��ل��و ح�����س��ل على 
ر�سوب تاأديبي )هت( فاإن ذلك قد يوؤدي 
اإلى حرمانه من فر�س وظيفية يف بع�س 
بعد  الطالب  باجتهاد  فالنجاح  اجلهات. 
التوكل على اهلل �سبحانه وتعالى اأف�سل .

سابعا: ال »تعبث«
بخطتك الدراسية

ع��ن��د ال��ت��غ��ي��ريات ال��ك��ث��رية وامل���ت���ك���ررة يف 
اخل��ط��ة ال��درا���س��ي��ة م��ن ح���ذف واإ���س��اف��ة 
م����ق����رر، وجت����اه����ل ت���وج���ي���ه���ات امل���ر����س���د 
فالنتيجة  الكلية،  وم�سجل  الأك���ادمي���ي 

تكون مزيدا من التاأخر والتعرث.

ثامنا: اصقل مواهبك
بالمشاركات غير المنهجية

هنالك العديد من الأن�سطة الطابية 

املختلفة،  الكليات  يف  اجلامعة  تنظمها 
متنية  يف  منها  ال���س��ت��ف��ادة  ميكن  ال��ت��ي 
املواهب و�سقلها، وال�ستفادة املثلى من 
وق��ت ال��ف��راغ ل��دى ال��ط��ال��ب، وحمايته 
من الأفكار الهدامة و�سياع وقته فيما 

ل ينفع. 
على  التاأكيد  من  هنا  بد  ل  ولكن 
وامل�ساركة  الدرا�سة  بن  التوازن  اأهمية 
يف ت��ل��ك الأن�������س���ط���ة ل��ي��ت��ح��ق��ق ال��ت��ف��وق 

وال�ستفادة باإذن اهلل.

تاسعًا: »لن تنال المجد 
حتى تلعق الصبرا«

ل بديل عن الجتهاد واملثابرة، وال�سر 
ليكون  اجلامعية  امل�سرية  يف  وامل�سابرة 
طريقا اأمثل للتفوق، وهذا يعني جميع 

الطاب والطالبات.
ط���ال���ب  اأخ�����������س  مل  اإين  وح����ي����ث 
ت��ق��دم لأن��ه��ا ن�سائح  ال��ط��ب ب�سيء مم��ا 
ب��د يل  ال��ط��اب، فهنا ل  ع��ام��ة جلميع 
تبلغ  ال��ط��ب  كلية  فم�سرية  اأخ�����س،  اأن 
���س��ب��ع ����س���ن���وات، مل���ن مل ي���ت���اأخ���ر، وب��ه��ذا 
ت��ك��ون اأط����ول ب��رام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 

اجلامعات.
املقررات  ذل��ك طبيعة  اإل��ى  ي�ساف 
تدري�سها  وخ�����س��و���س��ي��ة  ُت���در����س،  ال��ت��ي 
ع��ل��ى امل��ر���س��ى، وم���ا ي��ح��ت��اج��ه ذل���ك من 
زيادة احلر�س واجلد واملثابرة، ليتخرج 
ب���ع���ده���ا ط���ال���ب ال���ط���ب م���وؤمت���ن���ا ع��ل��ى 
اإليه  وينظر  واأرواحهم،  النا�س  اأعرا�س 
نظرة خا�سة يف جمتمعه، مما يزيد من 
امل�سوؤولية امللقاة على عاتقه ليكون على 

قدر كبري من اخللق والعلم.

د. غازي الشمراني 
 وكيل كلية الطب

 للشؤون األكاديمية



أحوال أبها
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نافذة

ه��ذا  م��ن  »اآف������اق«  ت��ب��داأ �سحيفة 
ال�����ع�����دد ا�����س����ت����ح����داث ���س��ف��ح��ات 
ج�������دي�������دة خ�����ا������س�����ة ب����ال����ط����اب 
وال������ط������ال������ب������ات اجل����ام����ع����ي����ن، 
ح��ي��ث ق��ط��ع��ن��ا ع��ل��ى اأن��ف�����س��ن��ا اأن 
ال��ط��ال��ب ���س��ي��ك��ون مب�����س��ي��ئ��ة اهلل 
ت���ع���ال���ى ه����و امل����ح����ور الأ����س���ا����س���ي 
ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة خ����ال ه����ذا ال���ع���ام.
الللنلل�للسللاط  اأن  يف  �لللسلللك  وال 
ال��ط��اب��ي وال��ق�����س��اي��ا وال��ه��م��وم 
ال��ط��اب��ي��ة ���س��ت��ك��ون يف م��ق��دم��ة 
اه���ت���م���ام���ات ال�����س��ح��ي��ف��ة، ون���ب���داأ 

بتاأ�سي�س ق�سم »طابنا« من هذا  العدد ثم ن�ستمر فيه، بالإ�سافة والتطوير 
حتى يرتقي اإلى امل�ستوى الذي نن�سده وتن�سده اجلامعة من هذه ال�سحيفة.

وبالتوازي فنحن ندعو عمادة �سوؤون الطاب وغريها من الإدارات 
ذات العاقة للتعاون مع ال�سحيفة يف اإمدادنا باأخبار وتغطيات ون�ساطات 

الوحدات املعنية بالطاب يف تلك اجلهات.
ب��اأف��ك��اره��م ومقرتحاتهم  امل�����س��ارك��ة معنا  اإل���ى  ال��ط��اب  ن��دع��و  ك��م��ا 
واآرائهم حتى نتمكن من تطوير ال�سفحات الطابية لتلبي الحتياجات 
الفعلية والتطلعات امل�ستقبلية لهم. ونحن هنا نعني الطاب والطالبات، 
اجلامعة،  يف  الطاب  اأع���داد  من  بكثري  اأك��ر  ن�سبة  ي�سكلن  فالطالبات 

ولهذا فهن ي�ستحقن كل الهتمام واحلر�س من ال�سحيفة. 
اإمي��ان  ال��دك��ت��ورة  الزميلة  برئا�سة  الن�سائي  الق�سم  حاليا  ويعمل 
الن�سائية،  امل�ساركات  لزيادة  جديدة  تعاون  اآليات  تطوير  على  الع�سريي 

وخا�سة من قبل الطالبات خال الأعداد القادمة.

طالبنا..
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

• مت��ت طباع��ة عدد كب��ري من الكت��ب الإر�شادي��ة والتعريفية 
ووزع��ت على الطالب امل�شتجدي��ن، ولكن بع�شا منهم رماها بدل 
م��ن اأن يطل��ع عليه��ا وي�شتفي��د مما فيها م��ن اإر�ش��ادات تهمه يف 

حياته الدرا�شية.

• عل��ى الرغ��م م��ن اأن الإع��الن الرتحيب��ي  بط��الب اجلامع��ة 
كفكرة يعد ممتازا ولك��ن ت�شويه ال�شور بالطريقة التي ظهرت 

يف الإعالن كان حمل انتقاد.

• ل ت��زال طريق��ة تعدي��ل اجل��داول الدرا�شي��ة تع��اين م��ن 
ع�شوائية جعلت كثريا من الطالب يتذمرون منها لأنها حرمتهم 

تعديل جداولهم الدرا�شية. 

• تفاج��اأ مراجع��و قوائ��م االحتي��اط بالدرا�ش��ات العلي��ا بعد 
اإعالن معايل مدير اجلامعة بقبول طالب وطالبات االحتياط 

بعدم وجود احتياط يف بع�ض الربامج.

• عدم وجود لوح��ات اإر�شادية جعل زوار اجلامعة ي�شاألون كل 
م��ن ي�شادفهم عن موقع الكليات والعمادات وامل�شرح واملدرجات 

ونحوها.

• خم�ش��ة مداخل للجامعة  من دون هوي��ة، فال �شعار للجامعة 
ول اأعالم ول اأرقام للبوابات ... فقط عمود وحار�ص. 

• موظف��ات يتم اإجباره��ن على الدوام يف الفرتة امل�شائية بدل 
من الف��رتة ال�شباحية ومكافاأتهن ل تتعدى اإعفاءهن من دوام 

ال�شباح.

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

غريب وعجيب!!

خارج أسوار الجامعة
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َُانتبه من الحفر.. فبعضها )أو معظمها( ليس بريئا تماما!!

طفولة من عسير


