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احتفاالت ذكرى التوحيد

AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid University

مدير الجامعة:اليوم الوطني تاريخ وأمجاد وبناء للمستقبل
اأو����س���ح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال��داود  ب��ن حمد  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور 
اأن اأهمية الحتفال باليوم الوطني تكمن 
تعريف  ل���آب��اء يف  الفعال  ال��دور  بيان  يف 
مقارنة  بها،  ينعمون  التي  بالنعم  الأبناء 

مبا مر به اآباوؤهم من معاناة وم�سقات.
واأكد خ�ل رعايته احتفال اجلامعة 
ب��ال��ي��وم ال���وط���ن���ي، يف امل��ل��ع��ب ال��ري��ا���س��ي 
يقدمه  ما  اأعظم  اأن  اجلامعية،  باملدينة 
اأن يجد  ه���و  ل��وط��ن��ه  اجل���ام���ع���ة  ط���ال���ب 
ويجتهد واأن يكون »لبنة �ساحلة يف بناء 

جمد هذا الوطن«.
واأ����س���اف »اإظ���ه���ار ال��ف��رح��ة ل يكون 
ب���رف���ع الأع���������م ف��ح�����س��ب، ب�����ل  ب��ال��ع��م��ل 
الوطن  خل��دم��ة  املتميز  والتعليم  اجل���اد 
واحلفاظ على مقدراته واحرتام اأنظمته 
وبناء القيم اخلرية يف التعامل مع اأفراد 
بلدان  ب��ن  عالية  راي��ت��ه  ورف���ع  جمتمعه 
التعليم  على  احلر�ص  خ���ل  من  العامل 
يف ظل الهتمام الذي يحظى به التعليم 
ال��ع��ايل يف امل��م��ل��ك��ة وج��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
احلرمن  خ��ادم  حكومة  قبل  من  خا�سة 
وح���ك���وم���ت���ه  اهلل  ح���ف���ظ���ة  ال�������س���ري���ف���ن 

الر�سيدة«.
 وق�������دم ال���������داود ����س���ك���ره وت��ه��ن��ئ��ت��ه 
مبنا�سبة اليوم الوطني الثالث والثمانن  
خل���ادم احل��رم��ن ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك عبد 
ول�سمو   ، �سعود  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ي��ن  اهلل 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  العهد  ويل 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، والنائب 
ال���ث���اين ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
واأم��ري  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  مقرن 

م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 
الأم��ري في�سل بن خالد بن عبد العزيز، 
ح��ف��ظ��ه��م اهلل ج��م��ي��ع��ا، ع��ل��ى احل��ري�����ص 
ال����دائ����م وامل���ت���اب���ع���ة ال�����دوؤوب�����ة ل��ل��ج��ام��ع��ة 

وط�بها.
وك���ان احل��ف��ل ق��د اب���ت���داأ ب���اآي���ات من 
وكلمات  م�سريات  تلتها  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 
ط�بية، ثم كلمة لعميد �سوؤون الط�ب 
الدكتور عبد اهلل اآل كا�سي، عرب  فيها عن 
الغالية،  املنا�سبة  بهذه  الط�ب  م�ساعر 
الوطن  بيوم  اجلامعة  احتفال  اأن  موؤكدا 
لهو �سورة من �سور الولء والوفاء التي 
ترجمها الط�ب يف كلماتهم وم�سريتهم،  
التعبري عن  �سمو  ب��ذل��ك  ي��ع��ززون  »ف��ه��م 
الن���ت���م���اء ع��ن��د ط���ال���ب اجل���ام���ع���ة ال���ذي 
�ساحب  اأن��ه  واأدرك  والهمة،  ال��ع��زم  ج��دد 
�سامية جتعله  ور�سالة  م�سوؤولية عظيمة 
ي��ح��ت��ف��ل ب��ط��ري��ق��ة م��ث��ال��ي��ة ورائ���ع���ة كما 

�ساهدناها يف حفل الليلة«. 
ت���� ذل����ك ق�����س��ي��دة ن��ب��ط��ي��ة لأح���د 
وتفاعل  ا�ستح�سان  نالت  اجلامعة  ط�ب 
احل�������س���ور، ث����م اأوب�����ري�����ت »ع�����ز ال���وط���ن«  

وم�سرية ط�بية.
اإل����ى ذل����ك، ���س��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم 
ال���وط���ن���ي ب���اجل���ام���ع���ة اف���ت���ت���اح م��ع��ر���ص 
ال��ذي يوثق ف��رتات وحلظات  )ع��ب��داهلل( 
خم���ت���ل���ف���ة م�����ن ح����ي����اة خ�������ادم احل���رم���ن 
ال�سريفن، حفظه اهلل، اإ�سافة اإلى افتتاح 
ال�سعبية  واخل��ي��م��ة  الأم����ن«  »نعمة  ن���دوة 
زوار  قبل  من  كبري  باإقبال  حظيت  التي 

ومن�سوبي اجلامعة.
علي آل سعيد

مدير الجامعة يرعى لقاء طالب وطالبات »اإلعالم«
ب���رع���اي���ة وح�������س���ور م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
العلوم  بكلية  والت�سال  الع���م  ق�سم  يعقد  ال��داود،  عبدالرحمن 
ط�ب  مع  مفتوحا  لقاء  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  غ��دا  الن�سانية 
ال�سريف  يحيى  الدكتور  الكلية  عميد  بح�سور  الق�سم،  وطالبات 
واأع�ساء  القرين  �سويل  بن  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  الق�سم  ورئي�ص 

هيئة التدري�ص بالق�سم. 
تعريف  والت�سال يف  الإع���م  ق�سم  ذلك �سمن جهود  وياأتي 
الط�ب والطالبات باخلطة الدرا�سية والتخ�س�سات، وما �سيقدمه 
من اأن�سطة وبرامج يف خمتلف املجالت الإع�مية التي من �ساأنها 

اأن متكنهم من اكت�ساب كثري من املعارف واخلربات.
الط�ب  ت�ساوؤلت  كافة  على  الق�سم  يجيب  اأن  املتوقع،  ومن 
والطالبات املتعلقة بال�ساأن الأكادميي، واأي�سا التطلعات امل�ستقبلية. 
و�سيقام اللقاء بقاعة 184 بكلية العلوم الإن�سانية »للط�ب« وقاعة 

املناق�سات بكلية العلوم »للطالبات«.
يحيى القبعة

جوالة الجامعة في احتفاالت عسير باليوم الوطني
�ساركت اجلامعة ممثلة 
ب������ن������ادي اجل�������وال�������ة يف 
اأه��ايل منطقة  احتفال 
الوطني،  باليوم  ع�سري 
بال�ساحة  اأق��ي��م  ال����ذي 

ال�سعبية باأبها.
اجلوالة  و�ساركت 
امل�ساحبة  امل�����س��رية  يف  
ل��ل��ح��ف��ل ورف������ع ل��وح��ة 
تهنئة خلادم احلرمن 
عهد  وويل  ال�سريفن 
الأم��ن، حفظهما اهلل، 
الوطن  ح��ب  لتج�سيد 
القيادة  بن  والت�حم 

وال�سعب.

إدارات
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عزا اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو 
امل��ل��ك��ي الأم������ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د بن 
فيه  تعي�ص  ال��ذي  التقدم  عبدالعزيز، 
اإلى  ت�سهده،  ال��ذي  وال�ستقرار  اململكة 

ف�سل اهلل ثم عامل الأمن والأمان.  
وق���ال �سموه خ���ل رع��اي��ت��ه حفل 
اليوم الوطني يف ال�ساحة ال�سعبية باأبها 
امل�����س��وؤول��ن واأه���ايل  بح�سور ع��دد م��ن 
اأه��ايل  وك��اف��ة  با�سمي  »اأرف����ع  املنطقة، 
التهاين  اآي����ات  اأ���س��م��ى  ع�����س��ري،  منطقة 
والتربيكات اإلى �سيدي خادم احلرمن 
���س��ي��دي ويل عهده  ال�����س��ري��ف��ن و���س��م��و 
ال��ث��اين،  النائب  �سيدي  و�سمو  الأم���ن 

حفظهم اهلل،«.
الأم��ن  بهذا  الوطن  »اأه��ن��ئ  وتابع 
والأم�����������ان ال�������ذي ت��ع��ي�����س��ه وب���ق���ي���ادت���ه 
و�سط  لنا  اهلل  هبة  ه��ي  التي  الر�سيدة 

عامل يعج بالفنت وال�سراعات«.
وب���ن ���س��م��وه اأن���ه ي��ج��ب ح��م��د اهلل 
ك���ث���رياً وال����رتح����م ع��ل��ى م��وؤ���س�����ص ه��ذا 
ال��ك��ي��ان ال�����س��ام��خ امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز – 
غفر اهلل له – واأن يجزيه خري اجلزاء 
ع��ل��ى م��ا ق��دم��ه ل��وط��ن��ه و�سعبه واأم��ت��ه 

الإ�س�مية.
و������س�����دد �����س����م����وه ع����ل����ى ������س�����رورة 
املحافظة على نعمة الأمن والأمان بكل 
ال�ستقرار  باأ�سا�ص  اإي��اه��ا  وا�سفا  ق��وة، 

والتقدم الذي تعي�ص فيه اململكة.
املنطقة  اأم���ري  ا�ستقبال  يف  وك���ان 
ب��ال�����س��اح��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة، م���ع���ايل م��دي��ر 
الداود  عبدالرحمن  الدكتور  اجلامعة 
امل�ساعد  ع�سري  منطقة  اإم����ارة  ووك��ي��ل 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن ع��ي�����س��ى ووك��ي��ل 
اإمارة منطقة ع�سري لل�سوؤون التنموية 
رئي�ص اللجنة املنظمة لحتفالت اليوم 
القحطاين  اأح��م��د  باملنطقة  ال��وط��ن��ي 

وعدد من امل�سوؤولن.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����ص املجل�ص 
البلدي الدكتور حممد اأحمد الغبريي 
خ�ل كلمته يف بداية احلفل اخلطابي« 
كل  قلب  على  غالية  ال��ذك��رى  ه��ذه  اإن 
م��واط��ن يف ه���ذه ال��ب���د ال��غ��ال��ي��ة، واإن 
وك��ب��رياً  ���س��غ��رياً  ع�سري  منطقة  اأب��ن��اء 
يت�سرفون برفع التهنئة اإلى مقام خادم 
و�سمو ويل عهده  ال�سريفن  احلرمن 
الأم����ن و���س��م��و ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين و�سمو 

اأمري املنطقة،حفظهم اهلل،«.
ث���م األ���ق���ى ال�����س��اع��ر اأح���م���د خ���ازم 

تلتها ق�سيدة  نبطية،  العمري ق�سيدة 
اآل  األقاها ال�ساعر على  اأخرى ف�سيحة 

جرمان.
واحل�سور  �سموه  ت��اب��ع  ذل��ك  عقب 
فيلم »وعاد يومك يا وطن« الذي اأ�سرف 
عليه جمل�ص �سباب منطقة ع�سري واأعده 
وهو  املنطقة،  و�سابات  �سباب  م��ن  نخبة 
ع��ب��ارة ع��ن ع��دد م��ن ال��ر���س��ائ��ل الوطنية 
امل��وج��ه��ة م��ن ك��اف��ة ���س��رائ��ح املجتمع اإل��ى 
م��ق��ام خ���ادم احل��رم��ن ال�����س��ري��ف��ن. كما 

�سماء  يف  ج��وي��اً  ا�ستعرا�ساً  املجل�ص  ق��دم 
يوم الحتفال بطائرة حتمل  اأبها خ�ل 

علما عم�قا للمملكة.
ت���� ذل���ك ق�����س��ي��دة ن��ب��ط��ي��ة اأخ���رى 
ل��ل�����س��اع��ر ع���ل���ي ال����ب����ورع����ي، ث����م ع��ر���ص 
طالب   500 ف��ي��ه  ���س��ارك  ال���ذي  الك�سافة 
والتعليم.  ال��رتب��ي��ة  اإدارة  م��ن  بتنظيم 
الفقرات  العر�ص على عدد من  وا�ستمل 
ال��ت��ي مت��ث��ل احل����ب والن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن، 
كانت  التي  الن�سيد  فقرة  اإل��ى  بالإ�سافة 

بعنوان » الق�سم« وهو من كلمات ال�ساعر 
اأح��م��د ال��ع�����س��ريي.  ويف ن��ه��اي��ة ال��ع��ر���ص، 
وثائق  ث���ث  املنطقة  اأم���ري  �سمو  ت�سلم 
تاريخية قدمها ل�سموه ث�ثة ط�ب من 

اخلّيالة كهدية تذكارية بهذه املنا�سبة. 
ت������ ذل������ك ع�����رو������ص »ال�������س���ك���وت���ا« 
و«ال�������س���ي���ارات امل��ع��دل��ة« ث���م ق��دم��ت ف��رق 
ع�سري والوادين ورجال اأملع وبني مالك 
خ�ل 25 دقيقة من وقت احلفل، لوحات 

�سعبية وفلكلورية بعنوان »اأنا �سعودي«. 

خالل رعايته االحتفال باليوم الوطني في الساحة الشعبية 

أمير عسير: نعمة »األمن« أساس تقدمنا 
وسط عالم يعج بالفتن

صحةتعليممجتمعالوطن

جمعية األطفال المعوقين 
تحتفل باليوم الوطني 

املعوقن  الأط��ف��ال  م��رك��ز جمعية  اأق���ام 
ال��وط��ن��ي، ردد  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��ال  بع�سري، 
خ����ل���ه اأط���ف���ال امل���رك���ز »وط��ن��ن��ا لي�ص 
اأن و�سعوا ب�سماتهم  بعد  كمثله وطن« 
اخل�������س���راء ع��ل��ى ���س��ع��ار امل���رك���ز امل���ف���ّرغ 
تعبرياً منهم عن الولء والنتماء لهذا 
ال���وط���ن.و����س���ارك يف الح���ت���ف���ال، جلنة 
تفاعل املجتمع بكلية العلوم بالنما�ص. 
ه���داي���ا  وزع�������ت  اجل���م���ع���ي���ة  اأن  ي����ذك����ر 

ل�أطفال بهذه املنا�سبة.

األسر المنتجة في 
محاضرة بـ»غرفة أبها« 

ت��ن��ظ��م غ���رف���ة اأب����ه����ا الث����ن����ن امل��ق��ب��ل، 
حم���ا����س���رة ب���ع���ن���وان »الأ������س�����ر امل��ن��ت��ج��ة 
ال��واق��ع وامل���اأم���ول« بقاعه عبد اهلل  ب��ن 
و�ستناق�ص  ل��ل��م��ح��ا���س��رات.  م��ل��ح��ة  اأب����و 
ل�أ�سر  بها  املعمول  الأنظمة  املحا�سرة 
والفرق  املن�سودة،  والطموحات  املنتجة، 
ب���ن الأ����س���ر امل��ن��ت��ج��ة وامل��ح��ت��اج��ة، اإل���ى 
احلقيقين  امل�ستفيدين  مناق�سة  جانب 
منها، واخلدمات والفر�ص املتاحة لهم، 

اإلى جانب اأمثلة لق�س�ص النجاح.

100 كشاف يتدربون 
على أعمال الحج 

العامة  الإدارة  يف  الك�شفي  الن�شاط  اأمت 
ع�سري،  منطقة  يف  والتعليم  للرتبية 
ك�ساف،   100 ل���  اإع���دادي  برنامج  تنفيذ 
اأع���م���ال احل���ج للعام  م��ن امل�����س��ارك��ن يف 

احلايل.
�سحية  مهارات  الربامج،  وت�سمل 
واإ�سعافية وتوعوية، ف�س� عن تدريب 
احلجاج. اإر���س��اد  كيفية  على  امل�ساركن 

يذكر اأنه مت تر�شيح ثالث فرق ك�شفية 
للم�ساركة يف مو�سم احلج املقبل.

ورود وحلوى من المرافق 
الصحية  بعسير للمرضى

اح����ت����ف����ل����ت امل�������راف�������ق ال�������س���ح���ي���ة م��ن 
مبنا�سبة  �سحية  وم��راك��ز  م�ست�سفيات 

اليوم الوطني للب�د. 
ووج�������ه امل����دي����ر ال����ع����ام ل���ل�������س���وؤون 
ال�����س��ح��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ب��امل�����س��ارك��ة 
يف ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة م���ن خ�����ل زي�����ارات 
ل��ل��م��ر���س��ى وت���وزي���ع ال������ورود واحل��ل��وى 
عليهم، وكذلك عر�ص فيلم وثائقي عن 
التطور احلا�سل يف اخلدمات ال�سحية 

للزوار واملر�سى.

لقطات
مؤتمر دولي يطالب باالستفادة من 
خبرات المملكة في »طب الحشود«

دع�����ا امل�����وؤمت�����ر ال���ع���امل���ي ال���ث���اين 
ل���ط���ب احل�������س���ود وال���ت���ج���م���ع���ات 
اأع��م��ال��ه  اخ��ت��ت��م  ال���ذي  الب�سرية 
م����وؤخ����را ب���ال���ري���ا����ص، اإل�����ى دع��م 
تبادل اخل��ربات بن مراكز طب 
احل�سود واملراكز العاملية للتحكم 
وال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى الأم�����را������ص 
وم����راك����ز ال���ب���ح���وث امل��رت��ب��ط��ة، 
ل��ل��ك�����س��ف امل���ب���ك���ر ع����ن م�����س��ب��ب��ات 
وامل�ستجدة  اجل��دي��دة  الأم��را���ص 
م�����ع احل�����ف�����اظ ع����ل����ى احل����ق����وق 
الكت�سافات  للدول من  الفكرية 

العلمية.
الربيعة،  عبداهلل  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  افتتحه  ال��ذي  املوؤمتر  وك��ان 
والعملية يف طب  العلمية  والأ�ساليب  الطرق  اأي��ام  ناق�ص على مدى ث�ثة 
املكت�سبة  اأهمية الأبحاث والتطوير، ودعم تبادل اخلربات  احل�سود و منها 
الب�سرية،  التجمعات  يف  والإقليمية  الدولية  والهيئات  ال��دول  جت��ارب  من 
وخ����ربات ال��ت��ح��ك��م وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الأم���را����ص املكت�سبة ب��ال�����س��ف��ر، وذل��ك 
كوريا  تركيا،  م�سر،  اليمن،  البحرين،  من  كل  يف  ال�سحة  وزراء  مب�ساركة 
وال�سودان، وقيادات �سحية ممثلة من وزارات ال�سحة من كل من الكويت، 

الإمارات، عمان، قطر واإندوني�سيا.
واأكد امل�ساركون يف املوؤمتر، خ�ل تو�سياتهم، اأهمية دعم طب احل�سود، 
وال�ستفادة من خربات اململكة يف هذا املجال من خ�ل املركز العاملي لطب 
وتبادل اخلربات،  العلمية،  والبحوث  التدريب  احل�سود خا�سة يف جمالت 
ه��ذه  ن�سر  اأث���ن���اء  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ه��ن��ة  واآداب  امل��ري�����ص  خ�سو�سية  م���راع���اة  م��ع 
به من جناح يف  ملا حظي  للموؤمتر  ثالثة  دورة  بتنظيم  واأو�سوا  املعلومات. 

تبادل املعلومات واإثراء البحث العلمي.

مركز مكافحة الجريمة يناقش 
جرائم بعض الجنسيات 

بديوان  الداخلية ور�سة عمل  ب��وزارة  اأبحاث مكافحة اجلرمية  عقد مركز 
بن  حممد  الدكتور  قبل  من  املعدة  الدرا�شة  مناق�شة  خاللها  مت  ال���وزارة، 
غايل املطريي عن جرائم بع�ص اجلن�سيات. و�سارك يف الور�سة، مندوبون 
ال��دويل،  والتعاون  القانونية  وال�سوؤون  احلقوق  ل�سوؤون  ال��وزارة  وكالة  من 
املكرمة،  وم��ك��ة  ال��ري��ا���ص  و�سرطتي  ال��واف��دي��ن،  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة  والإدارة 
وال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي، وامل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة حل��ر���ص احل����دود، وامل��دي��ري��ة العامة 
للجوازات. وخرجت الور�سة بتو�سيات تطبيقية ملكافحة مثل هذه اجلرائم.

رفع كسوة الكعبة 3 أمتار 
استعدادا للحج 

اجل��زء  النبوي،  وامل�سجد  احل���رام  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  رفعت 
ال�سفلي من ك�سوة الكعبة امل�سرفة مبقدار ث�ثة اأمتار تقريباً. ويتم تغطية 
م���رتان من  الأب��ي�����ص عر�سه  القطني  القما�ص  م��ن  ب����اإزار  امل��رف��وع  اجل���زء 
اجلهات الأربع، ومبحيط 47 مرتا جريا على العادة ال�سنوية وح�سب اخلطة 
املعتمدة ملو�سم احلج لهذا العام 1434ه� .  واأو�سح املدير العام مل�سنع ك�سوة 
الكعبة امل�سرفة الدكتور حممد بن عبداهلل باجودة، اأن هذا الإجراء ياأتي من 
باب الحرتاز، ومنع العابثن بالك�سوة، حيث ي�سهد املطاف اأعدادا كبرية من 

احلجاج حتر�ص على مل�ص ثوب الكعبة.
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بكلية  الإع���م والت�سال  افتتاح ق�سم  بالغة مع  �سعادتي  كانت 
حيث  بالق�سم،  دفعة  اأول  وقبول  باجلامعة  الإن�سانية  العلوم 
والطالبات  الط�ب  اإل��ى حوالى مائة من  اأف��راده��ا  و�سل عدد 
ذات  مهنة  ولكنها  املتاعب،  مهنة  اإل��ى  الن�سمام  يف  الراغبن 

م�سوؤولية اجتماعية ووطنية كبرية. 
يعد،  ب��الإع���م  امللك خالد خمت�ص  ووج��ود ق�سم بجامعة 
ت�سمها  التي  اجلامعية  للتخ�س�سات  مهمة  اإ�سافة  �سك،  ب� 
التي يحتاج  التنموية  امل�سارات  اجلامعة م�ستملة على خمتلف 

اإليها الوطن و�سوق العمل.
اأن ق�سم الإع���م والت�سال باجلامعة  اأكرث   وما ي�سعدين 
مل ياأت فقط جمرد اإ�سافة عددية لأق�سام الإع�م باجلامعات 
ال�����س��ع��ودي��ة، ول��ك��ن��ه، ي��ع��د ب���ح���ول اهلل، اإ����س���اف���ة ن��وع��ي��ة ل��ه��ذا 

التخ�س�ص.
ولحظنا يف جمل�ص اجلامعة عند اإقرار خطة ق�سم الإع�م 
والت�سال، اأن اخلطة تلبي هذا النوع من التميز الذي نن�سده 
متت  التخ�س�سات  درا���س��ة  اإن  حيث  اجلامعة،  يف  الق�سم  لهذا 
وفق روؤية علمية ودرا�سة جمتمعية وقراءة ل�سوق العمل تلبي 
الحتياجات لهذا التخ�س�ص من ناحية وترتقي فوق النواق�ص 
اأق�سام الإع�م  املهنية والتدريبية التي قد ل تتوافر يف بع�ص 

باجلامعات الأخرى.
 وما اأ�سعدين كثريا اأن خطة الق�سم تلبي احتياجن مهمن 
لط�ب الإع�م يف الع�سر احلديث، اأحدهما: الدورة املكثفة يف 
اللغة الإجنليزية لط�ب الإع�م حيث يتطلب من كل طالب 
الأول��ى من اللتحاق  ال�سنة  وطالبة درا�سة مقررات مكثفة يف 
قد  حيث  العربية،  اللغة  مقررات  تكثيف  والثاين:  باجلامعة، 
الإع���م.  جم��ال  يف  للم�ستغلن  العربية  اللغة  اأهمية  لحظنا 
والت�����س��ال يف  الإع�����م  ق�سم  اخل��ط��ة ي�سع  التطوير يف  وه���ذا 

مقدمة اأق�سام الع�م باململكة وباملنطقة العربية.
باجلامعة  »اآف���اق«  �سحيفة  وج��ود  العتبار  يف  اأخ��ذن��ا  واإذا 
مبا ت�سكله من اإ�سافة نوعية من بن ال�سحف اجلامعية، فاإنه 
والت�سال فر�سة  الإع���م  ق�سم  اأم��ام ط�ب وطالبات  �سيكون 
تدريبي  كمعمل  ال�سحيفة  م��ن  ل��ستفادة  نوعية  تدريبية 
اأه���داف  خل��دم��ة  ال�سحيفة  توظيف  يتم  اأن  واأمت��ن��ى  للق�سم، 

الق�سم.
ال��دك��ت��ور علي بن  الأ���س��ت��اذ  الزميل  اأن وج��ود   ول �سك يف 
�سويل القرين يف رئا�سة ق�سم الإع�م والت�سال ويف الإ�سراف 
مع  ال�شحيفة  ن�شاط  دم��ج  على  �شيعمل  »اآف���اق«  �شحيفة  على 
والطالبات  الط�ب  ا�ستفادة جميع  مل�ساعفة  الق�سم  متطلبات 
باجلامعة  العامة  الع�قات  اإدارة  اأن  كما  ال�سحيفة.  هذه  من 
�ستكون متاحة لط�ب وطالبات الق�سم للتعاون معها والتدريب 

فيها مب�سيئة اهلل.
واأود اأن اأ�سري هنا اإلى اعتزاز اجلامعة بقبول هذه الدفعة 
اأن ت�سل  اإلى  التي ت�سكل الدفعة الأول��ى من الق�سم متطلعن 
ا�ستفادة الط�ب والطالبات اإلى اأق�سى م�ستوى من ال�ستفادة 

العلمية والتدريبية.
واجل���ام���ع���ة ���س��ت��ه��ي��ئ ك���ل ال��ف��ر���ص والإم���ك���ان���ي���ات خل��دم��ة 
التطلعات التي ي�سعى اإليها الق�سم، حيث اطلعت على الربامج 
�سخ�سيات  ا�ست�سافة  على  ت�ستمل  والتي  الق�سم  و�سعها  التي 
اململكة،  املوؤ�س�سات الإع�مية يف  اإلى  اإع�مية والقيام بزيارات 
متمنيا لط�ب وطالبات الق�سم النجاح والتميز ولأ�سرة الق�سم 
الإع���م  ق�سم  يكون  لأن  الكبرية  جهودهم  يف  النجاح  والكلية 

والت�سال من الأق�سام الريادية يف اجلامعات ال�سعودية.

رؤية

اإلعالم في الجامعة
أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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»التعلم اإللكتروني« تلتقي بالمستجدين 
علي آل سعيد

الإل��ك��رتوين  التعلم  ع��م��ادة  اأق��ام��ت 
ب��اجل��ام��ع��ة ل��ق��اًء ت��ع��ري��ف��ي��اً للط�ب 
امل�������س���ت���ج���دي���ن ل����ل����ع����ام ال����درا�����س����ي 
»���س��اع��ة  ب���ع���ن���وان  ه�����،   1435-1434
ت��ع��ل��م« ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��اأن��ظ��م��ة ال��ت��ع��ل��م 
الإل�����ك�����رتوين واأدوات���������ه وم�����س��اع��دة 
الطالب يف ا�ستخدامه مبا ي�سهم يف 

خالد العمري 

اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات وال���رتج���م���ة، الأرب����ع����اء امل��ا���س��ي، 
بالذكرى الثالثة والثمانن لتوحيد اململكة. وقدم عميد 
باحلفل  كلمته  يف  ملهي  اآل  اهلل  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  ال��ك��ل��ي��ة 
اأ�سمى اآيات التهاين ملقام خادم احلرمن ال�سريفن امللك 
بهذه  كافة  ال�سعودي  وال�سعب  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد 

املنا�سبة.
ننعم يف  ون��ح��ن  املجيد  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  » نحتفل  وق���ال 
والدعم  وال�ستقرار  وال��رخ��اء  بالأمن  الكرمي  البلد  هذ 
خالد  امللك  وجامعة  كافة  العايل  التعليم  على  ال�سخي 
هيئة  واأع�ساء  الكلية  ط���ب  �ساكرا  اخل�سو�ص«،  بوجه 
كما  الح��ت��ف��ال،   ب��رن��ام��ج  يف  م�ساركتهم  على  ال��ت��دري�����ص 
الرتتيب  على  الكلية  يف  الطالبي  الن�شاط  اإدارة  �شكر 

والتنظيم.
ع��ق��ب ذل���ك ���س��اه��د احل��ا���س��رون فيلما وث��ائ��ق��ي��ا من 

اإعداد ط�ب الكلية ج�ّسدوا فيه تاريخ وحا�سر اململكة.

تاريخ وحاضر المملكة في فيلم لطالب »الترجمة«

باجلامعة.  التعليمية  العملية  رق��ي 
اليوتيوب  جن��م  ال��ل��ق��اء،  وا�ست�ساف 
اأب��و  وب��رن��ام��ج رواي���ا الأ���س��ت��اذ �سالح 
ع���م���ره، م��ف��ت��ت��ح��اً اجل��ل�����س��ة ب��اأ���س��ل��وب 
جميع  ا�ستح�سان  لقى  فكاهي  مرح 
احلا�سرين، كما ا�ستمع الط�ب اإلى 
جتربة لأحد ط�ب اجلامعة الذين 
ا���س��ت��خ��دم��وا ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين، 
التعلم  اأب��رز ما مييز  اأو�سح خ�لها 

الإلكرتوين باجلامعة من ج��ودة يف 
اإل��ى  ال��و���س��ول  و�سهولة يف  امل��ح��ت��وى 

املعلومة.
بنظام  تعريفي  �سرح  ذل��ك  ت�   
ال���ت���ع���ل���م الإل������ك������رتوين ب��اجل��ام��ع��ة 
)ال����ب�����ك ب�������ورد( ق���دم���ه الأ����س���ت���اذ 
اإي�����س��اح  حم��م��د اجل����ار اهلل، ب��ه��دف 
النظام  على  الطالب  دخ���ول  كيفية 

وال�ستفادة من كافة اأداوته.

اللقاء �سحبا على ث�ثة  و�سهد 
اأج���ه���زة اآي���ب���اد م��ق��دم��ه م��ن ال��ع��م��ادة 

للح�سور. 
ال���ت���ع���ل���م  ع������م������ادة  اأن  ي�����ذك�����ر 
ل��ق��اءات  ت��ع��ت��زم تنظيم  الإل���ك���رتوين 
مم���اث���ل���ة ب��ج��م��ي��ع ف������روع اجل��ام��ع��ة 
ل��ل��ت�����س��ه��ي��ل ع��ل��ى ال��ط��ال��ب واإي�����س��اح 
ال����ربام����ج ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا يف جم��ال 

التعلم الإلكرتوين.
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مدير اجلامعة يلتقي بط�ب وطالبات ق�سم الإع�م

بداية اإجازة عيد الأ�سحى 

ا�ستئناف الدرا�سة بعد اإجازة عيد الأ�سحى املبارك

SPSS  التحليل الإح�سائي با�ستخدام برنامج

حلقة النقا�ص احلادية ع�سرة املقررات الإلكرتونية: التطوير وامل�ساركة   

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

املوؤمتر الأول للعلوم ال�سدرية

املوؤمتر ال�سعودي الأول للن�سر العلمي

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

الإثنن 1434/11/24ه�

نهاية دوام اخلمي�ص 1434/12/5ه�

الثنن 1434/12/16ه�

25-1434/11/27ه�

26-27 /1434/11ه� 

25-27 ذو احلجة 1434ه�

23-24 حمرم 1435ه�

27-29/ربيع الول/1435ه�

 7-9 جمادى الآخرة 1435ه�

10.00 �سباحا

9-12.30 املدرجات املركزية 

8.30 فندق ق�سر اأبها

الوقتالتاريخالفعالية
مفكرة الجامعة
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عوض آل سريع
وعايض آل رفده 

نظم النادي الهند�سي بكلية الهند�سة، 
ب��امل�����س��رح اجل��ام��ع��ي ب��امل��ح��ال��ة، ال��ل��ق��اء 

املفتوح للط�ب امل�ستجدين بالكلية.
ح�������س���ر ال����ل����ق����اء ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
ال��وادع��ي  ح�سن  ال��دك��ت��ور  الهند�سة 
من  وع��دد  الهند�سة،  اأق�سام  ومن�سقو 

اأع�ساء هيئة التدري�ص.
ال������وادع������ي يف ك��ل��م��ت��ه  واأو�������س������ح 
كل  ل��ل��ط���ب  ���س��خ��رت  اجل���ام���ع���ة  اأن 
على  وحثهم  خلدمتهم،  اإمكانياتها 
اجلد والجتهاد، متمنيا لهم التوفيق 
وال��ن��ج��اح. ع��ق��ب ذل���ك ���س��رح من�سقو 
الأق�������س���ام اآل���ي���ة ال��ع��م��ل وال���درا����س���ة يف 
الأق�سام اخلم�سة التي ت�سمها الكلية، 
اأجاب  ثم  للط�ب،  املتاحة  وامل�سارات 
ال��ع��م��ي��د وامل��ن�����س��ق��ون ع���ن م��داخ���ت 

الط�ب وا�ستف�ساراتهم. 
يف ختام احلفل، قام عميد الكلية 
ب�����س��ح��ب ج���وائ���ز ل��ل��ح�����س��ور وال��ت��ق��ط 

معهم �سورا تذكارية.

لقاء
مفتوح 

لمسـتجدي 
الهندسة

ر�سد  اب���ن  كلية  عميد  اجل��ام��ع��ة،  زار 
ل��ل��ع��ل��وم الإداري�������ة ال���دك���ت���ور ع��ل��ي بن 
ع��ي�����س��ى ال�������س���ع���ب���ي،  ح���ي���ث ا���س��ت��ق��ب��ل��ه 
مب���ك���ت���ب���ه، م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
حمد الداود. وقال ال�سعبي اإن الزيارة 
ت��ه��دف لإط������ع م�����س��وؤويل اجل��ام��ع��ة 
الأمري  ق��رار تغيري م�سمى كلية  على 
كلية  اإلى  والفندقة  لل�سياحة  �سلطان 
اب����ن ر���س��د ل��ل��ع��ل��وم الإداري��������ة. و���س��ك��ر 
ال�سابق  ال�سعبي اجلامعة على دعمها 
ل��ك��ل��ي��ة الأم�������ري ���س��ل��ط��ان ل��ل�����س��ي��اح��ة 
ه��ذا  ي�ستمر  اأن  متمنيا  وال��ف��ن��دق��ة، 
التعليمية  العملية  يخدم  مبا  الدعم 

يف منطقة ع�سري.
سلمان العلي 

عميد كلية
ابن رشد 

يزور الجامعة

وق�����ع م��ع��ه��د ال���ب���ح���وث وال����درا�����س����ات 
ال�ست�سارية باجلامعة  عددا من العقود 
ت�سمن تقدمي خدمات ا�ست�سارية لعدد 
من  اجلهات اخلارجية بوا�سطة بع�ص 
قانونية  عقود  ع��رب  اجلامعة  اأ���س��ات��ذة 
ت�سهم  اأن  �ساأنها  م��ن  ج��دي��دة  واآل��ي��ات 
للجامعة  ال��ذات��ي��ة  امل�����وارد  تنمية  يف  

العقود  ه���ذه  وتت�سمن  ومن�سوبيها. 
تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية اإلى عدد 
م��ن ال������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة، 
وعدد من املوؤ�س�سات التعليمية العامة 
واخل���ا����س���ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ���س��رك��ات 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص ال��ع��ام��ل��ة ب��ال�����س��وق 

ال�سعودية.

اآليات  بو�سع  قام  املعهد  اأن  يذكر 
م��ن��ظ��م��ة لإج�����������راءات ال���ت���ع���اق���د وف���ق 

ال�ئحة اخلا�سة املنظمة لعمله.
ك��م��ا ي��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
ت�سهم  اح���رتاف���ي���ة  ت�����س��وي��ق��ي��ة  ب���رام���ج 
يف زي�������ادة ال����س���ت���ف���ادة م����ن اخل�����ربات 
ال����س���ت�������س���اري���ة امل���وؤه���ل���ة امل�����وج�����ودة يف 

اجل���ام���ع���ة، ودف����ع ب���رام���ج ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي ب��الع��ت��م��اد على 
عنا�سر القت�ساد املعريف طبقا ملعايري 
���س��م��ان اجل����ودة يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

ال�ست�سارية.

علي آل سعيد

معهد البحوث يوقع عقودا استشارية 

المستجدون 
يتسلمون 

بطاقات
الصراف اآللي

بعمادة  املكافاآت  اإدارة  اأعلنت 
باجلامعة  والت�سجيل  القبول 
ل��ع��م��وم ال��ط���ب وال��ط��ال��ب��ات 
كلياتهم  مراجعة  امل�ستجدين 
ل��ت�����س��ل��م ب���ط���اق���ات ال�����س��راف 
وج���اء  ب���ه���م،  اخل��ا���س��ة  الآيل 
يف الإع������ن اأن�����ه  ���س��وف يتم 
ت��ف��ع��ي��ل ال���ب���ط���اق���ات اب����ت����داًء 
م��ن ال��ث���ث��اء امل��ق��ب��ل. ودع��ت 
ال����ع����م����ادة  ج���م���ي���ع ال���ط����ب 
وال���ط���ال���ب���ات اإل�����ى امل��ح��اف��ظ��ة 
على بطاقة ال�سراف والرقم 
ال�سري، موؤكدة اأن �سياعها اأو 
ن�سيان الرقم ال�سري يتطلب 
طلب بدل تالف اأو فاقد، مما 
ي�����س��ت��غ��رق -ح�����س��ب ال��ع��م��ادة- 
ث�����الث�����ة �����ش����ه����ور، لرت�����ب�����اط 
اإج��������راءات ب��ط��اق��ة ال�����س��راف 

بالبنك الذي تتبعها.



أخبار الجامعة

نعم.. وال..

اأي  ال��ربام��ج الأك��ادمي��ي��ة التي تقدم يف  اأه��م  ال��درا���س��ات العليا م��ن  تعد 
بهذه  ل�هتمام  نعم  ل��ذا  البكالوريو�ص،  برامج  بعد  تعليمية  موؤ�س�سة 
الربامج من حيث خططها الدرا�سية، ونوعية من يقوم بالتدري�ص فيها، 
التدري�ص  اأع�ساء هيئة  ونعم لنتقاء   بها،  امللتحقن  الط�ب  ولنوعية 
برامج  يف  التدري�ص  جم��ال  يف  طويلة  خ��ربات  لديهم  ال��ذي��ن  امل��وؤه��ل��ن 
الدرا�سات العليا، والإ�سراف على الر�سائل العلمية، ول لتدري�ص برامج 
اأع�ساء هيئة تدري�ص حديثي التخرج، ولي�ص  الدرا�سات العليا من قبل 

لديهم خربات يف جمال البحث والن�سر العلمي.
الط�ب،  من  العليا  ال��درا���س��ات  بربامج  يلتحق  من  لنتقاء  نعم   
ونعم لقبول الط�ب الذين لديهم �سفات ط�ب الدرا�سات العليا، ول 
العليا  ال��درا���س��ات  برامج  يف  اجلامعات  قبل  من  امل��درو���ص  غري  للتو�سع 
خا�سة برامج الدكتوراه، ويتطلب ذلك اأن يكون لدى الكليات والأق�سام 
ال��ت��ي تتطلع ل��ت��ق��دمي ب��رام��ج ال��دك��ت��وراه خ���ربات ت��راك��م��ي��ة يف مرحلة 
املاج�ستري، ولديها اإمكانات ب�سرية كافية وموؤهلة لتنفيذ متطلبات هذه 

الربامج.
درا�سات  اأنهم ط�ب  الذين يدركون  العليا  الدرا�سات  نعم لط�ب 
اأنها ل  التي حت�ص  للنوعية من الط�ب  عليا يف تعلمهم وبحثهم، ول 

زالت يف مرحلة البكالوريو�ص.
ول  ع��ال��ي��ة،  العليا  ال��درا���س��ات  وط����ب  ب��رام��ج  م��ن  للتوقعات  نعم 
هذه  يف  فالطالب  ���س��يء،  ك��ل  يف  التدري�ص  هيئة  ع�سو  على  ل�عتماد 
الربامج هو من يقوم بجميع ما يتم توجيهه اإليه من قبل ع�سو هيئة 
التدري�ص، وهنا يتم التعلم الذاتي ب�سكل كبري، ونعم لربامج الدرا�سات 
العليا النوعية التي يحتاج اإليها �سوق العمل، ول للربامج غري القوية 
التي لي�ص ملخرجاتها جمالت عمل، ونعم ل�لتحاق بالدرا�سات العليا 

للتعلم وال�ستفادة، ول ل�لتحاق بها ملجرد احل�سول على ال�سهادة. 
* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

الدراسات العليا

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *
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ت�����س��ت�����س��ي��ف ك���ل���ي���ة ال����ط����ب ب���اجل���ام���ع���ة  
بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية لل�سكتة 
الدماغية، على مدى ث�ثة اأيام اعتبارا 
ال�سنوي  امل��وؤمت��ر    ، املقبل  ال��ث���ث��اء  م��ن 

احلادي ع�سر لل�سكتة الدماغية.
اإل���ى ن�سر ال��وع��ي  وي��ه��دف امل��وؤمت��ر 
بال�سكتة الدماغية واأعرا�سها وم�سبباتها 

وطرق الوقاية منها وع�جها.
ال��و���س��ع  ي��ن��اق�����ص  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
ال�����راه�����ن ل��ل��ع��ن��اي��ة مب���ر����س���ى ال�����س��ك��ت��ة 
الدماغية من خ�ل ندوة علمية وحلقات 
ال��دم��اغ��ي��ة يف  »ال�سكتة  ب��ع��ن��وان:  ن��ق��ا���ص 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ب���ن ال���واق���ع وامل���اأم���ول« 
ال�سحية  اخل��دم��ات  م��ق��دم��ي  مب�����س��ارك��ة 
لتحديد  املنطقة  يف  واأق��ارب��ه��م  واملر�سى 
وو�سع  الراهن  الو�سع  وعيوب  معوقات 
ل��ل��رف��ع م���ن م�ستوى  ح��ل��ول وت��و���س��ي��ات 

الجامعة تستضيف خبراء عالميين 
لبحث السكتة الدماغية 

من  مب�ساركة  املقدمة  واخلدمة  العناية 
اجلامعة واجلمعية.

امل���وؤمت���ر، ح�����س��ب رئي�ص  و���س��رياف��ق 
اللجنة املنظمة للمهرجان الدكتور عادل 
�سل�سلة  �سيت�سمن  علمي  ي��وم  ال��ه��زاين، 
التطورات  اأح��دث  ح��ول  املحا�سرات  من 
وال��ع���ج  الت�سخي�ص  جم��ال  يف  العاملية 
وال��وق��اي��ة م��ن اجل��ل��ط��ات ال��دم��اغ��ي��ة من 
خ�ل ا�ستقطاب نخبة بارزة من اخلرباء 
يعقبها  امل���ج���ال،  ه����ذا  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ن 
امل�ساركن  ل��ت��دري��ب  مكثفة  عمل  ور���س��ة 
التعامل  لكيفية  املختلفة  اجلوانب  على 
الدماغية وع�جه.  ال�سكتة  مع مري�ص 
معر�ص  املوؤمتر،  مع  بالتزامن  يقام  كما 
ن�سر  هدفه  للجمهور  وتثقيفي  ت��وع��وي 
واأع��را���س��ه��ا  ال��دم��اغ��ي��ة  بال�سكتة  ال��وع��ي 

وم�سبباتها وطرق الوقاية والع�ج.
واأك����د ال���ه���زاين اأن اأه��م��ي��ة امل��وؤمت��ر 
اإح�������س���ائ���ي���ات  ت���وج���د  اأن������ه ل  ت��ك��م��ن يف 
بال�سكتة  الإ�سابة  ملعدل  ودقيقة  حديثة 
ال��دم��اغ��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة،  م�����س��ت��درك��ا اأن 
الإح�ساءات التقريبية ت�سري اإلى ت�سجيل 
اأكرث من 100 حالة يوميا،  و »هذا الرقم 
م��ر���س��ح ل��ل��زي��ادة يف ���س��وء ارت��ف��اع معدل 
وال�سكر  ال���دم  �سغط  مب��ر���ص  الإ���س��اب��ة 
معدلت  اأعلى  �سمن  تعد  التي  باململكة، 

الإ�سابة حول العامل«.

اأك����د م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
الداود  الرحمن بن حمد  الدكتور عبد 
ي��ق��دم��ه ط��ال��ب اجلامعة  م��ا  اأع��ظ��م  اأن 
واأن  وي��ج��ت��ه��د  ي���ج���د  اأن  ه����و  ل���وط���ن���ه 
هذا  جمد  بناء  يف  �ساحلة  »لبنة  يكون 

الوطن«.
ج��اء ذل��ك خ���ل رع��اي��ت��ه احتفال 
امللعب  ال��وط��ن��ي، يف  ب��ال��ي��وم  اجل��ام��ع��ة 
ال��ري��ا���س��ي ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، ال��ذي 
ط�بي  وح�سور  خ�سراء  بحلة  اكت�سى 

كثيف.
اأه��م��ي��ة  اأن  اإل������ى  ال��������داود  واأ������س�����ار 
بيان  يف  تكمن  املنا�سبة  بهذه  الحتفال 
الأبناء  الفعال ل�آباء يف تعريف  ال��دور 
بالنعم التي ينعمون بها، مقارنة مبا مر 

به اآباوؤهم من معاناة وم�سقة.
»اإظ��ه��ار الفرحة ل يكون  واأ���س��اف 
ب��رف��ع الأع�������م ف��ح�����س��ب، ب����ل  بالعمل 
الوطن  خلدمة  املتميز  والتعليم  اجل��اد 
واحل����ف����اظ ع���ل���ى م���ق���درات���ه واح������رتام 
اأنظمته وبناء القيم اخلرية يف التعامل 
اأف���راد جمتمعه ورف��ع راي��ت��ه عالية  م��ع 
ب��ن ب��ل��دان ال��ع��امل م��ن خ���ل احلر�ص 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م يف ظ���ل اله��ت��م��ام ال���ذي 
اململكة  يف  ال��ع��ايل  التعليم  ب��ه  ي��ح��ظ��ى 
وج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د خ��ا���س��ة م��ن قبل 
ح��ك��وم��ة خ�����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن 

حفظة اهلل وحكومته الر�سيدة«.

 وق�����دم ال�������داود ���س��ك��ره وت��ه��ن��ئ��ت��ه 
مب���ن���ا����س���ب���ة ال�����ي�����وم ال����وط����ن����ي ال���ث���ال���ث 
ال�سريفن  والثمانن  خلادم احلرمن 
امللك عبد اهلل ين عبد العزيز اآل �سعود 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ال��ع��ه��د  ويل  ول�����س��م��و   ،
امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز اآل 
ال�سمو  �ساحب  الثاين  والنائب  �سعود، 
امللكي الأمري مقرن بن عبد العزيز اآل 
�ساحب  ع�سري  منطقة  واأم���ري  ���س��ع��ود، 
خالد  ب��ن  في�سل  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 
جميعا،  اهلل  حفظهم  ال��ع��زي��ز،  عبد  ب��ن 
على احلري�ص الدائم واملتابعة الدوؤوبة 

للجامعة وط�بها.
وك��ان احلفل ق��د اب��ت��داأ ب��اآي��ات من 
القراآن الكرمي، تلتها م�سريات وكلمات 
ط�بية، ثم كلمة لعميد �سوؤون الط�ب 
اآل كا�سي، عرب  فيها  الدكتور عبد اهلل 
ع���ن م�����س��اع��ر ال���ط����ب ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة 
اح��ت��ف��ال اجلامعة  اأن  م��وؤك��دا  ال��غ��ال��ي��ة، 
ب���ي���وم ال���وط���ن ل��ه��و ����س���ورة م���ن ���س��ور 
الط�ب  ترجمها  التي  وال��وف��اء  ال��ولء 
يف كلماتهم وم�سريتهم،  »فهم يعززون 
عند  النتماء  عن  التعبري  �سمو  بذلك 
ط���ال���ب اجل���ام���ع���ة ال������ذي ج�����دد ال���ع���زم 
م�سوؤولية  �ساحب  اأن��ه  واأدرك  والهمة، 
يحتفل  جتعله  �سامية  ور�سالة  عظيمة 
�ساهدناها  كما  ورائعة  مثالية  بطريقة 

يف حفل الليلة«. 

ت���� ذل���ك ق�����س��ي��دة ن��ب��ط��ي��ة لأح���د 
ط�������ب اجل���ام���ع���ة ن����ال����ت ا���س��ت��ح�����س��ان 
وتفاعل احل�سور، ثم قدم جمموعة من 
الوطن«  »ع��ز  اأوب��ري��ت  ط���ب اجلامعة 
املنا�سبة  لهذه  املعد  املفتوح  امل�سرح  على 
وا�ستمل  واإ����س���اءات،   ب�سا�سات  واملجهز 
اإن�سادية  لوحات  خم�ص  على  الأوب��ري��ت 
على  م��رئ��ي��ة  ع��رو���ص  �ساحبتها  ف��ن��ي��ة 

ال�سا�سات، وعرو�ص �سعبية.
 ويف ختام الأوب��ري��ت قدمت فرقة 
فيها  ���س��ارك  ط�بية  م�سرية  اجل��وال��ة 
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
ووكيل  ال����دود،  حمد  ب��ن  عبدالرحمن 
اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور م��رع��ي بن 
العمداء  من  وع��دد  القحطاين،  ح�سن 
واأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص اإل����ى جانب  

جمع غفري من الط�ب.
اجلامعة  افتتح مدير  ذل��ك،  عقب 
على  يحتوي  ال���ذي  »ع��ب��داهلل«  معر�ص 
ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��ور خل����ادم احل��رم��ن 
ال�سريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
وه�����ي ����س���ور ت���وث���ق ف������رتات وحل���ظ���ات 
خمتلفة عديدة من حياته حفظه اهلل. 
بعنوان  ن���دوة ثقافية  اف��ت��ت��اح  ذل��ك  ت��� 
الدكتور  من  كل  قدمها  الأم��ن«  »نعمة 
والدكتور  الب�سيلي  حممد  بن  جربيل 
عبود بن علي بن درع والدكتور حممد 

بن �سعيد بن كدم.

و�سدد الداود يف كلمته عقب افتتاح 
�سكر اهلل عز وجل  الندوة على �سرورة 
»على ما اأنعم به علينا من توحيد هذه 
ال���ب����د وع��ل��ى م���ا ن��ح��ن ف��ي��ه م���ن اأم���ن 
اأن حب الوطن  وتطور«، كما �سدد على 
التنمية  يف  وامل�����س��ارك��ة  العمل  يقت�سي 
واملحافظة  لأجله  والبذل  عنه  والدفاع 
الرعاية  ظل  يف  الوطنية  اللحمة  على 
ال���ك���رمي���ة م����ن ل�����دن خ������ادم احل���رم���ن 
الأم���ن،  العهد  ويل  و�سمو  ال�سريفن 

و�سمو النائب الثاين.
ي��ذك��ر اأن ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط���ب 
ن���ّف���ذت، ع��ل��ى م���دى ث���ث��ة اأي�����ام، ع��ددا 
الوطني  اليوم  مبنا�سبة  الفعاليات  من 
مدير  افتتح  حيث  وال��ث��م��ان��ن،  الثالث 
اجلامعة فعالية اخليمة ال�سعبية مبقر 
املدينة اجلامعة بالقريقر م�ستملة على 
عدد من الت�سميمات الرتاثية وفقرات 
اأدبية عن حب الوطن قدمها جمموعة 

من الط�ب. 
ك���م���ا ا���س��ت��م��ل��ت ب����رام����ج امل��ن��ا���س��ب��ة 
التوجيهية  امل�����س��ارك��ات  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى 
يف م�����س��ج��د الأم������ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د 
ب��اجل��ام��ع��ة، مت��ث��ل��ت يف ك��ل��م��ة ل��ل��دك��ت��ور 
ب��ع��ن��وان  الب�سيلي  حم��م��د  ب��ن  ج��ربي��ل 
»وحدة ال�سف«، واأخرى بعنوان » �سفات 
ال��ط��ال��ب امل���ث���ايل« ل��ل��دك��ت��ور حم��م��د بن 

متعب اآل كردم.

المنشآت الرياضية اكتست بحلة خضراء وحضور طالبي كثيف

الجامعة تشهد أسبوعا
من الفعاليات الوطنية

الداود: إظهار الفرحة
ال يكون برفع األعالم 

فقط.. بل بخدمة الوطن



متابعات

مب���ن���ا����س���ب���ة ال����ي����وم ال����وط����ن����ي ال���ث���ال���ث 
بالتعاون  اجلامعة  نظمت  والثمانن، 
مع  نادي اأبها الأدبي، حما�سره بعنوان 
»امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة: ت��اري��خ 
واإجناز« قدمها كل من الأ�ستاذ الدكتور 
غ��ي��ث��ان ب��ن ع��ل��ي اجل��ري�����ص، وال��دك��ت��ور 
اأحمد اآل فايع، والدكتور م�سبب �سعيد 
التاريخ  ق�سم  م��ن  وكلهم  القحطاين، 

باجلامعة.
نادي  رئي�ص  نائب  الأم�سية  واأدار 
اأبو ملحة،  اأبها الأدب��ي الدكتور حممد 
باحل�سور  بالرتحيب  اإي��اه��ا  م�سته� 
وت��ه��ن��ئ��ة ال����وط����ن وق����ي����ادت����ه  ب���ذك���رى 

التوحيد.
عقب ذلك حتدث الأ�ستاذ الدكتور 
غيثان بن علي اجلري�ص قائ� »اإن هذه 
الإ�س�مي  بالدين  تدين  ظلت  الب�د 
منذ العهد النبوي وتعاقبت عليها قبل 
ال�����س��ع��ودي ح��ك��وم��ات خمتلفة،   احل��ك��م 
عليها  ت�سيطر  كانت  الإ�س�م  قبل  وما 

عبادة الأ�سنام«.
 واأ���س��اف » يف القرن الثاين ع�سر 
املي�دي ظهرت الدعوة ال�سلفية ومعها 
ال����دول����ة ال�����س��ع��ودي��ة الأول�������ى وب��ع��ده��ا 
الدعوة  تنا�سر  والثالثة، وكلها  الثانية 
ال�سعودية  ال��دول��ة  ول��ك��ن  الإ���س���م��ي��ة، 
الثالثة هي اأف�سل كل تلك احلكومات، 

تاريخ وإنجازات المملكة..
في محاضرة

وقد اأ�س�سها امللك عبد العزيز وتوحدت 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ا���س��م  حت��ت 
ب�سرعة مذهلة،  وبعد  بالتنمية  لتقفز 
لها  اأ�سبح  امل�سمى  هذا  حتت  توحيدها 

يومها الوطني املعروف«.
اأن  ���س��رورة  على  اجلري�ص  و���س��دد 
للدار�سن  التعليمية  املوؤ�س�سات  تو�سح 
وللعامة »كيف انتقلت اململكة من حالة 
اإل����ى دول����ة م���وح���دة ونعمت  ال��ت�����س��رذم 
املحافظة  علينا  ي��ج��ب  ال����ذي  ب��اخل��ري 
ع���ل���ي���ه وت����وع����ي����ة ج���م���ي���ع امل����واط����ن����ن 
الب�د،  ه��ذه  منجزات  على  باملحافظة 
ال��ي��وم  اأن  ل��ل�����س��ب��اب  ن��و���س��ح  اأن  وع��ل��ي��ن��ا 
ال��وط��ن��ي ه��و ا���س��ت��ع��ادة امل��ا���س��ي ورب��ط��ه 

باحلا�سر«.
اأحمد  الدكتور  ا�ستهل  جهته  من 
اآل فايع حما�سرته بالدعاء باأن يحفظ 
اهلل ق��ي��ادة ه���ذه ال��ب���د، وي��ح��ف��ظ ه��ذا 
ال�سوء  م�سلطا  و�سعبا،   اأر�سا  الوطن 
ب��دء من  اململكة  ع��ل��ى  م��راح��ل توحيد 
وال��ت��ع��اون  الأويل  ال�����س��ع��ودي��ة  ال���دول���ة 
ال���دع���وي ب��ن ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن عبد 
ال����وه����اب امل����ج����دد ل���ل���دع���وة ال�����س��ل��ف��ي��ة 
والإمام حممد بن �سعود،  وحتدث عن 
وظهور  العبا�سية  ال��دول��ة  �سعف  اأث���ر 
العربين،   وامل��غ��رب  امل�سرق  يف  دوي����ت 
واب��ت��ع��اد م��رك��ز اخل���ف��ة ع��ن اجل��زي��رة 

ال��دول  تعدد  ع��ن  كما حت��دث  العربية. 
وق���ي���ام امل�����س��ي��خ��ات ال���ت���ي ك���ان���ت ت��دي��ن 
بالولء ل�سيوخ القبائل مما وقف عقبة 
العربية  اأم���ام قيام وح��دة يف اجل��زي��رة 

فرتة طويلة من الزمن، ح�سب قوله.
وق����ال اآل ف��اي��ع »ا���س��ت��م��ر ال��و���س��ع 
حتى �سقطت الدولة ال�سعودية الثانية 
وق��ي�����ص اهلل ل��ه��ذه ال���ب����د امل��ل��ك عبد 
ال��ع��زي��ز ال���ذي ���س��اع��ده ام��ت���ك��ه �سمات 
مبا  حميطا  وك��ان  نظر،   وبعد  قيادية 
وبخا�سة  �سيا�سية  ظ���روف  م��ن  �سبقه 
اأ����ش���ب���اب ���ش��ق��وط ال����دول����ة ال�����ش��ع��ودي��ة 
ال��ث��ان��ي��ة، ك��م��ا ا���س��ت��ف��اد م���ن ال��ن��زاع��ات 
تاأ�سي�ص  يف  يفكر  جعله  مم��ا  ال��دول��ي��ة، 
يف  وا�ستطاع  الثالثة  ال�سعودية  الدولة 

�سنوات عديدة اأن يوحد هذا الكيان«.
ع��ل��ى  ال�������س���وء  ف���اي���ع  اآل  واأل����ق����ى 
امللك  دخ��ول  بدء من  التوحيد  مراحل 
با�ستمرار  الريا�ص، مرورا  العزيز  عبد 
ف�سول الوحدة حتى �سم جدة وانتهاء 
باحتاد اأقاليم اململكة حتت ا�سم اململكة 

العربية ال�سعودية.
اإيل تكري�ص  ودعا يف ختام حديثه 
و�سل  ما  واملحافظة على  املواطنة  روح 

اإليه الوطن من منجزات ومكت�سبات. 
ال��دك��ت��ور �سعيد  ال�����س��ي��اق، ق���ال  يف 
القحطاين اإن الحتفال باليوم الوطني 

وموا�سلة  امل��واط��ن��ة  روح  اإ���س��اع��ة  يعني 
ال���ب���ن���اء والإ�����س����ه����ام يف دف����ع ال��ت��ن��م��ي��ة، 
وعدم  القبلية  الع�سبية  نبذ  اإلى  داعيا 
الإ�ساءة ل�آخرين حتى ت�ستمر امل�سرية 
خ���ادم احلرمن  يقودها  ال��ت��ي  امل��ب��ارك��ة 
امللك  حتقيقها  يف  واأم�سى  ال�سريفن، 
عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب اهلل 

ثراه ث�ثن عاما.
وتناول املحا�سر منجزات الرعيل 
»كلها  وق��ال  القطاعات  كافة  يف  الأول 
اأن  ت���اري���خ م�������س���رف، وم����ن ف�����س��ل اهلل 
امل�����س��رية م��ع اأب���ن���اء امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
ب��ع��د ج���ي���ل«، م�سلطا  م�����س��ت��م��رة ج��ي��� 
ال���������س����وء ع���ل���ى اجل�����ه�����ود الإق���ل���ي���م���ي���ة 
والعاملية للمملكة منذ بداية تاأ�سي�سها، 
على  امل�����س��ادق��ة  يف  ب��دوره��ا  م�ست�سهدا 
ميثاق جامعة الدول العربية، واملوقف 
الثابت لها جتاه الق�سية الفل�سطينية، 
الإ�س�مي،  التعاون  منظمة  وتاأ�سي�ص 
وجهود اململكة يف قيام جمل�ص التعاون 
اخلليجي. كما حتدث عن النه�سة التي 
ت�سهدها اململكة يف مرحلتها الراهنة يف 

جمال التعليم.
وح��ظ��ي��ت الأم�������س���ي���ة مب���داخ����ت 
ع���دي���دة م���ن ق��ب��ل امل��ه��ت��م��ن ب��ال��ت��اري��خ، 
ت��ذك��اري��ة  دروع  خ��ت��ام��ه��ا  يف  وق���دم���ت 

للم�ساركن يف حماور املحا�سرة.

وقفة

خ��ادم احلرمن  توجيه  املختلفة  الإع���م  و�سائل  تلقينا عرب 
ال�سريفن، اأمرا ملكيا يق�سي باإعفاء كل من كانوا على قوائم 
�سداد  من  مقرت�ص  األف  وعددهم141  الت�سليف  بنك  انتظار 

ق�سطن ملدة �سنتن.
وقد بلغت قيمة هذه الإعفاءات اأكرث من مليارين ون�سف 
بتقدمي  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  وج��ه  كما  ري���ال،  مليار 

قرو�ص للمزارعن واإعفاء املتوفن من ت�سديد قرو�سهم.
اإع��ادة  ال��ق��رارات كثريا م��ن الأ���س��ر يف  لقد �ساعدت ه��ذه 
هذه  اأن  علما  امل��ادي��ة،  حقوقهم  وخف�ص  ميزانياتها  ترتيب 
ال��ق��رو���ص ال��ت��ي متنحها ال��دول��ة ل ت��ره��ق ك��اه��ل امل��واط��ن��ن 

بفوائد كبرية كما يح�سل يف القرو�ص البنكية. 
املحلية من  البنوك  تغار  اأن  من يقراأ هذا اخلرب يتمنى 
منها  املقرت�سن  باإعفاء  وتبادر  احلكيم  الأب��وي  القرار  ه��ذا 
من ت�سديد قرو�ص �سنة واحدة فقط ول نريد �سنتن، وهذا 
دون  م��ن  امل��واط��ن��ن  روات���ب  متت�ص  ال��ت��ي  للبنوك  �سيح�سب 
قارّنا  ما  اذا  م�ساعفة  البنك  فائدة  و�ستكون  رادع،  اأو  خ��وف 

املقرت�سن من البنوك باملقرت�سن من بنك الت�سليف.
القرو�ص  ه��ذه  انت�سار  يف  كبريا  دورا  البنوك  لهذه  اإن   
وت���وري���ط ال��ك��ث��ري م���ن امل��واط��ن��ن ب��ه��ا، ح��ي��ث ت��ق��وم ال��ب��ن��وك 
الكثري  جل���ذب  بتفنن  م��درو���س��ة  ب���اإغ���راءات  اإع����ن���ات  بن�سر 
املواطنن  ت��غ��ري  ك��ب��رية  ت�سهي�ت  وت��ق��دم  امل��ق��رت���س��ن،  م��ن 
القر�ص  هذا  على  للح�سول  العينين  مع�سوبي  فيتقدمون 
خ����ل م���دة ل ت��ت��ج��اوز ال�����س��اع��ة، ل��ي��ك��ون امل��ب��ل��غ امل��ط��ل��وب يف 
ح�ساب العميل على الفور وتدخل ديونه اأرقام مئات الألوف، 
والنتيجة واحدة: قر�ص لراتب املواطن وحتميل ل�أ�سرة دينا 

كبريا ميتد ل�سنوات طويلة.
منه  حتقق  قد  الإع��ف��اء  بهذا  احلرمن  خ��ادم  توجيه  اإن 
هل  نت�ساءل:  ولكننا  املقرت�سن،  ل��ه��وؤلء  الفوائد  من  كثري 

للبنوك اأن تقدم اإعفاءات مماثلة.

* نائب رئي�ص التحرير 

اعفونا من القروض

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa
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أصبوحة شعرية وطنية
بــ »العلوم اإلنسانية«

»ق���ال���ت حل��ا���س��ده��ا: ب��ال��غ��ي��ظ م���ت ك���م���دا.. 
هنا  كبدا«..  من  فزد  يزيدونني حبا  هاهم 
ب����داأ ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص بكلية ال��ع��ل��وم 
العمري  علي  بن  حممد  ال�ساعر  الإن�سانية 
اأول�����ى ق�����س��ائ��ده يف الأ���س��ب��وح��ة ال�����س��ع��ري��ة 
العربية، اخلمي�ص  اللغة  التي نظمها  ق�سم 
املا�سي، يف اإطار فعاليات اجلامعة ل�حتفال 
بالذكرى الثالثة والثمانن لتوحيد اململكة. 
الأ�سبوحة ع��ددا من  العمري خ���ل  وق��دم 
ا�سم  حملت  التي  ق�سيدته  منها:  الق�سائد 
لبيعة  »دعني  وق�سيدة  حلا�سدها«،  قالت   «

عبد اهلل« التي جاء فيها ما يلي:

دعني لبيعة عبداهلل اأحفظ����ها                 وبع ولءك يف ال�سوق الذي ك�سدا
هلل ما اأقرب اللفظن اإن نطقا                لكن بينهما يف ديننا اأمدا

بيع تعاهده ال�سيطان مبت�سما                وقال يف نف�سه: »لن تفلحوا اأبدا«
وبيع���������ة قبل الرحمن دعوتها                 يا رب »هيئ لنا من اأمرنا ر�سدا«.

�سهدت الأ�سبوحة مداخ�ت من قبل املهتمن بال�سعر والأدب، كما نالت ا�ستح�سان 
احلا�سرين من اأع�ساء تدري�ص وط�ب واإدارين.
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خارطة األخبار

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

كلية العلوم
واآلداب ببلقرن

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ت��ن��ظ��م 
ببلقرن عددا من الدورات وور�ص 
العمل للطالبات وع�سوات هيئة 
التدري�ص والإداريات اجلديدات 
ال����دورات  ه���ذه  وت��رك��ز  بالكلية، 
ع���ل���ي ن�����س��ر ث���ق���اف���ة اجل�������ودة يف 
من  الكلية.  من�شوبات  اأو���ش��اط 
التعلم  وح��دة  تقيم  ثانية،  جهة 
الإل����ك����رتوين ب��ال��ك��ل��ي��ة ال��ع��دي��د 
امل�ستوى  لطالبات  ال��دورات  من 
ا����س���ت���خ���دام  ك���ي���ف���ي���ة  يف  الأول 

الب�ك بورد.
د. �شادية عبدالفتاح

كلية العلوم واآلداب 
بأحد رفيدة،

نظمت كلية العلوم والآداب باأحد 
رف���ي���دة، م����وؤخ����را، ح��ف��� ول��ق��اًء 
امل�ستجدات  للطالبات  تعريفيا 
بح�سور عميدة الكلية الدكتورة 
بدرية اآل فرحان، ووكيلة الكلية، 
ورئ��ي�����س��ات الأق�������س���ام، وع�����س��وات 

هيئة التدري�ص والإداريات.
اآل  ال���دك���ت���ورة  واأو����س���ح���ت 
احل��ف��ل  اأن  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  ف���رح���ان 
وال���ل���ق���اء ي���ه���دف���ان اإل������ى ت��ه��ي��ئ��ة 
نف�سيا  امل�����س��ت��ج��دات  ال��ط��ال��ب��ات 
باأنظمة  وتعريفهن  واأك��ادمي��ي��ا 
الكلية وكل ما يخ�سهن  ولوائح 

خ�ل املراحل الدرا�سية.
و�����س����ه����د احل�����ف�����ل ت����وزي����ع 
ح��ق��ائ��ب ت�����س��م ك��ت��ي��ب��ا ي��ح��ت��وي 
على ن�سرة تعريفية بعمادة �سوؤن 
الط�بية،  والأن�سطة  الط�ب، 
والإر������س�����اد ال���ط����ب���ي، وب��ع�����ص 

اأن�سطة اجلامعة.
زهراء ال�شهراين

العلوم الطبية
التطبيقية بمحايل

�����س����ارك����ت ك���ل���ي���ة ال����ع����ل����وم ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة مب���ح���اي���ل ع�����س��ري يف 
ال�ساد�ص  ال��ع��امل��ي  امل��وؤمت��ر  فعاليات 
من  »ال��ت��غ��ي��ري  ب��ع��ن��وان  للتمري�ص 
خ�����ل ال���ق���ي���ادة وال���ت���م���ي���ز«  ال���ذي 
امل��ل��ك  م�ست�سفى  م���وؤخ���را،  ن��ظ��م��ه، 
في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث 
ب���ال���ري���ا����ص حت���ت رع���اي���ة ���س��اح��ب��ة 
ال�������س���م���و امل���ل���ك���ي الأم���������رية ه��ي��ف��اء 
ومتثلت  عبدالعزيز.  ب��ن  الفي�سل 
م�������س���ارك���ة ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
علميتن  ورق���ت���ن  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
الدكتورة  الكلية  عميدة  قدمتهما 

ماجدة بيومي.
فاطمة الأ�شمري 

العلوم واآلداب
للبنات بالخميس

اأقامت كلية العلوم والآداب للبنات 
ب��اخل��م��ي�����ص )جم���م���ع-1( اح��ت��ف��ال 
كلمة  �سمل  ال����83  الوطني  باليوم 
بوربوينت  وعر�ص  الكلية  لعميدة 
ع����ن اإجن���������ازات امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة، وم�����س��رية ال��ب��ن��اء، ثم 
م�سابقات وم�ساركات من الطالبات 

وع�سوات هيئة التدري�ص.

العلوم واآلداب
للبنات بالخميس

والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ���س��ارك��ت 
ممثلة  م�سيط   بخمي�ص  للبنات 
العاملي  اليوم  يف  ال�سحة،  بق�سم 
ل��ل��ر���س��اع��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة امل���ق���ام يف 

مركز �سمال املطار.
اإدارة  م�����س��رف  وا���س��ت��ق��ب��ل 
ومراكز الرعاية الأولية والطب 
ال�����وق�����ائ�����ي ب���خ���م���ي�������ص م�����س��ي��ط  
الأ����س���ت���اذ اإب����راه����ي����م  ال��ع��واج��ي 
مت  فيما  ال�شحة،  ق�شم  ممثلي 
اأن�سطة  لعر�ص  رك��ن  تخ�سي�ص 

الطالبات.

كلية العلوم واآلداب 
للبنات بمحايل عسير
ال��ك��ي��م��ي��اء بكلية  ق�����س��م  ي��خ��ط��ط 
مبحايل  للبنات  والآداب  العلوم 
للكيمياء   جم��ل��ة  اأول  لإ����س���دار 
بالكلية. ومن املقرر  اأن تت�سمن 
املجلة التي ي�سارك يف حتريرها 
ع�����������س�����وات ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������ص 
وال���ط���ال���ب���ات ب��ال��ك��ل��ي��ة،  اأح����دث 
امل����ق����الت يف جم����ال ال��ك��ي��م��ي��اء، 
واآخر امل�ستجدات والبتكارات يف 
كل جمالت العلوم. ياأتي اإ�سدار 
الكيمياء   ق�سم  من  رغبة  املجلة 
الفكري  بامل�ستوى  الرت���ق���اء  يف 
البحث  على  وحثهن  للطالبات 

والإبداع.
د. اإينا�س عبد ال�شميع

العلوم واآلداب للبنات 
بمحايل عسير

بكلية  ال��ري��ا���س��ي��ات  ق�سم  ينظم 
للبنات مبحايل،  والآداب  العلوم 
دورة  الأح���د،   اليوم  اعتبارا من 
ت���دري���ب���ي���ة ل��ل��م�����س��ت��وى ال��ث��ال��ث 
واخل���ام�������ص ل���ربن���ام���ج امل���ات����ب 
ال������دورة  وت�����س��ت��م��ر   .Matlab
ث����ث���ة اأي�������ام، مب���ع���دل ���س��اع��ت��ن 
ي��وم��ي��ا، م���ن ال��ع��ا���س��رة ���س��ب��اح��ا 
يف  ظ��ه��را،  ع�سرة  الثانية  وحتى 

معمل احلا�سب الآيل.
ت��ه��دف  ال������دورة  اأن  ي��ذك��ر   
الطالبات  م�ستوى  حت�سن  اإل��ى 
يف الق�سم وتنمية مهاراتهن على 
العمليات  يف  امل���ات����ب  ب��رن��ام��ج 

الريا�سية والعلمية كافة.

فرع الجامعة
في بيشة

بفرع  ال�سبكات  على  امل�سرف  ق��دم 
اجلامعة يف بي�سة الأ�ستاذ  حممد 
مل��ن�����س��وب��ي  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ي��ح��ي��ى 
الكلية حول اإعداد وت�سغيل اأجهزة 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ال���ل���وح���ي )الإي����ب����اد( 
ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا يف  وك���ي���ف���ي���ة 
التعليمية وطريقة ا�ستخدامها يف 

نظام اإدارة التعلم ب�ك بورد.
ومت��ت ه��ذه ال����دورة بتوجيه 
م�����ن امل���������س����رف ال�����ع�����ام ع���ل���ى ف���رع 
اجلامعة يف بي�سة الدكتور مهدى 
ال����ق����رين، وب���رع���اي���ة م���ن ع��م��ي��دة 
ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ورة ع��ب��ري حممد 

زكريا. 
هياء البي�شي

العلوم الطبية 
والتطبيقية بالنماص
املجتمع  ت��ف��اع��ل  ���س��ارك��ت جل��ن��ة 
ب����ك����ل����ي����ة ال�������ع�������ل�������وم ال����ط����ب����ي����ة 
والتطبيقية للبنات بالنما�ص يف 
الأطفال  جمعية  مركز  احتفال 
املعوقن بع�سري، باليوم الوطني 

ال�83 للوطن.
وخ���������الل الح�����ت�����ف�����ال، مت 
ت����وزي����ع ه����داي����ا ع���ل���ى الأط����ف����ال 
و����س���ع���وا  اأن  ب����ع����د  امل�����ع�����وق�����ن 
�سعار  على  اخل�سراء  ب�سماتهم 
عن  منهم  تعبريا  امل��ف��رغ  امل��رك��ز 
ال��������ولء والن����ت����م����اء احل��ق��ي��ق��ي 

للوطن.

ات
لبن

ت ا
ليا

ك

كلية العلوم واآلداب 
للبنات بالنماص

الإل���ك���رتوين  ال��ت��ع��ل��م  تقيم وح���دة 
ل��ل��ب��ن��ات  والآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة 
ب��ال��ن��م��ا���ص ع������ددا م����ن ال�������دورات 
التعليمية على نظام الب�ك بورد 
بالكلية.  امل�����س��ت��ج��دات  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
يف  للطالبات  فر�سا  النظام  ويتيح 
التوا�سل مع املقرر الدرا�سي خارج 
م��ك��ان  اأي  امل��ح��ا���س��رات يف  ق���اع���ات 

وزمان.
وي����������وؤّم����������ن ه����������ذا ال����ن����ظ����ام 
م��ت��ن��وع��ة  اأدوات  الإل�������ك�������رتوين 
ل�����ط�����ع ع���ل���ى حم����ت����وى امل������ادة 
معها  والتفاعل  للمقرر  العلمية 
ب���ط���رق م��ي�����س��رة، ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 
وبقية  املقرر،  اأ�ستاذ  مع  التوا�سل 
املقرر  نف�ص  يف  امل�سجلن  الطلبة 

بو�سائل اإلكرتونية متنوعة.
اأدوات  ال��ن��ظ��ام  ي��ح��وي  ك��م��ا   
وو����س���ائ���ل ت��ت��ي��ح لأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س��ي��ة ال����ق����درة ع���ل���ى ب��ن��اء 
م����ق����ررات دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة وت��ف��اع��ل��ي��ة 
حمتوى  اإدارة  مع  كبرية  ب�سهولة 
ه�����ذه امل�����ق�����ررات ب��ط��ري��ق��ة م��رن��ة 

وب�سيطة.
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رؤيتنا
السعي لدور ريادي ذي عمق إقليمي وبعد عالمي وتميز معرفي وبحثي وإسهام 

مجتمعي فاعل نحو جودة تنافسية

رسالتنا
توفير بيئة أكاديمية لتعليم عالي الجودة، وإنجاز بحوث إبداعية وتقديم خدمات 

بناءة للمجتمع، وتوظيف أمثل لتقنيات المعرفة

أهدافنا اإلستراتيجية
• تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية في تنمية المعرفة البناءة

التي تسهم في دعم األهداف الدينية والوطنية.
• الوصول إلى مستوى علمي، وبحثي، وخدمي متميز للجامعة.

• تحقيق معايير الجودة الشاملة ، والحصول على االعتماد البرامجي والمؤسسي 
وفق المعايير المعتمدة محليا، وعالميا.

• تهيئة بيئة أكاديمية مناسبة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين وتطوير 
قدراتهم المعرفية والمهنية.

• تفعيل ونشر التقنية وصوال إلى مجتمع المعرفة.
• المؤاءمة بين مخرجات الجامعة واحتياجات سوق العمل.

• توفير البيئة التعليمية اإلبداعية للطالب ودعم التواصل مع خريجي الجامعة.

• بناء التواصل األكاديمي بين الجامعة ، والمراكز البحثية اإلقليمية والعالمية.



أنشطة طالبية

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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نالت  وحمتويات  ت�سميمات  من  ي�سمه 
التذكارية   ال�سور  والتقطوا  اإعجابهم، 

فيها.
للخيمة  زي��ارت��ن��ا  اأث���ن���اء   والتقينا 
 « –  فقال  القحطاين  مهدي  بالطالب 
وكيف  باملا�سي  تذكرنا  اخليمة  ه��ذه  اإن 
ك����ان الأج��������داد والآب��������اء ي��ع��ي�����س��ون فيها 
املناخ،  �سعوبة  رغ��م  م�ساكن  ويتخذونها 
والآن نحن، وهلل احلمد، يف نعمة كبرية 
حيث اأ�سبحت اخليمة متنف�سا لنا ومكانا 
م���اأوى  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  وال�����س��ه��ر  للتجمع 

و�سكنا لآبائنا الأقدمن«.
ويف موقف م�سابه، قال الطالب عبد 
املجيد ف�ح –« اخليمة جزء من تراثنا 
ي�سنعن  الأم��ه��ات  كانت  لقد  وعراقتنا.  
اخليام معتمدات على اأنف�سهن يف الإعداد 
وال��ت��ح�����س��ري وال��ت�����س��ن��ي��ع«، واأ����س���اف اأن 
يختزل  العلمي  ال�سرح  ه��ذا  يف  وجودها 
بناء  »لي�سعنا على طريق  املا�سي  �سورة 

امل�ستقبل و�سناعة التطور«.
عن  املعلومات  من  مزيد  ولتقدمي 
�سناعة اخليمة قال الطالب عبد اهلل اآل 
�سالح » �ساألت والدي كيف ت�سنع اخليمة 
�سعر  باأنها  �سناعة يدوية من  فجاوبني 
املاعز  بق�ص  ال��ب��دوي  يقوم  حيث  امل��اع��ز، 
الن�ساء  تقوم  ثم  ال�سيف  ف�سل  بداية  يف 
ب��ت��ج��م��ي��ع ���س��ع��ر امل���اع���ز ث���م غ��زل��ه ي��دوي��ا 
ب��املُ��غ��زل وه���و ع���ب���ارة ع���ن ع���ود يف راأ���س��ه 
و�سط هذه  العود من  خ�سبة بحيث مير 

اخل�سبة«.
واأ����س���اف »ط��ب��ع��ا ي��ح��ت��اج ذل���ك لعدة 
�سهور ثم يدحرج يف دحرجة، )الدحرجة 
هي عبارة عن كرة م�سنوعة من �سعر اأو 
�سوف الأغنام(، وتاأتي املراأة بدحرجتن 

وتغزلهما �سويا حتى تعزز من قوة خيط 
الثانية،  الغزلة  اإمت��ام  وبعد  املاعز.  �سعر 
حتى  خا�ص  مكان  يف  الدحرجات  تو�سع 

جتمع املراأة ما يكفيها ل�سنع اخليمة«.
قال  نف�سها  الت�سنيع  طريقة  وع��ن 
ال��ق��ح��ط��اين   »اخليمة  ع��ب��داهلل  الطالب 
من  ي�سنع  م��اأوى  اأو  بيت  عن  عبارة  هي 
ت�سنع  اأخرى  اأغطية  اأو  ن�سيجية  اأغطية 
من مواد اأخرى، يتم ن�سب اخليمة على 
احلبال  طريق  عن  وتثبت  وت�سد  اأع��م��دة 

والأوتاد.
اخل���ي���ام  اأن  ال���ق���ح���ط���اين  واأو������س�����ح 
ترتاوح  اأنها  مبينا  اأحجامها،  يف  تختلف 
ت��ت�����س��ع ل�سخ�ص  ال���ت���ي  ب���ن اخل��ي��م��ة  م���ا 
واحد اإلى خيام كبرية ت�سع اأعدادا كبرية، 
القوايف  نظم  ت�ست�سيف  م��ا  كثريا  واأن��ه��ا 

واجلل�سات الأدبية.
ن�سب  ف��ك��رة  اأعجبتني  »ل��ق��د  وق���ال 
اخل��ي��م��ة  يف اجل��ام��ع��ة مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم 
كونها  م��ن  اأهميتها  وت�ستمد  ال��وط��ن��ي، 

تختزل تراثنا الأدبي والثقايف«.
 واأكد يا�سر مو�سى اأنه نظرا لطبيعة 
�سعوب اجلزيرة العربية ومت�سكهم برتاث 
اأجدادهم فقد كانت بيوت ال�سعر العربية 

من »اأهم منتجاتنا واهتماماتنا«.
ب��ط��رازه��ا  ال��ث��اب��ت��ة  »اخل����ي����ام  وزاد 
العربي الأ�سيل والتي ت�ستخدم كمجال�ص 
لل�سيافة يتم تركيبها اإما بحديقة املنزل 
اأو على اأ�سطح املنازل اأو يف باحات املناطق 
كملحق«،  اأو  وال���س��رتاح��ات  الرتفيهية 
موؤكدا اأنها تعني الكثري ل�سعوب املنطقة، 
داخ��ل  بروؤيتها  �سعادته  ب��ال��غ  ع��ن  معربا 
ت�ستوجب  وطنية  منا�سبة  ويف  اجلامعة 

اإحياء الرتاث والحتفاء به. 

 استطالع: سلمان العلي

 لفتت خيمة اليوم الوطني التي ن�سبتها 
اجل��ام��ع��ة اأم����ام م��ب��ن��ى امل���درج���ات اأن��ظ��ار 
وحظيت  وزواره������ا،  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي 
مل��ا حت��وي��ه من  ب��اإق��ب��ال كبري م��ن قبلهم 

عبق تراثي ياأ�سر القلوب.
وك��������ان م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
الرحمن بن حمد  الدكتور عبد  الأ�ستاذ 
واح��دة  لتكون  افتتح اخليمة  ال��داود قد 
امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي �سهدتها  م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اجل��ام��ع��ة مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ذك���رى ال��ث��ال��ث��ة 
وال��ث��م��ان��ن ل��ت��وح��ي��د امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
عبد  امللك  له  املغفور  يد  على  ال�سعودية 

العزيز طّيب اهلل ثراه.
»اآف���اق« مقر اخليمة  زارت  ب��دوره��ا 
اإل��ى  ت��رج��ع  �سناعتها  اأن  ع��ل��ى  ووق��ف��ت 
ب�سناعة  املعروفة  ال�سوف  ن�سج  حرفة 
التقليدية  احل���رف  م��ن  وه���ي  »ال�����س��دو« 
القدمية، التي كانت منت�سرة يف البادية، 
املادة  ت��زال، وذلك لرتباطها بوفرة  وما 
ووبر  الأغنام  �سوف  يف  املتمثلة  الأولية 

الإبل و�سعر املاعز والقطن.
متعددة  ا�ستخدامات  »ال�سدو«  ول���   
ع���ن���د ����س���ك���ان امل���م���ل���ك���ة، ف���ه���و ال��ع��ن�����س��ر 
التي  ال�سعر«  »بيوت  تكوين  يف  الأ�سا�سي 
مع  تتنا�سب  لهم،  متنقلة  م�ساكن  تعد 
يعي�سون  ال��ت��ي  واحل��ي��اة  البيئة  ظ���روف 

فيها.
وجن�����ح »ب���ي���ت ال�������س���ع���ر« امل��ن�����س��وب 
اأم�����ام م��ب��ن��ى امل���درج���ات يف ن��ق��ل  ال��زائ��ر 
البادية مبا حتويه من  اأبناء  اإل��ى ثقافة 
م���وروث �سعبي واأ���س��ال��ة وع��راق��ة، حيث 
مبا  منبهرين  البيت  على  ال��زوار  توافد 

اختزلت تراث اآلباء واألجداد

خيمة اليوم الوطني تنال إعجاب 
منسوبي وزوار الجامعة

القحطاني: 
الخيام مكان 

لنظم القوافي 
وإيواء التراث 

األدبي والثقافي

فالح: استحضار 
الماضي يضعنا 

على طريق 
بناء المستقبل 
وصناعة التطور

موسى: شعوب 
»الجزيرة« 

يتميزون 
بتمسكهم 

بالتراث والخيام 
أهم منتجاتنا
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حوار: سلمان العلي

ال�����س��ورة  اأن  ال��ت�����س��وي��ر  اأدب���ي���ات  ���س��اع يف 
األ��ف كلمة  لكن حممد  ال��واح��دة ت�ساوي 
عبد الهادي اآل مقبول ، طالب بكلية طب 
الأ���س��ن��ان، ذه��ب اإل��ى اأبعد من ذل��ك فقال 
ت��ع��دل يف ب�غتها  ال��واح��دة  ال�����س��ورة  اإن 
مقبول  اآل  واأ���س��اف  ال�سعر.  من  ق�سيدة 
يف ح��دي��ث اإل���ى »اآف�����اق«  اأن���ه ي��ج��د متعته 
اإياه متنف�سا  عاّدا  الت�سوير،  وموهبته يف 
يكون  اأن  ن��اف��ي��اً  م�����س��اع��ره،  ع��ن  للتعبري 

لهوايته اأي تاأثري �سلبي يف درا�سته.

متى وكيف بداأت 
ممار�شة الت�شوير؟

ك���ان���ت ف���ك���رة ال��ت�����س��وي��ر ت�������راودين منذ 
�سغري،  فقد  كنت اأحب م�ساهدة ال�سور 
حتى  اجل���وال   بكامريا  وب���داأت  وتاأملها، 
ومنها   ، اح��رتاف��ي��ة  �سبه  ك��ام��ريا  اقتنيت 
اإل���ى اأخ���رى اح��رتاف��ي��ة، ويل ع��ام��ان واأن��ا 

اأ�سطحب كامريتي معي يف كل مكان.

باأي الطرق ا�شتطعت 
اأن تنمي موهبتك؟

النرتنت  ثم  اأول  والكت�ساف  باملمار�سة 
الت�سوير   عن  لدرو�ص  اأ�ستمع  كنت  حيث 
واكت�سفت  طويلة،   لفرتات  اليوتيوب  يف 
عرفت  حتى  املمار�سة،  م��ع  كثرية  اأ���س��ي��اًء 
اأكت�سب  واأ�سبحت  الت�سوير  اأ�سيا�سيات 

خربة يوما بعد يوم.

من دعمك يف رحلتك 
لكت�شاف وتنمية املوهبة؟

اأ�سدقائي  لأح��د  الكبري  بالف�سل  اأدي��ن 
املقربن الذي كان الداعم الأ�سا�سي يل 
واأه���دى  الت�سوير  على  �سجعني  حيث 
رعاية  اأن�سى  لن  اأنني  كما  كامريا،  اإيّل 
ودع������م وال�������دي ووال�����دت�����ي، ف��ه��م��ا م��ن 
�سجعاين على تنمية موهبتي يف املرتبة 

الأولى.

هل �شاركت  يف معار�س 
اأوم�شابقات يف جمال الت�شوير؟

ب��امل�����س��ارك��ة يف  ت�سمح يل  ال��ظ��روف مل 
لن�سغايل  وذل��ك  وم�سابقات  معار�ص 

ب��ال��درا���س��ة،  ف��اأن��ا ط��ال��ب ط��ب اأ���س��ن��ان 
واأحيانا  وقتي،  معظم  تاأخذ  والدرا�سة 
ت���ك���ون حم���ا����س���رات���ي يف اأوق��������ات غ��ري 
م��ن��ا���س��ب��ة ي��ت��ع��ذر م��ع��ه��ا مم���ار����س���ة اأي 

هواية.
ك���م���ا اأن����ن����ي ل اأرغ�������ب ح���ال���ي���ا يف 

امل�����س��ارك��ة يف م��ن��ا���س��ب��ات ك��ال��ت��ي ���س��األ��ت 
عنها، وذل��ك ب�سبب درا���س��ت��ي، وه��ذا ل 
م�ستقب�   ل��ه��واي��ت��ي  اأت���ف���رغ   اأن  مي��ن��ع 

حتى اأقدم م�ساركات متميزة.
ت��ت��ع��دى  ال���راه���ن���ة ل  امل��رح��ل��ة  يف 
اأن�����س��ط��ت��ي امل�����س��ارك��ة يف ب��ع�����ص امل��واق��ع 

الهواية رافقته منذ صغره 

آل مقبول: التصوير 
فن ورسالة.. وبالغة 
الصورة تعدل قصيدة

الإل����ك����رتون����ي����ة و����س���ب���ك���ات ال���ت���وا����س���ل 
الج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث اأج����د اإع���ج���اب���ا من 
امل�����س��اه��دي��ن ب���اأع���م���ايل،  وق����د غطيت 
بع�ص فعاليات اجلامعة بعد�ستي، مثل 
ب��ه كليتنا  ف���ازت  ال��ت��ي  دوري اجل��ام��ع��ة 

العام املا�سي.
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حوار: سلمان العلي

مل تقف الإعاقة التي تعر�ص لها �سوقي اأحمد النهاري )طالب هند�سة 
���س��ب��ك��ات( ح��اج��زا اأم����ام ا���س��ت��م��راره يف ه��واي��ت��ه وه���ي ال��ري��ا���س��ة مبختلف 
كان  اأن  بعد  ال�سلة  كرة  ممار�سة  اإل��ى  للتحول  اأجربته  اأنها  اإل  اأنواعها، 
والفتح  الحت��اد  يع�سق  ال��ذي  �سوقي  طفولته..  منذ  القدم  لكرة  عا�سقا 
املجتمع  اإلى  موؤثرة  ر�سائل  اأر�سل  خارجيا،  الإجنليزي  واأر�سنال  حمليا، 

واإلى من يهمه الأمر ل�هتمام اأكرث بذوي الحتياجات اخلا�سة.. 

اأي اأنواع الريا�شات اأحب اإلى نف�شك؟
اأن��واع  اأجمل  اأعدها من  التي  القدم  اأه��وى لعب كرة  منذ طفولتي كنت 
لكرة  اإل��ى ممار�ص  الإع��اق��ة، فتحولت  اإل��ى  تعر�سي  بعد  اأم��ا  الريا�سات، 
ال�سلة ب�سكل متقطع ب�سبب ان�سغايل بالدرا�سة وعدم توافر الوقت الكايف.

اأهمية الريا�شة بالن�شبة اإليك؟
تعني يل الكثري، فهي املتنف�ص الوحيد يل وللكثري من ال�سباب، كما اأنها 
املجدد للن�شاط ولها فوائد عديدة للج�شم، اإ�شافة اإلى اأنها ت�شغل الفراغ 

مبا هو مفيد لل�سحة .

اأندية داخلية وخارجية حتر�س على متابعتها؟
يف الدوري ال�سعودي، اأ�سجع واأتابع ناديي الحتاد والفتح وك�هما حقق 
العام املا�سي بطولة مهمة، فالحتاد ظفر بكاأ�ص امللك، بينما فاز الفتح 
ال��دوري  اأم��ا خارجيا ف��اأت��اب��ع  ت��اري��خ��ه.  ال���دوري للمرة الأول���ى يف  بلقب 
الإجنليزي حيث اإنني من م�سجعي فريق اأر�سنال ومان�س�سرت �سيتي، ويف 
وريال  بر�سلونة  اللدودين،  الغرمين  مباريات  اأتابع  الإ�سباين  ال��دوري 

مدريد.
 

راأيك يف اأن�شطة اجلامعة الريا�شية؟
جيدة نوعا ما، لكنها تتاأخر اإلى نهاية الف�سل مما ي�سعب على الط�ب 
امل�ساركة فيها. اأما نحن اأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة فلي�ص لنا اأي نوع 
من اأنواع امل�ساركة يف الأن�سطة الريا�سة، وعرب »اآفاق« نتمنى اأن تخ�س�ص 
متنف�ص  اإلى  نحتاج  لأننا  الط�ب،  كبقية   ريا�سية  ومرافق  اأن�سطة  لنا 

لنا داخل اجلامع.

هل ترى اأن هناك ما يحول دون ممار�شتك للريا�شة؟
توجد  ل  اأن��ه  كما  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  ريا�سة  يدعم  ل  املجتمع 
اإلى  ي�ساف  وهذا  الريا�سة،  اأجل ممار�سة  للمعاقن من  مرافق خا�سة 
غريه من املعوقات بعيدا عن الريا�سة، حيث اإن اأغلب الأماكن العامة ل 
يوجد فيها مرافق لذوي الحتياجات، كما نعاين من اأمور كثرية كعدم 
متتعنا بالوقوف يف مواقف ال�سيارات املخ�س�سة للمعاقن، وبع�ص النا�ص 
يذهب اإلى اأبعد من ذلك ويغلق عليك املدخل اخلا�ص بذوي الحتياجات 

اخلا�سة .

الريا�شة عامل م�شاعد يف الدرا�شة اأم موؤثر �شلبي؟
تقف  فلن  الأم���ور،  لكل  ت��ام  وترتيب  للوقت  تنظيم  هناك  ك��ان  م��ا  متى 
اليوم ومن  كل  لي�ست  الدرا�سة  وبالعك�ص،  الدرا�سة.  الريا�سة يف طريق 
املمكن األ تكون الريا�سة كل يوم اأي�سا، فامل�ساألة م�ساألة تن�سيق يف كيفية 

ممار�سة كل �سخ�ص لهوايته املحببة دون تاأثري على واجبه الدرا�سي.

راأيك يف الريا�شة ال�شعودية ب�شفة عامة؟
الهتمام  اأن  من  الرغم  وعلى  الطموحات،  اإل��ى  بعد  ت�سل  مل  ب�سراحة 
ي�سب اأكرث يف م�سلحة كرة القدم مقارنة بالألعاب الأخرى، اإل اأنها مل 
حتقق ما يوازي هذا الهتمام، ونحن ب�سفتنا �سبابا ، نتمنى روؤية مرافق 
الأخ��رى حظها من  الريا�سات  واأن جتد  واأندية �سحية  ريا�سية كثرية 

الهتمام.
الحتياجات  ذوو  ميار�سها  التي  الريا�سات  حتظى  اأن  اأمتنى  كما 
لنا  يكون  واأن  الريا�سي،  والو�سط  املجتمع  ومتابعة  باهتمام  اخلا�سة 
مواهب  فهناك  الريا�سات  جميع  يف  وم�سابقات  اأندية  اخلا�سة،  الفئة 
ومبدعون باإمكانهم حتقيق اإجنازات عاملية وحملية كما حدث مع بع�ص 
عاملية  الح��ت��ي��اج��ات اخلا�سة يف منا�سبات  ل���ذوي  ال��ق��وى  األ��ع��اب  لع��ب��ي 
خمتلفة من بينها حتقيق كاأ�ص العامل لذوي الحتياجات اخلا�سة لكرة 

القدم اأمام منتخبات دول كبرية متقدمة.

تمنى أن توفر الجامعة أنشطة رياضية خاصة بذوي االحتياجات 

شوقي: اإلعاقة حولتني
من كرة القدم إلى السلة

اأقرب اأعمالك الفنية
 اإلى قلبك؟

ك��ل��ه��ا  ال��ف��ن��ي��ة  اأع����م����ايل  اأن  احل��ق��ي��ق��ة 
لكن  قلبي،  اإل��ى  قريبة  وكلها  تعجبني 
يعني  ت�سويري  عمل  حتديد  اأ�ستطيع 
يل ك��ث��ريا وي��ح��م��ل ذك���ري���ات خ��ا���س��ة يف 
ط��ي��ات��ه، وه���و ع���ب���ارة ع���ن ف��را���س��ة على 
زه����رة، وه����ذه ال�����س��ورة اأع���ده���ا اأف�����س��ل 

اأعمايل الفنية. 

هل تعتقد اأن الهوايات 
توؤثر �شلبا يف الدرا�شة؟

اأن  اأظ���ن  ل  ال�سخ�سي،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
ب��ق��در ماهي  درا���س��ت��ي  ت��وؤث��ر يف  هوايتي 
اأ�ستطيع  ال��ع��ك�����ص  وع��ل��ى  يل،  متنف�ص 
من  درا�ستي  يف  هوايتي  من  ال�ستفادة 
الط�بية،  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  خ�ل 
الن�شاط  ق��د جن��ح��ت يف  ب��ذل��ك  واأك�����ون 
غ���ري ال�����س��ف��ي  ووازن������ت ب���ن ال��درا���س��ة 
وم��واه��ب��ي وه��واي��ات��ي. وك��م��ا قلت اآن��ف��ا، 
ال���ت�������س���وي���ر م��ت��ن��ف�����س��ي ل��ل��ت��ع��ب��ري ع��ن 
م�ساعري واأحا�سي�سي الداخلية، واأومن 
ب�����اأن ب����غ���ة ال�������س���ورة ت���ع���دل ق�����س��ي��دة 

�سعرية.

هل توؤمن با�شتخدام برامج 
التحرير لإ�شفاء جماليات 

اإ�شافية على ال�شورة؟
يف  ال���ف����ت���ر  ا����س���ت���خ���دام  اأن  ���س��ح��ي��ح 
الت�سوير ي�سيف مل�سة فاتنة عليها ولكن 
على ح�سن  يتوقف  فالأمر  دائما،  لي�ص 
الفني.   ال��ع��م��ل  ���س��ي��اق  داخ���ل  توظيفها 
ومن هنا يجب اأن ل اأن ن�ستخدم برامج 
حترير ال�سور لغر�ص ال�ستخدام فقط 
ن�ستخدمها  وك��ي��ف  م��ت��ى  ن��ع��ي  اأن  دون 

بطريقة منا�سبة.
اأهمها  ال�سور ومن  برامج حترير 
على الإط�ق الفوتو�سوب لي�ست كافية  
جل��ع��ل ال�������س���ورة ج��م��ي��ل��ة، ف��ال��ت�����س��وي��ر 
الفوتوغرايف فن قائم بذاته له ر�سالته، 
الت�سوير  يف  اأ���س��ا���س��ي��ة  اأ���س��ي��اء  وه��ن��اك 
اإذ  ل ي�����س��ت��ط��ي��ع ال��ف��وت��و���س��وب ع��م��ل��ه��ا، 
ل��ه��ذا الفن،  اإ���س��اف��ة جميلة  اإن���ه جم��رد 
الرقمين  للم�سورين  بالن�سبة  ولعله 
بالن�سبة  التحمي�ص  غرفة  مقام  يقوم 

للم�سورين الفلمين.
عن  للم�سورين  لغنى  وبالتاأكيد 
النهائية  ال��رت��و���ص  لعمل  الفوتو�سوب 
على العمل الفني، ولكن هذه اللم�سات 
الأح��ي��ان  غ��ال��ب  يف  تتعدى  ل  النهائية 
ت��ع��دي��ل م�����س��ت��وي��ات الإ����س���اءة والأل�����وان 

والتباين.

ما مميزات امل�شور الناجح؟
امل�����س��ور ال��ن��اج��ح يف اع��ت��ق��ادي ه��و ال��ذي 
ي��ج��م��ع ب��ن احل�����ص ال��ف��ن��ي والإن�����س��اين 

وبن التمكن التقني واملعريف .
فالت�سوير الفوتوغرايف هو مزيج 
م���ن ع���ن مل���اح���ة وف���ك���ر خ�����ق وق����درة 
فني  عمل  اإل��ى  حتوله  ومعرفية  تقنية 

حمبو�ص داخل اإطار ال�سورة .

م�شاهد معينة ي�شتهويك 
ت�شويرها اأكرث من غريها؟

اأو  معن  بنمط  نف�سي  تقييد  اأح���ب  ل 
الت�سوير،  جم��ال حم��دد م��ن جم���الت 
مل�ساهد  احل��ال  بطبيعة  اأميل  كنت  واإن 

الطبيعة والزهور.

كلمتك الأخرية
يف هذا اللقاء؟

واأن  اأعمايل،  اجلامعة  تتبنى  اأن  اأمتنى 
حتى  للت�سوير  ون���وادي  معار�ص  تقيم 
اجلامعة  م��واه��ب��ن��ا.  �سقل  م��ن  نتمكن 
وتتبنى  تدعم  اأن  وعليها  الطالب  بيت 

مواهب جميع الط�ب.
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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.

إدارة شؤون الطالب
ال�شفر،  الت�شديق على تخفي�س تذاكر  املعنية  بقرارات  ما اجلهة 
اخلريجني؟.   طرف  واإخالء  التقارير  وا�شتقبال  الطبي،  والتحويل 
اأ�شئلة تقدم بها عدد من الطالب عرب »اآفاق«، فاأجاب عليها املعنيون 

يف عمادة �شوؤون الطالب باجلامعة، على النحو التايل:
ب�سوؤون  املعنية  الإدارات  من  جمموعة  من  تتكون  الط�ب  ���س��وؤون  »ع��م��ادة 
و  وامل��ن��ح،  والإ���س��ك��ان  الط�ب  ���س��وؤون  الإدارات؛  ه��ذه  واأول  ط���ب اجلامعة، 
والإ�سكان  الط�ب،  �سوؤون   : اأق�سام هي  ا�سمها، ث�ثة  يبدو من  كما  ت�سم، 

الط�بي، واملنح.
واأ����س���اف امل��ع��ن��ي��ون »ي��ق��دم ق�سم ����س���وؤون ال��ط���ب اخل���دم���ات ال��ت��ال��ي��ة: 
وامل�سادقة  للط�ب،  الداخلية  ال�سفر  تذاكر  اإقرار تخفي�ص  الت�سديق على 
وامل�ست�سفيات  باجلامعة  الطبية  للخدمات  ال��ط���ب  حت��وي��ل  من���وذج  على 
اجلهات  م��ن  ال����واردة  الطبية  ال��ت��ق��اري��ر  وا�ستقبال  واخل��ارج��ي��ة،  ال��داخ��ل��ي��ة 
الطبية املختلفة وفرزها والت�سديق عليها واإعداد بيانات التقارير واإر�سالها 
بال�سوؤون  يتعلق  فيما  الر�سمية  اجلهات  خماطبات  وا�ستقبال  الكليات،  اإل��ى 
ومتابعة  ب�ساأنها،  ال�زمة  الإج���راءات  واتخاذ  عليها  والت�سديق  الط�بية 
تاأديبية ونحوها، واأخريا  تنفيذ ما يتقرر ب�ساأن بع�ص الط�ب من قرارات 
ال�زم  ال�سفر  بتخفي�ص  وتزويدهم  اجلامعة  اإخ���ء طرف اخلريجن من 

نهاية كل ف�سل درا�سي«. 

استشارة أكاديمية

اللحوم الحمراء تقلل الوزن
»التجويع« من اأكرث امل�شكالت املنت�شرة ب�شدة حاليا يف اأنظمة 
للح�شول على  ال�شعي  الغذائية، وذلك من خالل  »الريجيم« 
الطرق  نتيجة  املخاطر  من  لكثري  يعر�س  قد  ر�شيق  ج�شم 
اخلاطئة واملنحرفة التي يتبعها بع�س النا�س يف الو�شول اإلى 

تلك احلالة.
وعالج  التغذية  ا�شت�شارى  يتحدث  امل�شكلة  ه��ذه  عن 

ال�شمنة والنحافة الدكتور �شبحى عيد يف ال�شطور التالية:
على  حتتوى  ول  الكثريون  يتبعها  التي  الغذائية  الأنظمة  »اإن 
للوزن.  اإفقاده  ولي�ص  اجل�سم،  اإل��ى �سعف  ت��وؤدي  الأطعمة  كثري من 
زيادة  الرئي�ص يف  ال�سبب  اأنها  الن�سويات بحجة  تناول  فالتقليل من 

الوزن يوؤدي اإلى وجود م�سك�ت كثرية باجل�سم.
ب��وج��ود  اإل  ي��ت��م  ل  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات،  لبع�ص  ال��غ��ذائ��ي  فالتمثيل 
تناولها  الأطعمة، وعدم  بتلك  املوجودة  الن�سويات  اأو  الكربوهيدرات 

يوؤدي اإلى فقدانها ب�سورة كبرية ودون ال�ستفادة منها.
اإن هناك عددا من الأطعمة لبد من تناولها خ�ل »الريجيم«، 
ومنها،  ال���وزن  تقليل  على  وت�ساعد  و�سحية  مفيدة  اأط��ع��م��ة  وه��ي 
اللحوم احلمراء، على اأن تكون م�سلوقة اأو م�سوية، واأن تكون منزوعة 

الدهن، اإ�سافة اإلى البي�ص واجلمربى والعد�ص«.

استشارة غذائية

المعاملة القاسية مع األطفال
تورثهم الجبن

اأن  �شحيح  وهل  الأط��ف��ال؟  يف  الوالدين  معاملة  �شدة  توؤثر  كيف 
اجلنب  منها  �شلبية  �شفات  ُتك�شبهم  اأبنائهم  مع  الآباء  تعامل  �شدة 
وعدم الثقة يف النف�س؟ وما الأ�شلوب الأمثل خللق الثقة يف نفو�س 
النف�شي  ال�شت�شاري  الأ�شئلة،  ه��ذه  على  يجيب   ... الأط��ف��ال؟ 

والرتبوي الدكتور م�شطفى اأبو �شعد على النحو التايل: 
»اجلنب ينتج من اأ�ساليب ال�سدة املتبعة مع الأطفال خ�ل ال�سنوات الث�ث 
ات��خ��اذ  ال��ق��وة يف  ال���ذي ل مينحهم  ال��رتب��وي  ل���أ���س��ل��وب  بتقبلهم  الأول�����ى، 
القرارات والعتماد على اأنف�سهم ودخولهم يف مرحلة انطواء تقب� للو�سع 
عن  اجل��نب  ينتج  كذلك  اجل��نب،  ملرحلة  و�سولهم  حتى  فيه  يعي�سون  ال��ذي 
اأو  الطفل  على  الزائد(  )احلر�ص  الوالدين  من  املتبعة  التخويف  اأ�ساليب 

ل�س�مته. ويجب اإتباع الآتي:
تخ�سي�ص وقت يومي للطفل يف�سح فيه املجال له للحديث مع والديه، 
الوالدين  التعبري عن حمبة  با�ستمرار،  الإيجابية  و�سلوكياته  الطفل  مدح 
لطفلهما، تكليفه مب�سوؤوليات منوعة با�ستمرار وم�ساعدته ثم مدحه و�سكره 
على اإجنازه، واإحلاقه مبجموعات اأطفال )حلقات حتفيظ القراآن اأو اأندية 
ريا�شية اأو اأن�شطة فنية( ب�شرط اأن يكون مع اأطفال ل يتجاوزونه �شنا اأو اأقل 

منه ب�سنة اأو �سنتن«.

استشارة نفسية

ما علم الروؤيا وما اأق�شامه واأهميته؟ وهل الروؤيا من اهلل اأم حديث نف�س؟ هل هي حق اأم باطل؟ عن ذلك يتحدث الدكتور �شعود بن حممد الع�شيمي، 
قائال:

اآيات  »علم الروؤيا ل يقل اأهمية عن باقي العلوم ال�سرعية، فهو جزء من النبوة، وتكمن اأهميته باهتمام القراآن الكرمي وال�سنة النبوية بذكره وتف�سيله. فقد جاءت 
واأحاديث كثرية تذكر هذا العلم، وتبن اأهميته يف حياة امل�سلم. والدليل من ال�سنة ما رواه اأبو رزين العقيلي اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال»الروؤيا على رجل طائر ما 

مل تعرب فاإذا عربت وقعت. قال )الراوي( واأح�سبه قال: ول تق�سها اإلَّ على واٍد اأو ذي راأي« حديث �سحيح«.

أقسام الرؤيا
ث بها  اأو ترى له، والثانية روؤيا حديث النف�ص وهي ما يحدِّ اأق�سام، اأوله��ا الروؤيا ال�ساحلة وهي روؤيا حق وب�سرى من اهلل يراها  اأن الروؤيا ث�ثة  وي�سيف الع�سيمي 
اآدم. ففي حديث اأبي هريرة، ر�سي  اأما الثالثة والأخرية فهي روؤيا ال�سيطان وهي حتزين وتخويف من ال�سيطان واأهاويل منه ليحزن اأبن  الإن�سان نف�سه يف اليقظة، 
عليه  اهلل  ���س��ل��ى  ال��ن��ب��ي  اأن  ع��ن��ه،  اهلل 
الروؤيا ث�ث: فروؤيا حق،  و�سلم قال: 
وروؤيا يحّدث بها الرجل نف�سه، وروؤيا 
حتزين من ال�سيطان، فاإن راأى اأحدكم 
روؤيا تعجبه فليق�ص اإن �ساء، واإن راأى 
اأح���د،  ع��ل��ى  يق�سه  ف���  ي��ك��ره��ه  �سيئا 

وليقم ي�سلي«. حديث �سحيح.

تعبير الرؤيا
الروؤيا،  لتعبري  ال�سحيح  املنهج  وع��ن 
املعرب  ع��ل��ى  »ي��ج��ب  الع�سيمي  ي��ق��ول 
اأن ي�سرع يف  اأول قبل  اأن يحدد نوعها 
تاأويلها، هل هي روؤيا حق ولها تاأويل، 
اأم اإنها من حديث النف�ص وما يفكر به 
اأم��وره وحياته، وقد تكون  الرائي من 
لكي  ب��ال��رائ��ي  ال�سيطان  ت���ع��ب  م��ن 
بعد  وحتى  منامه  يف  ويفزعه  يحزنه 

ا�ستيقاظه«.
» وي���رج���ع يف حت��دي��د  وي��خ��ت��ت��م 
الروؤيا من اأي نوع هي ح�سب ما يراه 
املعرب ل��ذا ج��اء يف احل��دي��ث »ل تق�ص 
الروؤيا اإّل على عامل اأو نا�سح«. حديث 

�سحيح.«

رؤيا

الرؤيا أنواع وصالحها جزء من النبوة

للتواصل مع صفحة استشارات، نستقبل مشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني لمسؤول الصفحة
aaalayafi@kku.edu.sa الزميل أحمد العياف
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

• 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« على صفحاتها
بإعالنات الشركات والمؤسسات 
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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

إدارات

• ال���ق���ي���ام ب����ج����ولت ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة يف 
للوقوف  اجلامعة  وح��دات  خمتلف 
ع��ل��ى م���واط���ن ال��ق�����س��ور واك��ت�����س��اف 
ح����الت الإخ������ل ب�����اأداء ال��واج��ب��ات 
اإجن���از  ال���رتاخ���ي يف  اأو  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
مع  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  الأع���م���ال 
امل���خ���ت�������س���ة يف اجل���ام���ع���ة  اجل����ه����ات 

واإعداد حم�سر بنتائج اجلولت.
ال�سهري  الغياب  ورف��ع  التدقيق   •
جل���م���ي���ع امل����وظ����ف����ن وامل����وظ����ف����ات 

ب��اجل��ام��ع��ة، وت�����س��ج��ي��ل��ه يف ب��رن��ام��ج 
�سوؤون املوظفن .

من  ال�����س��ادرة  التعاميم  متابعة   •
تطبيقها  م��دى  ملعرفة  امل�����س��وؤول��ن 

على الواقع.
الإدارات  اأع���م���ال  ���س��ري  م��ت��اب��ع��ة   •
م����ن خ������ل اجل�������ولت امل���ي���دان���ي���ة، 
ور�سد امل�حظات ورفعها ل�ساحب 

ال�س�حية واإب�غ الإدارة عنها.
• ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع ب��ع�����ص امل��وظ��ف��ن 
امل���ح��ظ��ات  بع�ص  عليهم  امل�سجل 
واإبداء الراأي يف العقوبات التي يلزم 

توجيهها.
ال���ن�������س���ح وال���ت���وج���ي���ه  اإ�������س������داء   •
للموظفن حول ا�ستثمار وقتهم يف 
الذاتية  الرقابة  وتفعيل  الإنتاجية 
ت��وج��ي��ه��ات �ساحب  ل��دي��ه��م يف ظ��ل 

ال�س�حية .
للتاأكد  ؛  ال��ع��م��ل  ���س��ري  م��راق��ب��ة   •
واللوائح  ل�أنظمة  مطابقتها  من 

والإجراءات املتعمدة. 

كيف تقيم تعاون اإدارتكم مع 
نظرياتها باجلامعات ال�شعودية؟

  ال����ت����ع����اون ب����ن ال������دوائ������ر احل��ك��وم��ي��ة 
واإداراتها مطلب، وجامعتنا، وهلل احلمد، 
تعنى بهذا ال�ساأن يف �ستى املجالت، وقد 
ذل��ك،  م��ن  ن�سيبا  املتابعة  اإدارة  يف  نلنا 

حوار: محمد ربراهيم العسيري

ال��رق��اب��ي��ة  ال���ع���ن  امل��ت��اب��ع��ة  اإدارة  ت��ع��د   «
الأم���ور  امل�����س��وؤول��ة ع��ن متابعة جم��ري��ات 
والأق�سام  الإدارات  خمتلف  يف  والأع��م��ال 
الأك����ادمي����ي����ة«. ه����ذا م���ا اأك�����ده ل���� »اآف�����اق« 
�سعد  بن  اهلل  الأ�ستاذ عبد  الإدارة   مدير 
نق�ص  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  نافيا  م��ب��ارك،  اآل 
يف اأج���ه���زة ال��ب�����س��م��ة ل�����س��ب��ط احل�����س��ور 
تبذل  اجل��ام��ع��ة  اأن  وب����ّن  والن�������س���راف، 
حتتاج  م��ا  جميع  ل�سد  جهودها  ق�سارى 
وم�ستلزمات  جتهيزات  من  الإدارات  اإليه 
من �ساأنها الرفع من م�ستوى الإنتاجية.

لنبداأ باملهام الرئي�شة لإدارة 
املتابعة؟ 

    تعد اإدارة املتابعة من الإدارات الرئي�سة 
واملهمة يف اجلامعة، فهي ت�ستمد اأهميتها 
من خ�ل املهام وامل�سئوليات املنوطة بها. 
ه��ي ع��ن الرقيب وامل�����س��وؤول ع��ن اأح��داث 
وجم��ري��ات الأم���ور والأع��م��ال يف الإدارات 
والأق���������س����ام الأك����ادمي����ي����ة، وه����ي امل��وؤ���س��ر 
الرقابي ل���أداء والإجن��از، وت��دل �ساحب 
ال�س�حية على مواطن القوة وال�سعف.

مت��ن��ع  وق���ائ���ي���ة  اإدارة  اأن����ه����ا  ك���م���ا   
الإداري�����ة واملالية  ال��ت��ج��اوزات  ال��وق��وع يف 
الأخ��ط��اء  اكت�ساف  على  وتعمل  والفنية 
والن����ح����راف����ات ق���ب���ل وق���وع���ه���ا وت���ق���رتح 

�ساحب  ت�ساعد  التي  واخل��ط��ط  احل��ل��ول 
ال�س�حية على اتخاذ القرار املنا�سب.

اهتماما  تويل  املتابعة  اإدارة  اأن  كما 
كبريا لبحث الأ�سباب املوؤدية اإلى الأخطاء 
و�سبل ت�فيها، وو�سع ال�سوابط ال�زمة 
من خ�ل ما تقرتحه جلان املتابعة التي 
وامل��خ��ال��ف��ات،  الأخ��ط��اء  ق�سايا  يف  حتقق 
املقدمة  اخلدمة  �س�مة  اأن  منها  اإدراك���ا 
للدار�ص يف هذه اجلامعة تاأتي يف مقدمة 
اأول����وي����ات اأه������داف اجل��ام��ع��ة واأي�������س���ا يف 

مقدمة اأهداف هذه الإدارة. 
يف  دور  اأي�������س���ا  امل���ت���اب���ع���ة  ولإدارة 
متد  ف��ه��ي  الإداري،  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
اأداء  ع��ن  ال��دوري��ة  بالتقارير  امل�����س��وؤول��ن 
الأج����ه����زة والأق�������س���ام الإداري�������ة وال��ف��ن��ي��ة 
وم��ن��ج��زات��ه��م وان�����س��ب��اط��ه��م يف ال��ع��م��ل 
والإج��راءات  الأنظمة  بتنفيذ  والتزامهم 
تقدمي  ي��ك��ف��ل  مب��ا  ال�سحيحة  الإداري������ة 
اخل���دم���ات وي��ر���س��ي اجل��م��ي��ع، وذل���ك هو 
نظام  عليه  ن�ص  ال��ذي  والهدف  الأ�سا�ص 
الأمر، حفظهم  الر�سيدة وولة  حكومتنا 

اهلل. 

ما الآليات التي تتبعها الإدارة 
لأداء دورها الرقابي؟ 

الإدارة  تتبعها  ال��ت��ي  ال��و���س��ائ��ل  اأه���م  م��ن 
بها  املنوطة  واأدواره����ا  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق 

ما يلي:

»المتابعة«.. عين رقابية لمنع التجاوزات المالية والفنية واإلدارية

مدير إدارة المتابعة لـ »آفاق«:
جودة الخدمة المقدمة لطالب 

وطالبات الجامعة.. أهم أولوياتنا

اإلدارة تعد تقارير 
دورية عن أداء 

مختلف األجهزة 
بالجامعة

من مهامنا 
متابعة الموظفين 
وجوالت تفتيشية 

لضبط القصور
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إدارات
املتابعة  اإدارت���ي  مع  تعاونا  اأجرينا  حيث 
وا�ستفادت  والق�سيم،  جازان  جامعتي  يف 
ه��ات��ان الإدارت�������ان م��ن جت��رب��ة اجل��ام��ع��ة 
الب�سمة  نظام  تطبيق  باإدارتنا يف  ممثلة 

يف احل�سور والن�سراف.
ب��اجل��ام��ع��ة  امل��ت��اب��ع��ة  اإدارة  اأن  ك��م��ا 
الإدارات  ك����اف����ة  م����ع  حم���ل���ي���ا  ت����ت����ع����اون 
ب����اجل����ام����ع����ة وخ����ا�����س����ة م�����ع ال�����وح�����دات 
تقنية  اإدارة  م��ث��ل  ب��ع��م��ل��ن��ا،  ال�����س��ل��ة  ذات 

املعلومات.

هل تعتقد اأن جهاز الب�شمة يحقق 
هدفه باقتدار؟

احلكومة  اأع��م��ال  ارت��ب��اط  اأن  يف  �شك  ل 
ات�سالية  اإل��ك��رتون��ي��ه  ت��ع��ام���ت  ب�سبكة 
تفاعلية �سيمكن من خلق بيئة اإلكرتونية 

تق�سي على ال�سلبيات التي ت�سوب بع�ص 
جوانب اجلهاز احلكومي كتاأخري العمل، 

واملح�سوبية، والوا�سطة.
وهذه الأجهزة ت�سهم ب�سكل كبري يف 
اإجناز العمل، وت�سهل الإجراءات الإدارية، 
وحت���ق���ق ال���رق���اب���ة امل���ب���ا����س���رة، ك��م��ا متنح 
من  متكنه  وا�سحة  روؤي���ة  ال��ق��رار  متخذ 
ال�سرتاتيجيات،  وب��ن��اء  اخل��ط��ط،  و�سع 
اأمامه  يتوافر  ما  وف��ق  اجلهود  وتن�سيق 

من معلومات حديثة وموؤكدة. 
وق��د ات��خ��ذت اجل��ام��ع��ة نهجا جتاه 
ت��ف��ع��ي��ل ن��ظ��ام احل��ك��وم��ة الإل��ك��رتون��ي��ة، 
الإدارات  جميع  يف  العمل  ب��رب��ط  وذل���ك 
والأق�سام ب�سبكة احلا�سب الآيل ل�سهولة 
وك��ذل��ك  الإدارات،  ت��ل��ك  ب��ن  ال��ت��وا���س��ل 
واخلروج  للدخول  الب�سمة  نظام  اإدخ��ال 

ل��ل��م��وظ��ف��ن وامل���وظ���ف���ات وال���ع���دي���د من 
لذكرها،  امل��ق��ام  يت�سع  ل  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 
وهو الأمر الذي نعنى به يف اإدارة املتابعة 
نظام  عن  م�سوؤول  ق�سماً  خ�س�سنا  حيث 
)ال��دع��م  بق�سم  ت�سميته  مت��ت  الب�سمة 

الفني(.
ال��غ��ر���ص  ال���ن���ظ���ام  ه����ذا  اأدى  وق����د 
الإدارات  م��دراء  فاعلية  منه  من خ���ل 
باحل�سور  بالتقيد  موظفيهم  واإلزامهم 
يف  الع��ت��م��اد  واأن  الآيل،   والن�������س���راف 
ال��ربن��ام��ج، وه��ذا  ال��ت��ق��ومي ال�سهري ه��و 
الذي  الهدف  من  الأكرب   اجل��زء  يحقق 

�سعت اجلامعة لتحقيقه.
ن����ادرا، نق�ص ما  ذل���ك،  ي�سوب  وق��د 
ب�سبب اإهمال موظف اأو ن�سيانه اأو تعطل 

خارج عن ال�سيطرة يف ال�سبكة.

لكن بع�س املوظفني ي�شتكي من 
قلة اأجهزة الب�شمة.. ما ردك؟

لي�ص هناك نق�ص يف اأجهزة الب�سمة، 
واجل���ام���ع���ة ت���ب���ذل ق�������س���ارى ج��ه��ده��ا 
الإدارات  اإل��ي��ه  حتتاج  م��ا  جميع  ل�سّد 
من جتهيزات وم�ستلزمات من �ساأنها 
الرفع من م�ستوى الإنتاجية، وكل ما 
يحدث هو اأن اأجهزة الب�سمة تتعر�ص 
ب�سكل دائم للك�سر واخلد�ص اأو تعر�ص 
فاعل  بفعل  ذل��ك  ك��ان  �سواء  لل�سوائل 

اأم ل.
ج��اه��دة  امل��ت��اب��ع��ة  اإدارة  وت�����س��ع��ى 
الع�قة  ذات  الإدارات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
جاهزا  ليكون  ال��ك��ايف  ال��ع��دد  لتوفري 
فور احلاجة اإليه، علما اأن لدى اإدارة 
الأج��ه��زة  م��ن  احتياطي  ع��دد  املتابعة 

ولكن لت�ساع اجلامعة وكرثة الكليات 
قد يحدث نق�ص ولكن ل ي�سل حلد 

الظاهرة التي تتكرر دائما.

اإلى اأي مدى ت�شمل خدماتكم 
خمتلف وحدات واإدارات 

اجلامعة؟
جميع  مبتابعة  امل��ت��اب��ع��ة  اإدارة  ت��ق��وم 
اإدارات وكليات واأق�سام اجلامعة، وقد 
ل��الإدارة  تابع  ق�شم  افتتاح  موؤخرا  مت 

بفرع اجلامعة يف بي�سة.
 89 م������ن  اأك���������ر  ت����رك����ي����ب  ومت 
ليكون  خمتلفة  ب��اأن��واع  ب�سمة  جهاز 
م��ت��واف��ق��ا م���ع ج��م��ي��ع امل�����س��ت��خ��دم��ن 
ب�سفة  متابعتها  ويتم  وامل�ستخدمات. 
بال�سبكة  ات�سالها  من  للتاأكد  يومية 

وا�����س����ت����رياده����ا ل��ل��ب��ي��ان��ات وم��ع��اجل��ة 
ح���رك���ات احل�������س���ور،  ول ي��ل��غ��ي ذل��ك 
باكت�ساف  التي تهتم  امليدانية  املتابعة 
كما  الع���وج���اج،  وت�سحيح  الأخ���ط���اء 
تقوم الإدارة مبتابعة اأي اإدارة اأو ق�سم 

يتم ا�ستحداثه. 

ما اخلطوات التي تتبعونها
لتنمية مفهوم الرقابة الذاتية

يف املحيط اجلامعي؟
توعويه  ر���س��ائ��ل  املتابعة  اإدارة  تبعث 
الرقابة  تنمية  �ساأنها  من  واإر���س��ادي��ة 
ال���ذات���ي���ة ل����دى امل���وظ���ف ع���ن ط��ري��ق 
اجل�����ولت امل��ي��دان��ي��ة والج���ت���م���اع���ات، 
م��وق��ع  ع���ل���ى  الإدارة  ح�������س���اب  وع�����رب 

التوا�سل الجتماعي »تويرت«.

• القيام بجولت تفتي�سية يف خمتلف 
وح��������دات اجل���ام���ع���ة ل���ل���وق���وف ع��ل��ى 
م��واط��ن ال��ق�����س��ور واك��ت�����س��اف ح��الت 
الإخ�ل باأداء الواجبات الوظيفية اأو 
بالتعاون  اإجناز الأعمال  الرتاخي يف 
يف  املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�سيق 
اجل���ام���ع���ة واإع�������داد حم�����س��ر ب��ن��ت��ائ��ج 

اجلولت.

ال�سهري  ال��غ��ي��اب  ال��ت��دق��ي��ق ورف���ع   •
جل����م����ي����ع امل�����وظ�����ف�����ن وامل�����وظ�����ف�����ات 
ب���اجل���ام���ع���ة، وت�����س��ج��ي��ل��ه يف ب��رن��ام��ج 

�سوؤون املوظفن.

• م��ت��اب��ع��ة ال��ت��ع��ام��ي��م ال�������س���ادرة من 
امل�سوؤولن ملعرفة مدى تطبيقها على 

الواقع.

الإدارات  اأع����م����ال  ���س��ري  م��ت��اب��ع��ة   •
م�����ن خ�������ل اجل���������ولت امل���ي���دان���ي���ة، 
ل�ساحب  ورفعها  امل�حظات  ور���س��د 

ال�س�حية واإب�غ الإدارة عنها.

• ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع ب��ع�����ص امل��وظ��ف��ن 
امل�����س��ج��ل ع��ل��ي��ه��م ب��ع�����ص امل���ح��ظ��ات 
واإب��داء ال��راأي يف العقوبات التي يلزم 

توجيهها.

وال����ت����وج����ي����ه  ال����ن���������س����ح  اإ��������س�������داء   •
يف  وقتهم  ا�ستثمار  ح��ول  للموظفن 
الذاتية  الرقابة  وتفعيل  الإنتاجية 
ل��دي��ه��م يف ظ���ل ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب 

ال�س�حية.

• م���راق���ب���ة ����س���ري ال���ع���م���ل ل��ل��ت��اأك��د 
م���ن م��ط��اب��ق��ت��ه ل���أن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح 

والإجراءات املتعمدة.

ت����ق����ومي����ات احل�������س���ور  م���ت���اب���ع���ة   •
اجلامعة  وح����دات  جلميع  ال�سهرية 
املتاأخرة عن رفع  الإدارات  وخماطبة 
والتاأكيد  ال�سهرية  احل�سور  تقارير 

عليهم بعدم التاأخري.

امل�����س��ك��ل��ة  ال���ل���ج���ان  امل�������س���ارك���ة يف   •
اأو  املوظفن  خمالفات  يف  للتحقيق 
مواطن الق�سور يف وحدات اجلامعة.

• متابعة و�سائل ال�س�مة يف وحدات 
اجلامعة والإفادة عما تتم م�حظته.

• متابعة اأعمال ال�سيانة يف وحدات 
اجلامعة والإفادة مبا تتم م�حظته. 
الفنية  ال�����س��وؤون  اأع��م��ال  متابعة   �����13
ب����اجل����ام����ع����ة والإف����������������ادة ع����م����ا ت��ت��م 

م�حظته.

متابعة مطاعم اجلامعة والإف��ادة   •
عما تتم م�حظته.

املتابعة  لإدارة  يرد  فيما  التحقيق   •
من ق�سايا �سرقة اأو الق�سايا الأخرى 

والرفع عن نتائج ذلك.
• الرفع باقرتاح نقل بع�ص املوظفن 
م���ن ج��ه��ات اأع��م��ال��ه��م احل��ال��ي��ة اإل���ى 
م�سلحة  تقت�سيه  مل��ا  اأخ����رى  ج��ه��ات 

العمل.   

ي��ت��م  ال����ت����ي  الإدارة  خم����اط����ب����ة   •
م���ح��ظ��ة ك���رثة غ��ي��اب اأو ت��اأخ��ر من 
يلزم  م��ن  وا���س��ت��دع��اء  موظفيها  قبل 

ا�ستدعاوؤه للتحقيق معه. 

• رفع اأ�سماء املوظفن املق�سرين يف 
العمل اأو من لديهم اأيام غياب كثرية 

اأو خمالفات اإدارية.

• رفع طلب لإيقاف رواتب املوظفن 
وامل���وظ���ف���ات امل��ن��ق��ط��ع��ن ع���ن ال��ع��م��ل 

ث�ثة اأيام فاأكرث. 

• رف���ع ط��ل��ب ب����الإف����راج ع���ن روات���ب 
امل���وظ���ف���ن وامل����وظ����ف����ات ال����ذي����ن مت 
اإي����ق����اف روات���ب���ه���م لن��ق��ط��اع��ه��م عن 
العمل؛ وذلك بعد مبا�سرتهم للعمل 
اأو ل��وج��ود اأع�����ذار ل��دي��ه��م ع��ن ف��رتة 

الغياب.

• رف����ع اإف�������ادة ع��م��ا مت ات����خ����اذه من 
اإجراءات حيال الزيارات املتكررة من 

هيئة الرقابة والتحقيق.

امل���ط���ل���وب  امل�����ع�����ام������ت  م���ت���اب���ع���ة   •
متابعتها.

• ت�سجيل اأ�سماء املوظفن واملوظفات 
اجل����دد وامل��ث��ب��ت��ن ب���الأم���ر امل��ل��ك��ي يف 
بالوردية  وربطهم  الب�سمة  برنامج 
اأرقامهم الوظيفية  اأخذ  العامة، بعد 

من برنامج �سوؤون املوظفن.

للموظفن  خا�سة  اأرق���ام  ت�سجيل   •
واملوظفات اجلدد يف برنامج الب�سمة 
والندب  الإع��ارة  وموظفات  )ملوظفي 
وال���������س����رك����ات ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ج��ام��ع��ة( 

وربطهم بالوردية العامة.

• ت�����س��ج��ي��ل اأرق�������ام خ��ا���س��ة مل��وظ��ف��ي 
���س��رك��ة الأن��ظ��م��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ال��ت��اب��ع��ة 
وربطهم  الإل��ك��رتوين  التعلم  لعمادة 

بوردية التعلم الإلكرتوين . 

اجلدد  املوظفن  ب�سمات  ت�سجيل   •
على اأجهزة الب�سمة. 

• اإب�����غ ع��م��ي��دات ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات اأو 
الب�سمات  ت�سجيل  ع���ن  امل�������س���وؤولت 
يف ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات ب���اأرق���ام امل��وظ��ف��ات 
يف  ب�سماتهن  لت�سجيل  اجل���دي���دات 

اأجهزة الب�سمة. 

مهام إدارة 
المتابعة

• ن��ق��ل اأ����س���م���اء امل��وظ��ف��ن امل��ن��ق��ول��ن 
اإل���ى اإدارت���ه���م اجل���دي���دة، وك��ذل��ك نقل 
»ف��ري  ب��رن��ام��ج  ط��ري��ق  ع��ن  ب�سماتهم 

اأدمن«. 

• ن���ق���ل اأ�����س����م����اء امل���وظ���ف���ن امل��ن��ت��ه��ي��ة 
قيودهم«  »املطوية  قائمة  اإلى  خدمتهم 

يف برنامج الب�سمة. 

• تنزيل برنامج الب�سمة ملدراء الإدارات 
اأو امل�سوؤولن عن برنامج الب�سمة يف كل 
اإدارة، و�سرح طريقة ا�ستخدام الربنامج 
واإعطائهم »ا�سم م�ستخدم« و�س�حيات 
ل���ل���دخ���ول ع���ل���ى ال����ربن����ام����ج، وك���ذل���ك 
عميدات كليات البنات اأو امل�سوؤولت عن 

برنامج الب�سمة يف كل كلية.

املبارك  ت�سجيل وردي��ة �سهر رم�سان   •
جلميع موظفي وموظفات اجلامعة.

املبارك  الفطر  عيد  اإجازتي  ت�سجيل   •
وع���ي���د الأ����س���ح���ى امل����ب����ارك يف ب��رن��ام��ج 
ال��ب�����س��م��ة جل��م��ي��ع م��وظ��ف��ي وم��وظ��ف��ات 

اجلامعة.

يف  ج��دي��دة  واإدارات  اأق�����س��ام  اإ���س��اف��ة   •
ب��رن��ام��ج ال��ب�����س��م��ة ح�����س��ب م���ا ي����رد من 

قرارات.

الطبية  اخل���دم���ات  وردي�����ة  ت�سجيل   •
للفنين يف اإدارة اخلدمات الطبية، بعد 

انتهاء وردية �سهر رم�سان املبارك.

الإل��ك��رتوين  التعلم  وردي����ة  ت�سجيل   •
مل��وظ��ف��ي ���س��رك��ة الأن��ظ��م��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة يف 
انتهاء  بعد  الإلكرتوين   التعلم  ع��م��ادة 

وردية �سهر رم�سان املبارك.

• التاأكد يوميا من ات�سال جميع اأجهزة 
الأج��ه��زة  جميع  واأن  بال�سبكة  الب�سمة 

يتم ا�سترياد بياناتها.

ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���را����س���ل���ة   •
املعلومات عرب الربيد الإلكرتوين ب�ساأن 
الق����رتاح����ات وامل����ح���ظ���ات ع��ل��ى ن��ظ��ام 

الب�سمة.

الإدارة  م���ع  الج���ت���م���اع���ات  ح�����س��ور   •
مت  ما  ملناق�شة  املعلومات  لتقنية  العامة 
وتطوير  اجلديد  الربنامج  ب�ساأن  عمله 
و�سيانة نظام الب�سمة احلايل، وال�سعي 
حلل الإ�سكاليات اليومية التي تواجهه.

الب�سمة  اأج���ه���زة  و���س��ي��ان��ة  ت��رك��ي��ب   •
جميع  يف  املخدو�سة  ال�سن�سرات  وتغيري 
ون�سائية(  )رج��ال��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  وح����دات 

داخل املنطقة وخارجها.
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أقسام

حوار: حسن عواجي

اأبدى رئي�ص ق�سم الهند�سة امليكانيكية 
احلافظ  عبد  �سعيد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
زي�����دان ت��ف��اوؤل��ه مب��خ��رج��ات ال��ق�����س��م، 
موؤكدا اأنه يلبي متطلبات �سوق العمل 
بكفاءة واقتدار. وك�سف زيدان يف حوار 
اإن�ساء وحدة  »اآف���اق« عن  اأج��رت��ه معه 
ب��ال��ق�����س��م مل��ت��اب��ع��ة ����س���وؤون اخل��ري��ج��ن  
فيهم،  التوظيف  ج��ه��ات  اآراء  ور���س��د 

عادا ذلك اأحد متطلبات اجلودة.

هل لنا بنبذة خمت�شرة
عن  الق�شم؟

اأول��ى  امليكانيكية  الهند�سة  ق�سم  يعد 
اإن�����ش��اوؤه��ا يف كلية  ال��ت��ي مت  الأق�����ش��ام 
الهند�سة منذ تاأ�سي�ص اجلامعة وذلك 
ل��ل��ع��ام  الأول  ال���درا����س���ي  ال��ف�����س��ل  يف 

اجلامعي 1423/1422 ه�.
يتطلب  ال��ع��م��ل  ����س���وق  اأن  ومب����ا 
جمالت  فى  متخ�س�سن  مهند�سن 
حيوية مثل توليد الطاقة، والتحلية، 
والأن���ظ���م���ة ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي��ة، وك��ذل��ك 
الآيل  والتحكم  الت�سميم،  جم���الت 
مت  فقد  امل����واد،  وهند�شة  والت�شنيع، 
بالق�سم  ال��درا���س��ي  ال��ربن��ام��ج  اإع����داد 
ل��ي��وؤه��ل اخل���ري���ج���ن  ت��اأه��ي��� ع��ال��ي��ا 
للعمل يف تلك املجالت، حيث يدر�ص 
ط����ب ال��ق�����س��م م���ق���ررات ت��خ��دم ه��ذه 
ال��ت��خ�����س�����س��ات، اإ���س��اف��ة اإل����ى م�����س��روع 

التخرج يف ال�سنة الأخرية.
 وقد مت تزويد الق�شم بعدد من 

امل��ع��ام��ل وال���ور����ص ال��ت��ي حت��ت��وى على 
والآلت  وامل���ع���دات  الأج���ه���زة  اأح�����دث 
لت�ساهي مثي�تها يف اأرقى اجلامعات 
ال��درا���س��ى  ال��ربن��ام��ج  ويهتم  العاملية، 
هذه  على  ال��ط���ب  بتدريب  بالق�سم 
املعدات والأجهزة والتعرف على طرق 
وتطبيقاتها  وا�ستعمالها  ت�سغيلها 
فى احلياة العملية مع الإمل��ام بجميع 
وذل��ك حتت  اأدائ��ه��ا،  اأجزائها وحتليل 
وفنين  ومهند�سن  اأ���س��ات��ذة  اإ���س��راف 

متخ�س�سن. 

هل من تعاون بينكم وبني 
الأق�شام ذات العالقة باملجال؟

ي���وج���د ت���ع���اون ب���ن ق�����س��م ال��ه��ن��د���س��ة 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة والأق�������س���ام الأك���ادمي���ي���ة 
بالكلية، وهناك تعاون جار  اأي�سا مع 

بع�ص اأق�سام اجلامعة.
العلمي  ل��ل��ت��ع��اون  بالن�سبة  اأم����ا 
م��ع الأق�����س��ام الأخ���رى باجلامعات يف 
زال حم��دودا،  فما  اأو خارجها  اململكة 
الق�سم  تولى  املثال، فقد  �سبيل  وعلى 
م����وؤخ����را ت����دري����ب دف���ع���ة م����ن ط����ب 
جازان،  بجامعة  امليكانيكية  الهند�سة 
ح��ي��ث ن���ف���ذوا م�����س��روع��ه��م ال��ن��ه��ائ��ي 

مبعامل وور�ص الق�سم.

ما ال�شعوبات التي تواجه 
الق�شم؟ 

بالق�سم  ن��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات 
ل ت��خ��ت��ل��ف ك���ث���ريا ع����ن ال�����س��ع��وب��ات 
الأخ��رى  الأق�سام  معظم  تواجه  التي 

امل��ث��ال:  �سبيل  ع��ل��ى  ب��ال��ك��ل��ي��ة، وم��ن��ه��ا 
ال��ل��غ��ة الجن��ل��ي��زي��ة ع��ن��د كثري  �سعف 

من الط�ب. 

رئيس قسم الهندسة الميكانيكية:
مخرجاتنا ذات جودة عالية.. واالعتماد األكاديمي قريبا

وكيف تقيمون خمرجاته
ب�شكل عام ؟

دول���ة  اأي  اأو  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��ع��م��ل  ���س��وق 

ق�سم  خ��ري��ج��ي  اإيل  ب��ح��اج��ة  اأخ�����رى 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ح��ي��ث يعمل  ال��ه��ن��د���س��ة 
�ستي  ال��ق�����س��م يف جم�����الت  خ��ري��ج��و 
الإنتاجية  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  مثل 
و�سركات  ال��ك��ه��رب��اء  توليد  و���س��رك��ات 
امل��ع��دات  �سيانة  ال��ب��رتول وجم����الت 
وال���ت���ربي���د وال��ت��ك��ي��ي��ف وغ�����ري ذل���ك 
اأن خمرجات الق�سم  اأوؤك��د   ومن هنا 
بكفاءة  العمل  �سوق  متطلبات  تلبي 

واقتدار.
فقد  اجل����ودة،  ملتطلبات  وط��ب��ق��ا 
اأن�ساأ الق�سم العام املا�سي وحدة ملتابعة 
�سوؤون اخلريجن بالكلية ور�سد اآراء 

جهات التوظيف جتاههم.

وماذا عن الدور املجتمعي
لق�شم  الهند�شة امليكانيكية؟

ي��ه��ت��م ال��ق�����س��م ب��ت��ق��دمي ال��ع��دي��د من 
ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وامل��ح��ا���س��رات 
وور���������ص ال���ع���م���ل ل���ل���ط����ب وك���ذل���ك 
ل��ل��ع��ام��ل��ن ب��امل��وؤ���س�����س��ات الإن��ت��اج��ي��ة 
اأحد  واخلدمية باملنطقة. ويعد ذلك 
اأهداف الق�سم املهمة يف دعم وتطوير 

املجتمع.
 وق���د ق���دم ال��ق�����س��م ال��ع��دي��د من 
ال����������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة يف جم����الت 
تطبيقات  مثل  امليكانيكية  الهند�سة 
وهند�سة  واملحطات،  احل��رارة  انتقال 
الإنتاج، وعلم املواد، وكذلك دورات  يف 

الأتوكاد.
 وي��ق��دم ال��ق�����س��م اأي�����س��ا ب��رن��ام��ج 
)ب��رن��ام��ج  التكميلي  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص 
ي�����س��اع��د خريجي  ال����ذي  ال��ت��ج�����س��ري( 

قدراتهم  تنمية  يف  التقنية  الكليات 
العلمية والوظيفية، واحل�سول علي 
درج����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ص يف ال��ه��ن��د���س��ة 

امليكانيكية.

ما خططكم امل�شتقبلية؟
ال��ق�����س��م ي��ت��ط��ل��ع دائ���م���ا اإل�����ى ت��ط��وي��ر 
ب���رن���اجم���ه الأك������ادمي������ى م����ن خ����ل 
ت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة ل��ت��واك��ب 
ال����ت����ط����ور ال���ت���ك���ن���ول���وج���ى ال�������س���ري���ع 
املتخ�س�سن  م���ن  ن��خ��ب��ة  مب�����س��اع��دة 
ال��ع��ل��م��ي��ة  واخل������ربة  امل����وؤه�����ت  ذوى 

الكبرية.
امليكانيكية  الهند�سة  وب��رن��ام��ج 
ه���و اأح����د ال���ربام���ج ال�����س��ت��ة  امل��ق��دم��ة 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  اإيل  اجل��ام��ع��ة  م��ن 
ل����ع���ت���م���اد الك�������ادمي�������ي  واجل�������ودة 
علي  احل�������س���ول  ون����اأم����ل   NCAAA

العتماد يف اأقرب وقت ممكن.

هل من ن�شيحة للطالب 
امل�شتجدين بالق�شم؟

اأول، اأهنيء كافة الط�ب امل�ستجدين 
يف ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي احل����ايل، واأرح���ب 
بهم يف اجلامعة متمنيا لهم النجاح، 
الهند�سة  ك��ل��ي��ة  ل��ط���ب   وب��ال��ن�����س��ب��ة 
امل�����س��ت��ج��دي��ن ف��اإن��ن��ي اأن�����س��ح��ه��م علي 
امل����واظ����ب����ة يف ح�������س���ور امل���ح���ا����س���رات 
واحل�������س�������ص ال��ع��م��ل��ي��ة وال���ت���م���اري���ن، 
ب���اأن يختار ك��ل طالب  اإي��اه��م  م��ذك��را 
تخ�س�سه ح�سب رغبته وقدراته دون 
اأحد. مع متنياتي جلميع  تدخل من 

الط�ب بالنجاح والتوفيق.
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إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

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

الجامعة تحتفل
باليوم الوطني
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أساتذة

حوار: خالد العمري

مب تقيم م�شتوى الأداء التعليمي 
ب�شفة عامة يف اجلامعة؟

يحتاج  اجلامعة  يف  التعليمي  الأداء 
يتخذ  مو�سوعي  �سامل  تقييم  اإل��ى 
اأ�سا�سيا،  معيارا  الأك��ادمي��ي  اجلانب 
ق��ب��ول كل  اأن الجت����اه يف  راأي����ي  ويف 
الط�ب والطالبات املتقدمن، يوؤثر 
�سلبا يف خمرجات اجلامعة لأنه لي�ص 
املتقدمن  ك��ل  تقبل  اأن  ب��ال�����س��رورة 
واأن تك�سون املكان الوحيد ل�ستيعاب 
كل املتقدمن، ثم اإن التو�سع الأفقي 
املت�سارع يف كليات اجلامعة يقلل من 

فر�ص الأداء التعليمي الناجح.
واأمتنى اأن يعاد النظر يف خطة 
كل  يف  للبنات  كليات  هناك  تكون  اأن 
البيئة  يغيب  ذل���ك  لأن  امل��ح��اف��ظ��ات 

ذلك  اأن  كما  املتكاملة،  الأك��ادمي��ي��ة 
اأدى اإلى تعين حما�سرات ومعيدات 
ك��ع��م��ي��دات ورئ��ي�����س��ات اأق�����س��ام، وه��ذا 
���س��ي��وؤث��ر ���س��ل��ب��ا ع��ل��ى ه����ذه ال��ك��ل��ي��ات، 
للطالبات  متكامل  جممع  واإن�ساء  
الأف�سل، والطالبات كن  البديل  هو 
يف امل��ا���س��ي ي��اأت��ن وي��در���س��ن وي�سكن 
يف كلية الرتبية باأبها دون اأن ي�سكل 

ذلك اأي عائق.

هل ترى اأن املناهج
التعليمية احلالية مواكبة 

ملتطلبات الع�شر؟
على  تعتمد  املتبعة  املناهج  زال��ت  ل 
احل���ف���ظ وال���ت���ل���ق���ن، وم�����ن ي��ذه��ب 
اإل���ى م��راك��ز خ��دم��ات ال��ط���ب يجد 
التي  امل��ذك��رات  الأع���داد الكبرية من 
مل  امل��ت��ب��ع��ة  املنهجية  اأن  اإل���ى  ت�سري 

قال وكيل كلية 
العلوم اإلنسانية 

الدكتور مصلح 
معيض مصلح، 

إن قبول كل 
الطالب والطالبات 

المتقدمين إلى 
الجامعة، مؤثر 

سلبي على 
مخرجاتها، 

مؤكدا أن التوسع 
المتسارع في 

كليات الجامعة، 
يقلل من فرص 

األداء التعليمي 
الناجح. وهنا نص 

حواره مع »آفاق«

ت��خ��رج اإل����ى اآف�����اق ال��ت��ع��ل��م والإب�����داع 
بعمل  ذلك  تغيري  وميكن  والبتكار، 
ه��ي��ئ��ة  لأع���������س����اء  م��ت��ق��دم��ة  دورات 
التدري�ص لأن كثريا منهم يف الغالب 
تلقوا  ال��ت��ي  امل��ن��اه��ج  نف�ص  يطبقون 

التعليم من خ�لها.

ما ال�شلبيات امللحوظة
على الطالب؟

ل��ل�����س��ل��ب��ي��ات  ي���ن���ظ���ر  اأن  مي����ك����ن  ل 
الأخ��ذ  دون  الط�ب  على  امللحوظة 
يف الع���ت���ب���ار ال��ن��ت��ائ��ج الج��ت��م��اع��ي��ة 
اخلليج  دول  اجتاحت  التي  للطفرة 
الع�مية.  الثورة  اآث��ار  اإل��ى  اإ�سافة 
وه����ذه ال�����س��ل��ب��ي��ات ت��ت��م��ح��ور يف ع��دم 
امل�����ب�����الة والن���������س����راف ع����ن ال��ع��ل��م 
فهي  ال�سهادة،  على  امل��رّك��ز  وال�سعي 
دون  ال��ط���ب  م��ن  للغالبية  املبتغى 

اع���ت���ب���ار ل��ل��ع��ل��م ال������ذي مت��ث��ل��ه ه���ذه 
ال�������س���ه���ادة، ومي���ك���ن م���واج���ه���ة ه���ذا 
ال��و���س��ع م��ن خ����ل تفعيل الإر���س��اد 
واإزال��ة احلواجز  والتوعية للط�ب، 
بن الأ�ساتذة والط�ب والتي متثل 
اأه����م ع��ي��وب ال��ب��ي��ئ��ة الأك���ادمي���ي���ة يف 

العامل العربي.

اأبرز املعوقات التي
يعاين منها الطالب؟

اأبرزها يتمثل يف كرثة املقررات التي 
يدر�سها الط�ب، الأمر الذي يوؤدي 
اإل����ى ت�����س��ت��ي��ت ج��ه��وده��م واإل�����ى ع��دم 
التخ�س�ص،  اأ���س��ا���س��ي��ات  يف  ال��رتك��ي��ز 
اأع�����س��اء هيئة  اأن ال��ت��ب��اي��ن ب��ن  ك��م��ا 
ال��واح��د  امل��ق��رر  اإع��ط��اء  التدري�ص يف 
للكثري  م�سكلة  ميثل  ال��ت��ق��ومي،  ويف 

من الط�ب.

كيف تنظر للجامعة
و�شعيها لتحقيق الريادة؟

مي���ك���ن ل��ل��ج��ام��ع��ة حت��ق��ي��ق ال����ري����ادة 
املمكنة،  الو�سائل  من  العديد  باتباع 
الأك��ادمي��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  ع��ن  كالبحث 
املميزات  ومنحهم  العالية  العلمية 
اإع��ط��اء  م��ع  للجامعة  جتذبهم  ال��ت��ي 
ال�����س���ح��ي��ة ل���أق�����س��ام ال��ع��ل��م��ي��ة يف 

ا�ستقطاب هذه الكفاءات.
كما اأن على اجلامعة اأن ترتيث 
يف افتتاح برامج الدرا�سات العليا واأن 
ت�سع �سوابط حمكمة ل�ستحداث اأي 
ابتعاث  �سرورة  على  ع���وة  برنامج، 
الدول  جلامعات  واملعيدات  املعيدين 
املتقدمة، واأل تتيح املجال لهذه الفئة 
نف�ص  يف  العليا  درا�ساتها  توا�سل  اأن 
اجلامعة لأن ذلك يقود اإلى النغ�ق 
التدري�ص،  هيئة  لأع�ساء  الأك��ادمي��ي 

واأوؤكد على اأهمية البتعاث للمعيدات 
حت��دي��دا يف اجل��ام��ع��ة واأن ي��ك��ون من 
�شروط تعين اأي معيدة، القدرة على 
البتعاث اخلارجي لأن كليات البنات 
تعاين من تدين امل�ستوى الأكادميي.

كلمة تود اأن تختم بها؟
ي��ك��ون  اأن  اأه��م��ي��ة  اإل����ى  الإ�����س����ارة  اأود 
اختيار موظفي اجلامعة دقيقا مبنيا 
العمل  لأن  �سحيحة،  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى 
ي��ن��ه�����ص  اأن  مي���ك���ن  ل  اجل���ام���ع���ة  يف 
اإداري��ة عالية من  دون وج��ود كفاءات 
الأف�����س��ل��ي��ة  ت��ع��ط��ى  واأن  امل���وظ���ف���ن، 
ي�ساعد  ذل��ك  لأن  اجلامعة  خلريجي 
املتقدم  ان�سباطية  م��دى  معرفة  يف 
ل��ل��وظ��ي��ف��ة م���ن خ����ل ال��ق�����س��م ال���ذي 
�سهادته منه وم��ن خ���ل �سجله  ن��ال 

الأكادميي يف اجلامعة.

يعتبر كثرة المقررات معوقا للطالب 

د.مصلح: تحتاج األقسام األكاديمية لصالحيات أكثر
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أساتذة

حوار: سراء آل خالد 

التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  التدري�ص  اأبدت ع�سوة هيئة 
بالنما�ص، الأ�ستاذة مناهل عمر ال�سايب فخرها بتخ�س�سها يف 
�سحة الأم والطفل، راف�سة التنازل عنه حتى لو عاد بها الزمن 
خمتلفة  ج���اءت  ال��درا���س��ي��ة  بداياتها  اأن  ع��ن  وك�سفت  ل��ل��وراء. 
لكونها در�ست ال�سف الأول البتدائي يف البيت على يد والدتها 

بعد اأن حالت ظروف اجتماعية دون التحاقها باملدر�سة.

 كيف بداأت رحلة حياتك العلمية ؟
بداأت بداية خمتلفة نوعا ما، عملت والدتي على تدري�سي يف 
البيت لأين تاأخرت عن درا�سة الف�سل الأول باملدر�سة لظروف 
التمري�ص  اجتماعية، وبحمد اهلل وا�سلت حتى عملت مبهنة 

ثم التحقت بالتدري�ص بعد موا�سلتي الدرا�سات العليا.

 ما تخ�ش�شك الدقيق وهل �شرتغبني يف ا�شتبداله لو 
عاد بك الزمان للخلف؟

اأخ��ت��ار  ول���ن  ب��ه  �سعيد  واأن����ا  وال��ط��ف��ل  الأم  ���س��ح��ة  تخ�س�سي 
تخ�س�سا اآخر لأنه ُينا�سب طبيعتي كاإمراأة.

�شعوبات واجهتك يف حياتك العلمية؟
بحمد اهلل مل تواجهني اأي �سعوبات تذكر، وهذا بتوفيق من 

اهلل ثم دعاء الوالدين ووفقتهما الدائمة اإلى جانبي.

اأهم املو�شوعات البحثية التي تهتمني بها؟
كثرية وُمعظمها يتعلق بتخ�س�سي لأطور من نف�سي واأ�ستفيد 
ب��اإج��راء بحث  اأهتم  املثال،  �سبيل  اأفيد غ��ريي، فعلى  ثم  وم��ن 
امل���راأة العاملة م��ن حيث �سلوكهم وذك��اوؤه��م  اأط��ف��ال  ت��اأث��ر  ع��ن 

ومهاراتهم اأثناء غياب الأم.

ما ال�شروط الالزم توافرها
يف ع�شو هيئة التدري�س؟

الإخ��������ص يف خ��دم��ة ال��ع��ل��م ف��ه��و لي�ص ك��غ��ريه م��ن احل���رف، 
الأم��ان��ة  الل��ت��زام،  و  ال��وق��ت  الن�شباط يف  م��ن حيث  واملهنية 
املُ�ستمر  وال��ت��ع��ل��م  امل��ع��رف��ة،  جت��دي��د  وراء  وال�����س��ع��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة 

بالدرا�سات والبحوث وور�ص العمل، وكذلك الكفاءة العلمية.

هوايات حتر�شني عليها؟
م���ن واق����ع ظ����رويف ال��ع��ل��م��ي��ة وك���غ���ريي م���ن ال���زم���ي����ت، اه��ت��م 
بالط�ع على اجلديد من م�سادر خُمتلفة كالإنرتنت وقراءة 

الُكتب. 

كيف تق�شني اأوقات فراغك؟
ب��ن��ات��ي واأع��م��ل على  اإج����ازة م��ع  اأو  ف���راغ  اأي  ا�ستغل  غ��ال��ب��ا م��ا 

تعوي�سهن فرتة غيابي للعمل. 

ر�شالة عامة لكل طالب علم؟
املُقابل  انتظار  النا�ص وعدم  العلم خلدمة  الإخ��ص يف طلب 

ل�سرف املهنة  والإح�سا�ص بامل�سوؤولية لعظم الأمانة.

كيف تواجهني م�شكالتك؟
وك��ب��رية،  �سغرية  ك��ل  يف  وت��ع��ال��ى  �سبحانه  اهلل  اإل���ى  باللجوء  

والرتيث قبل اتخاذ اأي قرار. 

حكمة ُتعجبك؟
ول يليق املكر ال�سيء اإل باأهله.

م�شاحة ُحرة؟
اأ�سكر فيها »اآفاق« لإتاحة الُفر�سة، واأمتنى التوفيق للجميع يف 

اأداء مهامهم على اأكمل وجه.

عضوة هيئة التدريس بكلية
العلوم التطبيقية بالنماص مناهل الشايب:

فخورة بتخصصي في صحة
األم والطفل ولن أستبدله

منذ نعومة اأظفارنا، كانت لنا اآمال وطموحات تختلف من �سخ�ص 
لآخر. فهذا يريد اأن يكون مهند�سا واآخر �سابطا بحريا اأو م�زما حربيا 
وغريه طبيبا. وهذه تريد اأن تكون معلمة وتلك  طبيبة اأ�سنان و اأخرى  

حمامية.
نعي�ص مع هذه الآمال، عندما نطلق العنان لأذهاننا لتحلق يف رحاب 
الأفق البعيد، وي�سرح الطرف معها ومند اأيدينا ال�سغرية لتم�سك باأول 

خيط من خيوط الأمل.
نتعلم ونذاكر وجناهد ون�سعى وندعو،  لتتحقق تلك الأمنيات. نكرب 
فتكرب الآمال والأح�م وقد تتغري اأمنيات ال�سغر وتتخذ منحى اآخر يف 

امل�ستقبل.
فمن اأراد اأن يكون مهند�سا اأ�سبح طيارا ومن اأرادت اأن تكون طبيبة 
اأ�سبحت معلمة وهكذا، لأننا ل ن�ستطيع التحكم بزمام الأمور كما نريد 
ونخطط له. ل يهم التغيري بل الأهم اأننا حققنا اأم� ولو كان خمتلفا.

طموحات  ول��ه  ولم��ع��ا  ومتميزا  جمتهدا  ك��ان  م��ن  ل�أ�سف  ه��ن��اك 
واأح�������م م��ث��ل��ن��ا ل��ك��ن ت��غ��ت��ال��ه اأي�����دي احل��اق��دي��ن وت��ف��رت���س��ه ف��ريو���س��ات 
وميكروبات الف�ساد فتنه�سه حتى ت�سقطه اأر�سا وجتره للهاوية غدرا اأو 

حيلة  اأو خيانة.
تتاأبطه الرفقة ال�سيئة وتظل ت�حقه حتى تدمره وي�سبح �سحية 

�سل�سلة من املمنوعات واملحظورات وهو غري عامل بذلك.
وتتحطم  فينهار  متاأخرا،  الوقت  يكون  ذل��ك  يكت�سف  عندما  رمب��ا 

اآماله اأمامه واحدا تلو الآخر.
حتى  تت��سى  اأح�مه  عينيه  اأم��ام  ي��رى  قلبه.  ينفطر  حتى  يبكي 
ذلك  فقد  اإل��ي��ه��ا.  ال��و���س��ول  وب��ن  بينه  ال�سياع  وي��ح��ول  الأف���ق  يبتلعها 

اخليط الذي كان مم�سكا بطرفه وحلق بعيدا حتى اختفى.
كيف ي�ستطيع اأن يعود اإلى ما كان عليه من خلق واجتهاد وعبقرية 
ومتيز. يحاول بع�ص النا�ص ومنهم اأ�سرته م�ساعدته لكنه يف�سل يف كل 

مرة ظنا منه اأن ل �سبيل للعودة ولأنه يغرق يف ظلمة القاع. 
اأن هناك دوما  اأ�سبح �سخ�سا غري ما كان يريد،  اأن يعلم من  لبد 
ط��ري��ق��ا ل��ل��ع��ودة، واأن ب��ع��د ال�����ش��ق��وط وث��ب��ة، واأن ب��ع��د ال��ه��زمي��ة ع��زمي��ة. 
اأح�منا  ل تنتهي اأبدا ول تتوقف اإل باإرادتنا ولن يكون لأحد من �سبيل 

اإلينا اإل اإذا ان�سعنا وا�ست�سلمنا له.

عندما يكون ما ال نريد

القلم النابض
إيمان عبد اهلل العسيري
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لقطات
39 مشاركا في دورة

التهيئة للعمل بالخارج
ال�سيف  اأحمد بن حممد  الدكتور  العايل  التعليم  وزير  نائب  افتتح معايل 
الدورة الثالثة لربنامج املهارات الأمنية والدبلوما�سية، اخلا�سة باملوفدين 

اإلى اخلارج للعمل بامللحقيات الثقافية. 
وحث ال�سيف امل�ساركن على اجلد والإخ��ص يف العمل لتقدمي اأف�سل 
ال��وزارة وموظفيها  ت�سرف  من  انط�قاً  املبتعثن  الوطن  لأبناء  اخلدمات 

بتقدمي هذه اخلدمة الوطنية املهمة. 
واأعرب ال�سيف عن تقديره وامتنانه لفتتاح الربنامج الذي يح�سره 
نخبة من اأع�ساء هيئة التدري�ص واملوظفن املتميزين الذين �سيوفدون اإلى 
عدد من امللحقيات الثقافية املنت�سرة حول العامل خ�ل الفرتة املقبلة، من 

اأجل تقدمي اخلدمات التعليمية والإدارية لأبناء الوطن املبتعثن. 
ك��م��ا األ���ق���ى امل���دي���ر ال���ع���ام مل��ع��ه��د ال���درا����س���ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��دك��ت��ور 
بال�ستفادة  امل�ساركن  فيها  املنا�سب طالب  بهذه  كلمة  الدخيل  عبدالكرمي 
املوفد  يتمتع  اأن  باأهمية  م��ذك��را  ال��ربن��ام��ج،  يف  تطرح  التي  املعلومات  م��ن 
بال�سخ�سية ال�سعودية املميزة لتمثيل الوطن واأداء ما عليه من م�سوؤوليات 

وواجبات.
ومن جهة ثانية ذكر م�ست�سار معايل نائب وزير التعليم العايل، املدير 
العام للتطوير الإداري بالوزارة، الأ�ستاذ عبدان بن اأحمد العبدان، اأن 
عدد امل�ساركن يف  الدورة بلغ 39 موفدا، مبينا اأنها تاأتي �سمن ثمرة 

التعاون والتن�سيق مع املعهد الدبلوما�سي لتنفيذ برامج خا�سة ملن�سوبي 
الوزارة، مو�سحا اأن مواد الربنامج �ستت�سمن العديد من املهارات الأمنية 
والدبلوما�سية وال�سلوكية التي يحتاج اإليها من يبا�سر عمله خارج الوطن، 

موؤكدا على اأهمية هذه املهارات يف ر�سم �سورة ح�سارية عن اأبناء اململكة 
الذين يعملون يف اخلارج. 

اتحاد الجامعات
يعتمد ألعابا جديدة 

أحمد العياف

اأدخ���ل���ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل���حت��اد ال��ري��ا���س��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة، 
اخلا�سة  الحتياجات  ل��ذوي  بطولتن  جديدة متثلت يف  األعاباً  م��رة،  لأول 
األعاب  ه��ي:  �سابقة  بطولة   11 اإل��ى  اإ�سافة  وذل��ك  واجل��ول��ف،  والفرو�سية، 
ال��ق��وى، واجل�����ودو، وال��ك��ارات��ي��ه، وال��ت��ن�����ص الأر����س���ي، واخ����رتاق ال�ساحية، 
والكرة  القدم،  وك��رة  ال�ساطئية،  الطائرة  وك��رة  الطاولة،  وك��رة  وال�سباحة، 

الطائرة، وكرة ال�سلة. 
جاء ذلك يف اجتماع اجلمعية الرابع الذي اأقرت من خ�له اإقامة 15 

بطولة ملو�سمها الرابع.
ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  الحتاد  رئي�ص  قال  اجلمعية،  وخ�ل 
الأ�ستاذ الدكتور وليد بن عبدالرزاق الدايل« اإن م�سرية الحتاد الق�سرية 
تنجح  مل  الريا�سية،  واأحداثها  منجزاتها  يف  والكبرية  الزمني  عمرها  يف 
لول اهلل �سبحانه وتعالى ثم جهود اجلمعية وحر�ص اأع�سائها على اأن تكون 

ممار�سة الريا�سة اجلامعية جزًء من التعليم والرتبية«.
ال�سعودية  الريا�سي للجامعات  العام ل�حتاد  الأمن  من جانبه قال 

الدكتور عبداهلل بن راجح » اأمانة الحتاد الريا�سي للجامعات
ال�سعودية دعمت الألعاب الريا�سية يف العام املن�سرم بريا�سات اأخرى 
اأهمها ا�ستحداث بطولتن خا�سة بالفئة الغالية علينا من ذوي الحتياجات 

اخلا�سة«. 
واأ�ساف »بلغ عدد البطولت التي نظمها الحتاد يف  العام املن�سرم 11 

بطولة، �سارك فيها 39 جامعة وحوايل 4035 طالبا واإداريا وحكما«.
ال�سعودية  الريا�سي للجامعات  العمومية ل�حتاد  اأن اجلمعية  يذكر 
موزعة  اأهلية  كلية  و19  جامعات   9 و  حكومية  جامعة   25 من  اأك��رث  ت�سم 

جغرافياً على جميع مناطق اململكة.

اأك�����د وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال��دك��ت��ور 
يف  البحثية  امل��راك��ز  اأن  ال��ع��ن��ق��ري  خ��ال��د 
اجل��ام��ع��ات ت��ن��ت��ق��ل ح��ال��ي��ا اإل����ى امل��راح��ل 
ال�سناعي  ب��ال��واق��ع  ورب��ط��ه��ا  الإن��ت��اج��ي��ة 
واخل���دم���ي يف امل��م��ل��ك��ة مب���ا ي��ح��ق��ق ب��ن��اء 
القت�ساد املحلي املعريف وي�سهم يف تنويع 
م�سادر القت�ساد الوطني وذلك بتطوير 

ال�سناعات التقنية املبنية على املعرفة.
األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  الكلمة  ذل���ك يف  ج���اء 
ن��ي��اب��ة ع��ن��ه ن��ائ��ب��ه ال���دك���ت���ور اأح���م���د بن 
حم���م���د ال�������س���ي���ف يف اف���ت���ت���اح ف��ع��ال��ي��ات 
البحثي  التميز  مراكز  ومعر�ص  ملتقى 
اأطلقته  وال����ذي  ال�����س��ع��ودي��ة  ب��اجل��ام��ع��ات 
جديدة  مبادرة  يف  العايل  التعليم  وزارة 
للمنتجات  البحثية  املراكز  باإن�ساء  منها 
وبناء  العلمي  البحث  لتعزيز  املعرفية 
الوزارة  املعريف، والذي نظمته  القت�ساد 
ب��ه��دف ال��ت��ع��ري��ف ب���اإجن���ازات واإ���س��ه��ام��ات 
م�ستوى  رف��ع  يف  البحثي  التميز  م��راك��ز 
ال�سعودية،  اجلامعات  يف  العلمي  البحث 
وامل�ساريع  املعرفية  للمنتجات  والت�سويق 
البحثية وبراءات الخرتاع لهذه املراكز، 
وبن  بينها  الع�قة  تفعيل  اإل��ى  اإ�سافة 

رجال الأعمال والقطاع اخلا�ص.
واأ�سار نائب وزير التعليم العايل يف 
كلمته، اإلى اأن الوزارة ت�سعى اإلى حتقيق 
ريادة عاملية يف �ستى التخ�س�سات العلمية 
الأداء،  الإب�����داع وال��ت��م��ي��ز يف  م��ن خ����ل 
وطني  اقت�ساد  ب��ن��اء  يف  ل�إ�سهام  وذل���ك 
هذه  اأن  اإل��ى  م�سريا  املعرفة،  على  مبني 
املراكز �ستفتح جمالت رحبة للتعاون مع 

التميز البحثي يف كل من جامعة امللك 
���س��ع��ود، وج��ام��ع��ة امل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ب��رتول 
العزيز،  عبد  امل��ل��ك  وج��ام��ع��ة  وامل���ع���ادن، 
وج��ام��ع��ة امل��ل��ك ف��ي�����س��ل، ح���ول م�سرية 
البحث يف كل منها ومنتجاتها العلمية، 
حيث حتدث مدير مركز التميز البحثي 
يف املواد الهند�سية بجامعة امللك �سعود 
فيما  التنمية،  تعزيز  يف  املركز  دور  عن 
الطاقة  يف  التميز  مركز  مدير  حت��دث 
للبرتول  فهد  امللك  بجامعة  املتجددة 
واملعادن عن اإ�سهامات تطبيقات الطاقة 

املتجددة يف القت�ساد.
م���ن ج��ان��ب��ه حت���دث م��دي��ر امل��رك��ز 
يف اجل���ي���ن���وم ال���ط���ب���ي ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
اأي�سا.  امل��رك��ز  ال��ع��زي��ز ع��ن جت��رب��ة  عبد 
احليوية  التقنية  يف  امل��رك��ز  م��دي��ر  اأم���ا 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ����س���ع���ود، ف��ت��ح��دث عن 
اإن����ت����اج ب������ذور حم��ا���س��ي��ل وخ�������س���روات 
للمملكة،  البيئية  ل��ل��ظ��روف  م���ئ��م��ة 
النخيل  يف  امل��رك��ز  م��دي��ر  حت���دث  فيما 
اأثر  عن  في�سل  امللك  بجامعة  والتمور 
املعريف  القت�ساد  يف  النخيل  م�ستقات 
وت���وط���ن ���س��ن��اع��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
جمال حت�سن اإنتاجية النخيل وتطوير 

�سناعة التمور يف اململكة.

االستثمار االقتصادي
ت�����س��م��ن امل��ل��ت��ق��ى ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ص ح��ول 
ال�ستثمار القت�سادي ملخرجات مراكز 
ال��ت��م��ي��ز ال��ب��ح��ث��ي ���س��ارك فيها ك��ل من 
�سعود  بن  تركي  الدكتور  الأم��ري  �سمو 

جامعات عاملية مرموقة ل��ستفادة من 
يعزز  مم��ا  املتميزة،  وجت��ارب��ه��ا  خرباتها 
ت�سجيع  يف  ال��ري��ادي  اململكة  دور  وي���ربز 
عجلة  دفع  يف  واإ�سهامها  والعلماء  العلم 

البحث العلمي. 

تجربة الوزارة
م���ن ج��ان��ب��ه ا���س��ت��ع��ر���ص وك��ي��ل ال�����وزارة 
بن  حممد  الدكتور  التعليمية  لل�سوؤون 
عبد العزيز العوهلي، جتربة الوزارة يف 
املعريف  واأث��ره��ا  البحثي  التميز  م��راك��ز 
اإلى  م�سريا  والجتماعي،  والقت�سادي 
البحثي يف اجلامعات  التميز  اأن مراكز 
بحثا   453 ن�سر  م��ن  متكنت  ال�سعودية 
وت��رج��م��ة 26 ك��ت��اب��ا وح�����س��ل��ت ع��ل��ى 51 
ب�����راءة اخ�����رتاع ، ك��م��ا ا���س��ت��ق��ط��ب��ت 284 

باحثا وم�ساعد باحث. 
الأث��ر  حديثه  يف  العوهلي  وتناول 
الج���ت���م���اع���ي مل���راك���ز ال��ت��م��ي��ز ال��ب��ح��ث��ي 
واإ�سهامها يف خدمة املجتمع من خ�ل 
تثقيفياً  ت��وع��وي��اً  ب��رن��اجم��اً   134 اإع����داد 
و�سرائحه،  اأطيافه  مبختلف  للمجتمع 
اإل����ى ج��ان��ب ع��ق��د ور�����ص ع��م��ل وتنظيم 
امل��ن��اط��ق »واأ���س��درت  ن���دوات يف خمتلف 
وت��وع��وي��ة،  تثقيفية  جم��ل��ة   14 امل��راك��ز 
وع���ل���ى اإث������ر ه�����ذه امل�������س���ارك���ات م��ن��ح��ت 
موؤ�س�سات املجتمع املدين مراكز البحث 

10 جوائز يف خدمة املجتمع«.

مدراء المراكز
ك��م��ا حت���دث يف امل��ل��ت��ق��ى م�����دراء م��راك��ز 

ب���ن حم��م��د اآل ���س��ع��ود وم���ع���ايل ن��ائ��ب 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر 
بن حممد ال�سيف اإ�سافة اإلى عدد من 
احللقة  ت�سمنت  كما  الأع��م��ال،  رج��ال 
نقا�سات حول العوائق التي حتول دون 
ومراكز  اخلا�ص  القطاع  بن  التكامل 

البحوث يف اجلامعات.

منجزات المراكز
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال الأم����ن ال��ع��ام مل��راك��ز 
ال���ت���م���ي���ز ال���ب���ح���ث���ي ب���������وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م 
الوهاب  العبد  �سامي  الدكتور  العايل 
البحثي  ال��ت��م��ي��ز  م��راك��ز  م��ن��ج��زات  اإن 
اأ�سهمت يف حتقيق بع�ص اأهداف حمور 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ���س��م��ن خ��ط��ة اآف����اق 
والتي  العايل،  للتعليم  ال�سرتاتيجية 
ت�����س��م��ل اإن�����س��اء م���راك���ز ب��ح��ث��ي��ة ف��ع��ال��ة، 
وحتقيق اجلامعات ملراتب متقدمة يف 
البحث  وت��وج��ي��ه  العاملية  الت�سنيفات 
ال��ع��ل��م��ي مب��ا ي��خ��دم حت���ول الق��ت�����س��اد 
ال�������س���ع���ودي ن��ح��و الق���ت�������س���اد امل���ع���ريف، 
وال����س���ت���ف���ادة م���ن ال���ك���ف���اءات امل��ت��اح��ة 
امل��ت��م��ي��زة، مم��ا ع���زز م��واق��ع اجل��ام��ع��ات 

احلا�سنة لها يف الت�سنيفات العاملية. 
واأ�سار اإلى اأن  متكن مراكز التميز 
البحثي من ا�ستقطاب باحثن وعلماء 
بها  ال��ت��ع��ري��ف  يف  اأ���س��ه��م  وم�ست�سارين 
داخ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا ورب��ط��ه��ا يف م��راك��ز 
اأب���ح���اث دول���ي���ة اأث�����رت يف خم��رج��ات��ه��ا 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وال���ع���ل���م���ي���ة والأك����ادمي����ي����ة 

واملجتمعية.

في خطوة لإلسهام في تنويع مصادر االقتصاد الوطني

»العالي« تنشئ مراكز بحثية 
للمنتجات المعرفية
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الملك عبدالعزيز
ن��ظ��م��ت ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط���ب 
لقاًء  عبدالعزيز،  امللك  بجامعة 
م��ف��ت��وح��ا ج��م��ع م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ال����دك����ت����ور اأ�����س����ام����ة ب����ن ����س���ادق 
ط��ي��ب، ب��ط���ب اجل��ام��ع��ة، للرد 
اإلى  وال�ستماع  ت�ساوؤلتهم  على 
م��ق��رتح��ات��ه��م، وال����وق����وف على 
ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي ت��ه��م��ه��م، وذل���ك 

مب�سرح عمادة �سوؤون الط�ب.
وح���������س����ر ال����ل����ق����اء وك������ء 
وعدد  الكليات  وعمداء  اجلامعة 

من اأع�ساء هيئة التدري�ص.
واأو�سح املتحدث الإع�مي 
ب��ا���س��م اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ���س��ارع 
البقمي، اأن اإدارة جامعة املوؤ�س�ص 
داأب�����ت ع��ل��ى اإج������راء ه����ذا ال��ل��ق��اء 
���س��ن��وي��ا م���دا جل�����س��ور ال��ت��وا���س��ل 
م���ع ال����ط�����ب، وال����وق����وف على 
مطالبهم  وحتقيق  احتياجاتهم 
املنا�سبة  البيئة  لهم  يحقق  مب��ا 
للتح�سيل العلمي، ومبا ينعك�ص 
العملية  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ا 
امل�ئم  اجلو  وتوفري  التعليمية 

للدرا�سة اجلامعية.

جامعة جازان
ج����اءت »جت���رب���ة ج��ام��ع��ة ج���ازان 
ال���ري���ادي���ة يف جم���ال ال��ت��دري��ب« 
ع���ن���وان���ا مل�������س���ارك���ت���ه���ا ف��ع��ال��ي��ات 
دورت��ه  يف  عكاظ  �سوق  مهرجان 
منجزات  ع��ر���ض  مت  اإذ  ال�شابعة 
اجلامعة يف برناجمها التدريبي 
ال�����س��ي��ف��ي اخل����ارج����ي ل��ط���ب��ه��ا 
�سراكاتها  م�ستثمرة  وطالباتها 
مع العديد من اأ�سهر اجلامعات 

املرموقة حول العامل. 
اأب��رز  اجلامعة  جناح  و�سم 
م���ن���ج���زات ط���ب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا 
حتققت  التي  والبحثية  العلمية 
خ����ل م�����س��ريت��ه��ا، الأم����ر ال��ذي 
اأ���س��ف��ى ع��ل��ى م�����س��ارك��ة اجلامعة 

متيزا وجاذبية. 

األميرة نورة
خ�ل اأقل من عام وحتت �سعار 
جنح  متويل(،  رعاية،  )م��ب��ادرة، 
م���رك���ز ري�������ادة ودع������م الأع����م����ال 
بجامعة الأمرية نورة يف اإط�ق 
غرية  ال�سَّ امل�����س��روع��ات  ع��دد م��ن 
الناجحة اإلى �سوق العمل، منها 
اأرب��ع��ة م�����س��روع��ات خ����ل ال��ع��ام 
احلايل، وذلك بعد اأن ا�ستقطب 
امل������رك������ز ط�����ال�����ب�����ات اجل����ام����ع����ة 
وال�������س���ي���دات م���ن ك���اف���ة ���س��رائ��ح 
امل��ج��ت��م��ع ل���درا����س���ة امل�����س��روع��ات 
وم���ن ث���م ت��ط��وي��ره��ا ومت��وي��ل��ه��ا 

ومتابعتها. 

جامعة تبوك
ت����راأ�����ص م���دي���ر ج���ام���ع���ة ت���ب���وك، 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جم��ل�����ص اجل��ام��ع��ة 
�سعود  ب��ن  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور 
ملجل�ص  الأول  الجتماع  العنزي 
اجلامعة للعام 1434 ه� – 1435 
العام ملجل�ص  ه� بح�سور الأم��ن 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ايل  التعليم 

ال�سالح.
مناق�شة  الجتماع  يف  ومت   
ط��ل��ب امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ال��ق��واع��د 
البحثي  التمّيز  جلوائز  املنظمة 
يف جامعة تبوك، ومناق�سة طلب 
ميزانية  م�����س��روع  على  امل��واف��ق��ة 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ع��ام امل����ايل 1435ه����� 
اإلى  لرفعه  متهيدا  1436ه����   –
وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل واأي�����س��اً 
بن  خ��دم��ات  عقد  على  املوافقة 
جامعة تبوك ومنظومة اأوك�سرن 
ال�����س��ح��ي��ة ب���ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
الأم���ري���ك���ي���ة ل��ت��ق��دمي اخل����ربات 
لتطوير  ال�ست�سارية  واخلدمات 
امل�����س��ت�����س��ف��ى اجل��ام��ع��ي جل��ام��ع��ة 

تبوك.

الدمام
ال��دم��ام م��وؤخ��را  اأب��رم��ت جامعة 
ل���� )29(  ات��ف��اق��ي��ات وت���ع���اق���دات 
 157 قيمتها  جت���اوزت  م�سروعا 
م��ل��ي��ون ري������ال. ك��م��ا مت ت��ر���ش��ي��ة 
جم��م��وع��ة م��ن امل�����س��روع��ات على 
ع����دد م���ن ال�����س��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة، 
التحول  م�سروع  مناف�سة  �سملت 
باجلامعة  ال�سامل  الإل��ك��رتوين 
ل��ل��م��رح��ل��ة الأول��������ى، وم��ن��اف�����س��ة 
نظافة وزراعة ب�ساتن يف مباين 
وم���راف���ق اجل���ام���ع���ة، وم��ن��اف�����س��ة 
اإن�����س��اء وجت��ه��ي��ز وت��اأث��ي��ث مبنى 
وم��رك��ز  التخ�س�سية  ال��ع��ي��ادات 
الأع�������س���اب ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
امل����رح����ل����ة الأول�����������ى، وم��ن��اف�����س��ة 
خ����دم����ات احل����را�����س����ات ال���ع���ام���ة 
اجلبيل  ل��ف��روع  ال��ب��ن��ات  لكليات 
وال���ن���ع���ريي���ة واخل���ف���ج���ي وح��ف��ر 
ال����ب����اط����ن، وم���ن���اف�������س���ة جت��ه��ي��ز 
وت��اأث��ي��ث م��ب��اين وم��ع��ام��ل كلية 
ال��ع��م��ارة وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��امل��دي��ن��ة 

اجلامعية.
ك����م����ا ����س���م���ل���ت م���ن���اف�������س���ة 
واحل���راري،  املائي  العزل  عملية 
اإن�ساء  على  الإ���س��راف  ومناف�سة 
الطبية  للكليات  الطبي  املجمع 
ب���امل���دي���ن���ة اجل���ام���ع���ي���ة ل��ك��ل��ي��ات 
ط��ب الأ���س��ن��ان واحل��ا���س��ب الآيل، 
وم��ن��اف�����س��ة اإع��������داد ال���درا����س���ات 
وال���ت�������س���ام���ي���م ل��ع��م��ل��ي��ة اإزاح������ة 

الأ�سوار الغربية للجامعة.

جامعة اإلمام
حت����ت رع����اي����ة خ������ادم احل���رم���ن 
ال�����س��ري��ف��ن امل���ل���ك ع���ب���داهلل بن 
عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل، 
نظمت جامعة الإمام حممد بن 
افتتاح  حفل  الإ���س���م��ي��ة  �سعود 
م���وؤمت���ر »ال����وح����دة ال��وط��ن��ي��ة.. 

ثوابت وقيم« .
وق��������������ال م�������ع�������ايل م����دي����ر 
بن  �سليمان  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 
اإن رع��اي��ة  اأب�����ا اخل���ي���ل  ع���ب���داهلل 
امللك  ال�سريفن  خادم احلرمن 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
ت���وؤك���د  ل���ل���م���وؤمت���ر  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ح��ر���س��ه ع��ل��ى دع���م وحت��ق��ي��ق كل 
املجتمع  ا�ستقرار  ���س��اأن��ه  م��ن  م��ا 

ال�سعودي.

البترول والمعادن
امل��ل��ك فهد  ت��وق��ع م��دي��ر جامعة 
للبرتول واملعادن رئي�ص جمل�ص 
ال��ظ��ه��ران  وادي  ���س��رك��ة  اإدارة 
للتقنية الدكتور خالد ال�سلطان 
اأك����رب  م����ن  ال�������س���رك���ة  ت���ك���ون  اأن 
الأودي��ة التقنية يف العامل اإن مل 
تكن الأكرب على الإط�ق.وقال« 
يوجد حاليا يف الوادي 20 مركز 
جم��الت  يف  متخ�س�سا  اأب��ح��اث 
ال����ط����اق����ة وت���ق���ن���ي���ة امل���ع���ل���وم���ات 
والبرتوكيماويات وعلوم الأر�ص 

والبرتول والغاز«. 
واأ����س���ار ال�����س��ل��ط��ان اإل����ى اأن 
على  تعتمد  ال�����س��رك��ة  ���س��ي��ا���س��ات 
ا���س��ت��ق��ط��اب ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة 
امل�سروع  ه��ذا  يف  للعمل  امل��وؤه��ل��ة 
ي��ك��ون  اأن  م���ن���ه  ي��ن��ت��ظ��ر  ال������ذي 
ب��ارزة يف توطن التقنية  ع�مة 
العربية  اململكة  يف  و�سناعتها 

ال�سعودية.

الجامعة اإلسالمية
التي  الندوات  ا�ستمرارا ل�سل�سلة 
ت��ع��ق��ده��ا اجل��ام��ع��ة الإ���س���م��ي��ة 
فعاليات  �سمن  امل��ن��ورة  باملدينة 
للثقافة  عا�سمة  امل��ن��ورة  املدينة 
اأئ��م��ة  ح����ول   2013 الإ����س����م���ي���ة 
امل����ذاه����ب الأرب����ع����ة واأث����ره����م يف 
ال����ف����ق����ه الإ�������س�������م������ي، ع���ق���دت 
اجل��ام��ع��ة ن����دوة ع��ل��م��ّي��ة ب��ع��ن��وان 
»الإم����������������ام م�����ال�����ك واأث��������������ره يف 
الدرا�سات الفقهية«، �سارك فيها 
معايل  العلماء  كبار  هيئة  ع�سو 
ال�سيخ الدكتور قي�ص بن حممد 
بن  عبداهلل  وال�سيخ  مبارك،  اآل 

حمفوظ بن َبّية.

جامعة سلمان
د�����س����ن م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
الدكتور  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن ب�������ن حم���م���د 
التعليمية  ال��ع��ي��ادات  العا�سمي، 
وال��ق��اع��ات ال��درا���س��ي��ة اجل��دي��دة 

بكلية طب الأ�سنان.
اأق�سام  اأربعة  الكلية  وت�سم 
ه����ي: ق�����س��م اإ�����س�����ح الأ����س���ن���ان، 
والفكن  ال��وج��ه  ج��راح��ة  وق�سم 
علوم  وق�سم  الت�سخي�ص،  وعلوم 
ال���س��ت��ع��ا���س��ة ال�����س��ن��ي��ة، وق�����س��م 

وقاية الأ�سنان.

جامعة الملك فيصل
في�سل  امل���ل���ك  ج��ام��ع��ة  ت�������س���ارك 
ل�����إف����ادة  امل���م���ل���ك���ة  يف م�������س���روع 
م���ن حل���وم ال���ه���دي والأ���س��اح��ي 
يف م��و���س��م ح��ج ه���ذا ال��ع��ام حتت 
اإ�������س������راف ال���ب���ن���ك الإ�����س�����م����ي 
للتنمية، وذلك من خ�ل فريق 
ي�سم 34 طالبا وم�سرفا اأكادمييا 
يف  املتخ�س�سن  الأ���س��ات��ذة  م��ن 

الرقابة ال�سحية على اللحوم.
وق�����ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
ال��ب��ي��ط��ري وال�����رثوة احل��ي��وان��ي��ة 
الدكتور عبداملح�سن بن عبداهلل 
النعيم اإن الكلية تفخر بامل�ساركة 
يف هذا الركن الإ�س�مي العظيم 

على مدى 24 �سنة.
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اأعوام طويلة من النتظار قررت  بعد 
وزارة التعليم العايل يف الهند، اأخريا، 
الأجنبية  اجلامعات  اأم���ام  ال��ب��اب  فتح 
ومنح  ال��ه��ن��د  يف  ل��ه��ا  ف���روع  لتاأ�سي�ص 
درجات علمية بيد اأنها قررت اأن تكون 

هذه الفروع غري ربحية. 
و����س���ت���م���ن���ح  ف��������روع اجل���ام���ع���ات 
الأج���ن���ب���ي���ة درج������ات ع��ل��م��ي��ة مب��وج��ب 
ق��رارات �سدرت موؤخرا خا�سة  حزمة 
م�سمى  حت���ت  ال���ف���روع  ت��ل��ك  بت�سغيل 
مع  بالتوافق  اجلامعية«  املنح  »رابطة 

نظام ولوائح ال�سركات. 
وم���ن ال��وا���س��ح اأن ال���ق���رار ال��ذي 
ق���رار   2013 ���س��ب��ت��م��رب   10 ي����وم  ات��خ��ذ 
ت��ن��ف��ي��ذي ل ي��ح��ت��اج اإل���ى م��واف��ق��ة من 
الربملان الذي مل يناق�ص م�سروع قرار 
اإل��ى  ال��ع��ايل  التعليم  خ��دم��ة  م����زودي 
�سنوات  م��رور ث�ث  بالرغم من  الآن 
بل وف�سل يف طرحه يف  على تقدميه، 

اجلل�سة التي اأغلقت لتوها.
و�سرح م�سوؤولو الوزارة باأن وزارة 
احل���ق���وق وال���ق���ان���ون ل زال����ت ت��در���ص 
التفا�سيل الإدارية لفتح هذه الفروع، 
و�ستعلن ذلك ر�سميا  يف �سيغة اإخطار 
ر����س���م���ي ���س��ي�����س��در ق���ري���ب���ا، ومب���ج���رد 
من  التنفيذي  الأم��ر  �سيجعل  اإع�نه 
م�سروع قرار لئحة القبول يف املعاهد 
الأج��ن��ب��ي��ة ال�����ذي ي��ب��ح��ث م��ن��ذ 2010 

»اأمرا غري ذي �سلة«. 
ويف واق�����ع الأم������ر ي��ع��د ال��ق��ب��ول 
بف�سل  اع��رتاف من احلكومة  مبنزلة 

التاميز اأو ال� QS اأو �سنغهاي العاملي.
اأن  يف  يتمثل  ال��ث��ال��ث  وال�����ش��رط 
تقدم تلك الفروع نف�ص الدورات التي 
ت�ساهي يف جودتها تلك التي تقدم يف 

اجلامعة الأم.

ميزة إدارية
ت���وج���د م���ي���زة ل��ل��ج��ام��ع��ات الأج��ن��ب��ي��ة 
اأن  يف  تتمثل  الإداري������ة  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
ل���دى  ت�����س��ع  اأن  ع��ل��ي��ه��ا  اجل����ام����ع����ات 
ال�������وزارة ودي���ع���ة ق���دره���ا 250 م��ل��ي��ون 
دولر  م��ل��ي��ون   3.9 )ح������وايل   روب���ي���ة 
اأمريكي(، بدل من 500 مليون روبية 
)7.8 مليون دولر اأمريكي( ت�ستطيع 
قيما  م��ن��ه��ا  ت�����س��ت��ق��ط��ع  اأن  ال���������وزارة  
اتنهاكات  اأية  حمددة يف حالة حدوث 

اأو خروقات.
و�ستتبع تلك الفروع دائرة رابطة 
اأن ت��ذع��ن  امل��ن��ح اجل��ام��ع��ي��ة، وع��ل��ي��ه��ا 
لأحكامها ولوائحها. ويعتقد اخلرباء 
ن��ظ��را لأن اجل��ام��ع��ة تو�سع حتت  اأن���ه 
ط��ائ��ل��ة ه���ذا ال��ن��ظ��ام ف����اإن اجل��ام��ع��ات 
�ستنعم ببع�ص املرونة حول التحفظات 
اأو نظام املحا�س�سة التي اأقرتها بع�ص 
بع�ص  بخ�سو�ص  والأحكام  القوانين 
الجتماعية يف  اأو  العرقية  اجلماعات 
ال�سائدة يف تعين  اأو الأع��راف  الب�د 

الأ�ساتذة مبا فيها الرواتب.

المصلحة للجميع
احتاد  يف  العايل  التعليم  رئي�سة  ت��رى 
ال�سناعات الهندية، »�ساليني �ساروما« 
اأنه يوجد اهتمام كبري بقطاع التعليم 
مو�سوع  اأن  وت���وؤك���د  ب��ال��ه��ن��د،  ال��ع��ايل 

حم��اولت��ه��ا ن��ظ��را ل��ع��دم ق��درت��ه��ا على 
�سحذ دعم املعار�سة للفكرة ذاتها.

اأجنبية  جامعة  اأي  ف���اإن  وحاليا 
اأن  ي��ج��ب  ال��ه��ن��د  ت��ع��م��ل يف  اأن  ت���ري���د 
حملي  تعليمية  خدمة  مبزود  ترتبط 
لن  ث��م  وم���ن  معينة،  دورات  ل��ت��ق��دمي 
ال��دورات �سادرة بدرجة علمية  تعترب 

اأجنبية. 
وال�����ف�����رق ال���وح���ي���د ب����ن الأم������ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال�������س���ادر وم�������س���روع ق���رار 
الأجنبي  التعليمية  اخلدمات  مزودي 
- وال��ذي �سريف�ص على الأرج��ح - اأن 
علمية  درج������ات  ���س��ت��م��ن��ح  اجل���ام���ع���ات 
الهندية  اجلامعات  متنحه  ما  تعادل 
ف��روع  ذل���ك �ستمنح  ب���دل م��ن  اأن���ه  اإل 
اجل��ام��ع��ات الأج��ن��ب��ي��ة درج����ات علمية 
اأج��ن��ب��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال���ذي���ن ع��ل��ي��ه��م اأن 
تكملة  اأرادوا  اإذا  �سهاداتهم  ي��ع��ادل��وا 
على  احل�����س��ول  اأو  الهند  ال��درا���س��ة يف 

وظيفة حكومية. 

الشروط والقيود
مب��وج��ب ال��ق��وان��ي��ن اجل���دي���دة، التي 
ت�����س��ع احل��ك��وم��ة ال��ل��م�����س��ات الأخ����رية 
الأجنبية  للموؤ�س�سات  �سي�سمح  عليها، 
بتاأ�سي�ص فروع لها اإذا كان م�سى على 
اأكرث من 20 عاما وم�سجلة  تاأ�سي�سها 
بذلك  املعنية  اجل��ه��ات  يف  بلدانها  يف 
اعتماد دويل م�سهور،  اأو حا�سلة على 

وذلك هو ال�شرط الأول.
اأن  يتمثل يف  ال���ث���اين   وال�����ش��رط 
تكون  اأن  يجب  التعليمية   املوؤ�س�سة 
الت�سنيف  يف   400 ال����  امل���راك���ز  ���س��م��ن 
ت�سنيف  ����س���واء  ل��ل��ج��ام��ع��ات  ال���ع���امل���ي 

بقلم: آليا ميشرا
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

عدم حتقيق اأرباح اأمر غري مقلق ولن 
يعيق املوؤ�س�سات الأجنبية ال�سادقة يف 
يف  لها  ف��روع  بتاأ�سي�ص  وفعلها  قولها 
الطلبة  اأف�سل  على  واحل�سول  الهند 
ب�  �سي�ستثمرون  لأن��ه��م  والأ���س��ات��ذة 
ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات  ال���ف���رع ويف  ري����ب يف 
ال��ت��دري�����ص ط����وال الأع������وام امل��ا���س��ي��ة، 
المر الذي ي�سب يف �سالح الطرفن.

و�سددت »�ساروما« على اأن افتتاح 
يختلف  ل��ل��ج��ام��ع��ات  اأج��ن��ب��ي��ة  ف�����روع 
يف ج���وه���ره  مت��ام��ا ع���ن ق�����س��ي��ة فتح 
ف����روع لأ����س���واق ال��ت��ج��زئ��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 
ال�����س��وق ال��ه��ن��دي، الأم����ر ال����ذي طاملا 
ع���ار����س���ت���ه الأح���������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 
ال��ه��ن��د، يف ال���وق���ت ال����ذي رح��ب��ت فيه 
طوال  »اأن��ه  موؤكدًة  الفروع  تلك  بفتح 
من  ال��ع��دي��د  مكنت  ال�سابقة  الأع����وام 
تاأ�سي�ص  م��ن  امل�ستثمرين  ال���ولي���ات 
اإط��ار قانوين  موؤ�س�سات تعليم عال يف 
�سيجعل  ال��ولي��ات، مم��ا  ل��دى  معتمد 
�سيفتح  لأن��ه  �سعادة  اأك��رث  امل�ستثمرين 
بكر  خ�سب  جم��ال  يف  ال�ستثمار  ب��اب 

مل ي�ستثمر فيه من قبل قط.
اأيده رئي�ص موؤ�س�سة  الأمر  نف�ص 
واملدير  التعليمية   »جلوبال مانيبال« 
التعليمية   Infosys ملوؤ�س�سة  ال�سابق 
القرار  اأن  مو�سحا  ب��اي«  »مهاندرا�ص 
���س��ي��ج��ع��ل اجل����ام����ع����ات ال���ع���امل���ي���ة ذات 
الهند  اإل���ى  ت��دخ��ل  امل��رم��وق��ة  ال�سمعة 

باأريحية تامة.
 واأ������س�����اف يف م���ع���ر����ص ح��دي��ث��ه 
عاليا  تعليما  �سيتلقون  ال��ط���ب  »اإن 
م�سقة  يتكبدوا  اأن  دون  م��ن  متقدما 
التناف�ص  من  و�سيزيد  الب�د  مغادرة 

واجلامعات  ال��ف��روع  تلك  بن  املتوقع 
ال����وط����ن����ي����ة،  و����س���ي���ط���رح م����زي����د م��ن 
اأم���ام الطلبة ال��راغ��ب��ن يف   اخل��ي��ارات 

تعليم نافع متقدم«.

رأى الطلبة
ع���رب ال��ط��ل��ب��ة ع���ن ت��ف��اوؤل��ه��م امل�����س��وب 
باحلذر جتاه  افتتاح فروع للجامعات 
�سعوبات  يواجه  الهندي  ال�سعب  لأن 
ت��ت��م��ث��ل يف ان��خ��ف��ا���ص ق��ي��م��ة ال��روب��ي��ة 
وال�������س���ع���وب���ات امل���ت���ن���ام���ي���ة يف ت��وف��ري 
�سعوبة  عن  ناهيك  للتعليم   قرو�ص 
للعديد من  ت��اأ���س��رية  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
الدرا�سة،  بعد  العمل  ولوائح  البلدان 
وم���ن ث��م �ستكون ه���ذه ف��ر���س��ة رائ��ع��ة 
للح�سول على تعليم ذي جودة عالية 

داخل حدود الوطن.
اأن�������س���اري«، طالبة  ت��ق��ول »زوي����ا 
املاج�ستري يف جامعة مي� ال�س�مية 
يف نيو دلهي، »ل�ست متاأكدًة متاماً من 
اللب�ب  ج��ام��ع��ات  اإح���دى  �ستاأتي  اأن 
الأم��ريك��ي��ة امل�����س��ه��ورة اإل���ى ه��ن��ا اأم ل، 
ولكن بالنظر اإلى اأن بع�ص املوؤ�س�سات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���ك���ب���رية �����س����وف ت���اأت���ي 
فاإن هذا  الهند  لها يف  لتاأ�سي�ص فروع 
قطاع  يف  نوعية  نقلة  �سيحدث  الأم��ر 

التعليم العايل.
اخل���ط���وة  ه�����ذه  اأن  واأ�����س����اف����ت   
اجل���ودة  ذا  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  �ستجعل 
ال��ط��ل��ب��ة  اأك�����رث رخ�����س��ا لأن  ال��ع��ال��ي��ة 
ال��ق��ادري��ن على دف��ع ر���س��وم اجلامعات 
الأج��ن��ب��ي��ة ال���ك���ربى خ����ارج ال���ب����د اأو 
القادرين على احل�سول على قرو�ص 
ال��درا���س��ة  يف  �سي�ستمرون  م�����س��رف��ي��ة 

باخلارج، مما �سيوفر الفر�ص الذهبية 
احل�سول  يف  الراغبن  الطلبة  لآلف 
على تعليم اأجنبي عال اجلودة  داخل 

الب�د. 

سوق واعد
تعد  الهند  ف���اإن  �سابقا،  ا�سلفنا  كما 
اجلامعات  اأم���ام  ك��ب��ريا  واع���دا  �سوقا 
الأج��ن��ب��ي��ة لأن���ه���ا  ت��اأت��ي ك��ث��اين اأك��رب 
بعد  ال�سكان  ع��دد  حيث  م��ن  البلدان 
والبحث  ال��ت��وظ��ي��ف  وتكلفة  ال�����س��ن 
الهند  وت��ع��د  ل��ل��غ��اي��ة.  رخي�سة  فيها 
ح��ب��ل��ى ب��ف��ر���ص ذه��ب��ي��ة لأن���ه���ا ت��ق��دم 
ا�ست�سارية  وخدمات  تنفيذية  برامج 

لل�سركات الهندية. 
اأم���������ا ب���ال���ن�������س���ب���ة ل���ل���ه���ن���د ف�����اإن 
اجل����ام����ع����ات ت���ع���د زي���������ادة م���ب���ا����س���رة 

ل��ستثمار الأجنبي على اأرا�سيها.
تنمية  وزارة  يف  م�����س��وؤول  واأك����د 
على  جامعة   20 اأن  الب�سرية  امل���وارد 
الأق�����ل اأب�����دت رغ��ب��ت��ه��ا يف ف��ت��ح ف���روع 
منها:  ال�سوق،  لدخول  الهند  يف  لها 
»دووك«  م���ث���ل  اأم���ريك���ي���ة  ج���ام���ع���ات 
و »م���ع���ه���د ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة« 
و »ف��ريج��ي��ن��ا ت����ك« ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى  

جامعات اأ�سرتالية وكندية. 
الوقت  ف��اإن  �سبق  مم��ا  وبالرغم 
فعل  رد  على  للتعرف  مبكرا  زال  ل 
اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية جتاه 
ال�شروط التي و�شعتها الهند لدخول 
اأي م��دى  واإل������ى  ال���ه���ن���دي،  ال�������س���وق 
ومرنة  �سل�سة  البريوقراطية  �ستكون 
الأج��ان��ب  امل�ستمثمرين  دخ���ول  اأم���ام 

لأرا�سيها.

الهند: افتتاح فروع للجامعات العالمية.. قريبا
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حول العالم

لندن،  يف  اأخ���ريا  ن�سر  تقرير  يف 
يرتكز على درا�سة اأجريت على 16 
تبن  حديثا  متخرج  طالب  األ��ف 
باختيارهم  �سعداء  اأن 85% منهم 
للجامعة، وتبن يف درا�سة اأخرى، 
حيث  م��ن  الأف�سل  ه��ي  لندن  اأن 

تعليم مادة العلوم ال�سيا�سية. 
ال���ت���ع���ل���ي���م، ������س�����وؤال ي��ف��ر���ص 
ن��ف�����س��ه، واجل�����واب ي��ت��ع��دى �سيت 
فقد  ال���م��ع.  وا�سمها  اجل��ام��ع��ة 
تكون جامعتا كمربدج واأك�سفورد 
العامل  يف  اجل��ام��ع��ات  اأف�سل  م��ن 
ولكنها ل تنا�سب الط�ب الذين 
ل���دي���ه���م ت����وج����ه����ات ري���ا����س���ي���ة.. 
يف ح���ن ت��ن��ا���س��ب ه�����وؤلء ال��ذي��ن 
وم��ادة  والإب�����داع  بالفن  يهتمون 

تاريخ الفن. 
اأك���رث  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  يف  وورد 
�سملهم  الذين  الط�ب  رب��ع  من 
لو قاموا  ال��راأي متنوا  ا�ستط�ع 
التي  اجلامعة  عن  اأف�سل  ببحث 
وتوجهاتهم  متطلباتهم  تنا�سب 
ال���درا����س���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة، وت��ب��ن 
 10 ك������ل  ب������ن  م������ن  واح�����������دا  اأن 
اختيارهم  على  ي��ن��دم��ون  ط���ب 
جل��ام��ع��ت��ه��م، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى اأن 
يندمون على  الط�ب  11 % من 
اخ���ت���ي���ار امل������واد ال���درا����س���ي���ة ال��ت��ي 

انتقوها. 
ويف درا�سة منف�سلة، تبن اأن 
اأف�سل 20 جامعة  اأ�سل  �ستة من 
املتحدة،  اململكة  العامل هي يف  يف 
ومت اختيار جامعة كينغز كوليدج 
وجامعة اإدنربه من بن اأف�سل 20 
جامعة، يف حن اختريت جامعات 
كمربدج و »يو �سي اإل« واإمبرييال 
بن  من  واأك�سفورد  لندن  كولدج 

اأف�سل 10 جامعات يف العامل. 
اأف�������������������س���������ل ج��������ام��������ع��������ة يف 
ب��ري��ط��ان��ي��ا وب��ح�����س��ب ال���درا����س���ة 
 QS World ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سنوية 
 ،University Rankings 2013
ال��ت��ي ن�����س��رت الأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي، 
جاءت  التي  كمربدج  جامعة  هي 
ال��ث��ال��ث��ة ع��امل��ي��ا بعد  امل���رت���ب���ة  يف 
معهدي ما�سات�سو�سيت�ص للتقنية 
العاملي(،  الرتتيب  ت�سدر  )الذي 
ال��ث��ان��ي��ة  امل���رت���ب���ة  وه����ارف����رد )يف 
ع����امل����ي����ا(؛ وك����ه���م���ا اأم����ريك����ي. 
اأف�������س���ل 20  ت�����س��م��ل لئ���ح���ة  ومل 
ث�ثة  على  اإل  العامل  يف  جامعة 
اأمريكية  م��راك��ز جل��ام��ع��ات غ��ري 
ج��ام��ع��ت��ا  وه�����ي  ب���ري���ط���ان���ي���ة،  اأو 
زي�����ورخ ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، واإي���ك���ول 
ل��وزان  دو  ف��ي��دي��رال  بوليتكنيك 
ال���  امل��رك��زي��ن  يف  ال�سوي�سريتن، 
12 وال�19 على الرتتيب، وجامعة 
تورونتو الكندية يف املرتبة ال� 18. 
يجب  اأخ��رى  م�ساألة  وهناك 
ال��ت��ن��ب��ه اإل��ي��ه��ا ع��ن��د ال��ب��ح��ث عن 
ج���ام���ع���ة م��ن��ا���س��ب��ة، وه�����ي ن�����س��ب��ة 
ال������ط�������ب ال������ذي������ن ي���ح�������س���ل���ون 
ع���ل���ى وظ���ي���ف���ة ب���ع���د ت��خ��رج��ه��م، 
ح��ي��ث ت��رب��ع��ت ج��ام��ع��ت��ا ك��م��ربدج 

دراسة: 10% من البريطانيين
نادمون على خياراتهم الجامعية 

على  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  واأك�������س���ف���ورد 
ع��ر���ص اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة التي 
ي����ج����د ط�����ب����ه����ا وظ����ي����ف����ة ب��ع��د 
اجلامعة  ا���س��م  اأن  ك��م��ا  ال��ت��خ��رج، 
الطالب  ح��ي��اة  ت�سهيل  يف  ي�سهم 
ع��ن��دم��ا ي��ب��ح��ث ع��ن وظ��ي��ف��ة، ول 
من  املذكورتان  اجلامعتان  ت��زال 
الربيطانية  اجلامعات  اأكرث  بن 
انبهار  ت�ستقطب  تزال  ول  �سهرة 
دم��اء  توظيف  عند  العمل  اأرب���اب 
ج���دي���دة م��ت��خ��رج��ة ح��دي��ث��ا من 

اجلامعات. 
امل����ن����اف���������س����ة ب������ن ج���ام���ع���ات 
الأمريكية  واجلامعات  بريطانيا 
طالت  بعدما  خ�سو�سا  �سديدة، 
الكثري  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اجل��ام��ع��ات يف 
م����ن الن����ت����ق����ادات ف��ي��م��ا ي��خ�����ص 
اأ�سعارها املرتفعة، ولكن ويف نف�ص 
الأزم��ة على  الوقت �ساعدت هذه 
فيها  التعليمية  الربامج  حت�سن 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال���س��ت��ث��م��ار 
التعليمي  ال��ق��ط��اع  يف  احل��ك��وم��ي 
املطلوب،  بامل�ستوى  لي�ص  العايل 
وه���ذا م��ا يجعل ع���دد اجل��ام��ع��ات 
يتعدى  امل��ق��دم��ة  يف  الأم���ريك���ي���ة 

عدد اجلامعات يف بريطانيا. 
فالتخ�س�ص  ذك���رن���ا،  وك���م���ا 
ي��ح��ك��م ع��ل��ى ال���ط���ال���ب اجل��ام��ع��ة 
بها،  الل��ت��ح��اق  عليه  يجب  ال��ت��ي 
جامعة  ت��ع��د  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى 
ب������ورمن������وث وج����ام����ع����ة ال���ف���ن���ون 
يف ل���ن���دن م���ن اأف�������س���ل ج��ام��ع��ات 
ال��ف��ن��ون يف امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، يف 
حن اأن جامعة لفبورو تعد من 
بريطانيا  يف  اجل��ام��ع��ات  اأف�����س��ل 
امل���ت���خ�������س�������س���ة ب���ال���ري���ا����س���ي���ات، 
وباث  دارام  جامعات  اإل��ى  اإ�سافة 

وبريمينغهام. 
وب����ال����ن���������س����ب����ة ل�������س���ي���ا����س���ي���ي 
اأوف  ب�»�سكول  فين�سح  امل�ستقبل، 
�ستاديز«،  اأفريكان  اإن��د  اأورينتال 
وجامعة لندن ل�قت�ساد والعلوم 
ال�سيا�سية، وجامعات غولد�سميث 
وي��ون��ي��ف��ر���س��ي��ت��ي ك����ول����دج ل��ن��دن 
اأن  اإل��ى  بالإ�سافة  اإل(،  �سي  )ي��و 
ج��ام��ع��ت��ي ك���م���ربدج واأك�������س���ف���ورد 
ال�سيا�سية  للعلوم  الأف�����س��ل  هما 

والفنون. 
����س���ل���ة،  ذي  ت�����ق�����ري�����ر  ويف 
ن�����س��رت��ه ال�����س��ح��ف ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
الأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي و����س���ارك فيه 
ع���دد م���ن ال���ط����ب م���ن خمتلف 
تبن  امل��ت��ح��دة،  اململكة  ج��ام��ع��ات 
ال��واق��ع��ة يف �سمال  اأن اجل��ام��ع��ات 
ب���ري���ط���ان���ي���ا ه����ي الأف���������س����ل م��ن 
ح���ي���ث ت�����اأم�����ن اأك��������رب ق������در م��ن 
ال��ت�����س��ل��ي��ة واحل����ي����اة ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
للط�ب، نظرا لتوافر الن�ساطات 
ال���ط����ب���ي���ة وامل���ق���اه���ي اخل��ا���س��ة 
اجلامعات:  تلك  ب��ن  وم��ن  بهم. 
وليفربول  ومان�س�سرت  نيوكا�سل 
وليفربول جون مورز ونورثابريا 
وغ��سكو  و�سرتاثك�يد  ول��ي��دز 

وكاليدونيان.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

حول الجامعة

آفاق: خاص

ت����وؤك����د اإح�������س���ائ���ي���ة ال���������س����وؤون ال�����س��ح��ي��ة 
ع��ل��ي��ه��ا  ح�����س��ل��ت  ع�سري التي  مب��ن��ط��ق��ة 
يف  حكومي  م�ست�سفى   27 وج��ود  »اآف����اق«، 
املنطقة، يتوافر فيها 2828 �سريرا ب�سكل 

اإجمايل.
وب������ّن م���دي���ر ال���������س����وؤون ال�����س��ح��ي��ة 
�سليمان  ب��ن  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  باملنطقة 
على  ت��ع��م��ل  م�ست�سفى   27 اأن  احل��ف��ظ��ي 
ت���ق���دمي  اخل�����دم�����ات ال���ع����ج���ي���ة وه����ي: 
�سريرا(،   450( املركزي  ع�سري  م�ست�سفى 
 358( ببي�سة  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  م�ست�سفى 
�سريرا(، م�ست�سفى اأبها للولدة والأطفال 
واخل��م��ي�����ص ل����ل����ولدة والأط�����ف�����ال  )200 
حمايل  م�ست�سفى  م��ن��ه��م��ا(،  ل��ك��ل  ���س��ري��ر 
اخلمي�ص  م�ست�سفى  �سريرا(،   170( العام 
هناك  اأن  مو�سحا  ���س��ري��را(،   150( ال��ع��ام 
وه��ي:  �سرير،   100 فئة  م��ن  م�ست�سفيات 
ال�سحة النف�سية باأبها، النقاهة وال�سحة 

�سراة  اجلنوب،  ظهران  ببي�سة،  النف�سية 
ع��ب��ي��دة، امل����ج����اردة، ت��ث��ل��ي��ث، رج�����ال اأمل����ع، 
اأخ��رى من  واأن هناك  بلل�سمر،  النما�ص، 
ال��ربك،  الفر�سة،  وه��ي:  �سريرا،   50 فئة 
اأح���د رف��ي��دة،  امل�����س��ة،  القحمة، احل��رج��ة، 
ترج تباله، �سبت العليا، الب�ساير، بللحمر، 

تنومة.
اأن الإجن���ازات  اإل��ى  واأ���س��ار احلفظي 
�سملت:  امل�ست�سفيات،  ب��ه��ذه  مت��ت  ال��ت��ي 
للولدة  اأب��ه��ا  م�ست�سفيي  م��ن  ك��ل  انتقال 
ل��ل��ولدة والأط��ف��ال  والأط��ف��ال واخلمي�ص 
 200 وب�سعة  اجل��دي��دي��ن   مقريهما  اإل���ى 

�سرير لكل منها.
وكذلك افتتاح ق�سم العناية املركزة 
اجل����دي����د مب�����س��ت�����س��ف��ى ع�����س��ري امل���رك���زي 
الطوارئ  ق�سم  وافتتاح  �سريرا،   27 ب�سعة 
جتديده  بعد  امل��رك��زي  ع�سري  مب�ست�سفى 
مت  كما  امل��ع��اي��ر،  م��ع  ليتما�شى  وتهيئته 
تطوير ق�سم التعقيم املركزي مب�ست�سفى 
رجال اأملع ليواكب معايري اجلودة، اإ�سافة 

»آفاق« تطرق باب العناية بمرضى المنطقة
إمكانات عسير الصحية:

27 مستشفى تضم 2828 سريرا
اإل���ى ب���دء ال��ع��م��ل يف ط���رح م�����س��روع مركز 
ب�� 50 عيادة وتكلفة بلغت  الأ�سنان ببي�سة 

70 مليون ريال.
ا�ستكمال  اأي�����س��ا،  الإجن������ازات  وم���ن 
م�ست�سفى  يف  اجل���دي���د  ال���ط���وارئ  م��ب��ن��ى 
امل������ج������اردة ال�������ذي ي����ه����دف اإل�������ى ت��و���س��ع��ة 
بامل�ست�سفى  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  وت��ط��وي��ر 
تفعيل  واأي�سا  النتهاء،  و�سك  على  وه��و 
مب�ست�سفى  الت�������س���ايل  ال���ط���ب  ب��رن��ام��ج 
م�ست�سفى  مع  بالتوا�سل  العام  النما�ص 
امل���ل���ك ف��ي�����س��ل ال��ت��خ�����س�����س��ي، وت��و���س��ع��ة 
ال��ع��ام،  ال��ن��م��ا���ص  مب�ست�سفى  ال����دم  ب��ن��ك 
الأ�سعة اخلا�ص  ق�سم  تو�سعة  اإلى  اإ�سافة 
مب�ست�سفى  املغناطي�سي  ال��رن��ن  ب��ج��ه��از 
املناظري  ق�سم  وا�ستحداث  العام،  حمايل 
مب�����س��ت�����س��ف��ى حم����اي����ل ال�����ع�����ام، م�����س��ي��ف��ا 
الآن،  ح��ت��ى  عملية   )51( اإج�����راء  مت  اأن���ه 
اجل��دي��د  امل��ب��ن��ى  وت�سغيل  اف��ت��ت��اح  ملحقا 
)اإداري  ال����ع����ام  ال������ربك  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف 
احلال  هو  كما  بالإجنازات  وم�ستودعات( 

بالن�سبة مل�ست�سفى الربك وتزويده بجهاز 
اأ�سعة مقطعية ليغطي ك� من م�ست�سفى 

الربك والقحمة(. 
ومن اإجنازات املرحلة اأي�سا، تطوير 
مب�ست�سفى  التغذية  وق�سم  ال��ع��زل  غ��رف 
جراحة  ق�سم  وت��ط��وي��ر  ال��ع��ام،  اخلمي�ص 
ال����ي����وم ال����واح����د مب�����س��ت�����س��ف��ى اخل��م��ي�����ص 
اإلى 65% من  الن�سبة  العام، حيث و�سلت 
وبنك  امل��خ��ت��رب  ق�سم  وت��و���س��ع��ة  احل����الت، 
وك��ذل��ك  رف���ي���دة،  اأح����د  مب�ست�سفى  ال����دم 
الطبية  ل���ل���غ���ازات  م��وق��ع خ��ا���ص  اإن�������س���اء 
ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى، واإح������ل ���س��ب��ك��ات ال���غ���ازات 

الطبية مب�ست�سفى ظهران اجلنوب.

الصحة العامة
اأنها  احلفظي  اأك��د  العامة،  ال�سحة  وعن 
ت��ق��دم اخل���دم���ات ال��وق��ائ��ي��ة وال��ع���ج��ي��ة 
�سبكة  خ�ل  من  والتاأهيلية  والتعزيزية 
من مراكز الرعاية الأولية البالغ عددها 
جميع  يف  م��ن��ت�����س��رة  �سحية  م��راك��ز   303
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حول الجامعة
اأنحاء املنطقة.  وقال« لقد حققت ال�سحة 
العامة العديد من الإجنازات منها، اإن�ساء 
وجتهيز مراكز حكومية بدل من املراكز 
�سحيا  مركزا   40 وا�ستحداث  امل�ستاأجرة، 
املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  خ�ل  جديدا 
وال��ت��دري��ب  الأ����س���رة  اإدارة  ط��ب  واإن�����س��اء 
والبحث العلمي، وتطوير القوى العاملة 
ل��ت�����س��رف ع��ل��ى ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا لطب 
الأ�سرة )الزمالة ال�سعودية لطب الأ�سرة 
العلمي  والبحث  وال��ت��دري��ب  وال��دب��ل��وم(، 
باملنطقة، وكذلك تطوير القوى العاملة 
وت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام ال���ق���ط���اع���ات ال�����س��ح��ي��ة 
لتحقيق  امل�ست�سفيات  اإدارة  عن  املنف�سلة 
الإداري��ة  واملرونة  ال�مركزية  مزيد من 

والإ�سراف الإدارى والفني«.
وف��ي��م��ا ي��خ�����ص رع���اي���ة الأم����را�����ص 
امل����راك����ز بح�سر  »ق���ام���ت  ق����ال  امل���زم���ن���ة، 
م��ر���س��ى ال�����س��ك��ري و���س��غ��ط ال���دم املرتفع 
ومر�شى الربو، وتابعت هذه احلالت ومت  
ح�سب  امل�ست�سفى  اأخ�سائي  اإل��ى  حتويلها 
اإذ  ل��ه��ذه احل���الت،  املتابعة  ب��روت��وك��ولت 
حالت  ح�سب  للمجتمع  العام  امل�سح  يتم 
اخل����ط����ورة  ل��ت�����س��خ��ي�����ص احل�������الت غ��ري 

املكت�سفة من الأمرا�ص املزمنة«.
 واأبان اأنه مت اأي�شا ت�شغيل  24 عيادة 
الأ���س��رة  ط��ب  مب��راك��ز  وتدريبية  خدمية 
طب  اأ���س��ا���س��ي��ات  دورة  وتنفيذ  باملنطقة، 
املراكز ال�سحية، واإ�سدار  الأ�سرة لأطباء 
اأدلة اإر�سادية للعمل بها باملراكز ال�سحية 
احل����ادة،  التنف�سية  ب���الأم���را����ص  خ��ا���س��ة 
واأم����را�����ص اجل���ه���از ال��ه�����س��م��ي ال�����س��ائ��ع��ة، 
ال�سحة،  وتعزيز  وال�سغط،  وال�����س��ك��ري، 
وم��ك��اف��ح��ة الأم����را�����ص امل��ع��دي��ة ون���واق���ل 

املر�ص.

تعزيز الصحة
واأه��داف��ه،  ال�سحة  تعزيز  جمل�ص  وع��ن 
قال احلفظي »اإن جمل�ص تعزيز ال�سحة 
ال��ع��ام��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ال����ذي ي��راأ���س��ه اأم���ري 
الأم��ري  امللكي   ال�سمو  �ساحب  املنطقة 
يهدف  عبدالعزيز  بن  في�سل بن خالد 
لتمكن  ال�����س��راك��ة  م��ف��ه��وم  تطبيق  اإل���ى 
�سحتهم  يف  حتكمهم  زي���ادة  م��ن  النا�ص 
وحت�����س��ي��ن��ه��ا واحل�����ف�����اظ ع���ل���ى ال��و���س��ع 
ال�������س���ح���ي ال����ق����ائ����م، وذل������ك م����ن خ����ل 
ال��دي��ن��ي��ة  امل���ج���الت  كافة   يف  امل�����س��ارك��ة 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة 
والإع����م���ي���ة والق��ت�����س��ادي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
لتعزيز �سحة الأفراد والأ�سر واملجتمع، 
ال�سحية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  اإن   ح��ي��ث 
امل���راف���ق  ي��ت��م م���ن  خ�����ل  اأن  ل مي��ك��ن 
ال�سحية فقط، بل يتطلب ذلك امل�ساركة 
املجتمعية  ال�سراكة   وت��ت��م  املجتمعية، 
يف  اخلا�ص  والقطاع  احلكومي  للقطاع 

هذا اجلزء العزيز من الوطن«.

الطب المنزلي
ال��ط��ب  اإدارة  ع���ل���ى  احل���ف���ظ���ي  وع�������رج 
امل��ن��زيل ق��ائ��� »كانت  ب��داي��ة ال��ربن��ام��ج 
اإدارة  تاأ�شي�ض  يف 1430/4/3ه����، حيث مت 
توجيهات  على  بناء  للربنامج  اإ�سرافية 
ال�زمة  املهام  بكافة  لت�سطلع  ال���وزارة 
ل���إ���س��راف ول��ت��ط��وي��ر ال��ربن��ام��ج، حيث 
حت���ق���ق ل���ل���ربن���ام���ج اإجن������������ازات م��ن��ه��ا: 
ال�سحية يف  ال�سوؤون  ا�ستحداث مديرية 
مقر منا�سب لإدارة الربنامج، ما زودها 
املطلوبة  والتجهيزات  ال�زمة  بالكوادر 
ال���وزارة  توجيه  وتفعيل  العمل،  لنجاح 
خل��دم��ة امل��ر���س��ى حت��ت ���س��ع��ار )امل��ري�����ص 

اأول(.
وحت��ق��ي��ق��ا ل���ذل���ك، ف��ق��د مت ال��ب��دء 
اخلدمة  يف  والتو�سع  الربنامج  بتنفيذ 
ل���ت���ل���ب���ي���ة ط���ل���ب���ات امل����ر�����س����ى مب��خ��ت��ل��ف 
حم��اف��ظ��ات ع�����س��ري وم���واك���ب���ة ت��ط��ل��ع��ات 
ال��������وزارة ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ة ل��ل��م��ري�����ص 

وم�ساعدته قدر الإمكان.

ال��ع��دد احل���ايل ل�أق�سام  ب��ل��غ  وق���د 
مب�����س��ت�����س��ف��ي��ات م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ق���راب���ة 
20 ق�����ش��م��ا، ومت ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون 
اخلريية  املوؤ�س�سة  رئي�سة  م��ع  م�سرتك 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة امل��ن��زل��ي��ة 
عادلة  الأم���رية  �سمو  الغربية  باملنطقة 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  بنت 
وذلك لتقدمي الإ�سهام يف دعم الربنامج 
عمل  واآل��ي��ة  �سيا�سات  ح�سب  وت��ط��وي��ره 
التعاون  لتفعيل  املنزيل  الطب  برنامج 
م���ع اجل��م��ع��ي��ات وامل���وؤ����س�������س���ات اخل��ريي��ة 
ل�����س��رع��ة ت��ط��وي��ر ال��ربن��ام��ج، ب��الإ���س��اف��ة 
اإل�������ى اأن�������ه مت الت�����ف�����اق م����ع امل��وؤ���ش�����ش��ة 
املنزيل  للطب  رئي�سي  م��رك��ز  لتاأ�سي�ص 
مبنطقة ع�سري لتطوير الكوادر العاملة 
ب���ال���ربن���ام���ج ب���ال���ق���ط���اع اجل���ن���وب���ي م��ن 
جنران،  الباحة،  بي�سة،  )ع�سري،  اململكة 
ج��ازان( وذلك لتح�سن جودة اخلدمات 

املقدمة للمر�سى وتقدمي الدعم الطبي 
الجتماعي لهم«.

 وتابع »ت�سدرت اإدارة الطب املنزيل 
ب�سحة ع�����س��ري ب��ق��ي��ة م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة يف 
املر�سى  وع��دد  الربنامج  تطبيق  فعالية 
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن اخل����دم����ة م����ن واق����ع 
ال�سحة،  ب���وزارة  الر�سمية  الإح�سائيات 
ك���م���ا ب���ل���غ ال����ع����دد ال���رتاك���م���ي ل��ل��م��ر���س��ى 
من  وامل�ستفيدين  بالربنامج  امل�سجلن 
ب��ي��ن��م��ا و���س��ل  خ��دم��ات��ه، 3624 م��ري�����س��ا، 
العدد الرتاكمي للزيارات املنزلية للفرق 

الطبية امليدانية، 21911 زيارة منزلية.
تاأمن  الذين مت  املر�شى  عدد  وبلغ 
اأج���ه���زة وم�����س��ت��ل��زم��ات ط��ب��ي��ة ل��ه��م، 632 
�سريرا كهربائيا  مري�سا وفرت لهم 312 
ك��ر���س��ي��ا  و187  ه���وائ���ي���ة  م���رت���ب���ة  و358 
جهاز  و84   حمام  كرا�سي  و105  متحركا 
توليد  اأك�سجن و141 جهاز �سغط و112 

اأجهزة  و70 من  �سكر مع ملحقاته  جهاز 
و16 جهاز  بالدم  الأك�سجن  ن�سبة  قيا�ص 
قيا�ص �سفط بلغم، و38 من اأجهزة قيا�ص 
اأك�����س��ج��ن مع  ا���س��ط��وان��ة  احل������رارة  و26 

منظم و13 جهاز نيوبوليزر«. 
واأ�ساف يف ذات ال�سدد »جميع هذه 
الحتياجات مت توفرها من قبل الإدارة 
ب�����وزارة ال�سحة  امل��ن��زيل  ل��ل��ط��ب  ال��ع��ام��ة 
ال�����س��ح��ي��ة مبنطقة  ال�������س���وؤون  وم��دي��ري��ة 
من  وك��ذل��ك  ال��ط��ب��ي(  ع�سري )التموين 
املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية املتعاونة«.

التدريب
وعن جمال التدريب، قال مدير ال�سوؤون 
 43 »اأق��ي��م��ت   ع�����س��ري،  مبنطقة  ال�سحية 
العاملة  الطبية  ل��ل��ك��وادر  تدريبية  دورة 
العامة  الإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  باملنطقة 
للطب امل��ن��زيل ب����وزارة ال�����ش��ح��ة، ك��م��ا مت 

التخ�س�سات  خمتلف  م��ن   102 ت��دري��ب 
الطبية العاملة يف الربنامج«.

إدارة األسرة
ب�سحة  الأ�����س����رة  اإدارة  ب��رن��ام��ج  وح�����ول 
ع�����س��ري، ق���ال »ال��ربن��ام��ج ي��ه��دف لتوفري 
ي�����س��ر و�سهولة  ب��ك��ل  ل��ل��م��ري�����ص  ال�����س��ري��ر 
ال����ط����ارئ����ة وال���روت���ي���ن���ي���ة،  يف احل���������الت 
وال����س���ت���خ���دام الأم���ث���ل ل��ل��م��وارد امل��ت��اح��ة 
مب���ا ي�����س��م��ن ف��ع��ال��ي��ة وك���ف���اءة ا���س��ت��خ��دام 
ل�ستقبال  الأم���ث���ل  والتن�سيق  ال�����س��ري��ر، 
معدل  لت�سريع  املر�سية  احلالت  واإحالة 
املري�ص  اإق��ام��ة  وم���دة  لل�سرير  ال����دوران 
اأ�سهم  وقد  العاملية،  املعايري  مع  تتنا�سب 
الأ���س��رة  اإدارة  ب��رن��ام��ج  ح�����س��ول  ذل���ك يف 
التميز، وح�سول  ب�سحة ع�سري على درع 
املركزي  ع�سري  مب�ست�سفى  الأ���س��رة  اإدارة 
1431ه���،  لعام  ومتيز  تقدير  �سهادة  على 

مب�ست�سفى  الواحد  اليوم  جراحة  وق�سم 
لعام  وت��ق��دي��ر  �سكر  ���س��ه��ادة  على  حم��اي��ل 
1431ه����������، وح�������س���ول م�����س��ت�����س��ف��ى ع�����س��ري 
الأداء  يف  ت���ف���وق  ����س���ه���ادة  ع��ل��ى  امل����رك����زي 
والو�سول للم�ستهدف الوزاري جلراحات 
م�ست�سفيات  م�ستوى  على  الواحد  اليوم 
اململكة«. وتابع »نتطلع اإلى املحافظة على 
اليوم  ج��راح��ات  ن�شبة  يف  حتقيقه  مت  م��ا 
ال��وزاري،  للم�ستهدف  بو�سولها  الواحد 
وح������ث امل�������س���ت�������س���ف���ي���ات ال����ت����ي مل حت��ق��ق 
امل�ستهدف من خ�ل برامج وور���ص عمل 
التي  العمليات  نوعية  على  الرتكيز  م��ع 

جترى بجراحة اليوم الواحد«.

الجودة وسالمة المرضى
واأو�سح احلفظي اأن اإدارة اجلودة و�س�مة 
اإ���س��راف��ي��ة  اإدارة  ع�����س��ري  ب�سحة  امل��ر���س��ى 
تعنى  اجل����ودة ،  يخ�ص  فيما  ا�ست�سارية 
ومنع  امل��ر���س��ى  ب�س�مة  يتعلق   م��ا  ب��ك��ل 
اأب����رز مهامها:  الأخ���ط���اء ال��ط��ب��ي��ة، وم���ن 
ت��ه��ي��ئ��ة وت�����دري�����ب ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة يف 
اإعداد  املر�سى،  جمالت اجلودة و�س�مة 
العتماد  مل�ساريع  وتهيئتها  امل�ست�سفيات 
مل�ساريع  امل��راك��ز  اإع���داد  وال���دويل،  املحلي  
العتماد املحلي، متابعة برامج ال�س�مة 
اجل�سيمة  الإح������داث  ب��رن��ام��ج  وم��ت��اب��ع��ة 

واملوؤ�سرات ذات الع�قة.
اإدارة اجل���ودة  اأه���م اجن����ازات   وم���ن 
م�ست�سفى  ح�����س��ول  امل���ر����س���ى،  و���س���م��ة 
ع�����س��ري امل���رك���زي ع��ل��ى ���س��ه��ادة الع��ت��م��اد 
JCI، وكذلك خم�سة م�ست�سفيات  الدويل 
اأخ����رى ع��ل��ى الع��ت��م��اد امل��ح��ل��ي وال����دويل، 
وح�سول �سبعة م�ست�سفيات على  العتماد 
الوطني، وهي: م�ست�سفى ع�سري املركزي، 
م�ست�سفى امللك عبداهلل ببي�سه، م�ست�سفى 
ال��ع��ام،  اأب��ه��ا  م�ست�سفى  ال���ع���ام،  اخل��م��ي�����ص 
بلل�سمر،  م�ست�سفى  النما�ص،  م�ست�سفى 

وم�ست�سفى �سراة عبيدة(.
اأي�����س��ا،  اأه���م الإجن�����ازات   وزاد« م��ن 
ب��رام��ج  اإع�����داد وت�����س��م��ي��م وت��ن��ف��ي��ذ ت�سعة 
ت���دري���ب���ي���ة م���ع���ت���م���دة م����ن ق���ب���ل ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة، 
متدربا من   5092 وتدريب ما جمموعه  
خمتلف التخ�س�سات يف اجلودة و�س�مة 
امل���ر����س���ى، وك���ذل���ك ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د من 
الزيارات امليدانية التدريبية والتوجيهية 
على م�ستوى م�ست�سفيات ومراكز املنطقة 

مبعدل 3 زيارات لكل م�ست�سفى«. 

المراجعة اإلكلينيكية
الإكلينيكية  املراجعة  برنامج   وعن 
ه��ذا  »اإن  احل��ف��ظ��ي  ق���ال  ع�����س��ري،  ب�سحة 
ل��رف��ع م�ستوى اجل���ودة  ي��اأت��ي  ال��ربن��ام��ج 
�سمن  ويعمل  الأداء،  وم��راق��ب��ة  وق��ي��ا���ص 
التي  الإج����راءات  م��ن  متكاملة  منظومة 
ال��ط��ب��ي  الأداء  وحت�����س��ن  ب��ق��ي��ا���ص  ت��ه��ت��م 
وال�������س���ح���ي وال���ت�������س���غ���ي���ل���ي، ح���ي���ث ي��ق��وم 
م���وؤ����س���رات  واخ���ت���ي���ار  ب��و���س��ع  الربنامج  
وم�����ع�����اي�����ري ل���ل���م���م���ار����س���ة ال�������س���ري���ري���ة 
اأه����داف  م��ع  ت��ت��م��ا���س��ى  ل��ك��ي  والت�سغيلية 
واأول����وي����ات ال��������وزارة. وم����ن ث���م���رات ه��ذا 
ال���ربن���ام���ج، ت��ق��ل��ي�����ص ع��م��ل��ي��ات ال���زائ���دة 
التعامل  كفاءة  وزي��ادة  ال�سلبي،  ال��دودي��ة 
م����ع م���ر����س���ى اح���ت�������س���اء ع�����س��ل��ة ال��ق��ل��ب 
بالطوارئ، اإلى جانب درا�سة اأ�سباب تاأخر 
العناية  اإلى  املر�سى من الطوارئ  تنومي 

املركزة مب�ست�سفى ع�سري املركزي«.
ال��ربن��ام��ج م�ساريع  »ل���دى  واأ���س��اف 
ي�سعى لتنفيذها، منها: م�سروع مراجعة 
الأط��ب��اء  ال��ت��زام  م��دى  لقيا�ص  اإكلينيكية 
للرتكيب  املثلى  بالطريقة  والتمري�ص 
وقيا�ص  ال��ب��ول��ي��ة،  بالق�سطرة  وال��ع��ن��اي��ة 
و�سف  ل�سيا�سات  الأط��ب��اء  تطبيق  م��دى 
امل�������س���ادات احل���ي���وي���ة، وق��ي��ا���ص ال��ت��غ��ذي��ة 
ال�سحية  املراكز  من  ل�إحالت  الراجعة 

الأولية اإلى امل�ست�سفيات«.

مدير الشؤون الصحية:
أنجزنا الكثير ونتطلع للمزيد

برامج وجهود لترقية األداء
وتسهيل عالج المرضى
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مالكة أول مول تجاري نسائي بالجنوب لـ »آفاق«:
واجهت صعوبات

ولكن ال مستحيل مع اإلرادة

حوار: إيمان العسيري

اأنت �شاحبة اأول مول ن�شائي 
باملنطقة اجلنوبية.. كيف كانت 

البداية؟
وكنت  وطموحاته،  اأمنياته  �سخ�ص  لكل 
اأمتنى منذ �سغري اأن اأكون �سيدة اأعمال 
معمارية.  مهند�سة  اأو  ت�سكيلية  فنانة  اأو 
اأول���ى  اأن حت��ق��ق��ت يل  واحل���م���د هلل ع��ل��ى 
اأم��ن��ي��ات��ي وه���ي اأن اأك�����ون  ���س��ي��دة اأع��م��ال 
امل�ستمر وال�سرب واملثابرة  بف�سل الدعاء 

واجلهد املتوا�سل والط�ع الدائم.
اأم�����ا ع���ن ب���داي���ات���ي يف ه����ذا ال��ع��م��ل 
ف��ق��د ك��ان��ت اأول يف جم���ال ال��ع��ق��ار وم��ن 
ث���م م���زاول���ة ب��ع�����ص امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية 
بع�ص  م��ن   ودع��م  ال�سخ�سي،  باجتهادي 
والأف��ك��ار  باخلطط  املقربن  الأ�سخا�ص 

الناجحة. 

هل واجهتك �شعوبات
يف م�شريتك التجارية؟

يل يف ه����ذا امل���ج���ال ت�����س��ع��ة اأع�������وام، وق��د 
واج���ه���ت- وم����ا زل����ت اأواج�������ه- ���س��ع��وب��ات 
ع����دي����دة م���ث���ل ث���ق���اف���ة امل���ج���ت���م���ع، وع����دم 
وهلل  ولكني  املعام�ت،  بع�ص  يف  اجلدية 
اإمي��ان��ا  عليها  التغلب  ا�ستطعت  احل��م��د 
ب��ال��و���س��ول ل��ه��ديف وحت��ق��ي��ق��ه والع��ت��م��اد 
ال�ست�س�م  وعدم  الثقاة من حويل  على 

شخصيات

رافقتها منذ صغرها،  أمنية قديمة  لتحقق  المال واألعمال،  إلى سوق  تخرجها توجهت  لكنها فور  الدراسات اإلسالمية  البكالوريوس في  نالت شهادة 
فأنشأت أول مول نسائي بالمنطقة الجنوبية.. إنها سيدة األعمال دانة بنت عبداهلل األحمري.. استضافتها »آفاق« لتروي لها مسيرتها وما يحويه مجمعها 

من أنشطة تجارية وثقافية.

اأن  كما  والتحديات.  ال�شغوط  هذه  ملثل 
هي   « الإرادة  م��ع  م�ستحيل  ل   « ع��ب��ارة 

اأ�سا�ص قامو�ص حياتي.

على ماذا يحتوي
جممعك التجاري؟

ي������ح������ت������وي امل������ج������م������ع ع������ل������ى حم�������ت 
للماكياج  واأخ���رى  الن�سائية،  للم�ب�ص 
يلبي  ما  وكل  واحلقائب  والإك�س�سوارات 
ي�����س��م جل�سات  ك��م��ا  امل�������راأة.  اح��ت��ي��اج��ات 
خ���ا����س���ة وج���ل�������س���ات م��ف��ت��وح��ة وم����ه���ي 
ل�أطفال، ومطاعم وكافترييات وم�سلى 
والفعاليات  للمحا�سرات  فخمة  وقاعة 

املختلفة. 
وب��ال��ط��ب��ع ف����اإن ه���ذا امل��ج��م��ع لي�ص 
جت����اري����ا وت���رف���ي���ه���ي���ا  ف���ق���ط و اإمن������ا ه��و 
ت��ث��ق��ي��ف��ي اأي�������س���ا ح��ي��ث ي���وج���د ب��امل�����س��ل��ى 
ح���ل���ق���ات حل���ف���ظ ال������ق������راآن وال���ت���ج���وي���د 
اأي�سا  الدينية.  وامل�سابقات  واملحا�سرات 
العمل  وور���ص  العامة  املحا�سرات  هناك 
الثقافية وامل�سابقات اخلا�سة  وامل�سابقات 
اأي�سا بالأطفال، حيث تتم امل�ساركة فيها 

جمانا.
 ك�����ذل�����ك ي����ن����ظ����م امل����ج����م����ع ع������ددا 
م���ن الح���ت���ف���الت اخل��ا���س��ة ب��امل��ن��ا���س��ب��ات 
الوطنية مثل اليوم الوطني واجلنادرية  
واحتواء  وا�ستقبال  ال�سيف  ومهرجانات 
م���ع���ار����ص ال����ف����ن ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي وال���ك���ت���ب 

المجمع يضم 
مرافق تجارية 

وحلقات للقرآن 
والمحاضرات 
والمسابقات

هناك توسعة
قريبة وهدفنا

تلبية كافة 
احتياجات
المجتمع

ولقت  املخت�سة،  املوؤ�س�سات  مع  بالتعاون 
هذه الفعاليات، واحلمد هلل، اإقبال كبريا 

من جميع �سرائح املجتمع. 

هل تعتقدين اأن املجمع
لبى كافة احتياجات املراأة؟

ب���ال���ت���اأك���ي���د، ح���ق���ق امل���ج���م���ع اح���ت���ي���اج���ات 
اأي  دائما يبحثن عن  الن�ساء   امل���راأة، لأن 
والطماأنينة  ال��راح��ة  ف��ي��ه  ي��ج��دن  م��ك��ان 
و  ب��الأم��ان  فيه  وي�سعرن  واخل�سو�سية 

يحقق لهن املتعة والفائدة.

من الداعم الأ�شا�شي لك يف عملك؟
الداعم الأ�سا�سي يل هي والدتي، حفظها 
اهلل، وع��ائ��ل��ت��ي ال��غ��ال��ي��ة ث��م زوج����ي، فهم 
على  ي��ح��ث��ون��ن��ي  ح��ي��ث  ال���داع���م���ون يل، 
امل��ث��اب��رة والج��ت��ه��اد  وي�����س��دون على يدي 

للو�سول اإلى القمة.

 ما ر�شالتك ملن يردن
اللتحاق بهذا املجال؟

ي��ع��د ج��دي��دا ول �سعب  امل��ج��ال مل  ه���ذا 
هدفها  حت��دد  اأن  الفتاة  على  لكن  املنال. 
ث��م  م����ن  و  ج���ي���دا  ل����ه  ت��خ��ط��ط  ث����م  اأول 
ال��ف��ت��اة  ت��ك��ون  اأن  ب��د م��ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذ . ول 
م��ق��ت��ن��ع��ة مت���ام���ا مب���ا ه���ي م��ق��دم��ة عليه 
ريا�سية  ب���روح  ال�����س��ع��وب��ات  تتقبل  ح��ت��ى 

وتتخطاها بتحد وثقة.

واأن�������س���ح ال���ف���ت���ي���ات ب���ب���ذل اجل��ه��د 
بالدورات  واللتحاق  اأهدافهن  لتحقيق 
ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة يف ه���ذا امل��ج��ال 
ومم���ار����س���ة الأع����م����ال ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ت��ي 

تهيوؤهن من غري �سك ملثل هذا العمل.

هل لديك اهتمامات اأخرى
غري جتارية  ؟

يل ن�ساطات عديدة يف الأعمال اخلريية، 
اأك����ن �سيدة  وهلل احل��م��د وامل���ن���ة، ول���و مل 
م��ه��ن��د���س��ة  اأك�������ون  اأن  ل��ف�����س��ل��ت  اأع����م����ال 

معمارية.

�شخ�شية تركت ب�شمة يف حياتك؟
الأعلى  مثلي  وه��ي  اهلل  حفظها  وال��دت��ي 
ل�سربها وكفاحها معي وهمتها لتحقيق 

حلمي وم�ساندتها يل.

موقف مر بك وي�شعب ن�شيانه؟
فرحة  اأب��دا  اأن�ساها  ل  التي  امل��واق��ف  من 
�سالت  التي  ودموعها  تخرجي  ي��وم  اأم��ي 
على خدها، فقد كانت تلك الدموع دافعا 
الجتهاد   من  املزيد  يف  ل��ستمرار  قويا 

وتاأمن امل�ستقبل.

ما مدى �شحة مقولة »من اأراد 
النجاح بقى وحيدا »؟

ل  �سحة لهذه املقولة من وجهة نظري، 

ليكون  اأف�����س��ل  ب�سكل  ت�سحيحها  واأود 
امل�سمون كالتايل: »من اأراد النجاح بقى 

متميزا«.

حكمة تتم�شكني بها؟
حكمتي املف�سلة هي »ل تخف من الكمال 
فلن ت�سل اإليه اأبدا«، واأمت�سك بها عندما 

تواجهني اأية �سعوبة.

هل لطموح دانة األأحمري حدود 
يقف عندها؟

فهناك  ي��ت��وق��ف.  ل��ن  اهلل  ب���اإذن  طموحي 
ومن  للتنفيذ،  م��ع��دة  ال�سوق  يف  تو�سعة 
اجلديدة  التو�سعة  يف  يتحقق  اأن  امل��ق��رر 
امل��راأة  ولي�ص  املجتمع  اإليه  يحتاج  ما  كل 
دائ��م��ا مب�ساركة  ال�سوق  ف��ق��ط،  وي��رح��ب 
تفيد وتخدم  ال��ت��ي  الأخ����رى  امل��وؤ���س�����س��ات 
فحتى  ���س��واء.  ح��د  على  واملجتمع  امل����راأة 
ال�سعودي  م�ست�سفى  معنا  ي�سارك  الآن 
الأمل�����اين، وال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة،  والأ���س��ر 
و�سركة  داوين،  م�ستو�سف  و  امل��ن��ت��ج��ة، 

الت�سالت،  وبنك الب�د. 

كلمة نختم بها هذا اللقاء؟
يوؤملني حقيقة اأن  فتاة ع�سري ما زالت حتتاج 
اإل����ى امل��زي��د م��ن ال��دع��م امل��ع��ن��وي ب��ال��درج��ة 
الأولى وحبذا لو  متنح الفر�ص وتذلل لها 

ال�سعاب ب�سفتها نواة املجتمع.
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إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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ثقافة

أحمد العياف 

اأب��������دت ال��ق��ن�����س��ل ال����ع����ام ل��ل�����س��ف��ارة 
كا�سرب،  �سارا  اآن  ال�سيدة  الأمريكية 
اإع���ج���اب���ه���ا مب���ن���اخ م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
وق���ال���ت اإن���ه���ا م���ن خ�����ل درا���س��ت��ه��ا 
ل��������أدب ال���ع���رب���ي، دخ���ل���ت امل��ج��ت��م��ع 
ال���������س����ع����ودي وع�����رف�����ت ب�����ه امل��ج��ت��م��ع 
بامل�ساركات  م�ست�سهدة  الأم��ري��ك��ي، 
ال�����س��ع��ودي��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ع���دد من 
معار�ص الكتب الدولية، موؤكدة اأنها 
قراأت ق�س�ص الراحل معايل الدكتور 

حممد عبده مياين.
 جاء ذلك خ�ل زيارتها للنادي 

القنصل العام بالسفارة األمريكية:
األدب العربي عرفني بالمجتمع السعودي

فعرفت به أمريكا
الأدبي باأبها �سمن اجلولة التي تقوم 
بها ملنطقة ع�سري بهدف التعرف على 
ال�����س��ع��ودي��ة ع��ام��ة ومنطقة  ال��ث��ق��اف��ة 
رافقها  حيث  خا�سة،  ب�سفة  ع�سري 
ال�����س��وؤون  ال���زي���ارة، م��دي��رة مكتب  يف 
بالقن�سلية  والإع���م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الأمريكية،  املتحدة  للوليات  العامة 
ال�سيدة كري�ستي واتينك�ص، وم�ساعد 
مكتبة  مم��ث��ل  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�������س���وؤون 
ال��ك��وجن��ر���ص الأم��ري��ك��ي��ة، ع��ل��ي عبد 

اجلليل الغ�سبان.
ال����وف����د  ا����س���ت���ق���ب���ال   وك��������ان يف 
ن��ادي  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال���زائ���ر، 
اآل مريع، ونائب  اأبها الدكتور اأحمد 

رئي�ص جمل�ص الإدارة الدكتور حممد 
اأع�ساء جمل�ص  اأب��و ملحة وع��دد من 

الإدارة  واللجان. 
واأل����ق����ى رئ���ي�������ص ال����ن����ادي ك��ل��م��ة 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، حت���دث م��ن خ�لها 
ملحة  اأعطى  كما  ع�سري،  منطقة  عن 
النادي  تاأ�سي�ص  م��راح��ل  ع��ن  �سريعة 
الأدب������ي م��ن��ذ ع����ام 1398ه��������، م���وؤك���دا 
م�ست�سهدا  ب���امل���راأة،  ال���ن���ادي  اه��ت��م��ام 
ال��دك��ت��ورة  الإدارة،  جمل�ص  بع�سوي 
اإمي�����ان ع�����س��ريي وال���دك���ت���ورة م��رمي 
الغامدي وما اأ�سند لهن من مهام يف 

اأعمال النادي. 
 م�����ن ج���ان���ب���ه ك�������س���ف م�����س��اع��د 

غري  يف  حم��ا���س��رة  اإل���ى  يح�سر  م��ن  كليتك  ط���ب  ب��ن  جت��د  اأن   •
اأنك  اإلى �سديق؛ ذلك  اأو ذاهبا  �سعبته، ولي�ص خمطئا يف رقم القاعة، 
ال�سعبة؟  ه��ذه  يف  م�سجل  غ��ري  واأن���ت  هنا،  ح�سرت  مل  ت�ساأله:  حينما 
يقول: ح�سرت لأ�ستفيد، وقد كان، لأنه كان متابعا لكل لفظة، وحري�سا 
على ا�ستيعاب كل معلومة، بينما جتد ط�با اآخرين يتفننون يف �سناعة 
الأع��ذار الواهية من اأجل التخل�ص من املحا�سرة.. لك التوفيق باإذن 

اهلل يا اإبراهيم ال�سوقعي.

املنطقة  منا�سبات  من  منا�سبة  غري  يف  حا�سرة  جامعتك  جتد  • اأن 
اأن  ن��ع��م، يتحتم  ه���ذا احل�����س��ور.  تتمنى  ك��ن��ت  اأن  ب��ع��د  ال��ت��ي حت��وي��ه��ا، 
يكون ح�سور اجلامعة موازيا يف حجمه وم�ستواه وتاأثريه لإمكاناتها، 
يف  تعمل  ال��ت��ي  امل��م��ت��ازة  الب�سرية  ول��ل��ق��درات  من�سوبيها،  ولطموحات 
التفاوؤل  اأ�سباب  م��ن  رئي�ص  �سبب  ذات��ه  ح��د  يف  احل�سور  لكن  رحابها، 
والبهجة  الفخر  اإي��اه من  ما منحتني  اأ�سكر جلامعتي على  وال�سعادة. 

باإ�سهامها يف حفل منطقة ع�سري مبنا�سبة اليوم الوطني.

حركة  جعل  قد  مكلف،  وغ��ري  ذكيا  �سغريا  م�سروعاً  اأن  جتد  اأن   •
امل����رور يف ق��ل��ب مدينتك اأك���رث ي�����س��را، واأح����ال ت��ك��د���ص ال�����س��ي��ارات اأم���ام 
ف��اإن ذلك من  ان�سيابية مل نعهدها منذ ع�سرين عاما،  اإل��ى  الإ���س��ارات 
دواعي البهجة. الأمانة ت�ستلزم اأن ن�سكر لل�«اأمانة« ما فعلته يف و�سط 
اأبها من تغيري بع�ص الجتاهات، ودمج بع�ص امل�سارات، لن�سري يف قلب 

قلبنا اآمنن على اأوقاتنا من اأن ت�سيع يف انتظار اأمكننا التخل�ص منه.

اخلطاأ،  له  يتبن  عندما  احلق  اإلى  يعود  من  النا�ص  بن  جتد  • اأن 
ك��ان عليه م��ن الب��ت��ع��اد عن  اأن يخجل مم��ا  اإع���ن��ا، دون  ذل��ك  ويعلن 
الق�سايا تدخل  بع�ص  لكن  اأح��د،  لي�ست ملك  نعم، احلقيقة  ال�سواب. 
اأو  اإلى حزب  اأتى اهلل بعقل �سليم من النحياز  يف باب الوا�سحات، ملن 
حركة. ف�سكرا للرجل الرائع الذي عاد اإلى اأهله ووطنه، واأدرك موطن 
ال��روؤى تدخل �ساحبها يف  اأن بع�ص  واأح��ف��اده، وع��رف  اأبنائه  م�ستقبل 
اإلى الإن�ساف يف »رابعة«  اأن عاد  اأ�سكر له  اأن يعلم.  دائرة اخليانة دون 
النهار، مرتاجعا عن »رابعة« الليل، و�سدح براأيه غري اآبه مبن �سيعنفه 
بالقول الظاهر، اأو الفعل اخلفي، على ا�ستق�له واختياره.. وتلك �سمة 

نادرة ل يجروؤ عليها اإل الأحرار.. الأحرار.

أشياء تدعو إلى البهجة

إذا عسعس الليل
أحمدعبد اهلل التيهاني

تغريدة
بالفصحى

اأي�ها ال�قوم ن�حن م�تنا فهيا
ن��ستمع م�ا يقول ف�ينا ال�رثاُء

غازي الق�شيبي

تغريدة
بالعامية

وحنا عرفنا كلنا ما طال من 
�سيٍء ق�سر

والأح�م ماتوا قبلنا �سرهن 
ما و�سلوا لها

ال��ل��ي حتملها  اجِل���م���ال  ح��ت��ى 
الهقاوي بال�سرب

وت���درج  ت��ق��وم  بحملتها  ي���اهلل 
بحمولها

�شعد بن جدلن

مكتبة  مم��ث��ل  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�������س���وؤون 
ال��ك��وجن��ر���ص الأم��ري��ك��ي��ة، ع��ل��ي عبد 
جميع  اأن  ع���ن  ال��غ�����س��ب��ان  اجل��ل��ي��ل 
م��ط��ب��وع��ات ن����ادي اأب���ه���ا م���وج���ودة يف 
واعدا  الأمريكي،  الكوجنر�ص  مكتبة 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال����ن����ادي م�����س��ت��ق��ب���، 
ال��ن��ادي،  رئي�ص  يقدم  اأن  قبل  وذل��ك 
كا�سرب  ���س��ارا  اآن  لل�سيدتن  درع��ي��ن 
بع�ص  بجانب  واتينك�ص،  وكري�ستي 
م��ط��ب��وع��ات ال����ن����ادي. ف��ي��م��ا ق��دم��ت 
الع�سريي  اإمي���ان  ال��دك��ت��ورة  الزميلة 
ر�سالتي  ع��ن  ع��ب��ارة  للقن�سل  ه��دي��ه 
ودكتوراه(  )ماج�ستري  عليا  درا�سات 

عن الأدب الأمريكي.
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ستون ناشرا عالميا
في معرض الكتاب الطبي

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  افتتحه  ال��ذي  ع�سر  الثالث  الطبي  املعر�ص  فعاليات  املا�سي،  الأح��د  اجلامعة  اختتمت 
والتوزيع. و�سم  للن�سر  �سم�ص  دار  بالتعاون مع  املكتبات  �سوؤون  ال��داود ونظمته عمادة  الرحمن بن حمد  الدكتور عبد 
املعر�ص اأكرث من 60 نا�سراً من كافة اأنحاء العامل واأكرث من خم�سة اآلف عنوان طبي لأكرث من 10 اآلف كتاب ومرجع 
العلمية والطبية  املراجع  العديد من  �سنويا مببنى كلية الطب باجلامعة ويحتوي على  املعر�ص يقام  اأن  طبي. يذكر 

املتخ�س�سة واحلديثة.

مغاوي: اإلعالم قتل الموروث الشعبي
بحجة »الفصحى«

اعترب الأديب علي اإبراهيم مغاوي، 
اأن امل��وروث ال�سعبي يعي�ص يف حالة 
ال��ت��ي مت��ت ممار�ستها  ال��ظ��ل��م  م��ن 
عليه من خ�ل اإق�سائه عنوة حتى 

اأ�سبح كالغريب.
ج�������اء ذل�������ك خ��������ل اأم�������س���ي���ة 
)احل���ك���اي���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة: الأ����س���ط���ورة 
وال���واق���ع( ال��ت��ي اأح��ي��اه��ا م��غ��اوي يف 
ال�سعودية  العربية  اجلمعية  ف��رع 
يف  اأب���ه���ا(  )ف����رع  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
امل���ف���ت���اح���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م م����ن امل��ن��ت��دى 

الثقايف.
وق������ال م����غ����اوي« ع���ل���ى ال���رغ���م 
نب�ص  ه��و  ال�سعبي  امل���وروث  اأن  م��ن 
الوقت  يف  وخياله  وواق��ع��ه  املجتمع 
ذل��ك  ق��ت��ل  الإع��������م  اأن  اإل  ذات������ه، 
من  الف�سحى  على  اخل��وف  بحجة 

العامية«. 

وت�����اب�����ع« احل���ك���اي���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة 
يف اأح����د ج��وان��ب��ه��ا ت���دث���رت ب��ع��ب��اءة 
ما  حالة  يف  كانت  التي  الأ���س��ط��ورة 
الزمن حتولت  بتقادم  لكنها  واقعا، 
اإل��ى اأ���س��ط��ورة«، م��وؤك��دا اأن احلكاية 
نب�ص  ه��ي  حالتها  ك��ل  يف  ال�سعبية 
ج��م��ي��ل ي�����س��ت��ح��ق ال����وق����وف اأم���ام���ه 

وتاأمله واملحافظة عليه.
ك���م���ا ت����ط����رق م�����غ�����اوي اأث����ن����اء 
ح��دي��ث��ه اإل�����ى ت��ع��ري��ف الأ����س���ط���ورة 
واخل���راف���ة وع���ق��ت��ه��م��ا ب��احل��ك��اي��ة 
دور  على  ال�سوء  م�سلطا  ال�سعبية، 
احلكاية ال�سعبية يف تاأطري الوعظ 
احلكاية  اتبعته  ال��ذي  الجتماعي 
ال�����س��ع��ب��ي��ة ع����رب الأج�����ي�����ال، وع��ل��ى 
الأ�سطورة يف احلكاية ال�سعبية وما 
خلقته من عامل خيايل يخرج عن 

اإطار احلقيقة.



إعالم

عماد العالم

اأ�����س����واأ م���ا يف الن���ف���ت���اح الإع����م���ي 
لنا  جلب  اأن���ه  ه��و  املُ�ستجد  ال��ع��رب��ي 
وحمللن  خ��رباء  مب�سمى  منظرين 
عديد  ال���واق���ع  ويف  وم��ت��خ�����س�����س��ن، 
منهم لي�سوا اأكرث من جهلة اأمين، 
ل��ك��ن��ه��م ت��ك��ل��م��وا مب���ا ي���واف���ق ه��وى 
الفر�سة  ف��ُم��ن��ح��وا  م�ست�سيفيهم، 
واملادة، لينتجوا لنا الغث من الفكر، 
الذي لن يقدم بل �سيوؤخر، و�سُيحدث 
نتيجة  للم�ساهد،  التبعية  حالة من 
ولكن  نف�سه،  وال���راأي  املنطق  تكرار 

بعدة األ�سنة ووجوه!
املتخ�س�ص هو ال�سخ�ص القادر 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ن��ظ��ري واخل����ربة 
واحل����دي����ث ع��ل��ى اإي�������س���ال امل��ع��ل��وم��ة 
ل��ل��م�����س��ت��م��ع ب��ح��رف��ي��ة، م���ع���ربًة عن 

املتلقي  ُي�سعر  اأن  دون  نظره  وجهة 
اأن  ي��ح��اول  اأو  يلقنه،  اأو  يغبنه  ب��اأن��ه 

يلقي عليه بياناً ل وجهة نظر!
العربية  الف�سائيات  اأ���س��ه��م��ت 
امل�����س��ت��ج��دة وال��ع��ت��ي��ق��ة ع��ل��ى كرثتها 
ب���اإي���ج���اد  م�������س���ارب���ه���ا،  وت����ع����دد  الآن 
ف��و���س��ى اإع���م��ي��ة غ��ري ب���ن���اءة. كما 
ب��ل �سعت  اأن��ه��ا مل تنتهج احل��ي��ادي��ة، 
لعر�ص وجهات نظرها عرب حمللن 
حت�����ش��ره��م  مت  اأو  م�����ش��ط��ن��ع��ن 
اأقرب  اأو  اأ�سبه  ليكونوا  وجتهيزهم، 
و�سفاً لهاتف العملة م�سبقة الدفع، 
احل��دي��ث  م��ن��م��ق  امل��ت��ح��دث  ذاك  اأو 
الذي يقول فقط ما ُيراد ل ما َي�ساُء 

ويرى!
ه����ن����اك ن����وع����ان م����ن الإع��������م 
اإع�م الراأي  ب�سكل عام، نفتقد فيه 
يتبنى  ال��ذي   ،»Opinion media«

ط�����رح ق�����س��ي��ة وم�����ن ث����م ال��ن��ق��ا���ص 
حولها، كما ي�سهم يف تو�سيع املدارك 
ول ي��ع��م��ل ع��ل��ى ح��ج��ر ال��ع��ق��ول، بل 
للم�ساهد  م��ف��ت��وح��اً  امل���ج���ال  ي���رتك 
باأن ي�ستنبط راأيه املبني على قناعة 
لوجهات  ا�ستماعه  بعد  ا�ستنتجها 

نظر خمتلفة. 
ل��ك��ن��ن��ا، ن��ع��ي�����ص يف ظ���ل اإع�����م 
املعلومة »Reporting facts«، الذي 
جعل ال�سعوب يف خانة املتلقي اأكرث، 
واملغيب فكرياً، ومعتمداً على ما يتم 
اإليه  ي�سل  اأن  ب��دًل من  له  توجيهه 
ما  لكل  حتليله  يعقب  ذات��ي  باقتناع 

�سمع من اآراء متنوعة وخمتلفة.
الإع���������م امل����وؤث����ر ه����و ال�����س���ح 
ف���ائ���دة يف توجيه  الأك�����رث  ال��ف��ك��ري 
كما  وت��وع��ي��ت��ه��ا،  وتثقيفها  اجل��م��وع 
بيئة  اإي��ج��اد  الأن�����س��ب يف  املُ�سهم  اأن���ه 

م��ت��ح�����س��رة وم��ت��ن��وع��ة، ي��ح��رتم ك��لٌّ 
فيها الآخر، واإن كان النقي�ص املُغاير 
له. كما اأنه املُدغدغ لعواطف النا�ص، 
والأك��������رث ق�������درًة ع���ل���ى ا���س��ت��م��ال��ت��ه��ا 
وت��وج��ي��ه��ه��ا ���س��وب م��ا ُي����راد ل��ه��ا اأن 
ت���ك���ون. ه���و ���س���ح ذو ح���دي���ن، وق��د 
ال�سال،  الفكر  ن�سر  يف  �سبباً  يكون 
املجتمع  وتق�سيم  الق�قل،  واإي��ج��اد 
اأبنائه،  ب��ن  الفرقة  وب��ث  وتغييبه، 
ال�سبيل  هو  �سنعه،  اأح�سن  ملَ��ْن  لكن 
ال��دول��ة  وتاأ�سي�ص  لتكوين  الأ���س��م��ى 
املدنية احلديثة، التي ل يطغى فيها 
مرحٌب  اجلميع  ب��ل  اآخ���ر،  على  فكر 
ال��راأي  مظلة  حت��ت  ومقبولون  بهم 
وال��راأي الآخ��ر بكل اح��رتام، ودومنا 

اإق�ساء اأو تخوين.

امل�سدر: جريدة ال�سرق

تأثير النخبة
في اإلعالم الجديد

الرفاعي: نخب التواصل 
االجتماعي تضع التقليديين

على الرف
العناد: المغردون يتميزون 

باالنفالت وسوء إدارة الوقت
البريدي: مجتمعنا صار شبكيا

حذرت ندوة »تاأثري النخبة يف الإع�م اجلديد« التي اأقيمت على هام�ص 
الإع�م  التفاعلي يف  تاأثري الت�سال  الثقايف ل�سوق عكاظ، من  الربنامج 
التقليدي، واختفاء النخبة التقليدية و�سعود نخب جديدة ب�سكل خمتلف 

على و�سائل الإع�م اجلديد.
الإع����م والت�سال  اأو���س��ح عميد كلية  ال��ن��دوة،  وخ���ل م�ساركته يف 
الدكتور عبداهلل بن حممد  الإ�س�مية  �سعود  الإم��ام حممد بن  بجامعة 
الرفاعي اأن النخبة متثل فئة من املجتمع حتظى مبكانة معينة، مهمتهم 

نقل املجتمع ل�أف�سل.
واأ�ساف اأن الإع�م اجلديد لي�ص تطورا ل�إع�م القدمي مثل تطور 
التلفزيون بعد الراديو، »بل هو اخت�ف �سمل املتلقي واأدوات خمتلفة كليا، 
فنحن اليوم اأمام اإع�م ب� حدود ول قيود وب� زمن حمدد، اإع�م يقوم 

ب�سكل كبري على الإن�سان )امل�ستخدم( يف غالب الأحيان وهو ال�سيد فيه«.
وت��وي��رت على وجه  الإع�����م اجل��دي��د  ���س��اح��ات  وزاد »م��ن يطلع على 
اأما  وت��وؤث��ر،  للنا�ص  تخرج  جديدة  مب��ه��ارات  جديدة  نخبا  يجد  التحديد 

النخب القدمية التي مل تتطور ف�ستبقى على الرف«. 
وتابع »ل بد للنخب اأن تعي �سياغة نف�سها حتى يكون لهم تاأثري قبل 
اإع�مية  موؤ�س�سات  لديها  التي  املجتمعات  نف�سه..  ويقدم  الآخر  ياأتي  اأن 
غري حقيقية هي عر�سة ل�خرتاق ب�سكل كبري واأقرب مثال ما حدث يف 

م�سر.. �ستجدون اأن الإع�م كان له دور كبري فيها«.
م��ن جهته، ق��ال اأ���س��ت��اذ الإع�����م ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن ال��ع��ن��اد »اإن 
كثرية  م���ح��ظ��ات  وه��ن��اك  ال��و���س��ائ��ل،  اختلفت  ب��ل  يختلف،  مل  الإع�����م 
و�سوء  النف�ت  اأهمها:  من  اجلديد  الإع���م  م�ستخدمي  على  ر�سدتها 

اإدارة الوقت«.
 ووا�سل »األ يجد هوؤلء اأوقاتا مل�سوؤلياتهم الجتماعية فهم يغردون 
امل�سك�ت  وت�سخيم  النقد  على  ال�سديد  الرتكيز  لحظت   .. نهار؟  ليل 

وعلى ترويج ال�سائعات والفربكات الإع�مية امل�سورة«. 
واأ�سار العناد اإلى اأن ظاهرة الت�سكيك باتت م�سكلة منت�سرة يف و�سائل 
الإع�م اجلديد، اإ�سافة اإلى وجود ث�ث نظريات حول النخبة ودورها يف 
الأ�سا�سية تتمحور حول  النخبة( وفكرتها  اأولها )موت  الإع�م اجلديد، 
انتقاد املعرفة، واأنه اأ�سبح متاحا للجميع احل�سول على املعلومة، اأي كانت 

راأ�سية فاأ�سبحت اأفقية.
�سراع  ع��ن  تتحدث  للعناد،  وال��ك���م  ف��اإن��ه��ا،  الثانية  النظرية  اأم���ا   
»لكن  �سنا،  اأك���رب  ت��ك��ون  اأن  امل��ف��رت���ص  م��ن  النخب  ب���اأن  وتق�سي  الأج��ي��ال 
اختلف هذا ال�سياق لخت�ف الأجيال، فهناك اآباء اأكرث حتررا من الأبناء 

والعك�ص«.
الق�سيم  بجامعة  التنظيمي  وال�سلوك  الإدارة  اأ�ستاذ  اأكد  ال�سياق،  يف 
ت��وي��رت يف  املتفاعلة يف  اأن ع���دد احل�����س��اب��ات  ال��ربي��دي  ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل 
جمتمع  ال�سعودي  املجتمع  اأن  اإل��ى  م�سريا  تقريبا،  مليونان  ال�سعودية 

�سبكي.

إعالم رأي ال إعالم معلومة
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تقنية

منصور العياف

هو   Blackboard ال��ت��ع��ل��م  اإدارة  ن��ظ��ام 
م����وق����ع ع���ل���ى ���س��ب��ك��ة الن�����رتن�����ت مي��ك��ن 
الو�سول اإليه من اأي مكان و يف اأي وقت، 
وهو النظام الأ�سا�سي يف منظومة التعلم 
امل��ق��ررات  ي�ستخدم لطرح  الإل��ك��رتوين،  

واإدارة امل�ستخدمن واملحتوى.
م������ن خ���������ل ال�������راب�������ط اخل����ا�����ص 
والإط�����ع  ال���زي���ارة  ميكنكم  بال�سفحة 
http://lms. التفا�سيل   اأدق  على  اأكرث 

kku.edu.sa
وك��م��ا يف ال�����س��ك��ل ال�����س��اب��ق ن���ح��ظ 

احتواء واجهة الربنامج على التايل:
• ال�سفحة الرئي�سية والإع�نات.

• قائمة املقررات الدرا�سية.
• املكتبة الإلكرتونية للجامعة.

• الدعم الفني الإلكرتوين.
• مكتبة الدرو�ص التعليمية.

 My ال�������س���خ�������س���ي���ة   ال�������س���ف���ح���ة   •
.Blackboard

وي��ت��م��ي��ز ال��ن��ظ��ام ب��اأن��ه ب��ي��ئ��ة لطرح 
امل�������ق�������ررات وامل�����ح�����ت�����وى الإل�������ك�������رتوين، 
ال��ت��دري�����ص   هيئة  ع�سو  ب��ن  وال��ت��وا���س��ل 
ات�����س��ال  اأدوات  خ������ل  م����ن  وال����ط�����ب 
ت��ف��اع��ل��ي��ة ي��وف��ره��ا ال��ن��ظ��ام ك��امل��ن��ت��دي��ات، 

وغرف املحادثة، والربيد الداخلي.
ومي����ّك����ن ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ص 
م��ن ن�سر الإع����ن���ات وو���س��ع ال��واج��ب��ات 
وا�ستقبالها من خ�ل النظام، كما ميّكنه 
م��ن اإج����راء الم��ت��ح��ان��ات وال���س��ت��ب��ي��ان��ات 
العديد  اإلى  بالإ�سافة  النتائج،  ومتابعة 
الإل��ك��رتوين  امل��ح��ت��وى  اإدارة  اأدوات  م��ن 

املختلفة التي يوفرها النظام.
اإن���������س����اء  ل���ل���م�������س���ت���خ���دم  و مي����ك����ن 
املحا�سرات جلميع املقررات على الب�ك 

بورد �سواء كانت نظرية اأم عملية.

نظام الفصول اإلفتراضية 
Blckboard collaborate

ي���ت���ي���ح ن����ظ����ام ال���ف�������س���ول الف���رتا����س���ي���ة 
ال���ت���وا����س���ل امل����ت����زام����ن وغ�����ري امل���ت���زام���ن 
م��ع ال��ط���ب ك��م��ا ي��ت��ي��ح اإم��ك��ان��ي��ة حفظ 

الدرو�ص املتزامنة للرجوع اإليها لحقا.

»بالك بورد«.. التعلم والمذاكرة
في أي زمان ومكان

الربنامج  واجهة  يف  ن�حظ  وكما 
فاإنه يحتوي على:

• �سريط العنوان.

• �سريط القوائم.
• نافذة ال�سوت والفيديو.

• قائمة امل�ساركن.
• نافذة املحادثة.

•  ال�سبورة.
• م�ساركة التطبيقات.

• جولة يف موقع الكرتوين.
• �سريط الأدوات.

• منطقة ال�سبورة.
وي��ت��م��ي��ز ال���ربن���ام���ج ب��ك��ون��ه مي��ّك��ن 
حما�سرة  ع��ق��د  ال��ت��دري�����ص  هيئة  لع�سو 
م��ب��ا���س��رة ب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر ع��ن امل��ك��ان دون 
التفاعل  م��ن مم��ي��زات  اأي  ع��ن  ال��ت��ن��ازل 
اأو الجتماعات  التي تقدمها املحا�سرات 
امل��ب��ا���س��رة ، وج���ه���اً ل���وج���ه، ح��ف��اظ��ا على 

الوقت  وتوفريا للموارد. 
تعزيز  على  ال��ق��درة  اأي�سا  وي��وف��ر 
وبن  وط���ب��ه  املحا�سر  ب��ن  التفاعل 
ال���ط����ب ب��ع�����س��ه��م ب��ع�����س��ا م���ن خ���ل 
متنوعة  ب��ط��رق  وال��ت��ف��اع��ل  امل�����س��ارك��ة 
م��ن��ه��ا:  ال��ت��ك��ل��م ع���رب الن���رتن���ت )م��ع 
���س��وت وا���س��ح ثنائي الجت����اه( وت��ب��ادل 
الفيديو  وع��ر���ص  ال��ن�����س��ي��ة،  ال��ر���س��ائ��ل 
املعلومات  ل��وح��ات  وم�����س��ارك��ة  امل��ب��ا���س��ر، 
وملفات الو�سائط املتعددة والتطبيقات 

بديهية  ر���س��وم��ي��ة  واج��ه��ة  �سمن  كلها 
واح����������دة. وي����ع����د ت����دري���������ص امل�����ق�����ررات 
اختياريا،  الكامل  و  املدمج  بامل�ستوين 
وذلك  بناًء على قرار املدر�ص والكلية، 
من  والغياب  احل�سور  احت�ساب  يتم  و 
للطالب  الإل���ك���رتوين  الن�شاط  خ��الل 
املقرر �سواء كان تزامنيا كح�سور  على 
جل�سة ف�سل افرتا�سي، اأم غري تزامني 
املناق�سات  الرد على  اأو  الواجبات  كحل 
امل����دون����ات  اأو  امل���ن���ت���دي���ات  خ������ل  م����ن 

وغريها.

نظام تسجيل
360 echo المحاضرات

Echo 360 برنامج لت�سجيل املحا�سرات 
بال�سوت و ال�سورة، وهنا ن�حظ كما يف 

ال�سكل واجهة الربنامج  حتوي على:
• �سا�سة الت�سجيل

• نافذة �سورة اأو فيديو املعلم
• عر�ص ال�سرائح اأو امل�ساهد

• معلومات
• م�ساعدة
• تعليمات 

• امل�سغل
• �سريط التمرير
• تكبري ال�سا�سة.

وي��ت��م��ي��ز ه����ذا ال���ن���ظ���ام  ب���اأن���ه يتيح 
لع�سو هيئة التدري�ص ت�سجيل املحا�سرة  

 رسالة

بالت�سويق  وث��ي��ق��ا  ارت��ب��اط��ا  وي��رت��ب��ط  م��ه��م��ا،  دورا  الت�سميم  يلعب 
والإع�م، ويتما�سى معهما لرفع مكانة املن�ساأة املحلية والعاملية.

وهو يف احلقيقة ما يربز نهاية جهد املبدعن يف اجلامعة، ويف 
اجلامعات  ن��واك��ب  اأن  ارت��اأي��ن��ا  ق��د  املعلومات،  لتقنية  العامة  الإدارة 

العاملية يف �سكلها العام.
يف  عليها  ويرتكز  اأم���ور  ع��دة  على  للجامعة  ال��ع��ام  ال�سكل  يبنى 
ال��و���س��ول اإل���ى اجل��م��ه��ور امل�����س��ت��ه��دف، واأه��م��ه��ا امل��وق��ع الإل���ك���رتوين، 
والربامج وال�سفحات التي تخدم املوظفن والأكادميين والط�ب، 

واملطبوعات املختلفة داخل اجلامعة وخارجها.
وال��ت�����س��م��ي��م ي��ج��م��ع ب���ن اجل���م���ال وال��وظ��ي��ف��ة، وق���د راع��ي��ن��ا يف 

ت�سميمنا ملوقع اجلامعة عدة اأمور منها:
اإب��داع خا�ص يف كل �سفحة حتى ل  الوحدة واليقاع وعدم بذل 
اإبداع  باأنه يف كل مرة يطالع موقعا خمتلفا، فمحل  املت�سفح  ي�سعر 
اجلامعة ومتيزها وتنوعها مبفرداتها الأكادميية واإجنازاتها العلمية 

ومكانتها العاملية، وبتجنبها الأخطاء. 
• من اأ�سا�سيات الع�مة التجارية: )ال�سعار( والهوية اخلا�سة 
بجامعتنا، قوة يف اخلطوط والأ�شكال ، هذه القوة ماأخوذة من 

ال�سكل العام وجوهر الروح ل�سعارنا.
ال���س��ت��ف��ادة م��ن خ������س��ات وق���واع���د اجل��ام��ع��ات ذات القيمة   •

العاملية.
• الأخ����ذ ب��ع��ن الع��ت��ب��ار اأن اأرق����ى امل��واق��ع ج��ل م��ا مي��ي��زه��ا هو 
ب�ساطة الألوان والأ�سطح )خالية من الأبعاد الث�ثية يف اأغلب 

الر�سومات(.
اأف�سل ما يعرب عن املوقع هي )ال�سورة الرئي�سية الأكرب يف   •
املوقع الإلكرتوين( والكلمات امل�ساحبة اإذ تعطي النطباع العام 

عن املوقع.
اأ�سا�سين، متت معاجلتهما ليتوافقا  اعتمد الت�سميم لونن   •
الإل��ك��رتوين  وموقعها  اجلامعة  تتميز  ول��ن  ال�سعار،  ل��وين  م��ع 
الدوائر احلكومية  ا�ستخدامه يف  ينت�سر  الذي  الأخ�سر  باللون 
العديدة يف اململكة لأنه لون الهوية العامة للمملكة، ولكن اللون 
الرمادي ال�سخري الفاحت منه والغامق �سي�سك�ن تناغما جيدا، 
ووحدة واإيقاعا مع البيئة ال�سخرية اجلميلة، مع توافقهما مع 

اللون الف�سي بال�سعار.
واأخ��ريا، ن�سعى يف الإدارة العامة لتقنية املعلومات للتطور ولن 
نتوقف عند حد، رغم عدم اإر�سائنا جميع الأذواق، اإل اأنه هناك حد 
اأدنى من القواعد والأ�س�ص العلمية التي نتبعها يف الت�سميم والهوية 

العامة اخلا�سة باجلامعة.

التصميم في الجامعة

أ. عبداهلل التايه
tayeh@kku.edu.sa

وج��ع��ل��ه��ا م��ت��واف��رة ل��ل��ط���ب ع��ل��ى نظام 
ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����رتوين »ال����ب�����ك ب����ورد« 
وق��ت  اأي  م���ن ح�����س��وره��ا يف  ل��ي��ت��م��ك��ن��وا 
اأي مكان. وميكن للطالب الرجوع  ومن 
من  ل��ل��ت��اأك��د  وق����ت  اأي  يف  ل��ل��م��ح��ا���س��رة 
ف��ه��م در���ص  اأوحم���اول���ة  م��ع��ل��وم��ة معينة 

�سعب عليه.
لهذا  اأن  على  الإح�����س��ائ��ي��ات  وت���دل 
م�ستوى  رف��ع  وا�سحاعلى  اأث���را  ال��ن��ظ��ام 
اإلى رفع  فهم الطالب للمقرر بالإ�سافة 
فعالية العملية التعليمية ككل، وباإمكان 
ت�سجيل  اأداة  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  ال���ط����ب 
لهم  الفر�سة  باإتاحة  وذلك  املحا�سرات، 
لت�سجيل املحا�سرات ورفعها للمقرر عن 
من  لهم  الت�سجيل  خ��ي��ار  اإت��اح��ة  ط��ري��ق 

قبل مدر�ص املقرر.
الإل��ك��رتوين  التدري�ص  يتطلب  ول 
الأدوات  اأو  الأن��ظ��م��ة  ج��م��ي��ع  ا���س��ت��خ��دام 
امل��ت��اح��ة ك��ن��ظ��ام ال��ف�����س��ول الف��رتا���س��ي��ة 
ون���ظ���ام ت�����س��ج��ي��ل امل���ح���ا����س���رات وغ��ريه��ا 
املقرر  حاجة  ح�سب  ال�ستخدام  وي��ك��ون 

ورغبة املدر�ص والط�ب.
 ومي���ك���ن زي�������ارة م���وق���ع ال����درو�����ص 
ال��راب��ط:   ه��ذا  ع��رب  ل�أنظمة  التعليمية 

  http://elc.kku.edu.sa/tutorials
يلجاأ  امل��رور،  ن�سيان كلمة  ويف ح��ال 
العامة  ب���الإدارة  الت�سال  اإل��ى  امل�ستخدم 
لتقنية املعلومات على الرقم 2418000.
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ريتويت

اأغ�سط�ص املا�سي، توقفت جميع خدمات غوغل على  يف م�ساء اجلمعة ال�16 من 
انخفا�ص  اإل��ى  التوقف  ه��ذا  واأدى  فقط،  دقائق  خم�ص  مل��دة  العنكبوتية  ال�سبكة 

معدل ت�سفح الإنرتنت عامليا اإلى%40.
هذا  اأدى  فقد   ،Search Engine Land موقع  ن�سرها  معلومات  وبح�سب 
 ،gmail التوقف اإلى تعطل جميع خدمات قوقل مبا يف ذلك الربيد الإلكرتوين

.google driveوخدمة التخزين ال�سحابي ،youtube وموقع م�ساركة الفيديو
هذا التوقف الق�سري جدا اأدى اإلى خ�سائر اقت�سادية لل�سركة بلغت ن�سف 
مما  عامليا،  اأخ��رى  ل�سركات  املبلغ  ه��ذا  واأ�سعاف  فقط،  اأم��ريك��ا  يف  دولر  مليون 
تقدمها،  التي  وخدماتها  قوقل  على  العنكبوتية  ال�سبكة  اعتماد  م��دى  يو�سح 

والكارثة الكبرية التي من املمكن اأن حتدث يف حال توقفها.
اإن  ال��ق��ول  ميكن  ب�سيطة،  وبح�سابات  اأع����ه  الفلكية  الأرق���ام  اإل��ى  بالنظر 
اأن  األف دولر، مبعنى  اأ�سواأ الظروف، ت�ساوي 300  الدقيقة الواحدة يف قوقل يف 
الثانية الواحدة ت�ساوي خم�سة اآلف دولر يف اأمريكا فقط، فكم ت�ساوي يف بقية 
نعتمد على قوقل كثريا متى  واأننا  العربي حتديدا، خ�سو�سا  عاملنا  العامل ويف 

ا�ستع�ست علينا اأي معلومة ؟
واإذا علمنا اأن قوقل متتلك ثلث عائدات �سوق الإع�ن واأن الثلثن املتبقين 
�شقوط  اأن  ي��وؤك��د  وه��ذا  متفاوتة،  وبن�شب  املناف�شة  ال�شركات  بقية  تتقا�شمهما 
اأق��ل �شاأنا من �شقوط الحت��اد  ي��وم من الأي���ام، لن يكون  اإم��راط��وري��ة قوقل يف 

ال�سوفيتي مث�، بل �سيكون حدثا تاريخيا رمبا يغري الإنرتنت ل�أبد.
امل�ستفي�سة قبل اخلو�ص  التي ت�سري بها قوقل والدرا�سات  الثابتة  اخلطى 
يف اأي م�سروع، ت�سري اإلى اأن القائمن على ال�سركة يدركون اأنهم و�سلوا اإلى قدر 
اأن يتوقف عند حمطة املحافظة عليه  كبري من النجاح ل ي�ستهان به، ل يجب 
فقط، بل اأ�سبح لزاما على القائمن عليه، ابتكار اجلديد دائما واإيجاد احللول 
للعامل  بل  فقط،  لقوقل  لي�ص  خمتلف  م�ستقبل  بناء  اأج��ل  من  املا�سي  مل�سك�ت 

اأجمع بعد اأن اأ�سبح يعتربه كل مت�سفح، م�ذا لكل باحث عن معلومة غائبة.

دقيقة غوغل
بـ 300 ألف دوالر

حسن أحمد العواجي

تقنية

iphone 5s. وعلى غري عادة ال�سركة،   ك�سفت �سركة »اآبل« ر�سميا عن هاتفها املنتظر 
فقد مت الك�شف عن هاتفن هذه املرة بدل من هاتف واحد، فمع الإعالن عن الن�شخة 
املطورة من هاتف iphone 5، قامت ال�سركة باإ�سدار ن�سخة رخي�سة الثمن م�سنوعة 
 iphone 5c من الب��ستيك وباألوان متعددة لأ�سحاب الدخل املحدود واأطلقت عليها
iphone 5s لأول مرة بث�ثة األوان هي: الأبي�ص والأ�سود والذهبي  . و�سيتم اإ�سدار 
ومبعالج بيانات 64bit-A7 للح�سول على �سرعة يف الأداء تعادل مرتن اجليل ال�سابق.
 led وف��سن  احل�سا�سية  فائقة  ميجابك�سل   8 ك��ام��ريا  على  الهاتف  ويحتوي 
الفيديو  ت�سجيل  وخا�سية  اأن�ص،   4 بقيا�ص   retina نوع  من  و�سا�سة  واأ�سفر(  )اأبي�ص 
باحلركة البطيئة لأول مرة. ومع كل هذه املميزات فقد قامت ال�سركة باإ�سافة نظام 
touch ID وهي خا�سية التعرف على ب�سمة اليد لفتح ال�سا�سة وحتميل البيانات مع 

حت�سن كبري لزر home امل�سهور يف اأجهزة اآبل.
و�سيتم طرح اجلهاز اجلديد يف الأ�سواق ابتداء من 20 �سبتمرب اجلاري يف كل من 
اأمريكا، كندا، بريطانيا، فرن�سا، اأ�سرتاليا، �سنغافورا، اليابان، اأملانيا، وال�سن، اأما بقية 

دول العامل ف�سيتم طرح اجلهاز يف اأ�سواقها اأواخر دي�سمرب من العام احلايل.

Bamboo Pad جديد »واكوم«

اأط���ل���ق���ت ����س���رك���ة »واك���������وم« ال��ي��اب��ان��ي��ة 
ل��وح��ة ال��ر���س��م الإل���ك���رتوين اجل��دي��دة 

.Bamboo Pad
وقالت ال�سركة اإن »بامبو باد« تعد 
ال�سوق  اإل��ك��رتوين يف  ر���س��م  ل��وح��ة  اأول 
مزودة بقلم رقمي  لتمنح امل�ستخدمن 
جتربة ت�سفح ور�سم طبيعية تدمج ما 
ال��ي��دوي��ة وجتربة  الكتابة  ق���درات  ب��ن 
احل���ا����س���ب ال�����ع�����ادي، وع����ن����د ت��و���س��ي��ل 
اجلهاز باحلا�سبات التي تعمل بنظامي 
 »8 »وي��ن��دوز  اأو   »7 »وي��ن��دوز  الت�سغيل 

»آبل« تكشف 
عن هاتفين 

بينهما نسخة 
لذوي الدخل 

المحدود

ف����اإن امل�����س��ت��خ��دم ي��ب��داأ م��ب��ا���س��رة بعي�ص 
جتربة ت�سفح طبيعية. ويتمتع اجلهاز 
متيزه  التي  املوا�سفات  من  مبجموعة 
ع��ن غ���ريه م��ن اأج��ه��زة واأل�����واح الر�سم 
ال�سوق، حيث  املوجودة يف  الإل��ك��رتوين 
الذين  امل�ستخدمن  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي 
يبحثون عن حلول متكنهم من ت�سخري 
فهو مثايل  للت�سفح،  الإمي��اءات  تقنية 
لإدراج التواقيع ال�سخ�سية والر�سومات 
ال��رق��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات امل��ك��ت��وب��ة بخط 
يوّفر ح�سا�سية  امل�ستندات، كما  اليد يف 
الأق���م  ا�ستخدام  عند  لل�سغط  عالية 

الرقمية.
»بامبو  جهاز  اأن  ال�سركة  وذك���رت 
باد« تتوافر فيه خا�سية ات�سال ل�سلكي 
اأن��ه  usb. كما  ك��اب��ل  ع��رب  الت�����س��ال  اأو 
ياأتي باأربعة األوان هي: الرمادي الفاحت 
لونا  تت�سمن  بي�ساء  لوحة  اأو  ال�مع 
من الألوان الث�ثة )الأزرق والأخ�سر 

الفاحت والبنف�سجي(. 
واأك�������دت ال�����س��رك��ة ع��ل��ى اإم��ك��ان��ي��ة 
ا����س���ت���خ���دام ج��م��ي��ع الأق��������م ال��رق��م��ي��ة 

املزّودة بتقنية »فيل« على اجلهاز.
و�سيطرح اجلهاز يف الأ�سواق ب�سعر 
 usb ب�  التو�سيل  جلهاز  دولرا   49.95

وب�سعر 69.95 دولرا للوح ال��سلكي.

أول »ماوس«
يحمل مصدرا للطاقة

ملحقات  اإن��ت��اج  يف  املتخ�س�سة   Genius �سركة  اأع��ل��ن��ت 
ف���اأرة  اأول  اإط���ق��ه��ا  الآيل،  احل��ا���س��ب  وط��رف��ي��ات 

طاقة  م�سدر  على  حتتوي  »ماو�ص«  كمبيوتر 
يف العامل، بالإ�سافة اإلى قدرات

 الفاأرة املعروفة.
وق���ال���ت ال�����س��رك��ة ال��ت��اي��وان��ي��ة 

 Energy م��او���ص«  »اإي��رنج��ي  اإن 
ال���ذي  ال����س���م  وه���و   Mouse

اأطلقته ال�سركة على الفاأرة 
متاما  مثالية  اجل��دي��دة، 

الهواتف  �سحن  لإع���ادة 
وق���ت  اأي  يف  ال���ذك���ي���ة 
ح�����س��ب  م����ك����ان،  واأي 

تعبريها.
وي�����اأت�����ي اجل���ه���از 
 DPI  1200 ب����دق����ة 

ب�������الإ��������س�������اف�������ة اإل��������ى 
�سعة  ذو  م�����س��در ط��اق��ة 

 2700 ت��ب��ل��غ  ت��خ��زي��ن��ي��ة 
ك���ي تتمكن  اآم���ب���ري،  م��ي��ل��ي 

امل��او���ص  ق���درات  ا�ستخدام  م��ن 
اإع��ادة  اإمكانية  واأي�سا  التقليدية 

�سحن الهاتف الذكي يف نف�ص الوقت. 
Li- وحت��ت��وي ال���ف���اأرة ع��ل��ى م�����س��در ط��اق��ة

كُمو�سر   LED اإ�ساءة  م�سادر  اأربعة  و   Polymer
مل�ستوى الطاقة املُخزنة داخل الفاأرة والتي ميكن ا�ستخدامها 

لعملية اإعادة ال�سحن.

واأ����س���ارت »ج��ن��ي�����ص« اإل���ى اأن��ه 
يعمل  خ��ا���ص   IC ُمتحكم  دم���ج  مت 
ب�سكل  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه���ك  اإدارة  ع��ل��ى 
الطاقة  م��ن   %10 ن�سبة  وي��ح��ف��ظ  ُم�ستمر 
تقنية  تعمل  كما  التقليدية.  الفاأرة  ل�ستخدامات 
غري  جيجاهرتز   2.4 ال���رتدد  ذات  ال��سلكي  الت�سال 
يف  العمل  �سمان  على  اأخ���رى  م��وج��ات  م��ع  للتداخل  القابلة 

مدى ع�سرة اأمتار بدقة كاملة.
األ���وان خمتلفة ه��ي: الأزرق   ب��اأرب��ع��ة  ال��ف��اأرة اجل��دي��دة متوفرة  اأن  ُي��ذك��ر 

والأحمر والف�سي والزهري.
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الرأي الجامعي

جنحت اأمم و�سعوب كثرية يف اإبراز ريادة 
والعلمية،  الإن�سانية  املجالت  يف  اأبنائها 
على  ومت��ي��زا  ت��ف��وق��ا  عليها  ي�سفي  مم��ا 
على  املتعاقبة  باأجيالها  ويدفع  غريها، 
ال���زه���و وال��ف��خ��ر، وي��ح��ث��ه��م ع��ل��ى العمل 
امل��زي��د من  ب��ذل  امل�ستمر بهدف  ال���دءوب 
اجل���ه���د وال�����س��ب��ق، وم����ن اأج�����ل الب��ت��ك��ار 

والتجديد واملناف�سة.
 و�����س����واء م����ن ن���اح���ي���ة ال���ت���اري���خ اأم 
م���ن ج��ان��ب ال��ط��ب اأو م���ن م��ن��ظ��ور علم 
اجل��ودة فنحن هنا اأم��ام حدث فذ فريد، 
اإعطائه  يف  تراخينا  و�ساء،  نا�سع  وعمل 
مكانه  ليحتل  توظيفه  عن  ف�س�  حقه 
ال�����ري�����ادي ال�����ئ����ق يف ���س��ج��ل الع����ت����زاز 
ب���ال���ن���خ���ب م����ن رج���ال���ن���ا ون�������س���ائ���ن���ا ع��رب 

ال�سحابية  ع��ن  اأحت����دث  اإن��ن��ي  ال���ده���ور. 
الأن�����س��اري��ة،  الأ���س��ل��م��ي��ة  ُرف���ْي���دة  اجلليلة 
ر�سي اهلل عنها، اأول طبيبة وممر�سة يف 
قواعد  اأر���س��ى  واأول من  الإ���س���م،  تاريخ 

الطب امليداين وطب الطوارئ.
وم�������ا ن����ع����رف����ه ع���ن���ه���ا اأن�����ه�����ا ك���ان���ت 
خطوط  خلف  لها  خيمة  تقيم  متطوعة 
تتلقى  ال�����غ�����زوات،  يف  امل�����س��ل��م��ن  ج��ي�����ص 
فيهاامل�سابن منهم للقيام على اإ�سعافهم 
وم�������داواة ج���روح���ه���م، وم����ن ح����ّر م��ال��ه��ا 
يقومون  ق��وم  له  لي�ص  من  تراعي  كانت 
ن�سبت  فاإنها  اخلندق  موقعة  ويف  عليه، 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  م�سجد  يف  خيمتها 
�سعد  اأ�سيب  ومل��ا  املدينة،  يف  و�سلم  عليه 
بن معاذ، ر�سي اهلل عنه، برمية �سهم يف 

ع�سده فاإن النبي عليه ال�س�ة وال�س�م 
قال »اجعلوه يف خيمة رفيدة حتى اأعوده 
م���ن ق���ري���ب« )ال�������س���رية ال��ن��ب��وي��ة لب��ن 

ه�سام(.
ب��ه��ا  ق����ام����ت  ال����ت����ي  الأع������م������ال  اإن 
ال�����س��ح��اب��ي��ة رف���ي���دة الأ���س��ل��م��ي��ة و���س��ع��ت 
اأ�س�ص وقواعد العديد من معايري جودة 
احلديث،  الع�سر  يف  ال�سحية  اخلدمات 

ومنها: 
ال��ط��ب��ي��ة ح��ي��ث يتلقى  ال��رع��اي��ة   •

اجلرحى الع�ج املتوافر وقتها.
للم�سابن  التمري�سية  الرعاية   •

وللجروح.
• ال��ع��ن��اي��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة مب���ا ي��ت��ل��ق��اه 
املري�ص من اهتمام وطعام وزيارات.

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
 للتطوير والجودة

د.غادة حمزة الشربينى
مستشارة عمادة التطوير 
األكاديمي والجودة

السيدة األولى 
لجودة الرعاية 
الصحية

الطريق
إلى الجودة

•  ���س���م��ة امل��ر���س��ى ب��ال��ع��م��ل خلف 
خطوط القتال.

لرفيدة  ك��ان  الفريق حيث  عمل   •
جم�����م�����وع�����ة م�������ن ال���������س����ح����اب����ي����ات 
ال��ف�����س��ل��ي��ات ي��ع��م��ل��ن م��ع��ه��ا يف جد 

وتنا�سق.
ل��ل��م��ن��اوب��ات  ن��ظ��ام  اأول  ت��ط��ب��ي��ق   •
اإل��ى  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  بتق�سيم  وذل���ك 

جمموعتن للخدمة نهارا ولي�.
والإدارة  ال��ق��ي��ادة  م��ب��داأ  تر�سيخ   •
ف����ك����ان����ت رف�����ي�����دة ت����ق����ود ف��ري��ق��ه��ا 

امل�ساحب لها.
وذلك  ال�سحية  املن�ساآت  اعتماد    •
ب����اأن ت�����س��ه��د ج��ه��ة ر���س��م��ي��ة خم��ول��ة 
ال�سحية  اخل���دم���ة  م��رك��ز  بتقييم 

اإن حياة الإن�سان على الأر�ص هي �سل�سلة 
من التغيريات الكمية والكيفية امل�ستمرة 
اإل��ى الأم��ام حمققة  واملتتابعة تتجه ب��ه  
ب���ذل���ك ال���ن���م���و والرت������ق������اء  يف ج���وان���ب 
اأن ه��ذه  ���س��خ�����س��ي��ت��ه ك���اف���ة، وي��ف��رت���ص 
ال��ت��غ��ي��ريات ل ت��ت��وق��ف ع��ن��د ���س��ن معن 

واإمنا متتد بامتداد حياة الن�سان.
عن  للحديث  بابا  يفتح  ه��ذا  ولعل 
�سبل تغيري اأ�سلوب ومظاهر حياتنا )اأى 
الإن�سان  فعل  وليدة  فالثقافة  ثقافتنا(، 
)املادي واملعنوى( وهى اأي�سا �سمة متيز 
جيل  م��ن  يتناقلها  الإن�����س��ان��ى  امل��ج��ت��م��ع 

لآخر بالرتبية.
اأداة  الإن�������س���ان���ى  ال�������س���ل���وك  وي���ع���د 
ل��ل��ت��ع��ب��ري ع���ن ال��ث��ق��اف��ة، ف��ال�����س��ل��وك هو 
معارف  من  واكت�سبه  تعلمه  ملا  انعكا�ص 
اإدراك  اأ�سهمت فى متكينه من  ومهارات 
اجتاهاته،  وت�سكيل  حوله،  من  الأ�سياء 

وخلق منظومة قيميه لديه.
فاإن عملية تعديل  وبناء على ذلك 
اإح������داث  ت��ت��ط��ل��ب  ال�������س���ل���وك  ت��غ��ي��ري  اأو 
حد  وعلى  ووجدانية،  معرفية  تغيريات 
غري  عقلى  فعل  ي��وج��د  ل  بياجيه  ق��ول 

متاأثر بالعاطفة.
وب���امل���ث���ل ل ي���وج���د ف��ع��ل وج���دان���ى 
جمرد متاما من الفهم فك�هما )العقل 
التن�سئة  ب��ظ��روف  وال��وج��دان(ي��ت��اأث��ران 

الجتماعية والرتبية.

ت�����س��ري ع��م��ل��ي��ة التغيري  وم���ن ه��ن��ا 
ع���م���ل���ي���ة ق�������س���دي���ه واق����ع����ي����ة ت���ع���اون���ي���ة 
اإ���س���ح��ي��ة ه��دف��ه��ا ال��ت��ح�����س��ن وال��ن��م��و 
اأهدافه  التغيري  يحقق  ولكى  والرتقاء، 
فاإن الأمر يتطلب تخطيطا جيدا يحدد 
الأه�������داف وال���غ���اي���ات وك���ذل���ك الآل���ي���ات 
ب�سكل  احلياة  تطوير  لتحقيق  املنا�سبة 

عام و�سلوك الإن�سان على وجه خا�ص.
اإل��ى  جاهدين  ن�سعى  هنا  كنا  واإذا 
التعليمية  بالعملية  الرت���ق���اء  حت��ق��ي��ق 
والرتبوية من خ�ل ن�سر ثقافة اجلودة 
داخل موؤ�س�ساتنا التعليمية فاإن التغيري 
والقيم  ال�سلوك  فى  تغيري  هو  املطلوب 
ذلك  ، معتمدين فى  النظام  ه��ذا  داخ��ل 
ع��ل��ى ك���ل ال�����س��ب��ل ال��ت��ى ت����زود ال��ع��ام��ل��ن 
عن  اإي��ج��اب��ي��ة  مب��ع��ل��وم��ات  وامل�ستفيدين 
لقبول  نف�سيا  اجل��م��ي��ع  وت��ه��ي��ئ  اجل����ودة 
قيم  اإك�����س��اب��ه��م  واأي�����س��ا  اجل������ودة،  اإدارة 

اجلودة.
ول���ع���ل اأب�������رز ه�����ذه ال���ق���ي���م  ق��ي��م��ة 
الإح�����س��ان وق��ي��م��ة ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل فى 
الفرد  من  يقت�سى  فالإح�سان   ، الفريق 
يعلم  من  اإتقان  به  املنوط  العمل  اإتقان 
اإليه  ناظر  اهلل عز وجل  اأن  اليقن  علم 

مطلع.
قال ر�سول اهلل �سل اهلل عليه و�سلم 
اأن  اأحدكم عم�  اإذا عمل  »اإن اهلل يحب 

يتقنه«.

اأم����ا ال���ت���ع���اون وال��ع��م��ل ف���ى ف��ري��ق 
ي���ج���ع���ل ال���ع���م���ل اأك�������رث ف���اع���ل���ي���ة، ف��م��ن 
امل���ع���روف اأن ال���ك���ل اأك�����رب م���ن جم��م��وع 
ال��ذي يرتكه  اأن الأث���ر  الأج���زاء مبعنى 
الأث��ر  بكثري من  اأك��رب  العمل اجلماعي 

ب���ك���ف���اءة امل���ك���ان وت��ط��ب��ي��ق��ه مل��ع��اي��ري 
اجل��ودة، ويكفي »خيمة رفيدة« عزا 
اأن اأو�سى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
ال�سحابة  ك��ب��ار  اأح���د  ب��ع���ج  و�سلم 

فيها.
 م��ب��داأ احل��واف��ز ه��و م��ن الت�سجيع 
وفيما  ال��ع��م��ل،  يف  اجل����ودة  تطبيق  ع��ل��ى 
فلقد  داود  واأب����و  اأح��م��د  الإم���ام���ان  رواه 
وال�س�م  ال�س�ة  عليه  امل�سطفى  اأ�سهم 
للمتطوعات الطبّيات يف غزوة خيرب من 

الغنائم مثل الرجال املقاتلن.
اأو ت��ن��ا���س��ي��ن��ا ت��اري��خ��ن��ا  اإن���ن���ا ج��ه��ل��ن��ا 
غرينا،  �سرية  منتدح  فاأ�سبحنا  املت�ألئ 
ن�سع  اأن  ال���ع���زم  وح����ان  ال���وق���ت  اآن  وق���د 

الأمور يف �سحيح دربها وم�سارها.

ال���ذي ي��رتك��ه ع��م��ل ك��ل ف���رد م��ن اأف���راد 
الفريق مبفرده.

اأو ق�سم  ف��� مي��ك��ن ل��وح��دة واح����دة 
الكلية  اجل���ودة  وت��ع��زي��ز  مب��ف��رده حت�سن 
تختلف  ال���ط����ب  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  لأداء 

حاجاتهم و�سماتهم وخ�سائ�سهم اخت�فا 
للجهود اجلماعية  فهناك حاجة  �سديدا، 
الدوؤوبة. ولنتذكر قوله تعالى: »وتعاونوا 
على الرب والتقوى ول تعاونوا على الإثم 

والعدوان« املائدة)2(.
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ال تقلق
إبراهيم أحمد عسيري  
 طالب بكلية الطب

اإبراهيم،  على  و�س�ما  ب��ردا  النار  وجعل 
و�سق البحر لينجي مو�سى ويغرق القوم 
اإلى  اأن يبدل حالك  الطاغن؛ قادر على 
غمك  ويك�سف  همك  ويزيل  ح��ال  اأح�سن 

ويجزيك بال�سرب فرحة تنع�ص قلبك.
مر�سوم  ال�����س��ع��ادة  ط��ري��ق  اأن  ت��ذك��ر 
ال���ق���راآن )اإن ال��ل��ذي��ن ق��ال��وا رب��ن��ا اهلل  يف 

قد ينتاب كل واحد منا يف بع�ص الأحيان 
ح���ال���ة ق��ل��ق وخ�����وف م���ن ال��ف�����س��ل جتعله 
يتقدم  ف���  ت�سرفاته  على  حتفظا  اأك��رث 
اأن ي�سقط  خطوة ال بحذر �سديد خ�سية 
اأو رمبا هو يف كل خطوه يخطوها يكون 
به  وتعود  املا�سي  لإخفاقات  م�ستح�سرا 
اآخرين باءت  الذاكرة لتعر�ص له جتارب 

بالف�سل اأو واجهت �سيئا من ال�سعوبة.
هذا قد يحدث فع�، فطرق النجاح 
لي�ست دائما ممهده جاهزة لل�سري، بل قد 
من  مزيد  اإل��ى  الأم���ور  بع�ص  منا  حتتاج 

اجلهد.
يف حلظة ما قد ينتابنا فع� �سعور 
اأعيننا حتى  الدنيا يف  بالإحباط وت�شغر 
اإي��ج��اد  اأو  التفكري  على  ق��ادري��ن  ن��ع��ود  ل 
الطريق ونقف  مل�سك�تنا فن�سل  احللول 
واأظلمت  بالياأ�ص،  �سعرت  ف��اذا  حائرين، 
يف عينك ال��دن��ي��ا، و���س��اق��ت ب��ك ال��ط��رق، 
الأب��واب، وت�قفتك  واأو�سدت يف وجهك 
ال��ه��م��وم م���ن ك���ل ج���ان���ب، ف��ا���س��ت�����س��ع��ر اأن 
ابتليت  واإذا  ين�ساك،  ل��ن  رحيما  رب��ا  ل��ك 
اأن  اأراد  اهلل  اأن  فاعلم  ب��ب���ء  الدنيا  م��ن 
ي��غ��ف��ر ذن��ب��ك وي��ط��ه��ر ق��ل��ب��ك، وي��ج��زي��ك 
ع��ل��ى ال�����س��رب اإح�����س��ان��ا واأن�����ه م���ا اب��ت���ك 
لتنعم  اإل  ح��رم��ك  وم����ا  ل��ي��م��ح�����س��ك  ال 

الأخرى.
ت��ذك��ر اأن ال���ذي اأغ���رق اأه���ل الأر����ص 
جميعا لينجي نوحا ورهطه من الظاملن، 

هم  ول  عليهم  خ��وف  ف���  ا�ستقاموا  ث��م 
يحزنون(.

اإن ا�ست�سعار مثل هذه املعاين يجعل 
اأك��رث ج��راأة واإق��ب��ال على احلياة  الإن�سان 

غري غافل ول معر�ص عن الآخرة.
ان���زع لبا�ص ال��ي��اأ���ص واب��دل��ه ت��ف��اوؤل 
لبا�ص اخلوف  وان��زع  النجاح  اإل��ى  يقودك 

حا�سرك  وع�����ص  امل��ج��ه��ول  امل�ستقبل  م��ن 
املعلوم.

نحن ل�سنا بحاجه اإلى كل هذا القلق 
الذي يهدم ول يبني حاجتنا الفعلية.

اأن ننطلق متفائلن متوكلن  يجب 
تعمر  فبهذا  ل�أ�سباب،  فاعلن  اهلل  على 

الأوطان وتتحقق النجاحات.
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»آفاق«..
تحلق في اآلفاق!

هل جربت مرة اخلو�ص يف م�سروع ثم ف�سل، و�سارعت اإلى اإنهائه قبل اأن 
تتفاقم خ�سارتك وتزيد اأعباوؤك؟ هل اأقدمت مرة على مغامرة مدرو�سة 
اأو غري مدرو�سة ثم ما لبثت اأن اكت�سفت اأنك خ�ست يف غمار ما ل تتقن، 

وعملت ما ل حت�سن، ودخلت يف غري فنك فاأتيت بالعجائب؟
كثري من امل�ساريع تنتهي �سريعا قبل اأن تبداأ ول تلبث اإل اأن تكون 
يخو�سوا  اأن  اأ���س��ا���س��ا  ف��ك��روا  كيف  اأ�سحابها  ي�ستغرب  فا�سلة،  م��غ��ام��رة 

غمارها، ولكنهم يعرفون ذلك بعد فوات األأوان. 
كان  ���س��واء  م�����س��روع جت���اري  اأي  ت��ب��داأ  اأن  قبل  دائ��م��ا  يتوجب عليك 
كان  و���س��واء  حمكمة،  خطة  ل��ه  وت�سع  ل��ه،  تخطط  اأن  كبريا  اأم  �سغريا 
ك��ان قدميا  ف��اإن  ل��ه،  اأن تخطط  فاإنه يجب  اأم قدميا  م�سروعك جديدا 
اأن تخطط له ليكون خمتلفا ومتميزا عن الآخرين، واإن كان  فالواجب 

جديدا فهو اأولى بالتخطيط له.
وال�شعف،  القوة  ونقاط  واملخاطر،  الفر�ض  تدر�ض  اأن  يجب عليك 
وتعطي وزنا لكل من هذه الأمور بالنقاط، فاإذا اأو�شلتك النتائج اإلى اأن 
م�سروعك  واب��داأ  تعالى  اهلل  على  فتوكل  للنجاح  فر�سة  لديه  م�سروعك 
واأنت بغاية التفاوؤل والأمل، اأما اإن وجدت اأن املخاطرة كبرية والفر�سة 

اأقل ف� ت�سيع وقتك وابحث عن الفر�ص الأف�سل.
و�سعت  اأن��ك  ال�سرب طاملا  تفقد  ف���  م�سروعك  ب���داأت  اإذا  اإن��ك  ث��م 
التخطيط ال�سليم، ول ت�ستعجل النتائج. يجب اأن تت�سمن خطتك الوقت 
الكايف لنجاح امل�سروع، ويجب اأن يكون على مراحل متتالية تعقب الواحدة 

منها الأخرى، وبالتايل يت�سنى لك مراقبة جناح كل مرحلة على حدة.
لكي تنجح اأعمالنا لبد لنا من اأن نتعلم التخطيط ال�سرتاتيجي، 
لعل هذا العلم يكون من اأهم العلوم والفنون التي يجب اأن نتقنها ونفهما 
لهذا  الناجحة  التجارية  الأع��م��ال  بحار  نخو�ص  اأن  اأردن���ا  م��ا  اإذا  جيدا 

الع�سر.. اح�سر دروة يف التخطيط اليوم.
لعملك  ت�سغيلية  وخ��ط��ة  ا�سرتاتيجية  خطة  ت�سع  كيف  وتعلم 
كنت  مهما  ذل��ك  تفعل  اأن  ت�ستحقر  ول  متوا�سعا،  ك��ان  مهما  ال��ق��ادم 
تت�ساعف  اأن  النتائج  لهذه  ميكن  فاإنه  الإيجابية،  النتائج  من  واثقا 

بالتخطيط ال�سليم!

خطط للنجاح! 
عائشة موسى الشهراني

مندوبة »آفاق« بالمركز الجامعي لدراسة الطالبات 

إبراهيم محمد الهاللي

املا�سي  الأ���س��ب��وع 
ي������دي  يف  وق�����������ع 
ع����دد ج���دي���د من 
»اآف����اق«  �سحيفة 
وق������������د �����س����ع����دت 
ك��������ث��������ريا ب�����ه�����ذه 
ال��ق��ف��زة ال��ه��ائ��ل��ة 
امل������ح������ت������وى  يف 
وامل�����������������س��������م��������ون

من  مهمة  منعطفات  ع��اي�����س��ت  ال��ت��ي  لل�سحيفة 
م�سريتها خ�ل درا�ستي باجلامعة طوال ال�سنوات 

اخلم�ص املا�سية.
العلمية  باملادة  الكبري  الهتمام  �سرين  لقد 
امل��و���س��ع��ة  للتحقيقات  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��ح��ي��ف��ة  يف 
ال��ت��ي ت���م�����ص ق�����س��اي��ا وه���م���وم ط����ب اجل��ام��ع��ة 
واأكادمييها ومن�سوبيها، وهو اأمر نادينا منذ فرتة 

لتحقيقه، وقد حتقق وهلل احلمد.
ل�سك يف اأن �سدور ال�سحيفة ب�سكل اأ�سبوعي 
يحلق بها يف اآفاق جديدة لتواكب احلدث وت�حق 
اخلرب يف ظل تعدد الن�ساطات وتو�سع الربامج يف 

جامعتنا العزيزة.
ويف اخلتام اأ�سكر الأخ العزيز يحيى التيهاين 
الذي اأتاح يل العودة اإلى جامعتي عرب بابها الكبري 
التوفيق  ت��ع��ال��ى  اهلل  م��ن  راج��ي��ا  اآف�����اق،  �سحيفة 
وال�������س���داد لإخ������واين ال���ط����ب وك���اف���ة م��ن�����س��وب��ي 
اجلامعة وكل عام واأنتم ووطننا وجامعتنا بخري.
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غدا،  اجلامعة  مدير  معايل  يلتقي 
ب��ط���ب  اهلل،  ����س���اء  اإن  الإث�����ن�����ن« 
والت�سال  الإع����م  ق�سم  وط��ال��ب��ات 
دف���ع���ة  اأول  اأم���������ام  اأن�����ن�����ا  ب���اع���ت���ب���ار 
ط���ب��ي��ة ت��ن�����س��م ل��ل��ق�����س��م، واه��ت��م��ام 
يعك�ص  معاليه  يف  ممثلة  اجل��ام��ع��ة 
ه���ذا اله��ت��م��ام والب���ت���ه���اج ب��اف��ت��ت��اح 
ال��ق�����س��م يف اجل���ام���ع���ة ه�����ذا ال���ع���ام. 
ال����ط�����ب  ن�����دع�����و  اأن  ه����ن����ا  ون���������ود 
اإ�سافة  طبعا  بالق�سم،  وال��ط��ال��ب��ات 
اإل�����������ى امل����ه����ت����م����ن م�������ن ال�����ط������ب 
م����ن خ�������ارج ال���ق�������س���م، ل���ن�����س��م��ام 

بق�سم  مرتبط  متخ�س�ص  تدريب  مركز  لكونها  »اآف��اق«  �سحيفة  مع  والتعاون 
الإع�م والت�سال.

الإع���م مقرا  ق�سم طالبات  بها  يوجد  التي  العلوم  كلية  وقد خ�س�ست   
اأخبار  غرفة  وكذلك  لل�سحيفة  تدريب  مركز  ليكون  هناك  »اآف���اق«  ل�سحيفة 
الطالبات  ت�سارك  اأن  ومتوقع  الأ�سبوعية.  ال�سحيفة  م��واد  و�سناعة  لإع���داد 

ب�سكل متنام يف حترير ال�سحيفة خ�ل الأعداد القادمة مب�سيئة اهلل. 
ال�سحافة  يف  املتخ�س�سن  اأ�ساتذته  اأح��د  الإع���م  ق�سم  خ�س�ص  قد  كما 
الإع����م  ط����ب  ت��دري��ب  ع��ل��ى  ل���إ���س��راف  بال�سحيفة  اأ���س��ت��اذا مقيما  ل��ي��ك��ون 
والت�سال ليتوا�سل معهم يف التدريب والعمل ال�سحايف ورفع م�ستوى الأداء 
اإث���راء  ك��ب��ريا يف  م��ردوده��ا  �سيكون  ه��ذه اخل��ط��وات  اأن  ون���رى  املهني للط�ب. 
حترير  فريق  اأن  هنا  ون��وؤك��د  الع����م،  وطالبات  لط�ب  التدريبية  التجربة 
�سحيفة اآفاق من امل�سرف اإلى باقي الزم�ء هم يف خدمة هذه التجربة املهمة 

لط�ب الإع�م.

آفاق ترحب بطالب اإلعالم
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

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!!

أشهر مجلة في العالم
تحتفل بعيدها الـ 125

احتفلت موؤخرا جملة »نا�سيونال جيوغرافيك«، التي تعترب بحق 
اأ�سهر واأهم جملة يف العامل، بعيد مي�دها ال� 125.

متخ�س�سة  جملة  هي  جيوغرافيك«  »نا�سيونال  اأن  املعروف 
وعلوم  واجلغرافيا  والآث��ار  والتاريخ  بالطبيعة  ع�قة  له  ما  بكل 
على   تغطياتها  يف  معتمدة  وغ��ريه��ا،  والأح��ي��اء  والفلك  الف�ساء 

علمائها وباحثيها وم�سوريها وحمرريها املحرتفن.
واإل��ى  بينها.  م��ن  العربية  ال��ل��غ��ات،  م��ن  ب��ع��دد  املجلة  ت�سدر 
»نا�سيونال  متيزت  اأع����ه(  منها  )اأثنتان  الرائعة  �سورها  جانب 
عددها  منذ  غ�فها  يلف  ال��ذي  الأ�سفر  ب��الإط��ار  جيوغرافيك« 

الأول، بل واأ�سبح هذا الإطار �سعار حمطتها التلفزيونية اأي�سا.

املدينة اجلامعية ترتك  • بعد كل فعالية تنظم يف 
اللوح��ات والالفتات تع�ش��ف بها الري��اح وتنرثها يف 
كاف��ة الآرج��اء، لت�ش��كل مناظر مزعج��ة دون وجود 

جهة لإزالتها.

انتظارهم  اأو  ال��ركاب  لتنزي��ل  ال�شي��ارات   • وق��وف 
اأم��ام بواب��ات الدخ��ول ي�شب��ب زحام��ا �شدي��دا  ق��د 

يوؤدي اإلى حوادث مرورية، ل �شمح اهلل.

• ل ت��زال مداخل كليات الطالب��ات ت�شهد ازدحاما 
الوق��وف  ب�شب��ب  الطالب��ات  خ��روج  عن��د  �شدي��دا 
يج��ب  وعلي��ه  الأم��ور،  اأولي��اء  لبع���س  اخلاط��ئ 

ال�شتعانة باجلهات العليا للتنظيم.

• ل ي��زال الط��الب م��ن ذوي الحتياجات اخلا�شة 
املزلقان��ات  لقل��ة  احلرك��ة  �شعوب��ة  م��ن  يعان��ون 
كافي��ة  مواق��ف  وج��ود  وع��دم  الكب��ري  وارتفاعه��ا 

ل�شياراتهم.

عل��ى  �شفحاته��ا  تهم��ل  الكلي��ات  اأغل��ب  ت��زال  • ل 
املوقع الإلك��رتوين للجامعة، وكذلك مواقع التوا�شل 
اأن��ه  رغ��م  حتديث��ه  يت��م  ول  للكلي��ات  الجتماع��ي 

و�شيلة جيدة للتوا�شل مع الطالب والطالبات.

الإلكرتونية  املواق��ع  ت�شليم  اأن  اأثبت��ت  • التجرب��ة 
للكلي��ات لي���س ناجح��ا لع��دم وج��ود املتخ�ش�ش��ني يف 
اأغل��ب الكلي��ات مم��ا يفق��د املواق��ع ال�شبكي��ة دوره��ا 

املهم.
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هل من 
منافس؟


