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مدير الجامعة: تنظيم رحالت خارجية للمتميزين بقسم اإلعالم
»آفاق« معمل تدريبي للطالب

اأك�����د م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
ال���داود،  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
ا�ستعداد اجلامعة لفتح برنامج املاج�ستري 
اأن  الإع���الم م�ستقبال متى ما وج��دت  يف 

هناك حاجة اإلى ذلك.
ك���م���ا وع�����د ال����ط����الب وال���ط���ال���ب���ات 
والت�����س��ال،  الإع����الم  ق�سم  يف  املتميزين 
ب��ال�����س��ف��ر خ���ارج���ي���ا اإل�����ى اإح������دى ال����دول 
الأج����ن����ب����ي����ة، وذل�������ك م����ن اأج�������ل ت��ط��وي��ر 
م���ع���رف���ت���ه���م وم����ه����ارات����ه����م الإع����الم����ي����ة  
واإط���الع���ه���م ع��ل��ى ال���ت���ج���ارب ال��ع��امل��ي��ة يف 

جمال التخ�س�ص.
بالدفعة  ال��داود خالل لقائه  و�سدد 
الأولى من طالب وطالبات ق�سم الإعالم 
والت�������س���ال ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الن�����س��ان��ي��ة، 
امل��ع��دل  ع��ل��ى ���س��رورة اله��ت��م��ام بتحقيق 
الرتاكمي املرتفع، وبذل اجلهد واملثابرة 
يف التح�سيل العلمي، والتفاعل وامل�ساركة 
امل��ج��ال،  ب���ذات  ال��ت��ي تتعلق  يف الأن�����س��ط��ة 
اأجل زيادة اخلربات املعرفية وتنمية  من 

املهارات يف احلقل الإعالمي.
ك��م��ا ���س��ل��ط م��دي��ر اجل��ام��ع��ة خ��الل 
اللقاء، ال�سوء على اأهم امل�سوؤوليات التي 
واملهام  الإع��الم��ي��ة  ال�سخ�سية  على  تقع 
ال��واج��ب التقيد  والأخ��الق��ي��ات التي م��ن 
بها، مثل احرتام كافة الأنظمة املتوافرة 

داخل البلد وكذلك داخل املوؤ�س�سة.
خلريجي  الوظيفي  امل�ستقبل  وع��ن 
اأن  اجلامعة  اأف��اد معايل مدير  الإع���الم، 
هناك الكثري من الفر�ص الوظيفية التي 
ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا ���س��وق ال��ع��م��ل، ح��ي��ث لزال 
الإع����الم،  م��ن خ��ري��ج��ي  امل��زي��د  ي�ستوعب 

حاثا طالب وطالبات الإعالم على التميز 
امل��ه��ارات  م��ن  العديد  اكت�ساب  م��ن خ��الل 

التي يتطلبها العمل الإعالمي.
من جانبه تطرق عميد كلية العلوم 
الإن�سانية الدكتور يحيى ال�سريف خالل 
اإدارة اجلامعة  اأهمية توا�سل  اإلى  كلمته، 
مع الطالب والطالبات لتلم�ص حاجاتهم 
التعليمية  العملية  �سري  على  وال��وق��وف 

لهم. 
ق�سم  رئ��ي�����ص  ال�������س���ي���اق، حت����دث  يف 
الإع������الم والت�������س���ال ال���دك���ت���ور ع��ل��ي بن 
اجلامعة  مبدير  مرحبا  ال��ق��رين،  �سويل 
الأول��ى  الدفعة  طالب  وبناته  اأبنائه  بني 
باجلامعة،  والت�سال  الإع���الم  ق�سم  من 
ك��ا���س��ف��ا ع��ن م��راح��ل اإن�����س��اء ال��ق�����س��م ب��دًء 
وانطالق  بالتاأ�سي�ص  وانتهاء  الفكرة  من 

الدرا�سة فيه.
اأن م��ا مي��ي��ز اخلطة  واأك����د ال��ق��رين 
متطلبات  تلبي  اأن��ه��ا  للق�سم،  ال��درا���س��ي��ة 
الع��ت��م��اد الأك����ادمي����ي ال��وط��ن��ي وه��ي��ئ��ات 
اخلطة  اأن  م�سيفا  ال��دول��ي��ة،  الع��ت��م��اد 
ت��ت�����س��م��ن م����ق����ررات ع����دي����دة م����ن خ����ارج 
وتنمية  تقوية  ب��ه��دف  الق�سم  تخ�س�ص 
ما  »اأي�سا  وزاد  الإع���الم.  طالب  م��ه��ارات 
مييز اخلطة الدرا�سية، الربنامج املكثف 
بهدف  والعربية  الإجنليزية  اللغتني   يف 
ودعم  والكتابية  اللغوية  امل��ه��ارات  تنمية 
وك��ذل��ك  ال��ق�����س��م،  يف  التعليمية  العملية 
�سحيفة  واإدم�������اج  الإع����الم����ي  ال���ت���دري���ب 
الق�سم كمعمل تدريبي لكافة  »اآف��اق« مع 

طالب الق�سم«.
علي آل سعيد

وكيل الجامعة: الخميس بداية إجازة األضحى 
ب��ن ح�سني  ال��دك��ت��ور مرعي  الأ���س��ت��اذ  اأك��د وكيل اجلامعة 
من  تبتدئ  امل��ب��ارك  الأ�سحى  عيد  عطلة  اأن  القحطاين 
بداية اليوم اخلام�ص من ذي احلجة املقبل وتنتهي بنهاية 

اليوم اخلام�ص ع�سر من ال�سهر نف�سه.
كافة  وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة على  وج���اء يف تعميم وزع��ت��ه 
ال�سابعة  امل��ادة  اإل��ى  ي�ستند  الإع��الن  اأن  والكليات  الإدارات 
من لئحة الإج���ازات،  وج��اء فيه ما يلي: »اآخ��ر يوم دوام 
قبل اإجازة عيد الأ�سحى املبارك، الأربعاء 1434/12/4، اأي 
اأن بداية اإجازة عيد الأ�سحى املبارك توافق يوم اخلمي�ص 
املبارك  الأ�سحى  عيد  اإج���ازة  يف  ي��وم  واآخ��ر   ،1434/12/5
يوم الأحد 1434/12/15، اأي بداية الدوام بعد اإجازة عيد 

الأ�سحى املبارك يوم الثنني 1434/12/16«. 
الواردة  التواريخ  اأن جميع  اإلى  ونبه وكيل اجلامعة 

بالتعميم هي وفقا لتقومي اأم القرى.
أحمد العياف

كلية الطب تشارك بعمل تطوعي في موسم الحج
اهلل  عبد  د.  اأ.  الطب  كلية  عميد  اأعلن 
�سعيد ع�سريي باأن كلية الطب �ست�سارك 
بعمل تطوعي يف مو�سم احلج هذا العام 
م��ن خ���الل اأك���ر م��ن خم�سة وث��الث��ني 
مع  بالتن�سيق  وذل���ك  متطوعا،  طالبا 

هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي.
وم�����س��ارك��ة ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ه���ذه هي 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن ن��وع��ه��ا، وت���اأت���ي يف اإط����ار 
جتاه  مب�سوؤولياتها  اجلامعة  ا�ست�سعارا 
امل��ج��ت��م��ع وخ���دم���ة ل�����س��ي��وف ب��ي��ت اهلل 
امل��ت��ط��وع يف  ال��وف��د  و�سي�ساهم  احل����رام. 
تقدمي خدمات العناية الطبية حلجيج 
ب��ي��ت اهلل احل�����رام يف خم��ت��ل��ف امل�����س��اع��ر 

املقد�سة خالل هذا املو�سم.
ت�سوير: علي الوليدي

أقسام
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ال�سمو  �ساحب  ع�سري  منطقة  اأمري  اأكد 
ب��ن عبد  ب��ن خالد  في�سل  الأم���ري  امللكي 
م�سروعات  متابعة  اأه��م��ي��ة  على  ال��ع��زي��ز 
الإدارات  وت����ع����اون  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال����ط����رق 
تنفيذها  لت�سهيل  بينها  فيما  احلكومية 
ب���اأ����س���رع وق����ت مم��ك��ن وب����ج����ودة ع��ال��ي��ة، 
بعيدا عن املعوقات التي توؤخر تنفيذ اأي 

م�سروع .
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���س��ت��ق��ب��ال �سموه 
الف�سيلة  اأ�سحاب  اخلالدية  يف  بق�سره 
وحمافظي املحافظات والق�ساة ومديري 
الإدارات احلكومية وجمع من املواطنني 
الأ�سبوعية  �سموه  جل�سة  �سمن  وذل���ك 
للحديث  م�سوؤول  فيها  ي�ست�سيف  التي 

حول ما يهم املواطن.
للطرق والنقل  ال��ع��ام  وقدم املدير 
�سعيد  علي بن  املهند�ص  ع�سري  مبنطقة 
عن  فيه  حت��دث  مرئيا  م�سفر عر�سا  بن 
امل�����س��روع��ات امل��ن��ف��ذة ب��امل��ن��ط��ق��ة وامل��زم��ع 
تنفيذها م�ستقبال ، موؤكدا اأن امل�سروعات 
حتت التنفيذ بلغت 57 م�سروعا باأطوال 
وب��ت��ك��ل��ف��ة  م����رتا  ك��ي��ل��و   1732 م���ق���داره���ا 

جتاوزت اأربعة مليارات ريال.
م�سروعات  م�سفر  وا�ستعر�ص بن 
املطلوب  باملنطقة  امل�ستقبلية  ال��ط��رق 
املقبلة  الأع�����وام  م��ي��زان��ي��ات  يف  تنفيذها 
والت�ساميم  فيها  امل�ستخدمة  والأط��وال 
طرق  على  احتوت  حيث  لبع�سها  املعدة 
رئي�سية وثانوية وفرعية، بالإ�سافة اإلى 
م�سروعات  تخدم  وطرق  ع�سكرية  طرق 

التعدين .
ك���م���ا ����س���ل���ط ال���������س����وء ع���ل���ى اأح�����د 
باملنطقة  احل��ي��وي��ة  ال��ط��رق  م�����س��روع��ات 
وهو الطريق املحوري الذي يبلغ طوله 
بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة  م���رتا  كيلو   56
اأكر من مليار ريال ، ويبداأ من طريق 
خمي�ص م�سيط-جنران ذي الرقم  )15( 
اأبها-  على طريق  �سعار  بطريق  وينتهي 

الطائف.
ع��ق��ب ذل����ك ُف���ت���ح ب����اب امل��ن��اق�����س��ات 
من  ع���دد  ا�ستف�سر  ح��ي��ث  وال��ت�����س��اوؤلت 
امل�������س���وؤول���ني وامل���واط���ن���ني ع���ن ع����دد من 
وتكلفتها  باملنطقة  ال��ط��رق  م�����س��روع��ات 

ومواعيد تنفيذها والأطوال املنفذة.
ورفع رئي�ص جلنة الأهايل باملنطقة 
عبد العزيز بن م�سيط نيابة عن الأهايل 
احل���رم���ني  خل������ادم  ����س���ك���ره  يف اجلل�سة 
ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
 ، الأم���ني  ع��ه��ده  ويل  و�سمو   ، �سعود  اآل 

اهلل،على  الثاين، حفظهم  النائب  و�سمو 
ورعاية،  اهتمام  من  امل��واط��ن  يولون  ما 
اأم�����ري منطقة  ���س��م��و  م�����س��ي��دا مب��ت��اب��ع��ة 
ع�سري مل�سروعات املنطقة ووقوف �سموه 

ميدانيا على �سري اأعمالها.

ل�سمو  جماعية  �سورة  التقطت  ثم 
اإدارة  من�سوبي  مع  ع�سري  منطقة  اأم��ري 

الطرق والنقل باملنطقة.
واحل�سور  �سموه  ا�ستمع  ذل��ك  اإل��ى 
اأداه��ا  اإل��ى فقرة بعنوان )ح���وار وط��ن��ي( 

بع�سري،  التعليم  ط���الب  م��ن  جم��م��وع��ة 
ال��ث��ال��ث  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  تناولت ذكرى 
والثمانني للمملكة، وفرحة حب الوطن 
من فئات املجتمع، واأهمية املحافظة على 

مقدرات الوطن ومكت�سباته ومنجزاته.

خالل جلسة سموه األسبوعية.. أمير عسير 
يوجه بمتابعة مشروعات الطرق بالمنطقة

صحةتعليمإعالمتكريم

أمير عسير يكرم
عامل مغسلة هندي

كافاأ اأمري منطقة ع�سري عامال هنديا 
يدعى ت��وين ك��اران��ت، نظري اأم��ان��ت��ه يف 
ل�ساحبه،  م��ف��ق��ود  م���ايل  م��ب��ل��غ  اإع�����ادة 
مقدما له ال�سكر والتقدير لقاء ما قام 
به. وقال �سمو الأمري في�سل بن خالد 
اأخ���الق الإ���س��الم وامل�سلمني  »ه���ذه ه��ي 
ال��ذي  ت��وين  وك��ان  عليها«.  ن�ساأنا  التي 
على  ع��ر  ب��امل��ج��اردة  مغ�سلة  يف  يعمل 
م��ب��ل��غ م���ايل ي��ق��در ب��� 14 األ����ف ري����ال يف 

مالب�ص اأحد الزبائن، ليقوم باإعادتها.

»اإلخبارية« ترصد تميز 
المتوسطة الثالثة للبنات

ب��ث��ت ق��ن��اة الإخ��ب��اري��ة ت��ق��ري��را ر���س��دت  
خ��الل��ه ج���وان���ب ال��ت��م��ي��ز ل���دى م��دي��رة 
املتو�سطة الثالثة للبنات باأبها الأ�ستاذة 
اآل ���س��اي��ع. وا���س��ت�����س��اف ب��رن��ام��ج  م��ن��ى 
»امل���ت���م���ي���زون«  امل���دي���رة اآل ���س��اي��ع  بعد 
على  الأول  امل��رك��ز  م��در���س��ت��ه��ا  حت��ق��ي��ق 
على  ال�ساد�ص  واملركز  ع�سري،  م�ستوى 
م�ستوى اململكة يف جائزة التميز يف فرع 
جائزة  وهي  املتميزة،  واملدر�سة  الإدارة 

ترعاها وزارة الرتبية والتعليم.

انعقاد اللقاء الثالث
لرؤساء األندية األدبية

ا�ست�ساف نادي اأبها الأدبي اللقاء الثالث  
الأن���دي���ة الأدب���ي���ة، ومت خالله  ل��روؤ���س��اء 
باملنطقة.  الثقافة  رواد  من  ع��دد  تكرمي 
ناق�ص اللقاء حماور منها: اإن�ساء جمل�ص 
واإم��ك��ان��ي��ة  الأدب����ي����ة،  الأن����دي����ة  لإدارات 
الثقافية يف  ال��ل��ج��ان  اإن�����س��اء  يف  ال��ت��و���س��ع 
املحافظات مع اأهمية توفري الدعم املايل 
التي  الفكرة  املجتمعون  ناق�ص  كما  لها. 
حول  الق�سيم  ن���ادي  بها  ت��ق��دم  اأن  �سبق 

م�سروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.

الحفظي يرعى
مؤتمر سالمة المرضى

ال�سحية  لل�سوؤون  العام  املدير  برعاية 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م 
احل���ف���ظ���ي، ن���ظ���م م�����س��ت�����س��ف��ى خ��م��ي�����ص 
فعاليات  والأط���ف���ال،  ل���ل���ولدة  م�سيط 

موؤمتر »�سالمة املر�سى«. 
جمال  يف  مقدمة  املوؤمتر  وتناول 
�سالمة املر�سى، ثقافة �سالمة املر�سى، 
امل��ر���س��ى،  ل�سالمة  ال��دول��ي��ة  الأه�����داف 
ال�سالمة  املر�سى،  و�سالمة  املوظفني 

الدوائية.

لقطات

ألف حاج فلسطيني في ضيافة 
خادم الحرمين الشريفين

اأمر خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، با�ست�سافة األف 
الفل�سطينيني، لأداء فري�سة احلج على  ال�سهداء  حاج فل�سطيني من ذوي 
نفقته اخلا�سة هذا العام 1434، وتتولى وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 

والدعوة والإر�ساد الإ�سراف على ا�ست�سافتهم.
ال�سيخ  والإر���س��اد  والدعوة  والأوق���اف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزي��ر  ورف��ع 
�سالح اآل ال�سيخ، �سكره وتقديره خلادم احلرمني ال�سريفني، حلر�سه على 
اأداء اإخوتنا يف فل�سطني �سعائر الإ�سالم، داعيا اهلل اأن يجزي ولة الأمر يف 
خدمات  من  ويقدمونه  قدموه،  ما  على  اجل��زاء  خري  املباركة  البالد  ه��ذه 

جليلة لالإ�سالم وامل�سلمني وبخا�سة ال�سعب الفل�سطيني.
واأ�ساف »ا�ست�سافة احلجاج الفل�سطينيني توؤكد الر�سالة التي حتملها 
الإ�سالمية،  وامل��ق��د���س��ات  وامل�سلمني  الإ���س��الم  خ��دم��ة  ر�سالة  وه��ي  اململكة، 
اإن هذه  امل��ع��م��ورة.  اأرج����اء  ال��ع��ام م��ن  امل�سلمون على م���دار  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��ي يفد 
الر�سالة لي�ست مقت�سرة على وقت احلج، بل ممتدة للتوا�سل مع امل�سلمني 

وتوحيدهم والعناية بهم، والوقوف معهم يف اأي مكان«. 
يف  الطيب  الأث��ر  لها  �سيكون  ال�ست�سافة  ه��ذه  اأن  ال�سيخ  اآل  واأو���س��ح 
�سربهم  ج���زاء  ت��ك��رمي  ك��ل  ي�ستحقون  وه��م  فل�سطني،  يف  »اإخ��وت��ن��ا  نفو�ص 
الذين  الفل�سطينيني  ع��دد  يرتفع  الأم���ر  ب��ه��ذا  اأن���ه  مبينا  وت�سحيتهم«، 
ا�ستفادوا من احلج على نفقة خادم احلرمني ال�سريفني خالل خم�سة اأعوام 

اإلى 11000 من ذوي ال�سهداء والأ�سرى.
اأن ذلك ياأتي من منطلق ال�سعور بالأخوة الإ�سالمية والعربية  وبني 
الدعم  م��ن  ج��زء  »وه��ي  ول�سعبها،  لفل�سطني  ع��ب��داهلل  امللك  يحملها  التي 
ال�سعودي املتوا�سل وال�سخي لل�سعب الفل�سطيني يف املجالت كافة، واإن هذا 
اأ�سر ال�سهداء من الأ�سقاء  الأمر الذي خ�ص به خادم احلرمني ال�سريفني 
الفل�سطينيني ل�ست�سافتهم، �سيرتك اأثرا كبريا يف نفو�سهم، و�سيخفف من 
امتداد  ال�سريفني، بل  معاناتهم، وهو لي�ص مب�ستغرب من خادم احلرمني 
وق�سيته  الفل�سطيني  ال�سعب  وم�ساندة  دع��م  يف  اجلليلة  اخل��رية  ملواقفه 

العادلة«.

13%  نسبة زيادة الرحالت
السياحية الداخلية خالل عام

اأو����س���ح ال��ت��ق��ري��ر الإح�������س���ائ���ي مل��رك��ز 
املعلومات والأبحاث ال�سياحية )ما�ص( 
التابع للهيئة العامة لل�سياحة والآثار 
ال��رح��الت  ع����دد  اأن  2013م،  ل�����س��ي��ف 
يف  امل��م��ل��ك��ة  داخ���ل  امل��ح��ل��ي��ة  ال�سياحية 
واأغ�سط�ص  يونيو  لل�سهرين  ال�سيف 
م��ن ال��ع��ام احل���ايل و���س��ل��ت اإل���ى )5.7 
األ��ف  و���س��ب��ع��م��ائ��ة  م��الي��ني  خم�سة  م( 
رحلة �سياحية، مقابل 5 ماليني رحلة 
�سياحية لنف�ص الفرتة من عام 2012م 

بن�سبة منو بلغت %13.
واأ�سار التقرير اإلى اأنه بناًء على معدل الإقامة لل�سياح املحليني الذي 
و�سل اإلى 4.6 ليال خالل فرتة ال�سيف لعام 2013م، فاإن جمموع عدد ليايل 
الإقامة خالل �سيف 2013م بلغ 26.0 مليون ليلة، مقابل 24.0 مليون ليلة 
لنف�ص الفرتة من عام 2012م، حيث تعك�ص تلك الأرقام ن�سبة زيادة مقدارها 
املحلية  ال�سياحية  ال��رح��الت  م�سروفات  جت��اوز  ع��ن  التقرير  وك�سف   .%8
ل�سيف عام 2013م مبلغ 6.2 مليارات ريال، فيما يبلغ معدل اإنفاق ال�سائح 

الواحد يف الليلة الواحدة 237 ريال.
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ال��درج��ة هي  م��وؤ���س�����س��ة علمية وبنف�ص  امل��ل��ك خ��ال��د ه��ي  ج��ام��ع��ة 
اجلامعة  فروؤية  املجتمع،  خدمة  على  تعمل  جمتمعية  موؤ�س�سة 
ه��ي »ال�����س��ع��ي ل���دور ري����ادي يف ع��م��ق اإق��ل��ي��م��ي وب��ع��د ع��امل��ي ومتيز 
معريف وبحثي واإ�سهام جمتمعي فاعل نحو جودة تناف�سية«، وهذا 
املناهج  بتطوير  العلمي  امل�ستوى  على  اإليه  ن�سعى  اأن  نحاول  ما 

واخلطط والربامج الأكادميية.
من  املجتمع  خدمة  اإل��ى  اجلامعة  ت�سعى  نف�سه  ال��وق��ت  ويف 
كافة النواحي مبا يف ذلك قبول اأبنائنا وبناتنا الطالب، والإ�سهام 
يف حل م�سكلة القبول التي كان جمتمعنا يعاين منها يف �سنوات 
م�ست. وهناك اإ�سهامات خمتلفة للجامعة يف خدمة املجتمع، مبا 

فيها اإ�سهام اجلامعة يف خمتلف منا�سباته املتنوعة.
 وما اأود اأن اأ�سري اإليه هنا، اأن جامعة امللك خالد كان لبد اأن 
ت�سهم مع باقي جامعات مملكتنا احلبيبة يف حل م�سكلة القبول 
هموم  وكانت  ع��ام،  كل  ال�سعودية  الأ�سرة  منها  تعاين  كانت  التي 
ن�ست�سعر  مل  واإذا  كبرية،  اأزم��ات  ت�سكل  والأم��ه��ات  لالآباء  القبول 
يف اجلامعات هذه الأزمة ون�سعى لو�سع احللول لها فمن غرينا 

يحر�ص على حلول هذه امل�سكلة الوطنية؟
اأوؤك��د اأن ما قمت به اجلامعة هو رفع طاقتها  وهنا اأحب ان 
اأق�سي م�ستوى ممكن مبا يحقق هدف التو�سع  اإلى  ال�ستيعابية 
يف القبول، ولكن يف الوقت نف�سه ل تزال معايري اجلامعة كما هي 
املادة  وتقدمي  التعليمية،  العملية  ج��ودة  على  من حيث احلر�ص 
العلمية كما ينبغي، وكذلك اأ�ساليب التقييم تظل كما هي تطبق 
العتماد  متطلبات  لتحقيق  وال�سعي  اجل��ام��ع��ي،  ال��ط��ال��ب  على 

الأكادميي.
�سوف  ف��اإن��ن��ا  ال��ق��ب��ول  تو�سعنا يف عمليات  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
التطبيق  ت��ك��ف��ل  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ع��اي��ري  ع��ل��ى  ون��ح��ر���ص  ن�سعى 
نكون  وبهذا  املنهجي،  اأدائهم  وقيا�ص  الطالب  لتقييم  املو�سوعي 
بالتو�سع يف  قد جمعنا بني معيارين هما: معيار خدمة املجتمع 
العلمية  التقييم  وقواعد  اأ�س�ص  بتطبيق  العلمي  واملعيار  القبول، 
على الطالب، وهذا ما ت�سعى اإليه جامعة امللك خالد يف ر�سالتها 
وما تقدمه نحو املجتمع من خدمات وكذلك روؤيتها نحو حتقيق 

اأهدافها العلمية يف البحث العلمي والتعليم اجلامعي.
يف  القبول  اأن  الطلبة  وبناتي  اأب��ن��ائ��ي  اآذان  يف  اأهم�ص  وه��ن��ا 
اجلامعة ل يعني بال�سرورة �سمان التخرج، فهناك جهود يجب 
جمال  يف  حت�سيله  درج��ة  لرفع  الطالبة  اأو  الطالب  يبذلها  اأن 

تخ�س�سه، واكت�ساب املعرفة واملهارة الالزمة.
ف��اجل��ام��ع��ة ب��ق��در حر�سها ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب اأع����داد اأك���رب من 
املقبولني لإ�سهامها يف حل م�سكلة القبول؛ حتر�ص على اأن ت�سري 
يف  املعتادة  وال�سوابط  العلمية  املعايري  وف��ق  التعليمية  العملية 

اجلامعات.
اأم���ا زم��الئ��ي اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����ص ف��دوره��م اأ���س��ا���س��ي يف 
م��ع احل��ر���ص على  املعتاد  م��ن  اأك���رب  اأع���داد طالبية  م��ع  التعامل 
ال��ط��الب،  اإي��ج��اب��ي م��ع  ت��ق��دمي منهج متكامل م��ن خ��الل تعامل 

واحلر�ص على العملية التدري�سية على اأف�سل م�ستوى.
حتقيق  يف  املطلوب  التوازن  حققنا  قد  نكون  املعادلة  وبهذه 
على  وحر�سنا  ناحية،  من  جمتمعنا  خدمة  يف  اجلامعة  اأه���داف 
من  التدري�سية  العملية  يف  اجلامعية  املعايري  وتطبيق  انتظام 

ناحية اخرى.
والدفع  والطالبات  الطالب  تخريج  هو  العام  هدفنا  ويظل 
اأعلى  يف  وه��م  وط��ن��ه��م،  تنمية  يف  للم�ساهمة  العمل  ل�سوق  بهم 
ال�����س��ورة  ت��ع��ال��ى  اهلل  مب�سيئة  يعك�ص  مب��ا  اجل��اه��زي��ة  م�����س��ت��وي��ات 

الإيجابية التي نتمناها عن اجلامعة.

رؤية

التوازن المطلوب
أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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جمادى  من  ال�سابع  يف  اجلامعة  تعقد 
الآخ����رة م��ن ال��ع��ام امل��ق��ب��ل ومل���دة ثالثة 
اأي���������ام، م����وؤمت����ر م���وؤ����س�������س���ات ال���ت���اأم���ني 
العربية  اململكة  يف  الك��ت��واري��ة  وامل��ه��ن 

ال�سعودية.
 ويهدف املوؤمتر اإلى دعم وم�ساندة 
الثورة الكبرية لقطاع التاأمني يف اململكة 
واإث��راء  اململكة  جتربة  تقييم  خ��الل  من 

اأدبيات البحث العلمي يف هذا املجال.
اإلى امل�ساندة يف   كما ي�سعى املوؤمتر 
اإن�����س��اء ال��ربام��ج الأك��ادمي��ي��ة يف جم��الت 
التاأمني والعلوم الكتوارية يف اجلامعات 
وامل���وؤ����س�������س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 
ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى حت��ق��ي��ق ال���س��ت��ف��ادة من 
جت���ارب ال����دول ال���رائ���دة وخ��ربات��ه��ا على 
امل�����س��ت��وي��ني الأك���ادمي���ي وامل��ه��ن��ي، واإب����راز 
يف  القت�سادية  التنمية  يف  التاأمني  دور 

ال�سعودية. 

7 محرم آخر موعد الستقبال الملخصات البحثية

الجامعة تعقد مؤتمر
مؤسسات التأمين والمهن اإلكتوارية

و�����س����ريك����ز امل�����وؤمت�����ر ع���ل���ى حم����اور 
م��وؤ���س�����س��ات  يف  الإدارة  م���ن���ه���ا،  ع����دي����دة 
الق�سايا  مناق�سة  خ���الل  م��ن  ال��ت��اأم��ني 
واملراجعة  واملحا�سبة  املختلفة،  الإداري���ة 
ال����ت����اأم����ني، وال���ت���م���وي���ل  يف م���وؤ����س�������س���ات 
وال���س��ت��ث��م��ار، واق��ت�����س��ادي��ات ال��ت��اأم��ني، 
وال���ق���وان���ني والأن���ظ���م���ة، وا���س��ت��خ��دام��ات 
ال��ت��ق��ن��ي��ة يف م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��اأم��ني وامل��ه��ن 
الكتوارية، بالإ�سافة اإلى مناق�سة العلوم 

واملهن الكتوارية ب�سكل م�ستقل.
م�����ن ج����ان����ب����ه، اأب���������ان ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
اللجنة  رئي�ص  وامل��ال��ي��ة  الإداري����ة  العلوم 
عبدال�سالم  الدكتور  للمهرجان  املنظمة 
ن�����س��اأت  امل���ه���رج���ان  اأن ف���ك���رة  ال���غ���ام���دي، 
ال�سنوات  يف  اململكة  �سهدته  ملا  ا�ستجابة 
الأخ���������رية م����ن ث�������ورة ك����ب����رية يف ق��ط��اع 
ال��ت��اأم��ني مت��ث��ل��ت يف ت��اأ���س��ي�����ص ال��ع�����س��رات 
م���ن ال�����س��رك��ات امل��ت��خ�����س�����س��ة، وب��ال��ت��ايل 

اأث��ره الكبري على عدد  كان لهذا التطور 
ب��داأت  امل��ج��الت ذات العالقة وال��ت��ي  م��ن 
ال���ت���ط���ورات وجعلتها  ه���ذه  م���ع  ت��ت��ف��اع��ل 
واأب���ح���اث متخ�س�سة  ل��درا���س��ات  ب��ح��اج��ة 

لتقييمها وما نتج عنها من تطور للطلب 
على املهن والعلوم الكتوارية. 

اللجنة  اأن  اإل����ى  ال��غ��ام��دي  واأ����س���ار 
من  ال�سابع  ح��ددت  للمهرجان،  املنظمة 
حم���رم امل��ق��ب��ل ك���اآخ���ر م��وع��د ل���س��ت��ق��ب��ال 
�سفر،  من  والعا�سر  البحثية  امللخ�سات 
موعدا نهائيا ل�ستقبال امل�ساركات كاملة، 
موؤكدا اأن القرار النهائي للجنة العلمية، 

�سي�سدر يف ال�سابع من ربيع الآخرة.
ودعا الغامدي، املهتمني، اإلى اإر�سال 

م�ساركاتهم عرب العنوان التايل:
كلية العلوم الإدارية واملالية،

جامعة امللك خالد،
اأبها، اململكة العربية ال�سعودية،

�سندوق بريد: 3247
الرمز الربيدي: 61471

الربيد اللكرتوين:
iiap@kku.edu.sa

طالب الهندسة يقدمون درعا تذكاريا لمدير الجامعة
قدم  طالب كلية الهند�سة درعا تذكاريا ملعايل مدير اجلامعة على جهوده التطويرية، م�سيدين بتحقيقه اإجن��ازات متوالية ت�سهم يف نه�سة اجلامعة وحتقيق روؤيتها 
واأهدافها. واأثنى الطالب على ما يقدمه مدير اجلامعة لكلية الهند�سة اأ�سوة بغريها من الكليات من دعم ورعاية. يف املقابل �سكر الدكتور عبدالرحمن الداود طالب 

الكلية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح .
عائض آل رفده

أحمد العياف 
�سرعت عمادة �سوؤون املكتبات باجلامعة يف تنفيذ �سل�سلة من الزيارات املجدولة اإلى املكتبات الفرعية 
املكتبات  �سوؤون  عميد  واأ�سار  ع�سري.   منطقة  حمافظات  خمتلف  يف  اجلامعة  كليات  يف  لها  التابعة 
املكلف، الدكتور �سعيد بن قا�سم اخلالدي اإلى اأن هذه الزيارات تهدف اإلى الوقوف على احتياجات 
تلك  عمل  �سري  ومتابعة  داخلية،  ات�سال  و�سبكات  حا�سوبية  واأج��ه��زة  تاأثيث  من  الفرعية  املكتبات 
املكتبات.  وبني اخلالدي اأن املكتبات الفرعية التي ت�سرف عليها عمادة �سوؤون املكتبات حتظى بدعم 
ومتابعة من معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود واإ�سراف مبا�سر من 

وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور مرعي القحطاين.

زيارات تفقدية
إلى مكتبات الكليات 
بمحافظات عسير
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بداية اإجازة عيد الأ�سحى 

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

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 التاأمني واملهن الإكتوارية يف اململكة العربية ال�سعودية

نهاية دوام اخلمي�ص 1434/12/5ه�

الثنني 1434/12/16ه�

25-27 ذو احلجة 1434ه�

23-24 حمرم 1435ه�

27-29/ربيع الول/1435ه�

 7-9 جمادى الآخرة 1435ه�

الوقتالتاريخالفعالية
مفكرة الجامعة

أحمد العياف 

ال�سناعية  التجارية  الغرفة  نظمت 
اجلامعة،  مع  التعاون  اإط��ار  يف  باأبها 
ال�سحفي«  اخل��رب  حترير  »ف��ن  دورة 
ق����دم����ه����ا رئ����ي���������ص ق�������س���م الإع���������الم 
علي  الدكتور  باجلامعة،  والت�����س��ال 

بن �سويل القرين.
حقيبة  ع��ل��ى  ال����دورة  وا�ستملت 
ت��دري��ب��ي��ة يف ك��اف��ة و���س��ائ��ل الإع����الم 

احلديثة والفنون ال�سحفية.
الأ�ساليب  اإل��ى  القرين  وتطرق 
الأخ������ب������ار،  ����س���ي���اغ���ة  احل����دي����ث����ة يف 
احلرة  لل�سياغة  الالزمة  والعنا�سر 
من  وا�ستفاد  الح��رتاف��ي��ة.  بالطرق 
ال�����دورة م��ا ي��ق��رب م��ن 147 م��ت��درب��ا 
وم����ت����درب����ة ت���ع���رف���وا خ���الل���ه���ا ع��ل��ى 
بالطرق  للكتابة  توؤهلهم  معلومات 
الأك����ادمي����ي����ة ب��ال�����س��ح��اف��ة ال��ورق��ي��ة 

والإلكرتونية.
وع�����ن ال���ت���ج���رب���ة، ق�����ال رئ��ي�����ص 
املهند�ص  اأب��ه��ا،  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص 
عبداهلل بن �سعيد املبطي »اإن الغرفة 
ت���ق���وم ع���ل���ى ال����ت����ع����اون امل���ب���ا����س���ر م��ع 
اجلهات التعليمية املوجودة باملنطقة 
يف مقدمتها جامعة امللك خالد التي 
ت��دري��ب  عجلة  دف���ع  يف  دائ��م��ا  ت�سهم 
ال�سباب ال�سعودي بالتعاون مع غرفة 
اأبها وتطبيق تلك املعلومات املتوافرة 

على اأر�ص الواقع«.
اأن  امل����ب����ط����ي،  امل���ه���ن���د����ص  وب������ني 
اجلامعة  م��ع  ج��اه��دة  تعمل  ال��غ��رف��ة 
اأج��ل  م��ن  حقيقية  ���س��راك��ة  لتحقيق 
م��وؤك��دا  للمنطقة،  م�����س��رف��ة  واج��ه��ة 
كافة  التعاون مع اجلامعة يف  اأهمية 
امل���ج���الت امل��ت��اح��ة و�����س����رورة ت��ب��ادل 
اخلربات ملواكبة التطورات التعليمية 

احلديثة باملنطقة.

دورة 
صياغة الخبر 

الصحفـي 
بغرفة أبها

الجمعية الفقهية 
تنفذ دورة 

»مهارات البحث 
العلمي«

ن���ظ���م���ت اجل���م���ع���ي���ة ال��ف��ق��ه��ي��ة 
بالتعاون  باجلامعة  ال�سعودية 
م���ع امل��ك��ت��ب ال���ت���ع���اوين ل��ل��دع��وة 
والإر������س�����اد وت���وع���ي���ة اجل��ال��ي��ات 
»مهارات  يف  جمانية  دورة  باأبها، 
امل��درب  قدمها  العلمي«  البحث 
الأ���س��ت��اذ اأح��م��د ب��ن ع��ب��داهلل بن 
املكتب  ���س��ف��ران، وذل����ك يف م��ق��ر 
ال���ت���ع���اوين ب���اأب���ه���ا. وا���س��ت��ه��دف��ت 
العليا  الدرا�سات  ط��الب  ال���دورة 
بالبحث  وامل��ه��ت��م��ني  ب��اجل��ام��ع��ة 
اجلمعية،  ممثل  وق��ال  العلمي. 
ال��دك��ت��ور ���س��ع��ي��د ب���ن م��ت��ع��ب بن 
ك�����ردم، اإن ه���ذه ال������دورة ت��ه��دف 
اإل���ى اإك�����س��اب ال��ب��اح��ث جملة من 
التي  والتقنية  البحثية  املهارات 
مت��ك��ن��ه م����ن ال���ب���ح���ث ب�����س��ه��ول��ة 
وقت  توفري  يف  وت�سهم  وك��ف��اءة، 

وجهد الباحث.
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أخبار الجامعة

نعم.. وال..

على كل طالب اأن ي�ساأل نف�سه ال�سوؤال التايل: ملاذا التحقت باجلامعة؟ 
الواحد،  ال�سخ�ص  عند  اإج��اب��ة  اأك��ر من  له  تكون  قد  ال�سوؤال  وه��ذا 
والإجابات عن هذا ال�سوؤال قد تختلف باختالف الهدف اأو الأهداف.
»التعليم  الدرا�سة اجلامعية  الرئي�ص من  الهدف  فعندما يكون 

للتعلم« فهذا هدف اإيجابي ونعم ثم نعم لهذا الهدف.
على  احل�سول  هو  باجلامعة  اللتحاق  من  الهدف  يكون  وق��د   

ال�سهادة بالدرجة الأولى بغ�ص النظر عما يتعلمه الطالب.
وه��ن��ا اأق����ول ل ث��م ل ل��ه��ذا ال��ه��دف، لأن���ه ل ي��ت��واف��ق م��ع بع�ص 
التعليم اجلامعي، ول يجعل اجلامعة تقوم بوظيفة رئي�سة  اأه��داف 
من وظائفها وحتقق اأهدافها، حيث اإن هذا الهدف خارج عن امل�سار 
فال�سهادة  ذات��ه؛  بحد  للتعلم  ولي�ص  لل�سهادة  التعلم  فهنا  ال�سحيح، 
اأو  جماله  م��ن  متمكنا  يكون  فلن  هدفه  ه��ذا  يكن  وم��ن  للعمل  هنا 

تخ�س�سه.
امل���ال واجل��ه��د وال��وق��ت. فالتعليم  ل��ه��در  ن��ق��ول جميعا ل  وه��ن��ا 
والتعلم يجب اأن يكون هدفا يف حد ذاته ل و�سيلة اأو اآلية للح�سول 
اإذا حتقق الهدف الأول حتقق الهدف الآخ��ر ب�سورة  على عمل لأنه 
اأبعاده واملتميز فيه  املتمكن من تخ�س�سه واملتمكن من  تلقائية لأن 

مطلوب، والكل يبحث عنه و�سيح�سل على عمل ب�سهولة.
لفرتة  احلقيقي  لال�ستثمار  نعم  اجلامعة  لطالب  اأق��ول  وهنا   
الدرا�سة يف املرحلة اجلامعية، وال�ستفادة منها باأكرب قدر ممكن يف 
التعلم والتح�سيل، وهذه الفرتة من العمر قد تكون مرة يف واقعها 
وت��ك��ون حلوة يف  بثمرة،  تنتهي  ولكنها  ال��ط��الب،  م��ن  اجل��ادي��ن  عند 
وفق  ال�سهادة.  التعلم ل  التعليم هو  فليكن هدفنا من  نعم  ذكراها. 

اهلل اأبناءنا الطالب لتحقيق اأهدافهم القريبة والبعيدة.

* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

التعليم للتعلم

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

التعلم  »خم��رج��ات  بعنوان  عمل  ور���س��ة  واجل����ودة،  الأك��ادمي��ي  التطوير  ع��م��ادة  نظمت 
التدري�ص  هيئة  وع�سوات  اأع�ساء  من  كبري  ع��دد  بح�سور  وذل��ك  وامل��ق��ررات«  للربامج 
باجلامعة  الأكادميية  الربامج  اإلى حت�سني م�ستوى جودة  ال��دورة  باجلامعة. وهدفت 

مما يوؤهلها للح�سول على العتماد الأكادميي.
الدكتور عمر علوان،  الأكادميي واجل��ودة باجلامعة  التطوير  واأك��د عميد عمادة 
اأن تنفيذ الربنامج ياأتي يف اإطار �سعى العمادة اإلى حت�سني م�ستوى �سياغة خمرجات 
الوطني  ل��الإط��ار  وفقا  باجلامعة،  الدرا�سية  وامل��ق��ررات  الأك��ادمي��ي��ة  للربامج  التعلم 
للموؤهالت، مبينا اأن العمادة تنتظر من اأع�ساء هيئة التدري�ص الذين �ساركوا يف ور�سة 
ي�سهم يف  والكليات، مبا  بالأق�سام  اإلى زمالئهم  اكت�سبوها  التي  اخل��ربات  نقل  العمل، 

تطوير املنظومة التعليمية باجلامعة.
طارق خنفور

»التطوير األكاديمي«
تنظم ورشة »مخرجات التعلم«

ببلقرن،  والآداب  العلوم  كلية  احتفلت 
الثالثاء املا�سي باليوم الوطني، حيث 
ب����داأه ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل  نظمت ح��ف��ال 
عطرة  ب��اآي��ات  العلياين  اهلل  غ��رم  �سعد 
من كتاب اهلل الكرمي، ثم قام الطالب 
ف��ي�����س��ل ���س��ع��د ال���ق���رين ب���اإل���ق���اء كلمة 
ال���ط���الب حت����دث ف��ي��ه��ا ع���ن م��ن��ج��زات 

اململكة واآلية احلفاظ عليها.
ب��ع��د ذل����ك األ���ق���ى ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة 
ال���دك���ت���ور م��ف��ل��ح ب���ن دخ���ّي���ل الأك��ل��ب��ي، 
وما  اليوم  ه��ذا  اأهمية  فيها  بني  كلمة 
يت�سمنه من معان عظيمة، ثم تطرق 
اإل����ى ال���ف���رق ب���ني م��ف��ه��وم��ي ال��وط��ن��ي��ة 
مواطنا  الفرد  يكون  وكيف  واملواطنة، 
���س��احل��ا م���ن خ���الل اجل���د والج��ت��ه��اد 
الرقي  درجات  اأعلى  لتحقيق  والتطلع 

والتقدم. 
ع�����ق�����ب ذل�����������ك، ق���������دم ال����ط����ال����ب 
عبدالرحمن عائ�ص ال�سمراين ممثال 
�أو�ضح  مرئيا  عر�ضا  �لن�ضاط،  طللاب 

وتاريخ  الوطنية  الوحدة  مالمح  اأب��رز 
تاأ�سي�ص الدولة ال�سعودية.

 ت���ال ذل���ك م�����س��ارك��ات ���س��ع��ري��ة من 
ال��ق��رين،  مفلح  عبدالرحمن  الطالبني 
وحممد �سعد احلارثي، ثم �سارك بع�ص 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلية، بكلمات 
اأب������دوا ف��ي��ه��ا ���س��ع��ادت��ه��م ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة 
وعربوا فيها عن اعتزازهم بهذا الوطن 
قلوب  اإليه  تهفو  مقد�سا  مق�سدا  لكونه 

املوؤمنني يف كل بقاع املعمورة.
وخ���ت���م ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة الح���ت���ف���ال 
ب��ع��ر���ص ع����دة ت�������س���اوؤلت ع��ل��ى ال��ط��الب 
م��اذا  بينها:  م��ن  خمتلفة  ر�سائل  حملت 
ي��ع��ن��ي ل���ك ال���ي���وم ال���وط���ن���ي؟، م���ا دورك 
يف  جامعي  كطالب  والثقايف  الجتماعي 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي؟، م��ا الأ���س��ال��ي��ب الأك���ر 
واملقيمني  امل��وط��ن��ني  لح��ت��ف��اء  م��ن��ا���س��ب��ة 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي م��ن وج��ه��ة ن��ظ��رك؟ ما 
الدور الذي ميكنك القيام به عندما ترى 
الإ���س��اءة  ال��وط��ن��ي يف  ال��ي��وم  م��ن ي�ستغل 

عروض وكلمات وأشعار باحتفاالت
»علوم وآداب« بلقرن باليوم الوطني
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علي عبداهلل البكري

بخمي�ص  للبنني  املجتمع  كلية  احتفلت 
م�����س��ي��ط، ب��ال��ع��ي��د ال�����83 ل��ل��ي��وم ال��وط��ن��ي 
ب��ح�����س��ور ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور علي 
من�سوبي  م��ن  وع��دد  العمري  �سعيد  ب��ن 
ال���ك���ل���ي���ة الإداري������������ني واأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 

التدري�ص والطالب. 
 ب�����داأ احل���ف���ل ب���ت���الوة ع���ط���رة من 
وطنية،  اأنا�سيد  تالها  الكرمي،  ال��ق��راآن 
ثم عر�ص باوربوينت وفيلم عن اململكة 
التاريخي  وال��دور  واحلا�سر  املا�سي  يف 
ب��ن عبد  ال��ع��زي��ز  امل��وؤ���س�����ص ع��ب��د  للملك 

الرحمن اآل �سعود  رحمه اهلل. 
بعد ذلك قام عدد من طالب الكلية 
بعر�ص اأوبريت بعنوان »ويبقى الوفاء«، 
الطالب عبد  ال��ط��الب،  كلمة  األ��ق��ى  ث��م 
ال�سالم علي �سعيد العبيدي بني خاللها 

اأهم الوقفات املجيدة يف هذه املنا�سبة. 
كلمة  الكلية  األقى عميد  ذلك  بعد 
ال��ع��ل��م ودوره يف  اأه��م��ي��ة  ف��ي��ه��ا  اأو����س���ح 
و����س���رورة مقابلة  ب��ال��وط��ن،  ال��ن��ه��و���ص 
ال���ع���ط���اء غ���ري امل����ح����دود ال�����ذي ت��ق��دم��ه 
ال���دول���ة لأب��ن��ائ��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة، ب��وف��اء غري 
بلقاء مفتوح  احل��ف��ل  وان��ت��ه��ى  حم���دود. 
ع����رب ف���ي���ه ال����ط����الب واأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
التدري�ص، عن م�ساعرهم بهذه املنا�سبة.

م��ن ج��ان��ب اآخ����ر و���س��م��ن ب��رن��ام��ج 

الح���ت���ف���ال ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي، ن��ظ��م��ت 
عمادة �سوؤون الطالب حما�سرة بعنوان 
)وط��ن��ي م�����س��وؤول��ي��ت��ي( األ��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور 
م�سرح  على  ح��م��دان  �سعيد  ب��ن  م��ب��ارك 
ب��امل��ح��ال��ة، بح�سور  الأك���ادمي���ي  امل��ج��م��ع 
بن  علي  ال��دك��ت��ور  املجتمع  كلية  عميد 
للربامج  العام  واملن�سق  العمري  �سعيد 
واأع�ساء  الإداري���ني  امل�سرتكة وع��دد من 

ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ص يف ال��ك��ل��ي��ة وط����الب 
م�سوؤولية  عن  حمدان  وحت��دث  املجمع. 
ال��ط��ال��ب جت���اه وط��ن��ه وجم��ت��م��ع��ه وق��ال 
اأنتم  اأن��ت��م الأم���ل و   « ال��ط��الب  خماطبا 
من �سيتولى الدفة يف امل�ستقبل، نريدكم 
على  ولي�ص  ال��واح��د  ميني  على  اأ�سفارا 
ي�ساره، اأنظروا اإلى اأعايل اجلبال ولي�ص 

اإلى اأ�سافلها«.

الفو�سوية  بتجنب  طالبهم  ك��م��ا 
منهيا  وامل��ظ��ه��ر،  وال�����س��ل��وك  التفكري  يف 
الأم��ن  نعمة  على  بالتاأكيد  حما�سرته 
و الأمان التي حباها اهلل �سبحانه لهذه 
املحا�سرة،  ختام  ويف  الطاهرة.  الأر���ص 
اأجاب حمدان على ا�ستف�سارات الطالب، 
ثم قدم بعدها عميد الكلية، درع املحبة 

والوفاء للدكتور مبارك حمدان.

احتفال منوع لكلية المجتمع باليوم الوطني

الوطن؟  مقدرات  يف  والعبث  لالآخرين، 
وذل����ك ق��ب��ل اأن مي��ن��ح ال���ط���الب ف��ر���س��ة 
ال��ت�����س��اوؤلت وتقدمي  ل��الإج��اب��ة ع��ن تلك 
لهذا  ت�سكيلها  مت  جل��ن��ة  اإل���ى  اإج��اب��ات��ه��م 
الغر�ص، ومت تكرمي الثالثة الأوائل من 

املجيبني على الت�ساوؤلت بجوائز قيمة. 
م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، اج��ت��م��ع عميد 
ال���ك���ل���ي���ة، ب����ال����ط����الب وع����رف����ه����م خ���الل 
الجتماع باأهداف اجلامعة وما لهم من 
اأكد  كما  واجبات،  وما عليهم من  حقوق 
لهم اأن اجلامعة ل تاألو جهدا يف حتقيق 
اإمكانياتها  وف��ق  واقرتاحاتهم  رغباتهم 

ووفق الأنظمة والتعليمات املعمول بها.
واأو���س��ى الأك��ل��ب��ي، ال��ط��الب، باجلد 
والج��ت��ه��اد يف درا���س��ت��ه��م، ك��م��ا اأك����د لهم 
يف  قبلهم  م��ن  الفاعلة  امل�����س��ارك��ة  اأه��م��ي��ة 
قبل  من  املطروحة  الطالبية  الأن�سطة 
مبينا  بالكلية،  �لطابي  �لن�ضاط  جلنة 
و�سقل  م�سلحتهم  يف  ت�سب  اأن��ه��ا  ل��ه��م 

مواهبهم.

اأهمية دور  اإل��ى   كما نبه الطالب 
ال��ل��ج��ان ال��ط��الب��ي��ة يف ت��و���س��ي��ل �سوت 
وم�����س��ك��الت ال���ط���الب اإل����ى امل�����س��وؤول��ني 
ب���اأول،  اأوًل  حلها  على  للعمل  بالكلية 
حاثا اإياهم على اللتزام بلوائح واأنظمة 
اجلامعة، ومن ذلك ما يتم ن�سره على 
واملوجودة  بالكلية  الإعالنية  اللوحات 
ف�سال  املبنى،  داخ��ل  متعددة  اأماكن  يف 
عن مراجعة املر�سد الأكادميي بالكلية 
الكلية  اإدارة  اأو  العلمية  الأق�����س��ام  اأو 

للتعرف على اأي معلومة غائبة.
ب���ع���د ذل�����ك اأج�������اب ال��ع��م��ي��د ع��ل��ى 
ا����س���ت���ف�������س���ارات ال����ط����الب ب���ع���دم���ا ف��ت��ح 
اأم����ام����ه����م امل�����ج�����ال لإب�����������داء اآرائ�����ه�����م 
ينهي  اأن  ق��ب��ل  وذل����ك  وم��ق��رتح��ات��ه��م، 
عميد  مكتب  اأن  على  بالتاأكيد  اللقاء 
طوال  اأمامهم  مفتوحا  �سيكون  الكية 
ل�ستقبالهم  اليومية  العمل  ���س��اع��ات 
ل��دي��ه��م م���ن م�سكالت  مل���ا  وال���س��ت��م��اع 

ومقرتحات.



آفاق الجامعة  |  العدد 90  |  1 ذو الحجة 1434  |  6 أكتوبر 2013متابعات

سلمان العلي

التعليم  وزي�����ر  م���ع���ايل  رع���اي���ة  حت���ت 
ال����ع����ايل الأ�����س����ت����اذ ال����دك����ت����ور خ��ال��د 
العنقري، افتتح معايل مدير اجلامعة 
الأ�����س����ت����اذ ال����دك����ت����ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
ب��ن ح��م��د ال�����داود، الأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، 
ف��ع��ال��ي��ات ح��ل��ق��ة ال��ن��ق��ا���ص احل���ادي���ة 
الوطني  امل��رك��ز  نظمها  ال��ت��ي  ع�����س��رة 
عن  والتعليم  الإل���ك���رتوين  للتعليم 
بعنوان   اجلامعة،  مع  بالتعاون  بعد، 
»امل����ق����ررات الإل���ك���رتون���ي���ة: ال��ت��ط��وي��ر 

وامل�ساركة«.

الجامعة تستضيف حلقة نقاش 
»المقررات اإللكترونية«

الداود: مستعدون لدعم المركز الوطني للتعليم عن بعد
المقرن: التعلم اإللكتروني خيار ضروري إلثراء أساليب التلقي

ويف كلمته بحفل الفتتاح، رحب 
الداود، باملدير العام للمركز الوطني 
للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد، 
وبجميع �سيوف اجلامعة من عمداء 
الإلكرتوين  التعلم  عن  م�سوؤولني  و 
ومتحدثني  ال�سعودية،  اجلامعات  يف 
يف النقا�ص، موؤكدا ا�ستعداد اجلامعة 
الإ�سهام يف  �ساأنه  لتقدمي كل ما من 

حتقيق املركز لر�سالته واأهدافه.
العام  امل��دي��ر  اأو���س��ح  م��ن جهته، 
للمركز الوطني للتعليم الإلكرتوين 
ب��وزارة  امل�ست�سار  بعد،  ع��ن  والتعليم 
اهلل  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ايل،  التعليم 

اأن ه���ذه احللقة  امل��ق��رن،  ب��ن حم��م��د 
ت���اأت���ي ا���س��ت��ك��م��ال ل�����س��ل�����س��ل��ة ح��ل��ق��ات 
املركز  ينظمها  التي  العلمي  النقا�ص 
الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم 
تاأ�سيل  ملنهجية  ا���س��ت��م��رارا  بعد  ع��ن 
وتو�سيع  ال���ه���ادف،  العلمي  احل����راك 
ف���ر����ص ال��ن��ق��ا���ص وم�����داولت�����ه ح��ول 
التعلم  جم���ال  يف  حم���وري���ة  ق�����س��اي��ا 
الإل����ك����رتوين ال�����ذي ي��ت��ب��ن��اه ال��ع��امل 
ب�����س��ف��ت��ه خ����ي����ارا لب�����د م���ن���ه لإث������راء 
اأ�ساليب التعلم والتلقي على امل�ستوى 

الأكادميي.
يف ال�����س��ي��اق، اأك����د ع��م��ي��د ع��م��ادة 

ال���ت���ع���ل���م الإل�������ك�������رتوين ب���اجل���ام���ع���ة 
الدكتور عبداهلل الوليدي اأن احللقة 
تهدف اإلى ح�سر املبادرات وامل�ساريع 
يف امل����ق����ررات ال��رق��م��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ات 
اإلى  ال�سعودية،  التعليمة  واملوؤ�س�سات 
ج���ان���ب ت��وظ��ي��ف مم���ي���زات امل���ق���ررات 
الإلكرتونية لدعم العملية التعلمية، 
لتوحيد  ونتائج  بتو�سيات  واخل��روج 
التعليمة يف  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  ال��ع��م��ل 

املقررات الرقمية.
وا���س��ت��ع��ر���س��ت ح��ل��ق��ة ال��ن��ق��ا���ص 
اأقيمت يف اجلامعة  على مدى  التي 
التعليمية  املوؤ�س�سات  جتارب  يومني، 

اململكة،  ال��رق��م��ي داخ���ل  امل��ح��ت��وى  يف 
والتوجهات امل�ستقبلية يف هذا املجال.
وت��ن��اول��ت احل��ل��ق��ة ال��ت��ي ���س��ارك 
ف��ي��ه��ا خ������رباء دول����ي����ون وحم���ل���ي���ون، 
ال���ت���ع���ل���م  يف  ال����ع����امل����ي����ة  ال�����ت�����ج�����ارب 
الإل���ك���رتوين، وم���ب���ادرات اجل��ام��ع��ات 
خالد  امللك  جامعة  مثل  ال�سعودية  
ع�سرة،  احلادية  للحلقة  امل�ست�سيفة 
وجامعة  عبدالعزيز،  امللك  وجامعة 
اأم ال��ق��رى، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى م��ب��ادرات 
الوطني  واملركز  �سعود،  امللك  جامعة 
للتعلم اللكرتوين والتعليم عن بعد 

يف جتربة املقررات اللكرتونية.

العديد  العلمية،  احللقة  وراف��ق 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����س��اح��ب��ة  متمثلة 
التدريبية  ال��ور���ص  م��ن  جمموعة  يف 
الإلكرتوين  التعلم  لعمداء  واجتماع 
وال��ت��ع��ل��ي��م ع����ن ب���ع���د يف اجل���ام���ع���ات 

ال�سعودية.
اأن حلقة النقا�ص احلادثة  يذكر 
ع�������س���رة ت�����اأت�����ي يف اإط���������ار ال���ت�������س���اور 
وت��ب��ادل الآراء والأف��ك��ار ح��ول التعلم 
الإلكرتوين وواقعه احلايل، وتقوميه 
اأج��ل  م��ن  مو�سوعي  علمي  باأ�سلوب 
بتطويره،  الكفيلة  الو�سائل  تلم�ص 

وتر�سيخه يف املجتمع ال�سعودي.
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العلوم الطبية
التطبيقية - ببيشة

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
دورة  ب���ي�������س���ة  يف  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 
اجل��دي��دات  للطالبات  تدريبية 
ب��اد،  الآي  ا�ستخدام  كيفية  على 
التعليم  وح���دة  معمل  يف  وذل���ك 

الإلكرتوين بالكلية.
رعت الدورة  عميدة الكلية 
الدكتورة عبري زكريا، وقدمتها 
م�����س��رف��ة ال��ت��ع��ل��ي��م الإل���ك���رتوين 

الدكتورة �سهام عبا�ص.

كلية اإلدارة
واالقتصاد المنزلي

والقت�ساد  الإدارة  كلية  نظمت 
الوطني  باليوم  احتفال  املنزيل 
الثالث والثمانني ت�سمن فقرات 
احلفل  انطلق  متنوعة.  وطنية 
عر�ص  وتاله  الوطني،  بالن�سيد 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��وك  ل�����س��ور 
ال�سعودية. عقب ذلك،  مت عر�ص 
فقرة بعنوان »فكرة علم« �سلطت 
ال�سوء على ن�ساأة وت�سميم العلم 

ال�سعودي.
�سهد احلفل كلمات وطنية 
األقتها عميدة الكلية والطالبات، 
الكلية  لعميدة  بجولة  وان��ت��ه��ى 
لتفقد  الكلية  على كافة وحدات 
يف  اإدارة  اأو  وح��دة  ك��ل  اإ�سهامات 

الحتفال باليوم الوطني. 
زهراء حبرت

العلوم الطبية
التطبيقية - بيشة

كلية المجتمع
بالخميس

بخمي�ص  امل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ة  اأق����ام����ت 
م�����س��ي��ط مب��ن��ا���س��ب��ة ي�����وم ال���وط���ن 
هدف  احتفال  والثمانني  الثالث 
اإلى جت�سيد الولء واحلب للوطن 
ق��ل��وب  يف  امل���واط���ن���ة  روح  وت��ع��زي��ز 

من�سوبات الكلية.
و����س���ل���ط���ت ع���م���ي���دة ال��ك��ل��ي��ة 
كلمتها  يف  اأع��ظ��م  دلل  ال��دك��ت��ورة 
باملنا�سبة ال�سوء على اأبعاد توحيد 
اململكة على يد املوؤ�س�ص امللك عبد 
العزيز طيب اهلل ثراه، وانعكا�سات 
ال�سعودي  املجتمع  ع��ل��ى  ال��وح��دة 
ك���اف���ة، وح���م���دت اهلل ع��ل��ى الأم����ن 
اململكة  به  تنعم  ال��ذي  وال�ستقرار 

يف ظل قيادة خادم احلرمني.
بيان اآل د�شنان

كلية العلوم واآلداب 
بأحد رفيدة

ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأ�����س����ب����وع  اإط��������ار  يف 
ال����وط����ن����ي����ة ب����اجل����ام����ع����ة، ن��ظ��م 
بكلية  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  مكتب 
رف��ي��دة  ب���اأح���د  والآداب  ال��ع��ل��وم 
الثالثة  الذكرى  حفال مبنا�سبة 
وال��ث��م��ان��ني ل��ت��وح��ي��د  امل��م��ل��ك��ة، 
بح�سور عميدة الكلية الدكتورة 
بدرية اآل فرحان  ووكيلة الكلية 
ال����دك����ت����ورة ل��ط��ي��ف��ة الأح����م����د، 
واأع�����������س�����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ص 
والإداري������������ات وج���م���ي���ع ط��ال��ب��ات 
احلفل  ب���داأ  الكلية.  ومن�سوبات 
امللكي  وال�سالم  الكرمي  بالقراآن 
ثم كلمة اأع�ساء هيئة التدري�ص، 
ج��������اءت ب����ع����ده����ا ����س���ل�������س���ل���ة م��ن 
عن  املرئية  والعرو�ص  الفقرات 

مراحل توحيد اململكة.
زهراء الذيب

كلية اإلدارة
واالقتصاد المنزلي

ال�سابع  امل�ستوى  طالبات  اأقامت 
لأق�������س���ام ال��ك��ي��م��ي��اء وال��ف��ي��زي��اء 
كلية  احل��ا���س��ب يف  و  الأح���ي���اء  و 
ال��ع��ل��وم والق��ت�����س��اد امل���ن���زيل يف 
ب��ي�����س��ة ح��ف��ال خ��ا���س��ا مب��ن��ا���س��ب��ة 
ال����ذك����رى ال���ث���ال���ث���ة وال��ث��م��ان��ني 
الوطني«  »اليوم  اململكة  لتوحيد 
الكلية،  ع��م��ادة  مكتب  يف  وذل���ك 
وب����ح���������س����ور ع�����������س�����وات ه��ي��ئ��ة 
ال���ت���دري�������ص و ع������دد ك���ب���ري م��ن 

الطالبات.
عزة اآل عمري

كلية اآلداب واإلدارة 
للبنات في بيشة

��������س�������ارك ق���������س����م ال������درا�������س������ات 
الإ�سالمية بكلية الآداب والإدارة 
ف��ع��ال��ي��ات  ب��ي�����س��ة يف  ل��ل��ب��ن��ات يف 
اجل�����ام�����ع�����ة مب���ن���ا����س���ب���ة ال����ي����وم 
يف  م�ساركته  ومتثلت  ال��وط��ن��ي، 
ت���وزي���ع ع����دد م���ن ال���ه���داي���ا على 
احل�سور، باإ�سراف رئي�سة الق�سم 
الأ�����س����ت����اذة م���ن���رية ال���دع���رم���ي، 
وم�ساركة عدد من ع�سوات هيئة 

التدري�ص.
يا�شمني العامودي

كلية العلوم
واآلداب ببلقرن

الوطني  ال��ي��وم  فعاليات  انطلقت 
للبنات  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  يف 
ب��ب��ل��ق��رن ب��ت��د���س��ني ���س��ف��ح��ة على 
م����وق����ع ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي 
»ت���وت���ري« ب��ا���س��م »ال���ي���وم ال��وط��ن��ي« 
ال���ت���ف���اع���ل وت����ب����ادل  مت خ���الل���ه���ا 
التغريدات الوطنية بني الطالبات 
والأع�������س���اء وال����وح����دات الإداري�����ة 

بالكلية.
ا�ستمرت الحتفالت بالكلية 
بالأعالم  فيها  تزينت  اأي��ام  ثالثة 
وال���ل���وح���ات امل���ع���ربة ع���ن ال��وط��ن، 
واإذاعة الن�سيد الوطني، واختتمت 
نظمته  ختامي  بحفل  الفعاليات 
بالتن�سيق  بالكلية  الأن�سطة  جلنة 
�سهد احلفل  ح��ي��ث  الأق�����س��ام،  م��ع 
املتميزة  والأرك��ان  الأق�سام  تكرمي 

يف تنظيم الفعالية.
�شادية عبد الفتاح

العلوم الطبية 
والتطبيقية بالنماص
ف���ع���ال���ي���ات اجل���ام���ع���ة  اإط��������ار  يف 
الثالث  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
العلوم  كلية  احتفلت  والثمانني، 
بالنما�ص  التطبيقية  الطبية 

بذكرى توحيد اململكة.
رع�����ت الح����ت����ف����ال ع��م��ي��دة 
ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ورة غ����ادة ن��ظ��ري، 
مبلل�للضللاركللة جلللنللة �لللنلل�للضللاط غري 
ال�����س��ف��ي وع����دد م��ن ال��ط��ال��ب��ات، 
ف��ق��رات متنوعة  و���س��ه��د احل��ف��ل 

لقيت ا�ستح�سان احلا�سرات.
�شارة اآل خالد

ات
لبن

ت ا
ليا

ك

كلية العلوم
واآلداب ببلقرن

اج��ت��م��ع��ت ع���م���ي���دة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
عالية  ال��دك��ت��ورة  ببلقرن  والآداب 
هيئة  ع�سوات  م��ع  ال��ق��رين  �سالح 

التدري�ص والإداريات.
 وت���������س����م����ن ال�����ل�����ق�����اء ك��ل��م��ة 
باحلا�سرات  ال��ق��رين  فيها  رحبت 
اإي��اه��ن على ب��ذل امل��زي��د من  حاثة 
العملية  تطوير  اأج���ل  م��ن  اجل��ه��د 
التعليمية  ليكون هذا العام اأف�سل 

مما �سبقه ح�سب تعبريها. 
وع����ر�����س����ت وك����ي����ل����ة ال��ك��ل��ي��ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل���������ودة  ال���دك���ت���ورة 
ور�سالة  روؤي���ة  عبدالفتاح  ���س��ادي��ة 
اأن  على  م�سددة  الكلية،  واأه����داف 
يلتزم كل ع�سو هيئة تدري�ص بهذه 
العملية  تطوير  يف  لي�سهم  البنود 

التدري�سية.
ك����م����ا حت�����دث�����ت ع�����ن ح���ق���وق 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  وواج��ب��ات 
م�����ن خ�������الل ك���ت���ي���ب ال���ت���و����س���ي���ف 
ال��وظ��ي��ف��ي، وح��ث��ت امل��ع��ن��ي��ات على 
املطالبة  ث��م  ب��ال��واج��ب��ات،  ال��ق��ي��ام 

باحلقوق بالطرق امل�سروعة.
ع��ق��ب ذل�����ك، ف��ت��ح��ت ع��م��ي��دة 
للم�سكالت  ال��ن��ق��ا���ص  ب���اب  ال��ك��ل��ي��ة 
ال���ت���ي ت����واج����ه ع�������س���وات ال��ه��ي��ئ��ة 
عملهن،  ت��اأدي��ة  اأث��ن��اء  التدري�سية 
ومت ط��رح  العديد من املقرتحات 

حلل هذه امل�سكالت. 
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العلوم  كلية  ع��م��ي��دة  ق��دم��ت 
الطبية التطبيقية الدكتورة عبري 
حممد زكريا دورة تدريبية بعنوان 
امل���ج���ال  »ت���ط���ب���ي���ق���ات اجل��������ودة يف 
واملمر�سات  للممر�سني  ال�سحي« 

العاملني بالقطاع ال�سحي.
اأ�سا�سيات  ال��دورة على  رك��زت 
اجل������ودة يف ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة، 
وم���ف���اه���ي���م ال���ق���ي���ادة يف اجل������ودة، 
واإدارة  والتخطيط ال�سرتاتيجي، 

املخاطر و�سالمة املر�سى،
ب����الإ�����س����اف����ة اإل�������ى م��ف��اه��ي��م 
ال���ت���ح�������س���ني يف اجل������ودة  ب�����رام�����ج 
اإدارة  نظم  واأ���س��ا���س��ي��ات  واأدوات���ه���ا، 
املعلومات والإح�ساء الطبي، وبناء 
التوا�سل،  وم��ه��ارات  العمل  ف��رق 
وم��ف��اه��ي��م الع��ت��م��اد وامل��وؤ���س�����س��ات 
امل����ع����ت����م����دة وحت����ل����ي����ل الأ�����س����ب����اب 

اجلذرية.
ي���اأت���ي ت���ق���دمي ه����ذه ال�����دورة 
ال��ع��ام على  امل�����س��رف  بتوجيه م��ن  
الدكتور  بي�سة،  يف  اجل��ام��ع��ة  ف��رع 
م��ه��دي ب��ن ع��ل��ي ال���ق���رين، و بناء 
ال�ساملة  اجل��ودة  اإدارة  دع��وة  علي 
ببي�سة  ب�سحة  امل��ر���س��ى  و���س��الم��ة 
و  ال��ت��دري��ب  اإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

البتعاث.
 هياء البي�شي
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كلية الشريعة 
وأصول الدين

واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  نظمت 
ال��دي��ن، ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي، حفل 
ا���س��ت��ق��ب��ال ل���ط���الب ال���درا����س���ات 
التطرق  مت  ال��ل��ق��اء،  ويف  العليا. 
اإل�������ى امل�������س���ك���الت ال����ت����ي ت���واج���ه 
وخطة  العليا،  الدرا�سات  طالب 
ولوائحهما.  والت�سجيل  القبول 
الكلية   عميد  اأج���اب  ذل��ك،  عقب 
الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور اأح����م����د ب��ن 
حم���م���د احل���م���ي���د ع���ل���ى ا���س��ئ��ل��ة 
الطالب والطالبات، واعدا بحل 
كافة ال�سعوبات التي تواجههم. 
ال��ك��ل��ي��ة مت��ن��ح درج���ة  اأن  ي���ذك���ر 
املاج�ستري يف تخ�س�سات ال�سنة ، 
العقيدة، والفقه، واأ�سول الفقه، 
والأن���ظ���م���ة ل���ط���الب الأ���س��ا���س��ي 
وامل�������������وازي، ك���م���ا مت���ن���ح درج�����ة 
والأن��ظ��م��ة  الفقه  يف  ال��دك��ت��وراه 
واأ����������س���������ول ال�����ف�����ق�����ه  ل����ط����الب 

الأ�سا�سي.

جوالة الجامعة

ت�سارك فرق من جوالة اجلامعة 
ملو�سم  احلجاج  اإر���س��اد  خدمة  يف 

هذا العام 1434ه�.
 وت����ه����دف امل�������س���ارك���ة  اإل����ى 
الإ���س��ه��ام يف خ��دم��ة ح��ج��اج بيت 
اهلل احلرام وتوجيههم والإجابة 
ع���ن ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م وم�����س��اع��دة 
ك���ب���ار ال�����س��ن م���ن���ه���م،  وذل�����ك يف 
م�����س��ع��ر ع���رف���ات. ي���ذك���ر اأن�����ه مت 
ت��دري��ب ال��ط��الب  امل�����س��ارك��ني يف 
، وع���دده���م 50 ط��ال��ب��ا،  اجل���ول���ة 
املنوطة  امل��ه��ام  م��ن  العديد  على 

بهم خلدمة احلجاج.

فرع الجامعة بيشة

ن��ظ��م��ت اأ������س�����رة امل����ع����ايل ب���ن���ادي 
�����س����م����وخ، الأرب��������ع��������اء امل����ا�����س����ي، 
ب���ال�������س���ال���ة ال���ري���ا����س���ي���ة ب���ف���رع 
اجل���ام���ع���ة يف ب��ي�����س��ة، الأم�����س��ي��ة 
ال���ث���ق���اف���ي���ة الأ����س���ب���وع���ي���ة حت��ت 
عنوان »واأما ال�سائل فال تنهر«.

ت�����س��م��ن��ت الأم�������س���ي���ة م�����س��رح��ي��ة 
ال�سا�سة عن  وعر�سا مرئيا على 
ف��ائ��دة ال�����س��دق��ة  ع��ل��ى امل�ستوى 
امل��ج��ت��م��ع��ي؛ وذل�����ك اإل�����ى ج��ان��ب 
م�����س��اب��ق��ات ث��ق��اف��ي��ة وح��رك��ي��ة يف 

ح�سور عدد كبري.

عمادة التطوير 
األكاديمي والجودة
ن����ظ����م����ت ع�������م�������ادة ال����ت����ط����وي����ر 
الأكادميي واجل��ودة  ور�سة عمل 
حت��ت ع��ن��وان »خم��رج��ات التعلم 
يقدمها  وامل����ق����ررات«،  ل��ل��ربام��ج 
م�������س���ت�������س���ار ال����ع����م����ادة ل���ل���ج���ودة 

الدكتور عادل حب اهلل. 
وت�����ه�����دف ال�����ور������س�����ة اإل�����ى  
م��ن��اق�����س��ة امل���ف���اه���ي���م امل��رت��ب��ط��ة 
مب���خ���رج���ات ال��ت��ع��ل��م و���س��ي��اغ��ة 
خم�������رج�������ات ت����ع����ل����م ال������ربام������ج 
الوطني  وفًقا لالإطار  واملقررات 
ل�����ل�����م�����وؤه�����الت وال��������رب��������ط ب���ني 
خمرجات التعلم وا�سرتاتيجيات 
ال��ت��دري�����ص واأ���س��ال��ي��ب ال��ت��ق��ومي، 
اإ���س��اف��ة اإل����ى حت��دي��د م��وؤ���س��رات 

الأداء ملخرجات التعلم.

عمادة التطوير 
األكاديمي والجودة
اأق��������ام��������ت ع�������م�������ادة ال����ت����ط����وي����ر 
الأك����ادمي����ي واجل������ودة الأرب���ع���اء 
يف   ت����دري����ب����ي����ة  دورة  امل�����ا������س�����ي 
با�ستخدام  الإح�سائي  »التحليل 
وا���س��ت��م��رت   ،«  SPSS ب���رن���ام���ج 
ي�����وم�����ني. ت�����اأت�����ي ه������ذه ال�������دورة 
ان���ط���الق���ا م����ن اأه���م���ي���ة ال��ب��ح��ث 
كاأحد وظائف اجلامعة،  العلمي 
وح��ر���س��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��ه��ارات 
البحثية لأع�ساء هيئة التدري�ص 
ب����اجل����ام����ع����ة. وي����ع����د ال��ت��ح��ل��ي��ل 
اأه��م  اأح���د  للبيانات  الإح�����س��ائ��ي 

مرتكزات البحث العلمي.

التعلم اإللكتروني

م��ق��ررا  اع��ت��م��دت اجل��ام��ع��ة 653 
اإل��ك��رتون��ي��ا ل��ي��ت��م ت��دري�����ص ه��ذه 
امل�����ق�����ررات ب���ال���ن���ظ���ام���ني امل���دم���ج 
وال���ك���ام���ل اع���ت���ب���ارا م���ن ال��ف�����س��ل 
 1435  -1434 احل���ايل  ال��درا���س��ي 
اجلامعة.   كليات  م��ن  ع��دد  يف  ه��� 
ومت اع��ت��م��اد امل���ق���ررات وف���ق اآل��ي��ة 
موافقة  على  مبنية  ال��ك��رتون��ي��ة 
الكليات،  وعمداء  الأق�سام  روؤ�ساء 
وع���ل���ى اأ����س�������ص ت��ق��ي��ي��م ت��ع��ت��م��ده��ا 
تاأتي  الإل��ك��رتوين.  التعلم  عمادة 
لتطبيق  حتقيقا  اخل��ط��وة  ه���ذه 
مب�ستوياته  الإل��ك��رتوين  التعلم 
املتقدمة يف اجلامعة، و�سعيا منها 
اأنظمة  م��ن  الكاملة  لال�ستفادة 
التعلم الإلكرتوين املتوافرة فيما 

يخدم الطالب وم�سلحته.

فرع الجامعة بيشة

اأ�سدر عميد كلية العلوم والآداب 
بفرع بي�سة الدكتور نا�سر فالح 
 12 بت�سكيل  ق�����رارا  ال�����س��ه��راين 
وح����دة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��ط��ورة و12 
للعملية  تي�سريا  عنها،  م�سئول 
الأكادميية وم�ساعدة الطلبة يف 
والدرا�سني  الإل��ك��رتوين  امل��ج��ال 

على م�ستوى الكلية.
ال����دك����ت����ور  ت���ك���ل���ي���ف  ومت 
القحطاين  ربيع  بن  عبدالعزيز 
وك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ب���الإ����س���راف على 
وح��������دة ال����ت����ط����وي����ر واجل����������ودة، 
�سليمان  عبداملق�سود  والدكتور 
ب��الإ���س��راف ع��ل��ى وح���دة القبول 
وال��ت�����س��ج��ي��ل، وال���دك���ت���ور ح��ي��در 
خم����ت����ار حم����م����ود ب�����الإ������س�����راف 
والإر���س��اد،  التوجيه  وح��دة  على 
وال���دك���ت���ور ع���و����ص ع���ب���دال���رازق 
التعلم  وح����دة  ع��ل��ى  ب���الإ����س���راف 
املعيد �سالح بن  الإل��ك��رتوين، و 
حم��م��د ال��ع��ل��ي��اين م�����س��رف��ا على 

وحدة اللغة الجنليزية.

وحدة العلوم 
والتقنية بالجامعة

والتقنية  العلوم  وح��دة  نظمت  
ب���اجل���ام���ع���ة ور������س�����ة ع���م���ل ع��ن 
م���������س����اري����ع اخل����ط����ة ال���وط���ن���ي���ة 
ل���ل���ع���ل���وم وال���ت���ق���ن���ي���ة والب���ت���ك���ار 
رئي�ص  ن��ائ��ب  م�ست�سار  يقدمها 
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة 
وال���ت���ق���ن���ي���ة مل���ع���اه���د ال���ب���ح���وث، 
الأ�ستاذ الدكتور طالل بن عمر 

حلواين.
وت�����ه�����دف ال�����ور������س�����ة اإل�����ى 
اإ�سهامات  ورفع  التقنية،  توطني 
مع  تنا�سقها  و���س��م��ان  اجل��ام��ع��ة 
اأول������وي������ات وت����وج����ه����ات اخل��ط��ة 
الوطنية، وتعزيز البنية التحتية 
دائ��رة  وتو�سيع  العلمي،  للبحث 

انت�ساره.

كلية العلوم 
بخميس مشيط

الطبية  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
م�سيط،  ب��خ��م��ي�����ص  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
الوطني  ال��ي��وم  ذك���رى  مبنا�سبة 
ال���ث���ال���ث وال���ث���م���ان���ني ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
بح�سور  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ع����م����ي����د ال����ك����ل����ي����ة وال�������وك�������الء 

واملوظفني وطلبة الكلية. 
وت���خ���ل���ل احل����ف����ل ال���ع���دي���د 
ال��ف��ق��رات ج��اء يف مقدمتها  م��ن 
اأوب���ري���ت ب��ع��ن��وان »اأب�����س��ر ب��ن��ا يا 
ال�ساعرين:  كلمات  م��ن  وط���ن« 
ووليد  ال�سهري،  علي  بن  ظافر 
بن �سعيد الوادعي،  واأداء كل من 
ال��ع��ل��ي��اين وع��ب��د ال�سالم  ���س��ال��ح 

الوادعي.

فرع الجامعة بيشة

ا���س��ت��ق��ب��ل ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
يف  اجل����ام����ع����ة  ب����ف����رع  والآداب 
فالح  ب��ن  نا�سر  ال��دك��ت��ور  بي�سة 
ال�����س��ه��راين ال���ط���الب اجل����دد يف 
ال��ك��ل��ي��ة، ورح��ب  اأق�����س��ام  خمتلف 
ال�سهراين باأبنائه الطالب، حاثا 
العلم  اإياهم على اجلد يف طلب 
ليكونوا  وبذل مزيد من اجلهد 
اأب���ن���اًء ���س��احل��ني وم��ت��م��ي��زي��ن يف 
ملجتمعهم  خدمة  املجالت  �ستى 

واأمتهم.
م���ن ج��ه��ت��ه ����س���رح م�����س��رف 
وح��������دة ال����ت����وج����ي����ه والإر��������س�������اد 
خمتار  ح��ي��در  ال��دك��ت��ور  بالكلية 
مهام الوحدة ودوره��ا يف توجيه 

الطالب وحل م�سكالتهم. 
يف ختام اللقاء اأجاب عميد 
الطالب،  ت�����س��اوؤلت  على  الكلية 

بعد اأن فتح لهم باب النقا�ص. 
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وال�سفر  التنزه  مبا�سرة  الذهن  اإل��ى  يتبادر  »�سياحة«  كلمة  ُت�سمع  عندما 
وال�ستمتاع بالأ�سواق والأجواء يف الدول واملناطق التي حباها اهلل عز وجل 
اأجواء باردة وممطرة ومناظر خالبة خالل ف�سل ال�سيف، وال�سياحة متثل 
القومي  الدخل  اأحد م�سادر  اقت�ساديا كبريا يعد  راف��دا  ال��دول  لكثري من 
لتلك الدول، ولذلك مل تعد ال�سياحة تقت�سر على الرتفيه والتجول وزيارة 

الآثار واملتاحف والأ�سواق. 
و�سعى القائمون على ال�سياحة لفتح جمالت جديدة جعلتها م�سدرا 
تت�سابق عليه الدول، فالدولة التي ل يوجد لديها اأجواء جميلة ومقومات 
ميكن  ال�سياحة  من  اأخ��رى  باأنواع  ذلك  عن  ا�ستعا�ست  لل�سياحية  طبيعية 
على  تقت�سر  اأن  دون  اقت�ساديا،  منها  وال�ستفادة  العام  ط��وال  ا�ستمرارها 
فرتة زمنية ب�سيطة ل تتعدى �سهرين اأو ثالثة. واهتمت بهذا الأنواع التي 
تاأتي عو�سا عن ال�سياحة الطبيعية وبرعت فيها بع�ص الدول ليظهر فيها 

مفهوم خمتلف لل�سياحة. 
وهناك جمال �سياحي بداأ كثري من الدول الهتمام به وجعله رافدا 
املعار�ص  �سياحيا يكون اخليار الأول لديها، متمثل يف ال�ستثمار يف جمال 

واملوؤمترات �سياحيا، وجعل هذا املجال و�سيلة للجذب ال�سياحي.
بالهتمام من قبل  واملوؤمترات حظي  املعار�ص  فال�ستثمار يف جمال   
اجلهات العليا يف الدولة، ولعل قرار جمل�ص الوزراء باملوافقة على حتويل 
اللجنة الدائمة للمعار�ص واملوؤمترات اإلى برنامج وطني مب�سمى )الربنامج 
الوطني للمعار�ص واملوؤمترات( خري دليل على ذلك، ملا تتمتع به اململكة من 
الدولية  امل��وؤمت��رات  ل�ست�سافة  كبرية  فر�سة  لديها  جتعل  �سيا�سية  مكانة 
وفنية.  ومهنية  وطبية  وثقافية  واقت�سادية  �سيا�سية  جم��الت  يف  �سنويا 
وتوؤمن اململكة باأن هذا املجال من ال�سياحة يزيد من التوا�سل بني الدول 

يف �ستى املجالت وي�سكل م�سدرا مهما لتوظيف اأعداد كبرية من ال�سباب.
يتم  اأم��را عابرا  واملعار�ص  املوؤمترات  تنظيم  يعد  املنطلق مل  من هذا 
تنظيمه من اأجل املفاخرة،  بل اأ�سبح هذا املجال خيارا ا�سرتاتيجيا لل�سياحة 
بع�ص  عليه  تعتمد  فيما  جمالتها،  يف  الأول  الهتمام  توليه  ال��دول  جعل 
لأن  ال�سياحية،  اأولوياتهم  مقدمة  يف  ليجعلوه  ال�سياح  ت�سجيع  يف  ال��دول 
هذا املجال يحقق لل�سائح الفائدة الرتفيهية والتثقيفية، وبذلك يكون قد 

ا�ستفاد من �سياحته ب�سورة اأكرب.
* نائب رئي�ص التحرير 

المعارض والمؤتمرات..
خيار سياحي

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اأ���س��در 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
عددا من القرارات الإدارية، على النحو 

التايل:

اآل  تعيني الدكتور علي فابع حممد   •
ح�سن رئي�سا لق�سم املحا�سبة.

الهبا�ص  الدكتور مريع �سعد  تكليف   •
واملالية  الإداري����ة  العلوم  لكلية  وك��ي��ال 

للدرا�سات العليا.

• ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور ���س��ع��ي��د ب���ن علي 
الع�سا�سي وكيال لكلية العلوم الإدارية 

واملالية للتطوير واجلودة.

• ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور ����س���ال���ح م�����س��رف 
للمن�سق  م�����س��اع��دا  ال�����س��ه��ري  حم��م��د 
وكيل  مبكتب  امل�سرتكة  للربامج  العام 

اجلامعة.

• تكليف الدكتور ح�سني حممد ح�سني 
الطبية  العلوم  لكلية  وكيال  حم��ي  اآل 

التطبيقية.

• تكليف الدكتور م�سفر �سفر اآل ها�سم 
ال�سهراين رئي�سا لق�سم اأمرا�ص الن�ساء 

والولدة بكلية الطب.

�سعيد  العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  تعيني   •
حم��م��د ال��ه��اج��ري ال��ق��ح��ط��اين وك��ي��ال 
واجل���ودة  الأك��ادمي��ي  التطوير  لعمادة 

للتطوير.

• تكليف الدكتور �سامل فائز م�سفر اآل 
التعلم  لعمادة  وكيال  العلياين  خمفور 

الإلكرتوين. 

• تعيني املعيد عبداملجيد عامر مفرح 
الغامدي وكيال لكلية املجتمع يف بي�سة 

للتطوير واجلودة.

• تكليف الدكتورة اإميان �سليمان اأحمد 
اأع�����س��اء  ميم�ص وك��ي��ل��ة ل��ع��م��ادة ���س��وؤون 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص وامل��وظ��ف��ني ل�����س��وؤون 

ع�سوات هيئة التدري�ص واملوظفات.

عبداهلل  �سلطانة  ال��دك��ت��ورة  تكليف   •
الآداب  لكليتي  وك��ي��ل��ة  امل�سيقح  ر���س��ي��د 

والرتبية للبنات باأبها.

ال��دك��ت��ورة دخ��ن��ة ع��ل��ي غ��رم  تكليف   •
للبنات  املجتمع  لكلية  وكيلة  ال�سهري 

بخمي�ص م�سيط.

فائع  عائ�سة  املحا�سرة  تكليف  جتديد   •
الآداب  ك��ل��ي��ت��ي  ب���وك���ال���ة  احل���ي���اين  اأح���م���د 
والرتبية للبنات باأبها لل�سوؤون الأكادميية.

• جت��دي��د ت��ك��ل��ي��ف امل��ح��ا���س��رة اأ���س��م��اء 
عبداهلل جار اهلل القحطاين وكيلة ملركز 

درا�سة الطالبات ل�سوؤون الطالبات.

الدكتور حممد علي  تعيني  جتديد   •
العلوم  لكلية  وك��ي��ال  ال��غ��ام��دي  �سعيد 

الردارية واملالية.

الدكتور غازي عدلن غازي  تكليف   •
ال�سمراين وكيال لكلية الطب لل�سوؤون 

الأكادميية.

قرارات إدارية

القثردي وآل عبود
للثالثة عشرة

�سدر قرار عميد �سوؤون اأع�ساء 
هيئة التدري�ص واملوظفني برتقية 

كل من الأ�ستاذ حممد فرحان 
�سعيد اآل عبود، والأ�ستاذ �سعيد 

اأحمد علي القردي للمرتبة 
الثالثة ع�سرة.  واملكرمان هما من 
القيادات املميزة باجلامعة. مزيدا 

من التوفيق.

القحطاني يباشر 
مهام عمله 

با�سر رئي�ص ق�سم 
احلا�سب بالإدارة 

املالية الزميل حممد 
علي �سامل القحطاين 

مهام عمله بعد 
تعر�سه حلادث 

مروري األزمه ال�سرير 
الأبي�ص. حمدا هلل 

على ال�سالمة.

إمارة المنطقة
تكرم القاضي 

كرم وكيل اإمارة منطقة ع�سري 
امل�ساعد الأ�ستاذ حممد بن عي�سى، 

ع�سو عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة 
التدري�ص واملوظفني الأ�ستاذ حممد 

بن علي القا�سي، نظري جهوده يف 
فعاليات الدورة الأولى لالإدارات 

احلكومية التي نظمها جمل�ص �سباب 
منطقة ع�سري. بالتوفيق وال�سداد 

آل جلبان
في مؤتمر بأمريكا

�سارك م�ساعد وكيل اجلامعة اأ. د. خالد 
بن �سعد اآل جلبان يف تنظيم املوؤمتر 

الدويل يف علم واعتاللت الدم يف مدينة 
رايل بكارولينا ال�سمالية بالوليات 

املتحدة. واألقى اآل جلبان، ع�سو اجلنة 
املنظمة للموؤمتر، حما�سرة رئي�سية، 

كما ح�سر اجتماع هيئة حترير جملة 
جمل�ص علم الدم واأمرا�ص التجلط.
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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.
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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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أنشطة طالبية

استطالع: سلمان العلي

دعا عدد من طالب اجلامعة اإلى توفري 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ت��م��وي��ل ال��الزم��ني 
ل���س��ت��م��رار ع��م��ل الأن���دي���ة ال��ط��الب��ي��ة يف 
الأندية  تلك  اأن على  اجلامعة، موؤكدين 
امل����واه����ب يف  ب��ي��وت��ا ل���رع���اي���ة  اأن ت�����س��ك��ل 

خمتلف املجالت.
واق���رتح���وا يف ا���س��ت��ط��الع ل����«اآف���اق« 
اأن ي��ق��دم ك��ل ن����ادي ك��ل��ي��ة ب��رام��ج تخدم 
يتبعها،  التي  الدرا�سية  اجلهة  تخ�س�ص 
وميول  مواهب  اختالف  يراعي  اأن  على 

الطالب والطالبات.
طالب  الربكان،  عائ�ص  قال  بداية 
الطالبية  الأن�����س��ط��ة  »اإن  ال��ع��ل��وم،  بكلية 
ت�سهم يف  بناء �سخ�سيات متكاملة قادرة 
ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وال�����س��ع��ي اإل��ى 
التوا�سل مع املجتمع وتلبية احتياجاته، 
من  الأن�سطة  لتلك  الفعال  والتخطيط 
اأن  ���س��اأن��ه  الأن��دي��ة الطالبية م��ن  خ��الل 
التي  امل�سوؤوليات  لتحمل  الطالب  يوؤهل 

�ستلقى على عاتقهم يف امل�ستقبل«.

العمل الجماعي
ويف موقف م�سابه، اأكد �سلطان عبد اهلل، 
النوادي  اأن  ال��دي��ن،  اأ���س��ول  بكلية  طالب 
تعليمية  خ��ربة  بناء  يف  مهما  دورا  تلعب 
لهم  تتيح  واأن��ه��ا  الطلبة  ل��دى  وحياتية 

اأكادميية  غري  اأن�سطة  ملمار�سة  الفر�سة 
الن�����دم�����اج يف جم��ت��م��ع  ت�������س���اع���ده���م يف 
العمل اجلماعي  وتدربهم على  اجلامعة 

وحتمل امل�سوؤولية.
الأن����دي����ة  اأن  اهلل  ع���ب���د  واأ������س�����اف 
الطالبية تدعم �سقل املهارات واكت�ساف 
الطالبية،  والطاقات  املواهب  وا�ستثمار 
�سكل  ملمار�سة  الفر�سة  لهم  تتيح  »ك��م��ا 
م��ه��م م��ن اأ���س��ك��ال ال��دمي��وق��راط��ي��ة وه��و 
احل����وار ال��ه��ادف ال���ذي يحقق الأه����داف 
والنتائج التي من اأجلها مت تاأ�سي�ص تلك 

النوادي«.
ال���زه���راين، طالب  واأو���س��ح حممد 
الأن����دي����ة  جن������اح  اأن  ال����رتب����ي����ة،  ب��ك��ل��ي��ة 
اأهدافها  طبيعة  على  معتمد  الطالبية 
وب��راجم��ه��ا وامل�����س��ت��وى ال��ع��ل��م��ي وامل��ه��ن��ي 
ل��ل��م�����س��رف��ني ع��ل��ي��ه��ا، وع����وام����ل اجل���ذب 

املتوافرة ل�ستقطاب الطالب.

عوامل االستمرار
و����س���دد ال���زه���راين ع��ل��ى اأه��م��ي��ة حت��دي��د 
عوامل ت�سمن ا�ستمرارية عمل الأندية، 
وت���واف���ر الإم���ك���ان���ي���ات ال���الزم���ة وال��ب��ن��ى 
الأن��دي��ة  اإجن���اح  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  التحتية 
ال��ن��وادي  تكون  اأن  م�ستبعدا  الطالبية، 
التح�سيل  يف  ���س��ل��ب��ا  م���وؤث���رة  اجل��ام��ع��ي��ة 
تدعم  اأنها  م�ستدركا  للطالب،  الدرا�سي 

الدرا�سة وت�ساعد على التفوق.

األندية الطالبية: الواقع والطموح
ول���ك���ن ول���ي���د ال����ك����ودري  م���ن كلية 
الهند�سة كان له راأي خمتلف، حيث قال 
كاأندية  الطالبية حاليا  الأندية  »معظم 
ون�سبة  الآيل  واحلا�سب  الهند�سة،   كلية 
كبرية من الأندية الأخرى تقدم اأن�سطة 
بالدرجة  التخ�س�ص  ت��خ��دم  ل  وب��رام��ج 
التي  الأن�����س��ط��ة  غالبية  فمثال  الأول�����ى، 
دينية  كاأن�سطة  ُت�سنف  الأندية  تنظمها 

وترفيهية«.
وا�ستدرك قائال »اأنا ل اأمانع  وجود 
مثل هذا النوع من الن�ساطات ولكن اأرى 
اأن   ل تكون هي الأ�سا�سية التي يقدمها 
ال����ن����ادي وُت�������س���رف ع��ل��ي��ه��ا امل���ي���زان���ي���ات، 
ف����ه����ذا خ���ل���ل ك���ب���ري ي���ب���ع���د ال�����ن�����ادي ع��ن 
خدمة  يف  تتمثل  التي  الرئي�سية  مهمته 
التخ�س�ص وتطوير الكلية وحت�سني بيئة 
يف  لالأندية   املنت�سبني  ويح�سر  العمل، 

فئة ذات اهتمامات واحدة«.

أنشطة أساسية
واق������رتح ال����ك����ودري اأن�����س��ط��ة ق����ال اإن��ه��ا 
اأ���س��ا���س��ي��ة ومي��ك��ن اإق��ام��ت��ه��ا  اإل����ى ج��ان��ب 
ومنها  والرتفيهية،  الدينية  الأن�سطة 
تعريفي  م��ع��ر���ص  تنظيم  ق��ول��ه:  ح�سب 
ب��ال��ت��خ�����س�����ص، وت��ن��ظ��ي��م ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة 
علمية  رح�����الت  وت�����س��ي��ري  ع���الق���ة،  ذات 
العالقة  ذات  وامل���وؤمت���رات  امل��ع��ار���ص  اإل���ى 
بالتخ�س�ص، و دعوة املتحدثني واملدربني 

لديهم  م��ا  لتقدمي  امل��ج��ال  ال��ب��ارع��ني يف 
اإل���ى ال��ق��ول »عندئذ  ل��ل��ط��الب. وخ��ل�����ص 
الكلية  ط��الب  من  كبرية  ن�سبة  �ستن�سم 
ل��الأن��دي��ة،  امل��ت��ن��وع��ة  اله��ت��م��ام��ات  ذوي 
و  ملجتمعهم  ك��ب��رية  خ��دم��ة  و�سيقدمون 
جل��ام��ع��ت��ه��م  ك��م��ا ح���دث يف اأن���دي���ة كلية 
الطب وال�سيدلة التي تقدمت كثريا يف 

هذا املجال« .
وذك�����ر خ���ال���د احل���ري�������س���ي،  ط��ال��ب 
اأندية  تفتقد  اجلامعة  اأن  العلوم،  بكلية 
الت�سوير،  ون����ادي  امل�����س��رح،  ن���ادي  م��ن��ه��ا: 
منتقدا ما �سماه ا�ستيالء جمموعات ذات 
الأن��دي��ة، مما  )�سلة( على  واح��دة  ميول 
اندماج  اأم��ام  يقف عائقا، ح�سب تعبريه، 

الطالب امل�ستجدين مع الأندية.
ودع�����ا احل��ري�����س��ي ال��ق��ائ��م��ني على 
اتباع  اإل��ى  باجلامعة  الطالبية  الأن��دي��ة 
الطالب  مواهب  لكت�ساف  املثلى  ال�سبل 
الأندية  تكون  اأن  على  م�سددا  وتنميتها، 

بيوتا لرعاية املواهب.  
واأو�����س����ح ع��ب��د اهلل م�����س��رع، ط��ال��ب 
املفرت�ص  م��ن  اأن  الأ���س��ن��ان،  ط��ب  بكلية 
ب��ن��اء  ال��ط��الب��ي��ة يف  الأن����دي����ة  ت�����س��ه��م  اأن 
ع���الق���ة ج���ي���دة ب���ني ال���ط���الب واأع�������س���اء 
وبني  وبينهم  جهة،  من  التدري�ص  هيئة 
اأخ��رى،  جهة  م��ن  الأك��ادمي��ي��ة  اأق�سامهم 
وقال »يجب اأن ت�سكل الأندية الطالبية 

جزءا م�ساندا للعملية التعليمية«. 
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حوار: سلمان العلي

اأحمد احل�سرمي، طالب بكلية  جنح 
على  التغلب  يف  وال��رتج��م��ة،  ال��ل��غ��ات 
ي�سق طريقه  واثقا وهو  وبدا  اإعاقته 
اللغة  يف  البكالوريو�ص  اإك��م��ال  نحو 
الإجنليزية.. »اآفاق« التقت به ملعرفة 
بتوفيق اهلل  الإع��اق��ة   كيفية حتويله 
اإيجابية  طاقة  اإل��ى  الإرادة،  ثم  وم��ن 
���س��اع��دت��ه ع��ل��ى جت���اوز ح��ال��ت��ه فعليا، 
��اه اإلى طلب العلم يف حماولة  والجِتّ
عالية  اأكادميية  مكانة  اإل��ى  للو�سول 

يف اجلامعة.

عرفنا باأحمد احل�شرمي..
يف احل��ق��ي��ق��ة ل اأج��ي��د ال��ت��ح��دث عن 
نف�سي، لكن باإمكاين قول اإن الإعاقة 
مل ولن توقف طموحي، واإذا �ساألتني 

ع���ن ه���واي���ات���ي، ف����اأن����ا  م���غ���رم ب��ع��ل��وم 
احل��ا���س��ب، ف��م��ن��ذ اأن ك��ن��ت ط��ف��ال يف 
ال��ث��اين الب���ت���دائ���ي، منحني  ال�����س��ف 
والدي جهاز كمبيوتر ، وخالل فرتة 
ق�سرية تعرفت على كل �سي فيه دون 
مغرما  فاأ�سبحت  اأح���د،  يعلمني  اأن 
ب��ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ح��ت��ى اأن���ن���ي اأ���س��ب��ح��ت 

اأت�سوق من النرتنت.

كطالب م�شتجد،
كيف وجدت اجلامعة؟

يف احل���ق���ي���ق���ة، ك���ن���ت م���ت���خ���وف���ا م��ن 
�ستكون  وكيف  اجلامعة،  يف  الدرا�سة 
كبريا،  جمتمعا  �ساأخالط  اأنني  حيث 
اجلامعة  �ساعدتني  احلمد،  هلل  لكن 
يف كل �سيء  وهنا اأ�سكر عميد القبول 
دعجم  بن  �سعد  الدكتور  والت�سجيل 
القحطاين  �سعيد  ال��دك��ت��ور  وك��ذل��ك 

لوقفاتهم  اإ�سماعيل  اأحمد  والدكتور 
اإلى جانبي ودعمهم اإياي با�ستمرار.

طموحات واأهداف
تاأمل يف حتقيقها؟

 اأمتنى اأن اأ�سبح داعية لدين الإ�سالم 
اأن  اأمت��ن��ى  كما  ال��ل��غ��ة،  اكت�سابي  بعد 
اأكمل درا�ستي يف علوم  احلا�سب، واأن 
اأح�سل على وظيفة تنمي قدراتي يف 
احل��ا���س��ب.. اأق���ول ذل��ك واأن اأع��ل��م اأن 
الإميان مع الإرادة ي�سنعان كل �سيء، 
فكم من معاق حقق اجنازات واأ�سبح 
املثال،  �سبيل  على  الريا�سة  بطال يف 

وكذلك يف النواحي الأكادميية.

عوائق واجهتك
داخل اجلامعة؟

عوائق  اأي��ة  تواجهني  مل  هلل،  احلمد 

يف اجل��ام��ع��ة، ف��اأن��ا اأج���د ال��ت��ع��اون من 
ب��راح��ة  اأ���س��ع��ر  م��ا يجعلني  اجل��م��ي��ع، 
تامة، لكن ب�سراحة  اأزعجني اأحدهم 
ذوي  عربات  ممر  باإغالقه  م��رة  ذات 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة ب�����س��ي��ارت��ه، يف 
اإ�����س����ارة اإل����ى ت��ف��ك��ريه يف ن��ف�����س��ه دون 

الآخرين.

اإجناز �شعدت بتحقيقه؟
ي�سعرين  ال����ذي  احل��ق��ي��ق��ي  الإجن������از 
ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  ب��ال�����س��ع��ادة، حفظي 
اأع��ت��رب و���س��ويل  ب�سبع ق�����راءات، ك��م��ا 
وتتويجا  اآخ��ر  اجن���ازا  اجلامعة،  اإل��ى 
جل���ه���ود وال�������دي، ح��ي��ث اإن�����ه واأن������ا يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام، ك����ان ي��ح��م��ل��ن��ي اإل���ى 
�ساأوا�سل  اهلل  وب��اإذن  الثالث.  الطابق 
لوالدي ولكل  الي�سري  اأرد  بعزم حتى 

اأ�سرتي وكل من �ساعدين.

كيف جتد تعامل املجتمع
مع املعاق؟

اأكر من طبيعي، لكن يجب  اأجده 
خ��ا���ص  دور  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ي���ك���ون  اأن 
وتفهم  امل��ع��اق��ني  رع���اي���ة  يف جم���ال 
املخت�سون  يعمل  واأن  احتياجاتهم، 
يف ه���ذا امل��ج��ال ع��ل��ى اإع����داد ب��رام��ج 
الإعاقة  بطبيعة  للمجتمع  توعوية 
واأن���واع���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، وك��ي��ف ميكن 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، وذل����ك م��ن خ��الل 
ت����وف����ري جم���م���وع���ة م�����ن امل����ع����ارف 
واملهارات واخلربات لأفراد املجتمع 

حول الإعاقة واملعاقني.

ر�شالة اإلى كل معاق؟ 
ت��ك��ون  اأن  ك����ل م���ع���اق  اأط����ل����ب م����ن 
ي�سق  وال�سجاعة وهو  اجل��راأة  لديه 
اأو  ت��خ��وف  ط��ري��ق��ه يف احل��ي��اة دون 

الحضرمي: والدي كان يحملني حتى الطابق الثالث 
ودخـولي الجامعة تتويج لجهوده

القدرة على  واأن تكون عنده  رهبة، 
املتبادل،  الح���رتام  �سمن  التعبري 
العقل  الإع��اق��ة يف  اأن  اعترب  لأن��ن��ي 
امل��ع��اق  اأن  ول��ي�����ص يف اجل�����س��د، ك��م��ا 
طاقة �ستكون مفيدة متى مت تاأهيله 

جيدا. 

م�شاحة حرة ت�شطر
فيها اأمنياتك..

امل��رئ��ي  ل����الإع����الم  ي���ك���ون  اأن  اآم�����ل   
وامل�����������س�����م�����وع وامل������ك������ت������وب وح����ت����ى 
تغطية  يف  كبري  دور  الإل���ك���رتوين، 
ق�����س��ي��ة الإع����اق����ة، وت���ق���دمي ك���ل ما 
ه����و م��ف��ي��د ل��ل��م��ع��اق��ني ول��غ��ريه��م 
من  اأمتنى  كما  املجتمع.  فئات  من 
اجلامعة اأن تدعم ذوي الحتياجات 
اخلا�سة خالل فرتة درا�ستهم وبعد 

تخرجهم بكل ما يحتاجون اإليه.

حوارات شبابية

حولت اإلعاقة لطاقة
وحفظت القرآن بسبع قراءات 
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حوار: إيمان العسيري

بكل  الأط��ف��ال(،  ريا�ص  )ق�سم  مبارك  اأحمد  )الأم( عبري  الطالبة  ت�سلحت 
الدرا�سة  اإلى مقاعد  وتعود  لتتغلب على ظروفها  والتحدي،  ال�سرب  اأن��واع 
بعد اأن هجرتها ب�سبب الزواج وم�سوؤولياتها اجلديدة. مل مينعها الزواج ول 
حتى اإجناب اأربعة اأطفال عن موا�سلة امل�سوار بنجاح حتى الآن. و�سلت اإلى 
امل�ستوى اخلام�ص وتاأمل يف الو�سول اإلى اأعلى الدرجات العلمية مب�ساعدة 

زوجها واأطفالها.

حديثنا عن بدايات رحلتك مع الدرا�شة واأ�شباب االنقطاع ومن 
ثم العودة ؟

در�ست املرحلة البتدائية واملتو�سطة يف ظل والدي الكرميني، ثم كتب اهلل 
يل الزواج فكانت هذه الفرتة نقطة حتول يف حياتي كاأي فتاة، فمع حتمل 
اإكمال درا�ستي وتوقفت عند حمطة ال�سف  اأ�ستطع  م�سوؤولية جديدة،  مل 
طال  ال��ذي  النقطاع  فكان  لطفلتني،  اأم��ا  اأ�سبحت  لأين  ال��ث��ان��وي،  الأول 
لأربعة ع�سر عاما، لكن ظل  يف قلبي حب العلم، والرغبة يف اإكمال تعليمي. 
واأثناء النقطاع، التحقت بعدة دورات، منها احلا�سب وال�سكرتارية وغريها. 

ويف عام 1430 كانت عودتي ملقاعد الدرا�سة.

كيف كان �شعورك واأنت تلتحقني بالدرا�شة مرة اأخرى يف �شن 
خمتلفة؟

كنت مثل الطفلة التي تلتحق بال�سف الأول البتدائي، وكنت اأت�ساءل: كيف 
اأ�سبح من جيل بناتي؟ لكني ت�سلحت بالتحدي  الذي  العامل  �ساأواجه هذا 
تلك  كثريا يف  وعانيت  اهلل،  على  التوكل  بعد  والعزمية  والإ�سرار  وال�سرب 
بقيادتها  الدولة  ه��ذه  لنا  �سخر  ال��ذي   اهلل  بف�سل  جتاوزتها  لكن  الفرتة، 
الر�سيدة التي ت�سجع على التعليم منذ عهد امللك عبد العزيز ول تفرق بني 

تعليم بنني اأو  بنات، وهذه اأكرب نعمة من اهلل.

من اأخذ بيدك و�شجعك الإكمال درا�شتك؟
فاطمة،  اأم  اأختي  لكن  دائما،  ت��راودين  موجودة  الفكرة  كانت  احلقيقة،  يف 
كانت تلح علي وبا�ستمرار باأن اأكمل تعليمي لأنها هي اأي�سا اأكملت تعليمها 
الكبريات  تعليم  برنامج  عن  للبحث  وجهتني  ب�سيطة.  ف��رتة  انقطاع  بعد 

املنتظم ال�سباحي.
تعليم  برنامج  ي�سمى  اأن  وي��ج��ب  الت�سمية  ه��ذه  على  اأع��ي��ب  هنا  واأن���ا 
اأن زوجي وبناتي وجاراتي  اآخر. كما  اأي م�سمى  اأو  املتحديات  اأو  املكافحات 

�ساندوين اأي�سا.

كيف تنظمني وقتك بني واجبات املنزل والدرا�شة؟
احلمد هلل الذي اأعانني على تنظيم وقتي وتوزيع الأعمال بني اأفراد الأ�سرة 
اآخر، وارد. لكن  ح�سب ا�ستطاعتي، والتق�سري يف جانب على ح�ساب جانب 

اأهم �سيء اأن ل يوؤثر يف اأبنائي ونف�سياتهم وتعليمهم.

ما الدر�س الذي تقدمه عبري الأبنائها من خالل جتربتها مع 
الدرا�شة ؟

اأول ادعوا اهلل لهم بالتوفيق والنجاح حتى يتحقق لكل منهم هدفه، واأمتنى 
اأن اأكون لهم قدوة  يحتدون بها يف طلب العلم، لأن طلب العلم ل يرتبط 

بزمان ول مكان.

بطاقة.. ماذا ت�شطرين فيها وملن تهديها؟ 
اإلى  اأهديها  �سكرا.  فيها  واأق��ول  حياتي  يف  ب�سمه  له  ك��ان  من  لكل  اأهديها 
اإلى  واأهديها  واإخوتي وحتى ج��رياين،  واأب��ي  واأم��ي  واأولدي  وبناتي  زوج��ي 
الالتي  اجلامعة  يف  ولأ�ستاذاتي  الثانوية  املرحلة  يف  الفا�سالت  معلماتي 
ي�سكر  ومن ل   ، للجميع  فال�سكر  الفا�سالت،  معلماتي  به  ب��داأت  ما  اأكملن 

النا�ص ل ي�سكر اهلل.

»اآفاق« تلتقي باأفراد اأ�شرة عبري
وملعرفة راأي الأ�سرة يف درا�سة عبري، قال زوجها اأحمد النجار »نحن فخورون 
حياتها  يف  والتقدم  والنجاح  بالتوفيق  لها  اهلل  اأدع���وا  كنت  ما  ودائ��م��ا  بها، 
العلمية والعملية واأعترب جناحها جناحا يل ولأبنائها، فاأنا حقا فخور بها و 

اأمتنى اأن اأراها وهي حت�سل على اأعلى الدرجات العلمية«.
اأن ل يحرمنا من  اأدع��وا اهلل  ابنها بكر  فقال« بكل فخر واعتزاز  اأم��ا 
اأن��ا واأخ��وات��ي، فهي مل تق�سر حتى وهي الأم الطالبة«.  وجودها يف حياتنا 
واأكدت ابنتها ر�سا قائلة »اأمي متثل �سمام الأمان يل ولأخوتي، فهي مثلنا 

الأعلى يف ال�سرب والكفاح«.

الطالبة )األم( عبير: 
توقفت عند الثانوية 

وعاودت الركض بصحبة 
أربعة أطفال

حوارات شبابية

شريفة القحطاني: نشأت في أسرة
تدمن القراءة.. وهوايتي اإللقاء

حوار: إيمان العسيري

اأو�سلها �سغفها بال�سعر واإلقائه اإلى اأن تعالج نف�سها بقراءة اأبيات منه 
»اآف��اق« من حوار مقت�سب  ا�ستخل�سته  كلما �سعرت بالغ�سب. هذا ما 
لتلقي  احلا�سب،   علوم  بكلية  طالبة  القحطاين،  �سريفة  مع  اأج��رت��ه 
ال�سوء على موهبتها يف جمال فن الإلقاء،  تلك املوهبة التي لزمتها 
منذ �سغرها، وتطورت باملمار�سة والتدريب من خالل م�سرح الطابور 

املدر�سي.

لنبداأ بنبذة عنك؟
الآيل.  احلا�سب  علوم  كلية  من  القحطاين(،  م��سبب  )�سريفة  ا�سمي 
على  اعتدن  جدا  واملقربات  ب�  )�سرف(.  ينادينني  املقربات  �سديقاتي 
مناداتي ب� )نزار قباين ال�سغري(، فثمة �سئ م�سرتك بيني وبني نزار: 

هو يرتكب كتابة الق�سيدة ب�سغف، واأنا اأرتكب اإلقاءها ب�سغف اأكرب.

وهل لديك ميول نرثية؟
اأنا حقا ل اأجيد ر�سف الكلمات املبتورة، واأعتقد اأين اأخ�سعت نا�سية 
جدا  تائهة  اأ�سبح  نف�سي،  ع��ن  احل��دي��ث  عند  لكنني  م��رة،  ذات  القلم 
يف  موهبتك  ن�ساأت  كيف  دائ��م��ا:  ي�ساألوين  اجلميع  لكن  وف��و���س��وي��ة، 

الإلقاء والكتابة؟
اأ�سرة تدمن مطالعة الكتب، وتطرب  اأنني ن�ساأت يف  كل ما هناك 
ل�سماع ال�سعر. فمنذ البتدائية واأنا اأ�سرف يف قراءة الكتب مثل والدي، 

واأختلي بنف�سي حلظات الغ�سب لأقراأ قليال من ال�سعر.
ويف حلظات الغ�سب يف زمن املراهقة، كنت اأنّف�ص عن ذلك برتديد 
وبحجم  قريباتي(،  �سديقاتي،  )اأ���س��رت��ي،  ك��ان:  لأٍي  الأ���س��ع��ار  بع�ص 
مليئة  نظرات  باملقابل  تتولد  كانت  بداخلي،  يتفجر  الذي   الغ�سب 

بالنبهار. ومن هنا بداأت اأدرك اأنني اأ�ستطيع التاأثري باإلقائي.

وكيف طورت موهبة االإلقاء؟
�ساركت بالإذاعات املدر�سية، واألقيت كذا مرة على م�سرح املفتاحة، ويف 
عدد من اجلمعيات، وت�سرفت بتاريخ 1434/11/10 باإلقاء مقدمة حفل 

افتتاح اأن�سطة امل�سلى باملركز اجلامعي للطالبات بال�سامر.

كلمتك االأخرية؟
اأق���دم �سكري وام��ت��ن��اين ل������: اأم���ي، اأب���ي، اإخ��وت��ي، اأخ��وات��ي، فقد قاموا 

بدعمي كثريا، ولزالوا كذلك، فجزاهم اهلل خري اجلزاء.
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يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

كليات

خالد العمري

والآداب  ال����ع����ل����وم  ك��ل��ي��ت��ا  ن���������س����اأت 
وامل���ج���ت���م���ع يف حم���اف���ظ���ة حم��اي��ل 
ع�سري بناء على القرار ال�سادر من 
 /20 برقم  العايل  التعليم  جمل�ص 
مبوافقة  عليه  1428 وامل�سدق   /46
ورئي�ص  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
جم��ل�����ص ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، حفظه 
ال��ك��رمي  ال���ربق���ي  ب��ال��ت��وج��ي��ه  اهلل، 
ذي الرقم 10093/ م ب وامل���وؤرخ يف 
خادم  مل�سرية  1428/11 اإكمال   /21
تهدف  التي  ال�سريفني،  احلرمني 
لن�سر التعليم العايل يف �سائر مدن 

اململكة وحمافظاتها.

كلية العلوم واآلداب 
ت��ت��األ��ف ال��ك��ل��ي��ة م���ن اأرب���ع���ة اأق�����س��ام 
ه�����ي: ق�����س��م ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة، 
وق�سم  وال��ف��ي��زي��اء  وال��ري��ا���س��ي��ات، 
نظم املعلومات. ويبلغ عدد طالبها 

)1612( طالبا.

كلية المجتمع 
هما:  ق�سمني  م��ن  ال��ك��ل��ي��ة  ت��ت��األ��ف 
نظم  وق�����س��م  الأع���م���ال،  اإدارة  ق�سم 
امل���ع���ل���وم���ات وي���ب���ل���غ ع�����دد ط��الب��ه��ا 

)886( طالبا.

أنشطة 
ه���ن���ال���ك ال���ع���دي���د م����ن الأن�������س���ط���ة 

كليتا العلوم والمجتمع بمحايل
تفاعل وإسهامات

ترسخ ثقافة الجودة
ميكن  بالكلية  تنفيذها  ي��ت��م  ال��ت��ي 
اأك��ادمي��ي��ة  اأن�����س��ط��ة  اإل����ى  تق�سيمها 

واأخرى اإدارية. 

األنشطة األكاديمية 
تعليمية  خ��دم��ات  تقدمي  يف  تتمثل 
���س��وؤون  اإدارة  خ���الل  م���ن  ل��ل��ط��الب 
ال��ط��الب وف��ق ال��ل��وائ��ح الأك��ادمي��ي��ة 
امل��ن��ظ��م��ة ل���ذل���ك، ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 
ت��ف��ع��ي��ل الإر�����س����اد الأك����ادمي����ي على 

م�ستوى الأق�سام والكلية.
تر�سيخ  على  الكلية  تركز  كما 
�لطاب  �أو�للضللاط  �جللللودة يف  ثقافة 
بالكلية  ال��ت��دري�����ص  هيئة  واأع�����س��اء 
للكلية  حتمية  ���س��رورة  باعتبارها 

واجلامعة.

األنشطة اإلدارية
ال��ذي  املتعاظم  ب��ال��دور  منها  اإمي��ان��ا 
حتقيق  يف  الب�سري  العن�سر  يلعبه 
الأه��������داف امل����رج����وة، ���س��ع��ت ال��ك��ل��ي��ة 
وذل��ك  املفهوم  ه��ذا  واإب���راز  لرت�سيخ 
العديد  وتنفيذ  ت�سميم  خ��الل  م��ن 
كفاءة  لرفع  التدريبة  ال���دورات  من 
وتطوير  بتح�سني  بالكلية  العاملني 
التنظيمية  وق���درات���ه���م  م��ه��ارات��ه��م 

والإدارية. 
التدريبية  ال����دورات  ع��دد  وب��ل��غ 
يف  دورات  �ست  الكلية،  نفذتها  التي 
اإدارة  جمالت خمتلفة هي: مهارات 
الآخرين،  مع  التعامل  وفن  الوقت، 
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كليات
وال�����ق�����ي�����ادة الإداري�������������ة والت���������س����ال 
املكتبية،  الأعمال  واإدارة  التنظيمي، 
ودور الر�سا الوظيفي يف رفع كفاءة 

الأداء، وال�سكرتارية التنفيذية.
ك��م��ا اأن ال��ك��ل��ي��ة ب�����س��دد ت��ق��دمي 
التدريبية  ال�����دورات  م��ن  جم��م��وع��ة 
لإك������م������ال ال�����ربن�����ام�����ج ال���ت���دري���ب���ي 

املخطط.

األنشطة الطالبية 
تركز الكلية على الدور الذى يلعبه 
الطالب يف تر�سيخ فل�سفة اجلامعة 
من خالل تفعيل املجال�ص الطالبية 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى الأق�������س���ام وال��ك��ل��ي��ة، 
اإدارة  قبل  من  الإيجابي  والتفاعل 
ال���ك���ل���ي���ة م����ع ق�������س���اي���ا وم�����س��ك��الت 
م�سريتهم  تعرت�ص  التي   ال��ط��الب 

الأكادميية اأول باأول.

نصائح للطالب
تقدميها  ميكن  التي  الن�سائح  وعن 
للطالب من اأجل تقدمي اأداء اأف�سل 
قال عميد  اجلامعية،  مرحلتهم  يف 
وامل��ج��ت��م��ع  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ت��ي 
ب��ن نا�سر  ال��دك��ت��ور حممد  الأ���س��ت��اذ 
ال���ق���رين، »اأن�����س��ح اأب��ن��ائ��ي ال��ط��الب 

اللتزام بالآتي: 
التحلي باخللق القومي، احرتام 
بع�سهم بع�سا، واحرتامهم لأع�ساء 
الإداري  وال����ك����ادر  ال��ت��دري�����ص  ه��ي��ئ��ة 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، وال��ت��ف��اع��ل الإي���ج���اب���ي مع 
الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ط��الب��ي��ة، 
وكذلك التفاعل الإيجابي مع ق�سايا 
م�ساركتهم  تتطلب  ال��ت��ي  املجتمع  
ف��ي��ه��ا. ك��م��ا اأن�����س��ح��ه��م ب��ال���س��ت��غ��الل 
وينفع،  يفيد  فيما  ل��ل��وق��ت  الأم��ث��ل 
وك����ذل����ك ال��ت��ح��ل��ي ب������روح ال��وط��ن��ي��ة 
وغ��ر���س��ه��ا يف ن��ف��و���س��ه��م، وال��ت��ع��رف 
الأكادميية  وال��ل��وائ��ح  الأنظمة  على 
ب��اجل��ام��ع��ة، وامل��ح��اف��ظ��ة على اأ���س��ول 

واأثاثات الكلية.

إسهامات في المجتمع
املجتمع  ال��ك��ل��ي��ة يف  اإ���س��ه��ام��ات  وع���ن 
امل��ح��ل��ى امل��ح��ي��ط ب��ه��ا، ق���ال الأ���س��ت��اذ 
تر�سيخا  ال��ق��رين،  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
ل��ف��ل�����س��ف��ة اجل����ام����ع����ة ن���ح���و خ���دم���ة 
امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ف��اع��ل الإي���ج���اب���ي مع 
الكلية  قدمت  املختلفة،  موؤ�س�ساته 
يف  التدريبية  ال����دورات  م��ن  العديد 
الإداري��ة ومهارات احلا�سب  املجالت 
الآيل لالأمن العام والتي مت تنفيذها 
بالكلية.  كما ت�سعى الكلية اإلى ر�سم 
و�سع  خ��الل  من  م�ستقبلية  خارطة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ت��ف��اع��ل 
امل��ج��ت��م��ع��ي، وذل�����ك ب��ت�����س��ك��ي��ل جلنة 

خدمة املجتمع بالكلية.

أهداف الكلية
تدعيم  الكلية،  اأه����داف  �سمن  م��ن 
امل���م���ل���ك���ة ب�����ك�����ف�����اءات ع���ل���م���ي���ة م��ن 
اخل���ري���ج���ني، ح��ي��ث ت�����س��ع��ى ال��ك��ل��ي��ة 
اإل����ى اإع�����داد وت��اأه��ي��ل ك����وادر علمية 
م���ن خ��ري��ج��ي��ه��ا ق������ادرة ع��ل��ى تقلد 
امل����ه����ام امل����وك����ل����ة ل���ه���ا يف امل����ج����الت 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وذل�����ك ب��ات��ب��اع ���س��ي��ا���س��ات 
ت����ط����وي����ر ال������ربام������ج الأك�����ادمي�����ي�����ة 
احتياجات  م��ع  لتتما�سى  لالأق�سام 
�����س����وق ال����ع����م����ل، واحل���������س����ول ع��ل��ى 
كهدف  للكلية  الأك��ادمي��ي  العتماد 
ا�سرتاتيجي، وخلق تواأمة مع كليات 
رائ��دة يف نف�ص املجال على امل�ستوى 
املحلي والإقليمي والدويل، وتهيئة 
على  تعينهم  للطالب  ج��اذب��ة  بيئة 
التح�سيل الأكادميي وذلك بتوفري 

الحتياجات الأ�سا�سية لهم.
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أقسام

حسن العواجي

حدثنا عن دواعي ا�شتحداث 
ق�شم القانون؟

المرشودي يرجع افتتاح القسم إلى الحاجة لمختصين قانونيين

من واقع ما ا�ستجد من اأمور كثرية يف 
اململكة، فقد تاأكد بجالء احتياجها اإلى 
وبناء  القانونية،  الأم��ور  خمت�سني يف 
عليه قامت اجلامعة عرب كلية العلوم 

الق�سم  ه��ذا  بافتتاح  واملالية،  الإداري���ة 
ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات خ����ادم احل��رم��ني 
ت��ط��وي��ر  يف  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����س��ري��ف��ني 
موؤ�س�ساته  تكون  واأن  العايل،  التعليم 
تفاعال مثمرا مع  اجلامعية متفاعلة 
واإميانا  وحتدياتها،  املرحلة  متطلبات 
بحاجة املجتمع املا�سة اإليه يف قطاعيه 

العام واخلا�ص.
ومل����ا ك���ان���ت ال���ع���دال���ة ه���ي اإح����دى 
املجتمعات  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  امل��ب��ادئ 
��م م��ن خ��الل��ه��ا، ف��اإن  امل��ت��ح�����س��رة وت��ق��يَّ
ال��ق��ان��ون مب��ف��ه��وم��ه ال��ع��ام ���س��واء ك��ان 
على �سكل مواد اأم ن�سو�ص، هو و�سيلة 
املجتمع يف اإقرارها، ول ميكن اأن يتاأتى 
ذل���ك اإل م��ن خ���الل وج���ود اأ���س��خ��ا���ص 

خمت�سني يقومون بذلك.
ومن هنا تاأتي اأهمية هذا الق�سم 
ال����ذي مت اف��ت��ت��اح��ه ب��داي��ة ه���ذا ال��ع��ام 
الدرا�سي 1435/34ه� تزامنا مع ت�سارع 
وت����رية ���س��دور الأن��ظ��م��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
احلكومية  املوؤ�س�سات  وح��اج��ة  اململكة 
ال��ع��ل��وم  يف  خمت�سني  اإل����ى  واخل��ا���س��ة 

القانونية. 

ماذا يوفر الق�شم لطالبه؟
ي���وف���ر ل���ه���م جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة م��ن 
املقررات التي تعّدهم وتوؤهلهم ملمار�سة 
يف  جمالته  كافة  يف  القانوين  العمل 
يح�سل  حيث  واخلا�ص  العام  القطاع 

الطالب فيه على درجة البكالوريو�ص 
يف القانون .

هل يلبي الق�شم
احتياجات �شوق العمل ؟  

ق��ب��ل ب��ي��ان ال��ف��ر���ص ال��وظ��ي��ف��ي��ة التي 
القانون خريجيه ل�سغلها،  يهيئ ق�سم 
ي��ج��ب ال��ت��ن��ب��ه وخ�����س��و���س��ا م���ن قبل 
الطالب، اإلى اأن ال�سخ�سية القانونية 
حاملة  كونها  من  اأك��ر  �سخ�سية  هي 
القانون  تخ�س�ص  يف  علمية  ل�سهادة 
فر�سته  ال��ق��ان��وين  يجد  فلكي  ف��ق��ط. 
من  لب���د  ر���س��ال��ت��ه  لتحقيق  ال��الئ��ق��ة 
العلمية  ال�سهادة  مع  لديه  تتوافر  اأن 
املَ���لَ���ك���ة وامل����ه����ارة ال��ق��ان��ون��ي��ت��ني، لأن 
هو  ب��ل  دائ��م��اً،  معلومة  لي�ص  القانون 
فهم  يف  وعناية  جهد  ب��ذل  الغالب  يف 
الواقعة القانونية وتكييفها، ثم تنزيل 

الن�ص القانوين على تلك الواقعة.

ما الفر�س الوظيفية
التي يهيئ لها الق�شم؟ 

ن��ه��ي��ئ ال��ط��ال��ب ل��ل��ع��م��ل يف اأك����ر من 
م���ه���ن���ة، ك���امل���ح���ام���اة وال����س���ت�������س���ارات 
ال���ق���ان���ون���ي���ة، وك���ذل���ك ل��ل��ع��م��ل ب��اح��ث��ا 
ق���ان���ون���ي���ا يف  م�����س��ت�����س��ارا  اأو  ق���ان���ون���ي���ا 
ال���������������وزارات وال����ه����ي����ئ����ات وامل�������س���ال���ح 
عدد  ع�سوية  �سغل  واأي�سا  احلكومية، 
من الهيئات الرقابية و�سبه الق�سائية 

رئيس قسم القانون: 
المهارة والملكة
ثم الشهادة العلمية 
في التخصص

سلط رئيس قسم القانون، األستاذ
منصور بن صالح بن عيد المرشودي، 
الضوء على القسم وأهدافه واآللية 
المتبعة لمواكبة التطور الدائم في سن 
القوانين واألنظمة، وكذلك المعوقات 
التي تواجه القسم الوليد. ولم يخف 
المرشودي، التحديات التي يأمل الجميع 
في كسبها لتعم الفائدة على المجتمع 
بصفة عامة.. أمور مختلفة تطرق إليها 
رئيس قسم القانون بالجامعة
في الحوار التالي
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أقسام
كهيئة التحقيق والدع��اء العام وهيئة 
ال��رق��اب��ة وال��ت��ح��ق��ي��ق وه��ي��ئ��ة مكافحة 
اإ�سافة  الإن�سان،  الف�ساد وهيئة حقوق 
وفقا  الق�سائي  ال�سلك  يف  العمل  اإل��ى 
يف  والعمل  نظاما،  حم���ددة  ل�سوابط 
الإدارات القانونية يف القطاع اخلا�ص 

كال�سركات والبنوك وغريها. 

وما هي االآلية املتبعة
ملواكبة التطور الدائم

يف �شن القوانني واالأنظمة؟ 
يتم  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص،  ملرحلة  بالن�سبة 
تدري�ص املقررات القانونية التاأ�سي�سية 
القانون كمدخل،  ف��روع  ف��رع من  لكل 
ول ي��ت��م ت���دري�������ص ق���وان���ني واأن��ظ��م��ة 
وحم����دود،  مب�سط  ب�سكل  اإل  خ��ا���س��ة 
يكون يف  املرحلة  ه��ذه  الطالب يف  لأن 
تدري�سه  ي��ت��م  فيما  ت��اأ���س��ي�����ص،  م��رح��ل��ة 
الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني ب�سكل خ��ا���ص يف 

مراحل الدرا�سات العليا. 
ول�����ذل�����ك ف���������اإن خ����ط����ة ال���ق�������س���م 
برامج  فتح  عند  تت�سمن  امل�ستقبلية 
ال����درا�����س����ات ال���ع���ل���ي���ا، و����س���ع اخل��ط��ط 
وال���ت���و����س���ي���ف���ات ال�����الزم�����ة ل���درا����س���ة 
املعدلة  الأنظمة  اأو  احلديثة  الأنظمة 
اأو  قانون  ق�سم  لأي  ميكن  ول  حينها، 
اأن  اإل  جامعة  اأو  كلية  اأي  يف  اأن��ظ��م��ة 
يكون مواكبا لكل نظام جديد ال�سدور 
ل  ال��ق��ان��وين  لأن  التعديل،  حديث  اأو 
ي��ت��ع��ام��ل اإل م��ع ق��وان��ني ح��ي��ة ���س��اري��ة 
اأو ن�����س��و���س��ا ج��رى  ل ق���وان���ني م��ل��غ��اة 

تعديلها.  

كيف تتم اآلية التدريب؟
وهو  والتكوين،  الن�ساأة  حديث  الق�سم 
ي�سم حاليا نخبة من الأع�ساء، والفكرة 
ال���ت���ي مت ال���رتك���ي���ز ع��ل��ي��ه��ا يف ال��ق�����س��م، 
الق�سم  ي��ك��ون خ��ري��ج��و  اأن  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
م���ن اأ����س���ح���اب امل��ل��ك��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة اأك���ر 
تخ�س�ص  يف  �سهادة  حاملي  كونهم  من 
الق�سم  يحر�ص  ولذلك  فقط.  القانون 
امل��ه��ارات  تنمية  على  املناهج  خ��الل  م��ن 
ال���ذه���ن���ي���ة ل�����دى ال����ط����الب م����ن خ���الل 
ال��ن��ق��د وال��ت��ح��ل��ي��ل وال��ت��ف��ك��ري وال���ق���درة 
القانونية  ال��وق��ائ��ع  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ق�����س��ائ��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة 
امل�سائل  يف  العلمي  البحث  م��ه��ارة  اإل���ى 

القانونية من م�سادرها املختلفة. 

ما اخلدمات التي يقدمها
الق�شم للمجتمع ؟

اأع����ظ����م م����ا ي���ق���دم���ه ق�������س���م ال���ق���ان���ون 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع، ه����و ت���اأه���ي���ل ال���ك���ف���اءات 
ال���ق���ان���ون���ي���ة ال������ق������ادرة ع���ل���ى ال��ع��م��ل 
مب���ه���ارة يف اأج���ه���زة ال���دول���ة وال��ق��ط��اع 
الثقافة  ن�سر  اإل��ى  بالإ�سافة  اخلا�ص، 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال����وع����ي ال���ق���ان���وين عن 
طريق املحا�سرات والندوات والدورات 

القانونية.
اإل�����ى  ي����ه����دف  ال���ق�������س���م  اأن  ك���م���ا 
اجل��ه��ات  م��ع  ���س��راك��ة جمتمعية  ع��ق��د 
والق�سائية  والتنفيذية  التنظيمية 
يف امل��ج��ت��م��ع، وت���ق���دمي ال���س��ت�����س��ارات 
القانونية للهيئات وامل�سالح احلكومية 
وكذلك ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة. 

ما هي ال�شعوبات والعوائق
التي تواجه عملكم؟

تواجهه  اأن  ولب��د  البداية،  يف  الق�سم 
ب��ع�����ص ال�����س��ع��وب��ات وال����ع����وائ����ق، لكن 
واملالية  الإداري�����ة  ال��ع��ل��وم  كلية  ع��م��ادة 
وع���م���ي���ده���ا ال����دك����ت����ور ع���ب���دال�������س���الم 
الغامدي ووكالوؤه، مل ولن ياألوا جهدا 
يف تذليل كل ال�سعوبات، بل اإن الق�سم 
بكل �سراحة يجد اهتماما خا�سا من 
اإدارة  م��ع  ت�سعى  ال��ت��ي  الكلية  ع��م��ادة 

اجل��ام��ع��ة يف ت���وف���ري ك���ل اح��ت��ي��اج��ات��ه 
اإميانا  يواجهه،  ما  كل  يف  وم�ساعدته 
يف  امل�ستقبلي  ودوره  ال��ق�����س��م  مب��ك��ان��ة 

اجلامعة وخارجها.

كيف ت�شتفيدون من اأق�شام 
القانون يف اجلامعات االأخرى؟  

من  لذلك  مل��ا  اخل���ربات  لتبادل  ن�سعى 
ال��ت��ط��وي��ر خ�سو�سا  ك��ب��رية يف  اأه��م��ي��ة 
والبحثية،  التعليمية  املوؤ�س�سات  ب��ني 
ال���ق���ان���ون ول��ي��د  ق�����س��م  واأن  خ�����س��و���س��ا 
ال��ن�����س��اأة ل��دي��ن��ا يف اجل���ام���ع���ة، وه����و يف 
يف  للقانون  اأق�سام  خ��ربات  اإل��ى  حاجة 
اإن�سائها  على  م�سى  اجلامعات  بع�ص 
ع�����س��رات ال�����س��ن��ني، وخ���رج���ت ق���ي���ادات 
ت�سغل حاليا منا�سب قيادية يف الدولة 

ومراكز قيادية يف القطاع اخلا�ص.
وت����ع����اون ال��ق�����س��م ه���ن���ا م����ع ت��ل��ك 
التجربة  م��ن  ث���روة  ي�سكل  الأق�����س��ام، 
الق�سم  ل��ه  ي�سعى  م��ا  وه���و  واخل�����ربة، 
الوقتية  امل�سافة  يخت�سر  لكي  حاليا 
ويكون رائدا يف تخ�س�سه ويتبواأ مكانة 
م��ت��م��ي��زة ب���ني الأق�������س���ام يف اجل��ام��ع��ات 

الأخرى. 

هل ترى اأن خمرجات الق�شم 
كافية لتخريج متخ�ش�شني

يف املهن القانونية؟ 
خم��رج��ات��ه  ت��ك��ون  لأن  ي�سعى  ال��ق�����س��م 
حتقيق  يف  م�سهمة  ك���وادر  م�ستقبال، 
العدالة واإعداد و�سياغة الأنظمة ويف 
الغايل  وطننا  يف  القانونية  النه�سة 
ي��ك��ون��وا  واأن  م��وؤ���س�����س��ات��ه،  وت���ط���وي���ر 
م��ت��م��ي��زي��ن يف ال���وظ���ائ���ف ال��ق�����س��ائ��ي��ة 
القانونية  الإدارات  ويف  وال��رق��اب��ي��ة، 
القطاع  وموؤ�س�سات  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  يف 

اخلا�ص.

اأهدافكم امل�شتقبلية؟
اإ�سافة اإلى اأهداف الق�سم العامة وهي 
القانونية  ال��ك��ف��اءات  وت��اأه��ي��ل  اإع�����داد 
القانونية  الثقافة  ن�سر  يف  والإ���س��ه��ام 
يف امل��ج��ت��م��ع، وت���ق���دمي ال���س��ت�����س��ارات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة مل��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 
واخلا�ص، والإ�سهام يف تطويرها، فاإن 
اإل����ى حت��ق��ي��ق تطلعات  ال��ق�����س��م ي��ه��دف 
الأق�سام  من  يكون  ب��اأن  اجلامعة  اإدارة 
ال�����رائ�����دة يف جم���ال���ه���ا وامل���ت���م���ي���زة يف 

تخ�س�ساتها.
ونتطلع يف الق�سم اإلى فتح برامج 
يف امل�ستقبل للدرا�سات العليا بالإ�سافة 
خا�سة  مهنية  دب��ل��وم��ات  ب��رام��ج  اإل����ى 
يف امل���ح���ام���اة وال��ت��ح��ك��ي��م وال��ع��م��ل��ي��ات 

امل�سرفية وغريها.

القانون ليس 
معلومة دائما..

بل جهد في
فهم الواقعة

ثم تطبيق للنص

نهيئ الطالب 
للعمل في 

المحاماة والقضاء 
ومكافحة الفساد 

وحقوق اإلنسان
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أساتذة

حوار: خالد العمري 

�شف لنا جتربتك التعليمية 
يف املجال االأكادميي؟

اجل��ام��ع��ة  التعليمية يف  جت��رب��ت��ي 
ق�سرية، لكن يف املجمل يبقى العمل 
الأك��ادمي��ي يف اجلامعة من الأم��ور 
يف  للنا�ص  احل�سن  فاخللق  املمتعة، 
هذه املنطقة وح�سن تعامل الزمالء 
على  كبري  ب�سكل  ي�سجع  الكلية،  يف 
على  وي�سجع  الأك���ادمي���ي،  الإب�����داع 
الإنتاج العلمي، ول اأخفي اأين رغم 
حداثة جتربتي الأكادميية يف هذه 
اجل���ام���ع���ة، ق���د ا���س��ت��ف��دت ال��ك��ث��ري، 
ومهارات،  ومعارف  خربات  وك�سبت 
الأ���س��دق��اء  م��ن  الكثري  ك�سبت  كما 

الذين ل يقدرون بثمن.    

كيف تقيم م�شتوى االأداء 
التعليمي يف اجلامعة 

ب�شفة عامة؟

اأعتقد اأنه ي�سري ب�سكل جيد، وهناك 
القائمني  ل��دى  اإي��ج��اب��ي��ة  ت��وج��ه��ات 
على اجلامعة لتبني اأنظمة اجلودة،  

وامل�ستقبل يب�سر بخري.

هل ترى اأن املناهج
التعليمية احلالية

مواكبة  ملتطلبات الع�شر؟
اإل�����ى م��راج��ع��ة  امل���ن���اه���ج حت���ت���اج  اإن 
م��ت��ط��ل��ب��ات  اأن  ب���اع���ت���ب���ار  دوري��������ة  
ي�سري  وال����ع����امل  ال��ع�����س��رم��ت��ج��ددة 
ف��اإذا  ال��ت��ط��ور،  نحو  فائقة  ب�سرعة 
تواكبامل�ستجدات  ل  امل��ن��اه��ج  ك��ان��ت 
ب�����س��ك��ل م��ت�����س��ارع، ف�����اإن امل��خ��رج��ات 
معلوماتي  وبح�سب  �سيئة،  �ستكون 
ه����ن����اك اه����ت����م����ام وت�������س���ك���ي���ل جل���ان 
للتطوير يف كل كلية، وهي ظاهرة 
مم��ت��ازة وحت��ت��اج اإل���ى م��ت��اب��ع��ة، لأن 
لنا جمال  ي��دع  ل  املعريف  النفجار 
يخدم  فيما  ا�ستثماره  وي��وج��ب  اإل 

الأجيال.

حدثنا عن ال�شلبيات 
امللحوظة على الطالب؟

لحظتها  ال��ت��ي  ال�سلبيات  اأه���م  م��ن 
عند كثري من الطالب جتاه العملية 
التعليمية برمتها، ال�سعف ال�سديد 
اإلى  اإ�سافة  الذاتي،  التعلم  تبني  يف 
العزوف عن جتديد املعرفة، فالكثري 
املحا�سرات  يح�سرون  الطالب  من 
ولي�ص  واحل��رم��ان،  للغياب  حتا�سيا 
اأن  اإل��ى  بالإ�سافة  التعلم،  يف  رغبة 
ك��ث��ريا منهم ل ي��ذاك��ر امل��ق��ررات اإل 
هناك  وباجلملة  الخ��ت��ب��ارات،  اأي���ام 
ع����دد ك��ب��ري م���ن ال���ط���الب ل ي��ق��در 
اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��دول��ة يف 

املجال التعليمي،
املتاحة  الفر�ص  اأن  يعرف  ول 
امل��الي��ني  ال��ب��ل��د يفقدها  ه���ذا  ل��ه يف 
م���ن ال���ط���الب ع��ل��ى ط����ول وع��ر���ص 
ال��ع��امل الإ���س��الم��ي، ف��ال��دول��ة جتهز 
ب��اأح��دث  للتعليم  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
باأ�ساتذة  وتاأتي  العاملية،  املوا�سفات 

اجل���ام���ع���ات م���ن اأرق������ى اجل��ام��ع��ات 
العاملية، وحتر�ص على توفري البيئة 

التعليمة املنا�سبة.

ما اأبرز املعوقات
التي يعاين منها الطالب؟

اأكرب معوق يعاين منه الطالب، هو 
عدم اهتمامهم بالعملية التعليمية، 
املتاحة  للفر�ص  ا�ستثمارهم  وع��دم 

اأمامهم.

كيف تنظر جلامعة
امللك خالد و�شعيها

نحو الريادة؟ 
بخطوات  ت�سري  خالد  امللك  جامعة 
يف  ال���ري���ادة  حتقيق  ن��ح��و  مت�سارعة 
ب�سورة  وت�����س��ري  اجل��ام��ع��ي  التعليم 
كبرية نحو اجلودة، ومن اأراد التاأكد 
الق������رتاب  اإل  م��اع��ل��ي��ه  ذل�����ك  م����ن 
النحل  خلية  مثل  اأن��ه��ا  ل��ريى  منها 
ل ي��ت��وق��ف ع��ط��اوؤه��ا ل��ي��ال ون���ه���ارا، 
م��ع��ظ��م  ت��غ��ط��ي  ت���ك���اد اجل���ام���ع���ة  اإذ 
والإن�سانية  العلمية  التخ�س�سات 
بكالوريو�ص  املتنوعة من   بالربامج 
وم��اج�����س��ت��ري ودك�����ت�����وراه ل��ل��ط��الب 

والطالبات.
وتو�سعت يف فتح الربامج حتى 
دويا  لها  ت�سمع  ور�سة  وكاأنها  باتت 
اإن��ت��اج��ا غ���زي���را، فاأينما  ل��ه��ا  وت����رى 
ت��وج��ه��ت ت���رى ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
تغطى معظم منطقة ع�سري ومتتد 
ك��ب��رية وتغطي  ب��ق��ع��ة ج��غ��راف��ي��ة  يف 

م�ساحة �سكانية هائلة.   

كلمة اأخرية؟
ل  يعمل  ل  »م��ن  تقول  مقولة  ثمة 
عمل  اأي  اأن  �سك  م��ن  وم��ا  يخطئ« 
اإل  الهنات،  بع�ص  ت�ساحبه  اأن  لبد 
اأن م��ع��رف��ة ه���ذه ال��ه��ن��ات مت��ث��ل اأول 
خطوات العالج، وجامعة امللك خالد 
جوانب  بع�ص  مراجعة  اإل���ى  حت��ت��اج 
الق�سور كتجهيز القاعات بالو�سائل 
اأجهزة  واإدخ���ال  املتعددة،  التعليمية 
ال���ع���ر����ص الل���ك���رتون���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 
اأن  اأعلم  واأنا  التخ�س�سات،  وبح�سب 
لكني  ذل���ك،  متتلك  الكليات  بع�ص 
لديها  الكليات  ك��ل  تكون  اأن  اأمت��ن��ى 

هذه امليزة.
ك��م��ا اأن ه��ن��اك ث��م��ة ق�����س��ور يف 
ب��ع�����ص الأع���م���ال الإداري�������ة واأخ�����ص 
اإذ  املالية،  ب��الأم��ور  املتعلق  بالذكر، 
ت���اأخ���ر غ���ري طبيعي،  ف��ي��ه��ا  ي��ح��دث 
بقية  ف���اإن  ال��روات��ب   ا�ستثنينا  ف���اإذا 
�سديد،  ببطء  ت�سري  املالية  الأم���ور 
اأن ه��ذا الأم���ر يقت�سر  اأظ���ن  وك��ن��ت 
ع��ل��ى م��ع��ام��الت امل��ت��ع��اق��دي��ن، لكني 
ت�سمل  عامة  ال��ظ��اه��رة  اأن  اكت�سفت 
كل اجلوانب، وهذا الأمر له تاأثريه 
على  ي��وؤث��ر  فهو  البعيد،  امل��دى  على 
ب�سمعة  وي�����س��ر  الأداء،  م�����س��ت��وى 

اجلامعة ومكانتها.

د. قطران لـ »آفاق«: كثير من الطالب
يتعلمون من أجل االختبارات ويحضرون تحاشيا للغياب

س��رد عضو هيئة التدريس بكلية الش��ريعة وأصول الدين الدكتور أحمد بن صالح قطران قائمة طويلة من الس��لبيات التي الحظها عند كثير من الطالب تجاه 
العملية التعليمية، مبينا أن هناك ضعفا شديدا فيما يتعلق بتبني التعلم الذاتي، إضافة إلى عزوف عن تجديد المعرفة. وأكد في حوار مع »آفاق« أن كثيرا 

من الدارسين ال يقدّر الجهود التي تقوم بها الدولة في المجال التعليمي.
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التعليم العالي

لقطات

مبتعث سعودي يبهر 
اليابانيين في اختبار القراءة 

أحمد العياف
يف  اليابان  م�ستوى  على  درج��ة  اأعلى  فالتة،  عمر  ال�سعودي  املبتعث  حقق 
»نيهون  الأجانب  للطالب  اليابانية  اللغة  تقييم  �سمن  القراءة،  اختبارات 
اأجانب  وطالبة  طالب  األ��ف   15 م��ن  اأك��ر  على  متفوقا  �سيكني«،  ريجاكو 

�ساركوا يف اختبار هذا العام، حيث اأحرز 197 نقطة من 200.
وكرم امللحق الثقايف بطوكيو، الدكتور ع�سام اأمان اهلل بخاري، الطالب 
املبتعثني  با�سم كل  عمر فالتة على ما حققه، وق��ال »ه��ذا الإجن��از ي�سجل 
ال�سريفني  برنامج خادم احلرمني  اليابان �سمن  الدار�سني يف  ال�سعوديني 

لالبتعاث اخلارجي«.
واأو�سح فالتة اأنه ما زال يدر�ص اللغة يف معهد �سينداجايا، وقال »اأنا 
اإلى درا�سة الهند�سة الكيميائية، مبا يتيح يل نقل التقنيات والعلوم  اأطمح 

اليابانية اإلى وطني احلبيب م�ستقبال«.
املبتعَثني  م��ن  ك��ال  ال��ي��اب��ان  يف  ال�سعودية  امللحقية  ك��رم��ت  ذل���ك،  اإل���ى 
الدار�سني مبعهد اللغة اليابانية، علي اجلليح، وخديجة كنانة، لتحقيقهما 
ن�سبة ح�سور قدرها 100%، على مدى عام ون�سف دون ت�سجيل حالة غياب 

اأو تاأخر واحدة.

إشادات يابانية بالتجربة 
السعودية في االبتعاث الخارجي

اإف جي  يو  ال�سهر اجلاري من موؤ�س�سة ميت�سوب�سي  ال�سادر  التقرير  اأ�ساد 
للدرا�سات والأبحاث بالنموذج ال�سعودي يف �سناعة القوة الب�سرية الوطنية 
وذل��ك �سمن  ال�سريفني لالبتعاث اخلارجي،  خ��ادم احلرمني  برنامج  عرب 

�سل�سلة درا�سات )القادة العامليون(. 
جهودا  تقدم  ال�سعودية  العربية  اململكة  »قيادة  اأن  التقرير  وت�سمن 
متميزة يف �سبيل تطوير مواردها الب�سرية عرب ال�ستثمار يف اأنظمة التعليم 
فيه  الذي يحظى  ال�سريفني لالبتعاث اخلارجي  وبرنامج خادم احلرمني 
التعلم  على  ت�ساعدهم  واأنظمة  بيئة  �سمن  امليزات  من  بالكثري  املبتعثون 
اأف�سل موؤ�س�سات التعليم العايل العاملية، وذلك يف اإطار جهود احلكومة  يف 
ال�سعودية لتنويع م�سادر الدخل وبناء اقت�ساد جديد ل يعتمد على النفط 
اليابانية  اجلامعات  يف  العاملية  ال��ربام��ج  واق��ع  التقرير  وناق�ص   .« وال��غ��از 
�سمن  �سنفت  وال��ت��ي  والأع��م��ال،  للتجارة  ناجويا  جامعة  ا�ستفادت  وكيف 
اأقوى برامج اإدارة الأعمال على امل�ستويني الدويل والآ�سيوي، من جتربتها 
يف التعاون مع اجلامعات ال�سعودية وا�ستقطاب مبتعثني �سعوديني للدرا�سة 
اأ�ساد التقرير بجهود وزارة التعليم العايل يف  يف براجمها الأكادميية. كما 
للمبتعثني  وامل�ساندة  الدعم  لتقدمي  اليابان  يف  الثقافية  وامللحقية  اململكة 

ال�سعوديني الدرا�سني يف اجلامعات واملعاهد اليابانية.
عددها  اليابانية  الدولية  التنمية  دوري���ة  خ�س�ست  اأخ���رى  جهة  م��ن 
جمل�ص  ودول  اململكة  مع  العالقات  وتعزيز  تفعيل  اأهمية  ملو�سوع  الأخ��ري 
التعاون اخلليجي، حيث ا�ست�سافات عددا من اخلرباء وامل�سوؤولني اليابانيني 
الذين اأكدوا على اأهمية العالقات مع اململكة و�سرورة تفعيلها يف خمتلف 
املجالت. كما اأ�سارت الدورية اإلى ا�ستفادة عدد من ال�سركات اليابانية التي 
يف  تخرجوا  الذين  ال�سعوديني  املبتعثني  من  اململكة  يف  ا�ستثمارات  متتلك 
جامعات اليابان واأثبتوا كفاءتهم وجدارتهم، ومن تلك ال�سركات: ماروبيني 

وجي باورز.
الثقايف  امللحق  مع  مقابلة  اليابانية  الدولية  التنمية  دوري��ة  ون�سرت 

ال�سعودي يف اليابان الدكتور ع�سام اأمان اهلل بخاري.
ي�سار اإلى اأن موؤ�س�سة ميت�سوبي�سي يوف اإف جي للدرا�سات والأبحاث 
تعد من بيوت اخلربة الرائدة يف اليابان وتتبع لإحدى اأهم املوؤ�س�سات املالية 

وال�ستثمارية اليابانية.

أحمد العياف

اأو����س���ح وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
خالد العنقري اأن جمل�ص التعليم العايل 
ال��ق��رارات  ال�سعودي واف��ق على ع��دد من 
وم��ن��ه��ا دم����ج ك��ل��ي��ة امل��ع��ل��م��ني ب��ال��ري��ا���ص 
ال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود م��ع كلية 
وامل��واف��ق��ة  نف�سها،  اجل��ام��ع��ة  ال��رتب��ي��ة يف 
على تعديل بع�ص مواد الالئحة املوحدة 
للدرا�سات العليا يف اجلامعات مبا يحقق 
بها طلبة  التي مير  الإج���راءات  اخت�سار 

الدرا�سات العليا.
وكالة  اإن�ساء  ال��ق��رارات  �سملت  كما 
ب��ج��ام��ع��ة اجل�����وف ل�������س���وؤون ال��ط��ال��ب��ات، 

ووكالة للجامعة للتطوير واجلودة.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة الأن���ب���اء ال�����س��ع��ودي��ة 
خادم  اإن  قوله  العايل  التعليم  وزي��ر  عن 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ع��ب��د اهلل 
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز،  واف���ق ع��ل��ى  ع���دد من 
التعليم  جمل�ص  اتخذها  التي  ال��ق��رارات 

العايل يف جل�سته ال�72
وق��������ال ال����ع����ن����ق����ري »واف����������ق خ�����ادم 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ع��ل��ى ال����ق����رارات 
واملراكز  الأق�سام،  بع�ص  باإن�ساء  املتعلقة 

بكلية  التدريب«  »مركز  اإل��ى  �سعود  امللك 
املجتمع،  وخدمة  التطبيقية  الدرا�سات 
اإل���ى ج��ان��ب امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اإن�����س��اء مركز 
بجامعة  اجليولوجية  امل��خ��اط��ر  اأب��ح��اث 
ع���ددا من  ال��ع��زي��ز ليت�سمن  ع��ب��د  امل��ل��ك 
وحتويل  والإداري�����ة،  البحثية  ال��وح��دات 
مركز التدريب وخدمة املجتمع بجامعة 
اجل������وف اإل������ى ع����م����ادة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر، ف�����س��ال ع���ن اإن�����س��اء 
ال�سنة  بعمادة  الآتية  الأكادميية  الأق�سام 
بنت  نورة  الأم��رية  بجامعة  التح�سريية 
عبد الرحمن، ل متنح درجة علمية، وهي 
وق�سم  الإجنليزية،  اللغة  م��ه��ارات  ق�سم 
الأ�سا�سية، وق�سم مهارات تطوير  العلوم 

الذات«. 
احلرمني  خادم  وافق  »كما  واأ�ساف 
ال�����س��ري��ف��ني ع��ل��ى م�����س��روع��ي م��ذك��رت��ي 
تفاهم بني كل من جامعة طيبة وجامعة 
اأت����ات����ورك ب��ج��م��ه��وري��ة ت��رك��ي��ا، وك���ل من 
اجل��ام��ع��ة الإ���س��الم��ي��ة وج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم 

املاليزية«. 
ت�سريح  ح�����س��ب  امل��واف��ق��ة  و���س��م��ل��ت 
هيئة  اأع�ساء  م��ن  ع��دد  تكليف  العنقري 
ال��ت��دري�����ص، وك����الء ل��ب��ع�����ص اجل��ام��ع��ات، 

املوجهني  املتدربني  ال�سيف  وح��ث 
ا�ستكمال  على  ال��ع��ايل  التعليم  ل����وزارة 
توقيع  ل��ل��ج��ام��ع��ات  ليت�سنى  ال��ب��ي��ان��ات 
مكافاآت  واعتماد  املتدربني  م��ع  العقود 
تدريبهم »وهو ما يتطلب الإعداد املبكر 
ق��ب��ل م��وع��د ب���دء ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي 

النظري«.
م�ست�سار  اأو���س��ح  اأخ���رى  جهة  م��ن 
جلنة  رئي�ص  العايل  التعلم  وزي��ر  نائب 
ال��ت��دري��ب ال��ن��ظ��ري  ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن 
م��ت��درب��ي  اأن   ، احل�����س��ن  اأب����ا  اآل  حم��م��د 
ال���دب���ل���وم���ات ال�����س��ح��ي��ة ���س��ي��خ�����س��ع��ون 
لربنامج نظري تدريبي ملدة �ستة اأ�سهر 

مت بناوؤه خ�سي�سا لهم.
واأ��������س�������اف »ت�����ق�����وم ع����ل����ى ت��ن��ف��ي��ذ 
ال���ربن���ام���ج ب��ال��ك��ام��ل الأم����ان����ة ال��ع��ام��ة 

ج��رت  ح��ي��ث  م�سمياتها،  يف  ال��ت��ع��دي��ل  اأو 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى حت��وي��ل »م���رك���ز درا����س���ات 
الإع����ج����از ال��ع��ل��م��ي يف ال��ك��ت��اب وال�����س��ن��ة« 
ب���ج���ام���ع���ة الإم����������ام حم���م���د ب�����ن ���س��ع��ود 
الإعجاز  درا�سات  »معهد  اإلى  الإ�سالمية 
ال��ع��ل��م��ي يف ال��ك��ت��اب وال�����س��ن��ة«، وت��ع��دي��ل 
ال��درا���س��ات  بكلية  ال��ت��دري��ب«  »ق�سم  ا���س��م 
بجامعة  امل��ج��ت��م��ع  وخ���دم���ة  التطبيقية 

العايل  التعليم  وزي���ر  ن��ائ��ب  م��ع��ايل  اأك���د 
الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور اأح����م����د ب����ن حم��م��د 
بنت  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اأن  ال�����س��ي��ف، 
لتحديث  النرتنت  على  متطورا  نظاما 
ب��ي��ان��ات امل��ت��درب��ني امل��وج��ه��ني اإل��ي��ه��ا من 
ح��م��ل��ة ال��دب��ل��وم��ات ال�����س��ح��ي��ة ل��ي��ت��م من 
خالله مراجعة بياناتهم واأرقام التوا�سل 
وو�سوح  بدقة  معلوماتهم  وجمع  معهم 
النظري  التدريب  برنامج  لبدء  متهيدا 
يف ال�����16 م��ن ذي احل��ج��ة 1434ه������ حتت 
اإ����س���راف الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة للجنة ع��م��داء 
مراكز خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر، 
النظري  التدريب  برنامج  �ستتولى  التي 
مل���دة ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر خل��ري��ج��ي ال��دب��ل��وم��ات 
ال�سحية امل�سمولني بالأمر امللكي الكرمي 

يف خمتلف مناطق اململكة.

ونقل  حاليا،  املكلفني  لبع�ص  والتجديد 
اأخ���رى،  وك���الت  اإل���ى  اآخ���ر  تكليف بع�ص 
ومت��دي��د خ��دم��ة ع��دد م��ن اأع�����س��اء هيئة 
ال��ت��دري�����ص، اإ���س��اف��ة اإل����ى امل��واف��ق��ة على 
لبع�ص  ال�سنوية  التقارير  من  ع��دد  رف��ع 
للتقومي  الوطنية  والهيئة  اجل��ام��ع��ات، 
جمل�ص  رئي�ص  اإلى  الأكادميي  والعتماد 

الوزراء. 
ال��ع��ن��ق��ري يف خ��ت��ام حديثه  وث��م��ن 
دع�����م ال���ق���ي���ادة ال�������س���ع���ودي���ة امل��وؤ���س�����س��ات 
التخطيط  نحو  وانطالقها  التعليمية 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي الأم����ث����ل خل���دم���ة ال���وط���ن 
اأن موافقة  م��وؤك��دا  وق��ي��ادت��ه،  وامل��واط��ن 
خادم احلرمني ال�سريفني رئي�ص جمل�ص 
العايل  التعليم  جمل�ص  رئي�ص  ال����وزراء 
اه��ت��م��ام��ه،  ال���ق���رارات يج�سد  ع��ل��ى ه���ذه 
واه����ت����م����ام الأم���������ري ����س���ل���م���ان ب�����ن ع��ب��د 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد  ويل  العزيز 
التعليم  ال��دف��اع، مب�سرية  ال���وزراء وزي��ر 
الإمكانات  جميع  وت�سخري  وازده��اره��ا، 
ل��ت��ط��وي��ره��ا ومب����ا مي��ك��ن م���ن الإع������داد 
الأمثل لأجيال موؤهلة بالعطاء يف �سبيل 
خدمة وبناء الوطن واملواطن وال�سري به 

لآفاق الرقي والتطور.

املجتمع  خ��دم��ة  م��راك��ز  ع��م��داء  للجنة 
وم���ق���ره���ا ج���ام���ع���ة الإم��������ام حم���م���د ب��ن 
ب�سبكة  ترتبط  التي  ال�سالمية،  �سعود 
وطنية من مراكز خدمة املجتمع ت�سمل 
ف�سال  اململكة،  مناطق  كافة  بتغطيتها 
ع���ن اأك����ر م���ن خ��م�����س��ني م��ع��ه��دا علميا 

يرتبط بجامعة الإمام«.
 وك�����س��ف اآل اأب����ا احل�����س��ن ع���ن اأن���ه 
���س��ت��ع��ق��ب ف������رتة ال����ت����دري����ب ال���ن���ظ���ري 
ل��ل��ت��دري��ب العلمي  اأخ�����رى  اأ���س��ه��ر  ���س��ت��ة 
التوفيق  للمتدربني  متمنيا  ال�سريري، 

وال�سداد يف املرحلة القادمة.
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأن  ي��ذك��ر 
بياناتهم  حتديث  اإلى  باملتدربني  اأهابت 
وت���اأك���ي���د رغ��ب��ات��ه��م ع��ل��ى م���وق���ع وزارة 

التعليم العايل الر�سمي.

خادم الحرمين الشريفين
يوافق على قرارات أكاديمية

برنامج تدريبي 
لمتدربي 
الدبلومات 
الصحية
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الملك عبدالعزيز
على  ال�سامية،  املوافقة  ���س��درت 
ت��ع��ي��ني الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور عبد 
�للللفلللتلللاح بللللن �للضللللليللمللان ملل�للضللاط، 
امللك عبدالعزيز  وكيال جلامعة 

للتطوير ملدة ثالث �سنوات. 
وب������ه������ذه امل����ن����ا�����س����ب����ة ع��رب 
�لللللدكللللتللللور مللل�لللضلللاط عللللن �للضللكللره 
وت�����ق�����دي�����ره خل��������ادم احل����رم����ني 
ال�سريفني، وملعايل وزير التعليم 
ال����ع����ايل، ومل���دي���ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، ع��ل��ى ه����ذه ال��ث��ق��ة 
وجل  عز  املولى  �سائال  الغالية، 
اأن يكون عند ح�سن ظن القيادة 
ال��ر���س��ي��دة، ل��ت��ق��دمي ك��ل م��ا من 
�ساأنه الإ�سهام يف تطوير التعليم 

والرتقاء به يف اململكة.

جامعة جازان
ج�����ازان  م��ن��ط��ق��ة  اأم������ري   افتتح 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
حممد بن نا�سر بن عبدالعزيز، 
الأول  الت�سكيلي  ال��ف��ن  معر�ص 
ال����������ذي ن����ظ����م����ه ط��������الب ق�����س��م 
الرتبية  بكلية  الفنية  ال��رتب��ي��ة 
اليوم  مبنا�سبة  ج���ازان  بجامعة 
الوطني، ثم �سرف �سموه احلفل 
اخل���ط���اب���ي ال������ذي اأق����ي����م ب��ه��ذه 
املنا�سبة بح�سور مدير اجلامعة 
الدكتور حممد اآل هيازع واملدير 
ال���ع���ام ل�����س��رط��ة ج������ازان ال���ل���واء 
العام  وامل��دي��ر  امل�سيخي  ع��ب��داهلل 
حل��ر���ص احل���دود ال��ل��واء عبداهلل 
ال�����س��ب��ح��ي وع������دد م����ن روؤ�����س����اء 

الدوار احلكومية.

جامعة تبوك
يف  ممثلة  تبوك  جامعة  �ساركت 
اأبحاث �سبكات ال�ست�سعار  مركز 
والأن��ظ��م��ة اخل��ل��وي��ة ال��واع��د، يف 
التميز  م��راك��ز  »اإ���س��ه��ام  ملتقى 
ال��ب��ح��ث��ي يف الق��ت�����س��اد امل��ع��ريف« 
ال������ذي ن��ظ��م��ت��ه اأم�����ان�����ة م���راك���ز 

التميز البحثي.
ت��ب��وك  ج���ام���ع���ة  اأن  ُي����ذك����ر 
�سبكات  لأب���ح���اث  م���رك���زا  ت��ق��ي��م 
اخللوية  والأن��ظ��م��ة  ال�ست�سعار 
ال���واع���د، ح��ي��ث ا���س��ت��ق��ب��ل امل��رك��ز 
ال����ع����دي����د م�����ن ال�����زائ�����ري�����ن م��ن 
ال��ب��اح��ث��ني وال��ب��اح��ث��ات ورج����ال 
الأع����������م����������ال ل�����ل�����ت�����ع�����رف ع���ل���ى 
النماذج  يف  املتمثلة  التطبيقات 
الأولية التي هي ب�سدد التطوير 
حتى يتمكن املركز من ت�سويقها. 
جهاز  النماذج  ه��ذه  وت�سم 
ل��ت�����س��ه��ي��ل   ARCHD اإر�������س������اد 
وجهاز  للحجيج،  احل��ج  فري�سة 
عنا�سر  ج��ودة  ملراقبة   AWSM
للحفاظ  وذل���ك  البحرية  امل��ي��اه 
وج��ه��از  ال�سمكية،  ال����روة  ع��ل��ى 
الال�سلكي  ل��الت�����س��ال   VLWC

عرب ال�سوء.

الدمام
ت��ن��ظ��م ك��ل��ي��ة ط���ب الأ����س���ن���ان يف 
بفندق �سرياتون  الدمام  جامعة 
احل��ادي  العلمي  لقاءها  ال��دم��ام 
ع�سر حتت عنوان » طب الأ�سنان 
الراهنة  التحديات  اململكة:  يف 
وامل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة« وذل�������ك خ���الل 
م��ن ذي  اإل����ى 26(  ال��ف��رتة ) 24 

احلجة املقبل. 
للجودة  الكلية  وكيل  وقال 
وال��ت��ط��وي��ر رئ��ي�����ص ق�����س��م ع��ل��وم 
الأ�����س����ن����ان ال���وق���ائ���ي���ة ال���دك���ت���ور 
اإن اللقاء �سيناق�ص  عادل العقل، 
حت��دي��ات ط��ب الأ���س��ن��ان الراهنة 
ومم���ار����س���ة  واإدارة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
وتطوير  امل�ستقبلية،  خ��دم��ات��ه 
طب  لطلبة  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��اه��ج 
والإع��داد  والتخطيط  الأ�سنان، 
وال��ت��ن��ف��ي��ذ ل���ل���ربام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والأ�سنان  الفم  ب�سحة  اخلا�سة 
تهتم  ال��ت��ي  للمجتمع  امل��وج��ه��ة 
امل�����س��ت��وى الأول  ب��ال��وق��اي��ة ع��ل��ى 
هو  ملا  املجتمع  �سلوكيات  لتغيري 
التطورات  اإلى  اإ�سافة  الأح�سن، 
ط��ب  جم����������الت  يف  ال������راه������ن������ة 

الأ�سنان املختلفة.

جامعة الباحة
اأكد مدير جامعة الباحة الدكتور 
���س��ع��د ب��ن حم��م��د احل��ري��ق��ي، اأن 
اجل��ام��ع��ة ت���در����ص ح��ال��ي��ا اإي��ج��اد 
���س��ك��ن ل��ل��ط��الب امل��ت��غ��رب��ني، كما 
تعكف على اإن�ساء مطعم متكامل 
م�سددا  قريبا،  الطالب  خلدمة 
باجلانب  اله��ت��م��ام  اأه��م��ي��ة  على 
عن  ف�سال  للطالب،  الأك��ادمي��ي 
على  رد  يف  و�أ�للللضللللاف  �لللنلل�للضللاط. 
دارت  التي  الطالب  ا�ستف�سارات 
اأن  اأنه يرف�ص  املفتوح،  اللقاء  يف 
من  التدري�ص  هيئة  ع�سو  يقف 
الطالب موقف التحدي، مطالبا 
ب��اأن  التدري�سية  الهيئة  اأع�����س��اء 
دعا  كما  للطالب.  اإخ��وة  يكونوا 
ال��ط��الب ل��الإب��الغ ع��ن اأي ع�سو 

يقف منهم موقف التحدي.

جامعة اليمامة
ع����ق����دت ال���ه���ي���ئ���ة ال����س���ت�������س���اري���ة 
ل����ك����ر�����س����ي غ����������ازي ال���ق�������س���ي���ب���ي 
ل���ل���درا����س���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة 
اليمامة اجتماعها الأول، والذي 
تداول يف تر�سيح رئي�ص للكر�سي 
تنفيذية  وجل��ن��ت��ني  ل���ه،  ون���ائ���ب 
وع���ل���م���ي���ة. وات����ف����ق امل��ج��ت��م��ع��ون 
ع���ل���ى اخ���ت���ي���ار وزي������ر ال�����س��ن��اع��ة 
وال���ك���ه���رب���اء الأ����س���ب���ق، امل��ه��ن��د���ص 
عبدالعزيز الزامل رئي�سا للهيئة 
ال���س��ت�����س��اري��ة، ووزي�����ر ال��ت��ج��ارة 
وامل���ال���ي���ة والق���ت�������س���اد ال��وط��ن��ي 
ال�سليم  �سليمان  الدكتور  ال�سابق 

نائبا للرئي�ص.

جامعة اإلمام
بن  الإم��ام حممد  تنظم جامعة 
�سعود الإ�سالمية ممثلة يف عمادة 
التعلم الإلكرتوين والتعليم عن 
بعد  ع��ن  التعليم  ب��ع��د،)م��وؤمت��ر 
ال�سعودية:  العربية  اململكة  يف 
يومي  خالل  وامل�ستقبل(  الواقع 

2 و1435/1/3ه�.
اجلامعة  مدير  ذلك  اأعلن 
اأبا  �سليمان بن عبداهلل  الدكتور 
اخليل، واأو�سح اأن املوؤمتر يهدف 
التعليم  واق��ع  على  التعرف  اإل��ى 
عن بعد يف اجلامعات ال�سعودية، 
والطالع على التجارب العربية 

والعاملية يف التعليم عن بعد.

جامعة المجمعة
رع�����ى م���دي���ر ج���ام���ع���ة امل��ج��م��ع��ة 
الدكتور خالد بن �سعد، الأربعاء 
امل���ا����س���ي، ح���ف���ل ت����وزي����ع ج���ائ���زة 
عبدالرحمن بن �سلمان احلاليف 
الكرمي  القراآن  حلفظ  ووالديه 
ب���ال���زل���ف���ي. ومت خ�����الل احل��ف��ل 
اآخرين  و10  حافظا،   28 تكرمي 
اإلى ر�سول اهلل  جمازين بال�سند 
���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م ب��رواي��ة 
ح���ف�������ص ع�����ن ع����ا�����س����م. وت���ق���در 
جائزته ال�سنوية باأكر من 300 
األ���ف ري����ال. ح�سر احل��ف��ل ع��دد 
وامل�سوؤولني  الأع��م��ال  رج��ال  من 
اجل���ائ���زة   اأن  ي���ذك���ر  والإع��������الم. 
حتفيظ  جمعية  عليها  ت�����س��رف 

القراآن الكرمي بالزلفي.

جامعة الملك فيصل
اأ�سدر مدير جامعة امللك في�سل 
ال�ساعاتي،  عبدالعزيز  الدكتور 
الدكتور  بتكليف  يق�سي  ق���رارا 
ع����ب����دال����رح����م����ن ب������ن ����س���ل���ط���ان 
ال����ع����ن����ق����ري وك����ي����ال ل��ل��ج��ام��ع��ة 
ل��ل��درا���س��ات وال��ت��ط��وي��ر وخ��دم��ة 

املجتمع.
 ك���م���ا اأ������س�����در ال�����س��اع��ات��ي 
تعيني  تت�سمن  اإداري����ة  ق����رارات 
الدكتور حممد بن علي بن عبد 
اللطيف احلمادي وكيال لعمادة 
������س�����وؤون ال�����ط�����الب ل���ل���خ���دم���ات 
ال��ط��الب��ي��ة، وت��ع��ي��ني ال��دك��ت��ورة 
ن��ادي��ة ب��ن��ت اأح��م��د ب��ن اإب��راه��ي��م 

اجلديدي وكيلة لكلية الطب.

جامعة طيبة
ر�سحت جامعة طيبة، 51 طالبا 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف خ���دم���ة ح��ج��اج 
املكرمة،  بيت اهلل احل��رام مبكة 
تدريبيا  برناجما  لهم  واأع���دت 
ت��دري��ب��ي��ة  ����س���اع���ة   24 مب����ع����دل 
مت ف��ي��ه��ا ت���دري���ب ال��ط��ل��ب��ة من 
اجلوالة امل�ساركني بالربنامج يف 
كالتعامل  ال��دورات  من  العديد 
الأم�����ث�����ل م����ع احل�����ج�����اج، واأث������ر 
خدمة احلاج على زيادة الإميان 
امل�ساعر  مناطق  م�سح  وكيفية 
مبا�سر  باإطالع  وذلك  املقد�سة، 
م����ن ع���م���ي���د ������س�����وؤون ال���ط���الب 
الدكتور �سالح احلربي ووكيله 
للجوالة  العامة  اللجنة  رئي�ص 

الدكتور معت�سم اأبو عنق. 
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اأظ�����ه�����رات درا������س�����ة ن�������س���رت م�����وؤخ�����را اأن 
التعاون  يحبذون  الأمريكيني  الباحثني 
ال��ولي��ات املتحدة  م��ع باحثني م��ن خ��ارج 
اأك���ر مم��ا يحبذ ن��ظ��راوؤه��م الأوروب���ي���ون 
القارة  خ��ارج  باحثني من  التعامل مع  يف 

العجوز.
ففي درا�سة من 50 �سفحة، اأعدتها 
الهولندية   Elsevier »اإلي�سفيري«  �سركة 
بعنوان املقارنة املرجعية للتعاون البحثي 
يف اأوروبا واأمريكا وحركة الباحثني، قالت 
الدرا�سة اإن مزايا التعاون مع باحثني من 
خ���ارج  اأوروب����ا اأف�����س��ل بكثري ل��الأورب��ي��ني 

مقارنًة بنظرائهم الأمريكيني.
ال�����دول  اأن  ال����درا�����س����ة  واأو�����س����ح����ت 
البحثي  ال���ت���ع���اون  ت��ن��ت��ف��ع م���ن  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
امل�����س��رتك لأن�����ه ي�����وؤدي ل���زي���ادة م��ع��دلت 
ال���س��ت�����س��ه��اد ب���ال���درا����س���ة، وه�����و اإح�����دى 
البحثية ح�سبما  الأعمال  مقومات جودة 

اأفادت الدرا�سة.
واأ�سافت الدرا�سة اأن كال من اأمريكا 
واأوروبا ا�ستفاد من التعاون البحثي الذي 
زادت معدلته منذ عام 2003. ففي الدول 
الأوروبية زادت معدلت البحث امل�سرتك 
داخل الدولة الأوروبية الواحدة من %11 
يف عام 2003 اإلى 13% يف عام 2011 ، اأما يف 
و�سلت  حتى  الن�سبة  فانخف�ست  اأمريكا 
اأمريكا  الواحدة يف  الولية  داخ��ل  ل� %16 

عام 2011.
املتحدة  الوليات  ويحت�سن كل من 
واأوروب�������ا اأك����رب ن�����س��ب��ة م���ن ال��ب��اح��ث��ني يف 
العامل حيث متتلك اأوروبا لوحدها 1.64 
الوليات  حتت�سن  حني  يف  باحث  مليون 
اأف�����ادت  ح�����س��ب��م��ا  م��ل��ي��ون   1.47 امل���ت���ح���دة 

الدرا�سة.
ال�سغل  اأن  اإل���ى  ال��درا���س��ة  واأ����س���ارت   
ال�����س��اغ��ل مل��ج��م��وع��ات ال��ع��م��ل يف اأوروب������ا 
ه���و ق��ل��ة ال���رغ���ب���ة  يف ال���ت���ع���اون ال��ب��ح��ث��ي 
مقارنة  العجوز  ال��ق��ارة  يف  نظرائهم  م��ع 

بنظرائهم يف اأي مكان اآخر يف العامل.  

الدراسة
اأي�سا  ال��درا���س��ة وال���ذي �سم  وق���ام ف��ري��ق 
رابطة  وه��ي  غ��روب«  »�ساين�ص  فريقا من 
ت�سم 53 منظمة بحثية من 27 دولة ي�سل 

يرجع  ال�سبب  اأن  لنعتقد  واإن��ن��ا  اأم��ريك��ا، 
لتغري طفيف يف  املنظومة البحثية«.

نماذج التعاون
ال��دول  ب��ني  ال��ت��ع��اون  بنماذج  يتعلق  وف��ي��ا 
الأوروب����ي����ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا وب���ني ال���ولي���ات 
يف اأم���ريك���ا ق���ال ت��ق��ري��ر ال��درا���س��ة اإن��ه��م��ا 
الأم����ر  اأن  اإل  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  م��ت�����س��اب��ه��ان 
الوا�سح اأن هجرة الباحثني ما بني الدول 
متنوعة  موؤ�س�سات  يف  للعمل  الأوروب���ي���ة 

اأقل حجما ما بني الوليات يف اأمريكا. 
التي  للمنح  ال�سبب  يرجع  ول��رمب��ا 
تدعمها جهات التمويل للتحرك باأريحية 
ع��رب احل����دود، ول��ك��ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي تعد 
ع��ل��ى الأرج�����ح اأن��ه��ا اأك����ر ت���اأث���ريا ت�سمل 
ال���ف���روق احل�����س��اري��ة وال��ل��غ��وي��ة وال��ن��ظ��م 
والتقاعد،  الدعم  ونظم  واملزايا  الإداري��ة 
اأوروب����ا  يف  مثيالتها  ع��ن  تختلف  وال��ت��ي 

ب�سكل اأكرب منه يف  اأمريكا.
 اأما يف اأمريكا، فاملنح تعد فر�ستها 
ل��وج��ود ق��وان��ي��ني للتوظيف  ن��ظ��را  اأك���رب 

وحزمة تعوي�سات فيما بني الوليات. 
وب��خ�����س��و���ص ال���ت���ع���اون م���ع ال����دول 
ال�����س��غ��رية اأك�����دت ال���درا����س���ة اأن ك���ال من 
الوليات املتحدة واأوروبا لديهما قدر من 
مثل  �سغرية  دول  م��ع  البحثي  ال��ت��ع��اون  
حجم  اأن  م��ن  بالرغم  ومقدونيا  األبانيا 
هذا التعاون ل يغري �سيئاً  يف ال�ست�سهاد 
العاملي الذي يهتم به يف الت�سنيف العاملي 

جلامعات تلك الدول ال�سغرية. 
ل�سركة  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث  ي��ق��ول 
التحرك  اإن  ف���اول���ر«،  »ن��ي��ك  »اإل�����س��ي��ف��ر«، 
وال���ت���ع���اون ي���ع���دان اآل���ي���ت���ني اأ���س��ا���س��ي��ت��ني 
واأ�ساف  البحث.  وجناعة  فعالية  لزيادة 
»�ساين�ص  و  »اإل�سيفر«  بني  ما  التعاون  اأن 
ي��وروب« ق��دم روؤي��ة جديدة �سوب حترك 
للباحثني  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ت��ع��اون  واجت���اه���ات 
هذا  اأن  موؤكدا  والأوروب���ني،  الأمريكيني 
ال��ب��ح��ث ���س��ي��ك��ون ل��ب��ن��ة ل��ت��ط��وي��ر ن��وع��ي��ة 

الأبحاث املماثلة م�ستقبال.
»�ساين�ص  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����ص  وي����رى 
ي����وروب« ال��ربوف�����س��ي��ور »ب���اول ب��اوي��ل« اأن 
ال��ن��ت��ائ��ج ق��دم��ت ف��ه��م��ا ل��ل��و���س��ع احل���ايل 
ل��ل��ت��ع��اون ال��ب��ح��ث��ي و���س��ي��ك��ون ق���وة داف��ع��ة 
ل�سيا�سة ناجعة نافعة. واأ�ساف »باويل« اأن 
التتقرير يقدم قيا�سات مرجعية ل تقدر 
ال�سيا�سات  اأثر  لتقييم  امل�ستقبل  بثمن يف 

البحثية داخل اأوروبا.

ف��ي��ه��ا 30 مليار  الأب���ح���اث  ح��ج��م مت��وي��ل 
يورور يف العام،  باإعداد تقرير يركز على 
التعاون  فيه من��اذج  اختلفت  ال��ذي  القدر 
امل�سرتك مع حرية حركة الباحثني داخل  
اأوروبا وداخل اأمريكا ح�سب حتليل قاعدة 
الدرا�سة  معدو  وق��ال   .COPUS بيانات 
اإنها تعد الأولى من نوعها » لأننا �سببنا 
جل اهتمامنا ملعرفة عما اإذا  كان هنالك 
ثمة تعاون كبري  بني دول اأرووربا مقارنة 
اأم��ريك��ا نف�سها.  مبا بني ال��ولي��ات داخ��ل 
الأم����ر ال����ذي ي��ع��ن��ي اأن ت��ق��ري��ر ال��درا���س��ة 
�سيكون عالمة مرجعية ملقارنة اأي تعاون 

بحثي م�ستقبلي يف هذا امل�سمار.«

النتائج
العمل  خم��رج��ات  ب��اإج��م��ايل  يتعلق  فيما 
البحثي يف الأب��ح��اث وامل��راج��ع��ة واأب��ح��اث 
امل����وؤمت����رات امل�����س��ج��ل��ة يف ق���اع���دة ب��ي��ان��ات  
من  اأك�����ر  ت��ن��ت��ج  اأوروب�������ا  ف�����اإن   Scopus
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ل��وح��ده��ا ب��ال��رغ��م من 
العامل قاطبة،  دول��ة بحثية يف  اأك��رب  اأنها 
اإذا علمنا  تعاظما  بينهما  الفجوة  وت��زداد 
بحثية  اأعمال  قدمت  لوحدها  اأوروب��ا  اأن 
بن�سبة  4.33% يف عام 2011 بينما قدمت 

اأمريكا %23.4 . 
بتق�سيم  ال��ب��اح��ث��ون  ق����ام  ث���م  وم����ن 
ال����درا�����س����ة خل���م�������ص ف����ئ����ات ه�����ي: ال��ف��ئ��ة 
الأول���������ى: ف���ئ���ة امل����وؤل����ف ال���وح���ي���د، وف��ئ��ة 
واح��دة،  موؤ�س�سة  يف  املنخرطني  املوؤلفني 
وفئة التعاون البحثي يف دول��ة واح��دة يف 
اأورورب��ا اأو ولية واح��دة يف اأمريكا، وفئة 
اأو  اأوروبية وغريها  التعاون ما بني دولة 
ولية اأمريكية مع غريها، وفئة الباحث 

الواحد من خارج اأوروبا اأو اأمريكا. 
واأ������س�����اف ال���ب���اح���ث���ون »وج����دن����ا اأن 
التعاون ما بني الدولة الواحدة يف اأوروبا 
عام  يف  البحثية  الأوراق  من   %13 يعادل 
2011بينما يف التعاون البحثي يف الولية 
الأوراق  م���ن   %16 ل����  ي�����س��ل  الأم���ريك���ي���ة 

البحثية،
ط��ري��ق��ه  يف  ال����ف����رق  ه�������ذا   اأن  اإل 
ب��رق��م��ني  زادت  ال��ن�����س��ب��ة  لأن  ل��ل��ت�����س��اوؤل 
�سحيحني يف الفرتة ما بني 2003 و 2011 
ال��ذي انخف�ست فيه  اأوروب��ا يف الوقت  يف 
ال��ولي��ات  يف  طفيف  ب�سكل  الن�سبة  ه��ذه 
املتحدة، الأمر الذي يعني اأن اآليات العمل 
يف اأوروبا على م�ستوى الدولة يف ت�سجيع 
التعاون البحثي اأجنع واأنفع يف اأوروبا عن 

بقلم: جيوف ماسلين
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

اختالف التعاون البحثي
ما بين أوروبا وأميركا

بقلم )جان بيتر ميكلوبست(
صحيفة ويلرد يونيفرسيتي  نيوز 

اعتلى احلا�سلون على �سهادات الدكتوراة يف املجال ال�سناعي قائمة  اأعلى الأفراد دخال يف الدمنارك مقارنة بنظرائهم 
احلا�سلني على درجة الدكتوراه يف املجالت النظرية.

واأ�سدرت الوكالة الدمناركية للعلوم والتقنية والإبداع تقريرا بعنوان »اأثر برنامج الدكتوراة يف املجال ال�سناعي 
على التوظيف والدخل« اعتمد يف الأ�سا�ص على �سجالت احلكومة لإجراء مقارنات بني من تر�سح للح�سول على درجة 
الدكتوراه يف خمتلف املجالت. ويعد برنامج الدكتوراة الدمناركي ال�سناعي، الأول يف اأوروبا حيث جرى ا�ستهالله يف 

عام 1971 ومت تعديله يف 1988.
 ويف عام 2010 ح�سل 676 طالبا على الدكتوراة ، 54% منهم يف العلوم الفنية و 19% يف العلوم الطبية، و12% يف 
العلوم الطبيعية و 7% منهم يف العلوم الزراعية والبيطرية و 7% منهم يف العلوم الجتماعية     و 1% فقط يف العلوم 

الإن�سانية .
اأم  اأن معدلت التوظيف عالية للغاية ما بني احلا�سلني على درجة الدكتوراة �سواء التقليدية  واأو�سح التقرير 

ال�سناعية، حيث و�سلت الن�سبة اإلى 95% يف عام 2004 وارتفعت ل� 99% يف 2010.
 واأ�سار التقرير اإلى اأنه نادر للغاية اأن حدثت بطالة طويلة الأمد بني احلا�سلني على الدكتوراه، حيث اإن ن�سبة 

املتاأثرين بالبطالة و�سلت ل� 15% اإلى 36% يف فرتات معينة من العام.
واأ�سار التقرير اإلى اأن احلا�سلني على درجة الدكتوراة ال�سناعية يتقا�سون رواتب عالية، ففي عام 2010   كانوا 
يتقا�سون ما بني 91،000 اإلى 112،000 يورو كحد اأعلى  �سنويا لإجمايل الدخل بزيادة قدرها 5500 يورو على حاملي 

الدكتوراه يف العلوم الجتماعية، بغ�ص النظر عن تخ�س�ساتهم البحثية.
وي�ستقطب القطاع اخلا�ص 80% من حملة الدكتوراه ال�سناعية، بينما ي�ستقطب القطاع اخلا�ص 50% من حملة 
الدكتوراه يف العلوم النظرية. ويعمل حملة الدكتوراة ال�سناعية كخرباء فنيني، ونادرا ما يتولون منا�سب اإدارية ح�سب 
ما اأفاد التقرير الذي اأ�سار اإلى اأن 85% يعملون يف وظائف تتطلب معرفة على اأعلى م�ستوى، بينما يتولى 8% فقط، 

وظائف قيادية  اإدارية.
وبالرغم من هذا فاإنه تزيد ن�سبة حملة الدكتوراة يف اجلوانب النظرية على العملية يف  مهام العمل، حيث يتولى 

90% منهم العمل يف وظائف تتطلب معرفة على اأعلى م�ستوى، بينما يتولى 5% منهم وظائف اإدارية.

واأو�سح التقرير اأن 7% من حملة الدكتوراة ال�سناعية تركوا الدمنارك بعد التخرج ومل يعودوا.
ويف معر�ص تعليقه على اخلرب قال مدير املعهد امللكي للتقنية يف ا�ستكهومل »فلد�ستورم« ، الذي كان يراأ�ص جامعة 
ال�سويد وعمل اأي�سا مديرا للمعهد الأوروبي ملجتمع املعرفة املدعوم بالتقنية ل��سحيفة »يونيفر�سيتي ورلد نيوز«، »اإنه 
من الرائع حقا اأن نرى نتائج الدرا�سة الدمناريكة ل�سوق العمل حلملة الدكتوراه يف اجلانب ال�سناعي، ما يو�سح اأنهم 
يتقا�سون رواتب متميزة يف �سوق العمل يف �سركات �سناعية عالية امل�ستوى. وهذا الأمر حمل جدال يف اأوروبا حول هل 
متنح درجة الدكتوراة ل�سالح �سوق العمل الأكادميي اأم املهني لأن 70% من حملة الدكتوراة يف جمال الهند�سة والعلوم 

الطبيعية يعملون يف جمال ال�سركات ال�سناعية، بيد اأن 30% فقط يعملون يف املجال الأكادميي باجلامعات«.
تعلموا  اأن  فبعد  الدرجة،  على  الدكتوراة ممن حت�سلوا  توليفة جديدة من حملة  اإيجاد  على  اجلامعة  وعملت 
والأفكار  ال�سناعية  باخلربات  املواهب  ي�سقلوا هذه  اأن  عليهم  املحكمة  املجالت  الأبحاث يف  وكتابة  البحثية  املهارات 

العلمية لعمل توليفة جديدة من الدكتوراه التي �ستفرز نوعا جديدا من الدكتوراة ل�سوق العمل غري الأكادميي.

الدنمارك: حاملو الدكتوراه
في المجال الصناعي

يتقاضون رواتب خيالية
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حول العالم

يف  غ���ام�������س���ا  دورا  ي���ل���ع���ب  امل�������ال  ه����ل 
اأمريكا؟  يف  العايل  التعليم  �سيا�سات 
ملاذا تهتم اجلامعات باجلانب العلمي 
هل  الإن�سانية؟  العلوم  جانب  وتهمل 
حمط  الأمريكية  اجلامعات  زال��ت  ل 
فخر لنا جميعا لأن الطالب العامليني 
ياأتون من كل حدب و�سوب للدرا�سة 

فيها.
اأن  ب�������وك  ال����ربوف���������س����ور  ي�������ري 
»اجل��ام��ع��ات الأم��ريك��ي��ة ه��ي الأح�سن 
تدريجيا  ت��ت��ح��ول  لكنها  ال���ع���امل،  يف 
اإلى موؤ�س�سات  تعليمية  من موؤ�س�سات 
»تعليمية  ي�سيف:  لكنه  راأ�سمالية«، 
حتولت  اأمام  جامعاتنا  راأ�سمالية،  اأو 
ت��ق��ن��ي��ة ن���ول���وج���ي���ة م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ل 

ي�ستطيع املرء ت�سورها«.
مقال  م�ستهل  يف  »ب����وك«  وق����ال 
ب���ع���ن���وان »ال��������دور ال���غ���ام�������ص ل���راأ����ص 
 The Ambiguous Role of امل���ال« 
  Money in Higher Education
اإن راأ���ص املال له حما�سن وم�ساوئ يف 
التعليم العايل. طبعا، ل بد للجامعات 
من دع��م م��ايل لتعي�ص وت��زده��ر، لكن 
اعتماد اجلامعات على املال، واأ�سحاب 

املال  يوؤثر على دورها التعليمي.
ث����ان����ي����ا: اإل�������ى ح����د ب���ع���ي���د، جن��ح 
امل�������س���وؤول���ون ع���ن اجل���ام���ع���ات يف ع��دم 
اخل�سوع لرغبات اأ�سحاب املال الذين 
ي��ت��ربع��ون ل��ه��ذه اجل��ام��ع��ات.. لكنهم 
جنحوا حتى الآن، ورمبا لن ي�ستمروا 

يف مواجهة الرغبات املتزايدة.
ث���ال���ث���ا: اأك������رب جم�����ال حت����د ب��ني 
روؤ�����س����اء اجل���ام���ع���ات وامل���ت���ربع���ني هو 
ت��اأ���س��ي�����ص ك���را����ص ب��ح��ث��ي��ة اأك���ادمي���ي���ة، 
امل��ت��ربع��ني  م����ن  ك���ث���ريا  خ���ا����س���ة لأن 
يريدون كر�سيا معينا )واأحيانا اأ�ستاذا 

معينا( خلدمة هدف معني.
راب����ع����ا: يف ك���ل���ي���ات ال�����س��ي��دل��ة، 
وهذا  ال��ت��ربع،  الأدوي���ة  �سركات  تريد 
���س��يء ج��دي��ر ب��ال��ث��ن��اء  ل��ك��ن��ه��ا ت��ري��د 
ال�سيطرة( على  يكن  )اإن مل  التاأثري 
يخدم  مبا  اجلديدة،  الأدوي��ة  اأبحاث 

م�ساحلها.
بي  »ب���ي  ب��ت��ل��ف��زي��ون  مقابلة  ويف 
اإ�ص«، �سئل الربوف�سور بوك عن نف�ص 
الآن، يقدر  واأج����اب »ح��ت��ى  امل��و���س��وع، 
روؤ����س���اء اجل��ام��ع��ات ع��ل��ى ك��ب��ح جماح 
ك���ل م���ت���ربع. ل��ك��ن ال�������س���ورة ال��ع��ام��ة 
تو�سح  كظاهرة جماعية  للمتربعني 
اأن نفوذهم زاد كثريا خالل ال�سنوات 

الثالثني املا�سية«. 
كليات  اأن  �سدفة  »لي�ص  واأ�ساف 
وال�سيدلة  وال��ط��ب  الأع���م���ال  اإدارة 
اأك���ر م��ن كليات  ب��دع��م م��ايل  تتمتع 
اإلى  منه  اإمي���اءة  يف  والفنون«  الآداب 

اإهمال اجلانب الأدبي يف املو�سوع. 
خ������الل ن���ف�������ص امل����ق����اب����ل����ة، ن��ق��ل 
ال���ت���ل���ف���زي���ون م���ن���اظ���ر م����ن ج��ام��ع��ة 
ه������ارف������ارد، يف ج����ان����ب ك���ل���ي���ات م��ث��ل 
ال�������س���ي���دل���ة، وق������د اأع��������دت ب����اأح����دث 
كليات  جانب  ويف  واملعامل،  الأج��ه��زة 
م��ث��ل ال��رتب��ي��ة وال���ع���ل���وم الإن�����س��ان��ي��ة 

املهمله مقارنًة بالو�سع احلايل.
الربوف�سور  املذيع  �ساأل  وعندما 
ب���وك، اأج����اب اإج��اب��ة ال��ع��اج��ز. وق���ال: 
هذا  م��ن  اأف�سل  نظام  وج��ود  »�سعب 

ال��ن��ظ��ام، رغ��م ع��ي��وب��ه«، لكنه ق��ال اإن 
اجلامعات الأمريكية كانت يف املا�سي 
غري  احل��ك��وم��ي،  ال��دع��م  على  تعتمد 
اأن ه��ذا الدعم ق��ّل خ��الل رب��ع القرن 

املا�سي.
وقارن بني اجلامعات الأمريكية 
واجل����ام����ع����ات ال���ربي���ط���ان���ي���ة، وق����ال 
ت��دع��م  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  احل���ك���وم���ة  اإن 
احلكومة  دع���م  م��ن  اأك���ر  جامعاتها 
الأم���ريك���ي���ة جل��ام��ع��ات��ه��ا، ل��ك��ن��ه ق��ال 

بقلم: يريك بوك
كرونيكل أوف هايار إديوكيشن

ما يفعله رأس المال بالتعليم العالي!

الأزم��ة  ب�سبب  نف�سها،  بريطانيا  اإن 
ت�سري  �سارت  الأخ���رية،  القت�سادية 
كاأنه  وب��دا  الأم��ريك��ي،  الطريق  على 
بريطانية  ج��ام��ع��ات  اأن  م���ن  ي��ح��ذر 
ع��ري��ق��ة م��ث��ل اأك�������س���ف���ورد وك���م���ربدج 
اإلى  اأكادميية  موؤ�س�سات  من  تتحول 

موؤ�س�سات راأ�سمالية.
لكن، لي�ست هذه اأول مرة يقود 
احلملة،  هذه  بوك  الربوف�سور  فيها 
اأم��ريك��ا«  ال��ع��ايل يف  »التعليم  وك��ت��اب 

كتاب  اأول  لي�ص  اأخ����ريا  ���س��در  ال���ذي 
ك��ت��ب كتبا  امل��و���س��ع، قبله  ل��ه يف ه���ذا 
ك��ث��رية، م��ن��ه��ا »ج��ام��ع��ات��ن��ا ال��ع��اج��زة« 
الراأ�سمالية«  ال�سوق  يف  و»اجلامعات 

وغريهما. 
ويركز الربوف�سور بوك يف كتابه 
الأخري على تاأثري التقدم التقني يف 
يقولون  ال��ذي��ن  منتقدا  اجل��ام��ع��ات، 
اجل��ام��ع��ات  يف  ال���ت���دري�������ص  ن���ظ���ام  اإن 
اآخر  اإن  الأمريكية مل يتغري، ويقول 

الإنرتنت.  تغيري هو ظهور جامعات 
ق��وي��ا، يقول  اأن��ه ينقدها نقدا  ورغ��م 
»ت���ب���دو ه���ذه ب���داي���ة ث����ورة اأك��ادمي��ي��ة 
جامعات  تتحول  اأن  ويتوقع  تقنية، 
نحو  تدريجيا  ه��ارف��ارد،  مثل  كبرية، 

الإنرتنت«.
اأول،  الآت��ي:  ب��وك ظهور  وتوقع 
ثانيا،  ع��امل��ي��ة.  اإل��ك��رتون��ي��ة  ج��ام��ع��ات 
ج���ام���ع���ات جم���ان���ي���ة يف الإن�����رتن�����ت. 

وثالثا، طالب عامليون.

وق���ال اإن ه��ذه الح��ت��م��الت رمبا 
اجلامعات  لأن  وذل��ك  للتفاوؤل،  تدعو 
���س��ت��ت��غ��ري، وال�����ط�����الب ���س��ي��ت��غ��ريون. 
»�ستكون  ي��ق��ول  كما  احل��ال��ة  ه��ذه  ويف 
اجل�����ام�����ع�����ات اأك���������ر ����س���ع���ب���ي���ة ع��ن��ه��ا 
راأ���س��م��ال��ي��ة. و���س��ي��وؤث��ر ال���ط���الب على 
اأك���ر م��ن ت��اأث��ري اأ�سحاب  اجل��ام��ع��ات 
امل����ال. واأخ�����ريا، ل��ك��ن لي�ص يف ال��وق��ت 
احل���ا����س���ر، ���س��ت��ع��ود اجل���ام���ع���ات اإل����ى 

اأ�سحابها احلقيقيني، اإلى طالبها«.
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دراسة علمية:
هدر الماء

بأحواض تعقيم 
المستشفيات 
مشكلة تنشد

حلوال عاجلة
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متو�سطة  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اأح�����د  »يف 
احلجم بلغ عدد مرات التعقيم التي 
قام بها الطاقم اجلراحي خالل عام 
كامل 9384 وبلغ حجم املاء املتدفق 
بينما  ال�سنابري 371641 لرتا،  من 
ا�ستخدم يف �سطف  املاء الذي  كمية 
اليدين والذراعني بلغ60506  لرتا 

اأي بن�سبة 16% فقط!
ف�����اأي�����ن ي����ذه����ب ب����اق����ي امل������اء؟ 
اإل��ى  ه����درا  ي��ذه��ب  احل����ال  بطبيعة 

ال�سرف ال�سحي.
 ه����ذا ب��ال��رغ��م م���ن ال��ت��غ��ريات 
امل��ن��اخ��ي��ة ال��ت��ي حت����دث يف ال��ع��امل، 
ت�سكو  ال��ت��ي  منطقتنا  يف  وخ��ا���س��ة 
ل��ي��ل ن��ه��ار م��ن ق��ل��ة ن���زول الأم��ط��ار 

وظاهرة الت�سحر«.
علمية  درا�����س����ة  يف  ذل����ك  ج����اء 
اأج����راه����ا ك���ل م���ن اأ����س���ت���اذ ج��راح��ة 
امل�ساعد  واحل��ن��ج��رة  والأذن  الأن���ف 
�سعيد  علي  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ّب  بكلّية 
الأّول  وال���س��ت�����س��اري  ال��ق��ح��ط��اين، 
ب��ال��ت��خ��دي��ر وال��ع��ن��اي��ة امل����رك����زة  يف 
م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال�����ق�����وات امل�����س��ل��ح��ة 
حممود  ف��اروق  الدكتور  باجلنوب، 
وط��رق  اأ�ساليب  وتناولت  م�ساهل، 
لليدْين  اجل��راح��ي  ال��ف��ري��ق  تعقيم 
وال�����ذراع�����ني وا����س���ت���خ���دام امل������اء يف 

م�ست�سفى   18 يف  التعقيم  اأح��وا���ص 
مبناطق خمتلفة باململكة.

وت��و���س��ل��ت  ال��درا���س��ة اإل����ى  اأن 
17 م�ست�سفى من امل�ست�سفيات التي 
التعقيم  ط��ري��ق��ة  م��الح��ظ��ة  ج���رى 
فيها ت�ستخدم �سنابري يتحّكم فيها 
اأو  اليد  )اأي تفتح وتغلق( بوا�سطة 
»فمتى  القدم،  اأو  الركبة  اأو  املرفق 
مّت فتحها يبل الفرد يديه وذراعيه 
باملاء، ثّم ينهمك يف تعقيم اليدين 
وال�����ذراع�����ني ب���ال���ف���ر����س���اة امل�����س��ب��ع��ة 
باملطّهر، بينما يظل املاء اأثناء ذلك 
يلم�ص  ول  ال�����س��ن��ب��ور  م���ن  ي��ن��ه��م��ر 
امل��ط��ه��ر  ���س��ط��ف  اإل وق����ت  ال��ي��دي��ن 
منهما، ولحظت الدرا�سة اأي�سا اأنه 
تعمل  التي  ال�سنابري  من  كثري  يف 
ي��رف��ع قدمه  ال��ف��رد ل  ف���اإن  بالقدم 
وي�ستمر املاء يف التدفق متاما مثل 

ال�سنابري التي تعمل باليد.
درا�سة  اأن هذه  الباحثان  واأك��د 
ع��ل��م��ي��ة ب��ح��ت��ة، ل��ي�����ص ل��ه��ا ع��الق��ة 
ب��امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات،  ول  ب�����الأف�����راد  ل 
اإل��ى  الأن��ظ��ار  وال��غ��ر���ص منها لفت 

امل�سكلة وعمل تو�سيات حللها.  
ت�سورنا  »ف��اإذا  الباحثان  وق��ال 
غ��ال��ب��ي��ة  ي���ح���دث يف  ه����ذا  م��ث��ل  اأن 
م�����س��ت�����س��ف��ي��ات امل��م��ل��ك��ة، احل��ك��وم��ي 

ذو  امل���و����س���وع  اأن  اأي��ق��ن��ا  والأه����ل����ي، 
ق��وم��ي��ة  ث�����روة  واأن  ع��م��ي��ق،  ح��ج��م 
ه��ائ��ل��ة ت���ذه���ب ه�����درا، ل��ي�����ص لأن��ن��ا 

ل  امل�����اء،  ف���ات���ورة  دف���ع  ن�ستطيع 
عن  وي��ن��ق��ط��ع  �سحيح  امل����اء   ..

وخا�سة  الأم��اك��ن  م��ن  كثري 
ال�������ذي ي��ح��ت��اج  ال����وق����ت  يف 

ف���ي���ه ال���ن���ا����ص اإل�����ي�����ه، مم��ا 
دف���ع اجل���ه���ات امل�����س��وؤول��ة 
اإل������ى اإ������س�����دار ق���وان���ني 

امل��اء  ا�ستعمال  تر�سد 
يف الأم����اك����ن ال��ع��ام��ة 
وامل�ساجد  ك��ال��ف��ن��ادق 

واملطارات«.
وذكرت الدرا�سة 
املتبعة  ال��و���س��ائ��ل  اأن 
م��ع��ظ��م  يف  ح����ال����ي����ا 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ق��دمي��ة 
ولت�����س��ل��ح ل��وق��ت��ن��ا احل����ايل، 
واأو�ست باتباع ما تو�سل اإليه 
ال��ت��ق��دم ال��ت��ق��ن��ي، وم���ا اأث��ب��ت��ه 
ال��رباه��ني  على  املبني  ال��ط��ب 
والذراعني  اليدين  تعقيم  يف 

ا�ستعدادا للجراحة وهو:
ت������دل������ي������ك ال�����ي�����دي�����ن 
وال��ذراع��ني مبطّهر خا�ص 
لي��ح��ت��اج اإط���الق���ا ل��ل��م��اء، 

�سة  خا
علمنا  اإذا 
ا����س���ت���ع���م���ال  اأن 
ال���ف���ر����س���اة ل��ت��ع��ق��ي��م 
جلد اليدين والذراعني 
ي���ح���دث خ���دو����س���ا دق��ي��ق��ة 
منّو  على  ي�ساعد  باجللد، 

امليكروبات.
ا����س���ت���ب���دال و���س��ائ��ل 
ال�����ت�����ع�����ق�����ي�����م احل�����ال�����ي�����ة 
بانقطاع  تعمل  ب�سنابري 
ال�����س��ع��اع ال�����س��وئ��ي، وه��ذه 
وقت  فقط  امل��اء  ت�ستخدم 
�سطف اليدين والذراعني.

وق������������ال ال�������دك�������ت�������ور ع���ل���ي 
الطبية  املهنة  »اإن  القحطاين 
ل مت���ار����ص دوره�����ا مب��ع��زل عن 
بل  املجتمع،  وه��م��وم  اهتمامات 
م��ا يهم  م��ن��ه، يهمها  ه��ي ج���زء 
تاأخذ  وحينما  وي�سغله،  املجتمع 
تر�سيد  احل��دي��ث��ة يف  ب��الأ���س��ب��اب 
املاء واحلد من الإنفاق يف كافة 
امل�سا�ص  دون  خ��دم��ات��ه��ا  ن��واح��ي 

ب�سالمة املر�سى، فاإنها تقدم م�ساركة 
املجتمع  ه���ذا  ن��ح��و  منها  متوا�سعة 
الذي اأولها ثقته، ووفر لها م�سادر 
على  ف�سلها  بل  والإم����داد،  التمويل 
كثري من القطاعات الأخ��رى ب�سبب 

ارتباطها ب�سحة وحياة املواطنني«. 
ق���ط���اع  امل���������س����وؤول����ني يف  ودع��������ا 
وح��ل هذه  البت  �سرعة  اإل��ى  ال�سحة 
ب��امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، م���ع توعية  امل�����س��ك��ل��ة 
ال��ع��ام��ل��ني ب��رت���س��ي��د ا���س��ت��ه��الك امل��اء 

والقت�ساد يف ا�ستخدامه.
وت���اب���ع »ول��ع��ل��ي اأن���ا����س���د م��ع��ايل 
وزي����������ر ال���������س����ح����ة ب���ت���ع���م���ي���م ه����ذه 
الطب  اإل��ي��ه  تو�سل  وم��ا  التو�سيات 
امل���ب���ن���ي ع���ل���ى ال����رباه����ني يف ت��ع��ق��ي��م 
ال��ي��دي��ن وال���ذراع���ني ق��ب��ل اجل��راح��ة 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع م�����س��ت�����س��ف��ي��ات امل��م��ل��ك��ة، 
احل���ك���وم���ي���ة والأه�����ل�����ي�����ة، ل��رت���س��ي��د 
ال����س���ت���ه���الك واحل�����د م���ن الإن���ف���اق 
وذلك  املر�سى  ب�سالمة  امل�سا�ص  دون 
خلدمة  الطبّية  املهنة  م��ن  اإ�سهاما 

هذا الوطن الغايل«.

دراسات

دعا الباحثان  
المسؤولين في 

قطاع الصحة
إلى سرعة 
البت وحل 

هذه المشكلة 
بالمستشفيات

مع توعية 
العاملين بترشيد 
استهالك الماء 
واالقتصاد في 

استخدامه
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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 
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آفاق: خاص 

ع��ل��ى ظ��ه��ور �ستة م��ن الإب����ل، قطعت 
»ق��اف��ل��ة و���س��ل« م��ن اأب��ه��ا و���س��ول اإل��ى 
ال��ط��ائ��ف، 650 كيلو  ع��ك��اظ يف  ���س��وق 
ع���ل���ى م�����دى 12 ي���وم���ا م�������رورا ب����� 14 
حم��ط��ة، مب��ع��دل ق��ط��ع خ��م�����س��ة كيلو 

مرتات يف ال�ساعة.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ح���ر����س���ت »اآف�������اق« 
القافلة  تلك  اأ���س��رار  يف  الغو�ص  على 
واأعماق تفا�سيلها، مربزة ما �ساحب 
م�����س��ريت��ه��ا خ������الل  12 ي���وم���ا ب�����داأت 
م���ن ج�����وار م��دي��ن��ة الأم������ري ���س��ل��ط��ان 
باملحالة،  الريا�سية  عبدالعزيز  ب��ن 
���س��وق ع��ك��اظ،  اإل���ى م��ه��رج��ان  متجهة 
ل��ت�����س��ارك يف امل��ه��رج��ان، ع��اب��رة بخط 
�سري لم�ص كال من: وادي بن ه�سبل، 
ب��خ��ي��رب، اخل�������س���راء، ���س��م��خ، ب��ي�����س��ة، 
القوامة،  البقوم،  ح��رة  ج��رب،  جعبة، 

تربة، والعرفاء.

وصل الماضي بالحاضر
اأك����د امل�����س��رف ع��ل��ى ال��ق��اف��ل��ة، امل��ر���س��د 
ال�����س��ي��اح��ي خ���ال���د م���ع���ج���ب  احل���ائ���ز 
مر�سد  لأف�سل  املفتاحة  ج��ائ��زة  على 

»وصل« تحيي التاريخ بقطع
650 كيلو على ظهور اإلبل

اأن  الإع���الم،  و�سائل  ملختلف  �سياحي، 
ف��ري��ق ال��رح��ال��ة »و����س���ل«، ���س��ع��ى وم��ا 
امل��ا���س��ي ب��احل��ا���س��ر،  اإل����ى و���س��ل  زال، 
للم�ساركة  امل��م��ل��ك��ة  م���دن  ب��ني  ورب���ط 
اإلى  لفتا  والفعاليات،  املهرجانات  يف 
امل�ساركة يف مهرجان �سوق عكاظ،  اأن 
م�ساركات  نحو  ان��ط��الق��ة  اإل  ه��ي  م��ا 

وح�سور فاعل يف قادم الأيام.

هجانة وفريق مساند
ي�سم  ال��ف��ري��ق  اأن  م��ع��ج��ب  واأو�����س����ح 
الإب��ل،  ظهور  يركبون  هجانة  ثالثة 
م�سوؤولني  م�ساند  فريق  اإل��ى  اإ�سافة 
ع��ل��ى امل��خ��ي��م، ي�����س��ب��ق��ون ال��ه��ج��ان��ة ب� 
50 ك��ي��ل��و اإل����ى م��ن��اط��ق امل��ب��ي��ت، وف��ق��ا 
لربنامج معتمد م�سبقا، يبداأ مبعرفة 

طرق التجارة واحلج القدمية.
وح������ول ال���ت���ع���رف ع���ل���ى م���واق���ع 
ال��ت��ج��ارة واحل����ج ال��ق��دمي��ة، ق���ال »اإن 
ذل�����ك ي��ع��ت��م��د ع����رب ك���ت���ب ت��اري��خ��ي��ة، 
وح�������دود امل������اء امل���ع���روف���ة ت���اري���خ���ي���ا«، 
م�سريا اإلى اأنه �سيتم لحقا التوا�سل 
م������ع ال���������س����ك����ان امل����ح����ل����ي����ني ل���ل���ط���رق 
»اأه�����ل  اأو  ال����رح����ل«  »ال����ب����دو  ن��ف�����س��ه��ا 
ال���ق���رى«وال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��م مل��ع��رف��ة 

الرتاثية.  والنقو�ص  الأث��ري��ة  امل��واق��ع 
الرحالة  و�سول  اأن موعد  اإلى  واأ�سار 
باليوم  بالتزامن مع الحتفالت  كان 
اأن��ه  م��وؤك��دا  �سبتمرب(،   22( ال��وط��ن��ي 
وال�سور  بالفيديو  الرحلة  توثيق  مت 
ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة، لإن����ت����اج ف��ي��ل��م عن 

الرحلة م�ستقبال. 
�سيف  يف  يهدف  »الفريق  وختم 
ال����ع����ام امل���ق���ب���ل اإل������ى ت��ن��ف��ي��ذ رح����الت 

�سياحية برية على ظهور الإبل«.

ميالد الفكرة
وق�����ال م��ع��ج��ب يف ت��ف��ا���س��ي��ل اأك�����ر ل� 
»اإن  الفكرة  تاريخ  م�سرتجعا  »اآف���اق« 
اأك���ر من  ت����راوده منذ  ال��ف��ك��رة ظلت 
التجارة  ط��رق  لتتبع  ���س��ن��وات  خم�ص 
ال���ق���دمي���ة، ولإ����س���اف���ة منتج  واحل�����ج 
ولتاأ�سيل  ل�سابقه،  ي�����س��اف  �سياحي 
دور حقيقي لالإبل، حيث كانت قدميا 
لطبيعة  املنا�سبة  امل��وا���س��الت  و�سيلة 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  جغرافية 
وملمار�سة ركوب الإبل كريا�سة ت�ساف 
اأن  ع��ن  ف�سال  امل��وج��ودة،  للريا�سات 
اأ�سيلة،  عربية  منا�سبة  عكاظ  �سوق 
ك��ان��ت ال��ع��رب ق��دمي��ا ت�سل اإل���ى ه��ذا 

ال�������س���وق ب���ق���واف���ل م���ن ج��م��ي��ع ج��ه��ات 
اجلزيرة العربية«، م�سيفا »وجدنا يف 
اأول رحالتنا  اأن تكون  فريق »و�سل«، 
ب����اجت����اه ه�����ذه ال���ت���ظ���اه���رة ال��ع��رب��ي��ة 
م�ستخدمني نف�ص و�سيلة املوا�سالت، 
ون��ف�����ص ال���ط���رق ال���ت���ي ���س��ل��ك��ه��ا اأب���ن���اء 
اجل��ن��وب ق��دمي��ا ل��ل��و���س��ول اإل���ى �سوق 

عكاظ والتعا�سد مع باقي العرب«.

االستعداد للرحلة
املر�سد  قال  ال�ستعداد،  يخ�ص  وفيما 
ال�سياحي »مت جتهيز الفريق مبجهود 
ب�سكل  للرحلة  التخطيط  ومت  ذات���ي، 
جميع  احل�سبان  يف  و�سع  كما  دق��ي��ق، 
التفا�سيل، فتم �سراء �ستة جمال بعد 
قطع  م��ن  لتتمكن  بحر�ص  اختيارها 
هذه امل�سافة التي تقدر بخط م�ستقيم 
ب���� 550 ك��ي��ل��و م��رت،  ع��ل��ى اخل���ري���ط���ة 
اإل��ى  اإ���س��ن��اد مهمة اخ��ت��ي��ار الإب����ل،  ومت 
الرحال علي املري من منطقة يربين 
بالأح�ساء، وقد اأح�سن الختيار بحكم 
ق�����ص  امل�����ج�����ال، ويف  ه�����ذا  خ���ربت���ه يف 
الأث������ر، وم��ع��رف��ة الجت����اه����ات ل��ك��ون��ه 
كما  م���رة،  اآل  و�سليل  ال�����س��ح��راء  اب���ن 
القافلة،  ملرافقة  �سيارتني  جتهيز  مت 
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وح��م��ل الأم��ت��ع��ة والأع������الف وامل���ي���اه، 
ونقل م�سور وخمرج الفيلم الوثائقي 
للرحلة، الرحال مبارك با�سعيد الذي 
ق���ام ب��ت��وث��ي��ق ال��رح��ل��ة ط����وال م��راح��ل 

تنقلنا من اأبها اإلى الطائف«.

عناصر الفريق
ال��ف��ري��ق،  ت��ك��ون  ال��ت��ي  العنا�سر  وع���ن 
ي��ت��ك��ون م���ن: خالد  اأن���ه  اأب����ان معجب 
م��ع��ج��ب اآل ط���وق )ق���ائ���دا ال��ف��ري��ق(، 
ومو�سى  ل�سلوم،  م��ه��دي  وال��رح��ال��ني، 
اخلري�سي، وعلي املري )رحال دليل(، 
وم���ب���ارك ب��ا���س��ع��ي��د )رح�����ال م�����س��ور(، 

وجماع الهجان )رحال �سائ�ص اإبل(. 

ذئاب وحرارة في الطريق
وحت�����دث م��ع��ج��ب ع���ن ق�����س��ة ال�����س��ري، 
»كنا ن�سري مبعدل خم�سة كيلو  قائال 
ت�سل  التي  امل�سافة  لقطع  ال�ساعة  يف 
اإل����ى ح����وايل 650 ك��ي��ل��و م����رتا، ن��ظ��را 
لل���ت���واء ال��ط��ري��ق يف م���واق���ع ك��ث��رية، 
عبورنا  خ��الل  مرحلة  اأ�سعب  وكانت 

)حرة البقوم( نظرا للحرارة ال�سديدة 
اأ�سجار ظل وخلطورتها  وع��دم وج��ود 
كمنطقة مليئة بالذئاب، حيث وجدنا 
ال��ك��ث��ري م��ن��ه��ا م��ع��ل��ق��ا يف الأ����س���ج���ار، 
)اأ���س��ح��اب  مهاجمة  على  تعمل  فهي 
احل����الل( امل��وج��ودي��ن ب��ك��رة يف تلك 
املنطقة واملناطق املجاورة لها، كما مل 
اجل��وال  الهاتف  �سبكات  تغطية  تكن 
جيدة يف جميع املناطق التي نزلنا بها، 
عن  ليومني  اأحيانا  ننقطع  كنا  حيث 

الإر�سال والتوا�سل مع النا�ص«.

رحلة لزيادة الترابط
وتابع معجب »اإن اأجمل ما يف الرحلة، 
الرفقة اجلميلة وزيادة الرتابط فيما 
التاأمل  ال��ف��رق، وحل��ظ��ات  ب��ني عا�سر 
خ�����الل ال��ت��ن��ق��ل ع���ل���ى ظ���ه���ور الإب������ل، 
نختلي  ل�����س��اع��ات  ال�سمت  ي��ع��م  ح��ي��ث 
ينقلب  ب��اأن��ف�����س��ن��ا، ويف حل��ظ��ات  ف��ي��ه��ا 
ال�سيالت  اإل��ى جو �ساخب من  احل��ال 
كان  ال��ت��ي  تلك  خ�سو�سا  والق�سائد 
يرددها �ساعرنا الرحال مهدي ل�سلوم، 

فقد جادت قريحته عدة مرات باأبيات 
قام مبجاراته عليها عدد من ال�سعراء 
م���ن خم��ت��ل��ف امل�����دن وال���ب���ل���دات ال��ت��ي 

مررنا بها«.

الرحلة الثانية
واأب������ان امل��ر���س��د ال�����س��ي��اح��ي اأن ق��اف��ل��ة 
الرقم  ذات  ال��رح��ل��ة  �ستطلق  »و���س��ل« 
امل��ق��ب��ل،  ال���ع���ام  ل�����س��وق ع��ك��اظ يف   )2(
منطقة  من  م�ستمرة  م�ساركة  لتكون 

ع�سري يف ال�سوق باإذن اهلل.
واأ�ساف »كما تولدت اأفكار اأخرى 
خ��الل مو�سم  اهلل  ب��اإذن  النور  �سرتى 
ع�سري ال�سياحي باإطالق رحالت على 
للراغبني  املنطقة  داخ��ل  الإب��ل  ظهور 

يف خو�ص جتربة جديدة ومبتكرة«.
وخ����ت����م »اأدع���������و ج���م���ي���ع الأخ�������وة 
امل��ح��ب��ني ل���الإب���ل يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
دول قوافل  تفعيل  للم�ساركة معنا يف 
اأن  اأمتنى  اإلى �سوق عكاظ، كما  الإب��ل 
ال�سوق  اإل��ى  ت�سل  قوافل  اإط��الق  يتم 

�سنويا من جميع مناطق اململكة«.

رأي السياحة
ب�������دوره، اأو�����س����ح امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والآث�����ار  ل��ل�����س��ي��اح��ة  ال��ع��ام��ة  للهيئة 
مبنطقة ع�سري، الأمني العام ملجل�ص 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة، ع���ب���داهلل بن 
مطاعن، اأن القافلة �سمت جمموعة 
من اأبناء منطقة ع�سري، كان هدفهم 
الرئي�سي من الرحلة، اإعادة التاريخ 
اإل��ى الأذه��ان من خالل اإحياء طرق 
ال���ت���ج���ارة ال��ع��رب��ي��ة ال���ق���دمي���ة، عرب 
ظهور  على  برية  برحالت  امل�ساركة 
الفعاليات  اإل��ى  بها  ي�سريون  الإب���ل، 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ن��ا���س��ب��ات ال���ك���ربى يف 
ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، لف��ت��ا اإل���ى 
اأن امل�����س��رف ع��ل��ى ال��ق��اف��ل��ة، امل��ر���س��د 
ال�سياحي خالد معجب، ميلك خربة 
���س��ي��اح��ي��ة وا���س��ع��ة ي��ج��ب ال���س��ت��ف��ادة 

منها.
م�ساركة  »اأن  مطاعن  واأ���س��اف 
الرحالة بهذه القافلة، جاءت تقديرا 
وما  تاريخيا،  عكاظ  �سوق  يعنيه  ملا 

ي�ست�سرفه م�ستقبال«

حرارة »حرة البقوم«.. والذئاب.. األصعب من بين 14 محطة
القافلة تقضي 12 يوما من أبها إلى الطائف للمشاركة في سوق عكاظ
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نشأ في عصر اتسمت فيه الحياة بالبساطة والتواضع وعمل أميرا ومحافظا لخميس مشيط لما يقارب نصف قرن.. إنه الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط. استضافته 
»آفاق« ففتح لها قلبه وألبوم ذكرياته مقارنا بين ماضي المنطقة وحاضرها، مسلطا الضوء على مجاالت منها: الحياة االقتصادية، والعالقات االجتماعية.

الشيخ بن مشيط: أقترح تأسيس
ناد لمتقاعدي عسير وجامعة بالخميس
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حوار: محمد إبراهيم

ق�شيت اأكرث من 40 عاما حمافظا 
ملحافظة خمي�س م�شيط. حدثنا 

عن هذه التجربة؟
ت��ع��ي��ن��ت اأم�����ريا خل��م��ي�����ص م�����س��ي��ط ع��ام 
1381ه� وبا�سرت مهام عملي يف الإمارة 
وكانت  ذات��ه،  العام  يف  ا�ستحدثت  التي 
الوظائف يف الإمارة تتكون يومئذ من 
اأخوياء،  وخم�سة  وكاتب  اأم��ري  وظيفة 
حتى  الوظيفية  امل�سميات  تكاثرت  ثم 

جتاوزت مئة.
وقد امتدت فرتة عملي ملا يقارب 
اأم�������ريا خل��م��ي�����ص  45 ع���ام���ا ق�����س��ي��ت��ه��ا 
ل��ه��ا،  وه��ي فرتة  ث��م حمافظا  م�سيط 
وهذا  املقايي�ص،  بكل  ناجحة  اأعتربها 
اإلى ما كان بيني  وبني  اإرجاعه  ميكن 
اأهايل املحافظة وجميع روؤ�ساء الإدارات 

احلكومية فيها من تعاون قوي.

وماذا حدث  بعد ذلك؟
ثم بعد ذلك مت افتتاح مركز لل�سرطة 
وامل��������رور، وت���ط���ور اأم�����ر امل��ح��ك��م��ة من 
م�����س��م��ى ق��ا���س��ي خ��م��ي�����ص م�����س��ي��ط اإل���ى 
م�سمى حمكمة عامة،  كما مت تاأ�سي�ص 
اإدارة  وبالتايل  وال��ربي��د،  ال��ربق  اإدارة 
اإدارة  تاأ�سي�ص  مت  ثم  لالت�سال،  عامة 
ل��ل��ج��وزات واأخ�����رى ل���الأح���وال امل��دن��ي��ة 
وال��ن��اد ال��ري��ا���س��ي )���س��م��ك(، وجمعية 
حتفيظ القراآن الكرمي، وكلية التقنية 
وهكذا  ال��ع��دل،  وكتابة  املهني،  واملعهد 
ت��ت��اب��ع��ت وح�����دات امل��ن��ظ��وم��ة الإداري������ة 

باملحافظة.
الع�سكرية  امل��دي��ن��ة  اف��ت��ت��اح  وع��ن��د 
وج���دن���ا جت���اوب���ا ك��ب��ريا م���ن م�����س��وؤويل 
املنطقة الع�سكرية منذ و�سول اجلي�ص 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة وه����و م���ا اأ����س���ه���م يف ت��ط��ور 
مدينة خمي�ص م�سيط حتى و�سلت اإلى 

ما هي عليه اليوم.

هل لك اأن متدنا بال�شورة 
القدمية خلمي�س م�شيط؟

كنت اأ�سكن يف بيت من الطني وهذا كان 
واأت��ذك��ر  الوقت،   ذل��ك  يف  النا�ص  ح��ال 
عبدالعزيز،  ب��ن  فهد  امللك  جاللة  اأن 
املنطقة عام 1383ه�  �سرف  رحمه اهلل، 
بزيارة، حيث تناول القهوة معنا يف بيت 

الطني. 
ب��خ��م��ي�����ص م�سيط  ي��وج��د  ك���ان ل 
يف ذل�����ك ال����وق����ت ����س���وى م���در����س���ت���ني، 
وك����ان ال��ن��ا���ص م��ت��ح��اب��ني م��ت��ع��اون��ني ل 
اإل  وم�سكالت  خ�سومات  بينهم  توجد 
الي�سري. اإذا �سجر بينهم نزاع ما، كانوا 
الأم���ري  اأو  ال��ق��ا���س��ي  ب��ح��ك��م   يقتنعون 
�سعيد بن عبدالعزيز م�سيط، اأو وجهاء 

القرية.
ح�����س��ب م���ا اأت�����ذك�����ره، مل ي��ك��ن يف 
خمي�ص م�سيط  يف تلك الأيام  �سيارات 
اأو  املنطقة،  اإم���ارة   متلكها  التي  �سوى 
ت��اأت��ي من  ال��ت��ي  ل��ل��ربي��د،  التابعة  تلك 
مكة املكرمة، اإ�سافة اإلى �سيارة ال�سيخ 
اأبو ملحة و�سيارة الأمري  عبد الوهاب 

�سعيد بن م�سيط.
وك��ان��ت امل��ح��روق��ات ي��وم��ئ��ذ ت��وزع 
يكن  اأن��ه مل  كما  اجل��ال��ون،  اأو  بالتنكة 
ن�ستخدم  ك��ن��ا  ح��ي��ث  ك���ه���رب���اء،  ي���وج���د 
الطعام  ونطبخ  والفواني�ص  الأت��ري��ك 
على احلطب. طبعا كان الن�ساء يتولني 

اإعداد الطعام.

اقت�شاديا.. كيف 
كانت حياة النا�س؟

على  الأول  امل���ق���ام  يف  ال��ن��ا���ص  اع��ت��م��د 
زراعة احلبوب وتربية الأغنام.  وكانت 
الأم����ط����ار ت��ه��ط��ل  يف ف�����س��ل ال�����س��ي��ف 

بغزارة م�ستمرة.

كيف ت�شف العالقات 
االجتماعية بني النا�س

يف وقتنا الراهن
مقارنة باملا�شي؟

كر النا�ص يف وقتنا الراهن واأ�سبحت 
جهدا  تتطلب  �سعبة  عليهم  ال�سيطرة 
م�ساعفا من البيت واملدر�سة والدولة.

اأوجد النمو الب�سري كثريا  ولقد 
من امل�سكالت بني النا�ص على خمتلف 
ي�ستوجب  طبيعي  اأم��ر  وهو  الأ�سعدة، 
مكانة  وتعزيز  �سارمة   ق��وان��ني  و�سع 
�سيوخ القبائل، لأن لهم يف راأيي  قدرة 
ك��ب��رية ع��ل��ى ح��ل ك��ث��ري م��ن اخل��الف��ات 
وج����م����ع ال���ك���ل���م���ة والأخ�����������ذ ع����ل����ى ي��د 

اخلارجني عن الطريق.

هل ترى اأن لالأ�شاليب الرتبوية 
التي يتبعها

االآباء دورا  يف التغري املجتمعي؟
ل �سك اأن للبيت دورا كبريا يف تر�سيخ 
اأ���س��ال��ي��ب ت��رب��وي��ة ح��ك��ي��م��ة واحل��ر���ص 
اح��رتام  اأ�ساليب  الأب��ن��اء  اإك�ساب  على  
وال�سغري،  ال��ك��ب��ري  واح����رتام  ال��ن��ظ��ام، 
للتعليم  اأن  كما  البلد،  اأنظمة  وات��ب��اع 
ومتميزا  ب���ارزا  دورا  واجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام 
املجتمع  ب��اأه��م��ي��ة  ال�����س��ب��اب  ت��ع��ري��ف  يف 
والبعد عن النعرات القبلية والتم�سك 

بالعادات امل�سرة باملجتمع.

اأبرز م�شكلة واجهتك 
اأثناء عملك ؟

ي�سمى  ح��ي  اخلمي�ص  م��دي��ن��ة  يف   كان 
بالع�سوائية  متميزا  وك���ان   ال�����س��ن��ادق 
م�����س��ت��ع�����س��ي��ا ع���ل���ى ال��ت��ن��ظ��ي��م وك���ان���ت 

م�سكالته توؤرقنا كثريا.
وق�����د ت���ن���اول���ه���ا ����س���اح���ب ال�����س��م��و 

كتابه  يف  الفي�سل  خالد  الأم��ري  امللكي 
)م�����س��اف��ة ال��ت��ن��م��ي��ة(، ل��ك��ن ب��ت�����س��اف��ر 
امل�سكلة   ه���ذه  ح��ل  ا�ستطعنا  اجل��ه��ود 

وكان يل جهد يف حلها.
ما تعليقك على ما  ت�شهده

ع�شري من تطورات؟
اأخ�����ذت م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، ك��غ��ريه��ا من 
امل�ساريع  من  ن�سيبها  اململكة،  مناطق 
التنموية، ومن اأبرز م�ساريعها: حتلية 
م���ي���اه ال���ب���ح���ر و���س��خ��ه��ا مل�����دن وق����رى 
امل��ن��ط��ق��ة، وك���ذل���ك ت���وف���ري اخل���دم���ات 

الأ�سا�سية. 
ال��ط��رق  مب�����س��اري��ع  يتعلق  وف��ي��م��ا 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة، ف��ه��ن��اك ط��ري��ق ال��ري��ا���ص 
املو�سل  وال��ط��ري��ق  م�سيط،  خمي�ص   -
وطريقا  والطائف،  والباحة  اأبها  بني 

ال�ساحل وجازان.
ومبا اأنني خم�سرم عا�سر اأزمانا 

الإ���س��ارة  اأود  فاإنني  متعاقبة،  خمتلفة 
اإل������ى ن��ع��م��ة الت���������س����الت وال���ك���ه���رب���اء 
وت����واف����ره����م����ا يف ك����ل م����ك����ان وزم�������ان، 
الر�سيدة  حلكومتنا  ث��م  هلل  والف�سل 
وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ���س��ي��دي خ���ادم احل��رم��ني 
الأم��ني  ع��ه��ده  ويل  و�سمو  ال�سريفني 
و���س��م��و ال��ن��ائ��ب ال���ث���اين و���س��م��و اأم���ري 

املنطقة حفظهم اهلل.

هل لنا اأن نطلع على جدولك 
اليومي بعد التقاعد؟

اأن�������ا ع�������س���و يف ج��م��ع��ي��ة امل��ت��ق��اع��دي��ن 
ب��امل��م��ل��ك��ة، وم��ق��ره��ا يف ال��ري��ا���ص ولها 
ون��ق��ل  امل���ت���ق���اع���دي���ن،  ق�����س��اي��ا  يف  دور 
اأن  املهم  وم��ن  غ��ريه��م،  اإل��ى  خرباتهم 
ي�سم  ن��اد  املنطقة  يف  للجمعية  ي��ك��ون 
امل���ت���ق���اع���دي���ن وي��ج��م��ع��ه��م يف ل���ق���اءات 
للتعارف فيما بينهم وبحث ق�ساياهم، 

ويهتم بال�ستفادة من خرباتهم.
وب���اخ���ت�������س���ار، اأق�������س���ي ي���وم���ي يف 
والإ�سهام يف جهود  والقراءة،  الط��الع 
ال���ب���ني وح����ل م�����س��ك��الت  اإ�����س����الح ذات 

املتخا�سمني يف املنطقة.

كيف ترى دور املراأة 
يف املجتمع ال�شعودي؟

ول  كانت،  ال�سعودي  املجتمع  يف  امل��راأة 
ك��ب��ري ج����دا، فهي  ب����دور  ت�����زال، تقوم  
الأخ��الق  فيهم  تغر�ص  للن�صء  املربية 
وال������ع������ادات احل���م���ي���دة وح�����ب ال���دي���ن 

والوطن.
فهي  اأك����رب،  دور  ل��ه��ا  ���س��ار  والآن 
واملمر�سة  والطبية  واملوظفة  املعلمة 
وال�����س��ح��ف��ي��ة وال��ب��اح��ث��ة وامل�����س��ت�����س��ارة 
اأن���ه���ا تلعب  يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت، ك��م��ا 
الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ه��م��ا يف  دورا 

والفكرية.

ما راأيك يف جامعة امللك خالد؟
تاأ�سي�ص جامعة امللك خالد كان م�سدر 
فرح واعتزاز لكافة اأبناء املنطقة، ولقد 
يف  وا�سحة  ب�سورة  اجلامعة  اأ�سهمت 
تطوير التعليم العايل يف املنطقة من 
العديد من  ت�سم  اإل��ى جامعة  كليتني 

الكليات والتخ�س�سات.
وناأمل من معايل مدير اجلامعة 
اإل����ى م��دي��ن��ة خ��م��ي�����ص م�سيط  ال��ن��ظ��ر 
وم���ا ت�����س��ه��ده م��ن من��و ���س��ك��اين ه��ائ��ل، 
ورفع طلب اإلى اجلهات املعنية باإن�ساء 
الكليات  وب��ن��اء  اخل��م��ي�����ص،  ج��ام��ع��ة يف 
ال����الزم����ة ع���ل���ى الأر���������ص امل��خ�����س�����س��ة 

للجامعة.

ر�شالتك لطالب 
وطالبات اجلامعة؟

اأخت�سرها  كلمتي للطالب والطالبات 
�سبحانه  اهلل  مب��خ��اف��ة  ال��ت��و���س��ي��ة  يف  
وت��ع��ال��ى وات���ب���اع ه����دي ال��ن��ب��ي حممد 

�سلى اهلل عليه و�سلم.
اإل��ى ال�ستفادة من كل  واأدع��وه��م 
م��ا ه��ي��اأت��ه ال��دول��ة ل��ه��م، فقد �سرفت 
التعليم  ع��ل��ى  اهلل،  وف��ق��ه��ا  احل��ك��وم��ة، 
ب�����س��ق��ي��ه ال���ع���ام واجل���ام���ع���ي امل���ل���ي���ارات، 
ووف����رت ك��ل م��ا ي��ل��زم جل��ع��ل ال�����س��روح 
ال���ع���ل���م���ي���ة ب���ي���ئ���ة �����س����احل����ة ل��ل��ت��ف��وق 
املعلمني  العلمي،  ووف��رت  والتح�سيل 
باأعلى  الداخل واخل��ارج  واملعلمات من 
امل�ستويات ليتزود اأبناء الوطن باملعرفة 

وليكونوا لبنة �ساحلة يف بنائه.
ال���س��ت��ف��ادة  عليهم  ي��ج��ب  ل��ذل��ك 
امل��ث��ل��ى م��ن ك��ل ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة، كما 
املجتمع  ب��ق��ي��م  ب��ال��ت��م�����س��ك  اأن�����س��ح��ه��م 
ال���������س����ع����ودي، وال����ب����ع����د ع�����ن م���واط���ن 
اأع��داء  اإل��ى  اللتفات  وع��دم  ال�سبهات، 
ال��وط��ن وم��ا يحيكونه م��ن م��وؤام��رات 

�سد هذا البلد الأمني. 

عملت محافظا 
للخميس 45 عاما 

وذاكرتي مليئة 
بذكريات الماضي

النمو السكاني 
يستوجب قوانين 

صارمة وتعزيزا 
لمكانة شيوخ 

القبائل



املنامة،  البحرينية  العا�سمة  يف  اختتم 
ال���ث���الث���اء امل���ا����س���ي، امل��ل��ت��ق��ى الإع���الم���ي 
هيئة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذى  الأول  اخل��ل��ي��ج��ي 

�سوؤون الإعالم، وا�ستمر يومني.
الإع��الم  و�سائل  اإدارة  مدير  وق��ال 
اللجنة  رئ��ي�����ص  الإع�����الم  ����س���وؤون  بهيئة 
اإن  حم��م��د،   ي��و���س��ف  للملتقى،  املنظمة 
احلفاظ على الأمن القومي واحليلولة 
دون اإ����س���اءة ا���س��ت��غ��الل و���س��ائ��ل الإع����الم 
الكراهية  على  التحري�ص  يف  والت�سال 
وال��ع��ن��ف والإره������اب، كانت  ال��ت��ط��رف  اأو 
�سارك  ال���ذي  امللتقى   اهتمامات  رك��ي��زة 

فيه 150 اإعالميا خليجيا. 
واأ������س�����ار ي���و����س���ف حم���م���د اإل������ى اأن 
اإق���ام���ة م��ث��ل ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى يف ال��ب��ح��ري��ن 
الإع��الم بدول  ياأتي تنفيذا لقرار وزراء 
العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ص 
وتفعيال ل�سرتاتيجية العمل الإعالمي 
امل�����س��رتك ح��ت��ى ع����ام 2020،  اخل��ل��ي��ج��ي 
وت���زام���ن���ا م���ع اخ��ت��ي��ار امل��ن��ام��ة ع��ا���س��م��ة 

لالإعالم العربي.
الإع�����الم  �����س����وؤون  اأن ه��ي��ئ��ة  واأك������د 
الإعالمي  العمل  م�سرية  بدعم  ملتزمة 
انطالقا  امل�����س��رتك،  وال��ع��رب��ي  اخلليجي 
من مبداأ الأمن اجلماعي واأهمية تبادل 
اخل������ربات وامل���ع���ل���وم���ات، وال�����س��ع��ي نحو 
التكامل يف املجال الإعالمي اخلليجي. 

ا�ستعر�ست  الأول��ى  اجلل�سة  وكانت 
ب��ني احل��ق يف  الإع���الم  »و�سائل  مو�سوع 
مم��ار���س��ة امل��ه��ن��ة وح���دوده���ا يف الل��ت��زام 
وذل��ك  ال��ق��وم��ي«،  الأم���ن  باحلفاظ على 
خا�سقجى  جمال  الإعالميني  مب�ساركة 
م���ن ال�����س��ع��ودي��ة، واأن������ور ع��ب��د ال��رح��م��ن 
م��ن ال��ب��ح��ري��ن، وحم��م��د احل���م���ادى من 
الإم������ارات واأح���م���د ال��ف��ه��د م��ن ال��ك��وي��ت، 
وعو�ص باقوير من ُعمان. واأدار اجلل�سة 

الدكتور اأحمد عبد امللك من قطر.

و���س��ل��ط��ت اجل��ل�����س��ة 
و�سائل  ح��ق  على  ال�سوء 

مبختلف  املوؤ�س�سية  الإعالم 
اأ���س��ك��ال��ه��ا امل�����س��م��وع��ة وامل��رئ��ي��ة 
وامل����ط����ب����وع����ة والإل����ك����رتون����ي����ة 
مب���م���ار����س���ة ح���ق���ه���ا يف ع��م��ل��ي��ة 
ت���غ���ط���ي���ة الأح�������������داث امل��ح��ل��ي��ة 
وال����دول����ي����ة وال����ق����ي����ام ب���دوره���ا 
ال��ط��ب��ي��ع��ي يف اإي�����س��ال الأخ���ب���ار 
واإلى  اجلمهور،  اإلى  واملعلومات 
ال����ذه����اب يف  اأي م����دى مي��ك��ن��ه��ا 
ال�سحفي  احل���ق  ه���ذا  مم��ار���س��ة 
الأمر  يتعلق  والإعالمي عندما 
اأو خارجي مي�ص  بتهديد داخلي 

الأمن القومي. 
واأل����ق����ت اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة 
ال�������س���وء ع���ل���ى حم�����ور »و����س���ائ���ل 
حرية  بني  الجتماعي  التوا�سل 
على  واحل��ف��اظ  والتعبري  ال���راأي 
الأم��������ن ال����ق����وم����ي«، مب�����س��ارك��ة 
الإع���الم���ي���ني ال���دك���ت���ور ���س��اج��د 
والعقيد  ال��ك��وي��ت،  م��ن  العبدلى 
البحرين،  دي��ن��ه م��ن  ب��ن  حم��م��د 
وجابر احلرمى من قطر، و�سالح 
واأدارتها  ال�سعودية،  من  ال�سحى 
من  العجمانى  م��رية  الإعالمية 
املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
امل�����س��ارك��ون دور و���س��ائ��ل  ون��اق�����ص 
ن�سر  يف  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
وتبادل الأخبار واملعلومات، كجزء 
وما  والتعبري،  ال����راأي  ح��ري��ة  م��ن 
ميكن اأن متثله من اأدوات ات�سال، 
يف  الطبيعية  وظيفتها  عن  تخرج 
مم��ار���س��ة ه���ذا احل����ق، ل��ت��ت�����س��ارب 
ا�ستخداماتها مع م�ساألة احلفاظ 

على الأمن القومي. 
وت���ن���اول���ت اجل��ل�����س��ة ال��ث��ال��ث��ة 

بالر�سد والتحليل وعر�ص املوؤ�سرات والإح�ساءات 
»امل���ح���ت���وى الإل������ك������رتوين يف و����س���ائ���ل ال��ت��وا���س��ل 
الج��ت��م��اع��ي« مب�����س��ارك��ة الإع��الم��ي��ني ع��ل��ى �سبكار 
وحممد العرب من البحرين، وجا�سم ال�سلمان من 
قطر، و�سلمان احلجرى من عمان، وهند الناه�ص 
من الكويت، واأدارتها الدكتورة ميثاء الهاملى من 
الإلكرتوين  املحتوى  اجلل�سة  وناق�ست  الإم���ارات. 
اخلليجي وما يطرح يف هذا الف�ساء من مو�سوعات 
ومعلومات، وكيفية ا�ستغالل املحتوى الإلكرتوين 
يف ن�سر الأخبار واملو�سوعات التي تربز الإجنازات 

وتعزز القيم. 
اأم������ا اجل��ل�����س��ة ال���راب���ع���ة والأخ����������رية، ف���ق���د مت 
الإعالمية  )الت�سريعات  م�ساألة  ملناق�سة  تخ�سي�سها 
واحل��ف��اظ على  والتعبري  ال���راأي  ح��ري��ة  ب��ني �سمان 
الأم����ن ال��ق��وم��ي«، مب�����س��ارك��ة وزراء الإع�����الم ب��دول 
جمل�ص التعاون، واأدارها الأمني العام لهيئة امللتقى 

الإعالمي العربي بدولة الكويت ما�سي اخلمي�ص.

»اإلعالم التطوعي«
يطالب بإيجاد
هيئة مرجعية

طالب عدد من ال�سباب وال�سابات يف »ملتقى الإعالم التطوعي الأول«، باإن�ساء 
يف  التطوع  تطوير  يف  وت�سهم  لهم  مرجع  تكون  للمتطوعني  م�ستقلة  هيئة 
اململكة، موؤكدين اأن العمل التطوعي يحتاج اإلى �سن ت�سريعات تنظيميه توؤدي 

اإلى عمل موؤ�س�سي بعيدا عن الع�سوائية اأو العمل املوقت.
الأطفال  اإدارة جمعية  رئي�ص جمل�ص  نائب  ال�سورى  وقال ع�سو جمل�ص 
املعوقني عبدالرحمن ال�سويلم »اإن نظام العمل التطوعي الذي �سي�سدر قريبا 
�سيكون نقلة مميزة يف تطوير وتنمية العمل التطوعي يف اململكة، مو�سحا اأنه 
�سيحدد عقوبات للمتجاوزين واملخالفني لالأعمال التطوعية، موؤكدا اأن النظام 

�سيهتم بالتحفيز ويربز عطاءات اأفراد املجتمع.
الإعالميني  من  جمموعة  اأ�س�سه  ال��ذي  التطوعي  الإع���الم  فريق  وك��ان 
املعوقني،  الأطفال  جمعية  مع  بالتعاون  اأعماله  باكورة  اأطلق  قد  ال�سعوديني 
ال�سباب  من  كثيفا  ح�سورا  �سهد  ال��ذي  التطوعي«،  الإع���الم  »ملتقى  باإقامة 
الفريق  تكوين  فكرة  اأن  املقبل،  ه��اين  الفريق  رئي�ص  اأو���س��ح  حيث  وال�سابات، 
اجلانب  يف  كبري  نق�ص  وج���ود  لحظنا  اأن  بعد  »ج���اءت  التطوعي  الإع��الم��ي 
الإعالمي لدى اجلمعيات اخلريية والتطوعية واأن كثريا منها يفتقر لأب�سط 
خدمات  تقدمي  الفريق  ه��دف  اأن  اإل��ى  م�سريا  الإع���الم«،  مع  التوا�سل  اأدوات 

ات�سالية واإعالمية للجمعيات اخلريية يف اململكة.
والتن�سيق  والتمكني  التحفيز  يف  يكمن  الرئي�ص  الفريق  دور  اأن  وب��ني 
اإ�سافة اإلى تقدمي اخلدمات مثل ال�ست�سارات الإعالمية للجمعيات اخلريية 

واإقامة الدورات وامللتقيات والتوعية والن�سر.
بدوره اأ�سار الكاتب جنيب الزامل اإلى اأن ال�سحافة التطوعية هي الأكر 
تاأثرًيا، م�سددا على اأهمية تكري�ص الإعالم بكل تخ�س�ساته على جوانب العمل 
التطوعي، �ساردا بع�ص النماذج الرائدة يف جمال الأعمال التطوعية التي قام 

بها �سباب �سعوديون.
تر�سيخ معنى  اأه��م��ي��ة  على  العجمة  ت��رك��ي  الإع��الم��ي  ���س��دد  ال�����س��ي��اق،  يف 
اأوق��ات  املختلفة عرب تخ�سي�ص جزء من  الإع��الم  و�سائل  التطوعي يف  العمل 
اتخاذ »خطوة جادة« نحو  اإلى  الإعالميني خلدمة اجلمعيات اخلريية، داعيا 
العمل التطوعي والدخول يف ع�سوية اجلمعيات اخلريية واأل يقت�سر الدعم 

املادي فقط على العمل كذلك.
اإلى ذلك، ذكر املدير التنفيذي ملركز وارف لتنمية ال�سباب همام اجلريد 
تقدم  ب�سكل كبري يف  اأ�سهم  ويوتيوب وغريهما«  »كتويرت  الإع��الم اجلديد  اأن 
»الإع��الم اجلديد  واأ�ساف  اأعمال تطوعية »كبرية«.  التطوعي وتقدمي  العمل 
جعلنا نعي�ص كاأ�سرة واحدة وفتحت اآفاق رائعة للراغبني من ال�سباب وال�سابات 

يف امل�ساركة بالأعمال التطوعية مبا يتنا�سب مع قدراتهم«.
تطوعية  �سخ�سية  ب�سفته  املالكي  فايز  ال�سعودي  املمثل  امللتقى  وك��رم   
مم��ي��زة، وي��اأت��ي ذل���ك اإمي��ان��ا م��ن ال��ف��ري��ق ب��الإ���س��ه��ام��ات اخل��ريي��ة للمالكي يف 

جمتمعه، كما اأطلق عدد من احل�سور مبادرات تطوعية.

األمن القومي
يتصدر محاور 

الملتقى اإلعالمي 
الخليجي األول

اأرج������ع الإع����الم����ي ع���ب���داهلل امل��دي��ف��ر، 
ان���دف���اع ال��ن��ا���ص اإل����ى و���س��ائ��ل الإع����الم 
اجلديد و�سبكات التوا�سل الجتماعي، 
�إلللللى �لإحلللبلللاط مللن خمللرجللات و�للضللائللل 
لتفريغ  وحاجتهم  التقليدية،  الإع��الم 
ت��راك��م��ات ق���دمي���ة، ���س��ن��ع��ت اأزم�����ة ثقة 

بينها وبني النا�ص.
وق�����ال امل���دي���ف���ر، خ����الل ح��دي��ث��ه يف 
املفتوحة  ال�سنوية  الإع��الم��ي��ة  الأم�سية 
مقرها،  يف  الأح�ساء  غرفة  نظمتها  التي 
حت��ت ع��ن��وان »ت��اأث��ري الإع����الم ع��ل��ى فكر 
األ  »اإن الإع��الم ينبغي  وثقافة املجتمع«، 
مي��ار���ص الأ���س��ت��اذي��ة على اجل��م��ه��ور، واأل 
اإلى  اأداة للت�سليل والكذب، م�سريا  يكون 
�أن �لإعام منوط به �أن يكت�ضف �حلقيقة 

ل اأن يخرتعها«.

دور  يف�سد  م��ا  اأك���ر  »اإن  واأ����س���اف 
امل��ال  املجتمع، هما  الإع���الم يف  ور���س��ال��ة 
من  طويلة  معركته  ف��اإن  لذا  وال�سلطة، 

اأجل اأن يكون حرا وم�ستقال ونزيها«.
»ال�سلطة  مي��ث��ل  الإع�����الم   « وت��اب��ع 
الإعالم  و�سائل  فاإن  اليوم  اأما  الرابعة«، 
الجتماعي  التوا�سل  و�سبكات  اجلديد 
اأ���س��ب��ح��ت »ال�����س��ل��ط��ة اخل��ام�����س��ة«، ال��ت��ي 
ك��ام��ال  رق��اب��ي��ا  دورا  مت���ار����ص  اأن  ي��ج��ب 
حتاكمها  واأن  ال��راب��ع��ة«،  »ال�سلطة  على 
اأن  مو�سحا  واملهنية«،  امل�سداقية  على 
الإع���الم���ي ال��ن��اج��ح ه��و م��ن ي��ن��ظ��ر اإل��ى 
ويكون  وق�ساياهم  وح��اج��ات��ه��م  ال��ن��ا���ص 

رقيبا �سادقا على نف�سه.
الإع�����الم  اأن  ع��ل��ى  امل���دي���ف���ر  و����س���دد 
ودوره��ا  بر�سالتها  تقوم  اأن  ينبغي  �سلطة 

كما يجب، واأن تكون عني املجتمع، مبينا 
كما  دوره  ي�����وؤدي  ل  ح��ال��ي��ا  الإع������الم  اأن 
الإعالميني ل ي�سعون  واأن بع�ص  ينبغي، 
للنا�ص  وتقدميها  احلقيقة  اكت�ساف  اإل��ى 
ب��ت��ج��رد وح���ي���اد وم��و���س��وع��ي��ة، »ب����ل رمب��ا 
ل  منهم،  كثريا  ف��اإن  لذلك  يخرتعونها، 

يعون دورهم وواجبهم املهني احلقيقي«.
ودع��ا اإل��ى �سرورة اإع��ادة ق��راءة دور 
وم�ستقال  ح��را  ليكون  الإع���الم  ور�سالة 
يف  ك���ام���ال  دوره  ي�������وؤدي  واأن  ون���زي���ه���ا، 
وعينا  للنا�ص  �سوتا  يكون  واأن  الرقابة، 
الإعالم  اأن معادلة  اإلى  للجمهور، لفتا 
ب�����س��ي��ط��ة يف ج���وه���ره���ا ل��ك��ون��ه��ا جت��م��ع 
ب��ني اأم���ري���ن ف��ق��ط، ه��م��ا: واق����ع ال��ن��ا���ص 
الأمرين  بني  يحدث  وما  وطموحاتهم، 

من حركة وحراك.  

أكد أنه حان وقت شبكات التواصل لممارسة دور السلطة الرابعة
المديفر: على اإلعالم

أن يكتشف الحقيقة ال أن يخترعها
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ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

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

قدمت الإدارة العامة لتقنية املعلومات 
خ����دم����ة ج�����دي�����دة جل���م���ي���ع م��ن�����س��وب��ي 
»�سريتي«  برنامج  يف  تتمثل  اجلامعة 
اأح��دث  با�ستخدام  �سامل،  م��وق��ع   على 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���ي���ة ومب����ي����زات ع��ال��ي��ة 

اجلودة وبدعم لعدة لغات.
لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وبح�سب 
امل���ع���ل���وم���ات ف������اإن ال���ربن���ام���ج ي��ح��ت��وي 
ع���ل���ى دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ت�����س��اع��د يف خ��دم��ة 
ي�سر،  ب��ك��ل  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي  ج��م��ي��ع 
بذل  فيها  مت  ج��دا  دقيقة  وخ�سائ�ص 
اأق�����س��ى ج��ه��د  ليظهر ع��ل��ى اأف�����س��ل ما 

يرغب فيه امل�ستخدم.
بيانات  مبتابعة  الربنامج  ويقوم   
كان  اإذا  م��ا  على  وال��ت��ع��رف  امل�ستخدم  
ليتم  م��وظ��ف  اأو  ت��دري�����ص  هيئة  ع�سو 
�سبيل  له، فعلى  املنا�سبة  ال�سفحة  فتح 
باأع�ساء هيئة  ال�سفحة اخلا�سة  املثال 
التدري�ص حتتوي على نوافذ ل تعر�ص 

على �سفحات املوظفني.
امل�ستخدم  باإمكان  الن  اأ�سبح  كما 
اإدخ����������ال ����س���ريت���ه ال����ذات����ي����ة ب�����س��الل��ة 
وال���ت���ع���دي���ل ع��ل��ي��ه��ا وع���ل���ى م��ع��ل��وم��ات��ه 
خالل  م��ن  معامالته  جميع  ومتابعة 

�سفحة واحدة.

أطلقتها اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

»سيرتي«.. خدمة جديدة 
بميزات ذكية 

وت�������س���ت���م���ل ال�������س���ف���ح���ة اخل���ا����س���ة 
ب��اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����ص ع��ل��ى ن��اف��ذة 
»ال���ت���دري�������ص« ح��ي��ث ت��ع��ر���ص امل���ق���ررات 
ال��ت��ي ي��ت��ول��ى ت��دري�����س��ه��ا ع�����س��و الهيئة 
التدري�سية، اإ�سافة اإلى نافذة »اإ�سراف« 

لعر�ص املهمات اخلا�سة به.
املوقع  على  املوجودة  امليزات  ومن 
وتذكري  الذاتية،  ال�سرية  اكتمال  ن�سبة 
منه  املطلوب  امل���واد  بنوعية  امل�ستخدم 

اإدخالها لإكمال �سريته الذاتية .
امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة  وت���ق���ول 
ديناميكية  م��ي��زة  ع��ل��ى  امل��وق��ع  »ي�سمل 
مت��ك��ن م���ن م��ع��رف��ة ال�����س��خ�����ص ال���ذي 
ال����دورات  وم���ا  م��ع��ي��ن��ة،  دورات  تنق�سه 
له للرتقية، و�ستظهر �سفحة  املنا�سبة 
فيها،  اإجن���ازه  مت  ما  بح�سب  امل�ستخدم 
اإذا ك����ان م��وظ��ف  امل���ث���ال  ���س��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى 
اأي  خ���ان���ة اجل����وائ����ز  ي��ك��ت��ب يف  م����ا مل 
ل��ن تظهر  ه���ذه احل��ال��ة  ف��ف��ي  معلومة 
النافذة للراغب يف الط��الع على  هذه 
�سفحته«. واأ�سبح باإمكان امل�ستخدمني 
حاليا دخول املوقع والإ�سافة واحلفظ 
ع��ن��د  ال����ت����ع����دي����الت  ت���ظ���ه���ر  اأن  ع���ل���ى 
و���س��ول الإ���س��اف��ات اإل��ى رق��م معني من 
جميع  بعدها  و�سي�ساف  امل�ستخدمني، 

امل��وظ��ف��ني واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
لإ�سافة  ل��الإدارة  الرجوع  دون  مبا�سرة 

ا�سم م�ستخدم.

برنامج »سيرتي«
ملوقع  الرئي�سية  ال�سفحة  خ��الل  م��ن 
با�سم  ال���دخ���ول  ت�سجيل  وب��ع��د  ���س��ام��ل 
امل�������س���ت���خ���دم وك���ل���م���ة ال�������س���ر اخل���ا����س���ة 
الرئي�سية  القائمة  اإلى  تنتقل  بال�سبكة 
نوافذ  ع��دة  وال��ت��ي حت��وي  �سامل  ملوقع 
املا�سي   قبل  ما  العدد  يف  �سرحها  �سبق 
ال��ت��ي مت  ب��الإ���س��اف��ة للنافذة اجل��دي��دة 
اإ�سافتها مب�سمى »�سريتي« لتنتقل اإلى 
ال�سفحة الداخلية، وفيها جتد ما يلي:

المعلومات الشخصية
ال�سخ�سية  بياناتك  تعدل  خاللها  من 
وت�����س��ي��ف م�����امل ي�����س��ب��ق ل����ك اإدراج�������ه 
كال�سورة ال�سخ�سية و�سندوق الربيد، 
بالإ�سافة ملوقعك على �سبكات التوا�سل 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��دي��د م��ن اخل��ي��ارات 

املتاحة.

السيرة الذاتية
وي���������س����اف ف���ي���ه���ا امل������وؤه������ل ال���ع���ل���م���ي 

 رسالة

بداية  يف  العاملية  ال�سبكة  على  الإلكرتونية  امل��واق��ع  اإط���الق  ث��ورة  ب���داأت 
يعد  اأو جلهة معينة  ل�سخ�ص  اإلكرتوين  اإطالق موقع  الت�سعينات، وكان 
مبنزلة التحدي. ومع التو�سع الكبري وتزايد عدد ال�سفحات امل�سافة اإلى 
العثور  كيفية  اإلى  ال�سبكة  على  اإن�ساء موقع  التحدي من  انتقل  ال�سبكة 

على املوقع اأو اإر�ساد امل�ستخدمني لكيفية الو�سول اإليه.
ومن هذا املبداأ ن�ساأت فكرة اإيجاد حمركات بحث خا�سة على الويب، 
اأن حمرك البحث مبنزلة دليل للو�سول ملواقع الويب مثل  على اعتبار 

دليل الهاتف متاما.
اإلى موقع معني، كان على مدير املوقع  اإمكانية الو�سول  ول�سمان 
اإ�سافته اإلى قاعدة بيانات الدليل، ومع التطور ال�سريع وانت�سار الأبحاث 
بالعمل  البحث  حم��رك��ات  ب���داأت  العنكبوتية  ال�سبكة  تطوير  جم��ال  يف 
البحث  ب��داأت حمركات  للمتغريات احلتمية، حيث  مغاير مواكب  ب�سكل 
ال�سبكة  يف   crawl )ت��زح��ف(  تتنتقل  التي  امل�سح  ب��رام��ج  على  بالعتماد 
اآليا للو�سول الى اأكرب عدد من ال�سفحات، وذلك ملجاراة  لتعمل م�سحا 
اإلى  اأدى  ال��ذي  العنكبوتية  ال�سبكة  على  املنت�سرة  ال�سفحات  عدد  تزايد 

ت�سخم يف كم املعلومات التي جتمعها حمركات البحث. 
كثرية  البحث  حم��رك  من  اإعادتها  يتم  التي  النتائج  كانت  وبينما 
وغري دقيقة، فقد اعتمد التقنيون على تركيز اأبحاثهم يف جمال ت�سريع 

عملية البحث و زيادة دقته. 
اإل��ى تغيري يف  اأدت  التي  املرتاكمة  الدرا�سات  اأب��رز خمرجات  فكانت 
عمليه البحث: حمرك البحث ال�سهري »جوجل« الذي يعتمد البحث على 
اأكر من عامل منها على �سبيل املثال عدد تكرر كلمة معينه يف الن�ص اأو 

عدد الروابط التي توؤدي الى ال�سفحة اأو اخلارجة من ال�سفحة.
البحث  ال��ذي �ساحب حم��رك��ات  امل�ستخدمني  اأع���داد  ازدي���اد   و م��ع 
ي�ساف  واأ�سبح  العنكبوتية  ال�سبكة  ا�ستخدام  اأع���داد  ت�ساعفت  امل��ط��ورة 
دقة  اأب��رزه��ا:  م��ن  اأخ���رى  حت��دي��ات  وب���رزت  ال�سفحات،  اآلف  يوميا  لها 
ا�ستخال�ص املعرفة من �سفحات النرتنت وكيفية ال�ستفادة منها، ولي�ص 
ي�سعى  حيث  الآلت،  قبل  من  بل  فقط  الب�سر  قبل  من  منها  ال�ستفادة 
العلماء حاليا اإلى تطوير قدرات الآلة لت�سبح قادرة على التعلم من تلقاء 
الآلت هي  فيه  تكون  زمن  ياأتي  وقد  تدخل طرف خارجي،  دون  نف�سها 

امل�سيطرة على جميع مفا�سل احلياة.

محركات البحث

د. عبدالمحسن القرني
وكيل امل�سرف العام

على الإدارة العامة لتقنية املعلومات
algarni@kku.edu.sa

إسألنا
لماذا ال يتم إضافة سيرة ذاتية للموظفين

أسوة بأعضاء هيئة التدريس؟
مت النتهاء من عمل �سرية ذاتية لكل من�سوبي

اجلامعة موظفني واأع�ساء هيئة تدري�ص وميكن
الدخول عليها من خالل موقع �سامل.

محتوى الصفحات الداخلية لإلدارات والكليات
غير جيد وال يوازي المحتوى الموجود

على الصفحة الرئيسية.. ما السبب؟
اإن من�سقي اجلهات املعنية هم امل�سوؤولون املبا�سرون

عن جودة املحتوى الداخلي ملواقعهم.

يسر اإلدارة العامة لتقنية المعلومات تلقي المزيد
من رسائلكم واإلجابة عليها من خالل البريد اإللكتروني:

aafaq6@kku.edu.sa

والتخ�س�ص الدقيق والتدرج الوظيفي 
وال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل��ا���س��ة بك 
بال�سرية  كامل  ملف  اإرف��اق  وت�ستطيع 

الذاتية.

المنشورات
امل��ن�����س��ورات  اإدراج  خ��الل��ه��ا  وت�����س��ط��ي��ع 
اخلا�سة بك �سواء كانت ر�سائل بحثية 
اأم كتبا اأم موؤمترات اأم جمالت علمية 
بالإ�سافة اإلى م�ساحات متاحة لكتابة 
ونبذة  عنها وعن  للمن�سورات  رواب��ط 

مراجعها.

الجوائز
التي  اجلوائز  النافذة  هذه  يف  ي�ساف 
ومنا�سبتها  امل�����س��ت��خ��دم  عليها  ح�سل 
بها،  تتعلق  تفا�سيل  م��ن  ذل��ك  وغ��ري 
واأي�����س��ا ه��ن��اك اإم��ك��ان��ي��ة اإ���س��اف��ة راب��ط 

مبا�سر للجائزة.

أبحاث ومشاريع
ي�����س��ي��ف امل�����س��ت��خ��دم يف ه����ذه ال��ن��اف��ذة 
البحوث وامل�ساريع التي قدمها وجميع 
اإليه  العودة  ميكن  كمرجع  تفا�سيلها 

عند احلاجة.
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تقنية

ريتويت

للتطوير  وكيلها  ل�سان  على  والتعليم  الرتبية  ل���وزارة  ت�سريح  يف  ج��اء 
ال����وزارة ت�ستعد لإط���الق م�سروع  اأن  ال��روم��ي  ن��اي��ف  ال��دك��ت��ور  واجل����ودة 
م��زودة  اإلكرتونية  اإل��ى  الورقية  الكتب  يحول  ال��ذي  الرقمي«  »املحتوى 

بتقنيات ت�سم مقاطع فيديو وعرو�ص مرئية. 
كانوا  الكتب  من  اأطنانا  اأخ��ريا  �سيودعون  طالبنا  اأن  ذل��ك  ويعني 
يحملونها ل�سنوات م�ست لأن الوزارة حددت ال�سهر املقبل موعدا لإطالق 

امل�سروع.
 من هنا يحق لنا اأن نت�ساءل: هل اأ�سبحت مدار�سنا منوذجية؟ وهل 
وجمهزة  ط��راز  اأع��ل��ى  وف��ق  م�سممة  حكومية  مبان  يف  م�ستقر  جميعها 

بجميع ما يلزم املدر�ص قبل الطالب من و�سائل تعليمية متطورة؟
املدر�سية  امل��ب��اين  م��ن  بها  ب��اأ���ص  ل  اأن جمموعة  ال����وزارة  ن�سيت  ه��ل 
م�ستاأجرة وت�سم اأعدادا كبرية من الطالب يف الف�سل الواحد؟ وكيف اإذا 
علمنا اأنه يف بع�ص الهجر توجد مدار�ص من طني حتى الآن، واأخرى ل 

يوجد بها جهاز حا�سب واحد فقط  ناهيك عن معمل كامل!
ملاذا ل ناأخذ الأمور ب�سيء من الرتوي وعلى مبداأ »خطوة خطوة« 

لن�سل اإلى النجاح املن�سود؟
األي�ص الأحرى بوزارة الرتبية والتعليم اأن جتد حلول جذرية لعديد 
ملاذا ل تكون جميع  البدء مب�سروع جديد؟  امل�سكالت املرتاكمة قبل  من 
لنكون  اجل���ودة،  عالية  تعليم  بو�سائل  مهياأة  واح��د  ط��راز  وف��ق  مدار�سنا 

حينئذ اأمام خيار وحيد هو املحتوى الرقمي؟
 امل�سكلة الكربى اأن م�سروعا �سابقا كالتعليم املطور مل يطبق حتى 
الآن يف جميع املدار�ص بل اقت�سر تطبيقه على بع�ص املدار�ص املختارة يف 
مناطق حمددة، وال�سبب يعود جلملة من امل�سكالت املرتاكمة يف مدار�ص 

اأخرى خ�سو�سا تلك التي توجد يف القرى واملناطق النائية.
)املحتوى  امل�سروع  القائمون على هذا  يعي  اأن  قلبي  اأمتنى من كل 

الرقمي( اأهمية تطبيقه بال�سكل ال�سحيح ل�سمان النجاح.
فثماره �ستنتج جيال قادرا باإذن اهلل على النهو�ص مب�ستقبل البالد.. 

هذا اإذا اتبعوا نهجا مدرو�سا بعناية للتخطيط والتنفيذ.

المحتوى الرقمي.. ولكن!

حسن أحمد العواجي

 Steam Machines عن جهاز خم�س�ص لالألعاب املنزلية يدعى Valve اأعلنت �سركة
التجريبية  الن�سخة  اأن تطرح  املقبل،  على  العام  �سيكون متوافرا بدء من  اأنه  واأك��دت 
 300 بواقع  جمانية  �ستكون  التجريبية  الن�سخة  اإن  ال�سركة  وقالت  ال�سنة.  ه��ذه  منه 
جهاز  �ستوزع على اأ�سخا�ص حتددهم ال�سركة من خالل الت�سجيل بح�ساب �سخ�سي يف 

.Steam برنامج
وبح�سب ال�سركة، �سيتمكن اجلهاز من ت�سغيل األعاب احلا�سبات،  اإ�سافة لتزويده 

بنظام SteamOS  وكل ن�سخة اختبارية من هذا اجلهاز �ستت�سمن 3000 لعبة. 
التي متلك    Steam Controller التحكم  يد  بالك�سف عن  ال�سركة  قامت   وقد 
ومتكن  اللم�ص  تقنية  تدعم  عالية  و�سوح  بدرجة  ل�سا�سة  اإ�سافة   للفاأرة،  منطقتني 

امل�ستخدم من تغيري ال�سفحات اأو فعل اأ�سياء اأخرى اأثناء اللعب.

متكنت طالبة �سعودية من ابتكار ت�سجيل 
اإدارة  يف  الإل��ي��ك��رتون��ي��ة  الأ���س��ب��ع  ب�سمة 
ال��ن��ظ��م امل���وزع���ة يف الإن���رتن���ت ب���دل من 
ال���س��م ورم���ز امل�����رور.  وي��وؤك��د م��راق��ب��ون 
اأنه بعد هذا الخ��رتاع لن ي�سبح ن�سيان 
اأمام  ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور م�سكلة 
م�ستخدمي النرتنت م�ستقبال حتى مع 

امتالك اأكر من بريد اإلكرتوين.

اخرتعت ال�سركة الربيطانية املتخ�س�سة يف اإنتاج الهواتف الذكية املتحركة فريتو، بالتعاون مع ال�سركة 
الإيطالية فرياري، اإحدى العالمات البارزة يف عامل ال�سيارات الريا�سية املميزة،  هاتفا ذكيا جديدا و�سفتاه 

بالأفخم والأجمل على م�ستوى الهواتف الذكية،  و�سيعمل »فريتو تي فرياري«  بنظام الت�سغيل اأندرويد.
وقالت ال�سركتان يف اإعالن لهما »اإذا اأعجبك الهاتف فال تفكر يف �سرائه لأن العدد ح�سري لن يتجاوز 

2013 جهازا فقط على م�ستوى العامل، على غرار العام 2013 الذي �سينتج فيه«.

جهاز جديد لأللعاب المنزلية

سعودية تحل 
مشكلة نسيان 

كلمة المرور
ببصمة أصبع

شركتا فيرتو وفيراري:
أفخم وأجمل هاتف ذكي.. قريبا

اأن  يف  اجل��دي��دة   الطريقة  وتتمثل 
املرة  بياناته يف  بت�سجيل  امل�ستخدم  يقوم 
الأولى على املوقع املراد ا�ستخدامه مرة 
ب�سمته  ت�سجيل  ث��م  وم��ن  فقط  واح���دة 
الإل���ك���رتون���ي���ة، الأم�����ر ال����ذي م���ن ���س��اأن��ه 
ت�سهيل عملية دخوله حل�ساباته اخلا�سة 
الب�سمة  ط��ري��ق  ع���ن  امل��ق��ب��ل��ة  امل�����رات  يف 

الإلكرتونية .

وق����ال����ت �����س����ارة ال���ع���ت���ي���ب���ي، ط��ال��ب��ة 
ماج�ستري يف تخ�س�ص تكنولوجيا الويب 
ب��ج��ام��ع��ة ����س���اوث ه��ام��ب��ت��ون يف امل��م��ل��ك��ة 
احلا�سب  م�ستخدمي  »ب��اإم��ك��ان  املتحدة، 
يف  الإلكرتونية  الب�سمة  ا�ستخدام  الآيل 
الأمر  م��رور،  ككلمة  العديدة  ح�ساباتهم 
الذي من �ساأنه اأن يوفر احلماية التامة 

مل�ستخدمي احلا�سب الآيل«. 

�ستتو�سع  اأنها  عن  العتيبي  وك�سفت 
يف اأبحاثها املخت�سة بالإلكرتونيات وعلوم 
اإن  وح���ي���ث   . م�����س��ت��ق��ب��ال  الآيل  احل��ا���س��ب 
قبل  من  امل�ستخدمة  التقليدية  الأ�ساليب 
حتميهم  ل  الآيل  احل��ا���س��ب  م�ستخدمي 
ف��اإن  الإن��رتن��ت  قرا�سنة  م��ن  ك��اف  ب�سكل 
هذه التقنية �ستمكن م�ستخدمي الإنرتنت 

من ا�ستخدام جميع ح�ساباتهم باأمان. 
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الرأي الجامعي

مالال 
يوسف 
وسالح 
التعليم!

باك�ستانية  ط��ال��ب��ة  زاي،  ي��و���س��ف  م���الل 
حينما  ع�سر  ال��راب��ع  ربيعها  ت��ت��ج��اوز  مل 
تعر�ست لهجوم م�سلح اأ�سابها بر�سا�سة 
الأي�سر من جمجمتها  اخرتقت اجلانب 
 ،2012 اأكتوبر  م��ن  التا�سع  يف  ال�سغرية 
ومت ع��ل��ى ال���ف���ور ن��ق��ل��ه��ا ل��ت��ل��ق��ي ال��ع��ن��اي��ة 
الطبية يف م�ست�سفى مدينة بريمنجهام 
من  باأعجوبة  لتنجو  املتحدة  اململكة  يف 

موت حمقق.
وكانت مالل متجهة اإلى مدر�ستها 
الإع����دادي����ة يف اإح�����دى امل����دن ال�����س��غ��رية 
تعرت�ص  اأن  قبل  باك�ستان  غ��رب  �سمال 
ال���ذي  ال��ب��ا���ص  ط��ري��ق  م�سلحة  ج��م��اع��ة 
املدر�سة،   اإيل  وزميالتها  هي  يقلها  ك��ان 
وت�����س��األ ع��ن��ه��ا ب��ال���س��م ل��ت�����س��دد ل��ه��ا ع��دة 
�سوتها  تغييب  يف  ف�سلت  قاتلة  طلقات 

وعزميتها املتقدة.
ف��م��ن ه���ي م�����الل؟ وم����ا ال�����ذي قد 
يدفع اأحدا ما ملحاولة اإيذاء طفلة مبثل 

هذا ال�سن وبهكذا وح�سية؟
 2009 ع����������ام  يف  م����������الل  ب��������������داأت 

ك��ت��اب��ة م���ق���الت ت��وع��ي��ة ل���� »ه��ي��ئ��ة ال��ب��ث 
التعليم  ح��ق  ح���ول   BBC ال��ربي��ط��ان��ي��ة« 
ل���الأط���ف���ال وال���ف���ت���ي���ات يف ب��ل��ده��ا ال���ذي 
يعاين التعليم فيه من �سطوة اجلماعات 

املتطرفة.
وم���ع ا���س��ت��م��رار ط��رح��ه��ا ال��ت��وع��وي 
ال�����س��غ��وط��ات  ح�����دة  ازدادت  ال��ب�����س��ي��ط 
مل  اأنها  اإل  اإيقافها  ملحاولة  والتهديدات 
اأن  ت��ك��رتث. ه��ذا الإ���س��رار العجيب ك��اد 
بر�سالتها  اإمي��ان��ه��ا  لكن  حياتها  يكلفها 
ال�سعوب  نه�سة  يف  ودوره  التعليم  وبقوة 
اأك����رب م���ن اأن يتم  ورق����ي الإن�������س���ان ك���ان 

اإيقافه.
النبيلة  وم�ساعيها  م��الل  مواقف 
ك���ان���ت حم���ط اه���ت���م���ام واإع����ج����اب دويل 
وا�����س����ع ح���ي���ث ن����ال����ت ج����ائ����زة ال�������س���الم 
ح��ني �سنفتها  ل��الأط��ف��ال، يف  ال��دول��ي��ة 
جملة نيويورك تاميز �سمن اأكر 100 
 2013 لعام  ال��ع��امل  يف  م��وؤث��رة  �سخ�سية 
جائزة  لنيل  تر�سيحها  اإل��ى  بالإ�سافة 
نوبل لل�سالم كاأ�سغر مر�سحة يف تاريخ 

اجل���ائ���زة. ويف ي���وم م��ي��الده��ا ال�����س��اد���ص 
مقر  يف  لتتحدث  ال��دع��وة  تلقت  ع�سر 
الأم���م امل��ت��ح��دة يف ن��ي��وي��ورك يف ي��وم مت 
ت�سميته »يوم مالل« لتلقي كلمة موؤثرة 
رك����زت ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ح���ق ال��ت��ع��ل��ي��م ودوره 

اجلوهري يف نبذ التطرف والعنف.
بالتعليم  اأطالب  اأنا   « تقول مالل 
وب���ن���ات  لأب����ن����اء  ����س���يء  ك����ل  وق���ب���ل  اأول 
م���ن ق���ام���وا ب���اإط���الق ال���ن���ار ع��ل��ّي ول��ك��ل 
املتطرفني حول العامل! لطاملا ارتعدت 
و  والكتاب  القلم  التطرف من  فرائ�ص 
لزال حتى اليوم. العلم يخيفهم. دعونا 
فهي  فخر،  بكل  وكتبنا  اأقالمنا  نحمل 

اأقوى اأ�سلحتنا الفتاكة«. 
اأنا ل  للثاأر،  »اأنا ل�ست هنا  وتابعت 
الذي  ال�سخ�ص  ذل��ك  اأح���دا، حتى  اأك��ره 
قام باإطالق النار علّي، اأنا ل اأكرهه ول 

اأرغب يف النتقام منه.
ب��ي��دي م�سد�ص ف��اأن��ا لن  ول���و ك���ان 
اأق���وم ب��اإط��الق ال��ن��ار عليه اأب����دا.  فهذا 
ما تعلمته من �سرية حممد، �سلى اهلل 

اأك����رر مطالبتي  اأن����ا ه��ن��ا  ع��ل��ي��ه و���س��ل��م. 
ب�������س���رورة ت�سافر  م�����س��م��وع   وب�����س��وت 
اأط��ف��ال  لكل  التعليم  ل��ت��وف��ري   اجل��ه��ود 

العامل«.
ال��ذي ظهر  والن�سوج  الوعي  ه��ذا 
ي��ربز متاما دور  جليا يف خطاب م��الل 
التعليم اجلوهري وانعكا�سه على ثقافة 
و���س��ل��وك الأف������راد. ي��ق��ول ت��ع��ال��ى: »ق��ل 
ل  وال��ذي��ن  يعلمون  الذين  ي�ستوي  هل 

يعلمون«.
م��الي��ني  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
يتجهون  ال�سابات  و  وال�سباب  الأطفال 
اأن  اإل  وجامعاتهم  ملدار�سهم  �سباح  كل 
ق�سة مالل وجتربتها حتتم علينا اإعادة 
النظر بتلقائية يف هذه النعمة و�سرورة 
�سكر اهلل عليها وال�ستفادة منها اأق�سى 
ا�ستفادة، خ�سو�سا اإذا ما علمنا اأن اآخر 
اأك��ر من 61  توؤكد وج��ود  الإح�سائيات 
م��ل��ي��ون ط��ف��ل وط��ف��ل��ة ح���ول ال���ع���امل ل 
تتاح لهم فر�سة احل�سول على التعليم 

البتدائي!

اآلم  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  ال��ق��ول��ون  ع�سبية 
البطن،  من  ال�سفلية  املنطقة  يف  حتدث 
اإ���س��ه��ال،  اأو  اإم�������س���اك م��ت��ك��رر  وان���ت���ف���اخ، 
وت��ت��م��ي��ز ب���اأن���ه ل ي���وج���د خ��ل��ل ع�����س��وي 
اأي  ي��وج��د  ل  ك��م��ا  ت�����س��ري��ح��ي،  تغيري  اأو 
غري  حتاليل  اأو  طبيعية  غ��ري  ع��الم��ات 

طبيعية عند املري�ص. 
ومي���ك���ن ات���ب���اع ب��ع�����ص ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

للتخفيف من هذه الأعرا�ص مثل: 
النف�سي:  التوتر  ح��الت  من  التقليل   •
وذل����ك ب��ال��ت��ع��رف   ع��ل��ى م��واط��ن القلق 
وال��ت��وت��ر، وط���رق ال���س��رتخ��اء ال��ذه��ن��ي ، 
الريا�سية  التمارين  امل�ساركة يف  وكذلك 
املحببة  الهوايات  يف  الفراغ  وقت  و�سغل 

للنف�ص. 
• ال��ت��ع��رف ع��ل��ى الأط��ع��م��ة ال��ت��ي ت���وؤدي 

ل�سطرابات اجلهاز اله�سمي. 
 • ال����ب����ق����ول: م���ث���ل احل���م�������ص، ال���ف���ول، 
من  خمتلفة  واأن���واع  والعد�ص،  الفالفل 
ي��ن��ت��ج ع���ن ه�سمها  ال��ت��ي  اخل�������س���راوات 
لالإ�سرابات  امل�سببة  الغازات  من  كميات 

اله�سمية. 
املر�سى  م��ن   %40 وي�ستكي  احلليب:   •

من �سعوبة ه�سم �سكر احلليب. 
العلكة  م�سغ  م��ن  والتقليل  العلكة:   •
التي ت�ساعد على ابتالع كمية كبرية من 

الغازات اأثناء عملية امل�سغ. 
باأنواعها املختلفة:  الغازية  امل�سروبات   •
غاز  م��ن  كميات  على  اإن��ه��ا حتتوي  حيث 
اإل��ى  اأك�سيد ال��ك��رب��ون، مم��ا ي���وؤدي  ث��اين 
انتفاخ يف منطقة البطن وا�سطرابات يف 

اجلهاز اله�سمي. 
وين�سح اأخ�سائيو اجلهاز اله�سمي 
الإ���س��راع يف  وع��دم  الطعام جيدا  مب�سغ 
اأكل الطعام، وكذلك البتعاد عن كل ما 
اأثناء  النف�سي  والتوتر  القلق  من  يزيد 

الوجبات. 
وك����ذل����ك جت���ن���ب ف������رتات ال�����س��ي��ام 
اإم��الء  عملية  يتبعها  وال��ت��ي  ال��ط��وي��ل��ة، 
�سريعة وبكميات كبرية للمعدة، وجتنب 
الد�سمة  والوجبات  ال�سريعة،  الوجبات 
كبرية  كميات  على  املحتوية  وال��وج��ب��ات 
م����ن ال����ب����ه����ارات وال���ف���ل���ف���ل احل�������ار. ك��م��ا 
الأل��ي��اف  م��ن  كميات  ب��ت��ن��اول  ين�سحون 
الطبيعية واملتوافرة يف كثري من الفواكه 
واخل�سراوات وتناول ال�سلطات املتنوعة. 

د. عدلية توفيق أحمد     
وكيلة كلية التمريض

القولون: 
أسبابه وطرق 
الوقاية منه 

ت��وؤك��د على  ال��درا���س��ات لزال����ت  اإن 
اأهمية الألياف الطبيعية لتن�سيط حركة 
ب�سورة  القولون  وحركة  عامة،  الأمعاء 
على  ت�ساعد  امل���واد  ه��ذه  اأن  كما  خا�سة، 

انتظام عملية اله�سم والتربز.
العقاقري  م��ن  وت��وج��د جم��م��وع��ة   
ال��ط��ب��ي��ة اخل���ا����س���ة وال���ت���ي م���ن امل��م��ك��ن 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ب��ع��د ا���س��ت�����س��ارة ال��دك��ت��ور 
الأخ���������س����ائ����ي ل���ل���ح���د م�����ن الأع������را�������ص 
اجل��ان��ب��ي��ة ل��ه��ذه امل��ت��الزم��ة. واأه����م ه��ذه 
بتخفيف  اخلا�سة  العقاقري  العقاقري: 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وه��ي  الأل���ي���اف  م��ث��ل  الآلم 
مواد م�ستخل�سة من كثري من النباتات 
عملية  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  وال��ت��ي  الطبيعية 
اله�سم، وانتظام حركة الأمعاء ويحتاج 

اإليها الإن�سان العادي . 
الع�سبي  ال��ق��ول��ون  اإن  اخل���ت���ام  يف 
احل���ي���اة،  ع���ل���ى  خ����ط����ورة  اأي  ي�����س��ب��ب  ل 
اأي مر�ص  اإل��ى  ي��وؤدي مطلقا  وكذلك ل 
املمكن  وم��ن  البعيد،  امل��دى  على  خطري 
ال�سيطرة على كثري من هذه الأعرا�ص 
املزعجة لدى الكثري من املر�سى باتباع 

التعليمات �سالفة الذكر.

يزيد عبدالكريم الجاسر
محاضر بقسم االعالم واالتصال 
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الرأي الجامعي

لاللتهابات  ع��ر���س��ة  اأق����ل  اأم��ه��ات��ه��م 
املعوية وغريها. ومن اأكر امل�سكالت 
زي��ادة  الأم���ه���ات:  لها  تتعر�ص  ال��ت��ي 
ال����وزن ب��ع��د ان��ق�����س��اء ف���رتة احل��م��ل، 
وذلك ب�سبب متدد اجللد والتعر�ص 
بتغذية  و�لهتمام  �حلمل  ل�ضغوط 
اجلنني. وبال �سك فاإن هذه الزيادة 
�سغلهن  وي�����س��ب��ح  الأم����ه����ات  ت������وؤرق 
ال��وزن  ذل��ك  م��ن  التخل�ص  ال�ساغل 

الزائد ب�ستي الطرق. 
الأم  تبداأ  اأن  املف�سل  من  لي�ص 
الإط��الق  علي  غذائي  نظام  متابعة 
خالل فرتة الر�ساعة الطبيعية، بل 
اإل��ى الطاقة  ال��واق��ع، حتتاج  اإن��ه��ا يف 
م���ن اأج�����ل ال���ر����س���اع���ة، وك���ذل���ك اإذا 

للطفل  غ��ذاء  اأف�سل  هو  الأم  حليب 
الر�سيع، وهو الغذاء  الطبيعي لكل 
م��ول��ود، وخا�سة يف الأ���س��ه��ر الأول��ى 
كل  ت�سجيع  يجب  ولهذا  عمره،  من 
الأمهات على الر�ساعة الطبيعية ملا 
اأهمها:  من  وف��وائ��د  اأهمية  من  لها 
اأن���ه حليب ج��اه��ز دوم���ا، وب��احل��رارة 
امل��ن��ا���س��ب��ة، وال��ك��م��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة، ول 
يحتاج اإلى اأي وقت لتح�سريه، فهو 
ي��ت��دف��ق مب��ج��رد و���س��ع ال��ط��ف��ل على 

ثدي الأم. 
ط�����ازج  ح���ل���ي���ب  الأم  وح���ل���ي���ب 
ون��ظ��ي��ف و���س��ه��ل ال��ه�����س��م وخ���ال من 
يجعل  وهذا  جرثومية،  ملوثات  اأية 
الأطفال الذين ير�سعون من حليب 

كانت كمية الغذاء غري كافية، فاإنها 
قليل  حليب  واإن��ت��اج  للفقر  تتعر�ص 

القيمة الغذائية. 
املر�سعة  الأم  تفقد  اأن  طبيعي 
بع�ص الكيلوجرامات التي اكت�سبتها 
عليها  يجب  ول��ذا،  طبيعية،  ب�سورة 
البتعاد عن جميع الأنظمة الغذائية 
املقت�سرة علي الربوتني وغريها من 
التهام  م��ن��ا  تتطلب  ال��ت��ي  الأن��ظ��م��ة 
خماليط تنفذ مبا�سرة اإلى احلليب، 
وب��ال��ت��ايل م��ن ���س��اأن��ه��ا اأن ت��ه��دد منو 

الطفل علي نحو خطري.
لقد وف��ر اخل��ال��ق ع��ز وج��ل كل 
امل��راأة من  تتمكن  تقريبا حتى  �سيء 
ينتج  امل����راأة  فج�سد  طفلها،  اإر���س��اع 

الكميات الالزمة من لنب ذي قيمة 
الطفل.  اإليها  يحتاج  عالية  غذائية 
وحتى لو كانت املر�سعة ل حتتاج اإلى 
غذاء خا�ص لالإر�ساع، فاإنه يجب اأن 
ي��ك��ون ل��دي��ه��ا ن��ظ��ام غ��ذائ��ي م��ت��وازن 

لكي تبقى يف �سحة جيدة.
اإن  ال������ق������ول  واأخ�������������ريا مي����ك����ن 
اأه��م  م��ن  ه��ي  الطبيعية  ال��ر���س��اع��ة 
ب��ه��ا حيث  ال���ت���ي رزق���ن���ا اهلل  ال��ن��ع��م 
يو�سح القراآن الكرمي باإيجاز يف عدد 
اأه��م��ي��ة الر�ساعة  م��ن الآي����ات م��دى 
وتعالى  �سبحانه  ويقول  الطبيعية، 
»والوالدات ير�سعن اأولدهن حولني 
الر�ساعة«.  يتم  اأن  اراد  ملن  كاملني 

»�سورة البقرة 233«

الرياضة 
والرضاعة 
الطبيعية 
د.إيناس محمد بسيوني  
  رئيسة قسم التمريض بكلية 
العلوم التطبيقية بمحايل عسير

المحاسبة القومية في المملكة: الحاضر والمستقبل
د. عاطف سالم

المشرف على قسم المحاسبة 
بكلية المجتمع للبنين
بخميس مشيط

�لن�ضاط  نتائج  بدر��ضة  �لهتمام  يرجع 
الق��ت�����س��ادي اإل����ى ال��ق��رن ال�����س��اب��ع ع�سر 
الدول ال�ستعمارية  امليالدي حيث كانت 
ال����غ����رب����ي����ة ت���ه���ت���م مب����ع����رف����ة ق����درات����ه����ا 
القت�سادية على دخول احلروب وقيا�ص 
اإل  غ���زوات،  به من  تقوم  كانت  ما  نتائج 
علم  ف��روع  ك��اأح��د  القومية  املحا�سبة  اأن 
اإل يف خالل احلرب  املحا�سبة مل تزدهر 

العاملية الثانية وما بعدها.

اأ�سبحت احل�سابات القومية   حيث 
ت�����س��ت��خ��دم اأ����س���ا����س���ا ل��ر���س��م ال�����س��ي��ا���س��ات 
كثري  يف  القت�سادي  والتخطيط  املالية 
ت��ط��وي��ر احل�سابات  ك��م��ا مت  ال����دول،  م��ن 
ال���ق���ط���اع���ي���ة، وظ����ه����رت ن���ظ���م م��ت��ك��ام��ل��ة 
للح�سابات القومية بف�سل جهود العديد 
م���ن امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة، اأه��م��ه��ا هيئة 
الأمم املتحدة  حيث و�سعت عدة اأنظمة 

للح�سابات القومية يف عام 1953 م.
عام  جديد  بنظام  تطويرها  مت  ثم 
امل��ت��ح��دة  الأم�����م  ن��ظ��ام  واأخ������ريا  1968م، 
تقوم  حيث  م،   1993 القومية  للح�سابات 
النظام  ه��ذا  بتطبيق  ال��دول  العديد من 

ومنها اململكة العربية ال�سعودية.

املحا�سبة  تنتجها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
والأطراف  الفئات  لكافة  القومية مهمة 
امل�����س��ت��خ��دم��ة ل���ه���ا ك���احل���ك���وم���ة ورج�����ال 
الأعمال وامل�ستثمرين واجلهات الرقابية 
العليا وجهات الإقرا�ص الدولية وغريها 
م����ن ال���ف���ئ���ات ال����ع����دي����دة ال���ت���ي ي�����س��ع��ب 
ح�����س��ره��ا. وع��ل��ى ذل���ك ف��ق��د ت���ب���ادر اإل���ى 
له  بع�سها  الأ�سئلة  من  جمموعة  ذهني 
اإجابات والأخر يبحث عن اإجابات، ولعل 
ال�سوؤال الأول هو من الذي يقوم باإعداد 

احل�سابات القومية؟
الإجابة املنطقية على ذلك ال�سوؤال 
خ��رباء  ي�سم  متكامل  عمل  ف��ري��ق  ه��ي: 
والقت�ساد  القومية  املحا�سبة  جم��ال  يف 

والإح�ساء واحلا�سب الآيل، وغريها من 
فروع العلوم املختلفة.

اأم����ا ب��اق��ي الأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي م��ا زال��ت 
تبحث عن اإجابات فهي:

م��ق��رر  اأو  م����ق����ررات  ه���ن���اك  ه����ل   •
القومية  املحا�سبة  بعنوان  درا���س��ي 

يدر�ص يف اجلامعات ال�سعودية؟
ر���س��ائ��ل  اأو  اأب�����ح�����اث  ه���ن���اك  •هل 
ت��ع��ر���س��ت  دك����ت����وراه  اأو  م��اج�����س��ت��ري 
القومية  م��و���س��وع احل�����س��اب��ات  اإل���ى 
وما  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

عددها؟
ال��ق��وم��ي��ة تتم  ه���ل احل�������س���اب���ات   •

مراجعتها اأم ل؟
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ج���ام���ع���ي���ة  ����س���ح���ي���ف���ة  اأي  ت���ع���ت���رب 
مب���ث���اب���ة م���ع���م���ل ت����دري����ب ل��ط��الب 
اأق�����س��ام الع���الم، ���س��واء ك��ان ذل��ك يف 
ال��ع��امل. ح��ول  اأو  �سعودية  جامعات 
»اآف�����اق« م��ث��ل ه��ذا  وت����وؤدي �سحيفة 
اجل����ان����ب امل���ه���م وامل���ك���م���ل ل��ل��ع��م��ل��ي��ة 
طالب  جلميع  املعرفية  الأكادميية 
والت�سال،  الع��الم  ق�سم  وطالبات 
م���ه���م���ا اخ���ت���ل���ف���ت ال���ت���خ�������س�������س���ات 
ال����ف����رع����ي����ة ل�������الإع�������الم ل����دي����ه����م.

اأي  ال�سحيفة،  اأه��م��ي��ة  وت��اأت��ي 
للنمط  معمل  ك��ون��ه��ا  يف  �سحيفة، 

امل��ادة  الكال�سيكي يف �سياغة اخل���رب.  و »اخل���رب« كما ه��و م��ع��روف، ي�سكل 
�سرايني  ت��غ��ذي  ال��ت��ي  امل��رك��زي��ة  ال�سلعة  اأو  الع���الم،  �سناعة  يف  ال�سا�سية 

الإعالم بني مقروء وم�سموع ومرئي.
وينطبق املبداأ ذاته يف جمال العالقات العامة، التي تعتمد على اخلرب 

كمادة تغذي ن�سراتها الإعالمية.
ال���ط���الب ع��ل��ى املهنية  ت���دري���ب  ال�����س��ح��ي��ف��ة يف  اأه��م��ي��ة  اإذا  ه��ك��ذا ه���ي 

الإعالمية التي يحتاجونها يف درا�ستهم.
يتفاعلوا  واأن  الإع��الم مع �سحيفتهم  يتوا�سل طالب  اأن  نتمني  لذا، 
معها، يف خمتلف اأ�سكال النتاج ال�سحافية التي تتداولها »اآفاق« من اأخبار 

وتقارير وحتقيقات وحوارات ومقالت.
ف���اإن ا�ستطاع ال��ط��الب ال��ت��درب على ه��ذه امل��ه��ارات، ن��ك��ون ق��د حققنا 
ال��ت��ي حتتاجها،  ال��ت��ح��ري��ري��ة  ب��امل��واد  ال�سحيفة  ت��غ��ذي��ة  اأوله���م���ا  ه��دف��ني، 

وثانيهما تدريب الطالب ورفع مهاراتهم الكتابية.

»الخبر« .. 
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!!

سكوتر كهربائي
يمكن طيه

وحمله كحقيبة يد
بالكهرباء وميكن طيه  »�سكوتر« يدار  اأول  تو�سلت املجر ل�سناعة 
وحمله كحقيبة يد. ويف التفا�سيل اأن وزن ال�سكوتر يبلغ 25 كجم ، 
وت�سل �سرعته  الق�سوى اإلى 45 كم/�ساعة )28 ميال يف ال�ساعة(، 
وي��رتاوح  ميال(   21.75( كيلومرت   35 البطارية  ق��وة  تبلغ  بينما 

�سعره ما بني 3،100 دولرات  و 4،600

تت��م  ال  مل��اذا  اجلامع��ة،  مبوق��ع  الكلي��ات  خارط��ة  • يف 
الرئي�ش��ي  واملق��ر  الكلي��ة  ب��ني  امل�شاف��ات  اإل��ى  االإ�ش��ارة 

للجامعة؟

• ال ت��زال �شعب الطالبات، وخا�شة يف الفرتة امل�شائية، 
م��ا  �شعب��ة  الطالب��ة  االآن، حت�ش��ر  غ��ري منتظم��ة حت��ى 

وتتفاجاأ باأنه مت تغيريها من دون اإ�شعار.

التدري���س الإخراج  يلج��اأ بع���س ع�ش��وات هيئ��ة  • مل��اذا 
الطالب��ة م��ن القاع��ة بحجة ع��دم اإح�شاره��ا كتابها. اأال 

يوجد و�شيلة اأخرى لتنبيه الطالبة؟  

• اخلط��اء النحوي يف اللوحة الرئي�شة لكليتي الرتبية 
واالآداب للبن��ات باأبها الواقعة على طريق امللك عبداهلل، 

مل يتم تعديله رغم مرور اأكرث من �شنتني من اعتماده.

اأمام اجلامعة تتطلب  التقاطع   املرورية عند  • الفو�شى 
خماطب��ة اجلهات امل�شوؤول��ة يف املنطقة لو�شع اإ�شارة مرور 
ت�شتخ��دم اأوق��ات الذروة حت��ى ال نرتك االأم��ر ال�شتبداد 

اأ�شحاب ال�شيارات القوية.

• يعد اأع�شاء هيئة التدري�س يف كلية الطب باجلامعة 
�ش��ركاء رئي�شي��ني يف ت�شغي��ل م�شت�شفى ع�ش��ري املركزي، 

اإال اأن هذا الدور خمتف وال نعرف االأ�شباب.

• اإذا كان الر�ش��م الكاريكات��ريي يف العدد ال�شابق  عن 
اأبح��اث التخرج وعدم متابعته��ا ومناق�شتها مع الطالب، 

�شحيحا، فهذه م�شيبة كربى  يحرم ال�شكوت عليها.
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ب�������اخ�������رة ن����روي����ج����ي����ة 
�سيتم اإطالقها ر�سميا 
تعترب  ال���ق���ادم،  ال���ع���ام 
يف  والأ�سخم  الأف��خ��م 
ال����ع����امل. ت���ت���ك���ون م��ن 
كل  حتتوي  طابقا   18
م����ا ي��ح��ت��اج��ه حم��ب��وا 
ال�����س��ف��ر ع���رب ال��ب��ح��ار 
الباخرة  وامل��ح��ي��ط��ات. 
ل���� 4000  ت��ت�����س��ع  ال���ت���ي 

واملهند�سني  والفنيني  البحارة  من  �سخم  طاقم  واإدارت��ه��ا  بت�سغيلها  ويقوم  راك��ب، 
والأطباء وغريهم، ت�سم، من بني ما ت�سمه مدينة األعاب متكاملة لالأطفال.


