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مدير الجامعة يثمن جهود منسوبي الجامعة وتفانيهم
عيدكم مبارك

اأق��ام��ت اجل��ام��ع��ة ح��ف��ل م��ع��اي��دة مبنا�سبة 
اأع�ساء  ن��ادي  مبقر  املبارك  الأ�سحى  عيد 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وامل����وظ����ف����ن ب��امل��ج��م��ع 
العامة  الإدارة  بلع�سان، نظمته  الأكادميي 
للعاقات والإع��ام بح�سور معايل مدير 
الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة 
بن حمد ال��داود ووك��اء اجلامعة وعمداء 
الكليات والعمادات امل�ساندة، واأع�ساء هيئة 

التدري�س واملوظفن.
  ورفع مدير اجلامعة يف كلمة األقاها 
يف احل���ف���ل، ت��ه��ن��ئ��ت��ه اإل����ى خ����ادم احل��رم��ن 
عبدالعزيز،  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك  ال�سريفن 
واإلى �سمو ويل عهده الأمن، و�سمو النائب 
ال���ث���اين مب��ن��ا���س��ب��ة جن���اح م��و���س��م ح���ج ه��ذا 
الأمة  على هذه  اأن يدمي  اهلل  داعيا  العام، 

اأمنها وا�ستقرارها ورخاءها.
ال������داود احل�������س���ور، مثمنا  ك��م��ا ه���ن���اأ 
يف  اجلامعة  من�سوبو  يبذلها  التي  اجلهود 
جميع فروعها، �ساكرا لهم على اإخا�سهم 
امل�����س��ت��م��ر  وع���ط���ائ���ه���م  ع���م���ل���ه���م  اأداء  يف 
موا�سلة  �سرورة  على  م�سددا  واملتوا�سل، 
لتحقيق  ب��اجل��ام��ع��ة  ل���ارت���ق���اء  ال���ع���ط���اء 

تطلعات ولة الأمر.
الفقرات  من  العديد  احلفل  وتخلل 
وت��وزي��ع ع��دد م��ن اجل��وائ��ز على احل�سور 
املعايدة  وياأتي تنظيم حفل  ووجبة ع�ساء. 
اأوا���س��ر  �سمن ج��ه��ود اجل��ام��ع��ة يف ت��وث��ي��ق 
الإخ�������اء وامل�������ودة وت���ع���زي���ز ال���ت���وا����س���ل بن 
وير�سخ  العمل  بيئة  يرثي  مبا  من�سوبيها، 
ركنا  وتعدها  تتبناها  التي  الأ�سيلة  القيم 

اأ�سا�سيا يف عملها.
سلمان العلي 

 تدشين برنامج »والء ووفاء«
ال��داود،  حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  د�سن 
هيئة  اأع�ساء  ���س��وؤون  عمادة  تتبناه  ال��ذي  ووف���اء«  »ولء  اجلامعة  �سعار 
التدري�س واملوظفن لتوثيق �سلة اجلامعة مبن�سوبيها وتقوية النتماء 

لها وللوطن.
الأ�ستاذ  وامل��وظ��ف��ن،  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ع��م��ادة  عميد  واأك���د 
الدكتور عبد اهلل بن هادي القحطاين، اأن هذا ال�سعار يعد و�ساما يفتخر 
به كل من ينتمي اإلى هذه اجلامعة من اأع�ساء هيئة تدري�س وموظفن 

رجال و ن�ساء. 
اأع�ساء هيئة التدري�س  من جهة اأخرى قامت وكيلة عميد �سوؤون 
ميم�س  �سليمان  اإمي��ان  الدكتورة  واملوظفات  التدري�س  هيئة  لع�سوات 
كليات  على  بجولة  خ��زمي،  اآل  منى  الأ���س��ت��اذة  الإدارة،  م��دي��رة  ترافقها 
�سعار  تفعيل  اأج��ل  من  وذل��ك  م�سيط،  خمي�س  وحمافظة  باأبها  البنات 
الكليات،  ع��م��ي��دات  م��ن��ح  اجل��ام��ع��ة »ولء ووف�����اء«. ومت خ���ال اجل��ول��ة، 
برو�سورات متهيدا لتوزيعها على من�سوبات الكلية، وحتمل الربو�سورات 

تعليقا ولي�س بطاقات تعريفية.

الجامعة تتكفل بحج 40 من طالبها 
اجل��ام��ع��ة،  ط����اب  م���ن  ط��ال��ب��ا   40 اأدى 
مت  اأن  بعد  العام  ه��ذا  احل��ج  منا�سك  اأداء 
تر�سيحهم من قبل اجلامعة، التي تكفلت 
لتوجيهات  تنفيذا  حجهم  نفقات  بكامل 
الطاب،  وراف��ق  اجلامعة.  مدير  معايل 
ن�����س��ط��ة  الأ اإدارة  م���ن  م�����س��رف��ن  اأرب����ع����ة 
حمات  اإح��دى  مع  بالتن�سيق  الطابية 
احل����ج ال���داخ���ل���ي���ة. واأك������د ع��م��ي��د ����س���وؤون 
الطاب الدكتور مريع اآل هبا�س حر�س 
اجل��ام��ع��ة على اأن ت��ق��وم  اجل��ام��ع��ة ب��دور 
متكامل يف بناء �سخ�سية الطالب وتعميق 
اأثرها يف نف�س الطاب، كان الدافع وراء 
اإقامة مثل هذا الربنامج، مبينا اأن عمادة 
خا�سة  �سوابط  و�سعت  ال��ط��اب  ���س��وؤون 

بالرت�سيح لهذه الرحلة املباركة.

دراسات
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�ساحب  ع�سري،  منطقة  اأم���ري  ا�ستقبل 
خالد  ب��ن  في�سل  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب�����س��ال��ة ال���س��ت��ق��ب��الت 
ب��اأب��ه��ا، جموع  ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف اخل��ال��دي��ة 
الذين  واملقيمن  املواطنن  املهنئن من 
حلول  مبنا�سبة  التهاين  ل�سموه  قدموا 

عيد الأ�سحى املبارك.
وهناأ �سموه خال ال�ستقبال، خادم 
بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفن  احلرمن 
عبد العزيز اآل �سعود، وويل العهد نائب 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر ال��دف��اع، 

استقبل المهنئين بعيد األضحى

أمير عسير يثمن جهود اإلدارات
في إنجاح احتفاالت اليوم الوطني

رياضةتعليمثقافةشباب

عضوية »منتسب« 
بمجلس شباب عسير

وج���ه اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري رئي�س 
جم��ل�����س ���س��ب��اب امل��ن��ط��ق��ة،  �ساحب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري ف��ي�����س��ل بن 
جلميع  الع�سوية  ب��اب  بفتح  خالد، 
اأب����ن����اء امل��ن��ط��ق��ة ل���ان�������س���م���ام اإل����ى 
ع��ل��ى ع�سوية  امل��ج��ل�����س واحل�����س��ول 
»منت�سب« وال�ستفادة من اخلدمات 
�سموه  مبينا  املجل�س،  يقدمها  التي 
عليها  حت��ر���س  ث����روة  ال�����س��ب��اب  اأن 

جميع الأمم.

ديوانية فنون أبها
تكشف تطلعات الفنانين

اأط��روح��ات  ق��دم ع��دد م��ن الفنانن، 
ال���ف���ن مبنطقة  مل�����س��رية  ت��ط��وي��ري��ة 
ع���������س����ري، وذل��������ك خ�������ال دي����وان����ي����ة 
الفنانن بجمعية الثقافة باأبها. كما 
حتدثوا خال الديوانية عن اآمالهم 
يف امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة، م��ع��رب��ن عن 
والفنون  الثقافة  جمعية  يف  ثقتهم 
ب���اأب���ه���ا ب�����اأن ت���ك���ون راف������دا اأ���س��ا���س��ي��ا 
لتحقيق هذه التطلعات، وال�ستفادة 

من كافة معطيات اجلمعية.

 162 مقعدا للدراسات 
العليا بتعليم عسير

والتعليم  للرتبية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأب��ل��غ 
اآل  ج��ل��وي  الأ���س��ت��اذ  ع�سري  منطقة  يف 
وم���دار����س  الإدارة   اأق�����س��ام  ك��رك��م��ان، 
امل��ن��ط��ق��ة، ب���اآل���ي���ة و����س���واب���ط الإي���ف���اد 
وامل��ق��ررة  العليا،  ل��ل��درا���س��ات  ال��داخ��ل��ي 
لثاث  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ن 
املقاعد  ع��دد  اأن  لهم  كما بن  �سنوات. 
مقعدا،   162 تبلغ   ل��ل��درا���س��ة،  امل��ت��اح��ة 
لدرجة  للبنات  و84  للبنن،   78 منها 

املاج�ستري، على مدى ثاث �سنوات. 

»رياضي أبها« يحتفي 
بالعيد وعودة العاصمي 

اأقامت اإدارة نادي اأبها الريا�سي حفل 
بعودة  احتفت  كما  لاعبن،  معايدة 
م�����س��اع��د امل������درب، ال��وط��ن��ي اإب��راه��ي��م 
ال��ع��ا���س��م��ي م��ن خ���ال ح��ف��ل مب�سط 
بح�سور رئي�س النادي، والأمن العام، 
واجلهازين  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء 
وحتول  والاعبن.  والفني  الإداري 
الح��ت��ف��ال ال���ذي ���س��ادت��ه الأل��ف��ة، اإل��ى 
يف  ال��ف��ري��ق  متطلبات  ملناق�سة  حلقة 

املرحلة املقبلة.

لقطات

الملك يثمن نجاح موسم الحج 
ويشكر وزير الداخلية

وجه خادم احلرمن ال�سريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، �سكره وتقديره 
لوزير الداخلية رئي�س جلنة احلج العليا الأمري حممد بن نايف، ولأع�ساء 
والأهلية  والع�سكرية  املدنية  احلكومية  الأج��ه��زة  من�سوبي  وكافة  اللجنة 
امل�ساركة يف اأعمال احلج، ولرجال الأمن على ما حتقق من جناح ملو�سم حج 
الداخلية جاء  لوزير  امللك  برقية جوابية وجهها  ذل��ك يف  ج��اء  العام.  ه��ذا 

فيها:
»�ساحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية رئي�س جلنة احلج العليا حفظه 
اهلل،  ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،، تلقينا برقية �سموكم رقم 
الأ�سحى  عيد  التهنئة مبنا�سبة  املت�سمنة  1434/12/13ه����،  وتاريخ   75763
امل��ب��ارك، ومب��ا حتقق وهلل احلمد م��ن جن��اح ملو�سم ح��ج ه��ذا ال��ع��ام 1434ه��� 
بذل من  ما  كافة  والإت��ق��ان يف  والدقة  الأداء  مقرونا مب�ستوى متميز من 

جهود من قبل خمتلف الأجهزة امل�ساركة يف �سرف خدمة �سيوف الرحمن.
من�سوبي  وكافة  العليا  احل��ج  جلنة  ولأع�ساء  ل�سموكم  نقدر  اإذ  واإننا 
الأجهزة احلكومية املدنية والع�سكرية والأهلية امل�ساركة يف اأعمال حج هذا 
العام، واأبنائنا رجال الأمن البوا�سل على ما عرب عنه اجلميع من م�ساعر 
طيبة ودعوات �سادقة، لن�سكر املولى العلي القدير على ما حتقق من جناح، 

حيث مكَّن اهلل عز وجل بادنا من اأداء واجبها نحو �سيوف الرحمن.
اأن  فكان  خلدمتهم،  بها  اهلل  حباها  التي  الكبرية  الإمكانات  ف�سخرت 
واأمن، نتيجة للتخطيط والتنفيذ  اأدى احلجاج ن�سكهم بكل ي�سر و�سهولة 
ا�ستكمالهم هم واملقيمون  املباركة وحتى  الدقيق منذ دخولهم هذه الباد 
واملواطنون كافة منا�سك حجهم، وتتويجا ل�سرف خدمة احلجيج الذي منَّ 
اهلل به على هذه الباد، �سائلن املولى جل وعا العون والتوفيق للجميع، 

واأن يجعل اأعمالنا خال�سة لوجهه الكرمي«.

صحة جازان تدشن حملة
للتوعية بسرطان الثدي

د�سن املدير العام لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة جازان الدكتور مبارك ع�سريي، 
حملة التوعية ب�سرطان الثدي، التي تنظمها املديرية بالتعاون مع جمعية 

زهرة حتت �سعار«احلياة ت�ستناك يف جازان«.
تعريفية  واأرك��ان  املبكر،  الفح�س  ركن  ويحتوي معر�س احلملة على 
باملر�س يتم خالها تقدمي عرو�س مرئية وكتيبات ومطويات وبرو�سورات 
الفح�س  واأه��م��ي��ة  ع��ن��ه،  الك�سف  واأدوات  امل��ر���س،  اأع��را���س  تو�سح  ت��وع��ي��ة  

الدوري.
من  العديد  �سمن  ت��اأت��ي  اأي���ام،  خم�سة  ت�ستمر  التي  احلملة  اأن  يذكر 
التي  الثدي  �سرطان  املبكر عن  بالك�سف  واخلا�سة  املهمة  التوعية  حمات 
تنفذها املديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية باملنطقة بالتعاون مع العديد من 
اجلهات. وت�سمل برامج احلملة العديد من امل�ساركات التي تنفذها جمعية 
امللك فهد اخلريية الن�سائية بجازان من اأنا�سيد طابية وفقرات م�سابقات 

ثقافية، اإ�سافة للعديد من الألعاب احلركية.

امللكي الأمري �سلمان بن  ال�سمو  �ساحب 
الثاين  والنائب  �سعود،  اآل  العزيز  عبد 
لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�سار املبعوث 
اخل���ا����س خل����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن، 
بن  الأم��ري مقرن  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
عبدالعزيز اآل �سعود، مبنا�سبة جناح حج 
ب���اأن يدمي  ال��ع��ام، داع��ي��ا �سموه اهلل  ه��ذا 

على هذه الباد قادتها واأمنها .
من  يتقبل  اأن  اهلل،  ���س��م��وه،  ودع����ا 
هذه  يعيد  واأن  الأع��م��ال  �سالح  اجلميع 
املنا�سبة عيد الأ�سحى على »بادنا وهي 

تنعم باإذن اهلل بالأمن والأمان حتت ظل 
قائدها خادم احلرمن ال�سريفن«.

كما ثمن �سموه اجلهود التي قامت 
وامل��ن��ظ��م��ة من  امل�����س��رف��ة  عليها اجل��ه��ات 
حمافظات  يف  احلكومية  الإدارات  كافة 
وم����راك����ز امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ربام���ج 
ذك��رى  يف  الوطني  باليوم  والح��ت��ف��الت 
ت���وح���ي���د امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
الثالثة والثمانن على يد امللك املوؤ�س�س 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن. وك���ان 
�سموه بعث يف وقت �سابق، ب�سهادات �سكر 

الوقت  لهذه اجلهات، مثمنا يف  وتقدير 
ع�سري  منطقة  اإم�����ارة  وك��ي��ل  دور  ذات����ه، 
على  امل�سرف  التنموية  لل�سوؤون  امل�ساعد 
احتفالت املنطقة باليوم الوطني اأحمد 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س  ال��ق��ح��ط��اين، 
ب��ن زميع وك��اف��ة روؤ���س��اء  ب��ن �سفر  نا�سر 

اللجان الفرعية.
اأن ذك��رى توحيد هذه  وبن �سموه 
اأفراد املجتمع،  الباد غالية على جميع 
ب��ال��ف��رح وال�����س��رور على  وه��و م��ا انعك�س 

اجلميع يف هذه الذكرى الوطنية.



أخبار الجامعة

الأ�ستاذ اجلامعي هو مكون اأ�سا�سي من مكونات اجلامعات، ويعد من اأهم ما تفتخر 
به اأي جامعة وتتباهى به بن اجلامعات الأخ��رى، لأن العملية اجلامعية تعتمد 
العنا�سر  املجتمع.  وهذه  وخدمة  والتدري�س،  البحث،  هي:  ن��واح  ثاث  يف  عليه 
الثاثة هي وظائف حمورية للجامعة اأيا كانت هذه اجلامعة ويف اأي مكان كانت.

كثريا  اأي جامعة حتر�س  فاإن  للجامعات  والأدوار  الوظائف  ولأهمية هذه 
على اختيار الأ�ساتذة الذين يكون لهم دور يف حتقيق هذه الوظائف والأه��داف، 
فالتدري�س عملية اأ�سا�سية توؤديها اجلامعة وحتتاج فيها اإلى ع�سو هيئة التدري�س 
الذي يحقق هذا الهدف على اأف�سل امل�ستويات من الناحية العلمية التخ�س�سية 

ومن الناحية الرتبوية الجتماعية.
 كما اأن اجلامعة تتطلب البحث العلمي يف كافة التخ�س�سات، ويقوم الأ�ستاذ 
اإنتاج  يف  الأ�سا�سية  املهمة  ه��ذه  ي��وؤدي  ال��ذي  املتخ�س�س  الباحث  ب��دور  اجلامعي 
بحوث نظرية وتطبيقية ت�ستفيد منها علوم التخ�س�س وجمالت التطبيق املهني. 
 وثالث ه���ذه الأه�����داف ال��ت��ي تقدمها اجل��ام��ع��ات ه��و خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، ول 
ت�ستطيع اأي جامعة اأن تخدم جمتمعها املحلي والإن�ساين من دون م�ساركة ع�سو 

هيئة التدري�س.
ومن هذا املنطلق، فاإن جامعة امللك خالد حتر�س على اختيار اأع�ساء هيئة 
التدري�س الذين يحققون لها هذه الأهداف الأ�سا�سية التي ن�ستطيع من خالها 

تقدمي اأف�سل اأداء يف البحث والتدري�س وخدمة املجتمع.
  وتعمل اجلامعة على متابعة هذه الأهداف الثاثة با�ستمرار ووفق اآليات 
العلمية  ونتاجاتهم  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  اأداء  تطور  على  للتعرف  منهجية 

والتدري�سية واإ�سهاماتهم املجتمعية مبا يحقق اأهداف اجلامعة. 
لرتباطه  اجلامعة  عليه  حتر�س  اأ�سا�سي  مكون  التدري�س  اأن  يف  ول���س��ك 
وتخريج  التدري�س  وهو  للجامعة،  املحوري  وبالهدف  اجلامعي  بالطالب  املبا�سر 
الطاب والطالبات باإمكانيات علمية ومهنية حتقق هدف متيز خريجي اجلامعة 
و�سقل �سخ�سياتهم وتهيئتهم ل�سوق العمل مبا يعك�س �سورة اجلامعة على اأف�سل 
املقيا�س الذي تعتمد  الأكادميي هو  م�ستوى. وتطبيق معايري اجلودة والعتماد 
التدري�س ومدى جناحهم يف مهامهم  اأع�ساء هيئة  اأداء  عليه اجلامعة يف تقييم 

التدري�سية.
اجلامعية،  العملية  عنا�سر  م��ن  اأ���س��ا���س��ي  م��ك��ون  فهو  العلمي  البحث  اأم���ا 
التدري�س  هيئة  لع�سو  ي�سيف  كما  للجامعة  ي�سيف  كونه  يف  اأهميته  وتتج�سد 
معتربة  ن�سر  اأوعية  يف  وين�سره  اجلامعي  الأ�ستاذ  يجريه  ال��ذي  فالبحث  نف�سه، 
ا�سم  يحمل  الأ�ستاذ  لكون  للجامعة  اإ�سافة  هو  كما  للباحث  معنوية  اإ�سافة  هو 

اجلامعة.
  وحتر�س جامعة امللك خالد على متابعة الإنتاج العلمي ال�سنوي لكل ع�سو 
هيئة تدري�س، وهو مقيا�س الأداء البحثي الذي تقيم فيه اجلامعة اأداء الأ�ساتذة 
من من�سوبيها. ول تقبل جامعة امللك خالد وغريها من اجلامعات اأن يخلو �سجل 
ع�سو هيئة التدري�س ال�سنوي من بحوث علمية من�سورة اأو مقبولة للن�سر اأو حتت 

الإعداد.
اإل  التدري�س  هيئة  لع�سو  اجل��ام��ع��ي  التدري�س  اأه��م��ي��ة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى   
ونحن  التدري�س.  هيئة  لأع�ضاء  البحثي  الن�ضاط  امل�ضتوى  وبنف�س  ي��وازي��ه  اأن��ه 
حري�سون على متابعة الن�ساطات البحثية لأع�ساء هيئة التدري�س حيث ت�سكل يف 

جمملها �سورة جامعة امللك خالد يف املجتمع العلمي.
وثالث الأهداف التي نتوخى حتقيقها من ع�سو هيئة التدري�س هو خدمة 
املجتمع، وهذه وظيفة مهمة يف جامعة امللك خالد ب�سكل خا�س، لأننا نوؤمن باأن 
ر�سالة اجلامعة هي يف خدمة املجتمع، وخا�سة ما ينبغي اأن تقوم به جامعة امللك 
خالد يف حميطها املحلي والوطني من خدمات وم�ساركات تدعم احلراك العلمي 
والثقايف والجتماعي.  ونحن يف اجلامعة ل ن�ستطيع اأن نحقق ذلك دون اإ�سهامات 

اأع�ساء هيئة التدري�س.
وبناء على على هذه املعطيات والأدوار املتوقعة من اأع�ساء هيئة التدري�س، 
فاإن الأ�ستاذ اجلامعي يف جامعة امللك خالد هو مكون اأ�سا�سي ي�سهم معنا يف حتقيق 
اإليه وما  اأهداف اجلامعة ويعزز من مكانتها ودورها يف املجتمع، وهذا ما ن�سعى 

نتابعه من خال الكليات والأق�سام والعمادات ذات العاقة.

رؤية

األستاذ الجامعي
أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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الجامعة توقع عقودا بـ33 مليون ريال

العابسي يزور كلية الهندسة

علي آل سعيد

وق���ع م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال�����دك�����ت�����ور ع����ب����دال����رح����م����ن ب�����ن ح��م��د 
ال����������داود، ب���ح�������س���ور وك������اء اجل��ام��ع��ة 
وع���دد م��ن م�����س��وؤول��ي��ه��ا، جم��م��وع��ة من 
ال���ع���ق���ود اجل����دي����دة ب��ق��ي��م��ة اإج��م��ال��ي��ة 
وثاثن  ثاثة   )33.743.286( بلغت 
األفا  مليونا و�سبعمائة وثاثة واأربعن 
ري��ال مع عدد  و�ستة وثمانن  ومائتن 

من املوؤ�س�سات وال�سركات الوطنية.

عايض رفدة 

ال�������س���ع���ودي���ة  ال���ه���ي���ئ���ة  رئ����ي���������س  زار 
ل���ل���م���ه���ن���د����س���ن مب���ن���ط���ق���ة ع�������س���ري، 
كلية  العاب�سي  عبداللطيف  املهند�س 
ال��ه��ن��د���س��ة ب��اجل��ام��ع��ة،  ح��ي��ث اجتمع 
الأ���س��ت��اذ  ال��ه��ن��د���س��ة   م���ع  عميد كلية 
ال��دك��ت��ور ح�����س��ن ال����وادع����ي،  ووك���اء 
ومركز  اجلودة  وحدة  ورئي�س  الكلية، 

وت�����س��م��ن��ت ه���ذه ال��ع��ق��ود م�����س��روع 
وم�سروع  التح�سريية،  ال�سنة  ت�سغيل 
ت���ط���وي���ر وت����ع����زي����ز ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ا�ستحداث  »م��رح��ل��ة  املعلومات  لتقنية 
ن����ق����اط ����ض���ب���ك���ي���ة وت�����وف�����ر ال����ه����وات����ف 
توريد  م�ساريع  اإل��ى  اإ���س��اف��ة  ال�سبكية« 
من  لكل  ال�سنوية  الطلبيات  وت��رك��ي��ب 
ك��ل��ي��ت��ي ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
وط�����ب الأ�����س����ن����ان، وت�����وري�����د وت��رك��ي��ب 
للعام  للم�ستودعات  ال�سنوية  الطلبية 
1435/1434ه�، وم�سروع توريد وتركيب 

البحوث وال�ست�سارات، ومقرر النادي 
الهند�سي في�سل م�سلح ال�سمراين.

الجتماع  اأث��ن��اء  العاب�سي  وق���دم 
تعريفا عن الهيئة ودورها يف املجتمع 
ور���س��ال��ت��ه��ا، وم����ا ت��ق��دم��ه م���ن ف��ر���س 
ت���دري���ب ت���ع���اوين ل��ط��اب ال��ه��ن��د���س��ة، 
ون����������دوات ل��ت��وع��ي��ت��ه��م ب���اح���ت���ي���اج���ات 
���س��وق ال��ع��م��ل وط���رائ���ق ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
الخ�����ت�����ب�����ارات وامل����ق����اب����ات امل��ه��ن��ي��ة، 

علم  ق�سم  ملعمل  وم�����س��ت��ل��زم��ات  اأج��ه��زة 
الأدوية اجلديد بكلية ال�سيدلة للبنن 
غيار  قطع  توريد  اإل��ى  اإ�سافة  والبنات، 
بالقريقر  الأكادميي  للمجمع  مكيفات 
مب�ست�سفى  ال��ط��ال��ب��ات  درا����س���ة  وم��رك��ز 

ع�سري.    
واأك����د م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اأن 
ت��وق��ي��ع ه����ذه ال��ع��ق��ود ي���اأت���ي  يف اإط����ار 
���س��ع��ي اجل���ام���ع���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، وت���وف���ري امل��ت��ط��ل��ب��ات 
م��راف��ق��ه��ا، م�سيدا  ل��ك��اف��ة  ال�����س��روري��ة 

وتطوير لقدرات خريجي التخ�س�س، 
ودعم للم�ساريع الهند�سية الطابية. 
يف اخلتام، ناق�س املجتمعون اأبرز 
امل�سكات التي تواجه طاب الهند�سة 

يف �سوق العمل، واحللول املمكنة لها.
وت�����اأت�����ي ه������ذه ال������زي������ارة ب���ه���دف 
ب��ح��ث ���س��ب��ل ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك بن 
وكلية  للمهند�سن  ال�سعودية  الهيئة 

الهند�سة.

ب���ال���دع���م ال�������س���خ���ي ال�������ذي حت���ظ���ى ب��ه 
اجل���ام���ع���ة م����ن ق���ب���ل خ������ادم احل���رم���ن 
ب���ن عبد  امل���ل���ك ع��ب��د اهلل  ال�����س��ري��ف��ن 
���س��ع��ود ح��ف��ظ��ه اهلل ورع����اه،  اآل  ال��ع��زي��ز 
ال�����س��م��و  و����س���م���و ويل ع���ه���ده ����س���اح���ب 
العزيز،  عبد  بن  �سلمان  الأم��ري  امللكي 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  الثاين  والنائب 
الأمري مقرن بن عبد العزيز، ومتابعة 
�ساحب  ع�سري  منطقة  اأم��ري  وح��ر���س 
خالد  بن  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 

بن عبد العزيز.

مجلس 
الجامعة يعقد 
اجتماعه الثاني

ب���رئ���ا����س���ة م����ع����ايل الأ�����س����ت����اذ 
ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب��ن 
ح��م��د ال������داود، ع��ق��د  جمل�س 
اجتماعه  م���وؤخ���را،  اجل��ام��ع��ة، 
الثاين للعام اجلامعي احلايل 
عددا  وناق�س  1435ه���،   -1434

من املو�سوعات الأكادميية.
الج���ت���م���اع  ب�����داي�����ة  ويف 
رحب الداود بالأع�ساء اجلدد 
ال����ذي����ن ان�������س���م���وا ل��ل��م��ج��ل�����س 
ح����دي����ث����ا، م��ت��م��ن��ي��ا ال��ت��وف��ي��ق 

للجميع. 
ع��ق��ب ذل�����ك، ا���س��ت��ع��ر���س 
الأم�����������ن ال������ع������ام ل��ل��م��ج��ل�����س 
ال���دك���ت���ور ح���م���ود اأب�����و ظهري 
امل���و����س���وع���ات امل�����درج�����ة ع��ل��ى 
الذي  الجتماع  اأعمال  جدول 

تناول مو�سوعات منها:
اإع���������ارة خ����دم����ات ب��ع�����س 
اأع�ساء هيئة التدري�س للعمل 
يف م����واق����ع خ�������ارج اجل���ام���ع���ة 
خلدمة املجتمع واأداء ر�سالتها 
يف ه��ذا امل��ج��ال، واإن�����س��اء مركز 
بكلية علوم احلا�سب  للبحوث 

الآيل.
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املدرجات املركزية، فندق ق�سر اأبها 

مدرج )5(،  املدرجات املركزية

المكانالتاريخالفعالية والجهة المنظمة
مفكرة الجامعة

برنامج مكثف 
لتأهيل خريجي 

الدبلومات الصحية
�سمن برنامج تاأهيل خريجي 
ال������دب������ل������وم������ات ال�������س���ح���ي���ة، 
ا����س���ت���ق���ب���ل���ت ع�����م�����ادة خ���دم���ة 
امل�ستمر  وال��ت��ع��ل��ي��م  امل��ج��ت��م��ع 
يزيد عن  م��ا  املا�سي  الث��ن��ن 
تنفيذا  وذل����ك  م���ت���درب،   600
رقم  ال��ك��رمي  ال�سامي  ل��اأم��ر 
26736 وتاريخ 7/12/ 1434ه� 

الذي يق�سي بذلك.
اللجنة  رئ��ي�����س  واأو����س���ح 
تاأهيل  ل��ربن��ام��ج  الإع��ام��ي��ة 
خريجي الدبلومات ال�سحية، 
الأ������س�����ت�����اذ ع���ب���دال���ع���زي���ز ب��ن 
اإبراهيم ع�سريي اأن الربنامج 
من  كبري  باهتمام  حظي  ق��د 
م�سريا  باجلامعة،  امل�سوؤولن 
اإل�������ى اأن�������ه مت ت�����س��ك��ي��ل ع���دة 
تنفيذية  واأخ���رى  عليا  جل��ان 
متعددة وخمتلفة املهام، لهذا 

الغر�س.
تاأهيل  برنامج  وي�ستمل 
ال�سحية  الدبلومات  خريجي 
ع���ل���ى م�������س���ت���وي���ن درا����س���ي���ن 
اأ�سهر.  ثاثة  منهما  كل  مدة 
وخال امل�ستوى الأول يعطى 
يف  مكثفا  برناجما  املتدربون 
الإجنليزية مركزا على  اللغة 
م���ه���ارات  ال��ت��ح��دث وال��ق��راءة 
ليح�سل  وال�ستماع،  والكتابة 
امل���ت���درب يف ن��ه��اي��ة ال��ربن��ام��ج 
ع��ل��ى 600 ���س��اع��ة ت��دري��ب��ي��ة يف 
مهارات خمتارة على مدى 26  

اأ�سبوعا.
عبدالعزيز العسيري 

برامج إرشادية
في مركز التوجيه

ينفذ مركز التوجيه والإر�ساد 
يف عمادة �سوؤون الط��اب العام 
من  العديد  احل��ايل  الدرا�سي 
للط���اب  الإر�سادية  الربامج 
واأول�����������ي���اء الأم������ور وم��ن�����س��وب��ي 
متعددة  جم��الت  يف  اجلامعة 
م��ن��ه��ا )الإر�������س������اد ال���وق���ائ���ي، 
والج������ت������م������اع������ي، وامل�����ه�����ن�����ي، 

والنف�سي(.
واأك�������������د  م�����دي�����ر امل����رك����ز 
ل�  الأح���م���ري  �سعيد  ال��دك��ت��ور 
اأن��ه مت افتتاح وح��دات  »اآف���اق« 
اإر�سادية يف كل كلية تنفذ من 
خالها جميع برامج التوجيه 
والإر��������س�������اد، ح���ي���ث ي�����س��ت��ق��ب��ل 
امل�����رك�����ز احل����������الت ال����ف����ردي����ة 
اخلا�سة مبا�سرة واملحولة من 
الأخ���رى،  وال��ع��م��ادات  الكليات 
هاتف  تفعيل  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
الإر�ساد وا�ستقبال ال�ست�سارات 
ال�����ن�����ف�����������س�����ي�����ة وال�������رتب�������وي�������ة 
وامل��ه��ن��ي��ة ع��ل��ى ال���ه���ات���ف رق��م 

.)0172417975(
للمركز  اأن  اإل����ى  واأ�����س����ار 
ت�����س��ن��ي��ف  يف  ف����ن����ي����ة  م����ه����م����ة 
احلالت الواردة اإليه ملعاجلتها 
داخ���������ل امل�����رك�����ز وال������وح������دات 
اإل���ى  اأو حت��وي��ل��ه��ا  الإر����س���ادي���ة 

جهات متخ�س�سة.
سلمان العلي

مشاري الشهراني

زي��ارة طابية  الأع��م��ال  اإدارة  ق�سم  نظم 
اإل��ى م�سنع ده��ان��ات اجل��زي��رة مبحافظة 
الزائر  الوفد  وا�ستقبل  م�سيط.  خمي�س 
اأن�س  الأ���س��ت��اذ  بامل�سنع  الإداري  امل�سرف 
وعدد  الكلية(،  خريجي  )اأح��د  ال�سهري 

افتتاح نادي 
النشاط الطالبي

بـ »التربية«
د���س��ن��ت كلية ال��رتب��ي��ة، م���وؤخ���را، ن��ادي 
بح�ضور  بالكلية،  ال��ط��اب��ي  الن�ضاط 
عميدها الدكتور حممد ح�سن �سفران، 

ووكاء الكلية، وعدد من الطاب.
وق����دم ���س��ف��ران خ����ال ال��ت��د���س��ن 
�سوؤون  وعمادة  اجلامعة  لإدارة  ال�سكر 
النادي،  تاأ�سي�س  الطاب على دعمهما 
الدائم  ل� »حر�سهم  الطاب  �سكر  كما 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف ن�����س��اط��ات ال��ك��ل��ي��ة«، 
وخطط  اأه���داف  على  ال�سوء  م�سلطا 

النادي. 
وث��م��ن ���س��ف��ران ح��ر���س اجل��ام��ع��ة 
ع����ل����ى ت���ف���ع���ي���ل ال����ن���������ض����اط ال���ط���اب���ي 
كبرية  فوائد  من  يحققه  ملا  وبراجمه 
مبتابعة  م�سيدا  امل�ساركن،   للطاب 
ودع���م م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة جلميع 
ال���ط���اب���ي���ة يف خم��ت��ل��ف  الأن���������س����ط����ة 

الكليات.

»الشريعة« 
تشارك في ندوة 

الحج بأربعة 
أبحاث

الدين  واأ�سول  ال�سريعة  كلية  �ساركت 
يف ندوة احلج الكربى لهذا العام، التي 
ك��ان��ت حت���ت ع���ن���وان« ف��ق��ه الأول���وي���ات 
على  توزعت  اأبحاث  باأربعة  احل��ج«،  يف 

حماور الندوة.
وق������دم ب���ح���وث ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة 
واأ���س��ول ال��دي��ن، ك��ل م��ن  رئي�س ق�سم 
ال��ف��ق��ه الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور  حم��م��د بن 
اإب���راه���ي���م ال���غ���ام���دي،  ورئ���ي�������س ق�سم 
اأ�سول الفقه الدكتور �سعيد بن متعب 
بن كردم، واأ�ستاذ اأ�سول الفقه امل�سارك 
الب�سيلي،  حممد  بن  جربيل  الدكتور 
ال��دك��ت��ور  ال��ف��ق��ه  الفقه بق�سم  واأ���س��ت��اذ 

عبدا لرحمن بن اأحمد اجلرعي.

طالب اإلدارة في »دهانات الجزيرة«
خال  ونوق�ست  ال�سركة.  موظفي  م��ن 
الزيارة مو�سوعات عدة منها: تخ�س�س 
والرقي،  التطوير  واأ�س�س  الأعمال،  اإدارة 
وال���ع���م���ل اجل�������اد، وع������دم ال���ت���خ���وف م��ن 

مرحلة ما بعد التخرج.
الن�سائح  ع��ددا من  ال�سهري  وق��دم 
ذل���ك  اأن  م������وؤك������دا  الإدارة،  ل����ط����اب 

فيه  وم��رغ��وب  وا���س��ع  التخ�س�س جم��ال 
ب�سوق العمل.

ب��ع��د ذل���ك جت���ول ال��وف��د ال��ط��اب��ي 
الأجهزة  ال�سركة واطلعوا على  اأنحاء  يف 
بعد  انتقلوا  ثم  فيها،  امل��وج��ودة  والآلت 
على  للتعرف  امل�سنع  اأق�����س��ام  اإل���ى  ذل���ك 
اآلية العمل وكيفية التخطيط والتوجيه 

واأق��ل  وق��ت ممكن  باأ�سرع  العمل  لإجن��از 
تكلفة.  يف ختام  الزيارة، تلقى الطاب 
حم���ا����س���رة ت��ع��ري��ف��ي��ة مب�����س��ن��ع ده���ان���ات 

اجلزيرة.
تاأتي هذه املحا�سرة �سمن الأن�سطة 
واملالية  الإداري��ة  العلوم  بكلية  الطابية 

لعام 1435/1434ه�.
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أخبار الجامعة

وياأتي ذلك متا�سيا مع نظام  ال�سامة والأم��ن اجلامعي.  اإدارة  الر�سمي اجلديد ملوظفي  الزي  القحطاين   الدكتور مرعي بن ح�سن  الأ�ستاذ  د�سن وكيل اجلامعة 
احلرا�سات الأمنية اخلا�سة والتعليمات املنظمة ملاب�س موظفي اأمن وحرا�سة اجلهات احلكومية املدنية. واأ�ساد القحطاين بالدور الريادي لإدارة الأمن وال�سامة من 
خال قيامها بالإ�سراف على �سوؤون ال�سامة والأمن اجلامعي بكافة املن�ساآت واملباين واملواقع التابعة للجامعة، واإ�سهامها يف و�سع كافة اخلطط والإجراءات الكفيلة 

باملحافظة على مواقع العمل والعاملني بها من الناحية الوقائية والأمنية، والتاأكد من تطبيق �ضروط وقواعد ال�ضامة.

تدشين الزي الجديد
لموظفي األمن الجامعي

نعم.. وال..

هناك العديد من الطرائق وال�سرتاتيجيات   التدري�سية التي ميكن 
التنوع  اأهمية  وتعود  املرحلة اجلامعية،  التدري�س يف  اأثناء  توظيفها 
املتعلم وقدراته،  اأهمها:  يف طرائق التدري�س لعدد من العوامل من 

والإمكانات املادية املتاحة، وع�سو هيئة التدري�س.
للتعلم،  توؤهله  ق���درات  لديه  املتعلم  خ��ال��د،  امللك  جامعة  ففي   
عن  الآخ��ر  وامل�سوؤول  كبري،  حد  اإل��ى  متوافرة  التعليمية  والإمكانات 
يف  العلمي  املحتوى  بتقدمي  يقوم  من  هو  والتعليم  التعلم  عمليتي 

القاعات واملدرجات واملعامل واملختربات العلمية.
اإل��ى  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  كثري  يعمد  الغالب  يف  ن��ع��م،   
توظيف طريقة تدري�سية واحدة فقط يف جميع تدري�س مو�سوعات 
التي يقوم بتدري�سها، وهنا نقول: ل للرتكيز على طريقة  املقررات 
التعليمية؛  الأن�سطة  جميع  يف  للمحا�سرة  ول  واح���دة،  تدري�سية 
فهناك العديد من الطرائق التدري�سية التي ميكن اأن يتم توظيفها.
اإيجابيات تربوية كثرية.  التنوع له  التنوع مطلوب. نعم،   نعم، 
نعم، التنوع يف هذا املجال يقلل ملل املتعلمن، وي�سهم بدرجة كبرية 

يف حتقيق اأهداف املقرر.
طريقة  على  لاعتماد  ول  التدري�س،  ط��رائ��ق  يف  للتنوع  نعم   
تدري�سية واحدة قد تكون مملة، ونعم مل�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف الدورات التدريبية التطويرية التي تقدمها اجلامعة يف جمالت 

عديدة منها: طرائق واأ�ساليب التدري�س اجلامعي.
احلا�سر  وقتنا  يف  اجلامعي  الطالب  ب��اأن  ن��درك  اأن  بد  ل  وهنا 
املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  اجلامعي  الطالب  ع��ن  متاما  يختلف 
فيما يتعلق باجلوانب التقنية وتوقعاته وخلفياته وتطلعاته، لذا نعم 

لتوظيف التقنية وتطبيقاتها يف التدري�س اجلامعي .

* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

التدريس الجامعي

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

خدمات آلية وذاتية  بمكتبات الجامعة
حاليا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  العربية  النظم  �سركة  م��ع  اجتماعا  املكتبات  ���س��وؤون  ع��م��ادة  ع��ق��دت 
بتنفيذ م�سروع معرفة )1( اخلا�س ب�سبكات املكتبات الفرعية وربطها باملكتبة املركزية، 

وا�ستعر�س الجتماع مراحل تنفيذ م�سروع معرفة، وما مت اإجنازه خال فرتة العقد.
ويف كلمته بالجتماع، اأثنى عميد �سوؤون املكتبات املكلف الدكتور �سعيد بن قا�سم 
بكادر  »باحرتافية، م�ستعينة  امل�سروع  املنفذة لإجنازها مراحل  ال�سركة  اخلالدي على 

وظيفي من اأف�سل املهند�سن واملفهر�سن ومدخلي البيانات«. 
 %90 ن�سبته  ما  باإجناز  قامت  ال�سركة  اأن  العربية  النظم  �سركة  م�سوؤولو  واأو�سح 
الآيل وترقية الربنامج، وربط  بالفهر�سة والربط  القيام  الذي يت�سمن  امل�سروع،  من 
البحث الآيل بالبوابة الإلكرتونية للعمادة، بالإ�سافة اإلى تركيب بوابات اأمنية واأجهزة 

اإعارة ذاتية.
وتعكف عمادة �سوؤون املكتبات، حاليا، على اإعداد املوا�سفات الفنية مل�سروع معرفة 
اإلى جتهيز  القيام بالت�سنيف والفهر�سة والربط الآيل، بالإ�سافة  )2( الذي يت�سمن 
احلديثة  والتقنيات  احلا�سوبية  بالأجهزة  ودعمها  الفرعية  املكتبات  جميع  وتاأثيث 

ملواكبة التطور املت�سارع للمكتبات الأكادميية حول العامل.
علي آل سعيد
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متابعات

ت�����س��ت�����س��ي��ف ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��اجل��ام��ع��ة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
من  الفرتة  خال  الدماغية،  لل�سكتة 
25 اإلى 1434/12/27، املوؤمتر ال�سنوي 
احل������ادي ع�����س��ر ل��ل�����س��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة، 
الذي يهدف اإلى ن�سر الوعي بال�سكتة 
وم�سبباتها،  واأع��را���س��ه��ا  ال��دم��اغ��ي��ة 

وطرق الوقاية منها وعاجها.
الراهن  الو�سع  املوؤمتر  ويناق�س 
الدماغية  ال�سكتة  مبر�سى  للعناية 
من خال ندوة علمية وحلقات نقا�س  
ال��دم��اغ��ي��ة يف  »ال�سكتة  ع��ن��وان:  حت��ت 
وامل��اأم��ول«،  الواقع  بن  ع�سري  منطقة 
ال�سحية  اخلدمات  مقدمي  مب�ساركة 
واملر�سى واأقاربهم يف املنطقة، لتحديد 
م���ع���وق���ات وع���ي���وب ال���و����س���ع ال���راه���ن، 
وو���س��ع ح��ل��ول وت��و���س��ي��ات ل��ل��رف��ع من 
م�����س��ت��وى ال��ع��ن��اي��ة واخل���دم���ة امل��ق��دم��ة 

مب�ساركة من اجلامعة واجلمعية.
وي�سارك يف املوؤمتر اأكرث من 250 
الدماغية  ال�سكتة  خرباء  من  م�ساركا 
وال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ط��ب��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة 
ب���ه���ا م����ن خم���ت���ل���ف امل�����راك�����ز ال��ط��ب��ي��ة 

والأكادميية باململكة.

معرص توعية
اإقامة  اأن ي�ساحب املوؤمتر  ومن املقرر 
معر�س توعية للجمهور باأحد املراكز 
باأبها بهدف تثقيف املجتمع  التجارية 
واأعرا�سه  وم�سبباته  املر�س  بطبيعة 
وال���ت���ع���رف ع��ل��ي��ه وع���اج���ه وال��وق��اي��ة 
الطبية  الدرا�سات  اأظهرت  حيث  منه، 
ال�سكتة  اأك��رث من 80% من ح��الت  اأن 

الدماغية ميكن تفاديها. 
للموؤمتر،  املنظمة  للجنة  ووفقا 
ودقيقة  حديثة  اإح�سائيات  توجد  ل 
يف  الدماغية  بال�سكتة  الإ�سابة  ملعدل 
التقريبية  الإح�سائيات  لكن  اململكة، 
ت�سري اإلى ت�سجيل اأكرث من 100 حالة 

يوميا.
وق�����ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة 
اإن  الهزاين  عادل  الدكتور  للمهرجان 
ه���ذا ال��رق��م م��ر���س��ح ل��ل��زي��ادة يف �سوء 
�سغط  مبر�س  الإ�سابة  معدل  ارتفاع 
الدم وال�سكر باململكة التي تعد �سمن 
الدول التي بها اأعلى معدلت الإ�سابة 

حول العامل.
الإ���س��اب��ة  اأن  ال���ه���زاين  واأ�����س����اف 
ب��ال�����س��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة ت��ع��د م���ن اأك���رث 
الأول  ال�سبب  وهي  �سيوعا،  الأمرا�س 
ل���اإع���اق���ة ل����دى ال���ك���ب���ار، وت���اأت���ي بعد 
اأمرا�س القلب وال�سرطان على قائمة 

اأ�سباب الوفاة على م�ستوى العامل.
وعن انت�سار ال�سكتة الدماغية يف 
اململكة،  قال »بالرغم من عدم توافر 
هذا  عن  اململكة  يف  دقيقة  اإح�سائيات 
املر�س اإل اأن حالت الإ�سابة بال�سكتة 
ال��دم��اغ��ي��ة ت��ق��در ب��اأك��رث م��ن 20 األ��ف 
حالة �سنويا، اإذ تت�سبب يف وفاة الآلف 

واإعاقة اآلف اآخرين.
ال�سكتة  ع���اج  ال��ت��ق��دم يف  ورغ���م 
ما  اأن��ه��ا  اإل  منها  وال��وق��اي��ة  الدماغية 
زال���ت ع��ل��ى ق��ائ��م��ة الأم���را����س الأك���رث 

عائلته  اأم  امل��ري�����س  ع��ل��ى  ���س��واء  ع��ب��ئ��ا 
اخلدمات  وق��ط��اع��ات  املجتمع  على  اأم 

ال�سحية«.
 

أهداف المؤتمر
املوؤمتر،  اأه��داف  �سوؤال  عن  وردا على 
الوعي  لن�سر  ي�سعى  اأن��ه  الهزاين  اأك��د 
ب��ال�����س��ك��ت��ة ال����دم����اغ����ي����ة، اأع���را����س���ه���ا 
والعاج،   الوقاية  وط��رق  وم�سبباتها 
بالإ�سافة اإلى اإثراء جمال طب ال�سكتة 
الدماغية يف اململكة بكل ما هو جديد 
م���ن اأب���ح���اث ع��ل��م��ي��ة وط����رق عاجية 
وت���ق���ن���ي���ات ح���دي���ث���ة ت�������س���اع���د ج��م��ي��ع 
تطوير  على  املجال  ه��ذا  يف  العاملن 
واإكلينيكيا،  اأك��ادمي��ي��ا  عملهم  جم��ال 
ال�سحية  اخلدمات  مب�ستوى  والرقي 

املقدمة يف املنطقة.
اإق���ام���ة ه��ذا  اإن  ال���ه���زاين  وق�����ال 
وباإ�سراف  اجلامعة  رح��اب  يف  امل��وؤمت��ر 
مبا�سر من كوادرها له اأهمية كربى يف 
واملعطاء  الريادي  ال��دور  على  التاأكيد 
ل��ل��ج��ام��ع��ة وا���س��ت�����س��ع��ار م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا 
وتثقيفيا  اج��ت��م��اع��ي��ا  امل��ج��ت��م��ع  جت���اه 
وطبي  علمي  م�ستجد  بكل  وت��وع��وي��ا 
من �ساأنه زيادة وعي املجتمع بال�سكتة 

الدماغية. 

الجمعية
ال�������س���ع���ودي���ة  اجل���م���ع���ي���ة  اأن  ي����ذك����ر 
 Saudi Stroke ال��دم��اغ��ي��ة  لل�سكتة 
مب��دي��ن��ة  اأن�������س���ئ���ت   Association
ال��ري��ا���س ع���ام  1428، وه���ي  جمعية 
علمية �سحية تهدف اإلى تنمية الفكر 
العلمي املهني يف جمال مر�س ال�سكتة 
ال���دم���اغ���ي���ة، والإ�����س����ه����ام  يف ت��وح��ي��د 
ال��وط��ن��ي��ة يف جم��ال  الطبية  امل��ع��اي��ري 
ال��وق��اي��ة وال���ع���اج م���ن ه���ذا امل��ر���س، 
وال���ع���م���ل ع��ل��ى اإن�������س���اء ���س��ج��ل وط��ن��ي 
ل���ه، وت��ي�����س��ري ت��ب��ادل الإن���ت���اج العلمي 
جمال  يف  واملهنية  العلمية  والأف��ك��ار 
املوؤ�س�سات  ب��ن  اجلمعية  اه��ت��م��ام��ات 
والهيئات املعنية داخل وخارج اململكة، 
ال�سريرية  والأدل���ة  القواعد  واإ���س��دار 
امل���ت���خ�������س�������س���ة،  وت�����ق�����دمي امل�������س���ورة 
املختلفة  ال�سحية  ل��ل��ج��ه��ات  ال��ف��ن��ي��ة 
ف��ي��م��ا ي��خ�����س امل��م��ار���س��ات والأن�����س��ط��ة 
والإج��������������راءات ال�������س���ح���ي���ة، وت���ق���ومي 
اعتمادها  لغر�س  ال�سحية  امل��ن�����س��اآت 

لتقدمي اخلدمة.

الجامعة تستضيف مؤتمر السكتة الدماغية.. األربعاء المقبل 

الهزاني: السكتة الدماغية السبب األول 
إلعاقات الكبار.. ومعدالتها مرتفعة محليا
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إعالن

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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والتسجيل
����س���ه���دت ع�����م�����ادة ال���ق���ب���ول 
وال��ت�����س��ج��ي��ل اخ���ت���ت���ام ب��رن��ام��ج 
الذي   ،)1( ر�سيدك  زد  فعاليات 
ان��ط��ل��ق  يف ج��م��ادى الأويل من 

العام احلايل 1434ه.
وهدف الربنامج اإلى اإبراز 
العمل  جم���ال  يف  التناف�س  روح 
وغر�س  ال��وك��ال��ة،  موظفات  ب��ن 
بع�س ال�سفات احل�سنة مثل روح 
العمل  ال��ت��ع��اون والإخ���ا����س يف 

واحت�ساب الأجر والثواب.
كما �سهد اإقامة ور�س عمل 
التعامل  اأبرزها »كيفية  كان من 
م���ع الأج����ه����زة امل��ك��ت��ب��ي��ة« و »ف��ن 

التعامل مع املراجعن«.
�أمرية حممد �سحيم  

كلية الشريعة
وأصول الدين

ال��ط��ال��ب��ة ج��م��ي��ل��ة �ساهر  ح�����س��ل��ت 
املاج�ستري  درج���ة  ع��ل��ى  ال�����س��ه��ري، 
وع��ل��وم��ه، حيث  احل��دي��ث  ق�سم  يف 
ك����ان ع���ن���وان ر���س��ال��ت��ه��ا »امل���روي���ات 
�سوء  وال�سلة يف  ال��رب  ال����واردة يف 
ال�����س��ح��ي��ح��ن، درا�����س����ة ح��دي��ث��ي��ة 

مو�سوعية«. 
فاطمة  الطالبة  ح�سلت  كما 
م�ساري،  اآل  �سعيد  حممد  �سالح 
ق�سم  امل��اج�����س��ت��ري يف  درج�����ة  ع��ل��ى 
حيث  الرتبوي،  والإ�سراف  الإدارة 
ك����ان ع���ن���وان ر���س��ال��ت��ه��ا»م��ت��ط��ل��ب��ات 
تطبيق الإبداع الإداري يف املدار�س 
احلكومية من وجهة نظر مديرات 
ال���ث���ان���وي���ة يف م��دي��ن��ة  امل������دار�������س 

الريا�س«.
نوف قر��ش

كليتا اآلداب والتربية 
للبنات بأبها 

الآداب  ك��ل��ي��ت��ي  ع��م��ي��دة  ح�����ددت 
مواعيد  باأبها،  للبنات  والرتبية 
�ستلتقي  حيث  الطالبات،  للقاء 
الأح��د والثنن من  بهن يومي 
ال�ساعة 10 اإلى 12 ظهرا، ويومي 
ال��ث��اث��اء واخل��م��ي�����س م��ن ال���� 11 

اإلى 12 من كل اأ�سبوع.
الكلية  ك��م��ا ح���ددت وك��ي��ل��ة 
ل��ل�����س��وؤون الأك���ادمي���ي���ة م��واع��ي��د 
ل��ل��ق��اء ال��ط��ال��ب��ات اأي�����س��ا، حيث 
���س��ت��ل��ت��ق��ي ب���ه���ن ي����وم����ي الأح�����د 
الفرتة  يف  واخلمي�س  والثاثاء 
�سباحا،   11 اإل���ى   9 ال�ساعة  ب��ن 
وي��وم��ي الث��ن��ن والأرب���ع���اء من  
10 اإلى 12 ظهرا من كل اأ�سبوع.

الطبية التطبيقية للبنات 
بمحايل عسير

التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  احتفلت 
العاملي  ب��ال��ي��وم  ع�����س��ري،  مب��ح��اي��ل  للبنات 
»ال�سحة  ���س��ع��ار  حت��ت  النف�سية  لل�سحة 

النف�سية لكبار ال�سن«.
 ومت ت��ق��دمي ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ق��رات 
وال�������س���رح وم��ن��ه��ا: ال��ت��ع��ري��ف ب��اجل��ام��ع��ة 
وعر�س الر�سالة والروؤية والأهداف، التي 
تنبثق منها روؤية ور�سالة واأهداف الكلية 

كجزء من ن�سر ثقافة اجلودة.
كما مت التعر�س خال الحتفال اإلى 
الزهامير،  اأم��را���س   وع��اج��ات  مفاهيم 
ال�سخ�سية،  انف�سام  النتحار،  الكتئاب، 
مع  التعامل  كيفية  اإل��ى  اإ�سافة  ال�سرع، 
ومت��اري��ن  ال��ي��وم��ي��ة  النف�ضية  ال�����ض��غ��وط 

التنف�س.
فاطمة �لأ�سمري

كلية اإلدارة
واالقتصاد المنزلي

والقت�ساد  الإدارة  كلية  نظمت 
امل������ن������زيل، حم����ا�����س����رة ب���ع���ن���وان 
)م������ر�������س ك��������ورون��������ا( األ���ق���ت���ه���ا 
ال��دك��ت��ورة ملياء ف��وزي اإب��راه��ي��م. 
وج�������اءت امل���ح���ا����س���رة، م��ف�����س��ل��ة 
اح��ت��وت ع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف مبر�س 
)ك�����ورون�����ا( واأ����س���ب���اب الإ����س���اب���ة 
ب��ه واأع���را����س���ه، وط���رق ان��ت�����س��اره 

وانتقاله وكيفية الوقاية منه .
 زهر�ء حبرت

العلوم الطبية
التطبيقية - بيشة

الرابعة  الفرقة  طالبات  قامت 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية 
ل����ل����ب����ن����ات ب����ب����ي���������س����ة، ب������زي������ارة 
ل��اب��ت��دائ��ي��ة ال���ث���ال���ث���ة، واإل���ق���اء 
حم��ا���س��رة ع���ن امل��ح��اف��ظ��ة على 
ب��ه��ا وكيفية  الأ���س��ن��ان وال��ع��ن��اي��ة 

الوقاية من الت�سو�س. 
ال��ط��ال��ب��ات، عميدة  وراف����ق 
زك��ري��ا،   ال��دك��ت��ورة  عبري  الكلية 
وال�������دك�������ت�������ورة �����س����ي����م����اء ه����اين 
وامل���م���ر����س���ة ري����ا ال��ب��ي�����س��ي. ومت 
توزيع مطويات  ال��زي��ارة،  خ��ال 
ع��ل��ى احل�����س��ور، واإل���ق���اء اأ���س��ئ��ل��ة 

وتوزيع هدايا على الطالبات.
هياء �لبي�سي

االقتصاد والعلوم 
المنزلية ببيشة

قامت جمموعة من طالبات كلية 
ببي�سة،  املنزيل  والعلوم  القت�ساد 
اإل����ى  م�ست�سفى  ب���زي���ارة  م���وؤخ���را، 
ببي�سة  والنقاهة  النف�سية  ال�سحة 
ب��اإ���س��راف ال��دك��ت��ورة ن��اه��د حممد 
ال��ن��ج��ار ي��راف��ق��ه��ا ب��ع�����س اإداري�����ات  

الكلية.
اإط������ار  ال������زي������ارة يف  وت�����اأت�����ي 
ت��ف��ع��ي��ل ال���ت���وا����س���ل الج��ت��م��اع��ي 
ب���ن ال��ك��ل��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع اخل��ارج��ي 
ونزيات  الكلية  بطالبات  ممثا 
بعيد  للتهنئة  وكذلك  امل�ست�سفى، 

الأ�سحى املبارك.

القرين،   �سنيفاء  الدكتورة   بال�سامر  اجلامعي  املركز  عميدة  رعاية  حتت 
ن��ظ��م��ت  ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة ب��رن��ام��ج ت��وع��ي��ة ب��ع��ن��وان »حل��ظ��ات ال���س��رتخ��اء« 

Relaxation Moments قدمه واأعده طالبات الكلية.
ورك��ز ال��ربن��ام��ج على الك��ت��ئ��اب والأرق حت��ت اإ���س��راف ال��دك��ت��ورة وف��اء 
ال�سيدلة،  بق�سم  �سافيناز  وال��دك��ت��ورة  العقاقري،  ق�سم  من  عزيز  حممود 
وت�سمن �سرحا مب�سطا لاكتئاب واأ�سبابه واأعرا�سه، ثم تاه برنامج توعية 
اآخر عن  �سيدلية الكتئاب، مت خاله عر�س بع�س الأدوية مع �سرح اآلية 
عملها ومدى خطورة ا�ستخدامها من دون و�سفة. تا ذلك،  طرح مفاتيح 
والتحكم  ال��غ��ذائ��ي��ة،  وامل��ك��م��ات  وال��راح��ة،  ال�سليم  ال��غ��ذاء  ومنها:  ال��ع��اج 

بالتفكري ال�سلبي.
اإجراء ا�ستبيان لقيا�س مدى تف�سي ظاهرة الأرق يف املجتمع،  كما مت 
حيث ك�سف عن اأن ن�سبة الذين يعانون من م�سكات اأثناء النوم على الدوام، 

ت�سل اإلى ما يقارب 7% ، بينما تعاود نوبات الأرق 46% منهم.
ال�سباح  ال�سرير ما بعد �ساعات  البقاء يف  كما ل ي�ستطيع 24% منهم 

الأولى و لو ناموا يف وقت متاأخر . 
�سبحية �ل�سهر�ين و�سافية �لأحمري 

المركز الجامعي بالسامر
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

• الصحيفة الجامعية األكثر توزيعا في المملكة.. ٤٣ ألف نسخة أسبوعيا.
• الصحيفة الشبابية األولى في منطقة عسير.. يقرؤها أكثر من مائة  وعشرين ألف طالب وطالبة وعائالتهم.

• شبكة توزيع شاملة تصل إلى شرائح الشباب داخل الجامعة وخارجها في منطقة عسير وفي مختلف
مناطق المملكة وباقي الجامعات السعودية.

• نوافذ توزيع في المراكز التجارية والفنادق والشقق السكنية والشركات والمؤسسات بمدينة أبها.    
• توزيع أسبوعي خاص على مختلف الوزارات واألجهزة الحكومية والجامعات والكليات في العاصمة الرياض.

• توزع أكثر من ثمانية أآلف نسخة أسبوعيا داخل صحيفة الوطن كل يوم أحد.
• أول صحيفة جامعية في المملكة تطبع بنظام الـ »ويب« كالصحف اليومية في المملكة.

• أول صحيفة جامعية تفوز بجائزة »المفتاحة« لمحتواها التحريري واإلخراجي المتميز عن عددها السياحي.
• أسعار تنافسية للعقود الطويلة.

 
قسم اإلعالن والتوزيع 

هاتف: 2٤19٤٤1
فاكس: 2٤199٣٣ 

aafaq5@kku.edu.sa :ايميل

ترحب صحيفة »آفاق« على صفحاتها
بإعالنات الشركات والمؤسسات 
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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

حوار: سلمان العلي

���س��دد م��دي��ر م��رك��ز الإر�����س����اد وال��ت��وج��ي��ه 
�سعيد  ال��دك��ت��ور  ال��ط��اب،  ���س��وؤون  بعمادة 
الأحمري، على �سرية معلومات اأي طالب 
اأي  املركز، موؤكدا ع��دم اط��اع  اإل��ى  ت�سل 

�سخ�س عليها من خارج دائرة املركز.
اأن م��رك��ز   وك�����س��ف الأح����م����ري ع���ن 
الإر�ساد يهدف اإلى حتقيق اأهداف ومرام 
اأداء مهمته  ع��ل��ى  ال��ط��اب  ت��ع��ن  ك��ث��رية 
يف  م�ستقا  يكون  اأن  على  وحتفزه  بي�سر 
حياته وفقا لروؤى مدرو�سة.. مو�سوعات 
اأخ���رى مهمة حت��دث عنها الأح��م��ري يف 

امل�ساحة التالية.

حدثنا عن مهام �ملركز وبر�جمه؟
م���رك���ز ال���ت���وج���ي���ه والإر�������س������اد يف ع���م���ادة 
برامج  تفعيل  على  درج  الط��اب،  �سوؤون 
ال��درا���س��ي 1434- ال��ع��ام  ه��ذا  خا�سة، ويف 
1435ه�، ينفذ املركز العديد من الربامج 
الأم����ور  واأول��������ي��اء  للط���اب  الإر����س���ادي���ة 

متعددة  جم��الت  يف  اجلامعة  ومن�سوبي 
ال��وق��ائ��ي، والج��ت��م��اع��ي،  الإر����س���اد  منها: 

واملهني والنف�سي.
وق���د مت اف��ت��ت��اح وح�����دات اإر���س��ادي��ة 
يف ك���ل ك��ل��ي��ة ت��ن��ف��ذ م���ن خ��ال��ه��ا جميع 
ي�ستقبل  حيث  والإر�ساد،  التوجيه  برامج 
امل�����رك�����ز احل���������الت ال����ف����ردي����ة اخل���ا����س���ة 
مبا�سرة واملحولة من الكليات والعمادات 
هاتف  تفعيل  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  الأخ�����رى، 
النف�سية  ال�ست�سارات  وا�ستقبال  الإر�ساد 
وال���رتب���وي���ة وامل��ه��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ه��ات��ف ذي 
للمركز  اأن  كما   ،)0172417975( الرقم 
ال��واردة  مهمة فنية يف ت�سنيف احل��الت 
وال��وح��دات  امل��رك��ز  اإل��ي��ه ملعاجلتها داخ���ل 
اإل������ى ج��ه��ات  اأو حت��وي��ل��ه��ا  الإر������س�����ادي�����ة، 

متخ�س�سة.

كيف ي�سل �لطالب �إلى �ملركز؟
ي��ت��م ا���س��ت��ق��ب��ال احل����الت ال��ف��ردي��ة ب�سكل 
مبا�سر، كما يتم اأي�سا  ا�ستقبال احلالت 
الأخ��رى  والعمادات  الكليات  من  املحولة 

مدير مركز اإلرشاد والتوجيه:
هدفنا تحقيق التوافق الشخصي 

للطالب واجتيازهم األزمات
ودرا���س��ت��ه��ا ح�سب من���وذج درا���س��ة احل��ال��ة، 
كلياتهم،  يف  الطاب  ب��زي��ارة  نقوم  اأي�سا 
وال��وح��دات يف  الهاتف  توافر  اإل��ى  اإ�سافة 

جميع الكليات.

ما مدى �حلفاظ على �سرية 
معلومات �لطالب؟

امل�سرت�سد  م��ع��ل��وم��ات  اأن  اأوؤك����د  اأن  اأح���ب 
اأم����ان و���س��ري��ة ت��ام��ة، ف��الإر���س��اد  تبقى يف 
اأمانة وعلم وعمل وفن. وجميع املعلومات  
التي يقدمها الطالب، يف اأمان ول تخرج 
خارج املركز، كما ل ي�ستطيع اأحد الطاع 
عليها، لأن هذه من خ�سو�سيات الطالب 

اأو اأي متقدم للمركز.

�أهم �أعمال �ملركز؟
احل��الت  كح�سر  ع��دي��دة،  م��ه��ام  للمركز 
وفق  اخلا�سة  احل��الت  ودرا�سة  الفردية، 

ا�ستمارة معدة لذلك. 

ما �لأهد�ف �لتي ين�سدها �ملركز ؟

بينها،  م��ن  ج���دا  ك��ث��رية  اأه����داف  للمركز 
حتقيق التوافق ال�سخ�سي للطاب حتى 
ي��ق��ل ال�����س��راع، وك��ذل��ك حتقيق ال��ت��واف��ق 
الطالب  م�ساعدة  طريق  عن  الأك��ادمي��ي 
الأكادميية  الأزمات وامل�سكات  يف اجتياز 
اأن�سب  اختيار  واأي�سا،  لها،  يتعر�س  التي 
�سوء  يف  ال��درا���س��ي��ة  وامل����واد  التخ�س�سات 
ق���درات���ه وم���ي���ول���ه، وم�����س��اع��دت��ه يف ب��ذل 
ع��ل��ى حتقيق  اأق�����س��ى ج��ه��د مم��ك��ن يعينه 

النجاح يف درا�سته.
 وم��ن ب��ن الأه����داف اأي�����س��ا، حتقيق 
ي��وؤدي  ال��ذي  الأم��ر  الجتماعي،  التوافق 
واأخاقيات  ومعايري  بقيم  الل��ت��زام  اإل��ى 
املجتمع والتفاعل الجتماعي ال�سليم مع 

الآخرين.
ك��م��ا اأن امل���رك���ز ي���ه���دف اأي�����س��ا اإل���ى 
ال��ه��دف  وه���و  النف�سية  ال�����س��ح��ة  حت��ق��ي��ق 
العام ال�سامل للتوجيه والإر�ساد، ويرتبط 
ذلك بتحقيق التوافق النف�سي عن طريق 
على  الوقوف  بعد  الطالب  م�سكات  حل 
على  الق�ساء  وكيفية  واأعرا�سها  اأ�سبابها 
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أنشطة طالبية
الأ�سباب، واإزالة الأعرا�س، وكذلك درا�سة 
الطالب،  واإم��ك��ان��ات  وق���درات  ا�ستعدادات 
اإ����س���اف���ة اإل����ى م��ع��رف��ة م��ي��ول��ه وح��اج��ات��ه 
ل��ه لكت�ساب  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال��ف��ر���س  وت��ه��ي��ئ��ة 
اأح�سن قدر من التح�سيل، ثم الإفادة من 

اخلربات الرتبوية التي لدى املر�سد.
 وم��ن ب��ن الأه����داف اأي�����س��ا: تعليم 
ال���ط���ال���ب ب��ع�����س امل�����ه�����ارات ال�����س��خ�����س��ي��ة 
والج���ت���م���اع���ي���ة ل���ل���ت���ع���ام���ل م����ع ال��ب��ي��ئ��ة 
اجل���دي���دة، وك��ي��ف��ي��ة م��واج��ه��ة امل�����س��ك��ات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��اأ���س��ال��ي��ب وح���ل���ول م��ائ��م��ة، 
وت����ق����دمي امل���������س����اع����دات ال��ن��ف�����س��ي��ة حل��ل 
امل�����س��ك��ات ال�����س��خ�����س��ي��ة الن��ف��ع��ال��ي��ة عن 
ط���ري���ق ف��ن��ي��ات ت���اأك���ي���د ال�������ذات، وال��ع��م��ل 
وامل�ساركة  احل��اج��ات،  اإ���س��ب��اع  كيفية  على 
التنفي�س  عملية  وت�سهيل  الن��ف��ع��ال��ي��ة، 
ال��ط��ال��ب مع  ت��ع��اون  الن��ف��ع��ايل، وكيفية 
امل��ر���س��د ح��ت��ى ي��ت��م ح���ل م�����س��ك��ات��ه حتت 
اإ�����س����راف ال��ف��ري��ق امل��خ��ت�����س، وم�����س��اع��دة 
الطالب على التخل�س من العتماد على 
والعتماد  ال�ستقال،  اإل��ى  ودفعه  غ��ريه 
على النف�س، وال�ستب�سار باأ�سباب امل�سكلة 

واقرتاح احللول املمكنة.

خال  م��ن  ال�سلوك  تعديل  واأي�����س��ا 
اأث��ن��اء  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ت��ع��ل��م  تنظيم م��واق��ف 
التي  ال��واج��ب��ات  خ��ال  م��ن  اأو  اجلل�سات 
ي��ع��ط��ي��ه��ا امل���ر����س���د ل��ل��ط��ال��ب لإجن����ازه����ا. 
وال����وق����اي����ة م����ن امل����ر�����س ال���ع�������س���اب���ي اأو 
النف�سي  النمو  على  وامل�ساعدة  الذهاين، 
ال�سوي، وحتقيق قدر مرتفع من ال�سحة 
النف�سية،  اجلل�سات  طريق  عن  النف�سية 
والرقي بامل�ستوى ال�سلوكي والديني عند 
ال��ط��ال��ب، وم�����س��اع��دت��ه ل��ب��ن��اء ف��ك��ر �سوي 
م�����س��ت��م��ٍد م���ن ت��ع��ال��ي��م ال�����س��رع احل��ن��ي��ف، 
وم�����س��اع��دة ال���ط���اب ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف مع 

احلياة اجلامعية.
ذل�����ك  اإل�����ى  ج���ان���ب ع��ق��د ال���ن���دوات 
واملحا�سرات، ودورات تعزيز القدرات التي 
الأك��ادمي��ي.  الأداء  حت�سن  على  ت�ساعد 
وال���ت���ع���اون م���ع اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
لإيجاد حلول منا�سبة مل�سكات الطاب، 
التعريفي  الربنامج  يف  امل�ساركة  واأي�سا 
عام،  كل  بداية  مع  امل�ستجدين  للطاب 
واإ�سدار الن�سرات والكتيبات التثقيفية يف 

جمالت احلياة املختلفة.

ر�سالة يف كلمة �أخرية؟
اأ���س��ت��اذ  اأو  ل��ك��ل معلم  ر���س��ال��ة  اأوج����ه 
ج��ام��ع��ي، اأن ي��ع��ط��ي ال��ط��ال��ب ح���ق���ه  يف 
التعبري عن راأيه، واأن تكون العاقة بن 
واح��رتام،  والطالب، عاقة حب  الأ�ستاذ 
واأن يكون للمناهج دورا يف تعديل �سلوك 
م�ستويات  اختاف  يراعى  واأن  الطالب، 

الطاب يف كل اجلوانب.
اأ����س���ك���ر م���ع���ايل م��دي��ر  ويف اخل���ت���ام 
ال��داود  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور  اجلامعة 
ل���دع���م���ه غ����ري امل����ح����دود مل���رك���ز الإر�����س����اد 
الدكتور  اإل���ى  ممتد  وال�سكر  وال��ت��وج��ي��ه، 
ع��ب��د اهلل ال��ك��ا���س��ي لإ���س��ه��ام��ه ال��ك��ب��ري يف 

تاأ�سي�س املركز.

معلومات
المسترشد

في أمان
ال يطلع عليها
من هم خارج 

المركز
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سلمان العلي 

حت��ت ع��ن��وان »ع��اق��ة ال��ط��ال��ب اجلامعي 
ا�ستطاعا و�سط  »اآفاق«  اأجرت  بالأ�ستاذ«، 
ن��وع هذه  ع��دد من الطاب للوقوف على 
العاقة، خ�سو�سا واأن اإطار تلك العاقة، 
وخ��ط��وط��ه��ا ال��ع��ري�����س��ة مل ي��ت��م اإق���راره���ا، 
قبل  العامة من  والت��ف��اق على ماحمها 

كا الطرفن املعنين بذلك.
ب��ع�����س ال����ط����اب ح���م���ل���وا الأ����س���ت���اذ 
م�����س��وؤول��ي��ة ب��ع��د امل�����س��اف��ة ذاك���ري���ن اأ���س��ب��اب��ا 
اآخ���رون �ساحتهم ورم��وا  ب��راأ  ك��ث��رية، فيما 
اأنف�سهم، موؤكدين  بالائمة على الطاب 
عدم تفهم الطالب لهذه العاقة وكيفية 

تقويتها. 

عالقة متآكلة
و�����س����ف ع�����ب�����داهلل ع����ل����ي، ط����ال����ب ب��ك��ل��ي��ة 

الطاب  عاقة  الدين،  واأ�سول  ال�سريعة 
مرجعا  باملتاآكلة،  باأ�ساتذتهم،  اجلامعين 
الأكادميية  املمار�سات  من  ع��دد  اإل��ى  ذل��ك 
عدم  اإل��ى  م�سريا  ط��اب��ه،  حيال  لاأ�ستاذ 
اأو م�����س��اح��ة ل��ل��م��واءم��ة  وج������ود  ه��ام�����س 
وامل���ودة ب��ن ال��ط��رف��ن، واأن الأ���س��ات��ذة »ل 
العناية  م��ن  كافيا  ق���درا  طابهم  ي��ول��ون 
غري  ب�سكل  معهم  ويتعاملون  والهتمام، 
عادل ومن�سف، ول يبدون ا�ستعدادا دائما 
وا�ستف�ساراتهم  ت�ساوؤلتهم  على  لاإجابة 
داخ���ل وخ���ارج ق��اع��ة امل��ح��ا���س��رات يف بع�س 

الأحيان.

بوابة للتفاهم
اأما اأحمد القرادي، طالب بكلية ال�سريعة، 
ف��ق��ال » ال��ع��اق��ة ب��ن الأ���س��ت��اذ وال��ط��ال��ب 
ت���ت���اأرج���ح ب���ن الرت����ي����اب وال�����س��خ��ط، ول 
م����وج����ودا من  ذل����ك  ي���ك���ون  اأن  ي��ف��رت���س 

طرف  كل  على  واإمن��ا  ي�ستمر،  اأو  الأ�سا�س 
معني، اأن يرتقي ليغلب اجلانب الأ�سح«.

العاقة  تكون  اأن  »املفرت�س  وتابع   
مبنزلة  والطالب،  اجلامعي  الأ�ستاذ  بن 
البوابة التي ميكن اأن ينطلق منها الثنان 
متينة  ج�سور  خلق  يف  منهما  ك��ل  ومت��ك��ن 
قدر  على  تبنى  واأن  والثقة،  التفاهم  من 
متبادل من الحرتام والتقدير، وا�ست�سعار 
املنوطة  وواج��ب��ات��ه  مل�سوؤوليته  ط���رف  ك��ل 
ال��ل��وائ��ح وال��ت��ق��ال��ي��د اجلامعية  ب��ه يف ظ��ل 

املتعارف عليها«.

مناخ مالئم
ع���ب���داهلل ح�����س��ن، ط���ال���ب بكلية  وي���ق���ول 
خ��ل��ق حالة  ننجح يف  »ع��ن��دم��ا  ال��ه��ن��د���س��ة، 
ب��اجت��اه  ن�����س��ب��ح  ب����الأح����رى  اأو  اإي���ج���اب���ي���ة، 
اإي��ج��اد  يف  حتما  �سن�سهم  املثمر،  ال�ساطئ 
تاأدية  على  الأ���س��ت��اذ  ي�ساعد  جامعي  مناخ 

اأداء  على  الطالب  وكذلك  الر�سايل،  دوره 
�سن�ساعد اجلامعة  وبالتايل  العلمي،  دوره 
���س��احل��ن معدين  م��واط��ن��ن  ت��خ��ري��ج  يف 
اأهبة ال�ستعداد  اإعدادا علميا متينا وعلى 
لأداء ما �ضيناط بهم من اأعمال بكل كفاءة 

واقتدار«. 

إطار سام
بكلية  ط��ال��ب  الأح��م��ري،  عبداخلالق  اأم���ا 
ال�����س��ام��ي  الإط�������ار  »اإن  ف���ق���ال  ال��ه��ن��د���س��ة، 
ال����ذي ي��ح��دد ع��اق��ة الأ����س���ت���اذ اجل��ام��ع��ي 
بطابه، مكون من جمموعة من ال�سفات 
اإجمال  املتمثلة  الأك��ادمي��ي��ة  وال�سلوكيات 
يف الدفء الأكادميي الذي يجعل الأ�ستاذ 
منطلق  من  طابه  مع  يتعامل  اجلامعي 
الأب�����وة احل��ان��ي��ة ال��ت��ي تتطلب امل���رون���ة يف 
التعامل، وال�سعي الدائم لتحفيز الطاب 
اإل��ى  ال�سعي  م��ن  اأك���رث  املميزين  وم��ك��اف��اأة 

الدعم  ف��ك��رة  وتغليب  املخفقن،  معاقبة 
وال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ى ال��ع��ق��اب، وال��ع��م��ل دوم��ا 
ال���ط���اب، وب���ث احلما�سة  ع��ل��ى م�����س��اع��دة 
وع��ادل،  مت�ساو  ب�سكل  ومعاملتهم  فيهم، 
واإعطائهم هام�سا كافيا من احلرية لإبداء 
اآرائهم حيال الق�سايا التعليمية املرتبطة 

باملادة العلمية بكل جترد و�سفافية«.

جوانب إنسانية أبوية
وعن هذه العاقة يقول حم�سن الهمامي، 
الأ�ستاذ  العلوم، »يتطلب من  طالب بكلية 
اجل���ام���ع���ي ب���ن���اء ع���اق���ة م���ع ط���اب���ه من 
لإم��داده��م  احلثيث  ال�سعي  منظار  خ��ال 
قدراتهم،  مع  يتوافق  ومعريف  علمي  ب��زاد 
واإك�����س��اب��ه��م م���ه���ارات ال��ت��ف��ك��ري، وال��ب��ح��ث 
يف  يجعلهم  مما  الذاتي  والتعليم  العلمي، 
اأدواره���م  اأداء  ق��ادري��ن على  امل��ط��اف  نهاية 

املهنية والتعليمية بكل كفاءة واقتدار«.

عالقة الطالب 
الجامعي 
باألستاذ..

جسور للتواصل 
أم فتور؟

 وي���رى ال��ه��م��ام��ي »اأن اأ���س��اع اإط���ار 
مكونة  بطابه  اجلامعي  الأ�ستاذ  عاقة 
م���ن ج���وان���ب اإن�����س��ان��ي��ة اأب���وي���ة اأو اأخ��وي��ة 
جمالن   وهما  تربوية،  اأكادميية  واأخ��رى 
العك�س  ع��ل��ى  ب��ل  وث��ي��ق،  ارت���ب���اط  بينهما 
ببع�س  بع�سهما  وملت�سق  متازمان  هما 

الت�ساقا وثيقا«.

الطالب السبب
ويرى �سعد الأحمري، طالب بكلية اأ�سول 
العاقة  يف  الفتور  اأن  وال�سريعة،  ال��دي��ن 
والطالب، مردها عدم حتلي  الأ�ستاذ  بن 
ال����ط����اب  مب��ج��م��وع��ة م����ن ال�����س��ل��وك��ي��ات 
الأك����ادمي����ي����ة، ك��ال��ب��ع��د ع���ن الإمل�������ام ال��ت��ام 
ال�ستعداد  يف  والق�سور  امل��ادة،  مبتطلبات 
والتح�سري اجليد لكل حما�سرة، واإظهار 
قدر �سئيل من الرغبة واحلما�سة للعملية 

التعليمية.
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حوار: إيمان العسيري

ع�سقها  ب��داي��ة  ب��اأن  حنيف،  حممد  اهلل  عبد  �سعيد  فاطمة  الطالبة  اع��رتف��ت 
كانت جتمع  اأنها   مبينة  ال�سدفة،  ج��اءت عن طريق  الفوتوغرايف،  للت�سوير 
ال�سور الفوتوغرافية اخلا�سة بالعديد من امل�سورين العرب والأجانب قبل اأن 
تعمل على تطوير نف�سها وت�سبح م�سورة حمرتفة. وقالت فاطمة التي تدر�س 
�سقل  دون  حتل  مل  درا�ستها  اأن  اأطفال«  ريا�س  »ق�سم  والآداب  الرتبية  بكلية 

موهبتها، متمنية اأن يكون لديها يوما ما معار�س خا�سة بها.

كيف جتدين �لدر��سة يف ق�سم ريا�ش �لأطفال؟ 
الدرا�سة ممتعة للغاية، خ�سو�سا واأنها يتعلق بالأطفال، فكل يوم اأتعلم اأ�سياًء 
�سلوكياتهم  وتف�سري  الأط��ف��ال  مع  التعامل  كيفية   حيث  من  مبهرة  جديدة 

والقدرة على احتوائهم.

هل تو�جهك �سعوبات يف �لدر��سة؟
نريد،  كيفما  تاأتي  ل  فاحلياة  طبيعي،  �سي  وه��ذا  �سعوبات،  تواجهني  اأحيانا 

لكني اأتغلب على تلك ال�سعوبات مبوجب نظرية القفز والنجاح.

ما دور رئي�سة �لق�سم وع�سو�ت �لتدري�ش يف حل �ل�سعوبات
�لتي تو�جه �لطالبات؟

موهوبات  الطالبات  من  يجعلن  من  هن  التدري�س  وع�سوات  الق�سم  رئي�سة 
ومتميزات  بتذليل ال�سعاب اأمامهن  وال�ستماع ملتطلباتهن واحتياجهن.

�سي تتمنني �أن يوفره �لق�سم للطالبات؟
اأمتنى اأن يتم عقد حتديات بن الطالبات يف جمالت �ستى بق�سد اإبراز املواهب 
اأجل  من  تواجههن  التي  ال�سعوبات  تذليل  على  والعمل  املبدعات  واح��ت��واء 

خدمة هذا الوطن.

�أمنية تطمحني �إلى حتقيقها؟
اأمتنى اأن اأحقق اجلمع بن اأكرث من خم�س لغات، و�ساأعمل بجد لتحقيق هذه 

الأمنية وحتويلها اإلى واقع.

حدثينا عن بد�ياتك مع �لت�سوير �لفوتوغر�يف.
اأج��م��ع ال�سور  ال�����س��دف��ة، ح��ي��ث  كنت  ب��داي��ت��ي يف الت�سوير ك��ان��ت ع��ن ط��ري��ق 
كنت  كما  والأج��ان��ب،  العرب  امل�سورين  من  بالعديد  اخلا�سة  الفوتوغرافية 
اأمعن النظر يف حدة تلك ال�سور وزوايا الت�سوير.. جربت الت�سوير بالكامريات 
الرقمية �سبه الحرتافية، وكذلك باأجهزة الهاتف ذات الت�سوير البانورامي 
والتعديل عليها بربامج الفوتو�سوب وغريها.. والآن و�سلت اإلى مرحلة لقبت 
فيها مب�سورة احرتافية، وهذا من ف�سل اهلل ثم ف�سل من دعمني و�سجعني. 

هل �لتحقت باأي دور�ت ل�سقل موهبتك يف �لت�سوير؟
التحقت بدورة ت�سوير عن بعد مع )قروب م�سوري الإمارات(، وق�سدت من 

ذلك زيادة  خربتي يف الت�سوير. 

هل هناك من يدعمك لتطوير موهبتك و�ل�ستمر�ر فيها؟
وجدت  دعما رائعا وت�سجيعا م�ستمرا ومقدرا من اأ�سرتي خ�سو�سا من والدتي 

واأخواتي و�سديقاتي.

�أمل تقف هو�يتك عائقا �أمام در��ستك؟
مل تقف موهبتي يوما ما عائقا اأمام درا�ستي، فلكل وقته اخلا�س دون تداخل 

بن الثنن.

ما �لذي تهوى فاطمة ت�سويره؟
اأع�سق ت�سوير كل �سي لفت للنظر من مناظر طبيعية و�سور �سخ�سية واأ�سياء 

منزلية وغري ذلك من ال�سور املعربة.

مهار�ت ترين �سرورة تو�فرها يف هو�ة �لت�سوير �لفوتوغر�يف؟
النظرة الفوتوغرافية اأو اخليال الفوتوغرايف، كذلك حب الت�سوير من القلب 
عند  موهبة  اإل��ى  يتحول  �سغف  فالت�سوير  الفراغ،  وقت  لق�ساء  فقط  ولي�س 

املمار�سة امل�ستمرة .

هل تطمحني لإقامة معر�ش خا�ش بك تقدمني فيه �إنتاجك؟
اأك���ون يف  اأن  راأي���ت معار�س للكثري م��ن امل�����س��ورات ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ات، واأمت��ن��ى 

�سفوفهن، واأن اأحلقن بهن واأقيم معار�س خا�سة بي، حملية ودولية اأي�سا. 

كلمة.. ملن توجهينها؟
ال�سري  نحو  ودفعتني  ودعمتني  �ساندتني  التي  الربيعي  ح�سة  اأ�ستاذتي   اإل��ى 

قدما يف هذا املجال.. فلها �سكري وتقديري من الأعماق.

فاطمة حنيف: طرقت 
باب التصوير بالصدفة 

فأصبحت محترفة

ال��ف��ات��رة  ال��ع��اق��ة   وزاد »ال�����س��ب��ب يف 
اأن  اإلى  اأي�سا  الأ�ستاذ والطالب، يعود  بن 
الطالب لي�س من ذوي الأذه��ان املتيقظة، 
املتفتحة القابلة ل�ستيعاب الآراء املختلفة 
اإل��ى جانب  التعليمية اجل��دي��دة،  وال��ط��رق 
عدم اإبداء الطاب رغبة جادة يف التعليم 
مما  املحا�سرات  داخ��ل  الفعالة  وامل�ساركة 
اأن  كما  اأحيانا،  بالإحباط  الأ�ضتاذ  ي�ضيب 
هناك عدم وجود اإ�سهام فعال من الطاب 
يف املناق�سة واحلوار باأ�سلوب علمي ر�سن، 
مكتبه  يف  الأ���س��ت��اذ  زي���ارة  على  والقت�سار 
الف�سول  ملعرفة  المتحانات  ف��رتة  اأث��ن��اء 
املحذوفة، والتعرف على طبيعة المتحان 
عن  املتكرر  والتغيب  النهائي،  اأو  الف�سلي 
ح�سور املحا�سرات، واقت�سار الطموح على 
تاأدية احلد الأدنى الذي ي�سمن له النجاح 
بالتخرج  ال��ق��ن��اع��ة  اأو  وال��ر���س��ا  امل�����ادة،  يف 

مبعدل متدن«.
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استشارات

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

فقدان بطاقة الجامعة والصراف.. 
شروط وإجراءات 

�إذ� فقد �لطالب بطاقته �جلامعية �أو بطاقة �ل�سر�ف �لآيل 
»�آفاق«  عرب  �لطالب  من  عدد  به  تقدم  �سوؤ�ل  يفعل.؟  فماذ� 
�لنحو  على  �لطالب  �سوؤون  عمادة  يف  �ملعنيون  عليها  فاأجاب 

�لتايل:
يف حال فقدان البطاقة اجلامعية،  وبعد تق�سي الأ�سباب التي اأدت اإلى 
فقدانها، مينح الطالب اأو الطالبة بطاقة اأخرى بديلة بعد الإعان 
عمليات  اأن  العمادة  وتوؤكد  يومية.  حملية  �سحيفة  يف  فقدانها  عن 
الإ�سدار مرتبطة باأنظمة القبول ملنع تكرار طلب بطاقات بديلة من 

دون مربر.
انتهاء  اأو  تلفها،  اأو  الآيل  ال�سراف  بطاقة  ف��ق��دان  ح��ال  يف  اأم��ا 
البطاقة،  ف��ق��دان  اإل��ى  اأدت  التي  الأ���س��ب��اب  تق�سي  وبعد  �ساحيتها، 
اأخ��رى بديلة يف مدة ل تقل عن �سهر ون�سف  الطالب بطاقة  مينح 
من و�سول طلب الطالب اإلكرتونيا لكون عمليات الإ�سدار مرتبطة 
الأوق��ات من خال  الطلبة معرفة هذه  البنك، ويجب على  باأنظمة 

اإعانات ق�سم املكافاآت بعمادة القبول والت�سجيل.

استشارة أكاديمية

أمراض ما بعد الحج.. األسباب واألعراض
ي�ستكي عدد من احلجاج، بعد فراغهم من منا�سك احلج، من اأعرا�س متعددة ميكن اأن نطلق عليها »اأمرا�س ما بعد احلج«، وهي لي�ست اأمرا�سا حمددة، 
داع، ا�سمرار يف لون الب�سرة، زكام ور�سح، اختال  ولكنها جمموعة من الأعرا�س امل�سرتكة وهي: الإجهاد والإنهاك والك�سل، اآلم واأوجاع يف الع�سات، �سُ
يف نظام النوم. وهذه الأعرا�س نا�سئة عن التعر�س الطويل لأ�سعة ال�سم�س، واحلركة الكثرية دون لياقة �سابقة، والتعر�س لفريو�سات الزكام والأنفلونزا.  
وبح�سب املتخ�س�سن، �سرعان ما تزول هذه الأعرا�س مع الوقت والراحة واأخذ امل�سكنات.  اإن املق�سود من ذكر تفا�سيل اأمرا�س احلج التوعية، ول ينبغي 

على احلاج اأن ي�ضتويل عليه اخلوف املفرط من هذه الأمرا�س.

استشارة صحية

إصابة النساء بأمراض القلب
بعمر متأخر عن الرجال 

ويحمله  ال��دم  من  )ال�سكر(  الغلوكوز  ياأخذ  هرمون  هو  الأن�سولن: 
وتزيد مقاومة  الطاقة.  للح�سول على  ي�ستخدم  اإلى اخلايا، حيث 
الأن�سولن )م�سطلح ي�ستخدم عندما ل ي�ستعمل اجل�سم الأن�سولن 

بطريقة �سحيحة( من خطر ال�سكري واأمرا�س القلب والأوعية.
واأ�سارت درا�سة حديثة اإلى اأن اأج�سام الن�ساء ال�سابات اأف�سل قدرة 
على  ه��ذا  ي�ساعد  وق��د  الأن�سولن؛  مقاومة  ت��اأث��ريات  مواجهة  على 
تف�سري �سبب اإ�سابة الن�ساء عادة باأمرا�س القلب يف عمر متاأخر عن 

الرجال، ي�سل اإلى 10 �سنوات.
ق��ال��ت م��ع��دة ال��درا���س��ة ال��دك��ت��ورة »���س��ن ك��ي��م«، م��ن كلية الطب 
امليزة  اجلن�سن  بن  الختاف  هذا  يو�سح  »قد  �ستانفورد:  بجامعة 
والأوعية  القلب  اأمرا�س  حدوث  ظاهرة  اأي  الن�ساء،  بها  تتمتع  التي 

عندهن يف عمر يتاأخر عن الرجال بعقد من الزمن«.
من  فريدة  ق��درة  ال�سابات  الن�ساء  ل��دى  اأن  اإل��ى  النتائج  وت�سري 

نوعها على تخفيف التاأثريات ال�سلبّية ملقاومة الأن�سولن.
الأن�سولن  م��ق��اوم��ة  اخ��ت��اف يف م�ستويات  ع��دم وج���ود  ورغ���م   
اأ�سواأ  بن الرجال والن�ساء، تبقى الن�ساء ال�سابات قادرات على جتنب 

امل�ساعفات الناجمة عن مقاومة الأن�سولن«

تفسيرات علمية

اإن مر�سى الربو، الذين ي�سيطرون جِيدا على حالتهم ال�سحية، من املرجح اأن يكونوا اأكرث قدرة على 
مواجهة املخاطر ال�سحية يف ف�سل ال�ستاء، وذلك عن طريق اإجراء فح�س منتظم حلالتهم ال�سحية 

مع الطبيب املتخ�س�س يف الربو.
الربو  اأع��را���س  يزيد من  البارد  الهواء  اإن  يقولون:  )ال��رب��و(  يعانون من  الذين  اأرب��اع  فثاثة 
لديهم، ويعتقد 90% منهم اأن الإ�سابَة بالربد اأو الأنفلونزا تزيد و�سعهم ال�سحي �سوءا ب�سكل كبري.

ميكن اأن يوؤثر الطق�س البارد ب�سكل خطري يف الأ�سخا�س الذي يعانون من الربو، وهذا ما قد 
الربد  نزلت  الربو، ف�سا عن  نوبَة  الرئتن، مما يحر�س  اإلى  البارد  الهواء  لدخول  نتيجة  يكون 

والأنفلونزا.
 فيما يلي ن�سائح يجب اتباعها لل�سيطرة على الربو عند انخفا�س درج��ات احل��رارة يف ف�سل 

ال�ستاء: 
• اللتزام بتناول اأدوية الوقاية التقليدية التي و�سفها الطبيب للمري�س.

• اإذا كان ال�سخ�س يعرف اأن الهواء البارد يثري اأعرا�س الربو عنده، يجب اأن يقوم با�ستعمال 
بخة، مرة اأو مرتن من بخاخ الربو قبل اأن يخرج من بيته.

• اأن ياأخذ املري�س بخاخ الربو )الأزرق( معه يف كل مكان.
• ارتداء املاب�س الدافئة وارتداء و�ساح على الأنف والفم؛ حيث ي�ساعد ذلك على تدفئة الهواء 

قبل دخوله للرئتن.
الإحماء ملدة  البارد، حيث يجب  الطق�س  الريا�سة يف  املزيد من احلذر عند ممار�سة  توخي   •
ترتاوح ما بن 10 اإلى 15 دقيقة، وا�ستعمال البخ مرة اأو مرتن من بخاخ الربو قبل البدء يف 

ممار�سة الريا�سة.
• مع بداية الطق�س البارد، من الأف�سل لل�سخ�س اأن يتاأكد من اأنه هو وعائلته يعرفون كيف 
ق�سر  املعتاد،  من  اأك��رث  ال�سعال  يكوَن  اأن  واأعرا�سها:  ال��رب��و،  لنوبات  تعر�سوا  اإذا  يت�سرفون 

التنف�س، الأزيز التنف�سي، �سعور ب�سيق يف ال�سدر، �سعوبة التلفظ بجمل كاملة.

استشارة تثقيفية

مخاطر صحية في الشتاء ونصائح لمرضى الربو

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

ال�سباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام  الرئي�س  اأ���س��در 
رئي�س اللجنة الأوملبية ال�سعودية الأمري 
نواف بن في�سل بن فهد بن عبدالعزيز 
قرارا بت�سكيل اجلمعية العمومية للجنة 
الأومل���ب���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��دورة 
على  وذل�����ك   .2016  -  2013 الأومل���ب���ي���ة 

النحو التايل:
الأم���������ري ن��������واف ب�����ن ف���ي�������س���ل ب��ن 
ف��ه��د رئ��ي�����س��ا ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، وع�����س��وي��ة كل 
م��ن الأم����ري ط���ال ب��ن ب���در ب��ن ���س��ع��ود، 
ال��ع��ام للجنة الأومل��ب��ي��ة حممد  والأم����ن 
اإدارات  جمال�س  وروؤ���س��اء  امل�سحل،  ح�سن 
الحت���������ادات ال���ري���ا����س���ي���ة وه������م: رئ��ي�����س 
الحتاد ال�سعودي لألعاب القوى الأمري 
ن�������واف ب����ن حم����م����د، ورئ���ي�������س الحت�����اد 
النارية  والدراجات  لل�سيارات  ال�سعودي 

ورئي�س  الفي�سل،  بندر  �سلطان  الأم��ري 
الحت�����اد ال�����س��ع��ودي ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج الأم����ري 
احتاد  ورئي�س  م�ساعد،  بن  عبداحلكيم 
فهد،  ب��ن  عبدالعزيز  الأم���ري  ال�سباحة 
ورئي�س احتاد ال�سلة حممد عبدال�سكور 
اإ����س���ام ، ورئ��ي�����س احت����اد ال��ط��ائ��رة فهد 
احل��ري�����س��ي ، ورئ��ي�����س احت���اد ال��ي��د تركي 
اخل��ل��ي��وي، ورئ��ي�����س احت����اد ال��ت��اي��ك��ون��دو 
الدكتور هاين جنم، ورئي�س احتاد التن�س 
غ�����دران ���س��ع��ي��د غ�����دران، ورئ��ي�����س احت���اد 
ورئي�س  امل�سعود،  عبداحلميد  اجلمباز 
احتاد اجلودو لوؤي ه�سام ناظر، ورئي�س 
احت�����اد ال�����دراج�����ات خ���ال���د ال��ت��وي��ج��ري، 
ورئ��ي�����س احت����اد رف���ع الأث���ق���ال امل��ه��ن��د���س 
الرماية  احتاد  ورئي�س  اجل�سي،  �سليمان 
ورئي�س  القحطاين،  �سعيد  اأول  الفريق 

ع��واد  ال��ل��واء  البحرية  الريا�سات  احت��اد 
اإبراهيم  ال�سهام  احت��اد  ورئي�س  البلوي، 
الدو�سري، ورئي�س احتاد الطاولة الرائد 
ب��ن��در ال�����س��ل��ي��م، ورئ��ي�����س احت����اد امل���ب���ارزة 
امل�سارعة  احت���اد  ورئ��ي�����س  ال��ب��ك��ر،  �سامي 
�سلمان الع�سريي، ورئي�س احتاد املاكمة 
ال��دك��ت��ور ���س��ع��د ال�����س��ن��د، ورئ��ي�����س احت���اد 
البلياردو وال�سنوكر ع�سام املا، ورئي�س 
احتاد اجلولف املهند�س يو�سف الدوي�س، 
الرتكي،  زي��اد  ال�سكوا�س  احت��اد  ورئي�س 
ورئي�س احتاد الكاراتيه الدكتور اإبراهيم 
القنا�س، ورئي�س احتاد الطب الريا�سي 
احت��اد  ورئي�س  امل��ع��ي��دي،  قا�سم  ال��دك��ت��ور 
البدنية  وال��رتب��ي��ة  للجميع  ال��ري��ا���س��ة 

�سلمان بن �سعيدان.
اأي�سا،  العمومية  اجلمعية  وت�سمل 

ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح ب���ن اأح���م���د ب���ن ن��ا���س��ر 
وحممد بن عبدالعزيز احل�سيني وفي�سل 
فهد  والدكتور  الن�سار،   عبدالعزيز  بن 
ب��ن حم��م��د ال���ب���اين، وع��ب��دال��رح��م��ن بن 
�سلمان احلايف، والدكتور حممد �سالح 
ال��ق��ن��ب��از، وال���دك���ت���ور ول��ي��د ع��ب��دال��رزاق 
ال�������دايل، وب���ن���در ب���ن ع��ث��م��ان ال�����س��ال��ح، 
وال���دك���ت���ور ع��ل��ي ب���ن ���س��دي��ق احل��ك��م��ي، 
وامل�ست�سار  احلميدان،  �سالح  بن  واأحمد 
الهري�س،  عبدالرحمن  بن  عبداللطيف 
وخ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��ي��د، وه���ادي 
����س���وع���ان ���س��م��ي��ل��ي، ومم���ث���ل���ي اجل���ه���ات 
احلكومية التالية: وزارة الدفاع، ووزارة 
ال��وط��ن��ي،  احل���ر����س  ووزارة  ال��داخ��ل��ي��ة، 
ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة الثقافة 

والإعام، ووزارة التعليم العايل.

تشكيل 
الجمعية 

العمومية
لألولمبية 

السعودية 
برئاسة 

األمير نواف

»اللغات والترجمة«
تستعد لكأس مدير الجامعة

بداأت كلية اللغات والرتجمة ن�ساطها الريا�سي، بالتعريف بالأع�ساء اجلدد يف الفريق 
اأن  قبل  اللياقية  التمارين  بع�س  تخللته  تدريب خفيف  اأداء  قبل  وذل��ك  والرتحيب، 
بع�س اجلمل  تطبيق  �سهدت  مناورة  واإج��راء  اإل��ى جمموعتن  الفريقن  تق�سيم  يتم 

التكتيكية. يذكر اأن الفريق ي�ستعد للم�ساركة يف كاأ�س معايل مدير اجلامعة.
شوقي النهاري وإبراهيم الهاللي

األزمة المالية تهدد برحيل نجوم االتحاد
المولد يلحق بـ »نور« في النصر.. وكريري لألهلي

ن��ادي  ي��ع��اين منها  ال��ت��ي  ت��ه��دد الأزم���ة املالية 
الحت����اد، ب��رح��ي��ل ع���دد م��ن جن���وم ف��ري��ق ك��رة 
ال���ق���دم، يف م��ق��دم��ت��ه��م لع����ب ال��ف��ري��ق ق��ائ��د 
وامل��داف��ع  ك��ري��ري،  �سعود  ال�سعودي،  املنتخب 
املولد، حيث يطالب الاعبان مببالغ  اأ�سامة 
ك��ب��رية م��ق��اب��ل ا���س��ت��م��راره��م��ا م���ع ال���ن���ادي يف 
املرحلة املقبلة، يف ظل �سكوى الإدارة الدائمة 

من خلو اخلزينة من اأية اأموال حاليا.
وطلب املولد الذي يتم تاأهيله حاليا يف 
ريال  بفرن�سا، مبلغ خم�سة ماين  مر�سيليا 
اتفق  اأن  �سبق  ال��ذي  املبلغ  وه��و  عقد  كمقدم 
ع��دم توفر  ال��ن��ادي. ويف ح��ال  اإدارة  م��ع  عليه 
املبلغ، �سيكون من حقه ف�سخ العقد والرحيل 
تردد،  ما  املقبلة. وح�سب  النتقالت  يف فرتة 
لزميله  الن�سمام  اإل��ى  املولد يف طريقه  ف��اإن 
ال�سابق يف الحتاد، لعب الن�سر حاليا حممد 
ن��ور، فيما اأ���س��ارت م�سادر اإل��ى دخ��ول الهال 

طرفا قويا يف حتويل وجهة الاعب. 
اإل  لتجديد عقده،  �سنوياً  ريال  ب��ستة ماين  �سعود كريري، فقد طالب  املدافع،  الو�سط  اأما لعب  
اأن اإدارة النادي و�سفت املبلغ بالكبري، عار�سة على الاعب 3 ماين ريال للمو�سم الواحد وهو ما رف�سه 
الأخري بحجة تاأمن م�ستقبله، خ�سو�سا واأن العقد املقبل رمبا يكون الأخري يف حياته الكروية وقوفا على 
�سنه.  وترددت اأنباء اأي�سا، اأن كريري ميلك عر�سن جادين من الند التقليدي لاحتاد، فريق الأهلي، واآخر 
من ناد عا�سمي كبري، اإل اأن الاعب اأعطى الأولوية اإلى ناديه على اأن يقرر الرحيل ر�سميا حال عدم منحه 

املبلغ املطلوب مقابل جتديد عقده.

ا���س��ت��ع��اد ال��ربازي��ل��ي ك��اك��ا م�����س��ت��واه وق��دم 
م�����ب�����اراة م���ب���ه���رة م�����ع ف���ري���ق���ه م��ي��ان��و 
تعادل موؤخرا مع �سيفه  الذي  الإيطايل 
اأبطال  دوري  يف   1/1 الإ�سباين  بر�سلونة 

اأوروبا لكرة القدم .
و�سنع كاكا العائد للعب مع ميانو 
يف دوري ال��درج��ة الأول���ى الإي��ط��ايل بعد 
، هدفا  م��دري��د  ري���ال  م��ع  ف���رتة �سعيفة 
ل��زم��ي��ل��ه ال��ربازي��ل��ي الآخ�����ر، روب��ي��ن��ي��و يف 
كما  متقنة،  بتمريرة  التا�سعة  الدقيقة 
�سكل خطورة م�ستمرة على دفاع بر�سلونة 
يف املباراة الثانية له مع الفريق الإيطايل 
ال��ن��ادي  ق��ادم��ا م��ن  اإل��ي��ه  ان�سمامه  م��ن��ذ 

امللكي.
لرب�سلونة  ال��ت��ع��ادل  ه���دف  واأح�����رز 
ال����اع����ب ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي يف ال��دق��ي��ق��ة 
قمة  على  الإ�سباين  الفريق  ليبقى  ال���23 
املجموعة الثامنة ب�ضبع نقاط من ثاث 
ميانو  على  بنقطتن  متفوقا  مباريات 

الذي  الأ�سكتلندي  �سيلتيك  على  وب��اأرب��ع 
الهولندي متذيل  اأم�سرتدام  اأياك�س  هزم 
امللفت  ك��اك��ا  اأداء  وب����رز   .1/2 ال��رتت��ي��ب 
للنظر، لكونه مل  يكن جاهزا متاما للعب 
من البداية ب�سبب الإ�سابة ولأنه ا�سطر 
للعب يف م��رك��ز اجل��ن��اح الأي�����س��ر وك���ان يف 
الدفاع  زم��اءه يف  ي�سارك  الوقت  معظم 

يف طريقة لعب �سارمة.
وقال كاكا البالغ من العمر 31 عاما 
لعبنا  »بعدما  امل��ب��اراة  عقب  لل�سحفين 
هو  املهم  اأن  عرفنا  بر�سلونة،  �سد  كثريا 
الناحية،  ه��ذه  م��ن  فا�ستفدنا  الأج��ن��اب، 
تقدم  اأن  ت�ستحق  كانت  امل��ب��اراة  وعموما 
اأزال  »ل  واأ����س���اف  ال��ت�����س��ح��ي��ة«.  خ��ال��ه��ا 
اأحتاج املزيد من الوقت للو�سول لأف�سل 
اأن  اأريد  اأين  م�ستوى لدي، يعرف املدرب 
األ��ع��ب ، لكنك ب��ن احل��ن والآخ���ر حتتاج 

لتقدمي ت�سحيات«.
سلمان العلي 

بعدما استعاد 
مستواه..

كاكا يبرز في 
مباراة »التضحية« 

أمام برشلونة
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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

إعداد: خالد العمري 

العلوم  كلية  اإن�ساء  على  املوافقة  �سدرت 
التعليم  جمل�س  بقرار  ببلقرن،  والآداب 
يف   1429/50/10 ال���رق���م  ذي  ال���ع���ايل 
ج��ل�����س��ت��ه اخل��م�����س��ن امل���ن���ع���ق���دة ب��ت��اري��خ 

1429/7/10ه.
وب�����������داأت ال�����درا������س�����ة ب���ال���ك���ل���ي���ة يف 
ال���ع���ام  م����ن  الأول  ال����درا�����س����ي  ال��ف�����س��ل 
ق�����س��م��ي  اجل�����ام�����ع�����ي1431/1430ه������. يف 
ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة، وع���ل���وم احل��ا���س��ب، 
هي:  علمية  اأق�سام  ثاثة  الكلية  وت�سم 
ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة، وع���ل���وم احل��ا���س��ب، 

والريا�سيات.
البكالوريو�س  درج��ة  الكلية  ومتنح 
يف الأق�������س���ام ال��ث��اث��ة امل���ذك���ورة يف م��دة 
�سنوات يف ق�سمي  اأرب��ع  درا�سية مقدارها 
اللغة الإجنليزية والريا�سيات. اأما مدة 
فت�سل  الآيل  احل��ا���س��ب  بق�سم  ال��درا���س��ة 
الكلية  يف  وت��ط��ب��ق  ���س��ن��وات.  خم�س  اإل���ى 
التنفيذية  وال���ل���وائ���ح  الأن��ظ��م��ة  ج��م��ي��ع 

ال�سارية يف اجلامعة.

أهم أنشطة الكلية
  تقوم الكلية بعدد من الأن�سطة، كاإقامة 
الطابي ح�ضب ما هو  الن�ضاط  برنامج 
خمطط ل��ه م��ن ع��م��ادة ���س��وؤون الطاب 
ت��دري��ب��ي��ة  دورات  واإق����ام����ة  ب���اجل���ام���ع���ة،  
لأع���������س����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س ب��ال��ك��ل��ي��ة 
واجل��ودة  التطوير  عمادة  مع  بالتن�سيق 
ب��اجل��ام��ع��ة، وك���ذل���ك اإق���ام���ة ال��ف��ع��ال��ي��ات 

علوم وآداب بلقرن..
سعي متواصل لتخريج سواعد 

مؤثرة في المجتمع
الوطنية، بالإ�سافة اإلى م�ساركة اجلهات 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة  احلكومية   وامل���وؤ����س�������س���ات 
امل��ح��ل��ي��ة منها  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 

والعاملية.

إسهامات الكلية
املحيط  يف  الإ�سهامات  م��ن  ع��دد  للكلية 

الداخلي ومنها:
الآيل  دورات يف احلا�سب  اإق��ام��ة   •

للجهات احلكومية باملحافظة.
�سمن  املعلمن  ملجتمع  دورات   •
بلغ  الثاين  املناهج  ملتقى  برنامج 

عددها اأربع دورات.
التدري�س  هيئة  لأع�ساء  دورات   •
بالكلية يف جمال التطوير واجلودة 

بلع عددها �ست دورات.
ه��ي��ئ��ة  لأع���������س����اء  دورة  اإق����ام����ة   •
ال��ت��ع��ل��ي��م  ال����ت����دري���������س يف جم�������ال 

الإلكرتوين.
• امل�ساركة يف فعاليات اليوم العاملي 

لاإيدز  2013م.
• اإقامة فعاليات خمتلفة للن�ضاط 

الطابي داخل الكلية وخارجها.
• ا���ض��ت�����ض��اف��ة ط���اب ال��ن�����ض��اط يف 

كليات اأخرى.
• تنظيم رحلة لأداء منا�سك احلج 

والعمرة لعدد من الطاب.
• ت��ن��ظ��ي��م زي������ارات اإل�����ى ع����دد من 
املعامل يف املنطقة لعدد من طاب 

الكلية.
• م�ساركة اأع�ساء الكلية يف اللجان 
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كليات
املجتمعية واخلدمية على م�ستوى 

املحافظة.
دورة  يف  الكلية  ط��اب  م�ساركة   •
جلنة  يف  املقامة  ونا�سة«  »الدرا�سة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الج���ت���م���اع���ي���ة الأه���ل���ي���ة 

باملحافظة.
• امل�����س��ارك��ة  يف ف��ع��ال��ي��ات ال��دوائ��ر 
احل��ك��وم��ي��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة )اأ����س���ب���وع 
ال�����س��ج��رة، ي��وم امل����رور، ي��وم ال��دف��اع 

املدين(. 

الرؤية والرسالة
الأك����ادمي����ي  الأداء  يف  ال��ك��ل��ي��ة  ت��ت��م��ي��ز 
وال���ب���ح���ث���ي وامل���وؤ����س�������س���ي، وت�����س��ع��ى اإل����ى 
حت�سن اأكرث جلودة العملية الأكادميية 
وال��ب��ح��ث��ي��ة وامل��وؤ���س�����س��ي��ة ل��ل��و���س��ول اإل���ى 
متطلبات  ت��ن��ا���س��ب  م��ت��م��ي��زة  خم���رج���ات 
اململكة  لدعم  تخطط  كما  العمل،  �سوق 
الكلية  م���ن خ��ري��ج��ي  ع��ل��م��ي��ة  ب���ك���ف���اءات 
م��ت��م��ك��ن��ن يف ت��خ�����س�����س��ات��ه��م ول��دي��ه��م 
الفردية  امل�سوؤولية  حتمل  على  ال��ق��درة 

والجتماعية.
ك��م��ا ت���ه���دف ال��ك��ل��ي��ة اإل�����ى ت��خ��ري��ج 
طاب يكونون �سواعد بناء يف جمتمعهم 
للوقوف  اأم��ره��م  ولة  م��ع  منيعا  و���س��دا 
ذلك  ويكون  البلد،  لهذا  حا�سد  كل  �سد 
ب��ت��وف��ري الإم���ك���ان���ات امل����ادي����ة امل��ن��ا���س��ب��ة، 
وتوظيفها  املوؤهلة  الب�سرية  وال��ك��ف��اءات 
ه��ذا  بتحقيق  ل��ل��ق��ي��ام  الأم���ث���ل  ب��ال�����س��ك��ل 

الدور العظيم.

األهداف
• ن�سر ثقافة اجلودة يف الكلية  بن 

اأع�ساء هيئة التدري�س.
• ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ وم��ت��اب��ع��ة 
ال���ت���ق���ومي والع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي 
جلميع الربامج الدرا�سية بالكلية، 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  لتعليمات  وف��ق��ا 

للجودة والعتماد الأكادميي.
• الإ����س���ه���ام يف ت��ط��وي��ر وحت�����س��ن 
بالكلية  والإداري  الأكادميي  العمل 
مب����ا ي��ت��ف��ق م����ع امل���ع���اي���ري امل��ح��ل��ي��ة 

والدولية.
ال��ت��ح�����س��ن  حت����دي����د م�����واط�����ن   •
الازمة  امل�ساريع  واق���رتاح  املمكنة 

لتحقيقها.
جمع البيانات واملعلومات ب�سكل   •
الأك����ادمي����ي  الأداء  ع����ن  م�����س��ت��م��ر 
لأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����س وم���ن يف 

حكمهم.
جمع البيانات واملعلومات ب�سكل   •
م�����س��ت��م��ر ع���ن م�����س��ت��وى ال��ت��ط��وي��ر 

للربامج التعليمية بالكلية.

نصائح للطالب
خ�������س 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 ال��ط��اب ب��ع��دد من 
الن�سائح التي من �ساأنها اأن ت�ساعدهم يف 
تقدمي اأداء اأف�سل يف املرحلة اجلامعية، 
ال�سر  يف  وت��ق��واه  اهلل  بينها  خمافة  م��ن 
وال��ع��ل��ن وال���ق���ول وال���ع���م���ل، وامل��ح��اف��ظ��ة 
اللحمة  ومقومات  الوطن  على مقدرات 
واجل��د  ال�����س��ع��ودي،  للمجتمع  ال��وط��ن��ي��ة 
والج���ت���ه���اد وامل���ث���اب���رة يف ط��ل��ب ال��ع��ل��م 
م��ن م�����س��ادره امل��وث��وق��ة، و�سعة الط��اع 
مع  واملعرفة  العلم  يف  اجلديد  ومواكبة 
وتقاليد  العقيدة  ثوابت  على  املحافظة 

املجتمع ال�سعودي الأ�سيلة.
قائا  ن�سائحه  يف  الأك��ل��ب��ي  وزاد   
تتناف�س  زم����ن  ب��اأن��ن��ا يف  ي��ق��ي��ن��ا  »ن��ع��ل��م 
ف��ي��ه امل��ج��ت��م��ع��ات وال���ث���ق���اف���ات ل��ف��ر���س 
�سيطرتها وهيمنتها، وعليه  فاإن مكانة 
ما ميتلكه من  بقدر  تبقى  اأي جمتمع 
م��ق��وم��ات امل��ع��رف��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��ل��م، 
ف�����س��ا ع��م��ا ي��ح��م��ل��ه م���ن اأخ���اق���ي���ات 

اإن�سانية ومُثل عليا«.
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آفاق مصورة

إنطالق أعمال الفريق االسـتشـاري
للمستشفى الجامعي
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آفاق مصورة

 ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
بن  الدكتور عبدالرحمن  الأ�ستاذ  خالد 
حمد الداود اأع�ساء الفريق ال�ست�ساري 
تتوا�سل  وال���ذي  اجلامعي  للم�ست�سفى 
املدينة  مبقر  الإن�����س��ائ��ي��ة  الأع��م��ال  فيه 
اجل��ام��ع��ة ب��ال��ف��رع��اء، ح��ي��ث رح���ب بهم 

م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة م��وؤك��دا حر�س 
اجلامعة على حتقيق الرقي يف اأعمالها 
ومبا يتنا�سب مع ما حتظى به من دعم 

غري حمدود من القيادة الر�سيدة.
اأع��م��ال الفريق  ب���داأت  عقب ذل��ك 
الإ�����س����ت���������س����اري ب���ح�������س���ور الج���ت���م���اع 

وت�سغيل  لإدارة  العليا  للجنة  ال�ساد�س 
يرتاأ�سها  وال��ت��ي  اجل��ام��ع��ي  امل�ست�سفى 
�����س����ع����ادة وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة الأ�����س����ت����اذ 
القحطاين  بن ح�سن  الدكتور مرعي 
للم�ساريع  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ق��دم  حيث 
�سرحاً  ال�سهراين  عبدالعزيز  الدكتور 

م��رت  ال��ت��ي  الت�سميمية  امل��راح��ل  ع��ن 
ب��ه��ا امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��ط��اب وال��ت��ي 
ي��ع��د امل�����س��ت�����س��ف��ى اجل��ام��ع��ي اأح����د اأه���م 
ذلك  تا  �سرير،   800 ب�سعة  م�ساريعها 
م��ن��اق�����س��ة م��ه��ام ال��ف��ري��ق ال���س��ت�����س��اري 

وبع�س النقاط املتعلقة بامل�ضروع.

وب���ع���د ن��ه��اي��ة الج���ت���م���اع ان��ط��ل��ق 
اجل���م���ي���ع ل�����زي�����ارة م���������س����روع امل���دي���ن���ة 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��ال��ف��رع��اء والإط������اع على 

مكوناته وم�ستويات الجناز.
اجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر ب������اأن ال��ف��ري��ق 
ال����س���ت�������س���اري ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ى اجل��ام��ع��ة 

ي�سم يف ع�سويته  امللك خالد  بجامعة 
ك��ل م��ن الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 
بن  عبداهلل  والدكتور  ال�سهري  يحيى 
���س��ل��ي��م��ان ال��ع��م��رو وال���دك���ت���ور ف��ه��د بن 
زيد  بن  حممد  والأ�ستاذ  العتيق  عتيق 

العريج.
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أساتذة

حوار: خالد العمري

كيف بد�أت رحلتك �لعلمية؟
كتاتيب  بع�س  اأرت���اد  �سباي  يف  كنت 
العام  بالتعليم  التحقت  ثم  القرية، 
�سنوات،  �ست  فيه  ق�سيت  املختلط، 
ثم اأنعم اهلل علي باللتحاق بالأزهر 
ال�������س���ري���ف، لأك����م����ل ف���ي���ه درا����س���ت���ي 

الإعدادية والثانوية واجلامعية.
 وق���د ع�����س��ق��ت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
ف��ا���س��ت��ث��م��رت ج���ل وق���ت���ي ب���ال���ق���راءة 
والط�������اع، وم�����س��اب��ق��ات الإع������راب، 
اأمت اهلل  ويف رح��اب الأزه��ر ال�سريف 
ع��ل��ي نعمة ح��ف��ظ ال���ق���راآن ال��ك��رمي، 
وت��ع��م��ق��ت يف درا����س���ة ال��ع��رب��ي��ة، ل��ذا 
اآثرت اللتحاق بكلية اللغة العربية، 
عن  اأختلف  ل  وكنت  تفوقت  وفيها 

ركب اأوائل الدفعة.
ث�����م  ع��م��ل��ت م���ع���ي���دا ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
يف  العليا  درا�ساتي  وا�سلت  َثم  ومن 
على  فح�سلت  والنقد،  الأدب  ق�سم 
املاج�ستري وعينت حما�سرا بالكلية، 
ال��دك��ت��وراه،  درج���ة  ث��م ح�سلت على 
الآن،  واأن��ا   ، م�ساعدا  اأ�ستاذا  وعينت 
واحل��م��د هلل، اأع����د اأب���ح���اث ال��رتق��ي 

للدرجات العلمية الأعلى.

هل من �سعوبات و�جهتها
يف حياتك �لعلمية ؟

م��ن ت��ل��ك ال�����س��ع��وب��ات الن��ت��ق��ال من 
التعليم العام اإلى التعليم الأزهري، 
يعباأ  ل  م�����س��ر  ال���ع���ام يف  ف��ال��ت��ع��ل��ي��م 
ك���ث���ريا ب��ت��دري�����س ع���ل���وم ال�����س��ري��ع��ة 
الإ����س���ام���ي���ة، ل���ك���ن الأزه��������ر ي���ويل 
اللغة العربية  اهتماما خا�سا بعلوم 
جانب  اإل���ى  الإ���س��ام��ي��ة،  وال�سريعة 
العلوم الإن�سانية التي تهتم املدار�س 
العامة امل�سرية بتدري�سها. فالأزهر 
در�سناها،  التي  القدمية  مبناهجه 
كان ي�سعى اإلى �سنع عامل ياأخذ من 

كل علم بطرف.
ال��ع��ام��ة يف  ال�سعوبات  ع��ن  اأم���ا 
العربي، فتكمن يف  بالوطن  التعليم 
اإل��ى  ي�ساف  التلقن،  على  ارت��ك��ازه 
التعليمية  العملية  اأرك����ان  اأن  ذل��ك 
وال���ط���ال���ب ودور  امل��ع��ل��م  الأرب�����ع�����ة: 
التعليم واملناهج، حتتاج جميعها اإلى 

اإعادة هيكلة وتاأهيل .

�أهم �ملو�سوعات �لبحثية
�لتي تهتم بها؟ 

اللغوية  ب��ال��درا���س��ات  ك��ث��ريا  اأهتم  
والأدب���ي���ة يف ال���ق���راآن ال���ك���رمي، وق��د 

يف  ج���ل  درا�ساتي البحثية  ج��ع��ل��ت 
لقناعتي  امل��ع��ا���س��ر،  الأدب�����ي  ال��ن��ت��اج 
ما�سة  حاجة  يف  املعا�سر  النتاج  ب��اأن 
بعد  وبخا�سة  والتوجيه،  النقد  اإلى 
العربية  الأدبية  ال�ساحة  اكتظت  اأن 

بالجتاهات الفكرية املتنوعة.
ف��م��ع ال��ت��دف��ق ال��غ��زي��ر ل��ل��ن��ت��اج، 
ت�سري  نقدية  حركة  املقابل  يف  جند 
ب��خ��ط��ى م��ت��ئ��دة، ل ت�����س��ت��وع��ب تلك 
الإب�����داع�����ات امل���ت���دف���ق���ة، وامل��ت�����س��ب��ع��ة 
بتوجهات فكرية تكاد تكون يف جلها 
غريبة عن واقعنا الأدبي واحليوي.

ال�شروط الواجب توافرها
يف ع�سو هيئة �لتدري�ش ؟

ل��ل��ب��ح��ث  اأه��������ا  ي����ك����ون  اأن  ي����ج����ب 
والدر�س، واأن يتحلى ب�سفات طالب 
كاإخا�س  والدنيوي  الديني  العلم 
ال��ن��ي��ة هلل ت���ع���ال���ى، ف��ط��ال��ب ال��ع��ل��م 
خليفة الأنبياء واملر�سلن ووريثهم، 
اإ�سافة اإلى ال�سرب وامل�سابرة وطاعة 
املعلم، ولنا اأن ن�ست�سهد  بحديث نبي 
»َق��اَل  ال�سالح  العبد  اهلل مو�سى مع 
ِبُعَك َعلَى اأَْن ُتَعلَِّمِن  َلُه ُمو�َسى َهْل اأَتَّ
َلْن  اإِنََّك  َقاَل  ُر�ْسًدا )66(  ُعلِّْمَت  ا  مِمَّ
َوَك��ْي��َف   )67( ا  ��رْبً ���سَ َم��ِع��َي  َت�ْسَتِطيَع 

ا  ���ْط ِب��ِه ُخ��رْبً ��رِبُ َع��لَ��ى َم��ا مَلْ حُتِ َت�����سْ
 ُ اهللَّ ���َس��اَء  اإِْن  ���َس��َت��ِج��ُديِن  َق���اَل   )68(

ْمًرا )69(. ي َلَك اأَ اِبًرا َوَل اأَْع�سِ �سَ
 ومن ال�سفات الواجب توافرها 
وخف�س  التوا�سع  اأي�سا:   املعلم  يف 
اجل��ن��اح ، ون��ب��ذ ال��ك��رب وال��ت��ع��ايل. ف� 
»العلم حرب للفتى املتعايل، كال�سيل 
حرب للمكان العايل«. ومن املطلوب 
اأي�سا: الرفق واللن وعدم التعجل، 
التدري�س  هيئة  ع�سو  على  وينبغي 
اأن يكون ودودا، ول�سيما مع طابه، 
اإلى  و�سمهم  احتوائهم،  اإل��ى  ي�سعى 
كنفه، ول��ه��ذا م���ردوده الإي��ج��اب��ي يف 
مدى حت�سيل الطالب، واإقباله على 

تلقي العلم.

ر�أيك يف طالب �ليوم ؟
اإ�سفاق دائم عليهم، فقد  جتدين يف 
و�سائلها  وتنوعت  امللهيات،  ت��ع��ددت 
دائم  ال��ي��وم، فهم يف �سراع  عاملنا  يف 
التكنولوجيا  ملهيات  بن  وم�ستمر 
واملعرفة،  العلم  وحت�سيل  احلديثة، 
ك��م��ا اأن��ه��م ي��غ��ف��ل��ون اإل����ى ح��د كبري، 
ت��وظ��ي��ف ت��ل��ك ال��و���س��ائ��ل يف خ��دم��ة 

العملية التعليمية.
ب���اق يف  اخل���ري  اأن  ���س��ك يف  ول 

األستاذ المساعد بكلية العلوم اإلنسانية د. أبو زيد: 
طالب اليوم وقعوا في فخ تعدد »الملهيات«

أبدى األستاذ المساعد 
بكلية العلوم 

اإلنسانية، األستاذ 
الدكتور علي أحمد 
أبوزيد، قلقه على 

طالب اليوم من تعدد 
الملهيات، وتنوع 

وسائلها، معتبرا أن 
الطالب باتوا في صراع 

دائم ومستمر بين 
ملهيات التكنولوجيا 

الحديثة، وتحصيل 
العلم والمعرفة.

طابنا، لكن ينق�سنا ح�سن توظيف 
ط���اق���ات���ه���م وت���وج���ي���ه���ه���ا ال��ت��وج��ي��ه 
الأم��ث��ل، ف��الأم��ة الإ���س��ام��ي��ة متلك 
ت�ستعيد  اأن  به  العقول ما تقدر  من 

دورها يف ريادة ركب التقدم.

ر�سالة عامة لكل طالب؟ 
ر نف�سي واإخواين الطاب بتمثل  اأذكِّ
ن���درك  واأن  ال��ع��ل��م،  ���س��ف��ات ط��ال��ب 
ف��اإذا  فيه،  اهلل  اأقامنا  ال��ذي  مقامنا 
اأردت اأن تعرف مقامك؛ فانظر فيما 
اأ�سمى  اأن  يف  م�����س��اح��ة  ول  اأق���ام���ك، 
املقامات هنا، طلب العلم، قال �سلى 
اهلل عليه و�سلم، فيما رواه الرتمذي 
وابن ماجة: »الدنيا ملعونة، ملعون 
اأو  واله،  وم��ا  اهلل  ذك��ر  اإل  فيها  م��ا 

عاملًا اأو متعلًما«.
كما اأن العلم والتعلم من اأف�سل 
األوان اجلهاد؛ لكرثة الأعداء يف هذا 
فخرا  العلم  ط��ال��ب  ويكفي  ال��ب��اب. 
اأجنحتها  ت�سع  امل��ائ��ك��ة  اأن  وت��ي��ه��ا 

عليه ر�سا مبا ي�سنع.
اأن م��دار التف�سيل  ول ري��ب يف 
ب������ن ال����ب���������س����ر ق�����ائ�����م ع����ل����ى م����دي 

حت�سيلهم للعلوم واملعارف. 
وقد اأح�سن واأجاد من قال:

النا�س من جهة التمثيل اأكفاء 
اأبوه��������م اآدم والأم حواء

نف�س كنف�س واأرواح م�ساكلة
واأعظم خلقت فيهم واأع�ساء

فاإن يكن لهم يف اأ�سلهم �سرف 
يفاخرون به فالطن واملاء

وقدر كل امرئ ما كان يح�سنه 
واجلاهلون لأهل العلم اأعداء

ما الفخر اإل لأهل العلم اإنهم 
على الهدى ملن ا�ستهدى اأدلء
فاظفر بعلم تع�س حّيا به اأبدا 

فالنا�س موتى واأهل العلم 
اأحياء

وقال اآخر:
ويف اجلهل قبل املوت موت لأهله

واأج�سامهم قبل القبور قبور
واإن امراأ مل يحي بالعل������م ميت

ولي�س له حتى الن�سور ن�سور 

بقول  ونف�سي  اأذك��رك��م  واأخ���ريا 
�سيدنا معاذ بن جبل »تعلموا العلم،  
فاإن تعلمه هلل خ�سية، وطلبه عباده، 
وم���ذاك���رت���ه ت�����س��ب��ي��ح، وال��ب��ح��ث عنه 
جهاد، وتعليمه �سدقة، وبذله لأهله 

قربة«.
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أساتذة

اإلرشاد األكاديمي 
مهمة تراعي
رغبات الطالب 

وحاالتهم النفسية

تعزيز االتجاهات 
التربوية الحديثة 

لدى أعضاء 
التدريس.. مطلب

حوار: فاطمة ال حمدان 

لنبد�أ مبفهوم �لإر�ساد 
�لأكادميي؟

يعد الإر�ساد الأكادميي من الأن�سطة 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة، ف��ه��و مينح 
الدار�سن الدعم امل�ستمر وي�ساعدهم 
يف حت���دي���د م�����س��ارات��ه��م الأك���ادمي���ي���ة 
وامل���ه���ن���ي���ة وال�������س���خ�������س���ي���ة، وي�����س��م��ن 
ح�����س��ول��ه��م ع��ل��ى جت���رب���ة اأك���ادمي���ي���ة 

اإيجابية. 
والإر���س��اد الأك��ادمي��ي هو ج��زء ل 
التعلم والتعليم يف  يتجزاأ من عملية 
اجلامعة، فهو يج�سد عاقة تعاونية 
وم�����س��ت��م��رة ب���ن ال����دار�����س وامل��ر���س��د 
التعاون  هذا  من  والغاية  الأكادميي. 
ه���ي م�����س��اع��دة ال����دار�����س يف ت��ط��وي��ر 
ق��ي��م��ة ع��ال��ي��ة  ت���رب���وي���ة ذات  اأه�������داف 
ال�سخ�سية  اه��ت��م��ام��ات��ه  م��ع  تن�سجم 

وقيمه وقدراته. 
ج��م��ي��ع  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
م��وظ��ف��ي اجل��ام��ع��ة ي�����س��ره��م ت��ق��دمي 
ات��خ��اذ  يف  ل��ل��دار���س��ن  م�����س��اع��دة  اأي 
ال����ق����رارات وحت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���م، فقد 
ال�ساحية  الأكادميي  املر�سد  اأعطي 
ل��ك��ي ي��ن��ظ��م وي���واف���ق ع��ل��ى ال��ربن��ام��ج 
الدرا�سي اخلا�س بالدار�س وي�ساعده 

يف حت�سيل ال�سهادة املنا�سبة.
وت�������ه�������دف ع����م����ل����ي����ة الإر���������س��������اد 
الأك����ادمي����ي ب��ال��ك��ل��ي��ة اإل�����ى م�����س��اع��دة 
ال��ط��ال��ب��ات ومت��ك��ي��ن��ه��ن م���ن حتقيق 
النجاح يف احلياة اجلامعية، والإ�سهام 
يف خ���دم���ة ال����وط����ن وامل���ج���ت���م���ع ب��ع��د 

التخرج.

هل �لإر�ساد �لأكادميي عملية 
فردية �أم جماعية؟

اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال���وح���دات 
ت�سمل  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
والإر�ساد اجلماعي،  الفردي،  الإر�ساد 
مهنتها  يف  جت�����س��د  ال���وح���دة  اأن  ك��م��ا 
ومتابعة  القبول،  الح���رتام،  ال��وع��ي، 

�سري العملية التعليمية للطالبات.
وب�����س��ف��ة ع���ام���ة، ي��ع��د الإر�����س����اد 
منظمة  خمططة  عملية  الأك��ادمي��ي 
ت���ه���دف اإل�����ى م�����س��اع��دة ال���ط���ال���ب اأو 
ال���ط���ال���ب���ة ل���ك���ي ت��ف��ه��م ���س��خ�����س��ي��ت��ه��ا 
يف  م�سكاتها  وحتل  قدراتها  وتعرف 
اإلى  لت�سل  الإ�سامية  التعاليم  اإطار 
والرتب�وي  النف�سي  التوافق  حتقيق 
واملهن�ي والجتماع���ي، فمهمة املر�سدة 
ت��راع��ي  متكاملة  مهمة  الأك��ادمي��ي��ة 
ف��ي��ه��ا م���ي���ول ال��ط��ال��ب��ات ورغ��ب��ات��ه��ن 
واحلالت النف�سية والجتماعية التي 
اأو اإيجابا يف  من �ساأنها اأن توؤثر �سلبا 

اأداء الطالبات اأكادمييا. 

وماذ� عن مظاهر
تطبيقه بالكلية؟

تقوم وح��دة الإر���س��اد ب��الإ���س��راف على 
����س���ري ع��م��ل��ي��ة الإر������س�����اد الأك����ادمي����ي 
يف ال��ك��ل��ي��ة وف����ق الآل����ي����ات امل��ع��ت��م��دة،  
م��ت�����س��م��ن��ة ت�������س���ل���م ق�����وائ�����م اأ����س���م���اء 
م�سجلة  م���ن  اجل���دي���دات  ال��ط��ال��ب��ات 
الكلية يف بداية كل ف�سل درا�سي، اإلى 
الكلية،  طالبات  جميع  ق��وائ��م  جانب 
الأكادميي  الإر�ساد  من�سقات  وتكليف 
هيئة  اأع�ساء  على  الطالبات  بتوزيع 
العربية  اللغة  التدري�س يف برناجمي 

والدرا�سات الإ�سامية. 
ويف الأ�سبوع الأول من كل ف�سل 
ا�ستقبال  ح��ف��ل  تنظيم  ي��ت��م  درا����س���ي، 
للطالبات اجلديدات يف اجتماع �سامل 
حت�����س��ره ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة ورئ��ي�����س��ات 

لتزويد  الإر���س��اد  ومن�سقات  الأق�����س��ام 
عن  ال�سرورية  باملعلومات  الطالبات 
ال��درا���س��ة  ون��ظ��ام  اجلامعية،  امل��رح��ل��ة 
الرجوع  باأهمية  الطالبات  وتعريف 
م�سريتهن  اأثناء  اجلامعة  لوائح  اإل��ى 
ال��درا���س��ي��ة و����س���رورة ال��ت��وا���س��ل مع 

املر�سدة الأكادميية.
تعريف  الحتفال  ه��ذا  ويتخلل   
ال���ط���ال���ب���ات مب�������س���ار ك����ل ت��خ�����س�����س 
و���س��اع��ات��ه ال���درا����س���ي���ة،  وت��وج��ي��ه��ات 
الهمم  و�سحذ  الطموح  ل��زرع  تربوية 
ن���ح���و الإجن��������از وال����ت����ف����وق، وت���ق���دمي 
املرحلة  اجتياز  بكيفية  عامة  ن�سائح 

اجلامعية بتفوق.
م��ع  دوري  اج����ت����م����اع  وه�����ن�����اك 

الإر�ساد  عملية  �سري  ملتابعة  املن�سقات 
يف ال����ربام����ج ال���درا����س���ي���ة، ك��م��ا ت��ق��دم 
املن�سقات ب�سكل دوري تقارير تت�سمن 
ع��وائ��ق الإر���س��اد وامل��ق��رتح��ات الكفيلة 
تنظيم  ذل��ك  اإل���ى  ي�ساف  بتخطيها. 
ال����ن����دوات وامل���ح���ا����س���رات وال�������دورات 
حتتاج  وال��ت��ي  ب��الإر���س��اد  املتخ�س�سة 

اإليها الطالبات.

�أمور ترين �أنها ذ�ت �أهمية 
للمر�سدين و�ملر�سد�ت 

�لأكادمييني؟
البالغة  الأهمية  ذات  الأم���ور  م��ن  اإن 
لإ����س���ه���ام اأع�������س���اء وع�������س���وات ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س ب�����دور ف���اع���ل يف الإر����س���اد 

الطابي، ما يلي:
والجت��اه��ات  امل��ع��ارف  • ت��ع��زي��ز 
اأع�ساء  لدى  احلديثة  الرتبوية 
التدري�س، وهذه  وع�سوات هيئة 
�ساأنها  م��ن  احلديثة  الجت��اه��ات 
م�سكات  ح��ل  يف  ت�ساعدهم   اأن 

الطاب والطالبات.
• متكن اأع�ساء هيئة التدري�س 
م����ن ال���ت���ط���ور ال����ذات����ي واإع�������داد 
الأب����ح����اث ال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا اأن 

تدعم العملية التعليمية.
ت���دري���ب���ي���ة  دورات  ت���ن���ظ���ي���م   •
وور��������س ع���م���ل دوري�������ة ل��ت��ط��وي��ر 
اأع�ساء  لدى  الإر�سادية  املهارات 

وع�سوات هيئة التدري�س. 

هل من ن�سائح تودين
توجيهها للطالبات؟

حتقيق  اأن  ال��ط��ال��ب��ات  ب��ع�����س  ي��ظ��ن 
ال��ذك��اء،  اإل��ى  يعود  العالية  ال��درج��ات 
ملكة  اأو  احل���ف���ظ،  ع��ل��ى  ال����ق����درة  اأو 
خا�سة اأو �سر ما، لكن احلقيقة املثبتة 
باملاحظة والتجربة والدرا�سة، تقول 

اإن هذا النطباع خاطئ %100.
اأي  يف  ط��ال��ب��ة  اأي  اأن  ث��ب��ت  ل��ق��د 
تفوز  اأن  ت�ستطيع  درا�سية  جمموعة 
باهلل  ا�ستعانت  اإذا  ال���درج���ات،  ب��اأع��ل��ى 
جهدها،  ك��ل  يف  عليه  وتوكلت  تعالى 
تدر�سه  م��ا  اأن  نف�سها  يف  غ��ر���س��ت  ث��م 
وقتها  اإدارة  واأح�سنت  مل�ستقبلها،  مهم 
للمراجعة  الكايف  الوقت  بتخ�سي�س 
وامل����ذاك����رة، واله��ت��م��ام ب��الأ���س��ا���س��ي��ات 
املحا�سرة  امل��ادة يف  اأ�ستاذ  يلقيها  التي 
وتدوين الأفكار التي ت�سمعها والتاأكد 
باأ�ستاذة  بال�ستعانة  ول��و  فهمها،  من 

املادة خارج القاعة.
وم���ن اأه���م ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي تعن 
الطالبة على حتقيق التفوق: اإدراكها 
ق��ي��م��ة ال���وق���ت واأه��م��ي��ت��ه يف ح��ي��ات��ه��ا. 
ك��ل طالب وطالبة،  اأو���س��ي  وم��ن هنا 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���وق���ت ب�������س���ورة م���ت���وازن���ة، 
فهناك وقت للمذاكرة، ووقت للراحة، 
ووق����ت ل��ل��درا���س��ة، ووق����ت ل��ل��ع��اق��ات 

الجتماعية واحلاجات اخلا�سة.

د. أماني عثمان: عزو التفوق للذكاء
وقوة الحفظ.. نظرية ثبت بطالنها

دعت رئيســة وحدة اإلرشــاد األكاديمي بكلية العلوم واآلداب )مجمع 2( في خميس مشــيط، الدكتورة أماني أحمد عثمان الطالب والطالبات، إلى االستعانة 
بــاهلل والتــوكل عليــه، وتنظيم الوقت، لتحقيق أعلى درجات النجاح والتفوق الدراســي، مشــددة على ضرورة الوعي بأهمية التخصــص ووضوح الهدف من 

دراسته. وتناولت في حوار أجرته معها »آفاق« محاور منها: أسس اإلرشاد األكاديمي وطرائق تطبيقه، والسبل الكفيلة للنهوض بمستواه. 
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لقطات

المبتعث العسيري 
يتوصل الكتشاف جديد

تو�سل املبتعث ال�سعودي يف جامعة يورك بكندا، اأحمد الع�سريي، اإلى اكت�ساف 
جديد من نوعه ميثل حلقة و�سل بن حمطة الإر�سال وال�ستقبال با�ستعمال 

احلركة الفيزيائية للج�سم.
اإر�سال وا�ستقبال تفاعليتن بن الإن�سان   وامل�سروع عبارة عن حمطتي 
والآلة التي تعتمد على املحاكاة والذكاء ال�سطناعي. ويوؤكد هذا امل�سروع، اأن 
الإن�سان مبقدوره اأن يتحكم يف الإر�سال من حمطة التحكم عن طريق تفاعل 
حركة ج�سمه الفيزيائية، وبالتايل تقوم حمطة ال�ستقبال بقراءة اإحداثيات 
اإلى حمطة الإر�سال التي بدورها  اإر�سالها ل�سلكيا  حركة امل�ستخدم ومن ثم 

تقوم بتحريك الكامريا بناء على حركة ج�سم امل�ستخدم. 
اأن  ذلك  والأه��م من  تقنيا.  اإبداعية غري مكلفة  يتم بطريقة  ذلك  كل 
مثل  حاليا  امل�ستخدمة  امل��رئ��ي  الت�سال  و�سائل  يف  للتطبيق  قابلة  التقنية 

)�سكايب(.
وقال الع�سريي » جنحت يف اختبار مدى جودة امل�سروع البحثي يف نقل 
وذلك  الدقة،  عالية  وال�سورة  الأبعاد  ثاثية  تقنية  ي�ستخدم  الذي  ال�سوت 
بو�سع حمطة الإر�سال يف و�سط مدينة تورنتو وحمطة ال�ستقبال يف معمل 
الإعام الرقمي بجامعة يورك، م�ستخدما ال�سبكة العنكبوتية )الإنرتنت(، 

يف اإر�سال اإحداثيات حركة ج�سم امل�ستخدم وا�ستقبال ال�سوت وال�سورة«. 

الذكور األكثر إصابة
باالنفصام في بلدان االبتعاث

اأكد رئي�س مركز ال�ست�سارات مبجمع الأمل الطبي لل�سحة النف�سية الدكتور 
لدى  ظهرت  ال�سخ�سية  انف�سام  م��ن  ح��الت  اأن  �سحاق  حم�سن  ب��ن  حممد 
والثقافية  احل�����س��اري��ة  ال�سدمة  نتيجة  اخل���ارج  اإل���ى  املبتعثن  ال�سعودين 
والجتماعية التي واجهتهم يف بلدان البتعاث، مبينا اأن الطاب الذكور اأكرث 
اإ�سابة من الطالبات بالنف�سام، واأن الطالبات ال�سعوديات اأقوى يف مواجهة 

التغريات الثقافية والجتماعية من الطاب يف بلدان البتعاث.
اأبنائهم عرب دورات   وطالب الدكتور حممد بن حم�سن، الأ�سر بتهيئة 
ل��وزارة التعليم العايل تقت�سر  متعددة قبل البتعاث، وقال » برامج التهيئة 
على تعريف املبتعثن باحلقوق والواجبات والقوانن يف بلد البتعاث واأخرى 

باجلوانب الدينية فقط«.
عن  دورات  اإل��ى  يحتاجون  ال�سن،  �سغار  خا�سة  املبتعثن  اأن  واأو���س��ح  
ثقافتهم  والندماج يف  الآخر،  والذكاء الجتماعي وتقبل  التفاعلية  املهارات 

وطرق حل الأزمات وامل�سكات.

أحمد العياف

ك�����س��ف ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي الأخ���ري 
ل��������وزارة اخل����دم����ة امل���دن���ي���ة ل��ل��ع��ام 
�سغل  ع���ن  امل��������ايل1434/1433ه���������، 
اأك����رث م��ن 14 األ����ف وظ��ي��ف��ة، بغري 
ال�������س���ع���ودي���ن ع���ل���ى ���س��ل��م روات�����ب 
وظ��ائ��ف اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
وامل����ح����ا�����س����ري����ن وامل����ع����ي����دي����ن يف 
اجل����ام����ع����ات ال�������س���ع���ودي���ة، ي�����س��غ��ل 
الرجال منها 10288 وظيفة، فيما 

ي�سغل الن�ساء، 3884 وظيفة.

ي���ع���ك���ف امل�����رك�����ز ال����وط����ن����ي ل��ل��ق��ي��ا���س 
ال���ع���ايل على  ال��ت��ع��ل��ي��م  وال���ت���ق���ومي يف 
اإنتاج  تت�سمن  جديدة  م�ساريع  تنفيذ 
مب�سمى  ج��دي��دة  واخ��ت��ب��ارات  مقايي�س 
»م�سروع الختيار املهني ملن�سوبي هيئة 
الأم���ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع��ن املنكر«، 
اإل����ى ج��ان��ب م�����س��روع اخ��ت��ب��ار حت��دي��د 

م�ستويات اللغة الإجنليزية. 
يعمل  التي  امل�ساريع  �سمن  وم��ن 
الأويل  الت�سور  اأي�سا،  »قيا�س«  عليها 
مل�������س���روع اخ����ت����ب����ارات ن���ه���اي���ة امل��رح��ل��ة 
خل���ري���ج���ي ال���ب���ك���ال���وري���و����س يف ب��ع�����س 
ال��ت��خ�����س�����س��ات، اإل�����ى ج���ان���ب ال��ت�����س��ور 

الأويل مل�سروع معايري الق�ساة.
جمل�س  ي�ستعد  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
الهيكل  اإع������داد  ع��ل��ى  ب��امل��رك��ز  الإدارة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي اجل����دي����د ال�������ذي ي��ه��دف 
ا�ستيعاب  ال��رف��ع م��ن ق��درت��ه على  اإل���ى 
الثانوية  ط��اب  من  املتزايدة  الأع���داد 

وج��������اءت وظ���ي���ف���ة »الأ�����س����ت����اذ 
امل�ساعد« كاأكرب ن�سبة، حيث ي�سغلها 
تلتها  والن�ساء،  الرجال  من   7855
وظ��ي��ف��ة اأ���س��ت��اذ م�����س��ارك وع��دده��م 
املحا�سر وي�سغلها 2461  2481، ثم 

موظفا غري �سعودي.
ه��ن��اك  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو�����س����ح 
اأكرث من 56 األف وظيفة م�سغولة 
رواتب  �سلم  على  ال�سعودين  بغري 
الن�ساء  ي�سغل  ال�سحية،  الوظائف 
جت��اوز  فيما  و555،  األ��ف��ا  م��ن��ه��ا35 
األ����ف����ا. و���س��ج��ل  ع����دد ال����رج����ال 21 

من  امل��رك��ز  متكن  ع��ن  ف�سا  العامة، 
ت��ق��دمي اخ���ت���ب���ارات م��ه��ن��ي��ة ذات ج���ودة 
عالية، وال��رف��ع م��ن ق���درة امل��رك��ز على 
ل�سالح  والتدريب  ال�ست�سارات  تقدمي 
داخ��ل  وامل��ه��ن��ي��ة  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 
امل��م��ل��ك��ة وخ��ارج��ه��ا. وت�����س��م��ن��ت قائمة 
م�����س��اري��ع امل���رك���ز اجل����دي����دة، اإ����س���دار 
وم�سروع  الخ��ت��ب��ارات،  دخ��ول  بطاقات 
ت���ط���وي���ر ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة 
البوابة  م�����س��روع  ج��ان��ب  اإل���ى  للمركز، 
الإل���ك���رتون���ي���ة، وم�������س���روع ال���رب���ط مع 
نظام التكامل احلكومي »ي�سر«، ومركز 

املكاملات والر�سائل الإلكرتونية.
للقيا�س  الوطني  املركز  اأن  يذكر 
وال��ت��ق��ومي اأط���ل���ق يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
من  للرفع  اجل��دي��د  التنظيمي  هيكله 
املتزايدة  الأعداد  ا�ستيعاب  قدرته على 
م��ن ط��اب ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة وتقدمي 

اختبارات مهنية ذات جودة عالية.

»قياس« ينفذ عددا من المشاريع الجديدة  

جامعتا الملك خالد وحائل األكثر استقطابا لألكاديميين األجانب

جامعة متخصصة 
للسيدات بموافقة 

التعليم العالي
ال��ع��ا���س��م��ة  اأع����ل����ن م�����وؤخ�����را يف 
الريا�س، عن اإطاق اأعمال اأول 
لل�سيدات،  متخ�س�سة  ج��ام��ع��ة 
ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ع���ل���ي���م وت����دري����ب 
مبختلف  ال��ت�����س��م��ي��م  ال��ف��ت��ي��ات 
ال���ت���ج���زئ���ة  ق����ط����اع  اأن������واع������ه يف 
ل���ل���م���و����س���ة والأزي����������������اء، وذل�����ك 

مبوافقة وزارة التعليم العايل.
و��������س�������ت�������ب�������داأ اجل�����ام�����ع�����ة 
امل��ي��ادي  ال��ع��ام  اأع��م��ال��ه��ا مطلع 
امل������ق������ب������ل2014، ب���ع���ق���د ����س���راك���ة 
ه��اريف  م��ع  وف��ن��ي��ة  ا�سرتاتيجية 
ن���ي���ك���ل���ز ال������ري������ا�������س، لإج����������راء 
ال���ت���دري���ب���ات ال��ع��م��ل��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 
يخدم  ال��ذي  بال�سكل  للطالبات 

�سيا�سة التعليم يف اجلامعة.

الأع��ل��ى،  الن�سبة  »ف��ن��ي«،  تخ�س�س 
ح��ي��ث جت����اوز ع���دده���م 19 األ���ف���ا يف 
بلغت  خمتلفة،  فنية  تخ�س�سات 
ن�سبة الن�ساء فيها 92 %. وبلغ عدد 
ال�ساغلن لوظيفة » طبيب مقيم«، 
14867، كما اأن هناك10600 وظيفة 
م�ساعد �سحي م�سغولة اأي�سا بغري 

ال�سعودين.
�سلم رواتب  ومل تخل وظائف 
التعليم العام و�سلم رواتب املوظفن 
ال�سعودين، فهناك  العام من غري 
م�سغولة  وظ��ي��ف��ة   3300 م��ن  اأك���رث 

على  و1119  العام،  التعليم  يف  بهم 
�سلم رواتب املوظفن العام.

وج��اءت جامعة امللك خالد يف 
حائل  جامعة  بعد  الثانية  املرتبة 
م���ن ح��ي��ث ا���س��ت��ق��ط��اب اأك��ادمي��ي��ن 
اأج���ان���ب م���ن ج��م��ي��ع دول ال��ع��امل، 
الأج��ان��ب،  جن�سيات  و�سلت  حيث 
اإلى 17 جن�سية. وج��اءت يف املرتبة 
يف  تلتها  اجل���وف،  جامعة  الثالثة، 
ال�سمالية،  احلدود  جامعة  الرابع، 
ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ج��ام��ع��ت��ي الإم����ام 

حممد بن �سعود، واأم القرى.
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جامعة جازان
وجه معايل مدير جامعة جازان 
الدكتور حممد بن علي اآل هيازع 
باإن�ساء اأربعة معامل للفيزياء يف 
كلية العار�سة، والبدء يف تنفيذ 
املكتبة الإلكرتونية، وال�ستعداد 
بالكلية  ج��دي��دة  اأق�����س��ام  لفتتاح 

مطلع العام املقبل. 
ج����اء ذل����ك خ����ال اجل��ول��ة 
ال���ت���ف���ق���دي���ة ال���ت���ي ق�����ام ب���ه���ا اآل 
البنات يف كل من  لكليتي  هيازع 
وال��دائ��ر،  ال��ع��ار���س��ة  حمافظتي 
بهدف الوقوف  على �سري العمل 
وجاهزية  والإداري  الأك���ادمي���ي 

مرافق الكليتن.

جامعة الطائف
اأو�����س����ح وك���ي���ل ع����م����ادة ال��ق��ب��ول 
وال��ت�����س��ج��ي��ل ب��ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف 
ال���دك���ت���ور و���ض��ل اهلل ال�����ض��واط،  
خ��ط��ط��ا  اأع���������دت  ال����ع����م����ادة  اأن 
ت��ط��ل��ع��ات اجلامعة  ت��ت��واك��ب م��ع 
ت�سجيل  وت�����س��م��ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
امل����ق����ررات ال���درا����س���ي���ة ل��ل��ط��اب 
عالية  وب��ج��ودة  و���س��ه��ول��ة  بي�سر 
والعتماد  اجل��ودة  معايري  وف��ق 

الأكادميي.
وق���������ال ال�����������ض�����واط خ����ال 
ع�سر  الثاين  اللقاء  يف  م�ساركته 
للجنة عمداء القبول والت�سجيل 
التعليم  وم��وؤ���س�����س��ات  ب��ج��ام��ع��ات 
ال��ع��ايل ب����دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون 
اخلليجي الذي عقد يف الدوحة 
موؤخرا »اإن جامعة الطائف رغم 
كونها من اجلامعات النا�سئة اإل 
اجلامعات  تواكب  اأ�سبحت  اأنها 
ال��ع��ري��ق��ة يف امل��م��ل��ك��ة م���ن حيث 
يف  خططها  واإن  القبول،  اأع���داد 
ت��اأت��ي حر�سا منها  ال�����س��دد  ه��ذا 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ل��ط��اب��ه��ا خ��دم��ات 

تتميز بالدقة واجلودة«.

جامعة أم القرى
اأو�������س������ح وك�����ي�����ل ك���ل���ي���ة ال���ط���ب 
مب��ح��اف��ظ��ة ال��ق��ن��ف��ذة ال��دك��ت��ور 
ا�ستقبلت  الكلية  اأن  فقيها  بندر 
قبولهم  61 طالبا مت  العام  ه��ذا 
اأنه  موؤكدا  التح�سريية،  لل�سنة 
عند ح�سول الطالب على ن�سبة 
ر�سميا  يقبل  فما فوق فهو   %85

يف كلية الطب.
وع����ن ق��ب��ول ط��ال��ب��ات ه��ذا 
مل  »الطالبات  فقيها  قال  العام، 
بهن،  اخل��ا���س  املقر  جتهيز  يتم 
يتم  ���س��وف  املبنى  اكتمال  وع��ن��د 

قبولهن«.
قال  بالكلية  الدرا�سة  وعن 
رئي�سية  اأق�����س��ام  ت�سعة  هناك  اإن 
ومدة الدرا�سة بها ثاث �سنوات، 
ثم تعقبها خم�سة اأق�سام �سريرية 
ومدة الدرا�سة فيها اأربع �سنوات، 
الأك���ادمي���ي  ال���ك���ادر  اأن  م�سيفا 

�سيكتمل بحلول عام 1435ه�.
ات��ف��اق  وج���ود  فقيها  واأك����د 
م�ست�سفى  ب���ن  م���ت���ب���ادل  ط��ب��ي 
ال���ت���ي تتبع  ال��ق��ن��ف��دة وال��ك��ل��ي��ة 

جامعة اأم القرى.

جامعة طيبة
������س�����دد م�����دي�����ر ج����ام����ع����ة ط��ي��ب��ة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل امل�����زروع، على 
العمل  ور���س��ة  تو�سيات  متابعة 
ال��ع��م��ل  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال����ت����ي 
م������وؤخ������ًرا  مب���ق���ر اجل����ام����ع����ة يف 
املدينة املنورة ودعت اإلى توطن 
واأ�سار  املنطقة.  داخ��ل  الوظائف 
ال��ور���س��ة عك�ست  اأن  اإل���ى  امل����زروع 
وج��ام��ع��ة  ال��ع��م��ل  وزارة  ح��ر���س 
ط��ي��ب��ة ع��ل��ى ت��وج��ي��ه خم��رج��ات 
يقت�سيه  م���ا  ح�����س��ب  اجل���ام���ع���ة 

�سوق العمل.
ال��ع��م��ل  ور����س���ة  »اإن  وق�����ال   
)زيادة تفعيل املبادرات الوطنية( 
ال����ت����ي د����س���ن���ه���ا اأم�������ري م��ن��ط��ق��ة 
ال�سمو  امل��ن��ورة ���س��اح��ب  امل��دي��ن��ة 
الأم��ري في�سل بن �سلمان  امللكي 
ان��ط��اق��ة ج���ادة للحد من  ت��ع��د 

البطالة يف املدينة«. 

األميرة نورة
اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة الأم������رية ن���ورة 
ملدر�سات  �ساغرة  وظائف  توافر 
لغات بعمادة ال�سنة التح�سريية. 
وب��ي��ن��ت اجل��ام��ع��ة اأن����ه يتم 
ال����ت����ق����دمي ع����ن ط����ري����ق امل���وق���ع 
بتعبئة  ل��ل��ج��ام��ع��ة  الإل����ك����رتوين 
ال�����س����ت����م����ارة اخل����ا�����س����ة ب��ط��ل��ب 
ال��ت��ع��ي��ن ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة م��در���س 
لغة، ونبهت اإلى اأن املدة املحددة 
للتقدمي عن طريق املوقع تنتهي 
احل��ج��ة.  ذي   22 الأح������د  ال���ي���وم 
و�سيتم اإدراج اإعان اإحلاقي بعد 
نهاية فرتة التقدمي على موقع 
�سيتم  م���ن  ب���اأ����س���م���اء  اجل���ام���ع���ة 

تر�سيحهن لدخول املفا�سلة.

الملك سعود
ع����ر�����س����ت جم����ل����ة ال�����درا������س�����ات 
�سعود  امللك  بجامعة  الإ�سامية 
جمات  »نظام  التقنية  فكرتها 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود ال��ع��ل��م��ي��ة 
املحكمة« على بقية املجات التي 

ت�سدر من اجلامعة.
واأف�����������اد ال����ق����ائ����م����ون ع��ل��ى 
جم��ل��ة ال���درا����س���ات الإ���س��ام��ي��ة 
ُو���س��ع  امل���ج���ات  اأن���ن���ظ���ام  ن  اأن 
»حيث  الباحثن،  على  للت�سهيل 
املجلة  اختيار  الباحث  ي�ستطيع 
ثم  ومن  تخ�س�سه،  توافق  التي 
ب��ي��ان��ات��ه وي��رف��ق بحثه«.  ي��دخ��ل 
النظام  ي��خ��دم  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
اأي�������س���ا امل��ج��ل�����س ال��ع��ل��م��ي ع��ن��د 
حت��ك��ي��م ال��ب��ح��وث وال��ك��ت��ب، واأن 
ي��ت��م ت�����س��وي��ق امل��ن��ت��ج ع��ل��ى بقية 

اجلامعات قريبا.

جامعة القصيم
ح�������س���د وف������د ج�����وال�����ة ج��ام��ع��ة 
م��ن��ى  م���ع�������س���ك���ر  ال���ق�������س���ي���م يف 
ب��ع��د  ال���ت���م���ي���ز  درع  اجل������دي������دة، 
ح�����س��ول��ه ع���ل���ى امل����رك����ز ال���ث���اين 
ب����رام����ج اجل�����وال�����ة وج����وائ����ز  يف 
تكرميية اأخرى، كما ح�سل وفد 
مع�سكر  يف  امل�������س���ارك  اجل��ام��ع��ة 
مقابل  التميز  درع  على  ع��رف��ات 
ن��ي��ل��ه امل���رك���ز ال�����س��اد���س.  وي��اأت��ي 
اختتمت  اأن  ب��ع��د  ال��ت��ك��رمي  ه���ذا 
م��ع�����س��ك��رات اخل��دم��ة ال��ع��ام��ة يف 
مكة املكرمة التي تقيمها جمعية 
ال��ك�����س��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
خلدمة حجاج بيت اهلل احل��رام، 
براجمها الإثرائية التي اأقامتها 
الرئي�سية  اأعمالها  هام�س  على 

املتعلقة بامل�سح والإر�ساد. 

جامعة شقراء
مت���ك���ن���ت اأح���������ام م���������روان ع��ب��د 
العلوم  بكلية  ال��ط��ال��ب��ة  ال��ف��ت��اح، 
والآداب ب�ساجر، التابعة جلامعة 
�����س����ق����راء،  م����ن اب���ت���ك���ار ���س��ج��ادة 
لاأ�سخا�س  خم�س�سة  لل�سهو 
ال�����ذي�����ن ي����ع����ان����ون م�����ن م���ر����س 
الن�سيان كالزهامير وكبار ال�سن 
الذين لديهم م�سكلة يف الذاكرة 
والأ�����س����خ����ا�����س ال����ذي����ن ل��دي��ه��م 

و�سوا�س يف عدد الركعات. 
وت���ع���م���ل  ال�������س���ج���ادة ع��ل��ى 
الركعات  عدد  اإلى  امل�سلي  تنبيه 
اإلكرتونية  �سريحة  ط��ري��ق  ع��ن 

توجد بداخل ال�سجادة.
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الملك عبدالعزيز
���س��در م����وؤخ����راً ك��ت��اب ل��اأ���س��ت��اذ 
امل�ساعد يف ق�سم الأحياء بجامعة 
امل���ل���ك ع��ب��د ال���ع���زي���ز، ال��دك��ت��ورة 
���س��ال��ي��ن��ا ي��ح��ي��ى ���س��دي��ق ب��ع��ن��وان 
»�سرطان املبي�س«،  الذي ي�سمى 
نظرا  ال�����س��ام��ت«  »ال��ق��ات��ل  طبيا 
الأع����را�����س  ����س���م���ور  اأو  ل���غ���ي���اب 
الأولية لهذا املر�س، مما ي�سبب 
ويجعل  الت�سخي�س  يف  ت��اأخ��ريا 
امل��ري�����س��ة �سئيلة  ���س��ف��اء  ف��ر���س��ة 
جدا. واأكدت �سديق، وهي ع�سو 
الربوف�سور  كر�سي  يف  م�سارك  
ع�����ب�����داهلل ب���ا����س���ام���ة لأب����ح����اث 
الأورام الن�سائية يف اجلامعة، اأن 
هذا النوع من الأمرا�س هو من 
الن�سائي  ال�سرطان  اأن���واع  اأك��رث 
���س��ي��وع��ا، واأن�����ه ي��ح��ت��ل ال��رتت��ي��ب 

اخلام�س من حيث اخلطورة.

جامعة الملك فيصل
اأك�����������د وك������ي������ل ج�����ام�����ع�����ة امل����ل����ك 
ف��ي�����س��ل ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
عبدالعزيز  بن  في�سل  الدكتور 
اجل��ام��ع��ة على  امل��ب��ارك، ح�سول 
ال��رتخ��ي�����س ال��ن��ه��ائ��ي م���ن قبل 
جلميع  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
ب��راجم��ه��ا امل���ط���روح���ة ل��ل��ط��اب 
م���رح���ل���ت���ي  يف  وال������ط������ال������ب������ات 
ال���ب���ك���ال���وري���و����س وامل��اج�����س��ت��ري. 
اأن�����ه ���س��ي��ت��م �سمن  واأ�����س����ار اإل�����ى 
خ���ط���ط اجل���ام���ع���ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
اف���ت���ت���اح ف������روع ب���ج���دة ل��ك��ل��ي��ات 
الأ�����س����ن����ان، ال���ط���ب، ال�����س��ي��دل��ة، 

واإدارة الأعمال.



حول العالم

يف  الأ�سا�سية  التعليم  م��ه��ارات  اأن  تخيل 
دول الحت��اد الأوروب���ي تعاين من  نقاط 
باأماكن  باملقارنة  �سعف خطرية وعديدة 

اأخرى يف دول العامل املتقدم!
ف���ف���ي ت���ق���ري���ر ����س���خ���م م����ك����ون م��ن 
466 ���س��ف��ح��ة ن�����س��رت��ه م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 
بتقدمي   OECD والتنمية  الق��ت�����س��ادي 
 Angel ج��ريا«  »اأجنيل  العام  اأمينها  من 
الأ�سا�سية  امل��ه��ارات  ع��ن  م��وؤخ��را   Gurra
الأوروب��������ي  الحت�������اد  دول  يف  ل��ل��ب��ال��غ��ن 
البالغن  م��ه��ارات  على  »اإط��ال��ه  بعنوان 
لعام 2013: النتائج الأولية مل�سح مهارات 
ال��ب��ال��غ��ن يف اأوروب�������ا«، اأن����ه ب��ال��رغ��م من 
ال���س��ت��ث��م��ار ال��ك��ب��ري يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
خم�س  اأن  اإل  الأوروب�����ي  الحت���اد  دول  يف 
�سجلوا  العمل  �سن  يف  ه��م  مم��ن  ال�سكان 
م�����س��ت��وي��ات م��ت��دن��ي��ة م��ق��ل��ق��ة يف م��ه��ارات 
ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة واحل�����س��اب،  واأن رب��ع  
الرقمية  ل��ل��م��ه��ارات  يفتقرون  البالغن 
واملعلومات  الت�سال  تقنيات  ل�ستخدام 

لتوجد لديهم مهارات حا�سوبية.
النتائج  يف  تتمثل  املذهلة  واملفاأجاأة 
ال��ت��ي ت��و���س��ل��ت ل��ه��ا ال���درا����س���ة م���ن حيث 
م��ه��ارات ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة ح��ي��ث اأب���رزت 
يف  العليا  الثانوية  امل��دار���س  خريجي  اأن 
يتفوقون  اأو  ي�ساهون  وفنلندا  ه��ول��ن��دا 
ع��ل��ى خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ات يف اآي��رل��ن��دا اأو 
اأو اإجنلرتا  اأو اإيطاليا اأو قرب�س  اأ�سبانيا 

اأو اآيرلندا ال�سمالية.
اإجن��ل��رتا  يف  البالغن  اأن  وال��غ��ري��ب 
م�ستويات  �سجلوا  ال�سمالية  واآي��رل��ن��دا 
ما  ح�سب  احل�سابية،  املهارات  يف  متدنية 
اأف���ادت���ه ال��درا���س��ة، ح��ي��ث ك��ان��وا يف امل��رك��ز 
من  اأوروب���ا  م�ستوى  على  ع�سر  ال�ساد�س 

�سمن 24 دولة �سملتها الدرا�سة.
ومب���ق���ارن���ة ت��ل��ك ال��ن��ت��ائ��ج ب���ال���دول 
املتقدمة خ��ارج الحت��اد الأوروب���ي �سنجد 
ال��دول  كل  على  بكثري  تتقدم  اليابان  اأن 
بت�سجيل مواطنيها م�ستويات متقدمة يف 
ن��درة بالغة فيمن  امل��ه��ارات و�سجلوا  ه��ذه 

تقدم مب�ستويات متدنية. 
ذات  دول  »اإن  قالت  املفو�سية  لكن 
اقت�ساديات كربى غري اأوروبية مثل كندا 
م��ع��دلت  ت�سجل  امل��ت��ح��دة مل  وال���ولي���ات 

ب�سكل فعال.  ويعد هذا التقرير الأول من 
والكتابة  القراءة  مهارات  تقييم  يف  نوعه 
واحل�����س��اب وال���ق���درة ع��ل��ى ح��ل امل�سكات 
العمرية  الفئة  يف  احل��ا���س��وب  با�ستخدام 
ما بن 24 و 65 عاما يف 24 دول��ة، واأع��ده 
حتديدا برنامج املنظمة للتقييم الدويل 

لقدرات البالغن، واملفو�سية الأوروبية.
والفروقات تعد �سارخة اإذا ما قارنا 
ب��دول  م��ق��ارن��ة  معينة  دول  ب��ن  نتائجها 

اأخرى اأوروبية اأي�سا.
بالغ  ك��ل  اأن  ال��درا���س��ة  اأثبتت  فمثا 
من كل خم�سة بالغن يف اأيرلندا وفرن�سا 
م�ستوى  �سجل  املتحدة  واململكة  وبولندا 
م��ت��دن��ي��ا يف م���ه���ارات ال����ق����راءة وال��ك��ت��اب��ة 
لت�سل  الن�سبة  ت��زي��د  بينما  واحل�����س��اب، 
اأ�سبانيا  يف  بالغن  ثاثة  كل  من  لواحد 

واإيطاليا. 
وبينما تزيد ن�سبة ال�سكان البالغن 
من ذوي املهارات العالية يف حل امل�سكات 
ه��ول��ن��دا  الآيل يف  ع���ن ط��ري��ق احل��ا���س��ب 
بيئة  يف   %40 ل�  لت�سل  وال�سويد  وفنلندا 
تنخف�س  والت�����س��ال؛  املعلومات  تقنيات 
يف  بالغن  خم�سة  كل  من  لواحد  الن�سبة 
اأ�سبانيا وقرب�س وبولندا و�سلوفاكيا ممن 

بقلم: آالن أسبورن
يونيفرسيتي وورلد نيوز

دول  يف  ال��درا���س��ة  �سجلته  ع��م��ا  خمتلفة 
الحتاد الأوروبي«. 

الدرا�سة  على  تعليقه  معر�س  ويف 
ق��ال م��ن��دوب الحت���اد الأوروب�����ي للتعليم 
 Androulla ف�����ازي�����ل�����زو«  »اأن��������������درول 
ن��ق��اط  اأب�����رزت  ال��ن��ت��ائ��ج  Vassiliou»اإن 
�سعف نظم التعليم والتدريب يف الحتاد 
الأوروبي ويجب اأن نعاجلها اإذا ما رغبنا 
يف ت�سليح �سعوبنا مب�ستويات متقدمة من 
يف  للنجاح  اإليها  يحتاجون  التي  املهارات 

حياتهم العملية«.
واأ�����س����اف »وم�����ن غ���ري امل���ق���ب���ول اأن 
م�ستويات  اأوروب�����ا   �سكان  خم�س  ي�سجل 
فر�سة   ك��ل  ن�ستثمر  اأن  علينا  م��ت��دن��ي��ة. 
وت��دري��ب  اأف�����س��ل  تعليم  ع��ل��ى  للح�سول 

اأنفع«.
واأك��������دت ال���ن���ت���ائ���ج ح���اج���ة الحت�����اد 
التعليم  لتح�سن  لا�ستثمار  الأوروب����ي 
وال���ت���دري���ب ل�����س��ق��ل م����ه����ارات ال��ب��ال��غ��ن 
ل���ت���وف���ري ف���ر����س ع���م���ل ل���ه���م يف ال�����دول 
الأوروب���ي���ة. ول��ل��و���س��ول اإل���ى ه��ذه الغاية 
دعت بروك�سل الدول الأع�ساء يف الحتاد 
البالغ عددها 27 دولة ملناق�سة  الأوروب��ي 
ل��ع��اج لهذه  ول��ل��و���س��ول  ال��درا���س��ة  نتائج 

امل�����س��ك��ل��ة. وق��ال��ت امل��ف��و���س��ي��ة اإن ب��رن��ام��ج 
»اإيرازمو�س« Erasmus اجلديد للتعليم 
وال��ت��دري��ب وال�����س��ب��اب ���س��ي��دع��م امل�����س��اري��ع 
مهارات  و�سقل  تطوير  اإل��ى  تهدف  التي 

البالغن.
دول���ة  ك���ل  يف  ب���ال���غ   5000 وخ�����س��ع 
من �سمن 24 دول��ة يف الحت��اد الأوروب��ي 
ل��ل��درا���س��ة ال��ت��ي غ��ط��ت م���ه���ارات ال��ق��راءة 
وال��ك��ت��اب��ة واحل�����س��اب وا���س��ت��خ��دام تقنية 

املعلومات حلل امل�سكات.
ا�ستخدام  اأي�����س��ا  ال��درا���س��ة  وق��ي��م��ت 
العمل  والت�������س���ال يف  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة 
واحل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة وامل���ه���ارات ال��ع��ام��ة يف 
العمل واإذا ما كانت مهارات البالغن لبت 

متطلبات العمل اأم ل.
»اأجن���ي���ل ج����ريا« يف مقدمته  ي��ق��ول 
اإن ال����درا�����س����ة  ���س��ت��ق��دم  ع��ل��ى ال���درا����س���ة 
�سيتم  التي  الكيفية  عن  �سنوية  مراجعة 
املنظمة  ع��رب دول  امل���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  ب��ه��ا 

و�سركائها الأوروبين.
وق����ال يف ك��ل��م��ت��ه »ل���و خ��رج��ت ه��ذه 
فاإنها  واح��دة  حمورية  بر�سالة  الدرا�سة 
يفعلونه  وما  النا�س  يعرفه  ملا  اأن  �ستكون 
ك��ب��ريا يف فر�سهم  اأث�����را  ي��ع��رف��ون��ه  مب���ا 

العملية يف احلياة«.    وعرج »اأجنيل« على 
معدل الأجور فقال »اإن معدل اأجر �ساعة 
العالية يزيد %60  املهارات  اأ�سحاب  عمل 
الأ�سا�سية،  املهارات  اأ�سحاب  عن  اأك��رث  اأو 
القراءة  يف  املنخف�سة  امل��ه��ارات  واأ�سحاب 
وال��ك��ت��اب��ة ���س��ي��ع��ان��ون ع��ل��ى الأرج������ح من 

البطالة.
واإذا كانت ن�سبة عالية من البالغن 
ل ي��ج��ي��دون م���ه���ارات ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة 
حت�سن  ت��ق��ن��ي��ات  اإدارج  ف����اإن  واحل�������س���اب 
الإن���ت���اج���ي���ة ومم���ار����س���ات ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل 
اأرك��ز  اأن  اأود  اأنني  اإل  حمالة،  ل  �ستف�سل 
ع��ل��ى اأن ال��ق�����س��ي��ة ل��ي�����س��ت ق�����س��ي��ة رب��ح 

وفر�س وظيفية فح�سب.
ففي كل الباد التي �سجل  اأفرادها 
ال��ق��راءة  م��ه��ارات   يف  متدنية  م�ستويات 
الأرج��ح  على  مر�سى  �سيخرون  والكتابة 
اأك����رث م���ن ه�����وؤلء مم���ن ل��دي��ه��م م��ه��ارات 
اأثر  و�سيكون  والكتابة،  القراءة  اأف�سل يف 
وف��ر���س   ، اأدن����ى  ال�سيا�سية  اإ���س��ه��ام��ات��ه��م 

م�ساركتهم يف الأن�سطة التطوعية اأقل«.
الكثري  »ويف  ق��ائ��ا  كلمته  واخ��ت��ت��م 
م���ن ال���ب���اد ل ي��ث��ق ه������وؤلء مم���ن ك��ان��ت 

مهاراتهم اأقل، فيما بينهم«.

فجوة في مهارات
التعليم األساسية في أوروبا
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كبريات الشركات الروسية 
تستثمر في التعليم العالي

بقلم: يوغين فوروتنيكوف
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

فيها  ال�سناعية  ال�سركات  كربيات  ا�ستقطاب  يف  الرو�سية  احلكومة  تاأمل 
ال�ستثمار يف موؤ�س�سات التعليم العايل وكرا�سي البحث يف كربيات اجلامعات 
الرو�سية من اأجل اإعداد موظفن وباحثن من ذوي املهارات العالية خلدمة 

اأهداف البحث العلمي يف قطاعاتها العري�سة. 
اأمثال  وغريهما  والإن�سائية  النفطية  ال�سركات  امل��ب��ادرة  وت�ستهدف 
Rusal و Rosneft و Gazprom و LUKOIL والتي ر�سحها رئي�س الوزراء 
ب��اأن  واع����دا    ،Dmitry Medvedev م��ي��دف��ي��دي��ف«  »دمي��ي��رتي  رو���س��ي��ا  يف 
العون يف كل ما حتتاج  يد  لها  وتقدم  ال�سركات  كل  �ستقف خلف  احلكومة 

اإليه لتنفيذ امل�سروع مبا فيه الإعفاء ال�سريبي اجلزئي.
ويف ت�سريحات له حول هذا الأمر، قال رئي�س الوزاراء الرو�سي »اإن من 
الأهمية مبكان اأن ندفع بعلوم رو�سيا التطبيقية والأ�سا�سية لاأمام للحاق 

بركب الدول الغربية ل�سد الفجوة بيننا وبينهم«.
واأكد ميدفيديف اأن هذه امل�ساريع يجب اأن تنفذ يف اأق�سر فرتة زمنية 

ممكنة ومن خال تخ�سي�س ا�ستثمارات خا�سة اأي�سا، على حد قوله.
جديدة  جمال�س  تاأ�سي�س  املطروحة  اخلطط  �سمن  م��ن  اأن  واأ���س��اف 
احلكومية  اجلامعات  يف  العمل  واأرب��اب  اجلامعات  م��دراء  ت�سم  للجامعات 
ال��رو���س��ي��ة،  وه��ي خ��ط��وة  رح��ب بها بع�س املهتمن وع��ده��ا دف��ع��ة ل��اأم��ام 
�سوب حت�سن جودة التعليم العايل على حد قول الدكتور »يوري بوفوف« 
اأ�ستاذ م�سارك اأ�سبق يف جامعة »فورونزي« Voronezh للهند�سة املعمارية 

واملدنية، التي تعد �سرحا اأكادمييا مرموقا يف جمال الهند�سة يف رو�سيا.
الفكرة  الثغرات يف  بع�س  اأب��دى تخوفه من وج��ود  »ب��وف��وف«   اإن  اإل 
القرون  يف  املهنية  النقابات  ح��ذو  حت��ذو  قد  اجلامعات  بع�س  اأن  يف  تتمثل 
اأو  اأرب��ع  ملدة  ل�سركاتها  العمل  على  كانت جترب اخلريجن  التي  الو�سطى، 

خم�س �سنوات ك�سبيل لتمويل تاأ�سي�س اجلامعة اآنذاك . 
                          

الشركات المشتركة
جامعات  مع  الربنامج  يف  بالفعل  ا�سرتكت  مرموقة  �سركات  ب�سع  يوجد 
اأب��رم��ت  ال��ت��ي   LUKOIL ال��رو���س��ي  التفط  ع��م��اق  م��رم��وق��ة مثل  رو���س��ي��ة 
اتفاقية مع جامعة  �ستات مو�سكو لتنفيذ اأن�سطة م�سرتكة ت�سمل التعاون يف 
املجال البحثي والتنمية والت�سميم يف  طبقات الأر�س »جيولوجيا« واإنتاج 

الفحم املائي »الهيدروكربون«.
لديها   ،LUKOI �سركة  مناف�سي  اأك��رب  تعد  التي   Rosneft و�سركة 
���س��راك��ات م��ع 27 ج��ام��ع��ة يف رو���س��ي��ا، ���س��ب��ع م��ن��ه��ا ت��و���س��ف ب��اأن��ه��ا ات��ف��اق��ي��ات 
ا�سرتاتيجية  تتمثل يف تقدمي الأموال الازمة لتطوير القاعدة الأكادميية 
اأق�سام جديدة وخمتربات متقدمة، واإعداد تدريب  يف اجلامعات، وتاأ�سي�س 

للطلبة يف م�سانع ال�سركات.
ومنذ عدة �سنوات قدمت �سركة Rosneft مليار روبل رو�سي )ما يعادل 
33 مليون دولر اأمريكي( لتاأ�سي�س خمترب تعليمي جديد يف معهد النفط 

  .Oil and Gas Institute والغاز الرو�سي
رئي�س  بفكرة  ترحيبها  ع��ن   Gazprom �سركة  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن 
ال��وزارء الرو�سي وعربت عن حاجتها ملزيد من الوقت لدرا�سة الأم��ر قبل 

اتخاذ قرار حياله على حد قول  متحدثها الر�سمي .
 Gazprom Export �سركة  فيه  اأعلنت  ال��ذي  الوقت  يف  ذل��ك  وياأتي 
)اإحدى ال�سركات املنبثقة من ال�سركة الأم Gazprom( عن اإبرامها اأتفاقية 
مع معهد �ستات مو�سكو  للعاقات الدولية )وهو املدر�سة الدبلوما�سية التي 
التدريب والأبحاث  التعاون يف جمال  الرو�سية( عن  تتبع وزارة اخلارجية 

وتبادل املعلومات.

حول العالم

وحاكم  ملعهد ميرنفا  التنفيذي  الرئي�س 
جمل�س  وع�سو  الأ���س��ب��ق  نربا�سكا  ولي���ة 

ال�سيوخ الأ�سبق عن ولية نربا�سكا.
خال حياتي العملية راأيت باأم عيني 
كيف  اأن الن�سان ي�سهل عليه جدا التاأكد 
يرف�س  اأن  ي�ستطيع  واأي���ن  متى  اأن��ه  م��ن 
اأك��رث من متى واأي��ن يتوافق. فبكل فخر 
نقاط  تظل  بينما  رف�ضنا  نعلن  واأريحية 
اأ�سوار  تكتفنها  خمفية  والتفاق  التعاون 

ال�سرية والختاف الوجداين.
ح���ال���ي���ا  اجل�������������اري  احل�������������وار  ويف 
اجلامعية  ال���درج���ات  تكلفة  بخ�سو�س 
و�سا�سة  واأ�ساتذة  اآب��اء  من  اجلميع  اتفق 
حول العديد من النقاط املهمة اإل اأنهم 
اإب��رازه��ا  ب��ل طغى على  ذل��ك  مل يظهروا 
واإظ���ه���اره���ا ن��ق��اط الخ����ت����اف. ون��ق��اط 

التفاق هي:
ق�سة  ه��و  ال��ع��ايل  التعليم  اأن  اأول: 
تاريخه  لأن  النخاع  حتى  اأمريكي  جناح 
ي�سبق تاريخ دولتنا اأمريكا، ولأن العديد 
من موؤ�س�سات النخبة تاأ�س�ست قبل الثورة 
الأمريكية، ومن ثم يظل التعليم العايل 
مزية  لديها  التي  القليلة  الأن�سطة  اأحد 
ج��وه��ري��ة م��ق��ارن��ًة ب��ب��ق��ي��ة دول ال��ع��امل،  
الأمريكية  الكليات  يجعل  ال���ذي  الأم���ر 
الراغبن  العاملين  الطلبة  اأنظار  حمط 

يف التعليم فيها.
ات��ف��ق��ن��ا عليه  م���ا  ق��ي��م��ة  اإن  ث��ان��ي��ا: 
تنعك�س يف اأدوات البحث التطبيقي الذي 

الأمريكية  اجل��ام��ع��ات  ال��ع��دة يف  ل��ه  تعد 
باأ�سره،  العامل  اأنظار  حمط  يعد  وال��ذي 
والق���ت�������س���اد  امل���ج���ت���م���ع  ل���ت���ق���دم  واأدى 
خا�س،  ب�سكل  اأمريكا  يف  والدميقراطية 
اأما ما اختلفنا عليه فكان  حول الأبحاث 
اجل���ام���ع���ي���ة، وك������ان الخ����ت����اف ي��ت��م��ث��ل 
والأول��وي��ات  الأخ����اق  على  يف  الرتكيز 
وال���ت���م���وي���ل وال�������دور امل��ن��ا���س��ب ل��ل��ق��ط��اع 
اخلا�س من دون امل�سا�س بالبحث ب�سفته 

م�سدرا لاإبداع واملعرفة.
ثالثا: يوجد ثمة اتفاق كبري على 
اأن هوؤلء ممن كر�سوا جل وقتهم للعمل 
موؤ�س�سات  واإدارة  والأبحاث  التدري�س  يف 
الحرتام  كل  ي�ستحقون  العايل  التعليم 
والتقدير، فبف�سل موهبتهم ومهنيتهم 
اأن لدينا  واأثبتت  التفاوؤل فينا  دبت روح 
القدرة على حت�سن موؤ�س�ساتنا واأنف�سنا. 
وبالرغم من نقاط التفاق الثاث 
ال��ت��ي ذك���رت���ه���ا؛ ت��وج��د ح��ق��ي��ق��ة عميقة 
حت��دي  يف  ال��ت��زام��ن��ا  يف  تتمثل  متعمقة 
نحرتمها  التي  النخبة  موؤ�س�سات  و�سع 
الأول   ال��ن��خ��ب  ذا  التعليم  اأن  ل�سمان 
ميكن الو�سول اإليه وميكن اأن ي�ستطيع 
جت��اوز  م��ا  اإذا  نفقاته  حتمل  ط��ال��ب  اأي 
ال��ن��ظ��ر عن  امل��ع��اي��ري الأك��ادمي��ي��ة بغ�س 
 . الق��ت�����س��ادي  و���س��ع��ه  اأو  ون�سبه  اأ���س��ل��ه 

وهذا اأمر ميكن حتقيقه. 
وم�����ن خ�����ال خ����ربات����ي وجت���ارب���ي 
ب�����س��ف��ت��ي رئ��ي�����س��ا ل��ل��ج��ام��ع��ة وم��وظ��ف��ا 
خم�س  اأن  وج���دت  م��رب��ي��ا  واأب����ا  حكوميا 
العايل  للتعليم  لو تغرت لأمكن  نقاط 
هو  مم��ا  اأك��رث  يتح�سن  جامعاتنا  اأن  يف 

فيه الآن. والنقاط اخلم�س كما يلي:

بقلم: د. بوب كيري
موقع هافينجتون 

يجب أن نتحد إلصالح التعليم العالي في أميركا
ي�سمن  وه���و  امل��ن��اه��ج:  •  اإ�ساح 
اأه��ب��ة  ع��ل��ى  �سيكونون  ال��ط��اب  اأن 
وهو  النقدي،  للتفكري  ال�ستعداد 
ب��ادن��ا  ال���ذي تتطلبه  ال��ن��وع  ذل���ك 
التي  فاملناهج  احلا�سر.  الوقت  يف 
ت��ت��ح��دى ت��ف��ك��ري ال��ط��اب امل��ق��رون 
نتائج  ت��ف��رز  اأن��ه��ا  اأث��ب��ت��ت  بتقنيات 
نتائج  )ول��ي�����س��ت  م��ب��ه��رة  تعليمية 
ذات �سهرة مهنية فح�سب( اأي اإنها 
يفرز  تعليما  ن��وف��ر  اأن��ن��ا  �ست�سمن 

طلبة نابغن موهبن.
يف  الت�سجيل  على  الطلبة  ق��درة   •
الت�سجيل  فر�سة  تعد  اجلامعات:  
الكربى  العوائق  اأح��د  اجلامعة  يف 
ال���ت���ي مت��ن��ع ال��ع��دي��د م���ن ال��ط��ل��ب��ة 
ال����ن����اب����غ����ن م������ن ال���ت�������س���ج���ي���ل يف 
اجل���ام���ع���ات الأم���ريك���ي���ة امل��رم��وق��ة 
ب����ال����رغ����م م�����ن ك���ون���ه���م م���وؤه���ل���ن 
ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل ف���ي���ه���ا. ف���اجل���ام���ع���ات 
ذلك  م��ن  اأك���رث  تفعل  اأن  ت�ستطيع 
بجعلها التعليم املتقدم متاحا ملزيد 
نظام  بتقلي�س  وذل��ك  الطلبة،  من 
توفري  اأو  ال��ق��ب��ول،  يف  املحا�س�سة 
للم�ساعدات  اأخ���رى  وو�سائل  �سبل 
تقليل  اأو  التعليمية،  واملنح  املالية 
النفقات الإداري��ة التي ل ت�سهم يف 

النتائج التعليمية.

التقنية الحديثة
التقنية احلديثة بطرق  ت�سخري   ميكن 
تكلفة  وذات  نوعها  يف  ج��دي��دة  اإب��داع��ي��ة 
منخف�سة لي�س لن�سر املعرفة بن قطاع 
اأك�����رب م���ن ال��ط��ل��ب��ة ف��ح�����س��ب ب���ل ل��دع��م 

التعلم  ول��ت�����س��ه��ي��ل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ط���رق 
التفاعلي بحق، بغ�س النظر عن املكان.

الخبرة العالمية 
على  احلاليون  الطلبة  يح�سل  اأن  يجب 
ف��ر���س��ة ال��ت��ج��رب��ة اخل��ارج��ي��ة اأك����رث مما 
�سبق، فيجب اأن يذهبوا للدرا�سة باخلارج 
والتعرف على ح�سارات وثقافات متنوعة 
وال���ت���ع���ام���ل م���ع ط��ل��ب��ة ع��امل��ي��ن اآخ���ري���ن 
ي�سب،  ه���ذا  ك���ل  لأن  امل���ج���الت  ���س��ت��ى  يف 

بالتاأكيد، يف م�سلحة اجلميع.
   

األبحاث 
ل اأق�������س���د ب����الأب����ح����اث ه���ن���ا ال��ط��ري��ق��ة 
ال��ن��م��ط��ي��ة امل���ع���روف���ة ل����دى اجل��م��ي��ع، بل 
وتقييم  التحليل  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اأق�����س��د 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، مم��ا ي�ساعد  امل��ن��اه��ج  ن��ت��ائ��ج 
للموؤ�س�سات  والإر�ساد  الدعم  توفري  على 
اجل���ودة  ع���ايل  تعليم  ت��ق��دمي  كيفية  ع��ن 

باأرخ�س تكلفة ممكنة.
اأن  ميكن  التقني  ال��ت��ق��دم  فبف�سل 
تتغري تقنيات التعليم والتعلم، لأن ثورة 
الت�������س���ال يف ع����امل م��رتام��ي��ة اأط���راف���ه، 
اأ���س��ب��ح��ت ���س��ه��ل��ة ل��ل��غ��اي��ة لأن����ه م��رتاب��ط 
ل��ه��ذه  ت���دف���ع  اأن  ال�����س��ه��ل  ت��ق��ن��ي��ا، وم�����ن 
العوامل اخلم�سة ال�سابق ذكرها لاأمام.
ويجب اأن ن�سطلع مب�سووؤليتنا اجلامعية 
كل  اأن  ل�سمان  فعلية  خطوة  نتخذ  واأن 
فرد يريد اأن ينهل من نهر املعرفة ولديه 
الإمكانات التي توؤهله لان�سمام للتعليم 
العالية؛  اجل���ودة  ذي  الأم��ريك��ي  ال��ع��ايل 
اإن  الفر�سة لإننا  له هذه  اأن متنح  يجب 

مل نفعل فعلتها دول غرينا.
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دراسات

التكاملية النظرية 
في تدريس اللغات
ونتائجها العمـلية
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التعبري  و�سائل  و�سيلة من  اللغة  اأن  مبا 
ع����ن الأح����������وال احل�������س���اري���ة ال�������س���ائ���دة 
وان��ع��ك��ا���س ل��ه��ا، ل��ذا ف���اإن ال��ع��امل العربي 
�ساحبه  ف��ري��دا،  معرفيا  و���س��ع��ا  يعي�س 
امل�سطلحات  اإع�����داد  يف  وت�����س��خ��م  وف����رة 
التي ا�ستحدثت يف اللغات الغربية بهدف 
التعبري عن مفاهيم م�ستجدة يف حقول 
املعرفة املختلفة من علوم طبيعية وعلوم 
اجتماعية ومنها علم الل�سانيات احلديث 
ومنها  العلم  لهذا  التطبيقية  واملجالت 

تدري�س وتعلم اللغة الثانية.
يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  حت����رك  اأن  اإل 
امليادين  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنه  امليدان،  هذا 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة الأخ��������رى، ات�����س��م 
التطور  م��واك��ب��ة  يتيح  ال���ذي ل  ب��ال��ب��طء 
ال��ع��ل��م��ي. ح��ي��ث مل ي���وف���ق ال��ل�����س��ان��ي��ون 
)ال���ل���غ���وي���ون( ال���ع���رب يف ت����ايف ح���دوث 
نقلها  يتعن  التي  امل�سطلحات  تراكم يف 
من اللغات الأخرى )وب�سورة خا�سة من 

الإجنليزية(.
املتفرقة  الفردية  ترق اجلهود  ومل 
م�ستوى  اإل���ى  ال��ع��رب  الباحثن  ل��اأخ��وة 
م�����س��اي��رة اجل���ه���ود ال��ع��امل��ي��ة امل���ب���ذول���ة يف 
وه�سمها،  امل��ت�����س��ع��ب��ة  ال��ل�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
العربية  اللغة  تطوير  ل��ذل��ك  وك��ازم��ة 
ركب  تواكب  وجعلها  معجمها  جانب  يف 

احل�سارة والعلم الإن�سانين.
ومما ل �سك فيه اأن الرتجمة عملية 
حا�سمة وموؤثرة للغاية يف ق�سية العبور 
العلمية  الثقافة  تعريب  لأن  احل�ساري 
للمثقف من  تعريب  الوقت  نف�س  هو يف 
الطاقة  ت��ق��وي��ة  واأن  الخ��ت�����س��ا���س،  اأه���ل 
التعبريية للغة مازم للزيادة يف القدرة 
وم�ستعمليها،  اللغة  ملتكلمي  التعبريية 
الإن�سان  بقدرة  مرتبط  اأن��ه  على  ع��اوة 
العربي على احل�سور يف جمالت الثقافة 
والعلوم والكت�سافات التقنية والإبداع يف 

العلوم والفنون.
واملعجم الل�ساين )اللغوي( العربي 
���س��اأن��ه ����س���اأن امل��ع��اج��م ال��ع��رب��ي��ة الأخ����رى 
لإدخ��ال  والتعريب  الرتجمة  اإل��ى  يفتقر 
م�سطلحات كثرية من املدار�س الل�سانية 
املدر�سة  داخل  الفروع  اأو بع�س  احلديثة 

الواحدة.
وم�����ع وج������ود ب��ع�����س امل�����س��ط��ل��ح��ات 
بطابع  ي��ت�����س��م  معظمها  اأن  اإل  امل��ع��رب��ة 
العفوية الذي ل يقرتن مببادئ منهجية 
النظرية  ب��الأب��ع��اد  اله��ت��م��ام  ول  دقيقة 
ال�سطراب  اإل��ى  اأدى  مما  للم�سطلحات 
وع��دم  امل�سطلحات  و���س��ع  يف  وال��ف��و���س��ى 
ت��ن��ا���س��ق امل��ق��اب��ات امل��ق��رتح��ة ل��ل��م��ف��ردات 
الأج���ن���ب���ي���ة وت���ع���دد الأل����ف����اظ ل��ل��م��ف��ه��وم 

الواحد.
جنده   dicourse م�سطلح  فمثا 
ي���رتج���م اإل�����ى ال��ع��رب��ي��ة ب��ح��دي��ث وق���ول 
 Sign وم�������س���ط���ل���ح  وك���������ام.  وخ�����ط�����اب 
اإ���س��ارة، عامة، رمز.  دليل،  اإل��ى  يرتجم 
اإل��ى ذل��ك تعدد الأل��ف��اظ للمفهوم  اأ�سف 
احلقل  يف  مت�سابهة  مفاهيم  اأو  ال��واح��د 
 Phone و   Variant و   Phonic م��ث��ل 
امل��ف��اه��ي��م  ل���وج���ود  ون��ت��ي��ج��ة   ،Sound و 
الرتجمات  من  كثريا  اأن  جند  املت�سابهة 
ال���ع���رب���ي���ة ل ت����راع����ى احل���ق���ل ال�����دليل 
الذي يرد فيه  ال�سياق  لاألفاظ وكذلك 

اللفظ.
ول�����ذا ي�����س��ع��ب الن���ت���ق���ال م���ن لغة 
با�ستخدام  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اإل���ى  اأج��ن��ب��ي��ة 

الر�سيد امل�سطلحي الداخلي العربي.
الغربية  الل�سانية  الثقافة  فتعريب 
يقت�سي اللجوء اإلى ما ي�سمى بامل�سطلح 

ويبني  ي�����س��اغ  م�سطلح  وه���و  اخل��ارج��ي 
ب��ج��ان��ب امل�����س��ط��ل��ح ال��داخ��ل��ي ب���ن���اًء على 
ف��ك��ري��ة داخ��ل��ة ح��ت��ى ن�ستطيع  م��ق��ولت 
عنه  يعرب  عما  عربية  ب��األ��ف��اظ  التعبري 

باألفاظ اأجنبية.
اإل  ي���ت���اأت���ى  وم���ث���ل ه����ذا ال��ع��م��ل ل 
م��ع��ن��اه��ا وم��ب��ن��اه��ا  ال��ل��غ��ة يف  اإذا ط��وع��ت 
واملفاهيم  ال�سيغ  م��ق��اب��ات  لح��ت�����س��ان 

الواردة.
ه���ذا  و�����س����ع  اأن  ال����وا�����س����ح  وم������ن 
ع����دة م�ساكل  ي��ط��رح  امل���ع���رب  امل�����س��ط��ل��ح 
امل�����س��اك��ل املنهجية.  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  ن��ظ��ري��ة 
م�سطلح  اإدخ�����ال  اإل����ى  ب��ن��ا  يف�سي  لأن����ه 
غريب ومفاهيم جم�سدة يف األفاظ لغات 
اأخرى يف حميطنا الثقايف. فيحدث من 
للت�سادم  نتيجة  �سو�ساء  ال��و���س��ع  ه��ذا 
وال�سراع بن هذه امل�سطلحات واملفاهيم 
نظرا  اجلديد  اللغوي  واملحيط  الداخلة 
للم�سطلح  املختلفة  الثقافية  ل��ل��ج��ذور 
اجل���دي���د. اإ���س��اف��ة اإل����ى اأن ك���ل ل��ف��ظ يف 
اللغة له م�ساحة ل ميكن اأن تتطابق مع 
م�ساحة لفظ اآخر يف داخل اللغة نف�سها، 
لغات خمتلفة،  ناهيك عن تطابقها بن 
ه���ذه ال�����س��و���س��اء ه��ي ���س��و���س��اء يف دال��ة 

الألفاظ واملعاين.

النظرية التكاملية
يف  التكاملية  النظرية  ك��ت��اب  اإل���ى  ع���ودا 
تدري�س اللغات ونتائجها العملية تاأليف 

را�سد  ال��دك��ت��ور  ترجمة  ه��ام��ريل،  هكرت 
ب���ن ع��ب��د ال��رح��م��ن ال���دوي�������س، 1415ه������، 
مطبعة �سفري. لقد قام املرتجم م�سكورا 
بنقل املعنى املفهومي بقدر ما ت�سمح به 
العربية  اللغة  يف  الل�سانية  امل�سطلحات 
بقائه  اإل���ى  ال��ع��رب��ي  بالن�س  اأف�����س��ى  مم��ا 
كن�س مرتجم بعيدا عن حميطه الثقايف 
ال�سو�ساء  القارئ  يلحظ  حيث  اجلديد 
وال�������س���راع ال��ن��ا���س��ئ ب���ن ه����ذه امل��ف��اه��ي��م 
املوجودة  باملفردات  وعاقاتها  الداخلة 
ن����ظ����را لخ����ت����اف احل����ق����ول ال���دلل���ي���ة 
الإجنليزية  وال��ل��غ��ة  العربية  اللغة  ب��ن 
دال���ة على تلك  األ��ف��اظ  م��ن  وم��ا يقابلها 

احلقول.
اإن حر�س املرتجم يف احلفاظ على 
املعنى اأودى به يف كثري من احلالت اإلى 
لرتاكيب  حبي�سا  ال��ع��رب��ي  الن�س  اإب��ق��اء 
ال���ذي يجعل  الأم���ر  الإجن��ل��ي��زي،  الن�س 
ن�س مرتجم،  اأم���ام  ب��اأن��ه  ي�سعر  ال��ق��ارئ 
الناحية  ال��ل��غ��ت��ن م��ن  ن��ظ��را لخ��ت��اف 

الرتكيبية وال�سرفية.
للمرتجم  ال��ع��ذر  بع�س  جن��د  وق���د 
معه  ميكن  اأدب��ي��ا  لي�س  الن�س  اأن  حيث 
كان  ولكن  احل���رة،  والرتجمة  الت�سرف 
اللغوي  ال�سكل  يكون  اأن  الأم��ل  يحدونا 
اجلمل  بربط  يتعلق  فيما  �سا�سة  اأك��رث 
وحدة  الن�س  يبدو  حتى  ببع�س  بع�سها 

واحدة متما�سكة.
اأم���ا ال��ك��ت��اب ال���ذي ب��ن اأي��دي��ن��ا فله 

التطبيقي  الل�ساين  الفكر  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
وتعلم  بتدري�س  يتعلق  فيما  ب�سموليته 
ال��ل��غ��ة ال��ث��ان��ي��ة ح��ي��ث ج��م��ع ب���ن دف��ت��ي��ه 
م��ع��ظ��م رم����وز امل��ع��رف��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي 
يحتاجها الباحث يف جمال تدري�س اللغة 

الثانية.
ف��ق��د ت���ط���رق ال���ك���ت���اب اإل�����ى اإع���ط���اء 
�����س����ورة م����وج����زة ع����ن ب���ن���اء ال��ن��ظ��ري��ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة ك��ت��وط��ئ��ة مل��ن��اق�����س��ة ال��ن��ظ��ري��ات 
اأ�سا�سها  على  التي  والنف�سية  الل�سانية 

بنيت طرق تدري�س اللغة الثانية.
بعد ذلك قدم املوؤلف م�سحا �ساما 
لأه�����م ن��ظ��ري��ات وط�����رق ت��دري�����س ال��ل��غ��ة 
ال���ث���ان���ي���ة، م��و���س��ح��ا م���زاي���ا ك���ل ط��ري��ق��ة 
ومبينا ما لكل منهما من ماآخذ وق�سور. 
كنظرية كرا�سن يف اكت�ساب اللغة الثانية 
وه�������ذه م����ن ال���ن���ظ���ري���ات ال����ت����ي ح��ظ��ي��ت 

بن�سيب كبري من الإطراء والقدح.
اأي�������س���ا ن���اق�������س امل����وؤل����ف م����ا ���س��م��اه 
وما  بتو�سع  النغما�س  م��ذه��ب  امل��رتج��م 
ي���رتت���ب ع��ل��ي��ه م����ن ت��ط��ب��ي��ق��ات ن��ظ��ري��ة 
بتقدمي  امل��وؤل��ف  ق��ام  ذل��ك  بعد  وعملية. 
نظريته والتي اأ�سماها نظرية تكاملية يف 
وذلك  العملية  ونتائجها  اللغات  تدري�س 
م���ن خ���ال ت��ع��ري��ف��ات ع��ام��ة وم�����س��ل��م��ات 
وقوانن واأ�سول وفر�سيات ا�ستقاها من 
ومن  النف�س  علم  وم��ن  الل�سانيات  علم 

نظريات التدري�س ومن م�سادر اأخرى.
ث��م و���س��ح امل���وؤل���ف م��ا ي��رتت��ب على 

تطبيقات  م��ن  النظرية  ه��ذه  ا���س��ت��خ��دام 
بتنبوؤات  كتابه  واختتم  وعملية  نظرية 
ح����ول ���س��ري ال��ب��ح��ث يف ت���دري�������س ال��ل��غ��ة 

الثانية واجتاهاته.
تعليق على هذا  ك��ان لب��د من  واإذا 
ال��ك��ت��اب ف���اإن امل��وؤل��ف ق��دم نظرية اأخ��ذت 
من  �ستاتاً  وجمعت  بطرف  علم  ك��ل  م��ن 
الأ���س��ال��ي��ب امل��ت��ب��ع��ة يف ن��ظ��ري��ات اأخ����رى 
قدمها كفر�سية معقدة قابلة لاأخذ بها 

اأو تركها جانبا.
ول���ك���ن امل���ح���ك احل��ق��ي��ق��ي لإث���ب���ات 
عن  اإل  يتحقق  ل  وف��ع��ال��ي��ت��ه��ا  ���س��دق��ه��ا 
طريق الختبار التجريبي لها يف قاعات 

الدر�س.
اأم���ا م��ن اجل��ان��ب ال��ن��ظ��ري فيمكن 
الأف��ك��ار  ال��وق��وف وال��ت�����س��اوؤل عند بع�س 
لنظريته  امل��وؤل��ف  قدمها  التي  الرئي�سة 

منها على �سبيل املثال ل احل�سر.
الكفاءة  اأو  القدرة  باأن  املوؤلف  يرى 
  Cultural Competence ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الذهنية عندما  املعرفة  اأهمية من  اأكرث 

يتعلق الأمر بالتدري�س.
الذهنية  باملعرفة  يق�سد  ك��ان  ف��اإن 
 Linguistic الل�سانية  الكفاءة  اأو  القدرة 
ف��ه��ذا  الأق�������رب،  وه����و   ،Competence
نظريته حيث جند  �سميم  مع  يتناق�س 
الكفاءة الل�سانية تاأتي يف موقع القلب من 
املخروطي  ال�سكل  يج�سده  كما  اجل�سد 
العربية  الن�سخة  غ���اف  ع��ل��ى  امل���وج���ود 

دراسات
واأي�������س���اً يف داخ�����ل ال��ن�����س الإجن���ل���ي���زي. 
وح�����س��ب ال�������راأي ال�����س��ائ��د يف ال��ن��ظ��ري��ة 
الل�سانية احلديثة فاإن القدرة اأو الكفاءة 
 Linguistic Competence الل�سانية 
ل��ل��م��ل��ك��ة  مت���ث���ي���ا  اأو  جت�������س���ي���دا  ت���ع���ت���رب 

.Language Faculty الل�سانية

النظرية اللسانية
 ويورد املوؤلف ما اعتربه مبداأ لغويا مفاده 
باأن النحو Syntax لي�س بال�سرورة اأكرث 
امل��ك��ون��ات اأه��م��ي��ة يف ت��راك��ي��ب ال��ل��غ��ة. هذا 
الل�سانية  للنظرية  متاما  مناف  ال���راأي 
النحو  ب��اأن م��ب��ادئ  ت��رى  ال�سائدة وال��ت��ي 
 Principles & Parameters وو�سائطه
الل�سانية  للملكة  الفعلي  التج�سيد  ه��ي 
ال��ذه��ن��ي��ة ك��م��ا ت�����راه ن��ظ��ري��ة ال��ق��واع��د 
لنعوم   Universal  Grammer الكلية 
كتاباته يف  كما هي مبينة يف  ت�سوم�سكي 

ال�سبعينات والثمانينات وحتى الآن.
اللغة  تدري�س  باأن  املوؤلف  كما يرى 
الثانية يجب اأن يركز على اأوجه التفاق 

والختاف بن اللغتن.
ه����ذا ال������راأي مي��ك��ن اأن ي�����وؤدي اإل���ى 
ولي�س  اللغة  ح��ول  التدري�س  ي�سمى  م��ا 
تعري�س  وع���دم  نف�سها.  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����س 
متعلمي اللغة الثانية للغة نف�سها يتنافى 
م���ع ن��ظ��ري��ة الك��ت�����س��اب ال��ط��ب��ي��ع��ي ال��ت��ي 
القدرة  اهلل  وهبه  قد  الإن�سان  ب��اأن  ت��رى 
الل�ساين  املدخل  من  اللغة  اكت�ساب  على 
اكت�ساب  )اللغوي( ويتناق�س مع نظرية 
UG اللغة ح�سب مفهوم القواعد الكلية
واأي�سا يتناق�س مع نظرية اكت�ساب اللغة 

الثانية لكرا�سن.
ويرى املوؤلف كذلك باأن الكام هو 

املهارة املركزية يف اللغة.
ه���ذا ال����راأي خم��ال��ف مل��ن ي���رى ب��اأن 
مهارة ال�ستماع )ال�سمع( هو اأهم امللكات 
ويراها  خلدون  ابن  يراها  كما  الل�سانية 
وكما  املحدثن،  الل�سان  علماء  كثري من 
التدري�س،  يف  ال�سفهية  الطريقة  تراها 
بينما يعرتف املوؤلف باأن راأي��ه يف الكام 
الكثري عليه،  يوافقه  كمهارة مركزية ل 
جن���ده يف م��ك��ان اآخ����ر، ي��ع��رتف ب��اأول��وي��ة 

ال�سماع على باقي املهارات الل�سانية.
اإل����ى ذل����ك، ي���رى امل���وؤل���ف ب���اأن���ه من 
الطاب  يدر�سوا  اأن  باملدر�سن  الأج��دى 
ب���ن اللغتن  اأوج�����ه الت���ف���اق واخل�����اف 
نظرا لأن لغتهم الأولى يف اأذهانهم على 

ا�ستعداد للقيام بالرتجمة بن اللغتن.
الأولى  اللغة  باأن  نوؤكد  اأخ��رى  مرة 
الأول�������ى هو  ال��ل��غ��ة  ن��ح��و  ب����الأح����رى  اأو 
اللغة  الل�سانية لطاب  امللكة  املوجود يف 
يتعر�سوا  مل  لأن��ه��م  امل��ب��ت��دئ��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
مدة كافية للغة الثانية حتى ي�ستطيعوا 
للغة  النحوية  املبادئ  ه��ذه  يت�سوروا  اأن 

الثانية يف اأذهانهم.
اإلى  اأما اجلانب التجريبي فيحتاج 
لإث��ب��ات �سدق  العملية  ال��ت��ج��ارب  اإج���راء 
ال��ن��ظ��ري��ة ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة امل���ق���دم���ة يف ه��ذا 

الكتاب.
وخا�سة ال��ق��ول ف��اإن امل��رتج��م قام 
ب��ج��ه��د ك��ب��ري ي�����س��ك��ر ع��ل��ي��ه يف ال��رتج��م��ة 
التي نقلت املادة العلمية بدقة واأمانة اإلى 
به  �سمحت  ال��ذي  بالقدر  العربية  اللغة 

م�سطلحاتها الل�سانية املتاحة.
هذه الرتجمة عمل ب�سري ل يخلو 
من الزلل الذي يبدو لنا اأن م�سدره هو 
عدم وجود امل�سطلحات العربية الل�سانية 
املفاهيم  نقل  على  ت�ساعد  ال��ت��ي  املقننة 
اللغة  اإل��ى  الأ�سلية  لغتها  م��ن  والأف��ك��ار 
العربية، وهذا الزلل ل يقلل من اأهمية 
العمل واجلهد املبذول يف ترجمة واإخراج 
مفيدة  اإ�سافة  يعترب  ال��ذي  الكتاب  ه��ذا 
تعليم  يف  العربية  الل�سانية  املكتبة  اإل��ى 
اللغة العربية كلغة ثانية وهو التخ�س�س 

الدقيق للمرتجم وجمال عمله.

تأليف: هكتر هامرلي
ترجمة: د. راشد الدويش
 عرض ومراجعة وتحليل:

د. سعود السبيعي
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

حول الجامعة

آفاق: خاص

ي��ت��ج��رع خ��ري��ج��و ال��ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
من  الكثري  ع��ام،  ب�سكل  اململكة  مناطق 
الذي  املتوقع  الو�سع غري  الأمل، ج��راء 
درج��ات  على  ح�سولهم  منذ  اإل��ي��ه  اآل���وا 
التخ�س�سات،  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ال��دب��ل��وم 
اإح�سا�س باأنهم باتوا  اإليهم  حتى ت�سرب 
�سمن غري »املرغوب« يف توظيفهم لدى 
كثري من اجلهات احلكومية واخلا�سة.

ح��م��ل��ة  ب��ع�����س  »اآف����������اق«  ل�����  وروى 
ال����دب����ل����وم����ات، ق�����س�����س��ا خم��ت��ل��ف��ة م��ع 
م���ع���ان���ات���ه���م و����س���ع���وره���م ب���اخل���ي���ب���ة يف 
حم��������اولت ح�����س��ول��ه��م ع���ل���ى وظ���ائ���ف 
اأو حتى غري منا�سبة، متفقن  منا�سبة 
ال��دب��ل��وم  درج����ات  اأن  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل 
باتت  للكلية  املختلفة  التخ�س�سات  يف 
»���س��ع��ي��ف��ة«، ح��ت��ى اأ���س��ح��ى ال��ك��ث��ري من 
اجلهات، يف�سل احلا�سلن على �سهادة 

الثانوية العامة عليهم.
ومل ت��ك��ن ال��وظ��ائ��ف وح���ده���ا هي 
التي مثلت �سدمة لهوؤلء الطاب، بل 
اأكمل نظام »جت�سري« معاناتهم باملعادلة 

ال�سعيفة ل�سهاداتهم، وغريها.

شعور بالندم
الذي  الأملعي  عبدالرحمن يحيى 
اأكمل 24 عاما، تخرج يف ق�سم احلا�سب 
نحو  قبل  باأبها  التقنية  بالكلية  الآيل 
ثاثة اأع���وام، غ��ري اأن��ه ل ي��زال بعيدا 
عن حتقيق ما ياأمله كاأي �ساب حا�سل 
اأن���ه كفيل  ي��ظ��ن  تعليمي  م��وؤه��ل  ع��ل��ى 

بثوا لـ »آفاق« آالمهم وكشفوا عن طموحاتهم المتعثرة 

خريجو الكليات التقنية: 
الدبلوم »ما يوكل عيش«

بح�سوله على الوظيفية املنا�سبة التي 
توؤمن م�ستقبله.

وي�����س��رد الأمل��ع��ي ق�سته ل��� »اآف���اق« 
»كانت  قائا  بالكلية،  التحق  اأن  منذ 
املجتمع  اآن�����ذاك يف  ال�����س��ائ��دة  ال��ف��ك��رة 
م��ن  ب������اأي  الل����ت����ح����اق  اأن  ال�������س���ب���اب���ي، 
بحول  �سي�سمن  الكلية،  يف  امل��ج��الت 
اهلل تعالى للطالب بعد احل�سول على 
الكلية،  متنحها  ال��ت��ي  ال��دب��ل��وم  درج���ة 
ق�سم  اإل���ى  فاجتهت  منا�سبة،  وظيفة 
احلا�سب الآيل، ل�سيما واأن لغة الع�سر 
الآيل،  احلا�سب  على  تعتمد  التقنية 
ح�سويل  عقب  كانت  املفاجاأة  اأن  غري 
الآيل  الدبلوم يف احلا�سب  درج��ة  على 
وظيفة  اأي  اأج����د  مل  اإذ  ال��ك��ل��ي��ة،  م���ن 
خ����ال ف����رتة ب��ح��ث ا���س��ت��م��رت ث��اث��ة 
اإح��ب��اط��ا و�سدمة  اأع����وام، م��ا �سبب يل 
اأن جاءين ب�سي�س  اإلى  نف�سية كبرية، 
اأم��ل متثل يف اللتحاق  ب�سركة تابعة 
ب��ن��ظ��ام التعاقد  امل��ل��ك خ��ال��د  جل��ام��ع��ة 
التثبيت يف اجلامعة،  اأمل  املوؤقت على 
بيد اأن ال�سركة األغت التفاقية يف املرة 
وتخربين  ثانية  م��رة  لتعود  الأول����ى، 
لتلغي  اأخ��رى  مرة  فعادت  مببا�سرتي، 
لت�ستمر  م��ب��ا���س��رت��ي،  رغ���م  الت��ف��اق��ي��ة 
ما  ال��ذي  الأمل  م�ساحة  وتزيد  املعاناة 

يزال يكتويني«.
م��ن  ك���ث���ريا  اأن  الأمل�����ع�����ي  وي�����وؤك�����د 
الكلية، مل  ال��ذي��ن زام��ل��وه يف  ال��ط��اب 
وجل  ع��ز  اهلل  داع��ي��ا  العمل،  يف  يوفقوا 
م��راده  نيل  وزم����اءه يف  ه��و  يوفقه  اأن 

بوظيفة منا�سبة يف القريب العاجل.

االمتياز ال يكفي
مل تكف درجة المتياز يف دبلوم املحا�سبة، 
الطالب    ،5 بلغ 4،19 م��ن  ال��ذي  وامل��ع��دل 
على  للح�سول  ال��ع��ب��داهلل  حم��م��د  خ��ال��د 

وظيفة تنا�سب موؤهلة ودرجته املتميزة.
اإن جميع  ل��� »اآف�����اق«  وي��ق��ول خ��ال��د 
الوظائف التي تقدم لها �سواء يف القطاع 
تقبله  مل  اخلا�س،  القطاع  اأم  احلكومي 
املحا�سبة،  ق�سم  يف  املتميزة  درجته  رغ��م 
كانت  القطاعات  تلك  ك��ل  اأن  اإل���ى  لف��ت��ا 
اأي  ع��ام��ني يف  مل��دة  ت�ضرتط عليه خ��رة 
وظيفة، يف الوقت ال��ذي  يبحث فيه عن 
اأو احل�سول  اأي وظيفة منا�سبة كبداية، 

على درجة البكالوريو�س.
ون����ادى ال�����س��اب امل��ت��م��ي��ز امل�����س��وؤول��ن 
ع���ن ق��ط��اع ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي، 
وتاأهيل  ب��ت��دري��ب  عاجلة  ح��ل��ول  ب��اإي��ج��اد 
الأعداد الكبرية التي تخرجت يف الكلية 
الكثري  ق�ساها  التي  ال�سنوات  وتعوي�س 
م��ن��ه��م يف ال��ع��ط��ال��ة ب����دل م���ن اك��ت�����س��اب 
من  ال���وق���ت  ذات  يف  م�ستكيا  اخل�����ربات، 
الإه���م���ال ال����ذي ي���ج���دون���ه.وح���ول ن��ظ��ام 
»جت�سري« لإكمال درجة البكالوريو�س يف 
نف�س التخ�س�س باإحدى اجلامعات كاأحد 
احللول، قال  »املعادلة مع املوؤهل، �سعيفة 
جدا، كما اأنني مل اأتقدم اأ�سا�سا لذلك، ملا 
�سمعته م��ن ال��ع��دي��د م��ن اخل��ري��ج��ن يف 

هذا ال�ساأن«.    

غلطة عمر
ي������رى ع���ب���دال���رح���م���ن ع�����ب�����داهلل ���س��ع��د 
تركه  كانت  عمره«  »غلطة  اإن  املن�سور، 

ل��وظ��ي��ف��ة ح��ك��وم��ي��ة م���ن اأج�����ل اإك���م���ال 
دبلوم  على  للح�سول  بالكلية  درا���س��ت��ه 

الإدارة املكتبية.
وق�������ال امل���ن�������س���ور »ف�������س���ل���ت ت���رك 
بالكلية  واللتحاق  احلكومية  وظيفتي 
للح�سول على درجة الدبلوم يف الإدارة 
اأن متكنت من احل�سول  املكتبية، وبعد 
ع��ل��ى ال��دب��ل��وم، مل اأج����د  اأم��ام��ي مكانا 
ثاثة  لنحو  م��ن��زيل  غ��ري  ي�ستوعبني 
اأع��وام دون وظيفة، لذا اأعترب اختياري 
وظيفتي  خ�سرت  حيث  ع��م��ري،  غلطة 
وخ�سرت ما ميكن اأن ينا�سبني ب�سبب اأن 
موؤهل الدبلوم لتخ�س�سات الكلية، بات 

غري مرغوب فيه و�سعيف التقييم«.
واأ�����س����اف »ح���اول���ت اإك���م���ال درج���ة 
خالد،  امل��ل��ك  جامعة  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
غ��ري اأن ن��ظ��ام »جت�����س��ري« مل ي��ع��ادل يل 
التحقت  اأن���ن���ي  ك��م��ا  20 �ساعة،  ���س��وى 
ب��ال��ع��م��ل يف ال���ق���ط���اع اخل���ا����س ل��ف��رتة 
حمددة، لكن ب�سبب �سعف املردود املادي 

والعمل على فرتتن، مل اأ�ستمر فيه«.
نتقدم  التي  ال�سركات  »بع�س  وزاد 
اإل���ي���ه���ا، ت�����س��ت��دع��ي��ن��ا لإج��������راء م��ق��اب��ل��ة 
بنا  اأن تت�سل  �سخ�سية، ثم تهملنا دون 

جمددا«. 
ت�سهم موؤ�س�سة  اأن  املن�سور  ومتنى 
وموؤ�س�سات  وال��ت��ق��ن��ي  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة، يف حل 
م���ع���ان���اة اأع��������داد ك���ب���رية م����ن ال�����س��ب��اب 
ال��ع��م��ل مم���ن يحملون  ال��ع��اط��ل��ن ع���ن 
�سهادات دبلوم من الكلية يف العديد من 

املجالت.
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حول الجامعة

أي وظيفة
كثريون من حملة الدبلومات، التحقوا 
اجلهات  لبع�س  تابعة  خا�سة  ب�سركات 
ب��ال���س��ت��غ��ن��اء  فوجئوا   ث���م  احل��ك��وم��ي��ة 
ع���ن���ه���م، م�����ن ب���ي���ن���ه���م ال���������س����اب خ���ال���د 
ع��ب��دال��رح��م��ن ع��و���س الأح���م���ري ال��ذي 
ل�سركة  ت��اب��ع��ة  خ��ا���س��ة  ب�سركة  ال��ت��ح��ق 
الكهرباء، وبعد خم�سة اأ�سهر من العمل 
وال����وع����ود امل���ت���ك���ررة ب��ال��ت��ث��ب��ي��ت، ق���ررت 
العديد  برفقة  عنه  ال�ستغناء  ال�سركة 
اإ�سعار  �سابق  دون  ال�سابة  ال��ك��وادر  م��ن 

اأو اإنذار.
على  الأح��م��ري احلا�سل  وت��ف��اج��اأ 
دبلوم املحا�سبة، باأن كثريا من اجلهات 
حامل  تف�سل  واخل��ا���س��ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
الدبلوم،  على  العامة  الثانوية  �سهادة 
غري اأنه حمد اهلل عز وجل على اأن مت 
ال��ع��ام  ق��ب��ول��ه ب�سكل م��ب��دئ��ي يف الأم����ن 
له  التابعة  القطاعات  باأحد  لالتحاق 
�سواء يف ال�سرطة اأم املرور اأم الدوريات، 

داعيا اهلل اأن يوفقه بالقبول النهائي.
اأن  زل��ن��ا،  نتمنى ول  »كنا  واأ���س��اف 

�سعوبة  اأن  اإل  تخ�س�ساتنا،  يف  نوظف 
اأي وظيفة،  للبحث عن  تدفعنا   ذل��ك، 

منا�سبة كانت اأم غري منا�سبة«. 

مخاوف أصحاب االختصاص
علقت املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني 
اإزاء خم��اوف��ه��ا من  اجل��ر���س  وامل��ه��ن��ي، 
اإلى  الرامية  التو�سعية  خططها  ف�سل 
احل��دي��ث��ة،  وامل��ع��اه��د  ال��ك��ل��ي��ات  ت�سغيل 
ن����ظ����ري �����س����ع����وب����ات اإداري�������������ة وم���ال���ي���ة 

وتنظيمية.
ال�سنوية  ال��ت��ق��اري��ر  اآخ����ر  وح��م��ل 
ن�سخة  على  »اآف���اق«  اطلعت  للموؤ�س�سة، 
الدكتور  حمافظها  با�سم  موّقعا  منه، 
م�سفوعة  حت���ذي���رات  ال��غ��ف��ي�����س،  ع��ل��ي 
ب�����س��ع��ف امل��خ�����س�����س��ات امل��ال��ي��ة ل��ربام��ج 
الدويل،  والتعاون  والبتعاث  التدريب 
احتياج  ع��ن  ك��ب��رية  بن�سبة  ي��ق��ل  ال���ذي 
النوعي  والتطور  الكمي  التو�سع  خطة 
مما  التدريبية،  والربامج  الوحدات  يف 
اأو  املوؤ�س�سة  من�سوبي  ت��دري��ب  �سيعطل 
انعكا�سات  م��ن  �سيتبعه  وم��ا  ابتعاثهم، 

واملعاهد  الكليات  ت�سغيل  على  �سلبية 
احلديثة.

معوقات
ويربز من �سمن املعوقات التي و�سعتها 
املوؤ�س�سة اأمام جمل�س ال�سورى، عجزها 
ع���ن ت��ع��ل��ي��م خ��ري��ج��ي امل��ع��اه��د ال��ت��اب��ع��ة 
نظري  الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ل��غ��ة  للموؤ�س�سة 
���س��ع��ف الع���ت���م���ادات امل��ال��ي��ة امل��ر���س��ودة 
ل��ل��ربن��ام��ج ال��ت��ح�����س��ريي امل��ك��ث��ف امل��ع��د 
فيما  وح��دات��ه��ا،  يف  حديثا  للمقبولن 
كل  متطلبات  تنفيذ  ت��اأخ��ر  ب��اأن  لوحت 
يف  �سيت�سبب  التو�سع  خطة  يف  مرحلة 
اإف�����س��ال��ه��ا، م�����س��ددة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة زي���ادة 
التدريب  برامج  يف  املالية  املخ�س�سات 
يتفق  الدويل، مبا  والتعاون  والبتعاث 
مع الحتياج الفعلي كما ورد يف م�سروع 
امل��ي��زان��ي��ة ال����ذي ُح����دد يف ���س��وء خطة 
ب��ع��ي��دة امل����دى ت��ك��ف��ل ت��وف��ري م���ا حت��ت��اج 
برامج  م��ن  التدريبية  ال��وح��دات  اإل��ي��ه 
باأق�سر مدة  م��وؤه��ل��ة  وك����وادر  م��ت��ط��ورة 

واأقل كلفة.

واأكدت املوؤ�س�سة العامة للتدريب 
ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي، ع���دم ق��درت��ه��ا على 
له،  املخطط  امل�ستوى  اإل���ى  ال��و���س��ول 
م��رج��ع��ة ذل���ك اإل����ى وج����ود ���س��ع��وب��ات 
واإداري��ة،  وتنظيمية  مالية  ومعوقات 
مبينة اأن تاأخر تنفيذ متطلبات خطة 
وهو  اإف�سالها،  يف  �سيت�سبب  التو�سع 
الأم����ر ال���ذي ر���س��م اأك���رث م��ن عامة 
ال��ت��دري��ب  م�ستقبل  ح���ول  ا���س��ت��ف��ه��ام 

التقني واملهني. 
وقالت املوؤ�س�سة يف تقرير �سلمته 
مل��ج��ل�����س ال�������س���ورى ون�����س��ر يف و���س��ائ��ل 
الإع��ام، اإن من �سمن املعوقات التي 
التغلب  املوؤ�س�سة  م�سريو  ي�ستطع  مل 
ع��ل��ي��ه��ا وو�����س����ع ح���ل���ول ب���دي���ل���ة ل��ه��ا، 
التابعة  املعاهد  خريجي  تعليم  ع��دم 

للموؤ�س�سة اللغة الإجنليزية.

برنامج تحضيري مكثف
واأو�����س����ح����ت امل���وؤ����س�������س���ة م����ن خ���ال 
ال���ت���ق���ري���ر، اأن����ه����ا اأع��������دت ب���رن���اجم���ا 
حت�����س��ريي��ا م��ك��ث��ف��ا مل����ن ي��ق��ب��ل��ون يف 

اشتكوا من اإلهمال والعطالة وضعف معادلة نظام »تجسير«
مؤسسة التدريب التقني والمهني تلوم الصعوبات اإلدارية والمالية

ال�����ربام�����ج ال���ت���دري���ب���ي���ة يف ال��ك��ل��ي��ات 
التقنية  وال��ك��ل��ي��ات  للبنن  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
اأن���ه���ا طلبت  اإل�����ى  ل��ل��ب��ن��ات، م�����س��رية 
اأن  اإل  التكاليف يف ميزانيتها  اعتماد 

ما اعتمد ل يفي باحلد الأدنى.
املوؤ�س�سة  اأن  ذات��ه،  التقرير  وبن 
ت���ط���ال���ب ب����دع����م ح���اج���ت���ه���ا ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
ال���ربن���ام���ج ال��ت��ح�����س��ريي يف ال��ل��غ��ة 
التي  التكاليف  واعتماد  الإجنليزية 
على  م�����س��ددا  ميزانيتها،  يف  طلبتها 
املتدربن  يوؤهل  الربنامج  تنفيذ  اأن 
ل��ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن ع��ل��ى الن���دم���اج يف 

بيئة العمل ب�سكل اأف�سل.
اأن  اأي�������س���ا  ال���ت���ق���ري���ر  وج������اء يف 
����س���ك���اوى ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى امل��وؤ���س�����س��ة 
مل  واملهني  التقني  للتدريب  العامة 
ت��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى ع��ج��زه��م ع���ن ت��دري��ب 
اللغة الإجنليزية فح�سب، بل تخطت 
ذلك، م�سريا اإلى عدم قدرة املوؤ�س�سة 
وابتعاثهم  من�سوبيها  ت��دري��ب  ع��ل��ى 
اأن ما اعتمد  بال�سكل املطلوب، مبينا 
م����ن خم�����س�����س��ات م���ال���ي���ة ل��ربن��ام��ج 

التدريب والبتعاث وبرنامج التعاون 
الدويل يقّل بن�سبة كبرية عن احتياج 
خطة التو�سع الكمي والتطور النوعي 
يف ال���وح���دات وال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
اإل بجزء حم��دود من  ل��ن يفي  واأن���ه 

متطلبات اخلطة.
الأم��ر  ذل��ك  اأن  املوؤ�س�سة  واأك���دت 
يوؤثر �سلبا يف ت�سغيل الكليات واملعاهد 
احلديثة، كما اأنه ل يتما�سى مع كون 
تنفيذها  ليتم  التو�سع �سممت  خطة 
احلاجة  مع  ومن�سجم  متدرج  ب�سكل 
الفعلية يف املدن واملحافظات حتى ل 

متثل �سغطا على امليزانية.
و������س�����ددت ع���ل���ى اأه���م���ي���ة زي������ادة 
امل���خ�������س�������س���ات امل����ال����ي����ة ل���ربن���اجم���ي 
التدريب والبتعاث والتعاون الدويل، 
كما  الفعلي  الح��ت��ي��اج  م��ع  يتفق  مب��ا 
ورد يف م�سروع امليزانية الذي ُحدد يف 
�سوء خطة بعيدة املدى تكفل توفري 
التدريبية  ال��وح��دات  اإل��ي��ه  م��ا حتتاج 
موؤهلة  وك���وادر  ب��رام��ج متطورة  م��ن 

باأق�سر مدة واأقل تكلفة.
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شخصيات

حوار: محمد إبراهيم

لنبد�أ بذكريات �لطفولة..
اأنتمي  ف��اأن��ا  ���س��ج��ون،  ذو  احل��دي��ث هنا 
ت��ن��اق�����س��ات الع�سر  جل��ي��ل ع��اي�����س ك���ل 

وتطوراته.
ظ����ه����ران  ول���������دت يف حم����اف����ظ����ة 
اجل���ن���وب ح��ي��ث ك���ان ���س��ي��دي ال���وال���د ، 
رحمه اهلل، يعمل مفو�سا لاأمن العام،  
ث���م ت��ن��ق��ل��ن��ا ب�����س��ب��ب ع��م��ل وال�����دي اإل���ى 
اأك��رث من حمافظة يف منطقة ع�سري، 
خلف  املكوكية  الرحات  هذه  وختمنا 

الوالد مبدينة جازان . 
ظ�����ه�����ران اجل�����ن�����وب ل���ه���ا م��ك��ان��ة 
وحنن رغم اأننا غادرناها قبل مرحلة 
�سنحت  كلما  اأزوره�����ا  واأن����ا  ال��درا���س��ة، 
يل ال��ف��ر���س��ة. قبل ع��ام��ن جت��ول��ت يف 
ال��ذي  البيت  وزرت  القدمية  اأحيائها 
ول��دت فيه وامل�سجد ال��ذي كنت اأرت��اده 

ب�سحبة والدي. 
ت��اأب��ى  ال���ت���ي  ال���ذك���ري���ات  اأن  غ���ري 
مفارقة الذاكرة هي تلك التي ارتبطت 
مدينة  يف  �سهدناها  �ساخنة  ب��اأح��داث 
اإليها. ا�ستقررنا فيها  اأبها بعد عودتنا 
فرتة وجيزة وحتديدا يف حي ذرة الذي 
مل تكن تتعدى م�ساكنه يف ذلك الوقت 
اأ�سابع اليد، لكن اجلميل اأن جميعهم 
ك���ان���وا ي��ع��ي�����س��ون ك��اأ���س��رة واح�����دة رغ��م 
وتباين  القبلية  انتماءاتهم  اخ��ت��اف 

اأعمالهم ومهنهم.
ي�����س��ع��رين يف تلك  ك����ان  ����س���يء  ل 
لي�س  ذاك  اأو  ال��ب��ي��ت  ه���ذا  اأن  امل��رح��ل��ة 
بيتنا، اأو اأن هذا اجلار اأو ذاك لي�س يف 
يقنعني  ك��ان  �سيء  ول  وال���دي،  مكانة 
اأو تلك،  ب��اأن قريني م��ن ه��ذه الأ���س��رة 

لي�س ب�سقيقي. 
لل�سمر  ليا  جتتمع  الأ�سر  كانت 
ع��ل��ى وج���ب���ة ال��ع�����س��اء ال���ف���اخ���رة وه��ي 
نف�سها وجبة الإفطار مكونة من خبز 
نت�ساجر  كنا  ال�ساي.  وب��راد  تنور«  ال���« 
نحن ال�سغار على كوؤو�س ال�ساي ح�سب 

النوع املحبب لكل منا.
ك���ان ال��ت��ج��ار ي�����س��ن��ف��ون يف ذل��ك 
ال����وق����ت ك���اأ����س���ات ال�������س���اي اإل������ى ع���دة 
م�����س��م��ي��ات، ح��ي��ث ك��ان��ت ه��ن��اك  اأن���واع  
ت�����س��م��ى »���س��ع��ر ����س���ادي���ة« واآخ������ر »خ��د 
���س��ب��اح«، وك���ان ك��اأ���س »ع��ق��ال في�سل«، 
تلك  اأفخر  الأع��ل��ى،  املذهب من  وه��و 
ال�سجار  ي�سبب  ك��ان  وق��د  الأ���س��ن��اف، 

فيما بيننا والتناف�س عليه. بعد نحو 
تعر�ست  ذرة،  بحي  اإقامتنا  من  �سنة 
اأب��ه��ا ل��غ��ارة ج��وي��ة م��ن تبعات ال��ث��ورة 
يف  اآن���ذاك  امل�سري  والتدخل  اليمنية 

اليمن.
دخ���ل���ت ب��ع��ده��ا امل���در����س���ة وك��ان��ت 
انتظمت  اأول مدر�سة  »الفي�سلية« هي 
ب��ه��ا ح��ي��ث ت��ن��ق��ل��ت ب��ع��ده��ا اإل����ى ث��اث 
واملحمدية،  ال�سعودية،  ه��ي:  م��دار���س 
التنقل  ه��ذا  اأن  واأعتقد  والرحمانية. 
النف�سي   ا���س��ت��ق��راري  على  انعك�س  ق��د 
اأكون �سداقات  اأن  ب�سفتي طفا، فما 
يف هذه املدر�سة حتى اأنقل اإلى اأخرى.

كيف كانت �لأن�سطة �ملدر�سية؟
ال��دول��ة  ميزانية  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
يف ذل��ك احل��ن مل تكن تتعدى ثاثة 
مليارات اإل اأن كل امل�ستلزمات املدر�سية 

كانت موؤّمنة، واحلمد هلل. 
امل���دار����س ف���رق طابية  ك��ان��ت يف 
هواياته  الطالب  خالها  من  ميار�س 
اأم  ثقافية  اأم  ريا�سية  اأم  ك��ان��ت  فنية 
ال�سخ�سي، فقد  امل�ستوى  اأدبية. وعلى 
كانت يل م�ساركات يف برامج الأن�سطة، 
وك���ن���ت ع�����س��وا يف ف��ري��ق��ي ال��ك�����س��اف��ة 

والأ�سبال.
يف ال��ع��ام ال��درا���س��ي ال��واح��د كانت 
ت��ق��ام اأك����رث م���ن م�����س��رح��ي��ة وم��ع��ر���س 
الدرا�سي  العام  يختتم  اأن   على  فني، 
البحار  ب�ساحة  يقام  كبري  مبهرجان 

وت�سارك فيه كل مدار�س املدينة.
   يف عهدنا، مادتا الرتبية البدنية 
والفنية مل تكونا ترفيهيتن فح�سب، 
بل كانتا توعويتن وحت�سيليتن لكل 
م�ساركات  للطاب  ك��ان  كما  امل��ه��ارات، 
م��ت��م��ي��زة يف الأن�����س��ط��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، 
والأ����س���اب���ي���ع ال��ت��وع��وي��ة م��ث��ل اأ���س��ب��وع 
ونحوها،   النظافة،  واأ���س��ب��وع  ال�سجرة 
ي��دار  ك���ان  امل��در���س��ة  اإن مق�سف  ح��ت��ى 
ب����اأي����دي ال����ط����اب اأن���ف�������س���ه���م،  وك����ان 
م�ساهمة  ���س��رك��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  املق�سف 
ت����وزع اأرب����اح����ه ن��ه��اي��ة ال���ع���ام ع��ل��ى كل 

امل�ساهمن فيه.

�لأن�سطة �ملدر�سية يف عهدكم 
�ختلفت عن و�قعها �حلايل..

هل هذ� ما تود قوله؟
قلته  ما  كل  اإن  اإذ  كبري،  وب�سكل  نعم، 
الطالب  يعد  ومل  ال��ي��وم  تا�سى  اآن��ف��ا 

فتح رئيس نادي أبها األدبي سابقا األستاذ أنور محمد آل خليل ألبوم ذكرياته
أمام »آفاق« ساردا قصصا جميلة عن طفولته وصباه. أطلق العنان لذاكرته

ليصور لنا مشهدا متكامال عن دراسته االبتدائية والمتوسطة والظروف التي أحاطت
بعصر طفولته وشبابه، وذرفت عيناه بالدموع أثناء حديثه عن معلميه، شوقا وحنينا

إلى أولئك المربين وذلك العهد الجميل.

آل خليل يقّلب صفحات ماضيه:
لو عاد بي التاريخ لما قبلت 

رئاسة نادي أبها األدبي
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شخصيات
مي��ار���س اأي���ا م��ن ه���ذه الأن�����س��ط��ة، مما 
وم��ه��ارات��ه  ق��درات��ه  على  �سلبا  انعك�س 
وح����ت����ى ����س���ع���وره ب���امل�������س���وؤول���ي���ة جت���اه 

حميطه الجتماعي.

لن�ستمر يف �سرد
�لذكريات و�لتاريخ؟

تلقفتنا يف املرحلة املتو�سطة اأياد همها 
بالن�سبة  فكانت  معطاء،  جيل  �سناعة 
لنا ت�ساوي جامعة من حيث التح�سيل 
واملناهج والن�ضاط الذي كان اأ�ضاتذتنا 

يحثوننا عليه.
اأدين اأنا وزمائي يف تلك املرحلة 
ب��ال��ف�����س��ل ل��ل��م��رب��ي ال��ك��ب��ري ال���راح���ل 
والأ�ستاذ  الفيفي  ف��رح  ح�سن  الأ�ستاذ 
علي  والأ�ستاذ  مهدي  عبداهلل  مهدي 
�ساحب  هو  والأخ��ري  العلكمي،  نا�سر 
فكرة اأول قافلة �سيارة يف اأبها �سممها 
مع الطاب للم�ساركة يف حفل افتتاح 
�سد اأبها برعاية امللك فهد، رحمه اهلل، 

حن كان وزيرا للداخلية.

كيف كان �سكل هذه �ل�سيارة؟
ك���ان���ت ع���رب���ة م���ن ن����وع ج��ي��ب رو���س��ي 
ال�سنع ُنفذ على �سكل �سمكة طاف بها 
الطاب مع معلمهم بعد ال�ستعرا�س 
يف احل����ف����ل، ������س�����وارع م���دي���ن���ت���ي اأب���ه���ا 

وخمي�س م�سيط. 
اأم������ا الأ�����س����ت����اذ ال���ف���ي���ف���ي، رح��م��ه 
بق�سائده  تربويا  يجلدنا  ف��ك��ان  اهلل، 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت�سب يف تقومي  ال��اذع��ة 
نحو  وتوجيههم  ال��ط��اب  �سلوكيات 
امل���ع���ارف وال���ع���ا ، واأذك������ر م��ن��ه��ا ه��ذه 

الأبيات الرتبوية: 
�سباب الف�سف�س اليوم ا�ستعدوا 

نف�سف�سها ق�سائد لذعات 
�سباب الف�سف�س اليوم ا�ستفيقوا 

من النوم العميق من املوات 
واإن اأنت��م فقدت��م م�ن ذوي��كم 

قي�ادت�ها واأ�سوات احل���داة 
ف�اأم�وا ذم�ة الت�اري�خ ت���روي
ل�كم �س�ري الأم�اج�د والب�ن�اة
ودون�كم املع�ارف ف�اق�راأوه��ا

ففي طي�ات��ها عظم العظات 
فمن ر�سي الهوان وقال مه�ا 

اأتت�ه العا�سف�ات بق�ا�س��فات
ومن ر�سي املوابق وا�سطفاها 

اأتت�ه امل��وب�قات ب�موب�قات
ومن ه��انت عقي�دت�ه علي��ه

اأه��ان اهلل م�ن��ه ك��ل اآت
ومن ع�سق املعايل وامتطاها
حوى �سر احلياة مع املمات 

واإن��ا اأم����ة و�س����ط واإن����ا
�س�ه�ود اهلل ف�اب�ن�وا امل�عج�زات

اأمت��ال��ك من  ل  اأن��ن��ي  اهلل  ي�سهد 
ما  ق�����س�����س  ل��ك��م  اأروي  ح���ن  ال��ب��ك��اء 
ورق���ي،  جن���اح  م��ن  التعليم  عليه  ك���ان 
عند  ب��ال��دم��وع  عيناه  ذرف���ت  )بالفعل 

هذه النقطة(.
اللغة  تعلمنا  ال��وق��ت  ذل���ك  ف��ف��ي 
الإجنليزية يف املرحلة الإعدادية علي 
اللغة  منه  اأخذنا  بريطاين!  معلم  يد 
ذاتها  املرحلة  اأن تكون، ويف  كما يجب 
ملنطقتنا  ا�ستطاعية  ب��رح��ات  قمنا 
بل وخرجنا اإلى مناطق اأخرى، كتلكم 
منطقة  اإل����ى  تن�سى  ل  ال��ت��ي  ال��رح��ل��ة 
ج���ازان. قبل اإمت��ام الإع��دادي��ة انتقلت 
ال��ري��ا���س ح��ي��ث ك��ان��ت معطيات  اإل����ى 
احل���ي���اة ت��خ��ت��ل��ف ع��م��ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه يف 

احلبيبة اأبها. 

�أنت �أول رئي�ش منتخب
للنادي �لأدبي باأبها..

حدثنا عن هذه �لتجربة؟ 
ب���ا ����س���ك، ك���ان���ت جت���رب���ة ل��ه��ا م���ا لها 

ال��ت��اري��خ  اأع����اد  ول���و  عليها،  م��ا  وعليها 
نف�سه ملا قبلت بهذا املن�سب مرة اأخرى 

مهما كانت املغريات.
هذا لي�س لعجز ول لعدم طموح 
ب��ه��ا لنف�سي  اأح��ت��ف��ظ  ول��ك��ن لأ���س��ب��اب 
وقت  اإل��ى  حياتي  من  �سفحات  �سمن 

ير�ساه اهلل.
 فما اأن انتهت فرتتي التي دامت 
من  اعتذرت  حتى  �سنوات  خم�س  نحو 
معايل وزير الثقافة والإعام واأبلغته 
ع��دم رغبتي يف دخ��ول النتخابات ول 
ح��ت��ى ع�����س��وي��ة اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة. 
معاليه  من  رقيقا  خطاب  تلقيت  وقد 

جوابا على ما كنت قد طلبته منه.

ما مرد  �لختالفات
و�ل�سر�عات يف �نتخابات 

�لأندية؟ 
يف احل��ق��ي��ق��ة، ل��ق��د ت��ك��رم رم���اة ال��ك��ام 
م��ا حدث  ح��ول  اإيّل  ات��ه��ام��ات  بتوجيه 
من �سراعات يف نادي اأبها الأدبي، مع 
اأتنقل  كنت  اإي���اي  اتهامهم  وق��ت  اأن��ن��ي 
اأبها  اأخرى بن  اإلى  من عناية مركزة 
اأود  الأ����س���ب���اب ل  ف��ل��ه��ذه  وال���ري���ا����س. 
احل��دي��ث ع��ن اخل��اف��ات. ون�����س��األ اهلل 

للجميع التوفيق وال�سداد. 

يقال �إن �لنادي يعاين حاليا
من ندرة �ملو�هب �ل�ساب..

هل من ن�سائح ت�سدونها
يف هذ� �ل�سدد؟

احلالية  ال�سيا�سة  عن  �سيئا  اأع��رف  ل 
ال�سابة،  امل��واه��ب  تنمية  جت��اه  للنادي 
واإن كنت اأعتقد اأن الزماء يف جمل�س 
للنادي،  العمومية  واجلمعية  الإدارة 
ب��و���ض��ف��ه��ا اجل���ه���ة امل����ن����وط ب���ه���ا ر���ض��م 
اخل���ط���وط ال��ع��ام��ة لأن�����ض��ط��ة ال��ن��ادي 
واإق������راره������ا، ت�����س��غ��ل ب���ال���ه���م ت��ط��ل��ع��ات 

ال�سباب وال�سابات من املوهوبن.
 وك���ن���ا ق����د ت��ب��ن��ي��ن��ا يف جم��ل�����س��ن��ا 
بتنمية  يهتم  �سنويا  م�سروعا  ال�سابق 
امل��واه��ب ُع���رف ب��� »الأ���س��ب��وع الإب��داع��ي 
لنحو  ا�ستمر  وق��د  ال�سابة«  للمواهب 
مل��اذا  اأع���رف  اأرب���ع دورات، ول  اأو  ث��اث 
للنادي  الرئي�س احل��ايل  اأن  توقف مع 
ال�سابق  املجل�س  ت�سكيلة  �سمن  ك���ان 
النجاحات  ع��ن  ك��ب��رية  خلفية  ول��دي��ه 
ال�ضنوي  الن�ضاط  ذل��ك  حققها  ال���ذي 
الفنون  اأم  الق�سة  اأم  ال�سعر  يف  ���س��واء 

الب�سرية وامل�سرح .

كيف ترى و�قع
�حلركة �لدبية يف ع�سري؟

م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري م��ل��ي��ئ��ة ب��امل��ب��دع��ن 
وثقايف  ح�ساري  اإرث  على  تتكئ  وه��ي 
اإن  ال��ق��ول  اأ�ستطيع  هنا  وم��ن  ع��ري��ق، 
يحتاج  ول  م�سرق  الثقايف  م�ستقبلها 
اأخ��وة  ب��ن  التعاون  م��ن  اإل��ى مزيد  اإل 
املكان  ثقافة  واإعمار  والكلمة،  احلرف 
امل�سالح  ق��ب��ل  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وم��وؤ���س�����س��ات��ه 

اخلا�سة.

ما دور �جلامعات يف �لنهو�ش 
بال�ساأن �لثقايف؟

على اجلامعات م�سوؤولية كبرية جتاه 
م�سادر  اأه��م  م��ن  فهي  الثقايف  ال�ساأن 
التوا�سل  عاتقها  على  ويقع  املعرفة، 
املواهب  واإب����راز  الثقايف  حميطها  م��ع 

والطاقات لدى طابها.
ون���اأم���ل م���ن ج��ام��ع��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة 
كل  م��ع  ت�سدر  اأن  خالد  امللك  جامعة 
غري  للفعاليات  ج��دول  درا���س��ي  ف�سل 
خال  م��ن  ت�ست�سيف  واأن  املنهجية، 
ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ق��ام��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
امل�سهود لها يف املنطقة ومتنح م�ساحة 

من ال�سوء ملجتمعها.

واأع��ت��ق��د اأن م��ث��ل ه���ذه الأف��ك��ار 
بغائبة عن ذهن معايل مدير  لي�ست 

اجلامعة وعمداء الكليات.

ر�سالة نختتم بها �للقاء..
اأود اأن اأوجه عرب »اآفاق« ثاث ر�سائل 
اأوله������ا مل��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
واأق�����ول ف��ي��ه��ا: ب��ذل��ت��م ج���ه���ودا ت��ذك��ر 
ف��ت�����س��ك��ر ل��ب��ن��اء ال��ث��ق��ة ب���ن امل��ج��ت��م��ع 
واجل��ام��ع��ة وك�����س��ب��ت��م ب��ذل��ك ال��ق��ل��وب 
داخ�����ل اجل���ام���ع���ة وخ���ارج���ه���ا. وه���ذا 
وي��دف��ع  م�����س��وؤول��ي��ات��ك��م  م��ن  ي�ساعف 
ب��ك��م مل��زي��د م��ن اب��ت��ك��ار ب��رام��ج تخدم 
م�سكاته.  ح��ل  يف  وت�سهم  املجتمع 

وفقكم اهلل.  
ر�����س����ال����ت����ي ال����ث����ان����ي����ة اأوج����ه����ه����ا 
اإل����ى اأب��ن��ائ��ي ال�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات: ل 
عن  تلهيكم  الع�سر  مغريات  ت��دع��وا 
ووطنكم  دينكم  جت��اه  م�سوؤولياتكم 

ال تلهينكم 
مغريات العصر 
عن مسؤولياتكم 
والتحصيل المعرفي  
الجامعات أهم 
مصادر المعرفة.. 
ومن مسؤولياتها 
تنمية المواهب
عسير تتكئ

على إرث حضاري 
عريق ومستقبلها 
الثقافي مشرق

فاأنتم  والعلمي  امل��ع��ريف  وحت�سيلكم 
عماد امل�ستقبل.

واأم�����ا ر���س��ال��ت��ي ال��ث��ال��ث��ة ف��اإن��ن��ي 
الأعزاء  والأمهات  الآباء  اإلى  اأوجهها 
ومبا�سرة  لأبنائكم  رعايتكم  واأق��ول: 
����س���وؤون���ه���م اأه������م م����ن ت����اأم����ن ���س��ائ��ق 

وخدامة لتلبية متطلباتهم.
ح��اج��ة اأب��ن��ائ��ك��م ل��ك��م اأك����رب من 
حاجتهم للمال الذي تغدقونه عليهم 
مف�سدة  ف��ي��ه  ي��ك��ون  وق���د  ق��ي��ود  دون 
ل��ه��م. ف����اأي ���س��ع��ور ب��امل�����س��وؤول��ي��ة واأي 
ط��م��وح ���س��ي��ت��ول��د ل����دى ال�����س��اب وق��د 
احتياجاته من مركبة  كل  له  تاأمنت 
فاخرة وم�سروف عال واأجهزة غالية 
ال��ث��م��ن؟  ث��م ي��ج��ب عليكم م��راع��ات 
����س���ع���ور زم������اء ل���ه���م ق����د ل ت��ت��م��ك��ن 
اأ�سرهم من تاأمن اأب�سط م�ستلزمات 
احل��ي��اة ل��ه��م. وت���ذك���روا امل��ث��ل القائل 

»رّب ولدك جلوع اأو ُيتم«.
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خادم الحرمين
يرعى مؤتمر وكاالت 

األنباء العالمية 
ي��رع��ى خ����ادم احل��رم��ن ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
املوؤمتر الدويل الرابع لوكالت الأنباء يف العامل IV-NAWC الذي 
ت�ست�سيفه ال�سعودية ممثلة يف وكالة الأنباء ال�سعودية »وا�س« خال 
وذل��ك حت��ت عنوان  ال��ري��ا���س،  املقبل يف  م��ن 17-21 نوفمرب  ال��ف��رتة 
وبح�سور  والع�سرين«  احل��ادي  القرن  يف  اأن��ب��اء  وكالة  ت�سكيل  »اإع���ادة 
وكالت الأنباء العاملية و30 متحدثا من خمتلف قارات العامل ميثلون 
املعلومات والت�سال احلديثة، وي�ستمر  رموز الإعام وو�سائل تقنية 

املوؤمتر ثاثة اأيام.
اإدارة هيئة وكالة  الثقافة والإع��ام رئي�س جمل�س  واأع��رب وزير 
عن  خوجة،  الدين  حمي  بن  عبدالعزيز  الدكتور  ال�سعودية،  الأنباء 
ع��ل��ى تف�سله  ال�سريفن  وام��ت��ن��ان��ه خل���ادم احل��رم��ن  ���س��ك��ره  خ��ال�����س 
العاملي  املجل�س  ب��اإج��م��اع  ال�سعودية  يف  يعقد  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  ب��رع��اي��ة 
امل��وؤمت��ر مع  انعقاد ه��ذا  اأهمية تزامن  اإل��ى  الأن��ب��اء، م�سريا  ل��وك��الت 
ما ي�سهده العامل من ثورة هائلة يف جمال تقنية الت�سالت وتبادل 
على  الإع���ام  اأج��ه��زة  ب��ن  املناف�سة  وت��رية  م��ن  زادت  التي  املعلومات 

اختافها للو�سول للمعلومة ون�سرها.
اأداء  ق��درة  اإل��ى �سمان حت�سن  املوؤمتر يهدف  اأن  واأو�سح خوجة 
عمل الوكالت لكونها ل تزال املنتج الرئي�س لاأخبار يف العامل رغم 
ظهور و�سائل اإعام جديدة، وتعزيز دورها يف ن�سر الأخبار املو�سوعية 
غري املنحازة، وحماية عملها من القر�سنة، مع تو�سيع الإدراك العام 
اأدوات  تطورات  وا�ستيعاب  املتناقلة،  الأن��ب��اء  خلفيات  ح��ول  لل�سحايف 
الإعام احلديثة واأ�ساليبها، وحماية ال�سحافين العاملن يف املناطق 

اخلطرة.
وقال وزير الثقافة والإعام، اإن وكالة الأنباء ال�سعودية »وا�س« 
ال��ذي ي�سم 30  املوؤمتر  اأنباء حل�سور  اإل��ى 112 وكالة  الدعوة  وجهت 
جم��ال  يف  املتخ�س�سة  وامل��وؤ���س�����س��ات  امل��ن��ظ��م��ات  ُك��ربي��ات  م��ن  متحدثا 
اأن هذا التجمع  الإعام وتقنيات الت�سال املعروفة يف العامل، مبينا 
التي  بالنقا�سات  املوؤمتر  اإث��راء جل�سات  �سيزيد من  الكبري  الإعامي 
الإع���ام،  �سناعة  يف  الأن��ب��اء  وك���الت  اأدوار  دع��م  على  بالنفع  �ستعود 

والتوقعات امل�ستقبلية لها خال القرن احلادي والع�سرين.
»املوؤمتر  واأ�ساف 
ثمينة  فر�سة  �سيكون 
ل�����ت�����ب�����ادل اخل���������ربات 
ب����ن وك����ال����ة الأن����ب����اء 
واملوؤ�س�سات  ال�سعودية 
الإع����ام����ي����ة امل��ح��ل��ي��ة 
م�������������ع م�������������������س���������وؤويل 
خم�����ت�����ل�����ف وك������������الت 
الأن���ب���اء ال��ع��امل��ي��ة، ول 
ال�����س��ع��ودي��ة  اأن  ���س��ي��م��ا 
ل��دي��ه��ا ح�����س��ور عربي 
واإق���ل���ي���م���ي وا�����س����ع يف 
خم�����ت�����ل�����ف اأج�������ه�������زة 
الإع������������ام امل������ق������روءة 
وامل��رئ��ي��ة،  وامل�سموعة 
كما اأنها تقدم اإعاما 
م����ت����م����ي����زا وم�������وؤث�������را 
وف����������اع����������ا ي���������س����ع����ى 
اإل������ى ت���ع���زي���ز م��ف��ه��وم 
ال��ت��ن��اف�����س ال�����س��ري��ف 
اإل������ى  ال������و�������س������ول  يف 
التم�سك  مع  املعلومة 
النقل،  يف  بامل�سداقية 

ونبذ الإثارة«.

»وا���س«  ال�سعودية  الأن��ب��اء  وكالة  �سجلت 
ح�����س��ورا اإع��ام��ي��ا م��وؤث��را داخ���ل اململكة 
الإعامي  بدورها  م�سطلعة  وخارجها، 
اأن��ح��اء  ل�ستى  اململكة  ر���س��ال��ة  اإي�����س��ال  يف 
ال��ع��امل، وت��ع��زي��ز ال��ت��ب��ادل الإخ���ب���اري مع 
خم��ت��ل��ف وك�������الت الأن�����ب�����اء يف ال���ع���امل، 
امل�سادر  اأهم  قائمة  على  نف�سها  لتفر�س 
و�سائل  عليها  تعتمد  ال��ت��ي  الإع��ام��ي��ة 
الإع��ام املختلفة يف نقل الأخبار العامة 

والر�سمية عن الباد.

نشأة
اأن�����س��ئ��ت »وا�������س« مب��وج��ب الأم�����ر امل��ل��ك��ي 
ال�سامي ذي الرقم 20476 ال�سادر يف 25-

بو�سفها  املوافق 1-23- 1971،   1390-11
م��دي��ري��ة ع��ام��ة تابعة ل����وزارة الإع����ام - 
الريا�س،  الرئي�س يف  اآن��ذاك - ومركزها 
واأج���ه���زة  لل�سحف  اأخ���ب���اره���ا  ب���ث  ل��ت��ب��داأ 
»التلك�س«  طريق  ع��ن  املختلفة  الإع���ام 
من الريا�س، وبطريقة املناولة باليد من 

خال فرعيها يف جدة والدمام.
ول��� »وا�����س« ع��اق��ات ات��ف��اق وت��ع��اون 
اإخ��ب��اري مع العديد من وك��الت  وت��ب��ادل 
واأ�سحت  العامل،  دول  الأنباء يف خمتلف 
الأن��ب��اء  وك����الت  موؤ�س�سا لحت���اد  ع�����س��وا 
العربية »فانا« ووكالة الأنباء اخلليجية، 

ووكالة  »اإينا«  الإ�سامية  الأنباء  ووكالة 
اأن��ب��اء دول ع��دم الن��ح��ي��از، ووك��ال��ة اأنباء 

اآ�سيا والبا�سفيك »اأوانا«.

أخبار مجانية
اأخبارها  عملت »وا���س« على توزيع ن�سرة 
اليومية جمانا على جميع دور ال�سحف 
وحم��ط��ات الإذاع����ة وال��ت��ل��ف��زة، وال��دوائ��ر 

احلكومية يف اململكة.
وزارة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  وق������ام������ت  
�سبكة  باإن�ساء  والهاتف،  والربيد  ال��ربق 
متكاملة من اخلطوط الرقية املبا�ضرة 
ال��ت��ي ت��رب��ط��ه��ا م���ع م��ك��ات��ب��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة 
واخل���ارج���ي���ة، وع����دد ك��ب��ري م���ن وك����الت 
الأن����ب����اء ال��ع��رب��ي��ة والأج���ن���ب���ي���ة، ب��غ��ر���س 
اململكة  الأخبار من  نقل  ا�ستيعاب حركة 
واإليها، قبل اأن تطبق عام 1978، الإر�سال 
امل��ب��ا���س��ر ال����دائ����م ���س��م��ن ���س��ب��ك��ة ت��وزي��ع 
اخل����دم����ات الإخ����ب����اري����ة ت��ب��ث يف ث��اث��ة 

اجتاهات رئي�سية تغطي 50 دولة.

األقمار الصناعية
ا���س��ت��خ��دام  يف  »وا�������س«  ب�����داأت   1403 ويف 
اأحدث و�سائل الت�سال بربط م�سرتكيها 
ب�ضبكة خطوط برقية مبا�ضرة تعمل عر 
اأن  بعد  وامليكروويف،  ال�سناعية  الأقمار 

ك��ان��ت ت�����س��ت��خ��دم يف ال�����س��اب��ق، ال�����رتددات 
اجلوية  بالتقلبات  تتاأثر  التي  الهوائية 
وت���وؤث���ر ع��ل��ى درج����ة و����س���وح ال���س��ت��ق��ب��ال 
والبث.  ويف 1997/12/20، اأدخلت »وا�س« 
عملها  ليتحول  الآيل،  احلا�سب  خ��دم��ة 
التحريري اإلى منظومة اآلية مرتابطة، 
ت�����س��م يف ت��ب��ادلت��ه��ا امل��ك��ات��ب ال��داخ��ل��ي��ة 

واخلارجية. 
ال�سعودية  الأنباء  وكالة  تكتف  ومل 
ب���ذل���ك، ب���ل وا���س��ل��ت ال��ن��ه��و���س ب��دوره��ا 
معطيات  م��ع  يتنا�سب  ب�سكل  الإع��ام��ي 
اإل����ى   1998 ع������ام  ف���اأ����س���اف���ت  ال���ع�������س���ر، 
ج��دي��دة،  خ��دم��ة  الإخ��ب��اري��ة  منظومتها 
وه����ي ا���س��ت��ق��ب��ال الأخ����ب����ار ع���رب الأق���م���ار 
ال���س��ط��ن��اع��ي��ة م��ن خ���ال اأرب���ع���ة اأق��م��ار 
�ساعدت الوكالة على تغطيتها الإخبارية 
والإجنليزية،  العربية  باللغتن  للعامل 
ال�����ذي  اإط����������ار م�������س���روع���ه���ا  وذل���������ك يف 
بر�س  »يونايتدبر�س  وك��ال��ة  م��ع  اأب��رم��ت��ه 

اإنرتنا�سونال«.

الشبكة العنكبوتية
»وا������س« من  ع���ام 1999 مت��ك��ن��ت  يف 
بث اأول اأخبارها على �سبكة الإنرتنت يف 
مت�سمنا   www.spa.gov.sa امل�����وق��ع 
ال��ع��دي��د م���ن الأب������واب الإخ���ب���اري���ة ال��ت��ي 

»واس«.. من التلكس إلى إعالم الديجتال

إعالم

تخدم املت�سفح. وحققت »وا���س« يف ع�هد 
امللك عبداهلل  ال�سريفن  خادم احلرمن 
الكث�ري م��ن الإجن����ازات  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
عملها  مب�����س��ت��وى  ال��ن��ه��و���س  ���س��ب��ي��ل  يف 
الإع�امي، ومن ذلك دعمها يف امتاك 
ونقل  ملتابعة  متقدمة  ات�����س��الت  تقنية 
وال��ع��امل،  اململكة  ع�ن  جدي�د  ه��و  م��ا  ك��ل 
ال��وزراء  اإلى �سدور قرار جمل�س  اإ�سافة 
امل��واف��ق 28 مايو 2012  يف 7 رج��ب 1433 
الذي  الأم��ر  عامة،  هيئة  اإل��ى  بتحويلها 
الإعامي  العمل  لتعزيز  قويا  دعما  ُعد 
ال��دوؤوب الذي تق�وم به »وا���س« يف املجال 

الإخباري.

تسويق الخدمات
�سمن  ال�سعودية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  اجتهت 
خ���ط���وات���ه���ا ال���ت���ط���وي���ري���ة اإل������ى ت�����س��وي��ق 
وب���ي���ع خ��دم��ات��ه��ا الإخ���ب���اري���ة وامل�����س��ورة 
ل��ل��م�����س��رتك��ن داخ�����ل امل��م��ل��ك��ة وخ��ارج��ه��ا 
م�ستهدفة   ،1433 عام  �سوال  من  اعتبارا 
بخدماتها امل�سالح احلكومية، واملوؤ�س�سات 
وال�سركات  الأبحاث،  ومراكز  ال�سحفية، 
وامل����وؤ�����س���������س����ات، وال����ب����ن����وك، وال����ف����ن����ادق، 
ووكالت  الأجنبية،  وال�سفارات  والأفراد، 
الف�سائية  وال��ق��ن��وات  ال��ع��امل��ي��ة،  الأن���ب���اء 

وكذلك الأفراد.

اأك����د الأم�����ن ال���ع���ام لحت����اد ال�����س��ح��اف��ة 
اأن  ال��ع��ث��م��ان،  حم��م��د  ن��ا���س��ر  اخلليجية 
حم��اف��ظ��ة ج����دة ���س��ت�����س��ه��د ي���وم���ي 10 و 
11 م��ن ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل، ان��ع��ق��اد ملتقى 
ال��ذي  ال�سباب  اخلليجين  ال�سحفين 
�سحيفة  م��ع  بالتعاون  الحت���اد  ينظمه 
ع����ك����اظ حت����ت رع����اي����ة وزي�������ر ال��ث��ق��اف��ة 
عبدالعزيز  الدكتور  ال�سعودي  والإعام 

خوجة.
امل�ساركن  ع��دد  اأن  العثمان  وب��ن 
40 �سحافيا من  �سيزيد عن  امللتقى،  يف 
مو�سحا  واليمن،  التعاون  جمل�س  دول 
املوؤمتر الذي �سيرتاأ�سه رئي�س احتاد  اأن 

عبداهلل  بن  تركي  اخلليجية،  ال�سحافة 
امليدانية  امل�سكات  �سيناق�س  ال�سديري، 
منبها  اخلليجي،  ال�سحفي  تواجه  التي 
اإل��ى ال��دور ال��ذي ت��وؤدي��ه �سحيفة عكاظ 
داعيا  امللتقى،  والإع��داد لهذا  الدعوة  يف 
من  ال�ستفادة  اإل��ى  ال�سباب  ال�سحفين 

امللتقى واحلر�س على تنفيذ تو�سياته.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال رئ���ي�������س حت��ري��ر 
عبده  ه��ا���س��م  ال��دك��ت��ور  ع��ك��اظ  �سحيفة 
م��ه��م��ة  ف���ر����س���ة  امل���ل���ت���ق���ى  اإن  ه����ا�����س����م، 
لل�سحفين ال�سباب كي يطرحوا روؤاهم 
ال�سحفي  العمل  لتطوير  وت�سوراتهم 
احتاد  تركيز  اأن  اإل��ى  م�سريا  اخلليجي، 

ال�����س��ح��اف��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ب��اب، 
ال�سحفي  بالعمل  املعنين  اهتمام  يعني 
ال�سباب  معتربا  بامل�ستقبل؛  اخلليجي 
اأدوات��ه  �ستختلف  ال��ذي  امل�ستقبل  ركيزة 
الذي  املده�س  التطور  ظل  يف  وو�سائله 
ب��داأت تفر�س على  التي  التقنية  ت�سهده 
قوانينها  م��ن  ك��ث��ريا  ال�سحفي  ال��ع��م��ل 

واأحكامها.
ال�������س���ح���اف���ة  احت����������اد  اأن  ي�����ذك�����ر 
ال��ع��ام  م��ن  ن��وف��م��رب  ع��ق��د يف  اخلليجية، 
مماثا  ملتقى  الكويت،  ب��دول��ة  املا�سي 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  اخلليجيات  لل�سحفيات 

جمعية ال�سحفين الكويتية.

جدة تشهد 
ملتقى 
الصحفيين 
الخليجيين 
الشباب
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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

منصور العياف

ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال����ع����ام����ة  الإدارة  ت���ع���ت���زم 
املعلومات بالتعاون مع مركز الوثائق 
»اإجناز«  برنامج  اإطاق  واملحفوظات 
وتطوير  حت�سن  اإل���ى  ي��ه��دف  ال���ذي 
الإج������������راءات الآل�����ي�����ة ل��ل��م��را���س��ات 
كافة  لتخدم  الإلكرتونية  والأر�سفة 
عمليات  وت�سهيل  اجل��ام��ع��ة،  اإدارات 
للمعلومات  وال����س���رتج���اع  الط����اع 
وال��وث��ائ��ق لإجن��ازامل��ع��ام��ات ب��اأ���س��رع 
وق������ت مم����ك����ن، واأر������س�����ف�����ة ال���وث���ائ���ق 
املتداولة وحفظها ب�سورة اإلكرتونية 
م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى ���س��ري��ة امل��ع��ل��وم��ات 
والوثائق املوؤر�سفة، ولتقليل العتماد 

على املعامات الورقية.
وي������ع������د ب������رن������ام������ج »اإجن���������������از« 
ب��دي��ا ل��ن��ظ��ام الت�����س��الت الإداري�����ة 
احل�����ايل، ومي���ت���از ب�����س��ه��ول��ة ال��ت��ع��ام��ل 
م���ع���ه و����س���ا����س���ة ع��م��ل��ي��ات الط�����اع 

وال�سرتجاع للمعلومات والوثائق.
ك��م��ا ي�����س��ه��م ال���ربن���ام���ج يف رف��ع 
طريق  عن  اجلامعة  يف  العمل  كفاءة 
لكل  املعامات  اإجن��از  تقارير  توفري 

»تقنية المعلومات« تعتزم إطالقه قريبا

إنجاز.. برنامج إلكتروني لألرشفة 
واالتصاالت اإلدارية

وحدات  لكافة  و  اجلامعة  يف  موظف 
ومرافق اجلامعة.

 وي�سمن الربنامج للم�ستخدم، 
ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال����ع����ام����ة  الإدارة  ح�������س���ب 

املعلومات، كامل ال�سرية والأمان. 

اسم وكلمة مرور
فاإن  الربنامج   على  �سريعة  وبنظرة 
ا�سم  على  �سيح�سل  بداية  امل�ستخدم 
م�����س��ت��خ��دم وك��ل��م��ة م����رور ت��ع��ط��ى له 
معها  يظهر  النظام،  مدير  قبل  م��ن 
بح�سب  النظام  على  القوائم  يف  فرق 

ال�ساحيات املمنوحة. 
العمل  ال�سروع يف  الدخول،  يلي 
وي��ت��م  م��ع��ام��ل��ة،  ت�سجيل  م���ن  ب���داي���ة 
اإدخ�����ال امل��ع��ل��وم��ات امل��ط��ل��وب��ة بح�سب 
ن����وع امل��ع��ام��ل��ة وت�����س��ن��ي��ف ال��وظ��ي��ف��ة 
واجلهة امل�ستقبلة واملعنية باخلطاب، 

ومو�سوع ودرجة ال�سرية للمعاملة.
كما يجب اإرفاق امللفات مبا�سرة 
م����ن خ�����ال امل���ا����س���ح ال�������س���وئ���ي ق��ب��ل 
ت�سجيل اأي معاملة، لأن الإرفاق من 

�سمن احلقول الإجبارية.
ول�����س��روري��ة ا���س��ت��خ��دام امل��ا���س��ح 

ال�����س��وئ��ي يف ال��ربن��ام��ج اإل��ي��ك بع�س 
املعلومات املهمة للم�سح ال�سوئي:

ال�����س��وئ��ي  امل���ا����س���ح  • ل�����س��ام��ة 
تاأكد من فرد الورق، ونزع كافة 
الدبابي�س وامل�سابك، وخلوه من 
ع��دم تلف  وذل��ك ل�سمان  البلل، 

ا�سطوانات التحريك الداخلية.
امل��ا���س��ح  ت�����س��غ��ي��ل  م���ن  • ت���اأك���د 
ال���������س����وئ����ي ب���������س����ورة ���س��ل��ي��م��ة 

وت�سغيله قبل البدء.
ثم   »ابداأ«،   الزر   فوق   • انقر  
ف�����وق  »ك����اف����ة  ال�����ربام�����ج«،  ثم  
فوق  »الفاك�س وامل�سح ال�سوئي« 

.Windows �ل
���س��وئ��ي«  »م�����س��ح  ف����وق  • ان��ق��ر 

اأ�سفل اجلزء الأمين.
انقر فوق  الأدوات،  �سريط  • يف 

»م�سح �سوئي جديد«.
احلوار   مربع   �سمن   • انقر  
»م�����س��ح  ���س��وئ��ي  ج���دي���د«  ف��وق  
ثم   التعريف«،   »ملف  القائمة  
امل�ستندات.  يتم  تلقائيا   اخ��رت  
الفرتا�سية   الإع����دادات  عر�س 
اخل���ا����س���ة  مب�����س��ح  امل�����س��ت��ن��دات  

 رسالة

م�سرتكة  لكونها  احلايل  الوقت  يف  التخ�س�سات  اأعظم  من  التقنية  تعد 
والإدارة  والتدري�س  فالطب  بالعامل،  امل��وج��ودة  التخ�س�سات  معظم  مع 
والت�سويق وال�سناعة )والقائمة تطول(، ل ت�ستطيع اإجناز اأعمالها على 
الأول  املحرك  دور  تلعب  التي  للتقنية  اإل��ى  اللجوء  دون  من  وج��ه  اأكمل 

للتطور يف العامل  وا�ستحداث اأفكار جديدة و�سباقة.
لقد قللت التقنية من الأيدي العاملة الب�سرية، حيث مت ا�ستخدام 
الآلت يف اأغلب الأعمال، ولكن ما مييزها هو �سرعة الإنتاجية وزيادتها 

وكفاءة الآلة.
وتعد التقنية من املجالت غري الثابتة يف طبيعة تعلمها وتعليمها، 
فقد يدر�س ال�سخ�س ملدة تتجاوز اأربع �سنوات وبنهايتها يكون قد تطورت 
�سخ�سي من  ببحث  املعرفة  في�سطر  ملاحقة  ذل��ك  لأك��رث من  التقنية 
خال القراءة والطاع، اإذ اإنه يف كل يوم يظهر برنامج جديد يخدم فئة 

معينة اأو اآلة جديدة ت�ساعد يف عمل معن.
ومن هنا ميكن القول اإن التقنية ل تقت�سر على الدرا�سة فقط ولكن 
التعلم واملمار�سة يك�سبان �ساحبهما كما هائا من الدراية الكافية ليكون 

لديه خمزون يرتكز عليه يف اأي عمل يقوم به.
اأج��ه��زة  منازلهم  ال��ن��ا���س يف  ل��دى معظم   اأ���س��ب��ح  احل���ايل  وقتنا  يف 
الكمبيوتر، كما اأ�سحت الأجهزة الذكية يف اأيديهم �سغارا وكبارا، وُزودت 
والباحث  الطالب  الأجهزة لت�سبح يف متناول  املدار�س واجلامعات بهذه 
والإداري وكل م�سوؤول عن عمل، واقتحم احلا�سب الآيل جميع الأعمال 
التجارية وال�سناعية، ويف كل دقيقة متر فاإن الكمبيوتر يدخل يف جمال 
اأطلقوا عليه معجزة الع�سر حيث جتد كل �سخ�س بغ�س  جديد، ولهذا 
النظر عن عمره يبحث عن نوع الأجهزة التي تتوافق مع احتياجه، فمن 
الألعاب والر�سومات والربامج واملحا�سبة والطب والت�سميم  يبحث عن 

والربجمة يجد �سالته يف �سوق الكمبيوتر.
الأج���ه���زة ويف متابعتها  ت�سنيع  ث���ورة يف  الأم����ر  ه���ذا  اأح����دث  ل��ق��د   
و�سيانتها، واأ�سبح اإنتاج الربامج التطبيقية التي تقوم بت�سغيل وتطوير 
هذه الربامج كبريا وبتناف�س بن ال�سركات التي فطنت اإلى اأن هذا املجال 

اأ�سبح من اأعظم ال�ستثمارات على م�ستوى العامل.
عامل  يف  ال�سريع   التطور  اأن  املقال،  ختام  يف  عليه  الرتكيز  اأود  ما 
التقنية يفر�س على ال�سخ�س مواكبة امل�ستجدات يف هذا املجال بغر�س 
الطرق  اإل���ى  ال��رك��ون  وع���دم  م�ساعفة  بن�سب  خمرجاته  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 

البدائية التي ت�ستنفد الوقت واجلهد.

عصر التقنية

م. منصور العياف
الإدارة العامة لتقنية املعلومات

�سوئيا، التي  ميكن ا�ستخدامها 
اأو تغيريها.

• ملعرفة  كيفية  ظهور  امل�ستند  
بعد  امل�سح  ال�سوئي، انقر  فوق 

»معاينة«.
�سوئي«. »م�سح  فوق  • انقر 

�ساحيات امل�ستخدم
ومي����ك����ن ت���ل���خ���ي�������س ال�������س���اح���ي���ات 
امل��م��ن��وح��ة ل��ل��م�����ض��ت��خ��دم يف ال��ن��ق��اط 

التالية:
• ا�ستعرا�س معلومات املعاملة.

متت  ال��ت��ي  الإح�����الت  تتبع    •
على هذه املعاملة. 

لإدارة  ج��دي��دة  اإح��ال��ة  ع��م��ل   •
اأخرى.

امل��ع��ام��ل��ة،  اإج���������راءات  •  ع��م��ل 
كطباعة تذكرة مراجعة. 

بها  يرتبط  وما  املعاملة  • تتبع 
من معامات.

الت���������س����الت  ن����ظ����ام  ي����وف����ر   •
الإداري������ة اإم��ك��ان��ي��ة اإن�����س��اء بيان 
ت�سليم خارجي للمعامات التي 

مت ت�سديرها.
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تقنية

ريتويت

لتقدمي  درا�سة  الأمريكية  بافالو  جامعة  يف  الباحثن  من  فريق  اأج��رى 
خدمة »واي فاي« حتت املاء بغية التنبوؤ باأخطار الكوارث واإر�سال اإ�سارات 

مبكرة قبل وقوعها.
وت��ت��م��ح��ور مهمة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل���دي���دة يف ال��ت��ن��ب��وؤ مب��وج��ات امل��د 
املبكر مع العتماد على  اإ�سارات لأنظمة الإنذار  العاتية واإر�سال  البحري 
املوجات ال�سوتية مثلما يحدث مع الكثري من الكائنات البحرية كاحليتان 

والدلفن بدل من املوجات الا�سلكية حمدودة ال�ستخدام يف املاء.
ويرى الباحثون اأن اأكرب م�سكلة ميكن اأن تواجههم هي كيفية ربط 
اأنظمة الت�سالت املختلفة التي ت�ستخدمها املوؤ�س�سات يف العامل للتوا�سل 
فيما بينها، وي�سعى الفريق اإلى الو�سول اإلى نظام معياري موحد يتبادله 
املرجو  الهدف  حتقيق  بغية  امل�ستقبل  يف  التجربة  ه��ذه  لإجن��اح  اجلميع 
نف�س  يف  حتليلها  ميكن  وال��ب��ح��ار  املحيطات  م��ن  بيانات  اإل��ى  بالو�سول 

الوقت.
اأهل  اأن  مفادها  قناعة  اإل��ى  �سي�سل  ال�سابقة  ال�سطور  يف  املتاأمل  اإن 
الغرب على اختاف اأجنا�سهم ل ياألون جهدا يف اإيجاد احللول لكل عقبة 
العامل  يف  نحن  بينما  والتق�سي،  البحث  خ��ال  م��ن  طريقهم،  يف  تقف 
الوقوف بعد  العقبات يف طريقنا.. نتثاقل عن  اأن نزيد  اإل  ناأبى  العربي 
العرثة يف اأغلب الأحيان.. جناحاتنا قليلة تكاد تطغى عليها اأخطاوؤنا.. 
نفرح ونر�سى بالقليل يف غالب الأمر.. ل نعري البحث العلمي اأي اهتمام، 

ون�سلم بالق�ساء والقدر.
األ��ي�����س الأح����رى ب��ن��ا اأن ن��ت��دب��ر ون��ف��ك��ر، وق���د حثنا ع��ل��ى ذل���ك ديننا 
احلنيف؟  األي�س الأجدر بنا اأن نق�سي جل عمرنا يف البحث وطلب العلم، 
اأن  �سمعة بدل من  لنوقد  اأبنائنا؟..  ومل�ستقبل  لنا  اأف�سل  لنجعل حياتنا 

نلعن الظام!
قال تعالى:) اإن يف خلق ال�سماوات والأر�س واختاف الليل والنهار 
والفلك التي جتري يف البحر مبا ينفع النا�س وما اأنزل اهلل من ال�سماء 
داب��ة وت�سريف  من م��اء فاأحيا به الأر���س بعد موتها وب��ث فيها من كل 

الرياح وال�سحاب امل�سخر بن ال�سماء والأر�س لآيات لقوم يعقلون(.

انترنت في أعماق البحار

حسن أحمد العواجي

تطبيق جديد للتحكم بالحواسب
باستخدام األجهزة الذكية

اأطلقت مايكرو�سوفت، موؤخرا، الن�سخة اجلديدة من تطبيق Remote Desktop الذي 
تكمن وظيفته يف الو�سول ل�سطح الكمبيوتر ال�سخ�سي العامل بنظام ويندوز والتحكم 
الت�سغيل  بنظامي  العاملة  اللوحية  والأجهزة  الذكية  الهواتف  بعد عن طريق  به عن 

.ios اأندرويد و
ويدعم التطبيق اللم�س املتعدد عن طريق بروتوكول RDP مع توفري نقل اآمن 
للبيانات بتقنية NLA، مما وفر �سهولة يف اإدارة اجلهاز الذي يتم التحكم به مع جودة 

عالية يف نقل ال�سوت والفيديو.
ي�سار اإلى اأن التطبيق اجلديد مزود اأي�سا بخيار ي�سمح بعر�س ال�سورة املنقولة 
بنف�س دقتها الأ�سلية، بالإ�سافة اإلى لوحة مفاتيح للتحكم باحلا�سب مع اأزرار التحكم 

.shift، ctrl، del، alt، tab
�ستور  اآب  متجر  يف  للم�ستخدمن  جمانا  الآن  متاح  اجلديد  التطبيق  اأن  يذكر 

لنظام الت�سغيل ios ويف غوغل باي لنظام الت�سغيل اأندرويد.

Micoach.. ساعة ذكية
بنظام أندرويد

عن  الريا�سية  واملاب�س  املعدات  �سناعة  يف  الرائدة  اأدي��دا���س  �سركة  ك�سفت 
.micoach  ساعة ذكية تعمل بنظام اأندرويد اأطلقت عليها ا�سم�

اجلري  وحمبي  الريا�سين  ت�ستهدف  ال�ساعة  اأن  ال�سركة  واأو�سحت 
ب�سكل خا�س، واأنها ت�سعى من خالها ملناف�سة ال�ساعة FuelBand SE التي 
طرحتها مناف�ستها Nike موؤخرا. وتعتمد �ساعة اأديدا�س الذكية على �سا�سة 
بقيا�س 1.45 بو�سة بدقة 184×184 بيك�سل، وتوفر م�ساحة تخزين داخلية 

مبقدار 4 غيغابايت، وتعمل باإ�سدار »جيلي بي« من نظام اأندرويد.
الليثيوم  اأي���ون  ن��وع  م��ن  ببطارية  ال�ساعة  ت��زوي��د  اأدي��دا���س »مت  وق��ال��ت 
الحتياطي«.  الو�سع  يف  العمل  من  متتالين  لأ�سبوعن  ت�سمد  اأن  ميكنها 
اجلغرافية  امل��واق��ع  حتديد  نظام  امل�سنعة،  ال�سركة  ح�سب  ال�ساعة،  وتدعم 
GPS الذي ي�ساعد على حتديد �سرعة اجلري وطول امل�سار. وتقول ال�سركة 
ب�سعر  املقبل  نوفمرب  يف  الأ���س��واق  يف  �ستطرح  الذكية  �ساعتها  اإن  الأمل��ان��ي��ة 

مقداره  400 دولر.

هاتف بكاميرا
قابلة للدوران

الذي   ،OPPO N1 اجلديد  هاتفها  عن  ال�سينية   OPPO �سركة  اأعلنت 
يتميز بكامريا قابلة للدوران مبقدار 206 درجات، حيث ميكن لها اأن تعمل 
مع  ميجابيك�سل   13 تبلغ  وبدقة  الوقت  ذات  يف  اأمامية  اأو  خلفية  ككامريا 

فا�س مزودج.
تدعى  فريدة  ميزة  على  يحتوي  اجلديد  هاتفها  اأن  ال�سركة  واأك��دت 
اخللفي  اجل��زء  يعمل  »حيث  للم�س،  اخللفي  هيكله  قابلية  وه��ي   O-tuch
من الهاتف على فهم احلركات اللم�سية املتعددة التي من �ساأنها اأن ت�سمح 

بالتقاط ال�ضور وتغير املقطع ال�ضوتي الذي ي�ضتمع اإليه امل�ضتخدم«.
يذكر اأن قيا�س �سا�سة الهاتف يبلغ 5.9 اإن�س بدقة 1920×1080 بيك�سل، 
مع  جيجاهرتز   1.7 ب��رتدد  ال��ن��واة  رب��اع��ي    Snapdragon 600 مبعالج و 
معالج الر�سوميات Adreno 320، ويحمل 2 جيجابايت من ذاكرة الو�سول 

الع�سوائي، اإ�سافة لتوفره بال�سعتن التخزينيتن 16 و 32 جيجابايت.
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خطر 
شبكات 
التواصل  

علي أحمد آل ملحم
مكتب وكيل الجامعة
لكليات البنات

يف ك���ل حل��ظ��ة ت��ظ��ه��ر و���س��ي��ل��ة ت���وا����س���ل اج��ت��م��اع��ي��ة 
ج��دي��د حتى كرثت  واأ���س��ل��وب  ب�سكل خمتلف  ج��دي��دة 
واجل��دي��ر  لف���ت،  ب�سكل  وان��ت�����س��رت  التطبيقات  ه���ذا 
املجتمع يختلف بع�سهم عن بع�س  اأف��راد  اأن  بالذكر 
ي�ستفيد  م��ن  فمنهم  الو�سائل،  ه��ذه  م��ع  التعامل  يف 
منها ومنهم من ي�سيء ا�ستخدامها ويتخذها و�سيلة 

لرتكاب الذنوب واملنكرات.
وم����ن اأن�������واع ال���ت���وا����س���ل اخل���ط���ر، امل��ج��م��وع��ات 
كثريون  ي�ستخدمها  التي  )ال��ق��روب��ات(  الفرتا�سية 
وال�سب  وال�ستهزاء  والنميمة  الغيبة  لتداول  و�سيلة 
ل��ف��ظ��ي��ا ع��ل��ى خ��ل��ق اهلل، عرب  وال�����س��ت��م والع�����ت�����داء 
ال��درد���س��ات اجل��م��اع��ي��ة، ورمب���ا ح��دث��ت م�سكات بن 
اأنف�سهم من خال الغمز واللمز،  اأع�ساء املجموعات 

مما يف�سي اإلى املعاداة والهجران.
ومن املخاطر امللحوظة اأي�سا، تداول مقاطع 

ال�����س��وت وال��ف��ي��دي��و وال�����س��ور ال��ت��ي حت��م��ل يف 
طياتها ال�سيء واملخل من املواد، مما يتنافى 

مع الأخاق احلميدة والذوق ال�سليم.
ويف هذا املقام، اأو�سي م�ستخدمي 

الن����رتن����ت ب�����س��ك��ل ع������ام، وم��دم��ن��ي 
�سبكات التوا�سل الجتماعية ب�سكل 
خ���ا����س، ب��ا���س��ت�����س��ع��ار م���راق���ب���ة اهلل 
يف ال�����س��ر وال��ع��ل��ن وا���س��ت��خ��دام ه��ذه 

التطبيقات فيما ير�سي اهلل �سبحانه، 
اأو  اإر���س��ال  يفكروا قبل  اأن  اإل��ى  واأدع��وه��م 

ن�سر اأي ملف اأو مادة ويتاأكدوا من �ساحية 
وحكم م�سمونها يف ال�سرع احلنيف، قال تعالى »َما 

َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل اإِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد«.

الرأي الجامعي

الآن..  واأب����ه����ا  ال���ق���دمي���ة  اأب���ه���ا  و����س���ط 
م���رك���ز ذو م�����س��اح��ة حم�������دودة مي��ث��ل 
احل��ي��اة لأب���ه���ا.. ه��و ���س��اح��ة »ال��ب��ح��ار«، 
ت��ل��ك ال�����س��اح��ة ال��ت��ي ت��ع��رب ع��ن اأ���س��ك��ال 
مباهج  ذل���ك  وم���ن  للمنطقة،  ال��ف��رح 

الحتفالت الوطنية.
حت��ول��ت ال�����س��اح��ة ال�����س��ه��رية اإل��ى 
ثانية  ك��ل  منها  يخرج  للحياة،  �ساحة 
رج�����ل ن���ح���و امل���������س����اواة، وام���������راأة ن��ح��و 
واأ���س��راره،  هيبته  بكل  امل�سهد  احلرية، 
ط���وت���ه ���س��اح��ة ال���ب���ح���ار ب���ن ث��ن��اي��اه��ا 
وال���ت�������س���ق ق��ل��ب��ه��ا وع���ي���ن���اه���ا ب�����ه، ك��م��ا 
»الأبهاوين«  باأنفا�س  دائما  الت�سقت 
ع���ل���ى م�����دى ق������رون ع�����دة ت��و���س��دوه��ا 
وارمت������وا يف ح�����س��ن��ه��ا ال����داف����ئ، ك��ان��ت 
ت�سهر معهم اإذا مل يغم�س لهم جفن، 
واأقامت العدل وهو يطبق يف اأرجائها.

ع��ا���س��ت ���س��اح��ة »ال��ب��ح��ار« اأن��ف��ا���س 
تختزل  واأح��ام��ه��م،  واآه��ات��ه��م  النا�س 
املديدة جيا بعد جيل عرب  اأعمارهم 

اآلف الأيام ومئات ال�سنن.
التي  نف�سها  التاريخية  ال�ساحة 
البحار، تيمنا  ا�سم �ساحة  اأطلق عليها 
يف  واملكثفة  ب��اخل��ري  املكتظة  بالبحار 
وتغيب  ُت��غ��ت��ال  ت��ك��اد  وهيبتها،  بهائها 
وت�ستبدل  وامل��ط��ر،  ال�سم�س  اأع��ن  ع��ن 
اأن  اأو مببنى ميكن  مبواقف هام�سية، 

يغني عنه األف مبنى اآخر.
ي���ق���ول الأدي�������ب ال���ك���ات���ب حممد 
ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن ح��م��ي��د، متحدثا عن 
اأه��م��ي��ت��ه��ا ال��ت��ي ل مي��ك��ن جت���اوزه���ا اأو 
ل�ساحة  ُي��ذك��ر  ل  »اإن���ه  عنها  التغا�سي 
»ال��ب��ح��ار« ت��اري��خ ح��دي��ث، فهي قدمية 
ج������دا، وك����ان����ت ت��ف�����س��ل اأح�����ي�����اء اأب���ه���ا 
امل�سهورة قدميا، ومت�سلة ب�ساحة �سوق 
ُي�سمى  ت��ل  وبينها  ال��ق��دمي،  ال��ث��اث��اء 
»راأ�س امللح«، الذي يف�سل ال�ساحة عن 
اأديبنا  كام  القدمية«...انتهى  ال�سوق 

الكبري.
ل اأع�����رف، وب��ال��ت��اأك��ي��د ل ي��ع��رف 
اأهلها، اأنها كانت يوما �ساطئا لبحر، اأو 
اأنها احت�سنت البحار واأر�ستها بالقرب 
باخل�سرة  املكتنزة  اأه��داب جبالها  من 
وامل������ي������اه وال���������س����ح����اب، وم���درج���ات���ه���ا 
باأعن  امل��زرك�����س��ة  وبيوتها  العبقرية، 

اأهلها واأفئدتهم.

ندى عبدالوهاب آل مجثل
 كلية العلوم أبها

ساحة البحار
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

م���ن���ذ ����س���ه���ر ك���ن���ت يف م����وؤمت����ر يف 
ُي�سبط  �سائق  اأي  اأن  وعلمت  بريطانيا 
�سرعة  ق��ي��ا���س  رادار  ك�����س��ف  ج��ه��از  م��ع��ه 
ال�سيارة املثبت من قبل اإدارة املرور على 
الطرقات هناك، يتم تغرميه مبا يعادل 
األف ريال، فماذا فعلنا نحن  اثني ع�سر 

عندنا مع »�ساهر«؟
ق��م��ن��ا ب��ت��غ��ط��ي��ة ع��د���س��ة ال��ت�����س��وي��ر 
ب��ال�����س��م��اغ، اأوق���دن���ا ال��ن��ار يف ع��ام��ود اآل��ة 
الت�سوير، عبثنا بلوحة اأرقام ال�سيارات، 
واأ���س��ب��ح��ت ع���رب���ات »����س���اه���ر« امل��راق��ب��ة 
للطرق مركبات مدرعة لتقاوم حماولة 

حتطيمها من ال�سائقن الغا�سبن.
جت�������اوز ال�������س���رع���ة امل�����ح�����ددة ع��ل��ى 
الطرق خمالفة ل ريب فيها، لكن اأي�سا 

ت��ف��ك��ريي  ي���ه���دين  ب����داي����ة الأم�������ر مل  يف 
طرقنا،  على  حتدثان  ظاهرتن  لتف�سري 
الأولى م�ساهدتي لرتل ال�سيارات املندفع 
اأم���ام���ي وق����د ه��ب��ط ع��ل��ي��ه ف���ج���اأة ���س��ك��ون 
موؤقت  لكنه  م��روري،  وال��ت��زام  وان�ضباط 
اإل��ى  ���س��رع��ان م��ا يختفي وي��ع��ود ال��رك��ب 
���س��اب��ق ع��ه��ده م���رة اأخ����رى، وق���د لحظت 
ال�ضحية  املرورية  الظاهرة  هذه  ارتباط 
ب���وج���ود ع���رب���ة ت��ق��ف دائ���م���ا ع��ل��ى ج��ان��ب 
اأن��ه��ا مركبة  ب��ع��د  ع��رف��ت فيما  ال��ط��ري��ق 

»�ساهر«.
 وال���ث���ان���ي���ة ح��ي��ن��م��ا اأط����ال����ع ف���ج���اأة 
ت�سيء  اجتاهي  عك�س  القادمة  ال�سيارات 
بطريقة  وج��ه��ي  يف  الأم���ام���ي���ة  اأن����واره����ا 
اجت��اه��ي  ن��ف�����س  يف  ال��ت��ي  بينما  متقطعة 
تتزامن معها برتاق�س اأ�سوائها ال�سفراء 
اخللفية ليتبن يل اأن هذه ر�سالة خا�سة 
املتجاوزين  الآخرين  ال�سائقن  لتحذير 
لل�سرعة املحددة بالطريق بوجود »�ساهر« 

مرتب�سا يف انتظارهم.
م���ن الإح�������س���ائ���ي���ات ومم����ا ن�����راه يف 
اأق�������س���ام ال����ط����واريء ب��امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ف���اإن 
و���س��ل  ح�����س��د  يف  تت�سبب  امل�����رور  ح�����وادث 
وك�سر الآلف، واأ�سبحت روؤية �سوارعنا يف 
واأم��ا بعيد  ثوب ومظهر ح�ساري حلما 
املنال، ومن الإح�سائيات اأي�سا اأن تطبيق 
»�ساهر« اأحدث انخفا�سا يف ن�سبة حوادث 
ن��ح��رتم  اأن  اإًذا  ب��ن��ا  ف����الأج����در  ال����ط����رق، 
ونتعاون مع هذه اخلطوة التي ما ُق�سد 

بها اإل منفعتنا و�سعادتنا.

بتحذير  ال�سائقن  بع�س  قيام  ظ��اه��رة 
الآخ����ري����ن م���ن وج�����ود ع���رب���ة »���س��اه��ر« 
اأخ��وة  اأن ه��ذه  ال��ظ��ن  اأم��ام��ه��م )يغلبهم 
ورجولة وم��روءة( هو قطعا تعاون على 
الإثم والعدوان ولي�س تعاونا على الرب 
ال�سائقون  ه���وؤلء  يقدم  ومل  وال��ت��ق��وى، 
منهم  امل��ط��ل��وب��ة  الن�سيحة  لإخ��وان��ه��م 
����س���رع���ا، ع��ل��ى خ����اف ذل����ك ن�����س��ح��وه��م 
ب��ت��ه��دئ��ة ال�����س��رع��ة ل��ي��ع��ودوا ب��ع��ده��ا اإل��ى 
���س��ريت��ه��م الأول���������ى، و���س��ج��ع��وه��م ع��ل��ى 

التحايل على الأنظمة والقوانن.
»������س�����اه�����ر« اأ��������س�������اب ال�������س���ائ���ق���ن 
جيوبهم  يف  املقررة  لل�سرعة  املتجاوزين 
وه�����ذا يف ح���د ذات�����ه م�����وؤمل ل��ك��ن��ه لي�س 
بالكايف ول بالرادع، ويف راأيى اأن »�ساهرا« 

مل ي���ح���ل م�����س��ك��ل��ة جت�������اوز ال�������س���رع���ات 
قد  بل  اجلنون  حلد  اأحيانا  ت�سل  التي 
نفو�س  رغبات  واأ�سبع  �سجعها  قد  يكون 

الكثريين يف اخلداع واللتفاف حولها.
ف��ات��ب��اع ت��ع��ال��ي��م امل�����رور والل���ت���زام 
ب��ه��ا ي��ب��داأ م��ن امل��ن��زل وامل��در���س��ة حينما 
احل�سول  ويكون  مدركا،  الطفل  ي�سبح 
مقرر  ع��رب  ال�سيارة  ق��ي��ادة  رخ�سة  على 
وع��م��ل��ي مف�سل، ول  ن��ظ��ري  وام��ت��ح��ان 
اأن�سح باأن تقبع مركبة »�ساهر« يف مكان 
ث��اب��ت ي��ع��ل��م��ه ال�����س��ائ��ق��ون ب���ل ت��ت��ن��ق��ل يف 
اأماكن خمتلفة من الطريق الواحد، ول 
بل  امل�ضرعة  ال�ضيارة  رقم  التقاط  يكفي 
ل بد من اإخطار دوري��ة امل��رور لتتعامل 

مع ال�سائق املخالف.

خواطر 
مرورية
د. علي بن سعيد 
القحطاني
وكيل كلية الطب
للشؤون السريرية

نحن قوم 
مؤمنون

ثامر يحيى القحطاني 

الإميان  »نحن قوم موؤمنون«.. هذا 
قوتنا  و���س��ر  �سخ�سيتنا  اأ���س��ا���س  ه��و 
وراف��������ع راي����ت����ن����ا. ه����و ����س���ر جم��دن��ا 
يف امل��ا���س��ي وب���اع���ث ان��ت��ف��ا���س��ت��ن��ا يف 
احلا�ضر ومناط اآمالنا يف امل�ضتقبل.

 »ن�����ح�����ن ق�������وم م������وؤم������ن������ون«.. 
يلتقي  اأن  ي��ج��ب  ب��دي��ه��ي��ة  ق�����س��ي��ة 
واإ�ساعتها  وتثبيتها  حمايتها  على 
وفكر  اخلطيب  ول�سان  الكاتب  قلم 

الفيل�سوف ووجدان ال�ساعر.
»نحن قوم موؤمنون«.. )اإذا ذكر 
اهلل وجلت قلوبهم واإذا تليت عليهم 
اآي���ات���ه زادت���ه���م اإمي���ان���ا وع��ل��ى رب��ه��م 

يتوكلون(!
 »ن�����ح�����ن ق�������وم م������وؤم������ن������ون«.. 
اأ�سحاب ر�سالة حممدية. ربنا واحد 
ور���س��ول��ن��ا واح����د وم��ن��ه��ج��ن��ا واح���د. 
ا�ستكى  اإذا  ال��واح��د  كاجل�سد  ن��ح��ن 
اجل�سد  �سائر  له  تداعى  ع�سو  منه 

بال�سهر واحلمى.
ق��وم م��وؤم��ن��ون«.. ومهما  »نحن 
ح���ل���ت ال�����س����ط����ه����ادات وامل�������س���ائ���ب 
اأرواح  ينال من  الغا�سم  العدو  وب��ات 
امل�����س��ل��م��ن ف�����اإن ال��ن�����س��ر وال��ت��م��ك��ن 

املوؤمنون  يفرح  ويومئذ  للموؤمنن، 
بن�سراهلل.

»ن��ح��ن ق���وم م���وؤم���ن���ون«.. اأع��زن��ا 
اهلل ب���الإ����س���ام ف�����اإذا اب��ت��غ��ي��ن��ا ال��ع��زة 

ونوؤمن  باهلل  نوؤمن  اهلل.  اأذلنا  بغريه 
ب��وح��دان��ي��ت��ه واأل���وه���ي���ت���ه ورب��وب��ي��ت��ه 

واأ�سمائه و�سفاته.
 »نحن ق��وم م��وؤم��ن��ون«.. مفهوم 

الإن�سان  ب��ن  العاقة  يتناول  وا���س��ع 
ورب��ه وب��ن الإن�����س��ان والإن�����س��ان وبن 

الإن�سان واحلياة.
»ن��ح��ن ق���وم م���وؤم���ن���ون«.. احل��ق 
مبدوؤنا  وال�سدق  فينا  وال��ع��دل  معنا 
واللن والرفق تعاملنا فهذه ر�سالتنا 

م�ستمدة من د�ستورنا، وهذا ديننا.
 »ن�����ح�����ن ق��������وم م������وؤم������ن������ون«.. 
اأم��رن��ا كله خ��ري يتاألق يف  وب��الإمي��ان 
�سريته  يف  ويلتم�س  ال�����س��رف  جبينه 
امل�������روءة وي��ق��ب��ل ع��ل��ي��ه ب����ازدي����اد من 
يعرفونه ويا اأ�سفى على من ينكرونه.
»ن��ح��ن ق��وم م��وؤم��ن��ون«.. هدفنا 
ومقننة  نبيلة  وا�سرتاتيجيتنا  وا�سح 
اإلى اجلنة  للو�سول  رامية  وخططنا 
وتقييم اأنف�سنا وتنفيذها ما اأمره اهلل 

واجتناب ما نهى عنه وزجره.
»ن��ح��ن ق��وم م��وؤم��ن��ون«.. �سهرنا 
وكرمنا  وابت�سامتنا  وحبنا  ون��وم��ن��ا 
و���س��وم��ن��ا وف��ط��رن��ا ع����ب����ادة،  ول����زوم 
اجلماعة عبادة، وكل اأعمالنا احل�سنة 
نعبد   ول  ال��ن��ي��ة،  راف��ق��ت��ه��ا  اإذا  ع��ب��ادة 

اأهواءنا فربنا الذي هدى.
»ن��ح��ن ق���وم م���وؤم���ن���ون«.. ن��وؤم��ن 
ب��ال��ق��در خ���ريه و����س���ره ون��ع��ل��م اأن ما 
اأ�سابنا مل يكن ليخطئنا وما اأخطاأنا 
مل ي���ك���ن ل��ي�����س��ي��ب��ن��ا، ف���ن���وؤم���ن ب���اهلل 

ون�ست�سلم له ونر�سى مبا يقدره.
اإمياننا  م��وؤم��ن��ون«..  ق��وم  »نحن 
ق����ول ب��ال��ل�����س��ان وت�����س��دي��ق ب��اجل��ن��ان 
وع���م���ل ب������الأرك������ان ي���زي���د ب��ال��ط��اع��ة 

وينق�س بالع�سيان.
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أحوال أبها
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نافذة

وف����ق ال���ت���وج���ه���ات ال���ت���ي ت��ع��م��ل من 
خالها �سحيفة »اآفاق« فاإننا ن�سعى 
اإل�����ى زي�����ادة م�����س��ارك��ات ال��ق��ط��اع��ات 
الن�سائية يف اجلامعة على �سفحات 
اآف��اق، ونتمنى اأن ن�سل يف ي��وم  من 
الأي���ام اإل��ى تغطية اأك��رث م��ن ن�سف 
اجلامعة،  من�سوبات  قبل  من  العدد 
وه����ذا ه���دف ���س��ع��ب ول��ك��ن��ه مم��ك��ن، 
نعك�س  ب���ه���ذا  ف���اإن���ن���ا  ح��ق��ق��ن��اه  واإذا 
امللك خالد. واقع احلياة يف جامعة 

ف����ال����ط����ال����ب����ات ه������ن اأك����������رث ع������ددا 
م�������ن ال�������ط�������اب ب���ن�������س���ب���ة ك����ب����رية

اأو يزدن  التدري�س  اأع�ساء هيئة  اأعدادهن  التدري�س يقاربن يف  وع�سوات هيئة 
الأرق���ام  اأن تعك�س  »اآف���اق« يجب  ف��اإن �سحيفة  ال��واق��ع  ه��ذا  وب��ن��اء على  قليا. 
الدكتورة  الزميلة  وتواجه  تواجهنا  �سعوبة  هناك  ولكن  ملن�سوبيها،  العددية 
قبل  م��ن  ت���رددا  ه��ن��اك  اإن  حيث  ال��ت��ح��ري��ر،  رئي�س  م�ساعدة  الع�سريي  اإمي���ان 
كليات اجلامعة  كافة  امل�ساركة رغم وجود مندوبات يف  الن�سائية يف  القطاعات 
املندوبات  ه��وؤلء  التعاون غري موجود مع  املنطقة، ولكن  مبختلف حمافظات 
اجلامعة  من�سوبات  ودع����وة  ح��ث  م��ن  ن��زي��د  اأن  ون��ح��اول  امل��ط��ل��وب.    بال�سكل 
للم�ساركة معنا يف اآفاق باأخبارهن واآرائهن مبا يحقق ح�سورهن على �سفحات 

ال�سحيفة وفق روؤية اجلامعة.
اأو ت��زي��د ع��ن ذل���ك ك��م��ا تعك�س الأرق�����ام،  اإن امل�����راأة ه��ي ن�����س��ف اجل��ام��ع��ة 
ونحاول حاليا من خال الكادر الن�سائي ل� »اآفاق« اأن نزيد من هذه امل�ساركات 
ال��دور  حتفيز  يف  اجلامعة  جتربة  ويعك�س  طموحنا  يحقق  مب��ا  والإ���س��ه��ام��ات 

الن�سائي يف ن�ساطات واأروقة اجلامعة.

المرأة نصف الجامعة
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!!

سباق األبراج
ت�ساعدت حدة �سباق الأبراج ال�ساهقة حول العامل، ويف املقدمة منه 
اإلى كيلو مرت كامل يف  برج اململكة يف جدة الذي �سي�سل ارتفاعه 
مقابل برج خليفة الذي ي�سل ارتفاعه اإلى 828 مرتا، ولكن ال�سن 
�ستحتل املرتبة الأولى عامليا من حيث عدد اأبراجها ال�ساهقة التي 
�ستقرتب  ولكنها  ارتفاعها  حيث  من  اململكة  ب��رج  على  تتفوق  لن 
اأي�سا ظهور ناطحات �سحاب �ساهقة يف كل  العامل  منه. و�سي�سهد 
من كوريا اجلنوبية والوليات املتحدة، معظمها قيد التخطيط اأو 

يف بدايات مراحل اإن�سائها.

• �جلمعي��ات �لعلمي��ة يف �جلامع��ة مت��ر  بفرتة م��ن �لبيات 
�لطويل��ة  تنتظ��ر م��ن ينت�سلها وينف���ش عنها �لغب��ار لتو�كب 

�لنه�سة �لعلمية �لتي تعي�ش فيها �جلامعة.

�أي  به  لي�ش  �ملركزية على موق��ع �جلامعة  �ملكتبة  • ر�ب��ط 
معلوم��ات تفيد �ملت�سفح رغم �أهمي��ة تن�سيط موقع �ملكتبة ملا 

حتويه من نظم �إلكرتونية تهم �لقر�ء.

�ملعني��ة يف تعي��ني من�سق��ني مبا�سرين  • مل تنج��ح �جله��ات 
لتفعيل �ملحت��وى �لد�خلي ملو�قع �لكليات و�لإد�ر�ت و�ملر�كز، 
و�مل�سكل��ة ل ت��ز�ل ت��ر�وح مكانها منذ �أكرث م��ن عقد،  فياليت 

لو يتم �لبحث عن طريقة �أف�سل!

• مل��اذ� �لط��الب يتعلمون م��ن �أجل �لختب��ار�ت ويح�سرون 
حتا�سيا للغياب؟  هال �ساألتم �أنف�سكم  و�أوجدمت �حللول!

• �أجهزة �لهو�تف يف �مل�ساعد يف �ملدينة �جلامعية ل توؤدي 
�لغر���ش �ل��ذي �أن�سئ��ت م��ن �أجله، حي��ث �إنه ليوج��د هناك 

رقم ميكن �لت�سال به �أثناء توقف �مل�سعد، ل �سمح �هلل.

�خلا�س��ة  �خل��روج  بو�ب��ة  �أم��ام  ح��ادث  وق��وع  ح��ال  • يف 
بالكليات،  ي�سل �رت��د�د �ل�سيار�ت �إلى م�سافة طويلة، فلماذ� 
ل يت��م فت��ح طري��ق خل��روج �سي��ار�ت �ملوظف��ني م��ن �لبو�بة 

�لو�قعة �أمام كلية طب �لأ�سنان لي�ستخدم  عند �ل�سرورة؟

�ملدرج��ات  ج��در�ن  عل��ى  �لإعالن��ات  ل�س��ق  �أ�سل��وب  • ع��اد 
�ملركزي��ة و�لكلي��ات لعدم وجود لوح��ات خم�س�سة لإعالنات 

فعاليات �جلامعة.

دموع الحياة
ال��ف��را���س��ات التي  ه���ذه 
ال����غ����اب����ات  يف  ت���ع���ي�������س 
القارة  قلب  املاطرة يف 
اجلنوبية  الأم��ريك��ي��ة 
ت����ت����غ����ذى ب���ا����س���ت���م���رار 
ال�ساحف،  دموع  على 
وذلك لفتقاد املنطقة 

التي تعي�س فيها لأماح ال�سوديوم، التي تتواجد بكرثة يف دموع ال�ساحف التي 
ت�سمح جلاراتها الفرا�سات باأخذ حاجتها منها، جمانا!
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