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الداود: نسعد باستضافة مؤتمرات تثقف المجتمع صحيا
افتتاح المؤتمر الـ11 للسكتة الدماغية

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، الأ���س��ت��اذ 
ال���داود،  ب��ن حمد  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور 
ال�سعودية  للجمعية  ع�سر  احلادي  املوؤمتر 
كلية  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  ال��دم��اغ��ي��ة  لل�سكتة 
ال�سعودية  اجلمعية  م��ع  بالتعاون  الطب 
العام  امل��دي��ر  بح�سور  الدماغية  لل�سكتة 
لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة ع�سري، الدكتور 
اإب����راه����ي����م احل���ف���ظ���ي ورئ���ي�������س اجل��م��ع��ي��ة 
ال�سعودية لل�سكتة الدماغية، الدكتور علي 
اخلثعمي، ووكالء اجلامعة واأع�ساء هيئة 

التدري�س، وطالب كلية الطب.
 وب����داأ احل��ف��ل ب��ال��ق��راآن ال��ك��رمي، ثم 
رئي�سها  األ���ق���اه���ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ك��ل��م��ة 
ال���دك���ت���ور ع������ادل ال�����ه�����زاين، رح�����ب ف��ي��ه��ا 
على  للجمعية  ���س��ك��ره  م��ق��دم��ا  ب��احل�����س��ور 
»ه���ذه اخل��ط��وة امل��ت��م��ي��زة خل��دم��ة وتوعية 
امل���ج���ت���م���ع« م����ن خ�����الل ع���ق���د م���ث���ل ه���ذه 
امل���وؤمت���رات وال���ن���دوات م��ن اأج���ل التعريف 
الوقاية  و�سبل  الدماغية،  ال�سكتة  باأ�سباب 
امل��وؤمت��ر  اأه���داف  ال��ه��زاين  منها. كما ع��دد 
وكذلك الطرق والتطورات اجلديدة التي 

و�سل اإليها الطب يف هذا املجال.
ع���ق���ب ذل������ك األ�����ق�����ى م����ع����ايل م���دي���ر 
اجل���ام���ع���ة ك��ل��م��ة رح����ب ف��ي��ه��ا ب��احل�����س��ور 
وامل�����س��ارك��ن يف امل���وؤمت���ر، وع���ر ف��ي��ه��ا عن 
���س��ع��ادة اجل��ام��ع��ة ب��ا���س��ت�����س��اف��ة م��ث��ل ه��ذه 
املوؤمترات التي تخدم املجتمع وت�سعى اإلى 

توعيته وتثقيفه �سحيا وعالجيا. 
وق��������ال »امل�������وؤمت�������ر  ي����ع����د م�����ن اأه�����م 
امل������وؤمت������رات ال���ت���ي ت��ه��ت��م وت���ت���ح���دث ع��ن 
ال�����س��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة ال���ت���ي حت��ت��ل م��رت��ب��ة 
ال��ع��امل بعد  متقدمة يف ح��الت ال��وف��اة يف 

تحديد مواعيد المؤتمر العلمي للطالب والطالبات
اأع��ل��ن��ت ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��الب ب��اجل��ام��ع��ة ع��ن م��واع��ي��د امل��وؤمت��ر 
ال��ع��ل��م��ي اخل��ام�����س ل��ط��الب وط��ال��ب��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل باململكة 
اآخ��ر موعد   ،1435/3/15 تاريخ  ح��ددت  1435، حيث   /1434 لعام 
لرفع  اآخ��ر موعد  كما ح�سرت  الفنية،  والأع��م��ال  الأبحاث  لرفع 
املوؤمتر  انعقاد  وموعد  يف1435/5/5،  الأعمال  وري��ادة  البتكارات 

مبدينة الريا�س يف 1435/6/28.
اأنه �سوف  واأكد عميد �سوؤون الطالب الدكتور مريع هبا�س 
يكون هناك جوائز قيمة للفائزين منها ابتعاث ودورات تدريبية 
داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة، وح�����س��ور م���وؤمت���رات، وج��وائ��ز اأخ���رى نقدية 

وعينية قيمة.
اإلى  امل�ساركة،  الراغبن يف  ونبه هبا�س الطالب والطالبات 
�أن��ه  مبينا  كلية،  بكل  �لطالبي  �لن�شاط  ل��دى  بياناتهم  ت�شجيل 
يحق للطالب املتخرجن خالل الف�سلن املا�سين )الدبلومات 

والبكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه( امل�ساركة اأي�سا. 
عبدالرحمن عسيري

طالب علوم وآداب تنومة في ضيافة »آفاق«
ا�ستقبلت �سحيفة »اآفاق« عددا من طالب كلية العلوم 
بن  التعاون  ج�سور  مد  خطة  �سمن  بتنومة  والآداب 
ال�سحيفة والكلية التي اأن�ساأت مركزا  اإعالميا داخلها 
والفعاليات  امل��ن��ا���س��ط  جميع  وتغطية  بتوثيق  يهتم 
للمجتمع،  واإظهارها   واأر�سفتها  ور�سدها  الطالبية 
وذلك بدعم  واإ�سادة  عميد الكلية الدكتور عبدالعزيز 
واملركز،  ال�سحيفة  بن  التعاون  و�سف  ال��ذي  الفقيه 
التوا�سل،  �سبل  لتعزيز  واملهمة  اجل��دي��دة  باخلطوة 
ل��رب��ط الكلية  ب��داي��ة  اإع��الم��ي،  اإن�����س��اء م��رك��ز  معترا 
�سباب  وت��دري��ب  لتطوير  م��وات��ي��ة  وف��ر���س��ة  باملجتمع 
الكلية على العمل الإعالمي مبا يخدم ال�سالح العام.

ال�سهري،  ث��اب��ت  ال��ط��الب��ي: مهند  ال��وف��د  و���س��م 
العا�سمي  ال�سهري، حممد مريع  عبدالرحمن ح�سن 

وعبدالرحمن بن حمود ال�سهري.
محمد إبراهيم

أساتذة

يدعمنا  وهذا  وال�سرطان،  القلب  اأمرا�س 
الدماغية  ال�سكتة  ملو�سوع  اأهمية  لنويل 
يف  احلديثة  الطبية  م�ستجداتها  ومتابعة 

الت�سخي�س والعالج«.
ا�ست�سافة  اأن  يف  ���س��ك  »ل  واأ����س���اف   
اجل����ام����ع����ة مم���ث���ل���ة ب��ك��ل��ي��ة ال����ط����ب ل��ه��ذا 
امل���وؤمت���ر، ت���دل ع��ل��ى اله��ت��م��ام  واحل��ر���س 
املو�سوعات  ه��ذه  مثل  على  ال��وق��وف  على 
املهمة، كما اأن للجمعية ال�سعودية لل�سكتة 
مبعاقل  الت�سال  يف  مهم  دور  الدماغية، 
باجلامعات  الطب  بكليات  واخل��رة  العلم 
خالد  امللك  جامعة  يف  ونحن  ال�سعودية، 
ون�سعد  امل��وؤمت��ر،  ه��ذا  با�ست�سافة  نت�سرف 

بالتعاون مع اجلمعية«.
ال�سعودية  اجلمعية  رئي�س  األقى  ثم 
لل�سكتة الدماغية الدكتور علي اخلثعمي، 
ا�ست�سافة  على  اجلامعة  فيها  �سكر  كلمة 
امل��وؤمت��ر وال����دور ال��ك��ب��ري ال���ذي ت��ق��دم��ة يف 
ع�سري  منطق  يف  والتعليم  ال��ع��ل��م  خ��دم��ة 
خ��ا���س��ة وامل��م��ل��ك��ة ع���ام���ة. ك��م��ا ث��م��ن دور 
اأ���س��ح��اب ال���ق���رار ال�����س��ح��ي يف امل��ن��ط��ق��ة يف 

اإقامة هذا املوؤمتر.
 وت���ط���رق اخل��ث��ع��م��ي اإل�����ى اأع���را����س 
وخماطرها  واأ�سبابها  الدماغية  ال�سكتة 
ال�����دم  ����س���غ���ط  ارت������ف������اع  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف 
ال�����س��راي��ن  ت�سلب  واأم���را����س  وال�����س��ك��ري 
املنا�سبة،  غري  ال�سحية  والعادات  والقلب 
عبئا  ت��ع��د  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�����س��ك��ت��ة  اأن  مبينا 
املرتبة  واأن���ه���ا حت��ت��ل  ال��ع��امل  ع��ل��ى  ثقيال 
اأمر�س القلب ك�سبب رئي�سي  الثانية بعد 

للوفاة واإعاقة الكبار.
علي آل سعيد 
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يحيى التيهاني

ال�سمو  اأمري منطقة ع�سري، �ساحب  وجه 
امل��ل��ك��ي الأم����ري في�سل ب��ن خ��ال��د ب��ن عبد 
امل��ج��ل�����س  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ع���زي���ز، 
التن�سيقي للجمعيات اخلريية يف املنطقة، 
ب��رف��ع ت��ق��ري��ر ن�����س��ف ���س��ن��وي ع���ن اأع��م��ال 
ت��ع��اون��ه��ا م���ع املجل�س  اجل��م��ع��ي��ات وم����دى 
تعاونها  اأهمية  �سموه  م��وؤك��دا  التن�سيقي، 
اأ�س�ست  فيما بينها حتقيقا لالأهداف التي 

من اأجلها.
ومت���ن���ى ���س��م��وه خ����الل ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي 
األ���ق���اه���ا يف م�����س��ت��ه��ل الج���ت���م���اع ال���راب���ع 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي مب��ق��ر امل��ج��ل�����س يف 
ق��ري��ة امل��ف��ت��اح��ة ب��اأب��ه��ا ب��رع��اي��ة م��وؤ���س�����س��ة 
امل��ل��ك خ��ال��د اخل��ريي��ة، التوفيق وال�����س��داد 
جلميع القائمن على اجلمعيات اخلريية 
بذل  على  اجلميع  �سموه  حاثا  باملنطقة، 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��د يف ال��ت��ع��اون م��ع اأم��ان��ة 
واإب��������راز دور اجل��م��ع��ي��ات وق��ت  امل��ج��ل�����س، 
املحتاجن  وخ��دم��ة  وال���ك���وارث،  الأزم�����ات 
توجيهات  م��ع  مت�سيا  املنطقة،  اأب��ن��اء  م��ن 
عبداهلل  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم 
الأم��ن  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز  ب��ن 

أمير عسير يوجه برفع
تقرير نصف سنوي عن جمعيات المنطقة

رياضةتعليمثقافةصحة

وفد برنامج المدن
الصحية يزور عسير

ال�سحية  امل���دن  ب��رن��ام��ج  م��ن  وف���د  زار 
امل�سرف  نائب  برئا�سة  ال�سحة  ب���وزارة 
ال���ع���ام ع��ل��ى ب��رن��ام��ج امل����دن ال�����س��ح��ي��ة، 

برنامج مدينة اأبها ال�سحية. 
واط���ل���ع���وا خ����الل ال����زي����ارة ع��ل��ى ك��اف��ة 
اأن�����س��ط��ة ال���رن���ام���ج يف م��دي��ن��ة اأب���ه���ا، 
املتعلقة  الأم���ور  كافة  مناق�سة  مت  كما 
ب��ال��رن��ام��ج. وت��خ��ل��ل ال����زي����ارة اأي�����س��ا، 
باأمانة  البيئة  اجتماع مع مدير �سحة 

ع�سري.

نادي عسير الفوتوغرافي 
يحتفل بالمفتاحة

ال��ف��وت��وغ��رايف حفل  ن���ادي ع�سري  اأق����ام 
معايدة ملن�سوبي النادي بقرية املفتاحة 
ب���ح�������س���ور الأم��������ن ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����س 
التن�سيقي للجمعيات اخلريية بع�سري، 
بالهيئة،  ال�سياحية  ال��ق��واف��ل  وم��دي��ر 
ع�سري.  ���س��ب��اب  ملجل�س  ال��ع��ام  والأم����ن 
اأح���م���د حا�سر  وق����دم رئ��ي�����س ال���ن���ادي، 
الأول  للداعم  وت��ق��دي��ره  �سكره  عظيم 
اأمري املنطقة ملا يقدمه ل�سباب و�سابات 

املنطقة من دعم منقطع النظري.

تعليم عسير يشدد 
على تفعيل »قياس« 

ل��ل��رب��ي��ة والتعليم  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ���س��دد 
ب��ال��ن��ي��اب��ة، حممد  يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري 
املنطقة،  م��دار���س  كافة  على  ع��ري��دان، 
مبنع الج��ت��ه��ادات ال��ذات��ي��ة ال��ت��ي تقوم 
دورات  اإقامة  حيال  املدار�س  بع�س  بها 
وب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة لخ���ت���ب���ارات امل��رك��ز 
الوطني للقيا�س، و�سرورة تفعيل نادي 
»قيا�س« وفق الآلية املنظمة له، وتوجيه 
ال���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات اإل�����ى ال��ق��ن��وات 

الإلكرونية التدريبية والربوية.

نادي أبها الرياضي يزور 
مرضى مستشفى عسير

قامت اإدارة نادي اأبها الريا�سي برئا�سة 
اأحمد  الدكتور  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
املنومن  املر�سى  اإلى  بزيارة  احلديثي، 
يف م�ست�سفى ع�سري املركزي برفقة عدد 
اجلميع  وجت���ول  الإدارة.  اأع�����س��اء  م��ن 
على اأق�سام املر�سى وقدموا لهم الورود 
و الهدايا متمنن لهم ال�سفاء العاجل. 
وفد  زي��ارة  امل�ست�سفى،  م�سوؤولو  وثمن 
النادي متمنن لهم التوفيق يف املو�سم 

الكروي احلايل.

لقطات

مجمع الملك فهد يوزع
أكثر من 266 مليون نسخة للمصحف

وزع جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف باملدينة املنورة خالل ذي 
مبختلف  الكرمي  ال��ق��راآن  من  ن�سخة  )751ر033ر2(   1434 املا�سي  القعدة 
الأحجام والأجزاء )ت�سجيالت وترجمات وكتب اإ�سالمية(، على العديد من 

اجلهات احلكومية والأهلية واخلريية.
واأو����س���ح ت��ق��ري��ر ����س���ادر م���ن امل��ج��م��ع ل��ل�����س��ه��ر امل��ا���س��ي اأن����ه مت ت��وزي��ع 
و  الأح���ج���ام،  خمتلف  م��ن  ال�����س��ري��ف  امل�سحف  م��ن  ن�سخة  )854ر750ر1( 
)630ر6( ن�سخة من اأجزاء القراآن الكرمي، و )19( ن�سخة من الت�سجيالت 
من  ن�سخة  )060ر223(  و  امل��ق��رئ��ن،  بع�س  وت����الوات  ل���ق���راءات  ال�سوتية 
)188ر53(  و  الأجنبية،  اللغات  مبختلف  الكرمي  ال��ق��راآن  معاين  ترجمات 

ن�سخة من الكتب الدينية. 
واأ����س���اف ال��ت��ق��ري��ر اأن اإج��م��ايل م��ا وزع���ه امل��ج��م��ع م��ن��ذ ب��داي��ة توزيعه 
لإ�سداراته يف الثالث والع�سرين من �سهر جمادى الأولى من عام 1405، حتى 
)440ر771ر266(  اإلى  و�سل   1434 القعدة  ذي  �سهر  من  والع�سرين  التا�سع 

ن�سخة من خمتلف الإ�سدارات. 
واأفاد التقرير اأن التوزيع �سمل قطاعات حكومية واأهلية داخل اململكة، 
يف  وجمعيات  خارجية  ومعار�س  اإ�سالمية  وم��راك��ز  وموؤ�س�سات  وم�ساجد 

اخلارج، اإ�سافة اإلى عدد من �سفارات اململكة.

نظام لحماية المال العام 
داخل كل منشأة

الدولة  موؤ�س�سات  على  »ن��زاه��ة«  الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  ���س��ددت 
باأهمية و�سع نظام حلماية املال العام داخل كل من�ساأة، اإلى جانب تو�سيح 
اإجراءات عقود م�سريات احلكومة واملوؤ�س�سات العامة وال�سركات امل�ساهمة، 
عليها  الط��الع  الإع��الم حق  وو�سائل  املدنية  واملوؤ�س�سات  واإعطاء اجلمهور 

ونقدها. 
كما كفلت حرية تداول املعلومات عن �سوؤون الف�ساد بن عامة اجلمهور 
اأن  دون  وال��راه��ن،  ب��الأدل��ة  كانت موثقة وحقيقة  الإع���الم طاملا  وو�سائل 
يطال املوظفن اأي اأذى من قبل املوؤ�س�سات يف حال مت الك�سف عن هوياتهم 

اإذا ثبت �سحة املعلومات التي اأدلوا بها. 
مت�س  التي  املعلومات  حجب  الدولة،  موؤ�س�سات  من  »نزاهة«  وطالبت 
الإج����راءات  وت�سهيل  ذل��ك  ع��دا  عما  والك�سف  ال��وط��ن��ي،  والأم����ن  ال�����س��ي��ادة 
ال�سرية.  اإل��ى  اللجوء  وع��دم  للراغبن،  واإتاحتها  بها،  والتوعية  الإداري���ة 
واأكدت على م�سوؤويل الدولة اأن الو�سوح و�سيلة فاعلة للوقاية من الف�ساد، 
احلكومي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ي�سفي  اأخ��الق��ي  وت��وج��ه  كممار�سة  اع��ت��م��اده  واأن 

امل�سداقية والحرام.

و�سمو النائب الثاين، حفظهم اهلل. وافتتح 
�سموه لدى و�سوله موقع الجتماع، مقر 
اخل��ريي��ة،  للجمعيات  التن�سيقي  املجل�س 
ال������ذي ق���ام���ت ب��ت��ه��ي��ئ��ت��ه وت����وف����ري ج��م��ي��ع 

متطلباته، اإمارة منطقة ع�سري.
وق����ال ���س��م��وه »اأ���س��ك��ر اجل��م��ي��ع على 
الجتماعات  ه��ذه  مثل  بح�سور  الهتمام 
التي تنمي اأداء اجلمعيات وتوحد اأهدافها 

مبا يخدم املنطقة واأبنائها«.
م����ن ج���ان���ب���ه، األ����ق����ى الأم�������ن ال���ع���ام 
الر  جمعية  اأم���ن  التن�سيقي،  للمجل�س 
باأبها ال�سيخ حممد بن فحا�س كلمة رحب 
جميع  وا�سم  »با�سمي  قائال  ب�سموه  فيها 
الكرمي  ل�سموكم  ال�سكر  اأق���دم  الأع�����س��اء، 
�ساأنه  م��ن  م��ا  لكل  املتوا�سل  دعمكم  على 
تطوير اأداء وعمل اجلمعيات يف املنطقة«. 
واأ���س��اف »امل�����س��اع��دات خ��الل ال��ع��ام املا�سي 
مليون   117 تتجاوز  مل  امل�ستفيدة  لالأ�سر 
اإل��ى 191  العام احل��ايل منت  ري��ال،  بينما 
اإل  ليتحقق  ذل��ك  ك��ان  وم��ا  ري���ال،  مليون 
اأمري  �سمو  قبل  املحدود من  بالدعم غري 
متابعة  على  �سخ�سيا  وحر�سه  املنطقة، 
منجزات اجلمعيات اخلريية، وقد بلغ دعم 
اخل��ريي��ة  للجمعيات  التن�سيقي  املجل�س 

اأك����ر م��ن 11 م��ل��ي��ون ري�����ال«. ث��م ا�ستمع 
الأع�ساء  مداخالت  اإلى  واحل�سور  �سموه 
التي  التي �سملت ط��رح ع��دد م��ن الأف��ك��ار 

�ستطور من اأداء اجلمعيات يف  املنطقة. 
عقب ذلك قدم مدير م�سروع تعزيز 
خالد  امللك  مبوؤ�س�سة  الجتماعي  العمل 
التن�سيقي  امل��ج��ل�����س  م�����س��ت�����س��ار  اخل���ريي���ة، 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
اأبو حجلة، عر�سا مرئيا ك�سف فيه  ماهر 
عن نتائج تقييم مرحلة التطور املوؤ�س�سي 
اخلريية  اجلمعيات  احتياجات  وحت��دي��د 
الذي   ،2013/1434 للعام  ع�سري  مبنطقة 
�سمو  م��ن  ال��ك��رمي  ال��ت��وج��ي��ه  نتيجة  ج���اء 
اأم�����ري امل��ن��ط��ق��ة ب����اإج����راء ه����ذه ال���درا����س���ة 
واإط������الق م���ب���ادرة رع���اي���ة م��وؤ���س�����س��ة امل��ل��ك 
املجل�س  اأع��م��ال  لتطوير  اخل��ريي��ة  خ��ال��د 
ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة، ال��ت��ي 
للجمعيات  املهمة  اجلوانب  بع�س  لم�ست 
وتقييم  ب��اجل��م��ع��ي��ات،  الإداري�������ة  ك��ال��ن��ظ��م 
امل�����س��ادر امل��ال��ي��ة ف��ي��ه��ا وت��ق��ي��ي��م ال��ع��الق��ات 

اخلارجية لها.
وي���ه���دف امل��ج��ل�����س ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي، اإل���ى 
ال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ن اجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة يف 
التعار�س  اأو  الزدواج��ي��ة  لتاليف  املنطقة 

يف اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا وت�����س��ج��ي��ع 
ال��ت��وا���س��ل وال��درا���س��ات وت��ب��ادل اخل��رات 
ب���ن اجل���م���ع���ي���ات، وال���ع���م���ل ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل 
ال�����س��ع��وب��ات وامل��ع��وق��ات ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه 
اجل��م��ع��ي��ات وحت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ا، وحت��دي��د 
ال��ن��ط��اق اجل��غ��رايف ب��ن اجل��م��ع��ي��ات التي 
والعمل  واأن�سطتها،  اأه��داف��ه��ا  يف  تتماثل 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ل����ق����اءات ���س��ن��وي��ة ودوري�����ة 
امل���ن���ط���ق���ة، وال��ت�����س��ج��ي��ع  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات يف 
ع��ل��ى اإق���ام���ة ودع����م ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
والتاأهيلية للعاملن باجلمعيات اخلريية 
يف حالة الطوارئ والكوارث، ل قدر اهلل، 
ال�ستثمارية  ال��و���س��ائ��ل  وت��ب��ن��ي  واق����راح 
ل��ت��ن��م��ي��ة م������وارد م��ال��ي��ة ث��اب��ت��ة ل��دع��م��ه��ا 
وت�سهيل  وت�سجيع  وغ��ريه��ا،  ك���الأوق���اف 
تبادل املعلومات والبيانات بن اجلمعيات 
يف امل���ن���ط���ق���ة م����ن خ�����الل اآل����ي����ة حم����ددة 
العمل  لدعم  اخل��ا���س  القطاع  وت�سجيع 

اخلريي باملنطقة.
و����س���ه���د ن���ه���اي���ة الج����ت����م����اع، ت��وق��ي��ع 
ثالثة  التن�سيقي،  للمجل�س  العام  الأم��ن 
ال�سعودي  امل�ست�سفى  م��ع  ���س��راك��ات  ع��ق��ود 
خمي�س  وبلدية  ر�سد،  ابن  وكلية  الأمل��اين، 

م�سيط. 
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ال�سحة مطلب تنموي اأ�سا�سي يف احلياة واملجتمع، وبها ميكن للفرد 
اأن يقوم باأعباء العمل والأ�سرة ومتطلبات الدين واحلياة، ولأهمية 
هذا الدور الذي تقوم به ال�سحة وما ي�ستلزمه من خلو الفرد من 
الأمرا�س وكافة العلل اجل�سدية والنف�سية فاإن اجلامعات تقوم بدور 
العالجي يف  التي تقوم بعملها  ال�سحية  الكوادر  حموري يف توفري 

امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية والعيادات املختلفة.
الطبية هي م�سنع هذه  الأ�سنان والعلوم  وكليات الطب وطب 
الكوادر. ونحمد اهلل اأن جامعة امللك خالد حتوي هذه الكليات التي 

تقوم بدورها على اأف�سل وجه.
 ول يقت�سر دور اجلامعة يف تخريج الكوادر الطبية وال�سحية، 
ب��ل ي��ت��ع��داه اإل���ى امل�����س��ارك��ة يف ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف داخ���ل اجلامعة 

وخارجها.
�سبل  توفري  اإل��ى  ت�سعى  اإجمالها  يف  الطبية  الكوادر  كانت  واإذا 
العالج املختلفة، فاإن مهمة الوقاية هي بنف�س درجة الأهمية التي 
وتوفري  الأم��را���س  م�سببات  ت��اليف  �سبيل  يف  املجتمع  اإليها  يحتاج 

البيئات ال�سحية املنا�سبة يف املنزل والعمل واملجتمع ب�سكل عام. 
وم���ن ه��ن��ا ت�سعى ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د اإل���ى الإ���س��ه��ام يف ب��رام��ج 
التوعية املجتمعية يف املجال ال�سحي ب�سكل خا�س نظرا لأهميته يف 

خدمة الإن�سان واملجتمع.
الهدف، تعمل اجلامعة على ال�ستمرار يف هذه   ويف اطار هذا 
الرامج يف كل املنا�سبات املجتمعية القائمة يف املنطقة، ول نقت�سر 
على ذلك بل يتم بن الوقت والآخر املبادرة بعمل برامج توعية يف 
املراكز التجارية ويف اأماكن جتمع النا�س على �سكل خميمات ت�سعها 
اجلامعة للو�سول اإلى النا�س يف اأماكنهم بهدف التوعية والتثقيف 
ال�����س��ح��ي. وجن��ح��ت اجل��ام��ع��ة يف ا���س��ت��ق��ط��اب اآلف م��ن امل��واط��ن��ن 

واملقيمن لزيارة هذه املراكز اجلامعية.
التوعية  جم��ال  يف  العلمية  امل��ب��ادرات  ت�سجع  اجلامعة  اأن   كما 
ون���دوات  م��وؤمت��رات  وتنظيم  عقد  خ��الل  م��ن  املجتمعية  ال�سحية 
واجتماعات داخل اجلامعة  وبال�سراكة مع موؤ�س�سات �سحية وطبية 
بهدف تطوير الأدوات واملعارف واملمار�سات الوقائية التي ت�سعى الى 

مزيد من التوعية والتثقيف لدى خمتلف �سرائح املجتمع.
  وم���ا ا���س��ت�����س��اف��ة اجل��ام��ع��ة امل���وؤمت���ر احل����ادي ع�����س��ر للجمعية 
الأ�سبوع  يف  الطب  كلية  مع  بالتعاون  الدماغية  لل�سكتة  ال�سعودية 
العلم  خدمة  يف  ب��دوره��ا  اجلامعة  اهتمام  م��ن  من��وذج��ا  اإل  املا�سي 

واملجتمع.
ول �سك يف اأن مثل هذه املوؤمترات �ستلقي بظاللها على مزيد 
�ستعمل  الوقت  نف�س  ويف  الطب،  جم��ال  يف  متخ�س�سة  معارف  من 
املجتمع  التي تهدد  املميتة  الأم��را���س  الوعي مبثل هذه  زي��ادة  على 
الإن�ساين، و�ستنعك�س لحقا على برامج توعية منا�سبة �ستعمل عليها 
هذه  مثل  مب�سببات  امل��واط��ن��ن  ل��دى  وعلم  معرفة  لبناء  اجلامعة 

الأمرا�س وتاأثريها على الإن�سان واملجتمع.
 اإن ما حتر�س عليه اجلامعة دائما هو بناء منظومة متكاملة 
من املعارف واملمار�سات تبداأ ببناء معرفى لدى طالب اجلامعة يف 
اأع�ساء  ل��دى  املتخ�س�س  البحث  تطوير  ث��م  تخ�س�ساتهم،  جم��ال 
هيئة التدري�س يف الكليات والأق�سام وخا�سة الذي يرتبط مب�سكالت 
وظواهر يف املجتمع، ومرورا بحمالت توعية تعك�س دور التخ�س�س 
الأكادميي يف خدمة املجتمع وانتهاًء مبخرجات �سوق عمل متميزة 

خلدمة املوؤ�س�سات ذات العالقة يف املجتمع. 
الطبي  امل��ج��ال  يف  املنظومة  ه��ذه  مثل  اأو���س��ح��ن��ا  ق��د  كنا  واإذا   
وال�سحي، فاإننا نوؤكد �سرورة ان�سمام باقي التخ�س�سات الإن�سانية 
املجتمع  خدمة  على  تنعك�س  م�سابهة  منظومات  بناء  اإلى  والعلمية 

درا�سة وتوعية وتثقيفا.

رؤية

التوعية والتثقيف
أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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مدير الجامعة يقف على برنامج
تأهيل خريجي الدبلومات الصحية

المكتبة المركزية
تستقبل زوارها على مدار األسبوع

زار معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، الثنن املا�سي، عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر، وذلك لالطالع على الرنامج 
الذي تنفذه العمادة لتاأهيل خريجي الدبلومات ال�سحية بناء على الأمر امللكي الكرمي اخلا�س مبعاجلة اأو�ساع خريجي الدبلومات ال�سحية.

وقام الداود بجولة على القاعات الدرا�سية للرنامج التي التقى خاللها باملتدربن، وحثهم على بذل اجلهد يف التح�سيل العلمي، واحلر�س على ال�ستفادة 
من الفر�سة التي منحها لهم خادم احلرمن ال�سريفن من خالل الأمر امللكي، ثم اجتمع معاليه بعدد من امل�سوؤولن عن تنفيذ الرنامج بح�سور وكيل اجلامعة 
�ستوي. ومت خالل الجتماع  نا�سر  الدكتور علي بن  الأ�ستاذ  املكلف  املجتمع  البنات وعميد خدمة  لكليات  القحطاين، ووكيل اجلامعة  الدكتور مرعي  الأ�ستاذ 

مناق�سة الرنامج ومراحله وبحث الحتياجات الالزمة لإجناحه.

باجلامعة،  املكتبات  ���س��وؤون  ع��م��ادة  ت�ستقبل 
ع��ل��ى م�����دار ����س���اع���ات  ال���ن���ه���ار، زواره�������ا من 
من�سوبي اجلامعة من اأع�ساء هيئة التدري�س 
وامل��وظ��ف��ن وال��ط��الب وغ��ريه��م م��ن �سرائح 
املجتمع املختلفة. واأفاد عميد �سوؤون املكتبات 
املكلف الدكتور �سعيد بن قا�سم اخلالدي، اأن  
املدينة  يف  املركزية  باملكتبة  العمل  مواعيد 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأب��ه��ا خ���الل ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي 
احل�����ايل، م���ن ال�����س��اع��ة ال�����س��اب��ع��ة وال��ن�����س��ف 
من م�ساء  والن�سف  الثامنة  وحتى  �سباحا 
ملن�سوبات  وال�سبت  اجلمعة  يوما  خ�س�س  فيما  للرجال،  اخلمي�س  ي��وم  اإل��ى  الأح��د  ي��وم 
واأ���س��اف  ال���زائ���رات.  م��ن  وغ��ريه��ن  وال��ط��ال��ب��ات  التدري�س  هيئة  ع�سوات  م��ن  اجلامعة 
»�ستكون مواعيد ا�ستقبال املكتبة لل�سيدات يوم اجلمعة من ال�ساعة الثانية ظهرا وحتى 
ال�ساعة التا�سعة م�ساء، ويوم ال�سبت من ال�ساعة ال�سابعة والن�سف �سباحا وحتى الثانية 

والن�سف ظهرا«. جامعة الملك خالد..
الثانية محليا في النشر العلمي 

املرتبة  خالد  امللك  جامعة  احتلت  علميا،  وموؤلفا  بحثا   443 ب��واق��ع 
العلمي،  الن�سر  جمال  يف  ال�سعودية  اجلامعات  م�ستوى  على  الثانية 
وفقا  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  ال�����س��دارة   نالت  التي  �سعود  امللك  جامعة  بعد 
العلمية  البحوث  اإجمايل  اأن  يذكر  الوطن.  جريدة  ن�سرته  لتقرير 
املن�سورة للجامعات ال�سعودية يف املجالت العلمية املحكمة بلغ خم�سة 
اآلف و370 بحثا وموؤلفا علميا، بينما و�سل عدد البحوث التي ل يزال 

العمل فيها جاريا اإلى 2809 اأبحاث وموؤلفا علميا.
أحمد العياف
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اإدارة  م��ن  وف���دا  باجلامعة،  الربية  بكلية  اخلا�سة  الربية  ق�سم  ا�ستقبل 
برئا�سة  ع�سري  مبنطقة  والتعليم  للربية  العامة  ب��الإدارة  اخلا�سة  الربية 
كان يف  امل�سرفن، حيث  وع��دد من  ال�سهراين  الأ�ستاذ من�سور  الإدارة   مدير 
ا�ستقبالهم عميد كلية الربية الدكتور حممد �سفران ورئي�س ق�سم الربية 

اخلا�سة الدكتور عماد بن عبده علوان واأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم.
وت�سمنت الزيارة عقد اجتماع �سهد بحث �سبل التعاون بن اجلانبن مبا 
ي�سهم يف حتقيق اأهداف اجلهتن، وتقدمي اأف�سل اخلدمات لذوي الحتياجات 
اخلا�سة.  كما ا�ستعر�س الجتماع، اخلطط الدرا�سية لق�سم الربية اخلا�سة 

وم�ساراته ومدى احلاجة له وم�ستويات التاأهيل الالزمة.
ومت التفاق على عقد العديد من الدوارات التدريبية يف جمالت الربية 
اخلا�سة بهدف تدريب وتاأهيل املعلمن العاملن يف برامج الربية اخلا�سة، 
بالإ�سافة اإلى مناق�سة تنفيذ التدريب امليداين لطالب ق�سم الربية اخلا�سة 

وا�ستيعابهم يف املدار�س التي ت�سم برامج للربية اخلا�سة.

قسم التربية الخاصة 
يستقبل وفدا

من »تعليم عسير«

علي آل سعيد  

الدرا�سي  للف�سل  املنح  طلبات  ا�ستقبال  بدء  عن  والت�سجيل  القبول  عمادة  اأعلنت 
الثاين )داخلية وخارجية( للطالب  غري ال�سعودين على النحو التايل:

المنح الداخلية
ي�شرتط فيها  �لقبول يف جميع �لتخ�ش�شات ما عد� �لكليات �ل�شحية. و�أن يجيد 
املتقدم اللغة العربية. كذلك تقت�سر املفا�سلة يف قبول طالب املنح الداخلية على 
احلا�سلن على الثانوية العامة من داخل اململكة بن�سبة 90% فاأكر يف الثانوية، 
على  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ن��ح  ق��ب��ول  ويقت�سر   %70 وحت�سيلي   %70 ع��ن  تقل  ل  وق����درات 
القبول  ملعايري  وفقاً  املتقدمن  بن  املفا�سلة  وتتم  الأق�سام،  يف  املتاحة  الإمكانات 
اإلى تخ�س�س  املنحة، تغيري تخ�س�سه )التحويل  اأنه ل يحق لطالب  املتبعة. كما 

اآخر( بعد قبوله يف تخ�س�س معن. واأن يكون خريج ال�سنة احلالية.

المستندات المطلوبة
• �سورة من �سهادة الثانوية.

• �سورة من الإقامة �سارية املفعول .
• طباعة نتيجة اختبار القدرات والتح�سيلي. 

• تقدمي جميع امل�ستندات ال�سابقة لعمادة القبول والت�سجيل.
القبول  الرئي�سية مبقر عمادة  �سالة اخلدمات  الطلبات يف  ا�ستقبال  يتم   •

والت�سجيل مبنى )د(خالل الفرة من 1434/12/22ه� الى 1435/1/1ه�.

بدء استقبال طلبات المنح الداخلية والخارجية
المنح الخارجيـة

حدد لها عدد من �ل�شروط و�ل�شو�بط، منها �أن يتم �لقبول يف جميع �لتخ�ش�شات 
ما عدا الكليات ال�سحية. واأل يقل �سن الطالب عن 17 �سنة ول يزيد على 25 �سنة.  
و�أن تو�فق حكومة بلد �لطالب على �لدر��شة يف �ململكة للدول �لتي ت�شرتط ذلك 
األ يكون الطالب قد ح�سل على منحة درا�سية  ال�سعودين. كذلك  على الطالب 
والأوراق  ال�سهادات  واأن ت�سدق  اململكة.  التعليمية يف  املوؤ�س�سات  اإحدى  اأخرى من 
الثبوتية من اجلهات املخت�سة التي حتددها املوؤ�س�سة التعليمية. واأن يح�سر �سهادة 
خلو من ال�سوابق من الأجهزة الأمنية يف دولته.  واأل يكون مف�سول من اإحدى 
للتعليمات  وفقا  حم��رم،  الطالبة  مع  يكون  واأن  اململكة.  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات 
املنظمة، على اأن يكون م�سمول مبنحة، اأو تكون لديه اإقامة نظامية اأو يقدم على 
�سجل �ساحب عمل بحاجة اإلى خدماته. واأن يجتاز الفح�س الطبي الذي تقرره 
�لأنظمة و�لتعليمات. كما �ن للموؤ�ش�شة �لتعليمية �أن ي�شرتط تزكية �لطالب من 

اإحدى الهيئات، اأو املوؤ�س�سات اأو ال�سخ�سيات التي حتددها.

المستندات المطلوبة
• �سورة وا�سحة لآخر موؤهل علمي. 

• �سورة جلواز ال�سفر �ساري ال�سالحية. 
• �سورة �سخ�سية. 

• امييل اأو و�سيلة ات�سال.
menah@kku.edu.sa :اإر�سال امل�ستندات اأعاله على الإمييل •

اعتبارا من 1434/12/22ه� حتى 1434/12/26ه�.



أخبار الجامعة

نعم.. وال..

من  اأن  بحجة  املحا�سرات  عن  الغياب  اإل��ى  الطالب  من  الكثري  يعمد 
اأن يغيب ما ن�سبته 25% من العدد الكلي للمحا�سرات يف الف�سل  حقه 

الدرا�سي الواحد.
فال لهذا الت�سرف غري ال�سحيح حيث اإن هذه الن�سبة مل تو�سع 
عبثا، واإمنا كانت حت�سبا لأي ظرف طارئ قد مير به الطالب، ول للغياب 
يف حدود هذه الن�سبة بحجة اأنها حق م�ستحق وللطالب اأن يغيب فيها.

�سبب  اأو  ع���ذر  دون  م��ن  للغياب  ول  م��ق��ب��ول،  ب��ع��ذر  للغياب  ن��ع��م   
يدعو للغياب، ول ل�ستغالل الن�سبة التي �ُسمح فيها للطالب بالغياب، 
ب�سكل م�ستمر، ول  املحا�سرات  يغيب عن  الطالب  بع�س  اأن  واحلقيقة 
ال�سعف،  اإل��ى  ذلك  يتعدى  قد  بل  املحددة،  الن�سبة  على  غيابه  يقت�سر 
اأو ال�سعفن، وقد ت�سل ن�سبة الغياب اإلى 100 % ، ومع ذلك يحاول األ 
ُيحرم من املواد التي غاب فيها بن�سب عالية تتعدى الن�سبة امل�سموح بها 
املقبول، ول  العذر  الغياب نعم لإثبات  وكاأنها حق م�ستحق، ويف حالت 
لالأعذار غري املقبولة وغري املررة، ول لتقدمي الأعذار غري ال�سحيحة 

بهدف اخلروج من دائرة احلرمان.
يف  الرغبة  ح��ال��ة  يف  التدري�س  هيئة  ع�سو  م��ن  لال�ستئذان  نعم   
ولالأخوة  متكرر،  ب�سكل  للغياب  ومدخال  نهجا  يكون  األ  على  الغياب 
الطالب،  ظ��روف  لتقدير  نعم  اأق��ول:  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  الزمالء 
وقبول الأعذار ال�سرعية ال�سحيحة منهم يف �سوء املحا�سبة املن�سبطة، 
واأنا على يقن باأن الطالب لن يغيبوا اإل اإذا كان لديهم اأ�سباب مقبولة 

للغياب.
 نعم لتنبيه الطالب اإلى �سيا�سة التعامل مع الغياب منذ املحا�سرة 
هيئة  ع�سو  ي��ك��ون  اأن  وي��ج��ب  وا���س��ح،  ب�سكل  ذل���ك  ي��ك��ون  واأن  الأول����ى 
التدري�س قدوة يف اللتزام باملحا�سرات وح�سورها يف الوقت املحدد لها 
الطالب وع�سو  �سرعي لكل من  للغياب من دون عذر  تاأخري، ول  دون 
املحا�سرات، ول  التدري�س، ونعم لال�ستمرار يف احل�سور وتفعيل  هيئة 

لالأعذار غري ال�سحيحة مرة اأخرى.

* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

الغياب عن المحاضرات

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *
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ا���س��ت��ق��ب��ل 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،  اأع�����س��اء ال��ف��ري��ق 
اجلامعي  للم�ست�سفى  ال���س��ت�����س��اري 
ال�����ذي ي��وا���س��ل اأع���م���ال���ه الإن�����س��ائ��ي��ة 
مب��ق��ر امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ة ب��ال��ف��رع��اء. 
واأكد الداود للفريق، حر�س اجلامعة 
اأع��م��ال��ه��ا مبا  ال��رق��ي يف  على حتقيق 
دعم  م��ن  ب��ه  م��ا حتظى  م��ع  يتنا�سب 

انطالق أعمال الفريق االستشاري 
للمستشفى الجامعي

غري حمدود من القيادة الر�سيدة.
الفريق  اأعمال  ب��داأت  ذلك  عقب 
ال����س���ت�������س���اري ب���ح�������س���ور الج���ت���م���اع 
ال�ساد�س للجنة العليا لإدارة وت�سغيل 
يراأ�سها  التي  اجلامعي،  امل�ست�سفى 
وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 

مرعي بن ح�سن القحطاين. 
وقدم وكيل اجلامعة للم�ساريع، 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��ه��راين، 

التي  الت�سميمية  املراحل  عن  �سرحاً 
للطالب،  الطبية  امل��دي��ن��ة  بها  م��رت 
اأح��د  اجل��ام��ع��ي  امل�ست�سفى  يعد  ال��ت��ي 
���س��ري��ر،   800 ب�سعة  م�����س��اري��ع��ه��ا  اأه����م 
ت����ال ذل�����ك م��ن��اق�����س��ة م���ه���ام ال��ف��ري��ق 
�ملتعلقة  �لنقاط  وبع�ض  �ل�شت�شاري 

بامل�سروع.
ن���ه���اي���ة الج����ت����م����اع، زار  وب����ع����د 
امل��دي��ن��ة اجلامعية  اجل��م��ي��ع، م�����س��روع 

مكوناته  ع��ل��ى  والط�����الع  ب��ال��ف��رع��اء 
وم�ستويات الإجناز. يذكر اأن الفريق 
اجلامعي  للم�ست�سفى  ال���س��ت�����س��اري 
ب��اجل��ام��ع��ة، ي�����س��م يف ع�����س��وي��ت��ه كال 
م���ن الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور حم��م��د بن 
عبداهلل  وال��دك��ت��ور  ال�����س��ه��ري،  يحيى 
فهد  والدكتور  العمرو،  �سليمان  بن 
بن عتيق العتيق، والأ�ستاذ حممد بن 

زيد العريج.

زارت ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر الأك���ادمي���ي واجل����ودة الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، ب��رام��ج اللغة 
وعلوم  الطب،  بكلية  واجلراحة  والطب  والرجمة،  اللغات  بكلية  الإجنليزية 
واملالية،   الإداري��ة  العلوم  بكلية  الأعمال  واإدارة  احلا�سب،  علوم  بكلية  احلا�سب 
والهند�سة امليكانيكية بكلية الهند�سة والأحياء بكلية العلوم. وياأتي ذلك يف اإطار 
جهود العمادة لتقدمي الدعم الفني للرامج ال�ستة امل�ساركة يف م�سروع التقومي 
التطويري بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي، ومتابعة 

اآخر تطورات العمل بالدرا�سة الذاتية لتلك الرامج.
طارق خنفور  

زيارات للبرامج المشاركة
في مشروع التقويم التطويري
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سلمان العلي 

نظمت عمادة التطوير واجلودة م�ساء 
الأربعاء املا�سي لقاًء تعريفيا  برنامج 
الت���������س����الت الإداري������������ة والأر�����س����ف����ة 
وكيل  بح�سور  اجلديد،  الإلكرونية 
الأ�ستاذ  واجل���ودة  للتطوير  اجلامعة 
الدكتور عامر بن عبد اهلل ال�سهراين، 
العليا  ل��ل��درا���س��ات  اجل��ام��ع��ة  ووك���ي���ل 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
اأحمد طاهر،  ووكيل اجلامعة لكليات 
�ستوي،  علي  الدكتور  الأ�ستاذ   البنات 
وامل�����س��رف ع��ل��ى ع��م��ادة  اأع�����س��اء هيئة 
الدكتور  الأ�ستاذ  واملوظفن  التدري�س 
م�سوؤويل  م��ن  وع���دد  ه���ادي،  اهلل  عبد 

اجلامعة.
ال��ل��ق��اء، رح��ب الدكتور  ب��داي��ة  يف 
مقدما  باحل�سور،  ال�سهراين   عامر 
برنامج  اأه����داف  ع��ن  خمت�سرة  ن��ب��ذة 
الت���������س����الت الإداري������������ة والأر�����س����ف����ة 

الإلكرونية.
 م��ن جهته ق���دم  م��دي��ر امل�سروع 
اللقاء  خالل  اخلالدي  �سامل  الأ�ستاذ 
���س��رح��ا ع���ن ب��رن��ام��ج »اإجن�������از«  ال���ذي 
ال��ع��ام  ب��داي��ة  ب��ه م��ع  ال��ع��م��ل  �سينطلق 
ال�سوء  م�سلطا  اجل���دي���د،   ال��ه��ج��ري 
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل ب��ه ومم��ي��زات��ه 

ونتائجه.
ال��رن��ام��ج  اإن  اخل����ال����دي  وق�����ال 
ي�������س���ع���ى اإل����������ى حت���������س����ن وت����ط����وي����ر 
الإج��������������راءات الآل�����ي�����ة ل���ل���م���را����س���الت 
كافة  وخدمة  الإلكرونية،  والأر�سفة 
الأه����داف  لتحقيق  اجل��ام��ع��ة  اإدارات 
الط���الع  عمليات  وت�سهيل  امل��ن�����س��ودة 
وال��وث��ائ��ق  للمعلومات  وال���س��رج��اع 
وق��ت ممكن  باأ�سرع  املعامالت  لإجن��از 
واأر���س��ف��ة ال��وث��ائ��ق امل��ت��داول��ة وحفظها 
على  احل��ف��اظ  م��ع  اإلكرونية  ب�سورة 
والوثائق  امل��ت��داول��ة  املعلومات  �سرية 

املوؤر�سفة.
وف���ي���م���ا ي���ل���ي ت���ع���ري���ف م��ف�����س��ل 
ب��ال��رن��ام��ج وف��ق��ا مل�����س��ادر م��ن الإدارة 

العامة لتقنية املعلومات:

 الدخول
ع��ن��د ال���دخ���ول ع��ل��ى ال���ن���ظ���ام،  يظهر 
ال���ف���رق ب���ن ال���ق���وائ���م اع���ت���م���ادا على 
للم�ستخدمن   املمنوحة  ال�سالحيات 
من قبل مدير النظام. وللدخول على  

النظام يجب اإدخال ا�سم امل�ستخدم
املعطاة  من مدير  امل��رور  وكلمة 
حمتويات  تختلف  اأن  وميكن  النظام. 
ع��ن حم��ت��وي��ات  م��ا  م�ستخدم  واج��ه��ة 
واجهة م�ستخدم اآخر، وذلك بناًء على 
امل��ع��ط��اة لهما م��ن قبل  ال�����س��الح��ي��ات 

مدير النظام.

تسجيل المعاملة
ب���ل���م���ح���ة ����س���ري���ع���ة ع�����ل�����ى« ت�����س��ج��ي��ل 
الوارد  معاملة  اإن�ساء  يتم  املعامالت«، 
ت�سجيل  زر«  على  ال�سغط  خ��الل  من 
الوارد«  ت�سجيل  »زر  واختيار  معاملة« 
م����ن ال���ق���ائ���م���ة امل�����وج�����ودة ب���اأي���ق���ون���ات  

الرنامج.  

مميزات »إنجاز« في لقاء  تعريفي 

الخالدي: تطوير آليات المراسالت 
واألرشفة.. أهم أهداف البرنامج

املعلومات  اإدخ����ال  يتم  ذل��ك  بعد 
امل��ط��ل��وب��ة م���ن ن����وع ال�������وارد )ج���دي���د، 
����س���ادر( وت�سنيف  ع��ل��ى  رد  اإحل���اق���ي،  
املو�سوع ، اجلهة الوارد منها اخلطاب،  
املعنية باخلطاب،  املعاملة، اجلهة  نوع 
م���و����س���وع امل��ع��ام��ل��ة ال����������واردة،  ���س��ري��ة 
باملعاملة  اخلا�سة  الأول��وي��ة  املعاملة، 
اإرف��اق ملفات مبا�سرة  ال��خ، ويجب   ...
م���ن احل��ا���س��ب اأو ع���ن ط��ري��ق امل��ا���س��ح 
معاملة  اأي  ت�����س��ج��ي��ل  ق��ب��ل  ال�����س��وئ��ي 
اأو �سادرة لأن الإرف��اق يعد اأحد  واردة 

احلقول الإجبارية.
ولإ����س���اف���ة م���رف���ق���ات ل��ل��م��ع��ام��ل��ة 
ي��ج��ب ع��ل��ى امل�����س��ت��خ��دم اإدخ�����ال جميع 
 ، باملعاملة  عالقة  لها  التي  البيانات 
ب�«اإ�سافة  اخلا�س  الزر  على  بال�سغط 
الآيل«.   احلا�سب  طريق  عن  مرفقات 
ال�سوئي  املا�سح  طريق  عن  ول��الإرف��اق 
الزر  على  بال�سغط  امل�ستخدم    يقوم 
لتظهر  ال�����س��وئ��ي  ب��امل��ا���س��ح  اخل���ا����س 
ال�سوئي،  باملا�سح  اخل��ا���س��ة  ال��واج��ه��ة 

وفيها:

المعامالت الصادرة
وما ينطبق على ت�سجيل الوارد ينطبق 

ل  بحيث  ال�سادر  ت�سجيل  على  اأي�سا 
ميكن حفظ املعاملة ال�سادرة من دون 
اإرفاق، مما يعني اأن الإرفاق اإجباري يف 
ت�سجيل ال�سادر، و�ستظهر للم�ستخدم  
نافذة تنبهه اإل��ى  ���س��رورة الإرف���اق يف 
دون  من  املعاملة  حفظ  حماولة  حال 

اإرفاق.

الصالحيات المتاحة للمستخدم 
وم���������ن ال�����������س�����الح�����ي�����ات امل����م����ن����وح����ة 

للم�ستخدمن ما يلي:
• ا�ستعرا�س معلومات املعاملة.

• تتبع الإح��الت التي متت 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.

ال�����ذي يعني  امل���ع���ام���ل���ة،  ت��ت��ب��ع   •
املعامالت املرتبطة بهذه املعاملة.
ك���م���ا ي����وف����ر ن����ظ����ام الت�������س���الت 
الإداري�������ة اإم��ك��ان��ي��ة اإن�������س���اء ب��ي��ان 
التي  للمعامالت  خارجي  ت�سليم 
بال�سغط  وذل���ك  ت�����س��دي��ره��ا،  مت 

على زر مذكرة »ا�ستالم«.



مجتمع

اطلعنا من خالل �سفحة »�سخ�سيات« على حمطات تاريخية للعديد 
من الرجال الذين كانت لهم جهود وجت��ارب ثرية يف خدمة دينهم 
التي  وامل��ه��م��ات  املنا�سب  يف  وا�سحة  ب�سمات  لهم  وك��ان��ت  ووط��ن��ه��م، 

تولوها.
ومن خالل حديثنا معهم خرجنا بتجارب مثمرة ومل�سنا اجلهد 
توا�سع  رغ��م  العلم  لطلب  احلثيث  و�سعيهم  يبذلونه  ك��ان��وا  ال���ذي 

الإمكانات التي توافرت لهم وكرة ال�سعوبات التي واجهتهم.
اأه���م م��ن هذه  ب��ل ك��ان��وا ين�سدون م��ا ه��و  مل تهبط ع��زائ��م��ه��م، 
خري  جتاربهم  وكانت  الوظيفية،  للمراكز  �ستو�سلهم  التي  املرحلة 

دليل على عظمة اإن�سان هذه الأر�س.
يت�سبثوا  اأن  ا�ستطاعوا  والطبيعية،  املعي�سية  ال�سعوبات  فرغم 
���س��وف يفتح لهم  ب��ه م��ن ج��ه��ود  ب���اأن م��ا يقومون  باحلياة لإمي��ان��ه��م 
هذا  يف  الكرمي  العي�س  على  �ست�ساعدهم  م�ستقبلية  اآفاقا  ولوطنهم 

الوطن.
والجتهاد  الكفاح  يف  البداية  �سرف  لها  ك��ان  ال�سخ�سيات  ه��ذه 

والتعب للو�سول بالوطن اإلى مراحل متقدمة.
يف  يواجهونها  كانوا  التي  املعاناة  نلم�س  اأحاديثهم  خ��الل  من 
بدايات عملية �سعبة تفتقر للو�سائل الطبيعية للعمل، ورغم ذلك مل 
تثنهم قلة الإمكانات عن بذل كل ما ي�ستطيعون من جهد اأ�سهم يف 

اإيجاد بيئة اإدارية جيدة ملن اأتى بعدهم.
ومن خالل اأحاديثهم نلم�س الطيبة والب�ساطة التي كانوا عليها 
وال�سدق الذي تربوا عليه والإخال�س الذي بذلوه يف خمتلف �سوؤون 
�ساد فيه  املا�سي وحالوته وما  الى روعة  ياأخذك حديثهم  حياتهم. 

من ترابط وتعاون وم�ساعدة. 
واملفرح يف هذه ال�سخ�سيات اأنك تدرك يقينا باأنك اأمام اأ�سخا�س 
النا�س من جتاربهم من خالل  اأك��ر لإف��ادة  زال��وا يبذلون جهدا  ل 
اأو اإ�سالح ذات البن اأو انت�سابهم لبع�س  اإ�سهامهم يف بع�س اللجان 
اجلمعيات التطوعية، وهو ما يجب اأن يكون عليه الإن�سان بعد ت�سليم 

املهمة لغريه باأن يفيد غريه مما تعلمه من جتارب.
* نائب رئي�س التحرير 

شخصيات

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

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

التايل

�سابر  الدكتور م�سيعل م�سعل  • تعين 
الطبية  العلوم  لكلية  عميدا  العلياين 

التطبيقية بخمي�س م�سيط.

ال��دك��ت��ور  الأ����س���ت���اذ  ت��ع��ي��ن  • جت��دي��د 
عميدا  احلميد  اهلل  عبد  حممد  اأحمد 

لكلية ال�سريعة واأ�سول الدين.

حممد  �سعد  الدكتور  تعين  • جتديد 
ع���ائ�������س دع���ج���م ال���ق���ح���ط���اين ع��م��ي��دا 

للقبول والت�سجيل.

بن  ع��و���س��ه  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  تعين   •
عميدا  الأح���م���ري  ي��ح��ي��ى  اآل  ع���ب���داهلل 

لكلية العلوم الطبية التطبيقية.

• تكليف الدكتور اإبراهيم اإدري�س عبد 
اهلل فلقي  وكيال لكلية الهند�سة.

علي  ح�سن  اأح��م��د  الدكتور  تكليف   •
اآل عامر ع�سريي وكيال لكلية املجتمع 

مبحائل ع�سري.

عبد  حممد  نا�سر  الدكتور  تكليف   •
للم�سرف  م�����س��اع��دا  ق��م��ي�����س��ان  اآل  اهلل 

العام على العالقات العامة.

�سعد  خلود  الدكتورة  تكليف  • جتديد 
عبد الوهاب اأبو ملحة م�ساعدة لوكيل 

اجلامعة لكليات البنات.

عبد  علي  فوزية  املحا�سرة  تكليف   •
اهلل ال��غ��ري�����س  وك��ي��ل��ة ل��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

للبنات باأبها لل�سوؤون الأكادميية.

 • ت��ك��ل��ي��ف الأ�����س����ت����اذ حم���م���د م�����س��ب��ب 
اخل��دم��ات  لإدارة  م���دي���را  ال��ق��ح��ط��اين 
امل�������س���ان���دة ب��ك��ل��ي��ات ال���ب���ن���ات ب��خ��م��ي�����س 

م�سيط.

حفل تكريم وتوديع
ألبو سمحة

ن���ظ���م م��ك��ت��ب وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة، ح��ف��ل 
عبدالعزيز  للموظف  وت��ودي��ع،  تكرمي 
ب��ن حم��م��د اأب���و ���س��ح��م��ة  لن��ت��ق��ال��ه من 

مكتب وكيل اجلامعة اإلى كلية الطب.
ح�����س��ر احل���ف���ل وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور م��رع��ي ب���ن ح�سن 
القحطاين، وم�ساعده  الأ�ستاذ الدكتور  
ج��ل��ب��ان، وموظفو  ب��ن  �سعد  ب��ن  خ��ال��د 

مكتب الوكيل.

بن درع  والشهراني
أستاذين مشاركين 

ترقى  كل من الدكتور عبود بن علي 
علي  ح�سن  والدكتور  درع،  عاي�س  اآل 
رتبة  اإل��ى  ال�سهراين   غنوم  اآل  منيع 
اأ�ستاذ م�سارك بكلية ال�سريعة واأ�سول 

الدين.. بالتوفيق وال�سداد.

تهنئة لـ أنهار معدي
رزق�������ت اأن�����ه�����ار ع���ل���ي م����ع����دي، ط��ال��ب��ة 
بامل�ستوى ال�سابع بق�سم ريا�س الأطفال 
باأبها،  للبنات  والربية  الآداب  بكليتي 
مبولودة جديدة.. جعلها اهلل قرة عن 

لوالديها.

ميعاد تنير منزل آل عطاف
اآل عاطف من  رزق الأ�ستاذ حممد فهد 
كلية املجتمع بخمي�س م�سيط، مبولودة 
ت�سميتها  اتفق هو وحرمه على  جديدة 
»ميعاد« لتن�سم اإلى اأخيها فهد. جعلهما 

اهلل من مواليد اخلري والركة.

أحمد في منزل آل فايع
اأحد  فائع،  اآل  اأحمد  علي  الأ�ستاذ  ُرزق 
هيئة  اأع�����س��اء  ���س��وؤون  ع��م��ادة  من�سوبي 
الأول  مبولوده  واملوظفن،   التدري�س 
واتفق هو وحرمه على ت�سميته »اأحمد« 

جعله اهلل من مواليد ال�سعادة.

آل بهجة طالبا مثاليا 
بمستشفى عسير

ح�سل الطالب غالب بن حممد هادي 
املثايل  الطالب  �سهادة  على  بهجة  اآل 
من ق�سم املختر وبنك الدم مب�ست�سفى 

ع�سري املركزي .

قرارات إدارية
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والآداب  العلوم  كلية  عميد  وك��ان 
بفرع اجلامعة يف بي�سة قد تلقى خطابا 
من امل�سرف العام على م�ست�سفى ع�سري 
امل���رك���زي ي��ف��ي��د ب��ح�����س��ول ال��ط��ال��ب اآل 
ب��ه��ج��ة ال����ذي ي��ك��م��ل ���س��ن��ة الم��ت��ي��از يف 
امل�ست�سفى،  على �سهادة الطالب املثايل 
يف الربع الأول من العام 2013. وتهنئ 
اإجن��ازه،  على  بهجة  اآل  املتخرج  الكلية 
داعية جميع طالبها اإلى احلر�س على 
حتقيق اأعلى امل�ستويات، مقدمة ال�سكر 

اإلى كل من اأ�سهم يف هذا النجاح.

دياال في منزل آل عندل
مبارك  حممد  ب��ن  خالد  الأ���س��ت��اذ  ُرزق 
املجتمع   كلية  من�سوبي  اأح��د  عندل،  اآل 
الأول����ى  مب��ول��ودت��ه  م�����س��ي��ط،  بخمي�س 
وات����ف����ق ه����و وح����رم����ه ع���ل���ى ت�����س��م��ي��ت��ه��ا 
م���وال���ي���د  م����ن  »دي�����������ال«. ج��ع��ل��ه��ا اهلل 

ال�سعادة.

الشهراني
في القفص الذهبي

اح���ت���ف���ل ال����زم����ي����ل ع���و����س���ه ب����ن ���س��ع��د 
ال�����س��ه��راين، وه���و م���ن م��ن�����س��وب��ي كلية 
مبنا�سبة  م�����س��ي��ط،  بخمي�س  امل��ج��ت��م��ع 
ملوؤها  �سعيدة  حياة  له  نتمنى  زواج��ه. 

احلب والوفاء.

الجوهرة تهنئ منسوبات 
»علوم وإدارة« بيشة 

والإدارة  الآداب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة  ت��ه��ن��ئ 
يف بي�سة ال��دك��ت��ورة  اجل��وه��رة حممد 
الكلية  م��ن�����س��وب��ات  ج��م��ي��ع  ج��ري��ه  اآل 
واإداري���ات  تدري�س  هيئة  ع�سوات  من 
اإلى  الكلية  انتقال  مبنا�سبة  وطالبات 
للجميع  م��ت��م��ن��ي��ة  اجل���دي���د،  م��ب��ن��اه��ا 

التوفيق وال�سداد.

األستاذية ألم علي
والآداب  العلوم  كليتي  عميدة  ح�سلت 
وامل��ج��ت��م��ع ب��رج��ال اأمل����ع، ال��دك��ت��ورة اأم 
ع��ل��ي ي��و���س��ف اخل����واج����ة، ع��ل��ى درج���ة 
من  احليوية  الكيمياء  يف  الأ���س��ت��اذي��ة 
ق�سم الكيمياء بكلية العلوم يف جامعة 
العربية.  م�سر  بجمهورية  املن�سورة 
لها  ونتمنى  علي  اأم  للدكتورة  تهانينا 

مزيدا من التوفيق.

مولودة جديدة
بمنزل صفية قازلي

رزقت �سفية علي حممد قازيل، طالبة 
بامل�ستوى ال�سابع بق�سم ريا�س الأطفال 
باأبها،  للبنات  والربية  الآداب  بكليتي 
مب���ول���ودة ج����دي����دة..  ج��ع��ل��ه��ا اهلل من 

مواليد ال�سعادة.
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عسير
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ظهران الجنوب
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كليتا اآلداب والتربية 

للبنات بأبها 
واجل���ودة   التطوير  مكتب  نظم 
دورة  والآداب  ال��رب��ي��ة  بكليتي 
ب���ع���ن���وان » م���ع���اي���ري الع���ت���م���اد 
الأك����ادمي����ي و���س��م��ان اجل�����ودة«، 
للتطوير  الكلية  وكيلة  قدمتها 

واجلودة  الدكتورة دولة مانع.
و���س��ل��ط��ت ال������دورة ال�����س��وء 
اجل���ودة  ومتطلبات  اأ���س�����س  ع��ل��ى 
�حل�شول  و���ش��روط  �لتعليم،  يف 
�سواء  الأك��ادمي��ي  العتماد  على 
العاملي  امل�ستوى  ذل��ك  على  ك��ان 
ثالث  مل��دة  وا�ستمرت  املحلي،  اأم 
�ساعات م�ستهدفة ع�سوات هيئة 

التدري�س بالكلية. 
هناء �آل �سرور

كليتا اآلداب والتربية 
للبنات بأبها 

 اأقامت كليتا الآداب والربية حفل 
اأق�سام  من�سوبات  جلميع  معايدة 
الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  ال��ك��ل��ي��ة،  

املبارك.
الكلية  رع���ت احل��ف��ل ع��م��ي��دة 
الدكتورة خريية حممد اآل ح�سن، 
الكلية وع�سوات  بح�سور وكيالت 
ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������س والإداري�������������ات 

والطالبات. 
ون����ظ����م ك����ل ق�������س���م ب��ال��ك��ل��ي��ة 
ل����وح����ده، اح��ت��ف��ال��ي��ت��ه اخل���ا����س���ة، 
الكلية كافة  بينما ح�سرت عميدة 
مكتب  نظمها  ال��ت��ي  الحتفاليات 

الإعالم والعالقات العامة.
هناء �آل �سرور

كليتا اآلداب والتربية 
للبنات بأبها 

والربية  الآداب  كليتا  افتتحت 
ل��ل��ب��ن��ات ب��اأب��ه��ا وح�����دة الإر����س���اد 
وال��ت��وج��ي��ه ال��ط��الب��ي. وي��راأ���س 
ال����وح����دة اجل����دي����دة، ال���دك���ت���ورة 
اآل  ع��ل��ي من�سور حم��م��د  ك��ام��ل��ة 

مقبل.
وت�����س��م��ل وح������دة الإر�����س����اد 
والتوجيه الطالبي ثالثة اأق�سام 
هي: الإر�ساد الأكادميي برئا�سة 
ال�����دك�����ت�����ورة جن������وى ب��ي��ن��ي�����س��ي، 
والإر�������س������اد ال��ن��ف�����س��ي ب��رئ��ا���س��ة 
ال��دك��ت��ورة  كرمن حممد ح�سن 
���س��وي��ل��م، والإر����س���اد الج��ت��م��اع��ي 
ب���رئ���ا����س���ة الأ������س�����ت�����اذة اأ����س���م���اء 

ال�سهري.
هناء �آل �سرور

كلية اإلدارة
واالقتصاد المنزلي

الإدارة  ك���ل���ي���ة  اأق�������ام�������ت 
والق�����ت�����������س�����اد امل������ن������زيل ح��ف��ال 
املبارك،  الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة 
بح�سور عميدة الكلية الدكتورة 
�سمر ال��ن��ع��م��ي، وع���دد ك��ب��ري من 

من�سوبات الكلية.
العديد  الح��ت��ف��ال  وتخلل 
ال��ف��ق��رات اخل��ا���س��ة بالعيد،  م��ن 
منها: كلمات توجيهية، واأنا�سيد 

وفقرات ترفيهية.
ال���دك���ت���ورة �سمر  واأل����ق����ت  
ال��ن��ع��م��ي ك��ل��م��ة ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة 
الكلية  م��ن�����س��وب��ات  ف��ي��ه��ا  ه���ن���اأت 
اجلهود  م�ساعفة  على  وحثتهن 
التعليمية  بالعملية  ل��الرت��ق��اء 
الأم��ر يف  ولة  تطلعات  وحتقيق 

ذلك.
زهر�ءحبرت

العلوم واالقتصاد 
المنزلي ببيشة

ق������دم������ت اأم�����ي�����ن�����ة وح�������دة 
التطوير واجلودة يف كلية العلوم 
والق���ت�������س���اد امل���ن���زيل يف ب��ي�����س��ة، 
ال���دك���ت���ورة رح����اب م��اه��ر ور���س��ة 
التعلم  »خم��رج��ات  بعنوان  عمل 
ل���ل���م���ق���ررات وال�����رام�����ج ط��ب��ق��ا 

ملعايري اجلودة«.
الأ���س��ال��ي��ب  فيها  وت��ن��اول��ت 
ال���رب���وي���ة احل���دي���ث���ة وال�����س��ب��ل 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب���الرت���ق���اء ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 

واملناهج واملقررات.
 عزة �آل عمري

العلوم واالقتصاد 
المنزلي ببيشة

تنظم كلية العلوم والقت�ساد 
امل���ن���زيل يف ب��ي�����س��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
ج��م��ع��ي��ة زه�����رة ل�����س��رط��ان ال��ث��دي 
ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة ل�����س��رط��ان ال��ث��دي 
املتنقل  ال���وردي  البيت  م��ن خ��الل 
داخل  اإن�ساوؤه  مت  ال��ذي  للجمعية، 
الن�سائح  بع�س  ل��ت��ق��دمي  ال��ك��ل��ي��ة 
خالل  من  للطالبات  والتعليمات 
عالمات  و  اأع��را���س  على  التعرف 

�سرطان الثدي.
مو�سوعات  احلملة  وت�سمل 
التوعية  ت�ستهدف  مهمة  اأخ���رى 

باأ�سرار التدخن وال�سمنة.
 عزة �آل عمري

كليتا اآلداب والتربية 
للبنات بأبها 

واجل���ودة   التطوير  مكتب  نظم 
دورة  والآداب  ال��رب��ي��ة  بكليتي 
ب���ع���ن���وان » م���ع���اي���ري الع���ت���م���اد 
الأك����ادمي����ي و���س��م��ان اجل�����ودة«، 
للتطوير  الكلية  وكيلة  قدمتها 

واجلودة  الدكتورة دولة مانع.
و���س��ل��ط��ت ال������دورة ال�����س��وء 
اجل���ودة  ومتطلبات  اأ���س�����س  ع��ل��ى 
�حل�شول  و���ش��روط  �لتعليم،  يف 
�سواء  الأك��ادمي��ي  العتماد  على 
العاملي  امل�ستوى  ذل��ك  على  ك��ان 
ثالث  مل��دة  وا�ستمرت  املحلي،  اأم 
�ساعات م�ستهدفة ع�سوات هيئة 

التدري�س بالكلية. 
هناء �آل �سرور

كلية العلوم
واآلداب ببلقرن

رعت عميدة كلية العلوم والآداب 
�سالح  عالية  الدكتورة   ببلقرن 
ال�����ق�����رين، م�����وؤخ�����را، الج���ت���م���اع 
ال���ط���الب���ي  ل���ل���م���ج���ل�������س  الأول 
بالكلية، بح�سور من�سقة املجل�س  
الأ���س��ت��اذة زرع���ة ح�سن ال��ق��رين، 
ورئ��ي�����س��ات امل��ج��ال�����س ال��ط��الب��ي��ة 

بالأق�سام.
ون���اق�������س الج���ت���م���اع ���س��ب��ل 
التدري�سية  الأ���س��ال��ي��ب  ت��ط��وي��ر 
التي  امل�سكالت  اأب���رز  و  بالكلية، 

تواجه الطالبات.
ع���ق���ب الج����ت����م����اع، وج��ه��ت 
ال������دك������ت������ورة ع����ال����ي����ة ال����ق����رين 
تعميمات جلميع الأق�سام لتلبية 

مطالب الطالبات. 
د. �سادية عبد�لفتاح

كلية العلوم
واآلداب ببلقرن

نظم ق�سم الفيزياء بكلية العلوم 
عمل  ور����س���ة  ب��ب��ل��ق��رن،  والآداب 
الأولى،  الب�سائر  ثانوية  ملعلمات 
املختر  ت�سنيف  كيفية  تناولت 
الور�سة  قدمت  املعامل.  وتهيئة 
امل��ع��ي��دت��ان ب��ال��ق�����س��م،  الأ���س��ت��اذة 
والأ�ستاذة  ال�سهراين  فهد  هياء 
ه��ن��د ج��ه��م��ان ال���ق���رين. واأب����دى 
مع  ل��ل��ت��ع��اون  ا���س��ت��ع��داده  الق�سم 

املدار�س يف جمال تخ�س�سه.
د. �سادية عبد�لفتاح
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عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

فرع الجامعة بيشة

األ���ق���ى اأ����س���ت���اذ ال���ت���اري���خ ال��ق��دمي 
ب����اجل����ام����ع����ة، ال����دك����ت����ور م�����س��ف��ر 
اخل���ث���ع���م���ي حم����ا�����س����رة ب���ع���ن���وان 
»امل���ت���غ���ريات ع��ل��ى ج��ي��ل ال�����س��ب��اب 
ال���������س����ع����ودي.. اأ����س���ب���اب���ه���ا و���س��ب��ل 
ال���ع���الج« يف م��ق��ر امل��رك��ز ال��ث��ق��ايف 
اأدوات  املحا�سرة  تناولت  ببي�سة. 
ال��ت��غ��ي��ري، واأب�����رز امل��ت��غ��ريات التي 
يف  ال�سعودي  ال�سباب  على  ط��راأت 
اإلى  وتطرقت  الأخ��رية،  ال�سنوات 
وكيفية  امل��ت��غ��ريات  ه���ذه  اأ���س��ب��اب 
عالجها والتخل�س من �سلبياتها.

كلية العلوم
واآلداب بيشة

اأ�����س����در جم��ل�����س ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
م��ن  ع������ددا  ب��ي�����س��ة  يف  والآداب 
الثالث  اجتماعه  يف  التو�سيات 
ال�����ذي ان��ع��ق��د م���وؤخ���را ب��رئ��ا���س��ة 
ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور ن��ا���س��ر 

فالح ال�سهراين. 
واأو����س���ى امل��ج��ل�����س  ب���اإع���ادة 
املنقطعن  ال��ط��الب  بع�س  قيد 
ع�����ن ال�����درا������س�����ة ح���ف���اظ���ا ع��ل��ى 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م، وت���ع���ي���ن ب��ع�����س 
امل��ع��ي��دي��ن ب��الأق�����س��ام امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
وامل���واف���ق���ة ع��ل��ى م�����س��ارك��ة اأح���د 
اأع�ساء هيئة التدري�س يف موؤمتر 
علمي، وتغيري امل�سمى الوظيفي 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لبع�س 

املتعاقدين.

العلوم واآلداب
بمحايل عسير

لطالب  الفتتاحي  اللقاء  اأقيم 
و�لآد�ب  �لعلوم  بكليتي  �لن�شاط 
واملجتمع مبحايل ع�سري، وذلك 
بالكلية  �لن�شاط  ر�ئ��د  بح�شور 
الفتحي  ف��اي��ع  ح��م��زة  ال��دك��ت��ور 
وم��ق��رر �ل��ن�����ش��اط �لأ���ش��ت��اذ علي 

اأحمد ذيبان.
افتتاحية  بكلمة  اللقاء  بداأ 
الفتحي،  حمزة  الدكتور  قدمها 
من  يعد  �لن�شاط  �أن  فيها  و�أك��د 
ال��رك��ائ��ز امل��ه��م��ة ل��الإن�����س��ان، ثم 
قدم  كلمة  �لن�شاط  مقرر  �أل��ق��ى 
اأعمال  فيها �سرحا تف�سيليا عن 
الأن�سطة، تالها  برنامج ثقايف.

كلية الصيدلة
بالجامعة

ث���ان���وي���ة  ط�����الب  م����ن  وف�����د  زار 
ال�سيدلة  ك��ل��ي��ة  ب��اأب��ه��ا  ال��ع��ري��ن 
على  ال��ت��ع��رف  ب��ه��دف  باجلامعة 
ال���ك���ل���ي���ة وال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ت��ي 

تقدمها.
واط���ل���ع ال���وف���د ال��ط��الب��ي 
العلمية  الأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال���زائ���ر 
لل�سيدلة،  كما جتول  والعملية 
يف اأق�������س���ام ال��ك��ل��ي��ة وم��ع��ام��ل��ه��ا، 
من  تعريفية  حم��ا���س��رة  وتلقى 
الدكتور  العقاقري  ق�سم  رئي�س 

ه�سام �سليمان.

كلية العلوم
اإلنسانية بالجامعة

يقيم ق�سم اللغة العربية واآدابها 
يف  �لن�شاط  جلنة  م��ع  بالتعاون 
ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ة، ال��ي��وم 
خط  ق���واع���د   « يف  دورة  الأح�����د، 
اأن  ال���ن�������س���خ والإم������������الء«، ع���ل���ى 

ت�ستمر اأربعة اأيام.
اخلط  اأ�ستاذ  ال��دورة  يقدم 
�سيف  الدكتور  امل�ساعد  العربي 
ال����دي����ن م���ر����س���ي م����ن ال�����س��اع��ة 
ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة ال����ى ال���واح���دة 
ي�سهد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  ظ��ه��را، 
العديد من  توزيع  ال��دورة  ختام 

اجلوائز وال�سهادات.

عمادة التطوير 
األكاديمي والجودة
تقيم عمادة التطوير الأكادميي 
واجلودة ور�سة عمل حتت عنوان 
وامل���ق���ارن���ات  الأداء  »م����وؤ�����س����رات 
م�ست�سار  ي��ق��دم��ه��ا   امل��رج��ع��ي��ة« 
عادل  الدكتور  للجودة،  العمادة 

حب اهلل.
ت������ه������دف ال������ور�������س������ة اإل�������ى 
رف����ع م�����س��ت��وى ج�����ودة ال���رام���ج 
الأك����ادمي����ي����ة، وت����وف����ري اأ����س���ا����س 
والتطور  ال��ت��ق��دم  م��دى  لقيا�س 
احل�سول  نحو  اأ�سا�سية  كخطوة 

على العتماد الأكادميي.

كلية الشريعة
وأصول الدين

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة واأ���س��ول 
ال���دي���ن ح��ف��ل ا���س��ت��ق��ب��ال ل��ط��الب 
ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا مت ال��ت��ط��رق 
والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  خل��ط��ة  ف��ي��ه 
الطالب.  تواجه  التي  وامل�سكالت 
وقد اأجاب عميد الكلية  الدكتور 
اأح���م���د ب���ن حم��م��د احل��م��ي��د على 

اأ�سئلة الطالب والطالبات.
ومت������ن������ح ال����ك����ل����ي����ة درج�������ة 
ال�سنة،  تخ�س�سات  يف  املاج�ستري 
الفقه،  واأ���س��ول  الفقه،  العقيدة، 
والأن����ظ����م����ة ل���ط���الب الأ����س���ا����س���ي 
وامل���������������وازي، ك����م����ا مت����ن����ح درج�����ة 
ال���دك���ت���وراه يف ال��ف��ق��ه والأن��ظ��م��ة 
واأ�سول الفقه  لطالب الأ�سا�سي. 
وي����زي����د ع�����دد ط�����الب وط���ال���ب���ات 
الدرا�سات العليا بالكلية عن 500 

طالب وطالبة.

كلية العلوم
واآلداب بالجامعة

���س��ك��ل ق�����س��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
جمل�سا  والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية 
الطالب  متكن  بهدف  طالبيا، 
م���ن امل�����س��ارك��ة يف ���س��ن��ع وات��خ��اذ 
القرار واإي�سال الروؤى وال�سكاوى 
طالب  تعر�س  التي  وامل�سكالت 
الق�سم. وتعد هذ اخلطوة مهمة 

لتطوير خمرجات الق�سم.
ي�����ت�����ك�����ون امل�����ج�����ل�����������س م���ن 
ال�����ط�����الب: ع����ب����دال����ك����رمي ع��ل��ي 
ال�����������س�����ه�����راين، ع����اي���������س ���س��ع��د 
ال�����ه�����اج�����ري، ع�����ب�����داهلل حم��م��د 
ال�����ع�����وي�����������س، حم�����م�����د ق����ب����الن 
ال�������س���ه���راين، ع���ب���دال���وه���اب علي 
ال�����������س�����ه�����راين، �����س����ي����اف ث���ام���ر 
ال���������س����ه����راين، حم����م����د ع���و����س���ة 
حم����م����د ال�����������س�����ه�����راين، ����س���امل 
ف����راج ال��ق��ح��ط��اين، ح����زام ���س��امل 
ال������ه������اج������ري، وم�����������س�����رع ف������راج 

ال�سهراين.

فرع الجامعة بيشة

معايدة  حفل  �سموخ  ن��ادي  اأق���ام 
يف ال�������س���ال���ة ال���ري���ا����س���ي���ة ب��ف��رع 
اجل���ام���ع���ة يف ب��ي�����س��ة، ب��ح�����س��ور   
وك���ي���ل ع���م���ادة �����س����وؤون ال��ط��الب 
ووكيل  ك�سيم،  حممد  ال��دك��ت��ور 
عبداهلل  الدكتور  الربية   كلية 
التوجيه  وح����دة  ورئ��ي�����س  زاي����د، 
والإر�ساد  الدكتور حيدر خمتار، 
وامل�������س���رف الإع����الم����ي الأ����س���ت���اذ 
ع���ب���داهلل ال���ع���ج���الين، وم�����س��رف 
ن��ادي م�����س��ارات الأ���س��ت��اذ عبداهلل 
التميز  ن��ادي  وم�سرف  القرين،  

الأ�ستاذ عبدالعزيز ال�سهراين.
وا�����س����ت����م����ل احل�����ف�����ل ع��ل��ى 
ع����دد م���ن امل�����س��اب��ق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال���رف���ي���ه���ي���ة، ووزع������ت ج��وائ��ز 

قيمة على احلا�سرين.

كلية العلوم
واآلداب ببلقرن

لكلية  ال����راب����ع  امل��ج��ل�����س  ان��ع��ق��د 
برئا�سة  ببلقرن  والآداب  العلوم 
عميد الكلية الدكتور  مفلح بن 
جميع  وح�سور  الأكلبي،  دخّيل 

اأع�ساء املجل�س.
تكوين  اجل��ل�����س��ة  ون��اق�����س��ت 
ال���ل���ج���ان ال���ط���الب���ي���ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
ب�سكل  دوره�����ا  ت��ف��ع��ي��ل  واأه���م���ي���ة 
اإي�����ج�����اب�����ي خل�����دم�����ة ال����ط����الب 
واإي�������������������س���������ال م����ق����رح����ات����ه����م 

للم�سوؤولن بالكلية.

ين
لبن

ت ا
ليا

ك



أنشطة طالبية

أسبوعية جامعة الملك خالد

»طالبنا« قسم 
يختص بشكل 
مباشر بشؤون طالب 
الجامعة وطالباتها، 
يبحث في قضاياهم 
وهمومهم ويسعى 
إلى تقديم الحلول 
من خالل التواصل مع 
مسؤولي الجامعة 
وأكاديمييها
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أنشطة طالبية

هناء آل سرور 

حتدثت يف ال��ب��داي��ة، الأ���س��ت��اذة ن��وال 
ق��ائ��ل��ة »ن���ظ���ام امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��ام��ة، ب���داأ 
يدويا مير مبراحل كثرية، حيث كنا 
اأخ��ت��ام،  نختم على ك��ل كتاب ث��الث��ة  
ختم الت�سنيف، وختم املكتبة، وختم 

الورق.
ل��دي��ن��ا خ��ت��م للكتب  ك����ان  ك��م��ا 
ن�����س��ت��خ��دم��ه جلميع  امل���ع���ارة ل  غ���ري 
يف  اليدوية  الكتابة  تبداأ  ثم  الكتب، 
املوؤلف  ا�سم  نكتب  حيث  ال�سجالت، 
وا���س��م  الطبعة  ورق���م  الن�سخ  وع���دد 
النا�سر ومكان الن�سر وعدد الأجزاء، 
بطاقات  ث��الث  عمل  يتم  ذل��ك  بعد 
لكل كتاب )بطاقة املو�سوع والعنوان 
كتابة  يتم  بطاقة  ك��ل  ويف  وامل��وؤل��ف( 
تلخي�س عن حمتوى الكتاب، كما اأن 
كل بطاقة تو�سع يف درج ويتم ترتيب 

البطاقات  بالأبجدية«.  
واأ������س�����اف�����ت »ب�����ع�����د ذل�������ك ي��ت��م 
ت�����س��ن��ي��ف ال���ك���ت���ب ح�����س��ب ت�����س��ن��ي��ف 
»ديوي الع�سري«، ثم كتابة الرقم يف 
الكتاب، ومن ثم  »اإ�ستكر« على كعب 

و�سع الكتاب على الرف املنا�سب«. 
وع����ن ال�����س��ع��وب��ات ق���ال���ت« كنا 
نواجه �سعوبة بالغة جدا يف البحث 
عن الكتاب اإما بعنوانه، اأو ا�سم املوؤلف 
ا�ستعارته،  يف  الطالبة  ت��رغ��ب  ح��ن 
فندون  يدوية  الطريقة  كانت  حيث 
املوظفة  اأو  الطالبة  ب��ي��ان��ات  جميع 
ال�ستعارة يف  الراغبة يف  الع�سوة  اأو 
ب��ط��اق��ة ال���س��ت��ع��ارة وب��ي��ان��ات الكتاب 
مل��دة حم��ددة  وتوقيع  بتاريخ  وت��ك��ون 

مع عدد الكتب امل�ستعارة.
ب��اإع��ادة  امل�ستعرية  ت��ق��وم  وح���ن 
ال���ك���ت���اب، ي���ت���م م��ط��اب��ق��ة ال��ب��ي��ان��ات 
تعالى،  اهلل  من  بف�سل  لكن  للتاأكد، 
�سوؤون  عمادة  وجهود  باإمكانيات  ثم 
امل���ك���ت���ب���ات ب���اجل���ام���ع���ة، ا���س��ت��ب��دل��ت 
ال����ط����ري����ق����ة ال�����ي�����دوي�����ة ب���ط���ري���ق���ة 
اإلكرونية حيث، وفرت علينا بذلك، 

الوقت واجلهد«. 

تصنيف إلكتروني
واأردفت الأ�ستاذة نوال »قامت عمادة 
�����س����وؤون امل���ك���ت���ب���ات، ب��ع��م��ل ت�����س��ن��ي��ف 
اإل���ك���روين جل��م��ي��ع ال��ك��ت��ب، وو���س��ع 
ل�سق  وتركيب  كتاب،  لكل  »باركود« 
ح��م��اي��ة يف ك���ل ك���ت���اب، ك��م��ا اأن�����س��اأت 
الآيل  احل����ا�����س����ب  ع���ل���ى  ب����رن����اجم����ا 
ق���راءة  م��ن  يتمكن  »ال�����س��ي��م��ف��وين«، 
الكتاب اآليا ليتم اإعارته للم�ستفيدة، 
ق��ارئ  ال��ك��ت��اب على  و���س��ع  يتم  حيث 
الوظيفي  رق��م��ه  واإدخ�����ال  ال�����س��رائ��ح 
ق��راءت��ه  اأو اجل��ام��ع��ي،  فيتمكن م��ن 

وبالتايل اإعارته.

ك���م���ا وف�������رت ال����ع����م����ادة، ب���واب���ة 
احل��م��اي��ة الإل���ك���رون���ي���ة، ب��ح��ي��ث ل 
اإع�����ارة، وذل��ك  اأي ك��ت��اب دون  ي��خ��رج 
اأو  ال�سياع  م��ن  الكتب  على  حفاظا 

ال�سرقة«. 
وع�������رت اأم����ي����ن����ة امل���ك���ت���ب���ة ع��ن 
للمكتبة  الوافدات  بتفاعل  �سعادتها 
اإقبالهن عليها، مرجعة ذلك  وكرة 
اأ���س��ب��ح��ن  اأن زائ������رات امل��ك��ت��ب��ة،  اإل����ى 
اأ�سرع  ب�سكل  املطلوب  الكتاب  يجدن 

واأ�سهل.

»آفاق« تستطلع آراء منسوبات اآلداب والتربية عن خطوات عمادة المكتبات

المكتبة العامة..
من عمل يدوي شاق إلى تقنيات حديثة

عضوات هيئة التدريس
التقت  الآخ�����ر،  ال��ط��رف  راأي  ومل��ع��رف��ة 
»اآف��������اق« ب��ب��ع�����س زائ�������رات امل��ك��ت��ب��ة من 
اأع���������س����اء ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������س مل��ع��رف��ة 

انطباعاتهن عنها.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان ع��ب��داهلل 
»مع  الإجنليزية  اللغة  ق�سم  ناجي من 
ت��ن��ف��ي��ذ ال���ن���ظ���ام اجل���دي���د ل��ال���س��ت��ع��ارة 
الآلية، اأ�سبح هناك �سهولة يف الو�سول 
هناك  باتت  كما  املوؤر�سفة،  الكتب  اإل��ى 
الكتب  وا�سرجاع  ا�ستعارة  يف  �سال�سة 

عليه  كانت  ما  عك�س  املكتبة،  واإل��ى  من 
يف ال�سابق«.

إيجابيات وسلبيات
اأم����ا رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، 
الدكتورة اأريج م�سطفى حممد ح�سن، 
ف��ت��ن��اول��ت امل��ك��ت��ب��ة ب�����س��ق��ي��ه��ا الإي��ج��اب��ي 
وال�����س��ل��ب��ي، وق���ال���ت »م����ن الإي��ج��اب��ي��ات 
نظام  الكلية،  مكتبة  يف  ا�ستجدت  التي 
����س���اأن���ه تنظيم  ال�����ذي م���ن  ال����س���ت���ع���ارة 
وح���ف���ظ ال��ك��ت��ب، ل��ك��ن ل ي�����زال ه��ن��اك 

من  �سغرية  احلالية  فاملكتبة  ق�سور، 
ح��ي��ث امل�����س��اح��ة ل ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع ع��دد 
وال��رب��ي��ة  الآداب  ك��ل��ي��ت��ي  م��ن�����س��وب��ات 

باأق�سامها املتعددة.
اأما من ناحية نوعية الكتب، فهي 
تعاين من افتقار �سديد لأمهات الكتب 

يف �ستى العلوم واملعارف«.
ال��درا���س��ات  بق�سم  امل��ع��ي��دة  واأب����دت 
الأ�ستاذة مهرة �سعد �سامل القحطاين، 
اإع���ج���اب���ه���ا ب��ت��ن��ظ��ي��م امل���ك���ت���ب���ة، ق��ائ��ل��ة« 
ج��دا،  ممتاز  اإلكرونيا  املكتبة  تنظيم 
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تحتوي المكتبة العامة بكليتي اآلداب والتربية للبنات بأبها، على أكثر من ثالثة آالف كتاب مرتبة ترتيبا دقيقا يلفت انتباه كل من يردها. وتبرز فيها طريقة 
تنظيم منس��وبات المكتبة وإخالصه��ن وتفانيهن ودقه أدائهن.. »آفاق« تجولت داخل المكتبة والتقت بعضوات م��ن هيئة التدريس وطالبات، ومن قبلهن، 

بأمينة المكتبة األستاذة نوال حسين آل ظافر لمعرفة ما يدور داخل هذه المكتبة وهل هناك معوقات تحول دون إتمام العمل بالصورة المطلوبة. 

ال��ق��ارئ  اأو  امل�ستعري  على  ي�سهل  حيث 
احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ك��ت��اب يف اأ���س��رع وق��ت 

واأقل جهد على غري ال�سابق«.
بق�سم  امل���ح���ا����س���رة  ت��خ��ت��ل��ف  ومل 
اللغة العربية الأ�ستاذة فاطمة عبداهلل 
جف�سر ، م��ع م��ا ذه��ب��ت اإل��ي��ه الأ���س��ت��اذة 
م���ه���رة، وق���ال���ت م�����س��ت��دل��ة ع��ل��ى ي�سر 
التعاطي مع املكتبة » لقد احتجت اإلى 
وق��ت  ي�ستغرق  ف��ل��م  ال��ب��الغ��ة  ك��ت��اب يف 
دقائق معدودات، يف  �سوى  عنه  البحث 
واإ����س���ارة لت�سهيل م��ه��ام م��رت��ادي  دل��ي��ل 
طويال  وقتا  ا�ستغراقهم  وع��دم  املكتبة 

يف البحث عن الكتب املطلوبة«.  
واع��رف��ت ال��دك��ت��ورة م��ن��ال رفعت 
ال��رب��ي��ة  اأ����س���ول  ق�����س��م  م���ن  م�سطفى 
وامل��ن��اه��ج، مب��ا مت م��ن جهد يف الفرة 
الأخ�����������رية، وق�����ال�����ت« م��ك��ت��ب��ة ال��ك��ل��ي��ة 
����س���روري���ة لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
والطالبات، وقد لحظنا جهد القائمات 
على املكتبة يف تنظيمها وترتيبها وفقا 
عن  البحث  يف  وجهدهن  للتخ�س�سات 
املراجع املطلوبة، ثم وقفنا على النقلة 
ل  حيث  اجل��دي��دة،  البحث  طريقة  يف 
ت�ستغرق وقتا ول جهدا مقارنة مبا كان 
عليه احلال �سابقا، اإل اأن ذلك ل مينع 
ال�سغرية،  املكتبة  مب�ساحة   ال��ت��ذك��ري 

وحاجتها اإلى م�ساحة اأو�سع«.

رأي الطالبات
ومل ت��غ��ف��ل »اآف�������اق« ج��ان��ب ال��ط��ال��ب��ات 
ر�ساهن من عدمه عن  ومعرفة مدى 

املكتبة.
ال��ب��داي��ة ك��ان��ت ب��ال��ط��ال��ب��ة ع��زي��زة 
تطور  يل  »راق  فقالت  الأ�سمري،  �سعد 
امل��ك��ت��ب��ه م���ن ن��اح��ي��ة ا����س���ت���ع���ارة ال��ك��ت��ب 
بع�س  يف  نق�س  هناك  لكن  اإلكرونيا، 
اأن ي��ت��م م���د امل��ك��ت��ب��ة  ال���ك���ت���ب، ون����اأم����ل 
من  نتمكن  حتى  منها  اإ�سافية  بن�سخ 

ا�ستعارتها«. 
واأفادت �ساره علي حممد ع�سريي، 
رائع  للمكتبة،  اجلديد  »النظام  قائلة 
اأ�سبحت  ال�����س��اب��ق، ح��ي��ث  واأف�����س��ل م��ن 
اأك���ر ���س��ه��ول��ة وي�����س��را مقارنة  الأم�����ور 

بالفرة املا�سية«.
���س��ام��ي��ة  ال���ط���ال���ب���ة  ت��خ��ت��ل��ف  ومل 
عبداهلل ال�سهري يف راأيها عن زميلتيها، 
عزيزة و�سارة، وقالت« مت تطوير املكتبة 
بطريقة ملفتة ورائعة واكبت تطورات 
ال���ع�������س���ر، و���س��ه��ل��ت ال���و����س���ول ل��ل��ك��ت��ب 
ب�سرعة فائقة، ما يوفر الوقت واجلهد 
الطريقة،  ه��ذه  اأن  كما  اجل��م��ي��ع،  على 
���س��ج��ع��ت ال��ك��ث��ري م���ن ال��ط��ال��ب��ات على 
الط����الع  ع��ل��ى خمتلف ال��ك��ت��ب، وع��ر 
املكتبات  ����س���وؤون  ع��م��ادة  ن�سكر  »اآف�����اق« 
ع��ل��ى ج��ه��وده��ا وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ترقية 
امل�سلحة  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  اخل���دم���ات 

العامة«.

عضوات التدريس: التحديثات الجديدة
ال تمنع اإلشارة لضيق مساحة المكتبة

طالبات يبدين رضاهن عن التطور ويعتبرنه
مشجعا يوفر الوقت والجهد



سلمان العلي 

ت�سهم يف  م��ه��ارة  اأط��ل��ق عليها  ال���ق���راءة.. 
�سنع الفرد وتدعم ثقته بنف�سه وت�ساعده 
على تنمية لغته. لها اأهمية على امل�ستوى 
الفردي واملجتمعي حيث ت�ستخدم و�سيلة 
عالج فعال حتت اإ�سراف الطبيب النف�سي 
الج��ت��م��اع��ي،  اأو  النف�سي  الأخ�����س��ائ��ي  اأو 
اأو  بالقراءة«  »العالج  عليها  يطلق  حيث 
اأهم  من  تعد  ولذلك  »الببيليوثريابيا«، 
املعايري التي تقا�س بها املجتمعات تقدما 

اأو تخلفا.
باملتقدم  ي�سنف  ال��ق��ارئ  فاملجتمع 
ويطورها  وامل��ع��رف��ة،  الثقافة  ينتج  ال��ذي 
وهو  الإن�سانية  وتقدم  تقدمه  يخدم  مبا 
وي�ستهلكه  ال��ك��ت��اب  ينتج  ال���ذي  املجتمع 
»اآف��اق«  ا�ستطلعت  ق��راءة ودر���س��ا. بدورها 
القراءة  الطالب عن مو�سوع  بع�س  اآراء 

وكيف ينظرون اإليه.

تزود بالخبرات
ريان العمري، طالب بكلية الطب، قال »اإن 
واملجتمع،  الفرد  حياة  يف  اأهمية  للقراءة 
ف��ه��ي ت�����زود الأف�������راد ب���اخل���رات وت��ن��م��ي 
م���دارك���ه���م وت��ه��ي��ئ��ه��م خل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع، 

جمتمعهم. يف  روادا  ليكونوا  وتدفعهم 
الأ�سا�سية يف فهم  العملية  �سك  فهي بال 
ال�����راث ال��ث��ق��ايف وال���وط���ن���ي، والت�����س��ال 
ب�����راث الآخ����ري����ن، وو���س��ي��ل��ة ل��الت�����س��ال 
بباقي العلوم، وعن طريقها ي�سبع الفرد 

حاجاته، وينمي قدراته ويو�سع اآفاقه«.
وت���اب���ع »م����ن اأك�����ر و����س���ائ���ل حمبة 
القراءة، اأن ي�سعر الإن�سان با�ستفادة تعوُد 

عليه من وراء قراءته«.
وط��ال��ب ري��ان ك��ل م��ن ي��واظ��ب على 
اأن ي�سع خطة منهجية لقراءته  القراءة 
اأن ت���ق���راأ يف ه��ذا  ت��ت�����س��م��ن »م�����اذا ي��ن��وي 
ال�����س��ه��ر، وك���م ك��ت��اب��ا ت��ن��وي ق���راءت���ه، وم��ا 

املو�سوعات التي �سركز عليها«.
اأن  ���س��خ�����س  اأي  »ب���اإم���ك���ان  واأ����س���اف 
لتقييم  �سنويا  اأو  �سهريا  نف�سه  مع  يقف 
له  ال��ق��راءة، وينظر هل حتقق  خطته يف 
ما يريد اأم ل، ثم باإمكانه اأي�سا اأن يعدل 
هذه اخلطة اأو اجلدول الذي ي�سرُي عليه، 
اأن جت��ع��ل ج��دول��ك ���س��ه��ري��ا حتى  اأح���ب���ُذ 
ال�سعور  وتتجنب  بالتجديد  دائما  ت�سعر 

بامللل«.

تراجع مخيف
اأم����ا حم��م��د ال��ق��ح��ط��اين، ط��ال��ب بكلية 

ال���ع���ل���وم، ف���ق���ال »م�����ن ي���ت���اأم���ل يف واق����ع 
املجتمعات العربية، ومن يتابع الدرا�سات 
وال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي اأج���ري���ت يف ال�����س��ن��وات 
ال��ق��راءة وت��اأث��ريات��ه��ا،  املا�سية ع��ن واق���ع 
ال��ق��راءة  ال���ذي ت�سهده  ال��راج��ع  ي���درك 
العربية،  البلدان  كافة  يف  رهيب  ب�سكل 
وت�ساوؤل  املكتبات  ع��دد  قلة  اإليه  ي�ساف 

اأعداد دور الن�سر«.
خ���ط���رية  م�����وؤ������س�����رات  »ه�������ذه  وزاد 

زماننا  ال��ق��راءة يف  تناله  ال��ذي  لالإهمال 
من اأبناء اأمة )اأق��راأ( التي هي اأول كلمة 
خاطب بها جريل عليه ال�سالم، �سيدنا 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، ويف املقابل 
جن��د اله��ت��م��ام ال��ك��ب��ري ب��ال��ق��راءة ب�ستى 
وت�سجيع  الغربية  املجتمعات  يف  اأنواعها 
ال���ف���رد ع��ل��ى اق���ت���ن���اء ال��ك��ت��ب وامل���ج���الت 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وه����ذا اله���ت���م���ام جت����ده عند 
ال��ف��رد ال��غ��رب��ي يف ���س��ور م��ت��ع��ددة، منها 

ا���س��ت��غ��الل��ه ل��وق��ت��ه يف ت�����س��ف��ح ك���ت���اب اأو 
انتظار  التي فيها  الأم��اك��ن  جملة يف كل 
وحتى  املختلفة،  وال��ط��واب��ري  كالطبيب 
اأو التنقل داخل املدينة  يف حالت ال�سفر 
اأوقات  باملوا�سالت العامة؛ بل واأي�سا يف 
ال��راح��ة وال���س��رخ��اء يف احل��دائ��ق وعلى 

ال�سواطئ وغري ذلك«.

بداية حب القراءة
ق������دم حم���م���د ق���ب���ط���ي، ط����ال����ب ب��ك��ل��ي��ة 
ال�سيدلة، لزمالئه )و�سفة( ت�ساعد يف 
ال��ق��راءة،  م��ع  جيدة  عالقة  خلق  كيفية 
على  نف�سك  ت��ع��ود  اأن  اأردت  اإذا  وق����ال« 

القراءة، فابداأ دائما مبا حتب.
ع����م����ل����ك، ع��ن  اق������������راأ يف جم��������ال 
ريا�ستك  وعن  لك،  املحببة  ال�سخ�سية 
املف�سلة، تاريخ احلروب، كيفية اخراع 
���س��يء م��ا، �سحف وجم���الت وم��ذك��رات، 
وبهذه الطريقة �ستتعود باملمار�سة على 
القراءة، و�ستنفق الكثري من وقتك فيها 

حتى ت�سبح جزءا اأ�سا�سيا من حياتك«.

البحث عن المجهول
وع��ل��ى ع��ك�����س زم���الئ���ه ال�����س��اب��ق��ن، ب���داأ 
ي���و����س���ف ال����ق����رين، ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة ط��ب 
اإلى  دائما  ن�سارع  »مل��اذا  ب�سوؤال  الأ�سنان، 
ال�����س��وؤال ع��ن ك��ل م��ا جن��ه��ل��ه ول نكلف 

اأنف�سنا بعناء البحث ولو لدقائق؟«. 
ووا�سل« اإذا اأردت اأن حتب القراءة 
بها،  �لرت��ب��اط  د�ئ���م  نف�شك  جتعل  و�أن 
ت�ساأل،  اأن  قبل  تبحث  اأن  دائ��م��ا  فعليك 
ف����اإذا ع��ل��َق يف ذه��ن��ك ���س��يء، ف��ب��ادر اإل��ى 

طالب يتفانون في كتابة وصفات
لـ »حب القراءة«

جتهله،  عما  طياته  يف  لتفت�س  ال��ك��ت��اب 
ال��ق��راءة، وح��اول  ف��ذل��ك �سيعودك ح��ب 
يقت�سر  ال��ق��راءة عمال  األ جتعل  دائ��م��ا 
ع��ل��ى اأوق�����اِت ال���ف���راغ، واإمن����ا ح���دد دائ��م��ا 
اأو حتى ن�سف  �ساعتن يوميا،  اأو  �ساعة 
���س��اع��ة ع��ل��ى ح�����س��ب م��ق��درت��ك واجعلها 
ثابتة للقراءة ل تتغري ول تتبدل، اجعل 
برناجمك  م��ن  اأ�سا�سيا  ج���زءا  ال��ق��راءة 
تخ�سي�سك  اإل���ي���ه���ا  واأ�����س����ف  ال���ي���وم���ي، 
�لن�شاط  لك  يجلب  هادئ  منا�شب  ملكان 
اأ�سفت  لو  تقراأ، وحبذا  وال�ستمتاع مبا 
اإن كنت  الت�سلية،  �سيئا من قبيل  لذلك 
م���ن ه���وات���ه���ا، ك���ك���وب ����س���اي اأو ف��ن��ج��ان 

قهوة«.

الوسطية دائما
ال�����زه�����راين، ط���ال���ب بكلية  اأم�����ا حم��م��د 
ال���رب���ي���ة، ف���ق���ال ل���ك���ل م����ن ي��ب��ح��ث ع��ن 
بالو�سطية  »عليك  ال��ق��راءة  ح��ب  كيفية 
دائ��م��ا وال��ت��زام م��ب��داأ ال��ت��درج يف ال��ق��راءة، 
هذه  ق���راءة  بعد  احلما�سة  ت��اأخ��ذك  ف��ال 
اإل����ى اأن ت���ب���داأ ب��امل��ط��ولت من  ال�����س��ط��ور 
وق��ارب  ���س��دْد  وامل��و���س��وع��ات، ولكن  الكتب 
واأوغل برفق؛ فاإن بحر القراءة ل �ساحل 
ل���ه. اب����داأ دائ��م��ا ب��الأي�����س��ر ف��الأي�����س��ر، ثم 

انتقل اإلى ما بعده، والتوفيُق من اهلل«.
وزاد »القراءة لي�ست حلوى ن�ستمتع 
واإمن��ا هي  اآخ��ر،  بها حينا ونركها حينا 
اأن  يت�سور  ل  دائ��م��ا،  الفرق  ت�سنع  التي 
حت��م��ل اأول اآي����ات ال���ق���راآن ال��ك��رمي اأم���را 
ه��واي��ة فقط،  لي�ست  وال���ق���راءة  ب��ه��واي��ة، 

واإمنا واجب اأ�سا�سي«.
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العمري: القراءة توسع المدارك
وأنصح بخطة منهجية للمواظبة عليها

القحطاني: الغربيون يستغلون
أوقاتهـم باالطالع.. وأمة »اقرأ«

تهمل القراءة 
قبطي: لكي تعود نفسك القراءة..

ابدأ دائما بما تحب
الزهراني: القراءة واجب أساسي 

وليست هواية.. والدليل سورة العلق
القرني: يجب أن نمتهن االطالع

وأن ال نحصره بأوقات الفراغ



أسـماء الجيهـاني: 
معرفتي قوة تأثير 

الصورة دفعتني لطرق 
باب التصميم 

حوار: عائشة الشهراني

»الت�سميم هوايتي املحببة والطب تخ�س�سي وم�سروع حياتي« .. هذا ما 
اأكدته الطالبة اأ�سماء اجليهاين يف اإ�سارة اإلى اأن ال�سخ�س ميكن اأن تتوافر 

لديه اأكر من موهبة، اأو اأن توحيد م�سار الهواية والتخ�س�س لي�س �سرطا 
للنجاح. واأو�سحت اجليهاين يف حديث اإلى »اآفاق« اأنها توظف ت�سميماتها يف 

الدعوة اإلى اهلل.

لنبد�أ بتعريف خمت�سر؟
اأ�سماء حامد حممد اجليهاين، طالبة طب وجراحة يف م�ستواها الأول. واأما 

عن هواياتي فاأنا اأحب الت�سميم.

وملاذ� مل تختاري �لت�سميم كتخ�س�ص؟
ل اأرى اأن الت�سميم من اأولوياتي بل اأعتره خدمة تطوعية ومتنف�سا يل يف 

اأوقات الفراغ، واأما الطب فهو م�سروع حياة.

كيف كانت بد�يتك يف جمال �لت�سميم؟
كانت بداية ب�سيطة، وكان ذلك عندما فكرت يف اإيجاد عمل  اأ�سغل به وقت 

فراغي ويكون ذا فائدة مرجوة.. عندئذ وجدت اأن الت�سميم اأقرب الهوايات 
اإلى قلبي فا�ستمررت يف تطويره يوما بعد يوم. ويف الوقت احلايل اأ�ستخدم يف 

الت�سميم برامج متنوعة اأغلبها موجود يف اجلولت.

هل ثمة من �سجعك على ذلك؟
ب�سراحة، ل يوجد �سخ�س بعينه قام بت�سجيعي على الت�سميم، ولكن 

معرفتي لقوة تاأثري ال�سورة يف النف�س ودورها يف تو�سيل الر�سالة من غري 
حروف، هي الدافع الأول لهتمامي بالت�سميم.

�أل جتدين ت�سجيعا من �إد�رة �لأن�سطة بالكلية؟
اأنا م�ستجدة ول اأزال يف بداية امل�سوار، ومع ذلك  �ساركت يف بع�س الأن�سطة 

بالكلية وعر�ست بع�س ت�ساميمي املتوا�سعة على امل�سرفات فنالت اإعجابهن  
وفرحت بذلك كثريا.

ُعرف عنك ت�سميم �آيات قر�آنية ور�سائل دعوية.
ما هدفك من ور�ء ذلك؟

�سحيح. هديف هو اأن ت�سل معاين الآيات اإلى القلوب وي�سل تاأثريها للجميع، 
وذلك من منطلق قوله �سلى اهلل عليه و�سلم »بلغوا عني ولو اآية«. 

ويالحظ  �أنك ل ت�سعني توقعيك على ت�ساميمك. ما �ل�سبب؟
اأريد اأن تكون ت�ساميمي متاحة للجميع، ولذلك اأتنازل عن حقوقها.

ما طموحك بعد �لتخرج؟
طموحي هو ذاته قبل التخرج، ولعل هذه الآية توحي به »وا�سطنعتك 

لنف�سي«.

ما ر�سالتك لهاويات �لت�سميم؟
الت�سميم ر�سالة ح�سارية .. ون�سيحتي لكل هاوية لهذه احلرفة:  اختاري 

ر�سالتك  بنف�سك وانظري اإلى معايل الأمور، واجتهدي فيها توؤجري عليها.
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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.

التحويل بين التخصصات..
إجراءات تهم الطالب والطالبات 

على طالبي التحويل تقدمي طلبهم عن طريق البوابة الإلكرونية 
ع��ل��ى م��وق��ع اجل��ام��ع��ة خ���الل ف���رة ال��ت��ح��وي��ل امل���ح���ددة يف ال��ت��ق��ومي 

الأكادميي، وعلى الطلبة متابعة الطلب خالل املوقع.
ويجب اأن ت�ستكمل جميع اإجراءات التحويل خالل الفرة التي 
حتددها عمادة القبول والت�سجيل على األ تتجاوز الأ�سبوع الأول من 
بداية الدرا�سة. ول يتاح التحويل اإل بعد م�سي ف�سلن درا�سين، ول 
اأربعة ف�سول درا�سية يف التخ�س�س  يجوز طلب التحويل بعد م�سي 

احلايل للطالب اأو الطالبة.

استشارة أكاديمية

إجازات الموظفين.. استحقاقات قانوينة وآليات متعارف عليها 
ن�ست املادة الأولى من لئحة الإجازات على ما يلي:  ي�ستحق املوظف اإجازة عادية مدتها 36 يوما عن كل �سنة من �سنوات خدمته براتب كامل ح�سب اآخر 
راتب تقا�ساه. ويجوز �سرف راتبها مقدما اإذا كانت مدة الإجازة التي �سيتمتع بها �سهرا  فاأكر. ويرخ�س له بهذه الإجازة �سنويا �سواء لفرة واحدة اأم 
على فرات، على األ تقل مدة التمتع عن خم�سة اأيام. ول يجوز متديد الإجازة اأكر من مرة واحدة، ول يوؤجل التمتع بها اأكر من ثالث �سنوات. وعلى 
املوظف التمتع باإجازته ال�سنوية مبا ل يقل عن )36( يوما خالل ثالث �سنوات. وعلى الإدارة اإتاحة الفر�سة للموظفن التمتع باإجازاتهم ال�سنوية من 

خالل و�سع برنامج �سنوي لذلك يتم�سى مع م�سلحة العمل.

استشارة تثقيفية

فوائد صحية للفاكهة والخضار والشاي
ت�ساعد  الوجبات  بن  الطبيعية  الفاكهة  تناول  �لطبيعية:  �لفاكهة 

على اله�سم وتخل�س اجل�سم من ال�سموم وال�سوائب.

�خل�سار: احلر�س على تناول اخل�سار والفواكه مبعدل ثالث ح�س�س 
يومية يخفف من خطر الإ�سابة بالنوبات القلبية بن�سبة %70.

مكافحة  اإل��ى  وي��وؤدى  عميق  ب�سكل  النوم  على  ي�ساعد  تناوله  �لتفاح: 
ال�سيخوخة املبكرة والحتفاظ بب�سرة �سبابية.

�ل�ساي �لأخ�سر: تناول كوب من ال�ساي الأخ�سر يوميا مينع التاأك�سد 
يف خاليا اجل�سم ويخفف من حدوث ال�سرطان ويف�سل اأن يكون مركزا 

من دون �سكر.
د.�سمية �ل�سربينى 
اأ�ستاذة  ال�سحة النف�سية امل�ساعدة
بكلية العلوم والآداب ببلقرن

 استشارة صحية

يعد فقدان الذاكرة اأحد اأبرز اأعرا�س مر�س الزهامير، وهو مر�س دماغي 
التفكري  مهارات  يف  تغريات  وي�سبب  الوقت  م��رور  مع  �سراوة  ي��زداد  فتاك 

و�ل�شتنباط و�ل�شتدلل. ومن عالماته ما يلي:
الأح���داث  تذكر  على  ال��ق��درة  املري�س  بفقدان  ال��ذاك��رة  ت��غ��ريات  اأول: 
ال�سوؤال نف�سه رغم  اأحداثا ومواعيد مهمة؛ واإعادة  القريبة، ون�سيانه 
ح�سوله على الإجابة، و اعتماده على اأفراد اأ�سرته يف اأعمال كان يعتمد 

على نف�سه يف اأدائها.
وت��غ��ريات يف  امل�سكالت  وح��ل  التخطيط  �سعوبات وحت��دي��ات يف  ثانيا: 
مع  التعامل  اأو  اليومية  احلياة  اأم��ور  وت�سيري  تخطيط  على  ال��ق��درة 

احل�سابات والأرقام. 
ومن ذلك اأن يعاين ال�سخ�س  من م�سكالت يف تنفيذ و�سفات ب�سيطة 
وقتا  ياأخذ  واأن  الركيز،  يف  �سعوبة  اأو  احل�سابات،  موازنة  اأو  معتادة 

اأطول بكثري يف تنفيذ مهام اعتاد تنفيذها من قبل يف زمن ق�سري.
قيادة  مثل  يومية،  ومتطلبات  ماألوفة  مهمات  اإمت��ام  �سعوبة  ثالثا: 
اأو موازنة دفر ح�ساباته  ال�سخ�س،  اأماكن ماألوفة لدى  اإلى  ال�سيارة 
ومعامالته املالية يف العمل، اأو تذكر قواعد لعبته الريا�سية املف�سلة.

راب��ع��ا: ارت��ب��اك وخ��ل��ط ذه��ن��ي يف ال��زم��ان اأو امل��ك��ان وف��ق��د ال��ق��درة على 
حتديد التواريخ، والف�سول، ومرور الوقت، و�سعوبة يف ا�ستيعاب حدث 
اإذا مل يكن قد حدث للتو. ويف بع�س الأحيان قد ين�سى امل�سابون  ما 

بالزهامير متاما اأين هم وكيف و�سلوا اإلى املكان.
خام�سا: م�سكالت يف النظر وفهم وتف�سري ال�سور الب�سرية والعالقات 
البعد  حيث  من  امل�سافات  على  واحلكم  القراءة،  يف  و�سعوبات  املكانية 
امل�ساب  ال�سخ�س  مير  وق��د  انعكا�ساتها.  اأو  الأل���وان  ومتييز  وال��ق��رب، 
ل  بحيث  ال��غ��رف��ة،  يف  اآخ���ر  �سخ�سا  ه��ن��اك  اأن  خ��اط��ئ��ا  ويعتقد  مب����راآة 

ي�ستطيع ال�سخ�س متييز نف�سه يف املراآة.

�ساد�سا: م�سكالت جديدة يف اختيار الكلمات املنا�سبة خالل احلديث اأو 
الكتابة و�سعوبات يف املتابعة اأو امل�ساركة يف حوار اأو نقا�س قائم وتوقف 
ع��ن ال��ك��الم ف��ج��اأة يف و�سط امل��ح��ادث��ة، وم��ن ث��م ل يقدر على موا�سلة 
احلديث، اأو يكرر نف�س اجلمل املرة تلو الأخرى. وقد يتلعثم يف اإيجاد 
على  يطلق  اأي  م�سمياتها  بغري  الأ�سياء  ي�سمي  اأو  املنا�سبة،  الكلمات 

»ال�ساعة« ا�سم منبه يد مثال.
على  القدرة  وفقدان  ال�سحيح  مكانها  غري  يف  الأ�سياء  و�سع  �سابعا: 
اقتفاء اأثر الأ�سياء، ويف بع�س الأحيان يتهم املري�س الآخرين ب�سرقة 

اأغرا�سه، وقد يتكرر هذا ال�سلوك.
يف  وت��غ��ريات  الأ�سياء  على  احلكم  يف  �سيئة  اأو  منخف�سة  ق��درة  ثامنا: 
الأحكام اأو �سنع القرارات، كاأن يتخذ ال�سخ�س قرارات �سيئة اأو اأحكاما 
خاطئة فيما يخ�س معامالته املالية وينفق اأموال طائلة على الت�سوق 

التلفزيوين. كما اأنه قد ل يلقي بال لنظافته وهندامه ال�سخ�سي.
تا�سعا: الن�سحاب من العمل اأو الأن�سطة الجتماعية املعتادة والمتناع 
اأو  والأ�سدقاء  العائلة  زيارة  اإليه، مثل  املحببة  الهوايات  عن ممار�سة 
اأو الأ�سرة.   اأو ريا�سية يف حميط العمل  امل�ساركة يف م�ساريع ترفيهية 
كما اأنه قد يجد �سعوبة يف متابعة ريا�سته املف�سلة، اأو ت�سجيع فريقه، 
اأو حتى تذكر قواعد اإمتام هوايته املف�سلة، ورمبا يكون النطواء خياره 
لإدراكه للتغريات التي طراأت على منط حياته و�سعوبة التاأقلم معها.

ومرتبكا،  م�سو�سا،  ال�سخ�س  ي�سبح  حيث   ، امل��زاج  يف  تغريات  عا�سرا: 
ومت�سككا، وحمبطا، ومكتئبا، وخائفا ومتوج�سا ومتحفزا. كما ي�سهل 
اأن يتحول مزاجه اإلى احلزن اأو الغ�سب غري املف�سر، يف املنزل اأو العمل 

اأو مع الأ�سدقاء اأو يف اأماكن خارج نطاق بيئته الآمنة املعتادة.
اأي��ا من هذه العالمات  اأحبائك  اأح��د  اأو  اإذا لحظت يف نف�سك  اأخ��ريا. 

الع�سر، فاإنه يرجى منك مراجعة الطبيب يف اأقرب فر�سة ممكنة.

استشارة تثقيفية

عشر عالمات لمرض الزهايمر

للتواصل مع صفحة استشارات، نستقبل مشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني لمسؤول الصفحة
aaalayafi@kku.edu.sa الزميل أحمد العياف
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حكام دوري جميل للمحترفين..  المرداسي يقود الهالل 
والشباب.. وعباس يدير االتحاد واالتفاق

ك�سفت جلنة احلكام الرئي�سية باحتاد الكرة ال�سعودي عن اأ�سماء حكام مواجهات املرحلة الثامنة لدوري عبداللطيف 
جميل للمحرفن، التي �ستقام اأيام اخلمي�س واجلمعة وال�سبت، حيث �سيقود احلكم حممد الهوي�س مباراة الأهلي 
الهالل  املردا�سي مباراة  ال��دويل فهد  العمري. ويقود احلكم  العمري، وح��زام  ال��دويل فهد  والرائد بجدة، ويعاونه 
وال�سباب با�ستاد امللك فهد الدويل بالريا�س، ويعاونه الدويل عبدالعزيز الأ�سمري و ماجد النا�سر. اأما لقاء جنران 
مع العروبة فيقوده احلكم الدويل عبدالرحمن الأحمري، فيما يقود مواجهة النه�سة مع التعاون، احلكم حممد 
القرين. ويدير لقاء الحتاد والتفاق، احلكم عبا�س اإبراهيم وي�ساعده اأحمد فقيهي وخلف زيد. ويقود احلكم الدويل 

�سالح الهذلول لقاء الفي�سلي مع الن�سر، فيما يقود الدويل عبدالرحمن العمري لقاء ال�سعلة مع الفتح.

قرعة كأس ولي العهد.. فبراير المقبل  
قررت جلنة امل�سابقات بالحتاد ال�سعودي لكرة القدم، اإجراء قرعة م�سابقة كاأ�س �سمو ويل العهد يف اخلام�س من فراير 
املقبل بالقاعة الكرى مبجمع الأمري في�سل بن فهد الأوملبي يف الريا�س. واأبلغت الأمانة العامة، الأندية امل�ساركة 
بتكليف ممثل مفو�س عن النادي حل�سور القرعة يف املوعد واملكان املحددين. يذكر اأن البطولة �ستقام بنظام خمتلف 

هذا املو�سم للمرة الأولى بعد اأن اأحدثت كرة القدم بع�س التعديالت �ساأنها �ساأن بطولة خادم احلرمن ال�سريفن.

شبح اإليقاف
يطارد رونالدو
بسبب »إشارة«

التابعة  احل��ك��ام  جلنة  اأن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
ل����الحت����اد الإ�����س����ب����اين ل���ك���رة ال����ق����دم، ت���ع���ت���زم ف��ت��ح 
حت��ق��ي��ق يف الإ�����س����ارات ال��ت��ي وج��ه��ه��ا لع����ب  ري���ال 
للحكم  رون���ال���دو،  كري�ستيانو  م��دري��د،ال��رت��غ��ايل 
اأونديانو ماينكو خالل مباراة الكال�سيكو الأخرية 

اأمام بر�سلونة، التي انتهت بفوز الأخري 1/2.

سلمان العلي

وج�����ه ح����ار�����س م����رم����ى ����س���م���ك وامل��ن��ت��خ��ب 
ال�����س��ع��ودي الأومل���ب���ي ل��ك��رة ال���ق���دم، ح��ار���س 
عبدالرحمن  ال��ط��ال��ب  اجل��ام��ع��ة،  منتخب 
اإل����ى اجل��ام��ع��ة م���ن حيث  اآل ث���اب���ت، ع��ت��ب��ه 
وعدم  الريا�سية  باملواهب  اهتمامها  »ع��دم 
ي���در����س  ال������ذي  ث���اب���ت  اآل  دع���م���ه���ا«. وق������ال 
الهند�سة امليكانيكية، اإن لديه طموحا كبريا 
ي�سعى اإلى حتقيقه م�ستقبال، كا�سفا العديد 

من الأمور املهمة يف احلوار التايل.

منذ متى بد�أت عالقتك
بحر��سة �ملرمى؟

امل��رم��ى يف وق��ت  ق��دم��ت نف�سي يف ح��را���س��ة 
م��ت��اأخ��ر، حيث ب���داأت م��ن �سن 14 ع��ام��ا من 
امل���دار����س،  م��ع منتخبات  م�����س��ارك��ت��ي  خ���الل 
ل��ك��ن��ي ك���ن���ت اأح������ب ح���را����س���ة امل����رم����ى م��ن��ذ 
عام  كانت  الر�سمية  بدايتي  اأم��ا  طفولتي. 

1426ه�  مع نادي �سمك. 

من قدوتك يف �حلر��سة
حمليا وعامليا؟

قدوة  فهو  الدعيع،  حممد  الكابنت  حمليا 
وعلى  بل  اململكة  يف  املرمى  حرا�س  جلميع 
واآ�سيا، فهو ميلك  والعرب  اخلليج  م�ستوى 
ت��اري��خ��ا ك��ب��ريا وح��اف��ال. اأم���ا ع��امل��ي��ا، فاأحب 

احلار�س الإيطايل العمالق بوفون.

�أهم �إجناز�تك
خالل �لفرتة �ملا�سية؟

يف  الأومل��ب��ي  اململكة  منتخب  م��ع  م�ساركتي 
البحرين، وكذلك اختياري لتمثيل منتخب 
ب�سبب  اع��ت��ذرت  لكني  ل��ل��ج��ام��ع��ات،  اململكة 

امل�ساركة مع املنتخب الأوملبي.

حارس مرمى  الجامعة والمنتخب األولمبي في ضيافة »آفاق«
آل ثابت: أطمح للوصول إلى مستوى الدعيع وبوفون

طموحاتك ب�سفتك
حار�ص مرمى وطالبا �أكادمييا؟

اإمتامها  اإلى  واأ�سعى  بدرا�ستي،  كثريا  اأهتم 
ناد  اإل��ى  التفكري يف النتقال  اأول، وم��ن ثم 
اآخر، ومتثيل املنتخب الأول، كما اأطمح اإلى  

حتقيق اإجنازات ت�سرف الوطن.

مباذ� تن�سح �حلر��ص �ل�سباب؟
الب���ت���ع���اد ع���ن ���س��ب��ح ال����غ����رور، وال���ت���دري���ب 
امل��ت��وا���س��ل، والل���ت���زام الأخ���الق���ي، وتطبيق 
لأن  واأنديتهم،  مدربوهم  منهم  يطلبه  ما 
مع  موعد  على  واململكة  اأم��ام��ه��م  الفر�سة 

جيل من حرا�س املرمى املميزين .

ماذ� ينق�ص كرة �لقدم
�ل�سعودية لت�ستعيد موقعها؟

الهتمام  واإل��ى  م�ساعف،  جهد  اإل��ى  حتتاج 
ب��ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وم��ن��ح ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة 
حقها م��ن اله��ت��م��ام وال��رع��اي��ة وال��ت��دري��ب 
وال���ت���وج���ي���ه، وه�����ذا ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى الأل���ع���اب 
فقط.  القدم  ك��رة  ولي�س  املختلفة  الأخ��رى 
الأب��ط��ال  بالريا�سين  الهتمام  يجب  كما 
والعمل  واإجن���ازات،  بطولت  حققوا  الذين 

على ال�ستفادة من خراتهم. 
كيف جتد �لريا�سية �جلامعية؟

هناك  واإمن���ا  ملمو�س  اهتمام  اأي  ي��وج��د  ل 
باجلامعة.  الإداري���ن  بع�س  من  اجتهادات 
واأنا ب�سفتي طالبا ريا�سيا، اأعاين من عدم 

الهتمام، علما اأنني مثلت اجلامعة.
اأنه ل يوجد اهتمام معنوي  احلقيقة 
ات��ف��اق اجلميع  ال��رغ��م م��ن  ول م���ادي على 
ع��ل��ى اأن ال��ري��ا���س��ة ه���ي امل��ت��ن��ف�����س ال��وح��ي��د 
باهتمام  حتظى  اأن  ويجب  باململكة  لل�سباب 
اأغلب  تهم  اإنها  داخ��ل اجلامعة، حيث  كبري 

الطالب .

النقاط 
والمراكز

النصر
الهالل
الشباب
األهلي

نجران
االتحاد
الفتح

التعاون
الفيصلي

الرائد
االتفاق
العروبة
النهضة
الشعلة

ترتيب فرق دوري عبد اللطيف جميل
حتى الجولة السابعة

لعب

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

فوز

5
5
4
3
4
3
2
2
2
2
2
1
0
0

تعادل

2
1
2
4
0
1
3
3
2
2
1
4
2
1

خسارة

0
1
1
0
3
3
2
2
3
3
4
2
5
6

له

12
18
14
15
11
12
9

10
8
7
7
4
7
6

عليه

1
8
8
6

12
13
7

10
9

12
10
7

22
15

الفارق

11
10
6
9
1-
1-
2
0
1-
5-
3-
3-

15-
9-

نقاط

17
16
14
13
12
10
9
9
8
8
7
7
2
1

رقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14



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

أسبوعية جامعة الملك خالد

كليات

خالد العمري 

ن�����������س�����اأت ك���ل���ي���ة ال�����ع�����ل�����وم ال���ط���ب���ي���ة 
ذات  ال�سامية  باملوافقة  التطبيقية 
الرقم 7/ب/43206 يف 1424/9/9ه�، 
ال���راه���ن �ستة  ال���وق���ت  وت��ت�����س��م��ن يف 
اأق�������س���ام ع��ل��م��ي��ة ت�����س��م ث���الث���ة ع�سر 

برناجما.
ومت��������ن��������ح ال������ك������ل������ي������ة درج����������ة 
ال��ت��خ�����س�����س��ات  ال���ب���ك���ال���وري���و����س يف 
ال��ت��ال��ي��ة: ب��رن��ام��ج ع��ل��وم امل��خ��ت��رات 
ال�����ط�����ب�����ي�����ة، ب������رن������ام������ج الأ������س�����ع�����ة 
ال��ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة، ب���رن���ام���ج ال���ع���الج 
الطبيعي،  العالج  برنامج  بالأ�سعة، 
برنامج  الوظيفي،  ال��ع��الج  ب��رن��ام��ج 
برنامج  وال�سمع،  النطق  علل  ع��الج 
برنامج  احليوية،  الطبية  الأج��ه��زة 
ت��ق��ن��ي��ة الأ�����س����ن����ان، ب���رن���ام���ج رع���اي���ة 
الأ�سنان، برنامج ال�سجالت الطبية، 
برنامج التغذية الإكلينيكية، برنامج 
اإدارة  برنامج  و  ال�سحي،  التثقيف 

اخلدمات الطبية. 
الأ���س��ا���س��ي��ة،  ال��ع��ل��وم  واأم����ا ق�سم 
ف����اإن����ه ل ي���ق���دم درج������ة ع��ل��م��ي��ة، ب��ل 
وي�سم  الكية،  لأق�سام  م�ساندا  يعد 
التخ�س�سات التالية: علم الت�سريح، 
علم وظائف الأع�ساء، علم الأدوية، 

علم الأمرا�س، وعلم الوبائيات. 

األقسام الحالية
الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية  ح��ال��ي��ا  يعمل 

»الطبية التطبيقية«..
معامل ومراكز علمية يستفيد 

منها 664 طالبا وطالبة
اأك��ادمي��ي��ة  اأق�����س��ام  اأرب��ع��ة  التطبيقية 
وه������ي: ق�����س��م ال���ع���ل���وم الإ���س��ع��اع��ي��ة 
الت�سخي�سية(،  الأ���س��ع��ة  )ب��رن��ام��ج 
وق�����س��م ع���ل���وم امل���خ���ت���رات ال��ط��ب��ي��ة، 
وق�������س���م ع����ل����وم ال����ت����اأه����ي����ل ال��ط��ب��ي 
وق�سم  الطبيعي(،  العالج  )برنامج 

العلوم الأ�سا�سية.
وت���ه���دف ال��ك��ل��ي��ة اإل�����ى ت��خ��ري��ج 
اأخ�������س���ائ���ي���ن ع���ل���ى ك����ف����اءة ع��ال��ي��ة، 
وت����زوي����د ����س���وق ال���ع���م���ل ال�����س��ع��ودي 
ب���ك���وادر وط��ن��ي��ة م��ت��م��ي��زة  للعمل يف 
واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة  امل�ست�سفيات 

ومراكز ال�سموم والتاأهيل الطبي.

مراكز ومعامل
التي  امل��راك��ز  ع��ددا من  الكلية  ت�سم 
تقدم كثريا من اخلدمات للمجتمع 
وت���وف���ر ال���ت���دري���ب ال��ع��م��ل��ي ل��ط��الب 
وط��ال��ب��ات ال��ك��ل��ي��ة خ���الل درا���س��ت��ه��م 
اجل��ام��ع��ي��ة، وت�����س��م ه���ذه امل��راك��ز ما 

يلي:
الت�سخي�سية  الأ�سعة  مركز   •

بالقريقر )طالب(.
الت�سخي�سية  الأ�سعة  مركز   •
ب�����امل�����رك�����ز اجل�����ام�����ع�����ي ب���ال�������س���ام���ر 
ال����ع����الج  م����رك����ز   )3 )ط������ال������ب������ات(. 

الطبيعي بالقريقر )طالب(.
م����رك����ز ال����ع����الج ال��ط��ب��ي��ع��ي   •
مب�ست�سفى  للبنات  الدرا�سي  باملبنى 

ع�سري املركزي )طالبات(
الطبية  امل��خ��ت��رات  م��ع��ام��ل   •

ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة ل���ت���دري���ب ال���ط���الب 
والطالبات. 

ك���م���ا ت�����س��م ال��ك��ل��ي��ة ع������ددا م��ن 
ال�����وح�����دات امل�������س���ان���دة ال���ت���ي ت��ه��دف 
اإل�������ى الإ�������س������راف وت����ق����دمي ال���دع���م 
وت�سمل  الكلية،  لأق�����س��ام  الأك��ادمي��ي 
ه�����ذه ال������وح������دات:  وح������دة ال��ت��ع��ل��م 
الإل����ي����ك����روين ال���ت���ي ت���ق���دم دع��م��ه��ا 
م��ع��ام��ل للتعليم  ث��الث��ة  م��ن خ���الل 
الإل����������ك����������روين مب������وق������ع ال���ك���ل���ي���ة 
بالقريقر)طالب( وباملركز اجلامعي 
بال�سامر للطالبات، واملبنى الدرا�سي 

للبنات مب�ست�سفى ع�سري املركزي.
ك����م����ا حت��������وي ال����ك����ل����ي����ة وح������دة 
ال��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة ال���ت���ي ت��رت��ب��ط 
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واجل���ودة،  للتطوير  الكلية  ب��وك��ال��ة 
وامل��ك��ت��ب الأك���ادمي���ي، ال���ذي ترتبط 
اأعماله مب�سجل الكلية حتت اإ�سراف 
وك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإل����ى مكتب 
�سوؤون  ومكتب  الطالبية،  الأن�سطة 
والإر�ساد  التوجيه  ومكتب  المتياز، 

الأكادميي.

خدمة المجتمع
املجتمع من  الكلية يف خدمة  ت�سهم 
خالل خدماتها الطبية التي ت�سمل  
الأ�سعة  مب��راك��ز  احل���الت  ا�ستقبال 
يف  الكلية  مبقر  الطبيعي  وال��ع��الج 
القريقر واملركز اجلامعي للطالبات 

بال�سامر.
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العليا خلدمة  اللجنة  وتتولى 
الكلية  ا�ستحدثتها  التي  املجتمع،  
جميع  من  ممثلن  وت�سم  م��وؤخ��را 
التي  الن�ساطات  اق���راح  الأق�����س��ام، 
ترغب الكلية يف تقدميها للمجتمع 
يف الأم����اك����ن ال���ع���ام���ة وامل��ن��ت��زه��ات 
كما  الكبرية،  التجارية  والأ���س��واق 
ت���ق���وم ال��ل��ج��ن��ة ب��ت�����س��ج��ي��ع وت��ب��ن��ي 
امل���ق���رح���ات امل���ق���دم���ة م����ن ط���الب 
وط���ال���ب���ات ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
وثقافية  علمية  ت��وع��وي��ة  اأن�����س��ط��ة 

ت�ستهدف املجتمع. 

عدد الطالب والطالبات
التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  تعد 
واح��������دة م����ن ال���ك���ل���ي���ات ال���ن���ا����س���ئ���ة يف 
احلالية  اأق�سامها  يف  وت�سم  اجلامعة، 
النحو  على  طالبة،   550 و  طالبا   664
الت�سخي�سية  الأ���س��ع��ة  ق�����س��م  ال���ت���ايل: 
ق�����س��م  ط���ال���ب���ة(،   220 ط���ال���ب���ا،   232(
 165 ط��ال��ب،   300( الطبية  املخترات 
الطبي  ال��ت��اأه��ي��ل  ع��ل��وم  ط��ال��ب��ة(، ق�سم 

)132 طالبا، 165 طالبة(. 
ي��ب��ل��غ ع��دد  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
خ���ري���ج���ي ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
احلايل  الدرا�سي  للعام  التطبيقية 
1434ه���� -1435ه�����،  م��ا ي��ق��ارب 160 

طالبا وطالبة.

مستجدات الكلية
وع������ن اجل����دي����د يف ال���ك���ل���ي���ة، اأك����د 
عو�سة  بن  خالد  الدكتور  عميدها 
اأن����ه مت ت�����س��ك��ي��ل جلنة  الأح����م����ري، 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ت���ت���ول���ى ت��ق��ي��ي��م 
بالكلية،  العلمي  البحث  م�ستوى 
ودرا�سة  ل��ه،  ا�سراتيجيات  وو�سع 
لإث��راء  الأكادميية  الأق�سام  حاجة 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ور����س���د ح��اج��ات 
مع  والتوا�سل  الكلية  يف  الباحثن 

عمادة البحث العلمي. 
الكلية  اأن  الأح��م��ري  واأ���س��اف 
���س��ك��ل��ت م�����وؤخ�����را جل���ن���ة لخ���ت���ي���ار 
امل����ع����ي����دي����ن وامل������ع������ي������دات، وجل���ن���ة 
ل��ل��ت��ع��اق��د ت���ت���ول���ى درا�����س����ة ال�����س��ري 
التدري�س  هيئة  لأع�����س��اء  ال��ذات��ي��ة 
م���ن امل��ت��ع��اق��دي��ن، م���وؤك���دا اأن ه��ذه 
الكلية  تلبية حلاجة  تاأتي  اخلطوة 
اأع�ساء  من  العالية  الكفاءات  اإل��ى 
الأق�سام  جميع  يف  التدري�س  هيئة 

بالكلية.
وب�������ه�������دف ت�����ط�����وي�����ر ال���ع���م���ل 
الأكادميي بالكلية وحتقيق م�ستوى 
عال من اجلودة، فقد كونت الكلية 
واجل���ودة  للتطوير  جل��ن��ة  م���وؤخ���را 
م���ن م��ه��ام��ه��ا: م���راق���ب���ة م�����س��ت��وى 
ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري اجل������ودة، وجل��ن��ة 

اأخرى للخطط واملناهج.

معامل تدريبية
الكلية  اأن  ع��ن  الأح���م���ري  وك�����س��ف 
معامل  لتجهيز  درا�سة  رفع  ب�سدد 
تعليمية وتدريبية ت�سهم يف جمال 
ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي لأق���������س����ام ع��ل��وم 
املخترات  وعلوم  الطبي،  التاأهيل 
ياأتي  ذلك  اأن  اإل��ى  م�سريا  الطبية، 
ح��ر���س��ا م���ن ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى حتقيق 
م�ستوى عال من التعليم والتدريب 

لطالب وطالبات الكلية.
وق�������رر جم���ل�������س ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
الكلية  م�ساركة  التطبيقية  الطبية 
يف الإ������س�����راف ع���ل���ى م��ب��ن��ى ال��ك��ل��ي��ة 
واأف��اد  بالفرعاء،  اجلامعية  باملدينة 
الأح���م���ري اأن امل��ج��ل�����س ق���ام ب��زي��ارة 
مل���وق���ع ال��ك��ل��ي��ة ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

يتبعها رفع طلبات الكلية وروؤيتها.



أقسام

حوار: حسن العواجي

نبذة خمت�سرة
عن علم وظائف �لأع�ساء؟

الفيزيولوجيا اأو علم وظائف الأع�ساء 
هو علم يعنى بدرا�سة وظائف الأجهزة 
قيام  كيفية  ذل��ك  ويت�سمن  احليوية، 
الع�سوية،  والأج��ه��زة  احلية،  الكائنات 
واخل������الي������ا، واجل�����زي�����ئ�����ات احل���ي���وي���ة 
يف  والفيزيائية  الكيميائية  بالوظائف 
يدر�س  اأنه  يعني  اجلهاز احليوي، مما 

ج�سم الإن�سان يف احلالة الطبيعية.
لفهم  الأ���س��ا���س  العلم  ه��ذا  ويعد   
ال���س��ط��راب��ات امل��ر���س��ي��ة، ك��م��ا اأن���ه من 
اأه���م ع��ل��وم ال��ط��ب الأ���س��ا���س��ي��ة ويت�سح 
مقرن  العلم  ه��ذا  اأن  عرفنا  اإذا  ذل��ك 
العامل،  يف  طبية  ج��ائ��زة  اأف�سل  با�سم 
عليها  ن��وب��ل حيث يطلق  ج��ائ��زة  وه��ي 
جائزة نوبل يف علم الوظائف اأو الطب 
ال�سويدية  امللكية  ومتنحها الأكادميية 

للعلوم منذ عام 1901م.

وما �لذي يقدمه ق�سم علم 
وظائف �لأع�ساء باجلامعة؟

اأح��د  ق�سم علم وظ��ائ��ف الأع�����س��اء ه��و 

ويقوم  الأ�سا�سية،  الطب  كلية  اأق�سام 
وطالبات  لطالب  العلم  ه��ذا  بتدري�س 
الالزمة  املتطلبات  يقدم  كما  ال��ط��ب، 
ل����ط����الب وط����ال����ب����ات ب���ق���ي���ة ال��ك��ل��ي��ات 
ال�����س��ح��ي��ة الأخ����������رى، وت�������س���م���ل ط��ب 
العلوم  كلية  ال�سيدلة،  كلية  الأ�سنان، 

الطبية التطبيقية، وكلية التمري�س.
 يف امل���رح���ل���ة ال����راه����ن����ة، ي��ت��واف��ر 
بينما  للبكالوريو�س،  برنامج  بالق�سم 
لدرا�سة  يعكف حاليا على و�سع خطة 
حال  قريبا  اإط��الق��ه  ليتم  املاج�ستري، 

اعتماده من اجلهات ذات العالقة.
وظائف  علم  ق�سم  روؤي���ة  وتتمثل 
ي��ك��ون م��رك��زا متميزا  اأن  الأع�����س��اء يف 
علم  يف  للتو�سع  اململكة  م�ستوى  على 
التدري�س  وظائف الأع�ساء من خالل 
والبحث العلمي والتطبيق الإكلينيكي 

ذي العالقة.

هل من تفا�سيل
عن �مل�ستوى �لبحثي للق�سم؟

انطالقا من اإميانه باأن البحث العلمي 
هو  ركيزة اأ�سا�سية يف التعليم، فاإن الق�سم 
ذات  العلمية  البحوث  من  الكثري  ن�سر 
وبعلم وظائف  بالطب عموما،  العالقة 

الق�سم  اإن  ب��ل  خ��ا���س،  ب�سكل  الأع�����س��اء 
واجلامعة يف  الكلية  م�ستوى  على  رائ��د 
يقوم  اإن��ه  حيث  العلمي،  البحث  جم��ال 
بالتعاون مع كلية العلوم بالإ�سراف على 

بيت احليوان يف اجلامعة.

وماذ� عن �ملخرجات؟
ب�سفة  التعليمية  املخرجات  تقييم  اإن 
ع��ام��ة لهو ه��م واأول���وي���ة وط��ن��ي��ة، وقد 
خطت اجلامعة خطوات كبرية يف هذا 
اأن�ساأت وكاله للجودة  املجال من حيث 

على م�ستوى كافة الكليات.
 وح�����س��ب ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي ت�سرف 
وطبقا  الكلية  يف  اجل��ودة  وكالة  عليها 
الهيئة  املعتمدة من  العلمية  للمعايري 
الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي 
احلمد-  وهلل  الق�سم-  خم��رج��ات  ف���اإن 
ما عن  اإل��ى حد  را�سون  ونحن  جيدة، 
ذلك، ون�سعى للمزيد من التقدم  من 

خالل تطوير املناهج واملقررات. 

وما �إ�سهاماتكم
يف خدمة �ملجتمع؟

يقوم الق�سم بعمل عيادات تخطيط مخ 
وكذلك تخطيط اأع�ساب وع�سالت يف 
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رئيس قسم علم وظائف األعضاء لـ »آفاق«:
راضون عن مخرجات القسم.. ونتطلع لمزيد تطوير

أعرب رئيس قسم علم وظائف األعضاء بكلية 
الطب، الدكتور فهيد بن حسن آل هاشم عن 
رضاه عن مخرجات القسم، متمنيا له مستقبال 
مشرقا في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين 
للتعليم العالي. واستهدف آل هاشم في حوار 
مع »آفاق« محاور منها:  مستوى األبحاث في 
القسم، وإسهاماته العلمية والعملية في خدمة 
المجتمع، كما عرج على أبرز الصعوبات التي 
يواجهها القسم في الوقت الراهن.

وم�ست�سفى  امل��رك��زي  ع�سري  م�ست�سفى 
اأن  اإلى  اإ�سافة  باأبها،  النف�سية  ال�سحة 
الرئة يف  هناك عيادة لفح�س وظائف 

م�ست�سفى ع�سري املركزي ذاته.
على  باأبحاث  الق�سم  يقوم  كذلك 
ت��اأث��ري امل��رت��ف��ع��ات يف ج�����س��م الإن�����س��ان، 
حيث اإن مدينة اأبها تعد من املدن ذات 
البحر، كما  العايل عن �سطح  الرتفاع 
�سمية  اأبحاثا عن مدى  الق�سم  اأج��رى 
ن��ب��ت��ة ال���ق���ات وت���اأث���ريه���ا ال�����س��ل��ب��ي على 
ال��ع��ام��ة وم��ث��ل ه��ذه الأب��ح��اث  ال�سحة 
عن  الناجته  بالأ�سرار  املجتمع  تثقف 

تلك العادة.

هل تو�جهكم �أية معوقات ؟ 
خا�سة  م��ع��وق��ات  ه��ن��اك  لي�س  حقيقة 
جميع  اإن  ال��ق��ول  ميكن  عامة  ثمة  ب��ل 
الأق�سام تعاين منها، ومنها على �سبيل 
املثال: تزايد اأعداد الطالب والطالبات 
م��ع قلة ال��ق��اع��ات والأج���ه���زة، واأح��ي��ان��ا 
نواجه �سعوبات يف طلب بع�س الأجهزة 
حيث  الأبحاث،  اأو  بالتدري�س  اخلا�سة 
وت��اأخ��ذ  م��ت��ع��ددة  بلجان  الطلبات  مت��ر 
واأحيانا  نت�سلمها.  �سنة حتى  اأكر من 
يتم اإلغاء الطلبات دون الرجوع اإلينا. 

اأي�سا:  القائمة  ال�سعوبات  وم��ن 
جمال  يف  الأك��ف��اء  املتخ�س�سن  ن���درة 
ع��ل��م وظ���ائ���ف الأع�������س���اء ����س���واء ك��ان��وا 

مواطنن اأم متعاقدين.
واأم����ا دع���م ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي فقد 
لكنه  ال�سابقة  ب��الأع��وام  مقارنة  ارتفع 

ما زال دون املاأمول.

كيف تنظر �إلى م�ستقبل �لق�سم ؟
يف ����س���وء ال����دع����م غ����ري امل����ح����دود م��ن 
ح����ك����وم����ة م��������ولي خ��������ادم احل����رم����ن 
وح��ر���س  ال��ع��ايل  للتعليم  ال�����س��ري��ف��ن 
امل�����س��وؤول��ن يف اجل��ام��ع��ة وال��ك��ل��ي��ة ف��اأن��ا 
فقط  لي�س  امل�سرق  بامل�ستقبل  متفائل 
لق�سم علم وظائف الأع�ساء بل جلميع 

مرافق وكليات جامعتنا احلبيبة.

ر�سالتك لطالب وطالبات �لق�سم؟
واملثابرة  والج��ت��ه��اد  باجلد  اأن�سحهم 
�سلى  حممد  حبيبنا  ق��ول  وا�ست�سعار 
اهلل عليه و�سلم »اإن اهلل يحب اإذا عمل 
ي��ت��ق��ن��ه«، وع��ل��ي��ه��م  اأن  اأح����دك����م ع��م��ال 
واأه��ال��ي��ه��م  جمتمعهم  اأن  ي���درك���وا  اأن 
ينتظرون تخرجهم بفارغ ال�سر حتى 

يت�سنى لهم الإ�سهام يف بناء وطنهم.

هدفنا الريادة 
والتميز في مجال 
التخصص.. وإطالق 

الماجستير قريبا

نواجه صعوبات 
إجرائية في طلب 

المستلزمات 
ونطالب بحلول
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مساهماتكم!
ترحــب صحيفة »آفاق« بمســهامات أعضــاء وعضوات هيئة 
التدريــس من دراســات وبحــوث وملخصــات عــن اإلصدارات 
الحديثة والمشاركات في المؤتمرات العلمية داخل المملكة 

وخارجها، إضافة إلى األخبار الشخصية والجامعية.

كما تفتح »آفاق« صفحاتها للطالب والطالبات ليشاركوا في 
تحريرها بالكتابات اإلبداعية كالمقاالت ورسوم الكاريكاتير 

والصور الفوتوغرافية واألخبار الشخصية والجامعية.

يمكنكم إرســال مســهاماتكم ومشــاركاتكم عبــر البريد 
aafaq@kku.edu.sa :االلكتروني
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تأهيل خريجي الدبلومات الصحية..
متـابعة حثيثة لتنفيذ البرامج وبحث متطلبات نجاحها
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إدارات

حوار: محمد إبراهيم

حدثنا عن مهام �ملعهد
و�أهد�فه وطموحاته؟

م�سوؤوليتها  اجلامعة  ا�ست�سعرت  لقد 
ودوره�������ا ال��ت��ن��م��وي امل���ه���م، وح��ر���س��ت 
ع����ل����ى ت����وف����ري وت����ط����وي����ر اخل����دم����ات 
املقدرات  وا�ستثمار  والعملية،  العلمية 
والإم���ك���ان���ي���ات وال�����ك�����وادر واخل�����رات 
جلميع  وتقدميها  باجلامعة  املوجودة 
ال���ق���ط���اع���ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة 

لتطوير هذا البلد املعطاء.
 ولعل الهدف الأ�سا�سي من اإن�ساء 
معهد البحوث والدرا�سات ال�ست�سارية 
باجلامعة، اأن يكون نقطة اللتقاء بن 
قطاعاته،  بجميع  املجتمع  ي��ري��ده  م��ا 
ت��ق��دم��ه اجل���ام���ع���ة بجميع  م���ا  وب����ن 

اإمكاناتها الب�سرية واملادية.
ل�������ذا ف���امل���ع���ه���د ي�������س���ع���ى ب�����س��ك��ل 
ت�سهم  �سراكات  تكوين  اإل��ى  م��درو���س، 
اأن  ي�ستطيع  م��ع��ريف  جمتمع  ب��ن��اء  يف 
واأن  العاملي،  والتقدم  التطور  ي��واك��ب 
ي���ك���ون امل��ع��ه��د ���س��ري��ك��ا ا���س��رات��ي��ج��ي��ا 
يف ب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع وت��ط��وي��ر ق��ط��اع��ات��ه 
اإن�ساء  املختلفة عن طريق  وموؤ�س�ساته 
ومتخ�س�سة  م��وؤه��ل��ة  ل��ل��خ��رة  ب��ي��وت 
وع����ل����ى م�������س���ت���وى ت���ن���اف�������س���ي ري�������ادي، 
وع����ر ال���س��ت��ع��ان��ة ك���ذل���ك ب�����س��راك��ات 
ا�سراتيجية مع مراكز بحثية وبيوت 
اخلرات  من  لال�ستفادة  عاملية  خرة 
مع  يتما�سى  مب��ا  الأج��ن��ب��ي��ة  العلمية 
ديننا وثقافتنا وتقاليدنا الجتماعية.

ط��م��وح��ات��ن��ا ك���ب���رية ن�������س���األ اهلل 
اأن ي��ع��ن ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه��ا ل��ن�����س��ه��م يف 

دف����ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ط���وي���ر يف 
واأن نكون يف م�ستوى تطلعات  وطننا، 
تقدمي  م��ن  نتمكن  واأن  الأم�����ر،  ولة 
امل��ت��م��ي��زة وامل��ر���س��ي��ة لكافة  اخل���دم���ات 

قطاعات املجتمع.
اخلدمات  لتقدمي  املعهد  وي�سعى 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة وال���س��ت�����س��اري��ة 
ب�����اح�����راف�����ي�����ة ع����ال����ي����ة ل���ل���ق���ط���اع���ن 
احلكومي والأهلي الإنتاجي واخلدمي 
حم��ل��ي��ا واإق���ل���ي���م���ي���ا، ك��م��ا ي���ه���دف اإل���ى 
توظيف وا�ستثمار مقدرات واإمكانيات 
املجتمع،  خدمة  يف  اجلامعة  وخ��رات 
القطاعات  مع  اجلامعة  �سلة  وتوثيق 
اخلارجية عن طريق �سيا�سات وبرامج 
والإداري  وال���ف���ن���ي  ال��ع��ل��م��ي  ال����دع����م 
احتياجاتها  يلبي  مب��ا  لها  والإ���س��رايف 
الفعالة  ال�سراكات  وبناء  ومتطلباتها، 

بن اجلامعة وجمتمعها. 
وامل���ع���ه���د ي��ه��ت��م ك���ذل���ك ب��ت��ط��وي��ر 
ث����ق����اف����ة ال�������درا��������س�������ات واخل������دم������ات 
ال����س���ت�������س���اري���ة يف ك����ل م����ن اجل��ام��ع��ة 
واملجتمع وتاأ�سيلها عر عمل موؤ�س�سي 

منظم. 
املعهد  اأه�����داف  ب��ن  م��ن  اأن  ك��م��ا 
اأي�سا، اإيجاد بيئة عمل مبدعة  تواكب 
لتحقيق  املتزايدة  الع�سر  م�ستجدات 
ال��ت��ن��اف�����س وال�����ري�����ادة. وي��ه��ت��م امل��ع��ه��د 
املادية  اجلامعة  م���وارد  بتنمية  اأي�سا 
وامل��ع��ن��وي��ة ب��ك��اف��ة ال��و���س��ائ��ل وال��ط��رق 
امل��ت��اح��ة امل��ت��واف��ق��ة م���ع ن��ظ��ام جمل�س 
ولوائحه  واجلامعات  العايل  التعليم 

ومواده النظامية.

هل قمتم بخطو�ت

لت�سويق مقدر�ت �جلامعة 
للمجتمع �خلارجي؟

ب��ال��ت��اأك��ي��د، ف��ق��د ق��م��ن��ا ب��ب��ن��اء ع��الق��ات 
املعهد  ب��ن  ج��ي��دة  واجتماعية  مهنية 
وبن املجتمع عموما، كما اأننا ن�سارك 
ت�سمح  ال���ت���ي  امل��ن��ا���س��ب��ات  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
باإبراز دور املعهد، واإمكانيات اجلامعة، 
وتر�سيخ هوية املعهد واأعماله لي�س يف 
يف  اأي�����س��ا  ب��ل  فح�سب،  ع�سري  منطقة 

املنطقة اجلنوبية واململكة عموما.
ل����ق����اءات  ع�������دة  ع����ق����د   وق�������د مت 
وال��راأي  املجتمع  ق��ادة  مع  واجتماعات 
والأع����م����ال م���ن اأج�����ل م�����س��ارك��ت��ه��م يف 
ت���ط���وي���ر ب����رام����ج و����س���ي���ا����س���ات امل��ع��ه��د 
ال���ت���ي ت��ت��واف��ق م���ع اح��ت��ي��اج امل��ج��ت��م��ع، 
ك��م��ا مت اإن�������س���اء م���وق���ع ت��ف��اع��ل��ي على 
���س��ب��ك��ة الن���رن���ت وق���ن���وات ال��ت��وا���س��ل 
الج����ت����م����اع����ي )ت�����وي�����ر وف���ي�������س���ب���وك 

ويوتيوب(.
اإق������رار  اهلل،  ب��ح��م��د  واأن���ه���ي���ن���ا،   
ت�سويقية  ا�سراتيجية  خطة  واعتماد 
ت�سمن  اآليات  وتطوير  املعهد  لأعمال 
لقيا�س  تغذية مرجتعة  اأنظمة  توفري 
م�ستوى ر�سا امل�ستفيدين من خدمات 

املعهد وبراجمه. 
وب����رام����ج ال��ت�����س��وي��ق وال��ت��ط��وي��ر 
هذا  �ست�ستمر،  بل  تتوقف  لن  عموما 
مع لفت النظر اإلى اأن مقر املعهد قد 
ومتابعة  ب��دع��م  الن��ت��ه��اء  على  ���س��ارف 
اأننا،  يعني  معايل مدير اجلامعة مما 
�سوت  رف��ع  م��ن  �سنتمكن  اهلل،  ب��ح��ول 
ونقل  للمعهد،  الت�سويقية  ال��ر���س��ال��ة 
اإلى  والإع��الن��ي��ة  الرويجية  براجمه 

مرحلة اأبعد.

ما �أبزر �لعقود و�لتفاقيات
�لتي �أبرمها �ملعهد مع �لقطاعني 

�لعام و�خلا�ص ؟
ا�ست�سارية  ع��ق��ود  ت��وق��ي��ع  مت  ب��ال��ف��ع��ل 
م��ع ع���دد م��ن اجل��ه��ات داخ���ل املنطقة 
امل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  وخ��ارج��ه��ا، 
ال��ت��ج��ارة  ووزارة  ال�������س���ورى،  جم��ل�����س 
ومدينة  ال�سحة،  ووزارة  وال�سناعة، 
اجلامعات  وبع�س  الطبية،  فهد  امللك 
ال�����س��ع��ودي��ة، ك��امل��ل��ك ���س��ع��ود، وج��ام��ع��ة 
الإم�����ام، وجن����ران وج��ي��زان واجل���وف، 
واجل��ام��ع��ة ال�����س��ع��ودي��ة الإل��ك��رون��ي��ة، 
�سلطان،  وجامعة  الفي�سل،  وجامعة 
وك��ل��ي��ات ال��غ��د ال�����س��ح��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة 
اإل���ى ع���دد ك��ب��ري م��ن م��ن�����س��اآت القطاع 

اخلا�س.
 ك���م���ا وق���ع���ن���ا ات���ف���اق���ي���ة ت��ق��دمي 
خ�������دم�������ات ط����ب����ي����ة م�������ع جم���م���وع���ة 
م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال�������س���ع���ودي الأمل��������اين، 
العاملية  ال��ن��دوة  مع  تفاهم  وم��ذك��رات 
�سباب  وجمل�س  الإ���س��الم��ي،  لل�سباب 

منطقة ع�سري. 
ك��م��ا اأن ه��ن��اك ���س��راك��ات اأخ���رى 
وزارة  م����ع  الن����ت����ه����اء  ع���ل���ى  اأو�����س����ك����ت 
ووزارة  ال��ع��م��ل،  ووزارة  ال���داخ���ل���ي���ة، 
الربية  ووزارة  الإ�سالمية،  ال�سوؤون 
والتعليم، ووزارة ال�سوؤون الجتماعية، 
امللك  ومدينة  العامة،  الإدارة  ومعهد 
وموؤ�س�سة  ال���ذري���ة،  للطاقة  ع��ب��داهلل 
امللك خالد اخلريية، وموؤ�س�سة الأمري 
الإن�سانية،  للتنمية  فهد  ب��ن  حممد 
والتقومي،  للقيا�س  الوطني  وامل��رك��ز 
وموؤ�س�سة ال�سبيعي، وموؤ�س�سة �سليمان 

الراجحي اخلريية. 

الحديثي: معهد البحوث والدراسات 
االستشارية نقطة التقاء المجتمع بالجامعة

�إلى ماذ� تهدفون من خالل
توقيع هذه �لتفاقيات 

و�ل�سر�كات �لكثرية ؟
ع���ن���دم���ا ي����ق����وم امل���ع���ه���د ب��ت��وق��ي��ع 
التفاهم  وم��ذك��رات  التعاون  اتفاقيات 
وال�������س���راك���ات م���ع ق��ط��اع��ات امل��ج��ت��م��ع، 
التعاون  دائرة  اإلى تو�سيع  ي�سعى  فاإنه 
وال���������س����راك����ات ب����ن اجل����ام����ع����ة، وب���ن 
موؤ�س�سات املجتمع اخلارجية، وتاأ�سي�س 
م�������س���روع���ات م�����س��رك��ة م��ع��ه��ا، وب��ن��اء 
ع���الق���ات م��ه��ن��ي��ة م��ت��ي��ن��ة ب���ن امل��ع��ه��د 
ووح�����دات اجل��ام��ع��ة م��ن ج��ه��ة، وتلك 
ال�����وزارات وامل��وؤ���س�����س��ات اخل��ارج��ي��ة من 
جهة اأخرى ت�سمن التوا�سل الر�سمي 

وغري الر�سمي.
 كما اأن املعهد يعمل من خالل تلك 
التفاقيات، لو�سع اآليات وبرامج عمل 
لتحقيق مزيد من التوافق والن�سجام 
ب���ن الأن�����س��ط��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة واخل���دم���ات 
ال�ست�سارية داخل اجلامعة من جانب 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ملنطقة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  وب����ن 
ع�سري وامل��م��ل��ك��ة ع��م��وم��ا م��ن اجل��ان��ب 
العلمية  الأق�������س���ام  وت�����س��ج��ي��ع  الآخ�����ر، 
وال���ك���ل���ي���ات مب��خ��ت��ل��ف ت��خ�����س�����س��ات��ه��ا 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وت��ف��ع��ي��ل 
ج�����س��ور ال���ت���وا����س���ل ع���ر م�����س��روع��ات 
ال��ت��ع��اون وال���درا����س���ات وال���س��ت�����س��ارات 
ال���ت���ي ت��ن��ظ��م وت���دع���م ب��وا���س��ط��ة تلك 
اجلهات احلكومية واخلا�سة، وتقدمي 
ال����درا�����س����ات والأب�����ح�����اث ال���ت���ي ت��رك��ز 
ال�سحية  وال��ق�����س��اي��ا  امل�����س��ك��الت  ع��ل��ى 
والقت�سادية  والجتماعية  والبيئية 
واإت��اح��ة  ع�سري،  مبجتمع  وال�سناعية 
ال��ف��ر���س��ة ل��ت��ل��ك اجل��ه��ات ل��ال���س��ت��ف��ادة 

والإف����������ادة م����ن اإم���ك���ان���ي���ات اجل��ام��ع��ة 
وقدراتها. 

تطمحون اإلى اأن يكون املعهد بيت 
والدرا�سات  الأب��ح��اث  خ��رة يف تقدمي 

ال�ست�سارية.. كيف �ستحققون ذلك ؟
لإن�ساء  ي��وم  اأول  منذ  عملنا  لقد 
مميزة  عمل  بيئة  تطوير  على  املعهد، 
ع���ر اآل���ي���ات وب���رام���ج خ��الق��ة ت�سمن 
الإبداع الإداري والفني الذي يقود اإلى 
نحو  الرئي�سية  املعهد  اأه��داف  حتقيق 
اأف�سل  مراعاة  مع  واملناف�سة،  النجاح 
الأعراف واملمار�سات يف جمال احرام 
ات���ف���اق���ات و����س���واب���ط ال���ع���م���ل امل��ه��ن��ي 
امل��ح��رف، و���س��م��ان ح��ق��وق الأط����راف 

املتعاقدة. 
اأن  اإل�������ى  اأ�����س����ري  اأن  اأح�������ب  ك���م���ا 
مع  وم�ستمرا  ق��وي��ا  توا�سال  للمعهد 
ذات  وبريطانية  اإقليمية  خ��رة  بيوت 
ت��زال- يف  اأ�سهمت- ول  م�ستوى عاملي 
توفري الدعم القوي للمعهد، وتطوير 
ا���س��رات��ي��ج��ي��ات��ه واأع���م���ال���ه واأن��ظ��م��ت��ه 

واجراءاته.

م�ساحة حرة.. ماذ� تقول فيها؟
اأ���س��ك��ر امل���ول���ى ���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى 
ع���ل���ى ن��ع��م��ه وت���وف���ي���ق���ه وع����ون����ه، ك��م��ا 
احلرمن  خ��ادم  �سيدي  حكومة  اأ�سكر 
امل��ح��دود  غ��ري  دعمها  على  ال�سريفن 
�سمو  وكذلك  التنمية،  متطلبات  لكل 
اأمري منطقة ع�سري لدعمه واهتمامه 
ب��رام��ج ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، واأي�����س��ا 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة على متابعته  م��ع��ايل 
ودع���م���ه امل�����س��ت��م��ري��ن لأع���م���ال امل��ع��ه��د 

واأن�سطته املختلفة.  

أزاح عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية 
الدكتور عبد اللطيف بن إبراهيم الحديثي، الستار 
عن الكثير من األمور الخافية، مستعرضا أهداف 

المعهد وخططه ودوره، والمهام التي يؤديها. 
كما كشف الحديثي خالل حواره مع »آفاق«، 

أبزر العقود واالتفاقات التي تمت مع عدد من 
الجهات في القطاعين العام والخاص، والفوائد 
المرجوة من تلك الشراكات.. أمور كثيرة تحدث 

عنها الحديثي في الحوار التالي.
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حوار: إيمان العسيري

بقدر الكد تكت�سب املعايل ومن طلب العال 
�سهر الليايل... يبدو اأن الأ�ستاذة امل�ساعدة 
الدكتورة  ببلقرن  والآداب  العلوم  بكلية 
���س��ادي��ة ع��ب��د ال��ف��ت��اح اأدرك�����ت  ك��وام��ن ه��ذا 
يتجاوز  مل  عمر  يف  وه��ي  ال�سعري  البيت 
ال��درا���س��ة  ع��ن  تخلفت  اأن  ب��ع��د  ال��ث��ام��ن��ة، 
النظامية لظروف عائلية قاهرة، فاأبت اإل 
قمم  وتت�سلق  العلمي  طموحها  حتقق  اأن 
التميز رغم كل ما واجهته من �سعوبات. 
يف حوار مع » اآفاق«  ا�ستعر�ست الدكتورة 
���س��ادي��ة �سريط ذك��ري��ات ق��دمي��ة وظ��روف 

كادت اأن حتول بينها وبن الدكتوراه.

م�سو�رك �لأكادميي يف �سطور؟
من  كثري  عن  يختلف  الدرا�سي  م�سواري 
�سمن  الو�سطي  البنة  كنت  فقد  النا�س، 
�ستة اأبناء، اإذ اإن عدد اأفراد عائلتنا ثالثة 

اأبناء وثالث بنات.
وب�����س��ب��ب ظ������روف ع��ائ��ل��ي��ة ووف�����اة 
اأم��ي،  تلحقني  مل  �سغرية  واأن���ا  وال���دي 
رحمها اهلل، باملدر�سة يف ال�سن القانونية، 
ت�����س��ج��ل��ن��ي يف  اأن  وك���ل���م���ا ط��ل��ب��ت م��ن��ه��ا 
باأنني جت��اوزت  علي  ت��رد  كانت  امل��در���س��ة 
ال�سن القانونية للدرا�سة، واأمام اإحلاحي 
ال����دائ����م ع��ل��ي��ه��ا اأدخ��ل��ت��ن��ي »ال��ك��ت��ات��ي��ب« 
وحفظت  الكتابة  م��ب��ادئ  فيها  فتعلمت 
اأج�����زاء م���ن ال���ق���راآن ال���ك���رمي، وك��ن��ت يف 
الثامنة من عمري، ولكن هذا مل ي�سبع 

رغبتي يف التعليم.

وماذ� فعلت بعد ذلك؟
مني  �سعيا  وال��ع��زمي��ة  الإ���س��رار  متلكني 
املجتمع، وب�سبب  لأك��ون ع�سوا مهما يف 
بجوار  اأجل�س  كنت  فقد  بالعلم،  �سغفي 
اإخوتي وهم يذاكرون فاأحفظ معهم ما 
�سنوات  ع�سر  بلغت  وعندما  يحفظون. 
فا�سريت  ذات��ي،  بجهد  اأتعلم  اأن  ق��ررت 
من  والكتابة  ال��ق��راءة  تعلم  التي  الكتب 
اأبناء  ببع�س  اأ�ستعن  وكنت  معلم  دون 
ع��م��ي واأخ����وات����ي ح��ت��ي اأت��ق��ن��ت ال���ق���راءة 

والكتابة، وا�ستغرق ذلك �سنة تقريبا.
ث��م ب���داأت اأث��ق��ف نف�سي ب��ق��راءة كل 
ك��ت��ب وق�س�س  ي���دى م��ن  ت��ق��ع عليه  م��ا 

وجمالت.

ما �أكرث �لكتب �لتي عززت
طموحك �لعلمي؟

ت���اأث���رت ب��ك��ت��اب��ات ت��وف��ي��ق احل��ك��ي��م وط��ه 
ح�����س��ن وخ��ا���س��ة »الأي�������ام« وك��ن��ت اأق���ول 
يكون  اأن  اإلى  لنف�سي هذا كفيف وو�سل 
اأن  علينا  ف��م��اذا  ال��ع��رب��ي،  الأدب  عميد 

نفعل نحن املب�سرون ؟

متى وكيف �لتحقت
بالدر��سة �لنظامية؟

باملدر�سة،  األتحق  اأن  حياتي  اأمنية  كانت 
ولكن مل اأكن اأع��رف كيف اأب��داأ، وعندما 
ذل��ك،  اأن متكنني م��ن  اأم���ي  اأط��ل��ب م��ن 
اأح��د ي�سدق  كانت ت�سخر مني. مل يكن 
واأجن����ح،  فاأ�سار  اأدر�����س  اأن  ب��اإم��ك��اين  اأن 
علّي عمي، رحمه اهلل، اأن اأدر�س يف املنزل 

د. شادية عبد الفتاح تروي قصة كفاحها التعليمي:

تخلفت عن االبتدائية لظروف عائلية
فعوضت النقص بجهود ذاتي

وكانت هذه  املدار�س،  واأتقدم لختبارات 
الكلمة ال�سمعة التي اأ�ساءت يل الطريق 
وجعلتني اأق��دم اأوراق��ي لإح��دى املدار�س 
ل���دخ���ول اخ���ت���ب���ار الب���ت���دائ���ي���ة، ب��ع��د اأن 
املنزل  يف  اأذاك��ر  ومكثت  الكتب  ا�سريت 
اأ�سعب  ال�سنة  ه��ذه  وكانت  كامال،  عاما 

�سنة درا�سية يف حياتي.

ثم دخلت �لختبار؟!
نعم، دخلت الختبار، وجنحت فيه، بعون 
اهلل. ولقد اأعطاين هذا النجاح دفعة قوية 
ل���الأم���ام ف��وا���س��ل��ت امل�����س��رية، وه���ذا ال��ع��زم 
جعل جميع اأقاربي واأهلي ي�سدقون اأنني 

اأ�ستطيع موا�سلة الدرا�سة.
 ب���ع���د ذل������ك، ق���دم���ت اأوراق���������ي اإل����ى 
م����در�����س����ة م�������س���ائ���ي���ة ل����درا�����س����ة امل���رح���ل���ة 
على  فح�سلت  )امل��ت��و���س��ط��ة(،  الإع���دادي���ة 
ومبا  ع��ال.  مبجموع  الإع��دادي��ة  ال�سهادة 
اأنني كنت اأري اأن الأزهر هو قلعة العلم؛ 
واأمتمت  الأزه��ري��ة  املعاهد  لأح��د  تقدمت 
فيه درا�ستي الثانوية، وكنت �سمن الع�سرة 
الأوائل على م�ستوى اجلمهورية امل�سرية. 
اأكمل درا�ستي اجلامعية  اأن  ا�ستهواين  ثم 
الأدب  عمالقة  فيها  در���س  التي  الكلية  يف 
دار  بكلية  فالتحقت  ح�سن،  طه  ومنهم: 
درا�ستي  واأمتمت  القاهرة  العلوم بجامعة 
التحاقي  يوم من  اأول  وق��ررت منذ  فيها، 
على  احل�����س��ول  قبل  اأب��رح��ه��ا  األ  بالكلية 

الدكتوراه.
بعد التخرج مبا�سرة در�ست متهيدي 
م��اج�����س��ت��ري وجن���ح���ت ب��ت��ف��وق، وح�����س��رت 
متخ�س�سة   ال�سريعة  ق�سم  يف  املاج�ستري 
يف الفقه املقارن، ثم اأكملت الدكتوراه واأنا 

اأعمل باململكة العربية ال�سعودية.

هل من �سخ�سيات �أكادميية
تاأثرت بها علميا؟

ج��م��ي��ع اجل���ي���ل ال������ذي در����س���ن���ي ه����م م��ن 
العظماء، وعلى راأ�سهم:  الدكتور عبد اهلل 
�سحاته، الدكتور اإ�سماعيل �سامل، الدكتور 
حممد  ال��دك��ت��ور  �سليمان،  يو�سف  اأح��م��د 
بلتاجي  حم��م��د  وال��دك��ت��ور  غ��ن��امي،  نبيل 
اختياري  الف�سل يف  ل��ه  ك��ان  ال��ذي  ح�سن 
اأط��ال اهلل عمرهم ونفع  الفقه،  تخ�س�س 

بهم الأمة، ورحم من تويف منهم.

من خالل رحلة �لعزم
و�لإ�سر�ر �لتي مررت بها..

مب تن�سحني طالباتك؟ 
اأج����ر من  ي�����س��ي��ع  »اإن اهلل ل  ل��ه��ن  اأق�����ول 
اأح�سن عمال« ومن زرع ح�سد. هذه الآية 
اأمام عيني واأنا  وتلك احلكمة كانتا دائما 
اإليه  اأحفر يف ال�سخر للو�سول ملا و�سلت 

الآن باإمكانيات �سعيفة.
ويجب اأن ل نن�سى اأن  حت�سيل العلم 
كما  اهلل،   ت��ق��وي  م��ن  فيه  لب��د  ال�سرعي 
وكيع،  ال�سافعي،  الإم��ام  اأ�ستاذ  اإليه  اأ�سار 
�سوء  حفظه،  ال�سافعي  اإليه  �سكى  عندما 

فقال ال�سافعي: 
�سكوت اإلى  وكيع �سوء حفظي 

فاأر�سدين اإلى ترك املعا�سي      
واأخرين باأن العلم نور 

ونور اهلل ل يهدى لعا�سي

تجاوز السن القانونية
ال يعيق النجاح..
ومن زرع حصد

تأثرت بنبوغ طه حسين 
وطموحي لم يزل 
واسعا
العلم الشرعي

يتطلب التقوى 
واالمتثال ألوامر اهلل
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أحمد العياف

ال�سريفن  �سفري خادم احلرمن  اأكد 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، عادل 
ب���ن اأح���م���د اجل����ب����ري،  اأن امل��واط��ن��ن 
ال�������س���ع���ودي���ن، ه����م الأق��������ل اف���ت���ع���ال 
اجل��ال��ي��ات  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  للم�سكالت 
الأمريكية  ال�سلطات  واأن  الأخ����رى، 
اأب��ل��غ��ت��ه��م ب����ذل����ك، م�������س���ددا ع���ل���ى اأن 
ال�سفارة »ترافع عن املواطن املوقوف 

يف الق�سايا اجلنائية والقانونية«. 
بالطلبة  لقائه،  خالل  ذلك  جاء 
الأمريكية،  اجلامعات  يف  ال�سعودين 
يف الجتماع ال� 35 لالأندية ، بح�سور 
امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ال�����س��ع��ودي ال��دك��ت��ور 
وكالة  م��ن  وممثلن  العي�سى  حممد 

التحقيقات الفيدرالية FBI و�سلطات 
الهجرة الأمريكية، كما ح�سره لأول 
مرة رئي�س ناد ونائبة رئي�س من ذوي 

الحتياجات اخلا�سة.
ط����الب  �����س����ك����وى  ع�����ل�����ى   وردا 
ال��ت��اأ���س��ريات دون  اإل��غ��اء  مبتعثن م��ن 
ببحث  وعد اجلبري  الأ�سباب،  معرفة 
الأم��ري��ك��ي��ة،  ال�سلطات  م��ع  امل��و���س��وع 
التي ر�سدت كانت  اأن احل��الت  مبينا 
لأ����س���ب���اب اأك���ادمي���ي���ة م��ث��ل الإخ�����الل 
ال�ساأن  ه��ذا  يف  الأمريكية  بالقوانن 
تلك  ت���خ���رق  مب��م��ار���س��ات  ال���ق���ي���ام  اأو 
اآي«  ب��ي  »اإف  اأن  اإل��ى  ال��ق��وان��ن، لفتا 
لي�س  الطلبة  م��ع  يتوا�سل  اأن  ميكن 
رمبا  »ب��ل  ب��الإق��ام��ة،  تتعلق  مل�سكالت 
يكون الطالب �ساهدا يف ق�سية اأو يتم 

الجبير:
مواطنونا 
األقل افتعاال 
للمشكالت

جرمية  ع��ن  لال�ستف�سار  ا���س��ت��دع��اوؤه 
حدثت يف احلي اأو البناية التي يقيم 

فيها.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل�����س��ك��الت ال��ت��ي 
ي��واج��ه��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة يف ال��ت��وا���س��ل مع 
اجلبري  �سدد  والقن�سليات،  ال�سفارة 
التوا�سل معه و«اإبالغه  على �سرورة 
اأي موظف  �سخ�سيا باأي تق�سري من 
للمملكة«،  قن�سلية  اأي  اأو  ال�سفارة  يف 
حاثا الطلبة على احلفاظ على �سمعة 
اململكة، والبعد عن ارتكاب املخالفات 

القانونية.
وع����ن م�����س��ك��ل��ة ت���اأخ���ري اح��ت��ج��از 
املوقوفن يف ال�سجون الأمريكية، اأكد 
ال�سفري ال�سعودي اأن الآلية اجلديدة 
الكفالة  ب��دف��ع  التنفيذ  ح��ي��ز  دخ��ل��ت 

م��ب��ا���س��رة وت��ع��ي��ن حم����ام ل��ل��م��واط��ن 
وزارة  ت���ب���ل���غ  ث�����م  وم�������ن  امل�������وق�������وف، 

اخلارجية ال�سعودية.
ترافع  ال�سفارة  اأن  على  و���س��دد 
ع���ن امل���واط���ن امل���وق���وف يف ال��ق�����س��اي��ا 
اجل��ن��ائ��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة وت�����س��ع��ى حلل 

امل�سكالت الأ�سرية وديا.
الثقايف  امللحق  �سدد  جانبه  م��ن 
حممد  الدكتور  اأمريكا  يف  ال�سعودي 
يكرر  م��ن  بعثة  اإن���ه���اء  ع��ل��ى  العي�سى 
اخل����ط����اأ وي�������س���يء ل�����س��م��ع��ة امل��م��ل��ك��ة 
والطالب، واأن امللحقية �ست�ستغني عن 
خدمات اأي موظف، اأو م�سرف درا�سي 
ي��ت��ج��اوز يف احل���دي���ث م���ع امل��ب��ت��ع��ث��ن، 
اأم  مهنية،  غري  بطريقة  بالرد  �سواء 

با�ستخدام »لغة فظة وغري لئقة«.

الملحق  الثقافي: إنهاء 
بعثة من يتكرر خطؤه 
ويسيء لسمعة المملكة

م��ط��ال��ب��ات  ع���ل���ى  رده  وخ������الل 
احل�����س��ان��ات  م�سكلة  ب��ح��ل  ال��ط��ل��ب��ة 
»نتفهم  ق��ال  امل��ادي،  الدعم  وتوفري 
وامل��ق��ام  ل���ل���وزارة  ورف��ع��ن��اه��ا  امل�سكلة 

ال�سامي وما زلنا ننتظر الرد«.
وح���������ال مل���������س����ك����الت ال�����ط�����الب 
قبول  يجدوا  مل  الذين  والطالبات 
يف اجل����ام����ع����ات الأم���ري���ك���ي���ة ع��ق��ب 
العي�سى  تعهد  اللغة،  مرحلة  اإن��ه��اء 
ب��ت�����س��ه��ي��الت ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���راغ���ب���ن يف 
يف  وم�ساعدتهم  الوطن  اإل��ى  العودة 
توفري قبول يف اجلامعات احلكومية 
واخلا�سة والكليات الأهلية. وك�سف 
ال��ع��ي�����س��ى ع����ن  اأن امل��ل��ح��ق��ي��ة رف��ع��ت 
بزيادة  طلبا  العايل  التعليم  ل��وزارة 
عدد �ساعات الدرا�سة عر النرنت 

بالتوجه  معرفتنا  ظل  »يف   online
العاملي اإلى هذا النوع من التدري�س«، 
حم����ذرا ال��ط��الب م��ن درا����س���ة م��واد 
م���واف���ق���ة  دون  الإن��������رن��������ت  ع������ر 
العتماد  اإدارة  اأن  م��وؤك��دا  امللحقية، 
ومعادلة ال�سهادات ل تتهاون يف هذا 
اجلانب، و »قد يت�سبب ذلك يف عدم 

اعتماد �سهاداتهم«.
م�����س��ك��ل��ة  اأن  ال���ع���ي�������س���ى  وب������ن 
�ل�����ش��ر يت�شبب  �ل��ت��ذ�ك��ر وخ��ط��وط 
ف���ي���ه���ا ب���ع�������س ال������ط������الب ال����ذي����ن 
���ش��ر معينة  ي�����ش��رتط��ون خ��ط��وط 
يف  البي�ساء  ال���دار  يف  التوقف  مثل 
امل��غ��رب ول��ن��دن وف��ران��ك��ف��ورت ودب��ي 

لعدة اأيام 
اأن 190  ال��ث��ق��ايف  امل��ل��ح��ق  واأك����د 
رئ��ي�����س ن���اد ح�����س��روا الج��ت��م��اع من 
اأ�����س����ل256،  م��وج��ه��ا ال��ت��ح��ي��ة لأول 
رئ���ي�������س ن�����اد ون���ائ���ب���ة ل����ه م����ن ذوي 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة يف ج��ام��ع��ة 
غ����ال����وا، وه���م���ا: ال���ط���ال���ب ع��ب��داهلل 
املطريي، والطالبة فاطمة العنزي. 
ب��ع�����س  ت�������س���ج���ر  ع����ل����ى  وردا 
الطالب من اإيقاف ال�سرف مبا�سرة 
العي�سى  ع���اد  م�����س��ب��ق،  اإ���س��ع��ار  دون 
ليوؤكد اأن »وقف ال�سرف ل ينفذ اإل 
بعد ثالثة اإنذارات للطالب«، داعيا 
ال���ط���الب اإل����ى ت��وث��ي��ق ت��ع��ام��الت��ه��م 
الإل��ك��رون��ي��ة حل��ف��ظ ح��ق��وق��ه��م يف 

حال تعر�سهم لأي ظلم.
وح��������ول اإن������ه������اء ب���ع���ث���ة ب��ع�����س 
مبا�سرة،  تخرجهم  الدار�سن عقب 
ب���ال���رغ���م م���ن ت��ب��ق��ي وق����ت يف م��دة 
البتعاث قال امللحق الثقايف »البعثة 
لي�ست ملكا للطالب، فمتى ما تخرج 
ت��ن��ت��ه��ي، وم����ن ي�����س��ت��ك��ي م���ن وج���ود 
التزامات مادية لزالت عليه، هناك 
مكافاأة تخرج وبدل نقل ي�سرفان يف 
احلال للخريج ت�ساعده يف اإنهاء اأي 

التزامات مادية تواجهه«.
وب���خ�������س���و����س زي���������ادة اأ����س���ع���ار 
امل����ق����ررات، ط���ال���ب امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف 
امل��ب��ت��ع��ث��ن ب��رف��ع م�����س��ت��ن��دات ت��وؤك��د 
الدرا�سية  امل��ق��ررات  اأ���س��ع��ار  »ارت��ف��اع 
اإلى ما يزيد على 600 دولر للمادة 
ال���واح���دة، ل��رف��ع ط��ل��ب ر���س��م��ي اإل��ى 
ال������وزارة لإع������ادة ال��ن��ظ��ر يف ال��دع��م 

املادي املخ�س�س لهذا اجلانب«.

�سفري خادم احلرمن ال�سريفن
يف الوليات املتحدة الأمريكية
عادل بن اأحمد اجلبري

امللحق الثقايف ال�سعودي
يف الوليات املتحدة
الدكتور حممد العي�سى

خالل لقائه، بالطلبة السعوديين في الجامعات 
األميركية في االجتماع الـ 35 لألندية
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الحدود الشمالية
ن������زل م����دي����ر ج���ام���ع���ة احل������دود 
ال�����س��م��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور ���س��ع��ي��د اآل 
وعاد  »الإدارة«،  كر�سي  من  عمر 
اإل����ى ق���اع���ات ال��ت��دري�����س، لإن��ق��اذ 
اأح����د ال��ط��الب م��ن ال��ت��اأخ��ر عن 
م��ادة  ل��ه  بقيت  اأن  بعد  التخرج، 
وكان  اململكة،  تاريخ  هي  واح��دة 
ي�����س��ع��ى لإجن�����ازه�����ا يف ال��ف�����س��ل 

الدرا�سي ال�سيفي املا�سي.
ال��ط��ال��ب دخ���ل ع��ل��ى مدير 
اجل���ام���ع���ة و����س���رح ل���ه امل�����س��ك��ل��ة، 
ف�������س���م���ع م����ن����ه وم�������ن زم����الئ����ه، 
ووع���ده���م يف ال��ي��وم ال��ت��ايل ب��اأن 
يح�سروا قاعة املوؤمترات، فدخل 
ع��ل��ي��ه��م م��دي��ر اجل��ام��ع��ة و���س��ط 
ده�����س��ت��ه��م و����س���رح ل��ه��م ال���در����س، 
ويف ن��ه��اي��ة امل��ح��ا���س��رة ق���ال لهم 
جميعا،  اأدر�سكم  اأن  اأ�ستطيع  »ل 

لكرة م�ساغلي وارتباطاتي«.
علينا  »ط��رح  الطالب  وق��ال 
مدير اجلامعة �سوؤال مفاده:  من 
منكم يعد خريجا ول توجد لديه 
�سوى هذه املادة؟ ومل يكن يوجد 
غريي، فقال يل املدير: �ساأدر�سك 
املادة كي ل تتاأخر عن زمالئك«. 

جامعة جازان
رف�������ع م�����ع�����ايل م�����دي�����ر ج���ام���ع���ة 
حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  ج��ازان 
ملقام  تهنئته  ه��ي��ازع  اآل  علي  ب��ن 
امللك  ال�سريفن  خادم احلرمن 
ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز و�سمو 
ويل عهده الأمن و�سمو النائب 
الثاين مبنا�سبة جناح مو�سم حج 

هذا العام.
واأ�ساد اآل هيازع بالإجنازات 
العمالقة  التعليمية  وامل�ساريع 
ال���ت���ي حت��ق��ق��ت يف ه�����ذا ال��ع��ه��د 
ال�����زاه�����ر »ح���ي���ث ك�����ان جل��ام��ع��ة 
ج�����ازان ن�����س��ي��ب واف����ر م���ن ه��ذه 
امل�����س��اري��ع ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت واق��ع��ا 
م��ت��م��ث��ال يف امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
التي ت�سري مبراحل بناء مت�سارع 
يف �سبيل توفري البيئة التعليمية 
امل���ن���ا����س���ب���ة ل����ط����الب وط���ال���ب���ات 

اجلامعة«.

الملك فيصل
ن����ال����ت ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ف��ي�����س��ل 
على  الأول  امل���رك���ز  ب���الأح�������س���اء 
ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  م�����س��ت��وى 
يف اإن���ت���اج الأخ����ب����ار الأك���ادمي���ي���ة 
وذلك  العنكبوتية،  ال�سبكة  على 
وح��دة اخلدمات  ت�سنيف  ح�سب 
الإل����ك����رون����ي����ة مب���دي���ن���ة امل��ل��ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة 
ل�����الأخ�����ب�����ار   - خ�������ر  »خ�������دم�������ة 

الأكادميية«.

جامعة الطائف
ح�������س���ل���ت ك����ل����ي����ة احل����ا�����س����ب����ات 
العتماد  على  الطائف  بجامعة 
العاملي من اجلمعية  الأك��ادمي��ي 
الدولية ABET لق�سمي هند�سة 

احلا�سبات وعلوم احلا�سبات.
واع�����ت�����ر م����دي����ر ج���ام���ع���ة 
بن  ع��ب��دالإل��ه  الدكتور  الطائف 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ان���اج���ه، ح�����س��ول 
كلية احل��ا���س��ب��ات ع��ل��ى الع��ت��م��اد 
الأك������ادمي������ي ال����ع����امل����ي، ت��ت��وي��ج��ا 
التطوير  املتوا�سلة يف  جلهودها 
يف  امل�ستمر  والتح�سن  واجل��ودة 
والبحثية  التدري�سية  العملية 

املوجهة خلدمة املجتمع. 
الع������ت������م������اد  اأن  وب������������ن 
اإح��دى اخلطوات  هو  الأكادميي 
ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا اجل��ام��ع��ة نحو 
الريادة  لتحقيق  �سعيها احلثيث 
املعرفة  جمتمع  وب��ن��اء  ال��ع��امل��ي��ة 

املن�سود.

سلمان بن عبدالعزيز
بن  �سلمان  جامعة  جمل�س  اأق��ر 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���اخل���رج، م���وؤخ���را، 
ال��الئ��ح��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة جل��ائ��زة 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��م��ي��ز يف ال��ب��ح��ث 

العلمي.
 واأو������س�����ح وك���ي���ل ج��ام��ع��ة 
�����س����ل����م����ان ب�������ن ع�����ب�����د ال����ع����زي����ز 
ل����ل����درا�����س����ات ال���ع���ل���ي���ا وال���ب���ح���ث 
ال��ع��ل��م��ي، ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
بن عبداهلل احلامد، اأن اجلائزة 
للباحثن  ���س��ن��وي  ب�سكل  مُت��ن��ح 
الأفراد واملجموعات البحثية يف 
جمال العلوم ال�سحية، والعلوم 
والعلوم  والتطبيقية،  الأ�سا�سية 

الإن�سانية.
ف������روع  ت�������س���م���ل   « وق����������ال 
والرجمة،  التاأليف،  اجل��ائ��زة: 
والب��ت��ك��ار، والإب������داع، وب����راءات 
الخ�������راع، واجل����وائ����ز امل��ح��ل��ي��ة 
البحوث  اأوراق  ون�سر  والعاملية، 
ال��ع��ل��م��ي��ة ، ك���م���ا مت���ن���ح ج���ائ���زة 
���س��ن��وي��ة ل��ل��ك��ل��ي��ات والأق�������س���ام يف 
ف����روع اجل���ائ���زة جم��ت��م��ع��ة على 
عليها  ويقوم  اجلامعة،  م�ستوى 
جل���ن���ة ع��ل��ي��ا وجل���ن���ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ت���ت���ول���ى الأع�����م�����ال ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
وال����دع����وة ل��ل��ر���س��ح ل��ل��ج��ائ��زة، 
وحت���دي���د ال��ف��ائ��زي��ن واإع��الن��ه��ا 
خالل احلفل ال�سنوي للجائزة«.

األميرة نورة
اأبرمت جامعة الأمرية نورة بنت 
عبدالرحمن، اتفاقية مع �سركة 
»بري�سون«، وذلك لتقدمي حلول 
تعليم تكنولوجيا املعلومات عر 
 12 اللوحية لأكر من  الأجهزة 
اإلى  األف طالبة متقدمة حديثا 

اجلامعة.
و���س��ت��ق��وم »ب���ري����س���ون« من 
خ���الل ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة بتوفري 
التعليم  ب��رن��ام��ج  ع���ر  امل��ن��اه��ج 
الذي  الإلكروين »ماي لب�س«، 
التعلم على  رائ��دا يف حلول  يعد 
الن���رن���ت وي��ح��ت��وي ع��ل��ى نظام 

واجب منزيل.

السعودية اإللكترونية
ال�سعودية  اجلامعة  وكيل  اأعلن 
الإل������ك������رون������ي������ة ل���ل���ت���خ���ط���ي���ط 
وال��ت��ط��وي��ر واجل������ودة ال��دك��ت��ور 
اأح���م���د ب���ن اإ���س��م��اع��ي��ل ال����راك، 
العايل  التعليم  جمل�س  موافقة 
اإن�ساء  على  الأخ���رية  جل�سته  يف 
والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة 

امل�ستمر باجلامعة.
اأن  ال�������������راك  واأو����������س���������ح 
العمادة �ستقدم برامج يف املجال 
ونظم  الآيل  واحلا�سب  ال�سحي 
تربوية  جم��الت  ويف  املعلومات، 
واإدارية  يحتاج اإليها �سوق العمل 
خططها  يف  التنمية  وتتطلبها 
وذل����ك يف خمتلف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 

فروع اجلامعة.

جامعة القصيم
اأ�ساد �سمو اأمري منطقة الق�سيم 
الأمري في�سل بن بندر، بالتو�سع 
جامعة  ت�سهده  ال��ذي  اجل��غ��رايف 
ال��ق�����س��ي��م، م��ت��ط��ل��ع��ا اإل����ى م��زي��د 
م���ن اجل���ه���د »ل��ت��وا���س��ل ت��األ��ق��ه��ا 
اإن�������س���ان  واإ����س���ه���ام���ات���ه���ا يف ب���ن���اء 
املنطقة وتاأهيله التاأهيل العلمي 
يكونون  �سبابا  لتخرج  ال�سحيح 
بناء وعطاء لوطن اخلري«  اأذرع 
م��ت��م��ن��ي��ا ل��ل��ج��ام��ع��ة م���زي���دا من 
التقدم والنجاح يف �سبيل خدمة 
امل��ن��ط��ق��ة وال���وط���ن ب�سكل  اأب���ن���اء 
عام. جاء ذلك خالل لقاء اأمري 
املنطقة يف مكتبه، مدير جامعة 
خالد  الدكتور  الأ�ستاذ  الق�سيم 
ب����ن ع���ب���دال���رح���م���ن احل����م����ودي، 
ووك������ي������ل اجل����ام����ع����ة الأ�����س����ت����اذ 
اإبراهيم  بن  عبداملنعم  الدكتور 

العبداملنعم.

اليمامة
اع��ت��م��د جم��ل�����س اأم���ن���اء ج��ام��ع��ة 
ال����ي����م����ام����ة خ��������الل اج���ت���م���اع���ه 
برنامج  احل���ايل  للعام  الف�سلي 
كلية  �سمن  والإع�����الم  ال��ق��ان��ون 
والجتماعية.  الإن�سانية  العلوم 
رئي�س  برئا�سة  الجتماع  وعقد 
امل����ج����ل���������س خ�����ال�����د ب������ن حم��م��د 
بالأع�ساء  رحب  الذي  اخل�سري 
اجلامعة  مدير  وقدم  احل�سور. 
ال����دك����ت����ور ح�������س���ن ب�����ن حم��م��د 
عن  مف�سال  ع��ر���س��ا  ال��ف��ري��ح��ي 
اجل���ام���ع���ة، ك��م��ا ب�����ارك امل��ج��ل�����س 
الأول  الج��ت��م��اع  عقد  للجامعة 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���س��ت�����س��اري��ة ل��ك��ر���س��ي 
غ������ازي ال��ق�����س��ي��ب��ي ل���ل���درا����س���ات 

الثقافية.

الجامعة العربية
اأع�����ل�����ن م����دي����ر ف������رع اجل���ام���ع���ة 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ف���ت���وح���ة ب��امل��م��ل��ك��ة، 
ال��دك��ت��ور ���س��امل ال���غ���ام���دي، عن 
الأول  ب���امل���رك���ز  اجل���ام���ع���ة  ف�����وز 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ف�����روع اجل��ام��ع��ة 
اأف�سل  بجائزة  العربي  بالوطن 
املحتوى  حيث  من  عربي  موقع 
املعلوماتي، وثمن يف هذا ال�سدد 
اإدارة الإع��الم بالفرع. وقال  دور 
اإن فرع اجلامعة يف اململكة يقف 
اأكر  م�ستقبل  اأع��ت��اب  على  الآن 
اإ����س���راق���ا ح��ي��ث ���س��ي�����س��ه��د ال��ع��ام 
املقبل املزيد من الإجنازات على 

ال�سعيد الأكادميي.
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اأوكرانيا  يف عامل  العايل يف  التعليم  يعد 
متواز اإذا متت مقارنته باملعايري املعا�سرة 

للعملية التعليمية والبحث العلمي.
فاأوكرانيا على �سفا اأن ترم اتفاقية 
م���ع الحت�����اد الأوروب�������ي اأ���س��ح��ت ح��دي��ث 
و�ستحط  طويل  لزمن  اإعالميا  ال�ساعة 
ال� 28 من  رحاها مع توقيع التفاقية يف 
اأنها  اأم��ل  املقبل على  ال�سهر  نوفمر من 

�ستمثل لبنة يف اإ�سالح التعليم العايل.
اإقامة  فح�سب  تطرح  ل  فالتفاقية 
ب��الحت��اد  اأوك��ران��ي��ا  ل��رب��ط  منطقة ح���رة 
 431 ال��رق��م  ذات  امل����ادة  ح�سب  الأوروب������ي 
م��ن الت��ف��اق��ي��ة، وال��ت��ي ت��ن��اول��ت معايري 
املتوقعة ح�سب ما  العايل  التعليم  واأ�س�س 

متخ�ست عنه عملية بولونيا.
ويلوح يف الأفق تعاون من نوع جديد 
ما بن اأوكرانيا والحتاد الأوروب��ي حيث 
�سيفر�س اإن�ساء موؤ�س�سات دولية ت�سم يف 
جنباتها ممثلي منظمات املجتمع املدين، 
التي �ستكون لها �سالحيات قانونية، ومن 
ثم �سرنى مناق�سات وج��دالت يف و�سائل 
التفافية  ه���ذه  ح���ول  املختلفة  الإع����الم 
ت��ت��ع��دى ح�����دود ال��ق�����س��اي��ا الق��ت�����س��ادي��ة 

وال�سيا�سية.
يف  ال���ت���ع���ل���ي���م  دائ���������رة  ت���ظ���ل  والآن 
ان���ت���ظ���ار اخل����ط����اب الإع�����الم�����ي ال��ب��ل��ي��غ 
ل��الإ���س��الح��ات الأوروب���ي���ة للتعليم  امل��وؤي��د 
يف اأوك���ران���ي���ا ل��ت��ح��وي��ل الأق������وال لأف��ع��ال 
ب��ع��د اأن م���رر ال���رمل���ان م�����س��روع ال��ق��ان��ون 
اخل���ا����س ب��اإ���س��الح ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل عن 
ط���ري���ق جم���م���وع���ة ع���م���ل »زوزف���ي�������س���ك���ي« 

  .Zhurovskyi working group
ول��ك��ن دول����ة اأوك���ران���ي���ا دول����ة حبلى 
معظم  �ساأن  ذل��ك  يف  �ساأنها  باملتناق�سات 
ال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى الق��ت�����س��ادي��ات  ال����دول 
الن���ت���ق���ال���ي���ة وال����ث����ق����اف����ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
عامل  يف  اأوك��ران��ي��ا  تعد  ف��الآن  الهام�سية، 
متواز لقواعد واأ�س�س التعليم الأوروبي يف 
اجلامعات اإل اأنها يف املا�سي القريب كانت 
كبديل  رو�سيا  م��ع  البناء  للتعاون  ت���روج 
للمعايري واملقايي�س الأوروبية يف التعليم 
اأذنيها عن  اأن �سمت  العايل، ثم ما لبثت 

هذه الفكرة موؤخرا. 

دائرة االعتماد الثالثة للتعليم 
العالي في أوكرانيا

امل���ا����س���ي ح��دث  ال����� 27 م���ن ���س��ب��ت��م��ر  يف 
اأم������ر ج���ل���ل يف ج���ام���ع���ة )م��ا���س��رخ��ي��ت( 
قامت  حيث   Maastricht University
ط��ال��ب��ة دك����ت����وراة  م���ن اأك���ادمي���ي���ة كييف 
�ستيبكيكو«  »تي�سانا  يف  القومية  موهيال 
با�سم  عنونتها  للدكتوراه  اأطروحة  بعمل 
»امل����دف����وع����ات غ���ري ال��ر���س��م��ي��ة خل��دم��ات 
الرعاية ال�سحية: ف�ساد اأم تخرج؟« وهي 
اأطروحة �سمت �ست دول من �سرق وو�سط 

اأوروبا.  
ي�سرك   م��ن  جامعتنا  يف  و���س��ت��ج��د 
م��ع ج��ام��ع��ات اأخ����رى يف ال��ت��ع��اون لإع���داد 
طلبة للدكتوراه للدفاع عن اأطروحاتهم. 
�ستجد  ما�سريخت  جامعة  ع��ن  وبعيدا 
ط���الب���ا م���ن اأوك����ران����ي����ا  ي���داف���ع���ون  عن 
اأط���روح���ات���ه���م يف اجل��ام��ع��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة يف 
باأ�سبانيا، ويفعلون الأمر نف�سه  بر�سلونة 
يف  الغربية  واجلامعة  باري�س،  جامعة  يف 
اأ�سراليا،  يف  »م��ارك��ريي«  وجامعة  كندا، 

بعد  م��ا  م��رح��ل��ة  يف  التعليم  ط���رق  تغيري 
النظام  يف  دجم��ه  دون  اجل��ام��ع��ي  التعليم 
الأوروبي.  اإذا، اأهكذا يبدو اإ�سالح التعليم 

العايل ح�سب تو�سيات عملية بولونيا؟!

الفساد ومشكالت نظامية
ب��اأط��ن��اب��ه جم���ال التعليم  ال��ف�����س��اد  ���س��رب 
ال��ع��ايل يف ال��ف��رة ال��ت��ي اأع��ق��ب��ت ان��ه��ي��ار 
الحتاد ال�سوفيتي، ومن ثم قامت حركة 
املا�سي  �سبتمر  م��ن   14 ال����  يف  ال��ط��الب 
بعقد جلنة حوارية يف مدينة كييف با�سم 
يف  الت�سريعي  لالإ�سالح  الطالب  »روؤي���ة 

التعليم العايل الأوكراين«.
ق��رار عن  ال��ط��الب م�سروع  ق��ادة  وناق�س 
التعليم العايل م�سجال يف الرملان ودرات 
حوله مناق�سات مطولة يف ربوع اأوكرانيا 

يف اأوائل العام احلايل.
خمتلفة  م�سكالت  مناق�سة  وج��رت 
عن التعليم العايل منها: الر�سوة واجلودة 
امل��ت��دن��ي��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م، وم��رك��زي��ة 
الأم��ر  يجعل  مم��ا  ال��ع��ايل،  التعليم  اإدارة 
واأرب���اب  اجل��ام��ع��ات  طلبة  على  م�ستحيل 

واجلامعات الأوروبية الغربية، وجامعات 
اأمريكا ال�سمالية.

وزارة  م���ن���ح���ت  ن��ف�����س��ه  ال����وق����ت  يف 
التعليم العايل 1427 طالبا درجة املرحلة 
الأول���ى لطلبة ال��دك��ت��وراه، واأع��ط��ت 776 
طالبا املرحلة الثانية من مرحلة اجتياز 
درجة  15 طالبا  كما منحت  ال��دك��ت��وراه،  
الدرجات  اأت��ت هذه  اأي��ن  الدكتوراة. فمن 

العلمية؟ وكيف حدث هذا؟
بعد  تنفذ  مل  اأوك��ران��ي��ا  اأن  امل�سكلة 
عملية الإ�سالح التعليمي ح�سب تو�سيات 
دائرة  بتنفيذ  يتعلق  فيما  بولونيا  عملية 
العتماد الثالثة من التعليم العايل حيث 
ال��درج��ات  منح  بنظام  متم�سكة  زال���ت  ل 

العلمية املتبع اإبان احلقبة ال�سوفيتية.
التو�سيات  ه��ذه  تنفذ  اأن  م��ن  وب��دل 
ق����ام����ت ال�������������وزارة ب����ان����ت����ه����اج مم����ار�����س����ات 
ب���ريوق���راط���ي���ة ج����دي����دة ل��ت��ح��وي��ل درج����ة 
�لنظام  �شقوط  بعد  ما  مرحلة  يف  �لعلوم 
ال�����س��وف��ي��ت��ي اإل����ى درج����ة دك���ت���وراه، وق��ام��ت 
اإل����ى نظريتها  ك��ل��م��ة »دب���ل���وم���ا«  ب��رج��م��ة 
بالجنليزية بتغيري ا�سم الدرجة من دون 

بقلم:  سيرهت كفيت
معلق على الشؤون األكاديمية 

ومدير الجامعة القومية
ألكاديمية كييف مهويال

التعليمية.  العملية  يف  ل��ي��وؤث��روا  العمل 
واأع���ل���ن امل�����س��ارك��ون ع���ن دع��م��ه��م مل��ق��رح 
اللجنة احلكومية حول العلوم والتعليم، 
ال��ت��ي ح����ددت اأن م�����س��روع ال���ق���رار ال���ذي 
ق��دم��ت��ه جم��م��وع��ة ع��م��ل »زوروف��ي�����س��ك��ي« 
ال��رمل��ان  اأم����ام  الطبيعي  ال��ب��دي��ل  �سيعد 
لدعم اإ�سالح التعليم العايل والدفاع عن 

م�سالح الطلبة.
»ماك�سيم  امل�سهور   ال�سحفي  وذك��ر 
 Maksym Opanasenko اأوباني�سكو« 
اأن    Svidomo »���س��ف��ي��دي��و«  م��وق��ع  ع��ل��ى 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  يف  ال��ق��ب��ول  ق���واع���د 
ال��ع��ايل حت��ت��اج اإل���ى اأن ت��ت��واءم م��ع نظام 
اخل����ا�����س   Konkurs »ك�����ون�����ك�����ري������س« 
 2014 بحلول  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات 
اإل اأن���ه ل ي��وج��د اأح���د اه��ت��م ب��ه��ذا الم��ر  
املا�سين  العامن  اأنه طوال  بالرغم من 
التقدم  من  املتقدمن  من  العديد  مكن 
تقلي�س  يف  اأ�سهم  مما  خمتلفة  جلامعات 
الف�ساد بال ريب، اإل اأنه مل ي�سر الر�سوة 
ب��ع��د اأن ات���خ���ذت ل��ن��ف�����س��ه��ا م��ك��ان��ا ب��ع��ي��دا 

وغريت جلدها.

الر�ساوى  تدفع  كانت  ال�سابق  ففي 
فتدفع  الآن  اأما  اجلامعات،  يف  للت�سجيل 
يف  النجاح  تكلفة  لأن  فيها  الطلبة  لبقاء 
الخ��ت��ب��ارت��ك��ل��ف ال��ط��ال��ب م��ا ي��ع��ادل �ستة 
دولرات اأمريكية بينما جناح الطالب يف 

املنهج باأكمله يكلفه 245 دولرا امريكيا.
الر�سوة  تف�سي  يف  الرئي�س  وال�سبب 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال����روات����ب امل��ت��دن��ي��ة 
ون��ق�����س قيمة ال��دب��ل��وم��ا الأوك���ران���ي���ة  يف 
اأن ل  الذين يجدون  العمل  اأرب��اب  عيون 
مفر من اإعادة تدريب خرجي اجلامعات 

حتى يلبوا احتياجات �سوق  العمل. 
بوابة  ق��ال��ت  ل��ل��راأي،  ا�ستطالع  ويف 
ا�ستقطاب املوظفن اإن 52% من املقابالت 
ج��رى فيها ���س��وؤال امل��ت��درب��ن ه��ل لديهم 
دب���ل���وم ي���ع���ادل م�����س��ت��واه��م الأك����ادمي����ي اأم 
امل��ت��ق��دم��ن ف��ق��ط بنعم،  ل، ف���اأج���اب رب���ع 
�ساألوهم يف  العمل  اأرب��ال  اإن  قالوا  حيث  

التخ�س�س بعمق.
التخرج  لي�س  همهم  ج��ل  فالطلبة 
ي�ستطيعون  ال��ت��ي  امل���ه���ارات  ب��ل  فح�سب 
���س��ق��ل��ه��ا ب���ال���درا����س���ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م غ��ري 

الر�سمي ح�سب ما اأفادته رئي�سة اجلمعية 
الأوك���ران���ي���ة حل��ك��وم��ة ال��ط��ل��ب��ة ال��ذات��ي��ة 
 Yelyzaveta �سيبتيلكوف«  »يليزوفيتا 

.Schepetylnykova

ما نوع اإلصالح التعليمي 
المنشود؟

على البوبة الإلكرونية للحكومة يوجد 
ما �سمته مباهية اإ�سالح الدولة للتعليم 
�ستجد  وفيها  التعليمي،  الإ���س��الح  با�سم 
اأن املعلومات تتكون من ق�سيتن: الأولى 
م�ستوى  ع��ل��ى  التعليم  مب�ستوى  تتعلق 
املدار�س فرنى اأن التقدم الذي اأحرز بلغ 
73.3% يف 2010 و 81% يف 2012، واأن عدد 
احل��اف��الت التي مت ���س��راوؤه��ا حت��ت مظلة 
برنامج النقل املدر�سي بلغ 112 حافلة يف 
2010 و 900 يف عام 2012. لأن احلافالت 
ت��ق��ل ال��ط��ل��ب��ة م���ن ال���ري���ف اإل����ى ال��ب��ل��دان 

القريبة. 
واأو����س���ح امل���وق���ع اأن ه���ذا الإ����س���الح 
اإدم���اج التعليم الأوك���راين يف   ج��رى بغية 

مناطق التعليم الأوروبي املجاورة.

عالم آخر متواز في التعليم العالي بأوكرانيا
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اأخذت رو�سيا خطواتها الأولى جتاه اإن�ساء 
اأول ت�سنيف عاملي خا�س بدول جمموعة 
ال��رازي��ل  ت�سم  التي   BRICS الريك�س 
ورو�سيا والهند وال�سن  وجنوب اأفريقيا، 
وه����ي ال������دول الأ�����س����رع م���ن ح��ي��ث ال��ن��م��و 
القت�سادي يف االعامل، حيث اأبرمت رو�سيا 
 QS Quacquarelli �سركة  مع  اتفاقية 
Symonds، ومقرها بريطانيا لإنتاج اأول 

ت�سنيف رائد ملجموعة الريك�س. 
 ،QS Quacquarelli واأع����ل����ن����ت 
����س���اح���ب���ة ال����ب����اع ال���ط���وي���ل يف ت�����س��ن��ي��ف 
اجلامعات التي تاأ�س�ست يف عام 1990، اأنه 
انرفاك�س  قبل  من  الختيار  عليها  وق��ع 
غ��روب  يف رو�سيا )اأك��ر م��زود معلوماتي 
ت�سم  التي  الأوراآ���س��ي��وي��ة  ودول  رو�سيا  يف 
الحت��اد  ع��ن  ا�ستقلت  التي  ال���دول  معظم 
ت�سنيف  اأول  لإنتاج  ال�سابق(  ال�سوفييتي 
خ��ا���س ب����دول ال��ري��ك�����س ���س��ي��ط��ل��ق عليه 
»ت�����س��ن��ي��ف ك��ي��و اأ������س ل��ل��ج��ام��ع��ات  ل���دول 
 QS University Rankings الريك�س« 

.BRICS
واأع��ل��ن��ت ال�����س��رك��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة اأن 
من  عامليا  ودع��م��ا  ق��ب��ول  لق��ى  الت�سنيف 

كافة الوزرارات املعنية بالتعليم العايل. 

أفضل 100 جامعة
وجاءت هذه اخلطوة من قبل رو�سيا بعد 
اأن اأط��ل��ق ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري 
ب��وت��ن يف ال���ع���ام امل��ا���س��ي م���ب���ادرة جلعل 
خم�س جامعات رو�سية يف م�ساف اأف�سل 
100 ج��ام��ع��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل يف 
2020، الأمر الذي و�سعته وزارة التعليم 
باعتماد  وق��ام��ت  التنفيذ  حم��ل  ال��ع��ايل 
ومعيار  كمقيا�س  امل��وج��ودة  الت�سنيفات 

للتقدم.
بال�سفقة  ان��رف��اك�����س  ف���وز  وج����اء 
م��ن �سمن  الخ��ت��ي��ار  عليها  وق��ع  اأن  بعد 
ت�سنيفن  لإط�����الق  م��ت��ن��اف�����س��ن  خ��م�����س 
جامعات  ي�سمل  اأولهما  رائدين  كبريين 
الكومونويلث يف الدول امل�ستقلة والثاين 

�سي�سم ت�سنيفا  لدول الريك�س.
الأول  الت�سنيف  ن��ت��ائ��ج  و�ستظهر 
اأثناء عقد  الريك�س  نوعه ملجموعة  من 
بريك�س  اإ����س  كيو  و  ان��رف��اك�����س  منتدى 
ل��ل��ج��ام��ع��ات امل��زم��ع ع��ق��ده يف ال���� 17 من 
دي�سمر 2013، و�سيتم ن�سر النتائج على 
امل��وق��ع الإل��ك��روين اخل��ا���س بكيو اإ���س : 

.TopUniversities.com
وق����ال رئ��ي�����س وح����دة امل��ع��ل��وم��ات يف 
Ben Sowter،  يف  �سوتر«  »ب��ن  ا���س  كيو 
نيوز  وي��رل��د  ليونيفر�سيتي  ت�سريحات 
جامعة،   100 اأف�سل  لن�سر  نخطط  »اإننا 
يف  التو�سع  بغية  النا�س  ي��راه  ما  وجنمع 

بقلم: كاريين ماكجرجور
ويرلد يونيفرسيتي نيوز

درا�سة اجلامعات يف مكان ما يف منت�سف 
الزمني مل  اأن اجل��دول  اإل  القادم،  العام 

يو�سع بعد«.
ال��ق��ائ��م��ة  ن�����س��ع  اأن  ن��ف��ك��ر يف  »اإن���ن���ا 
ون�ستخدم  عليها  ال��ن��ا���س  م���ردود  ون���رى 
اأكر  هذه الآلية للتوا�سل والتعامل مع 
عدد من اجلامعات يف العامل  بغية اإنتاج 

الأغ���وار  ي�سر  اأن  عليه  ي�سهل  م��ا  ���س��يء 
لحقا يف ترتيب زمني اأق�سر«.

نوعه  من  ال�ساد�س  الت�سنيف  ويعد 
العاملي  الت�سنيف  بعد  ا���س  كيو  جعبة  يف 
ل��ل��ج��ام��ع��ات ك��ي��و ا�����س، وت�����س��ن��ي��ف اآ���س��ي��ا، 
والت�سنيف  الالتينية،  اأمريكا  وت�سنيف 
يف  طالب  كاأف�سل  والت�سنيف  باملو�سوع، 
ت�ستقي  الت�سنيفات  ه���ذه  وك���ل  امل��دي��ن��ة. 
اأ���س��ول��ه��ا وم��ن��اب��ع��ه��ا م���ن ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 
 Elsevier’s Scopus غلي�سفري  �سكوب�س 
ملخ�سات  على  حتتوي  التي   database
اأكادميي  عنوان   18000 يفوق  وما  علمية 

من اأكر من 5000 نا�سر عاملي.

لماذ أخذت روسيا
هذه المبادرة على عاتقها؟

�أم����اط »���ش��وت��ر« �ل��ل��ث��ام ع��ن مل����اذ� �أخ���ذت 
رو����س���ي���ا ه����ذه اخل���ط���وة ����س���وب ت��ط��وي��ر 
رو�سيا  اإن  ق��ال  حيث  التعليمي،  نظامها 
ب���ذل���ت ج���ه���ودا ح��ث��ي��ث��ة ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع 
اجلامعات وكانت مهتمة للغاية بالتعلم 
التي  ال��دول  املقارن مبعنى   ال�سياق  من 
واج����ه����ت حت����دي����ات مم���ي���زة ل���ك���ن مي��ك��ن 
مقارنتها �سعيا وراء هدفها لتطوير نظم 

التعليم العايل.
وب�����داأ الأم�����ر م���ن ال��رئ��ي�����س ب��وت��ن 
نف�سه حيث كان طموحا بالتو�سع دوليا، 
بتطوير  م�ست  ���س��ه��را   12 ط���وال  ف��ق��ام 
ال��الزم��ة  الأم�����وال  وتخ�سي�س  ال��ن��ظ��ام 

للو�سول للهدف املخطط له.
واأو�سح »�سوتر« اأن هنالك اهتماما 
م�ساحة  ذات  دول  ب��ه  ق��ام��ت  ك��ب��ريا مب��ا 
هائل  �سكاين  وت��ع��داد  �سا�سعة  جغرافية 
وذات منو اقت�سادي ملمو�س للتعلم من 
جتربتهم لدفع موؤ�س�سات رو�سيا لالأمام 

للدخول يف املناف�سة العاملية.
ا���س،   وكيو  رو�سيا  اتفقت  ث��م  وم��ن 
وزارة  م��ع  احلميمة  عالقاتهما  بف�سل 
التو�سع للو�سول  الرو�سي، على  التعليم 
اإل��ى ال��دول الأرب��ع الأخ��رى يف جمموعة 
ب��ري��ك�����س. وم���ن ه��ن��ا ���س��ي�����س��ل  وف���د كيو 

ا�س لل�سن والهند يف الأ�سابيع الثالثة 
القادمة، وبعدها �سيطري وفدها جلنوب 
اأف��ري��ق��ي��ا يف ي��ن��اي��ر امل��ق��ب��ل ل��ل��ت��ح��دث مع 
ت�سنيف  ح��ول  اجلامعات  تلك  م�سوؤويل 
اأ�س  كيو  قامت  اأن  بعد  اجلديد  بريك�س 

بعر�س تقدميي يف الرزايل موؤخرا.
اأن كيو  النقاب عن  وك�سف »�سوتر« 
التي  اجلامعات  م��ع  تعاملت  لطاملا  اأ���س 
طاملا اأي�سا اأبدت تفاوؤل م�سوبا باحلذر يف 
مو�سحا  العاملي،  الت�سنيف  مع  التعامل 
اأن �سيا�سة كيو ا�س تتمثل يف اأنها ت�سجع 
يف  �لنخر�ط  يف  بها  وترحب  �جلامعات 

ال�سيا�سة واعتماد ما يلزم.
ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ل  ا������س  ك���ي���و  اأن  اإل 
لأنها  ال�سركة  عمل  تنفيذ  يف  اجلامعات 
واأب���ان قائال  ب��ك��وادره��ا اخلا�سة.  ت��وؤدي��ه 
الكاملة  ال�سورة  نقدم  اأن  ن��ح��اول  »اإن��ن��ا 
كل  يف  نقيمها  ال��ت��ي  للجامعة  للتقييم 

جانب منها.« 
ان��رف��اك�����س تعمل  اأن  »���س��وت��ر«  اأك���د 
مب���ف���رده���ا يف ال��ت�����س��ن��ي��ف ال���ث���اين ال���ذي 
ي�سم دول جمهوريات الحتاد ال�سوفيتي 
اأي�����س��ا  ت��ق��وم  اأ�����س  ك��ي��و  اأن  اإل  امل�����س��ت��ق��ل��ة، 
املوؤ�س�سات  ع��ن  ال��ب��ي��ان��ات  بع�س  ب��ت��وف��ري 

التعليمية يف تلك الدول.

المنهجية 
�سي�سم  اأنه  التقييم اجلديد  واملفاجاأة يف 
م��ع��اي��ري خم��ت��ل��ف��ة ع���ن امل��ق��اي��ي�����س ال��ت��ي 
ال��ع��امل��ي  ت�سنيفها  يف  ا����س  ك��ي��و  و�سعتها 
وموؤ�سرات  معايري  �ستدخل  حيث  الآخ��ر 
جديدة و�ستغري من وزن وثقل املوؤ�سرات 
امل�����وج�����ودة ب���ال���ف���ع���ل، وم�����ن ث����م ���س��ت�����س��ل 
موؤ�سرات ومعامالت الت�سنيف اإلى ثمان  
الت�سنيف  يف  م���وؤ����س���رات  ب�����س��ت  م��ق��ارن��ة 

العاملي احلايل.
يف  تتمثل  املعايري  اإن  »�سوتر«  وق��ال 
 %30 و�ستمثل  للجامعة  العاملية  النظرة 
تقييم  يف   %40 ب���  )م��ق��ارن��ة  التقييم  م��ن 
�سهرة  وم��وؤ���س��ر  الآخ����ر(،  العاملي  ا���س  كيو 
اجلامعة لدى اأرباب العمل وامل�ستقى من 

الت�سنيف  يف  اخلريجن  توظيف  موؤ�سر 
ال��ت��ق��ي��ي��م  م����ن  و���س��ي��م��ث��ل %20  ال���ع���امل���ي 
لكيو  العاملي  التقييم  يف   %10 ب�  )مقارنة 
ا�����س( وم��وؤ���س��ر م��ع��دل ال��ط��ل��ب��ة ل��الأ���س��ت��اذ 
البحثية  ال��ورق��ة  يف  ال�ست�سهاد  ون�سبة 
 %10 لن�سبة  فيها  موؤ�سر  كل  ي�سل  والتي 
التقييم  يف   %20 ب�  )مقارنُة  التقييم  من 
الأ�ساتذة  ن�سبة  وموؤ�سر  الآخ���ر(،  العاملي 
العاملين والطلبة الدولين �سي�سل ل� %5 

لكل يف كال الت�سنيفين.
»�سوتر«  واجل��دي��د على ح��د و���س��ف 
موؤ�سرين جديدين هما معدل  و�سع  هو 
ل�  ي�سل  ال��ذي  لالأ�ستاذ  البحثية  ال��ورق��ة 
10% من اإجمايل التقييم وعدد الأ�ساتذة 
احلا�سلين على درجة الدكتوراه ، الذي 

ي�سل ل� 10% اأي�سا. 
اأن مقرح كيو ا�س للت�سنيف  واأك��د 
على  اأ�سا�سه  يف  يقوم  للريك�س  اجل��دي��د 
منهجية م�سابهة لبع�س املعايري املوجودة 
بالفعل يف ت�سنيف اأمريكا الالتينية بعد 
اإ�سافة بع�س املوؤ�سرات لها مثل الأ�ساتذة 
احلا�سلن على درجة الدكتوراه كموؤ�سر 

جديد.  
ال���وزن احلقيقي  اأن  »���س��وت��ر«  واأك���د 
مع  بالت�ساور  و�سعه  �سيتم  ل��ل��م��وؤ���س��رات 
بالفعل   لأن��ه  الأعلى  ال�ست�ساري  املجل�س 
ب����داأ جت��م��ي��ع ال��ب��ي��ان��ات امل��ط��ل��وب��ة، ول��ك��ن 
ت��ن��ف��ي��ذ ت�سنيف  ه���و  امل��ق�����س��د احل��ق��ي��ق��ي 
جديد يتغلغل يف كل ما تفعله تلك الدول 
على  القائمة  القت�ساديات  ذات  اخلم�س 

املعرفة. 
املعلومات  بتجميع  بالفعل  وق��م��ن��ا 
ل���ع���دد م����ن امل���وؤ����س�������س���ات يف ت���ل���ك ال���ب���الد 

اخلم�س.
كيو  ت�سنيف  م�����س��روع  م��دي��ر  وق���ال 
ا�س للجامعات - بركي�س »زويا زايتف�سي« 
ب�سكل  ت�ستثمر  اخلم�س  ال���دول  تلك  اإن 
ك��ب��ري يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل والأب����ح����اث. 
ب�سكل  اإب���رازه���م  يف  الت�سنيف  و�سي�سهم 
بها  م��ع��رف��ا  ج��ام��ع��ات��ه��ا  و�سيجعل  اأك���ر 

ب�سكل اأكر على امل�ستوى العاملي. 

أول تصنيف 
لجامعات دول 
البريكس

بن �سوتر



دراسات

اأك������د امل���ح���ا����س���ر ب��ق�����س��م الإع��������الم يف 
اجلامعة، الأ�ستاذ �ساعد �ساعد اأن %57 
يهتمون  ب��وك  في�س  م�ستخدمي  م��ن 
بالن�س اأكر من ال�سورة، فيما يهتم 
43% منهم بال�سورة اأكر من الن�س.

عن  درا���س��ة  يف  الباحث  وتو�سل  
يف  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  دور 
ال�سحفية،  ال�سورة  ا�ستخدام  تعزيز 
اإلى اأن ال�سور متثل  83% من جمموع 
واأنها  ب��وك«،  »في�س  ال�ستخدامات يف 
حتقق التوا�سل والتفاعل اجليد اأكر 

من الن�س.

مشكلة الدراسة
ال��درا���س��ة،  ت��ن��اول��ه م�سكلة   وخ���الل 

قال �ساعد »اأ�سبحنا اليوم نعي�س يف 
جمتمع ال�سورة، فهي رفيقنا، اأينما 
نولى وجهنا فهناك �سورة نراها يف 
يف  اأو  املجالت  اأو  اجلرائد  �سفحات 
اأو  املكتب  يف  تنتظرنا  اأو  امل��ع��ار���س، 
اأو  املنزل، اأو يف ال�سوارع والطرقات، 
والن��رن��ت  التلفزيون  يف  تطالعنا 
فال�سورة  اجلوالة،  هواتفنا  عر  اأو 
ب��ح��ق ن��ح��ي��ا ب��ه��ا وحت��ي��ا ب��ن��ا، ول��ك��ن 
لب���د م��ن م��ع��رف��ة حياتها وم��وت��ه��ا، 
اإل مبعرفة حدودها  يكون  وه��ذا ل 
وحم����ددات����ه����ا، ف��ل��ك��ل ����س���يء ب���داي���ة  
وم��ن��ت��ه��ى، وال�����س��ورة دائ��م��ا يف خلق 

جديد«.
تهدف  الدرا�سة  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 

اإلى حماولة  فهم ال�سورة ال�سحفية 
م��ن خ���الل الإع����الم اجل��دي��د ال��ذي 
اأخ���ذ اأ���س��ك��ال واأمن��اط��ا م��ت��ع��ددة كان 
التوا�سل  �سبكات  ظ��ه��ور  بينها  م��ن 
الج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي اأ���س��ح��ت م��رادف��ة 
جل���ل ال��ت��غ��ي��ريات الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي 
»ف�سبكات  العربية،  املنطقة  عرفتها 
اأمناطا  الجتماعي خلقت  التوا�سل 
جديدة يف التفكري ويف الت�سال ويف 
املمار�سة، حيث اأ�سحى تتابع الأخبار 
تغذيه  ال�ساعة  م��ر  على  والأح����داث 
ال�سورة ب�سكل لفت للغاية. فتاأكيد 
الإخبار اأو نفيها اأو دح�س ال�سائعات 
اأ���س��ب��ح م���رادف���ا ل��ل�����س��ورة ح��ت��ى وان 

غاب عنها ال�سوت«.

واأ������س�����اف » امل���ت���ت���ب���ع  ل���وت���رية 
فر�س  وتو�سع  الدميقراطية  عجلة 
التعبري  وح��ري��ة  ال�سعبية  امل�ساركة 
عن الراأي، يجعلنا نعيد طرح بع�س 
مقدمتها  ويف  املنهجية  الت�ساوؤلت 
الجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  ه��ل 
ال�����س��ورة  ا���س��ت��خ��دام  ت��ع��زي��ز  دور يف 
�ل�شحفية وفق �لأمناط �لتحريرية 
اجل�����دي�����دة؟ ك���ي���ف اأث������ر ا���س��ت��خ��دام 
ال�سورة يف جمتمعات كانت منغلقة 
وي��ح��ك��م��ه��ا ن��ظ��ام ���س��ي��ا���س��ي واح����د اأو 
ميكن  ه���ل  ف��ق��ط؟  �سكلية  ت��ع��ددي��ة 
التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  اعتبار 
لتوافر  معيارا  لل�سورة  الجتماعي 

هوام�س احلرية«.

تعريف
ميدان  يف  ال�سورة  الباحث  وتناول 
اللفظة  وا�ستقاقات تلك  ال�سحافة 
يف اأ�سول اللغة العربية والالتينية، 
وان���ت���ه���ى اإل�����ى ت��ع��ري��ف م���ف���اده اأن 
ال�����س��ورة يف ع��ل��م ال��ب�����س��ري��ات هي 
ينتج   للج�سم،  ت��ط��اب��ق  اأو  »ت�����س��اب��ه 
لالأ�سعة   الن��ك�����س��ار  اأو  ب��الن��ع��ك��ا���س 
بوا�سطة   اأي�سا  ويتكون  ال�سوئية  
ال���ث���ق���وب ال�������س���ي���ق���ة، وب����ه����ذا ف���ان 
ال�سورة احلقيقية هي نتاج تالقي 

الأ�سعة  على احلاجز«.
ال�سحفية  ال�سورة  اأنواع  وعن 
ط��اب��ع  ذات  �����س����ورة  ه���ن���اك   « ق�����ال 
ج��م��ايل، واأخ���رى اإع��الن��ي��ة، وثالثة 

����س���خ�������س���ي���ة، وراب������ع������ة حت��ق��ي��ق��ي��ة 
، وخ���ام�������س���ة خ����ري����ة، و����س���اد����س���ة 

كاريكاتريية«. 
�سبكات  بتعريف  يتعلق  وفيما 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، ف��ق��د نقل 
عن هبة حممد خليفة قولها » اإنها 
�سبكة مواقع فعالة جدا يف ت�سهيل 
جمموعة  بن  الجتماعية  احلياة 
من املعارف والأ�سدقاء، كما متكن 
الت�سال  من  القدامى  الأ���س��دق��اء 
���س��ن��وات،  وب��ع��د ط���ول  ف��ي��م��ا بينهم 
ومتكنهم اأي�سا من التوا�سل املرئي 
وغريها  ال�سور  وتبادل  وال�سوتي 
من الإمكانات التي توطد العالقة 

الجتماعية بينهم«.  
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اإلعالم الشبكي
ت�سكل  ال�سورة  اأن  الباحث  واأو���س��ح 
رق���م���ا م��ه��م��ا يف م���ع���ادل���ة الإع������الم 
ال�سبكي، حيث اأ�سحى من امل�ستحيل 
اأم  الإخ������ب������ار  يف  �����س����واء  جت�����ازوه�����ا 
تعلق  م��ا  اأم  ال��ق�����س��اي��ا  اأم  الإح�����داث 
» الكثري  ال�سخ�سية،  وقال  بالأمور 
من الأخبار احلقيقية كان يلفها نوع 
ال�����س��ورة... غياب  يف  الغمو�س  م��ن 

واأخ���ب���ار ل��ي�����س ل��ه��ا ع��الق��ة ب��ال��واق��ع 

كانت تدعم بال�سور من اأجل توجيه 
املتلقي نحو قناعه ما«.

ه����ذه  ال����ب����اح����ث يف  واع����ت����م����د 
اإلكرونية  ا�ستمارة  على  ال��درا���س��ة 
ب��ع��ث��ه��ا اإل�����ى ع����دد م���ن امل��ت��وا���س��ل��ن 
وامل��ت��ف��اع��ل��ن يف ���س��ب��ك��ة ال��ت��وا���س��ل 
الجتماعية،  وحتديدا »في�س بوك«، 
�سمل  البحث  اأن جمتمع  اإلى  واأ�سار 
ب��وك«  »في�س  م�ستخدمي  م��ن   %80
الن�سبة  ت��وزع��ت  فيما  اجل���زائ���ر،  يف 

على  ال��ب��اح��ث  ق���ول  ح�سب  املتبقية 
العامل العربي.

نتائج الدراسة
اأن اه��ت��م��ام  اإل����ى  وت��و���س��ل ال��ب��اح��ث 
بالن�س  ب���وك«  »في�س  م�ستخدمي  
بن�سبة   ال�������س���ورة  م���ن  اأك�����ر  ي���اأت���ي 
ن�سبة  اه��ت��م��ام  ي��اأت��ي  ح��ن  57%  يف 
تفاعالتهم  يف  بال�سورة  العينة  من 

بن�سبه %43.

اأن  وراأى امل�ساركون يف الدرا�سة 
املطلوب  حققت  ال�سحفية  ال�سورة 
واملعنى العام والدقيق بن�سبة و�سلت 
ن�سبه غري  و�سل  ح��ن  83% يف  اإل��ى 
ال�سحفية  ال�سورة  بقوة  املقتنعن 

وطرحها اإلى %17.
واخ��ت��ل��ف امل��ب��ح��وث��ون ح���ول ما 
متثل  ال�سحفية  ال�سورة  كانت  اإذا 
منهم  فريق  فذهب   ، ل  اأم  احل��ري��ة 
اأنها ل متثل احلرية احلقيقية  اإلى 

للفرد واجلماعة، وهذا بن�سبه 55 %  
اأنها  على  اآخ��ر  فريق  ينظر  يف حن 
بن�سبه  ل��ل��ح��ري��ة  احل��ق��ي��ق��ي  ال���وج���ه 

قدرها %45.
اأن م�ستخدمي  النتائج  واأف��ادت 
»في�س بوك« ينظرون  اإليه على اأنه 
كبري  ب�سكل  ال�سورة  ا�ستخدام  طور 
اأ�سحت ل  وهذا بن�سبه 65 % »حيث 
تخلوا ق�سه اأو حادثه اأو اأمر ما دون 
حتى  م��ا  ب�سورة  الن�س  يلت�سق  اأن 

ولو كانت قدمية«.  اأما نوع ال�سورة 
امل�ستخدمن،  جمتمع  يف  ال�����س��ائ��دة 
ف��ق��د لح���ظ ال��ب��اح��ث ت��ق��دم ال�سور 
���س��ور  ث����م   ،)  %25  ( ال�����س��خ�����س��ي��ة 
�سور  ث��م    ،)%20( الفنية   الأخ��ب��ار 
والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سيا�سية  الأخ���ب���ار 

)15%(، والريا�سية )%13(.
اأم�������ا ال���������س����ورة الق���ت�������س���ادي���ة 
القائمة  ذي��ل  يف   فجاءت  والثقافية 

بن�سبة %6.

التوزيع حسب الفئات العمرية

أعمار 
المستخدمين

83% من محتوى 
فيسبوك.. صور

دحض الشائعات 
أو تأكيد األخبار 

ونفيها أصبح 
مرادفا للصورة

عدد المستخدمين النشطين )لغاية نوفمبر 2012(

السعودية

اليمن

عمان

اإلمارات

قطر

البحرين

الكويت

العراق
لبنان

فلسطين

مصراألردن

ليبيا
الجزائر

المغرب

تونس

الصناعات العشر األولى الفاعلة في فيسبوك
معدل حجم الصفحات وفقا لعدد الزوارالتفاعل مع استفسارات الزوار

إعالم

تجارة

نقل جوي

أسواق مالية

إتصاالت

سيارات

تجميل

إلكترونيات

أزياء

توزيع المستخدمين حسب الجنس

إناثذكور



أسبوعية جامعة الملك خالد

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

والفنون،  الثقافة  جمعية  ف��رع  د�سن 
م����ق����ره اجل�����دي�����د مب���ن���ط���ق���ة ع�����س��ري 
ع��ل��ى واج���ه���ة ق��ري��ة امل��ف��ت��اح��ة ب��اأب��ه��ا، 
ليوا�سل رحلة عطاء جت��اوزت ثالثة 
ع��ق��ود ب�����ع��ام��ن، اأف����رزت ال��ع��دي��د من 
امل��خ��رج��ات. وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، قلبت 
»اآفاق« تاريخ اجلمعية الطويل املمتد 

ملا يزيد عن 41 عاما.

تاريخ الجمعية
ع��ام 1393،  القعدة  م��ن ذي  ال��� 19  يف 
القرار  �سدر  بعدما  اجلمعية  د�سنت 
رقم )43( من الإدارة العامة لرعاية 
ال�����س��ب��اب ب������وزارة ال��ع��م��ل وال�������س���وؤون 
الج����ت����م����اع����ي����ة، مب���ن���ح ال���رخ���ي�������س 
»اجلمعية  ب��ا���س��م  للجمعية  امل��ب��دئ��ي 
عام  ملدة  للفنون«  ال�سعودية  العربية 

من تاريخه.
الإدارة  اأ�سبحت   1394 ع��ام  ويف 
موؤ�س�سة  ال�����س��ب��اب،  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة 
���س��خ�����س��ي��ة وم��ي��زان��ي��ة  ذات  ح��ك��وم��ي��ة 
م�����س��ت��ق��ل��ة ت��رت��ب��ط اإداري�������ا ب��امل��ج��ل�����س 
الأع�����ل�����ى ل����رع����اي����ة ال�������س���ب���اب ب��ا���س��م 
ال�سباب(  لرعاية  العامة  )ال��رئ��ا���س��ة 
بن  فهد  ب��ن  في�سل  الأم���ري  برئا�سة 
عبدالعزيز، رحمه اهلل حتى ال� 12 من 
ربيع الثاين  من عام 1395 الذي �سهد 
بن فهد  في�سل  الأم��ري  ق��رار  �سدور 
رقم )33(، مبنح الرخي�س النهائي 
للجمعية العربية ال�سعودية للفنون.

 ،1398 الأول  رب����ي����ع   18 ويف 
مت ت���ع���دي���ل ا����س���م اجل��م��ع��ي��ة ل��ي��ك��ون 
للفنون  ال�سعودية  العربية  »اجلمعية 
موافقة  على  بناء  وذل��ك  والثقافة«، 

فرع عسير.. تاريخ تجاوز ثالثة عقود بمخرجات وافرة

»الثقافة والفنون« تطل
على المفتاحة بتكلفة مليون ريال
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���س��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
رئي�س املجل�س الأعلى لل�سباب اآنذاك 
امللك فهد بن عبدالعزيز، رحمه اهلل.

ويف العام نف�سه، �سدر قرار من 
الأمري في�سل بن فهد بتقدمي كلمة 
وذل��ك  ال��ف��ن��ون«  كلمة  على  »الثقافة 
واملدلول  املعنى  يف  الثقافة  ل�سمولية 
م��ع��ا، ل��ي�����س��ب��ح ال����س���م ك��م��ا ه���و الآن 
»اجلمعية العربية ال�سعودية للثقافة 

والفنون«.

نظام وأهداف
للجمعية،  الأ�سا�سي  النظام  يف  وورد 
مبدينة  ال��رئ��ي�����س  م��ق��ره��ا  ي��ك��ون  اأن 
ال���ري���ا����س، واأن ي��ك��ون ل��ه��ا احل����ق يف 
ت�سري  اململكة،  مبناطق  ف��روع  اإن�ساء 
املر�سومة  والأه����داف  ال�سيا�سة  وف��ق 
ل����ه����ا وه���������ي: الرت�������ق�������اء مب�������س���ت���وى 
ورع��اي��ة  باململكة،  وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة 
الأدب�����������اء وال���ف���ن���ان���ن ال�������س���ع���ودي���ن 
الثقايف  م�ستواهم  رف��ع  على  والعمل 
وال����ف����ن����ي والج����ت����م����اع����ي، وت����اأم����ن 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م وت��وج��ي��ه��ه��م مل���ا ي��خ��دم 
ال�سابة  امل��واه��ب  جمتمعهم،  وتبني 
واإتاحة الفر�س اأمامها لإبراز تفوقها 
والتوجيه  الإ�سراف  ظل  يف  ونبوغها 
اإط��ار ملتزم  داخ��ل  لت�سبح ح�سيلتها 
اململكة يف  والأ�سالة، ومتثيل  بالقيم 
ك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه الرت��ق��اء بالثقافة 
وال���ف���ن���ون ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ن ال��ع��رب��ي 
والعاملي، ملتابعة حركتيهما والتن�سيق 

معهما.

فروع ولجان
وم��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة مب��رك��زه��ا 
ال��رئ��ي�����س مب��دي��ن��ة ال���ري���ا����س وح��ت��ى 
لها 16 فرعا يف خمتلف  اأ�سبح  الآن، 
م���دن امل��م��ل��ك��ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ف���رع اأب��ه��ا 
ال��� 27 م��ن �سفر عام  ال��ذي افتتح يف 
1402 ليكون نواة رئي�سة جتمع الفن 

والثقافة حتت لواء واحد.
ون�����ظ�����را ل�������س���م���ول���ي���ة اأه���������داف 
اجل���م���ع���ي���ة ح������ول ح����ق����ول ال���ث���ق���اف���ة 
وال���ف���ن���ون، ف�����اإن ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��م��ل بها 
من  ع��دد  تكوين  يتطلب  وب��ف��روع��ه��ا 
املختلفة.  ن�ساطاتها  لتقدمي  اللجان 
من  الأول���ى  الع�سر  ال�سنوات  وخ��الل 
�سبع جلان  هناك  كان  عمر اجلمعية 
الفنون  جلنة  الثقافية،  اللجنة  هي: 
الت�سكيلية،  الفنون  جلنة  امل�سرحية، 
جل���ن���ة ال����ف����ن����ون ال�������س���ع���ب���ي���ة، جل��ن��ة 
امل��و���س��ي��ق��ى وال���غ���ن���اء، جل��ن��ة الإع����الم 

والن�سر، وجلنة التوجيه.
 وبعد ذلك بقليل، حدث تعديل 
ط��ف��ي��ف ع��ل��ى ع����دد ال���ل���ج���ان وب��ع�����س 
م�����س��م��ي��ات��ه��ا ل��ت�����س��ب��ح ث���م���اين  جل��ان 
الفنون  جلنة  الثقافية،  اللجنة  هي: 
الت�سكيلية،  الفنون  جلنة  امل�سرحية، 
جل��ن��ة ال�����راث وال���ف���ن���ون ال�����س��ع��ب��ي��ة، 
جلنة الإن�ساد، جلنة الإعالم والن�سر، 
جل��ن��ة ال��ت�����س��وي��ر ال�����س��وئ��ي، ون����ادي 

الق�سة ال�سعودي.

تعديل وتقليص
الثالث  الإدارة  جمل�س  ت�سكيل  بعد 
 ،1427 ع����ام  ���س��ع��ب��ان  م���ن   23 ال�����  يف 
ح����دث ت��ع��دي��ل ج���دي���د ع��ل��ى ال��ل��ج��ان 
من  ب��دل  خم�سا  لت�سبح  وم�سمياتها 
ثمان، وهي: جلنة الفنون امل�سرحية، 
جل��ن��ة ال��ف��ن��ون ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة واخل���ط 
ال���ع���رب���ي، جل���ن���ة ال�������راث وال���ف���ن���ون 
الت�سوير  واملو�سيقية، جلنة  ال�سعبية 
ومع  الن�سائية.  واللجنة  ال�����س��وئ��ي، 
اللجنة  دم���ج  مت   ،1431 ع���ام  ب���داي���ة 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة م��ع ب��ق��ي��ة ال��ل��ج��ان الأرب����ع 

الأخرى يف معظم فروع اجلمعية.

مقر مواكب
ك���ان���ت اجل��م��ع��ي��ة يف ال���ع���ام احل���ايل 
تد�سن مقر فرعها  على موعد مع 
اجل����دي����د مب��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري، ال����ذي 
اح���ت���وى ع��ل��ى 3 ����س���الت، وم��ك��ات��ب 
بالت�سكيل  خا�سة  ومرا�سم  اإداري����ة، 
م�سرح  اإل��ى  اإ�سافة  وال��ف��وت��وغ��راف، 

متكامل وم�ستقل.
وب��ل��غ��ت ت��ك��ل��ف��ة ت��رم��ي��م امل��ب��ن��ى 
اجل���دي���د ح�����وايل م��ل��ي��ون ري�����ال، اإذ 
ل��ي��ت��واك��ب م���ع خطط  مت جت��ه��ي��زه 
تقدمه  وم���ا  امل�ستقبلية  اجل��م��ع��ي��ة 
النواة  �سيكون  اأن��ه  كما  ب��رام��ج،  م��ن 
التي تنطلق منها اإبداعات الفنانن 
وال��ف��ن��ان��ات وامل��ث��ق��ف��ن وامل��ث��ق��ف��ات يف 
منطقة ع�سري،  وروع��ي يف ذل��ك ما 
منطقة  و�سابات  �سباب  اإليه  ي�سبوا 
ع�������س���ري ول�����ي�����واك�����ب ط���م���وح���ات���ه���م 

واآمالهم.

نشاطات الفرع
ال��ع��دي��د م��ن الأن�سطة  ال��ف��رع  ي��ق��دم 
على  وال�سعبية  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
م�����دار ال���ع���ام وف����ق خ��ط��ط م��ع��ت��م��دة 
ي���ت���م و���س��ع��ه��ا وال��ت��ح�����س��ري ل���ه���ا يف 
ب��داي��ة ال���ع���ام. وم���ن اأب����رز الأن�����س��ط��ة 
ال��ت��ي ن��ف��ذت خ����الل ال���ع���ام احل����ايل، 
عبد  الناقد  لل�ساعر  �سعرية  اأم�سية 
بعنوان  ال�سعب  حممد  ب��ن  ال��ع��زي��ز 
ال�سورة  ال�سعبي..  ال�سعري  »الن�س 
الإعالمي  ال�ساعر  اأدارها  واخليال«، 
م�سرحي  وع���ر����س  ال��ع��ي��اف،  اأح���م���د 
بعنوان  ناجي  عبداهلل  الفنان  قدمه 
اح��ت��ف��ال اجلمعية  »اك��ت��ت��اب« خ���الل 
والفنون  للثقافة  ال�سعودية  العربية 
بقرية  للم�سرح  العاملي  باليوم  باأبها 
املمثل  اإع��داد  دورة  وكذلك  املفتاحة، 
امل�����س��رح��ي ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م��دى 
املكتبة  ك��ام��ل��ن مب�����س��رح  اأ���س��ب��وع��ن 

ال��ع��ام��ة ب��اأب��ه��ا حت��ت ع��ن��وان »امل�����س��رح 
عاملية  اأع��م��ال  ثالثة  ب�سعودة  حياة« 
مت  مل��ا  عملي  تطبيق  مب��ن��زل��ة  ك��ان��ت 
امل��درب  قبل  من  للمتدربن  تعليمه 

�سامح اخل�سري.
 وم����ن ب���ن الأن�������س���ط���ة اأي�����س��ا، 
وق��واع��د  اأ���س��ا���س��ي��ات  ب��رن��ام��ج  تنفيذ 
اللجنة  مل���ق���ررة  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي  ال��ر���س��م 
والفنون  الثقافة  بجمعية  الن�سائية 
ب��اأب��ه��ا، امل���درب���ة اإمي�����ان ال��ق��ح��ط��اين، 
ال�سيناريو«  كتابة  »فن  دورة  واإقامة 
جمل�س  مبقر  احلربي  خالد  للفنان 
���س��ب��اب ع�����س��ري ا���س��ت��م��رت ع��ل��ى م��دى 
اأي����ام، ق���دم خ��الل��ه��ا احل��رب��ي،  �سبعة 
الأ����س�������س ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة يف فن 
ك���ت���اب���ة ال�������س���ي���ن���اري���و. اإ����س���اف���ة اإل����ى 
ال�سعبية..  »احلكاية  اأم�سية  تنظيم 
ال��ت��ي قدمها  الأ����س���ط���ورة وال���واق���ع« 
الأدي������ب ع��ل��ي م���غ���اوي وع����رج  فيها 

واخل��راف��ة  الأ���س��ط��ورة  على  تعريف 
وعن  ال�سعبية،  باحلكاية  وعالقتها 
ت��اأط��ري  يف  ال�����س��ع��ب��ي��ة  احل��ك��اي��ة  دور 
ال���وع���ظ الج��ت��م��اع��ي ال���ت���ي ات��ب��ع��ت��ه 
الأج���ي���ال،  ع���ر  ال�سعبية   احل��ك��اي��ة 
الفن«  مع  »جتربتي  اأم�سية  وكذلك 
من  ثالثة  جت��ارب  ا�ستعر�ست  التي 
اأ���س��ه��ر ف��ن��اين م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ه��م: 
عبد العزيز مهدي، وعبده عري�سي، 

واإبراهيم اأبو م�سمار.
ك���م���ا ع���ر����س���ت جل���ن���ة ال���ف���ن���ون 
والفنون  الثقافة  بجمعية  امل�سرحية 
ل��الأط��ف��ال  ال�����س��ي��اد  م�سرحية  ب��اأب��ه��ا، 
الفنان  فيها،  البطولة  دور  مثل  التي 
خ��ال��د م��ن��ق��اح، واأخ���رج���ه���ا م��ت��ع��ب اآل 
ث�����واب ع��ل��ى م����دى ي���وم���ن ب��امل�����س��رح 
الت�سكيلية،  املفتاحة  بقرية  امل��ف��ت��وح 
وح��ظ��ي��ت امل�����س��رح��ي��ة ب��ح�����س��ور مميز 
الأ�سر واأطفالهم على مدى  من قبل 

يومي العر�س.
وم���ن ال��ن�����س��اط��ات ال���ب���ازرة، نظم 
للعام  الت�سكيلي  اأب��ه��ا  ملتقى  ال��ف��رع، 
التجاري،  م��ول  ع�سري  مب��رك��ز   1434
قدم  ال��ذي  الت�سكيلي  املعر�س  و�سم 
فنية  من خالله  اأكر من 35 لوحة 
ل��وج��وه ���س��اب��ة ج��دي��دة ت�����س��ارك لأول 
ع���و����س زارب،  ال���ف���ن���ان  م���ث���ل:  م�����رة، 
رغد  احل�سور  اأذه��ل��ت  التي  والطفلة 
ال�����س��ع��ي��د. ك��م��ا ���س��م امل��ع��ر���س، ور���س��ة 
ر����س���م الأط����ف����ال ال���ت���ي اأن���ت���ج���ت ليلة 
اأك����ر م��ن 50 ل��وح��ة فنية،  الف��ت��ت��اح 
نالت  الأط��ف��ال  من  جمموعة  ر�سمها 

ا�ستح�سان ال�سيوف والزوار.
الن�سائي، فنظم دورة  الق�سم  اأما 
���س��ك��ري��ن« لأول  ال�����س��ل��ك  »ج���راف���ي���ك 
اأي��ام،  اأربعة  باملنطقة  على مدى  مرة 
�سعاع  الت�سكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  ق��دم��ت��ه��ا 
الدو�سري، عرفت من خاللها،  مفهوم 
�سكرين  اجلرافيك  وتاريخ  ال�سلك 
با�ستخدام  والطباعة  اجلرافيك  فن 
اخل��ام��ات  واأه���م  احل��ري��ري��ة،  ال�سا�سة 
والأح����ب����ار،  امل�����س��ت��خ��دم��ة،  والأدوات 
و�شروط �لت�شميم �شو�ء كان ت�شميما 
احل���ا����س���ب،  ط����ري����ق  ع�����ن  اأم  ي�����دوي�����ا 
واأ�ساليب التنفيذ على اأ�سطح خمتلفة 
بال�سلك  للطباعة  العملي  والتطبيق 

�سكرين، التي متت يف  الظالم.
واح��ت��ف��ل��ت اجل��م��ع��ي��ة ب��ع��دد من 
من  اململكة،  يف  الر�سمية  املنا�سبات 
قدمت  ال����ذي  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  بينها 
من خالله وجهن جديدين لل�ساحة 
عيدي  احتفالية  وك��ذل��ك  ال�سعبية، 

الفطر والأ�سحى املباركن.
 

تلبية االحتياجات
الفنية والثقافية

وع����ن اجل��م��ع��ي��ة واأه�������داف امل��رح��ل��ة 
اأحمد  اأب��ه��ا  ف��رع  اأك��د مدير  املقبلة، 
�سروي اأن اجلمعية ت�سعى بكل جهد 
و���س��اب��ات  ���س��ب��اب  ت��ط��ل��ع��ات  لتحقيق 
امل���ن���ط���ق���ة، وت���ل���ب���ي���ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
الفرع  اأن  مبينا  والثقافية،  الفنية 
وال�سابات  ال�سباب  لكل  اأبوابه  يفتح 
يف ك����ل وق������ت، وي���ت���ب���ن���ى اأف���ك���اره���م 

وطموحاتهم.
ق��ري��ة  اأن  ع��ل��ى  ����س���روي  و����س���دد 
والبيئة  الأن�سب  املكان  هي  املفتاحة 
الفنانن  لكافة  واحلقيقية  اجل��اذب��ة 
والتعامل  ال��ف��ن  ملمار�سة  وال��ف��ن��ان��ات 
م��ع��ه ك��ق��ي��م��ة ج��م��ال��ي��ة ل��ه��ا غ��اي��ات��ه��ا، 
اأم����ري منطقة  اإل����ى  ال�����س��ك��ر  م��ق��دم��ا 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع�سري 
في�سل بن خالد ملوافقته على انتقال 
امل��ق��ر اإل����ى ال��ق��ري��ة. ك��م��ا ق���دم �سكره 
الثقايف  فهد  امللك  مركز  مدير  اإل��ى 

عبداهلل �ساهر على تعاونه.

المقر الجديد
يحفز على اإلبداع
ويحقق طموحات 

الشباب

نشاطات وأهداف 
حافلة للجنسين.. 

وملتقى أبها 
التشكيلي األبرز



شخصيات

حوار: د. إيمان العسيري

حدثينا  عن �لدور �لرئي�سي 
جلمعية �لثقافة و�لفنون

جتاه �ملجتمع؟ 
جمعية الثقافة والفنون يف اأبها، ت�سهم 
يف دع���م امل���واه���ب وت��ب��ن��ي��ه��ا م��ن نقطة 
ن�سوجا  اأك���ر  تقدمها  ح��ت��ى  ال�سفر 

للمجتمع .
ك���م���ا اأن�����ه�����ا م���وؤ����س�������س���ة ث��ق��اف��ي��ة 
جم��ت��م��ع��ي��ة م��ع��ن��ي��ة ت�����س��ه��م يف اإب������راز 
للمجتمع،  واإظهارها  ال�سابة  املواهب 
وت����ق����دمي ك����ل م����ا ي���دع���م���ه���ا، وب���ل���ورة 
املواهب بلورة اإيجابية ت�سهم يف خروج 
موهبة املبدع من الإبداع املتخفي اإلى 

الإبداع الظاهر.

ما روؤية ور�سالة
و�أهد�ف �جلمعية؟

قوية  م��واه��ب  تكوين  اجلمعية،  روؤي���ة 
بال�سباب  والنهو�س  باللتفات  حتظى 
وب��امل��ج��ت��م��ع مل���ا ي���رق���ى. اأم����ا ال��ر���س��ال��ة، 
فتتمثل يف تقدمي كل ما يهم املوهوب 

وي�سغل حيزه وطاقته الإبداعية.
واحل��دي��ث ع��ن الأه����داف يطول، 
ل��ك��ن ع��م��وم��ا ت���ه���دف اجل��م��ع��ي��ة اإل���ى 
والفنون  الثقافة  مب�ستوى  الرت��ق��اء 
واملثقفات  املثقفن  ورع��اي��ة  باململكة، 
ال���������س����ع����ودي����ن وال����ع����م����ل ع����ل����ى رف����ع 
الجتماعي  والفني  الثقايف  م�ستواهم 
وت���اأم���ن م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م وت��وج��ي��ه��ه��م ملا 
ي���خ���دم جم��ت��م��ع��ه��م، وت��ب��ن��ي امل���واه���ب 
ال�������س���اب���ة وامل���ب���دع���ن يف ه�����ذا امل���ج���ال 
واإتاحة الفر�سة اأمامها لإبراز تفوقها 
والتوجيه  الإ���س��راف  ظ��ل  يف  ونبوغها 
ملتزم  اإط���ار  داخ���ل  ح�سيلته  لت�سبح 
ومتثيل  والأ�سالة،  والتقاليد  بالقيم 
والدولية  العربية  املحافل  يف  اململكة 
ويف ك����ل ع���م���ل م����ن ����س���اأن���ه الرت����ق����اء 
ب��ال��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون واإب�������راز اجل��ان��ب 
الإب������داع������ي وال������راث������ي ل����الآخ����ري����ن، 
التاريخي  واإرث��ن��ا  بثقافتنا  والتعريف 

والتن�سيق فيما يخدم هذا اجلانب.

كق�سم ن�سائي باجلمعية,
هل لديكن خطط لفعالياتكم 

و�أن�سطتكم؟
تعتمد  �سنوية  خ��ط��ة  ل��دي��ن��ا  ب��ال��ط��ب��ع، 
ي��واف��ق  اأن  ب��ع��د  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م���ن 
ال��ف��رع وف���ق اح��ت��ي��اج��ات  عليها م��دي��ر 
املجتمع،  مل��وه��وب��ات  ع��ام��ة  ومتطلبات 
ووفق فرة  زمنية و�سل�سلة براجمية 

وميزانية خم�س�سة لكل برنامج.

هل تتوفر لكم �لإمكانات
�لتي يحتاج �إليها �لق�سم؟

اإل  الإم���ك���ان���ات،  ل��دي��ن��ا بع�س  ت��ت��واف��ر 

امليزانية،  العائق الأك��ر يتمثل يف   اأن 
ف���ه���ي ���س��ئ��ي��ل��ة حت����د م����ن الإب���������داع يف 
ت��ن��ف��ي��ذ واإق������ام������ة ب����رام����ج م�����س��ت��م��رة 
ومبدعات  موهوبات  حلاجات  موائمة 
امل��ن��ط��ق��ة مم���ا ي��ع��ي��ق ع��م��ل��ي��ة الإب������داع 
وي��ل��زم��ن��ا ب��اإق��ام��ة ب���رام���ج ل ت��ت��ج��اوز 
اأق�سى  كحد  ب��رام��ج  خم�سة  اأو  اأرب��ع��ة 
املواهب  دع��م  على  يوؤثر  وه��ذا  �سنويا، 

وتغذيتها.

يالحظ غياب تعاون
�ملوؤ�س�سات �ملن�سوية حتت

مظلة وز�رة �لثقافة و�لإعالم 
كالنادي �لأدبي وجمعية

�لثقافة و�لفنون؟
تنفيذ اأي تعاون يعتمد يف املقام الأول 
على م��دى م��واءم��ة ه��ذه اجل��ه��ات مع 
بع�سها بال�سراكة الثقافية الإيجابية، 
مما يوؤدي للتو�سع الراجمي الثقايف، 
لل�سراكة  اجلهتن  اأع�ساء  اتفق  واإذا 
هناك  ي��ك��ون  ف��ل��ن  امل���رج���وة،  الثقافية 
م���ان���ع رئ��ي�����س��ي ل���ل���ت���ع���اون، خ�����س��و���س��ا 
ت��ع��اين منه  ال����ذي  امل�����ادي  ال��ع��ج��ز  اأن 
ت�����س��ه��م  اأن  امل���م���ك���ن  م����ن  اجل���م���ع���ي���ات، 
لكونها  ت��الف��ي��ه  الأدب���ي���ة يف  ال���ن���وادي 

مدعومة دعما ماديا جيدا.

هناك ف�سل يف جدولة
�لفعاليات بني هاتني �ملوؤ�س�ستني 
بدليل �إقامتها يف نف�ص �لوقت.. 

�أل ميكن �لتخطيط م�سبقا ؟
من املمكن التخطيط لكل �سيء، لكن 
كما ذكرت يف ال�سابق، فاإن ذلك يعتمد 
ع��ل��ى م���دى ات��ف��اق اجل��ه��ت��ن وج��دول��ة 
اجلمهور  يخدم  مب��ا  بينهما  ال��رام��ج 

ب�سفة عامة. 

ما �لفرق بني جمعية �لثقافة 
و�لفنون و�جلمعية �ل�سعودية 

للفنون �لت�سكيلية »ج�سفت«؟
ج��م��ع��ي��ة ال���ث���ق���اف���ة وال����ف����ن����ون ت��ق��دم 
الإبداعية  املجالت  ملختلف  خدماتها 
العربي  واخل���ط  الت�سكيلي  ال��ف��ن  م��ن 
ال�سعبية  والفنون  امل�سرحية  والفنون 
والت�سوير الفوتوغرايف. اأما »ج�سفت« 
الت�سكيلين  ال��ف��ن��ان��ن  جمعية  وه���ي 
ال�������س���ع���ودي���ن، ف��ه��ي ج��م��ع��ي��ة خ��ا���س��ة 
ما  بكل  تهتم  الت�سكيلين  بالفنانن 

يهم الفنان والفنانة باململكة.

كيف تقيمني ح�سور
�جلمهور ملعار�ص �لفن �لت�سكيلي 

�لن�سائي وما �لذي تلم�سينه
�أثناء ح�سورهم؟

احل�سور جيد، لكنه حتى الآن مل ي�سل 
للعمل  العميق  ال��ت��ذوق  من  للماأمول 
الفني، نحتاج ملجتمع  متذوق بعناية، 

حصرت رئيسة اللجنة النسائية بجمعية الثقافة والفنون، فرع أبها، األستاذة إيمان حسن القحطاني، أكبر عوائق عمل الجمعية في الميزانية 
الضئيلة، مؤكدة أنها تحد من اإلبداع. وأشارت إلى ضرورة الفن التشكيلي الذي بات أحد فنون الطب البديل!

رئيسة اللجنة النسائية بـ »ثقافة وفنون« أبها تشكو هموم اختصاصها

إيمان القحطاني:
ضعف الميزانية يحد من إبداعنا
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شخصيات
ووع��ي،  ومعرفة  ب��دراي��ة  اللوحة  يقراأ 
امل�ستمر  العر�س  يعالج بطريقة  وهذا 
والتحاور  املعار�س  والطالع وح�سور 
مع الفنانن وتبادل اخلرات، رغم اأن 
امللمو�س هو �سغف اجلمهور باملعار�س 
ال��ف��ن��ي��ة وح��ب��ه ل��ه��ا وان��غ��م��ا���س��ه بالفن 

وع�سقه غري املق�سود له.

يف م�سروع تخرجك يف �لدبلوم 
قدمت بحثا عن عالج �ملعاقني 

�سمعيا بالفن �لت�سكيلي
يف مرحلة �لطفولة �ملتاأخرة, 

كيف ذلك؟
ف��ن��ون  اأح�����د  الآن،  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي  ال���ف���ن 
العيادات  افتتحت  البديل، وقد  الطب 
اأق�ساما للعالج به. ول�سك يف  العاملية 
اأن الر�سم والفن يعدان اللغة املتحدث 
حيث  �سمعيا،  للمعاقن  بالن�سبة  بها 
الأ�سم  منها  يطل  التي  النافذة  يعد 

على العامل اخلارجي.
ك��م��ا ي��ع��ت��ر ال��ن��اف��ذة ال��ت��ي نطل 
ومنها  اخلا�س،  عامله  على  نحن  منها 
ن�ستطيع فهم ما يدور بخواجله، وما 
يدور بفكره وما يرغب فيه وما يريد.
ك���م���ا ي���ع���د م�����ن اأق���������وى و����س���ائ���ل 
والندفاعية  العدوانية  من  التخفيف 
والكبت الذي يعاين منه الأ�سم. وقد 
العلمية  الدرا�سة  بن  اجلمع  اأحببت 
وال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ف��ن��ي ل���ه���ذه ال��ف��ئ��ة مما 
متعدد  ح��دي��ث��ا  ن��وع��ي��ا  ع��الج��ا  ي�سكل 

الفوائد.

ما �لعقبات �لتي تو�جهها
�لفنانة �لت�سكيلية

وكيف ميكن معاجلتها؟
ت���ت���م���ث���ل يف ع�������دم وج�����ود  ال����ع����ق����ب����ات 
حقها  للفنانة  ت�سمن  خا�سة  اأم��اك��ن 
واأري��ح��ي��ت��ه��ا وخ�����س��و���س��ي��ت��ه��ا، ك��ذل��ك 
للفنانة  حم��ف��زة  فعاليات  وج���ود  ع��دم 
قلة  واأي�سا  وحت��ف��زه،  اإب��داع��ه��ا  ت�سجع 
ال���دع���م ال�����ذي ت���ع���اين م��ن��ه ج��م��ع��ي��ات 
اإقامة  �سح  وبالتايل  والفنون،  الثقافة 
الطاقات  اإبداع وزخم  فعاليات تر�سي 

الإبداعية للمراأة.
عن  يتم  اأن  فيمكن  ال��ع��الج،  اأم���ا 
للفنانة،  اأول  الذاتي  العتماد  طريق 
ب��دع��وى  ج��ه��ة  اأي  ع��ل��ى  تعتمد  ل  اأي 
ال��ب��ح��ث  اأن  ك��م��ا  امل�����س��ان��دة وال����دع����م، 
والطالع ي�ساعدانها كثريا للم�ساركة 

داخل اململكة وخارجها. 

ماذ� عن �لإقبال على ح�سور 
فعاليات �جلمعية؟

هناك اقبال مده�س. واأنا هنا اأحتدث 
قلة  اأن  اإل  ال��ن�����س��ائ��ي،  ال��ع��ن�����س��ر  ع���ن 
امل��ق��دم��ة ب�سبب ق��ل��ة ال��دع��م  ال��رام��ج 
مما  احل���زن  ت��ث��ري  للجمعيات،  امل����ادي 
هو  الإق��ب��ال  و�سبب  ال��رغ��ب��ة.  يخالف 
ت���ق���دمي م���ا ت��ت��ط��ل��ب��ه امل���وه���وب���ات من 

الرامج وما تتعط�س وتطمح له.

هل تقيم �جلمعية دور�ت 
وم�سابقات للفن �لت�سكيلي؟

املولت  امل�سابقات تقام يف  واأغلب  نعم، 
واملجمعات التجارية ذات ال�سعبية، اأما 
�سواء  اجلمعية  مبقر  فتقام  ال���دورات 
ال�سابق اأم املقر اجلديد بقرية املفتاحة 
ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة. وق���د ي��ت��م ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
بع�س اجلهات املجتمعية كمركز الفكر 

الناجح للتدريب كما اأقيم �سابقا.

توقعاتك وروؤيتك �مل�ستقبلية 
جلمعية �لثقافة و�لفنون 

وللفنانة �لت�سكيلية عموما؟
ناأمل خريا بنقل املقر لقرية املفتاحة 
واملثقفات  املثقفن  قبلة  الت�سكيلية 
اأم��ري  �سمو  م��ن  وا�ستح�سان  مبوافقة 
منطقة ع�سري الأمري في�سل بن خالد 
خطوة  تخطو  اأن  ون��ت��وق��ع  ���س��ع��ود،  اآل 
مما  ال��ق��ري��ب  ب��ال��وق��ت  م�سبوقة  غ��ري 

يعيد �سعلة التوهج للقرية والفن.
ف��ب��داأت  الت�سكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  اأم���ا 
وم�ستوى  رفيع���ة  ب��اأط��ر  ب��ق��وة  تظهر 
تبحث  وه��ي  متاأججة  وم��وه��ب��ة  اأن��ي��ق 
وتنقب وتدرب نف�سها وتر�سم وتعر�س 
ب��امل��ع��ار���س ال���دول���ي���ة وت��ع��ال��ج اخل��ط��اأ 
فاإن  اأي�سا! لذا  باللوحة وتنقد عملها 
ال�سابق  عن  مبراحل  تقدمت  الفنانة 

باجتهاد من ذاتها.
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يقال اإن هناك نوعن للرزق: اأحدهما ت�سعى اإليه و الآخر ياأتي اإليك.
ما ت�سعى اإليه تلعق الأمرين لتحقيقه، ولكن ماذا عن فر�سة الرزق 
التي تاأتي اإليك من اهلل دون تعب اأو عناء ترف�سها غالبا بحجة هذا اأو 

ذاك؟ 
الرزق لي�س فقط طعاما اأو مال، بل قد يكون وظيفة اأو زواجا اأو اأيا 

من جمالت حياتنا العامة واخلا�سة و ما يحيط بنا اأي�سا.
اأدنى  دون  تاأتينا من  التي  الأرزاق  ملاذا نرف�س فر�س هذه   عجبا! 

تفكري اأو تاأمل.
اهلل �سبحانه وتعالى يعلم ما يحتاج اإليه الإن�سان ولي�س ما يريده، 

ولكن الإن�سان خلق من عجل  وخلق يف كبد. 
هذا يرف�س وظيفة قدمت له على طبق من ذهب  بحجة اأنه ي�سعى 
وعندما  يفكر،  ومل  يتاأن  مل  عليها.  للح�سول  يجتهد  اأخ��رى  لوظيفة 

يخ�سر هذه  يندم على تلك.
 فتاة يتقدم لها �سخ�س به كثري من ال�سفات املر�سية لكنها ترف�سه 
بحجة �سفات تريدها يف فار�س اأحالمها القادم، وبعد اأن مي�سي العمر 

تع�س اأ�سابع الندم لأن من رف�سته كان خريا ممن تقدم لها.
فر�س كثرية تاأتي اإلينا يف حياتنا  ل نعطي اأنف�سنا حرية اأو فر�سة 

التفكري فيها لأننا كبلناها بقيود الأنانية، اأنانية ما نريده نحن. 
طالبنا وطالباتنا ما زالوا على اأعتاب حياة جديدة واأن�سحهم بعدم 
رف�س الفر�س، واأن على الإن�سان اأن يفكر ويجرب ومن بعدها ميكن له 

الرف�س اأو الن�سحاب.
ولكن  ع��دي��دة  وم��واه��ب  بنعم  الإن�����س��ان  خلق  وتعالى  �سبحانه  اهلل   
الإن�سان يقيد نف�سه مبوهبة معينة اأو �سنعة واحدة. ل يوجد اإن�سان ل 
يعرف. فالإن�سان يتعلم طوال حياته، ويكت�سف يف نهاية املطاف اأنه اأجاد 
عمل اأ�سياء كثرية مل تخطر له على بال، و اأنه كان موهوبا دون اأن يدري.

جتنبا  ل��ل��ع��ودة«  »طريقا  لنف�سه  فليجعل  الرف�س  على  ي�سر  م��ن   
حياته  قائمة  يف  يدرجها  اأن  �سخ�س  كل  على  ن�سيحة  اأخ��ريا  و  للندم. 

وهي: »اإن اأتتك فر�سة فاغتنمها واإن فاتتك فال تبحث عنها«.

اغتنام الفرص

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

هل ثمة دعم وت�سجيع
من وز�رة �لثقافة و�لإعالم 
و�جلمهور للق�سم �لن�سائي؟

كل  ي��ق��دم  اأن  ي��ح��اول  الن�سائي  الق�سم 
امل��ايل  املخ�س�س  يظل  لكن  بو�سعه،  م��ا 
ال�����س��ئ��ي��ل ع��ق��ب��ة ك���ب���رية ت��ق��ف اأم���ام���ه! 
نحن ل ننكر الدعم كق�سم ن�سائي لكن 
ناأمل اأن يكون اأكر بكثري حلاجة املراأة 

وطاقتها الإبداعية املتوهجة.

�ملقر �جلديد للجمعية
يف �ملفتاحة, هل جتدينه

منا�سبا يحقق �لأهد�ف �ملرجوة ؟
ت�ستقر  اأن  امل���ه���م  م���ن  ب���ل  ب���ال���ت���اأك���ي���د، 
لوجهتها  امل��ف��ت��اح��ة  ب��ق��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
للقرية  والفني  الثقايف  وللثقل  املهمة، 

وللجمعية يف اآن.

طموحك ب�سفتك
فنانة ت�سكيلية؟

ب�����س��ف��ت��ي ر���س��ام��ة ���س��اب��ة واع������دة، غ��اي��ة 
ف���ن���ون جميلة  ك��ل��ي��ة  اإق����ام����ة  ط��م��وح��ي 
من�سوباتها!  اإح��دى  اأك��ون  واأن  باململكة 
لأنني مهما عملت يف جمالت عدة لن 
وبالتاأكيد  للفن.  اأق��دم��ه  ما  مثل  اأق��دم 
كل ت�سكيلية تطمح للعاملية وما يوؤهلها 
بكنوز  ال��ري��ة  منطقتها  مت��ث��ل  اأن  ه��و 

الراث اأجمل متثيل.

الفن التشكيلي أحد 
فنون الطب البديل 
ولغة المعاقين 
سمعيا

نحتاج لمجتمع 
متذوق يقرأ اللوحة 
بدراية ومعرفة 
ووعي



أحمد العياف

ق��ب��ل ال��ب��ع��ث��ة امل��ح��م��دي��ة 
���س��اأن  ذات  دول����ة  ت��ك��ون��ت 
ب�����الد ع�����س��ري  ع���ظ���ي���م يف 
وقد  »ج��ر���س«،  عا�سمتها 
دخ����ل����ت ب������الد ع�������س���ري يف 
ال���دي���ن الإ����س���الم���ي من 
ط��ري��ق  ع����ن  ج���ه���اد  دون 
ق��واف��ل ال��ت��ج��ار ب��ن مكة 
العا�سمة  ع���دا  وع�����س��ري، 
»ج����ر�����س« ال���ت���ي ���س��ه��دت 
ح���������س����ار ج����ي���������س ����س���رد 
وامل���ع���رك���ة  ع���ب���د اهلل  ب����ن 
ال���������س����ه����رية ح�������ول ج��ب��ل 

»�سكر«. 
ج���������������اء ذل���������������ك يف 
حم���ا����س���رة ل���الإع���الم���ي 
وال�����ب�����اح�����ث ال�������س���ع���ودي 
الدكتور �سالح بن نا�سر 

احلمادي، يف نادي اأبها الأدب��ي، �سلط فيها 
تاريخ ع�سري وحتديدا اجلزء  ال�سوء على 

اخلا�س مبا قبل البعثة املحمدية.
وجاء يف املحا�سرة »ذهبت الوفود من 
بالد ع�سري اإلى املدينة املنورة ملقابلة ر�سول 
هذه  واأ���س��ه��ر  و���س��ل��م،   عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
الوفود وفد �سرد بن عبد اهلل، الذي اأمره 
الكفار  مبواجهة  وكلفه  ع�سري  ب��الد  على 

مما يليهم، ووفد �سويد ابن احلارث«.
واأ����س���اف احل���م���ادي »دار ب��ن ال��وف��د 
وبن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم حديث 
�ساألهم  فقد  ت��اري��خ��ي��ة،  وثيقة  يعد  �سائق 
�سلى اهلل عليه و�سلم، عن حقيقة اإميانهم 
ف���ق���ال���وا: ورث����ن����ا خ��م�����س ع�������س���رة خ�����س��ل��ة، 
نوؤمن  اأن  ر�سلك  بها  اأم��رت��ن��ا  منها  خم�س 
وخم�س  بها،  نعمل  اأن  اأمرتنا  وخم�س  بها، 
فنحن  واأج���دادن���ا  اآب��ائ��ن��ا  ع��ن  ب��ه��ا  تخلقنا 
فقال  �سيئا.   منها  تكره  اأن  اإل  الآن  عليها 
بها  اأمرتكم  التي  اخلم�س  وم��ا  اهلل  ر�سول 
اأن  اأمرتنا  ق��ال��وا:  ؟  بها  توؤمنوا  اأن  ر�سلي 
نوؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله والبعث 

بعد املوت«.

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  و�ساألهم 
ر�سله  به  اأمرتهم  التي  اخلم�س  عن  و�سلم 
األ  ن�سهد  اأن  »اأمرتنا  فقالوا  بها،  ليعملوا 
اإل اهلل واأنك حممد ر�سول اهلل ونقيم  اإله 
ال�����س��الة ون��وؤت��ي ال��زك��اة ون�����س��وم رم�سان 
ون��ح��ج ال��ب��ي��ت احل����رام م��ن ا���س��ت��ط��اع اإل��ي��ه 
�سبيال«. و�ساألهم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و���س��ل��م، وال��ك��الم ل��ل��ح��م��ادي،  ع��ن اخلم�س 
ال��ت��ي ت��خ��ل��ق��وا ب��ه��ا يف اجل��اه��ل��ي��ة ف��ق��ال��وا » 
البالء  عند  وال�سر  ال��رخ��اء  عند  ال�سكر 
وال�سدق يف مواطن  الق�ساء  والر�سا مبر 
ال��ل��ق��اء وت����رك ال�����س��م��ات��ة ب����الأع����داء. فقال 
ر���س��ول اهلل ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م عنهم 
»حكماء علماء كادوا من فقههم اأن يكونوا 
اأنبياء«. ثم قال »واأنا اأزيدكم خم�سا اإن كنتم 
كما تقولون: فال جتمعوا ما ل تاأكلون ول 
�سيء  يف  تناف�سوا  ول  ت�سكنون  ل  ما  تبنوا 
اأنتم عنه غدا زائلون، واتقوا اهلل الذي اإليه 
فيما  وارغ��ب��وا  تعر�سون،  وعليه  ترجعون 
فان�سرف  تخلدون«.  وفيه  تقدمون  عليه 
عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  القوم من عند 

و�سلم وحفظوا و�سيته وعملوا بها.
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جمموع قيمة اجلائزة مبليوين ريال 
الفائزة  الع�سرة  يح�سل كل كتاب من 
 )100( منها  ري���ال،  األ���ف   )200( على 
األف ريال للموؤلف، و)100( األف ريال 
قيمة �سراء للكتاب، وذلك بعد اإعالن 
�سحفي  م��وؤمت��ر  يف  الفائزين  اأ���س��م��اء 
والإعالم  الثقافة  يعقده معايل وزير 
وت�سلم   ،2014 م��ار���س  م��ن  ال��ث��اين  يف 
الفتتاح  حفل  يف  للفائزين  اجل��وائ��ز 
ال��ر���س��م��ي مل��ع��ر���س ال��ري��ا���س ال���دويل 
للكتاب يوم الثالثاء الرابع من مار�س 
2014  برعاية كرمية من مقام خادم 

احلرمن ال�سريفن.
وا�ستعر�س وكيل الوزارة لل�سوؤون 
�ل���ث���ق���اف���ي���ة �ل���������ش����روط �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ل��ل��ج��ائ��زة ال��ت��ي مت حت��دي��ده��ا، وه��ي: 
اأن ي��ك��ون امل���وؤل���ف ���س��ع��ودي��ا، وال��ك��ت��اب 
من  ومرخ�سا  العربية  باللغة  موؤلفا 
يكون  واأن  والإع����الم،  الثقافة  وزارة 
يكون  واأل  الأول���ى،  طبعته  يف  الكتاب 
جامعية  اأطروحة  اأو  ر�سالة  اأ�سله  يف 
امل��وؤل��ف  ي��وق��ع  واأن  م��ن��ه��ا،  م�ستال  اأو 
امللكية  بحقوق  ال��ت��زام��ه  على  تعهدا 
على  كتابه  ح�سول  وب��ع��دم  الفكرية، 

جائزة �سابقة.

بداأت وزارة الثقافة والإعالم ا�ستقبال 
يف  ال�سنوية  الكتاب  جل��ائ��زة  الر�سح 
ال�سادرة خالل  للكتب  الثالث،  عامها 
امل��ع��رف��ي��ة  احل���ق���ول  2013 يف خم��ت��ل��ف 
 28 ال�  وحددت  ال�سعودين،  للموؤلفن 
موعد  اآخ���ر  ليكون  املقبل  حم��رم  م��ن 

ل�ستقبال الطلبات.
ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وك���ي���ل  واأو�����س����ح 
والإع�����الم ل��ل�����س��وؤون ال��ث��ق��اف��ي��ة رئي�س 
جل��ن��ة اجل���ائ���زة ال���دك���ت���ور ن��ا���س��ر بن 
متنح  اجل��ائ��زة   اأن  احلجيالن  �سالح 
ل��ع�����س��رة ك��ت��ب م��ط��ب��وع��ة خ����الل ه��ذا 
)الدينية  املختلفة،  املجالت  يف  العام 
والأدب،  اللغة  والفل�سفية،  والفكرية 
الفنون، العلوم الجتماعية والربوية 
والنف�سية، العلوم البحتة والتطبيقية، 

العلوم القت�سادية والإدارية(.
وق������ال »ي���ت���ق���دم ب���ه���ا امل����وؤل����ف اأو 
النا�سر اأو اجلهات املعنية مثل املكتبات 
واجلامعات ومراكز الأبحاث والأندية 
الأدبية واجلمعيات وغريهم، �سريطة 
ع������ام2013م، واأن  ت��ك��ون ���س��ادرة يف  اأن 
ي��رف��ق خ��م�����س ن�����س��خ م��ن ال��ك��ت��اب غري 

قابلة لال�سرداد«.
اأن��ه مت حتديد  وب��ن احلجيالن 

وزارة اإلعالم والثقافة: 
فتح الترشح لجائزة الكتاب

»أبها األدبي« يكرم ثالثة مثقفين
كرم نادي اأبها الأدبي ثالثة مثقفن، بح�سور وكيل اإمارة منطقة ع�سري امل�ساعد الدكتور حممد بن عي�سى، واملدير العام لالأندية الأدبية �سمو الأمري �سعود بن حممد بن م�ساعد، 

وروؤ�ساء الأندية الأدبية يف اململكة وعدد من املثقفن والأدباء يف منطقة ع�سري. واملكرمون هم: الدكتور عبداهلل اأبو داه�س، ال�ساعر اأحمد بيهان، والقا�س حممد علي علوان. 
وقدمت عن املكرمن اأفالم وثائقية، وقراءة نقدية لتجاربهم الإبداعية والبحثية. فقدم الدكتور حممد ح�سن العمري ورقة عن الدكتور عبداهلل اأبو داه�س، بينما تناولت 
الأ�ستاذة حليمة ع�سريي �سعر اأحمد بيهان يف ورقة بحثية،  وا�ستعر�س الدكتور ح�سن حجاب احلازمي تلقي النقاد لأعمال حممد علي علوان. و�سلم وكيل اإمارة منطقة ع�سري 

الدكتور حممد بن عي�سى و�سمو الأمري �سعود بن حممد بن م�ساعد املكرمن الثالثة وثائق التميز الثقايف التي قدمها لهم نادي اأبها الأدبي.

الحمادي يحاضر
عن عسير ما قبل البعثة

يف الأدب، اللغة كل �سيء، واأهم �سيء؛ ذلك اأن الأدب كله مكون من األفاظ ت�سكل 
بكل  الأدب  يكون  ل  دونها  ومن  تكونه،  التي  الرئي�سة  امل��ادة  بو�سفها  اللغة  جمتمعة 
اأجنا�سه، ومعنى ذلك اأن وجود اأي ن�س اأدبي مرهون بوجود اللغة، املكونة من األفاظ، 
بو�سفها القوام املادي الذي ي�سكل الق�سيدة اأو القطعة النرية، كما هو احلال، مثال، 
يف كون الألوان مادة الر�سم، اأو الأ�سوات مادة املو�سيقا، ولهذا فاإن ال�سعر، مثال، لغة، 
ولي�س العك�س، مبعنى اأنه مكون منها، لكن اأي لغة توؤدي معنى ل ت�سري �سعرا، اإل بعد 
اأن ي�ستخدمها ال�ساعر ا�ستخداما خا�سا يتحرى فيه اأن تكون كل لفظة مع اأخواتها 
عليه  يحتم  مما  يبتغيه،  ال��ذي  التاأثري  وحمققة  م��راده،  ي�سور  ال��ذي  املعنى  موؤدية 
الروي يف الختيار، وال�تاأنق يف الركيب، ويلزمه باأن يحر�س عند اختياره الألفاظ 

وتركيبها على ظالل املعاين واإيحاءاتها.
اإيجادها  اأو  ا�ستثمارها  على  القدرة  يف  ال�سعراء  واختالف  الظالل،  هذه  ولعل 
النقدية،  الدرا�سات  معظم  حمور  اللغة  جعلت  التي  هي  جتاربهم،  اإي�سال  اأج��ل  من 
وه��ذا هو  املعجمية،  اأي يف دللتها  األفاظها،  اأ�سول  ُموحدة يف  اأنها  الرغم من  على 
امل�ستوى الأول من م�ستوياتها، لكن الألفاظ ل تبقى على ا�ستخداماتها الأولى، ول 
ت�سيع بالقدر نف�سه عند الأدباء كلهم؛ ذلك اأنها تتاأثر بعوامل كثرية، جتعل بع�سها 
اأو  اأو فئة من ال�سعراء، جتمعهم بيئة ما،  اأدي��ب  اأكر �سيوعا من بع�سها الآخ��ر عند 
يوحدهم اجتاه اأدبي معن، مما يجعلها املدار الذي تدور اأو تتحلق حوله كل الروؤى 

والنتائج النقدية.
اأما يف البحث العلمي املكتوب بالعربية، ويف خطاب الأكادميين وحواراتهم، فاإن 
ال�سعف،  اإنها م�سدر قوة يف حال  بل  اإن�سان،  اأن ميتلكها  اأداة ميكن  اأهم  تبقى  اللغة 
وحجة اإ�سافية يف حال نق�س احلجج، ف�سال عن اأنها مراآة تعك�س مدى وعي الفرد، 

وتدل على ثقافته وقراءاته التي تعك�س ظلها على اأ�سلوبه.
كل ما �سبق لأقول ل�سديقي العزيز املتخ�س�س يف الإدارة: واهلل ل اأعفيك من 
ل�سانك  �ساأن  من  ت�سلح  اأن  فحاول  فينا،  وتكلمت  املنر  �سعدت  وق��د  اللغة،  �سالمة 
لنحرم نظرياتك الإدارية.. »طلبتك.. قل: مت«، فاأنت باحث ممتاز، لول اأنك ترفع 

املفعول والفاعل واملجرور، وكاأن العربية مل تعرف اإعرابا غري الرفع!

حسن لغتك..
يكمل علمك

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

ّ
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اأو  �سلعة  ت��روي��ج  اإل��ى  تهدف  »ر�سالة  عليه   متعارفا  ك��ان  كما  الإع���الن  يعد  مل 
املوؤ�س�سات والهيئات  املايل الذي ت�سعى به  املبلغ  اأو فكرة«، ومل يعد ذاك  خدمة 
اإلى التعريف مب�ساريعها وخططها ومنتجاتها فقط، بل اأ�سحى الإعالن يتحكم 

يف حياة �سحف وجمالت وجرائد وموؤ�س�سات اإعالمية ويف خطها الفتتاحي.
 كم من موؤ�س�سة اإعالمية ا�سطرت اإلى تغيري خطها الفتتاحي لكى تتقاطع 
مع �سناع الإعالن واأربابه. ولالأ�سف ال�سديد يف هده احلالة تغيب املعلومة التي 
لهدا  �سحية  م�ساهدا،  اأم  م�ستمعا  اأم  قارئا  كان  �سواء  املتلقي،  فيها  يكون  رمبا 
التقاطع بن املوؤ�س�سة الإعالمية و�سناع الإعالن، حيث تفر�س بع�س املوؤ�س�سات 
»اأجندة«  املكانية والزمانية  امل�ساحات  التي تقدم �سيال ل يتوقف من  واجلهات 
الأخبار  تناول  وكيفيه  ال�سحفية  التغطيات  حول  والتلفزيونات  ال�سحف  على 
وبع�س املو�سوعات مبا ل ي�سر مب�ساريعها القت�سادية ومنتجاتها، ناهيك عما 
ي�سمى »ربورتاجات وحتقيقات حتت الطلب« بل اإن املو�سوع مل يتوقف يف بعده 
وفر�س  والجتماعية  ال�سيا�سية  اجلوانب  اإل��ى  تعدى  بل  فح�سب  القت�سادي 

الولءات مقابل العطايا الإعالنية.
وهذا املو�سوع من الناحية التاريخية قدمي، فقد كان »املنادي« اأو »الراح« 
�سكال من اأ�سكال التوا�سل الإعالين بن ال�سلطة واملحكومن حيث ينزل املنادي 
متجول يف التجمعات ال�سكانية والأ�سواق معلنا قرارات اأو نداءات اأو اأخبارا، بل 

اإن امل�سرين القدامى ا�ستعملوا املنادي ليعلنوا عن و�سول �ُسُفِنهم وب�سائعهم.
يف  متف�سية  املنادين  ظاهرة  اأ�سبحت  امليالدي  العا�سر  القرن  ح��دود  ويف   
العمالء  لإر���س��اد  التجار  ي�ستاأجرهم  ك��ان  وه���وؤلء  الأوروب��ي��ة.  امل��دن  م��ن  كثري 
�لتجاري  �لن�شاط  و�أي�شا  �ملتجر،  و�أ�شعار  �شلع  عن  فكرة  و�إعطائهم  ملتاجرهم 
القت�سادي حيث ظهر »الدلل« يف الأ�سواق، الذي كان يجتهد قدر ا�ستطاعته 
يف جذب النا�س لب�ساعته ويخرهم مبزاياها ويخفي عيوبها ويقوم بتجميلها 

قدر امل�ستطاع حتى يزايد النا�س عليها.
عن  النظر  فبغ�س  احل��ا���س��ر،  وقتنا  اإل��ى  م�ستمرة  بقيت  الأ�ساليب  ه��ذه 
جودة املنتج ونوعيته ت�سل بع�س الوم�سات الإعالنية اإلى حد ل يطاق وت�سبح 
وبخا�سه  الإعالمية  الو�سيلة  تكرارها يف  الإعالمية عك�سية حتى يف   الر�سالة 

املتلفزة.
اإ�سبانيا للمطالبة  اأقيمت قبل �سنوات خلت م�سريات يف   ويف هذا ال�سدد، 
مير  يكاد  فال  التلفزيونية،  املحطات  يف  زمنيا  الإعالنية  امل�ساحات  بتخفي�س 
فيلم يف �ساعة اإل ومتر يف طياته �ساعة اأخرى من الإعالن ب�سكل متقطع ح�سب 

اأهميه اللقطات ودرجات الذروة يف امل�ساهدة .
بعدما  فقط  ل��الإع��الن  كاملة  مالحق  تخ�س�س  اأ�سحت  ال�سحف  حتى 
طغى على ال�سفحات الثقافية والفكرية، وهو ما اأ�سحي يهدد عالقه اجلرائد 
ب��ال��ق��راء. الأم����ر ال���ذي ج��ع��ل ف��ق��ه��اء الإع�����الم ي���ن���ادون ب��ع��دم جت���اوز 3/1 من 
التلفزيونية   واحل�س�س   الرامج  ال�سحف وحتى يف  الإعالنية يف  ال�سفحات 

والأفالم.
* حما�سر بق�سم الإعالم 

اإلعالن.. سالح ذو حدين

لحظة تأمل

ساعد ساعد
ssaed@kku.edu.sa

وزراء إعالم »التعاون«
في مواجهة الحقيقة!

د. أحمد عبدالملك

مل ت���ك���ن اأع�����م�����ال »امل���ل���ت���ق���ى الإع����الم����ي 
اخلليجي الأول« باأقل اأهمية من قرارات 
موؤمتر وزراء الإعالم احلادي والع�سرين 
ل����دول جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل����دول اخل��ل��ي��ج 
البحرين  ال��ت��اأم يف مملكة  ال��ذي  العربية 
يوم  �سبتمر 2013، ذلك اأن اللقاء املبا�سر 
اأك��ر  ب��ن ال����وزراء، وم��ن ميثلونهم، م��ع 
اخلليج  من  واإعالمية  اإعالميا   150 من 
ل���ل���وزراء للتعرف  ال��ع��رب��ي، ك���ان ف��ر���س��ة 
على ما يجول بخاطر هوؤلء الإعالمين 
الذين ينتمون اإلى الدول ال�ست الأع�ساء 
باختالف  الإق���رار  مع  التعاون،  مبجل�س 

مدى واجتاهات الإعالم يف هذه الدول. 
»و�سائل  امللتقى  عنوان  حظي  ولقد 
الإع������الم والت�������س���ال والأم������ن ال��ق��وم��ي« 
ركزت  والتي  املنتدين،  ونقا�سات  باهتمام 
حول عدم جواز الربط بن مهنية و�سائل 
الإعالم والتوا�سل وبن الأمن القومي! 
اخت�سا�سات  م��ن  الأخ����ري  ه���ذا  اأن  ذل���ك 
اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة، واأن ذل���ك ال��رب��ط قد 
قيود  فر�س  لإمكانية  اجت��اه  على  يدلل 

وكوابح جديدة على الإعالم والت�سال! 
ول���ق���د داف������ع امل������وؤي������دون ل��ل��ع��ن��وان 
البيئة  �ساأن  �ساأنه  الإع���الم  ب��اأن  ودللت���ه 
ال�ساملة،  والتنمية  وال�سحة  والتعليم 
ل ب���د ل���ه م���ن ح��م��اي��ة ���س��م��ن احل��م��اي��ات 

الأخرى التي يقت�سيها الأمن القومي. 
وكانت ق�سية »الفو�سى الإعالمية« 
الف�سائيات، وتلك  العربية يف  ال�سماء  يف 
على  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  اأدوات  ع��ر 
الأر�������س، م��ن ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي ا���س��ت��اأث��رت 
دافع  حيث  امللتقى،  يف  املنتدين  باهتمام 
ال��ت��وا���س��ل  اأدوات  م���ري���دي  م���ن  ال�����س��ب��اب 
ونقل  البحث  يف  حقهم  ع��ن  الجتماعي 
امل���ع���ل���وم���ة ل����الآخ����ري����ن، واأن��������ه ل ي��ج��وز 
ت��ق��ي��ي��د ح���ري���ات���ه���م ب���ف���ر����س امل����زي����د م��ن 

ال���ق���وان���ن امل���ق���ي���دة ل���ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 
املائة من جمموع  77 يف  ال�سباب  )ي�سكل 
حن  يف  ال��و���س��ائ��ل(،  تلك  يف  املتوا�سلن 
الإعالمين  »املحافظن« من  راأى بع�س 
»املخ�سرمن« اأنه ل بد من �سبط ن�سبي 
اأدوات  الإع��الم��ي على  »ال��ف��ل��ت��ان«  حل��ال��ة 
ال��ق��وان��ن  واأن  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 
املنظمة لهذا التوا�سل اإمنا تاأتي حلماية 
امل��ت��وا���س��ل��ن، وع���دم تركهم »ي��غ��ال��ون« يف 
»اللهات« يف ما وراء ال�سرعة و»نهم« نقل 
تكون  الأح���ي���ان  بع�س  ال��ت��ي يف  امل��ع��ل��وم��ة 
الإرب���اك  م��ن  اأج����واء  دقيقة وتخلق  غ��ري 
اج��راأت على حقوق  املجتمع، ولرمبا  يف 

وكرامة الآخرين. 
امل��ت��وا���س��ل��ن ع���ر ه��ذه  اأك����ر  ولأن 
الأدوات من ال�سباب وبع�سهم لي�ست لديه 
وم�ساحات  باحلقوق  ال��دراي��ة  اأو  اخل��رة 
احلرية، فقد ينزلق اإلى توريط نف�سه يف 
ق�سايا تورده موارد �سيئة يف املحاكم. كما 
اأنه من حق الدولة حماية مواطنيها من 
التحري�س  واأ�ساليب  الهدامة  ال��دع��وات 
الكراهية  ن�سر  اأو  والإره���اب  العنف  على 

والطائفية بن اأفراد املجتمع.
احل��ق  ل��ل��دول��ة  اأن  ر���س��م��ي��ون  وراأى   
تدفق  �سالح  خطر  من  نف�سها  حماية  يف 
الباطلة  املغلوطة والف��راءات  املعلومات 
التي لها انعكا�سات خطرية على م�ستقبل 
الدولة، كما ورد على ل�سان وزيرة الدولة 
ل�������س���وؤون الإع������الم يف مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 

الأ�ستاذة �سمرية رجب. 
نحن نعتقد اأن الإ�سكالية الأ�سا�سية 
يف امل�سهد الإعالمي والت�سايل اخلليجي 
ت��ك��م��ن يف ع���دم ق����درة ك��ث��ري م���ن و���س��ائ��ل 
الإعالم التقليدية على مواكبة التحولت 
ال�����س��ري��ع��ة يف ن��ق��ل امل��ع��ل��وم��ات، ويف ع��دم 
 Codes of اأخ��الق��ي��ات  منظومة  وج���ود 
و�سائل  على  املتوا�سلن  حتكم   Ethics
ال��ت��وا���س��ل الج���ت���م���اع���ي، مم���ا مي��ك��ن اأن 

يحول هذه الو�سائل، يف ظروف حمددة، 
املجتمع،  ت�سر  ���س��ف��راء«  »���س��ح��اف��ة  اإل���ى 
وراء  التخفي  ظ��اه��رة  ظ��ل  يف  خ�سو�سا 
التكنولوجيا  وق��درة  امل�ستعارة،  الأ�سماء 

املتطورة على اإخفاء موقع املتوا�سل!
لذلك ل بد من وجود قوانن حتكم 
هذه الظاهرة التي، يف جوانب عدة منها، 
عامة،  املجتمع  وبقيم  ب��الآخ��ري��ن  ت�سر 
ول��ك��ن ل ي��ج��ب اأن ت��ك��ون ه���ذه ال��ق��وان��ن 
العاقلة،  التعبري  بحرية  اأي�سا  »م�سرة« 
اإليها املجتمع اخلليجي بعد  التي تو�سل 
الق�سايا  ت��ت��ن��اول  وال��ت��ي  ع����راك ط��وي��ل، 

الأ�سا�سية وامل�سريية للمجتمع. 
امللتقى  اأع��م��ال  الأخ���رية يف  اجلل�سة 
كانت لقاء وزراء الإعالم اخلليجين مع 
الإعالمين واملتوا�سلن، وكانت مواجهة 
ت��ن��اول مو�سوع  م��ع احل��ق��ي��ق��ة، ح��ي��ث مت 
»الت�سريعات الإعالمية بن �سمان حرية 
ال����راأي وال��ت��ع��ب��ري واحل��ف��اظ ع��ل��ى الأم���ن 
اأن  اإل���ى  ال����وزراء  ال��ق��وم��ي«.واأ���س��ار بع�س 
دون  من  الإع��الم  لتنظيم  �سرورة  هناك 
اأن يعني ذلك تقييد احلريات والت�سييق 

على الإعالمين.
وق����د ت���ط���رق ال�������وزراء اإل�����ى جت���ارب 
ب��ل��دان��ه��م يف و����س���ع ال���ق���وان���ن امل��ن��ظ��م��ة 
اأن القوانن تكون  لالإعالم، واأك��دوا على 
ولي�ست  الإع���الم���ي���ة  امل��م��ار���س��ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
حلماية  تو�سع  واأن��ه��ا  احل��ري��ات،  لتقييد 

املجتمع بكافة اأطيافه.
تفاوتا يف موقف  اأن هنالك   معلوم 
و���س��ائ��ل  م���ن  الإع�������الم  وه���ي���ئ���ات  وزارات 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، وب��ع�����س ال���دول 
هذا  فيها  املطبوعات  ق��وان��ن  ت�سمل  مل 

التطور اجلديد يف و�سائل الت�سال.
وه������ذا م����ا ي��ج��ع��ل ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي 
قوانن  عليها  تطبق  املحاكم  اإل��ى  ترفع 
منتدون  طالب  ولقد  العامة.  العقوبات 
ال��ق��وم��ي«  »الأم�����ن  م��ف��ه��وم  ي�ستخدم  األ 

للتفريط يف مكت�سبات حرية الراأي التي 
حققها جمتمع اخلليج العربي. 

املطلوب هنا درا�سة م�سمون ر�سائل 
التوا�سل الجتماعي واأثرها على املجتمع 

قبل و�سع ال�سراطات وال�سوابط.
وك��م��ا اأن����ه م��ن ح��ق ال���دول���ة حماية 
نف�سها  الدولة  جتد  فيزيائيا،  مواطنيها 
ملزمة بحمايتهم فكريا، ذلك اأن تخريب 
تخريب  حتما  ي�ستتبعه  الفكر  وت�سويه 
اجل�����س��د ف��ي��زي��ائ��ي��ا ع���ن ط��ري��ق ال�����س��ل��وك 
ال�ساذ غري ال�سوي، وهذا الت�سويه بعد اأن 

يتاأ�سل يف الأفراد ي�سعب عالجه. 
ب���دول  الإع�������الم  وزراء  اأق�����ر  ول���ق���د 
جمل�س التعاون اإن�ساء اإذاعة »هنا اخلليج 
التجريبي  ب��ث��ه��ا  ب�����داأت  ح��ي��ث  ال���ع���رب���ي«، 
اعتبارا من 1 اأكتوبر 2013، وهذه اإحدى 
ال��ث��م��ار امل��ل��م��و���س��ة ال��ت��ي نتجت ع��ن ذل��ك 
تكون قراراته  ع��ادة ما  وال��ذي  الجتماع، 

غري معلنة! 
اأه��داف��ه��ا  اأن حتقق الإذاع����ة  ون��اأم��ل 
مبا يتطلع اإليه مواطنو دول املجل�س، واأن 
تكون منرا �سادقا لآمالهم وتطلعاتهم، 
وقتية،  وطنية  »ه��ب��ة«  جم��رد  ت��ك��ون  واأل 
يف  التعاون«  جمل�س  »�سوت  ل�  ح��دث  كما 
الثمانينات والذي مل يعمر طويال، وكان 
احلما�س ل�ست�سافته مرددا وغري كاف 

من قبل بع�س الدول.
اإ�سراك  الأهمية مبكان  اأنه من  كما 
ال�سباب يف هذا ال�سوت، واأن تكون ر�سائل 
امل�سادر  م��ن  »ال��ع��اق��ل��ة«  ال��ت��وا���س��ل  اأدوات 
امل��ه��م��ة ل��ه��ذا ال�����س��وت، واأن ي��ت��م ت��دري��ب 
التي  املذيعن تدريبا يتوافق مع املرحلة 
تتطلب وعيا وثقافة و�سعة اأفق بعيدا عن 
الظريفة  وامل��واق��ف  الأغ��اين  بث  »ثقافة« 
التي ن�سمعها يوميا من بع�س حمطات ال� 
اإلى  FM يف دول املجل�س، والتي ل ترقى 

اأهداف الإذاعة الوليدة.
�سحيفة ال�سرق الأو�سط

ملتقى »شوف« يبحث تطوير
محتوى اإلعالم الجديد

اأبرز جتمع اإعالمي �سبابي تفا�سيل جناح بع�س الأ�سماء الإعالمية التي حققت ن�سب 
و�سط  املا�سين،  العامن  خ��الل  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  عالية  م�ساهدات 
مداخالت تفاوتت بن النتقاد واملطالبات بتطوير مهارات القيادات ال�سبابية، وتغيري 
اأدواته واأ�ساليبه، وتبني جتارب ال�سباب  ال�سورة النمطية لالإعالم التقليدي وتطوير 

احلديثة.
وذكر الدكتور عمار بكار  خالل حديثه يف امللتقى اأن ال�سباب يبذلون وقتا طويال 
يف جمال الإعالم اجلديد. وقال »اإن هناك تغريا �سخما اأحدثه الإعالم اجلديد حتى 
كل  يف  مهما  عامال  تعد  التكنولوجيا  اأن  جانب  اإل��ى  ال�سخ�سية،  احلياة  م�ستوى  على 

تطورات الإعالم اجلديد بكل تفا�سيلها«.
وقدمت يف طاولة امللتقى اأربع جل�سات كالتايل: »م�ستقبل الإعالم املرئي اجلديد«، 

و»فر�س الت�سويق والتجارة«، و »اأخالقيات الإعالم املرئي اجلديد«، و»كيف جنحنا«.
على  ال�سوء  ت�سليط  اإل��ى  »�سوف«  ملتقى  ه��دف  ع��دة،  �سبابية  م�ساركات  وو�سط 
اأهمية الق�سايا املتعلقة بالإعالم املرئي اجلديد والإ�سهام يف رفع �سقف ثقافة ال�سباب 

وت�سخري اإمكاناتهم خلدمة الوطن.

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa



تقنية

 رسالة

على  واأ�سماها  املهام  اأ�سعب  من  يعد  معلومة  اأي  على  احل�سول  كان 
الأميال بحثا عن معلومة  اآلف  ال�سخ�س يقطع  العلم، فكان  طالب 
ال�سدد  ه��ذا  ن�ست�سهد يف  اأن  النا�س، ولنا  ف��الن من  ل��دي  اأن��ه��ا   �سمع 
يجمع  بلد  اإيل  بلد  م��ن  ي�سافر  ك��ان  ال��ذي  البخاري  ب��الإم��ام حممد 

اأحاديث ال�سنه النبوية.
اأ�سبحت مدد  العلوم بف�سل اهلل تعالى،  �سيئا ف�سيئا ومع تطور 
رحالت البحث عن املعلومه اأقل يف الوقت من العهد الذي �سبق، حيث 
اخرعت و�سائل املوا�سالت واملطابع التي تطبع اآلف الن�سخ يف دقائق 

معدودة.
يف هذا الع�سر، مت اخ��راع ما يطلق عليه اخ��راع الع�سر وهو 
عامل  األ��غ��ت  ال��ت��ي  الن��رن��ت(  �سبكة   ( العاملية  العنكبوتية  ال�سبكه 
الزمن و امل�سافة، واأ�سبحت املعلومة ب�سببها، بعد ف�سل اهلل �سبحانه،. 
تنتقل من اأق�سي �سرق الكرة الأر�سية اإيل اأق�سي غربها يف اأجزاء من 
هذه  علي  يوميا  تداولها  يتم  التي  البيانات  كمية  واأ�سحت  الثانية، 
م�ستخدمي  جلميع  املعلومة  اأت��اح  مما  بايت،  بالتريا  تقا�س  ال�سبكة 

النرنت يف اأي مكان وزمان. 
ال��ت��ي حت��وي��ه��ا �سفحات ال�سبكة  ال��ب��ي��ان��ات  ل��ك��ن م��ع ك��ر ح��ج��م 
البحث عن معلومات حمددة على النرنت كمن  اأ�سبح  العنكبوتيه 

يبحث عن اإبرة يف كومه ق�س.
اإذا، اأ���س��ب��ح ال��ت��ح��دي ه��و ال��ط��ري��ق��ة ال��وح��ي��دة ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
ا�ستخال�س معرفه من  اأو  اأكر  لإنتاج معلومات  املتوافرة  املعلومات 
هذه البيانات.  ولقد اأ�سبحت العلوم املتخ�س�سة يف كيفيه ا�ستخال�س 
هذا  ويهتم  العلوم.  اأه��م  Data mining  من  املعلومات  من  املعرفة 
حتليل  طريق  وع��ن  البيانات  من  املعرفة  ا�ستخال�س  بكيفية  العلم 
البيانات وربط بع�سها ببع�س. واأ�سبحت البيانات راأ�س املال الفعلي 

لأي منظمة.

المعرفة

منصور العياف
الإدارة العامة لتقنية املعلومات
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منصور العياف

ح��ر���س��ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى ت���ق���دمي ك��اف��ة 
الت�سهيالت جلميع جهات اجلامعة 
اأط��ي��اف��ه،  بجميع  املجتمع  ول��ك��اف��ة 
لتقنية  العامة  الإدارة  عمدت  فقد 
امل��ع��ل��وم��ات اإل����ى ت�����س��م��ي��م ب��رن��ام��ج 
م��ت��ك��ام��ل ل��دع��م ���س��ح��ي��ف��ة »اآف�����اق« 
الورقية بن�سخة اإلكرونية لت�سبح 
يف متناول جميع قرائها وي�ستطيع 

امل�ستخدم ت�سفحها بكل �سهولة.
ال���ع���ام���ة  الإدارة  و����س���ت���ب���ذل   
جهدها  ق�سارى  املعلومات  لتقنية 
وبعمل متوا�سل على مدار ال�ساعة 
لتذليل كل ال�سعوبات التي تواجه 

كافة امل�ستخدمن. 
الرئي�سية  البوابة  خالل  ومن 
الأي��ق��ون��ة  ع��ل��ى  وب��ال��ن��ق��ر  للجامعة 
يح�سل  اآف����اق،  ب�سحيفة  اخل��ا���س��ة 

»آفاق« 
اإللكترونية.. 
جودة وتميز 

اإلكرونية  ن�سخة  على  امل�ستخدم 
من ال�سحيفة يتم حتديثها ب�سكل 
اأ����س���ب���وع���ي وحت���ت���وي ع��ل��ى م��ي��زات 
كثرية يحقق امل�ستخدم من خاللها 
الرنامج  م��ن  الكاملة  ال���س��ت��ف��ادة 

وال�سحيفة على حد �سواء. 
وم���ن اأب����رز م��ي��زات ال��رن��ام��ج 
وج�����ود اإر����س���ي���ف خ���ا����س ب����الأع����داد 
ي�ستطيع  ال�سحيفة  م��ن  ال�سابقة 
امل��ت�����س��ف��ح م����ن خ����الل����ه  الط�����الع 
ع��ل��ى م���ا ���س��ب��ق م���ن اأع������داد بنف�س 
الأم��ر  يقف  ول  ال�سحيفة،  ج���ودة 
ع��ن��د ه���ذا احل���د ب���ل ت��وج��د ن��واف��ذ 
مل�����س��ارك��ة امل��و���س��وع��ات امل��ه��م��ة على 
���س��ف��ح��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
)ف���ي�������س ب�����وك وت����وي����ر وج���وج���ل( 
وغريها، كما ميكن الرنامج عر 
كتابة جزء من  البحث من  اأيقونة 
ليظهر  عنه  البحث  امل��راد  املو�سوع 

ف����ورا اخ��ت�����س��ارا ل��ل��وق��ت واجل��ه��د. 
وي�������س���ت���ط���ي���ع امل�������س���ت���خ���دم ت��ل��وي��ن 
وال�سفحات  امل��و���س��وع��ات  وحت��دي��د 
املميزة اأو تلك التي تهمه �سخ�سيا 
ك��م��ا  وق������ت،  اأي  يف  ل���ه���ا  وال�����ع�����ودة 
كافة  بعر�س  خا�سة  اأيقونة  توجد 
�سفحات العدد امل�ساف بالنقر على 
ال�سفحة  التي يرغب يف ت�سفحها 

لتظهر له مبا�سرة.
اأي�سا  ال��رن��ام��ج  وم���ن خ���الل 
ال��ع��دد  اإه����داء  ال�سخ�س  ي�ستطيع 
اإلكرونيا اإلى من يريد عن طريق 
طباعته  اأو  الإل����ك����روين   ال��ري��د 
ورقيا من خالل النقر على اأيقونة 

الطباعة. 
ال���رن���ام���ج، ب���ال ���س��ك، ي��ح��وي 
العديد من امليزات واخلدمات التي 
من  ولكن  لذكرها  املجال  يت�سع  ل 
امل�ساعدة«  »ن�سائح  اأي��ق��ون��ة  خ��الل 

اأع��ل��ى  يف  امل����وج����ودة   Help Tips
تف�سيلي  �سرح  �سيظهر   ال�سفحة، 
ع����ن ك���اف���ة الأي����ق����ون����ات امل����وج����ودة 
وط���ري���ق���ة ا����س���ت���خ���دام���ه���ا، وذل����ك 
مب��ج��رد و���س��ع م��وؤ���س��ر امل��او���س على 

»ن�سائح امل�ساعدة« .
وت�سعى الإدارة العامة لتقنية 
يومي  ب�سكل  للتطوير  املعلومات 
ت�سب  جديدة  اأفكار  عن  والبحث 
يف م�����س��ل��ح��ة اجل���ام���ع���ة وج��م��ي��ع 
م��ن�����س��وب��ي��ه��ا، وم����ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق 
اإن�����س��اء  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  الإدارة  تعمل 
م���وق���ع ت��ف��اع��ل��ي ك���ام���ل وم�����س��ت��ق��ل 
ل�سحيفة اآفاق �سريى النور قريبا 
على اأمل اأن يواكب اأف�سل املواقع 
ال��ع��امل��ي��ة ج�����ودة وت�����س��م��ي��م��ا، لكي 
من  للم�ستفيد  اخل��دم��ة  ت��ت��واف��ر 
دون اأدنى جهد وباأف�سل التقنيات 

املتاحة يف العامل.

اأطلقت الإدارة العامة لتقنية املعلومات برنامج �سريتي على موقع �سامل 
هيئة  اأع�ساء  اجلامعة  من�سوبي  جميع  خدمة  على  الرنامج  يقوم  حيث 
على  التعديل  اإمكانية  للجميع  ويتيح  متعاقدين.  م��وظ��ف��ن،  ت��دري�����س، 
على  والط���الع  كاملة  ال��ذات��ي��ة  ال�سرية  واإ���س��اف��ة  ال�سخ�سية  معلوماتهم 
لأع�ساء  خا�سة  نافذة  توجد  كما  للم�ستخدم  واملنا�سبة  املتاحة  ال���دورات 
هيئة التدري�س تتيح لهم الطالع على املواد املقررة عليهم واأي�سا املهمات 

التي يقومون بالإ�سراف عليها.

إسألنا

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

aafaq6@kku.edu.sa



تقنية

ريتويت

التجارة  وزارة  ب��ن  ���س��ي��وؤول،  ال��ك��وري��ة  بالعا�سمة  م��وؤخ��را  عقد  اجتماع  يف 
وب�سكل  تقدمها،  الأخ���رية  اأعلنت  العاملية،  �سام�سوجن  و�سركة  ال�سعودية 
�ساحبت  التي  الإخفاقات  عن  ال�سعودية  يف  للم�ستهلكن  باعتذار  ر�سمي، 
اأح���د مبادئها  ه��و  بالعمالء  اله��ت��م��ام  اأن  م��وؤك��دة  ال��ب��ي��ع،  بعد  م��ا  خ��دم��ات 
نتيجة  يكون  رمب��ا  الإخ��ف��اق،  �سبب  اأن  اإل��ى  م�سرية  ال�سركة،  يف  الأ�سا�سية 

الزيادة غري املتوقعة يف املبيعات. 
يف  �ستحقق  فقط،  يوما   15 ظ��رف  ويف  باأنها  »�سام�سوجن«  وع��دت  كما 
اجتماعها،  يف  ال�سعودية  التجارة  وزارة  ا�ستعر�ستها  التي  امل�سكالت  جميع 

واعدة امل�ستهلكن، باتخاذ القرارات ال�سحيحة يف ذلك.
�سخ�سية،   نظر  وجهة  ح�سب  لكن،  الج��ت��م��اع،  نتائج  انتهت  هنا  اإل��ى 
وعلى الرغم من تطرق ال�سركة لذلك، اإل اأن نظام الوكيل التجاري لدينا 

هو ما �سر بال�سركات )و�سام�سوجن اإحداهن( ونزع ثقة امل�ستهلك فيها.
وها نحن اأمام مثال وا�سح، فبمجرد اأن علمت �سركة �سام�سوجن الأم، 
اأن امل�ستهلكن يعانون من م�سكالت كثرية يف خدمات ما بعد البيع، وعدت 
اإلى تقدميها اعتذارا  اإ�سافة  بالتحقيق الفوري دون تردد ملعرفة الأ�سباب، 
بينما  الأول����ى،  ب��ال��درج��ة  احلقيقي  هاج�سها  ه��و  ال��ذي  للم�ستهلك  ر�سميا 

تقاع�س وكيلها ومل يحرك �ساكنا مع اأنه هو اأ�سا�س امل�سكلة.
اأن تقوم  اإلى  وما حدث ل� »�سام�سوجن« و�سركات اأخرى مماثلة، يدعو 
ال�سركات الكرى بفتح متاجر رئي�سية لتك�سب ثقة امل�ستهلك مبا�سرة واأن 
اأ�س�س يف  واإن كانت هناك  »الوكيل احل�سري« حتى  تعمل على طي �سفحة 
اأكر  العرف التجاري الدويل، خ�سو�سا واأن الوكيل احل�سري بات �سرره 
التي  ال�سيئة  ا�ستنزاف اجليوب واخلدمات  من نفعه، فامل�ستهلك عانى من 

ت�سر بال�سركة امل�سنعة نف�سها، قبل امل�ستهلك. 
من النادر جدا اأن ن�سمع اأن وكيال ملنتج ما، اعتذر للم�ستهلك اأو وعد 
بتعوي�سه عن خطاأ قد يت�سبب يف الوفاة، كم�سكلة مثبت ال�سرعة يف ال�سيارة 
لكن على  املنتج،  و�سالمته وجودة  بامل�ستهلك  تهتم  نف�سها  ال�سركات  مثال. 
واإل  واأغلى،  اأه��م  اأموالنا  واأن  رخي�سة،  اأرواح��ن��ا  يعتر  الوكيل  اأن  يبدو  ما 
فبماذا نف�سر �سيا�سة التعايل والفوقية التي يتبعها بع�س وكالء ال�سركات، 

وا�ستمرارهم يف اعتبار اأن امل�ستهلك ما زال غبيا ميكن ا�ستغفاله ب�سهولة.
من حقي- ب�سفتي م�ستهلكا- اأن اأح�سل على املنتج الأف�سل ب�سمان ما 
بعد البيع، لكن ذلك لن يحدث ما مل تعمل ال�سركات الكرى على خدمة 
عمالئها مبا�سرة بعيدا عن الوكالء الذين اأم�سى �سررهم اأكر من نفعهم!

»الوكيل«..
وسيط خير أم شر؟

حسن أحمد العواجي

إطالق النسخة الرسمية
BBM من تطبيق

لـ »أندرويد وآيفون«
ب��ع��د ت��اأج��ي��ل ووع�����ود ك��ث��رية م���ن ���س��رك��ة »ب���الك 
بريي« الكندية املنتجة لتطبيق الرا�سل الفوري 
من  الر�سمية  الن�سخة  اأطلقت   ،BBM الأ���س��ه��ر 
 app store و google play التطبيق يف متجري
ال�سركة  واج��ه��ت  ال��ت��ي  امل�سكلة  ح��ل  بعد  وذل���ك   ،
على  ل��ه  ر�سمية  غ��ري  م�سابهة  تطبيقات  ب��وج��ود 

متجر الأندرويد.
وميكن حتميل التطبيق ب�سفة جمانية من كال املتجرين من خالل زيارة موقع 
»بالك بريي م�سنجر« عر مت�سفح النرنت على اأجهزة »اأن��دروي« و »اآيفون«، ومن 
عناوين  اإدخ��ال  الأج��ه��زة،  هذه  م�ستخدمي  على  يتوجب  وعندها  التطبيق،  تنزيل  ثم 
اإلكرونية  ر�سالة  واإر�سال  بتفعيلها  ال�سركة  لتقوم  بهم،  اخلا�سة  الإلكروين  الريد 

لهم، تخطرهم خاللها باإمكانية البدء با�ستخدام التطبيق.
موقع  يف  بالت�سجيل  قاموا  م�ستخدم  مالين  �ستة  من  اأك��ر  اإن  ال�سركة  وتقول 
التطبيق، وذلك عقب  اأي معلومة تخ�س  اأول احلا�سلن على  ليكونوا   BBM.COM
اإعالن ال�سركة الكندية نيتها اإطالق التطبيق لنظامي »اأندرويد« و iOS. بعد اأن كانا 

حكرا على اأجهزة ال�سركة فقط.

)آبل( تعلن عن 
جيل جديد من 

أيباد 
قبل  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  )اآب���ل(  �سركة  اأعلنت 
اأ����س���ب���وع���ن، اجل���ي���ل اجل���دي���د م���ن اأج��ه��زت��ه��ا 
ال���ل���وح���ي���ة، وي���ت���م���ي���ز اجل�����ه�����ازان اجل����دي����دان 
 ipad و   ،ipad air عليهما  اأط��ل��ق  ال���ل���ذان 
م��ن  اأن����ح����ف  ف��ه��م��ا  ال��������وزن،  mini2،بخفة 
  ipad air وزن  ي�سل  اإذ  ال�سابقة،  الإ���س��دارت 
اإلى 450 غراما فقط، اأي اأقل من ن�سف كيلو 

غرام.
معالج  ع��ل��ى   ipad air ج��ه��از  وي��ح��ت��وي 
A7 ومعالج ر�سومات باأداء اأ�سرع ب� 72 مرة من 
ال�سابق، اإ�سافة لكامريا اأمامية واأخرى خلفية 
الفيديو  ت�سوير  دعم  مع  بك�سل  ميقا   5 بدقة 

بدقة 1080بك�سل.
 ipad ف��اإن  املميزات،  اإل��ى هذه  بالإ�سافة 
�ساعات   10 ت��دوم  ج��دي��دة  ببطارية  م��زود   air
عمل متوا�سلة، وميكروفون ثنائي اأف�سل من 

ال�سابق.
اأن اجليل اجل��دي��د يعمل بنظام  ي��ذك��ر     

الت�سغيل ios الإ�سدار ال�سابع.
 ipad اأما الن�سخة الثانية من اآيباد ميني
 7،9 بقيا�س  )ري��ت��ن��ا(  ب�سا�سة  فتاأتي   ،mini2
اإلى  اإ�سافة  ال��ن��واة،  ثنائي   A7 ومبعالج  اإن�س 
كامريا خلفية بدقة 5 ميقا بك�سل، وقد اأعلنت 
من  الأول  يف  �سيكون  الإ���س��دار  موعد  اأن  اآب��ل 

نوفمر املقبل.
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هاتف ذكي سمكه 3 ملم 
  Blade ا�سم  اأطلق عليه  اأ�سبوع جيتك�س للتقنية يف دبي. ويبلغ �ُسمك الهاتف اجلديد الذي  اأنحف هاتف ذكي خالل م�ساركتها يف  touchmate عن  ك�سفت �سركة 
)ال�سفرة( 3 ملم فقط، وبذلك يتفوق على هاتف هواوي اآ�سند الذي يبلغ �سمكه 6.18 ملم. ويعد blade من الهواتف ذات الفئة متو�سطة املوا�سفات، اإذ ميلك �سا�سة 
بقيا�س 4.5 اإن�س وبدقة QHD ودرجة و�سوح 540x960 بك�سل، اإ�سافة اإلى معالج ثنائي النواة ب�سرعة 1.12 جيجاهريتز، مدعوم بذاكرة و�سول ع�سوائي تبلغ 512 
ميجابايت. وياأتي blade مزودا بذاكرة تخزينية �سعتها 12 جيجا بايت، اإ�سافة لكامريا خلفية بدقة 5 ميجا بك�سل واأخرى اأمامية بدقة 2 ميجا بك�سل. يذكر اأن 

blade يعمل بنظام اأندرويد  4.2جيلي بن، و�سيكون متوافرا قريبا يف الأ�سواق ب�سعر 999 درهما اإماراتيا.
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ك����ان م���ن ع���ادت���ه اأن ي���خ���رج ب��ث��وب��ه 
ال��ع��رب��ي م��ع زوج��ت��ه امل��ح��ج��ب��ة م��ارا 
ب���اأ����س���ه���ر �����س����ارع يف اإح�������دى اأ���س��ه��ر 
ال��ع��وا���س��م الأورب���ي���ة، ومل���ا ���ُس��ئ��ل عن 
ال�����س��ب��ب ق���ال »اأح����ب اأن ت��ع��ت��اد عن 
الغربي على روؤية الزي الإ�سالمي«.

ذك�������رين ه�����ذا امل���ع���ت���ز ب��ه��وي��ت��ه 
ال��ذي  عامر  ب��ن  بربعي  الإ�سالمية 
وفد اإلى ر�ستم ملك فار�س فلما راآه 
جنوده قالوا مللكهم »األ ترى لبا�سه 

البدوي الرث«؟
رد  ر�ستم  لكن  اح��ت��ق��اره  اأرادوا 
عليهم قائال: »ل تنظروا اإلى لبا�سه 
وان����ظ����روا اإل����ى ق��ول��ه ال����ذي ينطق 

بالعزة«. 
اإن�����ك ل��ت��ع��ج��ب ح���ن ت���ق���راأ اأن 
التتار قتلوا من امل�سلمن يف العراق 
ومع  م�سلم  مليوين  على  ي��زي��د  م��ا 
ذلك مل يتن�سر عراقي واحد، لأنهم 
كانوا ينظرون للتتار على اأنهم همج 
ويزيد  العي�س،  ي�ستحقون  ل  رع��اع 
ا����س���ت���غ���راب���ك ح����ن ت�����رى احل�����روب 
ال�����س��ام ومل  ب��الد  اأن��ه��ك��ت  ال�سليبية 

تنجح يف تن�سري م�سلم واحد.
امل�����س��ل��م��ون ينظرون  ك���ان  ل��ق��د   
لأن��ه��م  ازدراء  ن���ظ���رة  ل��ل�����س��ل��ي��ب��ي��ن 
يتنازل  ب�����س��را، وه��ك��ذا مل  ي��ع��ب��دون 
امل�����س��ل��م��ون ع���ن ح��ق��ي��ق��ة ان��ت��م��ائ��ه��م 

لعقيدتهم الإ�سالمية.

ويف عهد ال�ستعمار الإجنليزي 
ك�����ان امل�������س���ري ي��ن��ظ��ر اإل������ى ال���ب���زة 
ح��ت��ى  ازدراء  ن���ظ���رة  الإجن���ل���ي���زي���ة 
ق���رر ال���س��ت��ع��م��ار اأن����ه ل���ن ي��ع��م��ل يف 
والع�سكرية  احلكومية  القطاعات 
بالزي  ياأتي  من  اإل  امل�سرين   من 

الإجنليزي.
ول����ه����ذا ك�����ان امل�������س���ري ي��خ��رج 
الإ�سالمية  هويته  لب�سا  بيته  م��ن 
ال�����س��ب��غ��ة  ذي  ث����وب����ه  يف  امل���ت���م���ث���ل���ة 
امل�سلمة، حتى اإذا ما و�سل اإلى عمله 
خ��ل��ع��ه ول��ب�����س ال��ب��ذل��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
عميق  و�سف  بذلك  فياأتي  مكرها، 
ل��ل��ك��ت��اب وامل���ث���ق���ف���ن اآن��������ذاك وه���م 
ي��ق��ول��ون »ك���اأن���ه ي��خ��ل��ع روح����ه قبل 
اللبا�س  اأن  ذل��ك  لعمله«!  ال��دخ��ول 
امل�سلمن قيمة ثقافية  كان يف نظر 
عالية ولغة ح�سارية غري منطوقة. 
ل��ك��ن امل��وؤ���س��ف اأن��ن��ا ن���رى ال��ي��وم 
ال�����س��ب��اب امل�����س��ل��م اأق������رب م���ا ي��ك��ون 
للوحة الإعالنات التي تزخرف بها 
واملو�سات  امل��ودي��الت  �سنوف  �ستى 
ال��غ��رب��ي��ة. ي��ن��ت��م��ون  اإل����ى الإ����س���الم 
اأعجمية  هيئة  اإل  فيهم  ت���رى  ول 
واع���ت���زازا ب��احل�����س��ارة امل���ادي���ة، واإن 
�ساألتهم عن �سر هذا الإعجاب قالوا 

لك:  الغرب اأف�سل، هو جذاب.
ال�ساب  اخ��رق��ت عقل ه��ذا  ل��و 
امل���ف���ت���ون ب���ح���ب ال����غ����رب ل���وج���دت���ه 
ال���ب�������س���اط���ة وال��ه�����س��ا���س��ة  يف غ���اي���ة 
الداخل  من  متخلفا  بل  وال�سذاجة 
مهزوزا ل يثق بعقيدته التي تتميز 
بالأف�سلية  الأم��م  عقائد  بقية  عن 

واخلريية.
ال���ي���وم ي��ع��اين ال�����س��اب ال��ع��رب��ي 
ال�سعور  وه��و  النق�س«  »مركب  من 
ب���ال���دون���ي���ة وف���ق���د ال���ث���ق���ة ب��ن��ف�����س��ه 
ومن  الإ�سالمية،  العربية  وهويته 
الفا�سد هو من  الإع���الم   اأن  املوؤكد 

كل  العربية   وال�سابة  لل�ساب  زي��ن 
�سالح وطالح دخيل، وتلك منظومة 
املحاكة  امل��وؤام��رات  م��ن  �سل�سلة  م��ن 
ي�ساف  امل�سلم،  العربي  العقل  �سد 
اإه���م���ال ال��ب��ي��ئ��ة املحيطة  اإل����ى ذل���ك 
ل��ل�����س��ب��اب واف����ت����ق����اره����م  ل���ل���ق���دوات 

احل�سنة.   
لو بحثنا باأمانة ومتعن لعلمنا 
جيدا اأن هدف الغرب ال�سراتيجي 
هو »حتطيم الرمز الديني وما اأتى 
�سلفا  امل�سلمن  رم��ز  ه��و  وم��ن  ب���ه«، 
اهلل  �سل  حممد  نبينا  اإن���ه  وخلفا؟ 

عليه و�سلم.
ت��ذاع  اأن  مب�ستغرب  لي�س  ول��ذا 
الأف��الم والر�سومات امل�سيئة يف حق 
رم��زن��ا الإ���س��الم��ي ال��ع��ظ��ي��م، فمتى 
ا�ستطاع العدو تزهيد ال�ساب امل�سلم 
عن رم��وزه الدينية ك��ان ق��ادرا على 
اقتحام عقله، وحينها ي�سبح ال�ساب 

العربي »قابال لال�ستعمار«.
يف ع�سرنا احلا�سر، نرى ال�ساب 
���س��دره  ع��ل��ى  ي�سع  ب��ال��غ��رب،  يت�سبه 
ذراعيه  وعلى  يفعلون،  كما  �سال�سل 
ذلك  ف��وق  ناف�سا  امل�سارعن،  اأ���س��اور 
كله �سعره وك��اأن كل  �سعرة  تخا�سم 
الأخ��رى، وحدث عن تقليد الفتيات 
اأن  يقينا  ذل��ك  بعد  لتعلم  ح��رج،  ول 
م���ن ي��ت��ن��ازل ع���ن ث��وب��ه ال����ذي ميثل 
هويته  الإ�سالمية �سيتنازل عن لغته 
ومن ثم �سلوكياته  �سيئا ف�سيئا حتى 

يتنازل عن معتقده وفكره.
من  بجملة  ه��ذا  مقايل  اأختتم 
الت�ساوؤلت: كم من �ساب و�سابة منا 
ال��ذي  النق�س  ي��ع��ان��ون م��ن م��رك��ب 
ال�ستعمار؟  لقابلية  وب�سرعة  ميهد 
وم���ا دور ال��ع��ل��م��اء وامل��رب��ن يف ه��ذه 
ال��ق�����س��ي��ة؟ وه�����ل ه���ن���اك م�����س��اري��ع 
ال�ستعمار  لهذا  للت�سدي  حقيقية 

العقلي؟
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والء الغامدي

طالبة بكلية طب األسنان

من  ك��ل  عنها  يبحث  �سفة  التميز 
ب�����اأن ميتلكها،  ن��ف�����س��ه  ع��ل��ي��ه  اأحل�����ت 
ل  ال��ذه��ن  م�سغول  عنها  ف��ال��ب��اح��ث 
يكاد يهناأ له عي�س حتى يكون التميز 
ي�ستن�سقه،  ال����ذي  الأك�����س��ج��ن  ه���و 
فيكون بذلك را�سيا عن ذاته �سعيدا 
مبا منحه اهلل من اأمور مل مينحها 
ك��ث��ريي��ن غ����ريه، ح��ت��ى ي��ن�����س��دم ب��اأن 
احلياة �ساقته اإلى من هم ميلكون ما 
ميلك فيبد�أ �شعور بالإحباط يت�شلل 
ال�سنوات  ب���اأن  ل��ي��خ��ره  داخ��ل��ه  اإل���ى 
ما،  ب��اأم��ر  متميزا  فيها  ع��ا���س  ال��ت��ي 
كانت اأكذوبة �سدقتها نف�سه جلهلها 

بوجود كثريين ميلكون ما لديه.
عندئذ تبداأ النريان بال�ستعال 
داخ����ل ه���ذه ال��ن��ف�����س، ح��ت��ى جت��د ما 
يخمدها وهو متيز اآخر يفوق الذي 
احلياة  بركب  ليلحق  وي��اأت��ي  �سبقه، 
م����ن ج����دي����د  ح���ت���ى ت���رم���ي���ه و���س��ط 
عليه،  ح�سل  ما  على  ح�سلوا  اأنا�س 
فتعاد  اأخ��رى  م��رة  النريان  وت�ستعل 
النف�س  ت�سبح  م��رارا حتى  ال�سل�سلة 
م���وؤم���ن���ة ب�����اأن ال��ب��ح��ث ال����دائ����م عن 
للحياة،  طبيعي  ام��ت��داد  ه��و  التميز 
ول�����وله ل��وق��ف��ن��ا ع��ل��ى ن��ف�����س درج���ة 

ال�سلم اأزمنة مديدة بال حراك.

إال بالتقوى
عبداهلل علي االسمري

طالب هندسة الشبكات

يف ب��ع�����س  امل��ج��ت��م��ع��ات ت�����س��ود ثقافة 
الغاب. القوي ياأكل ال�سعيف والغني 
ي��ل��ت��ه��م ال���ف���ق���ري، الإن�������س���ان ف��ي��ه��ا ل 
بت�سرفه  باأحد حتى لو خالف  ياأبه  
ال�سوي. وعلى  الإن�سان  مبادئ وقيم 
ال��ع��م��ل متقته  ه���ذا  اأن  م���ن  ال���رغ���م 
ديننا  اأو���س��ان��ا  فقد  الإن�����س��ان،  فطرة 
احل���ن���ي���ف واأخ����الق����ن����ا الإ����س���الم���ي���ة 
وال���ه���دي ال��ن��ب��وي ال��ك��رمي ب��ال��رق��ي، 
واحلر�س  الإن�سان  باحرام  اأو�سانا 
تق�سيمه  وع��دم   املجتمع  على حلمة 
وعرقية  وثقافية  دينية  �سرائح  اإل��ى 
وجهوية، قال تعالى »اإن اأكرمكم عند 

اهلل اأتقاكم«.
وي��و���س��ي��ن��ا ر���س��ول��ن��ا  ال��رح��ي��م 
بقوله  »ل ف�سل لعربي على عجمي، 
ول لعجمي على عربي، ول لأبي�س 
على اأ�سود، ول لأ�سود على اأبي�س اإل 
من  واآدم   ، اآدم  من  النا�س  بالتقوى، 
الألباين. وكان يجب  اأخرجه  تراب« 
على من لديه هذان املبداآن الدينيان 
الإن�����س��ان ول  اأخ��ي��ه  اأن يحر�س على 
ميقته يف �سيء ويبتعد عما ي�سايقه 
فال يتعر�س له بالنيل من عرقه اأو 
منطقته اأو نف�سه. مع الأ�سف، يوجد 
بيننا من يتخذ هذا ال�سلوك نرا�سا 
وي�ستم  ه��ذا  يعري  فتجده  حياته  يف 
ه��ذا وينتق�س م��ن ك��رام��ة اآخ��ر دون 
بداعي  ذل��ك  وك��ل  خ��وف ول خ�سية، 
ل��ذل��ك يجب علينا تطبيق  امل����زاح.   
ديننا وما يحثنا عليه من قيم تدعو 
اأنه  اإلى �سرورة تقبل الآخ��ر ولنعلم 
يكمل بع�سنا  بع�سا واأننا ن�سرك يف 
الدين والوطن وقبلهما: الإن�سانية.

ن���ق���ول وداع����ا  ال���وق���ت لأن  ح����ان 
ب��ات ل  ال��ذي  التقليدي  للتفكري 

ي�سلح يف الع�سر احلايل.
اإل  ي�����س��م��ح  ل  ع�������س���ر  اإن�������ه 
ب���ال���ت���ف���ك���ري الإب������داع������ي وزي�������ادة 

القدرات العقلية با�ستمرار
اأن  ي���ف���ر����س ع��ل��ي��ك   زم�����ن 
تبداأ من هذه اللحظة يف اإ�سالح 
قواك الإدراكية وتقي عقلك من 
�سخ�سيتك  تطور  واأن  ال��ت��ده��ور 
وت��رت��ق��ي ب��ه��ا وت�����س��ت��خ��دم فكرك 
الإب�������داع�������ي ب����الح����ت����ف����اظ ع��ل��ى 

م�ستوى الذكاء الوظيفي.
باأن لديك املوهبة  ثق دائما 
���س��يء متميز  اإجن����از  وب��اإم��ك��ان��ك 
املبدع  التفكري  على  ق���ادر  واأن���ك 
ب�شرط �أن توؤمن من �أعماقك باأن 

لديك موهبة واأنك قادر.
التي  ال��ن��ع��م  اأع��ظ��م  م��ن  اإن 
منحنا اإياها املولى عز وجل، هبة 

التوقع والنتظار.
غ��دا  ن��ت��وق��ع  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  اإذا 
اأف�����س��ل م���ن ال���ي���وم، ول��ن��ع��ل��م اأن 
كل  م�سبقا  نعلم  ك��ن��ا  ل��و  احل��ي��اة 
لكانت  امل�ستقبل  يف  ينتظرنا  م��ا 
الكثري  ن��غ��ري  اأن  وع��ل��ي��ن��ا  مم��ل��ة، 
التفكري  خ����الل  م���ن  ح��ي��ات��ن��ا  يف 

الإبداعي.
اأي����ه����ا ال�����ق�����ارئ، اع���ل���م اأن����ك 
مت�������س���ي يف م�������س���ار م����ن ال��ن��م��و 
ال�����س��خ�����س��ي والك��ت�����س��اب، واع��ل��م 
والتفكري  ال�سخ�سية  تطوير  اأن 
اجليد هو ال�سبيل الأكيد ل�سعادة 

الن�سان.
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الجامعة وخدمة الحجاج
ابراهيم علي الصوقعي   
 قسم اللغة العربية

د. هناء رمضان أبوبكر   
   كلية اآلداب واإلدارة بيشة 

اأثناء متابعتي لر�سالة احلج وما تكتبه  
ال�����س��ح��اف��ة ال��ي��وم��ي��ة  م���ن اأخ���ب���ار عن 
تقدم  التي  واخلدمات  واحلجاج  احلج 
امل�����س��ارك��ة الفاعلة  ن��ظ��ري  ل��ف��ت  ل��ه��م؛ 
لهذه  بانتمائي  فخري  ف��زاد  للجامعة 
اجل��ام��ع��ة  ال��ع��ظ��ي��م��ة،  وذل����ك ع��ن��د ما 
وق��د  تطوعوا خلدمة  راأي���ت  طالبها 

�سيوف الرحمن.
اجلهود  بهذه  بالفخر  اأح�س�ست   
ال����ت����ي ت����ب����ذل م�����ن ط������الب اجل���ام���ع���ة  

هذا  اأن  ع��رف��ت  عندما  ف��خ��ري  وازداد 
العمل  لي�س الأول من نوعه يف تاريخ 
اجلامعة، بل هو عادة �سنوية تقوم بها 
م��ن خ���الل ف���رق اجل���وال���ة ال��ت��ي تقدم 

خدماتها مل�ساعدة �سيوف الرحمن. 
ي�سارك طالب اجلامعة يف خدمة 
وعلى  تخ�س�سه،  ح�سب  ك��ل  احل��ج��اج 
�سبيل املثال، يقوم  طالب  كلية الطب 
ل�سيوف  ال�سحية  اخل��دم��ات  بتقدمي 
الرحمن بكل حب ووفاء يف م�ست�سفيات 

ال�سريعة  منى وعرفات، و طالب كلية 
ي�ساركون يف الإفتاء ي�ساعدون احلجاج 
و�سهولة  ي�سر  ب��ك��ل  ن�سكهم  اأداء  ع��ل��ى 
�سحيحا  حجهم  ل��ي��ك��ون  ي��ر���س��دون��ه��م 

خاليا من املبطالت واملنغ�سات. 
اخليال،  ن�سج  من  لي�س  اأكتبه  ما 
واإمن��ا هو نقل �سورة واق��ع يبعث على 
الفخر والعتزاز.. حفظ اهلل جامعتنا 
وت�سيري  اإدارتها  على  القائمن  وجزى 

�سوؤونها خري اجلزاء.

مهما  ن���ظ���ام  اأي  اأن  ف��ي��ه  ل����س���ك  مم���ا 
ي��ت��ك��ون م��ن ثالثة  ك���ان حجمه ون��وع��ه 
مكونات رئي�سية ل يقوم من دونها وهي 
املدخالت والعمليات واملخرجات، وهكذا 

هو احلال يف التعليم اأي�سا.
ومي���ك���ن و����س���ف ج�����ودة خم��رج��ات 
باأنها ال�سراتيجية  العملية التعليمية 
ال��ت��ي ت��ه��دف اإل����ى ت��وظ��ي��ف امل��ع��ل��وم��ات 
التح�سن  لتحقيق  والقدرات  واملهارات 
بقيمة  الرت��ق��اء  يف  ي�سهم  مب��ا  امل�ستمر 

موؤ�س�سات املجتمع.
واجل�����ودة ب��ذل��ك ت���رز م��ن خ��الل 
عليه  حتتوي  ما  بن  املتكامل  التفاعل 
خم����رج����ات ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ن 
تخ�س�سات وخرات ومعارف مراكمة 
وما بن الآليات والعمليات التي توؤديها 
وفقا  املختلفة  وال��ق��ط��اع��ات  امل��ن��ظ��م��ات 

لتوجهها وفل�سفتها. 
اأما يف النظام التعليمي فال�سك يف 
اأن خ�سو�سية النظام تلعب دورا اأ�سا�سيا 
يف حتديد املدخالت، مما ينعك�س حتما 
ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة امل���خ���رج���ات اأي�������س���ا، واأن 
يف  يتحكم  اأن  يجب  التعليمي  ال��ن��ظ��ام 
م��دخ��الت��ه ع��ل��ى ���س��وء امل��خ��رج��ات التي 
يهدف اإلى حتقيقها لكونها توؤثر تاأثريا 

مبا�سرا يف م�ستوى كفاءتها.
وم�ستوى  املعاجلة  عملية  اأن  كما 
ك��ف��اءت��ه��ا ق��د ي����وؤدي اإل����ى ح����دوث تغري 
ت��ل��ك  ج��������ودة  يف  اإي����ج����اب����ي  اأو  ����س���ل���ب���ي 
مكونات  ف���اإن  ع���ام،  وب�سكل  امل��خ��رج��ات. 

الجودة 
ومخرجات 
التعليم 

ال����ن����ظ����ام 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

مب�����ف�����ه�����وم�����ه 
ال��ت��ق��ل��ي��دي مي��ك��ن 

ع��دة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  اأن 
عنا�سر.

املوؤ�س�سات  اهتمام  فكرة  وتت�سح 
التعليمية مبفهوم املخرجات امل�ستهدفة 
خ��الل  م��ن  حتقيقها  اإل���ى  ت�سعى  ال��ت��ي 
�سعيها لإر�ساء حاجات ومتطلبات �سوق 
التعليمية  املوؤ�س�سات  كانت  واإذا  العمل. 
مل حتقق امل�ستوى امل�ستهدف من �سمان 
اأن  ف���اإن عليها  اجل���ودة يف خم��رج��ات��ه��ا، 
ت���ق���وم ب��ق��ي��ا���س وم���ق���ارن���ة خم��رج��ات��ه��ا 
ال���ف���ع���ل���ي���ة ب����امل����خ����رج����ات ال���ط���م���وح���ة 
)امل�������س���ت���ه���دف���ة( ال����ت����ي ت�����س��م��ن احل���د 

الأدنى من معايري اجلودة، مما يتطلب 
ال���ن���ظ���ر اإل������ى امل����خ����رج����ات امل�����س��ت��ه��دف��ة 
النظام  م��دخ��الت  اأه��م  اأح��د  باعتبارها 

التعليمي احلديث.
اإن نظام العملية التعليمية يحتاج 
اإل���ى امل��زي��د م��ن ال��درا���س��ة وال���دق���ة من 
عالقتها  وم��دى  مكوناته  طبيعة  حيث 
عام  ب�سكل  التعليمية  العملية  ب��ج��ودة 

وج����������ودة 
امل��خ��رج��ات 
ب�����س��ك��ل خ��ا���س 
متثل  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
احل�������س���ي���ل���ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
التعليمي  النظام  ي�سعى  التي 

اإلى حتقيقها.
ن��ظ��ام تعليمي  ي��وج��د  اأن����ه ل  ك��م��ا 
م����وح����د ي�������س���ل���ح ل���ك���اف���ة امل���وؤ����س�������س���ات 
موؤ�س�سة  م��ن  يختلف  فهو  التعليمية، 
لأخ������رى ت��ب��ع��ا ل��ت��وج��ه ت��ل��ك امل��وؤ���س�����س��ة 
واأه��داف��ه��ا  واإم��ك��ان��ات��ه��ا  وتخ�س�ساتها 
ول��ك��ن ه��ذه  وظ����روف بيئتها وغ��ريه��ا، 
الخ���ت���الف���ات ق���د مت��ث��ل و����س���ائ���ل دع��م 
متينة ت�سهم يف حتقيق و�سمان اجلودة 

ملخرجات النظام. 
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نافذة

اب���ت���دع ق�����س��م الإع�������الم والت�������س���ال 
فكرة »التدريب على راأ�س الدرا�سة«  
وه������ي م�������س���اب���ه���ة مل�����ا ه�����و م���ع���روف 
ب��ال��ت��دري��ب ع��ل��ى راأ�����س ال��ع��م��ل، وه��و 
م�������س���روع ت���دري���ب���ي م��ب��ك��ر ل��ل��ط��الب 
الأول��ى..  امل�ستويات  من  والطالبات 
ح����ي����ث ي���������س����رك ج���م���ي���ع اع�������س���اء 
ال��ق�����س��م على   ال���ت���دري�������س يف  ه��ي��ئ��ة 
اهتمام  ذات  تدريبية  دورات  اع���داد 
العالم. كافة جمالت  تطبيقي يف 

وي��ه��دف ه��ذا امل�����س��روع ال��ذي �سيبداأ 
بناء مهارات  الى  اهلل قريبا  �ساء  ان 

متخ�س�سة لدى الطالب من البداية ولي�س فقط من ال�سنة الثالثة او الرابعة 
كما تفر�سها اخلطط الدرا�سية.

وبهذا الأ�سلوب يكون بناء املهارات مبكرا لدى الطالب والطالبات، فكلما 
زاد التبكري يف بنائها كان بالمكان اتقانها بفاعلية كبرية.

ي��ك��ون على م�ستوى  ���س��ن��وات  ارب���ع  ال��ط��ال��ب بعد ح���وايل  وع��ن��دم��ا يتخرج 
عالى من التقان املهني للممار�سة العالمية.  وناأمل ان تكون هذه التجربة 
اجلديدة لي�س فقط يف اجلامعة بل يف اجلامعات ال�سعودية مثار اهتمام باقي 

اق�سام اجلامعة الأخرى.

التدريب على رأس الدراسة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

اسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا:

43 الف نسخة اسبوعيا
أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب

توزع في كافة مناطق المملكة وخارجها
توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

أسبوعية جامعة الملك خالد
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امللتقى العلمي الأول لق�سم الريا�سيات (كلية العلوم / ق�سم الريا�سيات(

التعلم التعاوين )عمادة التطوير واجلودة(

املوؤمتر الول للعلوم ال�سدرية

تو�سيف وتقرير املقرر والرنامج )عمادة التطوير واجلودة(

املوؤمتر ال�سعودي الأول للن�سر العلمي )عمادة البحث العلمي(

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

)كلية العلوم الدارية واملالية(

1435/1/1ه� ال�ساعة 9.15 �سباحا 

13-14 حمرم 1435ه�  من  12.30-9

23-24 حمرم 1435ه�

27-28 حمرم 1435ه�  من  12.30-9

27-29/ربيع الول/1435ه�

7 -9 جمادى الثاين 1435ه�

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
• فك��رة �سال��ون »�آفاق« �لتي طرحتها �ل�سحيفة م��ع مرحلة �لتطوير �جلديد 
فك��رة متمي��زة ته��دف ليك��ون »�ل�سال��ون« منت��دى ل�ست�ساف��ة �سخ�سي��ات م��ن 
�جلامع��ة وم��ن خارجها يف حو�ر�ت ثري��ة فكريا و�أكادمييا وطالبي��ا. �مل�سروع ل 

يز�ل قيد �لنتظار!!!

• رغ��م حر�ص �جلامعة على تطبيق �جلودة يف كافة مناهجها وبر�جمها, فاإن 
هن��اك م��ن يج��ر �لطالب على �س��ر�ء �ملذك��ر�ت �مل�سورة م��ن مر�ك��ز �لت�سوير.. 

»عا�ست �جلودة«.

�أن ي�ستفاد  وناأم��ل  �لر�ئ��دة يف �جلامعة,  �مل�ساريع  م��ن  »�إجناز«  • يع��د م�س��روع 
منه ويقدم بعناية حتى ل يلحق بغريه من �مل�ساريع �لتي فقدت �مل�سد�قية.

• قوبل��ت فك��رة �فتتاح �سوق  د�خ��ل مركز �جلامعة بردود فع��ل موؤيدة عقب 
طرحها يف ز�وية »بدون زعل«.. فهل �سرنى هذ� �ل�سوق قريبا؟  

• ت�ستقبل �جلامعة عدد� كبري� من �لطالب خالل �لفرت�ت �مل�سائية لختبار�ت 
�لقيا���ص.. �ملوؤ�سف �أن ه��وؤلء �لطالب يعبثون ببع�ص �ملمتل��كات �لعامة ويرتكون 
�أو�ين �سرب �ل�ساي و�لع�سري�ت يف مد�خل �ملدرجات �ملركزية يف ظل غياب و��سح  

لرجال �لأمن و�ل�سالمة وعمال �خلدمات و�ل�سيانة.

للجامعة جعل كثري� من �لطالب يقوم بت�سميم  • عدم وجود منتديات ر�سمية 
مو�ق��ع تهت��م ب�س��اأن �لط��الب و�لطالب��ات ين�س��ر فيه��ا �لغ��ث و�ل�سم��ني, وي�سعب 

متابعتها .


