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ميزانية الخير تبهج الوطن .. والملك: هذا من فضل ربكم
أكثر من ثالثة مليارات للجامعة

امللك  ال�شريفني  احلييرمييني  خييادم  �شدد 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود، حفظه 
اهلل، عييلييى الييييييوزراء �ر�ؤ�ييييشيييياء الأجيييهيييزة 
احلكومية، مبقابلة املواطنني �شغريهم 
�كيييبيييريهيييم، �خييي�يييص �زييييييير اخليييارجييييييية 
الأميييييييري �يييشيييعيييود الييفييييي�ييشييل بيييييياأن يييكييون 

�شفرا�ؤنا يف ا�شتقبال املواطنني.
اإعييييان  اأيييييييده اهلل، خييييال  �دعييييييا، 
امليييييزانييييية الييعيياميية لييلييد�ليية لييلييعييام املييايل 
يف  امليي�ييشييوؤ�لييني   ،1436/1435 اجليييدييييد 
الييييد�ليييية اإليييييى ا�ييشييتيي�ييشييعييار ميييراقيييبييية اهلل 
�شبحانه �تعالى يف تنفيذ بنود امليزانية، 
التي  امليييوارد  ا�شتثمار  يف  قدما  �امل�شي 
مّن اهلل بها على هذه الباد يف مو�شعها 
اململكة  مناطق  بني  �التوازن  الطبيعي 

يف التنمية �التطوير.
�قال خادم احلرمني ال�شريفني يف 
تعليق على املوازنة اجلديدة التي بلغت 
�خم�شة  مئة  ثمان   )855( م�شر�فاتها 
�خييميي�ييشييني مييليييييار رييييييال، �بييفييائيي�ييص مت 
تقديره بي206 مليارات ريال عن موازنة 

2013،  »هذا من ف�شل ربكم«.
خم�ش�شات  ميين   %32 نحو  �ذهييب 
التعليم  لقطاعات  اجلييديييدة  امليييييزانييييية 
اإذ  الجييتييميياعييييية،  �اخلييدمييات  �ال�شحة 
الأ�ل على 25% منها،  القطاع  ا�شتحوذ 
ن�شيب  كييان  فيما  مليارات،   210 بواقع 
 108 الجييتييميياعييييية  �اخليييدميييات  ال�شحة 
مييليييييارات بييزيييادة تييقييدر بييي 8% عيين العام 

املا�شي.
�تييييراجييييع الييييدييييين الييييعييييام بيينييهيياييية 
اإليييى 75.1 مليارا،  امليييايل احليييايل  الييعييام 

بانخفا�ص قدره 24% عن العام املا�شي.  
�حييظيييييت جييامييعيية املييلييك خييياليييد، �شمن 
)000ر530ر726ر3(  مببلغ  امليييييزانييييية، 
ثييياثييية مييييليييييييييارات ��يييشيييبيييع ميييئييية ��ييشييتيية 
�ع�شرين مليونا �خم�ص مئة �ثاثني 

األف ريال.
�عييييييير ميييييعيييييايل �زيييييييييير الييتييعييليييييم 
اليييعيييايل الييدكييتييور خييالييد الييعيينييقييري عن 
التعليم  لقطاع  خ�ش�ص  مبييا  �ييشييعييادتييه، 
املايل  للعام  الييد�ليية  ميزانية  يف  العايل 
الييدعييم  هيييذا  اأن  ميييوؤكيييدا   ،1436/1435
الييي�يييشيييخيييي ميييين لييييييدن خيييييييادم احليييرميييني 
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
�حييكييومييتييه  اهلل،  حييفييظييه  �يييشيييعيييود،  اآل 
تيياأكيييييدا على موا�شلة  ييياأتييي  اليير�ييشيييييدة، 
الإن�شان �تاأهيل  ببناء  الد�لة الهتمام 
النهو�ص  عليها  املعول  الب�شرية  القوى 

مب�شارات التنمية املختلفة.
خ�ش�ص  ميييا  اأن  مييعيياليييييه  �اأ��يييشيييح 
للتعليم �التدريب يف ميزانية هذا العام 
الييد�ليية،  ميزانية  ميين   %24 حييوايل  بلغ 
�اأن التعليم العايل حاز حوايل 40% من 
امليزانية املخ�ش�شة لهذا القطاع مببلغ 
�شتخ�ش�ص  ريييال  80 مليار  بلغ  اإجمايل 
لييياإنيييفييياق عيييليييى مييي�يييشييير�عيييات جيييدييييدة، 
�ا�شتكمال م�شر�عات قائمة مثل اإ�شكان 
�امل�شت�شفيات  التدري�ص،  هيئة  اأع�شاء 
اجلييامييعييييية، �بييعيي�ييص املييجييمييعييات �امليييدن 

اجلامعية يف جميع اأنحاء اململكة.
تفا�شيل يف �شفحات )3-2(

أحمد العياف

وفد من » العلوم اإلدارية« يزور البنك األهلي 
�شمن برنامج التدريب التعا�ين الذي 
�املالية  الإدارييييية  العلوم  كلية  تقدمه 
زار 30 طالب تدريب، فرع  باجلامعة، 
الييبيينييك الأهيييليييي بيياأبييهييا، بييقيييييادة اأ�ييشييتيياذ 
امليييقيييرر الييدكييتييور �ليييييد اليي�ييشيييييد �رائيييد 
الأ���س��ت��اذ  بالكلية  ال��ط��اب��ي  ال��ن�����س��اط 

حمود ال عمر.
الييزائيير يف البنك  الييوفييد  �جتيييول 
�اطلع على �شري العمل البنكي، �اأنظمة 
الإييييييداعيييييات، �اليييتيييحيييوييييل، �حيي�ييشييابييات 
البنك، �نظام  الأمنفي  التميز، �نظام 
بييالأ�راق  ال�شرت�شاد  �نظام  اخلزينة، 
اإلى نظام ال�شتثمارات  اإ�شافة  املييز�رة، 

يف ال�شناديق � خدمات العماء.
مانع المانع 

اآليباد بديال لورقة االمتحان لـ 426 طالبا
ناجتا  تكون  التي  التقليدية  الرهبة  عن  بعيدا 
تقنية  اأ� تقومي �يف �شورة  امتحان  عفويا لأي 
رائدة �جتربة مميزة �خمتلفة يف نوعها �كمها، 
ا�شتطاعت اجلامعة يف عمادة التعلم الإلكرت�ين 
اأن جتييعييل مييين جيييهييياز الآيييييبيييياد بيييدييييا لييورقيية 
�احييدة  دفعة  طالبا،   426 من  لأكيير  المتحان 

اأثناء تاأديتهم لمتحان الثقافة الإ�شامية.
 �جتيي�ييشييد هييييذه اخليييطيييوة الييييرائييييدة ر�ؤييييية 
�شنعت  فريدة  تقنية  �فل�شفة  حديثة  تعليمية 
املييامييح،  جييييادة  تعليمية  لييوحيية  الخييتييبييار  مييين 
باأكف الطاب �قلوبهم، �عنوانا  الر�ح  خفيفة 
احلديثة  التقنية  بيياأن  اجلامعة  لإميييان  �ا�شحا 
�شريك  التعليمي  اجلانب  يف  ال�شريع  �التطور 

يرافق النجاح.
عبداهلل آل جهاش 
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أحمد العياف

اأعلن خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شعود،  اآل  عييبييدالييعييزيييز  بيين  عييبييداهلل 
للد�لة  العامة  امليزانية  اهلل.  اأييييده 
 1436  /1435 اجلييديييد  امليييايل  لييلييعييام 
التي بلغت م�شر�فاتها )855( ثمان 
ريييال،  مليار  �خم�شني  �خم�شة  مئة 
مليارات  بييي206  تقديره  �بفائ�ص مت 

ريال عن موازنة العام املا�شي.
جييياء ذليييك خيييال تيير�ؤ�ييص خييادم 
اهلل  عبد  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
جل�شة  اهلل،  حفظه  العزيز،  عبد  بن 
جمييليي�ييص الييييييييوزراء اليييتيييي عييقييدهييا يف 
ر��يييشييية خييييرمي مبيينييطييقيية الييريييا�ييص، 

الثنني املا�شي.
�ذهب نحو 32% من خم�ش�شات 
امليزانية اجلديدة لقطاعات التعليم 
اإذ  �ال�شحة �اخلدمات الجتماعية، 
ا�شتحوذ القطاع الأ�ل على 25% منها 
بواقع 210 مليارات، فيما كان ن�شيب 
ال�شحة �اخلدمات الجتماعية 108 

خادم الحرمين يعلن ميزانية قياسية 
بإيرادات ومصروفات بلغت855 مليارا

مليارات بزيادة تقدر بي 8% عن العام 
املا�شي.

بييي %40  الييعييايل  التعليم  �حييظييي 
من ن�شيب قطاع التعليم �التدريب،  
بينما نالت جامعة امللك خالد مبلغا 
ثيياثيية  )000ر530ر726ر3(  قييييدره 
�ع�شرين  ��شتة  مئة  ��شبع  مليارات 
األييف  �ثيياثييني  مئة  �خم�ص  مليونا 

ريال.
بنهاية  الييعييام  الييدييين  �تيييراجيييع 
العام املايل احلايل اإلى 75.1 مليارا، 
الييعييام  قيييييدره 24% عييين  بييانييخييفييا�ييص 

املا�شي. 

كلمة الملك
ال�شريفني  احلييرمييني  خيييادم  �األيييقيييى 
املييلييك عيييبيييداهلل بييين عييبييدالييعييزيييز اآل 
اإعييييان  �يييشيييعيييود، حييفييظييه اهلل، عييقييب 

امليزانية كلمة فيما يلي ن�شها: 
الييعيياملييني، على  »احلييمييد هلل رب 
هيييذه اليي�ييشيياعيية املييبيياركيية، الييتييي اأ�شمع 
�ييشيياء اهلل، خييدميية  اإن  هيييو،  ميييا  فيييييهييا 

الملك عبد اهلل: قابلوا المواطنين صغيرهم وكبيرهم و »كأنهم أنا«

�خدمة  �لل�شعب،  �الييوطيين  للدين 
اأي  اململكة  ميين  يطلب  اإنيي�ييشييان  لييكييل 
خييدميية  فيييييييه  �يييشييييء  اأي  مييي�يييشييياعيييدة، 
لاإ�شام �امل�شلمني دائما �اأبدا، �اإن 
اإخييواين الييوزراء  �شاء اهلل اأطلب من 
اأنيييكيييم تيييييييوؤد�ن �اجيييبيييكيييم بيياإخييا�ييص 
�اأميييييانييييية، �تييي�يييشيييعيييون بييييني عيييييونييكييم 
ربييكييم، ربييكييم، ربييكييم، اليييذي مييا بينكم 
�اأمتنى  اأرجييوكييم،  حجاب،  اأي  �بينه 
لييكييم كييل تييوفيييييق، �اأرجيييوكيييم مقابلة 
كاأنه  �كييبييريهييم،  �شغريهم  �شعبكم، 
بهذا  اأخ�ص  �بالأخ�ص  اأرجوكم،  اأنا، 
�زييييير اخلييارجييييية �ييشييعييود الييفييييي�ييشييل. 
مثلما قلنا اأ�ل، �ما �شمعته منك اأن 
املواطنني،  با�شتقبال  �شفرا�ؤنا  يكون 
يوفقكم،  �اهلل  �كبريهم،  �شغريهم 
�هلل احليييميييد ميييا نييقيي�ييص مييين اأميييييوال 
اإن  لييكييم، �هيييذه  بييه اهلل  ييياأتييي  بلدكم 
�شاء اهلل بينة، �هذا الذي �شار اأ�شياء 
اأ�شياء، �هذا  باقية، �اأطلعت الأر�ص 
من ف�شل ربكم، هذا من ف�شل ربكم، 

هذا من ف�شل ربكم، ��شكرا لكم«.

وزير التعليم العالي
من جهته عر معايل �زير التعليم 
اليييعيييايل الييدكييتييور خييالييد الييعيينييقييري 
لقطاع  �ييشييعييادتييه، مبييا خ�ش�ص  عيين 
الد�لة  ميزانية  يف  العايل  التعليم 
مييوؤكييدا   ،1436/1435 امليييايل  لييلييعييام 
اأن هيييذا الييدعييم اليي�ييشييخييي ميين لييدن 
خييييادم احلييرمييني اليي�ييشييريييفييني امللك 
�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بيين  عييبييداهلل 
اليير�ييشيييييدة،  �حييكييومييتييه  اهلل،  حفظه 
الد�لة  موا�شلة  على  تاأكيدا  ياأتي 
الهييتييمييام بييبيينيياء الإنيي�ييشييان �تيياأهيييييل 
الييييقييييوى الييبيي�ييشييرييية املييييعييييول عييليييييهييا 
الييينيييهيييو�يييص مبيييي�ييييشييييارات الييتيينييمييييية 

املختلفة.
التعليم  اأن  العنقري  �اأ��ييشييح 
ميين   %40 حييييييييوايل  حييييييياز  اليييييعيييييايل 
امليييييييييزانييييييييية امليييخييي�يييشييي�يييشييية ليييقيييطييياع 
اإجمايل  مببلغ  عام،  ب�شكل  التعليم 
�شيخ�ش�ص  رييييييال  مييليييييار   80 بييلييغ 
جديدة،  م�شر�عات  على  لاإنفاق 
مثل  قائمة  م�شر�عات  �ا�شتكمال 

اإ�ييشييكييان اأعيي�ييشيياء هيييييئيية الييتييدرييي�ييص، 
�بع�ص  اجلييامييعييييية،  �امل�شت�شفيات 
امليييجيييميييعيييات �امليييييييدن اجلييياميييعييييييية يف 

جميع اأنحاء اململكة. 
�اأ�يييشييياف »كييمييا �ييشييييي�ييشييرف من 
امليزانية على م�شر�ع برنامج  هذه 
املييييلييييك عييييبييييداهلل بيييين عييبييدالييعييزيييز 
لييييابييييتييييعيييياث اخليييييييارجيييييييي، �امليييينييييح 
الييداخييلييييية لييلييجييامييعييات �الييكييليييييات 
الأهييييلييييييييية، �عيييليييى تيييطيييويييير الييبيينييى 
الييتييحييتييييية لييلييجييامييعييات �الإنييييفيييياق 
بيئات  �تهيئة  اجلييودة  برامج  على 
جامعية �شديقة للطالب �املجتمع، 

�موا�شلة دعم البحث العلمي«.
�قييييييييدم الييييعيييينييييقييييري الييتييهيينييئيية 
اخلري  ميزانية  ميين  للم�شتفيدين 
من  اأكر  عددهم  البالغ  �العطاء؛ 
�طالبة  طالب  األييف  �مئتي  مليون 
يف الييييداخييييل �اخلييييييييارج، �مليينيي�ييشييوبييي 
حاثا  الييعييايل،  التعليم  �من�شوبات 
اجلميع على بذل املزيد من اجلهد 
لا�شتفادة من هذا الدعم ال�شخي 

العايل،  التعليم  لقطاع  �التاريخي 
موؤكدا اأن الوزارة �شوف تتابع ب�شكل 
د�ري �مكثف م�شتوى الإنفاق من 
بنود امليزانية، ��شتتخذ الإجراءات 
اليييييازمييييية ميييين اأجيييييييل ال�يييشيييتيييفيييادة 

الق�شوى من املخ�ش�شات املالية.
العايل  التعليم  �زييير  رفع  كما 
بيييا�يييشيييميييه �نيييييييييابيييية عييييين ميينيي�ييشييوبييي 
الييييييييييوزارة �يييشيييكيييره �بييييالييييغ تييقييديييره 
ال�شريفني، ��شمو  خلادم احلرمني 
النائب  ��شمو  الأميييني،  عهده  �يل 
مييوؤكييدا عزمه  الييثيياين حفظهم اهلل 
�عييييزم زمييائييه عييلييى الييعييمييل اجليياد 
القيادة  طموح  لتحقيق  �املتوا�شل 
�شباب  تطلعات  �تلبية  اليير�ييشيييييدة، 
��شابات هذا الوطن العزيز، �شائا 
هلل �شبحانه �تعالى اأن يحفظ لهذه 
الباد قيادتها الر�شيدة، �اأن يدمي 
�ا�شتقرارها،  �اأمانها  اأمنها  عليها 
يييبييذلييونييه خري  يييجييزيييهييم عييمييا  �اأن 
�يييدمي  نييعييمييه  ي�شبغ  �اأن  اجليييييزاء، 

اأمنه على هذه الباد الطاهرة.
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حمل يوم الثنني املا�شي ب�شارة فرحة لكل املواطنني متثلت يف اإعان خادم 
امليزانية  ، حفظه اهلل،  العزيز  امللك عبد اهلل بن عبد  ال�شريفني  احلرمني 
قيا�شية حيث  املايل اجلديد 1436/1435، �قد جاءت  للعام  للد�لة  العامة 

قدرت اإيراداتها مببلغ )855( مليار ريال، �م�شر�فاتها بي )855( اأي�شا.
اإنها ميزانية العطاء �النماء، ��شاهد البذل �التنمية ملا ت�شمنته من 
�بناء  الوطن،  �تنمية  املواطن  رفاهية  ت�شتهدف  ��شاملة  متعددة  م�شاريع 

الإن�شان �تطوير املكان. 
على  حيا  �شاهدا  لتمثل  التاريخية  الأرقيييام  بهذه  امليزانية  �شد�ر  اإن 
النهج احلكيم الذي تنتهجه حكومة خادم احلرمني ال�شريفني، حفظه اهلل، 
�ال�شيا�شات الطموحة، �الر�ؤى الثاقبة، التي جعلت تنمية املواطن �تعليمه 
العمل  فر�ص  املواطن  منحت  كما  اأ�لوياتها،  قائمة  يف  �رفاهيته  ��شحته 

�امل�شاركة يف تنمية �طنه �جمتمعه. 
  %25 حييوايل  متثل  التعليم  لقطاع  ريييال  مليارات   )210( �تخ�شي�ص 
من النفقات املعتمدة بامليزانية، لهو موؤ�شر على اهتمام الد�لة، اأيدها اهلل، 

بالتنمية الب�شرية التي هي اأ�شا�ص كل تقدم �حمور كل ازدهار.
فر�شا  الوطن  اأبناء  مبنح  ال�شديدة  التوجيهات  اإطييار  يف  ذلييك  �ياأتي 
للوطن  بناء  �شواعد  �ليكونوا  �املعرفة  بالعلم  ليتز�د�ا  �التدريب  للتعليم 

على علم �ب�شرية. 
�التقدير،  ال�شكر  اآييييات  اأ�شمى  اأرفيييع  اأن  اإل  ي�شعني  ل  املييقييام  هييذا  �يف 
اأ�شالة عن نف�شي �نيابة عن جميع من�شوبي جامعة امللك خالد، ملقام خادم 
بلغت  اإذ  امليزانية،  هييذه  يف  للجامعة  خ�ش�ص  ما  على  ال�شريفني  احلرمني 
ح�شتها للعام املايل القادم ثاثة مليارات ��شبع مائة ��شتة �ع�شرين مليونا 
�خم�ص مائة �ثاثني األف ريال، �هي اأعلى ميزانية للجامعة منذ اإن�شائها، 

ما �شيكون، باإذن اهلل، داعما مل�شرية اجلامعة نحو الإبداع �التميز.
يف اخلتام اأ�شاأل اهلل العلي القدير اأن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  الأمييني  عهده  ��يل  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 
الأمري �شلمان بن عبد العزيز ، �النائب الثاين �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
امللكي الأمييري في�شل بن خالد بن  ال�شمو  العزيز، ��شاحب  مقرن بن عبد 
عبدالعزيز اأمري منطقة ع�شري، حفظهم اهلل، كما اأ�شاأله �شبحانه �تعالى اأن 

يدمي على �طننا العزيز نعمة الرخاء �الأمن �ال�شتقرار.

رؤية

ميزانية العطاء والنماء

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

أحمد العياف 

رفييييع اأميييييري ميينييطييقيية عيي�ييشييري �ييشيياحييب 
اليي�ييشييمييو امليييليييكيييي الأميييييييري فييييي�ييشييل بيين 
�با�شم  با�شمه  العزيز  عبد  بن  خالد 
التهاين  اآييييات  اأ�ييشييمييى  املنطقة  اأهيييايل 
�اليييييتيييييرييييييكيييييات خلييييييييييادم احلييييرمييييني 
اليييي�ييييشييييريييييفييييني امليييييليييييك عييييييبييييييداهلل بيين 
�ييشييعييود، حييفييظييه اهلل،  اآل  عييبييدالييعييزيييز 

مبنا�شبة �شد�ر امليزانية.
�قييييييال �يييشيييميييوه يف بيييرقييييييية بييهييذه 
امليينييا�ييشييبيية »بيييا�يييشيييميييي �بيييا�يييشيييم اأهيييييايل 
ميينييطييقيية عيي�ييشييري اأتييي�يييشيييرف بييييياأن اأرفييييع 
على  التهاين  اأ�ييشييدق  الييكييرمي  للمقام 
�العطاء  اخلري  ميزانية  ت�شمنته  ما 
�التي تعد الأ�شخم �الأكر يف تاريخ 
املييمييلييكيية الييعييربييييية اليي�ييشييعييودييية، �الييتييي 
جاءت لتوؤكد حر�ص قيادة هذا البلد 

بمناسبة صدور ميزانية 
الخير والرفاهية..

أمير عسير يرفع برقية 
شكر لخادم الحرمين 

الشريفين
على راحة �رفاهية كل فرد من اأبناء 
ال�شعب ال�شعودي الكرمي �هذا تاأكيد 
�شيا�شة  اململكة من  به  تتمتع  ما  على 
�حكمة جعلت م�شلحة املواطن ن�شب 
عينيها �حر�شت على توفري كل �شبل 

العي�ص الكرمي لأبناء هذا ال�شعب«.
به  تنعم  مييا  »اإن  �شموه  �اأ�ييشيياف 
اململكة من اأمن �ا�شتقرار ياأتي دليا 
الكرمية  قيادتكم  بييه  تتمتع  مييا  على 
مييين حيينييكيية �ييشيييييا�ييشييييية �نيييظيييرة ثيياقييبيية 
اليي�ييشييعييودي  القييتيي�ييشيياد  نييعييم  بف�شلها 
بال�شتقرار �النمو امل�شتمر �الزدهار، 
امييتييداد عهد  تيياأكيييييدا على  �هيييذا يعد 
اليييرخييياء �الييتيينييمييييية يف ظيييل قيييييادتييكييم 
احلييكيييييميية، راجيييني ميين املييولييى العلي 
اأن ييييدمي عييلييى بييادنييا نعمه  الييقييدييير 
م�شرية  ملوا�شلة  �الباطنة  الظاهرة 

البناء لهذا الوطن املعطاء«.

األمير فيصل بن خالد:
المملكة تتمتع بسياسية تضع
مصلحة المواطن نصب عينيها

السيف: ميزانية التعليم العالي دعم سخي لقطاع بالغ األهمية
العايل  التعليم  �زير  نائب  ثمن معايل 
مبا  ال�شيف  حممد  بيين  اأحييمييد  الدكتور 
ميزانية  يف  �التدريب  للتعليم  خ�ش�ص 
بلغت  حيييييث   1436/1435 اليييعيييام  هييييذا 
اليييد�لييية،  ميييييزانييييية  مييين  حيي�ييشييتييه %24 
�كييذلييك حيييييازة التعليم الييعييايل حييوايل 
لييهييذا  املييخيي�ييشيي�ييشيية  امليييييزانييييية  40% مييين 
مليار   80 بييلييغ  اإجييمييايل  مببلغ  الييقييطيياع 
ريييييال. �قييييال اإن ذليييك يييوؤكييد الهييتييمييام 
توليه  اليييذي  ال�شخي  �الييدعييم  الييكييبييري 
اليييقيييييييادة الييير�يييشيييييييدة لييلييتييعييليييييم اليييعيييايل 
بو�شفه حمركا رئي�شا يف جمال التنمية 

الب�شرية الوطنية. .
ب�شرت  »امليزانية  ال�شيف  �اأ�ييشيياف 
بييالييكييثييري ميين ميي�ييشيياريييع اخليييري �اليينييميياء 
لهذا الوطن �اأبنائه �التي �شملت كافة 
الد�لة �جمييالت احلياة، مما  قطاعات 
يييوؤكييد قييوة ��ييشييابيية �مييتييانيية القت�شاد 
خلادم  امليمون  العهد  هييذا  يف  ال�شعودي 
عهده  �يل  ��شمو  ال�شريفني  احلرمني 
حفظهم  ي  الثاين  النائب  ��شمو  الأمييني 

اهلل جميعا«.
�اأ�شار ال�شيف اإلى اأن املامح العامة 
للميزانية تعك�ص ا�شتمرار حكومة خادم 
احلرمني ال�شريفني يف الإنفاق ب�شيييخاء 
للمواطن،  الرفاهية  يحقق  ما  كل  على 
�التعليمية  املعي�شية،  حياته  �حت�شني 
�ال�شحية، �حتقيق اأعلى معدلت النمو 

يف كافة القطاعات.
مبييا  امليييييييزانييييييية  هيييييذه  »اإن  �قيييييييال 
تيي�ييشييميينييتييه ميييين مييي�يييشييير�عيييات تيينييمييوييية 
التنمية  اإليييى حتقيق  تييهييدف  طييمييوحيية؛ 
مناطق  جميع  يف  �املييتييوازنيية  ال�شاملة 
ا�شتمرار  �تعك�ص  �حمافظاتها،  اململكة 
التنموية  امليي�ييشيياريييع  تنفيذ  يف  اليييد�لييية 
لتعزيز  القت�شادي  الإ�ييشيياح  �خطط 

مكانة اململكة عامليا«.
التعليم  �زيييييير  نيييائيييب  �ا�ييشييتيي�ييشييهييد 
اليييعيييايل يف هييييذا اليي�ييشييدد مبيييا اأحييدثييتييه 
اجلييياميييعيييات مييين تييياأثيييري مييلييمييو�ييص على 

كافة امل�شتويات التعليمية �القت�شادية 
�الجييتييميياعييييية، مييوؤكييدا اأن جييهييودهييا مل 
�البحوث  التعليم  تقت�شر على جمايل 
»عييلييى اأهييميييييتييهييمييا«، �اإمنيييييا �ييشييمييل ذلييك 
تيييقيييدمي خييييدمييييات قيييييميية ملييجييتييمييعيياتييهييا 
جتييي�يييشيييدت يف اأميييييييور مييينيييهيييا: خييدميياتييهييا 
اجلامعية  امل�شت�شفيات  عيير  ال�شحية 
اليييتيييي �يييشيييوف تيييتيييجيييا�ز بيياكييتييمييالييهييا 20 
ميي�ييشييتيي�ييشييفييى ميينييتيي�ييشييرا يف اليييعيييدييييد ميين 

مناطق �حمافظات اململكة. 
الييعييايل  التعليم  اأن  ال�شيف  �بيييني 
حييقييق بييتييوفيييييق اهلل ثيييم بييدعييم الييقيييييادة 
عدد  بلغ  حيث  كبرية،  قفزات  احلكيمة 
اجلييامييعييات احلييكييومييييية �الأهييلييييية )34( 
�ا�شعة  قبول  اأتيياح فر�ص  »ممييا  جامعة، 
الييعييايل«،  التعليم  يف  �بيينيياتيينييا  لأبيينييائيينييا 
قبولهم  مت  مبييين  ذلييييك  يف  ميي�ييشييتيي�ييشييهييدا 
اجلامعات  يف   1435/1434 الييعييام  لييهييذا 
احلييكييومييييية فييقييط، الييذييين بييلييغ عييددهييم 

ي�شكلون  �طييالييبيية  طييالييبييا   )330،695(
الثانوية  خريجي  ميين   %86 ن�شبته  مييا 

العامة.
�عييييين تيييطيييويييير املييييييييوارد الييبيي�ييشييرييية 
الييتيينييمييوي  الييرنييامييج  »اإن  اليي�ييشيييييف  قيييال 
احلييي�يييشييياري بيييرنييياميييج خيييييادم احلييرمييني 
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
لييابييتييعيياث اخليييارجيييي هييو اأبييييرز مامح 
مييي�يييشيييارييييع تيييطيييويييير امليييييييييوارد الييبيي�ييشييرييية 
الوطنية حيث يلتحق بالرنامج قرابة 
اأعييييرق  األييييف مييبييتييعييث �مييبييتييعييثيية يف   150
اجلييامييعييات الييعيياملييييية يف اأمييريييكييا �اأ�ربييييا 
�اآ�شيا، يكت�شبون لغات �علوما �ثقافات 
ميييتيييعيييددة، �مييييع عييييودة عيي�ييشييرات الآلف 
منهم، ميكن القول باأن اململكة موعودة، 
مب�شيئة اهلل، بجيل جديد من خمرجات 
التعليم العايل يواكب طموحات القيادة 
اليير�ييشيييييدة �يييفييتييح اآفيياقييا �ا�ييشييعيية لتطور 

الوطن �منوه �ازدهاره«.

ميزانية الجامعات السعودية للعام المالي 1436-1435

جامعة الملك سعود
جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
جامعة الملك خالد

جامعة الدمام
جامعة أم القرى

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
جامعة القصيم

جامعة الملك فيصل
جامعة طيبة

جامعة الطائف
جامعة جازان

جامعة الجوف
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

جامعة حائل
جامعة تبوك

جامعة األمير سلمان بن عبدالعزيز
جامعة نجران

الجامعة اإلسالمية
جامعة الحدود الشمالية

جامعة شقراء
جامعة الباحة

جامعة المجمعة
الجامعة السعودية اإللكترونية
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أخبار الجامعة
شدد على طرح ما يهم الطالب بكل شفافية وصراحة

الداود: نريد أن يكون للجنة الطالبية 
دور في قرارات وأهداف الجامعة

عيييقيييد مييييعييييايل مييييدييييير اجلييياميييعييية، 
الأ�يييشيييتييياذ اليييدكيييتيييور عييبييد الييرحييميين 
بيييين حيييميييد اليييييييييدا�د، اجيييتيييمييياعيييا مييع 
اللجنة الطابية العليا باجلامعة، 
بييحيي�ييشييور عييميييييد �يييشيييوؤ�ن الييطيياب، 
الهبا�ص،  �شعد  بيين  مريع  الييدكييتييور 
�جمموعة من الطاب �الطالبات 

املمثلني لكلياتهم.
�حتدث مدير اجلامعة عن اأثر 
املتخذة يف حت�شني حياة  الييقييرارات 
حقوقهم،  على  �احلفاظ  الطاب 
ميي�ييشييريا اإلييييى اأن هيييذه هيييي الييييد�رة 
على  موؤكدا  اللجنة،  لهذه  الثانية 
تو�شيات،  تتخذه من  �ما  اأهميتها 
�اأن كيييل عيي�ييشييو ميييثييل زميييييياءه يف 
كييليييييتييه �يييحييمييل �ييشييوتييهييم يف هييذه 
�هلل  »جامعتكم،  �اأ�ييشيياف  اللجنة. 

احلييمييد، تنعم بييدعييم  غييري حمييد�د 
من القيادة الر�شيدة �يف مقدمتها 
��شمو  ال�شريفني،  احلرمني  خييادم 
النائب  ��شمو  الأميييني،  عهده  �يل 
م�شتمرين  �دعييم  �متابعة  الثاين، 
مييين �ييشييمييو اأميييييري ميينييطييقيية عيي�ييشييري، 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل 
�معايل  عبدالعزيز،  بيين  خالد  بيين 
يحملنا  مما  العايل،  التعليم  �زييير 
�اإياكم امل�شوؤ�لية الكاملة جتاه رفع 
مميزة  �جعلها  جامعتنا  م�شتوى 

على امل�شتوى املحلي �العاملي«.

اأهمية  اليييدا�د على  �ييشييدد   كما 
طييرح كييل مييا يهم طيياب اجلامعة  
بكل �شفافية ��شراحة، �قال« نريد 
�ا�شح  د�ر  اللجنة  لهذه  يكون  اأن 

القرارات  �جلي يف �شنع كثري من 
اأهييداف  حتقيق  على  تنعك�ص  التي 
اجلييياميييعييية الييتييعييليييييمييييية �الييبييحييثييييية 

�املجتمعية«.
عقب ذلك حتدث عميد �شوؤ�ن 
الييييطيييياب، الأمييييييني اليييعيييام لييلييجيينيية، 
الييهييبييا�ييص، مقدما  الييدكييتييور مييريييع 
�شكره ملدير اجلامعة على ا�شتمرار 
عقد مثل هذه اللجنة التي ُتعد من 
�تر�ؤ�شه  اجلامعة  يف  اللجان  اأهييم 
الأع�شاء  �حث  بها،  �اهتمامه  لها 
ميييين الييييطيييياب �الييييطييييالييييبييييات عييلييى 
�اأن  الع�شوية  هييذه  من  ال�شتفادة 
التي  الييثييقيية  م�شتوى  عييلييى  يييكييونييوا 
�زمييا�ؤهييم.  كلياتهم  لهم  منحتها 
ثيييم فييتييح مييدييير اجلييياميييعييية، املييجييال 
الييتييي ات�شمت  الييطيياب،  ملييداخييات 

بال�شفافية.  �يف نهاية اللقاء الذي 
الييدا�د،  دعا  �شاعتني،  ا�شتمر  نحو 
اليييطييياب، ليياتيي�ييشييال بيييه مييبييا�ييشييرة 
اإر�يييشيييال فيياكيي�ييص لييعييمييادة �ييشييوؤ�ن  اأ� 
اليييطييياب يف حيييالييية �جيييييود قيي�ييشييايييا 

تخ�شهم.
العليا  اللجنة  هيييذه  اأن  يييذكيير 
ميينييبييثييقيية مييين جلييييان طييابييييية على 
ميي�ييشييتييوى كيييل كييلييييية بييحيييييث جتتمع 
عييلييى م�شتوى  الييطييابييييية  الييلييجيينيية 
عميدة  اأ�  عييميييييد  بييرئييا�ييشيية  الييكييلييييية 
مو�شوعاتها  تيينيياقيي�ييص  ثييم  الييكييلييييية، 
ي�شتحق  �مييا  اأهمها  اإليييى  �تخل�ص 
يتولى  بحيث  العليا،  للجنة  الرفع 
ممثلو الكليات عر�شها على اللجنة 

العليا.
علي آل سعيد
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عيييقيييدت الييلييجيينيية الييفيينييييية لييرنييامييج 
تييييياأهيييييييييييل خييييريييييجييييي الييييدبييييلييييومييييات 
اليي�ييشييحييييية اجييتييميياعييا ليييهيييا، بييحيي�ييشييور 
الييدكييتييور مييرعييي بن  �كيييييل اجلامعة 
�كيل  �م�شاعد  القحطاين،  ح�شني 
الأ�شتاذ  اللجنة(،  )رئي�ص  اجلامعة 
جلبان.  اآل  �شعد  بيين  خالد  الدكتور 

اأعييي�يييشييياء  بيييرفيييقييية  الأخييييييييييريان  �زار 
املجتمع  خدمة  عمادة  مبقر  اللجنة 
�التعليم امل�شتمر باجلامعة، القاعات 
التدريبية اخلا�شة بالطاب، �مقر 
اللجنة الأكادميية، كما اطلعوا على 
برنامج  متابعة  بيي�ييشيياأن  العمل  �شري 
اللغة الإجنليزية �التقارير اليومية 

التي يتم اإعدادها من خال الزيارات 
�اأثناء  الدرا�شية.  للقاعات  امليدانية 
الييييييزيييييييارة، حتييييدثييييوا اإلييييييى اليييطييياب 
�اأجييييابييييوا عييين ا�ييشييتييفيي�ييشيياراتييهييم، كما 
لا�شتفادة  حتفيزهم  على  حر�شوا 

الق�شوى من الرنامج.
أحمد العياف

تقنية المعلومات
تطلق البحث الذكي

على   smartsearch الييذكييي  البحث  خييدميية  املييعييلييومييات،  لتقنية  العامة  الإدارة  اأطلقت 
ال�شفحة الرئي�شية ملوقع اجلامعة الإلكرت�ين. 

�تتيح هذه اخلدمة، اإمكانية البحث يف دليل من�شوبي �من�شوبات اجلامعة باأي من ال�شم، 
اأ� الإدارة، اأ� رقم التحويلة. كما تعر�ص اخلدمة، املعلومات العامة لل�شخ�ص مثل �شريته 
تقنية  اإدارة  حر�ص  مع  اللييكييرت�ين،  �الريد  �التحويلة  الثابت  الهاتف  �رقييم  الذاتية 

املعلومات باجلامعة على احلفاظ على خ�شو�شية امل�شتخدمني.
اأنف�شهم،  امل�شتخدمني  قبل  من  امل�شتمر  �حتديثها  البيانات  بدقة  اخلدمة  هذه  �متتاز 
بحيث ترتبط بخدمة »�شامل« التي من خالها ي�شتطيع املوظف حتديث بياناته بنف�شه، 

�اإ�شافة ما يرغب اإظهاره �اإخفاء ما يريد من بياناته اأ� معلوماته اأن يختفي.
منصور العياف

عمادة القبول تعلن فترة 
التحويل »الخارجي والداخلي« 

حددت عمادة القبول �الت�شجيل 
بييياجلييياميييعييية، فييتييييييييرة الييتييحييييييييويييل 
اخلييييييييارجييييييييي )طييييييييييياب فييييقييييط( 
ليييليييفييي�يييشيييل اليييييدرا�يييييشيييييي الييييثيييياين 
لييلييعييام اجليييييييييييامييعييي1435/1434، 
ابييتييداء ميين اليي�ييشييبييت1435/3/10 
اخلييمييييي�ييص  د�ام  نيييييييهيييايييية  اإلييييييييى 
1435/3/15. كما اأعلنت العمادة 
عييييين ابيييييتيييييداء فييييييرتة اليييتيييحيييوييييل 
�الطابات  )للطاب  الداخلي 
للعام  الييثيياين  الييدرا�ييشييي  للف�شل 
يييوم  ،1435/1434 اجليييييييييييامييعييي 
اجلمعة املوافق 1435/3/16، �ا�شتمرارها اإلى نيهاية د�ام يوم الثنني املوافق 
مراجعة  اإلييى  الراغبني  �الطالبات  الطاب  العمادة  �دعييت   .1435/3/19
موقع اجلامعة، لاطاع على ال�سروط وتقدمي طلب التحويل عن طريق 

www.kku.edu.sa :اخلدمات الإلكرت�نية مبوقع للجامعة(
أحمد العياف 

الجامعة توقع سبع اتفاقيات 
علمية عالمية

�قعت اجلامعة، موؤخرا، �شبعا 
مع  العلمية  التييفيياقيييييات  ميين 
العاملية،  اجلييامييعييات  ميين  عيييدد 
بييييييهييييييدف تيييييييبيييييييادل اخليييييييييرات 
�امليييييييعيييييييليييييييوميييييييات، �حتيييي�ييييشييييني 
املخرجات الأ�شا�شية للجامعة.
�ميين اجلييامييعييات التي مت 
نيفادا  جامعة  معها،  التوقيع 
التفاق  �ين�ص  فيغا�ص،  ل�ييص 
تقييم  بيييرنييياميييج  اإجيييييييراء  عييلييى 
مليينيياهييج كييلييييية طيييب الأ�يييشييينيييان، 
�جامعة اأريز�نا)تقييم املناهج  
مع  بن�شلفينيا  �جامعة  ال�شيدلة(،  لكلية  العلمي  �البحث  الدرا�شية 
اللكرت�ين(،  )التعليم  بن�شلفينيا احلكومية  ال�شيدلة، �جامعة  كلية 
��شكان�شن  �جامعة  اللييكييرت�ين(،  )التعليم  مت�شيجن  �لييية  �جامعة 
مادي�شون )التعليم عن بعد(، �جامعة جر�ننجن الهولندية )مع كلية 

احلا�شب الآيل(.
اأكد ذلك لي »اآفيياق«، امل�شرف على اإدارة التعا�ن الد�يل باجلامعة، 
الييدكييتييور اأحييمييد بيين علي اليينييهيياري، اليييذي اأ��ييشييح اأن اجلييامييعيية ت�شعى 
�شيتم  اأنييه  مبينا  العاملية،  اجلامعات  من  عييدد  خييرات  من  لا�شتفادة 
تعا�ن مع  لإبييرام عقود  التفاهم  طييور  التفاقيات يف  عييدد من  اإ�شافة 
كليات خمتلفة يف اجلامعة مع اأبرز اجلامعات العاملية لتطوير املناهج، 

�اإن�شاء تعا�ن بحثي �برامج اإ�شراف م�شرتكة.
محمد إبراهيم

رئيس »جسفت« يحاضر
عن الفن التشكيلي بعسير

�عييدد من  �شفران  اآل  الدكتور حممد ح�شن  الرتبية،  كلية  بح�شور عميد 
ع�شو  األقى  الطاب،  من  �جمع  الأق�شام  �ر�ؤ�ييشيياء  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء 
هيئة التدري�ص بكلية الرتبية رئي�ص »ج�شفت« ع�شري، الدكتور علي مرز�ق 
حما�شرة بعنوان »الفن الت�شكيلي يف ع�شري« ا�شتعر�ص خالها م�شرية الفن 

الت�شكيلي بع�شري، �اأهمية الفن يف رفع الذائقة الفنية للمجتمع.
كما قدم قراءات نقدية م�شت�شهدا ببع�ص الأعمال الفنية امل�شاركة يف 
املعر�ص الفني امل�شاحب للمحا�شرة لعدد من فناين ج�شفت ع�شري، ميثلهم 
الأ�شمري،  �ح�شني  ال�شهراين،  ��شعيد  ال�شهري،  �ملفي  الأملعي،  )اإبراهيم 
وبندر الأ�سمري، وحممد معي�ض، واخلطاط عبد املجيد، اإ�سافة اإلى اأعمال 

ت�شكيلية للمحا�شر(.
فجمعت  املدر�شية،  اجتاهاتها  يف  املعر��شة  الفنية  الأعييمييال  �تعددت 
بني الأعمال الرتكيبية، �اللوحات امل�شندية، اإ�شافة اإلى احلر�فية العربية، 
�اخلط العربي، �فن الكاريكاتري. �يف ختام هذه التظاهرة الت�شكيلية، �شكر 
عميد الكلية املحا�شر على هذه املحا�شرة »التي فتحت نافذة جمالية على 
الفن  �شماء  عييدد من فناين ع�شري حلق احل�شور من خالها يف  اإبييداعييات 

الت�شكيلي«.
سلمان علي  سلمان
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بنظرة  اجلامعة  اإلييى  اخلييارجييي  املجتمع  اأ�  اجلامعة،  جمتمع  ينظر 
خا�شة تتعدى اجلوانب الأكادميية، �توقعاته منها عالية يف جمالت 
الأن�شطة  من  العديد  هناك  اأن  الأميير  �حقيقة  الثقافية،  الأن�شطة 
ب�شكل  اجلييامييعيية  �طييالييبييات  لييطيياب  توجيهها  ميييكيين  الييتييي  الثقافية 
اأن  اجلامعة  ميين  يتطلب  �هيييذا  عيييام،  ب�شكل  املجتمع  �اأفييييراد  خييا�ييص، 
اأن  على  درا�ييشييي،  ف�شل  كل  يف  متنوعة  ثقافية  برامج  �تنفذ  تخطط 
يكون التخطيط لها م�شبقا، �يف حالة املوافقة على هذه الرامج يتم 

الإعان عنها ب�شكل جيد، �تقدم الدعوة لأفراد املجتمع.
قد يكون من املنا�شب اأن يكون �شيف اأ�ل لقاء ثقايف هو �شاحب 
املنطقة  اأمييري  العزيز  الأمييري في�شل بن خالد بن عبد  امللكي  ال�شمو 
�يتلو  ع�شري،  منطقة  يف  التنموية  اجلوانب  بع�ص  �يناق�ص  ليعر�ص 
الييوزراء �امل�شوؤ�لني يف الد�لة عندما  ذلك ا�شت�شافة اجلامعة بع�ص 
يكون لهم زيارة يف منطقة ع�شري فيتم ا�شتغال �جودهم يف املنطقة 
يف تقدمي حما�شرة  اأ� لقاء يف جمالت �مهام �زاراتهم، اأ� اأي جمال 

اآخر يراه ال�شيف.
 كما باإمكان اجلامعة اأن تقدم الدعوة لبع�ص املفكرين �املثقفني 
ال�شعوديني لإلقاء حما�شرات �عقد لقاءات يف جمالت اهتماماتهم، 
تكون  قد  الأن�شطة  �هييذه  م�شبق،  لتن�شيق  بحاجة  الأن�شطة  هذه  كل 

على م�شتوى اجلامعة ب�شكل عام. 
اأما على م�شتوى الكليات فباإمكان كل كلية اأن تخطط لراجمها 
الثقافية التي تعقدها كل عام �ت�شت�شيف فيها �شخ�شية معر�فة يف 
التدري�ص  �اأع�شاء هيئة  الدعوة للطاب،  التخ�ش�شات، �توجه  اأحد 
بالكلية، �املهتمني من خارج الكلية، �يتم اختيار مو�شوع اللقاء الذي 
التخ�ش�شية  املو�شوعات  عيين  بعيدا  الكلية  يف  العاملني  اأغييلييب  يهم 

الدقيقة التي ميكن معاجلتها على م�شتوى الأق�شام العلمية.
ثقافية  بييرامييج  تنفيذ  عيين  ميي�ييشييوؤ�ليية  العلمية  الأقيي�ييشييام  اأن  كما   
�لأعيي�ييشيياء هيئة  اأكييادميييييية لطابها،  بييرامييج علمية  اإليييى  بييالإ�ييشييافيية 
التدري�ص بها، �للمتخ�ش�شني من خارج اجلامعة، كل هذه الأن�شطة 
تييتييطييلييب تخطيطا ميي�ييشييبييقييا، �دعيييميييا ميياليييييا، �مييعيينييويييا مييين اجلييامييعيية 
تلك  دعييم  يف  الييطيياب  �شند�ق  ميين  ال�شتفادة  �ميكن  �م�شوؤ�ليها، 
�تخدم  م�شتوياتها  مبختلف  اجلامعة  لها  تخطط  التي  الأن�شطة 

�شريحة كبرية من الطاب �الطالبات.

الجامعة والنشاط 
الثقافي 

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

ح�شر م�شاعد �كيل اجلامعة، الأ�شتاذ الدكتور خالد بن �شعد اآل جلبان، احتفالية اجلامعة مبنا�شبة اليوم العاملي للغة العربية التي  نظمها ق�شم اللغة العربية يف كلية العلوم 
الإن�شانية باجلامعة يف الي 18 من دي�شمر اجلاري. ��شعت اجلامعة ملواكبة ذكرى اإقرار اجلمعية العامة لاأمم املتحدة يف عام 1973م، اللغة العربية �شمن لغاتها الر�شمية 
�فًقا لقرار منظمة اليون�شكو. �ت�شمن الحتفال العديد من الفعاليات الأدبية �الفقرات الثقافية، �فيلما �ثائقيا عن اللغة العربية، �ق�شائد �شعرية، �ند�ة �شارك فيها كل 
من: الدكتور عبد اهلل حامد بعنون »اللغة �الإبداع«، �الدكتور علي اأبو زيد »اللغة �الهوية«، �الدكتور �شعيد ال�شافعي »اللغة �ال�شتيعاب«، �طرائف لغوية للدكتور عبا�ص 

ال�شو�شرة، �اللغة �التكنولوجيا لاأ�شتاذ يحيى اللتني، �اللغة �ت�شحيح بع�ص املفاهيم اخلاطئة للدكتور مفلح القحطاين.
أحمد العياف

الجامعة تحتفي باليوم العالمي لـ »العربية«

باوهاب والغامدي لتقييم طالب 
طب »الحدود الشمالية«

اجلييراحيية  ق�شم  رئي�ص  هييمييا:  خييارجيييييني،  ممتحنني  باجلامعة  الييطييب  كلية  اأ�فيييدت 
بدر  الييدكييتييور  الباطنة  ق�شم  �رئييييي�ييص  بييا�هيياب،  الييرحييميين  بيين عبد  الييدكييتييور حممد 
الطب   طيياب  م�شتوى  لتقييم  ال�شمالية  احلييد�د  جامعة  اإلييى  الغامدي،  را�شد  بن 
�امتحانهم يف مادتي الباطنة �اجلراحة، بناء على طلب جامعة احلد�د ال�شمالية، 
�تقديرا للمكانة العربية لكلية الطب بجامعة امللك خالد يف املجال الأكادميي. يذكر 
الأ�لييى من طاب الطب، �يتم تخريجها من جامعة احلد�د  الدفعة  اأن هذه هي 

ال�شمالية لهذا العام.
عبدالعزيز أبوسحمة
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اأجرى ا�شت�شاري جراحة العظام �املفا�شل �م�شاعفة الك�شور، ع�شو هيئة التدري�ص يف كلية الطب باجلامعة، الدكتور حممد بن ليف، عملية جراحية ل�شاب يبلغ من العمر 
25 �شنة ح�شر اإلى امل�شت�شفى اجلامعي بعد ثاثة اأ�شابيع من ح�شول حادث مر�ري له، اأدى اإلى تقييد يف حركته.  �ك�شفت الأ�شعة التي اأجريت للمري�ص، �جود ك�شر يف راأ�ص 
عظمة الزند، �حتركها خارج املف�شل، كما ك�شفت عن ثاث قطع منف�شلة، ما ا�شتدعى تدخا جراحيا لإعادة تثبيت الك�شور خارج اجلرح، �اإعادة العظم ل�شكله الطبيعي داخل 
املف�شل بنجاح تام. �عن طبيعة الإ�شابة، قال الدكتور العتيبي: الإ�شابة نوع من »متازمة ال�شوء« terrible triad �ذلك لوجود الك�شور املتعددة �خلع مف�شل الكوع ��جود 

متزق يف الرباط اجلانبي للمرفق، وقد تنتهي الإ�سابة بال�ستعا�سة باملف�سل اجلزئي للمرفق«.
محمد إبراهيم

العتيبي يجري عملية ناجحة لشاب في »متالزمة السوء«



متابعات

حوار: د. خلدون الصانع

من هو ديفيد توما�س؟
بتطويييير عاجيييات  مهتيييم  باحيييث  اأنيييا 
حالييييا  اأعميييل  الوراثيييية،  لاأمرا�يييص 
يف ق�شيييم الكيميييياء احليويييية، �رئي�يييص 
لأبحييياث الوراثييية اجلزيئيييية بجامعييية 

ماكجيل مبونترييال بكندا.

منا�صب �أكادميية تقلدتها
خالل �ملرحلة �ملا�صية؟

مييين  منا�شيييب  عيييدة  �شغليييت  اأن  �شبيييق 
بينهيييا، رئي�يييص �شابيييق لق�شيييم الكيميييياء 
بجامعة McGill الكنديييية،  احليويييية 
الوراثييية  بحيييوث  مركيييز  �رئي�يييص 
اجلزيئية، �مراجع لرامج الدرا�شات 
احليويييية  الطبيييية  العليييوم  يف  العلييييا 
�كذليييك  بجامعة Ottawa الكنديييية، 
البحيييوث  ملجل�يييص  خبيييري  مراجيييع 

الأ�ر�بي.

�النطباع �لذي خرجت به
من هذه �لزيارة؟

عليييى  القائميييني  اأ�شكييير  دعنيييي  اأ�ل 
ترتييييب الزيارة ملا قدميييوه يل من كرم 
ال�شيافة الذي اأبهرين كثريا، �كذلك 
ح�شن ال�شحبة، لقد بذلوا الكثري من 
�قتهيييم الثميييني للقائيييي �الإجابة على 

اأ�شئلتي.

�أبرز �لذكريات و�ل�صور �لذهنية 
�لتي �صتحملها عن �جلامعة؟

لقيييد مل�شت حما�شييية �اإخا�شا كبريين 
من اأع�شاء هيئييية التدري�ص، �اهتماما 
الطييياب،  اأمييير  عليييى  القائميييني  مييين 
الأمر الذي �شيحفزهم كثريا لأداء ما 

عليهم من �اجبات. 

كيف ر�أيت مدينة �أبها؟
مييين  اأبهيييا  مدينييية  عييين  �شمعيييت  لقيييد 
اأن  �شبيييق  مونرتييييال  يف  يل  جيييريان 

عمليييوا بالريا�يييص �زار�ا مدينييية اأبها، 
لقيييد كانيييوا متحم�شيييني جيييدا لزييييارة 
�الآن  معيييي،  ياأتيييوا  اأن  اآمليييني  اأبهيييا 
اخلطيييوة،  هيييذه  يف  �شبقتهيييم  اأن  بعيييد 
ف�شاأقيييوم باأخيييذ �شيييور لهيييم مييين اأبهيييا. 
اأبهيييا،  مدينييية  اإليييى  ح�شيييوري  �قبيييل 
قميييت باإجراء كثيييري من البحيييث عنها 
ح�شيييرت،  �عندميييا  عليهيييا،  للتعيييرف 
راأييييت اأ�شيييياء اأف�شيييل مييين التيييي �قفت 
عليها من خيييال النرتنت �جرياين 

يف كندا.

كيف مل�صت جتاوب وتعاون 
�أع�صاء هيئة �لتدري�س 

باجلامعة خالل حما�صر�تك 
�أثناء �لزيارة؟ 

لييين ت�شيييدق اإن قلت ليييك، اأنني عندما 
بيييداأت  حما�شراتيييي،  اأقيييدم  كنيييت 
�كاأين اأتعليييم منهم الكثيييري عن ق�شم 
الأحيييياء حتدييييدا، �هيييذا يف حيييد ذاته 

اأع�شييياء  بيييه  كاف لتاأكييييد ميييا يتمتيييع 
هيئييية التدري�يييص من ح�شيييور �تعا�ن 

�جتا�ب.

كيف تقيم بر�مج �الأحياء 
للدر��صات �لعليا باجلامعة؟

عليييم الأحيييياء من العليييوم التي ت�شهد 
تغييييريا مت�شارعيييا �تطيييورا كبيييريا يف 
نواح عيييدة من فر�عة كعليييم اجلينوم 
مثيييا، لدرجة اأنيييه ي�شعيييب ت�شور ما 
��شيييل اإلييييه عليييم الأحيييياء الييييوم من 
الع�شييير  بال�شنيييوات  مقارنييية  تقيييدم، 
املعيييارف  هيييذه  �ا�شتخيييدام  املا�شيييية، 
عقبييية  يعيييد  �توظيفهيييا،  اجلدييييدة 

اأمامنا جميعا.
هيئييية  لدييييه  الأحيييياء  �ق�شيييم 
�جديييية،  باإخا�يييص  تعميييل  تدري�يييص 
فقيييط يحتاجيييون  مزييييدا مييين الدعم 
لتطويييير جوانيييب التدري�يييص �البحث 

يف الق�شم.

كيف ميكن قيا�س ما حققته 
�جلودة و�لتطوير من مكا�صب 

للجهة �ملطبقة لهذ� �لربنامج؟
لقيييد قميييت بتقيييييم العديد مييين برامج 
الأق�شيييام العلميييية، �اأنا اأعليييم ال�شعوبة 
الناحيييية  مييين  الراميييج  تطويييير  يف 
الرتبويييية. �فيما يخ�ص ق�شم الأحياء، 
ف�شاأقوم بتز�يدهم باقرتاحات مف�شلة 
لاأخذ بها من اأجل تطوير الرنامج. 

ما �إمكانية حتقيق �جلودة 
و�لتطوير جو� تناف�صيا يف 

�ملجاالت �الأكادميية؟
نواجهيييه  اليييذي  التحيييدي  هيييو  هيييذا 
خطييية  اإليييى  نحتييياج  فنحييين  جميعنيييا، 
اأكادمييييية يتم التوافيييق عليها من قبل 
اجلميع، �من ثم متابعة �مراجعة ما 
يتيييم اإجنيييازه من خمرجيييات، �يف نف�ص 
الوقيييت يجيييب ال�شتميييرار يف تطويييير 

اجلودة.

�أبرز �لتحديات �لتي تو�جه 
�لتطوير �الأكادميي يف �جلامعات 

ب�صفة عامة؟
�شيئان ميكن اعتبارهما اأبرز العوائق، 
جلوانيييب  امليييادي  الدعيييم  هيييو  الأ�ل 
التدري�يييص �البحيييث، �الثييياين، الوقت 

املطلوب لإجناز ما نطمح اإليه.
اأع�شييياء  ان�شغيييال  لحظيييت  فقيييد 
هيئييية التدري�ص بالعمليييية التدري�شية 
اإليييى  حاجييية  يف  اأنهيييم  اإل  �البحثيييية، 
الأهيييداف  اإجنييياز  اأجيييل  مييين  الدعيييم 

املرجوة، �هذا يعد اأف�شل ا�شتثمار. 

ماذ� تود �أن تقول يف ختام
هذه �مل�صاحة؟

اإليييى  �شاأ�شتثمرهيييا يف تقيييدمي ال�شكييير 
اللجنييية املنظمييية لهيييذه الزييييارة، كميييا 
عليييى  ال�شيافييية  ح�شييين  لهيييم  اأ�شكييير 
اأميييل اأن نعميييل �نتعيييا�ن ميييع بع�شنيييا 

م�شتقبا.

ضمن جهوده الحثيثة المبذولة للوصول إلى االعتماد األكاديمي، اس��تضاف قس��م األحياء بكلية العلوم، األستاذ الدكتور ديفيد توماس من جامعة McGill  الكندية في 
الفترة بين 1- 5  ديس��مبر الجاري، إللقاء سلس��لة من المحاضرات الخاصة بالجودة والتطوير األكاديمي. »آفاق« التقت بالدكتور توماس عبر المس��احة التالية للتعرف عليه 

عن قرب، وكذلك للوقوف على انطباعاته عن الزيارة ومدينة أبها بصفة عامة..

عوائق التطوير 
األكاديمي بالجامعة 
تنحصر في الدعم 
المادي والوقت

خالل استضافته من قبل قسم األحياء بالجامعة

د. توماس: أتيت لمحاضرة
أعضاء هيئة التدريس فتعلمت منهم
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مجتمع الجامعة

1 ذ� احلجة 1421 كان اليوم الأ�ل ل�شد�ر �شحيفة »اآفاق اجلامعة« 
باجلامعة  تعنى  �شحيفة  لإ�شدار  اجلامعة  على  القائمني  من  �شعيا 

�من�شوبيها.
اإبييراز ما تزخر به  اأ�شهمت ال�شحيفة منذ بدء �شد�رها يف  �قد 
اجلامعة من ن�شاطات علمية �ثقافية ��شحية �ريا�شية، كما اأ�شهمت 
يف  كبري  د�ر  لتفاعلهم  كييان  الذين  من�شوبيها  ت�شجيع  يف  ال�شحيفة 
تز�يد »اآفاق« بالكثري من الآراء �املقالت الفكرية �الأدبية �الطبية 

التي اأثرت �شفحاتها املختلفة.
انطلقت ال�شحيفة بي 12 �شفحة، �قد اأ�شرف عليها �كيل جامعة 
الدكتور  الأ�ييشييتيياذ  حاليا،  اجلييوف  جامعة  �مييدييير  �شابقا  خالد  امللك 
اآل  علي  الأ�ييشييتيياذ  حتريرها  اأدار  كما  الب�شري،  حممد  بيين  اإ�شماعيل 
عبد  بن  اأحمد  �الأ�شتاذ  للتحرير،  رئي�شا  اهلل،  رحمه  ع�شريي،  عمر 
اهلل التيهاين مديرا للتحرير، مب�شاركة عدد من الزماء الذين كان 
�شامل  �الأ�شتاذ  مدخلي،  حممد  الدكتور  اأمييثييال  البداية  �شرف  لهم 
كانت  الذين  الطاب  من  �عييدد  �احييد،  فوتوغرايف  �م�شور  جف�شر، 
الأ�ل  حاما  العدد  تنوع  ال�شحيفة، �قد  �ا�شحة يف  اإ�شهامات  لهم 

الكثري من املو�شوعات �التغطيات الإعامية عن اجلامعة.
كانت ال�شحيفة ت�شدر مطلع كل �شهر �ا�شتمرت هذه ال�شحيفة 
د�ن توقف تعاقب عليها عدد من الزماء ر�ؤ�شاًء للتحرير، �عدد من 
باحل�ص  يتميز�ن  الذين  الطاب  لبع�ص  منطلقا  �كانت  املحررين 
العامي �اأ�شهموا بجهودهم يف ا�شتمرار ال�شحيفة �دعم م�شريتها.

اإحيييدى  اأبييهييا بت�شميم �تيينييفيييييذ ميين  كييانييت تطبع خيييارج مييدييينيية 
على  الييقييائييمييني  جييهييود  �ا�ييشييتييمييرت  املتخ�ش�شة  الييوطيينييييية  اليي�ييشييركييات 
ال�شحيفة �كان دافعهم يف ذلك توطني هذا املنتج، �حتملوا امل�شاعب 

ليتم اإخراج ال�شحيفة داخل اجلامعة.
الزميان  ع�شر  التا�شع  العدد  من  بييدء  ال�شحيفة  بيياإخييراج  قييام 
حممد القرين �عبد العزيز الأ�شمري، فكانت نقلة نوعية باإمكانيات 
متوا�شعة، �هكذا حافظت على  ا�شتمرارها �عمل فيها كثري�ن �تعلم 
فيها كثري�ن اأي�شا رحلوا لأماكن اأخرى،  �لكن مدير التحرير حاليا 
ح�شن  بيين  العظيم  عبد  �امل�شور  التيهاين،  اهلل  عبد  يحيى  الأ�ييشييتيياذ 
�شنوات  ع�شر  عيين  يزيد  »اآفييياق« مبييا  لييي  �فييا�ؤهييمييا  ا�شتمر  ا�شماعيل  اآل 
كتابة هذا  بيياأي جمهود حتى حلظة  مل يرحوها �مل يبخلوا عليها 

املقال.. اأ�شكرهما على ذلك �اأمتنى ا�شتمرارهما دائما معنا. 
الييثيياين  ربيييييييع  مييين  الييييي 27  يف 
نف�شها  »اآفيييييياق«  اكييتيي�ييشييفييت  1434هيييييي 
من جديد بفكر احرتايف �اإ�شراف 
مييبييا�ييشيير ميييين  الأ�يييشيييتييياذ الييدكييتييور 
عييلييي بييين �ييشييويييل الييييقييييرين، اليييذي 
ظلت  الييتييي  ال�شحيفة  بييهييذه  قييفييز 
تيياأ�ييشييييي�ييشييهييا بخرته  �ييشييهييرييية ميينييذ 
�موعد  جديد  تبويب  لها  فاأ�شبح 
جديد لل�شد�ر،  �اأ�شبحت ت�شدر 
ن�شخة،  األيييف   43 �تطبع  اأ�شبوعيا 
لتكون بذلك اأ�ل �شحيفة جامعية 
يف  �تييوزع  الويب  نظام  على  تطبع 
كافة حمافظات املنطقة، �اجلدير 
اأحدث  تبنت  ال�شحيفة  اأن  بالذكر 
فييليي�ييشييفييات امليييدار�يييص اليي�ييشييحييفييييية يف 
الييتييحييرييير �الإخييييييراج فيي�ييشييارت لها 
نييكييهييتييهييا اليييتيييي متيييييييزهيييا ميييين بييني 

نظرياتها. 
�اجلميل اأن �شحيفة اآفاق مل 
تن�ص من عمل بها خال ال�شنوات 
خلدت  بل  عنه  تتخل  �مل  املا�شية 
فخر،  بكل  �شفحاتها  على  ا�شمه 
�اأ�ييشييبييح كييل ميين عييمييل بييهييا ي�شف 
تلك الفرتة بالذهبية يف حياته.      

* نائب رئي�ص التحرير 

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

آفاق.. بين تاريخين
عسيري في اجتماع

عمداء »طب« الخليج 
�يييشيييارك عييميييييد كييلييييية الييطييب الأ�ييشييتيياذ 
الدكتور عبد اهلل بن �شعيد ع�شريي، 
يف اجتماع عمداء كليات الطب يف د�ل 
موؤخراُ  انعقد  الذي  العربي،  اخلليج 
يف املييينيييامييية، �نيياقيي�ييص حميييييا�ر ميينييهييا: 
الييطييبييي يف د�ل  الييتييعييليييييم  ميي�ييشييتييقييبييل 

جمل�ص التعا�ن اخلليجي.

آل عباس يحاضر في  قسم المحاسبة  
اآل عبا�ص، �شمن برنامج  الدكتور حممد  الأ�شتاذ  الداخلية  ال�شعودية للمراجعة  املحا�شبة، رئي�ص اجلمعية  اأ�شتاذ  العلوم الدارييية  املحا�شبة بكلية  ا�شت�شاف ق�شم 

ال�شتاذ الزائر، �األقى اآل عبا�ص حما�شرة عن �اقع البحث العلمي لقت ا�شتح�شان احل�شور.

الخالدي يشارك في مؤتمر  
تقنية المعلومات الدولي

باجلامعة  املكتبات  �شوؤ�ن  عميد  قدم 
اخلييالييدي،  قا�شم  بيين  �شعيد  الدكتور 
موؤخرا، �رقة عمل يف املوؤمتر الد�يل 
اليي�ييشيياد�ييص لييعييلييوم احلييا�ييشييب �تييقيينييييية 
اجلمعية  نييظييمييتييه  الييييذي  املييعييلييومييات 
اليييعييياملييييييية ليييعيييليييوم احليييا�يييشيييب �تييقيينييييية 

املعلومات IACSIT بفرن�شا.

آل سليم عميدا مكلفا
لـ »طب« بيشة 

اأ�يييييشيييييدر مييييعييييايل مييييدييييير اجلييياميييعييية 
اليييدكيييتيييور عييبييدالييرحييميين بييين حمد 
الدا�د قرارا بتكليف الدكتور حممد 
الطب  كلية  بعمادة  �شليم  اآل  عبادي 
اجلييديييدة بييفييرع اجلييامييعيية يف بي�شة، 
�ذلك حتى يتم تعيني عميد للكلية.

يذكر اأن الدكتور حممد عبادي 
اآل �شليم يعمل اأ�شتاذا م�شاعدا بكلية 

الطب يف اأبها.

»آداب وإدارة« بيشة
تزور مستشفى

النقاهة
�الإدارة  الآداب  كلية  عميدة  قامت 
الييدكييتييورة  بي�شة  بييفييرع اجلييامييعيية يف 
اآل جييرييية  برفقة  اجلييوهييرة حممد 
التدري�ص  هيئة  عيي�ييشييوات  ميين  عيييدد 
دارييييييييييييات �اليييطييياليييبيييات، بيييزييييارة  �الإ
اليينييقيياهيية  م�شت�شفى  اإلييييى  ميييييدانييييية 
بي�شة  مبحافظة  النف�شية  �ال�شحة 
ملوؤازرة املر�شى معنويا �توزيع بع�ص 

الهدايا عليهم.

�ال�صم ثالثيا؟ 
عادل حممد فائع الأملعي 

جهة عملك؟ 
مكتب �كيل اجلامعة للتطوير �اجلودة 

حالتك �الجتماعية؟ 
متز�ج �اأب لثاثة اطفال 

�صف نف�صك يف �أقل عدد من �لكلمات؟ 
عنه،  �يبحث  النجاح  يع�شق  طموح  �شخ�ص 

طائع لوالديه، ي�شعى ملحبة النا�ص.

يومك مب يذكرك؟
بعمري الذي يتناق�ص  

عادة �صيئة لديك تريد �لتخل�س منها؟
العجلة اأحيانا. 

و�أخرى تود تاأكيدها على �صخ�صيتك؟ 
التخطيط امل�شتمر.

�أ�صرتك ومكانتها يف حياتك؟
الأ�لوية الأ�لى 

من
إجاباتك

يوم ال تن�صاه؟ 
بداية العمل يف اجلامعة. 

متى ت�صمت؟ 
عند مناق�شة الآراء الفكرية العميقة. 

متى حتدث نف�صك؟
عندما اأكلف بعمل يتطلب اإجنازه الكثري من اجلهد.  

�أهم ثالثة كتاب تقر�أ لهم؟
القرين،  عائ�ص  الدكتور  الق�شيبي،  غييازي  الدكتور 

�الدكتور عبد الرحمن الع�شما�ي. 

ما ذ� تعني لك جامعة �مللك خالد؟
بيتي الثاين. 

مدينة �صياحية مف�صلة لديك؟ 
مكة املكرمة لوجود الهد�ء �الر�حانية.

ناديك �لريا�صي �ملف�صل؟
 لي�ص لدي ناد حمدد.  

كم �صاعة تق�صيها يف �النرتنت يوميا؟
ثاث �شاعات يوميا. 
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آل عبيد يعقد قرانه 
��شط ح�شور الأهل �الأقارب احتفل 
اآل عبيد من  الزميل �ليد عبد اهلل  
باملركز  الييرجييالييييية  الإدارة  من�شوبي 
بعقد  الطالبات،   لدرا�شة  اجلامعي 
قيييرانيييه خييييال الأ�يييشيييبيييوع امليييا�يييشيييي يف 

مدينة اأبها.
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فرع الجامعة
بيشة

بييتييوجيييييهييات مييين امليي�ييشييرف الييعييام 
عيييليييى فيييييرع اجلييياميييعييية يف بييييي�ييشيية  
الييييييدكييييييتييييييور مييييييهييييييدي اليييييقيييييرين 
الييرتبييييية  اإدارة  ميييع  �بييالييتييعييا�ن 
�الييتييعييليييييم بيياملييحييافييظيية، �ييشيياركييت 
التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
الييبييحييث  يف حتيييكيييييييم مييي�يييشيييارييييع 
الييعييلييمييي يف ميي�ييشييابييقيية الأ�ملييبييييياد 
الوطني العملي. �مثل الفرع يف 
امل�شاركة، عميدة الكلية الدكتورة 
نتائج  �متخ�شت  زكييريييا.  عبري 
تيي�ييشييفيييييات املييرحييليية الييثييانييييية عن 
تييير�يييشيييييييح �يييشيييبيييعييية  اأبييييييحيييييياث مت 
تطبيقها يف كلية العلوم الطبية 

التطبيقية.
 هياء �لبي�صي 

كلية العلوم
الطبية بالنماص

املجتمع  مييع  التفاعل  ق�شم  قييام 
امل��ح��ل��ي وال��ن�����س��اط غ��ر ال�سفي 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية 
بيييالييينيييميييا�يييص بيييييزييييييارة ميييييدانييييية 
الييعييام،  النما�ص  م�شت�شفى  اإليييى 
ُميي�ييشيياركيية املر�شى  �ذليييك بييهييدف 
�عن  عنهم  �اليي�ييشييوؤال  ُمعاناتهم 
بال�شفاء  لهم  �الييدعيياء  �شحتهم 

العاجل.
�صر�ء �آل خالد

كلية العلوم
الطبية التطبيقية

املخترات  ق�شم  طالبات  نفذت 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية 
ب���ال�������س���ام���ر، ب���رن���ام���ج ال��ن�����س��اط 
عيينييوان  حتييت  بالكلية  الييطييابييي 
ال�شكري«،  من  اأنف�شنا  فلنحم   «
املركز اجلامعي  بح�شور عميدة 
ليييدرا�يييشييية الييطييالييبييات بيياليي�ييشيياميير 
الييييدكييييتييييورة �ييشيينيييييفيياء اليييقيييرين، 
�عيييدد كبري ميين عيي�ييشييوات هيئة 
اليييتيييدريييي�يييص. �تيي�ييشييميينييت فييقييرات 
الييييرنييييامييييج اآييييييييييات مييييين اليييذكييير 
احلييييكيييييييييم، �حمييييا�ييييشييييرتييييني عيين 
ميير�ييص اليي�ييشييكييري ) اأ�ييشييبييابييه – 
طرق  م�شاعفاته-   – اأعييرا�ييشييه 
الييوقيياييية- اليييعييياج- اجلييديييد يف 
ا�شتخدامه  �طيييرق  النيي�ييشييولييني 
يف العاج، عاقة مر�ص ال�شكر 
فكاهية  �م�شرحية  بييالأ�ييشيينييان(، 
عيييين ميييير�ييييص الييي�يييشيييكييير،  �فيييقيييرة 
مييو�ييشيييييقييييية غيينييائييييية عييين امليير�ييص 
�اأهيييمييييييية اليييدعيييم �اليييتيييعيييا�ن مع 

امل�شاب به.
عائ�صة �ل�صهر�ين

المركز الجامعي
للطالبات

اأقييييام املييركييز اجلييامييعييي لييدرا�ييشيية 
الطالبات فعاليات حملة �طنية 
العظام  ه�شا�شة  مر�ص  ملكافحة 
،اأ�ييييشييييبييييابييييه، اأعيييييرا�يييييشيييييه، �طييييرق 
الو�شائل  اأجنح  الوقاية، �كذلك 
احلملة  ��شملت  لييه.  العاجية 
التي انطلقت حتت �شعار » اأحب 
عظامك.. ال�شيدة القوية تنجب 
اأقييييوييييياء »،  حمييا�ييشييرة  �ييشيييييدات 
�مييعيير�ييص  الييعييظييام  ه�شا�شة  عيين 
توعوية  احتوى على جم�شمات 
�اأفيييييييام تييو�ييشيييييحييييية �عييير��يييص 
كيييرتيييونيييييييه �تيييييوزييييييع ميييطيييوييييات 
�كتيبات عيين هييذا امليير�ييص،  اإلييى 
جيييانيييب تييييوافيييير  جيييهييياز لييقيييييا�ييص 
بالتعا�ن  العظام جمانا  ه�شا�شه 
الملاين  ال�شعودي  امل�شت�شفى  مع 
�قيييييييا�يييص ميي�ييشييتييوى الييكيياليي�ييشيييييوم 

�فيتامني )د(.
اأقيييييمييت  اأن احلييمييليية  يييذكيير 
امليييركيييز  بييييالييييتييييزاميييين يف  مييييقيييير  
اجلييياميييعيييي ليييدرا�يييشييية الييطييالييبييات 
الثالثة  املدر�شة  �يف  بال�شامر،  
بييياأبيييهيييا، � كلية  اليينييمييييي�ييص  بييحييي 
املجتمع يف اأبها، �اأي�شا يف مكتب 
اليييرتبييييييية �اليييتيييعيييليييييييم بييخييمييييي�ييص 
م�شيط،  �كلية الرتبية �الآداب 

يف اجلامعة.

المركز الجامعي
لدراسات الطالبات

نييظييم املييركييز اجلييامييعييي لييدرا�ييشيية 
اليييطييياليييبيييات حميييا�يييشيييرة بييعيينييوان 
الدكتور  قدمها  الل�شان«،  »اآفييات 
فيها  �اأ��ييييشييييح  درع،  بييين  عيييبيييود 
�ا�شع  امليييييدان  رحييب  الل�شان  اأن 
املجال، �اأنه هو ترجمان القلوب 
�الأفيييكيييار، �اآلييية الييبيييييان �طريق 
»ليييه  درع  بيييين  �قييييييال  اخلييييطيييياب. 
يف اخلييييري جمييييال كييبييري �لييييه يف 
ا�شتعمله  فمن  طويل،  باع  ال�شر 
للحكمة �القول النافع،  �ق�شاء 
ال�شرع،  بلجام  �قيده  احلييوائييج، 
ال�شيء  بالنعمة ���شع  اأقر  فقد 
بالنجاة جدير،  يف مو�شعه �هو 
�من اأطلق ل�شانه �اأهمله  �شلك 
به ال�شيطان كل طريق، �ل يكب 
النا�ص يف النار على مناخرهم اإل 

ح�شائد األ�شنتهم«. 
عائ�صة مو�صى

قسم الكيمياء

بالتن�شيق  الييكيييييمييييياء  قيي�ييشييم  اأقييييام 
�ر�شة  املجتمع  خييدميية  جلنة  مييع 
الأميين  »احتياطات  بعنوان  عمل 
امليييعييياميييل عيينييد  �اليييي�ييييشيييياميييية« يف 
ا�يييشيييتيييخيييدام امليييييييواد الييكيييييميييييائييييية، 
حيي�ييشييرتييهييا بييعيي�ييص املييعييلييمييات من 
�بع�ص  �الب�شائر  بلقرن  مدار�ص 
الييييطييييالييييبييييات بيييقييي�يييشيييم اليييكيييييييمييييييياء 
�الييييفيييييييييزييييياء. قييييدمييييت اليييور�يييشييية 
الييييدكييييتييييورة فييتييحييييية اأحييييمييييد ميين 
عر�ص  �تخللها  الكيمياء،  ق�شم 
الحيييتييييييياطيييات املييتييبييعيية ليي�ييشييمييان 
املعمل،  داخيييل  �ال�شامة  الأمييين 
�توعية الطالبات بخطورة املواد 
الييكيييييميييييائييييية، تيييا ذلييييك عيير�ييص 
لإجيييييراءات الإ�ييشييعييافييات الأ�لييييية،  
معامل  بييزيييارة  ال�شيوف  قييام  ثم 
من  بها  مييا  على  للتعرف  الكلية 

احتياطات لاأمان .
د. �صادية عبد�لفتاح

وحدة التطوير
والجودة

يف اإطيييييار الييتييحيي�ييشييني �الييتييطييوييير 
امل�شتمرين بالكلية نظمت �حدة 
ملر�ر  �اجليييودة جييد�ل  التطوير 
املكونة  الداخلية  املتابعة  جلنة 
�الييوكيييييات،  الكلية  عميدة  ميين 
�ذليييييك ليييليييمييير�ر عييلييى الأقييي�يييشيييام 
�تطبيق  الييلييجييان  عييمييل  ملييتييابييعيية 
نظام اجلودة بالرامج املختلفة، 
�متيييييهيييييييييييدا ليييعيييميييل امليييييقيييييارنيييييات 

املرجعية برامج الكلية.
تكرمي  يتم  اأن  املقرر  �ميين 
اأفيييي�ييييشييييل قييي�يييشيييم عيييليييى ميي�ييشييتييوى 

الكلية.
د. يحيى عبد�لعظيم

كلية العلوم
واآلداب

يف اإطييييييار املييي�يييشييياركييية املييجييتييمييعييييية 
لتفعيل اليوم العاملي للطفل زار 
�فد من ق�شم  القت�شاد املنزيل 
برئا�شة  �الآداب  الييعييلييوم  بكلية 
فاطمة  الدكتورة  الق�شم  رئي�شة 
ال�شباعي، البتدائية ال�شاد�شة يف 
اأبها، حيث التقى الوفد بتاميذ 
ال�شف الأ�ل، �مت عر�ص اأنا�شيد 
تعرف بحقوق الطفل ��اجباته، 
اإليييييى جيييانيييب ميي�ييشييابييقيية ثييقييافييييية، 
�فيييييييييديييييو ليييلييير�يييشيييم بييياليييفييير�يييشييياة 
�الأ�ييشييابييع، �تييوزيييع هييدايييا على 
الأطيييفيييال. ��ييشييم الييوفييد الييزائيير 
الجتماعية  الييلييجيينيية  ميي�ييشييوؤ�ليية 
بكلية  امليينييزيل  القييتيي�ييشيياد  بق�شم 
بييياجلييياميييعييية  �الآداب  الييييعييييلييييوم 
الييييييدكييييييتييييييورة  �فييييييييياء �يييشيييمييياحييية، 
�م�شوؤ�لة اللجنة الفنية بالق�شم 
اليييدكيييتيييورة هيييالييية الييبيي�ييشييبييييي�ييشييى، 

�عددا من الطالبات.
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بييحيي�ييشييور املييي�يييشيييرف الييييعييييام عييلييى 
الأنيي�ييشييطيية الييطييابييييية الييدكييتييور 
بني  �بالتن�شيق  حماد  حمجوب 
ناديي »خر« الإعامي، �العمل 
الطابية؛  لاأن�شطة  التطوعي 
اأقييييامييييت �كيييياليييية عييييمييييادة �يييشيييوؤ�ن 
الطاب بفرع اجلامعة يف بي�شة 
يف  البحث  تقنيات  بعنوان«  د�رة 
قدم   .»2 الييويييب  �اأد�ات  الييويييب 
الد�رة كل من:  الدكتور جال 
خليل  �الييدكييتييور  عي�شى،  جييابيير 
ال�شيد ع�شوي من ق�شم تقنيات 
الييتييعييليييييم بييالييفييرع، �يف بييدايييتييهييا 
رحب من�شق الد�رة رئي�ص نادي 
عيييبيييداهلل  الإعييييياميييييي   « خيييير   «

العجاين بامل�شاركني.
تيييييوزييييييع  مت  اخليييييييتيييييييام  يف 

�شهادات التقدير.
د. يحيى عبد�لعظيم

فرع الجامعة
بيشة

نييظييم نيييييادي »خييييير« الإعييياميييي 
»اخليير  بييعيينييوان  �شحفية  د�رة 
اليي�ييشييحييفييي مييين اليي�ييشييفيياهييييية اإليييى 
اليييكيييتيييابييييييية« بيييفيييرع اجلييياميييعييية يف 
بييييي�ييشيية. �هييييدفييييت الييييييييد�رة اإلييييى 
تييعييريييف اليييدار�يييشيييني �اليييطييياب 
منذ  ال�شحفي  اخليير  مبييراحييل 
تلقيه من امل�شدر �حتى �شد�ره 

مطبوعا يف الد�رية.
قيييييييدم الييييييييييييد�رة الأ�ييييشييييتيييياذ 
العربية  الييلييغيية  بق�شم  امليي�ييشيياعييد 
بي�شة؛  يف  �الآداب  العلوم  بكلية 
مدير العاقات العامة �الإعام 
بييياليييفيييرع، اليي�ييشييحييفييي مبييوؤ�ييشيي�ييشيية 
»اأخبار اليوم« بالقاهرة، الدكتور 

يحيى عبدالعظيم. 
�ييشييلييم  الييييييييييييد�رة  خيييييتيييييام  يف 
يف  �الآداب  الييعييلييوم  كلية  عميد 
فاح  بيين  نا�شر  الييدكييتييور  بي�شة 
ال�شهراين درعا تذكاريا للدكتور 

يحيى عبدالعظيم.
عبد�هلل �لعجالين

فرع الجامعة
بيشة

نييظييم فييييرع اجلييامييعيية يف بييييي�ييشيية، 
اخلييمييييي�ييص املييا�ييشييي، �ر�ييشيية عمل 
لييلييتييعييريييف بيييرنييياميييج »اإجنييييييياز« 
قدمها  الإدارييييييييية،  ليياتيي�ييشييالت 
مدير م�شر�ع »اإجناز« باجلامعة 
الأ�شتاذ �شامل اخلالدي، ��شارك 
�م�شوؤ�لو  الإدارات  مدير�  فيها 
التييي�يييشيييالت الإداريييييييية �ر�ؤ�يييشييياء 

الأق�شام يف �شطر البنني.
�مت بث الور�شة عر فيديو 

املوؤمترات لاأق�شام الن�شائية.

كلية العلوم
واآلداب بيشة

اأقامت كلية العلوم �الآداب بفرع 
لأع�شاء  د�رة  بي�شة  اجلامعة يف 
بعنوان  بالفرع  التدري�ص  هيئة 
»مهارات الت�شال الفعال«. قدم 
التدري�ص  هيئة  ع�شو  اليييييد�رة  
النف�ص،  �عييلييم  الييرتبييييية  بق�شم 
الييييدكييييتييييور �يييشييييييياء الييييدييييين عييبييد 
 40 �ح�شرها  ال�شادق،  اليير�ؤ�ف 
ع�شو هيئة تدري�ص من خمتلف 

اأق�شام الكلية. 
�اخييييتييييتييييم الييييييييييد�رة عييميييييد 
فاح  بن  نا�شر  الدكتور  الكلية 
�ييشييكيير فيها  بييكييلييميية  الييي�يييشيييهيييراين 
املييييييدرب �الأعييي�يييشييياء امليي�ييشيياركييني 
تطوير  على  امل�شتمر  حلر�شهم 
اأنييفيي�ييشييهييم، ثيييم �ييشييلييم اليي�ييشييهييادات 
للم�شاركني يف الد�رة التي حازت 

ر�شا �ا�شتح�شان امل�شاركني. 
عبد�هلل �لقرين

فرع الجامعة
بيشة

لييلييفيي�ييشييل  اأنييي�يييشيييطيييتيييه  يف خييييتييييام 
اليييدرا�يييشيييي احلييييييايل، ا�ييشييتيي�ييشيياف 
نيييادي ميي�ييشييارات الييطييابييي بفرع 
بييييييي�يييشييية، الثييينيييني  اجلييياميييعييية يف 
املييا�ييشييي،  رئييييي�ييص �حيييدة القبول 
�الييتيي�ييشييجيييييل بييياليييفيييرع الييدكييتييور 
لقاء  يف  �شليمان   عبداملق�شود 

بعنوان    »اأ�شا�شيات النجاح«. 
�اخيييتيييتيييم اليييليييقييياء بييياإعيييان 
امليييجيييميييوعييية الييييفييييائييييزة بيييليييقيييب » 
املجموعة املميزة » خال الف�شل 
الدرا�شي احلايل، حيث ح�شدت 
�مت  اللقب،  العباقرة  جمموعة 
تكرمي اأع�شائها، بينما نال لقب 
» الع�شو املميز«؛ الطالب حممد 

مني�ص القحطاين.

ين
لبن

ت ا
ليا

ك
كلية العلوم

الطبية بخميس
الطابية  الأن�شطة  ق�شم  نظم 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية 
بييخييمييييي�ييص ميي�ييشيييييط رحيييلييية اإلييييى 
منا�شك  لأداء  املقد�شة  العا�شمة 
الييعييمييرة  �ييشييمييت 18 طييالييبييا من 
�باإ�شراف  الكلية  اأق�شام  خمتلق 
الطابي  الن�ساط  رائ��د  من  كل 
اإبييييراهيييييييييم �ييشييعيييييد الييي�يييشيييهيييراين، 
�املييير�يييشيييد الأكيييييادمييييييي الأ�يييشيييتييياذ 

ابراهيم فائع ع�شريي.
�إبر�هيم �ل�صهر�ين

عمادة شؤون
الطالب

نييظييمييت عييمييادة �يييشيييوؤ�ن الييطيياب 
التوعية  جمعية  مييع  بييالييتييعييا�ن 
�اليييتييياأهيييييييل الجيييتيييمييياعيييي )فيييرع 
بقاعة  موؤخرا،  ع�شري(،  منطقة 
الييتييدريييب بيياملييدرجييات املييركييزييية، 
املتعددة  »الذكاءات  بعنوان  د�رة 
طيييرييييقيييك ليييليييميييوهيييبييية«، قييدمييهييا 
الأ�يييييشيييييتييييياذ حمييييمييييد بييييين �ييشييعيييييد 
عدد  منها  �ا�شتفاد  ال�شهراين، 

من طاب اجلامعة.

كلية التربية

نييظييمييت كييلييييية الييرتبييييية مييوؤخييرا، 
ليييقييياء جييمييع بيييني عييميييييد الييكييلييييية 
اليييييدكيييييتيييييور حمييييمييييد بييييين حيي�ييشيين 
الييكييلييييية،  ��كيييييياء  �يييشيييفيييران،  اآل 
�ر�ؤ�ييييييشيييييياء الأقيييي�ييييشييييام �اأعييي�يييشييياء 
كافة  �نيياقيي�ييص  الييتييدرييي�ييص،  هيئة 
ال�شتعدادات لإجراء الختبارات 
النهائية للف�شل الدرا�شي الأ�ل 
جميع  �مييتييابييعيية  1435/34هييييييييييي، 
الإجراءات اخلا�شة بهذا ال�شاأن، 
�حتيييدييييد الييتييعييليييييمييات اخلييا�ييشيية 
ب�شري جلان الختبارات، �متابعة 

مهام املراقبني �اأد�ارهم.

كلية الشريعة
وأصول الدين

نيييظيييم مييييركييييز اليييبيييحيييث الييعييلييمييي 
الدين  �اأ�ييشييول  ال�شريعة  بكلية 
بالتعا�ن مع ممثلية  باجلامعة  
اجلييمييعييييية الييفييقييهييييية اليي�ييشييعييودييية 
ا�شتعر�ص  علميا   لقاء  بالكلية 
�رقييييية عييمييل بييعيينييوان )الإعييييييدام 
خيييييارج احلييييييد�د �الييقيي�ييشييا�ييص - 
ال�شرعية(  املييرجييعييييية  يف  قييييراءة 
قييدمييهييا عيي�ييشييو هيييييئيية الييتييدرييي�ييص 
بييقيي�ييشييم اأ�يييشيييول الييفييقييه بييالييكييلييييية، 
الييييدكييييتييييور اأحيييييميييييد بييييين �ييشييالييح 
قيييطيييران. �بيييهيييذه اليييورقييية �شبق 
لقطران اأن فاز بجائزة را�شد بن 
بد�لة  �الييعييلييوم  للثقافة  حميد 

الإمارات العربية املتحدة.

المجاردة



حوارات شبابية

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

سلمان العلي

قيييال حمييمييد عيي�ييشييريي، طييالييب بق�شم 
لتحقيق  اجلميع  »ي�شعى  الكيمياء  
حييلييم الييدرا�ييشيية اجلييامييعييييية �يييبييذلييون 
قيي�ييشييارى جييهييدهييم ميين اأجييييل حتقيق 
احللم �النتقال من مراحل الدرا�شة 
امليييدر�يييشييييييية اإلييييييى ميييرحيييلييية اليييدرا�يييشييية 
بال�شتقال  متيزهم  التي  اجلامعية 
اأمامهم  �تفتح  �ال�شخ�شي  الفكري 
م�شتقبلية  لتطلعات  �ا�ييشييعيية  نييوافييذ 
املنتجة  الييكييوادر  م�شاف  يف  جتعلهم 
يف جمييتييمييعيينييا، �لييكيين اأحيييييانييا نييواجييه 
�شعوبات يف بع�ص الأ�شئلة، �ذلك اإما 
اأن تكون حتتاج لوقت اأطول اأ� تكون 

معقدة بع�ص ال�شيء« .
�حتييييدث اأكيييير حميي�ييشيين، طييالييب 
بع�ص   ي�شهده  عما  املخترات،  بق�شم 
ال���ط���اب اجل��ام��ع��ي��ن م���ن ���س��غ��وط 
  « فييقييال  الخيييتيييبيييارات،  ت�شبق  نف�شية 
لا�شتذكار  املخ�ش�شة  الفرتة  تكون 
�قييتييا حليييرق الأعييي�يييشييياب ليييدى بع�ص 
الطاب حيث ي�شود التفكري امل�شتمر 
يف المييتييحييانييات �اقيييييرتاب مييوعييدهييا 
لييييييي�يييشيييبيييح �يييشيييبيييحيييا خميييييييفيييا يييقييتييحييم 
خميييييلييتييهييم �ييي�ييشييغييلييهييم عييين امليييذاكيييرة 
اأن  �ييشيياأنييهييا  ميين  نف�شية  حيياليية  فتن�شاأ 
توؤثر �شلبا يف م�شتوى الطالب �على 

اأدائه العلمي«.

األسباب
وع����ن اأ����س���ب���اب ه����ذه ال�����س��غ��وط، اأك���د 
اتييبيياع  الإهييييمييييال �عيييييدم  اأن  حميي�ييشيين 
خييطيية ثييابييتيية ليييليييميييذاكيييرة �تيي�ييشييويييف 
من  احلرجة  اللحظة  اإلييى  الواجبات 

طالب يتعمقون في التشخيص وتقديم العالج

قلق االختبارات.. 
األسباب والحلول

محسن: اإلهمال وتسويف الواجبات..
أبرز  أسباب توتر االختبارات

آل ماطر: المبالغة في السهر إجهاد للنفس
وتشتيت للتركيز  

عسيري: التفكير في االختبار السابق
يسبب اإلحباط في منتصف المعركة

زكري: أنصح بتنظيم الوقت
وعدم التفريط في النوم والغذاء 

الشهراني: على األسرة أن تساعد الطالب
في تجاوز »فوبيا االختبارات«

تسبق االختبارات أو تصاحبها عواصف من القلق والتوتر، تقسم الطالب إلي فريقين: فريق يعلن الطوارئ وتستبد 
المذاكرة  تؤتي  ويومئذ  الفرق  يبرز  هنا  جأش..  ورباطة  بثبات  المعركة  يواجه  وآخر  والهموم،  المخاوف  به 
المستمرة على مدى الفصل أكلها.. »آفاق« استطلعت آراء عدد من طالب الجامعة في هذا الموضوع فتعمقوا 

في شرح أسباب القلق المصاحب لالختبارات وتقديم الحلول.
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حوارات شبابية

اأبيييييرز ميي�ييشييبييبييات الييقييلييق الييييذي ي�شبق 
الخيييتيييبيييارات، داعيييييييا كييافيية الييطيياب 
�اتييبيياع  التخطيط  اإلييييى  �الييطييالييبييات 
اأ�ييشييلييوب ميييذاكيييرة يييومييي لييتييفييادي اأي 
الييتييوتيير،  تييوتيير يف �قيييت ل ينفع فيييييه 

ح�شب كامه.
�تنا�ل  اإبراهيم اآل ماطر، طالب 
املمار�شات  �شماه   مييا  الأ�ييشييعيية،  بق�شم 
الختبارات،  اأيام  املذاكرة  يف  ال�شلبية 
اليييطييياب  بيييعييي�يييص  اأن  اإليييييييى  مييي�يييشيييريا 
يتاأخر�ن يف املذاكرة �ي�شهر�ن ليايل 
الخيييتيييبيييارات ليييييييتيييداركيييوا ميييا فييوتييوه 
ذلك  معترا  للمذاكرة،   فر�ص  ميين 
د�ن  عليها  ��شغطا  للنف�ص  اإجييهييادا 

فائدة تذكر.
الطلبة  بع�ص  »ي�شهر  �اأ�ييشيياف 
عييلييى امليييذاكيييرة حييتييى دخييولييهييم قيياعيية 
قليلة  النوم  �شاعات  �تكون  الختبار 
جيييدا �غيييري كييافييييية، �مييين هيينييا تن�شاأ 
اإ�شكالية �شعوبة الرتكيز حيث يغلب 
فيمنعه من  الييطييالييب  عييلييى  اليينييعييا�ييص 
التفكري ال�شليم �من ا�شتح�شار املادة 

التي �شهر  عليها ل�شاعات طويلة«.

التبعات
الييييقييييلييييق يف ميييو�يييشيييم  تييييبييييعييييات  �مييييييين 
اآل ماطر،  الختبارات، �فقا للطالب 
اإهييييمييييال بييعيي�ييص الييييطيييياب يف تييينيييا�ل 
الأغذية، اأ� عدم النتظام يف تنا�لها، 
الرهبة  هييمييا:  ل�شببني  ذلييك  مرجعا 
ميين المييتييحييانييات، �عيييدم الييرغييبيية يف 
التفريط يف الوقت املخ�ش�ص لتنا�ل 

الطعام.
�تابع »يف اأيام الختبارات، يعتاد 
بييعيي�ييص اليييطييياب عييلييى تييينيييا�ل الأكييييل 
الييوجييبييات  تييينيييا�ل  اأ�  �ييشييريييع  بيي�ييشييكييل 
بحرق  بييد�رهييا  تييقييوم  الييتييي  ال�شريعة 
ذلك  عيين  فينتج  احلييرارييية  ال�شعرات 

ج�شم منهك �متعب، 
الييتييوتيير �عيييدم  اإيل  ييييييوؤدي  مميييا 
القدرة على الرتكيز � حل الأ�شئلة«.

�يييييييرى عيييليييي حميييميييد عيي�ييشييريي، 
طييياليييب بييقيي�ييشييم امليييخيييتيييرات، �يييشييير�رة 
جتيينييب كييل �ييشيييء ميين �ييشيياأنييه اأن يثري 

الييقييلييق �اليييتيييوتييير لييييدى اليييطييياليييب اأ� 
اليييطييياليييبييية يف ميييو�يييشيييم الخييييتييييبييييارات، 
نييا�ييشييحييا املييعيينيييييني بييعييدم اليييعيييودة اإلييى 
�رقة الأ�شئلة بعد اخلر�ج من قاعات 
للتاأكد من احلل، موؤكدا  الختبارات 
يييرفييع حييدة  اأن  �ييشيياأنييه  مييين  ذلييييك  اأن 
التوتر اأ� ي�شيب الطالب اأ� الطالبة 

بالإحباط يف منت�سف املعركة.
�قييييييال عييي�يييشيييريي »يييييقييييوم بييعيي�ييص 
اليييطيييليييبييية مبييييراجييييعيييية حيييييل اأ�يييشيييئيييلييية 
المتحان بعد اخلر�ج من الختبار، 
�غالبا ما توؤدي معرفتهم بالأخطاء 
تييوؤثيير يف  �شلبية  نتائج  اإليييى  احلييل  يف 
هييذه  ت�شتمر  �قيييد  الييطييالييب،  نف�شية 
التايل،  المتحان  اإلى  لت�شل  احلالة 
الطالب  يتدنى م�شتوى  �هكذا حتى 

اأ� الطالبة«.
�قدم نا�شر زكري، طالب بكلية 
طب الأ�شنان، ��شفة للطريقة املثلى 
يف املذاكرة، قائا »يجب على الطلبة 
تنظيم اأ�قاتهم، لأن م�شاألة الختبار 
تييتييطييلييب تيييوزييييعيييا عييياقيييا ليي�ييشيياعييات 

ينبغي عمله   مييا  اأهييييم  �مييين  اليييوقيييت، 
اأ�قاتهم  فيه  يق�شمون  جد�ل �شغري 
بحيث يخ�ش�شون جزًء كافيا لنومهم 
القليل من  �لأخذ  �لتنا�ل غذائهم، 
للمذاكرة  الييبيياقييي  �ييييرتك  اليييراحييية، 

�املراجعة النهائية«.

المذاكرة الجماعية
�اأ�يييشييياد زكييييري بيييامليييذاكيييرة اجلييميياعييييية 
الفعالة  الطرق  اإحييدى  اإياها  معترا 
لتجا�ز القلق �التوتر، لكنه ا�شتدرك 
على  يييقييدر�ن  ل  الييطيياب  بع�ص  اأن 
الرتكيز يف حال ال�شتذكار اجلماعي، 
�مثرية  �شلبية  الطريقة  هييذه  عييياّدا 

ملزيد من القلق ملن ل تنا�شبهم.
اأكد نا�شر  �بلغة علمية هادئة،  
الكيمياء،  بق�شم  طييالييب  اليي�ييشييهييراين، 
الأمييور  �اخلييوف هما من  التوتر  اأن 
الييطييبيييييعييييية الييتييي تيييواجيييه كيييل اإنيي�ييشييان 
اأ� غييري  اأميييييير جميييهيييول  اإلييييييى  يييتييجييه 
»المتحانات  �اأ�شاف  املعامل،  �ا�شح 
بالن�شبة لأي فرد بالتاأكيد تعد  اأمرا 

جمييييهييييول،  اأعييينيييي نييوعييييية الأ�ييشييئييليية، 
ذلييك  �غيييري  ��ييشييهييولييتييهييا،  ��شعوبتها 
من الحتمالت التي ترد اإلى العقل. 
طبيعي،  الييقييلييق  هيييذا  اأن  عييرفيينييا  اإذا 
يييجييب عييلييى الأ�يييشيييرة اأن تييتييعييا�ن مع 
اأعباء التفكري  الطالب لتخفف عليه 
يف الخييييتييييبييييارات �مييييا �يييشيييتيييوؤ�ل اإليييييه 

نتائجها«.
هيينيياك  اأن  اليي�ييشييهييراين  �اأ��ييييشييييح 
طييرقييا عييديييدة لييتييجييا�ز تييوتيير مو�شم 
بني  تعا�ن  ما حتقق  اإذا  الخييتييبييارات 
الييطييالييب �اأ�يييشيييرتيييه، �فيي�ييشييل الييكييام 
الييطييرفييني لتخطي  املييطييلييوب ميين  يف 
حييواجييز »فييوبيييييا« الخيييتيييبيييارات، حيث 
قال »يطلب من الطالب اأمور اأهمها:  
قبل  لامتحانات  اجليد  ال�شتعداد 
اليييفيييرتة احلييييرجيييية، �الأكيييييييل �الييينيييوم 
اجليييييدييين، �الييتييوكييل على املييولييى عز 
�جيييييل يف تييييي�ييشييري الأمييييييييييور، �ر�يييشيييى 
منهما،  الييدعيياء  �التما�ص  الييوالييدييين 
�ال�ييشييتييفيي�ييشييار عيين كييل مييا هييو �شعب 
�غري مفهوم من املعلمني قبل فرتة 

المييتييحييانييات، اإ�ييشييافيية اإلييييى ممييار�ييشيية 
الريا�شة مثل امل�شي«.

واجب األسرة
الأ�ييشييرة جتيياه م�شاعدة  �اأمييا �اجبات 
تييخييطييي   يف  اليييطييياليييبييية   اأ�  اليييطييياليييب 
حيييييواجيييييز اخلييييييييوف �الييييقييييلييييق اأثيييينيييياء 
الطالب  خل�شها  فييقييد  الخيييتيييبيييارات، 
النف�شي  تييوفييري اجلييو  اليي�ييشييهييراين يف 
داخل  �التوتر  ال�شغط  �منع  املريح، 
امل�شاجرات �امل�شكات،  تاأجيل  املنزل، 
�اإ�ييشييعييار  البيين اأ� البيينيية بيياأن مو�شم 
المتحانات مرحلة طبيعية �عادية.

نعلن  اأن  اإلييييى  نييحييتيياج  »ل  �قييييال 
اأن  ب�شبب  امليينييزل  الييطييوارئ يف  حيياليية 
لييدييينييا طييالييبييا اأ� طييالييبيية يف الييدبييلييوم، 
فييهييذه الأجييييييواء تييزيييد الييتييوتيير لييدى 
الأبيييينيييياء، �ميييين امليييهيييم اأييي�ييشييا اإ�ييشييميياع 
�الدعاء  الت�شجيعية  الكلمات  الأبناء 
لييهييم �اإ�يييشيييعيييارهيييم بييحييب اليييواليييديييين 
ليييهيييم �تييييعييييزيييييز اليييثيييقييية بيييقيييدراتيييهيييم 

�اإمكانياتهم«.
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سلمان العلي 

عد �شليمان الوابل، طالب بق�شم الأ�شعة، 
املييكييتييبيية،  مييوؤ�ييشيي�ييشيية ثييقييافييييية اجييتييميياعييييية 
حتييييتييييوي عيييليييى جميييميييوعييية مييييين اأ�عييييييييية 
عملية  ي�شهل  ترتيبا  مرتبة  املييعييلييومييات، 
ال�يييشيييتيييفيييادة ميينييهييا، �تيييهيييدف اإليييييى خييدميية 

جمتمع من املجتمعات �زيادة ثقافته .
تهدف  اجلييامييعييييية  املكتبة  اإن  �قيييال 
اإلييييييى حتييقيييييق جميييميييوعييية ميييين الأهيييييييداف 
ميينييهييا: غييير�يييص �تيي�ييشييجيييييع عيييييادة اليييقيييراءة 
�حب املطالعة، �عدم الكتفاء مبا يقوله 
الوابل  �نييادى  الدرا�شي.  املقرر  يف  املعلم 
بييتيي�ييشييجيييييع اليييطييياب عييلييى زيييييييارة املييكييتييبيية 

�تنمية  الكتب،  اختيار  يف  �م�شاعدتهم 
قدرتهم على ا�شتخدام جميع اأنواع اأ�عية 
الييقييراءة  على  �تدريبهم  فيها  املعلومات 
�التحليل،  �ال�شرح  �التلخي�ص  �الفهم 
�اإعداد البحوث �التعبري باأ�شلوب �ا�شح 

�مفهوم �شليم ي�شاير الع�شر.
 كما طالب باإك�شاب الطاب عادات 
اجييتييميياعييييية حيي�ييشيينيية ، �ذليييييك عييين طييريييق 
�التعليمات  الأنييظييميية  �احيييرتام  الييتييعييا�ن 
الهد�ء  التزام  على  �حثهم  بها،  �التقيد 
�تيييقيييديييير ميي�ييشيياعيير الآخيييييريييييين، �تيييفيييادي 
املحافظة  بكيفية  �اإحاطتهم  اإزعيياجييهييم، 
عييلييى مييقييتيينيييييات املييكييتييبيية بيياعييتييبييارهييا ملكا 
للجميع، �كذلك بث ر�ح التعا�ن �العمل 

المكتبة الجامعية أو معارض الكتب بصفة عامة.. ماذا تمثل للطالب وكيف يستفيدون منها؟ وكيف ينظرون إليها على الرغم من االتفاق العام على أنها »أي المكتبة«، 
معلم ومرجع مهم يحتوي على مصادر مهمة للطالب وغيره.. »آفاق« وقفت على آراء بعض الطالب عن مكتبة الجامعة والمكتبات بصفة عامة.. فماذا قالوا؟

ي�شارك  اأن  ميكن  حيث  فيهم،  اجلماعي 
اليييطييياليييب زميييييييياءه يف حتييي�يييشيييري بييعيي�ييص 
اأ�  املكتبة  اإعييداد �شحيفة  اأ� يف  الأبحاث، 

املدر�شة. 
�اأ�يييييشييييياف« عييلييييينييا غييير�يييص الأمييييانيييية 
�الإخا�ص يف الطاب، �احييرتام حقوق 
الآخيييريييين، �حيييب اليينييظييام �حيييب الييكييتيياب 
عليه،  املحافظة  ��شر�رة  اأهمية  �اإدراك 
�اكت�شاب مهارات �خرات مكتبية، �دعم 
امليينييهييج الييييدرا�ييييشييييي، �حتييطيييييم احليييواجيييز 
�بييني  الييدرا�ييشييي  الييكييتيياب  بييني  امل�شطنعة 
املكتبة، �تعويد الطاب  على ال�شتغال 
الأمثل لأ�قييات فراغهم مبا يعود عليهم 

بالنفع �يرفع من م�شتواهم الثقايف«.

التغلب  مت  ميييا  اإذا  اجلييامييعييييية  املييكييتييبييات 
عليه«.

�يييييرى نييا�ييشيير اليي�ييشييهييري، ميين كلية 
ط���ب الأ����س���ن���ان اأي�������س���ا، اأن »ل��ك��ل ن�����س��اط 
مييعييايييري  �ييشيينيياعييي،  اأ�  ثيييقيييايف  اأ�  عييلييمييي 
ت�شهيل  يف  تفيد  �مقايي�ص(  )موا�شفات 
اإلييى  بالإ�شافة  �ال�شلع  املعلومات  تييبييادل 
�امليياءميية،  اجلييييودة  مل�شتوى  الطييمييئيينييان 
�بطبيعة احلال فاإن للمكتبات اجلامعية، 
معايري تتفرد بها، لكن ذلك ل يوجد يف 

الد�ل العربية.
�احلييث  املييثييابييرة  عليها  يتوجب  لييذا 
مييع حيياجييات  تتما�شى  مييعييايييري  اإخييييراج  يف 

املكتبات اجلامعية«.

افتقار للمقومات األساسية
اأميييا احليي�ييشيين الييفييقيييييه، طييالييب بكلية طب 
املكتبة،  عيين  بيييداأ حديثه  فقد  الأ�ييشيينييان،  
د�ن  حتييول  اأ�شا�شية  معوقات  هناك  بيياأن 
�التثقيف،  التعليم  يف  بوظائفها  قيامها 
الأ�شا�شية  املقومات  اإلييى  افتقارها  اأهمها 
التي جتعلها تقوم بهذا الدور املنوط بها، 
ال�شعوبات  ميين  الييعييديييد  تييواجييه  »اإنييهييا  اإذ 
�امليي�ييشييكييات املييتييداخييليية �املييتيي�ييشييعييبيية الييتييي 
تتطلب حلول جذرية حتول د�ن قيامها 

بد�رها.
�عند ذكيير هييذه امل�شكات فيياإن على 
امل�شكلة يف  ّحييل هييذه  اأن  اأن يفهم  الييقييارئ 
حد ذاته يعد اأ�شلوبا من اأ�شاليب تطوير 

قصور واضح
قال  ال�شراحة،  من  يخل  مل  حديث  �يف 
حيي�ييشييني الييقييحييطيياين طييياليييب بييكييلييييية طب 
زالييت  مييا  اجلييامييعيية  اإن مكتبة  الأ�ييشيينييان، 
ق��ا���س��رة ع��ن ال��ق��ي��ام ب��ال��دور امل��ن��وط بها، 
فييهييي تيي�ييشييكييو مييين قييليية الييكييتييب الييرتبييوييية 
الطلبة  منو  مل�شتوى  املنا�شبة  �الثقافية 
العقلي �املعريف �الثقايف يف هذه املرحلة، 
�مييييين �ييشييعييوبيية احلييي�يييشيييول عيييليييى الييكييتييب 
�املراجع، �كذلك من عدم �جود موظف 
خمت�ص بعلم املكتبات يعرف كيف يتعامل 
�ي�شتجيب  املرحلة  هييذه  يف  الطاب  مع 

ملتطلباتهم �ت�شا�ؤلتهم.
اأغلب  املوجود يف  املوظف  �اأ�شاف«   
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عييادي غري متخ�ش�ص،  الأحيان، موظف 
كيييميييا نيييعييياين كيييطييياب اأيييي�يييشيييا يف بييعيي�ييص 
الأحيييييييان ميين عيييدم �جيييود قيياعيية مريحة 
الازمة من  بيييالأد�ات  مييز�دة  للمطالعة 
كرا�ص �طا�لت �اإ�شاءة منا�شبة �غريه«.

زيارة المكتبة فن
كلية  من  خالد  اهلل  عبد  الطالب  ��شف 
الكتاب،  معر�ص  اأ�  املكتبة  زيييارة  الطب، 
�يعرفه  الييكييثييري�ن،  يجهله  الييذي  بالفن 

القليلون. 
بييعيي�ييص  اأ�يييييشيييييع  اأن  اأردت  �تيييييابيييييع« 
الإ�ييشييارات يف طريق  بع�ص  اأ�  املاحظات 
للمكتبة  زيييارتييه  ميين  ال�شتفادة  اأراد  ميين 
ع�شر  يف  ��ييشيياأ�جييزهييا  الكتب،  معار�ص  اأ� 

نقاط، بعد جتربة �سخ�سية هي:
 • من خ�شائ�ص املثقف اأ� الباحث 
ما  يقّيد  اأن  النهم،  العلم  طالب  اأ� 
يحتاج اإليه من كتب قبل فرتة من 
الكتاب،  معر�ص  اأ�  للمكتبة  ذهابه 
بالقرب  �ييشييغييريا  دفيييرتا  ي�شع  �اأن 
ميييينييييه، يييخييتيي�ييص بييياليييكيييتيييب امليييوؤهيييلييية 
�اليينييادر  اجلييديييد  �يتفقد  لييليي�ييشييراء، 
�شواء من الإنرتنت اأم من الأ�شدقاء 

اأم من الباحثني �املهتمني .
اليي�ييشييوؤال  اأييي�ييشييا،  خ�شائ�شه  ميين   •
امل�شاركة  �املكتبات  الن�شر  د�ر  عيين 
فهر�شة  على  �الطييياع  املعر�ص  يف 
املييعيير�ييص قييبييل افييتييتيياحييه ميين خييال 
مييكييان  خييييييال  ميييين  اأ�  الإنييييييرتنييييييت 

املعر�ص نف�شه .
• اعييلييم اأن الييذهيياب ليياطيياع على 
اإلييييى �شفاء  جييديييد املييكييتييبيية يييحييتيياج 
ذهييييين، ��ييشييعيية �قييييت مييعييقييوليية، فا 
��قتك  الفكر،  م�شتت  �اأنييت  تذهب 

ق�شري .
• من �شفاته �حذاقته اأي�شا، ح�شن 
املييوثييوقيية،  امليينييا�ييشييبيية  املكتبة  اخييتيييييار 
فا  العلمية،  القيمة  ذات  �الكتب 
الف�شة،  التجارية  املكتبات  تغريه 
الييراقيية  الأغييلييفيية  ذات  الييكييتييب  �ل 

املزرك�شة.
املنا�شب  الوقت  اختيار  املهم  من   •
يكون  فيييييه  املييكييان  اأن  تعتقد  الييييذي 
هييييادئييييا، فيييا تيييذهيييب �قييييت ازدحيييييام 
اليينييا�ييص يف املييكييتييبيية، �ل عيينييد قييرب 

اإغاقها لنهاية �قت العمل. 
• مييين الييي�يييشييير�ري تيي�ييشييفييح الييكييتيياب 
ابييييتييييداء بيييامليييقيييدمييية، �اإلييييقيييياء نييظييرة 
، �املر�ر على  �شريعة على الفهر�ص 

ف�شوله  .
• من املفيد للمحافظة على الوقت، 
اأن ت�شتخدم خدمة البحث عن كتاب 
با�شم املوؤلف اأ� عنوان الكتاب اأ� دار 
الن�شر اأ� ت�شنيف الكتاب عن طريق 
جيييهييياز خيييدمييية الييبييحييث اخليييا�يييص يف 

املكتبة . 
•  ل تت�شرع يف اقتناء الكتاب ما مل 
اأخييذت عليه م�شحا �شريعا،  تكن قد 
اإلى معرفة  اإن مل تتو�شل  باأ�ص  �ل 
ن  مدى ماءمة الكتاب لك، اأن تدِ�ّ
ا�شم الكتاب على �رقة ثم ت�شاأل عنه 
اآراء  على  تطلع  اأ�  خمت�ص  هو  من 
معلومات  عن  تبحث  اأ�  الأ�شدقاء، 
عنه يف النرتنت، �عندما تتاأكد من 
ماءمته، عليك اأن تقوم باقتنائه يف 

املرة القادمة .
تييعييرف  اأن  اأيييي�يييشيييا  اجليييييييييد  ميييين   •
�ذلك  املكتبة،  يف  ت�شنيف  كل  مكان 
اللوحات  بييقييراءة  اأ�  عنه،  بال�شوؤال 

الإر�شادية داخل املكتبة .
باأ�ص باجللو�ص لت�شفح كتاب  •  ل 
قييبييل اأن تييقييرر اقييتيينيياءه، فيييياإن طييول 
قد  املييعيير�ييص  اأ�  املكتبة  يف  الييوقييوف 
يوؤثر على قييرارك �درجيية اقتناعك 

بالكتاب .

الوابل: المكتبة مؤسسة ثقافية اجتماعية تهدف للتوعية
خالد: زيارة المكتبة أو معرض الكتاب فن يجهله الكثيرين

الفقيه: االفتقار للمقومات األساسية يحول دون تحقيق 
المكتبة لرسالتها

القحطاني: مكتبتنا تشكو من قلة الكتب المناسبة
وغياب الموظف المختص



اإلجازة المرضية..
شروط وأحكام وحاالت متفاوتة

ن�شت املادة )11( من لئحة الإجازات بوزارة اخلدمة املدينة، على اأن املوظف 
�شنوات �فق  اأربييع  مييدة قدرها  �شنتني يف  تتجا�ز  اإجييازة مر�شية ل  ي�شتحق 

الرتتيب التايل: 
�شتة اأ�شهر براتب كامل، ��شتة اأ�شهر بن�شف الراتب، ��شتة اأ�شهر بربع 
من  الأربيييع  ال�شنوات  بداية  �حتت�شب  راتييب،  د�ن  من  اأ�شهر  ��شتة  الييراتييب، 
الأمرا�ص  باأحد  م�شابا  املوظف  كان  اإذا  اأمييا  املر�شية،  الإجييازة  بداية  تاريخ 
اإجييازة  في�شتحق  املتخ�ش�ص  ال�شت�شاري  الطبيب  يحددها  التي  اخلطرية 
مر�شية خال اأربع �شنوات �فق الرتتيب التايل : �شنة براتب كامل، �ثاثة 
اأ�شهر بن�شف الراتب، �ثاثة اأ�شهر بربع الراتب، ��شتة اأ�شهر من د�ن راتب، 

�يبداأ حتديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل. 
اأثناء ح�شوله على الإجييازة  اأن لدى املوظف مر�شا خطريا  �اإذا تقرر 
املر�شية عدلت من تاريخ بدايتها �فقا لاإجازة امل�شتحقة، �ذلك �فقا لن�ص 

املادة )11( من لئحة الإجازات.
�يكون اإثبات الإجازة املر�شية مبوجب تقرير طبي �فق ما ن�شت عليه 

لئحة تقارير منح الإجازات املر�شية.
�ي�شتحق املوظف الذي يتعر�ص لإ�شابة اأ� مر�ص مينعه من اأداء عمله 
ب�شفة موؤقته �تكون الإ�شابة اأ� املر�ص ب�شبب تاأدية العمل �د�ن خطاأ متعمد 
كامل،  براتب  �ن�شفا(  )�شنة  تتجا�ز مدتها  اإجييازة مر�شية ل  املوظف،  من 
تقارير  عليه لئحة  ن�شت  ما  �فق  تقرير طبي  ذلك مبوجب  �يتم حتديد 

منح الإجازات املر�شية.
فاإذا مل يراأ املوظف من اإ�شابته اأ� مل ي�شف من مر�شه بعد انتهاء املدة 
امل�شار اإليها يعر�ص اأمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اإذا كان عاجزا 
عن العمل اأ� متديد اإجازته مدة اأ� مددا ل تزيد عن �شنة �ن�شف، �ي�شرف 

له يف هذه احلالة ن�شف الراتب.
املر�شية  اإجازته  انتهاء  املوظف من مبا�شرة عمله بعد  �اإذا مل يتمكن 

املحددة يف الفقرتني ال�شابقتني تنهى خدماته لعجزه ال�شحي عن العمل. 
الأيييام  عن  كامل  براتب  اإجييازة  كلوي  بف�شل  امل�شاب  املوظف  �ي�شتحق 
التي يتم فيها اإجراء الغ�شيل له للتنقية الدموية مبوجب تقرير من اجلهة 

الطبية التي تتولى عاجه.

استشارة وظيفية

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.

�النظام  احلياة  منط  �لكن  الثدي،  �شرطان  منع  يف  قويا  د�را  الييوراثيية  تلعب 
نوعا من   14 يلي  �فيما  احليييالت،  ميين  اأكيير يف كثري  د�را  يلعب  قييد  الغذائي 

الأطعمة ت�شاعد يف حماربة �شرطان الثدي:
الكركم: �جد الباحثون اأن م�شحوق جذ�ر الكركم ي�شاعد على منع �شرطان 

الثدي من النت�شار اإلى الرئتني.
الثوم: ت�شري الدرا�شات اإلى اأن الثوم يق�شي على خايا �شرطان الثدي، �قد 
�جد اأن طبخ الثوم مع اللحوم يقلل من املواد الكيميائية امل�شببة لل�شرطان يف 

اللحوم املطبوخة التي قد تكون مرتبطة ب�شرطان الثدي. 
مينع  �ذلك  الأ�ليك،  حم�ص  من  عالية  ن�شبة  على  يحتوي  األفوكادو: 

ال�شرطان.
الخضروات: براعم الر�ك�شيل �اخل�شرا�ات املحتوية على اجلاكو�شينولت 

التي تعد قاتلة خلايا ال�شرطان.
الشاي األخضر: ت�شري الدرا�شات اإلى اأن �شرب ال�شاي الأخ�شر يقلل من خطر 
الإ�شابة ب�شرطان الثدي �مينعها من النت�شار يف الن�شاء الذين لديهم بالفعل 

هذا املر�ص.
التي  اللجنني  من  عالية  م�شتويات  على  حتتوي  الكتان  بذ�ر  زيت  الكتان: 
حتمي من �شرطان الثدي ب�شبب نق�ص هرمون ال�شرت�جني، �خا�شة يف �شن 

الياأ�ص.

الرمان: اأكد كثري من البحوث اأن ع�شري الرمان يدمر خايا �شرطان الثدي 
مينع  قد  الرمان  ع�شري  �اأي�شا  اإتافها،  د�ن  ال�شليمة  اخلايا  يرتك  بينما 

خايا �شرطان الثدي اجلديدة من النمو.
البروكلي: يحتوي على مادة كيميائية حتارب �شرطان الثدي.

القرنبيط: القرنبيط مثل الر�كلي هو م�شدر كبري من الأند�ل-كربينول-3.
الأ�شبوع  يف  مرتني  الأقل  على  ال�شبانخ  يتنا�لن  الاتي  الن�شاء  اإن  السبانخ: 
كان لهن ن�شف معدل الإ�شابة ب�شرطان الثدي من الن�شاء الاتي مل يتنا�لن 

ال�شبانخ.
الإ�شابة  مينع  قد  الكرز  يف  مركبا  هناك  اأن  الدرا�شات  بع�ص  �جدت  الكرز: 

ب�شرطان الثدي.
�الأحما�ص  الكلور�فيل  على  حتتوي  البحرية  اخل�شر�ات  اإن  الطحالب: 
الدهنية التي ميكن اأن ت�شاعد يف الوقاية من �شرطان الثدي. �بالإ�شافة اإلى 
اخلايا  موت  على  تعمل  التي  فوكيدان  على  يحتوي  البحر  ع�شب  فاإن  ذلك 

املرجمة من خايا ال�شرطان.
من  يقلل  الذي  الليكوبني،  من  عالية  ن�شبة  على  حتتوي  �هي  الطماطم: 

خماطر الإ�شابة ب�شرطان الثدي.
الري تعمل معا لوقف  العنب  املوجودة يف  الكيميائية  املواد  اأن  ُ�جد  التوت: 

منو �انت�شار �شرطان الثدي الثاثي.

استشارة صحية

أبرزها الطماطم والرمان والثوم: 14 نوعا من األطعمة تحارب سرطان الثدي

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

ست حاالت تتسبب في إيقاف المكافأة الجامعية
توقف املكافاأة عن طلبة اجلامعة الذين تنطبق عليهم �سروط �سرفها يف احلالت التالية: جتاوز املدة النظامية للمكافاأة )مدة الربنامج املقررة للتخرج ح�سب اخلطة 
الدرا�شية املعتمدة من جمل�ص اجلامعة، �يف حالة ح�شول الطالب/الطالبة، على اإنذار )متى ما كان املعدل الرتاكمي اأقل من 2 من 5(، �العتذار عن الدرا�شة يف ف�شل 

درا�شي، �التاأجيل عن ف�شل درا�شي، �يف حالة القرار التاأديبي، �يف حالة النقطاع عن اجلامعة.

استشارة أكاديمية
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
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الترتيب

األول
الثاني
الثالث
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الخامس
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الثامن
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

الإ�ييشييبيياين،  بر�شلونة  لعيييب  ييي�ييشييارك 
ليونيل مي�شي يف مباراة  الأرجنتيني 
اعييييتييييزال زميييييييليييه الييي�يييشيييابيييق بيييالييينيييادي 
الكتالوين، جابرييل ميليتو بي »�شورة 
رمزية«. ��شتقام املباراة يف الي 26 من 
ال�شهر اجلاري مبلعب اإندبنديينتي.

مي�شي  ح�شور  ميليتو،  �اأعييليين 
فيها،  امل�شاركة  د�ن  للمباراة  امل�شاب 
تقديرا لل�شداقة التي جتمعه به منذ 

اأيامه يف بر�شلونة.
يف  يييييوجييييد  مييييييي�يييشيييي  اأن  يييييذكيييير 
ميين نوفمر  الييي 30  الأرجيينييتييني منذ 
املا�شي للتعايف من الإ�شابة الع�شلية 

التي تعر�ص لها.
مييييوؤمتيييير  ميييييييليييييييتيييو يف  ��يييييشيييييرح 

اأ�ل من  �ييشييحييفييي »مييييي�ييشييي كيييان مييين 
اأكيييييد�ا حيي�ييشييورهييم مليييبييياراة اعيييتيييزايل، 

�شيكون الأمر مثريا للعواطف«.
الاعب،  �داع  �تت�شمن مرا�شم 
اإقيييياميييية مييييبيييياراة �دييييييية بييييني فييريييقييي 
اأ�ييييشييييدقيييياء ميييييليييييتييو بيييقيييييييادة امليييديييير 
الييفيينييي احلييييايل مليينييتييخييب كييولييومييبيييييا، 
الأرجنتيني خو�شيه بيكرمان �فريق 
اإندبنديينتي الذي توج بلقب الد�ري 

يف 2002.
�مييييين �ييشييميين الييينيييجيييوم اليييذيييين 
�شي�شاركون يف املباراة بخاف مي�شي، 
دييجو ميليتو، �ما�شكريانو �زانيتي 
دييجو  �الأ�ر�جيييويييياين  �كامبيا�شو 

فورلن، �اآخر�ن.

منتخب الجامعة للتنس
»ثامن« بطولة االتحاد

ح�شل منتخب اجلامعة للتن�ص الأر�شي، على املركز الثامن يف بطولة الحتاد ال�شعودي 
 23 �شعود مب�شاركة  بن  الإمييام حممد  بجامعة  املا�شي  الأ�شبوع  اأقيمت  التي  للجامعات 
الذين  املتابعني  بها  فاجاأ  مميزة  م�شتويات  اجلامعة  منتخب  �قييدم  جامعيا.  منتخبا 

توقعوا ح�شوله على مركز متقدم اأكر من الثامن.
علي الشريف 

قائد أبها يعود للتدريبات الخاصة
بداأ قائد الفريق الأ�ل لكرة القدم بنادي اأبها عبداهلل م�شواح مزا�لة متارين خا�شة 
عملية  اإجييرائييه  عقب  اجلماعية،  التدريبات  يف  للدخول  اللياقي  معدله  ل�شرتجاع 
جراحية اأخريا اإثر طعنة تلقاها يف جنبه الأي�شر. �قال م�شواح يف ت�شريحات �شحفية 
العملية«  اأجييرى يل  الييذي  الطبيب  »التاأم اجلييرح �هلل احلمد، �تلقيت تطمينات من 

ال�شت�شاري ح�شن العجمي، مبينا اأنه بات يثني يده ب�شكل جيد.
�ا�ييشييل  امليييييييداين،  ال�شعيد  عييلييى 
امللعب  تييدريييبيياتييه عييلييى  الييفييريييق 
�شلطان  الأمييري  مبدينة  الرديف 
بييييين عيييبيييداليييعيييزييييز اليييرييييا�يييشييييييية 
بيياملييحيياليية، حتييت اإ�يييشيييراف امليييدرب 
اأ�تاكار، �ذلك ا�شتعدادا ملبارياته 
لييلييمييحييرتفييني  ركيييييييياء  د�ري  يف 
لأنيييييييديييييييية اليييييييدرجييييييية الأ�ليييييييييييى. 
��ييشييمييلييت احليي�ييشيي�ييص الييتييدريييبييييية 
�ال�شرعة  للقوة  خا�شة  متارين 
م�شاعد  اإ�شراف  حتت  �الت�شديد 
اإ�شافة  ال�شامي،  ب�شام  امليييدرب 

اإلى عدة منا�رات.

ميسي يحضر 
مباراة اعتزال 
صديقه ميليتو
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جمجوم: االتحاد يعاني و »الشرفيون« يتفرجون على رحيل كريري
ال�شابقة، ما �اجهته  اإداراتييه  اأي من  تاأ�شي�شه، مل تواجه  النادي منذ  اأن  املكلف، عييادل جمجوم،  نييادي الحتيياد  اأكييد رئي�ص 
الإدارة احلالية، مبينا اأن كل الأندية تعاين من م�شكات كثرية ، اإل اأن الإعام  يركز على الحتاد ب�شكل كبري_ على حد 
تعبريه_، معرتفا يف الوقت نف�شه، باأن ناديه يعاين  من فو�شى اإدارية. �اأ��شح جمجوم يف حديثه لرنامج ) كورة ر�تانا(،  

اأن الحتاد حقق كاأ�ص امللك، املو�شم املا�شي، د�ن م�شاعدة من اأع�شاء ال�شرف.
�اأكد رئي�ص الحتاد املكلف اأنه يح�شر مباريات ناديه يف امللعب، لكنه يف�شل عدم اجللو�ص يف املن�شة. �ك�شف عن اأن 
اإدارته اأعلنت مت�شكها بقائد الفريق �املنتخب ال�شعودي، �شعود كريري يف ك�شوفات الفريق، اإل اأنه كالعادة، مل يتدخل اأي 
واأن كريري ا�سرتط مبلغا كبرا جدا للتجديد يف ظل  ال�سرف لاإ�سهام يف جتديد عقد الاعب، خ�سو�سا  اأع�ساء  من 
الظروف املالية احلالية للنادي، التي ل يقدر  معها على الإيفاء بهذه ال�سروط، وهو ما دفع الاعب اإلى مغادرة اأ�سوار 

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

إدارات

فرع الجامعة ببيشة..
من كلية إلى 13 كلية

وأجياال،  أجياال  خرجت  التي  العلمية  الصروح  كأحد  اسمه  بيشة،  في  الجامعة  فرع  كتب 
المملكة في مختلف مجاالت األعمال. »آفاق« تستعرض  العمل في  استفاد منها سوق 

هنا مسيرة الفرع الذي يشرف عليه الدكتور مهدي بن علي القرني.
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إدارات
د. يحيى عبدالعظيم

كييييانييييت نيييييييواة الييييفييييرع الأ�ليييييييييى �لييبيينييتييه 
الييتييي �شدر  املييعييلييمييني  كلية  الأ�ييشييا�ييشييييية، 
قرار �زارة التعليم العايل باإن�شائها �شنة 
1407، �كانت عبارة عن كلية متو�شطة، 
ثم تطورت اإلى اأن اأ�شبحت كلية معلمني 
عام 1412، �ا�شتمرت يف تخريج املعلمني 
يف عييييدد مييين الييتييخيي�ييشيي�ييشييات �الأقييي�يييشيييام 
الأكيييادميييييييية اأهييمييهييا: قيي�ييشييم الييدرا�ييشييات 
الإ�شامية،  الدرا�شات  ق�شم  القراآنية، 
الريا�شيات،  ق�شم  العربية،  اللغة  ق�شم 
ق�شم العلوم، ق�شم الرتبية الفنية، ق�شم 

الرتبية البدنية، ق�شم احلا�شب الآيل.
 �اأخريا ق�شم اللغة الإجنليزية، ثم 
ان�شمت كلية املعلمني اإلى �زارة التعليم 
العايل، �من ثم اإلى جامعة امللك خالد.
�كيييييان اليييهيييدف مييين هييييذه الييكييلييييية،  
املرحلة  يف  للتدري�ص  معلمني  تخريج 
البتدائية ما عدا ق�شمي احلا�شب الآيل 
�اللغة الإجنليزية، فتم تاأهيل الطاب 
فيهما للتدري�ص يف كل مراحل التعليم.

كليتا المجتمع 
والعلوم واآلداب

التعليم  قييرار �زارة  يف عام 1424، �شدر 
بي�شة  يف  املجتمع  كلية  بيياإنيي�ييشيياء  الييعييايل 
تييعيينييى بييتييقييدمي دبييلييومييات اأكيييادميييييييية يف 

بع�ص التخ�ش�شات.
الييييقييييرار  �ييييشييييدر   1428 عييييييام  �يف 
ت�شم  التي  �الآداب  العلوم  كلية  باإن�شاء 
جمموعة من الأق�شام من اأهمها: ق�شم 
العلوم الطبية،  اللغة الإجنليزية، ق�شم 
ق�شم  الييكيييييمييييياء،  ق�شم  الييفيييييزييياء،  ق�شم 
علوم  �ق�شم  الريا�شيات،  ق�شم  الأحياء، 
الن�شمام  مت  ثييم  �ميين  الآيل،  احلا�شب 
اإلى املنظومة التعليمية يف جامعة امللك 

خالد خال العام نف�شه.

فرع الجامعة في بيشة
�يف عام 1431هي، �شدر قرار جامعة امللك 
خالد باإن�شاء اإدارة فرع اجلامعة يف بي�شة 
ليييييتييولييى الإ�يييشيييراف عييلييى كييليييييات البنني 

�البنات يف بي�شة �بلقرن �تثليث.
�يف عام 1432 �شدر القرار ال�شامي 
باإن�شاء كليتي الطب �الهند�شة يف بي�شة، 
الفعلية  الدرا�شة  تبداأ  اأن  املتوقع  �ميين 

بهما العام املقبل.
�كييييييان قييييد �يييشيييدر قييييييرار جمييليي�ييص 
كليات  هيكلة  بييياإعيييادة  الييعييايل  التعليم 
املييعييلييمييني �كيييليييييييات اليييبييينيييات؛ لييييي�ييشييبييح 
جميييميييوع كييليييييات اليييفيييرع مبيييوجيييب هييذا 
الييييقييييرار، 13 كييلييييية تيي�ييشييمييل: الييرتبييييية، 
العلوم �الآداب، املجتمع، العلوم الطبية 
الآداب  �بيييينييييات(،  )بييينيييني  الييتييطييبيييييقييييية 
امليينييزيل،  �القييتيي�ييشيياد  الييعييلييوم  �الإدارة، 
العلوم  العلوم �الآداب ببلقرن )بنني(، 
العلوم  كلية  )بيينييات(،  ببلقرن  �الآداب 
�الآداب يف تثليث )بنات( ، كلية الطب، 

�كلية الهند�شة.

المساحة 10 ماليين م2 
م�شاحة  بي�شة،  يف  اجلامعة  فرع  ميتلك 
��شتقام  اأقيمت  التي  الأر�ييص  هائلة من 
عليها مباين الفرع املختلفة. حيث تبلغ 
اأرا�يييص،  ميين  الييفييرع  ميتلكه  مييا  م�شاحة 

حوايل 10 مايني مرت مربع.
بييييداأت اجلييامييعيية يف تخطيط  �قيييد 
امليي�ييشيياحيية لييتييكييون مييدييينيية جامعية  هيييذه 
معماري  طييراز  اأف�شل  على  م�شتقبلية 
مكتب من  مييع  التعاقد  �مت  الييعييامل،  يف 
ت�شميم  يف  ال�شت�شارية  املكاتب  اأف�شل 

املدن اجلامعية.
ييييقيييرب مييين 80% من  ميييا  �اأٌجنيييييييز 
ت�شميم املدينة اجلامعية، �هي يف طور 
مراحلها  يف  الإنيي�ييشيياءات  باقي  ا�شتكمال 

املييتييبييقييييية حتيييت اإ�ييييشييييراف �مييتييابييعيية من 
الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل 

عبدالرحمن بن حمد الدا�د.

إدارات الفرع
اخلييدمييييية  اليييفيييرع  اإدارات  هيييييكييليية  متيييت 
بدل  الييفييرع  ملن�شوبي  اخلييدميية  لتقدمي 
اأبها من  الأم يف  للجامعة  انتقالهم  من 
فاأن�شئت  مييعيياميياتييهييم،  مييراجييعيية  اأجييييل 
�كالت عمادات م�شاندة تتمثل يف �كالة 
عمادة القبول �الت�شجيل، عمادة �شوؤ�ن 
الطاب، عمادة خدمة املجتمع �التعليم 

امل�شتمر.
الإدارات  على  الييفييرع  ي�شتمل  كما 
هيئة  اأعييي�يييشييياء  �ييييشييييوؤ�ن  اإدارة  الآتييييييييية: 
الت�شغيل  اإدارة  �املييوظييفييني،  الييتييدرييي�ييص 
�املييالييييية،  امليي�ييشييرتيييات  اإدارة  �اليي�ييشيييييانيية، 
اإدارة  امل�شتودعات،  اإدارة  امل�شاريع،  اإدارة 
�اإدارة  �الإعييييييييام،  الييعيياميية  اليييعييياقيييات 

املتابعة.

اآلداب واإلدارة بادرة أولى
اإلى  �الإدارة  الآداب  كلية  انتقال  ميثل 
مبناها اجلديد، البادرة الأ�لى لنتقال 
اأر�ييص املدينة اجلامعية  اإلى  اأَُخيير  كليات 
على طريق خمي�ص م�شيط، حيث اأعطى 
هذا املبنى ات�شاعا ل�شتيعاب اأعداد اأكر 
لقبول  الفر�شة  �ميينييح  الييطييالييبييات،  ميين 
الطالبات يف اأق�شام جديدة، ملبيا حاجة 

املجتمع �تطلعاته.
كييمييا متيييت ال�يييشيييتيييفيييادة مييين املييبيينييى 
امليينييزيل  القييتيي�ييشيياد  ق�شم  بنقل  الييقييدمي 
من كلية العلوم �القت�شاد املنزيل اإليه، 
املبنى القدمي  اأق�شام الرتبية يف  �بقيت 
مع التفكري اجلاد يف اأن يكون لكل كلية 
باأر�ص  عاجلة  ب�شورة  امل�شتقل  مبناها 

املدينة اجلامعية.

دعم إضافي
اإمداد الفرع مب�شر�ع  بداأت اجلامعة يف 
دعيييم اإ�يييشيييايف ملييبيياين املييجييمييع الأكيييادمييييي 
لييلييبيينييني، ميييين خيييييال تيينييفيييييذ ميي�ييشيير�ع 

للقاعات �املعامل امل�شرتكة.
اإداريييا  مبنى  امل�شر�ع،  هييذا  �ي�شم 
لأعييي�يييشييياء هيييييئيية الييتييدرييي�ييص، �ميي�ييشييجييدا 
، �كافترييا،  يت�شع لأكر من 500 م�شلٍّ
�مكتبة مركزية، �م�شرحا يت�شع لأكر 
من 1200 �شخ�ص، �مبنى لثاث قاعات 
درا�شية، �مبنى لي 15 معما، �مدرجات 

مركزية.

طموح وأمل
�عييين طييمييوحييات املييرحييليية املييقييبييليية، قييال 
امليي�ييشييرف اليييعيييام عييلييى اليييفيييرع،  الييدكييتييور 
بع�ص  افتتاح  يف  نيياأمييل  الييقييرين«  مهدي 
اأقييي�يييشيييام الييييدرا�ييييشييييات الييعييليييييا يف بييعيي�ييص 
الييتييخيي�ييشيي�ييشييات حيييني نيي�ييشييميين جيياهييزييية 
الأقييي�يييشيييام الييعييلييمييييية مييين حيييييث الييطيياقيية 
الدرا�شات  ا�شرتاطات  �توافر  الب�شرية، 
األ  على  حري�شون  �نحن  فيها،  العليا 
نييبييداأ بيييداييييات �ييشييعيييييفيية؛ لأن الييبييدايييات 
الييقييوييية تيي�ييشييميين ا�ييشييتييقييرار �ا�ييشييتييمييرار 

التقدم العلمي اجليد«.
�قيييييييدم الييييقييييرين بيييا�يييشيييميييه �بيييا�يييشيييم 
من�شوبي فرع اجلامعة يف بي�شة، ال�شكر 
�على  اجلييامييعيية،  اإدارة  اإلييييى  �الييتييقييدييير 
الدكتور  اجلامعة،  مدير  معايل  راأ�شها 
عبدالرحمن الييدا�د ملا يقدمه من دعم 
مادي �معنوي لفرع اجلامعة يف بي�شة. 
�اأ�شاف« لول توفيق اهلل ثم الدعم غري 
املحد�د من لدن معايل مدير اجلامعة، 
�من�شوبيه  الييفييرع  احييتييييياجييات  �تلم�شه 
الييفييرع بهذا  اأ�ييشييبييح  ملييا  مييبييا�ييشييرا،  تلم�شا 
بلدنا  �قيم  بقيمة  يليق  الييذي  امل�شتوى 
�اأمييتيينييا، �اأ�ييشييكيير كييل �كييييالت اجلييامييعيية 

�العمادات �الإدارات امل�شاندة«.

مدينة جامعية على أفضل طراز معماري
في مساحة 10 ماليين م2

سعي جاد ألن يكون لكل كلية
مبناها المستقل بأرض المدينة الجامعية
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اليوم المفتوح لكلية طب األسنان
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حوار: خالد العمري

لنبد�أ بنبذة عن ق�صم �لريا�صيات؟
عييييلييييى مييي�يييشيييتيييوى الييييييعييييييامل، يييييعييييد قيي�ييشييم 
الييريييا�ييشيييييات ميين الأقيي�ييشييام الأ�ييشييا�ييشييييية يف 
الييطييبيييييعييييية  بييالييعييلييوم  تييهييتييم  اأي جييامييعيية 
�الييتييطييبيييييقييييية، �عيييليييى ميي�ييشييتييوى جييامييعيية 
املييلييك خييالييد فييياإن الق�شم يييعييد ميين اأكيير 
من  اإطاقا  اأكرها  يكن  مل  اإن  الأق�شام 
حيث عدد الأع�شاء، �اأي�شا عدد الأق�شام 
الييقيي�ييشييم بتدري�ص  يييقييوم  الييتييي  �الييكييليييييات 
برناجمي  الق�شم  �يقدم  مواد لطابها. 
البكالوريو�ص �املاج�شتري يف الريا�شيات.

�نحن يف الق�شم نعمل كفريق �احد 
ير�شي  مييا  حتقيق  يف  جيياهييدييين  لل�شعي 
اإليه  اهلل عز �جييل، ثم حتقيق ما ي�شبو 
قييائييد ميي�ييشييرية اليييوطييين خييييادم احلييرمييني 
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، 
الذي  �هو  لكل خري،  ��فقه  اهلل  حفظه 
ال�شريفني  م�شر�ع خادم احلرمني  طرح 
�الييريييا�ييشيييييات لإدراكييييه،  الييعييلييوم  لتطوير 
تقدم  يف  العلوم  هييذه  اأهمية  اهلل،  حفظه 
الوطن �الأميية ب�شكل عام، ثم ما ير�شي 
املييي�يييشيييوؤ�ليييني يف هييييذه اجلييياميييعييية، الييذييين 

رئيس قسم الرياضيات د. آل طلحان:
لدينا برامج مجتمعية هادفة

ومجموعات بحثية تواكب التطور

اإلى م�شاف  ي�شعون جاهدين للرقي بها 
اجلامعات املتقدمة على م�شتوى الوطن 
�هذا  العاملي،  امل�شتوى  �على  بل  العربي 
لييييي�ييص مبيي�ييشييتييحيييييل �ل ميي�ييشييتييغييرب �لييكيين 

يحتاج اإلى ت�شافر اجلهود. 
�شكري  اأقدم  اأن  اأ�د  املنا�شبة  �بهذه 
اأ�ييشيياتييذتييي �زمييائييي  �تييقييديييري جلميع 
فييرتات  الق�شم يف  رئييا�ييشيية  تييولييوا  الييذييين 
متفا�تة اأ�ش�شوا فيها هذا الق�شم �طور�ه 

حتى اأ�شبح على ما هو عليه الآن.

ماذ� عن �الأن�صطة
و�لرب�مج �ملو�زية للدر��صة؟

فيه  يجتمع  ف�شليا  لييقيياًء  الق�شم  يعقد 
�طاب  خ�شو�شا  امل�شتجدين  بالطاب 
الييقيي�ييشييم عيييميييوميييا، �ييييتيييم يف هييييذا الييلييقيياء 
مناق�شة �شيا�شات الق�شم �ر�ؤيته �ر�شالته 
ال�شعوبات  مناق�شة  �كييذلييك  �اأهيييدافيييه، 
الييتييي تيييواجيييه اليييطييياب، �تيييقيييدمي بع�ص 
يف  تفيدهم  التي  �التوجيهات  الن�شائح 

حياتهم العلمية �العملية.
 �هيييينيييياك جمييليي�ييص طيييابيييي مييكييون 
امل�شتويات  ميين عييدد ميين طيياب خمتلف 
بالق�شم يتم الجتماع به كل ف�شل درا�شي 

ق�شايا  اأهييم  ملناق�شة  الأقيييل  على  مرتني 
اليييطييياب �مييييا لييديييهييم مييين ميياحييظييات 
�تيييطيييليييعيييات، هييييذا اإليييييى جيييانيييب الييييييد�رات 

العلمية التي ينظمها الق�شم.

كيف يو�كب �لق�صم �لتطور�ت
يف جمال �خت�صا�صه؟

نخبة  اهلل،  بييفيي�ييشييل  الييقيي�ييشييم،  يف  لييدييينييا 
كييل منهم يهتم  الأكيييفييياء  الأ�ييشيياتييذة  ميين 
مبتابعة ما ي�شتجد يف جمال تخ�ش�شه، 
�مييييين ميييظييياهييير ميييواكيييبييية الييييتييييطييييورات يف 
جمييييييال الخيييتييي�يييشيييا�يييص: حيييليييقييية نييقييا�ييص 
اأ�شبوعية تعقد يف الق�شم �يلقي  )نييد�ة( 
جمييالت  يف  ي�شتجد  مييا  الأعيي�ييشيياء  فيها 
تخ�ش�شهم، �اأي�شا امل�شاركة يف املوؤمترات 
العلمية التي تعقد حول العامل، �ي�شعى 
حل�شور  ال�شعاب  كل  تذليل  اإلييى  الق�شم 
الأعيي�ييشيياء املييهييتييمييني �الييبيياحييثييني يف تلك 
با�شم  تن�شر  بحثية  بييييياأ�راق  امليييوؤمتيييرات 

جامعة امللك خالد. 
بف�شل  الييقيي�ييشييم،  يف  لييدييينييا  اأن  كييمييا 
ب�شكل  تتابع  اهلل، �شت جمموعات بحثية 
م�شتمر ما ي�شتجد من اأبحاث �تطورات 

اأ�ل باأ�ل.

 �بهذه املنا�شبة اأحث جميع الطاب 
الييدرا�ييشييات  �طييالييبييات  طيياب  �خ�شو�شا 
العليا �شواء يف الريا�شيات اأم غريها من 
مثل  ح�شور  على  احليير�ييص  على  العلوم 

هذه الند�ات �املو�شوعات املتقدمة. 

 ما �لدور  �ملجتمعي لق�صم 
�لريا�صيات؟

ليييييدى الييقيي�ييشييم جلييينييية خليييدمييية املييجييتييمييع 
مكونة من عدد من اأع�شاء الق�شم الذين 
للعمل يف  �ا�شرتاتيجية  بر�ؤية  يتمتعون 

خدمة املجتمع.
الهادفة:  املجتمعية  براجمنا  �من 
ليييقييياء عييلييمييي فيي�ييشييلييي نيي�ييشييتيي�ييشيييييف فيييييه 
ب�شكل  بالريا�شيات  �املهتمني  الييطيياب 
من  الأ�ليييى  الن�شخة  نظمنا   حيث  عييام، 
هذا اللقاء مطلع حمرم املا�شي،  �ناأمل 
هذا  خدمة  يف  اأكيير  اإ�شهام  لنا  يكون  اأن 
بالنفع �اخليييري عليه  يييعييود  الييوطيين مبييا 
القريب  امل�شتقبل  يف  �ذلييك  اأبنائه  �على 

اإن �شاء اهلل. 
�ليييديييينيييا خيييطييية ليييييزييييييارة املييييدار�ييييص 
الثانوية على �جه اخل�شو�ص، �مدار�ص 
لتعريفهم  عييييام  بيي�ييشييكييل  اليييعيييام  الييتييعييليييييم 

تطبيقات  �ببع�ص  الريا�شيات  باأهمية 
الييريييا�ييشيييييات �د�رهيييييا املييهييم احليييييييوي يف 

تطور احل�شارة احلديثة.
للتن�شيق  خييطييطييا  لييدييينييا  اأن  كييمييا 
مييييع عييييمييييادة خيييدمييية املييجييتييمييع لييتيينييظيييييم 
يف  الراغبني  للمعلمني  تدريبية  د�رات 
تخ�ش�شهم  جميييال  يف  اأنييفيي�ييشييهييم  تييطييوييير 
)اليييييرييييييا�يييييشيييييييييييات(، �اإطييييياعيييييهيييييم عييلييى 
امليي�ييشييتييجييدات يف كيييافييية جميييييالت الييعييلييم، 
�كذلك ن�شعى لتقدمي الريا�شيات لغري 
نيييد�ات  اإقيياميية  طييريييق  عيين  املتخ�ش�شني 
�د�رات لتو�شيح بع�ص اأد�ار الريا�شيات 

البارزة �التطبيقات املهمة لها.
اإ�شافة اإلى ما �شبق، فاإن لدى بع�ص 
د�رات  لإقيياميية  خييطيية  بالق�شم  الييزميياء 
تييدريييبيييييه ليياخييتييبييارات الييعييلييمييييية �ييشييواء 
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هل من تعاون بينكم وبني �أق�صام 
�لريا�صيات يف �جلامعات �الأخرى؟

كيييان  �اإن  يييتييمييثييل،  تييييعييييا�ن  هييينييياك  نيييعيييم 
اأع�شاء  ميين  عييدد  م�شاركة  يف  متوا�شعا، 
�الثقافية  البحثية  الأن�شطة  يف  الق�شم 
اليييتيييي تييعييقييد يف اأقييي�يييشيييام الييريييا�ييشيييييات يف 

اجلامعات الأخرى. 
�كييييذلييييك يف امليييقيييابيييل فيييييياإن الييقيي�ييشييم 
يعقد بييني حييني �اآخيييير عيييددا ميين الأييييام 
الييعييلييمييييية �الييبييحييثييييية ��ر�ييييييص الييعييمييل يف 
جمال  يف  الدقيقة  التخ�ش�شات  بع�ص 
�ي�شت�شيف  �تطبيقاتها،  الييريييا�ييشيييييات 
عييييييددا ميييين الأ�ييييشيييياتييييذة �اأعيييي�ييييشيييياء هيييييئيية 
الييتييدرييي�ييص �الييبيياحييثييني مييين اجلييامييعييات 

الأخرى باململكة.
امليي�ييشييتييقييبييل لأن  نييطييمييح يف  �ليييكييين   
يييكييون الييتييعييا�ن اأكيييير، �ذليييك عيين طريق 
املجموعات البحثية التي يف الق�شم حيث 
اأن يكون هناك �شراكات بحثية مع  ناأمل 
نطمح  بل  الأخييرى  ال�شعودية  اجلامعات 
اأبعد من ذلك لعقد �شراكات بحثية  اإلى 
مع جامعات �مراكز اأبحاث عاملية، �كلي 
يف  البحثية  املييجييمييوعييات  تييوفييق  اأن  اأمييييل 

الق�شم للقيام مبثل هذه ال�شراكات. 
مييين جييانييب اآخييييير، هيينيياك تيييعيييا�ن يف 
حتييكيييييم الييير�يييشيييائيييل الييعييلييمييييية يف جميييال 
الريا�شيات، فالق�شم يف الف�شلني املا�شي 
ا�شت�شاف عيييددا ميين الأ�ييشيياتييذة  �احليييايل 
العلمية  اليير�ييشييائييل  لتحكيم  اجلامعيني 
من  عييدد  �هيينيياك  املاج�شتري،  مرحلة  يف 
علمية  ر�شائل  يحكمون  الق�شم  اأعيي�ييشيياء 
اأخييرى يف جمال الريا�شيات  يف جامعات 

�تطبيقاتها. 

تقييمك مل�صتوى �لبحث �لعلمي
يف �لق�صم؟

جمموعات  �شت  لدينا  فييياإن  تييقييدم،  كما 
ع�شو   36 ميين  يييقييرب  مييا  ت�شم  بحثية 
هيييييئيية تيييدريييي�يييص بييالييقيي�ييشييم يف عييييدد من 
اليييدقيييييييقييية يف جميييال  اليييتيييخييي�يييشييي�يييشيييات 
اأ�شبوعية  لييقيياءات  �هيينيياك  الريا�شيات، 

لييييتييييدا�ل مييييا ييي�ييشييتييجييد ميييين اأبييييحيييياث يف 
كما  الييريييا�ييشيييييات،  تخ�ش�شات  خمتلف 
مدار  على  اأبحاثا  اللجنة  اأع�شاء  ينتج 

العام.
ما  نيي�ييشيير  امليييا�يييشيييي مت  اليييعيييام  �يف   
يقرب من 100 بحث علمي يف جمات 
لإن�شاء  �ن�شعى   .ISI يف  اأغلبها  عاملية 
�شراكات بحثية حملية �عربية �عاملية 
الريا�شيات يف  باأهمية  العميق  لإدراكنا 
الع�شر  يف  اأميية  �اأي  جمتمع  اأي  تطور 
احلييديييث، �ل ميييكيين الييتييطييور ميين د�ن 

هذه ال�شراكات البحثية املتعددة.

 ما تطلعاتكم �مل�صتقبلية ؟
جدا  متفائل  فاأنا  امل�شتقبل،  بخ�شو�ص 
ليينييا جييميييييعييا ما  يييحييقييق  اأن  �اأ�ييييشيييياأل اهلل 
املجتمع  لهذا  �تقدم  تطور  من  نتمناه 

ال�شعودي يف كافة املجالت.
�جه  على  الريا�شيات  جمييال  �يف 
م�شوؤ�لية  يحملنا  �هيييذا  اخليي�ييشييو�ييص، 
احلديث  العامل  ملواكبة  الق�شم  تطوير 
ميين جميع اجلييوانييب ميين حيث تطوير 
اخلييطييط �طييييرق �اأ�ييشيياليييييب الييتييدرييي�ييص 
�الييتييقييييييييم، �كيييذليييك حميييا�لييية تييوفييري 
لطاب  امليينييا�ييشييبيية  التعليمية  الأجيييييواء 

الق�شم.

كلمة ختامية للطالب و�لطالبات؟
اأدعيييو اأبيينييائييي الييطيياب �الييطييالييبييات اإلييى 
الإ�شامي  بالدين  �العييتييزاز  التم�شك 
الييو�ييشييطييي اليييذي كيييان عليه ر�ييشييول اهلل 
�عليه  �اأ�شحابه  ��شلم  عليه  اهلل  �شلى 
اأن�شئت هذه الد�لة منذ توحيدها على 
يد املغفور له باإذن اهلل امللك عبدالعزيز 
��يييشيييار عييليييييه اأبيييينييييا�ؤه اإليييييى هييييذا اليييييييوم،  
�اأحييثييهييم عييلييى الييتييميييييز  يف جميع اأميييور 

حياتهم �يف درا�شتهم �طلب العلم.
 �اعلموا اأن العلم يحتاج اإلى بذل 
مييزيييد ميين اجلييهييد �الييبييحييث �اليي�ييشييوؤال، 
�هييييذا ميييا يييفييتييقييده كييثييري مييين الييطيياب 
منا جميعا جيا  تريد  الييد�ليية  اليييييوم. 
حتى  تعلمه  ملا  م�شتوعبا  �اعيا  متعلما 

ي�شتفيد منه املجتمع فيما بعد. 
م�شوؤ�لية  عليكم  للجميع  اأقيييول   
اأمييام اهلل ثم اأمييام �لة الأميير �املجتمع 
ثانية  �كيييل  دقيييييقيية  كيييل  تيي�ييشييتييثييميير�ا  اأن 
تييقيي�ييشييونييهييا يف اجلييياميييعييية مييينيييذ بيييدايييية 
بيياإذن اهلل عز  درا�شتكم �حتى تخرجكم 
لأجييل  الييدرا�ييشيية  يكن همكم  �ل  �جيييل، 
النجاح فقط �لكن اطلبوا العلم للعلم 

فاإن النجاح بعد ذلك �شياأتي.
�خ�شو�شا  الأ�قيييات  ��شياع  اإياكم 
مع الأجهزة احلديثة ���شائل التوا�شل 
الجييتييميياعييي احليييدييييث، �ليييييكيين لييدييينييا 
�شيء  لكل  �ليكن  اأ�قيياتيينييا  يف  ا�شتثمار 
�قييتييه فييا يييطييغييى جييانييب عييلييى جييانييب. 
الييتيينييظيييييم  اأ�قييياتيييكيييم لأن عييييدم  نييظييمييوا 
كرة  مييع  �خ�شو�شا  لييلييوقييت،  م�شيعة 

امللهيات �امل�شغات.

ماذا تعرف عن تخصصات قس��م الرياضيات؟ وماذا عن األنش��طة البحثية والمجتمعية التي يقدمها ذلك القس��م؟  وما الس��بل التي يتبعها القائمون عليه لمواكبة تطورات 
مجاالت االختصاص؟ رئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم الدكتور علي بن سعيد آل طلحان أجاب على هذه األسئلة وغيرها في الحوار التالي مع »آفاق«.

في  العام الماضي نشرنا 100 بحث في مجالت  عالمية
لدينا خطة لزيارة مدارس التعليم العام لتعريفهم بـ »الرياضيات«

أقسام
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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه

إعالن
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حوار: خالد العمري

اليييتيييدريييي�يييص بكلية  اأ��ييييشييييح عيي�ييشييو هيييييئيية 
اأحمد  الدكتور  الدين  �اأ�شول  ال�شريعة 
تعليمية  بيئة  حتييوي  اجلييامييعيية  اأن  عييزب 
العملية  مييتييطييلييبييات  تييراعييى  جيييييدة جيييدا 
من�شوبيها،  اأن  ميي�ييشييتييدركييا  الأكيييادميييييييية، 
�شعف  من  يعانون  الييطيياب،  �خ�شو�شا 
يف اليييقيييراءة، �قييليية حيير�ييص، داعيييييا اإييياهييم 
اإلييى الإخييا�ييص ��شعة الطيياع �متابعة 
كل جديد يف جمال التخ�ش�ص. �حتدث 
عيييزب يف حييييوار ميييع »اآفيييييياق« عييين �شريته 
الأكادميية �اهتماماته البحثية �حما�ر 

اأخرى مهمة.

تاريخك �الأكادميي يف �صطور؟
الأكييادميييي، لبد  املجال  الكام عن  قبل 
فقد  الأ�ل،  الغر�ص  عن  نتحدث  اأن  من 
متعلمة  بيييييئيية  يف  هلل،  �احليييميييد  نييي�يييشييياأت، 
لأبوين متعلمني، �اأبي، اأطال اهلل عمره، 
يحب العلم �يجل العلماء، خا�شة علماء 
الدين �اأهل القراآن، �دائما ما يكرر: اأهل 
�يحثنا  �خا�شته،  اهلل  اأهيييل  هييم  الييقييراآن 
على التحلي باأخاق القراآن، �يردد قول 

حافظ اإبراهيم :
�العلم اإن مل تكتنفه �شمائل 

تعليه كان مطية الإخفاق 
�املال اإن مل تدخره حم�شنا

بالعلم كان نهاية الإماق

لتحفيظ  مبكتب  جميعا  فاأحلقنا 
الييييقييييراآن، �هييييو مييكييتييب املييييرحييييوم اليي�ييشيييييخ 
ال�شيخ  فهذا   ، قنديل  اإ�شماعيل  رم�شان 
�شاحب الف�شل الأ�ل بعد اهلل تعالى �ل 
اأن�شاه ما حييت، �قد عاهدت اهلل  تعالى  
اأن اأذكره يف كل حمفل، رحمه اهلل رحمة 

�ا�شعة.
املييراحييل الأ�يل من   ثييم در�ييشييت يف 
الأزهر  يف  قبلها(  �ما  )الثانوية  التعليم 
الييي�يييشيييرييييف، �تييخيي�ييشيي�ييشييت مييينيييذ املييرحييليية 
ال�شافعية  )املتو�شطة( يف فقه  الإعدادية 
املختلفة  ال�شرعية  الدرا�شات  جانب  اإيل 
كييعييلييم الييتييفيي�ييشييري، �عييلييوم اليييقيييراآن، �علم 
احلديث )ر�اية �دراية(، �علم العقيدة، 
اإيل جيييانيييب درا�يييشييية احلييييظ الأ�فيييييير من 
املتعلقة  العلوم  ��شائر  �ال�شرف  النحو 

بييالييلييغيية اليييعيييربييييييية ميييثيييل اليييبييياغييية بييكييل 
اأنواعها: البيان، �املعاين، �البديع.

اأكمل  اأن  قييررت  اللحظة  هييذه  منذ 
�مييا  الييفييقييه  عييلييم  درا�ييشييتييي متخ�ش�شا يف 
يتعلق به لأعرف على اأي اأ�شا�ص قال كل 
مذهب ما قال، �ما �جهة كل فريق، �هل 
الآراء  هذه  كل  حتمل  ال�شريعة  ن�شو�ص 

�هذه الختافات.
ال�شريعة  بكلية  التحقت  هذا  �على 
الأزهيير بطنطا(  )فييرع جامعة  �القانون 
املذاهب  على  الفقه  فدر�شت   ،1993 عييام 
��شاعتئذ �قفت على ما  بتو�شع،  الأربعة 
�شغل فكري لفرتات طويلة، �هنا قررت 
ي�شبع  الذي ل  املعني  ال�شتزادة من هذا 
النييتييهيياء ميين مرحلة  �ييشيياربييه، فبعد  منه 
الييبييكييالييوريييو�ييص قييييررت اللييتييحيياق بق�شم 
اأ�شول الفقه بكلية ال�شريعة �القانون يف 

جامعة الأزهر. 
�هييينييياك در�يييشيييت عييلييى اأييييييدي اأعيييام 
�الأ�ييشييول منهم من ق�شى  الفقه  علمي 
نييحييبييه �ميينييهييم ييينييتييظيير، ��ا�يييشيييليييت حتى 
اأطر�حتي  على  اأ�شرف  حيث  الدكتوراه، 
اأ�شول  ق�شم  رئي�ص  الييدرجيية،  هييذه  لنيل 
الأ�شتاذ  �القانون،  ال�شريعة  بكلية  الفقه 
اليييدكيييتيييور حمييمييد عييبييد الييعيياطييي حممد 
�العلماء  العلم  اأحب  جعلني  الذي  علي، 
هلل  �مييدار�ييشييتييه  العلم  طلب  على  �اأقييبييل 

اأ�ل ثم حمبة يف ف�شيلته.
�كان مما غر�ص يف نف�شي الإخا�ص 
بييغييييية حمييمييدة �ل طلبا  ل  �الييعييمييل هلل 
لدنيا، �ما راأيت ف�شيلته اإل �ذكرت قول 
الفرزدق يف على بن احل�شني، ر�شي اهلل 

عنه: 
يغ�شي حياء �يغ�شى من مهابته

فما يكييييييلم اإل حني يبت�شم

وماذ� بعد نيل �لدكتور�ه؟
عينت مدر�شا م�شاعدا يف كلية الدرا�شات 
الأزهييير،  بجامعة  �العربية  الإ�ييشييامييييية 
فقمت بتدري�ص مادة اأ�شول الفقه جلميع 
املراحل �كتبت يف جميع اأبوابه �م�شائله، 
�دّر�شت يف عدد من كليات جامعة الأزهر، 
�يف كثري من املعاهد املتخ�ش�شة يف علوم 
اليي�ييشييريييعيية. ��ا�ييشييلييت كييتييابيية الييبييحييوث يف 
من�شورة  بحوث  عييدة  �يل  الفقه،  اأ�شول 

يف هذا املجال . 

�اأخيييييريا ميييّن اهلل تييعييالييى عييلييي بييياأن 
اأكون اأحد اأع�شاء هيئة التدري�ص يف هذا 
�يف  خالد  امللك  جامعة  ال�شامخ،  ال�شرح 
اأحيييد اأكييير �اأعييظييم ميينيياراتييهييا، �هييي كلية 

ال�شريعة �اأ�شول الدين .

تقييمك مل�صتوى �لتعليم
يف �جلامعة؟

خالد  املييلييك  بجامعة  التعليمية  البيئة 
قييلييت:  اإن  ميييبييياليييغيييا  اأكييييييييون  �ل  جيييييييييدة، 
حفظها  اململكة،  �اأن  خا�شة  جييدا  جيدة 
اهتماما  عييمييومييا  اجلييامييعييات  تييولييى  اهلل، 
الدعم،  اأ�شكال  بكل  �تدعمها  ملحوظا، 
�هييييذا �ا�يييشيييح �جييلييي مييين قيييييام قيييييادات 
�توفري  ال�شعوبات  كل  بتذليل  اجلامعة 
اجلامعة  من�شوبي  جلميع  مائمة  بيئة 
ميييين اأعيييي�ييييشيييياء هيييييئيية تيييدريييي�يييص �طيييياب 
�موظفني مما له اأكر الأثر يف اأن توؤتي 

العملية التعليمية ثمارها.
بيييه الآن هو  اأحيييكيييم  الييييذي  �حييكييمييي 
التعليمية  للبيئة  معاي�شتي  خييال  ميين 
�ما  الييدييين،  �اأ�ييشييول  ال�شريعة  كلية  يف 
بنف�شي من خييال عملي يف  �قفت عليه 
جليينيية الييتييطييوييير �اجلييييودة بييالييكييلييييية، �مييا 
راأيته من �شعي قيادات الكلية متمثلة يف 
الأق�شام  �ر�ؤ�شاء  �الوكاء  الكلية  عميد 
الأجيياء يف تذليل كل عقبة �تي�شري كل 

�شعب.
لييكيين عييلييى كييل حيييال، لي�ص هيييذا هو 
�شفر طويل قطع،  املن�شود، �هذا  الكمال 
�عييمييل �ييشيياق بيييذل ، لييكيين مييا زليينييا نطمح 
التي  الييغيياييية  اإيل  ن�شل  حتى  املييزيييد  اإيل 

نن�شدها، باإذن اهلل تعالى.

�هتماماتك �لبحثية؟
منذ  تخ�ش�شت  قيييد  فييياأنيييا  اأ�ييشييلييفييت،  كييمييا 
ال�شرعية  الييدرا�ييشييات  يف  الأظييفييار  نعومة 
اأجل ذلك  الفقه، من  اأ�شول  خا�شة علم 
علم  عييلييى  من�شبة  البحثية  فيياهييتييميياتييي 
درا�شات  من  به  يتعلق  �مييا  الفقه  اأ�شول 
الفر�ع  املقا�شد، �كذلك تخريج  يف علم 

الفقهية على القواعد الأ�شولية.

�إيجابيات و�صلبيات الحظتها
يف من�صوبي �جلامعة؟

الإييييجيييابيييييييات يف هييذه  اأن  يييييري  اليينيياظيير 

د. عزب:
ضعف القراءة
وقلة الحرص
..أبرز سلبيات 
الطالب

اجلييياميييعييية كيييثيييرية غيييري حمييي�يييشيييورة لكن 
املثال ل احل�شر؛  اأذكيير منها على �شبيل 
التي جتمع من�شوبي  التاآلف �املودة  ر�ح 
اجلامعة  �من�شوبي  خ�شو�شا  الكليات 
عموما، �العمل بر�ح الفريق الذي يكمل 

بع�شه بع�شا. 
اأهم الإيجابيات ح�شن اخللق  �من 
لدى طاب اجلامعة �من�شوبيها فاأدبهم 
فهذه  عليهم،  يدميه  اأن  اهلل  اأدعيييو  جييم، 
اأعييظييم الأ��ييشيياف، �هييذا مييا مييدح اهلل به 
نبيه �شلى اهلل عليه ��شلم  فقال » �اإنك 

لعلى خلق عظيم » .
�شعف  منها:  فييياإن  ال�شلبيات  �اأميييا 
الييييقييييراءة؛ �هيييييذه ظييياهيييرة عيييامييية لكنها 
ذي  على  يخفي  �ل  الطاب  �ا�شحة يف 
�الثقافة،  التعلم  عماد  الييقييراءة  اأن  لييب 
�امليييرء يييكييّون ثقافته �ر�ؤيييتييه ميين خال 
ما يقراأ، كما لحظت �شعف جدية لدى 

قطاع عري�ص.

�صعوبات �أكادميية
ترى �أنها تو�جه �لطالب؟

مييتييوافييرة  احلييا�ييشيينيية  التعليمية  الييبيييييئيية 
�متاحة �ل اأرى �شعوبة تواجه الطاب، 
اللهم اإل يف قلة املراجع العلمية اأحيانا، 
ليييكييين الييي�يييشيييعيييوبيييات احلييقيييييقييييية هييييي ميين 
ذكييييرت يف  كييمييا  نييفيي�ييشييه مثمثلة  الييطييالييب 

�شعف جديته �حر�شه.

هل من ن�صائح تقدمها لهم؟
اأنييي�يييشيييح اأبييينيييائيييي الييييطيييياب �اليييطييياليييبيييات 
اتيييبييياع  ثييييم   ، بييييالإخييييا�ييييص �اليييعيييميييل هلل 
الييطييريييق اليي�ييشييحيييييح يف حتيي�ييشيييييل الييعييلييم 
النافع يف الدين �الدنيا؛ �كرة القراءة، 
�متابعة كل جديد يف جمال التخ�ش�ص.

�أخري�.. ما �لذي تتمني تو�فره
يف �جلامعة؟

اأمتني اإيجاد مكتبة متخ�ش�شة لكل ق�شم 
�كلية من اأق�شام �كليات اجلامعة .

ال�شراعة  اأكيييف  اأرفييييع  اخلييتييام،  �يف 
احل�شنى  باأ�شمائه  داعيا  تعالى،  اهلل  اإلييى 
الباد  هييذه  يحفظ  اأن  الييعييا  ��شفاته 
للعلم  �احييية  �اأن يجعلها  �ييشييوء،  كييل  ميين 
فيها  العلم  �ييشيير�ح  يبقي  �اأن  �املييعييرفيية، 

�شاخمة �شامقة اإيل يوم الدين.

عميدة كلية العلوم 
واآلداب بالمجاردة

د. مها محمود:
نحمل هم التطوير 

والجودة 
حوار: مناهل عمر 

عبد  الدكتورة مها حممود  باملجاردة،  �الآداب  العلوم  كلية  حتدثت عميدة 
الييعييزيييز، يف حييوارهييا مييع »اآفيييياق« عيين هييمييوم التطوير �اجلييييودة يف العملية 
تييزال  ل  الكلية،  اأن  مبينة  الييعييوائييق،  لبع�ص  �تطرقت  بالكلية،  التعليمية 

تنتظر اإجناز التجهيزات املتبقية �ا�شتكمال الأع�شاء �الإداريني.

م�صو�رك �الأكادميي يف �صطور؟
 حا�شلة على بكالوريو�ص يف علوم التمري�ص بتقدير جيد جدا  عام 1997 
من كليه التمري�ص- جامعه الزقازيق مب�شر، �ح�شلت على ماج�شتري يف 
تخ�ش�ص متري�ص �شحة املجتمع بتقدير ممتاز عام 2005 من الكلية نف�شها 
�اجلامعة ذاتها. ح�شلت على دكتوراه يف علوم التمري�ص يف متري�ص �شحة 

املجتمع اأي�شا بتقدير جيد جدا يف 2009 من ذات الكلية �اجلامعة. 

�أماكن عمل �صابقة؟
الطبية  الييعييلييوم  كلية  ثييم  الييزقييازيييق،  جييامييعيية  يف  الييتييمييرييي�ييص  بكلية  عملت 
يف  باملجاردة  �الآداب  العلوم  كلية  �حاليا  خالد،  امللك  بجامعة  التطبيقية 

اجلامعة نف�شها.

دور�ت �صبق لك �مل�صاركة فيها؟
ح�شلت  الييييد�رات  ميين  العديد  يف  امل�شاركة  فر�شة  يل  �شنحت  اهلل،  بحمد 
الواقع  بني  �العتماد  اجلييودة  بينها،  من  ال�شهادات  من  عييدد  على  بعدها 
�الييطييمييوحييات، �ذليييك خييال املييوؤمتيير اليييد�يل الأ�ل ملييركييز �شمان اجلييودة 
التدري�ص،  �مهارات  املعملية،  املهارات  �تفعيل  القاهرة،  بجامعة  �العتماد 
�طرق البحث العلمي، � تو�شيف املقررات، �التعلم للتمكن، �ف�شل درا�شي 
العلوم  لكلية  الأ�ل  العلمي  اللقاء  يف  كمحا�شرة  �شاركت  اأن  ��شبق  فعال. 
الثاين   العلمي  اللقاء  يف  �حما�شرة  ع�شري،  مبحايل  التطبيقية   الطبية 
اأي�شا، �كذلك امل�شاركة يف  لكلية العلوم الطبية التطبيقية مبحايل ع�شري 

يوم البحث العلمي باجلامعة.

ر�أيك يف �حلياة �جلامعية بالكلية؟
اأكر من  متى ما كان هناك تفاهم �تعا�ن، ف�شيبقى كل �شيء من حولنا، 
ممتاز، �مع ذلك نطمع يف املزيد خال املرحلة املقبلة من خمتلف النواحي.

�صيء الفت للنظر حت�صني �أنه مييز �لكلية؟
الأجواء املحيطة، �التعا�ن بني الإدارة �اأع�شاء هيئة التدري�ص �املن�شوبني 

كافة.

عو�ئق حتول دون �إمتام دورة �لعمل كما ينبغي؟ 
الهيكل  يكتمل  حييتييى  املييتييبييقييييية  الييتييجييهيييييزات  اإجنيييياز  ننتظر  زليينييا  مييا  نييحيين 
حتى  �الإدارييييييني،  التدري�ص  هيئة  اأعيي�ييشيياء  ا�شتكمال  �كييذلييك  )الييبيينييييياين(، 

يكتمل الهيكل الإداري.

هل هناك �ختالف بني �لتخ�ص�س �الأكادميي و�لو�قع �لعملي؟
العمل  �شوق  التخ�ش�ص �احتياجات  كليتنا، فهناك عاقة �طيدة بني  عن 

�الواقع العملي املعا�شر.

ما تطلعاتك للكلية ب�صكل عام وللق�صم ب�صكل خا�س؟
بالكلية،  التعليمية  العملية  يف  �اجليييودة  التطوير  ميين  املييزيييد  اإلييى  نتطلع 
املوؤ�ش�شي،  �ن�شعى لاعتماد الراجمي جلميع براجمها، �كذلك العتماد 

فمن �شاأن ذلك اأن ي�شهم كثريا يف اإي�شال ر�شالتنا.

هل لديك �أية موؤلفات �أو �أعمال �أكادميية؟
)خطوات(  كتاب  على  عملت  باجلامعة،  العلمي  البحث  عمادة  من  بدعم 

الذي يعنى بعاج ال�شمنة خدمة للمجتمع املحيط �اخلارجي اأي�شا. 

كلمة �أخرية؟
اأ�شكر اهلل عز �جل على ف�شله �نعمه، ثم جميع القائمني على اأمور الطاب 
ال�شداد  للجميع  �اأمتيينييى  جهد.  من  يبذلونه  ما  على  اجلامعة  �من�شوبي 

�التوفيق.
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لقطات
الفنتوخ يشدد على تحفيز 

المشاركين ونزاهة التحكيم
الييعييايل،  التعليم  �زارة  �كيييييل  اأكيييد 
رئي�ص اللجنة التنظيمية للموؤمتر 
العلمي اخلام�ص لطاب �طالبات 
الدكتور  باململكة،  الييعييايل  التعليم 
الفنتوخ،  اهلل  عبد  بيين  عييبييدالييقييادر 
عييييلييييى اأهييييمييييييييية حتيييفيييييييز الييييطيييياب 
�اليييطييياليييبيييات �ميي�ييشيياعييدتييهييم عيير 
اليييليييجيييان الييتيينييظيييييمييييية الييفييرعييييية، 
�تقدمي كافة الت�شهيات لهم من 

اأجل توفري بيئة تناف�شية علمية.
ذلييك خييال تر�ؤ�شه الجتماع   جيياء 

الثاين الذي عقدته اللجنة
التنظيمية للموؤمتر العلمي اخلام�ص لطاب �طالبات التعليم العايل 
على �شر�رة �جود  الفنتوخ  ��شدد  اليييوزارة،  املا�شي، مبقر  الأحييد  باململكة،  
ان�شجام يف طرق التحكيم، �اأن تكون نزيهة �عادلة للطاب، �اأن يكون هناك 
حمكمون متخ�ش�شون يف �شتى املجالت العلمية من اأجل �شمان حتكيم عادل 
اأن املوؤمتر يف د�رته اخلام�شة �شريكز على حمور  �من�شف.  �بني الفنتوخ، 
البتكارات  عن  معر�شا  ��شيت�شمن  رئي�شي،  ب�شكل  الأعمال  �ريييادة  البتكار 
�ريادة الأعمال، اإ�شافة اإلى حمور الأبحاث يف العلوم الجتماعية �الإن�شانية، 

�حمور الأبحاث يف العلوم ال�شحية، �الأبحاث يف العلوم الهند�شية. 
العايل  التعليم  �طالبات  لطاب  اخلام�ص  العلمي  املييوؤمتيير  اأن  يذكر 
باململكة �شينعقد حتت رعاية كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز، يف الي28 من جمادى الآخرة املقبل مبدينة الريا�ص.

الحيزان: التعاقد في 
التخصصات العربية والشرعية 

اليزال موقوفا
اأكيييييد امليييتيييحيييدث اليير�ييشييمييي ليييييوزارة 
الييتييعييليييييم اليييعيييايل الييدكييتييور حممد 
ا�شتمرار  احليزان،  العزيز  عبد  بن 
ميينييع الييتييعيياقييد ميييع اأعييي�يييشييياء هيئة 
التدري�ص من خارج اململكة العربية 
اليي�ييشييعييودييية، يف تييخيي�ييشيي�ييشييي الييلييغيية 
قائا  ال�شرعية،  �العلوم  العربية 
»اإن القرار �شاٍر �مازال التعاقد مع 

هذين التخ�ش�شني موقوفا«.
اأعييليينييت  اأن  �ييشييبييق  اأنيييييه  ييييذكييير 
اإييييقييياف  الييييعييييايل  الييتييعييليييييم  �زارة 
اللغة  تخ�ش�شات  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  مع  اململكة  خييارج  من  التعاقد 
الأكادميية  الوظائف  لتوطني  خطوة  يف  الإ�شامية  �الييدرا�ييشييات  العربية 
�ا�شتيعاب خمرجات برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لابتعاث اخلارجي.

قياس يوقع مذكرة تعاون
مع قناة »عالي« 

�قع رئي�ص املركز الوطني للقيا�ص �التقومي »قيا�ص« الأمري الدكتور في�شل 
الدكتور  العايل  التعليم  قنوات  ل�شبكة  العام  �املييدييير  امل�شاري،  عبداهلل  بن 

اأحمد ال�شقر، مذكرة تعا�ن بني املركز ��شبكة قنوات التعليم العايل.
 �اأ��شح مدير اإدارة العاقات �الإعام �الت�شال باملركز اإبراهيم بن 
حممد الر�شيد، اأن الهدف من التفاقية هو اإنتاج �بث جمموعة من الرامج 
املييهيياري  اجلييانييب  �دعيييم   ، »قيييييا�ييص«  عيين  �التعريفية  التوعوية  التلفزيونية 
�الإر�يييشيييادي لييدى الييطيياب �الييطييالييبييات يف اخييتييبييارات الييقييدرات �التح�شيل 
الف�شائية لتخ�ش�شها يف  اأنه مت اختيار قناة »عايل«  اإلى  ، م�شريا  الدرا�شي 

خدمة اجلامعات �املوؤ�ش�شات التعليمية.
اإلى توعية  اأن املركز ي�شعى من خال هذه التفاقية  �اأ�شاف الر�شيد 
حول  �تثقيفهم  التلفزيونية،  الرامج  خال  من  �امل�شتفيدات  امل�شتفيدين 
د�ر املركز �تعزيز ثقافة القيا�ص �التقومي يف املجتمع، �تفعيل د�ر الإعام 
للمعارف  احلييلييول  تقدمي  يف  ر�شالته  �ن�شر  املييركييز  اأهيييداف  لتحقيق  املييرئييي 
�املهارات �القدرات اإ�شهاما يف حتقيق العدالة �اجلودة �تلبية لاحتياجات 

التعليمية، من خال اإنتاج عدد من الرامج الإعامية �بثها يف القناة.

مطالبة بجمعية للتخطيط االستراتيجي 
تحتضنها الجامعات السعودية

 وفد من »أم القرى«
يزور اليابان لتعاون علمي

أحمد العياف

تيييي�ييييشييييدرت امليييطييياليييبييية بيييياإنيييي�ييييشيييياء جييمييعييييية 
اجلامعات  يف  ال�ييشييرتاتيييييجييي  للتخطيط 
اليي�ييشييعييودييية، الييتييو�ييشيييييات الييتييي خييييرج بها 
امل�شاركون يف الند�ة العلمية التي نظمتها 
عمادة التطوير بجامعة امللك �شعود حتت 
عييينيييوان » الييتييخييطيييييط ال�ييشييرتاتيييييجييي يف 

اجلامعات ال�شعودية«.
��ييييشييييدد املييي�يييشييياركيييون عيييليييى �يييشييير�رة 
تر�شيخ نهج الامركزية يف تنفيذ اخلطة 
التفوي�ص(،  ل  )التمكني  ال�شرتاتيجية 
اأي جييامييعيية  �تييبيينييي جمييليي�ييص اجلييياميييعييية- 
- لييلييخييطيية ال�ييشييرتاتيييييجييييية �مييراجييعييتييهييا 
التخطيط  ميي�ييشييوؤ�لييى  �ميي�ييشيياركيية  �ييشيينييويييا، 
��ييشييع  اجلييياميييعييية يف  ال�يييشيييرتاتيييييييجيييي يف 
املالية  �زارة  مييع  �مناق�شتها  ميزانيتها 
�اجلييهييات امليي�ييشييتييفيييييدة، �اإييييجييياد نييظييام اآيل 

ملييتييابييعيية اخلييطيية ال�ييشييرتاتيييييجييييية، �تبني 
التقني،  اجلييانييب  �تطوير  اأداء  مييوؤ�ييشييرات 
�تييفييعيييييل ا�ييشييرتاتيييييجييييية الييقيييييم اخلييا�ييشيية 

باخلطة ال�شرتاتيجية.
�كانت الند�ة ناق�شت اآليات النهو�ص 
بيياخلييطييط ال�ييشييرتاتيييييجييييية لييلييجييامييعييات 
الييي�يييشيييعيييوديييية، ميييين خيييييال �يييشيييتييية حمييييا�ر 
هيييي: حتييديييات تنفيذ اخلطط  رئييييي�ييشييييية  
ال�شعودية،  اجلامعات  يف  ال�شرتاتيجية 
اليي�ييشييعييوبييات �امليي�ييشييكييات الييتييي يييواجييهييهييا 
اجلامعات  يف  ال�ييشييرتاتيييييجييي  التخطيط 
لتنفيذ مبادرات  التمويل  اآلية  ال�شعودية، 
اخلطط ال�شرتاتيجية، امل�شكات الإدارية 
التخطيط  يييواجييهييهييا  الييتييي  �التنظيمية 
م�شتوى  ميين  الييرفييع  اآلييييية  ال�شرتاتيجي، 
لي�شل  ال�شرتاتيجي  بالتخطيط  الوعي 
التغيري  �مقا�مة  ال�شر�رة،  مرحلة  اإلى 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  يحدثه  اليييذي 

زار �فد من من اأع�شاء هيئة التدري�ص 
اليييييابييان،  اليييقيييرى، د�لييييية  اأم  بييجييامييعيية 
حيييييث نيياقيي�ييص فيير�ييص الييتييعييا�ن البحثي 
�الأكيييادمييييي مييع عيييدد ميين اجلييامييعييات 
اليابانية الرائدة يف جمالت الر�بوت 
احليي�ييشييود  �اإدارة  الييذكييييية  �الأنيييظيييمييية 
�النقل �غريها من املجالت احليوية. 
��ييشييمييت قييائييميية اجلييامييعييات التي 
زارهيييييييييا اليييييوفيييييد  جييياميييعيييتيييي طيييوكيييييييو، 
للتقنية،  طييوكيييييو  �مييعييهييد  ��ا�يييشيييييييدا، 
�كييلييهييا تيي�ييشيينييف مييين اأهيييييم املييوؤ�ييشيي�ييشييات 

العلمية اليابانية. 
�ا�ييشييتييمييل بييرنييامييج الييييزيييييارة على  
متقدمة،  اأبيييحييياث  مييعييامييل  يف  جييييولت 
البحثية  التطبيقات  عييلييى  �الطيييياع 
�مبنى  »ت�شوبامي«،  الفائق  للحا�شوب 

ت�شغيله  يييتييم  الييييذي  الييذكييييية  الييطيياقيية 
بالطاقة املتجددة بن�شبة 100% مبعهد 
زيييارة  اإلييى  بالإ�شافة  طوكيوللتقنية، 
مييعييامييل تييقيينيييييات امليييعيييليييوميييات، �مييركييز 
اأبييييحيييياث اليييعيييليييوم �الييتييقيينييييية املييتييقييدميية 
خدماته  يقدم  الييذي  طوكيو،  بجامعة 
خال  من  ال�شناعي  للقطاع  البحثية 
اأع�شاء هيئة  �شتة جمالت يعمل فيها 
ملدة  ليياأبييحيياث  تفريغهم  يتم  تدري�ص 

ع�شر �شنوات حدا اأق�شى.
 �نيياقيي�ييص الييوفييد  فيير�ييص الييتييعييا�ن 
احلييي�يييشيييود  اإدارة  جمييييييال  يف  امليييميييكييينييية 
تيييفيييوييييج احليييجييياج  �تيييطيييبيييييييقييياتيييهيييا يف 
حيث  املقد�شة،  امل�شاعر  يف  �املعتمرين 
ا�شتعر�ص الباحثون يف جامعة طوكيو 
مبحطة  احليي�ييشييود  اإدارة  يف  جتييربييتييهييم 

ت�شتقبل  الييتييي  لييلييقييطييارات،  �شينجوكو 
ثاثة مايني زائر يوميا. 

بالباحثني  الوفد  اجتمع  كذلك، 
الطبية  ��ييشييو�ا  �ا�ييشيييييدا،  جامعتي  يف 
اليييييتيييييعيييييا�ن يف جمييييال  �يييشيييبيييل  ليييبيييحيييث 
الطبية،  لييا�ييشييتييخييدامييات  اليير�بييوتييات 
كما زار متحف اليابان لعلوم امل�شتقبل، 
�شوين، �مركز  �شركة  ابتكارات  �مركز 

اإدارة الأزمات �الكوارث بطوكيو.
ال�شعودي  الثقايف  امللحق  �اأ��شح 
يف اليييييابييان الييدكييتييور عيي�ييشييام اأمييييان اهلل 
اإطييار  تاأتي يف  الييزيييارة  اأن هييذه  بخاري 
بيييني �زارة  اليييتيييعيييا�ن  تييفييعيييييل ميييذكيييرة 
��زارة  اليي�ييشييعييودييية،  اليييعيييايل  الييتييعييليييييم 
الييتييعييليييييم �الييعييلييوم اليييييابييانييييية الييتييي مت 
تييوقيييييعييهييا اأثيييينيييياء زيييييييارة ميييعيييايل �زيييير 

الييتييعييليييييم اليييعيييايل اليييدكيييتيييور خييياليييد بن 
يوليو  اليابان يف  اإلى  العنقري  حممد 
2010م، �ما متت مناق�شته يف ملتقيات 
اليابانية  ال�شعودية  اجلامعات  مييدراء 
�الريا�ص  طوكيو  يف  �الثانية  الأ�ليييى 
�ر�شة  �تييو�ييشيييييات  �2011م،  2010م  يف 
الييعييمييل الييتييي عييقييدت يف الييريييا�ييص عييام 
جامعات  بييني  التعا�ن  لتفعيل  2012م 

البلدين.
ي�شار اإلى اأن زيارة �فد جامعة اأم 
بتن�شيق  جيياءت  اليابان  لييد�ليية  الييقييرى 
�تييرتيييييب مييين املييلييحييقييييية الييثييقييافييييية يف 
طيييوكيييييييو، �رافيييييييق الييييوفييييد يف زييييياراتييييه 
ميييي�ييييشييييوؤ�ل قييي�يييشيييم الييييتييييعييييا�ن الييييييد�يل 
بيياملييلييحييقييييية  اليييدكيييتيييور عيييييادل ميينيي�ييشييي، 

�م�شاعده عماد برنا�ي. 

جامعة  �كيييييل  �اأ��ييشييح  تخطيه.  �كيفية 
الدكتور  �اجليييودة  للتطوير  �شعود  املييلييك 
فهد الكليبي، خال الند�ة، اأن التخطيط 
ال�شرتاتيجي هو خارطة الطريق لتقدم 
الو�شول  �اأن  الييعييايل،  التعليم  موؤ�ش�شات 
اإلى مكانة مرموقة يف التعليم العايل عر 
ق�شية  ال�شليم  ال�شرتاتيجي  التخطيط 

ال�شاعة.
ميين جييانييبييه قيييدم امليي�ييشييتيي�ييشييار باملكتب 
لييوزارة  ال�شرتاتيجية  للخطة  التنفيذي 
م�شفر  الييدكييتييور  اآفيييياق(  الييعييايل)  التعليم 
بيين �ييشييعييود اليي�ييشييلييويل، عيير�ييشييا اأ��ييشييح فيه 
اأ�شل 25؛ قد  اأن 14 جامعة حكومية من 
د�شنت خطتها ال�شرتاتيجية، م�شريا اإلى 
اأن هيينيياك ثيياث جييامييعييات يف طييور اإعيييداد 
اخلييطيية ال�ييشييرتاتيييييجييييية، �اأكييييييد  اأهييمييييية 
لكل  �ا�ييشييحيية  ا�شرتاتيجية  خييطيية  �جيييود 

اجلامعات ال�شعودية.
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اإلسالميةاإلحساء
ييييوا�يييشيييل ميييهيييرجيييان الييثييقييافييات 
�اليي�ييشييعييوب الييثييالييث يف اجلييامييعيية 
الإ�يييشيييامييييييية بيييامليييديييينييية املييينيييورة 
على  ال�شوء  م�شلطا  فعالياته، 
ثقافات ال�شعوب التي ينتمي لها 
طيياب اجلييامييعيية الإ�ييشييامييييية يف 
اأكر من 160 د�لة من خمتلف 

القارات.
�جيياء يف �ييشييدارة الأجنحة 
العربية  اململكة  جناح  امل�شاركة، 
ال�شعودية الذي يرز اأهم معامل 
الثقافة املحلية للمدينة املنورة.

ييياأتييي  املييهييرجييان  اأن  يييذكيير 
�ييشييميين مييي�يييشييياركييية اجلييياميييعييية يف 
عا�شمة  املنورة  املدينة  فعاليات 

الثقافة الإ�شامية. جازان
د�شنت جامعة جييازان، الثنني 
املييييا�ييييشييييي، مييو�ييشييمييهييا الييثييقييايف 
بييلييقيياء جييميييييع �شباب  اليي�ييشييابييع، 
��ييييشييييابييييات املييينيييطيييقييية، بييياأميييري 
منطقة جازان، �شاحب ال�شمو 
امللكي، الأمري حممد بن نا�شر 
�اأ��شح مدير  بن عبدالعزيز. 
بن  حممد  الدكتور  اجلامعة، 
الكثري مما  اأن  اآل هيازع،  علي 
حتييقييق لييلييجييامييعيية مييين تييطييور 
يييقييف خلفه  كييييان  �جنيييياحييييات، 
املتوا�شل،  املنطقة  اأمييري  دعييم 
اجلامعة  ملن�شوبي  �ت�شجيعه 
�طابها يف ظل الدعم الكبري 
املحد�د من مقام خادم  �غري 
حفظه  ال�شريفني،  احلييرمييني 

اهلل.

الملك عبدالعزيز
اأكيييييييييييد �كيييييييييييييل جييييياميييييعييييية املييييلييييك 
التعليمية،  لل�شوؤ�ن  عبدالعزيز 
عبيد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
بيي�ييشييدد  اجلييياميييعييية  اأن  اليييييييوبيييي، 
حتييويييل اخييتييبييارات امليينيياطييق، اإلييى 
اإليييكيييرت�نييييييية، �ذلييييييك ميييين اأجييييل 
اإعيييطييياء الخيييتيييبيييارات دقييية اأكييير، 
التنفيذ،  يف  اليي�ييشيير�ع  اأن  مبينا 

�شيكون قريبا.
كيييميييا اأ��ييييشييييح اليييييييوبيييي، اأن 
اجلييامييعيية �ييشييرعييت يف اخييتييبييارات 
املناطق منذ �شبع �شنوات تخفيفا 
ال�شفر  م�شقة  الطاب من  على 
اأن  اإلى  اإلى مدينة جدة، م�شريا 
هذه الختبارات بداأت من خال 
عممت  ثم  التح�شريية،  ال�شنة 
التخ�ش�ص  مييواد  على  التجربة 
يف اأربيييعييية ميييراكيييز هييييي: الييدمييام 
موؤكد  �بييريييدة،  �اأبها  �الريا�ص 

اأن التجربة اأثبتت جناحها.

نجران
كيي�ييشييف قيي�ييشييم الييلييغيية الييعييربييييية يف 
بجامعة  �الآداب  الييعييلييوم  كييلييييية 
جنييييييران يف احييتييفييالييييية اأقييياميييهيييا 
ميييييوؤخيييييرا مبيينييا�ييشييبيية الحيييتيييفييياء 
باليوم العاملي للغة العربية، عن 
اإعييييييداد خييطيية بييحييثييييية يف جمييال 
تتنا�شب  الييعييربييييية  الييلييغيية  تييعييزيييز 
املحلي.  املجتمع  احتياجات  مييع 
الق�شم،  رئي�ص  اإفيييادات  �بح�شب 
اليييدكيييتيييور زهييييري اليييعيييميييري، فييياإن 
بحوث  اأن  اخلطة،  مامح  اأبييرز 
اأع�شاء هيئة التدري�ص، �شتتوجه 
اعييتييبييارا ميين الييعييام احليييايل اإلييى 
درا�شة اللهجات املحلية املوجودة 
ميينييطييقيية جنييييييران يف جميييال  يف 
القيم  درا�شة  اإلى  اللغة، �كذلك 
الفنية  �اخل�شائ�ص  املو�شوعية 

لل�شعر ال�شعبي باملنطقة.

الدمام
الطبية  الييعييلييوم  كييلييييية  اخييتييتييمييت 
الييتييطييبيييييقييييية بييجييامييعيية اليييدميييام 
موؤخرا، معر�شها البيئي »�شحة 
البيئة مطلب جمتمعي ��اجب 
�طني«، بح�شور �كيل اجلامعة 
لييلييدرا�ييشييات �الييتييطييوييير �خييدميية 
امليييجيييتيييميييع، الييييدكييييتييييور عيييبيييداهلل 
القا�شي، �عميد الكلية الدكتور 
غيييازي الييعييتيييييبييي، ��كيييييل �ييشييوؤ�ن 
التدريب، الدكتور علي ال�شامي، 
�رئييييييي�يييص قيي�ييشييم �ييشييحيية الييبيييييئيية 
ال�شبيعي،  علي  الدكتور  بالكلية 
الكلية  من  طالبا   16 �مب�شاركة 
قدموا ال�شرح للز�ار لا�شتفادة 
من الأعمال القائمة يف املعر�ص.

جامعة تبوك
اأ�يييييشيييييار مييييدييييير جييياميييعييية تيييبيييوك، 
اإلى  الدكتور عبدالعزيز العنزي 
ينتج  باجلامعة  النانو  معمل  اأن 
اإ�شافة  الييعييام،  يف  بحثا   30 نحو 
اإليييييييى تيي�ييشييجيييييل ثييييياث بيييييييراءات 

اخرتاع. 
�اأ�شاف اأن اجلامعة ن�شرت 
اأ�عييييية  اأكيييير ميين 100 بييحييث يف 
اإ�شافة   ،»i s i« العاملية  البحث 
اإلييييى الأبيييحييياث الييتييي متيييول من 
عمادة البحث العلمي �الأبحاث 
اأع�شاء  بها  يقوم  التي  الفردية 
هيييييييئييية الييييتييييدرييييي�ييييص �تييينييي�يييشييير يف 

جمات علمية حمددة.

الجوف
املعر�ص  نظمت جامعة اجلييوف، 
ييي�ييشييم  اليييييييذي  ليييليييكيييتييياب،  الأ�ل 
عميد  �اأ�يييشيييار  عييينيييوان.  10اآلف 
مكتبات  اأن  اإلييى  املكتبات  �ييشييوؤ�ن 
اجلامعة بداأت يف الربط التقني 
مييييع مييي�يييشيييادر امليييعيييرفييية �اأ�عييييييييية 
املييعييلييومييات يف اليييعيييامل، لإتييياحييية 
املييعييلييومييات �ميي�ييشييادرهييا خلدمة 

اجلامعة �الطالب �املواطن.

جامعة حائل
اأعلنت جامعة حائل عن مواعيد 
التحويل بني الكليات، �مواعيد 
الييتيي�ييشييجيييييل املييبييكيير لييلييمييواد عر 
اليييينييييظييييام الإليييييييكيييييييرت�ين. �قييييال 
�الت�شجيل،  القبول  كلية  عميد 
فتح  اإن  اليييليييويييي�يييص،  الأدهيييييييم  د. 
�الييطييالييبييات  للطلبة  الييتييحييويييل 
طريق  عيين  �شيتم  الييكييليييييات  بييني 
الييينيييظيييام الإليييييكيييييرت�ين، لإتييياحييية 
�الطالبات  الطاب  اأمام  املجال 
�ميينييحييهييم املييزيييد ميين اخليييييارات 
بييعييد انييتييهيياء الييفيي�ييشييل الييدرا�ييشييي 
بييعيي�ييص  اأن  خيي�ييشييو�ييشييا  احليييييييايل، 
الراغبني  �الييطييالييبييات  الييطيياب 
بع�ص  متنعهم  قد  التحويل،  يف 

ال�سروط من حتقيق رغباتهم.

اإلمام
د�شن مدير جامعة الإمام حممد 
الدكتور  الإ�ييشييامييييية  �شعود  بيين 
�ييشييليييييمييان اأبييييييا اخليييييييل مييييوؤخييييرا، 
ميييركيييز درا�يييييشيييييات �يييشيييوق الييعييمييل 
بيياجلييامييعيية، مبيي�ييشيياركيية عيييدد من 
اجليييهيييات احلييكييومييييية �اخلييا�ييشيية 
ذات الييعيياقيية.  �اأ��يييشيييح املييدييير 
الييتيينييفيييييذي لييلييمييركييز، الييدكييتييور 
يعمل  املييركييز  اأن  العميم،  نا�شر 
ال�شوق  هيكلة  بيينيياء  اإعييييادة  عييلييى 
�شحية  علمية  قواعد  على  بناًء 
القت�شادية  البيئة  ميين  حت�شن 
م�شتوى  �رفييع  حاليا،  املتداخلة 
اإلى  م�شريا  القليمية،  التنمية 
اأن املركز ي�شعى اإلى توفري بيئة 
اأف�شل  ت�شتقطب  مميزة  بحثية 
الييبييحييث  الييييكييييفيييياءات يف جمييييييال 
اليييعيييليييميييي، �تيييطيييويييير ميينييظييوميية 
جمييال  يف  ا�شرتاتيجية  �ييشييراكيية 
�شوق العمل ال�شعودي مبا يخدم 
اليييبيييحيييوث الييعييلييمييييية اليينييظييرييية 
�ي�شمن متطلبات  �التطبيقية، 

التنمية الب�شرية امل�شتدامة.

الملك سعود
اأقييييامييييت جييياميييعييية امليييليييك �ييشييعييود، 
لكلية  اآخيير عميد  لتكرمي  حفا 
املييعييلييمييني �هيييييو اليييدكيييتيييور عييلييي 
بيييين عييييبييييداهلل اليييعيييفييينيييان، �ذلييييك 
لتطوير  اجلامعة  �كيل  برعاية 
الأعييييمييييال، الييدكييتييور حمييمييد بن 
اأحيييميييد اليي�ييشييديييري الييييذي األييقييى 
اإ�شهامات  اإليييى  فيها  اأ�ييشييار  كلمة 
اليييدكيييتيييور الييعييفيينييان يف تييطييوييير 
من  ميلكه  مييا  بف�شل  اجلييامييعيية 
�اإن�شانية،  �اإدارييية  مكانة علمية 
مييتييميينيييييا ليييه ميي�ييشييرية زاهييييييرة يف 
تييا ذلك  ثييم  الييقييادميية،  مرحلته 

كلمة اأع�شاء هيئة التدري�ص.

المجمعة
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�شي�شهد    21 الييي  الييقييرن  منت�شف  بحلول 
الييعييامل هييجييرة اليي�ييشييكييان ميين الييريييف اإلييى  
��شتكون  ميي�ييشييبييوق  غييري  ب�شكل  احليي�ييشيير 

ال�شني هي ال�شباقة يف هذا امل�شمار.
�اأهميته   الييريييف  د�ر  منها  �اإدراكييييا 
�اأهيييمييييييية اليي�ييشييني يف هييييذا امليييقيييام، قييامييت 
كبار  من  ثلة  باإر�شال  اأك�شفورد   جامعة 
مييفييكييريييهييا لإليييقييياء �ييشييليي�ييشييليية حمييا�ييشييرات 
عيين هييذا الأمييير يف قلب اليي�ييشييني  نف�شها 
�لدرا�شة  للم�شتقبل  بالعمل  منها  اإميانا 
املناخي  التغري  على  الييظيياهييرة  هييذه  اأثييير 

�غريه.

محاضرات اكسفورد
فييفييي �ييشيينييغييهيياي �يف اإطيييييار ميييا ييي�ييشييمييى بي 

قرار  �شبب  ف�شر   Andrew Hamilton
جامعة اأك�شفورد اإطاق هذه الفعالية يف 
ال�شني باأنها مفتاح جناح اإقامة عاقات 
خييارج  بحثي  جييمييهييور  مييع  عيياملييييية  بحثية 

نطاق لندن. 
الليلة  فعالية  »اإن  هاميلتون  �قييال 
العاقة ما بني  متثل جناحا �شارخا يف 
الأهمية  تعك�ص  لأنها  �ال�شني  اأك�شفورد 
التي نوليها كجامعة عاملية للعاقات مع 

د�ل )كرى( كال�شني«.
�تطرق هاميلتون اإلى اأن خمططي 
طويل،  لوقت  للرتكيز  يحتاجون  املييدن 
لأنييييهييييم �ييشيييييفييكيير�ن يف طيييرييييقييية تييعييامييل 
امليييدن،  هيييذه  مييع  امل�شتقبل  يف  املييواطيينييني 
م�شريا اإلى اأن مدينة لندن تعاين �شبكة 
يف  لها  اليير�مييان  تخطيط  ميين  �شوارعها 
عام   2000 ميين  اأكيير  منذ  ن�شاأتها  بييداييية 

م�شى.

»حمييا�ييشييرات اأكيي�ييشييفييورد اليي�ييشييني«، األييقييى 
اأ�يييشيييتييياذ مييعييهييد جيييييميي�ييص مييارتييييينييلييلييعييلييوم 
اأكيييي�ييييشييييفييييورد  جييييامييييعيييية  �احليييييي�ييييييشييييييارة يف 
 Steve رايييييييير  �ييشييتيييييف  الييير�فييي�يييشيييييييور 
»املييدييينيية  بييعيينييوان  حمييا�ييشييرة    ،Rayner
حيث  اجلييياري،  دي�شمر   يف  امل�شتقبلية« 
�شي�شهد العامل اأكر هجرة يف التاريخ اإلى 
املتوقع  العامل  �شكان  ��شي�شل عدد  املدن 
يف املدن حوايل 75% من اإجمايل ال�شكان 
بحلول عام 2030.  �خل�ص الر�ف�شيور  
�البيئة  املجتمع  عييلييى   الأميييير  هيييذا  اآثييييار 

�تغيري املناخ.
�قييييييال اليييير�فيييي�ييييشيييييييييور،  احلييا�ييشييل 
عيييليييى جييييائييييزة اأفييي�يييشيييل عيييييامل يف امليييجيييال 
النيييير�بييييولييييوجييييي، الييييييذي قيي�ييشييى نييحييو 
عيياميييييني يف بيييراميييج بييحييثييييية عييين الييعييلييوم 
�التقنية �البيئة، اإن نائب مدير جامعة 
هاميلتون  اآنييدر�  الر�ف�شيور  اأك�شفورد 

المصدر: 
موقع جامعة أكسفورد

اأن  ميييكيين  البيئية  امليييدن  فت�شميم 
»يكون  اأن  �ميكن  ال�شكان،  �شلوك  ي�شكل 
عيي�ييشييا تييقيينيييييا ليينيي�ييشيير املييعييييي�ييشيية امليي�ييشييتييداميية 

للجميع«.

أثر االنتقال
اإلى  النا�ص من الريف  انتقال   اأثيير  �عن 
»اإن  هاميلتون  قييال  البيئة  على  احل�شر 
اأن املييدن تلحق  العديد من النا�ص ييير�ن 
اليي�ييشييرر بييالييبيييييئيية بييييينييمييا يييقييرتح البحث 
اأن  املييييدن �الييتييقيينييييية ميييكيين  تيي�ييشييميييييم  اأن 
البيئة،  ل�شالح  املواطنني  �شلوك  ي�شكا 
بالإ�شافة اإلى اأن العبء امللقى على كاهل 
البيئة من النا�ص التي تعي�ص يف احل�شر 
اأقل بكثري من العبء الذي ي�شعه اأنا�ص 
يعي�شون يف الريف من منظور متطلبات  

الإ�شكان �النقل �املياه �الطاقة.
�يف اليييوقيييت اليييييذي �ييشييتييكييون امليييدن 

فاإن  �التخيل  ليياإبييداع  جييذب  فيه مركز 
الباب  �شتغلق  ب�شكل �شيء  امل�شممة  املدن 
اجتاهات  �شلوك  لنتهاج  املواطنني  اأمييام 
�اأفييعييال معينة، ممييا قييد يييكييون لييه الأثيير 

ال�شار على البيئة م�شتقبا«
�عن د�ر التقنية يف م�شتقبل املدن 
التقنية  على  هاميلتون  اأثنى  اجلييديييدة، 
لأنها  �شتقدم توليفة الأف�شل يف القدمي 
العائمة  بالقرى  املثل  �شاربا  �اجلييديييد، 
يف  الييكييرى  �الأبييييراج  اآ�شيا  يف  التقليدية 
ال�شرق الأ��شط لأن توليفتهما بت�شخري 
م�شتدام  عمل  بييرنييامييج  �شتمثل  التقنية 
اإن�شاء  فكرة  اأن  مو�شحا  امل�شتقبل،  نحو 
قرى  من  ميياأخييوذة  اإبداعية  عائمة  مييدن 
اليي�ييشيييييد يف اليي�ييشييني �فيييييتيينييام �كييمييبييوديييا  
مييطيير�حيية ملييواجييهيية ميي�ييشييتييويييات الييبييحيير 

املرتفعة �الفي�شانات.
العالية  الأبيييراج  قيمة  اإلييى  �تطرق 

اأفييكييار  م�شتلهما  الأ��ييييشييييط،  اليي�ييشييرق  يف 
اأمييثييال  �تييخيييييات مهند�شي مييعييميياريييني  
»نيييورميييان فييو�ييشييرت« يف ميي�ييشيير�عييه يف اأبييو 
للمدينة  م�شدر  مدينة  »ميي�ييشيير�ع  ظبي 
�شكنيا  تييعييد جتييمييعييا  اليييتيييي  امليي�ييشييتييداميية« 
متجددة«  »طيياقيية  ل�ييشييتييخييدام  م�شتداما 
اخل�شراء  امل�شتقبلية  الر�ؤية  على  قائما 
من د�ن تلويث، مع العلم  باأن اثنتني من 
كرى مدن ال�شني هما: بكني ��شنغهاي 
تيي�ييشييرتكييان يف مييييبييييادرة »اأربييييعييييني د�ليييية« 
ال�شارة  النبعاثات  لتقليل  تهدف  التي 

لاحتبا�ص احلراري.
�اأكييييد اليير�فيي�ييشيييييور رايييين اأن هييذه 
امل�شاركات العلمية بني اجلامعات تتعامل 
مييييع اليييظيييواهييير احليييدييييثييية كييالحييتييبييا�ييص 
احليييييييييراري بييي�يييشيييورة اأكييييييير كييييفيييياءة ميين 
م�شتوى  على  املناخي  التغري  معاهدات 

احلكومات .

أكسفورد تدرس آثار هجرة سكان 
العالم من الريف للحضر
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امل�شتوى  على  جذرية  تغيريات  حدثت 
الجتماعي �القت�شادي �احل�شاري يف 
الآ�نيية الأخييرية ب�شبب ثييورة املعلومات 
اأن  التي تتطلب مهارات حمييددة يجب 
للتناف�ص  اجلامعات  خريجو  يجيدها 
يف �شوق العمل، الأمر الذي دعا لو�شع 
�ييشيييييا�ييشيية جيييدييييدة تييقييوم عييلييى الييتييعييا�ن 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  بني  الوثيق 

��شوق العمل.
لتح�شني  ال�شيا�شة  هييذه  �تييهييدف 
�تقلي�ص  ال�شباب  اأميييام  العمل  فيير�ييص 
حجم البطالة ل�شيما بعد اأن علمنا اأن 
ن�شف احلا�شلني على درجة الدكتوراه 
يف الييعييديييد مييين اليييييد�ل مييثييل اأميييريكيييا 
�اأملانيا �اأ�شرتاليا �اإيطاليا ل يرغبون 
اأكادميية �ل  يف احل�شول على �ظيفة 

يرغبون يف العمل الأكادميي.
�هيييييييذا الييييقييييطيييياع اليييعيييريييي�يييص ميين 
الراغبني  الييدكييتييوراه  على  احلا�شلني 
اأدى لظهور  الفني �املمار�شة  العمل  يف 
درجيييييات عييلييمييييية هييجييييينيية حتييتييوي على 
املييمييار�ييشيية  �اأد�ات  الأكيييادمييييي  الييبييحييث 
مثل »درجة الدكتوراه املهنية« �«درجة 
اليييدكيييتيييوراه الييقييائييميية عييلييى اليييعيييميييل« � 
»درجة الدكتوراه القائمة على املمار�شة 
املهنية« � »درجة الدكتوراه ال�شناعية«.
وك��ل ه��ذه الأمن���اط من الدرجات 
تييقييوم على فييكييرة درجييية الييدكييتييوراه مع 
مفاهيمها  على  تطيبق  عييلييى  الييقييدرة 

بقلم:مارتينا أوري
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

نهوض درجة الدكتوراه الصناعية
طييييرق ميينيياهييج الييبييحييث الييعييلييمييي، �مييع 
هذا فاإن القا�شم امل�شرتك ما بني هذه 

الدرجات �شعيف للغاية.

درجات علمية مختلفة
يف  ال�شناعية  الدكتوراه  درجة  تختلف 
الدكتوراه  درجييات  عن  باأ�شرها  اأ�ر�بيييا 
درجيية  عيين  اأي�شا  �تختلف  التقليدية، 
نطاق  على  املوجودة  املهنية  الدكتوراه 
كييبييري يف املييمييلييكيية املييتييحييدة �اأ�ييشييرتاليييييا، 
�عن درجة املمار�شة املهنية يف الوليات 

املتحدة الأمريكية.
�تيييهيييدف درجيييية اليييدكيييتيييوراه عيييادة 
املجال  يف  �ظيفة  على  احليي�ييشييول  اإليييى 
التخ�ش�ص،  عييلييى  مييركييزة  الأكيييادمييييي 

�تهدف اأي�شا للم�شاركة يف العلوم.
�تييهييدف درجيية الييدكييتييوراة املهنية 
اخلييرة  ذ�ي  ميين  املهنيني  جيييذب  اإليييى 
املمار�شة  اإدخيييال  بغية  العالية  املهنية 
ال�شركات  فت�شبح  الأكادميي  العمل  يف 
تييعييمييل يف نيييطييياق خيييدميييي ييييخيييدم �ييشييوق 

العمل.
على  القائمة  الدكتوراه  �تختلف 
الوليات  يف  املنت�شرة  املهنية،  املمار�شة 
املييتييحييدة الأميييريكييييييية، عييين الييدكييتييوراه 
يعد   الأ�ل  الييينيييوع  اإن  حيييييث  املييهيينييييية، 
ب�شكل عام  من قبيل ما قبل اللتحاق 
باخلدمة املهنية، التي تتطلبها اجلهات 
املمار�شة  املهنية للدخول يف  �الوكالت 
املهنية لأنها توؤهل ملمار�شة مهنة معينة 
بييخيياف درجيييية اليييدكيييتيييوراه املييهيينييييية يف 
اإنها  اأ�شرتاليا، حيث  اأ�  املتحدة  اململكة 

ل تعد م�شا�ية لدرجة الدكتوراه.
الييييييدكييييييتييييييوراه  درجيييييييييية  تييييعييييد  �ل 
املييهيينييييية �ل درجييييية امليييميييار�يييشييية املييهيينييييية 
اإن  اأ�ر�بيييييييييا، حيييييث  ميييعييير�فييية يف قيييييارة 
درجييييية الييييدكييييتييييوراه اليي�ييشيينيياعييييية، اأحيييد 
التقليدية،  الدكتوراه  درجيية  متغريات 
هيييي بيييرنييياميييج  اليييدكيييتيييوراه الييوحيييييد ذا 
فييدرجييات  باملمار�شة.  اخلييا�ييص  التوجه 
الدكتوراه ال�شناعية تعد �شمة للبلدان 
ال�ييشييكيينييدنييفييانييييية ل�ييشيييييمييا اليييدمنيييارك 

�ال�شويد.
ميي�ييشييرتكيية  قيييييواعيييييد  تيييييوجيييييد   �ل 
تنظم  الأ�ر�بيييي  على م�شتوى الحتيياد 
»درجيية  اإن م�شطلح  الأمييير، حيث  هييذا 
ي�شري  الأ�ر�بية«  ال�شناعية  الدكتوراه 
اإلييييى بيييراميييج داخييييل الحتييييياد الأ�ر�بيييييي 
حمييييددة يف داخييييل اإطييييار عييمييل بييرنييامييج 
  Marie Curie اأكيي�ييشيين«  كيييييور  »ميييياري 
الأ�ر�بييييية  للمفو�شية  التابع   Action
�الذي يوفر منحا بحثية بغ�ص النظر 
عييين اليييليييون �اجليينيي�ييشييييية، �ييييتييياأليييف من 
درجات دكتوراه م�شرتكة ما بني اجلهة 
الأكيييادميييييييية امليي�ييشييرتكيية مييثييل اجلييامييعيية 
اأ�ميييا  البحثية  املييوؤ�ييشيي�ييشيية  اأ�  املييعييهييد  اأ� 
ي�شابهها �ما بني ال�شركة املمولة التي 
تييتيياأ�ييشيي�ييص يف د�لييتييني ميين د�ل الحتييياد 

الأ�ر�بي.

درجة الدكتوراه الصناعية
نيييظيييرا ليييغييييييياب لييييوائييييح ميي�ييشييرتكيية عييلييى 
امليي�ييشييتييوى الأ�ر�بييييييييي تيييطيييورت درجييييات 
خمتلف  ب�شكل  ال�شناعية   الييدكييتييوراه 

يف اأنييحيياء اأ�ر�بييييا. فمثا يف الييدمنييارك 
�فيييرنييي�يييشيييا تيييعيييد درجيييييييييات الييييدكييييتييييوراه 
�ا�شحة  لوائح  �لها  مقننة  ال�شناعية 
تقودها  التي  الرامج  �يف  الت�شريع  يف 

احلكومة.
�كيييانيييت الييييدمنييييارك اأ�ليييييى الييييد�ل 
الدكتوراه  م�شر�ع  اإدخيييال  يف  الأ�ربييييية 
املركز على ال�شناعة مبدة ت�شل لثاث 
�ييشيينييوات بييالييتييعييا�ن ميييع �ييشييركيية خييا�ييشيية 
هذه  �يف  �اجلامعة.  الدكتوراه  �طالب 
بتقدمي  امل�شيفة  ال�شركة  تقوم  احلالة 
للعلوم  الدمنركية  للوكالة  اإعانة  طلب 
من  جيييزء  لتغطية  �الإبيييييداع  �التقنية 

الأجر املزمع لطالب الدكتوراه.
�يف فرن�شا توجد موؤهات م�شابهة  
للتدريب  ال�شناعية  »التفاقيات  تدعى 
�تيييهيييدف لتعزيز  الييبييحييث«  مييين خييييال 
العام  القطاع  البحثية ما بني  ال�شراكة 
ترعى  التي  ال�شركة  �تتلقى  �اخلا�ص. 
منحا  الييدكييتييوراه  طالب  ليكون  املر�شح 
ملدة ثاث �شنوات من اجلمعية الوطنية 
لاأبحاث �التقنية بالنيابة عن الد�لة.
ينظم  ل  قالقانون  اأملييانيييييا،  يف  اأميييا 
درجات الدكتوراه ال�شناعية، بل يتعامل 
ميييع كيييل حيياليية عييلييى حيييدة بييالييرغييم من 
ييياأخييذ�ن  الييدكييتييوراه  اأن 16% ميين طلبة 

درجات تدعمها ال�شركات.
التجارية  ال�شركات  تقوم  �غالبا 
بتوفري �ظائف داخل ال�شركة معظمها 
الراغبني   للمتقدمني  جزئي  د�ام  ذات 
يف موا�شلة درجة الدكتوراه ال�شناعية،  
حيييييييث ييييتيييقيييدم املييير�يييشيييحيييون ليييوظيييائيييف 

جنحوا  مييا  �اإذا  ملييقييابييات،  �يخ�شعون 
فييالأميير ميييرت�ك لهم ليييييجييد�ا اأ�ييشيياتييذة 
م�شر�عاتهم  على  ي�شرفون  جامعيني 

البحثية.
�يف البلدان الأخرى مثل اإيطاليا 
تقوم الد�لة بتنظيم درجات الدكتوراه 
اأ�شدرت    2013 عام  ففي  جزئي،  ب�شكل 
بتاريخ   45 رقييم  يحمل  قييرارا  احلكومة 
احلكومة  فيه  قييامييت   2013 فييراييير    8
بييالييتييمييييييييز ميييا بيييني درجيييييات الييدكييتييوراه 
»درجييية  ف�شمتها  بييال�ييشييم،  اليي�ييشيينيياعييييية 
�«درجة  باملمار�شة«   املوجهة  الدكتوراه 
الييييدكييييتييييوراة الييي�يييشييينييياعييييييية«، �«بييييرامييييج 
اليييييدكيييييتيييييوراه اليييقيييائيييمييية عيييليييى اليييتيييميييرن 

 .»apprenticeshipالتمهن�
كيييثيييرية عن  تييفييا�ييشيييييل  تيييوجيييد  �ل 
النوعني الأ�لني من درجات الدكتوراه 
اإيطاليا بغ�ص النظر عن  ال�شناعية يف 
ا�شميهما، بيد اأن النوع الثالث فقط هو 
املييعيير�ف قييانييونييا  منذ عقد م�شى  ميين 
يفر�شه  مل  الت�شريع  اأن  ميين  بييالييرغييم 
اأ�  املتمر�شون  �يعد  قييط.  كامل  ب�شكل 
احلالة  هذه  يف  املتمهنون  اأ�  املتمرنون 
مييوظييفييني - كييمييا يف الييييد�ل الأ�ر�بييييييية 
املييييذكييييورة اأعييييياه -  اأكيييير مييين كييونييهييم 
طابا يدخلون يف �شورة عقد مع اأرباب 
الييعييمييل، �بييفيي�ييشييل التييقيياقييييية اخلييا�ييشيية 
ي�شتحق  العمل  �رب  اجلييميياعيية  بييني  مييا 
حل�شور  اإجيييازة  على  احل�شول  املوظف 
اليييييييد�رات الييتييعييليييييمييييية لييلييحيي�ييشييول على 
درجة الدكتوراه يف نهاية فرتة التمر�ص 

.apprenticeshipالتمرن�

هذا  يف  بالذكر  اجلديرة  �احلالة 
يف  الد�لية  الدكتوراه  درجيية  هي  املقام 
تييكييوييين راأ�ييييص امليييال الييبيي�ييشييري �عيياقييات 
اأدابييت  لها  منظمة  تيير�ج  التي  العمال 
اإيييطييالييييية  ميينييظييميية  )�هيييييي   ADAPT
على  عيييام2000  يف  تاأ�ش�شت  ربحية  غري 
 Prof. بياجي  ميياركييو  الر�ف�شيور  يييد 
الدرا�شات  ن�شر  بهدف   Marco Biagi
�الأبيييييحييييياث يف جميييييال قييييانييييون الييعييمييل 
�شبيل  عييلييى  اليي�ييشيينيياعييييية  �اليييعييياقيييات 
ميينييظييور د�يل(. �قييامييت  مييين  املييقييارنيية 
 248 مبنح    ADAPT اأدابييييت   منظمة 
املا�شية   الأربيييع  ال�شنوات  طييوال  منحة 
بييفيي�ييشييل  �ييشييبييكيية قيييويييية مييين اليي�ييشييركييات 
�الييينيييقيييابيييات �جييمييعيييييات اأربيييييياب الييعييمييل 
اليييتيييي ا�ييشييتييطيياعييت تيييوفيييري 11 مييليييييون 
يييور�( للمنح  اأمريكي )8 مليون  د�لر 

الدرا�شية فقط.

االستنتاج
يديك  الييذي بني  املقارن  التحليل  هييذا 
البحث  ت�شم  دكيييتيييوراه  درجييييات  ي�شمل 
�يو�شح  العملية  �اخلييرات  الأكادميي 
لي�ص  املختلفة  الييرامييج  بني  الفرق  اأن 
الت�شورية  الطبيعة  بل  فح�شب  ال�شم 
يثري  اليييذي  الأمييير  الييقييانييوين،  �ال�شكل 
تتعلق مبدى فهمنا جلودة  اأ�شئلة  عدة 
�يف  الييعييايل،  التعليم  بييرامييج  �فييعييالييييية 
املزيد  باإجراء  يو�شى  الأميير  هذا  �شوء 
من الأبحاث مع ر�ؤية اأن تعرف اأف�شل 
املمار�شات التي ميكن تنفيذها عر د�ل 

العامل املختلفة.
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لييزيييادة  امل�شتمر  �شعيه  يف  الإنيي�ييشييان  اهييتييم 
املعوقات  كافة  مبحاربة  الزراعي  الإنتاج 
�من  م�شاعيه،  تقوي�ص  �شاأنها  من  التي 
ذليييك الآفييييات الييزراعييييية، ففكر كييثييريا يف 
اإييييجييياد الييو�ييشييائييل اليينيياجييعيية يف املييكييافييحيية، 
املبيدات  اكت�شف  حتى  الأمييير  بييه  �تييطييور 
معرفة  ا�شتخدامها  يتطلب  التي  القاتلة 
ل  حتى  �اأ�ييشييرارهييا،  بخ�شائ�شها  جيييييدة 
�الإن�شان  البيئة  �تدمر  ملكت�شفها  تتنكر 

�احليوان.
ذلييك يف مقال علمي  للدكتور  جيياء 

اإليييى تف�شي  تيييوؤدي  الييتييي  املختلفة  الآفيييات 
املهمة  الزراعية  املحا�شيل  يف  الأمييرا�ييص 
الأثيير  �غييريهييا؛  �الييييذرة  �الأرز  كالقمح 
الييكييبييري يف زيييييادة الإنيييتييياج اليييزراعيييي منذ 

القرن املا�شي �حتى اليوم.
اأ�  التخل�ص  يف  الإن�شان  جنح  فلقد 
التي  الأمييرا�ييص  ميين  عييدد كبري  مكافحة 
اإبييادتييهييا  ب�شبب  املييا�ييشييي  يف  مقلقة  كييانييت 
باملحا�شيل  ميييزر�عييية  �شا�شعة  مليي�ييشيياحييات 

املهمة التي ت�شكل غذاء مهما لاإن�شان.

تقارير »فاو«
اإليييى تييقييارييير منظمة الأغييذييية  بييالييرجييوع 
�اليييزراعييية »فيييا�« فييياإن الآفييييات تت�شبب يف 
من   %40-35 بيييني  ميييا  تييييييرتا�ح  خييي�يييشيييارة 
اإنيييتييياج املييحييا�ييشيييييل �ييشيينييويييا �اأكيييرهيييا من 
احل�شرات التي ت�شل اأعدادها اإلى 10 األف 
نييوع ، يييوجييد اأكييير ميين 100 األيييف مر�ص 
العديد  الى  بالإ�شافة  الفطريات  ت�شببه 
البكترييا  ت�شببها  الييتييي  الأميييرا�يييص  ميين 
�اليييفيييري��يييشيييات �اليييقيييواقيييع �الييطييحييالييب 
�الييعيينيياكييب حمييدثيية خ�شارة  �الييقييوار�ييص 

الأمييري  مركز  من  ابراهيم   اأحمد  خالد 
�يييشيييليييطيييان بييييين عييييبييييدالييييعييييزيييييز لييلييبييحييوث 
�الدرا�شات البيئية �ال�شياحية باجلامعة. 

�فيما يلي ن�شه:

نجاح في مكافحة
األمراض الزراعية

�الهاج�ص  امل�شتمر  الييهييم  ي�شكل  الييغييذاء 
اليوم  توفريه  كيفية  لاإن�شان يف  الأكيير 
ازدييياد  يف  الب�شرية  اأعيييداد  �اأن  خ�شو�شا 
ميي�ييشييطييرد، ممييا يييعيينييي اأن نييقيي�ييص الييغييذاء 
يوؤدي اإلى كوارث كبرية �اأهمها املجاعات 

يف العامل.
لذلك فكثري من الييد�ل جليياأت اإلى 
زييييادة الإنييتيياج الييزراعييي ميين خييال زيييادة 
التقنيات  اإدخيييييال  اأ�  اليييزراعييييييية  الييرقييعيية 
التقا�ي عالية  اإنتاج  اأ�  املبتكرة احلديثة 
الإنتاج اأ� اإ�شافة الأ�شمدة لزيادة خ�شوبة 
لقتل  املييبيييييدات  ا�ييشييتييخييدام  اأ�  الأرا�ييييشييييي 
الإنتاج  من  تقلل  اأ�  تنق�ص  التي  الآفييات 

الزراعي.
�قييييد كييييان لييتييطييور طييييرق مييكييافييحيية 

اقييتيي�ييشييادييية كييبييرية يف الإنيييتييياج اليييزراعيييي، 
اأيييي�يييشيييا ييييوجيييد اأكيييييير ميييين 30 األييييييف نيييوع 
ي�شبب  نييييوع   1800 بييهييا  احليي�ييشييائيي�ييص  مييين 

هذه  �اأن  الييزراعييييية  للمحا�شيل  ال�شرر 
الإح�شاءات خميفة جداً.

بييتييطييور الييعييلييم احليييدييييث  يف زيييييادة 

املعطيات  كل  ذلييك  م�شتخدما يف  الإنييتيياج 
املييتيياحيية احلييديييثيية فقد ظييهييرت م�شكات 
اأ�  احلييي�يييشيييبيييان  تيييكييين يف  جيييييدا مل  كيييثيييرية 

متوقعة فاأ�شرت بالبيئة �الطبيعة.
املييي�يييشيييتيييمييير  �يييشيييعيييييييه  يف  الإنيييييي�ييييييشييييييان   
لييزيييادة النييتيياج الييزراعييي  فقد اهتم بكل 
�منها  تقليله  �شاأنها  ميين  التي  املييعييوقييات 
اإيجاد  يف  كثريا  ففكر  الييزراعييييية،  الآفيييات 
فظهرت  املكافحة  يف  الناجعة  الييو�ييشييائييل 
يف بيييدايييية الأمييييير املييركييبييات اليياعيي�ييشييوييية 
مثل  النباتية  �املييركييبييات  )الييزرنيييييخ  مثل 

الر�تينون �النيكوتني �البارثرين(.
ثيييم تيييواليييت الكييتيي�ييشييافييات يف اإيييجيياد 
اأن مت  اإليييييييى  لييييياآفيييييات  اليييقييياتيييلييية  امليييييييييواد 
»�شيانيد  مثل  ال�شامة  الغازات  ا�شتخدام 
الييييهيييييييييدر�جييييني« ليييتيييدخيييني املييحييا�ييشيييييل 
ظهرت  ثم  بالأمرا�ص  امل�شابة  �الأ�شجار 
�البرت�لية  القطرانية  املعدنية  الزيوت 
ثييييم ميييركيييبيييات اليييفييييييينيييولت، �ليييكييين بييعييد 
احليييييرب الييعيياملييييية الييثييانييييية تييغييري احليييال 
املركبات  الت�شنيع مثل  باملركبات جديدة 

الف�شفورية �الكلورية الع�شوية.

المبيدات..
خطر يهدد 

البيئة واإلنسان



دراساتآفاق الجامعة  |  العدد 100  |  26 صفر 1435  |  29 ديسمبر 2013
املركبات اجلديدة قد حققت  �هذه 
جناحا كبريا يف مكافحة الآفات، �انعك�ص 
ذلك يف زيادة النتاج الزراعي ب�شورة غري 
متوقعة فكانت ذات اأثر اإيجابي مذهل يف 

احلقل الزراعي.

شروط االستخدام
فالتعامل  ا�شتخدامها  من  بد  ل  كييان  اإن 
جميعا  منا  يحتاج  املختلفة  املبيدات  مع 
�خ�شو�شا  جيييييدا  معرفة  معرفتها  اإليييى 
خيي�ييشييائيي�ييشييهييا الييكيييييميييييائييييية �الييفيييييزيييائييييية 
التعامل  يجب  كما  �ال�شمية،  �البيئية 
�تخزينها  نقلها  كيفية  يف  مبعرفة  معها 
اأ�  امليييزارع  يف  ا�شتعمالها  عند  �جتهيزها 
من  ذلك  �غري  امل�شت�شفيات  اأ�  املنازل  يف 
الميياكيين �اأي خييلييل خيييال هيييذه املييراحييل 

حتماً �شتكون نتيجته كارثية.
ذلك  يف  الكثري�ن  يتوقع  مل  �لكن 
اليييزميييان الييييكييييوارث الييبيييييئييييية الييتييي �ييشييوف 
املبيدات  ا�شتخدام هذه  حتدث من جراء 
)املييياء،  البيئة  على  كييبييريا  دميييارا  م�شببة 
النبات ، الهواء، الرتبة، الإن�شان( فاختل 

توازن البيئة �ظهرت كثري من امل�شكات 
نتيجة حتمية لرتاكم امللوثات يف البيئة، 

الييتيياأثييري علي كثري من  فييياأدى ذلييك على 
العمليات احليوية �للعديد من الكائنات 

احلية، كما اأثرت على الإن�شان �احليوان 
كثري من  فمات  البيئة،  املييوجييود يف  �كييل 

�نفقت  البيئة  يف  املفيدة  احلية  الكائنات 
اأعييييييداد مييهييوليية مييين احليييييييوانيييات نتيجة 

للتلوث البيئي.
كيييميييا تيي�ييشييمييم الإنيييي�ييييشييييان بيياملييركييبييات 
اليي�ييشيياميية املييييوجييييودة يف الييبيييييئيية، فييظييهييرت 
م�شكات مل تكن معر�فة من قبل ب�شبب 
موت اأو ن�ساط اأخري مل تكن من الآفات.

أخطار كثيرة
القائمني  على  كثرية  اأخييطييار  للمبيدات 
عليها من حيث الت�شنيع �التعبئة �النقل 
امل�شتخدمني  ذليييك  بييعييد  ثيييم  �الييتييخييزييين 
كيييامليييزارعيييني �الييفيينيييييني �غيييريهيييم حيث 
�ت�شوه  ت�شمم  من  اجل�شيم  الأذى  ت�شبب 
اليي�ييشييرطييان،  خ�شو�شا  مييزميينيية  �اأميييرا�يييص 
�ثييبييت ذليييك يف كييثييري ميين املييركييبييات مثل 
اليييزرنيييييييخ الييييذي ييي�ييشييبييب �ييشييرطييان الييكييبييد 
�اجليييليييد �ميييركيييب »المييييييينيييوتيييرايييياز�ل« 
امليي�ييشييتييخييدم ملييكييافييحيية العييي�يييشييياب ييي�ييشييبييب 
»د.د.ت  �مركب  الدرقية  الغدة  �شرطان 
، الأنييدرييين �الييديييلييدرييين« �هييي مركبات 

حمدثة لل�شرطان.

جانبية  تيياأثييريات  للمبيدات  اأن  كما 
 ، �الأ�رام  الأجييينييية  تيي�ييشييوه  اأحيييييداث  مييثييل 
�ييشييلييل اجليييهييياز الييتيينييفيي�ييشييي، �ييشييعييف جييهيياز 
الييدم،  �شغط  ارتييفيياع  احل�شا�شية،  املناعة، 
انهيار   ، املييركييزي،  الع�شبي  اجلييهيياز  تلف 
الييهييرمييوين. كما  الكبد �اخلييلييل  �ظييائييف 
اأن للمبيدات اأثار اأخري اأكر �شرراً على 
النباتات  ر�ص  بعد  خ�شو�شاً  الع�شل  نحل 

املزهرة.
فهذا الأمييير ييييوؤدي اإلييى مييوت اأعييداد 
كيييبيييرية، �كيييذليييك الييطيييييور متييييوت اأعيييييداد 
بيياملييبيييييدات  للت�شمم  نتيجة  ميينييهييا  كييبييرية 
�الأ�يييشيييمييياك �مييعييظييم احليييييييوانيييات تييتيياأثيير 

باملبيدات عندما ت�شل اإلى البيئة.
ت�شبب  املبيدات  اأن  الأميير  �خا�شة 
ذلك   �ينعك�ص  البيئة،  على  كبريا  دميييارا 
ت�شبب  الييذي  نف�شه  الإنيي�ييشييان  على  اخللل 
يف هذا الدمار الكبري في�شاب بالأمرا�ص 
�متوت حيواناته الأليفة �تت�شمم اأرا�شيه 
�تييتييلييوث مياهه �هييييوا�ؤه �كييل ميين حوله 
املثل  ينطبق  �هنا  �شعبا  الييعيياج  فيكون 

القائل »على نف�شها جنت براق�ص«!

التلوث البيئي 
يقضي على أعداد 

مهولة
من الحيوانات

السرطان وضعف 
المناعة وتشوه 

األجنة .. أبرز آثار 
استخدام المبيدات
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آفاق: خاص

املناطق  اأهيييايل  اأن  ميين  الييرغييم  على 
اجلبلية يف منطقة ع�شري يق�شد�ن 
مييراكييز تييهيياميية �اليي�ييشيياحييل الييبييحييري، 
بييحييثييا عيييين اليييييييدفء خيييييال مييو�ييشييم 
اليي�ييشييتيياء ب�شكل دائييييم، فيييياإن ذليييك مل 
اأف�شل  اإيييجيياد  يف  الآن  حييتييى  ي�شهم 
املييطيياعييم �اخلييييدمييييات الييتيي�ييشييويييقييييية، 
اإ�ييشييافيية اإلييييى ميييرافيييق الإيييييييواء الييتييي 

ينتظرها ال�شائح �الزائر.
�ظيييل تيييدين ميي�ييشييتييوى املييطيياعييم 
على �جه اخل�شو�ص، �عدم حتديث 
كل  اأميييييام  مع�شلة  ميينييهييا،  الييقييدمييية 
زائييير حتى �لييو كييانييت مييدة الييزيييارة، 
اأمانة ع�شري  �شويعات فقط، ما دفع 
�قائية،  اإجييييراءات  بعدة  القيام  اإلييى 
اليييي 17 ميين �شبتمر  اآخييرهييا يف  كيييان 
املا�شي باإغاق ثاثة مطاعم �عدة 
منتزهات بالطريق الد�يل يف عقبة 
ع�شري  منطقتي  بييني  الييرابييط  �شلع 
لل�سروط  ملخالفتها  وذل��ك  وج��ازان، 
اليي�ييشييحييييية بيييجيييانيييب عيييييدم اكيييتيييميييال 
ال�������س���روط امل��ط��ل��وب��ة، وع����دم وج���ود 

تراخي�ص �شارية املفعول. 
�اأ��شح مدير الرقابة ال�شاملة، 
فرقا  اأن  حينها،  احميياج  �شعيد  علي 
مكونة من مراقبني �شحيني �عدد 
بجولة  قييامييوا  ال�شرطة،  اأفيييراد  ميين 
تييفييتييييي�ييشييييية مييفيياجييئيية عييلييى املييحييات 

على الرغم من زحف أهالي عسير المستمر نحوها في الشتاء

مناطق الدفء.. مطاعم دون 
المستوى وقلة في مرافق اإليواء

اليييتيييجييياريييية بييعييقييبيية �ييشييلييع، اأ�ييشييفييرت 
اإ�شافة  مطاعم،  ثاثة  اإغييياق  عيين 
�معمل  �بن�شرين،  )بقالتني،  اإليييى 
لبيع  حمييات  ��شتة  املييييياه،  لتحلية 
اأزيييلييت  كما  الييرحييات(  م�شتلزمات 

اأربع ب�شطات ع�شوائية.

ضمان الجودة
املييدييير  اأفيييياد  املييطيياعييم،  يخ�ص  فيما 
ال�شاملة  �الييرقييابيية  للرخ�ص  الييعييام 
اإبييييراهيييييييييم اليييفيييليييقيييي، اأن  امليييهييينيييد�يييص 
مكثفة  عييمييل  خييطيية  لييديييهييا  الإدارة 
ييييقيييدم يف عقبة  ملييتييابييعيية جييميييييع ميييا 
�ييشييلييع، �ميينيياطييق تييهيياميية �اليي�ييشيياحييل، 
التي  الأييييييام  هيييذه  خيييال  خ�شو�شا 
املواطنني  ميين  كييبييريا  اإقييبييال  ت�شهد 
اأن هذه  الييدفء، موؤكدا  للبحث عن 
مكثف،  ب�شكل  �شت�شتمر  اجلييييولت 
�اعدا بتطبيق العقوبة على اجلميع 
�ا�شتيفائه  يقدم  مييا  جييودة  ل�شمان 

لل�سروط ال�سحية املنا�سبة.

الحريضة
اأميييا عيين مييرافييق الإييييييواء، فييقييد قييدم 
بالهيئة  الييرتاخييييي�ييص  قيي�ييشييم  رئييييي�ييص 
الييعيياميية لييليي�ييشييييياحيية �الآثيييييييار اأحييمييد 
مييعييلييوي اإلييييى »اآفيييييياق« �ييشييرحييا �افيييييا 
عنها، قائا » ل يوجد يف عقبة �شلع 
اأي مرافق اإيواء مرخ�شة �معتمدة، 
فيييييمييا تييوجييد �ييشييبييع �ييشييقييق مييفيير��ييشيية 

�منتجعات يف مربه، اأربع مرخ�شة، 
�ثيينييتييان حتييت الإجيييييييراءات ��احييييدة 

�شتغلق نهائيا«.
اأمييييا عييين احلييرييي�ييشيية �الييييرك، 
فيييقيييال »ييييوجيييد يف احلييرييي�ييشيية عييدد 
هييائييل ميين مييرافييق الإيييييواء املرخ�ص 
بيييني �شقق  ميييا  اإليييييى 63  تيي�ييشييل  لييهييا 
�ميينييتييجييعييات �فيينييدقييني، اأميييا الييرك 
تييذكيير، حيث  ل  �تييكيياد  ب�شيطة  فهي 
اإن فيها ما بني خم�ص اإلى �شت �شقق 
مييفيير��ييشيية، غيييري اأنييييه يييوجييد حيياليييييا 
ميي�ييشيير�عييان لإقيييامييية فيينييدق 4 جنييوم 

�منتجع«.
اأنييه ل يوجد يف )عمق(،  �بيينّي 
اأ�  ميينييتييجييعييات  اأ�  مييفيير��ييشيية  �ييشييقييق 
فييينيييادق، ميي�ييشييبييهييا ميييا ييييوجيييد حيياليييييا، 

بال�شرتاحات ال�شيئة.

المشروع البحري
احلييرييي�ييشيية،  ميييركيييز  رئييييييي�يييص  �راأى 
اخلييييدمييييات  اأن  عيييائييي�يييص  عيييييبيييييداهلل 
كاملطاعم �الت�شوق �الإيواء )فنادق 
اأن  موؤكدا  باملركز،  موجودة  ��شقق( 
حجر  ��شع  الييذي  البحري  امل�شر�ع 
اأمري  عليه  �ي�شرف  �يتابعه  اأ�شا�شه 
منطقة ع�شري �شاحب ال�شمو امللكي 
الأميييييري فييييي�ييشييل بييين خييياليييد، �شيحل 
كثريا من املع�شات يف ذات ال�شدد، 
اليي�ييشييركييات  اأكيييير،  ب�شكل  ��شي�شجع 
ال�شخمة لوجود املطاعم العاملية يف 

الت�شوق  اإلى مراكز  اإ�شافة  املنطقة، 
اليييكيييرى. �قييييال عييائيي�ييص »ييييوجيييد يف 
احلييرييي�ييشيية حيياليييييا مييطيياعييم جيييييدة، 
البحرية  املييياأكيييولت  مطاعم  خا�شة 
اإلييى  اإ�ييشييافيية  املييركييز،  بها  يتميز  التي 
�امليينييادي  ال�شعبية  الأكيييات  مطاعم 

�املطابخ«.
حييياجييية  عييييائيييي�ييييص  يييييخييييف  �مل 
اإلى مراكز جتارية كبرية  احلري�شة 
حاجة  يف  »احلري�شة  قائا  �ت�شوق، 
مييا�ييشيية اإليييييى  ميييراكيييز تيي�ييشييوق كيييرى، 
اليييذي جتده  خا�شة يف ظييل الإقييبييال 
من اأهايل املناطق اجلبلية من ع�شري 
�امليينيياطييق املييجييا�رة الأخيييييرى«، داعيا 
لإن�شاء  الأعييمييال  رجيييال  حتفيز  اإليييى 
هذه املراكز، لفتا اإلى اأن بع�شا منهم 

يعتزمون اإن�شاء مراكز ت�شويقية.
�عيين مييرافييق الإيييييواء يف املركز، 
قال »يوجد لدينا يف احلري�شة عدد 
من ال�شرتاحات �ال�شاليهات اإ�شافة 
اإلييييييى الييي�يييشيييقيييق، فيي�ييشييا عيييين فيينييدقييي 

احلري�شة �خور احلري�شة«.
�حييييييييييول مييييي�يييييشييييير�ع الييييواجييييهيييية 
اإليها،  ��شل  التي  �املرحلة  البحرية 
املنطقة  املييركييز«اأمييانيية  رئي�ص  اأجييياب 
مبتابعة  امل�شر�ع  تنفيذ  على  ت�شرف 
املنطقة،  اأميييري  �شمو  ميين  �شخ�شية 
�نييتييوقييع قييريييبييا، اأن يييفييتييتييح الأميييري 
في�شل بن خالد، املرحلة الأ�لى من 

امل�شر�ع«.
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تذمر في البرك
عييلييى اليينييقييييي�ييص متييامييا، بيييدا الييتييذميير 
على حميا حمافظ حمافظة الرك، 
اآل عبده من  عبدالرحيم بن ح�شني 
يوؤثر  ما  حمافظته،  يف  املطاعم  قلة 

على ا�شتقطابها لل�شواح �الز�ار.
اآل عييبييده » ليياأ�ييشييف، ل يوجد  �قيييال 
�شتة  اأ�  خم�شة  �ييشييوى  املييحييافييظيية  يف 
مييطيياعييم تييعييد جيييييييدة، لييكيينييهييا لي�شت 
موؤكدا  اإليه«،  نطمح  الذي  بامل�شتوى 
اأربعة  على  ت�شرف  التي  البلدية  اأن 
مييراكييز اأخييييرى �هيييي: ذهييبييان �عمق 
تتولى  �املر�شد،  ال�شواحلة  ��شعيدة 

الرقابة على تلك املطاعم.
�عيييييين ميييييرافيييييق الإييييييييييييييواء، قيييال 
لكنها  �ييشييقييق،  الييييرك جمييمييوعيية  »يف 
نتمناها  التي  بالكمية  �لي�شت  قليلة 
�الزائر  ال�شائح  اإليها  يحتاج  �التي 
اإلييييييى امليييحيييافيييظييية، عيييليييى الييييرغييييم ميين 
تبد�  الأميياكيين،  ببع�ص  مقارنة  اأنييهييا 

معقولة«.

فتح االستثمار
�زارة  اليييييييييرك،  حمييييافييييظ  �نيييييييييادى 
�اأمييانيية  �الييقيير�ييية  البلدية  اليي�ييشييوؤ�ن 
املنطقة �بلدية املحافظة، اإلى العمل 
عييلييى فييتييح ال�ييشييتييثييمييار بيي�ييشييكييل اأكييير، 
اجلانب،  هذا  يف  الت�شهيات  �اإيجاد 
بغية تييوفييري  اأفيي�ييشييل اخلييدمييات من 
مطاعم �مراكز ت�شوق �مرافق اإيواء، 
مواقع  خ�ش�شت  »البلدية  �اأ�ييشيياف 
اإلى  اأ� تاأجريها، �نحتاج  لا�شتثمار 
للم�شتثمرين،  الإجييييييراءات  ت�شهيل 
�امل�شتثمر  �شعبة،  زالييت  ل  فييالأمييور 
ييي�ييشييطييدم بييعييقييبييات �عيييراقيييييييل عيييدة، 
جييييراء الييبييري�قييراطييييية يف الييتييعييامييل 
املحافظة  اإعييفيياء  راف�شا  احلكومي«، 
يعملون  اأنهم  موؤكدا  امل�شوؤ�لية،  من 
الطموحات  حتييقييق  تنمية  لتحقيق 

�الآمال للجميع.   
فيما اأ�شاد اآل عبده كثريا بجهود 
بلدية املحافظة يف الكورني�ص �كافة 
اأنحاء املحافظة، موؤكدا اأنها جتا�زت 
اإلى  الييذي مل ي�شل  الق�شري  عمرها 
ثيياث �ييشيينييوات، لفتا يف الييوقييت ذاتييه 
اإلييى اأنييهييا اأعيييدت ا�ييشييرتاحييات �اأميياكيين 
بييد�رات  اأمنتها  �الييعييزاب،  للعائات 

مياه �عمال نظافة.
الييرك ل حتتاج  »بلدية  �اأردف 
ذلييك،  يلحظ  �الييزائيير  ل�شهادة،  مني 
فهناك ع�شرات امل�شاريع القائمة التي 
تنفذها البلدية �تعمل على اإجنازها 
ليييييل �نييييهييييار، فييمييا اأن تييعيير طييريييقييا 
حتى  خييدميييييا  اأ�  �شياحيا  مييوقييعييا  اأ� 
ت�شاهد املعدات تعمل يف �شفلتة �اإنارة 
�خييييدمييييات مييتيينييوعيية بيي�ييشييكييل جييمييايل 

يدعو للفخر �العتزاز«.
يعد  اليينييهييود  �ييشيياطييئ  اأن  �اأكييييييد 
للغاية،  مميز  �شياحي  جذب  منطقة 
الييعييمييل لتفعيله  ملييزيييد ميين  �يييحييتيياج 

ب�شكل اأكر.
�اأبان اأن البلدية رف�شت طلبات 
مواقع  بتخ�شي�ص  اأ�شماك  ل�شركات 
من  تهدف  �اأنييهييا  ال�شاطئ،  على  لها 

ذلك، اإلى اإيجاد زراعة �شمكية.

مقترح مسفر
بييييييييييييييد�ره، اأكييييييييييد ميييييديييييير اليييييراميييييج 
�الفعاليات بقرية »رجال« مبحافظة 
رجال اأملع، اإبراهيم اآل م�شفر الأملعي 
امليينيياطييق  اخليييدميييات يف  ميي�ييشييتييوى  اأن 
من  �ال�شاحلية  تتفا�ت  التهامية 
»لي�شت  �قيييال  ال�شيئة،  اإليييى  اجليييييدة 
الق�شية اأننا ن�شخ�ص م�شتواها لأنها 
اأمام النا�ص، �اإمنا الق�شية  مك�شوفة 

يف احللول العاجلة �املمكنة«.

بيياحلييلييول  ميي�ييشييفيير  اآل  �نيييييييادى 
املييمييكيينيية ميين خيييال ميينييح الييقيير��ييص 
ال�ييشييتييثييمييارييية �ييشييريييعيية الإجييييييراءات 
بيييامليييوا�يييشيييفيييات �املييييعييييايييييري امليييحيييددة 
ميين خيييال منييوذج  ميين د�ن تعقيد 
العامة  الهيئة  م�شرتك ي�شمم بني 
ال�شوؤ�ن  ��زارة  �الآثييييار،  لل�شياحة 
اأنييه  اإليييى  �الييقيير�ييية، لفييتييا  البلدية 
اطلع على منوذج يف هيئة ال�شياحة 
مليييحيييطيييات �ا�يييييشيييييرتاحيييييات الييييطييييرق، 
املييحييطييات،  تييرتييبييط  ل  اأن  مييتييميينيييييا 

بال�شرتاحات.
�حول احللول املمكنة الأخرى، 
تقدم اآل م�شفر باقرتاح يق�شي على 
ميي�ييشييكييات اخليييدميييات مييين مييطيياعييم 
يف  متمثل  �غريها،  �ترفيه  �اإييييواء 
»ا�شرتاحة  م�شمى  حتت  ا�شرتاحات 
بهيئة  ييييكيييون  اأن  عييلييى  املييي�يييشيييافييير«، 
اأ� م�شتدامة  �شكنية موؤقتة  �حدات 
ت�شمل  اأن  عييلييى  �ييشيياعيية،   24 خييييال 
اإلى ثاث غرف، �يهياأ فيها  غرفة 
�ماهي  �ماعب  داخلية  �شاحات 

اأطفال �حدائق �م�شابح.
نادى  التي  املرافق  �شمن  �من 
بها اآل م�شفر �شمن مقرتحه لتوؤدي 
كييييل الأغييييييرا�ييييييص، مييييراكييييز خيييدميييات 
�مغا�شل  �شيارات  ��شيانة  اإر�شادية 
�مطاعم لوازم رحات، ف�شا عن 
الوقت  يف  م�شريا  عيياجييييية،  �حيييدة 
ذاتييييه اإلييييى اأن مييين مييهييام اخلييدمييات 
الإر�ييييشييييادييييية، الإر�يييييشييييياد اليي�ييشييييياحييي 
بييييالأميييياكيييين الييييرتاثييييييييية �الأثيييييريييييية 
�الييي�يييشييييييياحييييييية، �تييييقييييدمي خيييرائيييط 
تيييوجيييييييه �ميييعيييليييوميييات �مييي�يييشييياحيييات 
طرق، �تبليغ  اجلهات الأمنية باأية 

حالت.
»ا�يييشيييرتاحيييات  اأن  عييلييى   ��شدد 
امل�شافر« تخدم جهتني، الأ�لى، اأهل 
امل�شافر  �الثانية،  القريبني،  املكان 
�نظيفا  مييرتييبييا  مييكييانييا  يييجييد  بحيث 
�اآمنا، مناديا البلديات اإلى امل�شاركة 
حدائق  �جتهيز  املقرتح  م�شر�ع  يف 
بع�ص  اأن  بيياعييتييبييار  ��شفلتة  �اإنيييييارة 
الراحة يف منطقة  يريد  امل�شافرين 

هواء طلق.
�ييشيياأنييه  امليييقيييرتح مييين  اأن  �اأكييييييد 
ال�شفر،  يف  التنقل  على  ي�شجع  اأن 
البلدي  بامل�شطلح  ي�شمى  مما  بدل 
اإذ من  �حيييييييده«،  �يييشيييدة  »الييي�يييشيييفييير.. 
الإمكانات يف  كل  توفر  حييال  املمكن 
»ا�شرتاحة امل�شافر«، اأن يق�شي يوما 

اأ� يومني، قبل موا�شلة ال�شري.
�عيييييييييييييين اليييييييييييعيييييييييييدد امليييييييقيييييييرتح 
لا�شرتاحات، قال »املثايل اأن يكون 

لكل 40 كيلو؛ ا�شرتاحة«.
�تطرق اإلى م�شكات املطاعم، 
غري  اليييغيييذائيييي  الأميييييين  »اإن  قيييائيييا 
موجود حاليا نتيجة �جود العمالة 
غري املوؤهلة، ناهيك عن اأن الرقابة 
املطلوب،  بال�شكل  لي�شت  ال�شحية 
)الكب�شات(  تف�شيل  ظل  يف  ل�شيما 
ليييييا �نيييهيييارا، مييوؤكييدا اأن الييوجييبييات 
عالية  درجييية  اإليييى  اآميينيية  ال�شريعة،  

قيا�شا بي )الكب�شات( �نحوها.
�اأ�ييييييشيييييياف »الييييبييييلييييدييييية تييطييبييق 
النظام على املطاعم �ال�شرتاحات، 
املطاعم  اأي   ، الييواقييع  اأنييهييا يف  غييري 
�ال�يييييشيييييرتاحيييييات، ل تيي�ييشييجييع عييلييى 
ب�شفة  الييزيييارة  اأ�  طويا  اجللو�ص 
ميي�ييشييتييمييرة اأ� د�ريييييية، خيي�ييشييو�ييشييا يف 
ل�شوء  �التهامية  ال�شاحلية  املناطق 
الوقت  يف  مناديا  �النظافة«،  املكان 
الييراهيين اإليييى مييرحييليية اإنييقيياذ داخييلييي 
�خيييارجيييي اأ� اإغيييياق تييلييك املييرافييق، 
�الهتمام بالواجهات �ال�شكل العام 

�نظافة البيئة.

»األمانة« تعد بتطبيق 
النظام لتحسين ما تقدمه 
المطاعم ومستوياتها
محافظ البرك:

أنقذوا ضعف إمكانياتنا 
بتسهيل االستثمار



ثقافة

�امليياآل؛  املنطلق  فاإنها ت�شبح  �احييدة،  العقل فكرة  ت�شيطر على  عندما 
اإذ ي�شري العقل اأ�شريا عندها، ل ي�شتطيع اأن ينظر اإلى الأمور اإل من 

خالها �ح�شب.
�مع هذه احلال، تتا�شى املو�شوعية، �تنتفي اأ�شباب العقل العادل؛ 
ذلك اأن الفكرة الواحدة تتحول اإلى زا�ية �احدة، ينظر الإن�شان منها 
اإلى كل �شيء، �يحكم بناء عليها على اآراء النا�ص �اأفكارهم �توجهاتهم.

اأنها، �د�ن اأن ي�شعر  م�شكلة �شيطرة الفكرة الواحدة على العقل، 
�شاحبها، ت�شبح حمددا لعاقاته مع النا�ص.

فمن اتفق مع فكرتي الواحدة، فهو مني، �من اختلف معها فهو 
عد�ي اللد�د، �تت�شاعف امل�شكلة حني ندرك اأن هذا الداء ل ي�شيب اإل 

الواعني �املثقفني �بع�ص الباحثني املمتازين.
هناك فارق جوهري بني اأن يكون الإن�شان ذا ق�شية يدافع عنها، 
اأن يكون خا�شعا لفكرة �احدة حتد  اإثباتها، �بني  اأجل  �ي�شتميت من 
من مدى تفكريه، �ت�شيبه بعدائية �شديدة جتاه كل من يختلف مع 

»الفكرة الواحدة«.
فالإميان بق�شية يعني الإميان بق�شايا الآخرين، �تفهم ر�ؤاهم، 
�احدة  لفكرة  اخل�شوع  اأمييا  العدل،  من  اأ�شا�ص  على  اأفعالهم  �تف�شري 
فاإنه يعني جعلها »مادة قانونية مفردة« يحكم مبوجبها على كل قول 

�فعل، �على كل حي �ميت، مما يولد الظلم �الإجحاف �امل�شادرة.
حانقا  �شّتاماً  الييداء  بهذا  امل�شاب  الواحدة، جتعل  الفكرة  �شيطرة 
على كل من يختلف معه فيها، اأ� يف جزء منها، بل �جتعله يعود اإليها 
النا�ص،  �شخرية  مثار  يعي،  اأن  د�ن  في�شبح،  ت�شتلزمها،  ل  مقامات  يف 
�مدار اأ�شئلتهم، حول هذا »اخلبل« الذي �شار »ل يرد �ل ي�شدر«، اإل 

عن فكرته �اإليها.
�ييشيييييطييرة الييفييكييرة اليييواحيييدة عييلييى الييعييقييل تييييوؤدي اإليييى تيييياأزم نف�شي، 
اإلييى ظامل  اإنها حتوله  الرف�ص، حتى  اأ�شباب  نف�ص �شاحبها  �تزيد يف 
يرف�ص الظلم، �م�شادر يقف يف �جه امل�شادرة، �قمعي ترتكز »فكرته 

الواحدة«، يف اأ�شلها، على رف�ص القمع!
الفكرة الواحدة امل�شيطرة، جتعل الأحكام على الأ�شخا�ص جائرة؛ 
الخييتيياف، فمن  اأ�  التفاق معها  مييدى  اأنها تكون منطلقة من  ذلييك 
اختلف مع �شاحبها فيها، فهو، عنده، �شيء يف كل احلالت، �من اتفق 
معه فيها، فهو رفيق الدرب �الن�شال �ال�شخ�ص »الكوي�ص« على الد�ام.
الزبدة )على قولة جلني �تغريد(: العقل املمتاز اأقوى �اأغلى من 
من  فهل  �شاءت،  كيفما  حتركه  �احييدة  لفكرة  خا�شعا  اأ�شريا  يكون  اأن 

عقول حرة؟

العقل وسيطرة
الفكرة الواحدة

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

الثقافة  �زارة  �كيييييل  اأفيييياد 
�الإعام لل�شوؤ�ن الثقافية، 
نا�شر احلجيان،  الدكتور 
بالائحة  العمل  �شيتم  اأنه 
الأدبية  لاأندية  اجلييديييدة 

قريبا.
�اأ�شار احلجيان، اإلى 
�الإعييام  الثقافة  �زارة  اأن 
ممثلة يف ال�شوؤ�ن الثقافية، 
لاأندية  ماليا  دعما  تقدم 
اليي�ييشييخيي�ييشييييية  ذات  الأدبييييييييية 
الييوزارة  اأن  مبينا  امل�شتقلة، 
تيي�ييشييتييهييدف كيييافييية �ييشييرائييح 
عييلييى  تيييركيييز  �ل  امليييجيييتيييميييع 

النخب فقط.
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دعا طالب الدراسات العليا لبحثها
التيهاني: ظاهرة تقديم األديب لغيره

في طريقها لالختفاء
طلبة  �جييود  عن  التيهاين،  عبداهلل  بن  اأحمد  الأ�شتاذ  باجلامعة،  العربية  اللغة  بق�شم  املحا�شر  ت�شاءل 
درا�شات عليا يت�شد�ن لإحدى الظواهر الأدبية التي قال اإنها ت�شتحق النظر �ل ميكن التنبه اإليها اإل يف 

حال امل�شح ال�شتقرائي، �تكون مو�شوع ر�شائلهم العلمية كاملة. 
�ك�شف التيهاين، عن اأن من هذه الظواهر: اأن يدفع اأديب بكتابه اأ� ديوانه اأ� جمموعته الق�ش�شية 
ع�شر  اخلام�ص  القرن  بداية  مع  تختفي،  تكاد  الظاهرة  هييذه  اأن  موؤكدا  ليكتب مقدمته،  اآخيير  اأديييب  اإلييى 
الهجري اإل يف حالت نادرة، »اإذ �ا�شل بع�ص �شعراء اجليل الأ�ل هذه النهج على الرغم من حداثة بع�ص 

اإ�شداراتهم تاريخيا«. 
الإعجاب،  باأ�شباب  �ي�شي  العاقات،  »اأنييواع  املقدمات يدل على  النوع من  اأن هذا  التيهاين   �اأ��شح 

�ميكن اأن يكون مو�شوع ر�شالة علمية كاملة«.

الجاسر يشدد على لغة البرامج الشعبية وإحالل الفصحى محل العامية
�يييشيييدد نيييائيييب �زيييييير الييثييقييافيية �الإعيييييام 
اأهمية  على  اجلا�شر،  اهلل  عبد  الدكتور 
الرتيييييقييييياء بييلييغيية الييييرامييييج اليي�ييشييعييبييييية، 
�اإحييييييييال الييفيي�ييشييحييى املييبيي�ييشييطيية حمييل 
الييعييامييييية، �اأن يييكييون لييو�ييشييائييل الإعيييام 
الييييد�ر الأ�ييشييا�ييشييي يف تعليم  اليي�ييشييعييودي، 
الييفيي�ييشييحييى لييغييري اليينيياطييقييني بييهييا من 
املوجودين  الإ�ييشييامييييية  ال�شعوب  اأبيينيياء 
يف هيييذه الييبيياد، �فييقييا ملييا جييياء يف امليييادة 
ال�شابعة ع�شرة من ال�شيا�شة الإعامية 

للمملكة.
�اأ�يييشيييار اجلييا�ييشيير، اإليييى اأن الييييوزارة 
الإعام  اإلى حث من�شوبي  دائما  ت�شعى 
اليي�ييشييعييودي، بييوجييوب الليييتيييزام بييقييواعييد 

اليييعيييربييييييية الييفيي�ييشييحييى نيييحيييوا ��يييشيييرفيييا، 
��يييشييير�رة ا�ييشييتييعييمييال �ييشييحيية الأليييفييياظ، 
�تيينييقييييية املييييواد الإعييامييييية الييتييي تقدم 
من  �الييقييراء  �امل�شتمعني  للم�شاهدين 
كل ما يخل ب�شامة لغة ال�شاد اأ� ينفر 

منها اأ� يقلل من اأهميتها.
نهاية  اأقييياميييت  الييييييوزارة  اأن  يييذكيير 
الأ�يييشيييبيييوع املييا�ييشييي احييتييفييال مبيينييا�ييشييبيية 
اليوم العاملي للغة العربية حتت عنوان 
»الإعام ال�شعودي �اللغة العربية« جاء 
العامة  اجلمعية  اإقييرار  لذكرى  مواكبا 
لاأمم املتحدة عام 1973م، اعتبار اللغة 
�فًقا  الر�شمية  لغاتها  �شمن  العربية 

لقرار منظمة اليون�شكو.

أدبي أبها يدشن مجموعة من مطبوعاته ويتيح التقاء 
الجمهور بمؤلفيها والحصول عليها بتوقيعاتهم

الأخييرية،  اإ�ييشييداراتييه  موؤلفي   بح�شور 
احييتييفييى نيييادي اأبييهييا الأدبييييي ميي�ييشيياء اأ�ل 
ميييين اأميييي�ييييص بييتييد�ييشييني جميييميييوعييية ميين 
التحا�ر  للح�شور  متيحاً  مطبوعاته، 
حيييول  ميييوؤليييفيييييييهيييا  �مناق�شتهم  مييييع 
تلك  على  احل�شول  ثم  �ميين  اأعمالهم 

املطبوعات بتوقيعات املوؤلفني.
اإبيييراهيييييييم  الأ�يييشيييتييياذ  اليييليييقييياء  اأدار 
جمل�ص  الإدارة  ع�شو  الأملعي،  م�شواح 

�رئي�ص جلنة الطباعة بالنادي، �الذي 
املوؤلفات  اأ�ييشييحيياب  ميين  لل�شيوف  قييدم 
اليييي�ييييشييييادرة مييييييوؤخييييييرا، �حتيييييييدث حيييول 
اللجنة  تعمل من خالها  التي  الألية 
النادي  يف  الكتب  اإ�شدار  عن   امل�شوؤ�لة 
ت�شلمه  مرحلة  ميين  الطباعة«  »جليينيية 
ميين املييوؤلييف �حييتييى �يييشيييد�ره، �مييين ثم 
اأتييياح املييجييال اأميييام كييل مييوؤلييف ليتحدث 

 عن كتابه.

بييييداييييية حتيييييدث اليييدكيييتيييور عييبييد 
الييييوا�ييييشييييع احليييييميييييريي حييييييول كييتييابييه 
فيما  �الخييتيياف«،  التفرد  »كينونة 
حتيييدث الييدكييتييور اأ�ييشيياميية الييبييحييريي 
املثل  يف  »زهييييرة  الربيع  كييتييابييه  حيييول 

البديع«.
ثيييم حتيييدثيييت اليييدكيييتيييورة مييرمي 
الييغييامييدي عييين كييتييابييهييا »الييتيينييا�ييص يف 

�شعر �شعد بن عطية الغامدي«.

�حتيييييدثيييييت الييييقييييا�ييييشيييية تيييغيييرييييد 
الق�ش�شية  عن  جمموعتها  العلكمي 

»�شتاء اآخر«، 
حممد  ال�شاعر  حتييدث  �اأخيييريا 
البارقي حول ديوانه »فينيق اجلراح« 
�ييشييعييريييا مميييا ت�شمنه  نيي�ييشييا  �األييييقييييى 
اليييييدييييييوان، ثييييم اأتيييييييييح  املييييجييييال اأميييييام 
مداخات احل�شور، �يف اخلتام �قع 

املوؤلفون اإ�شداراتهم للح�شور. 

الحجيالن: العمل بالالئحة 
الجديدة لألندية األدبية.. قريبا



إعالم

يحيى القبعة

مل يخل حديث الكاتب حممد ال�شحيمي 
ليييي »اآفييييييياق«، مييين �ييشيييييا�ييشيية قييلييمييه املييعيير�ف 
الييكييوميييييدييية، خمييتييزل جتربته  بييلييذعييتييه 
الييكييتييابييييية يف لييقيياء مميييييز، نيياقيي�ييص خاله 
حمييييييا�ر مييينيييهيييا: اليييعييياقييية بييييني الييكييتييابيية 
لل�شحافة  املييهيينييي  �امليي�ييشييتييوى  �احليييريييية، 
لفرتة  الكتابة  عامل  عن  �غيابه  املحلية، 
مييين الييييزميييين،  �اعيييييدا بييياأنيييه �ييشيييييطييل عر 
املهتمون  ينتظر  الييتييي  »مييكيية«  �شحيفة 
لتخوف  اندها�شه  مبديا  قريبا،  �لدتها 
ال�شحف الييورقييييية ميين الإلييكييرت�نييييية، يف 

اإ�شارة اإلى عدم اعرتافه بالورقية اأ�شا.. 
فاإلى التفا�شيل.

ماذ� تعني لك �لكتابة
د�خل حدود �ل�صحف �ملحلية؟

يحمل  مليين  فيها  هييييوادة  ل  �شر�شة  مييعييركيية 
ل  �اأنيييا  املتلقي.  �يييحييرتم  حقيقية  ر�شالة 
�ترتعد  اأهييابييه  بييل  فييقييط،  املتلقي  اأحييييرتم 
اأ�شع  مقالة  كييل  مييع  منه  خييوفييا  فرائ�شي 
فيييييهييا راأ�يييشيييي عييلييى مييقيي�ييشييليية الييتييلييقييي �شلبا 
اأق�شيها  باملعدل،  �شاعات  �شت  بعد  �اإيجابا 
يوميا يف كتابة 400 كلمة يعتقد الكثري�ن، 

اأنها ل تكلفني ب�شع دقائق.

هييذا  قيييراء  اأن معظم  �ا�ييشييمييح يل مبييا 
اأحتييدث  اأن  الييطيياب،  اأبنائنا  من  هم  اللقاء 
ب�شمري »الأنيييييا« اليييذي اأكييرهييه �اأعييتييقييد اأنييه 
�ييشييبييب كييل بييا�ييينييا، فييياأقيييول، �ييشييدقييوا اأ� ل 
اأنها  كييل مقالة على  اأكييتييب  اأنيينييي  تيي�ييشييدقييوا، 
الأ�لى �الأخرية، متاما كعابد خا�شع ي�شلي 
مييع كل  اميييراأة �لدة تق�شم  اأ�  ميييودع،  �شاة 
اأ�  اأخيييرى،  مييرة  تفعلها  لن  اأنها  على  نفا�ص 
كما تقول »كوكب ال�شرق« عن احلب »نتعب 

اآاآاآه.. نغلب اآاآاآه... ن�شتكي منه لكن بنحب«!

يتهمك بع�س �ملتابعني باأنك
مل تعدل يف حبك بني �لكتابة 

و�حلرية، كيف ترد عليها؟
الكتابة �احلييرييية، لكن  بييني  فييرق عندي  ل 
بينهما،  الييفيي�ييشييل  عييلييى  املييتييهييمييون  اأ�يييشيييرَّ  اإن 
�احلرية  ج�شد  الكتابة  �ر�ح،  ج�شٌد  فهما 
اأ� »اأُزهيييقيييت« فما  ر�ح. فييياإن خييرجييت الييير�ح 
مع  تيييزداد  ل  عفنٍة  جيفٍة  غييري  اجل�شد  هييو 
اأنه  يزعم  �ميين  �حتلا،  تف�شخا  اإل  الوقت 
»�شدد�ا  بيياب  احلرية من  انييعييدام  مع  يكتب 
�قاربوا« هو يف الواقع، كاملمثل »الكمبار�ص« 
الييييذي لييفييت الأنيييظيييار يف عيير�ييص ميي�ييشييرحييي، 
بحركة  الأب��ط��ال  ك��ل  م��ن  الب�ساط  و�سحب 
�احدة مل يتكلفها �مل يتدرب عليها اأ�شا، 
ففوجئ  اليمنى  على  الي�شرى  رجله  ��شع 
اليمنى  فو�شع  بال�شحك،  ي�شج  باجلمهور 
على الي�شرى فازداد �شحك اجلمهور، �ظل 
يغرق  �اجلمهور  العر�ص  طيلة  ذلك  يفعل 
يف ال�شحك كل مرة، ليكت�شف بعد العر�ص 
الكا�شح  اجلماهريي  النفعال  هييذا  �شر  اأن 
هيييو »�يييشييير�اليييه« امليي�ييشييقييوق، فييكييان اجلييمييهييور 
ي�شحك ميين »عييورتييه« ل من 
»ر�عته«، �كذلك هو حال من 

يكتب با حرية.

توقعك لل�صحف �لتقليدية
من حيث �ال�صتمر�ر؟

بييينيييادي الييطييائييف الأدبييييي  اأميي�ييشييييية   قلت يف 
ال�شحف  املتخوفني من  ي�شمع  »من   2012
لييدييينييا �ييشييحييافيية  اأن  يييظيين  الإليييكيييرت�نييييييية 
الييد�ل  تييعيياين منه  �رقييييية«، هييذا التخوف 
الييعييريييقيية يف اليي�ييشييحييف اليييورقييييييية. �نييحيين 
نييتييفيياعييل مييعييهييا كييمييا نييتييفيياعييل ميييع اأ�يييشيييواق 
الأ�شهم العاملية )مثل الأطر�ص يف الزفة(! 
ما  البلية  »�شر  باب  األي�ص من  باهلل عليكم 
ي�شحك« اأن تتكبد ال�شوق عندنا اخل�شائر 
املييفيياجييئيية لأن الييكييوجنيير�ييص الأمييريييكييي مل 
يييعييتييمييد ميييييزانييييية احليييكيييومييية؟ نيييعيييود اإليييى 
تييخييوفيينييا عييلييى اليي�ييشييحييف اليييورقييييييية، فمعه 
ي�شدق علينا املثل ال�شعبي ال�شهري »�شربوا 
الأعمى على عينه قال خ�شرانة خ�شرانة«! 

كيف تقيم �ل�صحافة �ل�صعودية
من خالل كتابتك فيها ل�صنو�ت؟

مبييقيييييا�ييص احليييريييية، كييييان الييهيياميي�ييص اأ��ييشييع 
حينما بداأت مع بداية عهد ملك ال�شفافية 
عبداهلل،  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خييادم 
لكننا يف زمن »مزاين الإبل« �شرنا منار�ص 
مقالتي  انييظيير  يف.....  »الييبييعييارييين«  �شلوك 
»ثقافتنا البعارينية« يف الوطن! و »�سقوط 

نيوتن يف اأم رقيبة« يف املدينة!

من يحب �ل�صحيمي، يطرح
ت�صاوؤال عن جديدك، فماذ�

تخطط للفرتة �ملقبلة؟
اأ�شجل عجزي عن �شكر كل من يحب  اأ�ل 
ف�شاأعود  جديدي  �اأمييا  ال�شحيمي،  حممد 
للكتابة عر �شحيفة »مكة« التي �شت�شدر 
�ييشييكييري  اأ�ييشييجييل  اأن  قييريييبييا �ا�ييشييمييحييوا يل 
�امتناين لأكيير داعييم يل منذ كان مديرا  
اأ�شتاذي  لل�شحافة،  ع�شري  ملوؤ�ش�شة  عييامييا 
موؤ�ش�شة  مدير  مطبقاين،   عييبييداهلل  لييوؤي 
مكة لاإعام �الن�شر حاليا، فله الف�شل يف 
الرك�ص  اأجييل  املنا�شب يل من  تهيئة اجلو 

من جديد يف ف�شاء احلرية الإعامية.

ال�شحف  بع�ص  يف  �تن�شر  تييبييث  الييتييي  اليي�ييشييور  بع�ص  انييتييبيياهييي  �ييشييد 
تلك  على  توقفت  حني  جييدا،  كبرية  مفاجاأتي  كانت  �كم  �القنوات، 
ال�شور التي تعود يف اأ�شلها الى اأحداث اأخرى ل عاقه لها باملو�شوع 
التحرير يف  القائمون على  اأدري كيف �شقط  التغطية، �ل�شت  حمل 
»د�لية«  اإنها  اأهلها  يقول  اإعامية  الفظيع يف موؤ�ش�شات  هذا اخلطاأ 

اأ� ت�شبوا للعاملية. 
هييذا الأمييير  ذكييرين بحادثة اأخيييرى �قعت �ييشيينيية1999 يف اإحييدى 
اجلرائد، اإذ كتب اأحد الزماء مو�شوعا عن ق�شية غري اأخاقية يف 
املجتمع، �ملا عجز عن اإيجاد �شورة منا�شبة توقف به املطاف  »بالنت« 
ت�شكر  كولومبية  فنانة  تت�شل  اأييييام  �بعد  ع�شوائيا،  �ييشييورة  فاختار 
اجلريدة على ظهور �شورتها �لكن تطلب ترجمة الن�ص.. كارثة لو 

علمت املعنى! 
اإيييجيياد �شور مائمة  عيين  عيياجييز�ن  هييل نحن  �قفت مت�شائا: 
تعك�ص  ل  اأ�شبحت  الييواقييع  �شور  اإن  اأم  مو�شوعنا  حقيقة  عن  تعر 

احلقيقة؟
رمبا العيب يف املدر�شة الفرنكو اإعامية التي ل تويل اهتماما 
بال�شور يف ال�شحف، على اعتبار اأن ال�شورة تعك�ص عجزا يف الن�ص، 
هذه النظرية تبد� حمد�دة �غري �شائعة يف ع�شر الإعام اجلديد، 
اإن  بييل  الن�ص �حمييتييواه،   اأهمية  ميين  يتجزاأ  اليي�ييشييورة جييزء ل  اإن  اإذ 

�شلبيتها يف الو�شوح �اجلودة قد ت�شتت فكر املتلقي.
يف  �باخل�شو�ص  اليينييا�ييص،  بع�ص  �يييثييار  يييقييراأ  اليي�ييشييورة  فب�شبب 
ال�شور  يف  اإعاميا  مذهبا  تتبنى  التي  �شك�شونية،  الجنلو  املدر�شة 
قائما على الهتمام بها اأكر من الن�ص، حيث تبلغ املعاين بال�شور 

�يف م�شاحات متثل يف الغالب اأكر من ثلتي الن�ص.
اأن ال�شور حمرمة  �نحن، �اإلى اليوم، ل يزال فينا من يعتقد 
حتى لو كانت ذكرى جميلة �حلظة تاريخية، ت�شورت اأنه من خمافة 
اأ� نتذكر  اهلل اأن نرتك �شورنا حتى نتذكر كيف كنا �كيف �شن�شبح 

من �شبقونا �اإلى اأين انتهوا. 
حني  امل�شرفة،  الكعبة  عند  �اأنييا  لزمني  الديني  الهاج�ص  هييذا 
اأكيير من مرة  فامتنعت  بالقرب منها،  اأ�ييشييوره  اأن  زميل  طلب مني 
لو  اهلل  عند  حمفوظة  الكعبة  يف  �شورنا  اإن  له  قلت  حريته.  ��شط 

ير�شى عن هذه الزيارة الطيبة.

أزمة الصورة

لحظة تأمل

ساعد ساعد
ssaed@kku.edu.sa

صاحب القلم المؤثر يحكي لـ »آفاق« هموم الماضي والمستقبل

السحيمي: الكتابة والحرية كالجسد والروح

32 اعتداء من وسائل اإلعالم 
على حقوق المؤلفين خالل عام

املوؤلف يف  العامة حلقوق  الإدارة  ك�شف مدير 
عن  العقيلي،  رفيق  �الإعيييام،  الثقافة  �زارة 
��شائل  قبل  ميين  اعييتييداء   32 لييي  الإدارة  ر�ييشييد 
الإعييييييام عييلييى حييقييوق امليييوؤليييفيييني، خييييال عييام 
الإعييام  ��شائل  معاقبة  مت  اإنييه  �قييال   .2013
�تعوي�شات  مالية  غييرامييات  بفر�ص  املعتدية 
م�شيفا  حقه،  على  املعتدى  للموؤلف  ت�شرف 
األييييف رييييال،  بييلييغييت 200  الييغييرامييات  اأن مييبييالييغ 
فيما بلغت قيمة التعوي�ص 45 األفا. جاء ذلك 

بح�شب تقرير ل«ال�شرق« جاء ن�شه:
الكتب  مثل  �املن�شورة  املكتوبة  حقوقهم  على  يكون  املوؤلفني  حقوق  على  العييتييداء 

�املقالت �ال�شور �اللوحات الت�شكيلية.
�كان اأ�ل نظام للمطبوعات �الن�شر يف اململكة �شدر عام 1933م، تاه �شد�ر اأ�ل نظام 
م�شتقل حلماية حقوق املوؤلفني عام 1990م، �جاء على اإثر النمو التجاري �التطور العلمي 

�التقني الذي اأدى اإلى تعدد ��شائل الن�شر، ��شهولة �رخ�ص ا�شتن�شاخ امل�شنفات الفكرية.
�يف عام 1982 ان�شمت اململكة اإلى ع�شوية املنظمة العاملية للملكية الفكرية )�يبو(، 
العربية حلماية  التفاقية  منها  املوؤلفني،  د�لية حلماية حقوق  اتفاقيات  على  كما �قعت 
حقوق املوؤلفني عام 1986م، �التفاقية العاملية حلماية حقوق املوؤلفني عام 1993م، �اتفاقية 
العاملية  املنظمة  عليها  ت�شرف  التي  2003م،  عام  �الفنية  الأدبية  امل�شنفات  حلماية  »بييرن« 
للملكية الفكرية )�يبو(، �اأخريا اتفاقية »تريب�ص« عام 2004م، �هي التفاقية ملحق »ج« 

من اتفاقيات الن�شمام اإلى منظمة التجارة العاملية.
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تقنية

 رسالة

يتميز الإن�شان بقدرته على التعلم �ال�شتفادة من جتاربه اليومية لارتقاء 
مب�شتوى الوعي لديه.

�يعد التعلم امل�شتمر القاعدة احلقيقة لابتكار، حيث يعد التعلم لدى 
الأفييراد قابا للنقل  ليتم تطبيقه على املنظمة لت�شبح  منظمة متعلمة. 
فاملنظمات املتقدمة التي انتقلت من مرحلة احت�شان الإن�شان اإلى مرحلة 
املنظمة املتعلمة تعد من املنظمات الأكر جناحا، �هي تلك التي تتعلم من 

اأف�شل املمار�شات لدى الآخرين � لدى الأفراد يف املوؤ�ش�شة.
التعلم التكيفي عن طريق ال�شتجابة لاأحداث التي تواجه املنظمة اأ� 
العاملني فيها �م�شاركة هذه الأحداث؛ هو اخلطوة الأ�لى باجتاه منظمة 
متعلمة، � اإذا كان الإبداع هو التفكري بالأ�شياء اجليدة �البتكار هو القيام 
بعمل الأ�شياء اجلديدة فاإن التعلم هو اكت�شاب قدرة  املبتكرين على القيام 

بعمل الأ�شياء بالطريقة التي يعمل بها املبتكر�ن.
� متتاز املنظمة املتعلمة ب�شرعة �فاعلية نقل املعرفة ب�شكل �شل�ص يف 
كافة اأرجاء املنظمة � بني موظفيها، مما ي�شهم يف الدفع اإلى حل امل�شكات 
بطرق اإبداعية منهجية، يعمل فيها املوظفون �فق فريق عمل �احد، ��فق 
تنظيم �شبكي يعتمد على مبداأ املعلومات املفتوحة يف طلب �اكت�شاب املعرفة 

�توليدها.
 كما يعد م�شتوى الر�شى بني العاملني يف املنظمة املتعلمة اأعلى من 
م�شتوى الر�شا يف املنظمات الأخرى،  �يعود ذلك ل�شعور الفرد يف املنظمة 
املتعلمة بحر�ص املنظمة عليه �ا�شتفادته امل�شتمرة، �ارتفاع م�شتوى املعرفة 

لديه عن كل يوم يق�شيه يف العمل.
يعتمد يف  املعرفة، حيث  انتقال  اآلية  التعليم يف  التعلم عن  � يختلف 
التعليم  على النمط املدر�شي يف تلقني �اكت�شاب املعرفة �فق عاقة ر�شميه 
تربط املعلم بالطالب. اأما التعلم التنظيمي فاإن انتقال املعرفة �اخلرة اأ� 
املهارة  فيه يتم بطريقة التبادل �التفاعل �ال�شرتاك بني طرفني يف عاقة 
النقل  اإلى  النقل الآيل للمعلومة  الر�شمي �تتعدى حد�د  تتجا�ز اجلانب 

التفاعلي الإن�شاين.

المنظمة المتعلمة

د. عبدالمحسن القرني
�كيل امل�شرف العام 

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

محمد عواوده

ميييع منيييو ا�ييشييتييخييدام تييقيينييييية املييعييلييومييات يف 
�تلبية  �تييطييورهييا،  املييخييتييلييفيية  املييوؤ�ييشيي�ييشييات 
اأ�شلوب فعال  اإيجاد  اإلى  للحاجة املتنامية 
�خمطط بعناية لتقدمي اخلدمات الفنية 
لتقنية  الييعيياميية  الإدارة  قييامييت  �التقنية، 
املعلومات باجلامعة بتنفيذ م�شر�ع الدعم 
جييودة  لتح�شني  )حييلييول(   املييوحييد  الفني 
اخلدمات �رفع الإنتاجية ملوظفي الإدارة 
اأف�شل املعايري العاملية  من خال تطبيق 
 Information Technology �هي   ITIL
اأفيي�ييشييل   Infrastructure Library
تقدمي  يف    Best Practice املييمييار�ييشييات 

�اإدارة خدمات تقنية املعلومات.
�ييييياأتييييي مييي�يييشييير�ع تييطييوييير عييمييليييييات 
املعلومات  تقنية  خييدمييات  �تييقييدمي  اإدارة 
الييرائييدة  لتكون  اجلييامييعيية  �شعي  �شياق  يف 
املعلومات؛  تقنية  خدمات  اإدارة  جمال  يف 
لذلك تقوم اجلامعة بالتعا�ن مع ال�شركة 
ا�شت�شارية تهدف  لتقدمي خدمات  املز�دة 
بح�شب  احلييالييييية  املييمييار�ييشييات  تطوير  اإليييى 
نييظييام لإدارة  الييعيياملييييية �تييطييبيييييق  املييعييايييري 
تييقييدمي هيييذه اخليييدميييات � الييدعييم الفني 

املوحد ملختلف امل�شتفيدين.

األهداف
»حلول«  نظام  يف  الذاتية  اخلدمة  تهدف 

اإلى ما يلي:
�كيييييفييييياءة  الإنيييييتييييياجييييييييييية  زييييييييييييادة   •
ملختلف  املقدمة  التقنية  اخلييدمييات 
طريق  عن  اجلامعة  يف  امل�شتفيدين 
على  يييعييمييل  الييييذي  »حيييليييول«  تطبيق 
حل  طييرق  �تنظيم  �ت�شريع  ت�شهيل 
امل�شكات التي يواجهها امل�شتفيد�ن، 

الدعم الفني الموحد 
أبرز وظائفه

مشروع »حلول« 
بالجامعة.. 

خدمات راقية 
ومعايير عالمية

إسألنا
يسر اإلدارة العامة لتقنية المعلومات تلقي رسائلكم 

واستفساراتكم واإلجابة عليها من خالل البريد اإللكتروني:
aafaq6@kku.edu.sa

جودة  ذات  متميزة  خدمات  �توفري 
عالية مطابقة للموا�شفات العاملية.

العاملية  املمار�شات  اأف�شل   • تطبيق 
اإدارة  لتنظيم   ITIL ح�شب منهجية 
اخليييدميييات املييقييدميية ميين قييبييل مركز 

الدعم الفني املوحد.
من  امليي�ييشييفيييييدييين  ثييقيية  • اكييتيي�ييشيياب 
خييييال الييتييعييامييل ميييع فييييرق الييدعييم 
اإدارة  نظام  با�شتخدام  �ذلك  الفني، 
ميي�ييشييتييوى اخليييدمييية الييتييي يييتييم فيها 
حتديد الوقت الازم حلل كل باغ 
�عملية الت�شعيد يف الباغ املتاأخر، 
�من خال ال�شتبيانات املر�شلة عند 
حل الباغ يتم تقييم موظف الدعم 
�اخلدمة املقدمة من الإدارة العامة 
لييتييقيينييييية املييعييلييومييات �حتيييدييييد مييدى 
ليتم  ر�ييشيياه  عييدم  اأ�  امل�شتفيد  ر�ييشييا 

اإعادة فتح الباغ اأ� اإقفاله.
�مييييييكييييين اليييييو�يييييشيييييول اإليييييييييى ميييركيييز 
التييي�يييشيييالت )مييين خيييال اليييرقيييم املييوحييد 
طيييليييبيييات  تييينيييفيييييييذ  يييييتييييم  بييييييينيييميييا   )8000
اجلامعة  موقع  خييال  )ميين  امل�شتفيدين 
-  رابط الدعم الفني املوحد( �متابعتها 
ميين قييبييل فييريييق الييدعييم الييفيينييي املييوحييد اأ� 
املخ�ش�شة  القنوات  خييال  ميين  توجيهها 
ليتم حل  الدعم  الثاين من  امل�شتوى  اإلى 

الباغ باأ�شرع �قت �بكفاءة عالية.

استخدام  النظام
�مييييكييين اليييو�يييشيييول اإلييييييى نيييظيييام اخليييدمييية 
لتقنية  العامة  بيييالإدارة  اخلا�ص  الذاتية 
امليييعيييليييوميييات مييين خييييال ميييوقيييع اجلييامييعيية 
اليييرابيييط  �عييييير   www.kku.edu.sa
اخلييا�ييص بيينييظييام الييدعييم الييفيينييي ) الييدعييم 
الرابط اخلا�ص بالنظام  ا�  الفني املوحد 

حيث   http://itsd.kku.edu.sa/arsys
باللغتني  اليييدخيييول  �ييشييفييحيية  عيير�ييص  يييتييم 
الرابط  خييال  من  �الإجنليزية  العربية 
EN  اأ� AR املوجودين يف اأعلى ال�شفحة 
دليل  م�شتند  على  ال�شفحة  حتتوي  كما 
امليي�ييشييتييخييدم )دليييييييل امليي�ييشييتييخييدم( �فيييييديييو 
)فيديو دليل امل�شتخدم(  لكيفية ا�شتخدام 

اخلدمة الذاتية .
�للدخول اإلى نظام اخلدمة الذاتية 
ييييجيييب اإدخييييييييال ا�يييشيييم امليي�ييشييتييخييدم �كييلييميية 
�شا�شة اخلييدميية  �لييفييتييح  امليييير�ر اخلييا�ييشيية، 
التطبيقات   قييائييميية  عييلييى  اليينييقيير  الييذاتييييية، 
ا�ييشييم  اخييتيييييار  ثيييم   �مييين   Application
 Service الييييذاتييييييييية  اخلييييدميييية  تييطييبيييييق 
request management، �من ثم �شا�شة 

.Request entry تقدمي الطلبات
تقدمها  الييتييي  اخليييدميييات  �لييعيير�ييص 
الإدارة العامة لتقنية املعلومات، �لتقدمي 
طلب، ميكن ال�شغط على ا�شتعرا�ص دليل 
امل�شتخدم browse catalog  كما يف 

ال�شكل اأعاه.
 �لإنييييي�يييييشييييياء طييييلييييب جيييييدييييييد، يييجييب 
ا�شتعرا�ص اخلدمات التي تقدمها الإدارة 
�شا�شة  مييين  املييعييلييومييات-  لتقنية  الييعيياميية 
تقدمي الطلبات- عن طريق ال�شغط على  
خدمات  ثييم  امل�شتخدم،  دليييييل  ا�شتعرا�ص 

تقنية املعلومات ثم طلب باغ.
عند فتح �شا�شة تقدمي الطلب �شيتم 
ا�شرتجاع البيانات التالية :ا�شم امل�شتفيد،  
�اليييهييياتيييف، �اليييرييييد الإلييييكييييرت�ين، �هييي 

البيانات التي مت ت�شجيلها للم�شتخدم.
�لتقدمي طلب يجب تعبئة احلقول 

التالية :
• ملخ�ص الطلب، �هو حقل لكتابة 

��شف خمت�شر للطلب.

لكتابة  حقل  �هو  امل�شكلة،  • ��شف 
��شف مف�شل للم�شكلة.

لييكييتييابيية  حيييقيييل  �هيييييو  • الييييهيييياتييييف، 
اأ�  التحويلة  �رقييم  امل�شتفيد،  هاتف 
رقيييم اجليييوال،ثيييم اليي�ييشييغييط عييلييى زر 

»اإر�شال«.
 

الأزرار التالية تعني
الطلب  كييتييابيية  �تييعيينييي  ميي�ييشييودة:   •
عييلييى �ييشييكييل ميي�ييشييودة �عييييدم حتويله 
تييتييم  اأن  اإلييييييى  اليييفييينيييي  الييييدعييييم  اإلييييييى 

مراجعة الطلب �التاأكد منه.
اإ�ييشييافيية  �تييعيينييي  الييطييلييبييات:  �شلة   •
جمييمييوعيية مييين الييطييلييبييات اإلييييى �شلة 

الطلبات �اإر�شالها يف �قت �احد.
تفا�شيل  عر�ص  �تعني  • ملخ�ص: 

الطلب.
ملفات  ارفييياق  �تعني  مييرفييقييات:   •

خمت�شة بالطلب.
 

متابعة البالغات
املر�شلة  الطلبات  اأ�  الييبيياغييات  �ملتابعة 
اخلا�ص  الييرابييط  على  بال�شغط  يو�شى  
بييالييطييلييبييات املييفييتييوحيية عيين طييريييق جييد�ل 
جميع  ا�شتعرا�ص  ليتم  املر�شلة  الطلبات 
الييطييلييبييات اخلييا�ييشيية بييامليي�ييشييتييفيييييد �عيير�ييص 
تفا�شيل كل طلب من خال النقر املزد�ج 
ال�شغط على زر تفا�شيل  اأ�  الطلب  على 

الطلب �حالة كل طلب.

تعبئة االستبيان 
الطلبات  ال�شغط على جييد�ل  من خال 
املييكييتييمييليية يييتييم عييير�يييص جييميييييع الييطييلييبييات 
املييحييلييوليية ثيييم اخييتيييييار الييطييلييب مييين داخيييل 
ال�شتبيان   رابييط  على  �ال�شغط  اجلييد�ل 
الييييذي مييين خييالييه يييتييم تييقييييييييم اخلييدميية 
املقدمة، �يتكون من  اأربعة ا�شئلة لتقييم 
على  الدعم  موظفي  �قييدرة  كفاءة  مييدى 
حيييل اليييبييياغيييات، �مييييكييين امليي�ييشييتييفيييييد من 
الباغ  حل  على  �املوافقة  تعليق  اإ�شافة 
اأ� اإعادة فتح الباغ كما يف ال�شكل التايل:

استخدام
إدارة المعرفة 

يبحث  اأن  ي�شتطيع  اليينييهييائييي  امل�شتخدم 
احلييلييول  مييين  اأي  عييين  امليييعيييرفييية  اإدارة  يف 
العامة لتقنية  الإدارة  املخزنة عن طريق 
املييعييلييومييات، �يييتييم عيير�ييص نييتييائييج البحث 
كتابة عنوان  املعرفة من خييال  اإدارة   يف 
امل�شكلة يف حمرك البحث لعر�ص احللول 
منها  يعاين  التي  امل�شكلة  حلل  املقرتحة 
اإليييى  اليييليييجيييوء  اليينييهييائييي د�ن  امليي�ييشييتييخييدم 

م�شاعدة موظف الدعم كما يلي: 
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تقنية

ريتويت

اأن تتحدث بالف�شحى �العامية �تقول ال�شعر اأي�شا لي�ص بال�شيء الغريب، 
�لكن اأن تكون »ر�بوتا« اآليا، �تتقن كل هذه املهارات، فهذا هو الغريب. 

الييعييامل يتحدث  اأ�ل ر�بيييوت يف  اأ�ييشييميياه مبتكر�ه، هييو  فييي »حييمييود« كما 
العربية، ابتكرته الطالبتنان ال�شعوديتان، نورة احل�شن، �ب�شائر ال�شهراين،  
الإمييارات، �جميعهن يدر�شن يف ق�شم علوم  اأخريات من  مب�شاركة طالبات 

احلا�شب بجامعة ال�شارقة.
�ي�شل طييول »اليير�بييوت حمود« اإلييى ن�شف مييرت، �هييو مييز�د مبفا�شل 
�كامريات ��شماعات �حمركات تتحكم يف حركته ليكون قادرا على حماكاة 

الب�شر يف حتركاتهم �ت�شرفاتهم.
�يوؤكد مبتكر� الر�بوت اأن الهدف الأ�شا�شي من ابتكاره، هو ا�شتخدامه 
يف عاج مر�شى التوحد من الأطفال باجنذابهم ال�شديد اإلى التكنولوجيا. 
�ياأمل الفريق امل�شنع لي »حمود«، اأن يتم اإدخاله قريبا اإلى مدار�ص الإمارات، 
باأ�شلوب خمتلف  العربية  اللغة  لتعليم  لاأطفال  اأداة جذب جديدة  ليكون 

�جعلها حمببة بينهم.
اأكييون فرحا  اأن  �على غري الييعييادة، فيياإن هييذا »احلييمييود« يجرين على 
اأ�شبح  بالعمل،  �الإميييييان  اجلييهييود  فبت�شافر  ل؟  مل  زاهييير،  بغد  متفائا 
ت�شتحق  خييطييوة  يف  التعبري،  �شح  اإن  خليجي،  عييربييي  ر�بيييوت  اأ�ل  »حييمييود« 
اأكر من �شعادة، خ�شو�شا �اأنه اكت�شاف ي�شاعد الأطفال على تعلم لغتهم 
�اأخوة  عائلة  »حمود«،  لي  �شي�شبح  املحد�د،  �الدعم غري   �بالت�شجيع  الأم، 

�اأ�شدقاء �حتى اأبناء يف �شتى املجالت العلمية ينتفع بهم.
مبتكري  باأمثال  ملئ  حتييديييدا،  �ال�شعودي  اخلليجي،  العربي  عاملنا 
باب  من  ال�شحيح  الطريق  اإلييى  بيدهم  ياأخذ  من  يريد�ن  فقط  »حييمييود«، 
الأ�لييى يف  ابتكارات عاملية، �لتكن اخلطوة  انتظار  ثم  اأ�ل، �من  الت�شجيع 
اإنييتيياج »حييمييود« �تطويره،  الييكييرى،  اإحيييدى اجلييهييات  اأن تتبنى  �شبيل ذلييك، 

فلرمبا ن�شل يوما اإلى ت�شديره للخارج، �بلغات خمتلفة.
اأن نبني  اأبنائنا، على  اأ�ل، ثم بجهود  نحن اليوم قادر�ن بتوفيق اهلل 
امل�شتقبل، �اأن نكون جزءا مهما فيه، فقط ما ينق�شنا، الرغبة ال�شادقة يف 
ذلك، �العمل على بناء اأ�ش�ص علمية جتعل من اآمالنا حقيقة ملمو�شة ترى 

باأم العني،
الطريق  ن�شري يف  اأنيينييا  ابييتييكييارات«  ميين  �شبقه  �مييا  »حييمييود«  اأكيييد  فقد 
اأ�لى ابتكارات«، فلماذا ل  اأننا ما زلنا يف »�شنة  ال�شحيح. �على الرغم من 
نعتر ذلك، خطوة اأ�لى جنتاز بعدها حد�د األف ميل، �من ثم ن�شبح اأمة 

ي�شار اإليها بالبنان كما كانت يف �شابق العهد

»حمود« العالمي

حسن أحمد العواجي

عن  اليي�ييشييييينييييية،   VIVO �ييشييركيية  اأعيييلييينيييت 
Xplay3S، كاأ�ل  اللوحي اجلديد  الهاتف 
هاتف لوحي مز�د ب�شا�شة ذات دقة عر�ص 

.2K تبلغ
�مييييليييك اجليييييهييييياز، �يييشيييا�يييشييية بييقيييييا�ييص 
تييبييلييغ  ��ييييشييييوح  درجييييييية  ذات  بييييو�ييييشييييات،   6
بك�شا   490 �كثافة  بك�شل،   2560×1440

لكل بو�شة.
�يييييييييينيييييييييبييييييييي�يييييييييص 
بيييييييييداخيييييييييل اليييييهييييياتيييييف 
اليييييليييييوحيييييي ليييلييي�يييشيييركييية 
الييي�يييشييييييينييييييية، ميييعييياليييج 
 »800 »�ييشيينييابييدراجييون 
»كوالكوم«  �شركة  ميين 
 2.3 بييي�يييشيييرعييية  ييييعيييميييل 
جيييييجيياهييرتييز، مييدعييوم 
بييييييييييذاكييييييييييرة ��ييييييشييييييول 
عييي�يييشيييوائيييي �ييشييعييتييهييا 3 

جيجابايت.
�تيييييييبيييييييليييييييغ دقييييييية 
يف  اخللفية  الييكييامييريا 

الهاتف اجلديد، 13 ميجابك�شل، فيما تبلغ 
ميجابك�شل.   5 الأمييامييييية،  الييكييامييريا  دقيية 
»اأنييدر�يييد  ت�شغيل  بنظام  اجلييهيياز  �يعمل 

.»4.3
هيياتييفييهييا  اأن  الييي�يييشيييركييية  �اأ��ييييشييييحييييت 
الييلييوحييي اجليييدييييد �ييشييوف يييطييرح مييدجمييا 
ليكون  اخللفية،  جهته  يف  للب�شمة  بقارئ 

ثاين الهواتف اللوحية املز�د بهذه التقنية 
اإلى جانب هاتف HTC One Max الذي 
العام. �مل  �شابق هذا  اإطاقه يف �قت  مت 
تك�شف ال�شركة ال�شينية عن موعد حمدد 
اأنها تنوي  اإل   ،Xplay3S لإطاق اجلهاز 
قبل  ال�شيني  اليي�ييشييوق  يف  بييداييية  اإطيياقييه 

اإطاقه بالأ�شواق العاملية الأخرى.

مييوؤخييرا عن حا�شبها   LG �شركة  اأعلنت  �احييد«  تريده يف حا�شب  ما  »كييل  على طريقة 
املكتبي chromebase بنظام الكر�م ليكون مناف�شا �شد حا�شب »اأبل« iMAC �كذلك 

احلا�شبات املز�دة بنظام الويند�ز.
فهو اإ�شافة ل�شهولة ا�شتخدامه، يتميز بت�شميم اأنيق ي�شمن عدم �شغل م�شاحات 
لل�شركات  حتى  اأ�  ال�شخ�شي  لا�شتخدام  منا�شب  اأنيييه  كما  ال�ييشييتييخييدام،  عيين  زائيييدة 
اأمييام  للعر�ص  متاحا  �شيكون  احلا�شب  بيياأن  ال�شركة،  ��عيييدت  التعليمية.  �املوؤ�ش�شات 

اجلمهور يف معر�ص CES 2014 يف يناير املقبل.

موا�شفات اجلهاز:
�شا�شة IPS بقيا�ص 21.5 اإن�ص، تدعم العر�ص بزا�ية �ا�شعة حتى 178 درجة، �تعمل 

بدقة full HD �بدرجة ��شوح 1920x1080 بيك�شل.
الرابع(. )اجليل  اإنتل  نوع  من  • معالج 
• �شعة الذاكرة الع�شوائية 2 جيجا بايت.

.iSSD نوع  من  بايت  جيجا   16 التخزين  • �شعة 
.HD بدقة  • كامريا 

مدجمة.  5w بقوة  ��شماعات  • مايكر�فون 
.HDMI اإ�شافة ملنفذ usb3 منفذ من نوع� usb2 نوع  من  منافذ  • ثاثة 

»chromebase« تكشف عن حاسبها الجديد LG
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الرأي الجامعي
الكرمي  كتابه  يف  بالعلم  اهلل  اأ��ييشييى 
الر�شول  بييه  اأ��ييشييى   � »اقييييراأ«،  بكلمة 
�ييشييلييى اهلل عييليييييه ��ييشييلييم يف اأحيييادييييث 
هييريييرة ر�شي  اأبييي  عيين  كثرية منها: 
قييال ر�شول �شلى اهلل  قييال:  اهلل عنه 
عليه ��شلم »من �شلك طريقا يلتم�ص 
فيه علما �شهل اهلل له به طريقا اإلى 

اجلنة«، ر�اه م�شلم.
�ليييعيييظيييم �يييشييياأنيييه كيييانيييت تييتييقيياتييل 
نبعه،  ميين  �الرتييييواء  لنيله  اجلييمييوع 
�مازال ال�شلف يبيع الغايل �النفي�ص 

�يتحمل امل�شاق �املكاره من اأجله. 
العلم  جنييد  قييلييبييي،  �ييييح  �الآن، 
ي�شتهان به يف اأرجاء املعمورة، فمثا 
ييييدا�يييص بييييالأقييييدام بييعييد المييتييحييانييات 
�يييهييان، �مييين اليينييا�ييص ميين يقلل من 
قيمته فيقول:»مالذي �شاأ�شتفيده اإذا 
تعلمت؟ الوظيفة اأف�شل من العلم؟ 
لأن ال�شهادة حترمني من الوظيفة«.
ُتييلييقييى احلييقيييييبيية يف  �يف املييينيييزل 
منها  العلم  فيتناثر  ز�اييييياه  اإحيييدى 
�يييتيي�ييشييخ، �يف اآخيييير اليييعيييام الييدرا�ييشييي 
ُيييلييقييى بييه يف اليينييفييايييات، �ميينييهييم من 
اأ�  الييقييلييي �اليييطيييبيييخ  ييي�ييشييتييخييدمييه يف 
اأ�  ال�شطائر  لف  اأ�  الييزجيياج  تنظيف 

اأقماعا للف�شار. �هلم جرا. 
هييينييياك طييلييبيية ييييحيييتيييجيييون عييلييى 
اأ�ييشيياتييذتييهييم لييكييرة الييكييتييب �املييراجييع 
املييعييطيياة لييهييم �ييييثيييري�ن املييظيياهييرات 
ميين اأجيييل حتييديييد اأ� حيييذف كييتييب اأ� 
بييعيي�ييص ميين فيي�ييشييول حييتييى تيي�ييشييل اإلييى 
الأ�شئلة  منها  لتاأتي  حُتفظ  �ريقات 
ويح�سلون على المتياز وكاأنه �سرط 

اأ�شا�شي للح�شول على الوظيفة.

 �هيينيياك ميين يييريييد اإلييغيياء منهج 
ما اأ� اأكر بحجة اأن ل عاقة لذلك 
�عييز�ف  هييير�ب  �هيينيياك  بتخ�ش�شه، 
عييين حيي�ييشييور الييي�يييشييياعيييات الييدرا�ييشييييية 
ل  اأن  املوؤ�شف  �ميين  بالعلم..  تها�نا 
نعطيه حقه من التقدير �الحرتام.
مكتباتهم  يييرتكييون  الأُ�ل  كييان   
يفرحون  كانوا  الذين  لأبنائهم  اإرثييا 
ُتعد كنزا لن يجد�ا مثله،  بها لأنها 

لييكيينييه تيييغيييريت املييفيياهيييييم يف عيي�ييشييرنييا 
احلا�شر، فاأ�شبح املحظوظ من �رث 
الو�شع  �ا�شتمرار  علما،  �هجر  مال 
بيوت  �هييدم  احل�شارات  بدمار  ينذر 

العز �ال�شرف.
العلم مل يعد ُيدر�ص لذاته يا اأبن 
�شوقي،  � مل يعد طريق العلم ُي�شلك 
��شلم  ر�شول اهلل �شلى اهلل عليك  يا 
ليلتم�ص به املتعلم طريقا للجنة، �ل 

ظلموه 
بإجحاف
د. إيمان عبد اهلل عسيري
مساعدة رئيس التحرير
)القسم النسائي(

حين 
نرتقي 

بأنفسنا 
دينا الرباع 

طالبة بقسم المحاسبة 

نيييزليييت اإلييييييى �يييشييياحييية الييكييلييييية 
��ييشييراخ  بفو�شى  فييتييفيياجيياأت 
تكن  عييالييييية مل  ��ييشييحييكييات 

معتادة  يف مبنى كليتي.
اليييبيييدايييية  يف  ظييينييينيييتيييهيييا 
حيييفيييا تيييرفيييييييهيييييييا فييوقييفييت 
مييي�يييشيييائيييلييية: مليييييييياذا كيييييل هييييذا 
اإنيييهيييا  اليييي�ييييشييييراخ؟ فييقيييييل يل 
�شبب  عرفت  �ملا  مظاهرات، 
اأ�ييشييقييط  اأن  كييييدت  امليييظييياهيييرة 
�ييشييعييقييا بيي�ييشييبييب ال�ييشييتييغييراب 

ال�شديد.
اإنها، اأيها القارئ، كانت 
لاحتجاج على غاء �جبات 
اأ�شعار  �ارتييفيياع  الكافترييا، 
�امل�شاعد  الت�شوير،  مكتبة 
امليييييغيييييليييييقييييية،  كيييييميييييا طييياليييبيييت 
درجيية  بتج�شري  املييظيياهييرات 

الدبلوم بالبكالوريو�ص.
تييييي�يييييشييييياءليييييت �قييييييلييييييت يف 
نييييفيييي�ييييشييييي: اأنيييييييييا اأرييييييييييييد كييمييا 
تيييرييييد امليييتيييظييياهيييرات، �لييكيين 
نيييحييين فيييتيييييييات عيي�ييشييرييينيييييات 
فييالأطييفييال  بيياأطييفييال،  �ل�شنا 
ييي�ييشييرخييون �ييييعيييانيييد�ن �ل 

ي�شتجاب لهم.
لييييييين ييييي�ييييشييييمييييعيييينييييا �لييييين 
ييي�ييشييتييجيييييب لييينيييا اأحيييييييد، �لييين 
اإلييى ما نرغب فيه ما  ن�شل 

دامت هذه طريقتنا.
فيييييياأنييييييا �ييييشييييد طيييرييييقييية 
امليييييطييييياليييييبييييية هيييييييييييذه، لأنييييينيييييا 
فييتيييييات ل تييقييل اأعييمييارنييا عن 
فتيات  جميعنا  الع�شرين.  
اآميييال �طييمييوحييات تعدت  لنا 
اليييييتييييي�يييييشيييييورات.. هيييييل يييعييقييل 
فييكييرنييا �اأ�ييشييلييوبيينييا  يييكييون  اأن 
�طريقة تعاملنا مع رغباتنا 

هكذا؟!
مييا لييذي مينعنا ميين اأن 

نرتقي يف حياتنا؟
اأن  ما الذي مينعنا من 

نرتقي بفكرنا؟
اأن  ما الذي مينعنا من 

نرتقي باأ�شلوبنا؟
مييييا الييييييذي مييينييعيينييا ميين 
اأ�راق  يف  مطالبنا  جنعل  اأن 

تقدم الى امل�شوؤ�لني؟
فييتيييييات كلية  كيييل  اإليييييى   
كييل ميين متثل  اإلييى  املجتمع، 
الكلمات:   هذه  اأ�جييه  نف�شها 
نيييحييين فيييتيييييييات نيي�ييشييتييحييق اأن 
نيييرتيييقيييي بيييفيييكيييرنيييا �عييلييميينييا، 
ما  بكل  نفتخر  اأن  ن�شتحق 
منتلك من رغبات �قدرات.. 
نيييحييين فيييتيييييييات لييينيييا اأهييييييداف 
منثلها  من  نحن  اآمييال  �لنا 
�تعاملنا،  كامنا  بطريقة 
الو�شول  كيفية  يف  فلنفكر 
اإليييييييى ميييبيييتيييغيييانيييا بيييعيييييييدا عيين 
الغ�شب، �لنتاأمل يف طريقة 
يكر فيها الجتهاد �العمل 

�يقل احلديث �ال�شراخ.

ال�شما�ات  لي�شتغفر ل�شاحبه من يف 
�الأر�ص حتى احليتان يف البحر، �ل 
لأن يييكييون ميين �رثييية الأنييبييييياء �اإمنييا 
من اأجل درجة اأ� �شهادة اأ� �ظيفة اأ� 
من�شب.. �اأخريا، كان العلم ي�شرتى 
عليه  ُيح�شل  �الآن  الأثييمييان  باأغلى 
ب�شغطة زر. �لكن هل من جميب اأ� 

ُمهتم؟! 

الباحث املوؤرخ غيثان بن جري�ص، اأ�د 
اأن اأكتب عن اخل�شائ�ص العامة جدا 
الييتييي تطبع مييوؤلييفيياتييه. لييكيين دعييوين 
بيييدايييية اأ�يييشيييرح مبيياحييظيية اأ�ييشييا�ييشييييية 
�باعث  �شر�ري  موجه  اأنها  لحظت 
ميين بييواعييث الييتيياأليييييف �الييكييتييابيية عند 
غيثان بن جري�ص، �هي كذلك موجه 

اأ�ل لكتابتي لهذه ال�شطور.
 هذه املاحظة تتعلق بخا�شيتي 
لي�ص  اأنييه  �يبد�  �الب�شاطة،  العفوية 
بني  كبريا  تطابقا  جند  اأن  م�شادفة 
امليييوؤليييف �ميييوؤليييفييياتيييه يف اخلييا�ييشيييييتييني 
ميكن  النا�ص  من  فكثري  املذكورتني؛ 
تييلييخييييي�ييص الييكييثييري عيينييهييم مييين خييال 

نتاجاتهم.
غيييييييثيييان ل  اأن  امليييياحييييظ  �مييييين   
الوثيقة �ل يدخل يف دهاليز  يحاكم 
اليييتيييحيييليييييييل؛ فيييامليييحييياكيييمييية �الييتييحييليييييل 
ميينيياقيي�ييشييان كييلييييية مليييذهيييب الييعييفييوييية 
هييذا  فييعييل �شاحبنا  �ليييو  �الييبيي�ييشيياطيية، 
خلرج عن ال�شمات ال�شخ�شية �الفنية 
�شمات  اإلييى  العفوية  بتلك  املحددتني 
خمتلفة كالتنافر �التعقيد �الإغراب 
�غيييريهيييا، مميييا ييينيي�ييشييجييم ميييع مييذهييب 
التمحي�ص  اأ�  �الييتييحييليييييل  املييحيياكييميية 
�الفح�ص مبزيد من الأدلة �احلجج.

يف كيييتييياب »اليييييقيييييول امليييكيييتيييوب يف 
تيياريييخ اجليينييوب« تيياأكيييييد على مييا جاء 
يف الفقرة ال�شابقة، فرى بو�شوح اأن 
املرجعية املعتمدة يف بناء هذا الكتاب 
من  تتخذ  �ب�شيطة  عفوية  مرجعية 
امليييوؤرخ  ي�شجلها  ميييادة  اليينييا�ييص  اأقييييوال 
ما  ي�شجل  اأ�ييشيييييا  �ييشيياهييدا  بو�شفها 
ي�شفه النا�ص ب�شورة عفوية �تلقائية 
يعدها املوؤلف �شندا مت�شا بحوادثه 

��قائعه.
خييا�ييشيييييتييا الييعييفييوييية �الييبيي�ييشيياطيية 
ل تييظييهييران يف ميييوؤليييف عيينييد غيييييثييان 
تتج�شدان  �ل  اآخيييير،  يف  �تييخييتييفيييييان 
يف فيي�ييشييل ميييين فييي�يييشيييول اأحييييييد كييتييبييه 

�تنمحيان يف اآخر، بل اإنهما اأ�شا�ص ما 
يحكم عمل هذا املوؤلف. 

�شديد  تلخي�ص  يف  اأذكيييير  �الآن 
اأهم النتائج �اأهم التبعات املتمخ�شة 
العفوية  مبنهج  ال�شارم  اللتزام  عن 

�الب�شاطة �اأبداأ بالنتائج:
قد  غيثان  اأن  بييدت  نتيجة  اأهيييم 
اأفاد منها ب�شكل مبا�شر تتمثل يف عدم 
ال�شغط على التاريخ ليعرتف مبا مل 
يفعل، فييرتك الأمييور �الأحييكييام اأ�شبه 
اأقيييوال عامة  ييياأخييذ  مبييا يفعل حمقق 
ليبني عليها يف تقرير عام، �يلزم عن 
يتحمل  اأن  يييريييد  ل  الباحث  اأن  هييذا 
اأحييكييامييه  �راء  ميين  �شعبة  ميي�ييشييوؤ�لييييية 
اإلييى من يرغب يف حتمل  بها  لريمي 
من  تن�شاأ  اأن  ميكن  الييتييي  امليي�ييشييوؤ�لييييية 

التحاليل �الأحكام.
�ميييين اليينييتييائييج اليييتيييي اأعييجييبييتيينييي 
اأن الييبيياحييث يييقييدم الييوثيييييقيية �يييرتك 
�اطيياعييه  اليييقيييارئ  لييثييقييافيية  التحليل 
�ليييظييير�فيييه �مليييكيييونييياتيييه اليي�ييشييخيي�ييشييييية 

�املعرفية �ل�شلته بالأحداث.
اأن  فييتييتييمييثييل يف  اليييتيييبيييعيييات  اأمييييييا 
العفوية  منهج  حتت  يتنازل،  الباحث 
بال�شبط  اللييتييزام  عيين  �متطلباتها، 
العبارة  ��شياغة  �املنهجي  الييلييغييوي 
يرى  مما  �غريها  الأ�شلوبي  �الن�شج 

بع�ص املهتمني اأنها جوانب خملة. 
�لييييكيييين ، �ميييييين �جييييهيييية نيييظيييري 
ال�شخ�شية جدا، اأرى اأن هذه التبعات 
كانت ِلتظهَر عند كل من التزم منهج 
فيياأن  اأبيييى،  اأم  �شاء  ال�شارمة  العفوية 
ر�اه  من  بلغة  �ُييير�ى  التاريخ  ُيكتَب 
يف  الت�شرف  يتم  اأن  ميين  اأف�شل  لهو 
�ال�شبط  بالتعديل  التاريخية  املييادة 
اللغوي �اإعادة ال�شياغة �غريها من 
التعديات عن املادة الأ�شل، احرتاما 
ملبادئ احليادية �املو�شوعية التي راأى 
الباحث اأنها التزام مُمنهج خلا�شيتي 

العفوية �الب�شاطة.

غيثان
بن جريس 
مؤرخا

د. حسين بن علي الزراعي 
قسم اللغة العربية وآدابها 

فهم اآلخر
من خالل الحوار

هدى الرشيد
المركز الجامعي لطب البنات بعسير

كيف نتحا�ر مع الآخر؟ �كيف نر�شم لأنف�شنا منهجا نتبعه كي ن�شل 
اإلى الرقي �العقانية يف حوارنا بعيدا عن العنجهية �رفع الأ�شوات 

�التوتر �ال�شلبية التي ت�شبح م�شيطرة على عواطفنا �انفعالتنا؟ 
اإن اإملامنا باأدبيات احلوار يجعل نطرة الآخر لنا اإيجابية عميقة 
�طييرق  فيه  تيياأثييريه  �مييدى  �ثقافته  املييحييا�ر  عيين  اأنيقة  فكرة  تعطي 
اإقناعه له، في�شبح بذلك حمييا�را قويا �ناجحا له حجمه �مكانته، 
مما يزيد من حمبة الآخر له �تقبله، فيكون حديثه م�شت�شاغا �راقيا.

عاليا  بفكرنا  لرتقينا  امل�شلم  املييحييا�ر  باأخاقيات  ت�شرفنا  لو   
ال�شيطرة  ب�شرعه  التحلي  خال  من  بالغة  بحكمة  اأمورنا  �لعاجلنا 
على النف�ص �التحكم يف املوقف بهد�ء حتى ل نعطي لاآخر فر�شة 

لتحجيمنا �قلب احلوار �اإدارته بطرق قد تنتهي مبا ل نحب.
كييلييمييتييي اخلييتييامييييية: اخيييرجيييوا مييين حيياليية اليييركيييود الييعييقييلييي الييى 

ال�شتفاقة الذاتية �اأملوا باأدبيات حواركم �افهموا الآخر جيدا.
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الرأي الجامعي

التقنية  قدمت  تقريبا  عقدين  قبل 
الإن�شاين  للتوا�شل  جديدة  م�شاحات 
تييطييور  ثييييم   ،sms بييير�يييشيييائيييل  بيييييييداأت 
الييتييوا�ييشييل يف ظيييل امليييقييياربييية الييذكييييية 
بييني اأجيييهيييزة املييحييمييول اليينييقيياليية �بييني 
الييكييمييبيييييوتيير، �دعيييميييت هيييذه اخلييطييوة 
لأنظمة  امل�شغلة  اليي�ييشييركييات  بتطوير 
قنوات  فتح  على  �شاعد  ممييا  الييويييب، 
ات�شال جديدة كان من ثمارها ظهور 
مييواقييع الييتييوا�ييشييل الجييتييميياعييي في�ص 

بوك �تويرت.
الكبرية  الدائرة  هذه  ��شط  �يف 
�شعر املبدع اأنه ��شط طوفان هائل من 

قنوات النت�شار ال�شريع �املتفاعل.
اأن  نيي�ييشييتييطيييييع  اأنييينيييا ل  �الييييواقييييع 
الإنتاج  م�شتوى  على  ب�شهولة  نحكم 

العربي املعا�شر.
على  نييياقيييد  ييييتيييجيييراأ  األ  �ييييجيييب 
احلكم، اإذ اإن هذا يحتاج منا اإلى �قت 
م�شاعف �طويل لتتبع حركة الإنتاج 
�متحركة  حييرة  �شبكة  على  ال�شعري 
�مييتييفيياعييليية، يف ظيييل حيييركييية نيي�ييشيير ل 
تتوقف �هدير تغريدات اأدبية جارف 
�مييييواقييييع اإليييكيييرت�نييييييية ل تيينييي تييقييدم 
ن�شتطيع  ل  �نييرييية  �شعرية  جتيييارب 
اأن نتابعها لكننا يجب على  من اأ�شف 

الأقل األ ن�شادرها.

مل  اليييعيييربيييي  الييينيييقيييد  كيييييان  �اإذا 
يييتييابييع حيييركييية الإبيييييداع  اأن  ييي�ييشييتييطييع 
�املغرب  الذي تقذفه مطابع بري�ت 
�م�شر فاأنى له اأن ي�شتطيع اأن يتتبع 
اليومي  الن�شر  الهائل من  الكم  هذا 

بل ال�شاعاتي الذي ل يتوقف؟!
اأن  كييذلييك  �الأميييير  يييجييب علينا 
�الإبيييداع  البيان  اأن  الأقيييل  على  نعي 

العربي مل يتوقف.
كما يجب على النقاد األ يحكموا 
عييلييى الييتييجييربيية الييعييربييييية مييين خييال 
النزر القليل من الد�ا�ين املطبوعة 
التي جتراأ اأ�شحابها �غامر�ا بطلب 
اآلف  ذليييك  بيييياإزاء  فييهيينيياك  طباعتها، 
�التغريدات،  �الن�شو�ص  الق�شائد 
مما يحتاج جلهود �شخمة ل�شتنباته 

�تقدميه �الوقوف عنده.
عييلييى  نييحييكييم  اأن  اليييظيييليييم  �مييييين 
جتييربييتيينييا املييعييا�ييشييرة �عييلييى الأجيييييال 
التقنية  نييتيياجييهييا  �قييبييليية  الييتييي منيييت 
غري  يف  النقدية  درا�شاتنا  نوجه  اأن 
النقدي  احلكم  يجعل  مما  �جهتها، 
ظيييامليييا لييعيي�ييشييره �مييييغييييررا بييالييتيياريييخ 
�للن�ص  العربية  للق�شيدة  احلقيقي 

ال�شردي.
�ييشيير�رة  اإليييى  هنا  اأ�ييشييري  �لعلي 
خيييييير�ج الييينيييقييياد عيييين جيييدلييييييية ميييدى 

تييييياأثيييييري اليييتيييقييينييييييية يف اليييينيييي�ييييص ميين 
من  اأكييير  النقدي  فالعمل  عدمها، 
البحث  جتييا�زهييا  التي  اليير�ؤييية  تلك 

التقني.
فيياليينيي�ييص اجلييييديييييد حيييا�يييشييير يف 
النقاد مبكامن  ��عي  الناقد،  غياب 
حيي�ييشييور الييتييجييربيية اجليييدييييدة هيينيياك 
حيث  مييلييزمييا  اأمييييرا  بيييات  التقنية  يف 
ال�شبكة  عامل  يف  املتناثرة  الييد�ا�ييين 
الإليييكيييرت�نييييييية اليييوا�يييشيييع �اليييتيييجيييارب 
احلييرم  تلج  اأن  يجب  الييتييي  املده�شة 
الأكييييادميييييي �ييييوجيييه لييهييا الييبيياحييثييون 

لتقدميها �مقاربتها النقدية.
جيينيياييية  ميييين  اأحيييييييذر  هييينيييا  �اإين 
يف  املعا�شر  بالإبداع  �شتمر  تاريخية 
ظييل متيييادي املييوؤ�ييشيي�ييشييات الأكييادميييييية 
الأجيال  جتييارب  هجر  يف  �الثقافية 
امليييعيييا�يييشيييرة �نيي�ييشييو�ييشييهييم اليي�ييشييردييية 
الإلكرت�نية  املواقع  على  �ال�شعرية 
فييمييا يلبث  تييعييميير طيييوييييا  اليييتيييي ل 
اأيييام حتى ميييوت �متوت  الن�ص بعد 
مييعييه جتيييربييية اإبيييداعييييييية رمبييييا تييكييون 
مغرّية، �ياأتي الناقد في�شدر حكمه 
على  للتاريخ  يرحل  الييذي  القا�شر 
نييتيياج عييربييي حميييد�د ل ميثل حركة 
حييركيية  ييي�ييشييور  �ل  املييعييا�ييشيير  الأدب 

الأدب احلقيقية. 

األدب التقني وجناية الدراسات النقدية المعاصرة
د. عبدالرحمن

بن حسن المحسني 
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 

أثمرت
..ولكن!

علي عبداهلل البكري 
مدير إدارة االستثمار

اأ�شكال متعددة من الأ�شجار، منها  املييزارع يف حديقته  يزرع 
ما له ثمار �منها ما له منافع خمتلفة تبهج العني �النف�ص 
املتاأملة، �هذا املزارع يتعهد اأر�شه �يعتني مبزر�عاته �شاعة 
حتتوي  التي  ال�شنة  مييدار  على  يييوم  بعد  �يييومييا  �شاعة  بعد 
على ف�شول اأربعة، �لكن هناك مزارع خمتلفة جدا عن تلك 

املزارع التقليدية التي اعتادها املزارع يف املا�شي.
الفكر  اآخيير تعتمد على  نييوع  اليوم نحن يف مييزارع من 
�تيييزرع التطوير �الإبيييييداع، فييمييا�ؤهييا حيير الييفييكيير، �اأر�ييشييهييا 
التقنية، �ثمارها جبال �شاهقة بني �شحاب ال�شماء �قيعان 

املحيط. 
 لكن هذه الزراعة قد ت�شاب باجلفاف �تتحلل لت�شبح 
الق�شور  ب�شبب  رائحة  لون �ل  لها �ل  كاله�شيم فا طعم 
را�شد،  توجيه  �ل  طيبة  كلمة  فا  امليييزارع،  مكانة  تقليل  اأ� 
البناء.  ذلك املوظف يف �زارتييه �شجرة  اأركييان  �اختاف يف 

توؤتي ثمارها كل حني.
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نافذة

��شلت ميزانية التعليم العايل للعام 
ثييمييانييني  مييين  اأكيييير  الييييقييييادم، 2014، 
م�شتمرة  اأرقييييام  �هيييذه  رييييال،  مليار 
�اأ�شبحت  املا�شية،  ال�شنوات  خال 
موؤ�ش�شات التعليم العايل من كرى 
مييوؤ�ييشيي�ييشييات املجتمع ميين حيييييث عييدد 
الييعييام. التعليم  بعد  لها  املنت�شبني 

قطاع  من�شوبي  اأعيييداد  �ي�شل 
الييتييعييليييييم الييييعييييايل يف الييييداخييييل مييع 
املييبييتييعييثييني يف اخلييييارج ميين الييطيياب 
�اليييطييياليييبيييات اإلييييييى حييييييوايل مييليييييون 
�هذه �طالبة،   طالب  األييف  �مئتي 

اأرقام قيا�شية متثل التج�شيد احلقيقي مل�شر�ع التنمية يف اململكة. �ل تزال 
م�شر�عات البنية التحتية للجامعات املكون الرئي�ص من مكونات م�شر�عات 
الكليات  فيها  مبا  اجلامعية  املييدن  ا�شتكمال  على  م�شتما  الييعييايل،  التعليم 
�امل�شت�شفيات اجلامعية �م�شاكن اأع�شاء هيئة التدري�ص �غريها من املن�شاآت 

اخلدمية للجامعات.
اأكيير  اإلييى  ��شلت  قيا�شية  مبيزانية  خالد  امللك  جامعة  حظيت  �قييد   
ميين ثيياثيية مييليييييارات ��شتمائة مييليييييون رييييال لييتييكييون رابيييع جييامييعيية يف حجم 
امللك  جامعات  بعد  خالد  امللك  جامعة  �تيياأتييي   ،2014 الييقييادم  العام  ميزانية 
امل�شر�عات  من  مزيدا  امليزانية  هييذه  �تعك�ص  �الإميييام.  �عبدالعزيز  �شعود 

ال�شرتاتيجية للجامعة.

رابع جامعة..
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

بدء الختبارات ملواد الإعداد العام �العملي �النت�شاب 

نهاية الختبارات ملواد الإعداد العام �العملي �النت�شاب

بدء الختبارات النهائية

نهاية الختبارات النهائية

بدء اجازة منت�شف العام بنهاية د�ام هذا اليوم

بدء الدرا�شة للف�شل الدرا�شي الثاين1435/1434هي

املوؤمتر ال�شعودي الأ�ل للن�شر العلمي )عمادة البحث العلمي (

موؤمتر التمري�ص يف اململكة العربية ال�شعودية )كلية التمري�ص باأبها(

الحد - 1435/2/26هي 

اخلمي�ص - 1435/3/1هي

الحد - 1435/3/5هي

الثاثاء - 1435/3/13هي

اخلمي�ص- 1435/3/15هي

الحد - 1435/3/25هي

27-29/ربيع ال�ل/1435هي

10-11 جماد ال�ل 1435هي

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
�ل�����ص��و�رع  يف  �ل�����ص��ي��ار�ت  ح��رك��ة   •
من  كثري  يعرتيها  باجلامعة  �ملحيطة 
و�ل�صالمة  �الأم���ن  و�إد�رة  �لفو�صى، 
�أ�صو�ر  خ��ارج  هو  ما  تقول  باجلامعة، 
�مل��رور  م�صوؤولية  �صمن  يقع  �جلامعة 
�ل�صو�رع �ملحيطة باجلامعة..  مبا فيه 
طيب، ما �أمام �لبو�بات م�صوؤولية من؟!

 
• بطاقات من�صوبي �جلامعة مل تتغري 
�جلامعة،  تاأ�صي�س  منذ  تتح�صن  ومل 
حتى  جيدة  بطريقة  تعمل  ال  فلماذ� 
فيفتخر  متثله  باأنها  يحملها  من  ي�صعر 

بها!

• �لطالب �أو �لطالبة، �إذ� فقد بطاقة 
بعد  ل��ه  طلبها  يتم  �الآيل،  �ل�����ص��ر�ف 
�لر�صمية  �الإج������ر�ء�ت  ��صتكماله 
 20 ب��ع��د  �إال  �إل��ي��ه  ت�صل  ال  ول��ك��ن��ه��ا 
��صتكمال  ت��اري��خ  م��ن  �أك���ر  �أو  ي��وم��ا 
�لطالب  ي��ق��وم  ال  مل���اذ�  �الإج�����ر�ء�ت. 
فاقد  بدل  لي�صتخرج  �لبنك  مبر�جعة 

يف نف�س �ليوم؟!
 

مع  �الإد�ر�ت  بع�س  جت��اوب  ع��دم   •

�صدور  رغ��م  �ل�صنوي  �جل��رد  عمليات 
عدد من �لتعميمات يف هذ� �خل�صو�س 

يثري �أكر من عالمة ��صتفهام!

ظهرت  �الإلكرتونية  طب  �صحيفة   •
باأيدي عدد من طالب �جلامعة �لذين 
ولكنها  و�صحية  طبية  لكليات  ينتمون 
لالأ�صف خارج �إطار �جلامعة، فلماذ� ال 
لتكون  �لطالب  ه��وؤالء  مثل  تبني  يتم 

�ملجلة حتت عباءة �جلامعة؟!

يف  �إب��د�ع��ي��ة  �أف��ك��ار  لديهم  ط��الب   •
�الإعالم يف جمال �لتقدمي، و�الإخر�ج، 
و�مل��ون��ت��اج، و�ل�����ص��ح��اف��ة، وك��ث��ري من 
�جل��و�ن��ب �الإب��د�ع��ي��ة �الأخ����رى، وال 
�أ�صبوحة  على  تركز  �أن�صطتنا  ت��ز�ل 

وحما�صرة ورحلة!

قنو�ت  من  �لكثري  فتح  من  بالرغم   •
�ل��ن��و����ص��ل م���ع �أ���ص��ح��اب �ل���ق���ر�ر يف 
يبث  يز�ل  ال  �لبع�س  �أن  �إال  �جلامعة، 
�صموما يف �ملنتديات و�صبكات �لتو��صل 
�أو  م�صوؤولية  �أدن��ى  دون  �الجتماعي 

حر�س على �مل�صلحة �لعامة!

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

بع�س �لكليات و�الإد�ر�ت تكد�س �صحيفة »�آفاق« وترتكها مرمية يف �ملمر�ت وحتت �لطاوالت، 
ويف �أماكن جمع �لنفايات، متنا�صني �أنها حتمل �أ�صماء �هلل وبع�س �الآيات �لقر�آنية!
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هل يرضيكم؟!

.. بدأ الحصاد!


