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رمي الكتب بعد 
االختبارات .. إهانة للعلم 

وإساءة للبيئة
10

٧2 الف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل االول
 بداية اإلجازة منتصف ربيع األول الجاري

ي��ن��ت��ظ��م ال���ي���وم الأح�����د ع��ل��ى م��ق��اع��د 
اخ��ت��ب��ارات ن��ه��اي��ة ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي 
 71 م���ن  اأك�����ر   ،1435/1434 الأول 
م���ن 57 كلية  األ�����ف ط���ال���ب وط��ال��ب��ة 

باجلامعة.
واأو�سح عميد القبول والت�سجيل 
اأن  ب��ن حممد دع��ج��م  ال��دك��ت��ور �سعد 
عن  مبكر  وق��ت  منذ  تعمل  اجلامعة 
الأج���واء  تهيئة  على  الكليات  طريق 
حتى  وال��ط��ال��ب��ات  ل��ل��ط��اب  املنا�سبة 
ت�سري الختبارات وفق ما اأعد لها من 
املتبعة،   الأن��ظ��م��ة  ���س��وء  يف  تخطيط 
واأ�ساد باجلهد الذي تقوم به الكليات 
لإيجاد بيئة مريحة لأداء الختبارات 

بكل ي�سر و�سهولة.
الخ���ت���ب���ارات  م��ق��اع��د  اأن  واأك������د 
مب��خ��ت��ل��ف ف�����روع وك���ل���ي���ات اجل��ام��ع��ة 
ت�����س��ت��ق��ب��ل ال���ي���وم اأك����ر م���ن 71 األ���ف 

طالب وطالبة، 65% منهم طالبات.
ون�����ب�����ه ب������ن دع�����ج�����م ال����ط����اب 
وال��ط��ال��ب��ات اإل����ى ����س���رورة امل��راج��ع��ة 
وال���س��ت��ذك��ار اجل��ي��د ل��درو���س��ه��م بكل 
تركيز والبعد عن ال�سهر والجنراف 
وراء اأي �سيء من �ساأنه اأن ي�سرهم يف 

م�سريتهم الدرا�سية.
و���س��دد ب��ن دع��ج��م ع��ل��ى ���س��رورة 
ا����س���ط���ح���اب ال����ط����اب وال���ط���ال���ب���ات 
ال��ب��ط��اق��ات اجل��ام��ع��ي��ة، م���وؤك���دا اأن��ه��ا 

�شرط لدخول قاعات االختبارات.
ال��ط��اب  مل�����س��اع��دة  ويف خ���ط���وة 
وال���ط���ال���ب���ات، ق�����دم ع��م��ي��د ال��ق��ب��ول 
املثلى  للطريقة  و�سفة  والت�سجيل 

الوقت  اإدارة  يف  متمثلة  لا�ستذكار، 
ب��ع��ن��اي��ة، وو���س��ع ج���دول ل��اأول��وي��ات، 
والبتعاد عن الت�سويف »الذي يورث 
�سلبا  ويوؤثر  والتوتر،  القلق  �ساحبه 

على اأدائه يف الختبار«.
الطاب  لأبنائي  »اأمت��ن��ى  وتابع 
والطالبات اأداء موفقا يف الختبارات، 
وال���ت���وف���ي���ق وال����ن����ج����اح يف ح��ي��ات��ه��م 
�سكره  م��ق��دم��ا  وال��ع��م��ل��ي��ة«،  العلمية 
اإل��ى عمداء وعميدات  يف الوقت ذات��ه 
ال��ك��ل��ي��ات واأع�������س���اء وع�����س��وات هيئة 
ال��ت��دري�����س ع��ل��ى ج��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة 

لإجناح الختبارات.
وك��ان��ت اخ��ت��ب��ارات م��واد الإع���داد 
العام والعملي والنت�ساب قد انطلقت 
ملدة خم�سة  وا�ستمرت  املا�سي،  الأحد 
اأيام، ومن املقرر اأن تنتهي الختبارات 
الثاثاء  ي��وم  دوام  بنهاية  الف�سلية 
اإج���ازة  اأن ت��ب��داأ  1435/3/13،وع�����ل�����ى 
ي��وم  دوام  ب��ن��ه��اي��ة  ال���ع���ام  م��ن��ت�����س��ف 

اخلمي�س 15 /1435/3.
ال�����ط�����اب  ع����������دد  اأن  ي������ذك������ر 
يبلغ  باجلامعة  املقيدين  والطالبات 
األ��ف طالب وطالبة يف  اأك��ر م��ن 72 
خم��ت��ل��ف ف�����روع اجل��ام��ع��ة وك��ل��ي��ات��ه��ا 

املن�سرة يف ربوع منطقة ع�سري.
جدول بالطاب والطالبات 
املقيدون يف اجلامعة
للعام اجلامعي احلايل
�سفحة )4(

محمد إبراهيم

»تطبيقية« خميس تنظم رحلة عمرة لـ 18طالبا
ن���ظ���م ق�������س���م الأن�������س���ط���ة 
ال��ع��ل��وم  بكلية  ال��ط��اب��ي��ة 
ال����ط����ب����ي����ة ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 
ب��خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط رح��ل��ة 
اإل���ى ال��ع��ا���س��م��ة امل��ق��د���س��ة، 
م���ن���ا����س���ك  لأداء  م�����ك�����ة، 
ال������ع������م������رة ������س�����م�����ت  1٨ 
اأق�سام  جميع  م��ن  طالبا 
من  ك��ل  ب��اإ���س��راف  الكلية، 
رائ����د ال��ن�����ش��اط ال��ط��اب��ي 
اإبراهيم �سعيد ال�سهراين، 
وامل�����ر������س�����د الأك�������ادمي�������ي 
الأ����س���ت���اذ اب���راه���ي���م ف��ائ��ع 

ع�سريي.
أحمد العياف

طالب  »العلوم اإلدارية«  يزورون »االتصاالت السعودية«
الإداري�����ة  ال��ع��ل��وم  كلية  م��ن  ط��ال��ب��ا   30 زار 
الت�سالت  �سركة  مقر  باجلامعة،  واملالية 
التدريب  برنامج  �سمن   ،STC ال�سعودية 
الن�شاط  رائ��د  ب��اإ���ش��راف  بالكلية  التعاوين 
الطابي، مقرر التدريب التعاوين، حمود 

بن حممد اآل عمر.
وت���ع���رف ال���وف���د ال����زائ����ر ع��ل��ى ن���ادي 
كيفية  ع��ن  �سرحا  تلقوا  كما   الت�����س��الت، 
اأب��ه��ا  مق�سم  وزاروا  اجل�����وال،  �سبكة  ع��م��ل 
واط��ل��ع��وا يف مكتب  ال���س��ال ٩07،  وم��رك��ز 
اأبها على خدمة »انفجن«، وتوجهوا بعدها 
ل��غ��رف��ة الج���ت���م���اع���ات ب��امل��ب��ن��ى ال��رئ��ي�����س��ي 
وا�ستمعوا ل�سرح عن ال�سبكة اخلارجية، ثم 

�ساهدوا فيلما عن الت�سالت.
مانع المانع 



أخبار الوطن

مشروعمجتمعتعليمصحة

فريق أمريكي
يزور مستشفى الوالدة 

والأط��ف��ال  ال����ولدة  م�ست�سفى  ا�ستقبل 
ب��خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط ف��ري��ق��ا م���ن ج��ام��ع��ة 
مديرة  من  مكونا  الأمريكية  مني�سوتا 
واأخ�سائية  ن�ساء،  وا�ست�سارية  الربنامج، 
الوفد  واأل��ق��ى  متري�س.  وم��درب��ة  اأ�سعة، 
الزائر  عددا  من املحا�سرات التي تركزت 
على �سرح كامل عن الولدة وا�ستحداث 
كما  لاأق�سام،  اجل��دي��دة  النماذج  بع�س 
والإج�����راءات  ال�سيا�سات  مب��راج��ع��ة  ق���ام 

التي تتعلق بالولدة والعمل.

النقل الحي لدروس 
التعليم العام بعسير... 

والتعليم  للرتبية  العامة  الإدارة  تعتزم 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، ت��ط��ب��ي��ق م�����س��روع��ن 
مدار�س  بن  للدرو�س  احل��ي«  النقل  ل���« 
�سبكة   خ����ال  م���ن  ال���ب���ن���ات،  و  ال��ب��ن��ن 
الإن�����رتن�����ت وال���ت���ج���ه���ي���زات امل��خ�����س�����س��ة 
بال�سوت  ح��ي��ا  ال��ن��ق��ل  ل��ذل��ك.و���س��ي��ك��ون 
وب�ال�سوت  ال��ب��ن��ن،  مل��دار���س  وال�����س��ورة 
ف��ق��ط مل����دار�����س ال���ب���ن���ات، وذل�����ك ب��ه��دف 
ال��و���س��ول ل��اأث��ر الإي��ج��اب��ي م��ن ت��ب��ادل 

اخلربات بن املدار�س.

اتفاقية بين »الخيرية«
و »حقوق اإلنسان«

التن�سيقي  للمجل�س  العام  الأم��ن  وقع 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة ب��ع�����س��ري ال�����س��ي��خ 
حم���م���د ب����ن ف���ح���ا����س ات���ف���اق���ي���ة ت���ع���اون 
م��ع م��دي��ر ف���رع هيئة ح��ق��وق الإن�����س��ان 
على  ال��ي��ام��ي،  ه����ادي  ال��دك��ت��ور  بع�سري 
الواقع  الأ���س��ري  العنف  ملتقى  هام�س 
واملاأمول، وهو ما يعد نقلة نوعية رائدة 
امل�ساعدات  تقدمي  �سرعة  للم�ساهمة يف 
للفئة  واملعنوية  امل��ادي��ة  اأن��واع��ه��ا  بكافة 

الأ�سعف باملجتمع.

300 كشاف في مشروع 
البيئة بأحد رفيدة

اف��ت��ت��ح حم���اف���ظ اأح�����د رف���ي���دة م�����س��روع 
ي�ستمر  ال���ذي  الوطني  الك�سفي  البيئة 
للعام اخلام�س حتت مظلة ر�سل ال�سام، 
ال��واق��ع �سمال  وذل���ك يف مقر احل��دي��ق��ة 
م��ب��ن��ى م�����س��ت�����س��ف��ى امل��ح��اف��ظ��ة اجل���دي���د، 
والتعليم  الرتبية  مكتب  مدير  بح�سور 
الك�شفي،  الن�شاط  وم�شرف  باملحافظة، 
واأكر من 300 طالب ك�سفي من خمتلف 
م����راح����ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ام ب��امل��ح��اف��ظ��ة. 

وا�ستمع اجلميع اإلى �سرح عن الك�سافة.

لقطات

المملكة تحصد جوائز
التميز الخليجي في اإلعالم الصحي 

التميز  جوائز  م�سابقة  يف  متقدمة  مراكز  م��وؤخ��را،  ال�سحة،  وزارة  حققت 
ال�سحة  وزراء  التي ينظمها جمل�س  ال�سحي،  الإع��ام  اخلليجي يف جمال 
ل�����دول جم��ل�����س ال���ت���ع���اون يف جم����ال ال�����س��ح��اف��ة، وامل���ط���ب���وع���ات والأع���م���ال 

التلفزيونية والإذاعية، والأعمال الإلكرتونية.
ويف التفا�سيل اأن اململكة حققت املركز الأول يف فرع املل�سق التوعوي، 
فرع  يف  الثالث  واملركز  الإلكرتونية،  الأعمال  فرع  يف  الأول  املركز  وكذلك 

الر�سالة التلفزيونية.
وعرب م�ست�سار معايل وزير ال�سحة، امل�سرف العام على الإدارة العامة 
لاإعام والعاقات والتوعية ال�سحية الدكتور خالد املرغاين عن �سكره 
وتقديره ملعايل وزير ال�سحة الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة »على 
اإع��داد  اأ�سهم يف  ب��ال��وزارة، مما  الإنتاج الإعامي  ال��ذي يجده مركز  الدعم 
الأن�سطة  تفعيل  نحو  ال��وزارة  توجهات  مع  تتما�سى  توعوية  برامج  واإنتاج 

التوعوية وتعزيز الوعي ال�سحي لدى اأفراد املجتمع كافة«.
 )111( امل�ساركة  الأع��م��ال  ا�ستعر�ست  اجل��ائ��زة  حتكيم  جلنة  وك��ان��ت 
م�ساركة ا�ستبعد منها )3٨( م�ساركة، فيما بلغت الأعمال التي مت الطاع 

عليها وم�ساهدتها )73(عما.
يذكر اأن اأهداف اجلائزة تنطلق من تنمية روح البتكار والإبداع لدى 
على  ال�سحي  والإع����ام  ال�سحية  التوعية  جم��ال  يف  واملهتمن  العاملن 
الوقاية  الإ�سهام يف  على  املبدعن  وت�سجيع  التعاون،  دول جمل�س  م�ستوى 
وتعزيز ال�سحة عن طريق التاأثري يف اأفراد وفئات املجتمع وحثهم على تبني 
ال�سلوكيات ال�سحية ال�سليمة، وجذب انتباه املوؤ�س�سات الإعامية احلكومية، 
املتميزة  الإعامية اخلا�سة، ودعم اجلهود  املوؤ�س�سات  ال�سراكة مع  وتعزيز 
دول  م�ستوى  على  ال�سحية  التوعية  برامج  وتطوير  تنمية  اإل��ى  الهادفة 

املجل�س، وحت�سن وتطوير مهارات العاملن يف جمال التوعية ال�سحية،.

العنـقري يرعى مؤتمر
طب األسنان.. ربيع األول المقبل

يرعى معايل وزير التعليم العايل الدكتور 
خالد بن حممد العنقري، املوؤمتر ال�سعودي 
الدويل لطب الأ�سنان ال� 15 جلامعة امللك 
لطب  ال�سعودية  للجمعية   25 وال���  �سعود، 
الأ�سنان  ط��ب  كلية  تنظمه  ال��ذي  الأ���س��ن��ان 
ال���11  يف  اجلمعية  م��ع  بالتعاون  باجلامعة 
امل��ق��ب��ل، وي�����س��ت��م��ر ث��اث��ة  م���ن رب��ي��ع الأول 
للموؤمترات  الدويل  الريا�س  اأيام يف مركز 

واملعار�س.
الأ���س��ن��ان  ط��ب  كلية  عميد  للموؤمتر،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  وق���ال 
�سي�سارك  املوؤمتر  اإن  ال��وزان،  الدكتور خالد بن علي  �سعود  امللك  بجامعة 
ف��ي��ه ن��خ��ب��ة م��ن امل��ت��ح��دث��ن مي��ث��ل��ون خ����ربات حم��ل��ي��ة ودول���ي���ة ط��وي��ل��ة يف 
جمال طب الأ�سنان، موؤكدا اأنه اأعد لهم برنامج علمي متنوع روعي فيه 
العاقة بتطوير قطاع  الأ�سا�سية ذات  الق�سايا  ال�سمولية والرتكيز على 
طب الأ�سنان، مثمنا جهود روؤ�ساء اللجان املنظمة للموؤمتر يف التح�سري 
بالكلية،  يليق  مب�ستوى  واإخ��راج��ه  فعالياته  اإجن���اح  اأج���ل  م��ن  والإع����داد 
واجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان. واأفاد اأن املوؤمتر الذي �سينطلق حتت 
عنوان »البحث العلمي والتقنية يف �سحة الفم« يعد حلقة مهمة يف حلقات 
جهود تطوير جمال طب الأ�سنان باململكة، ومنربا علميا ملناق�سة الق�سايا 
املهمة يف هذا املجال، وتبادل اخلربات املحلية والدولية والتجارب العاملية 
ت�سع  اأوراقهم يف  �سيقدمون  الأ�سنان  اأن خرباء طب  اإلى  الرائدة، م�سريا 

جل�سات علمية على مدى ثاثة اأيام.

يحيى التيهاني

�ساحب  ع�سري  منطقة  اأم��ري  راأ����س 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري ف��ي�����س��ل بن 
خ���ال���د ب����ن ع���ب���د ال���ع���زي���ز يف ق��اع��ة 
الج��ت��م��اع��ات ب����الإم����ارة، الأرب���ع���اء 
التنمية  جمل�س  اج��ت��م��اع  امل��ا���س��ي، 
ال�سياحية الذي ناق�س خطة مبادرة 
»ع�������س���ري.. وج��ه��ة ���س��ي��اح��ي��ة ط���وال 

العام«.
الجتماع  خ��ال  �سموه  و���س��ّدد 
ملا لها  التقيد باخلطة؛  اأهمية  على 
الإجن���ازات على  من دور يف حتقيق 
ت�سافر  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال����واق����ع،  اأر������س 
اجلهود من جميع اجلهات امل�ساركة 
واإت���ق���ان م���ا اأوك�����ل اإل��ي��ه��ا م���ن م��ه��ام 

�سي�سهم يف اإجناح اخلطة.
وق�����ال ���س��م��وه »اأم���ام���ن���ا ه��دف 
�سنتن  واح��د يجب حتقيقه خ��ال 
ب��داي��ة م��ن ي��وم غ���د«، يف اإ���س��ارة اإل��ى 

اليوم التايل لنعقاد الجتماع.
وك�����������ان امل�������دي�������ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

األمير فيصل بن خالد يشدد على التقيد 
بخطة مبادرة عسير السياحية 

ل���ل���ربن���ام���ج ال���وط���ن���ي ل��ل��م��ع��ار���س 
واملوؤمترات املهند�س طارق العي�سى، 
عن  �سرحا  الجتماع  بداية  يف  ق��دم 
واقع قطاع املعار�س واملوؤمترات على 
اململكة،  وك��ذل��ك  ال����دويل  امل�����س��ت��وى 
وحيثيات قرار جمل�س ال��وزراء رقم 
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واملوؤمترات.
واأو��������س�������ح ال���ع���ي�������س���ى اأه���������داف 
ال���ربن���ام���ج واخ��ت�����س��ا���س��ات��ه، م���وؤك���دا 
لتطوير  تنفيذية  عمل  خطة  وج���ود 
امل���ع���ار����س وامل������وؤمت������رات يف م��ن��ط��ق��ة 
ع�سري، ترتكز على ا�ستقطاب معار�س 
املنطقة  اإل��ى  متخ�س�سة  وم��وؤمت��رات 

لتن�سيط �سياحة الأعمال.
وت�����س��م��ن الج��ت��م��اع ال����ذي ج��اء 
مب�ساركة عدد من اجلهات احلكومية 
ال��ن��ق��اط  م���ن  ع�����ددا  ال���ع���اق���ة؛  ذات 
الت�سويق  م��ن��ه��ا:  ل��ل��خ��ط��ة  ال��رئ��ي�����س��ة 
ل���ل���م���ن���ط���ق���ة، وي�������س���م���ل الإع������ان������ات 
وال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة والأف�����ام 

ال���وث���ائ���ق���ي���ة وال�����ربام�����ج وال�����س��ح��ف 
وامل����ج����ات وال��ت��غ��ط��ي��ات ال�����س��ح��ف��ي��ة 
وامل����اح����ق وال���ت���ق���اري���ر وامل��ط��ب��وع��ات 
ال���ت�������س���وي���ق���ي���ة م����ن اأدل��������ة وخ����رائ����ط 
وب����و�����س����رتات، وال����ق����ن����وات الإذاع����ي����ة 
الإلكرتونية  املواقع  وكذلك  املحلية، 
و����س���ب���ك���ات ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي، 
العاملية،  وال�سفر  ال�سياحة  وم��واق��ع 
وتطبيقات الهواتف الذكية والندوات 
وال���ق���واف���ل الإع���ام���ي���ة وال���ع���اق���ات 
ال���ع���ام���ة وال�����ور������س، ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 
ك��ح��ج��وزات  لل�سفر  الإع�����داد  م��رح��ل��ة 
ال�����ط�����ريان والإي��������������واء، وال�����رح�����ات 
ال�سياحين،  وامل��ر���س��دي��ن  ال�سياحية 
وم����رح����ل����ة ال����و�����س����ول ال����ت����ي ت�����س��م��ل 
للمنطقة  الربية  وامل��داخ��ل  امل��ط��ارات 
وال��ن��ق��ل، وحت�����س��ن وجت��م��ي��ل امل��ب��اين 

والطرق.
������س�����م�����ل الج������ت������م������اع  ك������م������ا   
كالفنادق  الإي�����واء  ق��ط��اع  مناق�سة 
وال�����س��ق��ق امل��ف��رو���س��ة وامل��ن��ت��ج��ع��ات، 
وك��ذل��ك اأم���اك���ن اجل����ذب ك��اأوا���س��ط 

امل�����دن وت���اأه���ي���ل وت���ط���وي���ر امل���واق���ع 
ال�������س���ي���اح���ي���ة وال�����ق�����رى ال���رتاث���ي���ة 
والأ��������س�������واق وامل����ت����اح����ف وامل����واق����ع 
الأث�����ري�����ة وال���ط���ب���ي���ع���ي���ة واحل�����رف 
والأن��دي��ة  التقليدية  وال�����س��ن��اع��ات 
وامل�����اع�����ب ال���ري���ا����س���ي���ة وم����واق����ع 
والت�سوق  وامل��غ��ام��رات  الريا�سيات 
العاملية  واملقاهي  واملطاعم  العائلي 
وال�������س���ع���ب���ي���ة وامل������راك������ز وامل���������س����ارح 

الثقافية وال�سياحة الزراعية .
مع  ع�سري  اأم��ري  �سمو  وناق�س 
اأع�ساء املجل�س الربامج والأن�سطة 
الرئي�سة  كاملهرجانات  والفعاليات 
ومهرجانات املحافظات واملوؤمترات 
وامل���ع���ار����س وال����ربام����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
والفعاليات  والبطولت  والتوعوية 
وامل��ط��ارات  وال��ت��ذك��ارات  الريا�سية 
وامل�������خ�������ارج ال������ربي������ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، 
ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى ق���ي���ا����س احل���رك���ة 
ال�������س���ي���اح���ي���ة، وح�������س���ر امل��ع��ل��وم��ات 
والإح�ساءات ال�سياحية، وا�ستق�ساء 

ر�سا ال�سائح .
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�سعدت خال الأ�سابيع املا�سية بتلقي عدد كبري من الر�سائل الن�سية على 
اإمييل  وعلى  اجلامعة  اإدارة  مع  للتوا�سل  و�سعناه  ال��ذي  »مبا�سر«  ج��وال 
كثري من  وردين  التوا�سلية، حيث  القناة  لهذه  الذي خ�س�سناه  »مبا�سر« 
الأفكار واملقرتحات التطويرية التي تعك�س اهتمام الإخوة والأخ��وات من 
باجلامعة  وم��وظ��ف��ن  ت��دري�����س  هيئة  واأع�����س��اء  ط��اب��ا  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي 
ورغ��ب��ت��ه��م وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى الرت���ق���اء ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د اإل����ى م�ساف 

اجلامعات  حمليا ودوليا.
واأود اأن ا�سري هنا الى اأن كل ماحظة اأو مقرتح ياأتيني عرب الر�سائل 
الق�سرية للجوال اأو عرب الربيد الإلكرتوين اأقراأها �سخ�سيا ويف نف�س وقت 
و�سولها واأتخذ حيالها الإجراء املنا�سب، حيث اأ�سبحت هذه الر�سائل، �سواء 
كانت ن�سو�سا هاتفية اأم ر�سائل اليكرتونية، مادة للتحويل بيني وبن كافة 
البنن  كليات  م�ستوى  على  اجلامعة  يف  الأكادميية  القيادات  من  الزماء 
امل�سهمن معنا يف برنامج »مبا�سر«  البنات، و�سياحظ الكثري من  وكليات 
الواقع،  اأر���س  �سيجدونها قريبا على  واأفكارهم  اأن كثريا من مقرتحاتهم 

بحول اهلل تعالى.
يف  التنفيذي  للجهاز  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  �سيدي  توجيهات  اإن 
واإدارات  وجامعات  وزارات  على  القائمن  من  ولغريي  يل  وا�سحة  الدولة 
لتلك  وامل��راج��ع��ن  املنت�سبن  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  ���س��رورة  يف  خمتلفة  حكومية 
خالد  امللك  جامعة  يف  ونحن  والو�سائل،  ال��ط��رق  بكل  والأج��ه��زة  الإدارات 
فهناك  امل�ستويات،  كافة  على  م�ستمرا  التوا�سل  يكون  اأن  على  حري�سون 
�ساعات اأ�سبوعية ل�ستقبال املراجعن من املن�سوبن ومن غريهم من قبلي 

�سخ�سيا ومن قبل القيادات الأكادميية باجلامعة.
نتناق�س  الأوق���ات  تلك  يف  املراجعن  من  اأع���داد  بوجود  دائما  ون�سعد 
معهم ونتعرف على م�سكاتهم وهمومهم وما ميكن اأن تقوم به اجلامعة يف 

حل تلك امل�سكات واملو�سوعات.
العاقة  ذات  ال�سرائح  ك��اف��ة  م��ع  اإ�سافية  ات�����س��ال  ق��ن��اة  »مبا�سر«  اإن 
التي انطلقت فيها،  ا�ستفدنا منها خال الفرتة الق�سرية  باجلامعة، وقد 
مع  املبا�سر  للتوا�سل  اإ�سافية  فر�سا  اجل��دي��دة  الو�سيلة  ه��ذه  هياأت  حيث 

امل�سوؤول والتوا�سل املي�سر وال�سهل من قبل املن�سوبن. 
 واأوؤكد ترحيبي بكل ماحظة اأو مقرتح اأو فكرة اأو م�سكلة اأجدها عرب 
قناة مبا�سر اأو عرب الو�سائل الأخرى الر�سمية، و�ساأعمل على متابعة تلك 

املقرتحات واملاحظات �سخ�سيا حتى جتد ال�ستجابة املنا�سبة.

رؤية

شكرا للمساهمين
في »مباشر«

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

طالبات المختبرات وطب األسنان 
يحاربن السكري

عائشة الشهراني

طب  وكلية  التطبيقية،  الطبية  العلوم  بكلية  املختربات  ق�سم  طالبات  نفذت 
جميع  ا�ستهدف  ال�سكري«  من  م�ستقبلنا  بعنوان:«فلنحم  برناجما  الأ���س��ن��ان، 
ع�����س��وات هيئة ال��ت��دري�����س وال��ط��ال��ب��ات وال��ع��ام��ات ب��امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي ل��درا���س��ة 

الطالبات بال�سامر، بح�سور عميدة املركز الدكتورة �سنيفاء القرين.
ال�سكري  م��ر���س  ع��ن  �ساملة  تثقيفية  حما�سرة  على  ال��ربن��ام��ج  وا�ستمل 
الن�سولن  يف  واجلديد  العاج،  الوقاية،  طرق  م�ساعفاته،  اأعرا�سه،  )اأ�سبابه، 
وحما�سرة  ال�سكر،  مر�س  ع��ن  فكاهية  م�سرحية  وف��ق��رة  ا�ستخدامه(،  وط��رق 

اأخرى عن عاقة مر�س ال�سكر بالأ�سنان وطرق حمايتها.

أحمد العياف 

اأ������س�����در م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، 
الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
بت�سكيل  ق�����رارا  ال�������داود،  ح��م��د  ب���ن 
الإداري  للتطوير  الدائمة  اللجنة 
باجلامعة. ويرتاأ�س اللجنة م�ست�سار 

الداود يوجه بتشكيل
لجنة دائمة للتطوير اإلداري

التطوير،  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
اجلبيلي،  يحيى  بن  اأحمد  الدكتور 
وت�������س���م يف ع�����س��وي��ت��ه��ا ك����ا م���ن: 
عميد التطوير الأكادميي واجلودة، 
والتعليم  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة  وع��م��ي��د 
امل�ستمر، ووكيل عمادة �سوؤون اأع�ساء 
ووكيل  واملوظفن،  التدري�س  هيئة 

للتطوير  ال���ط���اب  ����س���وؤون  ع���م���ادة 
واجل��������ودة، ووك���ي���ل���ة ع���م���ادة ����س���وؤون 
بالإ�سافة  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء 
وم��دي��ر  امل��ال��ي��ة،  الإدارة  م��دي��ر  اإل���ى 
م���رك���ز اإع�������داد ال����ق����ادة الإداري��������ن، 

ومدير اإدارة التدريب والبتعاث.
يذكر اأن اللجنة امل�سكلة من قبل 

درا�سة  على  تعمل  اجل��ام��ع��ة،  مدير 
ف��ي��م��ا يتعلق  اح��ت��ي��اج��ات اجل��ام��ع��ة 
ب��ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر يف اجل��وان��ب 
العمل  والأكادميية وور���س  الإداري��ة 
التي تعقد داخل اجلامعة وخارجها، 
وتكون هذه اللجنة مرتبطة مبدير 

اجلامعة ب�سكل مبا�سر.

الجامعة تعقد مؤتمر التمريض جمادى األولى المقبل
آل جلبان: 30 يناير.. آخر موعد الستقبال المشاركات

ت�ستعد اجلامعة، لعقد موؤمتر التمري�س 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، حتت 
ع��ن��وان »ال��ع��ل��وم وامل��ه��ن��ة ب��ن التحديات 
واحل��ل��ول« يف ال����10 م��ن ج��م��ادى الأول��ى 

املقبل، وملدة يومن. 
واأو����س���ح م�����س��اع��د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة، 
رئي�س اللجنة املنظمة ملوؤمتر التمري�س، 
اأن  اآل ج��ل��ب��ان،  ب��ن �سعد  ال��دك��ت��ور خ��ال��د 
ياأتي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  ملثل  اجلامعة  تنظيم 
تطور  م��ن  اململكة  ت�سهده  مل��ا  ا�ستجابة 
ك��ب��ري يف جم����ال اخل����دم����ات ال�����س��ح��ي��ة، 
للدور  اجل��ام��ع��ة،  اأي  منها،  وا�ست�سعارا 
اأن ت��ق��وم ب��ه يف جم��ال دعم  ال���ذي يجب 

البحث العلمي.

واأ�ساف اآل جلبان اأن املوؤمتر يهدف 
اإلى الرتكيز على عدد من املحاور منها: 
والتعرف  اجل��ام��ع��ي،  التمري�س  تعليم 
تواجه  التي  والتحديات  امل�سكات  على 
التمري�س كمهنة يف القطاعات ال�سحية 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
الط����اع ع��ل��ى اجل��دي��د يف جم���ال علوم 

التمري�س.
���س��ي�����س��ارك  ج���ل���ب���ان  لآل  ووف�����ق�����ا 
امل���ت���ح���دث���ن  ن���خ���ب���ة م�����ن  امل������وؤمت������ر  يف 
ال�سعودية،  اجلامعات  من  الأك��ادمي��ي��ن 
ال�سحية  القطاعات  من  ومتخ�س�سون 
اإل��ى جانب  عدد  املختلفة داخ��ل اململكة، 
ال��ولي��ات  م��ن  العاملين  املتحدثن  م��ن 

املتحدة الأمريكية واأ�سرتاليا والبحرين 
والأردن وم�سر.

اأن  »اآف����اق«  ع��رب  اآل جلبان،  واأع��ل��ن 
ال�  ح��ددت  قد  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة 
30 من �سهر يناير اجل��اري   ليكون اآخر 
موعد ل�ستقبال امللخ�سات البحثية، واأن 
طبي  تعليم  ���س��اع��ة   22 �سيوفر  امل��وؤمت��ر 
املهتمن  جميع  ودع��ا  معتمدة.  م�ستمر 
باحل�سور وامل�ساركة يف املوؤمتر للتوا�سل 
رق��م  ال��ه��ات��ف  ع��ل��ى  املنظمة  اللجنة  م��ع 
عن  اأو   050٨7٩٨635 اأو    0507267٨04

طريق الربيد الإلكرتوين:
 nsacs@kku.edu.sa

أحمد العياف

في محاضرة ألقاها بالجامعة 
القحطاني: أمراض عضوية ونفسية وعصبية

تصيب متعاطي المخدرات
سلمان العلي 

اأك�������د ال���ع���م���ي���د ب������������الإدارة ال���ع���ام���ة 
القحطاين  املخدرات، علي  ملكافحة 
ت�سيب  اآف����ة  امل����خ����درات  اإدم������ان  اأن 
تبعات  م��ن  واأن  وامل��ج��ت��م��ع،  ال��ف��رد 
ت��ع��اط��ي��ه��ا ع���دي���د م����ن الأم����را�����س 

والع�سبية  وال��ن��ف�����س��ي��ة  ال��ع�����س��وي��ة 
وال���ع���ق���ل���ي���ة. وحت������دث ال��ق��ح��ط��اين 
خ�����ال امل���ح���ا����س���رة ال����ت����ي ن��ظ��م��ه��ا 
باجلامعة  والإر�ساد  التوجيه  مركز 
بالتعاون مع الإدارة العامة ملكافحة 
امل����خ����درات يف امل����درج����ات امل��رك��زي��ة  
ع���ن الأم����را�����س وامل�����س��ك��ات ال��ت��ي 

البنيان  اأن  مبينا  باملدمنن،  تلحق 
حيث  وي��ن��ه��ار  يت�سدع  الج��ت��م��اع��ي 
وتتدنى  الأ�سرية  ال��رواب��ط  تتفكك 
ق���درة الإن�����س��ان ع��ل��ى ال��ع��م��ل فيقل 
ال�سباب  عجز  يتزايد  كما  الإن��ت��اج، 
ع���ن م��واج��ه��ة ال���واق���ع واالرت���ب���اط 
مب��ت��ط��ل��ب��ات��ه، وت��ت��ف��اق��م امل�����س��ك��ات 

الجتماعية ويتزايد عدد احلوادث 
واجلرائم.

من  تفاعا  املحا�سرة  �سهدت 
ط����اب اجل���ام���ع���ة ال���ذي���ن اأث���روه���ا 
ب�����امل�����داخ�����ات وال�����س����ت����ف���������س����ارات، 
واخ��ت��ت��م��ت ب��ال�����س��ح��ب ع��ل��ى ج��وائ��ز 

للحا�سرين.
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الطالب المقيدون في الجامعة للعام الجامعي 1434/1435

الكلية

كلية اآلداب للبنات أبها
كلية اآلداب واإلدارة ببيشة

كليةاإلدارة واالقتصاد المنزلي بأبها
كلية التربية

كلية التربية االدبية بأبها )طالبات(
كلية التربية االدبية ببيشة )طالبات(
كلية التربية العلمية بأبها )طالبات(

كلية التربية العلمية ببيشة )طالبات(
كلية التربية بالخميس )طالبات(
كلية التربية بالنماص )طالبات(

كلية التربية ببلقرن )طالبات(
كلية التربية بسراة عبيدة )طالبات(

كلية التربية بظهران الجنوب )طالبات(
كلية التربية بمحايل )طالبات(

كلية التمريض بأبها
كلية الشريعة واصول الدين

كلية الصيدلة
كلية الطب

كلية العلوم
كلية العلوم اإلدارية والمالية

كلية العلوم اإلنسانية
كلية العلوم الطبية التطبيقية - أبها

كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظة بيشة
كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظة خميس مشيط

كلية العلوم الطبية التطبيقية في محافظة النماص
كلية العلوم الطبية التطبيقية في محافظة محايل عسير

كلية العلوم للبنات بأبها

العدد

5858
2468

471
2778
3825

1124
933
413

555
684
759
594
494
1718
392

2812
1060
1760
1650
2731
1352
1655
399
532
195

284
1825

الكلية

كلية العلوم واآلداب باحد رفيدة
كلية العلوم واآلداب بالمجاردة
كلية العلوم واآلداب بالنماص 1

كلية العلوم واآلداب بالنماص 2
كلية العلوم واآلداب ببلقرن
كلية العلوم واالداب ببيشة
كلية العلوم واآلداب بتثليث

كلية العلوم واآلداب بخميس مشيط )طالبات(
كلية العلوم واآلداب برجال ألمع

كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة )طالبات(
كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب )طالبات(

كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير
كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير )طالبات(

كلية العلوم واالقتصاد المنزلي ببيشة
كلية اللغات والترجمة

كلية المجتمع بابها )طالبات(
كلية المجتمع بالنماص

كلية المجتمع بخميس مشيط
كلية المجتمع بخميس مشيط )طالبات(

كلية المجتمع برجال ألمع )طالبات (
كلية المجتمع بمحايل عسير

كلية المجتمع بيشة
كلية الهندسة

كلية طب األسنان
كلية علوم الحاسب اآللي

كلية كلية التربية في بيشة
كلية التمريض بخميس مشيط

العدد

211
382

2078
208

2350
940
423

2165
295

1595
1006
1649

4527
1407
1338
1858

190
1216
849
223
909
231

2519
811

2260
456

64

إجمالي الذكور

إجمالي اإلناث

اإلجمالي العام

25،748
45،733

71 ،481

تم تنفيذ المشروع في الكلية وعدد من رياض األطفال
»براعمنا متطوعة« مبادرة خيرية لطالبة بكلية العلوم

أحمد العياف 

بادرت الطالبة بكلية العلوم للبنات باأبها، 
رف��ع��ة ب��ن��ت ع��ائ�����س ال�����س��ه��راين، مبقرتح 
ت���ط���وع���ي ب���ا����س���م »ب���راع���م���ن���ا م��ت��ط��وع��ة« 
، اأ����س���رف���ت ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه ع���م���ادة ���س��وؤون 
العلوم  كلية  وعميدة  باجلامعة،  الطاب 
الدكتورة زهبة اآل رائزة، ورئي�شة الن�شاط 
بالكلية الأ���س��ت��اذة اأم��ل الأ���س��م��ري، ووال��د 
ال��ط��ال��ب��ة الأ����س���ت���اذ ع��ائ�����س ال�����س��ه��راين، 
مب�����س��اع��دة ال��ف��ري��ق ال��ت��ط��وع��ي امل�����س��اع��د 
خ����ال ال��ت��ن��ف��ي��ذ وال���ت���ج���ه���ي���ز،  وه����م كل 
رم��ان  اآل  ن���ورة م�سبب  الأ����س���ت���اذات:  م��ن 
)عاقات عامة(، علوة علي ع�سريي )من 

مكتب �سوؤون املوظفات بالكلية(، واملعيدة 
بق�سم الإعام منال حممد العماري.

داخ��ل  اخل���ريي  امل�����س��روع  تنفيذ  مت 
ال��ك��ل��ي��ة ويف ع���دد م��ن رو����س���ات الأط��ف��ال 
وم�����س��ج��د احل���ي ال���ذي ت��ق��ع ف��ي��ه الكلية، 
و�����س����ارك ف��ي��ه ن��ح��و ٨0 ط��ف��ا وط��ف��ل��ة،  
نفذته  الذي  التطوعي،  امل�سروع  ويهدف 
جمموعة من النا�سئن ترتاوح اأعمارهم 
ب����ن ال���ث���ال���ث���ة وال���ت���ا����س���ع���ة، اإل������ى غ��ر���س 
ح��ب ال��ع��م��ل اخل����ريي يف ن��ف��و���س ال��ن�����سء 

والإح�سان لاآخرين. 
تغليف  امل�سروع  فعاليات  وت�سمنت 
العقول  بناء  رو���س��ة  يف  اإف��ط��ار  وجبة   50

باأبها، 

و55  احل����ي،  م�سجد  يف  وج��ب��ة  و30 
ك�����س��وة ���س��ت��اء ل��ل��ع��م��ال يف رو����س���ة ال���زلل 

بتندحة، و100�سواك ليوم اجلمعة.
ي�ستمل  التطوعي  املقرتح  اأن  يذكر 
دافئة  »ي��د  ك��ال��ت��ايل:  ب��رام��ج  على خم�سة 
ك�سوة  لتوفري  وي��ه��دف  ب����اردة«  ون�سمات 
���س��ت��اء ل��ل��ع��م��ال ف����رتة ال�����س��ت��اء وم��ظ��ات 
اأج���ره« وهو  و« فلك مثل  ال�سيف،  ف��رتة 
البي�س،  الأي��ام  ال�سائمن خال  لإفطار 
و«حنا م�سوؤليتنا« وهو يوم مكافاأة لعامل 
ال��ن��ظ��اف��ة ب��احل��ي، و »���س��ارك��ون��ا ال��ف��رح��ة« 
الأع��ي��اد،  م��وا���س��م  النظافة  لعمال  ه��دي��ة 
و«م��ط��ه��رة للفم م��ر���س��اة ل��ل��رب« لإه���داء 

�سواك يوم اجلمعة.
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أخبار الجامعة

نعم.. وال..

يختلف  ل  اجلامعي  التعليم  اأن  اجلامعية  املرحلة  طاب  من  كثري  يعتقد 
عن التعليم قبل اجلامعي، وهذا املفهوم غري �سحيح ويحتاج اإلى ت�سحيح؛ 
العام،  التعليم  م��راح��ل  يف  التعليم  ع��ن  كثريا  يختلف  اجلامعي  فالتعليم 
والتعليم اجلامعي تعليم تخ�س�سي يعد الطالب يف املجال املعريف واملهاري 
والثقايف يف تخ�س�س حمدد، هذا بالإ�سافة اإلى بع�س املقررات العامة التي 
يف  الطالب  م��ن  يتطلب  وذل���ك  ع���ام،  ب�سكل  الثقافية  اجل��وان��ب  على  ت��رك��ز 
الذهاب  التحاقه باجلامعة ل يقت�سر على  اأن  اأن يدرك  املرحلة اجلامعية 
للجامعة وح�سور املحا�سرات فقط، وتاأدية الختبارات املطلوبة منه، وبعد 

نهاية حما�سراته تنتهي عاقته باجلامعة.
 ن��ع��م، ي��ت��وق��ع م��ن ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي اأن ي��ك��ون ج����زًء م��ن املنظومة 
فعاليات  يف  امل�ساركة  يف  مطالب  فهو  عالية،  منه  وال��ت��وق��ع��ات  اجلامعية، 
امللتحق  والكلية  اإليه،  ينتمي  الذي  الق�سم  م�ستوى  على  اجلامعة  واأن�سطة 
الثقافية  اأم  العلمية  �سواء  املتنوعة  الطابية  الأن�سطة  ي�سارك يف  واأن  بها، 
تقدم  التي  الأن�سطة  اأم غريها من  الريا�سية،  اأم  الفنية  اأم  الجتماعية  اأم 
الأن�سطة  يف  امل�ساركة  عن  م�سوؤول  الطالب  اأن  كما  اجلامعة،  م�ستوى  على 

اخلدمية التي تقدمها اجلامعة للمجتمع.
التعلم   اجل��ام��ع��ة على  وج���وده يف  اأث��ن��اء  ال��ط��ال��ب يف  دور  يقت�سر   ول 
امللحوظات  بع�س  يقدم  اأن  منه  يتوقع  بل  املختلفة،  الأن�سطة  يف  وامل�ساركة 
اجل��وان��ب  تطوير  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  التطويرية  وامل��ق��رتح��ات 

الأكادميية والتعليمية واخلدمية التي تقدمها اجلامعة.
باأ�سلوب  اآراءه ومقرتحاته  اأن يعر�س  الطالب اجلامعي   ويتوقع من 
راق بعيدا عن الت�سنج والتع�سب لهذه الآراء، والتعليم يف املرحلة اجلامعية 
ع�سو  يقدمه  ما  اإل��ى  بالإ�سافة  الذاتي،  التعلم  على  كبرية  بدرجة  يعتمد 
يف  ل��ه  يقدم  م��ا  على  يركز  اأن  الطالب  م��ن  يتطلب  وه��ذا  التدري�س،  هيئة 
القاعات اأو املختربات العلمية ويو�سع مداركه من خال التو�سع يف القراءة 
يف  ثقافته  لتنمية  املوجهة  ال��ق��راءة  خ��ال  من  بنف�سه  والتق�سي  والبحث 
جمال تخ�س�سه، واجلانب املهم هنا هو اأن يكت�سب الطالب اجلامعي العديد 
من القيم الإيجابية �سواء العام منها اأم املرتبط بالتخ�س�س يف اأثناء درا�سته 

يف املرحلة اجلامعية. 

الطالب الجامعي

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

»علوم وآداب« بيشة تناقش 
خطتها االستراتيجية

د. يحيى عبدالعظيم

اجتماعها  ؛  ببي�سة  والآداب  العلوم  كلية  ال�سرتاتيجية يف  اإع��داد اخلطة  عقدت جلنة 
الثاين، برئا�سة عميد الكلية الدكتور نا�سر بن فاح ال�سهراين.

العلوم  لكلية  ال�سرتاتيجية  للخطة  ال��ع��ام��ة  الأط���ر  و���س��ع  املجتمعون  ون��اق�����س 
خطة  ���س��وء  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي  التخطيط  عملية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  والآداب، 
بالكلية،  ال��راه��ن  الو�سع  لدرا�سة  امل��ع��ّدة  اخلا�سة  ال�ستبانة  ت��وزي��ع  واآل��ي��ة  اجلامعة، 
مبا  �سياغتها  واإع���ادة  والأه���داف  والر�سالة  ال��روؤي��ة  ومراجعة  مناق�سة  اإل��ى  بالإ�سافة 

يتنا�سب مع توجهات اجلامعة وتطلعاتها امل�ستقبلية. 
ح�����س��ر الج��ت��م��اع وك��ي��ل ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم والآداب ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن ربيع 
القحطاين، واأع�ساء اللجنة وهم:  الدكتور علي عائ�س ال�سهراين، والدكتور حممد 

متويل، والدكتور عبدالفتاح عادل حممد، والأ�ستاذ �سامي في�سل العر�سان.

»مراقبة 
المخزون«

تعقد اجتماعها 
التحضيري للجرد 
السنوي

علي آل سعيد

امل��خ��زون،  م��راق��ب��ة  اإدارة  م��دي��ر  اأك����د 
الأ������س�����ت�����اذ خ����ال����د ال�����غ�����ام�����دي، ع��ل��ى 
ال��دق��ة يف ت�سجيل  و  ���س��رورة احل���زم 
م�ستويات  ومعرفة  امل��ج��رودة،  العهد 

ال��ن��ق�����س وحلها  واأ����س���ب���اب  ال��ت��خ��زي��ن 
باأ�سرع وقت ممكن.

ج������اء ذل������ك خ�������ال  الج���ت���م���اع 
اإدارة  ع���ق���دت���ه  ال������ذي  ال��ت��ح�����س��ريي 
ل��ل��ب��دء يف مطابقة  امل��خ��زون  م��راق��ب��ة 
جرد اجلهات مع املوجود الفعلي على 

ُعهد اجلامعة.   ل�سبط  الواقع،  اأر�س 
ووج������ه ال���غ���ام���دي اأث����ن����اء الج���ت���م���اع 
بالرفع للمدير العام لل�سوؤون الإدارية 
واملالية عن اجلهات التي مل تتجاوب 
ت��راأ���س  ال�����س��ن��وي.  م��ع عملية اجل����رد 
الجتماع مدير اإدارة مراقبة املخزون 

م�ساعد  وح�����س��ره  ال���غ���ام���دي،  خ��ال��د 
ورئي�س  ح��دي��ب،  ع��ل��ي  الإدارة  م��دي��ر 
ق�����س��م امل����خ����زون خ���ال���د ال��ق��ح��ط��اين، 
ورئي�س ق�سم العهد عثمان ال�سمراين، 
م��راق��ب��ة  اإدارة  يف  ال���ربام���ج  وم���دي���ر 

املخزون عبداهلل عاي�س.

الهندسة
تعقد لقاءها 

األول مع أعضاء 
التدريس 
د. محمد بيومى

الدوري  اللقاء  الهند�سة  كلية  نظمت 
ال���ت���دري�������س،  ه��ي��ئ��ة  لأع�������س���اء  الأول 
الأ�ستاذ  الكلية  عميد  اللقاء  وافتتح 
ال��دك��ت��ور ح�سن ب��ن م��ان��ع ال��وادع��ي، 
اهتمام معايل مدير اجلامعة  موؤكدا 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور  عبد ال��رح��م��ن بن 
مع  امل�ستمر  بالتوا�سل  ال���داود،  حمد 
ي�سهم  »م��ا  ال��ت��دري�����س،  اأع�����س��اء هيئة 
ب�سكل فعال يف تطوير الأداء العام من 

اأجل النهو�س باجلامعة«. 
وت����ط����رق ال������وادع������ي ل���واج���ب���ات 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  وم�سوؤوليات 
بالعملية  ال���دف���ع  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ال���ت���ي 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و����س���ول اإل�����ى ال��ن��ه��و���س 
الكلية،  خل��ري��ج��ي  امل��ه��ن��ي  ب��امل�����س��ت��وى 
حاثا الأع�ساء على اإبداء مقرتحاتهم 
ح����ول ���س��ب��ل ت��ذل��ي��ل ك���اف���ة ال��ع��ق��ب��ات 
ال��ت��ي ت�����س��ك��ل ع��ائ��ق��ا يف ط��ري��ق ت��ق��دم 
ال���ك���ل���ي���ة،  ك���م���ا ����س���دد ع���ل���ى ����س���رورة 
حل  على  والعمل  بالطاب  الهتمام 
ما يواجههم من م�سكات، واللتزام 
التي  وال��ق��وان��ن  وال��ل��وائ��ح  بالأنظمة 
و���س��ع��ت��ه��ا اجل���ام���ع���ة ل�����س��م��ان ���س��ري 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���ل���ى ال���وج���ه 

الأكمل.
م���ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن وك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة 
الفلقي،  اإدري�س  بن  اإبراهيم  الدكتور 
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن اأع�����س��اء هيئة 
التقدم  اإل��ى  اإي��اه��م  داع��ي��ا  التدري�س،  
ب���امل�������س���اري���ع ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف خ��دم��ة 

املجتمع، ويف الرتقاء باجلامعة.
عدد  تكرمي   اللقاء، مت  ختام  يف 
م��ن اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����س ال��ذي��ن 
ب��ذل��وا ج��ه��ودا م��ت��م��ي��زة خ���ال ال��ع��ام 

املا�سي.

»الصيدلة« تحتفل باختتام أنشطتها الفصلية
سفر آل مسروح

احتفلت كلية ال�سيدلة باجلامعة باختتام اأن�سطتها للف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي احلايل. و�سدد وكيل الكلية 
الدكتور حممد القرثدي، اأثناء احلفل ، على اأن الن�شاط الطابي بالكلية  يعد اأحد الركائز  التي ترثي الطاب وت�شهم 
اأن مثل هذه املنا�سبات تزيد من ترابط جمتمع الكلية، وتظهر مواهب  ب�سكل كبري يف تطوير العملية التعليمية، مبينا 
واأثنى القردي على ما قدمه  الدرا�سي ودفعهم للم�ستقبل بكل ثقة وق��وة.  اإلى جانب رفع م�ستواهم  وق��درات الطاب، 

الن�شاط خال الف�شل الدرا�شي االأول، �شاكرا الطاب الإ�شهامهم الكبري يف جناح ما قدم لهم. 
عقب ذلك األقيت كلمة الن�شاط، وتاها عر�ض مرئي لاأن�شطة، ثم ق�شيدة �شعرية، فكلمة للخريجني  �شوهد بعدها 
الأن�سطة  يف  للم�ساركن  والهدايا  التذكارية  ال��دروع  قدمت  اخلتام  يف  موؤخرا.  طابها  اأنتجه  الكلية،  عن  وثائقي  فيلم 

والطاب املتفوقن، كما �سمل التكرمي  عددا من اأع�ساء هيئة التدري�س.

»اإلدارة واالقتصاد المنزلي« تحتفي بيوم الجودة العالمي
هدى قمري

نظمت وحدة التطوير واجلودة بكلية الإدارة والقت�ساد املنزيل، برنامج فعاليات »يوم اجلودة العاملي« مت�سمنا 
ثاث حما�سرات، برعاية من عميدة الكلية الدكتورة �سمر النعمي. واأو�سحت رئي�سة وحدة اجلودة بكلية الإدارة 
العاملي  اليوم  يف  الكلية  من  م�ساركة  تاأتي  املحا�سرات  هذه  اأن  غمري،  هبة  الدكتورة  باأبها،  املنزيل  والقت�ساد 
للجودة، بهدف ن�سر ثقافة اجلودة وزيادة الوعي باأهمية تطبيق معايريها لكي ترت�سخ وت�سبح ممار�سة يومية 

وقوة حمركة نحو التميز املوؤ�س�سي والإبداع.
وكانت اأولى املحا�سرات بعنوان »اأهمية اجلودة يف التعليم ومن امل�سوؤول عن اجلودة يف املوؤ�س�سة التعليمية« 
قدمتها رئي�سة وحدة التطوير واجلودة بالكلية الدكتورة هبة غمري، وجاءت الثانية بعنوان »اجلودة يف التعليم 
العايل« واألقتها الدكتورة اأماين �سعبان، ثم قدمت الدكتورة ر�سا عرفه املحا�سرة الثالثة عن »التوكيد والعتماد 

الأكادميي«. و�ساحب الفعاليات تكرمي بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س والإداريات املتميزات يف اأعمال اجلودة.
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مجتمع الجامعة

منازلنا  يف  اأطفالنا  على  ال�سوؤال  ه��ذا  ن��ردد  ما  كثريا  ت�سبح؟..  اأن  تريد  م��اذا 
ماذا  ب�سوؤال  ت��ب��ادره  �سغري  بطفل  لقائك  فعند  �سوارعنا،  يف  وحتى  ومدار�سنا 
اأك��ون طبيبا،  اأن  اأري��د  اإذا كربت، فيجيبك بع�س منهم مبا�سرة  اأن ت�سبح  تريد 
وبع�سهم يعرب عن تطلعه اإلى اأن ي�سبح مهند�سا، واآخر مدر�سا، وثالث يك�سف 
عن طموحه يف لعب كرة القدم،  واحلرفة الأخرية ا�ستجدت لدى اأطفالنا نظري 
ما ي�سمعونه من املبالغ املالية التي تدخل جيوب لعبيها. ولكن من النادر، بل 
اأكاد اأجزم اأنه من امل�ستحيل اأن يجيبك طفلك اأو ابن اأخيك اأو جارك باأنه يرغب 

يف اأن ي�سبح كاتبا!
نعم، كاتب يهتم بالتاأليف والقراءة والكتب وجمعها، وال�سبب يف ذلك اأن 
هذه املهنة يف جمتمعاتنا هام�سية ل يجني منها من ميتهنها اأي مكا�سب مادية، 
اإلى  املهنة قد يعود  الفقر والعوز، وهذا اجلحود يف حق هذه  الى  ورمبا تقوده 

هجرنا للقراءة وعدم تعويدنا اأولدنا القراءة والهتمام بها.
ف��ق��ط ل�سريحة معينة يف  ال���ق���راءة  امل��ن��زل��ي��ة واأ���س��ب��ح��ت  امل��ك��ت��ب��ات  ه��ج��رن��ا 
توكل عي�س«  »ل  باأنها  الكتابة  اأولدن���ا يف مهنة  ع��دم رغبة  يكون  وق��د  املجتمع، 

ولي�س لها وزارة اأو مقر ول موظفون.
اإنهم  اإذ  ف��ق��ط،  ويكتب  ي��ق��راأ  منزله  يف  يجل�س  فهمهم  ح�سب  فالكاتب 
ال��دول  يف  املجتمع  على  ت��اأث��ريه  وم��دى  للكاتب  ال�سامية  الر�سالة  يعرفون  ل 
وفكرية  مادية  فوائد  من  التاأليف  له  يحقق  وم��ا  وظيفته  واأهمية  املتقدمة، 
له يف حياته  التي حتدث  التجارب  يوؤلف عن  الكثري منهم  وجمتمعية جتعل 
�سمعنا عن  ما  والق�س�س، فكثريا  املذكرات  يتك�سب من هذه  اليومية وجتعله 

كتب جتاوزت عائداتها املاين.
الكتاب يف  اح���رتام  وغ��ر���س  ال��ق��راءة منذ �سغرهم  اأولدن���ا  نعود  اأن  علينا 
نفو�سهم منذ ال�سفوف الدرا�سية الأولى واحرتام وتقدي�س املواد التي يدر�سونها 
القراءة  باأهمية  نعيهم  اأن  وعلينا  منها،  النتهاء  بعد  يتلفوها  اأو  يرموها  فا 
وفوائدها العظيمة على الإن�سان، ل�سيما واأننا نتكلم لغة جميلة فيها من املعاين 

والتعبريات  الرائعة ما يجعل املتحدث بها  اأف�سح ل�سانا واأرقى خطابا.

* نائب رئي�س التحرير 

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

ابنك كاتبا
ثانوية الشيخ محمد بن عبد الوهاب تزور الجامعة

العلوم والآداب واملجتمع مبحايل ع�سري الدكتور حممد  ا�ستقبل عميد كليتي 
القرين وفدا من  طاب املرحلة الثانوية مبدر�سة ال�سيخ حممد بن عبدالوهاب 

الثانوية بخمي�س ُمطري.
واحلا�سب  والريا�سيات   الفيزياء،  اأق�سام  الزائر يف  الوفد  اأع�ساء  وجتول 
ا�ستفادوا  التي  الزيارة  بهذه  �سعادتهم  الإجنليزية، معربين عن  واللغة  الآيل، 

منها يف تكوين فكرة عامة عن الدرا�سة واأنظمة القبول باجلامعة. 

اال�سم ثالثيا
حممد عبداهلل اأحمد اآل عبيد.

جهة العمل؟
الإدارة العامة للعاقات والإعام.

حالتك االجتماعية؟ 
متزوج واأب لولدين وبنت.

�سف نف�سك باأقل الكلمات املمكنة؟ 
�سخ�س غري اأناين يحب للخري للجميع، خمل�س 

فيما يوكل اإليه من اأعمال. 

اأول اأعمالك؟
النطق ب�سهادة اأن ل اإله ال اهلل حممد ر�سول اهلل.

يومك مب يذكرك؟
ما بقي من العمر اأكر مما راح.

حكمتك يف احلياة ؟
اعمل املعروف وارمه بالبحر.

عادة �سيئة لديك تريد التخل�ص منها؟ 
تق�سريي ب�سلة اأقاربي.

واأخرى تود تاأكيدها على �سخ�سيتك؟ 
البت�سامة.

من
إجاباتك

اأ�سرتك ومكانتها يف حياتك؟ 
مملكتي الأولى.

يوم ال تن�ساه؟ 
يوم مر�س والدتي �سفاها اهلل وفقدانها النطق واحلركة.

متى ت�سمت؟ 
عند الكام يف الأمور ال�سيا�سية.

اأهم ثالثة كتاب تقراأ لهم؟ 
الدكتور علي املو�سى، و�سالح ال�سيحي.

ما ذا تعني لك جامعة امللك خالد؟ 
كل �سيء بحياتي.

مدينة مف�سله اإليك لل�سياحة وملاذا؟ 
مكة املكرمة تن�سيك همومك.

ناديك الريا�سي املف�سل؟
نادي الأهلي.

اآخر كتاب قراأته؟ 
اأخاقيات املمار�س ال�سحي.

كم �ساعة تق�سيها يف االنرتنت يوميا؟
3-4 �ساعات.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم تكرم السهيمي
كرم نائب رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ملعاهد البحوث، رئي�س 
اللجنة الإ�سراقية على اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار، �ساحب ال�سمو 
الأمري الدكتور تركي بن �سعود بن حممد اآل �سعود، مدير مركز التميز البحثي 
يف املواد املتقدمة باجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل ال�سهيمي. جاء ذلك خال 
اللقاء ال� 16 للجنة الإ�سراقية على اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية و البتكار، 

الذي اأقيم مبقر مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالريا�س.

الأمرا�س  بق�سم  امل�سارك  الأ�ستاذ  وال��د  تعالى  اهلل  رحمة  اإل��ى  انتقل 
الغامدي.  ال�سدرية يف كلية الطب باجلامعة الدكتور بدر بن را�سد 
رحمه اهلل واأ�سكنه ف�سيح جناته، واألهم اأهله ال�سرب وال�سلوان، واإنا هلل 

واإنا اإليه راجعون.

التطوير واجلودة  اإدارة عمادة  الأعلى والد مدير  الرفيق  اإلى  انتقل 
الأ�ستاذ عبداهلل حممد الربيدى ، الذى انتقل اإلى رحمة اهلل تعالى، 
�سائلن املولى عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح 

جناته واأن يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان.

»علوم وآداب« الخميس
تعزي عضوتي تدريس بالكلية

بالتعازي  م�سيط  بخمي�س  )جم��م��ع2(  والآداب  العلوم  كلية  تتقدم 
الإ���س��ام��ي��ة  ال��درا���س��ات  ق�سم  يف  ال��ت��دري�����س  هيئة  لع�سوة  وامل��وا���س��اة 
يف  وف��اء  الأ�ستاذة  وكذلك  زوجها،  وف��اة  يف  الأحمري  ن�سرة  الأ�ستاذة 
بوا�سع  الفقيدين  يتغمد  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��ول��ى  �سائلن  وال��ده��ا،  وف��اة 

رحمته وي�سكنهما ف�سيح جناته واأن يلهم اأهلهم ال�سرب وال�سلوان.

وفيات

نادي العمل التطوعي يزور مستشفى عسير 
زار وفد من اإدارة الأن�سطة الطابية بنادي العمل التطوعي مر�سى م�ست�سفى ع�سري املركزي، وقدم لهم بع�س الهدايا.

من جهتهم ثمن املر�سى هذه الزيارة، موؤكدين اأنها لقيت ا�ستح�سانهم وخففت عنهم اآلم املر�س.
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انتقــل إلى رحمــة اهلل األخ األصغر لمســاعدة رئيس 
تحرير »آفــاق« الدكتورة إيمان العســيري إثر حادث 
مروري. أســرة الصحيفة تتقدم بالتعازي والمواساة 

للدكتورة إيمان. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.



إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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خارطة األخبار

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل
المجاردة

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

ات
لبن

ت ا
ليا

ك
كلية اآلداب 
واإلدارة بيشة

زار وفد من  كلية الآداب والإدارة 
ال��رتاث  متحف  ببي�سة،  للبنات 
ال�سعبي الأول باملحافظة، بهدف 
وال�����ولء  الن���ت���م���اء  روح  ت��ع��زي��ز 
يف ن��ف��و���س ال���ط���ال���ب���ات، واحل���ث 
ال�سعبي  بالرتاث  الهتمام  على 
ورع����اي����ت����ه و����س���ق���ل���ه وال���ت���ع���ه���د 

بحفظه وحمايته من الإهمال.
الكلية  الوفد عميدة  و�سم 
ال��دك��ت��ورة اجل��وه��رة حم��م��د اآل 
ع�سوات  من  وجمموعة  جرية، 

هيئة التدري�س والطالبات. 

�سريفة الغامدي

كلية اآلداب 
واإلدارة بيشة

والإدارة  الآداب  ك��ل��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
تلقي  ب���اب  ف��ت��ح  ببي�سة،  للبنات 
ط��ل��ب��ات ج���وائ���ز ال��ت��م��ي��ز ل��ل��ع��ام 
وذلك  1434/1435ه�����،  اجلامعي 
املتميزين  ت��ك��رمي  ع��ل��ى  ح��ر���س��ا 
الآت��ي��ة:  امل��ج��الت  يف  واملتميزات 
املتميز،  التدري�س  هيئة  »ع�سو 
ال���ط���ال���ب   ، امل���ت���م���ي���ز  امل�����وظ�����ف 
املتميز«. وتت�سلم وحدة التطوير 

واجلودة اأوراق املتقدمات.

وحدة التطوير
األكاديمي

لن�سر  التطوير  �سعيا من وح��دة 
اأع�ساء هيئة  ثقافة اجل��ودة بن 
ور�سة  الوحدة  اأقامت  التدري�س 
ع���م���ل ب���ع���ن���وان »ت���ع���ل���م م���ب���ادئ 
قدمتها   ،)LATEX( ب��رن��ام��ج 
الأ������س�����ت�����اذة ع�����واط�����ف ج��ه��م��ان 

القرين من ق�سم الريا�سيات.
ب�سكل  الور�سة  وا�ستهدفت 
خا�س  اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
باللغة  اأبحاثهم  يكتبون  الذين 

الإجنليزية.
د. �سادية عبدالفتاح

وحدة التطوير
األكاديمي 

ت��ف��ع��ي��ا ل����دور وح����دة ال��ت��ط��وي��ر 
واجل�������ودة يف ال���رق���ي مب�����س��ت��وى 
ال�������ط�������ال�������ب�������ات الج�����ت�����م�����اع�����ي 
وت�������س���ج���ي���ع���ه���ن ع����ل����ى ال���ع���م���ل 
اجل����م����اع����ي، ون�������س���ر اخل������ري يف 
وحدة  طالبات  اأق��ام��ت  املجتمع، 
ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي واجل����ودة 
اح���ت���ف���ال ل���ل���ع���ام���ات ب��ال��ك��ل��ي��ة 
ب��ع��ن��وان )ك�����س��وة ال�����س��ت��اء( لن�سر 
الأل���ف���ة وامل��ح��ب��ة وامل�����ودة بينهن 

وبن املجتمع.
ح�������س���رت احل���ف���ل ع��م��ي��دة 
ال���ك���ل���ي���ة ال����دك����ت����ورة اجل����وه����رة 
�سكرت  ال��ت��ي  اآل ج��ري��ة،  حم��م��د 
ال��ط��ال��ب��ات، وا���س��ف��ة الح��ت��ف��ال 
بالفكرة املميزة، كما ح�سر عدد 
كبري من اأع�ساء هيئة التدري�س 

والإداريات.
�سريفة الغامدي

كليتا التربية
واآلداب

ن���ظ���م ق�����س��م ري����ا�����س الأط����ف����ال 
باأبها  والآداب  ال��رتب��ي��ة  بكليتي 
ث��اث  ا���س��ت��م��رت  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
بالق�سم  املعيدة  قدمتها  �ساعات 
ع�سريي،  ح�سن  رمي  الأ���س��ت��اذة 
وطالبات  الأم��ه��ات  وا�ستهدفت 
ال����ق���������س����م وم����ع����ل����م����ات ري����ا�����س 

الطفال.
ع�������س���ريي  رمي  و����س���ل���ط���ت 
ال�����س��وء ع��ل��ى م��ف��ه��وم واأ���س��ب��اب 
واأن������������واع ال���ت���ح���ر����س اجل��ن�����س��ي 
بالأطفال، مقدمة اأمثلة واقعية 
ودرا���س��ات علمية يف ه��ذا املجال، 
كما قدمت ال�سبل املثلى للق�ساء 
على هذه اجلرمية، قبل اأن يفتح 

باب املناق�سة واملداخات.
عبري مبارك

كليتا التربية
واآلداب

ا�ست�سافت كليتا الآداب والرتبية 
مكتب  من�سوبات  ب��اأب��ه��ا،  للبنات 
ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي لإق���ام���ة 
ع��ن اخل��دم��ات  تثقيفي  ب��رن��ام��ج 
امل����ق����دم����ة م�����ن ق���ب���ل ال�������س���م���ان 

الجتماعي للم�ستفيدات منه.
وركز اللقاء على ما يقدمه 
�سهرية،  م��ع��ون��ات  م��ن  ال�سمان 
واأخ���������رى م���ق���ط���وع���ة، وك��ي��ف��ي��ة 
التقدم لها، ونوع الإعانات املادية 
عدد  بح�سور  وذل���ك  والعينية، 

من من�سوبات الكلية.
هناء اآل �سرور 

كليتا التربية
واآلداب

الإع��ام والعاقات  رع��ى مكتب 
والآداب  الرتبية  بكليتي  العامة 
الكليتان  نظمتها  دورة  ب��اأب��ه��ا، 
التوعية  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بعنوان  الج��ت��م��اع��ي،  وال��ت��اأه��ي��ل 
الناجحة  ال�سخ�سية  م��ه��ارات   (
ل��ف��ي��ف من  ب��ح�����س��ور  (، وذل�����ك 
ع�����������س�����وات ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������س 

والطالبات.
هناء اآل �سرور

نادي الطب
اإلبداعي

اأق�������ام ن������ادي ال���ط���ب الإب����داع����ي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي 
ل���درا����س���ة ال��ط��ال��ب��ات حم��ا���س��رة 
ب���ع���ن���وان »م����ه����ارات ال���س��ت��ع��داد 
الأ�ستاذة  قدمتها  لاختبارات« 
م���ن���رية ب��ن��ت ���س��ع��د ال��ع�����س��ريي، 
وتناولت فيها اأهمية التوكل على 
وترتيب  الوقت  وا�ستغال  اهلل، 
الأولويات، والبتعاد عن م�سادر 

القلق واخلوف والتوتر.
��������س�������ه�������دت امل������ح������ا�������س������رة 
قبل  م��ن  ومناق�سات  م��داخ��ات 

احلا�سرات.
هدى الر�سيد

وكالة عمادة
القبول والتسجيل

ن��ظ��م��ت وك���ال���ة ع���م���ادة ال��ق��ب��ول 
وال����ت���������س����ج����ي����ل ور��������س�������ة ع���م���ل 
)الت�����س��ال  ب��ع��ن��وان  ملن�سوباتها 
ال��ف��ع��ال يف ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة( 
عبداهلل  خ��ل��ود  امل��وظ��ف��ة  نفذتها 
فيها مفاهيم  وناق�ست  الرنيني، 
وخ�سائ�سه  واأه��داف��ه  الت�����س��ال 
وم��ع��وق��ات��ه، و���س��اح��ب��ت ال��ور���س��ة 

اأن�سطة تدريبية.
اأمرية حممد �سحيم 

وحدة التطوير
والجودة

احتفلت وحدة التطوير واجلودة 
املنزيل  والقت�ساد  الإدارة  بكلية 
ب��اأب��ه��ا ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ج��ودة ، 
وا���س��ت��م��ل ب��رن��ام��ج احل��ف��ل على 
حم���ا����س���رات م��ت��خ�����س�����س��ة، كما 
���س��ه��د ت���وزي���ع ب��ع�����س امل��ط��وي��ات 
اإلى  باجلودة،  اخلا�سة  والأوراق 
ج��ان��ب  ت��ك��رمي بع�س الأع�����س��اء 
اأعمال  يف  املتميزات  والإداري����ات 

اجلودة. 
زهراء حبرت
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إعالن

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

وخارجها، إضافة إلى األخبار الشخصية والجامعية.

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

والصور الفوتوغرافية واألخبار الشخصية والجامعية.

يمكنكم إرســال مســاهماتكم ومشــاركاتكم عبــر البريد 
aafaq@kku.edu.sa :االلكتروني
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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 

»يقا�س تقدم الأمم مبدى احرتامهم 
للكتب وتقديرهم للعلم«.

على هذه النقطة، تقريبا، اتفق 
عدد من طاب اجلامعة التقت بهم 
»اآف��اق« يف ا�ستطاع لت�سليط ال�سوء 
الكتب وامل��ذك��رات  على ظ��اه��رة رم��ي 
يف  مبعرة  وتركها  الخ��ت��ب��ارات  بعد 
اجلامعات  و���س��اح��ات  الكليات  اأروق���ة 
اأي  ي��خ��ل��و م����ن  وامل������دار�������س، يف ج����و 
احرتام مل�سامن هذه الكتب، بل ينم 
قائم �سدها غري معروف  ع��داء  عن 

اأ�سبابه.
���س��ي��وف ه���ذه ال��ق�����س��ي��ة ���س��ربوا 
اأغ������وار امل�����س��ك��ل��ة وق���دم���وا ع����ددا من 

احللول يف ال�سطور التالية:

عدم تقدير
طالب  فايع،  اآل  حممد  اأرج��ع  بداية 
ب���ك���ل���ي���ةال���ه���ن���د����س���ة، رم������ي ال���ط���اب 
الخ��ت��ب��ارات    بعد  كتبهم  وال��ط��ال��ب��ات 
اإلى عدم التقدير لقيمة هذه الكتب، 
اأدت غ��ر���س��ه��ا يف  ق���د  اأن���ه���ا  وظ��ن��ه��م 
اأن  متنا�سن  ل��ام��ت��ح��ان،  ت��اأه��ي��ل��ه��م 
اأب����دا،  ���س��اح��ي��ت��ه  تنتهي  ل  ال��ك��ت��اب 

ح�سب قوله.
واأ�ساف اآل فايع » هذه الظاهرة 
ت���دل ع��ل��ى ع���دم ���س��ع��ور ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 
والطالبات  الطاب  اأولئك  قبل  من 
جت���اه ج��ام��ع��ات��ه��م و����س���وارع م��دن��ه��م، 
رح��اب  يف  مبعرة  الكتب  رم��ي  اإن  اإذ 
منها  القريبة  وال�����س��وارع  اجل��ام��ع��ات 
وينم  ال��ع��ام،  البيئي  للمنظر  ي�سيء 
ع���ن ت��خ��ل��ف ث���ق���ايف  واج��ت��م��اع��ي من 

الواجب مكافحته«.
وق���ال ح��م��زة ال��ب��ارق��ي،   طالب 
كثريا  اإن  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  بكلية 
الكتب  م��ن  يتخل�سون  ال��ط��اب  م��ن 
املدر�سية واجلامعية  مبجرد اخلروج 
اإما برتكها يف املدر�سة  من الختبار، 
خ��ارج��ه��ا،  رم��ي��ه��ا  اأو  اجل���ام���ع���ة   اأو 
يرتكون  منهم  بع�سا  اأن  م�ستدركا 
وعند  المتحان  قاعات  خ��ارج  الكتب 
اخلروج ل يجدونها، حيث يتم رميها 
م���ن ق��ب��ل ط���اب اآخ���ري���ن، ع��ل��ى حد 

تعبريه.

الحل
وت����اب����ع »احل������ل ال���وح���ي���د ي��ت��م��ث��ل يف 
ملن  م��ادة  تخ�سي�س درجتن من كل 
اجلامعية،  اأو  املدر�سية  الكتب  ي�سلم 
م���ك���ان خم�����س�����س يف  و���س��ع��ه��ا يف  اأو 
امل����در�����س����ة حل��ف��ظ��ه��ا حت����ت اإ�����س����راف 
وبذلك  اجل��ام��ع��ة،  اأو  امل��در���س��ة  اإدارة 

�سيتدافع الطاب لت�سليمها«. 
وعلق حممد ظافر القحطاين، 
الظاهرة  على  ال��ع��ل��وم،  بكلية  طالب 
الآي��ات  على  ال��غ��رية  متلوؤها  بكلمات 
ال��ق��راآن��ي��ة والأح���ادي���ث ال��ن��ب��وي��ة وم��ا 

طالب: رمي الكتب 
والمذكرات بعد االختبارات

إهانة للعلم وإساءة للبيئة
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حوارات شبابية

فقال  والقت�ساد  العلم  بهدر  و�سفه 
الخ���ت���ب���ارات حتى  ت��ن��ت��ه��ي  اأن  م���ا    «
املجاورة  وال�ساحات  الطرقات  متتلئ 
للجامعة بق�سا�سات الكتب والدفاتر 
ف�����س��ا عن  للعلم  ت�����س��يء  ���س��ورة  يف 
كونها هدرا اقت�ساديا وتربويا كبريا. 

اأن جن��د كتب  اأي�سا  امل��ح��زن  اإن���ه م��ن 
ملقاة  والعقائد  واحلديث  التف�سري 
ع��ل��ى الأر������س مب��ا حت��وي��ه م��ن اآي���ات 

قراآنية واأحاديث نبوية«.
ك��ث��ريا حينما  »اأت������اأمل  واأ����س���اف 
اأرى كتبا مرمية على قارعة الطريق 

ال�����س��ي��ارات  ت��ده�����س��ه��ا  ال�������س���وارع  ويف 
واحلافات«. 

التو�سع  اإل���ى  ال��ق��ح��ط��اين  ودع���ا 
اأ�سبابها  لبحث  الظاهرة  مناق�سة  يف 
وال���ت���و����س���ل اإل�����ى ح���ل���ول ت�����س��ع ح��دا 

ل�«الإ�ساءة للعلم  واإهانته«.

الطالب واألهالي
والجامعة

احل���ل  يف اأي����دي ال��ط��اب والأه����ايل 
واجلامعة وفقا ملا يراه علي اآل راقع 
اأن  موؤكدا  الهند�سة،   بكلية  طالب   ،
املفيدة  بالكتب  الحتفاظ  املهم  من 

وعائلته  الطالب  اإليها  يحتاج  التي 
يف ح��ي��ات��ه��م ال��ي��وم��ي��ة م��ث��ل ال��ك��ت��ب 
»اإذا  م�سيفا  وال��ع��ل��م��ي��ة،   ال�����س��رع��ي��ة 
كان هناك اأكر من طالب اأو طالبة 
الحتفاظ  دوم��ا  يف�سل  الأ���س��رة،  يف 
ب��ن�����س��خ��ة واح�����دة ل��ك��ل ���س��ن��ة درا���س��ي��ة 
الأح��دث   الن�سخة  تكون  اأن  ويف�سل 
من  يلتحق  م��ن  منها  ي�ستفيد  حتى 
بعد،  فيما  التخ�س�س  بذلك  الأ�سرة 
والتربع بالكتب الإ�سافية وتقدميها 

ملن يحتاج اإليه«.

مبادرة
دعا عبدالوهاب  مبادرة مماثلة،  ويف 
حم��م��د، ط��ال��ب ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم، اإل���ى 
اأن ت��ع��ط��ى ال��ك��ت��ب ب����دل م���ن رم��ي��ه��ا 
التي  كاجلمعيات  منها  ي�ستفيد  مل��ن 
اأو  للم�ستفيدين  اإر���س��ال��ه��ا  ت��ت��ول��ى 

معاجلتها واإعادة تدويرها.
من  ���س��يء  يتي�سر  مل  اإن   « وزاد 
ه������ذا، ف������اإن امل�����س��ل��م ي���خ���رج ب���ال���ورق 
اآي�����ات  ع���ل���ى  امل�����س��ت��م��ل  اأو  امل����ح����رتم 
واأح����ادي����ث ف��ي�����س��ع��ه��ا يف ال�����س��ن��ادي��ق 
وبع�س  ل��ه��ا،  املخ�س�سة  واحل���اوي���ات 
ال��ب��ل��دي��ات ق���ام���ت م�����س��ك��ورة ب��و���س��ع 
والكتب  بال�سحف  خ��ا���س��ة  ح��اوي��ات 
���س��يء من  ي��وج��د  اإن مل  وامل���ج���ات. 
ه����ذا، ف����اإن الإن�����س��ان ي��خ��رج ب��ه��ا اإل��ى 
اأن  م��ع  يدفنها،  اأو  ويحرقها  اأر����س 
من  ويحفظها  يقتنيها  اأن  الأول�����ى 

ال�سياع«.

اأم����ا م����ازن ال��ق��ح��ط��اين، ط��ال��ب 
ب��ك��ل��ي��ةال��ع��ل��وم، ف��ق��د ح���ث ال��ط��اب 
تربطهم  م���ن  وج��م��ي��ع  وال��ط��ال��ب��ات 
ع��اق��ة ب��ال��ك��ت��ب اإل����ى اح����رتام العلم 
وال���ك���ت���ب اجل���ام���ع���ي���ة، م�������س���ددا على 
ر�سوله �سلى  و�سنة  تقدير كام اهلل 
ال���ط���اب  اهلل ع��ل��ي��ه و����س���ل���م، ودع������ا 
قبل  مليا  التفكري  اإل���ى  وال��ط��ال��ب��ات 

الإقدام يف رمي اأي كتاب.
اأي مربر لهذا  اأرى  وت�ساءل »ل 
اأن  م��ع  الكتاب  �سد  ال�سديد  ال��ع��داء 
جلي�س  خري  الكتاب  كون  هو  الأ�سل 

واأني�س، كما يقول ال�ساعر:

اأعز مكان يف الدنا �سرج �سابح
وخري اأني�س يف الزمان كتاب«.

اأدوات  من  اأداة  »الكتاب  واأ�ساف 
الثقافة، وله منذ بدء اخللق دور يف 
الهداية والإر�ساد، وهو �سجل املعرفة 
اأن يحافظ طالب  اإذا ينبغي  والعلم. 
ال��ع��ل��م ع��ل��ى ه����ذه ال��ك��ت��ب ال��ع��ل��م��ي��ة 
تتعر�س  ل  حتى  ويغلفها  والدينية 
ل��ق��د حثنا  اأو مت���زي���ق.  اإت�����اف  اإل����ى 
الطيبة  ال�سفة  ه��ذه  على  الإ���س��ام 
ونهانا عن اإتاف الأموال وت�سييعها 
ب��غ��ري ن��ف��ع وم�����س��ل��ح��ة ع��ل��ى ال��ف��رد 
ت�سنيع  اأن  امل��ع��ل��وم  وم���ن  وامل��ج��ت��م��ع، 
ال���ك���ت���ب و�����س����راءه����ا ي��ك��ل��ف اأم�������وال، 
اأهمية  تنا�سينا  اأو  جتاهلنا  اإذا  ه��ذا 

م�سامينها«.

آل فايع: الظاهرة 
تنم عن تخلف 

ثقافي واجتماعي.. 
ومن الواجب 

مكافحتها

البارقي: للقضاء 
على المشكلة.. 

أنصح بربط تسليم 
الكتب بالدرجات 

آل قارع: على 
األسرة التكاتف 

للحفاظ على 
الكتب المدرسية 

والجامعية

محمد: يجب أن 
تعطى الكتب لمن 
يستفيد منها بدال 

من رميها

القحطاني: الكتاب 
خير جليس .. وال 

مبرر لمعاداته 
وإهانته
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سلمان العلي 

ي���رى ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ق��ح��ط��اين، طالب 
بكلية الإدارة، اأن امللخ�سات غري مفيدة 
واأنها ل ت�سهم يف تعليم الطالب، واإمنا 
الفهم،  دون  من  احلفظ  على  ت�ساعده 
امل��واد  كانت  اإذا  ل�سيما  ينفع  ل  و«ه���ذا 
علمية، فهناك م�سائل ومتارين بحاجة 

اإلى الفهم«.
الأخ��ط��اء  »ت��وج��د بع�س  واأ����س���اف 
ال���ف���ادح���ة يف ت��ل��ك امل��ل��خ�����س��ات، ول��ك��ن 
الذي  الطالب  وي�ستطيع  لي�ست كثرية، 
امللخ�س  جانب  اإل��ى  الكتاب  من  يدر�س 
يدر�س  ال��ذي  الطالب  اأم��ا  يعرفها،  اأن 
فقط من امللخ�س من دون الرجوع اإلى 
الكتاب فلن يعلم بوجودها، وهذا يوؤثر 

�سلبا يف المتحان، لأن اخلطاأ يف  عليه 
التمرين يوؤدي اإلى حل خاطئ«.

الكسب المادي
بكلية  طالب  ع�سريي،  من�سور  وذه��ب 
الرتبية، اإلى  اأن من يقوم باإعداد هذه 
الك�سب  حتقيق  اإل���ى  ي��ه��دف  امللخ�سات 
العلمي،  اأو  ال���رتب���وي  ال��ن��ف��ع  ل  امل����ادي 
ان��ت�����س��ار  وراء  ال�����س��ب��ب  اأن  اإل����ى  واأ�����س����ار 
ظ��اه��رة الع��ت��م��اد ع��ل��ى امل��ل��خ�����س��ات  هو 
تقبل الطاب للفكرة ب�سدر رحب، على 
اأن��ه��ا امل��ن��ق��ذ يف الم��ت��ح��ان��ات وال��ط��ري��ق 
ذاته  ال�سياق  املخت�سر للنجاح، لفتا يف 
تقدم  ول  لتعليم  ت��ه��دف  »ل  اأن��ه��ا  اإل���ى 
اإلى  يوؤدي  املعلومات، مما  اأ�ساليب فهم 
الأخ��ط��اء، وبهذا يخ�سر الطاب  ك��رة 

كلما اقترب موعد االختبارات اشتد اإلقبال على الملخصات الدراسية التي تضم كثيرا من أسئلة امتحانات السنوات الماضية. تلك الملخصات تنال إعجاب شريحة واسعة من 
الطالب والطالبات وترضي أذواقهم، لكن آخرين يرونها مضرة أكثر مما تنفع، معتبرين إياها وجبات سريعة مغشوشة تحمل مكونات ناقصة ال تخلو من غموض وأخطاء.  

عدد من طالب الجامعة تناولوا الظاهرة بالنقد والتحليل في استطالع مصغر لـ«آفاق«... فماذا قالوا؟

ال���ذي���ن ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ي��ه��ا  ك���ث���ريا من 
الدرجات«.

فقال  و�سطا  ح��ا  ع�سريي  وق���دم 
اأن  بعد  ال��ط��ال��ب  يطلع  اأن  املفيد  »م��ن 
امللخ�سات،  على  امل��ق��رر  الكتاب  ي��در���س 
ول����س���ي���م���ا يف ف������رتة امل����راج����ع����ة ق��ب��ل 
الطالب  ي��ك��ون  اأن  بعد  اأي  الم��ت��ح��ان، 
بالكامل،  املقرر  الكتاب  درا�سة  اأنهى  قد 
اأن هناك بع�س الأخطاء التي  ول�سيما 
قد ترد يف امللخ�سات، ول ميكن للطالب 

ك�سفها اإذا مل يدر�س من الكتاب اأول«.
بعدم  والطالبات  الطاب  ون�سح 
كلية،  ب�سفة  امللخ�سات  على  العتماد 
الإج��اب��ات،  خمت�سرة  تاأتي  اأنها  م��وؤك��دا 
ب��ي��ن��م��ا ال��ك��ت��اب ي��ب��ق��ى امل�����س��در ال��وح��ي��د 
الذي ميكن للطلبة العتماد عليه بعد 

بها  يتجاوز  بل هي م�سكنات  حت�سيليا، 
وبف�سل  ه�س،  بنجاح  الختبار  الطالب 
مرحلة  بعدها  ليبداأ  حت�سيليا،  ذري���ع 
ال�����س��ع��ف ال�����دائ�����م، ف���ي���خ���رج ال��ط��ال��ب 

اجلامعي اأميا يف تخ�س�سه«.
واأرج������ع ان��ت�����س��ار امل��ل��خ�����س��ات اإل���ى 
م���ا ���س��م��اه ���س��ع��ف ب��ع�����س امل��ع��ل��م��ن يف 
ف�سلهم  يغطون  ال��ذي��ن  تخ�س�ساتهم، 
املُخل،  امللخ�س  بهذا  امل���ادة  تو�سيل  يف 
تف�سيل  على  املبنية  القا�سرة  والنظرة 

الوجبات ال�سريعة من املعلومات.  .
واأعرب من�سور احلري�سي، طالب 
من  ال�سديد  اأ���س��ف��ه  ع��ن  ال��ع��ل��وم،  بكلية 
اع��ت��م��اد ���س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة م��ن ال��ط��اب 
ما  وع���ّدد  كلية،  ب�سفة  امللخ�سات  على 
�سماه الآثار ال�سلبية للملخ�سات، قائا 

اهلل ملا فيه من معلومات كافية لاإجابة 
على اأ�سئلة المتحانات، ح�سب قوله.

الوجبات السريعة
اآل ح�سن،  اأك��د علي  ويف موقف م�سابه 
اأن ك���ث���ريا من  ال���ع���ل���وم،  ب��ك��ل��ي��ة  ط���ال���ب 
الختبارات  بدء  قبل  يبحثون  الطاب 
من  واملخت�سرة  ال�سريعة  املعلومة  عن 
دائما  التي  الدرا�سية  امللخ�سات  خال 
ب��الأخ��ط��اء  م��ا »ي��ك��ون حم��ت��واه��ا مليئا 
وت��ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى ن��ق��اط ���ش��ع��ي��ف��ة حت��رج 
م�سددا  المتحان«،  ورقة  اأمام  الطالب 
املعلم  �سرح  على  العتماد  اأهمية  على 

ملقررات الكتاب املدر�سي.
وت����اب����ع » م��ل��خ�����س��ات ال����ي����وم ه��ي 
الطالب  يفيد  م��ا  جت��م��ع  ل  ك��ب�����س��ولت 

فقط  ويكتب  يحفظ  اأ�سبح  »ال��ط��ال��ب 
امل�سمون  ي���درك  اأو  يفهم  اأن  دون  م��ن 
والتعليم،  املعلومة  تلقي  م��ن  وال��غ��اي��ة 
اإ�سافة اإلى التكال وعدم العتماد على 
ال��ت��دري��ب��ات،  امل���ذاك���رة، وح��ل  النف�س يف 
وح���ت���ى ال���رتج���م���ة. ك����ل ����س���يء اأ���س��ب��ح 
فال�ستعداد  م��ادي،  مبلغ  جاهزا مقابل 
لاختبار لدى بع�س الطلبة يقوم على 
ذل��ك يف  اإف��راغ  ثم  امللخ�سات واحلفظ، 

ورقة الإجابة، ومن ثم الن�سيان«.

استنتاج
ال�ستطاع  م��ن  ا�ستخا�سه  ميكن  م��ا 
امللخ�سات  على  الكلي  الع��ت��م��اد  اأن  ه��و 
للمادة  الأ�سا�سي  باملرجع  الهتمام  دون 
ك��ان  واإن  بالقليل  ور���س��ى  ت��ه��اون��ا  ي��ع��د 

ملخصات االختبارات: طرق مختصرة 
للنجاح أم تكريس لإلخفاق؟
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مينع  ل  ذل��ك  لكن  ناق�سا،  اأو  مغ�سو�سا 
املقرر  الطالبة  اأو  الطالب  يلخ�س  اأن 
اإل���ى ���س��رح الأ���س��ت��اذ يف القاعة،  ا���س��ت��ن��ادا 
عند  امللخ�س  ذل���ك  اإل���ى  ال��رج��وع  ليتم 
امل���ذاك���رة ل��اخ��ت��ب��ارات، ع��ل��ى اأن ي��ك��ون 

مكما للمرجع الأ�سا�سي.
وي��وؤك��د امل���درب جا�سم ال��ه��ارون يف 
اأ�سبح  ال��ذي  الفا�سل  »الطالب  مدونته 
تعني  لاختبارات  املراجعة  اأن  فا�سا« 
اإع����ادة درا���ش��ة ال��ن��ق��اط امل��ه��م��ة، وال��ت��اأك��د 
اأثناء  لتذكرها  جيد،  ب�سكل  فهمها  من 

آل حسين: ضعف بعض المدرسين والنظرة الطالبية القاصرة .. سبب انتشار الظاهرة
عسيري: يمكن االستعانة بالملخصات بعد مذاكرة المراجع األساسية للمادة

الحريضي: الترديد دون حفظ واالتكال .. أبرز مساوئ  الملخصات

م�سيفا  الخ��ت��ب��ار،  اأ�سئلة  على  الإج��اب��ة 
التي حت�سل  امل�سادر  اإلى  »اإذا ما نظرنا 

منها على النقاط املهمة، �شتجد اأنها:
الدرا�سي. املقرر  اأو  • الكتاب 

خ��ال  امل��ح��ا���س��ر  ي�����س��رح��ه  • م���ا 
احل�سة الدرا�سية.

ك���ا امل�������س���دري���ن ي��ك��م��ل اأح��ده��م��ا 
الآخ����������ر، ال����ك����ت����اب اجل����ام����ع����ي ���س��خ��م، 
وي��ح��ت��وي ع��ل��ى امل���ه���م وغ����ري امل���ه���م من 
املعلومات، والعتماد عليه لوحده لي�س 

بفكرة جيدة.

اأم������ا امل���ح���ا����س���رة، ف��ف��ي��ه��ا ���س��ريك��ز 
و�شيناق�ض  النقاط،  اأه��م  على  املحا�شر 
اأف���ك���ارا وي��ت��ف��اع��ل م��ع��ك، ول��ك��ن امل�سكلة 
يقوله  م��ا  ن�سيان  ال�سهل  م��ن  اأن���ه  ه��ن��ا 
املحا�سر  ين�سى  ق��د  واأي�����س��ا،  امل��ح��ا���س��ر، 
يجد  اأو ل  املقرر  نقطة مهمة من  ذك��ر 
الوقت الكايف ل�سرحها بال�سكل املطلوب، 
من  ال���س��ت��ف��ادة  كطالب  عليك  �سيكون 
اأق�سى درجة، ل�سمان  اإلى  امل�سادر  تلك 
وذلك  مهمة،  معلومة  اأي��ة  تفويت  ع��دم 

مع ال�ستفادة الق�سوى من الوقت.

كتابة  يف  يكمن  ذل��ك  اإل��ى  ال�سبيل 
امل����ذك����رات اجل����ي����دة، ث���م ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
ك���ن���واة لإع�������داد امل���ل���خ�������س���ات«. وحت���وي 
املدونة الرتبوية  مو�سوعات عن كتابة 
امللخ�سات  اإع����داد  واأ���س��ال��ي��ب  امل���ذك���رات، 

على النحو التايل:
���س��ي��ت��ح��دث  امل���ح���ا����س���رة  • اأث����ن����اء 
اأك������ر،  اأو  ����س���اع���ة  مل������دة  امل�����در������س 
و�����س����ي����ع����ط����ي����ك خ�����ال�����ه�����ا زب�������دة 
امل����و�����س����وع، م����رك����زا ع���ل���ى الأم������ور 
امل���ه���م���ة، ول���ك���ن���ه يف ال����وق����ت ذات����ه 

���س��ي�����س��ت��ط��رد وي��ج��ي��ب ع��ل��ى بع�س 
الأ�سئلة، ويف حالت كثرية �سيذكر 
لذلك،  للتو�سيح.  مثال  اأك��ر من 
ف���اإن ك��ت��اب��ة ك��ل م��ا ي��ق��ول��ه امل��در���س 
اأم�����ر ���س��ع��ب وغ����ري ع��م��ل��ي. وم��ن 
اخلطاأ العتقاد اأن املذكرة اجليدة 
هي التي حتتوي على كل ما قاله 
�سرعة  بلغت  لأن��ك مهما  امل��در���س، 
ك��ت��اب��ت��ك، وق���درت���ك ع��ل��ى ن�����س��خ ما 
تتمكن  ل��ن  ف��اإن��ك  امل��در���س،  يقوله 
م���ن ا���س��ت��ي��ع��اب وف��ه��م م���ا ي��ق��ال يف 

املحا�سرة.
ه��و  ال���ف���ه���م  ال���ن���ه���اي���ة  ويف    
ح�سرت  اأج��ل��ه  م��ن  ال���ذي  ال�سبب 
ب��اإم��ك��ان��ك  ف���اإن���ه  واإل  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
مذكرات  على  باحل�سول  الكتفاء 
ال���ك���ت���اب، ول  ق�����راءة  اأو  زم���ائ���ك 
ح���اج���ة ل���ك ل���ل���درا����س���ة والل����ت����زام 

باحل�سور للمحا�سرات.
• عند كتابة املذكرات، تربز اأهمية 
التح�سري والقراءة ال�ستطاعية 
امل�����س��ب��ق��ة مل�����ادة امل���ح���ا����س���رة، فمن 
النقاط  ع��ل��ى  �شتتعرف  خ��ال��ه��ا، 
�سينبغي  ال��ت��ي  وامل���ع���ق���دة،  امل��ه��م��ة 
القيام  عن  عندها  التوقف  عليك 
اآخ��ر، واإع��ط��اء املدر�ض  ب��اأي ن�شاط 

تركيزك واإن�ساتك100 %
النقاط  على  �شتتعرف  اأي�شا،   •
املقرر  يف  تذكر  اأو  ت�سرح  مل  التي 

الدرا�سي، لتكتبها.
ه���ذه الأف���ك���ار، ق��د ي��ق��ول لك 
قائل اإنها خارج املنهج ولن تخترب 
فيها، اأحيانا هذا �سحيح، ولكن يف 
ا�ستخدام  ميكنك  ع��دي��دة،  ح��الت 
ه�����ذه الأف�����ك�����ار يف حم����اول����ة ف��ه��م 
فكرة من زاوي��ة اأخ��رى، اأو تطبيق 
ن��ظ��ري��ة ب��ط��ري��ق��ة غ���ري ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وغري موجودة يف الكتب، يحدثك 
واق���ع خربته  م��ن  امل��ح��ا���س��ر عنها 

وجتربته يف التخ�س�س.
تذكر  للمذكرة،  كتابتك  عند   •
دائ����م����ا اأن�������ك اأن�������ت م����ن ي��ك��ت��ب��ه��ا، 
ي��ق��راأه��ا، وي��ق��ي��م��ه��ا، ل ي��ه��م �سكل 
وط���ري���ق���ة  اأ�����س����ل����وب  اأو  امل�����ذك�����رة، 
كتابتك فيها بقدر اأهمية قابليتها 
ل��ا���س��ت��خ��دام، وج�����ودة امل��ع��ل��وم��ات 
ا�ستخا�سها  م��ن  �ستتمكن  ال��ت��ي 
مبحاولة  وق��ت��ك  ت�سيع  ل  م��ن��ه��ا. 
ا���س��ت��خ��دام  اأو يف  حت�����س��ن خ��ط��ك، 

الألوان.
يكون  ل  ولكن  جيد،  •  التنظيم 
للمحا�سر،  اإ�سغائك  ح�ساب  على 
مهمة  معلومة  لكتابة  تفويتك  اأو 

يف مذكرتك. 
يف ك�����ل الأح�������������وال، ب���ع���د ان���ت���ه���اء 
امل��ح��ا���س��رة مي��ك��ن��ك دائ���م���ا ت��ب��ي��ي�����س ما 
ب�سكل  وتنظيمها  مذكراتك  من  كتبته 
ج��م��ي��ل وم���رت���ب، و���س��ي��ك��ون ه���ذا حم��ور 
ح��دي��ث��ن��ا ع��ن��د اإع������داد امل��ل��خ�����س��ات. اأم���ا 
لكتابة مذكرات جيدة، فاأن�سحك باتباع 

الإر�سادات التالية:

إعداد الملخصات
ف����ور ان��ت��ه��اء امل��ح��ا���س��رة، اأف���ك���ار ك��ث��رية 
تكن  مل  واإن  ذهنك،  يف  حا�سرة  �ستكون 
م�ستوعبا ملو�سوع املحا�سرة، فاإن عقلك 
وت��ك��وي��ن  الأف���ك���ار  ب��ن  ل��ل��رب��ط  م�ستعد 
الذهني  التاأهب  من  احلالة  ه��ذه  فهم. 
�ستتا�سى اإن تركت مذكراتك ومل تدون 
ذل��ك حلن  واأج��ل��ت  عليها،  ماحظاتك 

املراجعة النهائية لاختبار. 
امل�����س��ك��ل��ة،  ت��ل��ك  ع��ل��ى  • ل��ل��ت��غ��ل��ب 
ول����ا�����س����ت����ف����ادة ال����ق���������س����وى م��ن 
�سيكون  املحا�سر،  و�سرح  ح�سورك 
روت��ن  ع��ل��ى  نف�سك  ت��ع��وي��د  عليك 

ل��ت��ب��ي��ي�����س  اأ����س���ب���وع���ي  اأو  ي����وم����ي 
امل������ذك������رات، ت�����س��ح��ي��ح الأخ����ط����اء 
يف ال��ن��ق��ل، واإ����س���اف���ة م��اح��ظ��ات��ك 
والأف������ك������ار امل���ه���م���ة، مم����ا مل جت��د 

الوقت لكتابته اأثناء املحا�سرة.
من  يكون  قد  الوقت،  • ولتوفري 
التبيي�س، جزًء  اعتبار هذا  اجليد 
للمراجعة.   امللخ�سات  اإع���داد  م��ن 
�سيعينك  امل��ل��خ�����س��ات،  ه���ذه  اإع����داد 
ع����ل����ى ال���ت���ح�������س���ري ل���ل���م���ح���ا����س���رة 
ال��ت��ال��ي��ة، ف��اأح��ي��ان��ا، ق����راءة ال��در���س 
اأف��ك��ار  ب��ن  للربط  مفيدة  الأخ���ري 
ف�سول املقرر، وت�سكيل فهم �سامل 

للمنهج.
ملخ�سك  ع��ر���س  يف  ت���رتدد  ل   •
ع���ل���ى امل���ح���ا����س���ر، وم���ن���اق�������س���ت���ه يف 
امل���و����س���وع. ه��ن��اك اأن������واع واأ���س��ك��ال 
اأ�سهر  �ساأذكر  للملخ�سات،  عديدة 
فاكت�سف  م��ن��ه��ا،  اأ���س��ال��ي��ب  ث��اث��ة 
اأي����ه����ا ي��ن��ا���س��ب ط���ري���ق���ة ت��ف��ك��ريك 
ملخ�سات  اإع�����داد  يف  لت�ستخدمه 

املواد:

1( اأ�سلوب ال�سرد العادي
الأ���س��ل��وب،  ه��ذا  يف  امللخ�سات 
ت���ك���ت���ب ع����ل����ى ه���ي���ئ���ة ن���ق���اط 
���س��ردا، ك�سفحة من  واأرق����ام، 
ك�����ت�����اب. م�����ن مم�����ي�����زات ه���ذا 
الأ����س���ل���وب، اأن�����ه مي��ك��ن��ك من 
متييز الأفكار املهمة ب�سهولة 
اأو  للتخطيط  احل��اج��ة  ودون 
التلوين، من ال�سهل الإ�سافة 
وال���ت���ع���دي���ل ع���ل���ى امل��ل��خ�����س. 
ال��ق��راءة،  اأن��ه ممل يف  ويعيبه 
العبارات  لن�سخ  يدفعك  وق��د 

من الكتاب اأو املذكرة.

2( اأ�سلوب اخلرائط الذهنية
ي��ف�����س��ل ب��ع�����س ال���رتب���وي���ن 
اأف�سل  ب�سكل  الأف���ك���ار  ت��ذك��ر 
يف ح��ال��ة ر���س��م��ه��ا ع��ل��ى هيئة 
خ��ري��ط��ة ذه��ن��ي��ة، وف��ي��ه��ا يتم 
والربط  الفكرة  عن  التعبري 
بن املو�سوعات بالر�سم. من 
مم��ي��زات ه���ذا ال���س��ل��وب، اأن��ه 
تب�سيط  م���ن  ومي��ك��ن��ك  م���رن 
كلمات  يف  وو���س��ع��ه��ا  الأف���ك���ار 
عددها قليل، ميكنك من فهم 
الأفكار والربط  العاقة بن 
وميكن  منطقي،  ب�سكل  بينها 
عليه  والإ�����س����اف����ة  ال��ت��ع��دي��ل 
ب�����س��ه��ول��ة. اأم����ا ال��ع��ي��وب فهي 
الأح��ي��ان  بع�س  يف  ال�سعوبة 
يف حتديد ترتيب الأفكار، ويف 
كبرية  مل�ساحة  اأخ��ذه  اإمكانية 

من حجم ال�سفحة.

3( اأ�سلوب تق�سيم ال�سفحة
ت���ق�������س���ي���م ال���������س����ف����ح����ة اإل������ى 
ث�����اث�����ة اأق�������������س������ام، ال���ق�������س���م 
الأمي�������ن ي���ك���ون ل��ل��ت�����س��اوؤلت 
الأي�سر  الق�سم  والتعليقات، 
الأ�سفل  والق�سم  للتلخي�س، 
مميزات  م��ن  لا�ستنتاجات. 
ه����ذا الأ�����س����ل����وب، اأن�����ه وا���س��ح 
وم�����ن�����ظ�����م، وم���������ن ال�������س���ه���ل 
ق��راءة  فيه،  والكتابة  ق��راءت��ه 
الأ�����س����ئ����ل����ة وال����س���ت���ن���ت���اج���ات 
تذكرك  للتاأكد من  ت�ساعدك 
اأم��ا  للمو�سوع.  وا�ستيعابك 
الأ�سلوب  فتتمثل  عيوب هذا 
واإت��ق��ان��ه  عليه  ال��ت��ع��ود  اأن  يف 
ي����اأخ����ذ ب��ع�����س ال����وق����ت، وق���د 
ي����غ����ري����ك ل���ك���ت���اب���ة ال���ك���ث���ري، 
وتكرار املعلومات، يف الأجزاء 

الثاثة.
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مركبات جديدة مضادة لسرطان الدم 
من املركبات اجلديدة التي ثبت علميا اأنها م�سادة ل�سرطان الدم؛ مركبات 
ملركبات  اأن  كما  ال�سرطانية،  اخل��اي��ا  �سد  بن�ساطها  ت��ع��رف  ال��ت��ي  ال��ف��ل��ور 
والأورام،  والفطريات  للبكرتيا  م�سادات  ب�سفتها  كبرية  اأهمية  الف�سفور 
وم�ستقات الميدازول تعد الأ�سا�س يف حت�سري العديد من املركبات الن�سطة 
مثل  �سناعيا  املح�سرة  اأم  طبيعى  اأ���س��ل  م��ن  ه��ي  ال��ت��ي  تلك  ���س��واء  حيويا 

احلم�س المينى الهي�ستدين، البيورين، البيوتن، والهيدانتوين.
وم�ستقات الهيدانتوين ت�ستعمل يف كثري من الت�سنيعات ال�سيدلنية، 
كما ت�ستخدم عاجا ملر�سى ال�سرع، وثبت اأن كثريا من م�سادات امليكروبات 

تنتمى اإلى الهيدانتوين والثيوهيدانتوين.
يعمل  �سناعيا  املح�سر  الم��ي��دازول  اأن  اإل��ى  العلمية  التقارير  وت�سري 
الدموية  ال�سفائح  على  اإم��ا  فاعليته  وتتم  الدرن��ال��ن،  مل�ستقبات  كمثبط 

مبا�سرة اأو كمثبطات لتن�سيط ال�سفائح الدموية.
اأحمد �سهاب  امل�ساعدة بق�سم الكيمياء الدكتورة مروه  وتوؤكد الأ�ستاذة 
ال�سريف التي �ساركت مع فريق بحثى بجامعة الأزهر، واآخر مماثل  باملركز 
ع�سوية  مركبات  حت�سري  يف  م�سرالعربية(  )بجمهورية  للبحوث  القومي 
فاعلية  لها  ثبتت  اأن���ه   امينوثيون،  لاميدازوليدين  م�ستقات  ع��ن  ع��ب��ارة 
وا�سحة كم�سادات لل�سرطان مثل �سرطان )الدم، الرئة،  القولون، اجلهاز 

الع�سبى املركزى، الغدد الليمفاوية، املبي�س، الكلى، الربو�ستاتا، وال�سدر(.
و ي��ت��م ت��ط��وي��ر ه���ذه امل��رك��ب��ات ب��دجم��ه��ا م��ع م��رك��ب��ات اأخ����رى معروفة 

بن�ساطها احليوى للح�سول على مركبات جديدة لها فاعلية عالية.
وم����ن ث���م ي��ت��م اإث���ب���ات ت��راك��ي��ب ت��ل��ك ال����ن����واجت  ب��ال��ط��رق ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة 
والكيميائية املختلفة وقيا�س مدى فاعلية تلك النواجت  كم�سادات لل�سرطان 
وذلك باإر�سالها اإلى املراكز املتخ�س�سة مثل معهد الأورام القومى بالوليات 
املتحدة المريكية اأو بالقاهرة وقيا�س مدى فاعلية تلك النواجت كم�سادات 

للبكرتيا والفطريات باإر�سالها اإلى املراكز املتخ�س�سة. 
و النتائج التي يتم التو�سل اإليها تعد خطوة متهيدية لإنتاجها �سناعيا 

من خال �سركات الكيماويات الدوائية.
د. دينا حممد �سياء بدر 
كلية العلوم واالآداب للبنات مبحايل املجمع العلمي

استشارة طبية

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.

الن�سيان،  م�سكلة  م��ن  اجل��ام��ع��ات  طلبة  م��ن  كثري  يعاين  الم��ت��ح��ان��ات،  مو�سم  يف 
وي�ستكون من عدم تذّكر املعلومات املهمة حن يحتاجون اإليها. وفيما يلي بع�س 
اخلطوات التي من املمكن ممار�ستها لتح�سن اأداء الذاكرة يف احلياة اليومية، ويف 

املذاكرة:

ذاكرتك  باأن  توؤمن  اأن  الذاكرة،  �سعف  يف  املوؤثرة  العوامل  اأحد  االعتقاد:   -1
اإيجابية  اعتقاداتك  لتكن  الوقت.  طوال  ولاآخرين  لنف�سك  هذا  وتوؤكد  �سعيفة 
ال�سبب احلقيقي لإخفاقنا  يكون  تريد. رمبا  ما  ت�ستطيع حتقيق  نف�سك كي  عن 
جمهودا  �سيبذل  عندئذ  الإن�سان  لأن  النجاح،  ن�ستطيع  ل  باأننا  التام  اإمياننا  هو 
متنا�سبا مع اعتقاداته املتوا�سعة عن نف�سه. فلو طلبنا من �سخ�سن )متماثلن 
يف القدرات اجل�سدية( اأن َيجريا حول امللعب 10 مرات، وكان اأحدهما فاقد الثقة؛ 
الكافية  احلما�سة  �سيمتلك  راأيك،  فاأيهما، يف  نف�سه متاما؛  واثقا يف  الآخر  بينما 

لأداء هذه املهمة؟

اأن  �ستجد  حرفا،  منه  تفهم  ل  در�سا  تذاكر  كنت  لو  واالستيعاب:  الفهم   -2
املراد  ال�سيء  ت�ستوعب  )اأو  الدر�س  تقراأ  اأن  ين�سح  لذلك  للغاية..  �سعب  تذّكره 
تذّكره( وتفهم املعاين املوجودة فيه اأول. لذلك ُين�سح يف املذاكرة بقراءة الدر�س 
اأرقاما وخطوطا حتت  ت�سع  اأن  البدء يف احلفظ. ميكنك  بدل من  اأول،  وفهمه 
العبارات املهمة كي تعرف الأجزاء املراد حفظها، ومتيزها عن التي يجب فهمها 

فقط. ال�ستيعاب والفهم يوّفران جمهودا كبريا يف احلفظ.

3- التكرار: تكرار املعلومة وا�ستخدامها قدر امل�ستطاع.. �سواء عن طريق تكرار 
قراءتها اأو كتابتها اأو ترديدها.  وهناك معلومات ل ميكنك ن�سيانها اأبدا، يف حن 
تغيب معلومات كثرية عن اأذهاننا رغم اأهميتها، وال�سبب اأن املعلومات امل�ستخدمة 
املعلومة  وتكرار  الأمد.  طويلة  الذاكرة  اإلى  وتنتقل  مهمة  املخ  يعتربها  بكرة؛ 
)اأو  �سرحها لأحد  املعلومة عن طريق  وتكرار  اأف�سل.  ب�سكل  تثبيتها  ي�ساعد على 
هذه  كتابة  وكذلك  ذهنك.  يف  تثبيتها  يف  مفيد  لأحد(  ت�سرحها  اأنك  تخّيل  حتى 

املعلومة بنف�سك على الورق.

قواعد  نظم  مّت  ال�سبب  لهذا  احلفظ؛  من  ميّكنان  والإن�ساد  اللحن  4-اإليقاع: 
الدار�سن  على  ي�سُهل  كي  مالك(  ابن  )األفية  �سعرية  ق�سيدة  يف  العربية  اللغة 

حفظها.

5- المرح: اإ�سفاء عن�سر املرح وال�سخرية على املعلومات يجعلها اأ�سهل يف احلفظ؛ 
فمثا، لو اأردت اأن حتفظ ا�سم عامل، ميكنك اأن تتخيله يف �سكل �سخ�سية م�سهورة. 
حتى لو اأردت اأن حتفظ ا�سم �سخ�س ما، قد يكون من املفيد جدا اأن تفهم معنى 
هذا ال�سم وتربطه بهذا ال�سخ�س ب�سكل م�سحك.. فلو كان ا�سمه )�سعيد( ميكنك 
اأن تتخيله وهو ي�سحك حن ولدته. وميكنك اأن تر�سم ر�سوما هزلية �سغرية اأمام 
�سي�ستدعي  الر�سوم،  هذه  تذّكر  اأن  �ستجد  الكتاب..  يف  حفظها  تريد  معلومة  كل 

املعلومات نف�سها يف ذهنك.

ربطتها مبعلومة قدمية  لو  اأن حتفظ معلومة جديدة،  الأ�سهل  الربط: من   -6
فلو  املكاين..  الربط  طريقة  اأ�سا�س  هي  الفكرة  هذه  الذاكرة؛  يف  اأ�سا  موجودة 
يف  املو�سوعات  )عناوين  بالرتتيب  مت�سل�سلة  طويلة  معلومات  حتفظ  اأن  اأردت 
هذه ال�سفحة مثا(، فاإنه ميكنك اأن تتخيل اأنك تدخل مكانا تعرفه جيدا؛ ليكن 
منزلك مثا، وتخّيل اأن هذه املعلومات ُمَوزعة يف اأرجاء املنزل.. فحن تدخل من 
ويف  الثانية،  املعلومة  املطبخ  ويف  الأولى.  املعلومة  مبا�سرة  اأمامك  �ستجد  الباب 
غرفتك املعلومة الثالثة وهكذا.. حاول اأن تربط هذه املعلومات باملكان التي توجد 
فيه بطريقة املرح التي تكلمنا عنها. عندها �ستجد اأن حفظ املعلومات املت�سل�سلة 

قد اأ�سبح م�سليا.

٧- مصدر واحد: كثري من ال�سباب يقعون يف خطاأ ج�سيم قبل المتحانات.. وهو 
الأوراق  ويرتكون  مرة،  لأول  يرونها  ملخ�سات  اأو  مذكرات  بجمع  يقومون  اأنهم 
اأو الكتب التي اعتادوا مطالعتها. ذاكر اأو احفظ املعلومة من م�سدر واحد.. لأن 
تكرار �سكل ال�سفحة �سي�ساعد العقل على تتبع مكان املعلومة يف ال�سورة الذهنية 
التي مت تخزينها. حتى واإن كنت حتفظ ب�سكل �سماعي، حاول اأن تتذكر نف�س نربة 
ال�سوت اأو نف�س اللحن.. من الأ�سهل اأن حتفظ القراآن من تاوة قارئ بعينه؛ بدل 

من اأن ت�سّتت عقلك يف اأكر من حلن.

ع�سرات  تكررت  واإن  حتى  الذاكرة  من  ت�سقط  املهمة  غري  املعلومة  8-االهتمام: 
املرات. لو مل تكن املعلومة املراد حفظها تثري ف�سولك وت�ستدعي انتباهك، وتنبع 
من جمال اهتماماتك، �سيكون من ال�سعب الرتكيز يف حفظها، و�ستجد عقلك �ساردا 
اإرادية؛  اأهمية من وجهة نظرك. احلب والُكره لي�سا عملية غري  اأكر  يف موا�سيع 
فباإمكانك مثا اأن تثري ف�سولك جتاه هذه املادة لو كنت ل حتبها؛ فمثا: لو كنت 
تكره الفيزياء، تخّيل اأنك مدّر�س، �سيقوم ب�سرح هذه املعلومات لطلبته.. ولو لعبت 

هذه اللعبة �ستكون املذاكرة م�سلية و�ستكت�سب املعلومات اأهمية اأكرب بالن�سبة لك.

9- البروفة: بع�س الطلبة ُيعانون من م�سكلة حمّددة، وهي اأنهم يذاكرون جيدا 
كل  فين�سون  بالرهبة  ي�سعرون  المتحان  لكنهم وقت  درو�سهم جيدا؛  ويحفظون 
اأنك يف جلنة  املذاكرة وتتخيل  بعد  اأن جتل�س  امل�سكلة ميكن  �سيء! ولتجنب هذه 
اأحد المتحانات بالفعل.. هذه التمثيلية مهمة جدا؛  اأن حتّل  المتحان، وجّرب 
ت�ساعد  التي نخ�سى مواجهتها.. هذه الربوفة  املواقف  ت�ساعد على تخّطي  لأنها 
وا�ستطعت  املوقف  هذا  مواجهة  على  عقلك  دّربت  لأنك  الأع�ساب؛  تهدئة  على 

ا�سرتجاع املعلومات بالفعل يف هذه الظروف.

اخلمول  اإلى  يوؤدي  قد  مما  احلركة؛  تقّل  المتحان  فرتة  يف  الصحة:   -10
ت�ساعد على  التي  الب�سيطة  الريا�سية  التمرينات  ببع�س  ين�سح  لذلك  والنعا�س. 
ل تناول الأطعمة التي حتتوي  تن�سيط الدورة الدموية ل�ستدعاء الرتكيز. ويف�سّ
احلمراء  واللحوم  )الأ�سماك،  الأك�سدة  وم�سادات  واملعادن  الفيتامينات  على 
على  ي�ساعد  المتحان  قبل  اجليد  النوم  اأن  تن�س  ول  واخل�سروات(.  والبي�ساء، 

ا�سرتجاع املعلومات ب�سكل اأف�سل.
دكتور �سريف عرفة

10 نصائح لتنشيط الذاكرة وتعزيز الحفظ

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

استشارة تربوية

البصل يمنع الجلطة و الربو والحساسية 
بع�س ح�س�س  مّت منحهم  الذين  املر�سى  بع�س  اأجريت جت��ارب طبية على 
التلف لحتوائه  اأنه يقي خايا اجل�سم من  واأثبتت  الب�سل ب�سور خمتلفة 
غنيا  غذائيا  عن�سرا  ويعد  لاأك�سدة،  امل�ساد  »الفافونويد«  مركبات  على 
مب��ادة »الكربيت«، مما يعطيه امل��ذاق ال��اذع، ويجعل العن ت��ذرف الدموع، 
ويحتوي اأي�سا على مادة »الكروم« التي تزيد من اإفراز الأن�سولن يف اجل�سم، 

وبالتايل يحافظ على م�ستوى �سغط الدم.
باجللطات،  الإ�سابة  �سد  مناعة  منحهم  الب�سل  اأن  التجارب  واأف��ادت 
واأن اأكل الب�سل طازجا اأو مطهوا بالزيت اأو م�سويا، يقلل من ن�سبة الإ�سابة 

بجلطة الدم.
ول ين�سح بعزل طبقاته اخلارجية لأنها ذات قيمة غذائية، فالطبقة 
اخلارجية حتتوي على م�سادات »الهي�ستامن« التي تقلل من اأعرا�س الربو 

واحل�سا�سية.

استشارة غذائية
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في مباراة خيرية احتضنتها مكة المكرمة
أبطال الدوري السعودي 
يكتسحون نجوم العالم 

المسلمين
اأهداف مقابل  امل�سلمن بت�سعة  ال�سعودي على جنوم العامل  فاز جنوم الدوري 
خم�سة،  يف املباراة ال�ستعرا�سية التي احت�سنتها مكة املكرمة مبنا�سبة اإطاق 

مبادرة »رفقاء ل�سالح اأيتام العامل«، التي تتبناها جمعية قطر اخلريية.
قطر  جمعية  على  امل�سرف  بح�سور  احتفالية  اأج���واء  يف  امل��ب��اراة  واأقيمت 
اخلريية ال�سيخ حمد اآل نا�سر الثاين ، والداعية عائ�س القرين، ورئي�س رابطة 

دوري املحرتفن ال�سعودي حممد النوي�سر.
 « اأن مبادرة  القرين  ال�سيخ عائ�س  اأك��د  امل��ب��اراة،  ويف كلمة له بن �سوطي 
رفقاء من اأجل اأيتام العامل« تنطلق من اأر�س مكة الطاهرة لتكون ر�سالة اإلى 

كل اأيتام العامل.
جعلهم  م��ا  وفنيا،  بدنيا  جاهزية  الأك���ر  ال�سعودي  ال���دوري  جن��وم  وك��ان 
العامل  جن��وم  اأداء  ت��اأث��ر  بينما  لنهايتها،  بدايتها  م��ن  امل��ب��اراة  على  ي�سيطرون 

امل�سلمن ب�سعف اللياقة البدنية، لعتزال معظم الاعبن الكرة.
و�سمل فريق جنوم الدوري ال�سعودي اإلى جانب املدرب ح�سن خليفة  كا 
املنت�سري،  حمد  املوؤ�سر،  �سلمان  الثنيان،  فهد  القرين،  ع�ساف  الاعبن:  من 
حمد ع�شريي، ماجد الهزاين(، حممد نور، حممد عبد اجلواد، نواف التمياط، 
عبد  اجلربين،  العزيز  عبد  غالب،  اإبراهيم  اخلرا�سي،  بدر  اأبو�سبعان،  حممد 

الرحيم جيزاوي، م�سعل العجمي، وفي�سل دروي�س.
خالد  الف�سلي،  خ��ال��د  م��ن  ك��ا  امل�سلمن  ال��ع��امل  جن��وم  ف��ري��ق  �سمل  كما 
الر�سيدي، حممد �سيدي بيه، هيثم فاروق، عمر كانوتيه، عادل لمي، م�سطفي 
احلاجي، حممد �سعدون الكواري، حممد �سو�سوكو، مو�سى �سو، كمارا، فاتي، 

اليكتون، اإ�سافة اإلى املدرب الدويل الكويتي ال�سابق �سعد احلوطي.

مهند العلي

ن��ادي الطب والإب���داع، موؤخرا،  اختتم 
اجلامعية  امل��دي��ن��ة  ملعب  اأر�����س  ع��ل��ى 
ال��ذي  ال��ط��ب  كلية  دوري  ب��ال��ق��ري��ق��ر، 
ثماين  مب�ساركة  اأي����ام،  �سبعة  ا�ستمر 
ف�������رق م����ّث����ل ك�����ل م���ن���ه���ا جم��م��وع��ت��ه 
ال��درا���س��ي��ة. ون��ال لقب ال���دوري فريق 
فريق  على  ف��وزه  بعد   )44( جمموعة 
وت�����س��ل��م  م���ق���اب���ل،  دون  ب���ه���دف   ،)40(
وامليدالية  الدوي  كاأ�س  الفائز  الفريق 
ال��ذه��ب��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا ذه���ب ف��ري��ق امل��رك��ز 
ال��ث��اين ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ف�����س��ي��ة، وح�سل 
على لقب هداف الدوري الطالب علي 
كلية  وكيل  وذل��ك  بح�سور  النا�سري، 
الطب للتطوير واجلودة الدكتور علي 
كلية  ووك��ي��ل  ال��ق��ح��ط��اين،  �سعيد  ب��ن 
الدكتور  ال�سريرية   لل�سوؤون  ال��ط��ب 

عادل الهزاين .
نادي  املباراة، قدم مقرر  يف ختام 
الطب والإبداع الأ�ستاذ م�سعل ال�سهري 
الدكتور  الأ�ستاذ  الكلية   �سكره لعميد 
ن��ادي الطب  ع��ب��داهلل ع�سريي، ورائ���د 
اآل زعلة  ال��دك��ت��ور م��و���س��ى  والإب�������داع  
على  املبا�سر  واإ�سرافهما  دعمهما  على 
هذا احلدث الريا�سي،  وَخ�س ال�سكر 
والدكتور  القحطاين،  علي  بالدكتور 
عادل الهزاين على ت�سريفهما للمباراة 

النهائية وت�سليمهم كاأ�س الدوري، كما 
الريا�سية  اللجنة  ال�سكر لرئي�س  قدم 
اأ�سامة  بنادي الطب والإب��داع الطالب 
اأبو حاوي وفريق العمل على جهودهم 

املبذولة لتنظيم الدوري.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ال��ت��ق��ى عميد 
يف  ع�سريي،  اهلل  عبد  الدكتور  الكلية 
امل��ب��اراة  مكتبه، بعد ي��وم م��ن اخ��ت��ت��ام  
ال���ن���ه���ائ���ي���ة،  ال���ف���ري���ق احل����ام����ل ل��ق��ب 
بالفوز، كما حث  اإي��اه  ال���دوري، مهنئا 
اأع�����س��اءه ع��ل��ى ال���س��ت��م��رار يف تطوير 
الذات والعمل املتوازن ما بن الدرا�سة 

العلمية والن�ساطات الريا�سية.
يذكر اأن نتائج دوري كلية الطب 

كانت على النحو التايل 

دوري األربعة
جمموعة 41 * جمموعة 44 ) 0 - 5 (
جمموعة 43 * جمموعة 3٩ ) 3 - 0(
جمموعة 40 * جمموعة 3٨ )2 - 1 (
جمموعة 45 * جمموعة 46 ) 2 - 5 (

دوري نصف النهائي
جمموعة 43 * جمموعة 44 )0 - 7 (
جمموعة 40 * جمموعة 46 ) 5 - 4 (

النهائي
جمموعة 40 * جمموعة 44 ) 0 - 1(

اختتام دوري 
كلية الطب

لكرة القدم
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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

حوار: منصور العياف

من اأين بداأت حياتك
العلمية والعملية؟

حياتي العلمية والعملية الفعلية، بداأتها 
درا���س��ت��ي،  ع��ن  ت�����س��األ  كنت  اإن  لكن  الآن، 
فقد تخرجت هذا العام من جامعة ولية 
اأري���زون���ا ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة 
ب���درج���ة ال���دك���ت���وراه يف ع���ل���وم احل��ا���س��ب 
ال��ذك��اء  ه��و  ال��دق��ي��ق  وتخ�س�سي  الآيل 

ال�سطناعي.

ماذا عنى لك اختيارك الإلقاء كلمة 

خريجي برنامج
خادم احلرمني للدفعة ال�ساد�سة

يف وا�سنطن؟
ت��ك��ن جم���رد كلمة خ��ري��ج��ن ع��ادي��ة،  مل 
ك��ان��ت متثيا لأك���رب دف��ع��ة خ��ري��ج��ن يف 
كانت  كما  تاريخه،  يف  البتعاث  برنامج 
متثيا لأطياف املجتمع واأبعاده. وكلمتي 
ج����اءت ن��ي��اب��ة ع���ن ���س��ب��ع��ة اآلف ���س��ع��ودي 
من  ال��درج��ات  اأع��ل��ى  يحملون  و�سعودية 

اأعرق اجلامعات يف العامل.
ا�ستثنائية  تاأكيد كانت حلظة  وبكل 
اأطياف  ب��ه��اًء، ح�سور  وزاده���ا  يف حياتي، 
امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي م��ن ال��ن��خ��ب��ة العليا 

وع��ل��ى راأ���س��ه��م م��ع��ايل ال��وزي��ر وال�سفري 
وح�سور  وال����وزارات،  اجلامعات  وممثلي 
والإع����ام،  الثقافة  رواد  م��ن  كبري  ع��دد 

وكذلك اأهايل اخلريجن وعائاتهم.

ما املكت�سبات التي عادت اإليك
من خالل دعمك املتوا�سل
واملتنوع للكوادر املبتعثة؟

اأك�����ر امل��ك��ت�����س��ب��ات ك���ان���ت ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
ال�����س��خ�����س��ي، ف���ق���د ت����ع����ودت ع���ل���ى ل��ق��اء 
والرد  اللقاءات  وتنظيم  واإدارة  اجلمهور 
بع�س  تكون يف  قد  التي  الت�ساوؤلت  على 
الأحيان هجوما مبا�سرا �سخ�سيا اأو حتى 

ث��ق��اف��ي��ا، خ��ا���س��ة ع��ن��دم��ا ي��ك��ون م��و���س��وع 
اللقاء ثقافيا.

واأكرب املكت�سبات من البعثة والعمل 
امل��وؤ���س�����س��ي، ال��ع��م��ل م���ع ���س��ب��اب و���س��اب��ات 
عالية  درج��ة  على  و�سعوديات  �سعودين 
من االن�شباط وامل�شوؤولية والوعي وحب 

الوطن ومتثيله خري متثيل. 
ومن بن الإ�سهامات التي قدمتها، 
تاأ�سي�س النادي ال�سعودي بولية اأريزونا، 
واللقاءات  ال��دورات  من  العديد  وتنظيم 
يف  ���س��ارك��ت  ك��م��ا  اأم��ري��ك��ا،  يف  للمبتعثن 
ط����رح ال�������دورات يف امل����دار�����س وال��ك��ل��ي��ات 

الأمريكية للطاب والطالبات.

د. العلياني: البوابة اإللكترونية الجديدة 
ستغير السياسة التقنية وسنمكن الطالب 

من إنشاء صفحات خاصة
على  المشرف  »آفاق«  استضافت  الضيف،  وظائف  تعدد  حسب  واالتجاهات  المجاالت  متعدد  منوع،  حوار  في 
الجامعة السعودية اإللكترونية بفرع أبها، وكيل عمادة التعلم اإللكتروني، المشرف على فريق إنشاء الموقع 
الجديد للجامعة، الدكتور سالم فايز العلياني الذي كشف الكثير من الرؤى المستقبلية التطويرية والخطوات التي 

من شأنها أن ترقى بمستوى الطالب وأعضاء هيئة التدريس في آن واحد.
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إدارات

أطمح ألن يكون لكلية علوم الحاسب اآللي خطة إستراتيجية واضحة
الجامعة ستصل للريادة عندما تركز على العنصر البشري
من طالب وموظفين وأعضاء هيئة تدريس

ن�سيحتك للمبتعثني حاليا 
وم�ستقبال من خالل جتربتك؟

»ذهبت لهدف فحققه، ومببادئ فحافظ 
عليها«.

لديك عدة مهام يف اجلامعة
من بينها كونك اأ�ستاذا م�ساعدا 

بكلية علوم احلا�سب االآيل
فاإلى ماذا تطمح من الكلية؟

اأط���م���ح اإل����ى اأن ي���ذك���رين ط��اب��ي ذك���را 
معيار  ف��ه��م  ي��ت��خ��رج��ون،  ع��ن��دم��ا  ح�سنا 

العطاء احلقيقي.
فاأطمح  الكلية،  م�ستوى  على  اأم��ا 
لأن يكون لدى الكلية خطة ا�سرتاتيجية 
حتقيقها،  يف  جميعا  ن��ت�����س��ارك  وا���س��ح��ة 

ونبداأ بالأولويات يف ذلك.
ا�ستقطاب  ه��ي  الأول����وي����ات،  واأول 
وتفريغهم  اأكفاء،  تدري�س  هيئة  اأع�ساء 
ل��ل��ت��دري�����س وال���ب���ح���ث وع������دم اإن��ه��اك��ه��م 
اأن كل  اأع���ل���م  اأن����ا  ب���الأع���م���ال الإداري��������ة. 
من�سوبي الكلية يحملون هذا الهم، لكننا 

نريد خطة وا�سحة.
ال�سعي  ال��ك��ل��ي��ة  م���ن  اأري�����د  ث��ان��ي��ا: 
لطابها،  ال�سخ�سية  امل��ه��ارات  لتنمية 
فا يكون الطالب يف الكلية جمرد متلق 
الناب�س،  الكلية  يكون قلب  اأن  بل يجب 
اأك����رب من  ال��ط��ال��ب جم���ال  ي��ع��ط��ى  واأن 

احلرية يف الإبداع والنطاق.
ثالثا: اأن ن�سعر الطالب بالأمان يف 
الكلية، واأننا ل�سنا هنا لنتحدى الطالب 
يف احل�سور والن�سراف والمتحان. بل 
يحتاج  عندما  يجده  ال��ذي  العون  نحن 

اإليه.
اأخ�������ريا، ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، 
خا�سة الأجنبي، يجب اأن ينال احرتامه 
ك��ام��ا م��ن ال��ك��ل يف ال��ك��ل��ي��ة، ف��م��ن دون 
ه��ذا الح��رتام لن يجد يف نف�سه ال��ولء 

للمكان بالعطاء.
 

كيف تنظر للجامعة يف �سعيها
نحو حتقيق الريادة ؟

���س��ت�����س��ل ل���ل���ري���ادة ع���ن���دم���ا ت���رك���ز ع��ل��ى 
موظفن،  )ط����اب،  ال��ب�����س��ري  العن�سر 

اأع�ساء هيئة تدري�س(.

ت�سغل اأي�سا وكيل عمادة التعلم 
االإلكرتوين، فماذا تاأمل اجلامعة 

منك يف هذا املن�سب؟
ال��ع��م��ل يف ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين 
يعني اأنني الرابح يف كل الأحوال، فلي�س 
م��ن ال�����س��ه��ل اإ���س��اف��ة ���س��يء واأن����ت تعمل 
اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  بقيادة  مميزين  م��ع  
ال��ول��ي��دي وط��اق��م ال��ع��م��ادة، واأن���ا مازلت 
معنى  منهم  اأتعلم  مدر�ستهم  يف  طالبا 

الإبداع والتفاين يف العمل والإتقان.
وه��ذا ما ميزهم عن باقي عمادات 
ت��ن��ت��ظ��ره  م���ا  وك����ل  اجل���ام���ع���ة.  واإدارات 
اجل��ام��ع��ة م��ن��ي ه��ن��ا اأن اأت��ع��ل��م م��ن ه��ذا 

الفريق وقائده الرائع.

حدثنا عن اإن�ساء املوقع 
االإلكرتوين اجلديد للجامعة 

ب�سفتك اأحد عنا�سر فريق 
االإن�ساء؟

ن��ح��ن يف ف���ري���ق ال��ع��م��ل مل�������س���روع ب��واب��ة 
امل�����س��رف ع��ل��ى الإدارة  ب��ق��ي��ادة  اجل��ام��ع��ة 
عبد  الدكتور  املعلومات  لتقنية  العامة 
اهلل الوليدي، نعمل على تطوير البوابة، 

وقد بداأنا فعا منذ حوايل �سهرين.
ل���ن���ا روؤي���������ة ج�����دي�����دة يف ال���ب���واب���ة 
الإل��ك��رتون��ي��ة وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ككل، 
ت��ت��م��ا���س��ى م����ع اح���ت���ي���اج���ات اجل���ام���ع���ة، 
وطموحات قادتها ومن�سوبيها وطابها.

ون��ن��ظ��ر ل��ل��ك��ل ك��ع��م��اء ي��ح��ت��اج��ون 
وجتعل  احتياجاتهم،  تلبي  خ��دم��ة  منا 
كما  قبل،  ذي  من  بكثري  اأ�سهل  حياتهم 

للمعلومة  ي�سل  الكل  جنعل  لأن  ن�سعى 
يف اأي وقت وبكل �سهولة.

منكن  اأن  يف  ف�سل  باأ�سحاب  ل�سنا   
الكل من تلبية احتياجاتهم تقنيا، وهذا 
حق يجب اأن نكفله للجميع، ومع البوابة 
الإلكرتونية اجلديدة، �ستتغري ال�سيا�سة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة يف اجل���ام���ع���ة ك��ل��ي��ا، و���س��ت��ت��غ��ري 
النظرة لتقنية املعلومات، و�ست�سل ر�سالة 

اجلامعة و�سورتها لكل مكان.
 واأجمل ما يف هذا املوقع، اأن طاقمه 
و�سن�سعى   %٩5 ل���  ت�سل  بن�سبة  ���س��ع��ودي 
لتطوير قدراتهم اأكر فاأكر حتى ن�سل 
اإلى مبتغانا، لكن هذا لن يتم بن ع�سية 

و�سحاها، فامل�سروع كبري جلامعة كبرية 
دائرة قطرها يتجاوز  تنت�سر فروعها يف 
240 كلم، ولذلك يتطلب امل�سروع اأمرين 
لإجن����از  ال���ك���ايف  ال���وق���ت  اأول:  م��ه��م��ن، 
امل�سروع بالكامل، وثانيا: ت�سافر اجلهود 
جتاه  كاملة  مب�سوؤوليتهم  الكل  و�سعور 

املوقع.
 ول�������ذل�������ك ����س���ن���ع���ط���ي ك�������ل ج���ه���ة 
���س��اح��ي��ات��ه��ا ك��ام��ل��ة ع��ل��ى ���س��ف��ح��ات��ه��م، 
بتحديث  ي��ق��وم��وا  اأن  ي��ج��ب  وب���دوره���م 

موقعهم با�ستمرار.
�سنمكن  اجل���دي���د،  امل���وق���ع  وخ����ال 
اخلا�سة  �سفحاتهم  اإن�ساء  من  الطاب 

بهم بحرية كاملة. و�سيكون هناك بوابة 
على  اجلامعة  خريج  ليبقى  للخريجن 
ات�سال  على  وهي  بجامعته  دائ��م  ات�سال 
به، فهم �سفراوؤنا املنت�سرون يف كل مكان، 

وهم وجهنا امل�سرق كذلك.

اأي�سا تقوم بدور امل�سرف
على ق�سم الطالب بفرع اجلامعة 

ال�سعودية االلكرتونية باأبها.. 
كيف ترى م�ستقبلها؟

جامعة  الإلكرتونية  ال�سعودية  اجلامعة 
�سعودية كباقي اجلامعات، اإل اأنها تعتمد 
نظام التعلم املدمج الذي ي�ستخدم التعلم 

الإل�����ك�����رتوين وال��ت��ع��ل��م ال��ت��ق��ل��ي��دي )يف 
يدر�سون  وطالباتها  فطابها  الف�سل(، 
ال��ف�����س��ل  يف   %25 و  اإل����ك����رتون����ي����ا،   %75
ك��ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ل��ي��دي مت���ام���ا، ودرج��ت��ه��ا 
تعادل النتظام يف لوائح اخلدمة املدنية، 
والإدارة  وبها عدة تخ�س�سات كاحلا�سب 
وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ال�����س��ح��ي��ة، وغ���ريه���ا من 
ب�سكل  تفتتح  مازالت  التي  التخ�س�سات 

تدريجي. 
اأبها ه��ذا العام  وق��د مت افتتاح ف��رع 
اإن��ه��ا ب��ك��ل تاأكيد  ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات. 
وبنات  لأبناء  اأو�سع  جم��ال  لتفتح  ج��اءت 
املنطقة لإكمال تعليمهم باأعلى املعايري. 

اأما بالن�سبة مل�ستقبلها، فبكل تاأكيد 
مثل  يف  ي�����س��ت��ح��ي��ل  ب��احل��ك��م  ال��ق��ط��ع  اأن 
هذه املرحلة حلداثة �سن اجلامعة، لكن 
جميع املعطيات والدلئل ت�سري اإلى اأنها 
ومتزنة  وم��درو���س��ة  ثابتة  بخطى  ت�سري 
فمناهجها معتمدة من اأف�سل اجلامعات 
بعناية،  خمتارون  واأ�ساتذتها  الأمريكية 
اجل��ام��ع��ة  ق����ي����ادة  اأن  اإل������ى  ب���الإ����س���اف���ة 
ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل امل��و���س��ى لها 
التنازل  يتم  وم��ع��اي��ري ل  وا���س��ح��ة  روؤي���ة 
الكبري من  الدعم  اإلى جانب  عنها، هذا 
اجلامعة،  لهذه  ال��وزي��ر  ومعايل  ال���وزارة 
وهذا هو �سباب تفاوؤيل بنجاحها وجودة 

خمرجاتها باإذن اهلل.

 كيف توفق بني كل هذه املهام؟
مهامك  ب��ن  ال��ت��وف��ي��ق  ت�ستطيع  دائ��م��ا 

برتتيب جدولك واأولوياتك.

اأبرز ال�سعوبات التي تواجهها
يف عملك وكيف تخطط لتجنبها؟

ول��و  ال��ت��ي حت��ف��زين للعمل،  ال�����س��ع��وب��ات 
ا�ستمررت يف  ملا  مل يكن هناك �سعوبات، 
ه��ذه الأع��م��ال، ول��رتك��ت امل��ج��ال لغريي. 
وب���امل���ن���ا����س���ب���ة اإن����ن����ا ل اأخ����ط����ط ل��ت��ج��ن��ب 
لأنني  ملواجهتها،  اأخطط  بل  ال�سعوبات، 
ق��ادر  اأن معي ف��ري��ق عمل  اأع���رف مت��ام��ا 

على جتاوزها والتعلم منها.

هل من �سبيل للتعاون بني طالب 
كلية احلا�سب االآيل يف اجلامعة 

واالإدارة العامة لتقنية املعلومات؟
لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
لطاب  الأول  املح�سن  ه��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
ت�سقل  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا  احل���ا����س���ب،  ك��ل��ي��ة 

مهاراتهم هناك.
�ستبداأ  الإدارة،  يف  املجتمع  وخدمة 
لهم  فنفتح  والطالبة،  الطالب  بخدمة 
ن�سعى لتحفيز  اأننا  الإب��داع، علما  جمال 
ال��ط��ال��ب وال��ط��ال��ب��ة ع��ل��ى امل���ب���ادرة وع��دم 
اأن  ونتمنى  اإليهم،  ن�سل  حتى  النتظار 
ي�سلوا اإلينا قبل اأن ن�سل اإليهم. وهناك 
ال��ط��اب م��ن فعل ذل��ك وفتحنا له  م��ن 

املجال.

مب تعد الكادر الوظيفي ال�سعودي 
الطامح للتعلم واال�ستفادة؟

����س���وؤال���ك  يف  م��ه��م��ت��ن  ك��ل��م��ت��ن  اأوردت 
ال�سعودي وال��ط��ام��ح، ون��ح��ن  نعد  ه��م��ا: 
ال�سعودي بالأولوية، ونعد الطامح بفتح 
والتطوير،  والتدريب  والتوجيه  املجال 
لكنني اأريد اأن اأذكر » الطامح« باأن ينمي 
من  ينتظر  ف��ا  امل��ب��ادرة،  ح�س  نف�سه  يف 
اأن  اأن يهيئ له الظروف، بل يجب  اأح��د، 

ي�سعى خللق الظروف التي تنا�سبه هو. 

هل من ر�سائل خا�سة خالل 
امل�ساحة التالية؟

ر���س��ال��ت��ان ق�����س��ريت��ان، الأول������ى اأوج��ه��ه��ا 
واأع��ن��ي  اجلامعة  ل��ه��ذه  الفقري  للعمود 
ب��ه��م اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س واأق�����ول 
طابكم  ان��ط��ب��اع  اأن  اأع��ل��م��وا  فيها«  لهم 
جناحكم  على  موؤ�سر  عنكم،  وطالباتكم 
اأن  اأو على تق�سريكم، لكن هذا ل يعني 
مل�����س��ارن��ا، فيبقى جم��رد  ن��ت��خ��ذه م��وج��ه��ا 

معيار جناح اأو تق�سري«. 
وال��ر���س��ال��ة الأخ����رى اأوج��ه��ه��ا للدم 
واأعني  اجلامعة،  ه��ذه  ج�سد  يف  املتدفق 
بهم الطاب والطالبات فاأقول لهم«هذه 
وهي  اأنتم  وقدرها  جميعا  لكم  اجلامعة 
لها  تروجون  التي  �سمعتها  واإن  قدركم، 
النا�س  وان��ط��ب��اع  ال��ذات��ي��ة،  �سريتكم  ه��ي 
العلمي،  م�ستواكم  وعن  م�ستقبا  عنكم 
ع��ن جامعتكم،  للنا�س  ت��ذك��رون��ه  م��ا  ه��و 
ف��اك��ت��ب��وا ���س��ريت��ك��م ال��ذات��ي��ة ع��ل��ى النحو 

الذي ير�سيكم«.
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أساتذة

خالد العمري

حدثنا عن م�سوارك 
االأكادميي والعملي؟

ال��ت��ع��ل��ي��م الأزه��������ري منذ  ت���درج���ت يف 
امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة وح��ت��ى احل�����س��ول 
على ال��دك��ت��وراه، وم��ن اأع��ظ��م نعم اهلل 
ت��ع��ال��ى ع���ل���ّي ب��ع��د ن��ع��م��ت��ي الإ�����س����ام، 
يف  تعلمت  اأن  ال�ساحلن،  وال��وال��دي��ن 
الأزه����ر ال�����س��ري��ف ال���ذي ك���ان ل��ه اأك��رب 
الإ�سام  على مفهوم  تربيتي  الأث��ر يف 
معانيه  اأه��م  اأح��د  يف  القائم  ال�سحيح 
ع��ل��ى م��ف��ه��وم »اأح�����ب ال��ن��ا���س اإل����ى اهلل 

اأنفعهم للنا�س«.
الأزه���ر  يف  التعليم  يل  اأت����اح  ك��م��ا 
�سن  يف  اهلل  ك���ت���اب  ح��ف��ظ  ال�������س���ري���ف، 
املالكي  املذهب  درا�سة  وكذلك  مبكرة، 
يف ال��ف��ق��ه، وغ�����ريه م���ن درا����س���ة ع��ل��وم 
ال����ق����راآن ال���ك���رمي، مم���ا ك����ان ل���ه الأث����ر 
وعقلي  �سخ�سيتي  ت��ك��وي��ن  يف  الأك����رب 

ونظرتي اإلى الأمور. 
التجارة  ح�سلت على بكالوريو�س 
التجارة  كلية  م��ن  املحا�سبة  ق�سم  م��ن 
ج��ام��ع��ة الأزه������ر ال�����س��ري��ف ع���ام 1٩٩0 
ال�سرف  مرتبة  مع  ج��دا  جيد  بتقدير 
تعييني  مت  ث��م  ال��دف��ع��ة(،  على  )الأول 
الدويل  الإ�سامي  بامل�سرف  م�سرفيا 

لا�ستثمار والتنمية بالقاهرة.

ت��ع��ي��ي��ن��ي  مت   ،1٩٩3 ع�������ام  ويف 
الأزه��ر  بجامعة  التجارة  بكلية  معيدا 
يف  املاج�ستري  على  وح�سلت  ال�سريف، 
واخل��راج  وال�سرائب  ال��زك��اة  حما�سبة 
دك��ت��وراه  ع��ل��ى  ح�سلت  ث��م   ،1٩٩7 ع���ام 
اأ����س���ل���وب  امل��ح��ا���س��ب��ة يف  ال��ف��ل�����س��ف��ة يف 
كاأ�سلوب  بالتمليك،  املنتهية  امل�ساركة 
امل��ايل  الفكر  يف  التمويل  اأ�ساليب  م��ن 
الإ�����س����ام����ي، يف مت���وي���ل امل�������س���روع���ات 
ال�����س��غ��رية ب�����س��ف��ت��ه ب���دي���ا لأ���س��ل��وب 
ال���ق���رو����س ب���ف���ائ���دة، ال���ت���ي مت����ول بها 
م�������س���روع���ات ال�������س���ن���دوق الج��ت��م��اع��ي 
للتنمية يف م�سر، وذلك عام 2003، ثم 
للعمل   2006 ع��ام  اليمن  اإل���ى  �سافرت 
ومنذ  والتكنولوجيا.  العلوم  بجامعة 
عام 200٨، اأعمل  اأ�ستاذا م�ساعدا بكلية 
امللك  بجامعة  واملالية  الإداري��ة  العلوم 

خالد.

كيف ترى البيئة 
التعليمية باجلامعة؟

كثري من اأهل الخت�سا�س يف حديثهم 
على  ي��رك��زون  التعليمية  العملية  ع��ن 
حم����اور ث��اث��ة ه���ي: ال��ط��ال��ب وامل��ع��ل��م 
واملنهج الدرا�سي، متجاهلن حمورا يف 
املحاور  الأهمية، ل ميكن لباقي  غاية 
اأن ت����وؤدي دوره����ا ك��م��ا ي��ج��ب م��ن دون 
التعليمية،  البيئة  حمور  وهو  توافره، 

لها  اجلامعية  البيئة  اأن  يف  �سك  ف��ا 
تاأثريها الكبري على �سخ�سية الطالب 
يف  دوره���ا  وك��ذل��ك  العلمي،  وحت�سيله 
يدر�س  التي  للجامعة  النتماء  تعزيز 
ف���ي���ه���ا وي���ق�������س���ي ف���ي���ه���ا وق����ت����ا ط��وي��ا 
اأهله  م��ع  م��ا يق�سيه  ي��ف��وق على  رمب��ا 
واأ�سرته، اإن جامعة امللك خالد، واحلق 
ي��ق��ال، ت��ب��ذل جم��ه��ودا ك��ب��ريا و�سخما 
ل��ل��ع��م��ل ع���ل���ى ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
طريق  ع��ن  ومريحة  وم�سوقة  ج��اذب��ة 
الأجهزة  ب��اأح��دث  املجهز  املكان  توفري 
كافة  وا�ستخدام  احلديثة،  والتقنيات 
طرق التدري�س احلديثة التي تزيد من 

فعالية دور املتعلم واملعلم.
ي��ب��ذل مزيد  اأن  ذل��ك يجب  وم��ع 
اجلامعة  ر�سالة  تكون  كي  اجلهد  من 
ح���ي���ال ذل����ك وا���س��ح��ة مت����ام ال��و���س��وح 
املتابعة  برامج  من  العديد  توافر  مع 
للتاأكد من اأن اجلميع اإدارين واأع�ساء 
هيئات تدري�س وطاب، يعملون جميعا 

يف �سوء تلك الر�سالة.

املو�سوعات البحثية 
التي تهتم بها؟

بيئتي  اإل��ى  البحثية  اهتماماتي  ترجع 
واأت�سرف  فيها  تعلمت  التي  الأزه��ري��ة 
تتمثل يف كل ما  اإليها، حيث  بانتمائي 
يتعلق بالفكر املايل الإ�سامي، خا�سة 
حما�سبة زك��اة امل��ال ك��اأح��د اأه��م امل��وارد 
امل��ال��ي��ة ل��ل��دول��ة الإ���س��ام��ي��ة، وك��ذل��ك 
الأر����س  ال���ذي مي��ث��ل �سريبة  اخل����راج 
واأي�سا  املعا�سرة،  بال�سرائب  مقارنة 
و�سركات  الإ�سامية  امل�سارف  جم��ال 
التاأمن التعاوين، واأ�ساليب ال�ستثمار 
الإ���س��ام��ي  امل���ايل  الفكر  يف  والتمويل 
وا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف مت��وي��ل امل�����س��روع��ات 

ال�سغرية.

اإيجابيات و�سلبيات 
تلحظها على الطالب؟

الإطاق  على  تتمثل  الإيجابيات  اأهم 
يف ال���������س����دق امل���ل���م���و����س م�����ن م��ع��ظ��م 
ال��ط��اب يف اأرائ���ه���م يف ك��ل م��ا يخ�س 

العملية التعليمية باجلامعة.
الطالب  اأن  حقيقة  لحظته  فما 
يف  راأي���ه  ي��ب��دي  اأن  منه  يطلب  عندما 
من�سفا  راأي��ا  يقول  فهو  مثا،  اأ�ستاذه 
التي ح�سل  الدرجة  النظر عن  بغ�س 
عليها ل��دى الأ���س��ت��اذ، وه��ذه م��ن اأك��ر 
ال��ن��ق��اط ال��ت��ي اأق���دره���ا واأح��رم��ه��ا يف 

معظم الطاب.
ال�سلبيات،  باأبرز  يتعلق  فيما  اأم��ا 
الطاب  غياب  ن�سب  يف  تتمثل  فاإنها 
املرتفعة يف املحا�سرات مبا ل يتنا�سب 
م���ع ال����ربام����ج ال���درا����س���ي���ة يف ال��ك��ل��ي��ة 
التي  فيها،  بالتدري�س  اأت�����س��رف  ال��ت��ي 
تتطلب ح�����س��ورا دائ��م��ا م��ن ال��ط��اب، 
�سلبي على  ب�سكل  الذي ينعك�س  الأمر 

نتائجهم.
ن�سبة  يف  النظر  يعاد  اأن  واأمت��ن��ى 
خا�سة  للطاب،  بها  امل�سموح  الغياب 
الدرا�سة  التي تتطلب طبيعة  للكليات 
ل  واأن  ال��ط��اب،  ح�سور  ���س��رورة  بها 
يف  بها  امل�سموح  الغياب  ن�سبة  تتجاوز 
تلك الكليات �سواء بعذر اأم بدون عذر، 
م��ن 25% من  ب��دل  اأق�����س��ى  10% كحد 

دون عذر، و25% اأخرى بعذر.

وماذا عن ال�سعوبات االأكادميية 
التي تواجه الطالب؟

املرحلة اجلامعية متثل  اأن  �سك يف  ل 
بداية حياة درا�سية جديدة تختلف يف 
الدرا�سية  امل��راح��ل  كافة  عن  �سيء  كل 

قبلها.
ف���ال���ط���ال���ب ق�������ادم م����ن م���راح���ل 

درا�����س����ي����ة ت��ع��ت��م��د يف م��ع��ظ��م��ه��ا ع��ل��ى 
احلفظ والتلقن، اإلى مرحلة جديدة 
تعتمد على الفهم واملناق�سة والتفكري 
والقدرة على التحليل والعر�س، وهذا 
املراحل  كافة  ب��ن  التكامل  ع��دم  نتاج 
الدرا�سية قبل اجلامعة، وبن مرحلة 
ال��ت��ع��ل��ي��م اجل���ام���ع���ي، ح��ي��ث ك����ان من 
على  امل��راح��ل  تلك  تعمل  اأن  املفرت�س 
تهيئة الطالب للمرحلة اجلامعية من 
الطالب  يف  تنمي  التي  املناهج  خ��ال 
ال�����ق�����درة ع���ل���ى ال���ت���ف���ك���ري وال��ت��ح��ل��ي��ل 

والفهم.
وه����ذا ب�����دوره ي��ل��ق��ي ع��ب��ئ��ا ك��ب��ريا 
ع���ل���ى اجل���ام���ع���ة مم���ث���ل���ة يف اإدارت�����ه�����ا 
واأع�ساء هيئة التدري�س بها، يف توفري 
الدرا�سية  والربامج  اجلامعية  البيئة 
ال���ت���ي ت�����س��اع��د ال���ط���اب يف ال��ت��اأق��ل��م 
�سريعا مع البيئة اجلديدة التي اأقبلوا 
اأهمية  اإل��ى  يعيدنا  اأي�سا  وه��ذا  عليها، 
جاذبة  كونها  يف  اجلامعية  البيئة  دور 

وم�سوقة ومريحة للطاب.

مب تن�سح الطالب؟
الذين  ال��ط��اب  اإل���ى  اأوج��ه��ه��ا  ن�سائح 
ع��ام،  ب��وج��ه  اأف�����س��ل  اأداء  ع��ن  يبحثون 
وملن يحر�سون منهم على التفوق، باأن 
الأهم لأي طالب اأن يتعلم ح�سن اإدارة 
وعدم  جيد،  ب�سكل  وا�ستغاله  الوقت 
اإ�ساعته فيما ل يفيد، واأقول للطالب، 
اأن������ت يف م���رح���ل���ة ال���ب���داي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 
فاحر�س  م�ستقبلك،  وحتديد  حلمك 
دائم  ولتكن  املحا�سرات  ح�سور  على 
امل��ن��اق�����س��ة ف��ي��ه��ا، ف��ه��ذا ي��ج��ع��ل��ك اأك���ر 
ق����درة ع��ل��ى ف��ه��م م��ا ت��در���س��ه، ول��ت��ب��داأ 
اهلل  كتاب  يف  بالنظر  دائما  مذاكرتك 
مذاكرتك  ولتكن  للب�سر،  ج��اء  فهو 
الأرزاق  توزيع  وق��ت  فهو  الفجر،  بعد 

وفيه بركة.  واإياك اأن توؤجل مراجعة 
فالت�سويف  ل��ل��غ��د،  ال���ي���وم  در���س��ت��ه  م���ا 
منه  تتخل�س  اأن  يجب  خطري  مر�س 
ت�ستودع  واأن  بربك،  م�ستعينا  باإرادتك 
اأن  اهلل  داع���ي���ا  وف��ه��م��ك  ج���ه���دك  اهلل 

يذكرك به وقت حاجتك اإليه.

اأ�سياء تتمنى 
توافرها يف اجلامعة؟

اأن اجل���ام���ع���ة وج���دت  امل���ف���رت����س  م���ن 
خل���دم���ة ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ج���ت���م���ع امل��ح��ي��ط 
ب��ه��ا، وه���ذا م��ا اأمت��ن��ى ت��واف��ره فيها يف 
اأن يكون  اأمت��ن��ى  ال��وق��ت احل���ايل، كما 
هناك مزيد من التوا�سل مع املجتمع 
م�سكاته  ع��ل��ى  للتعرف  ب��ه��ا  امل��ح��ي��ط 

واقرتاح حلول لها.
الكليات  ب��ع�����س  ه��ن��اك  ك���ان  واإذا 
التي يتوافر فيها ذلك نظرا لطبيعتها 
هناك  زال  فما  الطبية،  الكليات  مثل 
متاما  املنف�سلة  الكليات  م��ن  الكثري 
ع���ن م�����س��ك��ات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ي��ط بها 
رغ����م م���ا ت��ق��دم��ه ت��ل��ك ال��ك��ل��ي��ات من 
وثيقا  ارتباطا  ترتبط  درا�سية  برامج 

باملجتمع اخلارجي.
 ل��ذل��ك اآم���ل اأن ي��ت��م ال��رتك��ي��ز يف 
الفرتة املقبلة، على اإن�ساء العديد من 
كافة  يف  املتخ�س�سة  البحثية  امل��راك��ز 
تخ�س�سه  ح�سب  ك��ل  اجلامعة  كليات 
على  املراكز  تلك  تعمل  واأن  وتوجهه، 
درا����س���ة م�����س��ك��ات امل��ج��ت��م��ع اخل��ارج��ي 
وو�سع حلول لها، واأن تتم دعوة كافة 
ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع اخل���ارج���ي ل��ل��ج��ام��ع��ة 
وال�ستماع اإليها والتوا�سل معها ب�سكل 
الفجوة  تقليل  اأج��ل  م��ن  ودائ���م  دوري 
بن ما يتم تدري�سه يف اجلامعة، وبن 
باجلامعة  املحيط  املجتمع  به  مير  ما 

من م�سكات.

األستاذ المساعد
بكلية العلوم
د. محمد إبراهيم:

تقلقني نسب 
غياب الطالب 
في المحاضرات 

لــم يخــف األســتاذ المســاعد بكليــة العلــوم اإلدارية 
والماليــة )قســم المحاســبة(، األســتاذ الدكتور محمد 
إبراهيــم، قلقه من نســب غياب الطــالب المرتفعة في 
المحاضــرات، آمال فــي أن يعاد النظر في نســبة الغياب 

المسموح بها للطالب!
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أساتذة

حوار د. إيمان العسيري

لنبداأ من مدلوالت
م�سطلح اجلودة؟

كلمة اجلودة تعني بعيدا عن التعقيد 
اللفظي اأداء العمل باإتقان على الوجه 
امل��ط��ل��وب وامل���ق���ب���ول، وذل�����ك وف����ق ما 
اأمرنا به اهلل جل جاله ور�سوله عليه 
اأف�����س��ل ال�����س��اة وال��ت�����س��ل��ي��م يف كثري 
تعالى  والأحاديث، كقوله  الآي��ات  من 
امل��وت و احل��ي��اة ليبلوكم  »ال���ذي خلق 
اهلل  �سلى  وقوله  عما«  اأح�سن  اأيكم 
عمل   اإذا  ي��ح��ب  اهلل  »اإن  و���س��ل��م  علية 

اأحدكم عما اأن يتقنه«.
  والإتقان اأعم و اأ�سمل من كلمة 
اجلودة، فالأول ياأتي نتيجة التح�سن 
امل�����س��ت��م��ر ل��ي�����س��ل ال��ع��م��ل اإل�����ى اأك��م��ل 
املن�سود  الهدف  وه��و  ���س��ورة،  واأف�سل 

من تطبيق اجلودة ال�ساملة.
لي�س على حتقيق  يحثنا  فديننا 
اجل��������ودة ف��ح�����س��ب ب����ل ع���ل���ى حت��ق��ي��ق 
ال����ه����دف م����ن ع��م��ل��ي��ة اجل��������ودة وه���و 
اأعلى  اإلى  بها  والرقي  الأعمال  اإتقان 

م�ستويات الأداء الذي نتمناه.
اأعلى  ه��و  م��ا  علمنا  ديننا  اإن  ب��ل 
يت�سح من  كما  الإت��ق��ان  اأ�سمى من  و 
الآية ال�سابقة والآيات كثرية يف ذلك، 

وهو الإح�سان. 

حدثينا عن تاريخ اهتمامك
بهذا املجال؟ 

اإلى  اأ�سعى  كنت  التدري�س  ب��داأت  منذ 
الق�سم،  رفع م�ستوى جودة خريجات 
وط����ال����ب����ت ب����ذل����ك ق���ب���ل الن�������س���م���ام 
للجامعة وبعد الن�سمام اأثناء عملي 
مل  ولكن  الريا�سيات،  لق�سم  رئي�سة 
الفرتة،  تلك  يف  منا�سبا  ال��وق��ت  يكن 
وب��ع��ده��ا ع��م��ل��ت ب��ج��ه��ود ف���ردي���ة من 
خ����ال م���ق���رري؛ ب��ت��ط��وي��ر اأ���س��ال��ي��ب 
ال���ت���دري�������س وحم�����اول�����ة ال���ت���غ���ي���ري يف 
ور���س  وت��ق��دمي  ال��ط��ال��ب��ات،  �سخ�سية 

عمل ودورات للطالبات.
كما اأن طبيعة تخ�س�سي تفر�س 
ع���ل���ي ال�����س��ع��ي ل���ل���و����س���ول ل��اأف�����س��ل 
واإي����ج����اد احل���ل���ول جل��م��ي��ع امل�����س��ك��ات 
باأقل  النتائج  اأف�سل  على  واحل�سول 

خ�سائر ممكنة. 

كيف جتدين انطباع من�سوبات 
الكلية عن اجلودة؟

كان  وتعالى،  �سبحانه  اهلل  ف�سل  بعد 
وما  والتطوير  اجل���ودة  ع��م��ادة  لدعم 
وور���س  دورات  و  ل��ق��اءات  م��ن  تقدمه 
مع  امل�ستمر  وتعاونها  وت�سجيع  عمل 
ع��م��ادة ال��ك��ل��ي��ة،  اأك����رب الأث����ر يف رف��ع 
وال��داف��ع��ي��ة لأداء  م�����س��ت��وى اجل�����ودة 
اأع�ساء هيئة التدري�س، ولكن ل نزال  
نحتاج اإلى الكثري والكثري من  الدعم 

وكيلة  الجودة بـ »علوم« أبها للبنات:
نسعى إليجاد بيئة أكاديمية جاذبة 

تقبل التغيير واإلبداع

م�ستوى  على  وال��ت��دري��ب  وال��ت��ط��وي��ر 
اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س امل��وظ��ف��ات 

والطالبات.

هل واجهتك �سعوبات؟ 
البداية،  نعم واجهتني �سعوبات منذ 
حيث كان بع�س من�سوبي الكلية ينظر 
ل��ل��ج��ودة ب��اأن��ه��ا ع���بء اإ����س���ايف عليهم، 

واأنها فقط  مهمة جلان اجلودة.
كما طالب كثري  منهم بالإعفاء 
م��ن ع�����س��وي��ة جل���ان اجل����ودة لعملها 
امل��ره��ق م��ع ع��دم وج��ود دع��م م��ادي اأو 
يف  �سابقا  عمل  مم��ن  لبع�س  معنوي 
ه��ذا امل��ج��ال. وك���ان اله��ت��م��ام بتقرير 
املقررات وتو�سيفها والدرا�سة الذاتية 
الأق�سام  تاأ�سيلها يف  على  العمل  دون 
والإداري����ة،  التعليمية  الأ�ساليب  ويف 
اإل����ى ج���ان���ب  اق��ت�����س��ار ع��م��ل اجل����ودة 
وبع�س  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  على 

املوظفات.
البحث  اأن  اأي�����س��ا  امل��وؤ���س��ف  وم���ن 
ال��ع��ل��م��ي يف ال��ك��ل��ي��ة  مل ي��ح�����س��ل على 
الدعم املطلوب على الرغم من اأنه يعد 

معيارا اأ�سا�سيا من معايري اجلودة.

وكيف تغلبت
على تلك ال�سعوبات؟

ب����داأن����ا ب��ت��ن��ظ��ي��م ل����ق����اءات ت��ع��ري��ف��ي��ة 
واأهميتها  ال�ساملة  اجل���ودة  مبفهوم 
م���ع اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وم��ع 
امل���وظ���ف���ات وال��ط��ال��ب��ات وف����ق ج���دول 

زمني معلن.
ب����ع���������س  ط�������������رح  مت  ك���������ذل���������ك 
القرتاحات التنظيمية لإعادة هيكلة 
جلان الأق�سام وربطها بلجان اجلودة 
وت��ق��دمي ال��درا���س��ات وامل��ق��رتح��ات من 
هذه اللجان لتطوير الأق�سام وربطها 
ب��خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع  واق�����رتاح ب��رن��ام��ج 

تدريبي للكلية يخدم املجتمع.
 مت رف�����ع امل���ق���رتح���ات ل��ل��ج��ه��ات 
اعتمادها  بعد  اجلامعة  يف  املخت�سة 
يف جم��ل�����س ال��ك��ل��ي��ة، ك��م��ا مت ت��ق��دمي 
جم��م��وع��ة م���ن ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ل���ه���ذا ال��ف�����س��ل ال����درا�����س����ي م��وج��ه��ة 
لأع�ساء هيئة التدري�س و للموظفات 

والطالبات. 
الطالبات  ج��ذب  حاولنا  كذلك، 
تفاعل  ل��ل��م��وه��وب��ات  اأ���س��ب��وع  وتنظيم 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  جميع  معه 
وع��م��ي��دة الكلية ووك��ي��ات��ه��ا، ك��م��ا مت 
تكوين فريق للجودة الطابية، ومن 
لان�سمام  للراغبات  دعوة  نقدم  هنا 
بالتوجه لوكالة  الفريق  اإلينا يف هذا 

اجلودة و التطوير بالكلية.

ما مدى تعاون اجلامعة
يف حتقيق ما يرفع من خطط

يف هذا املجال؟

الأكادميي  لاعتماد  ت�سعى  اجلامعة 
املمار�سات  كل  تدعم  وه��ي  ول��ل��ري��ادة، 

الإيجابية التي تخدم هذا التوجه.  

كيف ميكن اإ�سراك كافة
من�سوبي الكلية ومن ثم اجلامعة

يف جهود حتقيق اجلودة؟
اجلودة يقينا تنبع من داخل الإن�سان، 
فاإذا مل يكن كذلك من يقينه واإميانه 
وم��ن �سعور ���س��ادق يف اأع��م��اق��ه،  فلن 
ي�ستطيع اأحد منهم  الو�سول للجودة 
احل��د  ع��ل��ى  �سنح�سل  ب��ل  امل��ط��ل��وب��ة، 
الأدنى من الأداء، ولكن  اإذا ا�ست�سعر 
قوله تعالى »ليجزيهم اهلل اأح�سن ما 
عملوا ويزيدهم اهلل من ف�سلة واهلل 
يرزق من ي�ساء بغري ح�ساب«، وقوله 
ت��ع��ال��ى »وق�����ل اع��م��ل��وا ف�����س��ريى اهلل 
عملكم و ر�سوله واملوؤمنون و�سرتدون 
فينبئكم  وال�سهادة  الغيب  ع��امل  اإل��ى 

مبا كنتم تعملون«.
بالأمانة  الإن�سان  ا�ست�سعر  ف��اإذا 
املنوطة به خا�سة مع توجه اجلامعة 
للجودة وما تتطلبه من متيز واإتقان 
ل��ل��ع��م��ل وت��ط��ب��ي��ق ل��ل��رق��اب��ة ال��ذات��ي��ة 

ل���دي���ه؛ ف�����اإن اجل��م��ي��ع ���س��ي��ت��ب��ع خط 
اجلودة.

ما خططك امل�ستقبلية
يف هذا املجال ؟

اأن ن�سل لبيئة عمل جاذبة من�سجمة 
و�سرورة  لأهمية  ومتفهمة  متوافقة 
اجلودة والتطوير يف الوقت الراهن، 
يف  امل�����س��ت��م��ر  للتح�سن  ت�����س��ع��ى  ب��ي��ئ��ة 
اإل  جميع اجل��وان��ب ول��ن يكون ذل��ك 

بقبول التغري.
ف���ال���ت���غ���ي���ري واجل����������ودة وج���ه���ان 
ي�سما  اأن  وي���ج���ب  واح������دة  ل��ع��م��ل��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وبع�س  ال��ق��ي��م  ت��غ��ي��ريا يف 
ال����ع����ادات ال��ن��م��ط��ي��ة  ل����دى اأع�����س��اء 
الإداري��ة  والهيئة  التدري�سية  الهيئة 
وامل��وظ��ف��ات وال��ط��ال��ب��ات، وك��ذل��ك يف 
فل�سفة التنظيم داخل الكلية وتغيريه 
من نظام اآيل ل ي�سدر اإل بالتوجيه 
اإلى نظام ع�سوي قائم باإدراك اأهمية 
القائم  قبل  م��ن  ومتطلباته  العمل 
التوجيه، ومن  اإل��ى  ب��ه دون احل��اج��ة 
الإدارة  يف  التناف�سي  الهرمي  البناء 
والتعاون  بامل�ساركة  يت�سم  ب��ن��اء  اإل���ى 

اجلميع  ي�سعى  م��وح��دة  اأه�����داف  ل��ه 
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا،  وت���غ���ي���ري الأ����س���ال���ي���ب 
الت�سغيلية كالتحول من النمطية يف 
ومن  والإب����داع،  البتكار  اإل��ى  الإدارة 
عاج  وتقدمي  لاأحداث  ال�ستجابة 
حمدد لها اإلى التنبوؤ وال�ستعداد لها 
�سامل،  ع��اج  وت��ق��دمي  حدوثها  قبل 
وم���ن جم���رد امل��واف��ق��ة اإل���ى امل�����س��ارك��ة 
ال���ف���ع���ل���ي���ة.   وب����ذل����ك ن�����س��ل ل��ب��ي��ئ��ة 
وال��ت��ع��اون  بالن�شاط  مفعمة  ج��اذب��ة 
والتطوير، ومن هنا   ن�سل لاعتماد 
رائ��دة يف  الكلية  الأك��ادمي��ي، وت�سبح 

جمالها.

اأنت مدربة يف برنامج » بنـــــاء« 
الذي تنظمه يف اجلامعة..

هال �سلطت عليه ال�سوء قليال؟
ه���ذا ال��ربن��ام��ج ي�����س��ع��ى اإل����ى حتقيق 

هدفن هما: 
امل��ت��درب��ن  ق������درات  • ت��ط��وي��ر 
اإدراك  ع�����ل�����ى  وامل��������ت��������درب��������ات 
اأه���م���ي���ة ال���ت���دري���ب يف ال��ت��غ��ي��ري 
العملية  احلياة  ج��ودة  وحت�سن 
وال�����س��خ�����س��ي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة، 
وذل����ك م���ن خ���ال ف��ه��م اأه��م��ي��ة 
ال��ت��غ��ي��ري  يف  ودوره  ال���ت���دري���ب 
نقاط  وحتليل  ال���ذات  وت��ط��وي��ر 
ال����ق����وة وا����ش���ت���ث���م���اره���ا، ون���ق���اط 
ال�����س��ع��ف وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا، اإل��ى 
ج�����ان�����ب ت����رت����ي����ب الأول�������وي�������ات 

وحتديد الأهداف و حتقيقها. 

 • ت���ط���وي���ر ق�������درات امل���ت���درب���ن 
واملتدربات على التعلم و اكت�ساب 
املهارات، وتطوير التفكري لزيادة 
الأداء  حت�����س��ن  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة 
من  وذل��ك  والتغيري،  ال�سخ�سي 
خ�����ال ت���ع���زي���ز ق�������درات ال��ت��ع��ل��م 
على  والقدرة  املهارات،  واكت�ساب 

حل امل�سكات واتخاذ القرار. 

كلمة اأخرية وم�ساحة حرة؟
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  يقول 
»م����ن ب����ات ك����ال م���ن ع��م��ل ي����ده ب��ات 
يختلفون يف  ف��ال��ن��ا���س  ل���ه«،  م��غ��ف��ورا 
فاأ�سحاب  احل��ي��اة،  يف  عملهم  دواف���ع 
القوية  والعزمية  الهمة  ذات  الأنف�س 
درج���ات  اأع��ل��ى  يف  اأع��م��ال��ه��م  يجعلون 
اإلى  بذلك  وي�سلون  املمكنة،  الكمال 
ال�سعادة يف الدنيا والآخرة، ويحققون 
ال��ت��م��ي��ز امل��ط��ل��وب ل��ه��م ب��ي��ن��م��ا يتجه 

العامة اإلى احلد الأدنى املمكن.
ولكن يجب اأن يتذكر الإن�سان يف 
اأدنى ملزم  اأنه مطالب بحد  وظيفته 
واملعايري  الوظيفة  م��وا���س��ف��ات  وف��ق 

املو�سوعة لأداء العمل.
اجل��ودة  �سمان  معايري  اأن  كما 
ت�شرط م�شتويات عالية من الكفاءة 
املهنية، وتدريبا م�ستمرا، وا�ستخداما 
اأم���ث���ل ل��ل��و���س��ائ��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة، 
ينعك�س  مما  قيادية،  مهارات  وتوافر 
على اأداء واإنتاجية العمل، وي�سهم يف 

تطوير التنمية باأبعادها املختلفة.

أوضحــت وكيلــة التطوير األكاديمي والجودة بكليــة العلوم للبنات بأبها الدكتورة تركيــة بنت علي األحمري، أن 
التغييــر والجــودة وجهان لعملــة واحدة، مؤكدة أنه يجب أن يشــمال تعديال في القيم الثقافيــة وبعض العادات 

النمطية لدى أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والموظفات والطالبات!

به؟ كثريون  الأول  لقائك  �سخ�س حلظة  اأي  الأول عن  بانطباعك  توؤمن  هل 
يوؤمنون بهذه العبارة حتى لو مل تكن �سحيحة  لأنهم قد �ساغوها باإرادتهم 

ورغبتهم. 
الإن�سان موقف. فمن  العبارة لأن  ه��ذه  اأوؤي��د  اأم��ا من وجهة نظري فا 
البديهي اأن  املرء، على ح�سب املوقف، يتخذا ت�سرفا اإراديا اأو غري اإرادي كرد 
يكون  ات��خ��اذ موقف معن  اإن�سان على  اأي  م��ا جت��رب  وامل��واق��ف غالبا  ل��ه.  فعل 
عك�س ما كنا ناأمله منه، ولكن رمبا يف قرارة ذاته اتخذه حلاجة يف نف�سه، لذا 
ل ن�ستطيع تطبيق تلك العبارة على  كل اإن�سان يتخذ موقفا معينا اأو لفظا اأو 

حركة  اأو تعليقا.
عا�سر ال�سخ�س وجربه يف مواقف خمتلفة حتى ت�ستطيع اأن توؤكد اأو تنفي 
انطباعك الأول عنه، ولعل عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه و�سح هذا املو�سوع 
حن جاء �ساهد ي�سهد عنده فقال له عمر: ائت مبن يعرفك، فجاء برجل فقال 
وكيف عرفته؟ هل  فقال عمر:  نعم.  ق��ال:  تزكيه؟ هل عرفته؟  له عمر: هل 
جاورته املجاورة التي تعرف بها مدخله وخمرجه؟ قال: ل. فقال: هل �سافرت 
معه ال�سفر الذي يك�سف عن اأخاق الرجال؟ قال: ل، فقال عمر: لعلك راأيته 
يف امل�سجد راكعا �ساجدا؟ فجئت تزكيه؟ قال: نعم يا اأمري املوؤمنن. فقال عمر: 

اذهب فاأنت ل تعرفه، ويا رجل ائتني برجل يعرفك فهذا ل يعرفك!
تذكر اأن الآخرين  يتخذون عنك انطباعا ويلونونه ح�سب نظرتهم كما 
تفعل اأنت حيالهم، وهناك من ياأتي اإليك لينقل اإليك انطباعه عن فان، ويف 
اأ�سحابي فاأين  هذا املجال قال �سلى اهلل عليه و�سلم »ل توغروا �سدري على 

اأحب اأن اأخرج اإليكم واأنا �سليم ال�سدر«. رواه اأحمد.
 ل تنبهر باملظاهر لأنها خداعة ول مبع�سول الكام الذي قال فيه �سلى 
اهلل عليه و�سلم: »�سياأتي زمن تختلف فيه مقايي�س النا�س يف املدح والذم حتى 
قلبه مثقال حبة من  اأعقله! وما يف  ما  اأظرفه!  ما  اأجلده!  ما  للرجل:  يقال 

خردل من اإميان«. اأخرجه البخاري وم�سلم.

االنطباع األول

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري
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أقسام

حوار: خالد العمري

لنبداأ بنبذة عن الق�سم؟
يف  ال�سناعية  الهند�سة  ق�سم  اإن�����س��اء  مت 
من  ويعد   ،1423/1422 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام 
طليعة الأق�سام التي مت اإن�ساوؤها يف كلية 

الهند�سة باجلامعة.
حاجة  لتلبية  �سعيا  اإن�����س��اوؤه  وك���ان 
العلمي  التطور  ومواكبة  املحلي  ال�سوق 
الهند�سة  جم��ال  يف  العاملي  والأك���ادمي���ي 
ال�������س���ن���اع���ي���ة. ي����ق����وم ق�������س���م ال��ه��ن��د���س��ة 
ال�سناعية بتخريج مهند�سن ذوي كفاءة 
عالية تخدم املجتمع ال�سعودي على كافة 
املهند�س  اأن  بالذكر  وجدير  امل�ستويات. 
ال�سناعي يتمتع باإمكانية العمل يف اأكر 
امل�سانع  يعمل يف  ن��راه  م��ن جم��ال حيث 

وامل�ست�سفيات و�سركات الطريان.
ق�سم  معامل  اأن  اإل��ى  الإ���س��ارة  واأود 
ما  اأف�سل  من  تعد  ال�سناعية  الهند�سة 
ميكن اأن يحويه ق�سم هند�سة �سناعية يف 
اأرقى جامعات العامل، حيث اإن لدينا من 
اجلامعات  م��ا يجعل  وامل��ع��دات  الأج��ه��زة 
امل��ح��ي��ط��ة ب��ن��ا ت��ط��ل��ب ال���س��ت��ع��ان��ة بتلك 

املعدات من اأجل ا�ستفادة طلبتهم منها.

كيف تواكبون تطورات 
جمال االخت�سا�ص؟

ب��ك��ل م��ا ل��دي��ن��ا م��ن ط��اق��ات لأن  ن�سعى 
املحلي عن طريق  ال�سوق  ندر�س حاجة 
متابعة خريجي الق�سم واأخذ معلومات 
منهم عن تلك احلاجات، واأي�سا درا�سة 
حاجة ال�سوق العاملي عن طريق متابعة 
امل��ب��ت��ع��ث��ن واأخ�����ذ اآرائ����ه����م ع���ن ال��ت��وج��ه 
ال�����دويل يف اجل��ام��ع��ات ال��ت��ي ي��در���س��ون 
يف  م�ستجد  اأي  درا�سة  اإل��ى جانب  فيها، 

جمال الهند�سة ال�سناعية.
العامل  يتجه  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى 
ال�سناعية  الهند�سة  دم���ج  ن��ح��و  ح��ال��ي��ا 
يف جم����ال ال��ع��ن��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة 
اخل���������س����راء، وه������ذا ي���ح���دون���ا ل��ت��ط��وي��ر 
التوجه  ه��ذا  ملواكبة  الدرا�سية  اخلطة 

�سواء املحلي اأم الدويل .
اأع�����س��اء  ل�ستقطاب  اأي�����س��ا  ن�سعي 
هيئة تدري�س ذوي تخ�س�سات دقيقة يف 
جمال الهند�سة ال�سناعية كما نحر�س 
على اإر�سال طابنا املتفوقن الذين هم 
بالتدريب  للقيام  ال��ت��خ��رج  و���س��ك  ع��ل��ى 
جم��ال  يف  ب����اع  ذات  دول  يف  ال�����س��ي��ف��ي 
ال��ه��ن��د���س��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة ل��ك�����س��ب اخل���ربة 

العلمية والعملية وخدمة هذا الوطن.

ما اأبرز اأن�سطة الق�سم
 يف جمال خدمة املجتمع؟

يقوم ق�سم الهند�سة ال�سناعية بزيارات 
وامل�سانع  والهيئات  للموؤ�س�سات  دوري���ة 
ال�سناعية  الهند�سة  ق�سم  اأن  نرى  التي 
قد ي�ساعد يف تطوير اآلية الأعمال التي 

تقوم بها هذه املوؤ�س�سات.
وم���ن اأم��ث��ل��ة ذل���ك: ق��ي��ام ع���دد من 
طلبة م�ساريع التخرج بدرا�سة الأو�ساع 
مب�ست�سفى  ال���ط���وارئ  ب��ق�����س��م  ال��ق��ائ��م��ة 
ع�����س��ري، وت��ط��ب��ي��ق م��ف��اه��ي��م ال��ت�����س��ن��ي��ع 
الإداري  ت���وي���وت���ا  ن����ظ����ام  ب���ا����س���ت���خ���دام 
ال��ت��و���س��ي��ات بتعديل  وامل��ح��اك��اة، وو���س��ع 
تلك  الأو�ساع من خال  تلك  وحت�سن 

التو�سيات.
وم���ن اأه����م الأم������ور ال��ت��ي يخطط 
بها يف  للقيام  ال�سناعية  الهند�سة  ق�سم 
جمال خدمة املجتمع: تعريف املواطن، 
القرار،  واأ�سحاب  ال�سركات،  واأ�سحاب 
هناك  اإن  اإذ  ال�سناعي،  املهند�س  بعمل 

ق��ال الدكت��ور عب��د الحكي��م عبد اله��ادي إن  
معامل قسم الهندسة الصناعية بالجامعة تعد 
م��ن أفضل ما يمكن أن يحويه قس��م هندس��ة 
صناعي��ة في أرقى جامعات العالم، كاش��فا عن 
تطلع القس��م إلى توس��يع التخصص��ات لضمان 

الدقة، واستحداث برنامج الماجستير قريبا.

تعتقد  حيث  املجتمع  يف  دوره  يف  لب�سا 
اأن امل��ه��ن��د���س ال�����س��ن��اع��ي  ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة 
وهذا  امل�سنع،  يف  حم�سور  عمله  جم��ال 
انطباع اأويل ي�ستند اإلى امل�سمى الظاهر 
فكرة  لتو�سيح  ن�سعى  لكننا  للمهنة،  
مفادها اأن املهند�س ال�سناعي هو حلقة 
والعلوم  الهند�سية  العلوم  بن  الو�سل 
حيث  والب�سرية،  والإداري��ة  القت�سادية 
للعديد  املثالية  احل��ل��ول  ب��اإي��ج��اد  ي��ق��وم 
امل��ط��روح��ة لأي نظام  م��ن ال���س��ك��ال��ي��ات 
�سواء كان �سناعيا اأم خدميا مع مراعاة 

القيود املفرو�سة.
وت�������س���م���ل ال���ه���ن���د����س���ة ال�����س��ن��اع��ي��ة 
ك��ل م��وؤ���س�����س��ة اأو اآل��ي��ة ت��ع��م��ل يف امل��ج��ال 
اأو ال�����س��ن��اع��ي، وع��ل��ي��ه ف��اإن��ن��ا  اخل���دم���ي 
اأن املهند�س ال�سناعي  اأن نو�سح  نحاول 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  يف  العمل  ميكنه 
ال��ب��رتول  ك�����س��رك��ات  اأن��واع��ه��ا  مبختلف 
وال�سركات ال�سناعية املختلفة واملطارات 
وال����وزارات  وامل�ست�سفيات  والت�����س��الت 

والقواعد الع�سكرية والبنوك وغريها.
اجل�سر  ال�سناعي  املهند�س  وي��ع��د 
الذي يربط الإدارة باأهدافها عن طريق 
تطوير �سبل ال�ستفادة املثلى من الب�سر 
العمل،  وبيئة  ومكان  والأدوات  والآلت 
وذل���ك م��ن اأج���ل ال��و���س��ول اإل���ى اأف�سل 
اأو ت�سنيع منتج  الطرق لتقدمي خدمة 

بجودة عالية وباأقل تكلفة ممكنة.

ماذا عن االأن�سطة املوازية 
للتدري�ص مثل الدورات

وور�ص العمل؟
العديد  ال�سناعية  الهند�سة  ق�سم  اأق��ام 
من الدورات التي تخدم املجتمع ب�سكل 
بالتن�سيق مع عمادة خدمة  عام، وذلك 
تلك  وم��ن  امل�ستمر،   والتعليم  املجتمع 
ال�������دورات م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب�������اإدارة امل�����س��اري��ع 

وال�����س��ام��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة. اإ����س���اف���ة اإل���ى 
متخ�س�سة  دورات  الق�سم  ينظم  ذل��ك، 
لأب���ن���ائ���ه ال����ط����اب، ل���دع���م رغ��ب��ات��ه��م 
ورف�����ع م��ه��ارات��ه��م امل��ع��رف��ي��ة يف جم��ال 

التخ�س�س.

حدثنا عن اأوجه تعاون الق�سم
مع االأق�سام املماثلة واملوؤ�س�سات 

ذات العالقة باملجال؟
اأق�سام  الق�سم يخدم كافة  اأن  ل �سك يف 
كلية ال��ه��ن��د���س��ة، ف��ه��ن��اك م���واد درا���س��ي��ة 
الأق�����س��ام  ت��ل��ك  لطلبة  بتدري�سها  ن��ق��وم 
ح��ي��ث اإن ل��دي��ن��ا ال��ك��ف��اءة والإم��ك��ان��ي��ات 
ف��اإن  �سابقا،  ذك��رت  وكما  ب��ذل��ك،  للقيام 
من  ت��ع��د  ال�سناعية  الهند�سة  م��ع��ام��ل 
اأحدث ما ميكن اأن يتوافر لدى اأي ق�سم 
الهند�سية  الأق�سام  وتقوم  متخ�س�س. 
الأخ������رى ب��ا���س��ت��خ��دام ب��ع�����س الأج���ه���زة 
املتوافرة لدينا، وذلك لإجراء التجارب 

التي تهم اأق�سامهم. 
اأم�������ا ع���ل���ى ���س��ع��ي��د ال����ت����ع����اون م��ع 
ال�سركات املحلية فاإننا على توا�سل دائم 
التي  ال�سعودية  ال�سناعية  امل��دن  بهيئة 
من خالها نتوا�سل مع تلك ال�سركات 
حيث يقوم طلبتنا بتطبيق ما يقومون 
حيث  م��ن  ال��واق��ع  اأر����س  على  بدرا�سته 

مفاهيم الت�سنيع ب�سكل عام.

ما تقييمك مل�ستوى 
البحث العلمي يف الق�سم؟

هناك توجه وا�سح من قبل عميد كلية 
بن  ح�سن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  الهند�سة 
الكفاءات  ا�ستقطاب  يف  ال��وادع��ي  م��ان��ع 
ذات اخل���ربة يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وه��ذا 
بداأ ينعك�س على عدد الأبحاث املن�سورة 
الهند�سة  ق�سم  با�سم  دولية  جم��ات  يف 

ال�سناعية.

وعليه فاإين على يقن باأن م�ستوى 
ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي يف ال��ق�����س��م اآخ������ذ يف 
�سفافية  من  نراه  ملا  خ�سو�سا  ال�سعود، 
اأبنائنا  تخرج  مل�ساريع  امل���ادي  ال��دع��م  يف 
الطلبة، وهو ما يعمل على اإنتاج اأبحاث 

ذات م�ستوى عاملي.

تطلعاتكم امل�ستقبلية؟
م�ساف  يف  الق�سم  يكون  اأن  اإل��ى  نتطلع 
على  ال�سناعية  الهند�سة  اأق�سام  اأرق���ى 
امل�ستوين املحلي والإقليمي، بل والعاملي 
حاجة  ث��م��ة  اأن  اأرى  لكنني  اهلل،  ب����اإذن 
املتخ�س�سة  الكتب  لبيع  مركز  لإن�ساء 
واملتعلقة بامل�ساقات التي تدر�س بالق�سم 
اأو يف الأق�سام الأخرى بالكلية، حيث اإن 
يف  ي�ساعده  امل�ساق  كتاب  الطالب  حيازة 
تنمية معرفته امل�ستمرة يف املادة العلمية 
الحتفاظ  يف  ت�ساعده  كما  امل��ط��روح��ة، 
مبرجع علمي حال دخوله �سوق العمل، 
واأي�سا قد ت�ساعده على تنمية معلوماته 

اخلا�سة باللغة الإجنليزية.
اأي�����س��ا، تو�سيع  ل���ه  ن��خ��ط��ط  ومم���ا 
ق�سم الهند�سة ال�سناعية ليقوم بتخريج 
يف  دق��ي��ق��ة  تخ�س�سات  ذوي  مهند�سن 
نتطلع  كما  ال�سناعية،  الهند�سة  جمال 
يف امل�ستقبل القريب اإلى تاأ�سي�س برنامج 
بالنتظام  كان  �سواء  املاج�ستري  لدرا�سة 
ب��ع��د، وذل��ك  اأم ع��ن ط��ري��ق التعليم ع��ن 
املهند�سن  لأب��ن��ائ��ن��ا  ال��ف��ر���س��ة  لإع��ط��اء 
لهذا  لان�سمام  اململكة  اأنحاء  كافة  يف 

الربنامج.

كلمة ختامية للطالب؟
اأمت���ن���ى م���ن اأب���ن���ائ���ن���ا ال��ط��ل��ب��ة امل��ث��اب��رة 
تنمية  على  امل�ستمر  والعمل  والجتهاد 
وال�سعي لاندماج  معارفهم وخرباتهم 

يف املجتمع وخدمته.

نتابع احتياجات 
السوق من خالل 

آراء الخريجين 
والمبتعثين

نستقطب الكفاءات 
البحثية ذات 

الخبرة.. والشفافية 
أبرز سماتنا

رئيس قسم
الهندسة الصناعية
د. عبدالهادي:

نتطلع لتوسيع 
تخصصات القسم  
وتحقيق الريادة 

آفاق الجامعة  |  العدد 101  |  4 ربيع األول 1435  |  5 يناير 2014



إعالن آفاق الجامعة  |  العدد 101  |  4 ربيع األول 1435  |  5 يناير 2014



التعليم العالي

لقطات

العنقري: العمالة غير العربية 
عامل مؤثر في الهوية اللغوية

بن  ع��ب��داهلل  امللك  ال��ع��ام على مركز  امل�سرف  ال��ع��ايل،  التعليم  وزي��ر  اأو���س��ح 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال����دويل خل��دم��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن حممد 
عاما  متثل  اخل��ل��ي��ج،  دول  يف  العربية  غ��ري  العمالة  ك��رة  اأن  ال��ع��ن��ق��ري، 
اأن كثريا  اإلى  ال��دول، م�سريا  اأو باآخر يف الهوية اللغوية لتلك  يوؤثر ب�سكل 
اللغوي،  احل�����س��ور  �سعف  يف  تتجلى  خم��اط��ر  ت��واج��ه  العاملية  ال��ل��غ��ات  م��ن 
العلمي  احل�سور  وق��وة  والإع���ام،  التوا�سل  وو�سائل  العوملة  بتاأثري  وذل��ك 
والقت�سادي للمنت�سبن لبع�س اللغات دون بع�سها، م�سيدا بالدور الكبري 

الذي يقوم به مركز امللك عبداهلل خلدمة اللغة العربية. 
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  »ج��ه��ود  كتاب  ا�ستهالية  يف  ذل��ك  ج��اء 
خدمة اللغة العربية« الذي اأ�سدره املركز بالتزامن مع »امللتقى التن�سيقي 
للجامعات واملوؤ�س�سات املعنية باللغة العربية يف دول جمل�س التعاون لدول 
امللك  ال�سريفن  انعقد حتت رعاية خادم احلرمن  الذي  العربية«  اخلليج 

عبداهلل بن عبدالعزيز -يحفظه اهلل-.
هذا  بتاأ�سي�س  مبتهجون  العربية  باللغة  املخت�سن  اأن  العنقري  وبن 
امل�ستقبلية، كتعزيز  ا�ستجابة للحاجات احلالية واملخاطر  املركز الذي جاء 
الإ�سامي  العامل  رغبة  اإلى  واللتفاتة  العربية،  الباد  اللغوية يف  الهوية 
اإلى  العامل  والقت�سادية يف  الدبلوما�سية  القطاعات  اإلى  املنت�سبن  ورغبة 
تعلم اللغة العربية، واحلاجة اإلى �سياغة الأهداف ال�سرتاتيجية خلدمة 
العاقة  ذات  اجلهات  كل  بن  التكاملية  اجلهود  وتن�سيق  العربية،  اللغة 

بذلك. 

برنامج لتحفيز أعضاء تدريس 
الجامعات.. قريبا

ورب��ط  والإنتاجية  »التحفيز  برنامج  قريبا،  ال��ع��ايل،  التعليم  وزارة  تنفذ 
يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ب��اأداء  لارتقاء  التدري�س«  هيئة  ب��اأداء  ال��روات��ب 

اجلامعات ال�سعودية.
لتعزيز  اجل��ام��ع��ات  يف  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  بتحفيز  ال��ربن��ام��ج  وي��ع��ن��ى 
واعتماد  الأداء،  بجودة  الوظيفي  والطمئنان  ال��روات��ب  ورب��ط  الإنتاجية، 

اإطار موؤ�س�سي لتقومي الأداء ب�سورة دورية.
مناف�سا  ليكون  الرواتب  ل�سلم  الدورية  املراجعة  الربنامج  ويت�سمن 
التوظيف  وجعل  الأداء،  اإل��ى  امل�ستندة  ال��ع��اوات  اعتماد  وكذلك  وحمفزا، 
لأع�ساء  الدائم  بالتوظيف  والحتفاظ  لأج��ل(  )عقود  موؤقت  اأ�سا�س  على 
هيئة التدري�س الذين تثبت جدارتهم وجودتهم واإنتاجيتهم، ورفع م�ستوى 

الإنتاجية لهيئة التدري�س.
عالية،  كفاءة  ذات  تدري�س  هيئة  ا�ستقطاب  اإل��ى  الربنامج  ي�سعى  كما 
وا�ستبقاء املتميزين منهم، وتقدمي مقرتح لتعديل اأنظمة ولوائح توظيف 
هيئة التدري�س، والنظر ب�سكل دوري يف ماءمة رزمة الرواتب بحيث تكون 
)قواعد  اإط��ار  وو�سع  ب���الأداء،  وترتبط  حتفيزيا  مكونا  وتت�سمن  مناف�سة 

اإر�سادية( لتقييم ا لأداء.
الأكر  ابتداء من اجلامعات  التطبيق،  التدرج يف  يتم  اأن  املقرر  ومن 
ا�ستعدادا من اأجل الو�سول اإلى الهدف الرئي�س يف اختيار اأف�سل العنا�سر 
يف اجلامعات ال�سعودية، مما �سي�سهم يف الرقي بالأداء مبختلف اجلامعات 

ال�سعودية.

معهد اإلدارة ينظم برامج 
تدريبية في 13جامعة

أحمد العياف

اأن  ال�سعيبي،  عبداهلل  بن  اأحمد  الدكتور  العامة  الإدارة  ملعهد  العام  املدير  معايل  اأك��د 
مبختلف  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  مقر  يف  التدريبية  اأن�سطته  تنفيذ  يف  �سيبداأ  املعهد 
الأحد  يوم  اعتبارا من  العامة،  الإدارة  ملعهد  التي ل يوجد فيها فروع  اململكة  مناطق 
تلقى  التي  الأول��ى هي  املرحلة  املنفذة يف  التدريبية  الربامج  1435/4/16ه����، و�ستكون 

اإقباال كبريا من من�شوبي االأجهزة احلكومية، ويوجد عليها �شغوط كبرية للت�شجيل.
ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  ج�سور  م��د  ق��د  املعهد  اأن  ال�سعيبي،  واأو���س��ح 
الأج��ه��زة  وموظفات  ملوظفي  تدريبية  ب��رام��ج  تنفيذ  بهدف  اململكة  مناطق  مبختلف 
والتجهيزات  التدريبية  القاعات  من  ال�ستفادة  خال  من  املناطق  تلك  يف  احلكومية 
املتوافرة يف مقرات اجلامعات ال�سعودية باملناطق واملحافظات التي ل يوجد فيها فروع 
ملعهد الإدارة العامة تخفيفا على من�سوبي ومن�سوبات الأجهزة احلكومية عناء النتقال 
اأو  اأو فرعيه بجدة والدمام،  اإلى املركز الرئي�س للمعهد بالريا�س  من مناطق عملهم 

فرع املعهد باأبها الذي �سيفتتح قريبا باإذن اهلل.
معهد  م��ع  بالتعاون  الوطني  امل�سروع  ه��ذا  �ستحت�سن  التي  اجلامعات  اأن  يذكر 
باخلرج،  عبدالعزيز  بن  �سلمان  الأم��ري  جامعة  باأبها،  خالد  امللك  جامعة  هي:  الإدارة 
جامعة  حائل،  جامعة  جن��ران،  جامعة  ج���ازان،  جامعة  امل��ن��ورة،  باملدينة  طيبة  جامعة 
ال�سمالية، جامعة اجلوف،  الباحة، جامعة احلدود  الطائف، جامعة  الق�سيم، جامعة 

جامعة تبوك، جامعة امللك في�سل بالإح�ساء.

ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  وك��ي��ل  اأو����س���ح 
حممد  ال��دك��ت��ور  التعليمية  لل�سوؤون 
طلبات  للوزارة  يرد  مل  اأن��ه  العوهلي، 
البيطري  للطب  تخ�س�سات  لإدخ��ال 
اإن��ه يف ح��ال ورود  )للطالبات(، وق��ال 
م��ث��ل ذل����ك ���س��ت��ت��م درا�����س����ة ال��ط��ل��ب��ات 
وات����خ����اذ امل��ن��ا���س��ب ب�����س��اأن��ه��ا يف ���س��وء 
م��ت��ط��ل��ب��ات ����ش���وق ال���ع���م���ل و����ش���روط 
لفتا  ومتطلباتها،  بالكلية  الدرا�سة 
الطب  يف  تخ�س�سات  ه��ن��اك  اأن  اإل���ى 
ال��ب��ي��ط��ري ت��ت��ط��ل��ب ق������درات خ��ا���س��ة 

ينبغي مراعاتها.

اف��ت��ت��اح  اأن  ال��ع��وه��ل��ي  واأ�����س����اف 
كليات جديدة اأو تخ�س�سات يف الطب 
ال��ب��ي��ط��ري ي��ت��م ب���ن���اًء ع��ل��ى ع����دد من 
التعليم  جمل�س  اأق��ره��ا  التي  املعايري 
العايل، ومن اأهمها: توافقها مع �سوق 
العمل، موؤكدا اأن �سهادات كليات الطب 
البيطري يف اململكة مثل باقي �سهادات 
اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة م��ع��ت��م��دة يف 
خريجوها  ويتمكن  واخل��ارج،  الداخل 

من موا�سلة درا�ستهم خارج اململكة.
»الإح�����س��ائ��ي��ات مل تظهر  وت��اب��ع 
زي����������ادة م����اح����ظ����ة يف ال����ط����ل����ب ع��ل��ى 

وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية:

سنتوسع في »الطب البيطري« 
متى ما ظهرت الحاجة

البيطري،  الطب  جمال  يف  املخت�سن 
ومتى ما تبن وج��ود طلب مع فر�س 
التخ�س�س  خلريجي  واع���دة  وظيفية 
يف ال���ق���ط���اع���ن احل���ك���وم���ي واخل���ا����س 
�سيتم النظر يف افتتاح كليات جديدة اأو 

التو�سع يف الكليات احلالية«. 
ي����ذك����ر اأن�������ه ي����وج����د يف امل��م��ل��ك��ة 
كلية  هما  ال��ب��ي��ط��ري،  للطب  كليتان 
احليوانية  وال��روة  البيطري  الطب 
يف ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ف���ي�������س���ل، وك��ل��ي��ة 
جامعة  يف  البيطري  والطب  الزراعة 

الق�سيم«.

النا�سئة  اجل��ام��ع��ات  ���س��رع��ت 
ال�سحة  وزارة  التعاون مع  يف 
اإدارات  ا�ستحداث  خ��ال  من 
كليات  ب��ن  للتن�سيق  خا�سة 
ال���ط���ب وال���ك���ل���ي���ات ال�����س��ح��ي��ة 
وال���ت���م���ري�������س وال�������س���ي���دل���ة، 
ذات  ل����ل����ك����ل����ي����ات  اإ�������س������اف������ة 
ال���ع���اق���ة، وحت����ت����اج ل��ق�����س��اء 
ق��ب��ل العمل  ال��ت��دري��ب  ف���رتة 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة  يف 
مل���ت���اب���ع���ة وت�������س���ه���ي���ل اأع����م����ال 
ط������اب اجل����ام����ع����ات ال���ذي���ن 
ي��ق�����س��ون ف���رتة ال��ت��دري��ب يف 

امل�ست�سفيات.
التحرك  ه���ذا  اأن  ي��ذك��ر 
ظ���ل  يف  ي�������اأت�������ي  ال�����������س�����ري�����ع 
ح���اج���ة اجل���ام���ع���ات ال��ن��ا���س��ئ��ة 
قائمة،   جامعية  مل�ست�سفيات 
وي������ت������وق������ع الن�������ت�������ه�������اء م���ن 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة يف 
امل���دن اجل��ام��ع��ي��ة، ال��ت��ي يبلغ 
اأواخ��ر  م�ست�سفى،   16 عددها 
2016م لتدخل اخلدمة ب�سكل 

ر�سمي.

وحدات 
تنسيقية 

بالجامعات 
الناشئة 

للتعاون مع 
»الصحة«
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شقراء
وق������ع م����دي����ر ج���ام���ع���ة ����س���ق���راء 
�سعد  بن  خالد  الدكتور  الأ�ستاذ 
بن �سعيد، ثاث اتفاقيات تعاون 
مع جامعات اأمريكية يف املجالن 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال���ب���ح���ث���ي، ب��ه��دف 
ت��ق��دمي ب���رام���ج م��ت��م��ي��زة ل��دع��م 
اجل���ان���ب الأك����ادمي����ي وال��ب��ح��ث��ي 
التفاقية  وتتعلق  اجلامعة.  يف 
الأول����ى ال��ت��ي وق��ع��ت م��ع جامعة 
ولي�����ة اأوك���اه���وم���ا احل��ك��وم��ي��ة 
ب��دع��م ب��رام��ج ال��درا���س��ات العليا 
وم�������س���اري���ع ت����ع����اون ب��ح��ث��ي��ة يف 
ال���ه���ن���د����س���ة امل���دن���ي���ة وال�����س��ح��ة 
التفاقية  تعنى  بينما  ال��ع��ام��ة، 
جامعة  م��ع  وقعت  التي  الثانية 
اأوك���اه���وم���ا امل���رك���زي���ة ب��ربام��ج 

املاج�ستري يف الإدارة والأعمال.

جازان
اأكد مدير جامعة جازان الدكتور 
اأن  اآل ه���ي���ازع،  ب���ن ع��ل��ي  حم��م��د 
م�������س���اري���ع امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 
اخل�����ا������س�����ة ب�����امل�����ج�����ال ال���ط���ب���ي 
نوعية  نقلة  »�ستمثل  وال�سحي، 
و�ست�سهم  املنطقة،  م�ستوى  على 
يف دعم م�سرية التنمية ال�ساملة 
دائ��م��ا ما  ال��ت��ي  ج�����ازان،  ملنطقة 
ي�سدد عليها اأمري املنطقة وقائد 
�ساحب  ف��ي��ه��ا،  الأول  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الأم��ري حممد بن  امللكي  ال�سمو 

نا�سر بن عبدالعزيز«.
اأن اجلامعة  اآل ه��ي��ازع  واأ���س��اف   
ت�����س��ل��ي��م  ل����اإ�����س����راع يف  ت�����س��ع��ى 
املحدد،  وقتها  يف  امل�ساريع  ه��ذه 

ومبا�سرة الدرا�سة فيها.

الملك عبدالعزيز
عبدالعزيز  امللك  جامعة  تعتزم 
اع��ت��م��اد اأب���ح���اث ط��اب��ي��ة لدعم 
للح�سول  الأك���ادمي���ي���ة  خطتها 
على العتماد الأمريكي العاملي. 
واأو�������س������ح ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال��ط��ب 
بن  ال��دك��ت��ور حم��م��ود  باجلامعة 
�ساهن الأحول، اأن الكلية تهدف 
ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن الأب���ح���اث التي 
قدمت من قبل طاب وطالبات 
الكلية، لدعم ملفها يف احل�سول 
ع����ل����ى الع�����ت�����م�����اد الأك������ادمي������ي 
اجل��ام��ع��ة،  مل�ست�سفى  الأم��ري��ك��ي 

وكلية الطب.
اجلامعة  »اأ���س��ب��ح��ت  وق���ال 
ت��ط��وي��ر  اع����ت����ب����اره����ا  ت�������س���ع يف 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة واأدوات�����ه�����ا 
خال  م��ن  وال��ط��ال��ب��ة،  للطالب 
ت���ن���ظ���ي���م م���ل���ت���ق���ي���ات داخ����ل����ي����ة، 
واحل�سور وامل�ساركة يف ملتقيات 

خارجية«.

الباحة
اأط���ل���ق���ت ط���ال���ب���ات م����ن ج��ام��ع��ة 
على  للق�ساء  م�سروعا  ال��ب��اح��ة 
ال�سن  ك��ب��ريات  بتعليم  الأم���ي���ة، 
ال�����ق�����راءة وال���ك���ت���اب���ة والأح����ك����ام 
الدينية  وال�����س��رورات  الفقهية 

بعنوان »لن نن�ساكم«.
واأ�����س����اف����ت امل�������س���رف���ة ع��ل��ى 
الكلية،  يف  التطوعية  اخل��دم��ة 
امل�ساريع  اأن  ال�سمراين،  �ساحلة 
ي��ق��وم عليها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وع��ي��ة، 
ط���ال���ب���ات ال���ك���ل���ي���ة ت���ع���د مم��ي��زة 
منقطع  اإقبال  وت�سهد  وفريدة، 

النظري من قبل الطالبات.

جامعة تبوك
فعاليات  تبوك،  اختتمت جامعة 
امللتقى العلمي الطابي الرابع، 
حتت  اأب��ح��اث   10 نوق�ست  ح��ي��ث 
اأقيمت �سمن  كما  ع��دة،  حم��اور 
فعاليات امللتقى ور�سة عمل حول 
الفروق الفردية بن الأ�سخا�س 

والعوامل املوؤثرة فيها.

الخرج
بن  �سلمان  جامعة  مدير  افتتح 
ع��ب��دال��ع��زي��ز يف اخل���رج ال��دك��ت��ور 
ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن ب�������ن حم���م���د 
ال���ع���ا����س���م���ي، ف���ع���ال���ي���ات امل��ل��ت��ق��ى 
العلمي  ل��ل��م��وؤمت��ر  التح�سريي 
اخل���ام�������س ل����ط����اب وط���ال���ب���ات 
اأق��ام��ت��ه  ال���ذي  ال��ع��ايل،  التعليم 
بح�سور  الطاب،  �سوؤون  عمادة 
وك�����ي�����ل اجل�����ام�����ع�����ة ل���ل���ت���ط���وي���ر 
واجل�������������ودة ال�����دك�����ت�����ور ����س���ال���ح 
ال��ق��ح��ط��اين، ووك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
ل����ل����درا�����س����ات ال���ع���ل���ي���ا وال���ب���ح���ث 
بن  عبدالعزيز  الدكتور  العلمي 

عبداهلل احلامد.

جامعة حائل
اتفقت جامعة حائل مع املديرية 
ال����ع����ام����ة ل����ل���������س����وؤون ال�����س��ح��ي��ة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ع���ل���ى اإن�������س���اء م��ك��ت��ب 
مقره  ي��ك��ون  م�����س��رتك  تن�سيقي 
امل��ن��ط��ق��ة،  م�ست�سفيات  اأح����د  يف 
التن�سيق بن  وترتكز مهمته يف 
وامل�ست�سفيات  ال�سحية  ال�سوؤون 
م������ن ج�����ه�����ة، وج�����ام�����ع�����ة ح���ائ���ل 
وك��ل��ي��ات��ه��ا ال�����س��ح��ي��ة م���ن جهة 
اهتمام  ي��رتك��ز  اأن  على  اأخ����رى، 
ه�����ذا امل���ك���ت���ب ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي ع��ل��ى 
ال���رق���ي ب���اخل���دم���ات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
امل���ق���دم���ة ل��ل��ط��اب وت��ط��وي��ره��ا 
ب�سكل دوري.  جاء التفاق خال 
اج���ت���م���اع ا���س��ت�����س��اف��ت��ه ج��ام��ع��ة 
اجلامعة  م��دي��ر  بح�سور  ح��ائ��ل 
الدكتور خليل الرباهيم، واملدير 
لل�سوؤون  العامة  للمديرية  العام 
ال�������س���ح���ي���ة ب����ح����ائ����ل ال����دك����ت����ور 

عبداملح�سن العمار.

اإلمام محمد
التوظيف  خ��دم��ات  م��رك��ز  اأب����رم 
والأع����م����ال ال���ري���ادي���ة ب��ج��ام��ع��ة 
الإم���������������ام حم�����م�����د ب�������ن ����س���ع���ود 
مع  ت��ع��اون  اتفاقية  الإ�سامية، 
العايل،  الإداري  التدريب  معهد 
امل��ع��ت��م��د م���ن امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة 
ل���ل���ت���دري���ب ال���ت���ق���ن���ي وامل���ه���ن���ي. 
ون�����س��ت الت��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى تنفيذ 
التطويرية  التدريبية  الربامج 
)الق�سرية( والربامج التاأهيلية 
وال�سغرية  املتو�سطة  وامل�ساريع 
املتو�سطة  ال��دب��ل��وم��ات  وب��رام��ج 
التوظيف  وب��رام��ج  واجل��ام��ع��ي��ة 

املبتدئ بالتدريب. 

اليمامة
رع�����ى م���دي���ر ج���ام���ع���ة ال��ي��م��ام��ة 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ح�����س��ن بن 
الذي  احلفل  الفريحي،  حممد 
اأق���ي���م مب��ن��ا���س��ب��ة ح�����س��ول بع�س 
ط��اب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة على 
م����راك����ز م��ت��ق��دم��ة يف م�����س��اب��ق��ة 
اخلطابة البيئّية بدبي، وح�سره  
وك�����ي�����ل اجل�����ام�����ع�����ة ل����ل���������س����وؤون 
الأك����ادمي����ي����ة ال���دك���ت���ور ك��ا���س��ب 
ال��ر���س��ي��دي، وع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات، 

وروؤ�ساء الأق�سام.
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األميرة نورة
اخ���ت���ت���م���ت امل����ح����ط����ة ال�������س���اد����س���ة 
امللك  مل�����س��روع  املتنقل  للمعر�س 
مبدينة  ال��ع��ام  للنقل  عبدالعزيز 
ال��ري��ا���س »ال��ق��ط��ار واحل��اف��ات«، 
ال�������ذي ن��ظ��م��ت��ه ال���ه���ي���ئ���ة ال��ع��ل��ي��ا 
ل���ت���ط���وي���ر م����دي����ن����ة ال����ري����ا�����س، 
نوره  الأم��رية  واحت�سنته جامعة 
بنت عبدالرحمن، بهدف تعريف 
ال�سكان باأهمية امل�سروع والعوائد 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ل��ه��م ومل��دي��ن��ت��ه��م. 
وت�����������س�����م�����ن امل������ع������ر�������س ل����وح����ة 
اإل��ك��رتون��ي��ة ج���داري���ة ط��ول��ه��ا 20 
مرتا، حتتوي على �سا�سة عماقة 
ال��ف��ي��ل��م  ت���ع���ر����س   3D ب�����ت��ق��ن��ي��ة 
وخريطة  امل�سروع،  عن  التعريفي 
القطارات  �سبكة  مل�سارات  مكربة 
واحل����اف����ات، وع����دد م���ن ال�����س��ور 
التي  الفرعية  العر�س  و�سا�سات 
القطار واملحطات  تعر�س عربات 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة وال��ف��رع��ي��ة ل��ك��ل من 
التي  واحلافات  القطار  �سبكتي 

تبلغ )٨5( حمطة.



حول العالم

العدالة،  بتنفيذ  الإدارة، وقوي  حازم يف 
الأدب،  خلوق  والعلن،  ال�سر  يف  خجول 
ك��ب��ري يف اخل�����ربة، ب��ع��ي��د ع���ن ال�����س��ه��رة،  
ق���وى ال�����س��ك��ي��م��ة،  م��ت��وا���س��ع، م��ن��زو عن 
اأية  الأ�سواء،  قليل املوافقة على اإجراء 
تلفزيونية..  اأم  كانت  �سحفية  مقابلة، 
الربوفي�سور  اإنه مدير جامعة نريوبي، 
 George Magoha م��اغ��وه��ا«  »ج���ورج 
ن��ادرة منطلقة  بكفاءة  ا�ستطاع  ال��ذي    ،
بجامعة  ي��رق��ى  اأن  لدولته  حمبته  م��ن 
ن���ريوب���ي ل��ت��ت��ب��واأ م���رك���زا م��رم��وق��ا بن 
ج��ام��ع��ات اإف��ري��ق��ي��ا ح��ال��ي��ا، ويف ال��ع��امل 

م�ستقبا .
ي����رى »م���اغ���وه���ا« اأن����ه م���ن اخل��ط��اأ 

ذلك الرجل وما فل�سفته وفكره؟ وكيف 
ت�سنى له اأن يفعل ذلك؟ وما التحديات 

التي تواجه وكيف يكون يوم عمله؟
ك������ل ه�������ذه الأ�����س����ئ����ل����ة ط���رح���ت���ه���ا 
»ي��ون��ي��وف��ر���س��ي��ت��ي وي���رل���د ن���ي���وز« ع��ل��ى » 
تفكريه  ل��رتى  خا�س  لقاء  يف  ماغوها« 
ومنط قيادته ومهاراته وحنكته الإدارية 
ول��ي��ك��ون  ال��ق��ادم��ة  الأج���ي���ال  لتتعلمها 

منوذجا يحتذى به.
اأن ف��ن ال��ق��ي��ادة  ي���رى » م��اغ��وه��ا« 
ي��ك��م��ن يف خ���دم���ة الآخ����ري����ن اأك�����ر من 
ال������ذات، و يف ك��ي��ف��ي��ة  ت�����س��ج��ي��ع امل�����دراء 
ع��ل��ى اأن ي��ع��م��ل��وا ج��ه��دا وع��م��ا اأك����ر، 
اإلى  للو�سول  فكرهم  زناد  يقدحوا  واأن 
التوليفة ال�سرتاتيحية التي من �ساأنها 
اأن تخرج طابا اأكفاء يلبون حاجة �سوق 
ه��ذا  ولتحقيق  ال��وظ��ائ��ف.  م��ن  ال��ع��م��ل 
تاأديبي  ملجل�س  ماغوها«   « جل��اأ  ال��ه��دف 

اأن  كينيا  اأعظم جامعة يف  لقائد  الفادح 
يظهر يف الإعام كثريا. 

مشروع ضخم
اأن نفرا  اإن علمنا  ن�ستغرب  ومن ثم لن 
ق��ل��ي��ا م���ن ال���ن���ا����س  ي��ع��ل��م��ون اأن ذل��ك 
ا�ستهل م�سروعا �سخما  الأ�سمر  الرجل 
�سرح  اإقامة  يف  يتمثل  اجلامعة  ل�سالح 
اأكادميي من 20 طابقا بتكلفة قدرها 1٨ 
مليون دولر اأمريكي من اأجل اأن يزيح 
كابو�س البنية التحتية  الذي طاملا كان 
توافر  لعدم  اجلامعة  �سدر  على  جاثما 
يف  لديها  ال��ق��وي��ة  التحتية  البنية  تلك 

املا�سي القريب.
 ولكن من وراء الكوالي�س ا�ستطاع 
امل��اي��ن من  ي��دب��ر تلك  اأن  » م��اغ��وه��ا« 
جامعة  اأك��رب  لت�سبح  اجلامعة  ميزانية 
فمن  ال�سمراء.   القارة  وو�سط  �سرق  يف 

»الآيل  الطلبة  �سلوك  زمام  لكبح  �سارم 
اجل��ام��ع��ة  ولت�شغيل  غ��ال��ب��ا«  ل��ل�����ش��ق��وط 

الكبرية بجل طاقتها بكل فعالية.
ج��راح  لطبيب  يت�سنى  كيف  ولكن 
اأن يفعل هذا ؟ اأجاب »ماغوها« ب�سحكة 
تدربت  ج��راح��ا  طبيبا  لكوين   « عالية: 
ع��ل��ى اأن����ه ت��وج��د ف��ر���س��ة واح�����دة دوم���ا 
هي  ه��ذه  امل��ري�����س.  حياة  على  للحفاظ 
املقولة التي اأطبقها يف اإدارتي للجامعة. 
وبالرغم من اأن بع�س من املهتمن يرى 
املقولة  ه��ذه  جنبات  بن  تكمن  الق�سوة 
ي�ستطيعون  ل  ال��ق��ل��وب  ���س��ع��اف  اأن  اإل 

اإدارة موؤ�س�سة تعليمية كربى كهذه.«
واأ������س�����اف الأ�����س����ت����اذ ال���س��ت�����س��اري 
اخلطة  اأن  البولية  امل�سالك  يف  اجل���راح 
الطلبة  م��ع  ل��ل��ح��وار  ت��ق��دي��ره  يف  تكمن 
اأن��ه��م يتبعون الإج����راءات  وال��ت��اأك��د م��ن 

ال�سحيحة  يف م�سرية الإ�ساح.«

إنجازات
ي�سعى »ماغوها« لأن ي�سع ب�سمته  على 
اأف�سل  ح��ال  يف  برتكها  ن��ريوب��ي  جامعة 
مما كانت عليه يف اليوم الذي تولى فيه 
�سوؤونها قبل اأن تنتهي فرتته  يف املن�سب 
بحلول عام 2015. و�سرد » ماغوها« بع�سا 

من اإجنازاته:
اأوال: جنح » ماغوها« يف م�ساعفة 
ع��ام  م��ن 35،000 يف  ال��ط��اب  ع���دد 
2012 يف  ع��ام  5٨،000 يف  اإل��ى   2005
و�ست  اجلامعة  ف��روع  م��ن  فرعا   11

كليات تابعة لها.
ديونا مثقلة  ثانيا: رفع »ماغوها« 
ع���ن ك��اه��ل اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي و���س��ل��ت 
 24.2( كيني  �سلن  مل��ل��ي��اري  دي��ون��ه��ا 
مليون دولر اأمريكي( عندما تولى 
 « ا�ستطاع   2012 ع��ام  ويف  املن�سب، 
ت�سديد  العجز يف  ي�سد  اأن  ماغوها« 

م�ستحقا  �سدادها  كان  التي  الديون 
منذ �ستة اأعوام م�ست.

بنف�سه  »م��اغ��وه��ا«  ي�����س��رف  ثالثا: 
ع����ل����ى م�����������س�����روع من��������اء الأم�����������وال 
ارتفعت  التي  لاأبحاث  املخ�س�سة 
من 3.6 ماين دولر اأمريكي اإلى 
اأن  ، وياأمل يف  36 مليونا عام 2012 
البحثي  ال��وع��اء  ه���ذا  من���اء  ي�ستمر 
اأمريكي  لي�سل ل� 120 مليون دولر 

يف عام 2015.
مليون   24 اجلامعة  اأنفقت  رابعا: 
ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ح�����س��ن  اأم����ريك����ي  دولر 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، ح��ي��ث ك���ان يف 
ح���ا����س���وب  ج����ه����از   1000 اجل���ام���ع���ة 
واأ���س��ب��ح ل��دي��ه��ا الآن م��ا ي��رب��و عن 

6500 جهاز.
ــا: ارت�����ق�����ت اجل����ام����ع����ة يف  خــامــ�ــس
الأ���س��ب��اين  ويبومريتك�س  ت�سنيف 

جورج ماغوها: في الطب هناك فرصة واحدة
إلنقاذ المريض.. وتلك سياستي األكاديمية

بقلم جيلبرت نغانغا
يونيوفرسيتي وورلد نيوز 
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حول العالم
ال��ذي يعتمد على وج��ود اجلامعات 
ع��ل��ى الن���رتن���ت م���ن امل���رك���ز ال����� 27 
ال� 17 وتقدمت اجلامعة 1700  اإل��ى 
مركز يف ت�سنيف اجلامعات يف 2012 

بخاف 1367 مركزا يف 2011. 

أسلوبه في االدارة
وق���وع اجل��ام��ع��ة يف ق��ل��ب م��دي��ن��ة ن��ريوب��ي 
ال��ع��ا���س��م��ة ج��ع��ل اإدارت����ه����ا ���س��ع��ب��ة حت��ت��اج 
ق��ي��ادة  ل��ت��ف��ل��ح يف  ده�����اء  ذات  ل�����س��خ�����س��ي��ة 
اإدارة  اأن  »ماغوها«  وي��رى  �سفينتها.  دفة 
تغ�س  لأن��ه��ا  خمتلفا  اأم���را  يعد  اجلامعة 

بالتحديات، على حد تعبريه.
ف���ال���ط���اب ق����د ي���ن���زل���ون ل��ل�����س��ارع 
اأي ا����س���ت���ف���زازات، وق��د  ل��اح��ت��ج��اج ���س��د 
ا���س��ط��راب��ات و���س��رق��ة حمال  ي�سبب ذل��ك 
املن�سب يف  اأن تولى  اأن��ه منذ  اإل  جتارية، 
قدومه  »م��اغ��وه��ا«  �سمعة  �سبقت    2005
ن��ظ��را مل��ا ع���رف ع��ن��ه م��ن ات��خ��اذ م��واق��ف  
�سارمة حازمة �سد الطاب من مثريي 
ي��ق��وم��ون  ال���ذي���ن ل  امل������دراء  اأو  ال�����س��غ��ب 

بدورهم كما ينبغي.
الإدارة  يف  اأ�سلوبه  »م��اغ��وه��ا«  وع��زا 
ي��دي معلمه وملهمه  تعلمه على  اإل��ى ما 
ال���دك���ت���ور »ج���ي���ف���ري غ��ري��ف��ن�����س« امل��دي��ر 
التعليمي  يويز«  »�سرتيهي  ملركز  الأ�سبق 

حيث تلقى درا�سة الثانوية هنالك.

 ي���ق���ول »م����اغ����وه����ا« »ل���ق���د ع��ل��م��ن��ي 
الكثري من الدرو�س وعلمني اإذا ما قررت 
تاأخري  ب��ا  اأفعله  اأن  علي  اأن��ه  �سيئ  فعل 
واأل  لعمله،  ج��ه��دي  ق�����س��ارى  اأب���ذل  واأن 
�سيء،  اأي  بلفظ »ل« لاإجابة عن  اأجيب 

ل�سيما يف الإدارة.«
الإدارة  ع���ل���م  »م����اغ����وه����ا«  وت���ل���ق���ى 
تاون  نائب مدير جامعة كيب  اأي�سا من 
الأ�سبق، الربوفي�سور »جناوبيلو ندليبي« 
عملوا  مم��ن  وه��و   ،Njabulo Ndebele
يف ح��ق��ل ال��ت��األ��ي��ف اأي�����س��ا، »ت��ع��ل��م��ت منه 
العليا  املنا�سب  التوا�سع عندما تكون يف 
وكان  اأُكله.  يوؤتى  اأن احلزم  منه  وتعلمت 
دقيقا،  اأفريقيا  جنوب  يف  اآن���ذاك  املوقف 
واللون  العرقية  التحديات  لوجود  نظرا 
الإدارة  منهج  يكون  اأن  فعلمني  هنالك، 

لدى با خوف ول حماباة.« 
ك����ي����ن����ي����ا  يف  جت�������رب�������ت�������ه  وع��������������ن 
اإدارة  اأن  ع��ن  ال��ن��ق��اب  ك�����س��ف«م��اغ��وه��ا«  
ل�سيما  �سيا�سي«  ِ»���س��اأن  كينيا  يف  جامعة 
يف خ�����س��م وج�����ود ال��ع��دي��د م���ن امل�����س��ال��ح 
اخل��ارج��ي��ة م��ث��ل ت��ع��ي��ن ك��ب��ار الإداري�����ن 

وتخ�سي�س املوارد.
وم�����ع م������رور ال����زم����ن ت���غ���ري الأم�����ر 
يف  ال�سركات  تناف�س  اجلامعات  ف�سارت 

منط واأ�سلوب الإدارة والقيادة.
 ويرى »ماغوها« اأن �سر جناح اإدارته 

يكمن يف كونه حازما مع اجلميع ومن�سفا 
ل��ه��م اأي�������س���ا. »و���س��ع��ن��ا اأه����داف����ا حم���ددة 
م��ن عامل  ب��دًء  واأق��ررن��ا بجهود اجلميع 
�سبيل  على  فاملدير  املدير،  اإل��ى   النظافة 
املثال يجب اأن يح�سر يف ال�سابعة �سباحا 
ولي�س له اأحد اإل اهلل تعالى ينقذه اإن مل 

يكن يف املكتب يف ذلك الوقت.«

نشأته
ولد »ماغوها«  يف بيئة متوا�سعة لأبوين 
رغبة  لديه  وك��ان  كينيا  غ��رب  ريفين يف 
ك���ان متميزا  ال��ت��ع��ل��ي��م،  ولأن����ه  ملحة يف  
اأف�سل  يف  تعليمه  ليتلقى  اأب����واه  اأر���س��ل��ه 
جامعات كينيا اآنذاك وهي »�ستاريهي بويز 
 Starehe Boys »�سرتاثمور«  و  �سنرت« 
 Centre and Strathmore School
الطب  لدرا�سة  لنيجرييا  ي�سافر  اأن  قبل 
درا�سته  ع��زز  وبعدها  لغو�س،  جامعة  يف 
اأرب��ع  البولية يف  وامل�����س��ال��ك  اجل��راح��ة  يف 
اإب���ي���دان  م�ست�سفى  تعليمية  م��وؤ���س�����س��ات 
امللكية  وال��ك��ل��ي��ة  ن��ي��ج��ريي��ا  يف  اجل��ام��ع��ي 
والكلية  اآي��رل��ن��دا  يف  دبلن  يف  للجراحن 
امللكية للدرا�سات العليا يف همري�سميث يف 

لندن يف ق�سم امل�سالك البولية.
يف  الأكادميية  حياته  »ماغوها«  بداأ 
جامعة لغو�س حيث ترقى اإلى حما�سر 
يف علم اجلراحة وانتقل جلامعة نيبوربي 

ال��ب��ول��ي��ة،  امل�����س��ال��ك  ج���راح���ة  1٩٨٨ يف  يف 
ذلك  بعد  الأ�ستاذية  درج��ة  على  وح�سل 

ب�12 عاما . 
اأريد  اأنني  اأعلم  واأن��ا  البداية  »منذ   
التقيت  وع��ن��دم��ا  اأك���ادمي���ي���ا،  اأ���س��ب��ح  اأن 
مونغاي«  ماينا  »غ��وزي��ف  بالربوفي�سور 
اأ���س��ب��ح مثله،  اأن  ق���ررت  »���س��رتاث��م��ور«  يف 
املدير  لحقا؛  الربوفي�سور  اأ�سبح  ولقد 
ال���ث���اين جل��ام��ع��ة ن���ريوب���ي. وب������رزت من 
ب���ن احل�����س��ور واأجن������زت م��ه��ام��ا بحثية 
مراجعة،  وثيقة   51 ن�سرت  حيث  ك��ربى 
اأكر من 40 ر�سالة  اإكمال  واأ�سرفت على 
ماج�ستري.« وتولى »ماغوها« اأول من�سب 
عميد  اأ�سبح  ذل��ك  وبعد   ،1٩٩٩ يف  اإداري 
كلية الطب فعميدا لكلية العلوم ال�سحية 
ثم اأ�سحى نائب مدير اجلامعة لل�سوؤون 

الإدارية واملالية. 
 وع���ن ق�����س��ة ت��ول��ي��ه م��ن�����س��ب ن��ائ��ب 
اإن رئي�س   مدير اجلامعة  قال »ماغوها« 
اأن  اإل   ، امل�����دراء  ي��ع��ن   ك���ان  كينيا  دول����ة 
وج��ود حكومة جديدة  اختلف مع  الأم��ر 
يف الباد اآنذاك، حيث اأعلنت عن وظيفة 
���س��اغ��رة مل��دي��ر اجل��ام��ع��ة يف ك��ل اجل��رائ��د 
الأيكونومي�ست  جملة  فيها  مبا  العاملية 
نظرا لأنها كانت تريد اأن جتلب الكينين 
العامل  اأنحاء  �ستى  من ذوي اخل��ربة من 

فكانت املناف�سة حادة جدا.

اأول موظف كبري ياأتي   » لقد كنت 
اأيام تلك احلكومة اجلديدة،  من اخلارج 
كبرية  كمية  �سمن  علّي  الختيار  ووق��ع 
كنت  ول��ه��ذا  للمن�سب،   املرت�سحن  م��ن 
مم��ن  ل�����س��ت  لأن����ن����ي  ب��ي��ن��ه��م  م����ن  الأول 
اأي  لتويل  �شغوط  ممار�شة  عن  يبحثون 

من�سب.«
املن�سب يف فرتة  »م��اغ��وه��ا«  وت��ول��ى 
ح���رج���ة ح��ي��ث ك���ان���ت ���س��م��ع��ة اجل��ام��ع��ات 
���س��يء لأ���س��واأ على  ت��ت��ده��ور م��ن  الكينية  
امل�ستوى الدويل ، يف الوقت الذي زاد فيه 
الطلب على التعليم العايل من الطاب 
احل��ا���س��ل��ن ع��ل��ى ال��ث��ان��وي��ة ال��راغ��ب��ن يف 
الدرا�سة يف احل�سول على موؤهل جامعي 
الوقت  يف  حاملة  وظيفية  بفر�سة  للفوز 
تدبري  ف��ي��ه  احل��ك��وم��ة  ت�ستطع  ال���ذي مل 
وعجزت  اجلامعة  يف  لهم  �ساغرة  مقاعد 

عن تدبري الأموال الازمة.
»يف خ�سم كل هذه التحديات قبلت 
التوجيهات  م��ن  بخليط  وب��داأت��ه��ا  املهمة 
التي  اليومية،  الإدارة  مع  ال�سرتاتيجية 

تكللت بنجاح باهر«.

العمل اليومي
»ماغوها« يف اخلام�سة �سباحا  ي�ستيقظ 
الريا�سة  ث��م مي��ار���س  ي��ق��راأ ال�سحف  ث��م 
ال�����س��اب��ع��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة يف  ي��ت��ج��ه  اأن  ق��ب��ل 
���س��ب��اح��ا ك��ل ي���وم. وي��ق�����س ج��ل ي��وم��ه يف 
وم��راج��ع��ة  ال��ع��م��ل  واأوراق  الج��ت��م��اع��ات 
م��ا ي��ح��دث يف اجل��ام��ع��ة م��ع امل�����دراء، ثم 
حيث  م�ساءاً  ال�ساد�سة  يف  للمنزل  يذهب 
ي�����س��ت��اأن��ف ع��م��ل��ه م���ن خ����ال احل��ا���س��وب 
اأ�ست�سري  »اإنني  املرتبط ب�سبكة اجلامعة. 
ال�سائكة  الق�سايا  م��واج��ه��ة  يف  اجلميع 
القرار  اأن  بيد  اجلامعة  يف  اأواج��ه��ا  التي 

الأخري قراري.«

المستقبل
ب��ت��ف��اوؤل  للم�ستقبل  »م���اغ���وه���ا«   ي��ن��ظ��ر 
الآخريين  عاميه  يف  يخدم  وه��و  ل�سيما 
امل��ن�����س��ب. ف��ه��ا ه���ي اجل���ام���ع���ة تطبق  يف 
من  بنف�سها  ت��ن��اأى  جتعلها  ا�سرتاتيجية 
العتماد على الأموال املتعرة التي تاأتي 
للم�ستقبل  روؤي���ة  ولديها  احل��ك��وم��ة   م��ن 

معززة بخيارات متعددة. 
يرى » ماغوها« اأن التحدي ما زال 
اأم��ر ممكن  له  التخطيط   اأن  اإل  �سعبا  
ل�سيما واأن التحدي  يزداد �سعوبة بزيادة 
عدد الطاب الراغبن يف الدرا�سة بن�سبة 
امل��ا���س��ي��ة مع  ال�����س��ن��وات اخل��م�����س  40% يف 
ل  �سئيلة  بن�سبة  احلكومي  الدعم  زي��ادة 
تتعدى 4 اإلى 5%  فقط ، ومع هذا فالأمر 
اإذا ط��ب��ق��ت اجل��ام��ع��ة  ي���ك���ون ���س��ع��ب��ا  ل���ن 
ماين  ح�سد  من  متكنها  ا�سرتاتيجية 
ال���������دولرات م���ن ال���س��ت��ث��م��ار يف امل��ل��ك��ي��ة 
التجارية،  ال�ست�سارات  وزي��ادة  الفكرية، 
ابتكارات  حتت�سن  علمية  حديقة  واإن�ساء 

اجلمعة العلمية فيها.
»اإننا مل ن�سخر امللكية الفكرية بعد، 
ونحتاج لو�سع نظام لرباءة الخرتاعات 
ولزيادة الأرباح، ويف 2011 عينت اجلامعة 
البحثي وهو  الإنتاج  ل�سوؤون  املدير  نائب 
ال��ب��ت يف الإب�����داع البحثي  امل�����س��وؤول ع��ن 
وك���ي���ف���ي���ة حت���وي���ل���ه مل���ن���ت���ج ي������در اأرب����اح����ا 

للجامعة.«
وت����واج����ه اجل���ام���ع���ة  حت���دي���ا اأك����رب 
املثل مبا حدث  لتلبية متطلباتها �ساربا 
يف عام 2011 حيث كانت ميزانية اجلامعة 
 57 بينها  من  اأمريكي  دولر  مليون   156
تفر�سها  التي  بال�سرائب  خا�سة  مليونا 
مليون   73 ك���ان  ال��ع��ج��ز  اأن  اأي  احل��ك��وم��ة 
دولر يف الوقت الذي كان عدد الطلبة يف 
نريوبي  جامعة  ولي�ست  م�ستمر.  ازدي���اد 
ف��ق��ط ال��ت��ي واج��ه��ت ه���ذه الأزم����ة ب��ل كل 
اجلامعات التي قررت اتخاذ منهج جتاري 
ب���ح���ت  ل�����س��د ال���ع���ج���ز، ف����ق����رروا ال��ت��ح��ول 

اأموال ل�سناديقها؛  تدر  لأن�سطة جتارية 
ف��ق��ام��ت ن���ريوب���ي ب��ت��اأ���س��ي�����س وح����دة ل��ت��در 

اأرباحا مبا فيها تقدمي ال�ست�سارات.
الأم���وال  جلب  »م��اغ��وه��ا«  وا�ستبعد 
عن طريق زيادة الر�سوم، قائا اإن الإدارة 
على  ج��دي��دة  ر���س��وم  ف��ر���س  ت�ستطيع  ل 
اآث���ار �سلبية، وقد  مل��ا لذلك م��ن  ال��ط��اب 
يوؤدي لإغاق اجلامعة، واأكد  اأن اجلامعة  
عليها اأن تعتمد على نف�سها وعلى طابها 
جللب الأرباح، موؤكدا اأنه بف�سل �سيا�ستها 
ل�   ت�سل  اأرب����اح  اجل��ام��ع��ة يف جني  جنحت 

4٨.1 مليون دولر اأمريكي يف عام 2011.
التعليم  ما�سي  اأن  »ماغوها«  واأك��د 
بالتقلبات  ح��اف��ا  ك���ان  كينيا  يف  ال��ع��ايل 
وال�سطرابات والتحديات املكبلة للتقدم 
املخ�س�سة  الأم���وال  ت��رتاوح ما بن  التي 
واجلودة، بيد اأن اأكرب حتد متثل يف تدبري 
الأموال التي جعلته يفكر دائما »بطريقة 

ا�ستثنائية غري تقليدية«.

سؤال وجواب
ما الكلمات التي ت�سف بها نف�سك؟

احلزم  والعدالة  والتاأديب 

ما نقاط القوة لديك؟
امل��ت��اب��ع��ة، ف��اأن��ا م��ث��ل اخل��ب��از ال����ذي يريد 
النتائج بن يديه ويجب اأن اأحقق ما اأريد 

ودائما اأتابع ما اأخطط له.

ما نقاط �ضعفك؟
عجزي عن قبول من  يكون البطء �سمته 
اأح��ي��ان��ا، ف��اأن��ا ل اأ���س��رب على ه����وؤلء، لأن 

الوقت ل ميكن تعوي�سه.

ما �سعارك يف احلياة؟
�سع هدفا اأمامك لتحققه.

مب ي�سفك م�ساعدوك ال�سخ�سيني؟
 ال�����س��خ�����س ال�����ذي ل ي���اأب���ه ب��الح��ت��ف��اظ 
كانوا  اإن  اأدري  ول  اأخ��ط��اًء،  يرتكب  مب��ن 
�سيقولون اإنني قا�س اأم ل. فعندما اأعاقب 
اأي�سا  و�سيخربونك  من�سفا  دائما  اأك��ون 

باأنني اأكافئهم اأي�سا.

من االأ�سخا�ص الذين اأثروا
يف حياتك؟

امل���دي���ر الأ���س��ب��ق مل��رك��ز »���س��رت��ي��ه��ي ي��وي��ز، 
علمني  فقد  غريفن�س«  جيفري  الدكتور 
من  ل��دى  م��ا  باأف�سل  الأ���س��ي��اء  اأ�سنع  اأن 
اأخ�����س�����س ج����زء م���ن وق��ت��ي  واأن  ق������درة، 
مل�����س��اع��دة ال��ف��ق��راء. واأي�����س��ا ن��ائ��ب مدير 
الربوفي�سور  الأ�سبق  ت��اون  كيب  جامعة 
 ،Njabulo Ndebele »جناوبيلو ندليبي«

الذي علمني اأن اأكون حازما ومتوا�سعا.

ما اأكرث �سيء يعجبك؟
 الأم����ان����ة والن���ف���ت���اح؛ ف��اإن��ن��ي اأح����ب من 
ي��خ��ربين ع��ن امل��و���س��وع ك��ام��ا متكاما، 
ول اأحب من يخربين عنه ب�سكل ناق�س، 
بخاف  الم���ر  اأن  واأج���د  �سيئا  فاأ�ستنتج 

ذلك متاما.

ما كتابك اأو كاتبك املف�سل ؟
تداعي  رواي���ة  م��وؤل��ف  النيجريي  الكاتب 
»ت�سينيوا   Things Fall Apart الأ�سياء 
فعندما     ،Chinua Achebe اآت�سيبي« 
ت���ت���داع���ى الأ�����س����ي����اء ل ي�����س��ت��ط��ي��ع م��رك��ز  

الأ�سياء اأن يتما�سك.

ما مو�سيقاك املف�سلة؟
املو�سيقى الكا�سيكية، ل�سيما موزارت. 

كيف تق�سي وقت فراغك؟
لدى  ك��ان  اإن  العائلة،  م��ع  ال��وق��ت  اأق�سي 
وق���ت ف�����ارغ، واأل���ع���ب ال��غ��ول��ف، واأم���ار����س 

الريا�سة مع ابني كلما تي�سري يل.

بذل الجهد في وقته واإلنصاف 
والحزم مع الجميع.. سر نجاحي
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دراسات

امل��ن��ح��درات  يف  ال��واق��ع  عيا  وادي  يتمتع 
مبقومات  بالل�سمر  ملحافظة  ال�سرقية 
بيئية و�سياحية يندر اأن جتتمع يف مثله،  
ف��ه��و ذو اأ���س��ج��ار وارف����ة ال��ظ��ال دائ��م��ة 
الناظرين، ويتميز مبياه  ت�سر  اخل�سرة 
ع��ذب��ة دائ��م��ة اجل���ري���ان، وب��ت��ن��وع نباتي 
وح���ي���واين رائ�����ع.. ه���ذا م���ا اأك�����ده ف��ري��ق 
علمي من مركز الأمري �سلطان بن عبد 

بعد  وال�سياحية   البيئة  لأبحاث  العزيز 
ال��وادي..  اإلى  ا�ستك�سافية  بزيارة  اأن قام 

التفا�سيل يف الدرا�سة التالية:

الموقع الجغرافي
اأح���د  ال���ع���ن( ه���و  وادي ع���ي���اء )ب��ك�����س��ر 
الأودية التي ت�سب يف وادي بي�سة .ويقع 
وادي عياء يف املنحدرات ال�سرقية ملنطقة 

ه�سبة  ع��ن  ع��ب��ارة  وبالل�سمر  بالل�سمر. 
تتدرج  ثم  ال�سراه،  ي�سمى  راأ�سها  كبرية 
ي�سل  ال�سرق حتى  ب��اجت��اه  الن��ح��دار  يف 
تدرجها و انخفا�سها اإلى �سحراء النفود 
، ووادي عيا يقع يف الثلث الأول من هذا 
م��ن اجلنوب  وي��ح��ده  تقريبا،  الن��ح��دار 
بي�سة   وادي  ال�سمال  وم��ن  بهوان،  مركز 
ال�����س��رق قرية  ف��ي��ه، و م��ن  ال���ذي ي�سب 

احل��ي��م��ة وق��ري��ة ال��ب��ط��ن��ة، و م��ن ال��غ��رب 
جبال امل�سرقة.

 وه��و يف الأ���س��ل ع��ب��ارة ع��ن جممع 
م���ائ���ي ل���ع���دد ك��ب��ري م���ن اأودي������ة ال�����س��راة 
وبيجان،  اأي����وب،  وادي  وم��ن��ه��ا:  ال��ك��ب��رية 
،حيث  و�سبح  وع��م��ق،  و���س��ظ،  والعي�س، 
تتجمع هذه الأودية يف وادي عيا ومن ثم 
ت�شري يف جمراه املحاط بجبال �شخرية 

يقرب  بي�سة بطول  وادي  ت�سب يف  حتى 
م��ن 60 ك��م ، وعر�سه ي���رتاوح ب��ن مائة 

وخم�سن ومائتي مرت تقريبا.
امل��راك��ز  ع��ن  ل��ب��ع��ده  بالن�سبة  اأم����ا   
احلكومية، فهو يبعد عن مركز بالل�سمر 
حوايل 10 كلم )مركز الإثنن( ، ويبعد 
حوايل 110 كلم اإلى ال�سمال من مدينة 
اأبها، وح��وايل 15 كلم من قرية احليمة 
التابعة ملركز وادي بن ه�سبل اإلى الجتاه 

ال�سمايل الغربي منه. 

أهمية الوادي
ه��ذا ال����وادي يعد م��ن اأه���م اأودي����ة وادي 
مقومات  لوجود  وذل��ك  امل�سهورة،  بي�سة 
بيئية و�سياحية يندر اأن جتمع يف مثله. 
وذل����ك اأن ه����ذا ال������وادي ي��ت��م��ي��ز ب��وج��ود 
جمرى مائي دائم معظم ال�سنة تقريبا، 
ح��ي��ث اإن ك��م��ي��ة امل����اء اجل����اري ق��د تكون 
يف اأع���ل���ى ك��م��ي��ة ل��ه��ا يف ف�����س��ل ال�����س��ي��ف، 
وذلك  ال�ستاء،  ف�سل  ن�سبيا يف  تقل  وقد 
املو�سمية  الأم���ط���ار  كمية  ن�سبة  ب�سبب 
جلبال  ال�سرقية  ال�سفوح  على  ال�ساقطة 
ال�������س���راة، وال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا ب��داي��ات 
وتكون  جتتمع  ال��ت��ي  ال�سغرية  الأودي����ة 

هذا الوادي.
ومع ذلك كله فاإن املياه اجلارية يف 
هذا الوادي نادراً ما تنقطع يف جريانها، 
ف��ه��ي م��ن��ذ ع�����س��رات ال�����س��ن��ن جت���ري مع 
خال  من  وذل��ك  كميتها،  يف  الختاف 
اخل�������ربات ال�����س��خ�����س��ي��ة ل��ب��ع�����س اأف������راد 

الفريق العلمي بهذا الوادي، ومن خال 
ك��ب��ار ال�����س��ن ال��ق��اط��ن��ن يف ه���ذا ال����وادي 

الذين اأفادوا بذلك.
اأن ه����ذه امل��ي��اه  واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر 
ت��ت�����س��ف ب��ال�����س��ف��اء وال���ع���ذوب���ة ك�����س��ف��اء 

وعذوبة اأخاق القبائل التي تقطنه. 
بكرة  اأي�����س��ا  يتميز  ال�����وادي  ه���ذا 
الأ�سجار وارفة الظال دائمة اخل�سرة، 
الناظر  ت�سر  التي  ال�سدر،  اأ�سجار  مثل 
اإل��ي��ه��ا ب��ج��م��ي��ل ���س��ك��ل��ه��ا، ووف�����رة ظ��ل��ه��ا، 
وقدرتها على حتمل ظروف التعرية من 
الناجتة  النحت  ، وعمليات  رياح �سديدة 

من
جريان املياه، بل هذه الأ�سجار تعد 
تقلل  ال��رتب��ة، حيث  تثبيت  ع��وام��ل  م��ن 
ال���وادي، كما  عمليات النحت يف جم��رى 
اأنها جميلة يف تنا�سق توزيعها على طول 
جم��رى ه��ذا ال����وادي، وك��ذل��ك احل��ال يف 

الأودية ال�سغرية التي ت�سب فيه.
ذات  بالوادي  ال�سدر  اأ�سجار  »بع�س 
من���و ج��ي��د، و ط���ول ه���ذا ال������وادي مينح 
فر�سة اأو�سع ملرتاديه لي�ستمتعوا بجمال 
ال��ط��ب��ي��ع��ة يف ج��و ي��وف��ر اإل����ى ق���در كبري 

عن�سر اخل�سو�سية«.

المناخ في وادي عيا
ذلك  ك��ان  �سواء  ق�سوى  اأهمية  وللمناخ 
علي  ال�سياحية  اأم  البيئية  الناحية  من 
���س��واء، ول��ذل��ك ق��ام الفريق العلمي  ح��د 
بن  �سلطان  الأم��ري  مركز  من�سوبي  من 

متنفس صحي ومنتزه طبيعي ساحر
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دراسات
عبد العزيز للبحوث والدرا�سات البيئية 
ال��ب��ي��ان��ات  ب��ع�����س  بتجميع  وال�����س��ي��اح��ي��ة 
اأر�����س����اد خمي�س  امل��ن��اخ��ي��ة م���ن حم��ط��ة 
م�سيط وهي اأقرب املحطات للوادي وكان 
ودرج��ات  الأمطار  عنا�سر  علي  الرتكيز 
مدار  علي  الن�سبية  والرطوبة  احل���رارة 
عام  وحتي   1٩٩7 ع��ام  م��ن  �سنوات  ع�سر 
النتائج  لأه��م  نتعر�س  يلي  وفيما   2006

التي مت احل�سول عليها:
ال���وادي:  يف  الأم��ط��ار  كميات  اأول: 
ان��ت��ظ��ام  اأو  واح�����د  ي���وج���د من���ط  ل 
يف م��ع��دل ه��ط��ول الأم���ط���ار واإمن���ا 
متاأرجحة.  وبالرغم من اأن كميات 
كميات   1٩٩7 ع��ام  �سجلت  الأم��ط��ار 
املو�سم مل  ه��ذا  اأن  اإل  ن�سبيا  كبرية 
التالية  الت�سع  ال�سنوات  يف  يتكرر 
له، وكذلك بالرغم من بلوغ كميات 
الأمطار اأقل ن�سبة لها يف عام 2003 
الثاثة  الأع�����وام  يف  زادت  اأن��ه��ا  اإل 
ب��ع��ده��ا.  وب�����س��ف��ة ع��ام��ة ل ي��وج��د 
انتظام يف كميات الأمطار وهذا اأحد 

املامح املهمة يف هذه املنطقة.
ث��ان��ي��ا: درج���ة احل����رارة يف ال���وادي: 
احل��رارة  لدرجة  ال�سهري  املتو�سط 
املئوية حم�سوبة كمتو�سطات لع�سر 
 2006-1٩٩7 من  الفرتة  يف  �سنوات 
يعد  يونيو  �سهر  اأن  جليا  ويت�سح 
اأكر ال�سهور حرارة يف ال�سنة، يليه 
تعد  وه��ي  واأغ�سط�س  يوليو  �سهر 
ال�ستاء  �سهور  اأم��ا  ال�سيف.  ف�سول 
ويناير  دي�سمرب  �سهر  يف  فتتمثل 
وفرباير وهي  اأكر ال�سهور برودة، 
اإذ ل تزيد فيها درجة احلرارة غالبا 

عن �ست ع�سرة درجة مئوية.
 ثالثا: الرطوبة الن�سبية يف الوادي:

الن�سبية  للرطوبة  املئوية  الن�سبة 
ال�سهرية كمتو�سطات لنف�س الفرتة 
ال�����س��اب��ق��ة )ع�����س��ر ���س��ن��وات(، و جند 
�سهور  رطوبة هي  ال�سهور  اأعلى  اأن 
وف��رباي��ر  وي��ن��اي��ر  دي�سمرب  ال�����س��ت��اء 
وهي نف�س ال�سهور التي تكون فيها 

درجة احلرارة منخف�سة. 
ت�سجيا  ال�����س��ه��ور  اأق�����ل  اأم�����ا 
ال��ن�����س��ب��ي��ة ف��ك��ان��ت �سهر  ل��ل��رط��وب��ة 
ي���ون���ي���و و���س��ب��ت��م��رب ح���ي���ث و���س��ل��ت 
الرطوبة الن�سبية اإلى اأقل من %40.

عالقة المناخ 
بالوضع السياحي

م��ن ال��وا���س��ح  اأن م��ن اأه���م مم��ي��زات هذا 
ال�����وادي ال��ت��ي جت��ع��ل��ه  م��ت��ن��زه��اً طبيعياً 
وب��ي��ئ��ي��ة ���س��ي��اح��ي��ة ج���ذاب���ة ل����ل����زوار؛ اأن 
ال�سهور التي فيها درجات احلرارة عالية 
مما  منخف�سة،  ن�سبية  رط��وب��ة  يقابلها 
للتعرق  ال����زوار  تعر�س  ع��دم  يف  يت�سبب 
ا�ستمتاعهم  زي���ادة  اإل���ى  ي���وؤدي  وب��ال��ت��ايل 

مبناظر الوادي اخلابة.
ارت���ف���اع  اأن  اأح�����د  ع��ل��ى  ي��خ��ف��ى  ول 
درج���ات  ارت���ف���اع  م��ع  الن�سبية  ال��رط��وب��ة 
احلرارة يوؤدي اإلى زيادة تعر�س الإن�سان 
ل��ل��ت��ع��رق وزي�������ادة من���و ال��ب��ك��ت��ريي��ا، مما 
ت��ن��زه الإن�����س��ان يف ه��ذه  ق��د ي�سعب م��ن 
يف  النا�س  معظم  ي�سعر  حيث  الأم��اك��ن، 
ف�����س��ل ال�����س��ي��ف ع��ن��دم��ا ت��رت��ف��ع ك���ل من 
بعدم  الن�سبية  والرطوبة  احل��رارة  درجة 
ال��راح��ة وال��ل��زوج��ة، وذل��ك لأن ال��ع��رق ل 
تقليل  اأج��ه��زة  النا�س  في�ستخدم  يتبخر 
ال��رط��وب��ة يف ف�����س��ل ال�����س��ي��ف )م��ك��ي��ف��ات 
الهواء( وذلك لتخلي�س الهواء من بخار 
امل��وج��ود فيه، ولكن م��ا حبا اهلل عز  امل��اء 
م��ن عنا�سر مناخية  ال����وادي  ه��ذا  وج��ل 
متوافقة مع بع�سها ومع الزائرين لهذا 
ومتنف�سا  ج��ي��دا  م����زارا  يجعله  ال�����وادي 

�سحي للزوار .
 وقد اأدى وجود اجلو املنا�سب واملياه 
العذبة دائمة اجلريان معظم ال�سنة اإلى 

�سل�سلة غذائية  �سكل  تنوع حيوي  وجود 
ال��ن��ب��ات��ي وان��ت��ه��اء  ب��ال��ت��ن��وع  ب���دء  مكتملة 
بوجود بع�س اآكات اللحوم ، وذلك بدا 
وا�سحا من خال زيارة الفريق العلمي 

للوادي. 

التنوع الحيوي بوادي عيا

اأوال: النباتات
وادي عيا يبداأ بتال رملية وا�سعة 
بوا�سطة  الرتبة  انتقال  ناجتة عن 
ينمو   Aeolian deposits الرياح 
ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ه����ذا ال������وادي ب��ك��رة 
ال�سدر  الأ���س��ج��ار هما:  ن��وع��ان م��ن 
وال���ط���ل���ح، وق����د مت ر����س���د ال��ع��دي��د 
م���ن ال��ت��ن��وع ال��ن��ب��ات��ي يف امل��ن��ط��ق��ة، 
جبلن  ب��ن  ال���وادي  ي�سيق  بعدها 
الرتبة  حمتوى  ويتغري  �سخرين 
من رملية اإلى ح�سبائية ناجتة من 
وتر�سبها  اجلبلية  ال�سخور  تفتت 
ب��ف��ع��ل اجل���اذب���ي���ة الأر�����س����ي����ة اإل����ى 
والثانية   colluvial ال����وادي   ق��اع 
م��ع وج��ود جم��رى مائي   alluvial
���س��ي��ق ارت���ف���اع���ه ل ي���زي���د ع���ن 10 
���س��م ي��ن��م��و ح��ول��ه ب��ع�����س ال��ن��ب��ات��ات 
ال��وادي  جانبي  على  اأم��ا  احلولية، 
اأ�سفل املنحدرات اجلبليةفاإنه  تنمو 
tamarix-ficus– ال�سدر  اأ���س��ج��ار 

.ziziphus
وك���ل���م���ا ت��ع��م��ق��ن��ا اإل������ى داخ����ل 
نبات  ان��ت�����س��ار  ك��م��ي��ة  زادت  ال�����وادي 
ب��ع�����س  وج�������ود  م�����ع   Argemon
 ،spyrogyra امل��ائ��ي��ة  ال��ط��ح��ال��ب 
اأك��ر  ال��داخ��ل  اإل���ى  وك��ل��م��ا تعمقنا 
ن�سبة  وت����زداد  ي�سيق  ف��اإن��ه  ف��اأك��ر 
الأ�����س����ج����ار ع���ل���ى ج���ان���ب���ي ال������وادي 
تنوع  ويقل  اجلبلية  ال�سفوح  اأ�سفل 

النباتات احلولية.

ثانيا: احليوانات
ي�����وج�����د ب�����������وادي ع����ي����ا ع��������دد م��ن 
والتي  الأن���واع  خمتلفة  احليوانات 
العلمي  الفريق  متكن  منها  بع�س 
يتمكن  مل  وبع�سها  ر���س��ده��ا،  م��ن 
م����ن ر�����س����ده، وذل������ك ل��ك��ون��ه��ا م��ن 
احل���ي���وان���ات ال���ربي���ة امل�����س��ت��وح�����س��ة، 
ول����ع����ل م���ن���ه���ا ع���ل���ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال 
ل احل�������س���ر، ال����ذئ����اب، والأران�������ب، 
وغ����ريه����ا م����ن اأن��������واع احل���ي���وان���ات 
ال��ربي��ة امل��ت��ع��ارف على وج��وده��ا يف 
مثل ه��ذه الأم��اك��ن ، ومم��ا ر�سده 
الفريق العلمي من هذه احليوانات 

بكرة الطيور، وقرود البابون.

ثالثا: االأ�سماك
ع��ن��د زي��ارت��ن��ا الأول�����ى لح��ظ��ن��ا اأن 
الأ�سماك  من  كثرية  اأع���دادا  هناك 
تعي�س يف جم��رى  ال��ت��ي  ال�����س��غ��رية 

الوادي املائي.
ويف اإح��دى ال��زي��ارات املتتالية 
املختلفة  امل��وا���س��م  يف  املنطقة  علي 
هناك  اأن  العلمي  ال��ف��ري��ق  لح���ظ 
ولعل ذلك  منها قد ماتت،  اأع���داداً 
ب�����س��ب ان���خ���ف���ا����س م��ن�����س��وب امل���ي���اه 
امل���ي���اه  ك���م���ي���ات  اأن  ي��ع��ن��ي  وذل������ك   ،
ثابتة،  لي�ست  ال����وادي  يف  اجل��اري��ة 
املوا�سم  ح�سب  علي  تختلف  واإمن���ا 

والف�سول ال�سنوية.
ويف ف�سل ال�ستاء، تكون كميات 
املياه اجلارية اقل منها يف ال�سيف 
ب�سبب انخفا�س كميات الأمطار يف 
هذه الفرتة، وتعود املياه يف الزيادة 
وتزيد  اجلديد  ال�سيف  ف�سل  مع 
ا�ستمر  وقد  الأ�سماك،  اأع��داد  معها 
هذا احلال منذ ع�سرات ال�سنن يف 

هذا الوادي.

مركز األمير سلطان ألبحاث البيئة يزور الوادي ويدرس مقوماته
التنوع النباتي بالوادي مرده الجو المناسب والمياه العذبة دائمة الجريان
كثرة األشجار وارفة الظالل دائمة الخضرة.. من أبرز ما يميز الوادي
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

آفاق: خاص

مع حلول فرتة الختبارات �سواء كانت 
م��در���س��ي��ة اأم ج��ام��ع��ي��ة، ت���ربز خم���اوف 
اج��ت��م��اع��ي��ة واأ����س���ري���ة م���ن ظ��اه��رت��ن 
يف  الطابي  املجتمع  تغزوان  �سلبيتن 
املكتبات  ا�ستغال  ه��م��ا:  امل��و���س��م،  ذل��ك 
اإلى النجاح، من خال  حاجة الطاب 
رف���ع اأ���س��ع��ار ال��ت�����س��وي��ر، ون�����س��ر ثقافة 
ت�سغري الأوراق »الرب�سام« ليتم الت�سلل 
وانت�سار  الخ��ت��ب��ارات،  ق��اع��ات  اإل���ى  بها 
الطاب  اأو���ش��اط  يف  امل��خ��درات  تعاطي 
ظ��ن��ا م��ن��ه��م اأن��ه��ا ت�����س��اع��د ع��ل��ى ال�سهر 

والرتكيز واحلفظ.
ول��ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ى ه��ات��ن 
ال����ظ����اه����رت����ن، جت����ول����ت »اآف�����������اق« ب��ن 
والأعمار،  املراحل  خمتلف  يف  الطاب 
فرجعت باإجابات كانت يف جلها متقاربة 
م����ن ح���ي���ث م�����س��ب��ب��ات ت���ل���ك ال���ظ���واه���ر 
اجلهات  ودور  معها،  التعامل  وطريقة 

املعنية.

إجابات متقاربة
وخل���������س ع�����دد م����ن ال����ط����اب ال���ذي���ن 
اأب��رز امل�سكات التي  »اآف��اق«  التقت بهم 
اأث��ن��اء ف��رتة الخ��ت��ب��ارات مع  تواجههم 
امل��ك��ت��ب��ات وم���راك���ز ال��ت�����س��وي��ر وخ��دم��ة 
ال���ط���ال���ب، يف ارت���ف���اع اأ����س���ع���ار ت�����س��وي��ر 
اأو املنهج  الأوراق، وعدم وجود امللخ�س 
بح�سب  اث��ن��ن  اأو  واح����د  م��رك��ز  يف  اإل 

التفاق مع مدر�س املادة.
ومل يخفوا اأن بع�س املكتبات تقوم 
»ال��رب���س��ام«  الت�سغري  خ��دم��ة  ب��ت��ق��دمي 
�سلبيات  »حتمل  بذلك  وه��ي  ل����اأوراق، 

في موسم االختبارات..
مكتبات تستغل حاجة الطالب 

وتساهم بتقديم خدمة »البرشام«
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الغ�س  م��ب��داأ  ت�سهيل  اأب���رزه���ا:  ك��ث��رية 
يف  رغبتهم  وا�ستغال  ال��ط��اب،  ل��دى 
كبرية  مبالغ  با�ستيفاء  العملية  ه��ذه 
اأن  هذه اخلدمة  م��وؤك��دي��ن  ن��ظ��ريه��ا«، 
ومل  القانون،  عليها  ويعاقب  ممنوعة 
يكتفوا بذلك، بل اإنهم حذروا من مغبة 
تلك اخلطوة بالقول »اإنه عندما يقوم 
اأو  املكتبة  مع  باخلفاء  بعملها  الطالب 
جتراأ  قد  بذلك  فهو  الت�سوير،  مركز 
على خرق القانون، وقد ت�سهل يف نظره 

اأمور اأكرب«.

عملية البرشام
بعملية  تقوم  التي  »املكتبات  واأ���س��اف��وا 
للعقوبات  ال��ط��ال��ب  ت��ع��ر���س  ال��رب���س��ام 
يتم  فعندما  اأي�����س��اً،  اجلامعة  قبل  م��ن 
الرب�سام  يحمل  ال��ط��ال��ب  اأن  اكت�ساف 
فاإن العقوبة التي �سينالها اإمنا �سررها 
اأك��رب واأ�سد مما قد يح�سل له يف حال 

لو مل ي�ستخدمه«.
العتماد  اأن  على  الطاب  واتفق 
ل��ات��ك��ال، ويلغي  ي��ع��ود  ال��رب���س��ام،  على 
والتح�سيل،  التعلم  اجلامعة يف  ر�سالة 
اإذ اإن الطالب يف هذه احلالة ل ي�ستفيد 

من دخوله للجامعة  ح�سب قولهم.
املكتبات  م��راق��ب��ة  »ي��ج��ب  وت��اب��ع��وا 
اأق�سى  التي تقوم بهذه العملية واإن��زال 
ال��ع��ق��وب��ات ب��ه��ا، ف��ه��ي ت��رب��ح م���ن وراء 
ا���س��ت��غ��ال ح��اج��ة ال���ط���اب، ك��م��ا اأن��ه��ا 

ت�ساعد على ن�سر ثقافة الغ�س«.
اأم���ا م��ا يخ�س ان��ت�����س��ار امل��خ��درات 
الطاب  الخ��ت��ب��ارات، فلفت   ف��رتة  يف 
اإل����ى  اأن ظ��اه��رة »ال���درب���اوي���ة« ام��ت��دت 
م���وؤخ���را، اإل����ى االأو����ش���اط ال�����ش��ب��اب��ي��ة يف 
انت�سارا  اأف���رزت  واأن��ه��ا  ع�سري،  منطقة 
الطاب،  بن  للمخدرات  واأو�سع  اأك��رب 

خ�سو�سا يف هذه الأوقات.
ت�سخي�س  بح�سب  و»ال���درب���اوي���ة« 
تقرير رفعه فرع هيئة الأمر باملعروف 
اإلى  ع�سري  مبنطقة  املنكر  عن  والنهي 
اأم����ري امل��ن��ط��ق��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و امللكي 
الأمري في�سل بن خالد بن عبدالعزيز 
تظهر  ال�سباب  من  فئة  هم  �سعود؛  اآل 
ع��ل��ي��ه��م ���س��ف��ات الب����ت����ذال، مي��ار���س��ون 
ب��رتوي��ج  وي��ق��وم��ون  التفحيط،  ه��واي��ة 
يف  ويت�سكلون  منظم،  ب�سكل  امل��خ��درات 
ويتوا�سلون  اململكة،  مناطق  م��ن  ع��دد 
عن طريق مواقع التوا�سل الجتماعي 
الإل�����ك�����رتوين، ي��ت��ف��ق��ون يف اأ���س��ك��ال��ه��م 
ون��وع��ي��ات��ه��م اإل���ى ح��د م���ا، وه���م اأق�����س��ام 

)من خال الت�سفح الإلكرتوين(:
من  )ينطلقون  درب���اوي���ة  الأول: 
منتدى درب اخلطر الإلكرتوين(.

)ينت�سبون  ال��ري�����س��اوي��ة  ال���ث���اين: 
مل���ن���ت���دى ري���������س( وه�����م ف���ع���ا م��ن 
ال��ث��ال��ث: فئة مقلدة  ال��ف��ئ��ة،  ه��ذه 
النت�ساب  دون  والعمل  ال�سكل  يف 
مل���ج���م���وع���ة اإل���ك���رتون���ي���ة م��ع��ي��ن��ة، 
ب��ي��ن��م��ا و����س���ائ���ل ت���وا����س���ل���ه���م ه��ي 
بريي،  باك  اإلكرتونية،  )مواقع 

في�سبوك، وات�س اأب(.

مظاهر الدرباوية
�سياراتهم  ف��اإن  باملظاهر  يتعلق  وفيما 
ت���ك���ون ع�������ادة: ون���ي���ت���ات و����س���ا����س���ات اأو 
ك���ب�������س���ولت ت����وي����وت����ا، وي���ع���ت���م���دون يف 
وع�سبات  منها،  املت�سخ  على  امل��اب�����س 
للراأ�س، ولثمات، اإ�سافة اإلى »ت�سخي�سة 
ب��ن��ت ال��ب��ك��ار« وي��ب��ت��ع��دون ع��ن املاب�س 

ال�سيك واملزخرف.
وخل�س التقرير اإلى اأن الدرباوية 
وغري  وفقري  عاطل  �سباب  يف:  تتمثل 

متعلم.
اأن جت���ار  اإل������ى  ال����ط����اب  ول���ف���ت 
امل���خ���درات م��ن »ال���درب���اوي���ة« ي��ق��وم��ون 
طريق  ع��ن  امل��خ��درات  حمات  بتمرير 

فيه  يجتمع  ال���ذي  ال�����س��ب��اب��ي  ال��ت��ج��م��ع 
م��ع ه��ذه  للتفاعل  امل��غ��ري��ات  ع���دد م��ن 
اجل���رمي���ة، وم��ن��ه��ا: امل����ال وال�����س��ي��ارات 
وال����درب����اوي����ة مب����ودي����ات ح���دي���ث���ة، يف 
منها  يعاين  التي  والبطالة  الفقر  ظل 

هوؤلء ال�سباب.

حقيقة واقعة
م����ن ج���ه���ة اأخ���������رى، ق�����ال خم��ت�����س يف 
ب����اإدارة مكافحة  اخل��دم��ات الإر���س��ادي��ة 
امل�����خ�����درات مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري )ف�����س��ل 
انت�سار  »اإن  »اآف���اق«  ل���  ا�سمه(  ذك��ر  ع��دم 
اأ�سبح  المتحانات  ف��رتة  يف  امل��خ��درات 
حقيقة واقعة، يتم خالها نفث �سموم 
الطاب،  اأو�شاط  الكبتاجون يف  حبوب 
وي�ستغل جت��ار امل��خ��درات  ال��ع��دي��د من 
التي ت�ساعدهم يف ذلك، منها:  الأم��ور 
عدم الرقابة الأ�سرية لاأبناء، و�سعف 
املدار�س لطابها، وعدم وجود  متابعة 
اجل���ه���ات ال���ت���ي ت��ت��ت��ب��ع اخ��ت��اف�����س��ل��وك 

الطاب اأثناء العام الدرا�سي«.
ول���ف���ت امل��خ��ت�����س اإل�����ى اأن�����ه غ��ال��ب��اً 
ل ي��ت��م اك��ت�����س��اف ال���ط���ال���ب امل��ت��ع��اط��ي 
حالته،  ا�ستفحال  بعد  اإل  للمخدرات 
م�سريا اإلى اأن الطاب الذين وقعوا يف 
حبال تعاطي حبوب الكبتاجون يجرون  

زماءهم داخل املدار�س اإلى التعاطي.
وع���ن ط��ري��ق��ة الك��ت�����س��اف ، ق��ال: 
»اإن�������ه ي���ت���م ا����س���ط���ي���اد ال����ط����اب ال����ذي 
ي��ع��ان��ون م���ن ع����دم ان�����ش��ب��اط ���ش��ل��وك��ي 
اأثناء  يهرب  مم��ن  وخا�سة  درا���س��ي،  اأو 
التق�سري  يكون  وهنا  ال��درا���س��ي،  اليوم 
امل��دار���س  يف  املعنية  الإدارة  ج��ان��ب  م��ن 

واجلامعات واملنزل«.

تحذير
ودعا اإلى ت�سكيل �سياج واق من الوقوع 
وامل�ساعدة  الكبتاجون،  حبوب  مغبة  يف 
كثري  عند  املنحرف  ال�سلوك  ك�سف  يف 
م��ن ال��ط��اب، حم���ذرا يف ال��وق��ت ذات��ه 
اأن ي�����وؤدي غ��ي��اب ذل����ك يف ال��وق��ت  م���ن 
ال���راه���ن اإل���ى زي����ادة وق���وع ال��ك��ث��ري من 
ت��ع��اط��ي احل��ب��وب وخا�سة  ال��ط��اب يف 
فرتة المتحانات، ل�سيما يف ظل اإيهام 
امل��ت��ع��اط��ن م��ن ال��ط��اب ب���اأن احل��ب��وب 
ت�����س��اع��د ع��ل��ى ال�����س��ه��ر وزي�����ادة الرتكيز 
اإل��ى  يحتاج  الطالب  ول��ك��ون  واحل��ف��ظ، 
وق���ت اإ���س��ايف ل��ك��ون��ه غ��ري م��ل��م مب���واده 

الدرا�سية.
بع�س  اأن  اإل�����ى  امل��خ��ت�����س  واأ�����س����ار 
اأن احلبوب ت�ساعده يف  الطاب يعتقد 
يف  اأن��ه��ا  م�ستدركا  الخ��ت��ب��ارات،  اجتياز 
يف  ومكانه  نف�سه  تفقده  الأم��ر  حقيقة 
اأنه ميكن  اإلى  الدرا�سية، لفتا  املقاعد 
لعمل  باملخت�سن  ال���س��ت��ع��ان��ة  ي��ت��م  اأن 
واكت�ساف  و�سلوكياته  للطالب  درا���س��ة 
مدى تعاطيه من خال تتبع ال�سلوك.

الطالب  تعاطي  ث��ب��وت  ح��ال��ة  ويف 
امل����خ����درات، ف������اإن  ال��ط��ري��ق��ة الأن�����س��ب 
املخت�س،  ح�سب  الو�سع،  مع  للتعامل 
هي اإعداد برنامج عاجي �سلوكي، يتم 
يقلع  لكي  الطالب  اح��ت��واء  خاله  من 
اأي عقوبة ترتتب  دومن��ا  التعاطي  عن 
عليه، خ�سو�سا اأن الطالب �سيد �سهل 

ملروج احلبوب.
وطالب اجلهات املخت�سة يف وزارة 
ال�����س��ح��ة ب��درا���س��ة احل����الت ال��ت��ي يتم 
بالطريقة  امل��ن��زل  وتب�سري  اكت�سافها 
املعنية  اجل��ه��ات   وا���س��رتاك  املنا�سبة، 
وجمتمعات املجتمع املدين واجلمعيات 
اخلطة  و�سع  يف  تهتم  بال�سحة  التي 
ال���ت���ي حت��م��ى ال��ط��ال��ب م���ن الن�����زلق 
يف ت��ع��اط��ي امل���خ���درات يف ح��ال��ة اأن���ه مل 
يقع، اإلى جانب الرتكيز على ت�سميم 
ن��وع��ي��ة م���ن خ��ط��ط ال��ت��وع��ي��ة يف ظل 

ال�ستهداف للطاب.

الدرباوية 
تستهدف 

أبناء المدراس 
والجامعات بحبوب 

الكبتاجون

مختص: انعدام 
الرقابة األسرية 

وتهاون الجهات 
التعليمية.. أبرز 

األسباب

طالب: »البرشام« 
جريمة غش 

واحتيال.. ويجب 
معاقبة أصحابها

آفاق الجامعة  |  العدد 101  |  4 ربيع األول 1435  |  5 يناير 2014



شخصيات

أحب األدب كثيرا.. 
والكتابة عندي 

هواية ترفض 
القولبة واالحتراف

قلة المهتمين 
باألدب سبب 

العزوف عن حضور  
الفعاليات األدبية

الشاعرة عبير العلي:
إخفاق الطالب في اإلنجليزية مسؤولية 

يتحملها المدرس والمنهج والدارس
حوار: د. إيمان العسيري

ا����س���ت�������س���اف���ت »اآف�������������اق« م���ع���ل���م���ة ال���ل���غ���ة 
الإجن���ل���ي���زي���ة ال�����س��اع��رة ع��ب��ري ال��ع��ل��ي يف 
���س��م��ل جت��رب��ت��ه��ا يف الأدب  ح����وار م��و���س��ع 
واأب�����رز اأع��م��ال��ه��ا، وت��دري�����س الإجن��ل��ي��زي��ة 
وال����رتج����م����ة، اإل������ى ج���ان���ب ط��م��وح��ات��ه��ا 
الأكادميية وميلها نحو تخ�س�س الإعام 

يف الدرا�سات العليا.

ماذا تعني لك الكتابة
ب�سفتك �ساعرة وروائية؟

ال���ك���ت���اب���ة ع���ن���دي مل ت���ك���ن ي���وم���ا ب��ه��دف 
الحرتاف، بل هي هواية ترف�س القولبة 
وت��ت��خ��ذ ل��ه��ا ���س��ك��ل��ه��ا ال����ذي ت��خ��رج ب���ه يف 
النهاية على �سكل ق�سيدة نرية اأو ن�س 
اأن حت�سر خ��ال بع�س  لها  ك��ان  �سردي. 
الأم�سيات والأ�سبوحات ال�سعرية والعمل 

الروائي املطبوع. 

اأبرز اأعمالك االأدبية؟
ال�سادرة عام 2012  الطارف  الباب  رواي��ة 
واأن�سر  وال��ت��وزي��ع،   للن�سر  دار ط��وى  ع��ن 
بع�س اأعمايل يف ال�سحف املحلية، وذلك 

لي�س بكثري.

ما راأيك يف حجم االإقبال
على فعاليات االأندية االأدبية؟

يف  األح��ظ��ه  فيما  خا�سة  قليل  احل�سور 
اجل��ان��ب ال��ن�����س��ائ��ي، وال�����س��ب��ب م��ن وجهة 
ن�����ظ�����ري،  وب���ع���ي���دا ع����ن ق���ل���ة ح�������س���وري 
لقلة  يعود  وان�سغايل،  اخلا�سة  لأ�سبابي 
الأدب��ي��ة  باملجالت  املهتم  اجلمهور   ع��دد 
يعلم عن  اأن  يفوته  واإن كر فقد  اأ�سا، 
هذه الفعاليات. ثم اإن �سرائح وا�سعة من 
نخبوية،  الفعاليات  اأن  تعتقد  املجتمع 
واأن بع�سها اأكادميي جاف يفتقر للمتعة 

والت�سويق.

اإلى جانب اهتمامك باالأدب..
اأنت معلمة لغة اإجنليزية،

حدثينا عن جتربتك
يف تدري�ص هذه اللغة؟

ال���ت���ي ينبغي  امل���ق���ررة  ل��ل��م��ن��اه��ج  خ���اف���ا 
وكيفية  ف����رتة  يف  ل��ل��ط��ال��ب��ات  اإي�����س��ال��ه��ا 
ت���ك���ون يل  اأن  حم�������ددة، ح���ر����س���ت ع���ل���ى 
الاتي  الطالبات  على  اخلا�سة  ب�سمتي 
للغة  معلمة  ب�سفتي  حياتهن  يف  اأع���رب 
بدرا�سة هذه  ي�ستمتعن  واأن  الإجنليزية، 
اجتماعية  م��وؤث��رات  اأي  عن  بعيدا  اللغة 
ع���دم  اأو  ب�����س��ع��وب��ت��ه��ا  ت��ت��ع��ل��ق  ون��ف�����س��ي��ة 
اأمتكن  اأن  اأمتنى  تبقي،  وفيما  اأهميتها، 

من موا�سلة ما اأهدف له .

وماذا عن م�ستوى الطالبات؟
ي����زال،  ،  ول  ك����ان  ال���ط���ال���ب���ات  م�����س��ت��وى 
ال�سنوات التي عملت فيها  يتفاوت خال 
معلمة، فهناك املتمكنة من اأغلب املهارات 
الأ����س���ا����س���ي���ة، وه���ن���اك م���ن ت���ت���ف���اوت بن 

املتو�سط وال�سعيف يف م�ستواها.

يخفق كثري من الطالب والطالبات 
يف تعلم هذه اللغة.. ما ال�سبب؟

ن��ف�����س��ي��ا ل��دى  اأن ه���ن���اك ع��ائ��ق��ا  ن��ن��ك��ر  ل 
ال�����س��غ��ار وامل��راه��ق��ن م��ن تعلم الأ���س��ي��اء 
املختلفة، وهو، لاأ�سف، ما ُنقل لهم من 
لهم  �سابقن  لأ���س��خ��ا���س  خ���ربات  ت��راك��م 

جتربتهم اخلا�سة.
ولكن من وجهة نظري فاإن ال�سبب 
الأه����م لإخ���ف���اق ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات يف 
اأ�سلع  اأحد  اللغة ل يخرج عن  تعلم هذه 

مثلث املعلم، املنهج والطالب.
فهناك من ل يويل تعليم هذه املادة 
بطريقة  وي��در���س��ه��ا  اأه��م��ي��ة  املعلمن  م��ن 
والتحفيز  الت�سجيع  م��ن  خالية  بدائية 
وال��رتغ��ي��ب ب���ل ق���د ي��ن��ّف��ر م��ن��ه��ا املتلقي 

ال�سغري لاأبد.
املناهج فاإلى وقت قريب كانت  اأما   
كذلك  عقيمة وغري جاذبة وغري عملية 
يف تدري�س اللغة الإجنليزية حيث يعتمد 
املنهج على الكم بعيدا عن الكيف، بجمود 
وا�سح يف املو�سوعات، و بعيدا كذلك عن 

واق�����ع ال��ط��ال��ب واه��ت��م��ام��ات��ه 
وع����ن ال��ت��ف�����س��ي��ل يف ت��دري�����س 
)التحدث،   الأ�سا�سية  املهارات 
ال���ق���راءة، ال��ك��ت��اب��ة وال���س��ت��م��اع 
�سريعة  بطريقة  ُت��دم��ج  ب��ل   )
يف زم���ن حم����دود وغ���ري ك���اٍف 

للتمكن من اأولوياتها.
 وم���ن الأ����س���ب���اب اأي�����س��ا: 
ال��ل��غ��ة  اإدخ�����������ال  ال����ت����اأخ����ر يف 
امل����ن����اه����ج  يف  الإجن������ل������ي������زي������ة 
امل����رح����ل����ة  يف  ال������درا�������س������ي������ة 
الأول  ال�سف  منذ  البتدائية 
التعليمية  ال��و���س��ائ��ل  وت��وف��ري 
وامل���ع���ام���ل ال��ل��غ��وي��ة امل�����س��اع��دة 
ل���ل���م���ع���ل���م ل����ت����ق����دمي م����ادت����ه 

ب�سهولة. 
ال���������س����ل����ع ال�����ث�����ال�����ث ه��و 
ال�����ط�����ال�����ب ن����ف���������س����ه، ف���ه���ن���اك 
م����ن ل ي��ك��ل��ف ن��ف�����س��ه ب��ع��ن��اء 
للدرو�س  وال�ستعداد  البحث 
باملادة وعدم اعتبار  والهتمام 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ل��غ��ة حية 
ُت�ستخدم خارج اأ�سوار املدر�سة، 
وتعلمها �سرورة قد ل يدركها 

اإل بعد فوات الأوان. 

هل لك نتاج
يف جمال الرتجمة؟ 

بع�س  هناك فقط  ي��وج��د،  ل  ج��اد  ب�سكل 
ال���رتج���م���ات ال���ت���ي اأج���ري���ت���ه���ا ك���ن���وع من 
الت�سلية و التجربة مع بع�س ال�سديقات 
ل��ق�����س��ائ��د ن���ري���ة ل�����س��ع��راء م��ع��ا���س��ري��ن، 

ولعدم التفرغ مل األتفت لها جمددا. 

املبتدئون يف�سلون الرتجمة
من االإجنليزية اإلى العربية،

ولي�ص العك�ص.. هل من اأ�سباب 
علمية لذلك؟

ال��ذي  النهر  ه��ي  الإجنليزية  لغتهم  لأن 
لغتهم  العربية  اللغة  بحر  اأم��ام  ميلكونه 
الكلمات  اختيار  يف  ت�ساعدهم  التي  الأم، 

وت�سكيلها  املنا�سبة  اللغوية  وال��رتاك��ي��ب 
ن��ح��وي��ا وب��ي��ان��ي��ا ب�سكل ���س��ح��ي��ح، وال��ب��دء 
بهذه الطريقة �سيكون فاحتة للتنقل بن 

اللغتن ب�سهولة.

ما الفرق بني عبري املعلمة
وعبري ال�ساعرة؟

ق��ي��م��ه و ط��م��وح��ه  الإن�������س���ان يف  ذات  ه���ي 
من�سغلة  الأول������ى  اأن  ال���ف���رق  وم���ب���ادئ���ه، 
بعملها وواج��ب��ات��ه��ا وم�����س��در دخ��ل��ه��ا، ثم 
ت��ه��رب من  ت���اأوي لل�ساعرة داخ��ل��ه��ا وه��ي 
لتجد  وال��ت��ط��وي��ر  وال����رزق  ال��وق��ت  �سباق 
�سعرا  تطفو   الأدب  ج���داول  منها  قريبا 
ون��را، فتقف عندها ق��راءة وكتابة، وهو 
ال���روح على �سفته وتنهل منه  ت��رت��اح  م��ا 

م�ستهاها.  

يقال اإنك  ترغبني يف اإكمال
درا�ساتك العليا يف االإعالم..

ما الذي يدفع معلمة
اللغة االإجنليزية اإلى ذلك؟

التعليم  جم��ال  ع��ن  ينف�سل  ل  الإع����ام 
ب��ال�����س��رورة ، ب��ل ه��و ي��وج��د اأي��ن��م��ا يوجد 
جم��ت��م��ع، وال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي وامل��در���س��ة 
وال��وزارة جمتمع متكامل وحقل تعليمي 
اأو تربوي توجد به حياة معي�سة وقائمة 
والإظهار  والتداول  للنقل  حتتاج  واأخبار 

للمجتمعات الأخرى.
والإع������ام و���س��ي��ل��ة م���وؤث���رة يف حياة 
الن�سء وفاعلة وم�ستخدمة بكرة خا�سة 
م��ع ت��ط��وره��ا ال�����س��ري��ع وامل�����س��ت��م��ر، ول��ه��ذا 
وج����ب ت��وظ��ي��ف��ه��ا وت�����س��خ��ريه��ا ل��ل��م��ج��ال 
ال����رتب����وي وم���واك���ب���ة ال���ت���ط���ور وال���ث���ورة 

املعلوماتية امل�سايرة لاأجيال.
 ويف التعليم توجد اإدارة خا�سة بهذا 
ال��رتب��وي« ويل  »الإع����ام  ُت�سمى  امل��ج��ال 
اإعامية  من�سقة  عملت  حيث  خربة  فيه 

لفرتة تفوق �سبع �سنوات . 

هل ح�سرت برامج تدريبية
يف االإعالم؟

ح�����س��رت ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة م��ن��ه��ا: دورات 
يف اأن���ظ���م���ة ال��ع��م��ل الإع�����ام�����ي، وور�����س 
عمل ع��ن اإع���داد خطط ل��اإع��ام  خال 
ال����ع����ام ال�����درا������س�����ي،  وو����س���ائ���ل ت��وظ��ي��ف��ه 
والتغطيات  ال�سحفية  التقارير  واإع���داد 
الإع���ام���ي���ة وال����ل����ق����اءات وم���ال���ه ع��اق��ة 

بالإعام الرتبوي.

وهل لك م�ساركات
يف هذا املجال؟

يل م�ساركات ك�سيفة يف لقاءات تلفزيونية 
وكذلك  هاتفية،  م��داخ��ات  اأو  واإذاع���ي���ة 
الإل��ك��رتون��ي��ة   امل��واق��ع  بع�س  ع��رب  الن�سر 

التابعة لبع�س ال�سحف واملجات. 

طموحك االأدبي امل�ستقبلي؟
مل�سته  كالذي  النجاح  من  للمزيد  اأطمح 
يف رواي��ت��ي »ال��ب��اب ال��ط��ارف«، وامل��زي��د من 
ال��ع��ط��اء يف امل��ج��ال ال���ذي اأح����ب  اأن اأج��د 
الوقت الكايف للتمتع بالكتابة فيه واإجناز 

ما حتت يدي من اأعمال قادمة.

وكيف �ضتوفقني بني الن�ضاط
االأدبي والدرا�سات العليا؟ 

يف حال القبول و التفرغ، اأمتنى اأن اأتابع 
مي��ل��وؤين  ال���ذي  ال�سغف  بنف�س  الأم���ري���ن 
دافعا  العليا  ال��درا���س��ات  ت��ك��ون  واأن  الآن، 
ل��ل��م��زي��د م���ن ال���ع���ط���اء امل��ه��ن��ي والأدب������ي 

وفر�سة لكت�ساف املفيد واملوؤثر. 

كلمتك االأخرية يف هذا اللقاء؟
كلمتي الأخرية لكل من كان م�سدر اإلهام 
اأفعل،  يف حياتي، من جتاوزتهم ومن مل 
من �سكلوا فارقا يف حياة عبري العلي �سلبا 
اأو اإيجابا ملن َخذلت اأو ُخذلت من طرفه، 
اأ�سدقائي،  لعائلتي،  ال�سغرية،  لأ�سرتي 
�سغف  اأنتم  واأق���ول:  ال�سغري،  وجمتمعي 
احلياة التي من�سيها على عاتها وطوق 
اليا�سمن الذي يزين حا�سري وذاكرتي. 
ل�سحيفتكم  وال�����س��ك��ر  ���س��ك��را،  و  اأح��ب��ك��م 

املوقرة »اآفاق« وللقراء.
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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه



ثقافة

في برنامج شعاره »سافر مع القراءة«..
لالطالع كتبا  المطارات  لمسافري  توفر  »المؤسس«  مكتبة 

أحمد العياف

العامة  امللك عبدالعزيز  توا�سل مكتبة 
املتمثلة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا  ت���ق���دمي 
يف ب���رن���اجم���ه���ا ال���ث���ق���ايف )ال�����ق�����راءة يف 
امل������ط������ارات(، حت����ت ����س���ع���ار »����س���اف���ر م��ع 
ال�����ق�����راءة«، ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات امل�����س��روع 
ال���ث���ق���ايف ال���وط���ن���ي ل���ت���ج���دي���د ال�����س��ل��ة 
ب���ال���ك���ت���اب، وف����ق ت��وج��ي��ه��ات م��وؤ���س�����س��ه��ا 
وراعيها خادم احلرمن ال�سريفن امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز )حفظه اهلل(.
وي����ه����دف ه�����ذا ال���ن�������ش���اط ال��ث��ق��ايف 

املبتكر اإلى توفري جمموعة من الكتب 
امل�سافرين  اأيدي  واإتاحتها بن  املنا�سبة 
ال�سالت  كافة يف  اململكة  عرب مطارات 
ال��دول��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة، لإت��اح��ة الفر�سة 
ل��ه��م مل��م��ار���ش��ة ن�����ش��اط ال���ق���راءة جم��ان��ا، 
وال���س��ت��ف��ادة م��ن اأوق�����ات الن��ت��ظ��ار مبا 
على  الط���اع  خ��ال  م��ن  ويفيد  ينفع 
اإ������س�����دارات م��ك��ت��ب��ة امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 

العامة وكتب اأخرى منتقاة.
الربنامج،  القائمون على  ويراعي 
يف اختيار الكتب، التنوع مبا يتنا�سب مع 
واختاف  امل�سافرين،  اهتمامات  تنوع 

واحتياجاتهم  التعليمية،  م�ستوياتهم 
امل��ع��رف��ي��ة وك��ذل��ك ال��ت��ف��اوت يف ال��ع��م��ر، 
امل�سافرين  جموع  احتياجات  يلبي  مبا 
م��ن ال��رج��ال وال��ن�����س��اء والأط���ف���ال على 
اه��ت��م��ام��ات��ه��م، ومب����ا يحقق  اخ���ت���اف 

الهدف من هذه التجربة.
وت�����س��م��ل ق��ائ��م��ة امل����ق����روءات، كتب 
الإب����داع الأدب���ي والإ����س���دارات الفكرية 
وكتب  التاريخية،  والأع��م��ال  والعلمية، 
اإ�سدارات  اإلى  الطفل واملراأة، بالإ�سافة 
مبختلف اللغات، بحيث يجد امل�سافرون 
غ���ري ال��ن��اط��ق��ن ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ما 

ي���ق���روؤون���ه خ���ال ان��ت��ظ��اره��م ب�����س��الت 
ال�سفر، بلغاتهم الأ�سيلة.

 وح���ر����س���ت امل��ك��ت��ب��ة ع���ل���ى ت��وف��ري 
الإ�سدارات التي تعرف باململكة العربية 
ال�����س��ع��ودي��ة وم���ا ت�����س��ه��ده م��ن ت��ط��ور يف 

جميع املجالت.
اق��رتاح��ات  تلقت  املكتبة  اأن  يذكر 
ب��ت��ع��م��ي��م  ال��ت��ج��رب��ة يف م���راك���ز ال��ن��ق��ل 
والربية  البحرية  وامل��وان��ىء  اجلماعي 
و�سالت  احلديدية،  ال�سكك  وحمطات 
ال��وزارات  املواطنن يف ع��دد من  خدمة 

األستاذ المساعد بالجامعةوامل�سالح احلكومية.
ينقب في أصول  المشكلة

د. سيف: ضعف التعليم
االبتدائي قتل الخط

عّد الأ�ستاذ امل�ساعد باجلامعة الدكتور �سيف الدين �سيد، �سعف التعليم يف املراحل 
البتدائية من اأبرز الأ�سباب التي قتلت اخلط العربي، وخرجت جيا ل يجيده، 

م�سددا على وجود �سعوبة بالغة يف قراءة ما يكتبه بع�س الطلبة«.
اأم�سية  الفن واخل��ط، يف  العربي بن  اأث��ن��اء حديثه عن احل��رف  �سيف  واأك��د 
موؤخرا،  باملفتاحة،  باأبها  والفنون  للثقافة  العربية  اجلمعية  فرع  نظمها  ثقافية 
اأن من امل�سكات التي يواجهها اخلط العربي: التطور التقني الهائل الذي �سلب 

احلرف العربي من اأيدي اأبنائنا وبناتنا، وحفظ حروفا ميتة با روح.
وزاد »العرب جنوا على لغتهم.. واإننا جميعا �سركاء يف قتل اللغة العربية التي 

متثل هويتنا، واحلرف العربي هو روحها وقلبها الناب�س«.
اأنه من خال درا�سة عملية على عينة ع�سوائية من مناذج  اإلى  واأ�سار �سيف 
يف  للطالب  امل��ق��دم  املنهج  �شعوبة  يف  اإم��ا  يكمن  اخللل  اأن  تبني  ال��ط��اب  خطوط 
املراحل االبتدائية، اأو �شعف معلمي اخلطوط يف املدار�ض، مطالبا بانت�شال احلرف 
العربي من احلالة التي مير بها من خال املوؤ�س�سات الر�سمية التعليمية والثقافية 

يف جميع الدول العربية.

»أدبي« مكة
يختتم ملتقاه الخامس 

اختتم نادي مكة الأدبي، الن�سخة اخلام�سة من ملتقاه » خطابنا الثقايف« الذي 
تكامل«، وخرج  توافق، ت�ساد،  والإع��ام..  »الثقافة  العام حتت عنوان   انعقد هذا 
الثقايف والإع��ام��ي يف احل��راك الجتماعي،  ب�ست تو�سيات ه��ي: بث روح احل��وار 
اإلى كليات م�ستقلة، وزيادة التعاون  اأق�سام الإعام باجلامعات ال�سعودية  وحتويل 
لإمداد  الإعامية  واملوؤ�س�سات  الأدبية  والأندية  اجلامعات  يف  الإع��ام  اأق�سام  بن 
الثقافة والإعام بكفاءات متخ�س�سة موؤهلة ت�سهم يف خدمة الثقافة والإعام من 

منظور تكاملي.
املوؤ�س�سات  داخل  )اإعام ثقايف(  ت�سكيل جلان  التو�سيات اخلتامية  وت�سمنت 
الثقافة  وزارة  هيكلة  ب��داخ��ل  ال��ث��ق��ايف  ل��اإع��ام  ع��ام��ة  ب�����اإدارة  ت��رت��ب��ط  الثقافية 
والإعام، كما دعا امللتقى اإلى النفتاح على الإعام اجلديد ملا له من اأهمية كربى 
يف اإيجاد توجهات الوعي وقيا�س م�ستوى الأثر وا�ستثماره ل�سالح الر�سالة الثقافية 
والإعامية، واإعادة التفكري يف جتني�س الأندية الأدبية مراكز ثقافية لتكون اأكر 
اإلى  النخبوية  الدائرة  من  بها  وللخروج  وال��ربام��ج،  الأطياف  لتعددية  ا�ستيعابا 
مراكز جمتمعية مفتوحة، واأخريا،  اإن�ساء جائزة لأف�سل منجز اإعامي ثقايف يف 

تطبيقي توا�سلي حديث.

مقتطفات من »لغتنا.. عزتنا«
اليوَم يف �ساحٍة للعلِم �ساخمٍة 

لها املعاين جتلَّْت يف معانيها
هنا ال�سباُب، هنا �ساُح البياِن، هنا

ذاٌت �ستحيا بها حبَّاً وحتييها
هذا هو الأمُل املن�سوُد ُنْر�ِسُلُه

وعداً و�سدقاً واأحاما نواليها
ما عزَّ قوٌم، وقد ذلَّْت لهم لغٌة
لأنها الِعزُّ يف اأ�سمى مراقيها..

�سعر د. اإبراهيم اأبوطالب
)ق�سم اللغة العربية باجلامعة(
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إعالم

كنا نعتقد لفرتة طويلة من الزمن اأن الإعام جزء من الت�سال واأنه يازمه 
احلديثة  التكنولوجيات  عرفتها   التي  الهائلة  التطورات  ب��ربوز  ولكن  دائما، 
لو�سائل الإعام والت�سال مع نهاية القرن الع�سرين وخا�سة مع ظهور الأقمار 
ال�سناعية والنقل التلفزيوين املبا�سر و�سبكة النرتنت وت�سكل ظاهرة التفاعلية 
الو�سائط اجلماهريية؛ بدا موؤخرا  ال�سدى من اجلمهور عرب خمتلف  ورجع 
هذا االعتقاد يتزعزع، وتتعالى اأ�شوات و نقا�شات حادة يف العديد من االأو�شاط 

الفكرية حول هيمنة الت�سال على الإعام.
حقيقيا  اإعاما  يقدم  ل  واقعه  يف  املبا�سر  التلفزيوين  النقل  اأ�سبح  لقد 
واإمنا يعمل اأكر، على تغليب الت�سال مبختلف مظاهره  على الإعام، فرناه 
اأم  ال�سيا�سية  �سواء  املبا�سرة  احلوارية  والربامج  الإخبارية  الن�سرات  يف  مثا، 
الجتماعية اأم الثقافية وغريها، ي�سعى ب�سفة مركزة اإلى ا�ستعرا�س التم�سهد 
والعر�س الب�سري يف قوالب يغلب عليها الإث��ارة العاطفية والطابع الدرامي، 
الإخ��راج  يف  دقيقة  اآل��ي��ات  وبا�ستخدام  متطورة  تكنولوجية  تقنيات  خ��ال  من 
يعطي  مما  ذات��ه��ا،  حد  يف  قيمة  اأ�سبحت  التي  وال�سمعية  الب�سرية  وامل��وؤث��رات 

جمال لغلبة ال�سكل على حمتوى الر�سالة الإعامية.
وجه  على  تتمثل  اجل��م��ه��ور  اإل���ى  املنقلة  الر�سالة  ت��ك��ون  ال�����س��دد  ه��ذا  ويف 
اخل�سو�س يف التاأكيد على جعل هذا الت�سال قيمة �سرورية يقوم على اأ�سا�سها 

بناء خمتلف الأولويات داخل املجتمع برمته.
مفهومه  يف  الإع��ام��ي  البعد  جت���اوز  ق��د  ال�سياق  ه��ذا  وف��ق  فالتلفزيون 
متجد  التكنولوجية  التقنيات  من  وا�سعة  جمموعة  ي�سكل  واأ�سبح   الوظيفي، 
اأكر؛ العملية الت�سالية وتعطي اأهمية بالغة للمناق�سة واحلوار والبعد الفني 

على ح�ساب احلقيقة التي تعد اأ�سا�س وهدف الر�سالة الإعامية.
وق���د اأدىه������ذا ب��امل��ف��ك��ر ال��ف��رن�����س��ي »دان���ي���ال ب��ون��ي��و« اإل����ى ال��ق��ول يف كتابه 
�سار  واأن��ه  الت�سال،  ا�ستبداد  مرحلة  يف  نعي�س  باأننا  الإع���ام«  �سد  »الت�سال 
اأط��راف احلديث  نتبادل  اأن  هو  فالأ�سا�س  الراهن،  الع�سر  اإيديولوجية  ميثل  
الت�سال  م�سمون  يهم  ول  والف��رتا���س��ي��ة،  احلقيقية  والأحا�سي�س  وامل�ساعر 
املنظومة  �سجناء  بذالك  واأ�سبحنا  وكفى،  نت�سل  اأن  هو  فالأ�سا�س  وطبيعته، 
و  القت�سادية  اأبعادها  خمتلف  يف  العوملة  جوهر  متثل  التي  لات�سال  الكلية 

الثقافية وغريها . 
ابتعد  ق��د  الإع���ام  اأن  ن��رى  الت�سالية،  العوملة  ه��ذه  �سياقات  خ�سم  ويف 
مو�سوعية  على  فيه  يركز  ال��ذي  والأوح���د  احلقيقي  اجتاهه  عن  ف�سيئا  �سيئا 
العديد  غريت  فكرية  ث��ورة  فجر  مما  وال�سليمة،  ال�سحيحة  واملعلومة   اخلرب 
املفاهيم  وجعلت  الت�سال  حقل  يف  النظرية  واملقاربات  العلمية  املنطلقات  من 
لزاما  ف�سار  الزمن،  جتاوزها  قدمية  تبدو  الت�سال   و  لاإعام  الكا�سيكية 
التحولت،  والطلبة مواكبة  للباحثن  تت�سنى  النظر يف ماهيتها حتى  يعاد  اأن 

ويحددوا بال�سبط اأين يبداأ الإعام واأين ينتهي الت�سال.

االتصال ضد اإلعالم

لحظة تأمل
د. عمر إبراهيم بوسعدة

ال�سنوات  خال  الورقية  ال�سحافة  �سهدت 
اأزم��ة يف خمتلف دول العامل، ويف  الأخ��رية 
ال�����س��ح��اف��ة ال��ورق��ي��ة  ال��ع��ام 2013 واج��ه��ت 
يف دول م��ن��ه��ا: ب��ل��دان ال��ق��ارت��ن الأورب���ي���ة 
انت�سار  اأم���ام  �سعبة  حت��دي��ات  والأم��ري��ك��ي��ة 
الإع��������ام اجل����دي����د، و����س���ع���ف الإع����ان����ات 
وتراجع ن�سب التوزيع، وت�سري التقارير اإلى 
القارتن  الغربية يف  الورقية  ال�سحافة  اأن 
الأوروبية والأمريكية ال�سمالية هي الأكر 

تاأثراً حّتى الآن.
ويف التفا�سيل اأن ال�سحافة ما زالت 
تخو�س معركة الوجود يف مواجهة و�سائل 
ات�سال اأكر قدرة على التفاعل مع القراء 
يف كل مكان وخال اأي وقت، مثل املواقع 
اأ�سكالها و�سبكات  الإلكرتونية يف خمتلف 
»فاي�سبوك«  كموقع  الجتماعي  التوا�سل 
و »تويرت«. وتتمثل الأزم��ة يف ن�سوء جيل 
ج��دي��د اب��ت��ع��د ع��ن ال�����س��ح��ف ال��ورق��ي��ة يف 
ثقافة احل�سول  و�سيوع  كامل،  �سبه  �سكل 
املجاين على املعلومة، فيما ت�سطر بع�س 
اليومية  ن�سخها  ثمن  رف��ع  ال��ى  ال�سحف 
تراجع  م��ن  الناجتة  اخل�سائر  لتعوي�س 

الإع���ان  ع��ن  املعلنن  وع���زوف  مبيعاتها 
فيها.

ووف��������������ق »ج�����م�����ع�����ي�����ة امل������ح������رري������ن 
 %6.4 بن�سبة  تراجع  هناك  الأمريكين«، 
املتاحة  الوظائف  ناحية  من  ال�سنة  ه��ذه 
يف ع���امل ال�����س��ح��ف يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
الإع���ان���ات،  الأم���ريك���ي���ة.  وع��ل��ى �سعيد 
ك�����س��ف��ت م���وؤ����س�������س���ة »غ���ان���ي���ت« ل���اإع���ام 
والت�سويق اأن خ�سارة ال�سحف و�سلت الى 
مليار دولر اأمريكي يف هذا املجال خال 
2013، وهذا ما يثري الكثري من املخاوف 
ال�سنوات  خ��ال  ال�سحف  م�ستقبل  ح��ول 
الو�سع  ا�ستمر  ح��ال  يف  املا�سية  القليلة 

على ما هو عليه اليوم.
الوقت  مع  الورقية  ال�سحف  �سباق 
م��ل��ح��وظ ك��ث��ريا خ�����س��و���س��ا يف ال���ولي���ات 
املتحدة الأمريكية حيث �سهد العام 2013 
خ�سو�سا  ال�سحف،  من  العديد  »رحيل« 
ت��ل��ك ال��ت��ي ت����وزع داخ����ل ال���ب���اد. ف�سمن 
م��وؤ���س�����س��ة »���س��ي��ف��ي��ت��ا���س م��ي��دي��ا« وح��ده��ا 
اأقفلت ثماين �سحف حملية، وحلقت بها 
موؤ�س�سة »يل انرتبريز اإنك.« التي اأقفلت 

ت�سريح  ال���ى  اأدى  م��ا  اأي�����س��ا،  �سحيفتن 
ع�سرات العاملن.

وا�����س����ط����رت ���س��ح��ي��ف��ة »ن���ي���وي���ورك 
بعدما  غلوب«،  »بو�سطن  بيع  اإل��ى  تاميز« 
ملالك   ،%٩4 املالية  خ�سائرها  ن�سبة  بلغت 
���س��وك�����س« ج��ون  رد  ب��و���س��ط��ن  ف��ري��ق »ذي 

هرني.
حمظوظة  غلوب«  »بو�سطن  وكانت 
اأك����ر م��ن غ��ريه��ا ع��ل��ى رغ���م خ�����س��ائ��ره��ا، 
لأّنها وجدت من ينقذها من املوت املحّتم.

 وجلاأت �سحيفة »�سيكاغو تريبيون« 
اأي�سا  التكاليف  م��ن  الكثري  اقتطاع  اإل��ى 
واّت��خ��اذ  ال��ع��ام��ل��ن  اأع����داد  ع��رب تخفي�س 
ال�سكوك حول  اأخ���رى، ما يثري  اإج���راءات 

امل�ستقبل القريب لهذه ال�سحيفة اأي�سا.
وغ������ري ب���ع���ي���د ع�����ن ذل��������ك، ���س��ه��دت 
ال�سحافة  �سعيد  على  كبرية  اأزم���ة  كندا 
ميديا«  »�سن  �سركة  اأغلقت  اإذ  ال��ورق��ي��ة، 
11 �سحيفة دفعة واح��دة، واقتطعت 360 
وظيفة بهدف توفري نحو 55 مليون دولر 

من اخل�سائر املالية. 
اململكة  ك��ان��ت يف  الأك�����رب  ال�����س��دم��ة 

»ل��وي��دز  اأق��ف��ل��ت �سحيفة  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة 
ال�سحف  اأع���رق  ل�ست«، وه��ي واح���دة م��ن 
اإل��ى  تتحول  اأن  ال��ع��امل، على  ال��ورق��ي��ة يف 
ت��راج��ع  ب�سبب  ف��ق��ط  اإل��ك��رتون��ي��ة  ن�سخة 
الطلب عليها. وعمر هذه ال�سحيفة 2٨0 
ب�سوق  متخ�س�سة  �سحيفة  وه���ي  ���س��ن��ة، 
ال��ى  ي��ك��ن �سها الن��ت��ق��ال  ال��ت��اأم��ن. ومل 
ال��ع��امل ال��رق��م��ي، ل��ك��ن ا���س��ت��ط��اع��ا لآراء 
قراء ال�سحيفة اأظهر اأن اأقل من 2% فقط 
يعتمدون ح�سريا على الن�سخة املطبوعة 

للو�سول الى حمتويات ال�سحيفة.
وقال نا�سر ال�سحيفة ريت�سارد ميد، 
الرقمي ميكن  »النهج  اإن  ال�سياق،  يف هذا 
اأن يوفر عائدات جديدة وفر�سا لاإبداع، 
بالإ�سافة الى خدمة فورية تقدم تغطيات 
هذه  اإل��ى  وبالإ�سافة  متعمقة«.  اإخبارية 
»ل��ي��ف��رب��ول  اأق��ف��ل��ت  ال��ع��ري��ق��ة،  ال�سحيفة 
ب���و����س���ت« ال���ت���اب���ع���ة مل��ج��م��وع��ة »ت��ري��ن��ي��ت��ي 
���س��دوره��ا،  ع��ل��ى  �سنة  ب��ع��د 15٨  م����ريور«، 
ب�سبب انخفا�س ن�سبة الإعانات وتراجع 
التوزيع. واأكد املدير التنفيذي ل�سحيفة 
متاأكدا  لي�س  اأن��ه  العريقة  غ��اردي��ان«  »ذي 

2013 عام أسود في تاريخ الصحافة الغربية!
شبح الموت يطارد الصحف الورقية

وأوروبا وأمريكا األكثر تضررا

الفيصل يطالب بإعادة صياغة اإلعالم الخارجي
ال�سمو  �ساحب  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 
امللكي الأمري �سعود الفي�سل اأن الوزارة 
م��ك��ون من  ف��ري��ق عمل  ت�سكيل  ق���ررت 
ك���ب���ار م�����س��وؤول��ي��ه��ا، مل��ج��اب��ه��ة م���ا ي��ث��ار 
مغلوطة  معلومات  م��ن  اململكة  ح��ول 
ول��ت�����س��ح��ي��ح ال�������س���ورة ال��ن��م��ط��ي��ة عن 

الباد.
وع����ل����ى وق�����ع خ���م�������س ت���و����س���ي���ات، 
ينتظر اأن ت�ستنه�س اأداء »الدبلوما�سية 
ال�سعودية« اختتم روؤ�ساء بعثات اململكة 
ال��دوري الثالث،  يف اخل��ارج اجتماعهم 
و���س��ط ت���اأك���ي���دات ال��ف��ي�����س��ل ل��ه��م على 
امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م  امل�����س��وؤول��ي��ة  اأن 
اململكة،  ميثلون  لكونهم  »م�ساعفة« 

ولكونهم  امل�سلم،  لاإن�سان  ومتثيلهم 
اأول واآخ�����را خ����ادم احل��رم��ن  مي��ث��ل��ون 
ال�سريفن الأب والراعي لأبناء وطنه، 
التوجيهات  ا�ستح�سار  يعني  م��ا  وه��و 
ال�����س��ام��ي��ة امل�����س��ت��م��رة وامل�����وؤك�����دة على 
رعاية  يف  اجلهد  اأق�سى  ببذل  ال���دوام 
م��واط��ن��ي امل��م��ل��ك��ة وت�����س��ه��ي��ل اأم���وره���م 
مهمة  باعتبارها  م�ساحلهم  وحماية 
الأول��وي��ة  اأك��ي��دا يحتل  �سامية وواج��ب��ا 

وال�سدارة يف قائمة مهامهم.
خل�س  ال��ت��ي  التو�سيات  و�سملت 
عددا  اخل���ارج،  يف  اململكة  �سفراء  اإليها 
م���ن امل���ح���اور ال��رئ��ي�����س��ة، ت��ن��وع��ت بن 
والإع��ام��ي،  والقت�سادي،  ال�سيا�سي، 

واملعلوماتي، والقن�سلي. وتطرق �سمو 
األقاها  التي  الأم��ري الفي�سل يف كلمته 
التو�سيات  اإل���ى  يف خ��ت��ام الج��ت��م��اع��ات 
باجلانب  يتعلق  م��ا  اإن  ق��ائ��ا  امل���ق���رة، 
»ا�ستعرا�س  ب���  يعنى  منها،  ال�سيا�سي 
ع����اق����ات امل���م���ل���ك���ة ال���ث���ن���ائ���ي���ة و���س��ب��ل 
املجالت،  كافة  وتطويرها يف  تعزيزها 
ع�������اوة ع���ل���ى ال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى ت��ع��زي��ز 
اأع��م��ال  يف  للمملكة  الفعالة  امل�����س��ارك��ة 

املنظمات الإقليمية واملتخ�س�سة«.
فذكر  القت�سادي،  املحور  يف  اأم��ا 
اأن�����ه مت ال��ت��اأك��ي��د ف��ي��ه على  ال��ف��ي�����س��ل 
»دور البعثات يف الإع��داد اجليد ملتابعة 
ب��ع��د ع��ام  مل��ا  اأه����داف التنمية الأل��ف��ي��ة 

2015، ودور البعثات يف متابعة تطورات 
القت�ساد املعريف والتقني«.

اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة  وت���������س����ع����ى 
و�����س����ف����راوؤه����ا امل���ع���ت���م���دون يف اخل�����ارج 
م���ن خ���ال امل���ح���ور الإع����ام����ي، طبقا 
ل��ل��ف��ي�����س��ل، ل���� »اإع��������ادة ���س��ي��اغ��ة امل��ه��ام 
الإع��ام��ي��ة ل��ل�����س��ف��ارات مب��ا ي��ت��ف��ق مع 
امل�����س��ت��ج��دات وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الإع����ام 
ال�سركات وبيوت  املحدثة، وتفعيل دور 
تعزيز  اإلى  اإ�سافة  الإعامية،  اخلربة 
الثقافة  وزارة  مع  والتن�سيق  ال�سراكة 
والإع������ام ب��الت�����س��ال وال��ت��وا���س��ل مع 
ال��ف��ع��ال��ي��ات الإع���ام���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، 

وتطوير املواد الإعامية«.
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اأبدا من اإذا كانت �سحيفته ميكن اأن تنجو 
يعد  مل  ال�سوق  اأن  مبا  املتحدة  اململكة  يف 
ت��راج��ع  م��ع  ال�سحف  م��ن  امل��زي��د  يحتمل 

الإعانات.
ويف اأملانيا، مل يكن اجل�سم ال�سحايف 
اأنقذ نف�سه بعد من تبعات اإغاق �سحيفة 
اأواخ��ر  يف  دوت�ساند«  تاميز  »فاينان�سال 
ال��ع��ام، حتى ج��اءت ال�سربة الأق���وى عرب 
ران��د���س��و«  »ف��ران��ك��ف��ورت��ر  اإغ���اق �سحيفة 
مرا�سليها  مبهنية  م��ع��روف��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
ُتن�سر  وهي  فيها،  العاملن  وال�سحافين 

يف اأملانيا منذ العام 1٩45.
ال�سحافة  فعا�ست  ال��ي��ون��ان،  يف  اأم���ا 
ال��ورق��ي��ة ت��ق��ل��ب��ات م��ت��ن��وع��ة ه���ذه ال�����س��ن��ة، 
تّلقتها  ال��ت��ي  ال���ت���اأث���ريات اخل��ط��رية  ب��ع��د 
م��ن الأزم����ة امل��ال��ي��ة يف ال��ب��اد. ف�سحيفة 
العمل  ع��ن  توقفت  ال��ت��ي  »األ��ف��رتوت��ي��ب��ي��ا« 
ق��درت��ه��ا على  ع���دم  ب�سبب  ���س��ه��را  مل���دة 17 
اأك�ساك  دف��ع روات��ب موظفيها، ع��ادت ال��ى 
ال�����س��ح��ف يف ���س��ك��ل م��ت��وا���س��ع، ول��ك��ن من 
من  غريها  كما  م�ستقبلها  يكون  اأن  دون 

ال�سحف اليونانية وا�سحا بعد.



تقنية

 رسالة

غالبا ما يواجه الراغبون يف دخول جمال الربجمة �سعوبات لعدم درايتهم 
فكرة  ع��ن  يتخلوا  حتى  يلبثون  م��ا  فتجدهم  وق��درات��ه��ا،  ال��ربجم��ة  بلغات 

تعلمها لأ�سباب اأبرزها الختيار اخلاطئ للغة.
تعد الربجمة لغة تخاطب بن الإن�سان والآلة تتكون من عدة اأوامر 
لتنفيذ مهمة معينة، فعندما ت�ستعمل الكمبيوتر  كم�ستخدم عادي  تكون 
اجلهاز  ي��اأم��رك  م��ا  ك��ل  �ستتبع  لأن��ك  املتحكم،  ه��و  والكمبيوتر  التابع  اأن��ت 
الو�سع  ه��ذا  مع  للتعامل  و�ست�سطر  ال�سعف،  موقع  يف  هنا  فاأنت  بفعله، 
لأنك ل ت�ستطيع اإي�سال ما تريده للجهاز فا توجد بينكما لغة م�سرتكة 

للتوا�سل، ومن هنا البداية.
لأنك  التابع،  هو  والكمبيوتر  املتحكم  اأنت  ت�سبح  الربجمة،  بوا�سطة 
ا�ستطعت اأن تخاطبه بلغته، وبالتايل �ستتمكن من التحكم فيه، فاأنت الآن 
انتقلت من موقف ال�سعف اإلى موقف القوة، كل هذا لأنك متكنت من فهمه 

وتغلبت عليه بال�ساح الذي كان يواجهك به.
ق���د ي��ظ��ن ب��ع�����س امل�����س��ت��خ��دم��ن اأن امل���ربجم���ن ل��دي��ه��م ق���وى خ��ارق��ة  
اأ�سخا�س عاديون،  ومهارات خا�سة،  ولكنهم يف احلقيقة غري ذلك بل هم 
فالربجمة فن قبل اأن تكون علما، وتعد واحدة من املجالت النادرة  التي 

قد يت�ساوى فيها الطالب مع معلمه بل رمبا يتفوق عليه. 
مهارته  ح�سب  �سهولة  بكل  فيها  ال��ب��دء  النا�س  لكل  ميكن  ال��ربجم��ة 

وقدرته على التعلم، وللدخول يف هذا املجال
توجد قاعدة ع�سرية تقول »ابداأ من حيث انتهى الآخرون« وبتف�سري 
ب�سرعة ول ميكنك  العجلة، فلغات الربجمة تتطور  اخ��رتاع  ُتعد  اآخ��ر: ل 

جماراتها اإل اإذا بداأت من اآخر نقطة.
اأن  التي يجب  اأن يخربك عن نوعية لغة الربجمة  اأح��د  ل ي�ستطيع 
اأن تعرف ما تريد  ق��رارك. عليك  الأمثل، فهذا  اأو لغة الربجمة  تتعلمها، 
فعله، و ملاذا ترغب يف تعلم الربجمة ثم تختار بب�ساطة ما اللغة الأن�سب لك 

اأو للمهمة التي ترغب يف القيام بها.
واأب�سط الطرق لتعلم لغات الربجمة، الرغبة احلقيقية اأول، ومن ثم  
اأخذ الدورات املتخ�ش�شة يف اللغة التي تريد العمل عليها، لكن ي�شرط اأن 

تكون قارئا جيدا فتطالع الكتب وما يكتب فى هذا املجال.

طريقك للبرمجة

منصور العياف
الإدارة العامة لتقنية املعلومات
manlshehri@kku.edu.sa

املعلومات   ومركز  ال�سبكات  اإدارة  نفذت 
امل��ن�����س��رم 2013 م�����س��اري��ع  ال���ع���ام  خ���ال 
خالها  من  �سعت  م�سروعا،   1٨ تقارب 
اإل������ى ت���ع���زي���ز ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة مل��رك��ز 
توريد  املرحلة  هذه  و�سملت  املعلومات، 
اخل��������وادم وت���ط���وي���ر وحت����دي����ث خ�����وادم 
الت�سال عرب ال�سبكة باملدينة اجلامعية 
ب���اأب���ه���ا، ورب�����ط ج��م��ي��ع ف�����روع اجل��ام��ع��ة 
وعددها 34 فرعا عن طريق الت�سالت 
الب�سرية،  الأل��ي��اف  ب��ك��واب��ل  ال�سعودية 
�سبكية يف  نقطة   1000 اإ�سافة  وم�سروع 
ع��دد م��ن ف���روع اجل��ام��ع��ة،  اإ���س��اف��ة اإل��ى 
م�����س��روع جت��دي��د ت��راخ��ي�����س ا���س��ت��خ��دام 

مايكرو�سوفت.
وي�سعى الق�سم، وفقا للقائمن عليه، 
اإل��ى حتقيق اأه��داف اأب��رزه��ا: توفري بنية 
وا�ستمرارية  ع���ال،  م�ستوى  ذات  حتتية 
عمل اخلوادم على مدار ال�ساعة، و�سهولة 
و�سرعة الو�سول لأي تطبيق يف اجلامعة، 
والعون  وامل�ساعدة  الفني  الدعم  وتقدمي 

إدارة الشبكات تنفذ 18 مشروعا إلكترونيا خالل 2013

خمس وحدات تسابق الزمن
لتلبية احتياجات منسوبي الجامعة

إسألنا
يسر اإلدارة العامة لتقنية المعلومات تلقي رسائلكم 

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

الأنظمة وامل�ستخدمن، والتطوير  ملدراء 
ال�ساعة  م���دار  على  امل�ستمر  وال��ت��ح��دي��ث 
اأق�سى درجات اجلودة وال�سهولة  لتوفري 

للم�ستخدم.
ك���م���ا ي��ط��م��ح اإل������ى ت���وف���ري ال��ب��ي��ئ��ة 
اأعلى  مع  تتوافق  التي  والآم��ن��ة  املنا�سبة 
الأجهزة،  ل�ست�سافة  العاملية  املوا�سفات 
وحتقيق توافر الأنظمة والأجهزة بوجود 
اليوم  يف  �ساعة   24 يعمل  ت�سغيل  ف��ري��ق 
اأي��ام يف الأ���س��ب��وع،  بالإ�سافة  مل��دة  �سبعة  
يف  امل��وح��د  ال���دخ���ول  ا���س��ت��خ��دام  لت�سهيل 
جميع الأنظمة واخلدمات بالعتماد على 

.Active Directory
الإدارة:  ه����ذه  اخ��ت�����س��ا���س��ات  وم����ن 
الآيل  احل��ا���س��ب  �سبكات  واإدارة  ت�سميم 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، كما 
اإدارة مركز املعلومات وتوفري  تعمل على 
فروع  جميع  يف  لل�سبكات  التحتية  البنى 
اجل���ام���ع���ة، يف ���س��ع��ي مل���وا����س���ل���ة الإب�������داع 
واملبادرة يف خدمات ال�سبكات والت�سالت، 

وت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م��ن 
وموظفن  تدري�س  هيئة  واأع�ساء  طاب 

بت�سخري كافة الطاقات والقدرات.
الق�سم خم�س وحدات ميكن  وي�سم 

تناولها بال�سرح على النحو التايل:

مركز المعلومات
ي���ق���وم ب��ت��وف��ري اأج����ه����زة اخل�������وادم ع��ال��ي��ة 
امل����وا�����س����ف����ات وال���ك���ب���ائ���ن اخل���ا����س���ة ب��ه��ا 
ملحقاتها،  كامل  وت��وف��ري  وا�ست�سافتها 
املنا�سبة  والبيئة  املنا�سب  امل��ك��ان  وت��وف��ري 
الطاقة  م�سادر  وتنظيم   وت�سميم  لها، 
وال��ت��ك��ي��ي��ف ل�����س��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة عمل 
اخل������وادم ع��ل��ى م�����دار ال�����س��اع��ة، وت��وف��ري 
تعمل  واحتياطية  تبادلية،  طاقة  م�سادر 

يف حالت الطوارئ. 
الوحدة  ومهند�سو  فنيو  يقوم  كما 
باإعداد وتركيب اأنظمة الت�سغيل املتنوعة، 
وامل�������س���اع���دة يف ت��رك��ي��ب اأن���ظ���م���ة ق��واع��د 
البيانات اخلا�سة بامل�ساريع على اخلوادم، 

جميع  وحل  �سليم  ب�سكل  عملها  ومتابعة 
يقوم  كما  عليها،   ت��ط��راأ  التي  امل�سكات 
ب��ت��وف��ري ال��ن�����س��خ الح��ت��ي��اط��ي ل��اأن��ظ��م��ة 
وال���ب���ي���ان���ات مب���رك���ز امل��ع��ل��وم��ات وت��وف��ري 

املجلدات امل�سرتكة على اخلوادم.
اأي�سا:  املعلومات  مركز  مهام  وم��ن 
ب��اخل��وادم  ال���س��ت�����س��ارات اخلا�سة  ت��ق��دمي 
واأج����ه����زة ال��ت��خ��زي��ن وخ����دم����ات حت��دي��ث 
اأمن  ق�سم  ويقوم  والربجميات،  الأنظمة 
املعلومات ب�سمان اأمن وحماية املعلومات 
توفري  خ��ال  م��ن  اجلامعة  �سبكة  داخ��ل 
ك���اف���ة ب���رام���ج احل���م���اي���ة واأن���ظ���م���ة اأم���ن 
ال�سبكة من  ومراقبة  املتطورة  املعلومات 
املراقبة  اأنظمة  وا�ستخدام  اخ���رتاق،  اأي 

والإنذار املتطورة.
 ك��م��ا ي��ت��م م���ن خ���ال امل���رك���ز و���س��ع 
واحلا�سبات  اخل����وادم  اأج��ه��زة  م��وا���س��ف��ات 
ال�����س��خ�����س��ي��ة وامل���ح���م���ول���ة وال���ط���اب���ع���ات 
اجلامعة  جهات  احتياجات  مع  املتوافقة 
ومعايري  املوا�سفات  واأح��دث  اأف�سل  وفق 
ت��ك��ون هذه  اأن  ب�شرط  امل��ع��ل��وم��ات،  م��رك��ز 
املوا�سفات متوافرة لدى جميع ال�سركات 
يف  ال�سركات  تناف�س  يتيح  مم��ا  امل�سنعة، 
تخفي�س �سعر اجلهاز املورد اإلى اجلامعة.

وحدة االنترنت
والبريد اإللكتروني

خدمة  بتقدمي  الأن��ظ��م��ة  ق�سم  ي��ق��وم 
الربيد الإلكرتوين ملن�سوبي اجلامعة 
اأي�����س��ا،  ت��ل��ك اخل��دم��ة  وح���ل م�سكات 
ملن�سوبي  النرتنت  خدمات  يقدم  كما 

اجلامعة.
ال�سلكية  ال�سبكة  خ��دم��ات  وح��دة 
املهند�سون  يقوم  وفيها  والا�سلكية: 
ال�سبكة  و�سيانة  بتمديد  ال�سبكيون 
املحلية، و�شمان و�شول نقاط ال�شبكة 
جهات  ل��ك��اف��ة  وال��ا���س��ل��ك��ي��ة  ال�سلكية 
والكليات،  اجلامعة  و�ساحات  ومرافق 
وربط الفروع بع�سها ببع�س، وكذلك 
اإل���ى  ت��وف��ري خ��دم��ة VPN  ل��ل��دخ��ول 
���س��ب��ك��ة اجل���ام���ع���ة م���ن خ���ارج���ه���ا، مما 
ي��ن��ت��ج ع���ن���ه ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ت�����س��اع��د يف 
يتم  ك��م��ا  امل�����س��اري��ع،  تطبيقات  اإجن����از 
رب���ط ج��م��ي��ع ف����روع اجل��ام��ع��ة ب��امل��رك��ز 
IP- ����ال��رئ��ي�����س��ي ع��ن ط��ري��ق خ��دم��ة ال

VPN لتقدمي كافة خدمات اجلامعة 
ال�سبكية لكافة الفروع.

 
وحدة االتصاالت

عرب  ال�����س��وت  تكنولوجيا  با�ستخدام 
ب��اإج��راء  ت�سمح  التي  الذكية   ال�سبكة 
املكاملات الهاتفية عرب ال�سبكة بدل من 
ومبميزات  التقليدي،  ال��ه��ات��ف  ن��ظ��ام 

بال�سوت  وو���س��وٍح  م��ل��ّون��ة  مل�س  �سا�سة 
ال�سبكي  يتيح  الهاتف  عالية؛  لدرجٍة 
اإج�����راء امل��ك��امل��ات ب��ال�����س��وت وال�����س��ورة 
وحت��وي��ل امل��ك��امل��ات، ك��م��ا ي��ت��ي��ح تنظيم 
 Phone ال��ه��ات��ف  ع���رب  الج��ت��م��اع��ات 

.conferencing
ويتم التفاق مع القطاع اخلا�س 
يف الت�������س���الت وت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ات 
ل��ل��خ��دم��ات ل��ت��ق��دمي اأف�����س��ل احل��ل��ول 
الربط  خ��دم��ات  تقدمي  ليتم  العاملية 
ت��ق��دمي  اأو  ال����ف����روع  ل��ك��اف��ة  ال�����س��ب��ك��ي 
اأو  خ����دم����ات الت���������س����الت ال��ه��ات��ف��ي��ة 
الت���������س����ال ب����الن����رتن����ت وف�����ق خ��ط��ط 

مدرو�سة ملا يحتاج اإليه كل فرع. 

وحدة خدمات المستفيدين
تي�سري الدخول املوحد والتعرف 
ع��ل��ى ال��ه��وي��ة، ح��ي��ث يقوم 
ق�����س��م الأن���ظ���م���ة ب��ت��وف��ري 
خ������دم������ة ال�����ت�����ع�����رف ع���ل���ى 
ال����ه����وي����ة ل���ك���ل ع�������س���و م��ن 

م��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة ح��ي��ث ي���وف���ر له 
تخوله  م���رور  وك��ل��م��ة  م�ستخدم  ا���س��م 
م���ن ا���س��ت��خ��دام اخل����دم����ات امل���ت���واف���رة 
الإدارة،  واملقدمة من   داخ��ل اجلامعة 
ويتم تقدمي هذه اخلدمة عن طريق 
ال������دخ������ول امل�����وح�����د ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ن 
املرور  وكلمة  امل�ستخدم  معرف  بنف�س 
يف  ال��دخ��ول  عملية  ت�سهيل  اأج���ل  م��ن 
املقدمة  الإلكرتونية  اخل��دم��ات  كافة 
ال��ف��ن��ي  ال���دع���م  وت���ق���دمي  باجلامعة  

الازم لهذه اخلدمة.

توفير البرامج المرخصة
يوفر ق�سم تراخي�س الربامج يف مركز 
ملن�سوبي  املرخ�سة  الربامج  املعلومات 
ال���س��رتاك  اجل��ام��ع��ة بطريقة رخ�����س 
اجل���م���اع���ي، مم���ا ي��ق��ل��ل ال��ت��ك��ل��ف��ة على 
اجلامعة ويوحد تواريخ ابتداء وانتهاء 
���س��اح��ي��ة ال��رخ�����س، وه���و م���ا ي�سهل 
م��ت��اب��ع��ة حت��دي��ث��ات��ه��ا وجت���دي���د ع��ق��ود 

اإيجارها.
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تقنية

ريتويت

عام  ك��ل  نهاية  م��ع  تعلن  العاملية  »في�سبوك«  �سركة  ظلت   ،2011 ع��ام  منذ 
»الهاكرز«  ب��اأب��رز  تهتم  ال�سرف،  قائمة  عليها  اأطلقت  قائمة  عن  م��ي��ادي، 
�سبكة  يف  اأمنية  ث��غ��رات  اأو  برجمية،  اأخ��ط��اء  اكت�سفوا  ال��ذي��ن  الأخ��اق��ي��ن 

في�سبوك الجتماعية خال عام.
بزيادة  »هاكر«،  اأخاقيا  قر�سانا   222 العام،  هذا  القائمة  �سمت  وقد 

مقدارها 100 هاكر عن العام املا�سي.
اأطلقته في�سبوك ملكافاأة  املكافاآت الذي  هذه القائمة هي نتاج برنامج 
كل  دولر عن   500 تقل عن  �ساندتهم مببالغ ل  كما  الأخاقين،  الهاكرز 

ثغرة اأو خطاأ برجمي يف املوقع.
اأن من بن 222 هاكرز  الأول  اأم��ران،  املو�سوع  ما يهمني �سخ�سيا يف 
اأن  ال���ث���اين،  ���س��وى 11 �سخ�سا ع��رب��ي��ا ف��ق��ط، والأم�����ر  ي��وج��د  اأخ���اق���ي، ل 
»في�سبوك« ا�ستطاعت اأن جتعل من قرا�سنة النرتنت �سيئا ينتفع به، فبدل 
املوقع،  لتدمري  وا�ستغالها  الثغرات  هذه  على  هجماتهم  يكر�سوا  اأن  من 

�ساعدوا يف اكت�سافها باإيجاد طرق لعاج هذه الثغرات.
بالعودة اإلى الأمر الأول، علينا اأن نطرح اأ�سئلة من نوعية، هل اإن 11 
�سخ�سا عربيا فقط من بن 222 �سخ�سا، اأمر ي�ستحق اأن نتفاخر به، اأم اإن 
ال��ع��رب، لكن من فئة غري  الهاكرز  املاين من  اأننا منلك  ي��دل على  ه��ذا 

الأخاقين، ح�سب و�سف وت�سمية وت�سنيف في�سبوك.
اأو ميثاق  العربي جائزة  الوطن  تقنية كبرية يف  تتبنى جهة  ومل��اذا ل 
�سرف تقني ومبكافاآت مالية جمزية، لرنى حينها كم منلك من قرا�سنة 

الإنرتنت!
 با �سك، نحن منلك املاين من قرا�سنة النرتنت ويف كل مكان، 
اإليها، ويجتمعون فيها  اإيجاد جهة موحدة ينتمون  اأن ما ينق�سهم هو  اإل 
من  لديهم  ما  ا�ستغال  اإل��ى  اإ�سافة  مهاراتهم،  وتطوير  اخل��ربات  لتبادل 

اأدوات وتقنيات خا�سة، يف املفيد قبل ال�سار.
وه����ذا ي��ذك��رين مب��ا ت��ق��وم ب��ه ب��ع�����س الإ���س��اح��ي��ات وال�����س��ج��ون على 
م�ستوى العامل، حيث تنجح يف حتويل القدرات والأفكار ال�سارة، اإلى روؤى 
ال�سخ�س قد خ�سع  اأن يكون  بعد  املجتمع عامة  ي�ستفيد منها  واأطروحات 

لعاج بهدف ا�ستئ�سال ال�سر يف دواخله وتنمية اخلري بدل عنه.
احتوينا  لو  �سيحدث  م��اذا  �سوؤال مهم..  اأع��ود من جديد لطرح  وهنا 
جهة  اإل��ى  ويحولهم  اإليهم  غرينا  ي�سل  اأن  قبل  العرب  الإنرتنت  قرا�سنة 

م�سادة تعمل علينا بعد اأن كان مبقدورنا اأن يكونوا دائما، عونا لنا؟

أبرز »الهاكرز« 
األخالقيين

حسن أحمد العواجي

ح�سلت ���س��رك��ة »اآب�����ل« ق��ب��ل اأي�����ام، ع��ل��ى ب����راءة اخ���رتاع 
وو�سمها  ال�����س��ور  ع��ن  بالبحث  ي�سمح  ل��ن��ظ��ام  ج��دي��دة 
املُخزنة  ال�سور  عن  للبحث  ا�ستخدامه  ليتم  �سوتيا، 
يف الأجهزة الذكية التابعة لها، وذلك با�ستخدام اللغة 

.natural language الطبيعية
واأ�سارت »اآبل« اإلى اأن النمو املتزايد حلجم ال�سور 
عن  البحث  يجعل  »اآي��ف��ون«  مثل  اأج��ه��زة  على  املخزنة 
�سورة حمددة، اأمرا �سعبا، واأن توفري اإمكانية البحث 
اأو  �سوتية  و�سوم  من  بال�ستفادة  ال�سور  عن  ال�سوتي 

مكتوبة، يجعل البحث عنها اأ�سهل.
ب�سكل  ال�����س��ور  و���س��م  ك��ذل��ك  ال��ن��ظ��ام  وي�ستطيع 
حيث  م�سابهة،  �سور  على  اعتمادا  وذل��ك  اأتوماتيكي، 
والأبنية  الوجوه  على  التعرف  النظام،   اأي  ي�ستطيع، 
�سابقا،  امل�ستخدم  قبل  م��ن  و�سمها  مت  ال��ت��ي  وامل��ن��اط��ق 
ت�سمها،  ال��ت��ي  ال�����س��ور  ب��اق��ي  ع��ل��ى  تعميمها  ث��م  وم���ن 
الو�سوم لت�سنيف ال�سور وت�سهيل  ا�ستخدام هذه  ليتم 

البحث عنها �سوتيا.
التقنية  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  ي��ت��م  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
اجل���دي���دة ل��دع��م م��ي��زة الأوام������ر ال�����س��وت��ي��ة يف خدمة 
ت�سنيف  مب��ق��دوره  لي�سبح   ،Siri ال�سخ�سي   امل�ساعد 
ال�سريع  البحث  اإمكانية  وتوفري  ذك��ي،  ب�سكل  ال�سور 

عنها.

اأم  الهواتف  �سواء  الذكية،  الكورية اجلنوبية، معاجلا جديدا لأجهزتها  �سام�سوجن  اأعلنت �سركة 
احلوا�سب اللوحية، يف �سل�سلة Exynos �سيتم الك�سف عنها خال يناير احلايل.

واأو�سحت ال�سركة، عرب احل�ساب الر�سمي ملعاجلات Exynos على تويرت، اأنها �ستك�سف عن 
املعالج اجلديد يف ال�سابع من يناير خال فعاليات معر�س  CES 2014 مبدينة ل�س فيجا�س 

اأو موا�سفاته  املعالج اجلديد  اأي معلومات حول  ال�سركة  الأمريكية. ومل تو�سح 
 Galaxy S5 التقنية، اإل اأن املنتظر اأن يكون املعالج اجلديد هو اخلا�س بهاتف

وكانت تقارير �سابقة اأكدت اأن �سام�سوجن تعتزم تزويد هاتفها الذكي 
ليكون  ب��ت،   64 مبعمارية  مطور  جديد  مبعالج   ،Galaxy S5 ال��ق��ادم 

مناف�سا ملعالج  A7 اخلا�س بهاتف iphone S5 من اآبل.
على  �سام�سوجن  عملت  ال��ذي  الوحيد  اجل��دي��د  املعالج  يعد  ول 
ال�سركة  اأن  اإل��ى  اأ���س��ارت تقارير  العام اجل��اري، حيث  تطويره خ��ال 
بثماين  م��زودا  ليكون   Exyons 5 Octa معالج  تطوير  على  عملت 

اأنوية فعلية بدل من العمل باأربع.
يذكر اأن �سام�سوجن تعتزم طرح جمموعة من اأجهزتها اجلديدة 

خال املعر�س ال�سهر املقبل، حيث ينتظر اأن تك�سف عن حا�سبها اللوحي 
اجلديد   Galaxy Note Pro اإ�سافة اإلى حوا�سب حممولة واأجهزة تلفاز 

ذكية جديدة.

سامسونج تعلن معالجا جديدا ألجهزتها الذكية

»آبل« تحصل على براءة اختراع
البحث الصوتي عن الصور
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الرأي الجامعي
ل��و ك���ان ك��ل م��دي��ر ع���ام ي��ن��ه��ج م��ا نهجه 
يوميات  م�سل�سل  يف  زي��دان  اأمي��ن  املمثل 
العالقة  الق�سايا  ك��ل  حللت  ع��ام  م��دي��ر 
واخلا�سة،  احلكومية  املوؤ�س�سات  ك��ل  يف 
لأنك �ستقف بنف�سك كل يوم على روؤو�س 
املوظفن، وترى بنف�سك واأم عينيك كل 
املوؤ�س�سات  ب��ن��ود  يف  املنقو�سة  املتطلبات 
العمل  و�سرتى هل  باإدارتها،  ُكلفت  التي 
ه���ن���اك من  اإن  اأم  ي�����رام  م���ا  ع��ل��ى  ي�����س��ري 
يجل�س على مكتبه لتوقيع ومترير اأوراق 

من لديه وا�سطة. 
وق�سة امل�سل�سل حتكي عن مدير عام 
لإحدى ال�سركات الكربى، وقبل اأن يعن 
ال�سركة  ه���ذه  يف  يعمل  ك���ان  من�سبه  يف 
عادية،  من  اأق��ل  مبرتبة  ب�سيطا  موظفا 
ال��ف�����س��اد،  ن��زي��ه��ا خمل�سا ي��اح��ظ  وك���ان 
ب�سمت، على من هم خلف املكاتب، ومن 

يطرقون اأبواب هذه املكاتب.
وب�������س���دف���ة ع��ج��ي��ب��ة مت����ت ت��رق��ي��ت��ه 
واإل��ى«  »م��ن  اإ�ساحها  فيحاول  ل���اإدارة 
املخل�سن  اأ���س��دق��ائ��ه  ب���اأح���د  م�ستعينا 
باأ�سكال  التنكر  على  ي�ساعده  ك��ان  ال��ذي 
خمتلفة كل يوم، ليتمكن من خال هذا 

مدير عام
صباح علي األسمري
طالبة ماجستير أدب عربي

حين 
نرتقي 

بأنفسنا 
دينا الرباع 

طالبة بقسم المحاسبة 

ن���زل���ت اإل������ى ����س���اح���ة ال��ك��ل��ي��ة 
و���س��راخ  بفو�سى  ف��ت��ف��اج��اأت 
تكن  ع��ال��ي��ة مل  و���س��ح��ك��ات 

معتادة  يف مبنى كليتي.
ظننتها يف البداية حفا 
م�سائلة:  ف��وق��ف��ت  ترفيهيا 
فقيل  ال�سراخ؟  كل هذا  ملاذا 
اإن����ه����ا م����ظ����اه����رات، ومل���ا  يل 
كدت  املظاهرة  �سبب  عرفت 
ب�����س��ب��ب  ���س��ع��ق��ا  اأ����س���ق���ط  اأن 

ال�ستغراب ال�سديد.
اإنها، اأيها القارئ، كانت 
لاحتجاج على غاء وجبات 
اأ�سعار  وارت��ف��اع  الكافترييا، 
وامل�ساعد  الت�سوير،  مكتبة 
امل�����غ�����ل�����ق�����ة،  ك�����م�����ا ط���ال���ب���ت 
درج��ة  بتج�سري  امل��ظ��اه��رات 

الدبلوم بالبكالوريو�س.
ت�����������س�����اءل�����ت وق������ل������ت يف 
ن����ف���������س����ي: اأن���������ا اأري�����������د ك��م��ا 
ت���ري���د امل���ت���ظ���اه���رات، ول��ك��ن 
ن���ح���ن ف���ت���ي���ات ع�����س��ري��ن��ي��ات 
ف��الأط��ف��ال  ب��اأط��ف��ال،  ول�سنا 
ي�����س��رخ��ون وي���ع���ان���دون ول 

ي�ستجاب لهم.
ل�������ن ي���������س����م����ع����ن����ا ول�����ن 
ي�����س��ت��ج��ي��ب ل���ن���ا اأح�������د، ول���ن 
اإل��ى ما نرغب فيه ما  ن�سل 

دامت هذه طريقتنا.
ف������اأن������ا �����س����د ط���ري���ق���ة 
املطالبة هذه، لأننا فتيات ل 

تقل اأعمارنا عن الع�سرين.
اآمال  جميعنا فتيات لنا 
وطموحات تعدت الت�سورات. 
اأن ي��ك��ون ف��ك��رن��ا  ه���ل ي��ع��ق��ل 
تعاملنا  وط��ري��ق��ة  واأ�سلوبنا 

مع رغباتنا هكذا؟!
من  مينعنا  ل��ذي  • ما 

اأن نرتقي يف حياتنا؟
من  مينعنا  الذي  • ما 

اأن نرتقي بفكرنا؟
من  مينعنا  الذي  • ما 

اأن نرتقي باأ�سلوبنا؟
مي��ن��ع��ن��ا  ال�������ذي  م�����ا   •
مطالبنا  جنعل  اأن  من 
ال���ى  ت����ق����دم  اأوراق  يف 

امل�سوؤولن؟
ف��ت��ي��ات كلية  ك���ل  اإل�����ى   
ك��ل م��ن متثل  اإل��ى  املجتمع، 
الكلمات:   هذه  اأوج��ه  نف�سها 
ن���ح���ن ف���ت���ي���ات ن�����س��ت��ح��ق اأن 
ن���رت���ق���ي ب���ف���ك���رن���ا وع��ل��م��ن��ا، 
ما  بكل  نفتخر  اأن  ن�ستحق 
منتلك من رغبات وقدرات.. 
ن���ح���ن ف���ت���ي���ات ل���ن���ا اأه������داف 
منثلها  من  نحن  اآم��ال  ولنا 
وتعاملنا،  كامنا  بطريقة 
الو�سول  كيفية  يف  فلنفكر 
اإل�������ى م���ب���ت���غ���ان���ا ب���ع���ي���دا ع��ن 
الغ�سب، ولنتاأمل يف طريقة 
يكر فيها الجتهاد والعمل 

ويقل احلديث وال�سراخ.

التنكر الدخول بن املوظفن واملراجعن 
لك�سف الفا�سد منهم واملق�سر  واملجتهد 
وامل���خ���ل�������س، وي���ق���ف ب��ن��ف�����س��ه ع���ل���ى اأه����م 
جهة  م��ن  امل��وظ��ف  تعيق  ال��ت��ي  امل�سكات 
وامل�����راج�����ع م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، ل��ي��ح��ل��ه��ا 

بطريقة منطقية.
التنكرية  واأثناء مغامراته اليومية 
مع  الطريفة  امل��واق��ف  من  ب�سل�سلة  مير 
يكت�سفوه،  لكيا  واأ���س��دق��ائ��ه  موظفيه 
ف�سا عن ال�سغوطات العائلية التي كان 
الدائمة  اإط��ار حماولته  لها يف  يتعر�س 
منه  يطلبون  حينما  بنزاهته  للتم�سك 
وا����س���ط���ات ل��ت��وظ��ي��ف اأب��ن��ائ��ه��م وب��ن��ات��ه��م 
اأن  واق��ع��ي��ة  ب��ح��ج��ة  ب��ال��رف�����س  فيقابلها 
هناك من ي�ستحق الوظيفة ممن هم من 
يف  والتفوق  الكفاءة  لتوافر  عائلته  غري 

اجلامعة .
منه  �ساع  رج��ا  اأن  يحكى  واأخ���ريا 
وي�ساأل  يبحث  واأخ��ذ  ما  مكان  يف  مفتاح 
ال��ن��ا���س ع��ن��ه، ف�����س��األ��ه اأح��ده��م:ه��ل �ساع 
املفتاح هنا؟ فقال: ل. بل يف مكان اآخر! 
فقالو له: ومل تبحث عنه هنا ؟ قال: لأن 

ال�سوء هنا �ساطع والروؤية وا�سحة!

مم���ا ل ���س��ك ف��ي��ه اأن ظ���اه���رة الع��ت��م��اد 
اأمهات  اإلى  الرجوع  املذكرات وعدم  على 
واملراجع لدى طابنا وطالباتنا  الكتب 
التعليم  يف  ملحوظة  ظ��اه��رة  اأ�سبحت 

العايل.
لأ�����س����راره����ا  ن���ت���ط���رق  اأن  وق����ب����ل 
اجل�����س��ي��م��ة دع���ون���ا اأي���ه���ا ال�����س��ادة نبحث 
الأك��رب  الن�سيب  اأن  واأظ���ن  اأ�سبابها،  يف 
اأبنائنا  ل���دى  جن���ده  امل�سببات  ت��ل��ك  م��ن 

الطاب.
فامليل اإلى املخت�سر ال�سريع، ولي�س 
اأ�سبح نهجا لاأجيال  املفيد،  بال�سرورة 
احل���دي���ث���ة، وال���ت���ه���اف���ت ع��ل��ى ال��وج��ب��ات 
املفا�سد  بكل  مليئة  كانت  ولو  ال�سريعة، 

ال�سحية، �سار �سمة اأجيالنا القادمة.
وم���ن ذل���ك اأي�����س��ا ���س��ه��ول��ة ووف���رة 
ت��ل��ك امل���ذك���رات ب��اأب��خ�����س الأث����م����ان، مما 
جعل منها م�سيدة ناجحة و�سيدا ثمينا 

لطاب العلم!
ومن الأ�سباب اأي�سا: عدم الهتمام 
ب���ت���وف���ري ال���ك���ت���اب، وت��ي�����س��ري احل�����س��ول 
امل���ذك���رة وج��ع��ل��ه��ا م��رج��ع��ا ت�ستقى  ع��ل��ى 
انت�سار  اإل��ى  اأدى  مم��ا  المتحانات،  منه 
ت��ل��ك ال���ظ���اه���رة، وك���ذل���ك ال��ت�����س��اه��ل مع 
ال���ك���ادر الأك����ادمي����ي ال���ل���ذي ي��ن�����س��ر تلك 
املذكرات بلغة ركيكة ومعلومات خمتزلة 
املطلق  احلفظ  يتطلب  بائ�س  وحمتوى 
باأ�سلوب التنقيط والتفقيط، مما ل يدع 
للتحليل  ول  والإدراك  للفهم  جم���ال 

الإي�ساح،  و�سائل  ان��ع��دام  مع  والتفكري، 
وك���ذل���ك غ���ي���اب ث��ق��اف��ة اق��ت��ن��اء ال��ك��ت��اب 
والقراءة ب�سكل عام، كل ذلك وغريه من 
العوامل اأ�سهم يف انت�سار تلك الظاهرة . 
الظاهرة  تلك  على  يرتتب  ما  اأم��ا 
ف��ح��دث ول ح���رج، ف��امل��خ��رج وامل��ن��ت��ج من 
ه�س  جيل  هو  التعليمية،  الو�سيلة  تلك 
ال���ق���واع���د ال��ع��ل��م��ي��ة م��ت�����س��دع اجل��وان��ب 
املعلوماتي،  املحتوى  فقري  الأك��ادمي��ي��ة 
اإن  العاملية،  امل��ع��اي��ري  تخطي  ع��ن  ع��اج��ز 
ق���رر خ��و���س غ��م��اره��ا ب��ع��د ت��خ��رج��ه من 

جامعاتنا.
ه���دف���ا  ل���ي�������س  احل�������ل  اأن  واأرى 
ت�سافر  يف  تتمثل  ب��ل  امل��ن��ال،  م�ستحيل 
تبداأ  ا�سرتاتيجية  خطة  وو�سع  اجلهود 
وتعرب  امل���ري���ر،  ال���واق���ع  ه���ذا  بت�سخي�س 
عرب و�سائل الو�سول اإلى الهدف املن�سود 
الظاهرة  تلك  ودف��ن  الكتاب  اقتناء  من 
وتو�سيع  التح�سيل  اأج��ل  م��ن  وال��ت��ع��اون 
امل�������دارك، ول��ي�����س اج��ت��ي��از الم��ت��ح��ان��ات 

فقط.
 وت��ت��ط��ل��ب ت��ل��ك اخل���ط���ة اإ����س���راك 
الطالب وع�سو هيئة التدري�س والقيادي 
لن�سر  �سواء  حد  على  العايل  التعليم  يف 
وم�سادر  الكتب  لأم��ه��ات  ال��ع��ودة  ثقافة 
اأن  بال�سرورة  ولي�س  الأ�سلية،  التعلم 
ت��ك��ون ت��ل��ك امل�����س��ادر ورق��ي��ة، ف��ق��د تكون 
اإلكرتونية ولكن لي�ست بالتاأكيد وجبات 

الطلبات ال�سريعة الرديئة .

متالزمة 
المذكرات 
وهجران 
الكتب
ا. د. عبداهلل سعيد عسيري
استاذ امراض القلب

عميد كلية الطب 

اإلخفاق نعمة
فوزية عبيد البيشي

طالبة

هي  ه��ذه  فعا  ولكن  العنوان،  ه��ذا  من  �سيتعجب  الكثري  اأن  جيدا  اأعلم 
احلقيقة، فالإخفاق اأو الف�سل قد يكون نعمة يف بع�س الأحيان لأنه يجعلنا 
اأكر وعيا واإدراكا لأخطائنا. الف�سل نعمة لأننا قد نكون يف غفلة عن �سيء 
ما فيوقظنا ف�سلنا. هو نعمة لأنه يزرع يف ذاتنا التحدي لكي نكون اأف�سل، 

يجعلنا نراجع اأخطاءنا ونتجنبها يف خطواتنا القادمة .
النا�س  اأك��ر  م��ن  واملخرتعن  العلماء  اأف�سل  راأي��ن��ا  مل��ا  الف�سل  ل��ول 
ف�سا يف بداية حياتهم، والإخفاق املرحلي هو الذي كان دافعا لهم لتقدمي 

الأف�سل لي�سبحوا قدوة يف جمالهم فيما بعد.
بف�سلك  اإل  تتحقق  ل��ن  خ��ط��وات  فهناك  ف�سلك،  م��ن  ت��ي��اأ���س  ل  اأب���دا 
وتعلمك منه. ل تياأ�س وكن اأف�سل يف كل مرة. طور من ذاتك واجعل الأمل 
هذا  جتعل  اأن  وعليك  الياأ�س،  مع  حياة  ول  احلياة  مع  ياأ�س  فا  �ساحك 
الف�سل يقودك ملحاولت جادة ت�ستفيد فيها من جتربتك الفا�سلة بكل �سدق 

فت�ستطيع اأن جتعل هذا الف�سل طريقك لتحقيق النجاح يف حياتك.
ن��ع��م ل ت��ي��اأ���س م��ن ف�سلك ف��ق��د ي��ق��ودك اإل����ى حم��اول��ة ج����ادة اأك��ر 
تخطيطا تزيد من قدراتك التي متتلكها فتوظفها بطريقة جيدة تتافى 

بها ف�سلك الذي �سينقلب جناحا.

ألووو..
أين

أنت؟
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

الرقابة يف اللغة: َرَقَبُه: َلَحَظُه، وُيقال: 
َراَقَب اهلَل يف عمله اأو اأمره: خاَفُه وَخ�ِسَيُه، 
اهلِل احُل�سنى، وهو  اأ�سماِء  ِقيُب: من  والرَّ

احلافُظ الذي ل يغيُب عنه �سيء.
وال���رق���اب���ُة يف الإ�����س����اِم ه���ي رق��اب��ة 
ب��اهلل  م��ب��ا���س��را  اإت�����س��ال  مت�سلة  ف���ري���دة 
�سبحانه وتعالى، اأْي بن العبِد وبن رّبه 
�َسْيٌء  َعلَْيِه  َيْخَفَى  َل  اهلّلَ  »اإِنَّ  جلَّ وعا: 
عمران  ��َم��اء«)اآل  ال�����سَّ يِف  َوَل  الأَْر������سِ  يِف 
َعلَْيُكْم  َك��اَن  اهلَل  »اإِنَّ  تعالى:  ويقول   )5:
اخلائنن  و�سف  ويف  َرِقيباً«)الن�ساء:1(، 
��ا���ِس  ي��ق��ول ت��ع��ال��ى: »َي�����ْس��َت��ْخ��ُف��وَن ِم���َن ال��نَّ
َوَلَي�����ْس��َت��ْخ��ُف��وَن ِم��َن اهلِل َوُه���َو َم��َع��ُه��ْم، اإِْذ 
ُيَبيُِّتوَن َما َل َيْر�َسى ِمَن الَقْوِل، َوَكاَن اهلُل 
يًطا« )الن�ساء:10٨(، ويف  ا َيْعَمُلوَن حُمِ مِبَ
َكاأَنََّك  اهللَّ  َتْعُبَد  »اأَْن  ال�سريف:  احلديث 
��ُه َي���راَك««  نَّ َت���راُه . ف���اإِْن مَلْ َت��ُك��ْن َت���راُه ف��اإِ

)رواه م�سلم(

وامل���وؤم���ن يف ط��اع��ت��ه هلل ت��ع��ال��ى ويف 
التي  الواجبات  بتاأدية  يقوم  اإليه  تقربه 
املعامات  اأم  العبادات  يف  �سواء  بها  كلف 
ب���وازع م��ن نف�سه، ومب��ب��ادرة م��ن داخ��ل��ه، 
اأو  اإل���ى ذل���ك،  دون م��ا ح��اج��ة مل��ن يدفعه 
اإلى من يعقب وراءه، اأو اإلى من ياحظه 
وي���راق���ب���ه، ل��ك��ن��ه دون ���س��ك ي��ح��ت��اج اإل���ى 

الن�سح والتوجيه، ويقول ال�ساعر:

اإذا ما خل�وَت يوم���ًا فا َتُق���ْل 
خلوُت، ولكْن ُقْل عليَّ رقيُب
ول حت�سَبَّ اهلَل َيْغَفُل �ساعًة 
ول اأنَّ م�ا ُتْخفي عليِه َيِغيُب

الرقيب  اأن  نابعة من  الرقابة  هذه 
الأع����ل����ى رق���اب���ت���ه دائ���م���ة وم�����س��ت��م��رة، ل 
ول  وه���ن،  يلحقها  ول  ن�سب،  يعرتيها 
ي�سيبها عطب، وهذا بخاف الن�سو�س 

وال��ل��وائ��ح الأخ������رى، ال��ت��ي ف��ي��ه��ا ي��راع��ي 
الإن�سان رقابة رئي�سه، اأو �سرامة الأنظمة 
والقوانن، اأو اأجهزة الر�سد املختلفة يف 
مقر عمله، الب�سرية وال�سطناعية، فاإذا 
غاب امل�سوؤول اأو تعطلت الأجهزة كان هذا 
مربرا له اأن يتكا�سل اأو يتهاون يف عمله.

ومن اأجل هذا فالعامل يف الإ�سام، 
يف اأي موقع كان يف القمة اأم يف القاعدة، 
ي��ع��ل��م اأن ك���ل م���ا ي�����س��در م��ن��ه اإمن�����ا هو 
م��ر���س��ود وحم��ف��وظ و���س��ي��ح��ا���س��ب عليه، 
اأو  حت��ي��ز  اأي  دون  م���ن  وع������دل،  ���س��دق��ا 
فوزا  يكون  قد  ج��زاء،  هناك  واأن  تدخل، 

وقد يكون عقابا.
ويف ن��ط��اق ع��ل��م اجل�����ودة ال�����س��ام��ل��ة  
تعرف معايري اجلودة الرقابية وطريقة 
النحرافات  حتديد  ويتم  الأداء،  قيا�س 
وو����س���ائ���ل حت��ل��ي��ل��ه��ا و����س���ب���ل واإج���������راءات 

ت�سحيحها.

الرقابة
د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير
األكاديمي والجودة

مت��خ�����س��ت ال�����س��ن��ن الأخ�������رية ع���ن ولدة 
ع��م��ادة ج��دي��دة تعرف ب��� »ع��م��ادة اجل���ودة«، 
ا���س��ت��ح��دث��ت ل��ت��ازح��م اأخ��وات��ه��ا الأخ���ري���ات  

ب�سبب  لها  وك���ان  الأك���ادمي���ي،  امل�سمار  يف 
اإلى  ا�سمها بالغ الأث��ر على كل من تناهى 
ع��ل��م��ه ا���س��ت��ح��داث ه���ذا ال��ب��ن��د اجل��دي��د يف 
اإطار التعليم العايل، ولعل ذلك يعزى اإلى 
امل�سمى،  لهذا  ال�سطحية  الأول��ي��ة  ال��ق��راءة 
اأن���ه وب��ال��ول��وج يف ه��ذا ال��ع��امل اجلديد  اإل 
اأبرز  اأه��م بنوده وتبني  اإجن��از  وال�سروع يف 
ن��ظ��ري��ات��ه، ل��وح��ظ اأن اجل����ودة مت��ي��ل اإل��ى 
اجلوانب التنظريية البحتة - يف غالبها - 

التي �سكلت منظورها العام. 
اجلودة بالأبجديات الب�سيطة ت�سلط 
العملية  زواي���ا  ك��اف��ة  توثيق  على  ال�����س��وء 
ورقية  ن�سخ  اإدراج  ذل��ك  يف  مبا  التعليمية 
الف�سلية  الخ���ت���ب���ارات  م��ن  واإل��ك��رتون��ي��ة 
بن�سختيها  ت�سليمها  ث��م  وم��ن  والنهائية، 

اإلى عمادة اجلودة .
العملية،  ه���ذه  اأن  ذك���ر  مم��ا  يتجلى 
رغم اتخاذها طابع املتابعة اإلى حد كبري، 

لها اإيجابيات منها:
• غر�س �سعور الرقابة الذاتية لدى 

اأع�ساء هيئة التدري�س كافة.
التدلي�س  اأو   الرتاخي  من  • احلد 
الف�سل  اأث��ن��اء �سري  امل���ادة  اإع��ط��اء  يف 

الدرا�سي.
ت�سيري  يف  والدقة  اجلدية  • تعزيز 
الخ����ت����ب����ارات اإن���������س����اًء وت�����س��ح��ي��ح��ا 

ور�سدا.
لكل  ال�سلبية  اجل���وان���ب  اإج����اء   •
ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س و����س���ول اإل���ى 
الع�سو  قبل  م��ن  ال��ذات��ي  الت�سحيح 

نف�سه.

وبعد ا�ستعرا�س بع�س من اإيجابيات 
على  ال�سوء  اأ�سلط  اأن  يل  يطيب  اجل��ودة 
بع�س من املحاور املقرتحة التي من �ساأنها 
وم��ن ذلك:  اجل���ودة،  فاعلية  تزيد من  اأن 
تفعيل ور�س عمل مكثفة وتنويعها لت�سمل 
اأغ���ل���ب ال��ت��خ�����س�����س��ات، وع���ق���د م���وؤمت���رات 
تتمركز  التي  الأم  البنود  يف  ت�سب  دوري��ة 
العديد  وطرح  التعليمية،  العملية  حولها 
مب�ستوى  للنهو�س  ال��ول��ي��دة  الأف��ك��ار  م��ن 

العملية التعليمية على كافة الأ�سعدة.
ال�ستئنا�س  اأي�سا:  املقرتحات  وم��ن 
ال��ك��وادر  امل��ج��ال نف�سه م��ن  ب��خ��ربات ذوي 
الأخ���رى  اجل��ام��ع��ات  يف  املختلفة  العلمية 
هيئة  و�سقل خربة ع�سو  ودوليا،  اإقليميا 
اأخ��ذه  مت  ما  كل  بلورة  باإلزامه  التدري�س 
يف ور�����س ال��ع��م��ل و امل����وؤمت����رات اإل����ى واق���ع 
مم��ن��ه��ج وخ���ط���ة م��ف�����س��ل��ة، وع�����دم اإغ���ف���ال 
ع�سو  عطاء  تعزيز  يف  ي�ساعد  قد  بند  اأي 
النف�سية وتطوير  التدري�س كالبنود  هيئة 

الذات.
تتمركز  اجل���ودة  ف��اإن  اأ�سلفنا،  كما  و 
يف ت��وث��ي��ق ك���ل م���ا ي���ق���وم ب���ه ع�����س��و هيئة 
ال��درا���س��ي،  ال��ت��دري�����س ع��ل��ى م���دار الف�سل 
ومن ثم ت�سليمه للعمادة ليخ�سع للتقييم 
يعقب  اأن  الأف�سل  اأنه من  بيد  والتقومي، 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م ه�����ذه اإع����ط����اء ان��ط��ب��اع 
ب���اإب���راز ج��وان��ب  م��ق��رر  ك���ل  ع���ن  تف�سيلي 
اإلى جوانب  والإ�سارة  ال�سعف ومعاجلتها 
ال��ق��وة و ت��ع��زي��زه��ا، حتى ل ت��ك��ون اجل��ودة 
م��ع��ادل��ة ت��ن��ظ��ريي��ة ح��ق��ل��ه��ا اخل�����س��ب هو 

الورق فقط.

نوال عبد اهلل أبوعشي
معيدة بكلية العلوم واآلداب
بخميس مشيط

الجودة بين التنظير والواقع
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد
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جزئيا

صافيةصافية

15٨17717٨177

نافذة

���س��ه��دت اجل���ام���ع���ة يف الأ����س���ب���وع 
امل��ا���س��ي، وه���ذا الأ���س��ب��وع اأي�����س��ا، 
ح�����راك�����ا ا����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ا ل��ل��ط��اب 
وه��������م ي��������������وؤدون الخ������ت������ب������ارات 
ال����ن����ه����ائ����ي����ة ل������ه������ذا ال����ف���������س����ل.

فجميع الف�سول واملدرجات 
م���ل���ي���ئ���ة ب�������اأع�������داد ك�����ب�����رية م��ن 
ال��ط��اب، وه���ذه ظ��اه��رة حمببة 
لنا يف اأن ن�سافح وجوه الطاب 
يف اأم���اك���ن ك��ث��رية م��ن اجل��ام��ع��ة 
وه���م يف ح��ر���س وج��دي��ة ك��ب��رية.

القلق  وج��وه��ه��م  يعلو  وق��د 
ولكن داخلهم ثقة كبرية بالنف�س 
على  اختباراتهم  يقدموا  اأن  يف 

اإن مو�سم  اإن �ساء اهلل.  اأن يتحقق لهم  اأف�سل م�ستوى، وهذا ما نتمنى 
التعليم  اململكة من مدار�س  اأرج��اء  الختبارات هو مو�سم وطني يف كل 
التعليمية  املوؤ�س�سات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ع��ايل  التعليم  جامعات  اإل��ى  ال��ع��ام 
اأن نعمل جميعا على حتفيز وتهيئة  واملهنية، وهو مو�سم ح�ساد يجب 

البيئة التعليمية ل�ستقبال الطاب والطالبات.
كما يجب اأن ن�سعى اإلى اإ�ساعة البت�سامة وزرع الطمئنان يف نفو�س 
اأبنائنا وبناتنا، فهم يحتاجون يف مثل هذه اللحظات الع�سيبة التي قد 

ميرون بها الى ابت�سامة ت�سجيع اأو كلمة حتفيز.

حراك االختبارات
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

بدء الختبارات النهائية

نهاية الختبارات النهائية

بدء اجازة منت�سف العام بنهاية دوام هذا اليوم

بدء الدرا�سة للف�سل الدرا�سي الثاين1435/1434ه�

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

موؤمتر التمري�س يف اململكة العربية ال�سعودية )كلية التمري�س باأبها(

املوؤمتر ال�سعودي الول للبيئة

)مرك���ز الأمي��ر �سل�ط���ان بن عبدالعزيز للبحوث والدرا�سات البيئية وال�سياحية(

الحد - 1435/3/5ه�

الثاثاء - 1435/3/13ه�

اخلمي�س- 1435/3/15ه�

الحد - 1435/3/25ه�

27-2٩/ربيع الول/1435ه�

10-11 جماد الول 1435ه�

1٨- 20 جماد الول 1435ه�

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
• هل يعقل اأن يوجد تطوير وجودة 
وعقول مفكرة يف اجلامعة وال نزال 
نعتمد على ل�سق االأوراق االإر�سادية 
عند  القاعات  على  الطالب  واأ�سماء 

بدء االختبارات؟

• يف 1434/12/26هـ اأر�سلت معاملة 
ــاق«  »اآف �سحيفة  جمل�ص  ال�ستكمال 
من  عليه  اآفاق(للمحافظة  )�سالون 
التلف، واالآن نحتاج للبدء يف معاملة 

جديدة لرتميم ما مت اإتالفه!

فو�سى   حتــدث  التنظيم  النــعــدام   •
ت�سليم  بعد  الطالب   ي�سببها  كبرية 
اأمــام  ووقــوفــهــم  االإجـــابـــات،  اأوراق 
ي�سبب  ــا  مم االخـــتـــبـــارات،  ــات  ــاع ق
يـــوؤدي  ــــزال  الي ــن  م عــلــى  ت�سوي�سا 

اختباره!

يف  تــزال  ال  اجلامعة  كليات  بع�ص   •
النية  لديها  لي�ص  اإذ  طويل،  بيات 
رغم  نـــدوات  اأو  ــرات  ــوؤمت م لتنظيم 
اأدوار  من  جــزء  الفعاليات  هــذه  اأن 

الكلية!

• نحن بحاجة اإلى لوحات اإر�سادية 
واالأق�ســام  الكليــات  اإلــى  لالهتــداء 
ووحــدات اجلامعة بدال مــن ال�سوؤال 
التقليدي! وال يزال موعد اعتمادها 
احلاجــة  رغــم  الغيــب  علــم  يف 

ال�سرورية لها!

احلكومية  اجلــهــات  ــرمي  ــك ت مت   •
الــ�ــســراكــة  مــلــتــقــى  واخلـــا�ـــســـة يف 
ممن  لــعــدد  ينظر  ومل  املجتمعية، 
يف  ال�سراكة  هــذه  تفعيل  يف  اأ�سهم 
�سنوات ما�سية من من�سوبي اجلامعة!

• ن�سمــع عن انتمــاء الطالب لكليته، 
�سمــن  الكليــات  و�سعــت  هــل  ولكــن 
هــذا  يعــزز  مــا  واأن�سطتهــا  خططهــا 

االنتماء لدى الطالب؟ 

• ت�ستكي اجلهات التي يعتمد عملها 
ــم من  ــرده عــلــى املــعــلــومــات الــتــي ت
على  الردود  يف  التاأخر  من  الكليات، 
وقت  حتديد  رغــم  منهم  يطلب  مــا 
يوؤخر  ما  وهو  املعلومات،  هذه  جلمع 

اإجناز الكثري من االأعمال!

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

فرصة 
هطول 
أمطار

غائم 
جزئيا
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