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أمير عسير يرعى المؤتمر األول للنشر العلمي بالجامعة 
تنطلق أعماله الثالثاء المقبل

يرعى اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو 
ب��ن عبد  ب��ن خ��ال��د  الأم���ري في�سل  امللكي 
العزيز، الثالثاء املقبل، انطالق فعاليات 
العلمي،  للن�سر  الأول  ال�سعودي  امل��وؤمت��ر 
ال����ذي تنظمه اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة  ب��ع��م��ادة 

البحث العلمي على مدى ثالثة اأيام.
ورح�������ب م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ 
ال�����داود ب�����س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز بني 
التي  اجلامعة  رح��اب  يف  وحمبيه  اأبنائه 
امل�ستمرة،  ومتابعته  باهتماماته  حتظى 
التعليمية  اخل��دم��ات  كل  لتوفري  و�سعيه 

للطالب والطالبات.
وع���ن رع��اي��ة ���س��م��وه ل��ل��م��وؤمت��ر، ق��ال 
وا���س��ت��م��رار  جت�سيد  اإل  ه��ي  »م���ا  ال�����داود 
لدعم �سموه للجامعة من خالل ر�سالتها 
والبحث  ال��ت��دري�����س  وه���ي  تقدمها  ال��ت��ي 
ال��ع��ل��م��ي وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع،  وم����ن ه��ذا 
املنطلق اأولت اجلامعة اهتمامها لت�سجيع 

وتطوير البحث العلمي«.
العلمي   البحث  اأن  ال���داود  واأو���س��ح 
بل  وطنية،  اأو  اأك��ادمي��ي��ة  رفاهية  يعد  مل 
املجتمعات  تطوير  يف  فاعال  دورا  له  »اإن 
الإن�����س��ان��ي��ة امل���ع���ا����س���رة.. ي��ف��ت��ح جم���الت 
اأف�����راد املجتمع،  ل���دى  الإب������داع وال��ت��م��ي��ز 
وحكومة خادم احلرمني ال�سريفني اأولت 
التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث 

اهتماما كبريا«.
للموؤمتر  اجل��ام��ع��ة  تنظيم  وح���ول 
ال�سعودي الأول للن�سر العلمي قال الداود 
واجباتها جتاه  اجلامعة  ا�ست�سعرت  »لقد 

ال�ساملة  الوطنية  التنمية  يف  امل�����س��ارك��ة 
ب��ه��ا مبنطقة  امل��ح��ي��ط  امل��ج��ت��م��ع  وجت�����اه 
الإمكانات  ا�ستغالل  على  وعملت  ع�سري، 
ال��ت��ق��ن��ي�����ة وال��ب�����س��ري��ة وامل���ادي���ة امل��ت��واف��رة 
اململك�ة  جامعات  مع  لالإ�سهام  للجامعة، 
الأخ��������رى يف ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة ال��ت��ي 
ت�����س��ه��ده��ا ب���الدن���ا ال��غ��ال��ي��ة. ب���ل وع��م��ل��ت 
ن��ق��ل العملي�ة  امل��ل��ك خ��ال��د ع��ل��ى  ج��ام��ع��ة 
من  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ى  املحلي�ة  م��ن  البحثية 
مع  امل�����س��رك��ة  الأب���ح���اث  ت�سجيع  خ���الل 
ال���ب���اح���ث���ني امل��ت��م��ي��زي��ن م����ن اجل���ام���ع���ات 

العاملية املتميزة«. 
و�سع  تقييم  اإل���ى  امل��وؤمت��ر  وي��ه��دف 
ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي يف امل���م���ل���ك���ة، ودرا�����س����ة 
التحديات التي تواجهه واآليات تطويره، 
وك����ذل����ك و����س���ع اآل����ي����ة ل���ال����س���ت���ف���ادة م��ن 
العلمي  ال��ن�����س��ر  يف  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ور�سانته  مو�سوعيته  على  احلفاظ  مع 
اآلية  امل�ستفيدة منه، ور�سم  وثقة اجلهات 
املادية  امل���وارد  م��ن  التكاملية  لال�ستفادة 
والب�سرية بني املراكز البحثية يف اململكة.

واأما حماور املوؤمتر فاإن من اأبرزها: 
العربية  اململكة  يف  العلمي  الن�سر  واق���ع 
العلمي،  الن�سر  واأخ��الق��ي��ات  ال�سعودية، 
والن�سر  الإل����ك����روين،  ال��ع��ل��م��ي  وال��ن�����س��ر 
وال��درا���س��ات  ال�سرعية  العلوم  يف  العلمي 
الإ�����س����الم����ي����ة، وال����ع����ل����وم الإن�������س���ان���ي���ة، 
والتطبيقية،  وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وال���رب���وي���ة، 
معر�س  املوؤمتر  و�سي�ساحب  وال�سحية. 
ي�سارك فيه عدد من جهات الن�سر ورعاة 

املوؤمتر.
علي آل سعيد 

طالب الهندسة الصناعية يزورون أرامكو
ن��ظ��م ق�����س��م ال��ه��ن��د���س��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة زي����ارة 
وال�سيانة  املوثوقية  وح���دة  اإل���ى  طالبية 
ل�سركة  التابعة  البرول  مل�سفاة  الوقائية 
اأرام���ك���و ال�����س��ع��ودي��ة ب��راأ���س ت��ن��ورة، وراف���ق 
الطالب يف الزيارة رئي�س الق�سم الدكتور 

عبد احلكيم عبد الهادي.
وت���ع���رف ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ال������دور امل��ه��م 
وال�سيانة  املوثوقية  وحدة  به  تقوم  الذي 
للم�سفاة.  الإنتاجية  العملية  الوقائية يف 
الالزمة  البيانات  اأخذ  الزيارة  ومت خالل 
تخرج  م�سروع  �سمن  ال��وح��دة  ل�ستخدام 
ط����الب ال��ق�����س��م، ال�����ذي ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��دول��ة 
با�ستخدام  ال��وق��ائ��ي��ة  ال�����س��ي��ان��ة  ع��م��ل��ي��ات 

مفهوم تكنولوجيا املجموعات.
خالد العمري

3 آالف عدد خريجي الجامعة للفصل المنصرم
اأن  باجلامعة  والت�سجيل  القبول  اأعلنت عمادة 
خالد  امل��ل��ك  جامعة  وخ��ري��ج��ات  خريجي  ع��دد 
اجلامعي  ال��ع��ام  م��ن  ول  الأ ال��درا���س��ي  للف�سل 
خريج   3000 جت���اوز  ق��د   1435/1434 احل���ايل 
وخريجة من خمتلف كليات اجلامعة. واأعلنت 
ال���ع���م���ادة ب����دء ت�����س��ل��ي��م ال���وث���ائ���ق ل��ل��خ��ري��ج��ني 
وثائقهم  ت�سلم  اإلى  اإياهم  داعية  واخلريجات، 
����س���ب���وع  و���س��ج��الت��ه��م الأك����ادمي����ي����ة خ�����الل الأ

اجلاري.
الدكتور  والت�سجيل  القبول  واأو�سح عميد 
يف  ج��اٍر  التوزيع  اأن  دعجم  بن  حممد  بن  �سعد 
مقر العمادة باملدينة اجلامعية لطالب الكليات 
بي�سة  حمافظات  كليات  ويف  احل�سرية،  اأبها  يف 
ال�ساعة  من  اعتبارا  ع�سري  وحمايل  والنما�س 

احلادية ع�سر �سباحا.
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مشروعأيتامتعليمصحة

إعادة البصر لـ«سبعيني« 
بعد 15عاما

مت���ك���ن ف����ري����ق ط���ب���ي ب��ق�����س��م ال���ع���ي���ون 
اإع���ادة  م��ن  م�سيط  خمي�س  مب�ست�سفى 
عاما   70 العمر  م��ن  يبلغ  مل�سن  النظر 
وذلك  للب�سر،  فقده  من  عاما   15 بعد 
ب��ع��د مت��ك��ن ال���دك���ت���ور حم��م��د ر���س��الن 
م��ن اإزال�����ة امل����اء الأب��ي�����س م��ن العينني 
للمري�س الذي كان يعاين من م�سكالت 
يف املخ و�سلل طريف رغم �سعوبة احلالة 
النف�سية والطبية للمري�س. وتعد هذه 

احلالة من احلالت الطبية النادرة.

تعليم عسير يستقبل 
256 ألف طالب وطالبة

اأك�����د امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
ملتابعة  خ��ط��ة  اأع����دت  اإدارت�����ه  اأن  بع�سري 
ان��ت��ظ��ام امل��ع��ل��م��ني وامل��ع��ل��م��ات وال��ط��الب 
والطالبات تزامنا مع انطالق الدرا�سة 
ل��ل��ف�����س��ل ال���درا����س���ي ال����ث����اين. وي��ت��خ��ل��ل 
�سببا  ي��ك��ون  م��ن  ك��ل  اخل��ط��ة، حما�سبة 
يف الإخ��الل، والعمل على متابعة ر�سد 
»ن��ور«، لفتا  برنامج  الغياب من خ��الل 
ل�ستقبال  ال���س��ت��ع��دادات  اك��ت��م��ال  اإل����ى 

قرابة 256 األف طالب وطالبة.

جمعية آباء تنظم 
احتفالية »بسمة يتيم«

���س��م��ن ق��اف��ل��ة ���س��ف��اري اإن�����س��ان، احتفت 
بع�سري  الأي���ت���ام  ل��رع��اي��ة   اآب����اء  جمعية 
بقافلة �سفاري اإن�سان التي تزور املنطقة 
)ب�سمة  احتفالية  اأق��ام��ت  حيث  حاليا، 
بالعديد  الحتفالية  وانطلقت  يتيم(. 
م���ن ال��ف��ق��رات والأن��ا���س��ي��د وامل�����س��اب��ق��ات 

املتنوعة تفاعل معها �سيوف املهرجان.
اآل قمي�سان فخر اجلمعية بوجود  واأكد 
)اإن�������س���ان( يف ع�����س��ري، وا���س��ف��ا الأخ����رية 

بالرائدة يف خدمة الأيتام باململكة.

بدء توسعة 
كوبري الكهرباء

تنفيذ  يف  العمل  ع�سري  اأم��ان��ة  ب���داأت 
م�����س��روع ت��و���س��ع��ة وحت�����س��ني احل��رك��ة 
على  الكهرباء  كوبري  على  امل��روري��ة 
طريق امللك فهد الرابط بني مدينتي 
ويت�سمن   . م�����س��ي��ط  وخ��م��ي�����س  اأب���ه���ا 
امل�����س��روع، اإ���س��اف��ة ك��ري��ني ودواري���ن، 
ال��ت��دري��ب  مبنى  م��ن  ب��ال��ق��رب  الأول 
ب�����س��رك��ة ال���ك���ه���رب���اء، وال����ث����اين على 
ال�سركة من اجلهة الأخ��رى،  مدخل 

مما ي�سهل احلركة املرورية.

لقطات

مؤتمر وزراء الثقافة يعتمد
مبادرة الملك عبداهلل للحوار

اعتمد املوؤمتر الإ�سالمي الثامن لوزراء الثقافة بالدول الإ�سالمية يف املدينة 
املنورة، م�سروع اخلطة التنفيذية ملبادرة خادم احلرمني ال�سريفني للحوار 
املدير  واأو�سح  امل�ستقبلية«.  املنجزات والآف��اق  والثقافات:  الأدي��ان  اأتباع  بني 
الدكتور  »اإي�سي�سكو«  والثقافة  والعلوم  للربية  الإ�سالمية  للمنظمة  العام 
اأي�سا م�سروع الإعالن الإ�سالمي  املوؤمتر اعتمد  اأن  التويجري  العزيز  عبد 

حول احلقوق الثقافية. 
واأقر املوؤمتر يف جل�ض�ت يومه الأول، ت�أجيل اإقرار اخلطوط العري�ضة 

لوثيقة احلقوق الثقافية يف العامل الإ�سالمي اإلى املوؤمتر التا�سع.
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  مبادرة  اأن  على  التنفيذية  اخلطة  ون�ست 
اأت��ب��اع الأدي����ان وال��ث��ق��اف��ات، مت��ي��زت بكونها رك���زت على عوامل  ل��ل��ح��وار ب��ني 
ورهانات ومقت�سيات التعاي�س ال�سلمي والتعاون البناء بدل من الوقوف عند 
العوامل العقدية والقناعات املذهبية التي كثريا ما اأعاقت مبادرات احلوار 

الديني ال�سابقة.
و���س��رك��ز اخل��ط��ة ع��ل��ى اإع�����داد ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث وع��ق��د ال��ن��دوات 
واملنتديات حول مكانة الدين يف املجتمعات الإن�سانية ودوره يف تعزيز ال�سلم 

والأمن وال�ستقرار والتقارب بني ال�سعوب.
اعتمدتها  التي  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  م��ب��ادرة  اخلطة،  واع��ت��رت 
مركز  اإن�ساء  ب�ساأن  املكرمة  مكة  يف  الرابعة  ال�ستثنائية  الإ�سالمية  القمة 
للحوار بني املذاهب الإ�سالمية، باأنها رديفة وداعمة للمبادرة الأ�سل وتعزز 
اأكرث  ليهيئهم  للم�سلمني  املذهبي  التما�سك  وتقوي  للحوار  الداخلي  البعد 

للتفاعل مع اأتباع الأديان الأخرى.

اطالق النسخة الثالثة 
لبرنامج جدارة 

تطلق وزارة اخلدمة املدنية الأحد املقبل، برنامج جدارة يف ن�سخته الثالثة، 
لتحويل  �سعيها  اإط����ار  يف  عنها  تعلن  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��وظ��ائ��ف  للتقدم 

تعامالتها عر برامج التعامالت الإلكرونية.
واأو����س���ح امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل���ل���وزارة ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن عبدالرحمن 
اخلنني اأن الوزارة عكفت خالل الفرة املا�سية على تطوير برنامج جدارة 
املتقدمني  بيانات  ت�سجيل  عملية  لي�سهل  الثالثة،  الن�سخة  خ��الل  م��ن 
الوظيفية  الإعالنات  التقدمي على  ت�سهيل  واأي�سا  واملتقدمات وتوثيقها، 
ج��دارة  ب��رن��ام��ج  اأن  م�سيفا  ال�سنوية،  التوظيف  خطة  وف��ق  تعلن  ال��ت��ي 
ال����وزارة يف خطتها  اأق��رت��ه��ا  ب��رام��ج  ي��اأت��ي �سمن ع��دة  بن�سخته اجل��دي��دة، 
حتتاج  باتت  التوظيف  عملية  اإن  حيث  املعلومات،  لتقنية  ال�سراتيجية 
لإدارة بطرق حديثة وبفعالية عالية من خالل موظفني موؤهلني وفريق 
مرجعا  تكون  بيانات  قاعدة  بناء  النهائية  املح�سلة  لتكون  م�ساند،  دع��م 

مهما يف درا�سة احتياج �سوق العمل احلكومي واخلا�س. 

يحيى التيهاني

�ساحب  ع�����س��ري،  منطقة  اأم���ري  ال��ت��ق��ى 
خالد   بن  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 
يف امل��ج��ل�����س ال���ع���ام ب����الإم����ارة، اأع�����س��اء 
التي  ال�سياحية«  اإن�سان  »�سفاري  قافلة 
نظمتها جمعية رعاية الأيتام بالريا�س 

»اإن�سانى«.
ويف ب���داي���ة ال���ل���ق���اء، األ���ق���ى م��دي��ر 
باجلمعية،  والإع��الم  العامة  العالقات 
كلمة  ال�سهري  عبداهلل  القافلة  مدير 
ق�����ال ف���ي���ه���ا« ت�����س��رف��ن��ا يف ه�����ذا ال���ي���وم 
فاأنتم،  الكرمي،  �سموكم  على  بال�سالم 
ب���ال���دع���م  ال�������س���ب���اق���ون  اهلل،  ح��ف��ظ��ك��م 
والهتمام لأن�سطة اجلمعية، ول نن�سى 
الباين وامل�سيد الأول �سيدي �سمو ويل 
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال��دف��اع 

�سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل«.

أمير عسير يلتقي
بقافلة »إنسان« السياحية

م��ن خالل  القافلة  »ت��ه��دف  وت��اب��ع 
اململكة،  وحمافظات  مناطق  يف  جولتها 
بالنه�سة  اجلمعية  اأب��ن��اء  ت��ع��ري��ف  اإل���ى 
واإب��راز  اململكة،  تعي�سها  التي  ال�سياحية 
دور اجلمعية يف جمال رعاية الأيتام، اإذ 
تقوم برعاية ما يربو على 41 األف يتيم 

ويتيمة واأرملة«.
واأ�����س����اف »�����س����ارك يف ال��ق��اف��ل��ة 21 
م�سرفا   11 و  اجلمعية  اأب��ن��اء  م��ن  ف���ردا 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ف��ري��ق ال��ت�����س��وي��ر، وم��ن 
كيلو  اآلف   10 القافلة  تقطع  اأن  امل��ق��رر 
مر خالل 13 يوما، حيث انطلقت هذه 
امل�����س��رية ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي م��ن الريا�س 

لتجوب مناطق اململكة ومدنها ».
ال��ع��ن��زي،  األ��ق��ى م�سعل  ع��ق��ب ذل���ك 
�سعرية،  ق�سيدة  اجل��م��ع��ي��ة،  اأب��ن��اء  اأح���د 
ق��ال فيها  املنطقة كلمة  اأم��ري  األ��ق��ى  ث��م 
»اأرحب بكم يف منطقة ع�سري متمنيا لكم 

اأن تق�سوا وقتا ممتعا«.

وب�����ني ����س���م���وه »اجل���م���ع���ي���ة اأخ�����ذت 
الريادة من خالل دورها امللمو�س، والدور 
رئي�س جمل�س  نائب  العهد  الكبري لويل 
ال���دف���اع ���س��اح��ب ال�سمو  ال������وزراء وزي����ر 
امل��ل��ك��ي الأم����ري ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 

و�سيا�سة وخ���ري«. عقب  دول��ة  رج��ل  فهو 
ذلك التقطت ال�سور التذكارية ، ثم دون 
�سموه كلمة يف �سجل الزيارات، كما ت�سلم 
هدية تذكارية عبارة عن لوحة ت�سكيلية 

حتمل �سورة �سموه.



أخبار الجامعة

مع مطلع هذا العام تكون �سحيفة »اآف��اق« قد بداأت عامها الثاين 
بعد ن�سختها التطويرية التي اأطلقناها يف بداية الف�سل الثاين من 
تركتها  التي  امل�ساحة  اأن  على  اهلل  ونحمد  املا�سي،  اجلامعي  العام 
هذه ال�سحيفة يف ف�ساء اجلامعة ويف ف�ساء اجلامعات ال�سعودية 
ال�سحف  اآف���اق  ت�سدرت  فقد  ا�ستثنائيا.  ك��ان  املنطقة  ف�ساء  ويف 

اجلامعية يف اأكرث من جانب وحققت جناحا كبريا، وهلل احلمد.
اإن �سحف املوؤ�س�سات تلعب دورا حموريا يف عالقة املوؤ�س�سة مع 
»اآفاق« باعتبارها �سحيفة جامعة امللك خالد  املجتمع الداخلي، و 
م�سموع  �سوت  لهم  وب��ات  اجلامعة،  من�سوبي  بني  العالقة  ط��ورت 
واآراء تعر ومواقف تعلن، واأ�سبحنا نحن يف اإدارة اجلامعة نحر�س 
عليها ملعرفة اجلديد يف اأحوال اجلامعة، مما ين�سر من حتقيقات 

ويكتب من اآراء.
راأي  ب��ن��اء  على  تعمل  »اآف����اق«  ك�سحيفة  املوؤ�س�سات  و�سحف   
اآفاق  عام بّناء وم�ستنري يدعم العملية التعليمية ويرتقي بها الى 

جديدة من الوعي واملعرفة.
يف  الأك��ادمي��ي��ة  القيادات  من  ولغريي  يل  بالن�سبة  »اآف���اق«  اإن 
اجلامعة تعد قناة توا�سل م�ستمرة على مدى العام ملعرفة ق�سايا 
بل  جامعتنا؛  م�ستوى  على  فقط  لي�س  اجلامعي  املجتمع  وهموم 

على م�ستوى الوطن وم�ستوى جامعات دولية مرموقة. 
وما مييز »اآفاق« عن غريها من ال�سحف اجلامعية هو التنوع 
يف الوجبة التي تقدمها؛ فهي تعر�س اأخبارا وتقارير عن التعليم 
ت�سكل  مهمة  تقارير  اإل��ى  اإ���س��اف��ة  ال�سعودية،  واجل��ام��ع��ات  ال��ع��ايل 
احلدث الأبرز يف التعليم العايل واجلامعات الدولية لنتعرف �سويا 
التعليم  يف  اخت�سا�سنا  جم��ال  يف  دولية  ومو�سوعات  ق�سايا  على 

العايل. 
اإل��ي��ه��ا اه��ت��م��ام ال�سحيفة  وه����ذه ال��وج��ب��ة امل�����س��ت��م��رة ي�����س��اف 
باملنطقة حيث تعر�س اأ�سبوعيا؛ حتقيقا عن املنطقة يف ق�سية تهم 
الراأي العام، اإ�سافة اإلى تزويد القراء باأهم اأخبار املنطقة يف اأ�سبوع 

كما تطالعونها دائما يف ال�سفحة الثانية.
هناك  اأن  كذلك  نذكر  اأن  يجب  فاإننا  »اآف���اق«  منتدح  وعندما 
اأمورا اأخري يجب اأن تركز عليها اأكرث يف خطواتها القادمة، ومنها 
املحتوى  ب��زي��ادة  اجلامعي  بالطالب  الهتمام  امل��ث��ال:  �سبيل  علي 
من�سوبي  م��ن  الأك���ر  ال�سريحة  ميثلون  فهم  بالطالب،  اخل��ا���س 
اجلامعة حيث يزيدون عن �سبعني األف طالب وطالبة، موزعني يف 

خمتلف حمافظات املنطقة.
 وحتتاج هذه ال�سريحة اإلى م�ساحة اأكر وتناول اأف�سل، وهذا 
ما اأح�سب اأن القائمني عليها حري�سون على حتقيقه خالل الفرة 

القادمة من تطور ال�سحيفة امل�ستمر.
ق�سم  وطالبات  ط��الب  خدمات  اإل��ى  حتتاج  ال�سحيفة  اأن  كما 
تدريبيا  خمترا  لهم  ت�سكل  ال�سحيفة  لكون  والت�سال  الإع���الم 
على  وم��ه��ارات��ه��م  معارفهم  ويطبقون  ومي��ار���س��ون  فيه  يتعلمون 

اأف�سل م�ستوى.
ونحن نعلم اأن ال�سحف اجلامعية ت�سكل اأداة تدريب حقيقية 
لطالب الإعالم يف اجلامعات املحلية والدولية، لأنها الأقرب لهم 

يف املكان واملتاحة لهم يف الإمكانيات.
ومن �ساأن ال�سحيفة اجلامعية والق�سم الإعالمي املخت�س اأن 
يبنيا �سراكة عمل وحتالفا مهنيا فيما بينهما، وهذا ما نتمنى اأن 

نحققه هنا يف جامعة امللك خالد، بحول اهلل تعالى.

رؤية

»آفاق«
في عامها الثاني

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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الجامعة
توقع عقودا
بتسعة
ماليين ريال

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  وق��ع 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
جديدة  عقود  اأربعة  موؤخرا،  مبكتبه، 
م��ع ع���دٍد م��ن ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات 
م�ساريع  عدة  لتنفيذ  وذل��ك  الوطنية 
 )9،026،687( ي��ب��ل��غ  اإج���م���ايل  مب��ب��ل��غ 
األفا  وع�سرين  و�ستة  م��الي��ني  ت�سعة 

و�ستمائة و�سبعة وثمانني ريال.

وت��رك��ي��ب م���ظ���الت خ��ا���س��ة مب��واق��ف 
�سيارات املوظفني يف اإدارة اجلامعة.

واأك������د ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن 
ال����داود اأن ه���ذه امل�����س��اري��ع ت��اأت��ي وف��ق 
جدولة معدة ومدرو�سة بهدف توفري 
لطالب  امل��ن��ا���س��ب��ة  التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة 
من�سوبيها،  وكافة  اجلامعة  وطالبات 
يف ظ����ل ال��ن��ق��ل��ة ال���ن���وع���ي���ة وال���دع���م 

مجلس الجامعة يوصي بإنشاء
قسما للعلوم اإلكتوارية

تراأ�س معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
اجلامعة  ملجل�س  ال��راب��ع  الج��ت��م��اع 

للعام احلايل1435/1434ه�.
ويف الفتتاح، رفع الداود ال�سكر 
مل���ق���ام خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
ب��ه اجل��ام��ع��ة �سمن  م��ا حظيت  على 
م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة ل��ه��ذا ال���ع���ام، من 
يف  الأع���ل���ى  ت��ع��د  م��ال��ي��ة  خم�س�سات 
تاريخ اجلامعة، كما اأكد على اأهمية 
ت�سافر اجلهود لتوظيف هذه املوارد 
روؤي��ة  يحقق  ال���ذي  الأم��ث��ل  بال�سكل 

القيادة الر�سيدة. 
ع���ق���ب ذل�����ك ا���س��ت��ع��ر���س اأم����ني 
جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ح��م��ود 
على  املدرجة  املو�سوعات  ظهري  اأب��و 

جدول الأعمال.
واأو������س�����ى امل���ج���ل�������س ب���امل���واف���ق���ة 
والعلوم  ال��ت��اأم��ني  ق�سم  اإن�����س��اء  على 
الإداري����ة  ال��ع��ل��وم  بكلية  الإك���ت���واري���ة 
وامل���ال���ي���ة ب���ه���دف ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات 
خلدمة  م��وارده��ا  وت��وج��ي��ه  التنمية 
التخ�س�سات التي يحتاج اإليها �سوق 

العمل.
تغيري  على  املجل�س  واف���ق  كما 
الربوي  النف�س  علم  ق�سم  م�سمى 
بكلية الربية اإلى ق�سم علم النف�س، 
وع��ل��ى الت�������س���ال ال��ع��ل��م��ي ل��ل��دك��ت��ور 

ع��اي�����س ب���ن ع��اي�����س ال�����س��اط��ي مع 
التخ�س�سي  في�سل  امللك  م�ست�سفى 
وم���رك���ز الأب�����ح�����اث، وذل�����ك ل���زي���ادة 
ت���ف���اع���ل اجل���ام���ع���ة م����ع امل��وؤ���س�����س��ات 

والوزارات احلكومية.

التفرغ  اأي�سا:  املوافقة  و�سملت 
ال��ع��ل��م��ي ل��ل��دك��ت��ور غ��ي��ث��ان ب���ن علي 
-35 املقبل  اجلامعي  للعام  جري�س 
من  اأع�ساء  اأربعة  واإ�سافة  1436ه����، 
الطب  كلّية  ملجل�سي  التدري�س  هيئة 

الآيل، وذلك بهدف  وعلوم احلا�سب 
الكلّيات  النقا�سات يف جمال�س  اإث��راء 
واإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة لأك����ر ع���دد من 
اأع�ساء هيئة التدري�س للم�ساركة يف 

اّتخاذ القرارات.

امل�ساريع  هذه  اأن  التفا�سيل  ويف 
لتقنية  التحتية  البنية  اإن�ساء  ت�سمل 
املعلومات يف كلية العلوم للبنات باأبها، 
بكلية  الآيل  احلا�سب  �سبكة  واإن�����س��اء 
بخمي�س  التطبيقية  الطبية  العلوم 
م�سيط، بالإ�سافة اإلى م�سروع ت�سغيل 
الإل��ك��روين  التعلم  ع��م��ادة  و�سيانة 
»امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة«، وم�����س��روع ت��وري��د 

ال�سخي الذي حتظى به اجلامعة من 
امللك  ال�سريفني  لدن خادم احلرمني 
ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز و���س��م��و ويل 
الثاين،  النائب  و�سمو  الأم��ني  عهده 
والدعم املبا�سر واملتابعة الدوؤوبة من 
ال�سمو  �ساحب  ع�سري  منطقة  اأم��ري 
ب��ن خ��ال��د بن  امل��ل��ك��ي الأم����ري في�سل 

عبدالعزيز. 
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ضمن االستعدادات الجارية لتشغيل المستشفى الجامعي أصدر معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود قرارًا بإنشاء إدارة جديدة تحمل اسم »إدارة تشغيل 
المستشفى الجامعي«، ومن المقرر أن ترتبط إداريا بوكيل الجامعة للتخصصات الصحية، ويشرف عليها  مساعد وكيل الجامعة األستاذ الدكتور خالد بن سعد آل جلبان. وتتلخص أهم 
مهام هذه اإلدارة في وضع الخطة التشغيلية للمستشفى، ورسم سياسات العمل وآلياته ووضع اللوائح والهيكلة الداخلية للمستشفى وتعديلها، باإلضافة إلى وضع الميزانية 

التشغيلية التقديرية، واإلشراف على سير العمل في التشغيل، ومتابعة مستوى األداء، واتخاذ المبادرات بما يحقق رؤية وأهداف وقيم مستشفى الجامعة.

إنشاء إدارة لتشغيل المستشفى الجامعي

�سلم معايل الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود كاأ�س اجلامعة للفرو�سية لإداري ا�سطبل اأبناء امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، الأ�ستاذ �سعود بن رزيق، وذلك 
بعد اأن فاز اجلواد »اخل�سيب« بالبطولة التي تبلغ جمموع جوائزها مائة األف ريال وم�سافتها 2.400 مر. وجاء التكرمي �سمن فعاليات حفل �سباق نادي الفرو�سية 
ال�42 مبيدان امللك عبدالعزيز للفرو�سية باجلنادرية. واأكد الداود حر�س اجلامعة على امل�ساركة يف مثل هذه الفعاليات الوطنية املميزة، مبينا اأنها تدل على اهتمام 
حكومة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بهذه الريا�سة الأ�سيلة، كما اأ�ساد معاليه مب�ستوى التنظيم لفعاليات �سباقات الفرو�سية باململكة. وكان 

ال�سباق قد �سهد ح�سور معايل مدير اجلامعة وعدد من عمداء الكليات واأع�ساء هيئة التدري�س.

اسطبل أبناء الملك يفوز بفروسية الجامعة 

 د. يحيى عبدالعظيم

اأكد  امل�سرف العام على فرع اجلامعة 
يف ب��ي�����س��ة ال��دك��ت��ور م��ه��دي ب���ن علي 
اأن���ه مت الن��ت��ه��اء م��ن اإن�ساء  ال��ق��رين، 
بكلية  الإلكرونية  املعامل  من  ع��دد 
على  اجلديد  )املبنى  والإدارة  الآداب 

طريق بي�سة �� خمي�س م�سيط(.
ت�سم  املعامل،  اأي  اأنها،  واأ�ساف 
معمال متخ�س�سا يف  نظم املعلومات 
اجل���غ���راف���ي���ة ي���ح���ت���وى ع���ل���ى ع�����س��رة 
اأج����ه����زة حت���دي���د ل���ل���م���واق���ع وث����الث 
حا�سب،  جهاز  و30  خ��رائ��ط  طابعات 
على  يحتوي  اخلرائط   لر�سم  واآخ��ر 
و30  اإلكرونية  خرائط  ر�سم  اأجهزة 
لوحة ر�سم  و20 اأطل�س خرائط، و60 

خريطة طبوغرافية مطبوعة.
اأي�����س��ا معمال  واأ����س���اف »ت�����س��م 
متخ�س�سا يف تقنيات التعليم يحتوي 
ع���ل���ى 30 ج���ه���از ح���ا����س���ب، واأج����ه����زة 
وك��ام��ريات  متعددة  �سوئية  ع��رو���س 
رق��م��ي��ة، وك��ام��ريات ف��ي��دي��و، واأج��ه��زة 
تزويد  اإلى  بالإ�سافة   ،DVD عر�س
من�سات  ه��ي:  وح��دات  بثالث  الكلية 
كبرية  وجمموعة  متطورة،  �سوتية 

معامل جديدة
بـ »آداب وإدارة« بيشة

من ال�سبورات الذكية، واأجهزة عر�س 
اإلكرونية ،  منا�سد  و�ست  البيانات 
ومعامل  ق��اع��ات  يف  تركيبها  وقد مت 

الكلية«.
وت������اأت������ي ه������ذه اخل�����ط�����وة وف���ق���ا 
ل��ل��ق��رين ب���داي���ة مل��ع��ام��ل م��ت��ك��ام��ل��ة يف 
اأع�ساء  »لتمكني  كافة  ال��ف��رع  كليات 
هيئة التدري�س والطالب والطالبات 
من اأداء دورهم التعليمي بكل �سهولة 
وي�سر، ويف جو من الهدوء وال�سكينة 
يف  احلديث  العلم  تطورات  ومواكبة 

العملية التعليمية«.
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نعم.. وال..

نعرف جميعا اأن املزارع يف حقله يزرع يف بداية املو�سم، وينتظر الثمار يف 
نهايته، اأو يف مو�سم احل�ساد، وكذلك الطالب يف خمتلف مراحل التعليم 
يذهبون اإلى مدار�سهم  اأو معاهدهم اأو كلياتهم على مدى ف�سل درا�سي  اأو 
عام كامل ، وبعد ذلك ياأتي مو�سم احل�ساد. نعم، مو�سم جني الثمار ، وهنا 

لنا وقفة مع هذا املو�سم.
وي��ب��داأ يف مراجعة   ، ج��ادة  نف�سه وقفة  اأن يقف مع   على كل طالب 
الدرا�سية، ومن  املهمة يف حياته  ويت�ساءل عن عدد من اجلوانب  و�سعه، 
اأهم هذه الأ�سئلة التي يجب اأن ي�ساألها الطالب نف�سه: هل اأنا على معرفة 
اأهدايف وا�سحة؟ هل لدّي  تامة باأهدايف من اللتحاق بهذه املرحلة؟ هل 
يف  واجهتني  التي  املعوقات  وم��ا  الأه����داف؟  ه��ذه  لتحقيق  وا�سحة  خطة 

الأيام املا�سية التي قد حتول دون حتقيق ما اأ�سبوا اإليه؟
 ن��ع��م، ال��ط��ال��ب م�����س��وؤول ع��ن حت��دي��د اأه��داف��ه ب�سكل وا���س��ح وحم��دد 
التخ�س�س،  لهذا  اختياره  ومن  اجلامعية،  بالدرا�سة  التحاقه  املعامل من 
وهو مطالب باأن تكون لديه خطة حمكمة من خاللها يتمكن من حتقيق 

اأهدافه ح�سب اأولوياتها ويف الوقت املحدد لها.
لديه  يكون  اأن  دون  م��ن  ب��ه  يعمل  اأو  اأي جم��ال   ي�سري يف  م��ن  نعم، 
اأهداف وا�سحة ي�سعى لتحقيقها، فعمله ل يخلو من الع�سوائية والتخبط، 

ومن ثم يكون هناك خلل يف الثمار املتوقعة من خالل مو�سم احل�ساد.
املتعلم  يهم  ل  احل�ساد  فنتاج  احل�ساد؛  مو�سم  جميعا  نرقب  نعم   
وبنتائجه؛  به  املتعلم  كاهتمام  التدري�س  هيئة  ع�سو  به  يهتم  بل  فقط، 
فع�سو هيئة التدري�س يتعرف من خالل نتائج احل�ساد على ثمار ما قدمه 
املتعلمني  يوجه  اأو  يقدمها،  التي  التعليمية  الأن�سطة  جميع  خ��الل  من 
اأن  كما  اأث��م��رت،  اأن جهوده  وم��ن خ��الل ج��ودة احل�ساد، يجد  بها،  للقيام 
بذلها  التي  اجلهود  ب��اأن  يعلم  عالية،  احل�ساد  نتائج  ي��رى  عندما  املتعلم 
اأه��داف��ه من تعلمه يف ذلك  اإن مل يكن جميع،  اأغ��ل��ب،  اأث��م��رت، واأن��ه حقق 

الف�سل.
 اأما اإذا كان نتاج احل�ساد لكثري من الطالب غري جيد، فعلى الطالب 
ويحلل  يقف  اأن  اأي�سا  التدري�س  هيئة  ع�سو  وعلى  اأنف�سهم،  يراجعوا  اأن 

املوقف من كافة جوانبه.

موسم الحصاد

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *
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علي  بن  �سعيد  الدكتور  باجلامعة  والإر�ساد  التوجيه  مركز  مدير  الأ�سبوعي،  لقائه  يف  باجلامعة  واملالية  الإداري��ة  العلوم  بكلية  والأعمال  املال  نادي  ا�ست�ساف 
الأحمري، بح�ضور رائد الن�ض�ط ب�لكلية الأ�ضت�ذ حمود اآل عمر. ابتداأ احلفل بكلمة ترحيبية ب�ل�ضيف، ثم قدم الن�دي برن�جمه قبل اأن يجيب الدكتور �ضعيد  

الأحمري على ا�ستف�سارات واأ�سئلة الطالب، وت�سمن اللقاء اأي�سا  عر�س فيلم عن ن�ساطات النادي.
مانع المانع 

مدير مركز التوجيه في ضيافة نادي األعمال

»علوم وآداب« الخميس
تنظم ملتقاها األدبي الثاني

الثاين،  الأدب��ي  ملتقاها  )جممع2(  م�سيط  بخمي�س  والآداب  العلوم  كلية  عقدت 
النجيمي،  ف��وزي��ة  الأ���س��ت��اذة  الق�سم  رئي�سة  كلمة  على  امللتقى  برنامج  وا�ستمل 
وفقرة بعنوان )قراءات اأدبية من دفر طالبة( واأخرى بعنوان )جتربتي( حملت 
جتارب اأدبية لطالبات الق�سم حتت اإ�سراف الدكتورة نور مقبل، ومناف�سة ثقافية 
والإلقاء  ن�سرين،  الدكتورة  اإ�سراف  حتت  واخلريجات  امل�ستجدات  الطالبات  بني 
الق�سة  يف  وم�سابقة  عثمان،  اأم��اين  الدكتورة  ا���س��راف  حتت  للطالبات  ال�سعري 
الثقافية  امل�سابقة  يف  ال��ف��ائ��زة  ال��ف��ق��رات  اإع���الن  امللتقى  خ��ت��ام  و�سهد  الق�سرية. 

وامل�ساركات الأدبية.
فاطمة مبارك حمدان

..وحملة بعنوان
»اإلرشاد ثقافة«

العلوم  بكلية  الأك���ادمي���ي  الإر����س���اد  وح���دة  نظمت 
وح���دة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  م�����س��ي��ط  بخمي�س  والآداب 
التطوير واجلودة بالكلية حملة توعوية اإعالمية 
حت��ت �سعار »الإر���س��اد وع��ي وث��ق��اف��ة«. وت��اأت��ي هذه 
ترمي  الأن�سطة  م��ن  ملجموعة  انطالقة  احلملة 
وتعريف  الأكادميي،  الإر�ساد  باأهمية  التوعية  اإلى 
اأن يتخلل  امل��ق��رر  ل��وائ��ح��ه. وم��ن  ال��ط��ال��ب��ات على 
احل��م��ل��ة ال��ت��ي ي��ت��م تنفيذها ع��ل��ى ث���الث م��راح��ل، 
وتوزيع  املختلفة  والأن�سطة  الفعاليات  م��ن  ع��دد 

من�سورات ومل�سقات متخ�س�سة.

يف اإطار امل�ساركة املجتمعية لتفعيل يوم الطفل العاملي، زار وفد من ق�سم القت�ساد املنزيل 
بكلية العلوم والآداب مبحايل ع�سري، املدر�سة البتدائية ال�ساد�سة هناك، والتقى بطالب 
الأط��ف��ال  تعرف  دينية  اأنا�سيد  عر�س  ال��زي��ارة  برنامج  و�سمل  الب��ت��دائ��ي.  الأول  ال�سف 
للر�سم  فيديو  وع��ر���س  ه��داي��ا  وت��وزي��ع  دينية  ثقافية  وم�سابقة  وواج��ب��ات��ه��م،  بحقوقهم 
ال�سباعي،  فاطمة  ال��دك��ت��ورة  الق�سم  رئي�سة  �سم   ال��وف��د  اأن  يذكر  والأ���س��اب��ع.  بالفر�ساة 
الدكتورة وفاء �سماحة، وم�سوؤولة  املنزيل  اللجنة الجتماعية بق�سم القت�ساد  وم�سوؤولة 

اللجنة الفنية بالق�سم الدكتورة هالة الب�سبي�سي، وعددا من الطالبات. 
دينا بدر

رف����ع ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن ع��ل��ي بن 
���س��ال��ح احل�����س��ون ال�����س��ك��ر  وال��ت��ق��دي��ر 
امللك  ال�سريفني  ملقام خادم احلرمني 
ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود، 
ول����ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال�سمو  �ساحب  الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  الأم��ري  امللكي 
لرئي�س  ال��ث��اين  وال��ن��ائ��ب  ���س��ع��ود،  اآل 
وامل��ب��ع��وث  امل�ست�سار  ال�����وزراء  جمل�س 
ال�سريفني،  احلرمني  خل��ادم  اخلا�س 
�����س����اح����ب ال�������س���م���و امل����ل����ك����ي الأم�������ري 
���س��ع��ود،  اآل  ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز  م���ق���رن 
بتعيينه  الكرمية  امللكية  الثقة  على 
لل�سوؤون  خالد  امللك  جلامعة  وكيال 

التعليمية والأكادميية.

الحسون يشكر القيادة الرشيدة
ك���م���ا ع����ر احل�������س���ون ع����ن ب��ال��غ 
ع�سري  منطقة  لأمري  وامتنانه  �سكره 
في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
اأولى  بن خالد بن عبدالعزيز، »الذي 
وجه  على  واجلامعة  عموما  املنطقة 
اخل�����س��و���س ع��ن��اي��ت��ه ورع���اي���ت���ه، مما 
اإليه  البارز فيما و�سلت  الأثر  كان له 
اجل��ام��ع��ة م��ن م�����س��ت��وي��ات م�����س��رف��ة يف 

خمتلف املجالت«.
لل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ووج���ه 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك����ادمي����ي����ة ال��دك��ت��ور 
حم��م��د احل�����س��ون ���س��ك��ره اأي�����س��ا اإل���ى 
رئي�س  ال��ع��ايل،  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل 
جم��ل�����س اجل���ام���ع���ة، ال���دك���ت���ور خ��ال��د 
ال���ع���ن���ق���ري ع���ل���ى دع����م����ه امل���ت���وا����س���ل، 

التعليم  ب��ق��ط��اع  امل�����س��ت��م��رة  وع��ن��اي��ت��ه 
ال���ع���ايل، واه��ت��م��ام��ه ال��ك��ب��ري ب�����س��وؤون 
جامعة امللك خالد، مما جعلها واحدة 

من اأبرز اجلامعات يف اململكة.
ملعايل  مو�سول  »ال�سكر  واأ���س��اف 
عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير 
الرحمن بن حمد الداود على جهوده 
وعمله  امل�ستمر  وع��ط��ائ��ه  امل��ت��وا���س��ل��ة 
ال��دوؤوب يف �سبيل رفعة هذه اجلامعة 
اهلل  واأ���س��األ  مثيالتها،  ب��ني  وتقدمها 
مل�ساعفة  ال��ت��وف��ي��ق  ال���ق���دي���ر   ال��ع��ل��ي 
اجلهد والعمل من اأجل حتقيق مزيد 
من الإجنازات لهذه اجلامعة الرائدة، 
اأم��ن��ه  ال���وط���ن  ي����دمي ع��ل��ى ه����ذا  واأن 

ورخاءه يف ظل القيادة الر�سيدة«.

»علوم الحاسب« يحتفي بإنجازات منسوبيه
اأقام ق�سم علوم احلا�سب الآيل احتفال بنهاية الف�سل الدرا�سي الأول 1434-1435 بح�سور رئي�س الق�سم الدكتور نا�سر طريان واأع�ساء هيئة التدري�س. و�سكر طريان خالل احلفل 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية »ملا قدموه هذا الف�سل من عمل مميز وجهد ملمو�س للح�سول على العتماد الأكادميي، وكذلك العمل على تطوير املناهج يف مرحلة البكالوريو�س«. يف 
ختام اللقاء مت توزيع �سهادات ال�سكر والتقدير على اأع�ساء جلنة اجلودة واأع�ساء هيئة التدري�س الذين حققوا اإجنازات علمية متمثلة يف ن�سر اأبحاث اأو احل�سول على جوائز علمية.

»االقتصاد المنزلي« 
بمحايل يحتفل
بيوم الطفل
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الداود يتفقد مشروع
القاعات العاجلة بالمحالة

تفقد معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مشروع القاعات الدراسية العاجلة للبنات الذي يتم تنفيذه حاليا بالمحالة، و كان في استقباله وكيل الجامعة 
للمشاريع الدكتور عبدالعزيز الشهراني وعدد من مسؤولي الجامعة ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع. وتجول الداود في المشروع واطلع على مستويات اإلنجاز، ثم عقد 
اجتماعا مع المسؤولين والمهندسين تم خالله التأكيد على أهمية اإلنجاز في الموعد المحدد وبأعلى معايير الجودة والسالمة. يذكر أنه يتم تنفيذ مشروع القاعات الدراسية 
العاجلة للبنات على مساحة قدرها مائة وخمسة وثالثون ألف متر مربع، ويضم 29 مبنى تستوعب أكثر من 12.000 طالبة في كلية العلوم واآلداب، وكلية المجتمع، وكلية العلوم 

الطبية التطبيقية، وبتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 280.000.000 مليون ريال.



مجتمع

قرارات إدارية

معرفة  لهم  يتيح  لأن��ه  والطالبة  للطالب  املهمة  الفعاليات  من  املهنة  يوم 
اخلا�س  القطاع  �سركات  تعر�سه  ما  خالل  من  املتاحة  الوظيفية  الفر�س 
العمل  ور����س  م��ن  الكثري  الأي���ام  ه��ذه  ويتخلل  تنا�سبهم،  عمل  ف��ر���س  م��ن 
وحجم  والقوانني  الأنظمة  والطالبات  للطالب  ت�سرح  التي  واملحا�سرات 
والطالبات  الطالب  حياة  يف  املهمة  الفعاليات  ه��ذه  لهم.  املتاحة  الفر�س 
قد تكون بداية حياة عملية لهم من خالل ح�سولهم على معرفة الفر�س 
الوظيفية وهم على مقاعد الدرا�سة،   كما ت�سهل لهم الطالع على املزيد 

من الفر�س والعرو�س اجلديدة.
كما اأن هذه الأيام متكنهم من التعرف عن قرب على اأ�سحاب ال�سركات 
ا�ستمالتهم والظفر مبوافقتهم  اأجل  اأنف�سهم للطالب من  وكيف يقدمون 
على اللتحاق ب�سركاتهم بعد تخرجهم، وكثري من ال�سركات تتبنى بع�س 
الطالب املوهوبني املتميزين وتقدم لهم مميزات جتعلهم يقبلون عليها بكل 

حوا�سهم.
منذ  اجتاهاتهم  حتديد  على  والطالبات  الطالب  ت�ساعد  الأي��ام  هذه 
الإب����داع يف هذا  ال��ط��الب على  تركيز  الأول���ى وجت��ع��ل  ال��درا���س��ي��ة  ال�سنوات 

امل�سروع الذي ح�سل عليه من خالل هذه ال�سركات.
ك��ث��ري من  يهملها  وال��ط��ال��ب��ات  ل��ل��ط��الب  اأهميتها  رغ���م  الأي����ام  وه���ذه 
اهتمامها  ي�سعف  التي  النظرية  الكليات  وخا�سة  بها  يهتم  ول  الكليات 
بهذه الأيام  رغم حاجة خريجيها لذلك، ملعرفة الفر�س الوظيفية املتاحة 
وال�ستفادة مما تقدمه ال�سركات، وترك خريجيها يبحثون عن الوظائف 

باأنف�سهم لتنقطع عالقتهم بها بعد التخرج. 
هذه  تنظيم  على  حتر�س  التي  هي  وال�سحية  العلمية  الكليات  ولعل 
الأول��ى لال�ستفادة منها،  وقد  �سنواتهم  املهنية وتدعو طالبها من  الأي��ام 
ميتد اهتمام تلك الكليات مبتابعة طالبها على مقاعد العمل بعد تخرجهم 
اأكرث حر�سا  الكلية  بها، وهو ما يجعل  التي يعملون  الأماكن  لأنها تعرف 

على جلب الفر�س الوظيفية لطالبها.
جل��ذب  ال�سعي  اجل��ام��ع��ات  ع��ل��ى  اأن  اأرى  الأي�����ام،  ه���ذه  م��ث��ل  ولتفعيل 
ال�سركات والقطاعات الكرى التي يح�سل العامل بها على الكثري من فر�س 
البتعاث وعلى اأجور جيدة جتعله يخدم هذا الوطن من خالل ال�سركات، 
كما يجب الإعداد لهذه الأيام ب�سورة جيدة تكفل جلميع الطالب ال�ستفادة 
منها وعدم ق�سرها على تخ�س�س اأو كلية واحدة  من خالل تعاون م�سرك 
بني اجلامعات ومكاتب العمل والغرف التجارية ملعرفة  مزيد من الفر�س 
الوظيفية، كما ميكن اإ�سراك الباحثني عن اأعمال حتى من خارج اجلامعة.  

* نائب رئي�س التحرير 

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

يوم المهنة
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اأ������س�����در م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 
ح��م��د ال����داود ع���ددا م��ن ال��ق��رارات 
الإدارية املتمثلة يف جتديد وتعيني 
وت��رق��ي��ة ع����دد م���ن اأع�������س���اء هيئة 
ال���ت���دري�������س ل���رت���ب خم��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى 

النحو التايل: 

ال��دك��ت��ور عبد اهلل  جت��دي��د تعيني   •
عميدا  ع�سريي  الرحمن  عبد  �سعيد 

لكلية الطب.

ليف  عيد  الدكتور  تعيني  جتديد   •
�ساهر العتيبي عميدا لعمادة  للبحث 

العلمي. 

�سعد مريع  الدكتور مريع  تعيني   •
ال���ه���ب���ا����س ع���م���ي���دا ل���ع���م���ادة ����س���وؤون 

الطالب.

ه�����ادي  اهلل  ع���ب���د  د.  اأ.  ت���ع���ي���ني   •
ال��ق��ح��ط��اين ع��م��ي��دا ل��ع��م��ادة ���س��وؤون 

اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني.

اإب���راه���ي���م عبد  ال���دك���ت���ور  ت��ع��ي��ني   •
ال���رح���م���ن ع��ب��د اهلل م�����س��ع��د ع��م��ي��دا 

لكلية العلوم.

• ت��رق��ي��ة ال���دك���ت���ور حم��م��د ظ��اف��ر 
ال�سنة  ق�سم  م��ن  ال�سهري  اهلل  عبد 
واأ���س��ول  ال�����س��ري��ع��ة  بكلية  وع��ل��وم��ه��ا 

الدين ملرتبة اأ�ستاذ.

• ترقية الدكتور علي بن حممد اآل 
بن علي من ق�سم �سحة الطفل بكلية 

الطب اإلى مرتبة اأ�ستاذ.

• ت���رق���ي���ة  رئ���ي�������س ق�����س��م وظ���ائ���ف 
الأع�������س���اء ب��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ال��دك��ت��ور 
فهيد بن ح�سن اآل ها�سم اإلى مرتبة 

اأ�ستاذ.

• ترقية الدكتور عبد اهلل بن �سالح 
الباطني  الطب  ق�سم  م��ن  الغامدي 

بكلية الطب اإلى مرتبة اأ�ستاذ.

• ترقية وكيل كلية الطب للتطوير 
علي  الدكتور  الطب  بكلية  واجل��ودة 
ب����ن ���س��ع��ي��د ال���ق���ح���ط���اين م����ن ق�����س��م 

اجلراحة اإلى مرتبة اأ�ستاذ م�سارك.

• ترقية رئي�س ق�سم الطب الباطني 
بن  �سليمان  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ب  بكلية 
حم��م��د احل��م��ي��د اإل����ى م��رت��ب��ة اأ���س��ت��اذ 

م�سارك.

ال���دك���ت���ور ي��ح��ي��ى حممد  ت��رق��ي��ة   •
اب���راه���ي���م ع��ط��ي��ف م���ن ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة وع��ل��وم��ه��ا ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

الإن�سانية ملرتبة اأ�ستاذ.

• ت��رق��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن علي 
دلك م���ن ق�����س��م وظ���ائ���ف الأع�����س��اء 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب اإل������ى م���رت���ب���ة اأ����س���ت���اذ 

م�سارك.

• ترقية الدكتور عبداهلل بن �سالح 
اآل �سعتور الغامدي اإلى مرتبة اأ�ستاذ 

يف تخ�س�س الباطنية بكلية الطب. 

الماجستير
لـ هدى الفيفي
وعايدة معشي

ح�����س��ل��ت  ال���ط���ال���ب���ة ع����اي����دة اأح���م���د 
جران مع�سي، على درجة املاج�ستري 
كان  حيث  وعلومها،  ال�سنة  ق�سم  يف 
عن  الأك��اب��ر  )رواي���ة  ر�سالتها  عنوان 
الأ�ساغر- درا�سة نظرية تطبيقية(.. 

مزيدا من التقدم والنجاح.
ح�����س��ل��ت   ذات�����������ه،  ال���������س����ي����اق  يف 
الطالبة هدى جران �سامل الفيفي، 
على درجة املاج�ستري يف ق�سم الإدارة 
والإ�سراف الربوي، بر�سالة عنوانها 
العمل  ف��رق  ق��ي��ادة  )تطوير م��ه��ارات 
ل����دى م����دي����رات امل����دار�����س ال��ث��ان��وي��ة 
التعليمية(..   ع�سري  للبنات مبنطقة 

مزيدا من التقدم والنجاح.

تكريم
عبد الرحمن عسيرى 

ك��رم��ت ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر الأك��ادمي��ي 
واجل�������ودة، الأ����س���ت���اذ ع��ب��د ال��رح��م��ن 
ع�����س��ريى مب��ن��ا���س��ب��ة ن��ق��ل��ه اإل����ى ف��رع 
اجل����ام����ع����ة ب���ت���ه���ام���ة، مت���ن���ي���ات���ن���ا ل��ه 

بالتوفيق والنجاح.

أصيل في منزل
البسامي 

بن  حم��م��د  ب��ن  �سعيد  الأ���س��ت��اذ  رزق 
ح�سني الب�سامي، اأحد من�سوبي 

ك���ل���ي���ة ال�����ط�����ب، مب���ول���ود 
اأ�������س������م������اه »اأ������س�����ي�����ل« 

لين�سم اإلى �سقيقه 
حم�����م�����د، ج��ع��ل��ه 

اهلل من مواليد 
ال�����س��ع��ادة واأق��ر 
ب������������ه ع����ي����ن����ي 

والديه.

عبد الرحمن
يبهج بيت المازني

اخل����دم����ات  ب�����������اإدارة  امل�����وظ�����ف  ُرزق 
وال�����س��ي��ان��ة الأ����س���ت���اذ حم��م��د ح�سني 
امل�����ازين مب���ول���ود ات���ف���ق ه���و وح��رم��ه 
جعله  »عبدالرحمن«..  ت�سميته  على 
عني  وق��رة  ال�سعادة  مواليد  من  اهلل 

لوالديه



حوار

حوار: محمد إبراهيم

عيد  الدكتور  العلمي  البحث  عميد  اأك��د 
للن�سر  الأول  ال�سعودي  امل��وؤمت��ر  اأن  ليف 
ال��ع��ل��م��ي ال������ذي ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه اجل��ام��ع��ة 
الثالثاء املقبل ا�ستقطب عددا كبريا من 
قبل  م��ن  املتخ�س�سة  العلمية  الأب��ح��اث 

م�ساركني دوليني وعرب وحمليني.

حدثنا عن اأهمية الن�شر العلمي؟
اأهمية  واإجن��ازات��ه من  العلمي  للبحث  ملا 
ع��ظ��م��ى يف ال���ت���ق���دم والزده���������ار ل��ل��دول 
وامل���ج���ت���م���ع���ات، اأول������ى ك��ث��ري م���ن ال����دول 
اهتماما  البحوث  املتقدمة   راأ�سها  وعلى 
للبحث  والنفي�س  الغالى  مت  وقدَّ كبريا 
العلمي يف �ستى فروعه، وذلك لأنه بقدر 
يف  تفوقها  يكون  العلوم  يف  الأم���م  تقدم 

القت�ساد بل �ستى مناهى احلياة.
الدعامة  ُي��ع��د  العلمي  البحث  اإن   
املهمة للتحول لالقت�ساد املعريف وحتقيق 
ال���ت���ط���ور وال���ت���ق���دم يف ال����ق����رن ال���واح���د 
وحتفيز  دع��م  ك��ان  ث��م  وم��ن  والع�سرين، 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��نِي  خ���ادم  م��ق��ام 
حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
ال��ر���س��ي��دة  واحل��ك��وم��ة  ع��ه��ده  وويل  اهلل 
ومقام وزارة التعليم العايل للباحثني يف 
جامعات اململكة عامة ومن بينها جامعة 
امل���ل���ك خ���ال���د م���ن خ����الل دع����م امل�����س��اري��ع 
البحث  ع��م��ادة  تطرحها  ال��ت��ي  البحثية 
اأ�سهم يف  ع��ام، مما  العلمي باجلامعة كل 

وح�سول  العلمي  والتميز  الن�سر  تو�سيع 
يف  متقدمة  مكانة  على  الغالية  ب��الدن��ا 
العامل  دول  بني  العلمي  والن�سر  البحث 
امل���ت���ق���دم، ك��م��ا اأظ����ه����رت ذل����ك حم��رك��ات 
املتخ�س�سة  ال��ع��ل��م��ي  وال��ن�����س��ر  ال��ب��ح��ث 
 Scopus; Web of Science;..« الدولية

.».Thomson Router etc
وم�����ن ه���ن���ا، ك�����ان ت��ن��ظ��ي��م امل���وؤمت���ر 
ال��ذي  ال��ع��ل��م��ي  للن�سر  الأول  ال�����س��ع��ودي 
ال��ث��الث��اء  ال��غ��ال��ي��ة  جامعتنا  ت�ست�سيفه 

املقبل.
 

ما اأهم حماور امل�ؤمتر؟
ي�����س��ل��ط امل����وؤمت����ر ال�������س���وء ع��ل��ى ث��م��ان��ي��ة 
حم������اور رئ���ي�������س���ة، وب��ف�����س��ل اهلل ت��ع��ال��ى 
ث���م ب��ج��ه��ود ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة وال��ل��ج��ن��ة 
العلمية التي ي�سرف عليها معايل مدير 
الدكتور  الأ�ستاذ  املوؤمتر  اجلامعة رئي�س 
ال����داود، ووكيل  ب��ن حمد  ال��رح��م��ن  عبد 
اجل���ام���ع���ة ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل���وؤمت���ر الأ���س��ت��اذ 
تغطيتها  مت  ط���اه���ر،  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
باأبحاث  املا�سية  الأ�سهر  خالل  بالكامل 
اململكة  خ��ارج  من  متخ�س�سني  مل�ساركني 

ومن داخلها.
 وق������د وف����ق����ت ال���ل���ج���ن���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
يف حت��ق��ي��ق م�������س���ارك���ة ف���اع���ل���ة ل��ع�����س��رات 
دول  ع��دة  م��ن  واملتخ�س�سني  اجل��ام��ع��ات 
وهي الآن يف املراحل النهائية من طباعة 

كتيب م�ساركات وفعاليات املوؤمتر.

ما تقييمك حلما�شة 
واإقبال امل�شاركني؟

للن�سر  الأول  ال�����س��ع��ودي  امل���وؤمت���ر  ي��ع��د 
العلمي متميزا يف فكرته حيث مل ي�سبق 
اأم  اململكة  داخل  �سواء  له  اأقيم مثيل  اأن 
بالن�سر  يخت�س  م��وؤمت��ر  وه��و  خارجها، 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  وال�سعوبات  العلمي 

تواجه الباحثني يف املجال العلمي.
ول���ذل���ك مب���ج���رد اإع������الن امل���وؤمت���ر 
العلمية  اللجنة  على  املرا�سالت  انهالت 
ع��ن ط��ري��ق و���س��ائ��ل الت�����س��ال املختلفة 
ب��ه��دف ط��ل��ب امل�����س��ارك��ة ب������اأوراق علمية 
ال��ع��م��ل  امل�����س��ارك��ة يف ح�����س��ور ور������س  اأو 
امل�ساركة  اأو  املوؤمتر  لفعاليات  امل�ساحبة 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن ف��ع��ال��ي��ات��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة 
للن�سر  امل�����س��اح��ب  ال������دويل  وامل���ع���ر����س 

العلمي.

عدد الأبحاث التي و�شلتكم
حتى  الآن؟

اأك��رث من  املتقدمة  اأع��داد الأوراق  بلغت 
اأكرث  اإل��ى  بالإ�سافة  علمية  ورق��ة    120
ل��ل��ح�����س��ور مب��وق��ع  م�����س��ج��ال  م���ن 450 
الن��رن��ت،  �سبكة  على  امل��وؤمت��ر  ت�سجيل 
sspc@kku.edu. املوؤمتر  اإمييل  وعلى 

.sa
وبعد عر�س الأوراق املتقدمة على 
وتقييمها  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ب��ح�����س��ب حم����اور امل���وؤمت���ر واأه����داف����ه مت 
بالإ�سافة  ب��امل��وؤمت��ر،  بحثا   )75( ق��ب��ول 

اإلى ثالث ور�س عمل علمية متخ�س�سة، 
واإح�����������دى ه������ذه ال������ور�������س ���س��ي��ق��دم��ه��ا 
العلمي  الن�سر  جم��ال  يف  متخ�س�سون 
ومنها  ال��ع��امل��ي��ة،  العلمي  الن�سر  دور  يف 
من  وع��دد   Springer املثال  �سبيل  على 
الأكادمييني ال�سعوديني والدوليني من 

الوليات املتحدة الأمريكية، واأملانيا.

هل هناك دول اأخرى م�شاركة
غري التي ذكرتها؟ 

ل���ق���د جت�������اوب م�����ع ال���ل���ج���ن���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
وامل����وؤمت����ر ب��اح��ث��ون م���ن خ�����ارج امل��م��ل��ك��ة 
ال�سعودية من دول عدة �سملت  العربية 
واململكة  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  ال��ولي��ات 
وعدد من  واأملانيا،  الريطانية،  املتحدة 
عمان  �سلطنة  ومنها:  العربية،  ال���دول 
و�سيكون   . وم�سر  ال�سودان،  اجلزائر،   ،
ه����ن����اك ث����الث����ة م���ت���ح���دث���ني رئ��ي�����س��ي��ني 
ن�����س��ر  ودور  م���وؤ����س�������س���ات  م����ن  دول����ي����ني 
الن�سر  يف  متخ�س�سة  وعاملية  اأكادميية 
بيانات  كامل  و�ستن�سر  العاملي،  العلمي 
وبرنامج املوؤمتر وفعالياته على �سفحة 
املوؤمتر على بوابة اجلامعة اإن �ساء اهلل.

 
وماذا عن �شري 

وعدد جل�شات امل�ؤمتر؟
�سيتم باإذن اهلل تعالى عقد �ست  جل�سات 
م��ك��ث��ف��ة ي��راأ���س��ه��ا ع���دد م���ن ال��ب��اح��ث��ني 
ال�سعوديني  الأكادمييني  من  املتميزين 
وحتوي  اململكة  جامعات  من  امل�ساركني 

م��دى  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي��ة،  الأوراق  ع�����س��رات 
ثالثة اأيام هي عمر املوؤمتر.

تلك اجلل�سات، جل�سة مو�سعة  من 
اأع�ساء  م��ن  الن�سائى  للعن�سر  خا�سة 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س، ي�������س���اف ال�����ى ذل���ك 
ع��ل��م��ي��ة متخ�س�سة  ع��م��ل  ور�����س  ث���الث 
يف ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي ال���ع���امل���ي وم��ن�����س��ات 
ال��ن�����س��ر الإل����ك����روين ال���ذك���ي���ة، ك��م��ا اأن 
تتمثل  املوؤمتر  ت�ساحب  م�ساركة  هناك 
الن�سر  يف  متخ�س�س  دويل  معر�س  يف 

والبحث العلمى.

كيف ترى م�شتقبل
الن�شر العلمي يف اململكة؟

نحن على يقني باإذنه تعالى اأن الهتمام 
ي��وؤت��ي  ���س��وف  العلمي  وال��ن�����س��ر  بالبحث 
ث��م��اره يف ه��ذه امل��رح��ل��ة  ال��ت��ي ي�سهدها 
ال���ب���ح���ث وال���ن�������س���ر ال��ع��ل��م��ي يف امل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة مل��ا يلقى م��ن دع��م 
من القيادة الر�سيدة لإيجاد بيئة تدعم 
ر�سالته  يحقق  باإ�سهاماته مبا  النهو�س 

يف التحول لالقت�ساد املعريف.
ختاما اأتقدم با�سم اللجنة املنظمة 
لكل  بالتقدير  ثم  �سبحانه  هلل  بال�سكر 
اجلهود التي بذلت وتبذل داخل وخارج 
وه��ذا  الفعالية  ه���ذه  اجل��ام��ع��ة لإجن����اح 
املوؤمتر الذي يتواكب مع مرحلة جديدة 
العلمي ببالدنا  البحث والن�سر  يدخلها 
الغالية وفق اخلطة الوطنية الطموحة 

للتحول ملرحلة اقت�ساد املعرفة.

د. الفي يطلع »آفاق«
على تفاصيل المؤتمر:

خبراء دوليون 
ومحليون 
يناقشون 
النشر العلمي 
في 75 بحثا

ثمانية محاور 
في ثالث جلسات 

وورش عمل 
تصاحب المؤتمر
البحث العلمي 
دعامة مهمة 

للتقدم 
واالقتصاد 

المعرفي
دعم القيادة 
الرشيدة يضع 
المملكة في  
قائمة الدول 

المتقدمة بحثيا
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أنشطة طالبية

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

أ. خالد السبيعي:
ضغط المقررات وانعدام 

التشجيع أبرز أسباب العزوف 
عن األنشطة الطالبية

األنشطة االجتماعية األوفر حظا من حيث اإلقبال الطالبي
يجب تطوير أداء مشرفي األنشطة الطالبية في الجامعات

من الضروري التنويع والتجديد في األنشطة
واستقطاب الطالب المبدعين
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أنشطة طالبية

سلمان العلي 

اأكد الأ�ستاذ خالد بن �سالح ال�سبيعي 
م���ن ك��ل��ي��ة ال���رب���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
اجلامعيني  الطالب  اأغلب  اأن  �سعود 
الطالبية،  الأن�سطة  يف  ي�ساركون  ل 
الت�سجيع  ع����دم  اإل�����ى  ذل����ك  م��رج��ع��ا 
التدري�س،  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  ال��ك��ايف 
وازدح����ام ال��ي��وم ال��درا���س��ي ب��امل��ق��ررات 
اأي تقدير  اجل��ام��ع��ي��ة، وع���دم وج���ود 
التقومي  يف  الأن�سطة  يف  للم�ساركني 

النهائي للمقررات الدرا�سية.
الطالبية  الأن�سطة  اأن  واأو�سح 
الأك������رث مم���ار����س���ة يف اجل���ام���ع���ة هي 
الثانية  املرتبة  الجتماعية، تليها يف 
الأن�سطة الريا�سية، وتاأتي  الأن�سطة 
الثقافية يف املرتبة الثالثة والأخرية.
ج�����اء ذل�����ك يف درا�����س����ة ب��ع��ن��وان 
»العوامل املوؤدية اإلى �سعف م�ساركة 
ال���ط���الب يف الأن�������س���ط���ة ال��ط��الب��ي��ة 
وجهة  م��ن  عليها  ال��ت��غ��ل��ب  وو���س��ائ��ل 
�سعود«،  امللك  بجامعة  الطالب  نظر 

وفيما يلي ملخ�سها: 

أهمية الدراسة
باهتمام  الطالبية  الأن�سطة  حتظى 
واملتخ�س�سني  امل�سوؤولني  م��ن  كثري 
ل��ك��ون��ه��ا �سمن  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
رعاية  يف  للجامعة  الرئي�سية  امل��ه��ام 
ال����ط����الب. ول���ق���د ت��ب��اي��ن��ت ال������روؤى 
الأن�سطة  ممار�سة  حول  والتوجهات 
ال��ط��الب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة واأه��م��ي��ت��ه��ا يف 

للطالب،  الدرا�سية  احل��ي��اة  حت�سني 
وحت������اول ه����ذه ال���درا����س���ة امل��ي��دان��ي��ة 
ت��ق�����س��ي الأن�������س���ط���ة ال���ت���ي مي��ار���س��ه��ا 
ب����ه����دف  اجل�����ام�����ع�����ة  يف  ال�������ط�������الب 
ا�ستخال�س ما ت�سفر عنه من نتائج 
ال����س���ت���ف���ادة منها  م��ي��دان��ي��ة مي��ك��ن 
لتطوير ممار�سة الأن�سطة الطالبية 

اجلامعية ب�سكل عام.

أهداف الدراسة
تتلخ�س اأهداف الدرا�سة فيما يلي: 

م�ساركة  واق��ع  على  التعرف   •
الطالبية  الأن�سطة  يف  الطالب 
�����س����ع����ود  امل�������ل�������ك  ج�����ام�����ع�����ة  يف 

بالريا�س.
م�����س��ارك��ة  م�����س��ت��وى  • ت��ق��دي��ر 
الطالبية  الأن�سطة  يف  الطالب 
�����س����ع����ود  امل�������ل�������ك  ج�����ام�����ع�����ة  يف 
ب��ال��ري��ا���س ك��م��ا ي��راه��ا ال��ط��الب 
ال��ت��ال��ي��ة  امل����ت����غ����ريات  يف �����س����وء 
امل�ستوى  الكلية؛  نوع  للدرا�سة: 
ال���درا����س���ي؛ امل��ع��دل ال��راك��م��ي؛ 

ومكان الإقامة.
اإلى  املوؤدية  العوامل  حتديد   •
���س��ع��ف م�������س���ارك���ة ال����ط����الب يف 
يراها  كما  الطالبية  الأن�سطة 
امل��ل��ك �سعود  ال��ط��الب ب��ج��ام��ع��ة 
ب��ال��ري��ا���س يف ����س���وء م��ت��غ��ريات 
الكلية؛  ن��وع  التالية:  ال��درا���س��ة 
امل�������س���ت���وى ال����درا�����س����ي؛ امل���ع���دل 

الراكمي؛ ومكان الإقامة.
املنا�سبة  امل��ق��رح��ات  ت��ق��دمي   •

ل��ت��ق��وي��ة م�����س��ارك��ة ال���ط���الب يف 
جامعة  يف  الطالبية  الأن�سطة 
على  بناًء  بالريا�س  �سعود  امللك 

نتائج الدرا�سة.

نتائج الدراسة
تو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج اأبرزها:  

اأف�����راد  ال���ط���الب  ن�����س��ب��ة  اأن   •
ال����درا�����س����ة غ����ري امل�������س���ارك���ني يف 
الأن�������س���ط���ة ال���ط���الب���ي���ة ع��ال��ي��ة 
ن�سبة غري  ت��راوح��ت  ج��دا حيث 
 65.4( م����ن  ف��ي��ه��ا  امل�������س���ارك���ني 
م��وزع��ة على  اإل��������ى)%93.6(   )%

خمتلف الأن�سطة الطالبية. 
ال��ط��الب  م�����س��ارك��ة  واق���ع  • اأن 
ال����ط����الب����ي����ة  الأن�������������س������ط������ة  يف 
���س��ع��ود �سعيف  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة 
الأن�����س��ط��ة  واأن  ع���ام���ة.  ب�����س��ف��ة 
ال��ط��الب��ي��ة الأك����رث مم��ار���س��ة يف 
حيث  الجتماعية  هي  اجلامعة 
ب��ل��غ امل��ت��و���س��ط احل�����س��اب��ي ال��ع��ام 
الثانية  املرتبة  يف  يليه   ،)8.81(
مبتو�سط  الريا�سية  الأن�سطة 
الأن�سطة  وج���اءت   ،)5.84( ع��ام 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف امل��رت��ب��ة الأخ����رية 

مبتو�سط عام )3.50(.
دلل����ة  ذات  ف�������روق  ت����وج����د   •
الدللة  اإح�سائية عند م�ستوى 
يف  ال����ط����الب  م�������س���ارك���ة  يف   %5
الأن�������س���ط���ة ب���وج���ه ع�����ام، ت��ع��زى 
التي  الكلية  ن��وع  اخ��ت��الف  اإل���ى 

يدر�سون فيها. 

دلل��ة  ذات  ف���روق  ت��وج��د  ل   •
الدللة  اإح�سائية عند م�ستوى 
يف  ال����ط����الب  م�������س���ارك���ة  يف   %5
الأن�������س���ط���ة ب���وج���ه ع�����ام، ت��ع��زى 
الدرا�سي  امل�ستوى  اختالف  اإلى 
ل���ل���ط���الب، ح���ي���ث ق��ي��م��ة )ف= 
عند  اإح�سائيا  دال��ة  غري   )1.58
ال����ذي   % 5 ال����دلل����ة  م�����س��ت��وى 

ي�ساوي = )0.15( . 
دلل��ة  ذات  ف���روق  ت��وج��د  ل   •
الدللة  اإح�سائية عند م�ستوى 
يف  ال����ط����الب  م�������س���ارك���ة  يف   %  5
الأن�������س���ط���ة ب���وج���ه ع�����ام، ت��ع��زى 
الراكمي،  املعدل  اختالف  اإل��ى 
غري   )0.80 )ف=  ق��ي��م��ة  ح��ي��ث 
م�ستوى  ع��ن��د  اإح�����س��ائ��ي��ا  دال����ة 
ال���دلل���ة 5 %  ال����ذي ي�����س��اوي = 

. )0.52(
دلل����ة  ذات  ف�������روق  ت����وج����د   •
الدللة  اإح�سائية عند م�ستوى 
يف  ال����ط����الب  م�������س���ارك���ة  يف   %  5
الأن�������س���ط���ة ب���وج���ه ع�����ام، ت��ع��زى 
اإل����ى اخ���ت���الف م��ك��ان الإق���ام���ة، 
وذل��ك بني الطالب املقيمني يف 
وزمالئهم  اجل��ام��ع��ي،  الإ���س��ك��ان 
امل��ق��ي��م��ني يف م��دي��ن��ة ال��ري��ا���س 
ل�����س��ال��ح ال���ط���الب امل��ق��ي��م��ني يف 

الإ�سكان اجلامعي.
املوؤدية  العوامل  اأكرث  من  • اأن 
اإل��ى �سعف م�ساركة الطالب يف 
باجلامعة  الطالبية  الأن�سطة 

ما يلي:

ال��ك��ايف  الت�سجيع  ع���دم   )1
اأع�ساء  قبل  م��ن  للطالب 

هيئة التدري�س. 
الدرا�سي  اليوم  ازدح���ام   )2

باملقررات اجلامعية.
ل���ل���م�������س���ارك���ني  ل���ي�������س   )3
ال��ط��الب��ي��ة  الأن�������س���ط���ة  يف 
يف  ت����ق����دي����ر)درج����ات(  اأي 
التقومي النهائي للمقررات 

الدرا�سية.
ال��درا���س��ة  اأف�����راد  م��ع��ظ��م  اأن   •
ي���رون اأه��م��ي��ة ال��ع��وام��ل امل��وؤدي��ة 
اإل����������ى ت����ق����وي����ة م�������س���ارك���ات���ه���م 
ال����ط����الب����ي����ة  الأن�������������س������ط������ة  يف 
الج����ت����م����اع����ي����ة، وال���ث���ق���اف���ي���ة، 

والريا�سية باجلامعة.

توصيات ومقترحات
ويف �سوء نتائج الدرا�سة قدم الباحث 
ع����ددا م���ن ال��ت��و���س��ي��ات وامل��ق��رح��ات 

فيما يلي: 
على  ال���درا����س���ة  ن��ت��ائ��ج  • ت���دل 
يف  ال�������ط�������الب  م�����������س�����ارك�����ة  اأن 
بجامعة  ال��ط��الب��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
امل���ل���ك ����س���ع���ود ���س��ع��ي��ف��ة ب�����س��ف��ة 
ع����ام����ة، ول�������ذا ي��ن��ب��غ��ي ت��وج��ي��ه 
ن��ح��و  اجل���ام���ع���ة  اإدارة  ج����ه����ود 
الطالب  م�ساركة  م�ستوى  رف��ع 
الطالبية  الأن�����س��ط��ة  جميع  يف 
نظرا  وتنوعها  اختالفها  على 
�سخ�سياتهم  من��و  يف  لأهميتها 

املتكامل.

بالعوامل  الهتمام  ���س��رورة   •
ال�������ت�������ي ع��������ر ع�����ن�����ه�����ا اأف�������������راد 
زيادة  اإل��ى  ت��وؤدي  التي  الدرا�سة، 
الأن�سطة  يف  ال��ط��الب  م�ساركة 
امل��ت��ن��وع��ة؛ وم��ن اأه��م��ه��ا: توفري 
امل�������س���ت���ل���زم���ات م�����ن الأج�����ه�����زة 
امل��ن��ا���س��ب��ة مل���م���ار����س���ة الأن�����س��ط��ة 
والتجديد  التنويع  الطالبية؛ 
يف امل�سابقات والأن�سطة الثقافية 
والج���ت���م���اع���ي���ة وال���ري���ا����س���ي���ة؛ 
تتنا�سب  عينية  ج��وائ��ز  ور���س��د 

مع حاجة الطالب اجلامعي.
تطوير  اأهمية  على  التاأكيد   •
اأداء م�سريف الأن�سطة الطالبية 
يف اجل��ام��ع��ة، وذل���ك م��ن خ��الل 
ع����ق����د ور�����������س ع����م����ل ل��ت��ف��ع��ي��ل 
وتنظيم  ال��ط��الب��ي��ة،  الأن�����س��ط��ة 
جم����ال  يف  ت����دري����ب����ي����ة  دورات 
ت��ط��وي��ره��ا، وت���ب���ادل ال���زي���ارات 
واخل�����������رات وامل����ع����ل����وم����ات م��ع 
امل�سرفني يف اجلامعات الأخرى.

ا����س���ت���ق���ط���اب  ع����ل����ى  ال����ع����م����ل   •
ط�������الب اجل�����ام�����ع�����ة امل���ب���دع���ني 
منهم  ل��ال���س��ت��ف��ادة  وامل����رزي����ن 
ب����رام����ج الأن�������س���ط���ة  ك����ق����ادة يف 
ال����ط����الب����ي����ة وع����ن����ا�����س����ر ج����ذب 
للطالب للم�ساركة يف الأن�سطة 

اجلامعية.
بني  مقارنة  بدرا�سة  القيام   •
واق��������ع م�������س���ارك���ة ال�����ط�����الب يف 
الأن�سطة الطالبية يف اجلامعة 

وجامعات اأخرى.
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سلمان العلي

من ه� عامر احلارثي؟
 عامر حمود مفلح  احلارثي،  طالب 

هند�سة ميكانيكية  وخمرع.

لنت�قف عند كلمة »خمرتع« 
ب�شيء من التف�شيل؟

ت���ع���ود ب����داي����ات حم����اولت����ي الأول������ى 
يف جم�����ال الخ��������راع اإل������ى امل��رح��ل��ة 
املتو�سطة،  حيث كنت اأكت�سف الأ�سياء 
التي  امل�����س��ك��الت  بع�س  ح��ل  واأح�����اول 
ت��واج��ه��ن��ي ب���اخ���راع���ات م��ت��وا���س��ع��ة،  
وتفكيكها  الأج��ه��زة  اكت�ساف  واأح���ب 
اأحتفظ  اأزال  ول  ت��رك��ي��ب��ه��ا،  واإع�����ادة 

ببع�س املحاولت القدمية.

من دعمك لتنمية
م�هبتك هذه؟

ك���ن���ت اأب�����ح�����ث  ع����ر الن�����رن�����ت ع��ن 
اخراعاتي  لعر�س  الكفيلة  ال�سبل 
على املجتمع، واأخريا التقيت مبدير 
اإدارة كلية الهند�سة املهند�س �سلطان 
و�سد  دعمني  ال��ذي  املطيحن  حممد 
ح�سدي  يف  �سببا  وك���ان  ع�سدي  م��ن 

عددا من اجلوائز يف هذا املجال.  

اأهم م�شاركاتك؟
يف  ����س���ارك���ت   ،1429-1428 ع�����ام  يف 
العايل  للتعليم  اأب��ه��ا  ج��ائ��زة  معر�س 
ال���������ذي ي�����ق�����ام حت�����ت رع�����اي�����ة اأم�����ري 
امللك  جامعة  ومثلت  ع�سري،  منطقة 
امل��وه��ب��ة  ع���ام 1430 يف خ��ي��م��ة  خ��ال��د 

اكتشف في نفسه رغبة جامحة في مجال االختراعات العلمية منذ أن كان يافعا في المرحلة المتوسطة، وما بين تفكيك األجهزة  وإعادة تركيبها،  والتقدم بتسجيل عشر 
براءات اختراع محلية، قصة تروي مسيرة ابتكارات طالب الهندسة عامر بن حمود الحارثي، الذي خص »آفاق« بحوار تناول فيه تاريخ اهتمامه بالمجال، وتمثيله للجامعة 

في أكثر من محفل ابتكاري، وما حصده من جوائز وشهادات تفوق وتقدير.

يرعاها  ال��ت��ي  ال�سعودية  للجامعات 
يف  �ساركت  كما  ع�سري،  منطقة  اأم��ري 
معر�س البتكارات العلمية يف احلفل 

اخلتامي باجلامعة عام1430.
اللقاء  معر�س  يف  �ساركت  اأي�سا 
ل��ط��الب  الأول  ال��ت��ن��اف�����س��ي  ال��ع��ل��م��ي 
جامعة امللك خالد عام 1432، واللقاء 
ال���ع���ل���م���ي ال��ت��ن��اف�����س��ي ال��ت��ح�����س��ريي 
ل��ل��م��وؤمت��ر ال��ع��ل��م��ي ال���ث���اين ل��ط��الب 

وطالبات التعليم العايل عام 1432.
كذلك مثلت اجلامعة يف معر�س 
عكاظ  ���س��وق  يف  العلمية  الب��ت��ك��ارات 
مبدينة الطائف عام 1433، ويف العام 
�ساركت على م�ستوى اجلامعة  نف�سه 
التناف�سي  العلمي  اللقاء  معر�س  يف 
التح�سريي  للموؤمتر العلمي الثالث 

تفوق وتقدير،  وحققت املركز الأول 
والثاين يف جائزة اأبها للتعليم العايل 
يف جمال البتكارات العلمية وحظيت 

بتكرمي اأمري ع�سري عام 1429.
ويف عام 1430 ح�سلت على املركز 
امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الأول 
خ��ال��د يف جم��ال الب��ت��ك��ارات العلمية 
ل��ل��م��رح��ل��ة  ت���اأه���ل���ت  ك��م��ا   ،1430 ع����ام 
العلمي  الإب�����داع  الأخ����رية يف ج��ائ��زة 

على م�ستوى اململكة عام 1431. 
ك���ذل���ك ن��ل��ت امل���رك���ز ال���ث���اين يف 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي��ة  الب���ت���ك���ارات 
جامعتنا العريقة عام 1433، وح�سلت 
ع��ل��ى ���س��ه��ادة ال��ط��ال��ب امل��ت��م��ي��ز على  
البحث  يف  ع�����س��ري  منطقة  م�����س��ت��وى 
عام  ع�سري  اأم��ري  وكرمني  والبتكار، 

لطالب وطالبات التعليم العايل عام 
.1433

������س�����ارك�����ت   1434 ع�����������ام  ويف 
ب�����س��ك��ل م�����س��ت��ق��ل  يف ج���ائ���زة ال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي ل��ق�����س��م ب�������راءات الخ�����راع 
كما مثلت اجلامعة يف  والكت�سافات، 
ال��ث��ام��ن جلامعات  ال��ث��ق��ايف  الأ���س��ب��وع 
جمال  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
و�ساركت  ال��ع��ل��م��ي��ة1434،  الب��ت��ك��ارات 
العلمية  ال���ن���دوة  م��ع��ر���س  يف  اأي�����س��ا 
مركز  اأقامه  ال��ذي  والثانية،  الأول��ى 

املوهبة والإبداع باجلامعة.

ما اأهم اإجنازاتك
خالل فرتة درا�شتك؟

ح�����س��ل��ت ع��ل��ى اأك����رث م���ن 50 ���س��ه��ادة 

1434. وت�سرفت اأثناء درا�ستي بتمثيل 
ت�سع منا�سبات  اأكرث من  اجلامعة يف 

داخل وخارج منطقة ع�سري.

هل لك براءات اخرتاع م�شجلة 
حمليا اأو خارجيا؟

تقدمت بت�سجيل �سبع براءات اخراع 
لدى مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية، و�ُسجلت يل ثالث  ابتكارات 
ل�����دى م���دي���ن���ة امل����ل����ك ع����ب����دا ل��ع��زي��ز 
»موهبة«  والإب���داع  للموهبة  ورجاله 
ابتكارية  اأع��م��ال  ت�سعة  اأجن����زت  ك��م��ا 

خالل درا�ستي اجلامعية. 

هل اأنت ع�ش� يف م�ؤ�ش�شات 
ذات عالقة مب�هبتك؟

طالب الهندسة عامر الحارثي: مثلت الجامعة 
في محافل ابتكارية وأنجزت 10براءات اختراع
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والإب���داع  املوهبة  مركز  يف  ع�سو  اأن��ا 
العاملية  املنظمة  ويف   ،1430 ع��ام  منذ 
وم��وؤ���س�����س��ة   ،1431 ع����ام  م��ن��ذ   IEEE
اأن��ن��ي،  »م��وه��ب��ة« م��ن ع��ام 1432، كما 
ج��م��ع��ي��ة  يف  ع�������س���و  هلل،  واحل�����م�����د 
امل���خ���رع���ني ال�����س��ع��ودي��ني م��ن��ذ ع��ام 

.1432

هل ترى �شرورة لاللتحاق 
بدورات تدريبية يف  جمال 

اله�اية وامل�هبة؟
اأوم���������ن ب���������س����رورة ����س���ق���ل امل����واه����ب 
املتخ�س�سة،  العمل  وور���س  بالدورات 
اأن  م��ن��ه��ا  ج��م��ة  ف���وائ���د  ل��ذل��ك  اإن  اإذ 
جم��الت  ل�ساحبها  ت��ف��ت��ح  ال������دورات 
واآفاقا جديدة، وقد يتعرف فيها على 

اأ�سخا�س ي�ستفيد منهم.
فقد  ال�سخ�سي،  امل�ستوى  وعلى 

متنوعة  ت��دري��ب��ي��ة  ب����دورات  التحقت 
���س��م��ل��ت ت��ق��ن��ي��ة ال���ن���ان���و، واحل���ا����س���ب 
وال��ت��ح��ك��م  ال�����روب�����وت  وع���ل���م  الآيل، 
و�سياغة  اجل��دي��د،  والإع����الم  الآيل، 
الفكرة واإدارة البحث، ودورة املبادلت 

احلرارية.

ا�شرح لنا مناذج 
من م�شاريعك؟

ال�����س��م��ع��ي��ة  الإع����اق����ة  ف��ئ��ة ذوي  ت��ع��د 
)ال�سم(، �سريحة مهمة من املجتمع 
وعناية  واهتمام  رع��اي��ة  اإل��ى  وحت��ت��اج 
�ساملة، ومن اأمثلة العناية بهم ابتكار 
الآلت والأدوات التي ت�ساعدهم يف اأن 

يعي�سوا حياة �سعيدة وكرمية.
ه����ذه  خ����دم����ة  ول����الإ�����س����ه����ام يف 
الو�سادة  ابتكرت  الغالية  ال�سريحة 
امل��ن��ب��ه��ة ل��ت�����س��اع��د اأ����س���ح���اب���ه���ا ع��ل��ى 

امل����ح����دد،  ال�����وق�����ت  ال����س���ت���ي���ق���اظ يف 
وبالطريقة التي تنا�سبهم.

 وم���ن امل��ع��ل��وم اأن���ه ع��ن��دم��ا يريد 
الأ���س��م ال���س��ت��ي��ق��اظ يف وق���ت معني، 
ف���اإن ذل��ك ي��ك��ون �سعبا عليه لأن���ه ل 
بطريقة  باإيقاظه  تقوم  اأداة  ميتلك 
التنبيه  اأجهزة  واأغلب  حالته  تنا�سب 
ي��ك��ون التنبيه  امل��وج��ودة يف الأ���س��واق 

فيها عن طريق ال�سوت.
ابتكار  يف  اأفكر  جعلني  ما  وه��ذا 
و�����س����ادة م��رف��ق��ة م��ع��ه��ا ���س��اع��ة ليتم 
حركات  حتدث  كي  بالكهرباء  ربطها 
حان  اإذا  النائم  بها  ي�سعر  اه��ت��زازي��ة 

التوقيت املطلوب. 
ويف م�����س��روع ت��خ��رج��ي، در���س��ت 
وات�ساع  احل��راري  الحتبا�س  مو�سوع 
امل�����س��ان��ع  اإن  ح��ي��ث  الأوزون،  ط��ب��ق��ة 
وم���ا تطلقه من  ال��ط��اق��ة  وحم��ط��ات 

غ�������ازات ه����ي اأح������د اأ����س���ب���اب ال��ت��ل��وث  
وال���ت���غ���ريات  احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى ك��وك��ب 
اأم��را���س وت�سوهات  الأر����س، وظ��ه��ور 

خلقية يف الكائنات احلية.
ومل���ح���اول���ة اخ�������راع ي���ح���ل ه���ذه 
للغازات  ت�سفية  بعمل  قمت  امل�سكلة، 
وال�����ع�����وادم اخل����ارج����ة م����ن امل�����س��ان��ع 
وم��ع��ام��ل ال��ت��ك��ري��ر ق��ب��ل اإط��الق��ه��ا يف 
اجل��و، وذل��ك من خ��الل عمل من�ساأة  
املياه  امل�سنع، وحتلية  نهاية  تكون يف 
تكثيفه  ث���م  امل�����اء  ت��ب��خ��ري  ب��ط��ري��ق��ة 

بال�ستفادة من حرارة املداخن.

هل تعتقد اأن هذا امل�شروع
جنح يف اإيجاد حل�ل امل�شكلة؟

اأع��ت��ق��د اأن م�����س��روع��ي ه���ذا حم��اول��ة 
ج����ادة يف ط��ري��ق ح���ل ه����ذه امل�����س��ك��ل��ة، 
العلمية  البتكارات  اأن  ينكر  اأحد  ول 

مبينة على الراكم، ومن هنا ميكن 
ال��ق��ول اأن ل اأح���د ي��دع��ي ال��ك��م��ال يف 

حماولته البتكارية.
واأما فوائد امل�سروع فاإنها تتمثل 
يف  تنقية الغازات ال�سارة والتخل�س 
وال�سحية،  ال�سحيحة  بالطرق  منها 
التي  ال��غ��ازات  بع�س  من  وال�ستفادة 
ميكن اأن يعاد ا�ستخدامها يف منتجات 
���س��ن��اع��ي��ة وغ����ذائ����ي����ة، اإ����س���اف���ة اإل����ى 
من  املنبعثة  احل���رارة  م��ن  ال�ستفادة 
املداخن(  عمليات الح��راق )ح��رارة 

لتحليه املياه.
وب���ع���د ال���ت���ع���رف ع���ل���ي امل���ل���وث���ات 
كل  خوا�س  ودرا�سة  بالعادم  املوجودة 
عن�سر، والوقوف علي طبيعة تكوينه 
خمتلفة  ط���رق  وت��ن��ف��ي��ذ  ت�سميم  مت 
للحد من العنا�سر امللوثة حيث ُحّدد 
لكل عن�سر اأن�سب الطرق التي ميكن 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��ت��ق��ل��ي��ل ن�����س��ب��ة وج�����وده يف 
غازات العادم.

 ومت ح��ق��ن ك��م��ي��ات م���ن ال��ه��واء 
ب��ن�����س��ب خم��ت��ل��ف��ة يف م�����س��ار ال���غ���ازات 
ب���ع���د خ���روج���ه���ا م����ن غ����رف����ة ح��ري��ق 
تقليل  اأو  للتخل�س  وذل���ك  امل��ح��رك، 
ال��ك��رب��ون  اأك�����س��ي��د  اأول  غ����از  ن�����س��ب��ة 
وال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات غ��ري امل��ح��رق��ة، 
كما مت اإعادة ا�ستخدام ن�سب خمتلفة 

منها.

ن�شيحتك للمهتمني باملجال؟
اع��م��ل بكل ج��د وم��ث��اب��رة واج��ع��ل لك 
اذهب وعّرف  طموحا، و�سوف ت�سل. 
اأح��د  اإل��ي��ك  ي��اأت��ي  ل��ن  بنف�سك، لأن���ه 
ذل��ك،   م��ا مل تفعل  ول��ن يبحث عنك 
ول ت��ق��ف ع��ن��د اأي ح��اج��ز، واع��ل��م اأن 

الخراع يبداأ بخطاأ.
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الصحافة تحتل قائمة
أصعب الوظائف في العالم

ال�سغط  اأن   Newsroom.de موقع  ن�سرها  اأمريكية  درا�سة  ك�سفت 
جلهة  الإع��الم��ي  املتحدث  اأو  ال�سحفي  ل��ه  يتعر�س  ال��ذي  الع�سبي 

معينة يفوق �سغط عمل ال�سرطي و�سائق التاك�سي.
اإل��ى  ال�سحفيني،  على  ال�سغط  زي���ادة  �سبب  ال��درا���س��ة  واأرج��ع��ت 
بالن�سبة  اأم��ا  ملو�سوعاتهم،  حم��ددة  ت�سليم  مبواعيد  ع��ادة  ارتباطهم 
للمتحدثني الإعالميني، فاإن تعاطيهم مع الراأي العام ي�سعهم حتت 

�سغط كبري، اإذ اإن اأي خطاأ حتى ولو كان �سغرياً، يح�سب عليهم.
العديد من الوظائف يف و�سع من ي�ستغلون بها حتت  وتت�سبب 
�ضغوط ع�ضبية، خ��ضة اإذا تطلبت الأعم�ل التي يقومون به� جمهودا 

ذهنيا وتركيزا عاليا.
�سدارة  اليومية،  ال�سحف  يف  خا�سة  ال�سحفي  وظيفة  واحتلت 
قائمة اأ�سعب الوظائف يف العامل، اإذ ت�سع من يعمل بها حتت �سغط 
ع�سبي هائل. وكذلك فاإن ظهور الأخبار على القنوات على مدى 24 
�ساعة �ساعد على خلق حقل جديد كليا من العاملني بنظام الورديات.
وجاء يف التقرير »اإن ال�سحفيني واملنتجني وم�سغلى الكامريات 
ال�سناعات  تزيد  وكلما  الليل،  طوال  حية  اإخبارية  بتقارير  يزودوننا 
وتتطور لتو�سيع العمليات على مدار 24 �ساعة، زاد الحتياج للعاملني 

بنظام الورديات«.

نصائح للعمل في الليل 
التم�سك  ه��و  ال��ع��م��ل،  اأوق����ات  تغيري  م��ع  للتكيف  و�سيلة  اأف�����س��ل  اإن 
ذلك  يكن  مل  واإذا  الأ�سبوع،  نهاية  عطلة  يف  نف�سه  الزمني  باجلدول 
وردي��ات  العمل يف  عند  بالتعب  ت�سعر  اأن  املرجح  ف�سيكون من  ممكناً 

ليلية.

للبقاء متأهبا في العطلة
• حاول العمل مع الآخرين ولي�س وحدك. 

• تناول القهوة يف بداية ورديتك.
الريا�سية يف  التمارين  ببع�س  اأو قم  تتم�سى قليال  اأن  ح��اول   •

فرة راحتك.
• اإذا كانت القيلولة هي احلل قم بتجربتها.

نصائح للنوم أثناء النهار 
خالل  ال��ن��وم  يف  �سعوبة  ي��ج��دون  النا�س  معظم  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 

النهار، هناك بع�س احليل التي ميكن اأن ت�ساعد:
• يف طريق عودتك للمنزل من العمل، قم بارتداء نظارات داكنة 

واأبقى بعيدا عن ال�سم�س.
ارت��ِد قناعا  اأو  امل�ستطاع  • اجعل غرفة نومك مظلمة على قدر 

للعني.
• ا�ستخدم �سدادات الأذن حلجب ال�سو�ساء خالل النهار.

• اأوجد طقو�س ما قبل النوم مثل القراءة اأو اأخذ حمام لتنبيه 
الدماغ اإلى اأن وقت النوم قد حان.

استشارة تثقيفية

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.

كيف تحافظ على بصرك؟
بعد كل �ساعة، قم باأخذ نف�س عميق، واغلق عيونك، ثم انفخ الهواء واأرخ جميع 

ع�سالتك. كرر هذا التمرين و�ست�سعر باأن ال�سغط على عيونك قد خف.

التخلص من النمنمة أو الخدار 
راأ�سك من جهة لأخرى  اأو قدمك«تخدرت« قم بتحريك  باأن يدك  اإذا �سعرت 
الدقيقة لأن  اأقل من  ب�سكل غري موؤمل يف  الدبابي�س )اخل��در(  �سعور  �سيزول 
يف الرقبة حزمة من الأع�ساب الرئي�سية، فاإذا قمت بتحريك ع�سالت رقبتك 

�سيقل ال�سغط على الأع�ساب.

اقرأ دماغك
عملية  لأن  النوم  قبل  راجعه  ليومك  التايل  اليوم  يف  امتحان  عندك  كان  اإذا 
ي�سفر  مبا�سرة  النوم  قبل  تقراأه  �سيء  فاأي  النوم  اأثناء  الذاكرة حتدث  تعزيز 

كذاكرة طويلة املدى.

الدغدغة في الحنجرة
اإذا اأ�سابتك حكة اأو دغدغة يف احلنجرة، افرك اأذنك لأن هناك اأع�ساب حمفزة 
يف الأذن، وعند حك الأذن تقوم بعمل رد فعل يف احلنجرة ميكن اأن ي�سبب ت�سنج 

الع�سلة، هذا الت�سنج يخفف احلكة املزعجة اأو الدغدغة.

كي ال تشعر باأللم 
هل تخاف من احلقنة؟ الآن باإمكانك التخل�س من اخلوف عن طريق ال�سعال 
يقلل  اأثناء احلقن  ال�سعال  اأن  اأمل��ان  باحثون  اكت�سف  اأخ��ذ احلقنة، حيث  اأثناء 
والقناة  ال�����س��در  �سغط  يف  مفاجئ  م��وؤق��ت  ارت��ف��اع  ي�سبب  ال�سعال  لأن  الأمل 

ال�سوكية ومينع تركيب اإجراءات ال�سعور بالأمل يف احلبل ال�سوكي.

د. �سمية ال�سربيني
اأ�ستاذ م�ساعد)كلية العلوم والآداب بلقرن( 

نصائح صحية

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

استشارة وقائية

ال�سحي  ال��ط��ع��ام  يف  الأط���ف���ال  نحبب  ك��ي��ف 
الغذائية  وال��ع��ادات  ال�سمنة  م��ن  ونحميهم 
بدانة  ت�سبب  ال��ت��ي  جمتمعنا،  يف  اخل��اط��ئ��ة 
اأط���ف���ال���ن���ا وب���ال���ت���ايل اإ���س��اب��ت��ه��م ب���اأم���را����س 
ك��ال�����س��ك��ري وال�����س��غ��ط، وه���ل ه��ن��اك ع���ادات 
غ��ذائ��ي��ة خ��اط��ئ��ة ق���د ت��ك��ون ه���ي ال�����س��ب��ب يف 

انت�سار م�سكلة البدانة بني الأطفال؟
الدكتورة ندى كم�ال، جتيب على ذلك، قائلة« انت�سرت م�سكلة البدانة 
ب�سكل كبري موؤخراً، وتعدت الأعمار املتو�سطة لت�سل اإلى الأطفال، واأ�سبح 
الأطفال يف نطاق اخلطر لالإ�سابة بالأمرا�س التي رمبا كانت تعد �سابقا 
الفخذ،  ك�سور  ح��الت  ي�ساهدون  الأطباء  فاأ�سبح  ال�سن،  كبار  على  حكرا 
�سنوات   10 ابتداء من  الأط��ف��ال  فئة  والكبد يف  ال�سكر  ال�سغط،  اأم��را���س 

ورمبا اأقل، مما يدق ناقو�س اخلطر فيما يتعلق مب�ساألة وزن الأطفال.
البدانة  انت�سار م�سكلة  ال�سبب يف  وهناك عادات غذائية خاطئة هي 

بني الأطفال هي:

اإلكثار من تناول العصير
ال�سكر  كمية  نف�س  على  الع�سائر  بع�س  حتتوي  حيث  �سحيح،  غري  هذا 
ذات  امل�سروبات  تتخل�س من  اأن  الأم  الغازية، على  امل�سروبات  املوجودة يف 

تركيز ال�سكر املرتفع املوجودة يف منزلها وتكتفي فقط باحلليب.

عادات غذائية خاطئة تسبب البدانة بين األطفال
صحة الطفل

التلفاز في غرفة نوم األطفال 
ف��رات  اأماكنهم  يف  اجللو�س  على  الأط��ف��ال  جت��ر  اأخ���رى  �سيئة  ع���ادة 
طويلة وتقلل من احلركة، كما جتعلهم يتناولون الوجبات اأمام التلفاز 

مما يقلل اإح�سا�سهم بال�سبع.

تناول اآلباء لألطعمة السريعة الدهنية 
اأب��ا، قم  فاأنت ب�سفتك  �سيئة للطفل،  اأخ��رى تعطي مثال وق��دوة  ع��ادة 
بتطبيق عادات الأكل ال�سحية على نف�سك، و�ستجد اأطفالك يطبقونها 

من تلقاء اأنف�سهم.

عدم إشراك األطفال في األنشطة العائلية
اأثبتت الدرا�سات اأن الأطفال الذين ي�سركون مع اأ�سرهم يف الأن�سطة 

العائلية ، اأ�سعد واأقل وزنا من �سواهم.
الريا�سة  ممار�سة  ع��دم  م��ع  ال�سليمة،  غ��ري  الغذائية  ال��ع��ادات  اإن 
والنوم ل�ساعات طويلة، هما ال�سبب الأ�سا�سي يف اكت�ساب الأطفال وزناً 
زائداً، قم اإذن مبحاولة تغيري هذين العاملني الرئي�سني و�ستجد نتيجة 

رائعة.
عليك كذلك اأن تتعلم اأن ترف�س رغباتهم يف تناول بع�س الأطعمة، 
كالأطعمة ال�سريعة والدهون والإكثار من احللويات، قم بتغيري عادات 

اأكل طفلك ال�سيئة ، فقد يغري ذلك من حياته .
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األورجوياني خوان:
ستشاهدون اتحادا مختلفا 

وعد املدير الفني اجلديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الحتاد، الأورجوياين خوان 
فرييريري بتقدمي فريق احتادي مميز خالل املرحلة املقبلة.

وقال »الحتاد ميلك عنا�سر �سابة حتتاج اإلى الوقت فقط حتى ن�سنع من بينها 
فريقا قويا، وخالل املرحلة املقبلة �سيتدرج الفريق اإلى الأف�سل بعد اأن يتم  ت�سحيح 
مع  فريقه  تعادل  عن  التام  ر�ساه  خ��وان  واأب���دى  والتكتيكية«.  الفنية  الأم���ور  بع�س 
م�سيفه التعاون 1/1 يف املرحلة الثامنة ع�سرة لدوري عبداللطيف جميل للمحرفني.

الثالث على  النق�ط  اأ�ض�ع  الط�لع فقط هو من  »�ضوء  املب�راة ق�ئال  وعلق على 
الحتاد، وهذا يحدث ويتكرر يف عامل الكرة، فهجماتنا ال�سائعة كانت كثرية وكفيلة 
بتحقيقنا فوزا �سهال اإذا ما ا�ستثمرت بال�سكل املطلوب«. واأ�ساف »الحتاد قدم مباراة 
كبرية و�سيطر على معظم مراحل اللقاء وجنح يف ت�سجيل هدف التقدم، فيما جنح 

التعاون يف حتقيق التعادل من خالل كرة ثابتة«.

 منتخب القدم يكسب 
نظيره في الباحة

الباحة  منتخب  ن��ظ��ريه  على  التغلب  يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اجل��ام��ع��ة  منتخب  جن��ح 
بهدف دون مقابل، وذلك يف املباراة التي جمعت املنتخبني �سمن بطولة الحتاد 
امللك  جامعة  منتخب  واأدى  الباحة.  جامعة  ملعب  على  للجامعات  ال�سعودي 
خالد مباراة مميزة اأ�ساد بها احل�سور خ�سو�سا واأنه ي�سم بني �سفوفه لعبني 

معروفني يف خمتلف الدرجات يف اململكة.

منتخب الجامعة
ثامن التنس األرضي

ح�سل منتخب اجلامعة للتن�س الأر�سي على املركز الثامن خالل البطولة التي 
نظمها الحتاد ال�سعودي للجامعات على مالعب جامعة الإمام حممد بن �سعود 
الطالب،  من  جيدة  مبتابعة  البطولة  وحظيت  �سعودية.  جامعة   23 مب�ساركة 
كما �سهدت بروز وجوه جديدة قادرة على دعم املنتخبات على م�ستوى اململكة. 

رئيس الهالل: النصر استحق الصدارة
ولم يحسم اللقب

اأبدى رئي�س جمل�س اإدارة نادي الهالل، الأمري عبد الرحمن بن م�ساعد، ر�ساه التام عن امل�ستويات التي ظل 
يوؤديها الفريق يف املو�سم احلايل، اإل اأنه عاب على لعبيه ا�ستمرارهم يف اإهدار الفر�س ال�سهلة.

واعرف الأمري عبد الرحمن بن م�ساعد باأحقية الند التقليدي الن�سر باجللو�س على �سدارة فرق 
دوري عبداللطيف جميل للمحرفني حتى الآن، نظري ما يقدمه الفريق من م�ستويات لي�ست يف هذا املو�سم 
فقط، بل من املو�سم املا�سي. اإل اأنه عاد ليوؤكد اأن اللقب مل يح�سم بعد، واأن املناف�سة مازالت قائمة، خا�سة 
اأن  ال�سعودية، يف حني  الكرة  الثاين تعد من كال�سيكيات  اأدى مباريات �سعبة يف الدور  واأن فريقه الهالل 

الن�سر لعب مباريات �سهلة وتنتظره مباريات �سعبة جدا.
واأ�ساف« خ�سارة الن�سر لأي نقطة �ستمنحنا فر�سة لقتنا�س ال�سدارة«.

واأبدى رئي�س نادي الهالل ر�ساه التام على ما يقوم به �سامي اجلابر مع الفريق، وو�سف عمله باجليد. 
اأول �سنة يتولى فيها من�سب املدير الفني، جنح يف التفوق على عدد كبري من  اأنه يف  وق��ال« يكفي اجلابر 
اأن هناك انق�ساما دائما حوله حتى من بع�س  ي��زال«. وا�ستدرك قائال« م�سكلة �سامي اجلابر  املدربني ول 

الهالليني«، واأكد موا�سلة دعمه للجابر، موؤكدا اأنهم يف اإدارة النادي ينتظرون منه الكثري.
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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: محمد إبراهيم

»ت��وج��د درا���س��ة م��ع اجل��ه��ة املخت�سة 
توفري  اإمكانية  يف  للنظر  باجلامعة 
مواقف اإ�سافية يف املدينة اجلامعية«.
هذا ما قاله مدير الإدارة العامة 
الأ�ستاذ  اجلامعي  والأم���ن  لل�سالمة 
ال�سوء  م�سلطا  خ��زمي،  اآل  فايز  علي 
على احللول املقرحة مل�سكلة مواقف 
ال�سيارات، والختناقات املرورية التي 
ت�سهدها بع�س بوابات اجلامعة اأثناء 

الدخول واخلروج.

حدثنا عن املهام الرئي�شة 
لإدارة ال�شالمة والأمن 

اجلامعي؟
املحافظة  يلي:  ما  الإدارة  مهام  من 
اجلامعة  من�ساآت  و�سالمة  اأم��ن  على 
و�سائل  �سيانة  متابعة  ومن�سوبيها، 
اإ���س��دار  امل��واق��ع،  جميع  يف  ال�سالمة 
اجلامعة،  ملجمعات  الدخول  ت�ساريح 
امل�ساركة يف جميع منا�سبات اجلامعة 
ال��ت��ي ت��ق��ام خ���الل ال���ع���ام ال��درا���س��ي، 
احلرا�سات  موؤ�س�سات  على  الإ���س��راف 
الأم���ن���ي���ة امل���ت���ع���اق���دة م���ع اجل��ام��ع��ة، 
وت��ن��ظ��ي��م احل����رك����ة امل�����روري�����ة داخ����ل 

احلرم اجلامعي.

لنقف عند نقطة اإ�شدار 
الت�شاريح.. هل من تفا�شيل؟

مت اإ���س��اف��ة ه���ذا امل��و���س��وع اإل���ى مهام 
والأم���ن  لل�سالمة  ال��دائ��م��ة  اللجنة 
اجل��ام��ع��ي ال��ت��ي اأق����رت اآل��ي��ة اإ���س��دار 
الدرجة  لكل موقع ح�سب  الت�ساريح 
ال���ع���ل���م���ي���ة، وامل����رت����ب����ة ال���وظ���ي���ف���ي���ة، 
والح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، وال��ظ��روف 
ال�����س��ح��ي��ة امل����وؤق����ت����ة، حت����ت اإ�����س����راف 

م�ساعد وكيل اجلامعة.

هل هناك تعاون بينكم
وبني اإدارة املرور حلل م�شكلة 

ازدحام ب�ابات الدخ�ل
يف ال�شباح؟

ب��ه��ذا  امل������رور  اإدارة  خم��اط��ب��ة  ���س��ب��ق 
اخل�سو�س وقد تعاونوا معنا يف ذلك 
اجلامعي  الأم���ن  اأن  كما  م�سكورين، 
داخل  املرورية  بتنظيم احلركة  يقوم 

املدينة اجلامعية وفك الختناقات.

ت�شهد الب�ابة الرئي�شية
اخلا�شة بالكليات اختناقات 

مرورية اأثناء خروج 
ال�شيارات.. هل من حل�ل 

مقرتحة؟
احلل املقرح لهذه امل�سكلة هو �سرورة 
توافر دورية مرور اأثناء اخلروج تقوم 
بتنظيم احلركة املرورية اأمام البوابة 
اأن و���س��ع م��ط��ب��ات  ال��رئ��ي�����س��ي��ة، ك��م��ا 
للتهدئة قد يكون حال موؤقتا لتفادي 
ي��ك��ون مردها  ال��ت��ي  معظم احل����وادث 

ال�سرعة الزائدة.

هل لديكم خطط م�شتقبلية
لت�فري م�اقف اإ�شافية 

لل�شيارات؟
املخت�سة  م���ع اجل��ه��ة  درا����س���ة  ت��وج��د 
توفري  اإمكانية  يف  للنظر  باجلامعة 
مواقف اإ�سافية يف املدينة اجلامعية.

كيف ت�شتغل�ن التقنية 
الع�شرية يف جمال عملكم؟

العمل  لتطوير  ج��دا  مهمة  التقنية 
م�����س��روع نظام  ون��ذك��ر منها  الأم��ن��ي 
ال���ك���ام���ريات وامل���راق���ب���ة ال����ذي اأ���س��ه��م 
ب�سكل كبري يف �سبط الو�سع الأمني 
باملدينة اجلامعية، كما اأنه مت العمل 
على اإ�سدار برنامج للت�ساريح و�سيتم 

ال���ق���ري���ب  يف  ت���ط���ب���ي���ق���ه 
العاجل باإذن اهلل.

كما مت تطبيق نظام 
ال���ب���واب���ات الإل��ك��رون��ي��ة 
امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة،  يف 
وجم���م���ع ل��ع�����س��ان، وه��و 
ن����ظ����ام ي���ع���م���ل مب���وج���ب 
م��������ف��������ت��������اح ورمي����������������وت 
اإل���ك���رون���ي���ني وي�����س��اع��د 
ع���ل���ى ����س���ب���ط ال����دخ����ول 
اأ���س��ه��ل  ب�سكل  واخل�����روج 

للم�سوؤولني باجلامعة.

واإلى اأي مدى تهتم�ن
بتدريب م�ظفيكم؟

ال��ع��ام��ة  الإدارة  ق���ام���ت 
ل����ل���������س����الم����ة والأم������������ن 

اجلامعي بالتن�سيق مع عمادة خدمة 
اإقامة  يف  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع 
جم���م���وع���ة م����ن ال���������دورات مل��ن�����س��وب��ي 

ومن�سوبات الأمن وال�سالمة.
اأع�ساء  �سوؤون  قامت عمادة  كما 
باإقامة  وامل��وظ��ف��ني  ال��ت��دري�����س  هيئة 
واملوظفات  املوظفني  جلميع  دورات 
ال����ذي����ن مت ت��ع��ي��ي��ن��ه��م خ�����الل ال���ع���ام 
لرامج  الر�سيح  يتم  كما  1433ه����، 
وي���ج���ري  ال����ع����ام����ة،  الإدارة  م��ع��ه��د 
ل���دورات  الإع����داد  على  حاليا  العمل 
يف الإ���س��ع��اف��ات الأول����ي����ة. ول��ت��ط��وي��ر 
اآراء  با�ستطالعات  ن��ق��وم  خ��دم��ات��ن��ا، 
امل�ستهدفني باخلدمة لتطوير العمل 

الأمني باجلامعة.

�شع�بات ت�اجهكم؟ 
توجد بع�س ال�سعوبات التي تكمن يف 
عدم تعاون بع�س املوظفني اأو اأع�ساء 
هيئة التدري�س يف اإبراز هوياتهم عند 
ول  الر�سمية،  البوابات  من  الدخول 

اأج��ل خدمتهم  م��ن  ذل��ك  اأن  يعلمون 
وت�سهيل دخولهم ملرافق اجلامعة.

طم�حاتكم امل�شتقبلية؟
العامة  الإدارة  ت��ك��ون  اأن  اإل���ى  نطمح 
ل��ل�����س��الم��ة والأم��������ن اجل���ام���ع���ي م��ن 
وتقدمي  باجلامعة  الإدارات  اأف�����س��ل 
اأع��ل��ى م�����س��ت��وى يف جم���ال اخل��دم��ات 
الأم���ن���ي���ة اجل��ام��ع��ي��ة حت���ت اإ����س���راف 
وت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ووكيل اجلامعة الذين ي�سعيان لرفع 

م�ستوى اإدارات اجلامعة.

كلمة اأخرية؟
مدير  ملعايل  اجلزيل  بال�سكر  اأت��ق��دم 
اجل��ام��ع��ة ووك���ي���ل اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ما 
التي  الإدارة  لهذه  يقدمانه من دعم 
ه���ي واج���ه���ة اجل���ام���ع���ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 
وال�سكر مو�سول ل�سحيفة اآفاق على 
هذا اللقاء الذي يخدم الإدارة العامة 

لل�سالمة والأمن اجلامعي.

آل خزيم: نحافظ على سالمة الجامعة 
ومنسوبيها ونهتم بالتطوير
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إعالن

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه
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حفل نادي المال واألعمال 
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أساتذة

د. رانية خليفة: بالعلم ترتقي الشعوب
وعلى الطالب أن يجتهدوا لدينهم ووطنهم

سراء آل خالد

لنبداأ ببطاقة التعريف؟
اإ����س���م���ي ران���ي���ا حم���م���ود خ��ل��ي��ف��ة، من 
متزوجة  ال��ع��رب��ي��ة،  م�سر  جمهورية 
وع������ن������دي ط������ف������الن، وت���خ�������س�������س���ي 
م���ي���ك���روب���ي���ول���وج���ى »ع����ل����م الأح����ي����اء 
ال��دك��ت��وراه يف هذا  واأح��م��ل  الدقيقة« 

املجال.

حدثينا عن م�شريتك العلمية؟
وزارة  يف  دب��ل��وم��ا���س��ي��ا  وال�������دي  ك�����ان 
اإقامته  وبحكم  امل�سرية،  اخل��ارج��ي��ة 
خ�������ارج م�������س���ر، ت��ل��ق��ي��ت ت��ع��ل��ي��م��ي يف 

اخلارج.
وم���ن���ذ ���س��ن م��ب��ك��رة من���ا ع��ن��دي 
ح��ب ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة، ول��ه��ذا 
الثانوية  يف  العلمي  بالق�سم  التحقت 
العامة ثم كلية علمية، واأثناء درا�ستي 

كثريا،   اأ���س��ات��ذت��ي  اأح���ب  كنت  بالكلية 
وكانوا قدوة يل، وكنت اأمتنى اأن اأكون 
اأحب  العلم يوما، كما كنت  مثلهم يف 
اأ���س��رح ل��زم��ي��الت��ي ما  ال��ت��دري�����س واأن 

ي�سعب عليهن.
مناق�سات  اأح�����س��ر  ك��ن��ت  اأي�����س��ا، 
وكنت  والدكتوراه،  املاج�ستري  ر�سائل 
العليا  ال��درا���س��ات  اأخ��و���س  اأن  اأمت��ن��ى 
وبالفعل  ال��ب��ك��ال��وري��و���س،  اإمت����ام  ب��ع��د 

حتقق يل ذلك حتى ح�سلت، واحلمد 
هلل، على الدكتوراه.

ل� عاد بك الزمان لل�راء 
هل كنت �شتغريين تخ�ش�شك 

احلايل؟ 
»ميكروبيولوجى«  الدقيق  تخ�س�سى 
وي�سمل  الدقيقة،  الأح��ي��اء  علم  وه��و 
درا�سة البكترييا واملناعة والفطريات، 

»التض��رع إل��ى اهلل والصبر والصالة، والبحث عن أس��باب 
المش��كلة ومحاولة عدم تكررها ثانية«.. بهذا تواجه 
عضوة هيئة التدريس بكلي��ة العلوم الطبية التطبيقية 
بالنم��اص الدكت��ورة رانيا محم��ود خليفة أي مش��كلة 
تواجهها، وفقا لما أكدته في حوار مع »آفاق« سلطت 
فيه الضوء على مس��يرتها العلمي��ة وحبها لتخصصها 

العلمي »األحياء الدقيقة«.

آفاق الجامعة  |  العدد 102  |  25 ربيع األول 1435  |  26 يناير 2014



أساتذة

األستاذ المساعد بكلية 
الهندسة د. محمد منصور:

خلل الطالب 
في«اإلنجليزية« 

وقوتهم في 
االلتزام

خالد العمري

حدثنا عن م�شريتكم
يف املجال الأكادميي؟

حممد من�سور من مواليد جمهورية 
ال�سرقية،  مبحافظة  العربية  م�سر 
ال��ت��ح��ق��ت ب��ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة ب��ج��ام��ع��ة 
على  ح�����س��ل��ت   ،1991 ع���ام  ال���زق���ازي���ق 
درج�����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ال��ه��ن��د���س��ة 

ال�سناعية والإنتاج عام 1995.
ك��ل��ف��ت ب��ال��ع��م��ل م���ع���ي���دا ب��ق�����س��م 
بجامعة  والإنتاج  ال�سناعية  الهند�سة 
وح�����س��ل��ت   ،1996 ع������ام  ال�����زق�����ازي�����ق 
ع��ل��ى درج�����ة امل��اج�����س��ت��ري يف ال�����س��ب��ط 
الإح�������س���ائ���ي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة 
عينت  ثم   ،2000 ع��ام  اجل��ودة  لتوكيد 
م���در����س���ا م�����س��اع��دا ب��ق�����س��م ال��ه��ن��د���س��ة 
الزقازيق  بجامعة  والإنتاج  ال�سناعية 

من 2001 حتى 2005. 
ويف عام 2005 ح�سلت على درجة 
الهند�سة  يف  الفل�سفة  يف  ال��دك��ت��وراه 
جمال  يف  النظم،  وهند�سة  ال�سناعية 
حيث  امل��رن��ة،  الت�سنيع  نظم  ج��دول��ة 

عينت مدر�سا بجامعة الزقازيق. 
ل���درج���ة   2012 ع�����ام  يف  ورق����ي����ت 
اأ����س���ت���اذ م�������س���ارك م����ن ق���ب���ل ال��ل��ج��ن��ة 
الأ���س��ات��ذة  ل��رق��ي��ة  ال��دائ��م��ة  العلمية 
والأ����س���ات���ذة امل�����س��اع��دي��ن ب��ج��م��ه��وري��ة 
اأ���س��ت��اذا  تعييني  ومت  ال��ع��رب��ي��ة،  م�سر 
ال�سناعية  الهند�سة  بق�سم  م�ساركا 

بجامعة الزقازيق.
حما�سرا  بالعمل  التحقت  كما 
بجامعة  ال�سناعية  الهند�سة  بق�سم 
امللك خالد عام 2005 ملدة عام درا�سي. 
املوا�سفات  اإعداد  واأ�سهم ذلك يف 
ال���ف���ن���ي���ة مل����ع����ام����ل ق�������س���م ال���ه���ن���د����س���ة 
مبهمة  كلفت  ثم  بالكلية،  ال�سناعية 
ع���ل���م���ي���ة خ���ا����س���ة مب���������س����روع ال��ق��م��ر 
املتحدة  بالوليات  امل�سري  ال�سناعي 
الأمريكية بجامعة جنوب كاليفورنيا 

يف 2008.
ج��ام��ع��ة  دع��ت��ن��ي   2009 ع����ام  ويف 
اأ�ستاذا  للعمل  بلبنان  العربية  ب��ريوت 
زائرا بق�سم الهند�سة ال�سناعية بكلية 
وعملت  درا���س��ي  ف�سل  مل��دة  الهند�سة 
بجامعة بريوت العربية لهذا الف�سل 

الدرا�سي.

بجامعة  التحقت   2010 ع��ام  ويف 
ج�����ازان ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
للعمل اأ�ستاذا م�ساعدا ملدة عام وبعدها 
التحقت بالعمل اأ�ستاذا م�ساعد بجامعة 

امللك خالد منذ 2011 وحتى الآن.

ما اأهم امل��ش�عات البحثية
التي تهتم بها؟

وحمليا  دول��ي��ا  بحثا   11 بن�سر  ق��م��ت 
يف جم�����لت ج����دول ال��ت��ق���ط ال�����ض��ور 
ب�لأقم�ر ال�ضن�عية، وت�ضميم خطوط 
الت��������زان وج����دول����ة ن���ظ���م ال��ت�����س��ن��ي��ع 
ال�سيانة  عمليات  وتخطيط  امل��رن��ة، 
وجدولة املاكينات ذات اأزمنة الت�سغيل 

الحتمالية. 
م�����ن اأب���������رز امل�����ج�����الت ال���دول���ي���ة 
الكمبيوتر  جملة  فيها،  ن�سرت  ال��ت��ي 
والهند�سة ال�سناعية، واملجلة الدولية 
النظم،  وهند�سة  ال�سناعية  للهند�سة 
كما اأعمل يف حتكيم اأبحاث قيد الن�سر 
لعدد من املجالت الدولية مثل جملة 
التي  ال�سناعية  والهند�سة  الكمبيوتر 

.Science Direct تن�سرها
وم����ن اأب������رز امل����ج����الت ال��ب��ح��ث��ي��ة 
ال���ت���ي اأه����ت����م ب���ه���ا، ج����دول����ة ت�����س��غ��ي��ل 
العوامل  وهند�سة  ال�سناعية  الأقمار 
مبكتب  ا���س��ت�����س��اري��ا  عملت  ال��ب�����س��ري��ة. 
الهند�سية  لال�ست�سارات   PMECO
�سركات  �ست  تاأهيل  يف  اأ�سهمت  حيث 
يف م�سر للح�سول على �سهادة اجلودة 

العاملية اليزو 9001.

درا�سات  العديد من  اأجريت  كما 
اجلدوي ال�سناعية مثل �سناعة زيت 
ال��زي��ت��ون وال��ف��وم وامل�����زارع ال��داج��ن��ة، 
وك����ذل����ك دلب�������ت م����راج����ع����ني ج����ودة 
دوليني وتقييم حوايل 2000 م�سروع 
يف  اخلريجني  �سباب  م�سروعات  م��ن 
م�سرية  حم��اف��ظ��ات  �سبع  م��ن  اأك���رث 
مم��ول��ة م���ن ال�����س��ن��دوق الج��ت��م��اع��ي 

للتنمية.

كيف ترى البيئة التعليمية 
باجلامعة؟

ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د م����ن اأف�������س���ل 
اجلامعات التي ت�سرفت بالعمل فيها، 
حيث تهتم ممثلة يف اإدارتها احلكيمة، 
تقنيات  ذات  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ب��ت��وف��ري 
للطالب.  وم��ت��ط��ورة  ح��دي��ث��ة  علمية 
كما توفر لأع�ساء هيئة التدري�س كل 
الإمكانيات من كتب مرجعية واأبحاث 
العملية  خل��دم��ة  م��ت��ط��ورة  وم��ع��ام��ل 

التعليمية.

اإيجابيات و�شلبيات لحظتها 
و�شط الطالب؟

بتنفيذ  الل����ت����زام  الإي���ج���اب���ي���ات،  م���ن 
ال���واج���ب���ات امل��ط��ل��وب��ة يف م��واع��ي��ده��ا، 
هيئة  اأع�����س��اء  على  امل�ستمر  وال���ردد 

العلمية  املادة  يف  ملناق�ستهم  التدري�س 
التي يدر�سونها.

اأم�������ا ال�������س���ل���ب���ي���ات ف���اأج���م���ل���ه���ا يف 
الطالب  لبع�س  اجليد  غري  امل�ستوي 

يف اللغة الإجنليزية.

ماذا تتمني اأن يت�فر
يف اجلامعة؟

توافر  اأه��م��ه��ا  اأن  اإل  ك��ث��رية  الأم����اين 
الهند�سة  بكلية  عليا  درا���س��ات  برامج 
ل��ل��ط��الب اخل��ري��ج��ني ول��ل��ط��الب من 

جميع اأنحاء العامل.

ما ال�شع�بات الأكادميية
التي ت�اجه الطالب؟

�سعوبة  يف  ي��ك��م��ن  اأه��م��ه��ا  اأن  اأع��ت��ق��د 
التعلم باللغة الإجنليزية، كما يواجه 
 Book Store وج����ود  ع���دم  ال��ط��الب 

باجلامعة.
 

ن�شائح للطالب من اأجل
تقدمي اأف�شل اأداء يف مرحلتهم 

اجلامعية؟
الإجنليزية  اللغة  بتدري�س  الهتمام 
عن طريق اللتحاق بدورات �سيفية، 
 Book Store اإن���������س����اء  اآم�������ل  ك���م���ا 

باجلامعة.

أوجز األس��تاذ المس��اعد بكلية الهندس��ة )قسم الهندسة 
الصناعي��ة( الدكت��ور محم��د منص��ور، س��لبيات الطالب في 
ضعف لغتهم اإلنجليزية، مطالبا بااللتفات إلى هذه الناحية 

والعمل على تطويرها من خالل دورات صيفية.

بالأم����س القري���ب طوي���ت �سفح���ات �سجل ع���ام كام���ل باأفراح���ه واأتراحه 
ودموع���ه وب�سماته واإجنازاته وخ�سارات���ه. واليوم طويت �سفحات الف�سل 

الدرا�سي الأول على عجل ولكل جمتهد فيه ن�سيب.
تط���وى �سحائفن���ا وت�سبح يف ع���امل الغيب فهل قدمنا م���ا نرجوه اأم 
خ�سرنا ما ح�سدناه. نن�سغل بذواتنا ومبن نحن م�سوؤولون عنه ول نعري 
انتباها لهذا الوقت الذي يداهمنا  بانق�ساء حلظاته التي هي من عمرنا 

الفاين ول يعود اأبدا  ويفاجئنا بعطاياه و اآلمه.
نفزع عندما يغيب ج�سد حتت الرثى، و ندعو اهلل لبلد �ساده الظلم 
وال�ستب���داد، وع�س���ره امل���وت و�سحقت���ه اأداة العن�سري���ة، ونبك���ي على �سفر 
عزيز، وناأمل اأن نراه قريبا، ون�سعر بال�سياع  لفقد فقيه اأو عامل، ونرثي 
حاكم���ا تيّت���م �سعبه م���ن بعده وت�ستتوا، وناأ�سف عل���ى اأيام ولت ل نعلم هل 

كنا فيها من املقبولني اأم ل.
اأ�سبح���ت الأي���ام جتري  �سراع���ا وب�سكل مهول وقد اأخ���رج الرمذي 
ع���ن اأن����س بن مال���ك قال: قال ر�س���ول اهلل �سلى اهلل علي���ه و�سلم »ل تقوم 
ال�ساع���ة حت���ى يتق���ارب الزم���ان فتكون ال�سن���ة كال�سهر وال�سه���ر كاجلمعة 
وتك���ون اجلمعة كاليوم ويك���ون اليوم كال�ساعة وتك���ون ال�ساعة كال�سرمة 

بالنار«.
�سفحات حياتنا مزيج من حمطات نقف عندها لنلتقط اأنفا�سنا ثم 
نتخطاه���ا بحلوها ومرها. هن���اك من يعتر وهناك من ل زالت خطواته 
جت���ره اإيل اخل�س���ران اأو اأن قدم���اه ق���د ت�سمرت���ا عن���د اآخر حمط���ة توقف 

عندها خوفا من م�ستقبل جمهول يرف�س اكت�سافه اأو معاي�سته.
نخ�سى اأن تطوى �سحائفنا ونحن من« الذين �سل �سعيهم يف احلياة 
الدني���ا وهم يح�سب���ون اأنهم يح�سنون �سنعا« اأو اأن نكون »من الذين ن�سوا 

اهلل فاأن�ساهم اأنف�سهم« اأو من الذين »كانوا اأنف�سهم يظلمون.«
ون�س���األ اهلل اأن يخت���م �سحائفن���ا بقول���ه »ي���ا اأيتها النف����س املطمئنة، 

ارجعي اإلى ربك را�سية مر�سية، فاأدخلي يف عبادي، وادخلي جنتي« 
الله���م ا�س���ف اأج�س���ادا بات���ت تئن م���ن الأمل، وارح���م اأرواح���ا ُوريت يف 
ال���راب  ترج���و مغفرت���ك وتن�س���د جنت���ك، واه���د اأقوام���ا ت�ساأل���ك ر�ساك 

وتخ�سى عقابك، وان�سر عبادا جرفتهم موجة الظلم والإبادة.« اآمني.

صفحات تطوى

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

ول���و ع���اد ب���ي ال���زم���ان ل��ل��خ��ل��ف لكنت 
اخ������رت ن��ف�����س ت��خ�����س�����س��ىي لأن����ى 
اأع�����س��ق��ه واخ����رت����ه ب��ك��ام��ل اإرادت�������ى،  
وهناك مقولة  مفادها »حّب ما تعمل 
ول��ك��ن��ي، حمدا  م��ا حت��ب«  تعمل  حتى 
هلل، دائ���م���ا اأع���م���ل م���ا اأح�����ب واأن�����س��ح 
ما  كل منهن  تعمل  ب��اأن  كل طالباتى 

حتب.

�شع�بات واجهتك
يف حياتك العلمية؟

اأثناء املاج�ستري والدكتوراه كنا ن�سع 
نقاطا ل��ل��درا���س��ة، واأث��ن��اء ب��داي��ت��ي يف 
اجل����زء ال��ع��م��ل��ي ك���ن��ت ت��ظ��ه��ر نق�ط 
كان يكرث من  جديدة ن�سيفها، مما 
نق�ط العمل فكنت اأحرتم اأ�ض�تذتى، 
واأقوم بكل ما يكلفوننى به من مهام. 
ك���ان  لأم���ي ج��زاه��ا اهلل خ��ريا ف�سل 
التعب.  ه��ذا  م��ن  اأن تخفف  كبري يف 
واأن���ى  اأحت���م���ل  ب����اأن  تن�سحني  ك��ان��ت 
�ساأذكر اأيام التعب هذه، واأين �ساأفرح 
ب��ج��ن��ى ث��م��اره��ا ب��ع��د ح�����س��ويل على 
كانت  م��ا  ت��اأك��د  وبالفعل  ال��دك��ت��وراه، 

تقوله يل اأمي.

ما اأهم امل��ش�عات البحثية
التي تهتمني بها؟

اأه���ت���م ب��درا���س��ة الأم����را�����س ال��وب��ائ��ي��ة 
ل���ن���ع���رف اأ�����س����ب����اب ح��������دوث امل���ر����س 
انت�ساره  على  ت�ساعد  التي  والعوامل 
ثم كيفية الق�ساء عليه والوقاية منه.

وماذا عن ه�اياتك؟
اأع�������س���ق ال�����ق�����راءة واأوؤم���������ن مب��ق��ول��ة 
ب�سكل  واأه��وى  �سديق«  خري  »الكتاب 
خ��ا���س ق����راءة ال��ك��ت��ب ال��ورق��ي��ة اأك��رث 
اأي  واإذا وج���دت  الإل��ك��رون��ي��ة،  م���ن  
جريدة  اأو  كتاب  من  مقطوعة  ورق��ة 
اآخ����ذه����ا واأق�������روؤه�������ا، ول������دي م��ك��ت��ب��ة 
يف  الف�سل  ويرجع  بيتى.  يف  �سغرية 
كانا  وال���دّي حيث  اإل��ى  للقراءة  حبى 
معر�س  اإل��ى  واإخ��وت��ي  اأن��ا  ياأخذانني 
ال���ك���ت���اب ال�������س���ن���وي، وي��ل��زم��ان��ن��ا ب���اأن 
يختاره  كتابا  منا  واح��د  كل  ي�سري 
اجلميلة  الذكريات  ومن  بنف�سه،  هو 
الكتب  بتلك  حمتفظة  زل��ت  ما  اأنني 

اإلى الآن.
ك���ان���ت ل���ن���ا اأي�������س���ا ع�������س���وي���ة يف 
م��ك��ت��ب��ات ع��ام��ة ن�����س��ت��ع��ري م��ن��ه��ا كتبا 
ن�����ق�����راأه�����ا ث�����م ن���رج���ع���ه���ا ل��ن�����س��ت��ع��ري 
ق��راأت  هلل،  فحمدا  جديدة،  جمموعة 

كثريا ويف جميع املجالت.
اأن�����س��ح جميع   ويف ه���ذا ال�����س��دد 
»اقراأ«  اأمة  فنحن  بالقراءة،  طالباتي 
اأمرنا اهلل عز وجل بالقراءة يف  حيث 

الكرمي،  ال��ق��راآن  يف  نزلت  ���س��ورة  اأول 
وال�����ق�����راءة ت��ن��م��ى امل��������دارك و جت��ع��ل 
كل  لي�س  اأن  ولنعلم  مثقفا،  الإن�سان 

متعلم مثقفا.

هل لديك ه�ايات اأخرى
غري القراءة؟

م���ن ه���واي���ات���ى اأي�������س���ا، ال���ر����س���م على 
ال���زج���اج وال��ق��م��ا���س وامل�����ري وال����ورق 
ال�����ردى والأط����ب����اق وامل���ج���ات، وك��ن��ت 
الأع��م��ال  ب��ه��ذه  م�سابقات  يف  اأ���س��ارك 
الفوز يحالفني يف تلك  الفنية، وكان 

امل�سابقات، واحلمد هلل.
ومل اأزل اأحتفظ بكثري من هذه 
الفراغ  وقت  ي�سغل  فالر�سم  الأعمال، 

ب�سيء مفيد وي�سفى الذهن.
وم����ن ه���واي���ات���ي اأي�����س��ا ت�����س��وي��ر 
الطبيعة  ح��ي��ث  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل��ن��اظ��ر 
جل  و  ع��ز  اهلل  خلقها  ال��ت��ي  اجلميلة 
عمل  وب��ح��ك��م  الإن�������س���ان،  ب��ه��ا  لي�سعد 
اخلارجية  ب���وزارة  دبلوما�سيا  وال��دى 
اإل�����ى دول ع��رب��ي��ة واأورب���ي���ة  ���س��اف��رن��ا 
كثرية، وعندي  األبومات �سور كثرية.
واأحب اأي�سا اخلياطة و التطريز 
والكنفاه والريكو وال�سيه،  والف�سل 
اإياها،  علمتني  التي  لوالدتي  يرجع 
فاأن�سح كل طالباتي باأن تكون لديهن 

هوايات خمتلفة.

كيف ت�اجهني م�شكالتك؟
وال�سالة  وال�سر  اهلل  اإل��ى  بالت�سرع 
بال�سر  »وا�ستعينوا  تعالى  لقول اهلل 
اأب���ح���ث عن  اأن  واأح�������اول  وال�������س���الة« 
كما  لأح��ل��ه��ا،  امل�سكلة  ح���دوث  اأ���س��ب��اب 

اأحاول اأن ل تتكرر ثانية.

حكمة تتمك�شني بها؟
»ل تطعمنى �سمكة ولكن علمنى كيف 
معلومة  ب����اأن  اأف�����رح  ل  اأي  اأ����س���ط���اد« 
اأبحث  اأتعلم كيف  جاءت يل �سهلة بل 

عن املعلومة.

ما م�ا�شفات ع�ش�
هيئة التدري�س الناجح؟

اأن يكون دائم الطالع على كل ما هو 
جديد يف العلم ليفيد طالبه باأحدث 
واأن  ل��ه��م،  ق����دوة  ولي�سبح  الأب���ح���اث 
يكون قريبا منهم، كما يجب عليه اأن 

يكون ح�سن املظهر.

ر�شالتك لطالب وطالبة العلم؟
اأن�����س��ح ك���ل ط��ال��ب ب��ال��ت��ح��ل��ي ب�سالح 
العلم، فبه ترقى ال�سعوب، واأن يجتهد 
اأج��ل دينه ووطنه، ومن  يف علمه من 

اأجل اأ�سرته و نف�سه.
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التعليم العالي

لقطات

العوهلي: رسم السياسات العامة 
لتنفيذ خطة التعليم العالي 

االستراتيجية
اللجنة  رئ��ي�����س  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  وك��ي��ل  اأو���س��ح 
حممد  الدكتور  ل��ل��وزارة،  ال�سراتيجية  اخلطة  لتنفيذ  العليا  الإ�سرافية 
بن عبدالعزيز العوهلي، اأن اللجنة ر�سمت ال�سيا�سات العامة لتنفيذ خطة 
»اآفاق« م�سريا اإلى ر�ساه عما مت حتقيقه حتى تاريخه، واأعرب العوهلي عن 
خال�س �سكره وتقديره ملعالى وزير التعليم العايل ونائبه ملا يوليانه للمكتب 

التنفيذي لإدارة اخلطة من دعم ورعاية. 
ج���اء ذل���ك خ���الل ع��ق��د ال��ل��ج��ن��ة الإ���س��راف��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا لتنفيذ اخل��ط��ة 
ال�سراتيجية للتعليم العايل »اآفاق« اجتماعها الدوري برئا�سة معايل وزير 
التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد العنقري وح�سور اأع�ساء اللجنة، 
وهم: معايل نائب الوزير الدكتور اأحمد بن حممد ال�سيف، ووكيل الوزارة 
ووكيل  الفنتوخ،  ع��ب��داهلل  ب��ن  عبدالقادر  ال��دك��ت��ور  واملعلومات  للتخطيط 

الوزارة ل�سوؤون البعثات الدكتور نا�سر بن حممد الفوزان.
وحتديد  الإل��ك��روين،  املتابعة  نظام  بناء  اكتمال  اإل��ى  اللجنة  ونبهت 
ال��وزارة  موقع  على  اخلطة  موقع  وتد�سني  اخلطة،  اأداء  موؤ�سرات  بيانات 
ب�سبكة النرنت، واأكدت اللجنة على اأهمية موا�سلة العمل مع اجلامعات 

وذوي العالقة �سمن اجلدول الزمني لتطبيق اخلطة.

االتحاد الرياضي للجامعات
يرصد 3 جوائز للمراكز األولى

وافق جمل�س اإدارة الحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية على تقدمي ثالث 
جوائز م�لية حل�ئزي املراكز الثالثة الأولى ح�ضب ترتيب نق�ط درع التميز 

يف نهاية املو�سم الريا�سي.
الريا�سي  الحت����اد  اإدارة  ملجل�س  ال��راب��ع  الج��ت��م��اع  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
وزي��ر  م��ع��ايل  برئا�سة  امل��ا���س��ي  ال��ث��الث��اء  عقد  ال���ذي  ال�سعودية  للجامعات 
اإدارة الحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية  التعليم العايل رئي�س جمل�س 
الدكتور خالد بن حممد العنقري، وح�سور اأع�ساء جمل�س الإدارة. ووافق 
م�سابقة  لكل  مالية  ج��وائ��ز  ت��ق��دمي  على  الريا�سي  الحت���اد  اإدارة  جمل�س 
ريا�سية يقيمها الحتاد، كما اأقر املجل�س، اجلدول الزمني لبطولت الحتاد 

للمو�سم 1435/1434.
و�ضدد املجل�ش على تنظيم ور�ش عمل تخدم اأهداف الن�ض�ط الري��ضي 
للجامعات �سنويا، تقام يف كل جامعة بالعام الدرا�سي.  كما �سّجع على اإجراء 
الري��ضي  والن�ض�ط  اجل�معية  الري��ضة  م�ضلحة  يف  ت�ضب  علمية  درا�ض�ت 

اجلامعي.
 واطلع املجل�س على امل�ساركات الفعالة واملتزايدة يف خمتلف بطولت 
الحتاد خالل املوا�سم الريا�سية املا�سية من اجلامعات، مما اأ�سهم يف زيادة 
الطالب  بني  التناف�س  روح  وع��زز  البطولت،  يف  امل�ساركني  الطالب  اأع��داد 
اأ�سهم يف  اأداء املناف�سات، مما  الريا�سيني، مع احلر�س على رفع اجلودة يف 

دعم الريا�سة ال�سعودية.

خادم الحرمين الشريفين يعتمد قرارات 
مجلس التعليم العالي في جلسته الـ75

أحمد العياف

واف�����ق خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل امل���ل���ك ع���ب���داهلل بن 
اهلل-  -حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
على عدد من القرارات التي اتخذها 
ال��ع��ايل يف جل�سته  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم��ل�����س 

ال�75.
ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  واأو����س���ح   
العايل  التعليم  جمل�س  رئي�س  نائب 
العنقري،  حممد  ب��ن  خالد  الدكتور 
اأن��ه مت اتخاذ ع��دد من ال��ق��رارات من 
اإن�����س��اء كليتني  اأه��م��ه��ا: امل��واف��ق��ة على 
مب��ح��اف��ظ��ة ح���ف���ر ال���ب���اط���ن ت��ت��ب��ع��ان 
وت�سم  الطب  )كلية  الدمام  جلامعة 
 3( ال�سيدلة  وكلية  علميا،  ق�سما   11
كلية  اإن�����س��اء  وك��ذل��ك  اأق�����س��ام علمية(، 
العلوم والدرا�سات النظرية باجلامعة 
�ستة  ت�سم  الإل��ك��رون��ي��ة  ال�����س��ع��ودي��ة 
ج��دي��دة  منها  ث��الث��ة  علمية،  اأق�����س��ام 
)ق�سم الإعالم الإلكروين، القانون، 
واللغة العربية لغري الناطقني بها(. 
وم���ن ب��ني ال���ق���رارات، حت��وي��ل كليات 
دار  جامعة  اإل��ى  الأهلية  احلكمة  دار 

احلكمة الأهلية بجدة.
امل���واف���ق���ة  اأن  ال���ع���ن���ق���ري،  وب�����ني 
���س��م��ل��ت، اإع�������ادة ه��ي��ك��ل��ة ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 
طيبة  بجامعة  احل��ا���س��ب��ات  وهند�سة 
لت�سبح كلية علوم وهند�سة احلا�سب 
الآيل، وت�سم اأق�سام هند�سة احلا�سب 
ونظم  الآيل،  احلا�سب  وعلوم  الآيل، 

املعلومات. 
وواف��������ق امل���ج���ل�������س ع���ل���ى اإن�������س���اء 
اأق�����س��ام ج��دي��دة يف بع�س اجل��ام��ع��ات 
بعمادة  خدمية  اأق�سام  ثالثة  كاإن�ساء 
حائل  بجامعة  التح�سريية  ال�سنة 
ل متنح درج��ة علمية )ق�سم مهارات 
اللغة  م��ه��ارات  ق�سم  ال����ذات،  ت��ط��وي��ر 
الإجنليزية، وق�سم العلوم الأ�سا�سية(، 

من  تكليفهم  نقل  اأو  حاليا،  املكلفني 
وكالة اإلى اأخرى. 

تجديد تكليف
ج����دد ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور حم��م��د بن 
اآل حمود وكيال جلامعة  اأحمد  �سعد 
امللك فهد للبرول واملعادن لل�سوؤون 

الأكادميية ملدة ثالث �سنوات.
الدكتور  تكليف  جتديد  مت  كما 
ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ع��ل��ي ال��زه��راين 
وك���ي���اًل جل��ام��ع��ة ال��ب��اح��ة مل���دة ث��الث 
���س��ن��وات، وجت���دي���د ت��ك��ل��ي��ف ال��دك��ت��ور 
الع�سريي  مو�سى  �سلطان  بن  حممد 
وك��ي��ال جل��ام��ع��ة جن����ران ل��ل��درا���س��ات 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي مل���دة ث��الث 

�سنوات اأي�سا.

نقل تكليف
نقل تكليف الدكتور هاين بن عثمان 
غ���ازي م��ن وك��ال��ة ج��ام��ع��ة اأم ال��ق��رى 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��درا���س��ات 
اإلى وكالة جامعة اأم القرى للتطوير 
الأك����ادمي����ي وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع حتى 
تكليف  ون��ق��ل  تكليفه،  ف���رة  ان��ت��ه��اء 
ال��دك��ت��ور ث��ام��ر ب��ن ح��م��دان احل��رب��ي 
اأم القرى لل�سوؤون  من وكالة جامعة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اإل�����ى وك���ال���ة ج��ام��ع��ة اأم 
ال��ق��رى ل��ل��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 
تكليفه،  ف���رة  ان��ت��ه��اء  ح��ت��ى  العلمي 
وكذلك نقل تكليف الدكتور يا�سر بن 
ع��ب��دال��رزاق بليلة م��ن وك��ال��ة جامعة 
ط��ي��ب��ة ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 
العلمي اإلى وكالة اجلامعة للتطوير 

واجلودة حتى انتهاء فرة تكليفه.

تكليف
ال����دك����ت����ور ع��ب��دال��ع��زي��ز  مت ت��ك��ل��ي��ف 
ب���ن ر����س���اد ���س��روج��ي وك��ي��ال جلامعة 
مل��دة  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ق��رى  اأم 
ث����الث ����س���ن���وات، وت��ك��ل��ي��ف ال��دك��ت��ور 

واإن���������س����اء ث���الث���ة اأق�������س���ام اأك���ادمي���ي���ة 
التح�سريية  ال�سنة  بعمادة  م�ساندة 
بجامعة اجلوف ل متنح درجة علمية 
)ق�����س��م م���ه���ارات ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، 
ق�سم العلوم الأ�سا�سية، وق�سم مهارات 
تطوير الذات(، واإن�ساء خم�سة  اأق�سام 
اأك���ادمي���ي���ة م�����س��ان��دة لمت���ن���ح درج���ة 
التح�سريية  ال�سنة  ب��ع��م��ادة  علمية 
ال�����س��م��ال��ي��ة )ق�سم  ب��ج��ام��ع��ة احل����دود 
ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة، ق�سم  م���ه���ارات 
العلوم  ق�سم  ال���ذات،  تطوير  م��ه��ارات 
الآيل،  ق�����س��م احل��ا���س��ب  الأ���س��ا���س��ي��ة، 
واإن�����س��اء ق�سم  ال��ع��ام��ة(،  امل���واد  وق�سم 
بكلية  ال���ط���ارئ���ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
بجامعة  التطبيقية  الطبية  العلوم 

الدمام. 
واأفاد العنقري، اأن املجل�س وافق 
اإن�ساء جامعة الإم��ام حممد بن  على 
�سعود الإ�سالمية كر�سيا علميا بحثيا 
العامة  الرئا�سة  )كر�سي  ا�سم  يحمل 
ل�������س���وؤون امل�����س��ج��د احل�����رام وامل�����س��ج��د 
ودرا���س��ات احلرمني  لأب��ح��اث  النبوي 

ال�سريفني(.
نقل  �سملت  امل��واف��ق��ة  اأن  واأب�����ان 
ق�����س��م الق��ت�����س��اد امل���ن���زيل م���ن كلية 
كلية  اإل��ى  والأغ��ذي��ة  الزراعية  العلوم 
الربية بجامعة امللك في�سل، واإن�ساء 
ال�سحي  وامل���ح���اك���اة  امل���ه���ارات  م��رك��ز 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ����س���ع���ود، وم�����س��روع��ا 
مل����ذك����رة ت���ف���اه���م ب����ني ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
امل��ال��ي��زي  وامل��ج��ل�����س  ج����ازان،  بجامعة 
لبحوث تنمية الغابات ممثال باملعهد 

املاليزي لبحوث الغابات. 
على  واف���ق  املجل�س  اأن  واأ���س��اف 
حممد  الإم���ام  بجامعة  وكالة  اإن�ساء 
)وكالة  ت�سمى  الإ�سالمية  �سعود  بن 
اجل���ام���ع���ة ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة(، 
بالإ�سافة اإلى تكليف عدد من اأع�ساء 
ه���ي���ئ���ات ال���ت���دري�������س وك������الء ل��ب��ع�����س 
ل��ب��ع�����س  ال���ت���ج���دي���د  اأو  اجل����ام����ع����ات، 

احل�سون  �سالح  ب��ن  علي  ب��ن  حممد 
لل�سوؤون  خالد  امللك  جلامعة  وكيال 
�سنوات(،   3( والأكادميية  التعليمية 
�سالح  بن  اإبراهيم  الدكتور  وتكليف 
ب���ن ع���ب���داهلل ال��ع��م��ر وك���ي���اًل جلامعة 
وت��ك��ل��ي��ف  �����س����ن����وات(،   3( ال��ق�����س��ي��م 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن اإب��راه��ي��م خو�س 
حال وكياًل جلامعة طيبة للدرا�سات 
�سنوات(،   3( العلمي  والبحث  العليا 
وت��ك��ل��ي��ف ال��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن �سعد 
ب��ن حم��م��د امل��ع��م��ري وك��ي��اًل جلامعة 
امل��ل��ك ���س��ع��ود ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز للعلوم 
النوعية  واجل��ودة  للتطوير  ال�سحية 
ه�سام  الدكتور  وتكليف  �سنوات(،   3(
جلامعة  وكيال  جيالين  عبداهلل  بن 
اجل��������وف ل���ل���ت���ط���وي���ر واجل�����������ودة )3 
����س���ن���وات(، وت��ك��ل��ي��ف ال��دك��ت��ور �سيف 
اهلل ب���ن غ�����س��ي��ان ���س��ل��ي��م��ان ال��ع��ن��زي 
وك���ي���ال جل��ام��ع��ة ت���ب���وك ل��ل��ف��روع )3 
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  وتكليف  ���س��ن��وات(، 
وكياًل  البلوي  البويني  �سليمان  ب��ن 
الأك��ادمي��ي��ة  لل�سوؤون  تبوك  جلامعة 
عطية  الدكتور  وتكليف  �سنوات(،   3(
العطوي  ال�سيويف  عتيق  حممد  ب��ن 
وك��ي��اًل جل��ام��ع��ة ت��ب��وك )3 ���س��ن��وات(، 
�سالح  ب��ن  �سعيد  ال��دك��ت��ور  وت��ك��ل��ي��ف 
ب��ن اأح��م��د ال��رق��ي��ب ال��غ��ام��دي وكياًل 
العليا  ل��ل��درا���س��ات  ال��ب��اح��ة  جل��ام��ع��ة 
والبحث العلمي )3 �سنوات(، وتكليف 
الدكتور حممد بن مو�سى بن عاي�س 
ال�����س��م��راين وك��ي��ال جل��ام��ع��ة احل���دود 
�سنوات(،   3( مل��دة  للفروع  ال�سمالية 
حممد  ب��ن  م�سلم  ال��دك��ت��ور  وتكليف 
جلامعة  وكياًل  الدو�سري  ماجد  بن 

املجمعة )3 �سنوات(.

تمديد خدمة
م��ن  ع���������س����وا   224 خ����دم����ة  م��������ددت 
من  ع��دد  يف  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 

اجلامعات.
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اإلحساء

الدمام
اأك�������د م����دي����ر ج���ام���ع���ة ال����دم����ام 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��رب��ي�����س، اأن 
وال�سيدلة  للطب  كليتني  اإن�ساء 
مب����ح����اف����ظ����ة ح����ف����ر ال����ب����اط����ن، 
م�ست�سفى  اإن�������س���اء  ���س��ي��ت��ب��ع��ه��م��ا 
جامعي لتكمل منظومة الكليات 
املحافظة،  يف  الأخ��رى  ال�سحية 
ح��ي��ث ���س��ب��ق ه���ات���ني ال��ك��ل��ي��ت��ني، 
اإن�������س���اء ك��ل��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة 
الدرا�سة  ب��داأت  وقد  التطبيقية، 
اجلامعي  الدرا�سي  العام  يف  بها 
امل���ا����س���ي.  وب�����نّي ال���رب���ي�������س، اأن 
اجل���ام���ع���ة ت�����س��ع��ى اإل������ى ت��وف��ري 
الع���ت���م���ادات امل��ال��ي��ة ال���الزم���ة؛ 
ل�ستكمال اإن�ساء الكليتني، وبدء 
ال���درا����س���ة ب��ه��م��ا ال���ع���ام م���ا بعد 
ال��ق��ادم يف امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة يف 

حمافظة حفر الباطن.

جازان
ا����س���ت�������س���اف���ت ج���ام���ع���ة ج�������ازان، 
امل�ستوى  رف��ي��ع  اأك��ادمي��ي��ا  وف���دا 
م���ن ج��ام��ع��ة ط��وك��ي��و ال��ي��اب��ان��ي��ة 
ل���ت���وق���ي���ع ع����ق����د �����س����راك����ة ب��ني 
اجلامعتني يف م�ساريع الأبحاث 
ال��ع��ل��م��ي��ة اخل���ا����س���ة مب���ج���الت 
ال��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة يف م��دي��ن��ة 
ال��ذري��ة  للطاقة  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
امل�����ت�����ج�����ددة. وت�������راأ��������س ال����وف����د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جامعة  ال��ي��اب��اين 
مات�سوموتو  ال��دك��ت��ور  ط��وك��ي��و 
ي��وت��ت�����س��ريو، وراف����ق����ه امل�����س��رف 
ال�سم�سية  الطاقة  اأب��ح��اث  على 
باجلامعة ذاتها الأ�ستاذ الدكتور 

جنتو موجي.

الملك فيصل
ق���ام م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك في�سل 
ال�ساعاتي،  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور 
ب���زي���ارة ت��ف��ق��دي��ة مل��وق��ع اإن�����س��اءات 

م�ست�سفى اجلامعة التعليمي.
املتحدث  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
عبد  الدكتور  للجامعة  الر�سمي 
ال��ع��زي��ز احل��ل��ي��ب��ي، اأن���ه مت اإجن���از 
املرحلة الأولى من البنية التحتية 
م���ن م��ب��ن��ى ال���ع���ي���ادات اخل��ارج��ي��ة 
مر   35000 م�ساحتها  تبلغ  التي 
امل�ست�سفى الرئي�س  مربع، ومبنى 
الذي تبلغ م�ساحته 145000 مر 
امل�ست�سفى  اأن  اإل��ى  م�سريا  مربع، 
�سرير   400 ي�سع  ال��ع��ام  اجلامعي 
وي����ح����وي ج��م��ي��ع ال��ت��خ�����س�����س��ات 

الطبية.

طيبة
التابع  ال��ط��ب،  كلية  ن���ادي  ينظم 
ال��ط��الب بجامعة  ���س��وؤون  ل��ع��م��ادة 
ط��ي��ب��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دة اأن��دي��ة 
ت��خ�����س�����س��ي��ة يف امل���ج���ال ال�����س��ح��ي 
الأرب��ع��اء  ي��وم��ي  طيبة،  جامعة  يف 
واخلمي�س ال� 28 وال��� 29 من ربيع 
ال�سحية  الكليات  ملتقى  الأول، 
بعنوان )معا نحو منظومة �سحية 

متكاملة(.

جامعة تبوك
الدكتور  اأب��ان مدير جامعة تبوك 
اأن  العنزي،  �سعود  العزيز بن  عبد 
دار  اأول  لإن�����س��اء  ت�سعى  اجل��ام��ع��ة 
ن�����س��ر ع��امل��ي��ة ج��ام��ع��ي��ة يف ال��وط��ن 
ال����ع����رب����ي وال���ت���خ���ط���ي���ط جل���ائ���زة 
ال�سعر  يف  ال��دول��ي��ة  تبوك  جامعة 
والثقافة  العربي  والأدب  العربي 
وال����ت����اري����خ ال����ع����رب����ي، وم��ن��اق�����س��ة 
ن�����س��ر ج��ام��ع��ة  دار  م����ع  ال���ت���ع���اق���د 
ل��ل��ق��ي��ام مب��ه��ام الطبع  اأك�����س��ف��ورد 
وامل���راج���ع���ة، وت��ع��ي��ني ف��ري��ق عمل 
دائم وحتديد معار�س الكتب التي 
ت�ستوجب م�ساركة دار ن�سر جامعة 
لدار  الإع��الم��ي  والتن�سيق  تبوك، 

الن�سر يف الإعالم الغربي.

األمير سلمان
�سلطان  الأم�����ري  ج��ام��ع��ة  اأق���ام���ت 
ح��ف��ال ت��ك��رمي��ي��ا ل��ط��الب ب��رن��ام��ج 
م��وب��اي��ل��ي  ت���رع���اه  ال�����ذي   »SAP«
���س��م��ن ب���رن���ام���ج الأم������ري ���س��ل��م��ان 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م م����ن اأج�������ل ال��ت��وظ��ي��ف 
ب���ع���د اج���ت���ي���ازه���م م���رح���ل���ة ال��ل��غ��ة 
ت��ط��وي��ر  يف  ودورات  الإجن��ل��ي��زي��ة 
يف  لالنتظام  توؤهلهم  التي  ال��ذات 
���س��اب��ا و30  ال���رن���ام���ج. وجن���ح 20 
فتاة يف اجتياز املرحلة الأولى التي 
ال�سهادات  على  للح�سول  توؤهلهم 
الح��راف��ي��ة م��ن ق��ب��ل ال��رن��ام��ج 
لتتيح لهم احل�سول على منا�سب 
ق��ي��ادي��ة يف ك���رى ال�����س��رك��ات بعد 

تخرجهم.

جامعة حائل
د�سن مدير جامعة حائل الدكتور 
خليل ال��راه��ي��م، امل��رح��ل��ة الأول���ى 
م��ن ح��دائ��ق ورده�����ات جم��م��ع اأج��ا 
نظام  وف��ق  نفذت  التي  للطالبات، 
حيوية  ا�ستمرارية  ي�سمن  علمي 
امل�����س��ط��ح��ات اخل�������س���راء، اإ���س��اف��ة 
»الإكريليك«  م��ادة  ا�ستخدام  اإل��ى 
ال�سديقة  امل��واد  من  تعد  – التي 
للبيئة - يف املمرات داخل احلدائق. 
الأحياء  ق�سم  رئي�س  واأو�سح 
اإع��ادة  على  امل�سرف  العلوم،  بكلية 
امل��ب��اين  ح���دائ���ق  وت��ن��ف��ي��ذ  ت�سميم 
اجل����ام����ع����ي����ة ال�����دك�����ت�����ور ع����ب����داهلل 
الأر�سي  املاء  من�سوب  اأن  ال�سمري 
م��رت��ف��ع يف ح��ي اأج����ا، وب��ال��ت��ايل ل 
ب���د م���ن ع��م��ل م��ث��ل ه���ذه اخل��ط��وة 
ل�سمان ا�ستمرارية جودة الب�ستنة 

داخل جممع اأجا للطالبات.

العربية المفتوحة
�سجل املوقع الإلكروين للجامعة 
العربية املفتوحة باململكة العربية 
حيث  م��ن  كبرية  قفزة  ال�سعودية 
عدد ال��زوار، حيث و�سل اإلى اأكرث 
من خم�سة ماليني زائ��ر، وه��و ما 
اأكده مدير الفرع الأ�ستاذ الدكتور 
م�سريا  الغامدي،  مطر  بن  �سامل 
اإل����ى اأن امل��وق��ع م��ن اأك����رث امل��واق��ع 
ت��ف��اع��ال م��ع ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 
واأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني 

الإداريني.

اإلمام محمد
 75( ف��ه��د  اأم  امل���واط���ن���ة  ت��ق��دم��ت 
التعلم  طالبات  لختبارات  عاما(، 
يف  بعد  عن  والتعليم  الإل��ك��روين 
ج��ام��ع��ة الإم�����ام حم��م��د ب��ن �سعود 
اختبارات  اأدت   حيث  الإ�سالمية، 
النفل  م��رك��ز  يف  الأول  امل�����س��ت��وى 
اأم  ال���ري���ا����س. وق���ال���ت  يف م��دي��ن��ة 
ف��ه��د  اإن ���س��ع��ار ال��ع��م��ادة )ه��ن��اك 
الرغبة  فيها  ع��زز  ف��ر���س��ة(  دائ��م��ا 
اأك��دت  جهتها  م��ن  العلم.  طلب  يف 
الإل��ك��روين  التعلم  ع��م��ادة  وكيلة 
منى  الدكتورة  بعد،  عن  والتعليم 
ب���ن���ت ع�������واد اخل���ط���اب���ي ف��رح��ت��ه��ا 
ك��اأم فهد  لوجود طالبات  وفخرها 
دون  ح��ائ��اًل  عمرها  يقف  مل  التي 
»التعليم  اأن  واأ���س��اف��ت  طموحها، 
�سرائح  اآفاقاً جلميع  فتح  بعد  عن 
اجلامعي  التعليم  لإكمال  املجتمع 
اأو جن�سية وبغ�س  دون متييز �سن 
ال���ن���ظ���ر ع����ن ظ������روف ال���ط���ال���ب���ات 

ال�سحية والنف�سية«.

الملك سعود
اأعلنت كلية اإدارة الأعمال بجامعة 
اإعادة فتح القبول  امللك �سعود عن 
لرنامج دكتوراه الفل�سفة يف اإدارة 
الأع���م���ال ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات يف 
وتهدف    .1435 الآخ��ر  ربيع  �سهر 
ع����م����ادة ال����درا�����س����ات ال���ع���ل���ي���ا اإل����ى 
التقدمي  فاته  ملن  الفر�سة  اإتاحة 
الإل������ك������روين ال�������س���ه���ر امل��ن�����س��رم 
وذكر  القبول.   متطلبات  لإك��م��ال 
امل�سركة  ال��رام��ج  جمل�س  رئي�س 
ال����دك����ت����ور  الأع�������م�������ال  اإدارة  يف 
اأن  ي����و�����س����ف،  ب����ن  ع���ب���دال���رح���م���ن 
ال��رن��ام��ج ه��و ال��وح��ي��د م��ن نوعه 

منطقة اخلليج العربي باأ�سرها.
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احلالك  الظالم  من  عقود  م��رت  اأن  بعد 
واجلهل املطبق يف اأفريقيا اأب�سرت القارة 
ال�سمراء بريق اأمل وا�سع للتقدم والرقى، 
اأن  اآم��ل��ة  ال��ق��ارات  م��ن  فنظرت جلريانها 
من  للتخل�س  اأوروب������ا  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ت�����س��ري 
ولو  ولال�ستفادة،  الأل��ي��م  املا�سي  ع�سور 

قليال، من جتربة القارة العجوز.
ول���ك���ن ب���ك���م وك���ي���ف ي���ح���دث ه����ذا؟ 
فقررت اأخريا اأن تبحث عن حل مع حلول 
الغبار  فيه  تنف�س  اأن  تريد  جديد  ق��رن 
فاأب�سرت  ول��ت��ت��ق��دم  لت�سمو  كاهلها  ع��ن 
اأمامها خارطة طريق ر�سمتها لها منظمة 
اليون�سكو عام 1988، لي�س لها فح�سب بل 
ل��ل��ع��امل اأج��م��ع ، لعلها ت��ك��ون ط���وق جن��اة 
ل��ه��ا، ف���ب���داأت م��ع ح��ل��ول ال��ق��رن احل���ادي 
من  العايل  التعليم  تخرج  اأن  والع�سرين 
نع�سه، متبنية تو�سيات موؤمتر اليون�سكو 
العاملي حول التعليم العايل الذي عقد يف 

عام 1998.
وب������������داأت اأف����ري����ق����ي����ا ح���ق���ب���ة ه����ذه 
الإ���س��الح��ات يف ع���ام 2005 ع��ل��ى حم��اور 
و�سي�ستمر   2013 عام  حتى  ا�ستمرت  عدة 

اأكرثها يف عام 2014 وما بعده.
ال�سوء على   �ساأ�سلط  املقام  ويف هذا 
واألفت النتباه �سوب  بع�س الإ�سالحات 
هذه  عن  تنجم  قد  التي  العواقب  بع�س 

الإ�سالحات.

إعادة تشكيل التعليم العالي 
التعليم  نظم  اأن  على  ات��ف��اق  ثمة  ي��وج��د 
ال���ع���ايل يف اإف��ري��ق��ي��ا حم��ب��ط��ة. وم���ن ثم 
اإع��ادة ت�سكيل التعليم  اإل��ى  ب��رزت احلاجة 
ال���ع���ايل ل�����س��م��ان م��ع��ادل��ة ال�����س��ه��ادات يف 
القارة باأ�سرها ولت�سهيل الرويج للجودة 
ب��ت��وف��ري م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا م��ث��ل ���س��رع��ة تنقل 
الطالب والأ���س��ات��ذة داخ��ل ال��ق��ارة، الأم��ر 
الأفريقي  الحت��اد  مفو�سية  جعل  ال��ذي 
اإع��ادة  AUC لإط��الق ا�سراتيجية  ال�  اأو 
ت�سكيل التعليم العايل الأفريقي  يف عام 

.2007
اأطلقتها  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  تلك  وم��ن 
اأرو���س��ا  ات��ف��اق��ي��ة  تنقيح  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة: 
قارة  يف  باملوؤهالت  ل��الع��راف   Arusha
بيد   1981 ع��ام  يف  اأطلقت  التي  اأفريقيا، 

اأنها مل تدخل حيز التنفيذ.  
وج����������رى ب����ال����ف����ع����ل ت���ن���ق���ي���ح اآخ������ر 
ل���الت���ف���اق���ي���ة حت����ت رع����اي����ة ال��ي��ون�����س��ك��و 
والحت���اد الأف��ري��ق��ي يف ب��داي��ة ع��ام 2007 
اإل اأن وترية التنقيح كانت بطيئة للغاية.
اأن  وم�������ع ه���������ذا، ف���ع���ل���ى الأرج������������ح 
التفاقية املنقحة قد يتم تطبيقها يف عام 
2014 يف موؤمتر وزراء التعليم يف اأفريقيا 
COMEDAF، مما �سيمثل زخما لعملية 

اإعادة الت�سكيل.
وكانت هنالك مبادرة اأخرى اأطلقت 
 Tuning ت��ي��ون��ي��ن��ج   ت�سمى  اأف��ري��ق��ي��ا  يف 
تهدف   2011 ع��ام  يف  اأط��ل��ق��ت  حت�سني  اأو 
وتوجت  ال��ع��ايل  التعليم  ت�سكيل  لإع����ادة 
�سراكة  ك��ون��ت  حيث  ت��ام  بنجاح  جهودها 
اأفريقيا  ب��ني  م��ا  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة احت��ادي��ة 
واأوروب��ا تهدف لتطبيق منهجية حت�سني 
واأرب��اب  اأكادمييون  فيها  ي�سرك  را�سخة 
عمل واأ�سحاب امل�سلحة لتح�سني املناهج 

وتعزيز قدرات الطالب.
من  ال�ستهاللية  املرحلة  وانطلقت 
 60 مب�ساركة   Tuning تيونينج  م��ب��ادرة 
التعليم  ع���دة حم����اور يف  ت��غ��ط��ي  ج��ام��ع��ة 
اجل���ام���ع���ي ت�����س��م��ل  ت���دري���ب امل���در����س���ني، 
امليكانيكية  والهند�سة  والزراعة،  والطب، 
واملدنية حيث تولت جامعة واحدة يف كل 
اإقليم من اأقاليم اأفريقيا التعامل مع كل 

حمور من تلك  املحاور. 

بقلم:غالم محمد باي
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

إفريقيا وإعادة تشكيل 
التعليم العالي
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المرحلة الثانية
وتبداأ املرحلة الثانية من مبادرة  تيونينج 
ت��ط��ب��ي��ق نف�س  ب��ال��ت��و���س��ع يف  ال���ع���ام  ه����ذا 
اجل��ام��ع��ات مع  م��ن  امل��زي��د  املنهجية على 
مع  اخلم�سة  املحاور  على  بعمق  الركيز 

اإمكانية اإ�سافة حماور اأخرى.
وه����ذه امل���ب���ادرة م��ه��م��ة ن��ظ��را لأن��ه��ا 
الت�سكيل، وقد تف�سي  اإع��ادة  ت�ساعد على 
العايل  التعليم  ج��ودة  يف  نوعي  لتح�سن 
ذات��ه��ا م��ع م��ا يتم طرحه  تتوافق يف ح��د 
م���ن م����ب����ادرة ج���دي���دة ت��ت��م��ث��ل يف اإن�����س��اء 
الأف��ري��ق��ي  ال��ع��ايل  للتعليم  بحثي  م��رك��ز 
بولونيا  عملية  واأ�س�س  مبادئ  على  يقوم 
اأن��ه ج��رى تعديله ليالئم  اأوروب���ا بيد  يف 

الطبيعة الأفريقية.
وهذه املبادرة طرحتها رابطة تنمية 
مب�ساركة   ADEA اأف��ري��ق��ي��ا  يف  التعليم 
الحت�����اد الأف���ري���ق���ي وراب���ط���ة اجل��ام��ع��ات 
عقد  اإث����ر  وج�����اءت   ،  AAU الأف��ري��ق��ي��ة 
التعليم  ع��ن  ال��ع��امل��ي  اليون�سكو  م��وؤمت��ر  

العايل الذي عقد يف 2009.
 وجرى توثيق العديد من الأن�سطة 
التي ج��رت يف اإط���ار ه��ذه امل��ب��ادرة م��ا بني 
عامي 2011 و 2012 يف �سيغة تقرير يعد 
الآن ن�سره من قبل الأطراف التي �ساركت 

يف تلك الأن�سطة.
بداية  ن��رى  اأن  ع��ام 2014  وناأمل يف 
جديدة لن�ساأة مركز بحثي للتعليم العايل 
يف اأفريقيا تعمل على زيادة حترك طالب 
وظيفية   فر�س  واإيجاد  العليا  الدرا�سات 

اأكرث.
ي��ت��ب��ع  ال��ت�����س��ك��ي��ل  اإع���������ادة  اأن  ومب�����ا 
الجت���اه���ات ال��ع��امل��ي��ة يف اأوروب�����ا وغ��ريه��ا 
ف�سيكون من ال�سهل خلريجي اأفريقيا اأن 
يكملوا درا�ساتهم العليا اأو احل�سول على 
الذي  الأم��ر  ال�سمال،  يف  وظيفية  فر�س 
�سيزيد من �سوء هجرة العقول يف القارة.

وم����ن امل��م��ك��ن ج����دا اأن ي��ك��ب��ح زم���ام  
ه��ج��رة ال��ع��ق��ول م��ن اأف��ري��ق��ي��ا ل��ل��ع��امل اإذا 
م���ا  طبقت احل��ك��وم��ات ���س��ي��ا���س��ات ج��اذب��ة 
ل��ل��درا���س��ة وال��ع��ي�����س وال��ع��م��ل ك��م��ا فعلت 

بع�س الدول الإفريقية.

ضبط  الجودة
ل��ع��ل حت�����س��ني ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
ملوؤ�س�سات  الرئي�س  ال��ه��دف  ك��ان  اإفريقيا 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف ال����ق����ارة، مم���ا ح��دا 
امل��وؤ���س�����س��ة الأمل���ان���ي���ة ل���ت���ب���ادل اخل���دم���ات 
اإب��رام  اإل��ى  الأك��ادمي��ي��ة DAAD يف 2006 
تعاون مع جمل�س جامعات �سرق اأفريقيا  
يف  اجل��ودة  �سبط  ثقافة  لن�سر   IUCEA

ربوع ال�سرق الأفريقي.
وا���س��ت��م��ر ال��ت��ع��اون ب��ن��ج��اح يف كنف 
موؤ�س�سة عريقة تعي�س يف ظل متويل دول 
الأن�سطة  �سمن  وم��ن  لها  اأفريقيا  �سرق 
تدريب  التعاون  اتفاقية  ت�سمنتها  التي  
امل���درب���ني وت��ق��ي��ي��م ال���رام���ج ال��درا���س��ي��ة 
وت���اأ����س���ي�������س وح�������دات ���س��ب��ط اجل�������ودة يف 
امل���وؤ����س�������س���ات واإع��������داد ك��ت��ي��ب ع���ن �سبط 

اجلودة.
وب��ف�����س��ل جن����اح ال���ت���ع���اون يف ���س��رق 
لتبادل  الأملانية  املوؤ�س�سة  فكرت  اإفريقيا 
اخلدمات الأكادميية DAAD يف تو�سيع 
ن��ط��اق ت��ع��اون��ه��ا ب���اإط���الق ب���رام���ج ت��ع��اون 
مع  بالتعاون  اأفريقيا  وو���س��ط  غ��رب  م��ع 
للتعليم  واملدغ�سقري  الأفريقي  املجل�س 
ال��ذي ي�سم 19 دول��ة   CAMES ال��ع��ايل  

من الدول الفرنكوفونية يف اأفريقيا. 
للغاية  مهمة  اجل���ودة  �سبط  وت��ع��د 
املتوقع  وم��ن  الفرانكفونية،  للجامعات 
فعاليات  عقد  اجل��ام��ع��ات  تلك  ت�سهد  اأن 

عديدة ل�سمان جودة براجمها. 
الأفريقي  الحت��اد  ط��ور  جانبه  من 
  AQRM ب���   اآل��ي��ة لتقييم اجل���ودة تعرف 
اإع����ادة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  م��ن  ج����زًء  ب�سفتها 
املرحلة  واأطلقت  العايل،  التعليم  ت�سكيل 

و���س��م��ت   2010 ع�����ام  يف  م���ن���ه���ا  الأول���������ى 
ب��ال��ل��غ��ة  ا���س��ت��ب��ي��ان��ا  31 ج���ام���ع���ة م������الأت 
الإجن���ل���ي���زي���ة، ي��غ��ط��ي ك���ل ج���وان���ب عمل 

املوؤ�س�سات اجلامعية.
وبناًء على ال�ستبيانات امل�ستلمة قام 
ال�ستبيان  مبراجعة  الأف��ري��ق��ي  الحت���اد 
الذي اأ�سحى متاحا باللغتني الإجنليزية 
والفرن�سية واأطلق املرحلة الثانية منه يف 

اأكتوبر 2013. 
الذي  بالن�سبة للتغري اجل��ذري  اأم��ا 
يف  فتمثل  ال�ستهاللية  للمرحلة  ح��دث 
خطط الحتاد الأفريقي يف خ�سوع عينة 

من اجلامعات امل�ساركة لتدقيق خارجي.
و���س��ت��دخ��ل امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة حيز 
مرحلة  و�ستعد   ،  2014 ع��ام  يف  التنفيذ 
مكملة ملبادرات �سمان اجلودة يف التعليم 

العايل يف القارة ال�سمراء.

جودة إفريقية أوروبية
باجلودة  امل��ب��ادرات اخلا�سة  وم��ن �سمن   
اه��ت��م��ام ال���ق���ارة ب���اإط���الق ب��رن��ام��ج رب��ط 
اجلودة بني اإفريقيا واأوروبا بال�سراكة مع 
وبتمويل   ،EUA اأوروب���ا  جامعات  رابطة 

من املفو�سية الأوروبية.
ك���ان  اأن ح��ج��م��ه  م�����ن   وب����ال����رغ����م   
�سغريا اإل  اأنه جنح يف نقل برامج تقييم 
املوؤ�س�سات الأوروبي IEP خلم�س جامعات 

اإفريقية رائدة وت�سمن الرنامج زيارات 
قام بها فرق التقييم �سمت فيها فرقا من 

اأوروبا واأفريقيا.
ب��ال��ه��ال��ة الإع��الم��ي��ة   وف��ي��م��ا يتعلق 
ال����ت����ي اأح������اط������ت ب���ال���ت�������س���ن���ي���ف ال���ع���امل���ي 
من  قليلة  حفنة  اأن  وحقيقة  للجامعات 
العاملي؛  الت�سنيف  يف  ظهرت  اجلامعات 
فدعوين اأقول ب�سراحة اإن هنالك ت�سورا 
ال��ع��ايل وه��و  التعليم  خ��اط��ئ��ا ع��ن ج���ودة 
وال�سحيح  العاملي  للت�سنيف  خ�سوعها 
خ�سوعها ملقيا�س مدى حتقق الهدف لأن 
اأي حماولت جلذب اجلامعات الإفريقية 
للموارد  اإه����دارا  تعد  ال��ع��امل��ي  للت�سنيف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����دف غ���ري م��الئ��م يف ال��وق��ت 

احلايل.
الت�سنيف  م��ع��اي��ري  اأن  وال�����س��ح��ي��ح 
من  البحثي  للعمل  ب�سدة  تنحاز  العاملي 
وتتجاهل  للتعليم  ك��ب��رية  م���راع���اة  دون 
خدمات املجتمع، وكالهما اأمران مهمان 
لتنمية التعليم يف اأفريقيا، ومن ثم فعلى 
اأن  اإفريقيا  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

تركز على ما يلي:
امل��اه��رة  الب�سرية  امل���وارد  ت��وف��ري   •

املطلوبة لتحقيق تنمية البالد. 
حلل  امل��ط��ل��وب��ة  الأب���ح���اث  • اإع����داد 
م�����س��ك��الت ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي 

تواجه البالد.

تلبية  يف  املجتمع  مع  • النخراط 
اأهداف التنمية املعتمدة دوليا.

مراكز التميز
اإفريقيا  قامت  املتقدمة  ال��دول  كل  مثل 
ب����اإن���������س����اء م������راك������ز مت����ي����ز يف جم������الت 
حم��ور  مي��ث��ل  حم���دد  ب��ل��د  يف  متخ�س�سة 
ربط لكل املوؤ�س�سات التي تعمل يف املجال 
تقع  التي  البالد  النظر عن  بغ�س  نف�سه 

فيها تلك املراكز .
 وم����ن ه����ذه امل����راك����ز: م���ا اأ���س�����س��ت��ه 
امل��وؤ���س�����س��ة الأمل���ان���ي���ة ل���ت���ب���ادل اخل���دم���ات 
مراكز  خم�سة  م��ن   DAAD الأك��ادمي��ي��ة 
للتميز يف مناطق خمتلفة يف اإفريقيا وما 
تاأ�سي�س �سراكة  القارة من  قامت به هذه 
جديدة لتنمية اأفريقيا NEPAD باإن�ساء 
اإقليميتني لعلوم املياه يف جنوب  �سبكتني 
مبادرة  اأي�سا:  وهنالك  اأفريقيا،  وغ��رب 
ج���دي���دة ت��ع��رف ب��ا���س��م ج��ام��ع��ة اإف��ري��ق��ي��ا 
خم�س  يف  م��ع��اه��د  خم�سة  ت�����س��م   PAU

مناطق اأ�سا�سية يف القارة ال�سمراء.
الأول��ى  الثالثة  املراكز  ت�سغيل  ومت 
يف عام 2013 ويبحث الأول منها  »ومقره 
والتقنية  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ع��ل��وم  يف  ك��ي��ن��ي��ا« 
»وم��ق��ره  ال��ث��اين  يبحث  بينما  والإب�����داع، 
ال�����ك�����ام�����ريون« يف احل����وك����م����ة وال���ع���ل���وم 
الإن�����س��ان��ي��ة وال���ع���ل���وم الج��ت��م��اع��ي��ة، اأم���ا 
ال��ث��ال��ث  »وم��ق��ره نيجرييا«  فيبحث  يف 
علوم الأر����س واحل��ي��اة، وك��ل ه��ذه املراكز 

تقع يف معاهد.
اأم������ا ال����راب����ع »م����رك����ز ع���ل���وم امل���ي���اه 
يف  وم��ق��ره  تاأ�سي�سيه  فيجري  وال��ط��اق��ة« 
اجلزائر،  بينما �سيبحث اخلام�س يف علوم 
الف�ساء يف جنوب اأفريقيا اإل اأنه مل يتم 

حتديد موقعه بعد هنالك.
 PAU وت��ت��ل��ق��ى ج��ام��ع��ة اإف���ري���ق���ي���ا
دعما �سخيا من الحت��اد الأوروب���ي وعدد 
من الدول الأخرى، ففي عام 2013  دفع 
دولر  مليون   45 الأفريقي  التنمية  بنك 
م�سروعها  دف��ع  مم��ا  للجامعة،  اأم��ريك��ي 
دفعة قوية لالأمام تتمثل يف تو�سع ودمج 

العديد من عملياتها التنفيذية.
اآخ��ر ق��ام البنك ال��دويل  م��ن جانب 
التميز  مراكز  م�سروع  باإطالق   2013 يف 
يف غ���رب وو���س��ط اأف��ري��ق��ي��ا، ال���ذي يهدف 
بالتعاون  تنفيذها  يتم  15 مركزا  لإن�ساء 

 .AAU مع رابطة اجلامعات الأفريقية
وت��ق��ع �سبعة م��راك��ز م��ن اأ���س��ل تلك  
الباقي  اأما  نيجرييا،  ال�سابقة  يف  املراكز 
فيتوزع على كل من بنني وبوركينا فا�سو 
وال��ك��ام��ريون وغ��ان��ا وال�����س��ن��غ��ال وت��وج��و، 
وج����رى حت��دي��ده��ا يف اأواخ������ر ع�����ام2013 
وال�سحة  ال���زراع���ة  وت��ب��ح��ث يف جم����الت 

والعلوم والتقنية.
 وي��ق��ع ك��ل م��رك��ز م��ن ت��ل��ك امل��راك��ز  
متويليا  دع��م��ا  و�سيتلقى  ج��ام��ع��ة،  داخ���ل 
يراوح ما بني  اأربعة الى ثمانية ماليني 
بعد  فيها  العمل  و�سيبداأ  اأمريكي،  دولر 
اإل  ع��ام 2014،  ال��دويل يف  البنك  موافقة 
امل��راك��ز  تلك  ت��واج��ه  حت��دي��ات  هنالك  اأن 
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��د م�����س��ارك��ة م���ا بني 
اأك���رث م��ن م��رك��ز دويل وم��وؤ���س�����س��ة دول��ي��ة 
كل  يف  ال�سيا�سية  الإرادة  واأه��م��ه��ا  فيها، 
امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  لأن  وموؤ�س�سة،  دول��ة 
تتعرث مبجرد تغيري قادة تلك املوؤ�س�سات 

والدول.
وجن����اح م���راك���ز ال��ت��م��ي��ز ل ي��ت��وق��ف 
فح�سب على الإدارة الكفء داخل املوؤ�س�سة 
بل اأي�سا على مدى ت�سارك وترابط تلك 
املوؤ�س�سات، وهو اأمر �سعب املخا�س ولي�س 

م�ستحيال.
واأخريا، اأود اأن اأوؤكد اأن معظم تلك 
املراكز متولها �سركات التنمية اأو وكالت 
مانحة، ومن ثم من ال�سروري اأن يراعى 
دمي��وم��ة ال���س��ت��ق��رار امل���ايل ل��ه��ذه امل��راك��ز 

قبل اأن تقل املنح املقدمة.

ت��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة األ���س��ك��ا ترعا 
اأمريكي  دولر   مليون  قيمته 
م������ن اث����ن����ت����ني م������ن ك����ري����ات 
ال�������س���رك���ات يف ت���ل���ك ال���ولي���ة 
العمل  دع��م  بهدف  ال�ساحلية 
ال�سياحة  جم���ال  يف  ال��ب��ح��ث��ي 
والتدريب  ال�سيافة  وخدمات 

و�سحة ال�سكان.
وت��رج��ع اأه��م��ي��ة ولي���ة األ���س��ك��ا لي�س لأن��ه��ا اأك���ر ولي���ة اأمريكية 
خليج  على  تطل  حيث  املتميز  البحري  اجلغرايف  ملوقعها  بل  فح�سب 
برينغ  وم�سيق  برينغ  وبحر  اجل��ن��وب،  م��ن  ال��ه��ادي  واملحيط  األ�سكا 
وبحر ت�سوكت�سي من الغرب واملحيط املتجمد ال�سمايل وبحر بوفورت 

من ال�سمال غري اأنها غنية بالنفط والغاز والذهب.
وبهدف ال�ستثمار يف جمال ال�سياحة وخدمة البيئة قررت �سركتا 
اأداء دورهما  »برن�سي�س كروز لين ليميتد« و»هولند اأمريكا لين«   
املجتمعي بتقدمي هذا الترع لدعم العمل البحثي وتوفري مزيد من 

فر�س العمل. 
ال�سركتني  بترعات  غامبل«  »ب��ات  األ�سكا  جامعة  رئي�س  ورح��ب 
ق��ائ��ال »اإن��ه��ا ه��دي��ة رق��ي��ق��ة للغاية لأن��ه��ا م��ث��ال ح��ي ل��ل��ت��ع��اون م��ا بني 
لأنهم  اجلامعة  مع  األ�سكا  يف  الكرى  اخلا�سة  ال�سناعية  ال�سركات 
الترع  وهذا  باأ�سرها.  الولية  يف  األ�سكا  �سكان  ل�سالح  �سويا  يعملون 

رائع و�سيرك عالمة طيبة يف اأنف�س وحياة الباحثني والطالب«.
ب�سركة  العامة  وال�سوؤون  املجتمع  لعالقات  الرئي�س  نائب  وركز   
اأهمية  على   ،Bruce Bustamante با�ستمانتي«  »ب��رو���س  برني�س�س، 
دور القطاع اخلا�س يف خدمة املجتمع والبيئة التي حتيط به،  موؤكدا 
التزام �سركته ،مثال، باإعادة التدوير على منت ال�سفن وخالفه لأن هذا 

من �سميم  ر�سالة ال�سركة. 
واأ�ساف قائال »�سي�ساعد هذا الترع يف متويل الأبحاث اخلا�سة 
األ�سكا  اإن  البحرية...  بالنظم  الوعي  التدوير وتعزيز  واإعادة  بالبيئة 
اأم  ال��ر  يف  ���س��واء  جمتمعنا  �سحة  يف  ال�ستثمار  على  ون�سمم  بيتنا، 

البحر«.
هولند  �سركة  رئي�س  نائب  قال  والوترية  واملنهج  الفكر  وبنف�س 
 Ralph �سامويل«  »رال���ف  واملجتمعية  احلكومية  للعالقات  اأم��ريك��ا 
Samuels اإن هذه املنح �ست�ساعد �سباب األ�سكا اليافعني يف تعلم اأدوات 
التجارة ت�ساعدهم على البدء يف وظيفة جديدة، موؤكدا اأن هذه املنح 
املكاتب  يف  ب���داأوا  مدرائنا  من  العديد  »اإن  وا�سعة،  اآف��اق��ا  لهم  �ستفتح 
الأمامية يف خدمة  النزلء اأو نقل العف�س، واليوم هم جزء من الفريق 
اجل��ام��ع��ات  يف  متطوعني  وي��ع��م��ل��ون  ال�سياحة  �سناعة  يف  التنفيذي 
ويخدمون يف احلر�س الوطني يف الوقت الذين يعتنون فيه باأ�سرهم. 

اإننا ن�ستثمر يف اجليل القادم لنوظفهم«.

بقلم:ميغان رايبي
موقع جامعة أالسكا

الشركات المحلية 
تدعم البحث 

بجامعة أالسكا 
بمليون دوالر
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متى نبدأ في تعليم األطفال
اللغات األجنبية؟

بتعليم  والنامية  املتقدمة  الأم���م  تعنى 
احلياة  اأن  اأ�سا�س  على  الأجنبية  اللغات 
يف  احلا�سل  ال�سريع  والتقدم  الع�سرية 
يجعل  والتكنولوجي  العلمي  املجالني 
ملواكبة  مفرو�سا  �سرطا  باللغات  الإمل���ام 
اإلى تخلف  يوؤدي جتاهلها  الركب، فيما 
ت�سدر  اإذ  �سعيد،  م��ن  اأك���رث  ع��ل��ى  ���س��ار 
يوميا مئات الن�سرات العلمية والدوريات 
الثقافية بهذه اللغة امل�ستخدمة اأي�سا يف 
لغة  باعتبارها  العامة  اخلا�سة   املرافق 
وال�سفر  وال�سيا�سة  وال��درا���س��ة  البحث 

وال�سياحة.

أهداف تعليم
اللغات األجنبية

يهدف تعليم اللغات الأجنبية اإلى :
• تاأهيل املتعلم للتمكن من و�سائل 
التعبري الكتابي وال�سفوي، ومعرفة 

التفاهم  وتنمية  والثقافة،  الأدب 
ال������دويل، واك��ت�����س��اب امل�����س��ط��ل��ح��ات 
وتنمية  واملهنية،  والعلمية  الفنية 
وال��رك��ي��ب  التحليل  ع��ل��ى  ال��ق��درة 

من خالل الت�سال.
املحيط  الطفل من فهم  متكني   •
الج���ت���م���اع���ي و ال���ث���ق���ايف ب�����س��ه��ول��ة 

اأكرث.
• تطوير فكر متفتح على الثقافات 
الأخ����������رى ب����اخ����ت����الف ت��ق��ال��ي��ده��ا 

وعاداتها.
• تنمية حب الطالع.

مع  والتوا�سل  الت�سال  تي�سري   -
الغري.

الأج��ي��ال  ب��ني  العالقات  توطيد   •
وال�������ق�������درة ع����ل����ى ف����ه����م واح��������رام 
والجتماعية  الثقافية  الفروقات 

بني اللغات.

والتقارب  الت�سامح  فكرة  تنمية   •
بني ال�سعوب.

تباين وجهات نظر الباحثين
اخت�سا�س  م��ن  ال��ل��غ��ات  تعليم  ك���ان  ل��ق��د 
الدرا�سات  اأن  اإل  غريهم،  دون  اللغويني 
ال��رب��وي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة احل��دي��ث��ة ف�سحت 
املجال لعلماء النف�س واأخ�سائيي الربية 
وغ���ريه���م، مم��ن اه��ت��م��وا ب��درا���س��ة النمو 
النمو  بعمليات  ع��الق��ت��ه  و  ل��ل��ف��رد  ال��ع��ام 
اللغوي و �سيكولوجية التعلم، للبحث يف 

جمال تعليم اللغات.
اإلى بروز نظريات  اأف�سى ذلك  وقد 
���س��ل��وك لفظي  ال��ل��غ��ة  »اأن  ت��وؤك��د  ح��دي��ث��ة 
ا���س��ت��ث��ارة رغبة  مي��ك��ن تعلمه ع��ن ط��ري��ق 
واأن��ه��ا  ال�����س��ل��وك،  ه���ذا  ي�سلك  ك��ي  املتعلم 
ع�����ب�����ارة ع�����ن جم���م���وع���ة م���ت���ك���ام���ل���ة م��ن 
الأنظمة والأ�ضوات والرتاكيب والأمن�ط 

اللغات،  من  غريها  مكونات  عن  تختلف 
اإل اأن ال�سن التي يجب اأن ي�ستثار عندها 
ق�سية  بقيت  اأجنبية  لغة  لتعلم  الطفل 

تثري كثريا من اجلدل«.

المؤيدون
يعلل املوؤيدون دعوتهم اإلى البدء بتعليم 
ال��ل��غ��ة الأج��ن��ب��ي��ة يف ���س��ن م��ب��ك��رة ب��ك��ون 
اأق��در  العمر  من  املرحلة  ه��ذه  يف  الطفل 
اأن يوؤثر  اأكرث من لغة دون  اكت�ساب  على 

ذلك على لغته الأ�سلية.
الطفل  ت��ك��وي��ن  اأن  ذل���ك  وال�����س��ر يف 
ون�����س��ج��ه ال��ع��ق��ل��ي يف ه�����ذه امل���رح���ل���ة ل 
اإذ  والبحث،  التحليل  عمليات  اإل��ى  يرقى 
و  التحليل  اأدوات  ل��دي��ه  بعد  تتجمع  مل 

املناق�سة و الفهم و النقد.
بتلقي  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يكتفي يف  اإن���ه 
امل����ف����ردات و امل���ب���ادئ ال��ب�����س��ي��ط��ة و ي��ق��وم 

يعتقدون  ولذلك  دون حتليلها،  بحفظها 
اأجنبية ل ي�سكل تهديدا لتعلم  تعلم لغة 

الطفل لغته الأ�سلية.
اأ. د. حممد  ي��وؤك��د  ال�����س��اأن،  يف ه��ذا 
زياد حمدان )دكتوراه فل�سفة يف تخطيط 
املناهج والتدري�س وعلم النف�س الربوي( 
يف  للطفل  الأج��ن��ب��ي��ة  ال��ل��غ��ات  تعليم  »اأن 
وقت مبكر جنبا اإلى جنب مع اللغة الأم 
يفيد يف تنمية الإدراك والإب��داع الفكري 
اأي خطورة على  الطفل، ول ي�سكل  لدى 
من��و م��ه��ارات اللغة الأم ل��دي��ه، ب��ل ي��وؤدي 
ع��ل��ى ع��ك�����س ذل���ك اإل����ى ازدي�����اد ال��ط��الق��ة 
ال��ل��غ��وي��ة ل���دي���ه وال�����ق�����درات الب��ت��ك��اري��ة 
تفكريا  الأم  اللغة  با�ستعمالت  اخلا�سة 

ولفظا وكتابة«.
اأم�����ا ع����امل ال��ل�����س��ان��ي��ات الأم���ري���ك���ي 
ليونارد بلومفيلد فيقول »اإن اأح�سن �سن 
�سن  بني  هي  اأجنبية  لغة  تعلم  يف  للبدء 

البدء  مت  ف���اإذا  ع�سر؛  والثانية  العا�سرة 
ف����اإن العملية  ق��ب��ل ذل���ك  ال��ل��غ��ة  ت��ع��ل��م  يف 
غري  و  بطيئة  تكون  ما  غالبا  التعليمية 

جمدية.
اأما اإذا مت البدء يف تعلم لغة اأجنبية 
باإمكان  فاإنه يكون  املذكورة،  املرحلة  عند 
ال��ط��ف��ل ت��ع��ل��م ل��غ��ات اأج��ن��ب��ي��ة اأخ�����رى يف 

مراحل لحقة.
خالل  من  خ��رة  يكت�سب  فالتلميذ 
ت��ع��ل��م��ه ال��ل��غ��ة الأج��ن��ب��ي��ة الأول�����ى وي��ق��وم 
ب��ا���س��ت��ع��م��ال ه���ذه اخل�����رات ل��ت��ع��ل��م ل��غ��ات 

اأجنبية اأخرى فيما بعد«.
وي���ق���ول ال��ب��اح��ث ال��ل��غ��وي ي��ورج��ن 
اللغات  لتعلم  املثلى  ال��ف��رة  »اأن  م��اي��زل 
الأج���ن���ب���ي���ة ه���ي م���ا ب���ني ال�����س��ن ال��ث��ال��ث��ة 
واخل�م�ضة حيث ي�ضتطيع الطفل التق�ط 
الأ�سوات اللغوية وقواعد النحو ب�سرعة، 
و بالتايل يتمكن من النطق بدقة متاما 

لم تعد أهمية اللغات األجنبية في تحصيل المعارف ومواكبة التقدم بحاجة إلى التأكيد، علما أنها الوسيلة الوحيدة لالتصال
بين األمم و الحضارات، والسبيل األمثل لتوسيع مدارك الفرد وتجاربه بمتابعة البحوث واالكتشافات الجديدة.
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ك��ن��ط��ق��ه ال��ل��غ��ة الأ����س���ل���ي���ة. وي�����س��ي��ف اأن 
ال�سن  جت��اوزه  مع  متاأخرا  ي�سبح  الوقت 

العا�سرة.
وق��د اأك���دت درا���س��ات علم الأ���س��وات 
اللغوية والفونولوجيا اأن املجال ال�سوتي 
ي��ت��ك��ون يف ���س��ن��ني ال��ع��م��ر الأول������ى، لذلك 
منه  �ساعت  من  على  ال�سعب  من  يكون 
يتمكن  اأن  ال�سغر  يف  اللغة  تعلم  فر�سة 

من النطق بها ب�سكل �سليم.
وت�����س��ري ال���درا����س���ات ال���ت���ي اأج���ري���ت 
اأنه يبلغ ذروة منوه يف ال�سنوات  على املخ 
ال���ث���الث الأول������ى م���ن ع��م��ر ال��ط��ف��ل، اأي 
ب��راون  ال��ت��ي ي�سميها دوج��ال���س  امل��رح��ل��ة 
»ال��ف��رة احل��رج��ة م��ن عمر الإن�����س��ان« و 
منو  يف  حم���ددة  فيزيولوجية  ف���رة  ه��ي 
الفرد، يكون فيها اكت�ساب اللغة �سهال لأن 
مرونة املخ قبل فرة البلوغ متكن الطفل 
املتحدثني  نطق  ي�سبه  نطق  اكت�ساب  من 
بها على ال�سليقة، وبتخطي هذه املرحلة 

ي�سبح الأمر اأكرث �سعوبة.
كما اأن ذاكرة الطفل التي تكون اأكرث 
العمر متكنه  املرحلة من  ن�ساطا يف هذه 
املفردات، ف�سال  اأكر قدر من  من جمع 
عن القدرة على تقليد وحماكاة الأ�سوات 

التي تزيد من كفاءته يف التعلم. 
ول ت��اأت��ي ال��ل��غ��ة الأج��ن��ب��ي��ة جم��ردة 
اأن�ساأتها، ولذلك يعتر  من الثقافة التي 
الباحثون تعليم لغة اأجنبية منذ ال�سغر 
و  لإبداعه  وتنمية  الطفل  لآف��اق  تو�سيعا 

اإدراكه الفكري.
ف��م��ن ن��اح��ي��ة ي����درك ال��ط��ف��ل معنى 
الختالف و معنى وجود لغات و تعريفات 
الأم،  ال��ل��غ��ة  ت��ع��ّود يف  مل��ا  اأخ����رى خمتلفة 
وب���ذل���ك ي�����زداد ق����درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 
الآخرين، ومن ناحية اأخرى ي�سهل عليه 
اإدراك هذه الختالفات تعلم لغات جديدة 
يف املراحل التالية من العملية التعليمية 
، مما يزيد من القدرات اللغوية ويح�سن 
م�ستوى طالقة الطفل حتى يف جمالت 

الدرا�سة الأخرى كالريا�سيات و العلوم.
لغة  م���ن  اأك�����رث  ال��ط��ف��ل  اإت����ق����ان  اإن 
وال��رب��ط  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ع��ل��ى  ق����درات  يك�سبه 
وال����س���ت���ن���ت���اج وال��ت��ف��ك��ري وال��ت��ع��ب��ري عن 

نتيجة  يتقنها  خمتلفة  ب��ط��رق  املفاهيم 
تعلمه لغتني، وهذا ما ل يتوفر للتلميذ 
لغة  يتعلم  اأو  واح����دة  ل��غ��ة  يتعلم  ال���ذي 

اأجنبية يف وقت متاأخر.
التبكري  م��وؤي��دو  اإليه  ي�ستند  مما  و 
بتعليم اللغات يف تعليل موقفهم، الدرا�سة 
 Peal et الباحثان  اأج��راه��ا  التي  املقارنة 
مونريال  مبنطقة   )1962(  Lambert
ب��ك��ن��دا، ح��ي��ث مت��ت م��ق��ارن��ة جمموعتني 
ت�سمنت  العا�سرة،  �سن  يف  الأط��ف��ال  م��ن 
امل���ج���م���وع���ة الأول��������ى اأط����ف����ال ي��ت��ع��ل��م��ون 
و  معا،  والإجن��ل��ي��زي��ة  الفرن�سية  اللغتني 
لغة  يتعلمون  اأط��ف��ال  ال��ث��ان��ي��ة  ت�سمنت 

واحدة فقط.
ومن النتائج التي خل�ست اإليها هذه 
يتعلمون  الذين  الأطفال  تفوق  الدرا�سة 
ال��ل��غ��ت��ني ف��ك��ري��ا ع��ل��ى الأط����ف����ال ال��ذي��ن 

يتعلمون لغة واحدة.
التفوق  ه��ذا  الباحثان  اأع���زى  ق��د  و 
 cognitive امل���ع���رف���ي���ة«  »امل����رون����ة  اإل�����ى 
اأط���ف���ال  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي   flexibility
نظام  م��ن  النتقال  يف  الأول���ى  املجموعة 

رمزي اإلى اأخر. 
التي  العاملية   Pisa بيزا  درا���س��ة  اأم��ا 
ق���ام���ت ب��ت��ق��ي��ي��م ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م يف ع��دد 
اأوروب��ا  من ال��دول، فقد اأحدثت ث��ورة يف 
الأجنبية  للغات  الأوربيني  وغريت نظرة 
اإع��ادة التفكري يف ق�سية  ودفعت بهم اإلى 

تعليم اللغات الأجنبية لالأطفال.
ولقد بداأت الدرا�سة مبقارنة بع�س 
الدول الإفريقية والأوروبية، حيث يتعلم 
الأط���ف���ال ه��ن��اك ع���دة ل��غ��ات اإ���س��اف��ة اإل��ى 
لغتهم الأ�سلية، متوخية بحث اأثر تعليم 

هذه اللغات يف ال�سغر.
تعلم  اأن  ال���درا����س���ة  اأث���ب���ت���ت  ول���ق���د 
على  ي�ساعد  ال�سغر  يف  الأجنبية  اللغات 
ملء ثغرات النظام التعليمي. وعلى هذا 
اأملانيا  الأ�سا�س قررت عدة دول من بينها 
الثالث  ال�سف  الأجنبية منذ  اللغة  اإدراج 

ابتدائي.
درا����س���ة  خ��ل�����س��ت   1996 ���س��ن��ة  ويف 
ن�����س��رت يف جم��ل��ة »ال��ب��ح��ث يف ال��رب��ي��ة و 
علم النف�س« كانت تهدف اإلى معرفة اأثر 

على  الجنليزية  اللغة  تعليم  يف  التبكري 
الأخ���رى  امل���واد  يف  التح�سيل  م�ستويات 
ال�����س��ف��ني الأول  ت��الم��ي��ذ  امل����ق����ررة ع��ل��ى 
الكويت  مدار�س  يف  البتدائيني  والثاين 
اللغة  لتعلم  �سلبي  تاأثري  اإلى عدم وجود 

الجنليزية على حت�سيل املواد الأخرى.
درا�����س����ة  اأج�����ري�����ت   2000 ع�����ام  ويف 
اأراء  على  ال��ت��ع��رف  ق�سد  قطر  بجامعة 
الجنليزية  اللغة  تدري�س  يف  الربويني 
التعليم  م���ن  ال���راب���ع  ال�����س��ف  ل��ت��الم��ي��ذ 

البتدائي.
ت��و���س��ل��ت ه����ذه ال���درا����س���ة اإل�����ى اأن 
جانب  اإل���ى  اأجنبية  لغة  الأط��ف��ال  تعليم 
اللغة  على  �سكل  ب��اأي  يوؤثر  ل  الأم  اللغة 
الأ���س��ل��ي��ة، ب��ل ي��ع��د خ��ط��وة تقدمية مت��ّد 
والنفتاح  الفكري  التوا�سل  طريق  على 

على الثقافات. 

 المعارضون
تعليم  يف  ال��ب��دء  م��ع��ار���س��و  يتحجج 
ال��ل��غ��ة الأج��ن��ب��ي��ة يف ���س��ن م��ب��ك��رة ب��وج��ود 
تاأثريات �سلبية على تعلم اللغة الأ�سلية، 
تعليم  اأن  اإل���ى  ي�سري  ال��درا���س��ات  فبع�س 
ال��ل��غ��ة الأج��ن��ب��ي��ة يف امل���راح���ل ال��درا���س��ي��ة 
اللغة  اإه��م��ال  يف  الت�سبب  ميكنه  الأول����ى 
يف  لغوي  تداخل  اإل��ى  ي��وؤدي  اأو  الأ�سلية، 

ذهن الطفل.
وهناك درا�سة اأخرى كويتية اأجريت 
ع��ل��ى ع��ي��ن��ات م���ن ال��ت��الم��ي��ذ ال��دار���س��ني 
ال��ع��رب��ي��ة والجن��ل��ي��زي��ة م��ع��ا ومت��ح��ورت 
ح���ول اأث����ر اإدخ�����ال ال��ل��غ��ة الجن��ل��ي��زي��ة يف 
م��ن��اه��ج ال��ت��ع��ل��ي��م الب���ت���دائ���ي ع��ل��ى اللغة 

العربية.
اأث��ب��ت��ت ه���ذه ال��درا���س��ة اأن م��ه��ارات 
ب��ع�����س ال��ت��الم��ي��ذ يف ل��غ��ت��ه��م الأ���س��ل��ي��ة 
الإ���س��ارة  مع  تدنت،  قد  العربية(  )اللغة 
ب�سكل ع�سوائي  اختار  قد  البحث  اأن  اإل��ى 
عينتني متكافئتني من التالميذ، �سملت 
امل��ج��م��وع��ة الأول�����ى اأط���ف���ال در����س���وا حتى 
التعر�س  دون  اب��ت��دائ��ي  ال��ث��ال��ث  ال�����س��ف 
اإلى اللغة الأجنبية اأي الجنليزية، فيما 
در�سوا  اأط��ف��ال  الثانية  املجموعة  �سملت 
ال��ل��غ��ة الجن��ل��ي��زي��ة م��ن��ذ ال�����س��ن��ة الأول����ى 

ابتدائي اإلى غاية ال�سنة الثالثة ابتدائي.
وب��ع��د امل���ق���ارن���ة و حت��ل��ي��ل ال��ن��ت��ائ��ج، 
اأظ��ه��ر ال��ب��ح��ث اأن ال��ت��الم��ي��ذ ال��ل��ذي��ن مل 
اللغة  بجانب  الجنليزية  اللغة  يدر�سوا 
مقرر  يف  حت�سيلهم  يف  تفوقوا  العربية 
حت�سيل  بني  الفرق  وك��ان  العربية  اللغة 
اأن��ه  اإذ  اإح�����س��ائ��ي��ة  امل��ج��م��وع��ت��ني ذا دلل���ة 
مثل  العربية  اللغة  مهارات  جميع  �سمل 
القراءة ، و الكتابة، و القواعد و املفردات 
تلك  ج��م��ي��ع  حت�سيل  يف  ت���دن  ع��ل��ى  ودل 

املهارات لدى املجموعة الثانية.
ال��ل��غ��وي،  ال��ت��داخ��ل  بخ�سو�س  اأم���ا 
فاأكد البحث هذه الظاهرة على اأكرث من 

م�ستوى.
ال�سوتي  ال��ت��داخ��ل  م�ستوى  فعلى   
اأكد 35 % من املعلمني اأن نطق التالميذ 
اأ���س��واأ مم��ا ك��ان عليه قبل اإدخ���ال  اأ���س��ب��ح 

اللغة الجنليزية .
وب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ذل���ك ي��ق��ول ع��امل 
الرامج  »اأّن  �سوم�سكي  ج��ون  الل�سانيات 
التعليم  اأ���س��ل��وب  تتبنى  ال��ت��ي  التعليمية 
فيما  اأجنبية  ثانية  بلغة  ث��م  الأم  باللغة 
بعد قد اأثبتت جناحا ملحوظا يف العديد 
من مناطق العامل كما اأنها حققت نتائج 
اإيجابية هامة �سواء على ال�سعيد النف�سي 
لأنها  ذلك  و  الربوي،  اأم  الجتماعي  اأم 
التي  الثقافية  ال�سدمة  اآث���ار  م��ن  تقلل 
يتعر�س لها الطفل عند دخوله املدر�سة، 
وتقوي اإح�سا�سه بقيمته الذاتية و�سعوره 
بهويته، وترفع من اإح�سا�سه باإجنازه على 
امل�ستوى الأكادميي ، كما اأنها ت�ساعده يف 
توظيف القدرات و املهارات التي اكت�سبها 

باللغة الأم يف تعلم اللغة الثانية.«
اأنه من الثابت علميا  ويرى اآخرون 
اأف�����س��ل من  ���س��ن��ا  امل��ت��ع��ل��م��ني الأك������ر  اأن 
الأجنبية  اللغة  تعلم  �سرعة  معدل  حيث 
وحت�����س��ي��ل��ه��ا ال���ن���ه���ائ���ي، ب��ي��ن��م��ا ال�����س��غ��ار 
فقط  ال�سوتي  النظام  من��و  يف  يتفوقون 
م�ضروط  اأن���ه  غ��ر  ال��ن��ط��ق(  �ضحة  )اأي 
اأ�سلية  لغوية  بيئة  يف  الدرا�سة  ب�سرورة 
ح��ي��ث ي�����س��ت��م��ع ال��ط��ف��ل اإل�����ى ال��ل��غ��ة من 

متحدثيها الأ�سليني وميار�سها معهم.
املراهقة  اأن  اأي�سا  البحوث  وتفيد 

امل��ب��ك��رة ه���ي اأف�����س��ل ع��م��ر ل��ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة 
الأجنبية �سواء من حيث �سرعة التعلم اأو 

التح�سيل النهائي.
ت�����دل ع���ل���ى ذل�����ك ن��ت��ي��ج��ة ال��ب��ح��ث 
اجنليزيي  ك��ن��دي��ني  اأط��ف��ال  �سمل  ال���ذي 
ال��ل�����س��ان، ت����راوح اأع��م��اره��م ب��ني 12 و13 
»النغما�س  ل�  برامج  يتابعون  كانوا  �سنة، 
 Immersion Programs ال���ل���غ���وي« 
كلغة  الفرن�سية  اللغة  تعلم  يف  متقدمة 
اأج��ن��ب��ي��ة، و ه���و ال��ب��ح��ث ال����ذي اأف�����اد ب���اأن 
اللغة  اأج����ادوا تعلم  ه���وؤلء الأط��ف��ال ق��د 
نف�سه  بامل�ستوى  اأجنبية  كلغة  الفرن�سية 
الثانية  املجموعة  اأطفال  الذي كان عليه 
من ذوي اخللفية اللغوية نف�سها  الذين 
كانوا يف برامج انغما�سية مبكرة يف تعلم 
يف  �سرعوا  وم��ن  اأجنبية  كلغة  الفرن�سية 
تعلم اللغة الأجنبية يف مرحلة احل�سانة، 
�سعف  ي�����س��اوي  �ساعي  بحجم  وتلقنوها 
احلجم ال�ساعي الذي ا�ستفاد منه اأطفال 

الرامج املتقدمة .
ال�سائع  العتقاد  اأن  تبني  هنا  ومن 
ب�����اأن الأط����ف����ال اأك�����رث ق�����درة ع��ل��ى تعلم 
ال��ك��ب��ار تنبني على  ال��ل��غ��ة الأج��ن��ب��ي��ة م��ن 

مالحظات خاطئة.
ت��ف��وق الأط���ف���ال يف  ف��م�����س��األ��ة  اإذا،  و 
ال���ذاك���رة احل��رك��ي��ة  اإل  ال��ت��ع��ل��م ل مت�����س 

.motor memory
خبري  ي��وؤك��ده��ا  التي  احلقيقة  ه��ذه 
د. دوجال�س  اأمريكا  اللغة يف  من خ��راء 
ب��راون، حيث يقول يف كتابه مبادئ تعلم 
هو  املعرفة  حق  نعرفه  »ما  اللغة  وتعليم 
اأن الأطفال والكبار على حد �سواء لديهم 
اأي  يف  الثانية  اللغة  اكت�ساب  على  القدرة 

مرحلة من العمر«.
وي�����رى ف���ري���ق اآخ�����ر م���ن ال��ب��اح��ث��ني 
اللغة  اإدخ���ال  ق��رار  اأن  العربية  ال��دول  يف 
الأجنبية )الجنليزية( لتالميذ املرحلة 
اإل����ى م��زاح��م��ة اللغة  الب��ت��دائ��ي��ة ي�����وؤدي 
قلة  تعاين  م��ازال��ت  التي  )العربية(  الأم 
ا�ستيعاب التالميذ لها و�سعف م�ستواهم 
ف��ي��ه��ا خ����الل ه����ذه امل��رح��ل��ة الأول������ى من 

التعليم .
وي�����س��ت��ن��د ه������وؤلء مل���ا ق���ررت���ه ن��ت��ائ��ج 
تعليم  خطر  من  العلمية  البحوث  بع�س 
اللغة الأجنبية املبكر على اللغة الأ�سلية، 
النجاح  اأن  ذات���ه  ال��وق��ت  ت��وؤك��د يف  وال��ت��ي 
على  يعتمد  ل  الأج��ن��ب��ي��ة  اللغة  تعلم  يف 
اإمن��ا يتاأثر بعوامل �ستى  العمر وح��ده، و 
اأه�����داف تعليم ال��ل��غ��ة الأج��ن��ب��ي��ة و  م��ن��ه��ا 
ا���س��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م، وال�����س��ن ال��ت��ي 
دافعية  ع��ن  ف�سال  التعليم  عندها  ي��ب��داأ 

املتعلمني .
و م��ن ب��ني ه��ذه ال��درا���س��ات البحث 
ال��زق��ازي��ق مب�سر  بجامعة  اأج���ري  ال���ذي 
التبكري  ال��ذي يحدثه  التاأثري  ن��وع  ح��ول 
النمو  م�ستوى  على  اأجنبية  لغة  بتعليم 
وال��ذي  الأ�سلية،  الطفل  لغة  يف  اللغوي 
اللغوي يف  النمو  م�ستوى  اأن  اإل��ى  تو�سل 
لغة الطفل الأ�سلية يتاأخر لدى الأطفال 
ال��ذي��ن ي��در���س��ون ل��غ��ات اأج��ن��ب��ي��ة يف �سن 
يدر�سون  ال��ذي��ن ل  اأق��ران��ه��م  ع��ن  مبكرة 

لغات اأجنبية. 
زي�����ادة ع��ل��ى ذل����ك، اأج���ري���ت درا���س��ة 
و�سلبيات  ايجابيات  ملعرفة   1998 ع��ام  يف 

تعليم اللغة الأجنبية باملرحلة البتدائية 
اللغة  لتعليم  اأن�سب �سف  اأن  اإلى  خل�ست 
الأجنبية هو ال�سف الرابع البتدائي بعد 
م��ه��ارات  م��ن  ق��د متكن  الطفل  ي��ك��ون  اأن 

تعلم لغته الأم .
ويف عام 2003 ن�سرت درا�سة يف جملة 
ال��رتب��ي��ة )ج���م��ع��ة اأ����ض���ي���وط( ح���ول اأث���ر 
الزدواجية اللغوية على اكت�ساب تالميذ 
العربية  اللغة  املدر�سة البتدائية ملهارات 
اإل��ى  تو�سلت  وق��د  ال��ل��غ��وي،  وحت�سيلهم 
على  بال�سلب  ت��وؤث��ر  اللغوية  الثنائية  اأن 

املهارات اللغوية لدى الطفل.
بجامعة  علمية  درا����س���ات  واأج���ري���ت 
ال��ع��م��ر يف تعليم لغة  اأث���ر  اأك�����س��ف��ورد ع��ن 
اأن ال�سن التي ي�سرع  اإلى  اأجنبية خل�ست 
ف��ي��ه��ا لي�ست  الأج��ن��ب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��ع��ل��م  يف 
ال��ف��روق  واأن  تعلمها،  يف  حا�سما  ع��ام��ال 
اأعمار  اللغة يف  التي وجدت بني متعلمي 
خمتلفة لي�ست نتيجة لعامل العمر، كما 
اللغة  بتعليم  فيها  ي��ب��داأ  ال��ت��ي  ال�سن  اأن 
التح�سيل،  ع��ل��ى  �سلبا  ي��وؤث��ر  الأج��ن��ب��ي��ة 
اأن تعلم الطفل لغة  واأك��رث من ذلك كله 
اأجنبية يف هذه ال�سن املبكرة يكون له اأثره 

ال�سلبي على اللغة الأم .

رأي وسطي
ي���رى الأ���س��ت��اذ م��اه��ر اأب����و ه��ا���س��م ب����وزارة 
اأجنبية  لغة  تعليم  »اأن  القطرية  الربية 
للطفل يف املرحلة البتدائية من التعليم 
اللغة  ه��ذه  تعليم  اأن  اإل  حتمية،  �سرورة 
اكت�ساب  على  �سلبا  ي��وؤث��ر  مبكرة  �سن  يف 
اللغة الأم وذلك لأن مقدرة الطفل على 
ل��غ��ت��ني يف وق���ت واح����د لي�ست  ا���س��ت��ي��ع��اب 
ب��امل�����س��ت��وى ال�����ذي ي�����س��م��ح ب���ذل���ك، ول���ذا 
ف�سوف تطغى اإحدى هاتني اللغتني على 

الأخرى.
مبكرة  ���س��ن  يف  اأج��ن��ب��ي��ة  ل��غ��ة  فتعلم 
�سرورة حتتمها ظروف ع�سرنا هذا الذي 
ات�سال  فيه  ويكرث  امل�سالح  فيه  تت�سابك 
اأن  يجب  لكن  ببع�س،  بع�سها  ال�سعوب 
مدة  الطفل  بتفرغ  م�سروطا  ه��ذا  يكون 
ث���الث ���س��ن��وات ع��ل��ى الأق�����ل ل��ت��ع��ل��م لغته 
الأ�سلية دون اإدخ��ال اأي لغة اأخ��رى حتى 
يف  الأم  اللغة  اأ���س��ا���س��ي��ات  تر�سيخ  يت�سنى 

ذهنه .
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ذل��ك ف��ه��ذه الفرة 
ت�����س��م��ن من����و ال���ط���ف���ل ون�����س��ج��ه ع��ق��ل��ي��ا 
ووج���دان���ي���ا وج�����س��م��ي��ا ل��ت��ق��ب��ل ت��ع��ل��م لغة 
اأج��ن��ب��ي��ة. ول���ذل���ك ف���ال خ����وف م���ن تعلم 
اللغة  تلك  دام��ت  ما  اأجنبية  لغة  الطفل 
كو�سيلة  ت�ستعمل  ول  ثانية،  كلغة  تعلم 
كلغة  ل  و  اليومية  احل��ي��اة  يف  للتخاطب 

تعليم داخل املدر�سة«. 
وي��ف�����س��ر ال���دك���ت���ور غ�����س��وب رئ��ي�����س 
ت��وج��ي��ه ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب�����وزارة ال��رب��ي��ة 
التكنولوجيا  ع�سر  طفل  ب��اأن  القطرية 
ق��ادر  الإن��رن��ي��ت  و�سبكات  والف�سائيات 
اأ�سا�سيات لغوية  على التعامل املقتدر مع 
واأن  الأجنبية  اللغة  يف  ومي�سورة  �سهلة 
هذه  التعبريي يف  و  ال��ف��ك��ري  الن��ط��الق 
الأخرية ل يزاحم اللغة الأ�سلية �سريطة 
ب��اأ���س��ال��ي��ب  ال��ل��غ��ة الأ����س���ل���ي���ة  ت���در����س  اأن 

متطورة وجمدية.
على اأية حال ، تبقى كل هذه الآراء 
املوؤيدة اأو املعار�سة اأو املوفقة بني الراأيني 
جمال مفتوحا للنقا�س وتبقى نتائج كل 
بظروف  ومرهونة  ن�سبية  البحوث  ه��ذه 
اأنه لي�س باإمكاننا  اإل  اأو درا�سة،  كل بحث 
يف  امللمو�سة  الواقعية  الأدل���ة  تلك  اإن��ك��ار 
ك��ث��ري م���ن ال��ن��ظ��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ع��ا���س��رة 
ال���ت���ي ت���در����س اأك�����رث م���ن ل��غ��ة واح�����دة يف 
املناطق  ويف  التعليم  من  الأول���ى  املرحلة 
دون  متعددة  لغات  �سكانها  يتحدث  التي 
اأن توؤثر اإحداها على الأخرى �سلبا ومن 
ه��ذه ال��دول ميكن ذك��ر الحت��اد الرو�سي 

والهند و�سوي�سرا وبلجيكا وكندا.
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آفاق: خاص

ع�سري  منطقة  وم��راك��ز  حمافظات  تبارت 
بالعديد من ال�سعارات لإطالق مهرجانات 
اأن��ح��اء  م��ن  ال�����زوار  ت�ستقطب  ت��ن��اف�����س��ي��ة، 
»ع�سري..  مبادرة  لروؤية  حتقيقا  املنطقة، 

وجهة �سياحية رئي�سية على مدار العام«.
على  قيا�سيا  رقما  املنطقة  و�سربت 
مهرجانات  �ستة  باإقامتها  اململكة  م�ستوى 

�ستوية على م�ستوى اململكة.
اأمل���ع  رج����ال  ن��ال��ت حم��اف��ظ��ة  فبينما 
ن�����س��ي��ب الأ����س���د م��ن��ه��ا ب��ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ث��الث��ة 
م���ه���رج���ان���ات، ت���وزع���ت ال��ث��الث��ة الأخ�����رى 
ع��ل��ى حم��اف��ظ��ات حم��اي��ل ع�����س��ري، وب����ارق، 
املناطق  اأه��ايل  وامل��ج��اردة، م�ستثمرة ه��رب 
ال��دفء  نحو  القار�س  ال��رد  من  ال�سروية 
ل�سيما  املنطقة،  و���س��اح��ل  تهامة  ب��ني  م��ا 
واإج���ازة ما بني  الأ�سبوع  اإج���ازات نهاية  يف 
الف�سلني الدرا�سيني، موفرة لهم فعاليات 
لزوارها  والت�سوق  والرفيه  املتعة  حققت 

من �ستى اأنحاء املنطقة وخارجها.
ومقابل ذلك، وفرت هذه الفعاليات، 
املنطقة،  و�سابات  ل�سباب  وظيفية  فر�سا 

وعوائد اقت�سادية  جيدة.

رجال ألمع.. عسل وربيان
ن��ظ��م��ت حم��اف��ظ��ة رج����ال اأمل����ع ك��ع��ادت��ه��ا 
�ستوية،  م��ه��رج��ان��ات  ث��الث��ة  ال�����س��ن��وي��ة، 

تحقيقا لهدف »وجهة سياحية على مدار العام«  

عسير تضرب رقما قياسيا
في تنظيم مهرجانات الشتاء

الع�سل  مهرجان  ع��ر  باكورتها  ج��اءت 
يف مركز احلبيل برعاية وح�سور وكيل 
حيث  احلري�س،  �سليمان  املنطقة  اإم��ارة 
 8 اإقامة  خاللها  �سهد  يوما   11 ا�ستمر 
امل�سابقات  �سملت:  م��ت��ن��وع��ة،  ف��ع��ال��ي��ات 
العلني  وامل�����زاد  وال��ت�����س��وق،  واجل���وائ���ز، 
يف  امل�ساركة  اجلهات  ومعر�س  اليومي، 
امل��ج��اين،  »الفح�س  ب��رن��ام��ج  مقدمتها 
رج��ال  مل�ست�سفى  وال�����س��ك��ري«  وال��ع�����س��ل 
ودورة  اأط��ب��اء خمت�سني،  ب��اإ���س��راف  اأمل���ع 
العلمي  امل��ع��ه��د  بتنظيم  ال��ط��ائ��رة  ك���رة 
ال�ساحية  اخ���راق  و�سباق  باملحافظة، 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  اإدارة  م��ن  بتنظيم 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة، ع��ل��ى ال�������س���ارع ال��رئ��ي�����س��ي 
ل���ل���ك���ه���رب���اء ب���احل���ب���ي���ل وح����ت����ى م���وق���ع 
امل��ه��رج��ان، وامل��اأك��ولت والأ���س��ر املنتجة، 
ل��ل��ن��ح��ال��ني  الأول  ال�����س��ن��وي  وامل��ل��ت��ق��ى 
بقرية  اململكة  م�ستوى  على  الر�سميني 

رجال الراثية باملحافظة.
وك��ان احل��دث الأب���رز يف مهرجان 
ال�����س��ن��وي الأول  امل��ل��ت��ق��ى  ال��ع�����س��ل، ه���و 
ل��ل��ن��ح��ال��ني ال��ر���س��م��ي��ني ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
امل���م���ل���ك���ة، ن���وق�������س خ����الل����ه م��ت��ط��ل��ب��ات 
وطرق  مواقعها  وحماية  ال�سدر  مو�سم 
الت�سويق ملنتج الع�سل وجودته والعمالة 

فيه.
امل��ه��رج��ان��ات  ث���اين  ي��ت��وا���س��ل  فيما 
وهو مهرجان »الثقافة والراث« بقرية 

اأ�سبوعية  برامج  عر  الراثية،  رج��ال 
و���س��ه��ري��ة و���س��ن��وي��ة وم��و���س��م��ي��ة، ت�سمل 
الأ�سبوعية: زيارة املتاحف وامل�ساركة يف 
والعرو�س  الكدحه  م�سار  على  ال�سري 
الراثي.  ال�سوق  يف  والت�سوق  املختلفة 
اأملع  للقاء  ال�سهرية  الرامج  وخ�س�ست 
على  والأدب����اء  املثقفني  لنخبة  الثقايف 
املو�سمية  ت�سم  فيما  اململكة،  م�ستوى 
ال�سنوي  امللتقى  منها:  ملتقيات،  ع��دة 
»�سياحة الثقافة والراث« الذي تنظمه 
وزارة الثقافة والإعالم والهيئة العامة 
لل�سياحة والآثار يف �سهر �سفر، وملتقى 
»بانوراما القرية.. �سوت و�سوء«  مطلع 
العامة  الهيئة  برعاية  الأول���ى  جمادى 
ملتقيات  اإلى  اإ�سافة  والآث��ار،  لل�سياحة 
هند�سة العمارة وهواة الت�سوير، ف�سال 
عما يخ�س اأهايل القرية كجائزة قرية 
ينظمها  التي  الحتفالت  �سمن  رج��ال 

املهرجان.
ف����ي����م����ا ي������رت������ب ح�����ال�����ي�����ا ل���ث���ال���ث 
الهيئة  م���ع  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  امل��ه��رج��ان��ات 
العامة لل�سياحة والآثار، وهو مهرجان 
ال����روب����ي����ان مب����رك����ز احل���ري�������س���ة ع��ل��ى 
اأن  بعد  الأح��م��ر،  البحر  على  �ساحلها 
ع��ب��داهلل  ب��رئ��ا���س��ة  امل���رك���ز  اإدارة  اأمت����ت 
جيدا،  وهياأته  املوقع  ع�سريي   عائ�س 
ا�ستمرار ال�سركة ال�سعودية  اإلى  اإ�سافة 

لالأ�سماك يف ال�سراكة الإ�سراتيجية.

محايل ادفأ
ع�سري  حمايل  حمافظة  مهرجان  انطلق 
و�سي�ستمر  ادف����اأ«،  »حم��اي��ل..  �سعار  حت��ت 
حتى نهاية ال�سهر احلايل، يف الوقت الذي 
مبهرجان  التجاري  الغنيم  مركز  ي�سارك 
ال�ستوي  املو�سم  لدعم  املركز  ذات  يف  اآخ��ر 
للمحافظة، يف حني كانت فعاليات الت�سوق 

قد انطلقت منذ ال� 15 من �سفر.
وي�����س��م��ل امل���ه���رج���ان، م��ع��ر���س ال��ف��ن 
الت�سكيلي ب�سقيه الر�سم والنحت مب�ساركة 
املنورة،  باملدينة  والفنون  الثقافة  جمعية 
وت��ط��وي��ر الأم�����س��ي��ات ال�����س��ع��ب��ي��ة ل��ل��م��راك��ز 
امل�ساركة بوجود خراء خمت�سني  والفرق 
جامعتي  م��ن  ال��دك��ت��وراه  درج���ة  يحملون 
امللك خالد وجازان ل�سرح الألوان ال�سعبية 
لالأجيال  تثقيفا  تاريخيا،  اأدائها  واأ�سباب 
املقبلة وحر�سا على املحافظة على تراثهم 

ال�سعبي.
املغام�سي  ���س��ال��ح  ال�����س��ي��خ  اأن  ي��ذك��ر 
الفعاليات،  ان��ط��الق��ة  يف  حم��ا���س��رة  األ��ق��ى 
و�سط ح�سور كبري مالأ امل�سجد وال�ساحات 

اجلانبية له.

المجاردة.. عسلنا أجود
ويف املجاردة، افتتح حمافظها عبداهلل بن 
مهرجان  املا�سي،  الثنني  الرعيني  �سعد 
»ع�سلنا  �سعار  حتت  الثاين  الكبري  الع�سل 
اأجود« من خالل اأكر خيمة عر�س للع�سل 

أسبوعية جامعة الملك خالد

يعرض هذا القسم
من »آفاق« عددا
من الموضوعات
والزوايا المنوعة
عن الحياة الجامعية
وما حولها في محيط 
الجامعة على شكل 
تحقيقات وتقارير
وصفحات متخصصة
باإلعالم والثقافة
والتقنية 
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على م�ستوى اململكة حتتوي على اأكرث من 
130 حمال معدا للبيع، يعر�س فيها اأكرث 
من 100 نحال نحو ثمانية اآلف كيلو من 
الع�سل، بح�سور عدد من مديري العموم 
املحافظات  وحمافظي  ع�سري  منطقة  يف 
احلكومية  الإدارات  وم���دي���ري  امل���ج���اورة 

وم�سايخ واأعيان املنطقة.
وك����ان����ت امل�����ج�����اردة ا����س���ت���ع���دت ل��ه��ذه 
امل��ن��ا���س��ب��ة م���ن���ذ وق�����ت م��ب��ك��ر م����ن خ���الل 
الع�سل  منتج  لعر�س  خيمة  اأك��ر  جتهيز 
من  منتوجهم  لعر�س  النحالني  ودع���وة 
بينما  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  الأج����ود  ال��ن��ح��ل  ع�سل 
الرامج  م��ن  ع��دد  على  املهرجان  ا�ستمل 
وفعاليات  الت�سوق  كمهرجان  والأن�سطة؛ 
اإ�سافة  وم�����س��رح،  �سعبية  واأل��ع��اب  ثقافية 
اإلى معر�س املياه الإر�سادي وركن الزراعة 
والروائح  املنتجة  الأ�سر  وق�سم  التوعوي 
واحل���رف  ال�سعبية  والأك������الت  ال��ع��ط��ري��ة 
ال���ي���دوي���ة وم���ع���ر����س ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
واملكتبة العامة والغرفة التجارية والق�سم 
الطبي الذي ي�سمل عيادة لقيا�س ال�سغط 

وال�سكر.

القحمة أروع
التنمية  جلنة  نظمت  القحمة،  مركز  يف 
»القحمة  الربيعي  املهرجان  الجتماعية 
و���س��ط  اأروع«،  »ال��ق��ح��م��ة  ���س��ع��ار  حت���ت   »6
يف  ال�سهراين  فهد  ال�ساعر  م��ن  م�ساركة 
واأمان«  »اأمن  اأوبريت  اأداء  اخلتام، بجانب 
م����ن ك���ل���م���ات واأحل��������ان ع����ب����داهلل ح���م���ادي 

مب�ساركة فرقة القحمة ال�سعبية.

وج���������رى خ��������الل اخل�������ت�������ام، ���س��ح��ب 
و�سا�سة   »2 ا�س  »جالك�سي  ج��وال  جائزتني 
املهرجان  �سمل  فيما  بو�سة«،   40 »بالزما 
�سيد  م�سابقات  منها:  متنوعة  فعاليات 
والدراجات  ال�ساحية،  واخ��راق  ال�سمك، 

الهوائية وكرة القدم.

معضلة اإليواء 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ن�����ض���ط ال��ك��ب��ر ال��ذي 
اأنحائها،  كافة  يف  ع�سري  منطقة  �سهدته 
غري اأن مرافق الإيواء يف معظم املدن التي 
الفعاليات،  حتت�سن  ت���زال  ول  احت�سنت 
القادمني  ل��ل��زوار  ح��ل  دون  مع�سلة  ظلت 

من خمتلف املناطق اجلبلية. 
وع���ن ذل���ك ق���ال حم��اف��ظ حمافظة 
رجال اأملع �سعيد بن مبارك القحطاين اإن 
املنطقة ب�سكل عام ت�سكو من هذا اجلانب، 
رغم وجود مرافق جيدة من فنادق و�سقق 

واأجنحة مفرو�سة.
وي��ت��ف��ق حم��اف��ظ��ا امل����ج����اردة وب����ارق 
مع  ال�سديري  و�سلطان  الرعيني،  عبداهلل 
الإيواء  مرافق  بتوا�سع  القحطاين  �سعيد 
ب�����س��ك��ل ع���ام واحل���اج���ة امللحة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ب�سكل  واملنطقة  املحافظتني  اأبناء  لإ�سهام 

عام يف اإن�ساء ا�ستثمارات.
وعلى عك�سهم، تقدم حمافظ حمائل 
حم��م��د ب���ن ����س���ره، ب��ت��اأك��ي��ده اأن م��راف��ق 
الإي�������واء مب��ح��اف��ظ��ت��ه م���ن ف���ن���ادق و���س��ق��ق 
اأن���ه مل  واأج��ن��ح��ة مفرو�سة »ج��ي��دة«، غ��ري 
يخف تطلعه اإلى مزيد من التقدم يف هذا 

اجلانب.

عجز في قطاع اإليواء
والمبادرة تحقق

جزء من أهدافها 



ثقافة

مل اأ�ستطع اأن اأ�ستوعب كيف ي�ستطيع م�سلم، اأن ي�ستم م�سلما تويف للتو، 
وفاته  ُبعيد  م�سلم  وفاة  ال�سماتة من  على  نف�ُسه  م�سلما  تطاوع  وكيف 

ب�ساعات؟!
ومل اأ�ستطع معرفة مكونات العقل، اأو مكنون القلب الذي ي�سف 
م�سلما تويّف ب�«الهالك«، اأو »املاأفون«، اأو »املقبور«، ملجرد اأنه كان يختلف 
معه، اأو اأنه »كان يهدي اإليه عيوبه«، والأجدر يف هذه احلال - كما تقر 
اأن يقال عنه: رحمه اهلل وغفر له  الإن�سانية،  واأي�سر قواعد  ال�سرائع، 

ذنوبه.
اأجزم اأن اخلالف والختالف، ل ي�ضوغ�ن هذا ال�ضقوط الأخالقي 
اأو عقلي يجعالن  ال�سنيع، واأج��زم، األف مرة، باأنه ل يوجد اأ�سل نقلي 
ال�سماتة من املوت ي�سرية اإلى حد تواترها »وتوترتها« والحتفاء بها، 

وتاأييدها من التابعني بغري اإح�سان.
ل�ست يف حاجة اإلى ا�سترياد اأحاديث �سريفة �سحيحة ترف�س هذه 
الأخ��الق«  مكارم  و«متمم  الب�سرية،  نبي  اأن  على  وت��دل  بل  ال��دن��اءات، 
�سلى اهلل عليه و�سلم، كان يفعل خالف ما يفعله هوؤلء، بل ويوؤكد على 
رف�س مناذج هذا الفعل امل�سني، يف قوله امل�سهور عن جنازة اليهودي: 

»األي�ست نف�سا؟«، فباأبي هو واأمي، اإذ مل يكن »فظا غليظ القلب«.
ال�سامتني  لأن  وامل���واق���ف؛  الأح���ادي���ث  ���س��رد  اإل���ى  ح��اج��ة  ل�ست يف 
ا�ستيعاب  اإل��ى  بها، ولكنني يف حاجة  اأعلم مني  »ال��رادح��ني«  ال�سامتني 

ال�سدمة، واإيجاد اأ�سبابها، وحتليل تداعياتها.
ال�سيا�سي  النتماء  »اأكّنة«  و  �سوى غواية احلزبية،  اأ�سبابا  اأجد  ل 
البغي�س، الذي يحول الب�سري اإلى اأعمى، ويجعله »تر�سا« يف اآلٍة �سماء، 
ل يعي �سوى اأن �سماتته باملتوفى، و�ستمه له، انت�سار للحزب اأو احلركة، 
وهذا، عنده، اأق�سى النجاح، وقمة ال�سعادة، و�سبب التاأييد من الأعلني، 

والأدنني، والأقران، وجميع »الرو�س«!
احلركي امل�سّي�س ل ي�سمت اإل من موت َمن مار�س نقده وحركته 
مبو�سوعية وجترد و�سدق، وما ذاك اإل لأن الناقد الراحل جعله عاريا 
اأم��ام ذات��ه، واأم��ام تابعيه، واأم��ام »ال��رو���س« كبريها و�سغريها، واأم��ام 
العاقلني اأجمعني، ولذا يت�سفى بطريقة دالة على عمق اأزمته، وباأ�سلوب 
يك�سف عن اأن انتماءه قد حتول اإلى داء ع�سال، ل �سفاء منه اإل ب�سدمة 

هائلة تعيد العقل اإلى »وعيه«، والنف�س اإلى �سالمها.
كن �سيا�سيا، وكن منتميا، وكن »تر�سا«، وكن حركيا، ولكن ل تكن، 
اأيها الإن�سان، ماأزوما اإلى حد بغ�س كل من اختلف معك من الأحياء 
والأموات، اأو اأخذ على يديك واأنت ُتعِمل معولك يف »ال�سفينة«، ول تكن 
»�سريرا« اإلى حد الأذى والتدلي�س والتلبي�س والكذب على اهلل، ول تكن 

�سيطانا اإلى حد »التاآمر« والت�سويه من دون وجه حق اأو »قفا«.

»أليست نفسا«؟

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

انطالق مهرجان محايل ادفأ
أحمد العياف

حممد  ع�سري  حمايل  حمافظ  افتتح 
الفعاليات  اأول��ى  �سرة،  بن  �سعيد  بن 
اأدف���اأ«  »حم��اي��ل  مهرجان  يف  الثقافية 
مب��ح��اف��ظ��ة حم���اي���ل ع�������س���ري، واب����ت����داأ 
امل���ه���رج���ان مب���ح���ا����س���رة ع����ن ال�����راث 
ال�سعبي  لالأديب علي مغاوي وال�ساعر 

الفنان عبداهلل ال�سريف.
اإل��ى  م�ساركته  يف  م��غ��اوي  واأ���س��ار 
م���وج���ودة  ت��ه��ام��ة  يف  »ال���ع���ر����س���ة«  اأن 
عدة  مواقف  يف  وتت�سكل  واأداء،  �سوتا 
كالوعظ والفخر واحلما�سة، م�ستدركا 
اأن��ه ل  الغزل، م�سيفا  اأنها ل تقال يف 
واأث��رى  اأع��ذب  �سمع  فيما  يوجد حلن 
م���ن زح���ف���ة ب��ن��ي ���س��ه��ر، م�����س��ريا اإل���ى 

املناطق  يف  والربخة(  )اخلطوة  وجود 
ال��ت��ه��ام��ي��ة، ال��ت��ي ق���ال اإن��ه��ا ل تعرف 
عند  ال��ل��ي��ل  روح  وع����ّده����ا  ب����الإي����ق����اع، 
ال�سامرين املرفني باحلب واجلمال. 
واأكد اأن »الربخة« تتجاوز»اخلطوة« يف 

كرثة اأحلانها.
اأن يكون  ال�سريف  من جهته نفى 
ف�  معينة،  لقبيلة  ين�سب  ت���راث  ه��ن��اك 
م�سميات  والزحفة  »العر�سة واخلطوة 
من  الأداء  اختلف  واإن  ج���دا،  متقاربة 
اأخ��رى يف ع�سري«، منتقدا  اإل��ى  منطقة 
ب���ع�������س ال�������س���ع���راء احل���ال���ي���ني ال���ذي���ن 
اأو  )ال��ط��ب��اق  امل��ق��ي��ت  ال�سعر  ي��ل��ت��زم��ون 

التورية( ح�سب قوله.
الأوزان  ع���ن  ال�����س��ري��ف  وحت�����دث 
ال�سراة  يف  فقال  املنطقة،  يف  ال�سعبية 

ت���وج���د جم��م��وع��ة م���ن الأحل�������ان مثل 
اأن  اإل  ال��زام��ل وال��ق��زوع��ي،  اأو  امل��دق��ال 
»الإي����ق����اع ���س��ب��ه م����ع����دوم، لأن�����ه حم��رم 
ت���ق���ل���ي���دا«. ون���ب���ه اإل������ى ام���ت���ي���از ب��ي�����س��ة 
واملناطق املجاورة لها بامل�سرية، موؤكدا 
�سمع  ع��ب��ده ح���ني  ال��ف��ن��ان حم��م��د  اأن 
اإيقاع امل�سرية قال اإنه اأ�سد ما اأعجب به 

طوال تاريخه الفني.
فخر  اخل��ط��وة  ال�سريف  واع��ت��ر 
الفنون ال�سعبية يف منطقة ع�سري »لأّن 
ال��ع��ر���س��ة م���وج���ودة يف ك���ّل م��ك��ان واإن 
يبتدع  اإن���ه مل  وق���ال  ا���س��م��ه��ا«.  اختلف 
اأحلان اخلطوة وكل ما قام به اأّنه اأعاد 
اك��ت�����س��اف اأك���رث م��ن اأرب��ع��ني حل��ن��ا من 
اخلطوة، وهذا ل يتجاوز بح�سب قوله 

ن�سف الأحلان املعروفة يف املنطقة.

إعالن الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية
األمير خالد الفيصل: لدينا مقترحات إلضافة فروع جديدة

اأو����س���ح ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
وزي��ر  ال��ع��زي��ز،  عبد  ب��ن  الفي�سل  خ��ال��د 
جائزة  هيئة  رئي�س  والتعليم،  الربية 
امللك في�سل العاملية، اأن هناك مقرحات 
للجائزة بخالف  لإ�سافة فروع جديدة 
ال���ف���روع اخل��م�����س��ة احل��ال��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
خدمة الإ�سالم، والدرا�سات الإ�سالمية، 
وال���ط���ب،  والأدب،  ال���ع���رب���ي���ة،  وال���ل���غ���ة 

والعلوم. 

جاء ذلك خالل رعاية �سموه حفل 
 36 ال���  ب��ال��دورة  الفائزين  اأ�سماء  اإع��الن 
جلائزة امللك في�سل العاملية لعام 1435- 

2014م.
م����ن ج��ه��ت��ه اأع����ل����ن الأم�������ني ال���ع���ام 
الدكتور  العاملية  في�سل  امل��ل��ك  جل��ائ��زة 
ع���ب���داهلل ب���ن ���س��ال��ح ال��ع��ث��ي��م��ني اأ���س��م��اء 
العاملية  في�سل  امللك  بجائزة  الفائزين 

1435ه� – 2014 م، وهم: 

هيئة  مكتب  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  نيجرييا  يف  الإ�سالمية  الإغ��اث��ة 
اأبو بكر ليمو، )نيجريي  اأحمد  الدكتور 
العلماء  ك��ب��ار  هيئة  وع�سو  اجلن�سية(؛ 
ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة الأ���س��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور عبد ال��وه��اب ب��ن اإب��راه��ي��م اأب��و 
واخلبري  اجلن�سية(،  )�سعودي  �سليمان 
الثقايف يف الديوان الأمريي بدولة قطر 
البو  ع��الوي  اإبراهيم  اهلل  عبد  الدكتور 

�سباح )عراقي اجلن�سية(، ومدير معهد 
يل كا�سنج للعلوم ال�سحية، رئي�س ق�سم 
اأ�ستاذ الطب  الكيميائية،  الأمرا�س  علم 
ال�سينية  كوجن  هوجن  بجامعة  الباطني 
الروفي�سور يوك منج دن�س لو )�سيني- 
بريطاين(، ومدير معهد ماك�س بالنك 
جريد  الروفي�سور  ب��ون  يف  للريا�سيات 
)اأمل����اين   Gerd Faltings ف��ول��ت��ي��ن��ج��ز 

اجلن�سية(.
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إعالم

د����س���ن اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة، 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري م�سعل بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز، �سحيفة »مكة« 
اأق��ام��ت��ه موؤ�س�سة  خ��الل احل��ف��ل ال���ذي 
مكة للطباعة والإعالم بح�سور وزير 
الدكتور عبدالعزيز  والإعالم  الثقافة 
خ��وج��ة، ووزي����ر احل���ج ال��دك��ت��ور بندر 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  حجار، 
كامل،  �سالح  والإع��الم  للطباعة  مكة 
واأعيان  ووجهاء  امل�سوؤولني  من  وع��دد 
ورجال العلم والفكر والأدب والأعمال 

وذلك بجامعة اأم القرى بالعابدية.
ووجه الأم��ري م�سعل بن عبداهلل 
اإلى اأهايل املنطقة على هام�س  ر�سالة 
حفل التد�سني جاء فيها »اأعدهم بكل 
ب��اإذن اهلل واإن �ساء اهلل على درب  خري 
الأمري خالد الفي�سل ما�سون، ونحن 

وجميع الإخوان م�ستعدون للقيام بكل 
و�سكرا  واأه��ال��ي��ه��ا،  املنطقة  ي��خ��دم  م��ا 
ل��ك��م ج��م��ي��ع��ا ع��ل��ى ك���ل ه����ذه امل�����س��اع��ر 

الفيا�سة«.
وزاد »من ح�سن الطالع اأن ند�سن 
�سحيفة مكة املكرمة التي دعمها اأمري 
املنطقة ال�سابق الأمري خالد الفي�سل، 
املوؤ�س�سة  لهذه  اأوله  ما  على  واأ�سكره 
وه����ذا ال�����س��رح ال��ك��ب��ري، وك��ل��ن��ا نطمع 
اإلى اأن يكون واجهة عظيمة لواجهتنا 

ال�سحفية باإذن اهلل«.
اأول  يكون  اأن  يل  فخر  واأ���س��اف« 
ن�ض�ط اأقوم به هو افتت�ح هذه املوؤ�ض�ضة 

ال�سحفية«.
م���ن ج��ه��ت��ه اأك�����د وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة 
والإع�������الم ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
حم��ي��ي ال���دي���ن خ��وج��ة خ���الل كلمته 

الليلة  ه��ذه  يف  يجتمعون  اجلميع  اأن 
اأ�سيل يف  لينطلق �سوت قدمي جديد 
وتطلعاته  تقنياته  يف  حديث  ج���ذوره 

واآماله وهو �سحيفة مكة املكرمة.
اأم��ام نقلة نوعية  واأ���س��اف »نحن 
ل�سحيفة مكة املكرمة بثوبها اجلديد 
ب��ع��دم��ا ك���ان���ت حت��م��ل ا����س���م »ال���ن���دوة« 
بد  امل��ب��ارك��ة، ل  انطالقتها  ب��داي��ة  ويف 
التي  ال��ك��رمي��ة  ال��رع��اي��ة  نثمن  اأن  لنا 
اأوله������ا خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
با�سمها  ال�سحيفة  لهذه  اهلل،  يحفظه 
اجل����دي����د »م����ك����ة« ام�����ت�����دادا ل��رع��اي��ت��ه 
ال���ك���رمي���ة ودع����م����ه ال�����س��خ��ي امل��ت��ت��اب��ع 
كان  حتى  العريقة  ال��ن��دوة  ل�سحيفة 
ال�سحيفة  ل��ه��ذه  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��رك��ي��زة 
الدعم  هذا  ويتناغم  اجلديد،  با�سمها 

اهلل،  اه��ت��م��ام��ه، يحفظه  م��ع  ال�����س��خ��ي 
املقد�سة  البقعة  املكرمة  ملكة  ورعايته 
حرما وم�ساعر ومقيمني وزائرين وما 
�سهدته يف هذا العهد الزاهر من تطور 

ورعاية وعمران وعناية.
خ��ادم  م�سريتنا  ق��ائ��د  ن�سكر  كما 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
اهلل،  يحفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
ال�سخي  دعمه  ال��ك��رمي  ملقامه  ونثمن 
ماديا  والن�سر  للطباعة  مكة  ملوؤ�س�سة 
عر مراحل متتالية، وتف�سله، حفظه 
املوؤ�س�سة  ه��ذه  ق��ي��ادات  با�ستقبال  اهلل، 
على  وت��وق��ي��ع��ه  ال��ع��ري��ق��ة،  ال�سحفية 
العدد التذكاري الأول لل�سحيفة مكة 
عام  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  يف  املكرمة 

1433 ومباركته لهذا ال�سم اجلديد.
ول����ع����ل م����ن ح�������س���ن ال���ط���ال���ع اأن 

مشعل بن عبداهلل يدشن صحيفة مكة
يتزامن �سدور هذا العدد اخلا�س من 
ال�سحيفة مع الختيار املوفق من ويل 
الأمر لأمري منطقة مكة املكرمة، مما 
وقعا  ال��ك��رمي��ة  املنا�سبة  ل��ه��ذه  يجعل 
خا�سا ومتفردا وي�سيف دعما معنويا 
لنطالقتها با�سمها اجلديد ملا يحمله 

من دللت عميقة يف النف�س«. 
وتابع »بهذه املنا�سبة ل بد لنا اأن 
�ساحب  قدمه  م��ا  امتنان  بكل  نتذكر 
الفي�سل  خ��ال��د  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 
عندما  اجلريدة  هذه  انطالقة  لدعم 

كان اأمريا ملنطقة مكة املكرمة«.
من جانب اآخر اأكد رئي�س جمل�س 
والإعالم  للطباعة  اإدارة موؤ�س�سة مكة 
����س���ال���ح ك����ام����ل خ������الل ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي 
تويل  اأن  احل��ف��ل،  هام�س  على  األ��ق��اه��ا 
اإمارة  الأمري م�سعل بن عبداهلل مهام 

املنطقة، ما هو اإل ثقة ملكية من ولة 
الطاهرة  البقعة  ه��ذه  خل��دم��ة  الأم���ر 
بجهوده  منوها  وقا�سديها،  و�ساكنيها 
مبنطقة  وامللفت  ال�سريع  الرت��ق��اء  يف 
جنران وجعلها منطقة متتطي �سهوة 
الزده�����ار وال��ن��م��اء ل��ت��وا���س��ل ب��ع��ده ما 
اأر�ساه من قواعد وما حفز من �سواعد 

م�سرية اخلري والعطاء.
 وق�����ال ك���ام���ل »ل���ق���د ����س���اء اهلل يف 
ه���ذا امل��ن��اخ ال��ع��اب��ق ب���الإمي���ان امل��ت��وه��ج 
اخل��ا���س  الإ����س���دار  ينطلق  اأن  ب��ال��ن��ور 
ربيع   11 الأح����د  ي���وم  م��ك��ة  ل�سحيفة 
ي��وم  الأول  ال��ع��دد  ث��م  1435ه������  الأول 
معربا   »1435 الأول  ربيع   12 الثنني 
ل��وزي��ر الثقافة  ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره  ع��ن 
خوجة  عبدالعزيز  الدكتور  والإع���الم 

على متابعته احلثيثة لل�سحيفة.

دراسة لكشف 
اإلعالم الغربي 
المشوه 
لإلسالم

ك���ل���ف���ت امل���ن���ظ���م���ة الإ����س���الم���ي���ة 
ل����ل����رب����ي����ة وال������ع������ل������وم وال����ث����ق����اف����ة 
ال��دويل  القانون  اأ�ستاذ  »اإي�سي�سكو«، 
جامعة  يف  الإن�سان  وحقوق  لالإعالم 
احل�����س��ن ال���ث���اين ب���ال���دار ال��ب��ي�����س��اء، 
اخل����ب����ري امل����غ����رب����ي ال����دك����ت����ور ع��ل��ي 
كرميي، باإعداد درا�سة باللغة العربية 
ب���ع���ن���وان »م���ظ���اه���ر خ�����رق ال���ق���ان���ون 
ال�����دويل يف الإن���ت���اج���ات الإع��الم��ي��ة 

الغربية  املتحاملة على الإ�سالم«.

وي���اأت���ي ه����ذا ال��ت��ك��ل��ي��ف يف اإط����ار 
تفعيل  اإل���ى  ال��ه��ادف��ة  املنظمة  ج��ه��ود 
لرنامج  ال��ع��ام  »الإط�����ار  مقت�سيات 
الت�سويه  ل��ل��رد ع��ل��ى ح��م��الت  ال��ع��م��ل 
الإع�����الم�����ي ل���الإ����س���الم واحل�������س���ارة 
الإ������س�����الم�����ي�����ة« م�����ن خ������الل اإجن������از 
ال��ت��ى تر�سد  ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات 
مظاهر الت�سويه الإعالمي لالإ�سالم 
العلمية  احللول  وامل�سلمني، واإيجاد 
وتوعية  امل��غ��ال��ط��ات  لف�سح  املنا�سبة 

ال������راأي ال���ع���ام الإ����س���الم���ي وال�����دويل 
مبقا�سدها واأهدافها.

توجد  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وت�ستمل 
ح���ال���ي���ا ق���ي���د امل����راج����ع����ة وال���ت���دق���ي���ق 
ع����ل����ى ث�����الث�����ة ف���������س����ول وم����ق����دم����ة 
بعنوان«  الأول  الف�سل  وخامتة، ففي 
احلرية  حلماية  القانونية  املرجعية 
ال��دي��ن��ي��ة واآل���ي���ات���ه���ا.. الإ�����س����اءة اإل���ى 
الدرا�سة  تتناول  من��وذج��ا«،  الإ���س��الم 
م��و���س��وع��ني اأ���س��ا���س��ي��ني ه��م��ا: ت��ط��ور 

للحرية  ال��ن��اظ��م  ال��ق��ان��وين  الإط�����ار 
ال��دي��ن��ي��ة وال��ق��ان��ون ال����دويل واآل��ي��ات 

احلماية الدينية.
عنوان  ال��ث��اين  الف�سل  ويحمل 
»ح��ري��ة ال�����راأي وال��ت��ع��ب��ري ب��ني م��ب��داأ 
وحقوق  الأدي����ان  واح����رام  الت�سامح 
الأقليات امل�سلمة« ويتطرق ملو�سوعني 
والتعبري  ال���راأي  ح��ري��ة  مكانة  ه��م��ا: 
مببداأ  وعالقتها  ال��دويل  القانون  يف 
الت�سامح، والتذرع بحرية التعبري يف 

اإل��ى الإ�سالم واإل��ى الأقليات  الإ���س��اءة 
امل�سلمة يف اأوروبا.

ال���ذي ج��اء  ال��ث��ال��ث  اأم���ا الف�سل 
العن�سرية  ع��ن��وان »اخل��ط��اب��ات  حت��ت 
التعبري  بني احلرية الدينية وحرية 
نحو قانون منع الإ�ساءة اإلى الأديان« 
العن�سري  التعبري  ق�سية  فيتناول 
والإ�ساءة اإلى الإ�سالم، ومكانة الدين 
القان�ون  ويف  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  يف 

الدول�ي ومن��ع الإ�ساءة اإليه.
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تقنية

قناع »السمكة«
يسمح بالتنفس داخل البحر

كما خياشيم األسماك..
في األسواق قريبا

اخرع امل�سمم جيبيان يون �سيئا اخراعا �سيجعل الن�سان كائنا ي�ساهي الأ�سماك!
اآليه عمل اخليا�سيم فهي تقوم با�ستخال�س  اخراع قناع الغو�س وامل�سمى تريتون ي�ستخدم تقنية حديثة ت�سبه 
امل�ء.  اأ�ضغر من جزيئ�ت  الأك�ضجني من امل�ء عرب م�ضف�ه م�ضممة على �ضكل خيوط ب�لغة الدقة حتتوي على ثقوب 

وت�سمح هذه التقنية التي طورها العامل الكوري بالتنف�س بحرية حتت املياه لفرات طويلة جدا.
وبا�ستخدام جهاز �سغط �سغري جدا، ي�ستطيع هذا القناع �سغط و تخزين الك�سجني امل�ستخرج من املياه يف خزانات 
تكون  للبطاريات  املطور  بطاريات �سغرية، من اجليل  ال�ساغط عن طريق  ت�سغيل هذا اجلهاز  ويتم  لها.  خم�س�سة 
من  اأ�سرع  م��رة   1000 انها  حيث  ال�سحن،  �سريعة  تكون  اأن  املتوقع  وم��ن  احلالية  البطاريات  من  م��رة  بثالثني  اأ�سغر 

البطاريات احلالية ح�سبما قالت �سركة يانكو للت�سميم.

»أرورا«..
أحالم بال حدود!

على  ي�سيطر  اأن  ميكنه  ابتكاره،  مت  جديد  جهاز 
الذي  اجلهاز  عليها.  والتاأثري  ال�سخ�س  اأح��الم 
يعمل   Aurora »اأرورا«  ا���س��م  ع��ل��ي��ه  اأط���ل���ق 
ا�ست�سعار ملراقبة  باأجهزة  كع�سابة للراأ�س مزودة 
امل���وج���ات ال���دم���اغ���ي���ة، وح���رك���ة ال���ع���ني، وح��رك��ة 
اجل�سم ب�سكل عام، ويقوم بت�سغيل اأ�سوات واأ�سواء معينة، ميكنها اأن 
توؤثر على اأحالمك، واأي غفوة تاأخذها.  كما يقوم »اأرورا« باختيار 
الوقت الأف�سل، الذي ميكنك اأن ت�ستيقظ فيه، وميكنك من خالله 

اأن ت�سعر براحة و�سعادة.
و�سيكون لزاما على امل�ستخدم اأن يرمج اجلهاز قبل اأن يغفو، 
اأكرث  اأح��الم  مع  اأعمق  بنوم  يحظى  لكي  ال��راأ���س،  ع�سابة  ويرتدي 
و�سوحا. وميكن للجهاز اأن يحدد موعد ا�ستيقاظك املنا�سب متاما 
وال��زرق��اء،  واخل�����س��راء،  احل��م��راء،  امل�سابيح  م��ن  �سل�سلة  بت�سغيله 
وت�سغيل مو�سيقى هادئة مف�سلة للم�ستخدم.  ومن املقرر اأن تطرح 
 175 اإل��ى  ي�سل  ب�سعر  الأ���س��واق  يف  اجلهاز  ه��ذا  الأمريكية  ال�سركة 

دولرا.
اإل��ى  اأح��الم��ك  تنقل  ل  »مل  اجل��دي��د:  اجل��ه��از  م�سنعو   وقال 
�ساطئ مع طيور النور�س، مرفقة مبوجات هادئة للمحيط الأزرق 
الدفء  الباعثة على  املحببة،  اأ�سوات طقطقة اخل�سب  اأو  الناب�س، 
املرفقة بالألوان الرتقالية، واحلمراء، التي جتعل اأحالمك �سعيدة 

رائعة، وجتعل ا�ستيقاظك جيدا ب�سورة غري م�سبوقة؟«.
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ريتويت

يف اخلام�س من يناير عام 2012، ظهر للمرة الأولى عر ال�سبكة العنكبوتية 
ر���س��م غ��ري��ب  ل��ف��را���س��ة م��رف��ق��ة يف اأ���س��ف��ل��ه ر���س��ال��ة ���س��غ��رية ت��ق��ول)م��رح��ب��ا، 
بت�سميم هذا  الذكاء، ولإيجادهم قمنا  فائقي  الأ�سخا�س  نحن نبحث عن 
الختبار، فهذه ال�سورة حتتوي على ر�سالة خمفية وحني جتدها �سر�سدك 
اإكمال  من  �سيتمكنون  الذين  القالئل  اأولئك  لقاء  اإل��ى  نتطلع  نحن  اإلينا، 

الطريق حتى نهايته(.
�سمي لحقا  اأو كما  الفرا�سة  لغز  اأ�سبح  الآن  اليوم وحتى  ومنذ ذلك 

)�سيكادا 3301( اأكرث الر�سائل امل�سفرة تعقيدا يف تاريخ الإنرنت.
املنظمة  اأو  املجهولة  اجلهة  ه��ذه  ا�ستخدمت  الآن،  وحتى  حينه  وم��ن 
الغام�سة، جمموعة من التلميحات تن�سر يف اخلام�س من يناير من كل عام 
لإيجاد احلل وبطرق خمتلفة لي�س على النرنت فقط، بل حتى على �سبكة 
الهاتف وال�سور الرقمية واملل�سقات الورقية يف اأماكن خمتلفة من العامل.

 وق���د ا���س��ت��دع��ت ���س��ي��ك��ادا ف�����س��ول ك��ث��ري م��ن خ���راء الت�سفري والأم���ن 
لذلك  ورائها،  العاملة  اجلهة  ومن  ودللتها  خيوطها  ملعرفة  الإلكروين 
اللغز  حلل  �سغرية  �سرية  جمموعات  بتكوين  الت�سفري،  خ��راء  اأي  قاموا، 
الق�ضية،  نورا ير�ضدهم لفك خيوط هذه  الآراء  املع�ضلة، لعل يف اختالف 

ومع اختالف الآراء تو�سل بع�سهم لعدة حلول.
كبرية  )ا�ستخباراتية(  جهة  فعل  م��ن  اللغز  ه��ذا  اأن  اأك��د  م��ن  فمنهم 
هدفها البحث عن هذا ال�سخ�س فائق الذكاء وال�ستفادة من قدرته يف  فك 
اأكرث الألغاز تعقيدا يف تاريخ النرنت وتوظيفه لديهم يف هذه الوظيفة 
التي ما زالت �ساغرة حتى الآن، واآخر يوؤكد اأن هذا اللغز من ت�سميم بنك 
كبري هدفه حتويل الأموال الرقمية بطريقة ت�سفري معقدة حلمايتها من 

ل�سو�س النرنت.
الذاتي  التحدي  الفرا�سة،  مالكة  اجلهة  ا�ستغالل  من  الرغم  وعلى 
داخل النف�س الب�سرية، اإل اأن الفرا�سة ل تزال حتلق وتتنقل من جهة اإلى 
التحليل وذاك  اأح��د. وما بني هذا  بها  اأن مي�سك  تامة دون  اأخ��رى بحرية 
وحتى هذه اللحظة، مازالت �سيكادا ترفرف يف وجه اأكر خراء الت�سفري يف 

العامل معلنة التحدي الأ�سعب للعام الثالث على التوايل.
 ما ناأمله نحن، اأن ت�ستفيد بع�س اجلهات من بينها القنوات الف�سائية 
برامج حتت عنوان »حتديات  تنفقها، يف  اأي��ن  تعرف  اأم��وال ل  التي متلك 
يف  ا�ستمرارها  بدل من  الكامن،  الذكاء  تك�سف  اجلميع«  على  بالنفع  تعود 
بث برامج مكررة تنتهي فقط بتخريج من يجيد اأو جتيد«هز الو�سط« حتت 

�سهادة فنان.

لغز فراشة سيكادا

حسن أحمد العواجي

ذكية،  اإلكرونية  كهربائية  اأ�سنان  فر�ساة  عر�س  الأمريكية،  فيغا�س  ل���س  مبدينة   CES 2014 معر�س  �سهد 
ابتكرتها �سركة فرن�سية، واأطلق على الفر�ساة اجلديدة Kolibree وتقوم بت�سجيل حركات عملية فر�س الأ�سنان، 
ومن ثم اإر�سالها اإلى الهاتف الذكي املرتبط بها عر تقنية Bluetooth، وذلك عر تطبيق مثبت على الهاتف. 
وبا�ستعمال هذا التطبيق، ميكن للم�ستخدم احل�سول على ن�سائح خا�سة بالأ�سنان وطريقة فر�سها كما لو اأنك 
تزور طبيب الأ�سنان. وح�سب ال�سركة الفرن�سية امل�سنعة لهذه الفر�ساة، فاإنها غري جاهزة حاليا للت�سويق اإل اأنها 
�ستكون كذلك رمبا خالل ال�سنة اجلارية، و�سيتم بيعها مببلغ يراوح ما بني 100 و 200 يورو، و�ست�سلم بالإ�سافة 

اإليها، راأ�سي فر�ساة متحركتني لال�ستبدال يف حالة انتهاء �سالحية الفر�ساة الأولى.

الأم��ري��ك��ي��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز«  »فيليب  ���س��رك��ة  اب��ت��ك��ارات  اآخ���ر  متثلت 
لاللكرونيات، يف اإنتاج  جهاز تتبع جديد لتحديد مواقع الأطفال 

يف الأماكن املزدحمة. 
ويتكون اجلهاز اجلديد من هاتف حممول على �سكل �ساعة 
يتم تثبيته حول مع�سم الطفل عن طريق �سوار مطاطى يتوافر 

باألوان براقة.
تقنيات  خ��الل  من  الطفل  موقع  حتديد  اجلهاز  وي�ستطيع 
الأٌقمار ال�سناعية ونظام الت�سال بال�سبكات  املواقع عر  حتديد 
اأول��ي��اء  اإل��ى  امل��وق��ع  ببث  يقوم  ث��م  ف��اى«  »واى  الال�سلكية  املحلية 
 IOS الأمور من خالل تطبيق خا�س يعمل على اأنظمة اأندرويد اأو

لالأجهزة املحمولة.
اآمنة(  )مناطق  اجلهاز  على  يحدد  اأن  الأم��ر  ويل  وي�ستطيع 
بحيث  املنزل  اأو  احل�سانة  دار  اأو  املدر�سة  مثل  بالأطفال  خا�سة 
يتلقى ر�سالة كلما و�سل الطفل اإلى اأحد هذه الأماكن اأو غادرها.

يت�سل  بحيث  هاتفية  اأرق��ام  خم�سة  ت�سجيل  للجهاز  وميكن 
بها الطفل عند ال�سرورة. ومل تزود ال�سركة اجلهاز اجلديد باأي 
كتابة  اأو  النرنت  ب�سبكة  الت�سال  اإمكانية  اأو  اإلكرونية  األعاب 
ر�سائل ن�سية ملنع الأطفال من القيام باأي من هذه الأن�سطة بعيدا 

عن رقابة الأ�سرة.

»فيليب« تنتج جهازا يتتبع حركة األطفال في األماكن العامة

فرشاة أسنان ذكية بـ 200 يورو
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د.شنيفاء محمد بيشي القرني 
عميدة المركز الجامعي
لدراسة الطالبات

الرأي الجامعي

نصائح 
مهمة 

ألهل 
التمريض

أ.ناديه عبدالقادر 
قسم التمريض بكلية

العلوم الطبيه التطبيقيه للبنات 
بالنماص

 
م��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����س م���ن امل��ه��ن ال��ت��ي 
لكل من  بع�س اخل�سائ�س  تتطلب 
ميتهنها، والإخال�س يف اأداء العمل 
ال��ذات من خالل الطالع  وتطوير 
وزي������ادة ال��ر���س��ي��د امل���ع���ريف مل��م��ار���س 
م��ه��ن��ة ال���ت���م���ري�������س اأم������ر يف غ��اي��ة 
الأه��م��ي��ة، وه��ن��اك ق��واع��د واأ���س��ول 
املمر�س  بها  يت�سف  اأن  م��ن  ب��د  ل 

واملمر�سة، ومنها ما يلي: 
ب��ال��ع��م��ل  ال���ت���ام���ة  • امل���ع���رف���ه 
امل��ط��ل��وب وزي������ادة امل��ع��رف��ة عن 

كل جديد.
مواجهة  عند  اخلجل  ع��دم   •
وال�������س���وؤال  ج���دي���د  م���وق���ف  اأي 

عنه.
• عدم الإقبال على اأي خطوة 
�سحتها،  م��ن  ال��ت��اأك��د  بعد  اإل 
ول�����و ك���ان���ت م���ع���ار����س���ه ل��ق��ول 
ال���ط���ب���ي���ب ف���ي���ج���ب م��ن��اق�����س��ة 

الأمر معه.
املري�س  وج��ه  يف  الب�سا�سة   •
وال����ت���������س����رف ك�����ق�����دوة ح�����س��ن��ة 
واأخالقية مع املري�س لتكوين 
ع���الق���ة ح��م��ي��م��ة ت�������س���اع���ده يف 
ك�����س��ب ث��ق��ة امل���ري�������س وجت��ن��ب 

الكذب عليه. 
التمري�سية  اخلطوات  • �سرح 
ليكون  للمري�س  والفحو�سات 

مطمئنا على و�سعه.
• حمادثة املري�س عن الأدوية 
وط������رق اإع���ط���ائ���ه���ا وت��و���س��ي��ح 

اأخطارها اإن لزم الأمر.
خ�سو�سية  على  املحافظة   •
بعد  اأو  الك�سف  اأث��ن��اء  املري�س 

اإجراء العمليات.
ي��ف��وق  امل���م���ر����س  دور  اإن   •
يتعامل  ف��ه��و  ال��ط��ب��ي��ب،  ع��م��ل 
ونف�سيته،  امل��ري�����س  ج�سد  م��ع 
اأغ���ل���ب عمله  ب��ي��ن��م��ا ال��ط��ب��ي��ب 
كما  امل��ري�����س،  م��ع ج�سد  فقط 
اأن املمر�س ميكث مع املري�س 

وقتا اأطول.
باملري�س  ال���س��ت��ه��زاء  ع���دم   •
وت��خ��وي��ف��ه م���ن م���ر����س���ه، ك���اأن 
ال��ع��الج ل يجدى  اإن  ل��ه  يقول 

معه.
•  يف حالة وجود اختالف بني 
اأن  ي�سح  ل  والطبيب  املمر�س 

يناق�س املو�سوع اأمام املري�س.
كل  واأخ�����ذ  امل��ري�����س  • روؤي�����ة 
املالحظات و�سوؤال املري�س عن 
ميكن  ع��ار���س  اأو  اأم���را����س  اأي 

اأن ي�ساعد يف الت�سخي�س.
ال��ع��الج  اإع���ط���اء  يف  • ال���دق���ه 

واجلرعة واملواعيد.
وت��ط��ور  امل��ري�����س  • م��راق��ب��ة 
احلالة واإبالغ الطبيب عن كل 

جديد يخ�س املري�س. 

القطاع اخل��ا���س حت��دي��ات كبرية  ي��واج��ه 
بيئة  وحت�����س��ني  اأدائ�����ه  ت��ط��وي��ر  �سبيل  يف 
ال��ع��م��ل وحت��ق��ي��ق ال����ق����درة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة، 
ال���دول  اخل���ا����س يف  ال��ق��ط��اع  اأدرك  ف��ق��د 
فاعلية  الثمانينات  بداية  ومنذ  املتقدمة 
البحث  ال�سراكة مع اجلامعات يف جمال 
والتطوير ملجموعة من الن�ساطات تعتمد 
اأن  والأفكار، كما  واملعارف  على اخلرات 
يقدمه  ال���ذي  العلمي  البحث  ا�ستخدام 
اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����س ب��اجل��ام��ع��ات يف 
ظ��ل ت��واف��ر الإم��ك��ان��ات، ول�سيما امل��ادي��ة، 

الشراكة المجتمعة بين الجامعات والقطاع الخاص

مطمئنة ملنظر ال�سماء حني متطر.. حني ُت�سرع اأبوابها مرتني.. ُتهدينا 
الغيث لنْهديها الدعاء. 

ق��ل��ب��ا.. ولي��خ��ن��ق يل  يك�سر يل  اإل��ه��ا ل  ل��ل��ح��ي��اة.. لأن يل  مطمئنة 
حلما.. وياأتيني بدعائي على هيئة واقع ياأبه باأدق التفا�سيل، اأدق الدموع 

و الأمنيات.
مطمئنة للحياة.. لالت�ساق الكوين البديع.. املاء الذي ت�سبه علينا 

الغيوم والبذرة ال�سغرية التي يحت�سنها الراب لتنمو �سجرة با�سقة. 
مطمئنة للحياة.. لأن املاآذن يحوم فوقها احلمام.. و لأن اهلل ل يرد 

�سالة ال�سغار.. ول رجاءهم. 
الأم��ه��ات..  هدهدة  �سوت  حت�سن  ت��زل  مل  لأنها  للحياة..  مطمئنة 

مناغاة الر�سع والبدايات النقية تلك التي مل يلوثها وحل الزمن. 
واأط��ن��ان  اأن���ا  يتلقفني  وال�����دي..  وه��ب��ن��ي  اهلل  لأن  للحياة  مطمئنة 

التعب.. ي�سد على يدي.. و ي�سند جذعي املك�سور. 
مطمئنة للحياة.. لأنك حني تت�سالح مع �سجادتك.. تت�سالح معك 

احلياة. 
لأننا نتغري. 

اإلى مراحلنا  ت�ساحبنا  معنا..  تبقى  القدمي  قلة من  نتغري..  لأننا 
املتاأخرة من العمر.. قلة قليلة ت�سيب معنا.. وتنحني معنا. 

والآراء  الأف�����ك�����ار..  ت��ق��دي�����س  يف  امل��ب��ال��غ��ة  وراء  م���ن  ط���ائ���ل  ل  ل����ذا 
والأ�سخا�س.. فالفكرة التي ت�سبح بحمدها اليوم قد تزدريها غدا. 

التوازن..  اأقدر على  التعاي�س..  اأقدر على  اليوم  لأننا نتغري.. نحن 
اأقدر على تعاطي الفرح واحلزن واحلب دون اإدمان. 

لأننا نتغري.. حتتفي ال�سماء بالأحياء منا.. ت�سفق لهم.. وتهديهم 
ماءها. 

لأن التغري ي�سبه ارتداد الَنَف�س .. ي�سبه احلياة. 
لأننا نتغري .. يحزنني اأن ي�ستعبد الب�سر عقولهم.. يختزلونها فال 
تقاليد  من  مكررة  ن�سخا  التاريخ  لي�سهد   .. التاأمل  ول   .. التفكر  تطيق 

الأجداد. 
قال اهلل تعالى يف كتابه العزيز »اإن اهلل ل يغري ما بقوم حتى يغرّيوا 

ما باأنف�سهم..« 
التغري �سنة كونية �سحية جدا.. فقط ابداأ بنف�سك.

يكون له مردود اإيجابي لتطوير وحت�سني 
القطاع  يف  القائمة  واخل��دم��ات  املنتجات 
اخل���ا����س، وه���و م���ا ���س��ريف��ع م���ن ال��ك��ف��اءة 
هذا  ملوؤ�س�سات  والق��ت�����س��ادي��ة  الإن��ت��اج��ي��ة 

القطاع. 
املتحدة  الوليات  - ومازالت-  كانت 
الأم��ري��ك��ي��ة وال���ي���اب���ان م���ن اأك����رث ال���دول 
اجلامعات  بني  ال�سراكة  لأهمية  تفعيال 
كوريا  بعدهما  وج��اءت  اخلا�س  والقطاع 
وت����اي����وان و���س��ن��غ��اف��ورة وم��ال��ي��زي��ا، حيث 
ا�سراتيجية  لنف�سها  ال��دول  ه��ذه  �سكلت 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة مبختلف  وم���درو����س���ة  م��ق��ن��ن��ة 
يف  اأج��ري��ت  درا���س��ات  اأثبتت  كما  اأ�سكالها، 
تغريا  هناك  اأن  الع�سرين  ال��ق��رن  نهاية 
ملحوظا يف ن�سبة املبيعات يف اإحدى ع�سر 
زادت  ح��ي��ث  اأم��ري��ك��ا  يف  �سناعيا  ق��ط��اع��ا 
الأرب��اح  زادت  بينما   %80 بن�سبة  املبيعات 

بن�سبة %30.
 و يف اليابان منا عدد املراكز البحثية 
التعاونية بني القطاع اخلا�س واجلامعات 
الت�سعينات  بداية  يف  مركزا   23 نحو  من 
اإلى ما يزيد عن 100 مركز يف عام 2010 

ومازالت يف تزايد مطرد، كما زادت قيمة 
القطاع  موؤ�س�سات  طلبتها  التي  البحوث 
اخلا�س من اجلامعات اليابانية من 502 
لت�سل  الت�سعينات  بداية  يف  دولر  مليون 
اأك���رث م��ن 10 م��ل��ي��ارات دولر خالل  اإل���ى 

.2010
املجتمعية  ال�����س��راك��ة  ه��ذه  تعتمد  و 
ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��ب��ح��وث امل�����س��رك��ة يف اإط���ار 
والقطاع  اجلامعات  بني  ومتعادل  متواز 
تطبيق  اإل��ى  تقود  اتفاقيات  وفق  اخلا�س 
التكليف  اأو  الطلب  ح�سب  للبحوث  اآلية 
ب��ح��وث  لتنفيذ  اجل��ام��ع��ة  ت��خ�����س��ع  ح��ي��ث 
ح�����س��ب ح���اج���ة وط���ل���ب ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 
البحوث  واأت��ع��اب  التكاليف  ي��دف��ع  ال���ذي 
زي��ادة  خ��الل  م��ن  للبحوث  نتائج  ويقيم 
امل��ن��ح التي  اأن  ك��م��ا  الإن���ت���اج وال��ت��ح�����س��ني، 
تعرف بكرا�سي البحث العلمي وتقوم على 
الترع ومتويل كامل الأن�سطة البحثية اأو 
اأق�ساما منها وحتدد جمال اإنفاق الترع، 
ال�سراكة  توثيق  يف  كبري  ب�سكل  اأ�سهمت 

ورفع اأ�سهم الإنتاجية للطرفني .
ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  اأم���ا 
ف��ق��د اأ����س���ارت ال���درا����س���ات اإل����ى اأن ح��وايل 
القطاع اخلا�س ل ي�ستفيد من  72% من 
اآلية  لغياب  ذل��ك  يعزى  وق��د  اجل��ام��ع��ات، 
ال��ب��ح��وث  م��راك��ز  ب��ني  للتن�سيق  حم����ددة 

والقطاعات الإنتاجية.
كما اأن النظرة الإقليمية املعتادة ما 
اجلامعات  بني  العالقة  على  تغلب  زال��ت 
وم��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، وم��ع ذلك 
ف������اإن ه���ن���اك جت������ارب ت�����س��ت��ح��ق الإ�����س����ادة 
وال�ستفادة منها، وهي متمثلة يف �سركات 

معروفة مثل �سابك، وفقيه، واأرامكو.
ه��ن��اك  اأن  ل���ل���ت���ف���اوؤل  ي���دع���و  ومم�����ا 
ال�سعودية  اجلامعات  من  اإيجابيا  توجها 
القطاع  موؤ�س�سات  مع  ال�سراكة  لتاأ�سيل 
اخلا�س واإيجاد اآلية مقننة وا�سراتيجية 
مدرو�سة لتحقيق الفائدة لكال القطاعني 

وتقدمي خدمة جمتمعية اأف�سل.

علية علي القرني
كلية الطب

المستوى السابع 

مطمئنة
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

يف قمة ال�سعادة اأعي�س بقلمي لأجوب 
لذا  والتميز،  النماء  عامل  اأبها  �سماء 
ف���اإين اأع��ي�����س بهجة ه���ذا اجل��م��ال يف 

ثنايا �سطوري.
ويف �ساعات هدوئي يكون اجلمال 
اخلميلة  ع��ل��ى  اأج��ل�����س  حينما  اأ���س��ع��د 
اأط����راف طبيعتها  ن��اظ��ري يف  واأق��ل��ب 
�سافية  �سماء  من  فيها  مبا  اجلميلة 
وج��ب��ل ���س��اه��ق و���س��ع��اع ���س��م�����س ذه��ب��ي 
ثم  العالية،  اأ�سجارها  اأوراق  يخرق 
اأنظر اإلى حمرة ال�سفق اإيذانا بانتهاء 

يوم �سعيد يف عامل بهجتها.
زالت  ما  التي  اخلالبة  اأبها  اإنها 
لن�سعر  وروعتها  �سحرها  اإلى  تاأخذنا 
ب���اجل���م���ال ون��ك��ت�����س��ي ث�����وب ال���ه���دوء 
والأم��������ان يف ظ���ل رو���س��ت��ه��ا ال��غ��ن��اء، 

فموقعها متيز وميز فيها كل �سيء.
رو�سة  ت�ساري�سها  اإل��ي��ن��ا  اأه���دت 
ي��ت��ح��در م��ن��ه��ا ف��ي�����س امل�����س��اع��ر لكل 
�ساعر. وملن تغنى بها من اأهلها فهنيئا 

ل�ساكنيها.
روعتها  اأبها يف  اأ�سف  اإنني حني 
ل اأ�سف �سيئا قائما بذاته واإمنا اأ�سف 

ذوقي وحبي وانتمائي اإلى جمالها.
ل��و راأي��ت��م ���س��ت��اءه��ا وك��ي��ف تك�سو 
الثلوج جبالها ال�ساهقة فتكت�سي ثوبا 

اأبي�س اأنيقا.
وح��ي��ن��م��ا ي��رخ��ي ال��ل��ي��ل ���س��دول��ه 
ي��ن�����س��اب ال���ه���دوء يف الأرج������اء وت����اأوي 
ج��دي��دا  ي��وم��ا  لت�ستفتح  ال��ع�����س��اف��ري 

م�سرقا.
ت�����س��ي��ع ال��ك��ل��م��ات وي��ب��ق��ى ج��م��ال 

واقعها، ول يزال نهر احلب يف قلوب 
اأهلها وزائريها يتدفق. 

 اأبها عامل الأل��وان، حن الغريب 
ال��ف��وؤاد وت��رمن بذكرها.  وان�����س��اق  لها 
اإم���ارة  ه��ي ح��ا���س��رة م�سطاف وم��ق��ر 
بالدنا  يف  الرائدة  باأنها  الفخر  تدير 

الغالية.
اأك��ت��ب لأ���س��ي��د  اأن  ف��م��اذاع�����س��اين 

ب��ج��ه��ود دول��ت��ن��ا ح��ي��ال��ه��ا، ف��اأر���س��د كل 
ملك  وم��ن  و�ساكن،  وزائ���ر  م�سطاف 
باملحافظة  ق��ل��ب��ه  ي�سكنها  اأن  ح��ب��ه��ا 
عليها وتعهدها باحلب والولء لقادة 

هذه البالد.
كلما اأمعنت النظر يف ح�سارتها 
ف��ال  اأه��م��ي��ت��ه��ا  ع����ن  احل����دي����ث  ازداد 
التي  ال��ط��ف��ول��ة  م��ا���س��ي  اأت���ذك���ر  اأزال 

أبها 
الخميلة 

شذى عبداهلل الشبرمي
كلية المجتمع بأبها 

اأدخلت وزارة التعليم العايل باململكة 
برامج اجلودة يف  ال�سعودية  العربية 
على  للح�سول  اجلامعي  التدري�س 

خم���رج���ات ت��ع��ل��م ج���دي���دة م��رغ��وب 
ف��ي��ه��ا، ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع ت��وج��ه��ات ���س��وق 
التدري�س  العمل، ورك��زت على ج��ودة 
اجل��ام��ع��ي ب��اع��ت��ب��اره اأه���م امل��ح��اور يف 

حتقيق اجلودة. 
الأداء  ج����ودة  م�����س��ت��وى  وحت��ق��ق 
ال��ت��دري�����س��ي يف اجل��ام��ع��ة م��ن خ��الل 
التعاون  اإل��ى  التناف�س  من  النتقال 
وال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ل���ت���دري�������س، وت���وف���ري 
والتفاعل  وتقنياته،  التعليم  و�سائل 
مع الطالب من خالل برامج التعلم 

الإلكروين املتاحة.
للمحا�سرة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وي��ت��م 
وت��ن��ف��ي��ذه��ا ب����اأن ي��ج��ه��ز ع�����س��و هيئة 
ال��ت��دري�����س ل��ه��ا ق��ب��ل م��وع��ده��ا بوقت 
ك������اف. وي����ح����دد الأه����������داف ال��ع��ام��ة 
واخل�����ا������س�����ة ل���ل���م���ح���ا����س���رة. ي����ب����داأ 
لالنتباه  مثرية  ب��ع��ب��ارات  املحا�سرة 
مع  وينهيها  م��وع��ده��ا  يف  وي��ب��دوؤه��ا 
على  ويحافظ  املحدد،  الزمن  نهاية 
ا���س��ت��م��راري��ة ان��ت��ب��اه ال��ط��الب خ��الل 
امل���ح���ا����س���رة، وي�������س���ت���خ���دم اأ���س��ال��ي��ب 
اأمثلة  ي�ستخدم  للنقا�س.  متنوعة 
متنوعة لتعزيز فهم الطالب ويكلف 
وفردية،  جماعية  باأن�سطة  الطالب 
ي��خ��ت��م امل���ح���ا����س���رة مب���و����س���وع مثري 

يتعلق باملحا�سرة التالية.
وي���ت���اأث���ر ال���ت���دري�������س اجل��ام��ع��ي 
بالعديد من العوامل منها ما يتعلق 

اإع��داده  بالأ�ستاذ اجلامعي من حيث 
تدري�سه،  واأ�ساليب  وت��رب��وي��ا،  علميا 
وطرق تقييم وتقومي طالبه، ومنها 
اجل��ام��ع��ي من  ب��ال��ط��ال��ب  يت�سل  م��ا 
حيث خ�سائ�سه ال�سخ�سية، وقدراته 
وم��ي��ول��ه وا����س���ت���ع���دادات���ه. ف��ال��ط��ال��ب 
التعليمية  العملية  حم���اور  اأه���م  ه��و 

والربوية.
 وم���������ن ت�����ل�����ك ال������ع������وام������ل م���ا 
الدرا�سية  واخل��ط��ط  باملنهج  يت�سل 
وال�������رام�������ج م�����ن ح����ي����ث ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
واأه����داف����ه����ا وحم���ت���واه���ا وت��ق��ومي��ه��ا 
التخطيط  ومتطلباتها، ولكن غياب 
امل�����س��ت��م��ر ل��ل��م��ن��اه��ج وال��ك��ت��ب امل��ق��ررة 
املناهج  تطوير  حركة  مواكبة  وع��دم 
ملتطلبات اجلودة، قد ت�سكل عائقا يف 

�سبيل حتقيق متطلبات اجلودة .
وه���ن���اك ب��ع�����س امل���ع���وق���ات ال��ت��ي 
التدري�س  يف  اجل���ودة  تطبيق  ت��واج��ه 
اإدراك  ���س��ع��ف  اأه���م���ه���ا:  اجل���ام���ع���ي 
مفاهيم التعلم لدى بع�س الأ�ساتذة 
امل����ج����ال  يف  امل���ت���خ�������س�������س���ني  غ������ري 
التدري�سي  العبء  وزي���ادة  ال��رب��وي، 
لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س، وب��ع��د 
وزي��ادة  الو�سول  و�سعوبة  امل�سافات 
اليومية للطالبات من  الرحلة  زمن 
اإمكانيات  و�سعف  امل��ج��اورة،  ال��ق��رى 
امل��ك��ت��ب��ات ال��ع��ل��م��ي��ة والإل���ك���رون���ي���ة 

بالكليات.

د. بقيع عبد اهلل العوض 
كلية اآلداب واالداة في بيشة

متطلبات الجودة في الجامعات السعودية

وال��روع��ة  احل��ب  فينا  احت�سنت  طاملا 
بجمالها.

اأب���ه���ا م��دي��ن��ة ح���رك���ت احل����ب يف 
قلوب اآباء واأجداد من قبل، وها نحن 
اأب��ن��اوؤه��ا اأي��ق��ظ��ت احل�����س يف دواخ��ل��ن��ا 

بروعتها.
ط��ي��ب��ة  اأر����������س  يف  اهلل  ف�����ب�����ارك 

ثمارها.
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نافذة

ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د م����ن ك���رى 
امل��م��ل��ك��ة م��ن ناحية  اجل��ام��ع��ات يف 
والنت�سار  والطالب  الكليات  ع��دد 
يبلغ  واإذ  ع���دي���دة،  حم��اف��ظ��ات  يف 
ج��م��ي��ع م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة اأك���رث 
ط��ال��ب وموظف  األ���ف  ثمانني  م��ن 
ي�سبح  فاإنه  تدري�س  هيئة  وع�سو 
لزاما علينا جميعا اأن نكون �سفراء 
ن��ح��ل ويف  م��ك��ان  اأي  ل��ل��ج��ام��ع��ة يف 
�سفراء  نحن  فكما  نكون.  وق��ت  اأي 
لأ����س���رت���ن���ا ال�������س���غ���رية )ال���ع���ائ���ل���ة( 
فاإن  )ال��وط��ن(،  الكبرية  ولأ�سرتنا 
ب���ني الأ�����س����رة وال����وط����ن امل��وؤ���س�����س��ة

خاللها  من  و�سخ�سياتنا  معارفنا  ونبني  داخلها  نعي�س  التي  التعليمية 
ت��دور يف اجلامعة  التي  والن�ساطات  الأح���داث  تنامي  وه��ي اجلامعة. مع 
بتفرعاته  الن��رن��ت  يف  وخا�سة  الإع���الم  و�سائل  يف  تداولها  يتم  وال��ت��ي 
جلامعة  ال�سفرية  اأو  ال�سفري  دور  تفعيل  اإل��ى  نحتاج  هنا  فاإننا  املختلفة، 

امللك خالد يف كل وقت ومكان.
نحن يوميا ن�سادف خرا اأو تعليقا اأو حتي حمادثة عابرة يف طريق اأو 
الأخبار  تلك  يف  اإيجابيني  م�ساركني  نكون  اأن  ويجب  اجلامعة،  عن  جمل�س 
واملحادثات التي متر اأمامنا ون�سادفها مع غرباء اأو اأ�سدقاء لنو�سح ونك�سف 
احلقائق التي نعرفها عن اجلامعة، التي تعك�س، بال �سك، تناميا يف التطور 

وتقدما يف كافة جمالتها الأكادميية والثقافية والجتماعية.
واذا مل ن��ك��ن م��ع اجل��ام��ع��ة ف��م��ن ي��ا ت���رى ���س��ي��ك��ون م��ع��ه��ا! رمب���ا على 
اآليات عمل لتفعيل دور �سفراء و�سفريات اجلامعة  اأن تبحث عن  اجلامعة 
حتي يكونوا دعما وم�ساندة للموؤ�س�سة التي �سيحملون ا�سمها طيلة حياتهم 

العلمية والعملية.

سفراء الجامعة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

اسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا:

43 الف نسخة اسبوعيا
أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب

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

شاركونا النجاح

أسبوعية جامعة الملك خالد

املوؤمتر ال�سعودي الأول للن�سر العلمي

)عمادة البحث العلمي(

موؤمتر التمري�س يف اململكة العربية ال�سعودية:العلوم واملهنة بني التحديات واحللول 

)كلية التمري�س بابها(

املوؤمتر ال�سعودي الول للبيئة 

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

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

)كلية العلوم الدارية واملالية(

27-29/ربيع الول/1435ه�

10-11 جماد الول 1435ه�

18- 20 جماد الول 1435ه� 

7 -9 جمادى الثاين 1435ه�

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
»اآف����اق«  �شحيفة  ت���ا���ش��ل��ت   •
م���ع اإح������دى ال��ك��ل��ي��ات مل��ع��رف��ة 
وحجم  ال�شحيفة  ت�زيع  ن�شب 
الح��ت��ي��اج امل��ط��ل���ب، ف���اأف���ادت 
يف  ترغب  ل  اأنها  الكلية  عميدة 
الطالبات  اأن  بدع�ى  ال�شحيفة 

ل يقراأنها!!!

امل�ظف  حل�ش�ل  اأ�شهر  �شبعة   •
ط�يلة  ف��رتة  دوام  خ���ارج  على 
عدم  ي��رى  املعنيني  بع�س  جعلت 
����ش���رورة ال��ع��م��ل خ����ارج اأوق����ات 
منازلهم  وترك  الر�شمية  الدوام 
واأعمالهم اخلا�شة طاملا اأن خارج 

الدوام ياأخذ كل هذه الفرتة! 

بع�س مدراء الإدارات ل يزال   •
ي�شاأل عن اأرقام يف اأ�شفل اخلطاب 
اأن  ي��ع��رف  ول  ال�����ش��اب��ق  يف  ك��م��ا 
م�حدا  رقما  ي�شجل  اإجناز  نظام 

للخطابات.. عا�س الإجناز!

ت��شيف  اإل��ى  حت��ت��اج   عندما   •
اأن  ب��د  ل  ق�شم  اأي  يف  م��ا   مل��ق��رر 

وبعد  والق�شم،  الكلية  ت��راج��ع  
على  حت�شل  الأ�شئلة  م��ن  �شيل 
التكن�ل�جيا،  ع�شر  يف  مطلبك.. 
ملاذا ل يك�ن و�شف املقررات على 

م�قع الكليات؟   

لتغطية  »ال��ه��ن��اج��ر«  و���ش��ع   •
ل  البنات  كليات  بع�س  مداخل 
جلعل  يبذل  ال��ذي  باجلهد  يليق 
يليق  م�شت�ى  الكليات على  مباين 

مبن�ش�باتها!

• انتهت الختبارات وكلنا �شاهد 
الكتب  م��ن  ال��ك��ب��رية  ال��ك��م��ي��ات 
الطالب  يرتكها  التي  واملذكرات 
و�شع  يتم  ل  فلماذا  والطالبات، 
حاويات نظيفة جلمع هذه الكتب 

وحفظها من الإهانة؟

اجلامعة  يعترب  الطالب  بع�س   •
دون  للت�شلية  م��رح��ل��ة  جم���رد 
القيمة  العلمي  الإجن���از  اإع���ارة 
الطالب  لفائدة  ي�شتحق  ال��ت��ي 

نف�شه ولفائدة ال�طن وتقدمه!

غائم صافية
جزئيا
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