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اجتماع الستكمال المستلزمات

ت���ف���ق���د م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن 
ب���ن ح��م��د ال�������داود، ي��راف��ق��ه وك��ي��ل 
مرعي  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة 
ب����ن ح�����س��ن ال���ق���ح���ط���اين، ووك���ي���ل 
الأ���س��ت��اذ  ال��ب��ن��ات  لكليات  اجل��ام��ع��ة 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن ن��ا���س��ر ���س��ت��وي، 
ل��ل��ب��ن��ات مبقرها  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة 
اجل��دي��د ع��ل��ى خ��ط امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
باأبها للوقوف على اآخر التجهيزات 
للنقل يف  ا�ستعدادا  ال��ازم  وتوفري 

اأقرب وقت.
وق���ام ال����داود وال��وف��د امل��راف��ق 
بجولة داخل املبنى �سملت ال�ساحات 
اخل����ارج����ي����ة وم����ب����اين اخل����دم����ات، 
واط���ل���ع���وا ع��ل��ى م��ع��ام��ل ال��ف��ي��زي��اء 
وال���ك���ي���م���ي���اء والأح������ي������اء وك���ذل���ك 
واللغة  الإل��ك��روين  التعلم  معامل 

الإجنليزية واحلا�سب الآيل.
�سرح  اإل��ى  معاليه  ا�ستمع  كما 
مف�سل عما مت اإجن��ازه وم��ا حتتاج 

اإليه املعامل من جتهيزات.
كذلك  قام الداود بجولة على 
الإداري  واملبنى  الدرا�سية  القاعات 
ال�������ذي ي�������س���م م���ك���ات���ب ال���ع���م���ي���دة 
وال���وك���ي���ات وم���وظ���ف���ات ال��ك��ل��ي��ة، 
اجتماعا  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  ث��م عقد 
م���ع وك�����اء اجل���ام���ع���ة وال���ع���م���ادات 
والإدارات ذات العاقة لبحث �سبل 
ت��وف��ري ك���ل الإم���ك���ان���ي���ات ال��ازم��ة 

والرتيب للنقل.
ال��دك��ت��ور ع��ب��د الرحمن  واأك����د 

ال����������داود ح����ر�����ص اجل����ام����ع����ة ع��ل��ى 
توفري كافة ال�سبل لتهيئة الأجواء 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة امل���ن���ا����س���ب���ة ل���ط���اب 
وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة يف ظ��ل الدعم 
اجلامعة  ب��ه  حتظى  ال��ذي  ال�سخي 
م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة خ���ادم احل��رم��ن 
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفن 
الأم��ن  عهده  ويل  و�سمو  ال��ع��زي��ز، 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز، و���س��م��و ال��ن��ائ��ب 
الثاين �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
م��ق��رن ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، حفظهم 
منطقة  اأم��ري  ومتابعة  ودع��م  اهلل، 
ع�سري �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
العزيز،  عبد  ب��ن  خالد  ب��ن  في�سل 
وم���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، 
الدكتور خالد بن حممد العنقري، 
مم���ا ك����ان ل���ه ال�����دور ال��رئ��ي�����س��ي يف 
يف  ال�سعودية  اجلامعة  ومن��و  تقدم 
التعليمية والبحثية  املجالت  كافة 

واخلدمات الجتماعية. 
ت���اأت���ي ه����ذه ال����زي����ارة يف اإط����ار 
تهيئة  اإل��ى  احلثيث  اجلامعة  �سعي 
البيئة الأكادميية املنا�سبة للطاب 
وال����ط����ال����ب����ات، اإمي�����ان�����ا م���ن���ه���ا، اأي 
اجل��ام��ع��ة، ب���اأن ت��وف��ر ك��ل م��ا يخدم 
ال���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات وي�����س��ه��م يف 
احتياجاتهم  كافة  وتلبية  راحتهم 
الأكادميية، لهو جزء من متطلبات 
ال���ع���م���ل���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ت���ف���وق 

العلمي.
 علي آل سعيد

طالب »محايل« في فعاليات مؤتمر النشر العلمي
بفرع اجلامعة  الأن�سطة  ح�سر طاب 
يف حم��اي��ل ع�����س��ري امل���وؤمت���ر ال�����س��ع��ودي 
اأق��ي��م  ال�����ذي  ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��ن�����س��ر  الأول 
باجلامعة برعاية اأمري منطقة ع�سري 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن 
اأثناء وجودهم  خالد. والتقى الطاب 
مب��ق��ر امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��ال��ق��ري��ق��ر، 
مب����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، 
ك���م���ا جت����ول����وا يف خم��ت��ل��ف الأج���ن���ح���ة 
و�سارك  للموؤمتر.  امل�ساحب  باملعر�ص 
ط����اب ف����رع اجل��ام��ع��ة يف حم���اي���ل، يف 
اأقيمت  التي  وامللتقيات  ال��دورات  كافة 

على هام�ص املوؤمتر.
راجي فقيه

انطالق الملتقى الرياضي السنوي بالجامعة
اأط��ل��ق��ت ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��اب ممثلة 
الأح���د  ال��ري��ا���س��ي��ة،  الأن�����س��ط��ة  اإدارة  يف 
امل���ا����س���ي، امل��ل��ت��ق��ي ال��ري��ا���س��ي ال�����س��ن��وي 
البطولت  علي  مت�سمنا   1435 للعام 
التالية: دوري كرة القدم بكاأ�ص معايل 
الطائرة،  ك��رة  بطولة  اجلامعة،  مدير 
ب��ط��ول��ة األ��ع��اب ال��ق��وي ل��ل��ط��اب وذوي 
الحتياجات اخلا�سة، بطولة ال�سباحة، 
بطولة تن�ص الطاولة، وم�سابقة » اخ�سر 

تك�سب«.
حتى  ي�ستمر  ال���ذي  امللتقى  وي��ق��ام 
الثالث من �سهر جمادى الأولى املقبل،  
على ماعب و�سالت املدينة اجلامعية 

بالقريقر .
سلمان العلي 
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مخالفاتبلدياتميدالياتمهرجانات

عسير تستعد للجنادرية 
»29 » بمشاركة مختلفة  
اإمارة منطقة ع�سري مل�ساركة  ت�ستعد 
خمتلفة يف املهرجان الوطني للراث 
والثقافة »اجلنادرية 29 »، وذلك من 
ال����دورات  خ���ال ج��ن��اح يختلف ع��ن 
ال�سابقة، روعي فيه جانب التحديث 
بهدف  اخل��ّاق،  الإيجابي  والتغيري 
اإبراز التنوع الذي تتمتع به املنطقة 

وما ت�ستهر به.
 ل����س���ي���م���ا م�����ن م����ق����وم����ات ت���راث���ي���ة 

وثقافية متنوعة و�ساملة.

منح 243 مواطنا 
ميداليات استحقاق

���س��درت امل��واف��ق��ة ال�����س��ام��ي��ة مب��ن��ح 243 
م���واط���ن���اً مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، م��ي��دال��ي��ات 
ال���س��ت��ح��ق��اق م��ن ال���درج���ة ال��ث��ال��ث��ة مع 
بالدم  تربعهم  نظري  تقديرية  �سهادات 
العام  املدير  وقال  متتالية.  مرات  ع�سر 
ال��دك��ت��ور  باملنطقة  ال�سحية  ل��ل�����س��وؤون 
ال��ع��م��ل  ه�����ذا  اإن  احل���ف���ظ���ي،  اإب����راه����ي����م 
الن�سيج  متانة  م��دى  يعك�ص  الإن�����س��اين 
الجتماعي وحب امل�ساركة يف فعل اخلري 

لدى اأبناء املنطقة.

بيشة تزين شوارعها 
بـ70 ألف وردة

قامت بلدية حمافظة بي�سة ممثلة يف 
ق�سم اإدارة احلدائق والتجميل، بتزين 
امليادين والطرق العامة وحدائق امللك 
ع��ب��داهلل خ���ال ف�سل ال�����س��ت��اء ب��اأك��ر 
مهجنة  »���س��ت��وي��ة«  وردة  األ����ف  م����ن٧٠ 
وملونة. بجانب زراعة اأ�سجار النخيل 
يف بع�ص املواقع وتزويدها ب�سبكات ري 
من  طبيعيا  ب�ساطا  جم�سدة  حديثة، 

الورود والأزهار امللونة.

اإلطاحة بـ 16444 
مخالفا بعسير

اأطاحت اجلهات الأمنية مبنطقة ع�سري 
ب� 16444 من املخالفن، وذلك عقب تتبع 
خال  والإق���ام���ة  العمل  ن��ظ��ام  خمالفي 
الأ���س��ه��ر ال��ث��اث��ة الأول�����ى م��ن ان��ط��اق 
احل��م��ل��ة، حيث اأ���س��ف��رت ع��ن الإط��اح��ة ب� 
1٠٧86 من املقيمن بطرق غري نظامية، 
و1116  الإق��ام��ة،  لنظام  خمالفا  و4542 
خمالفا لنظام العمل. كما مت �سبط 46 

حالة تهريب جمهولن.

لقطات

تقديرا من الجامعة اإلسالمية لدوره الريادي
دكتوراه فخرية للملك

في السياسة والعالقات الدولية
أحمد العياف 

منحت اجلامعة الإ�سامية العاملية يف اإ�سام اآباد �سهادة الدكتوراه الفخرية 
يف ال�سيا�سة والعاقات الدولية، خادم احلرمن ال�سريفن امللك عبد اهلل بن 
عبد العزيز، اعرافا وتقديرا من اجلامعة بالدور الريادي الذي يقوم به 
خادم احلرمن ال�سريفن على امل�ستوين الدويل والإقليمي وعلى م�ستوى 

الأمة الإ�سامية لتحقيق الأمن وال�ستقرار والوئام. 
العاملية  الإ�سامية  للجامعة  الأعلى  الرئي�ص  باك�ستان،  رئي�ص  و�سلم 
الإم���ام حممد  اإل��ى مدير جامعة  ال�سهادة  اآب���اد، ممنون ح�سن،  اإ���س��ام  يف 
العاملية  الإ�سامية  للجامعة  الأعلى  الرئي�ص  نائب  الإ�سامية  �سعود  بن 
التا�سع  التخرج  اأبا اخليل، وذلك يف حفل  �سليمان  الدكتور  اآب��اد،  اإ�سام  يف 

للجامعة الإ�سامية العاملية الذي اأقيم موؤخرا يف اإ�سام اآباد. 
واأ�ساد الرئي�ص الباك�ستاين بالدور الريادي الذي يوؤديه خادم احلرمن 
الأمة  م�ستوى  وعلى  والإقليمية  الدولية  ال�سعد  خمتلف  على  ال�سريفن 

الإ�سامية لتحقيق الأمن وال�ستقرار.
وقال اإن �سخ�سية خادم احلرمن ال�سريفن تعد رمزا لل�سام والوئام 
الق�سايا  مع  التعامل  يف  بها  يتمتع  التي  ال�سيا�سية  احلنكة  بف�سل  العاملي 

الإقليمية وق�سايا الأمة الإ�سامية.
احلرمن  خ��ادم  حكومة  تبذلها  التي  املثالية  باجلهود  ح�سن  واأ���س��اد 
اأن  موؤكدا  وال���زوار،  واملعتمرين  للحجاج  الت�سهيات  تقدمي  يف  ال�سريفن 
الإ�سامية  والأم��ة  ال�سريفن  للحرمن  ال�سعودية من خدمة  به  تقوم  ما 

ل يوجد له نظري. 

دارة الملك عبدالعزيز تنظم 
لقاء تعريفيا بالطائف

الطائف  تاريخ  مبركز  تعريفيا  لقاء  موؤخرا،  عبدالعزيز  امللك  دارة  نظمت 
امل��ل��ك عبد  ل���دارة  ال��ع��ام  الأم���ن  ال���ذي عقد بح�سور  ال��ل��ق��اء  وا�ستعر�ص   .
العزيز الدكتور فهد ال�سماري وعدد من مثقفي وموؤرخي مدينة الطائف، 
اململكة  ت��اري��خ وج��غ��راف��ي��ة وت���راث  ال����دارة  وكيفية معاجلة م�����س��ادر  ن�����س��اأة 
للباحثن  العربية والإ�سامية ب�سفة عامة خدمة  وال��دول  ب�سفة خا�سة، 

والباحثات.
التعريفي مبركز تاريخ  اللقاء  ال��دارة لهذا  اأن تنظيم  ال�سماري  واأك��د 
جاء  ومثقفن،  اأكادميين  من  املدينة  بتاريخ  املهتمن  خال  من  الطائف 
التاريخية للطائف من خال خطة  امل�سادر  ا�سراتيجية يف خدمة  لر�سم 

عملية ب�سورة عامة.
من جهته اأو�سح ع�سو جمل�ص دارة امللك عبد العزيز الدكتور عاي�ص 
الزهراين »اأن مركز تاريخ الطائف ياأتي خدمة لتاريخ املنطقة، لي�سبح هذا 
امل�سروع التاريخي معلما وطنيا على م�ستوى اململكة ومركزا ثقافيا تاريخيا 
والأ�س�ص  اخل��ال��دة  الإ���س��ام  بر�سالة  للتعريف  م�سرقة  ح�سارية  وواج��ه��ة 
التي قامت عليها، واجلهود التي بذلت لبنائها، ودعم منابر العلم، ومراكز 

احل�سارة، ومرجعا تاريخيا ثقافيا للمنطقة .

يحيى التيهاني

ب��رع��اي��ة اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ���س��اح��ب 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن 
املنطقة،   اإم��ارة  وكيل  افتتح  العزيز،  عبد 
����س���ل���ي���م���ان حم���م���د اجل����ري���������ص امل���ع���ر����ص 
ال�������س���ع���ودي ال���ث���اين ل��ف��ر���ص ال��ت��وظ��ي��ف 
ال��غ��رف��ة  ال����ذي تنظمه  ب��اأب��ه��ا  وال��ت��اأه��ي��ل 
مع  بالتعاون  باأبها  ال�سناعية  التجارية 

جمموعة منا املعرفية.
اأي��ام   وي�ستمر امل��ع��ر���ص مل��دة ث��اث��ة 
ذوي  �سعوديات،  )�سعوديون،  �سعار  حتت 
احتياجات خا�سة(، وي�سارك فيه 3٠ جهة 

من القطاع اخلا�ص ومراكز تدريب.
ولدي و�سول اجلري�ص اإلى املعر�ص، 
ال��غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ا�ستقبله 
ال��ت��ج��اري��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة ب��اأب��ه��ا، امل��ه��ن��د���ص 
عبداهلل بن �سعيد املبطي واأع�ساء جمل�ص 
الإدارة واجلهاز التنفيذي ورئي�ص اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���ص ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل 

جلوي ال�سدادي. 

رعاه األمير فيصل بن خالد وافتتحه الجريش
معرض التوظيف بأبها يوفر 

2000 وظيفة للشباب

ع��ق��ب ذل���ك جت���ول اجل��ري�����ص ح��ول 
املقدمة  واط��ل��ع على اخل��دم��ات  امل��ع��ر���ص 
ل��ط��ال��ب��ي ال��ع��م��ل وال��وظ��ائ��ف امل��ع��رو���س��ة، 
ث��م مت تكرمي ع��دد م��ن اجل��ه��ات الراعية 
ل���ل���م���ع���ر����ص وه�������ي: م���وؤ����س�������س���ة امل���دي���ن���ة 
ل��ل�����س��ح��اف��ة وال��ن�����س��ر، وم��وؤ���س�����س��ة ع��ك��اظ 
اجل��زي��رة،  وده��ان��ات  وال��ن�����س��ر،  لل�سحافة 
وجمعية  ال��وط��ن��ي،  احل���ي���اة  وم�ست�سفى 
وقناة  احل��ي��اة،   تعلم  ومعهد  باأبها،  ال��رب 

القت�سادية ال�سعودية.
وبهذه املنا�سبة قال املبطي »املعر�ص 
اأب���ن���اء امل��ن��ط��ق��ة من  يتيح ال��ف��ر���س��ة اأم����ام 
العمل  ع��ن  الباحثن  وال�سابات  ال�سباب 
واأ�����س����ح����اب ال���ع���م���ل، ال��ت��ج��م��ع يف م��ك��ان 
واح������د خ�����ال ث���اث���ة اأي�������ام م��ت��وا���س��ل��ة، 
وظيفة   2٠٠٠ يعر�ص  امل��ع��ر���ص  اإن  حيث 
ي��ت��ي��ح لكافة  يف جم����الت خم��ت��ل��ف��ة، ك��م��ا 
ومراكز  وموؤ�س�ساتها  التعليمية  املن�ساآت 
والأه��ل��ي��ة،  احلكومية  ال��ت��دري��ب  ومعاهد 
اإل���ق���اء ال�����س��وء ع��ل��ى اأن�����س��ط��ت��ه��ا ل��ت��اأه��ي��ل 
التوظيف  اإلى  هادفة  اأ�س�ص  على  ال�سباب 

حتقيق  يف  براجمها  منهجية  خ��ال  من 
ال��ت��واف��ق ب��ن م��ه��ارات ال��ف��رد ومتطلبات 

التوظيف«.
لإب���راز  منا�سب  »امل��ع��ر���ص  واأ����س���اف 
ج��ه��ود اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وال�����س��رك��ات 
املعنية  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص  وامل��وؤ���س�����س��ات يف 
املتاحة  بالوظائف  للتعريف  بالتوظيف 

واحتياجها من التاأهيل«.
مظلة  ت��ع��د  اأب���ه���ا  »غ���رف���ة  واأردف 
القطاع اخلا�ص الوطني مبنطقة ع�سري، 
وان�سجاما مع التوجهات احلكومية نحو 
دع���م ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص، ت���اأم���ل اأن ي��ق��دم 
التوظيف  ت��دع��م  قيمه  اإ���س��اف��ة  امل��ع��ر���ص 
وت�سهم يف توظيف اأبناء املنطقة، كما اأننا 
بالغرفة و�سعنا هذا بعن العتبار، حيث 
اأ�س�سنا مركز التدريب والتوطن من اأجل 
جمال  يف  اخل��ا���ص  القطاع  جهود  تفعيل 
ال��ع��م��ل  وزارة  اأن��ظ��م��ة  ظ���ل  ال�����س��ع��ودة يف 
ف��ر���ص عمل حقيقية  وت��وف��ري  اجل��دي��دة 

تخدم اأبنائنا ومنطقتنا ووطننا«.
 واخ��ت��ت��م امل��ب��ط��ي ب��ت��ق��دمي ال�����س��ك��ر 

الأم��ري في�سل  امللكي  ال�سمو  اإلى �ساحب 
ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ع��ل��ى رعايته 
ل��ل��م��ع��ر���ص ودع����م����ه ال����دائ����م وامل�����س��ت��م��ر 
منطقة  اإم����ارة  وك��ي��ل  �سكر  كما  للغرفة، 

ع�سري على ت�سريفه حفل الفتتاح. 
من جهته قال الأم��ن العام لغرفة 
اأبها عبد الرحمن الأحمري »الإن�سان هو 
التمنية  يف  وال�ستثمار  التنمية،  اأ�سا�ص 
لتقدم  الأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  ه��و  الب�سرية 
املعر�ص  م��ن خ��ال  نتطلع  واإن��ن��ا  الأم���م 
اإلى توفري الفر�سة لطريف املعادلة وهما 
اأ�سحاب الأعمال من حيث طرح مبادرات 
املعر�ص،  ف��رة  خ��ال  املبا�سر  التوظيف 

الباحثن عن العمل باملنطقة«.
فعال  دورا  للغرفة  اأن  �سك  »ل  وزاد 
بهدف  ال��ب�����س��ري  بالعن�سر  اله��ت��م��ام  يف 
وتطوير  لتنمية  ال����ازم  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
الكوادر الب�سرية و�سقل مواهب وقدرات 
ال�����س��ب��اب ال�����س��ع��ودي ع���ن ط��ري��ق ت��ق��دمي 
التدريبية  العمل  وور�ص  التدريب  برامج 

والتاأهيلية«.
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ل �سك يف اأن برنامج خادم احلرمن ال�سريفن لابتعاث اخلارجي 
اأن هذه الدفعات  اإجن��ازات تنمية الفرد يف اململكة، وخا�سة  اأهم  يعد من 
املتتالية قد مت التخطيط لها من قبل وزارة التعليم العايل وفق اأولويات 
ال�سعودية  التنمية  م�سروعات  رفد  يف  ت�سب  التي  الوطنية  الحتياجات 

بكوادر موؤهلة ومدربة على اأف�سل امل�ستويات العاملية.
ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  لربنامج  ال�سنوية  ال��دف��ع��ات  ت��وايل  اإن 
لابتعاث اخلارجي خال ال�سنوات الت�سع املا�سية يعك�ص اإميان وحر�ص 
اهلل  يحفظه  العزيز  عبد  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم 
اآلف  بداأ بخم�سة  الذي  الكبري  الوطني  امل�سروع  ا�ستمرار دعم هذا  على 
طالب اإلى اأن جتاوز اليوم مائة وخم�سن  األف طالب، تخرج منهم خم�سة 

وخم�سون  األف طالب حتى هذا العام.
يف  امل�����س��ارك��ة  يف  م�سوؤوليتها  خ��ال��د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ا�ست�سعرت  وق���د 
احتفالت اخلريجن التي درجت علي تنظيمها وزارة التعليم العايل يف 

دول البتعاث.
العا�سمة  يف  اأقيم  ال��ذي  الحتفال  يف  بامل�ساركة  �سعدنا  فقد  ولهذا 
الكندية اأوتوا قبل حوايل اأ�سبوعن، حيث �ساركت اجلامعة يف رعاية هذه 
املنا�سبة، اإ�سافة اإلى تخ�سي�ص جناح للجامعة يف املعر�ص امل�ساحب الذي 

ركز على ا�ستقطاب اأبرز اخلريجن لإمكانية توظيفهم يف اجلامعة.
وم���ن امل��ع��ل��وم اأن م��ع��ظ��م اخل��ري��ج��ن يف ب��رن��ام��ج خ����ادم احل��رم��ن 

ال�سريفن هم يف تخ�س�سات �سحية وهند�سية.
دول  الآن من كربى  تعد  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  �سك يف  ول 
العامل يف البتعاث مع ال�سن وكوريا والهند وغريها من ال��دول، حيث 
اإن هذه الدول لديها م�سروعات تنموية كربى وحتتاج اإلى كوادر موؤهلة 
ال�سناعات  الفراغ بعنا�سر وطنية لاإ�سهام يف تقدم  النق�ص وملء  ل�سد 

واملوؤ�س�سات الوطنية يف هذه الدول. 
مواطنيها  اإيفاد  على  العامل  دول  ك��ربى  تناف�ص  اململكة  واأ�سبحت 
املتحدة  ال���ولي���ات  م��ث��ل  ال��ع��ايل  التعليم  يف  متقدمة  دول  اإل���ى  ال�����س��ب��اب 

الأمريكية وكندا وبريطانيا واأ�سراليا.
وقد اأ�سافت اململكة دول اأخرى و�سلت اإلى حوايل اأربعن دولة من 
خمتلف دول العامل مثل ال�سن واليابان ونيوزيلندا وماليزيا وعدد من 
الدول الأوروبية، رغبة يف تنوع م�سادر التعليم واكت�ساب جتارب ح�سارية 

متقدمة.

رؤية

 االبتعاث الخارجي

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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العنقري يزور جناح الجامعة 
بيوم المهنة في كندا

العايل  التعليم  وزي��ر  معايل  �سرف  
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن حممد 
امل�سارك  ال��ع��ن��ق��ري، ج��ن��اح اجل��ام��ع��ة 
يف ي���وم امل��ه��ن��ة خ���ال ح��ف��ل تخريج 
الدفعة الرابعة من مبتعثي برنامج 
خ����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز لابتعاث  ب��ن  ع��ب��داهلل 
2٠14/2٠13م  لعام  بكندا  اخلارجي 
الثقافية  امللحقية  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي   ،
ال���������س����ع����ودي����ة مب����رك����ز امل������وؤمت������رات 
ب��ال��ع��ا���س��م��ة اأوت�������اوا. و���س��ارك��ت فيه 

اآل جلبان  اأب�����دى   م��ن ج��ان��ب��ه، 
اإعجابه بامل�ستويات العلمية املتميزة 
دليا  تاأتي  اأنها  مبينا  للخريجن، 
احلرمن  خ��ادم  برنامج  جن��اح  على 
ال�سريفن لابتعاث اخلارجي، كما 
اأن ج��ن��اح اجل��ام��ع��ة ق���د حظي  اأك����د 
الطاب  من  كبري  واإق��ب��ال  باهتمام 
من  اجلامعة  تقدمه  ملا  اخلريجن 
فر�ص مميزة يف معظم التخ�س�سات 
العلمية ومبا يلبي تنوع التخ�س�سات 
اأن��ه مت  امل��وج��ودة يف اجلامعة، مبينا 

الداود: األمر بمعاقبة المنتمين للتيارات 
منهج شرعي لضبط األمور

ع��َد م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن حمد 
ال��داود الأم��ر امللكي الكرمي مبعاقبة 
املنتمن للجماعات اأو التيارات، اأمرا 
املباركة  الدولة  نابعا من عناية هذه 
ب�����س��ب��اب��ه��ا، وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ���س��ام��ة 
وحفظ  ال��ف��ن،  م��ن  ودمائهم  دينهم 
الهاك،  م��ن  واأرواح��ه��م  م�ساحلهم 
وهو منهج �سرعي منطلق مما قرره 
اأن اجلهاد عبادة  علماوؤنا الثقات من 
ويل  راي���ة  خلف  اإل  ت��ك��ون  ل  �سرعية 

اأمر امل�سلمن واإذنه. 
ال��ت�����س��اه��ل  »اإن  ال��������داود  وق������ال 
لن�سرة  املتحم�ص  ال�����س��ب��اب  دم���اء  يف 
دي���ن���ه واإخ�����وان�����ه امل�����س��ل��م��ن، وال�����زج 
اجلهاد  با�سم  ال��ف��ن  م��واق��ع  يف  بهم 
الدين، تغرير مبن قل  وال��دف��اع عن 
اإلى  العلم، و�سل طريقه  ن�سيبه من 
الب�سرية، ول يزال ولة الأمر يف هذه 

ال��ب��اد وع��ل��م��اوؤن��ا الأج���اء ي��ح��ذرون 
امل��واق��ع والن��ت��م��اء  م��ن غ�سيان ه���ذه 
لأح���زاب���ه���ا وج��م��اع��ت��ه��ا مل���ا ف��ي��ه��ا من 
م��ع تعر�سه  امل��رء ودي��ن��ه،  خطر على 
لأنواع من الفن وال�سالت نتيجة 
و�سيا�سية  �سرعية  روؤي��ة  خروجه دون 

معتربة ». 
واأ���س��اف« هناك جت��ارب حمزنة  
خ��ا���س��ه��ا م���ن غ����رر ب���ه م���ن ال�����س��ب��اب 
اآلت  وم��ا  القتال،  مناطق  اإل��ى  فخرج 
اإليه اأموره واأ�سبح ل يخفى على ذي 
عقل لرادع كاف ملن كان له قلب، وها 
هي تلك اجلماعات والأح��زاب تتنكر 
خ���رج���وا مندفعن  ال���ذي���ن  لأب��ن��ائ��ن��ا 
اإليهم فتزج بهم يف معارك خا�سرة اأو 
عاطفتهم  م�ستغلن  مظلمة  �سجون 
الدينية، وحما�ستهم غري املن�سبطة، 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ك���������اأدوات  ت�����س��ت��خ��دم��ه��م  اأو 
يجد  ثم  ماآربهم،  وحتقيق  خططهم 

اأب���ن���اوؤن���ا اأن��ف�����س��ه��م يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف 
فيها  ل��ه��م  ن��اق��ة  ل  م��ع��ارك  اأدوات يف 
ول ج��م��ل، وم����ن مت��ك��ن م���ن ال��ه��رب 
من هذه ال�ساحات منهم والعودة اإلى 
اأر�ص الوطن روى لغريه ما ل ميكن 
با�سم  ي�����س��در  اأن����ه  ع��اق��ل  ي�����س��دق  اأن 

اجلهاد والإ�سام وهما منه براء«.
التي  املباركة  الباد  ه��ذه  وزاد« 
ال��ك��ت��اب وال�سنة  ع��ل��ى م��ع��امل  ق��ام��ت 
وال���ت���زم���ت م��ن��ه��ج الإ�����س����ام ���س��ري��ع��ة 
ومنهاجا راأت من واجبها ال�سرعي اأن 
تقطع الطريق على من يريد اإرخا�ص 
اأو تلويث اأفكارهم مبثل  اأبنائنا  دماء 
ه���ذه الن���ت���م���اءات والأف����ع����ال ، وه���ذا 
داأب���ت  ال��ت��ي  احل��ك��ي��م��ة  ال�سيا�سة  م��ن 
عليها قيادتنا الر�سيدة رعاية مل�سالح 
ه���ذا �سبط  وامل����واط����ن، ويف  ال���وط���ن 
الفن وحفظ  ل��ذرائ��ع  ل��اأم��ور و�سد 

للدماء والعقائد«.

اإلى  ال��داود �سباب اململكة  ودع��ا 
ال���رج���وع لأه����ل ال��ع��ل��م ف��ي��م��ا ي�سكل 
والتب�سر  اجل��م��اع��ة،  ول���زوم  عليهم 
يف م���اآلت الأم����ور وع��واق��ب��ه��ا، فهذا 
احل��ق،  ل��ب��ل��وغ  الأجن����ع  ال�سبيل  ه��و 

وال�سامة من الفن.
 وح�����ذر يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه من 
النقياد للدعوات امل�سللة، والأفكار 
امل�����س��ب��وه��ة، ك��م��ا ���س��دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
ال���ب���ع���د ك����ل ال���ب���ع���د ع����ن ال���ت���ح���زب 
منه  ح��ذرت  مما  فجميعه  والتفرق 
و�ساأل  الأن��ظ��م��ة،  ومنعته  ال�سريعة 
اهلل تعالى اأن يوفق ويل اأمرنا خادم 
احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن و���س��م��و ويل 
الثاين لكل ما  النائب  عهده و�سمو 
فيه خري العباد والباد واأن يعزهم 
واأن  الإ���س��ام،  بهم  ويعز  ب��الإ���س��ام 
ي��ح��ف��ظ ه����ذا ال���وط���ن و���س��ع��ب��ه من 

م�سات الفن.

راعيا  ب�سفتها  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة 
ذه����ب����ي����ا ل�����ه مب���������س����ارك����ة ع�������دد م��ن 
اجل��ام��ع��ات وال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات 

احلكومية واخلا�سة .
وا�ستمع العنقري اإلى �سرح من 
وكيل  م�ساعد  اجلامعة،  وفد  رئي�ص 
اآل  الدكتور خالد  الأ�ستاذ  اجلامعة، 
ج��ل��ب��ان ع��ن اآل��ي��ة ع��م��ل اجل��ام��ع��ة يف 
خريجي  م��ن  املتمّيزين  ا�ستقطاب 
ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  برنامج 

والفر�ص التي تقدمها لهم.

اإجراء مقابات �سخ�سية كاملة مع 
اأكر من 12٠ متقدما من خريجي 
الربنامج، وذلك بهدف ا�ستقطابهم 

للجامعة.
يذكر اأن وفد اجلامعة امل�سارك، 
�سم كا من م�ساعد وكيل اجلامعة 
اآل جلبان،  ال��دك��ت��ور خ��ال��د  الأ���س��ت��اذ 
ووك���ي���ل ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة ال��دك��ت��ور 
ال��ف��ل��ق��ي، وع�����س��و هيئة  اإب���راه���ي���م 
ال��ت��دري�����ص ب��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب الأ����س���ت���اذ 

الدكتور ممدوح اإ�سكندر.

الجامعة تواصل استقبال 
المتقدمين للوظائف التعليمية

التعليمية  الوظائف  عدد من  اإلى  املتقدمن  ا�ستقبال  اجلامعة  توا�سل 
ال�ساغرة يف عدد من كلياتها يف تخ�س�سات اللغة الإجنليزية واحلا�سب 
ال�سبت  ي����وم  ل��ل��رج��ال وال��ن�����س��اء، وذل����ك ح��ت��ى  ال����ق����راءات  الآيل وع��ل��م 

  .1435/4/8
»�أن  يف:  تتمثل  للوظائف  �لتقدم  ���ش��روط  �أن  �جلامعة  و�أو���ش��ح��ت 
املاج�ستري  اأن يكون حا�سا على درجة  املتقدم �سعودي اجلن�سية،  يكون 
اأن يكون  التعليم العايل،  اإح��دى اجلامعات املعرف بها لدى وزارة  من 
يقوم  اأن  البكالوريو�ص،  يف  لتخ�س�سه  امتدادا  املاج�ستري  يف  التخ�س�ص 
من  �سورة  اإرف��اق  بالتقدمي،  اخلا�ص  املوقع  على  ال�ستمارة  با�ستكمال 
ال�سهادات )البكالوريو�ص، املاج�ستري(، �سورة من بطاقة الأحوال املدنية، 
�سورة من ال�سرية الذاتية ب�سكل مف�سل ووا�سح، مع معادلة ال�سهادات 

ال�سادرة من خارج اململكة من وزارة التعليم العايل«.
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استقبل معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود المدير العام لسجون منطقة عسير، العقيد مبارك بن محيا السليس، لبحث أوجه التعاون بين السجون والجامعة وكل 
ما من شأنه أن يفيد السجناء. ورحب معالي مدير الجامعة بذلك التعاون مفيدا أن الجامعة حريصة على كل ما من شأنه تقديم النفع للنزالء وإعادتهم أفرادا صالحين ودمجهم 
الجامعات  بين  تعاون مشترك  إقامة  التفاهم على  فترة محكوميتهم، وجراء  والتدريب خالل  التعليم  من  بتحصيل قدر  لهم  الفرصة  بإتاحة  وذلك  إطالق سراحهم  بعد  بالمجتمع 

والمديرية العامة للسجون في مجاالت التعليم األكاديمي والتدريب بوضع برنامج متكامل في االحتياجات التدريبية.
وأشار الداود إلى أن ذلك يأتي انطالقا من الدور الرائد الذي تقوم به الجامعة وحرصا منها على تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع ودعما لما يخدم المجتمع. من جانبه، قال 
السليس إن تلك الشراكة التعاونية تسهم في تقديم خدمة جليلة ألبناء الوطن الذين تعرضوا لظروف معينة انتهت بهم إلى دخول السجون، مبينا أن مثل هذه الشراكات تصب في 

تعليمهم ومواصلة حياتهم التعليمية والعملية.
سلمان العلي

ال���ع���ام���ة  الإدارة  اأط����ل����ق����ت 
مراكز  باجلامعة  لا�ستثمار 
القرطا�سيات  وبيع  للت�سوير 
للطاب. وتاأتي هذه اخلدمة 
يف اإط�������ار ال�����س��ع��ي ل��ت��ح�����س��ن 
للطاب  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
وال������ط������ال������ب������ات، م������ن خ����ال 
اإ����س���ن���اده���ا مل��وؤ���س�����س��ات م��وؤه��ل��ة 
وق�������ادرة ع��ل��ي ت��ل��ب��ي��ة رغ��ب��ات 
اآليات  وف��ق  منها  امل�ستفيدين 

مدرو�سة.
ال��ع��ام��ة  الإدارة  وك���ان���ت 
لا�ستثمار قد اأطلقت يف �سهر 
ذي احل��ج��ة امل��ا���س��ي خ��دم��ات 
مماثلة  وق��رط��ا���س��ي��ة  ت�سوير 
يف كليات البنات، ويبلغ مراكز 
ال��ت�����س��وي��ر يف ال��وق��ت احل��ايل 
الكليات  36 مركزا منت�سرا يف 
وامل���ج���م���ع���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ويف 
امل���دي���ن���ة اجل���ام���ع���ي���ة ل��ل��ب��ن��ن 
ب�����اأب�����ه�����ا، وامل�����ح�����ال�����ة وب���ق���ي���ة 

املحافظات.
واأف�������������اد امل�����������س�����رف ع��ل��ي 
ل��ا���س��ت��ث��م��ار  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
اأن  احل�سيني،  عامر  الدكتور 
ه���ذه امل���راك���ز ���س��ت��ق��وم بتوفري 
اخلدمات للطاب والطالبات 
وفقا  ال��درا���س��ي��ة  مواقعهم  يف 
اأن  متمنيا  م�ستوى،  لأف�سل 
ت�سهم هذه اخلدمة يف حتقيق 

تطلعات الطاب والطالبات.

إطالق مراكز تصوير وقرطاسيات للطالب

الداود يستقبل مدير سجون عسير
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نعم.. وال..

انتهى يف الأيام القليلة املا�سية الف�سل الدرا�سي الأول لهذا العام وبداأ 
الطاب  وف��از من  ك�سب  هناك من  ك��ان  نعم،  الثاين.  الدرا�سي  الف�سل 
الأول وظهور  الدرا�سي  الف�سل  نهاية  بعد  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ومن 

نتائجه.
فمن ح�سل على تقديرات عالية من الطاب يف املقررات التي در�سها 
يف هذا الف�سل نقول له: »األف مربوك« ، واأنتم جتنون الثمار، ومن �سار 
على الدرب و�سل، ومن ال�سروري اأن يكون ذلك حافزا وم�سجعا للتفوق 
وال�ستمرار يف اجلد والجتهاد يف الف�سل الدرا�سي الثاين، ول يعتمد على 
احل��ايل عن  الف�سل  املا�سي، ويراجع يف  الف�سل  نتائج يف  ما حققه من 
�سمي  ولذلك  تراكمي،  ب�سكل  ح�سابه  يتم  املعدل  لأن  وتفوقه؛  حما�سته 

باملعدل الراكمي.
الف�سل لأي �سبب من  ذل��ك  الإخ��ف��اق��ات يف  ل��دي��ه بع�ص  ك��ان   وم��ن 
�الأ���ش��ب��اب، �أق����ول ل���ه: ال ز�ل���ت �أم��ام��ك ف��ر���ص  ف��ا ت��ف��رط ف��ي��ه��ا؛ فلتكن 
نتائجك عبارة عن عامل اإنذار ومنبه لكي تبذل املزيد من اجلهد يف �سبيل 
ول  املا�سي،  الدرا�سي  الف�سل  يف  ف��ات  عما  احل��ايل  الف�سل  يف  التعوي�ص 

لتكرار التجربة التي مررت بها يف الف�سل املا�سي.
فعدم الجتهاد واحل�سول على تقديرات منخف�سة، والر�سوب املتكرر 
قد ينتج عنه اإن��ذارات اأكادميية توؤدي يف النهاية اإلى الف�سل النهائي من 

املرحلة اجلامعية نظاما.
 اأما اأع�ساء هيئة التدري�ص فاأبارك لهم اإجنازاتهم يف جمال التدري�ص 
لهم  عالية جناح  وتقديرات  بن�سب  لأن جناح طابهم  ؛  وجن��اح طابهم 
امل��ق��ررات  اأه����داف  حتقيق  �سبيل  يف  امل��زي��د  ب��ذل  منهم  يتوقع  كما  اأي�����س��ا، 
هيئة  اأع�ساء  من  الزماء  الإخ��وة  يل  ولي�سمح  بتدري�سها،  يقومون  التي 
التدري�ص باجلامعة اأن اأهم�ص يف اأذن كل واحد منهم باأن يقوم بال�ستعداد 
املبكر لتدري�ص مقرراته، واأن يوظف الطرائق التدري�سية املنا�سبة للمرحلة 
مع  يتوافق  مبا  التدري�سية  الأ�ساليب  ا�ستخدام  يف  ينوع  واأن  اجلامعية، 

املو�سوعات التي تقدم للطاب، واأن يراعي احتياجات طابه. 
نعم، من ال�سروري األ مير الف�سل الدرا�سي الأول من دون اأن تتم 
نتعلم  اأن  من  بد  ول  ال�سلبية،  اأم  الإيجابية  �سواء  نتائجه  من  ال�ستفادة 
منها، ول نكرر الوقوع يف الإخفاقات، اأو التفريط الذي حدث يف الف�سل 
اأف�سل  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  نتائج  تكون  اأن  اأمتنى  الأول.  الدرا�سي 
اخل��ري،  فيه  مل��ا  اجلميع  اهلل  وف��ق  قبله،  ال���ذي  الف�سل  نتائج  م��ن  بكثري 

وف�سا درا�سيا حافا بالنجاح. 
* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

ذهب فصل دراسي..
وجاء آخر

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *
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عبد العزيز أبو سحمة

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ل��ق��اًء ت��رح��ي��ب��ي��ا مع 
امل�����س��ت��ج��دي��ن، ب��ح�����س��ور عميد  ال���ط���اب 
ال��ك��ل��ي��ة الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 
لل�سوؤون  الكلية  ووك��ي��ل  ع�سريي،  �سعيد 
الأك���ادمي���ي���ة ال���دك���ت���ورغ���ازي ب���ن ع���دلن 
ال�������س���م���راين ووك����ي����ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
واجل������������ودة ال����دك����ت����ورع����ل����ي ب�����ن ���س��ع��ي��د 
الدكتور  الأكادميي  وامل�سجل  القحطاين، 

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ت��ي  ع��م��ي��د  ب���رع���اي���ة 
ع�سري  مبحايل  اجل��ام��ع��ة  ب��ف��رع  واملجتمع 
الأ�ستاذ الدكتور حممد بن نا�سر القرين، 
اأقامت الأن�سطة الطابية، موؤخرا، اللقاء 
وذل��ك  امل�ستجدين،  ب��ال��ط��اب  التعريفي 
بح�سور وكيل القبول والت�سجيل الدكتور 
الطابية  الأن�سطة  ورئي�ص  اأح��م��د،  ع��ادل 
الدكتور حمزة فايع، وروؤ�ساء الأق�سام وعدد 

من اأع�ساء الهيئة التدري�سية بالكلية.
ه����دف ال��ل��ق��اء اإل�����ى ت��ه��ي��ئ��ة ال��ط��اب 

ال��ت��ح��ل��ي ب����الأخ����اق ال�����س��ام��ي��ة وم���راع���اة 
التقاليد اجلامعية، كما حث الطاب على 
امل�ساركة الفاعلة يف الأن�سطة التي تقدمها 

الكلية.
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������دم وك����ي����ل ال���ق���ب���ول 
اأح��م��د �سرحا  ال��دك��ت��ورع��ادل  وال��ت�����س��ج��ي��ل 
العلمية  واأق�����س��ام��ه��ا  الكلية  ع��ن  تف�سيليا 
وخ���ط���وات ت�����س��ج��ي��ل امل����ق����ررات ال��درا���س��ي��ة 
وتغيري  والتخ�س�ص  والإ���س��اف��ة  واحل���ذف 
ال��ت��خ�����س�����ص، وك���ذل���ك ال��ت��ع��ري��ف ب��امل��ع��دل 

كلية الطب تلتقي بالطالب المستجدين

فرع الجامعة بمحايل يرحب بالمستجدين

السعودية الثانية عربيا 
في النشر العلمي العالمي

ال�سعودي  املوؤمتر  فعاليات  قدم �سمن  العربي  عبادة  اأحمد  للدكتور  علمي  بحث  ك�سف 
الأول للن�سر العلمي يف اجلامعة، عن حتقيق اململكة العربية ال�سعودية للمرتبة الثانية 
ن�سبة  العاملية، حيث و�سلت  املعلومات  العاملي يف قواعد  العلمي  الن�سر  عربيا يف جمال 
اإ�سهامات اجلامعات واملراكز البحثية ال�سعودية اإلى 1٧،٧% من اإجمايل اإ�سهامات الدول 
عام  من  الفرة  يف  علميا  عما   )42٧.153( البالغة  العاملي  العلمي  الن�سر  يف  العربية 

189٠م وحتى نهاية عام 2٠13م، وذلك من خال 166 جامعة ومركزا بحثيا �سعوديا. 
بن�سبة  ثالثة  تون�ص  وج���اءت   ،%29.44 بن�سبة  الأول  املرتبة  على  م�سر  وح�سلت 
اإلى ت�ساعف حجم الن�سر ال�سنوي للدول العربية لأكر من  اأ�سار البحث  9.32%. كما 

اأربعة اأ�سعاف خال ال�سنوات الع�سر املا�سية.
رعاية  حتت  العلمي  للن�سر  الأول  ال�سعودي  املوؤمتر  نظمت  قد  اجلامعة  اأن  يذكر 
اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد خال الفرة من 2٧-

1435/3/29 بهدف تقييم و�سع الن�سر العلمي يف اململكة والتحديات التي تواجهه واآليات 
تطويره، وو�سع اآلية لا�ستفادة من التقنية احلديثة يف الن�سر العلمي مع احلفاظ على 
اآلية  و�سع  اإل��ى  املوؤمتر  �سعى  كما  منه،  امل�ستفيدة  اجلهات  وثقة  ور�سانته  مو�سوعيته 
لا�ستفادة التكاملية من املوارد املادية والب�سرية بن املراكز البحثية يف اململكة والتفاق 
على اأهداف عامة حتدد اجتاهات الن�سر العلمي يف املجالت التخ�س�سية املختلفة وو�سع 

اآلية لا�ستفادة من نتائج وتو�سيات الأبحاث املن�سورة يف املجالت التطبيقية.

الجامعة في 
معرض القاهرة 

للكتاب
بعمادة  ممثلة  اجلامعة  �ساركت 
ال��������دورة  امل���ك���ت���ب���ات يف  �������س������وؤون 
اخل��ام�����س��ة والأرب�����ع�����ن مل��ع��ر���ص 
ال���ق���اه���رة ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب )22 
 6٧ 6 فرباير( مب�ساركة   - يناير 
وخا�سة  حكومية  �سعودية  جهة 
����س���م���ن ج����ن����اح امل���م���ل���ك���ة ال�����ذي 
الثقافية  امللحقية  عليه  ت�سرف 

ال�سعودية مب�سر.
املكتبات  �سوؤون  عميد  واأك��د 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ���س��ع��ي��د بن 
اجلامعة  حر�ص  اخلالدي  قا�سم 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف ك��اف��ة امل��ح��اف��ل 
لعر�ص  وذل��ك  والدولية،  املحلية 
ج����ان����ب م�����ن ن���ت���اج���ه���ا ال���ع���ل���م���ي، 
عن  فكرة  املعر�ص  زوار  ولإعطاء 
به،  تقوم  ال��ذي  وال���دور  اجلامعة 
وذل����ك ب��ت��وج��ي��ه ودع����م دائ����م من 
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن حمد 
اجل��ام��ع��ة  اأن  واأ�����س����اف  ال��������داود. 
�ساركت بجناح �سمن جناح اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ���س��م الكثري 
من�سوبيها  وموؤلفات  اإداراتها  من 
التي تنوعت بن الكتب والأبحاث 
اإلى  اإ�سافة  املتخ�س�سة،  العلمية 
ع���دد م��ن امل��ن�����س��ورات وال��ك��ت��ي��ب��ات 

التعريفية.

امل�������س���ارك بق�سم  ك��م��ال زك����ي، والأ����س���ت���اذ 
وظائف الأع�ساء الدكتور عبا�ص الكارب، 
ومدير الإدارة بالكلية الأ�ستاذ يحيى بن 

مفرح اأبو حماد.
وا�ستهل اللقاء  بالرحيب بالطاب 
املختلفة  الأق�سام  عن  واف  و�سرح  اجل��دد 
للكلية وخطتها الدرا�سية وتو�سيح جملة 
من الأمور الأكادميية التي تهم الطاب 

والطالبات. 
ون���اق�������ص ال���ل���ق���اء اأي�������س���ا ال��و���س��ائ��ل 

الطالب  و�سول  ت�سمن  التي  الأكادميية 
على  الركيز  مت  كما  املرجوة،  لاأهداف 
���س��ل��وك وم��ظ��ه��ر ط��ال��ب ال��ط��ب و���س��رورة 
الت�����س��ال��ي��ة و�سماته  الرت���ق���اء مب��ه��ارات��ه 
واخل��ل��ق  ب�����الآداب  والل���ت���زام  ال�سخ�سية 
احلنيف،  الدين  به  اأو�سى  ال��ذي  الرفيع 
واإي�����س��اح م��ب��داأ احل��ق��وق وال��واج��ب��ات بن 
اأن ي��ك��ون  ال��ط��ال��ب واجل���ام���ع���ة واأه���م���ي���ة 
ولي�ص  الفريق  م��ن  مهما  ج��زءا  الطالب 

فقط جمرد متلق للمعرفة.

وتعريفهم  واأك��ادمي��ي��ا،  نف�سيا  امل�ستجدين 
ب���اخل���دم���ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ك��ل��ي��ة وف��ق 

اللوائح والأنظمة والإر�سادات اجلامعية.
الأ���س��ت��اذ  رح���ب  ب��ال��ل��ق��اء،  كلمته  ويف 
بالطاب  ال��ق��رين  نا�سر  حممد  ال��دك��ت��ور 
اجل���دد، مثمنا اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن قبل 
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة م��ن اأج����ل توفري 

البيئة التعليمية املنا�سبة.
ال��ع��ل��م��ي��ة  واأك������د ع��ل��ى دور الأق�������س���ام 
اأهمية  وع��ل��ى  املجتمع،  خ��دم��ة  يف  بالكلية 

الأك��ادمي��ي وال��ق��اع��ات ال��درا���س��ي��ة وامل��خ��ارج 
من  وغريها  بالكلية،  والفرعية  الرئي�سة 
امل�ستجدين.  ال��ط��اب  ت��ه��م  ال��ت��ي  الأم�����ور 
�لطابي  �لن�شاط  ر�ئ���د  ق��دم  �ل�����ش��ي��اق،  يف 
ب���ت���ه���ام���ة، ال���دك���ت���ور ح���م���زة ف���اي���ع ���س��رح��ا 
طاب  بها  قام  التي  الأعمال  عن  مف�سا 

�لن�شاط خال �لف�شل �ملا�شي.
 و���س��ه��د احل��ف��ل ع��ر���ص ف��ل��ي��م خا�ص 
بالأن�سطة، وتكرمي  الطاب امل�ساركن يف 

�لن�شاط �لطابي يف �لف�شل �ملا�شي.
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انضمام ثالثة طالب من الجامعة 
لنادي طب األسنان

اإدارة  جمل�ص  ع�سوية  باجلامعة  الأ�سنان  طب  كلية   طاب  من  ثاثة  نال 
مظلة  حت��ت   يندرج  ال��ذي  باململكة،  الأ�سنان  طب  لطلبة  ال�سعودي  ال��ن��ادي 

اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان، ويتكون من �سبعة اأع�ساء.
اأن�ص عبداهلل لحق، وحممد  اأن الطاب الثاثة هم:   ويف التفا�سيل 
اأحمد احل�سريي، و الطالبة الهنوف عبدالعزيز ع�سريي. وهناأ عميد كلية 
طب الأ�سنان املكلف الدكتور اإبراهيم بن �سليمان ال�سهراين، الطاب، قائا  
»ن�سكر اهلل اأول ثم نهنئ اأنف�سنا وطابنا على تر�سحهم ملجل�ص اإدارة النادي 
من بن طاب اململكة حيث يعد ذلك نقلة نوعيه لطاب كليتنا، وهذا يدل 
على متتع الكلية مبكانة بن الكليات الأخرى وكذلك جامعتنا احلبيبة من 

بن جامعات اململكة«.
يف  وتعيينهم  الطاب  لر�سح  الرئي�ص  الداعم  اأن  ال�سهراين  واأو�سح 
جمل�ص اإدارة النادي هو معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن 

الداود،  و »اأي�سا متيزاملنتخبن يف جمال الأن�سطة يف كليتهم«.
كما �سكر ال�سهراين  عمادة �سوؤون الطاب على توفريها اجلو املنا�سب 
والبيئة املميزة لإبداعات الطاب، مما كان له الأثر يف تهيئتهم نف�سيا لإبراز 

مهاراتهم وخدمة وطنهم.
ودع���ا اهلل اأن ي��ك��ون ه��ذا الأم���ر )اخ��ت��ي��ار ال��ط��اب ال��ث��اث��ة يف جمل�ص 
كل  بتوفري  واع��دا  والعملية،  العلمية  حياتهم  يف  لطابنا  م�ساعدا  النادي( 
ما يدعم الطاب لإقامة منا�سط النادي يف الكلية خا�سة ويف املنطقة عامة، 

وتقدمي ما ميكنه خلدمة الطاب.
مبنطقه  الأ���س��ن��ان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية  ممثل  اأع���رب  جهته  م��ن 
بان�سمام طالبن وطالبة من  �سعادته  الفار�سي عن  الدكتور حممد  ع�سري 
كلية طب الأ�سنان باجلامعة اإلى جمل�ص اإدارة النادي ال�سعودي لطلبة طب 

الأ�سنان.

اجتماع إرشادي للجنة 
التوجيه بكليات البنات

برئا�سة  اجتماعا  البنات  بكليات  الأكادميي  والإر�ساد  التوجيه  جلنة  عقدت 
اإلى  ه��دف  ال�سعيدي،  حنان  الدكتورة  للطالبات  والت�سجيل  القبول  وكيلة 
ه�.    1434 اجلامعي  للعام  الأول  الف�سل  بنهاية  املتعرات  م�سكلة  معاجلة 
هند  ال��دك��ت��ورة  لاأن�سطة  ال��ط��اب  ���س��وؤون  ع��م��ادة  وكيلة  الج��ت��م��اع  ح�سر 
اأبها  بكليات  الأك��ادمي��ي  والإر���س��اد  التوجيه  وح��دات  وم�سوؤولت  القحطاين، 
�سل�سلة من  الج��ت��م��اع �سمن  ه��ذا  وي��اأت��ي  رف��ي��دة.   واأح���د  م�سيط  وخمي�ص 
الجتماعات التي تهدف اإلى تفعيل الإر�ساد الوقائي للطالبات على م�ستوى 

اجلامعة.

الصحة المهنية في 
دورة  لطالب الكيمياء

دورة  الأح��د  اليوم  اعتبارا من  اأي��ام  الكيمياء على مدى خم�سة  ق�سم  ينظم 
الأو�سا يف ال�سحة وال�سامة املهنية، وذلك من ال�ساعة الرابعة اإلى الثامنة 
م�ساءا. ويقدم الدورة مدرب ال�سامة وال�سحة املهنية املرخ�سة من الأو�سا 

الأمريكية، املهند�ص اللواء الركن املتقاعد فار�ص احلقباين.

تركيب شبكة االنترنت
بمجمع البنين ببيشة

مت تركيب ال�سبكة ال�سلكية والا�سلكية اخلا�سة باملجمع الأكادميي للبنن 
بفرع اجلامعة يف بي�سة، وا�ستغرق امل�سروع �سهرا ون�سفا رغم اأن املدة املقرحة 

له كانت اأربعة اأ�سهر، وفقا للقائمن عليه.
واأكد امل�سرف العام على فرع  اجلامعة يف بي�سة الدكتور مهدي بن علي 
ال�سبكة،  تاأمن  م�ستوى  رفع  هو  اجلديدة  ال�سبكة  من  الغر�ص  اأن  القرين 
وهي   VOIP النرنت  بروتوكول  عرب  ال�سوت  نقل  تقنية  من  وال�ستفادة 
الإر���س��ال،  ج��ودة  و�سمان  ال�سبكة،  ع��رب  ال�سوتية  امل��ح��ادث��ات  لربط  و�سيلة 
وتغطية املجمع ل�سلكيا، و�سهولة ال�سيانة، وبناء بنية حتتية تواكب التطور 
اأملك  للبنن  الأكادميي  باملجمع  ال�سبكة  على  امل�سرف  اأو�سح  ب��دوره  التقني. 
اأن ال�سبكة ت�ستمل على 15 موزعا رئي�سيا و2٠ موزعا فرعيا،  عبد الرحمن 
ال�سبكة  موزعات  ع��دد  واأن  مبان،  �سبعة  على  موزعة  �سبكية  نقطة   1155 و 
الداخل،  الا�سلكية يبلغ 55 موزعا داخليا تغطي جميع مباين املجمع من 
القدم وامل�سرح  ال�سيارات وميدان كرة  و 22 موزعا خارجيا لتغطية مواقف 

اخلارجي.

القرى وامللك  اأم  التدري�ص واملوظفن يف اجلامعة، جامعتي  اأع�ساء هيئة  �سوؤون  زار وفد من عمادة  ال�سعودية،  التعاون وتبادل اخل��ربات بن اجلامعات  اإط��ار  يف 
عبدالعزيز،  ومت خال الزيارة  اللتقاء مع عدد من امل�سوؤولن يف العمادات والإدارات املماثلة. و�سم الوفد الزائر مدير اإدارة عاقات هيئة التدري�ص واملوظفن 

الأ�ستاذ اأحمد علي فايع، والأ�ستاذ مراد ال�سهري والأ�ستاذ علي اأحمد، وكاهما من موظفي العمادة.

وفد من الجامعة يزور »أم القرى« 
و »الملك عبد العزيز«

املوؤمتر  اأعمال  املا�سي،  الأ�سبوع  اختتمت 
ال��ذي  ال��ع��ل��م��ي  للن�سر  الأول  ال�����س��ع��ودي 
باجلامعة  العلمي  البحث  عمادة  نظمته 
اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري �ساحب  ب��رع��اي��ة 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن 

عبد العزيز.
 وخرج املوؤمتر بعدد من التو�سيات 
يف  ب��ه��ا  وال��ت��و���س��ي��ة  مناق�ستها  مت  ال��ت��ي 
امل�ساركن  الباحثن  مع  مفتوحة  جل�سة 
قبل  م��ن  رفعها  يتم  اأن  على  امل��وؤمت��ر  يف 
اللجنة  اإل���ى  للموؤمتر  العلمية  اللجنة 
املنظمة ل�ستكمال ما يلزم يف ذلك، وهي 

كالتايل:
للن�سر  ���س��ع��ودي��ة  جمعية  اإن�����س��اء   •
ال���ع���ل���م���ي ي�����ك�����ون م����ق����ره����ا اإح�������دى 
اأن  )وي��ق��رح  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات 

تكون يف جامعة امللك خالد(.
وال��ب��ح��ث  ل��ل��ن�����س��ر  ال���دع���م  • زي�����ادة 
ال��ع��ل��م��ي يف اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
الب�سرية  امل�����وارد  يت�سمن  )ب��ح��ي��ث 
ال��ف��ن��ي��ة وامل���ادي���ة مب��ا مي��ك��ن اأع�����س��اء 
عطائهم  زي���ادة  م��ن  التدري�ص  هيئة 

العلمي(.
للن�سر  م�����س��ان��دة  وح����دات  اإن�����س��اء   •
العلمي  البحث  ع��م��ادات  يف  العلمي 

باجلامعات ال�سعودية.
اجلامعات  بن  التعاون  ت�سجيع    •
واجل����ه����ات وامل���وؤ����س�������س���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة 

املحلية والدولية.
• دعم ا�ستقطاب املزيد من الكرا�سي 

للبحث والن�سر العلمي.
• تدار�ص و�سع اآليات عملية وا�سحة 
العلمي  والبحث  الن�سر  اأداء  لقيا�ص 

يف اجلامعات ال�سعودية.
يف  ال���ع���ل���م���ي  ال���ن�������س���ر  • ت�����س��ج��ي��ع 

اختتام أعمال مؤتمر النشر العلمي بالجامعة

جماتها  وتاأهيل  الإن�سانية  العلوم 
للمعايري الدولية.

ن��ا���س��ري��ن  م���ع  ����س���راك���ات  • اإق����ام����ة 
وال���س��ت��ع��ان��ة  دول���ي���ن  متخ�س�سن 
مبحررين حمرفن لإدارة املجات 
تن�سق  اأن  على  باجلامعات  العلمية 
للن�سر  ال�سعودية  اجلمعية  لئحتها 

العلمي واجلامعات.
الإلكروين  الن�سر  ودعم  • ت�سجيع 
يف ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

والتطبيقية.
 • تدار�ص و�سع اآلية لإ�سدار لئحة 
والبحث  الن�سر  لأخاقيات  موحدة 

العلمي يف اجلامعات ال�سعودية.
• و�سع اآلية لعقد املوؤمتر ال�سعودي 
للن�سر العلمي �سنويا وتتبناه اإحدى 

اجلامعات ال�سعودية.

وكيل  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  واأف��اد 
اجل���ام���ع���ة ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 
اأح��م��د طاهر  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  العلمي 
للموؤمتر  العلمي  ال��ربن��ام��ج  اأن  م��ب��ارك 
ت�����س��م��ن اث���ن���ت���ي ع�������س���رة ور�����س����ة ع��ل��م��ي��ة 

وتدريبية.
ك��م��ا ت��ن��اول��ت حم���اور امل��وؤمت��ر واق��ع 
ال���ن�������س���ر ال���ع���ل���م���ي يف امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة 
العلمي،  الن�سر  واأخ��اق��ي��ات  ال�سعودية 
والن�سر  الإل���ك���روين،  العلمي  وال��ن�����س��ر 
والدرا�سات  ال�سرعية  العلوم  يف  العلمي 
العلوم  يف  العلمي  والن�سر  الإ���س��ام��ي��ة، 
العلوم  يف  العلمي  وال��ن�����س��ر  الإن�����س��ان��ي��ة، 
ال���رب���وي���ة، وال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي يف ال��ع��ل��وم 

التطبيقية وال�سحية.
م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة 
باجلامعة  العلمي  البحث  العلمية عميد 

الدكتور عيد بن ليف العتيبي اأن املوؤمتر 
ح��ظ��ي ب���اإق���ب���ال م��ت��م��ي��ز اإذ جت�����اوز ع��دد 
وخم�سمائة  األفا  جل�ساته  بع�ص  ح�سور 
م�������س���ارك، م��ب��ي��ن��ا اأن ج��ل�����س��ات��ه  ���س��ه��دت 
العلمي  البحث  عمداء  وم�ساركة  ح�سور 
على  اأ�سفى  مما  ال�سعودية،  باجلامعات 
اأن   ب��ع��دا علميا م��وف��ق��ا، م��وؤك��دا  امل��وؤمت��ر 
جمعية  اإن�ساء  ت�سمنت  املوؤمتر  تو�سيات 
علمية للن�سر العلمي واإقرار اآليات علمية 
العلمي  الن�سر  خمرجات  لقيا�ص  دقيقة 
اإلى  بالإ�سافة  ال�سعودية،  اجلامعات  يف 
ت�����س��ج��ي��ع ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف امل��ن�����س��ات 
الإل��ك��رون��ي��ة، م��ع و���س��ع اإط����ار اأخ��اق��ي 
احلا�سرين  واأن  العلمي،  للبحث  ومهني 
�سجعوا فكرة تكرار اإقامة موؤمتر الن�سر 
ال��ع��ل��م��ي ب�����س��ف��ة دوري�������ة يف اجل���ام���ع���ات 

ال�سعودية.
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الحفل 
التكريمي 

لضيوف مؤتمر 
النشر العلمي



مجتمع الجامعة

جتاه  الإن�سان  يرتكبها  التي  والت�سرفات  الأف��ع��ال  اأ�سو  من  هي  العن�سرية 
الإن�سان وقد تعددت اأ�سكالها واختلفت م�سمياتها »فيوجد عن�سرية طبقية 
وهي تعتمد علي التفرقة يف املعاملة بن طبقة واأخري مثل الغني والفقري 
بالإ�سافة   واآخ���ر  دي��ن  معتنقي  ب��ن  معاملة  تفرقة  وه��ي  دينية  وعن�سرية 

لعن�سرية مهنية تعتمد على اإختاف املهن«.
ال��دي��ان��ات  ك��اف��ة  عنها  نهي  ال��ت��ي  البغي�سة  الأف��ع��ال  م��ن  والعن�سرية 
ال�سماوية والأعراف الإن�سانية فقد كان لاإ�سام منها موقفا مت�سددا ملعرفة 
الفرقة التي ت�سببها هذه العن�سرية للمجتمع الواحد  والآيات والأحاديث يف 
ن َذَكٍر  َها النَّا�ُص اإِنَّا َخلَْقَناُكم مِّ هذا ال�ساأن كثرية جدا، منها قوله تعالى: َيا اأَيُّ
 َ ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ ْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَ
َعِليٌم َخِبرٌي }احلجرات:13{، ، وقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ل ف�سل 
اأ�سود  اأ�سود ول  اأبي�ص على  اأعجمي ول لعجمي على عربي ول  لعربي على 

على اأبي�ص اإل بالتقوى النا�ص من اآدم واآدم من تراب.
املجتمع  يف  فرقة  م��ن  ت�سببه  وم��ا  للعن�سرية  جميعا  معرفتنا  ورغ��م 
الواحد اإل اأنها يف تزايد م�ستمر وما ن�سهده من ارتفاع يف م�ستوى التعليم 

بن �سكان املجتمع يقابلها ارتفاعا يف اأ�سكال العن�سرية وب�سكل ب�سع.
احلديثة  التكنلوجيا  و�سائل  مع  الع�سر  ه��ذا  يف  تعاي�سنا  خ��ال  وم��ن 
اأو رقيب ودون  ون�سر مايريدون دون ح�سيب  النا�ص  التوا�سل بن  و�سهولة 
وتكري�سها  العن�سرية  بث  يف  الو�سائل  بهذه  البع�ص  اإ�ستهان  اهلل  من  خوف 
اأو بدونها واأ�سبح الكل يتهجم على الآخرين يف  اأف��راد املجتمع باإرادته  بن 
يكتبه من  يفعله ومبا  واألوانهم وميولهم متجاها ما  واأ�سكالهم  اأعراقهم 
خال �سفحاته يف كافة مواقع التوا�سل الجتماعي اأو من خال ما يظهر 
عرب و�سائل الإعام املختلفة، واأ�سبح الكل ينتقد ويلمز يف الآخرين وي�سمي 
ما يقوم به نقدا وراأيا �سخ�سيا وهو يتعر�ص لاآخرين يف اأ�سكالهم واألوانهم 
هذا  تكر�ص  التي  املختلفة  واحتفالتهم  ق�سائدهم  خ��ال  من  اأو  وذممهم 
النوع من العن�سرية وت�ستخدم اأحدث ما تو�سل له الإن�سان من اخراعات.

العن�سرية ويحد من  يردع هذه  قانون  لي�ص هناك  باأنه  املوؤ�سف  ومن 
تف�سيها بن اأفراد املجتمع الذي بداأ اجلميع مبمار�ستها دون خوف اأو تفكري.

وقفة
ال��ن��ا���ص وق��د ولدتهم  ا�ستعبدمت  ال��ف��اروق ر���س��ي اهلل عنه )م��ت��ى  اأق���ول  م��ن 

اأمهاتهم اأحرارا(.

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

العنصرية في وسائل 
التواصل الحديثة

خبير بريطاني يزور كلية الطب
ا�ستقبل رئي�ِص اجلمعية العلمية ال�سعودية للتعليم الطبي، ع�سِو هيئة التدري�ص بق�سم علم وظائف الأع�ساء بكلية الطب الدكتور اإ�سماعيل بن حممد بن جالية، الأ�ستاذ بكليه 
الطب بجامعه لندن الربوفي�سور دميري ميخائيليد�ص. وناق�ص الطرفان يف اجتماع عمل مطول، ال�سراكة البحثية القائمة بن الفريق البحثي بق�سم علم وظائف الأع�ساء 

وجامعة لندن و�سبل تعزيزها وتطويرها.
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الشهراني  عميدا 
للدراسات العليا 

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  موافقة  ���س��درت 
حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ 
علي  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  بتكليف  ال����داود 
للدرا�سات  عميدا  ال�سهراين  حممد  بن 

العليا.. بالتوفيق وال�سداد. 

المزاح عريسا
بح�سور عدد كبري من الأهل والأ�سدقاء 
اح��ت��ف��ل الأ���س��ت��اذ ح�����س��ن ب��ن ف��ائ��ع امل���زاح 
العلوم  بكلية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ق�سم  م��ن 
اأبها..  مدينة  يف  زفافه  بحفل  الإن�سانية 

بالرفاه والبنن.

المولود 
األول

ينير منزل 
الهباش 

رزق عميد �سوؤون 
الطاب الدكتور 

مريع اآل هبا�ص 
مبولوده الأول 

والذي اأ�سماه 
«في�سل«.. جعله 
اهلل من مواليد 
ال�سعادة واأقر به 

عيني والديه.

شكر وتقدير
م�سفر  اأحمد  زه��راء  الدكتورة  العلمي  البحث  عمادة  وكيلة  قدمت 
الكليات  ع��م��ادات اجل��ام��ع��ة، وع��م��ي��دات  ل��وك��ي��ات  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر 
العلمي،  للن�سر  الأول  ال�سعودي  امل��وؤمت��ر  اإجن���اح  يف  اأ�سهمن  ال��ات��ي 

وخ�ست بالذكر كا من: 
وكلية  بال�سامر  الطالبات  لدرا�سة  اجلامعي  امل��رك��ز  عميدة   •

التمري�ص، الدكتورة �سنيفاء القرين.
خريية  الدكتورة  باأبها  للبنات  والربية  الآداب  كليتي  • عميدة 

اآل ح�سن.
رايزة. اآل  زهبة  الدكتورة   باأبها  والآداب  العلوم  كلية  • عميدة 

اأعظم.  دلل  الدكتورة  باخلمي�ص  املجتمع  كلية  • عميدة 
حمامة.  اأبو  منرية  الدكتورة  باأبها  املجتمع  كلية  • عميدة 
امل�سيقح.  لطيفة  الدكتورة  العليا  الدرا�سات  عمادة  • وكيلة 

واجلودة الأكادميي  التطوير  عمادة  • وكيلة 
الدكتورة ح�سة العامر.

• اال�سم ثالثيا ؟
علي نا�سر اآل حديب.

• جهة عملك؟  
اإدارة مراقبة املخزون.

• حالتك االجتماعية؟
متزوج و يل اأربعة من الأبناء.

• �سف نف�سك باأقل كلمات؟

من
إجاباتك

طموح وحمب للتفاوؤل.. اأهوى 
التطور التقني واأحب تطوير 

نف�سي.

• اأول اأعمالك؟
حما�سب م�سريات

يف اإدارة امل�سريات عام 1421.

• يومك مب يذكرك؟ 
يذكرين بزيادة عملي ونق�ص اأجلي.

• حكمتك يف احلياة؟
ركز على يومك و اترك امل�ستقبل هلل 

عز وجل، والف�سل طريقك للنجاح.

• عادة �سيئة لديك تريد 
التخل�ص منها؟

الك�سل اأحيانا وال�سمنة.

• واأخرى تود تاأكيدها
على �سخ�سيتك ؟

الهمة العالية.

• اأ�سرتك ومكانتها يف حياتك؟
اأ�سرتي عاملي الثاين، وغالبا  اأف�سل 

بيئة العمل عن بيئة املنزل.

• يوم ال تن�ساه؟
يوم وفاه اأخي ريا�ص رحمه اهلل 

تعالى.

• متى ت�سمت؟
عند التفكري اأو النقا�ص املزعج

مع اجلاهل.

• متى حتدث نف�سك ؟
عند النجاح.

• ماذا يزعجك ؟
عدم اهتمام اأفراد املجتمع
بتطوير اأنف�سهم ومواكبة

عجلة احلياة التقنية.

• ما ذا تعني لك جامعة
امللك خالد؟

ميدان خ�سب لإبراز مواهب 
ال�سخ�ص و اإبداعاته.

• اأهم الكتاب الذين تقراأ لهم؟
ال�سيخ عائ�ص القرين، والكاتب 

�سالح ال�سيحي.

• مدينة تف�سلها لل�سياحة 
وملاذا ؟

مكة املكرمة اأف�سل مدينة اأع�سقها، 
ويكفيك النظر اإلى الكعبة امل�سرفة.

• ناديك الريا�سي املف�سل؟
لي�ص لدي ناد حمدد، فكل النوادي 

اأ�سجعها و خا�سة املنتخب ال�سعودي.

• اآخر كتاب قراأته؟
القراآن الكرمي.

• كم �ساعة تق�سيها
يف االنرتنت يوميا؟

ما بن ثاث اإلى خم�ص �ساعات.



إعالن

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

وخارجها، إضافة إلى األخبار الشخصية والجامعية.

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

والصور الفوتوغرافية واألخبار الشخصية والجامعية.

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

طالب: البحث العلمي 
أهمية معرفية 
وضرورة حياتية

سلمان العلي
ي��ع��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي واح������دة من 
ث���اث وظ��ائ��ف ت��وؤدي��ه��ا اجل��ام��ع��ات، 
وال�����س��يء ذات���ه يفر�ص يف م��دار���ص 
اأك���ده عدد  ال��ع��ام.. ه��ذا م��ا  التعليم 
ا�ستطاع  اجل��ام��ع��ة يف  ط���اب  م��ن 
اأهمية  خ��ال��ه  م��ن  ت��ن��اول��وا  م�سغر 
ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي يف ح���ي���اة ال���ف���رد 
واملجتمع، داعن زماءهم الطاب 
وال���ط���ال���ب���ات اإل�����ى ال����س���ت���ف���ادة من 
توفرها  التي  ال�سخمة  الإمكانيات 

الدولة يف هذا املجال.
ك���م���ا دع������وا م����دار�����ص ال��ت��ع��ل��ي��م 
ثقافة  من�سوبيها  تعويد   اإل��ى  العام 

البحث العلمي ا�ستجابة للمتطلبات 
اجلامعية.

ق����ال اح��م��د ال���غ���راب���ي ،  ط��ال��ب 
مدار�سنا  يف  »ت��ع��ودن��ا  ال��ع��ل��وم   بكلية 
وج��ام��ع��ات��ن��ا ع��ل��ى اأ����س���ل���وب ال��ت��ل��ق��ن 
واحل���ف���ظ، ومل ن��ت��ع��ود ع��ل��ى اأ���س��ل��وب 
ال��ب��ح��ث، ح��ت��ى اإن م��ع��ظ��م م��دار���س��ن��ا 
وج��دت  واإن  مكتبات  فيها  ي��وج��د  ل 
فهي للمدر�سن فقط وممنوعة من 

الطاب«.
واقرح الغرابي   اإعطاء البحث 
ي�ستحقها«،  التي  »الأه��م��ي��ة  العلمي 
داعيا اإلى ن�سر ثقافة البحث العلمي 
يف �أو�����ش����اط ط����اب �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ام 

ل��ي��وؤه��ل��ه��م ذل����ك، ح�����س��ب ق���ول���ه، اإل���ى 
وحتقيق  اجلامعة  متطلبات  مواكبة 
وفق  املجال  ه��ذا  يف  والتقدم  النجاح 

تطلعات ولة الأمر حفظهم اهلل.

فقدان شهية البحث
ويف موقف م�سابه، اأرجع عبدالعزيز 
 ، الهند�سة  بكلية  طالب   ، مرعي  ال 
�سهية  ف��ق��دان  وراء  الرئي�ص  ال�سبب 
اإل��ى  البحث  ع��ن املعلومة وامل��ع��رف��ة  
ال��ط��اب يف املدر�سة  امل�����س��وؤول��ن ع��ن 

والبيت.
ال���ع���ادة يف  ك��ان��ت  »اإذا   واأ����س���اف 
عن  املعلومة  ع��ن  البحث  ه��ي  البيت 

اإلى الكتب  طريق الطاع والرجوع 
املعرفة،  م�����س��ادر  �ستى  م��ن  وغ��ريه��ا 
على  �سيربون  بالتاأكيد  الأبناء  فاإن 
ث��ق��اف��ة ال��ب��ح��ث، وك���ذل���ك احل�����ال يف 

املدر�سة«. 
ي��ج��د  اأن  م����رع����ي   ال  واق�������رح 
�سمن  الائق  مكانه  العلمي  البحث 
الأن�������س���ط���ة ال��ط��اب��ي��ة يف امل���دار����ص 
واجل�����ام�����ع�����ات، م�����ن خ������ال ت��ع��زي��ز 
امل�������س���اب���ق���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة 

واإي�سالها اإلى املدار�ص اأي�سا.
وغ����ري ب��ع��ي��د ع���ن ذل�����ك، ان��ت��ق��د 
ت����رك����ي ال����ه����اج����ري، ط����ال����ب ب��ك��ل��ي��ة 
ال���ه���ن���د����س���ة، م����ا ت�������س���ه���ده امل��ك��ت��ب��ات 
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أنشطة طالبية

ع��زوف،  م��ن  ق��ول��ه،  ح�سب  العلمية، 
ن���ا����س���ئ ع��ن  اأن ذل�����ك  اإل������ى  م�������س���ريا 
ل  الذي  التلقيني  التدري�ص  »اأ�سلوب 
يكلف  ول  البحثية«  الثقافة  ي��دع��م 

الطاب على الذهاب اإلى املكتبات.
وف���رت  احل���ك���وم���ة  اأن  واأ�����س����اف 
البحث  ���س��اأن��ه ت�سهيل  ���س��يء م��ن  ك��ل 
واأن  املعريف،  القت�ساد  اإلى  والتحول 
جبارة  ج��ه��ودا  تبذل  اأي�سا  اجلامعة 
قائا  ا�ستدرك  لكنه  املجال،  ه��ذا  يف 
ال�سخمة  والإمكانات  اجلهود  »ه��ذه 
قبل  املطلوب من  يرافقها اجلهد  ل 

امل�ستهدفن وهم  الطاب« .
واأ�ساف »على الطالب اجلامعي 
ذات����ه يف  ع��ل��ى  ب��ع��د اهلل،  ي��ع��ت��م��د،  اأن 
م�ستغا  امل��ع��ل��وم��ة  اإل�����ى  ال���و����س���ول 
الإم��ك��ان��ي��ات امل���ت���واف���رة يف اجل��ام��ع��ة 
من  التكنولوجي  التطور  ه��ي��اأه  وم��ا 
للبحث  داع���م���ة  وو����س���ائ���ل  اأ���س��ال��ي��ب 

العلمي تخدم جيل اليوم«.
واأم�����ا ع���ب���داهلل ال��ف��ي��ف��ي  ط��ال��ب 
العلوم الداري��ة، فقال »عملية  بكلية 
وكذلك  تراكمية،  والبحث  التعليم 
مع  ُت��َن��ّم��ى  البحث  وملكة  ال���ق���درات، 
ال���زم���ن م��رح��ل��ة ت��ل��و الأخ������رى بكل 
اإ���س��اف��ات��ه��ا، وي��ف��ر���ص يف ال��ط��ال��ب 
لديه  يكون  اأن  باجلامعة  التحق  اإذا 
املرحلة  متطلبات  ملواكبة  يوؤهله  ما 
اجل���ام���ع���ي���ة، وم����ن اأه���م���ه���ا: ال��ب��ح��ث 

العلمي«.
واأعرب عن اأ�سفه على اأن بع�ص 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ي��ع��ت��ربون  ال��ط��اب 

الدرا�سي  املقرر  �سمن  م��ادة  »جم��رد 
مي��ك��ن اج��ت��ي��ازه��ا ول����و ب��ال���س��ت��ع��ان��ة 

ب�سديق« دون بذل جهد يذكر.
القائمن  اأدع��و   « قائا  واختتم 
على الأن�سطة الطابية يف اجلامعة 
اإلى تبني م�سابقات دورية يف البحث 
ال��ط��اب  م�ستويات  ت��راع��ي  العلمي 
والطالبات واختاف تخ�س�ساتهم«.

نشأة البحث العلمي
وع����ن ن�����س��اأة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ي��ق��ول 
اأبو  حممد  هنادي  الدكتور  الباحث 
ع��رف��ة »ي��رت��ب��ط ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
الإن�����س��ان  العتيق مب��ح��اول��ة  ت��اري��خ��ه 
الذي  الكون  وفهم  للمعرفة  الدائبة 
ي��ع��ي�����ص ف��ي��ه، وق���د ظ��ل��ت ال��رغ��ب��ة يف 
امل���ع���رف���ة م����ازم����ة ل���اإن�������س���ان م��ن��ذ 

املراحل الأولى لتطور احل�سارة.
العرب  امل�سلمون  حمل  وعندما 
لاإن�سان،  الفكرية  احل�سارة  �سعلة 
ك��ان  ال�سليم،  مكانها  يف  وو���س��ع��وه��ا 
العلمي  ال��ع�����س��ر  ب��ب��دء  اإي����ذان����ا  ه����ذا 
القائم على املنهج ال�سليم يف البحث.

ف���ق���د جت�������اوز ال���ف���ك���ر ال���ع���رب���ي 
الإ�����س����ام����ي احل��������دود ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
العلماء  واأ���س��اف  اليوناين،  للتفكري 
العرب امل�سلمون اإلى الفكر الإن�ساين 
على  ال��ق��ائ��م  العلمي  ال��ب��ح��ث  منهج 
املاحظة والتجريب، بجانب الّتاأمل 
العقلي، كما اهتموا بالتحديد الكمي 
وا����س���ت���ع���ان���وا ب���������الأدوات ال��ع��ل��م��ي��ة يف 

القيا�ص«.

واأك����د اأب���و ع��رف��ة  يف درا���س��ة له 
ب��ع��ن��وان »م��ع��وق��ات وحت���دي���ات ق��ي��ام 
ال�������س���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
بينما  اأن��ه  باململكة«  العلمي  البحث 
الو�سطى  الع�سور  يف  اأوروب����ا  ك��ان��ت 
غ��ارق��ة يف ظ��ام اجل��ه��ل ك��ان الفكر 
نقلة  يف  يفجر  الإ���س��ام��ي  ال��ع��رب��ي 

تاريخية كربى ينابيع املعرفة.
 ث������م ن����ق����ل ال������غ������رب ال��������راث 
الإ���س��ام��ي، واأ���س��اف اإل��ي��ه اإ���س��اف��ات 
ج����دي����دة ح���ت���ى اك���ت���م���ل���ت ال�������س���ورة 
العلمي  الأ����س���ل���وب  م��ع��امل  وظ���ه���رت 
مناهج  ي�سمل  ع��ام  اإط��ار  يف  ال�سليم، 
البحث املختلفة وطرائقه يف خمتلف 

العلوم التطبيقية والإن�سانية.
وت���اب���ع »ف���ق���د مت��ث��ل امل�����س��ل��م��ون 
يف  ودرا�ساتهم  بحوثهم  يف  املنهجية 
واملنهجية  املعرفة،  جوانب  خمتلف 
تلتقي  لأن��ف�����س��ه��م  اخ��ت��ط��وه��ا  ال���ت���ي 
ك��ث��رياً مب��ن��اه��ج ال��ب��ح��ث امل��و���س��وع��ي 
بع�ص  ب���ذل���ك  و���س��ه��د  ع�����س��رن��ا،  يف 
موؤلفات  كتبوا  ال��ذي��ن  امل�ست�سرقن 
ي�سيدون فيها مبا يتمتع به العلماء 
امل�������س���ل���م���ون م����ن ب����راع����ة ف���ائ���ق���ة يف 
م��ن��ه��ج ال��ب��ح��ث وال���ت���األ���ي���ف. وي��ذك��ر 
ال���درا����س���ات  اأن  )ال���������س����ب����اب،1413( 
احل��دي��ث  ال��ع��ل��م��ي  للمنهج  امل��ق��ارن��ة 
امل�سلمون  عليه  ���س��ار  ال���ذي  وامل��ن��ه��ج 
يف جم����ال ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ع��ة وال��ك��ون 
اأث��ب��ت��ت اأن امل��ن��ه��ج ال��ع��ل��م��ي احل��دي��ث 
توافر  قد  املنطقي  التفكري  واأ�سلوب 
بحوثهم  يف  امل�سلمن  ع��ل��م��اء  ل���دى 

ال��ط��ب  واك���ت�������س���اف���ات���ه���م يف جم������ال 
الكون  وعلوم  وال�سيدلة  والكيمياء 

وبقية فروع العلم التطبيقي،
وهكذا يتبن للباحث: اإ�سامية 
حيث  م��ن  العلمي  ال��ب��ح��ث  وع��رب��ي��ة 

الن�ساأة والبداية وال�سبق«.

مفهوم البحث العلمي
ل����ي���������ص م������ن ال����ي���������س����ري ح���������س����ر ك��ل 
اأُطلقت على مفهوم  التي  التعريفات 
)البحث العلمي(، حيث تعددت تلك 
لأه��داف��ه  تبعا  وت��ن��وع��ت،  التعريفات 
وجم���الت���ه وم��ن��اه��ج��ه، ل��ك��ن معظم 
التاأكيد  تلتقي حول  التعريفات  تلك 
حلها،  بق�سد  ما  م�سكلة  درا�سة  على 
وف��ق��ا ل��ق��واع��د علمية دق��ي��ق��ة، وه��ذا 
يعطي نوعا من الوحدة بن البحوث 
ال��ع��ل��م��ي��ة رغ����م اخ���ت���اف ح��ي��ادي��ت��ه��ا 

وتعدد اأنواعها.
 وق��������د ت������ن������اول ال�����ع�����دي�����د م��ن 
العلمي،  ال��ب��ح��ث  م��ف��ه��وم  ال��ب��اح��ث��ن 
واخ��ت��ل��ف��ت م��داخ��ل��ه��م واجت��اه��ات��ه��م 
ح��ول ه��ذا املفهوم، فكل واح��د منهم 
ق��د ن��ظ��ر اإل��ي��ه م��ن زاوي��ت��ه اخلا�سة 
العلمية..  قناعته  اأو  ميوله  وح�سب 
وع����ن����د ت����ن����اول م�����س��ط��ل��ح »ال���ب���ح���ث 
من  يتكون  اأن���ه  ي��اح��ظ  العلمي�ص« 
»العلمي«  و  »ال��ب��ح��ث«  هما:  كلمتن 
الفعل  البحث لغويا فهو م�سدر  اأما 
�ساأل،  تتبع،  ومعناه  )َب��َح��َث(  املا�سي 
حت��رى، تق�سى، ح��اول، طلب، وبهذا 
ي����ك����ون م���ع���ن���ى ال���ب���ح���ث ه������و: ط��ل��ب 

اأو اأمر  وتق�سي حقيقة من احلقائق 
التنقيب  يتطلب  وه���و  الأم�����ور،  م��ن 
والتفكري والتاأمل، و�سوًل اإلى �سيء 

يريد الباحث الو�سول اإليه.

أهداف البحث العلمي
يهدف البحث العلمي اإلى جملة من 

الأهداف منها:  
امل���ع���ل���وم���ات  ع������ن  ال����ب����ح����ث   •

واحلقائق ومن ثم اكت�سافها
وتكنولوجيا  معرفة  اإي��ج��اد   •

جديدة.
ونظريات  مفاهيم  ��شتنباط   •
جديدة  علمية  اأج��ه��زة  وك��ذل��ك 

لدرا�سة الظواهر املختلفة.
وي�������س���اع���د و����س���ع الأه���������داف يف 
البحوث العلمية  على ح�سرها فيما 
البيانات  جمع  وجتنب  �سروري،  هو 
غ���ري امل��ه��م��ة، وت��ن��ظ��ي��م ال���درا����س���ة يف 

اأجزاء حمددة واأ�سلوب وا�سح.

فوائد البحث العلمي
وكتابته  العلمي  البحث  ممار�سة  اإن 
على  الكبرية  والفائدة  بالنفع  تعود 
يعي�ص  ال��ذي  املجتمع  وعلى  الباحث 
الأب���ح���اث  ك���ان���ت  اإذا  ف���ي���ه، وخ��ا���س��ة 
م�����س��خ��رة خل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 
وفيها  النا�ص،  حياة  ومت�ص  وبيئته، 
جتديد وابتكار، ولي�ص اإعادة وتكرار، 
مبا�سر،  غري  اأو  مبا�سر  ونقل  ون�سخ 
ومن جممل ما ميكن ذكره من تلك 

الفوائد ما يلي:

الكتابة م�ستوى  • حت�سن 
• الربط بن اجلمل والفقرات 

واملو�سوعات املتداخلة. 
ج���دي���دة  ح���ق���ائ���ق  • اك���ت�������س���اف 

مفيدة يف جمال التخ�س�ص.
الأفكار حول مو�سوع  • ترتيب 

ذلك البحث.
• التحلي بروح ال�سرب واجلد.
• التحلي بروح البحث والعمل. 

الإنتاجية. على  • التعود 
املثابرة. على  • التعود 
الكتابة. قلم  • تنمية 

• تكوين عاقة وطيدة بالكتاب 
واملكتبة وم�سادر املعلومات. 

والإمل��ام  القراءة  على  التعود   •
ب�ستى املجالت.

والتحليل  النتقائية  تعلم   •
والنقد والتفاعل مع املعلومات. 
ع���ل���ى  احل��������ر���������ص  ت�������ع�������ود   •

املو�سوعية.
النظر. بعد  • اكت�ساب 

ت��ل��ق��ي  ع������دم  ع���ل���ى  • ال���ت���ع���ود 
امل���ع���ل���وم���ات ب��ج��م��ود وم����ن دون 

فهم وتفكري.
والإب��داع��ات  ال��ط��اق��ات  • اإب���راز 
ال���ك���ات���ب  ن���ف�������ص  ال����ك����ام����ن����ة يف 

والباحث.
• ال�ستفادة مما تعلمه الباحث 
م�سبقا وتطبيقه عمليا وتفعيله 

يف بحثه.
• التدرب على الأمانة العلمية 

بتوثيق املعلومات.
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سلمان العلي

»اآف���اق«  اآراءه���م  ا�ستطلعت  اتفق ط��اب 
ب��ورد،  ال��ب��اك  على ج��دوى ونفع فكرة 
يف  و�سعوها  ماحظات  اأب���دوا  اأنهم  اإل 
خ��ان��ة ال��ع��ي��وب ك��ع��دم ت��وف��ر الن��رن��ت 
ال�سبكة  �سعف  اأو  الطاب  جميع  ل��دي 
يف ب��ع�����ص الأم����اك����ن وب��ع�����ص الأوق������ات، 
وف��وق هذا وذاك، عدم معرفة الطاب 
بالباك بورد وعدم اإيجاد من يقودهم 
اأخرى ظهرت  اإلى التعريف به، واأ�سياء 

خال ال�ستطاع التايل..  

الفكرة جيدة ولكن..
بكلية طب  ال��ق��رين، طالب  ق��ال عا�سم 
الأ���س��ن��ان، » ال��ب��اك ب���ورد ف��ك��رة جيدة، 
نعلم  امل�سكات ول  بع�ص  تواجهنا  لكن 
اأن  نن�سى  ن��ذه��ب حل��ل��ه��ا، ول  م��ن  اإل���ى 
هناك طابا لي�ص لديهم انرنت ومن 
لديه انرنت، يعاين اأحيانا من تقلبات 
اخلدمة من حيث ال�سعف والنقطاع«. 

ال يعرفون البالك بورد
وي����ق����ول ع���و����ص ال���ق���ح���ط���اين، ط��ال��ب 
الطاب  م��ن  »الكثري  ال�سريعة،  بكلية 
ل ي��ع��رف��ون ع��ن ال��ب��اك ب���ورد اأي �سي 

ويكونون يف ورطة عندما يكون الطالب 
اأي��ن يذهب ليتعلم  ي��دري  م�ستجدا ول 
كيف يتعامل مع الباك ب��ورد، كما انه 

اأحيانا تواجهنا م�سكات تقنية«. 
ي�سعب  الواجبات  يف  ال�سغط  واأ�ساف« 
ع��ل��ى ال��ط��ال��ب اأن ي��ح��دث ال���ت���وازن بن 

احل�سور والباك بورد«.

نظام عصري
اأم���ا اإب��راه��ي��م ال�����س��احل��ي، ط��ال��ب بكلية 
ط����ب الأ�����س����ن����ان، ف����ق����ال« ه�����ذا ال��ن��ظ��ام  
ع�����س��ري ج��ي��د ي���وف���ر ال���وق���ت واجل��ه��د 
التعليم  ويجعل  الأ���س��ات��ذة  وعلى  علينا 
يكون  اأن  واأرى  و�سهولة،  ت��ط��ورا  اأك���ر 
ه��ن��اك اه��ت��م��ام يف ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ب��اك 
التعامل معه يف  واأهمية وطريقة  ب��ورد 

اجلامعة«.
اأحمد جمثل، طالب بكلية  ويقول 
للباك  يكون  ل  »اأحيانا  الأ�سنان،  طب 
بورد فائدة فاأنا اأح�سر اإلى اجلامعة ويف 
نف�ص الوقت اأدخل الباك بورد، واأحيانا 
مع  املطلوبة  ال��دخ��ول  اأوق���ات  تتعار�ص 

املحا�سرات داخل اجلامعة«.

إعادة نظر
بكلية  ط��ال��ب  القحطاين،  من�سور  اأم���ا 

ال��ل��غ��ات وال��رج��م��ة، ف���ق���ال«  ي��ج��ب اأن 
ب�����ورد ويف ط��ري��ق��ة  ال���ب���اك  ي��ن��ظ��ر يف 
املرجوة  والأه���داف  ا�ستخدامه  وكيفية 
وال�����س����ت����ف����ادة م���ن���ه ب���اأف�������س���ل ط��ري��ق��ة 

بالن�سبة للطالب والأ�ستاذ معا«.
 وتابع« علينا اأن ناأخذ يف العتبار، 
اأي�����س��ا م��ن امل�سكات  م��ع��ان��اة الأ���س��ات��ذة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي حت�����س��ل واإج���ب���ار بع�ص 
الأ�ساتذة على الدخول يف وقت معن«. 

نظام البالك بورد
لإدارة  معلومات  نظام  ب��ورد  الباك  يعد 
ال��ت��ع��ل��ي��م وم��ت��اب��ع��ة ال���ط���اب وم��راق��ب��ة 
املوؤ�س�سة  يف  التعليمية  العملية  ال��ك��ف��اءة 

 .Subject-Based System التعليمية
ويتيح النظام فر�سا كبرية للطاب 
خارج  الدرا�سي  املقرر  مع  يتوا�سلوا  لأن 
قاعة املحا�سرات يف اأي مكان ويف اأي وقت 
وذلك من خال هذا النظام الإلكروين 

لاطاع  متنوعة  اأدوات  له  يوؤمن  ال��ذي 
ع��ل��ى حم���ت���وى امل������ادة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��ق��رر 
بالإ�سافة  مي�سرة  بطرق  معها  والتفاعل 
اإل����ى ال��ت��وا���س��ل م��ع اأ���س��ت��اذ امل��ق��رر وبقية 
الطاب امل�سجلن يف نف�ص املقرر بو�سائل 

اإلكرونية متنوعة.
تتيح  وو���س��ائ��ل  اأدوات  م��ن  وي��ت��ك��ون 
لأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة ال���ق���درة 
وتفاعلية  ديناميكية  م��ق��ررات  بناء  على 
ه��ذه  حم��ت��وى  اإدارة  م��ع  ك��ب��رية  ب�سهولة 
وحتى  وب�سيطة،  مرنة  بطريقة  املقررات 
يتمكن من القيام باملهام اليومية للعملية 

التعليمية ب�سكل فعال.

بناء مقررات
بناء  امل��ق��رر،  لأ�ستاذ  النظام  ه��ذا  وي�سمح 
م���ق���ررات اإل��ك��رون��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة، وو���س��ع 
م��اح��ظ��ات وخم���ط���ط امل�����ادة والأع���م���ال 
وال��وظ��ائ��ف امل��ط��ل��وب��ة والإع����ان����ات، كما 
الف�سلية  الأع����م����ال  ع��ر���ص  م���ن  مي��ك��ن��ه 

والمتحانات والنتائج اأوًل باأول.
 وي�سمح هذا النظام اأي�سا بالتوا�سل 
امل��ب��ا���س��ر م��ع ال��ط��اب م��ن خ���ال ن��واف��ذ 
املوجهة  الإلكرونية  والر�سائل  احل��وار 
واملعممة، وميكن ربطه مع اأنظمة التعلم 
الإلكرونية الأخرى، كما ي�سمح للطاب 
الأنظمة  ه��ذه  م��ع  بالتفاعل  والأ���س��ات��ذة 

وب�سكل متكامل.

إنشاء موقع
ي�سهل نظام ا�ستخدام اإدارة التعلم باك 
الأ���س��ت��اذ،  ع��ل��ى   Blacboard 9.0 ب����ورد 

اإن�������س���اء م���وق���ع ل��ل��م��ق��رر ع��ل��ى الن���رن���ت 
ال���ربجم���ة.   يف  خ�����ربة  ت����واف����ر  دون  م����ن 
وك���ل م��ا ي��ل��زم ه��و ال��دخ��ول اإل���ى النظام 
لبناء   Point-Click ال��ف��اأرة  وا�ستخدام 
التي  املت�سل�سلة  التعليمات  واتباع  مقرر، 
وبقليل  ف��اإن��ه  وبالتايل  النظام،  يوفرها 
م���ن ال���ت���دري���ب مي��ك��ن لأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ة 
تفاعلية  م���ق���ررات  اإن�������س���اء  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
واإ�سافة خ�سائ�ص كثرية  ب�سهولة وي�سر 

لإثراء املقرر.

دمج نظامين
 Blackboard بعد دمج نظامي باك بورد
و »ويب �سي تي« WebCT، واإ�سدار نظام 
بقوته  ي��ت��م��ي��ز  ال����ذي   Blacboard 9.0
وكفاءته العالية يف اإدارة التعليم و�سهولة 
ال�ستخدام وتوفري خدمات واأدوات كثرية 
تفعيل  �سيتم  التعليمية،  العملية  لإدارة 
 WebCT ن��ظ��ام  اإل���ى ج��ان��ب  ه��ذا النظام 
و���س��ت��ن��ت��ق��ل اجل��ام��ع��ة ق��ري��ب��ا وت��دري��ج��ي��ا 
ل���س��ت��خ��دام ه����ذا ال��ن��ظ��ام ب�����س��ك��ل ك��ام��ل، 
وال��ت��دري��ب لأع�ساء  ال��دع��م  كافة  وت��وف��ر 

الهيئة التدري�سية عليه.
 و����س���ي���ت���م ت����ق����دمي امل����ح����ا�����س����رات 
ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ب���ه���ذا ال���ن���ظ���ام ب��اجل��ام��ع��ة 
وت���وف���ري ن���ظ���ام دع����م وم�������س���ان���دة ك��ام��ل 
لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص وال���ط���اب، 
ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ت���ق���دمي  مت  وك����ذل����ك 
واأدوات  خ�سائ�ص  جميع  على  خمتلفة 
ه�����ذا ال���ن���ظ���ام احل����دي����ث ال������ذي ي��ت��م��ت��ع 
هذين  بن  الدمج  نتيجة  عالية  بكفاءة 

النظامن العاملين لإدارة التعليم.
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عدم اإللمام به أوجد جفاء بينه وبين الطالب
»بالك بورد« نظام عصري تنقصه حلقة وصل
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طالب يعيبون عليه 
عدم وجود جهة معينة
للتعريف به



هناك عادات خاطئة ميار�سها الإن�سان ل حتافظ على النحناء الطبيعي 
للرقبة يف و�سع جيد، مما يوؤدي اإلى جعل الرقبة يف و�سع غري متزن.

النوم
الو�سائد  من  جمموعة  اأو  عالية  و�سادة  على  النوم  اأو  البطن  على  النوم 
ومنع  لتثبيت  الليل  اأثناء  للعمل  الرقبة  ع�سات  معه  ت�سطر  املرتفعة، 
والتيب�ص يف  ب���الأمل  الإح�سا�ص  اإل��ى  ي���وؤدي  ق��د  ات���زان فقراتها، مم��ا  ع��دم 

ال�سباح مبجرد القيام من النوم. 

الجلوس 
اإن اجللو�ص اخلاطئ امل�ستمر ل�ساعات طويلة على املكتب اأو الكمبيوتر اأو 

قيادة ال�سيارة له دور مهم يف اآلم الرقبة.

الوزن
�أو نتيجة الأي ن�شاط يومي يوؤدى  �ل��وزن توؤثر على فقر�ت �لرقبة  زي��ادة 
املحيط  الع�سلي  الن�سيج  اإره���اق  ي�سبب  مما  الكتفن  ارت��ف��اع  اإل��ى  ب��دوره 

بالرقبة والع�سات، مما ي�سيبنا باآلم و اإرهاق.

النفسية
�لنف�شية  و�ل�شغوط  �مل��زم��ن،  و�الك��ت��ئ��اب  �لقلق  مثل  �لنف�شية  �ل��ع��و�م��ل 
الدائم  والتوتر  احل���ادة،  امل��ادي��ة  وامل�سكات  املتوا�سل  والعمل  والذهنية، 
و�لهموم �لوظيفية و�لعائلية و�لطموح �ملفرط، كلها تلعب دور� يف زيادة 

اآلم الرقبة وغالبا ما ينت�سر اإلى الكتف والذراع وحتى ال�ساعد واليد. 

الصداع
ي�سعر ال�سخ�ص بالدوار وال�سداع يف منت�سف الراأ�ص اأو يف مقدمة الراأ�ص 
ال�سعور بالأمل نتيجة خل�سونة الرقبة وقد ي�سمع  واجلبهة، وقد يحدث 

املري�ص �سوت احتكاك اأو )طرقعة( مع حركة الرقبة.

التنمل
املري�ص  ي�سعر  ق��د  العنقية  ب��ال��ف��ق��رات  الأع�����س��اب  ج���ذور  على  ال�سغط 

بالتنميل اأو الأمل اأو ال�سعف يف ع�سات الذراعن واليدين والأ�سابع.

نصائح لمن يعانون من آالم الرقبة
فيه  يكون  ال��ذي  طويلة،  لفرة  اجللو�ص  يف  ال�ستمرار  جتنب   •
اأو  ال��ق��راءة  واح���د، مثل  اجت���اه  ال��رق��ب��ة يف  لتثبيت  ال��ف��رد م�سطرا 

الكتابة اأو م�ساهدة التلفزيون.
الأقل. على  دقيقة  ع�سرة  خم�ص  كل  والراحة  العتدال  • حماولة 

اخلفيفة. التمرينات  ببع�ص  • القيام 
اأثناء  الفقري  العمود  مع  م�ستقيما  الراأ�ص  و�سع  على  • املحافظة 
الراأ�ص لاأمام مبقدار بو�سة واحدة  زاد زحف  اجللو�ص، لأنه كلما 
مبقد�ر  �ل�شفلى  �لرقبة  ف��ق��ر�ت  على  �ل�شغوط  ت���زد�د  ���ش��م(،   2.5(

وزن الراأ�ص.
بحيث  منا�سبا  وارتفاعه  الفرد  من  قريبا  املكتب  يكون  اأن  • يجب 

مينع انحناء الرقبة عليه.
عند  الكر�سي  وم�سند  الظهر  اأ���س��ف��ل  ب��ن  ف���راغ  وج���ود  جتنب   •

اجللو�ص يف املنزل اأو العمل اأو ال�سيارة.
لت�ساعد  املكتب  على  �سغرية  مائلة  خ�سبية  قاعدة  و�سع  ميكن   •
ما  ي��ك��ون  بحيث  الرقبة  انحناء  دون  م��ن  الكتابة  اأو  ال��ق��راءة  على 

يكتبه اأو يقروؤه ال�سخ�ص يف م�ستوى النظر.
يف  ال�سا�سة  بو�سع  يكون  الكمبيوتر  على  للعمل  الأمثل  • الو�سع 
يف  الأك��ت��اف  ت��ك��ون  بحيث  املفاتيح  ل��وح��ة  وب��و���س��ع  مبا�سرة  الأم����ام 
ال��ك��وع مثنيا 9٠  وي��ك��ون  اأع��ل��ى  اإل��ى  و�سع معتدل وغ��ري مرفوعتن 

درجة واملع�سم م�سرخيا يف و�سع 3٠ درجة.
الأذن  ب��ن  املحمول  اأو  الهاتف  �سماعة  و���س��ع  جتنب  ���س��رورة   •
وال��ك��ت��ف ع��ن��د ال��ق��ي��ام ب��ع��م��ل م���ا لأن ه���ذا ي�����وؤدي اإل����ى ���س��غ��ط على 
الع�سات يف اجلانب  ت�سنج  اإلى  ي��وؤدي  وبالتايل  العنقية  الع�سات 

املم�سك بالهاتف.
ال�سرير،  على  م�ستلق  والفرد  التلفاز  م�ساهدة  اأو  القراءة  • جتنب 

حيث تكون الرقبة يف اأغلب الأو�ساع يف و�سع �سيئ.
والرقبة يف و�سع م�ستقيم  بالراأ�ص  النوم مع الحتفاظ  • حماولة 
كان  �سواء  ج��دا،  منخف�سة  اأو  ج��دا  عالية  الو�سائد  تكون  ل  بحيث 

ذلك وال�سخ�ص نائم على جانبه اأم على ظهره.
رك��وب  اأث��ن��اء  اأو  اجل��ل��و���ص  اأث��ن��اء  امل�ستطاع  ب��ق��در  ال��ن��وم  جتنب   •

ال�سيارة.

طرق العالج 
ل  التي  الرقبة  اآلم  عاج  يف  مهما  دور  يلعب  الطبيعي  • العاج 
الطرق  توافر هذه  ولكن يف حالة عدم  تدخل جراحي،  اإل��ى  حتتاج 
الأدوي����ة  ل��و���س��ف  ف��اإن��ه ي�سطر  امل��ع��ال��ج،  الطبيب  ل���دى  ال��ع��اج��ي��ة 
امل�سكنة واملرخية للع�سات ولكن لفرة ق�سرية ملا لها من تاأثريات 

جانبية على املعدة والكلى.
بالرقبة  يدعى  م��ا  اأو  ال��ك��ولر  ل�ستخدام  املري�ص  يحتاج  ق��د   •
الرقبة  لتقلل من حركة  الأح��وال لفرة ق�سرية  الطبية يف بع�ص 
�إج���ر�ء  لي�ص  فا�شتعمالها  �الأع�����ش��اب،  ج���ذور  على  �ل�شغوط  وم��ن 
لكن  اأي�سا،  دافئة  الرقبة  يحفظ  بل  فح�سب  للعنق  ومريحا  داعما 
يجب الأخذ يف العتبار اأن ال�ستخدام الطويل للرقبِة الطبيِة ميكن 

اأن ي�سعف ع�ساتها.
اإلى  يحولها  اأن  الروماتيزم  طبيب  على  يجب  احل��الِت  بع�ص   •
ال��ع��ظ��ام، وخ��ا���س��ة يف ح��ال تطور  اأو طبيب  امل��خ والأع�����س��اب  طبيب 
وا�ستمرار  الع�ساِت  و�سعف  كالتنميل  �سديدة  ب�سرعة  الأع��را���ص 

الأمل بالرغم من ا�ستعمال الطرق ال�سابقة. 
د. اأمرية م�سطفي
كلية العلوم الطبية التطبيقية
ق�سم علوم التاأهيل الطبي
مركز ال�سامر

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.

عادات خاطئة تؤثر على الرقبة والكتفين

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

استشارة صحية
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الفرق بين االتصال واإلعالم 
والعالقات واإلعالن والدعاية

االتصال
والأفكار  واملعاين  املعلومات  ونقل  الأف���راد  بن  املفاهيم  تبادل  يعني 
من �شخ�ص �إلى �آخر. �إذن هو خطوط تربط �أو�شال �لبناء �أو �لهيكل 

التنظيمي لأي من�ساأة ربطا ديناميكيا.

اإلعالم
معن  وقت  يف  اجلمهور  تهم  التي  اجلديدة  واملعلومات  الأخبار  نقل 
جهود  وهى  والأهمية.  واحلالية  وال�سدق  بالدقة  املعلومات  وتتميز 
مدفوعة الأجر)حتقيقات �سحفية واأفام ت�سجيلية واأخبار ين�سرها 

حمرر ال�سحف لأهميتها دون مقابل(.

العالقات العامة
تبداأ من داخل املنظمة، مع مراعاة الأمانة وال�سدق واتباع الأ�سلوب 
املهني يف العمل )اتفاق الأقوال مع الأعمال(، واتباع �سيا�سة الإف�ساء 
ولي�ص الكتمان واإخفاء احلقائق، واتباع طرق البحث العلمي، واإ�سهام 
املوؤ�س�سة يف رفاهية املجتمع، ون�سر الوعي بن اجلمهور، وك�سب ثقة 

اجلمهور. والعاقات العامة م�سوؤولية اجلميع.

اإلعالن 
الإع���ام  و�سائل  يف  اخل��دم��ة  اأو  ال�سلع  ع��ن  وعينات  معلومات،  ن�سر 
معن  �سخ�ص  بوا�سطة  م���ادي  مقابل  نظري  بيعها  بق�سد  املختلفة 
الر�سالة  ن�سر  وزم����ان  م��ك��ان  يف  امل��ع��ل��ن  ويتحكم  معينة،  منظمة  اأو 
الإع��ان��ي��ة. وه���و اجل��ه��ود م��دف��وع��ة الأج����ر ب��وا���س��ط��ة مم���ول لعر�ص 

وترويج ال�سلع واخلدمات.
كما ي�ستخدم الإعان للرويج لل�سلع واخلدمات، ي�ستخدم اأي�سا 
اإعانات  العامة،  العاقات  )اإع��ان��ات  والأف��ك��ار  النظر  وجهات  لنقل 

ال�سورة(.

الدعاية
جهود مق�سودة للتاأثري يف الآخر لإقناعه بفكرة اأو �سلعة اأو راأى بهدف 
اإح��داث تاأثري، وقد تت�سمن معلومات ل تت�سم  تغيري �سلوكه وتعمد 

بال�سدق اأو الدقة اأو الأمانة يف بع�ص اأنواعها. ومنها:
اإليها  اإلى بع�ص احلقائق وت�سيف  الرمادية: ت�ستند  • الدعاية 
الأه����داف  اأو  الجت����اه  اأو  امل�����س��در  تك�سف  ول  الأك���اذي���ب  ب��ع�����ص 

)الإذاعات ال�سرية(.
وتعتمد  وال��ع��واط��ف  ال��ع��ق��ل  ت��خ��اط��ب  ال��ب��ي�����س��اء:  • ال��دع��اي��ة 
ع��ل��ى ع��ر���ص احل��ق��ائ��ق وت��ك�����س��ف امل�����س��در والجت�����اه والأه�����داف 

وي�ستخدمها رجل العاقات العامة.

استشارة إعالمية



إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

أصدق أصدقائك هو الكتاب
..كلما أشتقت إليه وجدته ينتظرك
..ينفعنك أكثر مما يأخذ منك
..يأخذ من عمرك ساعات ويزيدك بالمعرفة أعمارا
..فهل يستحق منك الهجران؟!
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الفريق

النصر
الهالل
األهلي
الشباب
التعاون
الشعلة

نجران
االتحاد
االتفاق

الفتح
الفيصلي
العروبة

الرائد
النهضة

ترتيب فرق دوري عبد اللطيف جميل
لعب

20
21
21
21
20
20
21
20
20
20
20
21
21
20

فوز

17
15
9
8
7
6
7
5
5
5
5
3
5
2

تعادل

3
3
7
8
7
6
3
8
7
6
6

12
6
6

خسارة

0
3
5
5
6
8

11
7
8
9
9
6

10
12

له

46
45
35
37
27
25
29
32
21
26
20
16
14
20

عليه

13
21
21
29
24
29
34
35
28
30
26
25
27
51

الفارق

33
24
14
8
3
4-
5-
3-
7-
4-
6-
9-

13-
31-

نقاط

54
48
34
32
28
24
24
23
22
21
21
21
21

الترتيب

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس

السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

إيقاف رونالدو للطمه وجهه
براحة يده أثناء خروجه من الملعب 
�سجل حكم مباراة اأتلتيك بلباو وريال مدريد، ميجل اأنخل ايزا جاميز يف تقريره عن 
الربتغايل  الريال،  جنم  بها  قام  التي  الإ�سارات  الإ�سباين،  بالدوري  الفريقن  مباراة 

كري�ستيانو رونالدو بيديه لدى خروجه من اأر�سية امللعب بعد تلقيه بطاقة حمراء.
واأ�سار احلكم يف تقرير املباراة » بينما كان يغادر رونالدو اأر�سية امللعب بعد طرده، 
اأن  ال��راب��ع«. واأو���س��ح التقرير  اإل��ى احلكم  لطم وجهه براحة ي��ده ع��دة م��رات متوجها 
احلكم اأ�سهر البطاقة احلمراء يف وجه كري�ستيانو لقيامه »بتوجيه �سربة بيده لوجه 

خ�سمه كارلو�ص جوربيجي«، اأثناء توقف اللعب.
وك�������ان رون�����ال�����دو ق����د ط��ال��ب 
بركلة جزاء اإثر مل�ص الكرة للمدافع 
ك����ارل����و�����ص ج���ورب���ي���ج���ي، ف���ت���واج���ه 
الاعبان وجها لوجه وحينها وجه 
خل�سمه،  �سربة  الربتغايل  النجم 
م���ا دف����ع احل��ك��م ل���ط���رده ق��ب��ل رب��ع 
�ساعة من ختام اللقاء، الذي انتهى 
اإلى  اأتلتيكو  لي�سعد   1/1 بالتعادل 
ال��دوري بر�سيد 5٧ نقطة،  �سدارة 
بر�شلونة،  ع��ن  نقاط  ث��اث  ب��ف��ارق 
ري��ال مدريد ثالثا بفارق  فيما حل 

الأهداف عن الو�سيف الكتالوين.
واإذا مل تعاقب جلنة امل�سابقات 
ب���الحت���اد الإ����س���ب���اين ل��ك��رة ال��ق��دم 
ك��ري�����س��ت��ي��ان��و ب���الإي���ق���اف اأك����ر من 
باإمكانه  �سيكون  م��ب��اري��ات،  ث���اث 
خ���و����ص ل���ق���اء ذه������اب ق���ب���ل ن��ه��ائ��ي 
املقبل  الأربعاء  اأتلتيكو  اأمام  الكاأ�ص 

يف ملعب �سانتياجو برنابيو.

باحتاد  �الن�����ش��ب��اط  جلنة  ق���ررت 
ك�����رة ال����ق����دم ال�������س���ع���ودي ف��ر���ص 
غ��رام��ة م��ال��ي��ة ق��دره��ا 1٠٠ األ��ف 
ريال على النادي الأهلي، واإقامة 
الأه���اوي بدون  للفريق  م��ب��اراة 
لها  تاأكد  اأن  بعد  وذل��ك  جمهور، 
من هتافات جماهريه العن�سرية 
�سد الحتاد يف مباراة الفريقن 
انتهت  والتي  ال�سعودي  بالدوري 

اأهاوية 1-2.
اإن ق��راره��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وق��ال��ت 
ه���ذا ق��اب��ل ل��ا���س��ت��ئ��ن��اف ع��ل��ى اأن 
ت��ك��ون ال��غ��رام��ة واج���ب���ة ال�����س��داد 
عقب تاأييد القرار اأو م�سي مدة 

ال�ستئناف.
ك��م��ا ع��اق��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة ن���ادي 
احتاد جدة بغرامة 168 األف و٧5٠ 
ريال مق�سمة بن 15٠ األفا ب�سبب 
املياه على جماهري  اإلقاء قوارير 
الأه����ل����ي يف م����ب����اراة ال��ف��ري��ق��ن 
ملعب  احت�سنها  ال��ت��ي  الأخ����رية 
ال�����س��رائ��ع مب��ك��ة امل��ك��رم��ة ، وب��ن 
اإقامة  ب�سبب  األف و25٠ ريال   11
مباراة ودية مع نادي الربيع دون 
ت�����س��ري��ح ر�سمي  احل�����س��ول ع��ل��ى 
وكذلك   ، املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ن 
لعدم  ري����ال  و5٠٠  ري����ال  اآلف   ٧
لإقامة  ر�سمي  ت�سريح  احل�سول 

مباراة ودية للفريق الوملبي.
ك��م��ا وق��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة غ��رام��ة 
لع��ب  بلغيث  عقيل  ع��ل��ى  م��ال��ي��ة 
الأه���ل���ي ق���دره���ا 15 األ����ف ري����ال ، 
ل��رف�����ص ال���اع���ب ال���ذه���اب اإل���ى 
م���ن���ط���ق���ة ال�����ف�����ا������ص ان���رف���ي���و 
ل��ل��ح��دي��ث م���ع و����س���ائ���ل الإع�����ام 
ع��ق��ب ان��ت��ه��اء م��ب��اراة ف��ري��ق��ه مع 

ال�سعلة.

رياضة

اإلتحاد: إقالة 
المحمادي 

والسليمان بديال
قررت اإدارة نادي الحتاد برئا�سة اإبراهيم 
خ�سرها  التي  املباراة  نهاية  عقب  البلوي 
اأمام الفي�سلي  الفريق الأول لكرة القدم 
يف اجلولة 2٠2 لدوري عبداللطيف جميل 
نا�سر  ال��ك��رة  م��دي��ر  اإق��ال��ة  للمحرفن، 
امل�سلحة  تقت�سيه  مل��ا  ن��ظ��را  امل��ح��م��ادي، 
العامة املقبلة واحل�سا�سة للفريق وفقا ملا 

ذكره املركز الإعامي للنادي.
يف املقابل مت تعين الدكتور حممد 
ال�����س��ل��ي��م��ان يف م��ن�����س��ب م���دي���ر ال���ك���رة ملا 

ميتلكه من خربة وجتربة اأكادميية.
م����ن ج���ان���ب���ه ع���ل���ق امل���ح���م���ادي ع��ل��ى 
ال��ق��رار ق��ائ��ا »ق����رار اإق��ال��ت��ي ���س��در واأن���ا 
مكة  من  الاعبن  مع  احلافلة  يف  عائد 
اإلى جدة، واحلمد هلل اأنني رف�ست ت�سلم 
وطلبت  للنادي،  ح�سوري  منذ  رات��ب  اأي 
ت�سجيله تربعا خلزينة الحتاد ورف�ست 
ن��ظ��ام امل��ك��اف��اآت ال���ذي ك��ان ق��ائ��م��اً، وقمت 
القائمة،  من  ا�سمي  وحذفت  بتخفي�سها 
النادي كما دخلت  فاأنا خارج من  ولذلك 

مرفوع الراأ�ص«.

»االنضباط« تفرض عقوبات على األهلي واالتحاد
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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه
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أقسام

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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أقسام

حوار: خالد العمري

عرفنا بق�سم علوم
احلا�سب االآيل؟

اأك��رب  الآيل  احلا�سب  علوم  ق�سم  يعد 
درج��ة  وي��ق��دم  الكلية  يف  ق�سم  واأق����دم 
ال���ب���ك���ال���وري���و����ص يف ت��خ�����س�����ص ع��ل��وم 
والطالبات،  للطاب  الآيل  احلا�سب 
للكلية،  الفقري  العمود  مبنزلة  وهو 
حيث اإن كثريا من متطلبات الكلية يف 
الأق�سام املختلفة، تدر�ص عن طريقه، 
اإ���س��اف��ة اإل����ى اأن م��ت��ط��ل��ب��ات احل��ا���س��ب 
الآيل يف كليات اجلامعة املختلفة، يتم 
قبل  م��ن  عليها  والإ���س��راف  تدري�سها 
الق�سم الذي ي�سم اأكر من 5٠ ع�سو 

هئية تدري�ص من جن�سيات خمتلفة.

كيف تواكبون التطورات
يف تخ�س�سكم؟

ن�سعى  ون��ح��ن  ال��ق�����س��م  ت�سلمنا  م��ن��ذ 
اإح���داث نقلة نوعية يف اخلطط  اإل��ى 
امل��واد  وحت��دي��ث  الق�سم  يف  الدرا�سية 
التي تدر�ص حاليا، وذلك وفق املعايري 

 .IEEE ، ACM الدولية مثل
ويركز الق�سم على تطوير املادة 
جم��الت  تقدمي  خ��ال  م��ن  العلمية 
العمل.  �سوق  يتطلبها  التي  املعرفه 
ال��ت��ط��ورات،  م��واك��ب��ة  على  وللحفاظ 
ي��ت��م من  اإي���ج���اد خ��ط��ة زم��ن��ي��ة  �سيتم 
الدرا�سية  اخلطط  مراجعة  خالها 
الدولية  املعايري  وفق  م�ستمر  ب�سكل 
ال�سعودي.  العمل  ���س��وق  ومتطلبات 
ك���م���ا ي�����س��ع��ى ال���ق�������س���م ح���ال���ي���ا ل��ع��ق��د 
م��ع جامعة قروجنن  دول��ي��ة  ���س��راك��ة 
ال���ه���ول���ن���دي���ة، وه�������ذه ال�������س���راك���ة يف 
مراحلها النهائية حيث قام وفد من 
الكلية،  ب��زي��ارة  الهولندية  اجلامعة 
ب��رد  ي��ق��وم وف���د م��ن الق�سم  ���س��وف  و 

الزيارة ل�ستكمال ال�سراكة.
اجلامعة ت�سعى لالعتماد 
االأكادميي يف تخ�س�سات 

خمتلفة.. فما ن�سيب الق�سم
من هذه الربامج؟

م��ن  الآيل  احل����ا�����س����ب  ع����ل����وم  ق�������س���م 
ال�����ربام�����ج امل����خ����ت����ارة ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى الع��ت��م��اد 
الأكادميي املقدم من الهيئة الوطنية 

 . NCAAA لاعتماد الأكادميي
وق�����د ب������داأ ال���ق�������س���م م���ن���ذ ف���رة 
متطلبات  ا���س��ت��ي��ف��اء  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف 
الأك��ادمي��ي،  العتماد  على  احل�سول 
ال��ت��ي ي���اأت���ي يف م��ق��دم��ت��ه��ا، ال��درا���س��ة 
قيا�ص  يتم من خالها  التي  الذاتية 
مدى ا�ستيفاء الق�سم لكل معيار من 

معايري العتماد.
وج�����دت  ف���ق���د  اهلل  وب���ت���وف���ي���ق   
الدرا�سة الذاتية املقدمة من الق�سم، 
الإ�سادة من قبل اجلهات ال�ست�سارية 
يف اجل���ام���ع���ة ب�����س��ف��ت��ه��ا واح������دة من 
اأف�سل الدرا�سات املقدمة من خمتلف 

اأق�سام اجلامعة.

ال تزال الكلية دون اأية
برامج درا�سات عليا؟ 

فتح برنامج املاج�ستري هو من �سمن 
خ��ط��ط ال��ق�����س��م امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، حيث 
تلك  متطلبات  لتوفري  حاليا  ي�سعى 
رفع  ياأتي يف مقدمتها،  التي  املرحلة 
مل��خ��رج��ات مرحلة  م�����س��ت��وى اجل����ودة 
ا�ستقطاب  وك��ذل��ك  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص، 

من  متميزين  تدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
حملة الدكتوراه، حيث يعاين الق�سم 
م���ن ق��ل��ة اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 

اأ�سحاب ال�سهادات العليا.
كيف تقيمون م�ستوى البحث 

العلمي يف الق�سم؟
حث الق�سم الكثري من اأع�سائه على 
العمل يف جمال البحث وذلك باإن�ساء 
جل��ن��ة خ��ا���س��ة ت��ه��ت��م ب��الأب��ح��اث على 
م�����س��ت��وى ال��ق�����س��م وت�����س��ج��ي��ع اأع�����س��اء 
ال���ق�������س���م ع���ل���ى ت���ك���وي���ن امل���ج���م���وع���ات 

البحثية املتخ�س�سة
جملة  ب��اإن�����س��اء  الق�سم  ق���ام  ك��م��ا 
خالها  م��ن  يتم  متخ�س�سة  علمية 
امل��ج��الت البحثية  امل��ع��رف��ة يف  ت��ب��ادل 
وكذلك  الق�سم،  اأع�ساء  من  املقدمة 
ت�سليط ال�سوء على الأبحاث املن�سورة 
لرفع روح املناف�سة لدى اأع�ساء هيئة 

التدري�ص يف الق�سم والكلية. 
كما يحر�ص الق�سم على تكرمي 
اأع�سائه الذين قاموا بالن�سر العلمي 
يف كل ف�سل درا�سي. وبتوفيق من اهلل، 
ف��ق��د مت ن�سر ال��ع��دي��د م��ن الأب��ح��اث 
العلمية يف جمات وموؤمترات عاملية 

ذات م�ستويات مرموقة.

مباذا دعمت وكالة الكلية 
للتطوير واجلودة، الق�سم،

يف �سبيل احل�سول
على االعتماد االأكادميي؟

نحن نعي�ص يف ع�سر اجلودة ال�ساملة 
�سواء يف اجلامعة  املجالت  يف جميع 

وكيل كلية الحاسب اآللي يقلب أوراق التطوير والجودة

د. طيران: المنافسة في سوق العمل
أجبرتنا على تغيير الخطة والمناهج

طالب وكيل كلية الحاسب اآللي للتطوير والجودة، 
رئيس قسم علوم الحاسب اآللي، ناصر منصور 

طيران، طالب القسم بضرورة تقدير المرحلة 
المقبلة وقبول متطلباتها والتماشي معها، مبينا 

أن القسم يمر بمرحلة تغيير كبيرة على مستوى 
الخطة الدراسية والمناهج وكذلك العمل اإلداري 

حرصا على تخريج طالب متميزين يستطيعون 
المنافسة في سوق العمل.

اإدارة  ت���ول���ى  ول���ذل���ك  خ���ارج���ه���ا،  اأم 
واجلودة  التطوير  وك��الت  اجلامعة، 
�سواء يف الكليات اأم العمادات امل�ساندة، 
الهتمام والدعم غري املحدود، حيث 
تعد هذه الوكالت العقل املدبر لأي 

كلية اأو عمادة داخل اجلامعة.
 ووك������ال������ة ال���ك���ل���ي���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
واجلودة يف كلية علوم احلا�سب ت�سعى 
ج���اه���دة مب���ا ل��دي��ه��ا م���ن اإم��ك��ان��ي��ات 
وقدرات لرفع م�ستوى اجلودة داخل 
اأج��ل  م��ن  امل��ج��الت  جميع  يف  الكلية 
التاأكد من توفري بيئة �سحية يقدم 
�سحيحة  علمية  م���ادة  خ��ال��ه��ا  م��ن 
ع��ال��ي��ة امل�����س��ت��وى، ح��ي��ث اأق��ام��ت على 
���س��ب��ي��ل امل���ث���ال م���ا ي���زي���د ع���ن خم�ص 
ور�����ص ع��م��ل وحم���ا����س���رات لأع�����س��اء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص يف ج��م��ي��ع اأق�����س��ام 
الكلية ب�سطريها الطاب والطالبات 
ل���ل���ت���ع���ري���ف مب���ت���ط���ل���ي���ات اجل��������ودة 
والع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي وك��ذل��ك ن�سر 
باأهميته  والتعريف  اجل���ودة  مفهوم 
التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  فقط  لي�ص 

واإمنا اأي�سا للطاب. 
ك���م���ا ك����ان����ت ال�����وح�����دة مب��ن��زل��ة 
امل�ست�سار لق�سم علوم احلا�سب حلظة 
اإجن����از ال��درا���س��ة ال��ذات��ي��ة م��ن حيث 
م��راج��ع��ة ال��درا���س��ة ال��ذات��ي��ة وال��ت��اأك��د 
م��ن الل���ت���زام ب��ك��ل امل��ع��اي��ري املطلوب 
ا���س��ت��ي��ف��اوؤه��ا واإجن���ازه���ا يف ال��درا���س��ة 

وكذلك متطلبات اجلودة الأخرى.

ما اخلطط التي ترغب وكالة 

التطوير واجلودة
يف تقدميها حاليا؟

���س��ن��وا���س��ل يف ن�����س��ر م��ف��ه��وم اجل����ودة 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  بن  واأهميته 
وك���ذل���ك ال���ط���اب م���ن خ����ال عقد 
العديد من ور�ص العمل واملحا�سرات، 
كما �سنعمل جاهدين على ال�ستفادة 
ع���ل���وم  ق�������س���م  مم�����ا مت حت���ق���ي���ق���ه يف 
احل��ا���س��ب م���ن اأج����ل احل�����س��ول على 
فريق  لتكوين  الأك���ادمي���ي  الع��ت��م��اد 
وال�ست�سارة  الدعم  يقدم  ا�ست�ساري 

لباقي اأق�سام الكلية . 

كلمة اإلى طالب الق�سم؟
مي��ر ال��ق�����س��م ح��ال��ي��ا مب��رح��ل��ة تغيري 
كبرية على م�ستوى اخلطة الدرا�سية 
واملناهج وكذلك العمل الإداري وذلك 
حر�سا على تخريج طاب متميزين 
العمل  �سوق  يف  املناف�سة  ي�ستطيعون 
خ�سو�سا مع ارتفاع وترية املناف�سة يف 
ال�سوق املحلي ب�سبب كرة اجلامعات 

واملبتعثن للدرا�سة يف اخلارج. 
اأي مرحلة  وكما هو معلوم فاإن 
ال�����س��ع��وب��ات،  م��ن  بكثري  مت��ر  تغيري 
لذلك نطلب من الطاب اأن يكونوا 
داع����م����ن ل��ل��ت��غ��ي��ريات ال���ت���ي جت���ري 
حاليا يف الق�سم، ويعلموا اأنه مل يتم 
اإل حر�سا على تخريج  العمل عليها 
ط�����اب مم���ي���زي���ن. ون���ح���ن اأع�������س���اء 
مبقرحات  ن��رح��ب  التدري�ص  هيئة 
نعمل  وق���ت، فنحن   اأي  ال��ط��اب يف 

كفريق واحد.
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أستاذ االحتراق واآلالت الحرارية يحرك التروس المتعطلة

د. شحاتة: شكوى الطالب من المناهج 
تأكيد على نجاح العملية التعليمية 

خالد العمري

حدثنا عن م�سريتكم
يف املجال االأكادميي؟

دع���ن���ي اأح��������اول ت��ل��خ��ي�����ص ���س��ريت��ي 
�الأكادميية يف �لنقاط �الآتية:

���س��ي��ان��ة  يف  اأول  م��ه��ن��د���ص   •
بالهيئة  ال��رب��ي��ن��ي��ة  امل��ح��رك��ات 
ال���ع���رب���ي���ة ل��ل��ت�����س��ن��ي��ع، م�����س��ر 

)1984 اإلى 1989(
ب��ك��ل��ي��ة  م�������س���اع���د  م�����در������ص   •
ه��ن��د���س��ة ب��ن��ه��ا، ج��ام��ع��ة ب��ن��ه��ا، 

م�سر )1989 اإلى 1993(
ه��ن��د���س��ة  ب���ك���ل���ي���ة  م�����در������ص   •
اإل��ى   1993( بنها  جامعة  بنها، 

.)2٠٠4
هند�سة  بكلية  م�ساعد  • اأ�ستاذ 

بنها  )2٠٠4 اإلى 2٠11(. 
بريدوة   بجامعة  زائر  اأ�ستاذ   •
�سبتمرب   اإل��ى  )اإب��ري��ل  باأمريكا 

.)
ل�سوؤون  الهند�سة  كلية  • وكيل 
 2٠٠6( املجتمع  وخدمة  البيئة 

اإلى 2٠٠9(.
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق�����س��م  • رئ��ي�����ص 
 2٠٠9( امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ة 

حتى 2٠12(.
ج��ام��ع��ة  يف  زائ�������ر  اأ�����س����ت����اذ   •
)اأغ�سط�ص  ب��اأمل��ان��ي��ا   دي�����س��ب��ورج 

اإلى اأكتوبر 2٠1٠(.
بنها  هند�سة  بكلية  اأ���س��ت��اذ   •

)2٠11 حتى 2٠12(. 
ال��ع��ل��ي��ا  ال����درا�����س����ات  • وك���ي���ل 
وال������ب������ح������وث )م��������ار���������ص اإل�������ى 

اأغ�سط�ص2٠12(.
امللك  • اأ�ستاذ م�سارك بجامعة 
 2٠12 اأغ�����س��ط�����ص   3٠( خ���ال���د 

حتى الآن(.
بحثا   35 من  اأكر  يل  • ن�سر 
يف املجات العاملية املتخ�س�سة.

 1٠ م��ن  اأك��ر  على  • اأ���س��رف��ت 
طاب ماج�ستري ودكتوراه.

 1٠ م���ن  اأك�����ر  يف  • ���س��ارك��ت 
موؤمترات عاملية.

�ستة  م��ن  اأك���ر  يف  • ���س��ارك��ت 
ب���ح���ث���ي���ة يف م�����س��ر  م�������س���اري���ع 

واأمريكا واأملانيا. 
اأكر من 3٠ دورة  • در�ست يف 

يف م�سر وجميع دول اخلليج.
من  ال��ع��دي��د  ع��ل��ي  ح�سلت   •
ال������دورات ال��ع��ل��م��ي��ة خ��ا���س��ة يف 

جمال اجلودة.
�سبع  م���ن  اأك����ر  يف  ع�����س��و   •

جمعيات علمية. 
كتب   1٠ م��ن  اأك��ر  • اأع���ددت 

ومذكرات.

كيف تري البيئة 
العلمية باجلامعة؟ 

اجلامعات  م��ن  خالد  امللك  جامعة 
الرائدة يف اململكة، كما اأن لها ترتيبا 
وه��ذا مت حتقيقه من خال  عامليا 
ال��ع��م��ل اجل���اد وامل��ت��وا���س��ل ل��ف��رات 
من  تعد  جامعة  يف  طويلة  زمنية 
اأكرب اجلامعات علي م�ستوي اململكة 

ن�سرا لاأبحاث العلمية.
وه����ذا مت حت��ق��ي��ق��ه اأي�����س��ا من 
ك��وادر  وب��ن��اء  املعامل  خ��ال جتهيز 
باجلامعة  امل�����س��ت��وي  ع��ال��ي��ة  علمية 
بالبحث  اجلامعة  قيادات  واهتمام 

العلمي واملعامل.

ما اأهم املو�سوعات 
البحثية التي تهتم بها؟

اأع��م��ل يف امل��ج��ال ال��ب��ح��ث��ي يف كثري 
والبحثية  العلمية  الجت��اه��ات  من 
التي تدور حول التحكم يف امللوثات 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن حم��رك��ات ال�����س��ي��ارات 
وحم�����ط�����ات ال����ط����اق����ة والأف������������ران 
ال�������س���ن���اع���ي���ة، وت���ط���وي���ر ع��م��ل��ي��ات 
الربينية  امل��ح��رك��ات  يف  الح���راق 
وحم����رك����ات الح��������راق ال���داخ���ل���ي 
بالغاز  ال�سيارات  حمركات  وت�سغيل 

بدل من الوقود ال�سائل. 
كما اأن يل الكثري من الأبحاث 
النباتية  ال��زي��وت  اإ�سافة  جم��ال  يف 
ل��ت��ق��ل��ي��ل  ال���������س����ي����ارات  وق��������ود  اإيل 
النبعاثات من حمركات ال�سيارات، 
النانونية  امل��ع��ادن  اإ���س��اف��ة  وك��ذل��ك 
وق�������ود  اإيل   Nano metal
ال�سيارات لتح�سن كفاءتها وتقليل 
النبعاثات ال�سارة، وكذلك تطوير 
الربينية  امل��ح��رك��ات  غ��رف ح��ري��ق 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن عمليات  والأ����س���وات 

الحراق.

اإيجابيات و�سلبيات 
الحظتها و�سط الطالب؟

ط����اب ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د مثل 
لهم  العامل  جامعات  ط��اب  جميع 
ك��ث��ري م���ن ال��ط��م��وح��ات وو���س��ط��ه��م 
ك��ث��ري م���ن ذوي امل���واه���ب اخل��ا���س��ة 
واآخ��رون يرغبون يف احل�سول على 

دور  يتدخل  وهنا  ال��درج��ات،  اأع��ل��ى 
حتديد  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
ق����درات ك��ل ط��ال��ب وو���س��ع الأم����ور 
يف ن�����س��اب��ه��ا وت���وج���ي���ه���ه���م ب�����س��ف��ة 

م�ستمرة.
ي��ت��م��ي��زون  ال����ط����اب  اأن  ك���م���ا 
ب��امل��واظ��ب��ة وال���ت���ج���اوب م���ع جميع 
وقد  ال��درا���س��ي��ة،  امل��ن��اه��ج  متطلبات 
ح�����س��ل ك���ث���ري م��ن��ه��م ع���ل���ى م���راك���ز 
م��ت��ق��دم��ة يف ك��ث��ري م���ن امل�����س��اب��ق��ات 

الداخلية واخلارجية. 

�سعوبات اأكادميية 
تواجه الطالب؟

حم�������ددة  م���������س����ك����ات  ت������وج������د  ل 
طابية  م�سكات  لكنها  للطاب، 
ال��ع��امل تتمثل  يف ج��م��ي��ع ج��ام��ع��ات 
الدرا�سية  املناهج  يف كر متطلبات 
وامل�ستوى العلمي املطلوب الو�سول 
العملية،  الكليات  يف  وخا�سة  اإل��ي��ه 
علما اأنه كلما زادت �سكوى الطاب 
م���ن ك����رة ال����درو�����ص وامل��ت��ط��ل��ب��ات 
الدرا�سية  العملية  زادت  الدرا�سية، 
اأنها ت�سري يف الجت��اه  اأك��ر  وت��اأك��د 
ال�سحيح، وكلما زاد حتميل الطالب 
ب���الأع���ب���اء ال���درا����س���ي���ة، ك����ان ه��ن��اك 
خ��ري��ج ن��اج��ح ق����ادر  ع��ل��ى التطوير 
والإب����������داع ورف������ع ا����س���م اجل���ام���ع���ة، 
التي  املوؤ�س�سات  كفاءة  رفع  وكذلك 

يعمل بها اخلريج.
جامعة  يف  عملي  بحكم  ول��ك��ن 
امل��ل��ك خ��ال��د اأرى اأن����ه ي��ج��ب زي���ادة 
امل���ج���ه���ودات يف ال��ع��ل��وم الأ���س��ا���س��ي��ة 
وخ�����ا������س�����ة ال����ل����غ����ة الإجن����ل����ي����زي����ة 

والريا�سيات. 

ن�سائح للطالب من 
اأجل تقدمي اأداء اأف�سل؟

اأق�����ول ل��ه��م ع��ل��ي��ك��م ب��ال��ع��م��ل اجل���اد 
وبذل كل ما متلكون من طاقات يف 
حت�سيل الدرو�ص، واأن تكون لديكم 
رغبة دائمة يف احل�سول على اأعلى 
امل����ع����دلت ف���اأن���ت���م ن�����س��ف احل��ا���س��ر 
وكل امل�ستقبل، وبكم تبنىى الأمم، 
تبنى  ال���دوؤوب،  والعمل  وباملناف�سة 

الأمم. 

ماذا تتمني اأن يتوفر يف 
اجلامعة خالل الفرتة 

احلالية؟
البحثية  امل�ساريع  املزيد من  اأمتنى 
وامل�����راك�����ز ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة، 
وامل�����زي�����د م�����ن امل����ع����ام����ل احل���دي���ث���ة 
النانوتكنوجلي،  جم��ال  يف  خا�سة 
فاجلامعة هي منارة العلم والتطور 

جلميع املجتمعات.
ت��ن�����س��اأ ب��رام��ج  اأن  اأمت���ن���ى  ك��م��ا 
املوهوبن  ال��ط��اب  لتبني  خا�سة 
املختلفة  العلمية  الأف���رع  جميع  يف 
ل��ت��ط��وي��ر ق���درات���ه���م وو����س���ع���ه���ا يف 

الإطار العلمي ال�سحيح.

امتدح أس��تاذ االحتراق واآلالت الحرارية بقس��م الهندس��ة الميكانيكية بكلية 
الهندس��ة، الدكتور محمد سعيد عطية شحاتة، طالب جامعة الملك خالد بصفة 
عامة، مشيرا إلى تمتعهم بطموحات عالية ومواهب متعددة. واعتبر الدكتور 
ش��حاتة أن ش��كوى الطالب من كثرة الدروس والمتطلبات الدراس��ية، يؤكد سير 
العملي��ة التعليمية في االتجاه الصحيح، وأنه كلم��ا زاد تحميل الطالب باألعباء 

الدراسية، كان هناك خريج ناجح يعتمد عليه.

أساتذة

يجب ترقية 
المجهودات في 
العلوم األساسية 
خاصة اإلنجليزية 

والرياضيات

أتمنى أن توفر 
الجامعة المزيد 

من المشاريع 
البحثية والمراكز 

والمعامل
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آفاق بال حدود
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السيف: مشروع الملك عبداهلل
سينقل تراثنا من  االزدراء إلى االزدهار

ن�����وه ع�����دد م����ن امل�������س���وؤول���ن ب��اأه��م��ي��ة 
م�سروع امللك عبداهلل للعناية بالراث 
ال���ذي واف���ق عليه جمل�ص  احل�����س��اري 
ال�����وزراء امل��وق��ر م���وؤخ���را، وق��ال��وا ب��اأن��ه 
التطوير  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة  يوؤ�س�ص 
والرت�������ق�������اء ب������امل������وروث احل���������س����اري، 
موؤكدين اأن مثل هذه القرارات تن�سجم 
الراث  رجل  بقيادة  الدولة  روؤي��ة  مع 
الأول خادم احلرمن ال�سريفن امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، يف تعزيز البعد 
احل�ساري واإبرازه والتعريف به داخل 

اململكة وخارجها.
اأحمد  الدكتور  اأك��د  جهته،  وم��ن 
التعليم  ال�سيف نائب وزير  بن يو�سف 
العايل وع�سو اللجنة التوجيهية ملركز 
امللك  م�����س��روع  اأن  ال��ع��م��راين  ال����راث 
احل�ساري  ب��ال��راث  للعناية  ع��ب��داهلل 
لاأمري  روؤي��ة قدمية متجددة  يج�سد 
�سلطان بن �سلمان، وحلما ظل يراوده 
اأن  اأك��ر من 25 �سنة، فاأنا �سعيد  منذ 
ي��اأت��ي م�����س��روع امل��ل��ك ع��ب��داهلل ل��ل��راث 

فيها  ت�����س��ه��د  م��رح��ل��ة  احل�������س���اري يف 
ب���ادن���ا ت���ط���وراً وت��ق��دم��اً يف امل��ج��الت 
كافة، ومن بينها النتقال براثنا من 
الزده��ار  اإل��ى مرحلة  الزدراء  مرحلة 
امل�����س��روع  اأن  م�����س��ي��ف��اً  وال����س���ت���ث���م���ار، 
�سلطان  الأم���ري  جلهود  تتويجاً  ي��اأت��ي 
ال��راث  دع��م  يف  امل�ستمرة  �سلمان  ب��ن 

وتطويره.
اأن يكون  »ن��ت��وق��ع  ال�����س��ي��ف  وق���ال 
اإيجابية يف املحافظة  اآثار  لهذا القرار 
على الراث، وربط الأجيال بوطنهم، 
وت��ع��زي��ز احل�����ص ال��وط��ن��ي م���ن خ��ال 
تعريف الأجيال بخ�سو�سية هذا البلد 
وع���راق���ة ح�سارته  وت��اري��خ��ه  ال��ط��ي��ب 

ال�ساربة يف القدم«.
واأو������س�����ح ن���ائ���ب وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
العايل اأن هذا القرار �سيعود باجلدوى 
الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ���س��ي��ج��ن��ي ث��م��اره��ا 
امل����واط����ن����ون، م���ن خ����ال م�����س��روع��ات 
والإقليمية  املحلية  ال�سياحية  التنمية 
يف املناطق، وقال اإن هذا امل�سروع الكبري 

�سابقة وجهود  امتداداً خلطوات  ياأتي 
م�سيفا  الر�سيدة،  حلكومتنا  مت�سلة 
لل�سياحة  العامة  للهيئة  ن��ب��ارك  »واإذ 
والآث�����ار ه���ذا الإجن�����از ال��ك��ب��ري، ندعو 
يف  الدولة  وموؤ�س�سات  مواطني  جميع 
تعزيز  اإل��ى  واخلا�ص  العام  القطاعن 
اجلهود  وت�سافر  املجتمعية  ال�سراكة 
مع الهيئة لتنفيذ هذا امل�سروع النبيل، 
وجعله واقعاً معا�ساً وملمو�ساً، ل �سيما 
الرجل  ا�سم  يحمل  امل�سروع  ه��ذا  واأن 
الأول والقائد الأول للتنمية يف بادنا 
حفظه  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

اهلل«.
واأك���������د امل���ه���ن���د����ص ع�����ب�����داهلل ب��ن 
اأم�����ن منطقة  امل��ق��ب��ل  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال����ري����ا�����ص ع�������س���و جم���ل�������ص ال��ت��ن��م��ي��ة 
ق��رار  ���س��دور  اأن  باملنطقة  ال�سياحية 
جم��ل�����ص ال�������وزراء م����وؤخ����را ب��امل��واف��ق��ة 
للعناية  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  »م�����س��روع  على 
لنقلة  يوؤ�س�ص  احل�����س��اري«،  ب��ال��راث 
املتعلقة  امل�����س��اري��ع  يف  مرتقبة  ن��وع��ي��ة 

بحماية الراث وتنميته وا�ستثماره.
اإل�����ى ذل����ك اأك�����د ال���دك���ت���ور ه��اين 
ب��ن حم��م��د اأب���و را����ص اأم���ن حمافظة 
ملركز  التوجيهية  اللجنة  وع�سو  جدة 
بالهيئة  ال��وط��ن��ي  ال��ع��م��راين  ال����راث 
م�سروع  اأن  والآث����ار  ال�سياحة  العامة 
امل����ل����ك ع����ب����داهلل ل���ل���ع���ن���اي���ة ب����ال����راث 
احل�ساري ميثل نقلة حقيقية جديدة 
والآث��ار  وال�سياحة  ال��راث  م�سرية  يف 

يف اململكة.
للمناطق  الرئي�ص  ن��ائ��ب  واأ���س��ار 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث�����ار 
اإل��ى  ال��دك��ت��ور ول��ي��د ك�ساب احل��م��ي��دي 
ل��ل��ع��ن��اي��ة  امل���ل���ك ع���ب���داهلل  اأن م�����س��روع 
ب���ال���راث احل�����س��اري، ���س��ي��ح��دث نقلة 
ن��وع��ي��ة يف ال�����راث ال��وط��ن��ي ع��م��وم��اً 
من  خا�ص  بوجه  العمراين  وال���راث 
خال ال�ستفادة من املواقع العمرانية 
وت���اأه���ي���ل���ه���ا وت���ط���وي���ره���ا وت��وظ��ي��ف��ه��ا 
اإي�����ج�����اد وظ�����ائ�����ف وف�����ر������ص ع��م��ل  يف 

للمواطنن.

النائب الثاني يرعى المؤتمر األول 
لكليات إدارة األعمال بالجامعات 

الخليجية
اخلا�ص  واملبعوث  امل�ست�سار  ال���وزراء  جمل�ص  لرئي�ص  الثاين  النائب  يرعى 
خلادم احلرمن ال�سريفن الأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �سعود، املوؤمتر 
اإدارة الأعمال يف جامعات دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج  الأول لكليات 
العربية، الذي تنظمه كلية اإدارة الأعمال يف جامعة امللك �سعود يف ال� 16 من 

ربيع الآخر اجلاري بقاعة ال�سيخ حمد اجلا�سر مبقر اجلامعة ملدة يومن.
بن  وال�سراكة  التعاون  اأوا���س��ر  توطيد  حتقيق  اإل��ى  امل��وؤمت��ر  وي��ه��دف 
كليات اإدارة الأعمال يف دول جمل�ص التعاون، ومناق�سة اأهم التحديات التي 
دور �سناع  والتعرف على  والأع��م��ال،  امل��ال  املجل�ص يف جم��ال  دول  تواجهها 
اإدارة  كليات  يف  التعليمية  العملية  واق��ع  وا�ستعرا�ص  مواجهتها،  يف  القرار 
الأعمال ومقارنتها باأف�سل التجارب العاملية الناجحة، بالإ�سافة اإلى تبادل 

املعارف واخلربات وامل�ستجدات العملية يف جمال املال والأعمال. 

المبتعث العنزي يحصد جائزة
أفضل بحث علمي

م�سهور  ط��ارق  بريطانيا  اإل��ى  املبتعث  قدمه  ال��ذي  امل�����س��روع  فكرة  ح�سلت 
العنزي من جامعة الدمام، على جائزة اأف�سل بحث علمي من بن ثاثن 

طالب دكتوراه يف اأحد املوؤمترات العلمية املنعقدة بلندن.
وعن امل�سروع قال العنزي املحا�سر بجامعة الدمام )ق�سم اإدارة وتقنية 
مبر�ص  خا�ص  »اإن��ه  التطبيقية(  الطبية  العلوم  بكلية  ال�سحية  املعلومات 
وجه  وعلى  ال��ع��امل  يف  انت�سارا  الأك���ر  الأم��را���ص  م��ن  يعد  ال��ذي  ال�سكري 
النت�سار،  ن�سبة  ناحية  من  عامليا  ال�سابعة  الدولة  ال�سعودية  يف  اخل�سو�ص 
الإح�سائيات  ح�سب  ال�سكان  من   %  2٠ ن�سبته  ما  ال�سكري  مر�ص  وي�سيب 
لل�سكري، ويقف خلف هذا  ال��دويل  ال�سادرة من منظمة الحت��اد  الأخ��رية 
الطبي  الوعي  قلة  منها:  الأ�سباب  من  العديد  للمر�ص،  املخيف  النت�سار 
لدى بع�ص املر�سى، وعدم ممار�سة التمارين الريا�سية، والتدخن، وكذلك 

ممار�سة بع�ص ال�سلوكيات اخلاطئة يف الأكل وغريه«.
 واأ�ساف »ي�سكل هذا املر�ص م�سكلة حقيقية حتتاج اإلى ت�سافر اجلهود 
ملحاربته بكافة الأ�سكال، ويكلف الدولة مبالغ باهظة �سنويا، وكذلك يرهق 
املجتمع ويقلل من جودة احلياة، وهذا املثال يحدد معاناة املجتمع ال�سعودي 
من هذا املر�ص، حيث يواجه املجتمع اأكر من 45٠٠ حالة بر �سنويا ب�سبب 
لإي��ج��اد حل منا�سب  امللحة  ن�ساأت احلاجة  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  امل��ر���ص،  ه��ذا 
ال�سلوكيات  بع�ص  تغيري  ويف  املر�سى  ل��دى  الطبي  ال��وع��ي  رف��ع  يف  ي�سهم 

اخلاطئة يف اإدارة مر�ص ال�سكري«.

45 برنامج دكتوراه وماجستير بجامعة الدمام

ت��وا���س��ل ع��م��ادة ال��درا���س��ات 
ال��دم��ام،  ج��ام��ع��ة  يف  العليا 
القبول يف برامج الدرا�سات 
ب���رن���اجم���ا   45 ل������  ال���ع���ل���ي���ا 
ل���������درج���������ة ال��������دك��������ت��������وراه 
وال��دب��ل��وم��ات.  واملاج�ستري 
وتبداأ اجلامعة يف ا�ستقبال 
ال��ط��ل��ب��ات ح��ت��ى ال�����س��اب��ع��ة 
الأح��د  م�ساء  من  والن�سف 
ال���ت���ا����س���ع م����ن ���س��ه��ر رب��ي��ع 
البوابة  الآخ���ر، وذل��ك عرب 

الإلكرونية للجامعة.
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الملك فهد
م���ن���ح���ت ج����ام����ع����ة امل�����ل�����ك ف��ه��د 
ل����ل����ب����رول وامل�������ع�������ادن اأج�����ه�����زة 
ب��ح��ث��ي��ة م���ت���ط���ورة ل��ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 

الإ�سكندرية.
ووافق جمل�ص كلية العلوم 
املنعقد  الإ���س��ك��ن��دري��ة  ب��ج��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ  الكلية  عميد  ب��رئ��ا���س��ة 
الدكتور حممد اإ�سماعيل عبده، 
من  املقدمة  الهدايا  قبول  على 
ع��ب��ارة ع��ن جهاز  اجلامعة وه��ي 
ال��رن��ن ال��ط��ي��ف��ي الإل���ك���روين، 
وت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه خ��م�����س��ة م��اي��ن 
ج���ن���ي���ه، و���س��ي��خ�����س�����ص خل��دم��ة 
والأب���ح���اث  التعليمية  العملية 
ب��ال��ك��ل��ي��ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة وال���ب���ي���ول���وج���ي���ة 

والفيزيائية والطبية والبيئية.

نجران
اأ�����س����در م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
جنران الدكتور حممد اإبراهيم 
احل�����س��ن ع�����ددا م���ن ال����ق����رارات 
الإداري�����������ة اجل�����دي�����دة، اأب����رزه����ا 
ال��دك��ت��ور ج��ربان مرعي  تكليف 
ال��ق��ح��ط��اين وك���ي���ا ل��ل��ج��ام��ع��ة 
ثاث  مل��دة  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 
وكيل  تكليف  وجت��دي��د  ���س��ن��وات، 
اجل���ام���ع���ة ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا 
والبحث العلمي الدكتور حممد 
���س��ل��ط��ان ال��ع�����س��ريي مل���دة ث��اث 
�سنوات، وجتديد تكليف الدكتور 
عميدا  احلفظي  �سليمان  يحيى 
ملدة  التح�سريية  ال�سنة  لعمادة 

�سنتن.

الملك فيصل
اأو�سح املتحدث الر�سمي بجامعة 
عبدالعزيز  الدكتور  في�سل  امللك 
اإ���س��ك��ان  م�������س���روع  اأن  احل��ل��ي��ب��ي، 
الطاب اجلديد باجلامعة الذي 
املدينة  اإدارة  اإجن��ازه  على  ت�سرف 
اإجن���ازه،  ح��ال  �سيوفر  اجلامعية 
ل��ط��اب  م����ف����ردة  غ����رف����ة   8822
وطالبات اجلامعة. واأ�سار اإلى اأن 
بجميع  جم��ه��زة  �ستكون  ال��غ��رف 
والتثقيفية  املعي�سية  امل��ق��وم��ات 
الأج��واء  توفر  التي  والرفيهية 
اأكادميية  علمية  مل�سرية  املائمة 
مبينا  والإب�����داع،  بالنجاح  مكللة 
اأن�������ه ����س���ي���ت���م خ������ال ال�����س��ه��ري��ن 
امل��ق��ب��ل��ن، اإجن����از امل��رح��ل��ة الأول���ى 
م���ن امل�������س���روع ال����ذي ي��ت��ك��ون من 
ثاثة من��اذج �سكنية، واح��د منها 

للطاب واثنان للطالبات،

الباحة
ب��������داأت ج���ام���ع���ة ال����ب����اح����ة مم��ث��ل��ة 
التطبيقية  ال���درا����س���ات  ك��ل��ي��ة  يف 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�ستمر  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�����س��ن��دوق اخل���ريي الج��ت��م��اع��ي، 
ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 
ال����دب����ل����وم����ات امل���ج���ان���ي���ة امل���م���ول���ة 
ع���ن ط���ري���ق ال�������س���ن���دوق اخل���ريي 
ل��ل��ط��اب وال���ط���ال���ب���ات م���ن اأب���ن���اء 

الأ�سر املحتاجة.
املتاحة  التخ�س�سات  وت�سمل 
للبنن، دبلوم علوم احلا�سب الآيل 
)تقنية برجمة(، ودبلوم تطبيقات 
ت�سمل  ف��ي��م��ا  امل��ك��ت��ب��ي��ة،  احل��ا���س��ب 
ال��ت��خ�����س�����س��ات امل���ت���اح���ة ل��ل��ب��ن��ات، 
ودب��ل��وم  الآيل،  احل��ا���س��ب  ���س��ب��ك��ات 
ال��ت��ح��ري��ر وال�����س��ك��رت��اري��ة، ودب��ل��وم 

تطبيقات احلا�سب املكتبية.

جامعة تبوك
العايل،  التعليم  وزي��ر  معايل  زار 
ال���دك���ت���ور خ���ال���د ال��ع��ن��ق��ري ج��ن��اح 
م�سيدا  ك���ن���دا،  يف  ت��ب��وك  ج��ام��ع��ة 
املهنة.  ي��وم  يف  اجلامعة  مب�ساركة 
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����دم ���س��ف��ري خ����ادم 
احل����رم����ن ال�������س���ري���ف���ن يف ك��ن��دا 
���س��ه��ادة ���س��ك��ر ل��ل��ج��ام��ع��ة ت��ق��دي��را 

وتثمينا جلهودها.

الملك عبدالعزيز
الإ�سامي  القت�ساد  معهد  د�سن 
يف ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ع���ب���د ال���ع���زي���ز، 
ب���رام���ج امل��اج�����س��ت��ري ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
ويعد  الإ�سامي.  التمويل  جمال 
م�ستوى  ع��ل��ى  الأول  ال���ربن���ام���ج، 
العربية  اململكة  ج��ام��ع��ات  جميع 

ال�سعودية.

القصيم
وّج������ه اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ال��ق�����س��ي��م، 
في�سل  الأم������ري  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ب��ن ب��ن��در ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، خطاب 
ملعايل مدير جامعة  وتقدير  �سكر 
الق�سيم، الدكتور خالد احلمودي، 
الدكتور فهد  العلوم،  وعميد كلية 
كلية  ح�سول  مبنا�سبة  ال��رم��ي��ان، 
العتماد  على  اجلامعة  يف  العلوم 
الدويل من الهيئة الأملانية بجميع 

براجمها.

الملك سعود
ال��ع��ام��ة  ال���ع���اق���ات  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
والإع����������������ام ب�����اأق�����������س�����ام ال����ع����ل����وم 
وال����درا�����س����ات ال���ط���ب���ي���ة، اأ���س��ب��وع��ا 
ترحيبيا للطالبات وع�سوات هيئة 
ال��ت��دري�����ص وم��ن�����س��وب��ات اجل��ام��ع��ة، 
احت�سنها  ع���دة  اأن�����س��ط��ة  ت�����س��م��ن 
تزامناً  ذلك  جاء  الرئي�ص.  امل�سرح 
م����ع ان���ت���ق���ال ال���ك���ل���ي���ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
اجلامعية  املدينة  اإل��ى  وال�سحية 

للجامعة.

شقراء
ت���ع���ت���زم وح�������دة خ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع 
ال��ع��ل��وم  بكلية  امل�ستمر  وال��ت��ع��ل��ي��م 
بالتعاون  )بنن(  ب�ساجر  والآداب 
مع عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
تنفيذ  ���س��ق��راء،  بجامعة  امل�ستمر 
ع���دد م��ن ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة يف 
الف�سل  امل��ج��الت يف  ال��ع��دي��د م��ن 
الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 
املحلي  املجتمع  ت�ستهدف  احل��ايل، 

ل�ساجر وماجاورها. 
و����س���ي���ت���م ا����س���ت���ق���ب���ال ط��ل��ب��ات 
الراغبن يف اللتحاق يف الدورات 
يف  الت�سجيل  ا�ستمارة  تعبئة  بعد 
على  املوجودة  التدريبية  الربامج 
خدمة  لوحدة  الإل��ك��روين  املوقع 

املجتمع ب�ساجر. 

أم القرى
اأم  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ا�ستقبل 
ال���ق���رى ال���دك���ت���ور ب���ك���ري ع�����س��ا���ص 
مب���ك���ت���ب���ه، وف�����د ج���ام���ع���ة ب���اه���اجن 
الدرا�سات  عميد  برئا�سة  املاليزية 
ال���ع���ل���ي���ا ال���ربوف���ي�������س���ور ع���ب���داهلل 
بالوفد  ع�سا�ص  ورح��ب  امي��ب��وجن. 
للجامعة  زي��ارة موفقة  له  متمنيا 
اأوا�سر  اأجل تعميق  ومرافقها من 
ال����ت����ع����اون ال���ع���ل���م���ي والأك�����ادمي�����ي 
وال�����ب�����ح�����ث�����ي ب��������ن اجل�����ان�����ب�����ن، 
ال��ع��ل��م��ي��ة  الأدوار  م�����س��ت��ع��ر���س��ا 
والأكادميية والبحثية واملجتمعية 
ال�����ت�����ي ت���ق���دم���ه���ا اجل����ام����ع����ة م��ن 
والنظرية  العلمية  كلياتها  خال 
وامل��ع��اه��د وم���ا ت�سهده م��ن ح��راك 

تطويري يف �ستى املجالت.
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����س���وت جم��ل�����ص ال�������س���ي���وخ الإي����ط����ايل 
ب��اأغ��ل��ب��ي��ة 259 ���س��وت��ا ل�����س��ال��ح ق��ان��ون 
ي�����س��م��ح ب��ال��ع��اج ب��اخل��اي��ا اجل��ذع��ي��ة 
واإج�����������راء الأب������ح������اث يف ه������ذا امل���ج���ال 
الباد،   يف  نوعه  يف  اجل��دي��د  احل�سا�ص 
وح��دد ال��ق��ان��ون اجل��دي��د اآل��ي��ة للتعاون 
وال���ت���ن�������س���ي���ق ب����ن اجل����ه����ات ال��ب��ح��ث��ي��ة 
الإي��ط��ال��ي��ة،  ال�����س��ح��ة  وزارة  ب���اإ����س���راف 
يف  ع�سوان  ال��ق��ان��ون  م�سروع  وع��ار���ص 
حن امتنع عن الت�سويت �ستة اأع�ساء. 
كما ر�سد القانون ميزانية بثاثة 
م��اي��ن ي���ورو ل��ربن��ام��ج اأب��ح��اث ع��اج 

اإيطاليا  يف  النطاق  وا�سع  جدل  مثرية 
ع��ن��دم��ا اأك����دت اأن����ه ب��الإم��ك��ان معاجلة 
الع�سبي  ال��ل��ي��وح��ي  الت�سلب  م��ر���س��ى 
 neurodegenerative diseases
ومر�ص باركن�سون للرعا�ص والزهامير  
ب��خ��اي��ا ج��ذع��ي��ة م���اأخ���وذة م���ن  ن��خ��اع 
ال��ع��ل��م��اء  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأن  اإل  ال��ع��ظ��م 
عار�سوا هذه اخلطوة ودح�سوا مزاعم 
دليل  يوجد  »ل  قائلن  املوؤ�س�سة  ه��ذه 
ت��ع��ود  اأن ه�����ذه اخل����اي����ا  ق���اط���ع ع���ل���ى 
الليوحي  الت�سلب  بالنفع على مر�سى 
 12 تعالج  املوؤ�س�سة  اأن  علما  الع�سبي،« 
مري�سا منذ 2٠11 يف م�ست�سفى حكومي 
 Spedali ���س��ي��ف��ي��ل«  »���س��ب��ي��دايل  ا���س��م��ه 
Civil يف مدينة »بر�سي�سيا« الإيطالية 
اإلى اأن اأوقفت معاهد ال�سحة الوطنية 

اخلايا اجلذعية برعاية وزارة ال�سحة 
بداأت بالفعل من يوليو 2٠13.

ومب���وج���ب ال���ق���ان���ون ���س��ي��ع��ال��ج 12 
 Brescia  »مري�سا يف مدينة »بر�سي�سيا
بالفعل  خ�سعوا  ممن  وهم  الإيطالية، 
وق��ال��ت مديرة  ل��ل��ج��دل،  امل��ث��ري  للعاج 
م���رك���ز ي��ون��ي�����س��ت��م ل��ل��خ��اي��ا اجل��ذع��ي��ة 
»اإل��ي��ن��ا  م��ي��ان  ج��ام��ع��ة  يف   ،Unistem
»ه��ذه   ،Elena Cattaneo ك��ات��ان��ي��و« 
ه����ي امل������رة الأول��������ى ال���ت���ي ي����اأم����ر ف��ي��ه��ا 
باإجراء هذه  الإيطايل  ال�سيوخ  جمل�ص 

التجارب«.  
وت���رج���ع ب�����ذور ال��ق�����س��ة مل��وؤ���س�����س��ة 
 Stamina Foundation �ستامينا 
ال���ت���ي اأخ������ذت زم�����ام م����ب����ادرة اإم��ك��ان��ي��ة 
اجلذعية  اخل��اي��ا  با�ستخدام  ال��ع��اج 

اأن  ب��ع��د  ع��اج��ه��ا    AIFA الإي��ط��ال��ي��ة 
اكت�سفت خروقات عدة يف عاج هوؤلء 

املر�سى. 
واأ�����س����ل م�������س���روع ال����ق����رار ي��رج��ع 
ا�ستجاب   ع��ن��دم��ا   2٠13 م��ار���ص  ل�سهر 
وزير ال�سحة الإيطايل اآنذاك )ريناتو 
بالدوزي( Renato Balduzzi ملطالب 
العاج،  بتكملة  لهم  بال�سماح  املر�سى 
وت��ل��ب��ي��ة م��ط��ال��ب��ه��م ، وق������دم م�����س��ودة 
اأن  اإل  ال�سيوخ  ملجل�ص  ال��ق��رار  م�سروع 
لأنه  العلماء  ف��زع  اأث��ار  ال��ق��رار  م�سروع 
ي�سمح بخ�سوع الآلف من املر�سى من 
دون جتارب طبية م�سبقة، الأمر الذي 
يعد خمالفة �سريحة للوائح العاج يف 
الحتاد الأوروبي، اإل اأن جمل�ص ال�سيوخ 
اأعطى ال�سوء الأخ�سر الآن ملن خ�سع 

بميزانية قوامها ثالثة ماليين يورو

مجلس الشيوخ اإليطالي يصوت 
لقانون الخاليا الجذعية

بقلم:لورا  مارجوتيني
صحيفة ساينس إنسيدر

للعاج م�سبقا اأن يتم عاجه من دون 
اأن يخ�سع مر�سى جدد للعاج هنالك 

يف م�ست�سفى )بر�سي�سيا( . 
النف�سي يف جامعة  الطبيب  واأك��د 
اأودي�������ن وم���دي���ر م��وؤ���س�����س��ة ���س��ت��ام��ي��ن��ا، 
 Davide »ال��دك��ت��ور »داف���ي���د  ف��ان��وم��ي
مع  �سحفية  مقابلة  يف    ،Vannoni
 Science اإن�����س��ي��در  �ساين�ص  �سحيفة 
امل��ا���س��ي  اإب����ري����ل  ���س��ه��ر  يف    Insider
عاجا  ت��ع��ط��ي  �ستامينا  م��وؤ���س�����س��ة  اأن 
ا�سطراب  األ��وان مر�ص   لبع�ص  �سافيا 
على  ب��ن��اًء  الع�سبي  الليوحي  الت�سلب 
درا�����س����ات خم���ربي���ة م�����س��ب��ق��ة ن�����س��رت��ه��ا 
جم���ات ع��ل��م��ي��ة ���س��ي��ن��ي��ة، ب��ي��د اأن����ه مل 
يقدم اأية ن�سخ منها، الأمر الذي جعله 
عر�شة ل�شياط �لنقد من قبل �ملهتمني 

املدير  اأمثال  ال�سحية  الرعاية  مبجال 
اأبحاث  لتطوير  تيليثون  ملوؤ�س�سة  العام 
وهي   ،Telethon اجلينية   الأم��را���ص 
م��وؤ���س�����س��ة غ���ري رب��ح��ي��ة، )ف��ران��ي�����س��ي��ك��ا 
بازينيلي(، حيث قال »اإن اللغة املعتمدة 
يف امل���ج���ال ال��ع��ل��م��ي ه���ي الإجن��ل��ي��زي��ة 
ال�سينينون  ال��ب��اح��ث��ون  وي�ستخدمها 
م�سداقية  ع��ل��ى  احل�����س��ول  اأرادوا  اإذا 

لأبحاثهم«.
م������ن ج����ان����ب����ه ع��������ّد ال�����ب�����اح�����ث يف 
مودينا،  جامعة  يف  اخلايا  بيولوجية 
»م��ا���س��ي��م��و دوم��ي��ن�����س��ي« اإن���ف���اق ث��اث��ة 
م��ل��ي��ون ي���ورو ع��ل��ى ه���ذه الأب���ح���اث من 
قبيل العبث،  موؤكدا اأن عدم وجود دعم 
لاأبحاث يف اخلايا اجلذعية هو جزء 

من امل�سكلة.  
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اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة م��وؤخ��را 
الأم��د  طويلة  خطط  تطبيق  عزمها 
ل��ع��ومل��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل يف ال��ي��اب��ان، 
ب��داأت��ه��ا ب��خ��ط��ة م��دت��ه��ا ���س��ت ���س��ن��وات 
جلذب 3٠٠،٠٠٠ طالب وافد للدرا�سة 
طابها  ت�سجيع  م��ع  ج��ام��ع��ات��ه��ا،  يف 

للدرا�سة يف اخلارج.
جاء ذلك على ل�سان رئي�ص وزراء 
اليابان »�سينزو اآبي« Shinzo Abe يف 
�سهر دي�سمرب من العام املا�سي حيث 
اأخرب الربملان الياباين اأو ما يعرف ب� 
Diet عن عزمه تقوية اللغة  »داي��ت« 
اليابانين  الإجنليزية لدى الطاب 
لتعزيز فر�ص ان�سمامهم للجامعات 
لل�سعف  ب��ع��دده��م  للو�سول  العاملية 
الأ�ساتذة  بحلول عام 2٠2٠ مع زيادة 
احلكومية  اجل��ام��ع��ات  يف  ال��واف��دي��ن 

طوال ال�سنوات الثاث القادمة.
 وب����ال����رغ����م م����ن اإع�����ان�����ه ه���ذه 
الأم��ر فكرة  اأنها يف واق��ع  اإل  اخلطة 
»يا�سو  ال�سابق  ال���وزارء  رئي�ص  �سلفه 
ال���ذي   Yasuo Fukuda ف����وك����ودا« 
يناير 2٠٠8 يف خطابه  اأعلن عنها يف 

اأمام الربملان.
ال���ط���اب  ع������دد  زاد  وب���ال���ف���ع���ل 
اإل��ى ) 141،٧٠٠( يف 2٠1٠  الوافدين  
اليابان  غ��ادروا  الطلبة  اآلف  اأن  اإل   ،
م���ن ج�����راء  ال���زل���زال ال��ع��ن��ي��ف ال���ذي 

�سرب فوكو�سيما يف مار�ص 2٠11. 
و�������س������واء ك�������ان الأم����������ر ب�����س��ب��ب 
اأن���ه ك��ان هنالك  اإل   ، اأم ل  ال��زل��زال  
الطابية  املنح  ع��دد  لتقلي�ص  خطة 
يف م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة ���س��م��ن ب��رن��ام��ج 
»غلوبال Global 30  »3٠ والذي كان 
الأ�ساتذة يف  يهدف  لتمويل توظيف 
ال��ي��اب��ان، الأم��ر  3٠ جامعة ك��ربى يف 
ال��ط��اب  زي����ادة ع���دد  اأن  ال���ذي يعني 
قبل  لانخفا�ص  طريقها  يف  ك��ان��ت 

ت�سونامي 2٠11.
الراغبن  الطلبة  جن�سية  وع��ن 
اأو���س��ح��ت  ال���ي���اب���ان  ال���درا����س���ة يف  يف 
منظمة  ن�سرتها  ال��ت��ي  الإح�سائيات 
خدمات الطاب يف اليابان يف فرباير 
ال��واف��دي��ن  ال���ط���اب  ع���دد  اأن   2٠13
13٧،٧5٠ يف  اإج���م���ال  ك����ان  ل��ل��ي��اب��ان  
امل��رك��ز  ال�����س��ن  طلبة  واح��ت��ل   ،2٠12
الوافدين تاهم  الأول بن الطاب 

طلبة كوريا اجلنوبية.
وب��ع��د ه���ذه الإح�����س��ائ��ي��ات ظهر 
اليابانين  ال��ط��اب  ع��ن  اآخ��ر  تقرير 
ب����اخل����ارج  ال����درا�����س����ة  ال����راغ����ب����ن يف 
مونيتور  اإف  اإي   �سي  اآي  )اأ���س��درت��ه 
ICEF Monitor يف �سبتمرب 2٠13( 
اأن ع��دد الطلبات ك��ان يف تنام  اأو���س��ح 

م�ستمر  ل�سيما بن الطالبات.
اأن 4٠% من  ال��ت��ق��ري��ر   واأو����س���ح 
باخلارج  الدرا�سة  يف  رغبوا  الطاب 
اأب����دواع����ن ع��زوف��ه��م عن  ب��ي��ن��م��ا %33 

الدرا�سة باخلارج.
بنتائج   التقرير  نتائج  ومبقارنة 

بقلم:سيوفندريني كاكوتشي
يونيفرسيتي وورلد نيوز

في خطة مدتها ست سنوات
اليابان تجذب 300 

ألف طالب للدراسة 
في جامعاتها

ت��غ��ريا   ه��ن��ال��ك  اأن  جن���د   ،2٠11 ع����ام 
ط��ف��ي��ف��ا  ح��ي��ث اإن ن�����س��ب��ة  ال��ط��اب 
الذين عزفوا عن الدرا�سة يف اخلارج 
تقل�ست بن�سبة  2% يف حن اأن ن�سبة 
 ،%6 بن�سبة  زادت  الراغبن  الطاب 

على حد و�سف التقرير.
وعرب الطلبة عن خماوفهم من 
اللغة  عائق  ب�سبب  باخلارج  الدرا�سة 
الطلبة  عرب  بينما  الكبرية  والتكلفة 
اليابان  خ��ارج  الدرا�سة  يف  الراغبون 
عن رغبتهم يف �سقل لغتهم الأجنبية 
لتو�سيع فر�ص احل�سول على وظيفة 

مرموقة م�ستقبا.
واأ����س���ار ت��ق��ري��ر »م��ون��ي��ت��ور » اإل��ى 
اأن �سبب درا�سة الطاب باخلارج هو 
فر�ص  على  ي��ري��دون احل�سول  اأن��ه��م 
ت��غ��ي��ريا  لأن  اخل��������ارج،  يف  وظ��ي��ف��ي��ة 
جذريا بني �أو�شاط �لطلبة  يف �ملرحلة 
الثانوية - ل�سيما الإناث -  �ست�سهده 
اأ���س��ار  م��ا  ظ��ل  يف  م�ستقبا  ال��ي��اب��ان 
اليابانية  التعليم  وزارة  تقرير  اإليه 
من   %2٠ اأن  من    2٠13 اأغ�سط�ص  يف 
ال��ط��ل��ب��ة  ال��ي��اب��ان��ي��ن ل���ن ي��ت��م��ت��ع��وا 
بالأمان الوظيفي واأن 115،٠٠٠خريج 
اأي��ة وظيفة يف هذا  لديهم  يكون  ل��ن 

العام حتديدا.
ت��خ��رج  حت���دي���دا   2٠13 ع���ام  ويف 
يف  اجل��ام��ع��ات  م���ن  ط��ال��ب   56٠،٠٠٠
ال��ي��اب��ان، وف���از اث��ن��ان م��ن ك��ل ثاثة 
ط�������اب ب����احل���������س����ول ع����ل����ى ف���ر����س���ة 
وظيفية ذات اأمان وظيفي اأو التعاقد 
ب�سكل حر بينما ظل 23،٠٠٠ يعملون 

يف وظائف غري ثابتة.
املف�سلة  ك��ن��دا اجل��ه��ة  واأ���س��ح��ت 
ت�شرتط  ال  الأنها  �ليابانيني  للطلبة 
دورات  لأخ��ذ  تاأ�سرية  على  احل�سول 
ق�سرية يف اللغة الإجنليزية  بالرغم 
اإن  ق��ال��ت  الكندية  احل��ك��وم��ة  اأن  م��ن 
هنالك 1٠% زيادة يف عدد التاأ�سريات 
بعام  مقارنة   2٠11 ع��ام  يف  املمنوحة 

.2٠1٠
ت��وج��ه كبري  ي��وج��د  ع��ام  وب�سكل 
باخلارج ح�سب  للدرا�سة  الطلبة  بن 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ت���اأك���ي���دات 
 ٧2،٠٠٠ اأن  اأو���س��ح��ت  التي  اليابانية 
ط��ال��ب   559،٠٠٠ اأ����س���ل  م���ن  ط���ال���ب 
متوقع تخرجهم هذا العام �سيذهبون 

للدرا�سة خارج اليابان.

إنخفاض عدد الطالب الدوليين 
في بريطانيا

العايل يف بريطانيا  التعليم  تاأثر قطاع 
اتخذتها  التي  بالقوانين  كبري  ب�سكل 
احل��ك��وم��ة لإل���غ���اء ام��ت��ي��از ال��ع��م��ل مل��دة 
اأدى  ال�����ت�����خ�����رج، مم�����ا  ب����ع����د  ع����ام����ي����ن 
اأع����داد الطلبة  لن��خ��ف��ا���ص م��ل��ح��وظ يف 
ال���واف���دي���ن ����س���واء م���ن خ�����ارج الحت����اد 

الأوروبي اأم من داخله.
الربيطانية  احلكومة  تكتف  ومل 
ب���ه���ذه ال���ق���وان���ي���ن  ب����ل ���س��ن��ت ق���وان���ن 
ج��دي��دة ب���زي���ادة ر���س��وم الن�����س��م��ام اإل��ى 
الدرا�سي  للعام  الإجنليزية  اجلامعات 
جنيه   )  9٠٠٠  ( بن�سبة  2٠12-2٠13م 
دولر   ))14،9٠٠ يعادل  )م��ا  ا�سرليني 
اأم���ريك���ي(، وه���و مبلغ ك��ب��ري ب��ا ري���ب ، 
الطلبة  م��ن  الكثري  جعل  ال���ذي  الأم���ر 
- مم��ن ك��ان��وا ي�����رددون يف الن�����س��م��ام 
للجامعات قبل ذلك التاريخ -  ي�سرعون 
 ، الر�سوم  تلك  دفع  ليتفادوا  بالت�سجيل 
الأمر الذي يف�سر زيادة ن�سبة الت�سجيل 
يف ال��ع��ام ال��ذي �سبق ذل��ك ال��ع��ام 2٠11-

2٠12 حيث كانت عالية على حد و�سف  

اململكة  جل��ام��ع��ات  التنفيذي   الرئي�ص 
 Nicola دان����ري����دج(  »ن��ي��ق��ول  امل��ت��ح��دة 

.Dandridge
وراء  م��ن  ت��ه��دف  وك��ان��ت احلكومة 
اإلى  اإلى تقلي�ص الهجرة  هذه القرارات 
بريطانيا اإل اأن نتيجة  هذه الإجراءات 
ان��ع��ك�����س��ت ب�����س��ك��ل ���س��ل��ب��ي ع��ل��ى اق��ت�����س��اد 
مما  بعراقتها،  املعروفة  اجلامعات  تلك 
قل�ص اأعداد الطلبة القادمن من خارج 
الحت�����اد الأوروب�������ي. ف��ف��ي ال���ع���ام الأول 
 2٠13-2٠12 الج����راءات  ه��ذه  لتطبيق 
ان��خ��ف�����ص ع����دد ال���ط���اب ال���دول���ي���ن - 
ل�سيما من الهند وباك�ستان - الراغبن 
املتحدة  اململكة  بجامعات  ال��درا���س��ة  يف 
ب��ن�����س��ب��ة 1%، وه����ي امل�����رة الأول�������ى ال��ت��ي 
اأن  م��ن��ذ  الن��خ��ف��ا���ص  ه���ذا  فيها  ُي�سجل 
العايل  التعليم  اإح�سائيات  وكالة  ب��داأت 
اإح�ساء الأرقام عام 1994-1995م. وهي 
لقت�ساديات  موجعة  �سبه  �سربة  تعد 
تلك اجلامعات اإذا ما علمنا اأن املوؤ�س�سات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة ك��ان��ت 

تعول  على الطلبة الدولين الوافدين 
ب�سبب  بها  اأملت  التي  اخل�سارة  لتعوي�ص 
ان��خ��ف��ا���ص اأع������داد ال��ط��ل��ب��ة ال��ق��ادم��ي��ن 
اأو من داخ��ل الحت��اد  من داخ��ل اململكة 
ع��ل��ى   %2٠ و   %18 ب��ن�����س��ب��ة  الأوروب����������ي 
ال��ت��وايل. وب��ال��رغ��م م��ن ال��ن��داءات التي 
وجهت للحكومة با�ستثناء قطاع التعليم 
ال���ع���ايل م���ن ه����ذه الإج�����������راءات، ن��ظ��را 
لأثرها ال�سلبي على قطاع يدر ماين 
هذه  اأن  اإل  اململكة  خلزينة  اجلنيهات 
النداءات مل جتد اآذانا م�سغية لها داخل 
احلكومة. وبالفعل بداأت ال�سورة تكتمل 
ب��اأن جامعات  واآبائهم  الطلبة  اأذه��ان  يف 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة اأ���س��ح��ت ع���ام���ل ط��رد 
اأن  اكت�سفنا  اإذا  ل�سيما  التجاري  للعمل 
عدد طلبة الهند الراغبن يف الت�سجيل 
ل��ل��م��رة الأول�����ى ل��ل��ع��ام ال��دار���س��ي الأول 
بن�سبة   2٠13-2٠12 ع���ام  يف  ان��خ��ف�����ص 
واأ�سبحت   )16،335( ك��ان��ت  حيث   %25
)12،28٠( بعد اأن انخف�ست بالفعل قبل 
ذلك  يف عام 2٠11 ب�سبب انهيار الروبية 

الهندية اأمام اجلنيه ال�سرلن نف�سه، 
ن��اه��ي��ك ع���ن ان��خ��ف��ا���ص ع����دد ال��ط��اب 
من  م��رة  لأول  الت�سجيل  يف  ال��راغ��ب��ن 

باك�ستان بن�سبة %1٧. 
واإج���م���ال ان��خ��ف�����ص ع���دد ال��ط��اب 
م����ن خ������ارج الحت�������اد الأوروب����������ي م����ن )  
1٧3،56 ( اإلى )1٧1،91٠.(. وفيما يتعلق 
املتحدة  املمكلة  داخ���ل  م��ن  بالت�سجيل 
ك��ان؛ فقد  اأح�سن مم��ا  احل��ال  فلم يكن 
العليا  ال��درا���س��ات  ع��دد ط��اب  انخف�ص 
انخف�ست  بينما   %4 بن�سبة  الداخل  من 
اأع�������داد ال���ط���اب ال���راغ���ب���ن يف درج���ة 

جامعية اإلى %18.
وم�����ع ك����ل ه�����ذا ال����ظ����ام احل���ال���ك 
الأم��ل  تلم�ص   اجل��ام��ع��ات،  م�ستقبل  يف 
التي وقعت  ال��زي��ادة  طريقه م��ن خ��ال 
ال��داخ��ل فيقول  اأع����داد طلبة  اأخ���ريا يف 
اأن نرى  داندريدج«، من اجليد  »نيقول 
اأن عام2٠13 �سهد زيادة يف عدد الطاب 
ب��ع��دم��ا   %6.6 ب��ن�����س��ب��ة   ال�����داخ�����ل  م����ن 

انخف�ص يف عام 2٠12.
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دراسات

»التحكم  ب��ع��ن��وان  ب��ح��ث��ي  ف���از م�����س��روع 
وا�ستخدام  ال��ع��وادم  غ���ازات  ملوثات  يف 
باملركز  املياه«  العوادم يف حتلية  ح��رارة 
بق�سم  التخرج  م�ساريع  بن  من  الأول 
الهند�سة،  بكلية  امليكانكيية  الهند�سة 
اأف�سل م�سروع  اإعانه ليكون  حيث مت 
تخرج، يف لقاء لتقييم م�ساريع التخرج 
الهند�سة  كلية  عميد  ح�سره  بالق�سم 
الأ�ستاذ الدكتور ح�سن مانع الوادعي.

ون��ف��ذ امل�����س��روع ك��ل م��ن ال��ط��اب: 
ال�����س��دي��د،  ع���ام���ر ح����م����ود، وع���ب���د اهلل 
وحم��م��د ي��ح��ي��ى، وذل����ك حت��ت اإ���س��راف 

الدكتور حممد �سعيد �سحاتة.

الطاب  و�سع  امل�سروع،  هذا  يف 
خ����ط����ة ب���ح���ث���ي���ة ل�����درا������س�����ة ج��م��ي��ع 
اأن�����واع امل��ل��وث��ات امل���وج���ودة يف غ���ازات 
ال���ع���ادم، وا���س��ت��ن��ادا اإيل ذل���ك ق��ام��وا 
معامل  داخ����ل  معملي  ج��ه��از  ب��ب��ن��اء 
ال��ق�����س��م ي��ق��وم ب���اإخ���راج غ����ازات ع��ادم 
حت���ت���وي ع���ل���ي ك���ث���ري م����ن امل���ل���وث���ات 
ال���ك���رب���ون  اأك�������س���ي���د  اأول  غ�����از  م���ث���ل 
املحرقة  غ��ري  وال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات 
وغ����������ازات اأك����ا�����س����ي����د ال���ن���ي���روج���ن 
والدخان  الكربيت  اأكا�سيد  وغ���ازات 
والأج�������س���ام ال�����س��ل��ب��ة ال���ن���اجت���ة من 
عمليات الحراق. وتعد جميع هذه 

للملوثات  الرئي�سي  امل�سدر  الغازات 
ح��ي��وان،  )اإن�����س��ان،  بالبيئة  ال�����س��ارة 
وكلها  زراع��ي��ة(  وحما�سيل  من�ساآت 
ال�سادرة  العوادم  غ��ازات  موجودة يف 
م���ن ال�����س��ي��ارات وحم���ط���ات ال��ط��اق��ة 
والأفران احلرارية وال�سناعية. ويف 
امل�سروع، متت ال�ستفادة من احلرارة 
امل��وج��ودة يف غ��ازات ال��ع��ادم يف حتلية 
امل���ي���اه امل���احل���ة وحت��وي��ل��ه��ا اإيل م��ي��اه 
بيان  ر�سم  وق��د مت  لل�سرب.  �ساحلة 
اأخ��ذ  ب��ع��د  اجل��ه��از  ل��ه��ذا  تخطيطي 
مبن  ه��و  كما  فوتوغرافية،  ���س��ورة 

بال�سكل والر�سم. 

ب���ع���د ال���ت���ع���رف ع���ل���ي امل���ل���وث���ات 
كل  خوا�ص  ودرا�سة  بالعادم  املوجودة 
عن�سر والتعرف علي طبيعة تكوينه 
ق�����ام ال����ط����اب ب����درا�����س����ة وت�����س��م��ي��م 
وت��ن��ف��ي��ذ ط����رق خم��ت��ل��ف��ة ل��ل��ح��د من 
امل��ل��وث��ة ح��ي��ث  ح���ددوا لكل  العنا�سر 
ع��ن�����س��ر اأن�����س��ب ال���ط���رق ال��ت��ي ميكن 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��ت��ق��ل��ي��ل ن�����س��ب��ة وج�����وده يف 
غ������ازات ال����ع����ادم وت��ن��ف��ي��ذه��ا. ك��ذل��ك 
لتبخري  ح���راري  م��ب��ادل  ت�سميم  مت 
ومعاجلتها  وتكثيفها  امل��احل��ة  امل��ي��اه 

وحتويلها اإيل مياه �ساحلة لل�سرب.
امل�سروع مت حقن كميات  يف هذا 

م�سار  يف  خمتلفة  بن�سب  ال��ه��واء  من 
ال����غ����ازات ب��ع��د خ��روج��ه��ا م���ن غ��رف��ة 
اأو  للتخل�ص  وذل����ك  امل��ح��رك  ح��ري��ق 
تقليل ن�سبة غاز اأول اأك�سيد الكربون 
وال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات غ��ري امل��ح��رق��ة، 
كما مت اإعادة ا�ستخدام ن�سب خمتلفة 
من غازات العادم وخلطها مع الهواء 
وذل����ك  امل����ح����رك،  اإيل  دخ����ول����ه  ق���ب���ل 
يف  النروجن  اأكا�سيد  ن�سبة  لتقليل 

العادم.
م�سار  امل��ي��اه يف  ك��ذل��ك مت حقن 
غازات العادم لإذابة اأكا�سيد الكربيت 
اإيل  وحتويلها  النروجن  واأكا�سيد 

حم�ص الكربيتيك وحم�ص النريك 
يف احلالة ال�سائلة وجمعها والتخل�ص 
م��ن��ه��ا، ك��م��ا اأن ح��ق��ن ه����ذه امل���ي���اه يف 
بوا�سطتها  يتم  ال��ع��ادم  غ���ازات  م�سار 
 ،Soot ال�سوت  التخل�ص من حبيبات 
وجميع اأنواع املواد ال�سلبة يف العادم، 
وب��ذل��ك متكن ال��ط��اب م��ن معاجلة 
ج��م��ي��ع اأن������واع امل��ل��وث��ات امل���وج���ودة يف 

غازات العادم. 
اإل��ى  الثاثة  ال��ط��اب   وتو�سل 
ع���دد م��ن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��ف��ي��د جن��اح 
ال��ت�����س��م��ي��م امل���ق���رح ك��م��ا ه���و مبن 

باجلدول والر�سومات.

أفضل مشروع تخرج بالقسم
طالب »الهندسة الكيميائية«

يستخدمون حرارة العوادم لتحلية المياه
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

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

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

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

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

 
قسم اإلعالن والتوزيع 

هاتف: 2٤19٤٤1
فاكس: 2٤199٣٣ 

aafaq5@kku.edu.sa :ايميل

ترحب صحيفة »آفاق« على صفحاتها
بإعالنات الشركات والمؤسسات 
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

ع���ل���ى م�����دى اأك������ر م����ن ع���ق���دي���ن م��ن 
ال����زم����ن، ظ���ل م��ل��ف خ���دم���ة »الأج������رة 
يف منطقة ع�سري، على  عالقاً  العامة« 
ت��ع��د م�سيفا  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
وم��ق�����س��دا ���س��ي��اح��ي��ا ل��ك��ث��ري م���ن اأب��ن��اء 
اخلليج  ودول  خ��ا���ص  ب�����س��ك��ل  امل��م��ل��ك��ة 
ما  كل  اأن  املعنيون  ويوؤكد  ع��ام،  ب�سكل 
مت يف ه��ذا الإط���ار جت��ارب ق�سرية مل 

تلبث طويا حتى غابت.
»اآفاق« فتحت امللف العالق لبحث 
م�سبباته واحللول املنا�سبة لو�سع حد 
ل��غ��ي��اب  خ��دم��ة الأج�����رة، ال���ذي يزعج 
واأبناءها على حد  للمنطقة  القادمن 

�سواء.

رئيس لجنة النقل
اإل����ى مكتب  ب����ادئ الأم�����ر  ت��وج��ه��ن��ا يف 
ال��غ��رب��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب 
بن  حممد  �سابقا  النقل  جلنة  رئي�ص 
عبدالعزيز العامر الذي ان�سم حديثا 
القت�سادية  واللجنة  املنطقة  ملجل�ص 
امللف  ه���ذا  ح��م��ل  ب�سفته  ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
ال��زم��ن، فقال  على م��دى عقدين م��ن 
»اإن ه���ذا امل��ل��ف ط���رح اأك����ر م��ن م��رة، 
ل�سيما واأن املنطقة �سياحية وم�سيف 
اململكة  اأبناء  من  لكثري  ومق�سد  ب��ارز 
جمملها  يف  وال�سياحة  اخلليج،  ودول 
خ���دم���ات، وخ���دم���ة »الأج������رة ال��ع��ام��ة« 

آفاق تقلب الملفات العالقة

»األجرة العامة« بعسير..
تجارب متعثرة على مدى عقدين

اإليه  اأهمها ويف مقدمة ما يحتاج  من 
ال�����س��ائ��ح وامل�����س��ط��اف وال���زائ���ر وح��ت��ى 
اأبناء املنطقة، ومل يكن طرحه مرة اأو 
مرتن، بل ظل على مدى اأكر من 2٠ 
عاما، اإل اأن كل اجلهود يف هذا الإطار 
ال��ت��ج��ارب  ال��ن��ج��اح، ع���دا بع�ص  ت��ر  مل 

الق�سرية«.
لي�ست  امل�����س��ك��ل��ة  اأن  اإل����ى  ول���ف���ت  
مقت�سرة على خدمة »الأجرة العامة« 
وعاقتها بالنقل اجلوي، واإمنا ممتدة 

اإلى النقل العام اأي�سا.

تجارب
التي  ال��ت��ج��ارب  بع�ص  ال��ع��ام��ر  وروى 
متت يف خدمة »الأجرة العامة«، قائًا 
»اإن هناك ثاث اأو اأربع �سركات خا�سة 
املنطقة، غري  املجال عملت يف  يف هذا 
�سركة  اآخ��ره��ا  وك���ان  ت�ستمر،  مل  اأن��ه��ا 
وعمل  ���س��ي��ارة   2٠٠ ب���  ع�����س��ري«  »تك�سي 
جمل�ص  رئ��ي�����ص  املنطقة  اأم���ري  حينها 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ب��ن خ��ال��د على  امل��ل��ك��ي الأم����ري في�سل 
كافة  احلكومية  اجلهات  ودع��ا  دعمها 
بالعمل  خاله  من  وج��ه  اجتماع  اإل��ى 
املعاناة يف  اإجن��اح جتربتها واإنهاء  على 
تكمل  ال�سركة مل  ول��ك��ن  امل��ج��ال،  ه��ذا 
ا�سطدمت  بعدما  ع��ام��ن،  م��ن  اأك���ر 
كما ال�سركات الأخرى ببع�ص الأنظمة 
����ش��رت�ط  و�أب����رزه����ا  �ل��ع��م��ل  وز�رة  يف 
ال�سعودي  بينما  �سعوديا،  ال�سائق  كون 

اأن يعمل براتب يف هذا  اإل��ى  ل يحتاج 
امل����ج����ال، ول����و ع��م��ل ف��ه��ن��اك خ���ي���ارات 
م���ت���ع���ددة ل��ل��ع��م��ل ل��ن��ف�����س��ه م���ن خ��ال 
���س��رك��ت��ن ت���دع���م ال���راغ���ب���ن يف ذل��ك 
وهي: »املئوية« و«عبداللطيف جميل«، 

اإ�سافة اإلى »بنك الت�سليف«.
ول��ف��ت ال��ع��ام��ر اإل���ى اأن الأ���س��ب��اب 
ال���ت���ي وق���ف���ت ع���ائ���ق���اً اأم�������ام م��ن��ط��ق��ة 
ع�����س��ري يف ت��وف��ري اخل��دم��ة ه��ي ذات��ه��ا 
منتقداً  والطائف،  تبوك  منطقتي  يف 
مبنطقتي  املنت�سرة  »الدبابات«  وج��ود 
ع�سري وتبوك، لفتاً اإلى اأنها تاأتي من 
اخلدمة،  م�سروع  ف�سل  اأ�سباب  �سمن 
املتخ�س�سة  ال�سركات  تعط  مل  واأن��ه��ا 

املجال للعمل.

السائق األجنبي
وع�����ن الأ�����س����ب����اب ال���ت���ي جت���ع���ل وج����ود 
ال�سائق الأجنبي م�سموحا له يف املدن 
ال��ك��ربى ك��ال��ري��ا���ص وج���دة وال���دم���ام، 
عك�ص منطقة ع�سري على �سبيل املثال، 
قال العامر: »اإن اخلدمة موجودة منذ 
زمن طويل يف املدن الكربى والأنظمة 
و�سهولة،  م��رون��ة  اأك���ر  ك��ان��ت  حينها 
وباملنا�سبة  لنا،  ت�سمح  ل  حاليا  بينما 
ع�سري«  »تك�سي  اأن�����س��اأ  ال���ذي  امل�ستثمر 
مي���ار����ص ن�����س��اط��ه يف امل����دن ال���ك���ربى«، 
موؤكدا اجلهود التي بذلها مدير مكتب 
ال��ع��م��ل ب��امل��ن��ط��ق��ة حل���ل امل��و���س��وع من 
الوزارة، م�ستدركا اأنها مل جتِد يف ظل 

رف�����ص ن��ظ��ام ال����وزارة على ال��رغ��م من 
ال�ستثناء،   على  احل�����س��ول  حم���اولت 
وامتدح العامر كذلك ت�سهيات وزارة 
اإنهاء  يف  املنطقة  اأمانة  وجهود  النقل 
�لوقت  �ملو�قف، نافيا يف  �شرط توفري 
للخدمة،  عائقا  امل���رور  يكون  اأن  ذات��ه 

مبينا اأنه يكتفي بتطبيق النظام.
وح��������ول غ����ي����اب خ����دم����ة ال���ن���ق���ل 
اجل���م���اع���ي وم����ا ي���ق���ال ع���ن ا���س��ت��غ��ال 
���س��ائ��ق��ي ال��ت��ك��ا���س��ي احل���ال���ي���ن، ق���ال: 
باخلدمة  يقوم  ك��ان  اجلماعي  »النقل 
اأبها  الرابط بن مدينة  الطريق  على 
وحم��اف��ظ��ة خ��م��ي�����ص م�����س��ي��ط، ول��ك��ن��ه 
ت���وق���ف ل���اأ����س���ف، وي���ج���ب ع�����ودة ه��ذه 
خ�سو�ساً  ال��ط��ري��ق  ذات  يف  اخل���دم���ة 
وط���ري���ق امل��دي��ن��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة اأي�����س��ا، 
لاأ�سف  ف��اإن��ه��م  التكا�سي  �سائقو  اأم���ا 
ا���س��ت��غ��ال واب���ت���زاز بالفعل  مي��ار���س��ون 

ويعطون �سورا غري جيدة«.
م��ن  ب��������دا  ال�����ع�����ام�����ر  ي����ج����د  ومل 
ال�������س���راح���ة وال���و����س���وح ب�����اأن ال��ق��ط��اع 
اخل����ا�����ص ع��م��ل��ي وم���ه���ن���ي اأك������ر م��ن 
اأن��ه لن  اإل��ى  نظريه احلكومي، م�سريا 
ي��ق��دم ع��ل��ى خ��ط��وة ل��ن ت��ك��ون جمدية 
الأ�سا�ص  يف  امل�ستثمر  واأن  له،  بالن�سبة 
يريد الفائدة واإن مل توجد فلن يقدم 

على ال�ستثمار.
للمنطقة  املنظور  امل�ستقبل  وعن 
واإم��ك��ان��ي��ة اأن ت��ل��وح ب��ارق��ة اأم����ل حلل 
»امل��ن��ط��ق��ة تعتمد يف  ق����ال:  امل��و���س��وع، 
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العامر:
منع السائق 
األجنبي أبرز 
العوائق.. وعودة 
النقل الجماعي 
مطلب

دراسة:
95% من 
المواطنين 
والسائحين 
يرغبون في 
توفير الخدمة 

والأخ��رية  ال�سياحة،  على  اقت�سادها 
يف ح���اج���ة م���ا����س���ة ل���ل���خ���دم���ة، ول��ك��ن 
يف ظ��ل ال��ن��ظ��ام احل����ايل ل ي��ب��دو اأن 
نظام  رف�����ص  يف  اجل��وه��ري��ة  امل�سكلة 
وزارة العمل ال�سماح لل�سائق الأجنبي 
�ستحل«، موؤكداً اأن هناك العديد من 
لتوفري  ا�ستعداداها  اأب��دت  ال�سركات 
ما ل يقل عن 3٠٠ �سيارة حال جتاوز 

�شرط وز�رة �لعمل. 
���س��ك��ان  اأن غ��ال��ب��ي��ة  وع�����رج ع��ل��ى 
امل���ن���ط���ق���ة م����ن ال����ق����رى امل��ت��ا���س��ق��ة 
والذين ميتلكون ال�سيارات، فيما بّن 
اأن فندق ق�سر اأبها لديه اخلدمة ملن 
يريد، اإل اأنها بعدد غري كاف، بجانب 
وج����ود ���س��ي��ارات ال��ت��اأج��ري، وخ��دم��ات 

�سركة امل�ستثمر حممد الأحمري.
ويف خ���ت���ام ح���دي���ث���ه ل����� »اآف��������اق«، 
املنطقة  جم��ل�����ص  اأن  ال��ع��ام��ر  اأو����س���ح 

برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د م���ا زال ي��ح��ر���ص 
ع��ل��ى ه���ذا امل��و���س��وع واأن�����ه ك���ان حتت 
مو�سحا  اأ���س��ب��وع��ن،  قبيل  ال��ن��ق��ا���ص 
على  »ليموزين«  اإط��اق م�سطلح  اأن 
خدمة »الأجرة العامة« غري �سحيح، 
اأم��ري��ك��ا  »ل��ي��م��وزي��ن تطلق يف  وق����ال: 
والطويلة،  الفخمة  ال�����س��ي��ارات  على 
ولكن امل�ستثمرين مع نزولها ا�ستغلوا 

ال�سم«.

»مبادرة عسير«
بدوره، �سدد املدير العام لفرع الهيئة 
بن  والآث��ار عبداهلل  لل�سياحة  العامة 
اإبراهيم مطاعن على احلاجة خلدمة 
»الأجرة العامة«، لفتا اإلى اأن مبادرة 
»ع�سري.. وجهة �سياحية دائمة« التي 
ال�سمو  اأطلقها رئي�ص الهيئة �ساحب 

ب���ن �سلمان  ���س��ل��ط��ان  الأم�����ري  امل��ل��ك��ي 
واأطلقها اأمري املنطقة �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري في�سل بن خالد اأو�ست 

ب�سرورة حل الإ�سكالية.
ال���درا����س���ات  ك���اف���ة  »اإن  وق�������ال: 
وال���ت���و����س���ي���ات يف ال����درا�����س����ة ����س���ددت 
الهيئة  اأن  واأك���د  امل�سكلة«،  ح��ل  على 
اإل��ى جنب مع  عملت منذ زم��ن جنباً 
اجلهات ذات العاقة يف بحث احللول 

املنا�سبة.

دراسة
وت�������س���ري درا�����س����ة اأج����رت����ه����ا ال��غ��رف��ة 
اأن  اإل���ى  ب��اأب��ه��ا  ال�سناعية  ال��ت��ج��اري��ة 
وامل��ق��ي��م��ن  امل���واط���ن���ن  م���ن   %95.6
وال����زائ����ري����ن ل��ل��م��ن��ط��ق��ة م����ن ك��اف��ة 
خدمة  توفري  يف  يرغبون  امل�ستويات 
ال��ت��اك�����س��ي مب����دن امل��ن��ط��ق��ة، يف حن 

ع��ل��ى  ال��ع��ي��ن��ة  م����ن   %4.4 اع����ر�����ص 
 %8٠ اأن  ال��ددرا���س��ة  وبينت  اخل��دم��ة. 
�سياراتهم  ي�ستخدمون  العينة  م��ن 
يعتمدون   %13 اأن  حن  يف  اخلا�سة، 
على ا�ستخدامهم �سيارات املواطنن.  
وكان اأهم معوق ل�ستخدام التاك�سي؛ 
ع���دم ت���واف���ره م��ن الأ����س���ا����ص، وميثل 
هذا املعوق 24.4% من حجم العينة، 
ت�����س��ع��رية  وج������ود  ع�����دم  اأن  ح����ن  يف 
اأج�����رة حم����ددة ل�����س��ي��ارات ال��ت��اك�����س��ي 
املرتبة  ياأتي يف  باملنطقة  امل�ستخدمة 

الثانية وميثل 13.5% من العينة. 
اأه���م  اأن  ال��ب��ح��ث  وت�����رى ع��ي��ن��ة 
دافع وراء تقدمي اخلدمة هو حاجة 
اخلدمة  ل��ه��ذه  باملنطقة  ال�سائحن 

ومتثل 2٠.2% من العينة.
اإل���ى  ال��ع��ي��ن��ة  واأق������رت 18% م���ن 
ح���اج���ة ال���ع���ائ���ات اإل������ى ا���س��ت��خ��دام 

���س��ي��ارات ال��ت��اك�����س��ي يف ال��ت�����س��وق ويف 
برب  ارتباطهم  م��ن  ب��دل  تنقاتهم 
الأ�سرة، لكن  1٧.٧% اعتربوا  توافر 
فيه  يتم طلبه  اأي مكان  التاك�سي يف 
اأهم ميزة، كما اأن توافر الأمان مّثل 
1٧.6% من عينة البحث ب�سفته اأحد 

اأهم مزايا هذه اخلدمة.
وك�������ان اأه�������م اق���������راح حل�����وايل 
على  امل�����س��ت��م��رة  ال��رق��اب��ة  ه��و   %24.6
����س���ي���ارات ال��ت��اك�����س��ي ل�����س��م��ان ع���دم 
توفري  اأن  فيما  امل��خ��ال��ف��ات،  ح���دوث 
م���ي���زة خ���دم���ة ا����س���ت���دع���اء ال��ت��اك�����س��ي 
وبلغ   ،%21.٧ بلغت  الهاتف  بوا�سطة 
الأج��رة املقرحة من عينة  متو�سط 
البحث داخل املدينة حوايل  ثمانية 
ري����الت، وم��ت��و���س��ط الأج����رة امل��ق��رح 

بن مدن املنطقة حوايل 16رياًل. 
وتو�سح نتائج ال�ستبيان اهتمام 

اأه������ايل امل��ن��ط��ق��ة مب���و����س���وع ت��اك�����س��ي 
امل��وؤي��دي��ن  ن�سبة  اأن  ل�سيما  ع�����س��ري، 
ل��ف��ك��رة وج����ود ه���ذه اخل���دم���ة مب��دن 
العينة  م��ن    %95.6 ب��ل��غ��ت  امل��ن��ط��ق��ة 
امل����خ����ت����ارة ال����ت����ي ����س���م���ت م���واط���ن���ن 
اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة  ومقيمن وزائ��ري��ن، 
متثيل املراأة يف العينة بن�سبة 9.%5٠ 

من اإجمايل العينة. 
وك������ان غ���ي���اب خ���دم���ة ����س���ي���ارات 
املنطقة  م���دن  »ت��اك�����س��ي« يف  الأج�����رة 
ب��دي��ل��ة  خ����دم����ة  وج��������ود  اإل��������ى  اأدى 
م���ت���دن���ي���ة ع�����ن ط����ري����ق ال�������س���ي���ارات 
اأ�سحابها  ي�ستخدمها  التي  اخلا�سة 
ل��ن��ق��ل الأف�������راد م���ن دون ت��راخ��ي�����ص 
�ل�شامة  ب�شروط  �لتز�مهم  وع���دم 
والأم���������ان، ف�����س��ا ع���ن ع����دم ت��واف��ر 
اخلدمة وا�ستمراريتها للركاب يف كل 

الأوقات.



شخصيات
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لنبداأ من جتربة الطفولة
وبداية حياتك العلمية؟

طابع  امل��ا���س��ي��ة  ال��ع��ق��ود  يف  للتعليم  ك���ان   
ونكهة تختلف كثريا عن الوقت احلايل.

كانت املدر�سة تعد كيانا جديدا على 
اأبناء القرية يف وقت تتجاذب فيه الطالب 
امللحة  الأ�سرة  وحاجة  التعليم  يف  الرغبة 
احلياة  متطلبات  يف  وخ��دم��ات��ه  مل�ساركته 
ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي ع���ادة م��ا ت��ك��ون ملحة ول 
اأف���راد  م��ن  اأح���د  اأي  اأو  ال�سغري  ت�ستثني 
احلياة  ب�ساطة  م��ن  ال��رغ��م  على  الأ���س��رة 

واأمناطها.
 ت���اأت���ي امل��در���س��ة ب��اأ���س��ل��وب ت��ع��ل��ي��م ل 
ي��خ��ل��و م���ن ال�����س��دة ت�����س��ام��ن��ا م���ع ظ���روف 
احلياة املحيطة بها بل قد تزيد عليها يف 
ال�سرامة وق�سوة املعلمن بالذات، ويبقى 
ال�����س��ع��ي��د ه��ن��ا م���ن ي��ت��واف��ر ل��دي��ه ال��وق��ت 
همومها  الأ���س��رة  م�ساركة  بعد  للدرا�سة 
ال��ي��وم��ي��ة، وم���ن مي��ل��ك ال��رغ��ب��ة وال��ق��درة 
على التعليم ي�سبح اجلو التعليمي عنده 

حمببا اإلى حد ما.
اأن الت�سرب من التعليم كان   واأذك��ر 
الب��ت��دائ��ي��ة لق�سوة  امل��رح��ل��ة  يف  م���وج���وداً 
امل��ع��ل��م��ن م���ن ن��اح��ي��ة ومل��ت��ط��ل��ب��ات احل��ي��اة 
ال�����س��ع��ب��ة ال���ت���ي ق���د حت��ت��م ع��ل��ى ال�����س��اب 
ت���رك امل��در���س��ة وال���وق���وف ب��ج��ان��ب اأ���س��رت��ه 
يوفق بن  اأن  ي�ستطع  اإذا مل  وم�ساعدتها 

هذين املطلبن. 
وت�����زام�����ن م����ع ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ت��و���س��ط 
وال��ث��ان��وي يف ال��ف��رة الأخ�����رية م��ن ذل��ك 
ب�سبب  املوا�سلة  يف  الرغبة  زي���ادة  ال��وق��ت 
وظهور  واحل��ي��اة  املعي�سة  اأ�ساليب  حت�سن 
�ساعد  مم��ا  ل��اآب��اء،  العمل  ف��ر���ص  بع�ص 
على توجه ال�سباب نحو موا�سلة التعليم 
التي مرت  الأول��ى  الطفرة  ب��وادر  وظهور 

بها اململكة.
اإل��ى جذب  اأي�سا  الأخ���رية  اأدت  وق��د 
العمل  نحو  للتوجه  ال�سباب  من  العديد 

على ح�ساب التعليم وموا�سلته.
 وم����ن ال���ت���ج���ارب امل��ه��م��ة يف ح��ي��ات��ي 
يف ذل���ك ال���وق���ت ال��ع��م��ل اأث���ن���اء الإج�����ازات 
ال�����س��ي��ف��ي��ة، ف��ك��ان��ت ال��ت��ج��رب��ة الأول������ى يف 
وذلك  ال�سرقية  املنطقة  يف  تنقيب  �سركة 

بعد درا�سة ال�سف الثاين املتو�سط.
اأم�����ا ال��ت��ج��رب��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ك��ان��ت يف 
�سركة اإن�ساءات اأمريكية يف مدينة خمي�ص 
م�سيط، وكانت التجربة الثالثة يف مدينة 

الدمام والعمل يف قطاع حكومي.
وك�����ل جت���رب���ة م����ن ت���ل���ك ال���ت���ج���ارب 
ت�����س��ت��ح��ق ح���دي���ث���ا م��ن��ف�����س��ا لأه��م��ي��ت��ه��ا 
جتربة  كل  من  اكت�سبته  وما  يل  بالن�سبة 
النف�ص  يف بناء �سخ�سيتي والعتماد على 

وال���س��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب الآخ��ري��ن، حتى 
الأول������ى تعد  اأن جت��رب��ت��ي  اأع��ت��ق��د  اإن���ن���ي 
مبنزلة عقد من الزمن يف بناء �سخ�سيتي 

وثقتي بنف�سي. 

تاريخك الوظيفي
يف القطاع  احلكومي؟ 

الوقت  ذل��ك  يف  الوظيفية  الفر�ص  كانت 
واأنا يف املرحلة الثانوية متاحة ب�سكل كبري 
حتى اإن بع�ص زمائي ف�سلوا العمل على 
التعليم �سواٌء يف ال�سركات التي وجدت مع 

كما  ال��ع��ام،  القطاع  اأم يف  الأول���ى  الطفرة 
اأن الوظائف الع�سكرية كانت عامل جذب 

اأي�ساً لكثري من الطلبة.
 وقد ع�ست يف بداية املرحلة الثانوية 
فرة جتاذب بن املوا�سلة والتوجه للعمل 
متكنت  حيث  كبري  علّي  اهلل  ف�سل  ولكن 
ال��درا���س��ة وهلل احل��م��د، فقد  م��ن موا�سلة 
�سمن  من  وك��ان  الثانوية  املرحلة  اأنهيت 
اخليارات كلية الربية يف اأبها التي بداأت 
الدرا�سة فيها عام 1396ه�، وتخرجت فيها 

وح�سلت على وظيفة معيد فيها.

 وم���ن ال��ط��ري��ف يف ذل���ك ال��وق��ت اأن 
املتخرج مل يكن ي�ستطيع اأن يح�سل على 
يح�سر  اأن  ب��ع��د  اإل  اجل��ام��ع��ي��ة  ���س��ه��ادت��ه 
ُم�������س���ه���دا م����ن ج��ه��ت��ه ال���ت���ي ي��ع��م��ل ف��ي��ه��ا 
وذل����ك ل��ل��ح��اج��ة امل��ا���س��ة ل��ل��م��ت��خ��رج��ن يف 
درجتي  على  ح�سلت  وق��د  تخ�س�ص،  اأي 
امل��اج�����س��ت��ري وال����دك����ت����وراه م���ن ال���ولي���ات 
اأنني عملت  العلم  الأمريكية، مع  املتحدة 
حم���ا����س���راً يف ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة ب��اأب��ه��ا بعد 
كاملن  لعامن  املاج�ستري  على  ح�سويل 
يف  كثريا  �ساعدتني  رائ��ع��ة  جتربة  وك��ان��ت 

عضو مجلس الشورى في ضيافة آفاق
د. القحطاني: يجب االهتمام بعضو التدريس 

اختيارا وإعدادا لتحقيق الجودة

م��رح��ل��ة ال���دك���ت���وراه م���ن ح��ي��ث ال��ت��ج��رب��ة 
واملمار�سة وفر�سة القراءة التخ�س�سية يف 

تلك ال�سنتن.
وق����د ع��م��ل��ت اأ����س���ت���اذاً م�������س���اع���داً ثم 
باأبها  �سعود  امللك  جامعة  فرع  يف  م�ساركاً 
امللك  جامعة  قيام  حتى  الربية(  )كلية 
خالد عام 1419ه���، كما ح�سلت بعد ذلك 
حتى  باجلامعة  وعملت  اأ�ستاذ  رتبة  على 
ع��ام 1426ه�����، حيث مت اخ��ت��ي��اري يف ذلك 
اأزال  ال�سورى ول  العام ع�سوا يف جمل�ص 

اأحد اأع�سائه حتى الآن.

ع�سويتك يف جمل�ص ال�سورى..
ماذا اأ�سافت خلرباتك ال�سابقة؟ 

ت��ع��د ع�����س��وي��ة جم��ل�����ص ال�����س��ورى جت��رب��ة 
ث��ري��ة وم��ف��ي��دة ج����دا، ف��ع��ل��ى ال���رغ���م مما 
خ��ا���س��ة يف  ���س��اب��ق��ة  خ����ربات  م��ن  اكت�سبته 
ال�سورية  للتجربة  فاإن  الأكادميي  املجال 
املجل�ص  ع�سو  يطلع  حيث  كبرية،  اأهمية 
التي  واللوائح  الأنظمة  من  الكثري  على 
ت��خ�����ص خم��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة 
وكذلك التقارير ال�سنوية جلميع اجلهات 
التي  وال�سعوبات  واإجن��ازات��ه��ا  احلكومية 
واملهام  الأعمال  من  ذلك  وغري  تواجهها 
وي�سهم  ال�سورى،  جمل�ص  بها  يقوم  التي 
ع�سو املجل�ص يف تلك الأعمال من خال 
اللجان املتخ�س�سة واأثناء اجلل�سات حتت 

قبة املجل�ص.
من  الع�سو  يتعلمه  م��ا  اأن  واأع��ت��ق��د 
خال هذه الأعمال والتفاعل القوي داخل 
املو�سوعات  مناق�سة  اأث��ن��اء  املجل�ص  قاعة 
املختلفة يعد جتربة رائعة وذات فائدة يف 
معرفة الكثري من اجلوانب التخ�س�سية 
والقانونية، ف�سا عن كيفية التعامل مع 

الآراء املختلفة يف مو�سوع واحد. 

ان�سمت املراأة اإلى جمل�ص ال�سورى
يف دورته احلالية.. كيف ترى

هذه اخلطوة ؟
والجتهاد،  باجلد  ال�سعودية  امل��راأة  تتميز 
ال�سورى  جمل�ص  يف  ع�سوة  دخ��ول��ه��ا  اأم���ا 
ف��ق��د مت م��ن خ���ال ق���رار م��ن ق��ي��ادة ه��ذا 
الوطن ملا فيه م�سلحته، وقد لفت نظري 
ح��م��ا���س��ت��ه��ن ال��ك��ب��رية خ��ا���س��ة م���ع ب��داي��ة 
واإبداء  املناق�سة  ال��دورة ورغبتهن يف  هذه 
اأن ل��دي��ه��ن ال��ك��ث��ري من  ال������راأي، واأج������زم 
يف  اهلل  ب���اإذن  ت�سب  �سوف  التي  اخل���ربات 

م�سلحة هذا الوطن.
حمكوم  فاملجل�ص  م��ع��ل��وم  ه��و  وك��م��ا 
بنظام ولوائح وقواعد عمل تتيح للجميع 
ت���ق���دمي م����ا ل���دي���ه���م م����ن خ�����ال ن��ظ��ام��ه 

ولوائحه التنفيذية.

تطورات مف�سلية كان لها اأثرها
يف م�سرية التعليم باململكة؟

عا�ص جمتمع اململكة العربية ال�سعودية يف 
بع�سها  و�سف  وميكن  تطويرية  مراحل 
بالدخول يف جمال التغيري، ولعل من اأهم 
هذه التغريات التي حدثت النمو ال�سكاين 
القت�سادي  النمو  معه  وت��زام��ن  الكبري 
الثانية  اأم  الأول��ى  الطفرة  �سواء يف فرة 

التي نعي�ص فيها يف الوقت احلايل.
انعك�ص  ق��د  احل���ال  بطبيعة  وه���ذا 
ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م���ن امل����ج����الت احل��ي��ات��ي��ة 
وم�����ن ذل�����ك ال��ت��ع��ل��ي��م ال�������ذي ����س���ه���د يف 
كبريا خا�سة يف  تو�سعا  ال�سابقة  الفرة 

أش��اد عضو مجلس الش��ورى، وكيل الجامعة س��ابقا، أس��تاذ المناهج وطرق التدريس، الدكتور  س��الم آل منيع القحطاني، بما تش��هده 
المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز –حفظه اهلل- من نهضة ملحوظة في القطاع التعليمي، مبينا 
أن للتعليم أثرا كبيرا في تطور المجتمعات. وتحدث القحطاني في حوار مع »آفاق«  عن موضوعات مهمة منها: سيرته العلمية، وتجربته 

في مجلس الشورى، وتطلعاته األكاديمية، مقدما نصائح أبوية للطالب والطالبات.
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شخصيات

املراحل  امل��دار���ص مبختلف  اأع���داد  زي���ادة 
التعليمية.  اأما الفرة احلالية ويف عهد 
خادم احلرمن ال�سريفن امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز فقد حدث التو�سع الكبري 
يف التعليم العايل، واأخ�ص هنا اجلامعات 
اإل��ى 25  التي قفزت من ثماين جامعات 

جامعة.
وك�����ان اإن�������س���اء ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
فيها  عا�ص  طويلة  زمنية  ف��رة  بعد  اأت��ى 
املجتمع يف ظل �سبع جامعات، فقد حدث 
بعد ن�ساأة جامعة امللك خالد ذلك التو�سع 
امل���ل���ح���وظ وال�������س���ري���ع ح���ت���ى و����س���ل ع���دد 
اإليه،  و�سل  ما  اإل��ى  احلكومية  اجلامعات 
ف�����س��ا ع���ن ال���ف���روع ال��ت��ي غ��ط��ت معظم 

حمافظات اململكة.
ال��ت��ع��ل��ي��م له  ف�����اإن  ���س��ك  وم����ن دون 
واإح���داث  املجتمع  تطور  يف  الكبري  الأث���ر 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة امل���ط���ل���وب���ة، وك����ل ما 
اأرج�����وه يف ال��ف��رة ال��ق��ادم��ة ه��و ���س��رورة 
وخمرجات  التعليم  ج��ودة  على  الركيز 
الهتمام  �سرورة  واأرى  متميزة،  تعليمية 
بع�سو هيئة التدري�ص من حيث الختيار 
دوره  ع��ل��ى  ذل���ك  ينعك�ص  ح��ت��ى  والإع�����داد 

العملي والتعليمي والبحثي.

كيف تقّيم اإ�سهامات
منطقة ع�سري يف التنمية الوطنية؟

ي��ت�����س��ف اأب����ن����اء م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ب��اجل��د 
و�سروح  الهادفة،  وامل�ساركات  واحلما�سة 
ه���ذا ال���وط���ن ال��ع��زي��ز ت�����س��ه��د ل��ه��م يف كل 
هذا  خدمة  يف  البارز  ودوره��م  القطاعات 
اململكة  اأب��ن��اء  اأ���س��وة بغريهم م��ن  ال��وط��ن 
ي��ق��دم��ون ك��ل م��ا لديهم يف �سبيل  ال��ذي��ن 

تنمية وتطوير هذا الكيان العظيم.
 ب���ع���ي���دا ع����ن الإق���ل���ي���م���ي���ة وب��ح��ك��م 
اأب����ن����اء منطقة  ال��ق��ري��ب��ة م���ن  ال��ت��ج��رب��ة 
ع�����س��ري ف��ه��م ق���ام���ات وط��ن��ي��ة م��ت��م��ي��زة يف 
اأم��ا منطقة ع�سري فتملك  امل��ج��الت.  ك��ل 
ا�ستغالها  التي يجب  امليزات  الكثري من 

وال���ع���م���ل ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
الب�سري واملكاين.

اأجمل الذكريات التي حتملها
عن جامعة امللك خالد؟

بها،  اأعتز  امللك خالد هي جامعة  جامعة 
ودافع حبي لها واعتزازي بها كونها تقع 
كما  اأي�ساً  نف�سي  على  عزيزة  منطقة  يف 
اجلامعة  ه���ذه  ت��اأ���س��ي�����ص  م��ع  ع�ست  اأن��ن��ي 
ا�سم رج��ل عظيم  اأن��ه��ا حتمل  ع��ن  ف�سا 
هو امللك خالد بن عبدالعزيز رحمه اهلل.

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ���س��ورة لمعة 
اأم���ام���ي يف ك���ل الأوق�������ات، وق���د اأ���س��ع��دين 
عا�سرت  حيث  اجلامعة،  ه��ذه  منو  كثريا 
وما  ن�ساأتها  ال��زم��اء  م��ن  جمموعة  م��ع 
تطلبته تلك الفرة من عمل وجهد لبناء 
امللك  فجامعة  اجل��ام��ع��ة،  ه���ذه  وت��ط��وي��ر 
خالد مببانيها ال�سابقة و�سورتها احلالية 
تلك  يف  معهم  ا�سركت  الذين  والزماء 

الكثري  حتمل  زاهية  مرحلة  تعد  الفرة 
من الذكريات اجلميلة.

جمموعة  اجلامعة  احت�سنت  وق��د   
من  منهم  الوطنية  الكفاءات  من  كبرية 
ي��زال  ان��ت��ق��ل م��ن اجل��ام��ع��ة وبع�سهم م��ا 
ال��ف��رة  بتلك  ك��ث��رياً  واأع��ت��ز  ف��ي��ه��ا،  يعمل 
واجلد  للعمل  مثال  كانت  التي  الذهبية 
والج���ت���ه���اد والإجن��������از امل���ل���ح���وظ اإداري������ا 

واأكادمييا.
 ل��ق��د ���س��ع��دت ك��ث��ريا مب�����س��ارك��ت��ي يف 
املجتمعية  ال�سراكة  ع��ن  الأخ���ري  امللتقى 
وروؤي����ة ال��ك��ث��ري م��ن ال��زم��اء ���س��واء ممن 
اأو من  ال�����س��اب��ق��ة  ال���ف���رة  ع��م��ل��ن��ا م��ع��ا يف 
معيدين  اأو  طلبة  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ال�سباب 
اأع�ساء هيئة تدري�ص وبع�سهم  واأ�سبحوا 
من قيادات اجلامعة، كما ل اأن�سى الزماء 
الإداري���ن الذين عملت معهم واأك��ن لهم 
���س��رين كثرياً  ك��ل املحبة وال��ت��ق��دي��ر، وق��د 
ال��ل��ق��اء مب��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 

يحمله  وما  ال��داود  عبدالرحمن  الدكتور 
اجلامعة  ه���ذه  جت���اه  ط��م��وح  م��ن  معاليه 
وتقدمها. وجلميع الزماء من من�سوبي 

جامعة امللك خالد كل املحبة والتقدير.

من خالل جتربتك يف املجال..
كيف ترى واقع الدرا�سات العليا؟ 

خال فرة عملي عميدا للدرا�سات العليا 
فرة  يف  تعي�ص  خالد  امللك  جامعة  كانت 
معوقاتها  اأك��رب  من  وك��ان  وتاأ�سي�ص،  بناء 
مبانيها التي كانت م�ستاأجرة ل تفي حتى 
ف�سا  البكالوريو�ص  مرحلة  مبتطلبات 

عن برامج الدرا�سات العليا.
كانت  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  اأن  كما 
تعي�ص فرة ا�ستحداث عمادات الدرا�سات 
العليا يف كل جامعة، حيث كانت الدرا�سات 
ال��ع��ل��ي��ا م��رت��ب��ط��ة ب��الأق�����س��ام الأك��ادمي��ي��ة 
وال��ك��ل��ي��ات ح��ت��ى مت اإن�����س��اء ع��م��ادة يف كل 
جامعة تكون جهازا اإداريا ينظم الدرا�سات 

العليا وي�سرف على براجمها وجودتها.
 وك���ان���ت ع���م���ادة ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا 
ب��ال��ن�����س��ب��ة يل جت��رب��ة ج��ي��دة ل��ك��ن معظم 
على  ك���ان من�سباً  ال��ف��رة  ت��ل��ك  وق��ت��ي يف 
ومع  للجامعة  خمتلفة  تطويرية  اأعمال 
ذل���ك حت��ق��ق يف ف���رة وج��ي��زة اإق�����رار اأول 
امللك  جامعة  يف  ماج�ستري  برامج  ثاثة 
خ��ال��د وب���داأ ال��ق��ب��ول فيها ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
غاية  يف  وكنت  الدبلومات،  برامج  بع�ص 
ال�سعادة بهذه اخلطوة يف اجلامعة حلاجة 
اأب����ن����اء م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ب����ال����ذات ل��ربام��ج 

الدرا�سات العليا.
اأن  فاأعتقد  احلا�سر  الوقت  يف  اأم��ا   
جامعة امللك خالد والكثري من اجلامعات 
يف  كبرياً  �سوطاً  قطعت  قد  النا�سئة  غري 
تبقى  ان  واآم���ل  العليا،  ال��درا���س��ات  ب��رام��ج 
متطلبات  وذات  عالية  ال��ربام��ج  معايري 
اأك����ادمي����ي����ة ق���وي���ة ل��ل��ح��اج��ة اإل������ى ج����ودة 

خمرجات برامج الدرا�سات العليا.

�سف لنا تاأثري املعلم يف الطالب 
ا�ستنادا اإلى �سريتك العلمية؟

ت���اأث���ري امل��ع��ل��م ع��ل��ى ال���ط���ال���ب يف ال���ع���ادة 
ك��ب��ري ����س���واء ك����ان اإي���ج���اب���ا، وه����ذا امل��وؤم��ل 
در�سني  معلم  ل��ك��ل  واأك����ن  �سلبا،  اأم  م��ن��ه، 
التقدير  ج��ل  التعليمية  م��راح��ل��ي  ك��ل  يف 
والح��رام، فكان اجلميع يود اخلري واإن 
تزامن مع ذلك ق�سوة اأو �سدة يف التعليم. 

لقد كان الهدف كبريا.
وب��ال��ت��اأك��ي��د ك���ان ل��ب��ع�����ص اأ���س��ات��ذت��ي 
يف  خ��ا���س��ة  ت�سجيعي  يف  ال��وا���س��ح  الأث�����ر 
امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة واجل��ام��ع��ي��ة، واأذك����ر 
يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  م��ن  كثريا  اأن 
املرحلة اجلامعية كان مبنزلة الأخ الأكرب 

والقدوة.
 اأما مرحلة الدرا�سات العليا، فاأعتز 
كثريا بامل�سرفن الأكادميين يف مرحلتي 
امل��اج�����س��ت��ري وال���دك���ت���وراه ح��ي��ث ك��ان��ا من 
تخ�س�ساتهم،  الأ�ساتذة يف  واأق��وى  اأف�سل 

مع  الت�سجيع،  اإل  منهم  اأر  ذل��ك مل  وم��ع 
اأج��ربين على  قد  العمل معهما  اأن  العلم 
بعد  اأ�ستطيع  م��ا  وب��ك��ل  ج��اه��دا  اأع��م��ل  اأن 
توفيق اهلل لأن الك�سل اأو الراخي ل يفيد 
تلك  يف  وتخرجت  ال��رج��ل��ن،  هذين  عند 

املرحلتن بتميز وهلل احلمد. 

مير ال�سباب مبرحلة من التطور 
التكنولوجي الكبري وانت�سار و�سائل 
التوا�سل االجتماعي.. ما �سلبيات 

واإيجابيات هذه املرحلة؟ 
اأع���ت���ق���د ب���اأه���م���ي���ة ال���ت���ط���ور ال���ت���ق���ن���ي يف 
اأح�سنا  اإذا  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
اململكة من خال  اأن  ويبدو  ا�ستخدامها، 
الإح�ساءات تعد من الدول التي ت�ستخدم 

هذه الو�سائل بدرجة كبرية.
وك���ن���ت اأمت���ن���ى اأن ت���ك���ون م���ن اأج���ل 
بالنفع  عليه  ي��ع��ود  وم��ا  امل�ستخدم  ف��ائ��دة 
عند  الوقت خا�سة  ه��در  اأج��ل  ولي�ص من 
لتطوير  النا�ص  اأح��وج  هم  الذين  ال�سباب 
ويجدر  وخ��ربات��ه��م،  ومعارفهم  قدراتهم 
ت��ر���س��ي��د ا���س��ت��خ��دام ه���ذه ال��و���س��ائ��ل فيما 
ومبا  الطالبة  اأو  الطالب  م�سلحة  يخدم 
التقنية  الو�سائل  ه��ذه  جعل  على  ي�ساعد 
املهمة ذات جدوى دون الدخول يف مرحلة 
اإدمان ا�ستخدامها لقتل وقت الفراغ عند 

ال�سباب.
األ ي�سكو �سبابنا من   وك��ان الأج��در 
الفراغ، وال�ستفادة منه يف بناء خرباتهم 
ومعلوماتهم خا�سة واأن قواعد املعلومات 
يف امل��ك��ت��ب��ات اجل��ام��ع��ي��ة ي��ج��ب ال���س��ت��ف��ادة 
منها حتى يكون خريج اجلامعة على قدر 
توافر  ظل  يف  والإدراك  املعرفة  من  ع��اٍل 

املعلومات و�سهولة احل�سول عليها.

كلمتك يف ختام اللقاء؟
املقابلة ثاث  ه��ذه  اأوج��ه يف ختام  اأن  اأود 

ر�سائل على النحو التايل:
ال���ر����س���ال���ة الأول��������ى اأوج����ه����ه����ا  اإل����ى 
ط�����اب وط���ال���ب���ات ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ��ال��د 
العلمية  ال��ر���س��ال��ة  ف��ه��م  م��ن��ه��م  واأط���ل���ب 
حيث  للجامعة  واملجتمعية  والتعليمية 
الق�سوى  ال���س��ت��ف��ادة  ذل��ك  عليهم  يحتم 
اأج��ل  م��ن ف��رة درا���س��ت��ه��م باجلامعة م��ن 
بناء معرفتهم ومهاراتهم وخرباتهم من 
ال��ازم  الوقت  اجل��اد ومنح  العمل  خ��ال 
جميع  من  وال�ستفادة  درا�سي  مقرر  لكل 

اإمكانات اجلامعة املوفرة لهم.
ل��ي�����ص  اجل����ام����ع����ة  ف�����وج�����وده�����م يف 
اأو عملية  مق�سورا على حما�سرة نظرية 
ب��ل ه��و اأك���رب م��ن ذل��ك يف اإع����داد مواطن 
ي��ح��ت��م ع��ل��ي��ه ت��ط��وي��ر ق���درات���ه مب���ا يليق 

بدرجته العلمية التي يح�سل عليها.
ي��ط��ور  اأن  ال���ط���ال���ب  ع���ل���ى  وي���ج���ب 
اأن  ي�ستطيع  ح��ت��ى  ب��ا���س��ت��م��رار  م��ه��ارات��ه 
ي��ن��اف�����ص يف ���س��وق ال��ع��م��ل ال�����س��ع��ودي بكل 
واملفا�سلة  املناف�سة  فمبداأ  واق��ت��دار.  ق��وة 
واجل����ودة ���س��ع��ارات لب���د م��ن ت��واف��ره��ا يف 
خمرجات جامعة امللك خالد وغريها من 

جامعات بادنا العزيزة.
على  ت��وؤك��د  وه��ي  الثانية:  الر�سالة 
دور اجلامعة املجتمعي خا�سة يف املجتمع 
اجلامعة،  به  ت�سهم  اأن  يجب  وم��ا  املحلي 
وق����د ����س���رين ك���ث���رياً م���ا ت�����س��م��ن��ه ملتقى 
ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن ج��ه��ود وروؤى 

م�ستقبلية يف هذا ال�سدد.
ت��زال  م��ا  ع�سري  منطقة  اأن  واأعتقد 
ب��ح��اج��ة اإل���ى ب���ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود يف 
جم����الت ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي والإ���س��ه��ام��ات 
املختلفة من خال الربامج املتنوعة، وكل 

ال�سكر ملن يعمل يف هذا املجال اخلدمي.
ال���ر����س���ال���ة ال���ث���ال���ث���ة: ���س��ك��ر خ��ا���ص 
ل�����س��ح��ي��ف��ة اآف�������اق وال�����زم�����اء ال��ق��ائ��م��ن 
من  ال�سحيفة  ه���ذه  ت��ق��دم��ه  وم���ا  عليها 
امل��ل��ك خالد  ج��ام��ع��ة  ع��ن  ���س��ورة م�سرقة 

واإ�سهاماتها الفاعلة جتاه املجتمع.
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ثقافة

ونريد  التطرف،  على  الق�ساء  ون��ري��د  الف�ساد،  على  الق�ساء  نريد 
الق�ساء على الظلم بكل اأنواعه وم�سادره، ونريد اأن نبقى وطنا اآمنا 
امتهانه بامتطائه  اأكان  �سواء  لنا مقّد�ص،  األ مُيتهن  واح��دا، ونريد 
لتحقيق الغايات الدنيوية ال�سيا�سية احلركية اأو ال�سخ�سية املجردة، 
اأم بالإ�ساءة اإلى ن�سو�سه ورموزه، ونريد اأن يكون القانون حكما عادل 

بيننا، ونريد.. ونريد.. ونحلم، وناأمل.. وما اأكر الأحام والآمال!
اإن نحن  ن��ري��د ذل���ك ك��ل��ه واأك����ر، ون�ستطيع ذل���ك ك��ل��ه واأك����ر، 
را متاأّما م�ستنتجاً  اأ�سلحنا العقل، واأعدنا كما اأراده اهلل حرا متب�سّ

م�ستقا.
م�سكلتنا الكربى اأننا نتعامل مع الكثري من م�سكاتنا ناظرين 
اإلى ق�سورها، غري باحثن عن اأعماقها، والأدهى من ذلك كله اأننا ل 

نعيد الأمور اإلى اأ�سبابها احلقيقية، اإما خوفا اأو جها.
بيننا من يريد اأن ي�ستمر الف�ساد، ل لأنه فا�سد ب�سكل مبا�سر، بل 
لأن ا�ستمرار الف�ساد يحقق له اأهدافا �سيا�سية بعيدة، وبيننا من يريد 
اأجهزة قمع بغري احل�سنى،  اإلى  الدعوة باحل�سنى  اأجهزة  اأن تتحول 
ل لأنه موؤمن باأن الدين قمع وظلم، وهو بذلك عليم، بل لأن ذلك 
يجعل الطريق ممهدة نحو الغ�سب ال�سعبي الذي يحقق له ولفئته 

اأهدافا بعيدة.
بيننا من يرف�ص »القانون« بحجج يداعب بها عواطف العوام، 
اأ���س��ب��اب ا���س��ت��ق��رار الأم���م ورخائها  وه��و العليم ب���اأن »ال��ق��وان��ن« م��ن 

ومنائها، بيد اأن وجود »القانون«، يحول بينه وبن اأهدافه البعيدة.
وم��ا ه��و اأك��رب م��ن امل�سكلة ال��ك��ربى اأن بيننا م��ن ي��وؤي��د اأول��ئ��ك، 
ويرى يف اأقوالهم وممار�ساتهم ال�سواب الذي لأياتيه الباطل، وهو ل 
يعي اأنهم يحتجون بالن�سو�ص املقد�سة احتجاجا اعت�سافيا من اأجل 
الحتقان؛  عوامل  وم�ساعفة  اخللل  اأ�سباب  وزي��ادة  احلا�سر  ت�سويه 
الأف�سل،  »ال��ب��دي��ل«  بال�سيطرة  احل��امل��ن  م��ن  معه  وم��ن  ه��و  ليكون 
��ف وامتهن املقد�ص وهو  ب��اإذن اهلل، لأن من ظلَم وك��َذب وزيَّ وهيهات 
اأكر ظلما وكذبا وتدلي�سا عندما يكون �سطرا  الهام�ص، �سيكون  يف 

من �سطور املن.
ونهجهم  نواياهم  �سوء  برغم  البعيدة،  الأه��داف  ذوي  ق��درة  اإن 
املوؤيدين  وت�سكيل  املخل�سن،  الأتباع  خلق  على  الظاهرة،  واأفعالهم 
تاأمل  اأداة  من  وحتويله  العقل،  لتعطيل  مبا�سرة  نتيجة  اخلانعن، 
وا�ستنتاج وا�ستقال اإلى اأداة دفاع وهجوم عن ذوي الأهداف البعيدة، 

اأو من اأجلهم.
باإ�ساح  اإل  الوطنية  الوحدة  وا�ستمرار  النهو�ص  اإلى  �سبيل  ل 

العقل، واإعادة دوره اإليه.. فهل اإلى عقول م�ستقلة من �سبيل؟

إصالح العقول

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني أحمد العياف

اأ�ستاذ  الأدب����ي  اأب��ه��ا  ن���ادي  رئي�ص  اأك���د 
ال��ن��ق��د ال��ث��ق��ايف ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
الأدبية  املوؤ�س�سة  اأن  مريع،  اآل  اأحمد 
ال��ت��ي تتعاطى مع  امل��وؤ���س�����س��ات  اإح���دى 
العقل، مبينا  خ���ارج  ك��وج��ود  اجل��ن��ون 
من  الثقافة  موقف  اإن��ت��اج  تعيد  اأن��ه��ا 
اجلنون واملجانن يف كل من املوؤ�س�سة 

اللغوية واملوؤ�س�سة الفقهية.
واأو�سح اأن موؤ�س�سة الأدب تتلقى 

اجل��ن��ون وامل��ج��ن��ون م��ن خ���ال ث��اث 
و�إ�شقاط  �ملجنون  �إه��م��ال  �أول��ه��ا  �شو، 
رواي����ت����ه مت���ام���ا ب�����س��ف��ت��ه غ����ري اأه����ل 
الكام، يف حن جتاوزت  للرواية ول 
ال�����س��ورة ال��ث��ان��ي��ة، )���س��وت امل��ج��ن��ون( 
ح������دود ح���ظ���ر ال�����رواي�����ة، »ف���اجل���ن���ون 
ويتلقيان  للهام�ص  يدفعان  و�سوته 
ت�ستخدم  ول���ذل���ك  ط��رف��ا  ب�سفتهما 
ون�سحك  بها  نعبث  األفاظا  تلقيه  يف 

منها ب�سخرية«
الثالثة  ال�����س��ورة  اأم���ا   « واأ���س��اف 

الأخ�������رية ف��ت��ت��م��ث��ل يف ت��ف��ري��غ ك��ام 
ال�سور  ه��ذ  وك��ل  املعنى،  م��ن  املجنون 
تنتهي لنفيه. وو�سح اأن هناك مواقع 
ا�ستعادة  العاملة حت��اول  الثقافة  خ��ارج 
وه��ذا  املعنى  ع��بء  وحتميله  ال�سوت 

مكان درا�سة اأخرى«.
ج�������اء ذل�������ك خ�������ال ح����ل����ول اآل 
م���ري���ع ���س��ي��ف��ا ع��ل��ى امل��ق��ه��ى ال��ث��ق��ايف 
الثالثة،  فعاليته  يف  ب��ارق  مبحافظة 
ح��ي��ث ح��ا���س��ر خ��ال��ه ع���ن امل��وؤ���س�����س��ة 
واجل�����ن�����ون )احل���������س����ور ال��ف��ي��زي��ائ��ي 

اأمن��وذج��اً(،  ال��ث��ق��ايف: الأدب  وال��غ��ي��اب 
ب��ح�����س��ور حم��اف��ظ ب���ارق ���س��ل��ط��ان بن 
مريع  اآل  اأورد  حيث  ال�سديري.  �سعد 
العديد من النماذج من كام املجانن 
وك����ام ال��ع��ل��م��اء ع��ن��ه��م، اإ���س��اف��ة اإل���ى 
واأخ��ب��اره��م، كما حت��دث عن  كامهم 
الثقافة  يف  واجلنون  املجنون  ح�سور 
بت�سليم  ال��ل��ق��اء  واخ��ت��ت��م  ال��ع��رب��ي��ة.  
الدكتور اأحمد اآل مريع درعا تذكاريا 
من املقهى الثقايف قدمها له حمافظ 

بارق �سلطان بن �سعد ال�سديري.

في محاضرة ألقاها بمقهى بارق

آل مريع: مؤسسة األدب
تتلقى المجنون في 3 صور

إعادة تشكيل مجلس مركز 
الملك عبد اهلل للعربية

خالد  الدكتور  العايل  التعليم  وزير  اأ�سدر 
بن حممد العنقري، قرارا بت�سكيل جمل�ص 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  اأم��ن��اء 
انتهاء  بعد  العربية،  اللغة  ال��دويل خلدمة 

مدة املجل�ص ال�سابق.
 وي���ت���ول���ى رئ���ا����س���ة امل��ج��ل�����ص اجل��دي��د 
ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل ع�����س��ي��ان، وي���ن���وب عنه 
الدكتور عبدالقادر املهريي ) تون�ص(، وي�سم 
يف ع�سويته كا من: الدكتور اأحمد ال�سامل 
ال�سافعي ح�����س��ن   ال��دك��ت��ور  )ال�����س��ع��ودي��ة(، 
)م�سر(، الدكتور حممد الهدلق )ال�سعودية(، والدكتور حجاب احلازمي )ال�سعودية(، 
والدكتور  )بولندا(،  ميخاليك  باربارا  الدكتور  )الكويت(،  حمارب  عبداهلل  الدكتور 

اأحمد اأفندي )اأندوني�سيا(.
امللك  مركز  على  ال��ع��ام  امل�سرف  من�سب  ي�سغل  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  اأن  يذكر 

عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية.

الجريش: »فنون أبها« جهود 
مميزة لخدمة الثقافة

د�سن وكيل اإمارة منطقة ع�سري �سليمان بن حممد اجلري�ص، مقر فرع اجلمعية 
ال�سعودية للثقافة والفنون يف اأبها، بقرية املفتاحة بعد اأن اطلع على اأق�سام املبنى 

وافتتح معر�ص » اأكاليل فنية«.
بجهود  م�سيدا  ب��امل��م��ي��ز،  م��ق��ر اجلمعية  ���س��اه��ده يف  م��ا  اجل��ري�����ص  وو���س��ف 
الفنانن والفنانات يف املنطقة وما قدموه من اأعمال مميزة حتمل طابع املنطقة 

وتنقل اجلمال الع�سريي من خال لوحات واأعمال فنية رائعة.
زي��ارة اجلمعية وم�ساهدة  اإل��ى  �سكان وزوار منطقة ع�سري  ودع��ا اجلري�ص، 
ال�سباب وال�سابات  التي حتت�سنها، م�سددا على �سرورة دفع  الأعمال الإبداعية 
الفنن  ه��ذي��ن  يف  وتكثيفها  اجل��ه��ود  وتكري�ص  وال��ر���س��م  ال��ع��رب��ي  اخل��ط  لتعلم 

الراقين.
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع�سري  منطقة  اأمري  حتيات  اجلري�ص،  ونقل 
في�سل بن خالد بن عبد العزيز اإلى جميع فناين وفنانات املنطقة واإلى جميع 
يف  والثقافة  والأدب  الفن  دع��م  على  �سموه  حر�ص  م��وؤك��دا  واملثقفات،  املثقفن 
للثقافة  ال�سعودية  العربية  اجلمعية  تبذلها  التي  اجلهود  ثمن  كما  املنطقة. 
ما  خال  من  وا�ستقطابهم  وال�سابات  ال�سباب  مواهب  تنمية  يف  باأبها  والفنون 
تقدمه من برامج مميزة تتواكب مع تطلعاتهم، وا�سفا ما ي�ساهده من حراك 
باملتميز  وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة  ب��واب��ة جمعية  خ���ال  م��ن  املنطقة  وف��ن��ي يف  ث��ق��ايف 

والظاهر للعيان.

الدار البيضاء الدولي للكتاب 
نيودلهي الدولي 

مسقط الدولي 
البحرين الدولي 

أبو ظبي الدولي 
جنيف الدولي 

ماليزيا الدولي 
معرض أمريكا 
معرض سيئول 

الثقافة الدولي في الصين 
موسكو الدولي 
برشلونه الدولي 

المعرض الدولي بالجزائر 
عمان الدولي )األردن(

صنعاء الدولي 
فرانكفورت الدولي 

تونس الدولي 
الكويت العربي 
الشارقة الدولي 

فيينا الدولي 
اسطنبول الدولي 

الدوحة الدولي 
بيروت العربي

13-23 فبراير

23فبراير

26 فبراير - 8 مارس

2 2 مارس - 6 إبويل

30 إبريل - 5 مايو

30 إبريل - 4 مايو

24 إبريل - 5 مايو

29-31 مايو

18-22يونيو

27-31 أغسطس

سبتمبر

1-3 أكتوبر

سبتمبر

3-13 سبتمبر

25 سبتمبر -5 أكتوبر

8-12 أكتوبر

24 أكتوبر - 2 نوفمبر

20-30 نوفمبر

5-15 نوفمبر

نوفمبر 

15-19نوفمبر

ديسمبر 

ديسمبر

جدول المعارض الدولية للكتاب 2014
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إعالم

بينما كنُت اأتابع احتفالية اليوني�سكو حول اللغة العربية يف فرن�سا، 
العربية  اللغة  اإ�سعاف  اأو  تقوية  الإع��ام يف  ل��دور  التي خ�س�ست 
املا�سي وبال�سبط  القرن  اإلى �سنوات  قفز بي طيف اخليال عاليا 
»نظريه  نبي ح��ول  اب��ن  املفكر مالك  باري�ص حن كتب  ���س��وارع  يف 
وحديثه حول  الغربية،  اجلامعات  تدر�ص يف جل  التي  احل�سارة« 
يعني  ال�ستعمار  م�سطلح  اأن  رغ��م  لا�ستعمار،  القابلة  ال�سعوب 
من الناحية اللغوية طلب التعمري وال�سعي لتحقيق العمران على 
وعامة  الأك��ادمي��ي  العرف  ل��دى  ا�سطاحا  متداول  هو  ما  عك�ص 
اآخر  �سعب  على  الع�سكرية  بالقوة  �سعب  ا�ستياء  اأن��ه  على  النا�ص 

لنهب ثرواته وا�ستغال اأر�سه.
على  وامل��غ��ارب��ي��ة  العربية  املنطقة  يف  الفرن�سي  وال���س��ت��ع��م��ار 
اخل�سو�ص مل يكن جمرد ا�ستياء على الروة وطاقات ال�سعوب 
ب��ل ك��ان اأب��ع��د م��ن ذل��ك ي��ه��دف، ب�سهادة كثري م��ن امل��وؤرخ��ن، اإل��ى 
بع�ص  يعاتبنا  لذلك  العربية،  واللغة  الإ���س��ام��ي  ال��دي��ن  تدمري 
باللغة  كلمة  اأو  جملة  وننطق  ن�سهو  حينما  امل�سرق  يف  الأ�سدقاء 
اجلزائر  دخولها  بعد  فرن�سا  اأن  يعلم  ل  منهم  وبع�ص  الفرن�سية 
وتون�ص واملغرب اأغلقت كل املدار�ص العربية والإ�سامية وحاربتها 

ملدة قرن ون�سف.
العربية  الكلمات  بن  تخلط  اأجيال  تعاقبت  الوقت  ومب��رور 
اجلزائر  ل�ساعت  اخلريين  وجهود  اهلل  لطف  ول��ول  والفرن�سية، 

وما جاورها من دول كما �ساعت الأندل�ص يوما. 
»هناك  ق��ال  حينما  قا�سيا  نبي  اب��ن  م��ال��ك  حكم  ك��ان  ل��ذل��ك 
الرديد  القابلية  اأوج��ه  بن  وم��ن  لا�ستعمار  قابلية  لها  �سعوب 
اللفظي والتعابري الواردة �سواء يف املحيط الإعامي اأم لدى عامة 
اإذ ولاأ�سف، اأ�سبح متح�سرا ومثقفا  النا�ص وحتى من مثقفيها« 
فقدنا  كاأننا  اأو جملة.  بكلمة  ولو  العربية  بلغة غري  يتحدث  من 
واأن��زل بها خري  التي كرمها اهلل �سبحانه وتعايل  باللغة  العتزاز 

الكتب واآخرها! 
لأنه  امل�سوؤولية،  من  جزًء  التلفزيون  وخا�سة  الإع��ام  اأحّمل 
به قريحة  واألفاظ من غري ما ج��ادت  م��رددا مل�سطلحات  اأ�سحى 
العرب العاربة وامل�ستعربة على حد �سواء، واأو�سح يف الوقت ذاته اأن 
تعلم لغة ما يعد اإ�سافة اإلى الر�سيد املعريف لل�سخ�ص وفتحا لباب 
ثقايف جديد، لكن يجب اأن ل يكون ذلك على ح�ساب اللغة الأ�سلية 

والهوية، وقدميا قيل »من تعلم لغة قوم فقد اأمن مكرهم«.

العربية في فرنسا

لحظة تأمل

ساعد ساعد
ssaed@kku.edu.sa

اأو�سح مدير الإعام اجلديد يف وكالة 
التنفيذي  الرئي�ص  ال�سعودية  الأنباء 
لأك����ادمي����ي����ة الإع��������ام الإل�����ك�����روين، 
اإبراهيم الرو�ساء اأن اأكر من 5٠% من 
النا�ص يعتمدون على و�سائل التوا�سل 
الج���ت���م���اع���ي ف����ى م���ع���رف���ة الأخ����ب����ار 
ال�سحفين  م��ن   %65 واأن  اجل��دي��دة، 
ي���ع���ت���م���دون ع���ل���ى ت���وي���ر ل��ل��ح�����س��ول 
الطاب  م��ن   %59 واأن  الأخ��ب��ار،  على 
الأبحاث  عمل  يف  توير  ي�ستخدمون 
واملناق�سات الازمة التي ت�ساعدهم يف 

اأداء فرو�سهم.
 واأ�سار اإلى اأن 26% من العاطلن 
ي��ح�����س��ل��ون ع��ل��ى وظ���ائ���ف يف ت��وي��ر 
لينكد،  يف  و%38  في�سبوك  يف  و%15 
امل��واق��ع  ه��ذه  ك��ث��ريون  ي�ستخدم  فيما 
الأفكار  ون�سر  ملنتجاتهم  الت�سويق  يف 

الإب��داع��ي��ة. واأ����س���ار ال��رو���س��اء اإل���ى اأن 
ت���وي���ر ����س���اع���د يف جت���ن���ب ك���ث���ري م��ن 
الأم���را����ص ومم��ار���س��ة ع����ادات �سحية 
ك��ال��ري��ا���س��ة اأو ال��ن��ظ��م ال��غ��ذائ��ي��ة عرب 
تغريدات من متخ�س�سن، كما اأ�سهم 
يف ���س��ل��ة رح����م اإل���ك���رون���ي���ة، و���س��اع��د 
ت��ط��وع��ي��ة مفيدة  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م��ن 
اأّث��ر على  للمجتمع لأداء عملهم، كما 
يف  باأهميتهم  اأ�سعرهم  اإذ  ال�سن  كبار 

املجتمع.
 واأ���س��اف »وف��ق��ا ل��ل��درا���س��ات ف��اإن 
25% م��ن امل��راه��ق��ن ق��ل��ل ت��وي��ر من 
����س���ع���وره���م ب���اخل���ج���ل ب����ل واأك�����س��ب��ه��م 
لهم  واأع����اد  ب�سهولة  ج���ددا  اأ���س��دق��اًء 
ثقتهم يف اأنف�سهم، كما �ساعد الأطباء 
ال�سليمة،  ال�سحية  التوعية  ن�سر  يف 
و����س���اع���د ع���ل���ى ال���و����س���ول ل���اأب���ح���اث 

وا�ستفادت 9٠% من  التعليمية،  واملواد 
ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة يف ال��ت��وا���س��ل مع 
العماء عرب ح�ساباتها ومدى ر�ساهم 
ع��ن��ه��ا، ك��م��ا ا���س��ت��ف��ادت م��ن��ه اجل��ام��ع��ات 
واملحتوى  الإخ���ب���اري  امل��ح��ت��وى  لن�سر 

الأكادميي والأن�سطة املختلفة.
 وزاد »اأظهر توير جيا جديدا 
الذين  ال�سباب  واملفكرين  الكّتاب  من 
كما  ���س��اب��ق��ا،  ال��ن�����س��ر  دور  جت��اه��ل��ت��ه��م 
اللقاءات  الإع���ام اجل��دي��د مكان  ح��ل 
ال��ع��ائ��ل��ي��ة احل���م���ي���م���ة، و����س���اع���د ع��ل��ى 
واحل��وار  م��ع طابه  الأ���س��ت��اذ  توا�سل 
معهم، و�سّهل احل�سول على املعلومات 
��ن  م���ن م�����س��ادره��ا م��ب��ا���س��رة، ك��م��ا م��كَّ
احلمات  جن��اح  قيا�ص  م��ن  امل�سوقن 
النا�ص  فعل  ردود  وقيا�ص  الرويجية 

والإقبال على املنتجات«.

التلفزيون مدمر مباشر لخاليا مخ األطفال

59% من الطالب يستخدمون الموقع في األبحاث والمناقشات

الروساء: 65% من الصحفيين
مصدر أخبارهم »تويتر«

�سهد املركز الثقايف بالريا�ص، تنظيم 
م�سروع  لإط����اق  ال�سحفي  امل���وؤمت���ر 
التلفزيونية  امل�����س��اه��دة  ن�سب  ق��ي��ا���ص 
يف امل��م��ل��ك��ة ب��ح�����س��ور وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة 
الهيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  والإع��ام 
ال��ع��ام��ة ل���اإع���ام امل���رئ���ي وامل�����س��م��وع 

الدكتور عبدالعزيز خوجه.
واأل����ق����ى رئ��ي�����ص ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ل����اإع����ام امل����رئ����ي وامل�������س���م���وع رئ��ي�����ص 

ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
لقيا�ص و�سائل الإعام الدكتور ريا�ص 
ك��م��ال جن���م، ك��ل��م��ة ب��ن ف��ي��ه��ا م��راح��ل 
م�سروع قيا�ص ن�سب امل�ساهدة للقنوات 
التلفزيونية، م�سيدا بدعم معايل وزير 
الثقافة والإعام للم�سروع، الذي يبداأ 

حاليا اأولى خطوات تنفيذه.
وب�����ّن اأن�����ه م���ن الأ����س���ب���اب ال��ت��ي 
اأن  هو  بامل�سروع  للقيام  الهيئة  دع��ت 

إطالق
مشروع 
لقياس

نسب 
المشاهدة 
التلفزيونية

وذلك  نا�سئ،  �سوق  ال�سعودي  ال�سوق 
م��ن خ��ال ال��ف��ج��وة ال��ك��ب��رية ب��ن ما 
ي��ت��م اإن��ف��اق��ه ع��ل��ى ال�����س��وق الإع���اين 
وم����ا ي��ت��م ال��ت��ق��اط��ه داخ���ل���ي���ا. وق����ال« 
على  لل�سفافية  اإ�سافة  امل�سروع  يعد 
قيا�ص ن�سب امل�ساهدة، وبالتايل ينفق 
املعلنون اأموالهم يف املكان ال�سحيح«. 
امل�����س��اه��دة،  ن�سب  ق��ي��ا���ص  اأن  واأو����س���ح 
اأخ��ذ م��راح��ل ك��ث��رية، ج��اءت البداية 

باأخذ اآراء اجلمهور من الهاتف، حتى 
اإل���ى م��ا ي�سمى بقيا�ص  ت��ط��ور الأم���ر 
اجل��م��ه��ور ع��ن ط��ري��ق اأج��ه��زة لعّينة 
ال�سكان  متثل  اجلمهور،  من  منتقاه 
يف �سوق معن، حيث يتم قيا�ص املدة 
يف  امل�ساهد  ي�ستغرقها  التي  الزمنية 
يتم  وبالتايل  معينة،  قناة  م�ساهدة 
يف  تلقائي  ب�سكل  امل��ع��ل��وم��ات  اإر����س���ال 

نهاية كل يوم.

جتاه  بالقلق  الآب����اء  ي�سعر  م��ا  دائ��م��ا 
اجل��ل��و���ص ال��ط��وي��ل لأط��ف��ال��ه��م اأم���ام 
ذل��ك على  اأث��ر  التلفزيون، خوفا من 

�سحتهم و�سلوكياتهم.
وزادت درا�سة يابانية حديثة من 
اأن م�ساهدة  اأك��دت  القلق عندما  هذا 
طويلة  ل��ف��رة  للتلفزيون  الأط��ف��ال 
يف  ك��ب��رية  ت��غ��ريات  ت�سبب  اأن  مي��ك��ن 
واأ�سرارا  املخ  خايا  وتدمر  دماغهم 
اأخرى يف مناطق متعددة من الدماغ، 
»داي��ل��ي  ذك����رت �سحيفة  م���ا  ب��ح�����س��ب 

ميل« الربيطانية«.
اأج��راه��ا  التي  ال��درا���س��ة  و�سملت 
باحثون من جامعة توهوكو يف مدينة 
�سينداي اليابانية، 2٧6 طفًا تراوح 
ت��اب��ع��وا  ���س��ن��ة،  ب���ن 5 و18  اأع���م���اره���م 
متفاوتة  ل��ف��رات  التلفزيون  ب��رام��ج 

مب��ع��دل  ����س���اع���ات   )4( و   )٠( ب����ن 
���س��اع��ت��ن ب�����س��ك��ل ي���وم���ي. واأخ�����س��ع��وا 
لفح�ص دماغي بالرنن املغناطي�سي، 
امل��ادة  مكان  يف  تغريا  النتائج  وبينت 
ال�سيالة  نقل  عن  امل�سوؤولة  الرمادية 

الع�سبية يف الدماغ.

أضرار الجلوس
لفترات طويلة
أمام الشاشة

 • الن�����ع�����زال ع����ن الأ����س���دق���اء 
والأهل.

الأط��ف��ال  اإن  ح��ي��ث  ال�سمنة   •
ال���ذي���ن ي�����س��اه��دون ال��ت��ل��ف��زي��ون 
مل����ّدة ت��زي��د ع��ن �ساعتن  ي��وم��ي��اً 
ه����م اأك������ر ُع���ر����س���ة ل���اإ����س���اب���ة 
كما  بغريهم،  مقارنة  بال�سمنة 

باأمرا�ص  لاإ�سابة  اأنهم عر�سة 
اأخرى مع تقدم الوقت.

حيث  بالنوم  الن��ت��ظ��ام  ع��دم   •
���س��اع��ات  ع�����دد  زادت  ك��ل��م��ا  اإن������ه 
زاد  للتلفزيون،  الطفل  م�ساهدة 

رف�سه للنوم مبكرا.
• حدوث تغريات �سلوكية �سواء 
ك���ان���ت ا����س���ط���راب���ات ن��ف�����س��ي��ة اأم 

اجتماعية.
الدرا�سي  امل�ستوى  انخفا�ص   •
ل����دى ال���ط���اب ال���ذي���ن ل��دي��ه��م 
ع��ن  غ���رف���ت���ه���م  ت����ل����ف����زي����ون يف 

الطاب الذين ل ميتلكونه.
الأط����ف����ال  م�������س���اه���دة  • ك�����رة 
العنف،  يتخّللها  التي  للم�ساهد 
التعامل  على  يعتادون  جتعلهم 

ب�سكل عنيف اأي�سا.
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العسل المسموم
في هاتفك الذكي

انتبه!
»فايبر«

يسجل مكالماتك
وجلساتك أيضا

تقنية
اجليل  لأج��ه��زة  الوا�سع  النت�سار  م��ع 
ال���ث���ال���ث م����ن ال����ه����وات����ف امل���ح���م���ول���ة، 
التي  ال��ربام��ج  ا�ستخدام  معها  انت�سر 
وال��ت��وا���س��ل  تتيح حل��ام��ل��ه��ا الت�����س��ال 
م��ن خ��ال ب��رام��ج الت�����س��ال املجانية 
ك��� »وات�����ص اب« و »ف��اي��رب« و »ت��اجن��و« 

وغريها.
ول��ك��ن ات��اح��ة الت�����س��ال امل��ج��اين  
متاما!  جمانيا  لي�ص  للم�ستخدمن 
ف��ع��رب ه����ذه ال����ربام����ج مي��ك��ن حت��دي��د 
مكان من يهاتفك اأو من تود الت�سال 

به.
اأو   Viber ال�����س��ه��ري  ال���ربن���ام���ج 
���س��ي��ت��ه يف  ذاع  ب���ال���ع���رب���ي���ة،  »ف����اي����رب« 
ال�سنوات الأخرية بن كل م�ستخدمي 
ع����دد  ق�������در  اذ   ال����ذك����ي����ة  ال�����ه�����وات�����ف 
ب��اأك��ر من  ال��ع��امل  م�ستخدميه ح��ول 
دع��ون��ا  ول��ك��ن  م�ستخدم،  م��ل��ي��ون   1٠٠
عن  تاريخية  ن��ب��ذة  على  اأول  نتعرف 
ال�سركة امل�سنعة لهذا الربنامج ، وعن 

اأهم البلدان التي ينت�سر بها . 
اأم�����ن  وامل����خ����ت���������ص يف  ال����ب����اح����ث 
ب��در،  ال��دي��ن  ب��در  املهند�ص  املعلومات، 
»ويكيبيديا«  بح�سب موقع  اأن��ه  يقول 
هي  الربنامج  لهذا  املالكة  فال�سركة 
املعلن  » فايرب ميديا« ومقرها  �سركة 
ع��ن��ه ي��ق��ع يف دول�����ة »ق����رب�����ص« ول��ك��ن 
لات�سال  و�سيلة  اأي  تتيح  ل  ال�سركة 
ب��ه��ا ع���دا ���س��ن��دوق ب���ري���د. ول ت��وج��د 
اأو  ال�سركة  ماهية  ع��ن  معلومات  اأي��ة 
اخلا�ص  امل��وق��ع  على  موظفيها  هوية 
بها. ال�سيء الوحيد املوؤكد هو اأن هذه 
ال�سركة تقدم خدماتها ب�سكل جماين 
لكافة م�ستخدميها حول العامل! كما 
الإع��ان��ات  ن�سر  ع��ل��ى  تعتمد  ل  اأن��ه��ا 

جلني الأرباح منها!
ع���ن���د ال���ب���ح���ث ع����ن م���ال���ك ه���ذه 
م��ارك��و«  »ت��امل��ون  اأن���ه  نتفاجاأ  ال�سركة 
اإ���س��رائ��ي��ل��ي اجل��ن�����س��ي��ة، وال�����ذي عمل 
ل��ف��رة ل ت��ق��ل ع��ن اأرب���ع���ة ���س��ن��وات يف 
اأج���ه���زة الأم����ن الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، و�سغل 
منا�سب عدة فيها كان اأهمها من�سب 
» امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي امل���������س����وؤول ع��ن 
املعلومات يف القيادة املركزية.  وماركو 
هذا خريج من كلية العلوم واحلا�سوب 

يف جامعة تل اأبيب الإ�سرائيلية.
م���ارك���و«  »ت����امل����ون  ا����س���م  ذك����ر  اإن 
التي قام  ال��ربام��ج  اأذه��ان��ن��ا  ال��ى  يعيد 
ب��ت��ط��وي��ره��ا ق��ب��ل ال��ربن��ام��ج »ف��اي��رب« 
والتي من اأهمها برناجمي iMesh و 

.Bandoo
فاأما Bandoo فهي اإ�سافة ملوقع 
في�سبوك تقوم بتثبيت برامج جت�س�ص 
وبرجميات خبيثة، بينما كانت وظيفة 
ج���دا  ع������ادي  ب�����س��ك��ل  ت����ب����ادل   iMesh
عرب  املت�سلة  الأج��ه��زة  ب��ن  للملفات 
بعد  الباحثن  وج��د  ولكن  الن��رن��ت، 
فرة من الزمن اأن هذا الربنامج له 

تنزيل  يف  تتمثل  معلنة  غ��ري  وظيفة 
وتثبيت برامج خبيثة واأدوات جت�س�ص 

على الأجهزة املثبت عليها.
ب��رن��ام��ج »ف���اي���رب« ن��ف�����س��ه، ف��ان��ه 
ف��اإن��ه  ال��ه��ات��ف،  ع��ل��ى  تثبيته  مب��ج��رد 
يعطي نف�سه كامل ال�ساحية لقراءة 
جميع ج��ه��ات الت�����س��ال امل��خ��زن��ة على 
ه��ات��ف��ك، وح���ق ال��و���س��ول اإل����ى �سجل 
مكاملات الهاتف، حتى تلك التي لي�ست 
�سمن �سجل الربنامج نف�سه وحتتفظ 
ال�سركة بتلك ال�سجات ملدة ت�سل اإلى 

3٠ �سهر من تاريخ اإجراء املكاملات.
منطقتك  »ف���اي���رب«  ي���ح���دد  ك��م��ا 
�سوتك  بت�سجيل  وي��ق��وم  اجلغرافية، 
حتى  اأو  جتريها  التي  مكاملاتك  اأثناء 

من غري اأن جتري اأية مكاملات!
ول��� »ف��اي��رب« احل��ري��ة يف الدخول 
اإل����ى الأ���س��ت��دي��و امل��خ��زن��ة ب���ه ���س��ورك 
اخل���ا����س���ة ول���ق���ط���ات ال���ف���ي���دي���و ع��رب 
ه���ات���ف���ك، ول����ه ك���ام���ل ال�����س��اح��ي��ة يف 
على  املخزنة  امللفات  كل  اإل��ى  الدخول 
هاتفك، وحتى معرفة الربامج املثبتة 

على هاتفك املحمول! 
وا����س���ت���ع���ر����ص ال���ب���اح���ث يف اأم����ن 
يلعبها  ال����ذي  اخل���ط���وات  امل��ع��ل��وم��ات 
»ف��اي��رب«  ال�سهري  التج�س�ص  ب��رن��ام��ج 
مو�سحا اأن كل من يقوم بتثبيته، فاإنه 
و�شيا�شات  �شروط  على  م�شبقا  يو�فق 
ال���س��ت��خ��دام ال��ت��ي ت��ف��ر���س��ه��ا » فايرب 
من  والتي  امل�ستخدمن،  على  ميديا« 
ال�سركة  تك�سف  اأن  ميكن  اأن���ه  اأهمها 
�سروريا  ذلك  كان  اأن  معلوماتك  عن 
للقانون،  »المتثال  التالية:  للحالت 
اأم��ن  حماية  ال�سركة،  ح��ق��وق  حماية 
ال���ع���ام���ة« وك��ل��ه��ا  اأم�����ن  اأو  امل�����س��ت��خ��دم 
لل�شركة  وت�شمح  ف�شفا�شة  ���ش��روط 
بالك�سف عن معلوماتك لأي جهة دون 

علمك.
الإ����س���دار اجل��دي��د م��ن »ف��اي��رب« 
ت���وف���ر الإم���ك���ان���ي���ة مل�����س��ت��خ��دم��ي��ه اأن 
لي�ص  جمانية  �سوتية  مكاملات  يجروا 
ف���ق���ط ب����ن م�����س��ت��خ��دم��ي ال���ربن���ام���ج 
اأنف�سهم ، واإمنا اأي�سا عرب التليفونات 
تكون قيمة هذه  واأح��ي��ان��ا   ، الأر���س��ي��ة 
بخدمات  مقارنة  جدا  زهيدة  املكاملات 
مطوروا  اأن  واأعتقد  م�سابهة،  اأخ��رى 
ه���ذا ال��ربن��ام��ج اأ����س���اف���وا ه���ذه امل��ي��زة 
اجلديدة لزيادة لهفة م�ستخدمي هذا 

الربنامج. 
الأه���م ه��و كيف  ال�����س��وؤال  ويبقى 
تبقى  اأن  ميديا«  »فايرب  مثل  ل�سركة 
م�����س��ت��م��رة يف ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا لهذا 
امل�ستخدمن  من  جدا  ال�سخم  العدد 
ح�����ول ال����ع����امل ب�����س��ك��ل جم�����اين دون 
ومل�سلحة  م��ادي؟  مبقابل  مطالبتهم 
م���ن ت��ع��م��ل ه���ذه ال�����س��رك��ة؟ وم���ن هو 
ممولها؟ اأ�سئلة قد تظهر اإجاباتها يف 

امل�ستقبل.
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ريتويت

�سهدت العا�سمة التون�سية قبل اأيام، انعقاد املنتدى العربي الأول للبحث 
العلمي والتنمية امل�ستدامة بتنظيم من املنظمة العربية للربية والثقافة 

والعلوم »اإلي�سكو«.
وط��ال��ب امل��ن��ت��دى  ب��ال��دع��وة اإل���ى اإط����اق ح���وار ع��رب��ي ح���ول ق�سايا 
التفاقيات الدولية ذات العاقة بالبحث والتطوير والبتكار، وال�ستفادة 
من العقول العربية يف اخلارج عرب ن�سج �سبكة للخربات العربية يف املهجر، 
وتاأكيد اأهمية النهو�ص باللغة العربية، اإ�سافة اإلى اإن�ساء املجل�ص الأعلى 
التكنولوجي والبتكار، وبلورة اجلهود  العلمي والتطوير  العربي للبحث 
العايل والبحث  التعليم  العربية الازمة لتفعيل �سندوق عربي لتمويل 
ووح��دات  العلمي  البحث  موؤ�س�سات  بن  التعاون  عاقات  ودع��م  العلمي، 

القطاع اخلا�ص واحتادات ال�سناعة والتجارة العربية.
جميلة هي املطالب والتو�سيات التي خرج بها املنتدى، لكن الأجمل 
اأن نرى تلك املطالب واقعا ملمو�سا وحقيقة واقعة قبل اأن يحن موعد 
الأول  املنتدى  مطالب  بتفعيل  التو�سيات  جت��دد  وف��ي��ه  ال��ث��اين  املنتدى 
واإيجاد حلول لرجمتها من  مقرحات اإلى واقع ملمو�ص، خ�سو�سا واأن 
اأكد   �سامل،  بن  املن�سف  الدكتور  تون�ص،  العلمي يف  والبحث  التعليم  وزير 
اأن م�ستقبل التنمية يف العامل العربي يعتمد على البحث والبتكار، فيما 
حاجات  مع  املتفاعلة  والبحوث  املعرفة  اإنتاج  على  القت�ساد  منو  يعتمد 

املجتمع.
اأن تن�سف العامل العربي وتقول  كان من املن�سف يا دكتور من�سف، 
اإنه ميلك الكثري من الطاقات الب�سرية، واإنه تتوافر و�سطه ن�سبة كبرية 
لنا نحن  ذل��ك مل نحجز  م��ن  ال��رغ��م  اأن��ه وعلى  اإل  الطاقة،  م��ن م�سادر 
تنق�سنا  �سديد،  وباخت�سار  تكنولوجيا،لأنه  الكبار  و�سط  مكانا  ال��ع��رب، 
العرب  املبتكرين  دع��م  وع���دم  العلمي  للبحث  امل��ال��ي��ة  املخ�س�سات  زي���ادة 
بالطريقة التي توؤثر اإيجابا على البتكار التكنولوجي وتعزز ثقة القطاع 

اخلا�ص يف املنتج الوطني.
 العملية تكاملية ولي�ست بحاجة اإلى عقد منتدى اأول اأو ثان، وكل ما 
نحتاج اإليه اليوم هو اأن نعمل اأكر مما نتكلم واأن تت�سافر جهودنا ونبداأ 
يف ترجمة املرئيات املرفوعة متى كانت �ساحلة دون انتظار عقد جل�سات 
اأخرى نتقن خالها الظهور احل�سن برابطات عنق خمتلفة زاهية الألوان، 
ونتفنن بعدها يف طرح الأطعمة على املوائد ثم نعود اإلى القاعات ونحن 
القاعة  اأ�سرية  تبقى  مكتوبة  تو�سيات  على  لاتفاق  بطوننا  على  من�سح 

التي �سهدت انعقاد املنتدى دون اأن تبارحه حتى انعقاد املنتدى الثاين.
 اأفيقوا يا هوؤلء، وقللوا من احلديث واأكروا من العمل اإن و�سعتهم 

التقدم هدفا لكم.

اجتماعات الموائد

حسن أحمد العواجي

�سركة  اأع��ل��ن��ت 
������س�����ام�����������س�����وجن 

ال�����ك�����وري�����ة اجل���ن���وب���ي���ة 
ه����ات����ف����ه����ا ال������ذك������ي اجل����دي����د 

 Galaxy Grand جالك�سي جراند نيو
رباعي  مبعالج  اجلديد  الهاتف  وياأتي   .Neo

النواة بدل من املعالج ثنائي النواة املوجود يف الن�سخة 
ال��ق��دمي��ة )ج��الك�����س��ي ج���ران���د(، وب�����س��رع��ة 1.2 جيجا ه��رت��ز، 

�سا�سة  اإل��ى  اإ�سافة  جيجابات   1 �سعة  ع�سوائي  و�سول  بذاكرة  مدعوم 
قيا�سها خم�ص اإن�سات ودقتها 8٠٠X48٠ بك�سل، مع كامريا خلفية دقتها خم�سة 

ميجابك�سات مزودة بفا�ص �سوئي، واأخرى اأمامية بدقة VGA، اإ�سافة اإلى ذاكرة 
Micro SD وبطارية  ذاك��رة خارجية من نوع  �سعتها 16 جيجابايت ومنفذ لبطاقة  تخزين 

�ساعة   11 و  الفيديو،  ت�سغيل  مع  �ساعات  ثماين  لنحو  ال�سمود  على  ق��ادرة  اأمبري  �سعتها21٠٠ميلي 
ات�سال. ورغم دقة ال�سا�سة املتو�سطة، فاإن جراند نيو ي�ستطيع ت�سغيل الفيديو بدقة عالية Full HD. كما 

يتميز بخا�سية النوافذ املتعددة وخا�سية نافذة الفيديو املنبثقة لتتيح للم�ستخدم اإمكانية م�ساهدة الفيديو اأثناء 
القيام بكتابة الر�سائل الق�سرية.

تقنية

الأم��ري��ك��ي��ة   Vtech ���س��رك��ة  ط���رح���ت 
لاأطفال  ل��وح��ي  تابلت  ج��ه��از  م��وؤخ��را 
 .InnoTab 3S ا����س���م  ع��ل��ي��ه  اأط���ل���ق���ت 
تعليميا  ج��ه��ازا  اجل��دي��د  التابلت  ويعد 
مت�سفحا  ل��ك��ون��ه  ف��اإ���س��اف��ة  ب��ام��ت��ي��از، 
اآمنا ج��دا، يحوي جمموعة كبرية من 
ال��ق��راءة  لتعليم  والتطبيقات  الأل��ع��اب 

والريا�سيات والعلوم.
وت������روج ال�����س��رك��ة ك���ث���ريا ل��ل��م��ي��زة 
اجل��دي��دة يف ه��ذا اجل��ه��از وه��ي ات�سال 
ت�ساعد  ال��ت��ي   kid connect ال��ط��ف��ل 
الأه����ل ع��ل��ى الت�����س��ال ب��اأط��ف��ال��ه��م عرب 
وب�سورة  الق�سرية  الن�سية  الر�سائل 
ال��واي فاي  �سبكة  با�ستخدام  اآمنة جدا 
الا�سلكية من خال تطبيق للر�سائل 

مثبت يف اجلهاز و�سهل ال�ستخدام.
واإ�����س����اف����ة اإل������ى م���ي���زة ال��ر���س��ائ��ل 
جمانا   Vtech تقدمها  ال��ت��ي  الن�سية 
ملدة عام كامل، فاإن اجلهاز يحتوي على 
م�ساركة  واإمكانية  ال�سوتية  الر�سائل 
لكن  الآخرين  مع  والر�سومات  ال�سور 
مقابل ا�سراك �سنوي بقيمة 15 دولر 

فقط.

InnoTab 3S
جهاز لبيئة

آمنة لألطفال

Galaxy Grand Neo جديد سامسونج
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ومع  الع�سرين  القرن  ت�سعينات  منذ 
واملعلوماتية  الت�����س��الت  ث��ورة  ب��زوغ 
اجت��ه��ت ح��رك��ة ال��ع��امل اأك����ر ف��اأك��ر 
ن��ح��و اق��ت�����س��اد امل��ع��رف��ة، ح��ي��ث حت��ول 
راأ�����ص امل����ال ال���داف���ع ل��اإن��ت��اج يف ه��ذا 
ونقود  عملة  م��ن  اجل��دي��د  القت�ساد 
واإب��داع  اأفكار  اإيل  اإنتاج  وم�ستلزمات 

واخراع وتكنولوجيات حديثة. 
فاإذا كان ع�سر الثورة ال�سناعية 
قد اأوج��د ال��روة عرب ا�ستثمار الآلة 
عو�سا عن الإن�سان، فاإن القت�ساديات 
ل��ه��ذا  ق���د ردت الع���ت���ب���ار  اجل����دي����دة 
الروة  تكوين  يف  واعتمدت  الإن�سان 
ركمها  التي  واإب��داع��ات��ه  معارفه  علي 
ع���رب ت���اري���خ ط���وي���ل م���ن ال��ت��ج��ري��ب 

العلمي ونواجته وتطبيقاته.
واأ�سبحت املعرفة بكافة �سورها 
وم�����س��ادره��ا وحم��ت��واه��ا ه��ي امل��ح��رك 

الرئي�ص للنمو القت�سادي.
الإدارة  اأ������س�����ت�����اذ  ي�������ري  وك����م����ا 
ال��ع��ل��م��ي��ة الأم���ري���ك���ي »ب��ي��ر دراك����ر« 
العامل  Peter Drucker فقد حتول 
���س��ن��اع��ات  اإيل  اجل���دي���د  ب��اق��ت�����س��اده 
م��ع��رف��ي��ة، الأف����ك����ار ون������واجت ال��ب��ح��ث 
ال���ع���ل���م���ي م���ن���ت���ج���ات���ه���ا، وال���ب���ي���ان���ات 
وامل���ع���ل���وم���ات ه���ي م����واده����ا الأول����ي����ة، 
ومبادراته  بقدراته  الب�سري  والعقل 

هو ماكيناتها العماقة واآلياتها.
التعليم  م��ن��ظ��وم��ة  اأن  وال���واق���ع 
والبحث العلمي هي امل�سدر الأ�سا�ص 
ل��ت��ول��ي��د امل��ع��رف��ة ال���ت���ي اأ���س��ب��ح��ت يف 

الق��ت�����س��ادي��ات اجل���دي���دة ه��ي ك��ل ما 
ولقد  ون�ستعمله،  ون��ب��ي��ع��ه  ن�����س��ري��ه 
الفكري  امل��ال  راأ���ص  عنا�سر  اأ�سبحت 
اأو القوة العلمية الناعمة من مهارات 
وقدرات وخربات وثقافة اأفراد واأفكار 
وق���واع���د ب��ي��ان��ات وت���دري���ب واأب���ح���اث 
ودرا���س��ات وب��راءات اخ��راع وتقنيات، 
العقل  ق��وة  اأو  املعرفية  الأ���س��ول  ه��ي 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، وه����ي ع���وام���ل الإن���ت���اج 
املعرفة وهي  اأهمية لقت�ساد  الأك��ر 

املحرك للتقدم والتنمية. 

د. أحمد السعيد الهجرسى 
كلية المجتمع في بيشة 

د. يحيى عبدالعظيم
مدير العالقات العامة واإلعالم 
بفرع الجامعة في بيشة

التعليم واقتصاد المعرفة

 بيشة ما 
بعدها عيشة 

هذا ما 
تعلمته من 

الجامعة
فاطمه سليمان اللغبي

قسم رياض األطفال

اأكتب  اأن  اأح��ب  ال��ب��داي��ة،  يف 
جمموعة م��ن جت��ارب��ي عن 
اجلامعة  م��ن  تعلمت  م���اذا 
ب����اأين �سغرية  اأ���س��ع��ر  ال��ت��ي 
املمتلئ  ال���ع���امل  ذل���ك  اأم�����ام 
ب���ال���ك���ث���ري م������ن الأ�������س������رار 
والعلم والقاعات والأ�سوات 
والزوايا واملقاهي واملطاعم. 

ماذا اأقول وماذا اأكتب؟ 
ح��ي��ن��م��ا دخ��ل��ت امل��دي��ن��ة 
نف�سي  وج�����دت  اجل��ام��ع��ي��ة 
اأب���ح���ث  اأن  اأح��������اول  ت���ائ���ه���ة 
واأي��ن؟ وماذا  اأي��ن؟  واأ�سال: 

يق�سد؟
اأول  ت��ع��ل��م��ت  ع���ن���ده���ا 

در�ص يل يف اجلامعة. 
اأن����������ت م�������������س������وؤول ع��ن 
اأن��ت  واأخ�����ريا.  اأول  نف�سك 
م��ن ق��د ي��ت�����س��رر. اأن����ت من 
اأكت�سف  اأن  تعلمت  يخ�سر. 
اأك��ون على علم  نف�سي حتى 
ب��ك��ل م��ا ح���ويل ل��ك��ى اأع���رف 

اأين اأنا؟ 
اجل��ام��ع��ة  اأن  ت��ع��ل��م��ت 
ن������ظ������ام ي�����ج�����ب الل�������ت�������زام 
علي  يجب  واأن���ه  بقوانينه، 
واأع����رف  بنف�سي  اأت��ع��ل��م  اأن 
كل ما حتويه اجلامعة من 

مرافق.
ه��ن��اك من  اأن  ت��ع��ل��م��ت 
ي������دع������وك ل����اب����ت����ع����اد ع��ن 
بحجه  املحا�سرات  ح�سور 
ال���ت�������س���ل���ي���ة. ع���ن���ده���ا ف��ق��ط 

تفاجاأت بغياب وحرمان.
اأن  اأدرك������������ت  ع����ن����ده����ا 
فقادين  ���س��ارم  هنا  ال��ن��ظ��ام 
ه���ذا ال��در���ص اإل���ى اأن اأك���ون 
اأكر حبا جلامعتي مطلعة 
على كل اأنظمتها وقوانينها 
ح���ت���ى مت�������س���ي ال�������س���ن���وات 
ال�����درا������س�����ي�����ة ب����ك����ل ي�����س��ر 
و�سهولة، وقررت اأن اأ�سارك 
اجلامعة  اأن�سطة  جميع  يف 
ح��ت��ى اأ���س��ت��غ��ل م��ا ل���دي من 

مواهب.
ل��ن��ف�����س��ي  اأك���������ون  واأن 
معلمة قبل اأن اأكون طالبة.  
اأح�����س��ن اخ��ت��ي��ار الأ���س��دق��اء 
لكي يكونوا عونا يل يف درب 

النجاح والتوفيق.
من  اأ����س���ال  اأن  ت��ع��ل��م��ت 
جن��ح��وا ب���درج���ات الم��ت��ي��از 
ل���ك���ي اأت���ع���ل���م ال���ن���ج���اح م��ن 
ق�����س�����س��ه��م واأ���س��ت��ف��ي��د من 
جت��ارب��ه��م ح��ت��ى اأك����ون ذل��ك 

ال�سخ�ص املبدع.
تعلمت اأن اأنظم جدول 
درا�ستي كما اأريده اأنا ل كما 

ي�ساء الأ�سدقاء. 
يف  ي���وم  ك��ل  اأن  تعلمت 
اجلامعة هو در�ص ل ين�سى، 
واأنه مازال لدي الكثري لكي 

اأتعلمه عن هذا العامل.

مل اأكن اأعلم عنها �سيئا قبل اأن يحادثني 
الدكتور مهدي بن علي القرين امل�سرف 
للتعاقد.  فيها  اجلامعة  فرع  على  العام 
واأن���ا يف م�سر،  ال��ق��راءة عنها،  ب���داأت يف 
فاإذا من املفاجاأة اأن بها �سدا عظيما هو 
ف��ه��د، رح��م��ة اهلل عليه، ثاين  امل��ل��ك  �سد 
اأك����رب ���س��د م��ائ��ي يف ال���ع���امل ب��ع��د ال�سد 
العايل يف م�سر، واأقراأ اأنها املنتج الأول 
العربية  اململكة  يف  التمور  اأن���واع  ل�ستى 
فقد  الآن  اأم���ا  ���س��ن��وات،  قبل  ال�سعودية� 
ك��ث��ري م��ن نخيلها رم���ز الأ���س��ال��ة  ج��ف 

واحلياة.
جئت ف��رح��ا ب��امل��ك��ان، ف��وج��دت من 
وملا  عي�سة«،  بعدها  ما  يل:»بي�سة  يقول 
ا�ستف�سرت عن املعنى وجدت من يف�سره 
تعاي�ست  فلما  �سيئا،  اأو  خاطئا  تف�سريا 
معه؛ وجدته عك�ص هذه النظرة متاما، 
وهو اأنه: ل عي�سة اأف�سل من احلياة يف 

بي�سة.
ع��ن��ه��ا يف  وب��ح��ث��ت  ك��ث��ريا،  ان�سغلت 
لها يف معاجم  ووج���دت  ال��ق��دمي،  الأدب 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ق��دمي��ة ال��ك��ث��ري، ويف 
ال�سعر العربي بع�سوره املختلفة اأ�سعارا 
تذكر  اخلن�ساء  ف��ه��ذه  ال�����س��ع��راء،  لكبار 

ع��ومل��ة  ف������اإن  ب����اآخ����ر  اأو  وب�����س��ك��ل 
الق��ت�����س��اد ق��د و���س��ع��ت ك��اف��ة ال���دول 
النامية  اأم  الكربى  ال�سناعية  �سواء 
اكت�سفت  حيث  �سعبة،  خ��ي��ارات  اأم��ام 
اأن البنى والهياكل التقليدية للتعليم 
ك����امل����دار�����ص واجل����ام����ع����ات وم����راك����ز 
الأب��ح��اث لي�ست ق���ادرة وح��ده��ا علي 
ا���س��ت��ح��داث بنى  ال��ت��ح��دي دون  ه���ذا 
البتكار،  علي  ق���ادرة  واآل��ي��ات  مكملة 
واحت�سان الأفكار، ومواهب الإبداع، 
ولب������د م����ن ا����س���ت���ح���داث م��وؤ���س�����س��ات 

ج���دي���دة م���ن امل�����دن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 
وودي�������ان ال���ع���ل���وم، وم����راك����ز ال��ت��م��ي��ز 
التكنولوجية  واحل��ا���س��ن��ات  العلمي 
املعرفة وحا�سنات  وجتمعات �سناعة 

رواد الأعمال.
ال���ف���ك���ر  ذل��������ك  ول�����ل�����دخ�����ول يف 
اقت�ساد  اإطار علوم  املتقدم للعمل يف 
امل����ع����رف����ة، وم����واك����ب����ة ذل������ك ال���ع���امل 
عملية  اإج��راء  علينا  يتحتم  املتجدد، 
التعليم  ملنظومة  منهجية  حت��دي��ث 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ت��وؤ���س�����ص ل��ث��ق��اف��ة 

الإبداع والبتكار، فتحوله من تعليم 
ثقافة  وم��ن  ع��اق��ل،  تعليم  اإيل  ناقل 
وتنمية  الإب����داع  ثقافة  اإيل  الإي����داع 
بديًا  والتحليلية  النقدية  القدرات 
للحفظ والجرار، و لبد من خطة 
موؤ�س�سية تنمي مدارك الوعي واأ�س�ص 
وتاأ�س�ص  التعلم  ومنهجية  التفكري 
ل��ب��ن��اء ال����ق����درات وت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات 
وت��خ��ل��ق ال���وع���ي مب��ف��اه��ي��م احل��داث��ة 
وامل���ع���ا����س���رة و����س���رع���ة ال���س��ت��ج��اب��ة 

واملبادرة. 

ب��ي�����س��ة يف اأك����ر م���ن م��و���س��ع ب��دي��وان��ه��ا 
امل�سهور؛ تقول:

حامي احَلقيِق َتخاُلُه عنَد الَوَغى 
اأ�سداً ببي�سَة كا�ِسَر الأنياِب

ويف ديوان الأبيوردي؛ يقول متغزل:

واإنَّ دوين القاع من اأر�ص بي�سة 
ظباء يخاتلن الأ�سوَد ال�سواريا

دي����وان  ب��ي�����س��ة يف  ذك����ر  وق����د ورد 
ام����رئ ال��ق��ي�����ص، ك��م��ا ذك��ره��ا ل��ب��ي��د بن 

ربيعة يف معلقته ال�سهرية حن قال:

َراُب كاأنها  ُحِفَزْت َوَزاَيلََها ال�سَّ
اأْجَزاُع ِبي�سَة اأْثُلَها َوُر�َساُمَها

اأين وج�������دت يف  ذل������ك  م����ن  والأه����������م 
الأح����ادي����ث ال����ط����وال يف خ���رب اإ����س���ام 
�ساأله  البجلي حن  بن عبداهلل  جرير 

ر���س��ول اهلل ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م:» 
اأي������ن ت���ن���زل���ون ي����ا ج����ري����ر؟« ق������ال: يف 
و�سهل  واأراك،  �سلم  بن  ببي�سة  اأكناف 
ودكداك، وحمو�ص ومتاك... �ستاوؤنا 
ربيع، وربيعنا ل�سريع، وماوؤنا منيع، ل 
يقام ماحتها، ول يح�سر �سابحها، ول 
اهلل  النبي �سلى  فقال  �سارحها،  يعزب 
ال�سبم،  املاء  اإن خري  »اأما  عليه و�سلم: 
وخري املال الغنم، وخري املرعى الأراك 
واإذا  ك���ان جل��ي��ن��ا،  اأخ��ل��ف  اإذا  وال�����س��ل��م، 

كان  �سقط  واإذا  ي�سريا،  لبينا  كان  اأك��ل 
درينا«.

وذكر بي�سة يف كثري من م�سادرنا 
اأم  املطهرة،  ال�سنة  يف  ���س��واء  القدمية 
ومعاجم  ال�سعراء،  فحول  دواوي���ن  يف 
يذكر  م��ن  ب��اأن  للقطع  يدفعنا  اللغة؛ 
امل��ث��ل:»ب��ي�����س��ة م��ا ب��ع��ده��ا ع��ي�����س��ة« على 
حمالة،  ل  خمطئ  ه��و  ال�سيئ  املعنى 
ف��ال�����س��واب اأن����ه ل ع��ي�����س��ة اأج���م���ل من 

عي�سة بي�سة.

بير دراكر
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أنت من 
يحبط نفسك 

ما �الإحباط �لوظيفي؟ وما �ملوؤ�شر�ت 
الدالة على وجوده لدى الأ�سخا�ص؟ 
ونف�سية  �سلوك  على  تاأثري  له  وه��ل 
ال���ف���رد؟ وه���ل ي����وؤدي ذل���ك اإل����ى قلة 

اإنتاجهم وت�ستت اأفكارهم؟ 
ك���ل ت��ل��ك ال���ت�������س���اوؤلت ت����دور يف 
بعمل  ي��ل��ت��ح��ق  م���وظ���ف  اأي  خم��ي��ل��ة 
جديد ويخو�ص جتربة العمل و�سط 
اأن  ي�����س��ب��ق  ومل  ي��ع��رف��ه��م  ل  اأن����ا�����ص 
التقي بهم في�سعر يف بداية م�سواره 
�لذي  باالإحباط  �جلديد  �لوظيفي 
يعلم  اأن��ه ل  له تربيرا غري  ل يجد 
ع��ن ه���ذا ال��ع��م��ل �سيئا، وم���ن خ��ال 
اح���ت���ك���اك���ه يف جم�����ال ال���ع���م���ل ي��ظ��ل 
ي��ت�����س��اءل ع���ن ال��ع��ق��ب��ات وامل���ع���وق���ات 
التي قد حتد من حما�سته ون�ساطه 
ال����داخ����ل����ي ف��ت��ح��ب��ط��ه وحت������ط م��ن 
اإرادت������ه وجتعله  ع��زمي��ت��ه وت�����س��ع��ف 
رمبا  �سوداوية  اأفكارا  وراء  متقوقعا 
ت���وؤدي ب��ه اإل���ى اخل���وف م��ن مواجهة 

من هم يف دائرة عمله. 

�الإح���ب���اط �ل��وظ��ي��ف��ي �أوج���ده 
ال��ب�����س��ر ب�����س��ف��ت��ه ق��ان��ون��ا و���س��ع��ي��ا 
اأ�سخا�سا  خا�سا بهم، فهم يعدون 
ن��رج�����س��ي��ن م��ع��ت��دي��ن ب��اأن��ف�����س��ه��م 
اأك���ر من  التعقيد  اإل���ى  ي��ع��م��دون 
ال��ت�����س��ه��ي��ل، ويف ن��ه��اي��ة الأم����ر هم 
اأف��ك��اره��م العقيمة  اإل���ى  ي��ن��ح��ازون 

الكتفاء  بها حل��د  ي��وؤم��ن��ون  ال��ت��ي 
وال��ت�����س��ب��ع، ول��ك��ن ع��ن��دم��ا يندمج 
و�سعه  وي���اأخ���ذ  عمله  يف  امل��وظ��ف 
الطبيعي يجد اأن هناك كثريا من 
الزماء احلري�سن كل احلر�ص 
تعتمد  منظمة  اآل��ي��ة  اإي��ج��اد  على 
ال��ث��ق��ة  وزرع  ال��ه��م��م  ���س��ح��ذ  ع��ل��ى 

اأح��ب��ب��ت��ه��ا م��ن��ذ ب�����داأت ت��ع��ل��م ح��روف��ه��ا يف 
املرحلة البتدائية، وازداد حبها يف قلبي، 
حتى �سرت اأتنف�ص �سذاها، واأع�سق جر�ص 
ب�سدو  �سماعها  ع��ن��د  واأت����رمن  اأ���س��وات��ه��ا، 

مبدعيها نظما ونرا. 
لغة  الف�سحى،  العربية  لغتي  اإن��ه��ا 

د.حنان أبولبدة 
قسم اللغة العربية

كليتا اآلداب والتربية بأبها

هدى الرشيد
المركز الجامعي لدراسة 
الطالبات بعسير

والت�سجيع  امل��وظ��ف��ن  ن��ف��و���ص  يف 
وامل��ع��ام��ل��ة احل�����س��ن��ة، ل��ذل��ك يجب 
على املوظف اأن ي�سبق باخلري ول 
يجعل اأفكاره ت�سيطر عليه فيكون 
�الإحباط �أ�شا�ص تكوينه �لوظيفي 
ف��ت��ج��ده ي��ت��ذم��ر وي�����س��ك��و م���ن كل 

�سيء. 

بين الفصحى والعامية
ال��ت��ي كانت  ال��ك��رمي، وه��ي اللغة  ال��ق��راآن 
زال��ت وع��اًء للفكر واملعرفة، ونطمح  وم��ا 
اإلى اأن يحر�ص املعلمون على ا�ستخدامها 
اللغة  يف قاعات الدر�ص، لي�ص يف تدري�ص 
العربية فح�سب، واإمّنا يف تدري�ص العلوم 

جميعها  التي تدّر�ص بالعربية.

ولي�ص الأمر بدافع التع�سب للغتنا، 
العلوم،  لهذه  الت�سنيف  لغة  لأنها  واإمن��ا 
وينبغي ا�ستخدامها ب�سورتها ال�سحيحة، 
ولأن���ه���ا اأي�����س��ا ع��ام��ل م��ن ع��وام��ل وح��دة 

اأمتنا العربية. 
ع���وام���ل  م����ن  ع����ام����ا  ك����ان����ت  واإذا 
وحدتنا، وو�سيلة التوا�سل بيننا، وعنوانا 
اأ�سباب  لهويتنا، فكيف ل تكون �سببا من 

فخرنا واعتزازنا؟
يعربون  اأبناءها  اأج��د  عندما  اأح��زن 
وه��م  ال��ع��ام��ّي��ة،  بلهجتهم  اأف��ك��اره��م  ع��ن 
باللغة  م�سنفة  علمية  م���ادة  ي�����س��رح��ون 
الف�سحى، ويبدو يل اأنهم مل يعتزوا بهذه 
اللغة اإلى الدرجة التي جتعلهم يعدونها 

مراآة لفكرهم. 
وعلى النقي�ص من ذلك جند بع�ص 
اأبنائها ل يحر�سون على التحّدث بها يف 
قاعات الدر�ص فح�سب، واإمنا يف كل مكان 

يكونون فيه. 
ل ي��ه��م��ه��م ت���ن���در ال���ن���ا����ص ع��ن��دم��ا 
يتحدثون بالف�سحى، يف الأماكن العاّمة، 
عنوانا  الف�سحى  لغتهم  بذلك  جاعلن 

ل�سخ�سياتهم.
ل��غ��ت��ه��م  اأن����ه����م ع�����س��ق��وا  ����س���ك يف  ل 
جعلتهم  ج��راأة  اأك�سبهم  ع�سقا  الف�سحى 
ي���ت���ج���اوزون ���س��خ��ري��ة ال���ن���ا����ص، وراح�����وا 

ي�سدون بلغتهم الراقية، يف كل مكان .
وك��ان  واأ����س���ع���دين،  فعلهم  اأع��ج��ب��ن��ي 
مبعث اعتزازي، غري اأين ل اأملك جراأتهم 
العامة  اأري��د يف الأم��اك��ن  التعبري عما  يف 
��ي  ب��ل��غ��ت��ي ال��ف�����س��ح��ى، خ��وف��ا م���ن ت��ع��ر���سّ
ا�ستخدامها  على  واقت�سرت   ، لل�سخرية 

يف قاعات الدر�ص، واأماكن العلم. 
وع�سقهم  فعلي،  م��ن  اأع��ظ��م  فعلهم 
لهذه اللغة اأكرب من ع�سقي، ليتني اأملك 
اأن  اأ���س��ت��ط��ي��ع  ليتني  وج���راأت���ه���م،  ق��وت��ه��م 
مكان..  كّل  يف  اللغة  بهذه  واأتغّنى  اأ�سدو، 

ليتني اأ�ستطيع!
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نافذة

اأ�����س����ب����ح����ت اجل�����ام�����ع�����ات م�������س���در 
م��ع��ل��وم��ات خ����ربي وا����س���ع يف ظل 
ال���ت���و����س���ع يف ان���ت�������س���ار اجل���ام���ع���ات 
يف ك���ل م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، وي��ظ��ه��ر 
احل������راك ال���ت���ط���وي���ري ال��ك��ب��ري يف 
ي�����س��ت��ل��زم ف�ساء  ال����ذي  اجل��ام��ع��ات 
اإع���ام���ي���ا م����وازي����ا ل���ه���ذا احل����راك 
اجل������ام������ع������ات. يف  الأك�����������ادمي�����������ي 

ك��ل  يف  اجل���ام���ع���ات  اأن  ك���م���ا   
م���ن���اط���ق امل��م��ل��ك��ة وخ���ا����س���ة خ����ارج 
ال��ع��ا���س��م��ة ت��ع��د م��وؤ���س�����س��ات ك��ربى 
اأو  احلكومية  املوؤ�س�سات  مبقايي�ص 
وهذا املناطق،  تلك  يف  امتداداتها 

يتطلب منها الدخول يف �سراكات جمتمعية، مبا يف ذلك ال�سراكات مع و�سائل 
الإعام املحلي والوطني.

تكون  اأن  ينبغي  الإع��ام  وو�سائل  اجلامعات  بن  الإيجابية  والعاقة 
اأهداف  املجتمع وخدمة  اأف�سل م�ستوياتها ويف اجتاه واحد هو خدمة  على 
وهذا  املنطقة،  يف  اأ�سرة  داخ��ل  موجودين  اجلامعة  من�سوبي  لكون  اجلامعة 
الإع��ام مع  و�سائل  الإع��ام وكذلك  و�سائل  تعاون اجلامعة مع  ي�ستلزم  ما 

اجلامعة يف تقدمي مادة �سحافية اأو اإعامية منا�سبة لطريف ال�سراكة.

اإلعالم الجامعي
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

موؤمتر التمري�ص يف اململكة العربية ال�سعودية:العلوم واملهنة بن التحديات واحللول 

)كلية التمري�ص بابها(

املوؤمتر الدويل اخلام�ص للكيمياء.

املوؤمتر ال�سعودي الول للبيئة 

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

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

)كلية العلوم الدارية واملالية(

يوم املهنة الطبي ال�ساد�ص  )كلية الطب باجلامعة(

1٠-11 جماد الول 1435ه�

26-29 جماد الول 1435ه�

18- 2٠ جماد الول 1435ه� 

٧ -9 جمادى الثاين 1435ه�

من 1435/4/13 الى 1435/4/15

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
اجلامعة  من�سوبي  بع�ص  يعتقد   •
واملنا�سبات اجلامعية  املوؤمترات  اأن 
التنظيم  جهة  م�سوؤولية  فقط  هي 
التي ت�سعى جاهدة للرقي مب�ستوى 
اجلامعة، فتكرث االنتقادات للجهة 
املنظمة دون مراعاة جهد الزمالء 
واج��ب  م��ن  اأن  وا���س��ح  ت��ن��ا���ص  يف 

اجلميع التعاون بدال من االنتقاد!

• مكتب »حتول« يطلب من املن�سقني 
املطروحة  بال�سوابط  االل��ت��زام 
وي�����س��ت��ح��دث ب��ني احل���ني واالآخ���ر 
يلتزم  ال  م��ن  ويحا�سب  �سيا�سات 
ي�سع  ال  مل���اذا  هنا  ال�����س��وؤال  ب��ه��ا.. 
من  للجميع  وا�سحة  عمل  خطة 

بداية العمل؟ 

• من خطوات التجهيز للموؤمترات 
عدد  بتحديد  م�سبق  تنظيم  عمل 
امل�ساركني يف املوؤمتر وجتهيز ك�سف 
باأ�سماء احل�سور وحقائب و�سهادات 
تكفي اجلميع، اأما اإذا كانت الدعوة 
لها  اال���س��ت��ع��داد  فينبغي  ع��ام��ة 
الرتكيز  وعدم  و�سهادات  بحقائب 

احل�سور  وتهمي�ص  امل�ساركني  على 
مما يوقع يف احلرج!

• اجلامعة تهتم باأع�ساء وع�سوات 
بالطالب  وتهتم  التدري�ص  هيئة 
الطاقم  تن�سى  بينما  والطالبات 
االإنتاجية  اأغلب  اأن  رغم  االإداري 

من االإداريني الناجحني!

يهتمون  ال  احلفالت  جتهيز  يف   •
باحلوافز للموظفني الذين حتملوا 
يتم  العك�ص  على  بل  العمل،  م�سقة 
توجيه اللوم اإليهم عند حدوث اأي 
قدموه  الذي  املجهود  وين�سى  خطاأ 
امل�ساركة  عن  اعتذارهم  ويرف�ص 

الحقا  يف حال تقدموا به!

ع�سوائي  ف��ري��ق  ت��ك��وي��ن  ي��ت��م   •
منا�سبات  يف  الن�سائي  للتن�سيق 
عناء  املوظفة  وتتحمل  اجلامعة 
حتى  العمل  وم�سقة  امل��وا���س��الت 
ولو  تعطى  اأن  دون  متاأخر  وق��ت 
ليكون  ح�����س��وره��ا  يثبت  م�سهدا 

جهدها هباء منثورا! 

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

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

آفاق الجامعة  |  العدد 104  |  9 ربيع الثاني 1435  |  9 فبراير 2014


