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راأ������س م���ع���ايل الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال�����داود، 
ال����ث����اث����اء امل����ا�����س����ي، الج���ت���م���اع 
اخلام�س ملجل�س اجلامعة، ورحب 
املجل�س  باأع�ساء  اللقاء  بداية  يف 

الذين ان�سموا اإليه حديثا.
اأم��ن  ذلك ا�ستعر�س  ع��ق��ب 
امل���ج���ل�������س ال����دك����ت����ور ح����م����ود ب��ن 
م���ب���ارك اأب�����و ظ��ه��ر امل��و���س��وع��ات 
امل���درج���ة ع��ل��ى ج����دول الأع���م���ال، 
اتخذه  املجل�س مبا  اإحاطة  ومتت 
م�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل����ام����ع����ة م��ن 
ق������رارات ب��ال��ت��ف��وي�����س يف ال��ف��رة 
انعقاد  ت��اري��خ  اأي   1435/3/6 م��ن 
امل��ج��ل�����س ال����راب����ع ل��ل��ج��ام��ع��ة اإل���ى 
تعين  وم���ن���ه���ا:  1435/4/10ه، 
جم���م���وع���ة م�����ن اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
للجامعة  انتقل  مّم��ن  ال��ت��دري�����س 
ع��ل��ى رت��ب��ة اأ����س���ت���اذ م�����س��اع��د، كما 
باأنه متت معاجلة  املجل�س  اأحيط 
متعلقا  م��و���س��وع��ا   60 م���ن  اأك����ر 

مببتعثي ومبتعثات اجلامعة.
املجل�س  واف��ق  الجتماع،  ويف 
ع���ل���ى ال���ت���ق���اع���د امل���ب���ّك���ر ل���ك���ل م��ن 
الدكتور  �سعد بن مارق، والدكتور 
لهما  متمنيا  حميد  ب��ن  ع��ب��داهلل 
التعاقد  جتديد  مت  كما  التوفيق، 
عثمان  �سعد  الدكتور  من  كل  مع 

والدكتور عبداهلل العمري.
ك���ذل���ك، واف����ق امل��ج��ل�����س على 
ال��ت��ف��رغ ال��ع��ل��م��ي ل��ل��دك��ت��ور �سيف 
اهلل ال�����س��ه��ري وان��ت��ق��ال ال��دك��ت��ور 

اأم  للعمل يف جامعة  املالكي  نواف 
القرى. 

هيئة  باأع�ساء  يتعلق  م��ا  ويف 
واف��ق  فقد  املتعاقدين،  التدري�س 
امل��ج��ل�����س ع���ل���ى جت���دي���د ال��ت��ع��اق��د 
اأك���ر م��ن 30 ع�سوا جت���اوزوا  م��ع 
ال�������س���ن ال���ن���ظ���ام���ي���ة، ل��ا���س��ت��ف��ادة 
م���ن خ���رات���ه���م واإث��������راء ال��ع��م��ل��ي��ة 

التعليمية باجلامعة.
ف��ق��د  ����س���ل���ة،  ذي  �����س����اأن  ويف   
باملوافقة  اجلامعة  جمل�س  اأو�سى 
ال�ستثنائية  الزيادات  لئحة  على 
لأع�������������س������اء ه����ي����ئ����ة ال����ت����دري���������س 
ي��خ�����س  م������ا  ويف  امل����ت����ع����اق����دي����ن. 
الدرا�سات العليا فقد وافق املجل�س 
للطالبة   ال���دك���ت���وراه  درج����ة  م��ن��ح 
وعلى  حكمة،  اأب��و  علي  بنت  خلود 
للعام  والطالبات  ال��ط��اب  اأع���داد 
ب��رام��ج  يف   1436-1435 ال��درا���س��ي 
باجلامعة،  والدكتوراه  املاج�ستر 
التي تزيد عن 44 برناجما ما بن 

رئي�سي ومواز. 
اإع��ادة  املجل�س على  واف��ق  كما 
ت�����س��ك��ي��ل ك���ل م���ن جم��ل�����س ع��م��ادة 
ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا مل����دة ع��ام��ن، 
واللجنة الدائمة للخطط واملناهج 
والنظام الدرا�سي، وناق�س اأي�سا     
ع�����������ددا م�������ن امل�����و������س�����وع�����ات 
الأك���ادمي���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وات��خ��ذ 

فيها القرارات املنا�سبة .

يحيى التيهاني

ثمانية أندية طالبية في مختلف المجاالت
ال��ط��اب ممثلة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  اأطلقت 
ثمانية  الطابية،  الأن�سطة  اإدارة  يف 
اأن���دي���ة ط��اب��ي��ة يف خم��ت��ل��ف امل��ج��الت 
مواهب  ا�ستثمار  ب�سرورة  منها  اإميانا 
ال��ط��اب وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م وحتقيق 

رغباتهم.
و���س��ي��ك��ون ال��ت�����س��ج��ي��ل يف الأن���دي���ة 
الل��ت��ح��اق  عليهم  لت�سهل  اإل��ك��رون��ي��ا 
وامل�ساركة. والأندية الثمانية هي: نادي 
العمل التطوعي، نادي اجلوالة، اخلط 
ال��ع��رب��ي وال���ف���ن ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي،  امل�����س��رح، 
نادي  الغو�س،  الإعامي،  و�سال  نادي 
والقيادة(  )اخلطابة  ما�سرز  التو�ست 

ونادي القراءة.  
سلمان العلي 

افتتاح مقر األنشطة الطالبية بـ«طب األسنان«
افتتح عميد كلية طب الأ�سنان الدكتور اإبراهيم 
الأن�����س��ط��ة  اإدارة  ال�����س��ه��راين م��ق��ر  ���س��ل��ي��م��ان  ب���ن 
ال��ط��اب��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، ب��ح�����ش��ور رائ�����د ال��ن�����ش��اط 
ال���ط���اب���ي ال���دك���ت���ور حم��م��د اآل ع��ب��ي��د وم��ق��رر 

الن�شاط  اأحمد اآل درع.
وت�������ش���م���ل اخل����ط����ة امل����ق����رح����ة ل��ل��ن�����ش��اط 
ال��ط��اب��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ك���ال���دورات 
واملعار�س،  وال��ن��دوات  التخ�س�سية،  التدريبية 
الريا�سية،  وال��ب��ط��ولت  التفاعلية،  وال��ل��ق��اءات 
والرحات والزيارات. واأثنى عميد الكلية على 
الطابية  الأن�سطة  اإدارة  بذلته  ال��ذي  اجلهد 
ب��ال��ك��ل��ي��ة خ����ال ال��ف�����س��ل ال���درا����س���ي امل��ن�����س��رم، 
متمنيا من اجلميع م�ساعفة اجلهود يف الف�سل 

الدرا�سي احلايل وما بعده.
عبدالعظيم اسماعيل 
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تعليمبلدياتمعارضثقافة

جائزة أبها تواصل 
استقبال المشاركات

د.  اأب��ه��ا  الثقافة جل��ائ��زة  ف��رع  دع��ا رئي�س 
اأحمد اآل مريع، الراغبن اإلى امل�سارعة يف 
امل�ساركة. ويت�سمن فرع الثقافة جمالت 
وبخا�سة  العلمية،  وال��درا���س��ات  البحوث 
حم����وري����ن ه���م���ا: ال��ت��ن��م��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة 
الق�سة  البديل، وجمالت  ع�سر والطب 
ال��ق�����س��رة، وال����رواي����ة وال�����س��ع��ر وال��ن�����س 
وكذلك  الأط��ف��ال،  واأدب  للكبار  امل�سرحي 
الفوتوغرايف،  والت�سوير  الت�سكيل  فني 

والكاريكاتر والأفام الق�سرة.

معرض لـ »الملك فيصل 
الطبية« في الجنادرية

ف��ي�����س��ل الطبية  امل��ل��ك  ت�����س��ارك م��دي��ن��ة 
املهرجان  يف  اجلنوبية  املناطق  خلدمة 
»اجل��ن��ادري��ة  والثقافة  ل��ل��راث  الوطني 
٢٩«  مبعر�س ي�سم معلومات ومطويات 
و�سورا تعريفية عن امل�سروع وعما اأجنز 
م��ن��ه، اإ���س��اف��ة اإل����ى ال��ت��ع��ري��ف ب��رن��ام��ج 
والتدريب. وهذه هي  »واع��د« لابتعاث 
املدينة  فيه  ت�����س��ارك  ال��ت��ي  الثانية  امل���رة 
يف  ع�سر  منطقة  ج��ن��اح  �سمن  الطبية 

املهرجان الوطني للراث والثقافة.

بيشة: االنتهاء من صيانة 
دوار فرع الجامعة 

اإع��ادة  على  العمل  بي�سة  بلدية  اأن��ه��ت 
باملحافظة،  اجلامعة  فرع  دوار  تاأهيل 
ال������ذي ا���س��ت��م��ر ال���ع���م���ل ف���ي���ه خ��م�����س��ة 

اأ�سابيع.
فقد  ال���واردة  املعلومات  وبح�سب 
اختر  ت�سميم الدوار بعناية ليعطي 
رون����ق����ا ج����ذاب����ا م����ن خ�����ال ت��ن�����س��ي��ب 
ن���اف���ورة و���س��ط��ي��ة ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا ع����دد من 
بهدف  اخل�سراء  وامل�سطحات  ال��ورود 

جتميل وحت�سن املنظر العام.

63  معلما ومعلمة في 
أولمبياد الفيزياء الدولي 
ان���ط���ل���ق���ت ف���ع���ال���ي���ات ب����رن����ام����ج ق���واف���ل 
ال��ت��دري��ب لأومل��ب��ي��اد ال��ف��ي��زي��اء »ال���دويل« 
اإدارة  م���ن  وم��ع��ل��م��ة  م��ع��ل��م��ا   63 ل��ن��ح��و 
هذا  وي��اأت��ي  بع�سر.  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
ال���رن���ام���ج  ث���م���رة ل��ل��ت��ع��اون ب���ن وزارة 
ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م وم���وؤ����س�������س���ة امل��ل��ك 
والإب���داع،  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز 
املدربن  من  كوكبة  اإع���داد  اإل��ى  ويهدف 
الفيزياء، لي�ستفاد  املوؤهلن يف تخ�س�س 

من خراتهم يف تدريب اأبناء املنطقة.

لقطات

وزير الثقافة واإلعالم
يدشن المكتبة الثقافية الرقمية

الدين  الدكتور عبدالعزيز بن حميي  والإع��ام  الثقافة  وزي��ر  د�سن معايل 
املكتبة  م�سروع  اجل��ا���س��ر،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  نائبه  م��ع��ايل  بح�سور  خ��وج��ة، 
والتعليم  للن�سر  اجل���دد  امل��ف��ك��رون  �سركة  م��ع  بالتعاون  الرقمية  الثقافية 

الإلكروين.
ال���وزارة  وكيل  قدمه  امل�����س��روع  ع��ن  تعريفي  �سرح  اإل��ى  خوجة  وا�ستمع 
ال�سوء  م�سلطا  احل��ج��ي��ان،  �سالح  ب��ن  نا�سر  ال��دك��ت��ور  الثقافية  لل�سوؤون 
الع�سر  التي تواكب متطلبات  امل�سروع واملرونة  التي يكت�سبها  الأهمية  على 
الو�سائل  باأ�سهل  العلمي  والبحث  املعرفة  م�سادر  على  للح�سول  التقنية، 

واأ�سرع الطرق.
عقب ذلك اأجرى معايل وزير الثقافة والإعام اأول عملية بحث رقمي 
مد�سنا  املحمول،  الهاتف  على  الرقمي  التطبيق  ا�ستكمال  بعد  للعناوين 
م�سروع املكتبة الثقافية الرقمية مع املكتبات العامة التابعة للوزارة، معراً 
واإث��راء و�سائل  املعارف  واأهميته يف تقدمي  الرائد  امل�سروع  �سعادته بهذا  عن 

التقنية احلديثة لاأدباء واملثقفن والقراء.
بن  نا�سر  الدكتور  الثقافية  لل�سوؤون  ال���وزارة  وكيل  اأو�سح  جهته  من 
الثقافية  املكتبة  اأن  التد�سن  عقب  �سحفي  ت�سريح  يف  احلجيان  �سالح 
الرقمية ت�سم )30.000( ثاثن األف عنوان رقمي يف خمتلف التخ�س�سات 
للباحثن  والإع����ام  الثقافة  وزارة  تتيحها  والعلمية  والثقافية  الفكرية 

واملهتمن لا�ستفادة من حمتواها بالدخول من خال رابط بوابة املكتبة.
واأ�سار اإلى اأنه بدء من تاريخ التد�سن يكون باإمكان املهتمن احل�سول 
الذكية  الأجهزة  برامج  اأ�سواق  الرقمية من  باملكتبة  اخلا�س  التطبيق  على 
امل��ه��م عن  ال��ك��ت��اب ال��رق��م��ي، وامللخ�س  جم��ان��ا وال���س��ت��ف��ادة م��ن )٢0%( م��ن 
العامة  املكتبة  من  الكتاب  تفا�سيل  كامل  على  واحل�سول  البحث،  مو�سوع 

التي يوجد بها.

اختتام مسابقة
األمير سلطان للقرآن بجاكرتا

بن  �سلطان  الأم���ر  مل�سابقة  اخل��ت��ام��ي  احل��ف��ل  امل��ا���س��ي،  ي��وم اجلمعة  اأق��ي��م، 
وال�سنة  الكرمي  القراآن  حلفظ  ال�سنوية  اهلل،  رحمه  �سعود،  اآل  العزيز  عبد 
النبوية لدول اآ�سيان والبا�سفيك، يف العا�سمة الإندوني�سية جاكرتا، برعاية 
رئي�س اجلمهورية الإندوني�سية الدكتور احلاج �سو�سيلو بامبانق يودويونو، 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأم��ر  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  وبح�سور 
�سعود اخلرية �ساحب ال�سمو امللكي الأمر خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز، 
اآل طالب،  بن حممد  �سالح  الدكتور  ال�سيخ  احل��رام  امل�سجد  اإم��ام  وف�سيلة 
ال�سيخ  التحكيم  امل�سرف على جلنة  النبوي،  امل�سجد  اإمام وخطيب  وف�سيلة 
الدكتور عبداملح�سن بن حممد القا�سم. وكانت امل�سابقة ال�سنوية �سهدت هذا 

العام م�ساركة 1٢0 متناف�سا ميثلون 18 دولة.

يحيى التيهاني

امللكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأم���ر ع�سر  اأك���د 
عبدالعزيز  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  الأم���ر 
اأه��م��ي��ة ن�����س��ر ال���وع���ي ال��ب��ي��ئ��ي ب���ن اأف����راد 
للتعامل  ال�سلوكيات؛  وت��ط��وي��ر  املجتمع 

الأمثل مع البيئة.
موقع  تد�سينه  خ��ال  �سموه  و���س��ّدد 
احلري�سة،  ل�ساطئ  البيئي  اأب��ه��ا  كرنفال 
اأمن منطقة  يف مكتبه بالإمارة، بح�سور 
واملدير  اخلليل،  اإبراهيم  املهند�س  ع�سر 
مبنطقة  البيئة  جمعية  لفرع  التنفيذي 
ع�����س��ر ال��دك��ت��ور ع��ث��م��ان ب���ن ع���ب���داهلل اآل 
الوطنية  لل�سركة  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  ج����راده، 
ال�سياحية باأبها املهند�س �سالح بن ح�سن 
قدح، على اأهمية تعا�سد اجلميع ؛ لتفعيل 

اخلطة التنفيذية للكرنفال.
ق�سره  يف  �سموه  ا�ستقبل  ذل��ك،  اإل��ى 
والق�ساة  الف�سيلة  اأ���س��ح��اب  ب��اخل��ال��دي��ة 
واأع�����س��اء  احل��ك��وم��ي��ة  الإدارات  وم������دراء 

جمل�سي املنطقة والبلدية.
ويف ب���داي���ة ال���ل���ق���اء ا���س��ت��م��ع ���س��م��وه 
واحل�سور اإلى عر�ٍس مرئي عن جهود فرع 
العام  املدير  قدمه  باملنطقة  العمل  وزارة 
حمد  بن  ح�سن  ع�سر  منطقة  يف  للفرع 
املري، واأ�سار فيه اإلى اأن الوزارة تعمل على 
اأرب��ع��ة مكاتب ج��دي��دة يف ع��دد من  افتتاح 
املحافظات باملنطقة وهي: خمي�س م�سيط 

وتثليث و�سراة عبيدة واملجاردة .
وحت���������دث امل���������ري خ�������ال ت���ق���دمي���ه 
ال���ع���ر����س ع���ن ب���رن���ام���ج حت��ف��ي��ز امل��ن�����س��اآت 
م�سرا   ،) ن��ط��اق��ات   ( ال��وظ��ائ��ف  لتوطن 
اإلى اأنه يقوم على ت�سنيف املن�ساآت بح�سب 
ن�����س��ب��ة ال��ت��وظ��ي��ف امل��ح��ق��ق��ة، وي���ق���ارن بن 
املن�ساآت ويكافئ املميز منها من حيث ن�سب 
تعمل  ل  التي  املن�ساآت  ويعاقب  التوطن، 

على توطن الوظائف . 
اأ�سهم يف توطن  الرنامج  اأن  وذك��ر 
بنهاية    « وق����ال  ك��ب��ر،  ب�سكل  ال��وظ��ائ��ف 
اأك��ر م��ن 615  ال��ع��ام 1434 ه��� مت توظيف 
األف عامل �سعودي من اجلن�سن بالقطاع 
اخل����ا�����س، وم���ن���ذ ان���ط���اق ال���رن���ام���ج مت 
األ��ف موظف   17 توظيف  واإع���ادة  توظيف 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من  وموظفة 
ح���ي���ث ي��ح��ت�����س��ب امل����ع����اق ب����� 4 اأ����س���خ���ا����س 
املري  واأ�ساف  �سخ�س«.  بن�سف  والطالب 
ك����ان قبل  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��ت��وط��ن  م���ع���دل  اأن 
بعد  ارتفعت  الن�سبة  واأن   ،%7 »ن��ط��اق��ات« 

تفعيل الرنامج لت�سل اإلى %13. 

أمير عسير يدشن كرنفال أبها البيئي 
ويستعرض جهود توطين الوظائف
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يعد املهرجان الوطني للراث والثقافة الذي اكت�سب �سهرته من املكان 
الوطن  يف  الثقافية  املهرجانات  اأه��م  من  »اجلنادرية«  فيه  يقام  ال��ذي 
ال�سريفن،  رع��اي��ة خ��ادم احل��رم��ن  ال��ع��ام حت��ت  ه��ذا  العربي، وي�ستمر 
املهرجان  والع�سرين، وقد عودنا هذا  التا�سع  يحفظه اهلل، يف مو�سمه 
ع��ل��ى احل����وار وال��ن��ق��ا���س يف ك��ث��ر م��ن ال��ق�����س��اي��ا ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
الوطنية  امل�ستويات  وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية وعلى كافة 

والعربية والدولية. 
 وعلى مر املوا�سم املا�سية كانت كرى ال�سخ�سيات العاملية ت�سارك 
يف فعاليات الرنامج الثقايف للجنادرية، مما اأ�سهم يف مزيد من احلوار 

بن احل�سارات والثقافات العاملية.
الأم�سيات  بح�سور  �سعبية  اهتمامات  اجل��ن��ادري��ة  اكت�سبت  كما 
الراثية وال�سعبية والعر�سات الوطنية ذات الطابع الفلكلوري، حيث 
والثقافة  بالراث  الوطن  وبنات  اأبناء  الراثية  العرو�س  هذه  تربط 
الوطن  اأر���س  على  عا�ست  التي  والأج��ي��ال  واأج��دادن��ا،  لآبائنا  الوطنية 

وتربت على معارف وتقاليد عربية اأ�سيلة.
  ونقل الراث من جيل اإلى جيل لي�س بالأمر الي�سر، ولكن هناك 
موؤ�س�سات تعليمية وثقافية تقوم بهذا الدور، وياأتي يف مقدمتها الدور 

املبا�سر الذي تقوم به اجلنادرية.
املوؤ�س�سات  حل�سور  وا�سعة  م�ساحات  اجلنادرية  مهرجان  ويفتح 
لعموم  �سورتها  وتقدم  املجتمع،  يف  دوره��ا  لترز  الوطنية  وال�سركات 

احل�سور الكبر الذي يحظى به املهرجان.
 وجامعة امللك خالد هي اإحدى املوؤ�س�سات التي حتر�س دائما على 
وجودها يف املهرجان وتقدم ذاتها للجمهور العام عر جناح كبر يعك�س 
الأكادميية  امل�ستويات  كافة  بانتظام على  تتحقق  التي  الإجن��ازات  اأبرز 
للمباين  التحتية  البنى  مقدمتها  يف  وي��اأت��ي  واملجتمعية،  والثقافية 

والتجهيزات يف املدينة اجلامعية ويف املباين احلالية.
لالتقاء  نح�سر  اأن  على  اجلامعة  جناح  يف  دائ��م��ا  نحر�س  كما 
ال�سورة  الوطن وغرهم لإعطائهم  �سباب  واحل��وار مع اجلمهور من 
احلقيقية املتميزة عن اجلامعة واإن�ساءاتها ال�سراتيجية الكبرة التي 
نفذت والتي تقع حتت التنفيذ، اإ�سافة اإلى الرامج الأكادميية املتنوعة 

التي ت�سمها اجلامعة.
ت�سم يف  اململكة، حيث  ك��رى جامعات  اليوم من  تعد    اجلامعة 
عدد  حيث  من  �سعودية  جامعة  اأك��ر  لتكون  كلية   50 ح��وايل  جنباتها 
الكليات، اإ�سافة لوجود اأكر من 7٢ األف طالب وطالبة، معظمهم من 

الطالبات بن�سبة ت�سل اإلى حوايل 65% من العدد الإجمايل.
ونفخر نحن يف اجلامعة بح�سورنا يف املنا�سبات الوطنية والدولية، 

واجلنادرية تعد اأبرز هذه املنا�سبات التي نعتز مب�ساركتنا فيها.

رؤية

الجنادرية

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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الداود يدشن البوابة اإللكترونية للمكتبة
دشن معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود البوابة اإللكترونية للمكتبة المركزية.  جاء ذلك 
خالل زيارته للمكتبة، حيث كان في استقباله وكيل الجامعة الدكتور مرعي القحطاني وعميد شؤون المكتبات الدكتور 

سعيد بن قاسم الخالدي وعدد من ووكالء ومسؤولي الجامعة. 
 واطلع الداود على المكتبة وملحقاتها وكيفية العمل، كما اطلع على عمل البوابة اإللكترونية وخدماتها التي 
الجميع  المكتبة  تشمل  أن  ويجب  ومتفرعة  كبيرة  الجامعة  الداود«  وقال  الطالب.  على  المشاق  من  الكثير  تسهل   
وتسهل عليهم كل ما يحتاجون إليه من استعارة وغيرها وأن تكون أيضا متاحة للطالبات بطريقة تكفي احتياجاتهم«. 
كما ناقش مدير الجامعة  مع  عميدة شؤون المكتبات، إمكانية توفير االستعارة بالبريد لما في ذلك من تسهيالت على 

طالب الجامعة في المحافظات المجاورة .
سلمان العلي 
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سلمان العلي 

مل�سريف  اجتماعا  هبا�س،  مريع  الدكتور  عميدها  بح�سور  الطاب  �سوؤون  عمادة  عقدت 
ومقرري االأن�شطة بالكلية. ومت خال االجتماع بحث اأهم امل�شكات التي تواجه الن�شاط 

وكيفية العمل خال الف�سل الدرا�سي احلايل.
الثقافية  الن�ساطات  تنظيم  يف  الطابية  الأن��دي��ة  دور  اأهمية  على  هبا�س  واأك���د 
�سريحة  اأك���ر  وت��خ��دم  النبيلة  اأه��داف��ه��ا  يحقق  مب��ا  والريا�سية  والتطوعية  والفنية 
للن�ساطات  وم�ساندة  م��رادف��ة  هي  الن�ساطات  تلك  اأن  اإل��ى  م�سرا  اجلامعة،  طلبة  من 

الأكادميية التي تعمل على �سقل �سخ�سية الطالب وتعزز روح الولء والنتماء لديه.
واأ�شاف خال لقائه م�شريف الن�شاط واملقررين، اإن اجلامعة تعتز وتفتخر ب�شبابها 
الذين ي�ساركون يف الأن�سطة املختلفة التي ترعاها عمادة �سوؤون الطاب، والتي تنعك�س 
اإيجابا على �سخ�سياتهم ودورهم بعد التخرج يف املجتمع، داعيا روؤ�ساء الأندية اإلى حث 
امل�ساركة الفاعلة يف الندوات واملوؤمترات العلمية والثقافية التي تنظمها  الطاب على 

اجلامعة من خال وحداتها الأكادميية املختلفة.
واأ�سار هبا�س اإلى اأن مرجعية الأندية يف ن�ساطاتها وبراجمها تكون لعمادة �سوؤون 
الكثر من  وتنظيم  اإع��داد  القادرة على  والكفاءات  اخل��رات  لديها من  التي  الطاب  
الرامج الهادفة للج�سم الطابي، لفتا الى �سرورة املحافظة على �سمعة اجلامعة التي 

حتتل مكانة متميزة حمليا وعربيا ودوليا.

»كن مخترعا«..اجتماع مقرري األنشطة والمشرفين
دورة تستهدف الطالب 

تنظم عمادة �سوؤون الطاب، الثاثاء بعد القادم، مببنى املدرجات املركزية، 
دورة  بعنوان »كن خمرعا« لطاب اجلامعة، يقدمها املدرب حكم احلكمي. 
العمادة  وت��دع��و  ���س��ه��ادات على احل�����س��ور.  ت��وزي��ع  ال����دورة  خ��ت��ام  و�سيتم يف 

http://goo.gl/oa7fpe الراغبن  اإلى  امل�سارعة للت�سجيل  عر املوقع

»المدخل المنظومي«
محاضرة بـ »علوم النماص«

بعنوان  ملن�سوبيها  بالنما�س حما�سرة   للبنات  والآداب  العلوم  كلية  نظمت 
»ا�ستخدام املدخل املنظومي« يف تطوير جودة التعليم، قدمها اأ�ستاذ الفيزياء 
تاأتي  النبي.  الأ�ستاذ الدكتور عا�سم عبد رب  التطبيقية بالكلية،   النووية 
هذه املحا�سرة �سمن جهود الكلية  يف ن�سر ثقافة اجلودة بن اأع�ساء هيئة 

التدري�س. 

»جودة« النماص
تعقد اجتماعها الثاني 

تراأ�ست عميدة كلية العلوم والآداب للبنات بالنما�س الأ�ستاذة فاطمة حممد 
فائز ال�سهري، الجتماع الثاين لوحدة التطوير واجلودة بح�سور رئي�ستها 
الأ�ستاذة رقية الأودن واللجنة الرئي�سية للوحدة وروؤ�ساء الأق�سام ومن�سقات 

اجلودة بالأق�سام.
ون��اق�����س الج��ت��م��اع ال��ت��ح��دي��ات وال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ال��رام��ج 
تفعيل  ���س��رورة  على  احل�سور  الكلية  عميدة  وحثت  بالكلية،  الأك��ادمي��ي��ة 
املن�سقات  تقوم  اأن  اإلى  املتاحة، ودعت  بالظروف  معاير اجلودة وتطبيقها 
املوظفات والطالبات، والعمل بروح  اأو�شاط  كافة  بن�شر ثقافة اجل��ودة  يف 

الفريق من اأجل جودة وحت�سن الأداء.

العلوم التطبيقية
تحتفي بالطالب المستجدين

سلمان العلي 
امل�ستجدين   ا�ستقبال الطاب  التطبيقية حفل  الطبية  العلوم  نظمت كلية 
وب��داأ احلفل  الكلية.  الكلية  ووك��اء  املركزية  بح�سور عميد  املدرجات  يف 
بالقراآن الكرمي ثم كلمة عميد الكلية الدكتور خالد الأحمري رحب فيها 
اأن�سئت لتكون منرا للعلم  بالطاب. وقال »نرحب بكم يف جامعتكم التي 
ال��ت��ي  ي�سرف على تعليم  ب��ادن��ا الطيبة  امل��ع��رف��ة يف  و���س��رح��ا م��ن ���س��روح 
الطاب فيها نخبة من الأ�ساتذة الأكفاء حتى يوا�سلوا تعليمهم اجلامعي 

ويف تخ�س�ساتهم املختلفة«.

اعتماد البرنامج التطويري
للفصل الثاني

اأعلنت عمادة التطوير الأكادميي واجلودة لأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة 
اعتماد الرنامج التطويري للف�سل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي 1434 
الفاعلة  امل�ساركة  اإلى  الرنامج  هذا  خال  من  العمادة  وت�سعى   .1435–
اإلى الأق�سام والكليات، مبا ي�سهم  وال�ستفادة من خرات امل�ساركن ونقلها 

يف تطوير املنظومة التعليمية باجلامعة.

كلية العلوم للبنات 
تنظم الملتقى المهني االول

نظمت وكالة التطوير واجلودة بكلية العلوم للبنات  يف اأبها فعاليات امللتقى 
املهني الأول ملدة خم�سة اأيام مت خالها تناول عدد من اأوراق العمل واإقامة 

عدد من الدورات التدريبية للطالبات.
 واأو�سحت عميدة كلية العلوم الدكتورة زهبة اآل رائزة اأن امللتقى يهدف 
اإل��ى نقل اخل���رات وال��ت��ج��ارب ب��ن الطالبات واأ���س��ح��اب اخل���رة، وتعريف 
اإلى  بالإ�سافة  اإليه كل وظيفة من دورات ومهارات،  اخلريجات مبا حتتاج 
اإتاحة الفر�سة للطالبات اخلريجات للح�سول على اإجابات حول التوظيف 

وو�سائل امل�ساعدة املتاحة للخريجات لالتحاق بالوظائف املنا�سبة.
اأن فعاليات امللتقى ت�سمل عددا من ال��دورات التدريبية  اأ�سارت اإلى   كما 
املتخ�س�سة واملحا�سرات واأرواق العمل التي يقدمها عدد من املتخ�س�سن 
الطالبات  اإع���داد  يف  لاإ�سهام  وخارجها  اجلامعة  داخ��ل  م��ن  اخل��رة  وذوو 

ل�سوق العمل.
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نعم.. وال..

يف مرحلة الدرا�سة اجلامعية يتم اإعداد الطاب للم�ستقبل، وكثر منهم 
بعد تخرجه، وتدرجه يف الأعمال والوظائف التي يلتحق بها؛ يتم ت�سليمه 
اأ�سارك  اأن  اأو قيادية خمتلفة، وهنا قد يكون من املنا�سب  اإداري��ة  منا�سب 
عملي  اأث��ن��اء  يف  منها  وتعلمت  بها  م���ررت  ال��ت��ي  اخل���رات  بع�س  ط��اب��ي 
امل�ستقبل  منها يف  بع�س  اإل��ى  يحتاجون  قد  والتي  الإداري،  اأو  الأك��ادمي��ي 

الوظيفي القريب اأو البعيد.
ب�سكل  الإداري  املجال  يف  اخل��رات  على  هنا  الركيز  �سيكون  نعم،   
العاملن يف  امل�سوؤول هو احرام جميع  الأول املطلوب من  اأكر، اجلانب 
بيئة العمل مهما كانت مواقعهم الوظيفية، فعندما ي�سدر الحرام من 

امل�سوؤول لزمائه فاإنه يفر�س بذلك الحرام املتبادل بن اجلميع.
 ومن ال�سروري ا�ست�سارة بع�سهم يف بع�س اجلوانب املتعلقة بالعمل، 
ول تعمل على اإق�سائهم اأو حتييدهم  اأو تهمي�سهم، لأن ذلك ينعك�س على 

بيئة العمل.
  اجلانب الآخر هو ك�سب ثقة جميع العاملن يف بيئة العمل ومراعاة 
�سعورهم واحرامهم من خال الثقة بهم، واإعطائهم احلرية املن�سبطة 
ال��ع��م��ل ع��ر منحهم ���س��اح��ي��ات وا���س��ح��ة وحم����ددة م��ع تفعيل م��ب��داأ  يف 

املحا�سبة.
مقارنة  بكثر  اأف�سل  نتائجه  وتكون  مطلوب.  كفريق،  العمل  نعم، 
ق��رار  م��ن  بكثر  اأف�سل  اجلماعي  ف��ال��ق��رار  امل��رك��زي��ة؛  اأو  املنفرد  بالعمل 
ال�سخ�س الواحد، وهذا يتطلب من امل�سوؤول يف اأي قطاع اأن يهتم بالعمل 

يف فريق اأو العمل اجلماعي وي�سجع عليه.
  وم��ن اجل��وان��ب الأخ���رى يف ه��ذا املجال هو اأن يكون ل��دى امل�سوؤول 
اأولويات يجب اأن يو�سحها للعاملن معه، واأن يتم البدء يف تنفيذها ح�سب 

اأولوياتها، وح�سب خطة زمنية حمددة.
 وهنا ل ي�ستطيع امل�سوؤول اأن ينجز اإذا مل يحدد اأولويات العمل، ويف 
غياب العمل وفق الأولويات يبداأ العمل يف جميع الجتاهات ولكن من دون 
يتم  اآخ��ر، ومن ثم  يبداأ يف جمال حتى يتغر اجتاهه ملجال  تركيز؛ فما 
فقدان الركيز ول تتحقق الأهداف املن�سودة، ول يتم التو�سل اإلى النتائج 
ي��ق��وم بعمل جميع  اأن  ق��ط��اع  اأي  امل�����س��وؤول يف  م��ن  امل��رج��وة، كما ل يتوقع 
الأعمال بنف�سه، بل عليه م�ساركة الآخرين يف التنفيذ، وعليه اأن يخ�س�س 
جزًء كبرا من وقته للجوانب ال�سراتيجية والتطويرية ملجالت القطاع 

الذي يعمل به، وفق اهلل اجلميع ملا يحبه وير�ساه.

* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

عندما يصبح الطالب مسؤوال

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *
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عبداهلل العسيري، كوااللمبور

اإلى التن�سيق  اإطار اجلهود الرامية  يف 
الأك������ادمي������ي م����ع اأع��������رق اجل���ام���ع���ات 
وف��د من اجلامعة مكون  ق��ام  العاملية، 
من وكيلها للبحث العلمي والدرا�سات 
طاهر،  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  العليا، 

دعت الأمانة العامة جلوائز اجلامعة 
للتميز كافة وحدات اجلامعة ل�سرعة 
هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  اإر���س��ال مر�سحيها 
التدري�س واملوظفن والطاب، وذلك 
ق��ب��ل ان��ت��ه��اء ف���رة ا���س��ت��ق��ب��ال ملفات 

الأو�سا  دورة  املا�سي،  الكيمياء، اخلمي�س  ق�سم  اختتم 
الأح��د  انطلقت  التي  املهنية،  وال�سامة  ال�سحة  يف 
ع��دد من  وا���س��ت��ف��اد منها  ال��ع��ل��وم  كلية  امل��ا���س��ي مبقر 

طاب ق�سم الكيمياء.
واأكد مقدم الدورة  املهند�س اللواء الركن فار�س 
املوؤ�س�سة  تعد   OSHA اأو���س��ا  اأن  احلقباين  فالح  ب��ن 
الأك�����ر ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل يف جم����ال ال�����س��ام��ة 
وال�سحة املهنية، واأنها تخت�س بو�سع معاير احلفاظ 
جميع  يف  للعاملن  املهنية  وال�سحة  ال�سامة  على 
املجالت، وتهدف الى �سمان بيئة عمل اآمنة و�سحية 
على  احل��ف��اظ  يف  بفعالية  ت�سهم  كما  العاملن،  لكل 
املوؤ�س�سات.   الب�سرية، ورفع م�ستوى اجلودة يف  املوارد 
و���س��ه��د خ��ت��ام ال�����دورة ت��وزي��ع ���س��ه��ادات م��ع��ت��م��دة عن 

معاير ال�سامة على الطاب امل�ساركن.

علوان  عمر  الدكتور  التميز  جلوائز 
عقيل اأنه لن يلتفت اإلى الر�سيحات 
التي ترد اإلى الأمانة العامة للجوائز 
ب��ع��د ال��ت��اري��خ امل���ذك���ور، م�����س��ددا على 
التميز  جلوائز  جلان  ت�سكيل  �سرورة 

أمانة جوائز الجامعة للتميز تحدد مواعيد الترشح
الر�سيح للدورة الثانية جلوائز العام 
ال��ت��ي  ه������،   1435  –  1434 اجل��ام��ع��ي 

تنتهي يوم اخلمي�س 1435/5/5 .
واأو���������س��������ح ع����م����ي����د ال���ت���ط���وي���ر 
الأك����ادمي����ي واجل������ودة الأم�����ن ال��ع��ام 

ع���ل���ى م�������س���ت���وى الأق���������س����ام ال��ع��ل��م��ي��ة 
على  والط���اع  والإدارات،  والكليات 
على  ال��دخ��ول  خ��ال  م��ن  التفا�سيل 
ال�سفحة  على  التميز  ج��وائ��ز  راب���ط 

الإلكرونية للجامعة.

اختتام دورة الصحة المهنية

وفد من الجامعة يزور ماليزيا
وعميد كلية الهند�سة الأ�ستاذ الدكتور 
علوم  كلية  وع��م��ي��د  ال���وادع���ي،  ح�سن 
احل��ا���س��ب ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ال��رب��اع، 
التقى  دول��ة ماليزيا حيث  اإل��ى  بزيارة 
بعدد من م�سوؤويل اجلامعات املاليزية.
واأثناء زيارته التقى الوفد بنادي 
ال���ط���اب ال�����س��ع��ودي��ن يف ال��ع��ا���س��م��ة 

امل��ال��ي��زي��ة ك��والمل��ب��ور، وذل���ك يف حفل 
ت��رح��ي��ب��ي اأق���ي���م ع��ل��ى ����س���رف امل��ل��ح��ق 
الثقايف مباليزيا الدكتور عبدالرحمن 

اآل ف�سيل.
و����س���ه���د احل����ف����ل ل����ق����اء ح����واري����ا 
ن����ادي الطلبة  ال���وف���د واأع�������س���اء  ب���ن 
اجلامعة   اإجن��ازات  ناق�س  ال�سعودين 

والتعليم  ال��ع��ل��م��ي  ال��ن�����س��ر  جم���ال  يف 
تواجه  التي  املعوقات  وبع�س  النوعي 
اجل��ام��ع��ة. وك�����س��ف ال��وف��د ع��ن تطلع 
اجل��ام��ع��ة اإل����ى ا���س��ت��ق��ط��اب ال��ك��ف��اءات 
امل���ت���م���ي���زة م����ن ال����ط����اب ال���دار����س���ن 
مباليزيا ح�شب ال�شروط املعمول بها 

يف اجلامعة.

اأعلنت عمادة �سوؤون الطاب عن براجمها غر ال�سفية لهذا الف�سل الدرا�سي 
الجتماعية  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  اإل��ى  والطالبات  ال��ط��اب  داع��ي��ة  ال��ث��اين، 

والرفيهية التالية:

أوال:  الرحالت 
1( رحلة اإلى مكة املكرمة

)من ٢7 اإلى ٢٩/1435/4(.
٢( رحلة اإلى املدينة املنورة
)من ٢7 اإلى ٢٩/1435/4(.

3( رحلة اإلى مكة املكرمة
)من 1٢ اإلى 1435/5/14(.
4( رحلة اإلى املدينة املنورة
)من 1٢ اإلى 1435/5/14(.

5( رحلة اإلى مكة املكرمة
)من 17 اإلى 1435/6/1٩(.
6( رحلة اإلى املدينة املنورة
)من 17 اإلى 1435/6/1٩(.

دعوة للمشاركة في األنشطة الطالبية
ثانيا: الزيارات االجتماعية دخل المنطقة

1( الزيارة الطابية مل�ست�سفى ال�سعودي الأملاين
)الإثنن ٢4/1435/4(.

٢( الزيارة الطابية لدار الأيتام )الإثنن ٢/1435/5(.
3( الزيارة الطابية مل�ست�سفى ع�سر املركزي

)الإثنن ٩/1435/5(.
4( الزيارة الطابية جلمعية اآباء )الثاثاء 1435/5/17(.

5( الزيارة الطابية للتاأهيل ال�سامل )الثنن 1435/6/8(.
6( الزيارة الطابية مل�ست�سفى احلياة الوطني

)الثاثاء ٢٢/1435/6(.
7( الزيارة الطابية مل�ست�سفى خمي�س م�سيط

)الثاثاء ٢٩/1435/6(.

ثالثا: رحالت للطالب المتميزين في األنشطة 
1( رحلة اإلى مدينة جدة وزيارة جلامعة امللك عبداهلل

للعلوم والتقنية »كاو�ست« )من ٢ اإلى 1435/6/5(.
٢( رحلة اإلى مدينة الدمام وزيارة جلامعة امللك فهد

للبرول واملعادن )من ٢3 اإلى ٢6/1435/6(.
3( الزيارة العلمية لإحدى دول جمل�س التعاون

اخلليجي و�ستحدد لحقا.
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الداود يفتتح الوحدة الصحية بقريقر
افتتح معالي مدير الجامعة  الدكتور عبدالرحمن  بن حمد الداود, الوحدة الصحية بالجامعة بحضور وكيل الجامعة الدكتور مرعي القحطاني وعميد كلية الطب الدكتور عبداهلل 
عسيري وعدد من وكالء ومسؤولي الجامعة.  وقام المشرف على الوحدة الصحية بالعيادة بشرح خطوات التعامل مع المراجعين، مبينا أنه سيتم في البداية أخذ البيانات األولية وأخذ 
القياسات الالزمة وكيفية التعامل مع الحاالت. من جانبه قدم مدير الجامعة شكره لفريق العمل بالعيادة على جهودهم المتواصلة والخطوة المميزة في إنشاء العيادة التي تخدم 

الجامعة، مؤكدًا أنها تأتي امتدادا للخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع  بمختلف الفئات.
سلمان العلي 



رؤيتنا
السعي لدور ريادي ذي عمق إقليمي وبعد عالمي وتميز معرفي وبحثي وإسهام 

مجتمعي فاعل نحو جودة تنافسية

رسالتنا
توفير بيئة أكاديمية لتعليم عالي الجودة، وإنجاز بحوث إبداعية وتقديم خدمات 

بناءة للمجتمع، وتوظيف أمثل لتقنيات المعرفة

أهدافنا اإلستراتيجية
• تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية في تنمية المعرفة البناءة

التي تسهم في دعم األهداف الدينية والوطنية.
• الوصول إلى مستوى علمي، وبحثي، وخدمي متميز للجامعة.

• تحقيق معايير الجودة الشاملة ، والحصول على االعتماد البرامجي والمؤسسي 
وفق المعايير المعتمدة محليا، وعالميا.

• تهيئة بيئة أكاديمية مناسبة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين وتطوير 
قدراتهم المعرفية والمهنية.

• تفعيل ونشر التقنية وصوال إلى مجتمع المعرفة.
• المؤاءمة بين مخرجات الجامعة واحتياجات سوق العمل.

• توفير البيئة التعليمية اإلبداعية للطالب ودعم التواصل مع خريجي الجامعة.

• بناء التواصل األكاديمي بين الجامعة ، والمراكز البحثية اإلقليمية والعالمية.

إعالن آفاق الجامعة  |  العدد 105  |  16 ربيع الثاني 1435  |  16 فبراير 2014



مجتمع الجامعة

التلفزيون لفرة طويلة   اأمام جهاز  اأن اجللو�س  يابانية حديثة  درا�سة  اأكدت 
يوؤثر �سلبا على الأطفال، ويت�سبب يف تدمر خايا املخ وتغير كبر يف الدماغ 

لدى هوؤلء الأطفال.
وخل�ست الدرا�سة مظاهر تاأثر اجللو�س اأمام التلفزيون على الأطفال 
الأ���س��دق��اء، وال�سمنة، وا�سطرابات  الن��ع��زال عن  الأم���ور منها:   يف ع��دد من 

النوم، وتغرات يف ال�سلوك، وانخفا�س امل�ستوى الدرا�سي .
الطويلة  امل�ساهدة  ت�سببه  ملا  بالده�سة  ي�ساب  الدرا�سة  ه��ذه  يف  املتاأمل 
يكون  كيف  والت�ساوؤل:  التاأمل  عليك  الأطفال.  تهدد  اأخطار   من  للتلفزيون 
حال اأطفالنا وهم اليوم ي�ستطيعون امتاك عدد من الأجهزة، ولي�س جهازا 

واحدا، بكل ي�سر و�سهولة، ويق�سون معها اأغلب وقتهم؟  
فاإذا كانت عينة الدرا�سة قد حددت اجللو�س اأمام �سا�سة التلفزيون باأربع 
الأجهزة  اأم��ام هذه  �ساعات  وابنك من  ابني  يق�سي  كم  نف�سك  فا�ساأل  �ساعات 
احل��دي��ث��ة؟ امل��ع��ل��وم اأن���ه يق�سي اأك���ر م��ن ن�سف ال��ن��ه��ار وي��زي��د ع��ن ذل���ك  يف 

الإجازات.
املوؤ�سف اأننا ل نراعي متغر العمر لاأطفال عند �سماحنا لهم بامل�ساهدة،  
الطفل  �سراخ  لإ�سكات  و�سيلة  الأمهات  بع�س  عند  الأجهزة  اأ�سبحت هذه  بل 
دون الوعي باأ�سراره ال�سحية عليه، وكثرا ما �ساحبنا الإهمال وجلبنا هذه 

الأجهزة لأطفالنا باختيارنا اأو  بغر اختيارنا.
 طفل �سغر ينجح من ال�سنة الأولى البتدائية فُيح�سر له والده لعبة 
اللعبة مل تعد ت�سبع  »اإيباد« بدل منها،  لأن هذه  �سغرة فرف�سها ويطلب 
روؤية  الأجهزة  بهذه  اأطفالنا  لولوع   الرئي�سي  ال�سبب  ولعل  الريئة،  غرائزه 
الطفل والديه اأو اأحدهما يق�سي وقتا طويا مع هذه الأجهزة يتابع ما ير�سل 

عليها من مقاطع ويت�سفح ما يت�سفح عليها من مواقع ل تعود ب�سيء عليه.
 طبيعي اأن الوالد مراآة لطفله فهو، اأي الطفل، يحاول حماكاته يف حبه 
لهذه الأجهزة فيطلبها ويلح يف طلبها حتى يدمن عليها ول ي�ستطيع التخلي 
اأو  الذكي  الهاتف  اأو  الإيباد  والديه يف  البداية م�ساركة  عنها، وقد ير�سى يف 
الأجهزة الأخرى، ولكنه يف النهاية يطلب جهازا خا�سا به اإر�ساء لغريزة حب 
يتعود على هذه  دون رقيب، وقد  يريد  لديه،  فيقوم مبتابعة ما  ال�ستقال 
العمر ملتابعة ما  التي قد متتد مع تقدمه يف  املتابعة والولوع بهذه الأجهزة 

يوافق هواه، وهو ما يهدد حياة اأطفالنا.
علينا اأن نعي هذا اخلطر القادم الذي يهدد الأطفال ون�سع ا�سراتيجيات 

وا�سحة للتعامل مع الوافد الإلكروين اخلطر.

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

اآليباد.. الخطر القادم 
على األطفال

»شؤون هيئة التدريس« تلتقي بمنسوبيها
نظمت عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفن لقاءها الدوري ملن�سوبيها من خال تنظيم رحلة ترفيهية �سهدت كلمة لعميد العمادة الأ�ستاذ الدكتور عبد 

اهلل بن هادي القحطاين، والعديد من اللقاءات والفقرات الأدبية والثقافية.

تجديد تكليف الشهراني
عميدا لـ »مجتمع« بيشة 

���س��در ق����رار م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد 
الرحمن بن حمد الداود على جتديد تعين الدكتور م�سعود 
بي�سة..  يف  املجتمع  لكلية  عميدا  ال�����س��ه��راين  ن��وم��ان  حممد 

بالتوفيق وال�سداد.

أبو سرهد عريسا 
ب��ح�����س��ور ع���دد ك��ب��ر م��ن الأه���ل 
والأ����س���دق���اء اأق����ام الأ���س��ت��اذ عبد 
اإدارة  من  �سرهد،  اأب��و  نا�سر  اهلل 
ال������روات������ب ب����اجل����ام����ع����ة،  ح��ف��ل 
بالرفاه  اأب��ه��ا...  زفافه يف مدينة 

والبنن.

»غال« في منزل 
الحكمي 

رزق املوظف مبكتب معايل مدير 
اجل��ام��ع��ة ح�����س��ن ع��ل��ي احل��ك��م��ي 
مب��ول��ودة ات��ف��ق  ه��و  واأه��ل��ه على 
من  اهلل  جعلها  »غ��ا«  ت�سميتها 
عيني  بها  واأق��ر  ال�سعادة  مواليد 

والديها. 

»الشؤون الفنية« تودع  آل ناجي 
بح�سور عدد كبر من من�سوبيها، نظمت اإدارة ال�سوؤون الفنية حفل وداع ملديرها ال�سابق الأ�ستاذ 
الداري��ة  العلوم  كلية  لإدارة  نقله مديرا  ق��رار  بعد �سدور  وذل��ك  ناجي،  اآل  اهلل  بن عبد  �سعد 

واملالية. ومت ت�سليم اآل ناجي يف احلفل درعا تذكاريا.. بالتوفيق وال�سداد.

الدكتورة لبنى حسين 
العجمي.. من كليتي التربية 

واآلداب بأبها 

حوار: هناء آل سرور

• �سفي نف�سك ب�أقل عدد
من الكلم�ت؟ 

ل يزال لدي طموح.

• يومك مب يذكرك؟
باملهام التي علي اإجنازها.

من
إجاباتك

• ح�لتك االجتم�عية؟
متزوجة.

• حكمتك يف احلي�ة؟
ل تك�سب املوقف بل ا�سع اإلى ك�سب 

القلب.

• ع�دة �سيئة لديك
تريدين التخل�ص منه�؟

ل تعليق.

• واأخرى تودين ت�أكيده�
على �سخ�سيتك؟ 

الت�سجيع والت�سامح.

• اأ�سرتك ومك�نته�
يف حي�تك؟ 
املركز الأول.

• ملن تقرئني؟ 
لكثر من الكتاب واملوؤلفن.

• يوم ال تن�سينه؟ 
ح�سويل على املاج�ستر.

• ع�دة لدى االآخرين
تتمنني زواله�؟

النفاق.

• واأخرى حتبني
ا�ستمراره�؟

التوا�سل.

• اآخر كت�ب قراأته؟
قراءة القراءة لفهد احلمود.

• كم �س�عة تق�سينه�
يف االنرتنت يومي�؟

3-4 �ساعات.

• �سخ�ص حتبني مالق�ته
ب�سفة دائمة؟

اأبنائي.

• متى ت�سمتني؟
اإذا كان ال�سمت اأف�سل.

• متى حتدثني نف�سك؟
دائما.

• م�ذا يزعجك؟ 
كرة الكام.

• م�ذا تعني لك
ج�معة امللك خ�لد؟

م�سدر فخر يل.

• اإج�زتك اأين تق�سينه�؟ 
على ح�سب الظروف.

• املدينة املف�سلة لل�سي�حة؟
جدة، الدمام، والقاهرة.

• كلمة خت�مية؟
�سكرا ل�سحيفة »اآفاق« الغراء.
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إعالن

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

وخارجها، إضافة إلى األخبار الشخصية والجامعية.

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

والصور الفوتوغرافية واألخبار الشخصية والجامعية.

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

اإلرشاد األكاديمي
بـ »تربية وآداب« أبها..

مهام توجيهية
وأنشطة متنوعة

ت�����س��ع��ى وح����دة الإر�����س����اد الأك���ادمي���ي 
باأبها  للبنات  والآداب  الربية  بكلية 
اإلى اأن تكون متميزة يف اأدائها ورائدة 
الإر����س���اد  ع��م��ل��ي��ة  وت��ط��وي��ر  اإدارة  يف 
الكلية،  داخ��ل  للطالبات  الأك��ادمي��ي 

ومنوذجا يحتذى به يف اجلامعة.
مفهوم  اإل���ى  ر���س��ال��ت��ه��ا  وت�ستند 
م��وؤداه اأن الإر���س��اد الأك��ادمي��ي خدمة 
م��ه��ن��ي��ة ت���ه���دف اإل�����ى ال���ت���ع���رف على 
ق��درة  الطاب  التي تعيق  امل�سكات 
العلمي  التح�سيل  على  والطالبات 
وال���ت���ف���اع���ل م����ع م��ت��ط��ل��ب��ات احل���ي���اة 

اجلامعية. 
وت�����ق�����دم ال������وح������دة امل�������س���اع���دة 
زيادة  للطالبات  عن طريق  والدعم 
الأك��ادمي��ي��ة  مب�سوؤولياتهن  وعيهن 
ال����ت����ي حت�������ول دون  وال�������س���خ�������س���ي���ة 
حتقيقهن اأهدافهن التعليمية، ويتم 
ذل���ك ع���ن ط��ري��ق ت���زوي���د ال��ط��ال��ب��ات 
التي  املتنوعة  الأك��ادمي��ي��ة  ب��امل��ه��ارات 
ت���رف���ع م���ن حت�����س��ي��ل��ه��ن ال���درا����س���ي، 

ومناق�سة طموحاتهن العلمية.

الهدف
ل���اإر����س���اد  الأ����س���ا����س���ي  ال����ه����دف  اإن 
الأك�����ادمي�����ي ب���ال���وح���دة ه����و ت��وج��ي��ه 
الطالبة يف اختيار املقررات الدرا�سية 
الأك��ادمي��ي��ة  اخل��ط��ة  ح�سب  املنا�سبة 
ال��درج��ة  ع��ل��ى  للح�سول  امل��و���س��وع��ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ن��ج��اح، وم��ع��اون��ت��ه��ا على 
ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت�����س��ادف��ه��ا يف 
الأم��ور  يف  الن�سح  وتقدمي  درا�ستها، 
التي توؤثر يف م�سار تعليمها، ولذلك 
النظام  درا���س��ة  امل��ر���س��دة  على  يتعن 
الأك����ادمي����ي، ف��ه��و امل��رج��ع الأ���س��ا���س��ي 

ملعرفة ال�سيا�سات التي �ستعمل بها.
وي��ع��د الإر����س���اد الأك���ادمي���ي من 
نظام  يف  واملهمة  الأ�سا�سية  املكونات 
ال�����س��اع��ات امل��ع��ت��م��دة ال����ذي ت��ع��م��ل به 
اأبها  كلية الربية والآداب للبنات يف 
ال��ل��وات��ي  ال��ط��ال��ب��ات  تلبية حل��اج��ات 
توافقهن  تعيق  مل�سكات  يتعر�سن 
الأك��ادمي��ي��ة  حياتهن  متطلبات  م��ع 

والجتماعية بالكلية.

تعريف
ي��ع��ن��ي الإر������س�����اد الك�����ادمي�����ي، وف��ق��ا 
ل���ائ���ح���ة ال�����وح�����دة، ت���ل���ك ال��ع��م��ل��ي��ة 
املبنية على التوجيه امل�ستمر مل�ساعدة 
ال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ن 
توفر  بوا�سطة  امل��رج��وة  التعليمية 
وت�����ق�����دمي م�����ا ي���ح���ت���ج���ن اإل�����ي�����ه م��ن 
املتطلبات  ع��ن  ال��دق��ي��ق��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
العملية  الإج������راءات  وع���ن  امل��ت��ن��وع��ة 
ال���ت���ي ي���ل���زم ات��ب��اع��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ه��ذه 

املتطلبات.

التعليمية  الأه�����داف  ولتحقيق 
تعمل  و���س��ه��ل��ة،  م��ي�����س��رة  ظ�����روف  يف 
امل���ر����س���دة الأك����ادمي����ي����ة ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة 
وفاح�سة  دق��ي��ق��ة  م��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ال��ب��ات 
الدرا�سية  الرامج  يف  تقدمهن  مل��دى 
والقواعد  بالنظم  التزامهن  وم���دى 
م�ساعدتهن  على  تعمل  كما  املختلفة، 
ل��ت��ج��اوز ال�����س��ع��وب��ات وال��ع��ق��ب��ات التي 

تعيق حتقيقهن لأهدافهن.
وحتقيق  التح�سيل  عملية  اإن   
تختلف  امل��رج��وة  التعليمية  الأه���داف 
م����ن ط���ال���ب���ة اإل������ى اأخ�������رى م����ن ح��ي��ث 
حتقيق التوافق املطلوب مع احلياة يف 
فبع�س  املختلفة،  مبتطلباتها  الكلية 
الطالبات يجتزن العقبات دون �سعوبة 
ل  ع���دي���دة،  لأ���س��ب��اب  بع�سهن،  بينما 
يتمكن من حتقيق التوافق، مما يولد 
بعدم  وال�سعور  والتوتر  القلق  لديهن 
بالكلية  احل��ي��اة  مواكبة  على  ال��ق��درة 

وال�ستجابة ملتطلباتها.
اإن تعر�س الطالبة مل�سكات ذات 
يعنى  ال  نف�شية  �شغوط  اأو  ت��اأث��رات 
اأو ال�سطراب النف�سي بل هي  املر�س 
يف  �سخ�س  اأي  تعر�س  قد  م�سكات 

حياته العامة.

رئيسة الوحدة
ت���راأ����س وح����دة الإر�����س����اد الأك���ادمي���ي 
باأبها،  للبنات  والآداب  الربية  بكلية 
ال�سحة  اأ���س��ت��اذة  احل����ايل،  ال��وق��ت  يف 
الدكتورة  بالكلية  امل�ساعدة  النف�سية 
جن�����وي ال�����س��ي��د ب��ن��ي�����س، وت��ت��ل��خ�����س 

مهامها فيما يلي:
واإع��داد  ال�ستبيانات  ت�سميم   •

النماذج اخلا�سة بالوحدة.
ال��وق��ائ��ي��ة  ال����رام����ج  • و����س���ع 
والعمل  والعاجية  والإمن��ائ��ي��ة 

علي تنفيذها. 
اخل��ط��ط  ب��و���س��ع  • اله���ت���م���ام 

الإدارية والإ�سرافية.
امل�ستجدات  الطالبات  • تعريف 

باأنظمة الكلية ولوائحها. 
• العمل علي اإيجاد اجلو الودي 
بن  الإن�سانية  ال��ع��اق��ات  وب��ن��اء 

طالبات الكلية والأكادمييات.
ط���ال���ب���ات  اأو�������س������اع  درا������س�����ة   •
ال���وح���دة  اإيل  امل����ح����الت  ال��ك��ل��ي��ة 
�سلوكية  م�سكات  لديهن  مم��ن 
وحتويلهن  نف�سية  وا�سطرابات 

اإيل املخت�سات.
•  الهتمام بالظواهر ال�سلوكية 
ال���ف���ردي���ة واحل��������الت امل��خ��ال��ف��ة 
حتويلها  قبل  وذل���ك  لاأنظمة، 

اإيل اجلهات املخت�سة.
اأع�ساء  اإ���س��راك  علي  العمل    •
وع�������س���وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س يف 

املهمات  الإي��ج��اب��ي��ة يف  امل�����س��ارك��ة 
الربوية والرامج الإر�سادية.

امل�����������س�����ك�����ات  م������ع������اجل������ة    •
وال�سلوكية  التعليمية  الطابية 
والعامة  الفردية  والجتماعية 

بالتعاون مع اجلهات املخت�سة.
ال����ك����وادر  وت�����دري�����ب  • ت���اأه���ي���ل 
ال���ب�������س���ري���ة ل���ل���ق���ي���ام ب���خ���دم���ات 

الإر�ساد.
م��ع��ل��وم��ات  م�������س���ادر  • ت���وف���ر 

متنوعة من اأ�سرطة تنموية. 

المرشدة األكاديمية 
باأق�سام  الأكادمييات  املر�سدات  تتولى 

الكلية مهمات منها ما يلي:
حلظة  م��ن  الطالبة  متابعة   •
ق����ب����ول����ه����ا وح������ت������ى ت���خ���رج���ه���ا 
وم�����س��اع��دت��ه��ا يف ك���ل م���ا حت��ت��اج 
اإل����ي����ه م����ن اأج�������ل ����س���م���ان ���س��ر 
وا�ستكمال  التعليمية  العملية 
من  امل����واد  يف  ال��ن��ج��اح  متطلبات 

متطلبات التخرج.
ب���ن���م���وذج  ال���ط���ال���ب���ة  • ت����زوي����د 

الت�سجيل وال�سحب والإ�سافة.
الطالبات  حاجة  من  التاأكد   •
ولأم��ر  ال�سحب  عملية  لإج����راء 
الإ����س���اف���ة وع�����دم ال�����س��م��اح لها 
اإل م���رة واح����دة لكل  ب��اإج��رائ��ه��ا 
ف�����س��ل درا�����س����ي وع���ن���د احل���اج���ة 

فقط.
خطورة  اإل��ى  الطالبة  تنبيه   •
ت����دين م��ع��دل��ه��ا ال���راك���م���ي عن 
الطالبة  ت��وج��ي��ه  ي��ج��ب  اإذ   %60
معدلها  رف��ع  على  وم�ساعدتها 
واإزال�����������ة الإن�����������ذار الأك�����ادمي�����ي 
ع��ن��ه��ا يف ح���ال���ة وق��وع��ه��ا خ��ال 
الإن��ذار  على  التالين  الف�سلن 
وت���وج���ي���ه ال���ط���ال���ب���ات ب�����س��رورة 
ت�سجيل املواد التي ت�سهم يف رفع 

املعدل.
ب��ج��زاء تدين  الطالبة  اإع���ام   •
اإذ   %50 ع��ن  ال��راك��م��ي  معدلها 
من  ف�سلها  ذل���ك  ع��ل��ى  ي��رت��ب 

التخ�س�س.
ال���ط���ال���ب���ة  ع����ل����ى  ال����ت����اأك����ي����د   •
ب�������س���رورة ت���ق���دمي الم��ت��ح��ان��ات 
وم��ت��ط��ل��ب��ات ال���ن���ج���اح يف امل�����ادة، 
ويف ح���ال���ة غ���ي���اب ال��ط��ال��ب��ة عن 
فيجب  بعذر  النهائي  المتحان 
ب��اإج��راءات  ملمة  تكون  اأن  عليها 

ومواعيد تقدمي العذر.
املواد  يف  الطالبة  اأداء  • متابعة 
هيئة  ع�سو  وخماطبة  امل�سجلة 
ماحظتهن  ل��ك��ت��اب��ة  ال��ت��دري�����س 
ح���ول م�����س��ت��وى اأدائ���ه���ا ون��واح��ي 

جوانب التق�سر.

لتنبيهها  الطالبة  ا�ستدعاء   •
اإلى �سعف اأدائها الأكادميي.

التي  امل�سكات  على  التعرف   •
ت���واج���ه ال��ط��ال��ب��ة وب��خ��ا���س��ة ما 

يوؤثر عليها.
والإر�����س����اد  ال��ن�����س��ح  • ت���ق���دمي 
ل���ل���ط���ال���ب���ة مم�����ا ي�������س���اع���ده���ا يف 

اكت�ساب املهارات املطلوبة.
• حث الطالبة على امل�ساركة يف 
الطابية  والن�ساطات  الأع��م��ال 

واجلماعية.
بالهيكل  ال��ط��ال��ب��ة  ت��ع��ري��ف   •

الإداري والأكادميي.
على  م�ستمر  ب�سكل  • الط��اع 
اخلا�سة  اجلامعية  التعليمات 

بالطالبة.
مب�سوؤولياتها  الطالبة  • اإعام 
وواجباتها على �سعيد متطلبات 

النجاح يف املواد الدرا�سية. 

األخصائيات االجتماعيات
اأم������ا الأخ�������س���ائ���ي���ات الج��ت��م��اع��ي��ات 
الطابي  والإر���س��اد  التوجيه  بوحدة 

فاإن اأدوارهن تتمثل يف الآتي:
ب������اأدوار  ال��ط��ال��ب��ات  • ت��ع��ري��ف 
الجتماعية  الأخ�سائية  ومهام 
خال  م��ن  التعليمي  امل��ج��ال  يف 
م���ط���وي���ة ي���ت���م ت���وزي���ع���ه���ا ع��ل��ى 

الطالبات يف جميع الأق�سام.
ب��اأه��م��ي��ة  ال��ط��ال��ب��ات  • ت��وع��ي��ه 
الت�سغيل  ب��رن��ام��ج  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
فراغهن  وق��ت  ل�سغل  الطابي 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ال��ف��ائ��دة امل��ادي��ة 

واملعنوية. 
• اإن�ساء النادي الجتماعي وهو 
ع��ب��ارة ع��ن ع���دد م��ن ال��ط��ال��ب��ات 
جم��ل��ة  اإع��������������داد  يف  ي�������س���ه���م���ن 
اإلى  ويهدف  اأ�سبوعية،  حائطية 
الطالبات  بن  التوا�سل  تفعيل 
وحت���ف���ي���زه���ن ع���ل���ى م��اح��ظ��ة 
وابتكار  الجتماعية  امل�سكات 

احللول من وجهة نظرهن.
ال��ف��ردي��ة  احل������الت  • م��ق��اب��ل��ة 
امل�����س��ك��ات  والإ������س�����ه�����ام يف ح����ل 
التي  والأك��ادمي��ي��ة  الجتماعية 

تواجه الطالبة.
ل��ل��ط��ال��ب��ات  اإع������ان������ات  رف������ع   •
اأو  مكافاأتهن  انقطعت  ال��ات��ي 
ي��ت��ع��ر���س��ن ل��ظ��روف اق��ت�����س��ادي��ة 
ح��رج��ة )اإع���ان���ة م���ادي���ة � اإع��ان��ة 
ل��ذوي  اأج��ه��زة م�ساعدة   � ن��ظ��ارة 

الحتياجات اخلا�سة.
ال��ن�����س��رات  وت�����س��م��ي��م  • اإع������داد 
عدة  اإل��ى  ت�سر  التي  واملطويات 
مو�سوعات تهم الطالبة وتنمي 

الثقافة العامة لديهن.
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أنشطة طالبية

ال������ظ������واه������ر  م������اح������ظ������ة   •
واإع���داد  ال�سلبية  الجتماعية 
اإيجاد  وبالتايل  عنها  البحوث 
احل����ل����ول امل���ن���ا����س���ب���ة ل��ل��ق�����س��اء 

عليها. 
اجلهات  بع�س  مع  • التن�سيق 
وحم��ا���س��رات  دورات  ل��ت��ن��ظ��ي��م 

للموظفات والطالبات. 
الرامج  لإع��داد  • التخطيط 
كالثقافية  املتنوعة  والأن�سطة 
والج����ت����م����اع����ي����ة وال�������س���ح���ي���ة 
والرفيهية والتن�سيق مع عدة 
الأن�سطة  بع�س  لإقامة  جهات 

والإعان عنها.

وا�ستمارات  من��اذج  ت�سميم   •
خ������ا�������س������ة ب�������ال�������وح�������دة م���ث���ل 
الطابي  الت�سغيل  )ا���س��ت��م��ارة 
� من���وذج اإع��ان��ة ن��ظ��ارة � من��وذج 
اإع���ان���ة � ا���س��ت��م��ارة ب��ح��ث ح��ال��ة 
� ك�������س���ف ح�������س���ور وان�������س���راف 

طالبات الت�سغيل الطابي(.
اإقامة  بعد  التقارير  كتابة   •

الرامج والأن�سطة. 
الربوية  امل�سلحة  حتقيق   •

والجتماعية للطالبات.
باأدوارهن  الطالبات  توعية   •
م��ن  حت������د  اأن  مي����ك����ن  ال�����ت�����ي 

تعر�سهن للم�سكات.

ال���راب���ط  م���ن  ن����وع  • اإي���ج���اد 
وال��������ت��������وا���������س��������ل ف�����ي�����م�����ا ب���ن 
الأ�سري  وحميطهن  الطالبات 
واجل��ام��ع��ي، مم��ا ي��ع��زز مفهوم 

التفاعل والتعاون وامل�ساركة. 
امل�سكات  ح��ل  يف  الإ���س��ه��ام   •
الأ�سرية التي تواجه الطالبات.

الطالبات  اأم��ام  املجال  فتح   •
الإيجابي،  للتفاعل الجتماعي 
مم���ا ي���ع���زز ط��اق��ت��ه��ن وي��ح��رم 

اإن�سانيتهن.
امل�سكات  ح��ل  يف  الإ���س��ه��ام   •
حت�������س���ي���ل  يف  ت�������وؤث�������ر  ال������ت������ي 
ال����ط����ال����ب����ات الأك�������ادمي�������ي ويف 

وطاقاتهن  مقدراتهن  تعطيل 
وان���������س����ج����ام����ه����ن م������ع ال���ب���ي���ئ���ة 

اجلامعية.
والأن�سطة  الرامج  تنظيم   •
الج����ت����م����اع����ي����ة وال����ث����ق����اف����ي����ة 
وال��رف��ي��ه��ي��ة ل��ت��ن��م��ي��ة ق����درات 

الطالبات.
ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ت��ن��ظ��ي��م   •
وال��ن�����س��رات  الكتيبات  واإ����س���دار 
وع���ق���د حم���ا����س���رات اإر����س���ادي���ة 

وتنويرية.
• الك�سف عن املواهب الإبداعية 

وتنميتها وت�سجيعها. 
واأه����������داف  وظ����ي����ف����ة  دع�������م   •

مركز  اإل��ى  بتحويلها  اجلامعة 
الأن�سطة  ف��ي��ه  تتفاعل  ج��ام��ع 

والرامج. 

دور مسؤولة
اإلرشاد األكاديمي 

ت���وؤم���ن ال����وح����دة ب�����اأن ت��ف��ع��ي��ل دور 
م�سوؤولة الإر�ساد الأكادميي بالكلية 

يتطلب النقاط التالية:

مع  الإر����س���ادي  اللقاء  عقد   •
ب���داي���ة ك���ل ف�����س��ل درا����س���ي مع 

جميع املر�سدات الأكادمييات.
املنا�سبة  ال��ن��م��اذج  ت�سميم   •

وتوزيعها  الأك��ادمي��ي  لاإر�ساد 
على املر�سدات.

م�سحية  درا�����س����ات  اإج�������راء   •
ال��ط��ال��ب��ات  اآراء  ل����س���ت���ط���اع 
وامل�����ر������س�����دات ل���ل���ت���ع���رف ع��ل��ى 
مبا  الأكادميي  الإر�ساد  اأو�ساع 

ي�ساعد على اإحداث التطوير.
بطبيعة  امل�ستجدات  تعريف   •

الإر�ساد الأكادميي واآليته.
امل���������س����ك����ات  يف  ال�����ب�����ح�����ث   •
والعمل  للطالبات  الأك��ادمي��ي��ة 

على حلها.
الب�سرية  ال���ك���وادر  ت��دري��ب   •

امل�سوؤولة عن الإر�ساد.

»الوحدة« تعالج مشكالت الطالبات 
وتوجههن إلى تحقيق طموحاتهن العلمية 

فريق عمل من المرشدات يتقاسم األدوار 
للنهوض بالعملية التعليمية 
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حوارات شبابية

عداء وتنافر أم سوء تفاهم؟
حين تقابل رجل أمن بالجامعة فيروي لك معاناته اليومية مع الطالب وما يواجهه من مضايقات قد تمتد إلى الشتم والتهديد، ثم تحاول الحصول على 
رأي الطالب في القضية فتجده أيضا يشتكي من رجال األمن والسالمة ويرميهم بالعنف واالزوداجية وعدم إتقانهم أعمالهم؛ عندئذ قد ال تجد بدا 
من البحث عن طرف محايد ال ينتمي إلى أي من الفئتين. هذا ما حدث لـ »آفاق« حين طرحت الموضوع على عدد من أفراد األمن والطالب ثم اضطرت إلى 

التوجه إلى مركز التوجيه واإلرشاد لمزيد إيضاح.
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سلمان العلي 

ب����داي����ة ا���س��ت��ك��ى اإب����راه����ي����م ���س��ع��ي��د 
اأ�سماه  باجلامعة( مما  اأم��ن  )رج��ل 
ب��ال��ت��ع��ام��ل غ����ر اجل���ي���د م����ن ق��ب��ل 
ب��ع�����س ال���ط���اب ب��اجل��ام��ع��ة، وق���ال 
بال�سب  يهينونني  الطاب  »بع�س 
وال�����س��ت��م، وذل����ك ب�����س��ب��ب ال��ت��زام��ي 
وبع�س  اجل��ام��ع��ة،  اأنظمة  بتطبيق 
ال���ط���اب ي����ه����ددون رج�����ال الأم����ن 
غر  ال��ت��ه��دي��دات  بع�س  ويطلقون 

املقبولة اإطاقا«.
اأم��ن(  لكن ط��ال ح�سن، )رج��ل 
اإل���ى اأن بع�س رج���ال الأم���ن ل  اأ���س��ار 
الآخ��ري��ن،  م��ع  التعامل  ف��ن  يجيدون 
لكنه عاد ليقول »اأحيانا يكون اخلطاأ 
م�����ن ال����ط����ال����ب ال�������ذي ل ي�������ردد يف 
التزامه  ب�سبب  الأم��ن  لرجل  الإ�ساءة 
ب���واج���ب���ات���ه. اأ���س��ت��غ��رب م���ن ال��ط��ال��ب 
ل��ه: ممنوع،  ت��ق��ول  عندما  اجل��ام��ع��ي 
����س���يء ل ميكن  ي��ن��اق�����س��ك يف  جت����ده 

النقا�س فيه«.

أسباب المشكلة
واأرج����ع ع��ائ�����س اأح��م��د )رج���ل اأم���ن( 
اأ����س���ب���اب امل�����س��ك��ل��ة اإل������ى ع�����دم ت���واف���ر 
وا�سحة بخ�سو�س  تعليمات مرورية 
ل��ل��م��واق��ف،  اجل���ام���ع���ة  زوار  دخ������ول 
وعدم وجود لوحات اإر�سادية مرورية 
كافية،  م�سرا اإلى اأن بع�س الطاب 
وم��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة ي��ع��ت��ق��دون اأن 
ال��ت��ي ينفذها  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  الأوام�����ر 
ولي�ست  منهم  ���س��ادرة  الأم���ن  رج���ال 

من اجلهات املعنية.
وات���ف���ق م��ع��ه يف ال�������راأي، زم��ي��ل��ه 
اأحمد مفرح قائا »ل توجد تعليمات 
اأو اإر�����س����ادات ك��اف��ي��ة ت��و���س��ح امل��واق��ف 
اخلا�سة مبن�سوبي اجلامعة والزوار، 
ي�����س��رون  ال��ط��اب  ببع�س  ون��ت��ف��اج��اأ 
امل���واق���ع غر  ال���دخ���ول  لبع�س  ع��ل��ى 

امل�سرحة لهم يف اجلامعة«.
وب���ل���غ���ة ت�������وازن ال�����س��ل��ب��ي��ات م��ع 
الإيجابيات  و�سف حممد ال�سهراين، 
الأم��ن  رج��ال  ال�سريعة،  بكلية  طالب 
و�سلبيات،  اإيجابيات  لهم  »اإن  قائا 

ومن  وي�سيبون،  يخطئون  ب�سر  فهم 
ال�����س��ر وح��رك��ة  اإي��ج��اب��ي��ات��ه��م تنظيم 
امل����رور يف اجل��ام��ع��ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
مقتنيات  وحماية  الكليات  يف  الأم��ن 
بقلة  فتتعلق  ال�سلبيات  اأما  اجلامعة، 
اخلرة لدى رجال الأمن يف التعامل 
م����ع اجل���م���ه���ور، ح���ي���ث جن����د ال�����س��دة 
ق��ب��ل بع�س  م���ن  امل��خ��اط��ب��ة  ل��غ��ة  يف 
رج���ال الأم���ن، وك��ام��ي ع��ن بع�سهم 
يف  واملزاجية  فاجلفاف  كلهم،  ولي�س 
التعليمات لي�س اأمرا يعمهم جميعا«.

فن التعامل
ودع��������ا ال���������س����ه����راين رج��������ال الأم������ن 
وال�������س���ام���ة يف اجل���ام���ع���ة اإل�����ى ب��ذل 
ق���درات���ه���م فيما  ت��ط��وي��ر  اجل��ه��د يف  
ي��ت��ع��ل��ق ب��ف��ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ن��ا���س، 
وال��ت��ح��ل��ي ب��احل��ل��م وال��ل��ط��ف وجتنب 
على  امل���رر  غ��ر  وال��ت�����س��دد  التع�سب 

حد قوله.
واخ��ت��ت��م ق��ائ��ا »م��ن ال�����س��روري 
اأن يكون رجل الأمن على وعي كامل 

اأو  اجلامعة  من�سوبي  كل  باحتياجات 
زواره�����ا، اآخ����ذا يف الع��ت��ب��ار اخ��ت��اف 
اإلى  زائ��ر  من  والقدرات  الحتياجات 

اآخر«.
لكن م�سعل جاله، طالب بكلية 
الأم��ن  رج���ال  انتقد  الأع���م���ال،  اإدارة 
رجال  »�سلبيات  وق��ال  �سديدة  بلهجة 
منها:  اإيجابياتهم،  من  اأك��ر  الأم��ن 
وعدم  بعدالة،  القانون  تطبيق  ع��دم 
ال��ع��م��ل فتجدهم  ال��رغ��ب��ة يف  اإظ��ه��ار 
وع��دم  اأرغ��م��وا على عملهم،  وك��اأن��ه��م 
ال��ك��ف��اءة يف ت��ن��ظ��ي��م الأم�����ن وامل�����رور، 
)اأوق����ات  الزدح�����ام  اأوق����ات  خ�سو�سا 

الذروة(.
اإذا  ع����م����ا  �������س������وؤال  ع����ل����ى  وردا 
ل��رج��ال  اإي���ج���اب���ي���ات  اأي  ي���ع���رف  ك����ان 
ال�����س��ام��ة والأم������ن اجل��ام��ع��ي ف��ق��ال 
»اأما اإيجابياتهم فتتلخ�س يف توجيه 

الطاب للقاعات«.
بكلية  طالب  ح�سن،  اأحمد  واأم��ا 
الطب، فقد �سرد ق�سة موقف قال اإنه 
الأم��ن  رج��ال  وب��ن  بينه  دار  حقيقي 

يف  مل�سكلة  »تعر�ست  وتابع  اجلامعي. 
مواقف اأ�سوار املدينة اجلامعية  فقد 
ع��ل��ى �سيارتي  امل�����س��ار  اأح���ده���م  اأغ��ل��ق 
بحجة  معي  التعامل  الأم��ن  ورف�س 
تابعة  واملواقف  اجلامعة،  خارج  اأنني 

للجامعة« .
واأ������س�����اف »اأمت�����ن�����ى م����ن رج����ال 
يحملون  لأنهم  عملهم  اإتقان  الأم��ن 
م�������س���وؤول���ي���ة ك���ب���رة يف خ���دم���ة اأم����ن 
الأم���ور على حممل  واأخ��ذ  اجلامعة، 

اجلد«.

طرف ثالث
والدقة  ال��ع��دل  م��ن  مزيد  ولتوخي 
وب���ح���ث���ا ع����ن ط�����رف حم���اي���د ي��ق��ي��م 
توجهنا  املتباينة،  والآراء  امل�سكلة 
اإل������ى م���رك���ز ال���ت���وج���ي���ه والإر������س�����اد 
التقينا مب��دي��ره  ح��ي��ث  ب��اجل��ام��ع��ة  
اأكد  الذي  الأحمري  �سعيد  الدكتور 
باأعمال  ي��ق��وم��ون  الأم���ن  رج���ال  اأن 
���س��اق��ه ج�����دا  ت���خ���دم ج��م��ي��ع م���ن يف 

اجلامعة وحتافظ على اأمنهم.

وتابع »نراهم يف الطرقات وعلى 
خلدمة  اأنف�سهم  جمندين  الأب����واب 
على  وللحفاظ  فيها  وم��ن  اجلامعة 
الأم�����ن وال�����س��ام��ة، ل���ذا ك���ان ل��زام��ا 
ونقدر  اجلهود  ه��ذه  ن�سكر  اأن  علينا 

وقفتهم  ومعاناتهم  جميعا«.
ودع����������ا الأح��������م��������ري امل���ج���ت���م���ع 
ال���ط���اب���ي اإل������ى ال���ب���ع���د ع����ن ك����ل م��ا 
م���ن ���س��اأن��ه م�����س��اي��ق��ة رج����ال الأم����ن 
وال�����س��ام��ة، م��وج��ه��ا يف ال��وق��ت ذات��ه 
وال�سامة  الأم���ن  اإدارة  اإل���ى  ر���س��ال��ة 
اإق����ام����ة دورات  ي��ح��ث��ه��م ف��ي��ه��ا  ع��ل��ى 
ت��دري��ب��ي��ة جل��م��ي��ع م��ن�����س��وب��ي الأم����ن 
ال��ط��اب  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  ح���ول كيفية 

والزوار.
رج���ال  اإخ������واين  م���ن  »اأود  وزاد 
ي��ح�����س��ن��وا  اأن  وال�������س���ام���ة  الأم��������ن 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع ال����ط����اب ب���الإق���ن���اع 
ال�سدة  عن  والبعد  واللن  والتوجيه 
اهلل  �سلى  بنبينا  اأ�سوة  الطاب،  مع 
عليه و�سلم القائل )ما كان الرفق يف 

�سيء اإل زانه..احلديث(«.

حوارات شبابية

سعيد:
الطالب يهينونني 

ويشتمونني بسبب 
التزامي بأنظمة 

الجامعة
أحمد ومفرح: 

انعدام التعليمات 
المرورية الواضحة 

يفاقم المشكلة 
جاللة:

االزدواجية وعدم 
إظهار الرغبة في 
العمل أبرز سلبيات 

رجال األمن
د. األحمـري:

أنصح »األمن« 
بالرفق وعلى 

الطالب عدم 
المضايقة
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الثا�سيميا  اأو فقر الدم يف منطقة البحر الأبي�س املتو�سط، من اأ�سعب 
الأمرا�س الوراثية التي ت�سبب تك�سر كريات الدم احلمراء. وتكمن م�سكلة 
املر�س يف عدم قدرة اجل�سم على تكوين كريات الدم احلمراء التي تنقل 
الغذاء والأوك�سجن اإلى خمتلف اأنحاء اجل�سم ب�سكل �سليم، وذلك نتيجة 
خللل يف تكوين الهيموجلوبن اأدى اإلى عدم اكتمال ن�سج الكرية احلمراء 

وتك�سرها وحتللها بعد فرة ق�سرة من اإنتاجها.
اأما يف حالة مر�س فقر الدم،  وعمر الكرية احلمراء هو 1٢0 يوما، 
فاإن الكرية احلمراء متوت قبل هذه املدة، اأي قبل 1٢0 يوما، لذا يحتاج 
املري�س اإلى نقل دم دوري كل ثاثة اإلى اأربعة اأ�سابيع ح�سب عمره ودرجة 

النق�س يف م�ستوى الهيموجلوبن.
ولكر ال�ستباه بن اأنواع فقر الدم يجب على العائلة تنبيه الطبيب 
اأف��راد العائلة م�سابن بهذا املر�س لكي ل يعطى املري�س  اإذا كان بع�س 
جرعات من احلديد دون �سرورة، فارتفاع كمية احلديد يف اجل�سم م�سرة 

اأي�سا.

األعراض
بع�س  يلي  وفيما  الثا�سيميا،  ن��وع  ح�سب  على  امل��ر���س  اأع��را���س  تختلف 
)البيتا  معاجلتهم  ت��ت��م  مل  ال��ذي��ن  للم�سابن  حت���دث  ال��ت��ي  الأع���را����س 

ثا�سيميا(:
وال�سفتن. الب�سرة  وا�سفرار  • �سحوب 

جهد. لأقل  والإرهاق  • اخلمول 

ال�سهية. • فقدان 
الهيموجلوبن. يف  حاد  • نق�س 

اإنتاج  ع��ن  العظم  نخاع  عجز  نتيجة  والطحال  الكبد  ت�سخم   •
كريات الدم احلمراء، فيبداأ الكبد والطحال مبحاولة ت�سنيع الدم 

بنف�سيهما، مما يوؤدى اإلى ت�سخمهما.
والوزن. كالطول  اجل�سماين  النمو  يف  • التاأخر 

اجلمجمة. ومنها  اجل�سم  عظام  يف  • تغرات 
الأ�سنان. �سكل  يف  • تغر 

اللتهابات. • زيادة 
نق�س  ت��ع��وي�����س  مل��ح��اول��ة  وت�����س��خ��م��ه  ال��ق��ل��ب  ���س��رب��ات  • ���س��رع��ة 

الهيموجلوبن.
يف  خمتلفة  اأع�ساء  يف  احلديد  تراكم  نتيجة  م�ساعفات  • حدوث 

اجل�سم.
نتيجة  املعدية  الأم��را���س  من  بالكثر  املري�س  اإ�سابة  احتمال   •

لنقل الدم ب�سكل م�ستمر.

طرق عالج البيتا ثالسيميا

نقل الدم
ُينقل الدم ب�سكل دوري للمري�س ليحافظ على م�ستوى طبيعي من 
الهيموجلوبن، وبالتايل ي�سل الأوك�سجن اإلى اأجزاء اجل�سم ب�سكل 
اأف�سل فيحافظ على النمو الطبيعي للطفل ومينع حدوث التغرات 

التي حتدث يف العظام.

العالج بالدسفرال
الد�سفرال عبارة عن مادة ترتبط مع احلديد يف اجل�سم وتخرج منه 
عن طريق البول وبذلك يتخل�س اجل�سم من احلديد املر�سب الذي 
قد يوؤدي اإلى تعطيل وظائف اخلايا واختال الوظائف الهرمونية 

والقلبية والكبدية واجللدية.

إزالة الطحال
للطحال دور مهم يف التخل�س من كريات الدم امليتة نتيجة م�ساركته 
يف تعوي�س اجل�سم عن عجز نخاع العظم وا�ستمرار تراكم احلديد 
ب�سورة كبرة فيبداأ بعدها الطحال يف تدمر كريات الدم احلمراء 

والبي�ساء وال�سفائح الدموية.
ويتم ا�ستئ�سال الطحال اإذا احتاج املري�س اإلى كميات من الدم 
تزيد مبقدار واحد ون�سف عن الكمية الكافية اأو اإذا ظهر نق�س حاد 
يف  تدمرها  نتيجة  الدموية  ال�سفائح  اأو  البي�ساء  ال��دم  كريات  يف 

الطحال اأو الت�سخم الكبر للطحال.

زرع نخاع العظم
هذه العملية تعتمد على وجود مترع، وُيف�سل اأن يكون من اأ�سقاء اأو 
اإجراء فحو�سات لتوؤكد التطابق الن�سيجي  �سقيقات املري�س ويجب 

بن املترع واملري�س.

الجديد في عالج البيتا ثالسيميا
• نقل وزراعة نخاع العظم للجنن امل�ساب داخل رحم اأمه بدل من 

اإجها�سه.
الأبحاث فعاليته، وهو  اأثبتت  الذي  الديفريرون  ا�ستخدام دواء   •

م�سابه للدي�سفرال الطارد للحديد من اجل�سم.

طرق الوقاية
ال��ولدة: يتم الفح�س باأخذ عينة من امل�سيمة  فحو�سات ما قبل   •

.DNA »وحتليلها بوا�سطة »دي اإن اإيه
ب��اإج��راء ه��ذا التحليل لكل من له  ال���زواج: ين�سح  فحو�سات قبل   •
واليمن  ال�سعودية  وجنوب  العربي  اخلليج  مبنطقة  عرقية  اأ�سول 

واملناطق ال�سمالية الغربية من اململكة العربية ال�سعودية.

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.

فقر الدم.. مرض وراثي يكسر الكريات الحمراء

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

استشارة طبية

الزنجبيل يقلل اإلصابة
بسرطان األمعاء

اأ�سار باحثون من كلية الطب بجامعة مي�سيجان الأمركية اإلى اأن الزجنبيل 
ميكن اأن ي�ستخدم للوقاية من �سرطان الأمعاء.

وبينت درا�سة جديدة اأن الوجبات والأطباق ال�سرقية املحتوية على نبتة 
الزجنبيل ميكن اأن تقلل فر�س الإ�سابة ب�سرطان الأمعاء، واأفادت الدرا�سة 
ال�ستعانة  متت  اأن��ه  تلجراف«  »ديلي  الريطانية  ال�سحيفة  ن�سرتها  التي 
بثاثن متطوعا اأُعطي 15 منهم جرامان من حبوب جذور الزجنبيل ملدة 
٢8 يوما. واأ�سارت ال�سحيفة اإلى اأن الدرا�سة ن�سرت يف جملة بحوث الوقاية 

من ال�سرطان التابعة جلمعية بحوث ال�سرطان الأمركية.
واأظهرت التجربة بعد تلك الفرة، عامات انخفا�س التهاب القولون 
باملتطوعن  م��ق��ارن��ة  الأم���ع���اء-  ب�سرطان  املرتبطة  احل��ال��ة  وه��ي   - لديهم 

الآخرين، البالغ عددهم 15 فردا، الذين اأُعطوا دواء وهميا.

استشارة وقائية

الزيتون يقلل اإلصابة
باألزمات القلبية

الطهي،  يف  ت�ستخدم  التي  الزبدة  عن  ال�ستعا�سة  اخل��راء  من  ع��دد  ف�سل 
اأو اأي نوع اآخر من الزيوت النباتية. ويعد زيت الزيتون من  بزيت الزيتون 
الزيوت طيبة املذاق وتنخف�س فيه ن�سبة الدهون امل�سبعة التي ت�سبب ان�سداد 

ال�سراين. 
وميكن اأن ت�ساعد الأحما�س الدهنية الأحادية غر امل�سبعة والأحما�س 
الدهنية الثنائية غر امل�سبعة يف تقليل ن�سبة الكول�سرول منخف�س الكثافة 
يقلل  ب��دوره  وه��ذا  النافع،  الكثافة  عايل  الكول�سرول  ن�سبة  وزي��ادة  ال�سار 

خطر الإ�سابة بالأزمات القلبية.

استشارة غذائية
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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
اإلتحاد
الفتح
نجران

الشعلة
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الترتيب

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس

السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

دراجي والنفيسة وعدنان
يتنافسون على جائزة قدسي

يتناف�س ثاثة معلقن عرب على جائزة املعلق الريا�سي ال�سعودي زاهد قد�سي )يرحمه 
اهلل(  يف ن�سختها ال�11 املقرر  موعدها يف ال� 13 من رم�سان مبكة املكرمة. واملتناف�سون 

هم: اجلزائري حفيظ دراجي، وال�سعودي اأحمد النفي�سة، والإماراتي عدنان حمد.
وت���ق���رر اأن ي��رع��ى ح��ف��ل اجل���ائ���زة ال�����س��ن��وي��ة ل��ه��ذا ال���ع���ام ���س��اح��ب ال�����س��م��و امللكي 
ال�سباب  العام لرعاية  الرئي�س  العزيز بح�سور وكيل  الأمر �سلطان بن نا�سر بن عبد 

من�سور اخل�سري.
تدخل  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة  وت�سهد 
الفعاليات  العديد من  ال�11،  عامها 
والأ�����س����م����اء اجل����دي����دة امل��ت��ن��اف�����س��ة. 
وق���د ف���از ب��ه��ا ال��ع��ام امل��ا���س��ي املعلق 
الريا�سية  اجل��زي��رة  امل�سري بقناة 

علي حممد علي.
ك���م���ا ���س��ي��ت��م خ������ال احل���ف���ل، 
ت��رب��وي��ن واإع��ام��ي��ن  ت��ك��رمي رواد 
وريا�سين زاملوا الفقيد يف حياته.

ويف هذا العام �سيتم تكرمي كل 
من جا�سم الياقوت ومدين رحيمي 
وج�����م�����ال ت���ون�������س���ي  جل����ه����وده����م يف 
واللجان  بالأندية  عملهم  جم��الت 

املختلفة.
يذكر اأن اجلائزة تلقى الرعاية 
ال�����س��خ�����س��ي��ة م����ن رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة 
زياد  الأ�ستاذ  على اجلائزة  امل�سرفة 
فار�سي وت�سم اللجنة حممد البكر 
�سدقة  نق�سبندي وغازي  ون��ب��ي��ل 

وعدنان املهنا واإبراهيم قد�سي.

لكرة  الأول  ال��ف��ري��ق  م���درب  اع���رف 
اجلابر  �سامي  ال��ه��ال  ب��ن��ادي  ال��ق��دم 
ب��ح��اج��ة ف��ري��ق��ه اإل����ى ت��ع��دي��ل اأ���س��ي��اء 
املو�سم  من  املتبقية  الفرة  يف  كثرة 

اجلاري.
واأك���د اجل��اب��ر ال��ذي عقدت عليه 
حن  عري�سة  اآم��ال  الهال  جماهر 
ع��ي��ن��ه رئ��ي�����س ال����ن����ادي الأم������ر عبد 
الرحمن بن م�ساعد بعد نهاية املو�سم 
املا�سي  بعد الهزمية ) 1/�سفر( اأمام 
ال�سباب،  اأن لعبيه يحتاجون لإعادة 
الثقة، لكنه اعرف بوجود ما ي�ستحق 

الإ�ساح بالفريق.
وق��������ال اجل�����اب�����ر وه������و ي��ت��ح��دث 
ب��اق��ت�����س��اب وي���ق���دم اإج����اب����ات ق�����س��رة 
»�سيطرنا  امل��ب��اراة  عقب  لل�سحفين 
لنا  املباراة وكانت  ف��رات  على معظم 
فر�س كثرة جدا، لكن حن ل ت�سجل 
تقبل )�سباكك( هدفا ب�سكل اأو باآخر«.
ال�سابق  ال��ه��ال  ق��ائ��د  واأ����س���اف 
�سوى  ي�ستمر  مل  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف 
دقائق معدودة يف ملعب امللك فهد يف 
الريا�س »هناك اأ�سياء كثرة يجب اأن 

نعدلها فيما تبقى من املو�سم«.
وان��ت��ظ��ر ال�����س��ب��اب ح��ت��ى ال��وق��ت 
املحت�سب بدل ال�سائع لي�سجل الهدف 
ال��وح��ي��د ب��ت�����س��دي��دة ق��وي��ة م��ن ح�سن 
حار�س  ذراع���ي  اأ�سفل  م��ن  م��رت  معاذ 

الهال ح�سن �سيعان.
وب�����دت ال��ت�����س��دي��دة ع��ل��ى ق��وت��ه��ا 
ح��دي��ث��ا من  امل��ن��ت��ق��ل  ل��ل��ح��ار���س  �سهلة 
ناديه  لتمنح  لكنها مرت منه  ال�سباب 
الهال  اأم��ل  وت�سعف  ال��ف��وز  ال�سابق 
اإيقاف م�سرة الن�سر  اأكر واأك��ر يف 
منذ  امل�����س��اب��ق��ة  يف  الأول  ل��ق��ب��ه  ن��ح��و 

.1٩٩5
وق���ال اجل��اب��ر »وج��ه��ة ن��ظ��ري يف 

رياضة

اجتماع يعيد 
الود بين جبسون 

واالتحاد
ان��ت��ه��ى اج��ت��م��اع وك���ي���ل اأع���م���ال ال��اع��ب 
الحت��اد  ن��ادي  ب���اإدارة  جب�سون  الرازيلي 
رحيله  ق��رار  عن  الاعب  بعدول  موؤخرا 
القدم  ل��ك��رة  الأول  ال��ف��ري��ق  �سفوف  ع��ن 
�سابقا  اأع��ل��ن  اأن  بعد  ال��ف��رة احل��ال��ي��ة  يف 
التدريبات  البقاء مقاطعا  عدم رغبته يف 
عقب  ذل��ك  وي��اأت��ي  الر�سمية،  وامل��ب��اري��ات 
اأر�ست الاعب  اإلى حلول  الإدارة  تو�سل 

ووكيل اأعماله.
الكرة،  مدير  منع  ثانية،  جهة  م��ن 
حم��م��د ال�����س��ل��ي��م��ان، لع��ب��ي ال��ف��ري��ق من 
مرجعا  �سحفية،  م��ق��اب��ات  اأي���ة  اإج�����راء 
ذلك اإلى الظروف ال�سعبة التي مير بها 
الفريق وحاجته اإلى وقت حتى يعود اإلى 
�سابق عهده. وقال ال�سليمان »الفريق مير 
بظروف حرجة يف الفرة احلالية، ومنح 
ال��اع��ب��ن ف��ر���س��ة ال��ظ��ه��ور اأم����ام و�سائل 
�سيفقدهم  م��ع��ه��ا،  وال��ت��وا���س��ل  الإع�����ام 
ال���ت���دري���ب���ات وامل����ب����اري����ات،  ال���رك���ي���ز يف 
وقت  يف  الفريق،  نتائج  �ستتاأثر  وبالتايل 
بن  الطبيعية  مكانته  يتح�س�س  فيه  ب��داأ 
اأندية الدوري بالفوز الأخر على التفاق 
يف اجلولة املا�سية، وهذا ل ينفي تقديرنا 

لل�سحافة والإعام«.

الجابر: فريقنا بحاجة لتعديالت كثيرة قبل نهاية الموسم
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امل���ب���اراة اأن��ن��ا مل ن�����س��ج��ل.. ال��اع��ب��ون 
وبناء  الثقة  لإع���ادة  يحتاجون  فقط 
امل�سوؤولية  كامل  اأحت��م��ل  اأن��ا  ال��ث��ق��ة.. 
)لكننا( ل نزال نطمح للتعديل فيما 

تبقى من املو�سم.«
واأوق���ف���ت ال��ه��زمي��ة م�����س��رة من 
ان��ت�����س��ارات م��ت��ت��ال��ي��ة للهال  ث��اث��ة 

اجلابر  يحتاج  رمب��ا  لكن  ال���دوري  يف 
يف م��ب��اري��ات��ه اخل��م�����س امل��ت��ب��ق��ي��ة اإل���ى 
الل��ت��ف��ات خل��ط ه��ج��وم��ه ال���ذي منح 
كل من  ) 1/�سفر( يف  الفوز  الفريق 

املباريات الثاث املا�سية.
ال�����س��م��راين  ن��ا���س��ر  ي��ظ��ه��ر  ومل 
ال��������ذي ل���ع���ب يف م����واج����ه����ة ف��ري��ق��ه 

نيفيز  تياجو  ال��رازي��ل��ي  ول  ال�سابق 
هذا  ال���دوري  يف  هدفا   ٢6 معا  ولهما 
رغم  الطبيعي،  مب�ستواهما  امل��و���س��م 
خطرة  فر�سة  اأه���در  ال�سمراين  اأن 

ب�سربة راأ�س من مدى قريب.
ورمب����ا ي��ح��ق مل�����س��ج��ع��ي ال��ه��ال 
األ ي�سعروا بالتفاوؤل على التعوي�س 

ب��ع��د اأن اأ���س��ب��ح ال��ن�����س��ر ق��ري��ب��ا من 
ورمب��ا  التتويج  م��ن  م�سى  وق��ت  اأي 
لفرة  ل��ان��ت��ظ��ار  اجل��اب��ر  �سيحتاج 
للقب  الهال  قيادة  ليحاول  اأط��ول 
الن�سر  اأم�����ام  ب��ع��دم��ا خ�����س��ر  حم��ل��ي 
العهد  ويل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي  يف  اأي�����س��ا 

ال�سعودي، موؤخرا.



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

حوار: خالد العمري

بداية هال وقفت على لفظة 
االإ�سع�ع الفيزي�ئي ب�ل�سرح؟

الإ�سعاع يف الفيزياء معناه اإ�سدار طاقة 
اأج�����س��ام  م��ن  اأو عن�سر مي��ر  ج�����س��م  م��ن 
النهاية  يف  امت�سا�سها  وي��ج��رى  اأخ���رى 
اآخ������ر. وال���ط���اق���ة ت���ك���ون على  يف ج�����س��م 
اأو  �سينية  اأ�سعة  اأو  موؤينة   موجات  �سكل 
موجات  مثل  كهرومغناط�سية  م��وج��ات 
الراديو والأ�سعة حتت احلمراء وال�سوء 

املريء والأ�سعة فوق البنف�سجية. 
اأحد فروع الطب  وعلم الأ�سعة هو 
ال�����ذي ي��خ��ت�����س ب��ا���س��ت��ع��م��ال الأ����س���ع���ة يف 
با�ستخدام  وذل���ك  وال��ع��اج  الت�سخي�س 
ت��ق��ن��ي��ات ال��ت�����س��وي��ر ال���ط���ب���ي احل��دي��ث��ة 

الطبي  الت�سخي�س  اإلى  الو�سول  بهدف 
املري�س  يخدم  لكي  وال�سليم  ال�سحيح 
العلمي  التطور  وم��ع  علته،  اكت�ساف  يف 
امل�ساهد  الرهيب  والتكنولوجي  الوا�سع 
يف ه���ذا ال��زم��ن، ف��ق��د ت��ط��ور ه���ذا العلم 
ق�سم  يف  م��ن��ه��ا  ع���دي���دة  اأج���ه���زة  لي�سمل 
الأ�سعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

بجامعة امللك خالد. 

م� اأنواع اأجهزة االأ�سعة 
وا�ستخدام�ته�؟

واأجهزتها  الأ�سعة  اأن��واع  �ستة من  توجد 
نف�سلها كالتايل:

األشعة العادية
وه���ي الأ���س��ع��ة ال��ت��ي غ��ال��ب��ا م��ا ت�ستخدم 

ل���ت�������س���وي���ر اأج���������زاء اجل�������س���م امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ك����الأط����راف، واأ���س��ع��ة ال�����س��در ال��ع��ادي��ة، 
الك�سور،  وت�سوير  اجلمجمة،  وت�سوير 
وه����ذه ت��ع��ط��ي ���س��ورة ع��ادي��ة ع��ل��ى فيلم 
اأ���س��ع��ة ع��ل��ى ح�����س��ب ح��ج��م اجل����زء امل���راد 
ت�����س��وي��ره ون����وع الأ���س��ع��ة امل�����س��ت��خ��دم هو 

الأ�سعة ال�سينية، اأو الأ�سعة املوؤينة.

أجهزة التنظير
Fluoroscopy

ال�سينية  الأ�سعة  ت�ستخدم  اأي�سا  وه��ذه 
املري�س  يعطى  ما  وع��ادة  اأك�س  اأ�سعة  اأو 
الفم  ط��ري��ق  ع��ن  ت��وؤخ��ذ  م��ل��ون��ة  �سبغة 
تعطى  اأو  ال��ه�����س��م��ي  اجل���ه���از  ل��ف��ح�����س 
لت�سوير  ال��وري��د  ط��ري��ق  ع��ن  للمري�س 
ل��ت�����س��وي��ر  اأو  ال���ب���ويل  ال��ك��ل��ى واجل����ه����از 

الأ�سعة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اأن  كما  الأوردة، 
ي�����س��ت��خ��دم يف ت�����س��وي��ر امل��ث��ان��ة واجل��ه��از 
ال���ب���ويل ب��ح��ق��ن امل�����ادة امل��ل��ون��ة م��ب��ا���س��رة 
ال��ب��ول��ي��ة، كذلك  امل���ج���اري  اأو  امل��ث��ان��ة  يف 
بالإمكان ت�سوير الرحم وقنوات الرحم 
عند  ال��ع��ق��م  اأ���س��ب��اب  لت�سخي�س  وذل����ك 

الن�ساء.

جهاز تصوير الثدي
Mammography

لكت�ساف  ي�ستخدم  خ��ا���س  ج��ه��از  وه���و 
والك��ت�����س��اف  ال���ث���دي  اأورام  وت�����س��خ��ي�����س 
اأخ���ذ  وب���الإم���ك���ان  ال���ث���دي  لأورام  امل��ب��ك��ر 
الأورام ع��ن��د احل��اج��ة  ع��ي��ن��ات م��ن ه���ذه 
وي�ستخدم هذا  الأجهزة،  مب�ساعدة هذه 
للن�ساء  روتيني  ب�سكل  الأ�سعة  النوع من 

استشاري األشعة بكلية العلوم الطبية في تشخيص عام 

محمد العطار: معظم إصابات الطالب 
كسور ورباط صليبي

العطار،  الدكتور محمد عبدالناصر  التطبيقية  الطبية  العلوم  التشخيصية بكلية  حصر استشاري األشعة 
أكثر الحاالت المرضية المنتشرة بين الطالب، في إصابات المالعب المختلفة من كسور بالعظام وقطع 
بالرباط الصليبي وإصابات الغضاريف، أما بالنسبة لقطاع الموظفين فقال إنه لوحظ أن االنزالق الغضروفي 

من أكثر األمراض الشائعة لديهم، وذلك لعدم ممارستهم الرياضة بصفة مستمرة.
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أقسام

يف امل�ساعدة يف الكت�ساف املبكر ل�سرطان 
الثدي بعد �سن الأربعن.

األشعة المقطعية
بالكمبيوتر

ال�سينية،  الأ���س��ع��ة  ي�ستخدم  ال��ن��وع  ه���ذا 
ومب�����س��اع��دة اأج���ه���زة ك��م��ب��ي��وت��ر م��ت��ط��ورة 
ي���ت���م ت�����س��وي��ر الأج���������زاء امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ن 
البطن  ال�سدر،  العنق،  كالراأ�س،  اجل�سم 
ال��ف��ق��ري وح��ت��ى  ال��ع��م��ود  اأو  واحل���و����س 
الأج�������زاء م��ت��ن��اه��ي��ة ال�����س��غ��ر يف اجل�����س��م 
الكلوية  ف��وق  وال��غ��دة  النخامية  كالغدة 
اأن  كما  بالغة،  ب�سهولة  ت�سويرها  ميكن 
ا�ستخدامه  الأ�سعة ميكن  النوع من  هذا 
البطن يف  اأو  وال�سدر  الراأ�س  يف ت�سوير 
حالت احلوادث عند الك�سف عن اإمكانية 
مبا�سرة  اإ�سابات  اأو  داخلي  نزيف  وج��ود 

لاأع�ساء داخل البطن اأو ال�سدر.
 ويف ك��ث��ر م���ن ح�����الت ال��ت�����س��وي��ر 
الطبقي  والت�سوير  املقطعية  بالأ�سعة 
وخ���ا����س���ة يف ح������الت ت�������س���وي���ر ال��ب��ط��ن 
ياأخذ  اأن  اإل��ى  املري�س  يحتاج  واحلو�س، 
بالإ�سافة  الفم  طريق  عن  امللونة  امل��ادة 
عن  للمري�س  تعطى  ملونة  حقنة  اإل���ى 
طريق الوريد، وهذه التي ت�سمى الأ�سعة 
املقطعية با�ستخدام ال�سبغة، وهذا النوع 
مقاطع  ت�سوير  ب��اإم��ك��ان��ه  الأج���ه���زة  م��ن 
اإل����ى 1م��ل��م،  ي�����س��ل �سمكها  م���ن اجل�����س��م 
بالإمكان  يجعل  ال��ذي  ال�سبب  هو  وه��ذا 
اجل�سم مثل  اأج��زاء �سغرة من  ت�سوير 
الأذن الداخلية والغدة النخامية التي ل 

يتجاوز حجمها 1�سم.
 وق����د ت���ط���ورت اأج����ه����زة ال��ت�����س��وي��ر 
يف  ك��ب��را  ت��ط��ورا  بالكمبيوتر  امل��ق��ط��ع��ي 

الموظفون دائما
ما يشكون من 

االنزالق الغضروفي 
بسبب عدم  الرياضة

قريبا ستتم 
االستعانة بطبيبات 

واستشاريات
لتشغيل قسم 
النساء بالسامر

الأجهزة  تطوير  ومت  الأخ��رة  ال�سنوات 
اأكر  اأ�سبحت  التي  املقطعية احللزونية 
كمية  م��ن  التقليل  اإل��ى  بالإ�سافة  دق��ة، 
الأ�سعة التي يتعر�س لها املري�س وذلك 
اأن  ميكن  التي  الفائقة  ال�سرعة  ب�سبب 

يتم بها الفح�س.

التصوير بالموجات
فوق الصوتية
Ultrasound

ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال��ت�����س��وي��ر ال��ط��ب��ي ل 
واإمن���ا  ال�سينية  الأ���س��ع��ة  ف��ي��ه  ت�ستخدم 
اإلى  توجيهها  يتم  �سوتية  ف��وق  موجات 
ال�سوتية  امل��وج��ات  وه��ذه  داخ��ل اجل�سم، 
التقاطها  ويتم  متفاوتة  بدرجات  ترتد 
وت�����س��ج��ي��ل��ه��ا ب���وا����س���ط���ة اأج����ه����زة ب��ال��غ��ة 
�سور  اإل��ى  ثم حتويلها  وم��ن  ح�سا�سيتها 
ارت���دت منه املوجات  ال��ذي  متثل اجل��زء 
فوق  امل��وج��ات  وا���س��ت��خ��دام��ات  ال�سوتية، 

ال�سوتية.
 الأ������س�����ع�����ة ال�������س���وت���ي���ة م���ت���ع���ددة 
فبالإمكان ت�سوير جميع اأع�ساء البطن 
مثل الكبد، الكلى، الطحال، البنكريا�س، 
ت�سوير  احل��م��ل،  اأث��ن��اء  اجل��ن��ن  ت�سوير 
املبي�س،  ك��ال��رح��م،  التنا�سلية  الأج��ه��زة 
باملوجات  امل��خ  ت�سوير  ب��الإم��ك��ان  ك��ذل��ك 
فوق ال�سوتية لاأطفال حديثي الولدة.

الت�سوير  ن���وع خ��ا���س م��ن  وه��ن��اك 
ب�����امل�����وج�����ات ف�������وق ال�������س���وت���ي���ة ي�����س��م��ى 
وه���ذا   Doppler ب��ال��دوب��ل��ر  ال��ت�����س��وي��ر 
لت�سوير  ي�ستخدم  الفح�س،  م��ن  ال��ن��وع 
اجل�سم،  يف  املختلفة  وال�سراين  الأوردة 
اجللطات  وج���ود  ت�سخي�س  ف��ب��الإم��ك��ان 
اأوردة  ال���دم���وي يف  وال��ت��خ��ر  ال��دم��وي��ة 

م��ن  احل�����س��ول على ���س��ور للجزء امل��راد 
ت�سويره يف اأي اجتاه �سواء راأ�سيا اأم اأفقيا 
اأم حم��وري��ا، وق��د ت��ط��ور ه��ذا ال��ن��وع من 
الت�سوير الإ�سعاعي يف ال�سنوات الأخرة 
احل�سول  بالإمكان  و�سار  كبرا،  تطورا 
على اأدق التفا�سيل للجزء املراد فح�سه.

ال��ن��وع من  ه��ذا  ا�ستخدامات  واأه���م 
املخ  ت�سوير  ه��و  الإ���س��ع��اع��ي��ة  الفحو�س 
واجل����ه����از ال��ع�����س��ب��ي واحل���ب���ل ال�����س��وك��ي 
بالإ�سافة اإلى ت�سخي�س اأمرا�س العمود 

الفقري والنزلق الغ�سرويف. 
املفا�سل  ت�سوير  يف  ي�ستخدم  كما 
وخا�سة  ع���ام  ب�سكل  الع�سلي  واجل��ه��از 
وب�سكل  واحل�������وادث.  امل���اع���ب  اإ����س���اب���ات 
جميع  ت�سوير  يف  ا�ستخدامه  ميكن  عام 
اأجزاء اجل�سم الأخرى )ال�سدر، البطن، 
تقنيات  با�ستخدام  ميكن  كما  احلو�س( 
الأوردة  ت�سوير  اجل��ه��از،  ه��ذا  يف  معينة 

وال�سراين. 
وم�������ن ال�����ت�����ط�����ورات احل����دي����ث����ة يف 
اأن��ه ميكن من  اجلهاز  ه��ذا  ا�ستخدامات 
لبع�س  الف�سيولوجية  الوظائف  متابعة 
اأجزاء اجل�سم واحل�سول على �سور حية 
اجلهاز  وخا�سة  ت�سويره  امل���راد  للجزء 

الع�سبي. 

م�ذا عن اأكرث احل�الت املر�سية 
انت�س�را بني الطالب واملوظفني؟

امل��ر���س��ي��ة  احل�������الت  اأك������ر  اأن  ل���وح���ظ 
امل��ن��ت�����س��رة ب���ن ال���ط���اب ه���ي اإ����س���اب���ات 
بالعظام  ك�����س��ور  م��ن  املختلفة  امل��اع��ب 
وق���ط���ع ب���ال���رب���اط ال�����ش��ل��ي��ب��ي وخ��ا���ش��ة 
الغ�ساريف.  اإ���س��اب��ات  الأمامي واأي�سا 
واأم�����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ق��ط��اع امل��وظ��ف��ن فقد 

اأخ���رى  اأوردة  اأي  اأو  ال�سفلى  الأط�����راف 
ب���الإم���ك���ان فح�س  ك���ذل���ك  اجل�������س���م،  يف 
البطن  داخل  وال�سراين  الأوردة  معظم 
واحلو�س وال�سراين املغذية للمخ خارج 
اأو داخل الراأ�س با�ستخدام هذا النوع من 
الأ�سعة، ويف بع�س احلالت دون احلاجة 
اأو  الق�سطرة  با�ستخدام  الت�سوير  اإل���ى 

ال�سبغات امللونة.

التصوير بالرنين 
 Magnetic المغناطيسي

Resonance Imaging
ه����ذا ال���ن���وع م���ن الأ����س���ع���ة ل ت�����س��ت��خ��دم 
واإمن���ا  امل��وؤي��ن��ة  اأو  ال�سينية  الأ���س��ع��ة  ف��ي��ه 
يو�سع  مغناطي�سي  جم���ال  ب��ا���س��ت��خ��دام 
�سور  على  احل�سول  ميكن  املري�س  فيه 
يف غ��اي��ة ال��و���س��وح وي��ت��م��ي��ز ب���اأن���ه ميكن 

لوحظ اأن الن��زلق الغ�سرويف من اأكر 
لعدم  وذل��ك  لديهم،  ال�سائعة  الأم��را���س 

ممار�ستهم الريا�سة ب�سفة م�ستمرة.

دور الق�سم يف خدمة املجتمع؟
اإل���ى رف��ع م�ستوى  الأ���س��ع��ة  ي��ه��دف ق�سم 
الطالب علميا وعمليا ليتم تخريج كادر 
املجتمع م��ن خ��ال �سغل  ي��خ��دم  م��وؤه��ل 
وظيفة تقنى اأ�سعة بامل�ست�سفيات واملراكز 
ال�����س��ح��ي��ة، وي���ت���م ت��ط��وي��ر اخل���ري���ج عن 
طريق القيم املثلى لتقنى الأ�سعة املواكبة 
بهدف  وذل��ك  العاملية،  ال�سحية  للروؤية 
م�ستوى  اأع��ل��ى  على  تقني  فريق  تقدمي 
من العلم، يكون على قدر عال من حتمل 
تواكب  وفعالة  عالية  مبهارة  امل�سوؤولية 

التطور التكنولوجي احلديث.
الت�سخي�سية  الأ�سعة  ق�سم  ويقدم   
يحويه  مب��ا  واملجتمع  للطاب  خدماته 
من اأجهزة اأ�سعة ت�سخي�سية وتدريب على 
واملهنية  الح����راف  م��ن  م�ستوى  اأع��ل��ى 
واملراجعن من من�سوبي وغر  للطاب 
من  حتويل  على  بناء  اجلامعة  من�سوبي 

الأطباء املعاجلن.

كيف يواكب الق�سم التطورات
 يف جم�ل اخت�س��سه؟

تعكف الإدارة احلالية للق�سم على درا�سة 
ومعرفة كل ما هو جديد وحديث ملواكبته 
مت�����س��ي��ا م���ع ال���ت���ط���ورات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ال��ه��ائ��ل��ة ل��ارت��ق��اء مب�����س��ت��وى ال��ق�����س��م يف 
خدمة وتعليم وتدريب الطاب وخدمة 
املجتمع. كما تعمل الإدارة على الت�سال 
وال�ستعانة  لها  امل�سهود  العاملية  باملراكز 
بها من خال اإبرام عقود للتعاون معها.

 وي����ق����وم ال��ق�����س��م اأي�������س���ا ب��ت��دري��ب 
ال���ط���اب ع��ل��ى م�����دار ال���ع���ام ال���درا����س���ي 
واإن�����س��اء ور�����س ع��م��ل وج����دول للتدريب 
املختلفة مثل  الأ�سعة  اأجهزة  على جميع 
املقطعية  والأ���س��ع��ة  املغناطي�سي  ال��رن��ن 

والتلفزيونية واك�س.

هل تتع�ونون مع االأق�س�م االأخرى 
ذات العالقة؟

ال��ق�����س��م ي��ت��ع��اون م���ع خم��ت��ل��ف الأق�����س��ام 
والباطنية  ال��ع��ظ��ام  ق�سم  م��ث��ل  ال��ط��ب��ي��ة 
واجلراحية والن�ساء وامل�سالك وق�سم املخ 
والأع�����س��اب والأ���س��ن��ان وغ��ره��ا. وهناك 
تعاون على اأعلى م�ستوى بن اأطباء هذه 

الأق�سام وق�سم الأ�سعة.

م� تطلع�تكم امل�ستقبلية
 لتطوير الق�سم؟

ج��ادة  وخ��ط��وات  ب��اإج��راءات  تقوم  الإدارة 
وواثقة  من اأجل اإدخال كل ما هو حديث 
كما  م��ت��ط��ورة.  ت�سخي�سية  اأج���ه���زة  م��ن 
وا�ست�ساريات  بطبيبات  ال�ستعانة  جتري 

لت�سغيل ق�سم الن�ساء بحي ال�سامر.

كلمة لطالب الق�سم ؟
اأرح�������ب ب���ال���ط���اب اجل������دد واأن�����س��ح��ه��م 
عليها  يح�سلون  م��ع��ل��وم��ة  ك��ل  ب��ت��دوي��ن 
حياتهم،  م��راح��ل  ك��ل  يف  معهم  لت�ستمر 
اإلى  فيه  �سيعودون  ال��ذي  اليوم  ف�سياأتي 
بالبحث  اأو�سيهم  كما  �سابقا.  كتبوه  ما 
امل�ستمر عن كل معلومة جديدة والطاع 
وال���س��ت��ف��ادة مما  العلمية  الأب��ح��اث  على 
ت��ق��دم��ه اجل��ام��ع��ة م��ن خ��دم��ات وات�����س��ال 

باملراكز العلمية العاملية.
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إدارات

محمد إبراهيم

نبذه عن ج�ئزة التميز ؟ 
�سنوية  جائزة  تخ�سي�س  فكرة  نبعت 
مت���ن���ح ل��ل��م��ت��م��ي��زي��ن م����ن م��ن�����س��وب��ي 
قياداتها  حر�س  خ��ال  م��ن  اجلامعة 
وتوفر  املتميزين  جهود  تقدير  على 
اأع�ساء  لي�س فقط بن  تناف�سية  بيئة 
اأي�سا  هيئة التدري�س باجلامعة ولكن 
املتميزين من الطاب واملوظفن من 
اإل��ى منح  الأم���ر  تعدى  ب��ل  اجلن�سن، 
ج��ائ��زة ل��وح��دات اجل��ام��ع��ة واإدارات���ه���ا 
امل���ت���م���ي���زة اأي���������س����ا يف جم������ال خ��دم��ة 

املجتمع. 
ث��ق��اف��ة  ن�������س���ر  اأن  يف  ����س���ك  ول 
اجلامعة  من�سوبي  ك��اف��ة  ب��ن  التميز 
التطوير  من  مزيد  على  وت�سجيعهم 
حتما  ي���وؤدى  ومعرفيا  مهنيا  ال��ذات��ي 
اإل������ى حت��ق��ي��ق م�������س���ت���وي���ات ف���ائ���ق���ة يف 
ال��ن��واح��ي الأك��ادمي��ي��ة والإداري������ة، مبا 
اجلامعة،  خم��رج��ات  حت�سن  ي�سمن 
وت���وف���ر خ���دم���ات ذات ج�����ودة ع��ال��ي��ة 

للمجتمع.
 وت�������س���م���ل اجل�����وائ�����ز الأق���������س����ام 
ال��ت��ال��ي��ة: ج��ائ��زة ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
ال���ت���دري�������س اجل���ام���ع���ي،  ل��ل��ت��م��ي��ز يف 
للطالب  خالد  امللك  جامعة  وج��ائ��زة 
خالد  امل��ل��ك  جامعة  وج��ائ��زة  املتميز، 
ل��ل��م��وظ��ف امل��ت��م��ي��ز، وج���ائ���زة ج��ام��ع��ة 
املجتمع  خدمة  يف  للتميز  خالد  امللك 
جامعة  جائزة  واأخ��را  )للموؤ�س�سات(، 
املجتمع  خدمة  يف  للتميز  خالد  امللك 
)لاأفراد(. وتبلغ قيمة كل جائزة 60 
األ���ف ري���ال م��وزع��ا على ث��اث��ة مراكز 

للرجال ومثلها للن�ساء: الأول 15 األف 
ريال، والثاين 10 اآلف ريال، والثالث 
خم�سة اآلف ريال، بالإ�سافة اإلى منح 
كل فائز درع اجلامعة و�سهادة تقدير.

وجدير بالذكر اأن وكيل اجلامعة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 
ال���دائ���م���ة جل���وائ���ز ال��ت��م��ي��ز الأ����س���ت���اذ 
ال�سهراين  بن عبداهلل  الدكتور عامر 
ي��ت��اب��ع ب��اه��ت��م��ام ���س��دي��د ك��اف��ة اأع��م��ال 
اإخ��راج  �سبق  ل�سعادته  كان  بل  اللجنة 
فكرة اجل��وائ��ز اإل��ى ال��ن��ور والإ���س��راف 
على كافة مراحلها بداية من �سياغة 
م��ع��اي��ر اجل���وائ���ز وحت���دي���د ف��روع��ه��ا 
وحم���ت���وي���ات من���اذج���ه���ا و����س���ول اإل���ى 
ت��رت��ي��ب��ات ح��ف��ل ت��وزي��ع اجل��وائ��ز على 

الفائزين.

اأقمتم الدورة االأولى
للج�ئزة الع�م امل��سي، فم�ذا 

حققتم فيه� من مك��سب؟ 
لقد �سهد العام املا�سي انطاق جوائز 
وكان  الأول��ى،  للمرة  للتميز  اجلامعة 
اإيجاد  حتققت  التي  الفوائد  بن  من 
ح���ال���ة م���ن ال��ت��ن��اف�����س ال�����س��ري��ف بن 
فئات  ح�سب  اجلامعة  من�سوبي  كافة 
احل��راك  اجل��ائ��زة، وحدثت حالة من 
املحمود بينهم من اأجل احل�سول على 
اجلائزة ، كما انت�سرت ثقافة مل تكن 

موجودة من قبل. 

م� حجم االإقب�ل
على اجل�ئزة؟

ل��ع��ل خ���رة ال��ع��ام امل��ا���س��ي وم���ا اأب���داه 
�سديد  اهتمام  من  اجلامعة  من�سوبو 

ه��ذا ال��ع��ام يف متابعة اأخ��ب��ار الإع��ان 
واأن�����س��ط��ة اجل��وائ��ز  ب��دء فعاليات  ع��ن 
وال����س���ت���ف�������س���ار ع����ن اآل����ي����ات ال��ر���س��ح 
و���س��روط��ه ي���وؤك���د مب���ا ل ي���دع جم��ال 
لل�سك اأن هناك اإقبال كبرا للر�سح، 
التميز  ج���وائ���ز  اأن  ي��ظ��ه��ر  ذل���ك  وك���ل 
اإلى �سحذ همم اجلميع ليقدموا  اأدت 
الأمر  اإبداعات،  لديهم من  ما  اأف�سل 
كافة  اأداء  على  اإيجابا  ينعك�س  ال��ذى 
ب�سفة  وامل��ج��ت��م��ع  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي 

عامة.

كيف تتع�ملون
مع م� ي�سل اإليكم من مالحظ�ت 

واقرتاح�ت؟
دوما  يحتاج  بطبيعته  الب�سرى  العمل 
فقد  هنا  وم��ن  وال��ت��ط��وي��ر،  للتح�سن 
ملا  للجوائز  العامة  الأم��ان��ة  ا�ستجابت 
واق��راح��ات  ماحظات  من  اإليها  ورد 
مل ي��ك��ن م�����س��دره��ا الآخ���ري���ن ب��ل ج��اء 
ف��اأدخ��ل��ت  ��ا،  اأي�����سً داخ��ل��ه��ا  م��ن  بع�سها 
حفل  تخ�سي�س  اأهمها  لعل  حت�سينات 
ل��ت��وزي��ع اجل���وائ���ز ع��ل��ى ال��ف��ائ��زي��ن بها 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ع�سر  اأم���ر  ب��رع��اي��ة 
وذلك   بن خالد،  في�سل  الأم��ر  امللكي 
امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  ت��وزي��ع��ه��ا  اأن مت  ب��ع��د 

كاإحدى فقرات حفل التخرج.
 ك���م���ا مت ت��ك��ث��ي��ف الإع��������ان ع��ن 
اجل���وائ���ز ع��ر و���س��ائ��ل م��ت��ن��وع��ة ي��اأت��ي 
واإر���س��ال  اآف����اق   �سحيفة  مقدمتها  يف 
ر���س��ائ��ل ق�����س��رة ع��ل��ى ج���ولت اأع�����س��اء 
ال��ب��اك  ع��ن  ف�سا  ال��ت��دري�����س،  هيئة 
بورد الذى اأو�سل اخلر كذلك اإلى كل 
طاب وطالبات اجلامعة با ا�ستثناء، 
الإلكروين  املوقع  خال  من  وكذلك 
ل����ل����ج����وائ����ز و�����س����ف����ح����ات ال����ت����وا�����س����ل 
التطوير  بعمادة  اخلا�سة  الجتماعي 
الأكادميي واجلودة، وطباعة مطويات 
اإل���ى ك��اف��ة ك��ل��ي��ات اجلامعة  واإر���س��ال��ه��ا 
منطقة  وحمافظات  اأبها  يف  واإدارات��ه��ا 

ع�سر ليتم توزيعها على من�سوبيها.
 وح���ت���ى ل ي���ك���ون ال����زم����اء غر 
متابعة  عن  بعيدا  بالعربية  الناطقن 

في عام واحد فقط حققت جوائز التميز تطورات كبيرة، ونجحت  في شحذ همم جميع منسوبي 
الجامعة ليقدموا أفضل ما لديهم من إبداعات، وهو ما يعكسه اهتمامهم الشديد هذا العام 
بمتابعة إعالن انطالق فعاليات الجوائز وآليات الترشح. هذا ما أكده عميد التطوير األكاديمي 
والجودة، األمين العام لجوائز الجامعة للتميز، الدكتور عمر علوان عقيل في حوار أجرته معه 

»آفاق«، تناول فيه مسيرة الجائزة، ومعاييرها، وتطلعاتها المستقبلية.

جم���ري���ات وت��ف��ا���س��ي��ل اأن�����س��ط��ة اأم��ان��ة 
اإع��ان��ات  ت�سميم  مت  ف��ق��د  اجل���وائ���ز، 
مب����واع����ي����د ت���ل���ك الأن�������س���ط���ة ب��ال��ل��غ��ة 

الإجنليزية.
 وف����ى ن��ف�����س ال�����س��ي��اق ي��ت��م الآن 
اإلى الإجنليزية   ترجمة دليل اجلوائز 
تي�سرا على من ل يتكلم العربية من 
الط��اع  واإت��اح��ة  املتعاقدين  ال��زم��اء 
ع��ل��ى ك��اف��ة اآل���ي���ات وم��ع��اي��ر ال��ر���س��ح 
مل����ن ي���رغ���ب يف ك���اف���ة اأن����ح����اء ال���ع���امل 
ال�سفافية  مفاهيم  م��ع  يتما�سى  مب��ا 

وحتقيقا ملعاير اجلودة.
 ك��م��ا مت��ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت�سكيل 
جل����ن����ة ف���ن���ي���ة ل����ف����رز ال���ر����س���ي���ح���ات، 
ا�ستخدام  نحو  التوجه  اإل��ى  بالإ�سافة 
ال��ف��رز  عمليات  اإل��ك��رون��ي��ة يف  ب��رام��ج 
وال��ت�����س��ن��ي��ف، وغ���ر ذل���ك م��ن اأ���س��ك��ال 

التطوير .
 

ح�سرمت الرت�سيح على
موظف اأو اثنني من كل اإدارة.. 
اأال ترى اأن هذا التحديد يظلم 

بع�ص املوظفني؟
ق��د ي���رى ب��ع�����س امل��ه��ت��م��ن اأن يف ذل��ك 
املوظفن، لكن احلقيقة  لبع�س  ظلما 
للجوائز على م�ستوى  اأن وجود جلان 
تقوم  الأك��ادمي��ي��ة  والأق�����س��ام  الإدارات 
ب���ال���ت���ح���ق���ق م����ن اأح����ق����ي����ة امل��ت��ق��دم��ن 
وا����س���ت���ي���ف���ائ���ه���م ل��ل��م��ع��اي��ر امل��ط��ل��وب��ة 
الت�ساوى،  ح��ال��ة  يف  بينهم  واملفا�سلة 
وم���ن ث��م رف���ع ن��ت��ائ��ج ذل���ك اإل����ى جلنة 
الكلية  م�ستوى  على  الأع��ل��ى  اجل��وائ��ز 
ي��وؤدى  مماثلة؛  ب��اإج��راءات  تقوم  التي 
اأكر  هم  ملن  الو�سول  اإل��ى  النهاية  يف 
مل  ملن  متاحة  الفر�سة  اأن  كما  متيزا، 

يحالفه التوفيق يف مرات لحقة.

هل هن�ك مراجعة
دورية ملع�يري الرت�سيح

اأم اإن االأمور ث�بتة؟
الأ�سا�س  الر�سيح  معاير  توافر  يعد 
يف  وك��ذل��ك  للجوائز،  للتقدم  الأوح���د 
م��رح��ل��ة امل��ف��ا���س��ل��ة ب��ن امل��ر���س��ح��ن اإذا 
اإق��رار تلك  ت�ساوت درجاتهم، ولقد مت 
اجلوائز  دليل  ت�سمنها  التي  املعاير 
م��ن خ��ال جمل�س اجل��ام��ع��ة، وروع��ي 
ف��ي��ه��ا ال��ع��دال��ة وت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س دون 

متييز.
 وف��ى ���س��وء امل��اح��ظ��ات ال��ت��ي قد 
ت��ظ��ه��ر خ����ال م���راح���ل ت��ط��ب��ي��ق تلك 
املعاير ميكن اأن يتم اإدخال تعديات 
ع��ل��ي��ه��ا ب���ع���د درا����س���ت���ه���ا وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا 
م�ستويات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ب��ا���س��ت��ف��ا���س��ة 

�سناعة القرار باجلامعة.

يق�ل اإنكم تعتمدون على املعدل 
الدرا�سي يف حتديد الط�لب 

املتميز..  فهل هذا تقييم
�س�مل يف راأيك؟

املر�سح  متيز  م��دى  تقييم  يتوقف  ل 
ذل��ك من  على ج��ان��ب واح���د، ويت�سح 
الر�سح  الط��اع على معاير  خال 
يف كل فرع من فروع اجلوائز اخلم�سة، 
ب��ال�����س��رورة على  الأم���ر  وينطبق ه��ذا 
تقت�سر  ل  اإذ  املتميز،  الطالب  جائزة 
الدرا�سي  املعدل  التقييم على  معاير 
ب�����ل ت����ت����ع����دى ذل�������ك اإل��������ى اجل����وان����ب 
ح�سن  م��ن  تت�سمنه  وم��ا  ال�سخ�سية 
ال�سرة وال�سلوك، واأل يكون قد �سدر 
ب��ح��ق ال��ط��ال��ب اأي ق����رار ت��اأدي��ب��ي من 
القدرة  امتاكه  اجلامعة، ف�سا عن 

على التنمية الذاتية. 
ل��دي��ه  ت���ت���واف���ر  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ك���م���ا 
والإ�سهام  الطابية،  القيادة  مهارات 
حياة  يف  وا�سحة  تغيرات  اإح���داث  يف 
امل�ساركة يف  غ��ره من الطاب، وك��ذا 
ومتتد  اجلامعية.  الأن�سطة  خمتلف 
اإلى اخلدمات  معاير تقييم الطاب 
ال��ت��ي اأظ��ه��ر  ال��ط��ال��ب ع��ن��د تقدميها 
لزمائه اأو املجتمع عامة درجة كبرة 

من التميز.
 وي���اأت���ي جم���ال الإجن�����از العلمي 
����س���م���ن حم���������اور وم����ع����اي����ر ت��ق��ي��ي��م 
التحقق  خ��ال  وذل��ك من  املر�سحن، 
من اإجناز الطالب والطالبة م�سروعا 
يف  وعر�سه  قبوله  مت  متميزا  بحثيا 
عاقة  ذات  علمية  ن����دوة  اأو  م��وؤمت��ر 
وث���ي���ق���ة ب���ال���ت���خ�������س�������س الأك������ادمي������ي 
ب�����راءة  ع���ل���ى  اأو ح�����س��ول��ه  ل���ل���ط���ال���ب، 

اخراع.

هل ثمة توجه ال�ستحداث
فروع جديدة  ب�جل�ئزة؟

ه�������ذا الأم�����������ر م����رت����ب����ط مب�����س��ت��ق��ب��ل 
اجلامعة وما قد يحدث من تغيرات 
اجل��ام��ع��ة  واأن  خ��ا���س��ة  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
اإع��ادة هيكلة توؤدى  تخطو بثبات نحو 
اعتاد عليه  اإلى تغرات وا�سحة فيما 
جم��ت��م��ع م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ����س���واء على 
للجامعة  التنظيمي  الهيكل  م�ستوى 
اأم  مبانيها  اأم  اجلغرافية  مواقعها  اأم 
ال��ت��خ�����س�����س��ات الأك���ادمي���ي���ة ال��ت��ي يتم 

ا�ستحداثها يوما بعد يوم.
 وفى الوقت احلايل هناك توجيه 
م��ن م��ع��ال��ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
البحث  يف  للتميز  ج��ائ��زة  بتخ�سي�س 
ف��روع  اأح��د  لت�سكل  م�ستقبا  العلمي 

جوائز التميز.

عميد التطوير يشرح لـ »آفاق« الميالد والمسيرة
د. عقيل: جوائز التميز تنمية لإلبداع 

وتحسين لمخرجات الجامعة

آفاق الجامعة  |  العدد 105  |  16 ربيع الثاني 1435  |  16 فبراير 2014



أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق بال حدود

شاركنا النجاح!
twitter.com/aafaqkku

facebook.com/aafaqkku

إعالن آفاق الجامعة  |  العدد 105  |  16 ربيع الثاني 1435  |  16 فبراير 2014



أساتذة

خالد العمري

لنبداأ بحي�تك العلمية؟
الدرا�سية من مدينة  بداأت م�سرتي 
ك��و���س��ت��ي ب���ال�������س���ودان ح���ي���ث اأك��م��ل��ت 
ف��ي��ه��ا امل����راح����ل ال���درا����س���ي���ة م���ا قبل 
اجل��ام��ع��ة )الب���ت���دائ���ي���ة وامل��ت��و���س��ط��ة 
ال��ع��ام  ويف   .1٩٩6 ع����ام  وال���ث���ان���وي���ة( 
مت  اأن  بعد  للخرطوم  انتقلت  ذات���ه، 
قبويل  لالتحاق بكلية طب الأ�سنان 
ب��ج��ام��ع��ة اخل���رط���وم وح�����س��ل��ت علي 

البكالوريو�س عام ٢001. 
ب���ع���د ق�������س���اء ف������رة الم���ت���ي���از 
مب�����س��ت�����س��ف��ى الأ�����س����ن����ان ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
راأ�سي  م�سقط  اإل��ى  ع��دت  باخلرطوم 
طبيبا عموميا من العام ٢00٢ وحتي 
٢005،  بعد ذلك اجتزت اجلزء الأول 
ل��ل��دك��ت��وراه الأك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة يف ج��راح��ة 
م��ن حينها  وب���داأت  والفكن،   ال��وج��ه 
ال���ف���رة ال��ت��دري��ب��ي��ة لأح�������س���ل علي 

الدكتوراه عام ٢010م. يف اأثناء فرة 
الدكتوراه ح�سلت علي دبلوم البحث 
العلمي والإح�ساء الطبي من جامعة 
العلوم الطبية ٢008 والبورد الأملاين 

يف زراعة الأ�سنان عام ٢010م.
التحقت   ٢010 ع����ام  اأواخ������ر  يف 
الرباط  بجامعة  االأ�شنان  طب  بكلية 
م�ساعدا،  اأ�ستاذا  بال�سودان،  الوطني 
 ٢01٢ ع��ام  نهاية  حتي  فيها  وبقيت 
امللك  بجامعة  للعمل  انتقلت  حيث 
اأ���س��ت��اذا  خ��ال��د )كلية ط��ب الأ���س��ن��ان( 
العمل  راأ����س  علي  اأزال  ول  م�ساعدا، 

حتي حلظة اإجراء هذه املقابلة.
���س��ارك��ت يف ع��دد م��ن امل��وؤمت��رات 
من�سورات  ويل  العلمية  وال��ل��ق��اءات 

علمية يف جمات حمكمة.

هل من �سعوب�ت واجهتكم
يف هذا ال�سدد؟

يف ال��غ��ال��ب الأع������م، ي��ر���س��م ال�����س��ب��اب 

ال���ط���م���وح ف���ك���رة وردي������ة ع���ن احل��ي��اة 
العملية يف فرة الدرا�سة والتح�سيل 
فقد وجدت  اإيل  بالن�سبة  الأكادميي، 
ال���واق���ع اأك����ر ���س��ع��وب��ة م��ن امل��ت��وق��ع، 
وذل������ك ي��ت��ل��خ�����س يف حم������اور حت��م��ل 
امل�سوؤولية والعمل اجلاد، بعد التحول 
من الطالب الذي يعتمد علي غره 
اإلى املوظف امل�سوؤول عن نف�سه ورمبا 

اأ�سرته.
وي�����ع�����د ال����ع����م����ل ال����ت����دري���������س����ي 
م�سوؤولية عظيمة، ويتطلب اأكر من 
ب�سفات  التحلي  منها:  اأم���ورا  غ��ره 
العلمية  والأم���ان���ة  احل�سنة،  ال��ق��دوة 
ل��ت��خ��ري��ج اأج���ي���ال ق�����ادرة ع��ل��ى حمل 
ال��راي��ة وم��واك��ب��ة غ��ره��ا م��ن الأم���م 

املتقدمة.
 

اهتم�م�تك البحثية؟
البحث العلمي من اأهم معاير تقدم 

الأمم.

التي  بالأبحاث  اأهتم  فاأنا  عن نف�سي 
الفم  ج��راح��ة  يف  بتخ�س�سي  تتعلق 
واأي�����س��ا البحث  وال���وج���ه وال��ف��ك��ن، 
و�سبل  ال��ط��ب��ي  التعليم  جم���الت  يف 

تطويره.

يف نظرك.. م� موا�سف�ت
ع�سو هيئة التدري�ص؟

بناء  لبنة مهمة يف  املعلم عموما هو 
جم��ت��م��ع م��ع��اف��ى وم��ت��ق��دم،  ول��ذل��ك 
ن��ف�����س��ه  اأم���ي���ن���ا م����ع  ي���ك���ون  اأن  ي���ج���ب 
والآخ����ري����ن وِي������وؤدي ع��م��ل��ه امل��ط��ل��وب 

بكفاءة.
ال��ع��ط��اء  ال����ق����درة ع��ل��ي  اأن  واأع���ت���ق���د 
وت��رغ��ي��ب ال��ط��اب يف امل��ق��رر املعن 

يزيد قدرتهم علي الإبداع. 

هل من �سلبي�ت الحظته�
على طالب اجل�معة؟ 

هناك �سلبيات بالطبع ل ت�سقط علي 

ال��ك��ل، ول��ك��ن تظل م��وج��ودة، ويجب 
ناجت  اأف�سل  علي  للح�سول  تداركها 
للعملية التعليمية وتتلخ�س يف عدم 
اجل��دي��ة يف ال���درا����س���ة، وت���اأخ���ر حل 
الواجبات وتاأجيلها اإيل اآخر الف�سل، 
مم���ا ي���وؤث���ر ���س��ل��ب��ا ع��ل��ي ال��ت��ح�����س��ي��ل 

الأكادميي واملعدل العام.

وم� تقييمك للمن�هج
التعليمية ب�جل�معة؟

م��ن��اه��ج ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ج��ي��دة 
ج����دا، وم��واك��ب��ة مل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع�����س��ر، 
ولكنها على م�ستوى املمار�سة حتتاج 
ومطابقتها  ال�سليم  التطبيق  اإل���ى 
ال�سراتيجية  والأه�����داف  ل��ل��روؤي��ة 

للموؤ�س�سة التعليمية.
وب�����س��ف��ة ع���ام���ة ف�����اإن اجل��ام��ع��ة 
للريادة  �سرح عماق و�سعيها اجلاد 
وال���ت���ف���وق ع���ل���ي ال���ن���ط���اق ال��وط��ن��ي 
تخطئه  ل  ب��ن  وال��ع��امل��ي  والإقليمي 

العن، واأمتني من اهلل اأن تتكلل تلك 
فخرا  ذل��ك  ويكون  بالنجاح  امل�ساعي 
ل��ك��ل م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة واإدارت����ه����ا 

وخريجيها وطابها.

ر�س�لة ع�مة للطالب؟
واملثابرة  بالجتهاد  طابنا  اأو���س��ي 
راي����ة  ورف������ع  الأويل  ال��ل��ح��ظ��ة  م����ن 
ن�سب  التفوق  وو�سع  املوؤ�س�سة  ه��ذه 

اأعينهم.
ال��ع��ل��م م���ن���ارة ت�����س��ي��ئ ال��ط��ري��ق 
واأهله  حلامله  وفخر  وع��ز  ت��اج  وه��و 
يوفقهم  اأن  اهلل  واأ���س��ال  وجمتمعه، 

جميعا ملا فيه خر الدنيا والآخرة.
اللقاء   ول يفوتني يف ختام هذا 
اأن اأ�سكر الإخوة ب�سحيفة اآفاق التي 
ما  وتعك�س  اجل��ام��ع��ة  ح���راك  تر�سد 
ي��ج��ري فيها م��ن اأع��م��ال واإجن����ازات 
من  من�سوبيها   تثقيف  يف  وت�����س��ه��م 

خال املواد ال�سحفية املتنوعة.

لخص الدكتور معتصم النقر مواصفات عضو  هيئة التدريس في معايير منها: أن يكون أمينا مع نفسه واآلخرين وِيؤدي عمله المطلوب بكفاءة، موضحا أن 
القدرة علي العطاء وترغيب الطالب في المقرر يزيدان من قدرتهم علي اإلبداع. وتناول األستاذ المساعد بكلية طب األسنان بالجامعة في حوار مع »آفاق« 

محاور منها: اهتماماته البحثية، وتقييمه للجامعة والطالب، داعيا إياهم إلى االجتهاد والمثابرة.

األستاذ المساعد بكلية طب األسنان د. النقر:
الطالب يرسمون فكرة وردية عن الحياة العملية
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أساتذة

د. صباح فتحي في حوار مع »آفاق«:
الخطط الدراسية بالجامعة وضعها خبراء متميزون.. 

وذلك سر جودتها
حوار: شذى الشبرمي

ام���ت���دح���ت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال��ع��ل��وم 
للبنات  امل��ج��ت��م��ع  ب��ك��ل��ي��ة  الإداري�������ة 
ب���اأب���ه���ا، ال���دك���ت���ورة ���س��ب��اح حممد 
ف��ت��ح��ي، م��ن��اه��ج اجل��ام��ع��ة م��وؤك��دة 
اأنها تلبي تطلعات املجتمع وتنا�سب 
ق���������درات واح����ت����ي����اج����ات ال���ط���اب 

والطالبات.

عرفين� ب�سب�ح فتحي 
االأك�دميية؟

�سباح حممد فتحي، من جمهورية 
م�سر العربية، حمافظة ال�سرقية، 
ال���ع���ل���وم  ال������دك������ت������وراه يف  اأح�����م�����ل 
من  ال�����س��رف  مبرتبة  القت�سادية 
ج��ام��ع��ة ال��زق��ازي��ق، واأع���م���ل حاليا 

رئي�سة لق�سم العلوم الإدارية بكلية 
امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ب��ن��ات ب��اأب��ه��ا، ك��م��ا اأن��ن��ي 
اأ�ستاذة م�ساعدة تزاول التدري�س يف 

الق�سم ذاته.

كيف ك�نت ن�س�أة الق�سم؟
عام  الأع��م��ال  اإدارة  برنامج  اأن�سيء 
من  ال��ع��دي��د  ���س��م��ن   14٢٩/14٢8
ويهدف  بالكلية  العلمية  ال��رام��ج 
اإلى  تاأهيل خريجات على م�ستوى 
العلمي  التطور  يتوافق مع  متميز 

واملهني وم�ستجدات �سوق العمل .
اإل��ى  بالإ�سافة  الق�سم  وي��ق��دم 
العديد  العلمية،  واملناهج  املقررات 
م���ن ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وور�����س 
ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى تنمية 

مهارات الطالبة. 

�سعوب�ت واجهته�
يف حي�تك العلمية؟

م��ن اأك����ر ال���ف���رات ال��ت��ي واج��ه��ت 
العلمية،  ح��ي��ات��ي  يف  �سعوبة  فيها 
م��رح��ل��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل ل��ل��م��اج�����س��ت��ر 
والدكتوراه، حيث كان يتم التغير 
ال��دائ��م ل��ع��ن��وان ال��ر���س��ال��ة م��ن قبل 
وب��ال��رغ��م م��ن �سعوبة  امل�����س��رف��ن، 
ه���ذه امل��رح��ل��ة اإل اأن���ه���ا ت��ع��د ف��رة 
م��ف��ي��دة وه���ادئ���ة يف ح��ي��ات��ي، حيث 
الو�سول  والتكرار  التغير  علمني 
اإلى الأف�سل. ويرجع الف�سل، بعد 
اهلل �سبحانه وتعالى،  اإلى اأ�ساتذتي 
���س��اع��دوين و�ساندوين  ك��ان  ال��ذي��ن 
ب��امل��ع��رف��ة وال��ن�����س��ح ال�����س��دي��د. واأن���ا 
ب�����دوري اأن�����س��ح ج��م��ي��ع ال��ب��اح��ث��ن 
وال���ب���اح���ث���ات ب����الل����ت����زام ب��ال�����س��ر 

واكت�ساب  اأ�ساتذتهم  م��ن  والتعلم 
املعرفة من خالهم. 

كيف ت�سفني
عالقتك ب�لط�لب�ت؟

ه��ي ع��اق��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الح���رام 
م��ه��ام  م���ن  اأن  اأرى  ح��ي��ث  امل��ت��ب��ادل 
اأي  ت��ذل��ي��ل  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�سو 
وطالباته،  ط��اب��ه  اأم���ام  �سعوبات 
اأداء  م����ن  ي��ت��م��ك��ن��وا  ح���ت���ى  وذل������ك 
م��ه��ام��ه��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى اأك��م��ل 
اأن ع�سوة هيئة  املعلوم  وجه. ومن 
ال��ت��دري�����س ب��ال��ق�����س��م ق����دوة وم��ث��ال 
عاتقها  على  يلقي  مما  للطالبات، 

م�سوؤوليات ج�سيمة.

هل ترين اأن املن�هج التعليمية 

احل�لية  ب�جل�معة مواكبة 
ملتطلب�ت الع�سر ؟

ن��ظ��را لأن اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة مت 
اإع����داده����ا ح��دي��ث��ا، وق����د ����س���ارك يف 
اأع�����س��اء  م��ن  مم��ي��زة  نخبة  و�سعها 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��اجل��ام��ع��ة، ف���اإن 
امل���ن���اه���ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ف���ي���ه���ا ت��ل��ب��ي 
ق��درات  وتنا�سب  املجتمع  تطلعات 
والطالبات.  ال��ط��اب  واح��ت��ي��اج��ات 
وي����ج����ب م����راج����ع����ة اخل����ط����ة ل��ك��ل 
�سنوات  خم�س  غ�سون  يف  تخ�س�س 
ل��ت��واك��ب الع�سر  لإ���س��اف��ة اجل��دي��د 

والتطور.

تطلع�تك امل�ستقبلية؟ 
التعليم  جم��ال  يف  التطور  ينق�سم 
اإل�����ى ع����دة جم�����الت ه����ي: ال��ت��ط��ور 

يف امل��ن��اه��ج واخل���ط���ط ال��درا���س��ي��ة، 
وال���ت���ط���ور يف ط���رائ���ق ال��ت��دري�����س، 
وال��ت��ط��ور يف اجل���وان���ب الإن�����س��ائ��ي��ة 
)املباين واملعامل واخلدمات (، ومن 
م�ستقبل  اأن  ف����اأرى  ال��واق��ع  خ���ال 
�سيكون  امل��ج��الت  ت��ل��ك  ال��ت��ط��ور يف 

على اأعلى م�ستوى.

كلمة اأخرية؟
ك��ل��م��ت��ي اخل��ت��ام��ي��ة للطاب  اأوج�����ه 
والطالبات يف اجلامعة، واأقول لهم: 
بهمتكم  م��رت��ب��ط  الأم�����ة  م�ستقبل 
وج���ه���ودك���م ف��ع��ل��ي��ك��م ب��ب��ذل اأق�����س��ى 
اجل���ه���د وال����س���ت���ف���ادة م����ن ق�����درات 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  واإمكانيات 
اأجل  باجلامعة والتعاون معهم من 

حتقيق  اجلودة املن�سودة.

د. سهير عبد الحميد لــ »آفاق«:
الكيمياء الكهربية

أحب المقررات إلى قلبي
حوار: د. إيمان العسيري

حت��دث��ت يف ح��دي��ث اإل����ى »اآف������اق« عن 
اأن  امل�ساركة  اإنتاجها العلمي، موؤكدة 
املعرفة  ت�سقل  العلمية  امللتقيات  يف 
وت�سهم يف بناء ال�سخ�سية املجتمعية 

ال�سليمة.

بط�قتك التعريفية؟
اأنا �سهر �سعد حممود عبد احلميد، 
م����ن ج���م���ه���وري���ة م�������س���ر ال���ع���رب���ي���ة. 
كلية  يف  م�ساركة  اأ�ستاذة  حاليا  اأعمل 
العلوم للبنات باجلامعة، وتخ�س�سي 

الكيمياء.

توليت تدري�ص عدة مقررات
يف ق�سم الكيمي�ء،  ف�إلى اأي مقرر 

مييل قلبك اأكرث من غريه؟
اأعتقد اأن عطائي كان متميزا يف مقرر 
اأكر من  الكيمياء الكهربية والتاآكل 
مادة اأخرى يف املجال، ويرجع ال�سبب 
الدقيق  تخ�س�سي  اأن  اإل���ى  ذل���ك  يف 

كيمياء فيزيائية كهربية.

وهل هن�ك مقررات
جتدين �سعوبة يف تدري�سه�؟

ل اأجد �سعوبة يف تدري�س اأي مقرر، 
اأن  الطبيعي  و هلل احلمد، ولكن من 
املقررات،  ا�ستح�سان  درج��ات  تتفاوت 

وذلك راجع اإلى امليول النف�سية.

كيف جتدين م�ستوى
ط�لب�ت الكيمي�ء؟

مب�ساعفة  واأن�سحهن  ج��دا،  متميز 

���س��ب��ي��ل طلب  اجل���ه���ود وامل���ث���اب���رة يف 
العلم.

هل يقت�سر تدري�سك
على مرحلة البك�لوريو�ص؟

املاج�ستر  م��رح��ل��ة  در����س���ت  ل��ق��د  ل. 
التوفيق يف  واأ���س��ال اهلل  وال��دك��ت��وراه، 

م�سواري الأكادميي.

كيف تتوا�سلني مع ط�لب�تك؟
اأت���وا����س���ل م���ع ط��ال��ب��ات��ي م���ن خ��ال 
امل���ح���ا����س���رات، وال�������س���اع���ات امل��ك��ت��ب��ي��ة، 

والباك بورد، واملناق�سة.

م� راأيك يف برن�مج
التعلم االإلكرتوين ب�جل�معة؟ 

برنامج  الإل��ك��روين  التعلم  برنامج 
ب��اإق��ب��ال كبر  مهم ج���دا، وق��د حظي 
م���ن ال��ط��ال��ب��ات، واأع��ت��ق��د اأن الأم���ر 
ي��ن��ط��ب��ق اأي�����س��ا ع��ل��ى ال���ط���اب، لكن 
الطالبات  بع�س  اأن  بالذكر  اجلدير 

ي���ج���دن ���س��ع��وب��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه، 
لأ����س���ب���اب يف م��ق��دم��ت��ه��ا ع����دم ت��واف��ر 

النرنت لديهن.

م�ذا عن اإنت�جك العلمي؟
تخ�س�سي  جم���ال  يف  بحثا   35 ل���دي 
ن�سره يف جم��ات عاملية  معظمها مت 

متخ�س�سة.

هل من تف��سيل عن م�س�ركتك
يف موؤمتر الفيوم اخل�م�ص؟

����س���ارك���ت ب��ب��ح��ث يف م���وؤمت���ر ال��ف��ي��وم 
اخل��ام�����س ال���ذي ك���ان ع��ن��وان��ه »النيل 
امل������ي������اه يف م�������س���ر ع��ر  وم�����������س�����ادر 
ال��ع�����س��ور«، وخ��ل�����س��ت ت��و���س��ي��ات��ه اإل��ى 
وتنقيتها  ب��امل��ي��اه  اله��ت��م��ام  ����س���رورة 
وعدم اإهدارها واملحافظة عليها لأنها 

من اأهم ثروات م�سر.
ال��ت��اأك��ي��د،  اأود  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف 
من  وال��ب��اح��ث��ات  للباحثن  وك��ام��ي 
اأن  امل�����س��ارك��ة  ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات، 
يف امل�����وؤمت�����رات وامل���ل���ت���ق���ي���ات ت�����س��ق��ل 
ينمى  اخل����رات  ت��ب��ادل  واأن  امل��ع��رف��ة 
ينمى  واأي�سا  الإدراك،  ويزيد  العقل 
التي  ال�سليمة  املجتمعية  ال�سخ�سية 

ي�ستفيد منها املجتمع.

كلمة خت�مية؟
امل��ل��ك خالد  ت��ك��ون جامعة  اأن  اأمت��ن��ى 
تفوز  واأن  اململكة  فى  جامعة  اأف�سل 
ب����اجل����ودة ال��ع��امل��ي��ة يف اأق������رب وق���ت. 
واأ���س��ك��ر ك��ل ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى اجل��ه��ود 
الرامية للو�سول باجلامعة اإلى اأعلى 

جودة وقيمة عاملية.
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التعليم العالي

لقطات

ألول مرة في تاريخ االتحاد الرياضي
بطولتان لذوي االحتياجات 

الخاصة بالجامعات السعودية
الحتياجات  لذوي  ال�سعودية بطولتن  للجامعات  الريا�سي  يطلق الحتاد 
الريا�سي  للمو�سم  ال�سعودية  اجلامعات  م�ستوى  على  م��رة  لأول  اخلا�سة 
الرابع لاحتاد، وتتمثل البطولتان يف م�سابقات اجلري ) ٢00م ( لاإعاقات 
مبكة  القرى  اأم  جامعة  �ست�ست�سيفها  التي  واحلركية  وال�سمعية  الب�سرية 
امل��ك��رم��ة، وب��ط��ول��ة ك���رة ال��ه��دف للمعوقن ب�����س��ري��ا ���س��ت��ق��ام ب��ج��ام��ع��ة امللك 

عبدالعزيز بجدة.
الروفي�سور  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  الحت��اد  رئي�س  واأو���س��ح 
الحتياجات  ل���ذوي  الريا�سية  املناف�سات  اأن  ال���دايل  ع��ب��دال��رزاق  ب��ن  ول��ي��د 
اخلا�سة تعد اأحد اأهم املوؤ�سرات القوية على رقي وتقدم الدول، م�سيدا بدعم 
خالد  الدكتور  الحت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العايل  التعليم  وزي��ر  وتوجيه 

العنقري، ومتابعة نائبه الدكتور اأحمد ال�سيف خال م�سرة الحتاد.
للفئات  الريا�سية  املناف�سات  اأن  اأثبتت  احلديثة  »ال��درا���س��ات  واأ���س��اف 
هذه  اأف���راد  على  ونف�سية  واجتماعية  و�سحية  وطنية،  فوائد  لها  اخلا�سة 
لاحتاد  ال��ع��ام  الأم���ن  اأك���د  جهته  م��ن  م��ن��ه��م«.   ال�سباب  خ�سو�سا  الفئات 
وجود  اأهمية  على  البقمي  عبداهلل  الدكتور  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي 
مثل هذه امل�شابقات، وقال »على الرغم من اأهميتها يف الن�شاط الريا�شي اإال 
اأنها تعطي مثال حيا ملا تتمتع به اململكة من �سمعة ومكانة ح�سارية متثلت 

يف اهتمامها بذوي الحتياجات اخلا�سة«.

جامعة الطائف تطبق »البصمة« 
على منسوبيها 

ط��ب��ق��ت ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف، لأول 
م�����رة، ع��ل��ى اأك�����ر م���ن ٢7 األ���ف 
ط���ال���ب���ة، ن���ظ���ام ال��ب�����س��م��ة، ب��ع��د 
الطائف  جامعة  ملقر  انتقالهن 
اجل����دي����د ب���احل���وي���ة م����ع ب���داي���ة 
ال���ف�������س���ل ال�����درا������س�����ي احل������ايل.  
واأو�������س������ح امل����ت����ح����دث ال���ر����س���م���ي 
عبدالرحمن الدكتور  للجامعة 
جممع  يف  اإق���راره  مت  ال��ذي  واخل���روج  للدخول  الب�سمة  نظام  اأن  الطلحي 
ال��ط��ال��ب��ات اجل���دي���د يف احل���وي���ة، ي�����س��م��ل اأي�����س��ا ع�����س��وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
اآليا تعمل بنظام  اأنه مت و�سع ٩4 مدخا  اإلى  واملوظفات.  واأ�سار الطلحي، 
الب�سمة للطالبات، وتخ�سي�س 35 جهاز ب�سمة اإلكرونية على مداخل مقر 

الطالبات اجلديد يف احلوية. 
النظام ي�سّجل دخول الطالبة، ويربطها بالنظام  اأن  واأ�ساف الطلحي 
اإل��ى ربط دخ��ول ع�سوات هيئة  اإ�سافة  اأول دخ��ول لها بالرقم اجلامعي.  يف 
التدري�س واملوظفات بالرقم الوظيفي، واأن نظام الب�سمة يف املبنى اجلديد 

ل يتعلق بح�سور املحا�سرات اأو الغياب عنها. 
ولفت الطلحي اإلى وجود ق�سم خا�س لع�سوات هيئة التدري�س، وكذلك 
م��دخ��ل خ��ا���س ل���ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، اإ���س��اف��ة اإل���ى وج���ود موظفات 

ل�ستقبال اأي زيارة خارجية غر جمدولة.
مل  ما  الطالبة  بدخول  ي�سمح  لن  باجلامعة  الب�سمة  نظام  اأن  يذكر 
يكن لديها جدول درا�سي، و�ستكون هناك ب�سمة لكل طالبة يرفق مع ملفها 
الإلكروين، ولن ي�سمح بخروج اأي طالبة اإل بعد انتهاء حما�سراتها اأو باإذن 

من اجلهة املعنية ب�سوؤون الطالبات.

السيف يشدد على متابعة
مشروعات كليات البنات

تحذير من مكاتب القبول التجارية

أحمد العياف

العايل  التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  �سدد 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن حممد 
ال�����س��ي��ف، ع��ل��ى ����س���رورة احل���ر����س على 
املتابعة الل�سيقة واليومية ل�سر العمل 
يف م�����س��روع��ات )م��ع��اجل��ة اأو���س��اع كليات 
البنات(، ومعاجلة اأي اإ�سكالت يف حينها 
ت�سليم  م��واع��ي��د  يف  ت��اأخ��ر  اأي  لتجنب 
ال��وزارة تقدم  اأن  امل�سروعات، مبينا  هذه 
لتتمكن  للجامعات  وامل�ساندة  الدعم  كل 
امل�سروعات  ه��ذه  مبتطلبات  ال��وف��اء  م��ن 

وت�سليمها يف مواعيدها. 
لتحقيق  ت��ط��ل��ع��ه  ال�����س��ي��ف،  واأك������د 
ت��وج��ي��ه��ات وت��ط��ل��ع��ات خ�����ادم احل��رم��ن 
التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ت��وف��ر  ال�����س��ري��ف��ن 
البنات  كليات  م��ق��رات  وتهيئة  امل��ائ��م��ة 
ب��ال�����س��ورة ال��ائ��ق��ة وامل��ن��ا���س��ب��ة ل��ن��ج��اح 
التقدير  فائق  رافعا  التعليمية،  العملية 
والم������ت������ن������ان مل�����ق�����ام خ���������ادم احل����رم����ن 
ما  على  الأم���ن  عهده  وويل  ال�سريفن 
اجلامعات  يف  ال��ب��ن��ات  كليات  ب��ه  حظيت 
ال�����س��ع��ودي��ة م��ن دع���م واه��ت��م��ام ومتابعة 

كبرة.
الجتماع  تروؤ�سه  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا مل��ع��اجل��ة 
التعليم  ب�����وزارة  ال��ب��ن��ات  ك��ل��ي��ات  اأو����س���اع 
اللجنة  اأع�ساء  فيه  �سارك  الذي  العايل، 
العليا بالوزارة ووكاء ومديرو امل�ساريع 

ال��دار���س��ن على  اإدارة  امل�����س��رف على  اأك���د 
العايل  التعليم  ب��وزارة  اخلا�س  ح�سابهم 
اإل��زام��ي��ة  على  العتيبي،  ه���ذال  ال��دك��ت��ور 
اأن  لهم، موؤكدا  املخ�س�س  اللقاء  ح�سور 

ذلك �شرط رئي�شي لالتحاق بالبعثة.
 وق���ال »ح�����س��ور ل��ق��اءات ال��دار���س��ن 
ع��ل��ى ح�����س��اب��ه��م اخل���ا����س اإل����زام����ي وه��و 
بالبعثة  الإحل��اق  متطلبات  من  متطلب 
ق���ب���ل ال�������س���ف���ر اإل�������ى م���ق���ر ال����درا�����س����ة«. 
املخ�س�سة  ال��ل��ق��اءات  اأن  العتيبي  وب���ن 
للدار�سن على ح�سابهم اخلا�س �سيعلن 

عنها يف امل�ستقبل على موقع الوزارة.
يف �سياق ذي �سلة، حذر العتيبي من 
للح�سول  التجارية  املكاتب  اإل��ى  اللجوء 
ع��ل��ى ق���ب���ولت درا����س���ي���ة، داع���ي���ا ال��ط��ل��ب��ة 
اإل���ى ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ات واإمت����ام اإج����راءات 
ف��ت��ح م��ل��ف��ات��ه��م ب��اأن��ف�����س��ه��م، وال��ت��وا���س��ل 
م���ع امل��ل��ح��ق��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ع���ر ال��ري��د 
الإلكروين، وعدم اللجوء اإلى التوا�سل 

ال�سفهي.
يذكر اأن الوزارة عقدت خال العام 
ال��درا���س��ن  ل��ل��ط��اب  ملتقين  امل��ن�����س��رم 
ع��ل��ى ح�����س��اب��ه��م اخل���ا����س، وم����ن امل��ت��وق��ع 
ملتقى خال  م��ن  اأك��ر  تنظيم   يتم  اأن 
ال��ع��ام احل���ايل ب��ن��اء ع��ل��ى اأع����داد الطلبة 

احلا�سلن على املوافقة.

ال�سامي  ب���الأم���ر  امل�����س��م��ول��ة  ب��اجل��ام��ع��ات 
ب��ت��اري��خ  ال�������رق�������م)٢٢751(  ال���ك���رمي ذي 
1433/5/1ه��������� ال��ق��ا���س��ي ب��امل��واف��ق��ة على 
ت��وف��ر اع��ت��م��ادات م��ال��ي��ة ع��اج��ل��ة ل���وزارة 
اإع��ادة  على  منها  لتنفق  ال��ع��ايل  التعليم 
البنات  لكليات  ال��ق��ائ��م��ة  امل��ب��اين  ت��اأه��ي��ل 
ريثما يتم ت�سييد مبان جامعية منا�سبة 

لتلك الكليات.
وا�ستمع ال�سيف خال الجتماع اإلى 
���س��رح ق��دم��ه وك���اء اجل��ام��ع��ات ع��ن �سر 
لكليات  العاجلة  امل��ب��اين  اإن�����س��اء  م�ساريع 
ال��ب��ن��ات امل�����س��ت��ف��ي��دة م��ن ه���ذا ال��رن��ام��ج، 
الآن  املالية حتى  وزارة  له  ر�سدت  ال��ذي 

تكاليف تزيد على اأربعة مليارات ريال.

وزارة  م���ع  امل���ال���ي���ة  وزارة  وت��ع��م��ل 
التعليم العايل من خال جلنة م�سركة 
بن الوزارتن لتنفيذ هذا امل�سروع وفق 
التوجيهات الكرمية ملقام خادم احلرمن 

ال�سريفن –يحفظه اهلل-.
التي  امل�����س��روع��ات  تنفيذ  وي��ج��ري 
عاجلة  مباٍن  لإن�ساء  عقودها  توقيع  مت 
وامل�ستاأجرة  القدمية  املباين  ل�ستبدال 
الكبرة  الأع�����داد  م��ع  تتنا�سب  ل  ال��ت��ي 
للطالبات، وذلك حفاظا على �سامتهن 
وراح�����ت�����ه�����ن، وحت���ق���ي���ق���ا ل��ل��م��ت��ط��ل��ب��ات 
ت�ستلزمها  التي  والأكادميية  التعليمية 
ال��ك��ل��ي��ات.  ت��ل��ك  يف  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة 
امل�����س��روع��ات  وت�����راوح م���دة تنفيذ ه���ذه 

ثمانية  اإل���ى  اأ���س��ه��ر  ث��اث��ة  م��ن  العاجلة 
ع�����س��ر ���س��ه��را ب��ح�����س��ب ع����دد ال��ط��ال��ب��ات 

والطاقة ال�ستيعابية للكليات. 
يذكر اأن بع�س اجلامعات ال�سعودية 
ت�سلمت م�سروعات كليات البنات العاجلة 
بع�س  ومنها:  بها،  النتفاع  وب��داأت  بها، 
يف  ال��ب��ن��ات  لكليات  العاجلة  امل�����س��روع��ات 
اخل��ف��ج��ي، وح��ف��ر ال��ب��اط��ن، وال��ن��ع��ري��ة، 
امللك  وجامعة  امل��ن��ورة،  واملدينة  وتبوك، 

عبدالعزيز، واجلوف.
واأك����������د وك��������اء ج����ام����ع����ات ت���ب���وك 
عبدالعزيز  وامل��ل��ك  ال�سمالية  واحل���دود 
والباحة ت�سلم املزيد من املباين العاجلة 

يف غ�سون الأ�سهر الثاثة القادمة.
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محمد بن فهد
وقعت جامعة الأمر حممد بن 
ف��ه��د م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع �سركة 
���س��ل ت��ت�����س��م��ن ال���ت���ع���اون ل��دع��م 
باجلامعة  الهند�سة  كلية  طاب 
ب���ه���دف امل�����س��ارك��ة م���ع ع����دد من 
ج���ام���ع���ات امل��ن��ط��ق��ة الآ����س���ي���وي���ة 
البيئي  امل����ارث����ون  يف  وال��ع��رب��ي��ة 
الفلبن  يف  �سيقام  ال��ذي  العاملي 

ال�سهر املقبل.

نجران
ال��ط��اب  ���س��وؤون  نظمت ع��م��ادة 
ب�����ج�����ام�����ع�����ة جن������������ران ال����ل����ق����اء 
العلمي  للموؤمتر  التح�سري 
اخل���ام�������س ل����ط����اب وط���ال���ب���ات 
�سيقام  ال����ذي  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اإل��ى  خ���ال ال��ف��رة م��ن ٢8 /6 
ا�ستقبلت  ح��ي��ث   ،1435/  7/  ٢
مب��خ��ت��ل��ف  ب����ح����ث����ا   1٢3 ن����ح����و 

التخ�س�سات.
وق������������ال امل����ن���������س����ق ال�����ع�����ام 
مل�����س��ارك��ة اجل���ام���ع���ة يف امل���وؤمت���ر 
ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د احل�����ازم�����ي 
 1٢3 ا���س��ت��ق��ب��ل��ت  ال���ع���م���ادة  »اإن 
م�����س��ارك��ة يف خم��ت��ل��ف امل��ج��الت 
وخ�سعت  والإب��داع��ي��ة  البحثية 
للتحكيم الدقيق من قبل جلان 

متخ�س�سة«.

الملك فيصل
ا���س��ت��ق��ب��ل م���دي���ر ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
ف��ي�����س��ل ال����دك����ت����ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�������س���اع���ات���ي، اأع���������س����اء ال��ل��ج��ن��ة 
امل�سركة ملتابعة برامج جورجيا.

 وث���م���ن ال�������س���اع���ات���ي خ���ال 
ال��ل��ق��اء ال���رام���ج ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 
اجل��ام��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س 
جورجيا،  ب��ولي��ة  التقنية  كليات 
النوعية،   بالرامج  اإياها  وا�سفا 
بكلية  ممثلة  اجلامعة  اأن  موؤكًدا 
وخ��دم��ة  التطبيقية  ال���درا����س���ات 
املجتمع، �ست�سخر كافة اإمكانياتها 
يف �سبيل حتقيق الأهداف املرجوة 

من هذه الرامج.

اإلسالمية
����س���ارك���ت اجل���ام���ع���ة الإ����س���ام���ي���ة 
يف ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج وي�����وم امل��ه��ن��ة 
احلرمن  خ��ادم  برنامج  خلريجي 
ال�������س���ري���ف���ن امل����ل����ك ع����ب����داهلل ب��ن 
لابتعاث  ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
-٢013 ل���ع���ام  ك���ن���دا  يف  اخل���ارج���ي 

٢014م .
واأو������س�����ح ع��م��ي��د ال��ت��ط��وي��ر 
العنزي،  رب��اح  الدكتور  الأك��ادمي��ي 
اأن الهدف من امل�ساركة ا�ستقطاب 
امل��ت��م��ي��زي��ن م��ن خ��ري��ج��ي ب��رن��ام��ج 
خ������ادم احل����رم����ن ال�����س��ري��ف��ن يف 
حتتاج  التي  العلمية  التخ�س�سات 

اإليها اجلامعة. 

األميرة نورة
ن���ورة بنت  الأم����رة  ب���داأت جامعة 
تقييم  على  العمل  عبدالرحمن، 
ودوري،  م�����س��ت��م��ر  ب�����س��ك��ل  اجل�����ودة 
وذلك ليت�سنى لها تقييم م�سارها 
وال���ت���زام���ه���ا ب��امل��ع��اي��ر ح��ت��ى يتم 
جت����دي����د الع����ت����م����اد الأك�����ادمي�����ي 

واملحافظة عليه.

الملك عبدالعزيز
د����س���ن م���دي���ر ج��ام��ع��ة امل���ل���ك عبد 
العزيز الدكتور اأ�سامة �سادق طيب 
الدرا�سات  ق�سم  م�سابقة  م��وؤخ��را، 
الكرمي  للقراآن  الكرى  القراآنية 
يف دورت���ه���ا اخل��ام�����س��ة ال��ت��ي ت��ق��ام 
حتت رعاية حمافظ جدة �ساحب 
بن  م�سعل  الأم����ر  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 

ماجد بن عبد العزيز.
و���س��ل ع���دد امل�����س��ارك��ن ه���ذا ال��ع��ام  
م��ت�����س��اب��ق��ا   740 م����ن  اأك�������ر  اإل�������ى 

ومت�سابقة.

الملك سعود
امللك  جامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  تفقد 
بن  ب��دران  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعود 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر، ع�����ددا من 
امل���ب���اين وامل�������س���اري���ع اجل����دي����دة يف 

اجلامعة. 
وب���������������داأ ال�����ع�����م�����ر اجل�����ول�����ة 
مب�ست�سفى طب الأ�سنان، بعد ذلك 
امللك  م��رك��ز  مل�����س��روع مبنى  ت��وج��ه 
ف��ه��د لأم���را����س وج���راح���ة ال��ق��ل��ب، 
التو�سعة  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  زار  ث��م 
اإلى  وا�ستمع  للم�ست�سفى  اجلديدة 
�سرح عن املراحل الأخرة لت�سغيل 

املدينة الطبية.

الشمالية
ال�سمالية،  احل��دود  جامعة  ق��ررت 
اإج�����������ازة م�����ذك�����رة ال���ت���ف���اه���م ب��ن 
اجل��ام��ع��ة وج��ام��ع��ات ب��ر���س��ل��ون��ة يف 
اأ���س��ب��ان��ي��ا، وم���ون���ا����س ب��اأ���س��رال��ي��ا، 
ومدينة  املاليزية،  والتكنولوجية 
الأم������ر حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال��ط��ب��ي��ة. ك��م��ا مت��ت امل��واف��ق��ة على 
ب���ع�������س الت����ف����اق����ي����ات م�����ع ب��ع�����س 

اجلهات احلكومية الأخرى.

حائل
ط����رح����ت ج����ام����ع����ة ح����ائ����ل ث����اث 
جممع  م��ب��اين  لإن�����س��اء  مناف�سات 
ال��ط��ال��ب��ات يف حم���اف���ظ���ات ب��ق��ع��اء 
وال�سملي واحلائط التابعة ملنطقة 
ح�����ائ�����ل، ل���ت���وف���ر م����ب����ان خ��ا���س��ة 
ب����ف����روع اجل���ام���ع���ة ت���ت���واف���ر ف��ي��ه��ا 
معاير اجلودة للعملية التعليمية 

واخلدمات امل�ساندة لها.
وث������م������ن م������دي������ر اجل����ام����ع����ة 
ال��دع��م  ال��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور خليل 
ال����ك����ب����ر ال���������ذي ح�������س���ل���ت ع��ل��ي��ه 
اجل��ام��ع��ة م���ن ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����س��اري��ع��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
موؤكدا اأن هذه امل�ساريع تخدم اأكر 
�سكره  م��ق��دم��اً  ط��ال��ب��ة،   1800 م��ن 
الدعم  على  املنطقة  لإم��ارة  اأي�سا 
ال���ك���ب���ر ال������ذي ت���ول���ي���ه ل��ل��ج��ام��ع��ة 
�ستعود  التي  املختلفة  وم�ساريعها 

بالنفع على املجتمع.

سلمان
ال��ت��ق��ى م��دي��ر ج��ام��ع��ة ���س��ل��م��ان بن 
عبدالرحمن  الدكتور  عبدالعزيز، 
ال���ع���ا����س���م���ي يف م��ك��ت��ب��ه ب��امل��دي��ن��ة 
اجل���ام���ع���ي���ة، ال���روف���ي�������س���ور غ��ن��ام 
كاليفورنيا  جامعة  من  الدو�سري 

الأمريكية. 
وجرى خال اللقاء، مناق�سة 
العديد من املو�سوعات التي تخدم 
اجل���ام���ع���ة يف امل���ج���ال الأك����ادمي����ي 
وبحث اآلية عقد �سراكة مع جامعة 
فران�سي�سكو  ب�����س��ان  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
ح�����ول ت����دري����ب ط�����اب ال���ط���ب يف 

اجلامعة. 
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حول العالم

»يون�سكو«  اأن  مبادرة  الرغم من  على 
عام  بحلول  للجميع  »التعليم  بعنوان 
٢015«  مل تنته لأن اأهدافها املو�سوعة 
هنالك  اأن  اإل  ب��ع��د،  تتحقق  مل  �سلفا 
اإج���م���اع���ا ي���ل���وح  يف الأف�����ق ي��دع��و اإل���ى 
احل��اج��ة اإل���ى ب��ذل م��زي��د م��ن اجلهود 
التعليم  على  بالركيز   ٢015 عام  بعد 

اجلامعي.
ه�����ذا م����ا مت���خ�������س ع����ن م���وؤمت���ر 
»ي��ون�����س��ك��و ال����ذي ان��ع��ق��د يف الأ���س��ب��وع  
���س��ه��ر ف���راي���ر اجل�����اري يف  الأول م���ن 
بروك�سل، والذي �سم لفيفا من خراء 
ودعت  ال��ق��رار  و�سناع  العايل  التعليم 

اإليه احلكومة الرنويجية.
امل��وؤمت��ر  اأم���ام  كلمتها  معر�س  يف 
قالت مفو�س الحتاد الأوربي ل�سوؤون 

م��ل��ي��ون   400 اإل�����ى   ٢000 ع����ام  ط���ال���ب 
طالب بحلول عام ٢030،  الأمر الذي 
ي�شع مزيدا من ال�شغوط على الدول 
العايل  التعليم  اأوروب��ا جتاه  الغنية يف 
لأنه يجب اأن تزيد من موازنة التعليم 
العايل فيها للنمو اأو للحفاظ على ما 

و�سلت اإليه.
ويف م��ع��ر���س ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى ه��ذا 
ال�������س���اأن،  اأف����اد وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
»ب����ج����رون  ال������رنوي������ج  وال����ب����ح����ث يف 
»اإذا    ،Bjørn Haugstad هاغ�ستاد«،  
مل نزد ال�ستثمارات يف التعليم العايل 
�سيحدث لنا م�سكلة«، �ساردا طموحات 
دولته الكرى يف التعليم على امل�ستوى 
عن  الوزير  وك�سف  والعاملي.  الوطني 
ال��ع��ايل،  التعليم  ت��ط��وي��ر  ب����اده  ع���زم 
موؤكدا اأنها تطمح اإلى  اأن تكون لعبا 

رئي�سا يف التعليم العايل.
تطوير   ت��ري��د  حكومته  اإن  وق���ال 
ن��ظ��م ���س��ب��ط اجل������ودة ل��ت�����س��اع��د على 

احت�����اد ال��ت��ع��ل��ي��م الأوروب��������ي »اأن������دورل 
   ،Androulla Vassiliou فا�سيليو« 
اإن الحتاد الأوروب��ي يف حاجة لتقوية 
تعليم  وت��وف��ر  ال��ع��ايل  التعليم  ن��ظ��م 
اأف�سل ب�سكل اأكر يف الدول النامية.  

اأم���ا ممثلة دول���ة ق��ر���س ف��ن��ادت 
ب��ت��ط��ب��ي��ق م��ن��ه��ج ����س���ام���ل يف ال��ت��ع��ل��ي��م 
الركيز  اإل���ى  اجلميع  داع��ي��ة  ال��ع��ايل، 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل لأن�����ه حمطة 
قائلة   ، القت�سادية  التنمية  انطاق 
اإل��ى  توفر  اإن التعليم العايل يف�سي 
فر�س وظيفية اأكر، ويزيد من ريادة 
اأكر  الأعمال، ويجعل املجتمع املدين 

قوة و�سابة. 

النمو وعدالة
توزيع التعليم

وفقا لإح�سائيات املفو�سية الأوروبية، 
�سيزيد عدد الطاب يف التعليم العايل 
العامل من 100 مليون  اأنحاء  يف كافة 

ت��ط��وي��ر ث��ق��اف��ة اجل����ودة ع��ن��د اأ���س��ات��ذة 
التعليم ال��ع��ايل، م��وؤك��دا اأن اجل��ودة يف 

التعليم العايل تعد »رقما �سعبا«.
وع��ق��ب ع���ودت���ه م���ن رح��ل��ة ل��ع��دة 
م�ساعد  اأع���رب   اأفريقيا،  يف  جامعات 
امل���دي���ر ال���ع���ام يف ال��ي��ون�����س��ك��و ل�����س��وؤون 
 Qian تانغ«  »قيان  الدكتور  التعليم، 
التعليم  ج��ع��ل  يف  اأم��ل��ه  ع��ن    ،Tang
للجميع  وي�سرا  �سهولة  اأك��ر  ال��ع��ايل 
واأن ي��وزع ب�سكل ع��ادل بن كل ال��دول 
اإث��ر عودته من رحلته  وذل��ك  النامية 
يف اإف��ري��ق��ي��ا وحت���دث���ه ل��ع�����س��رات من 
ال���ع���ايل يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  م�����س��وؤويل 
لتوفر  اإفريقيا، موؤكدا على احلاجة 
تعليم عال اأف�سل يف دول العامل الثالث 
اأفريقيا يخرين  قائا »كل واحد يف 
اأنهم يف حاجة للتعليم العايل مل�ساعدة 
م����درا�����س امل���رح���ل���ة الب���ت���دائ���ي���ة وم��ن 
ب��ذور  للتنمية القت�سادية  ثم  و�سع 

والجتماعية يف تلك الدول«.

التعليم العالي من أولويات مبادرة 
يونسكو لما بعد 2015

بقلم:ميباه مك ماهون
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

نوع من اإلهمال
ل�����س��ح��ي��ف��ة »وي���رل���د  ت�����س��ري��ح��ات  ويف 
ي��ون��ي��ف��ر���ش��ي��ت��ي ن����ي����وز« اأم���اط  ن���ائ���ب 
الأم������ن ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة »اإدي���وك���ا����س���ن 
انرنا�سونال« الحتاد العاملي لنقابات 
امل��در���س��ن وم��ق��ره��ا ب��روك�����س��ل، »داف��ي��د 
اإدوارد« David Edwards،  اللثام عن 
واليون�سكو  الأورب��ي��ة  املفو�سية  اتفاق 
قائا:  العايل  التعليم  اأ�ساب  ما  على 
»اتفقنا على اأن التعليم العايل اعراه 
نوع من الإهمال يف املا�سي«، موؤكدا اأن 
التعليم العايل يجب اأن يكون يف قلب 
قلب  م��ن  وقريبا  اليون�سكو  �سيا�سات 

وعقل  احلكومات.
 واأع������ل������ن »داف������ي������د« ع���ل���ى امل�����اأ  
»اأق����ول����ه����ا، وب�������س���وت ع����ال ال����ي����وم، اإن 
حكومة الرنويج ، اإحدى اأكر ممويل 
التعليم، قررت اأن التعليم العايل يجب 
اأن ينال ن�سيب الأ�سد )من املوازنة(«.

هنالك  ك��ان  اأن���ه  »اإدوارد«  واأق���ر 

ال���ك���ث���ر م����ن ال���رك���ي���ز ع���ل���ى ت���ب���ادل 
ال��رام��ج م��ع اأوروب���ا جل��ذب الطاب 
جت��اه��ه��ا ومل ي��ك��ن ه��ن��ال��ك ال��ك��ث��ر 
م���ن ال�����س��ي��ا���س��ات اخل��ا���س��ة »ب��ت��ق��وي��ة 
القت�ساد  دول  ل�سيما  امل��وؤ���س�����س��ات«، 
النا�سئ  حيث يجب اأن يكون التعليم 
يف حدود التكلفة املعقولة اأو جمانا يف 

بع�س الدول.
اإن  »اإدوارد«  ق�����ال  ه�����ذا  وم�����ع   
يبدو،  م��ا  على  �سها  لي�س  الطريق 
ب��احل��ذر  امل�����س��وب  ت��ف��اوؤل��ه  معربا عن 
وقناعته بطموحات ل يقت�سر �سقفها 
للجامعات  ال��ع��امل��ي  على الت�سنيف 
فح�سب  ال�����س��خ�����س��ي��ة  امل����ب����ادرات  ول 
اإل����ى ���س��ي��ا���س��ة عاملية  ب��غ��ي��ة ال��و���س��ول 
ج��ودة  ل��ت��وف��ر  ت��ه��دف  اأو�سع  نطاقا 
وموظفو  ط��اب  يحظى  حتى  اأع��ل��ى 
اأو�سع ومكانة  التعليم العايل بحقوق 

اأعلى«.
وواف���ق���ت���ه ال������راأى ن��ائ��ب��ة م��دي��ر 
احتاد الطاب الأوروبين )اليزابيث 
التي   ،Elisabeth Gehrke غريكي( 
ق��ال��ت اإن����ه ب��ال��رغ��م م���ن اأن���ه���ا ت��دع��م 
توجه اليون�سكو ملرحلة ما بعد ٢015 
�سوت  ي�سمع  األ  م��ن  قلقة  اأن��ه��ا  اإل 
ال���ط���اب ح��ي��ث ق���ال���ت »اإن����ن����ا ن��دع��م 
الأهداف التي تتعلق بجودة و�سهولة 
اإل  للطاب،  العايل  التعليم  تو�سيل 
اأننا نركز اأكر على البعد القت�سادي  
من منظور التعاون يف جمال الأعمال 
الذي يجب اأن يكون ح�شب ال�شروط 

التي منليها«.
 واأ�����س����اف����ت ق���ائ���ل���ة  »اإن��������ه م��ن 
الطاب  ي�سارك  اأن  مبكان  الأهمية 
الازم  وامل�سح  اجلامعات  ت�سنيف  يف 
اأه��م��ي��ة  الأك�����ر  امل�����س��ارك��ة  اأن  اإل  ل���ه 
ه���ي م�����س��ارك��ت��ه��م يف ���س��ن��ع ال���ق���راريف 

املوؤ�س�سات املختلفة«.
م��ن ج��ان��ب��ه ���س��دد رئ��ي�����س راب��ط��ة 
غانا الوطنية  للمدر�سن »كري�ستيان 
ي��ن��ال  اأن  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ب���وك���و«،   اآدي 
الفقر حقه من التعليم مثله يف ذلك 
مثل ط��اب امل���دن الأث���ري���اء، م��وؤك��دا 
�سليمة  القاعدة  اأن تكون  اأهمية  على 
ال��ت��ع��ل��ي��م الأ���س��ا���س��ي  ك���ان  اإذا  مب��ع��ن��ي 
���س��ع��ي��ف��ا ف��ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ���س��ي��ك��ون 

�سعيفا كذلك«.

الخطوة التالية
احلاجة  »يون�سكو«  اأدرك����ت  اأن  وب��ع��د 
امل���ل���ح���ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
ل��ل��ج��م��ي��ع ق�����رر م�������س���وؤول���وه���ا  ع��ق��د 
التي يجب  الأه��داف  ملناق�سة  موؤمتر 
يف  اجلديدة  ال�سيا�سات  تت�سمنها  اأن 
م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ٢015 حت��ت ع��ن��وان 
»موؤمتر التعليم العاملي املزمع عقده 

يف كوريا اجلنوبية يف مايو ٢015«.
واأن���ه���ى »ت���ان���غ« ح��دي��ث��ه م��ن��ادي��ا 
امل���������س����وؤول����ن ع����ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
باأن عليهم  وخ��راءه و�سناع قراراته 
ج��ه��وده��م  وي���ك���ث���ف���وا  ي���ت���ك���ات���ف���وا  اأن 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م لأن���ه���م »يف حمل 
ال����ق����ي����ادة« مت���ام���ا ك���م���ا امل�������س���وؤول���ون 
احل��ك��وم��ي��ون ي��ت��ول��ون ق��ي��ادة اأج��ن��دة 

العاقات اخلارجية لبلدانهم.
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حول العالم

 

خ�س�ست احلكومة النيجرية %10،7 
من موازنة هذا العام ل�سالح التعليم 
العايل يف خطوة عدها بع�س املهتمن 
اإذعانا من احلكومة ملطالب الأ�ساتذة 
لأن  احلكومة  دف��ع  مم��ا  اجلامعين، 
ت�����س��ت��ج��م��ع ك���ل ���س��ج��اع��ت��ه��ا م���ن اأج���ل 
اع��ت��م��اد ه����ذه ال����زي����ادة امل��ال��ي��ة ال��ت��ي 
مل حت���دث م��ن ق��ب��ل ع��ل��ى الإط����اق، 
اأن  اإل��ى  املراقبن  بع�س  وهو ما حدا 

ي�سميها ب�«الظاهرة«. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأث���ن���ت اجل��ام��ع��ات 
احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى ه���ذه اخل���ط���وة لأن 
امل��وارد  اإدارة  حت�سن  اأن  ت��رى  النا�س 
يعالج  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  للتعليم  امل��ال��ي��ة 
»الرهل« الذي اأ�ساب البنية التحتية 

للتعليم العايل ب�سورة تدريجية.
اأن الطاب والأ�ساتذة   والغريب 
مل ت����رق ل��ه��م ه����ذه اخل���ط���وة لأن��ه��م 
 %٢6 ل�  املخ�س�سات  بزيادة  يطالبون 
م����ن م����وازن����ة ال����دول����ة ع���ل���ى ح�����س��ب 
تو�سيات  »يون�سكو« لتطوير التعليم 

العايل يف نيجريا.
وك���ان���ت ه����ذه اخل���ط���وة مب��ن��زل��ة 
امل��ف��اج��اأة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا وزي����ر امل��ال��ي��ة 
النيجري الدكتور »جنوزي اأكوجمو 
 Dr Ngozi Okonjo-Iweala »اإيويا

للرملان هنالك.

بقلم:توندي فاتوندي
يونيفرسيتي ويرلد نيوز التعليم العالي 

يتصدر الموازنة 
العامة في 
نيجيريا

ال�����س��ك��وك  اأن  ذل���ك  وال�����س��ب��ب يف 
ك��ان��ت ت�����س��اور اجل��م��ي��ع ح��ي��ال ال��ت��زام 
لأنها  »يون�سكو«  بتو�سيات  احلكومة 
ب���اإدراج  ع��ام ٢008  ف�سلت م��ن قبل يف 
زيادة يف موازنة التعليم العايل اأقرها 
اأ�ساتذة اجلامعات الأكادميين  احتاد 
ت��ف��اه��م  م����ذك����رة  اإط�������ار  يف   ASUU
اإثرها عزوف  على  نتج  اآن��ذاك  وقعت 
اأ�ساتذة اجلامعات عن العمل يف قطاع 
اجلامعات احلكومي وتف�سيل العمل 
اأدى  ال��ذي  الأم���ر  بالقطاع اخل��ا���س، 
لإغ����اق اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة مل��دة 

�ستة �سهور.
واأف���������ادت م�������س���ادر م��ط��ل��ع��ة اأن 
ال���رئ���ي�������س ال���ن���ي���ج���ري »غ�������ودلك 
للمجل�س  تو�سيات  ق��دم  ج��ون��اث��ان« 
التنفيذي الفيدرايل  بزيادة موازنة 
ت��ق��دي��ره،  يف   %15 ب��ن�����س��ب��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
»بزني�س  �سحيفة  م��را���س��ل  اأن  علما 
اإي����وزي«  »كيليت�س  ال�سحفي  داي« 
ل��ه بال�سحيفة  اأ���س��ار يف م��ق��ال  ق��د   ،
للتعليم  امل��ق��رح��ة  امل���وازن���ة  اأن  اإل���ى 
العايل كانت ثاثة مليارات دولرات 
اإج��م��ايل  م���ن   %10،7 اأي  اأم���رك���ي���ة 
اأ�سار  املوازنة العامة يف الوقت الذي 
امل�سلحة  اأ�سحاب  اأن  اإل��ى  اأي�سا  فيه 
اعترو الزيادة التي قدرها الرئي�س 
الأم��وال  توفر  لأن  منا�سبة   %15 ب� 
املتفاقمة  اأن ينهي الأزم��ة  �ساأنه  من 

يف التعليم العايل. 

هذه  كانت  »لقد  قائا  واأ���س��اف 
التعليم  يتح�سل   التي  الأول���ى  امل��رة 
من  ن�سيب  اأك���ر  ع��ل��ى  فيها  ال��ع��ايل 

موازنة الدولة«.

ردود فعل إيجابية
امل�سرفية  ال�����س��وؤون  ق�سم  رئي�س  اأك��د 
�ستات«  »ري��ف��ري��ز  جامعة  يف  وامل��ال��ي��ة 
»ب��ورت   يف    RSST والتقنية   للعلوم 
بالنفط،  الغنية  امل��دي��ن��ة  ه���اك���ورت«  
ال��روف�����س��ي��ور »اأدل��ف��ي�����س ت���وب���ي«، اأن 
ال����زي����ادة ال���ت���ي اق���رح���ه���ا ال��رئ��ي�����س 
لإزال����ة  منا�سبة   )%15( ال��ن��ي��ج��ري 
م���ا و���س��م��ه ب���»ال��ع��ف��ن« يف اجل��ام��ع��ات 
احل���ك���وم���ي���ة ، ذل�����ك ال���ق���ط���اع ال����ذي 
مل  ت���ع���ر ل����ه احل���ك���وم���ات ال�����س��اب��ق��ة 
اأن يعمل  »اأمت��ن��ى  وق���ال  اه��ت��م��ام،  اأي 
بعد  اأف�����س��ل  ب�����س��ورة  التعليم  ق��ط��اع 
املوارد  اإدارة تلك  املوازنة وبعد  اإق��رار 
ب��ال�����س��ورة امل��ث��ل��ى، واأدع����و احل��ك��وم��ات 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ل���دع���م ج��ه��ود 

احلكومة املركزية يف هذا الأمر«.
 وثمن اأ�ستاذ العلوم والتقنية يف 
العام  جامعة ولي��ة لغ��و���س الأم���ن 
الوطنية  اجلامعات  لرابطة  ال�سابق 
ال��روف�����س��ي��ور »ب��ي��ر اأوك��ي��ب��ي��ك��ول«،  
هذه اخلطوة التي و�سفها باأنها »تدر 

الدفء لقلوب النيجرين«.
احلكومة  اأن  اأوك��ي��ب��ي��ك��ول  واأك���د 
احلالية تقر بقوة باأن التعليم العايل 

قادر على معاجلة التحديات الراهنة 
التي تواجهها نيجريا بفتحها الباب 
»فبجودة  الطبيعية،  م��وارده��ا  اأم���ام 
مواجهة  نيجريا  ت�ستطيع  التعليم 
ال���ب���ط���ال���ة ب����ن ال�������س���ب���اب واج���ت���ث���اث 

اجلرمية والتمرد ب�سكل كبر«.
اإذا  اأنه  اأن نعلم   واأ�ساف » يجب 
مل نحافظ على ال�ستثمار يف التعليم 
العقود  ط��وال  كبر  العايل مب�ستوى 
عام  وتقدمنا يف  اأداءن���ا  ف��اإن  القادمة 
و�ستف�سل  �سراب  كلمع  �سيكون   ٢014
اأن  يف  ال�سخمة  ال���س��ت��ث��م��ارات  ه���ذه 

توؤتي اأكلها«.   
وي�����رى   رئ��ي�����س راب���ط���ة  ط��اب 
غباديبو«،   »ينكا  الوطنية   اجلامعات 
اح��ت��ي��اج��ات  ل��ب��ت  ق���د  اأن احل���ك���وم���ة 
ال�ستثمار يف التعليم يف حماولة منها 

لتعزيز النمو القت�سادي.
يف ال��وق��ت ذات���ه دع��ا م�����س��وؤول يف 
احتاد اأ�ساتذة اجلامعات الأكادميين، 
ف�����س��ل ع����دم ذك����ر ا����س���م���ه، اإل�����ى ع��دم 
االإفراط يف الفرح باملوزانة اجلديدة 
ال��رج��وع  اإل���ى  ال��ع��ايل، داع��ي��ا  للتعليم 
النتخابات  اأيام  ال��وراء  اإلى  بالذاكرة 
التي واجهت احلكومة فيها �سعوبات 
يف حت��ق��ي��ق م���ا ر���س��دت��ه م���ن م��وازن��ة 
حم��ذرا   ، التعليم  ق��ط��اع  يف  ل���س��ي��م��ا 
احل���ك���وم���ة م���ن م��غ��ب��ة اأن ت��ف�����س��ل يف 
حدث  كما  اجلديدة  امليزانية  حتقيق 

يف املا�سي. 
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�سدد الباحث مبركز الأمر �سلطان 
والدرا�سات  للبحوث  عبدالعزيز  بن 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
على  اإبراهيم،  اأحمد  خالد  الدكتور 
البيئية،  بالربية  الهتمام  �سرورة 
وا���س��ف��ا اإي���اه���ا ب��ال��واج��ب ال��وط��ن��ي، 
وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزارات  ودع�����ا 
هذا  يف  مب�سوؤولياتها  النهو�س  اإل��ى 

املجال.
ج�������اء ذل�������ك يف م�����ق�����ال ع��ل��م��ي 
ل��ل��دك��ت��ور اإب���راه���ي���م، دع����ا ف��ي��ه اإل���ى 
تكثيف الأن�سطة الطابية التي من 
ت��ع��زي��ز الربية  الإ���س��ه��ام يف  ���س��اأن��ه��ا 

البيئية. وفيما يلي ن�س مقاله:
ل �سك يف اأن البيئة التي نعي�س 
التي  وج���ل  ع��ز  اهلل  ن��ع��م  م��ن  عليها 

�سخرها لنا، قال اهلل تعالى:
{َواآَي��������ٌة َل���ُه���ُم اْلأَْر����������سُ امْلَ���ْي���َت���ُة 
َفِمْنُه  َحّباً  ِمْنَها  ْخَرْجَنا  َواأَ اأَْحَيْيَناَها 
��اٍت ِم��ْن  َي��اأُْك��ُل��وَن • َوَج��َع��ْل��َن��ا ِفيَها َج��نَّ
��ْرَن��ا ِف��ي��َه��ا ِم��َن  َن��ِخ��ي��ٍل َواأَْع���َن���اٍب َوَف��جَّ
اْل��ُع��ُي��وِن • ِل��َي��اأُْك��ُل��وا ِم���ْن َث���َم���ِرِه َوَم��ا 
َف����ا َي�����ْس��ُك��ُروَن}  َع��ِم��لَ��ْت��ُه اأَْي���ِدي���ِه���ْم اأَ

)ّي��س: :33 : 35(.
اأن�����س ر�سي اهلل عنه، ق��ال:  ع��ن 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
»ما من م�سلم يغر�س غر�ساً، اأو يزرع 

زرعا؛ فياأكل منه طر، اأو اإن�سان، اأو 
رواه  �سدقة«  ب��ه  ل��ه  ك��ان  اإل  بهيمة، 

البخاري وم�سلم.
الطاب هم اجلذوة احلية التي 
تظل موقدة يف ظام اجلهل الطويل، 
وهم الوقود املحرك للحياة با�ستمرار 
ل��ل��و���س��ول اإل�����ى ب���ر الأم��������ان، وي��ظ��ل 
واإدارة  الأ���س��رة  ل��دى  ال�ساغل  ال�سغل 
الربية والتعليم باأن ُيهتم بتعليمهم 
اأخ��رى  اإل��ى  مرحلة  م��ن  وتطويرهم 

حتى ي�سلوا اإلى بر الأمان.

إرث معرفي
م��ن خ��ال ه��ذه امل�����س��رة الطويلة يف 
التعّلم يف �ستى �سروب العلم واكت�ساب 
اإرث  يتكون  يوميا  اجل��دي��دة  امل��ه��ارات 
تعلقهم  يزيد من  معريف لديهم، مما 
ب��ال��ع��ل��م ل��ن��ه��ل امل���زي���د وامل����زي����د، وه��م 
اإل���ى امل��رات��ب  ع��ل��ى ذل���ك ح��ت��ى ي�سلوا 
للعمل  كبرا  دعما  هذا  فيكون  العليا 
م��ن اأج���ل ال��وط��ن يف �ستى ال�����س��روب، 
امل��ح��اف��ظ��ة على  ���س��ي��م��ا يف جم���ال  ول 
البيئة من امل�سكات املتعددة واملعقدة 
اليومية، ول يقت�سر ذلك الأمر على 
ال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون يف ال��ب��ي��ئ��ة ف��ق��ط بل 
مواطن  ك��ل  اإل���ى  لي�سل  ه��ذا  يتعدى 

�سالح ليهتم بالبيئة.

الباحث بمركز األمير سلطان د. إبراهيم: 

التربية البيئية واجب ديني ووطني
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وامل����ف����اه����ي����م  ال���ب���ي���ئ���ي���ة يف امل����ج����الت 
الهتمام  دون  املختلفة  والتخ�س�سات 
ال��ت��ع��دي��ل  اأو  ب��ال��ت��وج��ي��ه  ال��ت��دخ��ل  اأو 
اأن  ال��ط��اب، يف ح��ن  ه���وؤلء  ل�سلوك 
معاي�سة  اإل��ى  تهدف  البيئية  الربية 
احلالية  البيئية  للم�سكات  الطاب 
غر  للممار�سات  نتيجة  ظهرت  التي 
وامل��دم��رة  وال���س��ت��ه��ت��اري��ة  ال�سحيحة 
املحافظة  وكيفية  البيئة  يخ�س  فيما 
ع��ل��ي��ه��ا يف ك��ث��ر م���ن امل�����س��ك��ات ال��ت��ي 
ت��������وؤدي اإل�������ى ف���ق���ده���ا يف امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
ت�ساعدهم  ال��ت��ي  م��ه��ارات��ه��م  وت��ن��م��ي��ة 
مواردها  وتنمية  بيئتهم  �سيانة  على 
الأج��ي��ال  م��ر  على  م�ستدامة  لت�سبح 
مع  اإه��اك��ه��ا،  اأو  تلفها  دون  ال��ق��ادم��ة 
والجت��اه��ات  القيم  التاميذ  اإك�ساب 
الي����ج����اب����ي����ة ن���ح���و ح���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة 
جيل  اإع���داد  بق�سد  وذل���ك  وتنميتها، 
والجتماعية  الطبيعية  ببيئته  واع 

والنف�سية.
ك��ك��ل هي  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال���رب���ي���ة  اإن 
عملية تهدف اإلى توعية �سكان العامل 
اهتمامهم  وزي�����ادة  ال��ك��ل��ي��ة،  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
وت��زوي��ده��م  ب��ه��ا،  املت�سلة  بامل�سكات 
ب��امل��ع��ل��وم��ات والجت����اه����ات وال���دواف���ع 
وامل����ه����ارات ال���ت���ي ت�����س��اع��ده��م ف����رادى 
امل�سكات  ح��ل  على  للعمل  وجماعات 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة احل����ال����ي����ة، وم����ن����ع ظ���ه���ور 
م�سكات جديدة يف امل�ستقبل القريب 
معها  تعاملنا  م��ا  اإذا  البعيد  حتى  اأو 

بجدية واحرافية وحزم.
ه���ي عميلة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ف��ال��رب��ي��ة 
مع  الناجح  للتفاعل  ال��ط��اب  اإع���داد 
م��وارد خمتلفة  ت�سمله من  بيئته مبا 
ي��ت��ح��ت��م ع��ل��ي��ه امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا من 
التلوث مبختلف اأ�سكاله، وهذا يتطلب 
واملفاهيم  والتعاليم  امل��ع��ارف  اإك�سابه 

على  ت�����س��اع��د  ال��ت��ي  املختلفة  البيئية 
الإن�سان  بن  املتبادلة  العاقات  فهم 
تنمية  تتطلب  كما  البيئة،  وعنا�سر 
�سلوكياته  وتوجيه  ومداركه  اإح�سا�سه 
واجتاهاته  ميوله  واإث���ارة  البيئة  نحو 
عليها  واملحافظة  البيئة  �سيانة  نحو 
مع الأخذ يف العتبار غر�س مفهوم اأن 
هذه البيئة هي حياته فاإن دمرها فاإن 
ذلك يعني بكل ب�ساطة تدمرا حلياته 

اإلى الأبد.
يجب  البيئية  بالربية  الهتمام 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ب��ه  تهتم  اأن 
بحيث يكون اإلزاما علي جميع املدار�س 
و�����س����ول اإل������ى اجل���ام���ع���ة ب��ح��ي��ث ي��ت��م 
اأر����س  ال��ب��ذرة الطيبة يف  غ��ر���س ه���ذه 
الأطفال الطاهرة وت�سقي مباء ال�سر 
البيئية  ال��رب��ي��ة  تعليم  يف  امل��ت��وا���س��ل 
كيف  يعرف  معرفيا  جيا  يثمر  حتى 
ي���ح���اف���ظ ع���ل���ى ب��ي��ئ��ت��ه م����ن ال���ت���ده���ور 
والتلوث ويعي مبا تعني له البيئة  من 
لأي  ا�ستمرارية حلياته، مدركا متاما 
خطر اأو م�سكات نتيجة لاإخال بها 
غر  اأو  التدمر  اأو  التلوث  حيث  من 

ذلك.
ك���ان الأط���ف���ال ه��م العجينة  ومل���ا 
اللينة التي ي�سهل ت�سكيلها يف مراحلها 
الأول���ى ف��ح��ري بنا اله��ت��م��ام بهم ويف 
مدار�سهم منذ الوهلة الأولى باأن يتم 
غر�س مفهوم الربية البيئية يف هذه 
يجعلنا  مم��ا  املهمة،  العمرية  املرحلة 
ملعنى  ومدركا  فاهما  نتوقع جيا  باأن 

الربية البيئية يف هذ احلياة.

غرس القيم البيئية
ل���غ���ر����س ال���ق���ي���م ال���رب���وي���ة اخل��ا���س��ة 
ب��ال��رب��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل��ل��ط��اب ه��ن��ال��ك 
خ����ط����وات ك����ث����رة ت�����س��ج��ع م���ث���ل ه���ذا 

التطور الكبر يف اأفكار الطاب ليكون 
الهتمام بالبيئة هو ال�ساغل الأهم يف 

حياتهم، وهذه تتمثل يف الآتي:
كتابة  يف  ال��ط��اب  دور  تفعيل   •
راتبة  ن�سرات  اأو  حائطية  �سحف 
البيئية  امل�����س��ك��ات  ع���ن  ت��ت��ح��دث 
ا�ستخدام  املياه،  تلوث  مثل  املهمة 
الت�سحر،  الهواء،  تلوث  املبيدات، 
البيئية  امل�سكات  ذل��ك من  وغ��ر 

امللحة. 
نظافة  يف  ال���ط���اب  م�����س��ارك��ة   •
امل��در���ش��ة، ث��م مي��ت��د ه���ذا الن�شاط 
وامل�ساجد  ال�سكني  احل��ي  لي�سمل 
وح��دائ��ق احل���ي، وم��ن خ��ال هذا 
ال���ن�������ش���اط ي���ت���م ت���وع���ي���ة ال�����ش��ك��ان 

باأهمية النظافة.

ال�������س���ج���رة  ي�������وم  ت���ف���ع���ي���ل    •
والح���ت���ف���ال ب���ه���ذا ال���ي���وم على 
ال�������س���ت���ات  ت������وزي������ع  ي����ت����م  اأن 
ل��غ��ر���س��ه��ا يف خم��ت��ل��ف امل���دار����س 
ذلك،  وغر  وامل�ساجد  والأحياء 
وي�������س���ط���ح���ب ه������ذا الح���ت���ف���ال 
ت���وزي���ع ال���ن�������س���رات الإر����س���ادي���ة 
ال�سجرة  اأهمية  التي حتث على 
كما  املل�سقات.  وك��ذل��ك  للبيئة 
فيه  تعد  كبر  مهرجان  ينظم 
»ت�سجر  يف  امل�سابقات  من  ع��دد 
امل�����دار������س، امل�����ن�����ازل، امل�����س��اج��د، 
احل����دائ����ق والأم�����اك�����ن ال��ع��ام��ة 

وغر ذلك.
خ��ارج��ي��ة  رح������ات  • ت��ن��ظ��ي��م 
ل�����درا������س�����ة ب���ع�������س ال����ظ����واه����ر 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة مب��ف��ه��وم ب�����س��ي��ط ج��دا 
اأكيا�س البا�ستيك  مثل جتميع 
م���ا،  غ����اب����ة  يف ح���ي���ز حم������دد يف 
التي  الأ���س��ج��ار  اأو ح�����س��اب ع���دد 
احرقت  بنار الطبخ من بع�س 
زوار الغابة دون اكراث وما اإلى 

ذلك من التطبيقات البيئية.
اإن�ساء  على  الطاب  • ت�سجيع 
مثل  متنوعة  بيئية  تنظيمات 
الأن����دي����ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات 
وال��ه��ي��ئ��ات ال��ط��اب��ي��ة ي��ت��م من 
واإق��ام��ة  ال��ن��دوات  عمل  خالها 
ال����ور�����س وامل���ن���ت���دي���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ب���ت���ذك���ر ال���ن���ا����س ب���الح���ت���ف���ال 
مثل  املختلفة  البيئية  ب���الأي���ام 
ي���وم الأر������س وال��ت��ن��وع احل��ي��وي 
وغ��ر ذل��ك م��ن الأي����ام البيئية 
املختلفة املحلية وحول العامل .

التفاعلية  امل�سابقات  اإق��ام��ة   •
مثل  املختلفة  البيئية  الأي��ام  يف 
ع��م��ل م��ن��اف�����س��ات يف ك���رة ال��ق��دم 

ال�سباق   اأو  ال�سلة  اأو  الطائرة  اأو 
املناف�سات  ه��ذه  حتمل  اأن  على 
���س��ع��ار ال���ي���وم ال��ب��ي��ئ��ي امل���ع���روف 
وطباعة  مل�سقات  و���س��ع  وي��ت��م 
اأوراق وكتيبات وماب�س ريا�سة 
�سعار  حت��م��ل  ت�سجعية  وه��داي��ا 

اليوم البيئي نف�سه.
اإلى  طابية  زي���ارات  تنظيم   •
ال�����س��روح ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي تعمل 
تنوير  وع��م��ل  البيئة  جم���ال  يف 
البيئة  جم����الت  ���س��ت��ى  يف  ل��ه��م 
وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى اله���ت���م���ام 

بالبيئة ورعايتها و�سيانتها.
• م�ساركة الطاب يف الأن�سطة 
واأن منطقة  ال�سيفية خ�سو�سا 
لكثر  �سيفية  قبلة  تعد  ع�سر 
م��ن ال�����س��ي��اح بحيث ي��ت��م ت��وزي��ع 
تعمل  التي  واملل�سقات  الكتيبات 
ع��ل��ى اإر����س���اد ال�����س��ي��اح ب�����س��رورة 
املحافظة على املناطق ال�سياحية 
م��ن احل��ري��ق والقطع واحل��رق، 
بالنظافة  اله��ت��م��ام  ي��ج��ب  ك��م��ا 
واإق������ام������ة ع������دد م�����ن ال�����ن�����دوات 
فرة  اأثناء  البيئية  والفعاليات 

ال�سيف للوعي البيئي.
بتنظيم  ال���ط���اب  ت�����س��ج��ي��ع   •
رح��������ات حم���ل���ي���ة واإق���ل���ي���م���ي���ة 
البيئي  بال�ساأن  تخت�س  ودولية 
وت���ب���ادل امل���ع���ارف واخل�����رات يف 

احلفاظ على البيئة.
اأن  جميعا  علينا  اخل���ت���ام   ويف   
ن�سع هذا ال�سعار العظيم ن�سب 
اأع��ي��ن��ن��ا دائ��م��ا واأب�����داأ وه���و ق��ول 
اأجمعن  للنا�س  رحمة  املبعوث 
ق���ول امل�����س��ط��ف��ى ال��ع��ظ��ي��م، ق��ال 
�سلى اهلل عليه و�سلم: »ل �سرر، 

ول �سرار« رواه  اأحمد.

وال����رب����ي����ة ه�����ي و����س���ي���ل���ة ب���ق���اء 
امل���ج���ت���م���ع وا�����س����ت����م����راره ف���ق���د اأول�����ت 
بالربية  خ��ا���س��ة  ع��ن��اي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
واأع��دت  واجل��ه��د  امل��ال  لها  وخ�س�ست 
لها اخلراء واملتخ�س�سن كما جعلت 
للتطبيق  جم��ال  الربية  املجتمعات 
والع�سور،  الأزمنة  مر  على  والتطور 
اأف��راد  لتعليم  الو�سيلة  هي  فالربية 
امل��ج��ت��م��ع م���ن اجل���ي���ل اجل���دي���د كيف 
ي�����س��ل��ك��ون يف امل����واق����ف الج��ت��م��اع��ي��ة 
املختلفة اأي اأن الربية تعني ال�سلوك 
الإن�����س��اين وت��ط��وي��ره وت��ن��ق��ل لأف����راد 
اجل��ي��ل اجل��دي��د امل���ه���ارات وامل��ع��ت��ق��دات 
واالجت�������اه�������ات واأمن�����������اط ال�������ش���ل���وك 
مواطنن  منهم  جتعل  كي  الإن�ساين 
�ساحلن متكيفن مع اجلماعة التي 

يعي�سون فيها.
ت��ع��ل��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  ف���ال���رب���ي���ة  اأذا   
ال�شلوك  من  متوقعه  ب��اأمن��اط  وتعلم 
اأف���راد  واإع�����داد  ت�سكيل  اأي  الإن�����س��اين 
زم����ان وم���ك���ان معينن  اإن�����س��ان��ي��ن يف 
املهارات  يكت�سبوا  اأن  ي�ستطيعوا  حتى 
والقيم واالجتاهات والعادات واأمناط 
ال�����س��ل��وك امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ت��ي�����س��ر لهم 
عملية التعامل مع البيئة الجتماعية 
التي ين�سوؤون فيها ومع البيئة املادية 

اأي�سا.

تعريفات
ل��ل��رب��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ت��ع��اري��ف ���س��ت��ى يف 
والقليمية  املحلية  الجت��اه��ات  �سوء 
وال���دول���ي���ة، ب��ح��ي��ث ت��ع��ك�����س ك���ل ه��ذه 
ال����ت����ع����اري����ف وج�����ه�����ة ن����ظ����ر حم�����ددة 
الق�سايا  ح��ول  الفكرة  ه��ذه  ل�ساحب 
تقت�سر  البيئية  فالدرا�سات  البيئية، 
ع���ل���ى اإم����������داد ال����ط����اب يف خم��ت��ل��ف 
باملعلومات واحلقائق  التعليم  مراحل 

 من خطوات
تطوير التربية 

البيئية.. تكثيف 
األنشطة الطالبية 

ذات العالقة

على المؤسسات 
التعليمية 
أن تنهض 

بمسؤوليتها
للتوعية بالقيم 

التربوية
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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 

حول الجامعة

• جمعية الثقافة تتباهى بإنتاجها الفني عبر 60 عمال إبداعيا
• مشروع المدينة الجامعية بالفرعاء يجذب أنظار  زوار المهرجان

• الحرف التقليدية والقصور األثرية تجسد إبداع الهندسة العسيرية
• معرض يوثق تاريخ المنطقة وفرق شعبية تشدوا بألحان التراث

بحلتها الزاهية
في مهرجان الجنادرية »29«

قرية عسير تختزل
ثقافة وتراث المنطقة 

آفاق الجامعة  |  العدد 105  |  16 ربيع الثاني 1435  |  16 فبراير 2014



حول الجامعة

آفاق: خاص

بحلة جديدة زاهية ت�سارك قرية ع�سر  
هذا العام يف الن�سخة ال� ٢٩ من مهرجان 
اجل��ن��ادري��ة ل��ل��راث وال��ث��ق��اف��ة، خمتزلة 
قالب  يف  ع�سر  منطقة  وت����راث  ث��ق��اف��ة 
واأن�سطة  فعاليات  ي�سم  جذاب  ح�ساري 

نوعية.
باهتمام  الراثية  القرية  وحتظى 
اأم��ر منطقة ع�سر  دائمة من  ورع��اي��ة 
الأمر في�سل بن  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، وه���و م��ا جعلها 
،ح�����س��ب ال��ع��دي��د م��ن امل��راق��ب��ن، الأك���ر 
مت��ي��زا ب��ن ال��ق��رى امل�����س��ارك��ة، مب��ا يلبي 

طموح زوار املهرجان.

األجنحة المشاركة
وت�سارك القرية هذا العام بعدة اأجنحة، 
الطبية،  امللك في�سل  هي: جناح مدينة 
الذي ي�سم معلومات ومطويات و�سورا 
تعريفية عن امل�سروع يطلع من خالها 
ال���زائ���ر ع��ل��ى م���راح���ل ���س��ر ال��ع��م��ل فيه 
وال����روؤي����ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات ال��ت��ي 
�ستقدمها ملناطق ع�سر وجازان وجنران 
وعما قد اأجنز منه، اإ�سافة اإلى التعريف 
والتدريب،  لابتعاث  »واع���د«  برنامج 
وجمل�س �سباب ع�سر الذي يرز جهود 
واخلطط  والفعاليات  وال��رام��ج  �سبابه 
التي ر�سمت بقيادة رئي�س املجل�س الأمر 

في�سل بن خالد بن عبدالعزيز.

وم���ن الأج��ن��ح��ة امل�����س��ارك��ة اأي�����س��ا: 
ال���ذي يقدم  ال��ف��وت��وغ��رايف  ن���ادي ع�سر 
الت�سوير  ف��ن  امل���واه���ب يف  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال�����س��وئ��ي يف اجل���ن���اح ل�����س��ب��اب و���س��اب��ات 
ترز  التي  باأبها  الر  وجمعية  املنطقة، 
وجهودها  ال�سامية  ور�سالتها  اإجنازاتها 
اخلرية  الأع��م��ال  ت��ق��دمي  يف  ال�سخمة 
ك��ك��ف��ال��ة الأي�����ت�����ام وم�������س���اع���دة امل��ر���س��ى 
وال���وق���ف اخل����ري وال�����س��دق��ة اجل��اري��ة 
ال�ستثمارية  وامل�ساريع  املنتجة  والأ���س��ر 

التي قدمتها.
وي�������س���م ج���ن���اح ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة 
والفنون معر�سا للفنون الب�سرية يقدم 
من خاله اأكر من 60 عما فنيا ما بن 
وبع�س  �سوئية  و�سور  ت�سكيلية  لوحات 
وفنانات  فنانو  اأع��ده��ا  ال��ت��ي  املج�سمات 
املتمثلة يف عر�س  النمو  ع�سر، ومراكز 
جتربة املنطقة يف توطن عدد من اأبناء 
�سكنية  والأري��اف عر جممعات  البادية 
و�سحية  تعليمية  خدمات  على  ت�ستمل 

واأمنية يف جهات خمتلفة من املنطقة.
وي��رك��ز ج��ن��اح ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
امل��دي��ن��ة اجلامعية  م�����س��روع  ع��ر���س  على 
ال���ت���ي ����س���رى ال����ن����ور ق���ري���ب���ا وال����روؤي����ة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���ه���ا، ب���ج���ان���ب اخل���ط���وات 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا، وم��ن��ه��ا: 
التطور الكمي والنوعي للكليات اإذ بلغت 

اأكر من 56 كلية للبنن والبنات.
واأم������ا جم��ل��ة ع�����س��ر، وه����ي اأي�����س��ا 
�سمن اأجنحة قرية ع�سر، فاإنها تعر�س 

حلة جديدة
ولفت بن م�سرف اإلى اأن اإمارة منطقة 
مل�����س��ارك��ة خمتلفة يف  ا���س��ت��ع��دت  ع�����س��ر 
والثقافة  ل��ل��راث  ال��وط��ن��ي  امل��ه��رج��ان 
»اجلنادرية ٢٩«، وذلك من خال »حلة 
ال��دورات  جديدة جلناحها تختلف عن 
ال�سابقة، وروعي فيها جانب التحديث 
وال��ت��غ��ي��ر الإي��ج��اب��ي اخل����اق، بهدف 
املنطقة  ب��ه  تتمتع  ال��ذي  التنوع  اإب���راز 
مقومات  م��ن  ل�سيما  ب��ه،  ت�ستهر  وم��ا 

تراثية وثقافية متنوعة و�ساملة«.
اأن��ه ك��ان ملتابعة  وب��ن ب��ن م�سرف 
وتوجيهات واإ�سراف �سمو اأمر منطقة 
مهام  ت�سهيل  يف  الكبر  ال���دور  ع�سر 
ال��ع��م��ل وال����س���ت���ع���داد امل��ب��ك��ر يف وق��ت 
اأي�سا  وج��ه  �سموه  اأن  م��وؤك��دا  قيا�سي، 
ب���اإ����س���راك ���س��ب��اب ع�����س��ر م���ن خمتلف 
امل��ح��اف��ظ��ات يف ال��ت��ن��ظ��ي��م والإ�����س����راف 
يكون  اأن  متوقعا  املختلفة،  وال��ل��ج��ان 

لذلك تنوع وتغير اإيجابي ملحوظ. 
اأن��ه مت الركيز  واأك��د بن م�سرف 
ه����ذا ال���ع���ام ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات الأ����س���ري���ة 
املتنوعة من اأكات �سعبية ومن�سوجات 
الع�سرية  للماب�س  وخياطة  ي��دوي��ة 
اإلى وجود احلرفين  اإ�سافة  القدمية، 
ال���ف�������س���ة واحل������دادي������ن  ����س���ن���اع���ة  يف 
القوارب و�سناعة  والنجارين و�سناعة 
م��ع وج��ود عار�سي  ال��زراع��ي��ة،  الأدوات 
امل��ق��ن��ي��ات ال���ق���دمي���ة وب���ائ���ع���ي ال�����س��م��ن 

والع�سل وال�سم�سم.

الفرة  خ��ال  ال�سادرة  اأع��داده��ا  جميع 
الوطن  �سحيفة  ت��ق��دم  بينما  امل��ا���س��ي��ة، 
ج��دي��ده��ا ال�����س��ن��وي ل��ل��ع��ام ال���ث���اين على 

التوايل.

محالت
ويف امل���ح���ات اخل���ارج���ي���ة، ي��وج��د ج��ن��اح 
احل����رف����ي����ن، وي���ت�������س���م���ن م���ه���ن���ة ���س��ي��د 
ع�سر  منطقة  ���س��واح��ل  على  الأ���س��م��اك 
ويف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة ك��ال��� »احل��ري�����س��ة 
والقحمة والرك« و»�سناعة ال�سحاف« 
التي ا�ستهرت لدى اأهايل املنطقة قدميا 
يف  واملختلفة  اليومية  ا�ستخداماتها  يف 
الأك�����ل وال�������س���رب واحل���ف���ظ وغ����ر ذل��ك 
يف  الأث��ري��ة  املقتنيات  وحم��ات  الكثر، 

ق�سم احلرفين.
ويف ق�سم النحالن، ي�ساهد الزائر، 
الع�سل الع�سري الذي يعد اأهم مامح 
املنطقة قدميا وحديثا واأنواعه املختلفة 
م��ن ال�����س��در وال�����س��م��ر وامل���ج���رى، اإ���س��اف��ة 
والتحف  ال���راث  تقدم  التي  للمحات 
وتعر�س  والع�سل  وال�سمن  وامللبو�سات 
بع�س الأ�سلحة القدمية، وحمل �سناعة 
اأدوات ال�سيد، ومعر�س اإنتاج ال�سم�سم. 

متاحف وأسر منتجة
متحف  العام  ه��ذا  مهرجان  يف  وي�سارك 
بي�سة،  حمافظة  م��ن  بلقرب  اآل  ه��ج��رة 
وي�ستمل على ديوانية وق�سم متخ�س�س 
ل���ع���ر����س ب���ع�������س الأ����س���ل���ح���ة وق�����س��م��ن 

ل��زي ال��رج��ل وزي امل����راأة، وك��ذل��ك ق�سم 
الإب���ل  ل����وازم  بع�س  ل��ع��ر���س  متخ�س�س 

والأواين املنزلية واأدوات الزراعة.
املنتجة  الأ���س��ر  على  ال��رك��ي��ز  ومت 
واملن�سوجات  املتنوعة  ال�سعبية  والأكات 
الع�سرية  امل��اب�����س  وخ��ي��اط��ة  ال��ي��دوي��ة 
املنتجة  الأ���س��ر  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة 

امل�ساركة يف القرية.

عروض شعبية
العرو�س  م��ن  العديد  القرية  و�ستقدم 
ال��ف��رق  ت��وؤدي��ه��ا  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  ال�سعبية 
وه��ي:  ال���ع���ام،  ل��ه��ذا  امل�����س��ارك��ة  ال�سعبية 
»ال����وادي����ن« و»ب���ن���ي م��ل��ي��ك« و»ب��ي�����س��ة«، 

ب�سحبة كوكبة من ال�سعراء املميزين.
اأن الفرق ال�سعبية امل�ساركة  ويذكر 
ه����ذا ال���ع���ام ����س���ت���وؤدي ي��وم��ي��ا ع������دداً من 
العرو�س ال�سعبية يف ال�ساحة اخلارجية 

وعددا من الألوان الراثية.
وك�����ان رئ��ي�����س ال�������س���وؤون اخل��ا���س��ة 
مبكتب اأمر ع�سر، رئي�س اللجنة العليا 
باملهرجان،  املنطقة  جناح  على  امل�سرفة 
اأو����س���ح قبيل  ق��د  م�����س��رف،   ب��ن  في�سل 
�سيكون  اجل���ن���اح  اأن  امل��ح��رج��ان  اف��ت��ت��اح 
ل���زّوار »اجل��ن��ادري��ة٢٩«، و�سي�سهد  ج��اذب��اً 
متعددة،  واأن�سطة  متنوعة  معرو�سات 
اللجنة  ذات��ه جاهزية  ال��وق��ت  م��وؤك��دا يف 
بتوجيه  املنطقة  م�ساركة  على  امل�سرفة 
اأم����ر امل��ن��ط��ق��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 

الأمر في�سل بن خالد بن عبدالعزيز.

دوائر ومشاركات
حكومية وأهلية

م�ساحة  تخ�سي�س  مت  اأن���ه  اإل���ى  واأ���س��ار 
ب�������ارزة يف م���ع���ر����س ال��������زوار ك��اأج��ن��ح��ة 
احلكومية  الدوائر  من  للعدد  تعريفية 
والأه���ل���ي���ة، حت���ل ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
�سمن  ال��ط��ب��ي��ة  في�سل  امل��ل��ك  وم��دي��ن��ة 
اإلى جمعية  اإ�سافة  الأجنحة،  اأهم هذه 
ال���ث���ق���اف���ة وال����ف����ن����ون وجم���ل�������س ���س��ب��اب 
ع�����س��ر وم���راك���ز ال��ن��م��و ون�����ادي ع�سر 

الفوتوغرايف.
وتابع: »جهزت هذا العام الق�سور 
الأث���ري���ة ب��ج��ن��اح ع�����س��ر، ال��ت��ي يتعرف 
البناء  ن��ظ��ام  كيفية  ع��ل��ى  ال��زائ��ر  فيها 
م���ن ال����داخ����ل وج��م��ال��ي��ات��ه وط��ري��ق��ت��ه 

والزخرفة.
املحات  ت�سليم احلرفين  كما مت 
بجميع  ال�ساحة  على  املطلة  اخلارجية 
احلرف وال�سناعات من ال�سراة وتهامة، 
لقاعة  ال��ع��ام  امل��ع��ر���س  لتجهيز  اإ���س��اف��ة 
ع�����س��ر، ال����ذي ي�����س��م ب���ن ج��ن��ب��ات��ه كل 
امل��ع��ل��وم��ات وال��وث��ائ��ق وال�����س��ور وعر�س 
����س���رائ���ح وك���ت���ب ع���ن م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر«، 
املجل�س  املعر�س،  يتو�سط  اأنه  اإلى  ونبه 
وعددا  ال��زوار  ي�ستقبل  ال��ذي  الع�سري 
املهتمن  املنطقة  و���س��ع��راء  مثقفي  م��ن 
باجلل�سة  ج��ه��ز  اإذ  وال�����راث،  بالثقافة 
ال��ع��رب��ي��ة امل���م���ي���زة، ل��ي��ق��دم م���ن خ��ال��ه 
ك��ل م�����س��ارك ن��ب��ذة وق����راءة ع��ن املنطقة 

وتراثها وثقافتها.
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ثقافة

تعد البيئة اأكر الروافد التي ي�ستمد منها ال�سعراء مواد �سورهم، وذلك 
ظاهر يف و�سف الطبيعة، اأو احلنن اإلى الأماكن مبا حتتوي عليه من 
عنا�سر طبيعية، اأو يف غرهما من املو�سوعات، حيث يبقى املكان م�سدرا 
وم�سرحا، حتى اإن اأثره ميتد اإلى املعجم ال�سعري الذي تكون اآثار البيئات 

املحّلّية فيه وا�سحة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ه����ذا، ت��ظ��ه��ر دع����وات ن��ق��دي��ة اإل����ى خ��ل��ق »ال��ن�����س 

العوملي«، مما ل يت�سق وطبيعة الفن القويل املكتوب، وال�سعر بخا�سة.
اأو  ع��امل��ي��ة«،  »اإن�����س��ان��ي��ة  ق�سيدة  كتابة  يف:  ال��دع��وات  ه��ذه  تتلخ�س 
اأن  م��ك��ان، متجاهلة  ك��ل  ال���وج���دان يف  ع��ن  للتعبر  ���س��احل��ة  »ع��ومل��ي��ة«، 
كل  يف  الب�سري  ال��وج��دان  ع��ن  للتعبر  بال�سرورة،  �ساحلة،  الق�سيدة 
مكان، مهما ات�سمت ب�سمات مكان بعينه، ومهما اأوغلت يف حمليتها، بل 
فنيا،  خارقة  كانت  متى  عامليتها  اإل��ى  الأق�سر  الطريق  اإن حمليتها هي 
تف�سل  ل  عامة،  �سمة  بو�سفه  الإن�ساين  ال�سعور  مام�سة  على  وق��ادرة 

بينها اللغات، ول متايزها اختاف الثقافات.
اأن  بدعوى  املكان،  من  النفكاك  اإل��ى  الدعوة  ا�ستيعاب  اأ�ستطع  مل 
تكون الق�سيدة �ساحلة لكل متلق؛ اإذ يتنا�سى دعاة »الق�سيدة العوملية« 
اأن امل��ك��ان رك���ن اأ���س��ا���س يف ال��ن�����س ال�����س��ع��ري؛ ذل���ك اأن���ه م��رت��ب��ط ب��ال��ذات 
وجدانيا، وال�سعر تعبر عنها وعنه، اأي عن الذات والوجدان، فا يتوقف 
ح�سور املكان ح�سيا يف الواقع املعي�س، ويبقى حا�سرا يف الروح والذاكرة 

واخليال.
فهم  املمكن  غر  من  اإن��ه  حتى  �سعريا،  يظهر  ل ينفك  فاإنه  ول��ذا 
العاقات  عنا�سر  اأحد  بو�سفه  املكان  اإلى  الرجوع  دون  وحتليله  الن�س 
الن�سية الثاث، وهي: الزمن، وال�سخ�سية، والروؤية؛ فكيف ميكن اإدراك 
بن  العاقة  لأن  املكان،  اإل من خال  الروؤية،  اأو  ال�سخ�سية  اأو  الزمن 

هذه العنا�سر معلومة وبدهية.
العاقة بن ال�سعر وامل�سكن اأزلية اأكيدة، وامل�سكن هو اجلزء الأهم 
يف املكان، حتى اإن العرب ي�سمون به البيت من ال�سعر، ومبثل هذا تت�سح 
العاقة بن البيت بو�سفه مكانا، وال�سعر عند العرب، وهي عاقة بن 
ركننا  »البيت هو  يقول:  با�سار، حن  يقرر  كما  الأول،  وكونه  الإن�سان 
يف العامل، اإنه كما قيل مرارا، كوننا الأول، كون حقيقي بكل ما للكلمة 

من معنى«.
ل ميكن للق�سيدة، اأي ق�سيدة، اأن تخرج عائمة على �سطح هامي 
اأو بيئة حمددة ال�سمات واحل��دود، ول ميكن لها  لي�س له مكان معلوم، 
حميط  اإل��ى  حتيل  وت�سويرية  ومو�سوعية  لغوية  هوية  ب��ا  تكون  اأن 
من�سئها، وعليه فاإن الدعوات اإلى »الق�سيدة العوملية« دعوات »خرافية«، 
روحها،  الق�سيدة  من  جتهل  نقدية  »�سف�سطة  اإنها  عنها:  يقال  ما  اأق��ل 

ومن اللغة حيويتها النابعة من تفاعلها مع الأماكن.

إال القصيدة
أيها »العولميون«!

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

تقرير: أحمد العياف

و�����س����ط ح�������س���د ك���ب���ر م����ن الأدب��������اء 
العامل،  دول  واملفكرين من خمتلف 
للراث  الوطني  املهرجان  يوا�سل 
وال���ث���ق���اف���ة ب���اجل���ن���ادري���ة يف دورت����ه 
التا�سعة والع�سرين، فعالياته باإقامة 
ون���دوات  �سعرية  وق����راءات  اأم�سيات 
ل��ل��م��وؤمت��رات  امل��ل��ك في�سل  ق��اع��ة  يف 
ب��ال��ري��ا���س، ويف ع���دد م���ن الأن���دي���ة 
الأدب�����ي�����ة مب��خ��ت��ل��ف م�����دن امل��م��ل��ك��ة، 
اإ����س���اف���ة اإل�����ى ع����دد م���ن اجل��ام��ع��ات 
ال�سعودية وذلك على النحو التايل:

 األحد 1435/4/16
• ندوة الدبلوما�سية ال�سعودية 
والدولية  الإقليمية  واملتغرات 
ظهرا(  �سباحا–15:1٢   ٩:45(
ي��دي��ره��ا ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
ف���ه���د ال����ل����ح����ي����دان، مب�����س��ارك��ة 
الأ�ستاذ اأحمد قطان، والدكتور 
)ال�سعودية(،  ال�سمان  اأ�سعد 
وال�����دك�����ت�����ور خ����ال����د اأب��������و ب��ك��ر 
)م�سر(، والأ�ستاذ باتريك �سيل 

)بريطانيا(.

�سرف  على  ا�ستقبال  حفل   •
الأدباء واملثقفن: �سيتم احلفل 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ب��رع��اي��ة 
الأم���ر متعب ب��ن ع��ب��داهلل بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ق�����س��ر ال��ث��ق��اف��ة 
 3:30 � خال الفرة من 1:30 

ع�سرا.
واملنجزات  اململكة..  ن���دوة:   •

ال���ب���ن���ي���ة  يف  الق�����ت�����������س�����ادي�����ة 
الأ���س��ا���س��ي��ة: ي��دي��ره��ا ال��دك��ت��ور 
معايل  مب�ساركة  ال��ب��ادي،  فهد 
ال����دك����ت����ور حم���م���د اجل���ا����س���ر، 
وم������ع������ايل ال������دك������ت������ور اأح����م����د 
ال�������س���ي���ف، وم����ع����ايل ال���دك���ت���ور 
ع���ب���داهلل ع��ب��دال��ق��ادر، وم��ع��ايل 
العثمان،  عبداللطيف  الدكتور 
وال�����دك�����ت�����ور ي���و����س���ف احل�����زمي 
-8:30 من  وتقام  )ال�سعودية( 

10 م�ساًء.

االثنين 1435/4/17
الفكرية  الجت��اه��ات  ن���دوة:   •
»امل�����س��ام��ن   )1( ال�����رواي�����ة  يف 
العربية«:  ال��رواي��ة  يف  الفكرية 
ي�����دي�����ره�����ا ال�����دك�����ت�����ور ����س���ال���ح 
امل���ح���م���ود مب�����س��ارك��ة ال��دك��ت��ور 
)ال�سعودية(،  العدواين  معجب 
وال������دك������ت������ور حم����م����د اخل���ب���و 
)ت��ون�����س(، وال��دك��ت��ور ع��ل��ي بن 
مت��ي��م )الإم��������ارات(، وال��دك��ت��ور 
اأمن الزاوي )اجلزائر( )45:٩ 

�سباحا - 1٢:15 ظهرا(.

الفكرية  الجت��اه��ات  ن���دوة:   •
»�����س����ه����ادات   )٢( ال������رواي������ة  يف 
روائ�����ي�����ة«: ي���دي���ره���ا ال���دك���ت���ور 
���س��ال��ح ال���غ���ام���دي، مب�����س��ارك��ة 
ال����دك����ت����ورة اأم���ي���م���ة اخل��م��ي�����س 
اإبراهيم  )ال�سعودية(، والأ�ستاذ 
ال�����ك�����وين، والأ������س�����ت�����اذ حم��م��د 
الفقيه �سالح )ليبيا(  )15:1٢ 

- ٢:30 ظهرا(. 

الفكرية  الجتاهات  • ندوة: 
»ال���درام���ا..   )3( ال���رواي���ة  يف 
التاريخي«:  الن�س  وتوظيف 
ي����دي����ره����ا ال����دك����ت����ور ���س��ام��ي 
اجلمعان، مب�ساركة الدكتورة 
دلل احل��رب��ي )ال�����س��ع��ودي��ة(، 
وال������دك������ت������ور ول�����ي�����د ���س��ي��ف 
حممد  والأ���س��ت��اذ  )الأردن(، 
ج���ال ال�����س��رق��اوي )م�����س��ر(، 
احلميداين  حميد  والدكتور 

)املغرب(، )6- 8 م�ساء(.

• ندوة: ال�سخ�سية الثقافية 
امل���ك���رم���ة »����س���ع���د ال�����ب�����واردي 
ح���ي���ات���ه واأدب�������������ه«: ي���دي���ره���ا 
ال������دك������ت������ور ع����ب����دال����رح����م����ن 
ال�����������س�����ب�����ي�����ل�����ي، مب���������س����ارك����ة 
الأ�����س����ت����اذ ع����م����ران ال���ع���م���ران 
وال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ه��دل��ق، 
الق�سعمي  حممد  وال��دك��ت��ور 
 10 –  8:30( )ال�����س��ع��ودي��ة(، 

م�ساء(. 

الثالثاء  1435/4/18
الفكرية  الجتاهات  • ندوة: 
»امل�����س��ام��ن   )4( ال���رواي���ة  يف 
الفكرية يف الرواية العربية«: 
ي���دي���ره���ا ال���دك���ت���ور ع��ب��داهلل 
الدكتور  مب�ساركة  الو�سمي، 
���س��ع��د ال���ب���ازع���ي، وال���دك���ت���ورة 
ه��ي��ف��اء ال���ف���ري���ح، والأ����س���ت���اذة 
ك���وث���ر ال���ق���ا����س���ي، والأ����س���ت���اذ 
)ال�سعودية(،  النعمي  ح�سن 

)1٢:15 � ٢:30 ظهرا(.

الفعاليات المقامة
خارج قاعة الملك فيصل 

للمؤتمرات في مختلف
مدن المملكة:

االثنين 1435/4/17
اأم�سيات �سعرية يف كل من الأندية 
الأدبية بالريا�س، والدمام، وتبوك، 
اإل��ى  بالإ�سافة  وج���ازان، وجن���ران. 
ال�سعودية وق�سايا  امل��راأة  ندوة عن 
ن��ورة  الأم����رة  جامعة  يف  املجتمع 

بنت عبدالرحمن.

الثالثاء 1435/4/18
التوا�سل  )�سبكات  ن���دوة:   •
الج��������ت��������م��������اع��������ي.. ف�����ر������س 
وخم���اط���ر( ب��ج��ام��ع��ة ال��دم��ام، 
�سعرية  اأم�سية  اإل��ى  بالإ�سافة 
ب���ج���دة،  ال�����ن�����ادي الأدب����������ي  يف 
ون������دوة ال�����س��خ�����س��ي��ة امل��ك��رم��ة 
يف ال���ن���ادي الأدب�����ي ب��الأح�����س��اء 
)ع�����ب�����داهلل اأح����م����د ����ش���ب���اط.. 

حياته واأدبه(.

ال�سعبي:  الأدب  اأم�����س��ي��ات   •
ي�����������س�����ارك ف����ي����ه����ا ع���������دد م���ن 
ملفي  مقدمتهم  يف  ال�سعراء 
امل���ورق���ي، ���س��ل��ط��ان ال��ه��اج��ري، 
���س��ل��ط��ان امل���ن�������س���وري، وف���اح 
ال���ق���رق���اح. وت���ق���ام ع��ل��ى م���دار 
ال����ق����اع����ة  يف  ل������ي������ال  ث���������اث 
ال���ك���رى ب���امل���ه���رج���ان )ب�����داأت 
كما  1435/4/13ه(�.  اخلمي�س 
اأم�سيات  وث��اث  ن��دوة  �ستقام 

فعاليات النشاط الثقافي في »الجنادرية 29« تتواصل

أمسيات وقراءات شعرية وندوات 
بالرياض وعدد من األندية

امل��ل��ك في�سل  ب��ق��اع��ة  ���س��ع��ري��ة 
اأوقاتها  وجميع  للموؤمترات، 

)بعد �ساة الع�ساء(:

األربعاء 1435/4/19
ال�����س��ع��ر  ج��م��ال��ي��ات  • ن�����دوة: 
ال�����س��ع��ب��ي »اأحل�������ان�������ه.. األ�����وان�����ه.. 
الإع��ام��ي زبن  ومن���اذج«: يديرها 
بن عمر، وي�سارك فيها ال�ساعران 
حبيب العازمي وعبداهلل ال�سريف.  

الخميس 1435/4/20
لل�ساعرين  الأولى  • الأم�سية 
ال�سعيد وعبداهلل  حممد علي 
م�سعل  الأ�ستاذ  يديرها  البكر 

الفوازي.

الجمعة 1435/4/21
يحييها  الثانية:  الأم�سية   •
ال�����������س�����ع�����راء: حم����م����د غ������ازي 
ال�����س��ي��ب��اين، ���س��ع��ي��د ب���ن م��ان��ع، 
علي نايف الغامدي، ويديرها 

الإعامي �سعد زهر.

العرضة السعودية
ال�سعودية  العر�سة  ب��رن��ام��ج  ي��ق��ام 
ل������ه������ذا ال�������ع�������ام ي���������وم ال�����ث�����اث�����اء 
1435/4/18 يف ال�سالت الريا�سية 
بالدرعية، وت�سارك اإمارات املناطق 
يف ب��رن��ام��ج ال���ف���رق ال�����س��ع��ب��ي��ة من 
جميع املناطق اإ�سافة اإلى م�ساركات 
ب��ع��دد  ال���ت���ع���اون  م���ن دول جم��ل�����س 

ي�سل اإلى 700 م�سارك.
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إعالم

عندما اأتابع امل�سهد الإعامي املعا�سر مبختلف جتلياته وخا�سة الف�سائي 
اإم��ا  متجد  ا�ستهاكية  ثقافة  �سجن  باأنني  رهيب  اإح�سا�س  ينتابني  منه 
برامج  ع��ر  ال���ذات  وجلد  الإث���ارة  ت��روي��ج  واإم���ا  والت�سلية،  الرفيه  هيمنة 
تكون يف جمملها ممزوجة بكم كبر وهائل من الإعانات النمطية تتيه يف 

خ�سمها حقيقة الإعام.
الأمريكي  بينهم  الت�سال ومن  علماء  يوؤكده  كما  الإع��ام  اإن جوهر 
»ويلر �سرام« يف كتابه »التنمية و الت�سال »هو العمل على حتقيق اإن�سانية 
الإن�سان وكينونته واحرامه لذاته وحقوقه وحريته وخا�سة املحافظة على 
البيئة والطبيعة وخمتلف الكائنات بو�سفها اإحدى اأهم التجليات الوجودية 
للحياة على وجه الأر�س، وكذا اإ�سفاء اإدراكات اأخرى جديدة على معارفنا 
العمومية  الف�ساءات  العديد من  لنا بتفعيل  با�سراتيجيات ت�سمح  تزودنا 

امل�سكلة للنظام الجتماعي ولن�سقه الذي نعي�س فيه.
ماكلوهان«  »مار�سال  الكندي  الإعامي  املفكر  ي�سر  الإط��ار  ويف هذا 
اإلى اأن م�سامن و�سائل الإعام هي التي تر�سم معامل النظام يف املجتمع، 
وذل���ك م��ن خ���ال عمليات الت�����س��ال ال��ت��ي حت��ق��ق اأك���ر درج���ة ممكنة من 
املعرفة والوعي والتنمية لتح�سن اأو�ساعه والرفع من م�ستواه القت�سادي 

والثقايف اإلى الأف�سل.
�سنوات  يف  ك���ان  اأن���ه  يكت�سف  احل��دي��ث  الإع����ام  ل��ت��اري��خ  املت�سفح  اإن 
ال�ستينات من القرن املا�سي هو املحرك الأ�سا�سي للعديد من برامج التنمية 
على  واهتمامه  تركيزه  خال  من  العربية  جمتمعاتنا  اأو�شاط  يف  وخا�شة 
جهود التنمية وتوحيد الأفكار وتطوير الذات، مما اأدى اإلى ظهور العديد 
من النطاقات الطموحة يف العديد من املجالت احليوية لاأوطان مثل 
والثقافة  والتعليم  الأ�سرة  وتنظيم  ال�سحية  والتوعية  والزراعة  ال�سناعة 

وغرها، ال�سيء الذي اأ�سبحنا نفتقده لاأ�سف يف اإعامنا املعا�سر. 
و  الرفيه  طغيان  ومن  العوملة  فخ  من  الإعامية  و�سائلنا  ولإخ��راج 
نفعية االإعان يجب اأن ندفع بها لت�شارك يف اأوجه الن�شاط املتعددة داخل 
حملية  مرجعية  ذات  منطلقات  وف��ق  حتركها  فلكها  يف  ت��دور  واأن  املجتمع 
وطنية تهدف اإلى التنمية و التطوير وتبعث فيه روح الأمل و العمل وتر�سخ 

يف ذاكرته احلب والعطاء وتبعد عنه فو�سى القيم و الأفكار.

أين جوهر اإلعالم؟!

لحظة تأمل

د. عمر إبراهيم بوسعدة
obousada@kku.edu.sa

نايف األحمري

اع���������رف الإع�������ام�������ي ال����ري����ا�����س����ي 
القطري خالد جا�سم عر حوار مع 
اإعانه  على  ال�سديد  بندمه  »اآف���اق« 
ع����ن م���ي���ول���ه ال���ري���ا����س���ي���ة، م��ط��ال��ب��ا 
ك���اف���ة الإع���ام���ي���ن ب���ع���دم ال��ك�����س��ف 
برنامج  جن��اح  مرجعا  ميولهم،  ع��ن 
»امل��ج��ل�����س« ال���ذي تبثه ق��ن��اة ال���دوري 
وال���ك���اأ����س ال��ق��ط��ري��ة، اإل����ى ال��ع��ف��وي��ة 
اأن  ال��ط��رح. كا�سفا ع��ن  وال�����س��دق يف 
الإعام اأ�ساف له الكثر لكنه مقابل 

ذلك، �سلب منه حريته.

مب�ذا حتب اأن تقدم نف�سك؟ 
وفيكم  منكم  ب�سخ�س  نف�سي  اأق���دم 

تفرحه اأفراحكم وحتزنه اأحزانكم.

كيف ك�نت بداي�تك
يف التلفزيون؟

بالتاأكيد، حيث  كانت �سعبة  البداية 
بداأت مرا�سا ثم مذيع ن�سرة اأخبار، 
الإخبارية،  للجزيرة  انتقلت  وحينما 
عملت يف كل �سيء)موؤر�سف، حمرر، 
م���را����س���ل، رئ��ي�����س حت��ري��ر ث���م م��ذي��ع 
ر���س��م��ي(. وان��ت��ق��ل��ت ب��ع��د ذل���ك لقناة 
الدوري  قناة  ثم  الريا�سية  اجلزيرة 

والكاأ�س التي اأعمل بها حاليا.

م� االختالف الذي مل�سته
يف تنقلك بني التلفزيون 

القطري الر�سمي وقنوات 
اجلزيرة االإخب�رية وقن�ة 

الدوري والك�أ�ص؟
ب��داي��ت��ي يف ت��ل��ف��زي��ون ج���اءت ه��واي��ة، 
ث���م ب������داأت اح������راف امل��ه��ن��ة يف ق��ن��اة 
والكاأ�س،  ال��دوري  قناة  اجلزيرة، ويف 

كان الن�سوج يف العمل.

برن�مج املجل�ص يجد مت�بعة كل 
اخلليجني.. من �س�حب فكرته 

وم� �سر جن�حه؟
ال�����رن�����ام�����ج ف����ك����رة جم����م����وع����ة م��ن 
الأ����س���دق���اء ور����س���ح���وين ل��ت��ق��دمي��ه، 

العفوية  ه��و  ل��ن��ج��اح��ه  �سبب  واأك����ر 
البحث  وكذلك  الطرح،  يف  وال�سدق 

عن ر�سا اهلل ثم اجلمهور.

هل تعتقد اأن اإخف�ء املذيع
اأو االإعالمي مليوله �سر

من اأ�سرار جن�حه؟
ن��ع��م، ه��و ك��ذل��ك وب��ك��ل ت��اأك��ي��د، وم��ن 
ه��ن��ا واأن�����س��ح ك��ل م��ذي��ع اأو اإع��ام��ي 
بعدم الك�سف عن ميوله، وعن نف�سي 
ندمت بعد اإعان ميويل الريا�سية، 
ل��ك��ن ذل����ك مل مي��ن��ع��ن��ي م���ن ال��ع��م��ل 

مبهنية مهما كان الو�سع.

صاحب برنامج »المجلس« في ضيافة »آفاق«  

القطري خالد جاسم:
ندمت على كشف ميولي الرياضية

بسبب مزاولة العمل دون تراخيص رسمية
وزارة اإلعالم تحجب

41 صحيفة إلكترونية 
حجبت وزارة الثقافة والإعام، 41 �سحيفة اإلكرونية خمالفة لنظام الائحة 
التنفيذية لن�شاط الن�شر االإلكروين، وذلك ملزاولتها العمل االإعامي دون اأخذ 

تراخي�س ر�سمية من الوزارة.
وقال املتحدث الر�سمي لوزارة الثقافة والإعام الدكتور عبدالعزيز امللحم، 
من  وا�سفا  حماربتها،  يجب  نظاميا  املرخ�سة  غ��ر  الإلكرونية  ال�سحف  اإن 
اأجندة  لديهم  رمب��ا  الذين  »الأ���س��ب��اح«  ب�  ترخي�س  دون  الإع��ام��ي  للعمل  ي�سعى 
غر معروفة جتعلهم ل ي�سعون اإلى اأخذ الرخي�س الر�سمي الذي مينحه لهم 

النظام.
اأ�سحاب  منحت  ال����وزارة  اأن  القت�سادية،  �سحيفة  ح�سب  امللحم  واأ���س��اف 
ال�سحف الإلكرونية اأكر من فر�سة بعد �سدور الائحة لت�سحيح اأو�ساعهم، 
ومت متديد املهلة اأكر من مرة ت�سهيًا على اأ�سحاب هذه املواقع، قبل اأن يتقرر 

تطبيق الأنظمة جتاه املخالفن لائحة.
واأكد متحدث وزارة الثقافة والإعام اأن الوزارة ل تقف عائقا لأي موقع اأو 
�سحيفة اإلكرونية ت�سعى لنقل الأخبار ال�سحيحة، واأن الراخي�س هي من اأجل 
ملواد  تاأتي تطبيًقا  الإيقاف  اإج��راءات  اأن  للجميع، مبينا  تنظيم وحفظ احلقوق 

الائحة التنفيذية التي تقيِّد ن�شاط الن�شر االإلكروين.
وقال امللحم اإن الوزارة ما�سية يف اإيقاف جميع ال�سحف غر املرخ�سة، مبينا 
دعم ال�سحف الإلكرونية والتعامل معهم مببداأ »احلرية امل�سوؤولة«، م�سرا اإلى 
اأن كل ال�سحف م�سوؤولة عما تن�سره من اأخبار، ومن بن ذلك التحقق من �سحة 

املعلومات، واآلية نقلها و�سيغتها بال�سكل ال�سليم لطرحها.

م�ذا اأ�س�ف االإعالم حلي�تك؟ 
اأع������رف ب�����اأن الإع�������ان اأ�����س����اف يل 
امل���ق���دم���ة ح����ب ال��ن��ا���س  ال���ك���ث���ر ويف 
ب��ف�����س��ل م���ن اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى 
ودع�����اء ال���وال���دي���ن، ل��ك��ن��ه يف امل��ق��اب��ل 
اأت��ع��ب��ن��ي يف ن���واح اأخ�����رى، ف��ق��د �سلب 

مني راحتي وحريتي.

اأبرز املواقف واملحط�ت
طوال 18 ع�م� يف االإعالم؟ 

عملي ب�سبكة قنوات اجلزيرة كان من 
اأبرز املحطات الإعامية بالن�سبة يل 
ح��ي��ث الح������راف احل��ق��ي��ق��ي وت��ع��ل��م 
الكاأ�س، حيث  املهنية وكذلك يف قناة 
ال����دم����ج ب����ن الح���������راف وامل��ه��ن��ي��ة 

والعفوية.

تقييمك للعمل االإعالمي يف 
القنوات الري��سية اخلليجية؟

ي��ت��ف��اوت م��ن ق��ن��اة اإل���ى اأخ����رى، لكن 
املهم اأن الكل يجتهد وي�سعى لإر�ساء 
اأك����ر ���س��ري��ح��ة م���ن اجل��م��ه��ور، لكن 
ل��ن��ع��رف ب���اأن���ه ب��ا���س��ت��ث��ن��اء اجل��زي��رة 
اخلليجية  القنوات  ف��اإن  الريا�سية، 
بحاجة للكثر من العمل حتى ت�سل 
اإل����ى م�����س��ت��وى ي��ط��م��ح ل���ه اجل��م��ه��ور 

الريا�سي.

اأبرز عوامل جن�ح االإعالمي؟
ال��ع��وام��ل ك��ث��رة ل��ك��ن ي��ب��ق��ى الأه����م، 
امل�����س��داق��ي��ة يف ال��ط��رح وال��ع��ف��وي��ة يف 
واإملام  الت�سنع  والبتعاد عن  التعامل 

املتحدث مبا يتحدث به.

اأف�سل االإعالميني اخلليجني
يف نظرك ومل�ذا؟

فر�ست  اأ�سماء  هناك  لكن  ك��ر،  ه��م 
كبتال  املقدمة  يف  فاأ�سبحت  نف�سها 
ال��ق��و���س وحم��م��د ���س��ع��دون ال��ك��واري 
وم�����س��ط��ف��ى الأغ������ا وول���ي���د ال���ف���راج، 

فهوؤلء هم الأبرز والأف�سل حاليا.

اأ�سي�ء ال زلت تبحث
عن حتقيقه� عرب االإعالم؟

ب��ح��م��دهلل ح��ق��ق��ت ال��ك��ث��ر، ل��ك��ن من 
املحلية  الق�سايا  مناق�سة  اأم��ن��ي��ات��ي 
واخلليجية، وحينها اأكون حققت كل 

ما متنيته يف الإعام.

هل �سي�ستمر خ�لد ج��سم
اأب� روحي� لربن�مج املجل�ص؟

ال��ع��م��ل يف الإع����ام ل��ن ي��ت��وق��ف على 
اأن��ه ل  اأو معد، كما  اأو مذيع  �سخ�س 
والأه��م  عن�سر،  اأو  فرد  بغياب  يتاأثر 
اهلل  فيد  اجلماعي،  العمل  روح   فيه 

مع اجلماعة.

ر�س�لة لطالب االإعالم
يف ج�معة امللك خ�لد؟

اجتهدوا وثابروا واعملوا باإخا�س 
واأجمل  رغباتكم،  حتقيق  اأج��ل  من 
جن�����اح ه����و ال���ع���م���ل ك���ف���ري���ق واح�����د، 
ت��اب��ع��وا م���ن ح��ول��ك��م واأك�������روا من 
الط��اع  ما ا�ستطعتم، وفقكم اهلل 

و �سدد خطاكم.
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تقنية

ريتويت

مارك زوكربرغ.. ملن ل يعرفه هو �ساب اأمريكي �سيكمل بعد اأ�سهر، 
نومه  داخ��ل غرفة  ٢004 من  عام  اأ�س�س يف  زوكربرغ  الثاثن.  �سن 
اأنه �سيكون للت�سلية فقط بن  يف جامعة هارفارد، موقعا كان يعتقد 
زمائه يف اجلامعة، ولكن ما لبث اأن اأ�سبح واجهة وحقيقة عاما بعد 
اأ�سغر الأث��ري��اء يف العامل من خال  ع��ام، لي�سبح م��ارك واح��دا من 

موقعه »في�سبوك«.
تاأ�سي�س »في�سبوك«،  اأعوام كاملة على  واليوم وبعد مرور ع�سرة 
حقق املوقع يف العام املا�سي ٢013 اأرباحا بن�سبة اأعلى  من 55% عن عام 

٢01٢، لت�سبح قيمة ال�سركة يف �سوق املال ما يعادل 131 مليار دولر.
بقيمة  اإي���رادات  الفائت  العام  يف  »في�سبوك«  �سركة  حققت  وق��د 
�سبعة مليارات و ٩00 مليون دولر، ومن خال تق�سيم هذا املبلغ على 
1٢ �سهرا، جند اأن اأرباح في�سبوك تبلغ  658 مليونا يف ال�سهر، اأي ما 
يعادل ٢1 مليونا يف اليوم، مبعنى اأن »في�سبوك« تربح ٩00 األف دولر 

يف ال�ساعة الواحدة، و 150 األف يف الدقيقة و ٢500 دولر يف الثانية.
قد ل ي�سدق قارئ ال�سطور ال�سابقة اأن ذلك واقع ولي�س ق�س�سا 
من اخليال العلمي كما هو حال الأف��ام، اأو حلما، وعلى من يراوده 
حقيقة  ت�سبح  اأن  املمكن  م��ن  اأح��ام��ن��ا  اأن  حقيقة  ي���درك  اأن  ذل���ك، 
ال�ساحلة  البيئة  وت��واف��ر  والتكنولوجيا  العلم  ت��ق��دم  م��ع  خ�سو�سا 
ل�ستقبال اأي اخراع جديد يتمثل يف �سغف الإن�سان ملعرفة كل جديد 

مفيد يف هذا املجتمع.
وق���د ي��ط��رح ك��ث��ر م��ن��ا اأ���س��ئ��ل��ة م��ن ن����وع  م��ا ال��ف��رق ب��ن م��ارك 
زوك��رب��رغ امل��ل��ي��اردي��ر ه��ذا وغ���ره م��ن اأق��ران��ه يف ال��ع��امل؟ وه��ل هي 
ال�سدفة التي جعلت منه مليارديرا اأم الإميان بفكرته التي اأ�سبحت 

اليوم واقعا ترجمه اإلى كرى �سركات النرنت يف العامل؟
من العدل القول اإنه رمبا يكون جلامعة هارفارد العريقة التي 
در�س فيها مارك، دور كبر يف اإي�سال فكرته لتكون واقعا ملمو�سا لفت 
به انتباه ال�سركات الكرى اإلى موهبته ومن ثم احت�سانها وتنميتها. 
ونحن من بيننا يف العامل العربي اأكر من زوكربرغ لكن مينع 
ظهوره عدم وجود من يدفعه نحو الأمام. نحن ل ننكر الدور الذي 
تقوم به بع�س اجلمعيات والهيئات يف هذا اجلانب، لكننا يف املقابل، مل 
املليارات رغم  اإلى واقع يدر  اأو ن�سمع ب�ساب عربي حتولت فكرته  نر 

النجاحات التي يحققها طابنا يف الداخل واخلارج. 

أثرى طالب في العالم

حسن أحمد العواجي

Bose سماعة خارجية جديدة من
بتقنية  جديدة   SoundLink خارجية  �سماعة  اإنتاجها   Bose �سركة  اأعلنت 
نف�س  يف  اأج��ه��زة  �ستة  م��ع  الق���ران  اإمكانية  م��ع  متعددة  وب��األ��وان  البلوتوث 
ت�سغيل  �ساعة   14 اإل��ى  ال�سمود  ت�ستطيع  ببطارية  ال�سماعة  وت��اأت��ي  ال��وق��ت.  
عالية  �سوت  على جودة  باحل�سول  امل�ستهلك  ال�سركة  وعدت  وقد  متوا�سلة. 

جدا، وهي ب�سعر قدره  400 دولر اأمريكي.

Lenovo أول جهاز من
بتقنية الجيل الرابع

اأعلنت �سركة Lenovo ال�سينية موؤخرا طرح جهاز جديد يف ال�سوق 
ال�سعودي يعمل بتقنية اجليل الرابع اأطلقت عليه Vibe Z. ويتميز 
لتطوير  وبرجميات  الإمي���اءات  طريق  عن  التحكم  مبيزة  اجلهاز 
اجليل  لتقنية  لدعمه  واإ���س��اف��ة  اأخ���رى،  متقدمة  وتقنيات  ال�سور 
فائقة  ب�سرعة  البيانات  حتميل  حرية   Vibe Z يقدم    LTE الرابع 
ت�سل اإلى 150 ميجابت يف الثانية و�سرعة رفع للملفات ت�سل اإلى 50 
ميجابت يف الثانية، لتلبية احتياجات حتى اأكر الأ�سخا�س ا�ستهاكا 

للبيانات. 
اأنيق م�سنوع من  وغ��اف  نحيف  بهيكل خارجي  وياأتي اجلهاز 
التيتانيوم ل تتجاوز �سماكته 7.9 ملم وبوزن 147 غراما فقط مزود 
 ،snapdragom 800 ومعالج p ب�سا�سة بقيا�س 5.5 اإن�س ودقة 1080 
اإ�سافة اإلى ذاكرة ع�سوائية قيا�سها 2 جيجابايت واأخرى داخلية ب�سعة 
16 جيجابايت مع تقنية الوايرل�س 802.11ac وكامرا خلفية بدقة 
اأن اجلهاز  كما  5 ميجابك�سل،  بدقة  اأمامية  واأخ��رى  13 ميجابك�سل 

مزود بنظام اأندرويد 4.3.
 واأعلنت ال�سركة اأن اجلهاز �سيكون متوافرا يف ال�سوق ال�سعودي 

ال�سهر اجلاري ب�سعر 549 دولرا اأمريكيا.

chromebox حاسب مكتبي
من HP بنظام كروم

اأعلنت �سركة HP عن اأول حا�سب مكتبي لها يعمل بنظام الكروم. وي�ستهدف احلا�سب اجلديد ب�سكل كبر، 
امل�ستهلك من فئة الأعمال. �سيكون chromebox مبوا�سفات قوية، حيث يحمل معالج اجليل الرابع من 
معاجلات اأنتل Core i7 ومنفذ DisplayPort واآخر من نوع HDMI  و 4 منافذ من  USB 3.0 وتتوقع 

ال�سركة اأن يكون متوفرا يف الأ�سواق يف ف�سل الربيع املقبل  باأكر من 179 دولرا اأمريكيا.
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الرأي الجامعي

»خلف كل رجل عظيم امراأة عظيمة« 
مقولة �سمعنا بها منذ القدم ول زالت 
اأن  تردد حتى الوقت الراهن، ويذكر 
الإمراطور نابليون بونرت هو اأول 

من نطق بها.
 لي�س بال�شرط اأن تكون الزوجة 
وت��وؤازره  الرجل  التي تقف خلف  هي 
ح��ت��ى ي��ح��ق��ق ال��ن��ج��اح وي�����ذاع �سيته 
ويلمع ا�سمه، فقد تكون امراأة اأخرى 
اأو  بنتا،  اأو   ، اأخ��ت��ا  اأو  اأم���ا،  تكون  ك��اأن 

قريبة. 
ع��ن��دم��ا جت��د ه���ذه امل����راأة فاعلم 
والإيثار  بال�سر  تتحلى  باأنها  يقينا 
وال������روؤي������ة ال���ث���اق���ب���ة و����س���ع���ة ال���ب���ال 
واخل���اط���ر وت�����س��ه��ر ال��ل��ي��ايل وجت��اه��د 
ن���ه���ارا ح��ت��ى ي��ن��وء ك��اه��ل��ه��ا م���ن غر 
يتعر  وع���ن���دم���ا  ����س���ك���وى،  اأو  ت���ذم���ر 
الرجل مرة اأو يردد اأحيانا تقف اإلى 

جانبه م�سجعة وداعمة وداعية . 
و يف املقابل جند »خلف كل امراأة 
الرجل  وه���ذا  اأع��ظ��م«،  رج��ل  عظيمة 
قد يكون زوجا اأو اأبا اأو اأخا اأو ابنا اأو 

رئي�سا.

د. إيمان عبد اهلل العسيري
مساعدة رئيس التحرير
)القسم النسائي(

د. محمد دالك
كلية الطب

خلف
كل منهما

اكتشف ذاتك 

الجودة 
في حياة 
المسلم 

د. هناء رمضان 
محمود 

بكلية التربية ببيشة

ظهر  م�سطلح  اجل����ودة 
ال��ق��رن  اأواخ�����ر  يف  علينا 
ال����ع���������س����ري����ن، واأ�����س����ب����ح 
م���ت���ط���ل���ب���ا م����ه����م����ا ل��ك��ل 
فالبقاء  احل��ي��اة،  ن��واح��ي 
اأ���س��ب��ح ل��اأج��ود يف  الآن 
ك���ل ����س���يء، ال���ق���ادر على 

املناف�سة والإبداع.
وق������د ي���ظ���ن ب��ع�����س 
امل�سلم  ح��ي��اة  اأن  ال��ن��ا���س 
بعيدة عن مفهوم اجلودة  
ن��ظ��ره��م  يف  امل�����س��ل��م  لأن 
اإن�سان ل يعباأ بالتح�سن 
مفهوم  وهذا  والتجويد، 
خ���اط���ئ، ف��ح��ي��اة امل�����س��ل��م 
العقدية ترتبط مبفهوم 

اجلودة ارتباطا وثيقا.
وهي  ال�ساة  ف��ه��ذه 
اأرك��ان  من  الثاين  الركن 
الإ����س���ام ل ي��ق��ب��ل��ه��ا اهلل 
اإذا  اإل  وت��ع��ال��ى  �سبحانه 
اأرك��ان��ه��ا  جميع  ا���س��ت��وف��ت 
ب���خ�������س���وع وت�����دب�����ر، ف��ك��م 
ل��ه من  م��ن م�����س��ٍل لي�س 
ذلك  األي�س  �سئ!  �ساته 

جودة يف ال�ساة؟
ال�����زك�����اة   وك������ذل������ك 
والإن����ف����اق يف ���س��ب��ي��ل اهلل 
لب������د ف���ي���ه م�����ن اإخ�������راج 
اجليد من املال كما اأخر 
امل�سدوق  ال�سادق  بذلك 
ط��ي��ب  اهلل  »اإن  ب���ق���ول���ه 
ط��ي��ب��ا«، ويف  اإل  ي��ق��ب��ل  ل 
ت��ع��ال��ى »ل���ن تنالوا  ق��ول��ه 
ال����ر ح��ت��ى ت��ن��ف��ق��وا مما 
حتبون«، األي�س هذا جودة 

يف الزكاة؟
 وق�س على ذلك  كل 
فر�سها  ال��ت��ي  ال��ع��ب��ادات 
ع���ل���ى ع����ب����اده م����ن ���س��وم 
وح��ج وج��ه��اد، فمن �سام 
ل�������س���ان���ه  ي����ح����ف����ظ  ومل 
م���ن ال��غ��ب��ي��ة وال��ن��م��ي��م��ة 
اإل  �سيامه  من  له  لي�س 
اجل���وع وال��ع��ط�����س، وم��ن 
نف�سه  يح�سن  ومل  ح��ج 
من الرفث والف�سوق مل 

يقبل حجه.
م�����������ن ه��������ن��������ا ك��������ان 
م����ن الأول���������ى ب���ن���ا ن��ح��ن 
ت���ك���ون  اأن  امل�������س���ل���م���ن 
العمل  واإت���ق���ان  اجل�����ودة 
من �سماتنا البارزة لأننا 
ن����راق����ب يف ك����ل ح��ي��ات��ن��ا 
�سميعا عليما،  فعلينا اأن 
نكون كما اأرادنا اهلل خر 
اأم�����ة اأخ����رج����ت ل��ل��ن��ا���س، 
ق��د  ال�����غ�����رب  ك������ان  واإن 
�سبقنا يف و�سع امل�سطلح 
�سبقناه  فقد  التعريفي، 
التطبيق  يف  ق���رون  منذ 

والتنفيذ.

يف مقالن �سابقن بالعددين 71 و 7٢ من 
كيف  للطاب  و�سحت  ال�سحيفة،  ه��ذه 
العراقيل   Ego »اأن��اه��م« )الأن��ا(  ي�سعون 
التي تعيق تقدمهم العلمي. واأوردت لهم 
 Eckhart Tolle »تعريف »اإكهارت تويل
تعا�سة  م�سدر  باأنها  لها  واتهامه  لاأنا، 

و�سقاء الإن�سان.
ي�����ع�����رف �����س����اح����ب ك�����ت�����اب »اأر����������س 
جديدة ... كيف تكت�سف مغزى حياتك« 
)ت���رج���م���ة: ���س��ام��ر اب����و ه����وا�����س(، الأن����ا 
)التماهي(  التوحد  ���س��وى  لي�ست  باأنها 
فمنذ  الأف����ك����ار،  م���ع   Identification
من  �سيا  يتلقى  عقلنا  ي��ظ��ل  ن��ع��ي،  اأن 
الأف����ك����ار امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم����ا اأن ن�����س��ل اإل���ى 
مرحلة ال�سباب حتى نكون قد توحدنا اأو 

متاهينا مع هذه الأفكار. 
و ذل���ك ي��ع��ن��ي اأن »ع��ق��ل��ن��ا ال��واع��ي« 
ميلك  ل  ي�����س��ب��ح   Conscious mind
اأن ي��درك ب��اأن ه��ذه الأفكار  ال��ق��درة على 
�سنعه،  م��ن  لي�ست  واأن���ه���ا  عليه  غ��ري��ب��ة 
الأف���ك���ار عقلها اخل��ا���س  ل��ه��ذه  وي�����س��ب��ح 
ب���ه���ا، ي�����س��م��ي��ه م����وؤل����ف ال���ك���ت���اب »ال��ع��ق��ل 

اأن كلمة   وم��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري 
»اأع���ظ���م« ت��ط��ل��ق ع��ل��ى ال���رج���ل لأن 
بالكثر  يقبلون  ل  ال��رج��ال  بع�س 
م���ن ال���ت���ن���ازلت وال��ت�����س��ح��ي��ات ول 
عظيم  رج����ل  اإل  ذل����ك  ي�����س��ت��ط��ي��ع 
كما  والح����رام،  التقدير  ي�ستحق 
اأك���ر وعيا  امل����راأة لأن���ه  اأن���ه ي�ساند 
وثقافة ودراي��ة واإميانا مبا تقدمه 

وموقنا باأنها نواة املجتمع.
 اأم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ل���م���راأة، فهي 
الرجل  حياة  يف  رئي�سا  دورا  تلعب 
لأنها تتنازل وت�سحي حتى لو كان 
ومتطلباتها  حقوقها  ح�ساب  على 
ل���ت���وؤم���ن ل����ه ال�����س����ت����ق����رار ل��ي�����س��ل 

للعظمة. 
متيزن  عظيمات  ن�ساء  ه��ن��اك 
اأم  الإ���س��ام، منهن  بذلك يف �سدر 
املوؤمنن خديجة بنت خويلد ر�سي 
املثل  م�سرب  كانت  التي  عنها  اهلل 
يف م�ساندة الر�سول �سلى اهلل عليه 
بكر  اأب��ي  بنت  اأ�سماء  هناك  و�سلم. 
ابنها عبد  ال�سديق عندما �سجعت 
اهلل بن الزبر حن خاف اأن مُيثل 
هل  ل��ه:  فقالت  قتله  بعد  بج�سده 

ي�سر ال�ساة �سلخها بعد ذبحها؟!
الكثر  احلبيبة  مملكتنا  ويف 
من الن�ساء العظيمات الاتي برزن 
ومت���ي���زن يف ك���ل جم�����الت احل��ي��اة 
اأيا  �ساندهن رجال عظام،  والاتي 
اأ�سبحن  ال��رج��ال، كما  ك��ان ه���وؤلء 
ال�����ق�����رار، و ل  ي�������س���ارك���ن يف ���س��ن��ع 
الآخ��ر حتى  ي��زال كل منهما خلف 

ي�سبحا عظيمن.

اأن��وي من الأنا،   ،Egoic mind الأن��وي« 
ال��واع��ي��ة تت�سبب لنا  ه���ذه الأف���ك���ار غ��ر 
بالتعا�سة وتكون م�سوؤولة عن ت�سرفاتنا 

غر امل�سوؤولة.
اأن  ح��ق��ي��ق��ة  اأي  احل���ق���ي���ق���ة،  ه�����ذه   
كانت  مهما  �سعيد،  غ��ر  ك��ائ��ن  الإن�����س��ان 
ظ���روف���ه، اأدرك���ه���ا ال��ف��ا���س��ف��ة و���س��ط��ره��ا 
ال�سعراء يف �سعرهم، فال�ساعر الردوين، 
بدايتن«  »ب��ن  ق�سيدته  يف  اهلل،  رح��م��ه 
ويقر  العمرية،  الإن�����س��ان  م��راح��ل  ي�سف 
بوجود مرحلة واحدة فقط يجد الإن�سان 
ف��ي��ه��ا امل��ت��ع��ة والإث�������ارة، اأم����ا ب��ق��ي��ة عمره 
فيعي�سه الإن�سان يف تعا�سة ل ينقذه منها 
اإل املوت، ففي املقطع الأول من الق�سيدة 

املكون من ثاثة اأبيات يقول:
اأمام بداية املطلع

وخلف نهاية املقطع
متوت، وجتتدي موتا 
لتفنى فوق ما تطمع
ومثل ت�سكع الأطياف

تاأتي، تنثني، تقبع
و يف املقطع الأخر يقول:

و اأنت هناك، ل تعيا
ومثل الريح، ل تهجع

جتيء بداية روعى
تعود بداية اأروع

تغني، متتطي موتا
بديعيا ، اإلى الأبدع

الفا�سفة  ال�سعراء  من  وكنظرائه 
باأنها  النف�س  اإل��ى  الت��ه��ام  باأ�سابع  اأ���س��ار 
ق�سيدته  يف  ���س��اح��ب��ه��ا،  ت�سقي  م��ن  ه��ي 

»مدر�سة احلياة« حيث يقول:
 واملرء ل ت�سقيه اإل نف�سه

حا�سى احلياة باأنها ت�سقيه

ه��ذه  ي��ت��ج��اوزوا  مل  جميعهم  ل��ك��ن 
ال���ن���ق���ط���ة وال���ب���ح���ث ع����ن خم������رج، واأم�����ا 
اإيكهارت تويل فقد تو�سل اإلى خمرج ل 

يجدي نفعا اإل مع من جربه.
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األمن 
المعلوماتي 
العربي
د. سعيد بن قاسم الخالدي
عميد شؤون المكتبات

م�ساريع  حجم  يوم  بعد  يوما  يتزايد 
املعلومات  تقنية  ال�ستثمار يف جمال 
�ستى  يف  ا�ستغلت  ال��ت��ي  والت�����س��الت 
ن���واح���ي احل���ي���اة امل���ع���ا����س���رة، وم��ن��ه��ا 
حتى  املعرفة،  يف  املت�سارع  ال�ستثمار 
اأط���ل���ق ع��ل��ى جم��ت��م��ع��ات��ن��ا امل��ع��ا���س��رة 
بع�سر  وع�سرنا  امل��ع��ل��وم��ات  جمتمع 

املعلوماتية.

اأك���ر �سبكة  اأن   امل��ع��روف  وم��ن 
على �سطح الكرة الأر�سية هي �سبكة 
�سرائح  لدى  تتوافر  التي  الإنرنت 
ك��ب��رة م��ن امل��ج��ت��م��ع��ات الإن�����س��ان��ي��ة، 
م�سادر  من  هائل  كم  على  وحتتوي 
امل����ع����ل����وم����ات ك���امل���ك���ت���ب���ات ال���رق���م���ي���ة 
املعلومات  وق��واع��د  والإل��ك��رون��ي��ة، 
وال��دوري��ات  الكتب  اآلف  ت�سم  التي 
وامل���و����س���وع���ات الإل���ك���رون���ي���ة، حتى 
الو�سيلة  الن��رن��ت  �سبكة  اأ�سبحت 
الأه��م يف البحث عن املعلومة، ونتج 
للمعلومة،  هائل  ا�ستثمار  ذل��ك  عن 
العلمي  البحث  جم��ال  يف  خ�سو�سا 

والتاأليف.
ون��ظ��را ل��ل��رغ��ب��ة يف ال��ت��ف��ك��ر يف 
حيث  من  العربي  املعلوماتي  الأم��ن 
الع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة 
كو�سيلة فاعلة لتح�سيل وحفظ ونقل 
والإن��ت��اج  املختلفة  باأ�سكالها  املعرفة 
ال��دق��ي��ق واجل��ي��د ل��ه��ا وت���اأم���ن �سبل 
الو�سول اإليها، لانتقال اإلى اقت�ساد 
املعرفة التي ت�سعى اإليه معظم الدول 
املتقدمة، ووفق متطلبات واحتياجات 
امل�����س��ت��ف��ي��د ال��ع��رب��ي، ف���اإن���ه ل ب���د من 
التفكر يف خطة ا�سراتيجية عربية 
ومراكز  اجلامعات  من  تبداأ  موحدة 
وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ع��ايل  العلمي  ال��ب��ح��ث 

التعليمية.
ه����ذه اخل���ط���ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
العربية املوحدة يجب اأن تتم خطوة 
اإدارة موؤ�س�سة بحثية  بخطوة وحتت 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ك��م��راك��ز  م��ع��ت��م��دة 
التعليم  وم��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات  يف 
وتبداأ  املتقدمة،  الوطنية  واملكتبات 
ال���ف���ك���رة وف����ق خ��ط��ة ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
�ساملة ومتكاملة يتم التعديل عليها 
فكرة  اأن  خ�سو�سا  املتغرات،  ح�سب 
�ستعتمد  العربي  املعلوماتي  الأم���ن 
ع��ل��ى ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ���س��ري��ع��ة ال��ت��ط��ور 
وال��ت��غ��ر وت��ك��ون ع��ل��ى م��راح��ل بعد 
�سمان التمويل كما يجب ال�ستفادة 
العربية وال��ع��امل��ي��ة يف  ال��ت��ج��ارب  م��ن 

م�ساريع مقاربة للفكرة. 
ال���ث���ورة  ي��ق��اب��ل  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
امل����ع����ل����وم����ات����ي����ة وج���������ود ����س���ي���ا����س���ات 
اإنتاج  لكيفية  عربية  وا�سراتيجيات 
وح���ف���ظ واإت����اح����ة امل��ع��ل��وم��ة امل��وث��ق��ة 
وامل��ح��ك��م��ة ع���ر الن����رن����ت، وط���رق 
ع���ر����س الإن����ت����اج ال��ع��ل��م��ي م���ن قبل 
املوؤ�س�سات  يف  والنا�سرين  الباحثن 
التعليمية ومراكز البحث العلمي يف 

اجلامعات العربية. 
وذل���������ك ي����ح����ت����اج  اإل���������ى ت��ب��ن��ي 
����س���ي���ا����س���ة وط���ن���ي���ة لإن���������س����اء ���س��ب��ك��ة 
العلمي  ب��ال��ب��ح��ث  م��رت��ب��ط��ة  م��ع��رف��ة 
التعليمية،  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  يف 
من اأجل حتقيق التكامل املعريف عر 
تبادل البيانات واملعلومات من خال 

�سبكة النرنت. 
ي���ك���ون ه��ن��اك  اأن  ك���ذل���ك ي��ج��ب 
الع��ت��ي��ادي��ة  التحتية  للبنية  اإع����داد 
وامل����ع����ل����وم����ات����ي����ة ب����الإ�����س����اف����ة اإل�����ى 

بعملية  ���س��ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��رجم��ي��ات 
احل��ف��ظ وال��ت��خ��زي��ن وال����س���رج���اع، 
وت����وف����ر ع�����دد ك�����اف م����ن ال����ك����وادر 
الب�سرية املوؤهلة القادرة على متابعة 

تبني هذا امل�سروع احليوي.
ب�ساأن  التعاون  م��ن  لب��د  لذلك 
ت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات وو�����س����ع اأ���س�����س 
لتحديد  و���س��ام��ل��ة  ف��اع��ل��ة  تنظيمية 
هذا  من  لا�ستفادة  املخولة  اجلهة 
ت��ك��ون  اأن  واأرى  ال���ع���رب���ي،  امل�������س���روع 
العلمي  البحث  م��راك��ز  م��ن  البداية 
يف اجل����ام����ع����ات ال���ع���رب���ي���ة، وح�����س��ب 
الإمكانيات لدى هذه الدول وبالذات 
وال����س���راك،  التاأ�سي�س  يف  ال��رغ��ب��ة 
واأن يتم الربط فيما بينها تدريجيا 
ح��ت��ى ي��ت��ح��ق��ق ال���ه���دف م���ن م��ف��ه��وم 
ال���س��ت��ث��م��ار امل��ع��ريف ال��ع��رب��ي، لن�سل 
اإل�����ى وج�����ود م�����س��در م��ه��م و���س��ري��ع 
التفاعلية  واخل���دم���ات  للمعلومات 
العربية التي، با �سك، �ستلعب دورا 
العلمية  الأن�سطة  خمتلف  يف  مهما 

العربية. 
ون��ظ��را اإل���ى ال��ت��ف��اوت يف الوعي 
امل��ع��ل��وم��ات��ي ال��ع��رب��ي ووج����ود فجوة 
من  الكثر  بن  ومعلوماتية  رقمية 
يجب  فاإنه  العربي،  املجتمع  �سرائح 
اإيجاد  يف  مرحليا  التفكر  اأو  ردمها 
التوعية  املنا�سبة من خال  احللول 
�سناعتها  وكيفية  املعلومة  باأهمية 
وا�ستثمارها، فوجود مثل هذا العائق 

كفيل بتاأخر امل�سروع اأو اإف�ساله.

اأحت����دث عن  اأن  اأود  ال��ع��ن��وان  حت��ت ه���ذا 
م��ل��خ�����س درا�����س����ة مت����ت ب���ال���ت���ع���اون ب��ن 
ب��ن��ي��ج��ري��ا و« كيب  »اإب��������ادان«  ج��ام��ع��ت��ي 
ب��ن��ن�����س��ي��ول ال��ت��ق��ن��ي��ة« ب��ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا 
)يناير  املن�سرم  ال�سهر  ع��دد  يف  ون�سرت 
التعليم  يف  »ال��ت��ق��دم  جم��ل��ة  م��ن   )٢014

الطبي واملمار�سة« للنا�سر »دوف بر�س«.
ت��ب��داأ ال��درا���س��ة ب��ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��دور 
احل��ي��وي ال����ذي ي���وؤدي���ه الأث�����اث امل��ت��واف��ر 
داخ������ل ق����اع����ات امل���ح���ا����س���رات يف ال��ب��ي��ئ��ة 
ملاءمة  املثايل  التطبيق  واأن  التعليمية، 
للحفاظ على  ���س��روري  ال��در���س  ق��اع��ات 
وال��دار���س��ات  للدار�سن  اجل��ي��دة  ال�سحة 
وال��ت��ع��ّل��م  الأك�����ادمي�����ي  الأداء  وحت�����س��ن 

والتحفيز.  
بيئات  باقي  ت�سبه  الدار�سة  فقاعة 
ا�ستعمال  تتطلب  ال��ت��ي  الأخ���رى  العمل 
ق���در م��ن ج��ه��د ج��ه��از ال��ه��ي��ك��ل  العظمي 
و�سع  على  ليحافظ  للطالب  والع�سلي 
اأهمية عن  تقل  اأثناء جلو�سه، ل  ج�سمه 
اأنواع املقاعد امل�ستخدمة يف اأي عمل اآخر.   
وينتج عن الأث��اث امل�سمم بطريقة 
غ����ر ���س��ل��ي��م��ة وب��ت��ج��ه��ي��ز ����س���يء مب����ا ل 

الطالب  وموا�سفات  تكوين  مع  يتنا�سب 
اجل�������س���دي���ة ����س���رع���ة ال���ت���ع���ب والإج�����ه�����اد 
واخ����ت����ال يف ال����ق����وام وت��ر���س��ي��خ ح���الت 
الركيز  ك��ف��اءة  على  ت��وؤث��ر  ق��د  مر�سية 

الذهني داخل الف�سل الدرا�سي.
اأو  ارت��ف��اع  ع��ن  نتحدث  هنا   ونحن 
لأح��ج��ام  بالن�سبة  ال��ك��را���س��ي  ان��خ��ف��ا���س 
من  املرحلة  ه��ذه  يف  والطالبات  الطلبة 
املقعد  بن  امل�سافة  وبعد  قرب  اأو  العمر، 
وطاولة الكتابة، وهذا ما اأظهرته درا�سة 
يف  املن�سورة  وزم��ائ��ه«  »اأول�سن  بوا�سطة 
املجلة الأمريكية لل�سحة العامة )العدد 
�سوء  اأن  م��ن   )1٩٩٢ ال��ع��ام   8٢ امل��ج��ل��د   4
ت�سميم مقاعد الدرا�سة اأدى اإلى حدوث 
ن�سبة عالية من اعتال اجلهاز العظمي 
ما  امل��دار���س، وهو  الع�سلي لدي تاميذ 
اأك����ده ال��ب��اح��ث »اأم��ي��ك ورف���اق���ه« ون�سره 
يف جم��ل��ة »ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري« )���س��ب��اي��ن: 
حينما   )٢003 العام   ٢8 املجلد   ٢4 العدد 
اأثبت فيه اأن الأث��اث ذا الت�سميم ال�سيء 
العظمي  واإجهاد اجلهاز  اإلى توتر  يوؤدي 
وانخفا�س  ال�سحة  يف  وتدهور  الع�سلي 

يف الإنتاج.

»اإب�������������ادان«  وي�����وج�����د يف ج����ام����ع����ة 
لأث���اث  خمتلفة  ت�����س��ام��ي��م  ال��ن��ي��ج��ري��ة 
ال��درا���س��ة وك��ل��ه��ا غ��ر منا�سبة،  ق��اع��ات 
ال��ت��ي نتحدث عنها  ال��درا���س��ة  واأظ��ه��رت 
ال��ق��اع��ات  يف  امل�ستعمل  الأث�����اث  اأن  ه��ن��ا 
الطلبة  م��ن  ح���وايل %50  اإل  ي��ائ��م  مل 
الدرا�سة  هذه  خل�ست  وقد  والطالبات، 
اإلى معرفة مقايي�س اجل�سم يف اجلن�س 
الب�سري يف املرحلة اجلامعية مبا يدعو 
اأخ���ذه���ا يف الع��ت��ب��ار ع��ن��د ت�سميم  اإل���ى 
اأثاث قاعات الدرا�سة يف اجلامعات، وهذا 

ل يتم اإل بطريقة علمية.
ال���درا����س���ات  اإن م��ث��ل ه����ذه  وح���ي���ث 
غ��ائ��ب��ة ع��ن ك��ث��ر م��ن اجل��ام��ع��ات فلقد 
جامعة  ك��ل  يف  ب��ه��ا  للقيام  الأوان  ح���ان 
ل��ت��ك��ون ال��ب��ي��ان��ات ج��اه��زة ع��ن��د ت�سميم 
حت�سيل  ق���اع���ات  يف  الأث�������اث  وجت��ه��ي��ز 
والآث���ار  امل�ساعب  ك��ل  ولتجنب  ال��در���س 
ال�����س��ل��ب��ي��ة ال�������س���ارة ال���ن���اجت���ة ع���ن ع��دم 
للجلو�س  امل����درج����ات  م��ق��اع��د  م��ن��ا���س��ب��ة 
املريح التي اأ�سبحت معلومة بال�سرورة 
العلمية  ال��درا���س��ات  تو�سيات  م��ن  الآن 

املتعددة.

أثاث قاعات 
الدراسة 
واآلثار 
الصحية 
المحتملة
د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير
األكاديمي والجودة
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نافذة

امل���رك���ز الإع����ام����ي ال�����ذي اأ���س�����س��ه 
م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ورب���ط���ه 
ب��امل�����س��رف ع��ل��ى ���س��ح��ي��ف��ة »اآف������اق« 
م�����س��ت��ق��ل،  اإداري  ب��ه��ي��ك��ل  وي��ع��م��ل 
عن  للن�سر  اإ�سافيا  راف���دا  �سيكون 
ومو�سوعاتها  اجل��ام��ع��ة  اإجن����ازات 
م�سلحة  ي��ح��ق��ق  مب���ا  وق�����س��اي��اه��ا 
م���ن�������س���وب���ي اجل����ام����ع����ة واأه����������داف 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واحل������راك 
ال���ت���ط���وي���ري ال�������ذي ي����ح����دث ه��ن��ا 
يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د وك��ل��ي��ات��ه��ا 
امل��خ��ت��ل��ف��ة واإدارات�������ه�������ا ال���ع���دي���دة.

و�سيلة  ولكنه  ب��ذات��ه  ه��دف��ا  لي�س  الن�سر  اأن  على  ال��ت��اأك��ي��د  امل��ه��م  وم��ن 
اختاف  على  املجتمع  يعرفها  اأن  يجب  ال��ت��ي  الإجن�����ازات  ب��ه��ذه  للتعريف 

�سرائحه واهتماماته.
و�سي�سعى املركز الإعامي، مب�سيئة اهلل، يف خطواته القادمة اإلى انتقاء 
برامج التطوير الكثرة واختيار مو�سوعات تهم الراأي العام لإخراجها الى 
الإع��ام  بناء �سراكة حقيقية مع  اإل��ى  املركز  �سي�سعى  النور )الإع���ام(. كما 
اإلى م�سلحة  والهادف  البناء  الن�سر  وت�سهيل  املنطقة  اإعاميي  وخا�سة مع 

اجلامعة واملجتمع.
ولن ي�ستطيع املركز العمل وفق الروؤية التي و�سعها دون اأن يكون هناك 
تعاون من قبل كافة الكليات والإدارات اجلامعية، وهذا ما نتمناه من كافة 

الزماء والزميات باجلامعة.

النشر ليس هدفا
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

موؤمتر التمري�س يف اململكة العربية ال�سعودية:

العلوم واملهنة بن التحديات واحللول 

)كلية التمري�س بابها(

املوؤمتر الدويل اخلام�س 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(

10-11 جماد الول 1435ه�

٢6-٢٩ جماد الول 1435ه�

18- ٢0 جماد الول 1435ه� 

7 -٩ جمادى الثاين 1435ه�

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
�سخ�ص  اأي  رغ���ب���ة  ع��ن��د   •
اجل�معة  خ����رج  اأو  داخ���ل  م��ن 
االطالع على الئحة الدرا�س�ت 
العم�دة  ملوقع  ويذهب  العلي� 
يوجد  ال  بي�س�ء  �سفحة  يجد 

به� اأي معلوم�ت!!

االإع����الم����ي����ة يف  ال���ل���ج����ن   •
امل����وؤمت����رات وال����ن����دوات ال��ت��ي 
ت��ن��ظ��م يف رح�����ب اجل���م��ع��ة، 
ت��واج��ده��� م��ع��دوم ف��ال يعرف 
انعق�ده�  وموعد  املن��سبة  عن 
من  بقليل  اأو  ب�مل�س�دفة  غ��ري 
تويل  يف  دورهم  ف�أين  املت�بعني 
فرتات  يف  املن��سبة  عن  الن�سر 

خمتلفة؟

ال�سحيفة  ���س��ي��وف  اأح����د   •
خ��سة  ب��رام��ج  اإن�����س���ء  يتمنى 
ل��ت��ب��ن��ي ال���ط���الب امل��وه��وب��ني 
مركز  وج���ود  م��ن  ال��رغ��م  على 
من  اجل���م��ع��ة!  يف  للموهوبني 
�سع�دة  عن  املعلومة  هذه  غيب 

ال�سيف؟

مت  التي  التف�هم  م��ذك��رات   •
توقيعه� بني اجل�معة وعدد من 
القط�ع�ت احلكومية واخل��سة 
مل نلم�ص ال�س�أن الذي مت توقيع 

هذه املذكرات من اأجله!

م���راك���ز اجل���م��ع��ة  ب��ع�����ص   •
البحثية ال ح�ص وال خرب عنه�، 
اإن�س�وؤه� على الورق فقط  وك�أن 
فلم ن�سمع عن اأي اأن�سطة ق�مت 

به� هذه املراكز يف اجل�معة!

الع�م  اأعلن  ب�جل�معة  مركز   •
لت�سميم  م�س�بقة  عن  امل��سي 
ومل  ك�مل  ع���م  وم�سى  �سع�ره 
يعلن عن هذا ال�سع�ر وال عن م� 

مت يف امل�س�بقة!

املنظمة  اجل��ه���ت  ت����زال  ال   •
اجل�معة  يف  الفع�لي�ت  لبع�ص 
على  احل�سول  يف  �سعوبة  جتد 
بد  وال  اجل���م��ع��ة  م��ط��ب��وع���ت 
اأك���رث م��ن جهة  امل���رور على  م��ن 

للح�سول على هذه املطبوع�ت!

اسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا:

43 الف نسخة اسبوعيا
أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب

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

شاركونا النجاح

أسبوعية جامعة الملك خالد
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في رحاب »الجنادرية«
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