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أفتتاح وحدة زراعة األسنان
ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ط���ب الأ����س���ن���ان ب��اجل��ام��ع��ة 
لطب  ال�سعودية  اجلمعية  مع   بالتعاون 
الأ�سنان، موؤخرا، دورة متقدمة يف زراعة 
اأكرث من 200 من  ا�ستفاد منها  الأ�سنان 
اأط��ب��اء وط��ب��ي��ب��ات الأ���س��ن��ان م��ن خمتلف 

مناطق اململكة.
وق����دم ال�����دورة ك��ل م���ن  ا���س��ت�����س��اري 
ج��راح��ة ال��وج��ه وال��ف��ك��ن، م��دي��ر مركز 
طب الأ�سنان مبجمع امللك �سعود الطبي 
ب���ال���ري���ا����س، رئ��ي�����س ال����ب����ورد ال�����س��ع��ودي 
جلراحة الوجه والفكن، الدكتور بي�سي 
ال�سنية  ال�ستعا�سة  وا�ست�ساري  القرين، 
ال�سحة للتخطيط  م�ست�سار وكيل وزراة 
واق��ت�����س��ادي��ات ال�����س��ح��ة، ع�����س��و جمل�س 
الأ�سنان،  ال�سعودية لطب  اإدارة اجلمعية 
رئ��ي�����س خ���دم���ات ط���ب الأ����س���ن���ان مب��رك��ز 
الريا�س لطب الأ�سنان، الدكتور عبداهلل 

الكريدي�س.
امل��ح��ا���س��رات النظرية  واإل���ى ج��ان��ب 
امل��ت��خ�����س�����س��ة، ����س���ه���دت ال��������دورة اإج������راء 
ع��م��ل��ي��ت��ي زراع�������ة اأ����س���ن���ان مل��ري�����س��ن يف 
بالفيديو،  العمليتن  وت�سوير  العيادات 
ومت نقلهما على الهواء مبا�سرة لقاعات 
بف�سل  امل�ساركون  متكن  حيث  احل�سور، 
القاعات  يف  املتوافرة  املتطورة  التقنيات 
اجل��راح  م��ع  حلظي  ب�سكل  التناق�س  م��ن 
حول تفا�سيل العمليتن اأثناء اإجرائهما. 
لإقامة  الرتتيب  اللقاء  �سهد  كما 
خم�س دورات مماثلة لتغطية كافة اأنواع 
با�ستقطاب  وذل����ك  ال�����س��ن��ي��ة،  ال����زراع����ات 
الأ�سنان  زراع��ة  خ��راء  اأف�سل  نخبة من 

على م�ستوى اململكة.

وب�����ه�����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة ت����ق����دم اأ����س���ت���اذ 
ال���س��ت��ع��ا���س��ة ال�����س��ن��ي��ة وزراع�����ة الأ���س��ن��ان 
امل�����س��اع��د ب���اجل���ام���ع���ة، مم��ث��ل اجل��م��ع��ي��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة ل���ط���ب الأ�����س����ن����ان مب��ن��ط��ق��ة 
الدكتور حممد بن عبدالرحمن  ع�سري، 
الفار�سي،  بال�سكر اجلزيل لفريق العمل 
يف  اهلل،  توفيق  بعد  ال�سبب،  »ك��ان  ال��ذي 
اإجن����اح ه���ذه ال������دورة، وت���ك���ّون م��ن اأك��رث 
الكلية  م��ن�����س��وب��ي  م���ن  ���س��خ�����س��ا   50 م���ن 
م���ن اإداري�������ن واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س 
عميد  راأ�سهم  وعلى  وط��اب  وممر�سن 
ك��ل��ي��ة ط���ب الأ����س���ن���ان امل��ك��ل��ف ال��دك��ت��ور 

اإبراهيم بن �سليمان ال�سهراين«.
واأ������س�����اد ال���ف���ار����س���ي ب���ال���دع���م غ��ري 
امل��ح��دود ال���ذي ت��ل��ق��اه ف��ري��ق ال��ع��م��ل من 
م��دي��ر  مب���ع���ايل  مم��ث��ل��ة  اجل��ام��ع��ة  اإدارة 
عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعه 
ب����ن ح���م���د ال����������داوود ووك����ي����ل اجل��ام��ع��ة 
الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون 
وفرت  »اجلامعة  وق��ال  احل�سون.  حممد 
اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ت��ي 
���س��اه��ت م���ا ت���وف���ره اأف�������س���ل اجل��ام��ع��ات 
دورات  تنظيم  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة، مم��ا مي��ك��ن 
املتقدمة  ك��ال��دورة  تكنولوجيا  متقدمة 

لزراعة الأ�سنان«.
الفار�سي ما  ال�سياق ذاته، ثمن  ويف 
تقدمه اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان 
من  وامل��ج��ت��م��ع  للتخ�س�س  خ��دم��ات  م��ن 
خ����ال اأن�����س��ط��ت��ه��ا ال����دوري����ة امل��م��اث��ل��ة يف 

خمتلف مناطق اململكة. 

عبد العظيم اسماعيل

»البالك بورد« في  دورة بالمحالة
امل�سرتكة  ال��رام��ج  ن���ادي  اإدارة  نظمت 
بالتعاون  باملحالة،  الأك��ادمي��ي  باملجمع 
م���ع ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين، دورة 
ت��ع��ري��ف��ي��ة ح�����ول ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ع���ام���ل م��ع 
ال��ب��اك ب���ورد واإط����اع ط��اب ال��رام��ج 
التعليمي   ال��ن��ظ��ام  اآل��ي��ة  امل�����س��رتك��ة ع��ل��ى 
وال����و�����س����ول ل�����روؤي�����ة م��ت��ك��ام��ل��ة ح��ول��ه 
اأ�ساليب  اأح��د  لكونه  تطبيقه،  واإمكانية 

التعليم العاملية احلديثة.
و����س���ل���ط���ت ال���������دورة ال�������س���وء ع��ل��ى 
ال��رن��ام��ج وال��ت��ع��ل��ي��م امل���دم���ج، وجت��رب��ة 
التقنيات  ب��ا���س��ت��خ��دام  ب��ع��د  ع��ن  ال��ت��ع��ل��م 
امل�����وج�����ودة يف ه�����ذا ال����رن����ام����ج، و���س��ه��د 

العر�س تفاعا من احل�سور.
منصور كويع 

جوائز التميز: الخميس آخر موعد الستقبال الترشح
اأن اخلمي�س  التميز  العامة جلوائز  الأمانة  اأعلنت 
املقبل 5 جمادى الأولى 1435 هو اآخر يوم ل�ستقبال 

ملفات الرت�سح للدورة الثانية جلوائز التميز.
واأو�سحت الأمانة العامة يف اإعانها اأن حفل 
�ساحب  ع�����س��ري  منطقة  اأم����ري  ���س��ريع��اه  اجل���وائ���ز 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد. ودعت الأمانة 
العامة، املهتمن، اإلى زيارة رابط جوائز التميز يف 
موقع اجلامعة، اأو التوا�سل عر العناوين التالية:

هاتف:  0172419297
adqd@kku.edu.sa :بريد اإلكرتوين

يذكر اأن جوائز التميز يف اجلامعة تهدف اإلى 
من�سوبي  كافة  بن  اإيجابية  تناف�سية  بيئة  توفري 
اجل��ام��ع��ة م��ن اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����س وال��ط��اب 
وامل��وظ��ف��ن الإداري������ن، وك��ذل��ك وح����دات اجلامعة 

واإداراتها.

حوارات شبابية

إطالة الشعر
ولبس الشباب..

ثقافة أم سخافة؟
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أخبار الجامعة

حيث  ال�سعودية،  اجلامعات  ك��رى  من  خالد  امللك  جامعة  تعد 
هيئة  اأع�ساء  من  األفا  ثمانن  من  اأك��رث  اإل��ى  من�سوبوها  ي�سل 
ت��دري�����س وم��وظ��ف��ن وط�����اب، وي�����س��ك��ل ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات 
ال�سريحة الأكر حيث يتجاوزون 72 األفا يف كافة كليات اجلامعة. 
اإدارة  يتطلب  اجل��ام��ع��ة  ت�سكله  ال���ذي  الكبري  الثقل  وه���ذا 
من  العري�سة  ال�سرائح  ه��ذه  مع  للتعاطي  فاعا  عمل  وفريق 

مكونات اجلامعة.
الرتبوية،  الإدارة  يف  مدر�ستن  ه��ن��اك  اإن  ال��ق��ول  ومي��ك��ن   
اأوله���م���ا ت��وؤي��د اجل��ام��ع��ات ال��ك��ب��رية لن��ع��ك��ا���س ذل���ك ع��ل��ى حجم 
اجلامعة ودورها يف املجتمع العلمي ومكانتها يف املجتمع ب�سكل 
عام، وثاين هذه املدار�س توؤيد اأن يتقل�س اأعداد الطاب والكوادر 
التميز  ع��ن  بحثا  ممكن  ع��دد  اأق��ل  اإل��ى  والوظيفية  التدري�سية 
والبحوث  العلمية  لاأق�سام  النوعي  البناء  لعملية  وت�سهيا 
والدرا�سات ولفر�س اأف�سل يف التطوير للكادر التدري�سي، ورغبة 

يف اختيار نوعية متميزة من الطاب.
واإذا نظرنا اإلى اجلامعات العاملية الرائدة �سنجد اأن جامعة 
�سبعة  الدرا�سات اجلامعية فيها  يتعدى طاب  مثل هارفارد ل 
لطاب  بالن�سبة  ال��رق��م  ه���ذا  ي��ت�����س��اع��ف  ول��ك��ن  ط��ال��ب،  اآلف 
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا، لي�سل اإل����ى اإج���م���ايل ي��ق��در ب��ح��وايل واح��د 
كذلك  لها  ُي�سهد  اأخ���رى  جامعة  بينما  ط��ال��ب،  األ���ف  وع�سرين 
اإجمايل طابها  اأوهايو �ستيت )احلكومية( و�سل  بالتميز مثل 
عام 2013 اإلى ثاثة و�ستن األف طالب مع فروع �سغرية تابعة 
مركزها  يف  اجلامعية  ال��درا���س��ات  ط��اب  ع��دد  ي�سل  بينما  لها، 

الرئي�سي اإلى اأكرث من اأربعة واأربعن األف طالب.
ترتيب اجلامعات  اأعلى  تقع يف  كانت جامعة هارفارد  واإذا   
اأوه��اي��و �ستيت تعد من بن  ف��اإن  ال��ع��امل،  اأمريكا بل يف  لي�س يف 

اأف�سل اجلامعات احلكومية يف الوليات املتحدة. 
وك���ا ال��ن��م��وذج��ن جن��ح��ا ب��اق��ت��دار يف اأداء ع��م��ل ووظ��ائ��ف 
من  الكبرية  الأع����داد  اأن  يف  �سك  ل  ول��ك��ن  اجلامعية،  الر�سالة 
مل  اإذا  التعليمية،  العملية  على  كبريا  �سغطا  ت�سكل  ال��ط��اب 
العلمي،  وال��ب��ح��ث  وال��ت��دري�����س  للمن�ساآت  كبري  دع��م  ي�ساحبها 
ونحن نفتخر يف جامعة امللك خالد مبا و�سلت اإليه من ح�سور 
م�ستوى  وك��ذل��ك  التدري�سي  الأداء  يف  وت��ط��ور  واإقليمي  وطني 
وعي الطاب والطالبات وجناحهم يف اكت�ساب املعارف واملهارات 

املطلوبة. 
امل�سافة حيث  تباعد كليات اجلامعة يف  اأن  ولكن ل �سك يف 
تفريع  يف  التفكري  يتطلب  مما  املنطقة،  حمافظات  على  تتوزع 

اجلامعة واإمكانية ا�ستقال بع�س فروعها يف املدى القريب.
 فاإذا نظرنا اإلى خارطة كليات اجلامعة �سنجد اأن الظروف 
اجلغرافية تفر�س وجود فرعن ي�ستقان بجامعتن جديدتن، 

هما: فرع بي�سة وفرع تهامة.
 واإذا مت اإعادة هيكلة اجلامعة على هذا الأ�سا�س، فاإنه تقوى 
اجلامعة الأم )جامعة امللك خالد( اإ�سافة اإلى تقوية اجلامعات 
اإلى العقود املا�سية والعقد احلايل ب�سكل  اجلديدة، واإذا نظرنا 
وب��داأت مرحلة  ا�ستقلت،  الفروع قد  ع��ددا من  اأن  �سنجد  خا�س 

جديدة من النمو امل�ستقل بذاته.
وج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ه��ي اأح���د ه��ذه ال��ن��م��اذج، حيث ج��اءت 
نتيجة اندماج فرعي جامعة امللك �سعود وجامعة الإمام حممد 

بن �سعود الإ�سامية. 

رؤية

فروع الجامعة

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

»آفاق« و »العلوم اإلنسانية«
يزورن »جامعية الفرعاء«

أمير عسير يستقبل مدير الجامعة

الإن�������س���ان���ي���ة  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  زار 
ب��اجل��ام��ع��ة واأع�������س���اء جم��ل�����س ال��ك��ل��ي��ة، 
اإ�سافة اإلى رئي�س ق�سم الإعام وامل�سرف 
ع��ل��ى ���س��ح��ي��ف��ة »اآف��������اق«، ال���دك���ت���ور علي 
ال�سحيفة،  م��ن موظفي  وع��دد  ال��ق��رين 
الفرعاء،  يف  اجلامعية  املدينة  م�سروع 
وذل�����ك ل���اط���اع ع��ل��ى م���ا مت اإجن�����ازه 
ومراحل �سري العمل وتفقد مبنى العلوم 
الإن�سانية الذي بلغت ن�سبة الإجناز فيه 
األ��ف��ا   39 ب���  م�ساحته  ي��ق��در  ح��ي��ث   ،%50
ل�سرح  ال��وف��د  وا���س��ت��م��ع  م2،  وخم�سمئة 
مرئي عن مراحل امل�سروع، واطلعوا على 

جم�سم امل�سروع بالكامل.
الوفد يف مرافق  ذلك جتول  عقب 
امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ت�����س��م��ل ن��ف��ق اخل���دم���ات ) 
امل�ست�سفى  ومبنى   ، ك��م(   17 نحو  ميتد 
يت�سع  الذي  اجلامع  وامل�سجد  اجلامعي، 
ب��داأ  ال��ت��ي  الريا�سية  وامل��دي��ن��ة   ،1500 ل��� 
)يت�سع  الريا�سي  بال�ستاد  فيها  العمل 

ن��اق�����س اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، ���س��اح��ب 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن 
اجلامعة،  مدير  معايل  مع  عبدالعزيز، 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال���داود 
ح����ول امل����راح����ل ال��ت��ط��وي��ري��ة ال���ت���ي متر 
على  ال���داود  اأطلعه  اأن  بعد  اجلامعة  بها 

تفا�سيل م�سروع املدينة اجلامعية. 
ج����اء ذل����ك خ����ال ا���س��ت��ق��ب��ال اأم���ري 
ع�سري، مدير اجلامعة مبكتبه يف الإمارة. 
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����دم ال���������داود ���س��ك��ره 
بن  في�سل  الأم����ري  �سمو  اإل���ى  وت��ق��دي��ره 
خالد على دعمه املتوا�سل وغري املحدود 
للجامعة خال ال�ستقبال الذي ح�سره 
واملدير  اجلري�س  �سليمان  الإم���ارة  وكيل 
العام ملكتب اأمري املنطقة  حممد بن علي 

اآل جمثل.
علي آل سعيد 

ت�����س��م��ل امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة، وت��ت��ك��ون من 
املختلفة،  ال��ط��ب��ي��ة  التخ�س�سات  ك��اف��ة 
وم�����س��ت�����س��ف��ى ج��ام��ع��ي م��ت��ك��ام��ل م��وؤه��ل 
خلدمة كافة التخ�س�سات الطبية ب�سعة 

800 �سرير« .
اجل��ام��ع��ي  امل�ست�سفى  اأن  واأ����س���اف 
بحثيا،  تعليميا  عاجيا  يعد  بالفرعاء 
يخدم  العاجية  بجانب خدماته  اإنه  اإذ 
ط����اب ال��ك��ل��ي��ات ال�����س��ح��ي��ة يف م��ت��اب��ع��ة 
للمر�سى  املقدمة  اليومية  الإج����راءات 
من ت�سخي�س وعمليات ومتابعة حالت.

العيادات  اأق�سام  امل�ست�سفى  وي�سم 
اخل���ارج���ي���ة، ال���ع���اج ال��ط��ب��ي��ع��ي، وح���دة 
وحدة  الت�سخي�سية،  الأ�سعة  ال��ط��وارئ، 
الأورام،  ع���اج  وح����دة  ال���ن���ووي،  ال��ط��ب 
الع�سبية،  الأم���را����س  ال��ق��ل��ب،  اأم���را����س 
الأم����را�����س ال�������س���دري���ة، وح�����دة ال��غ�����س��ل 
ال��ك��ل��وي، وح����دة ال��ع��م��ل��ي��ات وامل��ن��اظ��ري، 

واملعمل املركزي .

اإل��ى  ل��� 20.000 م�����س��اه��د( ، ث��م ت��وج��ه��وا 
الكليات التي انتهت يف معظمها مراحل 

البناء.
واأ����س���ار امل�����س��رف ع��ل��ى امل�����س��روع اإل��ى 
اأن امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة يف ال��ف��رع��اء متر 
اإن م��ن مرافقها  ع��دي��دة حيث  مب��راح��ل 
اإجن�����ازه وم���ا ه��و حت��ت الرت�سية  م��ا مت 

ومرحلة الطرح.
التي  التحتية  البنية  »ت�سمل  وقال 
نفق  خ��دم��ي��ة،  م��راك��ز  ث��اث��ة  تتمثل يف 
خ��دم��ات ب��ط��ول 17 ك��م، وي��ح��وي جميع 
ال��ازم��ة  »الكهروميكانيكية«  امل��ك��ون��ات 

لكافة مباين املدينة اجلامعية.
ث���م امل���رح���ل���ة الأول�������ى ال���ت���ي متثل 
املجمع الأكادميي للطاب للتخ�س�سات 
الأدبية والعلمية، وت�سمل 13 كلية تتوزع 
األف   570 حوالى  مب�ساحة  مبنى،   17 يف 

م2.
ي��ل��ي ذل����ك امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي 

ووف���ق���ا ل��ل��م�����س��رف ع��ل��ى امل�����س��روع 
املنطقة  يف  منه  الثالثة  املرحلة  تتمثل 
اجل��ام��ع��ة  اإدارة  ت�����س��م  ال��ت��ي  ال�����س��رف��ي��ة 
ومرافقها، بينما ت�سمل املرحلة الرابعة 
ال���ط���رق، وال�����س��رف ال�����س��ح��ي وحم��ط��ة 
املرحلة  وتتمثل  الكهربائية.  التحويل 
بينما  الريا�سية،  املدينة  يف  اخلام�سة 
اأع�ساء  اإ�سكان  ال�ساد�سة  املرحلة  ت�سمل 
ال�سابعة  امل��رح��ل��ة  ويف  ال��ت��دري�����س،  هيئة 

والأخرية الإ�سكان الطابي.
اأمن��وذج��ا  امل�����س��روع ميثل  اأن  ي��ذك��ر 
ل��ل��م��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة امل���ت���ط���ورة، حيث 
روع����ي يف درا���س��ت��ه وت��ن��ف��ي��ذه ال��و���س��ائ��ل 
وبيئية  جغرافية  درا���س��ات  من  احلديثة 
واجتماعية ومعايري اأكادميية وعاقات 
ب�سكل  ���س��اح��ات��ه  و���س��م��م��ت  وظ��ي��ف��ي��ة، 
املختلفة  امل��راف��ق  ب��ن  للربط  من��وذج��ي 

باجلامعة.
منصور كويع
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فرع الجامعة ببيشة
ينظم ملتقى »تواصل2« 

برعاية معايل مدير اجلامعة  الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد 
ال����داود، ينظم ف��رع اجل��ام��ع��ة ببي�سة، غ��دا الث��ن��ن ومل���دة اأرب��ع��ة اأي���ام، 
الثاين، مب�ساركة ما يزيد على 500  فعاليات ملتقى توا�سل الطابي 

ع�سو ما بن طاب وم�سرفن.
والدينية  والأدب��ي��ة  الثقافية  ال��رام��ج  العديد من  اإع���داد  وق��د مت 
والإبداعية التي �سيت�سابق على مراكزها، الطاب امل�ساركون من �ستى 
كليات اجلامعة. واأبان امل�سرف العام على فرع اجلامعة يف بي�سة،  الدكتور 
مهدي بن علي القرين اأنه مت ت�سكيل اللجان النوعية لاإعداد للملتقى 

وفعالياته للخروج به ب�سكل مميز يليق باجلامعة وفرعها يف بي�سة.
واأ�ساف »هذه اللجان ت�سمل الدكتور حممد بن ك�سيم الكريعاين 
حمجوب  وال��دك��ت��ور  ع�سوا،  اخلثعمي  �سعد  م�سفر  وال��دك��ت��ور  رئي�سا، 
والدكتور  ع�سوا،  ال�سهري  ع��راد  اأب��و  عبداهلل  والدكتور  مقررا،  حماد 
يحيى عبدالعظيم ع�سوا، والدكتور ه�سام قا�سم اأحمد ع�سوا، وكذلك 
الأ�ساتذة: عبداهلل �سعيد القرين، وعبداملجيد عامر الغامدي، و�سهيل 

اأحمد الزهراين، و�سعيد فني�س ال�سهراين اأع�ساء«.

العبيدي ضيفا 
على قسم التاريخ 

ي�ست�سيف ق�سم التاريخ يف كلية العلوم الإن�سانية الأ�ستاذ الدكتور ب�سار 
عواد معروف العبيدي، اأ�ستاذ التاريخ واحلديث يف اجلامعات الأردنية، 
العربية  ال��ل��غ��ة  جم��م��ع  ع�سو  الأردين،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  جم��م��ع  ع�سو 
بدم�سق، ع�سو املجمع امللكي لبحوث احل�سارة الإ�سامية موؤ�س�سة اآل 
البيت يف الأردن، ع�سو املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سامية يف القاهرة، 

ع�سو املجل�س العاملي للم�ساجد يف مكة املكرمة.
واأو�سح عميد كلية العلوم الإن�سانية الدكتور يحيى بن عبد اهلل 
ال�ست�سافات  م��ن  �سل�سلة  �سمن  ت��اأت��ي  ال�ست�سافة  ه��ذه  اأن  ال�سريف 
مثل  اأهمية  موؤكدا  العام،  هذا  الكلية  نفذتها  التي  العلمية  والزيارات 
هذه ال�ست�سافات يف الطاع على التجارب العلمية والبحثية املميزة.

حممد  ال��دك��ت��ور  بالكلية،  ال��ت��اري��خ  ق�سم  رئي�س  اأك���د  جانبه  م��ن   
به  يتمتع  ملا  ال�ست�سافة  الق�سم حر�س على هذه  اأن  احل��اوي  من�سور 
الأ�ستاذ الدكتور ب�سار عواد معروف العبيدي من مكانة علمية وخرة 
واإداري���ة حيث جت��اوز ع��دد موؤلفاته 180 موؤلفا ما بن حتقيق  بحثية 

وتاأليف.
 واأو�سح احلاوي اأن هذه الزيارة العلمية �ست�ستمر ع�سرة اأيام، واأن 
العلمية  اللقاءات  اأعد برناجما علميا للزيارة ي�سمل عددا من  الق�سم 

واملحا�سرات لأع�ساء هيئة التدري�س.

دورة فرنسية لطالبات
»علوم وآداب محايل«

سلمان العلي 
للبنات مبحايل  والآداب  العلوم  بكلية  الطالبي  الن�شاط  اأقامت وحدة 
اللغة  م��ب��ادئ  يف  دورة  بالكلية،  الإجنليزية  اللغة  ق�سم  م��ع  بالتعاون 
الفرن�سية قدمتها اأ�ستاذة الأدب الإجنليزي بالق�سم كرمية على �سام 

وا�ستفاد منها عدد كبري من طالبات الكلية.
ال���دورة  م��ع  ك��ب��ريا  اأب��دي��ن جت��اوب��ا  ال��ط��ال��ب��ات  اأن  التفا�سيل  ويف 
تعلم  اأن  الكلية  قيادة  اإدراك���ا من  ذل��ك  وي��اأت��ي  ب��اأع��داد كثرية،  و�سجلن 
اأع�ساء  الكلية  عمادة  وتدعو  ع�سرية.  �سرورة  اأجنبية  لغة  من  اأك��رث 
الطالب  خلدمة  ومواهبهم  قدراتهم  ت�سخري  اإل��ى  التدري�سية  الهيئة 

وم�ساعدته بكل ما يحقق له طموحاته العلمية.

افتتاح مطعم ومغسلة
بإسكان لعصان

موؤخرا،  بلع�سان،  الأك��ادمي��ي  باملجمع  عبدالعزيز  امللك  وح��دة  �سهدت 
افتتاح مطعم الإ�سكان اجلامعي ومغ�سلة ماب�س بعقد ت�سغيل تعاوين 

مع بع�س املوؤ�س�سات الوطنية.
ومن املقرر  اأن  يقدم هذا املطعم وجبات الإفطار والغداء والع�ساء 
ال��ط��اب على تهيئة �سبل  ���س��وؤون  لطاب الإ���س��ك��ان. وحت��ر���س ع��م��ادة 
التفرغ للدرا�سة  الراحة لطاب اجلامعة بالإ�سكان حتى يتمكنوا من 
والبحث والتح�سيل، و ياأتي ذلك انطاقا من توجيهات معايل مدير 

اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود.

زار مقر  الإدارة العامة لتقنية املعلومات، موؤخرا، وفد من نادي احلا�شب الآيل من كلية علوم احلا�شب بقيادة رائد الن�شاط بالكلية 
املعلومات  تقنية  اإدارة  اأجمد مهنا، ومدير  الدكتور  الإدارة  امل�سرف على  ا�ستقبالهم مدير مكتب  وكان يف  القحطاين،  الأ�ستاذ مفرح 
الأ�ستاذ عبد اهلل الأ�سمري. وتعرف الوفد املكون من 15 ع�سوا بنادي احلا�سب على البنية التحتية لاإدارة وق�سم الدعم الفني املوحد 
النظم  ق�سم  وكذلك  فيها،  العمل  اآلية  �سرحا مف�سا عن  وا�ستمعوا  الإلكرتونية  البوابة  زاروا  ذلك  بعد  الإدارة.  اأق�سام  وجتولوا يف 

والتطبيقات،  واطلعوا على الرامج والتطبيقات الرجمية امل�ستخدمة يف اجلامعة. 
منصور العياف

وفد من نادي الحاسب يزور
»تقنية المعلومات«

أحمد العياف
ي�سارك امل�سرف العام رئي�س حترير �سحيفة »اآفاق« الأ�ستاذ الدكتور علي بن 
�سويل القرين، يف ندوة »ال�سحافة اجلامعية« التي تنطلق يف رحاب جامعة 
امللك �سعود اليوم الأحد بورقة عمل علمية �سمن جل�سات وور�س الندوة التي 
عاملية  ومن���اذج  »الوظيفية،  ال��ع��ايل  والتعليم  اجلامعية  ال�سحافة  تت�سمن 
اجلمهور،  واأبحاث  والتوزيع،  الطباعة  املهنية،  والتوجهات  حملية،  وجتارب 
واملوؤ�س�سات  اجلامعية  وال�سحافة  واجلرافيك�س،  الإلكرتونية  وال�سحافة 
لل�سحفي  املهني  والتكوين  اجلامعية  وال�سحافة  املجتمعية،  الإع��ام��ي��ة 

املتخ�س�س، وكذلك الدور الجتماعي لل�سحافة اجلامعية.
باملعر�س  اجل��ام��ع��ي��ة  ال�سحف  ج��ن��اح  يف  »اآف�����اق«  �سحيفة  ت�����س��ارك  ك��م��ا 
امل�ساحب للندوة مبعلومات تعريفية، واأر�سيف من العدد الأول، وحتى العدد 
احلايل. يذكر اأن »اآفاق« احتفت موؤخرا مبرور عام على ن�سختها التطويرية، 

التي انطلقت بداية الف�سل الثاين من العام اجلامعي املا�سي.

المشرف و »آفاق« في ندوة الصحافة الجامعية

اختتام حملة
»أجر لك..

أمل لهم«
اجلامعي  باملركز  ال�سيدلة  ق�سم  اختتم  
حملة  امل��ا���س��ي،  اجلمعة  ي��وم  للطالبات، 
ب��ع��ن��وان »اأج����ر ل����ك.. اأم����ل ل��ه��م« نظمها 
ع��ل��ى م����دى ث���اث���ة اأي������ام ب��ال��ت��ع��اون مع 
بالأع�ساء،  للترع  ال�سعودية  اجلمعية 
وباإ�سراف نادي ترياق ال�سيديل. واأكدت 
رئي�سة احلملة، الطالبة بق�سم ال�سيدلة 
ال�سريرية، تال قدح،  اأن  احلملة اأقيمت 
ع��ل��ى م�����س��رح امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي يف يومها 
ال�����رواد  م���دار����س  واح��ت�����س��ن��ت��ه��ا  الأول،  
بينما  ال���ث���اين،   ي��وم��ه��ا  ب��اأب��ه��ا يف  للبنات 
ا���س��ت�����س��اف ���س��وق ع�����س��ري )ع�����س��ري م��ول( 

فعاليات اليوم الثالث.
ريم العسيري

البحيري:
بريؤون من مقطع 

المدرس الذي 
يهدد طالبه

 
نفى املتحدث الر�سمي للجامعة، الدكتور 
حم��م��د ال��ب��ح��ريي، �سحة امل��ق��ط��ع ال��ذي 
التوا�سل  ع��دد من مواقع  ت��داول��ه يف  مت 
يف  تدري�س  لع�سو  اأن���ه  على  الجتماعي 
ه��ذا  اأن  مبينا  ط��اب��ه،  ي��ه��دد  اجل��ام��ع��ة 
املقطع مل يتم ت�سجيله يف اجلامعة، ول 

يخ�س اأيا من من�سوبيها.
وذه�����ب ال���ب���ح���ريي اإل�����ى اأب���ع���د من 
ذلك حيث قال » املقطع مت ن�سره قدميا 
جامعة  يف  تدري�س  هيئة  لع�سو  من�سوبا 

عربية«.
تداوله  مت  قد  املعنّي،  املقطع  وك��ان 
التوا�سل  و�سائل  عر  وا�سع  نطاق  على 
النتقادات  حوله  وت�ساربت  الجتماعي، 

والتعليقات.
تو�سيحا  اجلامعة  ت�سريح  وي��اأت��ي 
اأن  اللب�س، واإي�ساح احلقيقة، بعد  لإزالة 

ن�سب بع�س املتابعن احلادثة اإليها.

تدريبية  دورة  املا�سي،  الثاثاء  باجلامعة،  الطاب  ���س��وؤون  عمادة  اأق��ام��ت 
امل��درب حكم احلكمي وا�ستفاد منها عدد من  بعنوان »كن خمرتعاً« قدمها 
طاب اجلامعة. وكرم عميد �سوؤون الطاب الدكتور مريع بن �سعد الهبا�س، 

مقدم الدورة، �ساكرا اإياه على جهده.
مانع المانع

اختتام دورة
»كن مخترعا«
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بح�سور امل�سرف العام على فرع اجلامعة ببي�سة، الدكتور مهدي القرين، اأقام ق�سم اللغة الإجنليزية اللقاء ال�سنوي الجتماعي للعام اجلامعي 1435/1434. وخال 
اللقاء، رحب القرين بالأع�ساء اجلدد الذين ان�سموا اإلى الق�سم، كما بارك للحا�سلن على الرتقيات بعد ح�سولهم على درجة املاج�ستري. وتخلل احلفل تكرمي 
الدكتور منري �سودري والدكتور جمال احلميدي مل�ساركتهما الفاعلة يف املوؤمتر ال�سعودي الأول للن�سر العلمي.  ح�سر احلفل عميد كلية العلوم والآداب الدكتور 

نا�سر ال�سهراين وعدد من اأع�ساء ق�سم اللغة الإجنليزية.
د. محمد ناصر

»إنجليزي بيشة« يقيم اللقاء السنوي االجتماعي

في إطار السعي الحثيث من قبل الجامعة للتواصل مع طالبها قام كال من عميد كلية العلوم اإلدارية و المالية الدكتور عبدالسالم الغامدي  وعميد شؤون الطالب الدكتور مريع بن سعيد 
الهباش يرافقهم عدد من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين بالجامعة بزيارة إلى مستشفى عسير المركزي لالطمئنان على صحة الطالب عبداهلل بعيون أحد الطالب المتفوقين بالجامعة, 

والذي تعرض إلى حادث سير ويتواجد على السرير األبيض في مستشفى عسير المركزي.

»مجتمع خميس« تستقبل 
المستجدين بلقاء ترحيبي

اأقامت عمادة كلية املجتمع مبحافظة خمي�س م�سيط حفل ا�ستقبال الطاب 
 1435/1434 اجلامعي  للعام  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي  الف�سل  خ��ال  امل�ستجدين 
الدكتور  الكلية  العمري ووكيل  الدكتور علي �سعيد  الكلية  بح�سور  عميد 

خالد القرين، وروؤ�ساء الوحدات والأق�سام.
لهم حياة جامعية  امل�ستجدين متمنيا  بالطاب  الكلية  ورحب عميد 
مكللة بالنجاح والتوفيق. وذكر يف �سياق كلمته اأنه على طالب كلية املجتمع 
الدرا�سية  املرحلة  اإلى هذه  الكلية وبو�سوله  اأن يفخر بدرا�سته بهذه  الآن 
بالطاب  طه  رم�سان  الدكتور  الكلية  م�سجل  رحب  جانبه  من  اجلديدة. 
اأن يعرفها الطالب فيما  وحتدث عن الأم��ور الأكادميية املهمة التي يجب 

يخ�س الت�سجيل واحلذف والإ�سافة وغريها.
ثم  حتدث املر�سد الطابي الدكتور علي ها�سم عن الأمور الأكادميية 
ذل��ك،  ت��ا  باجلامعة.  والإر���س��اد  التوجيه  مركز  وم��ه��ام  اأهمية  اإل��ى  منبها 
كلمة رائد الن�شاط الأ�شتاذ حممد العدوي عن الأن�شطة الطالبية بالكلية 

واهتمام الكلية مبختلف املواهب.
ويف ختام اللقاء اأتيحت الفر�سة للطاب لا�ستف�سار وطرح اأ�سئلتهم 
بخمي�س  املجتمع  كلية  اأن  يذكر  و�سفافية.  و�سوح  بكل  عليها  اأجيب  التي 
م�سيط، ا�ستقبلت  368 طالبا م�ستجدا لهذا الف�سل الدرا�سي الثاين )174 
 82 و  املعلومات،  نظم  ق�سم  112 طالبا يف  و  الأع��م��ال،  اإدارة  ق�سم  طالبا يف 

طالبا يف ق�سم املحا�سبة(.
محمد العدوي
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شهدت عمليتين جراحيتين بأحدث التقنيات العالمية
دورة متقدمة في زراعة األسنان بحضور 200 طبيب وطبيبة

باجلامعة  الأ���س��ن��ان  ط��ب  كلية  نظمت 
ب��ال��ت��ع��اون م����ع  اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
متقدمة  دورة  موؤخرا،  الأ�سنان،  لطب 
اأك��رث  منها  ا�ستفاد  الأ���س��ن��ان  زراع���ة  يف 
الأ�سنان  وطبيبات  اأطباء  من   200 من 

ممثلن خمتلف مناطق اململكة.
وق��دم ال���دورة ك��ل م��ن  ا�ست�ساري 
مركز  مدير  والفكن،  الوجه  جراحة 
ط���ب الأ����س���ن���ان مب��ج��م��ع امل���ل���ك ���س��ع��ود 
ال���ط���ب���ي ب���ال���ري���ا����س، رئ���ي�������س ال���ب���ورد 
ال�����س��ع��ودي جل��راح��ة ال��وج��ه وال��ف��ك��ن، 
وا�ست�ساري  ال��ق��رين،  بي�سي  ال��دك��ت��ور 

مبا�سرة لقاعات احل�سور، حيث متكن 
املتطورة  التقنيات  بف�سل  امل�����س��ارك��ون 
امل���ت���واف���رة يف ال��ق��اع��ات م���ن ال��ت��ن��اق�����س 
ب�سكل حلظي مع اجلراح حول تفا�سيل 

العمليتن اأثناء اإجرائهما.
ك����م����ا ����س���ه���د ال����ل����ق����اء ال���رتت���ي���ب 
لتغطية  مماثلة  دورات  خم�س  لإقامة 
وذل��ك  ال�سنية،  ال���زراع���ات  اأن����واع  ك��اف��ة 
خ��راء  اأف�����س��ل  م��ن  نخبة  با�ستقطاب 

زراعة الأ�سنان على م�ستوى اململكة.
وب����ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ت���ق���دم اأ����س���ت���اذ 
ال�����س����ت����ع����ا�����س����ة ال���������س����ن����ي����ة وزراع����������ة 

واأ�����س����اد ال��ف��ار���س��ي ب��ال��دع��م غري 
العمل من  فريق  تلقاه  ال��ذي  املحدود 
مدير  مب��ع��ايل  ممثلة  اجل��ام��ع��ة  اإدارة 
اجلامعه الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن 
ب���ن ح��م��د ال�������داوود ووك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 

الدكتور حممد احل�سون.
وق�����ال »اجل���ام���ع���ة وف�����رت اأح����دث 
�ساهت  التي  التكنولوجية  التقنيات 
العاملية،  اجلامعات  اأف�سل  ت��وف��ره  م��ا 
مما ميكن من تنظيم دورات متقدمة 
لزراعة  املتقدمة  كالدورة  تكنولوجيا 

وكيل  م�ست�سار  ال�سنية  ال���س��ت��ع��ا���س��ة 
وزراة ال�سحة للتخطيط واقت�ساديات 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سحة، 
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ط��ب الأ�����س����ن����ان، رئ��ي�����س 
الريا�س  الأ�سنان مبركز  خدمات طب 
ل���ط���ب الأ�����س����ن����ان، ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل 

الكريدي�س.
النظرية  املحا�سرات  واإل��ى جانب 
امل��ت��خ�����س�����س��ة، ���س��ه��دت ال������دورة اإج����راء 
ع��م��ل��ي��ت��ي زراع��������ة اأ�����س����ن����ان مل��ري�����س��ن 
يف ال����ع����ي����ادات وت�������س���وي���ر ال��ع��م��ل��ي��ت��ن 
ال��ه��واء  ع��ل��ى  نقلهما  ومت  ب��ال��ف��ي��دي��و، 

الأ����س���ن���ان امل�����س��اع��د ب��اجل��ام��ع��ة، ممثل 
اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ط��ب الأ���س��ن��ان 
ال��دك��ت��ور حم��م��د بن  مبنطقة ع�����س��ري، 
عبدالرحمن الفار�سي، بال�سكر اجلزيل 
بعد  ال�سبب  »ك��ان  ال��ذي  العمل  لفريق 
ال������دورة،  اإجن������اح ه����ذه  ت��وف��ي��ق اهلل يف 
اأك���رث م��ن 50 �سخ�سا من  وت��ك��ون م��ن 
واأع�ساء  اإداري���ن  من  الكلية  من�سوبي 
ه��ي��ئ��ة ت���دري�������س ومم���ر����س���ن وط���اب 
وعلى راأ�سهم عميد كلية طب الأ�سنان 
�سليمان  ب��ن  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  املكلف 

ال�سهراين«.

ذات�����ه، ثمن  ال�����س��ي��اق  الأ����س���ن���ان«. ويف 
الفار�سي ما تقدمه اجلمعية ال�سعودية 
لطب الأ�سنان من خدمات للتخ�س�س 
واملجتمع من خال اأن�سطتها الدورية 

املماثلة يف خمتلف مناطق اململكة.
ويف ت�����س��ري��ح خ���ا����س ب���� »اآف������اق« 
ق�������ال ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ط�����ب الأ�����س����ن����ان 
�سليمان  ب��ن  اإب��راه��ي��م  الدكتور  املكلف 
اأن ك��ل��ي��ة ط���ب الأ���س��ن��ان  ال�����س��ه��راين، 
وح��دة عاجية  اأن�����س��اأت  ق��د  باجلامعة 
ج��دي��دة خا�سة ب��زراع��ة الأ���س��ن��ان على 

�سوء هذا احلدث.
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مل يكن  يتبقى للفتاوى ال�سريعة على وزن »الوجبات ال�سريعة« غري حترمي 
لقاح مر�س �سلل الأطفال، اإل اأنها ا�ستهدفته موؤخرا بقنابل التحرمي.

ال���دول كافة  ال���ذي  ت�سعى  امل��ر���س اخلبيث  و�سلل الأط��ف��ال ه��و  ذل���ك  
ملكافحته، وب�سبب هذه اجلهود تناق�ست اأعداده )من 99% منذ عام 1988، حيث 
اأبلغ عنها  اإل��ى 223 حالة  باأكرث من 000 350 حالة  املقّدر  هبطت من عددها 

يف عام 2012(.
هذا  ل�ستئ�سال  املبذولة  العاملية  للجهود  نتيجة  النخفا�س  هذا  وياأتي 

املر�س ب�سور كبرية وبكل الو�سائل املتاحة حفاظا على حياة الأطفال.
وات�سح عر ال�سنن اأن هذا املر�س كثريا ما ي�سيب الأطفال اإذا مت اإهمال 
اتباع التعليمات وجتاهل مواعيد التطعيمات التي تعطى ملن هو دون اخلام�سة 

فتكفيه بعد اإرادة اهلل عز وجل �سر الإ�سابة بهذا املر�س.
ما دعاين للحديث عن هذه الفتوى التي �سدرت من بع�س املت�سددين 
يف اإحدى الدول ال�سامية هو �سهولة جتروؤ بع�س النا�س على الفتوى، حيث 
اأ�سبح اجلميع يفتي حتى لو مل يكن لديه من العلم اإل القليل، و�سهلت الفتوى 
يف كل الأمور  الدينية والجتماعية والريا�سية والفنية واحلياتية، واأ�سبح لها 
الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  الف�سائية  القنوات  يف  ت�ساهدهم  متخ�س�سون 
بكل اأنواعه يتنقلون من مكان لآخر يفتون يف جميع ما ي�سل اإليهم من اأ�سئلة، 

اإذ اإن لديهم اإجابات جاهزة، بدعوى اأنهم يفهمون يف كل �سيء وبكل جترد.
الدنيوية  مل��اآرب��ه  تو�سله  و�سيلة  اجل��اه��زة  الفتاوى  النا�س  بع�س  يتخذ 
ور�سوله  عنه  اهلل  نهى  خطري  اأم��ر  علم  بغري  الفتوى  ت�ساهل  اأن  متجاها 
�سلى اهلل عليه و�سلم، بينما يعتقد اآخرون من اأ�سحاب الفتاوى اجلاهزة اأنهم 

يتورعون فيقعون يف الإثم والتنطع من حيث ل يدرون.
من  الكثري  جعلت  الأي���ام  ه��ذه  الإع���ام  يتداولها  التي  اللقاح  ففتوى   
الأ�سخا�س يعملون مبقت�ساها من خال منعهم اأطفالهم من اللقاح املكافح 

ملر�س �سلل الأطفال، وبات �سرر تلك الفتوى على املجتمع اأكرث من نفعها.
يجب اأن ل نرتك اأمر الإفتاء لكل من هب ودّب، وخا�سة ما يتعلق باأمور 
ت�سيء للمجتمع وتقو�س اأركانه وتكون �سببا يف اللغط والفو�سى التي تعقب 

كل فتوى �سادرة ممن امتهن الفتوى بغري علم. 

وقفة  
ُ اأَِذَن  ُ َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحَراماً َوَحاًل ُقْل َءاآهللهَّ ْيُتْم َما اأَْنَزَل اهللهَّ )ُقْل اأََراأَ
ِ اْلَكِذَب َيْوَم اْلِقَياَمِة  وَن َعلَى اهللهَّ وَن * َوَما َظنُّ الهَِّذيَن َيْفرَتُ ِ َتْفرَتُ َلُكْم اأَْم َعلَى اهللهَّ

ُهْم ل َي�ْسُكُروَن( )يون�س:60،59( ٍل َعلَى النهَّا�ِس َوَلِكنهَّ اأَْكرَثَ َ َلُذو َف�سْ اإِنهَّ اهللهَّ

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

فتوى اللقاح

من
إجاباتك

• اال�سم ثالثيا؟ 
 حممد حن�س القحطاين.

• جهة عملك؟
  اإدارة ال�سوؤون الفنية.

• حالتك االجتماعية؟
 متزوج.

• �سف نف�سك باأقل الكلمات 
عددا؟

 طموح.. واأع�سق التحدي.

• يومك مب يذكرك ؟ 
التفاوؤل.

• حكمتك يف احلياة؟ 
العاقل من عقل ل�سانه.

• عادة �سيئة لديك
تريد التخل�ص منها؟ 

احلر�س الزائد.

• واأخرى تود تاأكيدها
على �سخ�سيتك؟ 

الجتهاد والعمل للم�ستقبل.

• متى ت�سمت؟ 
عند الغ�سب.

• متى حتدث نف�سك؟
 عندما اأنهمك يف التفكري

يف م�سكلة ما.

• اأ�سرتك ومكانتها يف حياتك؟
 هم اأ�سا�س جناحي.

• يوم ال تن�ساه؟
 يوم ولدة ابني �سعد.

 
• ماذا يزعجك؟

 الكذب.

• اأهم ثالثة كتاب تقراأ لهم؟

 �سالح ال�سيحي ،علي �سعد املو�سى، 
عائ�س القرين.

• ما ذا تعني لك
جامعة امللك خالد؟ 

�سرح علمي تفتخر به املنطقة.

• مدينة مف�سلة لديك
لل�سياحة؟

 دبي.

• ناديك الريا�سي 
املف�سل؟
 الهال.

• اآخر كتاب قراأته؟
 ل حتزن.

• كم �ساعة تق�سيها
يف ا�ستخدام االنرتنت يوميا؟ 

 من �ساعتن الى ثاث.

ترقيات للبصيلي
والعمري وعلوان

اأ����س���در  وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات 
ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي الأ����س���ت���اذ 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د ط��اه��ر م��ب��ارك ع��ددا 
ال��رتق��ي��ة ملجموعة من  ق����رارات  م��ن 

اأع�ساء هيئة التدري�س وهم:
ال���دك���ت���ور  ج���ري���ل ب���ن حممد 
اأ���س��ت��اذ  ل��رت��ب��ة  الب�سيلي  ح�����س��ن 
كلية  ال��ف��ق��ه يف  اأ�����س����ول  ب��ق�����س��م 
ال�������س���ري���ع���ة، وال����دك����ت����ور حم��م��د 
ح�����س��ن ال���ع���م���ري ل��رت��ب��ة اأ���س��ت��اذ 
ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا 
ب���ك���ل���ي���ة ال����ع����ل����وم الإن���������س����ان����ي����ة، 
والدكتور عمر علوان اإلى مرتبة 
الرتبية  بق�سم  م�����س��ارك  اأ���س��ت��اذ 

اخلا�سة بكلية الرتبية.

التجديد للبحيري
���س��در ق����رار م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن بن 
حمد الداود بتجديد تكليف الدكتور 
حم���م���د ح����ام����د حم���م���د ال���ب���ح���ريي 
ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع���ل���ى  ب����الإ�����س����راف 

للعاقات اجلامعية.

تهنئة 
قدم امل�سرف العام على فرع اجلامعة 
يف ب��ي�����س��ة ال���دك���ت���ور م���ه���دي ال��ق��رين 
ال�سهراين،  اأحمد  م��ن:  لكل  التهنئة 
وع�����ب�����داهلل ال����ع����ج����اين، وع����ب����داهلل 
ال�����ق�����رين، ب���ع���د ت���رق���ي���ت���ه���م ل���درج���ة 
حم��ا���س��ر، م��ت��م��ن��ي��ا ل��ه��م م���زي���دا من 

التقدم والرقي.

غريب مديرا إلدارة
»تربية« بيشة

اأ������س�����در امل�������س���رف ال����ع����ام ع���ل���ى ف���رع 
مهدي  ال��دك��ت��ور  بي�سة  يف  اجل��ام��ع��ة 
ب����ن ع���ل���ي ال����ق����رين ق��������رارا ب��ت��ك��ل��ي��ف 
ال�سهراين  �سعيد  عبداهلل  بن  غريب 
مديرا لإدارة كلية الرتبية يف بي�سة.. 

بالتوفيق وال�سداد.
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خارطة األخبار

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

ات
لبن

ت ا
ليا

ك
علوم وآداب

الخميس
والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
ب��خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط )جم���م���ع 1( 
ح��م��ل��ة م�����س��رتك��ة ب����ن ال���ن���ادي 
ال���������س����ح����ي ال����ب����ي����ئ����ي ب���ال���ك���ل���ي���ة 
وال��دق��ة، حتت  امل��ه��ارة  وموؤ�س�سة 

عنوان »اأهمية تر�سيد املياه«. 
راف�������ق ف���ع���ال���ي���ات احل��م��ل��ة 
توزيع عينات جمانية من اأدوات 
امل��ي��اه و ���س��اب��ون دوف،  ت��ر���س��ي��د 
الطالبات جيدا مع  اإقبال  وك��ان 
الذي   امل�ستمر  لل�سرح  ال�ستماع 
ال�سركة  مندوبات  تقدمه  كانت 
ل���ك���ل جم���م���وع���ة اأث�����ن�����اء ت���وزي���ع 

العينات.
 �سلمى القحطاين

كليتا اآلداب 
والتربية أبها

الآداب  ك��ل��ي��ت��ي  ع��م��ي��دة  اأق���ام���ت 
باأبها الدكتورة  والرتبية للبنات 
اللقاء  ح�سن،  اآل  حممد  خريية 
الف�سل  يف  الطالبات  م��ع  الأول 
ال��ث��اين. وك���ان اللقاء  ال��درا���س��ي 
اأعلن عنه عر الباك بورد  قد 

جلميع الطالبات.
هناء اآل �سرور

كليتا اآلداب 
والتربية أبها

اأقامت وحدة الإر�ساد الأكادميي 
للبنات  والرتبية  الآداب  بكليتي 
لاإر�ساد  الأول  الجتماع  باأبها 
الأكادميي مع من�سقات الأق�سام، 
وذل������ك ب���ه���دف ت��ف��ع��ي��ل م��ف��ه��وم 
الإر����س���اد الأك���ادمي���ي واإي�����س��اح��ه 
لهن  يت�سنى  ح��ت��ى  ل��ل��م��ر���س��دات 

نقله  للطالبات.

االقتصاد المنزلي
أبها

والقت�ساد  الإدارة  كلية  احتفت 
امل����ن����زيل ب���امل���ه���رج���ان ال���وط���ن���ي 
ل��ل��رتاث وال��ث��ق��اف��ة )اجل��ن��ادري��ة 
العديد من  �سهد  29(، يف  حفل 
والعرو�س  الرتفيهية   الفقرات 
ل��اأك��ات  ومعر�سا  التقدميية 
والأدوات  والأواين  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
واحل����رف ال��ق��دمي��ة وامل���وروث���ات 

الثقافية املختلفة.
واحتوى املعر�س على ركن 
التدري�س،  هيئة  باأع�ساء  خا�س 
واآخ�����������ر ل����ل����ط����ال����ب����ات، وث����ال����ث 

للموظفات والإداريات.

زهراء حبرت

علوم واقتصاد
بيشة

القت�ساد  و  العلوم  كلية  نفذت 
توعية  ح��م��ل��ة  بي�سة  يف  امل��ن��زيل 
لطالبات  ال�����س��ح��ي  ال���غ���ذاء  ع��ن 
اخلام�سة  الب��ت��دائ��ي��ة  امل��در���س��ة 
تخللها  بي�سة،  مبحافظة  ع�سرة 
ال�سحي،  ال��غ��ذاء  ع��ن  حما�سرة 
�سليمان  هناء  الدكتورة  األقتها  

حممد.
وتنفيذ  اإع����داد  يف  و���س��ارك 
ال�����رن�����ام�����ج ط����ال����ب����ات ق�����س��م��ي 

الكيمياء وعلوم احلا�سب الآيل.

فاطمة الغامدي

العلوم الطبية
التطبيقية بالنماص

ر���س��ح��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
بالنما�س،  للبنات  التطبيقية 
ال����ط����ال����ب����ات امل����ت����ف����وق����ات ع��ل��ى 
م�����س��ت��وى ال��ك��ل��ي��ة  ل���زي���ارة ق�سر 
وذلك �سمن  بالنما�س،  ال��رتاث 
املنهجي  غري  الن�شاط  فعاليات 

بالكلية.
ال����زي����ارة  ه�����ذه  اأن  ي����ذك����ر 
اإط���ار ال��رام��ج املواكبة  ت��اأت��ي يف 

ملهرجان اجلنادرية 29.

�سراء اآل خالد

علوم وآداب بلقرن

اج��ت��م��ع��ت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
والآداب ببلقرن الدكتورة عالية 
����س���ال���ح ال����ق����رين م����ع ع�����س��وات 
اللغة العربية  التدري�س بق�سمي 
وال���رتب���ي���ة م���ن اأج�����ل م��ن��اق�����س��ة 
امل���������س����ك����ات ال����ت����ي ت���واج���ه���ه���ن 
ال��ق��رارات  اأه��م  على  واطاعهن 
باختبارات  اخلا�سة  والتو�سيات 
انطاقها  املتوقع  ال�سنة  اأعمال 

قريبا.
العميدة  كرمت  اخلتام،  يف 
ع�����������س�����وات ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������س 
يف  امل��ق��ررات  تقييم  يف  املتميزات 

الف�سل الدرا�سي الأول.

د. �سادية عبدالفتاح

علوم وآداب بلقرن

والتح�سن  ال��ت��ط��وي��ر  اإط�����ار  يف 
امل�ستمرين بكلية العلوم والآداب 
ب��ب��ل��ق��رن، اج��ت��م��ع��ت ال���دك���ت���ورة 
باأع�ساء  ال��ق��رين  ���س��ال��ح  ع��ال��ي��ة 
مناق�سة   ومت��ت  الكلية،  جمل�س 
العامة  التطويرية  العمل  خطة 
1439ه��������،   �  1435 م����ن  ل���ل���ف���رتة 
تقارير  وتوثيق  اإع���داد  ومتابعة 
ال���رام���ج ال�����س��ن��وي��ة وامل���ق���ررات 
الف�سلية، ونتائج تقييم املقررات 

من وجهة نظر الطاب.
 ك����م����ا ن����اق���������س الج����ت����م����اع  
الختبارات  جودة  قيا�س  تقارير 
واأه��م  الأول،  ال��درا���س��ي  للف�سل 
ال�����س��ع��وب��ات وال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 

تواجه الكلية.

علوم وآداب بلقرن

زارت عميدة كلية العلوم والآداب 
ب��ب��ل��ق��رن ال���دك���ت���ورة ع��ال��ي��ة بنت 
من  وف��د  برفقة  ال��ق��رين  �سالح 
م�ست�سفى  ال��ك��ل��ي��ة،  م��ن�����س��وب��ات 
على  لاطمئنان  العاية  �سبت 
اأُ���س��ن م��وؤخ��را يف  حالة طالبات 
حادث اأثناء عودتهن من الكلية.

عميدة  اأن  التفا�سيل  ويف 
ال��ك��ل��ي��ة وزع����ت ع��ل��ى ال��ط��ال��ب��ات 
امل�����س��اب��ات ب���اق���ات م���ن ال������ورود، 
�سائلة اهلل لهن ال�سفاء، يف اأجواء 

حتفها م�ساعر الأمومة.

د. �سادية عبدالفتاح

آفاق الجامعة  |  العدد 107  |  1 جمادى األولى 1435  |  2 مارس 2014



إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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حوارات شبابية

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

سلمان العلي 

لدى  العام  املظهر  �سطح  على  طفت 
ال�سباب يف الآون��ة الأخ���رية، طريقة 
غ���رب���ي���ة وب�������س���ع���ة ك����اإط����ال����ة ال�����س��ع��ر 
ال��ك��ام،  وط��ري��ق��ة  ال�سيق  وال��ل��ب�����س 
كحالت نف�سية تعني ميل ال�سخ�س 
اإل����ى امل��ب��ال��غ��ة ال��ت��ي ق��د ت��دف��ع��ه اإل��ى 
جمازفة  ت�سكل  �سلوكيات  مم��ار���س��ة 
وخ�����ط�����ورة ع���ل���ى ح���ي���ات���ه مب��خ��ت��ل��ف 

إطالة الشعر ولبس الشباب.. 
ثقافة أم سخافة؟ 

ج���وان���ب���ه���ا الج���ت���م���اع���ي���ة وامل����ادي����ة، 
اإ�سافة للج�سدية والنف�سية. 

وت�����ه�����دف ت����ل����ك ال�������س���ل���وك���ي���ات 
حل�سول ال�سخ�س على املدح والثناء 
من املجتمع املحيط به بغ�س النظر 
ع���ن ال��ن��ت��ائ��ج امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ذل���ك. 
اأن  اأك��دت  اأك��رث من درا�سة خمت�سة، 
اللجوء لهذا ال�سلوك عادة ما يكون 
ا�سطراب  ه��و  فيه  الرئي�س  ال�سبب 
���س��ل��وك��ي يف ال�����س��خ�����س��ي��ة، ل��ك��ن م��اذا 

ي���رى وي���ق���ول ط���اب ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
ثقافة  هي  هل  التقليعات،  ه��ذه  عن 

اأم �سخافة؟.

مظاهر غريبة
الفقيه من  عبدالعزيز  الطالب  بداأ 
كلية الهند�سة منده�سا ملا ظل يراه 
يف الآونة الأخرية من اإطالة لل�سعور 
وال��ل��ب�����س ال�����س��ي��ق وغ��ريه��م��ا، وق��ال 
ن�سبة  و�سط  غريبة  مظاهر  »هناك 

للده�سة،  تدعو  ال�سباب  من  كبرية 
وال�سوارع  املقاهي  يف  تاحقنا  فهي 
ل���درج���ة ن�ساب  ال��ع��ام��ة  والأم����اك����ن 

معها بالذهول والتعجب«.
 واأ�����س����اف« ح���ن ي�����س��ل الأم����ر 
اإل����ى امل��ج��ت��م��ع اجل���ام���ع���ي، ف���ا يعد 
ذل���ك م��ق��ب��ول، ف��م��ج��ت��م��ع اجل��ام��ع��ة 
مثال  حمافظا  ي��ك��ون  اأن  ب��ه  ي��ج��در 
راقيا يعك�س �سورة ح�سنة للمجتمع 
طالب  اأن  باعتبار  اخلارجي،  املحلي 

الفقيه: يفترض أن يكون الطالب الجامعي
من أرقى الطبقات مظهرا وفكرا
متعب: السبب ضعف الشخصية ومواقع التواصل وراء تفشيها      
الفيفي: التقليد سبب المشكلة والحل في ترسيخ القيم اإلسالمية

مظاهر جديدة وتقليد بحجة الجذب ولفت األنظار
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حوارات شبابية

اجل��ام��ع��ة  م���ن اأرق�����ى ال��ط��ب��ق��ات يف 
املجتمع من حيث الأ�سلوب واملظهر 

والفكر واملنطلق«.
ي��ح��دث م���ن ظ��واه��ر  وزاد »م���ا 
ومظاهر، تقليد اأعمى للغرب وتاأثر 

�سلبي باأهل الغرب«.
اأخ�����رى  ف���ئ���ة  »ه����ن����اك  واأردف 
بع�س  يف  ال�سلبي  التميز  ه���واة  م��ن 
وال�سماغ  الغرتة  كلب�س   ال�سلوكيات 
الت�سنع  وك��ذل��ك  غ��ري��ب��ة،  بطريقة 
ال�سعر  واإط��ال��ة  احلديث  طريقة  يف 
مقزز  ب�سكل  ليظهر  تهذيبه  وع��دم 
ل����درج����ة اأن������ك ت�����س��ع��ر ع���ن���د ال��ن��ظ��ر 
اإل�����ى ���س��اح��ب��ه ب���اأن���ك خ�����ارج ن��ط��اق 
ب��ي��ئ��ة ج���ام���ع���ي���ة ت�����س��م ك���ث���ريا م��ن 
تخدم  ال��ت��ي  ال��راق��ي��ة  التخ�س�سات 
املجتمع وتعلو بفكر طابها وحملة 

�سهاداتها.
تلك  ت��ري��ر  اأن  ل��ه  يوؤ�سف  وم��ا 
هو  عا�سقيها  بع�س  عند  ال��ظ��واه��ر 
اأنها ثقافات ملجتمعات خمتلفة وهذا 
ترير جائر وظامل لثقافة املجتمع 
والثقافة  امل����وروث  حيث  ال�����س��ع��ودي 

املتوارثة من الآباء والأجداد.
وما ن�ساهده اليوم من مظاهر 
مزعجة يف طريقة اللب�س واحلديث 
تبداأ  وقفات  اإل��ى  يحتاج  والأ�سلوب، 
من البيت، فتلك الظواهر واملظاهر 
اأ�سبحت م�سكلة ولدت اأ�سياء غريبة 
على  )ال��درب��اوي��ة(  كظاهرة  و�سطنا 

�سبيل املثال«.
وا���س��رت���س��ل »ان���ه حل���ري ب��ن��ا اأن 
ن��ك��ون م��ث��ال ي��ح��ت��ذى ب���ه وي�����س��رب 
ب��ن��ا امل���ث���ل يف جم��ت��م��ع��ن��ا ب��رق��ي��ن��ا يف 
اأن  بنا  يجدر  كما  و�سلوكنا  مظهرنا 
البيئة اجلامعية  تكون لدينا ثقافة 
�سخ�سيات  لنا  تكون  واأن  وحقوقها 
م�ستقلة ل تتاأثر بتلك الأمور التي 

ل اأعلم اإلى من اأن�سبها.
فحتى الغرب برئ من بع�سها، 
اأنها لي�ست موجودة يف قامو�س  كما 
ن�سعى  اأن  واأمتنى  وتراثنا،  ما�سينا 
الظواهر  تلك  لإب���ادة  تامة   بجدية 
ب��زي��ن��ا  ن��ه��ت��م  واأن  جم��ت��م��ع��ن��ا  م����ن 
احل�سن،  املقبول  ومظهرنا  الر�سمي 
ول��ت��ك��ن نقطة الن��ط��اق م��ن��ا نحن 
ي�سذ  م��ا  جميع  فرنف�س  ال��ط��اب، 
نقبل  واأل  العامة  لدى  املاألوف  عن 
واأن  وثقافتنا  مل��وروث��ن��ا  ت�سويه  اأي 
احل��رم  اح���رتام  ثقافة  لدينا  ن��ط��ور 

اجلامعي«.

المواقع خلفها
بكلية  طالب  عاي�س،  متعب  وي��رى 
م��واق��ع  اأن  بع�س  ال��ط��ب��ي��ة،  ال��ع��ل��وم 
تف�سي  وراء  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

م��ث��ل ه����ذه ال���ظ���واه���ر يف امل��ج��ت��م��ع، 
التي  الطرق  اأ�سهل  اأنها  اإل��ى  منبها 
متكن الفرد من اإي�سال ما يقوم به 
اخل��ارج��ي  للمجتمع  ت�سرفات  م��ن 

بهدف ال�سهرة. 
البحث  اأن  اإل��ى  متعب   وي�سري 
ع��ن ل��ف��ت الأن���ظ���ار وال��ت��ظ��اه��ر اأم���ام 
الأ�سخا�س  من  اإل  ينتج  ل  النا�س، 
ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون م���ن ن��ق�����س م���ا يف 
ت��رك��ي��ب��ة ���س��خ�����س��ي��ت��ه��م وي���ق���وم���ون 
بذلك ظنا منهم اأن تلك الت�سرفات 
والطريقة يف اللب�س، قد ت�سنع لهم 

مكانة يف املجتمع املحيط بهم.

مشكالت أخرى
ي���وؤك���د ���س��ع��ي��د ه�����ادي، ط��ال��ب بكلية 
ال��ك��ث��ري من  اأن  الإداري���������ة،  ال��ع��ل��وم 
ال���ق�������س���اي���ا الج����ت����م����اع����ي����ة ي���ك���ون 
ق�سايا  واأخ��ط��ره��ا  امل��ظ��ه��ر،  �سببها 

امل�ساجرات.
انت�سرت  ال�سباب  »بع�س  وق��ال 
ب��ي��ن��ه��م م��و���س��ة وت��ق��ل��ع��ي��ات غ��ري��ب��ة 
اأن��ه  منهم  ظ��ن��ا  اإت��ق��ان��ه��ا  يف  يتفنون 
لف��ت��ن  اأو  ج����اذب����ن  ���س��ي�����س��ب��ح��ون 
لكنه  كذلك،  بالفعل  وهم  لاأنظار، 
اأن يقود  ���س��اأن��ه  ج���ذب ���س��اح��ك م��ن 
يقود  م��ا  وه��و  منهم  ال�سخرية  اإل��ى 
بع�سهم  واأن  خ�سو�سا  �سجار  اإل���ى 
دون  موقف  مترير  ي�ستطيعون  ل  

تعليق فتحدث امل�ساجرات«.
 واأ����س���اف »ل مي��ك��ن ل��ل��ف��رد اأن 
اللب�س  يف  ال�سلوكيات  تلك  مي��ار���س 
داع���م���ن  وج�������ود  يف  اإل  وامل����ظ����ه����ر، 
بجانبه ي�سجعونه على ال�ستعرا�س 
اأمامهم، اإما لفراغ اأو لتقليد اأعمى«.

مجاراة
من  الفيفي  توفيق  الطالب  يعتقد 
كلية طب الأ�سنان، اأن بع�س ال�سباب 
يلجاأ اإلى �سلوكيات من باب جماراة 
ما  مثل  فيفعل  وتقليدهم،  اأق��ران��ه 

يفعلون بهدف لفت الأنظار.
وق��������������ال »احل��������������د م���������ن ه������ذه 
بالعمل  يبداأ  الدخيلة،  ال�سلوكيات 
ع����ل����ى غ�����ر������س ال����ق����ي����م ال����روح����ي����ة 
والإن�����س��ان��ي��ة والإ���س��ام��ي��ة واإث�����راء 
عن  بديل  هو  مبا  والقلوب  العقول 
املتاعب  جتلب  التي  الزائفة  القيم 
وللفرد  عامة  للمجتمع  والأ���س��رار 

نف�سه على وجه اخل�سو�س.
وه���ن���اك م���ن ه���و ب��ح��اج��ة اإل���ى 
من  ال�سباب  ي�سرفها  ال��ت��ي  امل��ب��ال��غ 
اأج���ل اإط��ال��ة ال�����س��ع��ور، اأو يف ارت���داء 
ال��رج��ال،  ت�سبه  ل  �سيقة  م��اب�����س 
ن��خ��ج��ل م���ن روؤي��ت��ه��ا ف��ق��ط ق��ب��ل اأن 

نراها على ج�سد �ساب«.

آفاق الجامعة  |  العدد 107  |  1 جمادى األولى 1435  |  2 مارس 2014



سلمان العلي

اإدراكا من اجلامعة لأهمية دور التعلم 
الإلكرتوين ب�سفته بيئة متكاملة يف 
وتنمية  التعليمية  العملية  حت�سن 
طلبة ق��ادري��ن ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل ال��ب��ّن��اء 

والتكامل مع حميطهم،
ودع��������م وحت���������س����ن امل����خ����رج����ات 
جتهيز  مت  ف��ق��د  ع��م��وم��ا،  التعليمية 
الإلكرتوين  للتعلم  املنظمة  القواعد 

يف جامعة
العمليات  لتغطية  خ��ال��د  امل��ل��ك 

والتعامات الأ�سا�سية املتعلقة بها.
وج������اءت ه����ذه ال���ق���واع���د، ال��ت��ي 
ت��ن�����س��ره��ا »اآف��������اق« ال����ي����وم، يف اأرب���ع���ة 
التعلم  ع��م��ادة  ه��ي:  رئي�سية،  حم��اور 
الإلكرتوين، املعلم، الطالب، واملقرر، 
ل��ت�����س��ك��ل م��ن��ظ��وم��ة ت�����س��ع��ى ل��ت��ك��ام��ل 
القواعد املنظمة مع البيئة التعليمية 
م���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق اأه�����داف اجل��ام��ع��ة 
للجميع،  الإلكرتوين  التعلم  بتوفري 
ودجمه يف املمار�سات اليومية للتعليم 

و التعلم.

 األهداف
ت���ه���دف ال���ق���واع���د امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ت��ع��ل��م 

الإلكرتوين يف اجلامعة اإلى ما يلي:

يف  اجل��ام��ع��ة  روؤي����ة  •  حتقيق 
التعليم  وزارة  خ��ط��ط  تطبيق 

العايل لتطوير التعليم.
ن��ظ��ام��ي��ة  م��رج��ع��ي��ة  • اإي����ج����اد 
ل����ل����ت����ع����ل����م الإل�����������ك�����������رتوين يف 

اجلامعة.
• بناء منظومة معيارية تي�سر 
يف  الإل��ك��رتوين  التعلم  تطبيق 

اجلامعة واإيجاد اآليات
الإل��ك��رتوين  التعلم  تطبيق   •
ل���ك���اف���ة امل��ع��ن��ي��ن يف اجل��ام��ع��ة 
والأق�سام  والكليات  الإدارة  من 
واأع�����������س�����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س 

والطاب.

تعريفات
�سعيا اإلى الدقة يف الدليل واملدلول،  
للقاعدة  تعريفات  اجلامعة  و�سعت 
على  الإل���ك���رتوين،  للتعلم  املنظمة 

النحو التايل:
الجامعة: جامعة امللك خالد.

ال���ع���م���ادة: ع������م������ادة ال���ت���ع���ل���م 
الإل������ك������رتوين ب���ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 

خالد.
جامعة  ك��ل��ي��ات  اإح����دى  الكلية: 

امللك خالد.
منط  ه��و  اإللكتروني:  التعلم 

ي�شتخدم  ال��ت��ع��ل��م  اأمن�����اط  م���ن 
التعليم  فيه النرتنت وتقنيات 
الأخ���������رى لإي���������س����ال ال��ع��م��ل��ي��ة 
بن  التفاعل  واإدارة  التعليمية، 
الطاب  وبن  والطالب،  املعلم 
اأن����ف���������س����ه����م، وب��������ن ال����ط����اب 
تعليما  وي��ع��ّد  التعلم،  وم�سادر 

ح�سوريا اإلكرتونيا.
اجلامعة  ط���اب  اأح���د  الطالب: 
امل���ق���ي���دي���ن يف ع����م����ادة ال��ق��ب��ول 

والت�سجيل، ويعّرف يف اأنظمة
ال���ت���ع���ل���م الإل�������ك�������رتوين ب��ا���س��م 
م���������س����ت����خ����دم وك�����ل�����م�����ة م�������رور 
امل�ستخدمن  ب��ن��ظ��ام  م��رت��ب��ط��ة 
لتقنية  العامة  ل����اإدارة  التابع 

املعلومات.
التدري�س  هيئة  ع�سو  المعلم: 
املعلم  اأو  املعيد  اأو  املحا�سر  اأو 
امل��ع��ت��م��د امل�������درج ع���ل���ى ال��ن��ظ��ام 
الأك���������ادمي���������ي م���ع���ل���م���ا لأح������د 
امل����ق����ررات، وي���ع���ّرف يف اأن��ظ��م��ة 
ال���ت���ع���ل���م الإل�������ك�������رتوين ب��ا���س��م 
م�ستخدم وكلمة مرور، وينطبق 
ال����ت����ع����ري����ف ع����ل����ى م���������س����وؤويل 
بغ�س  واملجتمعات  املجموعات 
الوظيفي  م�سماهم  عن  النظر 

الأ�سلي.

أنشطة طالبية

التعلم الإلكرتوين الداعم:اأحد 
م�����س��ت��وي��ات ا����س���ت���خ���دام ال��ت��ع��ل��م 
بحيث  اجلامعة  يف  الإلكرتوين 

يكون احل�سور
وت�ستخدم  ال��ق��اع��ات  يف  ك��ام��ا 
التعلم  وب��ي��ئ��ة  واأدوات  اأن��ظ��م��ة 
الإل�������ك�������رتوين ل����دع����م ع��م��ل��ي��ة 

التعلم وت�سهيلها.
المدمج:  اإللكتروني  التعلم 
اأح�������د م�������س���ت���وي���ات ا����س���ت���خ���دام 
الإلكرتوين يف اجلامعة  التعلم 
ت�����س��ت��ب��دل ف��ي��ه ن�����س��ب��ة حم���ددة 
م���ن احل�����س��ور داخ����ل ال��ق��اع��ات 
اإل��ك��رتون��ي��ة  واأن�����س��ط��ة  بح�سور 
وبا�ستخدام  امل��ق��رر  م��وق��ع  على 
التعلم  وب��ي��ئ��ة  واأدوات  اأن��ظ��م��ة 

الإلكرتوين.
الكامل:  اإللكتروني  التعلم 
اأح�������د م�������س���ت���وي���ات ا����س���ت���خ���دام 
الإلكرتوين يف اجلامعة  التعلم 

ي�ستبدل فيه احل�سور
داخل القاعات ال�سفية باأن�سطة 
اإل��ك��رتون��ي��ة على م��وق��ع امل��ق��رر، 
واأدوات  اأن���ظ���م���ة  وب��ا���س��ت��خ��دام 
وب���ي���ئ���ة ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����رتوين، 
وي�����س��ت��ث��ن��ى م���ن ذل���ك الخ��ت��ب��ار 
ال��ن��ه��ائ��ي وم����ا ي���ق���رر م���ن قبل 

ال���ك���ل���ي���ة وامل���ع���ل���م م����ن ل���ق���اءات 
حمدودة وجهاً لوجه.

وينق�سم  اإللكتروني:  الحضور 
اإل���ى ق�����س��م��ن: ت��زام��ن��ي، وغ��ري 
ت����زام����ن����ي. وي����ع����د ب����دي����ا ع��ن 
با�ستخدام  للقاعات  احل�����س��ور 

اأنظمة واأدوات وبيئة التعلم
الإل�������ك�������رتوين، وي����ت����م ق��ي��ا���س 
احل���������س����ور مب�������دى م�������س���ارك���ة 
اأن�������س���ط���ة ال��ت��ع��ل��م   ال���ط���ال���ب يف 
املطلوبة،  امل��ه��ام  اإجن���از  وم���دى 
ب����الإ�����س����اف����ة اإل�������ى ا����س���ت���خ���دام 

�سجات الدخول
الإلكرتونية. ويقت�سر تطبيقه 
الإلكرتوين  التعلم  نوعي  على 

املدمج والكامل فقط.
اأ����س���ل���وب  ال��ت��زام��ن��ي:  الحضور 
ال��ت��ع��ل��م ال������ذي ي���ت���م ب��ات�����س��ال 
نف�سه بن  ال��وق��ت  م��ت��زام��ن يف 
املعلم  واملتعلم من خال �سبكة 
ات�سال  �سبكة  اأي  اأو  الن��رتن��ت 

اإلكرتوين.
)األنشطة  الالتزامنية  المشاركة 
التعلم  اأ���س��ل��وب  اإللكترونية(: 
الطالب  اإ�سراك  يتم فيه  الذي 
يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��م ع���ن ط��ري��ق 
ت���وف���ري ت���ف���اع���ل م����ع امل��ح��ت��وى 

القواعد المنظمة للتعلم اإللكتروني:
أربعة محاور تستهدف أطراف العملية

ال��ط��اب  م���ع  اأو  امل��ع��ل��م  م���ع  اأو 
اأنف�سهم بحيث يتم

ذل��������ك م������ن خ��������ال ت���وظ���ي���ف 
التطبيقات الرجمية املنا�سبة 

لإدارة العملية التعليمية
واأداء  ال���ت���وا����س���ل  ي���ت���ي���ح  مب����ا 
ال��ن�����س��اط��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ق��رر،  
وقد يكون على �سكل واجبات اأو 
اأو بحوث وتطبيقات  مناق�سات 

اأو غريها من الأن�سطة
امل��ت��واف��رة  الأدوات  ب��ا���س��ت��خ��دام 
����س���واء ك��ان��ت ب�����س��ك��ل ف����ردي اأم 

جماعي.
م��ق��رر  اإلل��ك��ت��رون��ي:  المقرر 
ت��ط��رح��ه اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى نظام 
اأو  املعلم  وي�سمل  التعلم  اإدارة 

املعلمن
وال��ط��اب امل��ق��ي��دي��ن يف ع��م��ادة 
من  وك���ل  الت�سجيل  و  ال��ق��ب��ول 
اإلى  بالإ�سافة  م�ساركته،  تلزم 
والتقومي  واملحتوى  الأن�سطة 
ج��زًء من  كانت  �سواء  والأدوات 
م�سافة  اأم  التعلم  اإدارة  نظام 

له.
مقررات  المفتوحة:  المقررات 
م��ن جامعات  اأو  اجل��ام��ع��ة  م��ن 
اأخ����������رى ت���ن�������س���ر ع����ل����ى م���وق���ع 

آفاق الجامعة  |  العدد 107  |  1 جمادى األولى 1435  |  2 مارس 2014



أنشطة طالبية
خم�س�س على النرتنت يتمكن 
اجلميع من الو�سول اإليها دون 
احلاجة ملعلومات مرور، بحيث 
يتم توفري هذه املواد ملن يرغب 
يف ال�ستفادة منها �سمن حقوق

معينة  ا�ستخدام  و�سيا�سة  ن�سر 
تف�سل على املوقع.

ن��ظ��ام  التعلم:  إدارة  ن��ظ��ام 
الن��رتن��ت  �سبكة  على  م��رك��زي 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ق��ررات 
ال�����ت�����ي ت����ط����رح����ه����ا اجل����ام����ع����ة 
ويرتبط مبجموعة من الأدوات 
ال����س���ت���خ���دام  ذات  الأخ�����������رى 
التعليمي، ويكون دخول النظام 
امل�سموح لهم فقط  لاأ�سخا�س 
وب��ا���س��ت��خ��دام م��ع��ل��وم��ات دخ��ول 

تزودهم بها اجلامعة.
هي  اإللكتروني:  التعلم  وحدة 
وح����دة ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين يف 
الأك���ادمي���ي،  امل��ج��م��ع  اأو  الكلية 
ال���ت���ي ت���ق���وم مب���ه���ام ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا 
ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين 
اإ�سراف من عمادة التعلم  حتت 

الإلكرتوين.

القواعد المنظمة
على مستوى العمادة

يف  الإلكرتوين  التعلم  • يكون 
م�ستويات  اجلامعة على ثاثة 
ه�������ي: ال���ت���ع���ل���م الإل������ك������رتوين 
الإل��ك��رتوين  والتعلم  ال��داع��م، 
امل���دم���ج، وال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين 

الكامل.
ال���ت���ع���ل���م  ت����ط����ب����ي����ق  ي�����ع�����د   •
الداعم  بامل�ستوى  الإل��ك��رتوين 
ملزما لكل املقررات يف اجلامعة 

ومن دون ا�ستثناء.
ال���ت���ع���ل���م  ت����ط����ب����ي����ق  ي�����ت�����م   •
الإل����ك����رتوين امل���دم���ج وال��ت��ع��ل��م 
الإلكرتوين الكامل يف مقررات 
ب���ن���اًء ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار  ب���رام���ج  اأو 
ال���ق�������س���م ومب����واف����ق����ة ال��ك��ل��ي��ة، 
اأو  ب��اإدارت��ه��ا  ممثلة  وللجامعة 
العمادة طلب تطبيق امل�ستوين 
والكم  بال�سكل  والكامل  املدمج 

الذي تراه منا�سبا.

أوال: التعلم
اإللكتروني الداعم

يجب اأن يحتوي املقرر يف نظام 
ال��ع��ن��ا���س��ر  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��م  اإدارة 

التالية كحد اأدنى:
 منهج املقرر بالكامل مبا ي�سمل 
التو�سيف والأهداف والتق�سيم 

والأن�سطة والتقومي.
املعلم. • معلومات 

• تفعيل لوحة اإعانات املقرر.
للنقا�س. منتدى  • تفعيل 

م��راج��ع  م���ن  امل���ق���رر  • م�����واد 
و������س�����رائ�����ح ع�����ر������س ووث�����ائ�����ق 
اأو  م�����واد  اأي  اأو  وت�����س��ج��ي��ات 

اأدوات اأخرى تدعم التعلم
جمموع  من   %15 تخ�س�س   •
درج����ات امل��ق��رر ع��ل��ى الأن�����س��ط��ة 

الإلكرتونية.
نظام  يف  املقرر  موقع  يكون   •
للتوا�سل  م��رك��زا  التعلم  اإدارة 
والأن�������س���ط���ة، وي���ع���د ا���س��ت��خ��دام 
امل���راف���ق���ة  والأدوات  امل�����وق�����ع 
لاإعانات والواجبات وت�سليم 
امل��واد والدرجات وكل ما ميكن 

عمله من خال املوقع ملزما.
ال��ن��م��ط  ه����ذا  ت��ط��ب��ي��ق  • ي��ت��م 
اجلامعة  م��ق��ررات  جميع  على 
ب��ا���س��ت��ث��ن��اء امل����ق����ررات امل��دجم��ة 

والكاملة.

ثانيا: التعلم
اإللكتروني المدمج

امل��ق��ررات  ط���رح  اإق����رار  • ي��ت��م 
من  مبوافقة  املدمج  بامل�ستوى 
الكلية،  وعميد  الق�سم  رئي�س 
اأو  اجل��ام��ع��ة  م���ن  بتن�سيق  اأو 

العمادة.
بتعبئة  امل��ق��رر  معلم  ي��ق��وم   •
ال���ن���م���وذج اخل���ا����س ب��ت��دري�����س 
ورفعه  املدمج  بامل�ستوى  مقرر 
اإل���ى رئ��ي�����س ال��ق�����س��م، ويف ح��ال 
امل����واف����ق����ة، ي���رف���ع اإل������ى ع��م��ي��د 
ذلك  ويوؤخذ  لعتماده.  الكلية 
ب��الع��ت��ب��ار ع��ن��د ب��ن��اء اجل���دول 
عمادة  مع  بالتن�سيق  الدرا�سي 

القبول والت�سجيل.
امل��ع��ل��م  مي��ت��ل��ك  اأن  ي���ج���ب   •
امل����ر�����س����ح اخل��������رة ال���ف���ن���ي���ة و 
للتعامل  الكافية  التدري�سية 
م���ع امل���ق���رر ب��امل�����س��ت��وى امل��دم��ج 
وت�����ك�����ون م�������س���وؤول���ي���ة ال��ك��ل��ي��ة 
ال��ت��اأك��د م���ن ذل���ك ول��ه��ا طلب 

ال�ست�سارة من العمادة.
احل�سور  م��واع��ي��د  حت��دي��د   •
الإل���ك���رتون���ي���ة ب���الت���ف���اق بن 
اأن  امل��ق��رر، على  املعلم وط��اب 
املنظمة  ال��ق��واع��د  ت��خ��ال��ف  ل 

للح�سور الإلكرتوين.
اجل��������زء  ن���������س����ب����ة  حت����������دد   •
الإلكرتوين  للتعلم  املخ�س�س 
الفعلية  التدري�س  �ساعات  من 
م�ستويات:  ثاثة  على  م�سبقا 

% 50 ،% 25

القواعد المنظمة
على مستوى الطالب

أوال: خصوصية الطالب
مثل  ال�سخ�سية  •  املعلومات 
الإل��ك��رتوين  وال��ري��د  الهاتف 
ل��ل��ط��ال��ب حم��ف��وظ��ة ول يحق 
ت�ستخدم  ول  باإذنه  اإل  ن�سرها 

اإل لاأغرا�س الأكادميية.
اأعمال  اأٍي من  • يف حالة ن�سر 
خ����ارج  ال���ط���ال���ب  ن���ق���ا����س���ات  اأو 
امل�����ق�����رر ل ب�����د م�����ن م���واف���ق���ة 
ال����ط����ال����ب وذل�������ك م����ن خ���ال 
ب��ال���س��ت��خ��دام  الإذن  من������وذج 
ال���ذي ي��ط��رح يف امل��ق��رر و يعباأ 

من قبل الطالب.

ثانيا: قواعد السلوك
بتعليمات  ال��ط��ال��ب  ي��ل��ت��زم   •
املتعلقة  اجل��ام��ع��ة  واإر�����س����ادات 
ب���ال���ت���ع���ل���م الإل�������ك�������رتوين، ويف 
ح��ال��ة اإخ���ال���ه ب����اأي م���ن ه��ذه 
التعليمات فتطبق عليه اأنظمة 

العقوبات يف اجلامعة.
م�سوؤولية  الطالب  يتحمل   •
����س���ري���ة م���ع���ل���وم���ات ال����دخ����ول 

اخلا�سة به.
ت��ط��ب��ق ال���ائ���ح���ة ال��ت��اأدي��ب��ي��ة 
ل���ل���ط���اب يف اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى 
ج����م����ي����ع اأن����������������واع امل�������ق�������ررات 
واملدمج  )الداعم  الإلكرتونية 

والكامل(.
ل��ل��ق��واع��د  ال��ط��ال��ب  • مي��ت��ث��ل 
الإل���ك���رتوين  للتعلم  امل��ن��ظ��م��ة 
ال��ن��ظ��م  يف اجل���ام���ع���ة وب���ق���ي���ة 
وال���ل���وائ���ح امل���ع���م���ول ب���ه���ا، ويف 
ال�������س���رق���ات  اأو  ال���غ�������س  ح����ال����ة 
اأو اخرتاقات الأنظمة  العلمية 
العقوبات  تطبق  الإلكرتونية 
وف�����ق�����ا ل����ائ����ح����ة اجل����ام����ع����ة، 
املنظمة  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ل��وائ��ح 

لأمن املعلومات.
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اأ�سباب �سائعة )غري الأمرا�س( ت�ستن�زف طاقَة اجل�سم، ون�سائح وحلول لكيفية 
التغلُّب عليها، قدمتها »مو�سوعة امللك عبداهلل العربية للمحتوى ال�سحي« من 

خال التايل:
 

الجسم
و�سعيات اجل�سم ال�سيئة ت�ستهلك الكثرَي من الطاقة ليكون يف و�سعية ال�ستقامة، 
التي  وانحناء اجل�سم(  املقعد  ومن و�سعيهَّات اجل�سم اخلاطئة )ال�سرتخاء على 
العمود  م��ال  وكّلما  متنا�سقة.  غري  اأو  مائلة  و�سعية  يف  الفقري  العموَد  جتعل 
الفقري، ا�ستهلكت الع�سات طاقة اأكر للتوازن. و�سواء اأكان ال�سخ�ُس يتحرك 
الأم���ام، بحيث تكون  اإل��ى  واأل ينحني  راأ���َس��ه  اأن يرفع  واق��ف��ا، يجب  اأو  اأو جال�سا 

الأذنان فوق الكتفن مبا�سرة.

الجلوس
اأن ي�ستن�زف  اإنهَّ كرث اجللو�َس يف و�سعية واحدة لفرتٍة طويلة من الزمن مُيكن 
فاأخُذ  الأري��ك��ة؛  اأو  املكتب  عن  بعيدا  ومي�سي  ال�سخ�س  يقَف  اأن  ويجب  الطاقة، 

اأوقات راَحة متكررة جتعل ال�شخ�ص يف حالة يقظة ون�شاط.

الحمية 
احلميات اأو الأنظمة الغذائية ت�سر اجل�سم، بالرغم من اأنها تعزز الطاقَة لإنقا�س 
ي�سعر  ال�سخ�س  جتعل  منها،  احل��راري��ة  عرات  ال�سُّ ُمنخف�سة  لأن  ال��زائ��د؛  ال��وزن 
ال��وزن عن طريق  اإنقا�س  اآخ��ر.  وميكن  اأن ت�سر ب�سحته ب�سكل  بالتعب، ومُيكن 
العالية،  ريات  ال�سكهَّ ال�سحيهَّة وذات  الأطعمة غري  ي، وجتنُّب  ال�سحِّ الطعام  تناول 
يات الطعام. ومن املهم األ يفقد اأكرث من كيلو غرام يف الأ�سبوع. والتقليل من كمِّ

المنزل
�س لل�سوء والهواء النهَّقي اأحَد  من ال�سهل اجللو�س يف البيت، ولكن ُيعدُّ عدُم التعرُّ
ة 10 دقائق  الأ�سباب الرئي�سية للتعب.  يجب اأن مي�سي ال�سخ�ُس خارَج املن�زل ملُدهَّ
�س ال�سخ�ُس  ًة واحدة يف اليوم. وحتهَّى لو كان اجلو غائماً، �سيتعرهَّ على الأقل مرهَّ
ل�سوء طبيعي ب�سكٍل اأكر مقارنًة مبكوثه يف البيت، واإذا مل يتمكهَّن ال�سخ�س من 

ة ب�سع دقائق. اخلروج، مُيكن اأن يعر�س غرفته لل�سم�س ملدهَّ

التلفزيون
فذلك  الكمبيوتر،  ي�ستخدم  اأو  التلفزيون  ي�ساهد  ال�سخ�س  ك��ان  اإذا  حتى 

ط. ط اأو التمطُّ اخلمول يعادل نوم اجل�سم. وينبغي الإكثار من التمغُّ

اإلفطار 
وج��ب��ات الإف��ط��ار امل��ح��اة )احل��ب��وب املُ��ع��اجَل��ة واحل��ل��وي��ات وال��ك��ع��ك واخلبز 
ية �سريعة  د ال�سخ�َس بكمِّ رية( ُتزوِّ �س املُ�ساف اإليه بع�س املنتجات ال�سكهَّ املحمهَّ
بعَد  الدم  ر يف  ال�سكهَّ ريات. ولكن �سوف ينخف�س م�ستوى  الطاقة وال�سكهَّ من 

ُم�سيِّ �ساعات فقط. والنتيجُة نفاد اأو ن�سوب الطاقة من اجل�سم. 
يجب  ال�سباح،  �ساعات  ط��واَل  الطاقة  من  ثابتة  كميهٍَّة  على  وللح�سول 
رة من  ر، ووجبات الإفطار املُح�سهَّ اإفطار يحتوي على النهَّ�سا غري املُكرهَّ تناوُل 
احلبوب الكاملة، مع اإ�سافة �سرائح الفواكه اإليها اأو تناول بي�سة مع اخلبز 
ال�سخ�ُس  َب  ُيجرِّ اأن  ل  وُيف�سهَّ الكاملة.  احلبوب  على  يحتوي  الذي  �س  املحمهَّ
تناوَل وجبات الإفطار امل�سنوعة من احلبوب الكاملة التي حتتوي على اأماح 

ة. ريات ُمنخف�سَ و�سكهَّ

القلق
ال�سيق اأو النزعاج اأو التوتر، يوؤدي اإلى زيادة معدل �سربات القلب وارتفاع 
اجل�����س��م.  ويف�سل  والأوج�����اع يف  وال��ت��ع��ب  ال��ع�����س��ات،  ج  وت�سنُّ ال���دم،  �سغط 
تخ�سي�س وقت للتفكري يف حلول اإيجابية، وو�سع الهموم خارَج العقل. كما 
ُي�ستح�َسن اأن تكوَن املواعيد املهمة  يف ال�سباح، حتهَّى ل يق�سي ال�سخ�س كامل 

اليوم وهو قلق.

الرياضة
ممار�سَة التمارين الريا�سية بانتظام اأمر جيد لل�سحة، ولكن اأداء التمارين 
ب�سكل مكثف يومياً اأمر غري جِيد بالن�سبة مل�ستوى الطاقة يف اجل�سم، ل�سيهَّما 

اإذا كان ال�سخ�ُس مبتدئاً اأو يحاول العودَة اإلى الر�ساقة.
وم��ن الأف�����س��ل ال���س��رتاح��ة مل��دة ي��وم ك��ام��ل ب��ن جمموعة الأي����ام التي 
ميار�س فيها الريا�سة، على األ يرتك ال�سخ�س ممار�سَة الريا�سة لأكرث من 

يومن اأو ثاثة اأيام، لأن ذلك يوؤدي اإلى هجر هذه العادة.

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.

أمور شائعة تستن�زف طاقة الجسم

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

استشارة صحية استشارة تثقيفية

الفحص قبل الزواج..
تكوين ألسرة سليمة

من  وال��ذري��ة  الطرفن  وقاية  ي�سمن  ال���زواج  قبل  الطبي  الفح�س 
ت��وؤدي  م�ستقرة  �سعيدة  اأ���س��رة  لبناء  وامل��ع��دي��ة،  ال��وراث��ي��ة  الأم��را���س 

وظائفها بنجاح. 
يوؤدي  اأو معدية  وراثية  باأمرا�س  الأ�سرة  اأف��راد  اأح��د  اإ�سابة  اإن 
اإلى تعكر �سفو احلياة والعديد من امل�سكات النف�سية والجتماعية 
وال��زواج  واملجتمع.  والأ���س��رة  املري�س  على  وانعكا�سها  والقت�سادية 

ال�سحي تكوين اأ�سرة �سليمة واإجناب اأبناء اأ�سحاء و�سعداء.
الإ�سابة  وجود  ملعرفة  ال��زواج  على  للمقبلن  الفح�س  ويجرى 
ل�سفة بع�س اأمرا�س الدم الوراثية وبع�س الأمرا�س املعدية بغر�س 
اإعطاء امل�سورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمرا�س للطرف 
والبدائل  اخليارات  واإعطاء  امل�ستقبل  الأبناء يف  اأو  ال��زواج  الآخ��ر يف 
اأمام اخلطيبن من اأجل م�ساعدتهما على التخطيط لأ�سرة �سليمة 

�سحيا.
اأن  ال�سحة  ب��وزارة  ال�سحية  للتوعية  الوطنية  اللجنة  وبينت  
وقائيا يهدف  توعويا  يعد وطنيا جمتمعيا  ال�سحي  ال��زواج  برنامج 

اإلى ما يلي: 
الدم  اأمرا�س  بع�س  انت�سار  من  احلد  الأمرا�س:  من  • احلد 
املعدية  الأم���را����س  وب��ع�����س  )الثا�سيميا-املنجلي(  ال��وراث��ي��ة 
املكت�سب  امل��ن��اع��ة  ون��ق�����س  ج«  »ب،  ال��ف��ريو���س��ي  ال��ك��ب��د  )ال��ت��ه��اب 

»الإيدز«(.
• الأعباء املالية: التقليل من الأعباء املالية الناجتة عن عاج 

امل�سابن على الأ�سرة واملجتمع.
ال�سحية  املوؤ�س�سات  على  ال�سغط  تقليل  ال�سغط:  تقليل   •

وبنوك الدم.
لاأ�سر  والنف�سية  الجتماعية  امل�سكات  جتنب  امل�سكات:   •

التي يعاين اأطفالها.
النا�س يف طلب  الذي يوجد لدى بع�س  • احلرج: رفع احلرج 

هذا الفح�س.
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الفريق

النصر
الهالل
األهلي
الشباب
التعاون
اإلتحاد
الفتح
نجران

الشعلة
اإلتفاق

الفيصلي
العروبة

الرائد
النهضة

ترتيب فرق دوري عبد اللطيف جميل
لعب

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

فوز

19
17
10
9
8
7
6
7
6
6
6
4
6
3

تعادل

3
3
8
8
8
8
7
4
7
7
7

12
6
6

خسارة

1
3
5
6
7
8

10
12
10
10
10
7

11
14

له

55
51
40
39
32
40
30
30
28
28
24
19
18
26

عليه

18
24
22
33
27
40
36
37
35
36
33
30
31
58

الفارق

37
27
18
6
5
0
6-
7-
7-
8-
9-

11-
13-
32-

نقاط

60
54
38
35
32
29
25
25
25
25
25
24
24
15

الترتيب

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس

السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

beIN SPORTS تطلق حملة 
حماية مشتركيها من القرصنة 

احلملة  م��ن  الأول����ى  امل��رح��ل��ة  اإط����اق   beIN SPORTS ق��ن��وات  �سبكة  اأع��ل��ن��ت 
من  وذل��ك  التلفزيونية،  القر�سنة  عمليات  من  م�سرتكيها  حلماية  اجل��دي��دة 
من  اب��ت��داء   ،HD اجل���ودة  فائقة  ق��ن��وات  لع�سر  الآم���ن  الت�سفري  �سمان  خ��ال 
الأول من مار�س، حيث �ستنتقل القنوات الت�سع اجلديدة، بالإ�سافة اإلى القناة 
الإجنليزية 11HD، اإلى نظام الت�سفري الآمن، لت�سبح متاحة فقط للم�سرتكن 

الذين ي�سجلون اأجهزة ال�ستقبال املتوافقة مع النظام.
القنوات  لكامل  الآم��ن  الت�سفري  ت�سبق  اأول��ي��ة،  الإج���راء خطوة  ه��ذا  وياأتي 
املقبل  يونيو  القدم يف  لكرة  العامل  كاأ�س  لبدء بطولة  ا�ستباقا  لل�سبكة،  التابعة 

بالرازيل.
 beIN SPORTS وحول هذه احلملة، قال املدير التنفيذي ل�سبكة قنوات
 beIN SPORTS يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا روجر هال »ت�سعى
ب�سكل جاد، حلماية حقوق وا�سرتاكات عمائها الدائمن بعدما ت�سببت حمات 
القر�سنة التلفزيونية منذ نوفمر املا�سي يف تغيري اأوقات بث مباريات الدوري 
الإجنليزي املمتاز، مما حدانا لتخاذ خطوات �سريعة حلماية م�سرتكينا و�سمان 

.»beIN SPORTS متابعتهم لأف�سل الأحداث الريا�سية عر قنوات
واأ�ساف »اإننا ملتزمون بتقدمي جتربة م�ساهدة فريدة ل مثيل لها جلميع 
اأف�سل  بن  مباراة  اأو  ريا�سي  ح��دث  اأي  يفوتهم  األ  على  ونحر�س  م�سرتكينا، 
الفرق واملنتخبات يف العامل، كما نحر�س على عدم حتميل م�سرتكينا اأي تكاليف 

اإ�سافية ب�سبب عمليات القر�سنة غري القانونية التي يرتكبها البع�س«.
 و�سيتمكن م�سرتكو beIN SPORTS يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا، وعر اتباع خطوات ب�سيطة، من ت�سجيل اأجهزة ال�ستقبال اخلا�سة بهم 
عر زيارة املوقع الإلكرتوين www.beinsports.net/register اأو التوا�سل مع 
مركز خدمة العماء عر الهاتف رقم 2346-4442-974+ ، وذلك ل�سمان تاأمن 
ا�سرتاكهم وال�ستمرار يف متابعة بطولتهم املف�سلة عر القنوات املوؤمنة. اأما اإذا 
كان امل�سرتك ي�ستعمل جهاز ا�ستقبال غري متوافق، ف�سيتعن عليه احل�سول على 

اأحد اأجهزة ا�ستقبال beIN احلديثة التي طرحت يف الأ�سواق موؤخرا.

رياضة
مورينيو: فالكاو 

يضيع موهبته 
بفريق صغير .. 

وتشيلسي ضالته 
ت�سيل�سي  ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  ط��ال��ب 
مورينيو،  جوزيه  الرتغايل  الإجنليزي، 
امل��ه��اج��م ال��ك��ول��وم��ب��ي رادام����ي����ل ف��ال��ك��او 
الفرن�سي  موناكو  ن��ادي��ه  ت��رك  ب�����س��رورة 
اأن الاعب ي�سيع  اأ�سرع وقت، موؤكدا  يف 

موهبته يف فريق �سغري.
وقال مورينيو يف ت�سريحات ل�سبكة 
رائ��ع،  مهاجم  »فالكاو  ���س��ب��ورت«،  »ك��ان��ال 
ومن املوؤ�سف اأنه يلعب يف موناكو، اأعتقد 
اأن مكانه املثايل �سيكون يف ت�سيل�سي الذي 
ب�سكل  معه  مهاراته  يوظف  اأن  ي�ستطيع 

رائع«.
واأ���س��اف »اأتعجب م��ن وج��ود لعب 
فمع  موناكو،  يف  عاما(   28( فالكاو  مثل 
اأنه فهو  اإل  احرتامي للفريق الفرن�سي، 
يعد مثاليا فقط خلتام م�سوار اأي لعب 

كبري«.
ي��ذك��ر اأن ف��ال��ك��او ب���داأ خ��ال الأي���ام 
خال  م��ن  التاأهيلي  ب��رن��اجم��ه  املا�سية 
اإ�سابة قوية  ال�سري من دون »عكاز« بعد 
يف الركبة الي�سرى منذ اأكرث من خم�سة 

اأ�سابيع ا�ستدعت تدخا جراحيا.
اأن  نفى مورينيو  اآخ��ر،  على �سعيد 
يكون قد و�سع العماق ال�سويدي زلتان 
اإبراهيموفيت�س يف ح�ساباته للتعاقد معه 
يف ال�سيف املقبل، مبينا اأنه من امل�ستحيل 

اأن يرتدي »اإبرا« قمي�س البلوز.
وتابع« اإبرا �سديقي، واأعرفه جيًدا، 
العماق  م��ع  رائ��ع��ة  اأوق���ات���ا  يعي�س  ف��ه��و 

الفرن�سي ول يفكر يف الرحيل«.
اأزم����ة  ي���واج���ه  اأن م��وري��ن��ي��و  ي���ذك���ر 
يف خ���ط ه��ج��وم��ه، وي���ري���د ال��ت��ع��اق��د مع 
النتقالت  ف��رتة  خ��ال  �سوبر«  مهاجم« 

ال�سيفية املقبلة.

رئيس النصر:
الهالل محطة 

وسنحسم لقب 
الدوري

اأعلن رئي�س نادي الن�سر، الأمري في�سل 
بن تركي اأن الفريق الذي يت�سدر دوري 
امل��ح��رتف��ن ال�����س��ع��ودي ل��ك��رة ال��ق��دم قبل 
ث���اث ج���ولت م���ن  ن��ه��اي��ت��ه، ل ي�ستحق 
التتويج باللقب اإذا مل ينجح يف جمع اأربع 

نقاط من املباريات الثالث املتبقية له.
التعادل  اإلى  الن�سر يف حاجة  وكان 
لقاء قمة  ال��ه��ال يف  اأم���ام غرميه  فقط 
مرة  لأول  ال����دوري  بلقب  ر�سميا  ليتوج 
ذل���ك خ�سر  ب���دل م��ن  ل��ك��ن��ه  م��ن��ذ 1995، 
ل��ل��م��رة الأول����ى ه���ذا امل��و���س��م وت��ع��رث 3/4 

ليتاأجل احل�سم اإلى اجلولت املقبلة.
و�سيتوقف الدوري ملدة �سهر ب�سبب 
ارتباط املنتخب ال�شعودي مبباراته اأمام 
اآ�سيا  بت�سفيات  الإن��دون��ي�����س��ي  املنتخب 
وك���ذل���ك مل�����س��ارك��ة اأرب���ع���ة اأن���دي���ة ب���دوري 
اأب����ط����ال اآ����س���ي���ا ه����ي: ال���ه���ال والحت�����اد 
وال�����س��ب��اب وال��ف��ت��ح، اإ���س��اف��ة اإل����ى اإق��ام��ة 
احلرمن  خ��ادم  ك��اأ���س  بطولة  مناف�سات 

ال�سريفن يف هذه الفرتة.
وقال الأمري في�سل »ل يوجد فريق 
يف العامل ل يخ�سر، فحتى ري��ال مدريد 
اأع��ظ��م  ب��ر���س��ل��ون��ة وب����اي����رن م��ي��ون��ي��خ  اأو 
ال���ع���امل، تخ�سر وه����ذا ح���ال ك��رة  اأن���دي���ة 
القدم، لكن ذلك ل مينع الع��رتاف باأن 
الهال ا�ستحق الفوز لكنها حمطة علينا 

جتاوزها والتفكري يف التي تليها«.
وق����ب����ل ث������اث ج�������ولت ع���ل���ى ن��ه��اي��ة 
 23 م��ن  نقطة   60 الن�سر  مي��ل��ك  امل�سابقة 
غرميه  على  ن��ق��اط  ب�شت  متقدما  م��ب��اراة 
ال���ه���ال، ل��ك��ن امل��ت�����س��در ���س��ي��ك��ون يف حاجة 
ال�سابقن  البطلن  م��ع  م��ب��اري��ات  خل��و���س 
م�سواره  يختتم  اأن  قبل  وال�سباب  الحت���اد 

مبواجهة التعاون �ساحب املركز اخلام�س.
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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه
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كليات

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

تعد أكثر كليات الفرع طالبا وأساتذة

»علوم وآداب« بيشة.. 
ألف طالب في ثمانية أقسام
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كليات

وتقدم لهم احللول  الازمة. ويف هذا 
الدكتور  الكلية  عميد  يقول  ال�سدد 
اأ�سدرُت قرارا  ال�سهراين »لقد  نا�سر 
ي�سرف  تعليمية  وح���دة   12 بت�سكيل 
للعملية  تي�سريا  م�����س��وؤول   12 عليها 

التعليمية وم�ساعدة للطاب.
اأم������ا ال��ل��ج��ن��ة ال���ط���اب���ي���ة ف��ه��ي 
ب��رئ��ا���س��ة ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة، وت�����س��م يف 
ع�����س��وي��ت��ه��ا وك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة وم�����س��رف 
طالبا  وت�سم  الطاب،  �سوؤون  وح��دة 
واحدا من كل ق�سم، وتخت�س باإي�سال 
����س���وت ال��ط��ال��ب اإل�����ى امل�������س���وؤول���ن يف 
ال��ف��رع واجل��ام��ع��ة وح��ل م��ا يواجههم 

من م�سكات«.

فعاليات ومشاركات
وي���وؤك���د ال�����س��ه��راين اأن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
امل����ح����وري  ال���������دور  مت���ث���ل  والآداب 
يف  خالد  امللك  جامعة  يف  والأ���س��ا���س��ي 
طابا  ال��ك��ل��ي��ات  اأك���رث  ل��ك��ون��ه��ا  بي�سة 
واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س يف امل��ج��م��ع 
كثريا من  وتقدم  للبنن،  الأك��ادمي��ي 
الأع���م���ال والأن�����س��ط��ة م���ع ال��ع��م��ادات 
امل�����س��ان��دة يف ال���ف���رع ك��ع��م��ادة ����س���وؤون 
ال�����ط�����اب، وال����ق����ب����ول وال��ت�����س��ج��ي��ل، 
امل�ستمر، وخدمة  والتعليم  والتدريب 

املجتمع.
اأن�سطة الكلية وم�ساركاتها  وعن 
داخل اجلامعة  الفعاليات  يف خمتلف 
ت�سارك   « ال�سهراين  ق��ال  وخ��ارج��ه��ا، 
التي  الفعاليات  م��ن  كثري  يف  الكلية 
واجلامعة  ال��ف��رع  م�ستوى  على  تقام 
الأخ��رى  اجلهات  وبع�س  واملحافظة، 
العلوم  كلية  م�����س��ارك��ة  يف  ت���رى  ال��ت��ي 
كما  ل��ه��ا؛  حقيقية  اإ���س��اف��ة  والآداب 
ت�سارك الكلية من خال اأع�ساء هيئة 
التدري�س بها يف العديد من املوؤمترات 
داخل  الثقافية  والفعاليات  العلمية، 

اململكة وخارجها«.
واأ�ساف اأن الكلية ت�سارك �سنويا 
ال��ذي يقام  العايل  التعليم  يف موؤمتر 
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ب���رع���اي���ة  ب��ال��ري��ا���س 
ال��ع��ايل؛ حيث ي�����س��ارك فيه ع��دد من 
�سوؤون  ع��م��ادة  م��ع  بالتعاون  ال��ط��اب 
ال���ط���اب، وع����دد م���ن اأع�������س���اء هيئة 
العديد  الكلية  تنظم  كما  التدري�س، 
وال��ن��دوات  وال����دورات  الفعاليات  م��ن 
والأم�سيات التي يقدمها اأع�ساء هيئة 

التدري�س بفرع اجلامعة يف بي�سة.
وي���������س����ارك ع������دد م�����ن اأع�������س���اء 

د. يحيى عبدالعظيم

ال��رق��م  ذات  ال�سامية  امل��واف��ق��ة  ك��ان��ت 
 1428/3/23 ب���  امل��وؤرخ��ة  ب.  3030/م 
اإي��ذان��ا ب��ب��دء ق��ب��ول ال��ط��اب يف كلية 
يف  اجل��ام��ع��ة  ب��ف��رع  والآداب  ال��ع��ل��وم 
الثانية  الكلية  ب��ذل��ك  لتكون  بي�سة؛ 
عام  اأن�سئت  ال��ت��ي  املجتمع  كلية  بعد 

.1424
 وتعد كلية العلوم والآداب النواة 
ل��ف��رع اجل��ام��ع��ة يف بي�سة  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
ث��اث ع�سرة  الآن ي�سم  اأ�سبح  ال��ذي 

كلية متنوعة علميا ومكانيا. 
والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ان��ط��ل��ق��ت 
ثمانية  الآن   وت�سم  اأق�سام،  بخم�سة 
تنق�سم اإلى اأق�سام تخرج طابا وهي:  
احلا�سب،  وع��ل��وم  الإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغة 
واملخترات  والريا�سيات،  والفيزياء، 
ال���ط���ب���ي���ة. واأخ���������رى م�������س���ان���دة ه���ي: 
الدرا�سات الإ�سامية واللغة العربية، 

والكيمياء، والأحياء.
بالكلية،  ال���ط���اب  اأع�����داد  وع���ن 
اأكد عميدها الدكتور نا�سر بن فاح 
ب��داأت بقبول 99  الكلية  اأن  ال�سهراين 
طالبا يف خمتلف اأق�سامها  عام 1428، 
الدرا�سة  مقاعد  على  يجل�س  »والآن 
ويبلغ عدد  يزيد على 936 طالبا،  ما 
الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  الطاب 
للعام اجلامعي 1434-1435 اأكرث من 
اأع�ساء   106 لهم  يدرِّ�س  األ��ف طالب. 
هيئة تدري�س بدرجات علمية خمتلفة 

مت انتقاوؤهم بعناية فائقة«.

المعامل والمشاريع البحثية
واأو�سح ال�سهراين اأن بالكلية العديد 
والتجهيزات  واملخترات  املعامل  من 
ي�ساعد  ق��وي��ا  علميا  راف���دا  تعد  ال��ت��ي 
اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وال��ط��اب 
يف اإجن�����از م���ا ي���ري���دون���ه م���ن اأب��ح��اث 
اأع�����س��اء  م��ن  ع���ددا  اأن  مبينا  علمية، 
هيئة التدري�س قاموا بتنفيذ عدد من 
امل�ساريع البحثية بالتن�سيق مع عمادة 
البحث العلمي يف اجلامعة، »مما كان 

له الأثر الطيب على اجلميع«.

لجنة شؤون الطالب
واإمي����ان����ا م��ن��ه��ا ب�����اأن ال���ط���ال���ب ميثل 
فقد  التعليمية،  العملية  اأرك���ان  اأه��م 
تتولى  طابية  جلنة  الكلية  اأن�����س��اأت 
درا�سة امل�سكات التي تواجه الطاب 

ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��ال��ك��ل��ي��ة، وال��ك��ام 
بع�س  اإدارات  جمال�س  يف  لل�سهراين، 
اجل��م��ع��ي��ات ت��ف��ع��ي��ا ل����دور ال��ك��ل��ي��ة يف 
خدمة املجتمع مثل: جمعية حتفيظ 
ال��ت��ع��اوين للدعوة  ال���ق���راآن، وامل��ك��ت��ب 

والإر�ساد وتوعية اجلاليات.
 ك��م��ا ي��ت��م ال���ت���ع���اون م���ع بع�س 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ك�����اإدارة ال�����س��وؤون 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  واإدارة  ال�سحية، 
املياه،  واإدارة  وامل��رور،  امل��دين  والدفاع 
مبحافظة  الريا�سي  النخيل  ون���ادي 

بي�سة.
الكلية  اأن  ال�����س��ه��راين  واأ����س���اف 
امل�سرف  بطولة  بكاأ�س  م��وؤخ��را  ف��ازت 
العام على فرع اجلامعة يف بي�سة، التي 
مب�ساركة  ال��ف��رع  ملعب  على  اأق��ي��م��ت 

جميع الكليات. 

طموح وأمل
الكلية  تطلعات  عن  ���س��وؤال  على  وردا 
ملزيد  يحدونا  »الأم��ل  ال�سهراين  قال 
م���ن ال���ت���ط���ور؛ ل���ذل���ك ن���اأم���ل يف فتح 
م��ق��دم��ت��ه��ا ق�سم  اأق�������س���ام ج���دي���دة يف 
القبول  ب��اب  وفتح  الطبيعي،  للعاج 
يف اأق�سام الدرا�سات الإ�سامية واللغة 

العربية، والأحياء والكيمياء.
ف����اإن  ازدي����������اد  يف  ال����ع����دد  ولأن 
لإن�����س��اء  احل���اج���ة  م�سي�س  يف  ال��ك��ل��ي��ة 
م��رك��ز بحثي م��ن ح��ي��ث الإم��ك��ان��ي��ات 
اأي�سا:  تطلعاتنا  وم��ن  والتجهيزات. 
فتح جمال الدرا�سات العليا يف بع�س 
التخ�س�سات خا�سة تلك التي يحتاج 
اإل��ي��ه��ا ����س���وق ال��ع��م��ل، واإق����ام����ة م��ب��ان 
املتزايدة  الأع���داد  ل�ستيعاب  ج��دي��دة 
من الطاب واأع�ساء هيئة التدري�س 
كل ف�سل عن �سابقه، وناأمل يف توفري 
����س���الت ري��ا���س��ي��ة وم�����س��اب��ح واأم���اك���ن 

ترفيهية للجميع«. 
واخ�����ت�����ت�����م  ال�����دك�����ت�����ور ن���ا����س���ر 
اأن  اهلل  ���س��ائ��ا  ح��دي��ث��ه  ال�������س���ه���راين 
اأم���ره���ا،  ال���ب���اد وولة  ي��ح��ف��ظ ه����ذه 
واأن يدمي عليها نعمة الأمن والأمان 
والأمي������ان؛ م��زج��ي��ا ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره 
مل����ع����ايل م����دي����ر اجل����ام����ع����ة الأ�����س����ت����اذ 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
ال�������داود، وامل�������س���رف ال���ع���ام ع��ل��ى ف��رع 
اجلامعة يف بي�سة الدكتور مهدي بن 
التحيات  اأط��ي��ب  باعثا  ال��ق��رين،  علي 
لكل الطاب واأع�ساء هيئة التدري�س 

واملوظفن باجلامعة.

د. الشهراني: إنشاء منشآت ترفيهية عامة
وفتح باب الدراسات العليا.. قريبا
لجنة طالبية برئاسة عميد الكلية

لمساعدة الطالب ودراسة مشكالتهم
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أقسام

خالد العمري- موسى عسيري

نبذة عن الق�سم 
وما يقدمه للدار�سني فيه؟

ي��ع��د ق�سم ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة م��ن اأق���دم 
الأق���������س����ام يف اجل���ام���ع���ة، ومي���ن���ح درج����ة 
البكالوريو�س يف اللغة الإجنليزية؛ حيث 
ت�����س��م اخل��ط��ة ال��درا���س��ي��ة ل��ل��ق�����س��م م���واد 
)ال�ستماع،  الأ�سا�سية  امل��ه��ارات  تدري�س 
ال���ت���ح���دث، ال�����ق�����راءة، ال���ك���ت���اب���ة( اإ���س��اف��ة 
اإل���ى م���واد يف ق��واع��د اللغة الإجن��ل��ي��زي��ة، 

واملهارات الدرا�سية.
ك��م��ا ت��ت�����س��م��ن اخل���ط���ة ال��درا���س��ي��ة 
ل��ل��ق�����س��م م��������وادا اأخ��������رى يف ال���ل���غ���وي���ات 
اإلى  الق�سم  ويهدف  والأدب.  والرتجمة 
ق�����ادرة وم��وؤه��ل��ة يف اللغة  ك�����وادر  اإع������داد 
املجتمع  خدمة  يف  لاإ�سهام  الإجنليزية 
البحث  جم��ال  يف  اإيجابي   ب��دور  والقيام 

العلمي.
وي�������ه�������دف اإل�����������ى اإع���������������داد خ����ري����ج 
م��ت��م��ي��ز ����س���ل���وك���اً وع���ل���م���اً ي���ج���ي���د ال��ل��غ��ة 
املختلفة  امل��ج��الت  يف  للعمل  الإجنليزية 
ال���ق���ط���اع���ن احل����ك����وم����ي واخل����ا�����س،  يف 
وت���زوي���د ال��ط��ال��ب ب��امل��ف��اه��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة 
وال���ن���ظ���ري���ات والجت����اه����ات احل��دي��ث��ة يف 

اللغة الإجنليزية، وكذلك تنمية التفكري 
النقدي والإبداعي لدى الطاب.

كيف يواكب الق�سم 
التطورات يف جمال اخت�سا�سه؟

ي����واك����ب ال��ق�����س��م ال����ت����ط����ورات يف جم���ال 
تخ�س�سه من خال الطاع على الكتب 
واآدابها  اللغة   بعلوم  املتعلقة  وال��دوري��ات 
ول�سيما من خال قاعدة البيانات التي 
ت��وف��ره��ا امل��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة. 
اإ���س��اف��ة اإل���ى ذل���ك، ي�����س��ارك ال��ع��دي��د من 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ب��ال��ق�����س��م يف 
والإقليمية  املحلية  العلمية  امل���وؤمت���رات 
وال��ع��امل��ي��ة، وم���ن خ���ال ت��ل��ك امل���وؤمت���رات 
يطلعون على اأحدث التطورات يف جمال 

التخ�س�س.
والهيئة  الأ���س��ات��ذة  الق�سم  وي�سجع 
البحوث  اإج��راء  على  املعاونة  التدري�سية 
التي  والتطبيقية  النظرية  امل��ج��الت  يف 
التعليم  بعمليات  الرت���ق���اء  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
وال���ت���ع���ل���م، وت��ن��م��ي��ة ق������درات ال���دار����س���ن 
وم��ه��ارات��ه��م ال��ل��غ��وي��ة، وم��ن امل��ع��روف اأن 
اأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم من اأكرث 
التدري�س باجلامعة عددا  اأع�ساء هيئات 
يف احل�������س���ول ع��ل��ى ب���ح���وث مم���ول���ة من 

اجلامعة اأجنز منها الكثري، وكلها يخدم 
اإل��ى حتقيق  الق�سم  ي�سعى  كما  الطاب. 
ال��ت��ط��وي��ر ال����ذات����ي، والرت����ق����اء مل��ع��اي��ري 
الأك��ادمي��ي،  ال�ساملة والع��ت��م��اد  اجل���ودة 
وق���د خ��ط��ى ال��ق�����س��م خ��ط��وات ط��وي��ل��ة يف 
الأكادميي  العتماد  لتحقيق  امل�سار  هذا 

للكلية.
وع��ل��ى امل�����س��ت��وى الأك���ادمي���ي، تعقد 
اللقاءات العلمية، والندوات التي يتبادل 
ف��ي��ه��ا الأ����س���ات���ذة خ��رات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م، 
وم���ع���ارف���ه���م ب�����س��ك��ل ي��ت�����س��ق م����ع ت��ل��ب��ي��ة 
الحتياجات العلمية لاأ�ساتذة والطاب 
التقدميية  العرو�س  تقدمي  خ��ال  م��ن 
البحوث  لنتائج  ت��ع��ر���س  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
لطرائق  العملية  والتطبيقات  احلديثة، 
اأثبتت  التي  املجربة  التدري�س  واأ�ساليب 

فعاليتها عمليا يف ال�سف.

قدم رئيس قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اللغات والترجمة الدكتور حمد شبيب الدوسري، عددا من االقتراحات التي يرى أن من شأنها أن تقوي أداء الطالب 
ودور الكلية تجاهه، حيث اقترح تعديل الخطة الدراسية بحيث تتضمن سنة تحضيرية كاملة الهدف منها تطوير المهارات اللغوية للطلبة، ومشاركة رئيس 

القسم في لجان التعاقد، وكذلك إجراء اختبار قبول للطالب الراغبين في االلتحاق بالقسم.

كيف يخدم 
ق�سمكم املجتمع؟

ي�������س���ارك ال��ق�����س��م يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
الر�سمية  الوثائق  ترجمة  خ��ال  م��ن 
م����ن خ������ال ال�����س����ت����ف����ادة م����ن وح����دة 
التي  الكلية  يف  املوجودة  اللغة  تطوير 
ل�دى  اللغ�وية  املهارات  اأن�سئت لتع�زيز 
طاب الق�س�م وذلك ملمار�سة اللغة مع 
تدريب ح�ر  املخت�سن، وهي  الأ�ساتذة 
تهدف  الأك��ادمي��ي  ال�ساأن  نطاق  خ�ارج 
اإلى تدريب الطالب على ممار�سة اللغة 
لذلك  و�سع  وقد  الواقعية.  احلياة  يف 

جميع الو�سائل التقنية احلديثة. 
ول تقت�سر هذه الوحدة يف تقدمي 
املتخ�س�سن  ال��ط��اب  على  خدماتها 
منها  ي�ستفيد  بل  الإجنليزية،  باللغة 
كافة طاب اجلامعة من اأجل تطوير 

مهاراتهم اللغوية.

هل من تعاون مع االأق�سام 
املماثلة يف اجلامعات االأخرى؟

ه���ن���اك ت���ع���اون م���ع خم��ت��ل��ف الأق�������س���ام 
يف اجل���ام���ع���ة، والأق�������س���ام امل���ن���اظ���رة يف 
اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة الأخ������رى من 
خ��ال ت��ب��ادل الط���اع وامل�����س��ورة حول 

وا�ستخدام  والكتب  الدرا�سية  اخلطط 
اللغة  تعلم  يف  احلديثة  التكنولوجيا 

وتعليمها.
اأم�����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ط��ل��ع��ات ال��ق�����س��م 
عقد  اإل��ى  الق�سم  في�سعى   امل�ستقبلية، 
دورات تدريبية لكافة قطاعات املجتمع 
للهيئات  التدريبية  احل��اج��ات  وتلبية 
احلكومية يف جمال اللغة الإجنليزية. 
حتديث  اإل���ى  الق�سم  ي�سعى  ك��م��ا 
اخل���ط���ة ال���درا����س���ي���ة ت��ل��ب��ي��ة حل���اج���ات 
للتطورات  ومواكبة  املتنامية  الطاب 
الإجنليزية  اللغة  جم��ال  يف  احلديثة 
وع���ل���وم ت��دري�����س��ه��ا. وب���ه���دف الرت���ق���اء 
اأق��رتح  الق�سم  يف  التعليمية  بالعملية 

ما يلي:
للطاب  قبول  اختبار  اإج��راء   •

الراغبن يف اللتحاق بالق�سم 
ال���درا����س���ي���ة  اخل���ط���ة  • ت���ع���دي���ل 
حت�سريية  �سنة  تت�سمن  بحيث 
ك���ام���ل���ة ال����ه����دف م���ن���ه���ا ت��ط��وي��ر 

املهارات اللغوية للطلبة.
الق�سم  رئي�س  م�ساركة  • �سرورة 
يف جلان التعاقد لكونه ال�سخ�س 
الق�سم  اح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى  امل��ط��ل��ع 

والكفاءات العلمية املطلوبة. 

كلمه توجهها للطالب؟
اأذك�����ر اأب���ن���ائ���ي ال���ط���اب يف ال��ق�����س��م ب���اأن 
الكثري  اإل���ى  ي��ح��ت��اج  ال��ع��ل��م��ي  التح�سيل 
تبدو  وق��د  واملثابرة،  والعمل  اجلهد  من 
العزمية  لكن  البداية،  يف  �سعبة  الأم��ور 
ال��ق��وي��ة وامل��ث��اب��رة ك��ف��ي��ل��ت��ان ب��ت��ب��دي��د كل 
ه���ذه امل���خ���اوف، ف��ال��ط��ري��ق اإل����ى ال��ن��ج��اح 
اأطلب  ه��و طريق اجل��د والج��ت��ه��اد. كما 
م���ن اأب���ن���ائ���ي ال���ط���اب ����س���رورة اح����رتام 
اأ���س��ات��ذت��ه��م وال���س��ت��ف��ادة م���ن ال�����س��اع��ات 
امل��ك��ت��ب��ي��ة لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س يف 
الق�سم، وكذلك ال�ستفادة من اخلدمات 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا اجل��ام��ع��ة خ��ا���س��ة املكتبة 
بزمائي  واأه��ي��ب  الإل��ك��رتوين.  والتعلم 
يف  يتفانوا  لأن  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 
مع  التعامل  يح�سنوا  واأن  واجبهم،  اأداء 
جهودهم  ق�سارى  يبذلوا  واأن  الطلبة، 
من اأجل الرتقاء بالعملية التعليمية كي 

تبلغ اأهدافها ال�سامية. 
واأود اأن اأذكرهم باأن مهنة التدري�س 
ه����ي اأم����ان����ة ق���ب���ل ك����ل �����س����يء، واأذك����رك����م 
َعلَى  اْلأََم��اَن��َة  َنا  َعَر�سْ ��ا  اإِنهَّ  « تعالى  بقوله 
اأَْن  َف��اأََب��ْنَ  ��َب��اِل  َواجْلِ َواْلأَْر�����سِ  َماَواِت  ال�سهَّ
َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْسَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اْلإِْن�َساُن 

اإِنهَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوًل«.

رئيس »اإلنجليزية« بكلية اللغات والترجمة ينشد التطوير

د. حمد الدوسري: أقترح خطة دراسية
تتضمن سنة تحضيرية

أتمنى مشاركة 
رئيس القسم في 

لجان التعاقدات فهو 
األدرى باالحتياجات
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إعالن

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.
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أساتذة

حوار: د. إيمان العسيري

م�سريتك العلمية وجتربتك
يف اإتقان اللغة العربية؟

اخلالدة  والوفاء  احلب  حكاية  اإنها  نعم، 
م��ع اأر�����س احل���رم���ن، ت��رع��رع��ت ون�����س��اأت 
التعليمية  موؤ�س�ساتها  م��ن  ونهلت  فيها 

حتى مرحلة الثانوية..
ح��ف��ظ��ت ف��ي��ه��ا ك���ت���اب اهلل و���س��ق��ي��ت 
فكانت  ارت��وي��ت  حتى  ال�سرعي  العلم  من 
الف�سحى  العربية  اللغة  لتثبيت  ق��اع��دة 

يف عروقي.
كما اأن لغتي العربية في�س من بحر 
عطاء والدي الغايل  الذي كان حلمه اأن 
اجلنة  اأه���ل  بلغة  يتحدثون  اأب��ن��اءه  ي��رى 
ف��اأر���س��ى ب��ه��م يف رح����اب اأر�����س احل��رم��ن 
طهورا  �سرابا  والعربية  القراآن  واأ�سقاهم 

ذا اأثر روحاين ل يزول.
وعلما  ق��راآن��ا  العربية  اللغة  اأحببت 

�سرعيا.

اأحببتها منهجا يف قاعات الدرا�سة، 
اأحببتها �سعرا وبوحا وخواطر، واأحببتها 
ج�����س��ر و���س��ل ب��ي��ن��ي وب���ن اأح��ب��ت��ي فيها.  
ومرتبة  بتفوق  الثانوية  يف  جناحي  بعد 
لوطني  ع��دت  ع�سري  منطقة  على  �سرف 
يف  والعليا  اجلامعية  درا���س��ات��ي  واأك��م��ل��ت 
تخ�س�سي املف�سل اللغات والرتجمة من 
جامعات باك�ستانية عريقة وح�سلت على 

املاج�ستري يف الأدب الإجنليزي.
بلهجتيها  الإجنليزية  اللغة  اأتقنت   
الأم��ري��ك��ي��ة وال��ري��ط��ان��ي��ة م���ن م��ع��اه��د 
الأم  ل��غ��ت��ي  ب��ع��ده��ا يف  ت��ع��م��ق��ت  ع���امل���ي���ة. 
اإمل���ام���ا ببع�س  ل���دي  اأن  ك��م��ا  »الأوردي�������ة« 
ويف  وال��ي��اب��ان��ي��ة  الفرن�سية  امل�سطلحات 

�سعي لإتقانهما اأي�سا اإن �ساء اهلل.

هل تخ�س�ست يف الرتجمة
واالأدب االإجنليزي يف جميع 

مراحلك العلمية؟
در���������س��������ت ال�������ل�������غ�������ات وال�������رتج�������م�������ة يف 

يف  الإجن���ل���ي���زي  والأدب  ال��ب��ك��ال��وري��و���س، 
املاج�ستري،  وتخ�س�سي  يف الدكتوراه هو 
ماج�ستري  ول��دي  التطبيقية،  اللغويات 

اأخرى يف  الأدب العربي. 

خربات ومهارات 
اأخرى متلكينها؟

الأ�سا�سية  ال��ت��دري�����س  مهنة  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
وعملي حما�سرة بق�سم اللغة الإجنليزية 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ب��اأب��ه��ا م��ن��ذ خم�س 
�سنوات، �سغلت من�سب وكيلة  يف مدر�سة 

مطورة بباك�ستان ملدة �سنة. 
اأث��ن��اء  التن�سيق  اأع��م��ال  يف  اأ���س��ه��م��ت 
ف�����رتة ال���ت���دري�������س ب���اجل���ام���ع���ة م��ن�����س��ق��ة 
الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  بق�سم  ل��ام��ت��ح��ان��ات 
ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د مل������دة ����س���ن���ة. مت 
ت��ر���س��ي��ح��ي لأك�������ون م��ن�����س��ق��ة الأن�����س��ط��ة 
الطابية وامل�ساريع الدعوية والتطوعية 
بق�سم اللغة الإجنليزية باجلامعة اأي�سا. 

ل���دي ع�����س��وي��ة ف��ّع��ال��ة يف راب��ط��ة معلمي 

المحاضرة بقسم اإلنجليزية أمة الحفيظ:
أحب العربية وأعشق الترجمة وأكتب الشعر بثالث لغات

ولدَت في بالد الحرمين  وتربت فيها وسقت من منابع اللغة العربية فأجادتها نثرا وشعرا، وتعمقت في دراسة الترجمة لتكتب الشعر بثالث لغات هي: العربية واإلنجليزية 
واألوردية.. إنها المحاضرة بقسم اللغة اإلنجليزية بكليتي اآلداب والتربية للبنات بأبها، أمة الحفيظ بنت عبد الرحيم علوي، من باكستان.

ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سعودية KSAALT )فرع اأبها(.

اأح��م��ل ���س��ه��ادات لغة اإجن��ل��ي��زي��ة من 
م��ع��ه��د ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب ال��ري��ط��اين 
و�����س����ه����ادات اأخ��������رى يف جم������ال ال���ل���غ���ات 
واحل���ا����س���ب وال���ت���ق���ن���ي���ة، وح�����س��ل��ت ع��ل��ى  
ال��ت��ط��وي��ر  ع����م����ادة  دورات  يف  ����س���ه���ادات 
الأك����ادمي����ي واجل�����ودة م���ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

خالد. 

حدثينا عن 
اأمة احلفيظ ال�ساعرة؟

كنت  ال�سغر،  منذ  عندي  ال�سعر  موهبة 
وزن  ذات  �سغرية  مقاطع  ت��األ��ي��ف  اأه���وى 
وق��اف��ي��ة يف م��ن��ا���س��ب��ات خم��ت��ل��ف��ة ك��ق��دوم 
والدي من ال�سفر اأو حنن لأخواتي وما 
اإلى ذلك، وكرت وكب��رت داخلي الغريزة 
اأكتب  ل  لكن  كثريا  ال�سعر  اأق���راأ  و�سرت 
اأو  القلب  �سغاف  تام�س  م��واط��ن  يف  اإل 

منا�سبات ذات اأهمية يف حياتي. 

 �سخ�سيات اأدبية
و�سعرية تاأثرت بها؟

تاأثري يف حياتي  لها   اأعظم �سخ�سية كان 
ال�����س��ع��ري��ة وال��ت��دري�����س��ي��ة وال���دع���وي���ة هي 
اأم��د اهلل يف عمره، الذي   �سخ�سية وال��دي 
عمله  يف  فهو  �سخ�سيته   اأب��ه��رت��ن��ي  ط��امل��ا 
احلازم املتفاين ويف بيته العطوف احلاين.
اهلل يف  ك���ت���اب  خ���دم���ة  ج����ه����وده يف 
مل���دة  30  ب��اأب��ه��ا  ال��ق��راآن  جمعية حتفيظ 
ع���ام���ا وح��ك��م��ت��ه يف اجل���م���ع ب���ن ال��دي��ن 
وال���دن���ي���ا وح���ر����س���ه غ���ري امل����ح����دود على 
ت��رب��ي��ت��ن��ا يف اأج�������واء ال��ع�����س��ر امل��ح��م��دي 
بعربيته ونقائه وجماله؛ تركت يف نف�سي 

ب�سمات لن ميحيها الزمن.
اأبي اأول من يقراأ كتاباتي واأ�سعاري 
كرت  للحياة.  وح��ب��ا  حما�سة  وي��زي��دين 
واأ�سبحت اأ�ستاذة جامعية ذات م�سوؤوليات 
التي  املدللة  الطفلة  �سوى  له  ل�ست  لكن 
لزال ي�سجعها وينمي قدراتها ويرتك يف 

ثناياها اأثرا خالدا ل متحيه الأيام.
يف كتاباتي ال�سعرية باللغة العربية 
الرحمن  عبد  بال�ساعر  ج��دا  متاأثرة  اأن��ا 
الإجن��ل��ي��زي  ال�سعر  يف  اأم���ا  ال��ع�����س��م��اوي، 
ال�����س��اع��ر الإجن��ل��ي��زي  زال���ت ق�سائد  ف��ا 
ويليام ورد�سوث م�سدر اإلهام يل. اأما يف 
الأوردية  فاأكرث من اأ�ستلهم منهم هما: 
ال�ساعر اأحمد فراز وال�ساعر و�سي �ساه .

كيف جتدين اإقبال الطالبات
على ق�سم اللغة االإجنليزية؟

اإق����ب����ال ال���ط���ال���ب���ات ع��ل��ى ال��ق�����س��م ج��ي��د، 
خ�����س��و���س��ا ب��ع��د ف��ت��ح ال���ف���رتة امل�����س��ائ��ي��ة 
الطالبات ممن  رائعة من  وهناك من��اذج 
لهن دوافع راقية وطموحات عالية يردن 
حت��ق��ي��ق��ه��ا ع���ن ط���ري���ق ت��خ�����س�����س ال��ل��غ��ة 

الإجنليزية.
اأم����ا امل�����س��ت��وى ال��ع��ام ف��ه��و متو�سط 
ل��ي�����س اإل����ى ح���د ال���درج���ة امل��ر���س��ي��ة، فا 
واأخذ  اإل��ى كثري من اجلهد  زلنا بحاجة 
خ����ط����وات ل����اأخ����ذ ب��ال��ق�����س��م وط��ال��ب��ات��ه 
للجامعات  م�����س��اه  م��ر���س  م�ستوى  ال���ى 

العاملية. 

ما اأبرز املعيقات التي تواجهكم؟
ال�سليم  التاأ�سي�س  ف��ق��دان  اأب��رزه��ا:  م��ن 
باملدار�س  الأول��ى  الدرا�سية  املراحل  من 
عانيت  لأنني  ذل��ك  جيدا  �سلبية  واأدرك 
يف  ال�سخ�سية  جتربتي  خ��ال  ذل��ك  من 
فتنتقل  وال��ث��ان��وي��ة،  املتو�سطة  امل��رح��ل��ة 
املرحلة  اإلى  الثانوية  الطالبة فجاأة من 
كبرية  فجوة  وت��رى  باجلامعة  املتقدمة 
ومنها  الأن��ف�����س.  ب�����س��ق  اإل  جت��ت��ازه��ا  ل 
اأي�سا: قلة وعي الطالبات بطرق التعلم 
توافر  والبحث وعدم  الدرا�سة  ومهارات 
متناولهن  يف  ع��امل��ي��ة  وم���راج���ع  م�����س��ادر 

و�سعوبة الو�سول اإليها. 
ه����ن����اك ب���ع�������س امل����ق����رتح����ات ال��ت��ي 
رف��ع��ت م���ن ق��ب��ل ال���ك���وادر ال��ع��ل��م��ي��ة ذات 
اأكادميية  حلول  لتكون  بالق�سم  اخل��رة 
ومتكينهن  ال��ط��ال��ب��ات  م�����س��ت��وى  ل��رف��ع 
م����ن ال��ت��خ�����س�����س  م���ث���ل ف���ك���رة ال�����س��ن��ة 

ال��ت��ح�����س��ريي��ة وال����رام����ج الأك���ادمي���ي���ة 
امل�������س���ان���دة وب���ع�������س ال���ت���ع���دي���ات ع��ل��ى 
اإن  لاأف�سل  و�سعي  اأم���ل  ويف  امل��ق��ررات، 

�ساء اهلل. 

ما اأهم املهارات املفقودة
يف التدري�ص بالق�سم؟ 

م��ه��ارات  لتعليم  ك��ث��ريا  ال��ق�����س��م  ي��ف��ت��ق��ر 
البحث العلمي احلديثة، وهو ، لاأ�سف، 
تذكر  علمية  م�ساركات  اأي  دون  حال  ما 
اأو  اأي حم���ور وط��ن��ي  م���ن ط��ال��ب��ات��ن��ا يف 

عاملي.
اإل���ى تن�سيق خطة  وق��د ي��ع��ود ذل��ك 
التخ�س�سات  ب�سكل يدمج جميع  الق�سم 
ال����دق����ي����ق����ة )ال������رتج������م������ة، ال���ل���غ���وي���ات 
واح����دة  خ��ط��ة  يف  الأدب(  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
با�سم )خطة الآداب(، مما ي�سعب اإعطاء 
البحث  م��ه��ارة  ل��ت��دري�����س  �سا�سع  جم���ال 

العلمي بال�سكل املطلوب.

وماذا عن اإقبال الطالبات
على االأن�سطة غري ال�سفية؟

ك��ان��ت  اإذا  امل��ن��ه��ج��ي��ة  غ����ري  الأن�������س���ط���ة  
ممنهجة ومن�سقة ب�سكل يلبي احتياجات 
ج��وان��ب حياتهن  وي��ام�����س  ال��ط��ال��ب��ات 

اجلامعية لقيت اإقبال.
احل����م����د،  وهلل  ح����ظ����ي����ت،  ول�����ق�����د 
لاأن�سطة؛  من�سقة  عملي  ف��رتة  خ��ال 
مب���ج���م���وع���ة م���ت���األ���ق���ة م����ن ال���ط���ال���ب���ات 

املتميزات يف الق�سم.
 م����وؤخ����را ���ش��ك��ل��ن��ا جل���ن���ة ال��ن�����ش��اط 
فريق  هما:  فريقن  بتكوين  الطابي 
م��راف��ئ ال���دع���وي ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات ال��دع��وي��ة 
لاأن�سطة  ال��ت��ط��وع��ي  ن��ب�����س��ات  وف���ري���ق 
يتناف�سان  ال��ف��ري��ق��ن  وك���ا  ال��ط��اب��ي��ة، 
الطالبات لاأن�سطة،  الإب��داع وج��ذب  يف 
يتمكّن  مل  الطالبات  من  الكثري  اأن  اإل 
وكثافة  اأوقاتهن  ل�سيق  ال�ستفادة  من 

�ساعات حما�سراتهن.

موقف تربوي حمرج ال تن�سينه؟
امل��واق��ف ك��ث��رية وتتجدد م��ع الأي���ام لكن 
امل��واق��ف لزال عالقا يف ذهني  اأح��د ه��ذه 
وهو اأنني يف اأوائل اأيام عملي بعد تعييني 
يف الق�سم كنت اأواجه �سعوبة يف  التعرف 
ال��ق��اع��ات خ�سو�سا  واأرق����ام  امل��ب��اين  على 
اآن�����ذاك ك���ان ي�سم  اأن امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي  

تخ�س�سات خمتلفة.
ي���وم  ذات  ع���ل���ى ط���ال���ب���ات���ي  دخ���ل���ت 
وتهيئة  ال��ع��ر���س  م���ادة  بتجهيز  وب����داأت 
اجل��و ال��درا���س��ي و���س��اد ال��ه��دوء ووجهت 
ثم  وم���ن  م���رة  كتبهن  لفتح  ال��ط��ال��ب��ات 
اأنني فوجئت باأن جميع  اإل  اأخ��رى  مرة 
يح�سرن  مل  ا���س��ت��ث��ن��اء  ب���ا  ال��ط��ال��ب��ات 
ك��ت��ب��ه��ن،  م���ع اأن���ن���ي اأك������دت ع��ل��ي��ه��ن يف 
امل��ح��ا���س��رة ال�����س��اب��ق��ة ب�����س��رورة اإح�����س��ار 
ا�ستغراب  بنرة  اأذك��ره��ن  وب��داأت  الكتب 
لن  باأنهن  واأتوعدهن  اأعاتبهن  وظللت 
بع�س  اأج����ري  وب����داأت  ال���در����س،  يفهمن 
عمليات الع�سف الذهني لهن يف الدر�س 

ال�سابق ول اإجابات من احد! 
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أساتذة

خالد العمري

بداية رحلة 
حياتك العلمية؟

تخرجي  منذ  ب��داأ  العلمي  م�سواري 
م����ن ك���ل���ي���ة ال���رتب���ي���ة ج���ام���ع���ة ع��ن 
�سم�س بالقاهرة ، حيث مت تعييني يف 
وظيفة معيد يف ق�سم الفيزياء 1997، 
وا���س��ت��ك��م��ل��ت ال���دب���ل���وم���ات امل��ط��ل��وب��ة 
اأ�سباه  يف  املاج�ستري  درج��ة  لت�سجيل 
وح�سلت  الع�سوية  غ��ري  امل��و���س��ات 
على املاج�ستري بتقدير امتياز 2003.
بعدها �سجلت لدرجة الدكتوراه 
عام 2004 يف اأكا�سيد التيتانيوم �سبه 
امل��و���س��ل��ة وح�����س��ل��ت ع��ل��ى ال��دك��ت��وراه 
عام 2007 وهذا ف�سل من اهلل تعالى 

ومنة اأول واأخريا.
وخال ال�سنوات املا�سية، وفقت 
علميا  بحثا   89 ن�سر  يف  احلمد  وهلل 
دوليا منها �سبعة اأبحاث يف موؤمترات 

دولية متخ�س�سة. 
وقد ح�سلت اأي�سا، وهلل احلمد، 
على جائزة الدولة الت�سجيعية 2012 
م���ن اأك���ادمي���ي���ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ى فى 
م�سر نظري املجهود البحثى املكثف. 
كاأ�ستاذ م�سارك  انتمائي  ومن خال 
بق�سم الفيزياء بكلية العلوم  بجامعة 
ا�ستطعت ن�سر 26  امللك خالد 2012، 
ال�سابقة  الأب��ح��اث  جممل  م��ن  بحثا 
حتمل ا�سم جامعة امللك خالد واأي�سا 
ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ج���ائ���زة ع��ب��د احلميد 
ب����الأردن  ال��ب��اح��ث��ن  ل�سباب  ���س��وم��ان 

2013 )منا�سفة(. 

�سعوبات واجهتها
 يف حياتك العلمية؟

بالتحديات  مير  مل  باحث  يوجد  ل 
العلمي،  م�سواره  خال  وال�سعوبات 
 ،2001 امل���اج�������س���ت���ري  ف�����رتة  وخ������ال 
عانيت من عدم توافر املادة العلمية 
احلديثة حيث كانت �سبكة النرتنت 
الآن،  عليه  نحن  كما  متوافرة  غ��ري 
املكتبات  اإل��ى  الذهاب  فكان لبد من 
وال��ب��ح��ث ال���ي���دوي ع���ن الأب���ح���اث يف 
جم����ال ال��ت��خ�����س�����س اخل���ا����س وه���ذا 

ميثل عناء كبري جلميع الباحثن.
توافر  ع��دم  من  اأي�سا  وعانيت   
الأج���ه���زة احل��دي��ث��ة يف ذل���ك ال��وق��ت، 
ف���ك���ان لب����د م���ن الن���ت���ظ���ار ل��ف��رتات 

فى  العينات  قيا�س  يتم  حتى  طويلة 
املراكز البحثية. ولكن ومع الإ�سرار 
والج���ت���ه���اد والإخ����ا�����س يف ال��ع��م��ل 
والدرا�سة، �سمدت من اأجل احل�سول 
درجة  وهى  علمية  �سهادة  اأعلى  على 

الدكتوراه واحلمد هلل. 

اأهم املو�سوعات 
البحثية التي تهتم بها؟

تعلمت الكثري خال فرتة املاج�ستري 
در�ست  املاج�ستري  ففي  وال��دك��ت��وراه، 
����س���ل���وك وخ������وا�������س ب���ع�������س اأ����س���ب���اه 
امل����و�����س����ات غ����ري ال���ع�������س���وي���ة م��ث��ل 
)ت��ي��ل��وري��د اخل���ار����س���ن و���س��ي��ل��ي��ن��ي��د 
ال��دك��ت��وراه در�ست  اخل��ار���س��ن(، ويف 
بتقنية  املح�سرة  التيانيوم  اأكا�سيد 

التبخري الإلكرتوين. 
ول��ك��ن ك��ان ل ب��د م��ن فتح اآف��اق 
ال��ب��ح��ث��ي، فح�سلت  ل��ل��ع��م��ل  ج���دي���دة 
اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  تناف�سية  منحة  على 
لل�سفر  م�����س��ر  يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
اإل������ى م��ع��ه��د ال���ف���ي���زي���اء يف وار�����س����وا 
اخل��وا���س  ل��درا���س��ة  م   2008 ببولندا 
�سبه  الأكا�سيد  لبع�س  املغناطي�سية 
املو�سلة املطعمة مبواد مغناطي�سية.

املنحة فاحتة خري  ه��ذه  وك��ان��ت 
وب���رك���ة ع��ل��ي وع��ل��ى اأب���ح���اث���ي، حيث 
اأ����س���ات���ذت���ي يف معهد  م���ع  ت��وا���س��ل��ت 
الفيزياء البولندي للعمل معهم بعد 
ذلك فى اأكرث من جمال، واأذكر منها 
املختلفة،  امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي��ة  ال��ق��ي��ا���س��ات 
من  اأخ���رى  منحة  على  ح�سلت  كما 
الرتكية  العلمي  ال��ب��ح��ث  اأك��ادمي��ي��ة 
علوم  معمل  اإل��ى  لل�سفر  )توباتيك( 
الفرات  بجامعة  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل���واد 
للتدريب  ال��رتك��ي��ة(  اإلزغ  )م��دي��ن��ة 
املو�سلة  �سبه  الع�سوية  امل����واد  ع��ل��ى 
حيث  من  تف�سيليا  درا�ستها  وكيفية 
وال�سوئية  الكهربية  قيا�س خوا�سها 

وعمل اأجهزة اإلكرتونية منها.

ما  ال�شروط الالزم توافرها
يف ع�سو هيئة التدري�ص؟

ل بد اأن يكون لع�سو هيئة التدري�س 
مع  للتفاعل  توؤهله  �سخ�سية  �سفات 
ال���ط���اب، ف��ه��م ل��ي�����س��وا ب��ح��اج��ة اإل��ى 
هذا  يف  فاأنت  وغ��رور  بتعال  التعامل 
املكان تقوم بدور املعلم والأب والقائد 
ي���ك���ون  ع�سو  اأن  ف��ي��ج��ب  وامل���ر����س���د. 

ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س، ق�����دوة ح�����س��ن��ة يف 
خري  يكون  واأن  خلقه،  وح�سن  علمه 
لع�سو  ويلزم  للطاب.  وع��ون  دليل 
والجتهاد  ال�سر  التدري�س،  هيئة 

والإخا�س يف العمل. 

حدثنا عن ال�سلبيات
امللحوظة على الطالب؟

ال���ك���ث���ري م����ن ال����ط����اب ل��ي�����س ل��دي��ه 
احل��ر���س ع��ل��ى ح�����س��ور امل��ح��ا���س��رات 
بانتظام، وكثري منهم ي�ستنفد ن�سبة 
اأن ه��ذا  ب��ه بحجة  ال��غ��ي��اب اخل��ا���س��ة 
ح���ق م��ك��ت�����س��ب ل����ه، ع��ل��م��ا اأن����ه ب��ذل��ك 
املهمة  الأ���س��ي��اء  م��ن  الكثري  �سيفقد 
حت�سيلها  ال�����س��ع��ب  م���ن  امل��ن��ه��ج  يف 
لحقا. كما لحظت اأن هناك طابا 
ل يهتمون مبراجعة املحا�سرات اأول 
امل��ذاك��رة  يف  ينح�سر  وهمهم  ب����اأول، 

لامتحانات فقط.
 اأي�������س���ا م���ن ال�����س��ل��ب��ي��ات: ع��دم 
فرنى  الإجنليزية،  باللغة  الهتمام 
يهتمون  ل  ال��ط��اب  م��ن  الكثري  اأن 
ب����درا�����س����ة ال���ل���غ���ة خ������ال امل���رح���ل���ة 
ت��وج��د م�سكلة  اجل��ام��ع��ي��ة وب��ال��ت��ايل 
ه��ذا  يف  معهم  العلمي  ال��ت��وا���س��ل  يف 
اجلامعة  تقوم  ب��اأن  واأن�سح  الإط���ار. 
اللغة  تدري�س  لتطوير  مركز  ببناء 
اأ���س��وار  داخ��ل  ومهارتها  الإجنليزية 
اجلامعة، وعمل دورات مكثفة تك�سب 

الطاب مهارات اللغة الإجنليزية. 

هل ترى اأن املناهج 
التعليمية احلالية

مواكبة ملتطلبات الع�سر؟
م��ن��اه��ج��ن��ا ال���درا����س���ي���ة حت���ت���اج اإل����ى 
م���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات ال��ب��ح��ث��ي��ة من 
ح��ول��ن��ا وه�����ذا م���ا ت���ق���وم ب���ه ال��ل��ج��ان 
التعليمية يف ق�سم الفيزياء با�ستمرار 
ب���ن���اًء ع��ل��ى اخل���ط���ة ال���درا����س���ي���ة فى 

الق�سم وكيفية حتديثها لاأف�سل.
هيئة  اأع�ساء  نحن  واجبنا   من 
ال��ت��دري�����س، اأن ن�����س��ع ط��اب��ن��ا  على 
توفري  ال�سحيح من خال  الطريق 
اأف�������س���ل امل���ن���اه���ج ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ق��ي��م��ة 
واحل����دي����ث����ة ح���ت���ى ل ن��ت��خ��ل��ف ع��ن 

مواكبة ع�سر العلم والتكنولوجيا. 
واأي�������س���ا ل ب���د م���ن ال���ب���دء فى 
الدرا�سية  امل��ق��ررات  جميع  ت��دري�����س 
اأق���ل  ع��ل��ى  اأو  ب��ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة 

م��ن��ه��ا خ�����س��و���س��ا يف  ت���ق���دي���ر، 50 % 
امل�����س��ت��وي��ات ال��ع��ل��ي��ا )اخل���ام�������س اإل���ى 

الثامن(.

كيف تنظر جلامعة امللك خالد 
و�سعيها يف حتقيق الريادة ؟

ال�����س��ح��ي��ح  ال���ط���ري���ق  اجل���ام���ع���ة يف 
خ�����س��و���س��ا يف ق�����س��م ال��ف��ي��زي��اء حيث 
اجلامعة  اإدارة  م��ن  امل�ستمر  ال��دع��م 
ل���ت���ط���وي���ر م���ع���ام���ل ال����ط����اب ح��ت��ى 
يدر�سونه  ما  تطبيق  من  ي�ستفيدوا 

نظريا يف املعمل كجانب تطبيقى.
 واأي�سا تطوير معامل الأبحاث 
ال��درا���س��ات  ط��اب  مل�ساعدة  بالق�سم 
ال����ع����ل����ي����ا ل���ل���ح�������س���ول ع����ل����ى درج������ة 
املختلفة  التخ�س�سات  يف  املاج�ستري 

يف الفيزياء.
املاج�ستري  ب��رن��ام��ج  فتح  فمنذ   
بالق�سم، تخرج ما يزيد عن 30 طالبا 
التخ�س�سات،  خم��ت��ل��ف  يف  وط��ال��ب��ة 
اإل���ى موا�سلة  ال���ذي ي��دع��ون��ا  الأم����ر 
تواكب  لكى  البحثية  معاملنا  ب��ن��اء 
ال���ت���ط���ورات احل��دي��ث��ة ف���ى ال��ف��ي��زي��اء 
واحل���ر����س ع��ل��ى ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ى فى 
ت��اأث��ري  م��ع��ام��ل  ذات  علمية  جم���ات 
مكانة اجلامعة  رفعة  اأج��ل  ع��ال من 
ب���ن اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة واأي�����س��ا 
م��ن��اف�����س��ة اجل���ام���ع���ات ال���ع���امل���ي���ة. يف 
ال���ع���ام امل���ا����س���ي، ا���س��ت��ط��ع��ن��ا ب��ت��وف��ي��ق 
م���ن اهلل ودع����م اجل��ام��ع��ة امل��ت��وا���س��ل 
من  متميزين  عاملن  ا�ست�سافة  ف��ى 
بحثية  جم��الت  فى  واأمريكا  بولندا 

خمتلفة. 
ال��زي��ارات  اأن تثمر ه��ذه  ون��اأم��ل 
ف��ى ال��ت��ع��اون ال��دول��ى ب��ن موؤ�س�سات 
امل��ل��ك خ��ال��د وك��ل م��ن معهد  جامعة 
واأي�سا  وار�سوا )بولند(،  الفيزياء يف 
ميت�سجن  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ف��ي��زي��اء  ق�سم 
الغربية  يف اأمريكا، فالتعاون الدويل 
ب���ن اجل��ام��ع��ة  وج��ام��ع��ات وم��ع��اه��د 
بحثية مرموقة هو ال�سبيل لارتقاء 

بالعملية البحثية والتعليمية.

ر�سالة لكل الطالب؟
اإن���ه ل م��ك��ان لنا يف عامل  اأق���ول لهم 
والتفوق،  العلم  اإل عن طريق  اليوم 
واأن اجلامعة لي�ست مكانا للتح�سيل 
ف��ق��ط واإمن�����ا ه���ى ال��ف��ك��ر وال��ط��ري��ق 

لر�سم امل�ستقبل بعد التخرج.

عاب األستاذ المشارك 
بقسم الفيزياء بكلية 
العلوم، الدكتور 
إبراهيم يحيى، على 
بعض الطالب، عدم 
حرصهم على حضور 
المحاضرات، واستنفاد 
نسبة الغياب بحجة 
أن هذا حق مكتسب. 
وتحدث كذلك عن عدم 
االهتمام بدراسة اللغة 
اإلنجليزية، ناصحا ببناء 
مركز لتطوير تدريس 
هذه اللغة ومهارتها 
داخل أسوار الجامعة.

األستاذ المشارك بقسم الفيزياء 
يطرق باب أصعب المعادالت

د. إبراهيم يحيى: 
الغياب المتعمد 
واللغة اإلنجليزية 
مشكلتان معيقتان

ه��ن��ا ب����دت ع���ام���ات ع����دم ال��ر���س��ا 
ع���ل���ي وب���������داأت ب����اإل����ق����اء در��������س ت���وع���وي 
ع��ن ال��ط��ال��ب ال��ن��اج��ح واأ���س�����س امل��ذاك��رة 
واحل���ر����س وجت��ن��ب ال��ام��ب��الة وف��ج��اأة 
علم  تدر�سيننا  ه��ل  اأ���س��ت��اذة،   ���س��األ��ن��ن��ي: 
وظ���ائ���ف الأع�������س���اء؟ ن��ح��ن ث����اين ط��ب، 
اللغة  ح�سة  واأي���ن  ف�ساألتهن:  اأ���س��ت��اذة، 
القاعة  ب�سرعة: يف  فاأجن  الإجنليزية؟ 

املجاورة يا اأ�ستاذة!!

اأمنية حتققت لك؟
ك����ن����ت اأح������������ادث ����س���دي���ق���ات���ي واأن����������ا يف 
اجلامعات  ع��ن  ال��ث��ان��وي،  الأول  ال�سف 
امللك  جامعة  ذك��ر  فجاء  والتخ�س�سات 
اأق���ف يوما  اأن  اأمت��ن��ى  »ك���م  خ��ال��د فقلت 
اجلامعة«  تلك  طالبات  اأم���ام  حما�سرة 
وحت��ق��ق يل  ذل���ك وهلل احل��م��د م��ن قبل 

ومن بعد.

نظرتك  اال�ست�سرافية
مل�ستقبل الق�سم؟

ق�سم اللغة الجنليزية  من اأهم الأق�سام 
ل��غ��ة هي  بتعليم  ي��ع��ن��ى  ل��ك��ون��ه  الأدب���ي���ة 
واأه��م��ي��ت��ه ل تقت�سر يف  ع��امل��ي��ا،  الأول�����ى 
ال��ق�����س��م ذات����ه ب��ل ت��ت��ج��اوز اإل����ى الأق�����س��ام 
الأخرى. الإجنليزية لي�ست تخ�س�سا اأو 
و�سريان  الع�سر  حاجة  هي  اإمن��ا  ق�سما، 

التوا�سل. كما قلت يف ق�سيدتي:

يف علِمنا �ِسُر الّتقاُرِب والتحاُوِر والرقّي
كم قوُل حقٍّ قد َن�سر، كم باطٌل قد اأجلَمه..
حتتاُجُه كّل ال�سعوِب كج�سِر و�سٍل بينها
وتروُمه كلُّ العلوِم اإذا الأموُر ُموؤزهَّم��ه..

الإجنليزية  ق�سم  لق�سمي  وروؤيتي  
اأمل ويقن باأن يكون منطلقاً  هي روؤي��ة 
ل��ب��ن��اء ع��ظ��ي��م احل�����س��ارة وال�������س���وؤدد واأن 
منيعا  �سدا  وخريجاته  خريجوه  ي�سكل 
للذود عن حيا�س الدين والوطن واإعاء 
بن  والتوا�سل  املحبة  ون�سر  احلق  راي��ة 

�سعوب العامل.

كلمتك  للطالبة الراغبة
يف االلتحاق بهذا الق�سم؟

اع��زم��ي، وك���ّدي ف���اإن م�سيت ف��ا تقفي 
اإن  حمقق  فالنجاح  وث��اب��ري،  وا���س��ري 
ق�سمي  م��ن  اأن�سد  املقابل  ويف  اهلل.  �ساء 
ق�سم اللغة الإجنليزية اأن يكون م�سرب 
والبحث  والتعليم  التعلم  ج��ودة  يف  املثل 
العلمي واملجال التطوعي، ومن جامعتي 
اأرى ا�سمها يوما  اأن  جامعة  امللك خالد 
يف طليعة قائمة اأف�سل جامعات العامل.

كيف تقيمني م�ستوى املراأة 
ال�سعودية قيادية ومثقفة؟

اب��ن��ة اأر�����س احل��رم��ن اأي م��ق��ام  ت��ط��وؤه 
ق����دم����اه����ا وه������ي م��ت�����س��ب��ث��ة ب��ع��ق��ي��دت��ه��ا 
حمافظة على قدا�سة تربة وطنها جتعله 
يف  ب��ه  يحتذى  واإب����داع  جن��اح  اأق�سو�سة 

�سائر الأوطان. 
ل عجب، فهي حفيدة قائدات الأمة 
ورائدات ح�سارة امل�سلمن. وقد راأيت يف 
م��راح��ل درا���س��ت��ي وم���ن ث��م ت��دري�����س��ي يف 
ه���ذه ال��دي��ار امل��ب��ارك��ة من���اذج ف��خ��ر تثلج 
ال�سدر لن�ساء مثقفات وقياديات حباهن 
املراتب،  يف  وعلوا  الدين  على  ثباتاً  اهلل 

واأنعم بهن.

كلمة نختم بها هذا اللقاء؟
���س��ك��را ���س��ح��ي��ف��ة »اآف�������اق« ع��ل��ى وج����ودك 
و�سكرا  جامعتنا  �سماء  يف  و�ساءة  جنمة 
فريق اآفاق فلول عطر اأناملكم املعطاءة 
من  امل�ستوى  هذا  يف  ال�سحيفة  كانت  ملا 
امللك  جامعة  �سكرا  والتكامل.  اجل��م��ال 
حمبتي  احل��رم��ن..  ب��اد  و�سكرا  خالد 

ووفائي لكم بحجم ال�سم
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التعليم العالي

لقطات

دكتوراه الحقوق لألمير سلمان 
ال�سمو  الدفاع، �ساحب  ال��وزراء وزير  العهد نائب رئي�س جمل�س  ت�سّلم ويل 
الدكتوراه  �سهادة  �سعود يف طوكيو   اآل  �سلمان بن عبدالعزيز  الأم��ري  امللكي 
تقديرا  »وا�سيدا«  جامعة  ل�سموه  منحتها  وال�سهادة  احلقوق.  يف  الفخرية 

لإ�سهاماته البارزة يف اململكة والعامل. 

السيف يشارك في مؤتمر 
»تحديات المال واألعمال«

جمل�س  دول  بجامعات  الأعمال  اإدارة  لكليات  الأول  املوؤمتر  برنامج  �سمن 
»مواجهة  ب��ع��ن��وان  نقا�س  حلقة  عقد  مت  العربية،  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
الأ�ستاذ  معايل  فيها  �سارك  والأع��م��ال«  امل��ال  جمال  يف  املعا�سرة  التحديات 
ال��ع��ايل وم��ع��ايل  التعليم  ن��ائ��ب وزي���ر  ال�سيف  ب��ن حم��م��د  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
ل�سوؤون  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  نائب  ال�سيخ  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور 
جمل�س  رئي�س  م�ساعد  احل��م��د  معتاد  ب��ن  ف��ه��اد  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل  البنن 
ال�سورى والأ�ستاذ عبد اهلل بن جمعة ال�سبلي الأمن العام امل�ساعد لل�سوؤون 

القت�سادية مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

د. الطاير
وكيال للشؤون 

التعليمية
بتعين  ق��رارا  ال���وزراء  اأ�سدر جمل�س 
الدكتور عبداهلل بن مو�سى بن طاير 
اآل طاير وكيا لوزارة التعليم العايل 
التفا�سيل  ويف  التعليمية.  لل�سوؤون 
ط��اي��ر  اآل  ب��ن��ق��ل  ي��ق�����س��ي  ال���ق���رار  اأن 
بالوزارة  اإداري  م�ست�سار  وظيفة  من 
باملرتبة اخلام�سة ع�سرة اإلى الوظيفة 

اجلديدة بذات املرتبة ال�سابقة.

وضع حجر األساس
للمعهد العلمي بالمجاردة

الدكتور  الإ���س��ام��ي��ة  �سعود  ب��ن  الإم���ام حممد  م��دي��ر جامعة  م��ع��ايل  و���س��ع 
�سليمان بن عبداهلل اأبا اخليل ، حجر الأ�سا�س مل�سروع مبنى املعهد العلمي يف 

حمافظة املجاردة، التابع جلامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سامية.
ال��ت��ق��ى مبعلميه  ح��ي��ث  امل��ح��اف��ظ��ة،  العلمي يف  امل��ع��ه��د  اخل��ي��ل  اأب���ا  وزار 
وطابه، وجتول يف اجلناح الرتاثي الذي حوى قطعا اأثرية تعود اإلى مئات 

ال�سنن، وذلك قبل اأن يد�سن موقع املعهد العلمي الإلكرتوين.

وزير الداخلية يشيد بمنح
أبناء الشهداء ويشكر العنقري

توجيه وزاري: تحويل االنتساب بالتعليم العالي
إلى »الجامعة اإللكترونية«

ال�سمو  �ساحب  الداخلية  وزي��ر  وج��ه 
امل��ل��ك��ي الأم�����ري حم��م��د ب���ن ن��اي��ف بن 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ، ����س���ك���ره مل���ع���ايل وزي����ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن 

أحمد العياف

ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ط��ال��ب 
العنقري،  حممد  ب��ن  خالد  الدكتور 
احلكومية  ال�سعودية  اجلامعات  من 
ت�������س���ور  ب����و�����س����ع  ج������ام������ع������ة(،   25(
وم���ق���رتح���ات ت��ن��ف��ي��ذي��ة ح�����ول اآل���ي���ة 
حت��وي��ل ال���درا����س���ة ب��ن��ظ��ام الن��ت�����س��اب 
بعد  عن  والتعليم  املطور  والنت�ساب 

م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل اإل����ى اجل��ام��ع��ة 
ميكن  وم��ا  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال�سعودية 
احلكومية  اجلامعات  فيه  تتعاون  اأن 
الإلكرتونية  ال�سعودية  اجلامعة  مع 
م�����س��ت��ق��ب��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 

الإلكرتوين.
ج������اء ذل������ك يف خ����ط����اب وج���ه���ه 
ال���ع���ن���ق���ري، اإل�����ى م������دراء اجل��ام��ع��ات 
ال�����س��ع��ودي��ة ب��اإي��ق��اف ال��درا���س��ة بنظام 

وتبنيه  دعمه  على  العنقري،  حممد 
مبادرة تخ�سي�س منح درا�سية لأبناء 
من  وامل�ستفيدين  وذوي��ه��م  ال�سهداء 

مركز حممد بن نايف للمنا�سحة.

برقية عاجلة  �سموه يف  واأ���س��اف 
وج��ه��ه��ا ل���وزي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، اأن 
املبادرة توؤكد امل�سوؤولية امل�سرتكة بن 
القائمن  م��ق��درا ج��ه��ود  ال���وزارت���ن، 

اأن  ومتمنيا  العمل  ه��ذا  اإجن���اح  على 
بالتوفيق  جميعاً  جهودهم  اهلل  يكلل 

والنجاح. 
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ال��دك��ت��ور خالد 
العنقري وقوف الوزارة اإلى جانب كل 
يخدم  م��ق��رتح  لأي  وتبنيها  م��ب��ادرة، 
اأب���ن���اء وب��ن��ات ه���ذا ال���وط���ن، مو�سحا 
باأرواحهم  �سحوا  الذين  ال�سهداء  اأن 
من  ي�ستحقون  ال��وط��ن،  لهذا  حماية 
ل��ه��م، وال��وف��اء جتاه  ال��دع��اء  اجلميع 
القيادة  توجيهات  اأن  وذك��ر   اأبنائهم، 
لاهتمام  وم�����س��ددة  دائ��م��ة  الر�سيدة 

بهذه الفئة الغالية على قلوبنا. 
وث���م���ن م���ع���ايل وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
رئي�س  نائب   ، ا�ستقباله  عقب  العايل 
ال��درا���س��ي��ة لأب��ن��اء �سهداء  امل��ن��ح  جلنة 
برنامج  م��ن  وامل�ستفيدين  ال��واج��ب 
حممد بن نايف للمنا�سحة والرعاية 
الدكتور وليد الدايل، وع�سو اللجنة 
العام  ، والأمن  الربيع  العقيد �سعود 
هذه  الثقفي؛  ح�سن  الدكتور  للجنة 
اللفتة ال�سادقة وامل�سجعة من �ساحب 
ن��اي��ف بن  ال�سمو الأم����ري حم��م��د ب��ن 
العايل  التعليم  ملن�سوبي  عبدالعزيز 
الذين يوؤدون واجبهم، م�سيدا بالدور 
املكلفون  اللجنة  اأع�ساء  يبذله  الذي 

من قبل �سمو وزير الداخلية.

والتعليم  املطور  النت�ساب والنت�ساب 
ع�����ن ب���ع���د ت����دري����ج����ي����ا، ب�������س���ب���ب ب���دء 
اجل��ام��ع��ة ال�����س��ع��ودي��ة الإل��ك��رتون��ي��ة 
والطالبات  الطاب  وقبولها  عملها 

ابتداء من هذا الف�سل الدرا�سي. 
ي���ذك���ر اأن������ه ����س���در خ���ط���اب م��ن 
وزي�����ر اخل���دم���ة امل���دن���ي���ة، ب���ن���اء على 
ال��وزارة واجلهات  املوقع بن  املح�سر 
العايل،  التعليم  »وزارة  العاقة  ذات 

اجل��ام��ع��ة ال�����س��ع��ودي��ة الإل��ك��رتون��ي��ة، 
الإل��ك��رتوين  للتعليم  الوطني  امل��رك��ز 
اأو���س��اع  ملعاجلة  ب��ع��د«،  ع��ن  والتعليم 
خ��ري��ج��ي ب���رام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بعد 
والنت�ساب املطور الذين �سبق اعتماد 
ب��راجم��ه��م م���ن جم��ال�����س اجل��ام��ع��ات 
قبل اأو بعد �سدور لئحة التعليم عن 
ب��ع��د، وح�����س��ر ج��م��ي��ع ال��دار���س��ن من 

مقبولن ومقيدين وخريجن.

مدير اجلامعة ال�سعودية
الإلكرتونية الأ�ستاذ الدكتور
عبداهلل بن عبدالعزيز املو�سى
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الباحة

اإلحساء

الباحة
اأو������س�����ت ور�����س����ة ع���م���ل اأق���ي���م���ت 
كر�سي  باإن�ساء  الباحة،  بجامعة 
�سعيد  ال�سيخ  »ك��ر���س��ي  مب�سمى 
ال���ع���ن���ق���ري لإ�����س����اح وت��ط��وي��ر 
اأن  واللوز«، على  الزيتون  زراع��ة 
الأول��ى خم�س�سة  املرحلة  تكون 
وال��درا���س��ات اخلا�سة  ل��اأب��ح��اث 
درا�سة  باإعداد  وتهتم  بالزيتون، 
احل�سر وامل�سح ال�سامل للزيتون 
باملنطقة ودرا���س��ة جت��ارب زراع��ة 
ال��زي��ت��ون ب��امل��ن��ط��ق��ة، وال��ت��دري��ب 
م���ن جهتها  ال����ك����وادر.  واإع��������داد 
للدرا�سات  وكالة اجلامعة  تعمل 
بجامعة  العلمي  والبحث  العليا 
ال���ب���اح���ة، ع��ل��ى اإع�������داد م�����س��روع 
ح�سب  البحثي  الكر�سي  اإن�����س��اء 

الأنظمة واللوائح.

جازان
ن���ظ���م���ت ج���ام���ع���ة ج������ازان 
ف���ع���ال���ي���ات امل���ل���ت���ق���ى ال���ط���اب���ي 
اخل���ام�������س ل���ط���اب اجل��ام��ع��ات 
ال�سعودية برعاية مدير جامعة 
الدكتور حممد بن علي  ج��ازان 
اآل ه���ي���ازع حت���ت ���س��ع��ار »ت��ع��رف 
واإخ�������اء«. األ���ق���ى ال��ط��ال��ب ب��ن��در 
ال���ع���ن���زي م����ن ج���ام���ع���ة اجل����وف 
ك����ل����م����ة  ن����ي����اب����ة ع������ن ����س���ي���وف 
اجل���ام���ع���ة، ب���ع���ده���ا مت ت��ق��دمي 
ق�سيدة  ث���م  م�����س��رح��ي،  ع��ر���س 
من�سور  اأمي��ن  للطالب  �سعرية 
م������ن اجل����ام����ع����ة الإ�����س����ام����ي����ة 

باملدينة املنورة.

الملك فيصل
ال�سرقية،  املنطقة  اأم���ري  ي��رع��ى 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
ب��ن عبدالعزيز  ن��اي��ف  ب��ن  ���س��ع��ود 
اآل �سعود، يوم الثاثاء 8 جمادى 
اأبريل،   8 املوافق  الآخ��رة 1435ه��� 
ح���ف���ل ال����ت����خ����رج ال���������35 ل��ط��اب 
جامعة امللك في�سل الذي �سيقام 
ب���ق���اع���ة الح�����ت�����ف�����الت ال���ك���رى 

باملدينة اجلامعية.
وي�����س��ادف الح��ت��ف��ال، م��رور 

40 عاما على تاأ�سي�س اجلامعة.

اإلسالمية
العلماء  ك��ب��ار  هيئة  ع�سو  ال��ت��ق��ى 
ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة ل��اإف��ت��اء 
ال��ف��وزان،  �سالح  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
اأع�ساء هيئة التدري�س والإدارين 
املدينة  يف  الإ�سامية  اجلامعة  يف 
اجلامعة  م��دي��ر  بح�سور  امل���ن���ّورة، 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ال�����س��ن��د، 
ومت خ���ال ال��ل��ق��اء م��ن��اق�����س��ة ع��دد 
الطاب  تهم  ال��ت��ي  الق�سايا  م��ن 

واملجتمع ب�سفة عامة.

األميرة نورة
كلية  يف  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  ح�سلت 
ال��ت�����س��ام��ي��م وال���ف���ن���ون ب��ج��ام��ع��ة 
الرحمن،  ن��ورة بنت عبد  الأم��رية 
العجاجي،  نا�سر  تهاين  الدكتورة 
ع��ل��ى اجل���ائ���زة ال��ع��رب��ي��ة ل���اإب���داع 
ال���ث���ق���ايف ع����ن درا����س���ت���ه���ا ب��ع��ن��وان 
»توثيق اأ�ساليب الزخرفة يف بادية 
جند من اململكة العربية ال�سعودية 
وكانت  الفيديو«.  ف��ن  با�ستخدام 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
اأ�سماء  اأعلنت  »اللك�سو«  والعلوم 
ال��ف��ائ��زي��ن يف اجل����ائ����زة ال��ع��رب��ي��ة 
ل���اإب���داع ال��ث��ق��ايف خ���ال امل��وؤمت��ر 
ال�����س��ح��ف��ي ال������ذي ع���ق���د م���وؤخ���را 
العلمية  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���س��ة 
للجائزة  التحكيمية  ال�ست�سارية 
العربية لاإبداع الثقايف، امل�ست�سار  

الدكتور نادر القنه.

الملك عبدالعزيز
اأك�����������د م������ع������ايل م������دي������ر ج���ام���ع���ة 
امل�����ل�����ك ع����ب����دال����ع����زي����ز ال����دك����ت����ور 
اأ���س��ام��ة ط��ي��ب، ت��ن��ام��ي ال��ت��رع��ات 
اخل�����ريي�����ة ل������اأوق������اف ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة وب��ل��وغ��ه��ا ال��� 
200 م��ل��ي��ون ري����ال ق��دم��ه��ا رج���ال 
اأع��م��ال م��ن داخ���ل وخ���ارج منطقة 
م���ك���ة امل���ك���رم���ة، م�����س��ي��دا ب���ال���دور 
ال����ذي ي��ق��وم ب��ه ط���اب وط��ال��ب��ات 
اجل���ام���ع���ة وم��ن�����س��وب��وه��ا يف دع��م 
الوقف العلمي، وقال« اإن املبادرات 
اخل����ريي����ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا رج����ال 
الأعمال وم�سوؤولو الدولة للوقف 
عليها  ح��ث  را�سخة  �سنهَّة  العلمي، 
تقت�سر  وه���ي ل  احل��ن��ي��ف،  دي��ن��ن��ا 
على تقدمي املال فقط، بل تتجاوز 

ذلك للدعم بالأفكار والوقت«.

القصيم
والتخطيط  العمارة  كلية  نظمت 
وال��ت�����س��م��ي��م ب��ج��ام��ع��ة ال��ق�����س��ي��م 
للعام  الأول  ال��ف�����س��ل��ي  م��ع��ر���س��ه��ا 
بح�سور  1435/1434ه����،  الدرا�سي 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  م��دي��ر 
ال�����ذي زار ور���س��ة  خ���ال���د احل���م���ود 
ال��ع��م��ل ال��ت��ي ع��ق��دت ع��ل��ى هام�س 
املعر�س بعنوان »املعماري ال�سغري 
اأم�����ل وع����م����ل«، ق��دم��ه��ا جم��م��وع��ة 
م��ن ت��ام��ي��ذ امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة 
يف م��دار���س ب��ري��دة، حت��ت اإ���س��راف 
اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����س وال��ن��ادي 
ال��ط��اب��ي وجل��ن��ة خ��دم��ة املجتمع 

بالكلية.

حائل
ن���اق�������س ك����ا م����ن م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
اإبراهيم  بن  خليل  الدكتور  حائل 
ال�����راه�����ي�����م، وم�����دي�����ر ال���رتب���ي���ة 
يو�سف  ال��دك��ت��ور  بحائل  والتعليم 
م��وؤخ��را،  لقائهما  خ��ال  الثويني 
املتعلقة  امل��و���س��وع��ات  م���ن  ج��م��ل��ة 
ب���ال�������س���اأن ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف امل��ن��ط��ق��ة 
واآل���ي���ة ع��ق��د ���س��راك��ات ت��ع��اون بن 
ال��ق��ط��اع��ن مب���ا ي���خ���دم ال��ط��اب 

والطالبات تربويا وتعليميا.

سلمان
ي��رع��ى م��دي��ر ج��ام��ع��ة ���س��ل��م��ان بن 
الرحمن  الدكتور عبد  عبدالعزيز 
ال��ذي  اجل���ودة  ملتقى  العا�سمي، 
للتطوير  اجلامعة  وك��ال��ة  تنظمه 
واجل�����ودة م��ط��ل��ع ج��م��ادى الأول����ى 
خ��راء  م��ن  ع��دد  مب�ساركة  املقبل، 
اجل������ودة ال��ع��امل��ي��ن وال��وط��ن��ي��ن، 
وعدد من املهتمن بق�سايا �سمان 
اجل������ودة يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل من 

داخل اجلامعة وخارجها.

الدمام
اأو������س�����ح م���دي���ر ج���ام���ع���ة ال���دم���ام 
ال����دك����ت����ور ع�����ب�����داهلل ب�����ن حم��م��د 
الإ���س��ك��ان  م�����س��روع  اأن  ال��رب��ي�����س، 
اجلامعي ياأتي على خم�س مراحل 
اأنه  مبينا  اجلامع،  عقودها  وقعت 
والتجهيز  البناء  من  النتهاء  مت 
وال��ت��اأث��ي��ث ب��ج��ان��ب الن���ت���ه���اء من 
امل����ب����اين امل���ل���ح���ق���ة ب���ال�������س���ك���ن م��ن 
مرافق الن�سطة الطابية بجميع 
ماعب  من  وملحقاتها  مكوناتها 
داخ����ل����ي����ة وخ�����ارج�����ي�����ة وخ����دم����ات 

م�ساندة.
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حول العالم

ن�ستطيع  التي  الأ�سياء  بع�س  »توجد 
مبهر  ب�سكل  ال��ك��اري��ب��ي  يف  نفعلها  اأن 
بينما توجد بع�س الأ�سياء التي نريد 

اأن نفعلها«.
اأ���س��ت��ه��ل م���ق���ايل ب���ه���ذه ال��ك��ل��م��ات 
الق��ت�����س��اد  لأ���س��ت��اذ  امل���وج���زة  اخلالدة 
القت�ساد  نوبل يف  احلائز على جائزة 
ال��روف�����س��ي��ور ال���راح���ل »اآرث�����ر ل��وي��ز«، 
وهي كلمتي التي األقيتها اأمام الرابطة 
الدولية لروؤ�ساء ومدراء اجلامعات يف 

يناير املا�سي عن منطقة الكاريبي.
يف  ال�سغري  اقت�سادنا  يف  نحتاج 
جمالت  على  نركز  اأن  اإل��ى  الكاريبي 
جتعلنا  اأن  �ساأنها  من  حم��ددة  علمية 
م��ا طورنا  اإذا  ال��ع��امل  ق��ادة  يف م�ساف 
بالبحث  وت��وج��ن��اه��ا  امل��ع��رف��ي��ة  البيئة 

العلمي والإبداع املعريف.
ول���ك���ي ي��ت��ح��ق��ق ه�����ذا، ع��ل��ي��ن��ا اأن 
ن��ن��ظ��ر يف جت���رب���ة ال������دول امل��ت��ق��دم��ة، 
وكيف اأنهم خ�س�سوا 2% من اإجمايل 
ال���ن���اجت ال��وط��ن��ي ل��ل��ب��ح��ث والإب�������داع، 
لنها  الوحيد  ال�ستثناء  هي  واليابان 
يف    %0،13 ب���  م��ق��ارن��ًة   %3،2 خ�س�ست 

دول الكاريبي.

دعوة لبحث معمق عن مميزات جاميكا
مواطن القوة

بال�ستثمار  الفجوة  ه��ذه  ن�سد  اأن  يجب 
فيها،  براعتنا  اأثنبتا  ال��ت��ي  امل��ج��الت  يف 
لنا  �سيتثبت  ال��ت��ي  امل��ج��الت  يف  وك��ذل��ك 
اأننا واعدون فيها باحل�سول على حقوق 

ملكيتها.
تف�سري هذا  اإ���س��اءة  يتم  األ  ويجب   
ال���ك���ام ب���اأن���ه حم���اول���ة ل�����واأد حم����اولت 
للغاية  يف  اأم��ر مهم  البحث  البحث لأن 
ق��ط��ف ث��م��ار ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي، ب���ل اإمن���ا 
ه���ي حم���اول���ة ت���دع���و اإل�����ى و����س���ع خطة 
وتقنينها يف جمالت مثل  املعرفة  لدعم 
الريا�سة وال�سياحة وال�سيافة واملو�سيقى 
والثقافة لأنها يف حاجة للدرا�سة العلمية 

املتعمقة ل�سمان ا�ستمرارها.  
الح��ت��ي��اج��ات  ه���ذه  و�سعنا  م��ا  واإذا 
جنبا اإلى جنب مع الجتاهات الدرا�سية 
ل��ل��ط��اب يف ج���ام���ع���ات ال��ك��اري��ب��ي ال��ت��ي 
هنالك  اأن  لوجدنا  بالإجنليزية  تدر�س 
ثمة ع��دم ت��راب��ط م��ا ب��ن ب��واط��ن قوتنا 

املعرفية وبن ما يدر�سه الطاب.
ف����ال����رام����ج ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا ت��ل��ك 
اجل���ام���ع���ات ت�����س��م��ل ال���ع���ل���وم الإن�����س��ان��ي��ة 
وال���رتب���ي���ة وال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ل��وم 
ال��زراع��ة  فيها  مب��ا  والبحتة  التطبيقية 
وال���ع���ل���وم الج���ت���م���اع���ي���ة م���ث���ل درا�����س����ات 

التنمية والقانون والهند�سة. 

الفرص الضائعة
التي ي�سعى  امل��ج��الت  ف���اإن   وكما تبن  
متاما  تختلف  تعلمها  وراء  ال��ط��اب 
الأم��ر  ال��ت��ي نتميز فيها،  امل��ج��الت  ع��ن 
ي��ق��ل�����س ف��ر���س  اأن  ����س���اأن���ه  ال������ذي م����ن 
الكاريبي  منطقة  لأن  لدينا  ال�ستثمار 
درج��ة  ذو  ع��امل��ي  ���س��وق  �سيغمرها  كلها 
ت��ن��اف�����س��ي��ة ع��ال��ي��ة،  مم���ا ي��ع��ن��ي اخ��ت��ف��اء 
عقول نرية جتتمع فيها مواطن قوتنا، 
والإب���داع  الإن��ت��اج  خ�سارة  اأي�سا  وتعني 
الدول  بها  ن�ساهي  يف مواطن معرفية 
املتقدمة، جتعلنا جنل�س جنبا اإلى جنب 
وعلماء  خ��راء  واح��دة مع  على طاولة 
بنية  لدينا  اأن  بالرغم من  ال��دول  تلك 
حتتية غري قوية ومعدات غري متقدمة 

ومتويا غري كاف.  
العلوم  ت��ل��ك  يف  ن�ستثمر  ه��ل  اإذن 
تعني  الإج��اب��ة  لدينا؟  الفجوة  ن�سد  اأن 
ال��ف��ر���س��ة ال��راب��ح��ة ل ال�����س��ائ��ع��ة وه��ي 
املطلوبة  التخ�س�سات  بع�س  اخ��ت��ي��ار 
يف  لها  م��ي��ول  لديهم  ط��اب  ليدر�سها 
بع�س  ول��ي�����س  ك��ل��ه��ا،  ال��ك��اري��ب��ي  منطقة 
املناطق منها على اأن تدعمهم احلكومة 
ب�����الأم�����وال ال����ازم����ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
وخ����اف����ه م����ع الح����ت����ف����اظ مب��ع��رف��ت��ن��ا 
العامل  يف  فيها  متيزنا  ال��ت��ي  وعلومنا 

باأ�سره.

يف  ج������اء  ال���ف�������س���ل  اأن  )لح��������ظ 
حم��ي��ط م���ن وق����ع ع��ل��ي��ه��م الخ��ت��ي��ار 
اأي�سا  للخ�سوع لاختبارات، ولحظ 
اأن البيانات يف دولة جامايكا اأو�سحت 
لهم  ���س��م��ح   %30 اإل�����ى    %20 م���ن  اأن  
باخل�سوع لاختبار للغة الجنليزية 

والريا�سيات(.

الحل في الريادة
اأن  يف  ي��ك��م��ن  احل����ل  اإذن؟  احل����ل  م���ا 
ال��ط��اب  ب��ي��د  اأول  ي���اأخ���ذ الأ����س���ات���ذة 
وغ��ر���س  اأدائ���ه���م  لتح�سن  امل��ت��ع��رثي��ن 
فكرة احل�سول على املهارات الازمة 
بلدهم  احتياجات  لتلبية  اأذهانهم  يف 
ب���ت���دري���ب  ذل������ك  ي�����ب�����داأ  اأن  ومي����ك����ن 
ال���ت���ع���ل���ي���م  م������راح������ل  امل�����در������س�����ن يف 
الطاب  تعليم  الأولى على  الأ�سا�سي 
الإجنليزية والريا�سيات تعليما جيدا 
ي��وؤه��ل��ه��م ل��ل��دخ��ول يف م��رح��ل��ة  بيئة 
الدخول  من  ميكنهم  حتى  اأو  العمل 
الأع��م��ال  ل���ري���ادة  م��رح��ل��ة حقيقة  يف 
ل  وكونهم  �سنهم  �سغر  م��ن  بالرغم 
زال���وا ط��اب��ا، وه���ذا ���س��روري لتقدم 
التعليم يف دول الكاريبي لأننا منتلك 
فمنطقة  متنوعة  ري��ادي��ة  عمل  بيئة 
من  متعددة  باأمناط  حتفل  الكاريبي 
ريادة الأعمال يف الريا�سة واملو�سيقى 

 مصيبة التعليم األساسي
العايل  التعليم  يف  تكمن  ل  امل�سكلة 
اإذا م��ا نظرنا  الأ���س��ا���س��ي لأن��ن��ا  ب��ل يف 
علمنا  الأ���س��ا���س��ي  التعليم  م����ردود  يف 
�سدر  تقرير  اأك��د  فقد  �سعفه،  م��دى 
اخ��ت��ب��ارات  ع��ن جمل�س   2009 ع���ام  يف 
املرحلة  طاب  من   %66 اأن  الكاريبي 
الثانوية ح�سلوا على درجات مقبولة 
يف 36 منهجا درا�سيا، وجاءت الرتبية 
الإداري��ة  والعلوم  والريا�سة  البدنية 
امل�سرح  وفنون  الإلكرتوين  والتوثيق 
واإدارة  وال��ت��غ��ذي��ة  امل��دجم��ة  وال��ع��ل��وم 
ال��ت��دب��ري امل��ن��زيل وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
يح�سل  التي  املناهج  تلك  راأ����س  على 
مقبولة،  درج���ات  على  فيها  ال��ط��اب 
بينما جاءت نتيجة اللغة الإجنليزية 
ف��اج��ع��ة، ح��ي��ث ح�����س��ل ال��ط��اب على 
اأق����ل م���ن 50%   ب��ي��ن��م��ا ت��ذي��ل م��ق��رر 
ال��ق��ائ��م��ة ح��ي��ث ح�سد  ال��ري��ا���س��ي��ات 

الطاب اأقل من %40.
ال�  امل���واد  اأن  تعني  النتيجة  ه��ذه 
اأ���س��ل 36 م����ادة من  26 ال��ب��اق��ي��ة م��ن 
امل��ن��اه��ج ح�����س��ل ال���ط���اب ف��ي��ه��ا على 
اأن منظومة  يعني  اأق��ل من 40% مما 
التعليم الأ�سا�س ل ت�سل باأي حال من 
اأي من معايري القبول  اإل��ى  الأح��وال 

يف التعليم اجلامعي.

ميكن  وغريها  وال�سيافة  وال�سياحة 
ال��ع��ل��وم،  ت��ل��ك  تعلم  يف  ت�ساعد  اأن  يف 
العلوم  اإل��ى  نحن منيل  كنا  واإن  لأننا 
وال���ت���ق���ن���ي���ة والب����������داع ك���ق���وة داف���ع���ة 
وراءن��ا  اأن نرتك  ن�ستطيع  للتنمية ل 
ال�سابة  ال��ع��ق��ول  م��ن  عري�سا  قطاعا 
يف  �ست�سهم  تدريبها  اأح�سّنا  اإذا  التي 

عملية التقدم ب�سكل كبري.
ب��اأن التطور  وه��ذا يجعلنا ن�سعر 
اأمر ميكن  املتقدمة  العلوم  املرجو يف 
يف  اجلامعات  طاب  باإدخال  حتقيقه 
املوظفن   وبتعليم  والإب�����داع،  العمل 
مل�ستويات  م��ه��ارات��ه��م  ي�سقلون  ك��ي��ف 
ت��ن��اف�����س��ي��ة، وب�������اأن ي��ن��ت��ه��ج امل����اه����رون 
يف  النهاية  يف  ت�سهم  عاملية  ممار�سات 

حتقيق الإجنازات املرجوة.
ال�سري  قاله  ما  لب  يكمن  وهنا   
»اآرثر لوي�س« يف بيانه الذي ا�ستهللت 
املقال به  »توجد بع�س الأ�سياء التي 
ن�ستطيع اأن نفعلها يف الكاريبي ب�سكل 
مبهر بينما توجد بع�س الأمور التي 

نريد اأن نفعلها«.
باب  اأن نطرق  الواقع علينا    يف 
هذه املجالت الدرا�سية واأن نبدع فيها 
فكرية  كمليكة  ن��دون��ه��ا  اأو  ونحميها 
ث��روات  اإيجاد  يف  لن�سهم  لنا  خا�سة 

خا�سة بنا يف منطقة الكاريبي.

بقلم:»إيرول موريسون«
مدير جامعة التقنية في جامايكا
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ع��ل��ق الحت����اد الأوروب������ي امل��ف��او���س��ات 
برناجمن  بخ�سو�س  �سوي�سرا  م��ع 
ي��دع��م��ان ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 
ال����ع����ل����م����ي ه�����م�����ا: »اإي�����را������س�����م�����و������س« 
»ه���وري���زون  وب���رن���ام���ج   +Erasmus
Horizon 2020  »2020  اإثر اإعان 
الن�سف  يف  ال�����س��وي�����س��ري��ة  احل��ك��وم��ة 
رف�سها  عن   2014 فراير  من  الأول 
م��ب��اح��ث��ات ك���روات���ي���ا، ع�����س��و الحت���اد 
الكرواتين  دخ��ول  لت�سهيل  الأورب��ي، 

ل�سوي�سرا للعمل.
وج����اء ه���ذا الإع�����ان يف اأع��ق��اب 
نتائج ا�ستفتاء مت تنظميه يف �سوي�سرا 
نتائجه  اأظ��ه��رت   2014 ف��راي��ر   9 يف 
ال�سوي�سرين يوؤيدون  اأن 50.3% من 
قوانن حتد من الهجرة اإلى بلدهم، 
وه���و اأم���ر ي��ت�����س��ارب م��ع م��ب��داأ حرية 
ال���ت���ن���ق���ل ال������ذي ي���ع���د اأح������د ق���وان���ن 

الحتاد الأوروبي، اأهم �سريك جتاري بي بي سي ووكاالت أنباء
ل�سوي�سرا، ومن مبادئه الأ�سا�سية.

الأوروب������������ي  الحت�����������اد  ح�������ذر  و 
ال��ق��رار  ه���ذا  ت��داع��ي��ات  م��ن  �سوي�سرا 
التعاون   اتفاقيات  م��ن  العديد  على 
معها ، ومن ثم علق مباحثات برامج 
»اإي��را���س��م��و���س  + » و  ال��ع��ايل  التعليم 

»هوريزون 2020 ».
اأن ه��ذه  اإل�����ى  الأن����ب����اء  وت�����س��ري 
ت�ستمر  اأن  ل��ه��ا  ق���در  ل��و  امل��ف��او���س��ات 
جل��ن��ت ���س��وي�����س��را م��ن ورائ���ه���ا اأم���وال 
اإ���س��اف��ي��ة ل��ت��م��وي��ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
علما  اأرا���س��ي��ه��ا،  يف  العلمي  وال��ب��ح��ث 
ت�سل   «  2020 »ه��وري��زون  برنامج  اأن 
بينما  ي��ورو،  مليار   80 اإل��ى  ميزانيته 
ت��ق��ل م��ي��زان��ي��ة ب��رن��ام��ج اإي��را���س��م��و���س 
ل���رام���ج ال��ت��ب��ادل ال��ط��اب��ي ع���ن 15 
مليار يورو، وكان من املقرر اأن  يبداأ 
تنفيذ هذين الرناجمن من 2014 

حتى 2020.

ب���رن���ام���ج  اأن  امل������ع������روف  وم�������ن 
اإي���را����س���م���و����س، ال�����ذي مي��ك��ن ط��اب 
يف  العمل  اأو  الدرا�سة  من  اجلامعات 
ي�ساعد  درجاتهم،  من  كجزء  اخل��ارج 
وتعزيز  امل�ساركن  اآف��اق  تو�سيع  على 
ا���س��ت��ع��داده��م وق���درت���ه���م ع��ل��ى ت��ويل 
وظ���ائ���ف م��رم��وق��ة مب��ه��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة. 
اأي�سا على  وتعمل مثل هذه الرامج 
اإث�������راء ال���ط���اب امل��ح��ل��ي��ن وت��ق��دمي 
معلومات قيمة لاأ�ساتذة اجلامعين 
حول اأمناط واأ�شاليب التعليم العايل 

يف البلدان الأخرى.
»ه��وراي��زون 2020«،  برنامج  اأم��ا 
فقد واف��ق��ت ال���دول ال��� 28 الأع�����س��اء 
يف الحتاد الأوروبي على اإطاقه  يف 
اخل��ري��ف امل��ا���س��ي مم��ا ف��ت��ح الطريق 
للتقدم اإلى املنح الأولى يف دي�سمر/
كانون الأول 2013، و�سهد اليوم الأول 
من فتح باب التقدمي حتميل 70 األف 

ا�ستمارة م�ساركة كل �ساعة.

حول العالم

تصل قيمتهما ل� 95 مليار يورو

االتحاد األوروبي يوقف 
مفاوضات انضمام سويسرا 

لبرنامجين علميين

أكسفورد تجيب
عن سؤال لماذا ننام؟ 

تو�سل الباحثون يف مركز جامعة اأك�سفورد للدار�سات  الع�سبية وال�سلوك  )CNCB( اإلى اجلهاز امل�سوؤول عن 
اإح�سا�س املرء  بالرغبة يف النعا�س.  ففي درا�سة حديثة تو�سلت جامعة اأك�سفورد )ح�سب  بيان  �سدر عنها يف 19 
فراير 2014 ( اإلى ما �شمتها »املفتاح« امل�شوؤول عن تنظيم ن�شاط حفنة من اخلاليا الع�شبية املثرية للنعا�ص يف 
دماغ ذباب الفاكهة التي اأجريت عليها التجارب، حيث اإن هذه اخلايا الع�سبية تهتاج عندما يكون املرء متعبا 

ويف حاجة للخلود للنوم وتخمد عندما ينام  املرء متاما.
»جريو  الروف�سيور  املخترية،  التجارب  تلك  يديه  على  جرت  ال��ذي  اأك�سفورد   جامعة  يف  الأ�ستاذ  يقول 
Gero Miesenböck »عندما تكون متعبا ت�سرخ  تلك اخلايا الع�سبية يف الدماغ عاليا وجتعلك  مايزنبوخ« 
تخلد للنوم«.  وعن  احتمال اأن تكون هذه التجربة بعيدة كل البعد عن الإن�سان نظرا لأنها اأجريت على ذباب 
الفاكهة، ا�ستبعد الدكتور جيفري دونيا، اأحد اأع�ساء فريق البحث العلمي الذي اأجرى الدرا�سة، هذه املخاوف 
نظرا لأن اآلية  النوم مت�سابهة على الأرجح مع الب�سر حيث قال، »توجد جماعة م�سابهة للخايا الع�سبية  يف 
نف�س املنطقة يف الدماغ  الب�سري وتن�سط هذه اخلايا الع�سبية كهربائيا اأثناء النوم ومثل خايا الذباب تعد 

هذه اخلايا اأهدافا للتخدير الذي يجعلنا نخلد للنوم.
اآلية اجلزيئات تت�سابه مع نف�س اخلايا التي اكت�سفناها يف الذباب تت�سابه مع   ومن ثم فعلي الأرجح اأن 
نظريها عند الب�سر«. وقال الباحثون اإن حتديد مفتاح النوم �سي�ساعدهم على حتديد اأهداف جديدة للعقاقري 

امل�ستحدثة التي غالبا ما �ستح�سن عاج مر�سى ا�سطرابات النوم.
 Diogo بامنتال«  »دي��وغ��و   ال��دك��ت��ور  ال��ث��اين  البحثي  الفريق  رئي�س  اأك�سفورد  جامعة  يف  الأ���س��ت��اذ  وي��رى 
وهو  بعد  عنه  لإجابة  يتو�سلوا  مل  ال��ذي  الأك��ر  ال�سوؤال  عن  لاإجابة  طويل  اأمامهم  الطريق  اأن   ،Pimentel
املثرية للنعا�س عندما نكون  الذي تراقبه اخلايا  النوم؟ وما  التي ي�ستجيب لها مفتاح  الداخلية  الإ�سارة  »ما 
م�ستيقظن«؟ واأ�ساف قائا »اإذا ما علمنا ما يحدث يف الدماغ اأثناء ال�ستيقاظ. �سنكون قد اقرتبنا كثريا من 
حل لغز ملاذا تخلد كل احليوانات للنوم؟ يذكر اأن نتائج هذه الدار�سة ن�سرت يف جملة »نريون« العلمية، ومولتها، 

اأي الدرا�سة، منظمة »ويلكوم تر�ست« و»غات�سبي« اخلريية.

موقع أكسفورد االلكتروني 
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

آفاق: خاص

حوت اأجنحة واأركان قرية ع�سري الرتاثية 
ب��امل��ه��رج��ان ال��وط��ن��ي ل���ل���رتاث وال��ث��ق��اف��ة 
»اجلنادرية 29«، م�ساهد متنوعة جنحت، 
ا�ستقطاب  املراقبن،  يف  لكثري من  وفقا 
ال������زوار ب�����س��ك��ل لف����ت، ر���س��دت��ه��ا »اآف�����اق« 

باإيجاز:

فرقة بني مليك
خطفت فرقة بني مليك رفيدة قحطان 
اأداء فلكور خمتلف  اأنظار احل�سور، عر 
يعك�س تراث املنطقة، اإ�سافة لعدة األوان 
فريدة، وما جذب الزائرين ب�سكل خا�س 
ه��و ال���زي امل��وح��د وت��األ��ق ال��ف��رق��ة يف اأداء 

موروث �سعبي نال ا�ستح�سان اجلمهور.
واأو�سح رئي�س الفرقة يحيى حممد 
احلاب�سي اأن امل�ساركة هي الأولى للفرقة 
ب��اجل��ن��ادري��ة، وذل��ك  يف م��ه��رج��ان ع�سري 
ب��دع��وة م��ن اأم��ري منطقة ع�سري الأم��ري 

في�سل بن خالد بن عبدالعزيز.
�ساركت  الفرقة  اأن  احلاب�سي  وب��ن 
�سابا يقدمون  م���ن40  ب��اأك��رث  ال��ع��ام  ه��ذا 
ع����دة ف���ن���ون، م��ن��ه��ا: امل����دق����ال، وال��ل��ع��ب��ه، 
وال���ق���زوع���ي، ومب�����س��ارك��ة ���س��اع��ري��ن من 
الفرقة هما: اأحمد مرعي القحطاين، و 

اإبراهيم مرعي القحطاين . 
واأ����س���ار احل��اب�����س��ي اإل����ى اأن ال��ف��رق��ة 
تاأ�س�ست منذ اأكرث من 30 �سنة، و�ساركت 
يف ال����ع����دي����د م�����ن امل����ح����اف����ل ال��ر���س��م��ي��ة 
واملنا�سبات، مثل: اليوم الوطني وغريها 

في قرية عسير بالجنادرية 29

عراقة التاريخ وعبق التراث 
يستوقفان الزوار  

م��ن امل��ن��ا���س��ب��ات ال��ت��ي »ت��ت�����س��رف ال��ف��رق��ة 
باحل�سور فيها«.

واأ�ساف اأن الفرقة ترتدي زيا خا�سا 
هو عبارة عن ع�سبة على الراأ�س مكونة 
من الريحان وبعيرثان، وقمي�س  واإزار، 

وهذا ي�سمى الزي التهامي املعروف. 
ل��دي��ه��ا  ال���ف���رق���ة  اأن  ع����ن  وك�������س���ف 
واختيار  والأداء  اللعب  ف��ن  يف  م��ه��ارات 
الأ�سخا�س يف خفة الوزن وتوحيد الزي 
اأن  وت�ستعد  امل��م��ي��ز،  والأداء  وال��رتت��ي��ب 

ت��ق��دم ال��ع��دي��د م��ن الأل�����وان، م�سيفا يف 
لعمل  »ل��دي��ن��ا  ال�ستعداد  ال�����س��دد  ذات 
الأوبريت على منط الزي واللعب والأداء 
الذي �سينال ر�سى كل زائري قرية ع�سري 

باجلنادرية«.

محالت تراثية
ج��ذب��ت امل��ح��ات ال��رتاث��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
ال��ق��ري��ة م��ن��ذ ب��داي��ة ان��ط��اق امل��ه��رج��ان 
اأعدادا كبرية من الزوار الذين تزاحموا 

ع���ل���ى �����س����راء ب���ع�������س ال���ت���ح���ف الأث����ري����ة 
وامل��اب�����س امل�����س��ن��وع��ة ع��ل��ى ط����راز ال���زي 

الع�سريي.
وي���ق���ول ر����س���دي خ���را����س ع�����س��ريي، 
اإن م��ع��ر���س��ه  ت���راث���ي���ات،  ���س��اح��ب حم���ل 
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ع���م���ات م��ع��دن��ي��ة ي��ع��ود 
عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�س  لعهد  تاريخها 
اإل�������ى ج����ان����ب ب��ع�����س  ط���ي���ب اهلل ث��������راه، 
ال��ع��م��ات الأخ�����رى ل����دول ع����دة، وق�سم 
خا�س للعمات الورقية القدمية، و�سور 

هجرة »آل بلقرب« تروي ماضيها 
التليد لرواد المهرجان 
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ال�سخ�سيات،  م��ن  ل��ع��دد  ت��ذك��اري��ة  ن���ادرة 
ومن����اذج م��ن ال��ط��واب��ع، وب��ع�����س الأدوات 
الع�سريي  الطابع  حتاكي  التي  املنزلية 

مثل اجلونه واخلبز بعدة اأنواع. 

مراكز النمو
ا���س��ت��وق��ف ج��ن��اح م��راك��ز ال��ن��م��و باملنطقة 
ال����زوار م��ن خ��ال ال�����س��ور اجل��وي��ة التي 
تعك�س واقعا م�سرفا لهذه املراكز وجودة 

العمل فيها وتعدد مواقعها وبيئاتها. 
وق����ال امل�����س��رف ع��ل��ى م��راك��ز النمو 
امل��راك��ز  اإن  ع��ف��ت��ان  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  بع�سري 
نق�س  يف  اأ�سا�سية  م�سكلة  لتحل  ج���اءت 
جتمع  لكل  اإي�سالها  و�سعوبة  اخلدمات 
���س��ك��اين وم����ا ي���رتت���ب ع��ل��ي��ه م���ن اإع���اق���ة 

للخطط التنموية.
اإل���ى اأن ف��ك��رة امل��راك��ز ن�ساأت  واأ���س��ار 
ب���ه���دف ت���وط���ن ب��ع�����س ال�����س��ك��ان ال��ذي��ن 
وارتباطهم  الطبيعية  ظ��روف��ه��م  ح��ال��ت 
فيها  يعي�سون  ال��ت��ي  واأر���س��ه��م  ببيئاتهم 
وفر�ست  احل�����س��ارة،  بركب  اللحاق  دون 
ال�سعوبة  م��ن  اأم��اك��ن  يف  العي�س  عليهم 
واأن��ه  ل�سيما  اخل��دم��ات،  اإليها  ت�سل  اأن 
املنطقة  يف  ي��ك��ون  اأن  الطبيعي  م��ن  ك��ان 
الظاهرة  ب��ه��ذه  امل��ت��اأث��رة  الأم��اك��ن  بع�س 
�سكان  ومعي�سة  فيها  اجل��غ��رايف  للتباين 

الأمية واحلا�سب الآيل لل�سباب وال�سابات 
وت���دري���ب وت��اأه��ي��ل الأم���ه���ات يف امل��ج��الت 
احل���رف���ي���ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة ورع����اي����ة الأ�����س����رة، 
اإ���س��اف��ة اإل����ى وح�����دات ل��ل��ط��ب ال��ب��ي��ط��ري 
الغابات  على  والإ���س��راف  املناحل  ورع��اي��ة 
يف مراكز النمو، واأ�سهمت مراكز الرعاية 
ال�����س��ح��ي��ة يف ت���اأم���ن ال���وق���اي���ة وال���ع���اج 
والتوعية ال�سحية ووفرت بع�س الفر�س 

الوظيفية للم�ستفيدين«.
جت��رب��ة  جن��ح��ت  اهلل،  »ب��ح��م��د  وزاد 
ب����رام����ج ال��ت��ع��ل��ي��م وال����ت����دري����ب ال��ت��ق��ن��ي 
وامل����ه����ن����ي وح����ق����ق����ت ف����ر�����س ال����ت����دري����ب 
التريد  امل�ستفيدين يف جمالت  لأبنائنا 
وكهرباء  ال�سيارات  وميكانيكا  والتكييف 

الإن�ساءات و�سيانة احلا�سب الآيل«.
 

هجرة »آل بلقرب«
غ��ري ب��ع��ي��د ع��ن ذل����ك، ت����روي ه��ج��رة »اآل 
بلقرب« على عتباتها ما اختزلته ذاكرتها 
خ����ال ال�����س��ن��ن امل��ا���س��ي��ة، وت��ر���س��م على 
ج��ب��ي��ن��ه��ا ق�����س�����س��ا خم��ت��ل��ف��ة م���ن ت��راث��ه��ا 
القابعة  الهجرة  تلك  ه��ي  هكذا  العتيق، 
التي  ع�سري،  مبنطقة  بي�سة  حمافظة  يف 
اأبت اأن تندثر مكنوناتها وت�سلّمها لطيف 

الن�سيان؛ ليهوي بها يف اأزمنة �سحيقة.
عا�ست �سنينا طويلة ت�ستلهم وفاءها 

ع��ل��ى ال���ق���ري���ة ����س���امل ال�������س���ه���راين، اإل���ى 
جم��م��وع��ة م���ن اأف�����راد ال��ق��ب��ي��ل��ة يف عهد 
امل��ل��ك امل��وؤ���س�����س ذه��ب��وا اإل���ى جن��د ملقابلة 
ال�سمع  على  وبايعوه  عبدالعزيز،  امللك 
واأ�سلحة  ب��ريق��ا  منه  وطلبوا  وال��ط��اع��ة، 
اأج���ل امل�����س��ارك��ة يف توحيد  وع���ت���ادا؛ م��ن 
امل��م��ل��ك��ة، ف��اأع��ط��اه��م م���ا ط��ل��ب��وا واأر����س���ل 
معهم قا�سيا يدعى »حممد بن جري�س« 
ليعلمهم اأمور دينهم، فتخرج على يديه 
ال��ك��ث��ري م���ن ال��ق�����س��اة م���ن اأب���ن���اء ق��ري��ة 

بلقرب.
غرفٍة  على  بلقرب  متحف  و�سمل 
اأخ�������رى م�����س��ت��ق��ل��ة اح����ت����وت ع���ل���ى ال����زي 
ال�����رج�����ايل ال���ت���ق���ل���ي���دي، ح���ي���ث ع��ر���س 
)ال���ث���وب: وه���و ال������رداء ال��ك��ام��ل للبدن 
وامل�����ح�����زم: ي���ت���م رب���ط���ه ح�����ول ال��ب��ط��ن، 
، وال��ب�����س��ت  ال�����راأ������س  ف�����وق  وال����غ����رتة : 
بالإ�سافة  ال���راأ����س،  على  يلف  وامل��ع��م��م: 
التي مل  الأخ��رى  امل�ستلزمات  اإلى بع�س 
تكن تفارق الأهايل بطبيعة حال عي�سهم 
كالو�سم وهي اأداة حديدية حتمى بالنار 
وم���ن ث���م ت��ط��ب��ع ك��ع��ام��ة ع��ل��ى امل��ا���س��ي��ة 
والرحل:  وامل�سامة،  وال�سداد  وال�سمالة 
ال�ساع  وامل��د:  البعري،  ظهر  على  يو�سع 
املتحف ي�سم  اأن  كما   ، وامليزان(  النبوي 
م��ن��ح��وت��ات جم��ه��ول��ة ال���زم���ن وامل�����س��در 

هذه املناطق يف حياة منعزلة عن املناطق 
احل�سرية.

واأ����س���اف ب���ن ع��ف��ت��ان »ه����ذه امل��راك��ز 
التكافل  يف  رائ���دة  ح�سارية  اأم��اك��ن  تعد 
الج���ت���م���اع���ي يف ب���ادن���ا احل��ب��ي��ب��ة وم��د 
ي���د ال���ع���ون وامل�������س���اع���دة ل��ت��وف��ري امل�����س��ك��ن 
املعايري  روعيت  وقد  للمعوزين،  املنا�سب 
وال�شوابط وال�شروط عند اختيار مواقع 

مراكز النمو.
ال�سوارع  البناء مت فتح  انتهاء  وبعد 
ال�ساحات  وجت��ه��ي��ز  واإن��ارت��ه��ا  و�سفلتتها 
ال���ع���ام���ة واحل����دائ����ق وم��ت��اب��ع��ة ال��ت��وع��ي��ة 
ال���وق���ائ���ي���ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة، وامل���ح���اف���ظ���ة على 
العامة  امل��راف��ق واخل���دم���ات  ا���س��ت��ع��م��الت 
اإيجاد  على  حر�سا  الجتماعية،  واملراكز 
يف  امل�ستوطنة  الأ�سر  ت�ساعد  عمل  فر�س 
مراكز النمو على تاأمن م�سادر للرزق«.

اإن�ساء  مت  ذل��ك  على  »كدليل  وت��اب��ع 
لل�سيادين  الجتماعية  ال�سراكة  ميناء 
من امل�ستفيدين يف مركز النمو يف خريية 
الأم�����ري ���س��ل��ط��ان ب��ال��ق��ح��م��ة ع��ل��ى �ساحل 
ال��ب��ح��ر الأح���م���ر وم���ن���ح ق�����وارب ال�����س��ي��د 
وم�ستلزماتها لعدد من ال�سيادين هناك، 
يف  الجتماعية  التنمية  برامج  دع��م  ومت 
وال�سباب  وال��ط��ف��ول��ة  الأم���وم���ة  جم���الت 
وحم��و  واحل��رف��ي��ة  البيئية  وال�����س��ن��اع��ات 

املوؤ�س�س  »ب���ريق«  م��ن  لقيادتها  وع�سقها 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن اآل 
���س��ع��ود، ط��ي��ب اهلل ث�����راه، ال�����ذي ���س��ّل��م��ه 
حمفوظا  ليظل  القبيلة  ل�سيخ  جالته 

لأيامنا هذه. 
ب��ل��ق��رب« من  »اآل  ه���ج���رة  ات���خ���ذت 
امل����ه����رج����ان ال����وط����ن����ي، وق����ري����ة ع�����س��ري 
لاأبناء،  ق�س�سها  لنقل  مكانا  حتديدا، 
عر ق�سرها الواقع باأحد اأركان القرية، 
ال��ك��ث��ري م���ن الأدوات  ���س��م��ل ع��ل��ى  ح��ي��ث 
ع��ون��ا لأب��ن��ائ��ه��ا يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املعي�سية 
م�����س��ارع��ة احل���ي���اة، اإذ ي��ج��د ال���ق���ادم اإل��ى 
ال���ذي يتم  ال��ع��ام  ال��ه��ج��رة املجل�س  ه���ذه 
فيه ا�ستقبال ال�سيوف واإكرامهم، ولعل 
املقتنيات املوجودة فيه واملعلقة بجدرانه 

ق�سة تروي ما�سي هذه الهجرة.
وم�����ن ت���ل���ك امل��ق��ت��ن��ي��ات الأ���س��ل��ح��ة 
مبختلف  املجل�س  ج��دران  على  املوجودة 
ع�سملي،  ركبة  )اأم  فهنالك  م�سمياتها، 
ال���ه���ط���ف���اء، ����س���رف���اء، م��ع�����س��ر، ���س��م��ع��اء 
ال�سيوف  اإل��ى  بالإ�سافة  ���س��ورن(،  ميزر، 
واجل��ن��اب��ي وال���غ���دارة وال���رم���ح، وال��راي��ة 
وه���ي ع��ل��م ���س��ل��م��ه امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز – 
 1336 ع��ام  بلقرب  اآل  – اإل��ى  اهلل  رحمه 

ه� تقريبا.
وتعود ق�سة الراية، ح�سب امل�سرف 

ببع�س  نق�سها  التي مت  الأحجار  كبع�س 
الر�سومات، وهو ما يدل على قدمها.

29 عاما 
نال عا�سق الع�سل الع�سريي الذي اأم�سى 
اأول  منذ  اجلنادرية  يف  م�ساركا  عاما   29
م���ه���رج���ان ل��ه��ا اإع����ج����اب ك���ل ال���زائ���ري���ن، 
�سرائح  م��ن جميع  كبري  ب��اإق��ب��ال  وح��ظ��ى 

املجتمع ومن كل اجلن�سيات املختلفة. 
ع����ب����داهلل اأح����م����د ع�������س���ريي ����س���ارك 
ل��ل��ج��ن��ادري��ة وك��ان��ت  اأول م��ه��رج��ان  م��ن��ذ 
النطاقة موفقه، معترا اأن م�ساركته يف 
الع�سل واملنتج  املقام الأول هي نقل جودة 
الأ���س��ل��ي ال��ذي ي��اأت��ي م��ن منطقة ع�سري، 
م�سيفا اأنه ا�ستمر على مدار الأعوام التي 
م�ست ومل يغب ولو مرة واحدة على مدار 

الأعوام ال�سابقة اإلى الآن.

القرية.. ومكوناتها
ي��ذك��ر اأن ق��ري��ة ع�����س��ري ت�����س��م م��ع��ار���س 
مدينة  ن��ي��وز،  ع�����س��ري  �سحيفة  اأب���رزه���ا: 
امل���ل���ك ف��ي�����س��ل ال��ط��ب��ي��ة، جم��ل�����س ���س��ب��اب 
ع�سري، نادي ع�سري الفوتوغرايف، جمعية 
وال��ف��ن��ون،  الثقافة  وجمعية  ب��اأب��ه��ا،  ال��ر 
مراكز النمو، جامعة امللك خالد، متحف 

هجرة اآل بلقرب.
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سوق التدريب السعودي
يعاني من العشوائية

والضعف االحترافي
التقاعد بداية لمرحلة جديدة

من النشاط والعطاء الحر
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شخصيات

حوار: محمد إبراهيم

لنبداأ بتجارب الطفولة
والدرا�سة وال�سباب؟

اأنا اأنتمي جليل خم�سرم وعجيب عا�سر 
فرتات التحول الكرى يف م�سرية بادنا 
احل�سارية، فلقد ن�ساأت يف قرية �سغرية 
من قرى اخل��رج حيث كانت تكاد تنعدم 
كل اخلدمات التي يتمتع بها جيل اليوم،  
فلم توجد خدمات �سحية ول كهرباء ول 
�سبكة مياه ول هاتف، وكان يعتر مرفها 

من ميلك �سيارة!
تقع  ابتدائية  مدر�سة  اأق��رب  كانت   
اأقطعها  7 كيلوات كنت  بعد ح��وايل  على 
واإي��اب��ا، م��رورا  الأق���دام ذهابا  م�سيا على 
ف��وق كثبان ال��رم��ال وب��ن اأ���س��ج��ار الأث��ل 
وع��ل��ى وق���ع اأ����س���وات ال��ن��غ��م��ات ال��رت��ي��ب��ة 
ال���������س����ادرة م����ن م�����س��خ��ات اآب�������ار امل������زارع 

القريبة! 
اأك���م���ل���ت درا����س���ت���ي الب���ت���دائ���ي���ة يف 
ال�����س��ل��م��ي��ة )ال����ق����ري����ة امل������ج������اورة ل���ن���ا(، 
اخل��رج(.  )ق��اع��دة  ال�سيح  يف  واملتو�سطة 
ومل يكن يف اخلرج يومئذ ثانوية واحدة 
ف�����س��ددت ال��رتح��ال اإل���ى ال��ري��ا���س ومنها 
ب��ع��د ال��ت��خ��رج اإل�����ى ب��ري��ط��ان��ي��ا ل��درا���س��ة 
ال��ه��ن��د���س��ة. ان��ظ��ر اإل���ى ُب��ع��د امل�����س��اف��ة بن 
جتربة  الغربة  كانت  وبريطانيا!  اخل��رج 
فريدة تعلمت منها الكثري مع اأنها كانت 

�سادمة يف كل �سيء اجتماعيا وثقافيا.

جتربتك يف العمل احلكومي؟
الع�سكري  احل��ك��وم��ي  ال�سلك  يف  ال��ع��م��ل 
ي��ت��م��ي��ز ب��ع��دة م���زاي���ا م��ن��ه��ا: الن�����ش��ب��اط 
والإجن����از  ال��روؤ���س��اء  واح�����رتام  الأداء  يف 
ال�������س���ري���ع وال���ف���ر����س امل���ت���اح���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

والتدريب، ومن ثم تطوير القدرات.
متنح  الع�سكرية  الوظيفة  اأن  كما 
ومن  اململكة  مناطق  بن  للتنقل  فر�سا 
اأهلها  املعرفة مبعاملها وع��ادات  اإث��راء  ثم 
اأب��ن��اء  ب��ن  ال��وث��ي��ق  وال���رتاب���ط  املختلفة 
املناطق  عن  النظر  بغ�س  ال��واح��د  البلد 

التي ينتمون اإليها.
وزي������ادة ع��ل��ى ذل����ك ف����اإن ال��ع��م��ل يف 
طبيعة  وبحكم  ب��ال��ذات،  اجلوية  ال��ق��وات 
م���ه���ام���ه���ا يف الق����ت����ن����اء وال���ت���ع���ام���ل م��ع 
من�سوبيها  يجعل  احل��دي��ث��ة،  املنظومات 
التقنيات  اأح��دث  مع  ومواكبة  متا�س  يف 
املتجددة وممار�سة ثرية للغات الأجنبية 
التي نحتاج اإلى اإتقانها عند التعامل مع 

املقاولن واملوردين الأجانب.

متت اإحالتك للتقاعد
برتبة لواء.. كيف واجهت

مرحلة ما بعد التقاعد؟
اأنا يف الواقع، اأنظر اإلى التقاعد  ب�سفته 
م��رح��ل��ة ج���دي���دة م���ن م���راح���ل ال��ع��م��ر، 

ولي�ست نهايته، ملمار�سة �سيء كنت اأرغب 
قيود  اأو  ظ��روف  منعتني  رمب��ا  لكن  فيه 

العمل الر�سمي من اأدائه قبل ذلك.
 اأثناء خدمتي يف كلية امللك في�سل 
اجل���وي���ة اأت��ي��ح��ت يل ف��ر���س��ة  امل�����س��ارك��ة 
والع�سكرية  الفنية  امل��واد  بع�س  بتدري�س 
ووج���دت  ال��ت��دري�����س  ف��اأح��ب��ب��ت  لطلبتها 
ال�سباب  التوا�سل مبا�سرة مع  فيه متعة 
ومتعة القراءة وحت�سري املادة التدريبية.

 وبعد التقاعد اجتهت اإلى التدريب 
يف جم�����ال الأم�������ن وال�������س���ام���ة ب���ع���د م��ا 
كما  ال��ازم��ة،  ال��ت��اأه��ي��ات  على  ح�سلت 
�ساعدين على ذلك اخلرة التي اكت�سبتها 
من جتربتي يف التدري�س والتدريب اأثناء 
الجنليزية  اللغة  اإل��ى  اإ�سافة  اخل��دم��ة، 

بحكم درا�ستي يف اخلارج.
العمل  ه���ذا  ف��ت��ح يل  واحل���م���د هلل   
واملوا�سلة  ب��ادي  خلدمة  وا�سعا  جم��ال 
يف امل�ساركة يف تنمية املوارد الب�سرية التي 

حتتاج اإليها بادنا الغالية.

التقاعد ي�سكل هاج�سا مقلقا
لكثري من املوظفني.. هل من 

ن�سيحة يف هذا ال�سدد؟
التقاعد  ف��ه��م  يف  ك��ب��رية  م�سكلة  ع��ن��دن��ا 
املوت  قبل  ما  مرحلة  ميثل  اأن��ه  تقت�سي 
واأنه يجب على الإن�سان القعود والتحرر 
من جميع التزامات العمل والتوقف عن 
ال��ع��ط��اء، ول��ع��ل م��ف��ردة »ال��ت��ق��اع��د« بحد 

ذاتها تعطي معنى �سلبيا.
 واأتذكر يف هذه املنا�سبة اأن الفريق 
عبد العزيز هنيدي اأحد القادة ال�سابقن 
م�سطلح  يف  يبحث  ك��ان  اجلوية  للقوات 
ب���دي���ل ي��ع��ط��ي امل��ع��ن��ي الإي���ج���اب���ي ل��ه��ذه 

املرحلة، ولعله وجد �سالته.

كيف بربك يتوقف عن العطاء
من اكت�سب اخلربة واملعرفة ل�سنني 

طويلة وهو ب�سحة وعافية؟ 
ي�سارك  اأن  ميكن  وا�سعة  جم��الت  هناك 
ف��ي��ه��ا امل��ت��ق��اع��د ك���ل ع��ل��ى ح�����س��ب طاقته 
وخ��رت��ه وحاجته، وم��ن ه��ذه امل��ج��الت: 
اأو  اأو اخل����ريي  ال��ع��م��ل اخل���ا����س واحل����ر 
الإن�سان  خدمة  اإل��ى  اإ���س��اف��ة  التطوعي، 
وممار�سته  اأب��ن��اءه  وتربيته  واأه��ل��ه  لبيته 
اأث��ن��اء  ال��ري��ا���س��ة وال��ه��واي��ات ال��ت��ي فاتته 

عمله الر�سمي.
ال��غ��رب حيث  اإل���ى  واأخ�����ريا، لننظر 
ال�سن يعملون يف  ك��ب��ار  م��ن  ك��ث��ريا  ن��رى 
جم���الت ع���دة ب��ن�����ش��اط وح��ي��وي��ة، وك��اأن��ه 
اإليهم ب�سفقة  اأح��د ينظر  اأم��ر طبيعي ل 

اأو ا�ستغراب.

موؤخرا زرت اجلامعة
واأقمت فيها دورة لطالب الكيمياء.. 

حدثنا عن هذه الزيارة؟

ب����ال����ذات. م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ف����اإن ���س��وق 
ال��ت��دري��ب م��ل��يء مب��ا اأ���س��م��ي��ه ب��� »دك��اك��ن 

التدريب«.
ت�����رى ي���اف���ط���ات ك���ب���رية ت��ع��ل��ن ع��ن 
با  اأ����س���م���اء  ل��ك��ن��ه��ا  متخ�س�سة  م���راك���ز 
م�سمى اأو كما يقول املثل: ت�سمع جعجعة 
ه��ن��اك  اأن  ���س��ح��ي��ح  ط��ح��ي��ن��ا!  ت����رى  ول 
بالفعل مراكز متخ�س�سة تقدم خدمات 

متميزة ولكنها قليلة جدا.
الأم����ن  م���و����س���وع  اإل�����ى  ع���دن���ا  واإذا 
ما�سة  اأ�سبحت  احلاجة  ف��اإن  وال�سامة، 
من  وا�سحة  ت�سريعات  وو�سع  لتنظيمه 
النوع  ه��ذا  مل��زاول��ة  العاقة  ذات  اجلهات 

املتخ�س�س من التدريب.
فاملاحظ اأن �سوق تدريب ال�سامة 
ب���ال���ذات دخ��ل��ه م��دع��ون ا���س��ت��غ��ل��وا بع�س 
الأ�سماء الكبرية كالأو�سا ليقدموا دورات 

معتمدة وهي لي�ست كذلك.
وب�����س��ك��ل ع����ام، اأ����س���دد ع��ل��ى ���س��رورة 
الرتاخي�س  يف  النظر  واإع����ادة  م��راج��ع��ة 
التدريبية  وامل��ع��اه��د  للمراكز  املمنوحة 
بغية اإعادة تنظيمها و�سول اإلى تاأ�سي�س 
قادرة  و�سلبة  احرتافية  تدريبية  قاعدة 
وم��وؤه��ل��ة ع��ل��م��ي��ا وع��م��ل��ي��ا ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
ال�سباب  وخا�سة  الب�سرية  امل��وارد  تنمية 

املتطلع بحما�سة لدخول اأ�سواق العمل.

من وجهة نظرك..
ما �سبب �سعف االإقبال 

على الربامج التدريبية؟
هذا يرجع يف بع�سه اإلى ما ذكرت �سابقا 
من عدم الإعداد اجليد من قبل اجلهات 
املطلوب،  ال��ت��دري��ب  لأه����داف  امل�ستفيدة 
ال��ذي  امل���ت���درب  ع��ل��ى  �سلبا  ينعك�س  مم��ا 
تقع  امل���ط���روق���ة  امل��و���س��وع��ات  اأن  ي�����س��ع��ر 
خارج اهتماماته اأو هي بعيدة عن طبيعة 
الرغبة  الذي يزاوله، مما يفقده  العمل 

والقناعة مبا ي�سمعه.
بع�س  اأن  ه���و  اآخ����ر  ���س��ب��ب  وه���ن���اك 
العملية  الناحية  م��ن  بعيدون  امل��درب��ن 
عن املو�سوعات التي يناق�سونها فت�سبح 
امل�ساألة نظرية بحتة تنق�سها التطبيقات 
معها  ي��ت��ف��اع��ل  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  العملية 

املتلقي اإيجابا.
اأ�سبح  ما  انت�سار  نن�سى  واأخ��ريا، ل 
ال�����س��ي��اح��ي«  »ال��ت��دري��ب  ب��ظ��اه��رة  ي�سمى 
م��راك��ز  ق�����س��رية يف  دورات  ت��ع��ق��د  ح��ي��ث 
اجل�������ذب ال�������س���ي���اح���ي، وال����غ����ر�����س م��ن��ه��ا 
اأ���س��ا���س��ا ه���و ال���رتوي���ح ع���ن ال��ن��ف�����س، مما 
العملية  للغاية عن  �سلبية  �سورة  اأعطى 

التدريبية  ب�سكل عام.

هل لالأ�سرة واملدر�سة واالإعالم
دور يف غر�ص ثقافة االإقبال

على الدورات التدريبية؟ 
التدريب يف  تاأهيل  اإع��ادة  اأول من  بد  ل 

ب��ط��ب��ع��ي ل اأح����ب امل��ج��ام��ل��ة، ول��ك��ن بكل 
���س��راح��ة، ل��ق��د مل�����س��ت م��ن زي���ارت���ي لهذه 
اجل����ام����ع����ة ال���ف���ت���ي���ة ح�����ف�����اوة وت���ك���رمي���ا 
لأ�سكر  الفر�سة  ه��ذه  واأنتهز  ل�سخ�سي، 
بي  ورحبوا  قابلتهم  الذين  الإخ���وان  كل 
اأذكر  اأن  دون  و�سهلوا مهمتي   وكرموين 
اأح���دا ب��ال���س��م.  ول��ق��د اأ���س��ع��دين ج��دا اأن 
اأرى �سبابا ملتزمن من�سبطن يحملون 
وحيوية،  ن�ساطا  يتقدون  عليا  �سهادات 
ب��اإذن اهلل  الوطن  اأن م�ستقبل هذا  واأرى 
واأمثالهم  النخب  ه��وؤلء  بوجود  م�سرق 

على طول الباد وعر�سها.
 ك���م���ا لح����ظ����ت الإق������ب������ال امل��ت��م��ي��ز 
ل��ل��ط��اب ع��ل��ى ال��ت��دري��ب، ف��ق��د �سجل يف 
دورة الأو�سا يف ال�سحة وال�سامة املهنية 
نحو 50 طالبا، ومّت تقلي�س العدد اإلى 40 
التدريبية  الفاعلية  مل��راع��اة  مني  بطلب 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن ال��رن��ام��ج ك���ان يف 
امل�������س���اء.  ول��ق��د مل�����س��ت  ت��ف��اع��ا اإي��ج��اب��ي��ا 
الإخ��وان  فكان  اأتوقعه،  مل  التدريب  مع 
يركزون  قابلتهم؛  الذين  من  امل�سوؤولون 
ع��ل��ى ال���ت���دري���ب  ب�����س��ف��ت��ه ح��ل��ق��ة مهمة 
للطاب،  التعليمية  للعملية  ومكملة 
تطور  على  مقبلة  اجلامعة  اأن  وفهمت 

نوعي ي�سع التدريب �سمن اأهدافه.

تقييمك للربامج والور�ص
التدريبية املحلية ب�سكل عام؟

عر�س  وطريقة  نوعية  على  يعتمد  ه��ذا 
حلاجة  وماءمتها  التدريبية  ال��رام��ج 

املتلقي.

فكلما كان الرنامج مدرو�سا وملبيا 
ملتطلبات املتدرب كانت الفائدة معقولة. 
اأما اإذا كان من الرامج اجلاهزة التي ل 
تراعي بيئة عمل املتدرب ول ت�سيف اأي 
حما�سته  ف�سيفقد  حلاجته  جديد  �سيء 

ورغبته بل وثقته يف التدريب ككل.
ول��اأ���س��ف ف����اإن ك��ث��ريا م���ن ب��رام��ج 
ال���ت���دري���ب ال���ي���وم ت��ت��م ب��ط��ري��ق��ة »���س��ل��ق 
البي�س« كما يقال، حتى اأ�سبح كثري من 
اأن��ه  اإل���ى ال��ت��دري��ب على  امل��ت��درب��ن ينظر 
فر�سة لأخذ ا�سرتاحة من اأعباء العمل.  
ال���ت���دري���ب يف  ����س���وق  اأن  اخل��ا���س��ة 
اململكة واعد ومليء بالفر�س، لكنه يت�سم 
بنوع من الع�سوائية ويعاين من ال�سعف 

الحرتايف.
 ه��ن��اك ت��رك��ي��ز ع��ل��ى م���ا اأ���س��م��ي��ه ب� 
ال�����ذي يلقى  »ال���ت���دري���ب اجل���م���اه���ريي« 
رواج��ا �سعبيا على دورات من نوع تنمية 
املواهب الجتماعية والذاتية وال�سلوكية 
ونحوها، لكن تنق�سنا الرامج التي لها 
متطلبات  تلبية  يف  ملمو�سة  خم��رج��ات 
الفنية  ال����ك����وادر  ك��ت��اأه��ي��ل  ال��ع��م��ل  ���س��وق 

والهند�سية.

كيف ترى اهتمام
القطاعات احلكومية

بالتدريب؟
يختلف الأم����ر م��ن ق��ط��اع لآخ����ر، وذل��ك 
اع���ت���م���ادا ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ال��ق��ائ��م��ن على 
التدريب، لكنني مل�ست ق�سورا فيما يتعلق 
ب��اله��ت��م��ام مب���ج���ال الأم�����ن وال�����س��ام��ة 

جم��م��ل��ه ب��ح��ي��ث ي�����س��ب��ح ي�����وؤدي وظ��ائ��ف��ه 
بفاعلية و�سدق واأمانة.

اإل���ى  اإن ن���ظ���رة ك��ث��ري م���ن ال���ن���ا����س 
التدريب  ع��ن  هنا  اأتكلم  واأن���ا  ال��ت��دري��ب، 
اخلا�س، ل تزال �سلبية، فهو يف نظرهم 
عن  ع��ن  بعيد  تعليمي  ن��ظ��ري  ت��دري��ب 
املراقبة ل فرق بينه وبن تلقى املعلومات 

املجردة، والهدف منه مادي بحت.
اأوافق على اأن التدريب التقني الذي 
الفني  للتعليم  العامة  املوؤ�س�سة  به  تقوم 
والتدريب املهني قد خطى خطوات قوية 
امل�ستقطبة  اجلهات  ب�سهادة  مناهجه  يف 
خلريجيها ، لكن املوؤ�س�سة مطالبة اأي�سا 
مبراجعة التدريب الأهلي التي ترخ�سه 
وت�����س��رف ع��ل��ي��ه ب��ه��دف اإزال�����ة ال�����س��وائ��ب 

وت�سحيح امل�سار.
تقت�سي  ����س���وؤال���ك  ع��ل��ى  والإج����اب����ة 
التي  التعليمية  املناهج  منا احلديث عن 
تخ�سع لإعادة هيكلة ومراجعة م�ستمرة.

ال�سامة  م��ف��اه��ي��م  ل��غ��ر���س  ن��ح��ت��اج 
ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال يف ن��ف��و���س ال��ن�����سء يف 
يف  العملية  التطبيقات  واإدخ���ال  املدر�سة 
من  التلميذ  نربط  حتى  املدر�سي  املنهج 
نعومة اأظافره بقيمة العمل وال�ستعداد 
ل�����ه، وب���ك���ل���م���ة اأخ��������رى ن���رب���ط ال��ت��ع��ل��ي��م 

بالتدريب.
التقليدي  ���س��واء  الع���ام  على  واإن 
ال�سباب عموما  وتوجيه  دعم  اأم اجلديد 
ن��ح��و ت���اأه���ي���ل  اأن��ف�����س��ه��م ل��ل��وظ��ي��ف��ة من 
�سواٌء  املتاحة  بالرامج  اللتحاق  خال 

احلكومية منها اأم التجارية اجليدة.

كيف ميكن حت�سني ال�سباب
�سد م�سكالت الع�سر؟

العامل يعي�س  اأن  الكام  لعل من مكرور 
يف قرية �سغرية بل ويف جهاز ذكي ُيحمل 
ب��ال��ك��ف ي��وؤث��ر وي��ت��اأث��ر ب�سرعة مب��ا ي��رى 
وي�سمع، واأ�سبحت الأفكار عابرة للقارات 

خارج ال�سيطرة.
اليوم ل ميكن  اإن حت�سن �سباب 
اأن يتم بالكبت والأخ��ذ على يديه كما 
والتوجيه  بالتوعية  بل  املا�سي  كان يف 
خال  م��ن  ال��ذات��ي  والتح�سن  البناء 
وال���ولء  ال�سحيحة  ب��ال��ع��ق��ي��دة  رب��ط��ه 
ب����اأن يكت�سف  ال��ث��ق��ة  ل��وط��ن��ه، وم��ن��ح��ه 
وال�سحيح  والأخ��ط��اء  العيوب  بنف�سه 
وال�����س��ق��ي��م م��ن الأف���ك���ار وال�����س��ل��وك��ي��ات، 
واأن ي�سارك بفاعلية يف بناء وطنه من 
خ���ال ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي واجل��م��ع��ي��ات 
والأندية الريا�سية والجتماعية التي 
ت�ستقطب ال�سباب مبختلف توجهاتهم 
هواياتهم  ممار�سة  م��ن  يتمكنوا  حتى 
وط���م���وح���ات���ه���م ب���ح���ري���ة م��ن�����س��ب��ط��ة 
واإ���س��غ��ال ل��ل��ف��راغ ال���ذي ع���ادة م��ا يكون 
ال��ع��ادات  ال��ك��ث��ري م��ن  ان��ت�����س��ار  �سببا يف 

وال�سلوكيات اخلاطئة.

اللواء المتقاعد يتصفح الماضي ويقيم الحاضر

الحقباني: يجب إعادة النظر
في تراخيص »دكاكين التدريب« 

أك��د الل��واء الركن المهندس المتقاعد فارس بن فالح الحقباني، أن الجامعة مقبلة على تطور نوعي يضع التدريب ضمن أهدافه، لكنه حذر في الوقت ذاته 
من انتش��ار ما س��ماه » دكاكين التدريب« في المملكة، داعيا إلى إعادة النظر في التراخيص الممنوحة للمراكز والمعاهد التدريبية.  وتناول الحقباني في 

حوار مع »آفاق« نبذة عن حياته المهنية وتجربته في مجال التدريب.
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ثقافة

أحمد العياف 

اللغة  بق�سم  الإب����داع  جلنة  ا�ستاأنفت 
ال��ع��رب��ي��ة يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة 
ال��ث��اين  للف�سل  ن�����س��اط��ه��ا  ب��اجل��ام��ع��ة 
م��ن ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي احل���ايل، باإقامة 
���س��ارك  وق�س�سية  �سعرية  اأ���س��ب��وح��ة 
ف��ي��ه��ا ع�����دد م����ن ط�����اب ال��ك��ل��ي��ة م��ن 
واملاج�ستري  البكالوريو�س  مرحلتي 
اأحمد  الدارقي،  حممد  اإبراهيم  هم: 
حم���م���د ال�����زي�����داين، ���س��ع��د اإب���راه���ي���م 
ال���ع���م���ري، ع���ب���دال���رح���ي���م اأح����م����د اآل 

حمو�س، وحممد مفرح اآل طالع.
كلية  عميد  الأ�سبوحة،  و���س��رف 
بن  يحيى  الدكتور  الإن�سانية  العلوم 
الكلية،  ووك����اء  ال�����س��ري��ف،  اهلل  ع��ب��د 
والدكتور  القحطاين،  مفلح  الدكتور 
اللغة  ق�سم  ورئ��ي�����س  ك��ري��ري،  جم��ل��ي 
ال���ع���رب���ي���ة ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال��رح��م��ن 

املح�سني. 
وا���س��ت��م��ع احل�����س��ور م��ن اأ���س��ات��ذة 
ق�سم اللغة العربية وطاب الكلية اإلى 
اإبداعات  من  ومتميزة  مب�سرة  من��اذج 
والر�سا،  ال�ستح�سان  نالت  ال��ط��اب 
عموديا  ف�سيحا  �سعرا  ك��ان  م��ا  منها 
واآخ�����ر م���ن ق�����س��ائ��د ال��ت��ف��ع��ي��ل��ة، وم��ن 
من  بع�سها  اأخ��رى  اإبداعية  ن�سو�س 

اآفاقا  فتح  مبا  الق�سرية،  الق�سة  فن 
التي  املتنوعة  الكتابية  ال��ق��درات  م��ن 
ي��ق��وم ب��ه��ا ال���ط���اب ومي��ار���س��ون��ه��ا يف 

كتاباتهم. 
وب����داأت الأ���س��ب��وح��ة ال��ت��ي اأداره���ا 
اإبراهيم  الدكتور  الإب��داع  اأم��ن جلنة 
اإبراهيم  الطالب  ب��ق��راءة  ط��ال��ب،  اأب��و 
ب������ن حم����م����د ال��������دارق��������ي )م����رح����ل����ة 
ن�سو�سه  م��ن  من��اذج  البكالوريو�س(، 
التي جتمع بن اخلاطرة والق�سة مبا 
�سماه ن�سو�سا مفتوحة، ومنها:«عذًرا 
مل نعد نفهُم اأيها املكاُن �سمَتَك!! لذا 
�سوى  هناَك  ك��ان  وم��ا  الرحيل،  قررنا 
بع�ُس حنن.. فتلك �ُسنن احلياِة ما اإن 
ن�سمَت حتى تذبَل كل الوروِد وتعتق«. 
»اأت��ذك��ر )ح��ن��ان��ي��ك(؟ ق��د طافت 
ت���ب�������س���رَه���ا؟  اأن  دون  ع������واملَ������َك  ج����ل 
ل���ق���د ط���رق���ت اأب������واب������َك،، ن�����واف�����ذَك،، 
م���ن���اف���ذَك،،ل���ك���ن ي���ب���دو اأن���ه���ا و���س��ل��ت 
الرحيل..  عزم  عَقدَنا  لذا  كَفاَفها!!.. 
وت��رك��ن��ا ك�����س��ر ب��ي��ا���س ل��ع��ل��ه��ا ت��ق��ودن��ا 

للعودة وقت حنن.
ال��ب��اح��ث يف مرحلة  األ��ق��ى  ب��ع��ده 
املاج�ستري اأحمد بن حممد الزيداين(، 
عددا من ق�سائده ال�سعرية العمودية، 
عرهَّ فيها عن جتاربه احلياتية وبع�س 
امل����واق����ف الج���ت���م���اع���ي���ة وال���وط���ن���ي���ة، 

ال��ت��ي قال  »دوح��ت��ي«  وم��ن��ه��ا: ق�سيدة 
فيها:

�سرى ال�سوق خمتال على هامة 
ْعَرى ال�سِّ

حتدى ظام الليل ي�ستنطق 
الفجرا

اأعاذلتي مها فاإن توددي
يحاكي �سذا الأزهار قد فاقها 

ن�سرا
مقيلي واإينا�سي باأفياء دوحتي
واإين بها اأ�سلو واأ�ستنبئ الثغرا
متي�س باأذيال واإن هبت ال�سبا

فواها لأيامي من ال�سجة 
الكرى

فاأعر�ست عنها ل عن الهجر 
والقلى

ولكن �سوء الرق اأخطاره ترتى
واأيقنت اأين واحد القوم م�سرما
بجمر الغ�سى والنار وقادة حمرا
فلما تثنت عاد بي ال�سوق واجنلى

عن الغيم بدر فاق يف ح�سنه 
البدرا«.

وعر�س الطالب �سعد بن اإبراهيم 
ثاثة  املاج�ستري(،   )مرحلة  الُعمري 
���س��وق من   « ه��ي:  �سعره،  م��ن  ن�سو�س 

و«اأ�سرار  في�ك«،  و«قاب��ع  م�ستاق«،  غري 
ال�سمو« ويف ق�سيدة )قابع فيك( قال: 

» تعاَل اإيلهَّ فاأنت حياة معروفة
تعال ول تتكبد امل�سقة باملجيء

هو نهر بيني وبينك
ما اأعمقه .. كاد اأن يكون بحرا

خذ قاربي وتعال اإيلهَّ
ما اأ�سدهَّ ال�سوق، وما اأطول البعد

م�شرط اجلَراح اأقرب...«
الرحيم  تاه قراءة للطالب عبد 
)م���رح���ل���ة  ح���م���و����س  اآل  اأح�����م�����د  ب�����ن 
امل���اج�������س���ت���ري( ل����ع����دد م�����ن ال��ق�����س�����س 
َم��ه �سعراً  ق��دهَّ اأن  ب��ع��د  ال��ق�����س��رية ج����داً، 
ق��ّدم  كما  اأب��و طالب  اإب��راه��ي��م  الدكتور 
باأبيات  ب��ع��ده،  م��ن قبله وم��ن  زم���اءه 
الإبداعية  عواملهم  من  تقرتب  �سعرية 

وت�سفها، ومما جاء يف تقدميه قوله: 

ن�سٌّ عميٌق يرو�ُس 
.. جديَدُه ويخو�ُس

 بحكمٍة واقتداٍر
.. عبُد الرحيِم حمو�ُس

ق�سة )انعكا�س(
»التف حول ذاته ..

تكور ..
م�دهَّ قدميه ..

نظمتها لجنة اإلبداع بقسم اللغة العربية
أصبوحة شعرية وقصصية لطالب »العلوم اإلنسانية«

ي��ن��ط��ل��ق ال��ث��اث��اء امل��ق��ب��ل امل���واف���ق  3 
الأول���ى )4 م��ار���س(، معر�س  جمادي 
2014م  ل��ل��ك��ت��اب  ال������دويل  ال���ري���ا����س 
ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  ب��رع��اي��ة 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 
– حفظه اهلل –، وي�ستمر ملدة ع�سرة 

اأيام.
الثقافية  اللجنة  رئي�س  واأو�سح 
اللجنة  اأن  ال��ف�����س��ي��ل  زي���د  ال��دك��ت��ور 
حددت �سعار املعر�س ليكون  “الكتاب 
اإل���ى  م�����س��ريا  ح�سارة”،  ق��ن��ط��رة   ..

ي��ت��ن��وع بن  ال���ع���ام  ب���رن���ام���ج ه����ذا  اأن 
امل��ح��ا���س��رات وال���ن���دوات والأم�����س��ي��ات 
ال�سعرية والعرو�س امل�سرحية اإ�سافة 
اإل�����ى ال����ور�����س ال��ث��ق��اف��ي��ة امل�����س��اح��ب��ة 
لرنامج الندوات الرئي�سية، وبرنامج 
املعد بقاعة خم�س�سة  الثقايف  املقهى 
داخ���ل امل��ع��ر���س، والإي����وان الثقايف يف 
مقر �سكن ال�سيوف، وبرنامج الدولة 
مدينة  خارج  اأ�سبانيا  مملكة  ال�سيف 

الريا�س.
ت��خ�����س��ي�����س  مت  اأن���������ه  واأف������������اد   

من  رواد  لع�سرة  العام  ه��ذا  التكرمي 
اخلطاطن.

الثقافية  اللجنة  رئي�س  ول��ف��ت 
�سيتم  التي  امل��دن  اأن  اإل��ى  للمعر�س، 
ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات ال����دول����ة ال�����س��ي��ف 
ف��ي��ه��ا اإ����س���اف���ة اإل�����ى ال���ري���ا����س ه��ي: 
ج�������ازان وج������دة وال�����دم�����ام وع���ن���ي���زة، 
املعر�س  فعاليات �سيوف  اإلى  اإ�سافة 
يف م���ك���ة امل����ك����رم����ة وح�����ائ�����ل وج������دة، 
ثقافية  موؤ�س�سات  ت�ست�سيفها  التي 

واأكادميية.

الثالثاء تدشين معرض الرياض الدولي »الكتاب قنطرة حضارة«

وقف ..
اأخرج ل�سانه !!
نظر يف املراآة ..

هم�س يف داخله .. م�ستحيل !!
هناك كفلقة قمر !!

وهنا �سورة �سيطان !
اأووووه اأ�سغاث« .

ق�سة )خلوة( 
»خرجْت ..

اأخرته اأنها لن تعود !!
اأخذْت كل �سيء..

حقيبة �سوداء 
ومعطفها الأحمر ، وبقايا قلب .

لكنها عادت !!!
فهى ل حتتمل ق�سوة ظلمهم !!«

وخ��ت��م امل�����س��ارك��ات يف الأ���س��ب��وح��ة 
بق�سم  ال���ث���اين  امل�����س��ت��وى  يف  ال���ط���ال���ب 
طالع  اآل  مفرح  حممد  العربية،  اللغة 
من  ق��ول��ه  منها  ���س��ع��ره،  م��ن  بن�سو�س 

ق�سيدة ) تنف�س الليل(:
»�ساأ�سرتي الورد من دكان جارتنا
اإن كانت النا�س ت�سريها وت�سقيها
واأمتطي من رياح ال�سرق اأغنية

واألثم الأر�س تقبيا ملا�سيها...«
اخلتام

اأم�����ا اخل���ت���ام ف��ق��د ���س��ه��د اإل���ق���اء 
باجلامعة  العربية  اللغة  ق�سم  رئي�س 
الدكتور عبد الرحمن املح�سني، كلمًة 
العلوم  �سكر فيها ح�سور عميد كلية 
يحيى  الدكتور  باجلامعة  الإن�سانية 
وت�سجيعه  ال�����س��ري��ف،  اهلل  ع��ب��د  ب���ن 

للمواهب الطابية ورعايتها.
��ن ج��ه��ود جل��ن��ة الإب����داع  ك��م��ا ث��مهَّ
واأث����ن����ى ع���ل���ى ط��م��وح��ه��ا يف ت��و���س��ع��ة 
اجلامعة  لت�سمل  وام��ت��داده  ن�ساطها 
ب�����ال�����ت�����ع�����اون م������ع جل����ن����ة ال����ط����اب 
الطاب  �سوؤون  عمادة  وك��ذا  بالكلية 

باجلامعة.
الكلية  ع��م��ي��د  امل��ح�����س��ن��ي  ودع����ا   
ل��ت��ك��رمي امل�����س��ارك��ن م��ن ال�����س��ع��راء يف 
الأ�سبوحة، والأ�ساتذة الذين �ساركوا 
يف فعالية اليوم العاملي للغة العربية 
وه���م: ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م اأب���و طالب، 
الدكتور  ال�سافعي،  ال�سعيد  الدكتور 
ط���اه���ر اجل����ل����وب، ال���دك���ت���ور ع��ب��ا���س 
ال�����س��و���س��وة، ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن 
حامد،  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  املح�سني، 
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي اأب�����و زي�����د، ال��دك��ت��ور 
ع��ب��د احل��م��ي��د احل�����س��ام��ي، ال��دك��ت��ور 
حم��م��د ال��ك��ح��اوي، ال��دك��ت��ور مفلح 
اللتيني،  يحيى  الأ�ستاذ  القحطاين، 

الأ�ستاذ يا�سر ع�سريي.

ويف �سياق مت�سل، خ�س�ست اإدارة 
املعر�س جناحا للموؤلفن ال�سعودين 
دور  ال��ذي��ن ل توجد لديهم  الأف���راد 
ن�����س��ر ت��ت��ب��ن��ى م��وؤل��ف��ات��ه��م، وع��ر���س��ه��ا 
وت�����س��وي��ق��ه��ا يف امل���ع���ر����س وحت�����س��ي��ل 
كل  ي��ح��دد  اأن  ب��ع��د  ال��ن��ق��دي��ة  قيمتها 

عار�س ال�سعر املنا�سب للبيع.
الدكتور  املعر�س  مدير  واأو�سح 
هذا  اأن  الغامدي  معي�س  ب��ن  �سالح 
اجل���ن���اح ي���ق���ام ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة على 
الثقافة  وزارة  م��ن  ت�سجيعا  ال��ت��وايل 

والإع���������ام مل���وؤل���ف���ي ال���ك���ت���ب ب��ج��م��ي��ع 
ن�سر  دار  لديهم  لي�س  الذين  اأنواعها 
اإنتاجاتهم  تعد  اأو  ال���دور  بهذا  تقوم 
حم��������دودة، واإت�����اح�����ة ال���ف���ر����س���ة ل��ه��م 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ه���ذا امل��ح��ف��ل ال��ث��ق��ايف 

الكبري.
اأبوابه  يفتتح  املعر�س  اأن  يذكر 
احلادية  وحتى  �سباحا  العا�سرة  من 
ع�سرة م�ساء، عدا يوم اجلمعة، حيث 
يفتح اأبوابه من الرابعة ع�سرا وحتى 

احلادية ع�سرة م�ساء.
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إعالم

لقد اأ�سبحت العديد من و�سائل الإعام ترتكز يف براجمها على 
ال��ذات عر ح��وارات وحتليات حمبطة يروج  ن�سر ثقافة جلد 
فيها للف�سل وال�ست�سام وهذا موؤ�سف جدا خا�سة عندما جند 
الإحباط  اأن  توؤكد  النف�شية والجتماعية  الدرا�شات  اأن خمتلف 
له دور كبري يف حتطيم العزائم والقدرات واأن الت�سجيع بالعك�س 
له تاأثري بارز على ال�سلوك الإيجابي لاإن�سان وعلى حتفيز اأدائه 
الأر�س  بحياته على وجه  املرتبطة  املجالت  الفعال يف خمتلف 

كالعمل و الدرا�سة و غريها.
ويف هذا الإطار تاأتي هذه احلكاية الطريفة لت�سرح لنا هذا 
الأمر ب�سكل جلي، بحيث يروى اأن جمموعة من ال�سفادع كانت 
تقفز بن الأ�سجار يف غابة ف�سيحة، وفجاأة وقعت �سفدعتان يف 
عمقها  م��دى  راأت  ومل��ا  حولها  ال�سفادع  فتجمعت  عميقة  حفرة 
ميئو�س  حالتهما  ب��اأن  الأ�سفل  يف  اللتن  بال�سفدعتن  �ساحت 

منها ول فائدة من اإنقاذهما.
جتاهلت ال�سفدعتان تلك التعليقات وحاولتا اخلروج لكن 
وحثهما  ال�سياح  يف  ال�سفادع  جمهور  وا�ستمر  ج��دوى  دون  من 

على التوقف عن املحاولة لأنهما ميتتان ل حمالة.
ملا  ال�سفدعتن  اإح���دى  ان�ساعت  ال��زم��ن   م��ن  م��دة  وب��ع��د   
قاع  اإل��ى  ف�شقطت  والإحباط  الياأ�ص  فاعرتاها  اجلمهور  يقوله 
ا�ستمرت يف القفز  احلفرة ميتة، واأما ال�سفدعة الأخ��رى، فقد 
اأم��ام ده�سة  اإل��ى خ��ارج احلفرة  اإل��ى احلافة ومنها  حتى و�سلت 
اجلميع ثم �ساألها جمهور ال�سفادع. اأمل تكوين ت�سمعن �سياحنا 
اأنها م�سابة ب�سمم جزئي وكانت تظن وهي يف  ؟ ف�سرحت لهم 

احلفرة اأنهم ب�سياحهم امل�ستمر كانوا ي�سجعونها على القفز.
الكلمة  اأن  اإذن  لنا  الهادفة  يتبن  الق�سة  فمن خال هذه 
املن�سودة  اأهدافه  الإن�سان وتقويه وجتعله يحقق  امل�سجعة ترفع 
واأن الكلمة املحبطة قد تقتله وتدمر م�ستقبله، فالذين ي�سقطون 
ل يعني ال�شقوط نهاية املطاف لهم ولكنهم يحتاجون فقط ملن 
ميد لهم يد امل�شاعدة و ياأخذ باأيديهم بعيدا عن الإحباط وجلد 

الذات ل�سرتجاع القوى والوقوف من جديد.
والت�سجيع  فامل�ساندة  بع�س،  اإلى  بع�سنا  يحتاج  دائما  نحن 
عن�سران �سروريان ل�سحذ هممنا وتقوية اإرادتنا وت�سكيل وعينا 
ب��ذات��ن��ا مل��واج��ه��ة حت��دي��ات ال��واق��ع وامل�ستقبل يف ك��ل ال��ظ��روف و 
الأحوال التي قد منر بها  وهذا من املفرو�س اأن يكون يف �سميم 

اهتمامات وتوجهات و�سائل الإعام.

جلد الذات!!

لحظة تأمل

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

»ح���ري���ة ال�����س��ح��اف��ة يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي 
ت��ع��ي�����س يف اأزم��������ة ح���ق���ي���ق���ة«.. ه�����ذا م��ا 
فبعد  معنية،  منظمات  ت��ق��اري��ر  ت��ف��ي��ده 
العربي  الربيع  اأعقبت  التي  النك�سارات 
مراتب  يف  ب���ارزة  دول  بت�سنيف  واأل��ق��ت 
م��ت��دن��ي��ة ج����دا، اأظ���ه���ر ت�����س��ن��ي��ف ج��دي��د 
 2014 اأن  ح��دود«  با  »مرا�سلون  ملنظمة 
لي�س  لل�سحافين  »الأ����س���واأ«  ي��ك��ون  ق��د 
يف ال��دول العربية فقط ولكن يف العامل 

اأي�سا.
وترز ن�سخة التقرير وجود تهديد 
ال��دول  قلب  يف  حتى  ال�سحافة  حل��ري��ة 
الدميقراطية، اإذ تراجعت بع�س البلدان 
يف �سلم الرتتيب ب�سبب »تاأويل �سلطاتها 
حماية  ملفهوم  وف�شفا�ص  مفرط  ب�شكل 
الأم�����ن ال��ق��وم��ي ع��ل��ى ح�����س��اب احل���ق يف 

امل��ع��ل��وم��ات«. وحافظت  الإخ���ب���ار وت��ل��ق��ي 
للعام  ال�����س��دارة  يف  موقعها  على  فنلندا 
الرابع على التوايل، وتاأتي بعدها كل من 
ت�سنيف  غ���رار  على  وال��رنوي��ج،  هولندا 

العام املا�سي.
امل��ق��اب��ل، فيتذيل  ال��ط��رف  اأم����ا يف   
ي��ت��األ��ف من  ال���ذي  »ال��ث��اث��ي اجلهنمي« 
تركمان�ستان وكوريا ال�سمالية واإريرتيا، 

قائمة ترتيب 180 دولة.
على  ال�سوء   2014 ترتيب  وي�سلط 
ال�سحافة  حرية  بن  ال�سلبي  ال��رتاب��ط 
���س��ي��اق يطغى عليه  ف��ف��ي  وال�����س��راع��ات، 
الإع��ام  و�سائل  ت�سبح  ال�ستقرار،  عدم 
ن��ح��و وا����س���ح بح�سب  م�����س��ت��ه��دف��ة ع��ل��ى 

التقرير.
باملرتبة  ���س��وري��ة  ك��ل م��ن  وجت�����س��د 

ولبنان   153 وال��ع��راق   159 وم�سر   177
املنظمة  اعترت  اإذ  ال�سيناريو،  106 هذا 
ال�سحفين  على  الأخطر  البلد  �سورية 
والأك���������رث ت���ه���دي���دا حل����ري����ة الإع��������ام، 
واأ����س���ح���ت ت��ق��ف ع��ل��ى ع��ت��ب��ة »ال��ث��اث��ي 

اجلهنمي«.
اأم���ا يف م�����س��ر، ف��اأك��د ال��ت��ق��ري��ر اأن��ه 
م��ن��ذ و����س���ول الإخ��������وان امل�����س��ل��م��ن اإل���ى 
ال�سلطة يف �سيف 2012 ت�ساعدت موجة 
واإخ�ساع  ال�سحافين  على  الع��ت��داءات 
ب�سكل  اجلماعة  ل�سلطة  الإع��ام  و�سائل 
منهجي، وبعد اأن اأطاح اجلي�س بالرئي�س 
حممد مر�سي ا�ستمر قمع حرية التعبري 

وال�سحافة.
واح��ت��ل��ت ج���زر ال��ق��م��ر ال��رتت��ي��ب ال��� 
53 عامليا والأولى عربيا يف جمال حرية 

ال�سحافة، جاء بعدها  موريتانيا 60، ثم 
اململكة  اأم���ا   .113 قطر  ث��م   ،91 الكويت 
ال�  امل��رت��ب��ة  فاحتلت  ال�سعودية  العربية 
164 بعد البحرين 163. وبقيت تون�س يف 
املرتبة ال� 133، فيما تقدمت اجلزائر اإلى 
املرتبة ال� 121، ونزل املغرب درجتن اإلى 

املرتبة ال� 138.
ه���ن���اك  ان  ب�����ال�����ذك�����ر  واجل�������دي�������ر 
من  يتم  التي  املنهجية  على  اعرتا�سات 
ال�سحافة  وقيا�س حرية  تقدير  خالها 
يف ال�����دول، ا���س��اف��ة ال���ى خ��اف��ات ح��ادة 
حول مفهوم احلرية الإعامية تختلف 
بن منظمة واأخرى ودولة واأخرى.  كما 
تتعر�س مثل هذه التقارير الى نقد لذع 
كثري  يف  الإعامية  املوؤ�س�سات  قبل  من 

من دول العامل.

جزر القمر األولى عربيا  في حرية المهنة
تقرير: 2014 سيكون األسوأ للصحافة العربية

اأث����ار ت��ع��ي��ن ب��ي��ل ك��ي��ار، رئ��ي�����س حترير 
���س��اب��ق يف ���س��ح��ي��ف��ة »ن���ي���وي���ورك ت��امي��ز«، 
رئ����ي���������س حت�����ري�����ر ل�������س���ح���ي���ف���ة خ����ريي����ة، 
الوليات  احلديث عن ظاهرة جديدة يف 
امل��ت��ح��دة: �سحافة ع��م��ل اخل���ري، م��ا ع��دا 
م�سيحية  ���س��ب��ه  اأو  م�����س��ي��ح��ي��ة،  ���س��ح��ف 
م��ون��ي��ت��ور«،  �ساين�س  »ك��ري�����س��ت��ي��ان  )م��ث��ل 
الورقية  طبعتها  تقدر  مل  اأخ���ريا،  ال��ت��ي، 
ظاهرة  فهذه  الإن��رتن��ت(،  مناف�سة  على 

جديدة، لأكرث من �سبب:
�سحف  اآف������اق  الإن����رتن����ت  ف��ت��ح   •
على،  تتفوق  بل  تناف�س،  اإلكرتونية 

ال�سحف املكتوبة. 
امليول  ذات  اخل��ري  �سحف  تظل   •
الوطنية،  اأو  العرقية،  )اأو  الدينية 
اأو اجلن�سية( اأقل م�سداقية ونزاهة 

و�سفافية من ال�سحف امل�ستقلة. 
من  اجل������دد«،  »الأث����ري����اء  • اه��ت��م 

وا���س��ت��ث��م��ارات  التكنولوجيا  ث����روات 
مغامراتية يف »وول �سرتيت« )�سارع 
املال يف نيويورك(، بعمل اخلري رمبا 
املخ�سرمن«  »الأث���ري���اء  م��ن  اأك���رث 
ملياردير  غيت�س،  بيل  مثل:  اجل��دد 
»م��اي��ك��رو���س��وف��ت«.. وواري���ن بافيت، 

ملياردير ا�ستثمارات »هاثاواي«. 
ووف���ق���ا جل���ري���دة ال�����س��رق الأو����س���ط 
ف����اإن واح�����دا م���ن ه�����وؤلء اجل����دد ه���و نيل 
�سحيفة  يف  �سحافيا  ك��ان  ال��ذي  بار�سكي 
يغطي  وك����ان  ج����ورن����ال«،  ���س��رتي��ت  »وول 
ا�ستثمارات »وول �سرتيت«، ثم تعرف على 
م�ستثمرين، وقال لهم اإنه يريد اأن يكون 

ثريا.
»مورغان  �سركة  اإلى  ان�سم  بداية،   
�سركة  اأ�س�س  ثم  ال�ستثمارية،  �ستانلي« 
خ��ا���س��ة ب��ه »األ�����س��ون ك��اب��ي��ت��ال«. وخ��ال 
���س��ن��وات ق��ل��ي��ل��ة، ���س��ار م��ن امل��ل��ي��اردي��رات، 

هذا  اخل���ري.  ويف  ي�سهم يف عمل  و���س��ار 
امل���ج���ال، اأ���س�����س م��وؤ���س�����س��ة خ��ريي��ة لإن��ت��اج 
اأف����ام »حم���اي���دة«، ث��م اأ���س�����س »م��ار���س��ال 
ب��روج��ك��ت« )م�����س��روع م��ار���س��ال( لإ���س��دار 
���س��ح��ي��ف��ة اإل����ك����رتون����ي����ة، ت��ت��خ�����س�����س يف 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال�����س��ح��اف��ي��ة، وحت���دي���دا يف 
جم�����ال اجل����رمي����ة وال����ق����ان����ون، واخ���ت���ار 
املخ�سرم  ال�سحفي  ال�سحيفة،  لرئا�سة 
رئا�سة حترير  م��ن  تقاعد  ال���ذي  ك��ي��ار  
»ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز« ق��ب��ل ث���اث ���س��ن��وات، 
وحتول اإلى كاتب عمود )عمره الآن: 65 
لأح�سن  »بوليتزر«  جائزتي  ون��ال  عاما(، 
الأعمال ال�سحافية ب�سبب دوره يف ك�سف 
ف�ساد النظام ال�سيوعي يف رو�سيا )عندما 
ودوره  ه��ن��اك(،  لل�سحيفة  مرا�سا  ك��ان 
العن�سري  النظام  ف�ساد  ك�سف  يف  اأي�سا 
كان  )عندما  اأفريقيا  جنوب  يف  الأبي�س 

مرا�سا لل�سحيفة هناك(. 

يف امل���ق���اب���ل ق����ال ب��ي��ل ع���ن ق��ب��ول��ه 
للوظيفة اجلديدة »قبلت هذه الوظيفة 
لأنني اأنهيت مرحلة طويلة من حياتي، 

وراأيت اأن اأدخل مرحلة اأخرى.
بعد اأن حلمت، واخرتت، وجنحت، 
ه�����ذه ف���ر����س���ة مل اأح����ل����م ب���ه���ا. ل�����س��ب��ب 
ب�����س��ي��ط، وه����و اأن���ه���ا جم����ال ج���دي���د يف 
»�ساأبداأ من  واأ�ساف  الإنرتنت«.   ع�سر 
ال�سفر. مل اأفعل ذلك يف املا�سي. لهذا، 

هذا حتد حقيقي«. 
وت�����اب�����ع »ت�����ق�����دم ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
لل�سحافين.  جديدة  فر�سة  الرقمية 
ول ب����اأ�����س م����ن ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى جم���ال 
التكنولوجيا  وت��ق��در  املا�سي،  يف  اأه��م��ل 
امل�ساعدة. هذا هو جمال  الرقمية على 
)�سحافة  جورناليزم  اإنفي�ستيغيتيف 

التحقيقات(«. 
بدوره قال  موؤلف كتاب »تيل مي 

الصحافة 
الخيرية 
تغزو إعالم 
أمريكا 

نو ليز« جون بيلغار،  )ل تكذب علي: 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال�����س��ح��اف��ي��ة ال��ت��ي غ��ريت 
على  التحقيقات  تركز �سحافة  العامل. 

مو�سوعن رئي�سن:
ع��ل��ى  ال�����واق�����ع  ال���ظ���ل���م  • ك�����س��ف 
ال��ن��ا���س، ب��ه��دف ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��دال��ة 

عليهم.
الف�ساد  خا�سة  الف�ساد،  ك�سف   •
النظام  حت�سن  بهدف  ال�سيا�سي، 

ال�سيا�سي«. 
اخ��ت��ي��ار كيار،  اأن  ي��ب��دو  واأخ����ريا، 
���س��ح��ايف »ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز« ال��ع��ري��ق، 
ل���رئ���ا����س���ة حت���ري���ر ���س��ح��ي��ف��ة اإن���رتن���ت 
ال�سحافية،  التحقيقات  يف  تتخ�س�س 
اأثار  والق�ساء،  اجلرائم  حقائق  وك�سف 
اله���ت���م���ام ب��ه��ذه ال���ظ���اه���رة اجل���دي���دة: 
اإن���رتن���ت خ��ريي��ة لك�سف م��ا ل  ���س��ح��ف 

تن�سره عادة ال�سحف التجارية.
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تقنية

الدعم التقني وال�ست�سارات والتدريب 
ب�سكل دوري. 

اأ�سا�سي  ب�سكل  الإدارة  وحر�ست 
على جعل املوقع الإلكرتوين على �سكل 
جامعة متكاملة ل ميكن باأي حال من 
للدور  وك��ان  عنه،  ال�ستغناء  الأح���وال 
اخلطة  م��ن  كبري  ن�سيب  الجتماعي 
امل��و���س��وع��ة ل��ل��م��وق��ع ب��ح��ي��ث ي��ك��ون كل 
فرد يف املنطقة حمل اهتمام وتتاح له 

امل�ساركة فيه.
لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  واأك�����دت 
امل��ع��ل��وم��ات اأن���ه���ا ح��ر���س��ت ب��ع��ي��دا عن 
بيئة  تغيري  على  التقنية  التعقيدات 
ال���ع���م���ل يف امل����وق����ع اجل�����دي�����د، ال����ذي 
التحكم  مرحلة  من  خاله   »�سننتقل 
�سنقدم  بحيث  التمكن  م��رح��ل��ة  اإل���ى 
باأب�سط  للم�ستخدم  الحتياجات  كافة 
ت�سهيل  ذل��ك  يف  مبا  واأف�سلها  الطرق 
ق��ب��ل اجل��ه��ات  املتبعة م��ن  الإج������راءات 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ب��ك��اف��ة 

ال�ساحيات املتوافرة«.

أبرز الخدمات
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن��ظ��رة ���س��ري��ع��ة اإل����ى اأب���رز 
الإدارة  ت�������س���ع���ى  ال����ت����ي  اخل������دم������ات 

لتوفريها يف املوقع: 
 SINGLE SIGN-ON  •
ال���دخ���ول امل���وح���د ، وم����ن خ��ال 
امل�ستخدم  ي�ستطيع  النظام  ه��ذا 
من  بياناته  ك��اف��ة  على  ال��دخ��ول 
خ����ال اإدخ�������ال ا����س���م امل�����س��ت��خ��دم 
وك��ل��م��ة امل�����رور اخل��ا���س��ة ب���ه م��رة 
واح���������دة ف����ق����ط، وم������ن خ��ال��ه��ا 
ي�����س��ت��ط��ي��ع ال����دخ����ول ع��ل��ى ك��اف��ة 
اخل���دم���ات دون احل��اج��ة لإع����ادة 

كتابتها مرة اأخرى.
خ���دم���ة  وه�������ي   MY KKU  •

اأي من��وذج  اإن�����س��اء  ب��ه��ا   ي�ستطيع 
ي���رغ���ب ف���ي���ه م����ن خ�����ال م��وق��ع 

اجلامعة.
ال�سخ�سية ومن خال  • املواقع 
ي�ستطيع  اجلديدة  اخلدمة  هذه 
اجلامعة  من�سوبي  م��ن  ف���رد  ك��ل 
اخلا�س  ال�سخ�سي  موقعه  اإن�ساء 
تنا�سبه ومبطلق  التي  بالطريقة 

ال�ساحيات له.
      

شركاء أساسيون
لتقنية  ال���ع���ام���ة  الإدارة  واأو����س���ح���ت 
اأن كافة الإدارات والعمادات  املعلومات 
وامل���راك���ز وال��ك��ل��ي��ات ب��اجل��ام��ع��ة متثل 
ال�سركاء الأ�سا�سين  والركيزة الأولى 
واع��دة تلك اجلهات  العمل،  اإجن��اح  يف 
كافة  لتلبية  املمكنة  اجلهود  كل  ببذل 
احتياجاتها التقنية والتدريبية لتقوم 
كل جهة ببناء  موقعها بال�سكل الذي 
ومعايري  فيه مواكبة مقايي�س  ترغب 
امل���وق���ع ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��ج��ام��ع��ة. ودع���ت 
مع  التعاون  اإل��ى  ال��وح��دات  تلك  كافة 
الإدارة العامة لتقنية املعلومات يف هذا 

املجال.
لتقنية  العامة  الإدارة  دع��ت  كما 
اجلامعة  من�سوبي  جميع  امل��ع��ل��وم��ات 
اإلى التعاون واإبداء الآراء واملقرتحات، 
امل��وق��ع الإل���ك���رتوين منهم   اأن  م��وؤك��دة 
بالتقنية  املعنية  الإدارة  واأن  واإليهم، 
بينما ميثل  للعمل،   اأدوات  اإل  هي  ما 
الأ�سا�سية  الركيزة  اجلامعي  املجتمع 
لأداء  ق���وت���ه���ا  م���ن���ه���ا  ت�����س��ت��م��د  ال����ت����ي 
اأك��ده  ملا  وفقا  وج��ه،  اأكمل  على  العمل 
ب�����الإدارة. وت��ه��دف الإدارة  م�����س��وؤول��ون 
اإل�����ى ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ج�����ودة امل��ح��ت��وي، 
موقع  يف  التطوير  عملية  اأن   مبينة 

اجلامعة لن تتوقف.

امل�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  يف  ف��ري��دة 
الإق��ل��ي��م��ي ت��وف��ر ك��اف��ة خ��دم��ات 
امل�ستخدم يف نافذة واح��دة فقط، 
 MY ال�سخ�س على  دخ��ول  فعند 
اخل���دم���ات  ك���اف���ة  ���س��ي��ج��د   KKU
اخلا�سة به يف نافذة واح��دة دون 
ال�سفحات  ب��ن  للتنقل  احل��اج��ة 

الأخرى. 
ال��ق�����س��ة   MAIN STORY  •
ال��رئ��ي�����س��ي��ة، وف��ي��ه��ا ���س��ي��ت��م جعل 
ال�������س���ورة ال��رئ��ي�����س��ي��ة اأك�����رث من 
جم�����رد ������س�����ورة،  ف�����س��ي��ت��م ف��ي��ه��ا 
مف�سلة  دوري�����ة  ت��ق��اري��ر  ع��ر���س 
اأم  اجتماعية  اأم  تعليمية  ���س��واء 

ثقافية.
ه���ي���ئ���ة  ع���������س����و  ع�����ل�����ى  ع�������ن   •
ال��ت��دري�����س وال��ط��ال��ب وامل��ج��ت��م��ع، 
ويف ه����ذه اجل���ه���ات ���س��ي��ت��م و���س��ع 
على  ج���زء  ك��ل  منف�سلة  ت��ق��اري��ر 
امل�ستجدات  ت��واك��ب  بحيث  ح���دة 
وت���������س����ل����ط ال�����������س�����وء ع������ن ق����رب 
ع��ل��ى الح���ت���ي���اج���ات وامل�����س��ك��ات 
والق�س�س اليومية التي �ستعي�س 

مع املجتمع على اأر�س الواقع .
هذه  خال  ومن  اخلريجن،   •
اخل�����دم�����ة ح���ر����س���ن���ا ع���ل���ى دع���م 
الطالب ما بعد التخرج و�سيكون 
م�ساحة كبرية يف موقع  للخريج 
مما  اأبنائها،  من  لكونه  اجلامعة 
تنتهي  ل��ن  بها  عاقته  اأن  يعني 
�سيكون جزًء  بل  ال�سهادة   بت�سلم 

ل يتجزاأ من املوقع.
وه���ذه  ال���ن���م���اذج،   FORMS   •
للم�ستخدم  تتيح  جديدة  خدمة 
اإن���������س����اء ال����ن����م����اذج اإل���ك���رتون���ي���ا 
النماذج  ع��ن  الكامل  وال�ستغناء 
ال����ورق����ي����ة ب����خ����ط����وات ب�����س��ي��ط��ة 

عمليات تطويره تجري على قدم وساق

»تقنية المعلومات«: موقع الجامعة الجديد 
يضاهي مواقع كبرى المؤسسات العالمية

منصور العياف

تطلق الإدارة العامة لتقنية املعلومات، 
اجلامعة  ملوقع  احللة اجلديدة  قريبا، 
مناف�سا  جلعله  وت�سعى  الإل���ك���رتوين، 

عامليا ذا معايري وموا�سفات حديثة. 
التقنية، فقد حظي  ووفقا لإدارة 
املوقع الإلكرتوين طيلة فرتة ا�ستمرار 
واإ���س��راف  مبتابعة  وت��ط��وي��ره   اإن�سائه 
الإدارة  على  العام  امل�سرف  من  مبا�سر 
ال��ع��ام��ة ل��ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ال��دك��ت��ور 
ع���ب���داهلل ال���ول���ي���دي، ووك���ي���ل امل�����س��رف 
ال��دك��ت��ور ���س��امل ال��ع��ل��ي��اين ال����ذي تابع 
ظهوره  ل�سمان  بلحظة  حلظة  العمل 
الكبري  التطور  تعك�س  �سورة  باأف�سل 
امل�سروع  بتنفيذ  ق��ام  كما  اجلامعة.  يف 
جم���م���وع���ة م����ن ال�������س���ب���اب ال�������س���ع���ودي 
الطموح الذي عمل ول زال يعمل على 
امل��وق��ع يف  �سعيا لإخ���راج  ال�ساعة  م��دار 
املدة املحددة وباأعلى مقايي�س اجلودة.

خطط مدروسة
ب��دء  ق��ب��ل  و���س��ع��ت  ق��د  الإدارة  وك��ان��ت 
مكثف  ب�سكل  مدرو�سة  خططا  العمل 
ومتابعة  الجتماعات  عقد  خ��ال  من 
امل���واق���ع العاملية  اآخ����ر م��ا ت��و���س��ل��ت ل��ه 
م��ن خ��دم��ات وت��ق��ن��ي��ات يف ه���ذا امل��ج��ال 
وال�ستفادة من التجارب ال�سابقة لأخذ 
ال�سلبيات،   وت���ايف  منها  الإي��ج��اب��ي��ات 
م��ع��ت��م��دة يف ت��ط��وي��ره��ا ل��ل��م��وق��ع على 
حم��ت��وى  اإدارة  ن���ظ���ام  اإل�����ى  الن���ت���ق���ال 
من  حاليا  يعد  ال��ذي   Drupal جديد 
اأب����رز الأن��ظ��م��ة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف اأع���رق 
مواقع العامل مثل وكالة نا�سا والبيت 
الأب��ي�����س، وج��ام��ع��ة ه��ارف��رد وغ��ريه��ا، 
مع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  عقد  واأي�سا 
لتقدمي  الأم��ري��ك��ي��ة   Acquia ���س��رك��ة 

 رسالة

مل تعد روؤيتنا ملوقع اجلامعة تلك الروؤية التقليدية التي حت�سر املوقع على 
اأنه مراآة يقي�س وجه اجلامعة مهما كان بهيا.

اأبعد من تلك بكثري،  امل�سروع اجلديد للموقع، نر�سم روؤية  اإننا يف  بل 
فنحن نرى املوقع جامعة افرتا�سية للنموذج الذي ترغب جامعة امللك خالد 
التطور والنمو يف  املوقع يف دفع عجلة  اأن ي�سهم  اأن تكون عليه. فهدفنا  يف 
اجلامعة بجعله �سّباقاً لتبني اأفكار التطوير والإبداع. فمثًا، بو�سعنا بوابة 
للخريجن يف املوقع، دفعنا بكثري من الكليات التي »ت�ساركنا النجاح« لتبني 

الفكرة اأو تفعيلها.
باأن  اإل  نتمكن من حتقيقه  اأننا لن  نعي  فاإننا  الهدف  �سمو  لكننا، مع 

ت�سطلع  كل جهة بدورها الذي ل ميكن  لأحد �سواها القيام به.
�سراكات  بناء  يف  فعًا  بداأنا  للموقع  اجلديد  امل�سروع  يف  فاإننا  ولذلك 
اأن  مميزة مع عدد من �سركاء النجاح من اجلامعة  ليقوموا مبهامهم بعد 

نالوا �ساحياتهم كاملة. 
ولذلك ا�ستخدمنا نظاما جديدا لإن�ساء واإدارة املحتوى للت�سهيل على 

�سركائنا اإدارة حمتواهم واإن�ساء مواقعهم مبا ينا�سبهم.
كاما  ب��دوره��ا  لتقوم  »اآف���اق«  �سحيفة  مع  مميزة  �سراكة  عقدنا  وق��د 
الق�سة  ن�سمن جودة  وبذلك   ،Main story املوقع  الرئي�سية يف  الق�سة  يف 

الرئي�سة وا�ستمرارية حتديثها لكون »اآفاق« وطاقمها اأها لذلك. 
واإن��ن��ا ن��ع��ول ك��ث��ريا على امل��رك��ز الإع��ام��ي ال���ذي ا�ستحدث م��وؤخ��را يف 
الإعام  نقل  �سويل يف  الدكتور علي  الكبري  الإع��ام  اأ�ستاذ  بقيادة  اجلامعة 
اجلامعي نقلة نوعية با�ستخدام اأحدث التقنيات والر�سائل ومن اأهمها املوقع 
اإليها على  �سيحتاجون  التي  الإمكانات  لهم جميع  وفرنا  الإلكرتوين حيث 

اجلانب التقني .
امل��ق��روء  امل��وق��ع خ��ا���س��ة  الن�سر الإع���ام���ي يف  ال��ب��دء يف   ون��اأم��ل منهم 
واإدخ��ال الأخبار  الأح��داث  واملرئي،  حيث �سنوفر لهم جمال لاإعان عن 
مهمتهم  عليهم  ي�سهل  مما  وغريها   kkutube يف  الفيديو  مقاطع  ون�سر 
اأخبار اجلامعة للموقع  اإدخال  ويظهر اجلامعة باملظهر الائق، و�سيتولون 

وب�ساحية كاملة من دون الرجوع لإدارة تقنية املعلومات.
والرتجمة،  )كاللغات  الكليات  بع�س  كذلك  النجاح  �سركاء  من  وك��ان 
واحلا�سب، والطب، وطب الأ�سنان، والعلوم الطبية التطبيقية( وغريها من 
الذين بدوؤوا فعا يف اإن�ساء مواقعهم اجلديدة واإدارة حمتواها ب�ساحيات 
كاملة، ليبقى دورنا يف اإدارة تقنية املعلومات من�سّبا على التطوير والت�سميم 

والتقييم والتوجيه والتدريب والدعم وامل�ساندة.
وم���ن ج��دي��د امل��وق��ع امل��رت��ق��ب ك��ذل��ك اإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة لأع�����س��اء هيئة 
التدري�س والطاب واملوظفن من اجلن�سن لإن�ساء �سفحاتهم اخلا�سة بهم 

على »دومن« اجلامعة لن�سر نتاجهم واإبداعهم وم�ساركته مع العامل.
وهناك ميزات وخ�سائ�س اأخرى يف املوقع اجلديد للت�سهيل على الزائر 

وجعل املوقع واجهة م�سرقة ومميزة للجامعة.
اأخريا، ما ميز هذا العمل اأنة مت باأيٍد �سعودية موؤهلة من اأبناء جامعة 
امللك خالد واجلامعات الأخرى وخريجي برنامج خادم احلرمن ال�سريفن 
لابتعاث الذين يعملون بفاعلية عالية لإجناز هذا امل�سروع وهم يعون اأنهم

يف �سباق مع الزمن لإجناز هذا التحدي الكبري ف�ساركوهم النجاح  لأن 
»موقعكم.. �سُرّ متيزكم«.

الموقع والرؤية الجديدة

د. سالم فائز العلياني
وكيل امل�سرف العام على

الإدارة العامة لتقنية املعلومات
s.alelyani@kku.edu.sa
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تفنية

ريتويت

ك�سفت �سركة »في�سبوك« الأ�سبوع املا�سي عن ا�ستحواذها اأخريا على تطبيق 
»وات�س اآب« للرتا�سل الفوري مقابل �سفقة قدرت ب� 16 مليار دولر اأمريكي 
تدفع  دولر  مليارات  لثاثة  اإ�سافة  مبا�سرة،  واأ�سهم  نقدية  ب�سورة  تدفع 

ب�سورة اأ�سهم مقيدة ملاك وات�س اآب وموظفيها.
وقد احتدم ال�سراع على هذه ال�سفقة يف ال�ساعات الأخرية بن �سركة 
»في�سبوك« من جهة و�سركة »قوقل« من جهة اأخرى، حيث عر�ست الأخرية 
مبلغ 19 مليار دولر يف اللحظات الأخرية قبل اأن يعلن ماك »وات�س اآب« اأن 

التطبيق اأ�سبح من ن�سيب »في�سبوك«.
�سح  )اإن  العامل  اأنحاء  يف  الوات�سابيون  ب��داأ  ال�سفقة  اإع��ان  ومبجرد 
التعبري( يف البحث عن بديل يهاجرون اإليه بحجة اأن الأمان مل يعد متاحا 

بان�سمام »وات�س اآب« اإلى »في�سبوك«.
وظهرت على الفور جملة من التطبيقات اجلديدة التي تروج لنف�سها 
ن�سف  على  ح�سل  الذي  الرو�سي  »تيليغرام«  كتطبيق  وم�سفرة  اآمنة  باأنها 
الأمل��ان على  اأملانيا اتفق  ي��وم واح��د فقط. ويف  مليون م�سجل جديد خ��ال 
تطبيق مدفوع يدعى Threema رمبا يكون بديا مهّما لهم خ�سو�سا اأنه 

اأملاين ال�سنع مئة يف املئة.
اأنف�سنا  ن�ساأل  اأن  لب��د  اأخ��رى،  لبدائل  الوات�سابين  هجرة  عن  بعيدا 

وجند الإجابة �سريعا، ملاذا ا�سرتت في�سبوك تطبيق وات�س اآب؟
حتديدا  امل��راه��ق��ن  اإن  وال��ت��ق��اري��ر  ال��درا���س��ات  ت��ق��ول  �سديدة  بب�ساطة 
عزفوا عن ا�ستخدام الفي�سبوك رغبة منهم يف اخل�سو�سية والتوا�سل مع 

اأ�سدقائهم يف ف�ساء مغلق ب�سورة مبا�سرة.
بحلول  �سيخ�سر  »في�سبوك«  اأن  الباحثون  تنباأ  ال�سابقة،  ولاأ�سباب 
عام 2017، ما يعادل 80% من م�ستخدميه، لذلك دق امل�سوؤولون يف ال�سركة 
ناقو�س اخلطر معلنن التو�سل حلل جذري ل يهدد �سطوتهم على عامل 
التوا�سل الجتماعي، يكمن يف �سراء اأخطر تطبيق عليهم وهو »وات�س اآب«.

اإنها  اأم  »في�سبوك«،  على  الوحيد  اخلطر  اآب«  »وات�����س  ميثل  هل  لكن 
�ستعمل كما تعمل القنوات الف�سائية وفرق كرة القدم يف احتكار اأو التعاقد 

مع اأي مميز يظهر قدرات ي�سيد بها من حوله؟  
اإن �سغل  اآب« فهو  »وات�س  فاإن عجلة البتكار لن تتوقف عند  بالطبع 
ف��غ��دا يظهر غريه  اأب�����س��اره��م،  اإ���س��ع��اف  ال��ف��رتة وت�سبب يف  ه��ذه  النا�س يف 
مناف�ص  كل  �شم  حمطة  عند  ينتهي  ل  احل��ل  اإذا،  منه.  الب�شاط  وي�شحب 
القدمي نف�سه ويف كيفية جعله  واإمن��ا يف تطوير  اإلى �ساحة قدمية،  متاألق 

واجهة يبحث عنها النا�س مبختلف فئاتهم.

سباق سوق التقنية

حسن أحمد العواجي

شريحة تضاعف
سرعة اإلنترنت 400 مرة

مت   دقيقة  �سريحة  اخ��ت��رت  ال�سركة  اأن   IBM ل�سركة  الر�سمي  امل��وق��ع  ذك��ر 
ت�سنيعها يف خمترات ال�سركة يف لوزان ال�سوي�سرية. وتقوم ال�سريحة اجلديدة 
ال�سرعة  اأك��رث من معدل  اآلف مرة  اإل��ى خم�سة  ت�سل  ب�سرعة  املعلومات  بنقل 
باأربعمائة مرة من خدمة قوقل فاير  واأ�سرع  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
فيلم  حتميل  من  امل�ستخدمن  �سيتمكن  اجلديدة  ال�سرعة  وبهذه  لاإنرتنت. 

حجمه 160 جيجابايت خال ثانية واحدة فقط.

الأم��ريك��ي��ة  غ��وغ��ل  ���س��رك��ة  ك�سفت 
م���وؤخ���را، ع���ن م�����س��روع ل��ل��خ��رائ��ط 
ال��داخ��ل��ي��ة ث��اث��ي��ة الأب���ع���اد موجه 
ل���ل���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة ي��ح��م��ل ا���س��م 
اأف�سل  م�سح  اإل��ى  يهدف  )تانغو(، 
م�سحها  ي�����س��ع��ب  ال��ت��ي  ل��اأم��اك��ن 

بالو�سائل التقليدية.
وت�����و������س�����ع ه��������ذه ال����رجم����ة 
اجل���دي���دة ع��ل��ى ه��ات��ف ذك���ي يعمل 
ب��ن��ظ��ام اأن����دروي����د جم��ه��ز ب��ل��واق��ط 
ك��ث��رية ت�����س��م��ح ل���ه ب��ال��ت��و���س��ل اإل���ى 

تانغو مشروع غوغل الجديد للخرائط الداخلية ثالثية األبعاد
خريطة بالأبعاد الثاثية. وميكن 
للجهاز اأن يقوم ب�1.4 مليون قيا�س 
ث���اث���ي الأب�����ع�����اد يف ال���ث���ان���ي���ة م��ن 
املحيطة  البيئة  تكوين  م�سح  اأج��ل 

بامل�ستخدم.
وح��ف��زت غ��وغ��ل ع��ل��ى �سفحة 
ب�سوؤال  النا�س  امل�سروع  اإطاق هذا 
جاء فيه: ماذا لو متكنتم من اأخذ 
تتنزهون  واأنتم  منزلكم  مقايي�س 
قبل  هاتفكم  ب��وا���س��ط��ة  اجل����وار  يف 

النتقال ل�سراء الأثاث؟

»تانغو« بن  وتراوح تطبيقات 
م�ساعدة الذين يعانون من م�سكلة 

يف الب�سر اإلى األعاب الفيديو.
اإط������ار  وت����ع����اون����ت غ����وغ����ل يف 
امل���������س����روع اجل����دي����د م����ع ب��اح��ث��ن 
م�����ن ج���ام���ع���ة ج��������ورج وا����س���ن���ط���ن 
وج����ام����ع����ة م���ي���ن���ي�������س���وت���ا، ف�����س��ا 
ع���ن امل��ج��م��وع��ة الأمل���ان���ي���ة »ب���و����س« 
املتخ�س�سة  »موفيديو�س«  و�سركة 
يف امل���ع���اجل���ة م���ت���ع���ددة ال��و���س��ائ��ط 

للتطبيقات النقالة.

عن   NVIDIA �سركة  ك�سفت 
اإ�����س����دار ج���دي���د ي���دع���م اجل��ي��ل 
ح��ا���س��ب��ه��ا  م����ن   LTE ال�����راب�����ع 
 Tegra Note 7 ال��ل��وح��ي  
ال������ذي ي��ع��م��ل ب���ن���ظ���ام ت�����س��غ��ي��ل 

اأندرويد 4.4.2.
وي�ستفيد احلا�سب اللوحي 
اجل���دي���د م���ن حم���ول الإ����س���ارة 
ال��ذي   NVIDIA i500 LTE
 Tegra املُعالج  اإلى جوار  يعمل 
بالت�سال  للجهاز  لي�سمح   ،4

.LTE ب�سبكات اجليل الرابع
وي���اأت���ي احل��ا���س��ب ال��ل��وح��ي 
م�سابهة  مب��وا���س��ف��ات  اجل��دي��د 
 Tegra ال�����س��اب��ق  ل���اإ����س���دار 
الك�سف  مت  ال���ذي   7  Note
ع��ن��ه يف ن��وف��م��ر امل��ا���س��ي، غري 
 Tegra 4 اأن����ه م����زود مب��ع��ال��ج  
قيا�سها  وب�سا�سة  النواة،  رباعي 
 800×1280 دق��ت��ه��ا  ب��و���س��ة   7
ب���ك�������س���ل، اإ�����س����اف����ة اإل�������ى م��ن��ف��ذ 
HDMI و�سعة تخزين داخلية 
وذاك��رة  جيجابايت،   16 قدرها 
و�����س����ول ع�������س���وائ���ي ق����دره����ا 1 

جيجابايت.
 Tegra ط�������رح  و����س���ي���ت���م 
الأ�����س����واق  يف   Note 7 LTE
خ��ال ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام 
299دولر  ب�������س���ع���ر   احل��������ايل 

اأمريكي.

 NVIDIA جهاز لوحي جديد من Tegra note 7 LTE
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كلية الهندسة

امل����ن����اظ����ر  ت����ل����ك  ت����������زال  ل 
ال��ي��وم��ي��ة ال���ت���ي ي�����س��اه��ده��ا 
اجل���م���ي���ع مت���ث���ل ت�����س��وي��ه��ا 
كبريا للبيئة واملنظر العام. 
ت��ل��ك امل��ن��اظ��ر امل���وؤمل���ة ال��ت��ي 
ت��ت��م��ث��ل يف رم����ي الأك���ي���ا����س  
البا�ستكية  واملخلفات من 
نوافذ ال�سيارات يف ال�سوارع 

والأماكن العامة. 
ال�����ذي  م�����ا  اأع�����ل�����م  ول 
رمي  على  ال�سخ�س  يحمل 
ت��ل��ك امل��خ��ل��ف��ات؟ ل��ي�����س من  
اأخاقنا  ول  ديننا  تعاليم 
ت��ل��ك ال��ت�����س��رف��ات ال�����س��ي��ئ��ة 
التي يقوم بها بع�س النا�س، 
ال�سخ�س  ال���ذي مي��ن��ع  ف��م��ا 
ح��ي��ن��م��ا ت��ت��ب��ق��ى ل���دي���ه تلك 
امل��خ��ل��ف��ات يف ال�����س��ي��ارة من 
توقفه  عند  ورميها  جمعها 

يف املكان املخ�س�س لها؟
مل�������اذا اأ����س���ب���ح���ت ت��ل��ك 
الأك�����ي�����ا������س ال��ب��ا���س��ت��ك��ي��ة 
ت�����س��وه الأم����اك����ن اجل��م��ي��ل��ة 
يف ب��ادن��ا؟ فكم م��ن اأم��وال 
ط��ائ��ل��ة ت��ن��ف��ق��ه��ا ح��ك��وم��ت��ن��ا 
ا����س���ت���ق���دام  يف  ال����ر�����س����ي����دة 
العمالة الأجنبية للعمل يف 
والأماكن  ال�سوارع  تنظيف 

العامة؟ 
ك�����ث�����ريا م������ا ن������ق������راأ يف 
بع�س الأماكن تلك العبارة 
اجلميلة  التي تقول »اترك 
املكان كما كان اأو اأح�سن مما 

كان، لكن هل عملنا بها؟
األ��ي�����س م��ن امل��م��ك��ن اأن 
تكون هناك حقيبة قما�سية 
خم�س�سة للت�سوق ن�سحبها 
للت�سوق  خرجنا  كلما  معنا 
لنحمل فيها تلك الأغرا�س 
وامل�����س��رتي��ات ون��ك��ون بذلك 
اأوق��ف��ن��ا ع��ن ال��ب��ي��ئ��ة خطرا 

كبريا يهددها؟
ي��ط��رح  اأن  ب���د  ل  ه��ن��ا 
كل اإن�سان هذا ال�سوؤال على 
نف�سه: هل ا�ست�سعرنا مدى 
اخل��ط��ر ال���ذي ي��ه��دد بيئتنا 

ب�سبب تلك الت�سرفات؟
اأمت���ن���ى م���ن اجل��ام��ع��ة 
ت��ب��ّن��ي ي���وم ت��ط��وع��ي ي��خ��دم 
ف��ي��ه  ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات 
البيئة، نعمل فيه على جمع 
البا�ستكية  الأك��ي��ا���س  تلك 
يهدد  خطرا  اأ�سبحت  التي 
املوؤكد  من  اأن  علما  بيئتنا، 
اأن بع�سنا �سارك يف رميها. 

جميعا  علينا  ال��واج��ب 
تغيري  الآن   م���ن  ن���ب���داأ  اأن 
اخلاطئة  ال��ت�����س��رف��ات  ت��ل��ك 
عليها،  الق�ساء  يف  ون�����س��رع 
ت��وع��ي��ة  ه���ن���اك  ت���ك���ون  واأن 
ي�ست�سعر  واأن  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
اجل��م��ي��ع ت��ل��ك امل�����س��وؤول��ي��ة 
جتاه  عاتقه  على  تقع  التي 

الوطن والبيئة.

الأك��ادمي��ي  اجل��ان��ب  على  ورك��زن��ا  الأك��ادمي��ي��ن،  نحن  حر�سنا،  لطاملا 
ل��ل��ط��اب م��ن حت�سيل ع��ل��م��ي وت��خ��زي��ن ل��ل��م��ع��ل��وم��ات وت��دري��ب��ه��م على 
اإل  اأهميته  على  النظري  اجلانب  هو  وذل��ك  احلاجة  وقت  ا�سرتجاعها 
النظري  اجل��ان��ب  ول��ذل��ك  متميز،  جامعة  مل��خ��رج  كافيا  اأظ��ن��ه  ل  اأن��ن��ي 
ت�ساغ امتحانات خمرجات اجلامعة ويقّيم الطاب يف الغالب على ذلك 

بالإ�سافة اإلى التقييم العملي.
ولكن اجلانب الذي اأعنيه يف مقايل هذا هو بناء �سخ�سية الطالب 
التقييم  اأو  الكايف  املحتوى  غالبا  ن��رى  ل  اجلانب  ذل��ك  ويف  اجلامعية، 
ل  امل��ث��ال  �سبيل  على  ومنها  ك��ث��رية،  وه��ي  ال�سفات  لتلك  مناهجنا  يف 
احل�سر: القدرة على اإجادة فن  التوا�سل مع الآخرين بكل �سرائحهم، 
العام، تنمية وغر�س بذرة العمل التطوعي  الهتمام باملظهر وال�سلوك 
مع  التكيف  ال��ق��رار،  و�سناعة  ات��خ��اذ  على  وامل��ه��ارة  ال��ق��درة   املن�سبط، 
امل��ت��غ��ريات  احل��دي��ث��ة ح���ول ال��ط��ال��ب، ال�����س��راك��ة ال��ب��ن��اءة وال��ف��اع��ل��ة يف 
العملية التعليمية وا�ست�سعار  امل�سوؤولية، الأمانة يف النقل وامل�سداقية، 
و�سائل  ومنها  احلديثة  للو�سائل  الأمثل  وال�ستخدام  الت�سرف  ح�سن 
التوا�شل الجتماعي، التخطيط ال�شرتاتيجي، الن�شباط  يف املواعيد 
اإعداد  املعرفة،  لك�سب  وال�سلوكية  التعليمية  الأخاقيات  واللتزامات، 

الطالب للقيادة، وامل�ساركة املجتمعية.
كل تلك اجلوانب ترثي وتن�سئ �سخ�سية الطالب اجلامعي ليكون 
يف  التجارب  خلو�س  وم��وؤه��ا  فاعا  و�سريكا  ال�سخ�سية  متزن  طالبا 
لهذا  لبنة �ساحلة  يجعله  اإخ��ف��اق مم��ا  اأو  تعرث  دون  امل��ي��داين   احل��ق��ل 

الوطن املعطاء وميكنه من الرتقاء بالأداء اأينما كان .
اإن تلك اجلوانب قد ُيعرج عليها يف مناهجنا لكن ل اأرى اأن ذلك  
ف��ا تقييم لتلك اجل��وان��ب يف  واإن وج���دت  ث��م��را،  اأو ينتج  ي���روي ظ��م��اأ 

التقييم النهائي للطاب.
الطاب  ل��دى  وتنميتها  اجلوانب  لتلك  لالتفات  الأوان  اآن  وق��د 
يف كافة فروع املعرفة املتاحة وتعزيزها  وذلك بدجمها يف املناهج بوزن 
التدري�س  واأن يكون لدى ع�سو هيئة  امل��وزون لها  التقييم  كاف وو�سع 
الأكادميي من تلك اجلوانب ما يجعله املثال الذي يحتذى به والقدوة 

احل�سنة يف كل تلك الأمور.
فموا�سلة التعليم النظري دون تركيز على بناء ال�سخ�سية املتزنة 
اإل��ى  يرتقي  بهم  املنوطة  امل�سوؤولية  حتمل  على  ق���ادرا  جيا  تنتج  ل��ن 

م�ستوى طموح هذا الوطن ال�سامخ.

م��ا ي�سمى  ال��ي��وم��ي تتم ع��ن ط��ري��ق  ت��اأدي��ة عملك  اأث��ن��اء  اليقظة 
اللحظة  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  ال��ع��ي�����س  اأي   »Presence-احل�سور«
الراهنة، فقرارك باأن ت�سادق اللحظة الراهنة هو نهاية ل� »الأنا«، 
لأن الأنا اأي�سا تعرف بب�ساطة باأنها خلل يف العاقة مع اللحظة 
ال��راه��ن��ة، ف«الأن����ا« ل ميكنها الت�����س��اق )ال��ت��ن��اغ��م( م��ع اللحظة 

الراهنة، اأي مع احلياة. 
تفعله،  ما  اإل��ى  عرها  الوعي  يتدفق  اأن  ميكن  �سبل  هناك 
وعرك اإلى هذا العامل ، منها: الت�سليم )القبول(، اأي كلما كنت 
غري قادر على ال�ستمتاع بالفعل، ميكنك اأن ت�سّلم على الأقل اأن 
امل�ساحب  ال�سام  يتحول  ب��اأن  وال�ستمتاع،  فعله.  عليك  ما  هذا 
مبا  فعا  ت�ستمتع  عندما  باحليوية  ح�س  اإل��ى  امل�ست�سلم  للفعل 

تفعله.
اإ�سافة  اأنه ثمة ا�ستمتاع عميق مبا تقوم به  احلما�سة تعني 
اإلى عامل الهدف اأو الروؤية اللذين تعمل لتحقيقهما. ويجب اأن 
حتر�ص على اأن واحدا على الأقل من هذه ال�شروط يعمل كلما 
كنت منخرطا يف عمل اأي �سيء، و اإذا كان اأي منهم ل يعمل فتاأكد 

باأنك تت�سبب يف املعاناة لنف�سك ولاآخرين. 
، يكون لدى كل واحد منا  اليومية  باأعمالنا  فاأثناء قيامنا 
هدفان، هدف داخلي )اأويل( باأن تكون يقظا، فاليقظة ت�سكل نقلة 
يف الوعي ينف�سل فيها الفكر عن الإدراك. ففي يقظتك، فاأنت ل 
ت�سيع يف اأفكارك، بل تتعرف على نف�سك، بو�سفك الوعي الذي 
يقف وراء هذه الأفكار، واآخر خارجي )ثانوي(  يتعلق مبا تفعله.
»وا�ستعينوا  التنزيل  �سبحانه وتعالى يقول يف حمكم  و اهلل 
اإن  اأي  اخل��ا���س��ع��ن«،  ع��ل��ى  اإل  ل��ك��ب��رية  واإن��ه��ا  وال�����س��اة  بال�سر 
ال�ساة كبرية وثقيلة على غري اخلا�سعن، الذين يوؤدونها وهم 
غري يقظن، ولكن ملن يكون حا�سرا ويقظا اأثناء تاأديتها ت�سبح 
ال�ساة متعة بحد ذاتها، ولهذا كان �سلى اهلل عليه و�سلم يقول 

»اأرحنا بها يا بال«.
اأث��ن��اء  اليقظة؟  بها  تتح�سل  ال��ت��ي  الكيفية  ع��ن  م���اذا  لكن 
والنف�سال  الآخ���ري���ن،  ع��ن  الن��ف�����س��ال  »الأن����ا«  تخلق  ال�سلبية، 
اأو المتعا�س يقويان  ، الغ�سب  يخلق املعاناة، فعلى �سبيل املثال 
والتاأكيد  بالنف�سال،  الإح�سا�س  زي��ادة  خ��ال  من  كثريا  »الأن���ا« 
قابل  و خلق و�سع عقلي متن وغ��ري  الآخ��ري��ن  »اأخ��روي��ة«  على 

لاخرتاق يف ظاهره من »ال�سوابية«.
 ف��ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ه���ذه الأ���س��ك��ال ال��وا���س��ح��ة م��ث��ل الغ�سب 
ال�سلبية مثل:  اأ�سكال خفية من  اإلى ذلك، هناك  والكراهية وما 

نفاد ال�سر، ال�ستفزاز، التوتر، والترم. 
احلالة  حتتل  التي  اخللفية  التعا�سة  ت�سكل  ال�سلبية  ه��ذه 
�سعور  الغالب  يف  وي�سحبها  النا�س،  ملعظم  الدائمة  الداخلية 

بعدم الر�سا.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

يغرق بع�س النا�س يف خ�سم اأعمالهم 
مي��ن��ح��وا  اأن  دون  واج����ت����ه����اد  ب��������داأب 
اأج�سادهم وعقولهم ق�سطا من الراحة 
اأو حتى اللتفات للعائلة  وال�ستجمام 
ين�سون  العك�س  على  ب��ل  ُه��ج��رت  التي 
كل ما عليهم من واجبات جتاه من هم 

اأحق بالوقت الفائ�س من العمل. 
ي��ن��ه��م��ك يف عمله  ال��ن��ا���س  ب��ع�����س 
حتى النخاع رمبا هروبا من م�سكات  
اأزم����ات  ب�سبب  اأو  امل���ن���زل،  يف  ت��ن��ت��ظ��ره 
و�شغوط مير بها، اأو جريا خلف املال، 
اأو هروبا من اللتزام مب�سوؤولياته، اأو 
رمبا تنق�سه الثقة يف نف�سه فيعو�سها 
ب��ال��ع��م��ل ل��ي��ث��ب��ت ل��ل��ج��م��ي��ع اأن�����ه ع�سو 
ف���اع���ل ول���ي�������س ك���م���ا ي���ظ���ن���ون؛ ول��ك��ن 
ع��ن��دم��ا ي��ف��ي��ق��ون ج��م��ي��ع��ا م���ن دوام����ة 
وقتا  يدخروا  مل  اأنهم  يجدون  العمل 
اب��ت��ع��دوا  ال��ت��ي  لأ���س��ره��م  اأو  لأنف�سهم 

عنها األف �سنة �سوئية.

انقطاع  دون  امل�ستمر  العمل  اإن 
بكل  الدينية  الواجبات  �سياع  يعني 
اأنواعها لاإن�سان مع ربه اأو مع ذويه 
وقطع للعاقات الجتماعية اأي�سا.

لذا لبد من التوازن والعتدال 
يف العمل فا يرهق املرء نف�سه ول 
يحملها فوق طاقتها، فلها عليه حق 
واإل  التحمل  من  قدر  ولها  الراحة 
لن يلبث اأن ينهار من �سدة الإعياء، 
وق����د ل ي�����س��ت��ط��ي��ع ال��ن��ه��و���س م��رة 
اأخ���رى مل��زاول��ة عمله ال���ذي اع��ت��اده 
نف�سه  برثاء  فيبداأ  اآخر  اأي عمل  اأو 

ولومها.
نعم للعمل، لأنه مطلب اأ�سا�سي 
ل�ستمرارية احلياة ولأ�سباب اأخرى 
تختلف من فرد لآخر لكن اأن يطغي 
ع��ل��ى ���س��ائ��ر الح��ت��ي��اج��ات الأخ����رى 
التي قد تكون من اأ�سا�سيات احلياة 

فهذا ل يقبله �سرع اأو منطق.

 اآخ�����رون مي�����س��ون ح��ي��ات��ه��م يف 
التنقل من بلد لآخ��ر وذل��ك ب�سبب  
ولكن  يتطلبه،  وم��ا  عملهم  طبيعة 
اإن�سانيتهم  م��ظ��ات  �ستهبط  متى 
لتام�س اأر�س الواقع ويهتمون مبا 

ان�سغلوا عنه؟
ال��ع��م��ل امل��ت��وا���س��ل ي�����س��ب��ح مع 
اأو و���س��وا���س��ا ل  ال���وق���ت م��ت��ازم��ة 
كما  ب�سهولة،  منه  التخل�س  ميكن 
اإل��ى �سخ�س  اأحدهم قد يتحول  اأن 
مرعب يف منزله اإذا  بقى دون عمل. 
عما  باأ�سرته  اهتمامه  األي�س 
األي�س تفرغه لعبادته  يوؤجر عليه؟ 
اإلى هواياته  والعودة  الرحم  و�سلة 
جديد  م��ن  وال�سعي  هجرها  ال��ت��ي 
ال��ت��ي  اأو  امل��ت��ع��رثة  اآم���ال���ه  لتحقيق 
ق���د جت��دد  ع��م��ل��ه  خ�����س��م  ن�سيها يف 
حياته  وت�سفي عليها لونا من نوع 

اآخر؟

وسواس العمل ومتطلبات الحياة 
د ايمان عبد اهلل العسيري 
مساعدة رئيس التحرير
)القسم النسائي(

ُيعد التخطيط ال�سرتاتيجي ن�ساطا 
ذا منهجية ينقلنا من الو�سع احلايل 
اإلى ما نطمح اإليه عن طريق حتديد 
ملا  املو�سلة  وال��رام��ج  الطرق  اأف�سل 
نريد، حيث يتم حتديد الأعمال التي 
بالكيفية  امل�ستقبل  يف  تنفيذها  �سيتم 
وال�����وق�����ت امل���ن���ا����س���ب���ن وذل�������ك ���س��ع��ي��ا 
برنامج  اأه��داف معينة، فهو  لتحقيق 
لتحقيق  ي���رم���ي  ون���ه���اي���ة  ب���داي���ة  ل���ه 
اأهداف حمددة من خال ال�ستخدام 
الأم��ث��ل ل��ل��م��وارد ون��ق��اط ال��ق��وة لدى 
املوؤ�س�سة ل�ستغال الفر�س املتاحة يف 
التغلب  يتم  بحيث  اخلارجية  البيئة 
على التهديدات والتمكن من حت�سن 
نقاط ال�شعف الداخلية يف املوؤ�ش�شة. 

وي�سري التخطيط ال�سرتاتيجي 

وفق خطوات منهجية حمددة املعامل 
جنملها  املن�سودة  الأه����داف  لتحقيق 

فيما يلي:

أوال: مرحلة إعداد الخطة
ال����راه����ن  ال����و�����س����ع  حت���ل���ي���ل   •
الأ�سا�سية   الق�سايا  وا�ستخا�س 
اأن  ال����ت����ي مي���ك���ن  وال����ت����ح����دي����ات 

تواجه تنفيذ اخلطة.
امل������ب������ادرات  ع���ل���ى  ال������وق������وف   •
وال���س��ت��ف��ادة منها عند  احل��ال��ي��ة 

اإعداد اأهداف واأن�سطة اخلطة.
وال��ر���س��ال��ة  ال���روؤي���ة  • ���س��ي��اغ��ة 

والقيم.
اخلطة. توجهات  • حتديد 

ذات  ال��������رام��������ج  حت������دي������د   •
الأولوية.

ال����ع����ام  ال������ه������دف  �����س����ي����اغ����ة   •
والأه�����داف الإج��رائ��ي��ة وحتديد 

امل�ستهدفات لكل برنامج.

ال��ازم��ة  الأن�����س��ط��ة  • حت��دي��د 
لتحقيق اأهداف اخلطة.

يف  امل��ن��ط��ق��ي  الإط�����ار  • حت��دي��د 
�سورة م�سفوفات برامج.

للتحليل  من����وذج  ا���س��ت��خ��دام   •
التخطيط  عملية  يف  وال��ت��وق��ع 

ال�سرتاتيجي.
التنفيذية. اخلطة  • اإعداد 

وتقومي  متابعة  خطة  اإع��داد   •
اخلطة.

ثانيا: مرحلة تنفيذ الخطة
وي����������ت����������م ت������ن������ف������ي������ذ اخل������ط������ة 
ت�سل�سل  ���س��وء  ع��ل��ى  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل��راح��ل وف��ق��ا ل��اأول��وي��ات، وحت��دي��د 
واآل��ي��ة  م��رح��ل��ة،  ك��ل  بتنفيذ  املعنين 

التنفيذ.

ثالثا: مرحلة تقييم
وتطوير الخطة 

التخطيط االستراتيجي.. عملية منهجية
د. هالة فوزي
أستاذة مساعدة
بكلية التربية في بيشة

���س��وء معايري  ذل���ك يف  وي���ك���ون 
الأداء  لقيا�س  م�سبقا  و�سعها  ي��ت��م 
لتحديد  باملعايري؛  الأداء  وم��ق��ارن��ة 
الن����ح����راف����ات وات����خ����اذ الإج��������راءات 

الت�سحيحية. 
ي���ت���م ع��م��ل  امل���رح���ل���ة  ويف ه�����ذه 
نظام رقابة وتقييم، وحتدث متابعة 
واخلارجية  الداخلية  للم�ستجدات 
وم���راج���ع���ة ل���اأول���وي���ات والأه������داف 

والو�سائل. 
وب����ن����اء ع���ل���ى م����ا ����س���ب���ق، ي��ت�����س��ح 
يتم  ال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اأن 
املتكاملة  العمليات  من  �سل�سلة  وف��ق 

واملت�سل�سلة واملعتمدة على بع�سها.
ت��ل��ك  ت���ت���م  اأن  ي���ع���ن���ي  ل  وه�������ذا 
بل وفق فكر  اآلية  اخلطوات بطريقة 
ا�سرتاتيجي ميتلك نظرة بعيدة املدى 
ت��رت��ب��ط ب��ال��واق��ع احل����ايل وال��ط��م��وح 
امل���اأم���ول يف ظ��ل امل�����وارد والإم��ك��ان��ات 

املتاحة يف الوقت املحدد.

آفاق الجامعة  |  العدد 107  |  1 جمادى األولى 1435  |  2 مارس 2014



أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2413

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

2614231323132413

نافذة

اإمي��ان  ال��دك��ت��ورة  الزميلة  اأبلغتني 
الإع����ام  ق�����س��م  من�سقة  ال��ع�����س��ريي 
والت�����س��ال اأن��ه��ا ب���داأت م��ع طالبات 
لي�ست  نوعية  فكرة  تنفيذ  الق�سم 
م��وج��ودة ل��دى طالبات الإع���ام يف 
برنامج  ال�سعودية، وهي  اجلامعات 
يف  الإعاميات  مع  مبا�سر  توا�سل 
كافة جمالت الإعام من �سحافة 
عامة  وع��اق��ات  وتلفزيون  واإذاع���ة 
الريد  ع��ر  اإلكرتونية  و�سحافة 
الهاتفي،  التوا�سل  اأو  الإل��ك��رتوين 
ح����ي����ث ت�������س���ب���ح ال����ط����ال����ب����ة حت��ت 
اإ�����س����راف غ���ري ر���س��م��ي م���ن اإح����دى 

الإع��ام��ي��ات )اأك���رثه���ن ���س��ع��ودي��ات( ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن اخل����رات امل��م��ي��زة من 
من�سوبات الإعام يف اململكة.

والق�سة باخت�سار تبداأ باختيار كل طالبة يف الإعام �سخ�سية اإعامية 
وتقدم  والتعليمية.  املهنية  خرتها  على  والتعرف  معها  للتوا�سل  ن�سائية 
الطالبة �سمن �ساعات اأ�سبوعية حمددة مفرغة يف جدول الطالبات بتقدمي 
ه��ذه ال�سخ�سية ب��ه��دف ت��ب��ادل اخل���رات وال�����س��ري ال��ذات��ي��ة ع��ن الإع��ام��ي��ات 

ومناق�سة جوانب التميز لكل �سخ�سية.
�سخ�سية  ع��دي��دة يف  خ���رات مهنية  يبني  اأن  ال��ت��وج��ه  ه��ذا  ���س��اأن  وم��ن 
الطالبة، و�ست�ستمر هذه ال�سخ�سيات للتوا�سل معها وال�ستفادة منها خال 
به يف  ن�سرت�سد  الذي   »mentor« بالقدوة  ن�سبهه  ما  وهذا  الدرا�سة،  �سنوات 
حياتنا العلمية والعملية. و�ستعر�س اآفاق لحقا مزيدا من التفا�سيل عن هذا 

امل�سروع النوعي.

طالبات اإلعالم
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

لقاء معايل مدير اجلامعة مبوظفي اجلامعة

)الإدارة العامة للعاقات اجلامعية(

التعليم التعاوين )رجال( )عمادة التطوير واجلودة(

مهارات التفكري اليجابي )ن�ساء( )عمادة التطوير واجلودة(

موؤمتر التمري�س يف اململكة العربية ال�سعودية:

العلوم واملهنة بن التحديات واحللول  )كلية التمري�س بابها(

املوؤمتر الدويل اخلام�س للكيمياء.
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التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
مفاخر  م��ن  ال��ف��رع��اء  م�����س��روع   •
للم�سروع  زي��ارة  كل  ويف  اجلامعة، 
ما  يفوق  كبري  اإجن��از  مت  اأن��ه  جتد 
ولكن  �سابقة،  زي���ارات  يف  راأي��ن��اه 
لالأ�سف ما يتم اإجنازه ال يعلن عنه!

االإجراءات االأخرية التي قامت   •
بها اإدارة ال�سالمة واالأمن اجلامعي  
يف ال��ب��واب��ات وم���ا ي��ب��ذل��ه رج��ال 
ا�ستح�سان  لقيت  ج��ه��ود  االأم����ن، 

من�سوبي اجلامعة.

امل�ساعد و�سع  االإنذار يف  جر�ص   •
يف  ا�ستخدامه  ليتم  اأي  للطواري، 
حالة توقفه املفاجئ، ولكن بع�ص 
اجلر�ص  هذا  ي�ستخدمون  الطالب 

لالإزعاج واللهو.

• بع���ص اجله��ات الت��ي يفرت�ص ان 
تغر���ص قيما اجتماعية و�سلوكيات 
جتده��ا  الط��الب  ل��دى  ايجابي��ة 
اول م��ن يخ��رتق انظم��ة اجلامع��ة 
يف ل�س��ق اعالناته��ا عل��ى االأب��واب 

الزجاجية.

ل�سرف  طبية  و�سفة  ت�سلم  عند   •
ع���الج ل��ل��م��ري�����ص م���ن ع���ي���ادات طب 
اخلدمات  �سيدلية  ترف�ص  االأ�سنان، 
اأدوي����ة،  م��ن  ب��ه��ا  م��ا  ���س��رف  الطبية 
تغيريها  يتم  اأن  ال�شيديل  وي�شرتط 
مبا�سرة  الطبية  اخلدمات  طبيب  من 

ليتمكن من �سرفها.

على  امل���واف���ق���ة  و����س���ول  ت���اأخ���ر   •
املوظف  يربك  اخل��ارج��ي��ة  ال����دورات 
للرحالت  احلجوزات  اإج���راءات  عند 

الدولية والفنادق.

• ال ي���زال امل��وظ��ف��ون وامل��وظ��ف��ات يف 
ال���دورات  عقد  ينتظرون  اجل��ام��ع��ة 
التدريبية الداخلية واخلارجية التي 

تاأخر عقدها كثريا!

التي  وال���ن���دوات  امل���وؤمت���رات  ب��ع��د   •
من  يتم، يف كثري  تنظم يف اجلامعة ال 
التي  العاملة  اللجان  تكرمي  االأحيان، 
للتجهيز  بذلت جهدها لفرتات طويلة 
)ب�سم  ك��رم��وا  فياليتهم  واالإع�����داد، 

الكاف( ولو بخطاب �سكر!

أسبوعية 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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حت�سريات للمعر�س الفني قبيل افتتاح اللقاء التناف�سي للطاب والطالبات
 الذي تقيمه عمادة �سوؤون الطاب هذا الأ�سبوع
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