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ملتقى التواصل في بيشة
اأكد معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن 
اأن  ي�ستحق  بي�سة  اأن فرع اجلامعة يف  ال��داود  بن حمد 
يكون جامعة م�ستقلة، مرجعا ذلك ملا يحظى به الفرع 

من  مقومات توؤهله لأن يكون جامعة عريقة.
جاء ذلك خالل رعاية الداود حفل اختتام ملتقى 
ال��ت��وا���س��ل ال��ط��الب��ي ال��ث��اين ب��ف��رع اجل��ام��ع��ة يف بي�سة، 
بي�سة،  فرع  عن  اأتكلم  ل  »اأن��ا  واأ�ساف  املا�سي،  الأربعاء 

فقريبا �سيكون احلديث عن جامعة بي�سة«.
وك����ان احل��ف��ل اب���ت���داأ بكلمة وك��ي��ل ع��م��ادة ���س��وؤون 
الطالب بفرع بي�سة رئي�س اللجنة التنفيذية للملتقى 
لإب��داع��ات  مرئي  عر�س  ت��اله  ك�سيم،  حممد  ال��دك��ت��ور 

الطلبة امل�ساركني يف امللتقى.
األقى امل�سرف العام على فرع اجلامعة  عقب ذلك 
رحب  كلمة  القرين  علي  بن  مهدي  الدكتور  بي�سة  يف 
ت�سريفه  على  ل��ه  و�سكر  اجلامعة  مدير  مبعايل  فيها 

امللتقى الذي �سم خرية اأبنائه من الطالب.
واأ����س���اف ال��ق��رين »اإن امل��ل��ت��ق��ي ���س��ع��ى اإل����ى اإق��ام��ة 
توا�سل حقيقي وفاعل بني طالب اجلامعة بكل كلياتها 
تبادل  بهدف  العلمية  التخ�س�سات  خمتلف  يف  للبنني 
والإب��داع��ي،  والجتماعي  العلمي  والتوا�سل  اخل��رات 
واإذكاء روح املناف�سة لدى الطالب يف خمتلف املجالت«.
الفائزين  ال��ط��الب  ال����داود  �سلم  يف خ��ت��ام احل��ف��ل 
دروع ال��ت��ك��رمي و���س��ه��ادات ال��ت��ق��دي��ر، وال��ت��ق��ط ال�����س��ور 

التذكارية معهم.
ال��ث��اين يف  ال��ط��الب��ي  ال��ت��وا���س��ل  اأن ملتقى  ي��ذك��ر 
وا�ستمر  اجل��اري  الأول���ى  جمادى  مطلع   انطلق  بي�سة 
م��ا بني  م��ا يزيد على 500 ع�سو  اأي���ام مب�ساركة  اأرب��ع��ة 
وا�ستمل  ال��ب��ن��ني،  ك��ل��ي��ات  مبختلف  وم�����س��رف��ني  ط���الب 
على برامج ثقافية واأدبية ودينية واإبداعية ت�سابق على 

مراكزها طالب من خمتلف كليات اجلامعة.
)�سور �سفحة 8(
د. يحيى عبد العظيم

النادي الهندسي يزور »آفاق«
امل��ا���س��ي،  الأرب���ع���اء  اآف�����اق،  �سحيفة  م��ق��ر  زار 
اأع�ساء النادي الهند�سي، وكان يف ا�ستقبالهم 
نائب رئي�س التحرير الزميل حممد اإبراهيم 
الع�سريي الذي رحب مببادرتهم يف زيارة مقر 
الذي  التعاون  اأوج��ه  ال�سحيفة وبحث معهم 
اأن�سطته  اآفاق للنادي كدعم  ميكن اأن تقدمه 

اإعالميا واإبراز اجلهود التي يقدمها.
واطلع الوفد خالل الزيارة على مراحل 
الإنتاج ال�سحفي وتلقى �سرحا عن اآلية �سري 

العمل يف �سالة التحرير وغرفة الإخراج.  
تاأتي هذه الزيارة  يف اإطار حر�س النادي 
ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر الأن�����س��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة 
وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا وت��ع��زي��ز التفاعل 
باجلامعة  الإع��الم��ي��ة  ال��ق��ن��وات  خمتلف  م��ع 

وخارجها لإبراز تلك الأن�سطة.

الداود يستقبل خبيرا عالميا في الجودة
يف اإطار ال�سعي ل�ستقطاب العديد 
لال�ستفادة  العاملية  الكفاءات  من 
م�����ن خ����رات����ه����ا، ال���ت���ق���ى م���ع���ايل 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  مدير 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال�����داود، 
ب��امل��ت��خ�����س�����س يف جم�����ال ال���ط���ب، 
امل��ط��ور مل��راك��ز الأب��ح��اث ومعايري 
املقننة  والخ���ت���ب���ارات  ال��ت��دري�����س 
للجودة  العاملية  امل��وا���س��ف��ات  وف��ق 
الروف�سور  التعليم،  وخم��رج��ات 
م�ست�سار  ب��ح�����س��ور  ك���ري���زا،  ي���ارك 
ال��ت��ط��وي��ر الأك�����ادمي�����ي وال��ب��ح��ث 
اأحمد  الدكتور  باجلامعة  العلمي 

اجلبيلي.
منصور كويع

مدير الجامعة: نتطلع الى جامعة مستقلة في بيشة قريبا
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اأنهت اجلامعة ا�ستعداداتها لعقد موؤمتر التمري�س يف اململكة العربية ال�سعودية برعاية اأمري منطقة 
ع�سري �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن عبد العزيز خالل الفرتة من 10 – 11 من �سهر 

جمادى الأولى اجلاري بفندق ق�سر اأبها، وذلك حتت عنوان »العلوم واملهنة بني التحديات واحللول«. 
ويهدف املوؤمتر اإلى الرتكيز على عدد من املحاور املتمثلة يف اإلقاء ال�سوء على تعليم التمري�س 
ال�سحية  القطاعات  يف  كمهنة  التمري�س  تواجه  التي  والتحديات  امل�سكالت  على  والتعرف  اجلامعي، 

احلكومية واخلا�سة، بالإ�سافة اإلى الطالع على اجلديد يف جمال علوم التمري�س.
و�ست�ستمل فعاليات املوؤمتر على �ست جل�سات علمية موزعة على يومني، يتحدث خاللها عدد من 
املتحدثني العامليني من الوليات املتحدة الأمريكية واأ�سرتاليا والبحرين والأردن وم�سر، بالإ�سافة اإلى 

عدد من املتخ�س�سني والأكادمييني من اجلامعات والقطاعات ال�سحية ال�سعودية.
ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ن  ع���دٌد  فيه  ت�����س��ارك  متخ�س�س  معر�س  امل��وؤمت��ر،  هام�س  على  �سيقام  كما   
احلكومية واخلا�سة وذلك لعر�س ن�ساطاتها وبراجمها.  و�سي�سارك عدد من طالب وطالبات اجلامعة 
يف اأخذ قيا�سات مل�ستويات ال�سكر وال�سغط والوزن للراغبني من ال�سيوف امل�ساركني يف املوؤمتر من خالل 
اللجان  والطالبات يف خمتلف  الطالب  اآخر من  عدد  م�ساركة  اإلى  بالإ�سافة  والن�ساء،  للرجال  ركنني 

املنظمة للموؤمتر.
الدكتورة  للموؤمتر،  العلمية  اللجنة  رئي�سة  الطالبات  لدرا�سة  اجلامعي  املركز  عميدة  واأع��رب��ت 
ذلك  املوؤمتر، معترة  لفعاليات  اأمري منطقة ع�سري  برعاية  �سعادتها  القرين عن  بنت حممد  �سنيفاء 
اأنه اللجنة العلمية  اإلى  اأعلى اجلهود لإجناحه، م�سرية  املوؤمتر لبذل  دافعا كبريا للعاملني يف تنظيم 
للموؤمتر ا�ستقبلت- رغم �سيق الوقت- عددا كبريا من امل�ساركات العلمية املحققة لأهداف املوؤمتر، حيث 
بلغ املت�سلم منها، 116 عمال علميا، ُقبل منها 66 م�ساركة ذات جودة علمية مميزة ق�سمت ل� 33 عر�سا 
تقدمييا و33 مل�سقا علميا. يذكر اأن املوؤمتر �سيوفر للم�ساركني، 20 �ساعة تعليم طبي م�ستمر معتمدة 

من الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية.
علي آل سعيد

تنظمه الجامعة بقصر أبها
األمير فيصل بن خالد

يرعى مؤتمر التمريض في السعودية
لقطات

الملك يوافق على إنشاء
مشروع مكتبة الحرم المكي

����س���درت م��واف��ق��ة خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ع���ب���داهلل بن 
ال�سريف  املكي  احل��رم  مكتبة  م�سروع  باإن�ساء  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
امل�سجد احل��رام يف موقع مالئم، �سمن م�سروع تو�سعة  بالقرب من 

امللك عبداهلل التاريخية للم�سجد احلرام.
وق���د واف����ق خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ب����اأن ت�����س��م ال��ت��و���س��ع��ة 
اأهمها مكتبة احلرم  امل�سجد احل��رام ومن  ع��ددا من مرافق  املباركة 
املكي ال�سريف التاريخية، ووجه وزارة املالية باعتماد ذلك على وفق 
ط��راز  اأرق���ى  يف  للم�سروع  الهند�سية  واخل��ط��ط  الكاملة  الت�ساميم 
واأح�سن م�ستوى واأبدع ت�سميم يليق مبكانة امل�سجد احلرام وكل ما 
يتعلق به، ول �سيما مكتبة احلرم العريقة التي ميتد عمرها اإلى اثني 

ع�سر قرنا يف خدمة العلم ورواده.
و�ستقدم املكتبة اأدوات وخدمات منوذجية ح�سب اأعلى امل�ستويات 
وال�سعور  والأم���ان  الراحة  من  ج��وا  �ستوفر  كما  العاملية،  والتقنيات 
املركز  مكونات  لتكون  الإم��ك��ان��ات  ك��ل  و�ست�سخر  ال�سيافة.  بح�سن 
الذي  الثقايف  املركز  وهو  املوؤمترات  ومركز  واملعر�س  املكتبة  الثقايف 
�سكان مكة  ذل��ك  �سواء يف  املنطقة  ال���زوار يف  ع��دد من  باأكر  يحظى 

املكرمة اأو الزوار من كل اأنحاء العامل.
و���س��ت��وف��ر امل��ك��ت��ب��ة م�����س��اح��ات ك��اف��ي��ة ل��ل��ق��راءة ل��ك��ل م��ن ال��رج��ال 
والأبحاث،  للرتجمة  ومراكز  لالأطفال،  مكتبية  وخدمات  والن�ساء، 
وجمموعات  امل��ج��ل��دات،  وا�ستالم  وت�سليم  تخزين  يف  عالية  وتقنية 
املتخ�س�سة  واخلدمات   ، متقدمة  املتعددة  الو�سائط  واأدوات  خا�سة 
وترميم  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة  وق�سم  العلمية،  ال��و���س��ائ��ل  ب��اأح��دث  للمكتبة 

وت�سوير املخطوطات القدمية ، وامل�ساحات الإدارية الكافية.

وزير الداخلية يرأس اجتماع
مجلس »جامعة نايف«

العربية  نايف  جلامعة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  الداخلية  وزي��ر  راأ���س 
للعلوم الأمنية الأمري حممد بن نايف يف مكتبه بوزارة الداخلية يف 
الريا�س م�ساء اأول من اأم�س، اجتماع املجل�س الأعلى جلامعة نايف 

العربية للعلوم الأمنية يف دورته الثانية والأربعني.
رئي�س  تقرير  على  واف��ق  حيث  اأعماله  ج��دول  املجل�س  وناق�س 
اجلامعة املت�سمن اإجنازات اجلامعة العلمية والإدارية واملالية خالل 

الفرتة الت�الية لدورته املالية املا�سية.
كما ناق�س املجل�س ميزانية اجلامعة للعام املايل 2014، وكذلك 
احل�ساب اخلتامي واملوقف املايل للجامعة للعام املايل 2013، اإ�سافة 

اإلى عدد من البنود املالية والإدارية والأكادميية.

المكتب التنفيذي لـ »آفاق« يكشف عن آلية
رصد مؤشرات أداء الجامعات السعودية

برعاية معايل وزير التعليم العايل عقدت 
باملكتب  مم��ث��ل��ة  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
للتعليم  امل�ستقبلية  للخطة  التنفيذي 
بعنوان:  نقا�س  حلقة  »اآف����اق«  اجل��ام��ع��ي 
امل�سرية التنفيذية خلطة اآفاق، وال�سراكة 
وكالء  بح�سور  وذل��ك  العالقة،  ذوي  مع 

وم�سوؤويل الوزارات ذوي العالقة.
وهدفت جل�سة النقا�س اإلى الطالع 
على اآخر م�ستجدات تنفيذ الوزارة خلطة 
التعليم العايل )اآف��اق(، وتفعيل ال�سراكة 
تنفيذ  العالقة يف جناح  ذات  مع اجلهات 

اخلطة.
بن  حممد  ال��دك��ت��ور  ال��ل��ق��اء  ا�ستهل 
عبد العزيز العوهلي، وكيل وزارة التعليم 
العايل لل�سوؤون التعليمية ورئي�س اللجنة 
التنفيذية للخطة امل�ستقبلية »اآفاق« وقد 
ال�سريفني،  احل��رم��ني  خ���ادم  ج��ه��ود  ثمن 
النائب  و�سمو  الأم��ني،  عهده  ويل  و�سمو 
ال��ت��ع��ل��ي��م  دع����م  ح��ف��ظ��ه اهلل، يف  ال����ث����اين، 
ال���ع���ايل، واله��ت��م��ام ب���ال���روة ال��ب�����س��ري��ة، 
وب������ذل اجل����ه����ود ل��ل��ت��ح��ول اإل������ى جم��ت��م��ع 
العوهلي  الدكتور  ا�ستعر�س  ثم  املعرفة، 
م�������س���رية اخل���ط���ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
اخلطة  حر�س  م��وؤك��دا  »اآف����اق«  اجلامعي 
امل�ستقبلية »اآفاق« على التن�سيق مع كافة 
اجلهات املعنية منذ بدايات اإعداد اخلطة 
ومن  املتعددة،  العلمية  مبراحلها  م��رورا 
اأبرز هذه اجلهات الوزارات التالية: وزارة 
والرتبية  والعمل،  وامل��ال��ي��ة،  التخطيط، 

والتعليم، واخلدمة املدنية.
وك�������س���ف ال����دك����ت����ور ال���ع���وه���ل���ي ع��ن 
ا����س���ت���ف���ادة ال���������وزارة م����ن ك���اف���ة م��رئ��ي��ات 
ه��ذه اجل��ه��ات ع��ر عقد 53 ور���س��ة عمل، 
مب�����س��ارك��ة 782 ب��اح��ث��ا م��ن اجل��ه��ات ذات 
ال��ع��الق��ة، مم���ا اأ���س��ه��م يف اإع�����داد اخل��ط��ة 
بال�سورة التي تلبي التطلعات امل�ستقبلية 

ل��ل��وط��ن، ك��م��ا اأك�����د ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار ه��ذا 
كافة  تنفيذ  جن��اح  يف  واأهميته  التن�سيق 

مراحل اخلطة امل�ستقبلية.
وزارة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
م�ستقلة  اإدارة  ا�ستحدثت  العايل  التعليم 
يف الوزارة ت�سمى املكتب التنفيذي للخطة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ه���دف ت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة »اآف�������اق« وم��ت��اب��ع��ة ذل����ك مع 
ذات  واجلهات  ال�سعودية  اجلامعات  كافة 
التنفيذي  املكتب  يتولى  حيث  العالقة، 
بدوره التن�سيق مع اجلامعات ال�سعودية.

وق������د مت ب���ال���ف���ع���ل حت����دي����د وح����دة 
ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة يف ك���ل ج��ام��ع��ة، مم���ا ك����ان له 
ال��ف��وائ��د فيما يتعلق  ال��ع��دي��د م��ن  الأث���ر 

ومتابعة  الأداء  موؤ�سرات  ر�سد  بعمليات 
مدى اإ�سهام اجلامعات ال�سعودية يف دعم 
اخلطة امل�ستقبلية »اآفاق« حيث اإن جميع 
خطط اجلامعات لها م�ساهماتها الفردية 

واملهمة يف بناء وتنفيذ اخلطة ال�ساملة.
واخ��ت��ت��م ال��دك��ت��ور ال��ع��وه��ل��ي كلمته 
م���وؤك���داً ع��ل��ى دع���م م��ع��ايل وزي���ر التعليم 
العايل ونائبة لكافة اخلطوات التنفيذية 
الزمنية  باخلطة  الل��ت��زام  ت�سمن  التي 
اأن مد  اآف�������اق، م��و���س��ح��اً  ل��ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة 
ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل وا���س��ت��م��راره م��ع كافة 
ذوي العالقة يعد العمود الفقري لنجاح 

اخلطة التنفيذية.
وبناء على ذلك فقد تقرر ا�ستمرار 

ع���ق���د ور�������س ال���ع���م���ل م����ع ه�����ذه اجل���ه���ات 
وال�ستفادة من  دورية، ومتابعته،  ب�سفة 

مرئياتهم يف تطوير امل�سروع وتقوميه.
ك��م��ا ق����دم ال���دك���ت���ور ت���رك���ي امل����رد، 
»اآف����اق«  ل���  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ب��امل��ك��ت��ب  امل�ست�سار 
ع��ر���س��ا ك�����س��ف ف��ي��ه ع���ن ج���ه���ود امل��ك��ت��ب 
التنفيذي لآف��اق، واأب��رز الإجن���ازات التي 
التوا�سل  الواقع، وثمار  اأر�س  متت على 
ال�سعودية  اجلامعات  جميع  م��ع  الفعال 
عر وحدة التن�سيق التي مت ا�ستحداثها 
يف ك��ل اجل��ام��ع��ات، ك��م��ا اأو���س��ح ال��دك��ت��ور 
اأداء برامج  اآل��ي��ة ر���س��د م��وؤ���س��رات  امل���رد 
 40 ع��دده��ا  وال��ب��ال��غ  امل�ستقبلية  اخل��ط��ة 
برناجماً ت�سعى اإلى حتقيق جملة اأهداف 

خطة اآفاق الع�سرين.
واأبدى امل�ساركون تقديرهم جلهود 
ال��������وزارة وال���ع���م���ل ال���ن���وع���ي وامل���ه���ن���ي يف 

اخلطة التنفيذية وموؤ�سراتها.
الربط  اأهمية  احلا�سرون  اأك��د  كما 
ال�����س����رتات����ي����ج����ي ب�����ني ك����اف����ة اخل���ط���ط 
العالقة،  ذات  ل��ل��وزارات  ال�سرتاتيجية 
خطتها  بات�ساق  اجلامعات  كافة  وكذلك 
وا�ستمرار  اآف���اق،  امل�ستقبلية  اخلطة  م��ع 
ال�سفافية  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��دا  ال���ور����س،  ع��ق��د 
اخلطة،  تنفيذ  يف  امل�سرتكة  وامل�سوؤولية 
اإت��اح��ة  احل�����س��ور مبنا�سبة  اأو����س���ى  وق���د 
ال���ف���ر����س���ة ل���ل���ج���ام���ع���ات ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 
ال����ل����ق����اءات ال����ق����ادم����ة وت����ق����دمي ع��ر���س 
خطتها  اأداء  وموؤ�سرات  اإجنازاتها  لآخ��ر 

ال�سرتاتيجية.
الدكتور  �سكر  املناق�سات  نهاية  ويف 
املكتب  اهتمام  واأك���د  احل�سور  العوهلي 
اتفق  التي  التو�سيات  بكافة  التنفيذي 
عليها امل�ساركون، كما اأن املكتب التنفيذي 
�����س����وف ي���ت���اب���ع ع����ن ك���ث���ب ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه 

التو�سيات وفق جدول زمني حمدد.
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بع�سا  ف��وق  بع�سها  يبنى  التي  املراحل  من  �سل�سلة  هو  التعليم 
تليها،  التي  للمرحلة  توؤ�س�س  فكل مرحلة  املر�سو�س،  كالبنيان 
البتدائي  اإل��ى  والتمهيدي  الرو�سة  مرحلة  من  نتدرج  وهكذا 
موؤ�س�سات  م��ن  اجل��دي��دة  النقلة  ت��اأت��ي  ث��م  وال��ث��ان��وي،  واملتو�سط 

التعليم العام اإلى التعليم العايل حيث الكليات واجلامعات. 
اأن  يجب  التعليم  موؤ�س�سات  من  املتكاملة  املنظومة  وه��ذه 
بينها  فيما  للتن�سيق  املنا�سبة  الطرق  اأف�سل  اإي��ج��اد  على  تعمل 
معرفيا  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��راح��ل  ب��ني  تنقله  خ���الل  ال��ط��ال��ب  لتهيئة 
كامل  يف  وهو  اجلديدة  املرحلة  اإلى  لي�سل  و�سلوكيا،  وتنظيميا 
بنف�سية  التعليمية  العملية  م��ع��رتك  اإل���ى  ل��ل��دخ��ول  ج��اه��زي��ت��ه 

جاهزة واجتاه اإيجابي وحما�سة مرتفعة.
لقد كانت يل فر�سة اأن اأ�سارك يف الأ�سبوع املا�سي يف »اأ�سبوع 
التقيت  حيث  باأبها،  الثانوية  امل��دار���س  لطالب  املهني«  الإر���س��اد 
بالطالب داخل اأ�سرة الرتبية والتعليم باملنطقة بح�سور الزميل 
يف  والتعليم  للرتبية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  كركمان  اآل  ج��ل��وي  الأ���س��ت��اذ 

منطقة ع�سري.
  وك��ان��ت ر���س��ال��ت��ي الأول�����ى ل��ه��ولء ال���ط���الب، »اإن���ك���م ال��ي��وم 
طالب وغ��دا زم��الء يف اجلامعة« وه��ذا ما نتوقعه مب�سيئة اهلل 
يف انخراط خريجي الثانويات العامة يف العام القادم يف جامعة 
ال��ت��ي تزخر  امل��ل��ك خ��ال��د وب��اق��ي اجل��ام��ع��ات ال�سعودية الأخ����رى 
بالكثري من التخ�س�سات التي �ستلبي رغبات الطالب وحاجات 

املجتمع.
الأخ����رية من  ال�سنة  ال��ط��ال��ب يف  اأن  ن���درك  اأن  امل��ه��م  وم���ن 
منعطف  هناك  حيث  تاريخه  يف  مهمة  مبرحلة  مي��ر  الثانوية 
طريق مهم يجب اأن ي�سلكه، ومن �ساأنه اأن ي�سكل م�سار امل�ستقبل 
للطالب اأو الطالبة، ولهذا يجب اأن تتعاون املدر�سة مع الأ�سرة 
ومع اجلامعة يف تو�سيح جمالت التخ�س�س واآفاق العمل وفق 

احتياجات �سوق العمل.
م��دار���س  فيها  ت�سهم  جمتمعية  ب�����س��راك��ة  ن��رح��ب  ون��ح��ن    
�سبيل  يف  اأ�سرهم  تعاون  خالل  ومن  الطالب  مع  العام  التعليم 
تقدمي روؤية وا�سحة حول فر�س الدرا�سة املتاحة للطالب �سواء 

يف جامعة امللك خالد اأم يف اجلامعات الأخرى.
ولبد للطالب اأو الطالبة اأن يدرك ثالث حقائق مهمة عند 

اللتحاق باجلامعة وهي:
الرغبة  ل��دي��ه  ي��ك��ون  ان  يجب  الطالبة  اأو  ال��ط��ال��ب  اأن   )1

الأكيدة يف التخ�س�س.
2( يجب عليه اأو عليها اأن يوا�سل التخ�س�س بجد واجتهاد 

يف درا�سته اجلامعية.
3( يجب ان يكون لدى الطالب اأو الطالبة القبول مبمار�سة 

العمل بعد التخرج يف جمال تخ�س�سه.
للتعرف  للجامعة  ط��الب��ي��ة  جم��م��وع��ات  ب���زي���ارات  ون��رح��ب 
يف  الأكادميية  والقيادات  والأ�ساتذة  بالطالب  واللتقاء  عليها 
اإطار التعريف مبا حتت�سنه اجلامعة من تخ�س�سات واإمكانيات 

ت�ستقطب الطالب اأو الطالبة اإليها.

رؤية

الشراكة بين 
التعليم العام 

والعالي

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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في لقاء شفاف استمر أكثر من ساعتين  
مدير الجامعة يناقش

كيفية االهتمام بالموظف ودعمه 
ن��اق�����س م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال���داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
مع من�سوبي اجلامعة خالل لقاء ا�ستمر 
املركزية يف  املدرجات  بقاعة  �ساعات  اأرب��ع 
املدينة اجلامعية بالقرير حول عدد من 
حوار  اللقاء  يف  ودار  املهمة.   املو�سوعات 
الق�سايا، و�سبل  العديد من  وا�سع ناق�س 
يف  والفنية  الإداري����ة  بالنواحي  الرت��ق��اء 
التغيري  منظومة  تكتمل  حتى  اجلامعة 
وال���ت���ط���وي���ر ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا يف الآون������ة 

الأخرية.
اأهم ما يتطلع له  اللقاء  كما ناق�س 
موظف اجلامعة واحتياجاته يف اجلوانب 

ريم العسيري

اأم���ل لهم«  ل���ك..  »اأج�����ُر  ح�����س��دت حملة 
ال�ساد�س  امل�ستوى  طالبات  نظمتها  التي 
مع  بالتعاون  باجلامعة  ال�سيدلة  بكلية 
بالأع�ساء  للترع  ال�سعودية  اجلمعية 
اأول��ى  ت��ري��اق ال�سيديل،  ن���ادي  واإ���س��راف 
املركز  م��ن  طالبة   100 بتوقيع  ث��م��اره��ا 
على  باأبها  الطالبات  لدرا�سة  اجلامعي 
الوفاة،  بعد  بالأع�ساء  الترع  بطاقات 
اأيام  اأن ا�ستمرت احلملة ملدة ثالثة  بعد 

باملركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات .
الطالبة  احل��م��ل��ة،  رئ��ي�����س��ة  واأب�����دت 
ت���ال ق��دح  ال�����س��ري��ري��ة  ال�����س��ي��دل��ة  بق�سم 
»تفاعل  وقالت  احلملة  بنجاح  �سعادتها 
له  ك��ان  واأه��داف��ه��ا  احلملة  م��ع  املجتمع 
بالغ الأثر يف نف�سي ويف نفو�س القائمني 

علي احلملة«. 
اإق��ام��ة  نتوقف عند  »ل��ن  واأ���س��اف��ت 
مثل هذه احلمالت و�سنوا�سل باإذن اهلل 
ب�سكل  منها  املن�سودة  الأه����داف  اإي�����س��ال 

تاأكيد  مت  كما  والتحفيزية،  التدريبية 
املوظف،  كفاءة  رف��ع  على  الإدارة  حر�س 
ت��دري��ب��ي��ة داخ��ل��ي��ة  ب��اإق��ام��ة دورات  وذل����ك 

وخارجية م�ستمرة يف جميع املجالت.
و���س��ه��د احل����وار اأي�����س��ا، ب��ح��ث حلول 
للموظفني(،  ال����دوام  )خ���ارج  بند  ل��دع��م 
وال����ط����رق الأجن������ح ل��ت��ن��ف��ي��ذه، م���ن اأج���ل 
الوظيفي،  ب�����الأداء  والرت���ق���اء  ال��ن��ه��و���س 
يحقق  مب��ا  امل��وظ��ف��ني  اأداء  عمل  وتقييم 
الإن���������س����اف وخ���ل���ق ح���ال���ة م����ن الإب�������داع 
وال��رق��ي يف العمل. وم��ن خ��الل احلر�س 
اإنتاجية  وحت�سني  امل��وظ��ف  تطوير  على 
ال��ع��م��ل، اأك����د م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى دع��م 

مكثف  ب�سكل  وتفعيلها  ال��ت��م��ي��ز  ج��وائ��ز 
وتكرمي املوظف املثايل واجلهة التي يتبع 
ل��ه��ا، مم��ا ي��وج��د تناف�سا وت��ك��ام��ال داخ��ل 
على  اللقاء  ع��رج  كما  اجلامعة.  جمتمع 
اأهمية النظر يف مو�سوع التاأمني الطبي 
مع  ال��ت��ع��اون  على  واحل��ر���س  للموظفني 
امل�ست�سفيات اخلا�سة واملراكز ال�سحية يف 
لكافة  ال�سحية  اخلدمة  لتوفري  املنطقة 

من�سوبي اجلامعة.
وناق�س اللقاء ال�سبل املثلى للتعاون 
اإع��ارة  نظام  يف  ال�سعودية  اجلامعات  بني 
و�سلبيات  اإي��ج��اب��ي��ات  وتقييم  امل��وظ��ف��ني، 

ذلك التعاون.

وكان للجانب الإن�ساين والجتماعي 
ن�سيب الأ�سد من اللقاء، حيث مت تكليف 
الإدارة العامة للعالقات اجلامعية ببحث 
احلالت الإن�سانية والجتماعية، ودرا�سة 
)ذوو  املجتمع  على  الغالية  الفئة  اأو�ساع 
ت�سهيل  وكيفية  اخل��ا���س��ة(،  الحتياجات 
لها ودعمها على كافة  وتوفري اخلدمات 

الأ�سعدة .
ويف خ���ت���ام ال���ل���ق���اء، ط���ال���ب م��ع��ايل 
معه  املبا�سر  بالتوا�سل  اجلامعة  م��دي��ر 
عن طريق رابط مبا�سر وعدم الرتدد يف 
اأو  ت�سحيح  �ساأنه  من  اق��رتاح  اأي  تقدمي 

تطوير العمل داخل وخارج اجلامعة.

تفاعال مع حملة« أجر لك..أمل لهم«
100 طالبة يوقعن على التبرع باألعضاء بعد الوفاة 

م�ستمر خالل الأيام املقبلة ».
اأثناء  واجهتها  التي  العوائق  وم��ن 
احل��م��ل��ة، اأك�����دت ق����دح اأن اجل��م��ي��ع ك��ان 
الأغ��ل��ب��ي��ة  اأن  اإل  ال���ت���رع،  اأه��م��ي��ة  ي��ع��ي 
اخلا�س  ال�سرعي  احلكم  يجهلون  كانوا 

بحالت الترع بعد الوفاة.
اأهمية  للجميع  »اأو�سحنا  وتابعت 
ال��ت��رع وال��ف��ت��اوى ال��ت��ي اأ����س���درت بهذا 

ال�ساأن والتي ل تتنافى مع ال�سرع«.
و����س���اه���د احل�������س���ور ف��ي��ل��م ف��ي��دي��و 
ع���ب���ارة ع���ن اإح�����س��ائ��ي��ات ت��ت��ع��ل��ق ب��ب��داي��ة 
اإلى لقاءات  اإ�سافة  احلملة يف اجلامعة، 
خ��ا���س��ة م��ع ا���س��ت�����س��اري ال��ع��ن��اي��ة امل��رك��زة 
الدكتور علي  املركزي  مب�ست�سفى ع�سري 
بجامعة  امل�ساركة  والأ�ستاذة  الب�ساب�سي، 
امل���ل���ك ع��ب��د ال���ع���زي���ز ب���ج���دة ا���س��ت�����س��اري��ة 
العناية املركزة الدكتورة هيفاء القثامي، 
وطبيب جراحة الكلى وامل�سالك البولية 
مب�ست�سفى امللك فهد الع�سكري بخمي�س 

م�سيط الدكتور خالد ال�سبعان.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأك�����دت رئ��ي�����س��ة ن���ادي 

اأن  ه���ت���ان  اآل  م���ن���ال  ال��ط��ال��ب��ة  ت����ري����اق، 
للنادي،  الأول���ى  ه��ي  الفعالية  ه��ي  ه��ذه 
القوية  ال��ب��داي��ة  ب��ه��ذه  �سعادتها  مبدية 
الجتماعي  العمل  مفهوم  ر�سخت  التي 

والإن�ساين باأبهى �سوره.
وق���ال���ت ال��ط��ال��ب��ة وج������دان اأح��م��د 
الإكلينيكية  ال�سيدلة  ق�سم  من  املالكي 
ث��م��اره��ا،  اأت�����ت  احل��م��ل��ة  اأن  »ل����س���ك يف 
ه��ذه احلمالت  توا�سل مثل  اأن  واأمت��ن��ى 
ك���ي ي��ع��رف اجل��م��ي��ع الأه���م���ي���ة ال��ب��ال��غ��ة 

للترع«.
واأب����ان����ت رائ������دة ال��ن�����ش��اط ب��امل��رك��ز 
اجل��ام��ع��ي ل��درا���س��ة ال��ط��ال��ب��ات، امل��ع��ي��دة 
بكلية ال�سيدلة بيان احلفظي اأن احلملة 
�سارت ح�سب ما خطط له والف�سل يعود 
ه��ذه احلملة  على  للقائمني  ثم  اأوًل  هلل 

املهمة.
وقالت »�سارعت بالتوقيع مع باقي 
التامة  ملعرفتي  وقعن  الالتي  الطالبات 
�سيجنيها  ال���ت���ي  ب��ال��ف��ائ��دة  واق��ت��ن��اع��ي 

املترع واملترع له«.

الباطني  ال��ط��ب  ا�ست�ساري  واأ���س��ار 
والعناية املركزة الدكتور علي الب�ساب�سي 
الوعي  ينق�سه  زال  ل  املجتمع  اأن  اإل���ى 
بالأع�ساء  وال��ت��رع  ال��دم��اغ��ي��ة  ب��ال��وف��اة 
ب����ال����رغ����م م�����ن ت�����زاي�����د احل���������الت ال���ت���ي 
الكلوي  الف�سل  ل�سيما  الترع  ت�ستدعي 
وغ���ريه م��ن الأم��را���س ال��ت��ي حت��ت��اج اإل��ى 

مترعني.
وعن اإح�سائيات املترعني مبنطقة 
اأرقام  الب�ساب�سي عدم وجود  اأكد  ع�سري، 
حمددة يعتمد عليها بالرغم من وجود 
وعن  ال��ت��رع.  يف  الراغبني  م��ن  العديد 
كيفية عملية الترع بالأع�ساء قال« اإنها 
بطاقة  مت���الأ  ف��ق��ط  ج���دا،  �سهلة  عملية 
ال���ت���رع م���ن ق��ب��ل ال�����س��خ�����س، ويف ح��ال 
يكون  ل��ل��م��ت��رع،  دم��اغ��ي��ة  وف���اة  ح�سلت 
هناك اأمل ملري�س اآخر قد ي�سفى بع�سو 

هذا املترع«.
واأو�سح اأن املترع الذي يود اأن يلغي 
حاجز  اأمامه  يكون  لن  للترع،  موافقته 

�سوى تقطيع بطاقة الترع فقط.
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الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اأ���س��اد 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
مب����ا ����س���اه���ده م����ن اأع����م����ال ل��ل��ط��الب 
وال��ط��ال��ب��ات خ���الل ت��د���س��ي��ن��ه ال��ل��ق��اء 
ال��ت��ح�����س��ريي ال��ت��ن��اف�����س��ي »ت��ن��اف�����س«، 
وق������ال« م���ا ���س��اه��دت��ه اأث���ل���ج ���س��دري 
واأمتنى اأن تتوا�سل مثل هذه الرامج 

التي ت�سب يف خدمة الطالب«. 
ت�سدين مدير  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
اجلامعة، فعاليات اللقاء التح�سريي 
ال���ت���ن���اف�������س���ي ل����ل����ط����الب »ت���ن���اف�������س« 
باملدرجات املركزية باملدينة اجلامعية 
اجلامعة  وك��ي��ل  بح�سور  ب��ال��ق��ري��ق��ر، 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور م��رع��ي ب��ن ح�سني 
الطالب  ���س��وؤون  وعميد  القحطاين، 
اآل هبا�س وع���دد من  ال��دك��ت��ور م��ري��ع 

اأع�ساء هيئة التدري�س والطالب.
وق��ب��ل ال��ت��د���س��ني، اف��ت��ت��ح ال���داود 
امل���ع���ر����س امل�������س���اح���ب ل���ل���ق���اء ث����م ق���ام 
ب��ج��ول��ة ح���ول اأرك����ان امل��ع��ر���س واط��ل��ع 
ا�ستملت  اأع��م��ال  م��ن  يحويه  م��ا  على 
على اأكر من 187 م�ساركة تنوعت ما 
بني اأبحاث علمية و�سور فوتوغرافية 
اإل��ى  ا�ستمع  كما  ت�سكيلية،  ول��وح��ات 
�سرح من قبل امل�ساركني عن لوحاتهم 
الإبداعية يف اخلط العربي مب�ساركة 

طالب وطالبات اجلامعة.
�سوؤون  عميد  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 
اأن  الهبا�س  م��ري��ع  ال��دك��ت��ور  ال��ط��الب 
ال��ه��دف م��ن اإق��ام��ة امل��ع��ر���س، توطيد 
ال�������س���الت ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ف���ك���ري���ة بني 
البحث  وت�سجيع  وت��ط��وي��ر  ال��ط��الب 

العلمي يف جمال تخ�س�ساتهم.
واأ���س��اف »احل��ف��اظ على امل��وروث 
الت�سكيلية  للفنون  وال��ف��ك��ري  الفني 
واخلط العربي والزخرفة الإ�سالمية 
الرقمي  الفن  اإل��ى  اإ���س��اف��ة  اأم��ر مهم 

والت�سوير ال�سوئي« .
وت�����اب�����ع »امل����ع����ر�����س ه�����و ت��ع��زي��ز 
احلفاظ على املوروث الفني والفكري 
ل���ل���ف���ن���ون ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة وال����زخ����رف����ة 
الإ����س���الم���ي���ة وال��ت�����س��وي��ر ال�����س��وئ��ي 

والفن الرقمي«.
الهبا�س  �سارك  اأخ��رى  جهة  من 
وعدد من من�سوبي وطالب اجلامعة 
يف زراع��ة عدد من الأ�سجار مبنا�سبة 
ال���� 37 حت���ت �سعار  ال�����س��ج��رة  اأ���س��ب��وع 
»ال�����س��ج��رة لأج���ي���ال���ن���ا«، وت���اأت���ي ه��ذه 
والتثقيف  التوعية  اإط���ار  يف  امل��ب��ادرة 
من  واأهميتها  ال�سجرة  ح��ب  لغر�س 
ال����ن����واح����ي ال��ب��ي��ئ��ي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة 

واجلمالية بني من�سوبي اجلامعة.

الداود: أتمنى أن تصب هذه البرامج في خدمة الطالب
187مشاركة في اللقاء التنافسي بالجامعة

عميد الهندسة
يتفقد مشاريع تخرج

طالب الميكانيكا 
الوادعي  مانع  بن  ح�سني  الدكتور  الأ�ستاذ  الهند�سة،  كلية  عميد  تفقد 
رئي�س  مب�ساحبة  امليكانيكية  الهند�سة  ق�سم  لطالب  التخرج  م�ساريع 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  وع��دد  زي��دان  �سعيد  اأحمد  الدكتور  الق�سم 

امل�سرفني علي م�ساريع التخرج.
ويقدم ق�سم الهند�سة امليكانيكية ثمانية م�ساريع يف الف�سل الدرا�سي 
الأول للعام اجلامعي 1434-1435ه�،  و15 م�سروعا  يف الف�سل الدرا�سي 
م�سروعات  وه��ي:  امليكانيكية  الهند�سة  جم���الت   كافة  تغطي  ال��ث��اين  
ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية يف ت�سخني وتنقية املياه ويف التدفئة، وم�سروع 
يف  حرارتها  وا�ستخدام  املحركات  من  الناجتة  ال��ع��وادم  انبعاثات  تقليل 
تنقية املياه، وم�سروعات التريد والتكييف، وم�سروعات ديناميكا الهواء 

وم�سروعات الت�سميم لبع�س املكائن، وم�سروعات خا�سة بعلم املواد.
ا�ستثمارها  التي ميكن  امل�ساريع   الوادعي علي م�ستوي  اأثني   وقد 
البيئة، م�سيدا مب�ستوي الطالب، ودعم معايل مدير  يف احلفاظ  علي 
خا�سة  ميزانية  واع��ت��م��اد  ال��ت��خ��رج  مل�ساريع  وال��دائ��م  ال��ك��ام��ل  اجل��ام��ع��ة 
امل�����س��اري��ع ت�سجيعا  اإن�����س��اء ج��ائ��زة لأف�����س��ل  . واق���رتح  ال��ت��خ��رج  مب�ساريع 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ال��وادع��ي  �سَكر  ال��زي��ارة  نهاية  ل��ل��ط��الب.   ويف 
الكلية علي  ال�سكر لعميد  الق�سم والأع�ساء،  والطالب، كما قدم رئي�س 

»هذه الزيارة املثمرة«.
خالد العمري

أستاذ بكلية الطب 
يطور دواء للعين

جن�����ح الأ������س�����ت�����اذ امل�������س���ارك 
اجل��ام��ع��ة،  يف  ال��ط��ب  بكلية 
ا�ست�ساري اأمرا�س وجراحة 
ال����ع����ي����ون ال�����دك�����ت�����ور ع��ب��د 
الرحمن بن حممد العمري 
ا�ستق�سائي  اإج��راء بحث  يف 
حول تطوير ا�ستخدام دواء 
ح�سا�سية  اأم���را����س  ل��ع��الج 
ومر�س  والتهاباتها  العني 

الرمد الربيعي.
ون�����س��ر ال��ب��ح��ث م���وؤخ���را يف 
ع����دد ل��ل��م��ج��ل��ة الأم��ري��ك��ي��ة 

لطب وجراحة العيون
اأه��م  م��ن  تعد  التي   American Journal of Ophthalmology

املجالت العاملية املهتمة يف هذا املجال.
ويعد الدواء اجلديد من بدائل الكورتيزون ، ول يوجد له اآثار 
املر�سى  متابعة  بعد  وذل��ك  الكورتيزون،  ي�سببها  كان  كالتي  جانبية 

اخلا�سعني للعالج لفرتة طويلة .
عبد العزيز أبو سحمة

اختتام دورة »كن مخترعا«
اأق��ام��ت ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��الب ب��اجل��ام��ع��ة، ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي، دورة 
تدريبية بعنوان »كن خمرتعاً« قدمها املدرب حكم احلكمي وا�ستفاد 
منها عدد من طالب اجلامعة. وكرم عميد �سوؤون الطالب الدكتور 

مريع بن �سعد الهبا�س، مقدم الدورة، �ساكرا اإياه على جهده.
مانع المانع
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علي آل سعيد

التوعوي  املا�سي الرنامج  الأحد  انطلق 
ت��ن��ظ��م��ه اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة بكلية  ال�����ذي 
ال�سريعة واأ�سول الدين بالتعاون مع فرع 
مبنطقة  امل��دين  للدفاع  العامة  املديرية 
ع�������س���ري، يف م����راك����ز ووح���������دات ال����ف����رع. 
وكلمات  حم��ا���س��رات  ال��رن��ام��ج  وت�سمن 
توعوية يف مو�سوعات متنوعة، بالإ�سافة 

واأ����س���ول ال��دي��ن ال��دك��ت��ور اأح��م��د حممد 
دعم  م��ن  الكلية  ب��ه  حتظى  م��ا  اأن  حميد 
يف  ي�سب  اإيجابيا  اأم��را  ي�سكل  لأن�سطتها 
واملجتمع  ب�سكل خا�س  الطالب  م�سلحة 
امل��دين  للدفاع  ن�سكر  وق���ال«  ع���ام،  ب�سكل 
ع��ل��ى ت��ف��اع��ل��ه م��ع ال���رام���ج امل��ق��دم��ة من 
باجلامعة،  الدين  واأ�سول  ال�سريعة  كلية 
ال���ت���وا����س���ل خل��دم��ة  ي������دوم  اأن  ون��ت��م��ن��ى 

املجتمع يف مقبل الأيام«.

منصور كويع 

اأق���������ام ط������الب ك���ل���ي���ة ط�����ب الأ�����س����ن����ان 
ب��اجل��ام��ع��ة، الأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي، حمله 
ت���دوم«  »خليها  م�سمى  حت��ت  ت��وع��وي��ة 
اإل����ى ت��ع��ري��ف ���س��رائ��ح املجتمع  ه��دف��ت 
املختلفة باخلدمات العالجية املقدمة 
اإلى  بالإ�سافة  الأ�سنان،  كلية طب  من 
ب��ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف ع��امل  التثقيف 
املحافظة على  واأه��م��ي��ة  الأ���س��ن��ان  ط��ب 

�سحة الفم .

الجامعة و »مدني عسير«
ينظمان برنامجا توعويا

طب األسنان تعرف بخدماتها
في حملة »خليها تدوم«

الأ�سنان  طب  كلية  عميد  واأو�سح 
ال�سهراين،  �سليمان  اإبراهيم  الدكتور 
مل�سريتها  ا�ستكمال  ت��اأت��ي  احل��م��ل��ة  اأن 
ال�������س���اب���ق���ة ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ع��ق��د خ����ارج 
اجلامعة للتعريف بخدمات كلية طب 
اإل����ى ع��ق��د جل�سات  اإ���س��اف��ة  الأ����س���ن���ان، 
تثقيفية لزيادة الوعي باأهمية العناية 
ب�����س��ح��ة ال���ف���م والأ����س���ن���ان وال��ت��ع��ري��ف 

بالعادات ال�سيئة من اأجل جتنبها.
احل��م��ل��ة  اأن  ال�������س���ه���راين  واأف��������اد 
ا�ستمرت ملدة اأ�سبوع بواقع �ساعتني كل 

يوم، مبينا اأنها حظيت بتفاعل واإقبال 
ك��ث��ي��ف م���ن ق��ب��ل م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة، 
ك��م��ا وزع خ���الل احل��م��ل��ة، ال��ع��دي��د من 
املن�سورات التثقيفية، اإ�سافة اإلى فر�سة 

ومعجون لكل زائر.
ونبه اإلى اأن كلية طب الأ�سنان ل 
اجلامعي  التعليم  على  دوره��ا  يقت�سر 
ف��ق��ط ب���ل ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع مب��خ��اط��ر 
منها  الوقاية  و�سبل  الأ�سنان  اأمرا�س 
وغ���ري ذل���ك م��ن الأه������داف ال��ت��وع��وي��ة 

والبحثية واخلدمية للكلية.

ل��الأئ��م��ة  تخ�س�سية  دورات  اإق���ام���ة  اإل����ى 
وخ��ط��ب��اء امل�����س��اج��د يف ت��ل��ك امل���راك���ز. كما 
�سي�ستمر  ال��ذي  الرنامج  خ��الل  �سيعقد 
ملدة �سهر، ثالث دورات يف القراآن الكرمي 
وال��ف��ق��ه وال���ع���ق���ي���دة، ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ة 
بها  ق��ام  املركزية(،  )امل��درج��ات  بالقريقر 
يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  جمموعة 

كليتي ال�سريعة  والرتبية.
من جانبه اأ�ساد عميد كلية ال�سريعة 

المجمع األكاديمي بالمحالة يستقبل المستجدين
نظم املجمع الأكادميي باملحالة ممثال باإدارة نادي الرامج امل�سرتكة، حفل ا�ستقبال الطالب امل�ستجدين وذلك مب�سرح املجمع، بح�سور 
باللوائح  امل�ستجدين  اإلى تعريف الطالب  التدري�س.  وهدف احلفل  واأع�ساء هيئة  الفيفي  الدكتور حممد  امل�سرتكة  الرامج  عميد 
وا�ستف�ساراتهم.  اأ�سئلتهم  على  وال��رد  الطالب  لأبنائها  اجلامعة  تقدمها  التي  واخلدمات  والختبارات  للدرا�سة  املنظمة  والتعليمات 
ورحب الفيفي خالل كلمته بالطالب امل�ستجدين وهناأهم بالف�سل الدرا�سي اجلديد ، مو�سحا لهم اأن كافة اإمكانيات اجلامعة �سخرت 
خلدمتهم، وعليهم املحافظة على املمتلكات والتحلي بالقدوة احل�سنة، وحثهم على اجلد والجتهاد، واأكد لهم اأن هذه املرحلة متكن 

الدار�س من بحث املعلومة وامل�ساركة يف منا�سبات اجلامعة.
العالقة،  ذات  العمادات  و  ال��داود  بن حمد  الدكتور عبدالرحمن  اإدارة اجلامعة ممثلة يف معايل مدير اجلامعة  دعم  كما ثمن 
مو�سحا للطالب اأن اأبواب امل�سوؤولني يف اجلامعة مفتوحة يف الأوقات املعلنة ل�ستقبالهم وخدمتهم يف كل ما يتعلق مب�سريتهم العلمية، 
متمنياً لهم التوفيق والنجاح.من جانبه اأجاب عميد الرامج امل�سرتكة وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س على عدد من الأ�سئلة املتعلقة 

باخلدمات املقدمة للطالب، واأكدوا على اأهمية املثابرة يف حت�سيلهم العلمي واحلر�س على م�ستقبلهم الدرا�سي.
منصور كويع 

نادي الحاسب اآللي يدرب 200 طالب
اأقام نادي احلا�سب الآيل اأربع دورات يف جمال الرجمة وال�سبكات، ا�ستمرت خم�سة اأيام وا�ستفاد منها اأكر من200 
 Computer Networks Design and Construction طالب. ويف التفا�سيل اأن الدورة الأولى كانت بعنوان
 Oracle Data Base Management قدمها املهند�س حممد عبد العاطي،  بينما كانت الدورة الثانية بعنوان

System وقدمها  الأ�ستاذ علي ال�سهراين.
واأما الثالثة فكانت بعنوان Project Implementation in Embedded System وقدمها املهند�س اأمري 
الر�سيد ، فيما كانت الدورة الرابعة بعنوان Object-Oriented Programming Using Java للمدرب اأحمد 
�سهل. يذكر اأن الدورات التي قدمت جميعها باللغة الإجنليزية لقيت اإقبال وتفاعال كبريين من قبل الطالب، 

و�سهد ختامها توزيع ال�سهادات على امل�ساركني.
شوقي النهاري



متابعات

في إطار أسبوع اإلرشاد المهني 
مدير الجامعة يزور المدارس النموذجية بأبها

منصور كويع

املهني  الإر�ساد  اأ�سبوع  فعاليات  اإط��ار  يف 
للعام الدرا�سي احلايل، زار معايل مدير 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن 
بن حمد الداود، املدار�س النموذجية يف 
املدير  بح�سور  بطالبها،  والتقى  اأب��ه��ا 
العام للرتبية والتعليم يف ع�سري جلوي 
والت�سجيل  القبول  وعميد  ك��رم��ان،  اآل 
بن  �سعد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  يف 

حممد بن دعجم.
ال��داود  اأك��د  باملنا�سبة   كلمته  ويف 
اأن اجلامعة بكل ما متلكه من اإمكانات 
وك�������وادر، يف خ��دم��ة ط����الب وط��ال��ب��ات 
التعليم العام، وقال » اليوم اأنتم طالب، 
وغ�����دا زم������الء، واجل���ام���ع���ة ب���ك���وادره���ا 

الطالب  جميع  وا�ستيعاب  احتواء  على 
التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
اأك��ر من  م��ن  العلمية وغ��ريه��ا، بدعم 
هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  ع�سو  اآلف  ثمانية 
ال��ت��دري�����س وامل���وظ���ف���ني، م��و���س��ح��ا اأن��ه��ا 
ق��د و���س��ع��ت ك��اف��ة اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا خلدمة 
ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات يف ك��اف��ة ك��ل��ي��ات 
كلية    50 عددها  يتجاوز  التي  اجلامعة 

منت�سرة يف مدن وحمافظات ع�سري.
وط���ل���ب ال���������داود خ�����الل ال����زي����ارة 
اجلهد  م�ساعفة  ال��ط��الب  جميع  م��ن 
تعد مف�سلية يف  امل��رح��ل��ة  »ه���ذه  ق��ائ��ال 

م�سريتكم التعليمية«. 
ع���ق���ب ذل�����ك األ����ق����ى امل����دي����ر ال���ع���ام 
كركمان  اآل  ج��ل��وي  والتعليم  للرتبية 
كلمة رحب فيها مبعايل مدير اجلامعة، 

الر�سمية  الوثائق  ت�سلم  يف  البدء  ذلك 
ال���ت���ي ���س��ي��ت��م م����ن خ���الل���ه���ا ال��رت���س��ي��ح 
امل���ب���دئ���ي واإر������س�����ال ال���ن���ت���ائ���ج ل����الأرق����ام 

امل�سجلة«.
وت���اب���ع  »ع���ق���ب ذل����ك ي��ت��ع��ني على 
ال��ط��ال��ب اإر���س��ال وث��ائ��ق��ه ع��ر »ال��ري��د 
امل�����م�����ت�����از« ال���������ذي وف������رت������ه اجل���ام���ع���ة 
للم�ستفيدين  جمانا، و�سيتم بعد ذلك 
اإ�سعار الطالب بالقبول النهائي ورقمه 

اجلامعي« .
ب���ع���د ذل�����ك ق�����ام م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
ومرافقوه بجولة يف مركز احلي وعدد 
من اأق�سام املدر�سة حيث ا�ستمعوا �سرحا 
اآلية  املدار�س حول  من�سوبي  واف��را من 
ع��م��ل��ه��ا. ويف امل��ق��اب��ل اأ����س���اد ال�����داود مبا 
تعليمية  بيئة  م��ن  امل��دار���س  ب��ه  حتظى 

واأك��د  خلدمتكم«.  و�سعت  واإمكاناتها 
ال�����داود ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة 
والإدارة  اجل���ام���ع���ة  ب����ني  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املنطقة،  يف  والتعليم  للرتبية  العامة 
لتقدمي اأف�سل ال�سبل لتفعيل ال�سراكة 
امل��ه��ن��ي��ة ل���ل���ط���الب، وم�����س��اع��دت��ه��م يف 
اجلامعة  يف  التخ�س�سية  اختياراتهم 
امل��م��ل��ك��ة، لفتا  ج��ام��ع��ات  م��ن  اأي  اأو يف 
ينبغي  ال��ت��خ�����س�����س  اخ���ت���ي���ار  اأن  اإل�����ى 
اأن ي��ك��ون وف���ق ث��الث��ة اأم����ور اأ���س��ا���س��ي��ة 
وح�سن  وال�ستمرارية،  الرغبة،  ه��ي: 
الختيار، و«ذلك بالتعاون بني الطالب 
وذويهم من جهة، وبني مدار�سهم من 
جهة  من  الطالبيني  املر�سدين  خالل 

اأخرى«.
 وب���ني ال����داود اأن اجل��ام��ع��ة ق���ادرة 

وا�سحة  ترجمة  يعد  اللقاء  اأن  م��وؤك��دا 
ب��ني اجل��ه��ت��ني، ومبا  ال�����س��راك��ة  لتفعيل 
ي�سهم يف تب�سري الطالب  كل ما يتعلق 

مب�ستقبلهم التعليمي والوظيفي.
ث�������م  ا����س���ت���م���ع احل���������س����ور ك��ل��م��ة 
توجيهية من عميد القبول والت�سجيل 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ���س��ع��د ب���ن دع��ج��م، 
����س���ل���ط خ���الل���ه���ا ال���������س����وء  ع���ل���ى اآل���ي���ة 
عملية  وف��ق  باجلامعة  ال��ط��الب  ق��ب��ول 
اإل���ك���رتون���ي���ة م���ت���ع���ددة م����ن اأج������ل ق��ي��د 
وفق  اجل��ام��ع��ة  تخ�س�سات  يف  ال��ط��الب 

رغباتهم املختلفة.
وك�����س��ف دع��ج��م اأث���ن���اء ك��ل��م��ت��ه عن 
العام  من  ال�ساد�س  ال�سهر  منت�سف  اأن 
�سيكون موعدا لإدخ��ال طلبات  احل��ايل 
بعد  و«���س��ي��ت��م  للمتخرجني،  الل��ت��ح��اق 

راق���ي���ة، ف�����س��ال ع���ن مت��ي��ز ال���رام���ج يف 
نادي احلي.

اإل����ى ذل����ك  ���س��ه��د م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
خ���ت���ام ال���ور����س���ة ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة لأ����س���ب���وع 
الإر�������س������اد امل���ه���ن���ي ب��ح�����س��ور ع�����دد م��ن 
امل����ر�����س����دي����ن ال���ط���الب���ي���ني ل����ع����دد م��ن 
مدار�س ع�سري، وت�سمنت الور�سة  اآلية 
خلريجي  العلمية  التخ�س�سات  اختيار 
للوجهة  واإر���س��اده��م  العامة  الثانويات 
يف  التخ�س�سات  لخ��ت��ي��ار  ال�سحيحة 

اجلامعات ال�سعودية.
ي��ذك��ر اأن ال��ل��ق��اء ي��ع��د الن��ط��الق��ة 
القبول  ع��م��ادة  تد�سني  ملرحلة  الأول����ى 
باآلية  التعريفية  حملتها  والت�سجيل 
القبول يف اجلامعة، يف جميع حمافظات 

منطقة ع�سري.
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زيارة مدير الجامعة
لفرع الجامعة في بيشة



وقعت 100 طالبة من امل�ستوى ال�ساد�س بكلية ال�سيدلة باجلامعة على بطاقات 
الترع بالأع�ساء بعد الوفاة.. هذه اخلطوة الرائعة اأقدمت عليها الطالبات 
بكل �سجاعة من خالل حملة مت تنظيمها موؤخرا حتت �سعار )اأجُر لك، اأمل 

لهم(.
�سجاعة هذه الطالبات جعلتهن يقدمن على مثل هذا العمل الإن�ساين 
اجلليل الذي يعد من اأنبل الأعمال التي يقدم عليها الإن�سان يف حياته، وتزداد 
الق�سة تاأثريا حني تكو ن احلملة  مببادرة وتنظيم من قبل طالبات مل يزلن 

على مقاعد الدرا�سة.
لكن املوؤ�سف اأن هذا العمل الإن�ساين قد مر مرور الكرام ون�سر يف بع�س 
اهتمام  حم��ل  ي��ك��ون  اأن  يفرت�س  ك��ان  بينما  ا�ستحياء،  على  الإع���الم  و�سائل 

م�سوؤويل اجلامعة وكافة املهتمني باأعمال اخلري.
كان يفرت�س تكرمي كل من قام بتنظيم هذه احلملة، وكذلك الطالبات 
التي تدل  اأن�سطتنا ملثل هذه احلمالت  اأم�س احلاجة يف  املترعات، فنحن يف 
على اخلري املوجود يف نفو�س طالبنا وطالباتنا، لأنها تغر�س ثقافة نبيلة وحبا 

يف ن�سر اخلري وقيم التكاتف والتعاون يف املجتمع.
كثري  يخ�ساها  التي  الأع��م��ال  م��ن  ال��وف��اة  بعد  بالأع�ساء  ال��ت��رع  ويعد 
اأن كثريا من املر�سى يحتاجون  من النا�س لقلة الوعي بهذا العمل، والواقع 
لزراعة  ال�سعودي  املركز  عن  �سادرة  حديثة  درا�سة  ك�سفت  فقد  الترع.  لهذا 
قائمة  على  الكلوي  بالف�سل  مري�س  األ��ف   16 يقارب  ما  وج��ود  عن  الأع�ساء، 
الإب��الغ عنها  اإلى 700 حالة وفاة دماغية يتم  النتظار �سنويا، واأن نحو 600 
تتم  بينما  احل���الت،  ه��ذه  م��ن   %  60 التوثيق  ح��الت  تتجاوز  ل  فيما  �سنويا، 

املوافقة على الترع بالأع�ساء يف نحو 35 % من هذه احلالت املوثقة.
ومثل هذه احلمالت تزيد الوعي لدى النا�س باأهمية الترع بالأع�ساء 

بعد الوفاة وتزرع الأمل يف نفو�س من يحتاج اإليها لت�ستمر حياته بعون اهلل. 
وتزداد اأهمية هذه املبادرة اخلريية اإذا علمنا اأن ال�سخ�س املتويف دماغيا 
قد ينقذ �ستة اإلى ثمانية اأ�سخا�س على فرا�س املوت ل اأمل لهم يف احلياة بعد 

اهلل، �سوى احل�سول على هذه الأع�ساء.
 هوؤلء الطالبات �سجلن املبادرة الأولى يف اجلامعة يف دللة وا�سحة على 
اإن�سانيا يح�س ويالم�س هموم جمتمعه  اأن طالب وطالباتنا ميثلون منوذجا 
واحتياجاته، وغاية ما اأمتناه يف هذا املقام اأن ل تقف هذه املبادرات الإن�سانية 

عند هذا احلد.

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

100 طالبة
وشجاعة غير مسبوقة

من
إجاباتك

• اال�سم ثالثيا ؟  
يحي من�سور اآل علوان 

• جهة عملك ؟  
اإدارة اخلدمات وال�سيانة 

• حالتك االجتماعية ؟ 
متزوج

• �سف نف�سك باأقل الكلمات عددا؟ 
اإن�سان طموح، لدي تطلعات م�ستقبلية، 

جاد يف عملي وخمل�س فيه. 

• يومك مب يذكرك؟  
باهلل جل يف عاله.

• حكمتك يف احلياة؟ 
كن جميال ترى الوجود جميال.

• اأ�سرتك ومكانتها يف حياتك؟ 
هي حياتي. 

• عادة �سيئة لديك
تريد التخل�ص منها؟ 

النوم متاأخرا.

• واأخرى تود تاأكيدها
على �سخ�سيتك ؟ 

البت�سامة. 

• يوم ال تن�ساه؟ 
يوم ان�سمامي للعمل يف اجلامعة. 

• متى ت�سمت؟ 
عندما يتحدث والدي، ملا يف كالمه

من عر وحكم. 

• متى حتدث نف�سك؟ 
عندما ي�سعب علي اأمر من اأمور 

الدنيا. 

• ماذا يزعجك؟ 
الظلم ب�ستى اأنواعه. 

•  اأهم ثالثة كّتاب تقراأ لهم؟ 
د علي املو�سى، تركي الدخيل، غازي 

الق�سيبي، رحمه اهلل. 

• ما ذا تعني لك
جامعة امللك خالد؟ 

م�ستقبلي املهني. 

• مدينة مف�سلة لديك لل�سياحة؟ 
جدة لوجود البحر واجلو املنا�سب. 

• ناديك الريا�سي املف�سل؟ 
الأهلي ال�سعودي. 

• اآخر كتاب قراأته؟ 
تعليم اللغة الإجنليزية

للطالب العرب. 

• كم �ساعة تق�سيها
يف االنرتنت يوميا؟  

من 2-3 �ساعات.

الشهراني
مديرا لمكتب

وكيل الجامعة 
للشؤون التعليمية 

���س��در ق���رار م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
بن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
علي  الأ���س��ت��اذ  بتكليف  ال����داود  حمد 
مديرا  للعمل  ال�سهراين  حممد  بن 
مل��ك��ت��ب وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل���ل�������س���وؤون 
التوفيق   .. والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

وال�سداد.

العضاضي موظفا 
بإدارة تشغيل 

المستشفى الجامعي 
���س��در ق����رار ع��م��ي��د ����س���وؤون اأع�����س��اء 
الأ�ستاذ  واملوظفني  التدري�س  هيئة 
ه������ادي  ب������ن  اهلل  ع����ب����د  ال�����دك�����ت�����ور 
عبد  الأ����س���ت���اذ  بتكليف  ال��ق��ح��ط��اين 
الرحمن حممد عبد اهلل الع�سا�سي 
امل�ست�سفى  ت�سغيل  ب������اإدارة  ب��ال��ع��م��ل 

اجلامعي.. بالتوفيق وال�سداد.

الدكتوراه للعلياني 
العلياين  اهلل  غ���رم  ال��زم��ي��ل  ح�����س��ل 
الإدارة  يف  ال���دك���ت���وراه  درج�����ة  ع��ل��ى 
والتخطيط الرتبوي بتقدير ممتاز 
مع مرتبة ال�سرف الأولى والتو�سية 
بطباعة الر�سالة التي حملت عنوان 
اجلودة  �سمان  اإدارة  معيار  »تطبيق 
ال�سعودية  ب��اجل��ام��ع��ات  وحت�سينها 
النا�سئة يف �سوء اخلرات العاملية«.. 

حياة علمية موفقة.

الحاقان وكيلة 
للتعليم الموازي

ت���ت���ق���دم ع����م����ادة ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا 
ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة ل��ل��دك��ت��ورة ع���ال احل��اق��ان 
للتعليم  ل��ل��ع��م��ادة  وك��ي��ل��ة  لتكليفها 

املوازي . التوفيق وال�سداد.

القبعة والعسيري
في دورة خارجية 

ب����«اآف���اق« الزميالن  امل��ح��رران  ���س��ارك 
اأحمد  وعلي  القبعة  اهلل  عبد  يحيى 
ع�سريي يف دورة تدريبية يف التحرير 
ال�سحفي مبركز اجلزيرة الإعالمي 
ل��ل��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر يف ال���دوح���ة.. 

بالتوفيق وال�سداد.

الماجستير
لفاطمة عسيري

علي  اأحمد  فاطمة  الطالبة  ح�سلت 
ع�����س��ريي، ع��ل��ى درج����ة امل��اج�����س��ت��ري يف 
العلوم  تدري�س  وط��رق  املناهج  ق�سم 
فعالية   ( ع��ن��وان��ه��ا  ر���س��ال��ة  م��ق��اب��ل   ،
من��وذج  با�ستخدام  الفيزياء  تدري�س 
مارزانو لأبعاد التعلم يف تنمية الفهم 
والجت�����اه ن��ح��و امل�����ادة ل���دى ط��ال��ب��ات 
الثانوي(..  مزيدا من  الأول  ال�سف 

التقدم والنجاح.
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عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

ات
لبن

ت ا
ليا

ك
كلية التربية

واآلداب
اأق������ام م��ك��ت��ب ال���رتب���ي���ة ال��ع��م��ل��ي 
على  والآداب،  ال��رتب��ي��ة  بكليتي 
اأي��ام، دورة تدريبية  مدى ثالثة 
ل���ط���ال���ب���ات ال���رتب���ي���ة ال��ع��م��ل��ي��ة 

بجميع اأق�سام الكلية.
ال���دورة  اأن  التفا�سيل  ويف 
ه��دف��ت اإل����ى ت��اأه��ي��ل ال��ط��ال��ب��ات 
وت���وج���ي���ه���ه���ن اإل��������ى ال���ن���ه���و����س 
الرتبية  فرتة  يف  مب�سوؤولياتهن 
ال���ع���م���ل���ي���ة، وم������ا ي���ن���ب���غ���ي ع��ل��ى 

الطالبة يف تلك الفرتة.
هناء اآل �سرور

كلية 
المجتمع

 اأقامت كلية املجتمع باأبها حفال 
للرتاث  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
بح�سور  »اجل��ن��ادري��ة«  والثقافة 
منرية  ال��دك��ت��ورة  الكلية  عميدة 
الدكتورة  ووكيلتها  حمامة  اأب��و 
���س��ام��ي��ة م�����س��ط��ف��ى. وت�����س��م��ن 
احل���ف���ل م��ع��ر���س��ا اح���ت���وى على 
الرتاثية  املقتنيات  م��ن  العديد 
مبنطقة  ال�����س��ع��ب��ي��ة  وامل����اأك����ولت 
خطب  على  ا�ستمل  كما  ع�سري، 
وعر�س مقاطع فيديو عن تراث 

اململكة العربية ال�سعودية.

�سذى ال�سربمي

كلية التربية
واآلداب

الإداري  ال��ن�����ش��اط  م��ك��ت��ب  اأق�����ام 
دورة  والآداب  ال��رتب��ي��ة  بكليتي 
ل��ل��م��وظ��ف��ات ب��ع��ن��وان »ال��ق��ي��ادة« 
العمل  رف��ع م�ستوى  اإل��ى  هدفت 
وت����وع����ي����ة امل�����وظ�����ف�����ات ب��ج��م��ي��ع 

اجلوانب الإدارية.
ال��ك��ل��ي��ة لهذا  وا���س��ت�����س��اف��ت 
ال���غ���ر����س ع������ددا م����ن ال���ق���ي���ادات 
املتميزات  والإداري����ات  الرتبوية 
ع���ل���ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث 
ل���ع���دة  امل����وظ����ف����ات  ت��ق�����س��ي��م  مت 
جم���م���وع���ات مب����ا ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع 

م�سلحة العمل. 
هناء اآل �سرور

كلية 
المجتمع

الديني  ال��ن�����ش��اط  اأق��ام��ت جل��ن��ة 
ب��ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ب��ن��ات ب��اأب��ه��ا 
حما�سرة بعنوان »اإف�ساء ال�سالم 
األ���ق���ت���ه���ا  امل���ج���ت���م���ع«  يف  ودوره 
ال����دك����ت����ورة اأم�������ال ���س��ع��د ال���ن���ور 
عدد  وح�سرها  الكلية،  مب�سرح 
ك��ب��ري م��ن ال��ط��ال��ب��ات وع�����س��وات 

التدري�س والإداريات.
�سذى ال�سربمي

كلية 
العلوم

ن���ظ���م م�������س���ل���ى ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم، 
ع���ل���ى م������دى اأ������س�����ب�����وع،  ق��اف��ل��ة 
على  ا�ستملت  التي  »فا�ستم�سك« 
جل�سات نقا�س وحوار وم�سابقات 

ومطويات.
وه��������دف ال����رن����ام����ج اإل�����ى 
ت�����ع�����زي�����ز ال����ت����م���������س����ك ب���ال���ق���ي���م 
اأثرها على  الإ�سالمية وتو�سيح 

امل�سلم واملجتمع الإ�سالمي.
يف ختام الرنامج مت توزيع 

اجلوائز على امل�ساركات.

العلوم واآلداب
ظهران الجنوب

يف اإط�����ار الح��ت��ف��ال ب��امل��ه��رج��ان 
ال����وط����ن����ي ل�����ل�����رتاث وال���ث���ق���اف���ة 
كلية   نظمت   ،)29 )اجل��ن��ادري��ة 
العلوم والآداب بظهران اجلنوب 
برناجما واكب احلدث مبا حواه 
م���ن اأن�����س��ط��ة خم��ت��ل��ف��ة ج�����س��دت 
تراث اململكة العربية ال�سعودية، 
وذل�������������ك ب�����ح�����������س�����ور ع����م����ي����دة 
ال��ك��ل��ي��ة وال���وك���ي���الت واأع�������س���اء 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س والإداري����������ات 

والطالبات.

كلية العلوم 
واآلداب بالنماص

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
ل��ل��ب��ن��ات ب��ال��ن��م��ا���س ب��ال��ت��ع��اون 
دورة  بالكلية  حت���ول  مكتب  م��ع 
ت��دري��ب��ي��ة يف ب��رن��ام��ج ال��ع��رو���س 
قدمتها  »بوربوينت«  التقدميية 
بابكر،  عبداهلل  هاجر  الدكتورة 
وذلك  حتت رعاية عميدة الكلية 
الأ���س��ت��اذة ف��اط��م��ة حم��م��د ف��اي��ز، 
التقنية  الثقافة  ن�سر  اإط��ار  ويف 

التي يتبناها مكتب حتول.
اأبرار النعمى 

كلية العلوم 
الطبية النماص

حتت اإ�شراف اإدارة الن�شاط غري 
الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية  املنهجي 
بالنما�س  األقت الأ�ستاذة فوزية 
حامد ال�سهري حما�سرة بعنوان 
»اأف���������س����ل ال����ط����رق ل��ل��ت��ح�����س��ي��ل 
ال��ع��ل��م��ي«، م�����س��ح��وب��ة ب��ع��رو���س 
باملو�سوع،   عالقة  ذات  تقدميية 
وذلك بح�سور طالبات من كافة 
مطويات  ت��وزي��ع  مت  امل�����س��ت��وي��ات 

عليهن.
 �سراء اآل خالد

كلية العلوم 
واآلداب بالنماص

حملة  فعاليات  موؤخرا  اختتمت 
ال��ت��ي نظمتها  »ت���ه���ادوا حت��اب��وا« 
بكلية  الطالبي  الن�شاط  وح��دة 
على  بالنما�س   والآداب  العلوم 
م����دى اأ����س���ب���وع ب���رع���اي���ة ع��م��ي��دة 

الكلية الأ�ستاذة فاطمة فايز.
�سارك فيها  وكانت احلملة 
جميع الأق�سام العلمية والأدبية 
على  ه���داي���ا  ت���وزي���ع  ف��ي��ه��ا  ومت 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  جميع 

والطالبات.
اأبرار النعمى 

آفاق الجامعة  |  العدد 108  |  8 جمادى األولى 1435  |  9 مارس 2014خارطة األخبار



عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

كلية العلوم 
اإلدارية

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإداري������ة 
وامل��ال��ي��ة ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي حفل 
امل�ستجدين  ال��ط��الب  ا�ستقبال 
الدكتور  الكلية  عميد  بح�سور 
ع��ب��د ال�����س��الم ال���غ���ام���دي ال���ذي 
رحب يف كلمته بالطالب ونبههم 
اإل������ى ج��م��ل��ة م����ن الأم��������ور ال��ت��ي 
تهمهم يف م�سريتهم الأكادميية.

م����ن ج���ه���ت���ه  األ����ق����ى رائ����د 
ال��ن�����ش��اط الأ����ش���ت���اذ ح���م���ود اآل 
الكلية  تقدمه  عما  كلمة  عمر 
ون�������ادي امل������ال والأع�����م�����ال م��ن 
ودورات  وب������رام������ج  اأن���������س����ط����ة 
ورح�����الت ول����ق����اءات. ث���م األ��ق��ى 
كلمة  خ��ط��اب  ال��دك��ت��ور حممد 
ع�����ن الإر��������س�������اد الأك�������ادمي�������ي، 
ت�����اله  امل�����س��رف ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م 
الدكتور  بالكلية  الإل��ك��رتوين 
اأ����س���ام���ة ����س���الم ����س���ارح���ا ن��ظ��ام 

البالك وطرق التعامل معه.
مانع املانع 

العلوم واآلداب 
محايل عسير

اأقامت كليتا العلوم والآداب دورة 
تدريبية بالتعاون مع ثانوية ابن 
الهيثم مبحافظة حمايل ع�سري 
التعلم  »م����ه����ارات  ع���ن���وان  حت���ت 
التعاوين« قدمها كل من رئي�س 
ال��دك��ت��ور  الأع���م���ال  اإدارة  ق�����س��م 
والدكتور  ب��دوي،  يا�سني  ماأمون 
عبد الرحمن الطيب املاحي من 

ق�سم اللغة الإجنليزية
ال����������دورة  وا�����س����ت����ه����دف����ت   
امل���ع���ل���م���ني ب����امل����در�����س����ة ال����ذي����ن 
م���ت���درب���ا،   )30  ( ع����دده����م  ب���ل���غ 
التعلم  م��ف��اه��ي��م  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
ال����ت����ع����اوين وال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 
ت����واج����ه����ه واأ�����س����ال����ي����ب ال��ت��غ��ل��ب 
التعاوين  التعلم  وواق���ع  عليها، 
باملدر�سة. و�سهدت تفاعال كبريا 

من قبل املتدربني.

عمادة التطوير
في الجامعات

������س�����ارك�����ت ع������م������ادة ال���ت���ط���وي���ر 
الأكادميي واجلودة باجلامعة يف 
التطوير  لعمداء  الثالث  اللقاء 
يف اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة ال��ذى 
ا����س���ت�������س���اف���ت���ه ج���ام���ع���ة الإم�������ام 
حم��م��د ب��ن ���س��ع��ود الإ���س��الم��ي��ة. 
وقدم عميد التطوير الأكادميي 
واجل��ودة الدكتور عمر عقيل يف 
اإح����دى ج��ل�����س��ات ال��ل��ق��اء، عر�سا 
ل��ت��ج��رب��ة ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ��ال��د  
يف ت���ط���وي���ر امل���ن���اه���ج واخل���ط���ط 
ال��درا���س��ي��ة. وعر�ست  وامل��ق��ررات 
ال����ع����م����ادة اأي�������س���ا اإ�����س����دارات����ه����ا 
املعر�س  يف  واأهدافها  ور�سالتها 

املقام على هام�س اللقاء.

عمادة شؤون
المكتبات

اأع��ل��ن��ت ع���م���ادة ����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
ت��دري��ب��ي��ة يف  اإق���ام���ة دورات  ع���ن 
كيفية ا�ستخدام قواعد البيانات 
والبحوث امل�سرتكة بالتعاون مع 

املكتبة الرقمية ال�سعودية.
وح�����������ددت ال�����ع�����م�����ادة ي����وم 
الث����ن����ني ال���ت���ا����س���ع م����ن ال�����س��ه��ر 
اجل��������������اري م�������وع�������دا لن����ع����ق����اد 
 ،IEEE و   EBSCO ال���دورت���ني 
والكليات  التخ�س�سات  جلميع 

ولكال اجلن�سني.

كلية العلوم
وعمادة المجتمع

اأق���ام���ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ب��ال��ت��ع��اون 
م�����ع ع�����م�����ادة خ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع 
ال�سحة  دورة  امل�ستمر،  والتعليم 
منظمة  من  املعتمدة  وال�سالمة 
باملدينة  العاملية، وذلك   OSHA
اجل��ام��ع��ي��ة ب��ال��ق��ري��ق��ر. وت���درب 
اأك���ر م��ن 40 طالبا،  ال����دورة  يف 
ب��اإ���س��راف امل����درب ال��ل��واء ال��رك��ن 
املهند�س املتقاعد فار�س بن فالح 

احلقباين.
عبدالعزيز ال�سهراين

عمادة خدمة
المجتمع والتعليم

)ب��ن��اء(  م�����س��روع  ق��ري��ب��ا  ينطلق 
ل���ت���دري���ب م���وظ���ف���ي اجل���ام���ع���ة، 
ال��������ذي ت���������س����رف ع���ل���ي���ه ع����م����ادة 
خ�����دم�����ة امل���ج���ت���م���ع وال���ت���ع���ل���ي���م 
امل�����س��ت��م��ر ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع��م��ادة 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ���س��وؤون 
تقدمي  خالله  ويتم  واملوظفني، 
دورة )ال�ستثمار الفعال للوقت( 
باملحافظات  اجل��ام��ع��ة  ف���روع  يف 
ويف مقر اجلامعة الرئي�سي باأبها 

ل� 1500 موظف وموظفة.
عبدالعزيز ال�سهراين

قسم
المحاسبة

بكلية  املحا�سبة  ق�سم  ا�ست�ساف 
الأح��د  واملالية،  الإداري���ة  العلوم 
امل�����ا������س�����ي، امل����ح����ا�����س����ر ال�������دويل 
ال���دك���ت���ور ���س��ام��ي ن���اث���ان ال���ذي 
ح����ا�����س����ر ل����ط����الب وم���ن�������س���وب���ي 
الكلية عن كيفية احل�سول على 
الزمالة الريطانية يف املحا�سبة 
املعايري  دبلوم  وكذلك   ACCA

.IFRS الدولية
ا�ست�ساف  قد  الق�سم  وك��ان 
ال�������س���ه���ر  ذات������������ه،  ال���������س����ي����اق  يف 
امل����ا�����س����ي، ال���ع�������س���و ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
للمحا�سبني  ال�سعودية  للهيئة 
الدكتور   SOCPA القانونيني 
لإلقاء  العقيل،   �سليمان  حممد 
احل�سول  كيفية  ع��ن  حما�سرة 
ع���ل���ى ال����زم����ال����ة ال�������س���ع���ودي���ة يف 
امل���ح���ا����س���ب���ة وال����ف����ر�����س امل��ت��اح��ة 
ل����ط����الب ق�������س���م امل���ح���ا����س���ب���ة يف 
اجل�����ام�����ع�����ة ل����ل����ح���������س����ول ع���ل���ى 

الع�سوية عند تخرجهم.
اأحمد املاحوزي

إدارة األعمال
محايل عسير

بكلية  الأع��م��ال  اإدارة  ق�سم  نظم 
امل���ج���ت���م���ع  ل����ق����اءا م����ع ال���ط���الب 
امل�������س���ت���ج���دي���ن اف���ت���ت���ح���ه رئ��ي�����س 
يا�سني  م��اأم��ون  الدكتور  الق�سم 
بدوى،  مرحبا باحل�سور متمنيا 

لهم  حياة درا�سية موفقة.
وا�������س������ت������ع������ر�������س ب��������دوي 
يف ك��ل��م��ت��ه ال���ن���ظ���م وال���ل���وائ���ح 
اجل���ام���ع���ي���ة م����رك����زا ع���ل���ى دور 
وتفعيله  الأك���ادمي���ي  الإر����س���اد 
املكتبية،  بال�ساعات  والهتمام 
كما حث الطالب على التحلى 

باخللق القومي.
اللقاء  �سهد  ال�����س��ي��اق،  يف 
ك��ل��م��ات ل��ع��دد م���ن امل�����س��وؤول��ني 
والإداري��������ني ب��ال��ق�����س��م ت��ن��اول��وا 
اجلودة  معايري  تطبيق  اأهمية 
الطالب  ا�ستبانات  يخ�س  مبا 
واأه��م��ي��ة الإر����س���اد الأك���ادمي���ي. 
واخ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء ب��الإج��اب��ة على 

ا�ستف�سارات الطالب .

النادي 
الهندسي

ال��ه��ن��د���س��ي بكلية  ال���ن���ادي  ن��ظ��م 
ال����ه����ن����د�����س����ة ال�����ل�����ق�����اء امل���ف���ت���وح 
بالكلية  امل�����س��ت��ج��دي��ن  ل��ل��ط��الب 
ل��ل��ف�����س��ل ال���درا����س���ي ال���ث���اين من 
ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي 1434-1435ه������� 
ب���امل�������س���رح اجل���ام���ع���ي  ، وذل��������ك 
ب��امل��ح��ال��ة. ح�����س��ر ال��ل��ق��اء وك��ي��ل 
ابراهيم  الدكتور  الهند�سة  كلية 
الأق�سام  وعدد  الفلقي ومن�سقو 
م���ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س.  
اأن  واأو�����س����ح ال��ف��ل��ق��ي يف ك��ل��م��ت��ه 
اإمكانياتها  كل  �سخرت  اجلامعة 
خل��دم��ة ال���ط���الب، ح��اث��ا اإي��اه��م 
ع��ل��ى اجل���د والج��ت��ه��اد، متمنيا 
ل���ه���م ال���ت���وف���ي���ق وال����ن����ج����اح. ث��م 
اأت��ي��ح امل��ج��ال مل��داخ��الت الطالب 

وا�ستف�ساراتهم .
عاي�ص ال رفده

ين
لبن

ت ا
ليا

ك
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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
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حوارات شبابية

عبير الشهري.. من التصوير بالجوال
إلى أجنحة المعارض

سراء آل خالد

مل ت��ت��وق��ف ع��ب��ري ح�����س��ني ال�����س��ه��ري، 
ال���ط���ال���ب���ة ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
الت�سوير  حم��ط��ة  ع��ن��د  التطبيقية، 
ال���ت�������س���وي���ر  ع���������امل  يف  ب��������اجل��������وال 
اإل��ى  ثقتها  ف��ق��ادت��ه��ا  ال��ف��وت��وغ��رايف، 
عدد  يف  التقطتها  التي  ال�سور  ن�سر 
بعد  فيما  نف�سها  لتجد  امل��واق��ع  م��ن 

حمرتفة م�ساركة يف املعار�س.

من هي عبري ال�سهري؟
امللك خالد وحتديدا  طالبة بجامعة 
ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
عام  مواليد  من  الثامن(،  )امل�ستوى 

.1992

ماذا يعني لك الت�سوير 
الفوتوغرايف؟

الت�سوير ي�سكل جزء مهما يف حياتي، 
ودائما  ف��راغ��ي،  وق��ت  ي�سغل  اأن��ه  كما 
م���ا اأ���س��غ��ل ن��ف�����س��ي ب��ال��ت�����س��وي��ر اأو يف 
البحث عن درو�س ومعلومات وتغذية 
واب��ت��ك��ار  ال��ت�����س��م��ي��م  يف  اأو  ب�����س��ري��ة، 
����س���ور ج���دي���دة ب��ا���س��ت��خ��دام ب��رن��ام��ج 

الفوتو�سوب.

متى بداأ م�سوارك مع الت�سوير؟
بدايتي مع الت�سوير كانت با�ستخدام 
ك���ام���ريا اجل�����وال وت��وث��ي��ق ي��وم��ي��ات��ي 
ك���ه���واي���ة، وق���م���ت ب��ن�����س��ر ����س���ور م��ن 
اأع����م����ايل يف ع�����دة م����واق����ع ف���وج���دت 
هذه  مع  املتابعني  بع�س  من  تفاعال 
ال�سور من خالل اإبداء الإعجاب بها 
ومن هنا حتركت نحو اقتناء كامريا 
اح��رتاف��ي��ة لأم���ار����س ه��واي��ت��ي ب�سكل 

اأف�سل واأنتج �سورا اأجمل.

من له الف�سل بعد اهلل يف بروز 
موهبتك؟

الف�سل  لهم  ك��ان  ك��ث��ريون  اأ�سخا�س 
بعد اهلل يف ب��روز موهبتي من خالل  
دع���م���ي وت�����س��ج��ي��ع��ي، يف م��ق��دم��ت��ه��م 

واإخ���وت���ي  اهلل،  ح��ف��ظ��ه��م��ا  وال��������داي، 
و���س��دي��ق��ات��ي واأ���س��ات��ذت��ي ب��اجل��ام��ع��ة 
وب��ع�����س امل�������س���وري���ن ال���ل���ذي���ن اأث���ن���وا 
اإعجابهم باأعمايل، وكان لهم  واأب��دوا 
الف�سل اأي�سا يف دعوتي للم�ساركة يف 
املعار�س وامللتقيات وعر�س �سوري يف 

نطاق اأكر، ف�سكرا لهم جميعا.

م�ساركات �سهدت عر�ص 
اأعمالك؟

ل��ق��د ���س��ارك��ت يف م��ع��ر���س »ال��ن��م��ا���س 
و  ع��ام 2012  اململكة  مل�����س��وري  ف��وت��و« 
2013، ومعر�س الت�سوير والت�سميم 
الن�شاط  جماعة  باإ�شراف  باجلامعة 
يتوقف  لن  وطموحي  املنهجي،  غري 
عند هذا احلد، حيث اأطمح للو�سول 

اإلى املعار�س العاملية باإذن اهلل.

هل كل من يحمل كامريا رقمية 
يعد م�سورا فوتوغرافيا؟

بالطبع ل، لأن اأ�سا�س جمال ال�سورة 
ه��و ع��ني امل�����س��ور وك��ي��ف ي���رى جمال 
وروع���ة م��ا ح��ول��ه م��ن خ��الل ال�سور 
م�سور  عد�سته.  وكل  تلتقطها  التي 
ي��ح��م��ل ك���ام���ريا، ل��ك��ن ل��ي�����س ك���ل من 

يحمل كامريا م�سورا.

كيف تن�سقني بني الدرا�سة 
وممار�سة موهبتك مع الت�سوير؟

حاليا ل�سيق الوقت وان�سغايل بال�سنة 
الأخ��رية من الدرا�سة، توقفت قليال 
ع��ن مم��ار���س��ة ه��واي��ت��ي، لكني لزل��ت 
ال�سوئي  ال��ع��امل  يف  واأت��ع��م��ق  اأب��ح��ث 
مع قليل من التوثيق لبع�س املناظر 

التي تعجبني بكامريا اجلوال.

ر�سالة توجهينها الأي مبتدئ 
يريد احرتاف الت�سوير 

الفوتوغرايف؟
اأق�����ول ل���ه، ات��ب��ع ال�����س��وء ح��ي��ث ك���ان، 
مكان  اإل��ى  الكامريا  معك  ا�سطحب 
يلفت  جميل  كل  فيه  جتد  اأن  تتوقع 

انتباهك.
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اس��تحدثت عمادة ش��ؤون الطالب بالجامعة أندية جديدة من ش��أنها أن تطور النش��اط الجامعي وتلبي رغبات الطالب خصوصا وأنها متعددة ومختلفة في 
الوقت نفسه يصل عددها إلى ستة أندية. »آفاق« تسلط الضوء في المساحة التالية على هذه األندية لتعرف بها وبرساالتها وأهدافها.

سلمان العلي

من خالل رؤى ورسائل وأهداف مختلفة

أندية الطالب.. تلبية للرغبات
وتصد لمهمة اكتشاف المواهب
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ن���اد ط��الب��ي ���س��ي��ك��ون ل���ه ع���دة ف���روع 
ب���اجل���ام���ع���ة، ي��ه��ت��م ب��ن�����س��ر م���ه���ارات 

التمثيل امل�سرحي بني الطالب.

الرؤية
اإي������ج������اد ن������اد ي���ه���ت���م ب���امل���واه���ب 
امل�����س��رح��ي��ة وي����رزه����ا ل��ت��ق��دمي 
ت�سهم  ه���ادف���ة  ت���وع���وي���ة  اأف����ك����ار 
ا�سم  ي��رف��ع  واع  اإخ����راج ج��ي��ل  يف 

جامعته ووطنه.

الرسالة
ال�����ط�����الب يف جم����ال  ت����ط����وي����ر 
ال��ت��م��ث��ي��ل امل�������س���رح���ي ب��ط��ري��ق��ة 
اح��رتاف��ي��ة م��ع اله��ت��م��ام ب��اإب��راز 

مهاراتهم واكت�ساف هواياتهم.

األهداف
النبيلة  والقيم  الأفكار  • غر�س 

يف الطالب من خالل امل�سرح.
بني  ال��ع��الق��ة  ج��ان��ب  • ت��ع��زي��ز 

الطالب وجامعته.
ال���ط���الب  م����واه����ب  • ت���ط���وي���ر 
والإخ����راج  التمثيل  ف��ن  وتعليم 

والت�سوير وخالفة.

ن���اد ���س��ي��ك��ون ل��ه ع���دة ف���روع بجامعة 
امل���ل���ك خ���ال���د، ي��ه��ت��م ب��ن�����س��ر امل���ه���ارات 

الإعالمية بني الطالب.

الرؤية 
اإي������ج������اد ن������اد ي���ه���ت���م ب���امل���واه���ب 
وي���رزه���ا ل��ي��خ��رج ج��ي��ال واع��ي��ا 
و���س��ط��ي��ا ي���رف���ع ا����س���م ج��ام��ع��ت��ه 

ووطنه.

الرسالة
ال�����ط�����الب يف جم���ايل  ت���ط���وي���ر 
بطريقة  والإع�������الم  ال���ع���الق���ات 
اح��رتاف��ي��ة م��ع اله��ت��م��ام ب��اإب��راز 

مهاراتهم واكت�ساف هواياتهم.

األهداف
الإعالمي لدى  • تنمية احل�س 

طالب اجلامعة.
بني  ال��ع��الق��ة  ج��ان��ب  • ت��ع��زي��ز 

الطالب وبيئته.
ال���ط���الب  م����واه����ب  • ت���ط���وي���ر 
وت��ع��ل��ي��م ف��ن الت�����س��ال وت��ك��وي��ن 

العالقات العامة.

النزاهة  ثقافة  ن�سر  اإل��ى  يهدف  ن��اد 
وم����ك����اف����ح����ة ال����ف���������س����اد م������ن خ����الل 
ور�����س ال��ع��م��ل وال����ن����دوات وامل��ع��ار���س 
روؤي���ة  لتحقيق  وي�سعى  وال��درا���س��ات 
خ����ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني يف ه��ذا 

اجلانب.

الرؤية
الأن�����دي�����ة  ب�����ني  م�����ن  ي����ك����ون  اأن 
ت�سعى  التي  املتميزة  الطالبية 
ديني  كواجب  النزاهة  لتحقيق 

و�سلوك اأخالقي وعمل وطني.

الرسالة
حت��ق��ي��ق روؤي�����ة خ����ادم احل��رم��ني 
الإ��������س�������الح  يف  ال���������س����ري����ف����ني 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد، ع��ن طريق 
وتعزيز  الذاتية  الرقابة  تنمية 
ال���ن���زاه���ة وحت�������س���ني الأج����ي����ال 

القادمة �سد الف�ساد.

األهداف
احلرمني  خادم  روؤية  • حتقيق 
الإ��������س�������الح  يف  ال���������س����ري����ف����ني 

ومكافحة الف�ساد.
لدى  الذاتية  الرقابة  تنمية   •

طالب اجلامعة واملجتمع.
اآف���ة  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  • حت�����س��ني 

الف�ساد وبيان خماطره واآثاره.
• ن�سر ثقافة النزاهة ومكافحة 

الف�ساد.
وال��ن��دوات  امللتقي�ات  تنظيم   •
وور�س العمل التي تخدم وتعزز 

النزاهة.

المبادئ
املجتمعي. • الرتابط 

اجل��������ودة  ذات  ال�������رام�������ج   •
واخلدمات ذات القيمة.

املتبادلة. التعاونية  • العالقة 
وا����س���ت���دام���ة  امل������ايل  الأداء   •

العوائد.
واملحا�سبة. • امل�ساءلة 

• التعليم والتطوير والتدريب.

���س��ي��ك��ون ل���ه���ذا ال����ن����ادي ع�����دة ف����روع 
ب���اجل���ام���ع���ة، ت��ه��ت��م ب��ن�����س��ر م���ه���ارات 
ال��غ��و���س وال�����س��ب��اح��ة وال��ت��خ��ي��ي��م بني 

الطالب.

الرؤية 
اإي������ج������اد ن������اد ي���ه���ت���م ب���امل���واه���ب 
ال���ري���ا����س���ي���ة وي����رزه����ا ل��ي��خ��رج 
ا�سم  يرفع  ريا�سيا  واعيا  جيال 

جامعته ووطنه.

الرسالة
ال�����ط�����الب يف جم���ايل  ت���ط���وي���ر 
ال�����س��ب��اح��ة وال���غ���و����س وال��ع��م��ل 
اجل��م��اع��ي ب��ط��ري��ق��ة اح��رتاف��ي��ة 
ب��اإب��راز مهاراتهم  اله��ت��م��ام  م��ع 

واكت�ساف هواياتهم.

األهداف 
لدى  التطوعي  احل�س  • تنمية 

طالب اجلامعة.
بني  ال��ع��الق��ة  ج��ان��ب  • ت��ع��زي��ز 

الطالب وبيئته.
ال���ط���الب  م����واه����ب  • ت���ط���وي���ر 

وتعليم فن ال�سباحة والغو�س.

���س��ي��ك��ون ل���ه ع����دة ف�����روع ب��اجل��ام��ع��ة، 
تهتم بن�سر مهارات التحدث واحلوار 

واإدارة الجتماعات بني الطالب.

الرؤية
مت���ك���ني ال����ط����الب م����ن حت��ق��ي��ق 
اأق�������س���ى اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م وت��ف��ع��ي��ل 
اأح���الم���ه���م. وم���ن خ���الل �سبكة 
اأن����دي����ة ال��ت��و���س��ت��م��ا���س��رتز ح��ول 
العامل ي�ستطيع الطالب تطوير 
ال���ت���وا����س���ل م��ع  م���ه���ارات���ه���م يف 

الآخرين واملهارات القيادية.

الرسالة
ت�����وف�����ري ال���ب���ي���ئ���ة الإي����ج����اب����ي����ة 
وامل�����س��اع��دة ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م، حيث 
من  ع�سو  لكل  الفر�سة  تتوافر 
مهارات  لتطوير  النادي  اأع�ساء 
ال��ت��وا���س��ل وال��ق��ي��ادة، مم��ا ي��وؤدي 
ب��ال��ت��ايل اإل����ى رف���ع درج����ة الثقة 
نحو  ال�سخ�سية  ومن��و  بالنف�س 

حتدث اأف�سل .

األهداف
لدى  القيادي  احل�س  تنمية   •

طالب اجلامعة.
بني  ال��ع��الق��ة  ج��ان��ب  • ت��ع��زي��ز 

الطالب وبيئته.
ال���ط���الب  م����واه����ب  • ت���ط���وي���ر 
وت��ع��ل��ي��م ف��ن الت�����س��ال وت��ك��وي��ن 

العالقات العامة.
• تدريب الأع�ساء على مهارات 

التقدمي والإلقاء والإدارة.
ال��ط��ل��ب��ة،  م���واه���ب  • اك��ت�����س��اف 

وال�ستفادة منها.
م���ه���ارات  ال���ط���ل���ب���ة  • اإك���������س����اب 

القيادة والإدارة واحلوار.
ل��ب��ن��اء  اأخ������وي  م���ن���اخ  • اإي����ج����اد 
ب��ني الطلبة  امل��ث��م��رة  ال��ع��الق��ات 

يف خمتلف املراحل الدرا�سية.

ت��رت��ب��ط ال��ك��ت��اب��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��الإ���س��الم 
اإليه  العلم  لنت�ساب  القلم  وبتمجيد 
ال���ك���رمي، وق��د  ال���ق���ران  اآي����ات  اأول  يف 
�سورة  يف  يف  بالقلم  تعالى  اهلل  اأق�سم 
خلدت ا�سمه. كما يعد الفن الت�سكيلي 
بالن�سبة للفنان مبنزلة الر�سالة التي 
ع��م��ا يجي�س يف  ب��ه��ا  ي��ع��ر  اأن  مي��ك��ن 
نف�سه من م�ساعر جتاه نف�سه وبيئته 

وعما يدور حوله من اأحداث.
ي���رج���ع اه���ت���م���ام ع���م���ادة ����س���وؤون 
الت�سكيلي  ال���ف���ن  مب���ج���ال  ال���ط���الب 
ال����ى اه���ت���م���ام الأن�������س���ط���ة ال��ط��الب��ي��ة 
بامل�شابقات الفنية كن�شاط غري �شفي 
العايل بهدف  التعليم  به وزارة  تهتم 
الر�سم  م��ث��ل:  الفنية  امل��واه��ب  �سقل 
الت�سكيلي  وال��ت�����س��وي��ر  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي 

والكاريكاتري.

الرؤية
 ي�����س��ع��ى ن������ادي اخل�����ط ال��ع��رب��ي 
لإتاحة تعليم غري �سفي يحقق 
اجل����ودة ال�����س��ام��ل��ة يف ا���س��ت��خ��دام 
الت�سكيلي  والفن  العربي  اخلط 
يف ظ���ل ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
م��ت��م��ي��زة  اإدارة  م����ع  احل����دي����ث 
امل�ستمر،  التح�سني  على  تعمل 
وتفعيل امل�ساركة داخل اجلامعة 

وخارجها. 

الرسالة
ال�����ط�����الب يف جم����ال  ت����ط����وي����ر 
الت�سكيلي  والفن  العربي  اخلط 
بطريقة احرتافية مع الهتمام 
ب�����اإب�����راز م���ه���ارات���ه���م واك��ت�����س��اف 

هواياتهم.

األهداف 
التدريب على حت�سني مهارة   •
اخل������ط ال����ع����رب����ي ل������دى ط���الب 

اجلامعة.
• تنمية مواهب الطالب الفنية 
والت�سوير  الت�سكيلي  الر�سم  يف 
ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي وال�������س���وئ���ي وال��ف��ن 

الرقمي.
اأ����س���ال���ي���ب ت��ع��ل��م  • ا����س���ت���خ���دام 
امل�����واه�����ب  ����س���ق���ل  ح����دي����ث����ة يف 
اخل��ط��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ك��ا���س��ت��خ��دام 
���س��ب��ورات ال��ر���س��م الإل��ك��رتون��ي��ة 
اأع��م��ال  واحل��ا���س��ب الآيل لإن��ت��اج 

فنية مبتكرة .
• اإب������راز ق��ي��م��ة اخل���ط ال��ع��رب��ي 
للم�سلمني،  اأولى  هوية  ب�سفتها 
وال����ف����ن ل���غ���ة ع���امل���ي���ة ل��ل��ت��ع��ب��ري 

ور�سالة لل�سعوب الأُخرى.
تثقيفية  حم��ا���س��رات  اإق���ام���ة   •
ف���ن���ي���ة ب����ه����دف رف�������ع ال����ك����ف����اءة 
لدى  الفنية  لالأعمال  واجل��ودة 

طالب امل�سابقات الطالبية.
• اإقامة املعار�س الفنية لأعمال 
ال�����ط�����الب اخل���ط���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة 
املمار�سة  على  ت�سجيعهم  بهدف 

والإتقان.

الخط العربي والفن التشكيليالتوست ماسترز »الخطابة«الغوصنزاهةوصال اإلعالميالمسرح
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إستشارات

ع�سرة موؤ�سرات ب�سيطة جتعل املقّيمني 
ي��و���س��ون ب���اإع���ادة م��راج��ع��ة اأط��روح��ة 
ت��ع��دي��الت  ب����اإج����راء  اأو  ال����دك����ت����وراه، 

جوهرية، اأو بر�سوب الأطروحة.  جاء 
ذلك  يف ترجمة ملركز »التعلم الفعال« 

مل��ق��ال ن�سر ل��ل��رف�����س��ورة ت���ارا ب��راب��ازون 
Tara Brabazon، بعنوان »كيف تف�سل يف 
كتابة ر�سالة دكتوراه«، قدمت من خالله 
كتابة  يف  الف�سل  لتجنب  ن�سائح  ع�سر 

ر�سائل الدكتوراه هي:

تقديم الفهرس
معظم املقّيمني يبدوؤون الت�سحيح وو�سع 

ال��ع��الم��ات ب����دءاً م��ن اجل���زء اخل��ل��ف��ي من 
الأطروحة، وح�سب جودة م�سادرهم.

ف���ف���ي ال���ل���ح���ظ���ة ال����ت����ي ي������رى ف��ي��ه��ا 
اأو  مكتملة  غري  مراجع  قائمة  املقّيمون 
املو�سوع  ه��ذا  يف  الرئي�سة  النظريات  اأن 

غري مت�سمنة، فاإنهم ي�سعرون بالقلق.
 وي��زداد هذا ال�سعور عندما توجد 

يف ن�س الأطروحة اقتبا�سات ل تتطابق 
اإذا  امل��راج��ع.  امل��وج��ودة يف قائمة  مع تلك 
غابت القواعد الأكادميية الأ�سا�سية، فاإن 

ت�سبح مو�سع  �سوف  الأطروحة  م�سداقية 
�سك. 

قائمة  ل��ي�����س��ت جم���رد  امل���راج���ع  ق��ائ��م��ة  اإن 
اإنها تعطي اإنذارا مبكرا باحتمالية ف�سل  عادية، بل 

اأو جناح اأطروحة الدكتوراه.

أفضل األطروحات 
اختيار  وت��ّرر  باإحكام  تكّون  )امل��وج��زة(  الدكتوراه  اأط��روح��ات  اأف�سل 
الطالب لفئة واحدة من العلماء دون الآخرين، وتظهر باأن الطالب 

قاموا بالقراءة مبا فيه الكفاية لتوجيه البحث على اأ�س�س اأكادميية.
اإذا مل يقراأ الطالب ب�سكل مو�سع، ي�سبح عندئذ الباحثون الذين 

مت القتبا�س منهم اأكر اأهمية ودللة مما هم عليه يف الواقع.

ملخص دون إظهار اإلسهام األصلي
الطالب لإ�سهامه  اإظهار  املقّيم تكمن يف  الأمثل لإر�ساء  اإن الطريقة 
الأ�سلي يف املعرفة ب�سكل وا�سح ليمكن للمقّيم متييزه �سمن الفقرة 

الأولى من ملخ�س الدكتوراه. 
يف  بحوثهم  ونتائج  حججهم  اإي��ج��از  من  الطالب  يتمكن  مل  اإذا 
اأو  املنهجية،  على �سعف يف  ي��دل  فهذا  امللخ�س،  واح��د بحجم  تقرير 

النظريات، اأو الهيكل الذي تبنوه. 
يائ�سني  ي��ح��اول��ون  عندما  للمقّيمني  بالن�سبة  فظيعة  وحل��ظ��ة 
ف�سل  ع��ر  ���س��واء  للمعرفة  اأ�سا�سي  ب�سكل  البحث  اأ���س��اف��ه  م��ا  اإي��ج��اد 
املنهجية الذي يفتقر لل�سياغة اجليدة اأو �سمن املراجعة الأدبية غري 
الثانية  املعرفة يف اجلملة  الأ�سلي يف  اإ�سهامك  الدقيقة. يجب و�سع 

من امللخ�س، ليت�سنى ملقّيم البحث التاأكد من م�سداقيته. 

تعبئة قائمة المراجع 
له  اأ�سبح  الدكتوراه  اأبحاث  �سمن  الإلكرتونية  املراجع  ا�ستخدام  اإن 
العلمية  الطالب بني امل�سادر  يفّرق  الأطروحات، حيث ل  تاأثري على 

املحّكمة عن تلك غري املحّكمة اأو امل�سادر الأولية عن تلك الثانوية.
جودة  ذات  م�سادر  اإل��ى  تفتقر  التي  الب�سيطة  املراجع  قائمة  اإن  

عالية، توؤثر ب�سكل غري متوقع على اأ�ساليب الطالب يف الكتابة. 
باملعلومات  تعج  جدا،  منخف�س  م�ستوى  الدكتوراه ذات  اأ�سبحت 

غري  والقفزات  والآراء  والتعميمات،  التخاطب  و�سيغ  الر�سمية  غري 
النعكا�سية بني التجارب ال�سخ�سية وبني اأ�ساليب وقواعد البحث.

ت�سمن  بطريقة  مكتوبة  ال��دك��ت��وراه  اأط���روح���ة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
املعايري  مع  يتما�سى  اأنظمة جامعة حمددة ومبا  �سمن  م  �سُتَحكَّ اأنها 
اأط��روح��ة  ع��ن  التعبري  يتم  اأن  ومي��ك��ن  ال��دك��ت��وراه،  لتعليم  ال��دول��ي��ة 
بو�سائل  ترتبط  اأن  يعني  ل  ذل��ك  ول��ك��ن  ع��دي��دة،  ب��ط��رق  ال��دك��ت��وراه 

التوا�سل اليومية.

كلمات غير محبذة
حينما ي�ستخدم الطالب كلمات مثل اخلطاب والأيديولوجيا والتعبري 
كاإ�سارة  تكون  ما  غالبا  فاإنها  حمايدة،  اأ�سماء  اأنها  لو  كما  وال��دلل��ة، 
لبدء اإمياءات تت�سم بال�سذاجة يف جميع اأنحاء الن�س. اإذا مل يتم اإعداد 
تعديل  يتم  اأن  فيجب حينها  اجلهد،  القدر من  بهذا  للقيام  الطالب 

الأطروحة واإزالة كل هذه الكلمات.

موضوع البحث 
الباحثون عدميو اخلرة وبعد قراءة النذر الي�سري من اأعمالهم، جتد 
كل  يف  الطالب  لهوؤلء  الأ�سلية  الإ�سهامات  على  العثور  ال�سهل  من 

فكرة يطرحونها.
البحث اإلى  مو�سوع  ح��ول  ك��ث��ريا  ي��ق��روؤون  املجتهدون  ال��ط��الب 
درجة يفقدون بها ال�سيطرة على جميع الأفكار التي تتاأتى لهم نتيجة 

هذه القراءة املكثفة.
القراء  بينما  فيه،  ليبحث  خا�س  حتد  عن  النهم  القارئ  يبحث 
واإجن��ازات��ه��م  براعتهم  ممتلئ  ال��ع��امل  اأن  يظنون  م�ستوى،  الأدن����ى 
لكونهم ل يدركون اأن كل جملة يكتبونها قد مت اكت�سافها، وتطويرها، 

واختبارها، وتطبيقها من قبل باحثني اآخرين يف املا�سي. 

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.

عشر نصائح لتجنب اإلخفاق في كتابة »الدكتوراه«
)1 من 2(

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

استشارة أكاديمية استشارة نحذيرية

منتجات التخسيس تشكل 
خطورة على القلب وتسبب 

اإلدمان 
العامة للغذاء وال��دواء من خطورة بع�س منتجات  الهيئة  حذرت 
وبيعها من قبل  الإع��الن عنها  يتم  التي  )التخ�سي�س(،  ال��وزن  تخفيف 
التوا�سل الجتماعي، حمذرة من ثالثة  جمهولني عن طريق و�سائل 

منتجات هي: 
Natural Max Slimming • منتج 

 Lose Weight Coffee قهوة • منتج 
.Paiyouji Plus • �ساي 

من  كبرية  كميات  على  حتتوي  املنتجات  ه��ذه  اأن  الهيئة  واأب��ان��ت 
بع�س م�ستقات مادة »الأمفيتامني« )�سبق منع ا�ستخدامها خلطورتها 

على القلب وت�سببها يف الإدمان(.

أعراض األمفيتامين عند بداية االستخدام
• فقدان ال�سهية

القلب دقات  • ا�سطراب 
الفم  • جفاف 

• الع�سبية 
الزائد • الن�شاط 

أعراض انسحابية بعد التوقف
• الهلو�سة 

املزاج  • تغري 
• الكتئاب 

والنف�سية الذهنية  الأعرا�س  • بع�س 
للتيقظ  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اإب����الغ  ع��ل��ى  امل�ستهلك،  ال��ه��ي��ئ��ة،  وح��ث��ت 
وال�سالمة الدوائية، عند حدوث اأية اأعرا�س جانبية لالأدوية وذلك عن 

طريق الهاتف املجاين )8002490000(.
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رياضة

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

الفيفا يشيد بخطوات
االتحاد السعودي التطويرية

اأ�ساد وفد من الحتاد الدويل لكرة القدم، باخلطوات التطويرية التنظيمية لالحتاد 
ال�سعودي لكرة القدم. 

املا�سي، ت�سمنت عقد  اإل��ى مقر الحت���اد، الثنني  الوفد  زي��ارة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
اجتماع مع رئي�س الحتاد ال�سعودي لكرة القدم اأحمد عيد مع الوفد الذي �سم مدير 
دائرة تطوير الأداء يف الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( فريدريك جيوملنت، ومدير 
العبوة، وم�ست�سار الحتاد  الأو�سط ماجد  ال�سرق  الدويل يف  بالحتاد  التطوير  مكتب 

الدويل نوداركا�ستي، وذلك بح�سور الأمني العام لالحتاد اأحمد اخلمي�س.
ويف بداية الجتماع رحب اأحمد عيد بالوفد يف زيارته للمملكة، موؤكداً اأن الزيارة 
القائم بني الحتادين الدويل وال�سعودي فيما يخ�س  التعاون امل�سرتك  اإطار  تاأتي يف 
تطوير الأداء واحلوكمة لدى الحتاد ال�سعودي، مقدما �سكره لرئي�س الحتاد الدويل 

جوزيف بالتر على اهتمامه الدائم باحتاد كرة القدم ال�سعودي.
جلنة  قدمته  ال���ذي  الحت���اد  حوكمة  م�����س��روع  ا�ستعرا�س  الج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 
يف  املا�سي  الأ���س��ب��وع  عقدت  التي  ال��دول��ي��ة  العمل  ور���س��ة  يف  ال�سرتاتيجية  ال��درا���س��ات 
اأبو  حممد  والدكتور  املقيبل  حممد  الدكتور  اللجنة  ع�سوا  حينها  وقدمه  الريا�س، 
عظمه، اإلى جانب تقدمي عر�س عن التعاون امل�سرتك بني الحتاد ال�سعودي لكرة القدم 

و�سركة تطوير التعليمية لتطوير كرة القدم يف املدار�س ولكت�ساف و�سقل املواهب.
واأبدى مدير دائرة تطوير الأداء يف الحتاد الدويل فريدريك جيوملنت، �سعادته 
والفنية  الإداري���ة  اجلوانب  يف  ال�سعودي  الحت��اد  بها  قام  التي  التطويرية  باخلطوات 
ال�سعودي مع موؤ�س�سات  الحت��اد  �سراكات  اأن  القدم، موؤكدا  كرة  والتنظيمية يف جمال 
التعليم لتطوير كرة القدم يف املدار�س ول�سقل املواهب خطوة �ستفيد الكرة ال�سعودية 

كثريا يف امل�ستقبل القريب.
علي  ب��ن  �ساكر  ال�سعودي  الحت���اد  يف  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  اإدارة  مدير  اأك��د  بينما 
�سابقة بداأت منذ  لزيارات عدة  تاأتي امتداداً  اململكة  اإلى  الفيفا  اأن زيارة وفد  الذيابي 
عام، وذلك بناًء على طلب من رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد ال�سعودي بهدف ال�ستفادة 
من خرات الإدارات والأق�سام املختلفة لالحتاد الدويل لتطوير اأداء الحتاد ال�سعودي 
الهيكل  ن��ظ��ام احلوكمة وم��ق��رتح  ك��اف��ة ويف مقدمتها  واأق�����س��ام��ه يف اجل��وان��ب  وجل��ان��ه 

التنظيمي لالحتاد املقدم من اإحدى ال�سركات املتخ�س�سة.

الطب والهندسة 
تتوجان بكأسي 

التنس والقوى
سلمان العلي 

�سمن  الريا�سية  الأن�سطة  اإدارة  نظمت 
لعام  ال�سنوي  الريا�سي  امللتقى  فعاليات 
���س��وؤون الطالب،  ب��اإ���س��راف ع��م��ادة   ،1435
ال�سالة  داخ��ل  يف  الطاولة  تن�س  بطولة 
الطب  كلية  املغطاة. وح�سلت  الريا�سية 
ع��ل��ى ك���اأ����س ال��ب��ط��ول��ة ع��ق��ب ح��ل��ول��ه��ا يف 
األعاب  بطولة  اأُقيمت  كما  الأول.  املركز 
على  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  القوى 
الهند�سة  كلية  وتوجت  اجلامعة،  ملعب 

بكاأ�س البطولة.

كأس مدير 
الجامعة لكرة 

القدم بين 
»األسنان« 

و«العلوم اإلدارية« 
سلمان العلي 

ت���اأه���ل���ت ك��ل��ي��ت��ا ط���ب الأ����س���ن���ان وال��ع��ل��وم 
الإداري������ة اإل���ى امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���دوري 
ك����رة ال���ق���دم ع��ل��ى ك���اأ����س م���ع���ايل م��دي��ر 
�سي�سرف  التي  البطولة  وتقام  اجلامعة. 
الدكتور  الأ�ستاذ  ختامها مدير اجلامعة 
اإدارة  ب���اإ����س���راف  ال�������داود،  ع��ب��دال��رح��م��ن 

الأن�سطة الريا�سية.
 كما �سيح�سرها اأي�سا عميد �سوؤون 
الطالب الدكتور مريع الهبا�س وعمداء 

الكليات امل�ساركة يف الدوري.
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أقسام

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

رئيس قسم الكائنات 
الدقيقة والمناعة  
د. الحكمي:
اكتشفنا حاالت 
فطرية نادرة 
تعذر تشخيصها 
بمستشفيات عسير

رئيسه  أوضح  الدقيقة والمناعة،  الكائنات  في حديث موسع عكس توسع وظائف قسم 
الدكتور أحمد الحكمي أن القسم حقق إنجازات ملحوظة في مجال تخصصه سواء في 

الجوانب التشخيصية والمعملية أم في األبحاث المنشورة دوليا.

حوار: خالد العمري

ما الذي يقدمه 
الق�سم للدار�سني فيه؟

واملناعة  الدقيقة  ال��ك��ائ��ن��ات  ق�سم  اأن�����س��ئ 
مع ن�ساأة كلية الطب فرعا جلامعة امللك 
���س��ع��ود، وب����داأت ال��درا���س��ة ف��ي��ه ع���ام 1403 
ت��ق��ري��ب��ا،  ب��ع��دد م��ن ال��ط��الب ل يتجاوز 
الأول��ى  الدفعة  ط��الب  �سكلوا  طالبا،   13
بالكلية. وكان الدكتور غازي جمجوم اأول 
الطب  لكلية  عميد  واأول  للق�سم  رئي�س 
العلوم  اأق�سام  اأح��د  الق�سم  ويعد  اأي�سا.  
قبل  »م��ا  ت�سمى  التي  بالكلية  الأ�سا�سية 
الطب  الإكلينيكية«، حيث توجد يف كلية 
وق�سم  والإكلينيكية  الأ�سا�سية  الأق�����س��ام 

التعليم الطبي.
الأحياء  بتدري�س مواد  الق�سم  يقوم 
الدقيقة واملناعة لطالب وطالبات الطب 

ملما  يكون  اأن  الطبية  العلوم  اأو  الطب 
بها ليكون طبيبا اأو اأخ�سائيا متمكنا من 
الأحياء  علم  ف��اإن  وباخت�سار،  تخ�س�سه. 
يدر�س  الإكلينيكية  اأو  الطبية  الدقيقة 
بكتريية   ( امل��ع��دي��ة  الأم���را����س  م�سببات 
وف���ريو����س���ي���ة وط��ف��ي��ل��ي��ة( ال���ت���ي ت�����س��ي��ب 
خمتلف اأجزاء اجل�سم، مثال ذلك مر�س 
ال�����درن واحل���م���ى امل��ال��ط��ي��ة والل��ت��ه��اب��ات 
وتلك  والتنف�سية،  اجل��ل��دي��ة  البكتريية 
التي ت�سيب اجلهاز اله�سمي والأمرا�س 
ال���ط���ف���ي���ل���ي���ة ك����امل����الري����ا وال��ل��ي�����س��م��ان��ي��ا 
الكبد  كالتهاب  الفريو�سية  والأم���را����س 
والأن��ف��ل��ون��زا واحلمى  ج(   - ال��وب��ائ��ي )ب 
ال�سوكية، اإ�سافة اإلى اأمرا�س الفريو�سات 

امل�ستجدة كفريو�س الكورونا و�سار�س.
اأو  ال����ط����ب����ي����ة  امل�����ن�����اع�����ة  ع����ل����م  ويف 
املناعة  جهاز  بتدري�س  نقوم  الإكلينيكية 
وم���ك���ون���ات���ه واأه���م���ي���ت���ه وط�����رق م��ق��اوم��ة 

كجزء من برنامج البكالوريو�س يف الطب 
واجل����راح����ة. ك��م��ا ي��ق��وم ب��ت��دري�����س م���واد 
لطالب  الإكلينيكية  ال��دق��ي��ق��ة  الأح���ي���اء 
البكترييا،  علم  وم��واد  الكلية،  وطالبات 
وال��ط��ف��ي��ل��ي��ات وال���ف���ريو����س���ات وامل���ن���اع���ة 
بكلية  املخترات  ق�سم  وطالبات   لطالب 

العلوم الطبية التطبيقية.
التي  امل����واد  ع���دد  يبلغ  امل��ج��م��ل   ويف 
اإ�سافة  يدر�سها الق�سم 14 مادة م�ستقلة، 
اإل������ى ت���ق���دمي ع�����دد م����ن امل�������واد ب�����س��ورة 
م�����س��رتك��ة م��ع اأق�����س��ام اأخ����رى ك��ج��زء من 
ب��ع�����س امل�������واد ال���ت���ي ي��ت��ط��ل��ب ت��دري�����س��ه��ا 
اأك��ر من ق�سم فيها مثل: مادة  م�ساركة 
الطب،  الإكلينيكي لطالب  علم اجلينات 
ومادة اجلودة النوعية لطالب املخترات 

بكلية العلوم الطبية. 
واملناعة  الدقيقة  الأحياء  علم  يعد 
اإحدى اأهم املواد التي يتوجب على طالب 

تدري�س  اإلى  اإ�سافة  والأمرا�س،  العدوى 
اخل���ل���ل يف ج���ه���از امل���ن���اع���ة ع��ن��د امل��ر���س��ى 
ك��اأم��را���س  املختلفة  املناعية  ب��الأم��را���س 
احل�����س��ا���س��ي��ة واأم�����را������س ن��ق�����س امل��ن��اع��ة 
اخل��ل��ق��ي��ة وامل��ك��ت�����س��ب��ة واأم����را�����س امل��ن��اع��ة 
ال��ذات��ي��ة م��ث��ل: م��ر���س ال��ذئ��ب��ة احل��م��راء 
لتدري�س  بالإ�سافة  الروماتويد،  ومر�س 
اأ���س�����س وط����رق ال��ل��ق��اح��ات وال��ت��ط��ع��ي��م��ات 

وغريها، مما ل يت�سع املجال لذكره. 
ي�����س��م ال��ق�����س��م ن��خ��ب��ة م��ت��م��ي��زة من 
ويبلغ  التخ�س�سات  خمتلف  يف  الأ�ساتذة 
عدد اأع�ساء هيئة التدري�س فيه 25 ع�سو 
ت��دري�����س م��ن ك��ال اجل��ن�����س��ني،  منهم  12 
بني رتبة اأ�ستاذ م�ساعد وم�سارك واأ�ستاذ، 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى 11 حم��ا���س��را وع���دد من 

الفنيني. 

اإلى اأي مدى يواكب الق�سم 
التطورات يف جمال اخت�سا�سه؟

الدقيقة  الأح��ي��اء  مثل  لق�سم  امل��ه��م  م��ن 
واملناعة اأن يواكب امل�ستجدات والتطورات 
لكونه من اأكر التخ�س�سات الطبية منوا 
وجتددا حيث اإننا ن�سهد يف كل عام تقريبا 
م�ستجدات يف الأمرا�س الفريو�سية. على 
انت�سارفريو�س  حاليا  ن�سهد  املثال  �سبيل 
 MERS -( الأو�سط ال�������س���رق  ك����ورون����ا 
 Influenza( واإنفلونزا اخلنازير  )CoV
A H1N1(  وفريو�س ال�سار�س، وبكترييا 
الإي������ك������ولي، وف����ريو�����س ح���م���ى ال������وادي 
املت�سدع، وفريو�س حمى ال�سنك، ومر�س 
قبل  املنطقة  يف  انت�سر  ال��ذي  الي�سمانيا 
التي تظهر  الأمرا�س  فرتة وغريها من 
ملواجهتها  م�سرتكة  ج��ه��ود  اإل���ى  وحت��ت��اج 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  كل  من  وتتطلب 
البحث والدرا�سة لأي م�ستجد يف املجال.

جمتمع  من  ج��زًء  ب�سفته  والق�سم   
اأع�ساوؤه على احل�سور  اجلامعة يحر�س 
امل�ستمرة يف املوؤمترات الدولية  وامل�ساركة 
وور���س  كالندوات  الإقليمية  والفعاليات 
ال���ع���م���ل ال����ت����ي ت������ري اجل����ان����ب امل���ع���ريف 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ي ومت����ده����م ب��امل�����س��ت��ج��دات 
يف امل���ج���ال ل��ي��ق��وم��وا ب��ن��ق��ل��ه��ا ل��ط��الب��ه��م 

وتعريفهم بها.
 وهناك توا�سل مع املتخ�س�سني يف 
الق�سم،  الأ�ساتذة يف  املجال على م�ستوى 
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أقسام
 على �سبيل املثال قام بع�س اأع�ساء 
هيئة التدري�س بالتعرف على �سبع حالت 
دون  اأ�سابيع  اإحداها ق�ست  نادرة  فطرية 
حتى  ال��ف��ط��ر  ل��ن��وع  وم��ع��رف��ة  ت�سخي�س 
اأدى ذلك اإلى تدخل جراحي بعد انت�سار 

الفطر بقدم املري�س ليتم برتها.
 وه����ن����اك ح������الت ل ي�����س��ع امل���ج���ال 
تعاين  ك��ان��ت  طفلة  ح��ال��ة  منها  ل��ذك��ره��ا 
امل��الري��ا ول��وج��ود تركيز عال  م��ن مر�س 
ال��ت��ع��رف  ت��ع��ذر  امل��ري�����س��ة  دم  يف  للطفيل 
خاطئة،  نتائج  وظهرت  الت�سخي�س  على 
بالق�سم  الأ�ساتذة  ا�ست�سارة  متت  وحينما 
و�����س����ل����وا اإل�������ى وج�������ود ع������دد ه����ائ����ل م��ن 
غ��رّي  مم��ا  ن����ادرة،  ظ��اه��رة  يف  الطفيليات 
اخلطة العالجية، وجنت الطفلة بف�سل 
املركزة،  العناية  كانت يف  اأن  بعد  من اهلل 
اأع�ساء  وق���ام  م�سجلة،  احل���الت  وجميع 
يف  احل��الت  بع�س  بن�سر  التدري�س  هيئة 

جمالت علمية حمكمة.
ال�ست�سارة  بتقدمي  الق�سم  وي��ق��وم   
كالت�سمم  م��ع��دي��ة  اأم���را����س  وج����ود  ع��ن��د 
ال���غ���ذائ���ي والأم����را�����س امل��ع��دي��ة ع��م��وم��ا، 
تن�ساأ  التي  اللجان  ي�سارك يف معظم  كما 
بغر�س مكافحة العدوى يف املنطقة على 

م�ستويات خمتلفة.
ويف جم���ال اأم���را����س امل��ن��اع��ة، ق��دم 
ال��ق�����س��م- ول ي����زال ي��ق��دم -ال��ك��ث��ري من 
ال����س���ت�������س���ارات يف ت�����س��خ��ي�����س الأم���را����س 
املناعة  اأم��را���س  جم��ال  وخا�سة  املناعية 
الذاتية. ي�ساف اإلى ذلك م�ساركة الق�سم 
التي  والندوات  الفعاليات  العديد من  يف 
م�ست�سفيات  اأو  ع�سري  م�ست�سفى  يف  تعقد 

املنطقة العامة واخلا�سة. 
وق����د ق����ام ع����دد م���ن اأع�������س���اء هيئة 
ال����ت����دري���������س ب���ن�������س���ر ب���ع�������س ال���ك���ت���ي���ب���ات 
ببع�س  والتعريف  للتوعية  وامل��ن�����س��ورات 

للكلية  زائ���ري���ن  اأ����س���ات���ذة  ه��ن��اك  اأن  ك��م��ا 
ق����دم����وا حم���ا����س���رات ون��������دوات م���ري���ة. 
اأي�سا جمموعة من  الق�سم  ويوجد لدى 
الأب���ح���اث ال��ن��وع��ي��ة يف درا���س��ة الأم��را���س 
وحمى  ال�سنك  ح��م��ى  م��ث��ل  ال��ف��ريو���س��ي��ة 
الفطرية  والأم���را����س  امل��ت�����س��دع  ال����وادي 
والبكتريية. وقد مت ن�سر بع�س الأبحاث 
يف جم�������الت ع���ل���م���ي���ة ع����امل����ي����ة ق����وي����ة يف 

التخ�س�س. 
ي�����س��اف اإل����ى ذل����ك، اأن����ه ب��دع��م من 
م����ع����ايل م����دي����ر اجل����ام����ع����ة مت جت��ه��ي��ز 
تري  التي  ب��الأج��ه��زة  الق�سم  خم��ت��رات 
الأح��ي��اء  جم��ال  يف  واملتخ�س�س  ال��ب��اح��ث 
الدقيقة كجهاز »بي �سي اآر« وجهاز تدفق 
تطوير  اأ�سهم يف  اخلاليا وغريهما، مما 
ال��ب��اح��ث��ني، اإ���س��اف��ة اإل���ى ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 

املجالت التدري�سية. 

ماذا عن االإ�سهام 
يف جمال اخلدمة املجتمعية؟

يعد ق�سم الأحياء الدقيقة واملناعة مهما 
لالأطباء العاملني يف امل�ست�سفيات وكذلك 
لأق�����س��ام م��ك��اف��ح��ة ال���ع���دوى يف ال�����س��وؤون 

ال�سحية والوحدات ال�سحية املدر�سية. 
وال����ق���������س����م ي������ق������دم  ا�����س����ت���������س����ارات 
�سابقا،  امل��ذك��ورة  واجل��ه��ات  للم�ست�سفيات 
مل�ست�سفى  خدمة  الق�سم  يقدم  وبالأ�سا�س 
ع�سري املركزي لكون امل�ست�سفى هو اجلهة 
الطب  كليتي  ت��دري��ب ط���الب  ي��ت��م  ال��ت��ي 
امل�ست�سفى  وه���و  ف��ي��ه��ا،  الطبية  وال��ع��ل��وم 
الأكر باملنطقة وي�سم نخبة من اأ�ساتذة 

الكلية. 
وق������د ق������دم ال���ق�������س���م ال����ع����دي����د م��ن 
اأمرا�س  ت�سخي�س  ال�ست�سارات يف جمال 
ال���ب���ك���رتي���ا وال���ف���ط���ري���ات وال��ط��ف��ي��ل��ي��ات 

واملناعة.

ك��ج��زء م��ن فعاليات  امل��ع��دي��ة  الأم���را����س 
خمتلفة كاليوم العاملي لالإيدز واأنفلونزا 

الطيور.

هل هناك دورات تدريبية 
يقدمها الق�سم يف هذا امل�سمار؟

الأ�ساتذة  يقدمها  تدريبية  ور���س  هناك 
واملحا�سرون والفنيون لبع�س اأخ�سائيي 
لرفع  املنطقة  م�ست�سفيات  يف  املخترات 
ك��ف��اءت��ه��م وق����درات����ه����م، وم����ن ���س��م��ن��ه��ا: 
ا�ست�سارات متعددة يف ت�سخي�س الأمرا�س 
الأمرا�س  ت�سخي�س  يف  ودورات  املناعية، 
الفنيني  من  العديد  ح�سرها  الطفيلية 

العاملني مب�ست�سفيات املنطقة. 
اإ���س��اف��ة ل��ذل��ك ق���ام ب��ع�����س اأع�����س��اء 
ال���ق�������س���م مب����راج����ع����ة واإع������������داد ك���ت���ب يف 
ال��ت�����س��خ��ي�����س ل���ت���ك���ون م���رج���ع���ا ي��ح��ت��وى 
ع��ل��ى ط����رق و����س���ور )ك���اأط���ل�������س( لكثري 
م���ن الأم����را�����س ال��ط��ف��ي��ل��ي��ة وال��ب��ك��ت��ريي��ة 
وتعميمها  توزيعها  بع�سها مت  والفطرية 
على الفنيني العاملني ببع�س القطاعات 
ال�سحية وبع�سها يف طور الإعداد حاليا .
مرجعا  يف  الق�سم  يعد  وباخت�سار، 
جم����ال ت�����س��خ��ي�����س الأم�����را������س امل��ع��دي��ة، 
خدماته  ي��ق��دم  ت�سخي�سي  خم��ت��ر  وه���و 

املجتمعية للمنطقة ب�سورة عامة.

 وماذا عن الدورات
 املقدمة لطالب الق�سم؟

ال���ط���الب ه���م امل�����س��ت��ه��دف��ون يف الأ���س��ا���س 
ونت�سرف  ون�����س��ع��د  التعليمية  بالعملية 
ومهاراتهم  ق��درات��ه��م  ينمى  م��ا  بتقدمي 

املختلفة. 
الأن�سطة  كافة  يف  الق�سم  وي�سارك 
التي تنظمها الكلية،  ومن ذلك امل�ساركة 
يف امل���ح���ا����س���رات الأ����س���ب���وع���ي���ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، 

التي  امل�ستمر  ال��ط��ب��ي  التعليم  ودورات 
ت�ستهدف الطالب والعاملني يف املجالت 

الطبية ومتدربي برامج الزمالة. 
ول���ك���ون ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ج����زًء من 
ال��ت��ع��ل��ي��م ل���ل���ط���الب، ف��ال��ق�����س��م ي�����س��رك 
ال���ط���الب يف الأب����ح����اث ال���ت���ي ي���ق���وم بها 
�ساأنه  من  وه��ذا  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء 
اأن ي���ري اجل���وان���ب امل��ع��رف��ي��ة وامل���ه���ارات 

البحثية للطالب.
الفعاليات  يف  الق�سم  ي�����س��ارك  ك��م��ا 
التي يقوم بها  املنهجية  والن�ساطات غري 
الطالب مثل: اليوم العاملي لالإيدز، ويوم 
الأن�سطة  من  وغريهما  العاملي،  ال�سحة 
التي ت�سهم بال �سك يف بناء الطالب من 

جميع اجلوانب العلمية والجتماعية.
 

هل من تعاون مع االأق�سام
 املماثلة حمليا وخارجيا؟

الأق�سام  م��ع  ت��ع��اون  لبناء  الق�سم  ي�سعى 
املناظرة يف اجلامعات ال�سعودية والعاملية 

واإن كان ذلك ما زال يف املراحل الأولية.
 امل���وج���ود ح��ال��ي��ا ه���و ب���داي���ة ت��ع��اون 
ع���ل���ى م�����س��ت��وى اجل���ام���ع���ات يف امل��ن��ط��ق��ة 
اجل���ن���وب���ي���ة ل����وج����ود ط��ب��ي��ع��ة ج��غ��راف��ي��ة 
على  اإننا  حيث  كثريا  مت�سابهة  و�سكانية 
املنطقة اجلنوبية عموما  املثال يف  �سبيل 
ن���ع���اين م���ن وج�����ود اأوب����ئ����ة ت��ن��ت�����س��ر فيها 
اأو  وال��رو���س��ي��ال  واللي�سمانيا  ك��امل��الري��ا 
احلمى املالطية، اإ�سافة لبع�س الأمرا�س 

الوراثية واأمرا�س احل�سا�سية. 
الق�سم فريق  زارن��ا يف  اأن  �سبق  وقد 
ال��ط��ب بجامعة  اأب��ح��اث كلية  م��ن م��رك��ز 
جازان وعلى راأ�سهم عميد البحث العلمي 
ب��ت��ل��ك اجل��ام��ع��ة رئ��ي�����س م��رك��ز ال��ك��ل��ي��ات 
الطبية البحثي الدكتور ر�ساد ال�سنو�سي، 
لتبادل  م�سرتكة  عمل  ور���س  تنظيم  ومت 

اخل�����رات يف جم����ال اأب���ح���اث الأم���را����س 
الزيارات  ت�ستمر  اأن  على  ذكرها  ال�سابق 
امل���ت���ب���ادل���ة ل��ع��م��ل ت���ك���ام���ل���ي يف امل��ن��ط��ق��ة 

اجلنوبية ككل. 
بالق�سم  جن��ران  جامعة  وا�ستعانت 
انت�سار  مل��دى  ميدانية  درا���س��ة  اإج����راء  يف 

فريو�س الكبد الوبائي هناك. 
ون�������س���ع���ى ����س���م���ن خ����ط����ة ال��ف�����س��ل 
ال����درا�����س����ي امل���ق���ب���ل ل����س���ت�������س���اف���ة ع���امل 
متخ�س�س اأو اأكر، من جامعات مرموقة 
ليقوم بتقييم م�ستوى التدري�س والبحث 
والأداء بالق�سم، و�سيكون خمترا خارجيا 
�سمن جلنة الختبارات النهائية كما هو 
معمول به يف الكلية حيث يتم ا�ستقطاب 
ليكونوا  متميزين  تدري�س  هيئة  اأع�ساء 

خمترين خارجيني.
وح��دي��ث��ا،ا���س��ت�����س��ي��ف اأح����د اأع�����س��اء 
ال��ق�����س��م ل��ي��ك��ون خم��ت��را خ��ارج��ي��ا بكلية 
اأن اآخر  الطب بجامعة امللك في�سل، كما 
�سيزور  بق�سمنا  ال��ت��دري�����س  اأع�����س��اء  م��ن 
اإح�������دى اجل���ام���ع���ات امل���ال���ي���زي���ة خم��ت��را 
خارجيا، وكل ذلك يعد جزًء من التعاون 
بني  الق�سم ونظرائه يف اجلامعات املحلية 

واخلارجية.

تقييمك مل�ستوى
البحث العلمي يف الق�سم؟

ل �سك يف اأن البحث العلمي هو اأحد اأهم 
و���س��ائ��ل ق��ي��ا���س ت��ط��ور ال�����س��ع��وب والأم����م، 
ون��ح��ن يف امل��م��ل��ك��ة ن�����س��ه��د - ب��ف�����س��ل اهلل 
العلمي  البحث  جم��ال  يف  قفزات  علينا- 
ودعما م�سكورا من قبل القيادة يف البلد، 

اأيدها اهلل ورعاها.
 والبحث العلمي يف اجلامعات عامة  
ي��ح��ت��اج اإل���ى رك��ائ��ز وب��ي��ئ��ة داع��م��ة ت�سمل 
البحثية  اخل���رات  ذات  امل��وؤه��ل��ة  ال��ك��وادر 

وامل��واد  املعامل  لتوافر  اإ�سافة  والعلمية، 
املختلفة  البحثية  امل��راك��ز  يف  والأج���ه���زة 
لكي يقوم اأع�ساء هيئة التدري�س باأبحاث 

ذات جودة ونوعية عالية. 
وع����ل����ى م�������س���ت���وى ال���ق�������س���م ووف���ق���ا 
ل��الإم��ك��ان��ات امل���ت���واف���رة وامل���ت���اح���ة، ن��ق��دم 
اإلى حد ما مرية علميا ومفيدة  اأبحاثا 
جمتمعيا، ون�سعى لكي نقدم ما هو اأكر.

تطلعاتكم امل�ستقبلية
 لتطوير الق�سم؟

ن�سعى  ع����دة حم�����اور  ال��ق�����س��م  ل��دي��ن��ا يف 
واأهمها:  اأولها  فيها،  والإجن��از  للتطوير 
التدري�س  ت�سمل  التي  الأك��ادمي��ي��ة  امل��ه��ام 
والتقييم ومتابعة اأداء الطالب ومراجعة 
بتطوير  ل��ه عالقة  وغ��ريه��ا مم��ا  املناهج 
البيئة التعليمية عموما، وثانيها: البحث 
العلمي، وثالثها: خدمة املجتمع. ويتمثل 
الأمر الرابع يف اإيجاد بيئة علمية متميزة 
بالكوادر والإمكانات ، واخلام�س، يف البدء 

برامج الدرا�سات العليا.
ف��اإن  الأك��ادمي��ي��ة  للمهام  وبالن�سبة 
تطوير  خ��ط��ة  م��ن  ج���زًء  �سيكون  الق�سم 
املناهج بالكلية، وهي اخلطة التي ترغب 
القادم  العام  بداية  اإدراج��ه��ا يف  يف  الكلية 
وت��رت��ك��ز اأ���س��ا���س��ا ع��ل��ى دم���ج امل��ن��اه��ج قبل 

الإكلينيكية باملناهج الإكلينيكية.
 وت�سمل اخلطة اجلديدة يف الكلية 
م���راج���ع���ة ل��ل��ت��ق��ي��ي��م وط�����رق ال��ت��دري�����س،  
للخطة  الأك����ر  التغيري  اأن  يف  ���س��ك  ول 
الدرا�سية احلديثة �سي�سمل اأق�سام ومواد 

العلوم الأ�سا�سية بكلية الطب.
ولدينا خطة جاهزة مل�سروع برنامج 
النهائية، وقد اجتاز  ماج�ستري يف مل�ساته 
مراحل عدة بدءاً من الإع��داد والتحكيم 
املخت�سة،  اجلهات  على  عر�سه  وبانتظار 

اإن �ساء اهلل. 
وفيما يتعلق بالبحث العلمي ن�سعى 
البحوث  مل�ساريع  واإم��ك��ان��ات  لإي��ج��اد دع��م 
جمموعات  واإيجاد  نوعية  اأبحاث  لإنتاج 
الكلية  يف  الأق�����س��ام  م��ع  م�سرتكة  بحثية 
موجود  هو  ملا  تطورا  ونتوقع  اأوخارجها 
حاليا. ويف جمال خدمة املجتمع، ن�سعى 
مل�ساركة خدمية اأكر عن طريق الدورات 
وال�ست�سارات للجهات ال�سحية املختلفة.

ك���ذل���ك ن�����س��ع��ى اإل�����ى ال��ت��وا���س��ل مع 
املتميزين العامليني يف التخ�س�س وتنظيم 
زيارة لأحد منهم يف القريب، اإ�سافة اإلى 
الأ�ساتذة  من  �سواء  الكفاءات  ا�ستقطاب 
ال�سعوديني اأم غري ال�سعوديني املتميزين 

يف املجال.

كلمتك للطالب؟
اأن  اأ�سكرك على هذا ال�سوؤال، ول �سك يف 
م��ن قبل اجلميع  اهتمام  ال��ط��الب حم��ل 

اإدارة واأع�ساء هيئة تدري�س يف اجلامعة.
الطالب  لأب��ن��ائ��ي  اأق���ول  اأن    واأحب 
ب���ه���ا يف جم���ال  ال���ت���ي من����ر  ال���ط���ف���رة  اإن 
جوا  �ستوجد  والب��ت��ع��اث  ال��ع��ايل  التعليم 
تناف�سيا كبريا، ولن يح�سل على الفر�سة 
فكما  امل��ت��م��ي��ز،  اإل  م�����س��ت��ق��ب��ال  الأف�������س���ل 
اجلامعة  يف  وال��ك��ل��ي��ات  الأق�����س��ام  على  اأن 
التعليمية  البيئة  وتطوير  توفري  واج��ب 
بناء  م�سوؤولية  عليكم  ف���اإن  والتدريبية 
الأولى  ال�سنة  بدءا من  اأنف�سكم  وتطوير 

يف اجلامعة وحتى اآخر �سنة. 
ب��اك��ت�����س��اب  ت��ه��ت��م��وا  اأن  ع��ل��ي��ك��م  اإن 
واأن تتيقنوا  املعلومة  املهارة والبحث عن 
قد  اأ�ساتذتكم  من  اجلاهزة  املعلومات  اأن 

تقتل جانب التعلم الن�سط عندكم.
واملناهج  الختبارات  فاإن  وختاما،   
هي  والغاية  و�سيلة،  اإل  هي  ما  عموما، 
ت��خ��رج��ك��م ج��دي��ري��ن  ت���ك���ون���وا ع��ن��د  اأن 
بالعمل بالكفاءة والثقة، متميزين عند 
واأخ�سائيي  اأط��ب��اء  مهنتكم  ممار�ستكم 

خمترات.

آفاق الجامعة  |  العدد 108  |  8 جمادى األولى 1435  |  9 مارس 2014



آفاق مصورة

»آفاق« في ندوة الصحافة الجامعية بالرياض

آفاق الجامعة  |  العدد 108  |  8 جمادى األولى 1435  |  9 مارس 2014



آفاق مصورة آفاق الجامعة  |  العدد 108  |  8 جمادى األولى 1435  |  9 مارس 2014



آفاق الجامعة  |  العدد 108  |  8 جمادى األولى 1435  |  9 مارس 2014أساتذة

حوار: خالد العمري 

لنبداأ بال�سرية العلمية ؟
واأنهيت  الإ���س��ك��ن��دري��ة،  مبحافظة  ول���دت 
ج��م��ي��ع امل���راح���ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ه���ن���اك، اأي 
املرحلة اجلامعية الأولى ثم ح�سلت على 
درجة املاج�ستري، والدكتوراه يف تخ�س�س 
تكنولوجيا التعليم عام 2008 من جامعة 

الإ�سكندرية.
واأع�����م�����ل ح���ال���ي���ا اأ�����س����ت����اذ ت��ق��ن��ي��ات 
امل�ساعد  الإل���ك���رتوين  وال��ت��ع��ل��م  التعليم 
امل��ل��ك خ��ال��د يف كلية ال��رتب��ي��ة،  ب��ج��ام��ع��ة 
بالإ�سافة اإلى كوين م�سرف وحدة التعلم 

الإلكرتوين بالكلية، ومدربا دوليا.

�سعوبات واجهتك
يف حياتك العلمية؟ 

م����ن اأب�������رز ال�������س���ع���وب���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي 
واج��ه��ت��ه��ا: ت��ع��ذر احل�����س��ول ع��ل��ى اأح���دث 
املراجع والدرا�سات الأجنبية يف مرحلتي 
الأم��ور  تكن  فلم  والدكتوراه،  املاج�ستري 
م��ت��اح��ة وم��ي�����س��رة ع��ر ال�����س��ب��ك��ة ك��م��ا هو 
اأن  خا�سة  الأخ���رية؛  ال�سنوات  يف  احل��ال 
التعليم  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ودرا�����س����ات  ب��ح��وث 
ب�سكل  تعتمد  التخ�س�س  مكلفة وطبيعة 
اأ�سا�سي على املراجع والدوريات الأجنبية 

احلديثة جدا.
واأذك��ر على وجه التحديد اجلزئية 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اأح���د امل���ت���غ���ريات ال��ب��ح��ث��ي��ة يف 
بالإنتاج  خا�سا  وك��ان  ال��دك��ت��وراه،  ر�سالة 

البتكاري.
 ك���ان���ت ت���ك���اد ت���ن���ع���دم وق�����ت اإع������داد 
باملكتبة  والكتابات  ال��درا���س��ات  الر�سالة، 
ال��ع��رب��ي��ة، واآخ������ر ال�����س��ع��وب��ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
اإل��ك��رتوين  تعلم  تطبيق  اأواج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
تغيري  م��ع  اجلامعية  املنظومة  يف  ناجح 
حتديات  من  ي�سمله  وما  جتاهه  املواقف 
مثل : تقدمي البتكار ون�سره يف التعليم 

ومقاومة التغيري.
ل��ك��ن ك��ل ه���ذه الأم����ور ي��ت��م التغلب 
ع��ل��ي��ه��ا وح��ل��ه��ا ب��اح��رتاف��ي��ة ب��ف�����س��ل من 
اهلل ع��ز وج��ل. وغ��اي��ة م��ا اأرج���وه هنا هو 
فالتعلم  بع�سنا،  ل���دى  ال��ق��ن��اع��ات  ت��غ��ري 
الإلكرتوين هو حليف ولي�س خليفا لنا. 

 اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟

م�����ن اأه��������م امل����و�����س����وع����ات ال���ب���ح���ث���ي���ة يف 
التعليمي  الت�سميم  اه��ت��م��ام��ي:  دائ����رة 
يت�سمنه  وما   Instructional Design
امل��ق��ررات  لت�سميم  العاملية  املعايري  م��ن 
الدقيق،  تخ�س�سي  وه��و  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
للنماذج  ال�سريع  الإع��داد  اإل��ى  بالإ�سافة 
 Rapid الإل����ك����رتوين  ل��ل��ت��ع��ل��م  الأول����ي����ة 
الإن��ت��اج��ي��ة  Prototyping وبراجمه 
عر  التعلم  يف  املرئي  الت�سميم  ومبادئ 
 Principles of Visual Design ال�سبكة
التعليمية  in e- learning  وامل�سادر 
 Open Educational امل�سدر  مفتوحة 
الدرا�سية  والف�سول   Resources-OER
Flipped Classroom  وما  املعكو�سة 

رقمي  اإنتاج  من  املنظومة  تلك  تت�سمنه 
وت��ف��ع��ي��ل ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة يف جم��ال 
الهاتف  تقنيات  م��ث��ل  اجل��ام��ع��ي  التعلم 
النقال M-Learning واأجهزة احلا�سوب 
ال��ل��وح��ي��ة وال���رجم���ي���ات الج��ت��م��اع��ي��ة 
واأخ�����������ريا ك���ت���اب���ة ك�����ل م������ن: ال���ل���وح���ات 
 Storyboard ال�����س��ردي��ة  ال��ق�����س�����س��ي��ة/ 

.Scenario وال�سيناريو التعليمي
 

اأهم  موا�سفات ع�سو هيئة
التدري�ص يف نظرك؟

اأع��ت��ق��د اأن م��ن اأه���م ���س��روط��ه: الن��ف��ت��اح 
على الآخ��ر وح�سن الط��الع على اأحدث 
ما تو�سل اإليه العلم يف جمال تخ�س�سه، 
م�ستمرة  وب�سفة  مهنيا  نف�سه  وتطوير 
احل��دث  قلب  يف  دائ��م��ا  نف�سه  ي�سع  واأن 
والتكنولوجيات  ال��ت��ط��ورات  مواكبة  م��ع 

التعليمية امل�ساعدة له.
وعلى ع�سو هيئة التدري�س بجامعة 
ال��ف��ر���س  م���ن  ي�ستفيد  اأن  خ��ال��د  امل��ل��ك 
ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ل��ه اجل��ام��ع��ة من 
ال��دورات وور���س العمل والرامج  خالل 
املقدمة  البحثية  وامل�����س��اري��ع  التدريبية 

م��ن ع��م��ادة التعلم الإل��ك��رتوين وع��م��ادة 
ال���ت���ط���وي���ر واجل���������ودة وع�����م�����ادة ال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي؛ ف�����س��ال ع��م��ا ت��ق��دم��ه ع��م��ادات 
ال��ك��ل��ي��ات مم��ث��ل��ة يف وح��دات��ه��ا ووك��ال��ت��ه��ا 

اخلا�سة بالتطوير واجلودة.
املهنية  التنمية  واأعني  اأق�سد  وهنا 
 Professional التدري�س  هيئة  لع�سو 
ه���ذه  يف  واأخ�����������ريا،   Development
غاية  نقطة يف  اإلى  الإ�سارة  اأود  اجلزئية 
اأن  وهي  التدري�س  هيئة  لع�سو  الأهمية 
يدرك فرق ال�سرعات بينه وبني طالبه ملا 
وامتالك  وطموح  حما�سة  من  ميتلكونه 
مع  تتما�سي  تكنولوجية  واأدوات  ملهارات 

طبيعة الع�سر احلايل وم�ستحدثاته.
 

تقييمك لطالب اجلامعة؟
الالفت  ال�����س��يء  ول��ك��ن  التعميم  اأري���د  ل 
الأول  ه��م��ه  اأن  ال��ط��الب  لبع�س  للنظر 
يكون  وبع�سهم  فقط،  ال�سهادة  والأخ��ري 
و   )A( وك���اأن امل��ع��دل،  ه��و  ال�ساغل  �سغله 
اإل��ى  الل��ت��ف��ات  دون  مكت�سب  ح��ق   )+A(
امل��ن��ظ��وم��ة اجلامعية  اأخ����رى يف  ج��وان��ب 
غاية يف الأهمية مثل: الن�شاط الريا�شي 

د. مصطفى إبراهيم:
مشروع التدريس الدولي بكلية التربية.. األول عربيا 

في حوار »آفاق« معه، دعا مشرف وحدة التعلم اإللكتروني بكلية التربية أستاذ تقنيات التعليم والتعلم اإللكتروني المساعد، الدكتور مصطفى إبراهيم، 
طالب وطالبات الجامعة، إلى تقوى اهلل سبحانه وتعالى والتسلح بالعلم والتعرف على متطلبات سوق العمل باحتراف.

وال���ط���الب���ي، وامل�����س��ارك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة من 
خالل الرامج التي تقدمها اجلامعة.

اإدراك  عدم  اأي�سا:  ال�سلبيات  ومن   
�سوق  واآل���ي���ات  ملتطلبات  ال��ط��الب  بع�س 
العمل احلايل فقد حدثت نقالت نوعية 
تتمثل  العمل  ل�سوق  اخلريج  ملوا�سفات 
يف م����دى ام���ت���الك���ه مل����ه����ارات ال���ق���رن ال������ 
الأم،  للغة  اإ�سافة  الأجنبية  واللغة   ،21
احلا�سوبية؛  وال��رام��ج  امل��ه��ارات  وكذلك 
ف�سال عن متكنه من الأدوات الإنتاجية 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال���ن���ا����س���ئ���ة، وم����ه����ارات 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع ال�����س��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة 

وامل�ستحدثات التكنولوجية املعا�سرة.  
ميكن  ل  فكثرية  الإيجابيات  واأم���ا 

ح�سرها هنا يف هذا اللقاء.

هل ترى اأن املناهج التعليمية 
احلالية مواكبة ملتطلبات

الع�سر؟
ن��ع��م اإل����ى ح��د ك��ب��ري، ول��ك��ن ي��وؤخ��ذ على 
اجلانب  اإغفال  التعليمية  املناهج  بع�س 
العملي؛ ف�سال عن تفريط بع�س منا يف 
الإمكانات الهائلة املتاحة خلدمة طالبنا 

التعلم  منظومة  خ��الل  من  وتطويرهم 
امل��وج��ودة يف اجلامعة، وهو  الإل��ك��رتوين 

ما اأعتره تفريطا يف حقوق طالبنا.  

كيف تنظر ل�سعي اجلامعة
نحو حتقيق الريادة؟

و�سريعة  واع��ي��ة  بخطى  اجلامعة  ت�سري 
اإعجابي  ت�سجيل  هنا  واأود  ال��ري��ادة،  نحو 
م��وؤخ��را  ح��دث��ت  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة  بالنقلة 
وي��ل��م�����س��ه��ا اجل��م��ي��ع مم��ث��ل��ة يف اله��ت��م��ام 
ب��ت��ط��وي��ر اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س يف 
جمالت عديدة مثل: التعلم الإلكرتوين 
العلمي  وال��ب��ح��ث  واجل������ودة  وال��ت��ط��وي��ر 
ف�سال  »؛  حت��ول   « املعرفة  واقت�ساديات 
ك��وادر مدربة ومدربني  اإع��داد  تبني  عن 
اجلامعة  ح�سور  اإل��ى  اإ�سافة  معتمدين، 
على ال�ساحة العاملية من خالل املوؤمترات 
ال����دول����ي����ة ال����ت����ي ت�������س���ارك ف���ي���ه���ا خ����ارج 
اأو خارج اململكة،  اجلامعة، وكذلك داخل 
واأي�سا تلك التي تقام يف رحاب اجلامعة.

اأهم ما يثري اإعجابك يف منظومة 
احلراك التطويري باجلامعة؟ 

الفخر  ت�ستحق  ك��ث��رية  اأ���س��ي��اء  ه��ن��اك 
والإ�����س����ادة، ول��ك��ن ه��ن��اك ���س��يء حم��دد 
وه��و  ب��ه  واأف��ت��خ��ر  الآن  ذه��ن��ي  يح�سر 
به وحدة  ال��ذي قامت  ال��رائ��د  النموذج 
ال���ت���ع���ل���م الإل������ك������رتوين ب��ك��ل��ي��ت��ي ك��ل��ي��ة 
ال��رتب��ي��ة، يف ال��ت��دري�����س ال�����دويل وه��و 
الوطن  م�ستوى  على  نوعه  من  الأول 

العربي.
وق������د �����س����ارك يف ه������ذا ال���ن���م���وذج 
جمال  يف  متخ�س�سني  اأ���س��ات��ذة  �سبعة 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
جامعات ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
اأ���س��ت��اذ امل��ق��رر ح��ي��ث ���س��ارك اجل��م��ي��ع يف 
لطالب  التعليم  ت�سميم  مقرر  تقدمي 
ال��دك��ت��وراه ب��امل�����س��ت��وى ال��ث��ال��ث، وغ��اي��ة 
غري  والطموح  الأف��ق  �سعة  يف  �سعادتي 
املتناهي الذي �سهدته ومل�سته يف قيادات 
اجل��ام��ع��ة م��ع م��واك��ب��ة اأح����دث ال��ط��رق 
وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات ب��ك��رى اجل��ام��ع��ات 
العاملية خلدمة طالبنا  يف التعلم عر 

ال�سبكة ومدى اللتفاف حول فكرة 
» م�������س���روع ال���ت���دري�������س ال������دويل » 
وال����دع����م امل�����س��ت��م��ر م���ن م���ع���ايل م��دي��ر 
اجل����ام����ع����ة وع����م����ي����د ع�����م�����ادة ال��ت��ع��ل��م 
الإل����ك����رتوين وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة، 
واجل��ه��د ال���ذي ب��ذل��وه خل��دم��ة ط��الب 
والكثري  ب��اجل��ام��ع��ة،  العليا  ال��دار���س��ات 
م����ن ال���ب���اح���ث���ني وامل��ت��خ�����س�����س��ني ع��ل��ى 
م�����س��ت��وى ال����ع����امل ل��ل��ن��اط��ق��ني ب��ال��ل��غ��ة 

العربية، فجزاهم اهلل خري اجلزاء.

م�ساريعكم امل�ستقبلية؟
-مب�سيئة  الدرا�سي  الف�سل  هذا  خالل 
اهلل- �سوف يتم تقدمي مقرر اإلكرتوين 
���س��م��ن امل�����ق�����ررات الإل���ك���رتون���ي���ة ذات 
 Massive Open ال��ه��ائ��ل  الل��ت��ح��اق 
 ،Online Courses - MOOCs
و�����س����ي����ك����ون م����ف����ت����وح امل���������س����در ���س��م��ن 
التعلم  عمادة  بها  تقوم  التي  اخلدمات 
ا�ستمرارا لدورها الريادي  الإلكرتوين 
يف الوطن العربي وعلى ال�سعيد العاملي 
اأي�سا، ولن تقت�سر الفائدة على طالب 
ال��ك��ل��ي��ة وث��ي��ق��ي ال�����س��ل��ة ب��امل��ق��رر ال���ذي 
�سيطرح بل �سيكون له بعد جمتمعي يف 
املجتمع  خلدمة  اجلامعة  توجه  �سياق 

واأبنائه.
ت��ع��م  اأن  وج�����ل  ع����ز  اهلل  ون�������س���األ 
الفائدة مع حتقيق النتائج املرجوة واأن 

يكون العمل خال�سا لوجه الكرمي.

ما ر�سالتك للطالب؟
اأدع����و اهلل ل��ك��م ب��ال��ع��ف��و وال��ع��اف��ي��ة واأن 
هو  غ���دا  ال��ت��ع��ل��م..  نعمة  عليكم  ي���دمي 
فاأح�سنوا  التنمية  �ست�ستمر  وبكم  لكم، 

ا�ستغالل الفر�س املتاحة وثمنوها.
اأو  اجل��ام��ع��ي  بالتعليم  تكتفوا  ل 
الدرا�سات العليا فقط، ولكن طوروا من 
�سوق  متطلبات  على  وتعرفوا  اأنف�سكم 
وت�سلحوا  اح��رتاف��ي��ة  بطريقة  ال��ع��م��ل 
بالعلم ومت�سكوا بدينكم وخافوا اهلل يف 

اأقوالكم واأفعالكم.



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

در�سن���ا يف معظم �سفوف املراحل الدرا�سية، الت���اء املربوطة والتاء املفتوحة. 
ل اأرغ���ب يف ه���ذه امل�ساح���ة الناب�س���ة تق���دمي در����س يف قواع���د النح���و، ولكني 

�ساأ�ستعني بهما لأو�سح بهما منحنى اآخر .األ وهو املراأة.
كانت املراأة منذ اأقدم الع�سور تاًء مربوطة، حتكمها العادات والتقاليد، 
وكانت ُت�ستعبد وُتورث كاأي قطعة اأثاث بعد وفاة زوجها اأو حترق، والنقطتان 
توؤك���دان ذل���ك القم���ع والإهان���ة. كما عانت على م���ر الع�سور م���ن �ستى اأنواع 
التعذي���ب وال���ذل والتهمي����س و النتقا����س. حت���ى تعليمه���ا كان يعد جرمية 
وعارا تقتل من اأجله اأو تعذب، وغري ذلك مما ا�ستقيناه عر ع�سور التاريخ.
ولك���ن، عندما بزغت �سم�س الإ�سالم، ُكرمت املراأة  وُرفع �ساأنها وُمنحت 
ع���زة ومتكين���ا، فاأ�سبح���ت مت�س���ي مرفوعة الراأ����س وبخطى واثق���ة. فها هي 
حتف���ظ الق���راآن والأحادي���ث وتعطي درو�س���ا يف اأ�سول الدي���ن لكال اجلن�سني 

وُتطبب يف املعارك واحلروب، وتعني وتعاون يف كل جمال.
يعن���ي ذلك اأنها اأ�سبح���ت م�ساوية للرجل اإل فيما اختلفا فيه من اأمور 
تخ�س �سنفا منهما دون الآخر، وخري برهان على ذلك قول ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم » الن�ساء �سقائق الرجال.«  
لك���ن عل���ى الرغ���م م���ن كل م���ا حباه���ا اهلل من ع���زة ورفع���ة اإل اأن بع�س 
الأق���وام م���ا زالت تقزم دورها وتنظر لها نظرة دونية وحتتقرها، وت�سر على 
اأن تبقيه���ا يف ح���دود بيتها لرتعى زوجها واأبناءه���ا، وُتق�سيها عن كل م�سرح 
م���ن م�س���ارح احلياة، و ما زالت كل اأنواع العن���ف من اأبرز ما تتعر�س له حتى 

الوقت الراهن.
ما كان يحدث لتلك التاء املربوطة جعلها مع مرور الوقت تتمرد حتى 
مزقت ثياب ال�ستعباد واخلزي لت�سبح تاًء مفتوحة. حتررت من  كل القيود 
املهين���ة له���ا وب���داأت ت�س���ول وجت���ول يف كل جم���ال يخ���دم جمتمعه���ا وذاتها. 
حتدت وقهرت كل م�ستحيل حتى تقلدت املنا�سب القيادية اإلى جانب اأ�سمى 
ر�سالة ُخلقت من اأجلها، وهي الأمومة. قدمت  بب�سالة ق�س�سا حتكي واقعها 

املجيد الذي اأذهلت به من حولها بل والعامل باأ�سره.
جاه���دت بقناع���ة لبل���ورة فك���رة اإق�سائه���ا حت���ى حتول���ت اإل���ى �سراك���ة 
م�ستدمية مع الرجل ونالت قبول من جمتمعها، ومن ثم و�سعت النقطتني 

بجدارة تاجي عز و�سموخ على راأ�سها.

مربوطة ومفتوحة
القلم النابض

د. إيمان عبد اهلل العسيري

نوف قراش 

م�سريتك العلمية يف �سطور؟
ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ����س���ه���ادة ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
يف ال��ف��ي��زي��اء م���ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د 
بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�سرف، وعلى 
جامعة  م��ن  الأع���م���ال  اإدارة  ماج�ستري 
���س��م��ال غ����رب ولي����ة م���ي���زوري بتقدير 

ممتاز مع مرتبة ال�سرف.
ك��م��ا ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ال���دك���ت���وراه يف 
للعلوم  م��ي��زوري  جامعة  م��ن  ال��ف��ي��زي��اء 
الأمريكية  املتحدة  بالوليات  والتقنية 
عام 2010 بتقدير ممتاز، وقد كنت اأول 

�سعودية تتخرج يف تلك اجلامعة. 

ما اأول وظيفة كلفت بها؟
عملت   ال��دك��ت��وراه،  على  احل�سول  بعد 
للعلوم  ع��ب��داهلل  امللك  جامعة  يف  باحثة 
وال��ت��ق��ن��ي��ة »ك���او����س���ت« مل���دة ���س��ن��ت��ني بعد 
اإل���ى  ال��ت��خ��رج م��ب��ا���س��رة م���ن ع���ام 2010 
اأم��ا خ��الل درا���س��ت��ي فقد عملت    .2012
والتقنية  ل��ل��ع��ل��وم  م���ي���زوري  ج��ام��ع��ة  يف 
ب��اأم��ري��ك��ا م��در���س��ة خم���ت���رات ل��ط��الب 
البكالوريو�س يف ق�سم الفيزياء، وكذلك 

م�ساعدة اأبحاث يف الدرا�سات العليا.

متى كانت اأول زيارة لك
اإلى الواليات املتحدة؟ 

زيارتي الأول��ى ج��اءت بعد تخرجي من 
البكالوريو�س بعدة اأ�سهر بغر�س درا�سة 

اللغة الإجنليزية.

من كان خلف تفوقك؟
ك��ان  وت��ع��ال��ى،  �سبحانه  اهلل  ف�سل  ب��ع��د 
ل��وال��دي ال��ع��زي��ز ال����دور الأك����ر يف ه��ذا 
واأخ����وات����ي  اأخ��������واين  اأن  ك���م���ا  ال���������س����اأن، 

�ساعدوين كثريا.

حدثينا عن اأبحاثك العلمية؟
ل����دي اأك�����ر م���ن 18 ب��ح��ث��ا م��ن�����س��ورا يف 
جمالت علمية عاملية وقدمت اأكر من 
20 ورقة بحث يف  موؤمترات علمية حول 

العامل.

هل ح�سلت على اأي من اجلوائز
يف هذا ال�سدد؟

جائزة  منها  ج��وائ��ز  ع��دة  على  ح�سلت 
ال��ط��ال��ب امل��ت��م��ي��ز يف امل���وؤمت���ر ال�����س��ن��وي 
ل��الإل��ك��رتون��ي��ات ال��غ��ازي��ة ال���ذي ع��ق��د يف 
دل���س 2008، وقد مت اختياري من قبل 
اللجنة التنفيذية بعد اأن  قدمت اأف�سل 
ع���ر����س ورق�����ة يف امل����وؤمت����ر، ح��ي��ث اإن��ن��ي 
كنت  واحدة من �سبعة طالب من جميع 

اأنحاء العامل تناف�سوا على اجلائزة.

�سعوبات واجهتها يف رحلتك؟

واج���ه���ت ���س��ع��وب��ة ل���ك���وين يف ب��ل��د غري 
م�����س��ل��م وب��ع��ي��دة ع���ن ال���وط���ن، وك��ذل��ك 
ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د وطريقة  اخ��ت��الف 
ال��ت��ع��ام��ل ك���ان م���ن ���س��م��ن ال�����س��ع��وب��ات، 
الإن�سان �سعوبات  يواجه  اأن  ولكن لبد 
والناجح هو من يعرف كيف  يف حياته، 

يتخطى ال�سعوبات. 

بعد عودتك اإلى اأر�ص الوطن
اأين كانت حمطتك الوظيفية 

االأولى؟
يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية 
»ك��او���س��ت« ح��ي��ث اإن��ن��ي عملت ب��اح��ث��ة يف 

ق�سم العلوم الفيزيائية والهند�سية.

مهامك يف مركز الدرا�سات العليا؟
م�ساعدة،   فيزياء  اأ�ستاذة  عملي  بطبيعة 
املاج�ستري تخ�س�س  اأدر�س طالبات  فاأنا 
فيزياء واأتولى دور امل�سرف الثانوي على 
اأكون  اأن  اإلى  واأتطلع  ماج�ستري،  ر�سالة 

م�سرفة رئي�سية يف القريب العاجل.

ما طبيعة عملك يف تن�سيق التعليم 
املوازي للدرا�سات العليا؟

الوقت  نف�س  يف  وامل�����س��وؤول��ة  املن�سقة  اأن��ا 
ع��ن ط��ال��ب��ات امل�����وازي، ول��ك��وين ج��دي��دة 
على املركز وعلى طبيعة العمل، كان من 
الطبيعي اأن اأواجه �سعوبات، لكن بداأت 

أوصت األستاذة 
المساعدة بكلية 
العلوم )قسم 
الفيزياء( عال علي 
محمد الحاقان، 
الطالبات المبتعثات 
بضرورة احترام 
أخالقياتهم حتى 
يجدن االحترام من بلد 
االبتعاث.وحكت وكيلة 
الدراسات العليا للتعليم 
الموازي في حوارها 
مع »آفاق«، قصة 
دراستها في أمريكا، 
كاشفة عن حصولها 
على عدة جوائز.

وكيلة الدراسات العليا للتعليم الموازي تسرد قصة مشوارها

عال الحاقان: فزت بجائزة الطالب المتميز 
في منافسة عالمية بدالس

واأتطلع  جيد  ب�سكل  ت�سري  الآن  الأم���ور 
اإلى الأف�سل.

كيف تقيمني موؤمتر الن�سر العلمي 
الذي عقد يف اجلامعة موؤخرا ؟ 

العلمي  للن�سر  الأول  ال�سعودي  املوؤمتر 
كانت  والتو�سيات  كان جيدا مب�سمونه 
امللك خالد على  واأهنئ جامعة  ممتازة، 

هذه املبادرة الرائعة.

كلمة اأخرية توجهينها
للطالبات املبتعثات؟ 

اأن جت��ت��ه��د وت�����س��ت��ف��ي��د م���ن كل  اأمت���ن���ى 
ف��ر���س��ة ت��اأت��ي��ن��ه��ا، والأه�����م م��ن ذل���ك اأن 
حت���رتم دي��ن��ه��ا واأخ��الق��ي��ات��ه��ا ووط��ن��ه��ا، 
حتي حترتم يف البالد التي ابتعثت اإليها 
ف��ه��ي مب��ث��اب��ة ���س��ف��رية ل��وط��ن��ه��ا وتعك�س 
ت��رك  ع��ل��ى  تعمل  واأن  واأخ���الق���ه،  قيمه 

ب�سمتها على اجلامعة حني تتخرج.
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التعليم العالي

لقطات

ولي العهد يلحق المبتعثين
على حسابهم لليابان بالبعثة 

ال�سمو  الدفاع، �ساحب  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  وجه ويل 
ال�سعوديني يف  باإحلاق جميع الطالب  �سلمان بن عبدالعزيز،  الأمري  امللكي 
اليابان ممن ا�شتوفوا �شروط الدرا�شة على ح�شابهم اخلا�ص، بالبعثة. جاء 

ذلك خالل  زيارة �سموه الأخرية لليابان. 
وبهذه املنا�سبة قال امللحق الثقايف للمملكة العربية ال�سعودية يف اليابان، 
�سملهم  ال��ذي��ن  والطالبات  ال��ط��الب  اإن  ب��خ��اري،  اهلل  اأم���ان  ال��دك��ت��ور ع�سام 
التوجيه، يدر�سون يف عدد من اجلامعات واملعاهد اليابانية يف التخ�س�سات 

املو�سى بها يف برنامج خادم احلرمني ال�سريفني لالبتعاث اخلارجي.
من جانبه، رفع �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى اليابان، الدكتور 
خال�س  ال�����س��ع��ودي��ون،  وال��ط��الب  البعثة  ومن�سوبو  ترك�ستاين  عبدالعزيز 
�سباب  اأن  الكرمية، موؤكدين  لفتته  العهد على  ل�سمو ويل  والعرفان  ال�سكر 
ال��وط��ن ه��م دائ��م��ا حم��ل اهتمام ورع��اي��ة قائد امل�سرية خ��ادم احلرمني  ه��ذا 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني.

الملحقية الثقافية بتركيا 
تحتفل بافتتاح معرض

التعريف بالمملكة 
 افتتح �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى تركيا، الدكتور عادل بن �سراج 
مقر  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  ع��ن  التعريفي  ال��دائ��م  املعر�س  م���رداد، 

امللحقية الثقافية باأنقرة.
اآل  ف��رج  بن  خالد  الدكتور  الأ�ستاذ  بال�سفارة،  الثقايف  امللحق  واأو���س��ح 
ووف��ق  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  معايل  مبوافقة  ج��اء  املعر�س  ه��ذا  اأن  مطلق، 
وتاريخ  مكانة  تعك�س  التي  الالئقة  بال�سورة  املعر�س  يكون  ب��اأن  توجيهاته 
خادم  عهد  يف  ت�سهدها  التي  والنه�سة  ال�سعودية  العربية  اململكة  وح�سارة 

احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز –حفظه اهلل-.
الثقايف  امللحق  بال�سفارة،   الثقافية  امللحقية  ودع��ت  اأخ��رى  جهة  من 
انتهت  فرتة عمله. وبهذه  ال��ذي  اآل مطلق  الدكتور خالد بن فرج  الأ�ستاذ 
املنا�سبة، اأ�ساد ال�سفري مرداد باإجنازات امللحقية الثقافية يف توطيد العالقات 
الأكادميية وابتعاث الطالب، اإ�سافة اإلى الأن�سطة الثقافية واإقامة املعر�س 
الدائم مبقر امللحقية واملكتبة العامة وم�ساركات اململكة املتميزة يف املحافل 
بها  كلف  التي  الفرتة  خ��الل  للكتاب  ال��دويل  ا�سطنبول  كمعر�س  الر�سمية 

الأ�ستاذ الدكتور خالد اآل مطلق ملحقا ثقافيا.
به  ���س��ارك يف الحتفاء  م��ن  لكل  �سكره  ع��ن  اآل مطلق  ع��ر  م��ن جانبه 
لهم  متمنيا  جت��اه��ه  اجلميع  عنها  ع��ر  ال��ت��ي  النبيلة  للم�ساعر  وت��ق��دي��ره 

التوفيق وال�سداد. 
وحا�سرها  اململكة  ما�سي  م��ن  ���س��ور  على  اح��ت��وى  امل��ع��ر���س  اأن  ي��ذك��ر 
اللوحات  م��ن  جمموعة  على  وا�ستمل  ب��ه��ا،  مت��ر  ال��ت��ي  ال�ساملة  والنه�سة 
الت�سكيلية، وعرو�س مرئية عن ال�سياحة واملدن ال�سعودية باللغات العربية 

والرتكية والإجنليزية والرو�سية، وحتف واأزياء وحلّي من الرتاث. 
اإلكرتونية  رواب���ط  على  حت��ت��وي  باللم�س  ع��ر���س  �سا�سات  وج���دت  كما 
ثالثية  وجولة  املهمة  املواقع  وبع�س  ال�سعودية  واجلامعات  العايل  للتعليم 
من  �سعبي  ملجل�س  منوذجا  اأي�سا،  املعر�س  و�سم  النبوي.  احل��رم  يف  الأبعاد 
ال��ط��ني. وق��د مت ترتيب زي���ارات للطالب الأت����راك م��ن جميع امل��راح��ل من 

املدار�س العامة واجلامعات.

خرج بها عدد من األساتذة والطالب

10 توصيات لضبط برامج االستقطاب في الجامعات 

بلغت ما يزيد عن 220 مليون ريال
السيف: مشاريع كليات البنات في العال نقلة نوعية

أحمد العياف

خ�����رج ع�����دد م����ن اأ�����س����ات����ذة اجل���ام���ع���ات 
الأكادمييني بع�سر تو�سيات حول ق�سية 
»ب����رام����ج ال����س���ت���ق���ط���اب« يف اجل��ام��ع��ات 

ال�سعودية، جاءت على النحو التايل: 
و�سع  العايل  التعليم  وزارة  •على 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة وا����س���ح���ة امل���ع���امل 

لال�ستقطاب الداخلي واخلارجي.
ال�سخم  امل�������س���روع  ه����ذا  ي��ن��ف��ذ   •
يراعى  التحيز  ع��ن  بعيدا  بنزاهة 

فيه حاجة اجلامعات. 
ال�ستقطاب  القائمني على  • على 
ت��وؤه��ل��ه��م  م����وؤه����الت  ي��ح��م��ل��وا  اأن 
ل����ال�����س����ت����ق����ط����اب ك�����������اأن ي����ك����ون����وا 

التعليم  ن���ائ���ب وزي�����ر  م���ع���ايل  ع����ّد   
اأحمد بن  العايل، الأ�ستاذ الدكتور 
حممد ال�سيف، و�سع اأمري منطقة 
امل���دي���ن���ة امل����ن����ورة ���س��اح��ب ال�����س��م��و 
امللكي الأمري في�سل بن �سلمان بن 
م�ساريع  اأ�سا�س  حجر  العزيز  عبد 
وك��ل��ي��ة  والآداب،  ال���ع���ل���وم  ك���ل���ي���ة 
وكلية  التطبيقية،  الطبية  العلوم 
امل��ج��ت��م��ع، وال�����س��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة 
ل��ل��ب��ن��ات ب��ال��ع��ال،  ام���ت���دادا حلزمة 
م�����س��اري��ع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال��ت��ي 
احلرمني  خ��ادم  توجيهات  �سدرت 
ال�سريفني لتنفيذها ب�سورة عاجلة 
وتوفري  ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات  يف 
العتمادات املالية لها مببلغ قدره 

اأربعة مليارات ريال. 
واأب������������دى ال�������س���ي���ف ������س�����روره 
و�سعادته خالل و�سع اأمري منطقة 
امل���دي���ن���ة امل����ن����ورة، ح��ج��ر الأ����س���ا����س 
مل�����س��اري��ع ع���دد م���ن ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات 

اأك���ادمي���ي���ني خم��ت�����س��ني يف امل����وارد 
الب�سرية واإدارة املواهب.

• و�سوح معايري الختيار ملختلف 
التخ�س�سات.

�سخ�سا  ت�سم  اللجان  تكون  • اأن 
م��ت��خ�����س�����س��ا م����ن ك����ل جم�����ال م��ن 

جمالت ال�ستقطاب.
ت���راع���ي  اأن  اجل���ام���ع���ات  ع���ل���ى   •
مع  وربطها  لال�ستقطاب  احلاجة 

ا�سرتاتيجية واأهداف اجلامعة.
• النا�سئة من اجلامعات ال�سعودية 
اأم����ام����ه����ا ف���ر����س���ة ل��ال���س��ت��ق��ط��اب 
م��ع��اي��ريه��ا  ت���ك���ون  واأن  ال���داخ���ل���ي 
�ساحبة  اجل���ام���ع���ات  ع���ن  ت��خ��ت��ل��ف 

اخلرة الطويلة.

وق�����وان�����ني  �����س����واب����ط  و������س�����ع   •
ل����ال�����س����ت����ق����ط����اب ت�����ك�����ون م��ع��ل��ن��ة 

ومن�سفة تعتمد على الكفاءة.
• الإعالن عن برامج ال�ستقطاب 
ع����ر و����س���ائ���ل الإع��������الم وق���ن���وات 
التوا�سل الجتماعي وغريها من 
و�سول  �سمان  اأج��ل  القنوات؛ من 
اخل������ر لأك�������ر ع������دد مم���ك���ن م��ن 

اخلريجني.
ا�ستقطاب  يف  ال��ت��وازن  حتقيق   •
خ����ري����ج����ي ال������داخ������ل وخ���ري���ج���ي 

البتعاث اخلارجي.
التخ�س�سات  بع�س  اأن  مراعاة   •

بالداخل ل تتحقق خارجيا.
اجلامعات  اأ�ساتذة  من  ع��دد  وك��ان 

والأك�����ادمي�����ي�����ني يف امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة 
بالإ�سافة  املهتمني،  وم��ن  ال�����س��ع��ودي��ة، 
اإل����ى ط���الب وط��ال��ب��ات ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
املاج�ستري  العليا )مرحلتي  والدرا�سات 
وال���دك���ت���وراه( يف ع���دد م��ن اجل��ام��ع��ات، 
ن��اق�����س��وا ع��ل��ى ه��ا���س��ت��اق ق�����س��ي��ة ب��رام��ج 
ال����س���ت���ق���ط���اب ع����ر م���وق���ع ال��ت��وا���س��ل 

الجتماعي »تويرت«.
الق�سية يف  ن��ق��ا���س  ان��ح�����س��ر  وق���د 
ال�ستقطاب  ب��رام��ج  بينها  م��ن  حم���اور 
وتنفيذها  الإع��الن،  واآليات  ومعايريها 
وت��اأه��ي��ل م���ن ي��ق��وم ع��ل��ي��ه��ا م���ن ك����وادر، 
وب�����رام�����ج ال����س���ت���ق���ط���اب واجل���ام���ع���ات 
وطالب  ال�ستقطاب  وبرامج  النا�سئة، 

الداخل واخلارج.

ال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة مب��دي��ن��ة 
امل�����س��اري��ع   اأن ه����ذه  ال���ع���ال، م��ب��ي��ن��ا 
���س��ت�����س��ك��ل ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف ال��ب��ن��ي��ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة ب�����س��ك��ل ع���ام 
خا�س،  ب�سكل  الن�سائية  ولالأق�سام 
ب���ه���دف م���ع���اجل���ة اأو������س�����اع ك��ل��ي��ات 
البنات مبا ي�سمن الرتقاء ببيئتها 
خالل  من  والتعليمية  الأكادميية 
اإن�ساء مقرات منا�سبة لها، والعمل 
على جتهيزها وتاأمني احتياجاتها 
اأكمل  على  لت�سغيلها  ال�����س��روري��ة 

وجه.
واأ�����س����اف« امل�����س��اري��ع ال��ت��ي مت 
ت��د���س��ي��ن��ه��ا مب��ب��ل��غ ي���زي���د ع���ن 220 
مليون ري���ال، ه��ي ج��زء م��ن قائمة 
امل�ساريع التي تخ�س جامعة طيبة 
و�سيتم البدء يف تنفيذ املتبقي منها 
ق��ري��ب��اً يف امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة وي��ن��ب��ع، 
وذل�����ك مب��ب��ال��غ اإج���م���ال���ي���ة ت��ق��ارب 

ن�سف مليار ريال«.
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أم القرى
د���س��ن م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة اأم 
ع�سا�س  بكري  الدكتور  ال��ق��رى، 
، اخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة عر 
اأجهزة الهواتف الذكية، بح�سور 
وك�����ي�����ل اجل�����ام�����ع�����ة ل���ل���ت���ط���وي���ر 
الأك�����ادمي�����ي وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع، 
ال���دك���ت���ور ه����اين غ�����ازي وع��م��ي��د 
فهد  الدكتور  املعلومات،  تقنية 
ال����زه����راين، وم��ن�����س��وب��ي ع��م��ادة 

تقنية املعلومات.

جازان
انطلقت بجامعة جازان فعاليات 
امل���ل���ت���ق���ى ال���ع���ل���م���ي اخل���ام�������س 
للدرا�سات  ال�سعودية  للجمعية 
الأثرية، برعاية وكيل اجلامعة، 
الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ح�����س��ن ب��ن 
ح����ج����اب احل������ازم������ي، وح�������س���ور 
رئ���ي�������س اجل���م���ع���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
ل��ل��درا���س��ات الأث����ري����ة، الأ���س��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��غ��زي 
ووك���ي���ل ك��ل��ي��ة الآث�������ار ب��ج��ام��ع��ة 
امللك �سعود، وعدد من الباحثني 
وال����دار�����س����ني يف جم����ال الآث�����ار 

باململكة.

طيبة
اطلع �سماحة املفتي العام للمملكة 
رئي�س  العلماء،  كبار  هيئة  رئي�س 
العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة 
بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  والإف���ت���اء، 
»كر�سي  ع��ل��ى  ال�����س��ي��خ  اآل  ع��ب��داهلل 
ال��ذي حتت�سنه جامعة  البيت«  اآل 
م�ستوى  على  كر�سي  ك��اأول  طيبة، 
ال���ع���امل الإ����س���الم���ي ي��ح��م��ل على 
ع���ات���ق���ه ج��م��ي��ع م����ا ي��خ��ت�����س ب����اآل 
ب��ي��ت ال���ن���ب���وة، وواج������ب امل�����س��ل��م��ني 
جت���اه���ه���م، واله����ت����م����ام ب��رتاث��ه��م 
ال���ع���ل���م���ي، وال����ت����وع����ي����ة ب����دوره����م 
الكتاب  ه��دي  وحتقيق  التاريخي، 
وال�سنة النبوية يف التعامل معهم، 

ون�سرتهم والدفاع عنهم.

تبوك
وج��ه م��ع��ايل م��دي��ر جامعة تبوك 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���ع���زي���ز ال��ع��ن��زي 
ب��ت�����س��خ��ري اإم���ك���ان���ي���ات اجل��ام��ع��ة 
حلماية  كافة  واملجتمعية  العلمية 
حمى  مر�س  انت�سار  م��ن  املنطقة 
ال�سنك، خا�سة بعد توارد الأنباء 
عن ت�سجيل بع�س حالت ال�ستباه 

باملر�س يف حمافظة الوجه.

عرعر
احل���دود  اأم���ري منطقة  رع���ى 
ال�سمو عبداهلل  ال�سمالية، �ساحب 
بن عبدالعزيز بن م�ساعد، املوؤمتر 
ال���ث���اين لأم����را�����س ال��ق��ل��ب ال���ذي 
عبداهلل  الأم���ري  م��رك��ز  ا�ست�سافه 
ب����ن م�������س���اع���د مل���ع���اجل���ة وج���راح���ة 
بح�سور  ب��ع��رع��ر،  القلب  اأم��را���س 
م���ع���ايل م���دي���ر ج���ام���ع���ة احل�����دود 
عمر  اآل  �سعيد  الدكتور  ال�سمالية 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملدينة  ال���ع���ام  وامل���دي���ر 
امل���ل���ك ف��ي�����س��ل ال���ط���ب���ي���ة خل��دم��ة 
اأحمد  الدكتور  اجلنوبية  املناطق 

بن حممد النعمي. 

الملك فيصل
ت���ف���ق���د م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
ال��دك��ت��ور  امل��ل��ك في�سل الأ���س��ت��اذ  
اأجنحة  ال�����س��اع��ات��ي،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
واأركان معر�س اجلامعة واملجتمع 
يف  اأجيالنا«  م�ستقبل  نر�سم  »مًعا 
وكيل  ي��راف��ق��ه  ال��راب��ع��ة،  ن�سخته 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات وال��ت��ط��وي��ر 
الدكتور  املكلف،  املجتمع  وخدمة 
عبدالرحمن العنقري، وعدد من 

عمداء الكليات.

المجمعة
�����س����ارك����ت ج����ام����ع����ة امل���ج���م���ع���ة يف 
امل�����ه�����رج�����ان ال�����وط�����ن�����ي ل����ل����رتاث 
للعام  )اجلنادرية(  ال�29  والثقافة 
ال��راب��ع ع��ل��ى ال���ت���وايل، م��ن خ��الل 
اإدارة اخلدمات الطبية  ما تقدمه 
املتنقلة  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ع���ي���ادات  ع���ر 
ال����ت����ي مت جت��ه��ي��زه��ا  احل����دي����ث����ة 
ل��ت�����س��ت��ق��ب��ل امل���راج���ع���ني واحل�����الت 
الإ�سعافية لزوار املهرجان  وتقدم 
الالزمة  الطبية  الفحو�سات  لهم 

والعالجية والتثقيفية.

شقراء
�ساحب  ال��ري��ا���س،  اأم���ري  ا�ستقبل 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري خ��ال��د بن 
بندر بن عبدالعزيز بق�سر احلكم، 
م���ع���ايل م���دي���ر ج���ام���ع���ة ����س���ق���راء، 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن ���س��ع��ي��د، حيث 
اإل��ى نبذة م��ن الأخ���ري عن  ا�ستمع 
العلمية  الريادة  روؤي��ة اجلامعة يف 
وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي، وا���س��ت��ع��ر���س 
اجلامعة  تنفذها  التي  امل�سروعات 

مبحافظات منطقة الريا�س.

حائل
حائل،  بجامعة  م��وؤخ��راً  اختتمت 
اأع���م���ال امل��ل��ت��ق��ى ال��ث��ال��ث ل��ل��ج��ودة 
ب���الأم���ن ال���ع���ام ب��ع��ن��وان » اجل���ودة 
اإدارة  نظمته  ال��ذي   « اأمنية  بروؤية 
دوري�������ات الأم������ن مب��ن��ط��ق��ة ح��ائ��ل 
بال�سراكة مع اجلامعة على مدى 

ثالثة اأيام. 

الجوف
اأعمال  انطلقت يف جامعة اجلوف 
للعاملني  الأول  ال��ع��ل��م��ي  امل��ل��ت��ق��ى 
ال�سعودية،  اجلامعات  يف  باملكتبات 
العليا  ال��درا���س��ات  وك��ي��ل  بح�سور 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ال��دك��ت��ور جنم 
احل�����س��ي��ن��ي وع�������دد م����ن ق����ي����ادات 
اجل����ام����ع����ة، و�����س����ي����وف اجل���ام���ع���ة 

امل�ساركني.
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حول العالم

املناجم  وهند�سة  اإدارة  كليات  ات��خ��ذت 
ر�سوم  بزيادة  ق��رارا  موؤخرا،  فرن�سا،  يف 
ال����درا�����س����ة ب���ه���ا ل��ل��ط��ل��ب��ة ال��ف��رن�����س��ي��ني 
والأورب��ي��ني وغري الأورب��ي��ني يف خطوة 
اأث����ارت �سخطا ول��غ��ط��ا وا���س��ع��ا يف دول��ة 
ت�سدقت دوما باحلريات وعدم التمييز 

العرقي لفرتة طويلة.
التمييز؟ جاء  اأت��ى  اأي��ن  ولكن من 
لل�سعف  و���س��ل��ت  ال����زي����ادة  اأن  ب�����س��ب��ب 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ال��ف��رن�����س��ي��ني والأوروب�����ي�����ني، 
لأرب��ع��ة  الأوروب���ي���ني فو�سلت  لغري  اأم���ا 
اأ����س���ع���اف ون�����س��ف يف اإج�������راء  و���س��ف��ت��ه 
ب��اأن��ه »مت��ي��ي��زي،  ال��ه��ج��رة  منظمة دع���م 

وجمحف، وغري قانوين« .
قبل  الآن  ال��درا���س��ة  ر���س��وم  وت�سل 
الدرا�سي  العام  القرار بدءا من  تطبيق 
امل��ق��ب��ل 850 ي������ورو، وم����ن ث���م ���س��ي��دف��ع 
اإذا  ي���ورو  ال��ق��ادم 3850  ال��ع��ام  ال��ط��الب 
كانوا من دول خارج الحتاد الأوروبي و 
اأو من  فرن�سيني  كانوا  اإذا  ي��ورو    1850

دول الحتاد الأوروبي.
اإك�������و«  »ل  ����س���ح���ي���ف���ة  واأ���������س��������ارت 

فرنسا: إقرار زيادة رسوم
دراسة علوم المناجم واالتصاالت

رسائل طالب جامعة مانشيستر إبان الحرب
العالمية األولى في معرض

بقلم: جين مارشال
صحيفة »لي أكو الفرنسية«

التي  اليومية   Les Echos )ال�سدى( 
الزيادة  اأن  اإل��ى  املالية،  بال�سوؤون  تعنى 
ال��ذي  ال��دع��م  ج���اءت لتعوي�س خ�����س��ارة 
كانت تعطيه الدولة للكليات، واأنه �سيتم 

تطبيقه على الطالب اجلدد فح�سب. 
ق��ال  لل�سحيفة  ت�����س��ري��ح��ات  ويف 
والت�سالت   املناجم  ملعهد  العام  املدير 
»ج��ني   Institut Mines-Télécom
كلود جيانريي« اإن الزيادة جاءت ب�سبب 
���س��ع��وب��ات يف امل��ي��زان��ي��ة، وم���ن ث��م كانت 
الزيادة اأمرا ملحا »للحفاظ على نوعية 
التعليم والبحث يف عام 2013 و 2014«. 

ب��اأن لي�س   واأك��د »كلود جيانريي« 
كل الطالب القادمني من خارج الحتاد 
الأوروب��������ي ���س��ي��دف��ع��ون ت��ل��ك ال���زي���ادة، 
م�سريا اإلى اأن الإجراء الأخري ا�ستثنى 
كل من ق�سى �سنتني يف فرن�سا وكل من 

يدر�س درجات علمية مزدوجة.
اأن  اإلى  ذاتها  ال�سحيفة  واأ�سارت    
قررها  التي  ال��زي��ادة  بعد  املعهد  ر���س��وم 
دولر   35،000 ب���  م��ق��ارن��ة  طفيفة  تعد 

اأمريكي تفر�سها جامعة كولومبيا. 
ول���ك���ن رمب������ا  م����ن امل�����س��ت��ب��ع��د اأن 
ي��ت��م اإل���غ���اء ه���ذه ال���زي���ادة ل���س��ي��م��ا بعد 
القت�ساد  تنمية  وزارة  اعتمدتها  اأن 

�ستفر�س  ال���زي���ادة  اأن  علما  وامل���وازن���ة، 
ع���ل���ى ال���ط���ل���ب���ة ال����ذي����ن ي����در�����س����ون يف 
  Institut Mines-Télécom معهد 
وال��ك��ل��ي��ات ال�����س��ت ال��ت��اب��ع��ة ل���ه يف م��دن 
و  »دواي«  و  »اآيل«  و  اي��ت��ي��ان«  »���س��ان��ت 

»نانت« و »اآلبي كارمو«.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا ن��������ادت جم���م���وع���ة 
م��ع��ل��وم��ات دع���م امل��ه��اج��ري��ن امل��ع��روف��ة 
الفرن�سي،  الدولة  Gisti جمل�س  با�سم 
اأن  ال��وزاري��ة، م��وؤك��دة  ال��ق��رارات  باإلغاء 
ال���ق���رار ا���س��ت��م��ل ع��ل��ى »مت��ي��ي��ز جمحف 
يزيد من �سوء اأو�ساع الطلبة الأجانب 
نتقا�سم  ال��ذي  الوقت  الفقراء، لأن��ه يف 
فيه املعرفة لبناء اجل�سور تبنى جدران 

الأموال عوائق كوؤودا«
اإلى  لها  بيان  املنظمة يف  واأ�سارت   
اأن »ه����ذا الإج������راء غ���ري ق���ان���وين لأن���ه 
اأ�سا�س  على  الطالب  بني  التمييز  اأدرج 
اجلن�سية، ولي�س على اأ�سا�س اأي ترير 
عقلي اآخر، ومن ثم يعد خرقا للمبادئ 
ال��د���س��ت��وري��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل�������س���اواة 
متنع  التي  الدولية  للمواثيق  وخ��رق��ا 
قدمت  الأ���س��ا���س  ه��ذا  وعلى   ، التمييز« 
ال���دول���ة لإل���غ���اء ه��ذه  ال��ت��م��ا���س��ا ملجل�س 

الإجراءات.

يف  ظل اأتون حرب ملتهبة، مل تكن قد 
طالب  ين�س  مل  ب��ع��د،  اأوزاره�����ا  و�سعت 
مان�سي�سرت«  اأوف  »ف��ي��ك��ت��وري��ا  ج��ام��ع��ة 
اجلامعة  يف  التاريخ  لأ�ستاذ  ير�سلوا  اأن 
ال�����ر وف�������س���ي���ور »ت���وم���ا����س ف���ردي���ري���ك 
تاوت« ر�سائل موؤثرة بالرغم من طبول 
العاملية  احل���رب  اإب���ان  امل�ستعرة  احل���رب 

الأولى.
و�ستعر�س جامعة مان�سي�سرت تلك 
جنبا  معر�سها  يف  م��رة  لأول  الر�سائل 
طالب  ر�سمها  جمالية  لوحات  مع  اإل��ى 
اأي�سا.  احل��رب  اإب��ان  »�سالفورد«  جامعة 
ذكرى  املتحدة  مب��رور  اململكة  وحتتفل 

احلرب هذه الأيام.
�سطرها  ر�سائل  املعر�س  و�سيقدم 
»ه������ريب������رت اإك�����������س�����رييل« ال��������ذي ل��ق��ى 
احلربية  العمليات  اأث��ن��اء  يف  م�سرعه 
اآنذاك، وهو واحد من اأ�سل 300 طالب 
ل���ق���وا ح��ت��ف��ه��م يف »احل������رب ال��ع��ظ��م��ى« 
ح�سبما ورد يف كلمة األقاها نائب مدير 
اجلامعة اآنذاك، ال�سري »هرني مايرز«.

وك�����ان�����ت اآخ�������ر ر�����س����ال����ة ���س��ط��ره��ا 
»هريبرت« للروف�سيور »تاوت« قبل 15 
ي��وم��ا م��ن وف��ات��ه يف احل���رب يعر فيها 
عن اأمله يف اأن يعود جلامعة مان�سي�سرت 

ملعاودة العمل يف  اأطروحته العلمية.
ومن املعروف اأن جامعة »فيكتوريا 
معهد  م���ع  دجم����ت  م��ان�����س��ي�����س��رت«  اأوف 

ع��ام موقع جامعة مانشيستر يف  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم  مان�س�سيرت 
2004 حتت ا�سم »جامعة مان�س�سيرت«.

ال��ف��ن��ون يف جامعة  اأ���س��ت��اذة  ت��ق��ول 
اإن ال��ع��م��ل  ����س���ال���ف���ورد  »ج���ي���ل ران�������دل« 
البحثي يف الأر�سيف يعد من قبيل الفكر 
الإب���داع���ي وال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي، واأث���ب���ت اأن��ه 
م�سدر كبري لإلهام طلبة البكالوريو�س 
الطلبة،  اأث��ر يف م�ساعر  الفنون، وقد  يف 
وح���رك فيهم ���س��ج��ون امل��ا���س��ي، وذرف���وا 
فنية  اأعمال  لإنتاج  حفزهم  مما  الدمع، 
ترتاوح ما بني الكتب املطبوعة والأعمال 
ق��روؤوه��ا  م��ا  لر�سالة  فعل  ك��رد  املنحوتة 
يف امل��ع��ر���س امل��ف��ت��وح، مم��ا اأث����رى عملية 
يعاد  من�سى  وتاريخ  اأنا�س  يف  ال�ستثمار 
ا�ستثماره يف القرن احلادي والع�سرين.  

و����س���ي���ق���دم امل���ع���ر����س اأي�������س���ا ث���الث 
»وال��رت  ر�سمها  املائية  ب��الأل��وان  ل��وح��ات 
الريطانية،  اجلبهة  م�سور  فايثيان« 
فنية،  اإب��داع��ي��ة  واأع��م��ال  خ��رائ��ط  وفيها 
وه����و م���ن امل��ح��ظ��وظ��ني ال���ذي���ن ح��ارب��وا 
يلق  ومل  البلجيكية  »ي���ري«  مدينة  يف 

حتفه.
يقول مدير فعاليات مكتبة »جوهن 
رالن������د�������س«، »ج����اك����ي ف����ورت����ن����م«، »م���ن 
املالحظ حقا اأن جتد يف ظل اأتون حرب 
لالإبداع  فر�سة  يجدون  اأنا�سا  �سرو�س 
وال��ر���س��م، ح��ي��ث ي��ق��دم ج��ن��اح يف اأع��ق��اب 
والتفكري  الح��ت��ج��اج  م��ن  اأمثلة  احل��رب 
والإب������داع وال���ذك���ري���ات. ف��ه��ذه الأ���س��ي��اء 
العامل  اأن��ح��اء  �ستى  م��ن  ق�س�سا  ت���روي 

متثل كل اأمناط احلياة والتاريخ«. 
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من اآث���ار الدم���ار يف بريطانيا
خالل احل���رب العاملية الثانية
جراء الق�سف اجلوي الأملاين



حول العالم

»متى اأطلق الر�سا�س على طالب ما؟|يف 
�سوؤال يبدو يف ظاهره العذاب ويف باطنه 
ال�����س��خ��ري��ة وال���رح���م���ة، ا���س��ت��ه��ل اأ���س��ت��اذ 
البيولوجيا والعدالة اجلنائية  يف جامعة 
»ب��وي��ز ���س��ت��ات، ال��روف�����س��ي��ور »غ��ري��غ��وري 
�سحيفة  افتتاحية  يف  مقاله  هامبكني«، 
فباأ�سلوب  الأم��ريك��ي��ة.   تاميز  ن��ي��وي��ورك 
ت��ه��ك��م��ي ����س���اخ���ر، ���س��ط��ر ال���روف�������س���ي���ور 
»غ���ري���غ���وري« ه����ذه ال��ك��ل��م��ات ل��ل��رد على 
 SB 1254 م�سروع قانون جديد حمل رقم
اأ�سلحة خمفية يف  ي�سمح للطالب بحمل 

قلب اجلامعة يف ولية »اأيداهو«.

صحيفة هفينغتون األميركية

بروفسيور أميركي:
متى أطلق الرصاص على الطالب!!

وقال »غريغوري« متهكما »يفرت�س 
اأن  اأول،  الر�سا�س  طالب  اأط��ل��ق  اإذا  اأن��ه 
اأف��رغ ح�سو الطلقات من  ب��اأن   ي�سمح يل 
و�سرعة  ���س��ن��ي   ك��ر  وب�����س��ب��ب   م�سد�سي. 
اإطالق النار �سيكون يل ال�سبق يف اإطالق 
النار على املعتدي! األي�س كذلك؟! فمثال 
عندما اأكتب معادلة على ال�سبورة، وبينما 
ت�سحيحها  الطالب  من  العديد  يحاول 
ال���ل���ي���زر، ف��ع��ن��ده��ا فقط   ب��ا���س��ت��خ��دام  يل 

�سي�سمح يل باإطالق النار؟«.   
وت��ع��ج��ب »غ���ري���غ���وري« م���ن مت��ري��ر 
م�������س���روع ال����ق����ان����ون لأن������ه ب���ال���رغ���م م��ن 
املعار�سة ال�سديدة التي لقها امل�سروع من 
قبل الطالب وال�سرطة وجمل�س التعليم 

ال�سيوخ يف  ي��اأب��ه  جمل�س  ال��ولي��ة مل  يف 
ولي����ة اأي���داه���و ب��ه��ذه امل���ظ���اه���رات  يف 20 
فراير 2014 وعقد جل�سة ا�ستماع بعدها 

بيوم واحد.
ت�سريحات  يف  »غ��ري��غ��وري«  وق���ال   
كتب  اإن��ه  بو�ست«  »هفينجتون  ل�سحيفة 
�ساخر  تهكمي  باأ�سلوب  الفتتاحية  ه��ذه 
الكوميديا جتري يف قلب  »اأن  لأن��ه يرى 

ما يحدث«.
وكما بداأ حديثه، ا�ستمر »غريغوري« 
يف  تهكمه، مت�سائال عن ملاذا قام جمل�س 
ال��ت�����س��ري��ع يف ال���ولي���ة ب��ت��م��ري��ر م�����س��روع 
القانون من دون التفكري فيه طاملا وجد 
قتل  حالة  يحدث  ومل  �سديدة،  معار�سة 

على  احل�سول  م�سوؤولية  يحمل  من  »اإن 
ت�سريح حلمل �سالح خمفي يتدرب ب�سكل 
جمل�س  اأم���ام  ردده���ا  هتافات  يف  م�ستمر« 
ال�����س��ي��وخ، وق����ال ���س��اخ��را »اإن���ه���م ي��ح��ب��ون 
ال��ن��ريان، وي��خ��رج��ون لإطالقها  اإط���الق 
بكل  امل�سوؤولية  يتحملون  اإن��ه��م  ب��غ��زارة! 

جدية«.
ال�ساخر  اأ�سلوبه  غ��ري��غ��وري  وت��اب��ع  
ق���ائ���اًل »دخ����ل )م��ك��ي��ن��زي( ع��ل��ى جمل�س 
ال�������س���ي���وخ، وق�����ال ل��ه��م »ه����ال ط��ل��ب��ت��م األ 
ما  ال��ق��ات��ل« ح�سب  ع���دا  م��ا  اأح���د  يت�سلح 
ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  ل�سانه  على  ورد 

»�سبوك�سمان ريفيو«.
ون��ف��ى غ��ري��غ��وري  اأن ي��ك��ون مل�سروع  

واحدة على الإطالق يف اجلامعات،  وقال  
»فيما يتعلق مبعدلت القتل يف اجلامعات 
ال�����س��ف��ر،  اإل�����ى  ف��ق��د و���س��ل��ت ح��ت��ى الآن 
يقتل  ال�سالح ل  اأن  نتفق يف  اأننا  واأعتقد 
النا�س، بل اإن من يحمل ال�سالح هو من 
يقتل النا�س، ومن ثم قام جمل�س ال�سيوخ 

بت�سجيع انت�سار ال�سالح يف اجلامعات«.
الذي  القانون  م�سروع  اأن�سار  وقال 
اإنه  مكينزي«  »ك��ريت  ال�سيناتور  اقرتحه 
ي��ح��ف��ظ ح���ق ال��ن��ا���س يف ت��ع��دي��ل م�����س��روع 
ال��ق��ان��ون م��رة ث��ان��ي��ة، اإل اأن  ال��ط��ال��ب يف 
�ستات«  »بويز  جامعة  يف  الثالثة  الفرقة 
»ِن��ك فريناتو«، �سخر من  ذلك قائال يف 
اأ�سو�سيتدبر�س  اأنباء  لوكالة  ت�سريحات 

اأية عالقة بالأمن وال�سلم العام  القانون 
قائال على النقي�س » اإن م�سروع القانون 
جمموعات  بخ�سو�س  �سيقة  روؤي��ة  لديه 
ال�سغط التي ت�سمى NRA، لأنه ل يوجد 
اجلامعة  يف  وال�سلم  ل��الأم��ن  تهديد  اأي  
ح���ي���ث مل ت�����س��ج��ل ح���ال���ة واح�������دة ف��ق��ط 
�سكان  م��ن  فالكثري   . القتل  على  ت�سجع 
ولي����ة اأي���داه���و ي��ح��ب��ون اأ���س��ل��ح��ت��ه��م، فهو 
حب فطري حت��ده ح��دود ال��ولي��ة، ولكن 
الكبرية  احلا�سرة  تقع يف  »بويز«  جامعة 
الأب���دان  منه  تق�سعر  م��ا  ي��وج��د  ل  حيث 
اإل  ال�سالح  ول يوجد �سبب واح��د حلمل 

احلاجة لقتل �سخ�س ما«.
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د. جمال عبد الرحيم
إبراهيم حسن 

العليا  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ن�����س��ورات  ���س��م��ن 
الآث����ار  ق��ط��اع  والآث������ار،  لل�سياحة 
م�����س��روع  ����س���ي���اق  وامل����ت����اح����ف، ويف 
حمكمة،  اأث���ري���ة  درا����س���ات  �سل�سلة 
�سدر للباحث علي عبد اهلل مرزوق 
التدري�س  هيئة  ع�سو  ال�سهراين، 
بجامعة امللك خالد، كتابه املو�سوم 
التقليدية  ال��ع��م��ارة  زخ��رف��ة  »ف���ن 

بع�سري درا�سة فنية جمالية«. 
يف  الكتاب  ه��ذا  اأهمية  وتكمن 
اأن���ه م��ن اأول���ى ال��درا���س��ات والكتب 
ال�سعبية  ال��زخ��ارف  ت��ن��اول��ت  ال��ت��ي 
منطقة  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ل��ل��ع��م��ارة 
ع�������س���ري، ح���ي���ث ال��ب��ي��ئ��ة مب����ا ف��ي��ه��ا 
بعاداتها  اجتماعية،  مظاهر  م��ن 
طبيعة  من  فيها  ومبا  وتقاليدها، 
جغرافية، وعمائر م�سّيدة كان لها 
الدور البارز يف ت�سكيل روؤية الفنان 
اآث���اره  ع��ل��ى  ينعك�س  مم��ا  ال�سعبي 
اأن  اإلى  اإ�سافة  واجلمالية،  الفنية 

واح���دة  ُت��َع��دُّ  ع�سري  منطقة  بيئة 
مبدرجاتها  الفريدة  البيئات  من 
وت�ساري�سها  وه�سابها،  الزراعية، 

املتنوعة، وارتباطاتها املو�سمية.
ك��ل ذل��ك جتّلى يف ت��ن��ّوع طرز 
ت�سّمنه  وم��ا  التقليدية  عمارتها 
جعلت  وجمالية  فنية  �سمات  م��ن 
اإن�سان هذه املنطقة مبا ميلكه من 
روؤية يف العمل والبناء والزخرفة، 
بيئته  م���ف���ردات  ت�سكيل  ي��ع��ي��د  اأن 
الطبيعية  امل��ق��وم��ات  م�����س��ت��خ��دم��اً 
ك��الأخ�����س��اب، وال���ط���ني، واحل��ج��ر، 
والألوان الطبيعية يف بناء م�سكنه، 
وجت���م���ي���ل���ه، ف����ج����اءت م�����س��اك��ن��ه��م 
وقتنا  ح��ت��ى  متما�سكة  متنا�سقة 

احلا�سر. 
ف�سول،  الكتاب ثالثة  وي�سم 
ال��ت��ع��ري��ف  الأول  ال��ف�����س��ل  ت���ن���اول 
ملا لها من عوامل  مبنطقة ع�سري 
�سخ�سية  يف  ب����ارزا  ت���اأث���ريا  اأث����رت 
وتناول  التقليدي،  املعماري  الفن 
امل����وق����ع واحل���������دود م�������س���اح���ب���ا يف 
تو�سح  الأول���ى  خارطتني،  �سرحه 

قراءة في كتاب د. علي عبد اهلل مرزوق الشهراني
زخرفة العمارة التقليدية بعسير.. دراسة فنية جمالية

العربية  اململكة  يف  ع�سري  م��وق��ع 
ال�����س��ع��ودي��ة، وال��ث��ان��ي��ة ع��ن خطط 

ومعامل املنطقة.
ك���م���ا ذك������ر ال����ب����اح����ث يف ه���ذا 
منذ  ع�سري  ت�سمية  �سبب  الف�سل 

القدم حتى وقتنا هذا.
ه�����ذا  يف  اأي�����������س�����ا  وت��������ن��������اول 
ع�سري  منطقة  ت�ساري�س  الف�سل 
وخ�����س��ائ�����س��ه��ا اجل��غ��راف��ي��ة وه���ي: 
ال�����س��ه��ل ال���ت���ه���ام���ي، والإ������س�����دار، 
وم���رت���ف���ع���ات ال�������س���راة وال��ه�����س��اب 
اأي�سا  الف�سل  ه��ذا  ويف  الداخلية، 
ذكر ملناخ ع�سري وتاأثريه على حياة 
الإن�������س���ان واأح����وال����ه الق��ت�����س��ادي��ة 
والج������ت������م������اع������ي������ة، وال����ن���������ش����اط 
الق����ت���������س����ادي ل�������س���ك���ان امل��ن��ط��ق��ة 
واه��ت��م��ام��ه��م ب���ال���زراع���ة وال���رع���ي 
وُت����َع����دُّ الأخ�������رية م���ن اه��ت��م��ام��ات 
اجلبلية  ب��الأج��زاء  ال��ب��ادي��ة  �سكان 

وال�سهول التهامية.
وكان للتجارة دور مهم يف هذا 
�شكان  اهتمام  م��ن  وه��ي  الن�شاط، 
امل��وج��ودون  خا�سة  ع�سري  منطقة 

يف ال���ط���رق ال���ري���ة ال���ت���ي ت��رب��ط 
منطقتهم باحلجاز واليمن. 

ك��م��ا ت���ن���اول ال��ب��اح��ث يف ه��ذا 
ال��ف�����ش��ل اأمن�������اط ع����م����ارة ع�����ش��ري 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة م���ن���ذ ف�����رتة م����ا ق��ب��ل 
الإ�����س����الم اإل�����ى ال���وق���ت احل��ا���س��ر 
م��������زّوداً درا����س���ت���ه مب��ج��م��وع��ة من 
ال�شور التي تو�شح هذه الأمناط، 
وذلك من خالل الدرا�سة امليدانية 

التي قام بها.
وخ������رج������ت ه�������ذه ال����درا�����س����ة 
اأربعة  اإل��ى  الأمن���اط  بتق�شيم ه��ذه 
اأق�سام وفقاً لطبيعة منطقة ع�سري 
اجلغرافية وهي: النمط الطيني، 
وال����ن����م����ط احل������ج������ري، وال���ن���م���ط 
ال���ط���ي���ن���ي احل������ج������ري، وال���ن���م���ط 
امل���ب���اين  ت�����س��ن��ي��ف  ال���ن���ب���ات���ي، ومت 
ح�سب املواد امل�ستخدمة يف بنائها. 
كما تناول الباحث يف هذا الف�سل 
اأمن�����اط امل���ب���اين ت��ب��ع��اً لأغ��را���ش��ه��ا 
ك���امل�������س���اج���د وامل�����ب�����اين ال���دف���اع���ي���ة 
واملقابر املبنية فوق �سطح الأر�س. 
واخ�������ت�������ت�������م ال�������ب�������اح�������ث ه������ذا 
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ال��ف�����س��ل ب���ذك���ر ال���ع���وام���ل امل���وؤث���رة 
يف ع���م���ارة ع�����س��ري ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة من 
ح����رارة واأم���ط���ار وري����اح، وم��وؤث��رات 
ط���ب���وغ���راف���ي���ة وم������وؤث������رات دي��ن��ي��ة 
واجتماعية واملوؤثرات القت�سادية. 

خامات وأدوات
البناء والزخرفة 

اأم����ا ال��ف�����س��ل ال���ث���اين م���ن ال��ك��ت��اب، 
ف����ت����ن����اول ف���ي���ه ال����ب����اح����ث خ���ام���ات 
مو�سحاً  والزخرفة،  البناء  واأدوات 
ال���دور ال���ذي لعبته ه��ذه اخل��ام��ات 
وال�سعبي  ال��ف��ن��ي  ال��ع��م��ل  اإجن����از  يف 
ل��ل��ع��م��ارة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب��ع�����س��ري، كما 
بينت ال��درا���س��ة يف ه��ذا امل��ج��ال دور 
الت�ساري�س التي تتميز بها املنطقة 
والزخرفة،  البناء  خامات  د  تعدُّ يف 
املعمارية  الأمن���اط  د  ت��ع��دُّ وبالتايل 
ومن  والتزيني  الزخرفة  واأ�ساليب 
ه����ذه اخل����ام����ات: ال���ط���ني، وال��ت��ن، 
والنورة،  امل��رو،  واأحجار  والأح��ج��ار، 
يف  والأل����وان م�ساحباً  والأخ�����س��اب، 
امل�سورة لهذه  اللوحات  ذلك بع�س 

اخلامات. 
ك���م���ا ذك������ر ال����ب����اح����ث يف ه���ذا 
يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  الأدوات  ال��ف�����س��ل 
ال��ب��ن��اء وال���زخ���رف���ة، ف��م��ن الأول����ى 
الأزم����ي����ل، واحل���ب���ل، وال��ع��رائ�����س، 
وال���ف���ه���ر، وامل���خ���ب���ط���ة، وامل�������س���ح���اة، 
واملطرقة، واملعول، واملكتل، وامل�سار. 
وم���ن ال��ث��ان��ي��ة ال��ف��ر���س��اة، م��ن �سعر 
ال�������س���اأن وذي������ول امل���اع���ز ل��ل��ط��الء، 
والفر�ساة احلديثة وال�سغرية منها 
ك��ان��ت ت�����س��ت��خ��دم ل��ت��ل��وي��ن ال��ر���س��وم 

ال�سغرية.
ه����ذا  ال�����ب�����اح�����ث يف  وت�������ن�������اول 
عند  ال�سعبي  ال��ف��ن  اأي�����س��ا  الف�سل 
���س��ك��ان ع�����س��ري، وي��ق�����س��د ب���ه ال��ف��ن 
ت�سنيفاته  اخ��ت��الف  على  ال�سعبي 
وتقاليدنا  عادتنا  من  تنطلق  التي 
خ�سائ�س  فيه  وو�سح  وموروثاتنا، 
ومم����ي����زات ه�����ذا ال���ف���ن وارت���ب���اط���ه 
ب���احل���ي���اة الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ن��د اأه���ل 

ع�سري. 
ك��م��ا ت���ن���اول ال���ب���اح���ث يف ه��ذا 
الف�سل الزخارف ال�سعبية باملنطقة 
م��و���س��ح��اً مت��ت��ع اأب��ن��ائ��ه��ا م���ن ح�س 
ابتكار  على  فائقة  وق���درة  ج��م��ايل، 
�سارت  وال��ت��ي  الزخرفية  الأ���س��ك��ال 
معر�سا فنيا دائما ت�ساهده الأجيال 

جيال بعد اآخر حتى يومنا هذا.
وا���س��ت��ع��ر���س ال��ب��اح��ث يف ه��ذا 
امل���ج���ال ال���زخ���ارف ع��ل��ى احل��وائ��ط 
اخلارجية والزخارف على واجهات 
على  وال��زخ��ارف  احلجرية،  املباين 
اأرف���ق يف  احل��وائ��ط الداخلية، وق��د 
امللونة  ال�سور  بع�س  ه��ذه  درا�سته 
ال��ت��ي ت��و���س��ح ج��م��ال واإت���ق���ان ه��ذه 

الزخارف.
واختتم الباحث الف�سل الثاين 
من هذا الكتاب باحلديث عن القيم 
اجلمالية والفنية لزخارف العمارة 
العنا�سر  وه��ي  بع�سري،  التقليدية 
التي  ال�سعبي  ال��ف��ن  يف  الت�سكيلية 
لر�سم  ال�سعبي  الفنان  ي�ستخدمها 
النقطة،  مثل:  ووح��دات��ه،  اأ�سكاله 
واخلط، كاخلط الأفقي، واملنك�سر، 
ال�سكل  ك��ذل��ك  وامل���ائ���ل،  وامل��ن��ح��ن��ي، 
والظل  ال�سطوح،  واللون ومالم�س 
وال��ن��ور، واأرف����ق ال��ب��اح��ث جمموعة 
م���ن ال���ل���وح���ات امل��ل��ون��ة ال��ت��ي ت��ب��نّي 

بو�سوح هذه العنا�سر. 

الوحدات الزخرفية
اأم����ا ال��ف�����س��ل ال��ث��ال��ث م���ن ال��ك��ت��اب 
ف��ت��ن��اول ال��ب��اح��ث ف��ي��ه ال��ت��و���س��ي��ف 

والتحليل للوحدات الزخرفية على 
احل���وائ���ط ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة 
كل  ع�سري،  يف  التقليدية  للمباين 
ذلك  ومت  وانت�ساره،  اأهميته  ح�سب 
امل��ي��داين  البحث  نتائج  خ��الل  م��ن 
ال��ب��اح��ث يف املنطقة  ب��ه  ال���ذي ق���ام 
وو�����س����ل م����ن خ���الل���ه اإل������ى وج����ود 
ع�����دد م����ن ال��ك��ي��ف��ي��ات ال��زخ��رف��ي��ة 
املباين  تزيني  يف  ا�ستخدمت  التي 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
و����س���ّن���ف���ه���ا ع���ل���ى ال���ن���ح���و ال���ت���ايل: 
وح�����دات زخ��رف��ي��ة ه��ن��د���س��ي��ة، مثل 
�سرائط زخرفية هند�سية ووحدات 
ووح��دات  مربعة  هند�سية  زخرفية 
زخ����رف����ي����ة ه���ن���د����س���ي���ة م�����س��ت��ط��ي��ل��ة 
باأنواعها  نباتية  زخرفية  ووح��دات 
كتابية  زخرفية  ووح��دات  املختلفة 
ووحدات زخرفية ا�ستح�سارية مثل 
الرموز وال�سارات مع �سرح دللتها 
ووح������دات زخ��رف��ي��ة م��رك��ب��ة، وق��د 
�ساحب هذه الوحدات �سور ملونة 

مف�سلة تف�سيال دقيقا. 

نتائج البحث
وذي�������ل ال����ب����اح����ث ك���ت���اب���ه ب��خ��امت��ة 
ا���س��ت��ع��ر���س ف��ي��ه��ا اأه��م��ي��ة ال��درا���س��ة 
واأه����م ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���س��ل اإليها 
من خالل درا�سته امليدانية ملنطقة 
ع�����س��ري، ج��م��ع خ��الل��ه��ا ال��ك��ث��ري من 
ال�����زخ�����ارف ال�����س��ع��ب��ي��ة امل���ر����س���وم���ة 
وامل�������س���ّك���ل���ة ع���ل���ى ح����وائ����ط ع���م���ارة 

املنطقة التقليدية.
الدرا�سة  اأهمية  ا�ستعر�س  كما 
قام  التي  العمارة  لهذه  التاريخية 
ب���ه���ا، وم����ا اق�����رتن ب��ه��ا م���ن ع����ادات 
الطرق  ��ع  وت��ت��بُّ م��ت��وارث��ة،  وتقاليد 
وال��زخ��رف��ة،  ال��ب��ن��اء  يف  امل�ستخدمة 
م����ع اإب��������راز اخل�����س��ائ�����س ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
وان��ع��ك��ا���س  للمنطقة،  وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

ذلك على تنّوع اأمناطها املعمارية. 

توصيات
كما اأفرد الباحث بعد اخلامتة عدة 
ت��و���س��ي��ات و���س��ح ف��ي��ه��ا م���ا متتلكه 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة من 
ثقافاتها،  م��ن  ن��اب��ع  اأ���س��ي��ل  ت����راث 
وع���ادات���ه���ا وت��ق��ال��ي��ده��ا وب��ي��ئ��ات��ه��ا، 
ب��ه��ذا ال���رتاث يف  وح��ر���س املعنيون 
فاأقاموا  ب��ه،  الهتمام  على  اململكة 
له املهرجانات واملنتديات ال�سنوية، 
للرتاث  ال��وط��ن��ي  امل��ه��رج��ان  ومنها 
ب��دور فعال  ي�ساهم  ال��ذي  والثقافة 
يف ت��وث��ي��ق وت��اأ���س��ي��ل م��ا مي��ل��ك من 

تراث.
تو�سياته  يف  الباحث  وطالب   
ب���امل���زي���د م���ن اله���ت���م���ام وامل��ت��اب��ع��ة 
تراثنا  على  اأك��ر  ال�سوء  وت�سليط 
امل���ع���م���اري وال����زخ����ريف يف ك���ل ب��ق��اع 
اململكة واملحافظة على ما بقى منه 
واإحياء ما اأندثر، كما نا�سد اجلهات 
املتخ�س�سني  بت�سجيع  امل��خ��ت�����س��ة 
والباحثني باإجراء درا�سات وبحوث 
ودعم  املعماري  ال��رتاث  بهذا  تهتم 

هذه الدرا�سات مادياً ومعنويا.
كما طالب الباحث يف تو�سياته 
احلرفيني  اأ�سماء  توثيق  ب�سرورة 
وامل�������س���ت���غ���ل���ني ب���ال���ب���ن���اء ال���ق���دام���ى 
واإجراء املقابالت مع من بقى منهم 
على قيد احلياة للحفاظ على هذه 

املهنة قبل اندثارها.
اأي�����س��ا العمل  وم���ن ت��و���س��ي��ات��ه 
من  ج��زء  تخ�سي�س  ���س��رورة  على 
حم���ت���وى م��ن��ه��ج ال���رتب���ي���ة ال��ف��ن��ي��ة 
للتعريف  مبدار�سنا،  يدر�س  ال��ذي 
ب���ال���ف���ن���ون ال�����س��ع��ب��ي��ة واأه���م���ي���ت���ه���ا 

الت�سكيلية والجتماعية.



آفاق الجامعة  |  العدد 108  |  8 جمادى األولى 1435  |  9 مارس 2014شخصيات

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

الطبية  وامل����وؤمت����رات  امل���ع���ار����س  ت���اأت���ي 
من  بجملة  �سنوي،  ب�سكل  تنظم  التي 
�سواء على م�ستوى اجلامعات  الفوائد 
باإقامة  كما حدث موؤخرا يف اجلامعة، 
املهنة الذي �سهد م�ساركة العديد  يوم 
اأو  امل�ساحب  امل��ع��ر���س  اجل��ه��ات يف  م��ن 
اأو ح��ت��ى على  امل���وؤمت���رات،  ال���ن���دوات يف 
ع�سري  منطقة  يف  اخل��ارج��ي  ال�سعيد 
واململكة، اإل اأن هناك من يرى اأن ثمة 
على  احل�سول  دون  حت��ول  مالحظات 
ك��ام��ل ال��ف��وائ��د امل��رج��وة م��ن امل��ع��ار���س 

واملوؤمترات.
»اآفاق« فتحت هذا امللف اأمام عدد 
م���ن امل��ت��خ�����س�����س��ني يف امل���ج���ال ال��ط��ب��ي 
ل���س��ت��ع��را���س اآرائ���ه���م ع���ن الإي��ج��اب��ي��ة 
املقرتحات  على  والوقوف  وال�سلبيات، 
املعار�س  تلك  تطوير  �ساأنها  من  التي 
واملوؤمترات مبا يحقق الفوائد املرجوة.
والتقت »اآفاق« مع كل من: عميد 
كلية الطب باجلامعة، الدكتور عبداهلل 
ع�������س���ريي، وامل�������س���رف ع��ل��ى ال��ت��دري��ب 
والبتعاث مبدينة امللك في�سل الطبية 
يا�سر  الدكتور  الأ�سعة  يف  ال�ست�ساري 
القحطاين  نا�سر  والدكتور  ع�سريي، 
الأ�سعة  واأخ�سائي  اأورام(  )تخ�س�س 
ع��ب��دال��ك��رمي اجل����رع����ي، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
طالب كلية ط��ب الأ���س��ن��ان، الإع��الم��ي 

بالقنوات ال�سعودية فهد امل�سعودي.
 

تحسين التصنيف العالمي
اأورد عميد كلية الطب الدكتور عبداهلل 
ع�����س��ريي الإي���ج���اب���ي���ات امل��ن��ت��ظ��رة على 
املعار�س  »اإن  ق��ائ��ال  اجل��ام��ع��ة،  �سعيد 
واملوؤمترات ت�سهم يف حت�سني الت�سنيف 
ال��ع��امل��ي ل��ه��ا، واإب������راز دوره�����ا ال��ع��ل��م��ي، 

وحت���ق���ق ال���ف���ائ���دة الأه������م م���ن ن��اح��ي��ة 
تبادل الأفكار واملقرتحات،  وا�ستقطاب 
العلمي،  البحث  الأجنبية يف  اخل��رات 
و�سهولة ا�ستقطاب الكوادر من اخلارج 
يف امل�����س��ت��ق��ب��ل، واإط�����الع ال��ط��الب على 
امل�ستجدات الطبية ويف البحث العلمي 
واإب��رام  خ��رة  بيت  تكون اجلامعة  واأن 

اتفاقيات مع جامعات دولية«.
ع�سريي  عبداهلل  الدكتور  وانتقد 
»يوؤدي  الإج���راءات، مما  �سعوبة بع�س 
اإل�����ى الإح����ب����اط اأح���ي���ان���ا وق���ت���ل اأف���ك���ار 
املعار�س،  تطور  اأن  �ساأنها  من  جديدة 
وك��ذل��ك ع��دم و���س��وح ال��روؤي��ة والآل��ي��ة 
وغ��ي��اب ج��ه��ة معينة يف  يف اجل��ام��ع��ة، 
امليزانيات  �سبط  وع��دم  باملهام،  القيام 
بطرق علمية وا�سحة، و�سعف الناحية 
الإع����الم����ي����ة والإع�����الن�����ي�����ة، وت��ك��ل��ي��ف 
يقع  م��ا  حتى  الأع��م��ال  بكافة  الكليات 
العامة  ك��ال��ع��الق��ات  تخ�س�سها  خ���ارج 
والأم�������ور امل��ال��ي��ة واحل���رك���ة وغ��ريه��ا، 
والطالب  للكليات  حافز  وج��ود  وع��دم 

لإقامة املعار�س واملوؤمترات«.

غياب العالم اإلسالمي
واأو�������س������ح امل���������س����رف ع���ل���ى ال���ت���دري���ب 
والبتعاث مبدينة امللك في�سل الطبية 
يا�سر  الدكتور  الأ�سعة  يف  ال�ست�ساري 
العلماء  ك��ان  ال��ب��داي��ة  يف  اأن���ه  ع�سريي 
واملتخ�س�سون يجتمعون ب�سكل دعوات 
فردية من اأجل تبادل اجلديد والفريد 

يف النظريات العلمية واملعلومات.
واأ����س���اف »ك���ان ي��ح��دث ذل���ك قبل 
اأن ت��ب��داأ اجل��ام��ع��ات ب��رع��اي��ة ال��ل��ق��اءات 
اأ�سبحت  حتى  الأم���ر  وتو�سع  العلمية 
املوؤ�س�سات واملنظمات واجلمعيات، ومن 
ال�سركات  ال��ت��ج��اري  امل�ستوى  على  ث��م 

ترعى امللتقيات العلمية«.

و�����س����دد ع���ل���ى اأه���م���ي���ة امل���ع���ار����س 
ميكن  »ل  ق��ائ��ال  الطبية،  وامل���وؤمت���رات 
فنون  م��ن  ف��ن  يف  املتخ�س�س  ل��ل��ع��امل 
من  م�ستمر  زاد  له  يكون  ل  اأن  الطب 
ح�����س��ور ه���ذه ال���ل���ق���اءات لأن���ه���ا  جتمع 
ك��ل ج��دي��د يف ال��ف��ن امل��ع��ني م��ن فنون 
وتعر�س  املعني،  التخ�س�س  الطب ويف 
العلمية اجل��دي��دة على  ال��ب��ح��وث  اأه���م 
امل�ستوى العاملي«، لفتاً اإلى اأنه قد قدم 
ورقتني يف موؤمتر RSNA  ب�سفته اأول 
اللقاء  ه��ذا  يف  يتحدث  �سعودي  طبيب 
اإ�سعاعيتني مهمتني واأخذ  عن مادتني 

البحث اخلام�س على م�ستوى العامل.
اأن من بني الأم��ور  اإل��ى  كما لفت 
بالعلماء  اللتقاء  للموؤمترات،  املهمة 
م���ن ن��ف�����س امل���ج���ال وت���ب���ادل ل��ل��خ��رات 
وال��ن��ظ��ري��ات واإث������راء اأك���ادمي���ي ف��ري��د 
ومناق�سة  وزي������ارات،  ا���س��ت�����س��اف��ات  م��ن 
علوم  يف  تطويره  ميكن  وم��ا  امل�ستقبل 
الكثري من  ال�سركات وعقد  الطب مع 

ال�سفقات يف هذا الجتاه.
ع�سريي  يا�سر  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اف 
ورق��ة   ،GE ���س��رك��ة  وب���ني  بيننا  »الآن 
مهمة اآمل اأن ترى النور لنكون الأوائل 
والتطوير يف  ال���س��ت��ف��ادة  ال��ع��امل يف  يف 

.»PET-MRI  جهاز
امل�سرف  فقال  ال�سلبيات،  عن  اأم��ا 
التدريب والبتعاث مبدينة  اإدارة  على 
امل���ل���ك ف��ي�����س��ل ال��ط��ب��ي��ة »ل��ي�����س ه��ن��اك 
اأن العامل  �سلبيات حت�سرين اأكر من 
ال��ع��رب��ي والإ���س��الم��ي مغيب ب��دل من 
ال��ل��ق��اءات،  ي��ك��ون م��رج��ع��ا يف ه���ذه  اأن 
اأوروبا واأمريكا، ولدينا  فكلها تعقد يف 
مل�ستوى  ترتقي  ل  �سغرية  م��وؤمت��رات 
ولكنني  ن��در،  ما  اإل  املتلقني  كثري من 
اأف�سل  الأخ���رية  ال�سنوات  اأن  لحظت 

من ال�سابق«.

المؤتمرات والمعارض الطبية 
في ميزان المتخصصين

اعتراف إقليمي وعالمي
القحطاين  نا�سر  الدكتور  وامتدح 
املنتظرة  الفوائد  اأورام(  )تخ�س�س 
امل��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س الطبية،  م��ن 
لفتا اإلى اأنها ترفع امل�ستوى العلمي 
ع��ل��ى ك���اف���ة امل�������س���ت���وي���ات، وت��ن��اق�����س 
تو�سل  ما  واآخ��ر  املهمة  املو�سوعات 
اإليه العلم، وتنقل اخلرات، وترفع 
ك����ف����اءة ال���ع���ام���ل���ني وامل�����س��ت�����س��ي��ف��ني 
امل�������وؤمت�������رات  اأن  واأك�����������د  ل�����ل�����ق�����اء. 
زيادة  تتيح  اأن  �ساأنها  واملعار�س من 
باملدن  والعلمية  الثقافية  احل��رك��ة 
بحوث  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  امل�ست�سيفة، 
م�سرتكة مع جهات علمية مرموقة، 
احل�سارية  ال�سراكات  ج�سور  وم��د 

والعلمية مع اجلهات اخلارجية.
و���س��دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة احل�����س��ول 
ع���ل���ى اع���������رتاف اإق���ل���ي���م���ي وع���امل���ي 
بامل�ساركة وال�ست�سافة يف مثل هذه 

املعار�س واملوؤمترات.

سيطرة األطباء
م���ن ج��ان��ب��ه، ا���س��ت��ع��ر���س اأخ�����س��ائ��ي 
الأ�����س����ع����ة ع����ب����دال����ك����رمي اجل���رع���ي 
عموما،  امل��ع��ار���س  اإق��ام��ة  اإيجابيات 
وق�����ال ع��ن��ه��ا »اإي���ج���اب���ي���ات امل��ع��ار���س 
يتمثل يف طرح  اأهمها  اأن  اإل  كثرية 
م��ا ه��و ج��دي��د م��ن ت��ط��ورات الطب 
والأج���ه���زة ال��ط��ب��ي��ة )م��ه��م��ة اأي�����س��ا 
التي  التقنيات  معرفة  يف  للطالب 
ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا ف��ح�����س امل��ر���س��ى 
والتخدير..  وامل��خ��ت��رات  كالأ�سعة 
اإل������خ(، والح���ت���ك���اك ب��امل��ت��م��ي��زي��ن يف 
امل���ج���ال، واك��ت�����س��اف خ���رات طويلة 
حلول  واإي��ج��اد  ومناق�سة  وج��دي��دة، 
لتطوير اخلدمات، وجمع امل�سكالت 
املتعلقة مبا�سرة  وحلولها خ�سو�سا 
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د. عبداهلل عسيري: 
صعوبة اإلجراءات 
حاجز يمنع  
الحصول على 
كامل الفوائد
د. ياسر عسيري: 
العالم اإلسالمي 
غائب والخارجي 
يحتكر األهم
عبدالكريم:
المؤتمرات 
محتكرة من 
قبل األطباء وال 
حضور للممارسين 
الصحيين

ب��امل��ر���س��ى )ور�����س ع��م��ل(، وم��ك��اف��اأة 
الوظيفي  ب��اإن��ت��اج��ه��م  للمتميزين 
العلم ممن ح�سروا  لندرتها، ونقل 
لي�ستفيد  امل��ن�����س��اأة  اإل���ى  ب��امل��وؤمت��رات 
اإلأى  ك���ب���رية  واإ�����س����اف����ة  اجل���م���ي���ع، 
م����ه����ارات امل���م���ار����س���ني ال�����س��ح��ي��ني، 
وبال�ساعات  بال�سهادات  وال�ستفادة 

التدريبية املعطاة«.
الطالب،  فيما يخ�س مميزات 
ق����ال اجل���رع���ي »م����ن ب���ني م���ا ي��ع��ود 
اإقامة  على الطالب من نفع خالل 

ق��درات��ه��م  امل���ع���ار����س،  تنمية  ه����ذه 
ع��ل��ى ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة ون�����س��ره��ا، 
�سبقهم  امل��ب��ا���س��ر مب��ن  والح��ت��ك��اك 
ب��ني ما  املبا�سر  وال��رب��ط  امل��ه��ن��ة،  يف 
وال����واق����ع،  خ�سو�سا  درا���س��ت��ه  ي��ت��م 
رب�����ط امل�����وؤمت�����رات ب��امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، 
املقدمة  ال�سهادات  من  وال�ستفادة 

يف التوظيف«.
وت��ط��رق اجل��رع��ي اإل��ى العديد 
من الأمور التي يرى اأنها �سلبيات ل 
ت�ساعد على احل�سول على الفوائد 

وامل��وؤمت��رات  املعار�س  م��ن  املنتظرة 
الكبرية  امل���دن  يف  ب��ك��رة  كاإقامتها 
ال�سنة  يف  م��ع��ي��ن��ة  ف����رتات  وخ����الل 
املوظفني لن  اأن غالبية  ،«م��ا يعني 
ي��ت��م��ك��ن��وا م��ن ح�����س��وره��ا، ف��ي��م��ا اأن 
خ�سو�سا  باهظة  تكلفتها  بع�سها 
تلك التي تقام يف الفنادق الكبرية، 
وب��ع�����س��ه��ا ي���ك���ون الإع���������الن ع��ن��ه��ا 
انتقد  ك��م��ا  م���ت���اأخ���را«.  اأو  ���س��ع��ي��ف��ا 
على  للموافقة  املطولة  الإج���راءات 
احل�����س��ور وخ�����س��و���س��ا ال��ت��ي حتتاج 

اإل��خ.   وتر�سيح..  واإرك����اب  �سفر  اإل��ى 
ال��ك��ب��رية  ال�����س��ل��ب��ي��ات  م��ن  اأن  وراأى 
ال���ت���ي مل ت��ع��ال��ج اأي�������س���ا، ���س��ي��ط��رة 
الأط����ب����اء ع��ل��ى ح�����س��ور امل���وؤمت���رات 
خ�������س���و����س���ا اخل����ارج����ي����ة واإه�����م�����ال 
فنيني  ���س��واء  ال�سحيني  املمار�سني 
ن��اه��ي��ك ع��ن جتاهل  اأم مم��ر���س��ني، 
لت�سليم  امل��وؤمت��رات  منظمي  بع�س 
ال�������س���ه���ادات ال���ت���ي ت��ث��ب��ت احل�����س��ور 
وت�شجيل م�شتحقاتهم من نقاط يف 

هيئة التخ�س�سات.

مناقشة األمراض
المنتشرة

���س��دد ط��ال��ب ك��ل��ي��ة ط���ب الأ���س��ن��ان، 
الإع����الم����ي ب��ال��ق��ن��وات ال�����س��ع��ودي��ة 
تفعيل  �سرورة  على  امل�سعودي  فهد 
التخ�س�سات  على جميع  املوؤمترات 
ال���ط���ب���ي���ة وت�������رك ال�����س����ت����ث����ن����اءات، 
وال����رتك����ي����ز ع���ل���ى ج���م���ي���ع ����س���رائ���ح 
ال�سنية.   ال��ف��ئ��ات  بجميع  املجتمع 
واأكد امل�سعودي على اأهمية مناق�سة 
الأم�����را������س امل��ن��ت�����س��رة يف امل��ج��ت��م��ع 

املوؤمترات،  خالل  النادرة-  -ولي�س 
اإ����س���اف���ة اإل�����ى ط����رح اأب������رز الأدوي������ة 
امل���ع���اجل���ة ل����الأم����را�����س امل��ن��ت�����س��رة 
وت�سو�س  وال�سغط  ال�سكري  مثل 
الأ����س���ن���ان وغ���ريه���ا م���ن الأم���را����س 

املنت�سرة.
اإل���ى الرتكيز  امل�����س��ع��ودي  ودع���ا 
ليت�سنى  ال���دع���ائ���ي  اجل���ان���ب  ع��ل��ى 
جل��م��ي��ع ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ال��ذه��اب 
ملثل هذه املوؤمترات واملعار�س ونيل 

الفائدة املرجوة.



ثقافة
أحمد العياف 

ال�سعودية  الرقمية  املكتبة  ت��وا���س��ل 
بالتعاون  ال��ت��دري��ب  اإدارة  يف  ممثلة 
م������ع جم����م����وع����ة م������ن ال���ن���ا����س���ري���ن 
م��ن 230  لأك���ر  تنظيمها  ال��ع��امل��ي��ني، 
خمتلف  يف  جم��ان��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
مع  بالتن�سيق  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات 
عمادات �سوؤون املكتبات يف اجلامعات، 
خ���الل ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي احل����ايل من 
الف�سل الدرا�سي الثاين 1435/1434.
ممثلة  الرقمية  املكتبة  و�ستقيم 
دورة  الثنني،  غدا  التدريب  اإدارة  يف 
يف اجلامعة، بعنوان »املكتبة الرقمية 
ودورة   ،SDL ل��ل��ن��ا���س��ر  ال�����س��ع��ودي��ة 
ل��ل��ن��ا���س��ر   IEEE ودورة   ،EBSCO
»اإبراهيم عيد«، من ال�ساعة العا�سرة 

�سباحا وحتى الثانية ع�سرة ظهرا.
ال���دورة �سمن جمموعة  وت��اأت��ي 
اإل��ى زي��ادة  م��ن ال��رام��ج التي تهدف 
املعريف  والنت�سار  املعلوماتي  الوعي 
وال��ب��ح��ث يف ال��ب��ي��ئ��ة ال��رق��م��ي��ة واآل��ي��ة 
الرقمية  املكتبة  لبوابة  ال���س��ت��خ��دام 

ال���������س����ع����ودي����ة اجل�������دي�������دة، وك��ي��ف��ي��ة 
ال�����س����ت����خ����دام ل����ق����واع����د امل���ع���ل���وم���ات 

والدوريات والكتب الإلكرتونية.
اأو����س���ح ذل����ك امل�����س��ت�����س��ار ب����وزارة 
على  ال��ع��ام  امل�����س��رف  ال��ع��ايل  التعليم 
الدكتور  ال�سعودية،  الرقمية  املكتبة 

عبداحلميد بن حممد ال�سليمان.
ال�����دورات   اأن  ال�����س��ل��ي��م��ان  واأب�����ان 
ت���ت�������س���م���ن م����ع����ل����وم����ات ت���ع���ري���ف���ي���ة 
ع���ن امل��ك��ت��ب��ة وع���ر����س اآل���ي���ة ال��ب��ح��ث 
وا����س���ت���خ���دام ال���ب���واب���ة الإل���ك���رتون���ي���ة 
اجل���دي���دة، والط����الع ع��ل��ى اإجن����ازات 
املكتبة يف توفري امل�سادر الإلكرتونية، 
وال���ت���ع���رف ع��ل��ى اآل���ي���ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
ومتكني  للمكتبة،  الرقمي  املحتوى 
التجريبي على  ال��دخ��ول  ال���زوار من 
امل���وق���ع الإل����ك����رتوين وال��ت��ع��رف على 
الرقمي  امل��ح��ت��وى  م��ع  التعامل  اآل��ي��ة 
اخل��ي��ارات  ع��ل��ى  والط�����الع  للمكتبة 
الإلكرتونية،  والأب��ح��اث  الكتب  م��ن 
م�����س��ريا اإل����ى اأن امل��ك��ت��ب��ة خ���الل ه��ذا 
العام رفعت عدد النا�سرين امل�ساركني 
ل��ي��ت��م  ب����اجل����ام����ع����ات،  ال����ت����دري����ب  يف 

المكتبة الرقمية 
تنظم 230 دورة 
تدريبية مجانية

أحمد العياف 

ي��وا���س��ل م��ع��ر���س ال���ري���ا����س ال����دويل 
 900 ا���س��ت��ق��ط��ب  ال����ذي  ل��ل��ك��ت��اب 2014 
دار ن�سر من 31 دولة عربية واأجنبية 
بالإ�سافة اإلى خم�س �سالت ومن�سات 
منف�سلة، فعالياته الثقافية امل�ساحبة 
للمعر�س، اإلى جانب الور�س الثقافية 
وال���ن���دوات ال��رئ��ي�����س��ة ال��ي��وم��ي��ة مبقر 

املعر�س على النحو التايل:

األحد 9مارس
بالنا�سر  املوؤلف  »عالقة  • ندوة 
وت���و����س���ي���ة ال���ري���ا����س امل��ب��دئ��ي��ة« 
حمود  ال��دك��ت��ور  اجلل�سة  ي��راأ���س 
ب�سار�سبارو،  مب�ساركة  طالب  اأبو 

ن�����ا������س�����ر ال�����ع�����ق�����ي�����ل، ك�����������الودوا 
����س���ان���دو����س، وي���و����س���ف اخل�����س��ري 

)8-10 م�ساء(.
على  العربية  »الكتب  ور���س��ة   •
مب�ساركة  الإل��ك��رتون��ي��ة«  املتاجر 
م����دي����ر ���س��ب��ك��ة ق����وق����ل »ل���وي�������س 
العام للمفكرين  ك��ولدو، واملدير 
املطرف  مطرف  الدكتور  اجل��دد 

)5-7م�ساء(.

االثنين10 مارس
ح�ساري  م�سروع  »نحو  ن��دوة   •
الدكتور  اجلل�سة  ي��راأ���س  وطني« 
ع��ب��د امل��ح�����س��ن ه����الل مب�����س��ارك��ة 
ال����دك����ت����ور اجل�������ازي ال�����س��ب��ي��ك��ي، 
وال�������دك�������ت�������ور خ������ول������ة ال����ك����ري����ع 

وال�����دك�����ت�����ور حم���م���د ال�������س���ب���ان، 
ي��و���س��ف م��ك��ي )10-8  وال��دك��ت��ور 

م�ساء(.
ق���ارئ���اً؟«  اأك�����ون  • ور���س��ة«ك��ي��ف 
مب�ساركة ح�سن اآل حمادة ونادي 
ال����ق����راءة ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود 

)5-7 م�ساء(.

الثالثاء11 مارس
اأقراأ«  اأنا  القراء..  »اإثراء  • ندوة 
ت�����س��ه��د ع���ر����س جت���رب���ة وف��ي��ل��م 
الدكتور  الرمال، مب�ساركة  كتاب 
خ���ال���د ال��ي��ح��ي��ى وف���ري���ق ال��ع��م��ل 

)6:15-7:30 م�ساء(.
ال����ع����رب����ي  »ال�������وع�������ي  ن����������دوة   •
وال�����س��ي��اق��ات ال���راه���ن���ة«، ي���راأ����س 

مشاركات مختلفة لـ 900 دار نشر من 31 دولة

تنوع الورش والندوات واألمسيات يثري
معرض الرياض الدولي للكتاب

العلمية  التخ�س�سات  جميع  تغطية 
والنظرية.ة

ال����دورات  اإت���اح���ة جميع  ك��م��ا مت 
الرقمية  املكتبة  ق��ن��اة  على  امل�سجلة 
ال��ي��وت��ي��وب وتغطية  ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى 
توفري  خ��الل  م��ن  النا�سرين  جميع 
دل���ي���ل اإر������س�����ادي م���رئ���ي ع����ن ك��ي��ف��ي��ة 

ا���س��ت��خ��دام ال��ق��واع��د وال��ت��ع��ري��ف بها، 
بوابة  زيارة موقع  اإلى  داعيا اجلميع 
ال�����س��ع��ودي��ة )ق�سم  ال��رق��م��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة 

التدريب الإلكرتوين(.
ال���رق���م���ي���ة  امل���ك���ت���ب���ة  اأن  ي����ذك����ر 
متكنت  وطنية  مرجعية  ال�سعودية 
م��ن خ���الل حت��ال��ف��ه��ا م��ع اجل��ام��ع��ات 
اأك���ر تكتل  ال�����س��ع��ودي��ة م��ن اأن ت��ق��ود 
ل��ل��م��ك��ت��ب��ات اجل���ام���ع���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���ع���رب���ي، م���ن خ��الل 
الن�سر  م��ن دور  ع���دد  م��ع  ال��ت��ف��او���س 
العاملية فيما حتتوي املكتبة الرقمية 
ك��ت��اب  األ������ف   262 ع���ل���ى  ال�������س���ع���ودي���ة 
اإل��ك��رتوين وم��رج��ع علمي حديث يف 
التي  الأك��ادمي��ي��ة  التخ�س�سات  كافة 
تدر�س يف اجلامعات ال�سعودية واأكر 
ت�سعة  و  دوري���ة علمية  األ���ف  م���ن150 
م���الي���ني م����ن ب���ح���وث امل�����وؤمت�����رات و 
ثالثة ماليني من الر�سائل العلمية.
ويقدر عدد امل�ستفيدين من هذه 
اأع�ساء  م��ن  اآلف   10 نحو  ال����دورات 
والطالب  والباحثني  التدري�س  هيئة 

يف خمتلف التخ�س�سات.

ال�سريف  فهد  الأ���س��ت��اذ  اجلل�سة 
مب���������س����ارك����ة ال�����دك�����ت�����ور ه���اج���د 
وال���دك���ت���ور  م�سطفى  احل���رب���ي، 
م�سطفى  وال���دك���ت���ور  امل����راب����ط، 
ح�����ج�����ازي، وال����دك����ت����ور اب��ت�����س��ام 

الكتبي )8-10 م�ساء(.
املايل  ال�ستثمار  »�سبل  ور�سة   •
الأمثل« تقدمها هيئة �سوق املال 

)5-7 م�ساء(.

األربعاء 12 مارس
ك���ت���اب���ة  »ت����ق����ن����ي����ات  ور�������س������ة   •
ال�����س��ي��ن��اري��و« ي��ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور 
����س���ام���ي اجل����م����ع����ان، وال���دك���ت���ور 
في�سل القحطاين )5-7 م�ساء(.

املرتجم  العربي  »الأدب  • ندوة 

لالأ�سبانية.. املنجز والتحديات«، 
اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  اجلل�سة  ي��راأ���س 
مقبل،  لوي�س  مب�ساركة  البنيان 
 7:30-6:15( ع��ل��م��اين  و���س��ال��ح 

م�ساء(.
ال��وط��ن��ي��ة..  »امل��ك��ت��ب��ات  • ن����دوة 
ن����ح����و ب�����ن�����اء جم���ت���م���ع م����ع����ريف« 
عبداهلل  الدكتور  اجلل�سة  يراأ�س 
ال�����س��ف��ي��اين مب�����س��ارك��ة ال��دك��ت��ور 
والأ�ستاذ حممد   اخل��زمي  حممد 
عبدالكرمي  وال��دك��ت��ور  ال��را���س��د، 
الزيد، والدكتور عبداهلل املنيف. 

)8-10 م�ساء(

الخميس 13 مارس
لل�ساعرين  ���س��ع��ري��ة  اأم�����س��ي��ة   •

حم���م���د خ�������س���ر، خ��ل��ي��ف غ���ال���ب، 
وال�����س��اع��رت��ني ف��وزي��ة اأب���و خ��ال��د، 
عبداهلل  يديرها  غا�سب،  زي��ن��ب 

م�سفر)6:15-7:30 م�ساء(.
م��ني  ورد  »ي�������ا  م�������س���رح���ي���ة   •
احلارثي،  فهد  تاأليف  ي�سرتيك« 
ومت���ث���ي���ل م�������س���اع���د ال�����زه�����راين، 
واإخ��������راج ع��ب��دال��ع��زي��ز ع�����س��ريي 

)8:30 � 10 م�ساء(.
ه���ذا  ���س��ه��د  امل���ع���ر����س  اأن  ي���ذك���ر 
ال��ع��ام وج����ود ���س��ا���س��ات ك��ب��رية لعر�س 
ك��ل م��ا يف داخ��ل امل��ع��ر���س، كما ي�سدر 
خمتلف  عن  يومية  �سحيفة  املعر�س 
ال��ف��ع��ال��ي��ات. وي��ف��ت��ح امل��ع��ر���س اأب���واب���ه 
اأمام زواره يوميا من العا�سرة �سباحا 

وحتى احلادية ع�سرة م�ساًء.
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إعالم

التي  اجلامعية  ال�سحافة  ن���دوة  اأك���دت 
اخ��ت��ت��م��ت ج��ل�����س��ات��ه��ا ال���ث���الث���اء امل��ا���س��ي 
بجامعة امللك �سعود اأن العمل ال�سحفي 
واأن  الأم����ن����ي،  ال��ع��م��ل  ي��ت��ق��اط��ع م���ع  ل 
التحقيقات ال�ستق�سائية التي تنتهجها 
ب��ع�����س و���س��ائ��ل الإع������الم ت���اأت���ي يف اإط���ار 

امل�سوؤوليات الجتماعية.
واأو�����س����ت ال����ن����دوة ع���ر ج��ل�����س��ات��ه��ا 
ال��ع��ل��م��ي��ة ب���ت���دري���ب وت���اأه���ي���ل ال��ع��ام��ل��ني 
يف امل����ج����الت ال�����س��ح��ف��ي��ة وحت��ف��ي��زه��م، 
وت��خ�����س��ي�����س ج���وائ���ز لأف�����س��ل الأع���م���ال 
على  م�سددة  ال�ستق�سائية،  والتقارير 
اأن ال��واق��ع ي��ف��ر���س ���س��رورة الإع��الم��ي 

املتخ�س�س معرفيا.
و�سارك امل�سرف العام رئي�س حترير 
�سويل  بن  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  »اآف���اق« 
ب��ورق��ة عمل �سمن  ال��ن��دوة  ال��ق��رين، يف 
اجلل�سات والور�س العلمية التي ت�سمنت 
العايل  والتعليم  اجلامعية  ال�سحافة 

»ال��وظ��ي��ف��ي��ة، ومن������اذج ع��امل��ي��ة وجت����ارب 
حملية، والتوجهات املهنية« تعر�س فيها 
اإلى موا�سيع الطباعة والتوزيع واأبحاث 
اجل���م���ه���ور، وال�����س��ح��اف��ة الإل��ك��رتون��ي��ة 
اجلامعية  وال�����س��ح��اف��ة  واجل��راف��ي��ك�����س، 
وامل���وؤ����س�������س���ات الإع���الم���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
املهني  والتكوين  اجلامعية  وال�سحافة 
ال���دور  وك��ذل��ك  املتخ�س�س،  لل�سحفي 

الجتماعي لل�سحافة اجلامعية.
ك���م���ا �����س����ارك����ت »اآف�����������اق« يف ج���ن���اح 
امل�ساحب  باملعر�س  اجلامعية  ال�سحف 
واأر���س��ي��ف  تعريفية،  مبعلومات  ل��ل��ن��دوة 
الأ�سبوع  ع��دد  وح��ت��ى  الأول،  ال��ع��دد  م��ن 
املا�سي، باإ�سراف امل�ساعد الإداري لرئي�س 
ال��ت��ح��ري��ر،  ال��زم��ي��ل ح�����س��ن ال��ع��واج��ي، 
ورئ���ي�������س ق�����س��م ال��ث��ق��اف��ة ب��ال�����س��ح��ي��ف��ة، 

الزميل اأحمد العياف.
وك���ان���ت ال����ن����دوة اف��ت��ت��ح��ت الأح����د 
امل���ا����س���ي  ب��ح�����س��ور ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الآداب 

ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ال��دك��ت��ور �سالح 
ب�����ن م���ع���ي�������س ال����غ����ام����دي ون���خ���ب���ة م��ن 
الإع��الم  اأق�سام  وروؤ���س��اء  الكليات  عمداء 
والأك���ادمي���ي���ني ب��اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة 
وال�����س��ح��ف��ي��ني والإع���الم���ي���ني، وك��ذل��ك 
وحترير  اإدارة  على  ال�سابقني  امل�سرفني 
ال�سادرة من  »ر�سالة اجلامعة«  �سحيفة 
منذ  �سعود  امللك  بجامعة  الإع��الم  ق�سم 

�سدور العدد الأول منها عام 1395. 
و����س���ه���د ح���ف���ل الف����ت����ت����اح ت���ك���رمي 
امل�������س���رف���ني ال�������س���اب���ق���ني ع���ل���ى »ر����س���ال���ة 
اجل���ام���ع���ة« م��ن��ذ ����س���دور ع���دده���ا الأول  
عبده،  اأ�سعد  الدكتور  بالرتتيب:  وه��م 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن ���س��ع��ي��د ال�����س��ع��ف��ي، 
الهالبي،  الدكتور عبدالعزيز بن �سالح 
اآل  عبداللطيف  بن  عبدالعزيز  الدكتور 
ال�سيخ، الدكتور �ساعد العربي احلارثي، 
الدكتور عبدالعزيز بن عطية الزهراين، 
الأح��م��د،  �سليمان  ب��ن  ال��دك��ت��ور حم��م��د 

الدكتور عبدالعزيز بن �سالح بن �سلمه، 
الدكتور  العيار،  فهد  بن  تركي  الدكتور 
علي  الدكتور  احللوة،  عبداهلل  بن  خالد 
ب���ن ���س��وي��ل ال���ق���رين. ك��ذل��ك مت ت��ك��رمي 
الأ���س��ت��اذ  ب��ال�����س��ح��ي��ف��ة  الإداري  امل���دي���ر 

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج.
 ويف ختام احلفل مت افتتاح املعر�س 

امل�ساحب يف البهو الرئي�س باجلامعة. 
اإل����ى  ال�����ن�����دوة  ه���دف���ت  اأن   ي���ذك���ر 
التعرف على مناذج التميز يف ال�سحافة 
اجل����ام����ع����ي����ة ع����امل����ي����ا وحم����ل����ي����ا، واأه�������م 
الإ����س���ك���ال���ي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه ال�����س��ح��اف��ة 
والنت�سار،  التميز  حتقيق  يف  اجلامعية 
وم��ن��اق�����س��ة واق����ع ال�����س��ح��اف��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
الثقافية  امل��ح��ددات  �سوء  يف  اململكة،  يف 
وا�ست�سراف  والقت�سادية،  والجتماعية 
التعاون  جم���الت  يف  امل�ستقبلية  الآف���اق 
ب���ني ال�����س��ح��ف اجل��ام��ع��ي��ة، وم��وؤ���س�����س��ات 

املجتمع مبختلف قطاعاته يف اململكة. 

اختتام ندوة الصحافة الجامعية السعودية

تعزيز اإلعالم االستقصائي 
والمتخصص.. أبرز التوصيات

أحمد العياف

اأو�����س����ح اأ����س���ت���اذ ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة 
ب����ف����ل����وري����دا،  م����ي����ام����ي  ج����ام����ع����ة  يف 
 Don �ستاك�س«  »دون  ال��روف��ي�����س��ور 
ل��الإع��الم  ال��ك��ت��اب��ة  اأن   W. Stacks
الج��ت��م��اع��ي ���س��ع��ب��ة ج����دا ولب����د اأن 
اإيجابية  الفعل  ردة  �ساحبها  يتوقع 
الكتابة  يجيد  من  معترا  �سلبية،  اأم 
�ساعرا،  »ت��وت��ري«  التوا�سل  �سبكة  يف 
م���رج���ع���ا ذل�����ك ل���ك���ون���ه ي��ف��ك��ر ك��ث��ريا 
نافيا  الإق����ن����اع،  وي���ح���اول  وي��خ��ت�����س��ر 
الورقية  ال�سحافة  انقرا�س  اإمكانية 

اأمام انت�سار الإعالم اجلديد.
اأخ���ب���ار  ن�����س��ر  اأه���م���ي���ة  اأن  وذك������ر 
امل��ر���س��ل��ة لل�سحف  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات 
الورقية والإلكرتونية متعلقة بالق�سة 
امل����راد ن�����س��ره��ا، وب��الق��ت��ن��اع ب��احل��دث، 

واأي�سا بال�سخ�س امل�سوؤول عن الن�سر، 
وبنوعية التقرير ال�سحفي املر�سل.

واأ�����س����اف »���س��ت��اك�����س« ال�����ذي زار 
اململكة موؤخرا بدعوة من جامعة امللك 
»ال��ع��الق��ات  ب��ع��ن��وان  ل��ق��اء  لعقد  �سعود 
العامة اجلديدة »اأن الهدف من اأخبار 
امل��ر���س��ل��ة لل�سحف  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات 
يظل  بناء ق�سة خرية ناجحة، تر�سي 
نظر  وتلفت  التحرير  م�سوؤول  غ��رور 
القارئ، وقال » اإذا مل ت�ستطع الكتابة 

ب�سكل جيد فلن ت�سل ر�سالتك«.
واأ���س��ار اإل���ى اأن 80% م��ن الأخ��ب��ار 
اأن  اإل��ى  مكررة ما بني ال�سحف، لفتا 
ال�سحف، تهتم  اأي  ن�سبة كبرية منها، 
)الأول��ى(،  الرئي�سية  بال�سفحة  فقط 
اعتيد  فقد  الداخلية  ال�سفحات  »اأم��ا 

على ملئها باأخبار العالقات العامة«. 
وع�������ن اإع����������الم الأزم��������������ات، ق����ال 

تعني  الأزم�����ات  »اإدارة  اأن  »���س��ت��اك�����س« 
ال��ت�����س��رف وال���ت���ح���رك ال�����س��ري��ع بعد 

احلدث فال وقت للدرا�سة الكافية.
ف����ج����اأة  حت��������دث  الأزم���������������ات  اإن 
وي�������س���اح���ب ذل�����ك ���س��غ��ط يف ال���وق���ت 
الفو�سوية، ومهما كان  اإلى  بالإ�سافة 
م��وظ��ف ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة خ��ب��ريا يف 
اإدارة الأزمات فاإنه �سيواجه  اأو  جماله 
لأول  حت��دث  وكاأنها  احلا�سلة  الأزم��ة 

مرة«.
ت���اأت���ي  ل  الأزم���������ة  اأن  واأو������س�����ح 
العامة  العالقات  رج��ال  اإن  بل  مفردة 
يواجهون جمموعة من الأزمات يف اآن 

واحد.
متطلبات  ع��ن  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
ال��ك��ت��اب��ة يف جم���ال ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 
وج��ه��ت��ه »اآف������اق« خ���الل ال��ل��ق��اء، ���س��دد 
اخل���ب���ري الأم���ري���ك���ي ع��ل��ى  اأن الأم����ر 

أستاذ العالقات 
العامة في 
جامعة ميامي 
د. ستاكس:

الصحف 
الورقية
لن تموت

ومبا�سر  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمد  برمته 
على معرفة موظفي العالقات العامة 
ب��ال��ك��ت��اب��ة ال�����س��ح��ف��ي��ة، وب���ن���اء ع��الق��ة 
ج��ي��دة م���ع ال�����س��ح��ف اأ���س��ا���س��ه��ا ال��ث��ق��ة 
وامل�������س���داق���ي���ة، وق������ال »ع���ل���ى م��وظ��ف 
العالقات العامة اأن ي�ستعد باملعلومات 
ول يحاول اأن يخفي �سيئا، فال�سحافة 

�ستح�سل عليه«.
اإمكانية  اف��رتا���س��ات  ع��ل��ى   وردا 
ان����ق����را�����س الإع���������الم ال�����ورق�����ي، اأك����د 
لن  امل��ك��ت��وب��ة  ال�سحف  اأن  »���س��ت��اك�����س« 
متوت، م�سيفا اأن هناك زيادة يف عدد 
ال�سحف  تلك  بالذكر  وخ�س  قرائها، 
ال��ت��ي ا���س��ت��وع��ب��ت خ�����س��ائ�����س الإع����الم 
اجل����دي����د وا����س���ت���ف���ادت م����ن ت��ق��ن��ي��ات��ه 
وقنوات  واملرئي،  الإلكرتوين  )الن�سر 
ت��ب��ق  ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي(، ومل 

تقليدية يف طرحها.

الثوب السعودي..
بعيون أمريكية

بقلم: ماثيو بول 
ترجمة: يزيد الجاسر

حم�سار بق�سم الإعالم والت�سال

ال�سعودي  ال��ث��وب  منظر  ك��ان  م���رة،  لأول  لل�سعودية  ق��دم��ت  حينما 
بالن�سبة يل، دعني اأقول، مزعجا على اأقل تقدير! بالنظر حلقيقة 
وال�سماغ  )الثوب  الر�سمي  ال�سعودي  الزي  يرتدون  الطالب  كل  اأن 
اأو الغرتة(، وكنت م�سطرا للتمييز بينهم من خالل مالمح الوجه 

فقط.
ل يبدو الأمر منطقيا، بل ممل للغاية! منذ قدومي للمملكة 
اأقول  كنت  الأبي�س،  الثوب  يرتدون  واجلميع  ال�سيف  ف�سل  خالل 
لنف�سي: هذا هو اأكر الأماكن التي زرتها يف حياتي افتقارا لالإبداع! 
األتقي بهم يف  الذين  الأ�سخا�س  اأقابل نف�س  اإنني حينما كنت  حتى 
اجل��ام��ع��ة يف اخل���ارج ي��رت��دون مالب�س غ��رب��ي��ة، مل اأك���ن اأمت��ك��ن من 
بينما  معي،  والتحدث  التحية  لإلقاء  ياأتي  منهم  بع�س  متييزهم! 
الأم��ر  ت��ك��ون!« �سدقا،  اأدين فكرة عمن  ل��دي  اإل��ه��ي لي�س  »ي��ا  اأف��ك��ر 

برمته كان نكتة �سخيفة بالن�سبة يل.
على كل حال، فمع مرور الوقت متكنت من التعاي�س مع الو�سع 
ومتييز النا�س من خالل النظر اإلى وجوههم فقط. بل اإنني قررت 
اأن اأخو�س جتربة الثوب ال�سعودي حل�سور اأحد حفالت الزواج التي 
متت دعوتي حل�سورها. بعدها قررت اأن اأرتديه يف اجلامعة وح�سلت 
باألوان  اأث��واب  اأمتلك ثالثة  اأنا  اإيجابية جدا، والآن  على ردود فعل 

خمتلفة. 
ح�سنا، هناك الكثري من الأمور التي ا�ستوعبتها واأعجبت بها، 
حينما يتعلق الأمر بالثوب وامل�ساواة الطبقية اأو الجتماعية، بحكم 
يرتدون  هناك  فالنا�س  وتقاليدي،  وع��ادات��ي  الأم��ريك��ي��ة  جن�سيتي 
اإن املالب�س يف احلقيقة  كوكبة متعددة من املالب�س املختلفة، حيث 

هي تعريف بالنف�س.
ي�سد  الب�سر  فنحن  احل���ال  وبطبيعة  اأن���ت(  )م��ن  تعك�س  اإن��ه��ا   

انتباهنا اأمور ثانوية يجب اأن ل تكون هاج�سا، كاملنظر اخلارجي.
فالطالب الذي يرتدي مالب�س اأنيقة ومنتقاه بعناية �سيح�سل 
بنطلون جينز  يرتدي  الذي  الطالب  اأكر من  ب�سكل  انتباهي  على 

قدمي وتي �سريت. 
نعم، املالب�س توؤثر على كيفية تقبل النا�س لك، بينما، براأيي، 
ارتداء الثوب يحل هذه امل�سكلة، فاململكة العربية ال�سعودية م�سابهة 
ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة م��ن ناحية ال��ت��ن��وع يف دخ��ل الأف���راد 
للنظر  ا�سطراري  الثوب هو  يعجبني جدا جتاه  ما  لكن  والعوائل، 

جتاه كل طالبي بنظرة حياد بعيدة عن املوؤثرات اجلانبية.
 هذا براأيي هو لب واأ�سا�س التعليم، اجلميع مت�ساوون يف عيون 
ال�سعودية كما هو احلال يف  اللبا�س يف  اأنه لو كان  اجلامعة. براأيي 
بلدي فاإنني �ساأ�سطر رغما عني لتف�سيل �سخ�س على اآخر لأ�سباب 
لي�س لها عالقة بالتعليم، لكن مع الثوب فال اأعتقد اأن هناك م�سكلة 

على الإطالق، فاأنا اأنظر للجميع بنظرة حياد خال�سة. 
ب��ع��ي��دا ع��ن ك��ون��ه ال����زي ال��ر���س��م��ي ل��ل��ن��ا���س يف امل��م��ل��ك��ة العربية 
بعدل  �سوا�سية ونعاملهم  ال�سعودية، فالثوب يجعلنا ننظر للجميع 

واإن�ساف، وهذا براأيي اأمر غاية يف الروعة.
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تقنية

ريتويت

بني كل دقيقة واأخرى، يتزايد عدد م�ستخدمي الإنرتنت دون اأن يت�ساءل 
هذا  وراء  يقف  وم��ن  العنكبوتية،  ال�سبكة  ه��ذه  يف  املتحكم  عن  منهم  اأي 

التنظيم الدقيق لها.
احلقيقة التي يرى بع�س املهتمني اأنها من ق�س�س اخليال، اأن �سبعة 
بالإنرتنت ميثلون  الأ�سا�سيون  املتحكمون  اأجمع، هم  العامل  اأ�سخا�س يف 
واإدارة  النطاقات  اأ���س��م��اء  ت�سجيل  ع��ن  م�سوؤولة  »اإي��ك��ان«  ت��دع��ى  منظمة 

عناوين الإنرتنت.
ومتلك »اإيكان« هذه، قاعدة بيانات حتوي اأ�سماء النطاقات ومقابلها 
اأرقام IP لتلك النطاقات، مبعنى اآخر بدل من ا�ستخدام رقم IP للدخول 
لتقوم  اأ�سهل للحفظ،  النطاق لأنه  ا�سم  امل�ستخدم يكتب  فاإن  لأي موقع، 
»اإيكان« باإخبار املت�سفح عن ا�سم النطاق وهل  يتوافق ويتطابق مع رقم 

.IP �ال
ولأن »اإيكان« تعلم متاما اأنه باإمكان �سخ�س ما اأو عدد من الأ�سخا�س، 
بالكامل  الإنرتنت  ليحتل  املنظمة،  بيانات  قاعدة  اإل��ى  الو�سول  حماولة 
ويتحكم به، فقد احتاطت لالأمر متاما، وا�ستخدمت كل و�سائل احلماية 
�سخ�س  اأي  على  ال�سعب  م��ن  ف��ب��ات  وامل��ع��ل��وم��ات،  للعنا�سر  جتيي�س  م��ن 
حماولة اخرتاق قاعدة بياناتها، لأنها تعلم اأن تغيري رقم IP لأي موقع 
بابا  ويفتح  الأوراق  كامل  بعرة  يحدث  معه،  املتطابق  النطاق  ا�سم  مع 
وا�سعا اأمام القرا�سنة ومن يف حكمهم، للتجوال يف ال�سبكة كيفما ي�ساوؤون، 
و�سي�سبح حينها من ال�سهولة خدعة عمالء البنوك مثال من خالل موقع 

مزور يحمل نف�س ت�سميم املوقع نتيجة تغيري يف قاعدة بيانات »اإيكان«.
وللحماية، جاءت املنظمة بطريقة جتعل من ال�سعب جدا اأن يتمكن 
�سبعة  اختيار  م��ن خ��الل  وذل��ك  اأ���س��راره��ا،  اإل��ى  الو�سول  م��ن  اأي �سخ�س 
اأعطت  اآخرين،  اأ�سخا�س منحت كل واحد منهم مفتاحا حقيقيا، و�سبعة 
يفتح  احلقيقية  املفاتيح  م��ن  مفتاح  وك��ل  احتياطية،  ن�سخا  منهم  ك��ال 
ك��ل �سندوق  وب��داخ��ل  ال��ع��امل،  �سبعة �سناديق خم��ب��اأة ح��ول  م��ن  �سندوقا 
بطاقات ذكية، وعندما يتم فتح ال�سناديق ال�سبعة باملفاتيح ال�سبعة ويتم 
احل�سول على البطاقات الذكية ال�سبعة معا، ي�سكل هنا ما يعرف باملفتاح 
املرور  كلمات  كمبيوتر متثل  ك�سيفرة  يعمل  master key وهو  الرئي�سي 

التي ميكن ا�ستخدامها للدخول اإلى قاعدة بيانات »اإيكان«.
ال�سنة منذ عام 2010  اأربع مرات يف  ال�سبعة  املفاتيح  ويجتمع حملة 

ويتم اإجراء مرا�سم خا�سة لتغيري املفتاح الرئي�سي وتغيري كلمة املرور.
ويلتقي حملة املفاتيح ال�سبعة يف مكان ي�سهد اإجراءات اأمنية م�سددة، 
على  يحتوي  املكان  اأن  اإل��ى  اإ�سافة  ال�سبعة،  باملفاتيح  اإل  تفتح  ل  واأب���واب 
عن  عزلها  يتم  بها  يلتقون  التي  الغرفة  اإن  وحتى  �سوئي،  م�سح  اأجهزة 

الإت�سالت.
اأج��ل احلفاظ على  »اإي��ك��ان« من  اأي تعليق على ما تفعله  اأ�سيف  لن 
اأمن املعلومات فهي الده�سة نف�سها، و�ساأدع لكم حرية عقد مقارنة بني ما 
قامت به هذه املنظمة من خطوات، وبني ما يحدث و�سط �سركاتنا العربية 
التي ل ت�سع لالأ�سرار اأية اهتمامات، ما ميكن عّده �سببا رئي�سيا يف تخلفنا 

تقنيا وتكنولوجيا، علما اأن ال�سعار املرفوع دائما هو )ال�سرية التامة(.

حاملو المفاتيح السبعة

حسن أحمد العواجي

sandisk تطلق أول 
128GB ذاكرة بسعة

ط��راز  م��ن  ذاك���رة  بطاقة  اأول  ع��ن   sandisk �سركة  ك�سفت 
للبطاقة  وميكن  جيجابايت.   128 ب�سعة  اإ����س.دي«  »مايكرو 
�ساعة   16 تخزن  اأن   Class 10 SDXC UHC-1 اجلديدة 
من الفيديو فائق الو�سوح Full HD واأكر من 7500 اأغنية 
اأنها  ال�سركة  واأو�سحت  ال�سركة.  بيان  و3200 �سورة، ح�سب 
الذكية  والهواتف  اللوحية  الأج��ه��زة  م�ستخدمي  ت�ستهدف 
التي  »اأن��دروي��د«،  الت�سغيل  بنظام  تعمل  التي  تلك  وحتديدا 
البيانات.  لتخزين  الداخلية  قدراتها  زي��ادة  اإمكانية  تدعم 
يف   sandisk altra عائلة  م��ن  اجل��دي��دة  البطاقة  وتتوافر 

الأ�سواق ب�سعر 200 دولر اأمريكي.

اأخ����ريا عن  ���س��ام�����س��وجن  ���س��رك��ة  ك�سفت 
وذل��ك   Galaxy S5 اجل��دي��د  ه��ات��ف��ه��ا 
للجوال  العاملي  املوؤمتر  فعاليات  �سمن 
مدينة  يف  اأق��ي��م  ال���ذي   MWC 2014

بر�سلونة الإ�سبانية موؤخرا.
وياأتي الهاتف اجلديد مبوا�سفات 
يف  ال��رائ��دة  الأج��ه��زة  ُتناف�س  مرتفعة 
نوع  م��ن  �سا�سة  ميلك  حيث  الأ����س���واق، 
اإن�س   5.1 بقيا�س   Super AMOLED
عن  تختلف  ل   ،1080p عر�س  وبدقة 
دق����ة ال��ع��ر���س ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ال��ه��ات��ف 

.S4 ال�سابق جالك�سي
اإ�سافة اإلى اأن الزر الرئي�سي اأ�سفل 
كم�ست�سعر  امل��رة  ه��ذه  �سيقدم  ال�سا�سة 
خطوة  يف  الأ���س��اب��ع،  لب�سمات  �سوئي 
ت���ه���دف ���س��ام�����س��وجن م���ن خ��الل��ه��ا اإل���ى 
م��ن��اف�����س��ة ب��ق��ي��ة ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ب���داأت 
و  اآب��ل  للب�سمة مثل  ب��اإدخ��ال م�ست�سعر 
اللم�سية  الأزرار  اإلى  بالإ�سافة   ،HTC
ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ال���زر ال��رئ��ي�����س��ي، وه���ي زر 

للرجوع وزر لتعدد املهام.
وم�������ن ح����ي����ث ال���ت�������س���م���ي���م، ف��ق��د 
ع��ل��ى ت�سميم ل  ���س��ام�����س��وجن  اع��ت��م��دت 
اأجهزتها  ت�ساميم  ع��ن  ك��ث��رًيا  يختلف 

حماًطا  الهاتف  ي��اأت��ي  حيث  ال�سابقة، 
مع  امل��ع��دين،  املظهر  ذي  بالبال�ستيك 
ت�سريب  مينع  بغطاء   USB 3.0 منفذ 
امل���ي���اه، ل��ك��ون ال��ه��ات��ف م��ق��اوم��ا للماء 
ومي��ك��ن   ،IP67 م��ع��ي��ار  وف����ق  وال���غ���ب���ار 
مل�سافة مرت واحد وملدة  املياه  غمره يف 

ت�سل اإلى 30 دقيقة.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ك����ون واج��ه��ة 
الأمامية ماألوفة قليال،   S5 جالك�سي 
بع�س  خمتلفة  اخللفية  جهته  اأن  اإل 
�سام�سوجن  ا���س��ت��ب��دل��ت  ح��ي��ث  ال�����س��يء، 
منقو�س  ب��اآخ��ر  اخللفي  ال��غ��ط��اء  �سكل 
ُي�����س��ب��ه اإل�����ى ح���د م���ا ال��غ��ط��اء اخل��ا���س 
الأول   7 نيك�سو�س  اللوحي  باحلا�سب 

الذي �سدر عام 2012.
وي���اأت���ي ال��ه��ات��ف اجل��دي��د ب��اأرب��ع��ة 
األ������وان خم��ت��ل��ف��ة )الأ�����س����ود والأب��ي�����س 
وا�سحا  ب��دا  كما  وال��ذه��ب��ي(،  والأزرق 
وعدم  للهاتف  اخللفية  اخلامة  تغيري 
اأو  املل�ساء  ال�سركة على اخلامة  اعتماد 
ن���وت 3، وج���اء التغيري  اجل��ل��دي��ة م��ث��ل 
اإي���ج���اب���ي���ا ي��ح�����س��ب ل�����س��ال��ح ال�����س��رك��ة، 
لكونه مل يعد وا�سحا على اجلهاز، اأنه 

بال�ستيكي رخي�س.

 Galaxy S5
بمميزات مقاومة 

للماء والغبار

بيكاليكا متجر عربي يهتم ببيع التصاميم عبر االنترنت
يوفر املتجر العربي بيكاليكا املخ�س�س 
الفنية  والأع����م����ال  ال��ت�����س��ام��ي��م  ل��ب��ي��ع 
من�سة  ت�سنيفاتها،  مبختلف  العربية 
للم�سرتين والبائعني واحل�سول على 
معقولة.  اأ�سعار  لقاء  جاهزة  ت�ساميم 
واملبدعني  للم�سممني  املتجر  وي�سمح 
ال���ع���رب ب��ي��ع ن��ت��اج��ه��م ع���ره جلمهور 

وا�سع من امل�سرتين.
وت�سنف الأعمال املوجودة باملتجر 
حاليا �سمن تبويب رئي�سي هو الويب 
واجهات  بيع  ميكن  حيث  واجلرافيك، 
ال����س���ت���خ���دام وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ول���وح���ات 
ال��ت��ح��ك��م والأي����ق����ون����ات، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
الريدية  الن�سرات  وقوالب  ال�سعارات 

�سيء  واأي  الب�سيطة  امل��واق��ع  وق��وال��ب 
ع��ايل اجل���ودة. كما �سيتاح لح��ق��اً، بيع 

.Html قوالب ووردبري�س و
وف����ك����رة امل���ت���ج���ر وال���ق�������س���د م��ن 
حت���وي���ل���ه���ا اإل���������ى واق���������ع ك����م����ا ي���ق���ول 
موؤ�س�سوه، خلق �سوق عربي للمطورين 
على  وم�ساعدتهم  العرب  وامل�سممني 
حتقيق دخل من اأعمالهم الحرتافية، 
املواقع  اأ�سحاب  منها  ي�ستفيد  بحيث 
وامل�����س��اري��ع ال��ن��ا���س��ئ��ة، وك��ذل��ك ال��رق��ي 
ب��احل�����س ال��ف��ن��ي ال��ب�����س��ري لأع��م��ال��ه��م 
وم�����س��اري��ع��ه��م. واإ����س���اف���ة اإل����ى ت��ق��دمي 
واملطورين  للم�سممني  مفيدة  من�سة 
ال���ع���رب م���ع ت��ر���س��ي��خ م��ف��ه��وم احل��ق��وق 

ن�سبة  ع��ل��ى  بيكاليكا  يح�سل  بينهم، 
بيعه مع  يتم  اأي عمل  قيمة  م��ن  اأق��ل 
البائع، حيث يح�سل املتجر على %40 
الأرب���اح  �سحب  ويتم  للبائع،  والباقي 
ب��ال( دون  و�سحن الر�سيد عر )ب��اي 
املتوافر  ال�سحن  عند  عمولة  اقتطاع 
وميكنك  دولر.   100 حتى  فئات  بعدة 
ا���س��ت��خ��دام ال��ر���س��ي��د يف امل��وق��ع خ��الل 

فرتة �سنة.
واجل��م��ي��ل يف امل��ت��ج��ر اأن���ه ميكنك 
الأعمال ح�سب مو�سوعها  من ت�سفح 
الأع����م����ال  م����ن  ع���ر����س جم���م���وع���ة  اأو 
ع�سوائيا اأو ترتيبها ح�سب الأحدث اأو 
الأكر حتميال اأو الأرخ�س اأو الأغلى.
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كلية أصول الدين 

 يف عامل الإن�سان روح مفقودة 
واأ�سرار خمفية، واأفكار النا�س 
ال����ذي يحركهم  ال���وق���ود  ه��ي 
وال����ط����اق����ة ال����ت����ي ت��دف��ع��ه��م، 
اإل��ى  دائ��م��ا  يخطو  فاملتفائل 
الأم����ام، وي���رى الأم����ور دائما 
ب����خ����ري وال��������واه��������م ���س��ع��ي��ف 
ال��ع��زمي��ة ي��ت��ج��م��د يف م��ك��ان��ة 
وي��رى النور من خ��رم الإب��رة 
فحذار  البته،  ي��راه  ل  ورمب��ا 
لنف�سك  ال�سلبية  النظرة  من 
ب��ل اأع��ط��ه��ا ج��رع��ة م��ن الثقة 

والأمل. 
اج���ت���ث���اث  يف  ت�������رتدد  ل 
نف�سك  م���ن  ال���ي���اأ����س  ���س��ج��رة 
وغر�س نبتة الثقة فيها، وقم 
ال��رتدد، وفتح  بتحطيم �سنم 
والعمل، وعليك  الأمل  نافذة 
الإق��دام  ب�سكني  بقتل اخلوف 
وال��ت��وك��ل ول ت��ن�����س »اأع��ق��ل��ه��ا 
واخ���ن���ق  اهلل«  ع���ل���ى  وت����وك����ل 
يحب  »ف��اهلل  بالفاأل  الت�ساوؤم 

الفاأل«.
واخلع ومزق رداء الكر 
اأنه غمط وبطٌر للحق  واعلم 
الف�سول  واح��ب�����س  وال��ن��ا���س، 
لي�س  ؛  ال�����س��م��ت  زن����زان����ة  يف 
ولكنه  ذهب  ال�سمت من  لأن 
»ُح�سن يف اإ�سالم املرء« واأطفئ 
ن������ار ال���غ�������س���ب مب������اء ال��ع��ف��و 
وال��ت�����س��ام��ح، وك����ن يف ال��ع��ف��و 
م���ن امل�����س��رف��ني وت���ذك���ر ق��ول 
�ساحب ال�سالم عليه ال�سالة 
ع��ب��ًدا  اهلل  زاد  »م���ا  وال�����س��الم 
اإل ع�����زا« وق����ل احل���ق،  ب��ع��ف��و 

واحلق اأقول.

هذا رابع واآخر مقال عن ما ورد يف كتاب: 
م��غ��زى  تكت�سف  ك��ي��ف  ج���دي���دة..  »اأر������س 
 105 ب��ال��ع��دد  الأول  امل���ق���ال  يف  ح��ي��ات��ك«. 
الإن�سان،  »اأن���ا«  ل�  امل��وؤل��ف  تعريف  طرحت 
ما  اأوردت   106 بالعدد  ال��ث��اين  امل��ق��ال  ويف 
ن�سح به حول التخل�س من »الأنا« وذلك 
عن طريق ما ي�سمى بعملية »الإ�ستيقاظ« 
بالعدد  الثالث  املقال  ويف   ،awakening
حل�����س��ول  اأق�����رتح�����ه  م����ا  و����س���ح���ت   107
»اليقظة« اأثناء قيامنا باأعمالنا اليومية.

ع��ن  ����س���ن���ت���ح���دث  امل�����ق�����ال  ه������ذا  ويف 
الكيفية التي تتح�سل بها »اليقظة« اأثناء 
بها  ي��ت��م  ال��ت��ي  الكيفية  وع���ن  »ال�سلبية« 
 inner الداخلي«  »الف�ساء  اإلى  الو�سول 

  .space
ي��ن��ت��ج ع���ن »الأن�������ا« الإن���ف�������س���ال عن 
الآخ���ري���ن، والإن��ف�����س��ال ي��خ��ل��ق امل��ع��ان��اة. 
فعلى �سبيل املثال، الغ�سب اأو المتعا�س 
ي��ق��وي��ان »الأن�����ا« ك��ث��ريا م��ن خ���الل زي���ادة 
الإح�����س��ا���س ب��الإن��ف�����س��ال، وال��ت��اأك��ي��د على 
»اأخ��روي��ة« الآخ��ري��ن واإي��ج��اد و�سع عقلي 
متني وغ��ري ق��اب��ل ل��الخ��رتاق يف ظاهره 

من »ال�سوابية«.
ف���ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ه����ذه الأ����س���ك���ال 
وما  والكراهية  الغ�سب  مثل  الوا�سحة 
اإلى ذلك، هناك اأ�سكال خفية من ال�سلبية 
التوتر،  ال���س��ت��ف��زاز،  ال�سر،  ن��ف��اذ  م��ث��ل: 

والترم.
ه�����ذه ال�����س��ل��ب��ي��ة ت�����س��ك��ل ال��ت��ع��ا���س��ة 
اخل��ل��ف��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��ل احل��ال��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

ال���دائ���م���ة مل��ع��ظ��م ال���ن���ا����س، وي�����س��ح��ب��ه��ا يف 
ال��غ��ال��ب ���س��ع��ور ب��ع��دم ال���ر����س���ا، وب��ذال��ك 

ال�سوت الذي يف الراأ�س.
ب��اأن��ك مت��ر بهذه  ك��ن��ت تعتقد  ف����اإذا 
هل  ال�سوؤال:  هذا  نف�سك  ف�ساأل  احلالة.. 

هناك تعا�سة يف داخلي؟
فاإن كانت اإجابتك نعم هناك تعا�سة 
باأن  تتمثل  التالية  فاخلطوة  داخ��ل��ي،  يف 
مل�����س��اع��رك،  ك��م��ا  لأف���ك���ارك  ت��ك��ون متنبها 
اأف�����ك�����ارك  ت���ك���ن  ل  اأن  ع���ل���ى  واح�����ر������س 
وم�����س��اع��رك، ب��ل ك��ن ال��وع��ي ال���ذي يقف 

خلفهما.
اخلطوة الأخري تتمثل باأن تت�سالح 
مع اللحظة الراهنة ، اأي اأن تت�سالح مع 

اإح�سا�سك بالتعا�سة.     
ال�سل�سلة،  الثاين من هذه  املقال  يف 
الغري  الأف��ك��ار  اإدراك  كيفية  تو�سيح  مت 
اأن ي�سبح ج��واب كل  ذل��ك  واع��ي��ة، ويتبع 
اأنا  اأنا؟ هو:  واحد منا على ال�سوؤال: من 
ال��وج��ود،  الأف��ك��ار يف  �سبق  ال��ذي  الإدراك 
ال��ذي  ال��دم��اغ  ال��داخ��ل��ي يف  واأن���ا الف�ساء 
وما  والعواطف  الأفكار  هذه  فيه  ظهرت 
ال��ف��راغ يف  ل��ول  اأن���ه  اإذ  اأر�سلته احل��وا���س، 
ال��ن��ج��وم، وك��ذل��ك لول  راأي��ن��ا  مل��ا  الف�ساء 
وباإمكانك  ال�����س��وت.  �سمعنا  مل��ا  ال�سكون 
اإيجاد وتوليد هذا الف�ساء باإن�ساء فجوات 

يف تيار الفكر باإتباع الآتي:
ت�سيف  ول  »اإن��ن��ي«  فكر  اأو  ق��ل   •
باأنك  واع��ي��ا  �سيجعلك  ذل��ك  �سيئا، 

واع.

اأن  دون  ح��ول��ك  م��ا  اإل����ى  اأن��ظ��ر   •
ت�سميه.

لديك.  التنف�س  عملية  لح��ظ   •
حت�����س�����س ال�����ه�����واء و ه����و ي��دخ��ل��ك 
ج�������س���ك. راق������ب ح���رك���ة ب��ط��ن��ك يف 
النقطة  ال�شعود و الهبوط. لحظ 
ال�����س��اك��ن��ة ع��ن��د ن��ه��اي��ة ال���زف���ري. اأن 
اإل��ى  ي��ق��ودك  بتنف�سك  ت��ك��ون واع��ي��ا 

اللحظة الراهنة.
واعيا  التنف�س  عملية  اأثناء  كن   •
بج�سدك الداخلي. حت�س�س يديك ، 
ث��م اأف��ع��ل ذل��ك م��ع ذراع��ي��ك، وهكذا 
مع بقية ج�سدك. و يف نف�س الوقت 
ق���م مب��م��ار���س��ة مت���اري���ن اإ���س��رتخ��اء 
الع�سالت من خالل ت�سليط الوعي 

عليهم، دون �سدها.
• كن حا�سرا، فاحل�سور حاله من 

الف�ساء الداخلي
التاأكيد  اإل��ى  احلاجة  عن  تخلى   •
اأي  بال�سكل،  املرتبطة  هويتك  على 
تخلى ع��ن ال��ت��م��اه��ي م��ع الأ���س��ي��اء/
اأن��اك و تعززها،  التي ت�سكل  الأفكار 
و ه����ي ت��خ��ت��ل��ف م����ن ���س��خ�����س اإل����ى 
وجن�سه  �سنه  بح�سب  وذل���ك  اآخ����ر، 
وم���دخ���ول���ه وط��ب��ق��ت��ه الإج��ت��م��اع��ي��ة 

والثقافة املحيطة به
وه��ن��اك ث��الث��ة ط���رق ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
الف�ساء  لظهور  املجال  يف�سح  الأح���داث، 

الداخلي، وهذه الطرق هي:
اإط��الق  ع��دم  فتعني  ال��الاأح��ك��ام   •

الأح���ك���ام يف و���س��ف الأح�����داث التي 
اإل��ى  العقلي  فالت�سنيف  ب��ك.  مت��ر 
لأنه  باملطلق،  وهمي  هو  و�سئ  جيد 
حم���دودا  م��ن��ظ��ورا  �سمنا  يقت�سي 
وموؤقتا.  ن�سبيا  فقط  �سحيح  وه��و 
وهذا ما عنته الآية الكرمية »وع�سى 

اأن تكرهوا �سيئا و هو خري لكم«.
ال���ق���ب���ول  ت���ع���ن���ي  • ال����الم����ق����اوم����ة 
ال������داخ������ل������ي مب�������ا ح�����������دث. ف���ح���ني 
ت�����س��ت�����س��ل��م داخ���ل���ي���ا، ح���ني ت��خ�����س��ع، 
الوعي يتفتح  ف��اإن بعدا جديدا من 
ت��ع��ن��ي  ال����الم����ق����اوم����ة  يف داخ�����ل�����ك. 
ع����دم ت���وح���د امل�����رء م���ع م���ا ي��ح��دث، 
لأن  ه���ي،  ك��م��ا  اللحظة  تعي�س  واأن 
فقط  �سخ�سية.  لي�ست  الأح�����داث 
حتت  ت�سبح  يحدث  م��ا  ق��اوم��ت  اإذا 
رح��م��ت��ه، و ي�����س��ب��ح ال���ع���امل ه���و من 

يقرر �سعادتك اأو تعا�ستك.
م��درك��ا  ي��ج��ع��ل��ك  • ال����الاإرت����ب����اط: 
خل��ا���س��ة ال������زوال يف ك���ل و���س��ع من 
الأو������س�����اع، وال���ت���ي ���س��ب��ب��ه��ا وق��ت��ي��ة 
وال�سيئة.  منها  اجل��ي��دة  الأ���س��ك��ال، 
وح�������ني ت�������س���ب���ح م�����درك�����ا ل��وق��ت��ي��ة 
الأ�����س����ك����ال، ي���ق���ل اإرت����ب����اط����ك ب��ه��ا، 
حد  اإل��ى  معها  التماهي  ع��ن  وتكف 
م���ا. وال���الاإت���ب���اط، ل ي��ح��رم��ك من 
الإ����س���ت���م���ت���اع مب����ل����ذات ال���دن���ي���ا، ب��ل 
ي��ج��ع��ل��ك ت�����س��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ب��ي��ن��م��ا هي 
م��ن  اخل�������وف  دون  م����ن  م�����وج�����ودة 

اخل�سارة اأو القلق من امل�ستقبل.

تخيلت
حياتي

عبداهلل محمد الحالفي
كلية الطب

اأري��ده هو  تخيلت حياتي وطموحي وكل ما 
اأن اأح�سل عليه من دون مقدمات لطلبه اأو 
حتديات لمتالكه،  تخيلت اأن اأنام ولي�س يف 
حياة  تخيلت  لتحقيقه.  اأ�ستيقظ  ما  فكري 

دون هدف فلم اأجد يل قيمة.
قيمتك  اأن  ي��ق��ول��ون  ع��ن��دم��ا  احلقيقة 
يل  تف�سر  ل��ه؛  تنتمي  وم��ا  طموحك  بقيمة 
فحياة  ال���ك���ون،  يف  رب���ي  جعلها  ك��ون��ي��ة  �سنة 
مل���اذا؟؟ ما حقيقة  امل��وؤم��ن ودم��ه حمرمتان، 
اإن��ه��ا يف ق��دا���س��ة ان��ت��م��ائ��ه لدينه  ق��دا���س��ت��ه؟ 

واإميانه.
عندما ترى ال�ساحلني ووقارهم ونور 
ب�سبب  اأنها  تعرف  وجوههم  مالمح  يف  اهلل 
وهو  لتحقيقه  وي�سعون  يطلبونه  م��ا  رفعة 

ر�سى اهلل واجلنة. 
كذلك تكمن حقيقة رفعة طالب العلم، 
اأنها  يف  للجنة،  طريقا  رب��ي  ل��ه  جعله  وق��د 
تف�سري ل�سمو ورفعة ما يطلبه، ويرفع ربي 

من اأوتي العلم درجات. 
جهد  ين�س  مل  اأي�����س��ا..  للتاريخ  انظر   

عامل، ورك�س باحث، وافرتا�س مفكر.
مل تن�س �سفحات التاريخ »ق�سة تفاحة 
انك�سار  �سقطت« ومل تن�س »ع�سا ح�سل لها 

يف ماء«. 
 ملاذا؟ اإنه العلم والطموح رفعة يك�سبها 
م��ن ب��ذل ل��ه ال��وق��ت واجل��ه��د وح��ق��ق التغري 
وج��ع��ل م��ن اخل��ي��ال واق��ع��ا، وم���ن الفر�سية 
اأر���س  على  تطبيقا  التخطيط  وم��ن  اإثباتا، 
ل�سعوبات  واأبت�سم  الأن  اأك��ت��ب  اأن��ا  ال��واق��ع.  
اأنظر  م�ستقبال  ُتداعب  وحتديات  اأعاي�سها 

اإليه باإذن اهلل.
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الرأي الجامعي

ذات��ي  �سعور  ه��و  الوظيفي  الن��ت��م��اء 
للعمل  ويدفعه  املوظف  ل��دى  يتولد 
كفاءته  ل��زي��ادة  واإخ��ال���س  بحما�سة 
واإنتاجيته، وذلك حني ي�سعر بتقدير 
الإ�سراف  ويجد  جلهوده  امل�سوؤولني 
الإي���ج���اب���ي واله���ت���م���ام ب��ط��م��وح��ات��ه 
يف  اإ����س���راك���ه  ع���ر  ودوره  وق����درات����ه 
القرارات التي تتخذ ب�ساأن م�ستقبلة 

والعمل الذي يقوم به.
ول���ك���ن يف واق��ع��ن��ا ال��وظ��ي��ف��ي - 
املوظفني  اأغلب  يعاين  الأ���س��ف-  مع 
م���ن ع����دم اله���ت���م���ام ب��ا���س��ت�����س��ارت��ه��م 
ت��وؤث��ر يف عملهم  ال��ت��ي  ال���ق���رارات  يف 
املهام  طبيعة  حيث  من  وم�ستقبلهم 
الإهمال  ينعك�س  كما  العمل،  ن��وع  اأو 
املوظفون  منه  ي��ع��اين  ال���ذي  الكبري 
ع���ل���ى اأدائ������ه������م يف ال���ع���م���ل وك����ف����اءة 
اإن��ت��اج��ي��ت��ه��م، وي��ت��ذم��ر ك��ث��ري منهم 

ب���الإج���راءات  تعريفهم  ي��ت��م  ل  لأن���ه 
والأن���ظ���م���ة ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ون اإل��ي��ه��ا 
بتعريفهم  وُي��ك��ت��ف��ى  عملهم  ل��ت��اأدي��ة 
ي���ع���رف���ون  ول  ف���ق���ط  ب���واج���ب���ات���ه���م 
ب�سفتهم  حقوقهم  ع��ن  ف��ك��رة  اأدين 

موظفني.
اأو رئي�س  ول��و علم كل م�سوؤول   
عمل حجم املعاناة التي يت�سبب فيها 
للموظفني  يجلبه  ال��ذي  والإح��ب��اط 
م��ن ���س��وء امل��ع��ام��ل��ة وع���دم اإ���س��ع��اره��م 
ب��ق��ي��م��ة ال�������دور ال������ذي ي���ق���وم���ون ب��ه 
العمل  واأه���داف  ا�سرتاتيجية  لدعم 
وغياب  حقوقهم  اأب�سط  وحرمانهم 
على  ذل��ك  لنعك�س  التحفيز،  عامل 
الإن����ت����اج وك����ف����اءة ال���ع���م���ل، ع��ل��م��ا اأن 
جوا  يهيئ  اأن  با�ستطاعته  امل�����س��وؤول 
م���ن ال��ت��ف��اع��ل وال��ت��ك��ام��ل والرت���ي���اح 
اجل��اذب��ي��ة  روح  واإي����ج����اد  ال��وظ��ي��ف��ي 

ل��ل��ع��م��ل ب���اإي�������س���اح امل���الب�������س���ات وح��ل 
ك��ل ذي ح��ق حقه  واإع��ط��اء  امل�سكالت 
للعمل  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال��ب��ي��ئ��ات  وت���وف���ري 
واإعطاء فر�سه لإثبات القدرات التي 

تزيد من اإنتاجية وكفاءة العمل.
ي��ف��ق��د  امل�����������س�����وؤول  اإه�����م�����ال  اإن 
امل��وظ��ف��ني ان��ت��م��اءه��م ال��وظ��ي��ف��ي يف 
�سعور  عليهم  وي��غ��ل��ب  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ات 
ب����ع����دم ال���ف���خ���ر ب���ان���ت���م���ائ���ه���م ل��ت��ل��ك 
لي�س  الوظيفي  فالنتماء  املنظمة، 
مفاهيم تدر�س للموظفني ول �سلوكا 
ي��ح�����س��رون��ه��ا،  دورات  م���ن  م��ك��ت�����س��ب��ا 
ق���رارات  اإ���س��دار  ول يتحقق مب��ج��رد 
طبيعية  ف��ع��ل  ردة  ف��ه��و  امل���������س����وؤول، 
و����س���ع���ور ذات������ي ي��ن��ت��ج م����ن امل��ع��ام��ل��ة 
احل�سنة والتقدير للجهود والهتمام 
�سلب  منا  فكم  والقدرات..  بالطموح 

منه النتماء الوظيفي؟

االنتماء الوظيفي..
فاطمة عبد اهلل محنش 
كلية العلوم واآلداب بالنماص

مت���ث���ل امل���ه���رج���ان���ات ال���وط���ن���ي���ة ف��ر���س��ة 
الثقايف  امل�����وروث  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط 
والج���ت���م���اع���ي والإن���������س����اين وال����رتاث����ي 
اخت�سار  خ��الل��ه  م��ن  وت�ستطيع  ل��ل��دول، 
ف��رتة زمنية م��رت بها ال��دول خ��الل اأي��ام 

معدودة.
واملهرجان الوطني للرتاث والثقافة 
باجلنادرية الذي حتتفل به اململكة اليوم 
منتلكه  عما  رائ��ع��ة  ���س��ورة  نقل  ا�ستطاع 
وا�ستطعنا  واأدب��ي��ة،  تراثية  مقومات  من 
من خالله اأن  جن�ّسد ح�ساراتنا، ح�سارة 
بخطى  وال��رق��ي،  والتقدم  والعلم  الدين 

على الدرب ثابتة واثقة.
 م���ه���رج���ان���ن���ا ال����ي����وم ل���ي�������س ق��رع��ا 
لفخر  مهرجان  اإن��ه  ت�سدقا،  اأو  للطبول 
اإك��رام  ب��الدن��ا،  وكيف ي��رى العامل ح�سن 

�سيفنا.

 ال���ي���وم ي�����س��اه��د ال���ع���امل م���ن خ��الل 
الإع������الم ك��ي��ف ك����ان جم��ت��م��ع��ن��ا، اأ���س��اه��د 
الع�سور  ك��ل  �سبقت  وق���د  واأم����ي  ج��دت��ي 
ت��ق��دم��ا.. در���س��ت ال���ق���راآن ب��ع��ني الإمي����ان 
ف��اأ���س��ب��ح��ت اأك����ر ن�����س��اء ال���ع���امل ت��ط��ورا. 
الغذاء، وترحب  ُتعد  و  النار  ُت�سعل  اأراه��ا 

ب�سيوف دارنا.
 اأرى �سعب اجلزيرة وقد �سب و�ساب 
وثقافته  وا�ستطاع برتاثه  الأجيال  وعلم 
جماراة ال�سعوب ملا ميلكه من اإرث عظيم 
جعل ه��ذا امل��ه��رج��ان قبلة ال��زائ��ري��ن من 
كافة اأ�سقاع املعمورة يتوافد عليه ال�سغار 
عظيم  ال��وط��ن  ه��ذا  اأن  ليعلموا  وال��ك��ب��ار 
اليوم نرى  برجاله وبرتاثه.   وها نحن 
ي��روي قلوبنا، فهيا  ال��ق��راآن ما  اإعجاز  يف 
م��ع��ا ب��ك��ل ف��خ��ر ن��ح��ّي��ي ون��ح��ي��ي تاريخنا 
ليبقى عر الع�سور رمزا ثابتا خفاقا يف 
الأج���واء، حملقا يف الآف���اق.  »بناء كعبد 
ال��ع��زي��ز م��وح��د اأر���س��ن��ا واأب����ن����اوؤه اأح��ب��اب 

واإخوان لكل ال�سعوب«.

الجنادرية شاهد على وطني
أميرة سحيم 
عمادة القبول والتسجيل- طالبات
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2514

غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسجزئيا

2514251424132414

نافذة

ي����ن����ظ����م امل�������رك�������ز الإع�������الم�������ي 
ملتقى  الث��ن��ني  غ��دا  باجلامعة 
مع الإخ���وة والأخ���وات الزمالء 
الإع���الم���ي���ني ب��امل��ن��ط��ق��ة ب��ه��دف 
ت���وث���ي���ق ال����ت����وا�����س����ل وت��ن��ظ��ي��م 
لتقدمي  م�سرتكة  ع��م��ل  اآل��ي��ات 
امل���ع���ل���وم���ات ال����ت����ي ي��ح��ت��اج��ون 
و�سيكون  اجل��ام��ع��ة،  ع��ن  اإل��ي��ه��ا 
م�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل����ام����ع����ة يف 
ه�����ذا امل���ل���ت���ق���ى ل����الإج����اب����ة ع��ل��ى 
ا�����س����ت����ف���������س����ارات الإع����الم����ي����ني 
وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ���س��ب��ل ت��ط��وي��ر 
ه���ذه ال��ع��الق��ة ب���ني ال��ط��رف��ني.

 ول �سك يف اأن اجلامعة تنظر اإلى الإعالم باعتباره �سريكا معها 
ب�سفته موؤ�س�سة من موؤ�س�سات املجتمع املدين ت�سهم يف اإي�ساح احلقائق 
واإبراز الإجنازات التعليمية، لأننا نعلم اأن ر�سالة الإعالم يف اململكة ويف 
كافة دول العامل هي خدمة املجتمع وتعزيز قيمه وتطوير موؤ�س�ساته.

 وت�����س��ع��ى اجل��ام��ع��ة م��ن خ���الل ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى اإل���ى ت��وث��ي��ق عالقة 
اجلامعة مع الو�سط الإعالمي مبا يخدم اأهداف اجلامعة والإعالم.

ملتقى إعالميي المنطقة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

ملتقى اإعالميي منطقة ع�سري

)املركز الإعالمي(

جمل�س اجلامعة  )اأمانة املجال�س (

موؤمتر التمري�س يف اململكة العربية ال�سعودية:

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

موؤمتر موؤ�س�سات التامني واملهن الكتوارية

)كلية العلوم الإدارية واملالية(

املوؤمتر الدويل اخلام�س للكيمياء.

1435/5/9ه� 

1435/5/10ه� 

10-11 جمادى الول 1435ه�

7 -9 جمادى الثاين 1435ه�

26-29 جمادى الثاين 1435ه�

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
مل����اذا ال ت��ت��م م�����س��ارك��ة روؤ���س��اء   •
هيئة  اأع�ساء  اختيار  يف  االأق�����س��ام 
االأعرف  الأنهم  ق�سم،  لكل  التدري�ص 
ب��اح��ت��ي��اج��ات ال��ق�����س��م وم�����س��ت��وى 
بذلك  ليتحملوا  اإل��ي��ه  امل��ت��ق��دم��ني 

م�سوؤولية جودة املعينني؟ 

تفتقر  ومبانيها  اجلامعة  مداخل   •
يرفع  عمود  هناك  فقط  للتطوير، 
ال�����س��ي��ارات، وال ي��وج��د ما  ل��دخ��ول 
يوحي باأن هذا مدخل للجامعة، فال 

�سعار بارز وال اأعالم عند املداخل!

الت�سكيلية  ال��ر���س��م  ل���وح���ات   •
يتم  ال���ف���وت���وغ���رايف،  وال��ت�����س��وي��ر 
مل  الأن��ه��ا  امل�ساركات  بعد  تخزينها 
يتم  ال  ف��ل��م��اذا  للطالب،  ملكا  تعد 
يف  امل�����س��ارك��ة  يف  منها  اال���س��ت��ف��ادة 
فعاليات ال�سيف وعر�سها يف مرا�سم 
لتكون  مثال  واجل��ن��ادري��ة  املفتاحة 

جزًء من م�ساركات اجلامعة؟

• كثري من االإجنازات يف اجلامعة مل 
جديرة  وهي  االإع��الم،  عليها  ي�سلط 

حبي�سة  بقيت  اأنها  وال�سبب  بذلك 
اجلامعة  يف  امل�سوؤولني  بع�ص  اأدراج 

وُعرف عنها بال�سدفة!

ينق�سنا  ال  اأن���ه  م��ن  ال��رغ��م  على   •
�سيء من االإمكانيات، تاأتي م�ساركتنا 
ومعار�ص  الوطنية  املهرجانات  يف 
ال  ومكررة  �سعيفة  باأجنحة  الكتاب 

يوجد بها ما مييزها عن غريها!

ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�����س��وري��ن  ك����رة   •
تنظم  جهة  وجود  دون  من  اجلامعة 
ع��م��ل��ه��م وت���رت���ب ال��ت��ق��اط ال�����ص��ور 
كبريا  ارت��ب��اك��ا  ي�سبب  ال��ر���س��م��ي��ة، 

للح�سور واملنظمني!

• توا�سل من�سوبي اجلامعة وخا�سة 
واملوظفني  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
التطويري  احل���راك  م��ع  االإداري����ني 
وت�ساب  ج��دا  �سعيف  اجلامعة  يف 
بع�سهم  مع  تتحدث  حني  بال�سدمة 
اأو  اجلامعة  نظمته  كبري  حدث  عن 
عن مركز بارز اأو ق�سم معني فتتفاجاأ 

باأنه ال يعرف عنه �سيئا!

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

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

امل�سرف العام وعدد من الزمالء يف جناح »اآفاق« يف املعر�س الذي اأقيم على هام�س 
ندوة ال�سحافة اجلامعية بجامعة امللك �سعود يف الريا�س
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