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الجامعات الجديدة: بيشة وجدة وحفر الباطن
اأم����ر خ����ادم احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن امل��ل��ك 
رئي�س  �شعود  اآل  العزيز  بن عبد  عبداهلل 
التعليم  جمل�س  رئي�س  ال����وزراء  جمل�س 
ث���اث  ب���اإن�������ش���اء  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����ع�����ايل، 
جامعات جديدة يف كل من حفر الباطن، 

وبي�شة، وجدة.
ال�شعودية،  الأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ووف��ق��ا 
ف��ق��د ����ش���درت امل���واف���ق���ة ال�����ش��ام��ي��ة على 
حت����وي����ل ف����رع����ي ج����ام����ع����ة امل����ل����ك ف��ه��د 
يف  ال��دم��ام،  وجامعة  وامل��ع��ادن،  للبرتول 
امل��ج��اورة،  املحافظات  ويف  ال��ب��اط��ن  حفر 
»ج��ام��ع��ة  ت�����ش��م��ى  م�شتقلة  ج��ام��ع��ة  اإل����ى 
حمافظات  كليات  ت�شم  ال��ب��اط��ن«  حفر 
والنعريية  العليا  وق��ري��ة  ال��ب��اط��ن  حفر 
واخل��ف��ج��ي، وع��دده��ا  12 كلية، وحتويل 
فرع جامعة امللك خالد يف حمافظة بي�شة 
واملحافظات املجاورة اإلى جامعة م�شتقلة 
ت�����ش��م��ى »ج���ام���ع���ة ب��ي�����ش��ة« ت�����ش��م ك��ل��ي��ات 
حم���اف���ظ���ات ب��ي�����ش��ة وال��ن��م��ا���س وب��ل��ق��رن 
عددها   البالغ  وتثليث،  العايا(  )�شبت 

13 كلية.
كما ت�شمن القرار ال�شامي  حتويل 
فرع جامعة امللك عبدالعزيز ب�شمال جدة 
اإلى جامعة م�شتقلة ت�شمى جامعة جدة، 
و�شوف ت�شم هذه اجلامعة كليات �شمال 
جدة وحمافظات خلي�س والكامل، ويبلغ 
عدد الوحدات الدرا�شية التابعة لها  18  

كلية ومعهدا.
وك����ان جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
الكرمي طلب  للمقام  رف��ع  ال��� 72  جل�شته 
املوافقة على اإن�شاء ثاث جامعات يف كل 

من حفر الباطن، وبي�شة، و�شمال جدة.

أمير عسير يرعى مؤتمر التأمين والمهن االكتوارية
خالد  ب��ن  في�شل  الأم���ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ع�شري،  منطقة  اأم��ري  يرعى 
املقبل، يف رحاب اجلامعة، فعاليات موؤمتر موؤ�ش�شات  بن عبدالعزيز، الثنن 
الثورة  وم�شاندة  دعم  اإلى  يهدف  الذي  اململكة،  الكتوارية يف  واملهن  التاأمن 
التي ي�شهدها  قطاع التاأمن يف الباد، وتقييم التجربة ال�شعودية ذات الطابع 
اخلا�س يف هذا املجال، واإثراء اأدبيات البحث العلمي ذات العاقة،  وال�شتفادة 
من جتارب الدول الرائدة وخرباتها يف هذا املجال على امل�شتوين الأكادميي 

واملهني، واإبراز دور قطاع التاأمن يف التنمية القت�شادية يف اململكة.
ومن املقرر اأن يتناول املوؤمتر على مدى ثاثة اأيام حماور منها: الإدارة 
والتمويل  التاأمن،   موؤ�ش�شات  يف  واملراجعة  واملحا�شبة  التاأمن،  موؤ�ش�شات  يف 
وال�شتثمار يف موؤ�ش�شات التاأمن، واقت�شاديات التاأمن،  والقوانن والأنظمة 

يف موؤ�ش�شات التاأمن.
التاأمن واملهن  التقنية يف خدمة موؤ�ش�شات  اأي�شا:  املوؤمتر  ومن حماور 
الكتوارية، والعلوم واملهن الكتوارية ب�شفتها تعمل يف خط متواز ل ينف�شل 

عن علوم التاأمن.
علي آل سعيد 

جوالة الجامعة تشارك في »رسل السالم« بسويسرا
اجلامعة،  كليات  طاب  من  عدد  يف  ممثلة  اجلامعة  جوالة  �شاركت 
يف ور�شة عمل »ر�شل ال�شام« الثانية التي تنظمها جمعية الك�شافة 
م�شروع  ومن�شقو  ال�شعودية  اجلامعات  جلوالة  ال�شعودية  العربية 
ر�شل ال�شام يف القطاعات الك�شفية باملركز الك�شفي العاملي يف ولية 

كاندرا�شتيج، ب�شوي�شرا.
واملهارات،  املعارف  تنمية  اإل��ى  ال�شام(  )ر�شل  م�شروع  ويهدف 
وتعريف امل�شاركن مبجالت امل�شروع التي توؤدي اإلى قيامهم بدورهم 
بكفاءة حمليا وعامليا، حيث �شيتدرب الوفد على اأيدي خربات ك�شفية 
التي  اخلم�شة  امل�شروع  جم��الت  ويف  التدريب  يف  متخ�ش�شة  دولية 

تتكون من: ال�شام، واحلوار، وال�شحة، والبيئة، وحل ال�شراعات.
ال�شام  عن  مو�شوعات  للجل�شات  التدريبي  املحتوى  وت�شمن 
م��ه��ارات  ودور  املجتمعية  وامل�����ش��ك��ات  والأه��م��ي��ة،  امل��ف��ه��وم  م��ن حيث 
ال�شام  ر�شل  م�شاريع  وبناء  تخطيط  اإل��ى  اإ�شافة  حلها،  يف  ال�شام 
حلها،  وط��رق  اأ�شبابها  وال�شحية:  البيئية،  والق�شايا  وت�شميمها، 

وا�شرتاتيجية ر�شل ال�شام املحلية والعاملية.

خادم الحرمين الشريفين يأمر بإنشاء ثالث جامعات  

متابعات

طالبات الصيدلة ومركز 
التوحد يقيمان حملة

»أنا إنسان«
6

الكرمية،  امل��واف��ق��ة  على  تعليق  ويف 
ال�شمو  اأمري منطقة ع�شري �شاحب  رفع 
امل���ل���ك���ي الأم�������ري ف��ي�����ش��ل ب����ن خ���ال���د ب��ن 
احلرمن  خلادم  ال�شكر  بالغ  عبدالعزيز 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفن 
�شدور  مبنا�شبة  اهلل،  حفظه  �شعود،  اآل 
امللك  الكرمي بتحويل فرع جامعة  اأم��ره 
خ��ال��د يف حم��اف��ظ��ة ب��ي�����ش��ة وامل��ح��اف��ظ��ات 
ت�شمى  م�شتقلة  ج��ام��ع��ة  اإل����ى  امل���ج���اورة 

»جامعة بي�شة«.
تاأكيدا  يعد  ال��ق��رار  اأن  �شموه  وب��ن 
على امتداد عهد الرخاء والتنمية يف ظل 
امللك  ال�شريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  ق��ي��ادة 

عبد اهلل بن عبد العزيز.
م����ن ج��ه��ت��ه اأو�����ش����ح م���ع���ايل وزي����ر 
التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد 
ال��ع��ن��ق��ري، يف ت��ع��ل��ي��ق ل���ه ع��ل��ى امل��واف��ق��ة 
ي��ت��م ت�شكيل جلنة  ���ش��وف  اأن���ه  ال��ك��رمي��ة، 
امل��دن��ي��ة،  امل��ال��ي��ة، واخل���دم���ة  وزارات  م��ن 
اإج����راءات  ل�شتكمال  ال��ع��ايل،  والتعليم 
ال��ف�����ش��ل، ون��ق��ل امل��م��ت��ل��ك��ات، وال��وظ��ائ��ف 
واملوظفن، رافعا اأ�شمى اآيات ال�شكر ملقام 
ويل  و���ش��م��و  ال�شريفن  احل��رم��ن  خ���ادم 
العهد وويل ويل العهد حفظهم على هذا 

القرار التاريخي.
يف ال�شياق رفع كل من معايل مدير 
الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة 
بن حمد ال��داود، وحمافظ بي�شة حممد 
بن �شعود اأبو نقطة، ومدير فرع اجلامعة 
يف بي�شة )�شابقا(، الدكتور مهدي القرين 

اأ�شمى اآيات ال�شكر اإلى القيادة الر�شيدة.
)تفا�شيل �شفحة 2(



أخبار الوطن

»آفاق« - خاص

امللك  ال�شريفن  خادم احلرمن  اأمر 
اآل �شعود،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س جمل�س 
باإن�شاء  العايل، حفظه اهلل -  التعليم 
ث���اث ج��ام��ع��ات ج���دي���دة يف ك���ل من 

حفر الباطن، وبي�شة، وجدة.
ووفقا لوكالة الأنباء ال�شعودية، 
على  ال�شامية  امل��واف��ق��ة  ���ش��درت  فقد 
حت���وي���ل ف���رع���ي ج��ام��ع��ة امل���ل���ك فهد 
للبرتول واملعادن، وجامعة الدمام يف 
حفر الباطن ويف املحافظات املجاورة، 
»جامعة  ت�شمى  م�شتقلة  جامعة  اإل��ى 
حفر الباطن« ت�شم كليات حمافظات 
حفر الباطن وقرية العليا والنعريية 
واخلفجي، وعددها 12 كلية، وحتويل 
حمافظة  يف  خالد  امللك  جامعة  فرع 
ب��ي�����ش��ة وامل���ح���اف���ظ���ات امل����ج����اورة اإل���ى 
ج��ام��ع��ة م�����ش��ت��ق��ل��ة ت�����ش��م��ى »ج��ام��ع��ة 
بي�شة  حمافظات  كليات  ت�شم  بي�شة« 
العايا(  )�شبت  وب��ل��ق��رن  وال��ن��م��ا���س 

وتثليث، البالغ عددها  13 كلية.
ك��م��ا ت�����ش��م��ن ال����ق����رار ال�����ش��ام��ي  
حتويل فرع جامعة امللك عبدالعزيز 
اإل����ى ج��ام��ع��ة م�شتقلة  ب�����ش��م��ال ج���دة 
ت�شم  و���ش��وف  ج���دة«  »جامعة  ت�شمى 
ه����ذه اجل��ام��ع��ة ك��ل��ي��ات ���ش��م��ال ج��دة 
ويبلغ  والكامل،  خلي�س  وحمافظات 
لها   التابعة  الدرا�شية  الوحدات  عدد 

18  كلية ومعهدا.
وك����ان جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
الكرمي  للمقام  رف��ع  ال���72  يف جل�شته 
ط��ل��ب امل���واف���ق���ة ع��ل��ى اإن�������ش���اء ث��اث 
الباطن،  )ح��ف��ر  م��ن  ك��ل  يف  جامعات 

وبي�شة، و�شمال جدة(.

أمير عسير
منطقة  اأم���ري  رف��ع  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ع�شري 
بالغ  في�شل بن خالد بن عبدالعزيز 
ال�شريفن  احل��رم��ن  خل���ادم  ال�شكر 
امل���ل���ك ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
�شدور  مبنا�شبة  اهلل،  حفظه  �شعود، 
جامعة  ف���رع  بتحويل  ال��ك��رمي  اأم����ره 
امل����ل����ك خ����ال����د يف حم���اف���ظ���ة ب��ي�����ش��ة 
اإل����ى جامعة  امل���ج���اورة  وامل��ح��اف��ظ��ات 

م�شتقلة ت�شمى »جامعة بي�شة«.
وق�����ال ���ش��م��وه يف ب��رق��ي��ة رف��ع��ه��ا 
خل�����ادم احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن اأي����ده 
وب���ا����ش���م  ب���ا����ش���م���ي  »ي�������ش���رف���ن���ي  اهلل 
اأب��ن��ائ��ك��م اأه�����ايل م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري اأن 
عبارات  اأ���ش��دق  الكرمي  للمقام  اأرف��ع 
مبنا�شبة  والعرفان  والتقدير  ال�شكر 
فرع  بتحويل  الكرمي  اأم��رك��م  �شدور 
جامعة امللك خالد يف حمافظة بي�شة 
اإل����ى جامعة  امل���ج���اورة  وامل��ح��اف��ظ��ات 

م�شتقلة ».
واأ���������ش��������اف �����ش����م����وه »ي���������ش����رين 

م�شاعر  عن  لكم  اأع��رب  اأن  وي�شرفني 
جتاه  ع�شري  منطقة  اأه���ايل  اأبنائكم 
هذا الأمر الكرمي الذي جاء امتدادا 
واملعرفة  العلم  ن�شر  على  حلر�شكم 
ل��ك��ل ���ش��رب م��ن ه���ذا ال��وط��ن ال��غ��ايل، 
ملمو�س  اأث��ر  من  لذلك  �شيكون  وم��ا 
اإن�����ش��ان وم��ك��ان ه��ذا اجل��زء  يف تنمية 
با  وهو  احلبيب،  وطننا  الغايل من 
���ش��ك ي��ع��د ت��اأك��ي��دا ع��ل��ى ام��ت��داد عهد 
ال���رخ���اء وال��ت��ن��م��ي��ة يف ظ���ل ق��ي��ادت��ك��م 
احل��ك��ي��م��ة، راج���ن م��ن امل��ول��ى العلي 
نعمه  ب��ادن��ا  ي��دمي على  اأن  ال��ق��دي��ر 
م�شرية  ملوا�شلة  والباطنة  الظاهرة 

البناء لهذا الوطن املعطاء«.

وزير التعليم العالي
من جهته اأو�شح معايل وزير التعليم 
ال���ع���ايل ال���دك���ت���ور خ���ال���د ب���ن حممد 
العنقري، اأنه �شوف يتم ت�شكيل جلنة 
من وزارات )املالية، واخلدمة املدنية، 
والتعليم العايل( ل�شتكمال اإجراءات 
والوظائف  املمتلكات،  ونقل  الف�شل، 

واملوظفن.

28 جامعة
ورف����ع ال��ع��ن��ق��ري ���ش��ك��ره  وت��ق��دي��ره، 
العايل  التعليم  من�شوبي  ع��ن  نيابة 
واجل��ام��ع��ات ك��اف��ة، اإل����ى م��ق��ام خ��ادم 
احل����رم����ن ال�������ش���ري���ف���ن امل���ل���ك ع��ب��د 
»اأي��ده اهلل« على  العزيز  اهلل بن عبد 
ه���ذه امل��واف��ق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ك��رمي��ة، 
لهتمامه  جت�شيدا  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  مبينا 
ويل  �شمو  واه��ت��م��ام  ال��ك��رمي  ال�شامي 
عهده الأم��ن و�شمو ويل ويل العهد 
ال���ن���ائ���ب ال����ث����اين ل���رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال�������وزراء، مب�����ش��رية ال��ت��ع��ل��ي��م يف ه��ذا 
و�شمول  وازده��اره��ا،  املجيد،  ال��وط��ن 
اململكة  م��ن��اط��ق وحم��اف��ظ��ات  ج��م��ي��ع 
ب��خ��دم��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ل��ريت��ف��ع 
احلكومية  ال�شعودية  اجلامعات  عدد 
اإل����ى 28 ج��ام��ع��ة ت��ت�����ش��اف��ر ج��ه��وده��ا 
لأجيال  الأم��ث��ل  ل��اإع��داد  وخدماتها 
موؤهلة بالعطاء يف �شبيل خدمة وبناء 
ال��وط��ن وامل��واط��ن وال�����ش��ري ب��ه لآف��اق 

الرقي والتطور.

عطاء ال ينضب
يف ال�شياق رفع معايل مدير اجلامعة 
الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن بن 
والمتنان  ال�شكر  واف��ر  ال���داود  حمد 
ال�شريفن  اإل��ى مقام خ��ادم احلرمن 
امل���ل���ك ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
الكرمي  لأم���ره  اهلل،    حفظه  �شعود، 
ب���اإن�������ش���اء ث�����اث ج���ام���ع���ات ج���دي���دة، 
العايل  التعليم  اإلى منظومة  لتن�شم 
ت�������زال، ب��رع��اي��ة  ال���ت���ي ح���ظ���ي���ت، ول 
ك��رمي��ة وع��ن��اي��ة م�����ش��ت��م��رة م���ن ل��دن 

مقامه الكرمي.
ال�����داود »اإن ع��ن��اي��ة خ��ادم  وق����ال 

احل�����رم�����ن ال�������ش���ري���ف���ن ب��ال��ت��ن��م��ي��ة 
لأب��ن��اء  العلمي  وال��ت��ط��وي��ر  الب�شرية 
ه������ذا ال�����وط�����ن ال�����ك�����رمي م�����ن اأول������ى 
اأول��وي��ات��ه، وي��اأت��ي ه���ذا الأم����ر امللكي 
ال��ت��ي ل تن�شب،  ل��ع��ط��اءات��ه  ام���ت���دادا 
العلم  ن��ح��و  تنقطع  ل  ال��ت��ي  وم��ن��ح��ه 

وطابه يف جميع اأنحاء الوطن«.
وح����������ول ق����������رار حت�����وي�����ل ف����رع 
اإل������ى ج��ام��ع��ة  اجل���ام���ع���ة يف  ب��ي�����ش��ة 
بي�شة«،  »جامعة  ا�شم  م�شتقلة حتمل 
اأكد الداود  اأن جامعة امللك خالد قد 
القيادة  برعاية  كمثياتها،  حظيت، 
الر�شيدة منذ اإن�شائها قبل 15 عاما، 
»وك����ان م��ن ث��م��رة ه���ذه ال��رع��اي��ة اأن 
انت�شرت فروعها يف عدد من املناطق 
اجل��ن��وب��ي��ة م���ن مم��ل��ك��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة، 
ث���م حت��ول��ت ف����روع اجل��ام��ع��ة يف كل 
اإل���ى جامعتن  م��ن ج����ازان وجن����ران 
العلمية  مكانتهما  لهما  م�شتقلتن 
ب��ن اجل��ام��ع��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة، 
وا����ش���ت���م���ر دع�����م ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة 
كلياتها  ع��دد  جت���اوز  حتى  للجامعة 
يف  حم��اف��ظ��ة   14 يف  تنت�شر  كلية   50
اأك��ر  فيها  وينتظم  ع�شري،  منطقة 
م��ن 70 األ���ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة، فجاء 
الأمر امللكي بتحويل فرع اجلامعة يف 
حمافظة بي�شة واملحافظات املجاورة 
»جامعة  ت�شمى  م�شتقلة  جامعة  اإل��ى 

بي�شة«.
اجل��ام��ع��ة  اأن  ال�������داود  واأو�����ش����ح 
على  موزعة  كلية   13 ت�شم  اجلديدة 
وبلقرن،  والنما�س  بي�شة  حمافظات  
وتثليث،  واأنها ثاين جامعة يف منطقة 
ع�شري،  مبينا اأن القرار يعك�س الروؤية 

الثاقبة للقيادة الر�شيدة«.
ق������رار  اأن  ال�������������داود  واأ��������ش�������اف 
اإل��ى  ف���رع اجل��ام��ع��ة يف بي�شة  حت��وي��ل 
كلتا  ق����درات  ي��ع��زز  م�شتقلة،  ج��ام��ع��ة 
اجل���ام���ع���ت���ن ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري 
اجلودة الأكادميية، والعناية بتجويد 
مينحهما  ك��م��ا  وب��راجم��ه��ا،  خططها 
وال��ت��ط��وي��ر،  للتح�شن  اأك���رب  ف��ر���ش��ة 
وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ن��وع��ي��ة امل��خ��رج��ات 
يف  العايل  التعليم  ويوطن  ومتيزها، 
ويت�شق  واملحافظات،   املناطق  جميع 
م����ع خ���ط���ط ال���ت���ن���م���ي���ة ل����ه����ذا ال��ب��ل��د 

الكرمي.
ومن�شوبيها  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأك����د 
ي��ل��ه��ج��ون ب��ج��زي��ل ال��ث��ن��اء مل��ق��ام خ��ادم 
ع��ه��ده  وويل  ال�����ش��ري��ف��ن  احل���رم���ن 
هذا  على  ع��ه��ده،  الأم����ن، وويل ويل 
القرار التاريخي، كما يثمنون مبزيد 
�شمو  وتوجيهات  جهود  المتنان  من 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  املنطقة  اأم��ري 
الأم������ري ف��ي�����ش��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن عبد 
العزيز التي كانت خلف كل ما حتقق 

للجامعة من تطور ومتيز.
 ك��م��ا رف���ع ال�����داود ���ش��ك��ره ملعايل 
وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال�����ذي اأول����ى 

جامعة امللك خالد اهتمامه وعنايته، 
اأهل هذه  اأن يدمي على  املولى  �شائا 
لها  ويحفظ  اخل���ري،   ب�شائر  ال��ب��اد 

قيادتها واأمنها.

محافظ بيشة
اإل��ى ذل��ك رف��ع حمافظ بي�شة حممد 
با�شمه  املتحمي  نقطة  اأب��و  �شعود  بن 
اأهايل بي�شة ال�شكر خلادم  ونيابة عن 
ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�شريفن  احل��رم��ن 
ويل  و�شمو  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 
واأم����ري  ال���ع���ه���د،  ويل  وويل  ال���ع���ه���د، 
ع�����ش��ري، ح��ف��ظ��ه��م اهلل، ع��ل��ى ���ش��دور 
الأم����ر امل��ل��ك��ي ب��اع��ت��م��اد ج��ام��ع��ة بي�شة 
التي يتطلع اإليها اأبناء هذه املحافظة 
وامل���ح���اف���ظ���ات وامل����راك����ز ال��ت��اب��ع��ة لها 

تعليميا واملحافظات املجاورة .

طموحات بيشة
ال�شكان  ت��ع��داد  يف  ال���واق���ع  اأن  واأب�����ان 
اأهمية افتتاح  وعدد اخلريجن يوؤكد 
اجل���ام���ع���ة »ال���ت���ي ���ش��ت��ك��ون ان��ط��اق��ة 
ت�شهم  ف��ك��ري��ة  م��ع��رف��ي��ة  اق��ت�����ش��ادي��ة 
اإي��ج��اد  ال��وط��ن، وت�شهم يف  يف خ��دم��ة 
الكليات  بجميع  متنوع  تعليمي  �شرح 
والأق�������������ش������ام ال����ت����ي حت����ق����ق ل���ط���اب 
وط��ال��ب��ات اأب���ن���اء ب��ي�����ش��ة ط��م��وح��ات��ه��م 

العلمية«.

منطلق  اجل���ام���ع���ة  »اإن  وت���اب���ع 
ت�شهدها  ك��ربى  تنموية  مل�شروعات 
�شمو  بي�شة قريبا مبتابعة  حمافظة 
اأمري املنطقة جلميع متطلبات اأبناء 
اأن  متمنيا  وم���راك���زه���ا«،  امل��ح��اف��ظ��ة 
ت��ك��ون ه���ذه اجل��ام��ع��ة م��رك��زا للعلم 
كل  يف  والتطوير  والتنمية  والعمل 
واأن تكون ه��ي وك��وادره��ا  اجل��وان��ب، 
الإداري������ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل�����ش��وؤول��ي��ة 
احلرمن  خ��ادم  تطلعات  حتقيق  يف 

ال�شريفن، حفظه اهلل.

المشرف العام
على فرع الجامعة

في بيشة
ورفع امل�شرف العام على فرع اجلامعة 
مهدي  ال��دك��ت��ور  )���ش��اب��ق��ا(  بي�شة  يف 
عن  ونيابة  با�شمه  ال��ق��رين  علي  ب��ن 
بي�شة وتثليث وبلقرن  من�شوبي فرع 
خلادم  والتقدير  ال�شكر  والنما�س، 
عبداهلل  امللك  ال�شريفن  احل��رم��ن 
بن عبدالعزيز اآل �شعود، على اأمره، 
بتحويل فرع اجلامعة يف  اأي��ده اهلل، 
اإلى جامعة م�شتقلة  حمافظة بي�شة 

ت�شمى »جامعة بي�شة«.
كما اأعرب عن بالغ �شكره لويل 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  ال��دف��اع  وزي��ر 

الأم����ري ���ش��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
ال��ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل  وويل  ����ش���ع���ود، 
ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
الأم��ري مقرن  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
اآل ���ش��ع��ود، واأم���ري  ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
م��ن��ط��ق��ة ع�������ش���ري ����ش���اح���ب ال�����ش��م��و 
بن  خ��ال��د  ب��ن  في�شل  الأم���ري  امللكي 
عبدالعزيز � حفظهم اهلل � على »هذه 
بي�شة  اأبناء  بها  التي حظي  الب�شرى 

وما جاورها من حمافظات«.
اأثلج  »اإن اخل��رب  ال��ق��رين  وق���ال 
ال�شدور وحقق الأمنيات والتطلعات 
لأبناء مدينة بي�شة، وهو تاأكيد على 
بالعلم  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام 
 � م��ن��ه��م  واإدراك������ا  امل�شتمر  وال��ت��ع��ل��ي��م 
حفظهم اهلل � لأهمية اجلامعة لأبناء 

هذه املدينة«.
���ش��ت�����ش��ه��م،  اجل���ام���ع���ة  اأن  واأك������د 
ال���وط���ن  ن��ه�����ش��ة  يف  اهلل،  مب�����ش��ي��ئ��ة 
ال�����ش��رح  »ه������ذا  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال����غ����ايل، 
كليات  ب��وج��ود  منظومته  �شتكتمل 
���ش��اب��ق��ة مب���ا ف��ي��ه��ا ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ش��ة 
اأرب��ع  كليات  وان�شمام  الطب  وكلية 
بي�شة  يف  تتمثل  اإل��ي��ه��ا،  حم��اف��ظ��ات 
وت��ث��ل��ي��ث وب��ل��ق��رن وال��ن��م��ا���س، حيث 
فيها  والطالبات  الطاب  عدد  يبلغ 
ح���ال���ي���ا اأك������ر م����ن 13 األ������ف ط��ال��ب 

وطالبة«.

أمر ملكي بإنشاء
ثالث جامعات ببيشة
وجدة وحفر الباطن
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أخبار الجامعة

على  فيه  واملقيمون  العزيز  الوطن  هذا  اأبناء  ا�شتب�شر  لقد 
كل  باإن�شاء ثاث جامعات جديدة يف  امللكي احلكيم  القرار 

من حمافظات بي�شة وجدة وحفر الباطن.
جميع  عن  ونيابة  نف�شي  عن  واأ�شالة  املنا�شبة،  وبهذه 
تدري�س  هيئة  واأع�����ش��اء  م�شوؤولن  م��ن  اجلامعة  من�شوبي 
اأرفع  وافر ال�شكر وعظيم  وموظفن وطاب ذكورا واإناثا، 
المتنان اإلى مقام خادم احلرمن ال�شريفن امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز اآل �شعود لأمره الكرمي باإن�شاء ثاث جامعات 
اإلى منظومة التعليم العايل التي حظيت،  جديدة، لتن�شم 
ت��زال، برعاية كرمية وعناية م�شتمرة من لدن مقامه  ول 

الكرمي.
الب�شرية  بالتنمية  ال�شريفن  اإن عناية خادم احلرمن 
وال��ت��ط��وي��ر العلمي لأب��ن��اء ه���ذا ال��وط��ن ال��ك��رمي م��ن اأول���ى 
اأولوياته، وياأتي هذا الأمر امللكي امتدادا لعطاءاته التي ل 
تن�شب، ومنحه التي ل تنقطع نحو العلم وطابه يف جميع 

اأنحاء الوطن.
برعاية  كمثياتها،  خ��ال��د،  امل��ل��ك  جامعة  حظيت  لقد 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة م��ن��ذ اإن�����ش��ائ��ه��ا ق��ب��ل 15 ع��ام��ا، وك���ان من 
ثمرة هذه الرعاية اأن انت�شرت فروعها يف عدد من املناطق 
اجلنوبية من مملكتنا احلبيبة، ثم حتولت فروع اجلامعة 
لهما  اإل��ى جامعتن م�شتقلتن  ج��ازان وجن��ران  يف كل من 

مكانتهما العلمية بن اجلامعات العريقة.
وا�شتمر دعم القيادة الر�شيدة للجامعة حتى جتاوز عدد 
ع�شري،  منطقة  يف  حمافظة   14 يف  تنت�شر  كلية   50 كلياتها 
وينتظم فيها اأكر من 70 األف طالب وطالبة، فجاء الأمر 
امللكي بتحويل فرع اجلامعة يف حمافظة بي�شة واملحافظات 
وت�شم  بي�شة«  »جامعة  ت�شمى  اإلى جامعة م�شتقلة  املجاورة 
ه���ذه اجل��ام��ع��ة 13 ك��ل��ي��ة م��وزع��ة ع��ل��ى  حم��اف��ظ��ات: بي�شة 
والنما�س وبلقرن، وتثليث، لتكون ثاين جامعة يف منطقة 
ع�شري، وليعك�س هذا القرار الروؤية الثاقبة للقيادة الر�شيدة 

ب�شدور هذا الأمر.
امللك  اأن قرار حتويل فرع جامعة  اأحد  ول يخفى على 
خالد ببي�شة اإلى جامعة م�شتقلة، يعزز قدرات كلتا اجلامعتن 
بتجويد  والعناية  الأكادميية،  اجل��ودة  معايري  تطبيق  على 
للتح�شن  اأك��رب  فر�شة  مينحهما  كما  وبراجمها،  خططها 
وال��ت��ط��وي��ر، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ن��وع��ي��ة امل��خ��رج��ات ومت��ي��زه��ا، 
وهو  واملحافظات  املناطق  جميع  يف  العايل  التعليم  ويوطن 

ما يت�شق مع خطط التنمية لهذا البلد الكرمي.
واأوؤكد يف هذا ختام هذه ال�شطور، اأن اجلامعة ومن�شوبيها 
يلهجون بجزيل الثناء ملقام خادم احلرمن ال�شريفن وويل 
عهده الأمن، وويل ويل عهده، على هذا القرار التاريخي، 
�شمو  وتوجيهات  جهود  الم��ت��ن��ان  م��ن  مبزيد  يثمنون  كما 
اأمري املنطقة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن خالد 
بن عبد العزيز، التي كانت خلف كل ما حتقق للجامعة من 
اأرف��ع ال�شكر ملعايل وزير التعليم العايل  تطور ومتيز، كما  

الذي اأولى جامعة امللك خالد اهتمامه وعنايته.
ب�شائر  واأه��ل��ه��ا  ال��ب��اد  ه��ذه  على  ي���وايل  اأن  اهلل  �شائا 

اخلري، ويحفظ لها قيادتها واأمنها.. اآمن.

رؤية

منح ال تنقطع

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

بمناسبة مبايعة األمير مقرن وليا لولي العهد:
الداود: القرار صمام أمان استبشر به 

المواطنون والمقيمون
»آفاق« - خاص

مب��ن��ا���ش��ب��ة ت��ع��ي��ن وم��ب��اي��ع��ة ���ش��اح��ب 
ال�����ش��م��و امل���ل���ك���ي الأم�������ري م���ق���رن ب��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ول��ي��ا ل���ويل ال��ع��ه��د، اأك��د 
م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة الأ����ش���ت���اذ 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
اأن املواطن ال�شعودي عا�س حمظوظا 
يعي�س  اأن  ق���دره  ك��ان  حينما  زال  ول 
يف ظ���ل دول�����ة ت�����ش��ت��م��د ن��ظ��ام��ه��ا من 
على  وق��ائ��م��ة  الإ���ش��ام��ي��ة،  ال�شريعة 
وحجاج  ال�شريفن  احل��رم��ن  خدمة 
ق���رارات���ه���ا  ت����اأت����ي  »ح���ي���ث  اهلل،  ب���ي���ت 
الكتاب وال�شنة وم�شلما  م�شتمدة من 
بها وعلينا ال�شمع والطاعة، ومل يكن 
التغيري  ري��اح  وج��ه  يف  ت�شمد  اأن  لها 
اإل  ال��ت��ي �شملت ك��ث��ريا م��ن الأق���ط���ار 
ونظامها  احلق،  ال�شبيل  هذا  �شلوكها 
واإقامة  احلكيمة،  وقراراتها  ال�شليم، 

العدل بن اأبناء �شعبها«.
 وجاء يف ت�شريح مدير اجلامعة 
» مل يدخر خادم احلرمن ال�شريفن 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، اأي��ده 
ُو�شعا  والعافية،  بال�شحة  ومتعه  اهلل 
يف رع��اي��ة م�����ش��ال��ح الأم����ة يف امل��ا���ش��ي 
واحل���ا����ش���ر ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأ����ش���ع���دة ، 
تليد  ما�س  على  نظرته  تقت�شر  ومل 
ب��ل ام��ت��دت نظرته  اأو ح��ا���ش��ر زاه����ر، 
ال��ث��اق��ب��ة ل��ت�����ش��ل اإل����ى امل�����ش��ت��ق��ب��ل، اإن���ه 
احل��ري�����س ع��ل��ى ك���ي���ان ه����ذه ال���دول���ة 
وا�شتمرار م�شريتها،  �شعبه  وا�شتقرار 
اأق��رت��ه  ال����ذي  ب���ق���راره  اآذان���ن���ا  ف�شنف 
وا�شتب�شر  الأ����ش���رة  وب��ارك��ت��ه  ال��ب��ي��ع��ة 
على  واملقيمون  الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء  به 
اأر����ش���ه ف��ت��ط��اي��ر اخل���رب ب���ن اأف�����راده 
وليا  م��ق��رن  الأم����ري  لي�شبح  ف��رح��ا، 
لويل العهد، وهذا ما زاد هذه الباد 
تثبيتا ومتكينا، وهو  اإل  اأمرها  وولة 
اأب���ن���اء ه���ذا ال��وط��ن،  اإل��ي��ه  م��ا يتطلع 
والوطن العربي والإ�شامي على حد 

�شواء«.
 وت������اب������ع »امل����م����ل����ك����ة ال���ع���رب���ي���ة 
ال�������ش���ع���ودي���ة م��ه��ب��ط ال����وح����ي وق��ب��ل��ة 
ال�شيا�شي  ال��ق��رار  و�شاحبة  امل�شلمن 
وال���ث���ق���ل الق����ت���������ش����ادي، ي����زه����و ب��ه��ا 
اإن  وع��رب��ي.  م�شلم  ك��ل  وبا�شتقرارها 
متا�شك الأ�شرة احلاكمة موؤ�شر قوي 
�شهم يف  الثقة، وهو  املواطن  ي��زرع يف 
ق��ل��ب امل��رتب�����ش��ن م��ن الأع�����داء خ��ارج 
الأمن  الذين ي�شعون لزعزعة  الباد 
وب��ث روح ال��ف��رق��ة وال��ن��ي��ل م��ن وح��دة 
ال�����ش��ف ال���ع���رب���ي والإ�����ش����ام����ي، ل��ذا 
ال�شامي  ال��ق��رار احلكيم والأم���ر  ج��اء 
الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بتعين 
مقرن بن عبدالعزيز وليا لويل العهد 

ليكون �شمام اأمان«.
ويل  ال��ث��اين،  النائب  �شمو  وع��ن 
ويل ال���ع���ه���د، ق����ال ال�������داود »الأم�����ري 
م����ق����رن �����ش����اح����ب خ�������ربة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
قلوب  دخ��ل  وا�شعة،  وثقافة  واإداري����ة، 
واأخا  اأبا حانيا  ال�شعب  النا�س وعرفه 
�شهادات علمية  عطوفا، تعلم وح�شد 
اململكة، تقلد كثريا من  داخل وخارج 
طريقا  �شلك  وق��د  ال��دول��ة،  منا�شب 

وا�شحا يف اإدارة الأمور، لينا من غري 
���ش��ع��ف و����ش���دة م���ن غ���ري ع��ن��ف ف��ح��از 
ب���ذل���ك ر����ش���ا ال���ن���ا����س وح���ق���ق ال��ع��دل 

بينهم«.
و�شاأل اهلل اأن يجعل �شمو الأمري 
الباد  ه��ذه  على  خري  نا�شية  مقرن 
ي�����ش��ب��و  م����ا  ي���دي���ه  ع���ل���ى  ي��ح��ق��ق  واأن 
اإل��ي��ه وال����د اجل��م��ي��ع خ����ادم احل��رم��ن 
يحفظ  واأن  اهلل،  حفظه  ال�شريفن، 
�شموه هو وويل العهد،  واختتم قائا 
ع��زه  واأدام  ال��وط��ن  ه���ذا  اهلل  »ح��ف��ظ 

واأمنه يف ظل قيادتنا احلكيمة«.

الحسون: التعيين
طمأنة للشعب وتثبيت

ألركان الدولة المباركة
م���ن ج��ه��ت��ه اأو�����ش����ح وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
ل���ل�������ش���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 
الدكتور حممد بن علي  احل�شون، اأن 
�شدور  الأم��ر امللكي القا�شي بتعين 
مقرن  الأم���ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ول��ي��ا ل���ويل ال��ع��ه��د؛ 
ت�شعى  التي  امللكية  الروافد  رافد من 
ومتنحه  ال�شعودي  ال�شعب  لطماأنة 
اأم����ره امل�����ش��ددي��ن  ث��ق��ة ع��ال��ي��ة يف ولة 

واح��دة، موؤكدا  كلمة  الذين جتمعهم 
اأن ه��ذه اخل��ط��وة ال��رائ��دة م��ا ه��ي اإل 
زي�����ادة مت��ك��ن وت��ث��ب��ي��ت لأرك������ان ه��ذه 
الدولة املباركة، وعامة توافق وتاآزر 

جتمع اأبناء هذه الأ�شرة الكرمية.
واأ����ش���اف »ل��ق��د ك���ان ه���ذا ال��ق��رار 
الباد  م�شكتا لأف��واه م�شبوهة خ��ارج 
ك��ان��ت ت��ه��رف مب��ا ل ت��ع��رف ولنفو�س 
ك��ان��ت ت��رتب�����س ال�����ش��وء ل��ه��ذا ال��ب��ل��د ، 
لكن امللك، اأدام اهلل عزه، كعادته را�شخ 
الطريق  يقطع  الأرك��ان  ثابت  الفكر، 
على كل من اأراد اأن يزايد على حلمة 
هذا الوطن بحكمته وحنكته، ول �شك 
يف اأن ذلك مل ياأت من فراغ فالأ�شرة 
لن  ال��را���ش��خ  ك��اجل��ب��ل  ه��ي  املتما�شكة 
يهتز ولن توؤثر فيه الرياح، بل ي�شمد 
ف��خ��ادم احلرمن  ال��ع�����ش��ور،  على م��ر 
فيهم  �شعبهم  واإخ��وت��ه مل يخب ظ��ن 
ي���وم���ا، مت�����ش��ك��وا ب��ك��ت��اب اهلل و����ش���اروا 
نظامهم  وا���ش��ت��م��دوا  ت��ع��ال��ي��م��ه  وف����ق 
الإ�شامية،  ال�شريعة  من  وقراراتهم 
وات��ب��ع��وا م��ا خطه لهم وال��ده��م وال��د 
امللك  ج��ال��ة  املوؤ�ش�س  امل��ل��ك  اجلميع 
ث��راه، فاحلمد  عبدالعزيز، طيب اهلل 

هلل الذي هداهم لهذا«.

وبن احل�شون اأن متا�شك الأ�شرة 
احلاكمة متا�شك لهذا املجتمع الكبري 
ال��ذي ي�شم  ال��وط��ن  وحماية حل��دود 
اأ����ش���رف ب��ق��ع��ة وي��ح��م��ل اأن���ب���ل ر���ش��ال��ة 
عرفها التاريخ، ل زالت حممولة على 
عواتق قادة هذا البلد، وحتت العناية 
الفائقة منذ عهد املوؤ�ش�س واإلى اليوم، 
ي��ح��م��ل��ه��ا اأب����ن����اوؤه ك��ب��ريه��م و���ش��غ��ريه 

اأولهم واآخرهم.
وعن �شمو الأمري مقرن قال »ل 
تخفى على اجلميع �شريته، فلقد �شم 
و�شيا�شية  اإداري���ة  خ��ربات  لوائه  حتت 
اإلى  اأنه قريب  اإلى  اإ�شافة  وع�شكرية، 
اخل�شال،  ك��رمي  اخللق،  دم��ث  �شعبه، 
ي��درك ذل��ك ك��ل م��ن عرفه ع��ن ق��رب، 
خ�����ش��ال��ه،  ت��ت��ب��ع  اأو  ���ش��ريت��ه،  ق��ل��ب  اأو 
غ��رو فقد  ع��ا���ش��ره، ول  مل��ن  اأ�شغى  اأو 
تخرج من مدر�شة املوؤ�ش�س التي تابع 

مناهجها اأبناوؤه الأوفياء من بعده«.
واأ����ش���اد احل�����ش��ون ب��ج��ه��ود خ���ادم 
اهلل  عبد  امل��ل��ك  ال�شريفن  احل��رم��ن 
و�شعيه  اهلل،  حفظه  العزيز،  عبد  بن 
ال��دوؤوب للبحث عن راح��ة وطماأنينة 
امل��ج��الت، وثبات  امل��واط��ن يف خمتلف 

اأركان الوطن ال�شعودي.
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أخبار الجامعة

فتح باب التسجيل للفصل الصيفي
نبهت عمادة القبول والت�شجيل باجلامعة، طاب  وطالبات النتظام  والنت�شاب واملوازي والتكميلي، الراغبن 
يف ت�شجيل مواد الف�شل ال�شيفي، اإلى زيارة البوابة الإلكرتونية مبوقع اجلامعة خال الفرتة من 6/8 اإلى 
اأ�شماء املقررات املقرتحة للف�شل  اأن  6/15/ 1435. واأو�شح عميد القبول والت�شجيل الدكتور �شعد اآل دعجم 
ال�شيفي للعام اجلامعي )1434-1435(،  التي وردت من الأق�شام والكليات  �شتكون متاحة اعتبارا من  اخلمي�س 

الثالث من جمادى الآخرة )اخلمي�س املا�شي(.
اإلى ا�شتعرا�س املقررات املطروحة ب�شكل مبدئ للف�شل  ودعا دعجم جميع الطاب والطالبات املعنين 
من  اجلميع  متكن  اخلطوة   ه��ذه  اأن  اإل��ى  م�شريا   ،kku.edu.sa اجلامعة  موقع  على  عنها  واملعلن  ال�شيفي 
اأن نتائج الت�شجيل �شتعر�س على الأق�شام بالكليات لإقرار ال�شعب التي  الت�شجيل املبكر. واأو�شح  بن دعجم 

تنطبق عليها ال�شوابط املعتمدة من جمل�س اجلامعة ب�شكل نهائي.
واأ�شاف »با�شتطاعة الطالب اأو الطالبة الت�شجيل يف كليات اجلامعة املنت�شرة يف اأبها  وخمتلف حمافظات 
منطقة ع�شري، مع عدم اإمكانية الت�شجيل يف اأكر من مقر، كما اأتيح الت�شجيل للطلبة الزائرين من جامعات 

اأخرى ح�شب الإمكانات املتاحة«.
و�شدد عميد القبول والت�شجيل على اتباع التعليمات والإر�شادات  املتعلقة بت�شجيل املواد كما هو مو�شح 
يف دليل الطالب، والتاأكد من �شحة الأرقام املرجعية للمادة املراد ت�شجيلها، والتقيد باليوم املحدد لكل دفعة 
ملعاجلة الت�شجيل. وبن اأن العتذار عن الف�شل اأو املقرر لن يقبل اإل بو�شاطة عميد الكلية بعد تقدمي الأعذار، 

ورفعها لعمادة القبول والت�شجيل للتنفيذ.

الطلبات ترسل عبر البريد الممتاز
على نفقة الجامعة 

تحديد آلية ومواعيد
القبول المطور للعام المقبل

عرب  ال��ق��ب��ول  خطة  ع��ن  باجلامعة  والت�شجيل  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة  اأع��ل��ن��ت 
الربيد ال�شعودي املمتاز للعام اجلامعي 35-36. كما حددت الثاثاء ال� 
15 من ال�شهر اجلاري، بداية لإدخال طلبات اللتحاق باجلامعة عرب 
الت�شجيل املبا�شر على البوابة الإلكرتونية www.kku.edu.sa، وحتى 

اجلمعة 22من ال�شهر نف�شه.
بن  �شعد  ال��دك��ت��ور  باجلامعة  والت�شجيل  القبول  عميد  واأو���ش��ح 
حممد دعجم، اأن على الطالب رفع �شورته ال�شخ�شية اإلكرتونيا واأن 
تكون حديثة ملونة )طاب(، ذات مقا�س 4×6 �شم  وخلفية بي�شاء على 

ب�شيغة jpg  تظهر الوجه فقط.
اإر�شال  الأول��ى  املرحلة  ت�شمل  �شيتم على ثاث مراحل،  والطالبات  القبول للطاب  تر�شيح  اأن  واأ�شاف 
ر�شائل ن�شية للدفعة الأولى من 23 �شعبان وحتى 26 منه لن�شب )80%( فما فوق )بكالوريو�س(، ويف املرحلة 
11 من  الأخ��رية  يف  الدفعة  قبول  �شيتاح  فيما  4 رم�شان،  وتبداأ من  ن�شب )75%( وحتى )%79.99(  الثانية 

رم�شان ملن هم اأقل من )75%(، يف كل من البكالوريو�س ودرجات الدبلوم لكليات املجتمع.
ر�شالة  الطالب  ا�شتقبال  تتمثل يف  ت�شمل خم�س خطوات  للقبول  الرت�شح  اأن مراحل  اإل��ى  دعجم  واأ�شار 
ن�شية تفيد برت�شحه للقبول باجلامعة، و�شرورة اإر�شال الأوراق املطلوبة خال 48 �شاعة من تلقي الر�شالة، 
اإلكرتونيا،  اأوراق���ه  اإر���ش��ال  وتاأكيد  تر�شحه،  تفا�شيل  ملعرفة  القبول  ونتائج  الرت�شيح  خدمة  على  وال��دخ��ول 

وطباعة مناذج الرغبات والتعهد والإر�شال بالربيد ال�شعودي، اإ�شافة اإلى التوقيع على النماذج.
وبن اأن على الطالب التوجه اإلى مكتب الربيد ال�شعودي )خدمة جامعي(، واإر�شال امل�شتندات املطلوبة 
اأ�شل �شهادة الثانوية العامة، و�شورة من بطاقة الأح��وال املدنية )ط��اب(، و�شورة من �شجل  م�شتملة على 
تعبئتها  اإكمال  بعد  والتعهد  الرغبات  من��وذج  اأ�شل  اإل��ى  اإ�شافة  الوثائق،  اإر�شال  ومن��وذج  )طالبات(،  الأ�شرة 

والتوقيع عليها.
اإر�شال ر�شالة ن�شية تفيد املتقدم  اأيام من ت�شلم الوثائق من الربيد، �شيتم  اأنه يف غ�شون ثمانية  واأفاد 
بقبوله ب�شكل نهائي، واإر�شال رقمه اجلامعي، واإفادته بق�شمه بناء على اأولويات الرغبات املدخلة عرب البوابة 

الإلكرتونية، بعد التثبت من اأحقيته يف املقعد والق�شم والكلية.
وعن اإعادة ملفات املقبولن اأجاب دعجم، اأنه �شيتم اإعادة امللفات جلميع املراحل قبل تاريخ 15 �شوال للعام 

احلايل، منبها اإلى عدم اأحقية الطالب يف مراجعة اجلامعة بهذا ال�شاأن.

أستاذ بالجامعة يجري
خمس عمليات معقدة

اأج�����رى الأ����ش���ت���اذ امل�����ش��اع��د ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
ب���اجل���ام���ع���ة، ا����ش���ت�������ش���اري ج����راح����ة امل���خ 
والأع�����������ش�����اب وال���ق�������ش���ط���رة ال��ع�����ش��ب��ي��ة 
مب�����ش��ت�����ش��ف��ى ع�����ش��ري امل����رك����زي، ال��دك��ت��ور 
اإب����راه����ي����م ال���ن���ع���م���ي وال����ف����ري����ق ال��ط��ب��ي 
لأورام  معقدة  عمليات  خم�س  امل�����ش��ارك، 
م�شاعفات  دون  بالنجاح  تكللت  دماغية، 

ع�شبية، مب�شت�شفى ع�شري.
النعمي  اإب��راه��ي��م  الدكتور  واأو���ش��ح 
ق��اع  ب��ن  م��ا  ت��ن��وع��ت  الأورام  م��واق��ع  اأن 
اجلمجمة، والدماغ، وحول جذع الدماغ، 
اأع���م���ار امل��ر���ش��ى  واحل��ب��ل ال�����ش��وك��ي، واأن 

ن��وع��ا   120 ي��ت��ج��اوز  ال��دم��اغ��ي��ة  الأورام 
، م��ن��ه��ا: احل��م��ي��د، وم��ن��ه��ا م���ا ه���و كثري 
احلدوث ح�شب ت�شنيف منظمة ال�شحة 
نادر على م�شتوى  العاملية، ومنها ما هو 

العامل.
ي��ذك��ر اأن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات ت��ع��د من 
احل����الت ال�����ش��ع��ب��ة، ال��ت��ي ي��ل��زم حتويلها 
ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات امل���ت���ق���دم���ة، مم����ا ي��ع��ن��ي 
املقبلة،  الفرتة  املحولة  تقلي�س احلالت 
ت��ع��اين منه املنطقة م��ن عدم  يف ظ��ل م��ا 
ملر�شى  النووي  الإ�شعاعي  العاج  توافر 

الأورام غري احلميدة.

تراوحت  ما بن 11، و 71 عاما ، �شارك 
بها ع��دد م��ن الأط��ب��اء م��ن ق�شم جراحة 
املخ والأع�شاب والتخدير واأطباء العناية 

املركزة لاأطفال.
الدماغية  الأورام  »اأع��را���س  وق��ال 
ك�شعوبة  ال������ورم،  م��وق��ع  ح�����ش��ب  ت��ت��ن��وع 
فقد جزء  اأو  احل��رك��ة  و�شعف  ال��رتك��ي��ز، 
م���ع���ن م����ن اجل�������ش���م، وك����ذل����ك ���ش��ع��وب��ة 
و�شعف  والت�شنجات،  ف��ق��ده،   اأو  النطق 
الإب�������ش���ار، و���ش��ع��ف ال�����ش��م��ع، واأع���را����س 

اأخرى متعددة«.
اإل����ى اأن جم��م��وع  واأ����ش���ار ال��ن��ع��ي��م��ي 

الجامعة تحتضن اليوم الخليجي للتمريض
�شنيفاء  الدكتورة  املركز  برعاية عميدة  للتمري�س،  اخلليجي  اليوم  فعاليات  املا�شي،  الأربعاء  للطالبات،  اجلامعي  املركز  ا�شت�شاف 

القرين، وباإ�شراف وكيلة  كلية التمري�س الدكتورة عدلية توفيق.
للتمري�س يوم عاملي يتم فيه الحتفال مبهنة  اليوم اخلليجي  اأن  الدكتورة عدلية  توفيق  الفعاليات  امل�شرفة على  واأو�شحت 
املهن  اأه��م  اإح��دى  تعد  التي  للمهنة  الإيجابية  اجلوانب  اإظهار  اإل��ى  يهدف  الربنامج  اأن  اإل��ى  م�شرية  عليها،  والقائمن  التمري�س، 

الإن�شانية والجتماعية، والتعرف على جميع املجالت املتاحة ملهنة التمري�س يف اململكة.
و�شمل برنامج الحتفال الذي �شاركت فيه كليتا العلوم الطبية والتطبيقية ببي�شة وحمايل ع�شري، تقدمي  اأف�شل ممر�شة من 
الزمن القدمي، اإ�شافة الى عر�س م�شرحية تو�شح دور واأهمية املمر�شة  يف املجتمع، وعر�س تقدميي لأهمية التمري�س يف اململكة، 

واأخاقيات املهنة. كما اأقيم على هام�س الفعالية  معر�س ي�شم اأعمال  طالبات  كلية التمري�س باجلامعة.

كلية الشريعة تنظم برنامج التحذير من المخدرات
ولى من  تقيم كلية ال�شريعة واأ�شول الدين �شمن اأن�شطتها الثقافية والتوعوية، خال الفرتة من 6/2 وحتى 1435/7/8، املرحلة الأ
برنامج حول التحذير من املخدرات ا�شتجابة لتوجيه اأمري منطقة ع�شري �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن خالد، وذلك يف كليات 
ولى للربنامج التوعوي اخلا�س بكليات البنات  اجلامعة يف حمافظات املنطقة. كما تنظم كلية ال�شريعة يف التاريخ نف�شه، املرحلة الأ
يف حمافظات املنطقة. وتت�شمن الربامج، حما�شرات وندوات توجيهية وتثقيفية، وهي �شمن �شل�شلة من الربامج التي تعتزم الكلية 

توجيهها على مراحل لطاب وطالبات اجلامعة.

مسابقة عبر مواقع التواصل االجتماعي بنادي الطب
ال�شريف بن  التناف�س  اإذك��اء روح  اإلى  التي تهدف   ،password التفاعلية  امل�شابقة  بافتتاح  احتفل نادي الطب والإب��داع بكلية الطب 
م�شتويات الكلية، والتفاعل مع مواقع التوا�شل الجتماعي وك�شر الروتن اليومي، وحتفيز الطاب حل�شور املحا�شرات الدرا�شية 

واللقاءات والندوات التفاعلية للنادي، وحثهم على القراءة والطاع.
اأ�شبوعية  اأ�شئلة  طريقة  على  امل�شابقة  وتتم 
الجتماعي  التوا�شل  موقع  اإل��ى  النادي  ير�شلها 
ن��ادي الطب والإب��داع  »تويرت« عن طريق ح�شاب 
الأ�شئلة  اإج��اب��ات  اإر���ش��ال  ويتم   KKUMedClub
م����ن ق���ب���ل م�����ش��ت��وي��ات ال��ك��ل��ي��ة امل�������ش���ارك���ن ع��ل��ى 
الإج���اب���ة  ح���ال  ويف   .#KKU_pass»الها�شتاق
ال�شحيحة، يح�شل امل�شتوى على حرف لكل اإجابة 
�شحيحة، اإلى اأن يتم اإكمال الرمز. و�شتكون مدة 
كما   ،1435/7/1 1435/6/1وح���ت���ى  م��ن  امل�شابقة 
بن قائد فريق العمل بالنادي اأ�شامه ابو حاوي اأن 
جائزة امل�شابقة عبارة عن مبلغ مايل قدره 2000 

ريال توزع على امل�شتوى الفائز.
عبدالعزيز رديف

آفاق الجامعة  |  العدد 111  |  6 جمادى الثاني 1435  |  6 إبريل 2014



أخبار الجامعة

الجامعة تستضيف لقاء وكالء الجامعات السعودية
للشؤون التعليمية

عبدالعزيز رديف

اف���ت���ت���ح م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن حمد 
ال������داود، الأرب���ع���اء امل��ا���ش��ي، ال��ل��ق��اء 
اجلامعات  لوكاء  الثامن  ال��دوري 
ال�شعودية لل�شوؤون التعليمية الذي 
ان��ع��ق��د يف رح���اب اجل��ام��ع��ة بعنوان 

»التعليم التعاوين«.
ال��داود بلقاء  اأ�شاد  ويف كلمته،  
وكاء اجلامعات لل�شوؤون التعليمية 
يتناول كل ما يوكل  الذي  املتجدد، 
اإليهم من مهام واإج��راءات ورئا�شة 
جل������ان، م��و���ش��ح��ا اأه���م���ي���ة دوره�����م 
التعليمية.  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف  ال��ف��اع��ل 
اللقاءات دورا كبريا  اأن لهذه  وذكر 
يف ت��ب��ادل ال��ت��ج��ارب واخل���ربات بن 
اجل���ام���ع���ات، واأن���ه���ا ت��خ��دم ال��وط��ن 
العايل  التعليم  ل���وزارة  مل��ا  باأكمله، 
التنمية  دور كبري يف جم��الت  م��ن 
ويف عملية بناء �شخ�شيات اأبناء هذا 

الوطن.
ع��ق��ب ذل���ك األ��ق��ى وك��ي��ل وزارة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال���دك���ت���ور حممد 
ال��ع��وه��ل��ي ك��ل��م��ة ب��ن ف��ي��ه��ا اأن ه��ذا 
ال���ل���ق���اء ال�������دوري ي��ع��ك�����س  م�����ش��رية 
العربية  اململكة  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
اخ��ت��ي��ار  اأن  م��و���ش��ح��ا  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
ناجت  ال��ت��ع��اوين«  »التعليم  م��و���ش��وع 
ع����ن ح����ر�����س ال����������وزارة يف اخل��ط��ة 
اأح���د  ي���ك���ون  اأن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ع��ل��ى 
الأب���ع���اد الأ���ش��ا���ش��ي��ة لإت���اح���ة امل��زي��د 
والتدريبية  التعليمية  الفر�س  من 
والتخ�ش�شات،  الأ���ش��ال��ي��ب  وت��ن��وي��ع 
وك��ذل��ك الإ���ش��ه��ام ال��ف��ع��ال يف اإن��ت��اج 

املعرفة وحتقيق متطلبات اململكة.
»ينبثق من هذا احلر�س  وقال 
الق��ت��ن��اع ال��ع��م��ي��ق ب����دور م��وؤ���ش�����ش��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وخ��ا���ش��ة وك����الت 
اجل��ام��ع��ات ل��ل�����ش��وؤون الأك��ادمي��ي��ة يف 
حت��دي��ث اإن���ت���اج امل��ع��رف��ة وجت��دي��ده��ا 
وتطوير ال�شبل التعليمية من خال 

التعليم والتدريب وبناء املهارات«.
ون���اق�������ش���ت اجل���ل�������ش���ة الأول�������ى 
»ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ت���ع���اوين يف ال���ربام���ج 
الأك���ادمي���ي���ة »م�����ش��ت��ع��ر���ش��ة جت���ارب 
ال��ت��ع��ل��ي��م  اجل����ام����ع����ات يف ع���م���ل���ي���ة 
والتدريب التعاوين ومدى اأهميته، 
فيما ناق�شت اجلل�شة الثانية عملية 
» تاأ�شيل العمل املوؤ�ش�شي يف العملية 
يف  اجل��ام��ع��ات  »وجت���ارب  التعليمية 
ت��اأ���ش��ي��ل ال��ع��م��ل امل��وؤ���ش�����ش��ي وم���دى 
واخت�شت  العملية،  تلك  يف  تاأثريه 
ومناق�شة  ب��ط��رح  ال��ث��ال��ث��ة  اجلل�شة 
اإليها  التو�شل  مت  التي  التو�شيات 

يف اللقاء.
يذكر اأن اللقاء �شارك فيه اأكر 
التعليمية   لل�شوؤون  وكيا   30 م��ن 
باأوراق عمل  ال�شعودية،  باجلامعات 
التعاوين  التعليم  اأهمية  تعمقت يف 
تطبيقها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  وامل��ت��ط��ل��ب��ات 
تطوير  يف  ي�شهم  ب�شكل  لتفعيله 
ل�شوق  وتاأهيلها  التعليم  خمرجات 

العمل.

زيارة الفرعاء
يف ����ش���ي���اق م���ت�������ش���ل،  ن���ظ���م وك��ي��ل 

اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال���دك���ت���ور حم���م���د ح�������ش���ون زي�����ارة  
�شمت زم����اءه وك���اء اجل��ام��ع��ات 
اإلى  التعليمية  لل�شوؤون  ال�شعودية 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة اجل��دي��د  مبنى 
على  اإطاعهم  اأجل  من  بالفرعاء 

امل�شروع وم�شتويات الإجناز.
وك�����ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��م وك��ي��ل 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��م�����ش��اري��ع ال���دك���ت���ور 
واملهند�شان  ال�شهراين  عبدالعزيز 
ع���ب���داهلل ع���ب���ده، وح�����ش��ن خ���ريي، 
وع������دد م����ن م�������ش���وؤويل اجل���ام���ع���ة، 
وم���ه���ن���د����ش���ي ال���������ش����رك����ة امل���ن���ف���ذة 

للم�شروع.
وت��������ن��������اول ال�����������ش�����ي�����وف ف�����ور 
و����ش���ول���ه���م ل��ل��م��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
ط��ع��ام ال���غ���داء، ث��م ت��ل��ق��وا م��ن قبل 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����ش��ه��راين 
املدينة  ملج�شم  تو�شيحيا  ���ش��رح��ا 
اجل���ام���ع���ي���ة، وم�����راح�����ل امل�������ش���روع 
وت�شميم اجلامعة، وكذلك طبيعة 
وال�شعوبات  اجل��غ��راف��ي��ة  املنطقة 

التي واجهتهم.
امل����دي����ن����ة  م�����ق�����ر  اأن  وذك�����������ر 
ت�شليمه  �شيتم  اجلديد  اجلامعية 
يف نهاية 2014 بن�شبة ل تزيد عن 
اأن��ه �شي�شم �شكنا  اإل��ى  85% م�شريا 
ي�شتمل  ال��ت��دري�����س  هيئة  لأع�����ش��اء 
متكاملة،  �شكنية  2000 وحدة  على 
وم�����ش��ت�����ش��ف��ى ي���ح���ت���وي ع���ل���ى 800 
���ش��ري��ر، واأي�������ش���ا م��دي��ن��ة ري��ا���ش��ي��ة 
و  األف متابع،  ت�شتوعب حوايل 20 
فطاقته  ال��ط��اب  ل�شكن  بالن�شبة 
 %20 حل���وايل  تت�شع  ال�شتيعابية 
م���ن ع���دد ط���اب اجل��ام��ع��ة، وف��ق��ا 

للم�شرف على امل�شروع.
بعد ذلك جتول الوكاء حتت 
زخ�����ات امل���ط���ر يف اأرج�������اء امل�����ش��روع 
ال��ذي  ال��ع��ظ��ي��م  ب��ال��ع��م��ل  م�شيدين 
اإدارة  يف  ممثلة  اجلامعة  ب��ه  ت��ق��وم 

امل�شاريع.

تراث المنطقة
واخ���ت���ت���م وف�����د وك������اء اجل���ام���ع���ات 
ال�����ش��ع��ودي��ة ل���ل�������ش���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بن  ق��ري��ة  ب��زي��ارة  لقائهم  فعاليات 
ح��م�����ش��ان ال��رتاث��ي��ة، ح��ي��ث  ك���ان يف 
الأ�شتاذ  املتحف  مالك  ا�شتقبالهم 
ظ���اف���ر ب���ن ح��م�����ش��ان، ال�����ذي اأب����دى 
ت��رح��ي��ب��ه ب��ال�����ش��ي��وف ب��ال��ط��ري��ق��ة 
اجل���ن���وب���ي���ة ال����ق����دمي����ة، ث����م ع���رف 
ب��امل��ن��ط��ق��ة وب��ف��ن��ه��ا امل���ع���م���اري م��ن 
وكذلك  والتف�شيل،  البناء  ناحية 
الطاء  يف  ت�شتخدم  التي  الأل����وان 

والتزين الرتاثين.
و�شلط بن حم�شان ال�شوء على 
عملية  يف  ال�شعبية  الأ�شواق  اأهمية 
ال��ت�����ش��وق وال���رتب���ي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

وتناقل الأخبار.
ث�����م ا����ش���ط���ح���ب ب�����ن ح��م�����ش��ان 
ال�����وك�����اء يف ج����ول����ة ت���ع���ري���ف���ي���ة يف 
امل����ع����ر�����س م������ن اأج���������ل اإط����اع����ه����م 
ع���ل���ى ت������راث ع�������ش���ري، ����ش���ارح���ا ل��ه��م 
وكيفية  ال��رتاث��ي��ة  الأدوات  ب��ع�����س 
ا�شتخدامها. واختتم الوفد زيارتهم 
بتناول  ع�شري  وم��ن��ط��ق��ة  للجامعة 

وجبة الع�شاء يف القرية الرتاثية.
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متابعات

طالبات الصيدلة ومركز التوحد
يقيمان حملة »أنا إنسان«

سفر آل مسروح

بكلية  ال�شيديل«  ترياق  »ن��ادي  اأق��ام 
ال�شيدلة بالتعاون مع مركز التوحد 
للبنات  اخل��ا���ش��ة  ال��رتب��ي��ة  مب��ج��م��ع 
ب��اأب��ه��ا، الأرب���ع���اء امل��ا���ش��ي، حملة »اأن��ا 
اإن�������ش���ان« يف جم��م��ع »ع�����ش��ري م���ول« 
ب��ح�����ش��ور وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��وؤون 
ال��دك��ت��ور  والأك���ادمي���ي���ة،  التعليمية 
حم��م��د ب��ن ع��ل��ي احل�����ش��ون، وعميدة 
بال�شامر  للطالبات  اجلامعي  املركز 
ورئي�س  ال��ق��رين،  �شنيفاء  ال��دك��ت��ورة 
الدكتور  الإكلينيكية  ال�شيدلة  ق�شم 
خ��ال��د الأك���ح���ل���ي، وامل��ع��ي��دي��ن ���ش��امل 
جم���ري وحم��م��د ال��ب�����ش��ام��ي، وب��ي��ان 

احلفظي. 
النادي  جهود  �شمن  ذل��ك  ياأتي 
وامل�����رك�����ز يف ن�������ش���ر ث���ق���اف���ة ال��ع��م��ل 
وتثقيفه،  املجتمع  وتوعية  التطوعي 
ال��ع��امل��ي للتوحد  ال���ي���وم  ت��زام��ن��ا م���ع 
اأبريل من  الذي ي�شادف الثاين من 

كل عام.
ت�شعة  على  احلملة  احتوت  وقد 
اأرك���������ان، ق�����دم ن������ادي ت����ري����اق ث��اث��ة 
اأولها رك��ن الأغ��ذي��ة الذي  منها ك��ان 
اآل �شامل ومنال  اأفنان  قدمه كل من 
الأ������ش�����م�����ري واأجم����������اد ال���ق���ح���ط���اين 
عن  خاله  وحتدثن  القرين،  ومنى 
الأغذية التي تنا�شب اأطفال التوحد، 
حيث طالنب بتجنب بع�س الأطعمة 
ال���ت���ي ت�����ش��ب��ب ل��ه��م ال����ش���ط���راب، اأو 

تركها بقدر الإمكان.
وال����������رك����������ن ال���������ث���������اين »رك���������ن 
ال������دواء« ق��دم��ت��ه ت��ه��اين اآل ج��ال��ه 
ال��ن��ع��م��ي،  و���ش��ح��ى  ال�����ش��ه��ري  ورمي 
وا�شتعر�شن خاله الأدوية اخلا�شة 
ب��اأط��ف��ال ال��ت��وح��د ال��ت��ي ت��ت��واف��ق مع 
ينا�شبهم  ما  اإلى  اأ�شرن  كما  اأغلبهم، 
م����ن ال���ط���ب ال����ب����دي����ل. اأم������ا ال���رك���ن 
ل��ل��ن��ادي، فتمثل يف  ال��ث��ال��ث الأخ����ري 
اأه��م  اإل���ى  ير�شد  ال���ذي  العناية  رك��ن 
امل�شكات التي تواجه اأطفال التوحد 

وطرق البتعاد عنها.
ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���س ال���رك���ن ال���ذي 
ق��دم��ت��ه ف��اط��م��ة اأب���و ح��م��اد ووج���دان 
امل���ال���ك���ي، ����ش���ل���وك اأط����ف����ال ال��ت��وح��د 
ول��غ��ت��ه��م وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��وا���ش��ل ال��دائ��م 

معهم.
وقالت الدكتورة �شنيفاء القرين 
»ه�����ذه احل��م��ل��ة ت���اأت���ي ان��ط��اق��ا من 
حر�س مدير اجلامعة على الو�شول 
اإلى اأكرب �شريحة من اأطياف املجتمع 
وتثقيفية  توعوية  خدمات  وتقدمي 
ل���ه���م، وم�������ش���ارك���ة ن������ادي ت����ري����اق يف 
جلميع  امتدادا  تاأتي  احلملة،  اإقامة 
ملركز  امل��ج��الت  خمتلف  يف  الأن�شطة 
املركز  و�شيقدم  بال�شامر،  الطالبات 
اإ�شهامات اجتماعية كبرية باإذن اهلل«. 
اجلامعة  وكيل  ق��ال  جهته،  من 
ل��ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ع��ل��ي احل�����ش��ون 
اأت�شرف  احلملة«  على  جولته  خال 
ب��ح�����ش��وري ه���ذه احل��م��ل��ة ال��ت��وع��وي��ة 
ال����ت����ي ت����ق����دم ر�����ش����ال����ة ن��ب��ي��ل��ة جت���اه 
امل��ج��ت��م��ع، وب���ا ���ش��ك ف����اإن اجل��ام��ع��ة 
ج��ه��ة م�����ش��وؤول��ة ع��ن ه��م��وم املجتمع 

واإ�شهاماتها كبرية وهلل احلمد.

وم����ا راأي����ن����اه ال���ي���وم م���ن اأرك�����ان 
حتقيق  يف  اهلل  ب���اإذن  ت�شهم  تثقيفية 
ال��ه��دف امل��رج��و م��ن ه��ذه احل��م��ات، 
ن���ع���ت���ز ون���ف���ت���خ���ر ج������دا ب���ال���ك���ف���اءات 

امل�شاركة من اجلامعة« . 
نادي  رئي�شة  قالت  جهتها،  من 
ترياق منال اآل هتان » كان من واجب 
ال���ن���ادي ت���ق���دمي م��ث��ل ه����ذه احل��م��ل��ة 
لتثقيف  يعملن  ال��ط��ال��ب��ات  وج��م��ي��ع 

املجتمع من خال النادي«.
واأو�شحت منظمة اأركان النادي 
ال�����ش��ربق��ي »عملنا  اأ���ش��م��اء  ال��ط��ال��ب��ة 
الأرك��ان من فرتة طويلة وكان  على 
ه���دف���ن���ا اإظ����ه����اره����ا ل����ل����زوار ولأ����ش���ر 
التثقيفية  بال�شور  التوحد  اأط��ف��ال 
ب�شفتنا  منا   واملطلوبة  والتوعوية 
ولقينا  ال�شحي،  ال��ك��ادر  يف  طالبات 

وهلل احلمد، الدعم من اجلميع«.
وق������دم م���رك���ز ال���ت���وح���د اأرب���ع���ة 
اأرك���������ان ع����ن ال���ت���غ���ذي���ة، والأ����ش���ئ���ل���ة 
التعليمية  والو�شائل  وال�شتف�شارات 
وال���رك���ن ال��ف��ن��ي لأط���ف���ال ال��ت��وح��د، 
ق����دم����ه ه���ي���ف���اء ال�����������س�����واط, ون������ورة 

العتيبي، ونورة اجلال.
التوحد  وذك����رت م��دي��رة م��رك��ز 
للبنات  اخل��ا���ش��ة  ال��رتب��ي��ة  مب��ج��م��ع 
ب��اأب��ه��ا امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى اأرك������ان امل��رك��ز 
الأ����ش���ت���اذة ف��اط��م��ة ال��ف��ي�����ش��ل ق��ائ��ل��ة« 
احل��م��ل��ة ال��ت��وع��وي��ة لأ����ش���ر ال��ت��وح��د 
مل�شناه من حاجة  انطاقا مما  تاأتي 
الأ�شر للتثقيف والتوعية، ويبلغ عدد 
هذه الأ�شر 400 اأ�شرة يف الإح�شاءات 

الأخرية يف منطقة ع�شري«.
 ك����م����ا ق�����دم�����ت ج���م���ع���ي���ة ط��ب 
الأ�شرة واملجتمع بع�شري، ركنا خا�شا 
باحلملة  �شارك فيه طبيبات الأ�شرة، 
م�����ش��اري،  اآل  وب����دور  ك����دوان،  حليمة 
وغ�������ادة ال��ع�����ش��ب��ي. وق����دم����ت اأي�����ش��ا 
مبنطقة  املعوقن  الأط��ف��ال  جمعية 
ع�شري، ركنا عن الن�شائح والإر�شادات 
لأ����ش���ر اأط����ف����ال ال���ت���وح���د مب�����ش��ارك��ة  

الأخ�شائية النف�شية اأماين عجيب .
فرقة  م�شاركة  احلملة  وتخلل 
�شباب توب يف تقدمي م�شرية خا�شة 
ل����اأط����ف����ال ب���ح�������ش���ور ���ش��خ�����ش��ي��ات 
كرتونية، وكذلك م�شابقات لاأطفال 

وم�شاركات عديدة.
و�شهدت احلملة ح�شور  النجم 
ال���ك���وم���ي���دي م���ق���دم ب���رن���ام���ج رواي����ا 
اأب����و ع��م��رة مقدما  الأ����ش���ت���اذ ���ش��ال��ح 
نالت  ال��ك��وم��ي��دي��ا  م��ن  فنية  ل��وح��ات 
اإلى  اإ�شافة  احلا�شرين،  ا�شتح�شان 
الأ�شرة  واج��ب  على  ال�شوء  ت�شليطه 
واملجتمع جتاه اأطفال التوحد، موؤكدا 
اجلميع،  عاتق  على  م�شوؤولية  اأنهم 
بالعاج  املبكر  ال��ت��دخ��ل  ب���اأن  م��ذك��را 
بينهم  و�شع حواجز  ال�شحيح وعدم 
يف  كبريا  دورا  ي�شكل  املجتمع،  وب��ن 
العناية باأطفال التوحد، م�شددا على 
واإن�شاء  الأعمال،  رجال  دعم  �شرورة 
م���راك���ز ب���اإم���ك���ان���ات ع��ال��ي��ة لأط���ف���ال 
واع��ت��زازه مبا  التوحد، مبديا فخره 
يقدمه الطالبات يف نادي ترياق من 

خدمات جمتمعية تثقيفية. 
���ش��ت��خ��ت��م  احل���م���ل���ة  اأن  ي����ذك����ر 
الأ���ش��ب��وع احل����ايل مب��ج��م��ع ال��رتب��ي��ة 

اخلا�شة.
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خارطة األخبار

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

ات
لبن

ت ا
ليا

ك

علوم الحاسب
في السامر

ب��ح�����ش��ور م��ن�����ش��ق��ات ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 
ورائدة  بال�شامر  الآيل  احلا�شب 
ومب�����س��ارك��ة جمموعة  ال��ن�����س��اط 
م���ن ع�����ش��وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
وال���ط���ال���ب���ات، مت اف���ت���ت���اح ن���ادي 

احلا�شب الآيل للطالبات. 
و����ش���م���ل الف����ت����ت����اح ت���وزي���ع 
جم����م����وع����ة م������ن امل����ن���������ش����ورات 
ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ب��ال��ن��ادي واأه���داف���ه 

وطرق التوا�شل معه.
ت��راأ���ش��ه  ال���ن���ادي  اأن  ي��ذك��ر 
اإح��������دى ط���ال���ب���ات ال���ك���ل���ي���ة م��ن 
امل�����ش��ت��وى ال��ع��ا���ش��ر، وم���ن امل��ق��رر 
ال���دورات  ي��ق��دم  العديد م��ن  اأن 
وال�����ور������س ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وم��ن��ه��ا: 
ور�����ش����ة ع���م���ل ل��ت��ع��ل��ي��م ب��رن��ام��ج 

»الفوتو�شوب«.

كلية اإلدارة
واالقتصاد المنزلي

والقت�شاد  الإدارة  كلية  تنظم 
دورة  الأح��������د،  ال����ي����وم  امل����ن����زيل، 
ب���ع���ن���وان »ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����ش��ام��ة 
تقدمها  الأول���ي���ة«  والإ���ش��ع��اف��ات 
ال����رئ����ي���������ش����ة ال�����ع�����ام�����ة ل����اأم����ن 
وال�����ش��ام��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة الأ����ش���ت���اذة 
�����ش����ب����اح ح������رتو�������س، م���ت���ن���اول���ة 
ط����ف����اي����ات احل�����ري�����ق وط���ري���ق���ة 
ا����ش���ت���خ���دام���ه���ا م����ع ال��ت��ط��ب��ي��ق،  
ت�شرب  حالة  يف  الوقاية  وكيفية 
و�شبل  الكهرباء،  واأخ��ط��ار  الغاز 
ال���ت�������ش���رف يف ح�����ال ال����ط����وارئ 

والنقاذ.
و���ش��ت��ت��ط��رق ال��������دورة اإل����ى  
الإ�شعافات  م��ع  التعامل  كيفية 
الأولية يف حالة الإنعا�س القلبي 
وال����رئ����وي وال��ك�����ش��ور واحل����روق 

والنزيف.
زهراء حبرت

كلية اإلدارة
واالقتصاد المنزلي

اأق����ام����ت وح������دة اجل�������ودة ب��ك��ل��ي��ة 
امل���ن���زيل  والق����ت���������ش����اد  الإدارة 
الكلية  مل��وظ��ف��ات  دورة  اأب���ه���ا  يف 
ب��ع��ن��وان »امل���ب���ادرة ال��ن��اج��ح��ة مع 
الذات«، قدمتها الأ�شتاذة فاطمة 
م�����ش��وؤولت  بح�شور  ال���غ���زواين، 

واإداريات الكلية.
ال��������دورة  وق������د مت خ������ال 
ع�����ر������س ل����ل���������ش����رائ����ح ومت���ث���ي���ل 

وتطبيق واقعي.
زهراء حبرت

كلية 
العلوم

اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ب��اأب��ه��ا، 
موؤخرا،  مبنا�شبة اليوم الوطني 
ل��ل��رتاث وال��ث��ق��اف��ة »اجل��ن��ادري��ة 
29«. وانطلق الربنامج بال�شام 
تراثية  اأرك��ان��ا  مت�شمنا  امل��ل��ك��ي، 
الكلية ومكتب  اأق�شام  اإع��داد  من 
ال���ع���اق���ات ال��ع��ام��ة والإ�����ش����راف 

الجتماعي.
وا����ش���ت���م���ل احل����ف����ل اأي�������ش���ا  
ع���ر����س ب���روج���ك���ت���ور ع���ن ت���راث 
اململكة،  مف�شا عادات وتقاليد 

كل منطقة على حدة.
 منى الهيازع 

المركز الجامعي
لدراسة الطالبات

ن��ظ��م امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي ل��درا���ش��ة 
ال���ط���ال���ب���ات ل����ق����اًء ط���اب���ي���ا م��ع 
م�������ش���ت�������ش���ارة ع����م����ادة ال��ت��ط��وي��ر 
الأك���ادمي���ي واجل�����ودة ال��دك��ت��ورة 
ا�شتبيانات  ح���ول  حم���رم  ت��ه��اين 
طريقة  ومناق�شة  املقرر،  تقييم 
ت��ع��ب��ئ��ت��ه��ا و����ش���ي���اغ���ت���ه���ا وم����دى 

تنا�شبها مع الطالبات.
اأهمية  ال��ل��ق��اء ع��ل��ى  و���ش��دد 
تعبئة  يف  وال�شفافية  امل�شداقية 

ال�شتبيان.
اأت��ي��ح��ت  يف خ���ت���ام ال���ل���ق���اء 
ومقرتحات  مل��داخ��ات  الفر�شة 

الطالبات.
�شميه ال�شهراين

المركز الجامعي
لدراسة الطالبات

املركز اجلامعي  بح�شور عميدة 
ل���درا����ش���ة ال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة 
طالبات  نظم  ال��ق��رين،  �شنيفاء 
امل�����رك�����ز  ح���ف���ل اف����ت����ت����اح م��ق��ه��ى 
»م���ي���م« ال���ت���اب���ع مل�����ش��ل��ى امل���رك���ز، 
الأن�����ش��ط��ة  اإ����ش���راف مكتب  حت��ت 

الطابية.
وي���ع���د ه����ذا امل��ق��ه��ى ب��داي��ة 
لن�����ط�����اق اأن�������ش���ط���ة خم��ت��ل��ف��ة 
بالطالبات  اللتقاء  ال��ى  تهدف 
لتبادل  واملناق�شة  احل���وار  وفتح 

اخلربات والفائدة.
و�شهد حفل الفتتاح ور�شة 
كيك«،  كب  »تزين  بعنوان  عمل 
ل�شخ�شيات  ف��ي��دي��و  وع���رو����س  
اإ����ش���ام���ي���ة ح���ق���ق���ت جن����اح����ا يف 
ت���رت���ي���ب الأول�������وي�������ات وت��ن��ظ��ي��م 

الوقت.
ومت تزين املقهى ببالونات 
لكتابة  واأوراق  اأق�����ام  ووزع�����ت 

املاحظات.
كلية  عائ�شة مو�شى

العلوم
دورة  باأبها  العلوم  كلية  اأق��ام��ت 
وكتابة  »اإع���داد  بعنوان  تدريبية 
لإداري���ات  الر�شمية«  اخل��ط��اب��ات 
ق�شم  من�شقة  قدمتها  ال��ك��ل��ي��ة،  
الإع���������ام والت���������ش����ال امل����درب����ة 
امل���ع���ت���م���دة ال�����دك�����ت�����ورة  اإمي������ان 

الع�شريي.
اإتقان  اإل��ى  ال��دورة  وهدفت 
اخل��ط��اب��ات  ك��ت��اب��ة  ا�شرتاتيجية 
ال���ر����ش���م���ي���ة وت���وح���ي���ده���ا داخ����ل 
اأهمية  وت�شمنت  الكلية،  وخ��ارج 

اخلطابات واأنواعها.
وق���ال���ت اإمي������ان ال��ع�����ش��ريي 
جزء  اأخطر  اخلطاب  »م�شمون 
النا�شخ املنطق  اإذا مل يتحر  فيه 
وال�����دق�����ة وامل���و����ش���وع���ي���ة اأث���ن���اء 

كتابته«.
 ب�شرى حممد 

العلوم واآلداب
بالنماص

الأ�شرة   �شمن برنامج يف رحاب 
ال�����ث�����اين، وحت�����ت ����ش���ع���ار)اأع���ت���ز 
العلوم  كلية  نظمت  ب��ق��ي��م��ت��ي(، 
حم��ا���ش��رة  ب��ال��ن��م��ا���س  والآداب 
قدمها الأ�شتاذ الدكتور عبداهلل 
حم��م��د ال���������داوود، وذل�����ك حتت 
الأ�شتاذة  الكلية   عميدة  اإ�شراف 
الن�ساط  ووح����دة  ف��اي��ز  ف��اط��م��ة 

الطابي بالكلية.
 

 اأبرار النعمي

العلوم واآلداب
بخميس مشيط

بكلية  العربية  اللغة  ق�شم  نظم 
)جم����م����ع2  والآداب  ال����ع����ل����وم 
ب���خ���م���ي�������س م�������ش���ي���ط( م���ن���ت���دى 
الذكر  م��ن  ب��اآي��ات  ا�شتهل  لغويا 
احلكيم، وتناول الإعجاز اللغوي 

والباغي يف القراآن الكرمي.
وك����رم����ت ع���م���ي���دة ال��ك��ل��ي��ة 
ال��ط��ال��ب��ات امل��ت��ف��وق��ات ب��ج��وائ��ز، 
م���ت���م���ن���ي���ة جل���م���ي���ع ال���ط���ال���ب���ات 

التفوق والنجاح.
و����ش���ه���دت امل��ن��ا���ش��ب��ة اأي�����ش��ا 
جم��ل��ة  م����ن  ع������دد  اأول  ت����وزي����ع 

الق�شم. 
فاطمة حمدان
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مجتمع الجامعة

يف  اأو  حياته  يف  ج��دي��دة  جتربة  بخو�س  ال�شخ�س  يهم  عندما 
من  خميفة  افرتا�شات  مفرت�شا  يخ�شاها  جت��ده  عمله  جم��ال 

�شاأنها اأن تكون نتيجة طبيعية لإقدامه على تلك الفكرة. 
جتده يدافع عن تردده هذا بكل قوة م�شتعينا باأمور دينية 
واجتماعية ونف�شية فا ي�شتطيع اأن يقدم على خطوة الدخول 
اإل بعد الت�شاور مع نف�شه عن هذه التجربة  يف جتربة جديدة 
�شرود  وي���زداد  ف��ي��زداد خوفه  ال��ت��اأوي��ل  وي��ب��داأ يف  عليه،  القادمة 
اأفكاره نحو حل يجعله يقدم على رف�س هذه التجربة اأو تاأجيل 

اخلو�س فيها علها تن�شى مع قادم الأيام.
قبل اخلو�س يف هذه التجربة يحاول اإيجاد ظروف ت�شاعده 
وت�شجعه من خال ثقته بنف�شه ومبن حوله، لدرا�شة ما �شوف 
يخرج به من هذه التجربة من خال فح�س املو�شوع ب�شورة 
ناجحة  التجربة ب�شورة  والبحث عن كل ما يظهر هذه  جيدة 
تكون  جتربة  كل  لأن  لأح��د،  ملتفت  غري  ذل��ك  بعد  ليخو�شها 
الآخ��ر  يف  تاأتي  التجارب  كل  اأن  �شرطا  ولي�س  نوعها  يف  فريدة 

بنف�س النتيجة.
ويكون  اجل��دي��دة  ال��ت��ج��ارب  لبع�س  الإن�����ش��ان  يتعر�س  كما 
ق���راره �شريكا م��ع غ��ريه م��ن ال��ق��رارات التي حتتم ال��دخ��ول يف 
اإجناز هذه التجربة، فتحدث �شيطرة كبرية للخوف على هذه 
اأن  على  والتاأكيد  تخوفه  اإب��راز  يف  �شخ�س  كل  ويبداأ  املجموعة 
هذه التجربة �شتجلب الكثري من امل�شكات التي نحن يف غنى 
عنها ويتزمت يف واأد هذه التجربة وا�شتخدام كل و�شائل الدفاع 
اأنها �شتقود اجلميع للهاك، ويحاول جذب بع�س  لديه ليبن 
التجربة  ويتم رف�س هذه  ليكون على حق  ت�شانده  التي  الآراء 

اجلديدة.
اأن ح��ي��ات��ه اليومية  ب�����ش��ورة واق��ع��ي��ة يف  ل��و ف��ك��ر الإن�����ش��ان 
اأو تردد  عبارة عن جتارب جديدة يخو�شها كل يوم دون خوف 
لعرف اأن كل ما ميكن اأن ي�شادفه يف حياته العملية والأ�شرية 
يناق�شها  اأن  عبارة عن جت��ارب جديدة ميكن  والجتماعية هي 
اهلل  ويتوكل على  يعقلها  ثم  اأبعادها ومن  كل  ويدر�س  ويوزنها 
التجارب هي ما يجعل  وال�شداد، لأن هذه  التوفيق  بيده  الذي 
ت��زوده  اأن  ب��د  ل  الإن�����ش��ان  يخو�شها  وك��ل جتربة  حلياته معنى 

باخلربات التي جتعله اأكر ن�شجا.

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

الخوف من الجديد

من
إجاباتك

• الإ�شم ثالثي؟
�شعيد حممد ال�شبيعي 

• جهة عملك؟
كلية ال�شريعة واأ�شول الدين.

  
• حالتك الجتماعية؟ 

متزوج ولدي: ملى وابراهيم وتال.

• �شف نف�شك بجملة؟ 
اأحب اجلميع واأمتنى لهم اخلري

• يومك مبا يذكرك؟ 
بتقوى اهلل �شبحانه وتعالى.

• حكمتك يف احلياة؟
»ف�شرب جميل واهلل امل�شتعان

على ما ت�شفون«.

• عادة �شيئة لديك
تريد التخل�ص منها؟ 

الطيبة الزائدة مع من ل ي�شتحقها.
 

• واأخرى تود تاأكيدها
على �شخ�شيتك؟ 

حبي مل�شاعدة الخرين وبتفاين.

• اأ�شرتك ومكانتها يف حياتك؟ 
كل �شيء يف حياتي

• يوم ل تن�شاه؟ 
يوم وفاة والدتي رحمها اهلل.

• متى ت�شمت؟ 
عندما اأ�شعر باأن الآخرين

يه�شمون حقي.

• متى حتدث نف�شك؟
عندما اأكون لوحدي.

• ماذا يزعجك؟ 
الكذب والتملق عند البع�س.

• اأهم كتاب تقراأ لهم؟ 
الراحل د. غازي الق�شيبي

ود. ها�شم عبده ها�شم.

• ماذا تعني لك جامعة امللك خالد؟ 
اأراها مكانا منا�شبا للعمل اجليد

الذي ي�شتطيع املوظف البداع فيه.

• مدينتك املف�شلة �شياحيا، وملاذا؟ 
اإ�شطنبول الرتكية، لرائها �شياحيا.

• ناديك الريا�شي املف�شل؟
نادي ال�شباب ال�شعودي

• اآخر كتاب قراأته؟ 
كتاب حياتي يف الإدارة

للدكتور غازي الق�شيبي.

• كم �شاعة تق�شيها
يف النرتنت يوميا؟

من  3-4 �شاعات تقريبا.

قماش رئيسا
لالئحة الصحية  

والنعمي
لـ »التشكيالت«

اجلامعة  مدير  معايل  موافقة  ���ش��درت 
ال���داود،  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ 
رئي�شا  قما�س  ح�شن  الأ���ش��ت��اذ  بتكليف 
ل��ق�����ش��م ال��ائ��ح��ة ال�����ش��ح��ي��ة، والأ����ش���ت���اذ 
رئي�شا  النعمي  احل�شن  يحيى  احل�شن 
اأع�شاء  �شوؤون  بعمادة  الت�شكيات  لق�شم 

هيئة التدري�س واملوظفن.
وي��ع��د اآل ق��م��ا���س وال��ن��ع��م��ي، وف��ق��ا 
الطموحة  الكفاءات  من  مقربة،  مل�شادر 

املميزة باجلامعة .. بالتوفيق.

احتفال بترقية عقيل
اح���ت���ف���ل م���ن�������ش���وب���و ع�����م�����ادة ال���ت���ط���وي���ر 
الأك����ادمي����ي واجل�����ودة مب��ن��ا���ش��ب��ة ترقية 
ع��م��ي��د ال��ع��م��ادة ال��دك��ت��ورة ع��م��ر عقيل،  
وذلك يف جو تغلفه املودة واملحبة. مزيدا 

من التقدم.

الخالدي يشكر
»علوم وآداب«

النماص 
باجلامعة  امل��ك��ت��ب��ات  ���ش��وؤون  عميد  �شكر 
العلوم  كلية  اخل��ال��دي،  �شعيد  ال��دك��ت��ور 
اجلهود  علي  بالنما�س  للبنات  والآداب 
امل��ب��ذول��ة يف الرت���ق���اء ب��امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��ام��ة 
للكلية،  وقد مت تقدمي عدد من �شهادات 

ال�شكر للعامات باملكتبة.

»تحول« يزور
عددا من الوزارات 

والشركات 
اإدارة  ع��ل��ى مكتب  امل�����ش��رف  م��ن  ك��ل  زار  
لات�شالت  الوطنية  اخل��ط��ة  م�شاريع 
الدكتور عيد  املعلومات »حت��ول«  وتقنية 
بن ليف العتيبي، ونائب امل�شرف امل�شت�شار 
ال��ف��ن��ي الأ���ش��ت��اذ ع��ب��داحل��ك��ي��م ق��ا���ش��م اآل 
طوق، عددا من مكاتب اإدارة امل�شاريع يف 

عدد من الوزارات وال�شركات بالريا�س.
وياأتي ذلك ا�شتعدادا لنطاقة م�شروع 
اجلامعة لإدارة م�شاريع اخلطة الوطنية 

لات�شالت وتقنية املعلومات. 

جائزتا تميز
لـ »علوم وآداب 

النماص«
للبنات  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ح�����ش��ل��ت 
بالنما�س على جائزتي متيز من اخلطة 
»حت����ول«،  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  ال��وط��ن��ي��ة 
لق�شم  والثانية  الكلية  ملن�شقة  اإحداهما 
الكيمياء. تاأتي هاتان اجلائزتان تتويجا 
م�شروع  يف  ج��ه��ود  م��ن  الكلية  بذلته  مل��ا 

»حتول«.
 

عقد قران 
ب��ح�����ش��ور الأه����ل والأق������ارب، ع��ق��د ق��ران 
مدير اإدارة مكتب »حتول« الأ�شتاذ خالد 
لهما  اهلل  ف��ب��ارك  ع���اي.  �شعيد  حممد 

وجمع بينهما يف خري.

حفل زفاف
و����ش���ط ح�����ش��ور ع����دد ك��ب��ري م���ن الأه����ل 
والأ�شدقاء اأقام الأ�شتاذ حممد بن علي 
اأع�شاء هيئة  �شوؤون  القا�شي من عمادة 
ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ن،  ح��ف��ل زف��اف��ه يف 

مدينة اأبها، تهانينا له.

مولود للقحطاني
رائد  بكلية علوم احلا�شب  املحا�شر  رزق 
نا�سر  م��ف��رح  الأ���س��ت��اذ  بالكلية  الن�ساط 
القحطاين مبولود، ن�شاأل اهلل اأن يجعله 

قرة عن لوالديه.

سعيد محمد
السبيعي
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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

آفاق الجامعة  |  العدد 111  |  6 جمادى الثاني 1435  |  6 إبريل 2014



حوارات شبابية

تحدث عن تجربته في الرسم التقليدي والرقمي

آل درعان: في الجامعة مبدعون
ينتظرون الدعم ويستحقونه

عبدالعزيز رديف 

ميا  �شغري،  وه��و  نف�شه،  يف  اكت�شف 
ف���ط���ري���ا اإل������ى ف����ن ال���ر����ش���م ف��خ��ا���س 
الري�شة  وب��ن  بينه  وع��ق��د  التجربة 
اأم��ده��ا،  يطل  مل  �شداقة  التقليدية 
الرقمي،  الر�شم  اإل��ى  جت��اوزه��ا  حيث 
واأدوات  ع�شره  تقنية  من  م�شتفيدا 
ج��ي��ل��ه. »اآف������اق« ا���ش��ت�����ش��اف��ت ال��ر���ش��ام 
علي  حممد  ح�شن  الطالب  امل��وه��وب 
اآل درعان )21 �شنة( من كلية العلوم 
الإدارية واملالية، ليتحدث عن ظهور 
م��وه��ب��ت��ه واإجن���ازات���ه وط��م��وح��ات��ه يف 

ال�شطور التالية:

متى اكت�شفت موهبتك؟ 
اأظافري ولكن  اأق��ول منذ نعومة  لن 
ال�شغر،  منذ  املوهبة  ه��ذه  لزمتني 
للممار�شة   حتتاج  موهبة،  كاأي  وهي، 

كل  اأتعلم  زل��ت  ول  وال�شقل  والدعم 
يوم �شيئا جديدا، كما ي�شعدين كثريا 
وقد  البناء.  النقد  اأ�شلوب  وميتعني 
كانت البداية بالر�شم التقليدي على 
الورقة ثم تطورت اإلى الرقمي الذي 

اأمار�شه اليوم.

من كان وراء جناحك؟
كل  وراء  ي���ك���ون  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م���ن 
موهبة من يدعمها وي�شجعها  لتنمى 
وت�شقل، ويرجع الف�شل يف موهبتي 
اإل����ى اهلل ���ش��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى ث���م اإل���ى 
اأ�شاتذتي  وبع�س  وامل��ق��رب��ن  الأ���ش��رة 
يف املرحلة اجلامعية وما قبلها، حيث 
ولن  وامل�شاندة،  الدعم  منهم  تلقيت 

اأن�شى م�شاعدتهم ودعمهم الدائم. 

كيف تعلمت الر�شم الرقمي؟
التقليدي  ال��ر���ش��م  ع��ن  ت��وق��ف��ي  ب��ع��د 

بالي�شرية،  لي�شت  ب��ف��رتة  )ال��ورق��ي( 
اأع��ج��ب��ت ب��اأ���ش��ل��وب ال��ر���ش��م ال��رق��م��ي 
اأعمال  اأتابع  واأدوات��ه، وكنت  احلديث 
ب��ع�����س ال��ف��ن��ان��ن ال��ع��امل��ي��ن ال��ل��ذي��ن 
جت��ذب��ن��ي اأع��م��ال��ه��م ك��ث��ريا، وق���د ك��ان 
تعلم  اأ�شتطيع  ل��ن  اأن��ن��ي  اعتقادي  يف 
الف�شول  ولكن  احل��دي��ث،  الفن  ه��ذا 
يف ب��ع�����س الأح���ي���ان ق���د ي��ك��ون ج��ي��دا 
حيث اإنه دفعني اإلى البحث عن جهاز 
تلك  خو�س  يف  رغبتي  ي�شبع  مبدئي 
ال��ت��ج��رب��ة وي�����ش��اع��دين يف ت��ع��ل��م ه��ذا 
ال��ف��ن وي��ع��ي��ن��ن��ي ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة تقييم 
ال����ذات، ف��ب��داأت م��ن اخل��ط��وة الأول���ى 
ا�شتح�شان  لقت  اأعمال  اأنتجت  حتى 
ال��ذي  ال�شيء  وه��ذا  املتابعن،  بع�س 

�شاعدين على ال�شتمرار.

هال �شرحت لنا
مراحل الر�شم الرقمي؟ 

مراحل الر�شم الرقمي ل تعتمد على 
ال��ق��ول  ول��ك��ن ميكنني  م��ع��ن،  ن��ظ��ام 
اإنها تعتمد دائما على اأ�شلوب الر�شام 

نف�شه ونوع الر�شم املراد اإنتاجه.
اأم������ا الأ�����ش����ل����وب ال������ذي اأت���خ���ذه 
���ش��خ�����ش��ي��ا ف���ه���و ال���ر����ش���م ع���ل���ى اأرب�����ع 
م��راح��ل اأوله�����ا  ع��ب��ارة ع��ن خطوط 
امل���ن���ظ���ور،  اأو  ال���ر����ش���م  ف����ك����رة  ت���ب���ن 
واملرحلة الثانية هي ما ي�شميه بع�س 
الفنانن )التحبري( وهو الر�شم فوق 
ال�سكل  وت��ب��ي��ن  الأول���ي���ة  اخل���ط���وط 
اأم��ا  ال��ت��ل��وي��ن.  ق��ب��ل  ال��ن��ه��ائ��ي للر�شم 
ويليها  التلوين  فهي  الثالثة  املرحلة 
الن�شيج  لر�شم  واللمعة  الظل  رابعا: 
والأقم�شة مثا، اأو لإي�شاح التجاعيد 

والتج�شيد يف البورتريه.

اأهم اأعمالك؟ 
اأن��ه��ا معربة  اأرى  اأع��م��ايل ال��ت��ي  اأه���م 

ولقت ا�شتح�شان الكثريين من هواة 
الفن هي ر�شمتي الرقمية »حرمان«.

هل �شاركت يف م�شابقات؟
اجلامعة،  داخل  م�شابقات  يف  �شاركت 
وع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل امل����ث����ال، ح�����ش��ل��ت على 
املركز الأول على م�شتوى اجلامعة يف 
جمايل الر�شم الرقمي والكاريكاتري 
يف املوؤمتر العلمي التناف�شي اخلام�س 

باجلامعة.
املوؤمترات  ه��ذه  مثل  ان  واأعتقد 
واللقاءات التناف�شية تعد اأهم الأمور 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف �شقل  ال��ت��ي ت�����ش��ه��م 
املواهب وتنميتها وت�شجيعها. واأي�شا 
ن�شرت يل اأعمال كاريكاتريية يف عدة 

�شحف اإلكرتونية وورقية.

اإلى اأي نوع من الر�شم
متيل نف�شك؟

غ��ال��ب��ا م���ا اأج����د ن��ف�����ش��ي يف ال��ر���ش��م و 
ف���ن���ون���ه وت���ع���ل���م اجل����دي����د ف���ي���ه، ك��م��ا 
التجارية  ال��ه��وي��ات  ت�شميم  ي�شدين 

كثريا.

ماذا تتمنى من اجلامعة؟
اجلامعة �شاعدت الكثري من املواهب 
ودع���م���ت���ه���ا،  ول���ك���ن م���ع ذل����ك اأمت��ن��ى 
م���واه���ب  ب���اح���ت���واء  ت���ق���وم  اأن  م��ن��ه��ا 
مبدعون  فهناك  و�شقلها،  ال��ط��اب 
يف ه���ذه اجل��ام��ع��ة يف ���ش��ت��ى امل��ج��الت 
الدعم  ينتظرون  املهارات  ومبختلف 

وي�شتحقونه.

طموحك امل�شتقبلي؟
اإنه  اأقول  اأن  فاأ�شتطيع  اأما طموحي، 
ل ح��دود ل��ه ولكن ك��ل م��ا اأمت��ن��اه هو 
بعد  ليحييني  للتاريخ  �شيئا  اأخّلد  اأن 

رحيلي.

أعشق تصميم
الهويات التجارية
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أنشطة طالبية

طالب يجيبون على كيفية شغله

وقت الفراغ.. نعمة حولها
بعض الناس إلى نقمة

سلمان العلي
عبدالعزيز رديف

ال����ف����راغ ن��ع��م��ة ك��م��ا و���ش��ف��ه ر���ش��ول��ن��ا 
الكرمي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، 
وكارثة  نقمة  اإل��ى  يتحول  اأن��ه قد  اإل 
اإذا مل  ت���دم���ر ���ش��اح��ب��ه��ا  ق���د  ك����ربى 
ويعاين  الأمثل.   ال�شتغال  ي�شتغله 
العربي  ال��وط��ن  ال�����ش��ب��اب يف  غ��ال��ب��ي��ة 
اأوق��ات  �شغل  كيفية  معرفة  ع��دم  م��ن 
بالنفع،  عليهم  ي��ع��ود  م��ا  يف  ف��راغ��ه��م 
اإل���ى الن���خ���راط يف اللهو  ف��ي��ل��ج��وؤون 

والعبث
الت�شكع  اأو  املقاهي  يف  واجللو�س 
يف ال���������ش����وارع وال����ط����رق����ات واإدم�������ان 
الإن�������رتن�������ت، الأم���������ر ال�������ذي ي���ح���دث 
املبالة وعدم  و�شطهم حالة من عدم 

اجلدية.
اأوق������ات  اأو  وق�����ت  ت��ق�����ش��ي  ك���ي���ف 
ف���راغ���ك.. ���ش��وؤال جت��ول��ت ب��ه »اآف����اق« 
و���ش��ط ع���دد م��ن ال��ط��اب، فاختلفت 
اآراوؤه������������م وط�������رق ط���رح���ه���م ل��ك��ن��ه��م 
ات��ف��ق��وا ع��ل��ى ����ش���رورة و���ش��ع خطط 
وبرامج ل�شتغال الفراغ ال�شتغال 

الأمثل الذي يعود بالفائدة بدل من 
الجنراف خلف كل ما هو �شار..

الفراغ نعمة
ب����داأ ال��ط��ال��ب ح���امت اآل ج�����اراهلل من 
بذكر  ح��دي��ث��ه  الأع���م���ال،  اإدارة  ك��ل��ي��ة 
اأن الإ����ش���ام ع���ّد وق���ت ال���ف���راغ ل��دى 
امل�شلم، نعمة عظيمة ت�شتحق التقدير 
وال���ش��ت��ث��م��ار. وق�����ال« ل��ه��ذا ي��ح��ذرن��ا 
الإ���ش��ام من ه��در وق��ت الفراغ وعدم 
تقدير نعمته، ففي احلديث ال�شريف 
ال��ذي رواه ابن عبا�س ر�شي اهلل عنه 
ق��ال: ق��ال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
كثري  فيهما  مغبون  نعمتان  و���ش��ل��م« 

من النا�س: ال�شحة والفراغ«.
ف��ال�����ش��ح��ة وال��ن��ع��م��ة م��ت��وف��ران 
لدى ال�شباب كاأعظم النعم التي يكر 
هدرهما واإ�شاعتهما باأبخ�س الأثمان 
واأت��ف��ه ال�����ش��واغ��ل، ل��ه��ذا ج���اء ال��ه��دي 
ال��ن��ب��وي ي��دع��ون��ا ل��ا���ش��ت��ف��ادة منهما 
ع��ل��ى ال���وج���ه ال�����ش��ح��ي��ح ب��الأن�����ش��ط��ة 
امل��ف��ي��دة امل��م��ت��ع��ة، ع��ل��م��ا اأن�����ه  تختلف 
�شخ�س  من  الوقت  ا�شتغال  طريقة 

اإلى اآخر«. 

واأ�شاف »هناك اأ�شخا�س يق�شون 
ج����دوى منها،  اأم�����ور ل  اأوق���ات���ه���م يف 
واآخرون ي�شتغلون وقت فراغهم يف ما 
ن�شتغل  ل  ومل��اذا  بالنفع،  عليهم  يعود 
بقراءة  اأنف�شنا  تثقيف  وقتنا مثا يف 
يف  والإب��ح��ار  اأن��واع��ه��ا  بجميع  الكتب 

معرفة دينينا احلنيف؟«. 

استغالل الوقت
حمامة  اأب��و  عبداملح�شن  الطالب  اأم��ا 
وقت  فقال«  العربية   اللغة  كلية  من 
الفراغ ل يعني وقت الراحة، فالراحة 
اأما وقت  باأنواعها،  البدن  تعني راحة 
ا�شتغاله يف ما  الفراغ فيعني كيفية 
يفيد خال فرتات معينة قد ل تكون 
مربجمة، حيث يجد ال�شخ�س نف�شه 
على ا�شتعداد تام للقيام باأي �شي، اإما 
اأنه  املهم  بالعك�س،  اأو  �شاحلا ومفيدا 

ميتلك وقتا بحاجة ل�شد الفراغ«.

دليل خوف
كلية  م��ن  ردي��ف  فهد  الطالب  و�شف 
ال���رتب���ي���ة، ح�����ش��ن ا���ش��ت��ث��م��ار ال�����ش��اب 
دليل خوف من  فراغه،  لوقت  امل�شلم 

اهلل ت��ع��ال��ى و���ش��ع��وره مب��راق��ب��ت��ه ل��ه، 
و�شبيا مهما لتكوين �شخ�شيته على 
وال�شلوك  العقيدة  من  �شليمة  اأ�ش�س 

والعطاء.
وق����������ال« م�����ن ك����ل����م����ات احل�������ش���ن 
الب�شري يف اغتنام فر�س هذه النعمة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ق��ول��ه رح��م��ه اهلل، م���ا من 
ن��ادى م��ن��اٍد من  اإل  ي��وم ين�شق فجره 
قبل احلق: يا ابن اآدم اأنا خلق جديد، 
وعلى عملك �شهيد ، فتزود مني بعمل 
�شالح، فاإين ل اأعود اإل يوم القيامة«.

ب���رزة  ر�شي اهلل  اأب��و  وزاد« روى 
ع��ن��ه ح��دي��ث��ا ق����ال ف���ي���ه: ق����ال ر���ش��ول 
ت��زول  ل  و���ش��ل��م،  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
ق���دم ع��ب��د ي���وم ال��ق��ي��ام��ة ح��ت��ى ي�����ش��األ 
اأرب��ع: عن عمره فيم اأفناه، وعن  عن 
علمه فيم فعل به، وعن ماله من اأين 
اكت�شبه وفيم اأنفقه، وعن ج�شده فيم 

اأباه«.
واأكد فهد رديف، اأن هناك الكثري 
اأوق��ات��ه��م  يق�شون  مم��ن  ال�شباب  م��ن 
ال�شهر  ك���رة  م��ث��ل  خ��اط��ئ��ة  بطريقة 
وت�شييع  ب��ال��ن��ه��ار  ال��ل��ي��ل  وم��وا���ش��ل��ة 
من  ه��ن��اك  واأن  ف���ائ���دة  دون  ال���وق���ت 

على  طويا  وقتا  ي�شيع  من  ال�شباب 
ذلك  ي�شتمر  وق��د  الن��رتن��ت  �شا�شات 
اإلى يومن اأو ثاثة ب�شكل متوا�شل.

اأم��ام  اجللو�س  و�شل  اإذا  وت��اب��ع« 
الدرجة  ه��ذه  اإل��ى  الن��رتن��ت  �شا�شات 
ف�����اإن ذل����ك ي��ع��ن��ي اإدم����ان����ا ق���د ي��وؤث��ر 
يف  جرمية  وه��ذه  ال�شباب،  على  �شلبا 
وجمتمعه،  واأه��ل��ه  ال�����ش��اب  نف�س  ح��ق 
ال��ف��رتة  ه���ذه  ك��ان��ت  م��ا  اإذا  خ�شو�شا 
ال���ط���وي���ل���ة ت�����ش��ت��غ��ل يف اأ�����ش����ي����اء غ��ري 
مفيدة، ويكتفي �شاحبها باللهو فقط 
مف�شا النعزال عن الأ�شرة وعن كل 

من حوله«.
وا�شتطرد  قائا »اأن�شح ال�شباب 
وخا�شة املراهقن باأن ي�شتفيدوا من 
يعملوا  واأن  الإم���ك���ان  ق���در  اأوق��ات��ه��م 
باحلكمة القائلة )الوقت كال�شيف اإن 
مل تقطعه قطعك(، ويجب  عليهم اأن 
يخططوا لأوقاتهم وي�شعوا برناجما 
يخ�ش�شون  بحيث  حل��ي��ات��ه��م  ي��وم��ي��ا 
وق��ت��ا ل��ك��ل ���ش��يء، وال��ن��اج��ح ه��و ال��ذي 
ي�����ش��ت��ف��ي��د م���ن ك���ل دق��ي��ق��ة ي��ع��ي�����ش��ه��ا، 
اأن ي�شتفيد منها  فالوقت نعمة ل بد 

الإن�شان.

حرية االختيار 
ال�شربقي  عبدالعزيز  الطالب  اأم��ا 
الفراغ  ف��ع��ّرف    الرتبية،  م��ن كلية 
احلقيقي، بالوقت احلر لختيار نوع 
ميار�سه  ال��ذي  ال�سلوك  اأو  الن�ساط 

الفرد خال الفرتة املتاحة.
 وق��ال »ه��ذا يقت�شي تنوعا يف 
جم���ال الأن�����ش��ط��ة امل��ت��اح��ة، فبع�س 
ال����ن����ا�����س ي���ف�������ش���ل���ون ق�������ش���اء وق���ت 
ف���راغ���ه���م يف ال���ري���ا����ش���ة ال��ب��دن��ي��ة، 
وب��ع�����ش��ه��م ي��ف�����ش��ل��ه يف  ال���ش��ت��م��اع 
ه��واي��ة  مم��ار���ش��ة  اأو  املو�شيقى  اإل���ى 
خ���ا����ش���ة، وت���رت���ب���ط مم���ار����ش���ة ه��ذه 
الأن�����ش��ط��ة مب��ت��غ��ريات اأخ����رى مثل 
الثقايف،  وامل�شتوى  وال��ن��وع،  العمر، 
برزت  لذلك  الجتماعي،  والو�شع 
الفراغ  وق��ت  لق�شاء  الإع���داد  فكرة 

بطريقة ايجابية.
وت�����ق�����وم ه�������ذه ال����ف����ك����رة ع��ل��ى 
ط��ري��ق��ت��ن اأ����ش���ا����ش���ي���ت���ن، الأول������ى 
وقت  �شغل  بكيفية  ال��ن��ا���س  تثقيف 
تطوير  والثانية  بحكمة،  فراغهم 
برامج الرتويح املتنوعة التي تقابل 

احتياجات �شلوك الفراغ.
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إستشارات

تعددت الآراء حول ا�شتخدامات امل�شادات احليوية فهناك من يف�شل عدم تناولها 
اإل عند ال�شرورة واآخرون يتناولونها ب�شكل ع�شوائي. 

هناك اعتقاد �شائع باأن امل�شادات احليوية ميكنها الق�شاء على اأي التهاب، 
ال�شيديل يف �شرف م�شاد  اأو  الطبيب  املر�شى يلحون على  لذا جتد كثريا من 
حيوي لعاج علتهم ومن ثم يو�شف امل�شاد احليوي اإر�شاًء لهم بدل من ن�شحهم 
تكون  ك���اأن  ج���دواه  ع��دم  اأو  تعاطيه،  ع��ن  تنجم  ق��د  ال��ت��ي  ب��الأخ��ط��ار  وتوعيتهم 
فاإذا  امل�شادات كالر�شح والأنفلونزا،  توؤثر فيه  التهاب فريو�شي ل  معاناتهم من 

اأ�شيء ا�شتعمالها فاإنها توؤدي اإلى اأ�شرار بالغة ل يحمد عقباها. 
باتباع  الأم��ث��ل  ال�شتخدام  لأن  تناولها  قبل  الطبيب  ا�شت�شارة  يجب  ل��ذا 

الإر�شادات الطبية ال�شليمة يوؤدي اإلى نتائج اإيجابية وفعالة. 
ا�شتخدام امل�شادات احليوية: ال�شتهاك  ال�شائعة من �شوء  الأن��واع    ومن 
تعطى  اأو  منا�سبة,  غري  بجرعات  تعطى  حينما  اأو  احليوية  للم�سادات  املفرط 
اأو تعطى ملدة ق�شرية  بالقدر املطلوب على فرتات غري منتظمة بن اجلرعات، 
غري كافية للعاج،  وكذلك ال�شتعمال غري املائم للم�شادات يف حالت ل حتتاج 
اإلى معاجلة بل ت�شفى ذاتيا، وعدم مراعاة وزن املري�س وتاريخ ا�شتخدام امل�شادات 
احليوية من قبل، لأن كليهما ميكن اأن يوؤثر ب�شدة على فعالية و�شف امل�شادات 

احليوية، وعدم تناول امل�شاد احليوي املحدد ب�شكل كامل.
�شبيل  )على  ال�شحيح  اليومي  ال�شتخدام  �شبط  يف  الف�شل  اأي�شا:   ومنها 
اأي���ام( وك��ذل��ك ع��دم م��اءم��ة العاج  امل��ث��ال »ك��ل ثماين �شاعات« ب��دل م��ن ثاثة 
املمار�شات  هذه  ال�شفاء.  ل�شرتداد  الراحة  عدم  اأو  ال�شائعة،  احليوية  بامل�شادات 
قد ت�شهل منو البكترييا وقد تك�شبها مناعة �شد امل�شادات احليوية  فت�شبح غري 
فعالة، مما ي�شطر الأطباء اإلى جتربة ا�شتخدام نوع اآخر من امل�شادات احليوية. 
وفيما يلي بع�ض النقاط املهمة التي يجب مراعاتها عند ا�ستخدام امل�سادات 

احليوية: 
للمر�س  امل�شببة  للجرثومة  زراعة  اإجراء   املعاجلة  البدء يف  •  يجب قبل 

ملعرفة امل�شاد املوؤثر فيها. 

• يجب ا�شتخدام امل�شاد احليوي حتى ال�شفاء كاما، وغالبا يف الإ�شابات 
امليكروب  عند  ي��ح��دث  ل  حتى  اأي���ام  �شبعة  اإل���ى  اأي���ام  خم�شة  م��ن  الب�شيطة 

مناعة من الدواء امل�شتخدم.
وبع�شها  �شاعات  �شت  كل  يكون  فبع�شها  اجلرعة  تاأثري  مدة  مراعاة   •
الفم وهو  يوؤخذ عن طريق  ال��ذي  للدواء  بالن�شبة  �شاعات، هذا  كل ثماين 

ق�شري املفعول.
يقدمها  التي  التنبيهات  اأو  للتوجيهات  جيدا  ي�شغي  اأن  املري�س  على   •
اأخذ  كيفية  ويتاأكد من  احليوي،  امل�شاد  عند �شرف  ال�شيديل  اأو  الطبيب 
ال��دواء وع��دد امل��رات وامل��دة، وهل يتم تناوله قبل الأك��ل اأو بعده.. وغريها 

من التعليمات.
اإيقاف تناول  • ل بد للمري�س من اإكمال املدة املحددة للعاج، ول ينبغي 
البكترييا  اإلى ظهور  ي��وؤدي  العاج عند حت�شن احلالة ال�شحية، لأن ذلك 
مرة اأخرى وقد تكت�شب مناعة من امل�شاد بحيث ل تتاأثر به م�شتقبا، مما 

يوؤدي اإلى �شعوبة العاج.
جلده  يعر�س  األ  احليوي  بامل�شاد  يعالج  الذي  للمري�س  الأف�شل  • من 

لأ�شعة ال�شم�س.
على  يجب  احليوية  امل�����ش��ادات  اأح��د  م��ن  �شابقة  ح�شا�شية  وج��ود  عند   •
اإخ���ب���ار ال��ط��ب��ي��ب اأو ال�����ش��ي��ديل ب���ذل���ك، وي���ج���ب اإج������راء فح�س  امل��ري�����س 
امل�شاد  اإع��ط��اء  ع��دم  يجب  كما  تعاطيه،  قبل  امل�شاد  ه��ذا  م��ن  للح�شا�شية، 
ال��دواء فعال �شد  املري�س، وذل��ك لأن هذا  اآخ��ر غري  احليوي لأي �شخ�س 

بكترييا معينة ويف حالة خا�شة، وقد ل يكون منا�شبا حلالة مري�س اآخر.
واأخريا، فاإن امل�شادات احليوية عاج ذو حدين يرجى منها النفع وال�شفاء 
فاللهم  ا�شتعمالها،  اأ�شئ  اذا  باجل�شم  وت�شر  ب�شكل �شحيح  ا�شتعمالها  حال 

ا�شف مر�شى امل�شلمن بحولك وقوتك.
د. مها عبد العزيز )ا�شتاذ م�شاعد �شحة املجتمع(
عميدة كلية العلوم والآداب باملجاردة

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.

المضادات الحيوية.. منافع وأضرار

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

استشارة طبية استشارة نحذيرية

الغذاء والدواء تحذر
من »منقوع عشبة باما«

ا�شتخدام  م��ن  امل�شتهلكن،  جميع  وال����دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  ح���ذرت 
امل�شتح�شر الع�شبي املعروف با�شم »منقوع ع�شبة باما« الذي تنتجه �شركة 

.Nancy City Aofula Pharmaceutical Co.Ltd
وامل�شتح�شر يحل باملاء وينقع به الأرج��ل، ويتم بيعه والرتويج له يف 
بع�س القنوات الف�شائية وو�شائل التوا�شل الجتماعي واملواقع الإلكرتونية 
على ال�شبكة العنكبوتية، كمزيل لاأرق واأمل املفا�شل واأمل الطمث والإرهاق 
وال�شداع والإم�شاك،  وغريها مما ُبني على العديد من الدعاءات الطبية.

ووفقا للجهات املعينة، ات�شح اأن هذه الدعاءات م�شللة ولي�س لها اأي 
يختلف يف  ول  الأرج��ل  لتدليك  ي�شتخدم فقط  واإمن��ا  ال�شحة،  اأ�شا�س من 

تاأثريه عن اأماح البحر امل�شتخدمة يف التدليك.
وجاء يف حتذير الهيئة » نود تنبيه جميع امل�شتهلكن اإلى اأن ا�شتخدام 
ه��ذا امل��ن��ق��وع م��ن قبل امل����راأة احل��ام��ل ق��د ي���وؤدي ل ق��در اهلل  اإل���ى الإ���ش��رار 
للتيقظ  الوطني  امل��رك��ز  اإب���اغ  اإل���ى  امل�شتهلكن  الهيئة  ودع���ت  ب��اجل��ن��ن«. 
ل��اأدوي��ة، وذل��ك عن  اأع��را���س جانبية  اأي  الدوائية عند ح��دوث  وال�شامة 

طريق الهاتف املجاين )8002490000(.

استشارة صحية

دراسة: المدخنون يعانون
من خلل في التذوق

املدخنن  ل��دى  اأن  الكيميائي  احل�س  جملة  ن�شرتها  جديدة  درا�شة  اأثبتت 
بع�س امل�شكات يف التمييز بن الطعم املر والكافين مقارنة بغريهم.

واأ���ش��ار م��وق��ع �شحيفة ع��ك��اظ الإل��ك��رتوين »ع��ك��اظ ال��ي��وم« نقا عن 
املجلة، اإلى اأن باحثن فرن�شين اختربوا  قدرة التذوق على 451 ع�شوا يف 
م�شت�شفيات خمتلفة يف باري�س، تناول امل�شاركون الطعم احللو واملر، وكذلك 

املالح واحلام�س، وطلب منهم حتديد كثافة كل منهما.
اأن���ه ل ت��وج��د ع��اق��ة اأو ارت��ب��اط ب��ن ال��ق��درة على   ووج���د الباحثون 
الطعم  بن  ارتباطا  وج��دوا  لكن  وامل��ال��ح،  واحلام�س  احللو  الطعم  متييز 
 %26،6 كالتايل،  النتائج  وج��اءت  الكافين،  من  متييزه  على  وقدرتهم  امل��ّر 
بن  التمييز  ي�شتطيعوا  احلالين مل  و19.8% من  ال�شابقن  املدخنن  من 
اأن تراكم التبغ قد يكون  الكافين والطعم املر. وجاء يف تقرير الباحثن، 

م�شوؤول عن اخللل يف التذوق.
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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رياضة

عبد العزيز رديف

فازت كلية العلوم الإدارية باجلامعة بكاأ�س دوري معايل 
مدير اجلامعة عقب تغلبها على كلية طب الأ�شنان 1/4 
اجلامعة  ملعب  على  اأح��داث��ه  ج��رت  ال���ذي  النهائي  يف 

بالقريقر.
ورعى اللقاء معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور 
عبدالرحمن بن حمد الداود، كما رعى فعاليات احلفل 

اخلتامي لاأن�شطة الريا�شية باجلامعة.
الإداري��ة  العلوم   وتوج مدير اجلامعة، فريق كلية 
فريق  �شلم  فيما  الذهبية،  وامليداليات  البطولة  بكاأ�س 
كلية  وف��ري��ق  الف�شية،  امل��ي��دال��ي��ات  الأ���ش��ن��ان  ط��ب  كلية 

ال�شيدلة امليداليات الربونزية.
وذهب بلقب كاأ�س هداف البطولة لعب فريق كلية 
اأف�شل  العلوم الإداري��ة عبداهلل عبدالعزيز، واأحرز لقب 
لعب، عبدالرحمن مبطي من فريق كلية الطب، فيما 
اأف�شل حار�س من ن�شيب ح�شن ال�شهري من  كان كاأ�س 

كلية طب الأ�شنان.
يف  الفائزين  تكرمي  مت  ال��ق��دم،  ك��رة  تتويج  وعقب 
املناف�شات الأخرى، كم�شابقة )اخ�شر تك�شب( التي تعتمد 
يوم،  املئوية يف 15  بالن�شبة  ال��وزن  احت�شاب خ�شارة  على 

لأوزان امل�شاركن البالغ عددهم 42 مت�شابقا.
يف  الفائزين  اجلامعة  مدير  معايل  كرم  ذلك  بعد 
بطولت ال�شباحة، التي حقق لقبها فريق كلية الهند�شة، 
تاه فريق كلية العلوم يف املركز الثاين، فيما حقق املركز 

الثالث فريق كلية العلوم الطبية.
ويف بطولة تن�س الطاولة، حقق فريق كلية الطب 
املركز الأول، وجاء ثانيا فريق كلية ال�شريعة، فيما حقق 

املركز الثالث فريق كلية طب الأ�شنان.
ويف ب��ط��ول��ة األ���ع���اب ال���ق���وى،  ت�����ش��در ف��ري��ق كلية 
كلية  فريق  ثانيا  ح��ل  فيما   ، ال��ع��ام  الرتتيب  الهند�شة 

الطب، وحل ثالثا فريق كلية العلوم.
املركز  الكرة الطائرة، حقق فريق كلية الطب  ويف 
الأول، وجاء ثانيا فريق كلية الهند�شة، فيما حل فريق 

كلية ال�شيدلة يف املركز الثالث.

إنجاز بطل الدوري يفرض وجوده على الصحف المحلية 
ال�شادرة  ال�شعودية  ال�شحف  اأ�شادت 
فريق  ب��اإجن��از  املا�شية  الأي����ام  خ��ال 
ال��ن�����ش��ر ال����ذي ا���ش��ت��ط��اع ح�����ش��م لقب 
ل��ك��رة  ال�����ش��ع��ودي  امل��ح��رتف��ن  دوري 
القدم بعد �شيام اقرتب من 20 عاما.

واأح������رز ال��ن�����ش��ر ل��ق��ب ال�����دوري 
والأول���ى  ت��اري��خ��ه  يف  ال�شابعة  للمرة 
م��ع   1/1 ت���ع���ادل���ه  ب���ع���د   1995 م���ن���ذ 
ال�����ش��ب��اب يف اجل���ول���ة ق��ب��ل الأخ�����رية 
لريفع ر�شيده اإلى 64 نقطة متقدما 
ب���اأرب���ع ن��ق��اط ع��ل��ى ال���ه���ال �ساحب 
املركز الثاين الذي �شحق النه�شة 6/

�شفر.
وكان التقدم من ن�شيب الن�شر 
عن طريق الربازيلي اإيلتون برانداو 
ع��ب��د اهلل  ل��ك��ن  ال����� 27  ال��دق��ي��ق��ة  يف 
يف  لل�شباب  ال��ت��ع��ادل  اأدرك  الأ���ش��ط��ا 

الدقيقة ال� 67.
وكان من املمكن اأن يتاأجل تتويج 
اأ�شفر  اإذ  اإلى اجلولة الأخرية  الن�شر 
�شغط ال�شباب عن هدف يف الدقائق 
منحه  املت�شدر  �شمود  لكن  الأخ��رية 
اأم����ام الآلف م��ن ج��م��اه��ريه  ال��ل��ق��ب 

املتحم�شة.
وق�����ال�����ت ����ش���ح���ي���ف���ة ال����ري����ا�����س 
مب��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى الإن���رتن���ت »اأ���ش��رق��ت 

الن�شر  على  ال���دوري  بطولة  �شم�س 
املهاجم  من  بقرار  طويل  غياب  بعد 
ال��ربازي��ل��ي )ب����ران����داو( ال����ذي �شجل 

)هدف البطولة( يف ال�سوط الأول«.
الن�شر  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
»ب���ان���ت���ظ���ار ال���ت���ت���وي���ج ب��ال��ل��ق��ب اأم�����ام 
التعاون يف اجلولة الأخرية بربيدة«.

ال��وط��ن  �شحيفة  ع��ن��وان  وق����ال 
للن�شر«  ت���اج ج��م��ي��ل  ن��ق��ط��ة..  »ب������64 
م�����ش��ي��ف��ة يف ع���ن���وان ف���رع���ي »خ��ط��ف 
ال��ل��ق��ب ب��ال��ت��ع��ادل م���ع ال�����ش��ب��اب قبل 

اجلولة الأخرية«.
اإل������ى اأن  واأ������ش�����ارت ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
باإحرازه  عاما   19 الن�شر »حقق حلم 

لقب دوري املحرتفن«.
اأم�����ا ���ش��ح��ي��ف��ة ال�������ش���رق ف��ق��ال��ت 
»ن�����ش��ر ال��������دوري.. ج���م���ي���ل.« وج��م��ع 
اأح��رز  بعدما  الثنائية  بذلك  الن�شر 
ال��ع��ه��د يف ف��رباي��ر  ل��ق��ب ك���اأ����س ويل 

املا�شي على ح�شاب غرميه الهال.
ب��ن��ي��م��ا ع��ن��ون��ت ���ش��ح��ي��ة »م��ك��ة« 
�شفحتها اخلا�شة باملباراة، ب� )الن�شر 
مرفوع راأ�س.. دوري وكاأ�س( يف اإ�شارة 
الفريق بن بطولتن هذا  اإلى جمع 
املو�شم هما: كاأ�س ويل العهد ودوري 

املحرتفن.

كلية العلوم اإلدارية
تفوز بكأس مدير الجامعة لكرة القدم
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أقسام

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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أقسام

تفاعل إيجابي مع مقتضيات العصر ومعايير الجودة

قسم علم النفس ببيشة يهدف
لتأهيل مختصين يخدمون المجتمع

يطمح قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية في بيشة إلى أن يصبح واحدا من األقسام الرائدة والمتميزة على المستويين المحلي والدولي في إعداد 
وتأهيل المختصين ذوي المهارات الفائقة والكفاءة النوعية والتخصصية في مجاالت التربية وعلم النفس وتقديم االستشارات التربوية والنفسية والبحثية 

وإعداد الدراسات العلمية وفق معايير الجودة في مجال التربية والتعليم.

الرسالة 
عليه،  القائمن  بح�شب  الق�شم،  يهدف 
املتخ�ش�شة  العلمية  ال��ك��وادر  اإعداد   اإل��ى 
يف جم���ال ال��رتب��ي��ة وع��ل��م ال��ن��ف�����س ال��ت��ي 
وتطلعاته  املجتمع  حل��اج��ات  ت�شتجيب 
املتعلم  اإك�����ش��اب  خ���ال  م���ن  امل�شتقبلية 
والكفايات  واملهارات  املعارف والجتاهات 
التي  وال��رتب��وي��ة  النف�شية  امل���ج���الت  يف 
ر�شا  عن  املهنية  مهامه  اأداء  من  متكنه 
واق���ت���دار، وت��ق��دمي اخل��دم��ات وال��ربام��ج 
ال��رتب��وي��ة وال��ن��ف�����ش��ي��ة وال�����ش��ل��وك��ي��ة على 
م�شتوى املرحلة اجلامعية اأو الدبلومات 
اأو الدرا�شات العليا التي ت�شاعد يف خدمة 
امل��ج��ت��م��ع يف م���ي���ادي���ن ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
والتدري�س والإر�شاد وبتفاعل اإيجابي مع 

مقت�شيات الع�شر ومعايري اجلودة.

األهداف
الأه����داف  حتقيق  اإل���ى  الق�شم  يخطط 

الآتية:
الإ���ش��ام��ي��ة  امل��ف��اه��ي��م  • ت��ع��م��ي��ق 
الطاب  ل��دى  الوطني  والن��ت��م��اء 
م����ن خ�����ال ت��دري�����ش��ه��م م���ق���ررات 
ه��ذه  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ت��رب��وي��ة ونف�شية 

اجلوانب.
الطاب  اإك�����ش��اب  علي  العمل    •
امل�����ب�����ادئ وال���ق���ي���م والأخ����اق����ي����ات 
واملفاهيم الرتبوية والنف�شية التي 

ت�شاعدهم يف عملهم امل�شتقبلي.
البحوث  بدور  الطاب  •  تعريف 
الرتبوية والنف�شية والتعليمية يف 
امل�شكات  وحل  املجتمعات  تطوير 
با�ستنباط  وذل���ك  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
لنتائج  ال��ع��م��ل��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  كيفية 
خلدمة  وتوظيفها  ال��ب��ح��وث  تلك 

املجتمع.
بالنظريات  ال��ط��اب  تعريف    •
ال���رتب���وي���ة وال��ن��ف�����ش��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ل�شتخدامها يف  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 

جمالت احلياة املختلفة.
مب��ن��اه��ج  ال����ط����اب  ت���ع���ري���ف    •
التفكري  وطريقة  العلمي  البحث 
ال����ع����ل����م����ي واإك���������ش����اب����ه����م م�����ه�����ارات 
ال���ت���ج���ري���ب وال����ك����ت����اب����ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

وموا�شفات الن�شر العلمي.
•  تزويد الطاب باملعلومات التي 
املقايي�س  ا�شتخدام  ت�شاعدهم على 
ب��ع�����ش��ه��ا،  ت�����ش��م��ي��م  اأو  ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
ب���الإ����ش���اف���ة اإل������ى ت���دري���ب���ه���م ع��ل��ى 

فنيات العملية الإر�شادية.

البرامج الدراسية

دبلوم التوجيه
واإلرشاد النفسي

مر�شد  لوجود  املتزايدة  للحاجة  نظرا 
املوؤ�ش�شات  يف  نف�شية  وم��ر���ش��دة  نف�شي 

 مبررات البرنامج 
املوؤ�ش�شات  يف  القائمة  احل��اج��ة   •
وال�شحية  والجتماعية  التعليمية 

لوجود املر�شدين النف�شين.
امل���ر����ش���دي���ن  ت����اأه����ي����ل  •  اإع������������ادة 
ال��ط��اب��ي��ن ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى راأ�����س 

العمل يف مدار�س التعليم العام.
النف�شين  املر�شدين  كفاية  •  رفع 
ع���ن ط���ري���ق ال��������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 

املتخ�ش�شة.
علم  تخ�ش�شات  خريجي  اإع��داد   •
ال���ن���ف�������س، اخل����دم����ة الج��ت��م��اع��ي��ة، 
وعلم الجتماع، للعمل يف  التوجيه 

والإر�شاد من خال دبلوم.

 التوجيه واإلرشاد.
لإع������داد  ب����رام����ج  وج������ود  •  ع�����دم 
والطابين  النف�شين  املر�شدين 

يف املنطقة.
•  متيز هذا الربنامج بق�شر فرتة 
اإل����ى �شرعة  الإع������داد ال����ذي ي�����وؤدي 

تلبية الحتياجات.
متطلبا  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا  •  يعد 
اأ�����ش����ا�����ش����ي����ا ل��������اإع��������داد ل���ربن���ام���ج 
امل��اج�����ش��ت��ري يف ال��ت��وج��ي��ه والإر����ش���اد 
ال��ن��ف�����ش��ي ل���غ���ري امل��ت��خ�����ش�����ش��ن يف 

جمال علم النف�س.

ال���رتب���وي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة وال�����ش��ح��ي��ة 
املختلفة وكذلك اإعادة تاأهيل املر�شدين 
العمل  راأ����س  على  القائمن  النف�شين 
ال��ع��ام،  اق��رتح ق�شم  يف مدار�س التعليم 
يف  الرتبية  بكلية  الرتبوي  النف�س  علم 
التوجيه  يف  الدبلوم  برنامج  اجلامعة، 
والإر�شاد النف�شي، اإ�شهاما منه يف اإعداد 
ال��ع��ام��ل��ن مب��ج��ال ال��ت��وج��ي��ه والإر����ش���اد 
التغريات  ي��واك��ب  مم��ي��زا  علميا  اإع����دادا 
الج���ت���م���اع���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة وال��ت��ق��ن��ي��ة 
املت�شارعة، وهذا يعك�س اأهمية الربنامج، 
اإليه واأهدافه  واجلهات  ومدى احلاجة 

امل�شتفيدة منه.
وت�������ش���م���ن ال�����ربن�����ام�����ج ����ش���روط���ا 
به  ال��درا���ش��ة  وم���دة  للقبول  مو�شوعية 
ع��ام درا���ش��ي واح���د يتكون م��ن ف�شلن، 
درا�شية  الدار�س خاله 32 وحدة  ينهي 
ب���ن���ج���اح م����وزع����ة ب����واق����ع 18 وح������دة يف 
يف  وح���دة  و14  الأول  ال��درا���ش��ي  الف�شل 
وا�شتملت  ال���ث���اين،  ال���درا����ش���ي  ال��ف�����ش��ل 
ه�����ذه ال�����وح�����دات ال���درا����ش���ي���ة ع���ل���ى 14 
الربنامج  اأه��داف  حتقق  درا�شيا  مقررا 
واأه���م���ي���ت���ه. وب����ذل����ك ي���ق���دم ال���ربن���ام���ج 
علمية  خ���دم���ات  امل��خ��ت��ل��ف��ة  مب���ق���ررات���ه 
وت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ق��ط��اع ك��ب��ري م���ن ال���ك���وادر 
و  الرتبوي  املجال  يف  العاملة  الب�شرية 

الجتماعي وال�شحي.

أهداف البرنامج 
اأخ�����ش��ائ��ي��ن  وت���اأه���ي���ل  • اإع�������داد 
نف�شيات  واأخ�����ش��ائ��ي��ات  ن��ف�����ش��ي��ن 
يف جم�����ال الإر������ش�����اد ال��ن��ف�����ش��ي يف 
املوؤ�ش�شات الرتبوية، والجتماعية، 

وال�شحية.
اأم���������ام  ال�����ف�����ر������ش�����ة  اإت��������اح��������ة   •

اأق�����ش��ام اجلامعة  اخل��ري��ج��ن م��ن 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ل���ال���ت���ح���اق ب���ربام���ج 
ت�شهم  ع��ال  م�شتوى  اإر�شادية ذات 
يف ���ش��د اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع من 
املوؤهلن  واخلريجات  اخلريجن 

تاأهيا علميا متخ�ش�شا.
املر�شد  اأم����ام  ال��ف��ر���ش��ة  اإت��اح��ة   •

النف�شي لالتحاق بهذا الربنامج 
لتطويره مهنيا.

املتفوقن  اأمام  الفر�شة  اإتاحة   •
وامل������ت������ف������وق������ات، وم���������ن ل���دي���ه���م 
العليا  درا�شتهم  ملتابعة  ال�شتعداد 

يف التوجيه والإر�شاد النف�شي.

 شروط القبول
• يقبل يف الربنامج من تر�شحهم 
املجتمع  وموؤ�ش�شات  املعارف  وزارة 
وال�شحية  )الجتماعية  الأخ��رى 
وال��ن��ف�����ش��ي��ة( م��ن احل��ا���ش��ل��ن علي 
درجة البكالوريو�س من اجلامعات 

ال�شعودية اأو ما يعادلها.
اأي�������ش���ا  ال����ربن����ام����ج  يف  ي���ق���ب���ل   •
ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات ال��راغ��ب��ون 
التوجيه  على دبلوم  احل�شول  يف 

والإر�شاد النف�شي.
ل���ه���ذا  امل����ت����ق����دم  ي����ج����ت����از  اأن   •
ال��������ربن��������ام��������ج الإج��������راءات ال���ت���ي 
من  الق�شم والكلية  ي�����ش��رتط��ه��ا 
مقابات واختبارات )اإن وجدت(.

• ي�سرتط احل�سول على موافقة 
املرجع اإذا كان املتقدم موظفا.

ي���ن���ط���ب���ق ع����ل����ى ه�������ذا ال����ربن����ام����ج 
م���ا ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
ال��ع��ام يف الرتبية  ال��دب��ل��وم  وع��ل��ى 
ودب��������ل��������وم ال�����رتب�����ي�����ة اخل�����ا������ش�����ة 

من لوائح واأنظمة واختبارات.

المقررات الدراسية
التوجيه  يف  ال��دب��ل��وم  برنامج  يت�شمن 
درا�شية  وح���دة   32 النف�شي،  والإر����ش���اد 

موزعة على ف�شلن درا�شين. 
ال��������درا���������ش��������ي  امل���������������ش�������ت�������وى   •
ت�شم  درا����ش���ي���ة  الأول،18وح�������������دة 

ت�شعة مقررات درا�شية.
ال���ث���اين،  امل�شتوى الدرا�شي   •
ت�����ش��م خم�شة  14 وح�����دة درا���ش��ي��ة 

مقررات درا�شية.

برنامج الدبلوم
التربوي العام

عددا  الرتبية  يف  العام  الدبلوم  ي�شمل 
م���ن امل�����ق�����ررات، وي��ت�����ش��م��ن ال��ربن��ام��ج 
����ش���روط���ا م��و���ش��وع��ي��ة ل��ل��ق��ب��ول، وم���دة 
ال���درا����ش���ة ب���ه ع����ام واح�����د ي��ت��ك��ون من 
 32 خالهما  ال���دار����س  ينهي  ف�شلن  
وحدة موزعة بواقع 18وحدة يف الف�شل 
الدرا�شي الأول و14 يف الف�شل الدرا�شي 

الثاين.
الدرا�شية  الوحدات  هذه  وت�شتمل 
على 12  م��ق��ررا درا���ش��ي��ا، وب��ذل��ك يقدم 
خدمات  املختلفة  مبقرراته  الربنامج 
ع��ل��م��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ق��ط��اع ك��ب��ري من 
ال���ك���وادر ال��ب�����ش��ري��ة ال��ع��ام��ل��ة يف امل��ج��ال 

الرتبوي والجتماعي.

آفاق الجامعة  |  العدد 111  |  6 جمادى الثاني 1435  |  6 إبريل 2014



آفاق مصورة

بطولة كأس مدير الجامعة لكرة القدم
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أساتذة

خالد العمري

�شريتك الأكادميية باخت�شار؟
اللغة  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ع��ل��ى  ح�شلت 
دم�شق  جامعة  من  واآداب��ه��ا  الإجنليزية 
الرتجمة  الإج���ازة يف  ع��ام 1982، وعلى 
كما   ،1984 ع����ام  حم���ل���ف(  )ت���رج���م���ان 
درجة  على  اجلامعة  نف�س  من  ح�شلت 
تعليم  ع��ام 1999 يف جم��ال  ال��دك��ت��وراه 
احلا�شب  با�شتخدام  الإجنليزية  اللغة 

الآيل. 
ع��م��ل��ت م���رتج���م���ا وم�����در������س ل��غ��ة 
وحم����ا�����ش����را يف ج���ام���ع���ة دم�������ش���ق ق��ب��ل 
ان�����ش��م��ام��ي جل��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ع��ام 
م��ن��ه��ا:  امل���وؤل���ف���ات  م���ن  ع����دد  يل   ،2001
الأم�������ث�������ال الإجن����ل����ي����زي����ة وم���ع���ان���ي���ه���ا 
ب��الإجن��ل��ي��زي��ة وال��ع��رب��ي��ة، احل��ا���ش��وب يف 
التعلم والتعليم، اخترب ذكاءك )ترجمة 
من  العديد  جانب  اإل��ى  العربية(،  اإل��ى 

املقالت والأبحاث املن�شورة.
 ���ش��ارك��ت يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��ج��ان 
ال��ع��ل��م��ي��ة يف ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات وال��رتج��م��ة، 

وم���ن ب��ن ه���ذه ال��ل��ج��ان: جل��ن��ة اإع����داد 
برنامج املاج�شتري يف الرتجمة، وجلنة 
اللغويات  يف  املاج�شتري  برنامج  اإع���داد 
م��ق��ررات  تو�شيف  وجل��ن��ة  التطبيقية، 
املناهج،  اللغة الإجنليزية، وجلنة  ق�شم 

وجلنة التطوير واجلودة.

�شعوبات واجهتك
يف م�شريتك العلمية؟

لعل من اأهم ال�شعوبات التي واجهتها: 
م�����ش��األ��ة ت���اأم���ن امل����راج����ع ال���درا����ش���ي���ة. 
وق������د ا����ش���ت���ط���ع���ت ال���ت���غ���ل���ب ع���ل���ى ه���ذه 
ال�����ش��ع��وب��ات، وهلل احل���م���د، م���ن خ��ال 
املركز  من  تلقيته  ال��ذي  الكبري  العون 
ال��ث��ق��ايف ال��ربي��ط��اين وامل���رك���ز ال��ث��ق��ايف 
الأم���ري���ك���ي يف دم�������ش���ق، ح��ي��ث اط��ل��ع��ت 
ال��ف��ري��دة يف  ع��ن ك��ث��ب ع��ل��ى جتربتهما 
ا�شتخدام احلا�شب الآيل يف تعليم اللغة 
كبرية  فائدة  ا�شتفدت  كما  الإجنليزية، 
للبرتول  فهد  امللك  جامعة  مكتبة  من 
واملعادن ومكتبة اجلامعة الأمريكية يف 

بريوت.

اأهم املو�شوعات البحثية
التي تهتم بها؟

اللغة  تعليم  البحثية:  اهتماماتي  من 
ال��ت��ع��ل��م  الآيل،  احل���ا����ش���ب  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
اللغة  تعليم  ال��رتج��م��ة،  الإل����ك����رتوين، 

الإجنليزية وتعلمها.

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

م��ن  ال���ع���دي���د  ه���ن���اك  اأن  ت���ق���دي���ري  يف 
ال�����س��روط ال���واج���ب ت��واف��ره��ا يف ع�سو 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، ول��ع��ل م��ن اأه����م ه��ذه 
جم��ال  يف  العلمية  ال��ك��ف��اءة  ال�����س��روط: 

التخ�ش�س.
والأم��ان��ة  ال�شدق  ياأتي  ه��ذا  وبعد 
الواجب.  اأداء  يف  والتفاين  والإخ��ا���س 
فمهنة التعليم ر�شالة اأخاقية تتناقلها 
الأجيال جيا بعد جيل، حيث يجب اأن 
يكون ع�شو هيئة التدري�س قدوة ح�شنة 
���ش��ل��وك��ه ويف  ل��ل��ط��اب يف م��ظ��ه��ره ويف 

تعامله مع الآخرين. 
الهيئة  ع�شو  يت�شم  اأن  يجب  كما 

»المنهج الدراسي بحد ذاته ليس العامل الحاسم للنجاح في العملية التعليمية بل هو مسألة ثانوية«..
جاء ذلك في حوارنا  مع أستاذ اللغة اإلنجليزية بكلية اللغات والترجمة بالجامعة الدكتور إسماعيل خليل الرفاعي.

على  وال��ق��درة  ال�شدر  ب�شعة  التدري�س 
اإي��ج��اد ج��و م��ن التفاعل الإي��ج��اب��ي بن 

الطالب والأ�شتاذ.

تقييمك لطالب كلية
اللغات والرتجمة؟

ال���ط���اب يف ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات وال��رتج��م��ة 
ب�����ش��ك��ل ع���ام ه���م م��ه��ذب��ون ل��ك��ن اأع��ت��ق��د 
امل��زي��د  ب���ذل  ه���و  ينق�شهم  م���ا  اأه����م  اأن 
اأج��ل حت�شن كفاءتهم  م��ن  م��ن اجلهد 
يف ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة ق�����راءة وك��ت��اب��ة 

وحمادثة.

هل تعتقد اأن املناهج هي العامل 
احلا�شم لنجاح العملية التعليمية؟
ال���درا����ش���ي���ة هي  امل��ن��اه��ج  اأن  اأع��ت��ق��د  ل 
ال��ع��ام��ل احل��ا���ش��م يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م، 
فهناك ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وام��ل الأخ���رى 
ع�شو  وه��ي  املناهج  م��ن  اأهمية  الأك���ر 
توافر  ف��اذا  وال��ط��ال��ب.  التدري�س  هيئة 
ل���دي���ن���ا ع�������ش���و ه���ي���ئ���ة ت����دري���������س ك���فء 
وخمل�س وطالب مثابر تواق للح�شول 

بف�شل  -وخا�شة  عندها  املعرفة؛  على 
املناهج  ت�شبح  احلديثة-  التكنولوجيا 

الدرا�شية م�شاألة ثانوية.

كيف تنظر جلامعة امللك خالد 
و�شعيها لتحقيق الريادة؟

جامعة امللك خالد ت�شري بخطى حثيثة 
نحو الأمام يف �شعيها لتحقيق الريادة. 
وق����د ح��ق��ق��ت ال��ع��دي��د م���ن الإجن������ازات 

املهمة خال ال�شنوات القليلة املا�شية.
 ومن باب الذكر ل احل�شر ميكن 
ال�شت�شهاد بعدد من الإجنازات املتمثلة 
يف ا���ش��ت��خ��دام ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين يف 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دري�����س، ا���ش��ت��خ��دام امل��خ��اب��ر 
ال�شتماع  مهارتي  تدري�س  يف  اللغوية 
الدرا�شية  القاعات  جتهيز  وال��ت��ح��دث، 
باأجهزة اإ�سقاط, ت�سجيع البحث العلمي 
متويل  خ��ال  من  اجلامعة  يف  والن�شر 
املحكمة،  البحثية  امل�شاريع  من  العديد 
ع��ق��د امل�����وؤمت�����رات وال�����ن�����دوات يف ك��اف��ة 
العديد  اإح��داث  العلمية،  املعرفة  ف��روع 
الهتمام  العليا،  الدرا�شات  برامج  من 

جمات  خم�س  اإن�شاء  التعليم،  ب��ج��ودة 
علمية حمكمة يف اجلامعة.

اأن جامعة  ب��ال��ذك��ر  وم��ن اجل��دي��ر 
امللك خالد احتلت موؤخرا املركز الثاين 
الن�شر  جم��ال  يف  اململكة  ج��ام��ع��ات  ب��ن 

العلمي والتاأليف.

ر�شالة عامة
لكل الطالب؟

اأن  الطلبة  واأبنائي  اإخوتي  اإلى  ر�شالتي 
وه��ذا  بالتعلم،  اإل  يتحقق  ل  التعليم 
عملية  حم����ور  ه���و  ال��ط��ال��ب  اأن  ي��ع��ن��ي 
ل  والتعلم  النهائي.  وهدفها  التعليم 
وامل��ث��اب��رة  ال�����ش��ادق��ة  بالنية  اإل  يتحقق 
والج��ت��ه��اد يف  واجل���د  العلم  على طلب 
الأن�شطة  ك��اف��ة  وامل�����ش��ارك��ة يف  ال�����ش��وؤال 

العلمية.
ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ال����ط����ال����ب  اأن  ك����م����ا   
م��ن  ك����ب����رية  ا�����ش����ت����ف����ادة  ي�����ش��ت��ف��ي��د  اأن 
تعلم  جم��ال  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
ب�شكل  وظ��ف��ه��ا  اإذا  الجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة 

�شحيح من اأجل حتقيق هذا الهدف.

أستاذ الترجمة يقيم أركان العملية األكاديمية

د. الرفاعي: الطالب محور التعليم..
والكفاءة العلمية أهم شروط المدرس

التدريس
رسالة أخالقية 
وعلى األستاذ 
أن يكون قدوة 
حسنة لطالبه
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أساتذة

فاطمة حمدان 

عرفينا على بداياتك 
الدرا�شية؟

�شابقا  امل��ع��ل��م��ات  كلية  يف  ت��خ��رج��ت 
فيها،  م��ع��ي��دة  اأك����ون  لأن  ور���ش��ح��ت 
ث���م ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى درج����ة حم��ا���ش��ر 
ب��ع��د ح�����ش��ويل ع��ل��ى امل��اج�����ش��ت��ري يف 

تخ�ش�س العقيدة.

اآخر موؤهل ح�شلت عليه؟
وتوقفت  املاج�شتري  ع��ل��ى  ح�شلت 

عنده لن�شغايل.

مواقف اإيجابية مررت بها
اأثناء درا�شتك، واأخرى

�شعبة اأو حرجة؟
وجود  يف  تتمثل  الإيجابية  املواقف 
اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ت���دري�������س مم��ي��زي��ن 
للعلم  كان لهم دور وا�شح يف حبنا 
و���ش��ق��ل م��واه��ب��ن��ا وحت��ف��ي��زن��ا، اأم���ا 

املواقف املحرجة فاأتذكر يف مرحلة 
البكالوريو�س، ح�شويل على جائزة 
م�شتوى  على  ال��ق��راآن  م�شابقة  يف 
ك���ل���ي���ات ال���ب���ن���ات )ن����ظ����ام ال���وك���ال���ة 
�شابقا( وكان خطاأ يف ال�شم فاطمة 
م�شهور وك��ي��ع ب��دل م��ن رف��ي��ع فما 
كان من اأ�شتاذة القراآن اإل اأن رددت 

البيت امل�شهور:

�شكوت اإلى وكيع �شوء حفظي
فاأر�شدين اإلى ترك املعا�شي

واأخربين ب����اأن العلم ن�����ور
ونور اهلل ل ي���هدى لعا�ش����ي.

اأدع����ى بوكيع،  ل��ف��رتة  وظ��ل��ل��ت 
وهذا �شرف يل بالتاأكيد.

ما راأيك يف الطالبة
اجلامعية اليوم

وما ال�شمات التي ترين
اأنها مهمة ل�شخ�شيتها؟

تختلف  ال��ي��وم  اجلامعية  الطالبة 

ك���ث���ريا ع���ن م��ث��ي��ل��ت��ه��ا ���ش��اب��ق��ا، ول 
اأم  اأج���ي���ال  اخ��ت��اف  اأدري ه��ل ه��و 
اأن��ه  اإل  املختلفة،  ه��ي  الأه���داف  اإن 
ت���ظ���ل ه���ن���اك ط���ال���ب���ات ط��م��وح��ات 
مميزات ي�شعن للتفوق ونهل العلم 
ال�شرعي. اأما ال�شمات التي يجب اأن 
ال�شعي  يف  فاأوجزها  فيهن  تتوافر 
ونيل  ال�شرعي  العلم  لطلب  اجل��اد 
الأجر فيه، وح�شن اخللق واللتزام 
العلم، واجل���راأة يف  ب��اأخ��اق طالب 

طرح املعلومة والنقا�س واحلوار.

ما تعليقك على مقولة
اأن وراء كل رجل عظيم

امراأة عظيمة؟
امل������راأة هي  م��ق��ول��ة ���ش��ح��ي��ح��ة لأن 
�شواء  الأف����راد  تن�شئة  يف  الأ���ش��ا���س 
لذلك  زوج��ة،  اأم  اأختا  اأم  اأم��ا  كانت 
ل����زم ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا اله���ت���م���ام بها 
و�شقلها وتوجيهها لتبدع وبالتايل 

تنتج جيا مبدعا باإذن اهلل.

ما مدى �شعورك
بالرتياح من اإجراءات

الإر�شاد الطالبي بالكلية؟
م������ازال الإر������ش�����اد يف ط����ور ال��ن��م��و 
لن�شل  و�شعنا  يف  م��ا  نبذل  ونحن 
للمطلوب وفق الإمكانات املتاحة .

ما هو الدور الإيجابي
الذي يجب اأن تلعبه املراأة

يف توجيه اأ�شرتها؟
دور املراأة يف الأ�شرة عظيم بل هي 
يقع  فعليها  كاملة،  الأ�شرة  حمور 
العاتق لكونها املوجودة مع الأ�شرة 
ب�����ش��ك��ل اأك����رب م���ن ال���رج���ل، ل��ذل��ك 
وتثقف  ب��ال��ع��ل��م  ت��ت�����ش��ل��ح  اأن  لب���د 
اأ�شرة  لتنتج  املجال  هذا  يف  نف�شها 

عظيمة.

ماذا عن اإقبال الطالبات
على ال�شتفادة

من املكتبة اجلامعية؟

الإق���ب���ال ع��ل��ى امل��ك��ت��ب��ة ج��ي��د نوعا 
م����ا خ���ا����ش���ة م����ع ت����واف����ر و����ش���ائ���ل 

التكنولوجيا واملكتبات الرقمية.

راأيك يف تعزيز دور
الأن�شطة الطالبية

يف اجلامعة ب�شكل عام
ويف الكلية ب�شكل خا�ص؟

مم��ت��از ج���دا خ��ا���ش��ة يف ال�����ش��ن��وات 
الأخ�����رية وحت���دي���دا ع��ق��ب اف��ت��ت��اح 
الأن����دي����ة وال����دع����م امل�����ش��ت��م��ر من 

اجلامعة ملختلف الأن�شطة.

هل تعتقدين اأنه
من ال�شرورة اأن يكون هناك 

توا�شل بني اجلامعة
واأمهات الطالبات؟

واأه��داف  دور  يكتمل  لن  بالتاأكيد 
اأي موؤ�ش�شة اإل بالتكاتف مع كافة 
املوؤ�ش�شات الأخرى، ومنها الأ�شرة.

من  ذل���ك  يتحقق  اأن  وي��ج��ب 

ال��ك��ل��ي��ة ممثلة  ا���ش��ت��ق��ب��ال  خ����ال 
يف ال��ع��م��ي��دة وال��وك��ي��ل��ة ورئ��ي�����ش��ات 
الأق�شام لأولياء الأمور واملراجعات 
ط���وال اأي����ام الأ���ش��ب��وع، والت�����ش��ال 
ب��اأول��ي��اء الأم���ور يف احل���الت التي 
عند  يوجد  عندما  ذلك  ت�شتدعي 
نوعها،  ك��ان  اأي���ا  م�شكلة  الطالبة 
وكذلك ا�شتدعاء الأمهات يف حفل 

التخرج  وقطف الثمار.

كيف تنظرين مل�شاركة
الكلية يف توعية الطالبات 
باجلوانب ال�شلبية للتقنية 
احلديثة ومواقع التوا�شل 

الجتماعي وغريها؟
ع��ن ط��ري��ق امل��ح��ا���ش��رات وم��راع��اة 
غ�����ر������س اخل����������وف ورق�������اب�������ة اهلل 
الدرا�شات  تخ�ش�س  يف  خ�شو�شا 
األ  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ب  اإذ  الإ���ش��ام��ي��ة، 
دون تطبيقها يف  باملعلومة  نكتفي 

بيئة الطالبة قدر امل�شتطاع.

رأت وكيلة كلية العلوم واآلداب )مجمع2 بخميس مشيط( األستاذة فاطمة مشهور رفيع، أنه من الضروري أن تشارك الكلية في توعية الطالبات بالجوانب السلبية للتقنية الحديثة 
ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها، منادية بعدم االكتفاء بالمعلومة دون تطبيقها في بيئة الطالبة.

وكيلة علوم وآداب الخميس تلمس الداء وتصف الدواء
طالبة اليوم تختلف كثيرا

عن طالبة األمس وال أدري السبب!

فاطمة رفيع:
محاربة سلبيات
التقنية الحديثة

تبدأ بالمحاضرات 
وغرس الخوف
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التعليم العالي

لقطات

ولي العهد يلحق المبتعثين للهند 
على حسابهم بالبعثة

ال�شمو  الدفاع، �شاحب  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  وجه ويل 
ال�شعودين يف  الطاب  باإحلاق جميع  عبدالعزيز  بن  �شلمان  الأم��ري  امللكي 
الهند الذين ا�ستوفوا �سروط الدرا�سة على ح�سابهم اخلا�ض بالبعثة. جاء 

ذلك خال زيارة �شموه الأخرية للهند.
علي  الدكتور  الهند  لدى  للمملكة  الثقايف  امللحق  قال  املنا�شبة  وبهذه 
يدر�شون يف عدد  التوجيه،  �شملهم  الذين  والطالبات  الطاب  اإن  ال�شهري، 
من اجلامعات الهندية يف التخ�ش�شات املو�شى بها يف برنامج خادم احلرمن 
الآيل  احلا�شب  تخ�ش�شات  يف  ومعظمهم  اخل��ارج��ي،  لابتعاث  ال�شريفن 
وتقنية املعلومات، وهي من التخ�ش�شات التي تتميز فيها اجلامعات الهندية 
على م�شتوى العامل، مو�شحا اأنهم م�شجلون يف امللحقية ويتابعون درا�شتهم 

ب�شكل منتظم.

أكاديميون ينتقدون مستوى
البحث الجامعي ويطرحون الحلول

اإلى جمموعة من الطاب  ناق�س عدد من الأ�شاتذة اجلامعين، بالإ�شافة 
وال��ط��ال��ب��ات م���ن خم��ت��ل��ف اجل���ام���ع���ات ال�����ش��ع��ودي��ة، ع���رب م��وق��ع ال��ت��وا���ش��ل 
العمل يف اجلامعات«، مرجعن �شعف  »�شاعات  الجتماعي »تويرت«، ق�شية 
البحث العلمي يف اجلامعات ال�شعودية اإلى قلة اأعداد هيئة التدري�س مقارنة 
العلمية،  الأبحاث  من  بدل  الإداري��ة  بالأعمال  املعيدين  واإره��اق  بالطاب، 

وتو�شلوا اإلى التو�شيات التالية: 
اأول: معاملة )املعيد( باجلامعات ال�شعودية، على اأنه متدرب، ويدعم يف 
اأعماله البحثية واملنهجية، وعدم اإ�شغاله بالأعمال الإدارية، التي تكون �شببا 

يف عدم وجود الوقت الكايف لبحثه.
لع�شو  متكاملة  �شنوية  خطة  و�شع  ال�شعودية،  اجلامعات  على  ثانيا: 
وقيا�س  العلمي،  والبحث  التدري�س  بن  ال��ت��وازن  لتحقيق  التدري�س  هيئة 

الأداء من خال التقارير ال�شنوية.
ثالثا: زيادة اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعات مطلب ُملح يف ظل تزايد 
املناخ  اإيجاد  اأعداد الطاب والطالبات وحتى يت�شنى لع�شو هيئة التدري�س 

املائم للبحث العلمي.
رابعا: الدعم امل�شتمر لع�شو هيئة التدري�س من اجلامعات ال�شعودية.

اجلامعات  بع�س  لدى  احلقيقي  العلمي  البحث  ثقافة  غياب  خام�شا: 
خلل وا�شح  والتدري�شية؛  الإداري���ة  الأع��م��ال  على  اجلامعات  اأع��م��ال  وق�شر 

يجب على اجلامعات اإيجاد احللول له.
العلمي،  التدري�س للبحث  �شاد�شا: حتديد ن�شبة من عمل ع�شو هيئة 

واإل لن يظهر الفرق بن التعليم العايل والتعليم العام.
�شابعا: بحث ع�شو هيئة التدري�س عن البدلت من خال البحث عن 
الإدارة داخل مقر اجلامعات ال�شعودية، جعل هناك غيابا لبيئة البحث داخل 

اجلامعات ال�شعودية.
ثامنا:هناك الكثري من الإجنازات العلمية خرجت من مراكز البحوث 
الأبحاث  يف  منهجي  خلل  وج��ود  على  موؤ�شر  وه��ذا  اجلامعات،  من  ولي�شت 

اجلامعية باجلامعات ال�شعودية(.
أحمد العياف

الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا 
تحتفل بتخريج 3400 مبتعثا ومبتعثة

برعاية خادم الحرمين الشريفين

انطالق المؤتمر الدولي للتعليم 
العالي.. منتصف جمادى اآلخرة

ال�شعودية  الثقافية  امللحقية  احتفلت 
 3400 ن���ح���و  ب���ت���خ���رج  ب���ري���ط���ان���ي���ا  يف 
مبتعث ومبتعثة، بح�شور �شفري خادم 
بريطانيا  ل��دى  ال�شريفن  احلرمن 
حممد  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
ب���ن ن����واف ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، وم��ع��ايل 
ال��دك��ت��ور خالد  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر 
بن حممد العنقري، وعدد من اأهايل 

املبتعثن.
ويف بداية الحتفال األقى امللحق 
الثقايف ال�شعودي يف بريطانيا الدكتور 
اأبا اخليل كلمة عرب فيها عن  في�شل 
الأم��ري حممد  �شكره وتقديره ل�شمو 
ب���ن ن������واف، وم���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 

العايل الدكتور خالد العنقري.
عقب ذلك، األقى العنقري كلمته 
 )3400( »ب���ت���خ���ري���ج  وق������ال  ب���احل���ف���ل 
ط����ال����ب وط���ال���ب���ة ����ش���ت���ت���اح ال��ف��ر���ش��ة 
الربيطانية.  اجلامعات  يف  لاآخرين 
املتطلبات  الإع��ان عن جميع  و�شيتم 
وال�����������س�����روط ال����ت����ي ت���خ�������ض ط����اب 
الطبية  وال��زم��الت  العليا  ال��درا���ش��ات 

املتخ�ش�شة«.
ال��������وزارة  اأن  ال���ع���ن���ق���ري  واأك��������د 
ال���ت���ح�������ش���ن  ع���م���ل���ي���ة  م�������ش���ت���م���رة يف 
وال����ت����ط����وي����ر ل���ل���م���رح���ل���ة ال���ع���ا����ش���رة 
جميع  لت�شمل  اخل���ارج���ي  ل��اب��ت��ع��اث 
ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأن  اإل�����ى  ال������دول، م�����ش��ريا 
اأنها  اإل  مدرجة �شمن دول البتعاث، 
حاليا حم�شورة يف اجلامعات املتميزة 

أحمد العياف

امللك  ال�شريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  برعاية 
تنظم  اهلل،  عبدالعزيز،حفظه  بن  عبداهلل 
اخلام�شة  الن�شخة  العايل،  التعليم  وزارة 
للتعليم  ال�����دويل  وامل���وؤمت���ر  امل��ع��ر���س  م���ن 
العايل، الثاثاء بعد القادم 1435/6/15ه� 
املوافق )15 اإبريل 2014م(  وي�شتمر اأربعة 

اأيام، يف مدينة الريا�س. 
الفتتاح  حفل  ي�شهد  اأن  املقرر  ومن 
ال�شاعة  )ال��ث��اث��اء( يف مت��ام  الأول  ال��ي��وم 
التا�شعة والن�شف �شباحا، كلمة ترحيبية 
ملعايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد 
الرئي�شية  والكلمة  العنقري،  حممد  ب��ن 
الرتبية  وزي���ر  م��ن  ك��ل  يقدمها  للموؤمتر 
ومدير  كوين«،  »روري  باإيرلندا  واملهارات 
ج��ام��ع��ة ه����وجن ك����وجن ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة 
بهوجن كوجن »توين ت�شان«، ومدير جامعة 
�شنغافورة الوطنية ب�شنغافورة »تان ت�شور 
امل�شاحب  املعر�س  على  جولة  ثم  ت�شان«، 

للموؤمتر.
ويف  اليوم ذاته، تنطلق الندوة الأولى 
للجامعات  »من���اذج  بعنوان  نقا�س  بحلقة 
للم�شتقبل«  الأف�����ش��ل  الطريق  املبتكرة.. 
يف مت���ام ال�����ش��اع��ة ال���واح���دة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر، 
وت��ب��ت��دئ ال���ن���دوة ال��ث��ان��ي��ة ب��ج��ل�����ش��ة ح���وار 

عنوانها  نقا�س  بحلقة  الرابعة  الندوة  ثم 
واملناهج«  والتدري�س  التعلم  يف  »الب��ت��ك��ار 
الظهر،  بعد  م��ن  الثانية  ال�شاعة  مت��ام  يف 
عن  للموؤمتر  اخلتامي  البيان  يتلى  كما 
البتكار يف التعليم العايل يف متام ال�شاعة 
العديد  املوؤمتر  و�شي�شمل  ع�شرا.  الرابعة 
واملتخ�ش�شة،  ال��ع��ام��ة  ال��ع��م��ل  ور�����س  م��ن 

ل�شتيعاب  الإلكرتوين..  »التعليم  بعنوان 
اأكرب عدد من الطاب« يف ال�شاعة )3:20 

ع�شرا(. 
)الأرب�������ع�������اء(  ال�����ث�����اين  ال�����ي�����وم  ويف 
بجل�شة  الثالثة  ال��ن��دوة  تنطلق  للموؤمتر 
ح����وار ع��ن��وان��ه��ا »���ش��ن��اع��ة امل��ب��ت��ك��ري��ن« يف 
�شباحا،  والن�شف  العا�شرة  ال�شاعة  مت��ام 

الندوات يف  وتوجد ترجمة فورية جلميع 
الربنامج العلمي للموؤمتر.

ي��ذك��ر اأن امل��ع��ر���س وامل��وؤمت��ر ال��دويل 
من  للزوار  اأب��واب��ه  يفتتح  العايل،  للتعليم 
التا�شعة �شباحا وحتى التا�شعة م�شاء، عدا 
اليوم الأخري )اجلمعة( حيث يكون الدوام 

من الرابعة ع�شرا وحتى العا�شرة م�شاًء.

التي ل يزال بها مقاعد. 
ثم توالت فقرات الحتفال حيث 
األ��ق��ى الأم���ري حممد ب��ن ن��واف كلمة 

تهانيه  خ��ال��ه��ا  ق���دم  املنا�شبة  ب��ه��ذه 
متمنيا  واخل���ري���ج���ات،  ل��ل��خ��ري��ج��ن 
ذلك  بعد  م��وف��ق��ة.  عملية  ح��ي��اة  لهم 

التقطت ال�شور التذكارية للخريجن 
واخلريجات مع �شمو الأمري ومعايل 

وزير التعليم العايل.
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خارطة التعليم العالي
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الباحة
ن��دوة  ال��ب��اح��ة  جامعة  نظمت 
»اآليات حتقيق  بعنوان  علمية 
ب���اجل���ام���ع���ات  الأداء  ج�������ودة 
اخل��ربات  �شوء  على  النا�شئة 
املتبادلة »مب�شاركة 14 جامعة 

�شعودية.
ال����ن����دوة 16  و�����ش����ارك يف 
م���ت���ح���دث���ا م�����ن امل��خ��ت�����ش��ن 
وامل�����ش��وؤول��ن ع��ن اجل���ودة من 
وك�������اء ج����ام����ع����ات وع����م����داء 
كليات واأ�شاتذة من اجلامعات 

ال�شعودية.

الدمام
كاأ�س  ال��دم��ام  جامعة  حققت 
للجامعات،  ال�شباحة  بطولة 
عليها  واأ����ش���رف  نظمها  ال��ت��ي 
للجامعات  الريا�شي  الحت��اد 
الرابع،  مو�شمه  يف  ال�شعودية 
الدمام،  جامعة  وا�شت�شافتها 
ب��ي��ن��م��ا ح��ق��ق��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز امل���رك���ز ال���ث���اين، 
وج��ام��ع��ة الإم������ام حم��م��د بن 
����ش���ع���ود الإ����ش���ام���ي���ة امل���رك���ز 

الثالث.

اإلسالمية
املدينة  منطقة  اأم���ري  اف��ت��ت��ح 
املنورة،  �شاحب ال�شمو امللكي 
�شلمان،  ب��ن  في�شل  الأم�����ري  
ال���ث���اث���اء امل���ا����ش���ي، م��ع��ر���س 
ال��ك��ت��اب وامل��ع��ل��وم��ات احل���ادي 
وال����ث����اث����ن ال�������ذي ن��ظ��م��ت��ه 
باملدينة  الإ�شامية  اجلامعة 

املنورة، 
الذي احت�شن نحو 200 
داخ��ل  م��ن  وم��ك��ت��ب��ة  ن�شر  دار 

اململكة وخارجها.
وت���������ش����م����ن ال����ربن����ام����ج 
من  ع��ددا  للمعر�س  الثقايف  
والأم�شيات  العلمية  الندوات 

الثقافية.

اإلمام
للق�شاء  العايل  باملعهد      انطلق 
بن  حممد  الإم���ام  جلامعة  التابع 
�شعود الإ�شامية، برنامج تدريبي 
اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  قا�شيا   50 ل��� 

اململكة.
واأو�شح عميد املعهد الدكتور 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ب����ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  اأن  امل��ح��م��ود، 
 16 مبعدل  اأ�شبوعن  مل��دة  ي�شتمر 

�شاعة اأ�شبوعيا.

تبوك
نظمت طالبات جامعة تبوك 
ور���ش��ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان »اأ���ش��رار 
قدمتها  ال��غ��ذاء«  يف  ال�شحة 
اأ������ش�����ت�����اذة ع����ل����م الأم������را�������س 
ال���ط���ب  ك���ل���ي���ة  امل���������ش����ارك����ة يف 
ال���دك���ت���ورة منى  ب��اجل��ام��ع��ة، 

حممد ال�شيد.
وا����ش���ت���ه���دف���ت ال���ور����ش���ة 
الطالبات  منها:  عدة  �شرائح 
والإداري�������ات وع�����ش��وات هيئة 

التدري�س.

القصيم
ن���ف���ذت ك��ل��ي��ة ط����ب الأ����ش���ن���ان 
يف  ممثلة  الق�شيم  ب��ج��ام��ع��ة 
الأ�شنان،  قوافل طب  برنامج 
ال�شابعة  التطوعية  قافلتها 
التي حطت رحالها على مدار 
الثمد  ق��ري��ة  يف  اأي����ام  خم�شة 
املنورة  املدينة  التابعة ملنطقة 
منطقة  عن  كيلومرتا   650(

الق�شيم(.
وي����ت����ط����ل����ع ال�����ربن�����ام�����ج 
ملد  ع��ل��ي��ه،   القائمن  بح�شب 

عطاءاته اإلى خارج املنطقة.

الملك سعود
امللك  م��دي��ر جامعة  م��ع��ايل  د���ش��ن 
بن  ب��دران  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعود 
عبدالرحمن العمر، ال�شعار املطور 
ال��ذي مت عر�س   ، لهوية اجلامعة 
وكاء  ح�شره  حفل  يف  تطبيقاته 

اجلامعة وعمداء الكليات.

الجوف
ع��رب ع���دد م��ن اأع�����ش��اء هيئة 
ال�����ت�����دري�����������س وال�������ط�������اب يف 
ج��ام��ع��ة اجل���وف ع��ن حزنهم 
العميق للم�شاب اجللل بوفاة 
خم�شة من اأبناء معايل مدير 
اجل��ام��ع��ة الأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
�شائلن  ال��ب�����ش��ري،  اإ�شماعيل 
ب��وا���ش��ع  ي��ت��غ��م��ده��م  اأن  اهلل 
رح���م���ت���ه وي�����ش��ك��ن��ه��م ف�����ش��ي��ح 
ال�شرب  اأهلهم  ويلهم  جناته، 

وال�شلوان.

الملك فهد
افتتح مدير جامعة امللك فهد 
ل��ل��ب��رتول وامل���ع���ادن ال��دك��ت��ور 
خ���ال���د ال�����ش��ل��ط��ان، ال��ث��اث��اء 
ي���وم املهنة  امل��ا���ش��ي، م��ع��ر���س 
ال�شنوي التا�شع الذي نظمته 
كلية املجتمع بالدمام التابعة 
جهة   14 مب�شاركة  للجامعة 

حكومية واأهلية .

الملك عبدالعزيز
اف��ت��ت��ح وك���ي���ل ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
ع����ب����د ال����ع����زي����ز ل����ل����درا�����ش����ات 
ال���ع���ل���ي���ا وال����ب����ح����ث ال��ع��ل��م��ي 
الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��دن��ان بن 
ع��ن مدير  نيابة  زاه��د  حمزة 
اجل��ام��ع��ة الأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
اأ�����ش����ام����ة ب����ن �����ش����ادق ط��ي��ب، 
ف���ع���ال���ي���ات ال����ي����وم ال��ه��ن��د���ش��ي 
ال��ث��ام��ن مب��رك��ز امل��ل��ك في�شل 
وك��اء  بح�شور  ل��ل��م��وؤمت��رات 
اجل��ام��ع��ة وع����دد م���ن ع��م��داء 

الكليات.
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حول العالم

م��ن��ذ 18ع���ام���ا اأخ�����ذت ع��ل��ى عاتقي 
تعنى  علمية  جملة  اإ���ش��دار  مهمة 
بتحفيز املعنين بالبحث يف ق�شية 

تدويل التعليم العايل ون�شرها.
اأ�شدر جمل�س   1997 ربيع  ويف 
ت����ب����ادل ال��ت��ع��ل��ي��م ال�������دويل ال���ع���دد 
التعليم  درا���ش��ات  جملة  م��ن  الأول 
الدويل  CIEE يف الوليات املتحدة 
اجلمعية  مع  بالتعاون  الأمريكية 
.EAIE  الأوروبية للتعليم الدويل

وح����ت����ى ان�����ط�����اق امل���ج���ل���ة مل 
بهذه  تعنى  اأي��ة جملة  هنالك  يكن 
مثل  اأخ����رى  بق�شايا  اأو  الق�شية 

التعليم العايل والتعليم املقارن.
وانطلقت هذه املجلة بالتزامن 
م���ع دع�����وات اأط��ل��ق��ه��ا ال��ع��دي��د من 
الأ�����ش����ات����ذة واجل���م���ع���ي���ات ب��ت��وج��ي��ه 
الق�شية،  ه���ذه  ال��ب��ح��ث جت���اه  دف���ة 

تدويل التعليم العالي
بقلم: هانز دي فيت

مدير مركز تدويل التعليم
بجامعة كاتوليكا في ميالن 

م��ن��ه��ا ج��م��ع��ي��ة م���ع���ي���دي ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�������دويل ال���ت���ي اأ������ش�����درت ت��ق��ري��را 
تدويل  يف  بحثية  »اأج��ن��دة  ب��ع��ن��وان 
التعليم العايل يف الوليات املتحدة 
الأمريكية« يف عام 1995، التي نادت 
باحلاجة املا�شة لعدة اأن�شطة بحثية 

باأهمية تدويل التعليم العايل.
الأم��ر فقط على  يقت�شر  ومل 
التقارير بل تعداها لندوات علمية 
م��ث��ل ت��ل��ك ال��ت��ي ع��ق��دت حت��ت ا�شم 
ال��ع��ايل:  للتعليم  ال����دويل  »ال��ب��ع��د 
حتديد اأجندة البحث«، التي عقدت 
يف فيينا برئا�شة الربوف�شيور »اآلن 
ك��ان مدير جمعية  ال��ذي   ، �شميث« 
بروك�شيل  يف  الأك���ادمي���ي  ال��ت��ع��اون 
اآن������ذاك، وال����ذي ن����ادى مب��زي��د من 
البحث النوعي والكمي عن ق�شية 

التدويل.

البحث المبنى على أدلة
م���ن���ذ ب���داي���ت���ه���ا دع�����ت امل���ج���ل���ة اإل����ى 
على  املبني  للبحث  املا�شة  احلاجة 

التعليم  تدويل  تطوير  لدعم  اأدل��ة 
الدويل متاما كما �شطرت يف العدد 
الأول«درا�شة التعليم الدويل يجب 
اأن ت��ت��ح��رك م���ن و���ش��ع��ه��ا احل���ايل 
اإل�����ى م��رح��ل��ة و���ش��ف��ي��ة  م��ت��ق��دم��ة 
مب��ن��ه��ج اأك������ر حت���ل���ي���ا«. ف��ق��ام��ت 
املجلة بالرتكيز على البحث املبني 
ع��ل��ى اأدل����ة ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى درا���ش��ة 
وقرائنه  العايل  التعليم  اجت��اه��ات 

وممار�شاته. 
من  املجلة  ع��دد  زاد  وبالفعل   
ومن  خم�شة،  اإل��ى  العام  يف  عددين 
ن��ا���ش��ري��ن اث��ن��ن اإل����ى ث��اث��ة ع�شر 
ن��ا���ش��را ي�����ش��رتك��ون يف اإ����ش���داره���ا، 
وزادت ال��درا���ش��ة م��ن جم��رد جملة 
اإل��������ى م������دون������ات وك����ت����ب وم����واق����ع 

اإلكرتونية يف كل اأنحاء العامل . 

موضوعات البحث الحالية
الآن:  نف�شه  يفر�س  ال��ذي  ال�شوؤال 
الآن  البحث  حمط  املو�شوعات  ما 
يف التعليم ال��دويل؟ وما تلك التي 

ت��ب��دو ج��زء ل يتجزاأ م��ن الأج��ن��دة 
امل�شتقبلية؟

ل���اإج���اب���ة ع��ل��ى ه����ذا ال�����ش��وؤال 
ال��ت��ي ن�شرت  امل��ق��الت  ع��رج��ت على 
املا�شية  ال�����ش��ن��وات اخل��م�����س  ط���وال 
ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ف���وج���دت ما 

يلي:
وت��ب��ادل  ب��اخل��ارج  • ال��درا���ش��ة 
ال����ط����اب ف����وج����دت م��ن��ه��ا 20  

مقال.
• تدويل املناهج والتخ�ش�شات 

)حوايل 18 مقال(.
ط��اب  ب���ن  م���ا  • ال��ت��ف��اع��ل 
ال��داخ��ل واخل���ارج )ح���وايل 15 

مقال(.
ال���وط���ن���ي���ة  ال���������ش����ي����ا�����ش����ات   •
التعليم  لتدويل  والتاأ�شي�شية 

العايل )حوايل 15 مقال(،
يف  ال��ع��ايل  التعليم  ت��دوي��ل   •

اآ�شيا ))حوايل 15 مقال(،
))ح��وايل  ال��دويل  التعليم   •

11 مقال(،

الدولين  الطاب  جت��ارب   •
)ثمانية مقالت(.

• تعليم املواطنة العاملي )�شتة 
مقالت(

ال����دويل  وال��ت��ع��ل��ي��م  • ال��ل��غ��ة 
)خم�شة مقالت(.

وت�شدر التعليم العاملي وتعليم 
املو�شوعات  قائمة  العاملي  املواطنة 
الأك�����ر اه��ت��م��ام��ا وب��ح��ث��ا. ومل�����ش��ت 
زيادة يف الرتكيز الإقليمي عليهما 
وزي��ادة  اأوروب���ا،  اآ�شيا، ونق�شا يف  يف 
اإف���ري���ق���ي���ا واه��ت��م��ام��ا  ���ش��ئ��ي��ل��ة يف 
م�����ش��ت��م��را يف اأم����ريك����ا ال��ات��ي��ن��ي��ة 
هاتن  اأن  بيد  الأو����ش���ط،  وال�����ش��رق 
املنطقتن تركزان اأكر على اإن�شاء 
ف������روع ل��ل��ج��ام��ع��ات ال���ع���امل���ي���ة ع��ل��ى 

اأرا�شيها.

التوجهات  الجديدة
عن  احل��دي��ث  يف  امل��ق��الت  تناف�شت 
التعليم  ونتائج  الدولية  الكفاءات 
اإل اأن هنالك مو�شوعات واجتاهات 

ال��دويل  التعلم  يف  للبحث  ج��دي��دة 
التقنية،  وا�شتخدام  النرتنت  عرب 
اأخرى للبحث  وهنالك مو�شوعات 
يف فر�س التوظيف وتدويل البحث 
�شوى  عنه  يكتب  مل  ال��ذي  العلمي 

باحث واحد فقط من الربتغال. 
اإل��ي��ه املجلة يف  وه��ذا م��ا نبهت 
عددها ال�شادر يف 2007 )�س 260-
التعليم  يف  ال��ب��ح��ث  اأن  م���ن   )273
منحنى  ي���اأخ���ذ  اأن  ي��ج��ب  ال���ع���ايل 
جديدا بالتو�شع ب�شكل جوهري واأن 
يخرج من عباءة الطبيعة ال�شلبية 
ال��ت��ي ذك��ره��ا ال��ربوف�����ش��ي��ور »األ���ريخ 
تايخرت« Ulrich Teichler يف عام 

1997م.  
ون�شتطيع اأن ن�شتنتج من هذا 
املقال ثاثة اأ�شياء: حاجة ملزيد من 
البحث يف تدويل التعليم، واحلاجة 
لإج�����راء درا����ش���ات م��ق��ارن��ة م���ا بن 
القارات، واحلاجة لتحليات تقوم 
على الفرتا�شات القيا�شية ب�شورة 

اأقل مما �شبق.
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بوتين يواصل إصالح المؤسسات التعليمة

الجامعات األميركية تتصدر تصنيف »نايتشر«

نظام  لتح�شن  تهدف  جديدة  خطوة  يف 
ق��ام  وال��ع��ل��وم،  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ايل  التعليم 
ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي »ف���ادمي���ري ب��وت��ن« 
باعتماد ح��زم��ة ج��دي��دة م��ن الإج����راءات 
واإ�شفاء  الباحثن  روات��ب  بزيادة  ت�شمح 
البحثية  امل��ن��ح  ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  امل���زي���ة 

املقدمة من الدولة.
واأق����ر ب��وت��ن ه���ذه الإج������راءات بعد 
اأي��ام قليلة من طرحها من قبل املجل�س 
ما  وح�شب  والتعليم.  للعلوم  الرئا�شي 
اأف���ادت���ه  خ��دم��ة ال��ك��رم��ل��ن الإع��ام��ي��ة ، 
فاإن اأهم اإجراء اتخذه بوتن هو حترير 
واملعاهد  اجلامعات  يف  والتمويل  البحث 
العلمية من قيود امليزانية العامة للدولة 
اخلا�شة  احلالية  املمار�شات  اأوق��ف  حيث 
ب��ت��م��وي��ل ال��ع��م��ل ال��ب��ح��ث��ي م���ن م��ي��زان��ي��ة 
من  للمنح  جديدا  نظاما  واأن�شاأ  الدولة، 
البريوقراطية،  الأعباء  يقل�س  اأن  �شاأنه 
العلمية  الأج���ه���زة  ك��اه��ل  ع��ن  وينف�شها 

والبحثية باملرة. 
هذه  تنظيم  اأم��ر  �شيتولى  م��ن  اإذن 
املنح وغريها يف الدولة ؟ الإجابة �شهلة 
البحثية  امل��ن��ح  اأم����ر  �شي�شند  اأن����ه  وه���ي 
ال�شرف  تتولى  اأوق���اف  لهيئة  والعلمية 
الطلبات  البت يف  يتم  اأن  على  املنح  على 

امل���ق���دم���ة م���ن ق��ب��ل امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���ش��ي 
ل���ل���ع���ل���وم وال���ت���ع���ل���ي���م مب�������ش���اع���دة ب��ع�����س 
وهنالك  املتخ�ش�شة،  العلمية  الهيئات 
ب��اأن��ه �شيتم  ت����رددت  ال��ت��ي  الأن���ب���اء  بع�س 
منظومة   �شمن  خا�شة  �شناديق  اإن�شاء 
للغر�س  ال��ك��ربى  ال��رو���ش��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
اأن بع�س متويل العلوم ياأتي  ذات��ه، علما 
ال��ذي  ال��رو���ش��ي،  ال�����ش��ن��دوق العلمي  م��ن 
روبل  مليار   48 اإل��ى  اأم��وال��ه  ي�شل حجم 
اأمريكي  ي��ع��ادل  مليار دولر  رو�شي )م��ا 

ون�شف(. 
زي��ادة  ال�شندوق  يف خطته  وو���ش��ع 
ح���ج���م الأم���������وال ل��ل�����ش��ن��دوق ال���رو����ش���ي 
الرو�شية  واملوؤ�ش�شة  الأ�شا�شية  لاأبحاث 
اخل���ريي���ة ل��ل��ع��ل��وم  ل��ت�����ش��ل اإل�����ى ث��اث��ة 

اأ�شعاف بحلول عام2020.  

اإلبداع االقتصادي
الوزير  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  م�شاعد  ي��رى 
الأ�����ش����ب����ق ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال����ع����ل����وم »اأن��������دري 
جهودا  تبذل  رو�شيا  اأن   ، فور�شينخوف« 
بعد  ت�شل  مل  اأنها  اإل  التعليم  يف  كبرية 
مل���ا ���ش��م��اه ب��الق��ت�����ش��اد الإب�����داع�����ي، ففي 
ت�������ش���ري���ح���ات ���ش��ح��ف��ي��ة ق�����ال »اأن��������دري« 
»لزال�������ت ال���ف���ج���وة ق��ائ��م��ة ب���ن ال��ع��ل��وم 

لأثر  اأف�شى  وه��ذا  رو�شيا،  يف  والقت�شاد 
من  والتقني  العلمي  التقدم  يف  �شعيف 
للدولة،  القت�شادي  املنظورالجتماعي 
جن����م ع���ن���ه ت��ق��ل�����س ك���ب���ري يف اله���ت���م���ام 

بالعلوم« .   
وي������رى »اأن������������دري«، امل���������ش����وؤول ع��ن 
التعليمية يف  اإع��داد اخلطط والأولويات 
اأنفقت  احلكومة  اأن  ال��رئ��ا���ش��ي،  املجل�س 
املخ�ش�شة  الأم����وال  م��ن  الكثري  بالفعل 
يف ميزانية الدولة الفيدرالية لي�س على 
العلوم الأ�شا�شية فح�شب بل على البحث 
»اإن  وق���ال  اأي�����ش��اً،  التنموية  والأن�����ش��ط��ة 
النتائج املرجوة كانت غري دقيقة بالن�شبة 
حلجم اجلهود التي بذلت والأموال التي 
اأنفقت، األأمر الذي يعني اأن هناك حاجة 
ل��و���ش��ع ط���رق وخ��ط��ط ج��دي��دة لتمويل 
ال���ع���ل���وم يف رو����ش���ي���ا ول���ت���ط���وي���ر ال��ن��ظ��ام 

الوطني للتعليم العايل«.
وك��ان بوتن قد اأم��ر يف وق��ت �شابق 
احل��ك��وم��ة ب��ال��ع��م��ل ج��ن��ب��ا اإل����ى ج��ن��ب مع 
الأك���ادمي���ي���ة ال��رو���ش��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم واحت����اد 
اآلية  لتح�شن  رو���ش��ي��ا،   جامعات  م���دراء 
و���ش��ع الأول���وي���ات ل��اأب��ح��اث الأ���ش��ا���ش��ي��ة  
يف  لرو�شيا  التناف�شية  امل��زاي��ا  و���ش��ع  م��ع 
ل  مب��ا  اأعينهم  ن�شب  العلمية  امل��ج��الت 

الرو�شي،  الوطني  الأم���ن  بق�شايا  يخل 
ومن ثم جرى طرح فكرة احل�شول على 
موافقة املجل�س الرئا�شي الرو�شي للعلوم  

على تلك الأولويات.
وك�������ش���ف »اأن����������دري » ال���ن���ق���اب ع��ن 
تطوير  لأول��وي��ات  و�شعها  التي  اخلطط 
الرو�شية  اجل��ام��ع��ات  يف  العلمي  البحث 
والأكادميية الوطنية للعلوم، التي يتوقع 
اأن ت�����ش��م��ل ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة وال��ف�����ش��اء 

وفيزياء املوائع )البازما(.   
الباحثن  جميع  »ان����دري«   و�شجع 
دور حم���وري  يف  لعب  العمل على  على  
اإن����ت����اج م��ن��ت��ج��ات ت��ن��اف�����ش��ي��ة ج���دي���دة يف 
جم������الت م���ت���ن���وع���ة م���ث���ل ال���ط���ب ع���ايل 
والطعام  والت�شال  والإن�����ش��اءات  اجل��ودة 

ال�شحي واحلفاظ على البيئة. 
ت��وج��د ث��م��ة اأول���وي���ة ج���دي���دة وه��ي 
ت��ع��ج��ي��ل اأن�������ش���ط���ة الأب�����ح�����اث وال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ع��ل��وم  ال��وط��ن��ي لأن  يف جم����ال الأم�����ن 
ال��دول��ة  رب���وع  تغطي  اأن  يجب  الرو�شية 
اأن  الأط��راف جغرافيا ل�شمان  مرتامية 
ولي�س  ال��ب��اد  م��دن  ك��ل  يف  تقع  التنمية 
ولأن  فح�شب،  وبطر�شبريغ   مو�شكو  يف 
ذل����ك ال��رتك��ي��ز ي��خ��ل ب���الأم���ن ال��وط��ن��ي 
ل��رو���ش��ي��ا، وه���و »خ��ط��ر حم����دق« ح�شبما 

ي��رى »اأن������دري«.  وم��ن �شمن اخل��ط��وات 
اإج���راءات  تب�شيط  رو�شيا  اتخذتها  التي 
حت���دي���د اأه��������داف ال����دول����ة يف امل���ج���الت 
معينة  فئات  روات���ب  زي���ادة  مثل  العلمية 
م��ن اأ���ش��ات��ذة اجل��ام��ع��ات وال��ع��ل��م��اء ممن 
حققوا نتائج مرجوة من الأه��داف التي 
اأي�شا  �شمنها  وم���ن  بتحقيقها  اأن��ي��ط��وا 
زيادة الدعم للمجات العلمية الرو�شية. 

النوابغ الشابة
وفيما يتعلق بالنوابغ ال�شابة من العلماء 
، و���ش��ع »اأن�������دري«  ع���دة خ��ط��ط لإي��ج��اد 
وظ���ائ���ف اإ���ش��اف��ي��ة ت��ع��ر���س ع��ل��ى ه����وؤلء 
ال��ت��خ��رج ب��روات��ب  ت�شاهي  ال��ن��واب��غ بعد 

تلك التي تدفع يف الدول الغربية.  
عمر  يتجاوز  األ  »اأن����دري«  واق���رتح 
م������دراء وروؤ�����ش����اء اجل���ام���ع���ات ال��رو���ش��ي��ة  
هذا  وج��اء  عاما،   65 العلمية  واملنظمات 
الق�����رتاح ع��ل��ى اإث����ر م���ا ���ش��رح ب���ه ممثل 
ب��اأن  ال��رو���ش��ي��ة  وال��ع��ل��وم  التعليم  ل����وزارة 
وم��دراء  للروؤ�شاء  احل��ايل  العمر  معدل 
وب�شببه  م��ت��ق��دم��اً  ي��ع��د  العلمية  امل��راك��ز 
ومع  �شعبة،  الوظيفية  التنمية  اأ�شحت 
هذا ترى احلكومة اأن و�شع قيود عمرية 

يجب اأن يطبق تدريجيا.

اح��ت��ل��ت اجل��ام��ع��ات الأم��ريك��ي��ة ومعاهد 
اجلامعات  ت�شنيفات  اآخر  �شدارة  العلوم 
ح�شلت  حيث  باأ�شره  العامل  يف  البحثية 
على 50 مركزا �شمن اأف�شل 100 جامعة 
موؤ�شر  ت�شنيفات  ح�شب  وعملية  بحثية 
�شدر  ال���ذي  للن�شر   Nature »نايت�شر« 

يوم 30 مار�س 2014.
ه��ارف��ارد  جامعة  ج��اءت   وبالتاأكيد 
وجامعة  للتقنية  ما�شا�شو�شت�س  ومعهد 
امل��ع��اه��د  تلتها  ال�������ش���دارة،  يف  ���ش��ت��ان��ف��ورد 

الوطنية ال�شحية الأمريكية.
اأم������ا امل����رك����ز اخل���ام�������س ف���ج���اء م��ن 
ن�����ش��ي��ب م��ع��ه��د م��اك�����س ب��ان��ك الأمل����اين 
اأك��ادمي��ي��ة  ال���ذي ي�شم 56 ف��رع��ا، وح��ل��ت 
العلوم ال�شينية يف املركز ال�شاد�س بف�شل 

54 فرعا من معاهد العلوم التابعة لها.
الإن��ت��اج  الت�شنيف  موؤ�شر   ويقي�س 
ما  منظور  من  واملعاهد  للدول  البحثي 
ن�����ش��ر يف امل��ج��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي تطبق 
معايري ومقايي�س جملة »نايت�شر« يف عام 

2013 ، وعددها 18 جملة.
وج����رى ت�����ش��ن��ي��ف اجل���ام���ع���ات على 
التي  الأ�شا�شية  البحثية  املقالت  ح�شب 
ن�شرت يف تلك املجات، التي تعد من�شة 
ب��ح��ث��ي على  اإن���ت���اج  اأف�����ش��ل  لن�شر  ع��امل��ي��ة 

م�شتوى العامل.
وم����ع ه����ذا اأ�����ش����ار ال���ق���ائ���م���ون على 
ه��ن��ال��ك  اأن  اإل������ى  وال��ت�����ش��ن��ي��ف  اجل���م���ع 
امل��وؤ���ش�����ش��ات  اإن���ت���اج  لتقييم  ك��ث��رية  ط��رق��ا 
واح��د  اإل  ه��و  م��ا  امل��وؤ���ش��ر  »واأن  البحثية 
ا�شتخدامها،  يجب  موؤ�شرات  �شمن  من 
ي��ج��دوا  اأن  ي�شتطيعون  فامل�شتخدمون 
تقدم  ف��ردي��ة  بحثية  لأوراق  ملخ�شات 
من  نعلم  خ��ال��ه��ا  م��ن  متعمقا  حتليا 
اأي���ن ج���اءت اأف�����ش��ل ال��ب��ح��وث، وم���ع ه��ذا 

بقلم: جيف ماسالن
يونيفرسيتي وورلد نيوز

اإ�شافة تف�شريات للموؤ�شر«.  فعلى  يجب 
»نايت�شر«  جم���ات  تغطي  امل��ث��ال  �شبيل 
اأ�شا�شية عن علوم احلياة والعلوم  اأبحاثا 
ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ب��ي��ن��م��ا ت��ق��دم 
التطبيقية  العلوم  ع��ن  مب�شطة  تغطية 
وال��ه��ن��د���ش��ي��ة وال���ط���ب ال���ع���اج���ي، وم��ن 
املوؤ�شر على  ه��ذا  اإل��ى  اأن ينظر  ثم يجب 
اأن���ه م��وؤ���ش��ر ذا ج���ودة عالية يف الأب��ح��اث 

الأ�شا�شية، ولي�س التطبيقية«.
   

المناطق المطلة
على المحيط الهادي

في آسيا
ي��ن�����ش��ر ت�����ش��ن��ي��ف »ن���اي���ت�������ش���ر« م���ث���ل ك��ل 
ال��ت�����ش��ن��ي��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة، ت��ق��اري��ر وق��وائ��م 
البحثية  املوؤ�ش�شات  اأف�شل  ع��ن  مف�شلة 
يف املناطق املطلة على املحيط الهادي يف 

اآ�شيا.
 وي���ق���دم م��ل��خ�����س م��ن��اط��ق املحيط 
الت�شنيف  ت��ف��ا���ش��ي��ل  اآ���ش��ي��ا  يف  ال���ه���ادي 
ب��ح�����ش��ب ال��ب��ل��د اأو امل��وؤ���ش�����ش��ة م���ن خ��ال 
ر�شوم  اإل��ى  بالإ�شافة  وامل��و���ش��وع،   املجلة 

غرافيك اأو الت�شنيف التاريخي لها. 
 ويف ه����ذه احل���ال���ة ي��ت��ت��ب��ع م��وؤ���ش��ر 
جمات  يف  املن�شورة  الأبحاث  الت�شنيف 
»نايت�شر« على مدى 12 �شهرا من�شرما، 

ويحدثها اأ�شبوعيا.
وه�����ذه الآل����ي����ة ت���وف���ر ال���ع���دي���د من 
يف  ال��راغ��ب��ن  للم�شتخدمن  اخل���ي���ارات 
من  متكنهم  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  يف  التبحر 
حتليل النتائج بح�شب املوؤ�ش�شة اأو الدولة 
اأو املجلة يف الوقت الذي ي�شتطيعون فيه 
املن�شورة  باملقالت  قوائم  على  احل�شول 

موؤخرا.
اأ�شار  النقطة  تعليقه على هذه  ويف 
اأن حكومات  اإل��ى  »نايت�شر«  حمرر جملة 
الدول املطلة على املحيط الهادي ت�شعى 
العلمي  البحث  اإن��ت��اج ج��ودة  زي���ادة  وراء  
اإب��داع��ي  اقت�شاد  لبناء  ���ش��رورة  ب�شفته 

ت��ن��اف�����ش��ي ق���ائ���م ع��ل��ى امل���ع���رف���ة، وت�����ش��ري 
اأن  اإلى  املوؤ�شر  هذا  يف  املتوافرة  البيانات 

املنطقة تتقدم نحو هذا الهدف«.
وت�����ش��ري ال��ب��ي��ان��ات اإل�����ى اأن�����ه ل��ع��دة 
البحث  زع��ام��ة  اليابان  ت�شدرت  �شنوات 
العلمي »من منظور املوؤ�شر«، بينما تتجه 
ليحا  وال�شن  �شنغافورا  �شوب  الدفة 
حم���ل ال���ي���اب���ان ال���ت���ي ل زال�����ت حت��ل��ق يف 

ال�شدارة. 

الصين
اأم����������ا ع������ن ال���������ش����ن ، ف��������ريى رئ���ي�������س 
جم��م��وع��ة ن��اي��ت�����ش��ر ل��ل��ن�����ش��ر يف ال�����ش��ن 
مرتامية  الدولة  تلك  كامبيل«اأن  »نيك 
الأط����راف ت��ق��ود من��وذج��ا ج��دي��دا للنمو، 
اإح��دى  ب���اأن  ال�شن  م��رة »تفخر  ف���اأول 
ال�شينية،  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة  جامعاتها، 
ت�����ش��ارك يف م�����ش��اف ك��ربي��ات امل��وؤ���ش�����ش��ات 
املحيط  على  املطلة  ال��دول  يف  التعليمية 

الهادي يف قارة اآ�شيا«.
واأردف قائا »ومع هذا فاإن اإجمايل 
ولكن   ، تزايد  يف  الرئي�س  الاعب  منتج 
ب���وت���رية اأب����ط����اأ م���ن ���ش��ن��غ��اف��ورا وك���وري���ا 
خلف  بعيدا  يقع  اإنتاجها  لأن  اجلنوبية، 
حجم  حيث  م��ن  واأ���ش��رتال��ي��ا   �شنغافورا 

اإجنازاتها بالن�شبة لعدد الباحثن«.
واأ�شاف كامبل »يعلم رواد العلوم يف 
الق�شور، ويعلمون ما  ال�شن جيدا هذا 
حتتاج اإليه لتتح�شن، علما اأن طموحاتها 
ت��ت��ن��ا���ش��ب م���ع من���وه���ا، وه�����ذا وا����ش���ح يف 
الإجن���������ازات ال�����ش��خ��م��ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا، 
م��ن��ه��ا جن��اح��ه��ا الأخ����ري يف اإط����اق قمر 
مع  بالتزامن  ناجحة  مهمة  يف  �شناعي 
الأب��ح��اث،  الإن��ف��اق على  ب��زي��ادة  التزامها 
غ�شون  يف  ث��م��اره  ال�����ش��ن  �شتجني  مم��ا 

ال�شنوات القادمة«.

الهند
وع���ن ال��ه��ن��د ق���ال )ك��ام��ب��ل( اإن اأم��ام��ه��ا 

اأن  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  اأن  ق���ب���ل  ط���وي���ل  ط���ري���ق 
تتحدى الكبار يف الت�شنيف، بالرغم من 
اأن اإجنازاتها التقنية واأفكار ومقرتحات  
ال�شتثمار  لديها تعطي بارقة الأمل باأن  
حتقق بع�شا من الإجنازات التي حققتها 
حققته  م��ا  درب  ع��ل��ى  م�شت  اإذا  ال�����ش��ن 

ال�شن يف ال�شنوات اخلم�س املا�شية«.
واخ��ت��ت��م »ك��ام��ب��ل« ك��ام��ه ب���اأن دول 
�شتظل  الهندي  املحيط  املطلة على  اآ�شيا 
حم���رك ال��ن��م��و يف ج���ودة الأب���ح���اث، واإذا 
يحققا  اأن  الكبريان  العماقان  ا�شتطاع 
ال�شغرية  ال��دول  واإجن���ازات  كفاءة  نف�س 
ذلك  اأث��ر  ف��اإن  واأ�شرتاليا  �شنغافورا  مثل 

ال��ع��امل��ي �شيكون  ال��ع��ل��وم والإب�������داع  ع��ل��ى 
حتول كبريا دون �شك«.

أستراليا
حتتفظ   �شكانها  حجم  قلة  م��ن  بالرغم 
اآ�شيا  دول  يف  الثالثة  باملكانة  اأ���ش��رتال��ي��ا 
املطلة على املحيط الهادي  التي متتلك 
والبيئة،  الأر����س  علوم  يف  كبرية  ث���روات 
ف��ب��م��ق��ارن��ة م��ا ت��و���ش��ل��ت اإل��ي��ه اأ���ش��رتال��ي��ا 
اإليه يف  تو�شلت  ما  2013 بحجم  ع��ام  يف 
م�شاركتها  ن�شبة  اأن  �شنجد   ،2012 ع��ام 
يف ال��ت��ع��اون ال�����دويل ت��ع��د ال��ث��ان��ي��ة على 
جم��ل��ة  يف  اإ����ش���ه���ام���ات���ه���ا  واأن  الإط��������اق 

مبعدل  من��ت  اإمي��وي��ن��ول��وج��ي(  )نايت�شر 
50% مقارنة بعام 2012. واحتلت جامعة 
م���ل���ب���ورن ال�������ش���دارة م���ن ب���ن ج��ام��ع��ات 
اأ���ش��رتال��ي��ا ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وايل 
ت��ب��ع��ت��ه��ا ج���ام���ع���ة اأ����ش���رتال���ي���ا ال��وط��ن��ي��ة 
املراكز  نف�س  وه��ي  »كويناند«  وجامعة 
 .2012 ع��ام  يف  اأ�شرتاليا  ح�شدتها  التي 
موؤ�ش�شة   29 اأ���ش��رتال��ي��ا  مي��ث��ل  واإج���م���ال 
على  جامعة   200 اأف�شل  �شمن  تعليمية 
املحيط  على  املطلة  اآ���ش��ي��ا  دول  م�شتوى 
ال��ذي ح�شلت جامعة  الوقت  الهادي، يف 
الثامن من بن  املركز  ملبورن فيه على 

املوؤ�ش�شات التعليمية ال� 200.
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دراسات

التربية اإللكترونية المفتوحة عن بعد 
بتكنولوجيا المعلومات المعاصرة

أ. د. محمد زياد حمدان

ل��ق��د اأف�������رزت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��رق��م��ي��ة 
م��ن��ه��ج��ي��ات غ���ري م�����ش��ب��وق��ة يف ال��ت��ع��ل��م 
وال��ت��ع��ل��ي��م اأه��م��ه��ا واأك���ره���ا ان��ت�����ش��ارا يف 
الوقت احلا�شر: الرتبية على النرتنت 
وال���رتب���ي���ة ال��ا���ش��ل��ك��ي��ة ال��ن��ق��ال��ة حيث 
م���رون���ة وق����ت وح���رك���ة وم���ك���ان الأف�����راد 
ال����دار�����ش����ن يف ال���رتب���ي���ة وال��ت��ح�����ش��ي��ل 

مفتوحة ول نهائية.
وق����د ب�����ادرت ال���درا����ش���ة اإل�����ى بحث 
حتولتها  يف  التقليدية  املدر�شة  م�شكلة 
الرتبوية عرب املدة املمتدة اأعاه و�شول 
اإلى ما اآلت اإليه من �شيغ مبتكرة تقنية 
با�شتحياء  تخربها  ب���داأت  ومعلوماتية 
بينما  ال���ع���رب���ي���ة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ات 
مع  امل��ت��ق��دم��ة  الأخ����رى  ال����دول  تت�شابق 
يف  ا�شتثنائية  اجن���ازات  لتحقيق  ال��زم��ن 
التعليم  جم��ال  ومنها  املجالت  خمتلف 

املدر�شي واجلامعي العايل عن بعد.
�شورة  اأول  الدرا�شة  وبهذا، قّدمت 
تاريخية خمت�شرة للتطورات املدر�شية، 
ل���رُتّك���ز ب���درج���ة م���ن ال��ت��ف�����ش��ي��ل بعدئذ 
ت��ه��م الرتبيتن  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ق�����ش��اي��ا  ع��ل��ى 
اجل������دي������دت������ن، ال����ا�����ش����ل����ك����ي����ة، وع���ل���ى 

النرتنت.
ويف هذا الإط��ار، اأو�شحت الدرا�شة 
امل�����ش��اك��ل امل��ت��ن��وع��ة: ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 
والثقافية التي تعرت�س تطبيق الرتبية 
الل���ك���رتون���ي���ة اجل����دي����دة م����ن اأن��ظ��م��ة 

التعليم العربية.
اإن���ت���ق���ل���ت ال����درا�����ش����ة ب���ع���دئ���ذ اإل����ى 
للتعليم  ه��ام��ة  حم���اور  ث��اث��ة  مناق�شة 

العايل اللكرتوين عن بعد هي:
امل��ع��ا���ش��رة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  • الأ���ش��ال��ي��ب 

املتاحة بالبلدان العربية.
اجلديدة  التكنولوجية  البدائل   •

املمكنة يف امل�شتقبل القريب.
امل��ف��ي��دة  الإج����رائ����ي����ة  • اخل���ط���ط 
الرتبية  واآل��ي��ات  ثقافة  لإ�شتنبات 
اللكرتونية يف التعليم العايل عن 

بعد بالبلدان العربية.
بطرح  ال��درا���ش��ة  اختتمت  واأخ����ريا 
ع������دد م����ن ال����ت����ط����ورات امل��ت��وق��ع��ة 
اأن��ظ��م��ة  يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل يف مم��ار���ش��ة 
ال��رتب��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة مل���ب���ادئ واآل���ي���ات 
عن  الل��ك��رتوين  والتعليم  التعلم 

بعد

محتوى الدراسة
ال��رتب��ي��ة  اإ���ش��ك��ال��ي��ة  يف  • م��ق��دم��ة 
ومنهجية  ب��ع��د  ع��ن  الل��ك��رتون��ي��ة 

البحث والت�شاوؤلت
ال���رتب���ي���ة  ت����ط����ور  يف  م����وج����ز   •
اأفاطون  اأكادميية  من  الر�شمية 

اإلى املدر�شة اللكرتونية عن بعد
• م�شكات خا�شة معيقة للرتبية 
اللكرتونية يف التعليم العايل عن 

بعد بالبلدان العربية

متاحة  معا�شرة  تقنية  • اأ�شاليب 
بالبلدان  بعد  عن  العايل  للتعليم 

العربية
ممكنة  ج��دي��دة  تقنية  ب��دائ��ل   •
بعد  ع��ن  ال��ع��ايل  والتعليم  للتعلم 

يف البلدان  العربية
لإ���ش��ت��ن��ب��ات  اإج���رائ���ي���ة  • خ��ط��ط 
التعليم  يف  الل��ك��رتون��ي��ة  ال��رتب��ي��ة 

العايل عن بعد بالبلدان العربية
حمتملة  م�شتقبلية  ت���ط���ورات   •
بعد يف  ع��ن  الل��ك��رتون��ي��ة  للرتبية 

البلدان العربية     

مقدمة في إشكالية التربية 
االلكترونية عن بعد ومنهجية 

البحث والتساؤالت
ال�شنن  لآلف  ك��ان  ال���ذي  الإن�����ش��ان  ان 
منذ ع�شر اأفاطون حمدودا يف حاجاته 
وتربيته املدر�شية مبجال الأر���س، دخل 
املا�شي  الع�شرين  ال��ق��رن  منت�شف  م��ع 
ع�����ش��ر ال��ف�����ش��اء الل�����ك�����رتوين، الأم����ر 
ال���ذي ت��غ��ريت معه ف�����ش��اءات واأول��وي��ات 
التفكري وال�شلوك والرتبية واحلياة اإلى 

اأخ���رى ل نهائية ع��رب النرتنت  ح��دود 
والف�شاء الرقمي. اإن تعّر�س املجتمعات 
لثورات  الثالثة  الألفية  م��ع  الإن�شانية 
الت�شال واملعلومات قد اأحدث تغيريات 
جذرية يف �شيغ واأ�شاليب الرتبية التي 

تعتمدها يف املدار�س واجلامعات.
التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ع��د  ف��ل��م 
ج��غ��راف��ي��ا ف��ق��ط ق���دمي���ة خ�����ارج ���ش��ي��اق 
ح��اج��ات ال��ن��ا���س امل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��ع��ل��م، بل 
اأي�شا غري �شاحلة يف ر�شالتها واأهدافها 
تدري�شها  وطبيعة  ومناهجها  الرتبوية 
وت��ق��ي��ي��م��ه��ا واإدارت������ه������ا ون������وع ال��ط��ل��ب��ة 

اخلريجن منها.
امل��ق��ي��م��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ش�����ش��ات  اإن 
احل���ال���ي���ة ع���ل���ى امل�������ش���ت���وي���ن امل���در����ش���ي 
واجل���ام���ع���ي ال���ع���ايل، ت��خ��دم يف اأف�����ش��ل 
احل������الت امل��ت��ف��ائ��ل��ة ح���اج���ات الأج���ي���ال 
ال���ق���رن  وامل���ج���ت���م���ع���ات يف خ��م�����ش��ي��ن��ات 

الع�شرين املا�شي.
احل��ال��ي��ة  التعليمية  اأن��ظ��م��ت��ن��ا  ان 
وه����ي ت��ث��اب��ر ع��ل��ى امل���ا����ش���ي، ت�����ش��ت��خ��دم 
م��ف��اه��ي��م ع��ت��ي��ق��ة م���ن ب��ق��اي��ا ال��ع�����ش��ور 
ال���زراع���ي���ة وال�����ش��ن��اع��ي��ة، غ��اف��ل��ة ب��ذل��ك 

املعلومات  ع�شر  بها  جاء  كربى  حقيقة 
املعا�شرة  الأم��م  قوة  اأن م�شادر  مفادها 
امل��واد اخل��ام وال��ق��وى العاملة  قد تعّدت 
واآليات  جوهر  ت�شكل  التي  املعرفة  اإل��ى 
ع���م���ل امل���وؤ����ش�������ش���ات مب����ا ف��ي��ه��ا امل����دار�����س 

واجلامعات.
اأن��ظ��م��ة  مل��ع��ظ��م  الأول  ال���ه���دف  اإن 
ال���ت���ع���ل���ي���م ع�����رب ال�����ع�����امل ع����م����وم����ا، ويف 
ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ب��وج��ه خ��ا���س، يبدو 
التقليدية  امل��ع��ارف  م��ن  كميات  نقل  يف 
للطلبة،  دون العمل على بناء قدراتهم 
والتفكري  الذاتي  التلقائي  التعلم  على 
الإب���داع���ي اخل���اق، الأم���ر ال���ذي اأوج��د 
ل��دى ه��ذه ال��ب��ل��دان فجوة ب��ن م��ا تقوم 
للنا�شئة  بتعليمه  ال��رتب��وي��ة  الأن��ظ��م��ة 
يحتاجونها  ال��ت��ي  وامل���ه���ارات  وامل���ع���ارف 

للنجاح يف امل�شتقبل.
التعليمية  الأن��ظ��م��ة  مع�شلة  اإن 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف ه����ذا الإط�������ار ب��اجل��م��ل��ة 
امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  ال��ط��ل��ب��ة  اإن   « ال��ت��ال��ي��ة: 
ينفقون  احلالية  التقليدية  التعليمية 
معلومات  حت�شيل  يف  الطوال  ال�شاعات 
ال��واق��ع  اأر����س  على  تطبيقات  لها  لي�س 

ع��ن��د ت��خ��ّرج��ه��م ب��ع��د ���ش��ن��ن. األ��ي�����س من 
التي  املعارف  الطلبة  يتعلم  اأن  الأف�شل 
وامل��ك��ان  ال���زم���ان  يف  فعليا  ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا 

اللذين يعي�شونها يف الواقع؟«.

تحول المضامين
جذريا،  غ��رّي  ال��ذي  املعا�شر  الإن�شان  اإن 
واملعلومات  الت�����ش��ال  تكنولوجيا  بفعل 
امل���ع���ا����ش���رة، م���ن ث��ق��اف��ات��ه وم���ه���ن عمله 
واأ���ش��ال��ي��ب ح��ي��ات��ه وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه امل��دن��ي��ة 
الى  اقت�شادياته  وَعْومَلَ  الوطنية،  ودوله 
م�شبوقة،  غري  مفتوحة  وف�شاءات  �شيغ 
ب��ق��ي م�����رتددا اأو ب��ط��ي��ئ��ا ح��ت��ى ال�����ش��اع��ة،  
التقنية  الإب����داع����ات  ه����ذه  ا���ش��ت��ث��م��ار  يف 
واأ�شاليبه  موؤ�ش�شاته  لتقدم  املعلوماتية 
نف�س  يف  اإدراك���ه  من  بالرغم  التعليمية، 
الوقت لدورها احلا�شم يف �شناعة كوادره 

الب�شرية املتنوعة  
هي  القومية  باملعلومات  املعرفة  اإن 
موؤ�شر للعقل الإن�شاين امل�شتنري، ولقدرة 
الأفراد واجلماعات الفعالة على التفكري 
القرار للعمل والإبداع واحلياة  و�شناعة 

الكرمية.

وان ال��ف��رق اجل��وه��ري ال���ذي ي��راه 
ال��ب��اح��ث احل�����ايل ب���ن الأم�����م امل��ت��ق��دم��ة 
يف  ي��ب��دو  املتخلفة  اأو  النامية  والأخ����رى 
والتعليم  بالتعلم  ت��رتاك��م  التي  املعرفة 
ل�����دى ال��ن��ا���ش��ئ��ة ك������روة اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال����دول  اأن اق��ت�����ش��ادي��ات  وط��ن��ي��ة، ح��ت��ى 
م�شامينها  م��ن  حت��ّول��ت  ق��د  امل��ع��ا���ش��رة 
امل����ادي����ة ك��م��ع��اي��ري ل��ل��غ��ن��ى اإل�����ى امل��ع��رف��ة 
ُي�شار  فيما  املعرفية  الأف����راد  واب��ت��ك��ارات 
وال��روة  املعرفة  باقت�شاديات  الآن  اإليه 

الب�شرية املتعلمة.
مبكرا،  هالرب�شتام«  »داي��ف��د  واأك���د 
انت�شار  وت���رية  ت�����ش��ارع  ق��ب��ل   ، 2000 ع���ام 
تكنولوجيا املعلومات يف التعليم واحلياة 
»ك��ارول  ل�شان  2009،  على  مع  املعا�شرة 
املتحدة يف  ال��ولي��ات  ث��روة  اأن  اآن ه��ي��وز« 
مواطنيها  يف  �شتكون  القريب  امل�شتقبل 
الطبيعية  امل�����ش��ادر  يف  ولي�س  املتعلمن، 

التقليدية.
وت���ب���اه���ت »ك�������ارول ه���ي���وز« يف ه��ذا 
الإط�����ار ب��ت��ف��وق ال��رتب��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات يف 
»اإن ج���ودة  ب��ال��ق��ول  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
للمواطنن  املتاحة  واملعلومات  الرتبية 

إن مؤسسات التعليم التقليدية المقيمة التي ثابرت بنموذج »أكاديمية أفالطون« لمدة 2500 سنة تقريبا، بدأت تتالشى مع بدء األلفية الثالثة 
للميالد، نظرا النفتاح آفاق التجديد وظهور البدائل التعليمية نتيجة التطورات المتسارعة لتكنولوجيا االتصال والمعلومات.

اإلنسان المعاصر غير جذريا، 
بفعل تكنولوجيا االتصال 
والمعلومات من ثقافاته 
ومهن عمله وأساليب حياته 
وعولم اقتصادياته، ولكنه 
بقي مترددا في استثمار هذه 
اإلبداعات لتقدم مؤسساته 
وأساليبه التعليمية
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دراسات
الجتماعية  طبقاتهم  ع��ن  بالتغا�شي 
املالية،  وقدراتهم  اجلغرافية  ومواقعهم 

ل ت�شاهى يف اأي مكان يف العامل«.
ق��اع��دة  ت�شكل  وه���ي  امل��ع��ل��وم��ات،  ان 
ل���ل���راء الق���ت�������ش���ادي امل���ع���ا����ش���ر، جتعل 
ال���ط���ل���ب ع��ل��ي��ه��ا ف���ي���م���ا ي���خ�������س ال�����ش��ل��ع 
واخلدمات عاليا وبا حدود، نظرا لكون 
املعارف التي توفرها توؤدي اإلى الزدهار 

املطلوب.
النرتنت  متار�شها  التي  الآث���ار  اإن 
�شتكون  اليومية،  احلياة  يف  ومعلوماتها 
���ش��ب��ي��ه��ة، م���ن ح��ي��ث ال��ع��م��ق وال�����ش��رع��ة 
وال�شمول، مبا حدث مع اخرتاع الكهرباء 
وب���دء ان��ت�����ش��اره��ا ال��وا���ش��ع ح�����وايل 1860، 
الع�شرين  ال��ق��رن  خ��ال  بعدئذ  لتنتهي 
ال�شوؤون  ملختلف  املوّجهة  الطاقة  ول��اآن 
والأعمال اليومية بو�شولها اإلى كل بيت 

وكل اآلة وكل مواقف احلياة.
اج��ت��ذاب  ���ش��ر  ب���اأن  ه��ي��وز   واأ�شافت 
انت�شارها  اإل���ى  ي��ع��ود  ل��ان��رتن��ت  ال��ن��ا���س 
و�شهولة  وب�����ش��اط��ة  م��ك��ان،  ك��ل  يف  الآين 
ا�شتخدامها، و�شرعة و�شول امل�شتخدمن 
ب��دون  حل��اج��ات��ه��م  وتكيفها  للمعلومات 

عناء ُيذكر.
ولكن حتى يكون الطلبة فعالن يف 
ا�شتعمالهم لاإنرتنت يتوجب ان يتوفر 
العلمي  للبحث  م��ه��ارة  اأه��م  اأوًل  لديهم 
جمع  يف  ال��ذات��ي��ة  الكفاية  وه��ي  وللتعلم 

املعلومات.
وت���ع���ود اأ����ش���ب���اب الإق����ب����ال ال��وا���ش��ع 
اإلى  الرقمية  واملعلومات  النرتنت  على 
وخل�شو�شية  م��ع��ه��ا،  ال��ت��ع��ام��ل  ب�����ش��اط��ة 
ال���ب���ح���ث وج���م���ع امل���ع���ل���وم���ات، و���ش��م��ول 
موقع  اأو  م�شتخدم  لأي  الآين  و�شولها 
الو�شول  و�شرعة  ول�شهولة  العامل،  عرب 
واإم��ك��ان��ي��ة تعديل  اإل��ي��ه��ا وا���ش��ت��ع��م��ال��ه��ا، 
وت����دوي����ر امل���ع���ل���وم���ات خل���دم���ة اأغ���را����س 
متنوعة تهّم املواقف الإن�شانية والعملية 

للنا�س.
املعلومات  تكنولوجيا  جن��اح  ولكن 
يف ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ي��ب��ق��ى م��ره��ون��ا 
من  م�شبقا  واملعلمن  املتعلمن  بتمّكن 
البحث وجمع  ثقافة النرتنت ومهارات 
هم  ال���ذي  للموقف  املنا�شبة  امل��ع��ل��وم��ات 

فيه.
ان مفهوم الأمية يف ع�شر املعلومات 
والعوملة والتطورات التقنية املتوا�شلة مل 
القدرة  ع��دم  او  �شعف  يف  حم�شورا  يعد 
تقليديا على القراءة والكتابة، بل يف عدم 
القدرة الإن�شان على التكيف مع املواقف 
والعمل  الآخ���ر  م��ع  التعامل  يف  امل��ت��غ��رية 
ك��ارف��ن«،  »اآن���دي  ت�شميها  فيما  واحل��ي��اة، 
ع���ل���ى ل�������ش���ان ه���ي���وز »ب���ث���ق���اف���ة ال��ت��ك��ي��ف« 
الفرد  مُتّكن  والتي    adaptive literacy 
التعامل  يف  جديدة  م��ه��ارات  تطوير  من 
م���ع امل����واق����ف اجل����دي����دة ب��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س 
ال�شلوكي  والإق��ب��ال  الت�شّرف  يف  وج���راأة 

دون ترّدد.
تنطوي  ال��ت��ي  امل��ع��ق��دة  امل���واق���ف  ان 
ع��ل��ى ع���وام���ل وم�������ش���وؤول���ي���ات م��ت��داخ��ل��ة 
امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ت��ف��رزه��ا  ع��دي��دة 
املعا�شر  لاإن�شان  حُمفزة  هي  املعا�شرة، 
يف مم��ار���ش��ة ذات�����ه وم���ع���ارف���ه وم��ه��ارات��ه 

وتطويرها با�شتمرار. 

قوة المعلومات
الألفية  يف  الفعالة  احلقيقية  القوة     اإن 
اأو  �شلطة  وان  امل��ع��ل��وم��ات.  ه��ي  ال��ث��ال��ث��ة 
ق���وة الإن�����ش��ان امل��ع��ا���ش��ر مل ت��ع��د ال��ق��درة 
كما  ال��غ��ذاء  وجمع  بال�شيد  البقاء  على 
ب��ام��ت��اك  احل���ج���ري���ة، ول  ال��ع�����ش��ور  يف 
»الأط���ي���ان« ال��وا���ش��ع��ة اأو ب��ك��رة الأي���دي 
ال��ع��ام��ل��ة واأف�����ش��ل امل��ع��دات ك��م��ا يف ع�شر 
الكربى  امل�شانع  بامتاك  ول  ال��زراع��ة، 
الع�شر  الهائلة كما يف  الأم���وال  وروؤو����س 

ال�شناعي.

هي  الآن  ال���ق���وة  ه���ذه  م�����ش��در  اإن 
املعلومات  ميتلك  م��ن  وان  امل��ع��ل��وم��ات. 
على  وال���ق���درة  ال��ع��ق��ل  بالنتيجة  مي��ل��ك 
واإع���ادة  املفيدة  امل��ع��ارف  وتعلم  التفكري 
ت��ع��ل��م��ه��ا وات���خ���اذ ال����ق����رارات والأع���م���ال 
  Toffler  »ال��ف��ع��ال��ة ك��م��ا ي���وؤك���د» ت��وف��ل��ر
ت�شكل ظاهرة  »امل��ع��رف��ة  الإط����ار  ه��ذا  يف 
اأكر  وان  املعا�شرة،  للمجتمعات  رئي�شة 
الأف�������راد واجل���م���اع���ات وال������دول جن��اح��ا 
يف ع�����ش��ر امل���ع���ل���وم���ات ه����و م����ن مي��ت��ل��ك 
الوقت  نف�س  يف  اأي�شا  وق���ادر  املعلومات 
والإب����داع«.  ال��ت��ق��دم  يف  ا�شتعمالها  على 
وم�����ع ك����ل ه�������ذا، ف�����ان و�����ش����ع ال���رتب���ي���ة 
اللكرتونية عن بعد يبدو حمريا حتى 

يف البلدان الغربية.
ن��اح��ي��ة، تلقى م��ع��ار���ش��ة من  ف��م��ن 
القائمة،  التقليدية  التعليم  موؤ�ش�شات 
اإن وجودها  اأخرى ياحظ  ومن ناحية 

يتعاظم  ال���رتب���وي  ال��ع��م��ل  ودوره�����ا  يف 
العديد  قيام  نتيجة  مت�شارعة،  بوترية 
اأري��زون��ا  مثل  الأمريكية  ال��ولي��ات  م��ن 
وف��ل��وري��دا ب�شن ت�����ش��ري��ع��ات ت��دع��م ه��ذا 
ما  ب�شبب  التعليم  يف  اجل��دي��د  ال��ت��وج��ه 
ت�شري اإليه درا�شات، باأن التعلم عن بعد 
بالرتبية  نظريه  من  فاعلية  اأعلى  كان 

التقليدية املبا�شرة.
اإن الرتبية على النرتنت مبرونة 
ق����ادرة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  تبدو  واآل����ي����ات  ع��م��ل 
اأك���ر مما  على �شد ح��اج��ات ال��دار���ش��ن 

ت�شتطيعه املوؤ�ش�شات التقليدية.
اإن اعرتاف جهات اعتبارية ر�شمية 
  Center الرقمية  الرتبية  مركز  مثل 
 for Digital Education )CDE(
اللكرتوين  التعليم  موؤ�ش�شات   ب�شرعية 
ع���ن ب���ع���د، ق���د م��ن��ح��ه��ا ت�����ش��م��ي��م��ا على 
التكاثر والنت�شار بربامج كمية ونوعية 

ان  الأمريكية، حتى  الأنحاء  يف خمتلف 
الدرا�شات، تفيد اأن ما يقرب من ن�شف 
امل��دار���س واجل��ام��ع��ات الأم��ري��ك��ي��ة تقدم 
التخ�ش�شية  براجمها  �شمن  للدار�شن 
اأو  بعد  عن  الكرتونية  مقررات  املقيمة 
اأنها اأن�شاأت تواأميات الكرتونية لتدري�س 
عن  الأك��ادمي��ي��ة  التخ�ش�شات  م��ن  ع��دد 

بعد12.

مفهوم وأصول التربية 
االلكترونية عن بعد

من  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  كانت  وملا 
م���راك���ز ب��ح��ث ع��ل��م��ي وم��ع��اه��د وك��ل��ي��ات 
املعلومات  اإن��ت��اج  م�شادر  ه��ي  وج��ام��ع��ات 
املعلمن  لدى  وتعميمها  ن�شرها  واآليات 
واملتعلمن من خال التعلم والتدري�س، 
التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ه���ذه  ك��ان��ت  ومل���ا 
واملجتمع  الفرد  مل�شتقبل  حا�شمة  العليا 

الدرا�شة  ه��ذه  ف��ان  العربية،  البلدان  يف 
القيا�س  مبنهج  التحليلية  ال��و���ش��ف��ي��ة 
عاتقها  ع��ل��ى  ت��اأخ��ذ  امل���ع���روف،  املنطقي 
ت���و����ش���ي���ح م���ف���ه���وم واأ�������ش������ول ال���رتب���ي���ة 
الل���ك���رتون���ي���ة ع����ن ب���ع���د ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املعلومات املعا�شرة  وطبيعة موؤ�ش�شاتها 
وُمعداتها واأ�شاليبها يف التنمية الب�شرية 
واإع�������داد ال��ن��ا���ش��ئ��ة لأدواره��������ا ال��ع��ل��م��ي��ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة، من 
خ���ال الإج���اب���ة ع��ن الأ���ش��ئ��ل��ة وامل��ح��اور 

التالية.
الرتبية  باإيجاز  تطورت    • كيف  
اأفاطون  اأكادميية  من  الر�شمية 
اإلى  املدر�شة اللكرتونية عن بعد؟
ال��رئ��ي�����ش��ة  امل�����ش��ك��ات  ه���ي  • م���ا 
امل��ع��ي��ق��ة ل��ل��رتب��ي��ة الل��ك��رتون��ي��ة يف 
بالبلدان  بعد  عن  العايل  التعليم 

العربية؟

 • م����ا ه����ي  الأ����ش���ال���ي���ب ال��ت��ق��ن��ي��ة 
العايل  للتعليم  املتاحة  املعا�شرة 

عن بعد بالبلدان العربية؟
 • ما هي البدائل التقنية اجلديدة 
املمكنة للتعلم والتعليم العايل عن 

بعد يف البلدان العربية؟
 • م������ا ه������ي اخل�����ط�����ط  املُ���م���ك���ن���ة 
يف  اللكرتونية  الرتبية  لإ�شتنبات 
بالبلدان  بعد  عن  العايل  التعليم 

العربية؟
امل�شتقبلية  ال��ت��ط��ورات  ه��ي    • م��ا 
املحتملة للرتبية اللكرتونية عن 

بعد يف البلدان العربية؟

موجز في تطور
التربية الرسمية من

»أكاديمية أفالطون«
إلى المدرسة االلكترونية

عن بعد
بالتعلم والتعليم هي مهنة  ان الرتبية 
الإن�����ش��ان امل�����ش��ت��دام��ة ع��رب ال��ت��اري��خ من 
الرحالة  ال��ب��دائ��ي��ة  ع�����ش��وره احل��ج��ري��ة 
الأول�������ى ط��ي��ل��ة م���اي���ن ال�����ش��ن��ن قبل 
الرقمية  املعلومات  ع�شر  وال��ى  املياد، 

وثورة الرتبية الا�شلكية النقالة.
الب�شرية  فبينما ق�شت اجلماعات 
حقبة  خ���ال  ال�شنن  م��اي��ن  الأول����ى 
ال���ت���اري���خ غ���ري امل���ك���ت���وب وح���ت���ى الأل����ف 
العا�شر قبل املياد يف التعليم ال�شفوي 
وقيم  مب��ع��ارف  لنا�شئتها  املفتوح  احل��ر 
ومهارات الع�شر الذي تعي�شه، فان هذه 
اجلماعات مع بدء ال�شتقرار يف مراكز 
اليدوية  وقرى احلرف  التجارية  املدن 
والأرياف الزراعية، اأن�شاأت نوعا جديدا 
م����ن ال��ت��ع��ل��ي��م ه����و م��ق�����ش��ود وم��ب��ا���ش��ر 

ومكتوب يف طبيعته عموما.
لقد ك��ان��ت »اأك��ادمي��ي��ة اأف��اط��ون« 
عام  387 ق. م. اأول مدر�شة ر�شمية لهذا 
ا�شتمر �شكا  التعليم وال��ذي  النوع من 
اأوائ��ل  يف  احلا�شر  وقتنا  حتى  وجوهراً 

الألف الثالث امليادي.
اب��ت��ك��ر »ج��وه��ان�����س  اأن  ول���ك���ن م���ا 
ال��ط��ب��اع��ة يف منت�شف  اآل����ة  غ��وت��ن��ربغ« 
امل��ي��ادي، حتى  ال��ق��رن اخل��ام�����س ع�شر 
قامت ثورة تربوية ثانية بف�شل طباعة 
الكتب باأعداد كبرية، جت�شدت يف انت�شار 
املُقيمة  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  التعليم 

على نطاق وا�شع.
وا�شتمر هذا الو�شع حتى منت�شف 
عند  الع�شرين  ال��ق��رن  م��ن  الت�شعينات 
بدء ثورة الت�شال واملعلومات املعا�شرة 
حيث بداأ معها ثورة تربوية جديدة يف 
ناف�شت  اجل��ام��ع��ي،  املدر�شي -   التعليم 
الرقمية على النرتنت  املعارف  خاله 
وامللفوظة  املكتوبة  الو�شفية  �شابقاتها 

املبا�شرة يف اأداءات التعلم والتدري�س.
امل�����زدوج�����ة  ال�������ش���ي���غ���ة  ه�������ذه  اإن 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة امل��ب��ا���ش��رة والل��ك��رتون��ي��ة 
يتوقع  كما  �شت�شتمر  والتعليم  للتعلم 
غلبة  ت��ظ��ه��ر  ح��ي��ث   ،2025 ع����ام  اإل�����ى 
امل���دار����س واجل���ام���ع���ات ال��رق��م��ي��ة على 
الا�شلكي  البث  ومبحطات  النرتنت 
الا�شلكية  ب��ال��رتب��ي��ة  ���ش��ُي��ع��رف  م��ا  يف 
الر�شمي  الرتبوي  امل�شهد  يف  املفتوحة 
وال�����ش��ع��ب��ي ع��ل��ى ال�������ش���واء، وذل����ك على 
التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  تا�شي  ح�شاب 

التقليدية املقيمة.
وهكذا، فان الإن�شان الذي بداأ قبل 
ماين ال�شنن خال ع�شوره البدائية 
الأولى تنمية النا�شئة بالرتبية اللفظية 
واحل����رك����ي����ة امل���ف���ت���وح���ة ان���ت���ه���ى ط��وع��ا 
واملعلومات  الت�����ش��ال  تكنولوجيا  بفعل 
امل��ع��ا���ش��رة يف ب���داي���ة الأل��ف��ي��ة امل��ي��ادي��ة 
الثالثة با�شتعمال نف�س اأ�شلوبية الرتبية 
ج��دي��دة:  تقنية  ب�شيغ  ول��ك��ن  املفتوحة 

اإلكرتونية رقمية عن بعد.  

اأفاطون واأر�شطو وحوارات فل�شفية
يف »الأكادميية« )ر�شم قدمي(
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

آفاق: خاص

ت��ع��د حم��ط��ة ت��ل��ف��زي��ون اأب��ه��ا اأب����رز واأه���م 
ي��ت��ج��ه  لأن  ي���ت���ط���ل���ع  ال����ت����ي  اخل������ي������ارات 
الدفعتن  ال��ع�����ش��رات م��ن ط���اب  اإل��ي��ه��ا 
الأول��������ى وال���ث���ان���ي���ة م����ن ق�����ش��م الإع������ام 
والت�������ش���ال ب��اجل��ام��ع��ة ل��ل��ع��م��ل ب��ه��ا بعد 
املوؤهل  ونيل  الدرا�شي  التح�شيل  اإكمال 
الأك��ادمي��ي، وذل��ك مل��ا ت�شمه م��ن قنوات 

بث خمتلفة.
وب��ي��ن��م��ا ت��ت��ط��ل��ع امل��ح��ط��ة وال��ق�����ش��م 
واإع����داد جيل  ال��ت��دري��ب  ب��ه��دف  للتعاون 
موؤهل يرفع م�شتوى الإعام، ا�شتطلعت 
ال�����ش��ط��ور  ك��م��ا يف  امل��ع��ن��ي��ن  اآراء  »اآف������اق« 

التالية:

جيل مؤهل
اأبها �شالح  يقول مدير حمطة تلفزيون 
اإن امل��ح��ط��ة ت��ت��ط��ل��ع ل��ت��ع��اون  ال�����ش��ري��ف��ي 
من  »انطاقا  م�شيفا  الق�شم،  مع  وثيق 
اجلامعات  بن  التعاون  باأهمية  القناعة 
واجل����ه����ات الإع����ام����ي����ة، وح���ر����ش���ا على 
ت��ن�����ش��ي��ق اجل����ه����ود وت��ك��ام��ل��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الأه������داف امل�����س��رتك��ة, وم���ع ب���دء ن�ساط 
ق�شم الإع��ام بجامعة امللك خالد ووفق 
منهجية مد ج�شور التعاون البناء بينها 
فاإننا  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  الإذاع����ة  وب��ن هيئة 
تكون  اأن  اأبها  تلفزيون  حمطة  يف  ناأمل 
للخربات  وت��ب��ادل  وت��ع��اون  �شراكة  هناك 
وامل��ع��ل��وم��ات ح��ت��ى ت�شل اإل���ى ال���ش��ت��ف��ادة 
ال�شالح  الق�شوى بن اجلانبن خلدمة 
العملية  امل��م��ار���ش��ة  ب��خ��ربة  ن��ح��ن  ال���ع���ام، 
التنموي  الفعل  يف  املتوالية  وال��ت��ج��ارب 
الإعام  وق�شم  والجتماعي،  وال�شياحي 
والت�������ش���ال مب���ا مي��ل��ك��ه م���ن اإم��ك��ان��ي��ات 
اأك���ادمي���ي���ة وع��ل��م��ي��ة وم���واه���ب راغ���ب���ة يف 

المحطة والدارسون يتطلعون للتدريب واإلعداد 
تلفزيون أبها ميدان طالب اإلعالم

لصهر الدراسة بالخبرات
اإل���ى واق���ع، وباخت�شار  ال��درا���ش��ة  حت��وي��ل 
املنهجي تقدمي منتج  بالتعاون  ن�شتطيع 

ملمو�س عايل الإتقان واجلودة«.
العمل  تكامل  اإل��ى  ال�شريفي  ودع��ا 
العاقات  اأج��ل تنمية  بن اجلانبن من 

العلمية والعملية بن الطرفن.
وع���ن ال�����دور امل��ن��ت��ظ��ر م���ن ال��ق�����ش��م، 
ق���ال ال�����ش��ري��ف��ي »ن��ن��ت��ظ��ر م��ن��ه اأن ي��ق��دم 
اإع���داد ك��وادر  اإل��ى  اإ�شافة  جيا م��وؤه��ا، 
ي�شهم  واأك��ادمي��ي  اأف��ق علمي  ذات  مدربة 
ك��ف��اءة  ذات  اإع��ام��ي��ة  �شخ�شية  ب��ن��اء  يف 
منها  ي�شتفيد  متميزة  وعملية  علمية 
ج��اذب،  باأ�شلوب  واملجتمع  اأبها  تلفزيون 
بحيث جتتمع اخلربة العملية بالدرا�شة 

العلمية«.
وع�����ن ف����ر�����س ال���ع���م���ل يف امل��ح��ط��ة 
ل��ل��ط��اب، اأج������اب »ال��ع��م��ل يف ت��ل��ف��زي��ون 
اأب��ه��ا اأو غ���ريه م��ن امل��ن�����ش��اآت الإع��ام��ي��ة 
املجال  وح��ب  الداخلية  الفطرة  حتكمه 
تاأتي  ثم  اأ�شا�شي،  اأم��ر  وه��ذا  الإع��ام��ي، 
ب��ع��د ذل����ك ���ش��ي��ا���ش��ة ال��ت��وظ��ي��ف يف هيئة 
الإذاع����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون، ولاأخ��ف��ي��ك��م اأنني 
التناف�س  ح���دة  ارت��ف��اع  اأمت��ن��ى  �شخ�شيا 
اأعلى  ن�شيب  م��ن  التوظيف  يكون  حتى 
الكفاءات واأجدرها بحمل ر�شالة الإعام 

يف جمتمعنا«. 
و�شدد ال�شريفي على �شرورة تاأهيل 
ال���ط���اب، ق���ائ���ا »ل���ك���ي ت��ن��ت��ج اإع��ام��ي��ا 
قدر  ال��ك��وادر على  ت��ك��ون  اأن  ق��وي��ا يجب 
ع���ال م���ن ال��ت��اأه��ي��ل ال��ع�����ش��ري امل��ت��واك��ب 
م��ع م��ت��غ��ريات م��ت�����ش��ارع��ة ت��ت��ب��دل خ��ال 
ال�شاعة مرات عديدة، حتتاج اإلى قادرين 
يف  الق�شم  ه��ذا  ول��ك��ون  ماحقتها،  على 
تاأهيل  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ف����اأرى  ب��داي��ات��ه، 
على  ال��ت��دري��ب  كعملية  م�����رادف،  ت��ق��ن��ي 
ينا�شب  م��ا  وتلم�س  امل��ت��غ��ريات  م��اح��ق��ة 

آفاق الجامعة  |  العدد 111  |  6 جمادى الثاني 1435  |  6 إبريل 2014حول الجامعة



والتعامل معها  الإعامية،  منها هويتنا 
يف حينها مبا يكون منا�شبا«. 

الإعامين  اإلى  ال�شريفي  وتطرق 
»الإعاميون  بالقول  ع�شري  منطقة  يف 
مقارنة  ج��دا  ج��ي��دون  ع�شري  منطقة  يف 
باأن اأغلبهم غري متفرغن، وقد يكونون 
حد  وجمتهدين  خمتلفة  مهن  اأ�شحاب 
الروعة، لذا فنحنل نفتقد الإعامين 
ب���ق���در م���ا ن��ف��ت��ق��د خ�����ش��وع��ه��م ل��ل��ت��اأه��ي��ل 
توجهاتهم  يخدم  ال��ذي  املنا�شب  العلمي 
اأن  ل����و  ت��ت��خ��ي��ل  اأن  ول�����ك  الإع����ام����ي����ة، 
تاأهيل  نتاج  كانت  نراها  التي  اإبداعاتهم 
اأك�����ادمي�����ي، ف��ك��ي��ف ���ش��ت��ك��ون م��ن��ت��ج��ات��ه��م 
الإع��ام��ي��ة؟ب��ا ���ش��ك ���ش��ت��ت��ج��اوز امل��ك��ان 

والزمان ملا هو اأبعد«.

مختبر للتدريب واإلطالع
من جهته، اأكد اأ�شتاذ الإذاعة والتلفزيون 
امل�������ش���ارك ب��ق�����ش��م الإع��������ام والت�������ش���ال 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��م��ر ب��و ���ش��ع��ده اأن 
خمتربا  �شتكون  اأب��ه��ا  ت��ل��ف��زي��ون  حم��ط��ة 
والط��اع على خبايا  للتدريب  للطاب 
اأنها  اإل��ى  م�شريا  التلفزيونية،  املمار�شة 
خال  من  العلمي  التح�شيل  يف  ت�شاعد 
اإ����ش���راك���ه���م يف اإع�������داد ن�������ش���رات الأخ���ب���ار 

والربامج التلفزيونية املختلفة.
ول��ف��ت ب���و ���ش��ع��دة اإل����ى اأن امل��ح��ط��ة 
على  الطاب  تعود  اأن  اأي�شا  �شاأنها  من 
متخ�ش�شة  اإع��ام��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ع��ي�����س 
ل��ه��ا خ�����ش��ائ�����س وط��ب��ي��ع��ة خم��ت��ل��ف��ة عن 
اأب��رز  ال��ق��ط��اع��ات املهنية الأخ����رى، وم��ن 
ما تعودهم عليه: اجلراأة والعمل الدائم 
وال��دق��ة يف احل�����ش��ول على امل��ع��ل��وم��ات يف 
من  فريق  مع  امل�شتمر  ال�شغط  من  جو 

الزماء ال�شحفين.
ب�������دوره، اأ�����ش����ار اأ����ش���ت���اذ ال�����ش��ح��اف��ة 
امل�������ش���اع���د ب��ق�����ش��م الإع��������ام والت�������ش���ال 
تعد  خطة  اأن  اإل��ى  ع��زت  ال�شيد  الدكتور 

الأكر متيزا  بن اجلامعات، ومن بينها 
تدريب الطاب يف حمطة تلفزيون اأبها 
يف  بذلت  التي  اجلهود  ممتدحا  وغ��ريه، 

اخلطة.
واتفق عزت مع بو�شعدة  يف الفوائد 
يف  املحطة  ت�شهم  اأن  متوقعا  امل��ن��ت��ظ��رة، 

اإعداد جيل متخ�ش�س.

الطالب يستعرضون آمالهم 
الع�شريي  ع��ب��داهلل  �شعد  الطالب  اأب���دى 
ت���ف���اوؤل���ه مب��ن��ح��ه ف���ر����ش���ة ال���ت���دري���ب يف 
حم���ط���ة ت���ل���ف���زي���ون اأب����ه����ا ق���ب���ل ال��ت��خ��رج 
الأ�شا�شية  امل��ه��ارات  يكت�شب  كي  ب�شنوات 
وال�����ازم�����ة ل���اإع���ام���ي ال��ت��ل��ف��زي��وين، 
بجانب  الكامريا،  اأم��ام  اجل��راأة  واكت�شاب 
املعلومات  كما من  ومنحه  لغته،  تطوير 

من خال العمل امليداين.
يف امل���ق���اب���ل رك�����ز ال���ط���ال���ب م��ت��ع��ب 
ع�����ش��ريي ع��ل��ى م���ا ي����راه م���ن اح��ت��ي��اج��ات 
ل���ل���ط���اب يف ه�����ذا امل�����ج�����ال، م����ن ب��ي��ن��ه��ا 
يف  خ�شو�شا  والتاأهيل  التدريب  تكثيف 
يكون  اأن  متوقعا  اأب��ه��ا،  تلفزيون  حمطة 
اخلطوة،  تلك  من  امل��رج��وة  الفوائد  من 
اخلربة  اكت�شاب  بجانب  �شبق  ما  حتقيق 

واجلراأة.
م����ادة عملية،  اإل����ى  واأك�����د احل���اج���ة 
اإل��ى  ت��ه��دف  الق�شم،  يف  ن��ظ��ري��ة،  ولي�شت 
ممار�شة الطالب يف املهنة، على اأن يكون 
الإع��ام  زي��ارة مراكز  براجمها  من بن 

وتثقيف الطالب.
اأما الطالب اأحمد الفيفي فقال اإن 
املبكر  العمل  يف  ي��اأم��ل��ون  الق�شم  ط��اب 
يف امل��ح��ط��ة م��ت��درب��ن ح��ت��ى ي�����ش��ل��وا اإل��ى 
الإعامي  العمل  ل��واء  حلمل  اجلاهزية 
امل��ن��ط��ق��ة وم����ن ث���م الن����ط����اق نحو  يف 
جميع اأنحاء اململكة بل والعاملن العربي 

واخلارجي اأي�شا.
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ثقافة

أسرار التأليف والنشر والتسويق.. في كتاب ]2-1[

قراءة: أحمد العياف 

امل��وؤل��ف��ن للتاأليف،  ت��دف��ع  ك��ث��رية  اأ���ش��ب��اب 
اأه��م��ه��ا ال��رغ��ب��ة يف ال��ت��وا���ش��ل م���ع ق���ارئ 
م��ا، فقد جت��د م��ن ي��وؤل��ف لُيعرف، ورمب��ا 
لريوج لفكرة، اأو ليطرح راأيه، ومن يوؤلف 
املوؤلف  ويح�س  ورزق����ه...،  قوته  ليك�شب 
اإظهار نف�شها، فالذهن  الفكرة يف  برغبة 
ي�شبح قلقا من الفكرة حتى يبديها، اإما 

بالكام واإما بالكتابة.
 ولكن لي�س كل ما يدعوك للكتابة 
ب��ال�����ش��رورة ���ش��ي��دع��و الآخ����ري����ن ل��ق��راءة 
لي�س  بحاجة  واملوؤلفون  فالكتاب  كتابك، 
اإل��ى  اأح���وج  ه��م  ب��ل  اأن يكتبوا،  اإل���ى  فقط 
للقراءة،  النا�س  يجذب  �شيئا   يكتبوا  اأن 
موؤلفا  ال��ك��ات��ب  ي�شبح  اأن  �شعبا  فلي�س 

ين�شر له، الأ�شعب هو اأن يقراأ له.
ه��ذا م��ا ج��اء يف ك��ت��اب »ك��ي��ف توؤلف 
را�شد بن ح�شن  الدكتور  للموؤلف  كتابا« 

ن�����ش��رت��ه  دار العلم  ال���ذي  ال��ع��ب��دال��ك��رمي، 
للماين، يف 127 �شفحة، وقدمه موقع 
ملخ�شة  ح��ل��ق��ة  يف  »وّراق«  ك��ا���ش��ت  ب����ود 
�شوتية حت��دث خالهما  واأخ��رى  كتابية 
عن اأهم ما جاء يف الكتاب من كيف ُيعّرف 
القارئ بكيفية التاأليف، بدءا من اختيار 
الكتاب  بن�شر  وانتهاء  وتطويرها  الفكرة 

وت�شويقه. وفيما يلي تلخي�س للكتاب:

سبع خرافات عن الكتابة
غري  ه����ذا  ب��ال��ف��ط��رة:  •  ال��ك��ت��اب 
����ش���ح���ي���ح، ف����امل����وه����ب����ة ق�����د ت���وج���د 
وت�شرع  الكتابة،  ب��ذرة  وه��و  اخل��ي��ال 
وت�شهل عملية  ال��ك��ات��ب،  ت��ط��ور  م��ن 
مهارات  اأي�شا  الكتابة  لكن  الكتابة، 
بالدرا�شة  وتنمى  تكت�شب  اأن  ميكن 

واملران.
الكتابة  �شريع:  اجليد  الكاتب    •
ل��ي�����س ل��ه��ا ع��اق��ة ب�شرعة  اجل��ي��دة 
الكتابة  وقد يحتاج جتويد  الكاتب، 
اإل�����ى وق����ت وم���ع���ان���اة يف ا���ش��ت��خ��راج 
ل��ك��ن �شرعة  واإن�����ش��اج��ه��ا،  الأف���ك���ار 
الكتابة ل عاقة لها بجودة املكتوب.

يعتقد  الإلهام:  الكاتب  انتظار    •
ب��ع�����س ال��ن��ا���س مم���ن ي���رغ���ب يف اأن 
على  تنزل  الأف��ك��ار  اأن  كاتبا،  يكون 
ال��ك��ت��اب ع��ل��ى ���ش��ك��ل اإل����ه����ام، بحيث 
م����ق����دم����ات،  دون  ع���ل���ي���ه���م  ت���ه���ج���م 
بع�س  ي��ك��ون �شحيحا يف  ق��د  وه���ذا 
الأح��ي��ان، لكن الأف��ك��ار ع��ادة ول��دى 
ا�شتمطار،  اإلى  حتتاج  الُكّتاب،  اأكر 
وحتتاج اإلى معاجلة لتكتمل وُت�شبح 

قابلة لأن ُتطرح ب�شكل مكتوب.

ال�شحيح   مرة:  اأول  من  •  كاتب 
يحتاجون  الكبار  ال��ُك��ّت��اب  حتى  اأن��ه 
اإلى مراجعة ما يكتبون، وحتريره، 
ملدد  ال��ت��األ��ي��ف  اأث��ن��اء  يتوقفون  وق��د 
ق��د يهجرون  اأن��ه��م  ل��درج��ة  طويلة، 
اأعمال دون اأن يكملوها، مع رغبتهم 
يف ذلك. وقد كان الكاتب الق�ش�شي 
ي�شتمر  غار�شيا  ج��اب��ري��ال  امل�شهور 
يف ال��ت��ع��دي��ل يف رواي���ات���ه ح��ت��ى بعد 
�شدور الكتاب يف الطبعات التي تلي 

الطبعة الإ�شبانية.
ال���ع���م���ل:  م���������ش����ودة  م����راج����ع����ة    •
لإك��م��ال  ه��ي  امل��راج��ع��ة  اأن  ال�شحيح 
العمل، وو�شعه يف �شورته النهائية، 
ف���ه���ي ج�����زء اأ����ش���ا����ش���ي م����ن ع��م��ل��ي��ة 
تتعلق  فاملراجعة  والكتابة.  التاأليف 
ب���امل���ح���ت���وى والأف������ك������ار، وت��راب��ط��ه��ا 
بالعمليات  ُتعنى  فهي  وت�شل�شلها، 
ال�شكلية  ولي�س  للكتابة  الأ�شا�شية 
الإمائية  الأخطاء  بتعديل  املعنية 

والنحوية.
نعم  للكتابة:  واح����دة  ط��ري��ق��ة    •
عليها  يتفق  ع��ام��ة  اأ���ش��ال��ي��ب  ه��ن��اك 
اأك����ر ال��ك��ت��اب وامل���وؤل���ف���ن، ول���و من 
ح���ي���ث امل�����ب�����داأ، ل���ك���ن ه�����ذا ل ي��ع��ن��ي 
اأن ه���ذه الأ���ش��ال��ي��ب وال��ط��رق يجب 
اأن ت��ك��ون ���ش��ح��ي��ح��ة ل��ك��ل ال��ُك��ّت��اب. 
كثرية  ج��وان��ب  يف  الكتابة  فاأ�شلوب 
م��ن��ه اأم����ر ���ش��خ�����ش��ي، وت��ت��دخ��ل فيه 
ال��ف��ردي��ة. ومي��ك��ن النجاح  ال��ف��روق 

والتميز عرب اتباع اأّي منها.
الكتابة  املفل�شن:  مهنة  •  الكتابة 
ث��راء  م�شدر  يكونان  ق��د  والتاأليف 

كيف  ع����رف  اإذا  خ��ا���ش��ة  ل��ل��م��وؤل��ف، 
ي��واف��ق رغ��ب��ات ال��ن��ا���ش��ري��ن، فيكتب 

فيما يقبل عليه القراء.

أربع صفات للكتاب الناجحين:
وع��ل��ى  ال���ك���ت���اب���ة  ع���ل���ى  • ال�������ش���رب: 
امل��راج��ع��ة وال��ت��ن��ق��ي��ح، مم��ا ل ينتهي 
اإل���ى  ب���ل حت���ت���اج  م�������ش���ودة  اأول  ع��ن��د 
م����راج����ع����ات، وال�������ش���رب ع���ل���ى رف�����س 
جتد  اأن  امل��ع��ت��اد  م��ن  فلي�س  ال��ن�����ش��ر، 
نا�شرا يرحب بكل ما تكتب. وال�شرب 
الكتاب،  النقد، فحتى بعد ن�شر  على 
ف����اإن����ه ���ش��ي��ت��ع��ر���س يف ال�����ع�����ادة اإل����ى 
اأّل��ف فقد  النقد، والعرب تقول »من 
للنقد.  ه��دف��ا  ���ش��ار  اأي  ا�شُتهدف«  
»ال���ن���ج���اح يف  اآن م��ان��ه��ي��م��ر  وت���ق���ول 
لديهم  الذين  لأولئك  ياأتي  الكتابة 
ال��ق��ل��ي��ل م���ن امل���وه���ب���ة وال���ك���ث���ري من 

ال�شرب«.
ما  ت�شجيل  وال��ف��وائ��د:  الأف���ك���ار   •
مي��ر على الإن�����ش��ان م��ن ف��وائ��د اأثناء 
هذه  وت�شنيف  ومطالعته،  ق��راءت��ه 
ال���ف���وائ���د وامل�������رور ع��ل��ي��ه��ا ب���ن حن 
واآخ�����ر، ُي�����ش��اع��د ع��ل��ى اأم���ري���ن ه��م��ا: 
احل�����ش��ول ع��ل��ى ن��ق��ول واأف���ك���ار ت��وؤي��د 
الأف��ك��ار ال��ت��ي ي��ري��د امل��وؤل��ف الكتابة 
قد  النقول  ه��ذه  اأن  وال��ث��اين   عنها، 

تكون هي نف�شها م�شدرا لاأفكار.
يكون  اأن  ميكن  ل  القراءة:  • كرة 
ق��ارئ مكر.  وه��و  اإل  الكاتب جيدا، 
قليل  اأو  ي���ق���راأ،  ل  ال�����ذي  وال���ك���ات���ب 
ال��ق��راءة يفقد ال��ق��ارئ لأن��ه ل يكون 
ل���دي���ه ج���دي���د. ي���ق���ول ه���ي���ف���رون »ل 

حت���اول ك��ت��اب��ة ق�شة ح��ت��ى ت��ك��ون قد 
قراأت خم�شن ق�شة، اأو على الأح�شن 
املقال  يف  ُيقال  نف�شه  وال�شيء  مائة، 

والق�شيدة والرواية«.
القراءة  كانت  اإذا  الكتابة:  كرة   •
فالكتابة  للكاتب،  الأول  اجلناح  هي 
الثاين.  ه��و اجل��ن��اح  وال��ت��درب عليها 
الكتاب  »مييل  موفيل  ب��رو���س  يقول 
ي���ك���ون  لأن  م�����وؤل�����ف  ل����ك����ل  الأول 
فاكتب  ق��راأه��ا.  قد  كتب  من  ُم�شتقاً 
ح��ت��ى ت��ت��ج��اوز ه���ذه امل��رح��ل��ة ولتجد 
اأن��ك �شتكتب  »���ش��وت��ك«. وه��ذا يعني 
اأ�شياء لن ُتن�شر اأو يجب اأن ل ُتن�شر«.

خمس معوقات للكتابة
له  ُين�شر  من  واملوهبة:  الرغبة   •
الغالب  يف  الأف�شل،  هو  دائما  لي�س 
ه����و م����ن ت���ت���واف���ر ف���ي���ه خ�����ش��ائ�����س 

م�شاندة لذلك.
ول��ل��ت��خ��ل�����س م���ن ال��رغ��ب��ة وامل��وه��ب��ة 
)الرغبة وحدها  اأن  تعرف  اأن  يجب 
ل تكفي ول حتى املوهبة، لأن تكون 
كاتبا اأو موؤلفا ين�شر له، قبل اأن يقراأ 

له(.
يف  اأك����ت����ب  »�����ش����وف  • ال���ت�������ش���وي���ف: 
العام  الدرا�شة،  بعد  اأتفرغ  الإج���ازة، 
الت�شويف  م��ن  وللتخل�س  ال��ق��ادم«.  
ا�شتخدام  من  ُيكر  من  الغالب  )يف 
»�شوف...« لن يكتب �شيئا! كثريا ما 
بالكتابة  يهم  عندما  الكاتب  ين�شغل 
عنها،  �شيكتب  ال��ت��ي  ب��الأف��ك��ار  لي�س 
ب���ل ب����الأع����ذار ال��ت��ي ���ش��ُت��خ��ل�����ش��ه من 

الكتابة!(.

»�شتيف  يذكر  وقت:   لدي  • لي�س 
حياتك(  )ق�شة  كتابه  يف  ت�شاندلر« 
ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  ور������س  اإح������دى  اأن يف 
البولي�شية  الروايات  موؤلف  ُيقيمها 
املتدربن  اأحد  لوران�س بلوك، طرح 
���ش��وؤال على ل��وران�����س، ف��ق��ال: »كيف 
جت����د وق����ت����اً ل���ل���ك���ت���اب���ة؟« ف���اأج���اب���ه 
فال�شبب  تكتب  ل  كنت  ب���ح���زم:«اإذا 
تكتب،  اأن  ُتريد  اأنك ل  ب�شاطة  بكل 
وهناك اأ�شياء تفعلها لأنك ترغب يف 
فعلها...، عندما يكون هناك ما تود 
اأن ُتنجزه يف حياتك حقا، فاأنت ل�شت 
املنا�شب  ال��وق��ت  لإي���ج���اد  ح��اج��ة  يف 
كّر�شت  ق��د  �شتكون  لأن��ك  لإجن����ازه، 
و�شتجد  بالفعل  ال���ازم  ال��وق��ت  ل��ه 
لدى  والوقت  بالفعل«،  ُتنجزه  اأنك 
اجل��م��ي��ع ه��و اأرب����ع وع�����ش��رون �شاعة 
اأن يزيد  ال��ي��وم، ول ميكن لأح��د  يف 
على ذلك حلظة واحدة، لكن النا�س 

يتفاوتون يف توفري الوقت. 
ال��وق��ت  اأزم����ة  م��ن  وللتخل�س 
يف  ال��رغ��ب��ة  ت��ب��ل��غ  مل  )اإذا  ال���ك���ايف: 
الكتابة م�شتوى يجعل الأولوية لها، 
فرمبا لن جتد الوقت للكتابة اأبدا. 
كنج«  »�شتيفن  ال��روائ��ي  اأ���ش��ار  وق��د 
يكون  اأن  اإلى  الكاتب يحتاج  اأن  اإلى 
جريئا يف ك�شر القواعد الجتماعية 

لتوفري الوقت(.
دون  م���ن  ال���داخ���ل���ي:  ال���ن���اق���د    •
عند  خا�شة  للكتابة،  ع��دّو  مبالغة، 
ال��ب��داي��ة اأو اأث��ن��اء امل�����ش��ودة الأول��ي��ة. 
ف��داخ��ل ك��ل اإن�����ش��ان ���ش��وّي ج��ه��از، ل 
ي����دري م���ا ط��ب��ي��ع��ت��ه ب���دق���ة، مهمته 

النقد واملراقبة، والتحذير.
ال��داخ��ل��ي:  ال��ن��اق��د  م��ن  وللتخل�س 
الأحيان  بع�س  توقفه يف  اأن  )يجب 
خ��ا���ش��ة ع��ن��دم��ا ت��ب��داأ ب��ال��ك��ت��اب��ة لأن 
الغالب  يف  يتخذها  ال��ت��ي  الأح���ك���ام 
�شحيحا  ي��ك��ون  وق��د  مبالغة،  فيها 
يف ُج��زئ��ي��ة مم��ا ت��ك��ت��ب، ل��ك��ن ُحكمه 
فلذلك  تكتب،  ما  كل  على  ين�شحب 

من احلكمة اأن ل تلتفت له(.
ن��ق��د  م�����ن  اخل��������وف  • اخل����������وف: 
الآخ�����ري�����ن، وم����ن ال���ب���وح ب��امل��ك��ن��ون 
اأو  ال�����ش��ط��ح��ي  ال��ظ��ه��ور مب��ظ��ه��ر  اأو 
ال�����ش��اذج... ال���خ، وه��و م��وج��ود لدى 

كل كاتب بن�شب متفاوتة.
)ما  اخل���وف:  م��ن  وللتخل�س 
ال��ك��ت��اب��ة تفوق  ال��رغ��ب��ة يف  ت��ك��ن  مل 
اأن  ال��ك��ات��ب  ي�شتطيع  ف��ل��ن  اخل���وف 

ين�شر(.

سبعة أقسام للتأليف:
ق�ّشم املتقدمون التاأليف اإلى �شبعة اأق�شام، 

ل يوؤّلف عادة اإل فيها:
فيخرتعه،  اإليه  ُي�شبق  مل  �شيء   •

وبحيث تكون فكرته مبتكرة.
يتمه. ناق�س  • �شيء 

ي�شرحه. ُمغلَق  • �شيء 
ويختلف  يخت�شره:  طويل  • �شيء 
يكون  فقد  الخت�شار،  م��ن  ال��ه��دف 
ال������ه������دف ال���ت���خ���ل�������س م������ن ب��ع�����س 
ي��ح��ت��اج  اأو ح����ذف م���ا ل  الأخ����ط����اء، 
اإل����ي����ه اأك������ر ال���ن���ا����س امل�����ش��ت��ه��دف��ن 
ي��راه  م��ا  ح��ذف  اأو  الخت�شار،  بهذا 

املُخَت�شر ح�شوا.
يجمعه. متفرق  • �شيء 
يرتبه. خمتلط  • �شيء 

م�����ش��ن��ف��ه  ف���ي���ه  اأخ������ط������اأ  • �����ش����يء 
في�شلحه.

هناك أساليب عامة 
يتفق عليها أكثر الكتاب 

والمؤلفين، لكن هذه 
األساليب والطرق ليست 

بالضرورة صحيحة في
كل الحاالت. فأسلوب 

الكتابة في جوانب
كثيرة منه أمر شخصي
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إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

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

اإلعالمية سارة القحطاني:
تربيت في مجتمع يمقت العمل اإلعالمي..

ولكني باإلصرار تجاوزت العقبات
أمجاد آل ناشع

حت�����دت ال���ع���ق���ب���ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل���ت���زرع 
ت��ط��م��ح لأن  ����ش���ع���ودي���ة  ك����ل  ال���ث���ق���ة يف 
ت��ك��ون اإع��ام��ي��ة، راف��ع��ة ���ش��ع��ارا م���وؤداه 
ت��ن��م��ي  ����ش���ري���ف���ة  م���ه���ن���ة  الإع���������ام  اأن 
الإعامية  اإنها  الإب���داع.  وروح  العقل 
»ال�شرق«  ب�شحيفة  املحررة  ال�شعودية 
»اآف��اق«  ا�شت�شافتها  القحطاين،  �شارة 
ف��ت��ح��دث��ت ع���ن م�����ش��ريت��ه��ا الإع��ام��ي��ة 

وتطلعاتها وراأيها يف الإعام اجلديد.

قدمي نف�شك للقراء..
الأ�شل  جنوبية  القحطاين،  �شارة  اأن��ا 
بالدنيا.  اأب��وي��ن  لأروع  اب��ن��ة  وال��ن�����ش��اأة، 
اأحمل �شهادة البكالوريو�س يف تخ�ش�س 
حمررة  واأع��م��ل  الإ�شامية،  ال�شريعة 
�شحفية ب�شحيفة »ال�شرق« ال�شعودية.

لزل���ت اأط��م��ح لأن اأك����ون واأك����ون، 
م�شت  �شنوات  على  البكاء  ح��د  ن��ادم��ة 

دائما  اأعمد  فيها،  بالإعام  األتحق  مل 
���ش��اأن��ه حتطيمي،  م��ن  م��ا  ك��ل  لتجاهل 
واأ�شعى لنقل �شورة نقية ووا�شحة عن 

املراأة ال�شعودية الإعامية.

كيف تخطيت حاجز
دخول املراأة ال�شعودية

جمال الإعالم؟
�شعوبات  تواجه  ال�شعودية  الإعامية 
امل��ج��ت��م��ع  وب����خ����ا�����ش����ة يف  وحت������دي������ات 
اجل����ن����وب����ي، واأع��������رتف ب����اأن����ه جم��ت��م��ع 
املمر�شة  ميقت  كما  الإعامية  ميقت 

والطبيبة يف العادات والتقاليد لدينا.
 اب���ت���دع���ت ق����وان����ن ت��ر���ش��خ��ت يف 
امل���راأة يف هذه  م��ن حيث عمل  املجتمع 
امل��ج��الت حت��دي��دا، مم��ا جعله يرف�س 
الإعام للمراأة �شكا وم�شمونا، وهذا 
لاأ�شف واقع ماأ�شاوي ل خيار لتجاوزه 
اإل الإ�شرار، وو�شع املجتمع اأمام الأمر 
ومن  الر�شا  فله  ر���ش��ي  فمن  ال��واق��ع، 

�شخط فله ذلك. 

وه�������ذا م����ا ات���ب���ع���ت���ه م����ع امل��ح��ي��ط 
اخل����ارج����ي ح��ت��ى اأ����ش���ب���ح ي��ك��ن يل كل 
الحرتام لأنني فر�شت احرتامي من 
خ���ال ع��م��ل��ي واأث���ب���ت ل��ه��م ب���اأن���ه عمل 

�شريف جدا.

يقال اإن جنومية الإعالمية 
ال�شعودية مفقودة قيا�شا 

بزميالتها الأجنبيات..
ما تعليقك؟

الإع����ام����ي����ة  جن���وم���ي���ة  اأن  م�������ش���األ���ة 
بالأجنبيات  قيا�شا  مفقودة  ال�شعودية 
ف���اأن���ا ���ش��د ذل���ك مت���ام���ا، ف��الإع��ام��ي��ة 
ومتيزا   جناحا  الأك���ر  ه��ي  ال�شعودية 
وجن���م���ه���ا ����ش���ط���ع يف ����ش���م���اء الإع�������ام 
لذلك  واأق���رب مثال  والأ���ش��م��اء كثرية، 
الائي  ال�شرق  �شحيفة  يف  زمياتي 
ُيعتربن الأكر متيزا يف الوقت احلايل 
يف ال�����ش��ح��ف ال�����ش��ع��ودي��ة وج��م��ي��ع��ه��ن 
�شعوديات وحققن جنوميتهن يف فرتة 

وجيزة جدا.

هل واجهت اأي اإق�شاء
من قبل القيادات الذكورية

يف املجال ال�شحفي؟
اأو حرب يقودها  اإق�شاء  اأي  اأحلظ  مل 
امل��راأة، بل على  الرجل الإعامي �شد 
العك�س متاما نحن يف مهنة ال�شحافة 
بع�شنا  وي�شهم  نتعاون  ون�شاء  رج��ال 
يف اإجناح بع�س، واأنا اأعرتف هنا باأنه 
القيادين  بع�س  وج���ود  ث��م  اهلل  ل��ول 
ب��ج��ان��ب��ي مل��ا ح��ق��ق��ت ال��ن��ج��اح يف ف��رتة 

وجيزة.
الفا�شل  اأ�شتاذي  اأن�شى وقفة  ول 
ع��ب��ده الأ����ش���م���ري اإل����ى ج��ان��ب��ي حيث 
ع��ل��م��ن��ي ودرب����ن����ي يف ب����داي����ات ع��م��ل��ي 
من  الكثري  ووهبني  ال�شرق   بجريدة 
اأن ي�شنع مني  وقته وجهده من اأجل 

اإعامية متميزة .

يعتقد كثريون اأن انت�شار
الإعالم اجلديد �شيوؤثر �شلبا

يف ال�شحافة الورقية..

هل تخافني على م�شتقبل 
اإنتاجك ال�شحفي؟

الإع��ام اجلديد ب�شكل ع��ام ب��داأ فعا 
يف ���س��ح��ب ال��ب�����س��اط م���ن حت���ت اأق����دام 
الإع���ام ال��ورق��ي يف ال��ف��رتة الأخ���رية، 
واأ����ش���ب���ح م�������ش���در م���ع���رف���ة م��رج��ع��ي��ة 

لاأخبار.
نحوه  �شديد  توجه  هناك  والآن 
والتغلغل  والن��ت�����ش��ار  ال�شرعة  ب�شبب 
داخ���ل امل��ج��ت��م��ع��ات، وي��ع��ود �شبب ذل��ك 
الأجهزة  ا�شتخدام  يف  الهائل  للتو�شع 
ال���ذك���ي���ة ب��ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا، ال���ت���ي اأ���ش��ه��م��ت 
العامل  ك��ل  ح�شر  يف  مبا�شرا  اإ�شهاما 
م�شاألة  اأنها  اأعتقد  ولكن  اأيدينا،  بن 
وق���ت ي��ع��ود  ال���ق���راء ب��ع��ده��ا لل�شحف 
الورقية، فهو بنظري لي�س اإل تنفي�شا 
يحتمل  راأي  اأو  غي�س  اأو  تع�شب  ع��ن 

ال�شواب واخلطاأ.
 �شحيح اأن الإعام اجلديد �شنع 
اإع��ام��ي��ا م�شتقا، حتى  م��ن ك��ل ف��رد 
والن�شر  النقل  اجلميع  باإمكان  اأ�شبح 
دون اأدن����ى م�����ش��ق��ة، ول��ك��ن ي��ب��ق��ى ذل��ك 
اإن  اإذ  موثوق،  غري  م�شدرا  ال�شخ�س 
على  ال��ك��ذب  فيه  يتفوق  احل��ر  الن�شر 

احلقيقة.
وع���ن���د امل����ق����ارن����ة ب����ن ال�����ش��ح��ف 
الفرق  يت�شح  والإلكرتونية،  الورقية 
مواقع  وب��ال��ذات  فالإلكرتونية  جليا، 
ال���ت���وا����ش���ل الج���ت���م���اع���ي ت��ف��ت��ق��ر اإل���ى 
بينما  والن��ف��راد،  واملهنية  امل�شداقية 
اأ�سا�سيات  اأه��م  م��ن  النقاط  ه��ذه  تعد 

العمل يف ال�شحافة الورقية.
 اأغ���ل���ب ال�����ش��ح��ف الإل��ك��رتون��ي��ة 
ت�����ش��ت��ق��ب��ل وت���ب���ث ك����ل �����ش����يء، ال�����ش��ي��ئ 
واجليد واحلقيقي وامل�شطنع، فلذلك 
ل���ن  ي��وؤث��ر الإع�����ام اجل��دي��د ع��ل��ى ما 
اأع��م��ال �شحفية، ب��ل على  اأق��دم��ه م��ن 
ال��ع��ك�����س ���ش��ي�����ش��ه��م يف ن��ق��ل��ه وحت��ق��ي��ق 
اأ����ش���داء اأك����رب وع��ل��ى ن��ط��اق اأو����ش���ع ملا 
الوظيفة  ي��ع��د  ال��ن��ق��ل«   « لأن  اأق���دم���ه، 

الأ�شا�شية لاإعام اجلديد.
درا�شة  تو�شلت  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 
اآناليتيك�س«،  »ب��ري  موؤ�ش�شة  اأج��رت��ه��ا 
ومقرها يف ولية كاليفورنيا بالوليات 
تتوزع  »ال��ت��غ��ري��دات«  اأن  اإل���ى   املتحدة، 
عن  ع��ب��ارة  40%منها  ف��ئ��ات:  �شت  على 
و  م��ن��ه��ا،  ط��ائ��ل  ل  ف�شولية  ث���رث���رات 
تقوم   9% و  ح���واري���ة،  ت��غ��ري��دات   38%
على نقل معلومات، و 6% الغاية منها 
اإب���راز ال���ذات، و 4% دع��اي��ات دخيلة ، و 

4% اأخبار.
لأنها  باقية  ال��ورق��ي��ة  وال�شحف 
ف��ئ��ات املجتمع،  ل��ك��ل  امل���وث���وق  امل��رج��ع 
ومهما ُبث اأو ن�شر يف مواقع التوا�شل 
الجتماعي فاإننا �شنجد القارئ يبحث 

عن م�شدر اخلرب الأ�شلي.

هل فكرت يف الهجرة
اإلى ال�شا�شة؟

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����الإع����ام امل���رئ���ي، فلو 
اأت���ي���ح���ت يل ال��ف��ر���ش��ة لأ���ش��ه��م��ت يف 
التلفزيوين،  ول مانع لدي  الإع���داد 
من ذلك،  وهذا ما �شيكون م�شتقبا 

ال���ظ���ه���ور  م�������ش���األ���ة  اأم�������ا  اهلل.  ب��������اإذن 
وهو  متاما،  �شدها  فاأنا  التلفزيوين 
لدي,   احل��م��راء  اخلطوط  �سمن  من 
مهما  بتجاوزها  لنف�شي  اأ�شمح  ول��ن 

كان.

ن�شيحتك لالإعالميات
املبتدئات؟

فالإعام  واأب��دع��ن  اب���داأن  لهن:   اأقول 
متعة ل ت�شاهيها متعة.. اأ�شتعن باهلل 
واأم�شن قدما ول تلتفنت ملن »ينبح« 

ويدعي الكمال والأخاق.
 اأن���ا اأ���ش��ج��ع ب��ق��وة ع��م��ل امل�����راأة يف 
الإعام، فا فرق بينه وبن الوظائف 
الأخ������رى، ب���ل م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ري اأن���ه 
الأف�������ش���ل، لأن�����ه ي��ن��م��ي ال��ع��ق��ل وروح 
الكاريزما  ويكفي  والتطوير،  الإب���داع 
يف  الإعامي  ال�شخ�س  يكت�شبها  التي 

هذا املجال.
 ووج����ود امل����راأة يف ه���ذا امل��ج��ال ل 
اإن دوره��ا  بل  ال��رج��ل،  اأهمية عن  يقل 
فيه فاعل ومهم ج��دا، خ�شو�شا فيما 
فاأغلب  املجتمعية،  بالق�شايا  يتعلق 
واخلا�شة  منها  العامة  الن�شاء  ق�شايا 
ُح��ل��ت ب��اإث��ارت��ه��ا ع��ن ط��ري��ق الإع����ام، 
والإعامية ال�شعودية يف فرتة وجيزة 
ال��راأي  �شناعة  يف  فاعلة  اأداة  اأ�شبحت 
ال��ق��اري يتحول من  ال��ذي جعل  العام 
حلول  وي��ط��رح  ملتفاعل  متلق  جم���رد 

اأي�شا.
لوجدنا  للمجتمع،  نظرنا  ول��و   
اأم������ور ع��دة  اأن ال��ن�����ش��اء ي��ع��ان��ن م���ن 
مل  منهن  والكثري  تنتهي،  ل  وق�شايا 
ي�شتطعن  اإي�شال اأ�شواتهن لأنهن مل 
لاإعاميات،  للو�شول  طريقا  يجدن 
اإما ب�شبب جهل اأو انغاق اأو ما �شابه 

ذلك.
اأ���ش��ب��ح وج��ود  وم��ن ه��ذا املنطلق 
الإع����ام����ي����ة م��ه��م��ا ج������دا، وب��ال��ط��ب��ع 
ل��ب��ن��ات جن�شها  ت��ف��ه��م��ا  اأك����ر  ���ش��ت��ك��ون 
لأن���ه���ا ت���ع���رف ج���ي���دا م���ا ي��ه��م امل������راأة، 
العام فيما يخ�س  ال�شعيد  �شواء على 
احل���ق���وق ال��ع��ام��ة ل���ل���م���راأة ك��امل��ن��ا���ش��ب 
وق��ي��ادة ال�����ش��ي��ارات وال���ولي���ة،  اأو على 
حياتها  يخ�س  فيما  اخلا�س  ال�شعيد 
تظلمات  اأو  اإرث  اأو  ط��اق  ق�شايا  من 

وغري ذلك.
فاملحاكم تعج بق�شايا وم�شكات 
 %60 ن�شبته  ما  متثل  قد  التي  الن�شاء 
امل��راأة يف جمتمعنا  اأن  اإل��ى 70% بحكم 
ك���ائ���ن ���ش��ع��ي��ف ل ح����ول ل���ه ول ق���وة، 
الت�شلط  الأوفر من  بالن�شيب  يحظى 

الذكوري.

كلمة اأخرية؟
الإع��ام والت�شال  على طالبات ق�شم 
ال����ب����دء م����ن ���ش��ح��ي��ف��ة »اآف���������اق« ال��ت��ي 
وترحب  للم�شاركة  الفر�شة  متنحهن 
ثم  وم��ن  واإب��داع��ات��ه��ن،  باإ�شهاماتهن 
وعلى  ث��ق��ة  ب��ك��ل  الن��ط��اق  ي�شتطعن 
اأ�ش�س متينة نحو املوؤ�ش�شات ال�شحفية 
�شت�شتقبلهن  ال��ت��ي  امل��ح��ل��ي  ب��ال��ع��امل 

برحابة �شدر.

اإلعالم الجديد
األكثر انتشارا لكنه

يفتقر للمصداقية 
والمهنية

اإلعالم
مهنة شريفة
وانخراط المرأة
ضرورة عصرية
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إعالم

»اأق���راأ لأن حياة واح��دة ل  مل��اذا تقراأ كثريا؟ فقال:  اأح��د احلكماء  �شئل 
الإن�شان  لعمر  ام��ت��دادا  ال��ق��راءة متثل  اأن  اإل��ى  ي�شري  ج��واب  تكفيني«.. 
يف  وت�شكل  غ��ريه،  ودنيا  دنياه  الوقت  نف�س  يف  يعي�س  وجتعله  وحوا�شه 
التاريخ،  م��دى  على  واحل�شارة  والتطور  للعلم  اأ�شا�شا  اأي�شا  جوهرها 
اأو���ش��اط��ن��ا الجتماعية  ال���ق���راءة يف  اأ���ش��ب��ح��ت  ول��ك��ن ل��اأ���ش��ف ال�����ش��دي��د 
املعا�شرة تعاين كثريا من حالت البعد والهجران جراء هيمنة و�شائل 
الإعام وتكنولوجيا الت�شال احلديثة مبختلف تطبيقاتها  على واقعنا 
الراهن مثل الألعاب الإلكرتونية والكومبيوتر والهواتف املحمولة التي 

ت�شتهدف يف اأبعادها الت�شلية والرتفيه اأكر من التوعية والتنوير.
واأي�����ش��ا ن��اح��ظ ب���روز ظ��اه��رة ان��ع��دام الن��ق��رائ��ي��ة يف الكثري من 
مدننا  يف  املوجودة  القليلة  ومكتباتنا  معار�شنا  يف  املتوافرة  الن�شو�س 
واأحيائنا، مع العلم اأن النقرائية يف مفهومها ت�شري اإلى �شامة  الن�س 
املقروء يف بنيته اللغوية ويف �شهولة فهم القارئ وا�شتيعابه له ويف درجة 
الفعال يف  دوره��ا  العلماء على  اأك��د  وقد  وتوجهاته.  تنا�شبه مع ميوله 

زيادة معدلت القراءة لدى النا�س.
 اإن القراءة، كما يبينه العديد من الدرا�شات، لها تاأثري بالغ على 
على  فكره  تروي�س  وعلى  لديه،  الثقة  وبناء  الإن�شان  �شخ�شية  تكوين 

النقد والتحليل وتنمية لغته ومهاراته الإبداعية.
ونظرا لأهميتها املتنامية، فقد اأ�شبحت القراءة يف زماننا املعا�شر 
ال�شريعة  ك��ال��ق��راءة  امل��ت��ط��ورة،  واأ���ش��ال��ي��ب��ه  ق��واع��ده  ل��ه  جم���ال معرفيا 
والقراءة الت�شويرية املتمثلة يف قراءة �شفحة وتغطية ال�شفحة املقابلة 
لها، وقد اأ�شبحت هاتان الطريقتان علما يدر�س يف اجلامعات ومراكز 
مل��ا لها م��ن دور ف��ع��ال يف اخت�شار ال��وق��ت و درج��ة  ال��ع��امل  ال��ت��دري��ب يف 

ال�شتيعاب والفهم.  
ول�شرتجاع مكانة القراءة يف جمتمعاتنا، يجب اأن نهتم بها اأكر 
منها  والت�شويرية  ال�شريعة  وخا�شة  اأ�شاليبها  خمتلف  على  ونتعرف 
يف  الإف���راط  وع��دم  وممار�ستها  تعلمها  على  ال�ساعدة  الأج��ي��ال  ونحث 
وعلينا  املختلفة،  والت�����ش��ال  الإع���ام  و�شائل  ع��رب  الرتفيه  ا�شتهاك 
بالنقرائية  تت�شم  ن�شو�شا  ت�شم  كثرية  مكتبات  توفري  اإل��ى  ن�شعى  اأن 
وتتوافق مع ميول النا�س وطبيعة الع�شر واملجتمع، وكذلك العمل على 
اأ�شا�شية �شمن املخططات ال�شرتاتيجية لبناء  اإقحام القراءة  كركيزة 
الأمة حتى ل تفقد هويتها وي�شيع موروثها التاريخي وت�شقط اإما يف 

متاهات الغرتاب اأو يف النطواء على الذات.

بين القراءة واالنقرائية

لحظة تأمل

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

الدولة االفتراضية..
في كتاب عن اإلعالم الجديد

يف كتابه ال�شاد�س ع�شر »الإعام اجلديد.. الدولة الفرتا�شية اجلديدة« يفتح الدكتور 
م�شاحتها  تت�شع  افرتا�شية  دولة  على  568 �شفحة  �شعتها  نافذة  البياتي  يا�س خ�شري 

ويزداد �شكانها باطراد يوما بعد يوم.
 الكتاب عبارة عن روؤية م�شتقبلية للعامل العربي وم�شاراته املتباينة مع هذا الواقع 
اجلديد، الذي بات ل فكاك منه. ويناق�س الآثار التي ترتبت على الواقع الجتماعي 

وال�شيا�شي العربي نتيجة الربيع العربي.
فل�شفي  بتفاعل  العملي  الفرتا�شي  الواقع  هذا  مع  يتعامل  اأن  املوؤلف  ي�شاأ  ومل 
العربي،  الف�شاء  واق��ع عملي ميكن تطبيقه يف  اإل��ى  النظري  بل طوع جانبه  فح�شب، 
رغم الظروف املتباينة لك��ل دول����ة من دول الع����امل الع���ربي. وا�شت�شهد الكاتب بالكثري 
اجلانب  اأم  ال�شيا�شي«،  »اجل��ان��ب  الر�شمي  امل�شتوى  على  �شواء  امل�شتفادة  الوقائع  من 

اجلماهريي »املواطنون ال�شحفيون«.
وقد ا�شتند اإلى عدد كبري من الأفكار املنطقية بعد درا�شة ما�شي وحا�شر الأمة 
ير�شم  اأن  اإل��ى  النهاية  يف  وخل�س  �شلبي،  هو  ما  ومنها  اإيجابي  هو  ما  منها  العربية، 

خريطة اإعامية م�شتقبلية للعامل العربي يف ظل الظروف اجلديدة الراهنة.
الجتماعي  ال��واق��ع  على  ترتبت  ال��ت��ي  الآث���ار  ف�شوله  اأغ��ل��ب  يف  الكتاب  وناق�س   
املعلى يف  القدح  العربي  كان لاإعام  العربي، حيث  الربيع  نتيجة  العربي  وال�شيا�شي 

هذا احلراك �شلبا اأو اإيجابا.

الصورة النمطية للعرب..
وكيف تصدى أستاذ واحد لها!

ل��ن��ت��خ��ي��ل ف��ي��ل��م ر����ش���وم م��ت��ح��رك��ة، م��ل��يء 
ب���ِج���م���ال و����ش���ح���ار، ورج�������ال اإره���اب���ي���ن 
واأ�شابعهم  اللون  بنية  عيونهم  ملتحن 
م�����ش��ت��ع��دة ل��ل�����ش��غ��ط ع��ل��ى زن�����اد اأ���ش��ل��ح��ة 

اأوتوماتيكية يف اأي وقت. 
ف���ع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق الأم��������ر ب�������ش���ورة 
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ف���اإن ه���ذه ال�����ش��ورة هي 
من  الكثريين  ذه��ن  على  يخطر  م��ا  اأول 
اإح��دى  قالت  الغربية،  اجلامعات  ط��اب 
لهيئة  ال�شنوي  الج��ت��م��اع  يف  املتحدثات 

املدر�شن العاملين »ناف�شا«.
ال��ع��رب يف  ال�شكان  ارت��ف��ع ع��دد  لقد 
اأك���ر م��ن 75 يف املئة  ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
منذ عام 1990، اأي ثاثة اأ�شعاف معدل 
ملكتب  لتقرير  وفقا  لل�شكان  الكلي  النمو 

الإح�شاء الأمريكي.
ال��ع��رب  امل��ت��زاي��دة م��ن  الن�شبة  ه���ذه 
والذين  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  القاطنن 
حتفز  وجامعاتها،  مدار�شها  يف  يدر�شون 
بجدية  العمل  على  ب��امل��و���ش��وع  املهتمن 
ال�شلبية  ال��ن��م��ط��ي��ة  ال���ع���رب  ���ش��ور  دح����ر 
ت��ق��ول »غريتا  ال���غ���رب، ك��م��ا  ال�����ش��ائ��دة يف 
����ش���ارن���وب���ر« امل����دي����ر امل�������ش���اع���د ل����� »م���رك���ز 
ه���اك���وب ك��ي��ف��ورك��ي��ان ل���درا����ش���ات ال�����ش��رق 
والتي قدمت  نيويورك،  الأدنى« بجامعة 
جل�شة خا�شة بهذه الق�شية يف الجتماع 
ال�شنوي لهيئة املدر�شن العاملين بعنوان 
امل�شلمن  ال�شائدة عن   النمطية  »ال�شور 

والعرب: دليل للمعلمن«.
ت��ق��ول ���ش��ارن��وب��ر: »ك��رتب��وي��ن، ف��اإن 
تعليم طابنا كيفية قراءة وفهم ال�شورة 
الإع��ام،  و�شائل  تقدمها  التي  النمطية 

هو عمل بالغ الأهمية«.
وق���د ح�����ش��ر الج��ت��م��اع ال�����ش��ن��وي ل� 
اللقاءات  اأك��رب  م��ن  يعد  وال���ذي  »ناف�شا« 
حوايل  الدولين،  لاكادميين  ال�شنوية 
خمتلف  من  �شخ�س  و300  اآلف  ثمانية 
اأن��ح��اء ال��ع��امل. ول��ك��ن احل�����ش��ور العربي 
ك��ان حم��دودا  كالعادة،  ه��ذا الجتماع،  يف 
الهيئة  رئي�شة  تاأكيد  م��ن  بالرغم  ج��دا، 
مارلن جون�شون اأنها بذلت جهودا كبرية 

لتو�شيع امل�شاركة العربية.
يف املقابل، حظيت اجلل�شات املتعلقة 
اجلل�شة  ذل��ك  يف  مبا  العربية،  بالق�شايا 
ال��ن��م��ط��ي��ة، بح�شور  ب��ال�����ش��ورة  اخل��ا���ش��ة 

جيد.
ع��ل��ى ط����اولت م�����ش��ت��دي��رة يف غرفة 
الجتماع، وزعت �شارنوبر مناذج للوحات 
عنوان  حمل  ال���ذي  املتنقل  امل��ع��ر���س  م��ن 

للـ »عرب: ال�شور النمطية  »حرف )ع( 
بهدف  ال�شائعة«  الأمريكية  الثقافة  يف 
م�شاعدة اجلمهور على فهم تاريخ وتطور 
العربية  لل�شخ�شية  ال��ن��م��ط��ي��ة  ال�����ش��ور 
ال�شائعة  الأمريكية  الثقافة  يف  وامل�شلمة 
كانت النماذج املوزعة ماأخوذة من اأر�شيف 

جاك �شاهن يف جامعة نيويورك.
ل��ق��د ك���ر����س ����ش���اه���ن، وه����و اأ���ش��ت��اذ 
الإعام بجامعة اإيلينوي، حياته لتحديد 
وت��وث��ي��ق ال�����ش��ور اخل��اط��ئ��ة ع���ن ال��ع��رب 
الأمريكية  الإع��ام  و�شائل  يف  وامل�شلمن 

والثقافة العامة.
م��ن لقطات  امل��وزع��ة  ال�����ش��ور  تتنوع 
اإل��ى �شور  �شينمائية  اأف��ام  م��اأخ��وذة من 

من كتب ور�شوم كاريكاتورية.
ال�شور  ع��دد  ف��اإن  ل�شارنوبر،  ووفقا 
ع��دد  ب��ك��ث��ري  ي��ف��وق  ال��ع��رب  ع��ن  ال�شلبية 
ال�����ش��ور الإي��ج��اب��ي��ة امل��ن�����ش��ورة يف خمتلف 
و���ش��ائ��ل الإع�����ام، مب��ا يف ذل���ك ال�شحف 

الأط���ف���ال  واأدب  والأف������ام  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
الإنرتنت  �شبكة  على  املتحركة  والر�شوم 

واألعاب الفيديو.
غ��ال��ب��ي��ة  اإن  �����ش����ارن����وب����ر  وق�����ال�����ت 
يعرفونه  ما  معظم  تعلموا  الأمريكين 
عن العرب وامل�شلمن من و�شائل الإعام، 
م�شرية اإلى اأن موا�شيع العنف والإرهاب 

تتكرر ب�شورة م�شتمرة.
يف الغالب، ي�شور العرب وامل�شلمون 
و�شديدي  فا�شقن  ج�شعن،  باعتبارهم 
ال�������راء ي��ع��ي�����ش��ون ع���ل���ى حم���ي���ط���ات م��ن 
الإع���ام  و�شائل  م��ن  قلة  اأن  اإل  النفط. 
الغربية تبدي اهتماما بالتقارير الدولية 
ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن ال��ب��ط��ال��ة وال��ف��ق��ر يف 
�شارنوبر،  قول  بح�شب  العربية،  املنطقة 
التي اأ�شارت اإلى اأن عددا قليا جدا يعلم 
امل�شلمن  املئة من  اإل��ى 15 يف  اأن نحو 13 
اأكر من 10 يف املئة  هم من العرب، واأن 
من العرب يعتنقون ديانات غري الإ�شام. 

كما اأن نحو 2 يف املئة فقط من العرب هم 
ال��ر���ش��وم  اأن معظم  ال���ب���دو، يف ح��ن  م��ن 
العربية  ال�شخ�شية  ت��ظ��ه��ر  ال��ك��رت��ون��ي��ة 

بو�شفها بدوية.
»الإعام يتجاهل كل هذه احلقائق 
وينتج �شورة منطية ل وجود لها«، تقول 
�شارنوبر، مو�شحة اأن الو�شع اأ�شبح اأكر 
ايلول/�شبتمرب،   11 اأح����داث  ب��ع��د  ���ش��وءا 
اأك��رب بالعنف  اإذ مت رب��ط الإ���ش��ام ب�شكل 
والتع�شب لتتكرر ال�شورة النمطية بقوة 

اأكرب.
اأن »ه���ذا  اإل����ى  وت��خ��ل�����س ���ش��ارن��وب��ر 
ي�شري اإلى احلاجة املا�شة لتطوير املهارات 
ال���ازم���ة ل��ن��ق��د واإع�������ادة ت�����ش��ك��ي��ل ���ش��ورة 

�شحيحة عن العرب وامل�شلمن«.
خال اجلل�شة، ا�شتعر�شت �شارنوبر 
جم���م���وع���ة م���ق���اط���ع م����ن ف��ي��ل��م »ال���ع���رب 
كيف  الأم��ريك��ي��ة:  ال�شينما  يف  الأ����ش���رار 
�شوهت ه��ول��ي��وود ���ش��ورة ال��ن��ا���س« وال��ذي 

اأنتج عام 2006.
ق��ب��ل ان���ت���اج ه����ذا ال��ف��ي��ل��م، اأم�����ش��ى 
ال��وق��ت يف م�شاهدة  ال��ك��ث��ري م��ن  ���ش��اه��ن 
اآلف الأف��ام التي قدمت عرب قرن من 
�شخ�شيات  ف��ي��ه��ا  وال��ت��ي ظ��ه��رت  ال��زم��ن 

عربية.
اإ�شرار  ل�شاهن وجود  وا�شحا  وبدا 
خطري على تقدمي �شورة العربي ال�شرير 
العربي  ل��ل��ع��امل  منطية  ���ش��ورة  وت��ق��دمي 
ال�شحري  بال�شجاد  مليئة  واح��ة  بو�شفه 
وال��ن�����ش��اء وال��ق�����ش��ور م���ع غ����رف ت��ع��ذي��ب 
احل��ال  وبطبيعة  ال�شفلية  ال��ط��واب��ق  يف 

يقومون بخطف ال�شقراوات.
الوثائقي:  فيلمه  يف  �شاهن  يقول 
امل��ج��م��وع��ة الأك�����ر تعر�شا  »ال���ع���رب ه���م 
اإلى  لفتا  هوليوود«،  تاريخ  يف  لافرتاء 
اأنه »يتم ت�شويرهم ب�شكل اأ�شا�شي وكاأنهم 
اأقل من الب�شر.. هذه ال�شور بقيت معنا 

لأكر من قرن من الزمان«.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�����ش��خ��اف��ة التي 
تظهر بها ال�شخ�شية العربية يف الأفام، 
اإذ  ���ش��اه��ن.  اأك���د  ك��م��ا  اأن��ه��ا مل تتغري  اإل 
ح��اف��ظ��ت الأف�����ام احل��دي��ث��ة، م��ث��ل فيلم 
»ع����اء ال���دي���ن« امل���وج���ه ل���اأط���ف���ال على 

ال�شور النمطية نف�شها.
اإل��ى  �شاهن  دع��وة  �شارنوبر  واأي���دت 
تقدمي العرب وامل�شلمن كب�شر حقيقن، 
ينخرطون  الأخ����رى،  اجل��م��اع��ات  كباقي 
وال�شيئة،  الأعمال اجليدة  الكثري من  يف 

وبب�شاطة كما يفعل الآخرون متاما.
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تقنية

ريتويت

م�شباح اأو fanOS اأيا كان، هو ا�شم لأول جهاز لوحي من اإنتاج �شعودي قام 
الدكتور  ال�شعودي  املخرتع  بقيادة  للتقنية  م�شباح  �شركة  فريق  باإطاقه 

يا�شر علي الع�شيفري.
اأنه يدمج املتعة  واأوج��ز الع�شيفري يف �شرحه عن مميزات م�شباح، يف 
الأع��م��ار،  جميع  ل��ي��خ��دم  م�شباح  ��م��م  و���شُ وال��رتب��ي��ة.  بالتعليم  وال��رتف��ي��ه 
وي�شتهدف بالدرجة الأول��ى الأطفال من عمر �شت �شنوات لغاية 18 عاما، 
اإلى نظام تقني  التقليدية  التعليم من الطرق  اإلى حتويل  ويهدف اجلهاز 

متكامل.
عالية يف  ج��ودة  fanOS يحمل  اللوحي  اجلهاز  اأن  الع�شيفري  ويوؤكد 
واأخ��رى  خلفية  وكامريا  اإن�س   10 قيا�س  ب�شا�شة  م��زودا  وال�شنع  الت�شميم 

اأمامية.
وتنتظر ال�شركة اإجراءات الرتخي�س فقط لإطاق اجلهاز يف ال�شوق 
 fanOS اأن يكون اجلهاز ماركة عاملية، مبينة اأن  ال�شعودي، كما ت�شعى اإلى 
ال�شتغال  ا�شتغل  م��ا  اإذا  ال�شعودية  يف  التعليم  يف  نوعية  نقلة  �شيحدث 

الأمثل.
فكرة  �شاحب  اأو  خم��رتع  كل  وم�شاعدة  التفاوؤل  اإل��ى  دعونا  ما  دائما 
خ�شو�شا  �شريعا  الفانو�س  ينطفئ  اأن  نخ�شى  امل��رة  ه��ذه  يف  لكننا  واإب����داع، 
على  احل�شول  عملية  وط��ول  الخ���رتاع،  ب��راءات  ت�شجيل  بريوقراطية  مع 
تراخي�س الإنتاج وكرة القنوات التي �شيمر بها ورق الفانو�س قبل اأن ي�شاء 
ر�شميا. وعلى الرغم من ذلك ومن وجهة نظر �شخ�شية بعد م�شاهدة �شور 
واأل��وان  جميل  ت�شميم  على  احتوائه  من  والتاأكد  الإنرتنت  على  الفانو�س 
مميزة، اإ�شافة اإلى جودة يف ال�شنع، اأقرتح اأن ي�شتغل يف التعليم، فل�شنا اأقل 

�شاأنا ممن �شبقونا باإدخال املناهج الإلكرتونية اإلى مدار�س التعليم العام.
كما اأن التعليم �شيكون البوابة الأمثل للفانو�س، حيث البيئة املائمة 
اأن ينريه لغريه وي�شمد و�شط عامل  التي ي�شئ فيها لنف�شه الطريق قبل 
الأجهزة اللوحية. وتطبيق الأمر على الواقع يحتاج اإلى دعم جهات خمتلفة 
انتباه  ولفت  العاملية  اإل��ى  و�شولنا  ب��داي��ة  الع�شيفري،  فانو�س  يكون  حتى 

العامل اخلارجي اإلينا بعد اأن تعبنا من الرك�س خلف منتجاته. 
اجلهاز  هذا  والتعليم  الرتبية  وزارة  تتبنى  اأن  يجب  اأول��ى،  وكخطوة 
وتوقع عقدا مع ال�شركة املنتجة لبدء اإنتاجه وا�شتخدامه يف مدار�شها دعما 
اأفكارهم  وجعل  املزيد  لبذل  املخرتعن  جلميع  وت�شجيعا  اأول  للمخرتع 

واقعا ملمو�شا يرى بالعن املجردة ثانيا.
من بيننا علماء ومفكرون وخمرتعون اأهل للثقة قادرون على حتدي 
وم��ق��ارع��ة غ��ريه��م، لكنهم ف��ق��ط ي��ن��ت��ظ��رون م��ن ي��خ��ط��و ن��ح��وه��م خ��ط��وة، 

ليخطوا اإليه خطوات ثم ننطلق جميعا اإلى عامل املفاجاآت.

فانوس العصيفير

حسن أحمد العواجي

مايكروسوفت تصدر Office Mobile ألجهزة iOS واألندرويد
اأعلنت �شركة مايكرو�شوفت الأ�شبوع املا�شي عن طرح تطبيق office ال�شهري لأجهزة الآيباد، وبعد الإعان بيوم واحد فقط، اأعلنت ال�شركة اأي�شا عن طرح اأوفي�س 
موبايل لأجهزة ios واأندرويد وب�شكل جماين رغبة منها يف الت�شجيع على ا�شتخدام تطبيقات اأوفي�س. و�شيكون حتميل تطبيق اأوفي�س على اأجهزة الأيباد جمانا من 

متجر الآيتونز، لكن يتطلب التطبيق احل�شول على ا�شرتاك يف خدمة office 365 للتمتع بجميع مزاياه.
لذلك قررت ال�شركة اأن يكون تطبيقها على اأجهزة املوبايل جمانا اإعانا منها عن التطبيق ولعلمها باأن العمل على �شا�شة اأكرب ك�شا�شة الآيباد �شيكون اأكر 
متعة وو�شوحا. وقد اأ�شارت مايكرو�شوفت اإلى اأن تطبيق اأوفي�س املجاين خم�ش�س لا�شتخدام املنزيل فقط، وبالتايل فاإن ال�شركة ل تزال تخطط لتح�شيل مبالغ 
مالية من ال�شركات التي ت�شتخدم تطبيقها، على الرغم من اأنه �شيكون من ال�شعب عليها تطبيق ذلك، لأنه ميكن لأي موظف �شمن �شركة تثبيت التطبيق على 

هاتفه ب�شكل �شخ�شي وا�شتخدامه يف العمل اأي�شا.

360 الساعة 
الذكية األجمل 

من موتوريال
 

�شاعتها  عن  موتوريا  �شركة  اأعلنت 
التي   ،Moto 360 اجل��دي��دة  الذكية 
تعد الأجمل من حيث الت�شميم حتى 
الذكية  ال�شاعات  الآن من بن جميع 

املطروحة يف ال�شوق.
 Moto 360 اأن  ال�شركة  وت��وؤك��د 
اأجهزة موتوريا فقط  مع  تعمل  لن 
�شتكون متوافقة  بل  �شابقا،  تردد  كما 
بنظام  ال��ع��ام��ل��ة  الأج���ه���زة  جميع  م��ع 
اأن���دروي���د 4.3 والإ����ش���دارات الأع��ل��ى، 
 Android Wear فهي مزودة بنظام

OS اجلديد من جوجل.
واإ�����ش����اف����ة اإل������ى ���ش��ك��ل��ه��ا الأن���ي���ق 
وماءمتها للن�شاء والرجال على حد 
الآن  Moto 360 وح��ت��ى  ف���اإن  ���ش��واء، 
طريقة  معرفة  املتابعون  ي�شتطع  مل 
���ش��ح��ن��ه��ا ب���ال���ط���اق���ة، ف���ه���ي ل مت��ل��ك 
ب��ال��ط��اق��ة،  ل���ت���زوي���ده���ا   usb م���دخ���ل 
وت��ب��ق��ي م���وت���وري���ا ه����ذا الأم�����ر ���ش��را 
حتى الآن لتك�شف عنه يف اآخر حلظة 
ل���ش��ت��غ��ال��ه يف ح��م��ل��ة ال���رتوي���ج لها، 

وحث امل�شتهلكن  على �شرائها.
ت��ك��ون  اأن  امل����راق����ب����ون  وي���ت���وق���ع 
Moto 360 متاحة يف الأ�شواق �شيف 

هذا العام.

 ..Google جديد
يوتيوب لألطفال

ت��ع��ت��زم ���ش��رك��ة ج���وج���ل ال��ع��امل��ي��ة اإط����اق 
ن�����ش��خ��ة م���ن م���وق���ع م�����ش��ارك��ة ال��ف��ي��دي��و 

youtube لاأطفال دون �شن العا�شرة.
وق�����د ب�������داأت ال�������ش���رك���ة ب��ال��ف��ع��ل يف 
حاليا  وت�شعى  الن�شخة،  هذه  على  العمل 
جلذب منتجي الفيديو الراغبن يف ن�شر 
حم��ت��وى م��وج��ه ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة. 
ج��وج��ل  ه�����دف  اأن  امل���ح���ل���ل���ون  وي���ع���ت���ق���د 
م���ن ه����ذه اخل���ط���وة؛ ك�����ش��ب ث��ق��ة اأول���ي���اء 
حمتوى  بتوفري  وذل��ك  بيوتيوب  الأم���ور 
خ���ال م��ن امل�����ش��اه��د وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ال��ت��ي ل 
جوجل  تعلن  ومل  عمرهم.  م��ع  تتنا�شب 
لكن  الآن،  ح��ت��ى  الإ�����ش����دار  م���وع���د  ع���ن 
الو�شع  اختيار  حاليا  امل�شتخدم  ي�شتطيع 
ليوتيوب  اإ�شافة  يوتيوب  لت�شفح  الآم��ن 
التعليمي You Tube EDU الذي ي�شم 

جمموعة من مقاطع الفيديو العلمية.
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الرأي الجامعي

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للشؤون األكاديمية والجودة

الجوال وقيادة السيارة

مستقبل 
األمة
مها أحمد 

األلمعي
طالبة علوم حاسب 

المستوى الرابع

ت��ع��رف  اأن  اأردت  اإذا  ق��ي��ل 
اإل��ى  فانظر  اأم���ة  م�شتقبل 

اهتمامات �شبابها!
فما يلج لعقلك هو ما 
اأ�شا�شية  لبنة  واأنت  يبنيك 
يف تكوين غ��دا، ول يخفى 
م�شتوى  ع��ل��ي��ك  ول  ع��ل��ي 
ت��اأخ��ر اأم��ت��ن��ا ب��ع��د اأن ك��ان 
�شادت  وح�شارة  جم��د  لها 
وب���رزت وك��ان��ت وجهة لكل 
الأمم، هذا التدهور الذي 
مت�����ر ب�����ه الأم���������ة ه�����و م��ن 
اأهملنا  فقد  نحن،  نتاجنا 
اأن��ف�����ش��ن��ا ك���ث���ريا واأ����ش���ب���ح 
والتقدم  بالعلم  اهتمامنا 
ف����ي����ه م����ع����دوم����ا وه�������و م��ا 

اأ�شعف اأمتنا علميا.
ن���ح���ن اجل����ي����ل ال����ذي 
ي��ح��م��ل  اأن  ع���ل���ي���ه  ي���ج���ب 
اإع��ادة الأمة ملا�شيها  اأمانة 
من  اأوتينا  ما  بكل  الزاهر 
ذلك  كل  لنعيد  ولكن  ق��وة 
اأن يخرج جيل غري  ب��د  ل 
عاد وذلك لي�س م�شتحيا، 
ول���ك���ي اأق����ط����ع ع��ل��ي��ك ك��ل 
اأورد ل��ك ه��ذا  ع���ذر ب��ائ�����س 
اأف�شل  ت�شم  الهند  املثال: 
مربجمي الكمبيوتر وهي 
من دول العامل الثالث ولو 
ن�شبة  �شتجد  اأكر  تعمقت 

الفقر فيها موؤ�شفة!
ال���ن���ظ���ي���ف   »ع����ق����ل����ك 
فاجعل  واأم��ل��ن��ا  كنزنا  »ه��و 
ال����ه����دف اأك������رب م����ن ورق����ة 
حت�����������ش�����ل ع����ل����ي����ه����ا ب���ع���د 
ل��ت��زي��دك فخرا   ت��خ��رج��ك 
ف���اأن���ت م���ن ���ش��ي��ج��ع��ل تلك 
اأو  ف����ائ����دة  ذات  ال�����ورق�����ة 
ع����دمي����ة ال����ف����ائ����دة ف���اأن���ت 
وهي وهو واأن��ا من �شنبني  
لنعيدها  و�شنجاهد  اأمتنا 
فموؤ�شف  ع�شرها،  ل�شالف 
ك��ان��ت  ج��ام��ع��ة  ت���دخ���ل  اأن 
حلم دار�شيها لثني ع�شرة 
ع����ام����ا ث����م جت����د ط��اب��ه��ا  
ما  ُي��ق��درون  ل  وطالباتها 
ي�شتيقظون كل يوم لأجله.
ل����ت����زول ع����ن اأن���ف���ا����س 
ال�شوداء  الأع��ا���ش��ري  اأمتنا 
غ��������ريوا م�����ا ب���اأن���ف�������ش���ك���م. 
متميزا  اختافا  ولن�شنع 
حممودا، انه�س اأنت اأول.

تتطلب قيادة املركبات من القائمن 
عليها تركيزا ويقظة بالغْن، متاما 
م��ث��ل ك���ل امل���ه���ام ال��دق��ي��ق��ة ال��ت��ي قد 
اأ�شرار مادية  اإتقانها  ينتج عن عدم 
من  ف���اإن  ول��ه��ذا  ب�شرية،  خ�شائر  اأو 
����ش���روط���ه���ا ���ش��ح��ة وق������وة احل���وا����س 
حيث  للبدن،  الأ�شا�شية  والوظائف 
اإن اختالها اأو اعتالها ل يتنا�شب 
مع اأب�شط قواعد الأمان ول يتم�شي 

مع معايري ال�شامة والطمئنان.
وم���ع ان��ت�����ش��ار و���ش��ائ��ل الت�����ش��ال 
امل����ح����م����ول����ة ال����ت����ي اأ�����ش����ب����ح����ت م��ن 
م���ق���ت�������ش���ي���ات ح���ي���ات���ن���ا امل���ع���ا����ش���رة 
وتازمنا اأينما ذهبنا وحيثما حللنا، 
اإمتام واإجناز  ومع توافر الرغبة يف 
املهام املختلفة من خالها، ولو حتى 
من خلف مقود ال�شيارة دون �شرب اأو 
تريث، فاإن هذا يخل مبعنى القيادة 

ال�شوّي، وقد يوؤدي اإلى ما ل حتمد 
عواقبه، اأو ما يندم عليه فاعله.

ال����درا�����ش����ات يف ه�����ذا امل���و����ش���وع 
اأظ���ه���رت  ع����ام 1997  ف��م��ن��ذ  ك���ث���رية. 
احل���وادث  خم��اط��ر  اأن  منها  واح����دة 
ت�����ش��اع��ف��ت اأرب�����ع م����رات ب��ا���ش��ت��خ��دام 
ال�شيارة )دوري��ة  اجل��وال وقت قيادة 
نيو اإجنلند الطبية: �س 453 جملد 

336 عام 1997(.
وي���رى »خم��ت��رب ب��ح��وث النقل« 
باململكة املتحدة اأن ال�شائقن الذين 
يتحدثون على اجل��وال لديهم بطء 
ممن  اأك��ر  وال�شتجابة  التفاعل  يف 

هم حتت تاأثري امل�شكرات.
وميثل اإر�شال الر�شائل بوا�شطة 
اجل���وال وق��ت ال��ق��ي��ادة اأع��ل��ى درج��ات 
اخل�����ط�����ورة مل�����ا ي���ت���ط���ل���ب ذل������ك م��ن 
النظر  واإن��ه��م��اك  الذهني  الن�شغال 

ب��دل م��ن مراقبة  ال��ر���ش��ال��ة  يف ن�س 
الطريق.

ويلي ذلك يف اخلطورة التحدث 
ع���ل���ى اجل�������وال ب��ا���ش��ت��ع��م��ال اإح�����دى 
ال��ي��دي��ن ث��م يليه ال��ك��ام م��ن خال 

ال�شماعة.
مل ت��ت��وق��ف حم������اولت اإي���ج���اد 
امل�����ش��ك��ل��ة املميتة  و���ش��ائ��ل حل���ل ه���ذه 
اأح��ي��ان��ا، واآخ����ر ه���ذه ال��ت��و���ش��ي��ات ما 
الربيطانية  الطبية  املجلة  ن�شرته 
يف مقال افتتاحي )8 فرباير 2014( 
حيث اأجملت ما ميكن عمله ملواجهة 
الظاهرة يف ثاثة اأمور رئي�شية هي: 

التوعية والتقنن والتقنية. 
ن�شح  حمات  ت�شمل  فالتوعية 
وتوجيه عرب قنوات التلفاز وو�شائل 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، وحت���ذر من 

الن�شغال بغري الطريق العام.

و���ش��ن ال��ق��وان��ن ال��ت��ي حتا�شب 
امل���خ���ال���ف���ن ب���ع���دة و����ش���ائ���ل م��ن��ه��ا: 
ال���غ���رام���ة امل��ال��ي��ة و���ش��ح��ب رخ�����ش��ة 
لعدم  التاأمن  كلفة  ورف��ع  القيادة، 

اللتزام بالتعليمات.
املقرتحة  التقنية  و�شائل  اأم���ا 
ف��ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ب��ع�����س الب���ت���ك���ارات 
مثل  حاليا(  متوافر  منها  )بع�س 
و���ش��ع ب��رن��ام��ج ث��اب��ت يف اجل����وال ل 
وال�شادرة  ال��واردة  بالر�شائل  ي�شمح 
م��ن ه��ات��ف ال�����ش��ائ��ق م��ن وق���ت ب��دء 
لباقي  ال�شماح  مع  ال�شيارة  ت�شغيل 
على  ج���اه���ز  رد  اأو  ال���ع���رب���ة،  رك�����اب 
امل��ت�����ش��ل ب������اأن امل�����ش��ت��ق��ب��ل م�����ش��غ��ول 
ب��ال��ق��ي��ادة، م��ع اإن�����ش��اء اأم���اك���ن على 
ال����ط����رق ال���ط���وي���ل���ة ي���ل���ج���اأ اإل���ي���ه���ا 
ال�����ش��ائ��ق��ون ال��راغ��ب��ون يف الت�����ش��ال 

عرب جوالتهم.

عز أمة اإلسالم 
..جيلها
دينا الرباع 
قسم محاسبة

اأبناء  تدفقت عواطفي حبا وخوفا على 
وبنات اأمتي.. حبا، لأن ديننا واحد  هو 
ي�شيطر  اأن  م��ن  وخ���وف���ا،  »الإ�����ش����ام«.. 

الغرب على اأوكارهم.
خال  م��ن  باأمتي  اأنه�س  اأن  اأري���د 
اأم��ة  يجعلها  م��ا  فيها  اأط����رح  ك��ت��اب��ات��ي، 

راقية بجيلها فوق ُرقيها.
عقل  ���ش��اح��ب��ة  اأك������ون  اأن  اأح���ب���ب���ت 
بديني  واع  عقل  واأ�شلوبي،  بفكري  واع 

وباأمتي وجمتمعها.
عقل واع بحياتنا وبطريقة التعامل 
مع اإيجابيات احلياة و�شلبياتها. اأحب اأن 
يف  ب�شمة  ي�شع  م�شرق،  اأث��ر  ذات  اأك���ون 

قلب كل من يعرفني.

اأح��ب اأن اأج��ع��ل م��ن اأب��ن��اء وبنات 
وعيهم  عن  العامل  يحكي  �شاأنا  اأمتي 
ال��ك��ب��ري واإدراك�����ه�����م مل��ف��اه��ي��م احل��ي��اة 

وتعاليم دينهم.
اأتعدى الع�شرين  اأنا فتاة ل  نعم 
اأبناء  ي�شتهي  كما  اأ�شتهي  من عمري، 
وب��ن��ات اأم���ت���ي، ول��ك��ن يل ق��ل��ب وعقل 
معلقان باهلل، واأرغب يف دخول جنته.

اأحب اأن اأجعل قدوة اأبناء وبنات 
عليه  اهلل  �شلى  حممد  نبينا  اأم��ت��ي؛ 

و�شلم.
ب��ف��ك��ره��م  اأرت���ق���ي  اأن  اأري�����د  ن��ع��م 
�شعادتنا  لهم:  واأق��ول  ال�شماء،  لعنان 
�شعادتنا  الإ�شامي.  ديننا  يف  ورقينا 

ورق��ي��ن��ا ه���ي يف ات���ب���اع م���ا اأم���رن���ا اهلل 
�شعادتنا  ع��ن��ه.  نهانا  م��ا  واج��ت��ن��اب  ب��ه 
اأق��وال��ه  نبينا يف  ات��ب��اع  ه��ي يف  ورقينا 
واأمت  ال�����ش��اة  اأف�����ش��ل  واأف��ع��ال��ه عليه 

الت�شليم.
حينما نتبع كل ذلك �شوف نحقق 
ال��رق��ي ال��ك��ام��ل يف ح��ي��ات��ن��ا، وم���ن ثم 
جمتمعنا، وبعده نحقق نه�شة تطور 

يف اأمتنا.
ب��اأن��ف�����ش��ن��ا ح��ت��ى نحقق  ف��ل��ن��ب��داأ 
ل���اأم���ة الإ����ش���ام���ي���ة ن��ه�����ش��ة ي��ج��ول 

�شداها يف اأرجاء العامل.
اأمتي  اأبناء وبنات  اأرى  اأن  اأمتنى 

ينه�شون نه�شة عزم واإ�شرار.
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الرأي الجامعي

 كنت طالبا يف املعهد العلمي حن كنت 
اأتابع ب�شغف حلقات الدكتور عبدالقادر 
طا�س التي كتبها يف مراآة اجلامعة قبل 
اجلديد  الإم���ام  جامعة  ملبنى  النتقال 
وق��ت��ه��ا، وق���د ت��ع��م��دت ل��ه��ذه احل��ل��ق��ات 
واأن��ا  بها  للتذكري  املقارب  العنوان  ه��ذا 
ل اأعلم ما م�شري هذه احللقات؟ وهل 
قد  اجل��ام��ع��ة  اأن  اأو  ك��ت��اب  يف  ج��م��ع��ه��ا 

اهتمت بها وما كان اأثرها؟
بالطبع،  يتطور  اجلامعة  مفهوم 
ل��ك��ن��ه ذو دلل����ة م��وج��ه��ة ع��م��وم��ا على 
واإن  الأ�شتاذ،  قبل  الطالب  يعيها  اأبعاد 
اأ���ش��ف تبقى يف اإط���ار الوعي  ك��ان��ت م��ن 
حتى  القليل  اإل  منها  ينفذ  ل  غ��ال��ب��ا 
ثانويات  اإل��ى  اجلامعات  بع�س  حتولت 
امل��ح��ا���ش��رة  م��ف��ه��وم  فيها  يغيب  اأك����رب؛ 
وتتحول  ل��در���س،  لتتحول  اجل��ام��ع��ي��ة 
بتنوعها  ت��ري  ال��ت��ي  املرجعية  الكتب 
تقل  م��ذك��رات  لت�شبح  اجلامعة  طالب 
اأحيانا يف حجمها ومعرفيتها عن كتب 

الثانوية. 

ورمبا دفعني دافع اآخر لتذكر هذه 
اأن��ن��ي �شرفت وجمموعة  امل��ق��الت، وه��و 
ب��ال��وق��وف على  ال��زم��اء يف الكلية  م��ن 
م��ب��ن��ى اجل��ام��ع��ة اجل��دي��د يف ال��ف��رع��اء، 
وا���ش��ت��م��ع��ن��ا ل��ع��ر���س ك��ام��ل ع���ن امل��دي��ن��ة 
وق��م��ن��ا ب��ال��ت��ج��ول يف اأرج���ائ���ه���ا ح���وايل 
����ش���اع���ت���ن ت���ق���ري���ب���ا ل������رى م����ن روع����ة 
الت�شميم و�شعة امل�شاحات ما يبهج وما 
علينا  يجب  فيما  بعمق  نفكر  يجعلنا 
املكان الذي  النقلة املهمة يف  ب��اإزاء هذه 
الذهنية  بناء  نقلة مماثلة يف  ي�شتدعي 
تفيد  ال��ت��ي  فاعلية  الأك����ر  اجل��ام��ع��ي��ة 
من هذا امل�شروع يف بناء ذهني لطابنا 

يت�شق مع جدة املكان ومتيزه. 
ما  فعا  النتباه  يلفت  مما  ولعل 
مل�شناه من الإخوة القائمن على امل�شروع 
من جتاوب كبري و�شعي لا�شتماع لآراء 
احتياجاتهم  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
املكان  تاأ�شي�س  يحتاجها  التي  املعرفية 
م���ن م��ع��ام��ل وم���راك���ز راف�����دة للمعطى 

املعريف وللقاعة الدرا�شية والأ�شتاذ.

الحتياجات  تلك  مثل  اأن  وقطعا 
اأن يعي تفا�شيلها  الداعمة ل ي�شتطيع 
�شوى الأ�شاتذة يف امليدان الذين عليهم 
التطورات  يدعم  ما  تاأ�شي�س  م�شوؤولية 
بناء  يف  ت�شهم  التي  والفكرية  العلمية 
بناء  على  ينعك�س  مب��ا  للطالب  اأف�شل 

الوطن واملجتمع.
اجل��دي��دة  للجامعة  الن��ت��ق��ال  اإن 
���ش��وى �شهور  ي�����ش��ت��غ��رق  ال����ذي رمب���ا ل 
معدودة، ي�شتدعي من وجهة نظري اأن 

تلتفت اجلامعة اإلى م�شتقبلها القادم.
الن��ت��ق��ال لهذه  ي��ك��ون  األ  وي��ج��ب 
امل���ب���اين اجل����دي����دة ان���ت���ق���ال م���ن غ��رف��ة 
اأن  ب��ل يجب  اأو���ش��ع،  اإل���ى غ��رف��ة  �شيقة 
املنبثقة  الفرعية  اللجان  ونعقد  نتاأمل 
من الأق�شام العلمية والكليات م�شتفيدة 
املناظرة  الأق�شام  وجت��ارب  خ��ربات  من 
لو�شع  والعربية   العاملية  اجلامعات  يف 
الإف����ادة من  ت�شهم يف  علمية  ت�����ش��ورات 
كل م�شاحة مكانية جديدة لبناء اأف�شل 

لعقلية الطالب والعمل الأكادميي.

قبل االنتقال للفرعاء
د. عبدالرحمن
بن حسن المحسني
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

هل أنت 
فاشل؟

مسفر آل مخلص
كلية الطب 

ع���ن���دم���ا ب��ح��ث��ت ع����ن ك��ل��م��ة 
ال��ف�����ش��ل يف ق��ام��و���س احل��ي��اة 
مل اأع�����ر ع��ل��ي��ه��ا.. ف��ل��م��اذا 
لي�س يف  ب�شيء  نف�شك  تتهم 

الوجود؟
 ل �شك  يف اأن��ك تتعر 
من  اإح���ب���اط  ي�سيبك  وق���د 
اأن  تعتقد  التعر لأنك  هذا 
وت�شميه  املطاف  نهاية  ه��ذا 
ف�������ش���ا.. ف���ك���م م����ن ع��ظ��ي��م 
ت��ع��رات��ه  م��ن  ف�شنع  ت��ع��ر 
ج�����ش��را اإل����ى ق��م��ة ال��ن��ج��اح.. 
ف��اإن �شقطت يف بئر ف��ا بد 
ل��ك م��ن ط��وق جن��اة، وط��وق 
جن���ات���ك ه���و ال��ك��ف��اح وع���دم 
اإلى  ت�شل  حتى  ال�شت�شام 

مبتغاك وذروة �شنام املجد.
 ع���زي���زي، اأط���ل���ق ع��ن��ان 
اأف������ك������ارك، واأع��������ط ن��ف�����ش��ك 
ح���ق���ه���ا م�����ن ال����ث����ق����ة، وك����ن 
تقلل  فا  بقدراتك،  موؤمنا 
م�����ن ح���ج���م ذات��������ك ف��ت��ق��وم 
بتهمي�شها فت�شمر قدراتك، 
وي�����ش��م��ر م��ع��ه��ا اإن���ت���اج���ك.. 
امنح نف�شك فر�س التجربة 
ول���ي�������ش���ت ك����ل جت���رب���ة غ��ري 
امل��ط��اف،  نهاية  ه��ي  ناجحة 
ف���ه���ذه ال����ت����ج����ارب ه����ي م��ن 
الإن�����ش��ان  ذل��ك  منك  ت�شنع 
الناجح امل�شار اإليه بالبنان..

ل����ق����د ت���ع���ل���م���ت اأن��������ه ل 
يوجد فا�شل يف هذه احلياة 
ول��ك��ن ه��ن��اك م���ن ���ش��ق��ط يف 
ي���ح���اول  ال���ت���ع���ر ومل  ق�����اع 

اخلروج منه.
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد
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غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسجزئيا

2615261626162514

نافذة

الأم����ر امل��ل��ك��ي الأخ����ري ال����ذي اأن�����ش��اأ 
جامعة  بينها  م��ن  ج��ام��ع��ات  ث��اث 
ب��ي�����ش��ة ه���و م���ن ال�����ق�����رارات امل��ه��م��ة 
التي تدعم جامعة امللك خالد كما 
ت��دع��م ت��اأ���ش��ي�����س ج��ام��ع��ة ث��ان��ي��ة يف 
املنطقة. ومن املعلوم اأن اجلامعات 
متابعة  اأزم�����ة  يف  ت��ع��ي�����س  ال��ك��ب��رية 
����ش���ع���ب���ة وخ����ا�����ش����ة ع���ن���دم���ا ت�����ش��م 
ك��ل��ي��ات وم��دن��ا ج��ام��ع��ي��ة م��ت��ب��اع��دة، 
والأف���������ش����ل دائ����م����ا يف م��وؤ���ش�����ش��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ه���و ال���رتك���ي���ز يف 
املكان ويف التخ�ش�س قدر الإمكان. 

ونعلم اأن بع�س اجلامعات الأمريكية لها فروع عديدة يف مناطق خمتلفة 
مثل كاليفورنيا اأو تك�شا�س اأو غريها على �شبيل املثال، ولكن كل جامعة لها 
ال�شاأن  يدير  اأمناء  جمل�س  عرب  تن�شيق  فقط  وهناك  الكاملة،  ا�شتقاليتها 
ال�شرتاتيجي لفروع تلك اجلامعة، ونظرا لعدم وجود مثل هذا النظام هنا 
ال��ف��روع يف جامعات م�شتقلة هو  اأن ما مت من خ��ال ف�شل  ن��رى  اململكة،  يف 

عن ال�شواب.
ونتمنى اأن تبداأ جامعة بي�شة يف بناء ذاتها على اأف�شل امل�شتويات، حيث 
لإدارة  وفعالة  ن�شطة  اإداري��ة  لكوادر  بنية حتتية ممتازة، وحتتاج  لها  تتوافر 
هذه اجلامعة على اأف�شل امل�شتويات، ونحن نعلم اأن جامعة امللك خالد �شتظل 
التاأ�شي�شية  املرحلة  يف  وم�شاعدتها  اجلامعة  هذه  تاأ�شي�س  لدعم  معن  خري 

التي بداأت فيها.

جامعة بيشة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

موؤمتر موؤ�ش�شات التاأمن واملهن الكتوارية

يف اململكة العربية ال�شعودية
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التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
• ا�شتب�شر موظفو اإدارة اجلامعة 
مبنــى  داخــل  بوفيــة  بافتتــاح 
الإدارة ولكنهم ان�شدموا بانتهاء 
العا�شــرة  متــام  بهــا  املاأكــولت 
�شباحــا، اإذ ل يتوافــر فيهــا بعد 

ذلك غري الب�شكويت.

• بع�ــص وحــدات اجلامعة تبادر 
لل�شحــف  اأخبارهــا  باإر�شــال 
الإلكرتونيــة ب�شياغــة �شعيفــة 
وجــود  رغــم  واأهميتــه  للخــر 
جهة خمت�شــة يف اجلامعة لديها 
الإعالميــة  والدرايــة  اخلــرة 
مهمتهــا اإر�شــال اأخبــار اجلامعــة 
الإعــالم  و�شائــل  خمتلــف  اإلــى 

اخلارجية.

• ل يــزال وقــوف ال�شيــارات يف 
باجلامعــة  املحيطــة  ال�شــوارع 
ويف الجتاهــني ي�شبــب ازدحامــا 
ب�شببــه  حت�شــل  قــد  �شديــدا 
رغــم  اهلل-  �شمــح  -ل  حــوادث 
ب�شحــب  تهــدد  لوحــات  وجــود 

ال�شيارة املخالفة.

�شيــارات  مــن  عــدد  جتهيــز   •
الإ�شعــاف يف املدينــة اجلامعيــة 
والكليــات يف خمتلــف املحافظات 
اأمــر �شــروري ل�شتخدامها وقت 
يتمنــى  مطلــب  وهــو  احلاجــة، 
حتقيقه كافة من�شوبي اجلامعة.

لديــه  الأ�شــرة  طــب  ق�شــم   •
الكثري مــن الدرا�شــات والأبحاث 
التــي جتعلــه يفتخــر بهــا، ولكن 
هــذه الدرا�شــات ل توجــد فيهــا  
نحــو  موجهــة  واحــدة  درا�شــة 
طــالب اجلامعــة، اإذ تركــز اإنتاج 
الق�شــم علــى جمــالت الرتبيــة 
وغريهــا  والأمرا�ــص  وال�شحــة 
اأ�شــوار  خــارج  املو�شوعــات  مــن 

اجلامعة. 

يهــوى  اجلامعــة  مــن  طالــب   •
جامعتــه  مــن  ويتمنــى  الر�شــم 
ومعار�ــص  فعاليــات  تنظيــم 
ت�شكيليــة وتكوين بيئــة �شاحلة 
لتنميــة مواهــب الطــالب.. مــن 

يبحث عن من؟ 

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

اأطفال الكاراتيه ي�شتعر�شون مهاراتهم وع�شاتهم
على هام�س نهائي كاأ�س مدير اجلامعة 
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