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أمير عسير يتفقد المدينة الجامعية الجديدة بالفرعاء
الداود: بدء االنتقال التدريجي أواخر 2014

�أ�����ص����اد �أم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر ���ص��اح��ب 
خالد  ب��ن  في�صل  �لأم����ر  �مل��ل��ك��ي  �ل�صمو 
�ملدينة  م�����ص��اري��ع  ب�صر  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ن 
�أ�صمى  �صموه  ر�فعا  بالفرعاء،  �جلامعية 
�آيات �ل�صكر و�لتقدير �إلى خادم �حلرمني 
�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز،  �ل�صريفني 
�لنائب  �لأم��ني، و�صمو  و�صمو ويل عهده 
متابعتهم  ع��ل��ى  �هلل،  ح��ف��ظ��ه��م  �ل���ث���اين، 
�حل��ي��وي��ة يف  �مل�����ص��اري��ع  �مل�صتمرة لإجن����از 

�ملنطقة �أ�صوة ببقية مناطق �ململكة.
 وقال �صموه خالل زيارته �لتفقدية 
مل�صاريع �ملدينة �جلامعية بالفرعاء، �لتي 
�ملا�صي،  �لأرب��ع��اء  �جلامعة،  عليها  تقوم 
»ما �صاهدناه �ليوم مفخرة للوطن ولي�س 
للمنطقة فقط ، ور�أيت فرقا �صا�صعا بني 
ما كان عليه �مل�صروع يف �لزيارة �ل�صابقة 

وما هو عليه �لآن« .
و�صكر �صموه معايل مدير �جلامعة 
�لدكتور عبد�لرحمن �لد�ود على حر�صه 
�جل��ام��ع��ة،  مل�����ص��اري��ع  �مل�صتمرة  ومتابعته 
م��ت��م��ن��ي��ا ����ص���م���وه م����ن �لإع��������الم »�إب�������ر�ز 
ه���ذه �جل���ه���ود وه����ذ� �مل�����ص��روع �ل��ع��م��الق 
�لعملية  يف  ف��ارق��ة  ع��الم��ة  ي�صكل  �ل���ذي 

�لتعليمية«.
وك������ان يف ����ص��ت��ق��ب��ال ����ص���م���وه ل���دى 
مدير  معايل  �حلفل  موقع  �إل��ى  و�صوله 
�ل���د�ود  عبد�لرحمن  �ل��دك��ت��ور  �جلامعة 
وع������دد م����ن �أع���������ص����اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س 
ب��اجل��ام��ع��ة وم�����ص��وؤويل �مل��ن��ط��ق��ة، و�ط��ل��ع 
�صموه خالل جولته، على خمتلف مر�فق 

�ملدينة �جلامعية. 
�ملعدة  �إلى �خليمة  �صموه  �نتقل  ثم 

الكاسي:  في مساعدة المحتاجين متعة ال توصف
�ل��ك��ا���ص��ي »ط��ال��ب  �أح���ب حم��م��د م�صبب 
بق�صم �ملحا�صبة« �لعمل �لتطوعي بد�فع 
غ���ري���زي يف ح���ب �خل����ر وت���ق���دمي يد 
�نتظار  دون  �ملحتاجني  لكافة  �مل�صاعدة 
وجد  باجلامعة  �لتحاقه  وعند  مقابل، 
بها  فالتحق  �جل��و�ل��ة   �صالته يف فرقة 
ليمار�س �لأعمال �لتطوعية �لتي �أحبها 

منذ �صغره.
و�صفها  جتربة  �لكا�صي  وخ��ا���س    
باجلميلة يف حج هذ� �لعام، حيث �صارك 
وخدمتهم  �لرحمن  �صيوف  �إر���ص��اد  يف 
يف �مل�صاعر �ملقد�صة �أثناء تاأدية فري�صة 
�إن يف خ��دم��ة وم�صاعدة   « وق���ال  �حل���ج، 

�لنا�س متعة ل تو�صف«.
محمد إبراهيم

طالب الهندسة يلتقون بعميد الكلية
�لهند�صة   كلية  لعميد  �ل�صنوي  �للقاء  �لهند�صي  �ل��ن��ادي  نظم 
�لأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ح�صني �ل���و�دع���ي ووك����الء �ل��ك��ل��ي��ة، وذل���ك يف 
�إط�����ار �حل���ر����س ع��ل��ى �ل��ت��و����ص��ل �ل���د�ئ���م م���ع �ل���ط���الب لتقدمي 
�أ�صئلتهم  جميع  عن  و�لإجابة  لهم،  �لأكادميي  و�لإر���ص��اد  �لدعم 

و��صتف�صار�تهم.
�صمل �للقاء كلمات لكل من رئي�س �لنادي �لهند�صي �لطالب 
�لذي  �لكلية  عميد  وكلمة  �لأق�صام،  وممثلي  �ل�صمر�ين،  في�صل 
�لهتمام  و�أنهم حمط  د�ئما  بطالبها  تفتخر  �لكلية  �أن  �أو�صح 
و�ل���ص��ت��ف�����ص��ار �ل���د�ئ���م م��ن ق��ب��ل م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة، و�أك���د 
�أن جناح �لكلية جهد م�صرتك يقوم على �ل�صر�كة بني  �لو�دعي 

�لطالب و�أع�صاء هيئة �لتدري�س.
و�صدد عميد  �لكلية على �صرورة �كت�صاب  �لطالب �لكثر 
��صتمع  �لدر��صية. عقب ذلك  �ملو�د  �لعملية بجانب  �ملهار�ت  من 

�لو�دعي مالحظات �لطالب، و�أجاب على ��صتف�صار�تهم.
عائض آل رفده 

إعالم

و�لتي  �ملنا�صبة،  بهذه  �خلطابي  للحفل 
�لدكتور  �جلامعة  مدير  معايل  �فتتحها 
خاللها  رفع  بكلمة  �ل��د�ود  عبد�لرحمن 
�لر�صيدة  �لقيادة  �إل��ى  و�لتقدير  �ل�صكر 
و�إلى �صمو �أمر منطقة ع�صر، حفظهم 
�هلل، على دعمهم غر �ملحدود للمنطقة 
ب��ك��اف��ة �مل�����ص��اري��ع �حل��ي��وي��ة �أ����ص���وة ببقية 

مناطق �ململكة.
وقال �لد�ود »مل نر يف هذ� �ليوم �إل 
جزء� ب�صيطا من هذ� �مل�صروع �ل�صخم« ، 
موؤكد� �صخامة �لعمل �لقائم فيه، حيث 
عامل  �آلف  ت�صعة  م��ن  �أك���ر  ي�صم  �إن���ه 

يعملون ليال ونهار�.
وب����ني �أن �مل�������ص���روع ي��ع��د م���ن �أك���ر 
�مل�صاريع �لتعليمية يف �ململكة بل و�لعامل 
�أجمع، و�أن مر�حل �لنتقال �إليه �صتكون 
�لعام  �أو�خ��ر  �عتبار� من  تدريجي  ب�صكل 

�مليالدي �ملقبل 2014 .
ومتنى �لد�ود يف ختام كلمته �أن يتم 
حتويل �ملبنى �ل�صابق و�لكائن يف �لقريقر 

�إلى جامعة م�صتقلة للبنات.
و�حل�صور  �صموه  �صاهد  ذل��ك  عقب 
عر�صا مرئيا عر �لروجكرت قدمه وكيل 
عبد�لعزيز  �لدكتور  للم�صاريع  �جلامعة 
على  يقع  �مل�صروع  �أن  فيه  بني  �ل�صهر�ين 
مرت  م��الي��ني  ثمانية  م��ق��د�ره��ا  م�صاحة 
مربع، و�أن حجم �ملباين و�لإن�صاء�ت يبلغ 

ثالثة ماليني مرت مربع.
تفا�صيل �صفحة )3(
وتغطية م�صورة �صفحة )20(

يحيى التيهاني
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أخبار الجامعة

ل�صاحب  تفقدية  ب��زي��ارة  �ملا�صي  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �جلامعة  ت�صرفت 
�أمر منطقة  �ل�صمو �مللكي �لأمر في�صل بن خالد بن عبد�لعزيز 
�هتمام  �إط���ار  يف  �ل��ف��رع��اء  يف  �جل��دي��دة  �جلامعة  مل�صروعات  ع�صر 

�صموه �لد�ئم باجلامعة ورعايته �مل�صتمرة ملنا�صطها �ملختلفة.
وقد لحظ �صموه �لتقدم �ملنتظم يف �إجناز هذه �مل�صروعات وفق 
�خلطط �لتنفيذية، وهذ� ما ت�صعى �إليه وتتابعه �جلامعة من خالل 
جلان متابعة م�صتمرة تقف يوميا على تطور �لعمل وحجم �لإجناز 

يف كافة �مل�صاريع للمدينة �جلامعية �جلديدة.
ويعد م�صروع مدينة �مللك خالد من �أكر �ملدن �جلامعية لي�س 
يف �ململكة فح�صب، بل يف �ملنطقة عامة من حيث �مل�صاحة �لإجمالية 
�ل��ت��ي ت�����ص��ل �إل����ى ث��م��ان��ي��ة م��الي��ني م���رت م���رب���ع، وح��ج��م �لأع���م���ال 
�لإن�صائية للمباين �لذي ي�صل مع �كتمال �لبنية �لتحتية �إلى ثالثة 
ماليني مرت مربع، و�صيكون مبقدورها ��صتيعاب مائة �ألف طالب، 
وبهذ� تكون �جلامعة يف موقف �ل�صد�رة بني �جلامعات �ل�صعودية 

و�لعربية.
�جلامعة  ملباين  �لتدريجي  �لكتمال  �أن  �لبالغة  �صعادتنا  ومن 
�صيجعلنا كذلك يف �نتقال تدريجي، حيث ناأمل مع �كتمال حو�يل 
ب��د�ي��ة  ي��ك��ون  �أن  �جل��ام��ع��ة،  مل�����ص��روع��ات  �لتحتية  �لبنية  80%  من 
�لكليات  م��ن  �ب��ت��د�ء  2014م،  ع��ام  نهاية  م��ع  �هلل  مب�صيئة  �لن��ت��ق��ال 
وبع�س  �مل�صاندة  �لعماد�ت  ي�صمل  �لذي  �لأكادميي  و�ملجمع  �لطبية 
�جلامعية  و�لإد�ر�ت  �ل��ك��ل��ي��ات  ب��اق��ي  و�صتليها  �لأخ�����رى،  �مل���ر�ف���ق 

�لأخرى.
وكان �حلر�س على �أن تكون �لكليات �لطبية، مثل كلية �لطب، 
وكلية  �لتطبيقية،  �لطبية  �ل��ع��ل��وم  وك��ل��ي��ة  �لأ���ص��ن��ان،  ط��ب  وك��ل��ي��ة 
�ل�صيدلة، يف مقدمة �مل�صروعات �لتي يتم تنفيذها يف بد�ية م�صروع 
�ملدينة �جلامعية �جلديدة حتى ميكن �أن ت�صيف �جلامعة �لعديد 
مقدمتها  يف  وي��اأت��ي  و�ملنطقة،  للجامعة  �ل�صحية  �خل��دم��ات  م��ن 
�صرير،  ثمامنائة  �إلى  �صعته  ت�صل  �لذي  �جلامعي  �مل�صت�صفى  �إن�صاء 

بالإ�صافة للعياد�ت �ملختلفة �لتابعة للم�صت�صفى و�لكليات �لطبية.
لقد �صعدنا بانطباعات �صمو �لأمر في�صل عند زيار�ته �ملتكررة 
و�صعبية  ر�صمية  وف��ود  زي��ار�ت  ع��رت عنه  وم��ا  للمدينة �جلامعية، 
�لعمر�ين  �لفنية وتخطيطها  �ملدينة ومكوناتها  �إعجاب  بهذه  من 
وجمالياتها �لت�صميمية، مما يجعل منها مدينة جامعية متكاملة 
تت�صم ب�صخ�صية ذ�ت متيز تعر عن مالمح �لوطن و�ملنطقة، كما 
و�لأ�صاتذة  للطالب  و�لإد�ري��ة  �لأكادميية  �ملتطلبات  تلبي �جلامعة 

و�ملوظفني. 
�حلالية  �جلامعية  �ملدينة  حتويل  يتم  �أن  �ملقابل  يف  ونتمنى 
بدل  للبنات،  جامعية  مدينة  لتكون  تاأهيلها  و�إع���ادة  �لقريقر  يف 
�مل��ت��ن��اث��رة يف  �ل��ب��ن��ات  كليات  م��ر�ف��ق  �مل��وج��ود حاليا يف  �ل�صتات  م��ن 
�أن  يف  �صك  ول  م�صيط.  خمي�س  �أو  �أبها  مدينة  من  عديدة  مناطق 
�صت�صكل نقلة نوعية يف خدمة  �لتجهيزية للمدينة �حلالية  �لبنية 
من�صوبات �جلامعة من طالبات وع�صو�ت هيئة تدري�س وموظفات، 

وهذ� ما نتمنى �أن يتحقق بعد عملية �لنتقال، �إن �صاء �هلل.
وختاما، مل يكن لهذ� �مل�صروع �أن يتحقق لول ف�صل �هلل �صبحانه 
وتعالى ثم دعم �صيدي خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك عبد�هلل بن 
�هلل،  �لثاين، يحفظهم  �لنائب  و�صمو  و�صمو ويل عهده  عبد�لعزيز 
�لذين وهبو� �جلامعة كل �صبل �لدعم �ملادي و�ملعنوي ليتحقق لنا 
و�ل�صكر  �ملدن �جلامعية،  �لنوعي من م�صروعات  �مل�صروع  مثل هذ� 
كذلك ملعايل وزير �لتعليم �لعايل ومعايل نائبه، وكذلك ملعايل وزير 
�ملالية على م�صاندتهم �مل�صتمرة للجامعة، وخا�صة ��صتكمال م�صروع 

�ملدينة �جلامعية �جلديدة.

رؤية

مشروعات الجامعة

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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يحيى التيهاني

�ل�صمو  �أمر منطقة ع�صر �صاحب  رفع 
�مل���ل���ك���ي �لأم�������ر ف��ي�����ص��ل ب����ن خ���ال���د ب��ن 
منطقة  �أه��ايل  و��صم  با�صمه  عبد�لعزيز 
�إلى  و�لتقدير  �ل�صكر  �آي��ات  �أ�صمى  ع�صر 
�مللك عبد�هلل  �ل�صريفني  خادم �حلرمني 
بن عبد�لعزيز، و�صمو ويل عهده �لأمني، 
و���ص��م��و �ل��ن��ائ��ب �ل���ث���اين،  ح��ف��ظ��ه��م �هلل، 
�مل�صاريع  �مل�صتمرة لإجناز  على متابعتهم 
مناطق  ببقية  �أ�صوة  �ملنطقة  يف  �حليوية 

�ململكة.
وقال �صموه خالل زيارته �لتفقدية 
مل�صاريع �ملدينة �جلامعية بالفرعاء، �لتي 
تقوم عليها �جلامعة، �لأربعاء �ملا�صي »ما 
ولي�س  للوطن  مفخرة  �ل��ي��وم  �صاهدناه 
للمنطقة فقط ، ور�أيت فرقا �صا�صعا بني 
ما كان عليه �مل�صروع يف �لزيارة �ل�صابقة 

وما هو عليه �لآن« .
و�صكر �صموه معايل مدير �جلامعة 
�لدكتور عبد�لرحمن �لد�ود على حر�صه 
�جل��ام��ع��ة،  مل�����ص��اري��ع  �مل�صتمرة  ومتابعته 
م��ت��م��ن��ي��ا ����ص���م���وه م����ن �لإع��������الم »�إب�������ر�ز 
ه���ذه �جل���ه���ود وه����ذ� �مل�����ص��روع �ل��ع��م��الق 
�لعملية  يف  ف��ارق��ة  ع��الم��ة  ي�صكل  �ل���ذي 

�لتعليمية«.
وك������ان يف ����ص��ت��ق��ب��ال ����ص���م���وه ل���دى 
مدير  معايل  �حلفل  موقع  �إل��ى  و�صوله 
�ل���د�ود  عبد�لرحمن  �ل��دك��ت��ور  �جلامعة 
وع������دد م����ن �أع���������ص����اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س 

باجلامعة وم�صئويل �ملنطقة.
كما ر�فق �صموه �أثناء �لزيارة، وكيل 
�لدكتور  �مل�صاعد  ع�صر  منطقة  �إم����ارة 
ملكتب  �ل��ع��ام  و�مل���دي���ر  ب��ن عي�صى  حم��م��د 

�صموه حممد بن علي �آل جمثل.
و�ط��ل��ع �صموه خ��الل ج��ول��ت��ه، على 
مثل  �جلامعية  �مل��دي��ن��ة  م��ر�ف��ق  خمتلف 
م���رك���ز �مل�����وؤمت�����ر�ت �ل������ذي ب��ل��غ��ت ن�����ص��ب��ة 
�لإجناز فيه 50% ومبنى خدمة �ملجتمع، 
ومبنى �إد�رة �جلامعة، و�ل�صاحة �ل�صرفية 
�جل��ام��ع  و�مل�����ص��ج��د  �جل��ام��ع��ي��ة،  للمدينة 
وب����رج  م�������ص���ل،   1500 ل�����  ي��ت�����ص��ع  �ل�������ذي 
للطالب  �لأك��ادمي��ي  و�ملجمع  �جل��ام��ع��ة، 

�لذي يحتوي على �لعماد�ت �مل�صاندة.
ع��ق��ب ذل���ك جت���ول ���ص��م��وه يف مبنى 
�ل��ل��غ��ات م��ت��ف��ق��د�  م��ر�ح��ل �لإجن����از فيه، 
�ل�صتاد  �جلولة  خالل  �صموه  �صاهد  كما 
   20.000 ل����   ي��ت�����ص��ع  �ل�����ذي  �ل���ري���ا����ص���ي 
�لتدري�س  هيئة  �أع�صاء  و�إ�صكان  متفرج، 
�صكنية  وح���دة   1700 على  ي�صتمل  �ل���ذي 
ب��ن��ظ��ام �ل��ف��ل��ل وب�����ص��ب��ع��ة من����اذج خمتلفة 
للطالب،  �لطبية  و�مل��دي��ن��ة  �لت�صاميم، 
بلغت  حيث  �لطبي  �ملجمع  حت��وي  �ل��ت��ي 
�لطب  وك��ل��ي��ة   ،%68 ف��ي��ه  �لإجن����از  ن�صبة 
ت�صميمه  مت  �لذي  �جلامعي  و�مل�صت�صفى 
�أدو�ر،  ت�صعة  يف  ���ص��ري��ر   800 ل���ص��ت��ي��ع��اب 
�لطبية  �لعلوم  وكلية  �ل�صيدلة،  وكلية 
ومركز  �لأ�صنان  طب  وكلية  �لتطبيقية، 

�خلدمات.
�ملعدة  �إلى �خليمة  �صموه  �نتقل  ثم 

لدى زيارته للمدينة الجامعية بالفرعاء

أمير عسير: المشروع مفخرة للوطن 
وعالمة فارقة في العملية التعليمية

و�لتي  �ملنا�صبة،  بهذه  �خلطابي  للحفل 
�لدكتور  �جلامعة  مدير  معايل  �فتتحها 
خاللها  رفع  بكلمة  �ل��د�ود  عبد�لرحمن 
�لر�صيدة  �لقيادة  �إل��ى  و�لتقدير  �ل�صكر 
و�إلى �صمو �أمر منطقة ع�صر، حفظهم 
�هلل، على دعمهم غر �ملحدود للمنطقة 
ب��ك��اف��ة �مل�����ص��اري��ع �حل��ي��وي��ة �أ����ص���وة ببقية 

مناطق �ململكة.
وقال �لد�ود »مل نر يف هذ� �ليوم �إل 
جزء� ب�صيطا من هذ� �مل�صروع �ل�صخم« ، 
موؤكد� �صخامة �لعمل �لقائم فيه، حيث 
عامل  �آلف  ت�صعة  م��ن  �أك���ر  ي�صم  �إن���ه 

يعملون ليال ونهار�.
وب����ني �أن �مل�������ص���روع ي��ع��د م���ن �أك���ر 
�مل�صاريع �لتعليمية يف �ململكة بل و�لعامل 
�أجمع، و�أن مر�حل �لنتقال �إليه �صتكون 
�لعام  �أو�خ��ر  �عتبار� من  تدريجي  ب�صكل 

�مليالدي �ملقبل 2014.
ي��ت��م  �أن  ك��ل��م��ت��ه  خ���ت���ام  يف  ومت���ن���ى 
حتويل �ملبنى �ل�صابق و�لكائن يف �لقريقر 

�إلى جامعة بنات م�صتقلة.
و�حل�صور  �صموه  �صاهد  ذلك  عقب 
ع��ر���ص��ا م��رئ��ي��ا ع��ر �ل��روج��ك��رت قدمه 
وك���ي���ل �جل���ام���ع���ة ل��ل��م�����ص��اري��ع �ل���دك���ت���ور 
عبد�لعزيز �ل�صهر�ين بني من خالله �أن 
�مل�صروع يقع على م�صاحة ثمانية ماليني 
مرت مربع، و�أن حجم �ملباين و�لإن�صاء�ت 

يبلغ ثالثة ماليني مرت مربع .
وت����اب����ع »ه����ن����اك م�������ص���روع �مل��دي��ن��ة 
�ل��ط��ب��ي��ة ل��ل��ط��الب وي�����ص��م ك��ل��ي��ة �ل��ط��ب، 
وكلية  �لتطبيقية،  �لطبية  �لعلوم  وكلية 
طب �لأ�صنان، وكلية �ل�صيدلة، و�لف�صول 
بالإ�صافة  �مل��وؤمت��ر�ت،  وق��اع��ة  �مل�صرتكة، 
ل�  يت�صع  �ل��ذي  �جلامعي  �مل�صت�صفى  �إل��ى 
�لتخ�ص�صات  كافة  وي�صمل  �صرير،   800
�لطبية )�لباطنة، و�جلر�حة، و�لأطفال، 
و�ل��ن�����ص��اء و�ل�������ولدة، ووح�����د�ت �ل��رع��اي��ة 
و�لأطفال،  و�لباطنة،  �ملركزة �جلر�حية، 

�أي�صا  ي�صمل  كما   ، و�ل��ق��ل��ب(  و�حل����روق، 
�جلر�حية  للعمليات  متقدمني  جناحني 
عمليات  غ��رف��ة   16 تبلغ  �إجمالية  ب�صعة 

خمتلفة �لتجهيز�ت.
من  �أك��ر  �أي�صا  �مل�صت�صفى  وي�صم 
ت�صتقبل  خ��ارج��ي��ة  ع���ي���ادة  غ���رف���ة   240
كافة  يوميا يف  3500 مري�س  �أك��ر من 
�أي�صا  وي��ح��وي  �ل��ط��ب��ي��ة،  �لتخ�ص�صات 
وح�������د�ت م��ت��ق��دم��ة ل��ل��غ�����ص��ي��ل �ل��ك��ل��وي 
وت�����ص��خ��ي�����س وع������الج �أم�����ر�������س �ل��ق��ل��ب 
ووح������د�ت ع���الج �لأم����ر������س �ل�����ص��دري��ة 
و�لتنف�س، بالإ�صافة �إلى معمل مركزي 
متقدم للتحاليل �لطبية و�أمر��س �لدم 
و�لأن�صجة ميكن �أن يقدم حو�يل ثالثة 
ماليني حتليل طبي �صنويا،  ف�صال عن 
لالأمر��س  ت�صخي�صية وعالجية  �أق�صام 
و�لأط��ف��ال  �ل��ق��ل��ب  وق�����ص��ط��رة  �لع�صبية 
و�أم����ر������س �ل��ن�����ص��اء و�ل��������ولدة و�ل��ط��ب 
�لنووي ، ووحدة متقدمة لالأور�م ت�صمل 
وح��دة(   60 �لكيميائي)  �ل��ع��الج  �أق�����ص��ام 
و�ل���ع���الج �لإ���ص��ع��اع��ي �مل���ت���ق���دم، وت��خ��دم 

حو�يل 2000 مري�س �أور�م �صنويا.  
�مل�صت�صفى  �أن  �ل�����ص��ه��ر�ين  وذك�����ر 
ل�صتقبال  متكاملة  وح��دة  على  يحتوي 
�صريعة  عمليات  غ��رف  ت�صم  �حل����و�دث 
ميكن  و�لإن��ع��ا���س  للمالحظة  و�أج��ن��ح��ة 
�أن ت�صتقبل �أكر من 20 حالة كل ثالث 
����ص���اع���ات، وق�����ص��م��ا م��ت��ك��ام��ال ل��ل��ط��و�رئ 
يحتوي علي �أكر من 40 غرفة فح�س 
لكل �لتخ�ص�صات �لطبية ومزود بوحدة 

�أ�صعة متقدمة. 
بامل�صت�صفى  �لأ�صعة  ق�صم  وي�صم    
�لت�صخي�س  جم��ال  يف  �لتقنيات  �أح���دث 
�ل��ط��ب��ي مل��ا ي��ح��وي��ه م��ن �أج��ه��زة �لأ���ص��ع��ة 
�ملغناطي�صي  �ل��رن��ني  و�أ���ص��ع��ة  �ملقطعية 
�مل���ت���ق���دم���ة، ف�����ص��ال ع���ن �أج����ه����زة �أ���ص��ع��ة 
و�لفلورو�صكوبي  ر�ي  و�لك�����س  �ل�صدر 

وغرها .   

�مل�صت�صفى  جت��ه��ي��ز  »مت   و�أ�����ص����اف 
ب������اأح������دث و�����ص����ائ����ل �ل���ت���ع���ل���ي���م �ل��ط��ب��ي 
وم����ن����ظ����وم����ات �ل��ت��ل��ي��ك��وم��ي��ون��ي��ك��ا���ص��ن 
و�ملنظومات  �ل��ذك��ي��ة  �ل��درو���س  وق��اع��ات 
�ملعلومات  ونقل  للتو��صل  �لإليكرتونية 
�لفيديو  وع��ر���س  و�لرقمية،  �لب�صرية 
للعمليات �جلر�حية وغرها، و�خلدمات 
متعددة  و�ملخازن  �لتقليدية  �لهند�صية 
بامللفات  وق�صم خا�س  �لأن��و�ع و�حلجم، 
وميثل  للم�صت�صفى.  �لطبية  و�لإد�رة 
�أه��م  للم�صت�صفى  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  ج��ن��اح 
�ملكونات مبا يحويه من تقنيات متقدمة 
و�ملتابعة  و�لتقييم  و�ملالحظة  للر�صد 

وي�صمل �أكر من 300 موظف �إد�ري«. 
ح�صب  �مل��رك��زي،  �ملطبخ  يقدم  كما   
يوميا  �أك��ر من 1800 وجبة  �ل�صهر�ين، 
وي���خ���دم ق�صم  و�ل���ع���ام���ل���ني،  ل��ل��م��ر���ص��ي 
�ل��ت��ع��ق��ي��م �مل���رك���زي �مل��ت��ق��دم ك��اف��ة غ��رف 
�ل��ع��م��ل��ي��ات وق�����ص��ط��رة �ل��ق��ل��ب و�ل�����ولدة 
وغ���ره���ا ب���ك���ف���اءة ع��ال��ي��ة م���ع �لأخ������ذ يف 
�لع��ت��ب��ار ك��اف��ة �مل��ع��اي��ر وب��روت��وك��ولت 

�نتقال �لعدوي �ملتعارف عليها عامليا.
ث��م ����ص��ت��م��ع ���ص��م��وه و�حل�����ص��ور �إل��ى 
م��د�خ��الت �مل�����ص��وؤول��ني و�لأه����ايل �لذين 
�لقيادة  �إل��ى  وتقديرهم  �صكرهم  رف��ع��و� 
هذ�  على  �ل��ك��رمي  �صموه  و�إل���ى  �لر�صيدة 
�صعادتهم  عن  معربني  �حليوي،  �مل�صروع 
�ل��ب��ال��غ��ة ب��اك��ت��م��ال ج����زء ك��ب��ر م���ن ه��ذ� 
�أبناء  على  بالنفع  �صيعود  �ل��ذي  �مل�صروع 
وبنات �ملنطقة ويكون ر�فد� عمالقا من 

رو�فد �لتنمية .
���ص��م��و  ت�����ص��ل��م  ويف خ����ت����ام �جل����ول����ة 
من  تذكارية  هدية  ع�صر  منطقة  �أم��ر 
�لتقط  �لد�ود ثم  �لدكتور عبد �لرحمن 
�ل�صور �لتذكارية مع من�صوبي �جلامعة. 
عقب ذلك تناول �صموه و�حل�صور وجبة 
�لغد�ء �لتي �أقيمت ت�صريفا ل�صموه بهذه 

�لزيارة .

الداود: أقترح تحويل مركز القريقر لمدينة جامعية للطالبات
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أمير عسير ومدير الجامعة ومنسوبوها يواسون أسرة الشهراني
قدم �أمر منطقة ع�صر، �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر في�صل بن خالد بن عبد �لعزيز، تعازيه ومو��صاته لأ�صرة �ل�صهر�ين يف وفاة فقيدهم،ع�صو هيئة �لتدري�س 
باجلامعة، مدير �إد�رة �لدعوة باملكتب �لتعاوين للدعوة و�لإر�صاد وتوعية �جلاليات يف �أبها، �ل�صيخ �لد�عية �لدكتور عبد�هلل بن حممد �ل�صهر�ين �لذي توفى نتيجة 
حادث مروري. على �ل�صعيد نف�صه، قام معايل مدير �جلامعة �لأ�صتاذ �لدكتور عبد�لرحمن بن حمد �لد�ود وجمل�س �جلامعة وعدد كبر من من�صوبيها، بزيارة عز�ء 

ومو��صاة لذوي �ل�صيخ �ل�صهر�ين.

تشكيل مجلس معهد البحوث 
والدراسات االستشارية

علي آل سعيد
�أ�صدر معايل مدير �جلامعة، �لأ�صتاذ �لدكتور عبد�لرحمن بن حمد �لد�ود، 
باجلامعة  �ل�صت�صارية  و�ل��در����ص��ات  �لبحوث  معهد  جمل�س  بت�صكيل  ق��ر�ر� 
برئا�صة عميد �ملعهد، �لدكتور عبد�للطيف بن �إبر�هيم �حلديثي، وع�صوية 
�مل�صرف �لعام على �إد�رة �لعالقات �لعامة و�لإعالم، �لدكتور حممد بن حامد 
علي  بن  ع��ادل  �لدكتور  �ل�صريرية،  لل�صوؤون  �لطب  كلية  ووكيل  �لبحري، 
�لدكتور  و�ملوظفني،  �لتدري�س  هيئة  �أع�صاء  �صوؤون  عمادة  ووكيل  �لهز�ين، 
لتقنية  �لعامة  ل���الإد�رة  �ل��ع��ام  �مل�صرف  ووك��ي��ل  عبيد،  �آل  حممد  ب��ن  ح�صني 
�ملعلومات، �لدكتور عبد�ملح�صن بن عيد �لقرين، بالإ�صافة �إلى تكليف وكيل 
معهد �لبحوث و�لدر��صات �ل�صت�صارية، �لدكتور عبد�هلل بن �صعيد �لغامدي 

�أمينا للمجل�س.
�ملجل�س،  رئي�س  �ل�صت�صارية  و�ل��در����ص��ات  �لبحوث  معهد  عميد  و�أك���د 
�جلامعة  يف  �مل�صوؤولة  �جلهة  هو  �ملعهد  �أن  �حلديثي،  عبد�للطيف  �لدكتور 
عن �إد�رة وتنفيذ �لبحوث و�لدر��صات و�ل�صت�صار�ت و�خلدمات �لتي تقدمها 
من  و�ل�صتفادة  و�لتكامل  �لتن�صيق  بهدف  �خلارجية  للقطاعات  �جلامعة 

�إمكانيات �جلامعة �لب�صرية و�لفكرية و�ملالية. 

 

مركز الموهبة واإلبداع
في  معرض ابتكار 2013

ت�صارك �جلامعة ممثلة يف مركز �ملوهبة و�لإب��د�ع، يف معر�س »�بتكار« لعام 
�ل��دويل  �ل��ري��ا���س  �ل�صريفني مب��رك��ز  خ���ادم �حل��رم��ني  �ل���ذي �صرعاه   2013
وذلك  معرفيا«،  جمتمعا  نبني  »بالبتكار  �صعار  حتت  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت 

خالل �لفرتة من 1/28 �إلى 2/2/ 1435.
للعلوم  �لعزيز  عبد  �مل��ل��ك  مدينه  م��ع  تتعاون  �جلامعة  �أن  �إل���ى  ي�صار 
معاهدة  يف  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  ع�صوية  م��ن  لال�صتفادة  و�لتقنية 
، �لتي متكن طالب �حلماية لالخرت�عات من   PCT لتعاون ب�صاأن �لر�ء�ت�
�ملوقعة وخالل 30 �صهر� من  حماية فكرية يف 148 دولة من دول �لأع�صاء 
�أه��اب �ملركز بجميع �ملخرتعني، للتقدم ملركز �ملوهبة  �إي��د�ع، لذ�  �أول  تاريخ 
ب��ر�ء�ت  على  و�حل�صول  �لأف��ك��ار  وحماية  �لت�صجيل  يف  مل�صاعدتهم  و�لإب���د�ع 
للحا�صلني  بر�صد جو�ئز  �أن معايل مدير �جلامعة، وجه  ، علما  �لخ��رت�ع 

على بر�ء�ت �لخرت�ع، ومكافاأة ملن ي�صجل حماية فكرية.

عمادة شؤون الطالب
تستضيف »معرض كفاءة« 

سلمان العلي 
للمركز  �لتابع  كفاءة  باجلامعة، معر�س  �لطالب  �صوؤون  عمادة  ��صت�صافت 
�ل�صعودي لكفاءة �لطاقة، �لذي يهدف �إلى �عتماد �صيا�صات وبر�مج �صاملة 
وزيادة  و�لفعالة  �ملبتكرة  �لتقنيات  وتطوير  �مل�صتد�مة،  �لطاقة  ل�صتخد�م 
�ملركز  م��ه��ام  �أي����ام، ج�ّصد خاللها  ث��الث��ة  �مل��ع��ر���س  و��صتمر  �ل��ع��ام.   �ل��وع��ي 

و�أهد�فه وكيفية �ل�صتفادة من �ملعلومات �لتي يوجهها �إلى �جلمهور.

العلوم 
اإلنسانية تنظم 
ورشة

»استراتيجيات 
التدريس 
الحديثة«

 إبراهيم الدارقي

�لقاعة  يف  �لإن�صانية  �لعلوم  كلية  نظمت 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة ب��امل��درج��ات �مل��رك��زي��ة، ور���ص��ة 
�حلديثة  �لتدري�س  »��صرت�تيجيات  عمل 
يف �لتعليم �لعايل« بح�صور عميد �لكلية، 
�ل�صريف،  �هلل  ع��ب��د  ب��ن  يحيى  �ل��دك��ت��ور 
ووكيل �لكلية للتطوير و�جلودة، �لدكتور 
ورئي�س ق�صم  �لقحطاين،  ز�بن  بن  مفلح 
�لتاريخ، �لدكتور حممد �حلاوي، ورئي�س 
ق�صم �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�آد�ب���ه���ا، �ل��دك��ت��ور 
ع��ب��د �ل��رح��م��ن �مل��ح�����ص��ن��ي، ورئ��ي�����س ق�صم 
�لإعالم و�لت�صال، �لأ�صتاذ �لدكتور علي 
�أع�صاء  35 من  ونحو  �لقرين،  �صويل  بن 

و�ملعيدين  و�ملحا�صرين  �لتدري�س  هيئة 
بالكلية.

 وقدم ور�صة �لعمل، �لأ�صتاذ �لدكتور  
�أحمد جابر �ل�صيد �لأ�صتاذ بكلية �لرتبية 

باجلامعة.
 ومت خ��الل �ل��ور���ص��ة، �إل��ق��اء �ل�صوء 
ع��ل��ى �أب�����رز �لإ���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات �مل�����ص��اع��دة 
�أف�صل  وحت��ق��ي��ق  بفاعلية،  �ل��ت��دري�����س  يف 
و�لت�صديد  �لتعليمية،  للعملية  �لنتائج 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ت��ف��اع��ل��ي �ل���ذي 
و�أهمية  و�لطالب،  �لأ�صتاذ  فيه  ي�صرتك 
على  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ت�����ص��ت��م��ل  �أن 

حتفيز. 
من  ع���دد�  �ل��ور���ص��ة  ��صتعر�صت  كما 

�مل���ح���اور و�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات و�لأ���ص��ال��ي��ب 
�مل��ع��ي��ن��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �لأه������د�ف �مل��ن��وط��ة 
ب��ت��دري�����س خم��ت��ل��ف �مل�����ق�����رر�ت. يف خ��ت��ام 
�لور�صة، قدمت بع�س �لنماذج �لتطبيقية 
قبل �أن يقوم  عميد �لكلية �لدكتور يحيى 
�ل�����ص��ري��ف وع���دد م��ن �حل�����ص��ور، بت�صليم 
�ل�������ص���ه���اد�ت لأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س 
و�مل��ح��ا���ص��ري��ن و�مل��ع��ي��دي��ن �مل�����ص��ارك��ني يف 
�صهادة  �لكلية  عميد  �صلم  كما  �ل��ور���ص��ة، 
���ص��ك��ر وت��ق��دي��ر مل��ق��دم �ل���ور����ص���ة �لأ���ص��ت��اذ 
�أح���م���د ج���اب���ر، و�أخ������رى لكلية  �ل���دك���ت���ور 
�ل���رتب���ي���ة مم��ث��ل��ة يف ع��م��ي��ده��ا �ل��دك��ت��ور 
حم��م��د ب���ن ���ص��ف��ر�ن ل��ل��ت��ع��اون م���ع كلية 

�لعلوم �لإن�صانية يف �أن�صطة �جلودة.
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المؤسسة العامة للتدريب التقني تشارك في ورشة )مؤشرات األداء(
طارق خنفور

باجلامعة يف خدمة  و�جل����ودة  �لأك���ادمي���ي  �لتطوير  ع��م��ادة  ل���دور  �م��ت��د�د� 
�لتقني  للتدريب  �لعامة  باملوؤ�ص�صة  �مل�صوؤولني  من  ثالثة  �صارك  �ملجتمع، 
و�مل���ه���ن���ي مب��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر، يف ف��ع��ال��ي��ات ور����ص���ة ع��م��ل »م���وؤ����ص���ر�ت �لأد�ء 
�لأربعاء و�خلمي�س  25- �لعمادة يومي  �لتي نظمتها  �ملرجعية«  و�ملقارنات 

1434/11/26ه�.
يف  من�صوبيها  م��ه��ار�ت  تطوير  على  �ملوؤ�ص�صة  م��ن  حر�صا  ذل��ك  وي��اأت��ي 
�لأد�ء وذل��ك م��ن خ��الل �ل�صتفادة من  م��وؤ���ص��ر�ت  جم��ال �جل���ودة وحتقيق 

�خلر�ت �لتي تقدمها �لعمادة يف ذلك �ملجال.
 حيث عر �مل�صاركون من �ملوؤ�ص�صة �لعامة للتدريب �لتقني و�ملهني، عن 
نف�صه حر�صهم على  �لوقت  �لور�صة، موؤكدين يف  و��صتفادتهم من  ر�صاهم 
�لعمادة  �مل�صرتك بني  �لتعاون  وبناء ج�صور  �لقادمة  �لفعاليات  �مل�صاركة يف 

و�ملوؤ�ص�صة.

نعم.. وال..

ميكن ت�صنيف ح�صور �لطالب يف �لقاعة �لدر��صية �أو يف �ملختر �لعلمي 
يتمثل  �لأول  �ل��ن��وع  م��ن �حل�صور،  �ل��ه��دف  على  بناء  م�صتويات  ع��دة  �إل��ى 
مما  ممكن  ق��در  ب��اأك��ر  �ل�صتفادة  بهدف  �ملتعلمني  م��ن  ن�صبة  ح�صور  يف 
يقدم لهم يف �للقاء �لعلمي، �أو ما يتم مناق�صته �أو عر�صه يف �أثناء تنفيذ 
�لدرو�س و�ملحا�صر�ت، وهنا نعم لهذه �لفئة �لتي هدفها �ل�صتفادة و�لتعلم  

و�خلروج بح�صيلة تعليمية.
�لطالب فيتمثل يف من يح�صر  �لثاين من  �ل�صنف  �أو  �مل�صتوى  �أم��ا 
ج�صد� ل تركيز� ول �نتباها،  و�لهدف �لأ�صا�صي هو ت�صجيل �حل�صور، ولكي 

ل يح�صب عليه �لغياب.
�أق���ول ل لهذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ط��الب �ل��ذي��ن يح�صرون م��ن �أج��ل  وهنا 
باحلو��س،  و�حل�صور  �لفعلي،  للح�صور  ونعم  �لأول��ى،  بالدرجة  �حل�صور 
و�حل�صور للتعلم، و�مل�صاركة �لإيجابية يف �لفعاليات د�خل �لقاعة �لدر��صية 

�أو �ملعمل  �أو �ملختر �لعلمي.
و�ل��ن��وع �لآخ����ر م��ن ح�����ص��ور �ل��ط��الب يف �ل��ق��اع��ات �ل��در����ص��ي��ة ميكن 
حتديده من خالل ح�صور �لطالب، وعدم تركيزه، وعدم ��صتفادته، وعدم 
زمالئه،  بع�س  �إث��ارة  على  يعمل  وق��د  و�لفعاليات،  �لنقا�س،  يف  م�صاركته 
و�إ�صغالهم عن متابعة ما يتم يف �لقاعة �لدر��صية من فعاليات ونقا�صات، 

وقد يعمد �إلى �لت�صوي�س يف �لقاعة، وي�صبب �لإزعاج.
يجب �أن نقول جميعا لهذه �لفئة باأن ل مكان لها يف �لبيئة �جلامعية 
ب�صكل عام، ويف �لقاعة �لدر��صية على وجه �خل�صو�س، وهنا �أوجه ر�صالة 
لأب��ن��ائ��ن��ا �ل���ط���الب، خ��ا���ص��ة �ل��ن��وع��ني �لأخ���ري���ن، ب���اأن �جل��ام��ع��ة وجميع 
�لتعلم  يف  �ل��ط��الب  لت�صاعد  ج���اءت  �ملختلفة  و�إم��ك��ان��ات��ه��ا  ب��ه��ا،  �لعاملني 
عامة،  ثقافة  ولديهم  تخ�ص�صاتهم  من  متمكنني  ليتخرجو�  و�ل�صتفادة 
وثقافة خا�صة يف �لتخ�ص�س، ولديهم مهار�ت توؤهلهم لالإ�صهام يف تنمية 

�لوطن و�ملناف�صة مع �لآخرين.

* وكيل �جلامعة للتطوير و�جلودة 

طالبنا
في القاعات الدراسية

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

�أقامت  �لأك��ادمي��ي،  �لعتماد  على  و�حل�صول  �جل��ودة  �أد�ء  وحت�صني  لن�صر  �صعيا 
كلية علوم �حلا�صب �لآيل للتطوير و�جلودة ممثلة يف وحدة �جلودة، ور�صة عمل 
عامة ملن�صوبي �لكلية حول تو�صيف �ملناهج وفق معاير �لهيئة �لوطنية للتقومي 
�مل��م��ار���ص��ات  جميع  يف  �ل�صاملة  �جل����ودة  لتحقيق  وذل���ك  �لأك���ادمي���ي،  و�لع��ت��م��اد 
�لكلية، و�ل�صتخد�م �لأمثل جلميع �لإمكانات  �لتعليمية و�لبحثية و�لإد�ري��ة يف 
�ملجتمع، ومتطلبات  لتلبية حاجات  �لتعليم،  للنهو�س مب�صتوى  �ملتاحة  و�مل��و�رد 

�صوق �لعمل، وفق معاير �جلودة و�لعتماد �لأكادميي.
علي آل سعيد 

ورشة عمل في كلية 
الحاسب اآللي

علي آل سعيد

�لأك��ادمي��ي  �لتطوير  عمادة  من  وف��د  ز�ر 
و�جلودة باجلامعة، جامعتي �مللك �صعود، 
و�لإم�����ام حم��م��د ب��ن ���ص��ع��ود �لإ���ص��الم��ي��ة، 
وذل�������ك ب����ه����دف ت���دع���ي���م �ل�����رو�ب�����ط ب��ني 

�جلامعات �ل�صعودية، وتبادل �خلر�ت. 
و�ط����ل����ع �ل����وف����د �ل������ذي ����ص���م وك��ي��ل 
�ل����ع����م����ادة ل����ل����ج����ودة، �ل����دك����ت����ور م�����رزن 
للتطوير،  �ل��ع��م��ادة  ووك��ي��ل  �ل�����ص��ه��ر�ين، 
�لدكتور عبد�لعزيز �لهاجري، خال زيارته 
عمادة �لتطوير بجامعة �مللك �صعود، على 
م���ر�ح���ل ت���ق���دم �خل���ط���ة �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�مل��ب��ادر�ت من  للجامعة وما تبذله وح��دة 
ت�صجيع للطالب و�أع�صاء هيئة �لتدري�س 

وفد من التطوير األكاديمي يزور جامعتي سعود واإلمام
على تقدمي �أفكار وم�صاريع �إبد�عية. ومت 
بها  ت�صطلع  �لتي  �مل�صاريع  على  �لتعرف 
�جلودة  �إد�رة  نظام  �أبرزها  ومن  �لعمادة، 
�لإلكرتوين، بالإ�صافة �إلى موقف جامعة 
�مل��ل��ك ���ص��ع��ود جت���اه م��ا يتعلق ب��الع��ت��م��اد 

�ملوؤ�ص�صي و�لر�جمي د�خليا وخارجيا.
وف���ى زي����ارة ج��ام��ع��ة �لإم�����ام حممد 
عمادة  وف��د  �طلع  �لإ�صالمية،  �صعود  ب��ن 
�ل��ت��ط��وي��ر �لأك���ادمي���ي و�جل����ودة بجامعة 
�أع�صاء  ت��دري��ب  �آل��ي��ات  �مل��ل��ك خ��ال��د، على 
و�لتي  �لتطوير  بعمادة  �لتدري�س  هيئة 
�ملدربني  �إع��د�د فريق من  بينها  ك��ان من 
من �أع�صاء هيئة �لتدري�س بعد ح�صولهم 
مل��دة  مكثفة  م��درب��ني  ت��دري��ب  دورة  ع��ل��ى 

�صهر باإحدى �جلامعات �ل�صرت�لية.

انطالق الملتقى العلمي 
األول لقسم الرياضيات

علي آل سعيد
�ن�����ط�����ل�����ق�����ت �لث�����ن�����ني 
�مل������ا�������ص������ي، ف���ع���ال���ي���ات 
�لأول  �لعلمي  �مللتقى 
ل���ق�������ص���م �ل���ري���ا����ص���ي���ات 
و��صتمل  �لعلوم.  بكلية 
�مل���ل���ت���ق���ى ع����ل����ى ث����الث 
ج����ل���������ص����ات، حت�������دث يف 
ق�صم  رئ��ي�����س  �لأول�������ى، 
�ل��ري��ا���ص��ي��ات، �ل��دك��ت��ور 
ع��ن  ط���ل���ح���ان  �آل  ع���ل���ي 
�أن���������ص����ط����ة و�إجن�����������از�ت 
�ل����ق���������ص����م، ك����م����ا ق����دم 
خ�����الل�����ه�����ا �ل�����دك�����ت�����ور 
ي�����ون�����������س ������ص�����ه�����الوي، 
جمالية  ع��ن  حما�صرة 

�لريا�صيات.
 و�صهدت �جلل�صة �لثانية للملتقى، حما�صرة لالأ�صتاذ �لدكتور حممد 
بولكو�ز بعنو�ن »ما �لريا�صيات؟ وملاذ� نتعلمها؟« بالإ�صافة �إلى حما�صرة 

للدكتور ن�صال �لنائب حول دور �حلا�صب �لآيل يف تدري�س �لريا�صيات. 
نبيل،  ثامر  �لدكتور  خاللها  فقدم  و�لأخ���رة،  �لثالثة  �جلل�صة  �أم��ا 

�صرحا عن بع�س تطبيقات �لريا�صيات يف تنقية �لبيانات �لعلمية.
�أن  �آل طلحان  و�أكد رئي�س ق�صم �لريا�صيات �لدكتور علي بن �صعيد 
هذ� �مللتقى يهدف �إلى تو�صيح دور �لريا�صيات يف تطور �لعلوم ب�صكل عام 
و�لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية ب�صكل خا�س، م�صر� �إلى �أن هذ� �للقاء، هو 
�أخرى م�صتقبال، مقدما �صكره جلميع  �أنه �صتتبعه لقاء�ت  �لأول، موؤكد� 
طالب ق�صم �لريا�صيات، وطالب كلية �لعلوم و�لهند�صة وجميع �ملهتمني 

بالريا�صيات وتطبيقاتها، على ح�صورهم �مللتقى.

»جودة« العـلوم اإلنسانية 
تعقد اجتماعها األول

إبراهيم الدارقي
عقدت جلنة �لتطوير و�جلودة �لرئي�صة بكلية �لعلوم �لإن�صانية �جتماعها �لأول  
للعام �جلامعي �حلايل 1435/1434ه���، بح�صور وكيل �لكلية للتطوير و�جلودة 
�لكلية  لأق�صام  �ملمثلني  �للجنة  و�أع�����ص��اء  �لقحطاين  ز�ب��ن  ب��ن  مفلح  �لدكتور 

�لأربعة )�للغة �لعربية و�آد�بها، و�لتاريخ، و�جلغر�فيا، و�لإعالم و�لت�صال(.
و�أو�صح وكيل �لكلية للتطوير و�جلودة ل� »�آفاق« �أنه مت يف  �لجتماع �إقر�ر 
بع�س ور�س �لعمل و�ملحا�صر�ت �لتثقيفية يف جمال �لتطوير و�جل��ودة، كما مت 
�لأكادميي  �لتطوير  بعمادة  و�لتو�صيات  �لتقارير  جلنة  مالحظات  ��صتعر��س 
لر�مج  �ل��ذ�ت��ي  �لتقومي  ومقايي�س  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل��در����ص��ة  تقارير  ح��ول  و�جل���ودة 
�لكلية، كما مت و�صع ت�صور مبدئي لإعادة �لنظر يف روؤية ور�صالة و�أهد�ف �لكلية 

ومناق�صة مو�صوع �لتجهيز�ت بها.



متابعات

علي آل سعيد
وعبد العظيم آل اسماعيل

�ملن�صرم،  �حل��ج��ة  ذي  �أو�خ���ر  �ختتمت 
ف���ع���ال���ي���ات  �مل�����وؤمت�����ر �حل��������ادي ع�����ص��ر 
للجمعية �ل�صعودية لل�صكتة �لدماغية 
�ل�����ذي ن��ظ��م��ت��ه �جل��م��ع��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة 
كلية  مع  بالتعاون  �لدماغية  لل�صكتة 
�جلامعة  برعاية معايل مدير  �لطب، 
�لأ�صتاذ �لدكتور عبد �لرحمن بن حمد 
�لدماغية:  »�ل�صكتة  بعنو�ن  �ل����د�ود، 

�لو�قع و�ملاأمول«.
�نطلقت  �ملوؤمتر   وكانت فعاليات 
يف �ل�����25 م��ن ذي �حل��ج��ة �مل��ن�����ص��رم يف 
�ل��ق��اع��ات �مل��رك��زي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر�ت بكلية 
�ل���ف���ع���ال���ي���ات ع��ل��ى  ن���ق���ل  �ل����ط����ب، ومت 
�ل�صمعية  بالو�صائل  �أي��ام  ثالثة  م��دى 

و�لب�صرية ملجمع �لبنات بال�صامر.
�لقر�آن  من  باآيات  �ملوؤمتر  و�بتد�أ 
�للجنة  ل��رئ��ي�����س  كلمة  تلته  �ل���ك���رمي، 
�ملنظمة، �لدكتور عادل �لهز�ين، رحب 
فيها باحل�صور من م�صوؤويل �جلامعة 
و مدر�ء �مل�صت�صفيات و�لأطباء و طلبة 

�لكليات �لطبية و�ل�صيوف.
�أل��ق��ى مدير �جلامعة  ذل��ك  عقب 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل�����د�ود كلمة 
و�حل�صور،  �ملنظمة  �للجنة  فيها  �صكر 
موؤكد� �أهمية مو�صوع �ملوؤمتر،  لكونه 
ي���ن���اق�������س »م�����ص��ك��ل��ة ���ص��ح��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب 
و�لتطوير  �لعلمي  �لبحث  م��ن  �مل��زي��د 
دور  على  �ل�صوء  م�صلطا  �ل��ع��الج��ي«، 
�ألقي  ثم  �ملجتمع.  خدمة  يف  �جلامعة 
لل�صكتة  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �جل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س 
�ل���دم���اغ���ي���ة �لأ����ص���ت���اذ �ل���دك���ت���ور علي 
�خلثعمي كلمة حتدث فيها عن حجم 
م�����ص��ك��ل��ة �ل�����ص��ك��ت��ة �ل���دم���اغ���ي���ة وم���دي 

�نت�صارها وم�صاعفات �ملر�س.
�جلامعة  م��دي��ر  �صلم  ذل���ك،  ب��ع��د 
�لعام  �ملدير  دروع��ا تكرميية لكل من  
ل��ل�����ص��وؤون �ل�����ص��ح��ي��ة مب��ن��ط��ق��ه ع�صر  
�إب��ر�ه��ي��م �حل��ف��ظ��ي، ورئي�س  �ل��دك��ت��ور 
�لدماغية   لل�صكتة  �ل�صعودية  �جلمعية 
درع  وت�صلم  �خلثعمي.  علي  �ل��دك��ت��ور 
ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �لأح����م����ر �ل�������ص���ع���ودي، 

�لأ�صتاذ غر�م ع�صري.
ث��م ق��دم��ت �جل��م��ع��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة 
لل�صكتة �لدماغية درعا تذكاريا ملعايل 
�لبناء  ل��دوره  »تقدير�  �جلامعة  مدير 

يف �إجناح �ملوؤمتر«.

الجلسة األولى
�لدكتور  ت��ن��اول  �لأول����ى،   �جلل�صة  ويف 
ع���ادل �ل��ه��ز�ين م��ق��دم��ة  ع��ن »�ل�صكة 
و�ألقى  و�مل��اأم��ول«،  �ل��و�ق��ع  �لدماغية: 
ف��ي��ه��ا �ل�����ص��وء ع��ل��ى  �أه��م��ي��ة م��و���ص��وع 
�لأع���د�د  حيث  م��ن  �لدماغية  �ل�صكتة 
و�مل�����ص��اع��ف��ات م���ع ت��رك��ي��زخ��ا���س على 
�مل��م��ل��ك��ة وم��ن��ط��ق��ة ع�صر،   �ل��و���ص��ع يف 
مبينا وجود نق�س يف �لبيانات �ملتاحة.

�ملزيد  باإجر�ء  �لهز�ين   و�أو�صي   
�لدماغية،   �ل�صكتة  ع��ن  �لأب��ح��اث  م��ن 
ك���م���ا ت����ط����رق �إل�������ى �ل����ط����رق �لأول����ي����ة 

ملكافحتها.
 ثم حتدث ممثل �لهالل �لأحمر 
يف  �لهالل  جمعية  دور  عن  �ل�صعودي، 
�لدماغية  �ل�صكته  حالت  مع  �لتعامل 

مؤتمر السكتة الدماغية يوصي
بتكثيف التوعية ودعم األبحاث المتخصصة

وكيفية �لتعرف عليها ونقلها و�لعناية 
�ملبكرة بها. بعد ذلك حتدث  �لدكتور 
�ل��ط��و�رئ  ق�صم  م��ن  �ل��زه��ر�ين  ح�صن 
مع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  �ل����ط����و�رئ  دور  ع���ن 
�ملعوقات  و  �لدماغيه  �ل�صكته  ح��الت 
�ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��م. و�أم����ا �ل��دك��ت��ور علي 
�ل��ب�����ص��اب�����ص��ي، ف���ق���د حت�����دث ع����ن دور 
م�����ص��ت�����ص��ف��ى ع�����ص��ر ووح������دة �ل�����ص��ك��ت��ة 

�لدماغية يف مكافحة ذلك �ملر�س.

فيلم تسجيلي
فيلم  ع��ر���س  �لأول  �ل��ي��وم  ���ص��ه��د  ك��م��ا 
مهند  �لطالبني  �إع���د�د  م��ن  ت�صجيلي 
�حلمر�ين و�صعد �لغامدي عن خر�ت 
�ملجتمع يف �ل�صكتة �لدماغية، وت�صمن 
�ل��ف��ي��ل��م ل���ق���اء�ت م���ع �أق������ارب �مل��ر���ص��ى  
���ص��ل��ط��ت �ل�������ص���وء ع��ل��ى م��ع��ان��ات��ه��م يف 
وتطلعاتهم    �لعالج،  عن  �لبحث  رحلة 
ل��ل��ح�����ص��ول ع���ل���ى خ���دم���ة �أف�������ص���ل يف 
و�لعالجية  �ل�صحية  �لعناية  جم��ال  

و�لتاأهيلية.
ث�����م حت��������دث  �ل�����دك�����ت�����ور ف��ه��م��ي 
�ل�صناين عن مدينه �مللك فهد �لطبية 
ب�صفتها منوذجا ناجحا لعالج حالت 
�ل�صكتة �لدماغية بن�صب جناح و�صلت 

وت���ط���رق  ق����ول����ه.  ح�������ص���ب   ،%80 �إيل 
�لدكتور فوزي باطني عن دور جامعة 
�ل�صكته  �ل��ت��ع��ام��ل م��ع  �مل��ل��ك خ��ال��د يف 
�مل�صتقبلية  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  �ل��دم��اغ��ي��ة، 
و�لتثقيفية  �لبحثية  �لعملية  ل��زي��اده 

حول مو�صوع �ملوؤمتر.
ب��������دوره، حت�����دث �ل���دك���ت���ور ع��ل��ي 
�ل�صعودية  دور �جلمعية  �خلثعمي عن 
عام  �إن�صائها  منذ  �لدماغية  لل�صكتة 
م��ن�����ص��وب��ي  �����ص���ت���ع���د�د  م��ب��دي��ا   ،  2007
�جلمعية للتو��صل مع �جلامعة و�إد�رة 
�ل�����ص��ح��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ق��دمي �ل��ع��ون 
يف �مل����ج����الت �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة 
�ل�صوء  �خلثعمي  و�أل��ق��ي  و�لعالجية. 
�ملنظومة  �ل��ن��ق�����س يف  ���ص��م��اه  م��ا  ع��ل��ى 
بال�صكتة  �لعناية  جم��ال  يف   �ل�صحية 

�لدماغية.

اليوم الثاني 
�ل���دك���ت���ور  �ل����ث����اين، ق�����دم  �ل����ي����وم  ويف 
ع���ل���ي �خل���ث���ع���م���ي ورق�������ة ع���م���ل حت��ت 
�ململكة  يف  �لدماغية  »�ل�صكتة  عنو�ن 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة« و�أو����ص���ح فيها 
بال�صكتة  ي�����ص��اب  ���ص��خ�����ص��ا  ه��ن��اك  �أن 
�أنها  موؤكد�  دقيقه،   20 كل  �لدماغية 

الداود: السكتة 
مشكلة صحية 

تتطلب مزيد بحث 
وتطوير عالجي

الهزاني: أوصي 
بإنشاء مركز 

تخصصي متطور 
لعالج السكتة 

الدماغية
السناني: الوقاية 

وااللتزام بالعادات 
الصحية السليمة.. 

مطلب وضرورة.
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متابعات
م���ن �لأ����ص���ب���اب �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ل��وف��ي��ات 
و�لإعاقة يف �ململكة، و�صدد علي �أهميه 
�ل�صكتة  ع���الج  يف  �لتخ�ص�س  وج����ود 
�ل��دم��اغ��ي��ة، و����ص���رورة  ت��و�ف��ر م��ر�ك��ز 
ووج���ود  م��ع��ه��ا،  للتعامل  متخ�ص�صه 
باقي  م��ع  وم��ت��ع��اون  ب��رن��ام��ج مت�صعب 
�ل�صكتة  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات 

�لدماغية.
ث�����م حت���������دث  �ل�����دك�����ت�����ور ع�����ادل 
�ل�صكتة  ع���الج  �ل���ه���ز�ين ع��ن ط��ر�ئ��ق 
�ل���دم���اغ���ي���ة، و�لأ����ص���ال���ي���ب �ل��ع��الج��ي��ة  
�حلديثة �لتي ل تز�ل  حتت �لدر��صة،  
تخ�ص�صي  م��رك��ز  بتاأ�صي�س  و�أو����ص���ي 
لعالج �ل�صكتة �لدماغية يتبع �لطرق  

و�لتو�صيات �حلديثة.
�ل���دك���ت���ور  ن���اق�������س   ويف ورق����ت����ه، 
�لوطني  �ملركز  من  �ل�صويد�ن  في�صل 
فهد  �مل��ل��ك  مبدينه  �لع�صبية  للعلوم 
�حل��الت  م��ع  �لتعامل  ط��رق  �لطبية، 

�حلرجه لل�صكتة �لدماغية.
وت����ن����اول �ل���دك���ت���ور ع���م���ر �أي�����وب 
لل�صكتة  �حل��رج��ة  �لرعاية  وح��دة  م��ن 
�لعزيز،  �مللك عبد  بجامعة  �لدماغية 

م�صاعفات �ل�صكتة �لدماغية.
�لعتيبي  �ل��دك��ت��ور ط���ارق  و���ص��رح 
�لطبية  �لعزيز  عبد  �مللك  من مدينه 
بينما  �ل��دم��اغ��ي��ة،  �ل�صكتة  م��ق��دم��ات 
من  �ل�صناين  فهمي  �ل��دك��ت��ور  حت��دث 
كيفية  عن  �لطبية  فهد  �مللك  مدينه 
�ل���وق���اي���ة م����ن �ل�����ص��ك��ت��ة �ل���دم���اغ���ي���ة،  
بن�صبه  �لوقاية منها   �إنه ميكن  وقال 
ب��ال��ع��اد�ت �ل�صحية  �لل��ت��ز�م  80% م��ع 

�ل�صليمة، مما يعد مطلبا �صروريا.
وتناول كل من �لدكتورة �صرين 
�لزو�همة  حممد  و�لدكتور  �لقر�صي، 
م�����ن م�������ص���ت�������ص���ف���ي �لأم����������ر ���ص��ل��ط��ان 
�لنزفية  �لدماغية  �ل�صكتة  �لع�صكري، 

و كيفية �لتعامل معها، وعالجها.
�ملنت�صري من  �لدكتور مكي  و�أما 
فقد  �ل��وط��ن��ي،  �حل��ر���س  م�صت�صفيات 
�لت�صوير  �أهمية  ق��دم  حما�صرة ع��ن  
�ل�صكتة  حل���الت  �لع�صبي  �لإ���ص��ع��اع��ي 

�لدماغية.
و���ص��ه��د �خ��ت��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات �ل��ي��وم 
�ل����ث����اين �أرب�������ع ور�������س ع���م���ل ت�����ص��م��ن��ت 
ت�صخي�س  كيفية  تدريبات عملية علي 

ومعاجلة حالت �ل�صكتة �لدماغية.

اليوم الثالث والتوصيات
وك���ان �ل��ي��وم �ل��ث��ال��ث ع��ب��ارة ع��ن حملة 
ت��وع��ي��ة ط��ب��ي��ة، جل��م��ي��ع �مل�����ص��ت��ه��دف��ني 
م���ن �جل��ن�����ص��ني، ح��ي��ث �أج����ري����ت لهم 
�لفحو�صات �ل�صرورية من وزن وطول 

و�صغط دم، ون�صبة �صكر.
ك���م���ا ت�����ص��م��ن��ت �حل���م���ل���ة ر���ص��ائ��ل 
�صحية تثقيفية عن �ل�صكتة �لدماغية 
�إلى  �ملجال،  هذ�  يف  طبية  و��صت�صار�ت 
�لتي  �لتذكارية  �لهد�يا  بع�س  جانب  

مت توزيعها على �جلمهور.
وخ��ل�����ص��ت ج��ل�����ص��ات �مل���وؤمت���ر �إل��ى 
وحدة  �إن�صاء  �صرورة  منها:  تو�صيات 
ل�صد  �لدماغية  لل�صكتة  متخ�ص�صة 
�حل����اج����ة ل�����الأع�����د�د �مل����ت����ز�ي����دة  م��ع 
ت����وف����ر �ل����دع����م �ل���ع���ل���م���ي و�ل���ط���ب���ي 
وت��وف��ر  ل��ه��ا،  و�مل����ادي  و�لت�صخي�صي 
�ل��و���ص��ائ��ل �ل��ت�����ص��خ��ي�����ص��ي��ة و�مل��ع��م��ل��ي��ة 
�ل�صكتة  م��ر���س  ت�����ص��خ��ي�����س  ل�����ص��رع��ة 
�ل��دم��اغ��ي��ة، و�أه��م��ي��ه وج���ود تخ�ص�س 
�لع�صبية  �لأمر��س  لأخ�صائي  دقيق 

وحتديد� مر�س �ل�صكتة �لدماغية. 
ك��م��ا دع���ا �مل��ج��ت��م��ع��ون �إل����ى  دع��م 
�لأب�������ح�������اث �ل���ط���ب���ي���ة و�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
ح�����ول م���ر����س �ل�����ص��ك��ت��ة �ل���دم���اغ���ي���ة، 
�ل�صحي  �لوعي  ن�صر  �أهمية  موؤكدين 
و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي �مل��ج��ت��م��ع��ي ح����ول ط��رق 

�لوقاية و �أعر��س �ملر�س.
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كلية العلوم 
الطبية التطبيقية بيشة

�����ش����م����ن ب�����رن�����ام�����ج ال����ن���������ش����اط 
�إد�رة  نظمت  �ل�صحي  و�لتثقيف 
الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية  الن�شاط 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات ب��ب��ي�����ص��ة، 
طالبية  زيارة  �ملا�صي،  �خلمي�س 

�إلى �ملتو�صطة �لثالثة.
وخ������الل �ل������زي������ارة،  �أل���ق���ت  
�ل�������دك�������ت�������ورة �����ص����ي����م����اء ه�����اين 
وجم��م��وع��ة م��ن ط��ال��ب��ات �لكلية 
�ل�صحية  �لتوعية  حما�صرة عن 
ملر�س فقر �لدم و�أ�صبابه و كيفية 

�لوقاية منه.

كلية العلوم 
واالقتصاد المنزلي بيشة

حت������ت رع������اي������ة ع����م����ي����دة ك��ل��ي��ة 
�ل��ع��ل��وم و�لق��ت�����ص��اد �مل���ن���زيل يف 
عبد  �صميحة  �ل���دك���ت���ورة  ب��ي�����ص��ة 
�ل���ب���اق���ي ن���ظ���م ق�������ص���م �لأح����ي����اء 
ب��رن��اجم��ا ب��ع��ن��و�ن »�لأم���وم���ة يف 
ع��امل �حل��ي��و�ن« �أع��دت��ه وقدمته 

طالبات �لق�صم.
 و�����ص���ت���ع���ر����س �ل���رن���ام���ج 
ع�����رو������س ف���ي���دي���و ع�����ن غ���ري���زة 
�لأم�����وم�����ة يف ط���ائ���ر �ل��ب��ط��ري��ق 

و�لدب �لقطبي وفر�س �لبحر.
هالة عبداحلميد

كلية العلوم 
الطبية التطبيقية بيشة

قدمت وكيلة كلية �لعلوم �لطبية 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��ف��رع �جل��ام��ع��ة يف 
من�صور  �صيماء  �لدكتورة  بي�صة 
ور�صة عمل عن برنامج �لتحليل 

.spss لإح�صائي�
�أع�صاء  �لرنامج  ��صتهدف 
و�أقيم  بالكلية،  �لتدري�س  هيئة 
يف م��ع��م��ل �ل��ت��ع��ل��م �لإل���ك���رتوين  

و��صتمر ثالثة �أيام.

كلية العلوم 
واآلداب بخميس

مب��ن��ا���ص��ب��ة �ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي ملر�س 
���ص��رط��ان �ل���ث���دي، ن��ظ��م��ت كلية 
)جممع  للبنات  و�لآد�ب  �لعلوم 
1( بخمي�س م�صيط حملة توعية 

ت�صمنت ركنا تعريفيا وعيادة.
�ملخ�ص�س  �ل���رك���ن  وح����وى 
م����ن���������ص����ور�ت ����ص���ح���ي���ة ت�����ص��م��ل 
�ل��ت��ع��ري��ف ب���امل���ر����س و�أع���ر�����ص���ه 
ت�صخي�صه  وك��ي��ف��ي��ة  وع��الم��ات��ه 
ت�����وزي�����ع  مت  ك�����م�����ا  وع��������الج��������ه، 
م��ن�����ص��ور�ت ع���ن ط���ر�ئ���ق �إج����ر�ء 
بهدف  للثدي  �ل��ذ�ت��ي  �لفح�س 

�لكت�صاف �ملبكر.
فاطمة مبارك حمدان

كلية العلوم
واآلداب ببلقرن

ن����ظ����م����ت وح����������دة �ل���ت���ط���وي���ر 
و�جلودة بكلية �لعلوم و�لآد�ب 
للبنات ببلقرن ور�صة عمل عن 
�ل��ت��ح��ل��ي��ل �لإح�����ص��ائ��ي، وذل��ك 
ع�صو�ت  �أد�ء  تطوير  �إط���ار  يف 
ه���ي���ئ���ة �ل�����ت�����دري�����������س. ق���دم���ت 
�ل����ور�����ص����ة، �ل����دك����ت����ورة ���ص��م��ي��ة 
منها  و��صتفاد  �إدري�����س،  خليفة 
من  ت��دري�����س  هيئة  ع�صوة   22

خمتلف �أق�صام �لكلية.

عمادة التطوير
األكاديمي والجودة
تدعو عمادة �لتطوير �لأكادميي 
و�جلودة، عمد�ء ووكالء �لكليات 
وروؤ�������ص������اء �لأق���������ص����ام و�أع�������ص���اء 
ه���ي���ئ���ة �ل���ت���دري�������س وم�������ص���وؤويل 
�جل��������ودة و�ل����ل����ج����ان �ل��ط��الب��ي��ة 
و�لأق�صام  �لكليات  م�صتوى  على 
حل�صور  ببي�صة  �جلامعة  ب��ف��رع 
ب��رن��ام��ج »ت��ط��ب��ي��ق��ات �جل����ودة يف 
ت��ق��ي��ي��م��ات �مل�����ق�����رر�ت« �مل��ن��ت��ظ��ر 
�لثامن  �ملقبل،  �لثالثاء  �إقامته 

من حمرم �جلاري.
�لذي  �لرنامج  و�صينعقد 
كلية  وك��ال��ة  م��ع  بالتن�صيق  يقام 
�ل��رتب��ي��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر �لأك���ادمي���ي 
�ل���ث���ق���ايف  �مل����رك����ز  و�جل����������ودة، يف 
عادل  �لدكتور  ويقدمه  ببي�صة، 

طاهر.
 ه�شام خليفة

كليتا العلوم 
واآلداب بخميس

عقدت وح��دة �لتطوير و�جل��ودة 
بكليتي �لعلوم و�لآد�ب  )جممع 
1 و 2(  بخمي�س م�صيط �جتماعا 
�لكليتني،  دل��ي��ل  ت��وح��ي��د  ب��ه��دف 
بح�صور  رئي�صة وحدة �لتطوير 
�ل��دك��ت��ورة    2 و�جل�����ودة مبجمع 
ج���ي���ه���ان ع���ب���د �ل����ع����زي����ز رج����ب، 
ورئي�صة وحدة �لتطوير و�جلودة  
�لرحمن  عبد  جيهان  �لدكتورة 
�ملن�صقات  )جممع1(،  وعدد من 
وع�����������ص�����و�ت جل����ن����ة �ل���ت���ط���وي���ر 

و�جلودة.  
خ�����الل  �ل�����ت�����و������ص�����ل  ومت 
�لجتماع �إلى بنود منها: �لتفاق 
و�لر�صالة  �ل��روؤي��ة  توحيد  علي 
للكليتني،  و�لأه������د�ف  و�ل��ن��ب��ذة 
توحيد  على  �لتفاق  جانب  �إل��ى 
�لتطوير  وحدتي  ور�صالة  روؤي��ة 

و�جلودة يف كلتا �لكليتني.
فاطمة مبارك حمدان

كلية العلوم
واآلداب ببلقرن

بكلية  ال��ن�����ش��اط  اأق����ام����ت جل��ن��ة 
ببلقرن  للبنات  و�لآد�ب  �لعلوم 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع جل���ن���ة �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لج����ت����م����اع����ي����ة ب����امل����ح����اف����ظ����ة، 
و�آث��اره«،  »�لبتز�ز  حما�صرة عن 
�صارة  �لأ�صتاذة  �لد�عية  قدمتها 
�حلارثي، بح�صور عميدة �لكلية 
�لقرين  �صالح  عالية  �ل��دك��ت��ورة 
ووك�����ي�����الت �ل���ك���ل���ي���ة وع�������دد م��ن 

ع�صو�ت هيئة �لتدري�س.
�ل�صوء  �حل��ارث��ي  و�صلطت 
ع��ل��ى  �لأ���ص��ب��اب �ل��ت��ي ت���وؤدى �إل��ى 
وقوع �لفتاة يف �خلطاأ، مو�صحة 
�أن م��ن ب��ني ه��ذه �لأ���ص��ب��اب: قلة 
�لتفكر  ع���دم  �ل��دي��ن��ي،  �ل�����و�زع 
يف �مل�����ص��ر، �ل����ف����ر�غ، ���ص��دي��ق��ات 

�ل�صوء، �لعناد.
د. �شادية عبدالفتاح

كلية العلوم
واآلداب ببلقرن

م�����ن �أج��������ل ت����ط����وي����ر �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وت��وث��ي��ق �ل��ع��الق��ة 
ب������ني �ل�����ط�����ال�����ب�����ات وع���������ص����و�ت 
�أق��ام��ت وح��دة  �ل��ت��دري�����س،  هيئة 
�لعلوم  بكلية  و�جل��ودة  �لتطوير 
م����وؤخ����ر�،   ب���ل���ق���رن،  يف  و�لآد�ب 
حم��ا���ص��رة ب��ع��ن��و�ن »ك��ي��ف نفعل 
�لأك���ادمي���ي؟«، قدمتها   �لإر���ص��اد 
رئ��ي�����ص��ة ق�����ص��م �ل���ل���غ���ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�لدكتورة هناء عابدين عبد �هلل.
ت�������ن�������اول�������ت �مل�����ح�����ا������ص�����رة 
م���و����ص���وع���ات ك���ن�������ص���اأة �لإر�����ص����اد 
�لأكادميي و�أهميته، دور �ملر�صدة 
�لأكادميية،  و�جب �لطالبة نحو 

�لإر�صاد �لأكادميي. 
د. �شادية عبدالفتاح



مجتمع

»ب��دون زع��ل« ق�صد �لزمالء منها توجيه  عندما طرحت فكرة ز�وي��ة 
�لنقد ب�صورة �إيجابية لبع�س �ملو�صوعات �لتي ي�صعب تناولها يف مقال، 
لكن ��صتمر�ر هذه �لز�وية �أ�صبح مطلبا من قبل جميع �ملتابعني رغم 
ما ت�صببه لنا من متاعب، �إذ �إن ما ين�صر فيها نتلقاه من عدة م�صادر  
منها: مالحظاتنا �ليومية، و�لطالب و�لطالبات، وموظفو �جلامعة.

لهذه  خم�ص�صة  م��و�د  من  �إلينا  ي�صل  مما  �لتاأكد  كثر�  يتعبنا 
�لز�وية قبل ن�صرها، و�أود �أن �أو�صح يف هذ� �ملقال �أن هذه �لز�وية و�إن 
تناولت بع�س �ملالحظات �حل�صا�صة فاإنه ل يق�صد من ور�ئها توجيه 
�جلامعة  يف  �ل��ق��ي��اد�ت  لبع�س  م��رج��ع  ه��ي  و�إمن���ا  بعينه  لأح���د  �لنقد 

ميكنهم من معاجلة ما يرد فيه من مالحظات.
�صببا يف معاجلة بع�س ما  �ل��ز�وي��ة كانت  �أن ه��ذه  �أوؤك��د للجميع 
�أن بع�س �ملالحظات مل جتد �ملعاجلة  طرح فيها من مالحظات، كما 
بعد، ولكنني �أعتقد �أنها مل تهمل بل �صياأتي �لوقت �ملنا�صب ملعاجلتها.

��صتمر�رنا يف ن�صر ز�وية »بدون زعل« ل ي�صتهدف ت�صيد �أخطاء 
يف  ونر�ها  بجامعتنا  نرتقي  �أن  همنا  �إن  بل  �جلامعة،  يف  معينة  جهة 
�أح�صن حال، و�إن  كل ما ن�صر فيها من مالحظات لقي �صدى و��صعا 
بهذه  لل�صحيفة  قر�ءته  يفتتح  �أن��ه  منهم  كثر  ويوؤكد  �ل��ق��ر�ء،   عند 

�لز�وية، لأنها تهم �صريحة كبرة من من�صوبي �جلامعة.
�أكرر ما �أ�صرت �إليه �آنفا وهو �أن هذه �لز�وية  ي�صارك يف حتريرها 
كل من ينت�صب للجامعة ول �أخفي �أن بع�س ما ين�صر فيها يردنا من 

�أ�صخا�س مهتمني خارج �جلامعة.  
�ملهمة يف �ل�صحيفة، ونتمنى من  �لزو�يا  ز�وية »بدون زعل« من 
باأن  �إياهم  و�عدين  فيها،  �مل�صاركة  �جلامعة  لهذه  ينت�صب  من  جميع 
�هتمام  �صيكون حمل  �ل��ز�وي��ة  ه��ذه  ين�صر يف  ب��اأن ما  يكونو� على ثقة 
يف  للم�صاركة  �ملتابعني  جلميع  دع��وة  وه��ذه  �جل��ام��ع��ة.   يف  �مل�صوؤولني 
طرح ما يرونه من مالحظات من خالل هذه �لز�وية على �أن يلتزمو� 
بامل�صد�قية فيما يتم طرحه، لأن مثل هذه �ملالحظات �لتي يتم ن�صرها 

تتطلب �لو�صوح بعيد� عن �لهمز و�للمز.

* نائب رئي�س �لتحرير 

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

�أ���ص��در م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �لأ���ص��ت��اذ 
�ل��د�ود  حمد  بن  �لرحمن  عبد  �لدكتور 

عدد� من �لقر�ر�ت على �لنحو �لتايل: 

�هلل  عبد  ب��ن  يحيى  �لدكتور  تعيني   •
ح�����ص��ن �ل�����ص��ري��ف ع��م��ي��د� ل��ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 

�لإن�صانية. 

علي  حممد  خرية  �لدكتورة  • تعيني 
�آل ح�صن ع�صري عميدة لكليتي �لآد�ب 

و�لرتبية للبنات باأبها 

عبد  زهبة  �لدكتورة  تكليف  جتديد   •
�لعلوم  لكلية  ر�ئ��زة عميدة  �آل  �صعد  �هلل 

للبنات باأبها 

آل فائع أستاذا مشاركا 
�آل  �أح��م��د  �أح��م��د ي��ح��ي  ح�صل �ل��دك��ت��ور 
�أ���ص��ت��اذ م�����ص��ارك بق�صم  ف��اي��ع على درج���ة 
�ل���ت���اري���خ ب��ك��ل��ي��ة �ل���ع���ل���وم �لإن�������ص���ان���ي���ة.. 

بالتوفيق و�ل�صد�د. 

القحطاني في مؤتمر 
الدراسات العربية

ي�����ص��ارك وك��ي��ل كلية �ل��ع��ل��وم �لإن�����ص��ان��ي��ة 
بن  مفلح  �ل��دك��ت��ور  و�جل����ودة  للتطوير 
ز�ب����ن �ل��ق��ح��ط��اين ب���ورق���ة ب��ح��ث علمية 
عامل  يف  �لعربية  »�ل��در����ص��ات  موؤمتر  يف 
م��ت��غ��ر« �ل�����ذي ���ص��ي��ع��ق��د ن��ه��اي��ة حم��رم 
عني  بجامعة  �لأل�����ص��ن  كلية  يف  �جل���اري 

�صم�س �مل�صرية.

الخالدي في االجتماع العاشر 
لعمداء المكتبات 

باجلامعة  �ملكتبات  ���ص��وؤون  عميد  �صارك 
�ل��دك��ت��ور �صعيد ب��ن ق��ا���ص��م �خل��ال��دي يف 
�لجتماع �لعا�صر لعمد�ء �صوؤون �ملكتبات 
يف �جلامعات �حلكومية �ل�صعودية، �لذي 
�فتتحه معايل نائب وزير �لتعليم �لعايل 
�لأ�صتاذ �لدكتور �أحمد بن حممد �ل�صيف 

يف مقر �لوز�رة.

مولود في منزل آل فرحان 
رزقت عميدة كلية �لعلوم و�لآد�ب باأحد 
فرحان  �آل  �صعد  بدرية  �لدكتورة  رفيدة 
مبولود.. جعله �هلل من مو�ليد �ل�صعادة، 

ون�صاأل �هلل لهما دو�م �ل�صحة و�لعافية.
    

د. غريس في ذمة اهلل
�لدكتور  ت��ع��ال��ى،  �هلل  رح��م��ة  �إل���ى  �نتقل 
عميد  و�صارك  غري�س.  حممد  �هلل  عبد 
�لتدري�س  هيئة  �أع�����ص��اء  ���ص��وؤون  ع��م��ادة 
�لعمادة  من�صوبي  من  وع��دد  و�ملوظفني 
يف مر��صم �ل��ع��ز�ء. ب��دوره��م ق��دم زمالء 
�ل��ف��ق��ي��د م���ن  ت��ون�����س �ل�����ص��ق��ي��ق��ة  �ل�صكر 
ملو��صاتهم  �جلامعة  وموظفي  مل�صوؤويل 

�إياهم  يف وفاة �لدكتور غري�س.

قرارات إدارية

بدون زعل

جائزة أفضل بوستر للصيعري
ح�صل �ملبتعث �ملعيد بق�صم �لعقاقر بكلية �ل�صيدلة، عبد �لرحمن �ل�صيعري 
�لأمريكية.  �ملتحدة  بالوليات  �نعقد  موؤمتر  يف  بو�صرت  �أف�صل  جائزة  على 

وتتقدم كلية �ل�صيدلة بالتهنئة لل�صيعري وتتمنى له �لتوفيق و�ل�صد�د. 

د. الشهراني إلى رحمة اهلل 
انتقل اإلى رحمة اهلل، اأ�شتاذ احلديث امل�شارك بكلية ال�شريعة واأ�شول الدين، مدير املكتب التعاوين للدعوة والإر�شاد 
باأبها،  الدكتور عبداهلل بن حممد ال�شهراين، جراء حادث مروري. ووقع احلادث على طريق بي�شة - خمي�س م�شيط  

اإثر ا�شطدام مركبة املرحوم  باأخرى بعد �شاعات قليلة من اأدائه  بع�س املنا�شط الدعوية يف حمافظة بي�شة.
واملحبني  العلم  طالب  من  دعوية  اإدارة  اأ�ش�س  قد  البارزين  اجلامعة  اأعالم  اأحد  يعد  الذي  ال�شهراين  اأن  يذكر   
والزائرين وامل�شت�شريين له، كما اأن�شاأ  مدينة دعوية �شياحية متكاملة يفد اإليها طالب العلم ويحا�شر فيها امل�شايخ كل 
�شيف ويرعى ويح�شر ختام ن�شاطها �شمو اأمري منطقة ع�شري.  ومن اأعماله، رحمه اهلل، تاأ�شي�س برنامج تاأهيل الداعيات 

الذي حظي بدعم من �شمو اأمري املنطقة، وخّرج 140 داعية خالل ثالث �شنوات م�شت.
ويعد هذا الربنامج الأول من نوعه على م�شتوى اململكة. واأ�ش�س اأي�شا برنامج  »تاأ�شيل العلم ال�شرعي » الذي يعد 
من الربامج التي يفخر بها املكتب التعاوين باأبها، كما �شخر ال�شيخ وقته وجهده وماله خلدمة دين اهلل تعالى. وتتقدم 

اجلامعة لأ�شرة فقيدها بخطاب عزاء حزين، �شائلة املولى له الرحمة واجلنة، ولأهله ال�شرب وال�شلوان.

ح�������ص���ل ع�������دد م�����ن �أع�����������ص�����اء ه��ي��ئ��ة 
�ل��ت��دري�����س ب��ك��ل��ي��ة �ل��ط��ب ب��اجل��ام��ع��ة 
على مر�كز متقدمة بجائزة �لدكتور 
�آل خليفة  �ل�صيخ حممد بن عبد �هلل 

للبحث �لطبي.
ق�صم  رئ��ي�����س  �أن  �لتفا�صيل  ويف 
ع���ل���م وظ����ائ����ف �لأع���������ص����اء �لأ����ص���ت���اذ 
ها�صم،   �آل  ح�صن  ب��ن  فهيد  �ل��دك��ت��ور 
نال جائزة �لدكتور �ل�صيخ حممد بن 
عبد �هلل �آل خليفة للبحث �لطبي، يف 
دورتها �ل�صاد�صة، حمققا �ملركز �لأول 
ع���ن �أف�����ص��ل ب��ح��ث ط��ب��ي م��ن�����ص��ور يف 
 Bahrain �لطبية«  �لبحرين  »جملة 
ع���ام  خ�����الل   Medical Bulletin

.2012
عنو�ن  ها�صم  �آل  بحث  ويحمل 
تثبيط  على  �ملرتفعة  �ملناطق  تاأثر   «

باحثون من الجامعة
يفوزون بجائزة آل خليفة

وظ����ائ����ف �ل����غ����دة �ل����درق����ي����ة و���ص��ع��ف 
�����ص���ت���ق���الب �ل����ده����ون وزي��������ادة ن�����ص��ب��ة 
�إعد�ده  يف  و�صاركه  �لأن�صجة«،  تاأك�صد 
و�لدكتور   �صعتور،  �هلل  عبد  �لدكتور 
ن��ا���ص��ر �ل���د�غ���ري، و�ل��دك��ت��ور حممد 
�لدين فار�س،  ن��ور  و�ل��دك��ت��ور   خليل، 

و�لدكتور  حممود �خلطيب.
وح�����ص��ل رئ��ي�����س ق�����ص��م �ل��ن�����ص��اء 
و�ل�������ولدة  ب��ال��ك��ل��ي��ة �ل��دك��ت��ور م�صفر 
على  �ل�صهر�ين  ها�صم  �آل  حممد  بن 
ج����ائ����زة �مل����رك����ز �ل�������ص���اب���ع، ع����ن ب��ح��ث 
ب���ع���ن���و�ن » �إ����ص���اب���ة �مل���ث���ان���ة �ل��ب��ول��ي��ة 
در��صة  �لقي�صرية:  �لعمليات  خ��الل 

��صتق�صائية خالل ع�صر �صنو�ت«
ه���ا����ص���م   �آل  م�����ن  ك�����ل  وت�������ص���ل���م 
و�ل�����ص��ه��ر�ين  ج��ائ��زت��ي��ه��م��ا م��ن وزي��ر 
بالبحرين،  �ل��دف��اع  ل�����ص��وؤون  �ل��دول��ة 

حممد  �ل�صيخ  طبيب  �لفريق  معايل 
�حتفال  يف  خليفة،   �آل  �هلل  عبد  ب��ن 
وزر�ء  رئ���ي�������س  رع����اي����ة  حت����ت  �أق����ي����م 
�ل���ب���ح���ري���ن ����ص���اح���ب �ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي 
�آل خليفة،  �صلمان  بن  �لأم��ر خليفة 

يف �ل�30 من �أكتوبر �ملن�صرم.
�ل���ب���ح���ري���ن  »جم����ل����ة  �أن  ي����ذك����ر 
�لطبية« �لتي تن�صر �لبحوث �لعلمية 
يف �مل����ج����ال �ل���ط���ب���ي ع���ل���ى م�����دى 35 
ع��ام��ا، تقدم ه��ذه �جل��ائ��زة، يف عامها 
�ل�صاد�س، �عرت�فا منها وتقدير� لدور 
�ل��ب��اح��ث��ني وج��ه��وده��م و�إ���ص��ه��ام��ات��ه��م 
يف �مل���ج���ال �ل��ط��ب��ي و�ل�����ص��ح��ي، حيث 
جلنة  قبل  من  �لفائزين  �ختيار  يتم 
ت�صم  حم���اي���دة  متخ�ص�صة  حت��ك��ي��م 
نخبة من كبار �لأطباء و�ملتخ�ص�صني 

يف مملكة �لبحرين وخارجها.
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أنشطة طالبية

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

حوار: سلمان العلي

ما هو تعريف ال�شلوك ؟ 
هو كل �لأفعال و�لن�صاطات �لتي ت�صدر 
م��ن �ل��ف��رد ���ص��و�ء كانت ظ��اه��رة �أم غر 
ثابتا  �صيئا  ل��ي�����س  و�ل�����ص��ل��وك  ظ���اه���رة، 
ف����ر�غ، بل  ي��ح��دث يف  و�إمن����ا يتغر ول 
فيها  يوؤثر  �لبيئة، حيث  يحدث ح�صب 

ويتاأثر بها. 
�ل�صلوك  �أنو�عه، فهناك  ومن حيث 
�ل�صتجابي، و�ل�صلوك �لإجر�ئي، فالأول 
�أفعال، حيث تتحكم فيه  عبارة عن ردود 
�أن����ه عندما  �أي  ت�����ص��ب��ق��ه،  �ل��ت��ي  �مل���ث���ر�ت 

يحدث �ملثر، يحدث �ل�صلوك.
�ل�����ص��ل��وك �لإج���ر�ئ���ي، فيتحدد  �أم���ا 
بفعل عو�مل �لبيئة، حيث يتاأثر �ل�صلوك 
ب��ت��ل��ك �ل���ع���و�م���ل وه����و �أق������رب م���ا ي��ك��ون 
�حل��دوث  تلقائي  فهو  �لإر�دي،  لل�صلوك 
ل��ي�����س ����ص��ت��ج��اب��ة مل��ث��ر�ت ���ص��اب��ق��ة معينة 
�ل�����ص��اب��ق��ة  �مل���ث���ر�ت  �أن  م��ب��ا���ص��رة، ع��ل��م��ا 
�ل�����ص��ل��وك،  ���ص��ب��ط  ع��ل��ى  �ل���ق���درة  تكت�صب 
�لفرد  �لتي حت��دث من  �لأف��ع��ال  وجميع 
�لطبيعية،  حلياته  ممار�صته  خ��الل  من 

هي �صلوك �إجر�ئي. 

من اأين يبداأ تعديل ال�شلوك
لدى الطالب، وهل لالأ�شتاذ

اجلامعي عالقة بذلك؟
جهة  من  �ل�صلوك  تعديل  ق��ر�ر  يبد�أ  قد 
عالقة  لهم  من  �أو  نف�صه  �لطالب  رغبة 
ب�����ه، وك������ون �ل���ط���ال���ب ي��ب��ق��ى يف ع��الق��ة 
جو�نب  بكل  بيئته  مع  تبادلية  تفاعلية 
���ص��خ�����ص��ي��ت��ه، ف���ت���رز �أح�������د�ث وم���و�ق���ف 
�صلوكية تقود �إلى ��صطر�بات �صلوكية �أو 
و�نفعالية،  و�جتماعية  نف�صية  م�صكالت 
ودور �لأ�صتاذ يتجلى يف م�صاعدة �لطالب 
�إعادة  بهدف  وتوجيهه  �صلوكه  تعديل  يف 
�ل�صلوك �ملرغوب فيه وتقويته و�صيانته.

كما �أن �لأ�صتاذ ل يقت�صر دوره على 
عليه  بل  فح�صب،  �لدر��صية  �مل��ادة  تعليم 
ورعاية  طالبه  �صلوك  برعاية  يهتم  �أن 
ب�صلوكهم  و�لرت����ق����اء  �ل�����ص��ل��ي��م،  من��وه��م 
�لأ�صتاذ  جتعل  م�صكالت  فهناك  �ل�صوي، 
يف ح���اج���ة م��ا���ص��ة ل��اله��ت��م��ام مب��و���ص��وع 
�كت�صافا  عليه  و�لرتكيز  �لطالب  �صلوك 
تربوي  جل��و  وتهيئة  وتوجيها  وتعديال 
�لكاملة  بالرتبية  يعنى  للطالب  مالئم 
حتقيقا  �ل���ط���الب،  �أب��ن��ائ��ن��ا  ل�صخ�صيات 
ل���الأه���د�ف �مل��ث��ل��ى ل��وظ��ي��ف��ة �جل��ام��ع��ة يف 

�ملجتمع.

ما الإجراءات التي يجب
اأن ي�شتخدمها الأ�شتاذ

للحد من امل�شكالت داخل
قاعة املحا�شرات؟

ه��ن��اك ع��دة ن��ق��اط حل��ل امل�شكالت داخ��ل 
نفو�س  �لديني يف  �ل��و�زع  كتنمية  �لقاعة 

�لطالب، و�لعدل بينهم يف جميع �لأمور، 
و�إ����ص���اع���ة ج���و م���ن �لرت����ي����اح و�ل��ت�����ص��وي��ق 
�لطالب  م�صكالت  وتفهم  �لقاعة،  د�خ��ل 
مع  �لإيجابية  �لعالقات  على  و�ملحافظة 
ع��الق��ات  تنمية  �إل����ى  �إ���ص��اف��ة  جميعهم، 
�لح��������رت�م ب��ي��ن��ه��م، و�ه���ت���م���ام �لأ����ص���ت���اذ 
ب��ال��ل��ق��اء م���ع ط���الب���ه ل��ت��ح��دي��د اأمن����اط 
�ل�صلوك �ملقبولة وغر �ملقبولة و�لتفاق 
للطالب  �مل���ادة  حمتوى  و�إي�����ص��اح  عليها، 
�لعمل  وب��دء  �ملحتوى  ه��ذ�  تنفيذ  و�آل��ي��ة 
�لبدء  وجتنب  �لأول،  �للقاء  من  بجدية 
مع  �صد�قة  ع��الق��ات  تكوين  يف  مبا�صرة 
�أن تكون عالقة  �لطالب و�حلر�س على 
مهنية، وحماولة ك�صب �حرت�م �لطالب 
و�إعجابهم من خالل �ملادة و�ملنهج، وعدم 
والفكاهات  النكت  ا�شتخدام  يف  الإف��راط 
غر  �صلوكيات  تظهر  ل  حتى  و�لأل��ع��اب 

مقبولة من �لطالب.
 يف �مل��ق��اب��ل ل ي��ل��ج��اأ �لأ����ص���ت���اذ �إل���ى 
����ص��ت��خ��د�م �ل��زج��ر و�ل��ت��ع��ن��ي��ف يف �صبط 
�لطالب، وحتديد ما هو مقبول وما هو 
بالطالب  و�أي�صا �لجتماع  غر مقبول. 

مدير مركز اإلرشاد والتوجيه يرسم خارطة التعامل بين الطالب وأستاذه

األحمري: على األساتذة تجنب عالقات الصداقة 
مع الطالب وأن يحرصوا على المهنية

و�إق��ن��اع��ه��م  �مل��خ��ال��ف��ة  �ل�����ص��ل��وك��ي��ات  ذوي 
�ل�صلوك  و�إح��الل  �ل�صلوك  بخطورة هذ� 
�مل��رغ��وب  غ��ر  لل�صلوك  ب��دي��ال  �حل�����ص��ن 
�إز�لة �لعو�مل �مل�صببة لهذ�  و�لعمل على 
�ل�صلوك، و�إ�صر�ك �لطالب ذوي �ل�صلوك 
غ���ر �مل���رغ���وب يف �ل���ر�م���ج و�لأن�����ص��ط��ة 
�ل��ق��ي��ادي��ة �جل��ام��ع��ي��ة وت��ع��وي��ده��م على 
حت��م��ل م�����ص��وؤول��ي��ة �ل��ع��م��ل و�ل��ت��ع��اون مع 
�لأ�صتاذ  بني  �لتعاون  وكذلك  �لآخ��ري��ن، 
وم����رك����ز �ل���ت���وج���ي���ه و�لإر��������ص�������اد يف ح��ل 

م�صكالت �لطالب. 

حدثنا عن طرق
تعديل ال�شلوك؟

ي��ع��رف ت��ع��دي��ل �ل�����ص��ل��وك �إج��ر�ئ��ي��ا، ب��اأن��ه 
عملية تقوية �ل�صلوك �ملرغوب و�إ�صعاف 
�ل�����ص��ل��وك غ��ر �مل���رغ���وب، ح��ي��ث يتمحور 
حول  و�لتعليمية  �ل��رتب��وي��ة  �لعملية  يف 
�ل�صلوك  �كت�صاب  على  �لطالب  م�صاعدة 
�لتكيفي �ملنا�صب �لذي يهدف �إلى ت�صكيل 
و�ل���ص��ت��م��ر�ر  منا�صبة،  �صلوكية  مظاهر 

فيها با�صتخد�م عدد من �لطرق هي:

التعزيز:
�ملق�صود به �إجر�ء يعمل على تقوية 
�ل�������ص���ل���وك �مل����رغ����وب ف���ي���ه، وزي������ادة 
�أن���و�ع  ع��دة  ول��ه  ح��دوث��ه م�صتقبال، 
�إز�ل��ة  وه��و  �ل�صلبي،  �لتعزيز  منها: 
م��ث��ر م����وؤمل ي��ك��ره��ه �ل��ط��ال��ب بعد 
مبا�صرة،  �مل��رغ��وب  �ل�صلوك  ح��دوث 
عبارة عن  وهو  �لإيجابي،  و�لتعزيز 
�ل�صلوك  ب��ع��د  و���ص��ع م��ث��ر م��ق��ب��ول 
م��ب��ا���ص��رة ل��ي��زي��د م���ن ح����دوث ذل��ك 
�ل�������ص���ل���وك م�����ص��ت��ق��ب��ال يف م���و�ق���ف 

مماثلة. 

النمذجة:
م��الح��ظ��ة ���ص��ل��وك �إي��ج��اب��ي ي��ق��وم به 
�لآخ����������رون، وت���ق���ل���ي���ده وم�����ن خ���الل 
عر�س مناذج �إيجابية يتعلم �لطالب 

�ل�صلوك �ملطلوب.

الإطفاء:
�ل�����ص��ل��وك غر  ب��ه��ا جت��اه��ل  ونق�صد 
�مل����رغ����وب ف��ي��ه م���ن �ل���ط���ال���ب حتى 

بع�س  لأن  نهائيا،  ويتوقف  ي�صعف 
�ل��ط��الب يعمل ع��ل��ى ل��ف��ت �لن��ت��ب��اه 
�أو  �صبب  ل��ه  لي�س  �صلوك  مبمار�صة 
مقدمات رغبة منه يف �حل�صول على 
طلب ما مثال، لكن عندما يتجاهل 
هذ� �ل�صلوك، فاإنه ينطفئ تدريجيا. 

املحو:
غ��ر  �ل�������ص���ل���وك  �إي����ق����اف  �أو  ت��ق��ل��ي��ل 
�مل�����رغ�����وب ف���ي���ه ب������اإز�ل������ة �مل�����ع�����زز�ت 
�لإي���ج���اب���ي���ة م�����دة زم���ن���ي���ة حم����ددة 
غر  �ل�صلوك  ح���دوث  بعد  مبا�صرة 
�مل��رغ��وب فيه ول��ه ع��دة �أن����و�ع، منها 
�ل��ع��زل )ع����زل �ل��ط��ال��ب يف م��ك��ان ل 
ي��ت��و�ف��ر ف��ي��ه �ل��ت��ع��زي��ز( ب��ه��دف كف 
�ل�صلوك غر �ملرغوب فيه، �أو �إبعاده 

عن �لآخرين و�لتفاعل معهم. 

ت�شحيح اخلطاأ:
�خل��ط��اأ  بت�صحيح  �ل��ط��ال��ب  تكليف 
ع���ن���دم���ا ي���ق���وم ب��ع��م��ل ����ص���ل���وك غ��ر 
مقبول، حيث يتم توجيهه لت�صحيح 

أثرى مدير مركز اإلرش��اد والتوجيه الدكتور س��عيد األحمري، المس��احة التالية عندما تحدث عن س��لوك الطالب وأنواعه وكيفية تعديله.. كما تحدث عن دور 
األستاذ في تقويم سلوك الطالب وفقا لطرق علمية عديدة. ولم يغفل األحمري الحديث عن اإلجراءات التي يجب أن يستخدمها األستاذ للحد من المشكالت 

داخل قاعة المحاضرات..

�خل�����ط�����اأ ب���ن���ف�������ص���ه، ع���ن���دم���ا ي���رم���ي 
�ملخلفات يف غر مكانها نوجهه �إلى 

و�صعها يف �صلة �ملخلفات. 

الكف املتبادل:
م��رت�ب��ط��ني  �صلوكيني  من��ط��ني  ك��ف 
ي�صبب وجود �أحدهما �لآخر و�إحالل 
�ل�صتجابة  حمل  متو�فقة  ��صتجابة 

غر �ملتو�فقة. 

الإ�شباع:
�ملعزز نف�صه، فرتة  �إعطاء كمية من 
زم��ن��ي��ة ح��ت��ى يفقد �مل��ع��زز �أه��م��ي��ت��ه. 
فمثال، �لطالب �لذي يتعلل بوجود 
م��ر���س ك��ي ل ي��ذه��ب �إل���ى �مل��در���ص��ة، 
�أي���ام  ع���دة  �لأ����ص���رة  تبقيه  �أن  ي��ج��ب 
و���ص��ائ��ل  �أي  ت���وف���ر  دون  �مل���ن���زل  يف 
للرتفيه، فعندها �صنغر من �صلوكه 

و�صيكف عن ذلك. 

املمار�شة ال�شلبية:
ويعني ��صتمر�ر �لطالب يف ممار�صة 
�ل�����ص��ل��وك غ��ر �مل��رغ��وب ف��ي��ه ب�صكل 
�إل��ى  حم���ددة  زمنية  ف��رتة  متو��صل 
م��ك��روه��ا  �ل�����ص��ل��وك  ذل���ك  ي�صبح  �أن 

ومزعجا له. 

العقاب:
و�إي��ق��اف  �إ�صعاف  على  يعمل  �إج���ر�ء 
�ل�����ص��ل��وك غ���ر �مل����رغ����وب ف���ي���ه، ل��ذ� 
ي��ج��ب �أن ن��ع��رف م��ت��ى وك��ي��ف وم��ع 
م����ن ن�����ص��ت��خ��دم �ل����ع����ق����اب، ف��ب��ع�����س 
�ل�صلوك  �لطالب يكف عن ممار�صة 
ي��وؤدي  �ل��ذي  �لآخ���ر  بعك�س  بالعقاب 
�ل�صلوك غر  زي���ادة  �إل��ى  �لعقاب  ب��ه 
�مل���رغ���وب، وي��ت��ن��وع �ل��ع��ق��اب م���ا بني 
�أو  )��صكت(،  كقول  كالتاأنيب  لفظي 
ي��ك��ون ب��احل��رك��ات وت��ع��ب��ر�ت �لوجه 
و�لإمي���������اء�ت وغ���ره���ا، وق����د ي��ك��ون 
درج��ات  م��ن  كاحل�صم  م��ادي��ا،  عقابا 
خم���ال���ف���ات  ت����دوي����ن  �أو  �ل�������ص���ل���وك، 
وغرها. ول يجب ��صتخد�م �لعقاب 
ت��ف�����ص��ل ج��م��ي��ع  ع���ن���دم���ا  �إل  ب���ك���رة 
�ل��ط��رق �ل�����ص��اب��ق��ة، ك��م��ا ي��ج��ب �أن ل 
ن���وع م���ن �لإي������ذ�ء �صد  �أي  مي���ار����س 
�ل��ط��ال��ب، لأن���ه ق��د ي����وؤدي �إل���ى �آث���ار 

�صلبية وم�صكالت متعددة. 

كلمة اأخرية؟
�أن �جل��ام��ع��ة ه��ي بيت  �أردد  �أن���ا د�ئ��م��ا م��ا 
�جلامعي  �لأ���ص��ت��اذ  و�أن  �ل��ث��اين،  �ل��ط��ال��ب 
�أن  ي���ج���ب  م����ا  وه�����و  �لأب  م���ق���ام  يف  ي���ق���ع 
يدركه �لأ�صتاذ �جلامعي �أي�صا، فالطالب 
ي�صعو�  �أن  �لأ�صاتذة  وعلى  �لأبناء  مبنزلة 
�ملنهج  خ���الل  م��ن  �صلوكهم  حت�صني  �إل���ى 
ي��ك��ون��و�  �أن  وم�����ص��اع��دت��ه��م يف  �ل���در�����ص���ي، 

�أ�صخا�صا ناجحني يف �ملجتمع.

كسب احترام الطالب وإعجابهم يبدأ بالمادة
والمنهج وعدم اإلفراط في النكت والفكاهات
الجامعة بيت الطالب الثاني واألستاذ أب
عليه أن يحسن سلوكهم ويساعدهم على النجاح
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سلمان العلي

ك��ي��ف ت��ع��زز ث��ق��ت��ك ب��ن��ف�����ص��ك.. وم��ا 
وما  بالنف�س،  �لثقة  تقوية  �أ�صباب 
و�أي��ن  �إ�صعافها،  �أو  غيابها  �أ���ص��ب��اب 

تكمن �حللول �جلذرية.
على  »�آف���اق«  بها  طافت  �أ�صئلة 
ع���دد م���ن �ل���ط���الب ل��الإج��اب��ة على 
عن  �آر�ئ��ه��م  ومعرفة  �لأ�صئلة  ه��ذه 
�إلى  �لثقة بالنف�س، وكيف ينظرون 
من ل يثق يف نف�صه. �إجابات وردود 
���ص��ائ��ق��ة وخم��ت��ل��ف��ة ت��ط��ال��ع��ون��ه��ا يف 

�مل�صاحة �لتالية..
 

طريق النجاح
بكلية  طالب  �لدو�صري،  ذيب  �صبه 
بطريق  بالنف�س  �لثقة  �ل�صيدلية، 
�لنجاح يف �حلياة، عاد� �لوقوع حتت 
و�ل���رتدد  بال�صلبية  �ل�صعور  وط���اأة 
وع������دم �لط���م���ئ���ن���ان ل���الإم���ك���ان���ات، 

بد�ية �لف�صل.
وق������ال »ك���ث���ر م����ن �ل���ط���اق���ات 
�إدر�ك  ب�صبب عدم  �أه��درت و�صاعت 
�أ����ص���ح���اب���ه���ا مل����ا ي��ت��م��ت��ع��ون ب����ه م��ن 
ولو  عليهم،  بها  �هلل  �أنعم  �إمكانات 
يفعلو�  �أن  ل���ص��ت��ط��اع��و�  ��صتغلوها 

�لكثر«.

إيمان باألهداف
وق������ال ع���ل���ي ����ص���ع���د، ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة 
�ل���ع���ل���وم �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، »�ل���ث���ق���ة هي 
�إمي���ان �لإن�����ص��ان ب��اأه��د�ف��ه وق��ر�ر�ت��ه 
وب��ق��در�ت��ه و�إم��ك��ان��ات��ه، �أي �لإمي���ان 
ب���ذ�ت���ه، وه����ي ل ت��ع��ن��ي �ل���غ���رور �أو 
�ل���غ���ط���ر����ص���ة، و�إمن�������ا ه����ي ن�����وع م��ن 
�لط���م���ئ���ن���ان �مل�����درو������س وم���ع���رف���ة 
و�حل�صول  �لنجاح  حتقيق  �إمكانية 
على ما يريده �لإن�صان من �أهد�ف«.

الثقة نوعان
�أب��و قحا�س، طالب  �أم��ا عبد�لعزيز 
بالنف�س  �لثقة  فق�صم  �لطب،  بكلية 
�ملطلقة  �لثقة  �أولهما  نوعني،  �إل��ى 
ب��ال��ن��ف�����س و«ه�����ي �ل���ت���ي ت�����ص��ن��د �إل���ى 
ل  �ل�صك  ياأتيها  ل  ق��وي��ة  م���رر�ت 
م��ن �لأم���ام ول م��ن  �خل��ل��ف، وه��ذه 
تنفع �صاحبها وجتزيه، وترى  ثقة 
�لثقة  �ل��ذي له مثل هذه  �ل�صخ�س 
يف نف�صه يو�جه �حلياة ب�صجاعة ول 

�صيء من منغ�صاتها، ل  يهرب من 
يتقبلها �صاغر�، بل حازمة قب�صته، 
�أن  دون  �أخ��رى  م�صمما على جولة 

يفقد �صيئا من ثقته بنف�صه«.
و�ل����ن����وع �ل����ث����اين، ح�����ص��ب �أب���ي 
ت�صر  �لتي  �ل��ز�ئ��دة  �لثقة  قحا�س، 
ق��ر�ءة  على  ت�صاعده  ول  ب�صاحبها 
�لأح��د�ث ق��ر�ءة �صليمة وقد جتهر 
�أ�صياء مل يكن يرغب �خلو�س  �إل��ى 
فيها كما يجعله �أمام مو�قف �أخرى 
ك��ث��رة ق��د ت�صبب ل��ه �حل���رج بع�س 
�لأح�����ي�����ان، وع���ل���ى م���ن مي��ل��ك ه��ذ� 
يقدر  �أن  حماولة  �لثقة،  من  �لنوع 
�إمكاناته حق قدرها، فمتى وثق بها، 
عمد �إلى جتربتها و�ثقا مطمئنا.  

معرفة قدر النفس
بكلية  ط��ال��ب  �صعيد،  حممد  وق���ال 
للثقة  ث��م��ار�  ه��ن��اك  »�إن  �ل�صريعة، 
ب��ال��ن��ف�����س، ف��م��ع��رف��ة �لإن�������ص���ان ق��در 
�لناجحة  �حلياة  على  تعينه  نف�صه، 
وت�������ص���ع���ره ب��ال��ت��م��ي��ز، و�أن�������ه مي��ل��ك 
خ�صائ�س فردية فذة جتعله مدركا 
متاما لإمكاناته وقدر�ته وتبني له 
نقاط ال�شعف والقوة فيه فتدفعه 

�إلى �لنطالق«.
بالنف�س  �ل��ث��ق��ة  �أن  ك��م��ا  وز�د« 
مت��ن��ح �ل���ص��ت��ع��د�د يف �ت���خ���اذ ق���دوة 
و�ختيار �لنموذج �ملنا�صب يف �حلياة، 
وتو�صح �لهدف ومن ثم تدفع نحو 

حتقيقه«.
�صيء  بالنف�س،  »�لثقة  وت��اب��ع  
مكت�صب من �لبيئة �لتي حتيط بنا 

و�لتي ن�صاأنا بها«.

أسباب انعدامها
ع���دد ع��ل��ي �ل�����ص��ه��ري، ط��ال��ب بكلية 
�ل��ه��ن��د���ص��ة، �أ����ص���ب���اب �ن���ع���د�م �ل��ث��ق��ة 
كل  ق��ب��ل  »  علينا  وق����ال  ب��ال��ن��ف�����س، 
مو�صع  على  �أيدينا  ن�صع  �أن  ع��الج 
�لد�ء، ثم ن�صرع يف �لعالج �ملنا�صب، 
وه��ن��اك �أ���ص��ب��اب ت����وؤدي �إل���ى �ن��ع��د�م 
�لثقة بالنف�س �أو �إ�صعافها، كتهويل 
باأن  ت�صعر  و�مل��و�ق��ف بحيث  �لأم���ور 
م��ن ح��ول��ك ي��رك��زون ع��ل��ى �صعفك 
طبيعية  غر  حركة  كل  وير�قبون 
ت���ق���وم ب��ه��ا ل��ي��خ��ل��ق��و� م��ن��ه��ا �أ���ص��ي��اء 
عك�صية، �إ�صافة �إلى �خلوف و�لقلق 
من �أن ي�صدر منك ت�صرف خمالف 

حوارات شبابية

طالب يناقشون كيفية تعزيزها وأسباب انعدامها
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�لآخ���رون  يو�جهك  ل  حتى  للعادة 
باللوم �أو �لحتقار« .

و�أ����ص���اف »م���ن �أ���ص��ب��اب �ن��ع��د�م 
�لثقة �أي�صا، �إح�صا�س �ل�صخ�س باأنه 
�أم���ام  ي�صمد  �أن  مي��ك��ن  ل  �صعيف 
�لآخرين، بل ت�صعر باأنه لي�س مميز� 
يف �صيء ولن يكون، ود�ئما ما يعاين 
م��ن ه���ذ� �ل��ت��ف��ك��ر �ل���ه���ّد�م، وي��رى 
ن��ف�����ص��ه حم��ت��ق��ر� ف��ي�����ص��رف يف ه��ذ� 
�لتفكر حتى ي�صتحكم  يف خميلته 

وي�صبح حقيقة«.
وه���ي  ن��ق��ط��ة  »ه����ن����اك  و�أردف 
�ل�صت�صالم لكل �صيء، فهذه م�صكلة 
من �صاأنها �أن تدمر �صاحبها وتقتل 
كل طاقات �لإب��د�ع فيه، و�أعتقد �أن 
�لنف�س  �لعالج يبد�أ بتوقف �حتقار 
وعدم ترديد عبار�ت على �صاكلة »�أنا 
غبي« �أو »�أنا فا�صل« �أو »�أنا �صعيف«، 
فهذه �لعبار�ت ت�صكل خطر� ج�صيما 
على �لنف�س وحتطمها من حيث ل 
ي�صعر �ل�صخ�س بها، كما �أنها معاول 
ه����دم، حت��ط��م م���ن �ل���د�خ���ل وت�صل 

�لقدر�ت«. 

مصدر عدم الثقة
�لثقة  ع��دم  م�صدر  حتديد  وبهدف 
ب��ال��ن��ف�����س، ق�����ال �أح����م����د �ل�����ص��ل��م��ي، 
يكون هذ�  »قد  �لإد�رة،  كلية  طالب 
لإح�صا�س، ب�صبب �إخفاق يف �لدر��صة 
بع�س  ت��ل��ق��ي  ب�صبب  �أو  �ل��ع��م��ل،  �أو 
�أو  �لو�لدين  �لنتقاد�ت �حلادة من 
�أو جارح«  م��وؤذ  ب�صكل  �لعمل،  مدير 
�أو ب�صبب �لتعر�س �إلى حادث قدمي 
ك���الإح���ر�ج �أو �ل��ت��وب��ي��خ �حل���اد �أم���ام 
�لآخرين، ورمبا يكون �أي�صا بد�عي 
�مل���ق���ارن���ة ب���ني �ل�����ص��خ�����س و�أق���ر�ن���ه 
وب���ال���ت���ايل، �ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ق���در�ت���ه 

ومو�هبه«. 
وت��اب��ع »ك��ل ه��ذه ع��و�م��ل تهدم 
�أن تكون  �لثقة بالنف�س، لكن يجب 
���ص��اف��ي��ة، فلكل د�ء  ه��ن��اك ع��الج��ات 
ك��ان��ت ه��ن��اك عزمية  دو�ء م��ت��ى م��ا 

و�إ�صر�ر«. 

خطوات للعالج
وع���ن ك��ي��ف��ي��ة ح���ل ه���ذه �مل�����ص��ك��الت، 
بكلية  �أحمد ع�صري، طالب  �أج��اب 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، ق���ائ���ال »�خل���ط���وة 
نف�صك  م��ع  جتل�س  �أن  ه��ي  �لأول����ى 
وت�����ص��ارح��ه��ا، وث��ق ب��اأن��ك ق���ادر على 
�لتح�صن يوما بعد يوم، و�أن توقف 

كل تفكر يقلل من �صاأنك.
كما يجب عليك �أن تعلم باأنك 
فاهلل  عبثا،  تخلق  مل  منتج  �إن�����ص��ان 
خلقنا،  ع��ن��دم��ا  وت��ع��ال��ى  ���ص��ب��ح��ان��ه 
تعلم  �أن  وعليك  عبثا،  يخلقنا  مل 
�أن  ي��ج��ب  �حل���ي���اة  يف  دور�  ل���ك  �أن 
�إلى  ت�صعى  �أن  يجب  وهدفا  توؤديه، 

حتقيقه«. 
وز�د »يجب �أن يكون �إح�صا�صك 
ب���ال���ظ���ل���م و�لح�����ت�����ق�����ار م�����ن ق��ب��ل 
ت��ع��زي��ز ثقتك  ���ص��ب��ب��ا يف  �لآخ����ري����ن، 
ب��ن��ف�����ص��ك و����ص���ط �أه���ل���ك و�أق����ارب����ك 
�أن  وزم������الئ������ك، وع���ل���ي���ن���ا ج��م��ي��ع��ا 
ن�����ص��ت��ب��دل �لأف�����ك�����ار �ل�����ص��ال��ب��ة ع��ن 
تزيد  حمفزة  ب��اأخ��رى  �صخ�صياتنا، 
من ثقة �ل�صخ�س بنف�صه، ولنحاول 
����ص��ت��ب��د�ل �ل��ك��ل��م��ات �ل�����ص��ي��ئ��ة �ل��ت��ي 
�ع��ت��دت��ن��ا �إط���الق���ه���ا ع��ل��ى �أن��ف�����ص��ن��ا، 
قوتنا  من  تزيد  ت�صجيعية  بكلمات 
من  وت��زي��د  نف�صيتنا  م��ن  وحت�����ص��ن 
�أول  �أنف�صنا  نقنع  �أن  ر�حتها، يجب 
على  ق���ادرون  �أن��ا���س �صاحلون  باأننا 
�إف�������ادة �مل��ج��ت��م��ع وك����ل م���ن ح��ول��ن��ا، 
ق��در�ت  �أق��وي��اء منلك  باأننا  وترديد 

هائلة وثقة كبرة«. 

تنمية األفكار اإليجابية
ب����در �ل�����ص��ه��ري، ط��ال��ب بكلية  �أم����ا 
�ل���ع���ل���وم، ف��ق��د ن��ظ��ر �إل����ى �مل��و���ص��وع 
م��ن ز�وي���ة خمتلفة، وق��ال »ل��و كان 
تام،  و�عتقاد  قناعة  �ل�صخ�س  لدى 
ب���اأن���ه ح��ق��ا �إن�����ص��ان ذو ث��ق��ة ع��ال��ي��ة، 
�أم��ا  �ل��و���ص��ع،  ذل��ك  على  ف�صي�صتمر 
عقله،  �صلبية يف  �أف��ك��ار�  ي��رب��ي  م��ن 
�إن�صانا �صلبيا لن  فبالطبع �صي�صبح 

مميزة  �صخ�صية  تكوين  على  يقدر 
يفتخر بها بني �لآخرين«.

ت���ع���زز  �أن  »ي����ج����ب  و�أ��������ص�������اف 
ح��ب��ك ل��ذ�ت��ك وع����دم ك��ر�ه��ي��ت��ه��ا �أو 
ت��ذه��ب  ل  و�أن  م��ن��ه��ا،  �لن��ت��ق��ا���س 
��صرتجاع  �أو  باملا�صي،  �لتفكر  يف 
�أح��د�ث مزعجة قد �نتهت وطو�ها 
حت��اول  ل  �أن  عليك  يجب  �ل��زم��ن، 
��صرتجاع �أي �صيء مزعج، بل حاول 

ب��ذ�ت��ك  وت��ف��رح  ن��ف�����ص��ك،  ت�صعد  �أن 
لأن�����ك �إن�������ص���ان ن���اج���ح ل���ه مم��ي��ز�ت��ه 
�لرتكيز  عليك  �خلا�صة،  وق��در�ت��ه 
ع��ل��ى ق��در�ت��ك وم��ه��ار�ت��ك �ل��ذ�ت��ي��ة 
وهو�ياتك و�إبر�زها �أمام �لآخرين«.

اقتحام المجهول
ور���ص��م ع��ب��د �ل��رح��م��ن ع��ل��ي، طالب 
خارطة  و�ل��رتج��م��ة،  �ل��ل��غ��ات  بكلية 

حوارات شبابية

ط��ري��ق ج���دي���دة، ق���ال ف��ي��ه��ا« �ف��ع��ل 
م��ا ت����ر�ه ���ص��ع��ب��ا، جت��د ك��ل �ل����دروب 
ف���ت���ح���ت ل�����ك. �أب����ح����ث ع����ن ك����ل م��ا 
�أن  ي��خ��ي��ف��ك و�ق���ت���ح���م���ه، ���ص��ت��ج��د 
�خلوف قد تال�صى و�أ�صبح ل وجود 
فاعال  �إن�صانا  تكون  �أن  وح��اول  ل��ه، 
ول����ك �أع���م���ال خم��ت��ل��ف��ة ون�����ص��اط��ات 
و��صحة، �أبرز �بد�عاتك ول تخفها 
�أب����د� ح��ت��ى ل��و و�ج��ه��ت �ن��ت��ق��اد� من 

ي�صجعك  م��ن  �صتجد  فحتما  �أح���د، 
نف�صك  �أعمالك، ول تظلم  وتعجبه 
بال�صتماع ملا يحطمك ويحطم كل 

�إبد�ع حتمله«. 
م�����ص��اع��دت��ك  �أن  »�ع���ل���م  وت���اب���ع 
لالآخرين تعزز ثقتك بنف�صك، و�أن 
يعزز  ظهورك مبظهر ح�صن لئ��ق، 
من ثقتك بنف�صك �أي�صا، فال تهمل 

ذ�تك فتهملك«.

الدوسري:
الثقة بالنفس

طريق النجاح والسلبية
والتردد بداية الفشل

سعد:
يجب أن يؤمن اإلنسان 

بأهدافه وإمكاناته 
ويتجنب الغرور

الشهري:
تهويل األمور 
والمواقف أبرز
أسباب انعدام
الثقة بالنفس

السلمي:
من مصادر انعدام 

الثقة اإلحباط 
وتلقي االنتقادات 

المؤذية 
عسيري:

يجب أن يكون 
إحساسك 

باالحتقار سببا 
لتعزيز ثقتك 
عبد الرحمن:

اقتحم الصعاب
دون خوف وال تهمل 

ذاتك فتهملك
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استشارات

فيها  تتلقى  وإجاباتهم،  المجاالت  مختلف  في  والمختصين  وتساؤالتهم،  القراء  بين  وسيطا  لتكون  »آفاق«  خصصتها  صفحة  »استشارات« 
أسئلة القراء ثم تطرحها على المتخصصين ليردوا عليها من واقع خبراتهم ومعارفهم، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تؤديه الصحيفة.

التحويل بين التخصصات..
إجراءات تهم الطالب والطالبات 

على طالبي �لتحويل تقدمي طلبهم عن طريق �لبو�بة �لإلكرتونية 
ع��ل��ى م��وق��ع �جل��ام��ع��ة خ���الل ف���رتة �ل��ت��ح��وي��ل �مل���ح���ددة يف �ل��ت��ق��ومي 

�لأكادميي، وعلى �لطلبة متابعة �لطلب خالل �ملوقع.
ويجب �أن ت�صتكمل جميع �إجر�ء�ت �لتحويل خالل �لفرتة �لتي 
حتددها عمادة �لقبول و�لت�صجيل على �أل تتجاوز �لأ�صبوع �لأول من 
بد�ية �لدر��صة. ول يتاح �لتحويل �إل بعد م�صي ف�صلني در��صيني، ول 
�أربعة ف�صول در��صية يف �لتخ�ص�س  يجوز طلب �لتحويل بعد م�صي 

�حلايل للطالب �أو �لطالبة.

استشارة أكاديمية

مدد ال تدخل في احتساب اإلجازة العادية

ن�صت �ملادة )8( من لئحة �لإجاز�ت �ل�صادرة عن وز�رة �خلدمة �ملدنية على �أن » �ملدد �لتالية ل تدخل يف �حت�صاب �لإجازة �لعادية، وهي: مدة �لإجازة 
�ل�صتثنائية، مدة كف �ليد وما يف حكمه يف حال �لإد�ن��ة، مدة �لإج��ازة �لدر��صية، مدة �لإع��ارة، مدة غياب �ملوظف من دون �صند نظامي، مدة �لبتعاث 
للدر��صة يف �خلارج �أو �لإيفاد للدر��صة يف �لد�خل �أو �لتدريب �لذي تتخلله �إجازة ل تقل مدته عن �صهر يف �لد�خل �أو �خلارج، مدة �لبتعاث للدر��صة يف 

�خلارج �أو �لإيفاد للدر��صة يف �لد�خل �أو �لتدريب �لذي تتخلله �إجازة ل تقل مدته عن �صهر يف �لد�خل �أو �خلارج.
�أنه »�إذ� حكم على �ملوظف بال�صجن �لذي ل ي�صتوجب  و�أما �ملدة �لتي يق�صيها �ملوظف يف �ل�صجن فهي وفقا حلكم �ملادة �ل�صاد�صة �لتي تن�س على 
�لف�صل ح�صبت بناء على رغبته �ملدة �لتي يق�صيها يف �ل�صجن كلها �أو بع�صها من �إجاز�ته �لعادية �أو �ل�صتثنائية �مل�صتحقتني له«. ول يدخل يف ذلك �ملدة 

�مل�صتقطعة من �إجاز�ته �لعادية �إذ� �حت�صبت منها بناء على رغبته، ما يق�صيه يف �ل�صجن. 

استشارة وظيفية

الكحة تساعد على تفادي
السكتة القلبية

فاإن  بالإغماء  ي�صعر  و�أ�صبح  بانتظام  قلبه  ينب�س  ل  �لذي  �ل�صخ�س 
لديه فقط 10 ثو�ن تف�صله عن �أن يفقد كامل وعيه.

�أنف�صهم بو��صطة  �ل�صكتة �لقلبية ي�صتطيعون م�صاعدة  و�صحايا 
�لكحة بقوة �صديدة وب�صكل متكرر، ويجب �أن يوؤخذ نف�س عميق قبل 
كل كحة، و�لكحة يجب �أن تكون عميقة وطويلة، وتتكرر كل ثانيتني 
على �لأقل من دون توقف �أو ��صت�صالم �إلى �أن تاأتي �مل�صاعدة �أو حتى 

ي�صعر �أن �لقلب رجع للنب�س �لطبيعي.
�لتنف�س �لعميق يدخل �لأك�صجني �إلى �لرئتني، �أما حركة �لكحة 
على  فال�صغط  �ل��دم��وي��ة،  �ل���دورة  وحت��رك  �لقلب  على  ت�صغط  فهي 

�لقلب �ملتولد عن �لكحة يعيد �لنب�س �لطبيعي للقلب.
 د. �صماح عبد �لرحمن �ل�صعيد )علم �لنف�س �لرتبوي(
كلية �لعلوم و�لآد�ب جممع 2 بخمي�س م�صيط

 استشارة صحية

ب�صبب  �ل�صخ�س  بها  �لرعاف خطرة. وقد ي�صاب  تكون معظم ح��الت  ل 
�أو ب�صبب  �إِ�صابة يف �لأنف  �أو حدوث  �ل�صاهقة،  �أو �ملرتفعات  �لهو�ء �جلاف 
�أن  �أو نك�صه ميكن  �أن �ل�صفع على �لأن��ف  �لأدوي��ة )�لأ�صرين مثال(. كما 

يوؤدي �إلى �لرعاف.
بالرعاف  حت�ص�صية  م�صكالت  لديهم  �لذين  �لنا�س  ي�صاب  �أن  وميكن 

�أكر من غرهم ب�صبب �لتهيج د�خل �لأنف.
�لأن��ف،  م��ن قر�س  دقيقة   30 بعد  �لأن���ف  م��ن  �ل��ن��زف  ي�صتمر  عندما 
�صديد  رع��اف  �لق�صم �خللفي من �حللق وعند وج��ود  �ل��دم نحو  وج��ري��ان 

متكِرر، �أربع مر�ت يف �لأ�صبوع �أو �أكر.
�أو  �لكومارين(  �أو  �ل��و�رف��اري��ن  )مثل  �ل��دم  مميعات  تتناول  وعندما 
جرعات عالية من �لأ�صرين، ويح�صل لديك رعاف �أكر من مرة يف �ليوم، 

�إمالة  �أم��ا  قليال.  �لأم��ام  �إل��ى  منحنيا  ر�أ�صك  و�جعل  م�صتقيم،  ب�صكل  قف 
�لر�أ�س �إلى �خللف فقد توؤدي �إلى جريان �لدم نحو �حللق، مما قد يوؤدي 
�إلى �لقيء، ثم �نقر على �أنفك بلطف لإز�لة �أية جلطات دموية، و�قر�صه 

باإبهامك و�صبابتك ملدة ع�صر دقائق.
�أنفك ل يز�ل ين�زف؛  �إذ� كان   عقب هذه �لدقائق �لع�صر، حتقق مما 

فاإذ� كان كذلك، �قر�صه ملدة ع�صر دقائق �أخرى.
ل تنفخ يف �أنفك ملدة 12 �صاعة على �لأقل بعد توقف �لنزف. �إذ� كان 
�لقليل من  ث��م �صع  �ل��وق��ت؛  لبع�س  ه���و�ًء رطبا  تنف�س  �أن��ف��ك جافا ج��د�، 

�لوزلني على باطن �أنفك.
كما قد يفيد �لبخاخ �لأنفي باملحلول �مللحي �لنظامي. وتتوَقف معظم 

حالت �لرعاف بعد 10-30 دقيقة من هذ� �لإجر�ء.

استشارة طبية

الرعاف الشديد.. أسباب وأعراض ونصائح

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

نتائج قرعة كاس ولي العهد
للموسم الرياضي 2014-2013

سلمان العلي 

وحتديد�  �لريا�صي  �ل�صطح  على  طفت 
و�صط ع�صاق ومتابعي كرة �لقدم، موجة 
�أن�������ص���ار وم�صجعي  ب���ني  �ل��ت��ع�����ص��ب  م���ن 
�لأن������دي������ة، وظ����ه����ر ذل�����ك ج���ل���ي���ا خ���الل 
ب��ع�����س �ل�����ص��ح��ف �ل��ي��وم��ي��ة ذ�ت �مل��ي��ول 
�مل��و�ق��ع  لأن��دي��ة بعينها، وك��ذل��ك و���ص��ط 
�لإل���ك���رتون���ي���ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة و�مل���ن���ت���دي���ات، 
�إل��ى ذروت��ه��ا م��ع و���ص��ول دوري  وو�صلت 
�إل��ى  للمحرتفني،  جميل  عبد�للطيف 

جولته �لتا�صعة. 
»�آف�����������اق« �����ص���ت���ن���ط���ق���ت ع�������دد� م��ن 
نظرهم  وجهات  على  للوقوف  �لطالب 
يف ما يحدث خالل �لفرتة �حلالية من 
تع�صب و�صفه بع�س �ملتابعني بالأعمى.

 
حالوتها في التنافس الشريف

�لأح�����م�����ري، ط���ال���ب بق�صم  ن���اي���ف  ق����ال 
�لريا�صة وحالوتها،  �إن جمال  �لإعالم، 
و�لل��ت��ق��اء  �ل�صريف  �لتناف�س  يف  د�ئ��م��ا 
على �ملحبة و�لفرت�ق عليها، �صو�ء كان 

فريقك فائز� �أم مهزوما.
 و�أ������ص�����اف »�لإع����������الم �ل���ري���ا����ص���ي 
)�ملُ�����زي�����ف( ج�����زء ل ي���ت���ج���ز�أ م����ن ن�����ص��ر 
�أو  ب��ال��ع��ن��اوي��ن  �مل��ج��ت��م��ع  �ل��ت��ع�����ص��ب يف 
�لكاريكاتر �ل�صاخر �لذي ي�صل �إلى حد 
�لأح��ي��ان،  بع�س  يف  و�لتجريح  �لإ���ص��اءة 
�خل�صم  �ل��ف��ري��ق  ���ص��اأن  م��ن  �لتقليل  �أو 
�أي��ا  �مل���درج  �أن�����ص��اره، فالتفاعل يف  وم��ن 
كان لونه، ظاهرة �صحية، لكن �لإعالم 
يف  تعج  �صلبية  ظ��اه��رة  منها  يجعل  ق��د 
منقطع  �صلبي  ب�صكل  �لريا�صي  �ملجتمع 

�لنظر«.
�أن  �لإع������الم  يف  »�مل���ف���رت����س  وز�د   

وصفوه بالظاهرة السلبية والمرض الفتاك والمشكلة األزلية
طالب يحذرون من التعصب الرياضي ويكشفون المتسببين فيه

ظ���اه���رة  م����ن  �ل��ت��خ��ف��ي��ف  دوره  ي���ك���ون 
�جلماهري  �لحتقان  ونبذ  �لتع�صب، 
و�لت�صرفات �لتي قد حتدث ب�صكل غر 

�أخالقي«.
روؤ�صاء  بع�س  �لأحمري،  يعف  ومل 
�ل�صرف  و�أع�صاء  �جلماهرية  �لأن��دي��ة 
م���ن �إ���ص��ع��ال ����ص���ر�رة �ل��ت��ع�����ص��ب، ق��ائ��ال« 
على  لئقة  غر  بكلمات  يرمي  بع�صهم 
يولد  مما  حفيظتهم  فيثر  �ملناف�صني، 
يف  �ل�صار  �لتع�صب  �إل��ى  ي�صل  �حتقانا 
�مللعب وخارجه، وهنا ياأتي دور �لإعالم 
�ملجتمع  ب��ني  �لتوعية  ن�صر  يف  �ل��ه��ادف 
�لذي  �لأم��ر  ه��ذ�  �إل��ى خطورة  و�لتنبيه 
بالريا�صة  وي�صر  بامل�صتقبل  يتطور  قد 
نبحث  »ن��ح��ن  وت��اب��ع  �أي�����ص��ا«.  و�ملجتمع 
عن جمتمع ير�هن على �لعقالء، وينبذ 

�لتع�صب بكل �ألو�نه«.

ظاهرة سلبية
وو���ص��ف ف��ه��د �ل�����ص��ه��ري، ط��ال��ب بكلية 
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نايف األحمري

قرعة  �ملا�صي،  �لثالثاء  م�صاء  �أقيمت 
للمو�صم  �ل��ع��ه��د  ويل  ك��اأ���س  م�صابقة 
�لريا�صي 2013-2014 بح�صور رئي�س 
�حتاد كرة �لقدم �أحمد عيد، و�أع�صاء 
�لحتاد، وممثلي �لأندية �ملتناف�صة يف 
�مل�صابقة  بن�صختها �جلديدة، وتنظيم 
ج��دي��د مب�����ص��ارك��ة �لأن���دي���ة �مل��ح��رتف��ة 
ودوري  جميل  عبد�للطيف  دوري  يف 
�مل�صابقة  يف  �ملناف�صة  وتقت�صر  رك���اء. 
على 30 ناديا فقط، تاأهل منها �لهالل 
�إل��ى  �لو�صيف  و�لن�صر  �للقب  حامل 
�صتلعب  فيما  م��ب��ا���ص��رة،  �ل�����16  �ل����دور 
�لأن���دي���ة �لأخ�����رى )ع���دده���ا 28( مع 
�إلى  فريقا   14 يتاأهل  بحيث  بع�صها، 

�لدور �ل� 16.
و���ص��ي��و�ج��ه �ل���ه���الل �ل��ف��ائ��ز من 

مبار�ة �ل�صعلة و�لريا�س، فيما يلتقي 
�ل��ن�����ص��ر، �ل��ف��ائ��ز م���ن م���ب���ار�ة جن���ر�ن 
�ل���� 16. و�أ���ص��ف��رت  �ل�����دور  و�جل���ي���ل يف 

�لقرعة عن �ملو�جهات �لتالية :
 �أبها x �لأهلي 

�لدرعية x �لتعاون
�لعروبة x �أحد

جنر�ن x �جليل
�لحتاد x �حلزم

�ل�صعلة x �لريا�س
�ل�صباب x �لباطن
�لنه�صة x �خلليج
�لقاد�صية x هجر
�لطائي x �لفتح 

�لكوكب x �لوحدة 
�لر�ئد x حطني 

�لأن�صار x �لفي�صلي
�لوطني x �لتفاق 

�ل�صلبية  بالظاهرة  �لتع�صب،  �لعلوم، 
�لريا�صي،  �ملجتمع  يف  �لفتاك  و�ملر�س 
للحقيقة  قلب  �لز�ئد  »�لتع�صب  وق��ال 
وي��وؤدي �إل��ى ح��الت من �لتوتر و�لقلق 
و�����ص����رع����ة �ل���غ�������ص���ب و�لن�������ع�������ز�ل ع��ن 
�نتماء  �أجل  من  وحماربتهم  �لآخرين 

�إلى ناد معني«.
و�أ�صاف »�لتع�صب �لريا�صي يقود 
�إلى  و�لعزمية،  �لنفو�س  �صعاف  بع�س 
دخ��ول ع��امل �آخ��ر �أك��ر خ��ط��ورة ي��وؤدي 
لن���ح���ر�ف �ل�����ص��خ�����س، ف��م��ن ي��ري��د �أن 
ي��ن�����ص��ى ه��زمي��ة م���وؤث���رة ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ه، 
ج��دي��دة  ت�����ص��رف��ات  �إل���ى  �صيلجاأ  حتما 
ق���د ت��ن��ت��ه��ي ب��ول��وج��ه ع����امل �مل���خ���در�ت 
و�مل�������ص���ك���ر�ت ه���رب���ا م����ن �ل�����ص��غ��وط��ات 
�لع�صبية �لتي تدهمه وطمعا يف �إطفاء 
على  ف��ري��ق��ه  خ�����ص��ارة  ون�����ص��ي��ان  غ�صبه 
حد تفكره، وهذ� بحد ذ�ته �أمر �أكر 
وكثر  نف�صه،  �لتع�صب  م��ن  خ��ط��ورة 
�أن  �ل�صباب، هد�هم �هلل، يعتقدون  من 

وهم  �لدنيا  هموم  ين�صيهم  قد  �مل�صكر 
�ل��ت��ف��ك��ر يف خ�����ص��ارة ف��ري��ق��ه �مل��ح��ب��ب، 
حتى  �ل��ط��ري��ق  ه��ذ�  �صلك  يف  وينهمك 
كارتفاع  مزمنة  �أمر��صا  نهايته  تكون 

�صغط �لدم و�ل�صكر«. 

مشكلة أزلية
بكلية  ط��ال��ب  �ل�صيخ،  حممد  يجد  مل 
من  �أعمق  ت�صبيها  و�لرتجمة،  �للغات 

ت�صمية �لتع�صب بامل�صكلة �لأزلية.
على  �لتغلب  حاولنا  »مهما  وق��ال 
�لتع�صب، فلن ننجح، لكن با�صتطاعتنا 
�لتع�صب  وو�����ص���ل«  م��ن��ه«.  نخفف  �أن 
�أم��ر ر�ئ��ع وهو  يف ر�أي بع�س �ملهتمني، 
�إن ز�د عن حده  حالوة �لريا�صة، لكن 
على  وخ�صما  خطر�  �أم���ر�  ف�صي�صبح 
�لتع�صب  �أن  ك��م��ا  �ل�����ص��خ�����س،  ���ص��ح��ة 
و�لعقائد، وقد   �لدين  يوؤثر يف  �أحيانا، 
وه��ذ�  �ل���ك���ذب،  �إل���ى  �ملتع�صب  ي�صطر 
�إن  نقول  ول��ه��ذ�  ل��الإ���ص��الم،  مناف  كله 

�لتع�صب م�صكلة كبرة«. و�أبان �ل�صيخ 
�أن �لتع�صب لي�س يف كرة �لقدم فح�صب، 
بل هناك تع�صب يف �أمور كثرة، �إل �أن 
���ش��ي، واأي جم���ال، قد  اأي  الإف����راط يف 

ي�صر ول يعود بالنفع �ملنتظر«. 

التعلق غير المعقول
بكلية  طالب  �لقحطاين،  �أن�س  وقال 
�ل�����ص��ي��دل��ي��ة، »ح��ت��ى ن�����ص��ت��ط��ي��ع  فهم 
لبد  �لريا�صي،  �لتع�صب  ينتج  كيف 
هذ�  �صر  عن  بالت�صاوؤل  نبد�أ  �أن  من 
ما  بالريا�صة؟  �ملعقول  غر  �لتعلق 
�لذي تفعله �لريا�صة لت�صحر �لنا�س 
هكذ�؟ كيف ُيخلق هذ� �لر�بط �لذي 
يربط �جلمهور مب�صر �لفريق �إلى 

درجة ل تكاد ت�صدق؟«
 وز�د »يف بع�س �ملباريات �لكبرة 
ي��دخ��ل بع�س  ن��ت��ائ��ج��ه��ا،  �مل���وؤث���رة يف 
و�آخ���رون  ب��ك��اء،  ن��وب��ات  يف  �مل�صجعني 
ي��غ��م��ى ع��ل��ي��ه��م، وف���ئ���ة ث��ال��ث��ة تنطق 

يف  ت����ق����ول،  مل����ا  و�إدر�ك  وع�����ي  ب���غ���ر 
حالتي �لفوز �أو �خل�صارة، وهذ� مرده 
�ل��ت��ع�����ص��ب �ل���ز�ئ���د �ل����ذي ي����وؤدي �إل��ى 
�لأع�صاب و�صبطها،  �لتحكم يف  عدم 
من  �مل�����ص��ج��ع  وج���د  م��ا  �إذ�  خ�صو�صا 
ي�صانده وي�صاعده يف طريقة ت�صجيعه 

�له�صترية«.
�إل��ى حدود  و�أردف »ي�صل �لأم��ر 
�أبعد من ذلك خ�صو�صا يف �لدوريات 
د�خ���ل  ي��ق��ت��ل  فبع�صهم  �خل���ارج���ي���ة، 
�مللعب على  يغادرون  و�آخ��رون  �مللعب 
نقالة �إما للم�صت�صفى �أو �إلى �ملقرة، 
�آخ��رون لالعب ت�صبب  فيما يرت�صد 
يف �خلطاأ يف �إح��ر�ز هدف يف مرماه، 
بنا  ي�صل  مل  �حل���ال  �أن  �هلل  ونحمد 
�إل����ى ه����ذه �ل����درج����ة، ل��ك��ن ع��ل��ي��ن��ا �أن 
نقلل من حجة �لتع�صب و�أن نتحلى 
للفائز  ن�����ص��ف��ق  �ل��ري��ا���ص��ة،  ب���ال���روح 
ونتمنى للمهزوم، �لتعوي�س يف �ملقبل 

من م�صابقات«.

الفريق

الهالل
النصر
نجران

األهلي
الشباب
التعاون

الرائد
االتحاد
الفتح

االتفاق
الفيصلي
العروبة
الشعلة
النهضة

ترتيب فرق دوري عبد اللطيف جميل
لعب

9
9
9
8
8
8
9
8
8
9
9
9
9
8

فوز

7
6
5
3
4
3
3
3
2
2
2
1
0
0

تعادل

1
3
0
5
2
3
3
2
4
3
2
5
3
2

خسارة

1
0
4
0
2
2
3
3
2
4
5
3
6
6

له

23
16
13
15
15
12
8

13
11
10
8
6

10
7

عليه

9
3

13
6

12
10
12
14
9

13
12
11
19
24

الفارق

14
13
0
9
3
2
4-
1-
2
3-
4-
5-
9-

17-

نقاط

22
21
15
14
14
12
12
11
10
9
8
8
3
2

الترتيب

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس

السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر



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

أسبوعية جامعة الملك خالد

إدارات

حوار: محمد إبراهيم

حدثنا عن املهام
الرئي�شة  لالإدارة املالية؟

تتبع  �جلامعة،  �إد�ر�ت  م��ن  و�ح���دة  ه��ي 
للمدير �لعام لل�صوؤون �لإد�رية و�ملالية، 
ج��دي��دة  تنظيمية  خ��ط��ة  وف���ق  وت��ع��م��ل 
وح���دي���ث���ة ت��ك��ف��ل ت��ق�����ص��ي��م �ل���و�ج���ب���ات 
وت�����ص��ل�����ص��ل �لخ���ت�������ص���ا����ص���ات وحت���دي���د 
ن��ظ��ام��ا حما�صبيا  وت��ن��ف��ذ  �مل�����ص��وؤول��ي��ات، 
متكاملة  جمموعة  �إل��ى  ي�صتند  �صليما 
و�مل�صتند�ت  و�ل�����ص��ج��الت  �ل��دف��ات��ر  م��ن 
روع�����ي يف ت�����ص��م��ي��م��ه م���ب���ادئ �ل��رق��اب��ة 
�ل����د�خ����ل����ي����ة ب���ا����ص���ت���خ���د�م �حل�������ص���اب���ات 
�لإجمالية ملر�قبة �حل�صابات �لإفر�دية، 
مما يتطلب وجود موظفني تتو�فر فيم 
مع  تتنا�صب  �ل��ت��ي  و�خل����رة  �مل���وؤه���الت 

�مل�صوؤوليات �مل�صندة �إليهم.

لرنكز على اأهم 
اخت�شا�شات الإدارة؟

�مل��ال��ي��ة:  �لإد�رة  �خ��ت�����ص��ا���ص��ات  م���ن  �إن 
و�حل�صابية  �ملالية  �لأعمال  كافة  مبا�صرة 
�مل���ن���وط���ه ب�����������الإد�رة ح�����ص��ب �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 
مبيز�نية  �مللكي  �ملر�صوم  �صمن  �ل�صادرة 
�ل�صرف  ولئ��ح��ة  وتعليماتها  �جل��ام��ع��ة 
للنظم  �ملالية طبقا  و�للو�ئح  و�لتح�صيل 
لكافة  �لآيل  �حلا�صب  و��صتخد�م  �ملتبعة، 

مدير االدارة المالية أ. معشي: 
نوظف التقنية في تعامالتنا

وبتميزنا كسبنا االحترام

يخ�س  فيما  و�ملحا�صبية  �ملالية  �لأع��م��ال 
�لرتباطات و�ل�صرف و��صتخد�م �لتقارير 
و�ل�صهرية  و�لأ�صبوعية  �ليومية  �ملالية 
و�ل�صنوية و�إعد�د �لبيانات و�لإح�صائيات 
�لتي تت�صل بعمل �لإد�رة ومو�فاة �جلهات 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل��ارج��ي��ة مب��ا يتطلب من 

بيانات يف حدود �ل�صالحيات �ملمنوحة.
�أي�����ص��ا:   �لإد�رة  �خ��ت�����ص��ا���ص��ات  وم���ن 
م��ر�ق��ب��ة �ل�����ص��ج��الت �مل��ح��ا���ص��ب��ي��ة لأب����و�ب 
�مل��ي��ز�ن��ي��ة �لأرب����ع����ة، وح���رك���ة �ع���ت���م���اد�ت 
�ل��ب��ن��ود ب�����ص��ف��ة دوري������ة، و�إع�������د�د ط��ل��ب��ات 
�مليز�نية  بنود  �عتماد�ت  و�إل��ى  من  �لنقل 
بالتن�صيق  �لإ�صافية  �لع��ت��م��اد�ت  وطلب 
و�مليز�نية،   للتخطيط  �لعامة  �لإد�رة  مع 
م�صتحقات  حت�����ص��ي��ل  �إج�������ر�ء�ت  و�ت���خ���اذ 
على  و�لإ�صر�ف  �لآخرين،  لدى  �جلامعة 
���ص��ن��دوق �جل��ام��ع��ة وم����اأم����وري �ل�����ص��رف 
و�إجر�ء �جلرد �ل�صهري،  و�إعد�د �حل�صاب 
�إعد�د تقرير  �خلتامي للجامعة ومتابعة 
مر�قب �حل�صابات و�لرد على مالحظات 
دي�������و�ن �مل���ر�ق���ب���ة �ل���ع���ام���ة وغ����ره����ا م��ن 
�جل��ه��ات �لأخ����رى ذ�ت �ل��ع��الق��ة، و�أي�����ص��ا 
الإدارة  ن�شاط  ع��ن  �شنوي  تقرير  اإع���داد 
و�إجن�����از�ت�����ه�����ا وم���ق���رتح���ات���ه���ا ل��ت��ح�����ص��ني 

م�صتوى �لأد�ء م�صتقبال.

اإلى اأي مدى توظفون 
التقنية يف تعامالتكم؟

و�لريادة  للتميز  �صعي �جلامعة  �إط��ار  يف 
�ل�صاملة، توظف �لإد�رة �ملالية �لتقنية يف 
من�صوبيها  تدرب  كما  تعامالتها،  جميع 

على مو�كبة �لتطور.
دورة  تنفيذ  مت  �ل�����ص��دد،  ه���ذ�  ويف 
م�����ص��ت��ن��دي��ة ك���ام���ل���ة ل��ع��م��ل��ي��ة �ل�����ص��رف 

و�لتح�صيل باحلا�صب �لآيل.
 وب���ح���ك���م ط���ب���ي���ع���ة ع���م���ل���ه���ا، ف�����اإن 
�إد�ر�ت  جميع  مع  تتعامل  �ملالية  �لإد�رة 
�إل����ى ج��ان��ب وز�رة  �جل��ام��ع��ة وف��روع��ه��ا 
�ملالية وموؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي 
وديو�ن �ملر�قبة �لعامة و�لبنوك �ملحلية 
و�ل���دول���ي���ة و�جل����ه����ات �حل��ك��وم��ي��ة ذ�ت 
و�ل�صركات  �ملوؤ�ص�صات  بجانب  �لعالقة، 
وكذلك  للجامعة،  خ��دم��ات  ت��ق��دم  �ل��ت��ي 
و�لتاأمينات  للتقاعد  �ل��ع��ام��ة  �ملوؤ�ص�صة 

�لجتماعية وبنك �لت�صليف وغرها.
وما �أود تو�صيحه هنا هو �أن �لإد�رة 
�ملالية قائمة على نظام مايل دقيق �أ�صهم 
ب�صكل فعال يف تنظيم �صر �لعمل ح�صب 
كل  للموظفني  �ملمنوحة  �ل�صالحيات 
�ملعلومة  �إدخ��ال  �بتد�ًء من  فيما يخ�صه 
�ملالية و�نتهاًء بالبث �ل�صريع يف ح�صابات 

�مل�صتفيدين.
مبوظفني  �مل��ال��ي��ة  �لإد�رة  وت��زخ��ر 
ذوي م���وؤه���الت وك���ف���اءة ع��ال��ي��ة ل��دي��ه��م 
ق��اب��ل��ي��ه ل��ت��ط��وي��ر وجت����دي����د ط��اق��ات��ه��م 
ي�����ص��اع��دن��ا يف حثهم  �لإب���د�ع���ي���ة، وه����ذ� 

حم��ا���ص��ب��ي��ة  دور�ت  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������ص���ول 
متخ�ص�صة تعينهم على تطوير قدر�تهم 

�لوظيفية .

ما الآليات التي تتبعونها 
ملراقبة الأداء واجلودة؟

�لتطوير وحت�صني خمرجات  �إلى  ن�صعى 
�إد�ر�ت  جميع  م��ع  و�ل��ت��و����ص��ل  �لإد�رة، 
�جلامعة �صمن �لعمل يف منظومة �إد�رية 
و�حدة و عملنا تكاملي، و هدفنا و�حد، 
وهو �لرقي بهذ� �ل�صرح �لعلمي �ل�صامخ، 

وخدمة طالب وطالبات �جلامعة.
�آنفا عن توظيف �لتقنية  وما قلته 
وتدريب �ملوظفني وحتديث معلوماتهم 
ب�صكل م�صتمر لهو بع�س مظاهر حت�صني 

�لأد�ء و�ل�صعي لتحقيق �جلودة.

ي�شتكي بع�س املوظفني
من التاأخر يف �شرف

خارج الدوام والنتدابات..
ما ردكم؟

ب��د�ي��ة  ف���اإن  �ل�����دو�م،  خ���ارج  فيما يخ�س 
ثم  فيه  �لر�غبة  �جلهة  من  هي  �لطلب 
�ل�صالحية،  �صاحب  م��ن  توجيهها  يتم 
ث��م ترفع  �ملو�فقة عليه،  م��ا مت��ت  ووف��ق 
الطلب،  على  لالرتباط  املالية  ل���الإدارة 
ث����م ت���رف���ع ل���ع���م���ادة �����ص����وؤون �مل��وظ��ف��ني 

لإ�صد�ر �لقر�ر.

أكد مدير اإلدارة المالية في الجامعة األس��تاذ محمد محس��ن معشي أن إدارته قائمة على نظام مالي 
دقيق أسهم بشكل فعال في تنظيم سير العمل المنوط. واعترف معشي في حوار مع »آفاق« بوجود 
بعض الصعوبات التي تواجه اإلدارة المالية، مؤكدا أنها تتطلع إلى  تبني جودة عالية وشاملة للمعايير 

المحاسبية الحديثة.
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إدارات

�إ���ص��د�ر   وب�����ص��ك��ل عك�صي لب���د م��ن 
�لإفادة من �جلهة ثم يعد لها م�صر من 
�ملالية  ل���الإد�رة  تعاد  ثم   ، �ل��رو�ت��ب  �إد�رة 
و��صتكمال  وم��ر�ج��ع��ت��ه��ا  فيها  للتدقيق 
�إدخ���ال  يتم  ث��م  وم��ن  عليها،  �لتوقيعات 
للمر�قب  وت��رف��ع  ت�صجيلها  و  بياناتها 
يف  لها  �ل�صرف  و�إق���ر�ر  ملر�جعتها  �مل��ايل 
�أي م��الح��ظ��ات عليها  ع���دم وج����ود  ح���ال 
�إج��ر�ء�ت  لإنهاء  �ملالية  ل���الإد�رة  تعاد  ثم 

�ل�����ص��رف، وم��ن ث��م ت��رف��ع ل����وز�رة �ملالية 
كاأمر دفع لبث �ملبلغ يف ح�صاب �جلامعة، 

ومن ثم تبث يف ح�صابات �مل�صتحقني.
وجميع هذه �لإجر�ء�ت تطبق على 
كل �ل�صتحقاقات مع �ختالف طفيف يف 

�لعملية �ملحا�صبية �أو �لق�صم .

ما اأبرز ال�شعوبات
التي تواجهها الإدارة املالية؟

�إن طريق �لتميز لي�س مفرو�صا بالورود، 
وم��ن هنا ك��ان لب��د م��ن وج��ود �صعوبات 
تبتغي  م��وؤ���ص�����ص��ة  �أي  ت��و�ج��ه��ه��ا  و�أزم������ات 
�إد�رة   �إل��ى  يحتاج  مما  عملها،  يف  �لنجاح 
وحتليل ودر��صة هدفها �ملعاجلة و�لتغلب 

على �ل�صعوبات.
وم���ن �مل�����ص��ك��الت �ل��ت��ي ن��و�ج��ه��ه��ا يف 
باآلية  �مل�صتفيد  �إمل��ام  ع��دم  �ملالية،  �لإد�رة 
�ل�����ص��رف يف �جل��ام��ع��ة، �ل��ت��ي مت��ر بعدة 

كعمادة  �أخ��رى  بجهات  مرتبطة  مر�حل 
�صوؤون هيئة �لتدري�س و�ملوظفني و �إد�رة 
�مل�����ص��رتي��ات، ع��ل��م��ا �أن����ه يف ح��ال��ة �ك��ت��م��ال 
ج��م��ي��ع م�������ص���وغ���ات �ل�������ص���رف م����ن ت��ل��ك 

�جلهات �ملذكورة يتم �لإذن بال�صرف.   
ول��ك��ن ت��ع��اون��ن��ا و مت��ي��زن��ا ي��ف��ر���س 
ن�صعى يف  �أننا  كما  لنا،  �لآخرين  �ح��رت�م 
تقدمي �خلدمة على �لوجه �لذي ير�صي 

جميع عمالئنا بالقدر �مل�صتطاع.

طموحاتكم امل�شتقبلية؟
على �ل�صعيد �ل�صخ�صي، �ملحا�صبة لي�صت 
لها حدود، فهي حتتاج ملمار�صه وتدريب، 
وه���ذ� �أم���ر لب��د م��ن��ه، و�أم���ا فيما يخ�س 
�أن  �إل����ى  �أ���ص��ع��ى  ف��اإن��ن��ي  �لإد�رة  م�صلحة 
تكون ذ�ت جودة عالية و�صامله للمعاير 

�ملحا�صبية �حلديثة.

اآخر كلمة يف اللقاء؟

�أج��زل علينا  نحمد �هلل على ف�صله وما 
من نعم كثرة من  بينها �أن وهبنا �إد�رة 
حكيمة ممثلة يف معايل مدير �جلامعة، 
�لإد�ري���ة  �ل��ع��ام لل�صوؤون  �مل��دي��ر  وك��ذل��ك 
كبر  باهتمام  ي�صعيان  �ل��ذي��ن  و�مل��ال��ي��ة، 
�إل�����ى حت��ق��ي��ق ك���ل م���ا ي�����ص��ه��م يف خ��دم��ة 
�مل������و�ط������ن وخ�����دم�����ة ط������الب �جل���ام���ع���ة 
�ل���ك���و�در و�ل���ر�م���ج وحت�صني  وت��ط��وي��ر 

بيئة �لعمل.
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أقسام

حسن العواجي

يعد ق�صم تقنيات �لتعليم بكلية �لرتبية 
�أن�صى  بالكلية، وقد  �لأق�صام  �أح��دث  من 
�مل��ق��رر�ت  يف  و�ل���ري���ادة  �لتميز  لتحقيق 
�لعاملي  �مل�صتوى  ذ�ت  �ملختلفة  و�لر�مج 
�ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ل�����ص��د �ح��ت��ي��اج��ات وز�رة 
�ملوؤهلني  �ملعلمني  �لرتبية و�لتعليم من 

و�مل�صلحني بخر�ت علمية عالية.
عامليا يف  �لتميز  �إلى  �لق�صم  ي�صعى 
�لعلمي،  �جل��ان��ب �لأك���ادمي���ي، و�ل��ب��ح��ث 
وخ����دم����ة �مل��ج��ت��م��ع م����ن خ�����الل �إع������د�د 
وتاأهيل خريجني متميزين يف جمالت 
ت��ق��ن��ي��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م، ل��دي��ه��م �ل���ق���درة على 
�ل��ت��ع��ل��م �مل�����ص��ت��م��ر م���ن خ����الل ت��وظ��ي��ف 
�لتعليم  ع��م��ل��ي��ت��ي  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ت��ق��ن��ي��ات 
و�ل���ت���ع���ل���م، و���ص��ق��ل م���و�ه���ب وم���ه���ار�ت 
بالبحوث  �له��ت��م��ام  وك��ذل��ك  �ل��ط��ل��ب��ة، 
و�لدر��صات ذ�ت �لعالقة �لفاعلة بخدمة 

�ملجتمع �ملحلي و�لإقليمي.

أهداف القسم
�لتعليم  ت��ق��ن��ي��ات  ق�����ص��م  رئ��ي�����س  وي���وؤك���د 
�ل���دك���ت���ور م���ان���ع ب���ن ع��ل��ي �حل���ي���دي �أن 
و�عتماد  ��صتحد�ث  �إل��ى  يهدف  �لق�صم 
ب���ر�م���ج ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ت��ق��ن��ي��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م 
ت��ل��ب��ي �ح��ت��ي��اج��ات ���ص��وق �ل��ع��م��ل �ملحلي 

و�لإقليمي، و�إجر�ء �لبحوث يف جمالت 
مثل:  وم�صتحدثاتها  �لتعليم  تقنيات 
�ل���دليل،  �مل��وب��اي��ل، �ل��وي��ب  �لتعلم ع��ر 
و�حل���و����ص���ب���ة �ل�����ص��ح��اب��ي��ة وغ���ره���ا من 
�مل�����ص��ت��ح��دث��ات، ودع����م �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، 
وت��ن��م��ي��ة �مل����و�ه����ب �ل��ب��ح��ث��ي��ة، وت���ب���ادل 
ونظره  �لق�صم  بني  �لبحثية  �خل��ر�ت 
ع���ل���ى �مل�������ص���ت���وى �مل���ح���ل���ي و�لإق���ل���ي���م���ي 
عالقة  تاأ�صي�س  �إل���ى  �إ���ص��اف��ة  و�ل����دويل، 
لالإ�صهام  و�ملجتمع  �لق�صم  ب��ني  �صر�كة 
�جل������اد يف ح����ل م�����ص��ك��الت��ه م����ن خ���الل 
و�ل��ت��دري��ب  �لعلمي  بالبحث  �له��ت��م��ام 
وت�صميم  و�لتعليم  �لرتبية  جمالت  يف 

�ملقرر�ت �لإلكرتونية.
ح��ال��ي��ا  ي���ق���دم  �ل���ق�������ص���م  �إن  وق������ال 

�ملقرر�ت و�لر�مج �لتدريبية �لتالية:
�لآيل  �حلا�صب  ��صتخد�م  • مقرر 

يف �لتعليم.
وت���ق���ن���ي���ات  �ل����و�����ص����ائ����ل  م����ق����رر   •

�لتعليم.
يف  ح���دي���ث���ة  �جت�����اه�����ات  • م���ق���رر 

تقنيات �لتعليم.
�حلا�صب  تدري�س  ط��رق  م��ق��رر   •

�لآيل.
تقنيات  يف  ب��ح��ث  حلقة  م��ق��رر   •

�لتعليم.
�لتعليم. م�صادر  • دورة 

• تدريب مديري مد�ر�س �لتعليم 
�لعامل.

م�صادر  ع��ن  �أخ�صائي  ت��دري��ب   •
�لتعليم.

أساليب التقويم
�لتي  �لأ���ص��ال��ي��ب  ع��ن  ����ص���وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
ي��ت��ب��ع��ه��ا �ل��ق�����ص��م يف ت���ق���ومي �مل��خ��رج��ات 
�لتقومي  �أن  �حل��ي��دي  �أك���د  �لتعليمية، 
�أدو�ت مبا�صرة تتمثل يف  يتم من خالل 
�ل�صخ�صية  و�ملقابالت  �لإجن���از،  ملفات 
�لتي  �لعملية  و�مل�صروعات  �لطالب،  مع 
�لتحريرية  و�لخ���ت���ب���ار�ت  ي��ق��دم��ون��ه��ا، 
�ملبا�صر  غ��ر  �لتقومي  و�أم���ا  و�ل�صفهية، 
ما  �لق�صم،  لرئي�س  وف��ق��ا  ي�صمل،  ف��اإن��ه 

يلي:
ب��ال��ط��الب  خ��ا���ص��ة  • ����ص��ت��ب��ي��ان��ات 

و�خلريجني.
�ل��ط��الب  ن�صبة  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف   •

�مل�صجلني يف �لرنامج.
�إلى  • �لتعرف على ن�صبة �ملعلمني 

�لطالب.
�لرنامج. من  �لتخرج  • معدل 

�أكملو�  �ل��ذي��ن  �ل��ط��الب  معدل   •
در��صتهم �لعليا.

خ���ري���ج���ي  ت����وظ����ي����ف  م�����ع�����دل   •
�لرنامج.

رئيس قسم تقنيات التعليم د. الحيدي:
نواكب تطورات التخصص ونسعى للتميز عالميا

و�أ�����ص����ار �حل���ي���دي �إل�����ى �أن�����ه ي��وج��د 
�لق�صم  ت��ع��رت���س  �ل��ت��ي  �مل��ع��وق��ات  بع�س 
معني  نوع  عن  يف�صح  مل  لكنه  �لنا�صئ، 
بتعاون   « بالقول  مكتفيا  �ملعوقات،  من 
حتويل  ميكن  �جلميع  ج��ه��ود  وت�صافر 
�إل���ى ف��ر���س ت�صاعد على  ه��ذه �مل��ع��وق��ات 

حتقيق �أهد�ف �لق�صم �ملرجوة«. 
وع����ل����ى �ل����رغ����م م����ن ذل�������ك، �أف������اد 
�ل��ت��ط��ور  ي���و�ك���ب  �ل��ق�����ص��م  �أن  �حل���ي���دي 
ي�صهده جمال تخ�ص�صه،  �لذي  �ل�صريع 
وذل������ك ع����ر ط����ر�ئ����ق م���ن���ه���ا: حت��دي��ث 
بر�مج  و��صتحد�ث  و�ل��ر�م��ج،  �خلطط 
�حلو�صبة  م��ث��ل:  بالتقنية  ع��الق��ة  ذ�ت 
�ل�صحابية، وتقنية نانو، �لويب �لدليل، 
�ل����ذك����اء �ل����ص���ط���ن���اع���ي، و�ل���ت���و����ص���ع يف 
�بتعاث  وف���ى  �لعليا  �ل��در����ص��ات  ب��ر�م��ج 
�لندو�ت  يف  و�مل�صاركة  للخارج،  �لطالب 
و�ملوؤمتر�ت �لعاملية، و��صتقد�م �ملتميزين 
يف تقنيات �لتعليم من �صتى بقاع �لعامل.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق مب����ج����ال �ل��ب��ح��ث 
ل��ل��ق�����ص��م  �أن  �حل����ي����دي  �أك�������د  �ل���ع���ل���م���ي، 
دور� و����ص��ح��ا وم��ت��م��ي��ز� يف ه���ذ� �مل��ج��ال، 
يف  �مل�����ص��ارك��ة  م��ن��ه��ا:  ب��اأم��ث��ل��ة  م�صت�صهد� 
و�لعاملية،  و�لإقليمية  �ملحلية  �ملوؤمتر�ت 
تاأثر  ذ�ت  جم��الت  يف  �لعلمي  و�لن�صر 
عاملي، و�لإ�صر�ف على ر�صائل �ملاج�صتر. 
ت��ع��اون��ا  بحثيا  �أن ه��ن��اك  و�أ����ص���اف 

ق��ائ��م��ا ب��ني �ل��ق�����ص��م  و�لأق�����ص��ام �ملماثلة 
يف �جل��ام��ع��ات �ل�����ص��ع��ودي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 

و�لعاملية«.

أحدث التقنيات
وع�����ن �أح��������دث �ل���ت���ق���ن���ي���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�حليدي  �أ���ص��ار  �لق�صم،  يف  �مل�صتخدمة  
�إلى �أن من �أبرزها: �لتعلم �لإلكرتوين، 
 web2.0 للويب  �لثاين  �جليل  و�أدو�ت 
�حلو�صبة  وتقنيات  �لذكية،  و�لهو�تف   ،

.QR ل�صحابية و�أبرزها تقنية�
�لتعليم  ت��ق��ن��ي��ات  ق�����ص��م  وي��ت��ط��ل��ع 
�إلى  للحيدي،  و�لكالم  �لرتبية،  بكلية 
ف��ت��ح ب���ر�م���ج �مل��اج�����ص��ت��ر و�ل���دك���ت���ور�ه، 
و�إن���������ص����اء  ح�������ص���ان���ات ل��ل��م��ب��دع��ني م��ن 
�ل��ط��الب و�أع�����ص��اء هيئة �ل��ت��دري�����س يف 
�لق�صم  ورب��ط  �لتعليم،  تقنيات  جم��ال 
�أق�����ص��ام وم��ع��ام��ل �جل��ام��ع��ة من  بجميع 
خالل �صبكة �نرتنت ذ�ت �صرعة عالية، 
وتعزيز وتقوية �ل�صر�كة �ملجتمعية بني 
�لق�صم و�ملجتمع، و��صتقطاب �ملتميزين 
�ل��ت��دري�����س يف جميع  �أع�����ص��اء هيئة  م��ن 
�خلا�س  �لكادر  وحت�صني  �لعامل،  �أنحاء 
ب��اأع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������س،  وت��ع��زي��ز 
و�لأق�صام  �لق�صم  ب��ني  �لعلمي  �لتبادل 
ذ�ت  �جل����ام����ع����ات  ج��م��ي��ع  �لأخ��������رى يف 

�مل�صتوى �لعلمي �ملتميز.

اإلسهام في
حل مشكالت 

المجتمع بالبحث 
العلمي والتدريب 

ربط القسم
بكافة معامل 

الجامعة عبر
شبكة انترنت 

سريعة
نتطلع إلنشاء 

حضانات للمبدعين 
وفتح الماجستير 

والدكتوراه 
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إعالن

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

وخارجها، إضافة إلى األخبار الشخصية والجامعية.

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

والصور الفوتوغرافية واألخبار الشخصية والجامعية.

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

أمير عسير يتفقد
المدينة الجامعية بالفرعاء
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عائض آل رفده

كيف تقيم م�شتوي الأداء
التعليمي يف اجلامعة؟

�مللك  بجامعة  �لتعليمي  �لأد�ء  م�صتوى 
�إذ� ما  �أك��ر من جيد، بل متميز  خالد، 
ق���ارن���اه ب��ج��ام��ع��ات ك��ث��رة خ�����ص��و���ص��ا يف 
دول �جل�����و�ر، وذل����ك م���ن ح��ي��ث �مل��ب��اين 
و�ل���ت���ج���ه���ي���ز ون����وع����ي����ة �أع���������ص����اء ه��ي��ئ��ة 
�إذ�  يخبو  �ل��وه��ج  ذل��ك  لكن  �ل��ت��دري�����س، 
يف  �ملتميزة  ب��اجل��ام��ع��ات  مقارنته  �أردن����ا 

�لدول �ملتقدمة.
�أن يكون هدفنا �لأول  لذلك يجب 
ت���ك���ون �جل���ام���ع���ة يف  �أن  و�لأخ��������ر، ه���و 

م�صتوى تلك �جلامعات.
 ول���ك���ي ن�����ص��ت��ط��ي��ع �ل���ل���ح���اق ب��رك��ب 
�أن  ب��د م��ن  �مل��ت��ق��دم��ة، ل  ل��ل��دول  �لتميز 
بها  تتمتع  �لتي  �لإيجابية  �لأم��ور  نعزز 
�لبناءة  �خل��ط��و�ت  م��ن  مبزيد  �جلامعة 
�لتي ميكن �أن نورد منها على �صبيل �ملثال 
�ل�صريفة  �ملناف�صة  روح  خلق  �حل�صر،  ل 
و�لعمل  باجلامعة،  �لكليات  جميع  ب��ني 
�صخ�صيتها  ك��ل��ي��ة  ل��ك��ل  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��ى 
�مل�صتقلة يف خدمة منطقة ع�صر وتعزيز 
�لتنمية فيها، و�لعمل على �إيجاد تو�أمة 
مع بع�س  �جلامعات �ملتقدمة و�لعريقة 
يف �لدول �ملتقدمة، ليتم تبادل �لزيار�ت 
�ل��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ط��الب، وت���ب���ادل �خل����ر�ت، 

�أح��دث  علي  لالطالع  �لفر�صة  و�إت��اح��ة 
ن��ظ��م �ل��ت��ع��ل��ي��م وم�������ص���اع���د�ت �ل��ت��دري��ب 

و�ملختر�ت �لعلمية.
�ل��ع��ل��ي��ا من  �ل����در������ص����ات  �أن  ومب����ا 
ت��ق��ّي��م مبوجبها  �ل��ت��ي  �ل���و�ج���ه���ات  �أه����م 
�لتي تعمل  �ل�صبل  �أهم  �جلامعات، ومن 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي و�ل��رق��ي 
مب�صتوى �جلامعة، لذ� فاإن ذلك يفر�س 
�أن نعيد تقييم بر�مج وحمفز�ت،  علينا 
و�أ����ص���ال���ي���ب �لإ������ص�����ر�ف ع��ل��ى �ل��ر���ص��ائ��ل 

�لعلمية.
�إل���ى ذل���ك، ع��ل��ى �جلامعة  �إ���ص��اف��ة 
ك��اأم��ر  �ل��ع��م��ل  ���ص��وق  م��و�ك��ب��ة متطلبات 

حتمي و�أ�صا�صي.
 وعلينا �أي�صا �أن ل نن�صى �أن خرة 
�أع�صاء هيئة �لتدري�س، ل تكت�صب فقط 
م��ن خ���الل م��ز�ول��ة �ل��ت��دري�����س و�إج����ر�ء 
تتطلب  ب��ل  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة،  �لبحوث  بع�س 
�ل��ت��دري�����س على  �أن ي��ك��ون ع�����ص��و ه��ي��ئ��ة 
�صلة بكل م�صتجد على �ل�صاحة �لبحثية 
و�لأك���ادمي���ي���ة يف �جل��ام��ع��ات �مل��ت��ط��ورة، 
وذل������ك م����ن خ�����الل �لت�������ص���ال وت���ب���ادل 

�خلر�ت يف جمال �لتدري�س و�لبحث.
وكذلك يجب تذليل �ل�صعاب �لتي 
�لتدري�س  هيئة  �أع�صاء  تعاون  تعرت�س 
�ل�صناعة  �لقطاع �خلا�س يف جمال  مع 
وغ�����ره�����ا مم�����ا ي����دخ����ل ����ص���م���ن د�ئ������رة 
�صوف  �صك  دون  م��ن  وه���ذ�  �هتمامهم، 

�أك��ر �لأث��ر على متكن �أع�صاء  يكون له 
هيئة �لتدري�س من �لربط بني �ملقرر�ت 
يف  �لعمل  �صوق  ومتطلبات  �لأك��ادمي��ي��ة 

�لقطاع �خلا�س و�لعام. 

هل تري اأن املناهج
التعليمية احلالية

مواكبة ملتطلبات الع�شر؟
�أن هناك فجوة بني خمرجات  �حلقيقة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �جل��ام��ع��ي و����ص���وق �ل��ع��م��ل، ل 
�أن يتجاهلها، وتت�صح هذه  ميكن لأحد 
�لأعمال  موؤ�ص�صات  �صغط  من  �حلقيقة 
وت��اأك��ي��ده��م �أن خ��ري��ج��ي �جل��ام��ع��ات، ل 
يلبون �ح��ت��ي��اج��ات ���ص��وق �ل��ع��م��ل، و�أن��ه��م 
ي��ف��ت��ق��رون ل��ل��ت��اأه��ي��ل، ل����ذ� ي��ج��ب على 
�ل��ت��ف��ك��ر يف ت�صميم  �إع�����ادة  �جل��ام��ع��ات 

مناهج تلبي �حتياجات �صوق �لعمل.
 و�حل����ل ي��ت��م��ث��ل يف زي�����ادة ���ص��اع��ات 
�لأعمال،  موؤ�ص�صات  �لعملي يف  �لتدريب 
بو�جبات  �لأع��م��ال  موؤ�ص�صات  تقوم  و�أن 
�لتدريب على ر�أ�س �لعمل للخريج  قبل 

�أن يبا�صر عملة �لفعلي.

ما ال�شلبيات امللحوظة
علي الطالب؟

�لطالب  على  ملحوظة  �صلبيات  هناك 
وخ�����ص��و���ص��ا ط����الب �ل��ك��ل��ي��ات �ل��ع��ل��م��ي��ة 
ككلية �لهند�صة، تتمحور يف عدم �ملبالة 

ب���اجل���ان���ب �ل���ع���م���ل���ي، و�ل���رتك���ي���ز ف��ق��ط 
يف �أوق�����ات �لخ���ت���ب���ار�ت مم��ا ي����وؤدي �إل��ى 
ه�صا�صة �لتح�صيل و�لإملام باملادة �لعلمية 

للمو�د �لتخ�ص�صية .
كما �أن هناك لهفة و�صط �لطالب 
�ل����دور�ت  م��ن  ���ص��ه��اد�ت  ع��ل��ى  للح�صول 
باملحتوي  �ل�صعي لالإملام  دون  �لتدريبية 
�لعلمي لهذه �ل��دورة، وكذلك عدم بذل 
�ملجهود �لكايف يف م�صروع �لتخرج �لذي 
�ملتاحة للطالب  �لأ���ص��ي��اء  �أه��م  م��ن  يعد 
ليتعلمو� �أ�صلوب و�أدو�ت �لبحث �لعلمي، 
وك���ذل���ك ط����رق �ل���رب���ط ب���ني �ل���در�����ص���ة 

�لنظرية و�لتطبيق �لعملي.

ما اأبرز املعوقات
التي يعاين منها الطالب؟

�لتي  �ملعوقات  �أب��رز  �صاأحتدث فقط عن 
ي���ع���اين م��ن��ه��ا ط����الب ك��ل��ي��ة �ل��ه��ن��د���ص��ة، 
ت��ت��م��ث��ل يف ���ص��ع��ف م�����ص��ت��وي �للغة  ف��ه��ي 
تدري�س  يتم  حيث  لديهم،  �لإجنليزية 
�إل��ى  �ل��ل��غ��ة  ه���ذه  يف  �لتخ�ص�صية  �مل����و�د 
جانب كرة �ملو�د �مل�صاندة كالريا�صيات 
كليات  من  �أ�صاتذة  بو��صطة  و�لفيزياء، 
�أخرى، مما يجعل �لفائدة �لعائدة على 
تدري�س  يجب  حيث  �صعيفة،  �ل��ط��ال��ب 
مهند�صني   �أ�صاتذة  بو��صطة  �مل��و�د  ه��ذه 
�لتخ�ص�صية  �لهند�صية  �مل����و�د  ل��ت��خ��دم 

بطريقة مركزة. 

 من واقع جتربتك التعليمية
ماذا تقرتح من اأجل التطوير؟

دع��ن��ي �أحت�����دث ع���ن �مل���ج���ال �ل��ه��ن��د���ص��ي،  
ففيه �أقرتح �أن يتم �لتطوير يف م�صارين 
ت��دري�����س  ت��ط��وي��ر خ��ط��ة  �لأول  م��ه��م��ني، 
و�إن�صاء  ب��الأق�����ص��ام  �لتخ�ص�صية  �ملناهج 
�لنهائية  �ل�صنة  يف  دق��ي��ق��ة  تخ�ص�صات 
بدل من �لتخ�ص�س �لعام، وذلك ح�صب 
رغبة �لطالب وح�صب معدلة �لرت�كمي 
ليخدم �صوق �لعمل يف �ملجالت �ملختلفة.

�أما �مل�صار �لثاين، فيتمثل يف تعديل 
�خلطة �لدر��صية بخ�صو�س �لختبارين 
و�حد  ف�صلي  �ختبار  ليكون  �لف�صليني، 
يف منت�صف �لف�صل ومدته �أ�صبوع توقف 
�جلامعات  ومعظم  �ملحا�صر�ت.  خالله 
�ل���ع���ري���ق���ة، ت��ط��ب��ق ه���ذي���ن �مل��ق��رتح��ني 
وحت���ق���ق ن���ت���ائ���ج �ي���ج���اب���ي���ة يف م�����ص��ل��ح��ة 

�جلميع.

كيف تنظر جلامعة امللك خالد 
و�شعيها لتحقيق الريادة؟

�مل�����ص��ار  ت�����ص��ر يف  �جل���ام���ع���ة  �أن  �أع���ت���ق���د 
�ل�����ص��ح��ي��ح يف حت��ق��ي��ق �ل������ري������ادة، ف��ق��د 
�ملتميزة  �لعلمية  �لكو�در  جذب  يف  ب��د�أت 
وخارجيا،  حمليا  بالكفاءة  لها  و�مل�صهود 
ومت ��صتكمال �ملعامل �لعلمية �لتي تخدم 
�ل���ط���الب يف �جل���ان���ب �ل��ع��م��ل��ي، و���ص��وف 
ت�����ص��ت��ك��م��ل ه����ذه �مل��ن��ظ��وم��ة ع��ن��دم��ا يتم 

�جلديد  �جلامعي  �حل��رم  �إل��ى  �لنتقال 
حاليا  تتبني  �جلامعة،  �أن  كما  بفرعاء. 
ت��ن��ف��ي��ذ خم���ط���ط �لب���ت���ع���اث �خل���ارج���ي 
ل��ل��م��ع��ي��دي��ن و�مل���ع���ي���د�ت �إل����ى �جل��ام��ع��ات 
�خلارجية �ملعروفة بتميزها �لعلمي على 
�مل�صتوي �لعاملي، وهذ� �صيكون له مردود 
�إيجابي كبر يف رفع �مل�صتوي �لأكادميي 

م�صتقبال يف خمتلف �لتخ�ص�صات.
�إل����ى ج��ان��ب ذل����ك، ت��ع��م��ل �جل��ام��ع��ة 
�لتعليم   ج��ودة  معاير  لتطبيق  ج��اه��دة 
و�مل��ر�ك��ز  �لكليات  خمتلف  يف  �لأك��ادمي��ي 

�لتابعة لها. 

ر�شالة اأو كلمة
تود اأن تختم بها؟

�جل��ودة  معاير  �جلامعة  تتبع  �أن  يجب 
�لإد�ري���ة، حيث  �ملنا�صب  �لتوظيف يف  يف 
يف  ج���ودة  دون  م��ن  �لتعليم  يف  ج���ودة  ل 
�صيا�صتها  �جل��ام��ع��ة  تعيد  و�أن  �لإد�رة، 
يف  �ل��ت��دري�����س  هيئة  لأع�����ص��اء  �ل�صماح  يف 
�حل�������ص���ور، و�ل������ص�����رت�ك يف �مل����وؤمت����ر�ت 
�لعاملية، وتتحمل كافة �لتكاليف ت�صجيعا 

لهم.
وطاملا �أن هذ� �لع�صو ميثل �جلامعة 
يتم يف �جلامعات  �أ���ص��وة مب��ا  �مل��وؤمت��ر  يف 
�لأخ����رى، ف���اإن ذل��ك ���ص��وف ي��ري جمال 
ت�صنيف  م���ن  وي���رف���ع  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 

�جلامعة على �مل�صتوي �ملحلي و�لعاملي.

د. توفيق خطاب: هناك فجوة
بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل

اعترف أستاذ الهندسة اإللكترونية، الدكتور توفيق السيد خطاب، بوجود فجوة بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل
مستدال على ذلك بشكوى مؤسسات األعمال وتأكيدهم أن خريجي الجامعات، ال يلبون احتياجات سوق العمل، وأنهم يفتقرون للتأهيل!

سلبيات طالب الهندسة 
تتمحور في عدم المباالة 
بالجانب العملي
الجامعة تسير
نحو تحقيق الريادة
والمنظومة ستكتمل
في الفرعاء
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مديرة مركز الدراسات العليا في ضيافة »آفاق«

د. المشيقح: هدفنا إيجاد
بيئة أكاديمية ترتقي

بالبحوث العلمية واإلبداعية

قبول 1024
طالبة في
19 قسما

للعام الحالي
اإلخالص واالجتهاد 

وعدم التهاون 
أهم أسباب النجاح

حوار: نوف يحيى قراش

�لعليا  �ل��در����ص��ات  مركز  م��دي��رة  خل�صت 
�مل�صيقح،  ر�صيد  حممد  لطيفة  �لدكتورة 
و�جهتها وهي يف طريق  �لتي  �لتحديات 
كانت  عندما  �لتعليمية  م�صرتها  �إكمال 
معيدة، يف  ع��دم وج��ود در����ص��ات عليا يف 
�ملنطقة، وبالتايل ��صطر�رها وزميالتها،  
ل��ل�����ص��ف��ر �إل����ى م��دي��ن��ة �ل��ري��ا���س �أو ج��دة 
مل��و����ص��ل��ة �ل��در����ص��ة، وك��ذل��ك ع���دم وج��ود 
وك�صفت  در��صاتهن.  تتنا�صب مع  رحالت 
�مل�صيقح جديد �ملركز، كما �صلطت �ل�صوء 
على ر�صالته وروؤيته و�أهد�فه يف �مل�صاحة 

�لتالية.. 

من اأين بداأت م�شريتك التعليمية؟
للبنات  �ل��رتب��ي��ة  كلية  يف  معيدة  تعينت 
بالق�صيم عام 1412ه، بعدها ح�صلت على 
درجة �ملاج�صتر عام 1418ه��، ثم ح�صلت 
ع��ل��ى درج����ة �ل���دك���ت���ور�ه ع���ام 1427ه������ يف 

تخ�ص�س �ملناهج وطرق �لتدري�س.

ما التحديات التي واجهتك
لإكمال م�شريتك التعليمية؟

�ل��ت��ي تو�جهنا  �ل��ع��ق��ب��ات  �أول����ى  ك��ان��ت 
�ل�صابق،  يف  �مل��ع��ي��د�ت  �لطالبات  نحن 
عدم وجود �لدر��صات �لعليا يف �ملنطقة 
مم���ا ����ص��ط��رن��ا ل��ل�����ص��ف��ر �إل�����ى م��دي��ن��ة 
�ل��در����ص��ة،  ملو��صلة  ج��دة  �أو  �ل��ري��ا���س 
�أكر حاجز تخطيناه لبعد  وكان هذ� 
و�لريا�س  ع�صر  منطقة  بني  �مل�صافة 
�أو ج��دة، و�أي�����ص��ا لعدم وج��ود رح��الت 

تتنا�صب مع در��صتنا. 

 كم عدد الطالبات املقبولت لديكم 
يف مركز الدرا�شات العليا؟

ع���دد �ل��ط��ال��ب��ات �مل��ق��ب��ولت يف �لأ���ص��ا���ص��ي 
�ملقبولت  �لطالبات  تقريبا)544(، وعدد 

يف �ملو�زي تقريبا )480(.

 ما اجلديد يف املركز؟
ك��ث��رة ج��دي��دة كافتتاح  �أ���ص��ي��اء  ه��ن��اك 
�لأق�صام  عدد  بلغ  حيث  جديدة،  �أق�صام 
ق�صما،   23 �لطالبات،  مركز  تتبع  �لتي 
4 منها دكتور�ه، و 19 ق�صما للماج�صتر 
�أن هناك  . كما  �ملرفقة  يف �لتخ�ص�صات 
لق�صم  طالبات  قبول  يف  يتمثل  جديد� 
�لعلوم  لكلية  �ل��ت��اب��ع  �ملهنية  �ملحا�صبة 

�لإد�رية وق�صم �للغات و�لرتجمة �لتابع 
لكلية �للغات و�لرتجمة. 

حدثينا عن روؤية واأهداف
عمادة الدرا�شات العليا؟

يف  ر�ئ����د  دور  حت��ق��ي��ق  يف  تتمثل  �ل���روؤي���ة 
ب���ر�م���ج �ل����در������ص����ات �ل��ع��ل��ي��ا مب���ا يحقق 
�مل�صتوى  على  و�ملعريف  �لعلمي  �لتناف�س 
فتتلخ�س  �لر�صالة  �أم��ا  و�لعاملي.  �ملحلي 
يف �ل��ع��م��ل ع��ل��ى �إي���ج���اد ب��ي��ئ��ة �أك��ادمي��ي��ة 
ت���رت���ق���ي ب�����ر�م�����ج �ل�����در�������ص�����ات �ل��ع��ل��ي��ا 
و�ل���ب���ح���وث �ل��ع��ل��م��ي��ة و�لإب���د�ع���ي���ة وف��ق��ا 
م��ع خطط  يتو�فق  �جل���ودة، مب��ا  ملعاير 

�لتنمية و�حتياجات �ملجتمع.
�أم������ا �لأه���������د�ف ف���ه���ي ك����ث����رة، ويف 
�لعربية  بالدر��صات  �لعناية  مقدمتها: 
ن�����ص��ره��ا،  و�لإ�����ص����الم����ي����ة و�ل���ت���و����ص���ع يف 
و�لإ�صهام يف �إثر�ء �ملعرفة �لإن�صانية ب�صكل 
�ملتخ�ص�صة  �ل��در����ص��ات  ع��ن ط��ري��ق  ع���ام 
�جل��ادة،  و�لتطبيقية  �لعلمية  و�لبحوث 
و����ص��ت��ق��ط��اب �ل���ط���الب �مل��ت��م��ي��زي��ن من 
ح��م��ل��ة �ل�������ص���ه���اد�ت �جل��ام��ع��ي��ة مل��و����ص��ل��ة 
و�إع����د�د  �جل��ام��ع��ة،  يف  �لعليا  در����ص��ات��ه��م 
�ملتخ�ص�صة  و�ملهنية  �لعلمية  �ل��ك��ف��اء�ت 
�ملختلفة،  �مل��ج��الت  يف  للعمل  وتاأهيلها 
�إلى  ودفعها  �لعلمية  �لكفاء�ت  وتطوير 
�لإب�������د�ع و�لب���ت���ك���ار، وت�����ص��ج��ي��ع �ل��ب��ح��ث 
�لعلمي وتوجيهه ملعاجلة ق�صايا �ملجتمع 

هناك �أنو�ع عديدة للخوف ولي�س �لآن جمال ذكرها، فما �أريد �لتحدث عنه 
هو �خلوف من �لغد و�أخ�س بالذكر �لطالب و�لطالبة. 

يده�صني كثر� عندما يبد�أ �لعام �لدر��صي ويحت�صد �لطالب �مل�صتجدون 
من خمتلف �لأق�صام �أمام مكاتب روؤ�صائهم �أو �لعميد �أو وكيل �صوؤون �لطالب، 
�صاأجد  ه��ل  �ل��ف��الين؟  للق�صم  م�صتقبل  ه��ن��اك  ه��ل  �جل��م��ي��ع:  يت�صاءل  حيث 
وظيفة بعد �لتخرج؟ هذ� �لنوع من �لأق�صام موجود منذ �لقدم ومل يتغر، 
جند  نعد  مل  �ململكة؟  مبناطق  �لكليات  معظم  يف  �لأق�صام  ذ�ت  تكرر  فلماذ� 

جمال للعمل فيها و�صوق �لعمل ��صتغنى عنها و�كتفى!
�أو �لتحويل من ق�صم لآخر متعللني  �إلى �لن�صحاب   ويت�صابق �لطالب 
�أو  �لدين  �أ�صول  ينايف  �لق�صم قد  �أن هذ�  �أو  �نتظارهم  ب��اأن هناك وظيفة يف 

�ملجتمع �أو �لعاد�ت .
ي�صبح هذ� �ملو�صوع �صغلهم �ل�صاغل، يتناق�صون وي�صتف�صرون عر جميع 
و  به  ين�صغلون  �أم��ة.  م�صر  يناق�صون  وكاأنهم  �لجتماعي،  �لتو��صل  قنو�ت 
يهملون ما �أتو� من �أجله وهو در��صتهم. �أ�صئلة كثرة وتعليقات �أكر و�لإجابة 
عليها و�حدة :�مل�صتقبل ل نعلمه،  وزمام �أمره كله بيد �هلل. نحن جند وجنتهد 
ونثابر م�صتعينني باهلل، ويف �لنهاية، �هلل هو �لرز�ق وهو وحده �لكفيل بغدنا 

وما يحويه، ومهما ر�صمنا وخططنا فلن نح�صل �إل على ما كتب لنا.
يف �ملقابل، لبد من �لتفاوؤل د�ئما فالتفاوؤل �صنة. و�أخر� يجب �أن نفكر 
ونهتم بيومنا و�أن نعي�س فيه بكل ما فيه بدل من �إ�صاعته يف �لتفكر بالغد 

وما �لذي �صيوؤول �إليه م�صتقبلنا.
ي�صاأل  »�ل��درج��ات«. تر�ه  �لطالبة وهو  �أو  �لطالب  �إليه  �آخر يلجاأ  خوف 
�لنجاح  وكيفية  �ل��درج��ات  عن  �لدر��صي  �لف�صل  �أع��ت��اب  على  زلنا  ما  ونحن 
�أعلى �لدرجات وليكون متميز�.   �أن يفعل ليح�صل على  يف �مل��ادة، وماذ� عليه 

ي�صاأل، وكاأن هناك طرقا �صرية لذلك.
ويف هذ� �ملقام، �أردد »�لجتهاد ثم �لجتهاد« بعد ح�صور حما�صر�ت �أ�صتاذ 
�لرئي�صية  �لأفكار  وت�صجيل  �إر�صاد�ته  ومتابعة  يقول  ما  على  و�لرتكيز  �ملادة 
�أو �ل�صبكة  لكل م��ادة، و�لبحث عن كل ما ميت لها ب�صلة عن طريق �ملر�جع 

�لعنكبوتية �أو �لأ�صدقاء �أو من �صبق يف ذ�ت �لتخ�ص�س.

الغد .. إلى أين؟

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

بر�مج  حت�صني  يف  و�لإ���ص��ه��ام  �ل�صعودي، 
مع  �لتكامل  لتحقيق  �جلامعية،  �ملرحلة 
بر�مج �لدر��صات �لعليا، وحتقيق �لتعاون 
�ملتميزة  �لبحثية  و�ملر�كز  �جلامعات  مع 

يف بر�مج �لدر��صات �لعليا.

 ما اخلطة امل�شتقبلية
ملركز الدرا�شات العليا؟

�إ���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة متكاملة  خ��ط��ة  و���ص��ع  مت 
ل��ل��م��رك��ز يف �ل����ف����رتة م ع�����ام 1435ه��������� - 
1440ه� بني يدي معايل مدير �جلامعة، 
ونرجو من �هلل �صبحانه وتعالى �أن تنال 

��صتح�صانه و�أن يتم تطبيقها . 

ن�شيحة توجهينها لطالبات 
الدكتوراه واملاج�شتري؟

�ل���ن�������ص���ي���ح���ة �ل����ت����ي �أق����دم����ه����ا جل��م��ي��ع 
ه��ي  �����ص���ت���ث���ن���اء  دون  م�����ن  �ل����ط����ال����ب����ات 
�إخ���ال����س �ل��ن��ي��ة يف ط��ل��ب �ل��ع��ل��م لوجه 
�هلل �صبحانه وتعالى، و�جلد و�لجتهاد 
يف �لتح�صيل وعدم �لتهاون، فتلك �أهم 
�لدكتور�ه  بر�مج  ولأن  �لنجاح،  �أ�صباب 
جهد�  �لطالب  من  تتطلب  و�ملاج�صتر 
م�صاعفا، وكذلك �ل�صتفادة من جميع 
�أع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س ����ص���و�ء ك��ان��و� 
مع  يتعامل  فاملركز  ���ص��ي��د�ت،  �أم  رج���ال 
ذوي �خلرة و�لكفاءة من �أع�صاء هيئة 

�لتدري�س يف �جلامعة. 

أساتذة
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لقطات

غرب  جامعة  يف  ل��ل��در����ص��ة  �ملبتعث  �ملهنا  عبد�لعزيز  �ل��ط��ال��ب  ح�صل 
ميت�صجني وهو من ذوي �لحتياجات �خلا�صة، على �صهادة معتمدة من 
 Greenbelt« أكر �ملر�كز �لتدريبية �لأمريكية، بعد م�صاركته يف دورة�

Lean« �لتي نظمت باجلامعة. 

جائزة أفضل ورقة علمية 
لـ»الصولي والشدي«

�ملاج�صتر  طالبتي  م��ن   ك��ل  قدمها  �ل��ت��ي  �لعلمية  �ل��ورق��ة  ح�صلت 
وعبر  �ل�صويل،  �لإ�صالمية، حنان  �صعود  بن  �لإم��ام حممد  بجامعة 
لندن،  �لريطانية  �لعا�صمة  و�ملعلومات يف  �لعلوم  �ل�صدي يف موؤمتر 

على جائزة �أف�صل ورقة علمية قدمت بهذ� �لعام.
وق��ال��ت �مل�����ص��رف��ة ع��ل��ى �ل��ط��ال��ب��ت��ني، �ل��ك��ات��ب��ة �مل�����ص��ارك��ة ب��ال��ورق��ة، 
و�لت�����ص��الت  �لال�صلكية  �ل�����ص��ب��ك��ات  ه��ن��د���ص��ة  �مل�����ص��اع��دة يف  �لأ���ص��ت��اذة 
تقدم  �ل��ورق��ة  »�إن  ك��ردي  عبد�للطيف  بنت  هبة  �لدكتورة  باجلامعة 
ت�صفر  خل��و�رزم��ي��ة  وت�صحيحا  نوعية  وحت�صينات  ج��دي��دة  �إ���ص��اف��ة 
قو�عد �لبيانات �ملعروفة با�صم TSFS �أو خو�رزمية �لإبد�ل و�لتعوي�س 

مع �لتحويل و�لطي لت�صفر �لبيانات«.

أحمد العياف

على  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
م���وق���ع���ه���ا �لإل���������ك���������رتوين، ق���ائ���م���ة 
يف  لالبتعاث  و�ملر�صحات  �ملر�صحني 
خ��ادم  برنامج  م��ن  �لتا�صعة  �ملرحلة 
�هلل  عبد  �مللك  �ل�صريفني  �حلرمني 
بن عبد �لعزيز لالبتعاث �خلارجي.

ل��ل��وز�رة  بيان �صحفي  وج��اء يف 
تر�صيح  مت  �أن����ه  �خل�����ص��و���س،  ب��ه��ذ� 
مم��ن  وم���ر����ص���ح���ة  م���ر����ص���ح���اً   7585
الربنامج،  ���ش��روط  عليهم  انطبقت 
�لبكالوريو�س  ملرحلة   )567( منهم 
يف �لطب و�لعلوم �لطبية، و )5038( 
ملرحلة   )787( و  �ملاج�صتر،  ملرحلة 
�لدكتور�ه، و )1193( ملرحلة �لزمالة 

�لطبية.
وح�����ول ط��ب��ي��ع��ة �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات 
�ل���ت���ي مت ت��ر���ص��ي��ح �مل��ت��ق��دم��ني ل��ه��ا، 
يف  �لب����ت����ع����اث  �أن  �ل���ب���ي���ان  �أو������ص�����ح 
على  �قت�صر  �لبكالوريو�س،  مرحلة 
در������ص����ة �ل���ط���ب و�ل���ع���ل���وم �ل��ط��ب��ي��ة، 
يف  �لتخ�ص�صات  د�ئ���رة  تت�صع  بينما 
م��رح��ل��ت��ي �مل��اج�����ص��ت��ر و�ل���دك���ت���ور�ه 
لت�صل �إلى 21 تخ�ص�صا حتتاج �إليها 
�لقطاعني  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�ل���ع���ام و�خل����ا�����س، مب���ا ي��ت��و�ف��ق مع 
���ص��وق �ل��ع��م��ل و�ح��ت��ي��اج��ات �مل��ن��اط��ق 

و�ملحافظات. 
من جانب �آخر �أكدت �لوز�رة، �أن 
ح�صور من مت تر�صيحهم لالبتعاث 

مللتقيات �ملبتعثني ملزم للجميع.
ي��ذك��ر �أن �أول����ى حم��ط��ات ه��ذه 

ج��دة  م��دي��ن��ة  يف  �نطلقت  �مللتقيات 
�لثالث م��ن حم��رم �جل���اري على  يف 
�ل�صهر  م��ن  �لثامن  �إل��ى  ت�صتمر  �أن 
�لريا�س  مبدينة  و�صتنطلق  نف�صه، 
و�أخر�ً   ،1435/1/16-11 �لفرتة  يف 

مبدينة �خلر 1435/1/23-20.
ك��م��ا دع���ت �ل������وز�رة ك���ل م���ن مل 
للرت�صيح،  ��صتحقاقه  وي��رى  ير�صح 
وكالة  يف  �ل��رن��ام��ج  �إد�رة  م��ر�ج��ع��ة 
�ل��������وز�رة ل�������ص���وؤون �ل��ب��ع��ث��ات خ��الل 

�أ�صبوع من �إعالن �لنتائج.
و�خ���ت���ت���م���ت �ل������������وز�رة ب��ي��ان��ه��ا 
�ملر�صحني  جميع  بتهنئة  �ل�صحفي 
�ل�صتفادة  على  وحثهم  و�ملر�صحات 
م���ن ه����ذه �ل��ف��ر���ص��ة �ل��ث��م��ي��ن��ة �ل��ت��ي 
�أتاحتها لهم حكومة خادم �حلرمني 
عبد  ب��ن  �هلل  عبد  �مل��ل��ك  �ل�صريفني 
�ل��ع��زي��ز، و���ص��م��و ويل ع��ه��ده �لأم���ني 
�صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر �صلمان 
ب���ن ع��ب��د �ل���ع���زي���ز، و���ص��م��و �ل��ن��ائ��ب 
�لثاين �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر 
يكونو�  و�أن  �لعزيز،  عبد  بن  مقرن 
خ���ر ���ص��ف��ر�ء ل��ب��ل��ده��م، وي��ت��ف��رغ��و� 
ل��ل��ت��ح�����ص��ي��ل �ل��ع��ل��م��ي ح��ت��ى ي���ع���ودو� 

وي�صهمو� يف تنمية وطنهم.

إطالق بوابة سفير 
األندية الطالبية 

�أط�����ل�����ق ����ص���ف���ر خ���������ادم �حل����رم����ني 
بالوليات  و��صنطن  يف  �ل�صريفني 
�أحمد  بن  عادل  �لأمريكية،  �ملتحدة 
�جلبر ر�صمياً، موقع بو�بة �لأندية 
�ل��ط��الب��ي��ة »���ص��ف��ر �لأن���دي���ة« �ل��ذي 

المهنا يحصل على 
شهادة أمريكية

البكالوريوس اقتصر على دراسة الطب وعلومه

7585 مرشحا ومرشحة لالبتعاث 
في المرحلة التاسعة

مبتعثني  طلبة  ع��ر  بالكامل  بني 
يدر�صون يف خمتلف �لوليات، وهم: 
حم��م��د �ل�����ص��ل��م��ي، �أن�������س �مل��ح��م��دي، 
م����ازن ق��ا���ص��م، �مل��ث��ن��ى ع��ق��ال، �صعود 
�ل���ع���ن���زي، �أح����م����د �مل�������ص���ع���ود، خ��ال��د 
ري��ان  �ل�صقور،  م��اج��د  �ل��ت��وي��ج��ري، 
�لعنر، هالة �جل�صي،  �حلازمي، ود 
�لقوميي،  ماجد  �ملحمدي،  حممد 
�لقحطاين،  م�صهور  �لعلو�ن،  عبر 

وحممد فلفالن.

أكاديمية الملك فهد
في بون تؤهل 30 باحثا

يف  فهد  �مللك  �أك��ادمي��ي��ة  ��صت�صافت 
ب���ون، ب��اأمل��ان��ي��ا �لحت���ادي���ة، �ل��در����ص��ة 
�مل��ت��ق��دم��ة ل��ل�����ص��ارة �خل�����ص��ب��ي��ة �ل��ت��ي 
�لعربية  �لك�صافة  جمعية  تقيمها 
�ل�������ص���ع���ودي���ة، مب�����ص��ارك��ة �أك�����ر من 
�����ص����وؤون  ع�����م�����د�ء  م�����ن  ب����اح����ث����ا   30
�لتدري�س  هيئة  و�أع�����ص��اء  �ل��ط��الب 
يف �جل��ام��ع��ات �ل�����ص��ع��ودي��ة وم���ن يف 

حكمهم.
وتاأتي هذه �لدر��صة، وفق �صيا�صة 
ت��ن��م��ي��ة �ل���ق���ي���اد�ت �ل��ع��امل��ي��ة ح��ت��ى تفي 
�لك�صفية بر�صالتها �لرتبوية وذلك باأن 
توجد قياد�ت ت�صتطيع �لقيام مبهامها 
ولتكوين  ك��ب��رة،  بفاعلية  �لتطوعية 
م�����و�رد ق��ي��ادي��ة م��ت��م��ي��زة ك��م��ا وك��ي��ف��ا، 
�إطار روؤية متكاملة  و�لتعامل معها يف 
مهمته  وتو�صيف  �لقائد  بتوفر  تبد�أ 
جمموعة  على  معه  و�لتفاق  وتاأهيله 
من �للتز�مات و��صتمر�ر دعمه للقيام 

بدوره باأف�صل �صورة.

دراسة توصي بتقليص 
الوقت بين األذان واإلقامة

�أو�صت در��صة �أعدها مركز �لتميز 
�لبحثي يف فقه �لق�صايا �ملعا�صرة 
يف جامعة �لإمام حممد بن �صعود 
�لإ�����ص����الم����ي����ة، ب���������ص����رورة �إغ�����الق 
د�خ��ل  تقع  �ل��ت��ي  �لتجارية  �مل��ح��ال 
نطاق �ملدينة ل�صرورة دفع �لنا�س 
و��صتثناء   �مل�����ص��ج��د،  �إل����ى  ل��ل��ذه��اب 
�مل���ح���ال �ل���ت���ج���اري���ة �ل���ت���ي ت��ق��ع يف 
نطاق طرق �ل�صفر لت�صهيل ق�صاء 
لديه  �أن  ب�صبب  �مل�����ص��اف��ر  ح��اج��ات 

عذر�.
وح��ول ه��ذه �ل��در����ص��ة، �أو�صح 
�لدكتور عيا�س �ل�صلمي من مركز 
�لق�صايا  فقه  يف  �لبحثي  �لتميز 
�ملعا�صرة يف جامعة �لإم��ام حممد 
�لبحث  �أن  �لإ�صالمية،  �صعود  ب��ن 
ب��ت��و���ص��ي��ات وج��ه��ت للجهات  خ���رج 
تقلي�س  ���ص��رورة  منها:  �مل�صوؤولة، 
و�لإق�����ام�����ة  �لأذ�ن  ب����ني  �ل����وق����ت 
مل��ر�ع��اة �أغ��ر����س �ل��ن��ا���س، مبينا يف 
�لوقت ذ�ته �أن هناك خالفات عدة 
�صالة  وج���وب  ح��ك��م  ع��ل��ى  حا�صلة 

�جلماعة.
ل��ك��ن ب��ن��اء ع��ل��ى �مل��ن��ه��ج �ل���ذي 
�ألزمت  فاإنها  �ل��دول��ة  عليه  ت�صر 
�ل�صالة مع �جلماعة نظاما بحكم 
�أنها  على  �جلماعة  �صالة  ترجيح 
ف��ر���س ع���ني، �أم���ا �ل��ذي��ن يقولون 
لكن  مقبول،  فكالمهم  �صنة  �إن��ه��ا 
هناك �أدلة قوية تدل على فر�صية 

�صالة �جلماعة، على حد قوله.
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الجامعة اإلسالمية
ف��ت��ح��ت �جل��ام��ع��ة �لإ���ص��الم��ي��ة، 
ب����اب �ل��ت��ق��دمي جل��م��ي��ع م��ر�ح��ل 
�ل����در������ص����ات �ل��ع��ل��ي��ا )�ل���دب���ل���وم 
و�مل��اج�����ص��ت��ر و�ل����دك����ت����ور�ه( يف 
و�مل�صائية  �ل�صباحية  �لفرتتني، 
�ل����ع����ام  م������ن  �لأول  ل���ل���ف�������ص���ل 

�جلامعي 1436/1435ه� 
�أو�����������ص����������ح ذل�����������ك ع���م���ي���د 
�ل���در�����ص���ات �ل��ع��ل��ي��ا يف �جل��ام��ع��ة 
�لأ����ص���ت���اذ �ل���دك���ت���ور ع���ب���د�ل���رز�ق 
�ل�صاعدي �لذي �أبان �أن �لقبول 
�أ�صول  �لفقه،  ي�صمل تخ�ص�صات 
�ل���ف���ق���ه، �لأن����ظ����م����ة، �لق��ت�����ص��اد 
و�ل�صيا�صة  �لق�صاء  �لإ���ص��الم��ي، 
�ل�������ص���رع���ي���ة، �ل���ع���ق���ي���دة،�ل���دع���وة 
�لرتبية  �لإ���ص��الم��ي��ة،  و�ل��ث��ق��اف��ة 

بق�صميها.
يذكر �أن �لتقدمي �صي�صتمر 
�خل��م��ي�����س  دو�م  ن����ه����اي����ة  �إل��������ى 
1435/1/18ه� بوحدة �لقبول يف 

مقر عمادة �لدر��صات �لعليا.

الملك عبدالعزيز
بنتني  عاما(   27( �م��ر�أة  و�صعت 
ت���و�أم���ت���ني )م�������اري وم�����اري�����ان(، 
مب�������ص���ت�������ص���ف���ى ج����ام����ع����ة �مل���ل���ك 
ع����ب����د�ل����ع����زي����ز حت������ت �إ�������ص������ر�ف 
�����ص���ت�������ص���اري �أم�����ر�������س �ل��ن�����ص��اء 
و�ل������������ولدة و�ل����ع����ق����م و�أط�����ف�����ال 
�لأن��������اب��������ي��������ب �ل�����روف�����ي�����������ص�����ور 
وذل��ك  روزي،  علي  عبد�لرحيم 
ب��ا���ص��ت��خ��د�م ت��ق��ن��ي��ات �لإجن�����اب 

�مل�صاعدة وعالج منع �لنزيف.
ي��اأت��ي ذل��ك يف �إجن���از طبي 
ع���امل���ي ���ص��ج��ل��ت��ه �مل��م��ل��ك��ة ك��ث��اين 
�صيدة  ل�����ولدة  �ل���ع���امل  ح��ال��ة يف 
تعاين من مر�س نق�س )فاكتور 
فايف( يف �لدم. يذكر �أن مر�س 
نق�س )فاكتور فايف(، يعد نادر� 
وفقا  ح�����ص��ول��ه  ن�صبة  و�أن  ج���د� 
�لطبية، و�ح��د يف  ل��الإح�����ص��اء�ت 

�ملليون.

الملك فيصل
د�صن مدير جامعة �مللك في�صل 
�ل�صاعاتي،  عبد�لعزيز  �لدكتور 
م���وق���ع �ل���ع���ي���ادة �لإل���ك���رتون���ي���ة 
مل��ك��اف��ح��ة �ل���ت���دخ���ني و�ل�����ص��م��وم 
�ل����ذي ت��ط��ل��ق��ه وك���ال���ة �جل��ام��ع��ة 
ل��ل��در����ص��ات و�ل��ت��ط��وي��ر وخ��دم��ة 
�ملجتمع. و�أكد �مل�صرف على �إد�رة 
ت��ط��وي��ر �ل�����ص��ر�ك��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
�ل����دلم����ي، »�أن  �ل���دك���ت���ور م��ه��ن��ا 
تد�صني هذه �لعيادة ياأتي �صمن 
�ملجتمعية  �خل��دم��ات  منظومة 
�مل��م��ت��دة �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ج��ام��ع��ة 
�ملحلي،  للمجتمع  في�صل  �مللك 
وهي مبنزلة بو�بة متاحة م�صعة 

بالأمل و�لفائدة �ملحققة«.

جامعة طيبة
ب������د�أت ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة، �ل��ق��ب��ول 
للت�صجيل يف �لرنامج �لتكميلي 
ت��خ�����ص�����س  يف  )�ل����ت����ج���������ص����ر( 
�ل���ت���م���ري�������س ل��ل��ب��ن��ني و�ل���ب���ن���ات 
م��ن خ��ري��ج��ي �ل��ك��ل��ي��ات و�مل��ع��اه��د 
�ل�������ص���ح���ي���ة �حل���ك���وم���ي���ة، ومل����دة 
�أ���ص��ب��وع��ني يف ك��ل��ي��ة �ل��ت��م��ري�����س 
�مل���ن���ورة، وك��ل��ي��ة �لعلوم  ب��امل��دي��ن��ة 
�ل���ط���ب���ي���ة �ل���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة ب���ف���رع 
�لعلوم  وك��ل��ي��ة  بينبع،  �جل��ام��ع��ة 
�ل���ط���ب���ي���ة �ل���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة ب���ف���رع 
�جل��ام��ع��ة ب��ال��ع��ال. وق����ال عميد 
�لتمري�س باجلامعة، عمر  كلية 
�ل���ن���زه���ة ح����ول �آل���ي���ة ����ص��ت��ق��ب��ال 
ي�شرتط  التقدمي  اإن  الطلبات، 
ل��ل��ط��الب  ح�������ص���وري���ا  ي���ك���ون  �أن 
�ل���ت���م���ري�������س )���ص��ط��ر  ك���ل���ي���ة  يف 
م��ك��ت��ب   ،»8« م���ب���ن���ى  �ل�����ط�����الب 
يكون  فيما  �حلجيلي(،  عبد�هلل 
�ل��ت��ق��دمي ح�����ص��وري��ا ل��ل��ط��ال��ب��ات 
يف ك��ل��ي��ة �ل��ت��م��ري�����س ب��امل��دي��ن��ة 
مكتب  �لطالبات  )�صطر  �ملنورة 
�ل�صبع(،  �أم��ني  هويد�  �لدكتورة 
عن  �ملطلوبة  �لوثائق  تر�صل  �أو 
ط��ري��ق �أح����د م��ق��دم��ي �خل��دم��ة 

�ملعتمدين.

سلمان بن عبدالعزيز
ب�����������د�أت ج����ام����ع����ة �����ص����ل����م����ان ب��ن 
�����ص���ت���ق���ب���ال  يف  ع����ب����د�ل����ع����زي����ز، 
�مل���ق���رتح���ات �ل��ب��ح��ث��ي��ة �مل��دع��م��ة 
����ص���م���ن ب����رن����ام����ج م���ن���ح ���ص��اب��ك 
�ل�صناعية   �ملجالت  يف  �لبحثية 
)�ل���ب���ول���ي���م���ر�ت، �ل��ك��ي��م��اوي��ات، 
�لأ�����ص����م����دة، �مل����ع����ادن و�ل��ب��ي��ئ��ة(. 
و�����ص����ي����ك����ون �ل������ب������اب م���ف���ت���وح���ا 
ل����ص���ت���ق���ب���ال �مل����ق����رتح����ات ح��ت��ى 

1435/1/26ه�.
و�أو��������ص�������ح ع���م���ي���د ع����م����ادة 
�لبحث �لعلمي �لدكتور �صعد بن 
حمد �لعمر�ن، �أن هذ� �لرنامج 
���ص��ي��ع��م��ل ع��ل��ى دع����م �مل��ق��رتح��ات 
ذ�ت �لطابع �ملتعدد، و�ملقرتحات 
�ملجالت  تخاطب  �لتي  �ملتميزة 
�جل��دي��دة،  �ل�صناعية  �لبحثية 
�إلى �لبحوث �لتي تتميز  �إ�صافة 
ب��الب��ت��ك��ار و�لإب������د�ع، ومي��ك��ن �أن 
ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا ب��������ر�ء�ت �خ������رت�ع. 
علمية  ورق���ة  ن�شر  و�شي�شرتط 
و�ح���دة )ع��ل��ى �لأق����ل( يف �إح��دى 

.ISIملجالت �لعلمية بك�صاف�
�ل��ب��ح��ث  ع���م���ادة  �أن  ي���ذك���ر 
�ل��ع��ل��م��ي، ق�����ررت م��ن��ح م��ك��اف��اأة 
ريال حال   5000 قدرها  �إ�صافية 
ن�����ص��ر �أك������ر م����ن ورق������ة ع��ل��م��ي��ة 
 ،ISIك�صاف ����ص���م���ن  م�����ص��ن��ف��ة 
�ل���ذي �صيعزز م��ن ج��ودة  �لأم����ر 
�ملخرجات، ورفع م�صتوى �لن�صر 

�لعلمي للجامعة.

جامعة اإلمام
وقعت جامعة �لإم��ام حممد بن 
�صعود �لإ�صالمية، �تفاقية تعاون 
تتعلق بتبادل �خلر�ت مع وكالة 
�لأن����ب����اء �ل�����ص��ع��ودي��ة »و��������س« يف 

جمال �لإعالم.
ووق������ع �لت���ف���اق���ي���ة م��ع��ايل 
�لأ�صتاذ �لدكتور  مدير �جلامعة 
���ص��ل��ي��م��ان �أب�����ا �خل���ي���ل، ورئ��ي�����س 
وكالة �لأنباء �ل�صعودية، �لأ�صتاذ 

عبد�هلل �حل�صني.
ياأتي ذل��ك يف �إط��ار حتقيق 
�لعلمية  �حل��رك��ة  ب��ني  �لتو��صل 
يف �جلامعة وعامة �ملجتمع، من 

خالل نقلها �إعالميا.

جامعة الطائف
تكليف  ع��ل��ى  �مل���و�ف���ق���ة  ����ص���درت 
�ل����دك����ت����ور ط�����الل ب����ن ع���ب���د�هلل 
�لطائف  جلامعة  وكيال  �ملالكي 

للتطوير و�جلودة. 
وب�����������دوره ث����م����ن �مل����ال����ك����ي، 
للجامعة،  تكليفه وكيال  جتديد 
م��ق��دم��ا ���ص��ك��ره وت���ق���دي���ره �إل���ى 
�ل��دك��ت��ور  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي���ر 
خ������ال������د �ل�����ع�����ن�����ق�����ري وم�����دي�����ر 
�جلامعة �لدكتور عبد �لإل��ه بن 
�هلل  �صائال  ب��ان��اج��ه،  عبد�لعزيز 
ومعني  موفق  خر  له  يكون  �أن 

يف �إد�رة وتطوير �جلامعة.

جامعة الجوف
�أن���ه���ت ج��ام��ع��ة �جل�����وف جتهيز 
�لنظري  �جلانب  متعلقات  كافة 
للمتدربني  �ملعد  �ل��رن��ام��ج  م��ن 
م�������ن �جل�����ام�����ع�����ي�����ني �مل����ع����دي����ن 
�لدبلومات  وح��ام��ل��ي  للتدري�س 
�لتدريب  يف  و�ملتمثل  �ل�صحية، 
�ل���ل���غ���وي، �إ����ص���اف���ة �إل������ى �إع������د�د 

وجتهيز �جلانب �لتخ�ص�صي.
من  �لرنامج  تنفيذ  ويتم 
خ����الل ع���م���ادة خ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع 
و�لتعليم �مل�صتمر وفق �ل�صو�بط 
�لتي  �لعليا،  �للجنة  من  �ملقررة 
�أك������دت ع��ل��ي��ه��ا �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة 
�مل�����ص��ك��ل��ة م����ن م���دي���ر �جل��ام��ع��ة 
بن  �إ�صماعيل  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ص��ت��اذ 
وكيل  وي��ر�أ���ص��ه��ا  �لب�صر،  حممد 

�جلامعة �لدكتور نايف �ملعيقل.

الملك سعود
ح���ق���ق �ل����ط����ال����ب ����ص���ل���ي���م���ان ب��ن 
حم���م���د �ل���ت���وي���ج���ري م����ن ك��ل��ي��ة 
)�ل�صنة  �ل�صحية  و�ملهن  �لعلوم 
�مللك  ج��ام��ع��ة  يف  �لتح�صرية( 
���ص��ع��ود ب��ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز للعلوم 
�ل�صحية، �ملركز �لأول يف موؤمتر 
وم�����ص��اب��ق��ة �أن���ت���ل ل��ع��ل��وم �ل��ع��امل 
�حت�صنته  �ل���ذي   2013 �ل��ع��رب��ي 

�لعا�صمة �لأردنية عمان .
�ل�صد�رة  �لتويجري  ون��ال 
ب���ب���ح���ث حت�����ت ع�����ن�����و�ن )ع�����الج 
IFN-Beta اإن�����ت�����اج  اإف����������راط 
 p38 م���ث���ب���ط���ات  ب����ا�����ص����ت����خ����د�م 

MAPK يف خاليا �لإن�صان(.

التعليم العالي

جامعة المجمعة
�ملجمعة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  �ف��ت��ت��ح 
�ل�������دك�������ت�������ور خ������ال������د �مل������ق������رن، 
�أ����ص���ب���وع �ل��ت��ق��ن��ي��ة و�ل��ت��ع��ام��الت 
�لإل���ك���رتون���ي���ة �ل�����ذي ت�����ص��اح��ب��ه 
�إقامة ع��دد من �ل���دور�ت وور���س 
�لفتتاح  حفل  ب��د�أ  وق��د  �لعمل. 
�ملنظمة  �للجنة  لرئي�س  بكلمة 
�لدكتور �أحمد �لرميح، قال فيها 
�ملعامالت  �لتقني يف  �لتحول  �إن 
و�ل���ت���ع���ام���الت �حل���ك���وم���ي���ة، مل 
���ص��رورة ملحة  و�إمن��ا  يعد ترفا، 
مت���ل���ي���ه���ا جم����م����ل �ل���ت���غ���ي���ر�ت 

�ملجتمعية �ل�صريعة.
ذل��ك، عر�س مرئي  �أع��ق��ب 
ث����م حت������دث ����ص���ي���ف �لأ�����ص����ب����وع، 
�لدكتور ت�صارلز بوردر من معهد 
ك��ي�����ص��ن��ج��ر ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة ب��ال��ولي��ات 
�أهمية  ع��ن  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �ملتحدة 
و�لإل���ك���رتوين،  �لتقني  �ل��ت��ح��ول 

مبديا �إعجابه باجلامعة.



أسبوعية جامعة الملك خالد

يعرض هذا القسم
من »آفاق« عددا
من الموضوعات
والزوايا المنوعة
عن الحياة الجامعية
وما حولها في محيط 
الجامعة على شكل 
تحقيقات وتقارير
وصفحات متخصصة
باإلعالم والثقافة
والتقنية 
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تركز �ليابان حاليا على �لتعاون �لبحثي 
م��ع �ل����دول �ل��ن��ام��ي��ة يف �أف��ري��ق��ي��ا و�آ���ص��ي��ا 
ل��ت��ق��وي��ة �جل����ه����ود �ل��ب��ح��ث��ي��ة �مل�����ص��رتك��ة 

لتدويل �لتعليم �لعايل.
ويف ت�����ص��ري��ح��ات ل����ه، ق����ال رئ��ي�����س 
�لوزر�ء �لياباين »�صينزو �آبي« �إن �لر�مج 
�لبحثية �مل�صرتكة جتري على قدم و�صاق 
�لنامية حتت مظلة  �ل��دول  مع جامعات 
Core-to- �مل��ح��ور«   مع  »�ملحور  برنامج 

�ليابانية  »�جلمعية  تبنته  �ل��ذي   »Core
JSPS، وهي جهة م�صتقلة   لن�صر �لعلوم« 
تدير  �لتي  �ليابانية  �حلكومة  تدعمها 
بغية  �لعايل  �لتعليم  ومت��ول  �لعلوم  دفة 

تقوية �لقوة �لناعمة لليابان يف �لعامل.
و�أك����د رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �أن���ه يف �ل��ع��ام 
يطلق  �ل��ت��ي  �جل��ه��ة  نف�س  ق��ام��ت  �ملا�صي 
ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ل��غ��ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة »ج��اك��و���ص��ني« 
ب���رن���اجم���ني  ب�����اإط�����الق   Gakushin
�صبكات  »بناء  بعنو�ن  متقدمني  بحثيني 
بحثية متقدمة مع �لدول �لأكر ثر�ء«، 
وبرنامج »من�صة �لعلوم �لأفرو�أ�صيوية«. 
وتهدف هذه �ل�صر�كات �لعملية �إلى 
�لبحث يف �لق�صايا ذ�ت �لأولوية �لدولية 
�ل�����دول  ت����و�ج����ه  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات  ويف 
�لنامية مثل مو�رد �ملياه و�لتغر �ملناخي 

و�لكور�ث و�لطب �ل�صتو�ئي.
وهذه �مل�صاريع ت�صل مدتها خلم�س 
�صنو�ت وهي بتمويل ياباين �صنوي قدره 
200 �ألف دولر �أمركي تدفع للجامعات 
�لوطنية نظر جهودها �لبحثية، وت�صمل 
�ل�����ن�����دو�ت و�مل������وؤمت������ر�ت وور��������س �ل��ع��م��ل 

وغرها.
�مل�صاريع  على  تعليقه  معر�س  ويف 
�لبحثية �مل�صرتكة قال �مل�صوؤول عن ق�صم 
�صيجاو�«،  »ماكيكو  �مل�صرتكة  �لأب��ح��اث 
يونيفر�صيتي  »ورل�����د  ل����  ت�����ص��ري��ح��ات  يف 
نيوز« �إن �آ�صيا و�أفريقيا تعد�ن منطقتني 
مهمتني لليابان وتاأ�صي�س �ل�صر�كة معها 
ر�أ���س  قبيل  م��ن  يعد  »ك���ور«  حت��ت مظلة 

�حلربة يف �لدر��صة وخطوة لالأمام«.
وتاألفت جلنة من �خلر�ء م�صوؤولة 
م��ا بني  �لبحثية  �لأن�����ص��ط��ة  �ن��ت��ق��اء  ع��ن 
�جل���ام���ع���ات �ل��ي��اب��ان��ي��ة ون��ظ��ر�ت��ه��ا من 
وفيما  و�لآ�صيوية   �لأفريقية  �جلامعات 
تقرتح  �مل��ث��ال،  �صيبل  على  باآ�صيا،  يتعلق 
�حلكومة عقد قمة على م�صتوى �لوزر�ء 
�لعلوم  يف  بحثية  �أن�صطة  �إق��ام��ة  لبحث 

و�لتقنية لن�صر هذ� �لتفاعل.
يقول �لروف�صيور »�أيكو� هرونو«، 
�أ�صتاذ يف جامعة طوكيو للعلوم �لبحرية 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ة، »ت���دع���م �لأم�������و�ل �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
�لبحثية  �مل�����ص��روع��ات  �إق���ام���ة  و�مل��ح��ل��ي��ة 
لكل  و�ع���دة  فر�صا  متثل  �لتي  �مل�صرتكة 

�أ�صحاب �مل�صلحة فيها«.

التنمية المستدامة
�لأن�صطة  ه��ذه  �ليابان من  �أه���د�ف  �أح��د 
فعلى  �مل�صتد�مة،  �لتنمية  م��ن  �لن��ت��ف��اع 
�ملحور«  »�ملحور مع  قائمة م�صاريع  ر�أ���س 
على  �حلفاظ  مثل  ك��رى  م�صاريع  تاأتي 
�حلياة �لرية يف تنز�نيا، و�حلفاظ على 
و�لتخل�س  و�ل���ص��ت��و�ئ��ي   �لبيئي  �لنظام 

من �ملالريا يف كينيا.
�لغالف  �أخ��رى يف  م�صاريع  وتوجد 

�لآي��وين �ل�صتو�ئي، و�خ��رت�ع تقنية ملنع 
�مل���و�رد  و�إد�رة  وللت�صخي�س،  �لأم���ر�����س 
�مل���ائ���ي���ة و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة، مل�����ص��اري��ع �ل���دل���ت���ا يف 

�أفريقيا و�آ�صيا. 
�مل�صاريع ت�صب يف �صالح  ه��ذه  وك��ل 
باأ�صره.  للعامل  و�مل�صتد�م  �لعاملي  �لنمو 
�لتقنية  ن�صر  برنامج  يف  �مل�صرتك  يقول 
�لت�صويقية  و�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
�إن���ت���اج منتجات  ت��اي��الن��د ع��ل��ى  مل�����ص��اع��دة 
ب��ح��ري��ة ع��ال��ي��ة �جل������ودة  ب��ال��ت��ع��اون مع 
يف   Kasetsart »ك��ا���ص��ي��ت�����ص��ارت«  ج��ام��ع��ة 
ت��اي��الن��د، �ل��روف�����ص��ي��ور  »ه���رون���و«، �إن 
جمعتا  و�لتايالندية  �ليابانية  �حلكومة 
على  ل��ل��ح�����ص��ول   2011 ع���ام  يف  �لأم������و�ل 
و�إد�رة  �ملائية   للزر�عة  �حليوية  �لتقنية 

خماطر �لزر�عة �ملائية. 
وي��وج��د م�����ص��روع ح��ي��وي �آخ���ر وه��و 
ع��ل��وم م��وج��ات �جل��اذب��ي��ة، �ل���ذي ي�صرف 
ع��ل��ي��ه م��ع��ه��د ج��ام��ع��ة ط��وك��ي��و لأب���ح���اث 
�لأ���ص��ع��ة �ل��ك��ون��ي��ة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جامعة 
�لفلك وعلوم  لعلوم  �لهند  كوريا ومركز 

�لطبيعة �لفلكية.
ي���ق���ول رئ���ي�������س م���رك���ز �ل���د�ر����ص���ات 
ج���ن���وب �ل�������ص���رق �لأ����ص���ي���وي���ة يف ج��ام��ع��ة 
كيوتو، �لروف�صيور »هروميو �صيميزو« 
Hiromu Shimizu، وهو ذو باع طويل 
يف �لعمل �لبحثي، �إن �ملركز ين�صر �لتعاون 
�ل��ب��ح��ث��ي م���ا ب���ني �خل������ر�ء �ل��ي��اب��ان��ي��ني 

بقلم: سوفينريني كاكوتشي
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

اليابان وزيادة التعاون البحثي
مع أفريقيا وآسيا

ون���ظ���ر�ئ���ه���م يف ك���ري���ات �جل���ام���ع���ات يف 
و�حل��م��اي��ة  �لق��ت�����ص��اد  �ملنطقة يف جم���ال 
و�أو���ص��ح  �لج��ت��م��اع��ي��ة.  و�ل��ع��ل��وم  �لبيئية 
�لروف�صيور �أن �لعمل �لبحثي طو�ل 15 
باهرة يف  لنتائج  �أف�صى  �ملنطقة  عاما يف 
منطقة �صهدت تعاونا حمدود� يف �ملا�صي 

يف هذ� �ملجال.  
يف  �لبحثية  �لأن�����ص��ط��ة  �أن  و�أ���ص��اف 
كون�صورتيوم  لتاأ�صي�س  �أدت   2013 ع���ام 
بجنوب  �ملتعلقة  ل��ل��در����ص��ات  حت��ال��ف  �أو 
�صرق �آ�صيا يف �آ�صيا وهي على هيئة �صبكة 

�أكادميية للتعاون �لبحثي. 
جن�صيات  ي�صم  �لتحالف  �إن  وق��ال 
جنوب  يف  �لعلوم  لن�صر  ويهدف  خمتلفة 
�ل��ي��اب��ان لديها  �أن  م���وؤك���د�  �آ���ص��ي��ا،  ���ص��رق 
�لتاأ�صي�س  وحينه  زمنه  يف  �صبق  �هتمام 
�لزمني ملا ي�صمى بالآ�صيان �أو ر�بطة دول 

جنوب �صرق �آ�صيا.

عالقة مختلفة
�أكد �لبورف�صيور »�صيميزو« �أن �لبحث 
م���ا ب���ني �ل��ي��اب��ان �لأك�����ر ث����ر�ء ودول 
عن  تخرج  �لنامية  �آ�صيا  �صرق  جنوب 
تنقل  دول��ة  باأنها  �لتقليدية  �لعالقة 
ت��ق��دم��ه��ا �ل��ت��ق��ن��ي ل���ل���دول �ل��ن��ا���ص��ئ��ة، 
و�لأم����ر غ��ر ذل���ك، ف��ج��ودة �لأع��م��ال 
�آ�صيا  م��ن  �مل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  يف  �لبحثية 
م��ت��ق��دم��ة م���ن ح��ي��ث �جل������ودة ب�صكل 

يقدمون  �آ�صيا  يف  ونظر�وؤنا  ملمو�س، 
تكن  مل  �إن  �لأهمية  غاية  يف  خ��ر�ت 
وه��ذ�  �ليابانية،  �خل���رة  م��ن  �أف�����ص��ل 
�لقليلة  �ل�صنو�ت  �إب���ان  مل�صناه  �جت���اه 
�ملا�صية، لأن �لباحثني يف جنوب �صرق 
�لدول  يف  متقدما  تعليما  تلقو�  �آ�صيا 

�ملتقدمة ولديهم �لتز�م مهني عال.«
على  �ل�����ص��وء  »�صيميزو«  و�صلط 
�أهمية هذ� �لنوع من �لأبحاث لليابان 
�آ�صيا توفر  �إنه �أمر حيوي، لأن  قائال 
فر�صا و�عدة من �لتجارب يف �حلقول 
�ملعرفة،  نقل  من  تقدمه  ما  بخالف 
�مل���و�رد  ف���«�ل��ي��اب��ان  دول���ة تعتمد على 
وحتتاج  �آ�صيا  من  �لقادمة  �لطبيعية 
ود�ئمة مع هذه  قوية  لوجود عالقة 
ركيزة  �لبحثي  �لعمل  ويعد  �ل���دول«، 
�أ�صا�صية للهدف �لوطني« م�صر� �إلى 
�ع��ت��م��اد دول��ت��ه ع��ل��ى 90% م��ن م���و�رد 
�لطاقة و�ملو�رد �لطبيعية ف�صال عن 

�لغذ�ء«. 
ت�����ص��ت��ورد من  �ل��ي��اب��ان  �أن  و�أك�����د 
ت����اي����الن����د �ل����ع����دي����د م�����ن �مل���ن���ت���ج���ات 
�ل���ب���ح���ري���ة، مم���ا ي��ع��د ق��ل��ب وج��وه��ر 
�مل�����ص��روع �ل����ذي ي��ع��م��ل ب��ه م���وؤك���د� �أن 
لتقوية  ف��ح�����ص��ب  ي��ه��دف  ل  �مل�����ص��روع 
�أي�صا  يهدف  بل  ودميومتها  �لتجارة 
ل��ي�����ص��ب��ح حم�������ور� ل��ل��ع��م��ل �ل��ب��ح��ث��ي 

�مل�صرتك يف �ملنطقة.
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�أوف  »كرونيكل  ن�صرته  تقرير  �أو���ص��ح 
 Chronicle oh �إدي��وك��ي�����ص��ن«  ه���اي���ار 
�أن  �لأم��رك��ي��ة،   Higher Education
نحو ن�صف طالب �جلامعات �لأمركية 
�إل����ى تعريف  �إ����ص���ارة  ل��ي�����ص��و� »ط���الب���ا«، 
مفردة »طالب« �لتي تعود عليها �لنا�س، 
�ل��ذي  ه��و  �جلامعي«  »�لطالب  �أن  وه��و 
ي��ت��خ��رج يف �ل��ث��ان��وي��ة، وق��ب��ل ت��خ��رج��ه، 
عن  يبحث  و�أ�صدقائه  �أهله  ومب�صاعدة 
و�ل���د�ه على  ي��و�ف��ق  ث��م  جامعة معينة، 
مت��وي��ل ت��ع��ل��ي��م��ه، ث���م م���ع ب���د�ي���ة �ل��ع��ام 
حاجاته  حمل  يف  ي�صاعد�نه  �ل��در����ص��ي 
ونقلها �إلى د�خليته �جلديدة، ويودعانه 
يف  بهما  يت�صل  �أن  منه  يتوقعان  وهما 
لكن  عنهما،  لل�صوؤ�ل  لي�س  �مل�صتقبل؛ 

ليطلب نقود�.
وح�����ص��ب ه���ذ� �ل��ت��ق��ري��ر، ف���اإن %40 
من طالب �جلامعات �لأمركية لي�صو� 
»ط���الب���ا«، �إذ ت��زي��د �أع��م��اره��م ع��ل��ى 25 
���ص��ن��ة، و�ن��ت��ه��و� م��ن �ل��ث��ان��وي��ات م��ا قبل 
 %20 �إن  حيث  �صنة،   40 �إل��ى  �صنو�ت   10
ي��ع��م��ل��ون م��ت��ف��رغ��ني وم��ه��ن��ي��ني، و%10  
ي���در����ص���ون يف ج��ام��ع��ات م�����ص��ه��ورة مثل 
�أعلى  وه��ذه  وييل،  وبرن�صتون  ه��ارف��ارد 

�صارت  �ل�صببني،  لهذين  ون��ظ��ر� 
»ت��ت��اج��ر يف �صوق  كثر م��ن �جل��ام��ع��ات 
�لطالب«، �أي تبحث عنهم باأي طريقة؛ 
و�صط كبار �ل�صن �أو يف �لدول �لأجنبية 
�أم��اك��ن  يف  �أو  �مل���ن���ازل  رب����ات  و���ص��ط  �أو 

�لعمل.
وكمثال على ذلك ز�د عدد �لطالب 
�ل�صنو�ت  خ��الل   %35 بن�صبة  �لأج��ان��ب 
�لطالبات  ز�د عدد  �ملا�صية، كما  �لع�صر 
ع���ل���ى ع�����دد �ل����ط����الب يف �جل���ام���ع���ات، 
بن�صب ترت�وح بني خم�صة و10% خالل 

�ل�صنو�ت �لع�صرين �ملا�صية.
�لأق���ل���ي���ات  ن�����ص��ب��ة  ز�دت  و�أي�������ص���ا   
ب�%10  و�صط طلبة وطالبات �جلامعات 
ت��ق��ري��ب��ا، وخ�����ص��و���ص��ا �ل��الت��ي��ن��ي��ني من 
�ملك�صيك،  م��ن  �ملهاجرين  وب��ن��ات  �أولد 

خالل �ل�صنو�ت �لع�صر �ملا�صية.
�ن��ط��ل��ق��ت �جل���ام���ع���ات ت��ب��ح��ث عن 
وهي  مكان،  �أي  يف  و�لطالبات  �لطلبة 
�لتقليديني،  غ��ر  �ل��ط��الب  ع��ن  تبحث 

حتى �إنها بحثت يف �لقو�ت �مل�صلحة.
�حل��روب  �إن  �إذ  نافعة؛  �صارة  رب   
�ل��ت��ي دخ��ل��ت ف��ي��ه��ا �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة 
عام  )�أيلول(  �صبتمر   11 منذ هجمات 
جتنيد  �إل���ى  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون  دف��ع��ت   ،2001
بد�ية  و�ل�صابات. ومع  �ل�صباب  ماليني 
نهاية �حل��روب، ت��رك ع��دد كبر منهم 

م���ن ن�����ص��ب��ة �ل���ط���الب �ل���ع���ادي���ني. وف��ق��ا 
�آخر  تقرير  وح�صب  كرونيكل.  لتقرير 
�ل��ف��ي��در�ل��ي��ة،  �لتعليم  وز�رة  �أ���ص��درت��ه 
مل ي��ك��ن ه���ذ� �ل��ت��غ��ي��ر م��ت��وق��ع��ا، وك���ان 
طالبا  �صيظلون  �ل��ط��الب  �أن  �لع��ت��ق��اد 
�أكر  عر �لعقود و�لقرون، لكن ظهور 

من عامل غر تلك �ملفاهيم.
 baby أول: �نتهت فرتة ما ي�صمى�
�لإجن�����اب(، حيث  boom )ط��ف��رة 
ت�����ص��اع��ف��ت ن�����ص��ب��ة �ل�����زو�ج ب��ع��د �أن 
ع���اد م��الي��ني �جل��ن��ود م��ن �حل��رب 
�لعاملية �لثانية. وبعد ن�صف قرن، 
�أح��ف��اده��م،  �أولد ه����وؤلء، ث��م  ك���ان 
ك����رو� وت��خ��رج��و� يف �جل��ام��ع��ات. 
وبعد ذلك، خالل �ل�صنو�ت �لع�صر 
�لأخرة، قل عدد طالب �جلامعة.

ث����ان����ي����ا: �ن����ت����ه����ت ف�������رتة �ل����دع����م 
�حل�����ك�����وم�����ي �ل����ك����ب����ر ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
�مل�صكالت  ب�صبب  وذل��ك  �جلامعي، 
�لق���ت�������ص���ادي���ة، و�����ص����ار �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�جل���ام���ع���ي ع��ب��ئ��ا ع���ل���ى ك���ث���ر م��ن 
يتعلم  �أن  بع�صهم  وق��رر  �لطالب، 
ليجد وظيفة  يتخطاه،  �أو  ن�صفه، 
دفع  على  لح��ق  وق��ت  يف  ت�صاعده 
�إلى  �مل�صروفات �جلامعية و�لعودة 

�جلامعات.

مغرية بقلم: كرونيكل أوف هايار  م��ك��اف��اآت  م��ع  �لع�صكري،  �لعمل 
�لأجانب(  للجنود  �أمركية  )وجن�صيات 
وم�صروفات جامعية ملن يريد �أن يدر�س 

يف جامعة.
م��ن ب��ني ه��ذ� �ل��ن��وع �لأخ���ر، ناثان 
»و��صنطن  ل�صحيفة  ق��ال  �ل��ذي  �صابيل، 
كثر�  )�أع��ل��ى  �صنة   26 عمره  �إن  بو�صت« 
من متو�صط عمر طالب �جلامعة( وكان 
قد عمل يف �صالح �لبحرية ل�صت �صنو�ت، 
و�أفغان�صتان،  �ل��ع��ر�ق  ح��رب��ي  يف  و���ص��ارك 
وو�جه قر��صنة �لبحر �ل�صوماليني من 
تقاعد  ثم  فيها،  يعمل  كان  �لتي  �ملدمرة 

قبل عامني.
 يدر�س �صابيل �لآن يف جامعة جورج 
وق��ال  �لعا�صمة،  و��صنطن  يف  و��صنطن، 
�ل��ت��ي بحثت ع��ن��ه، ومل  �إن �جل��ام��ع��ة ه��ي 
يبحث هو عنها، وذلك حلر�س �جلامعة 
على �ل�صتفادة من »جيو�س« �لع�صكريني 
ل��ه��م وز�رة  ت���دف���ع  �ل���ذي���ن  �مل��ت��ق��اع��دي��ن 
�مل�صاريف �جلامعية.  �لقد�مى  �ملحاربني 

و�عرتف بذلك م�صوؤول يف �جلامعة.
�لطالب،  »ن�صمن م�صروفات  وقال 
على  ونعتمد  خ��ر�ت��ه��م،  م��ن  ون�صتفيد 

جديتهم ب�صبب كر �أعمارهم«.
�أ�ص�صت  �جلامعة  �إن  �مل�صوؤول،  وق��ال 
�ل�صابقني،  �ل��ع�����ص��ك��ري��ني  لك�صب  م��رك��ز� 
وع��ل��م��ت �ل��ع��ام��ل��ني يف �مل���رك���ز »�ل��ث��ق��اف��ة 

�ل��ت��ع��ام��ل مع  ك��ي��ف��ي��ة  �أي  �ل��ع�����ص��ك��ري��ة«، 
�جلنود �ل�صابقني وفهم حاجاتهم، وحتى 
�لنف�صية  وم�صكالتهم  كالمهم  طريقة 

بعد �أن عادو� من حروب يف بالد بعيدة.
ي�������ص���رف ع���ل���ى �مل�����رك�����ز �أدم���������ر�ل 
�ل�����ص��ن��ة  ع�����ص��ك��ري م���ت���ق���اع���د، ويف ه�����ذه 
�لأك������ادمي������ي������ة، و�����ص����ل ع������دد �ل���ط���الب 
�إلى  �جلامعة  يف  �ل�صابقني  �لع�صكريني 

�أكر من �ألف طالب وطالبة. 
فرجينيا  ب�صمال  كلية  يف  وت��وج��د 
غر  �ل��ط��الب  م��ن  كبرة  ن�صبة  �ملحلية 
 nontraditional ط��الب  �لتقليديني 
م��ث��ل �أن��دي��ا ب��ر�ي�����س وع��م��ره��ا 34 ع��ام��ا، 

وهي مطلقة، و�أم لأربعة �أولد وبنات.
ق���ال���ت �إن���ه���ا ع�����ادت �إل�����ى �جل��ام��ع��ة 
ل�����زي�����ادة ت��ع��ل��ي��م��ه��ا، ول���ل���ح�������ص���ول ع��ل��ى 
ترفع  �لأع��م��ال،  �إد�رة  �صهادة جامعية يف 
و�لوظيفي، وحت�صن  �لتعليمي  م�صتو�ها 

ر�تبها �ل�صهري.
�إن���ه���ا ك���ان���ت در����ص���ت �صنة   وق���ال���ت 
ب���ولي���ة   ، و�ح�������دة يف ج���ام���ع���ة روجت�������ار 
�جلامعات  �أ�صهر  من  وهي  نيوجر�صي، 
دف��ع  ع��ل��ى  ت��ق��در  �لأم���رك���ي���ة، لكنها مل 

�مل�صروفات �جلامعية.
وقالت بر�ي�س »لي�س �صهال �جلمع 
�لأطفال،  وتربية  و�لدر��صة  �لعمل  بني 
�ل�������ص���ه���ادة �جل��ام��ع��ي��ة  �أن  �آم������ل  ل��ك��ن��ن��ي 

�لكلية  �أن  و�أو����ص���ح���ت  ���ص��ت�����ص��اع��دين«. 
وظيفة  ل��ه��ا  وف����رت  �أن  ب��ع��د  �صجعتها 
دفع  مقابل  �جلامعة،  متفرغة يف  غر 

م�صروفاتها �جلامعية.
 وكتبت جملة »يو �إ�س نيوز«، �لتي 
ت�����ص��در ت��ق��اري��ر ع��ن �أف�����ص��ل �جل��ام��ع��ات 
�لأم��رك��ي��ة ع��ن ه��ذ� �مل��و���ص��وع، وقالت 
ك��ب��ار  ت�����ص��ج��ع  �����ص����ارت  �إن �جل���ام���ع���ات 
�ل�����ص��ن ل��ل��ع��ودة ل��ل��در����ص��ة، ل��ي�����س فقط 
ب�صبب قدرتهم �لأعلى ن�صبيا على دفع 
�مل�����ص��روف��ات �جل��ام��ع��ي��ة، ول��ك��ن �أي�����ص��ا 

كاإ�صهامات وطنية.
ول���ه���ذ�، ت��غ��ري ب��ع�����س �جل��ام��ع��ات 
ه��������وؤلء مب��ن��ح��ه��م ق���رو����ص���ا ل��ت��غ��ط��ي��ة 

نفقاتهم �لتعليمية.
�لتعليم  جم��ل�����س  �أرق������ام  وح�����ص��ب 
ت���ق���دم 60% من  �ل����ف����ي����در�يل،  �ل���ع���ايل 
مالية  �إغ����ر�ء�ت  �لأم��رك��ي��ة  �جلامعات 
ل���ك���ب���ار �ل�������ص���ن ل���ل���ع���ودة �إل�������ى م��ق��اع��د 

�لدر��صة.
وت��������وف��������ر ج������ام������ع������ات وظ�����ائ�����ف 
حما�صرين غر متفرغني ملن عندهم 
وظيفية.  وخ��ر�ت  �أكادميية  موؤهالت 
وت���وؤ����ص�������س ج���ام���ع���ات م���ن���اط���ق ���ص��ك��ن��ي��ة 
�أك��ادمي��ي��ا،  منهم  ت�صتفيد  �أي  ل��ه��وؤلء، 
مغرية  �أج��و�ء  بتوفر  منهم  وت�صتفيد 

و�أكادميية حلياة ما بعد �لتقاعد.

نصف الدارسين بالجامعات األميركية
ليسوا طالبا »تقليديين«



شخصيات

آفاق: خاص 

م���اط���ر م���ن م���و�ل���ي���د 1979م/1399ه������������ 
تبوك، نال خالل م�صو�ره �لفني �لعديد 
�لهيئات  من  �لعديد  يف  �لع�صويات  من 
و�مل�����ر�ك�����ز و�مل���وؤ����ص�������ص���ات و�جل���م���ع���ي���ات، 
م���ن���ه���ا: ع�����ص��وي��ت��ه مب���رك���ز �مل���ل���ك ف��ه��د 
�لت�صكيلية(  �مل��ف��ت��اح��ة  )ق��ري��ة  �ل��ث��ق��ايف 
�ل�صوئي،  للت�صوير  �ملفتاحة  وجماعة 
وهيئة  باأبها،  و�لفنون  �لثقافة  وجمعية 
�مل��ت��ح��دة  ب���ال���ولي���ات   Absolute arts

�لأمريكية.
وم�صوؤول  موؤ�ص�صا  ع�صو�  كان  كما 
�ل����ت����ح����ري����ر يف جم����ل����ة �مل���ف���ت���اح���ة  ع�����ن 
�مل�صورين  �حت���اد  يف  وع�صو�  �لثقافية، 
�مل�صورين  و�حت��اد   ،PSA �لأمريكيني   
مبجموعة  م��وؤ���ص�����ص��ا  وع�����ص��و�  �ل���ع���رب، 
�لأن�صطة  لق�صم  ورئي�صا  �لفنية،  »�صّتا« 

�لت�صكيلية بجامعة �مللك خالد.

معارض ومشاركات
د�ئمة  ع��ر���س  �صالة  ميلك  م��اط��ر  ك��ان 
�لت�صكيلية  �مل��ف��ت��اح��ة  ب��ق��ري��ة  وم��ر���ص��م��ا 
مب��دي��ن��ة �أب���ه���ا، وم��ن��ه��ا �ن��ت��ق��ل مل�����ص��ارك��ات 
م��ت��ع��ددة ب��ع��دد م��ن �مل��ع��ار���س م��ن بينها 
جم��م��وع��ة م���ن �مل���ع���ار����س �مل��در���ص��ي��ة يف 

�ملر�حل �لدر��صية.
ك���م���ا در��������س �أ����ص���ا����ص���ي���ات �ل���ر����ص���م 
�لت�صكيلية،  �ملفتاحة  بقرية  و�لت�صوير 
و����ص���ارك يف م��ع��ار���س ف���ن���اين وف��ن��ان��ات 
�ل�صعودي  �لفن  منطقة ع�صر، معر�س 
ب���ني �لأ����ص���ال���ة و�مل��ع��ا���ص��رة ، و�مل��ع��ر���س 
�ل����د�ئ����م ب��ق��ري��ة �مل��ف��ت��اح��ة �ل��ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ة 
�لثقايف  �ملفتاحة  �أ�صبوع  ومعر�س  باأبها، 
ب���احل���ري�������ص���ة و�ل����ق����ح����م����ة، و�مل���ع���ر����س 
للرئا�صة  �ل��ث��ق��ايف  ل��الأ���ص��ب��وع  �مل�����ص��اح��ب 
�ل���ع���ام���ة ل���رع���اي���ة �ل�������ص���ب���اب، وم��ع��ر���س 
م�����ص��اب��ق��ة م��ت��ح��ف �مل��م��ل��ك��ة ب��ال��ري��ا���س، 
�ل�صعودي  �لفن  من  خمتار�ت  ومعر�س 
باأبها،  �لثقايف  �أمل���ع  و�أ���ص��ب��وع  ب��ال��ري��ا���س، 
بالدمام، ومعر�س  ومعر�س بني مائني 
ب��اأت��ي��ل��ي��ة ج��دة  �لأول  »���ص��ّت��ا«  جم��م��وع��ة 
للفنون، و�ملعر�س �لثاين »بعيد� �أنت عن 
�أقامته جمموعة �صّتا يف  �لأر���س« �لذي 

�إحدى �حلد�ئق �لعامة مبدينة �أبها. 
وم��ن خ��الل موهبته، جن��ح ماطر 
منها،   خا�صة  فردية  م�صاريع  تنفيذ  يف 
الأر����ض«  �شطح  على  »الهبوط  معر�ض 
�صينية«   »�أ�صعة  �مل�صيف، وم�صروع  بنادي 
م�صت�صفى  يف  عر�صه  مت  �ل��ذي   X-Ray

ع�صر �ملركزي.
�ل�صعودية  ملون  م�صابقة  وكذلك 
�ل�������ص���اد����س يف ج�����دة وب�������روت و���ص��ي��د� 
�لعر�س   « »�لنهاية  وم�����ص��روع  و�مل��ن��ام��ة، 

و�لعر�س  للفنون،  جدة  �أتيليه  يف  �لأول 
�ل���ث���اين ب��ق��ري��ة �مل��ف��ت��اح��ة �ل��ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ة، 
و�لثالث مبركز �أبها للمعار�س »مهرجان 
�أبها للت�صوق«، وكذلك م�صروع »م�صغة«   
للفنان  �ل�صخ�صي  باملر�صم  عر�س  �لذي 

بقرية �ملفتاحة �لت�صكيلية،
�لذي  �أم��ام��ك«  »�ل��وق��وف  وم�صروع 
كان عمال �أد�ئيا م�صرتكا من وحي خيال 
�لظل �مل�صتوحى من �لرت�ث �لعربي من 
ون�س  �خل�����ص��ري  �صعيد  �ل��ف��ن��ان  متثيل 
فيا�س، ومت عر�صه يف  �أ���ص��رف  �لأدي���ب، 
�أروقة قرية �ملفتاحة �لت�صكيلة وتاأ�صي�س 
ناد يهتم بالطرح �لفكري بجامعة �مللك 

خالد-كلية �لطب-�أبها.

جملة من الجوائز
ع��ل��ى �ل�����ص��ع��ي��د �ل�����ص��خ�����ص��ي، ف���از م��اط��ر 
�أبها  ج��ائ��زة  �جل��و�ئ��ز، منها  م��ن  بجملة 
�لت�صكيلي«، وجائزة  �لفن  »فرع  للثقافة 
�ل�صوئي«،  �لت�صوير  »فرع  للثقافة  �أبها 
و �جل��ائ��زة �لأول����ى مب��ع��ر���س »�إي��ق��اع��ات 
�أملع  �أ�صبوع  فعاليات  هام�س  على  لونية« 
�لعايل  للتعليم  �لتميز  وجائزة  �لثقايف، 
و�إح��دى جو�ئز  )�إم���ارة منطقة ع�صر( 
م��ل��ون �ل�����ص��ع��ودي��ة �ل�����ص��اد���س، و�جل��ائ��زة 
�لثانية يف م�صابقة جامعات دول جمل�س 
�ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي )ف�����رع �ل��ت�����ص��وي��ر 
�لزيتي(، �إلى جانب ح�صوله على �ملركز 
�مللك خالد يف  �لأول يف م�صابقة جامعة 
�لأول  �ملركز  وكذلك  �لت�صكيلي،  �لر�صم 
يف م�����ص��اب��ق��ة �ل��رئ��ا���ص��ة �ل��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة 

�ل�صباب يف جدة.

إشادة دولية
�صحيفة  يف  ن�صر  �صحفي  تقرير  �أ�صاد 
»�ل�������ص���رق �لأو������ص�����ط« ب���اأع���م���ال م��اط��ر 
ج���اء ف��ي��ه »ح���ني ي��ق��ف �أم����ام مو�صوعه 
ي�صائله،  يدر�صه،  يتاأمله،  لوجه،  وجها 

وين�صت �إليه.
م��وع��د ملالقاة  �أن���ه على  يعني  ه��ذ� 
�ل�����ع�����امل.. م�����ص��ت��ج��ي��ب��ا حل���رك���ة �حل���ي���اة 

و�إيقاعها �جلمايل �لأق�صى.
�ل��ف��ن��ان من  ف��ف��ي ك��ل م���رة ينتهي 
ي��ب��د�أ رحلة  �أن  ع��ل��ى  ف��ن��ي.. ي�صر  ع��م��ل 
�لبحث ع��ن �جل��م��ال م��رة �أخ���رى، وك��اأن 
تلك �ل��ب��د�ي��ات مل ت���رِو ط��م��وح��ه.. ومل 
يقبل  ل  �لتي  �لنهايات  ككل  كافية  تكن 

بها �لتاريخ.
مي���ل���ك ج�������ص���د� وروح��������ا م��ت��ط��ل��ع��ة 
ما  ل��وح��ة  ي�����ص��يء  فعندما  ي�صبهها.  مل��ا 
�إلى  �صي�صل  �ل�صوء  ه��ذ�  ب��اأن  يعلم  فهو 
�لقلوب ل حمالة متاما كما يعلم �لتائه 
يف �ل�صحر�ء باأن �إ�صعال �لنار هو �لدليل 

�لأكر على وجوده حيا«.

من أروقة قرية المفتاحة التاريخية، ومن عمق تاريخها الذي يزيد عن العقدين من الزمن، بدأ نجم الفنان التشكيلي والفوتوغرافي أحمد ماطر آل زياد 
عسيري في البزوغ إلى أن تخطى الحدود المحلية وصوال للعالمية كأول تشكيلي وفوتوغرافي سعودي، تصل مخرجاته إلى متاحف العاصمة البريطانية لندن. 

»آفاق« تستعرض هذه التجربة المختلفة تماما عن غيرها، كقصة نجاح ألحد أبناء الوطن بشكل عام ومنطقة عسير بشكل خاص.

الفنان األلمعي يملك مؤسسة غير ربحية في لندن

ماطر.. طبيب فوتوغرافي تشكيلي
خرج من »المفتاحة« إلى »العالم«

صور عسير كأنثى 
تتزين بالنهار 
وتكتحل بعتمة 
الوادي وترتدي 
شروق القمر 

الشرق األوسط: 
حين يقف أمام 
موضوعه.. يالقي 
العالم مستجيبا 
لحركة الحياة
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شخصيات
طبيب وفوتوغرافي وتشكيلي

يجمع ماطر بني عمله طبيبا، وهو�ياته 
يف  �أث��ر  م��ا  و�لت�صكيلية،  �لفوتوغر�فية 
عزلها  ميكن  ل  بحيث  �أع��م��ال��ه،  معظم 
عن بع�صها �أو ف�صلها بحجة �لتخ�ص�س، 
�إذ �إن ما يقدمه، عبارة عن ن�صيج و�حد 
قيمة  ذ�ت  ب���األ���و�ن  وم�����ص��ب��وغ  مت�صابك 
مطلقة ومثقلة ب�صحنة �نفعالت �صافية 
ور�ئ����ق����ة وم��ت�����ص��احل��ة مت���ام���ا م���ع روح 

لوحاته وفق روؤيته وجتربته �خلا�صة. 
مدينة  يف  ماط�ر  �أحم�د  ين�صاأ  ومل 
تبوك �لتي ولد بها عام 1979، بل عا�س 
رج��ال  قبيلة  كنف  يف  �ملبك�رة  طفولت�ه 
�أمل����ع  �ل��ت��ي ينتمي �إل��ي��ه��ا ح��ي��ث �ل��ط��رق 
�أن  �ل��ت��ي ميكنها  ه��ي  �مل��ل��ت��وي��ة وح��ده��ا 
ت���وؤدي �إل���ى �مل��ك��ان، وه��ي �ل��ت��ي ��صتهرت 
و�لزخرفة  �ملنازل  د�خ��ل  بالر�صم  كثر� 
�لنق�س  يزينها  كما  و�ل��ز�ه��ي��ة،  �للونية 
و�لعمري  �خلتام  مثل  �أنو�عه  مبختلف 
بها  تعلق ماطر  ولهذ� رمبا  و�ملحاريب، 
حجر  ملم�س  ي�صتعيد  �لآن  حتى  وظ��ل 
»�مل������رو« و�أغ������اين »�ل���رب���خ���ة و�مل����زم����ار«، 
و�أ����ص���و�ت �ل��ط��ي��ور و�لأغ���ن���ام، و�أن��ا���ص��ي��د 

�لرعاة فجر�.
ع�����ص��ل  ط���ع���م  �أي���������ص����ا  ي���ن�������س  ومل 
����ص���اف ت��ن��ت��ج��ه �أ����ص���ج���ار �ل�������ص���در �ل��ت��ي 
تز�ل  ما  �لتي  وعائلته  ج��ده  بها  يعتني 
م��اط��ر  �أم�����ا  �لآن،  ه���ن���اك ح��ت��ى  ت��ع��ي�����س 
يف  ينتظره  �آخ��ر  مل�صتقبل  غ��ادره��م  فقد 
�لتي  �لثقافية  »�ملفتاحة«  قرية  �أح�صان 
�لت�صكيلية  �ل��ف��ن��ون  وحت��ت�����ص��ن  ت��رع��ى 
و�حل��رف  و�ل�صناعات  و�لفوتوغر�فية 

و�ملهن �ليدوية و�ملحلية.

لوحة بريطانيا
����ص��م �ل��ل��وح��ة �ل��ت��ي مت �خ��ت��ي��اره��ا من 
قبل �ملتحف �لريطاين هو من �ختيار 
�أ���ص��رف  �لفل�صطيني  و�ل�صاعر  �ل��ف��ن��ان 
ف��ي��ا���س �ل�����ذي ي���ر�ف���ق م���اط���ر يف ه��ذه 
وي�صرتك معه يف  �لريطانية،  �جلولة 
�ملتحف،  يقيمها  عمل  ور�صة  من  �أك��ر 
للعمل  قر�ءته  �أثناء  عليها  �أطلق  حيث 
»ع����و�ط����ف م���ع���دل���ة ور�ث�����ي�����ا« يف وق���ت 
�أن ����ص��م ه����ذه �ل��ل��وح��ة  مل ي��ك��ن ي��ع��ل��م 
فنية  بعد �صالة عر�س  فيما  �صيت�صدر 
وعاملية، وهذ� ما جعل ماطر حمظوظا 
�أي�صا،  �لإن�����ص��اين  �مل�صتوى  وع��ل��ى  فنيا 
�لفرح  معه  يتقا�صم  �صديقا  لديه  لأن 

و�لقلق و�ل�صفر و�لنجاحات. 
�لتي  �لكيفية  ع��ن  �صاألناه  وح��ني 
مت ف��ي��ه��ا �خ���ت���ي���ار ل��وح��ت��ه ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
�لآن«،  �لأو����ص���ط  �ل�����ص��رق   « م��ع��ر���س  يف 
�أج����اب ق��ائ��ال »ق���ام ع���دد م��ن �لفنانني 
و�ل��ب��اح��ث��ني �ل��ري��ط��ان��ي��ني ب��ج��ول��ة يف 
�لإ�صالمي �صمن م�صروع ثقايف  �لعامل 
و�ل��ت��ق��و�   Visions of islam ب��ا���ص��م  
خ����الل ج��ول��ت��ه��م ب��ال��ك��ث��ر م���ن ف��ن��اين 
بت�صوير  وق���ام���و�  �لإ����ص���الم���ي  �ل���ع���امل 
�أعمالهم و�إجر�ء حو�ر�ت و�إعد�د ملفات 

كاملة عنهم.
ثم مت عر�س �لأعمال على عدد من 
�للجان �ملخت�صة يف �ملتحف �لريطاين 
�ل���ذي ق��رر �ق��ت��ن��اء ه��ذه �ل��ل��وح��ة ب�صكل 
د�ئم �صمن مقتنياته �خلا�صة، و�إر�صال 
بها يف معر�س  للم�صاركة  دعوة خا�صة 
مت  �ل������ذي  �لآن«  �لأو������ص�����ط  »�ل�������ص���رق 

�فتتاحه موؤخر�«.
على  تنفيذها  يف  م��اط��ر  و�ع��ت��م��د 
�أ�صعة  با�صتخد�م  »�لكولج«  فن  تقنيات 
�ك�س X �لتي ت�صتخدم يف �ملجال �لطبي، 
وتوظيفها يف �لعمل �لفني، كما �أنه ر�أى 
من خالل عمله طبيباً �أن �لأ�صعة متثل 
لأ�صر�ر  �آخر غر معروف علميا  ك�صفا 

�لإن�صان يف �لع�صر �حلديث.
و�ل����ل����وح����ة ب���اخ���ت�������ص���ار، حت�����اول 
�ل���غ���و����س يف �أع����م����اق �لإن���������ص����ان �ل����ذي 

ح��و���ص��ر مب��ت��غ��ر�ت �ل��ع�����ص��ر �حل��دي��ث 
�ل���ف���ك���ري���ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة، 
�ل��ل��وح��ة  تفا�صيل  ت�صكيل  يف  و�ع��ت��م��د 
تقنية حديثة  و���ص��ائ��ل  ب��ني  �مل���زج  ع��ل��ى 
�ل��رت�ث  من  وثقافية  علمية  ومفاهيم 
�للوحة  وتك�صف  �لإ���ص��الم��ي،  �ل��ع��رب��ي 
�صعف �لإن�����ص��ان وع��ج��زه �أم���ام ك��ل هذه 

�ملتغر�ت .

إصدارات تاريخية
تاريخية عن  �إ����ص���د�ر�ت  ث��الث��ة  مل��اط��ر 
ع�صر �ملنطقة �لتي ن�صاأ وترترع فيها، 
كل و�ح��دة فيها  متثل �للحظة �لآنية 
�صت�صبح  وب���ال���ت���ايل  �حل�����ايل،  ل��ل��زم��ن 
ي��وم م��ا، تاريخا و���ص��اه��د� على هذ�  يف 
�ل���ع�������ص���ر، ق����د جت��ع��ل��ه م����وؤرخ����ا ل��ه��ذه 
وقد  �لآن،  م��ن  ع��ام��ا   50 بعد  �ملنطقة 
جت��ع��ل��ن��ا ن��ق��ف ب��ده�����ص��ة ل ت�����ص��ب��ه تلك 
�لتي وقفنا �أمامها ونحن نت�صفح هذه 
�ل�����ص��ور ف���ور ���ص��دوره��ا �ل���ط���ازج عاما 
حينها  �صنتاأمل  بالتاأكيد  لكننا  ب��ع��ام، 
�حلالية  وم��الحم��ه��ا  ع�صر  تفا�صيل 
�ل��ت��ي ���ص��ت�����ص��ب��ح يف ع�����ص��ر �آخ����ر ت��ر�ث��ا 

ت�صتند �إليه �أجيال غرنا.
�صورة  تقتني  »�إن  م��اط��ر  وي��ق��ول 
تر�قب  تظل  �أن  ه��و  �أم��ن��ي��ات��ك  بحجم 
�أن  �أو  لت�صطاد ما يده�صك،  بعيد  من 
متكث مليا بجانب ما ي�صتفز معارفك 
و�جت�����اه�����ات�����ك يف �حل������ي������اة، خم���ت���زل 
���ص��ح��ر ع�����ص��ر يف ع���امل���ي �ل��ت�����ص��وي��ري 
�ل�����ص��غ��ر �ل������ذي ن�������ص���اأ م����ن �ل�����ص��م��اء،  
جماليات  بجد�رة  �أ�صقط  �أن  وحاولت 
و�لنف�صية  �لثقافية  و�إف���ر�ز�ت���ه  �مل��ك��ان 
ل��ون��ي��ة �صغرة  ب��ك��ت��ل��ة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
ت�����ص��ر �إل�����ى ع�����ص��ر ك��اأن��ث��ى ت�����ص��ت��خ��دم 
م�صتح�صر�ت �أرجو�نية تتزين بالنهار، 
وت��ك��ت��ح��ل ب��ع��ت��م��ة �ل��������و�دي، وت���رت���دي 
وت�صبح يف  »�ل�����ص��ودة«  �لقمر يف  ���ص��روق 

ف�صاء »تنومة« �خلالب.
رد�ء  يوم  كل  �أنثى جترب  فع�صر 
م��ل��ون��ا وم��زرك�����ص��ا ب��اجل��ب��ال و�ل��غ��ي��م، 
عد�صة  خ��الل  م��ن  نف�صها  �إل��ى  وتنظر 
م�����ص��وره��ا �ل��ف��وت��وغ��ر�يف ل��ت��خ��ت��ار �أي 
ل��ون  �أي  ويف  �أك�����ر  ت�����ص��ب��ه��ه��ا  ����ص���ورة 

�صتكون هي �لأنثى و�لأر�س �لأجمل«.
�لفنان  ل��دى ه��ذ�  �لفنية  �ل��روؤي��ة 
ت��ب��ن��ي ن��ف�����ص��ه��ا ع��ل��ى ���ص��ع��ور ع�����ص��ري 
ج��م��ي��ل، وه��ي��م��ن��ة ح�����ص��ي��ة ت��ب��ح��ث عن 
ل���وق���ع خ��ط��و�ت  م��ب��ا���ص��ر  �آين  ت��ع��ب��ر 
�ل�صعور  حقيقية ز�رها وفنت بها، هذ� 
و�لت�صوير  م��رة  �لت�صكيل  بلغة  متثل 
مر�ت �أخرى، مما جعل �صاحب �ل�صمو 
�لفي�صل  خ��ال��د  �لفنان  �لأم���ر  �مللكي 
يرعى جتربة �ملاطر ويتكفل باإ�صد�رها 
�لتي  و�ل��ط��ري��ق��ة  بال�صكل  وطباعتها 
متناها و�أن�صدها، حماول تو�صيل حبه 
لع�صر باألو�ن و�قعية وقريبة ويف ذ�ت 

�لوقت، مثرة ب�صريا.

مؤسسة جديدة
»�آف���اق«  قائال«  ل�  يك�صف ماطر جديده 
�أم���ل���ك ح��ال��ي��ا م��وؤ���ص�����ص��ة غ���ر رب��ح��ي��ة، 
�إي�صال ر�صالة  �إلى  مقرها لندن، تهدف 
�ل��ف��ن �ل�����ص��ام��ي��ة، ت��ه��ت��م ب��ال��ت��ج��ري��ب يف 
�لثقافة  ج�صر  وتكون  �حلديثة،  �لفنون 

ما بني جنوب �ململكة و�لعامل باأ�صره«.
�ملفتاحة،  ق�صة  ماطر  وي�صرتجع 
عاملية  فنية  ثقافية  حركة  »كانت  قائال 
و���ص��ل��ت ل��ل��ع��امل ك��ل��ه«، م�����ص��ر� �إل����ى �أن��ه 
�صارك يف نحو 40 معر�صا حول �لعامل، 

و�أن جتربة �ملفتاحة تقف خلفها.
وعن �آخر �أعماله، قال »�آخر �أعمايل 
ك���ان  ع��ن ت��اأث��ر �ل��ن��م��ط �مل��ع��م��اري على 
بعنو�ن  �ملكرمة  مكة  �ملقد�صة  �لعا�صمة 
�إلى �صرح  �لب�صرية«، هدف  »ذ�ك��رة مكة 

تاأثر دخول �لثقافة �لأ�صمنتية«.
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تغريدة بالفصحى
ومن ل يحب �صعود �جلبال
يع�س �أبد �لدهر بني �حلفر

اأبوالقا�شم ال�شابي

تغريدة بالعامية
�رفع يديك خلالقك ل تو�صيت

و�دعو تر�ك �أقرب ليا �صرت �صاجد 
حممد بن فطي�س

أحمد العياف

يف عام 1379ه� - 1959م، �أ�ص�س �ل�صيخ 
�لأديب عبد �هلل بن حممد بن خمي�س 
�ل����ع����ام����ري، جم���ل���ة �جل�����زي�����رة  �ل��ت��ي 
�إل��ى جريدة يومية  ذل��ك  بعد  حتولت 

حتمل ��صم»�جلزيرة«.
ول����د �ل���ع���ام���ري ع����ام 1339ه�������� - 
�لدرعية.  قرى  �إحدى  بامللقى  1919م 
يتجاوز  مل  وه��و  �ل�صعر  يقر�س  ب���د�أ 
�خلام�صة ع�صرة من عمره حتى �أ�صبح 
يف ط��ل��ي��ع��ة م���وؤ����ص�������ص���ي �حل���رك���ة 
باململكة.  و�لعلمية  و�لثقافية  �لأدبية 
عرف باأنه �صاعر ف�صحى ونبطية، كما 
�أن��ه يعد �أح��د �أب��رز �لأدب���اء و�مل��وؤّرخ��ني 
باحثيها  و�أح���د  �لعربية،  �جل��زي��رة  يف 
�إلى  �إ�صافة  ومعاملها،  باآد�بها  �ملعنيني 
ما توله من �أعمال �إد�رية و�أكادميية 

وتربوية يف �لدولة.

تفرغ للبحث والتأليف
طلبا  ق���دم  1972م   - 1392ه������  ع���ام  يف 
ل��ل��ت��ف��رغ للبحث  ل��ل��ت��ق��اع��د،  ل��الإح��ال��ة 

و�لتاأليف.
ونر�  �صعر�  �لأدب���ي  ن�صاطه  ب��رز 
على �صفحات �ل�صحف و�ملجالت منذ 
�أن كان طالبا يف مدر�صة د�ر �لتوحيد 
�لتي �لتحق بها عام 1364ه� - 1944م 
بالطائف، وتخرج فيها عام 1369ه� - 

1949م.
عمل رئي�صا للنادي �لأدبي يف د�ر 
�لتوحيد طو�ل مدة در��صته بها و�لتي 
�أي��دي �لكثر من  تتلمذ خاللها على 
�مل�صايخ من �أبرزهم عبد �هلل �خلليفي، 
ع��ب��د �هلل �مل�����ص��ع��ري، م��ن��اع �ل��ق��ط��ان، 
در�س  كما  �ل�صعر�وي.  متويل  حممد 
يف ك��ل��ي��ت��ي �ل�����ص��ري��ع��ة و�ل���ل���غ���ة مب��ك��ة 
�ملكرمة وح�صل منهما على �صهادة يف 

عام 1373ه� - 1953م.

نشر ومشاركات ومؤلفات
�أو�ئل  من  �لقرى«  »�أم  �صحيفة  كانت 
�ل�����ص��ح��ف �ل���ت���ي ن�����ص��رت ل����ه، ك��م��ا �أن 
ل���ه �ل��ع��دي��د م���ن �مل�������ص���ارك���ات، وم��ن��ه��ا 
ملدة  ��صتمر  �ل��ذي  �لإذ�ع���ي  برناجمه 
�أربع �صنو�ت )من �لقائل(، وبرناجمه 

�لتلفزيوين )جمال�س �لإميان(.
بع�صر�ت  �لعربية  �ملكتبة  �أث���رى 
و�ل��ن��ق��د  و�ل�����ص��ع��ر  �لأدب  يف  �ل��ك��ت��ب 
و�ل�����رت�ث و�ل���رح���الت، و���ص��ال وج��ال 
و�مل��وؤمت��ر�ت  و�ملنتديات  �ل�صحافة  يف 
د�خ��������ل �مل���م���ل���ك���ة وخ�����ارج�����ه�����ا، وم����ن 
)�صبعة  �ل��ي��م��ام��ة  ت���اري���خ  م��وؤل��ف��ات��ه: 
�أج������������ز�ء(، م���ع���ج���م ج����ب����ال �جل����زي����رة 
)خ��م�����ص��ة �أج�������ز�ء(، ر�����ص���د �خل����الوي، 

ثقافة

�إ�صافة   ،2014 لعام  �ملعلومات  قو�عد 
�إل�����ى م��ن��اق�����ص��ة ت��ق��ري��ر �إح�����ص��ائ��ي��ات 
�ل�����ص����ت����خ����د�م ل���ق���و�ع���د �مل���ع���ل���وم���ات 
للم�صتفيدين باجلامعات لعام 2013، 
وتقرير �لوعي �ملعلوماتي باجلامعات 
وور���س  �لتدريب  وخطة   ،2013 لعام 
�ل����ع����م����ل و�ل�����ت�����دري�����ب ع�����ن ب����ع����د، و 
����ص��ت��ع��ر����س ع���دد م��ن �مل��ق��رتح��ات يف 

زيادة �لوعي �ملعلوماتي.
وت��وج��ه �خل��ال��دي ع��ر »�آف����اق«، 
�جلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  �إل���ى  بال�صكر 
�لأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور عبد �ل��رح��م��ن بن 
حمد �لد�ود على دعمه غر �ملحدود 

لعمادة �صوؤون �ملكتبات يف �جلامعة.
ي��ذك��ر �أن����ه وق���ع �لخ��ت��ي��ار على 
ج��ام��ع��ة �أم �ل��ق��رى يف م��ك��ة �مل��ك��رم��ة، 
لعمد�ء  �ل��ق��ادم  �لجتماع  لتحت�صن  
�جل����ام����ع����ات  �مل����ك����ت����ب����ات يف  �������ص������وؤون 

�حلكومية.

باجلامعة،  �ملكتبات  �صوؤون  عميد  �أكد 
�خل��ال��دي،  قا�صم  ب��ن  �صعيد  �ل��دك��ت��ور 
�صوؤون  لعمد�ء  �لعا�صر  �لجتماع  �أن 
�مل��ك��ت��ب��ات يف �جل���ام���ع���ات �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل�صعودية �لذي �فتتحه معايل نائب 
وزير �لتعليم �لعايل �لأ�صتاذ �لدكتور 
�أح���م���د ب���ن حم��م��د �ل�����ص��ي��ف، يف مقر 
وز�رة �لتعليم �لعايل مب�صاركة جميع 
�جلامعات �حلكومية �ل�صعودية، �صهد 
عر�س ومناق�صة عدد من �ملو�صوعات 
�لتي ت�صتهدف تطوير �أعمال �ملكتبات 

�جلامعية يف �جلامعات.
وم������ن ب�����ني ت���ل���ك �مل���و����ص���وع���ات 
م�������ص���روع ن�����ص��ر �ل���ر����ص���ائ���ل �ل��ع��ل��م��ي��ة 
ل��ل��ج��ام��ع��ات �ل�������ص���ع���ودي���ة، و�ل��ط��ل��ب��ة 
�جل����ام����ع����ات،  ك�����اف�����ة  �مل���ب���ت���ع���ث���ني يف 
و�ت����اح����ة �ل���و����ص���ول ل��ه��م م���ن خ��الل 
وكذلك  �ل�صعودية،  �لرقمية  �ملكتبة 
م��ن��اق�����ص��ة �ل�����ص����رت�ك �جل���م���اع���ي يف 

الخالدي: االجتماع العاشر لعمداء 
المكتبات استهدف التطوير 

مؤسس »الجزيرة« قبل 50 عاما..
شاعر فصيح ونبطي

من �لظو�هر �للغوية عند فئة من �ل�صعر�ء �ل�صعوديني �ملجددين، �أنهم ي�صتخدمون 
نفر  �صار  وقد  بيئة،  �لد�رجة يف غر  �ل�صفاهية  �ملحلية  �للغة  �إل��ى  تنتمي  �ألفاظا 
من �صعر�ء ع�صر على �لطريق ذ�تها، و�أخ�س: علي �آل عمر ع�صري، رحمه �هلل ، 

و�أحمد ع�صري، وحممد ز�يد �لأملعي، و�إبر�هيم طالع �لأملعي، و�آخرين.
�لت�صاوؤل  �إلى  يدعو  �ل�صعري  �ملعجم  �إلى  �ل�صفاهية  �ملحلية  �لألفاظ  �إدخ��ال 
عن �لدو�فع، وعن جودة �لنتاج، بيد �أن �لدو�فع �أهم، لأنها، كما يبدو يل، تعود �إلى 

�أ�صباب ثقافية، ولي�س �إلى �أ�صباب فنية.
�ملعروف �أن �للهجة �ل�صفاهية �ملحلية يف منطقة ع�صر، تت�صم ب�صمات خا�صة، 
�صو�ء �أكان ذلك على م�صتوى طريقة نطق بع�س �لألفاظ، �أم من خالل ��صتخد�م 
بع�س �لألفاظ يف معان غر معجمية، ف�صال عن �أنه بقيت على �أل�صنة �أهل ع�صر 
�صعر�ء ع�صر ظهور�  بع�س ق�صائد  �لتي ظهرت يف  �للغة �حلمرية،  �آث��ار  بع�س 

و��صحا.
�لأل��ف��اظ عمد�؛ ذلك  ه��ذه  ي���وردون  �صعر�ء ع�صر  �أن نفر� من  �ل��ذي يبدو 
�أهله و�أج��د�ده ف�صيحة كلها، و�أن �ل�صتقر�ء �للغوي  �أن لهجة  �أن فيهم من يرى 
�ألفاظ  �لناق�س عند جامعي �للغة، وو��صعي �ملعاجم �لعربية، قد غيب قدر� من 
�لعربي  »فال�صعر  طالع  �إب��ر�ه��ي��م  �ل�صاعر  يقول  �لق�صية  ه��ذه  وع��ن  �للغة،  ه��ذه 
ُيرو  مل  من  �صعر  ميثل  ول  �ل��ع��رب،  لغات  من  �صائدة  لهجة  ميثل  ج��د�،  �لعظيم 

�صعرهم هنا، ول لهجة من مل ُترو لهجته«.
 ويقول عن غياب لغة �أهله يف ع�صر عن �لنحاة وو��صعي �ملعاجم »نعلم �أن 
�لعظماء، من نحويني ولغويني وعرو�صيني نقلو� وكتب�و� وقعدو� ما و�صل �إليهم 
�لتدوين  �لعرب و�صعرهم، وكان نقلهم و�صماعهم خالل ع�صور  )فقط( من لغة 
�لأم��اك��ن مع زمنها  و�ل�����ص��ام..�إل��خ، وك��ل ه��ذه  �ل��ع��ر�ق  �أم�صار  �لعربية يف  و�لكتابة 

لي�صت من ع�صور �ل�صت�صهاد �للغوي ول �لنحوي ول �ل�صوتي«.
�أن  �ل�ّصائغ  م��ن  يجعل  ع�صر،  �صعر�ء  �أح��د  ع��ن  �لآر�ء  ه��ذه  مثل  ���ص��دور  �إن 
نقول �إن ورود بع�س �لألفاظ �ملحلية �ل�صفاهية يف ثنايا �ل�صعر �لع�صري، مل يكن 
عفويا كغره، و�إمنا كان �إح�صار� مق�صود�، يهدف �إلى �لتاأكيد على ف�صاحتها �لتي 
يوؤمن بها هوؤلء �ل�صعر�ء، فالق�صية، يف جانب منها، لي�صت حتلية جمردة باألفاظ 
حملية، من �أجل �لتلذذ بها، �أو بهدف ��صتجالب عطف �ملتلقني �ملحليني وح�صب، 

بل هي، قبل ذلك، موقف علمي وفني ومعريف وثقايف.

األلفاظ المحلية
في القصيدة الجديدة..

تحلية أم موقف؟

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

أسماء في الثقافة

�أه����ازي����ج �حل�����رب )���ص��ع��ر �ل��ع��ر���ص��ة(، 
�لأدب �ل�صعبي يف جزيرة �لعرب، رموز 
�أ�صلها  من  تنبع  �ل�صعبي  �ل�صعر  من 

�لف�صيح، وجولة يف غرب �أمريكا.

رحالت وجوائز
ق������ام �ل����ع����ام����ري ب�����رح�����الت يف ���ص��ب��ه 
معظم  وز�ر  كاملة،  �لعربية  �جلزيرة 
�ل����ب����الد �ل���ع���رب���ي���ة م����ن �مل���ح���ي���ط �إل����ى 
�خل��ل��ي��ج، �إ���ص��اف��ة �إل���ى زي��ارت��ه لبع�س 
�ل���ب���ل���د�ن يف �آ���ص��ي��ا و�أورب�������ا و�أم��ري��ك��ا 

�ل�صمالية.
�لعديد من �جلو�ئز  ح�صل على 
و�مل��ي��د�ل��ي��ات و�ل�����ص��ه��اد�ت و�ل����دروع يف 
حم��اف��ل وم��ن��ا���ص��ب��ات ع��دي��دة، ومنها، 

�لدرجة  من  �لعزيز  عبد  �مللك  و�صاح 
�لأولى يف �ل�صخ�صية �لثقافية �ملكرمة 
ع�صر  �ل�صابع  �جلنادرية  مهرجان  يف 

عام 1422ه� - 2002م 

أصل ووفاة
�ل�صيخ و�لأدي����ب عبد  �أ���ص��ل  ي��رج��ع 
�هلل بن حممد بن خمي�س �لعامري، 
�إل��ى بلدة �لأف���الج كما بني ذل��ك يف 
�أحد موؤلفاته.�نتقل �إلى رحمة �هلل 
جمادى   15 �لأرب��ع��اء  �صباح  تعالى 
�لآخ���رة 1432ه����، ووري جثمانه يف 
مقابر �ل�صعيبة مبحافظة �لدرعية 
�صمال �لريا�س م�صقط ر�أ�صه �لذي 

ولد فيها.

خ�س رئي�س ق�صم �للغة �لعربية يف 
باجلامعة  �لإن�صانية  �لعلوم  كلية 
�لدكتور  �لأدب����ي  �أب��ه��ا  ن���ادي  ع�صو 
�ل�����ص��اع��ر ع��ب��د �ل��رح��م��ن ب��ن ح�صن 
�مل���ح�������ص���ن���ي،«�آف���اق«، ب���ح���دي���ث ع��ن 
�مل�����و�ءم�����ة ب����ني �ل�����ص��ع��ر �ل��ف�����ص��ي��ح 
�ل�صعبي يف منطقة ع�صر  و�ل�صعر 
ب�صكل خا�س، وعن �لقيمة و�لعمر 
�لقيمة  وق�����ال«  ل��ك��ل��ي��ه��م��ا،  �لأدب������ي 
و�ل���ع���م���ر �ل���ب���اق���ي د�ئ����م����ا ل��ل�����ص��ع��ر 
�ل��ف�����ص��ي��ح، م��ه��م��ا ���ص��خ��م �لإع����الم 

قيمة �ل�صعبي«.
�أما فيما يخ�س �ل�صتمتاع عند 
�أو  �لف�صيح  �ل�صعر  م��ن  �أي  �صماع 

المحسني: مهما ضخم اإلعالم 
قيمة الشعبي.. العمر الباقي 

دائما للفصيح
�ملح�صني«  �لدكتور  فذكر  �لنبطي، 
ق����رون ن�صتمتع  ب��ع��د  ن��ح��ن لزل��ن��ا 
على م�صتوى رقعة �لعربية بال�صعر 
�لف�صيح«، موؤكد� على موت �ل�صعر 
�ل�صعبي، بقوله« مات �ل�صعبي رغم 
�أن عمره ل يقل عن عمر �لف�صيح 
�لأموي  �لع�صر  بدًء من  بقليل  �إل 

تقريبا«.
�ل�صعبي،  �ل�����ص��ع��ر  قيمة  وع���ن 
قال �ملح�صني« قيمة �ل�صعر �ل�صعبي 
غنائيا  �صجال  ك��ون��ه  يف  �ل��وح��ي��دة 
عمره  لكن  للمجتمع  و�جتماعيا 
�لف���رت�����ص���ي ل ي��ط��ول وم�����ص��اح��ة 

وعيه تتناق�س«.

رأي
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إعالم

رئيس هيئة اإلذاعة:
مذيعو التلفزيون السعودي

ضعفاء لغويا

ينعقد في الـ 23 من محرم الجاري

»اإلعالم والتنمية«
أبرز محاور ملتقى 

الباحة لإلعالم
بد�أ �لعد �لتنازيل ملوعد �لن�صخة �لأولى من ملتقى �لباحة لالإعالم  �ملزمع 

�نعقاده يف �ل� 23 من حمرم �جلاري.
التي  املفتوح  احل��وار  اململكة جل�شة  يف  الإعالمية  الأو���ش��اط  و ترتقب 
�أمر  فيها  ي�صارك  �أن  وُينتظر  و�لتنمية«،  »�لإع��الم  بعنو�ن  �مللتقى  ينظمها 
لل�صياحة  �لعامة  �لهيئة  ورئي�س  �صعود،  بن  م�صاري  �لأم��ر  �لباحة  منطقة 
و�لآث�����ار �لأم����ر ���ص��ل��ط��ان ب��ن ���ص��ل��م��ان، ووزي����ر �ل��ث��ق��اف��ة و�لإع�����الم �ل��دك��ت��ور 
عبد�لعزيز بن حميى �لدين خوجة، كمتحدثني رئي�صيني، مب�صاركة رئي�س 
�لوطن  �صحيفة  يف  و�لكاتب  عقر�ن  فهد  �لدكتور  �ملدينة  �صحيفة  حترير 

�لدكتور علي �ملو�صى، ومقدم برنامج »�صاحب قر�ر« يحيى �لأمر.
وتعكف �أمانة �مللتقى على �لإع��د�د لهذ� �حل��دث  �لذي يعد �لأول من 
نوعه وترتقبه منطقة �لباحة برعاية من �أمرها، وبح�صور وم�صاركة عدد  
كبر من �لإعالميني و�ملهتمني بق�صايا �لإعالم يف �ململكة على مدى يومني 

) 23 � 24 حمرم �جلاري(.
و�أو�صح �لأمني �لعام للملتقى مدير �ملركز �لإعالمي يف �لباحة حممد 
�صتقام  �لتي  �لتنموي،  �لإع���الم  ح��ول  �ملفتوحة  �جلل�صة  �أن  ناجم  �آل  �صالح 
على م�صرح �لقاعة �لرئي�صة يف مركز �مللك عبد�لعزيز �حل�صاري يف �لباحة، 
�ملتحدثون  فيها  ي��ديل  �مل�صاركني  بني  ذهني  وع�صف  ح��و�ر  مبنزلة  �صتكون 
بذخرتهم من �لآر�ء و�لتجارب حول �ل�صيا�صات �لإعالمية ب�صفتها د�عمة 
لالجتاهات �لإيجابية يف �إحد�ث وحتفيز حمركات �لرقي و�لتطور، و�آليات 
بناء �حل�صد �ملجتمعي �لت�صامني لتفعيل بر�مج وخطط �لتنمية �مل�صتد�مة، 
من  ذلك  ي�صت�صحب  وما  �ملناطق،  م�صتوى  على  �ل�صتثمار  معدلت  وزي��ادة 
وت��رة  لت�صريع  �ملختلفة  و��صرت�تيجياته  �لإع��الم��ي  �لتخطيط  وظيفة 
�ملو�طن  �هتمامات  �لإعالمي مع  �مل�صمون  �ندماج  و�لإعمار، وكيفية  �لنمو 

و�حتياجاته �لتنموية.
يتيحه  �ل��ذي  �لكبر  �لإعالمي  �لتجمع  �أن هذ�  �مللتقى  �أم��ني  و�أ�صاف 
ملتقى �لباحة لالإعالم ميثل فر�صة مو�تية �أمام �لإعالميني لتبادل وجهات 
�مل�صار �لإعالمي �لوطني وتقدمي روؤى مدرو�صة عميقة  �لنظر فيما يخدم 
حول دور �لإعالم ووظيفته يف مو�جهة غزو �لثقافات و�إ�صهاماته يف تهيئة 
�ملجتمع فكريا ونف�صيا؛ لإجناز مر�حل �لنمو بروح �ملبادرة و�لنتماء �لوطني 
لالعتماد  تقود  �إيجابية  �صلوكية  وخ�صائ�س  قيم  وفق  �ملنتج  و�لعمل  �لبناء 
من  �لتخل�س  يف  ي�صهم  وباأ�صلوب  �لتنموية،  �لعملية  تفعيل  يف  �ل��ذ�ت  على 
�لأم��ث��ل  و�ل���ص��ت��غ��الل  للنمو،  �ملعيقة  و�لق��ت�����ص��ادي��ة  �لجتماعية  �مل�صكالت 

للطاقات و�ملو�رد �لتي تنعم بها بالدنا

�أكد رئي�س هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيون عبد 
�لرحمن �لهز�ع وجود �صعف يف خمرجات 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ب���ني م��ذي��ع��ي وم��ق��دم��ي 
�ل�صعودي،  �لتلفزيون  قنو�ت  �لر�مج يف 
�إحلاقهم بدور�ت  �لهيئة  �إلى نية  م�صر� 
�لعربية و�لإع��الم عر  �للغة  تاأهيلية يف 
�لإم���ام  ج��ام��ع��ة  يف  �ملتخ�ص�صة  �ل��ك��ل��ي��ات 

حممد بن �صعود �لإ�صالمية.
و�أ������ص�����اف �ل�����ه�����ز�ع ع���ق���ب ت��وق��ي��ع��ه 
�لإم��ام حممد  تعاون مع جامعة  مذكرة 

تركز يف  �لهيئة  �أن  �لإ�صالمية  �صعود  بن 
لتح�صني  �لتدريب  على  �حلالية  �لفرتة 
�مل���خ���رج���ات يف �ل���ق���ن���و�ت �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، 
�جل��ام��ع��ات  ب��اق��ي  م��ع  للتو��صل  وت�صعى 

وتوقيع �تفاقيات مماثلة معها.
وب���ني �ل���ه���ز�ع وج����ود ف��ج��وة ك��ب��رة 
و�ل��ت��ل��ف��زي��ون منذ  �لإذ�ع�����ة  ت��ع��اين منها 
�لتاأهيل  �صعف  يف  تتمثل  طويلة  �صنني 
�لعملي ملخرجات كليات �لإعالم، وكذلك 
�لإعالمية  �لتو��صل بني �جلهات  �صعف 

و�جلهات �لأكادميية و�لتعليمية، م�صر� 
�إلى حماولة �لهيئة ت�صييق هذه �لفجوة 
�إليه،  تتطلع  ما  حتقق  لنتائج  و�لتو�صل 
ونتائج �أقدر و�أكفاأ، م�صدد� على �أن يكون 
ل���دى خ��ري��ج��ي ق�����ص��م �لإع�����الم �ل��ت��اأه��ي��ل 

�لعملي �لكايف و�ملنا�صب ملمار�صة عملهم.
و�أو�صح �لهز�ع وجود نقلة تطويرية 
�ل��ق��ري��ب��ة م���ن ناحية  �ل���ف���رتة  ك��ب��رة يف 
�لتلفزيونية  �ل��ق��ن��و�ت  و���ص��ك��ل  �مل��ح��ت��وى 

و�ملحطات �لإذ�عية.

و ت�صتمر مذكرة �لتعاون �لتي وقعها 
�ل��ه��ز�ع م��ع مدير جامعة �لإم���ام حممد 
بن �صعود �لإ�صالمية �لدكتور �صليمان �أبا 
للطرفني  وتتيح  �صنو�ت،  ث��الث  �خل��ي��ل، 
�لب�صرية  �ملو�رد  �لتعاون يف جمال تنمية 
م���ن ح��ي��ث �إع������د�د �ل���ر�م���ج �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
و�لتاأهيلية وتنفيذها، و�لإ�صر�ف �لعلمي 
ومر�جعتها،  �لتدريبية  �حل��ق��ائ��ب  على 
�ملتخ�ص�صة  �لب�صرية  �ل���ك���و�در  وت��وف��ر 
و�مل��وؤه��ل��ة ل�صد �ح��ت��ي��اج��ات �ل��ط��رف��ني يف 

�جلانبني �لعلمي و�ل�صت�صاري.
�مل����ذك����رة ع��ل��ى تفعيل  ت��ن�����س  ك��م��ا   
للجامعة،  �لتلفزيونية  �لقناة  وت�صغيل 
�جلامعة  تنظمها  �لتي  �لأن�صطة  و�إب���ر�ز 
م���ن م����وؤمت����ر�ت ون�������دو�ت وور�������س عمل 
وت��غ��ط��ي��ت��ه��ا �لإخ����ب����اري����ة و�ل���ر�جم���ي���ة 
�مل��ن��ا���ص��ب��ة، و�ل����ص���ت���ف���ادة م���ن �لإم��ك��ان��ات 
�ل��ع��ل��م��ي��ة لأع���������ص����اء ه���ي���ئ���ة �ل���ت���دري�������س 
�ل���ن���و�ح���ي  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف  يف �جل���ام���ع���ة 
�ل���ه���ي���ئ���ة،  و�ل����ف����ن����ي����ة يف  �ل�����ر�جم�����ي�����ة 
و�ل���ص��ت��ف��ادة م��ن �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت و�مل��ع��ام��ل 
بالطرفني،  �خلا�صة  و�لقاعات  و�ملن�صاآت 
و�لإعالمية  �لعلمية  �لإ�صد�ر�ت  وتبادل 
ل���ل���ج���ان���ب���ني، و�ل�����ص����ت����ف����ادة م����ن م���ر�ك���ز 
�لأب���ح���اث و�ل��در����ص��ات و�مل��ع��ل��وم��ات، وم��ا 
لهيئة  و�ل�صمعية  �ملرئية  �ملكتبات  ت�صمه 

�لإذ�عة و�لتلفزيون.
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تقنية

 رسالة

ت��ع��د �لأن��ظ��م��ة �لإل��ك��رتون��ي��ة يف �ل��ع�����ص��ر �ل���ر�ه���ن ع�����ص��ب �حل���ي���اة لأي 
و�خت�صار  �لعمل  جهد  بتوفر  �لإل��ك��رتوين  �لنظام  ميتاز  حيث  من�صاأة 
�مل�صافات بني �لفروع �ملختلفة للمنظمة، و�صهولة �لتو��صل مع �لعمالء 

�أو�مل�صتفيدين من �خلدمة. 
وزي����ادة ر�صا  �ملوؤ�ص�صة  �إن��ت��اج��ي��ة  رف��ع  ت�صهم يف  �مل��م��ي��ز�ت  ه��ذه  ك��ل   

�مل�صتفيد �إذ� مت توظيفها ب�صكل �صحيح. 
ولكر  �لإلكرتوين  �لنظام  يف  تد�ولها  يتم  �لتي  �ملعلومات  ولكرة 
حجم �لتغر يف �لبيانات، طر�أت �حلاجة �إلى توفر �أنظمة رقابية �صهلة 

�ل�صتخد�م، وتوفر �ملعلومات ب�صكل دقيق و حلظي. 
�ل��ت��ي يتم  �ل��ب��ي��ان��ات  ي��رز دور و�أه��م��ي��ة حتليل  وم��ن ه��ذه �لنقطة 
�أهمية  ح�صب  �ل��ت��ق��اري��ر  �أ���ص��ك��ال  وتختلف  ن��ظ��ام،  �أي  م��ن  ��صتخال�صها 
�إليه، فهناك �لتقارير �ل�صنوية و �ل�صهرية و�ليومية،  �لتقرير و�حلاجة 
و �صول �إلى �لتقارير �للحظية.  وتتطور �لتقارير للو�صول �إلى م�صتوى 
�أنظمة  على  وعر�صها  �لبيانات  حتليل  عمليه  على  تقوم  ذكية  تقارير 

.dashboard لتقارير �أو ما ي�صمى�
فقد  عر�صها،  يتم  �لتي  و�ملعلومات  �لتقارير  ك��رة  �إل��ى  وبالنظر 
يف  ت�صهم  خمتلفة  بيانيه  ور���ص��وم  �أ�صكال  يف  لُتعر�س  �لتقارير  تطورت 

�إي�صال �ملعلومة ب�صكل �أ�صرع  للمطلع على �لتقرير.
�لتقارير  �أ�صبحت  �ل�صريع  وت��غ��ره��ا  �ملعلومة  لأه��م��ي��ة  وبالنظر 

ُتعر�س ب�صكل ديناميكي يبني �لتغر�ت ب�صكل م�صتمر.
 عند �لنظر �إلى �أنظمه dashboard يالحظ تغر �ألو�ن �لتقرير 
�لتقارير  �أنو�ع من  �لبيانيه �صعود� وهبوطا، و هناك  �لر�صوم  �أ�صكال  �أو 

ت�صتخدم ملر�قبة �لأنظمة �حليوية ملر�كز �لبيانات كاأنظمة �إنذ�ر مبكر.
�ملن�صاأة  وحجم  �أهميتها  و  نوعها  ح�صب  �لتقارير  حجم  ويختلف   
�لتي تتبعها، فهناك �لتقارير �لتي تعر�س على �صا�صة �لكمبيوتر وهناك 
�لتقارير  �لتي تعر�س على �صا�صات �صخمة لت�صكل جد�ر� من �لتقارير 
منظمة  �أي  تخلو  ل  وغالبا  م�صتمر.  ب�صكل  �ملنظمة  �أد�ء  تقي�س  �لتي 
حيوية من جد�ر �ملعرفة �لذي يعر�س كثر� من �لتقارير ويبني �أن�صطه 

�ملنظمة ب�صكل م�صتمر.

أنظمة التقارير

د.عبدالمحسن القرني
وكيل �مل�صرف �لعام

على �لإد�رة �لعامة لتقنية �ملعلومات
algarni@kku.edu.sa

منصور العياف

يف ���ص��ب��ي��ل ت��ن��ظ��ي��م وت���ط���وي���ر خ���دم���ات 
من�صوبيها  على  تنعك�س  �لتي  �جلامعة، 
�لإد�رة  ق���دم���ت  ف��ق��د  ب���ه���ا،  و�ل��ع��ام��ل��ني 
�لعامة لتقنية �ملعلومات خدمة جديدة، 
قالت �إنها �صتحدث نقلة نوعية يف �لدقة 
و�ل��ع��م��ل ح����ال �ك��ت��م��ال��ه��ا، وه����ي خ��دم��ة 
�إلى توفر  »نظام �لتقارير« �لتي تهدف 
تقارير حلظية عن �جلامعة يف خمتلف 

�ملجالت.
و�أكدت �لإد�رة �أنها تطمح من خالل 
�إل����ى �لرت���ق���اء بالعمل  ه���ذه �خل���دم���ات 
�أك��ادمي��ي��ة  بيئة  لتوفر  �جل��ام��ع��ة  د�خ���ل 
مميزة تقدم �أف�صل �لنتائج للعامل كافة 

وللمجتمع �ل�صعودي خا�صة.

إدارة التقنية: »نظام التقارير«.. 
نقلة نوعية في الدقة واإلنجاز

وي��ع��د �ل���رن���ام���ج م��وج��ه��ا ل�����الإد�رة 
كما  �أ���ص��ا���ص��ي،  ب�صكل  �جل��ام��ع��ة  يف  �لعليا 
يوجد بع�س �لتقارير �لتي �صيتم عر�صها 
تقرير  م��ث��ل  �جل��ام��ع��ة  من�صوبي  جلميع 
للجهات  �لذ�تية  �ل�صر  �كتمالية  م��دى 
موقع  على  حاليا  يعر�س  �ل��ذي  �ملعنية، 
�لتقارير  تتبع  ول�صهولة  �صامل.  خدمة 
�إلى  تق�صيمها  مت  فاعليتها  ن�صبة  وزي��ادة 
جمموعات خمتلفة ح�صب �لفئات �ملوجه 

لها  �لتقرير و نوعيته.
وب���ن���اء ع��ل��ى ت��ق�����ص��ي��م��ات �ل��ت��ق��اري��ر 
لت�صكل  ف��ي��ه��ا  �ل���ب���ي���ان���ات  ج��م��ع  ف�����ص��ي��ت��م 
م��وؤ���ص��ر�ت ع��ام��ة ع��ن ح��ال��ة ك��ل جمموعة 

من �لتقارير على �لنحو �لتايل:
�لأن���ظ���م���ة  �����ص���ت���خ���د�م  • م���وؤ����ص���ر 

�لإلكرتونية يف �جلامعة.

�مل������ايل  �جل����ام����ع����ة  م����وؤ�����ص����ر   •
و�لإد�ري.

�لأد�ء للجامعة.  • موؤ�صر قيا�س 
�لتعليمي  �لأد�ء  قيا�س  • موؤ�صر 

للجامعة.
لتقنية  �لعامة  �لإد�رة  وبح�صب 
�لتقارير  فاإن ما مييز هذه  �ملعلومات 
هو عر�صها ر�صوما بيانية ت�صهل على 
مبا  �لقر�ر  �تخاذ  �ل�صالحية  �صاحب 

ير�ه بكل �صهولة.
باألو�ن  �لتقارير  عر�س  يتم  كما 
خم��ت��ل��ف��ة ب���ن���اء ع��ل��ى ح���ال���ة �ل��ت��ق��ري��ر 

وم�صتويات �خلطورة فيه.
موؤ�صر  ف���اإن  �مل��ث��ال  �صبيل  وع��ل��ى 
����ص��ت��خ��د�م �لأن��ظ��م��ة �لإل��ك��رتون��ي��ة يف 
�جلامعة يقي�س مدى حتول �جلامعة 

وذل��ك  �لتقنية،  �لأن��ظ��م��ة  ل���ص��ت��خ��د�م 
�ملعامالت  �إك��م��ال  ن�صبة  على  �عتماد� 
و�لإج����������ر�ء�ت ل��ك��ل ج��ه��ة م���ن ج��ه��ات 

�جلامعة على �لأنظمة �ملتو�فرة . 
ومت�����ت�����از �ل����ت����ق����اري����ر �مل����ت����و�ف����رة 
ب��اخ��ت��الف م�����ص��ت��وي��ات��ه��ا، ح��ي��ث ت��ب��د�أ 
مب�صتويات عالية نزول �إلى �مل�صتويات 

�لأولية لبناء �لتقرير.
وي����ت����م ع����ر�����س ن�������ص���ب���ة �ك���ت���م���ال 
كاملة  �ملعنية  للجهة  �لذ�تية  �ل�صر 
يف �مل���رح���ل���ة �لأول���������ى، ث����م ب��ال�����ص��غ��ط 
ن�صب  عر�س  يتم  �ملعنية  �جلهة  على 
و�صول  نف�صها  �جلهة  د�خ��ل  �لأق�صام 
�ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�����ص��رة  �ك��ت��م��ال  �إل����ى ن�صبة 
هو  كما  �جلهة  يف  للموظف  بالن�صبة 

مو�صح يف �ل�صورة.

إسألنا
يسر اإلدارة العامة لتقنية المعلومات تلقي رسائلكم 

واستفساراتكم واإلجابة عليها من خالل البريد اإللكتروني:
aafaq6@kku.edu.sa

�أنهت �لإد�رة �لعامة لتقنية �ملعلومات 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  م�����ص��روع 
ب��امل��ح��ال��ة، ح��ي��ث مت ت��ف��ع��ي��ل خ��دم��ة 
مع  وو���ص��ل��ه��ا  �مل��ج��م��ع  يف  �لال�صلكي 
خدمة �لنرتنت بالقريقر، و��صتفاد 
من  �خلدمة 550 م�صتخدما، وذلك 

تزويد فرع المحالة بالالسلكي..
وموقع جديد لشؤون المكتبات

هو  كما  �إطالقها  �لإع���الن عن  قبل 
مالحظ  يف �ل�صورة �ملرفقة.

من جهة �أخرى، �أطلقت �لإد�رة 
�مل��ع��ل��وم��ات موقعا  ل��ت��ق��ن��ي��ة  �ل��ع��ام��ة 
ج����دي����د� ل���ع���م���ادة �����ص����وؤون �مل��ك��ت��ب��ات 
ومبيز�ت  بالفريد  و�صفته  بت�صميم 

ع����دي����دة.  و�أك������د �مل��ع��ن��ي��ون ب��اإن�����ص��اء 
�مل����وق����ع  �أن�����ه مت �����ص���ت���خ���د�م �أح����دث 
ت�صميمه،  يف  �ل��رجم��ي��ة  �لتقنيات 
تطويرية  خلطة  �صعيهم  م��وؤك��دي��ن 
�لإل��ك��رتون��ي��ة  �مل��و�ق��ع  جميع  ت�صمل 

للجامعة.
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تقنية

ريتويت

�أل��ت��و���س يف ولي��ة  ل��و���س  م��ن��زل �صغر ج��د� مبقاطعة  ع��ام 1970، ويف  يف 
�أمريكي من جذور عربية، �صمم  كاليفورنيا �لأمريكية، كان يعي�س �صاب 
�آبل، وبعد هذ� �جلهاز  �أول جهاز كمبيوتر ل�صركة  �ملنزل �ل�صغر  يف هذ� 
تو�لت �لخرت�عات و�لبتكار�ت، ليغر �صتيف جوبز، مفهوم �لتكنولوجيا 

يف �لعامل �أجمع.
�لتاريخية  �للجنة  ق��ررت  ل��ذك��ر�ه،  وتخليد�  جوبز  وف��اة  وبعد  و�ليوم 
يف مدينة لو�س �ألتو�س، �أن ت�صيف منزله �إلى �ملعامل �لتاريخية �لتي يجب 

�حلفاظ عليها.
وترى �للجنة �لتاريخية، �أنه من باب �لوفاء لهذ� �لعبقري �لكبر، ل 
�إبد�عاته �لتكنولوجية،  بد من �ملحافظة على �ملكان �لذي كان �صاهد� على 
كما �أنها، �أي �للجنة، تريد �إي�صال ر�صالة للجيل �لقادم، �أن منزل متو��صعا 
يف مقاطعة بعيدة، �صهد يف يوم من �لأيام، ولدة �أول جهاز كمبيوتر ل�صركة 

»�آبل«، و�أن باإمكان �أي مبدع �أن يخرتع جديد� يف �أي مكان.
ومبقارنة ب�صيطة بني ما �أقدمت عليه �للجنة �لتاريخية مبدينة لو�س 
�أن �لأول��ى، �هتمت  �أجنلو�س �لأمريكية، وما يحدث يف عاملنا �لعربي، جند 
باملبدع و�ملكان �لذي �صهد �خرت�عه �جلديد، بينما نحن �لعرب، �إن �هتممنا، 
نهتم باملبدع يف �صخ�صه دون �للتفات كثر� للمنطقة �أو �لبيئة �لتي عا�س 
فيها، وباتت �ل�صبب �لرئي�صي يف دفعه لالإبد�ع �أو �لخرت�ع، كما �أن �ملبدع �أيا 

كان، متوت ذكرياته وما�صيه و�إجناز�ته مبوته. 
��صمها، لأنها قدمت  يتم تكرمي منطقة ما ولو بذكر  �أن  �لنادر  ومن 
مبدعا �أو خمرتعا، متاما كما هي عادتنا يف تكرمي �ملبدعني بعد مماتهم، 

وهناك قليلون جد� حظو� مبعاي�صة فرحة �لتكرمي.
�لكبرة يف  �لإجن���از�ت  و�أ�صحاب  �ملخرتعني  تهمي�س  على  ن�صر  مل��اذ�   
عاملنا �لعربي وهم من منحونا �أ�صياء �صهلت من مهمة ح�صولنا على لقمة 
�لعي�س، ونكتفي فقط بتكرمي �لفنانني و�لالعبني، ونهتم بهم يف كل حمفل 
ونحول منازلهم �إلى متاحف حتكي تاريخهم، بل وي�صل بنا �ل�صغف �أحيانا 

ل�صر�ء مالب�صهم وحاجياتهم يف مز�د خري باملاليني؟
نحن ل�صنا �صد ذلك، لكننا نطمح �إلى تعميم �لتكرمي، فاأوجه �لإبد�ع 
و�ملبدعني كثرة جد� ول تنح�صر يف �لفن �أو كرة �لقدم فقط، كما ناأمل يف 
ذ�ت  و�أن تعمل �جلهات  �ملبدع بعد مماته،  �أو  تغير مفهوم تكرمي �ملخرتع 

�لخت�صا�س يف حتفيز كل مبدع يف حياته.
قاعدة  باإن�صاء  �لتقنية  �ل�صركات  �إح��دى  تتكفل  �أن  �أق��رتح  هنا  وم��ن   
�أف��ذ�ذ  قدمه  م��ا  على  �حل��ايل  �جليل  ليتعرف  �ل��ع��رب  للمخرتعني  بيانات 
�صابقون كابن �لنفي�س و�بن �لهيثم و�لفار�بي وغرهم، و�أن تخ�ص�س جائزة 
�صنوية مببالغ جمزية تدعم �خرت�عات �ل�صباب وت�صاعدهم على تطويرها، 
ولدة  �صهد  تاريخي  كمعلم  �أح��ده��م  مبنزل  فيه  نحتفظ  ي��وم  ياأتي  فرمبا 

�خرت�ع عاملي.

كرموا مبدعينا
وهم أحياء

حسن أحمد العواجي

�إن����ذ�ر�ت  تلقي  يف  �مل�صتخدمني  �صت�صاعد  �أن��ه��ا  �مل��ا���ص��ي،  �لأ���ص��ب��وع  »ت��وي��رت«  �صركة  ذك���رت 
خا�صة من وكالت حكومية ومنظمات لالإغاثة يف حالت �لطو�رئ و�لكو�رث �لطبيعية. 
و�صي�صتقبل �مل�صتخدمون �مل�صرتكون يف تلك �خلدمة، �إ�صعار�ت على هو�تفهم �لذكية عر 
تطبيق »تويرت« وكذلك ر�صائل ن�صية ق�صرة، بعد مو�فقتهم على �إعطاء �أرقام هو�تفهم 

�ملحمولة، لل�صركات و�لوكالت �لتي وقعت على �لرنامج.
ومن بني هذه �لوكالت، وكالة �إد�رة �لطو�رئ �لحتادية �لأمركية، وهيئة �لوقاية من �لكو�رث 
�إظهار »تويرت«  �لإن��ذ�ر �جلديد بعد عام على  �لعاملية. وياأتي برنامج  �ل�صحة  يف طوكيو، ومنظمة 
�ل�صاحل  �ل�صكان على  �أبلغ  »�صاندي« عندما  �لإع�صار  �أثناء  �لأرو�ح  �إنقاذ  �مل�صاعدة يف  مقدرتها على 
�ل�صرقي �لأمركي، معلومات عن تقدم �لإع�صار و�صعو� للح�صول على �لعون عر �صبكة �لهو�تف 
�ملحمولة. وقالت »تويرت« �إن خدمة مماثلة �أ�صهمت يف جهود �لإنقاذ يف �ليابان يف �أعقاب �أمو�ج �ملد 
�لبحري �لعاتية )ت�صونامي( عام 2011. و�صيكون �لرنامج �جلديد متاحا يف بادئ �لأمر، يف �لوليات 

�ملتحدة و�ليابان وكوريا �جلنوبية، على �أن يتم تو�صيعه لي�صمل دول �أخرى يف �مل�صتقبل.

آندرويد »كيت كات«
نظام سهل جديد

من جوجل
ت�صغيل جديد من  نظام  �لعاملية عن  »جوجل«  �صركة  �أعلنت 
�لنظام �جلديد  كا«. ويتميز  ��صم »كيت  �أطلق عليه  �آندرويد 
�إن��ه  حيث  �ل�صعيفة،  �لهو�تف  على  �صهولة  بكل  يعمل  ب��اأن��ه 
يقوم بتقلي�س عدد �لر�مج �لتي تعمل يف �خللفية لكي يعمل 
من  بايت  ميجا   512 حتمل  �لتي  �لهو�تف  على  �صهولة  بكل 

�لذ�كرة »ر�م«. 
�لتي  �ل��ه��و�ت��ف  جميع  تعمل  �أن  �إل���ى  »ج���وج���ل«  وت��ط��م��ح 
معظم  و�أن  خ�صو�صا  �لنظام،  بهذ�  �ل��ق��ادم  �ل��ع��ام  يف  �صت�صدر 
�لهو�تف �ملتو�صطة �أو �ل�صعيفة تعمل �إما بنظام »جينجر بريد« 

�أو »�آي�صكرمي �صاندويت�س«.
�أيقونة �لكامر�  باإ�صافة  وقد مت تب�صيط و�جهة �لنظام، 
يف و�ج��ه��ة �ل��ق��ف��ل، �إ���ص��اف��ة خل��ي��ار لإع�����ادة تنظيم �ل��و�ج��ه��ات 
�لرئي�صية. كما �أن و�جهة �لت�صفح �ملوجودة يف �لهو�تف )�لتي 
ل حتمل �أزر�ر� فعلية(، �صتختفي حال �لدخول لأي تطبيق مما 

ي�صمح بروؤية �ملحتويات ب�صكل �أكر. 
 AirPrint وقد مت تزويد �لنظام بخا�صية جديدة تدعى
�صتمكن �مل�����ص��ت��خ��دم م���ن  ط��ب��اع��ة م��ا ي��ري��ده ل���ص��ل��ك��ي��ا،  ودع��م 

تطبيقات �لطرف �لثالث �خلا�صة باخلدمة �ل�صحابية. وقد 
حر�صت جوجل على �إ�صافة حت�صينات على �لبطارية عر 

ح�صا�س يقوم بقطع طلبات �لبيانات يف �لهاتف.
قطاع  على  كبر  ب�صكل  ك��ات«  »كيت  نظام  ويركز 
بالعمل  �صتقوم  �ل�صوتي  �لبحث  فخا�صية  �لأع��م��ال، 

كما  معينة،  كلمات  ق��ول  عر  تلقائي  ب�صكل 
�صيقوم حمرك �لبحث، بطرح �أ�صئلة على 

�مل�صتخدم بغر�س �لتو�صيح.
 وتوؤكد جوجل �أن خا�صية �لتعرف 
 ،%25 بن�صبة  �أدق  �أ�صبحت  �لكالم  على 
�إ����ص���اف���ة ل���ذل���ك ف�����اإن �ل��ن��ظ��ام �جل��دي��د 
�صيظهر �لأ�صماء ذ�ت �لأولوية، بناًء على 
�أكر �لأ�صخا�س �لذين تقوم بالت�صال 
�ل�صفحة  خ��ا���ص��ي��ة  وه��ن��ال��ك  ع��ل��ي��ه��م. 
�لتي  �لنظام،  ب��د�خ��ل  �ملبنية  �ل�صفر�ء 
�ملحلية  ل��ل�����ص��رك��ات  ب��ال��و���ص��ول  ت�����ص��م��ح 
رقم  �ت�صال من  تلقي  لديك. ويف حال 
غريب، تقوم جوجل بعمل تطابق لذلك 

�لرقم على �ل�صركات �ملحلية.

»تويتر« تطلق نظام إنذار
في حاالت الطوارئ والكوارث
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الرأي الجامعي

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير األكاديمي والجودة

الجوالة المشاركة في الحلم
..بيئة 

العمل 
التطوعي 

محمد مشبب
آل كاسي
كلية العلوم

اإلدارية والمالية

�ل���ع���م���ل �ل���ت���ط���وع���ي م����ن �لأع����م����ال 
�لتي  و�جلليلة  �ل�صامية  �لإن�صانية 
�ل��ف��رد و�لأ���ص��رة و�ملجتمع،  ت��وؤث��ر يف 
وي�����ص��ت��م��د ه����ذه �مل���ن���زل���ة م���ن حيث 
ك��ون��ه ب��ال م��ق��اب��ل وب���ال م�����ردود، بل 
هو يحقق رغبة لدى �ملرء نابعة من 
�صخ�صيته �ملحبة مل�صاعدة �لآخرين، 
خر�ت  و�كت�صاب  �لتعلم  يف  و�صغفه 
وع�����الق�����ات ج����دي����دة و�����ص���ت�������ص���ع���اره 
عندما  �ل��وج��د�ين  و�ل�صمو  بالزهو 
من  يرجو  ل  عمال  �أو  خدمة  يقدم 
ور�ئ������ه م��ق��اب��ال ب���ل ���ص��اع��ي��ا لطلب 
�لأج����ر م��ن �هلل، ق���ال ت��ع��ال��ى »وم��ن 
عليم«،  �صاكر  �هلل  ف��اإن  خ��ر�  تطوع 
�لتطوعي يعمل على تربية  و�لعمل 
على  وت��ع��وي��ده��ا  وتهذيبها  �لنف�س 
و�لت�صحية  و�لعطاء  �خل��ر  تقدمي 

بال حدود وبال مردود.
يف  �لتطوعي  �لعمل  ويحظى 
ب��الدن��ا ب��دع��م وت��اأي��ي��د ك��ب��ري��ن من 
على  �أدل  ول  �ل��ر���ص��ي��دة  ح��ك��وم��ت��ن��ا 
�خلرية  �جلمعيات  تلك  م��ن  ذل��ك 
�ملدن  �أرج��اء  يف  �ملنت�صرة  و�ملوؤ�ص�صات 
للمحتاجني  ت��ق��دم��ه  وم���ا  و�ل���ق���رى 
مد�ر  على  ومعونات  م�صاعد�ت  من 

�لعام.
�أن  م��ن  للمو�طن  ب��د  وك���ان ل 
�ملظهر  هذ�  يف  للدولة  �صريكا  يكون 
وهلل  وجمتمعنا،  �لعميق،  �لإن�صاين 
�لإ�صالمية  بالروح  �حلمد، ي�صطبغ 
ترجو  ل  �ل��ت��ي  �خل��ر  لعمل  �ملحبة 
و�لر�صو�ن  �لأجر  �إل  لذلك  مقابال 

من �هلل. 
وج��م��ع��ي��ة �ل��ك�����ص��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�����ص��ع��ودي��ة وم���ا ي���ن���درج حت��ت��ه��ا من 
ك�����ص��اف��ة وج����و�ل����ة وب���رن���ام���ج ر���ص��ل 
�ل�������ص���الم م����ن �مل���ظ���اه���ر �ل��و����ص��ح��ة 
على  ي�صارع  �لتي  �لتطوعي  للعمل 
�للتحاق بها كل حمب للخر وكل 
م���ن ي��ن�����ص��د ر�ح�����ة ذ�ت�����ه م���ن خ��الل 

خدمة و�إفادة �لآخرين.
م���ا دف��ع��ن��ي ل��ل��ك��ت��اب��ة ع���ن ه��ذ� 
خالل  �ل�صخ�صية  جتربتي  �ملو�صوع 
ح�صوري مع�صكر�ت �خلدمة �لعامة 
مب��ك��ة �مل��ك��رم��ة خل��دم��ة ح��ج��اج بيت 
�هلل، ح��ي��ث م���رت ع��ل��ي��ن��ا م���و�ق���ف ل 
ت����ز�ل  ع��ال��ق��ة ب��ال��ذه��ن، وم��ن��ه��ا �أين 
باك�صتان  م���ن  ح���اج  ب��اإي�����ص��ال  ق��م��ت 
�إل���ى خميم  �صنة  ع��م��ره 80  ي��ت��ج��اوز 
ت�صيل   و�ل����دم����وع  وج���دت���ه  �أن  ب��ع��د 
منذ  جماعته  فقد  لأن��ه  عيونه  م��ن 
ور�أى  �ملخيم  و�صل  وعندما  يومني 
و�أخاه و�صلم عليهم، �صكرين  زوجته 
وحاول تقبيل ر�أ�صي ويدي و�أعطاين  
مبلغا من �ملال ولكني رف�صت وقلت 
خدمتكم  ويف  �أجلكم  م��ن  هنا  نحن 
ل ن���ري���د م��ن��ك��م ����ص���وى �ل���دع���اء لنا 
ولو�لدينا ولدولتنا بالأجر و�ملثوبة.

ت�صنيف خم�صمائة جامعة من  قائمة  على  �أ�صبوعني  منذ  �طلعت 
بني �لآلف يف �لعامل، وكنت حري�صا على معرفة ترتيب جامعتنا 
�لعزيزة، جامعة �مللك خالد، بني ذلك �لكم من �جلامعات يف عاملنا 
�ملعا�صر، وهذ� �لتقييم هو و�حد من عدة ت�صانيف معظمها يذكر 
هذه  �أغ��ل��ب  م��ن  ويظهر  �ل��ب��اق��ني،  ويتجاهل  جامعة  م��ائ��ة  �أف�صل 
لها  �لتي ل جتد مكانا  بتلك �جلامعات  �أنها غر مهتمة  �لقو�ئم 

بني �ملائة �لأولى. 
يعتمد �لتقييم، ومن ثم �لرتتيب، على معاير عالية ور�قية 
�أعلى درج��ات  �صك  �ل��ذي هو من دون  �لتعليم �جلامعي  يف جم��ال 
يف  عنه  حدثنا  �ل�صاطبي  ف��الإم��ام  باجلديد،  لي�س  وه��ذ�  �ملعرفة، 
هم  وخريجوه  �لتعليمية  �ملر�حل  قمة  �أن��ه  على  »�ملو�فقات«  كتابه 
تقوم  �لتي  �جلهات  معاير  وت�صتمل  �لأم���ور،  مقاليد  بيدهم  من 
�لتعليم وجودة  بالت�صنيف حاليا على عنا�صر رئي�صية مثل جودة 

هيئة �لتدري�س وخمرجات �لبحث وحجم �ملوؤ�ص�صة.
ينظر  �ل��ت��دري�����س  هيئة  وج���ودة  �لتعليم  ج���ودة  معيار  فمثال 
على  ح�صلو�  �جلامعة  وخريجي  تدري�س  هيئة  �أع�صاء  من  كْم  يف 
جائزة نوبل )بكل فروعها( وكم ��صت�صهد باأبحاثهم يف �لتخ�ص�صات 
�لعلمية، �أما معيار خمرجات �لبحث فهو موؤ�صر �ملقالت �ملن�صورة 
�لعلوم و�ل��ف��ن��ون و�ل��ع��ل��وم �لإن�����ص��ان��ي��ة، وع��ل��ى م��ا يتبني لنا من  يف 
�صالبة هذه �ملعاير �إل �أن هناك جامعات يف �لعامل حت�صل عليها 

ويكون ترتيبها يف �ملقدمة لي�س مرة و�حدة بل مر�ت كثرة.
�أنني  �أذكر لكم ترتيب جامعتنا يف �لت�صنيف، لكن وجدت  مل 
�أدعوكم للم�صاركة  �أن  �أحلم و�أنا يف متام �ليقظة وخطر على بايل 
يف هذ� �حللم وهو باخت�صار �أن نعمل جميعا لت�صبح جامعة �مللك 
لكن  وج��دي��ة  ج���ر�أة  بكل  هكذ�  �لعاملي،  �لت�صنيف  قمة  على  خالد 

بو�قعية.
فلماذ�  �لقمة  �إل��ى  �ل�صعود  غرنا  جامعات  ��صتطاعت  ف���اإذ� 
�أنه يف كل �صنة ن�صعد على �صلم  ل ن�صتطيع نحن؟ و�لو�قعية هنا 

�لت�صنيف ما يعادل ما بني ثالثني �إلى خم�صني رقما.
����ص���ن���و�ت، فجامعتنا  ي�����ص��ت��غ��رق ع����دة  ب��ط��ب��ي��ع��ة �حل����ال  وه����ذ� 
باأنها فتية ولديها �لإمكانيات ول ينق�س من�صوبيها �جلد  ت�صتهر 

و�لجتهاد وو�صوح �لروؤية و�لرغبة يف �لو�صول �إلى �لأهد�ف.

 د.سمية الشربيني
  أستاذة الصحة النفسية المساعدة 
بكلية العلوم واآلداب - بلقرن

الضغوط الحياتية واألمراض الـ »سيكوسوماتية«
اإن ال�شغط هو �شعور بالنق�س، و�شوء تكيف اجتماعي وعائلي، ناجت عن الإهمال والنبذ وعدم ال�شعور بالدفء العاطفي 
وتعميمها   « ال�شرطية  ال�شتجابة   « اكت�شاب  عليهم  ي�شهل  النطوائيني  الأ�شخا�س  اإن  الإميان.  عن  والبعد  والإ�شباع 

بدرجة اأكرب من املنب�شطني، واأنه يجب العناية بالفح�س الطبي الدقيق، وتقييم ال�شخ�شية.
الع�شابية  اأو  الع�شوية  وال�شطرابات  القلق  بني  اخللط  عدم  يجب  اجل�شمية  الأعرا�س  وجود  حالة  ويف   

الأخرى مثل الكتئاب. 
ب�شبب اخلوف من التعبري بالفعل الظاهر عن الدفعات النفعالية يف غياب �شوابط ذاتية مالئمة دون 
جهد، تتولد توترات ي�شعب التخفيف منها، ومن ثم توؤدي اإلى املعاناة النفعالية التي توجد يف ال�شطراب 
ال�شيكو�شوماتي )نف�شي - ج�شمي( .  ويف غالبية ا�شطرابات ال�شيكو�شوماتيني يوجد قدر اأكرب من عدم 

الن�شج، والعجز عن ال�شبط الكايف للتعبري اخلارجي عن النفعال.
اإن ال�شطرابات النف�شية اجل�شمية هي ا�شطرابات ج�شمية مو�شوعية ذات اأ�شا�س واأ�شل نف�شي 
الع�شبي  اجلهاز  فيها  يتحكم  التي  والأع�شاء  املناطق  ت�شيب  النفعالية(،  ال�شطرابات  )ب�شبب 
الذاتي. تكون قنوات الت�شريف عند املر�شي ال�شيكو�شوماتيني م�شدودة، ويت�شرف التوتر خالل 
غري  امل�شتوى  علي  العملية  هذه  وتتم   ،Visceral Organs احل�شوية  الأع�شاء  اأو  الأح�شاء 
ال�شعوري بعيدة عن اخلربة الواعية، ولذلك ل يدرك املري�س ال�شبب احلقيقي وراء اآلمه 

اجل�شمية.
من  يقلل  لكي  املري�س  تعلمها  خاطئة  عادات  اإل  هي  ما  النف�شية  الأمرا�س  اإن   
درجة القلق والتوتر، ومن ثّم كون اأفعال منعك�شة �شرطية مر�شية. ويتجه العالج 
ال�شلوكي اأول اإلى اإطفاء هذا الفعل املنعك�س ال�شرطي املر�شي وبناء فعل منعك�س 
�شرطي �شوي جديد ليكون بديال عنه.   اإن الغ�شب من اأهم النفعالت ال�شارة 
بالإن�شان وب�شحته، حيث ينتج عنه تعر�شه لكثري من النفعالت التي توؤدي 

اإلى العديد من الأمرا�س .
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الرأي الجامعي

د. إيناس الشافعي محمد
األستاذة المساعدة  بكليتي 
اآلداب والتربية للبنات بأبها

الجودة 
الشاملة

..رؤية 
منظومية

�لأك��ر  �ملفاهيم  م��ن  �جل���ودة  مفهوم  يعد 
�لتعليمية  و�لهيئات  �ملوؤ�ص�صات  يف  �نت�صار� 
يف �لوقت �لر�هن، �إل �أن هذ� �ملفهوم يحتاج 
مل��زي��د م��ن �جل��ه��د وك��ث��ر م��ن �لفهم حتى 
�ملوؤ�ص�صات،  تلك  يف  ملمو�صا  و�قعا  ي�صتقر 
وحتى ينتقل من حال �ملفهوم �ملت�صور �إلى 

حال �ملفهوم �ملدرك.
ول��ع��ل نقطة �ل��ب��د�ي��ة لإح�����د�ث ه��ذ� 
�لذهنية  �حل��ال��ة  م��ن  و�لن��ت��ق��ال  �لتغير 
�مل��ت�����ص��ورة �إل���ى �حل��ال��ة �ل��و�ق��ع��ي��ة �مل��درك��ة، 
للجودة  منظومية  روؤي��ة  وبناء  تكوين  هي 

�ل�صاملة؛ تتحقق من خالل ما يلي:
�لأه����د�ف،  ب��ن��اء خطة حم���ددة  �أول: 
و��صحة �ملعامل، مكتملة �لعنا�صر، م�صتقرة 
�جل��ودة  عن  �حلديث  يكون  وهنا  �لأ�ص�س، 

.plan »بو�صفها »خطة
ث���ان���ي���ا: �خ���ت���ي���ار �ل���ن���م���وذج �لأق������رب 
ظ��روف  م��الءم��ة ح�صب  �لأك���ر  للتطبيق، 
لتطبيق  ت�صعى  �لتي  �ملوؤ�ص�صة  ومتغر�ت 
�لنماذج  بني  تكون  هنا  و�ملفا�صلة  �جل��ودة، 
�لأه��د�ف  حتقيق  على  �لقدرة  �أ�صا�س  على 
و�ل����و�����ص����ول �إل������ى �ل����غ����اي����ات؛ وه���ن���ا ي��ك��ون 
�حل��دي��ث ع��ن �جل���ودة بو�صفها »من��وذج��ا« 

.pattern
ث��ال��ث��ا: �ل���ب���دء يف �إج�������ر�ء�ت �جل���ودة 
مب��ا تتطلبه م��ن ت��غ��ي��ر�ت وجت��دي��د�ت يف 
�ل��ه��ي��اك��ل و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات �ل��ق��ائ��م��ة، مبعنى 
�إلى توجيه ذ�تها لكي تكون  �صعي �ملوؤ�ص�صة 
م�صار�ت �لعمل فيها وفق متطلبات تنفيذ 
ت��ت��ب��ن��اه لتطبيق �جل���ودة،  �ل���ذي  �ل��ن��م��وذج 
بو�صفها  �جل��ودة  عن  �حلديث  يكون  وهنا 

»و�صعا« position قائما بالفعل.

للعنا�صر  �ل��ن��وع��ي  �ل�����ص��ب��ط  ر�ب���ع���ا: 
للجودة  �لقائم  �لو�صع  �صوء  يف  و�ملكونات 
وم�������ص���ار�ت �ل��ع��م��ل، وخ��ا���ص��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
ب��ت��ف��اع��ل �ل��ع��ن��ا���ص��ر �ل��ب�����ص��ري��ة، وع��م��ل��ي��ات 
�لت�����ص��ال وم��دى �لت�����ص��اق يف تفاعالتهم، 
بو�صفها  �جل��ودة  عن  �حلديث  يكون  وهنا 

.quality control »صبطا للجودة�«
للجودة  �لفعلي  �لتطبيق  خ��ام�����ص��ا: 
كمنهجية وعمليات، وحتديد �ملهام وتوزيع 
�لأدو�ر، ويرتبط بهذ� ويتو�زى معه مبد�أ� 
وجهني  ب�صفتهما  و�ملحا�صبية،  �مل�صوؤولية 
ل��ع��م��ل��ة و�ح�����دة، ف��ب��ق��در �مل�����ص��وؤول��ي��ة ت��ك��ون 

�ملحا�صبة، وهنا يكون �حلديث عن �جلودة 
 .Real »بو�صفها  »و�قعا

�����ص����اد�����ص����ا: ت����ق����ومي �جل����������ودة، وه�����ذ� 
�ل����ت����ق����ومي ي����دخ����ل ف���ي���ه ت����ق����ومي �خل���ط���ة 
و�لنموذج و�لو�صع و�لو�قع، لي�س كعنا�صر 
بالفعل،  يعمل  مت�صق  كنظام  ولكن  مفردة 
وقد يكون �أو هكذ� ينبغي �أن يكون تقوميا 
د�خليا ذ�تيا، من د�خل �ملوؤ�ص�صة ، وخارجيا 
�أو حتى  �أخ�����رى م��ن��اظ��رة  م���ن م��وؤ���ص�����ص��ات 
مناف�صة. وهكذ� يكون �حلديث عن �جلودة 
ولي�س  ق��ائ��م��ة،  و�ق��ع��ي��ة  حقيقة  ب��و���ص��ف��ه��ا 

�صورة ذهنية متخيلة.

عام جديد

وأمنيات للتغيير اإليجابي
فاطمة مبارك حمدان 

كلية العلوم واآلداب - بخميس مشيط

دقة  بكل  �ل��ك��وين  �لنظام  ه��ذ�  �أج���رى  م��ن  �صبحان  يتغر،  ول  يغر  �ل���ذي  �صبحان 

متناهية ليال ونهار�، �صيفا و�صتاء، ربيعا وخريفا، ليال ونهار�. متر �لأيام و�ل�صهور 

وتطوى �صنو�ت من �لعمر بخرها و�صرها وحلوها ومرها.

وتتدبر،  تتفكر  �أن  و�لعاقلة  و�حلكيمة  �ل�صليمة  �لعقول  على  يفر�س  ه��ذ�  كل 

�صفحات  وتقليب  ح�صاباته،  مر�جعة  �إل��ى  �لإن�صان  يدفع  و�لأع���و�م  �ل�صنني  فمرور 

عمره، لكي يغر من نف�صه مع بد�ية عام هجري جديد، و�أل يظل على نف�س �لوترة 

�جل��و�ن��ب  �إل���ى  للتغير  ج��دي��دة  يفتح �صفحة  �أن  ل��ب  ذي  بكل  وح���ري  و�ل��رن��ام��ج، 

�لإيجابية، وميكن �أن ي�صاأل �لإن�صان نف�صه عدد� من �ل�صئلة منها على �صبيل �ملثال:

• �أين �أنا �لآن يف عالقتي مع خالق �لأر�س و�ل�صماو�ت؟

• �أين �أنا �لآن يف عالقتي مع و�لدي و�أ�صرتي؟

�لرحم؟ �صلة  مع  �ل�صدقة،  مع  �ل�صيام،  مع  �لقر�آن،  مع  حايل  • كيف 

• كيف هو م�صتوى �أد�ئي يف در��صتي ويف عملي؟

• كيف هو م�صتوى �إد�رتي وتنظيمي لوقتي؟

• كيف �أطور من قدر�تي ومهار�تي؟

• ما حجم �ن�صباطي و�لتز�مي باأوقات �لعمل يف �لدو�م؟

وبعدها  و�ل�صتف�صار�ت،  �لت�صاوؤلت  من  كبر  عدد  مع  �لإن�صان  يقف  �أن  ميكن 

لنف�صه خارطة �صحيحة  وير�صم  �لعام �جلديد،  بدء  بو�صع خطة جديدة مع  يقوم 

للتغير �لإيجابي.
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نافذة

����ص���ف���ح���ة ري����ا�����ص����ة �ل����ت����ي ي�������ص���رف 
ع��ل��ي��ه��ا �ل��زم��ي��ل ���ص��ل��م��ان �ل��ع��ل��ي هي 
»�آف�����اق«  �صحيفة  م���ب���ادر�ت  �إح�����دى 
يف �ل��ت��و����ص��ل م���ع ���ص��ب��اب �جل��ام��ع��ة 
وخ�����دم�����ة �ل����ري����ا�����ص����ة �جل���ام���ع���ي���ة.

�ل�صفحة  ه��ذه  يف  ر�عينا  وق��د 
وم����ت����ع����ددة  م����ت����ن����وع����ة  ت�����ك�����ون  �أن 
�ل���ري���ا����ص���ة  م�����ي�����د�ن  �مل������ج������الت يف 
�أو  ي��ظ��ل �خل���ر  ول��ك��ن  ع����ام،  ب�صكل 
د�خ���ل جامعة  م��ن  �ملحلي  �مل��و���ص��وع 
�مل��ل��ك خ��ال��د ه���و �لأ����ص���ا����س يف ه��ذه 
مو�صوعات  بعده  وي��اأت��ي  �ل�صفحة، 
و�لعاملية. �ل�صعودية  �لريا�صة  ع��ن 

وما نود �أن ن�صر �إليه هنا، هو �أن �إد�رة �لأن�صطة �لطالبية بعمادة �صوؤون 
�لطالب مل تكن مب�صتوى �لتعاون �ملتوقع منها، حيث كنا نتوقع �لكثر من هذه 

�لإد�رة �حليوية �ملتعلقة ب�صوؤون �لطالب.
من  �لكثر  لديها  بالريا�صة  �ملتعلقة  �لطالبية  �لأن�صطة  �إد�رة  �أن  نعلم 
تتيح هذه  �أن  �إل��ى  ولكن حتتاج  بها،  تقوم  �لتي  و�لأع��م��ال  و�لن�صاطات  �لأخبار 
�لأ�صابيع  نتمناه يف  �أك��ر، وهذ� ما  ب�صكل  �آف��اق  �لأخبار و�ملو�صوعات ل�صحيفة 

�لقادمة، مب�صيئة �هلل.
و�أخ��ر� نرحب مبقرتحات ومالحظات طالبنا فيما يخدم تطوير هذه 
�أكر من �صفحة نو�كب من خاللها  �إلى  �ل�صفحة ورمبا تطويرها م�صتقبال 

�هتمامات �لطالب �لريا�صية.

صفحة رياضة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

اسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا:

43 الف نسخة اسبوعيا
أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب

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

شاركونا النجاح

أسبوعية جامعة الملك خالد

حلقة نقا�س وع�صف ذهني خا�صة بت�صغيل �مل�صت�صفى �جلامعي

�لتعلم �لتعاوين )عمادة �لتطوير و�جلودة(

�ملوؤمتر �لول للعلوم �ل�صدرية

تو�صيف وتقرير �ملقرر و�لرنامج )عمادة �لتطوير و�جلودة(

�ملوؤمتر �ل�صعودي �لأول للن�صر �لعلمي )عمادة �لبحث �لعلمي(

موؤمتر موؤ�ص�صات �لتامني و�ملهن �لإكتو�رية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية

)كلية �لعلوم �لد�رية و�ملالية(

7 حمرم 1435

13-14 حمرم 1435 من  12.30-9

23-24 حمرم 1435ه�

27-28 حمرم 1435ه�  من  12.30-9

27-29/ربيع �لول/1435ه�

7 -9 جمادى �لثاين 1435ه�

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
املحمولة  الهواتف  رنني  يزال  • ل 
اأثن��اء  املكامل��ات  عل��ى  وال��رد 
واملحا�ش��رات  املوؤمت��رات  جل�ش��ات  
العام��ة اأ�شلوب��ا اأب��ى اأن يقل��ع عنه 
بع���س م�شتخدم��ي اجل��والت ممن 

يح�شرون هذه الفعاليات.

الط��الب  �ش��وؤون  عم��ادة  يف    •
كث��ري م��ن املنا�ش��ط اجلي��دة، لك��ن 
تل��ك الأن�شط��ة ل جت��د حقه��ا من 
الإع��الن والرتوي��ج، مم��ا ي�شعفه��ا 
واإذا  عليه��ا،  الإقب��ال  وي�شع��ف 
يف  التاأخ��ر  �شب��ب  ع��ن  �شاألته��م 
املوافق��ة  ل��ك:  يقول��ون  الإع��الن 

جاءت متاأخرة.

• يت�ش��اءل كث��ريون: مل��اذا تو�ش��ع 
والع�ش��ريات  الفطائ��ر  اأطب��اق 
اأم��ام الأع�ش��اء يف كاف��ة اللقاءات 

واجتماعات اللجان يف اجلامعة؟ 

• تعم��د بع���س الط��الب ا�شتهالك 
 %25 امل��ادة  يف  الغي��اب  ن�شب��ة 

باعتباره��ا حق��ا م��ن حقوق��ه، هو 
نتيج��ة ت�شاه��ل م��ن اأ�شت��اذ امل��ادة، 
للظ��روف  و�شع��ت  الن�شب��ة  فه��ذه 

ولي�شت للمزاج.

• بع�س امل�ش��اركات التي ت�شل اإلينا 
يف ال�شحيف��ة يق��وم كتابها بالتفنن 
بطريق��ة  وزخرفته��ا  تن�شيقه��ا  يف 
يتخيل��ون فيه��ا ت�شمي��م ال�شفح��ة 
املخ��رج،  ب��دور  يقوم��ون  وكاأنه��م 
وه��و ما يتعبنا اأثن��اء حترير املادة 

وجتهيزها للن�شر بال�شحيفة. 

• يعاين موظفو اجلامعة من تاأخر 
و�ش��ول املعام��الت، وكثريا م��ا ي�شل 
املرا�شل��ون اإل��ى اجله��ة املعني��ة ول 
بت�شل��م  املكل��ف  املوظ��ف  يج��دون 

املعامالت، فريجعون دون ت�شليم. 

• يتعم��د بع���س من�شوب��ي اجلامعة 
اأو زواره��ا يف اإيق��اف �شياراته��م يف 
مواقف ذوي الحتياجات اخلا�شة 

لعدم وجود مواقف كافية.
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من زوار املعر�س 
الذي اأقيم على 
هام�س موؤمتر 
ال�شكتة الدماغية


