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الداود يكرم أعضاء التدريس الحائزين جوائز دولية
إنجازات تشرف المنطقة والجامعة

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اأو���س��ح 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
ب���ك���ف���اءات ع��ال��ي��ة  ت���زخ���ر  اأن اجل��ام��ع��ة 
وطاقات متميزة،  داعيا كافة من�سوبيها 
اأج���ل حتقيق  امل��ث��اب��رة والعمل م��ن  اإل���ى 

اأعلى امل�ستويات على كافة الأ�سعدة.
واأكد الداود خالل تكرميه اأع�ساء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��وائ��ز 
ترحب  اجلامعة  اأن  مكتبه،  يف  دول��ي��ة، 
وحتقق  ت�سرفها  خارجية  م�ساركة  باأي 
ل��ه��ا ط��م��وح��ات��ه��ا ومي��ك��ن م���ن خاللها 
ح�سد اجلوائز وتبادل اخلربات، معربا 
حققها  ال��ت��ي  ب���الإجن���ازات  �سعادته  ع��ن 
اأع�ساء هيئة التدري�س املكرمون، وقال 
كما  وامل��ن��ط��ق��ة.  للجامعة  ���س��رف  اإن��ه��ا 

هناأهم على »حر�سهم وجهودهم«.
�سمل عددا من  التكرمي  اأن  يذكر 
م��ن خمتلف  ال��ت��دري�����س  اأع�����س��اء هيئة 
الكليات باجلامعة، وهم كل من: رئي�س 
ق�سم علم وظائف الأع�ساء بكلية الطب 
اآل  ب��ن ح�سن  فهيد  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
ها�سم، الذي ح�سل على جائزة الدكتور 
خليفة  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ال�ساد�سة،  دورت��ه��ا  يف  ال��ط��ب��ي،  للبحث 
بحث  اأف�سل  ع��ن  الأول  امل��رك��ز  حمققا 
ط���ب���ي م���ن�������س���ور يف جم���ل���ة ال��ب��ح��ري��ن 
 Bahrain MedicalBulletin الطبية 

خالل عام 2012م.
ه��ا���س��م حتت  اآل  درا�����س����ة  وك���ان���ت 
ع��ن��وان »ت��اأث��ر امل��ن��اط��ق امل��رت��ف��ع��ة على 
الدرقية و�سعف  الغدة  تثبيط وظائف 
تاأك�سد  ن�سبة  وزيادة  الدهون  ا�ستقالب 

»رؤية« تكرم طالب الطب
رئي�س  ع�����س��ر،  منطقة  اأم����ر  ب��رع��اي��ة 
ال�سمو  �ساحب  املنطقة،  �سباب  جمل�س 
امل��ل��ك��ي الأم������ر ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د بن 
ع���ب���دال���ع���زي���ز، ح�����س��د ف�����رع اجل��م��ع��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ل���ط���الب ال���ط���ب ب��اجل��ام��ع��ة 
الأع�����م�����ال  جم�������ال  يف  الأول  امل�����رك�����ز 
برنامج  يف  م�ساركته  بعد  التطوعية، 
»اأنقذ حياة« وت�سلمت اجلائزة  بالنيابة، 

الطالبة رزان العمار.
 جاء ذلك خالل رعاية �سمو اأمر 
ع�سر تكرمي الفائزين مب�سابقة »روؤية« 
املنطقة،  ���س��ب��اب  جم��ل�����س  نظمها  ال��ت��ي 
بفندق ق�سر اأبها، بح�سور معايل مدير 
الدكتور عبدالرحمن  الأ�ستاذ  اجلامعة 

بن حمد الداود.

أكاديمي أمريكي يحاضر بكلية الصيدلة
�سمن برنامج زيارته للجامعة،  األقى الربوفي�سور مايكل 
ك��ت��ز م��ن ج��ام��ع��ة اأري���زون���ا الأم��ري��ك��ي��ة اأول����ى حما�سراته 

لطالب كلية ال�سيدلة.
يف ب��داي��ة امل��ح��ا���س��رة، ق��دم مايكل ن��ب��ذة ع��ن جامعة 
اأف�سل ع�سر  ال��ت��ي تعد واح���دة م��ن  اأري��زون��ا الأم��ري��ك��ي��ة، 
ال�سوء  م�سلطا  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  جامعات 
املخ�س�سة  وميزانيتها  العليا  للدرا�سات  براجمها  على 

للبحث العلمي.
كما تطرق اخلبر الدويل اإلى مناهج كلية ال�سيدلة 
بجامعة اأريزونا، وطرائق التدري�س فيها، موؤكدا اأن الكلية 

ت�ستقطب العديد من الطلبة ال�سعوديني املبتعثني.
باجلامعة،  ال�سيدلة  كلية  عميد  اأو���س��ح  جهته  من 
اإط��ار  تاأتي يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  اآل عريج  الدكتور مبارك 
العاملية مبا  الكلية ونظراتها يف اجلامعات  التعاون بني 

يخدم املجتمع والبحث العلمي والعملية التعليمية.

دراسات

الأن�سجة« �ساركه فيها كل من الدكتور 
ع����ب����داهلل ����س���ع���ت���ور، وال����دك����ت����ور ن��ا���س��ر 
ال����داغ����ري، وال���دك���ت���ور حم��م��د خ��ل��ي��ل، 
والدكتور  فار�س،  الدين  نور  والدكتور 

حممود اخلطيب.
و�سمل التكرمي اأي�سا؛ رئي�س ق�سم 
الن�ساء وال��ولدة بكلية الطب،  الأ�ستاذ 
امل�����س��ارك ال��دك��ت��ور م�����س��ف��ر ب���ن حممد 
ال�����س��ه��راين  ال���ذي ن��ال امل��رك��ز ال�سابع، 
بجائزة اآل خليفة،  مقابل بحث بعنوان 
»اإ�سابة املثانة البولية خالل العمليات 
القي�سرية .. درا�سة ا�ستق�سائية خالل 
كلية  وكيل  ح�سل  كما  ���س��ن��وات«.  ع�سر 
ال��ط��ب ل��ل�����س��وؤون ال�����س��ري��ري��ة ال��دك��ت��ور 
ال��ه��زاين على زم��ال��ة مركز  ع��ادل علي 
القيادة الأكادميية للعاملني القادمني.

وم���ن كلية ال��ع��ل��وم، ن���ال ال��دك��ت��ور 
اإب�������راه�������ي�������م �����س����ي����د حم�����م�����د ح�������س���ني 
)منا�سفة(، جائزة عبداحلميد �سومان 
ال��دول��ي��ة يف ال��ف��ي��زي��اء واجل��ي��ول��وج��ي��ا 
جلنة  تو�سيات  على  ب��ن��اًء  2012م  لعام 
ال��ت��ح��ك��ي��م جل���وائ���ز ال��ب��اح��ث��ني ال��ع��رب. 
وه����ي ج���ائ���زة م��ع��ت��م��دة ل����دى ال��ه��ي��ئ��ة 

ال�سعودية لالعتماد والتقومي.
اأ�ستاذ  اجل��ام��ع��ة،  م��دي��ر  ك��رم  كما 
ال��ت��اري��خ، الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور غيثان بن 
ع��ل��ي ب���ن ج��ري�����س، ال����ذي ح�����س��ل على 
تكرمي من قبل احتاد املوؤرخني العرب 
يف القاهرة، ب�سفته واحدا من �سوامخ 
امل���وؤرخ���ني ال��ع��رب ل��ه��ذا ال��ع��ام 1435ه���� 

/2013م.
سلمان العلي
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يحيى التيهاني

د�سن اأمر منطقة ع�سر، �ساحب ال�سمو 
ب��ن عبد  خ��ال��د  ب��ن  الأم���ر في�سل  امللكي 
الأمن  اأبها، فعاليات  العزيز بفندق ق�سر 
ال��ف��ك��ري امل��ت�����س��م��ن��ة ع����ددا م���ن ال�����دورات 
باملعروف  الأم��ر  هيئة  ملن�سوبي  التدريبية 
وال��ن��ه��ي ع���ن امل��ن��ك��ر، ب��ح�����س��ور ال��رئ��ي�����س 
بن  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  للهيئة،  ال��ع��ام 
املنطقة  وق��ائ��د  ال�����س��ي��خ،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اجلنوبية، اللواء الركن عبداهلل العمري، 
ال�سيخ  ع�سر،  مبنطقة  الإف��ت��اء  وع�سو 

�سعد احلجري .
ال���دورات  ه��ذه  اأن مثل  �سموه  واأك���د 
الأمر  هيئة  لرجال  عظيمة  فوائد  حتقق 
من  وتطور  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
اأدائهم، لكون الأمن الفكري مطلبا مهما.
الو�سطية  اأم���ة  »ن��ح��ن  ���س��م��وه  وق���ال 
امللك  ي��د  على  ال��دول��ة  ه��ذه  تاأ�سي�س  منذ 
اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  املوؤ�س�س 
�سعود، رحمه اهلل، وعلى النهج الإ�سالمي 
ال���و����س���ط���ي امل���ع���ت���دل ال������ذي ي��ن��ب��ذ ال��غ��ل��و 
اأي ج��ه��ة ك��ان��ت«، مقدما  وال��ت��ط��رف م��ن 
�سموه �سكره اإلى معايل الدكتور اآل ال�سيخ 
ال����دورات  ل��ه��ذه  ومتابعته  ح�����س��وره  ع��ل��ى 

املهمة.
واأ�����س����اف ���س��م��وه »الأم������ر ب��امل��ع��روف 
والنهي عن املنكر من الثوابت التي قامت 
عليها الدولة، وهي �سعرة دينية �ستبقى 
م���ا ب��ق��ي��ت ه����ذه ال����دول����ة، وه��ي��ئ��ة الأم����ر 
يف  كبر  دور  لها  املنكر  والنهي  باملعروف 
حفظ الأمن، وهي �سمام اأمان املجتمع«. 

���س��م��وه واحل�����س��ور، عر�سا  و���س��اه��د 
م��رئ��ي��ا ت�����س��م��ن ك��ل��م��ة خل�����ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني 
�سرورة  على  خاللها  ���س��دد   اهلل،   حفظه 
ال���وق���وف يف وج���ه ال��ف��ن واحل���ف���اظ على 
املواطن  يكون  واأن  واأمنها،  الدولة  �سيادة 
على قدر امل�سوؤولية امللقاة على عاتقه. كما 
الدولة  ال�سوء على جهود  العر�س،  األقى 
يف تعزيز الأمن الفكري من خالل حتكيم 
�سرع اهلل، واإقامة ال��دورات املتخ�س�سة يف 
وكذلك  والغلو،  الفكري  الأم��ن  مكافحة 
التوعوية  وامل��ط��ب��وع��ات  امل��ح��ا���س��رات  ع��رب 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ع��ل��ى ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة، 
واإن�ساء �سفحة لالأمن الفكري على موقع 
ال��رئ��ا���س��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ال�����س��راك��ة مع 

القطاعات احلكومية املختلفة. 

خالل تدشينه ملتقى األمن الفكري

أمير عسير: األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر صمام أمان المجتمع

مكتباتتربية وتعليممشاريعطب

إزالة ورم بين المخيخ 
والدماغ لـ »خمسينية« 

ع�سر  مب�ست�سفى  ط��ب��ي  ف��ري��ق  اأج�����رى 
اجلمجمة  ق��اع  يف  دقيقة  عملية  املركزي 
العمر،  م��ن  اخل��ام�����س  العقد  يف  ملري�سة 
بعد اأن اأظهرت اأ�سعة الرنني املغناطي�سي 
املخيخ  بني  مت�سعب  ورم  وج��ود  للدماغ، 
وج���ذع ال���دم���اغ، وق���رر ال��ف��ري��ق التدخل 
واإجراء عملية جراحية برئا�سة ا�ست�ساري 
ج��راح��ة امل��خ والأع�����س��اب وج��راح��ات قاع 
فهد  الدكتور  الدماغ  واأوعية  اجلمجمة 

اآل حماد، وتكللت العملية بالنجاح.

مشاريع ساحلية
بـ 438 مليون ريال

ب�������داأت اأم����ان����ة ع�����س��ر ت��ن��ف��ي��ذ ع�����دد م��ن 
البحرية  ال��واج��ه��ة  ت��ط��وي��ر  م�����س��روع��ات 
مليون   84 ب��ق��ي��م��ة  احل��ري�����س��ة  ل�����س��اط��ئ 
ريال كمرحلة اأولى. وتبلغ تكلفة املرحلة 
ال��ث��ان��ي��ة، 109 م��الي��ني، وال��ث��ال��ث��ة بقيمة 
الطريق  مل�����س��اري��ع  اإ���س��اف��ة  م��ل��ي��ون��ا.   139
ي��ق��وم ع��ل��ى مرحلتني،  ال����ذي  ال�����س��اح��ل��ي 
الأولى بقيمة 18 مليونا، والثانية بقيمة 
38 م��ل��ي��ون��ا، ورب�����ط ال���ط���ري���ق ب�����س��اط��ئ 

احلري�سة بقيمة 40 مليونا.

بدء الترشيح لجائزة 
التميز بـ »تعليم« عسير

دع����ا امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، م����دار�����س امل��ن��ط��ق��ة، 
ل���الط���الع ع��ل��ى ال��ن�����س��خ��ة امل��ح��دث��ة، من 
دورتها  يف  التميز  ج��ائ��زة  ومعاير  اأدل���ة 
اخلام�سة التي ت�ستهدف الإدارة املدر�سية 
وامل���ع���ل���م وامل���ر����س���د ال���ط���الب���ي وامل�����س��رف 
الربوي، لفتا اإلى اأن الت�سجيل اإلزامي 
جلميع مدار�س املنطقة، ا�ستجابة لرغبة 
ال��وزارة يف رفع م�ستوى الأداء يف امليدان 

الربوي.

المكتبة العامة تنهي 
مسابقتها الثقافية

اأع��ل��ن��ت امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��ام��ة ب���اأب���ه���ا، اأ���س��م��اء 
 1434 لعام  الثقافية  بامل�سابقة  الفائزين 

ه� والفائزين يف م�سابقة اخلط العربي.
اآل  ع��ب��داهلل  املكتبة،  مدير  واأو���س��ح 
عقران، اأن هذه امل�سابقة ال�سنوية حتظى 
ب��اه��ت��م��ام ب��ال��غ م���ن رواد امل��ك��ت��ب��ة، وت��ع��د 
اأف���راد  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل  م��ن ج�سور  ج�سرا 
مبينا  واملكتبة،  �سرائحه،  بكافة  املجتمع 
امل�ساركني  اأ���س��م��اء  على  ال�سحب  مت   اأن���ه 

لير�سح منهم �ستة مت�سابقني.

لقطات

عقب ذلك األقى اآل ال�سيخ كلمة رفع 
خ��ادم  م��ق��ام  اإل���ى  وال��ع��رف��ان  ال�سكر  فيها 
ال�����س��ري��ف��ني و���س��م��و ويل عهده  احل��رم��ني 
الأم����ني و���س��م��و ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين، حفظهم 
اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر،  اهلل. ك��م��ا ���س��ك��ر 
ب��ن عبدالعزيز  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  الأم���ر 
اأن  مبينا  املهم،  امللتقى  لهذا  رعايته  على 
اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى ام����ّن ع��ل��ى خلقه 
بنعمة الأمن والأم��ان وال�ستقرار بف�سل 

منه ومن ثم بتحقيق العقيدة.  وقال »اإن 
على  تاأ�سي�سها  منذ  املباركة  ال��دول��ة  ه��ذه 
عبدالعزيز  امللك  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  يد 
اآل ���س��ع��ود، ط��ي��ب اهلل  ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
ث�����راه، وه����ي ت��ن��ع��م ب���الأم���ن وال���س��ت��ق��رار 
والرخاء بف�سل اهلل ثم بف�سل جهود امللك 

املوؤ�س�س«.
ال��ب��الد  ه����ذه  اأن  ال�����س��ي��خ  اآل  وذك�����ر 
اإق��ام��ة  ب����داأت م��ن��ذ ن�ساأتها ع��ل��ى  ال��ع��زي��زة 

���س��ع��رة الأم������ر ب���امل���ع���روف وال���ن���ه���ي عن 
الأم��ن  ب�سط  يف  البالغة  لأهميتها  املنكر 

وال�ستقرار.
ن���ه���اي���ت���ه،  ال����ع����ر�����س يف  وت�������س���م���ن 
ك��ل��م��ة ويل ال��ع��ه��د، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال���دف���اع، الأم����ر �سلمان  ال������وزراء، وزي����ر 
خاللها  اأك��د  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز،  بن 
الهدامة  الأف��ك��ار  م��واج��ه��ة  ���س��رورة  على 

وجمابهتها بالتوجهات الفكرية النرة.

المملكة األولى عربيا
في عدد براءات االختراع 

حتويل  اأهمية  اجلا�سر،  حممد  الدكتور  والتخطيط  القت�ساد  وزي��ر  اأك��د 
القت�ساد ال�سعودي اإلى اقت�ساد مبني على املعرفة يحركه الإبداع والبتكار 
باعتبار  امل��م��ل��ك��ة،  يف  �ساملة  اق��ت�����س��ادي��ة  نه�سة  لإح����داث  الأع���م���ال  وري����ادة 

القت�ساد املعريف موردا مهما يفوق مردوده املوارد القت�سادية الطبيعية.
واأكد اجلا�سر زيادة الإنفاق ال�سعودي على البحث والتطوير من %0.4 
عام 2010م، اإلى 3.4 % العام املا�سي، ما جعل اململكة، الأولى على امل�ستوى 
بني  البحثي  التعاون  تقرير  يف  متقدما  موقعا  تبواأت  كما  العربي،  العامل 
اجلامعات وال�سناعة لعام 2010م، حيث احتلت املرتبة ال� 33 بني 139 دولة، 
ب���راءات  ع��دد  ب��ف��ارق كبر يف  الأول���ى عربيا  املرتبة  احتاللها  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
الخراع امل�سجلة عامليا، حيث �سجلت حوايل 45% من جممل امل�سجل من 
العامل العربي، وكذلك ارتفع اأداء اململكة يف موؤ�سر اقت�ساد املعرفة وموؤ�سر 
التنمية الب�سرية وموؤ�سر التناف�سية العاملي من املرتبة ال� 35 عام 2007م، اإلى 

املرتبة ال� 17 خالل عام 2011م من بني 142 دولة. 
وقال اجلا�سر على هام�س م�ساركته يف افتتاح املوؤمتر ال�سعودي الدويل 
التقنية وريادة الأعمال والبتكار الذي تنظمه مدينة  اخلام�س حلا�سنات 
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، يف مقرها يف الريا�س، »اإن ال�سعودية تويل 
اهتماما خا�سا بال�سيا�سات والربامج التي تدعم اأن�سطة البحث والتطوير 
من  عديد  وهناك  التقنية،  احلا�سنات  واإن�ساء  الأع��م��ال  وري���ادة  والبتكار 
املوؤ�سرات املحلية والعاملية التي توؤكد تنامي جهود ال�سعودية واإجنازاتها يف 

عدد من هذه املجالت«.

ثالث حلقات تطبيقية للقيادات اإلدارية
ينفذ معهد الإدارة العامة، ثالث حلقات تطبيقية يف كل من الريا�س  وجدة 
الأج��ه��زة احلكومية  الإداري���ة يف  القيادات  وال��دم��ام، ي�سارك فيها ع��دد من 

املختلفة. و�ست�ستمر كل حلقة ملدة ثالثة اأيام.
بن  ع��ب��داهلل  العامة،  الإدارة  معهد  با�سم  الر�سمي  املتحدث  واأو���س��ح 
متعب ال�سمّيح، اأن هذه احللقات تهدف اإلى تنمية وتطوير العمل الإداري 
يف خمتلف القطاعات من خالل رفع امل�ستوى العلمي والعملي للم�ساركني، 
مبا ميكنهم من التغلب على امل�سكالت الإدارية التي تواجههم، اإ�سافة اإلى 

اإثراء معلوماتهم واإملامهم مبا ا�ستجد يف املجال الإداري .
يف  امل��دي��ر  »فاعلية  حلقة  ب��ال��ري��ا���س  للمعهد  الرئي�س  امل��رك��ز  وينفذ 
اإلى تنمية  الوزان، وتهدف  العمل« يقدمها الدكتور عبدالرحمن  جماعات 
حتليل  خ��الل  م��ن  العمل  جماعات  يف  الفعال  والتعامل  التحليل  م��ه��ارات 
امل�سكالت الإدارية والتعامل الفعال مع الآخرين يف جماعات العمل، وتبني 
الت�سال الفعال وحتليل التغذية املرتدة لتحقيق هدف الت�سال، والتحليل 
اإل��ى  بالإ�سافة  ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  عملية  يف  وتوظيفه  العمل  ملهام  الإب��داع��ي 
توظيف املفاهيم ال�سلوكية يف فهم وحتليل التفاعالت الفردية واجلماعية، 

والتعامل مع اخلالفات الإدارية يف جماعات العمل .
وينفذ فرع املعهد مبدينة جدة، حلقة »اإدارة اجلودة ال�ساملة«، بح�سور 
عدد من القيادات الإداري��ة يف املنطقة، يقدمها �سعد العمري. وتهدف اإلى 
اجل��ودة  اإدارة  مفهوم  لنقل  ال��الزم��ة  وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف  امل�ساركني  اإك�����س��اب 

ال�ساملة اإلى الأجهزة احلكومية وكيفية تطبيقها.
ويف فرع املعهد باملنطقة ال�سرقية مبدينة الدمام، تقام حلقة )تنمية 
باملنطقة  الإداري���ة  القيادات  من  ع��دد  بح�سور  الإداري(  الت�سال  مهارات 
يقدمها اأديب ال�سخ�س، وت�ستمر فعالياتها ثالثة اأيام. وتهدف اإلى تنمية 
خالل  م��ن  واجل��م��اع��ي،  ال��ف��ردي  الإداري  الت�سال  على  امل�ساركني  ق���درات 
االت�صال بفاعلية باأمناط �صخ�صية خمتلفة، وحتديد عوائق االت�صال على 
اإلى  اإ�سافة  الت�سال،  عوائق  على  والتغلب  واجلماعي،  الفردي  امل�ستويني 

اختيار و�سائل الت�سال املنا�سبة وا�ستخدامها بفاعلية .
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والأر�سفة  الإداري���ة  الت�سالت  نظام  تطبيق  اجلامعة  ب��داأت 
اإلى حتويل  ي�سعى  اإداري  برنامج  وهو  »اإجن��از«،  الإلكرونية 
اإل��ك��روين، بحيث يتم يف  اإل���ى م�ستوى  الإداري����ة  امل��ع��ام��الت 
بتعامالت  وا�ستبداله  الورقي  التعامل  اإلغاء  القادمة  املرحلة 

اإلكرونية �سرفة.
اجلامعة  وكالة  مع  واجل��ودة  التطوير  وكالة  بذلت  وقد 
يف  ك��ب��را  ج��ه��دا  املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة  يف  ممثلة 
ا�ستحداث هذا الربنامج، وهي تعمل حاليا على تدريب كافة 
املوظفني باجلامعة على ا�ستيعاب التفا�سيل الفنية للربنامج 
ليتم التدريب عليه وتطبيقه يف كافة اإدارات اجلامعة، حيث 

مت البدء به فعليا من غرة �سهر حمرم احلايل.
و�سيوفر هذا الربنامج على اجلامعة الكثر من الوقت 
واجلهد، ويعطي املعامالت ال�سرعة الفائقة يف التحويل بني 
الإدارات املختلفة، ويخت�سر الإج��راءات املتبعة يف التعامالت 

الإدارية.
اأن ب��رن��ام��ج »اإجن�����از« ه���و  اإجن����از حقيقي يف  ول ���س��ك يف 
منه  �ست�ستفيد  خالد  امللك  جامعة  اأن  كما  اجلامعية،  الإدارة 
اجلامعة  حجم  لكرب  نظرا  اجلامعات  م��ن  غرها  م��ن  اأك��ر 
والبنات  للبنني  كلية  تزيد عن خم�سني  التي  الكليات  وكرة 
يف خمتلف املناطق يف اأبها ويف كافة حمافظات املنطقة، حيث 
اإدارة اجلامعة فورا  �سيكون من الي�سر حتويل املعامالت من 
ويف حلظات لكليات يف حمايل اأو النما�س اأو بي�سة اأو غرها 

من الكليات واملناطق.
كما �سيكون يف مقدور النظام حتديد وقت و�سول املعاملة 

ومدة اتخاذ القرار الإداري من اجلهة املعنية.
اإداري���ة  مب�ستويات  خمتلفة  �سالحيات  النظام  ويعطي 
اإدارة جامعية،  اأي  امل�سوؤولني يف  متفاوتة ح�سب طبيعة عمل 
الربنامج  على  للدخول  اآل��ي��ة  �سالحيات  النظام  ومينحهم 
اأن يقوم به املوظف املخت�س، وهذا يجعل  ومعرفة ما ينبغي 
اأو  اأو باتخاذ القرار  اإما بالطالع  جميع امل�ستهدفني م�ساركا 

التحويل لأي معاملة ترد اإلى اأي اإدارة جامعية.
»اإجن���از«  الإداري  النظام  بها  يت�سم  التي  امل��م��ي��زات  وم��ن 
مو�سوع الأر�سفة الإلكرونية ملعامالت اجلامعة، حيث ميكن 
البحث عن اأي مو�سوع اأو ا�سم ل�ساحب املعاملة او اإدارة معينة 
ال��و���س��ول اإيل تلك  ال��ب��ح��ث، وي��ت��م  اأو غ��ر ذل��ك م��ن مناطق 

املعاملة ومعرفة ما مت بخ�سو�سها من اإجراءات نظامية.
وهذا ي�ساعد على ال�سيطرة والتحكم على كافة املعامالت 
ومعرفة اجتاهها وقراراتها وتواريخها ونتائجها، مما ي�ساعد 

كثرا، ذوي العالقة مبو�سوع تلك املعامالت.
اإن جامعة امللك خالد حتر�س دائما على تبني اأي مبادرة 
الناحية  من  �سواء  العام  الأداء  م�ستوى  ترفع  اأن  �ساأنها  من 
الأكادميية اأم الناحية الإدارية، وخا�سة تبني مبادرات التقنية 
ن��واح��ي احل��ي��اة التي  ال��ت��ي ه��ي وج��ه التغير املقبل يف ك��اف��ة 

نعي�سها يف هذا الع�سر. 
هو  اللكرونية  والأر�سفة  الإداري���ة  الت�سالت  ونظام   
الإداري  ال��ع��م��ل  �ستنقل  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة  امل���ب���ادرات  ه���ذه  اأح���د 
بطريقة خمتلفة عما كانت عليه يف عهد التعامالت الورقية.  
العمل  لإت��ق��ان  الإداري���ني  واملوظفني  امل�سوؤولني  كافة  واأدع���و 
ي�سكل  لأنه  اإيجابية،  بطريقة  معه  والتفاعل  الربنامج  بهذا 

تطورا ي�سيف الكثر اإلى نوعية الأداء الإداري للجامعة.

رؤية

برنامج انجاز

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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مدير الجامعة يتلمس احتياجات
»العلوم اإلدارية والمالية«

خالد العمري

م�����دي�����ر  م���������ع���������ايل  زار 
اجل�������ام�������ع�������ة، الأ�������س������ت������اذ 
ال����دك����ت����ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
املا�سي،  الثالثاء  ال���داود، 
ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم الإداري���������ة 
وامل���ال���ي���ة ل����الط����الع ع��ل��ى 
التعليمية  العملية  ���س��ر 
احتياجات  على  وال��وق��وف 

الكلية. 
وال������ت������ق������ى ال������������داود 
ب��ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة، ال��دك��ت��ور 
ع��ب��دال�����س��الم ال���غ���ام���دي، 
ووك����الء ال��ك��ل��ي��ة واأع�����س��اء 
اأن  ق��ب��ل  ال��ت��دري�����س،  هيئة 
مرافق  على  جولته  ي��ب��داأ 
ال����ك����ل����ي����ة، ال�����ت�����ي ���س��م��ل��ت 
حوكمة ال�سركات،  م��رك��ز 
ن�������ادي امل�������ال والأع�����م�����ال، 
م��ك��ات��ب روؤ����س���اء الأق�����س��ام، 
وال��ق��اع��ات ال��درا���س��ي��ة. ثم 
مع  اجتماعا  معاليه  عقد 
جم��ل�����س ال��ك��ل��ي��ة واأع�����س��اء 
ال��ت��دري�����س  بنادي  ه��ي��ئ��ة 
املال والأعمال اأكد خالله 
التخ�س�سات  اأهمية  على 
ال��ك��ل��ي��ة،  حتت�سنها  ال��ت��ي 
والح����ت����ي����اج ال���ك���ب���ر ل��ه��ا 
ل���دف���ع  ال���ع���م���ل  �����س����وق  يف 
اململكة،  يف  التنمية  عجلة 
ع��ددا من  هناك  اأن  مبينا 
امل�������س���روع���ات الأك���ادمي���ي���ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة 
اجل����ام����ع����ة،  يف  ����س���ت���ن���ف���ذ 
جن���اح  اأن  اإل��������ى  م�������س���را 
ال����ك����ل����ي����ة م���������س����رك ب��ني 
واأع�������س���اء هيئة  ال���ط���الب 

التدري�س.
اأع�ساء  ال���داود  ودع���ا 
هيئة التدري�س اإلى تلم�س 
ودفع  الطالب  احتياجات 
احل����رك����ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
اجل��ام��ع��ة يف ظ���ل ال��دع��م 
حكومة  قبل  م��ن  ال�سخي 
خادم احلرمني ال�سريفني 
ب���ن عبد  اهلل  ع��ب��د  امل���ل���ك 

العزيز ،حفظة اهلل،. 
ذل�����ك  �ساهد  ع���ق���ب 
م��دي��ر اجل���ام���ع���ة، ع��ر���س��ا 
م������رئ������ي������ا ع��������ن ال����ك����ل����ي����ة 
وم�����س��رت��ه��ا الأك���ادمي���ي���ة 
التي حققتها  والإجن��ازات 
ع����ل����ى م�������دى ال���������س����ن����وات 
امل����ا�����س����ي����ة، ث����م ا����س���ت���م���ع 
اإل�����ى ت�����������س�����اوؤلت روؤ�����س����اء 
واأع�������س���اء هيئة  الأق�������س���ام 
يعقد   اأن  قبل  ال��ت��دري�����س، 
طالب  م��ع  مفتوحاً  ل��ق��اًء 
ال���ك���ل���ي���ة ع�����رب ف����ي����ه  عن 
معهم  بالتوا�سل  �سعادته 
اأج��ل  ووج����وده بينهم م��ن 
الأك��ادمي��ي  العمل  متابعة 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، وت�����س��ه��ي��ل ك��اف��ة 
الح���ت���ي���اج���ات ال���ت���ي م��ن 
حت�سيلهم  دع����م  ���س��اأن��ه��ا 
ال��ع��ل��م��ي وال����رق����ي ب��ا���س��م 

اجلامعة.
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يحيى القبعة 

ع��ق��د جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة، م��وؤخ��را، 
اجلامعي  للعام  الثالث  اجتماعه 
م���دي���ر  م����ع����ايل  ب���رئ���ا����س���ة   1435
اجل����ام����ع����ة، الأ������س�����ت�����اذ ال���دك���ت���ور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال�����داود 
الذي بداأ الجتماع بتعزية اأع�ساء 
ال��داع��ي��ة ع�سو  امل��ج��ل�����س يف وف����اة 

خالل اجتماعه الثالث للعام الحالي
مجلس الجامعة يعتمد خطط مرحلة الماجستير

ال�سريعة  بكلية  ال��ت��دري�����س  هيئة 
واأ���س��ول ال��دي��ن ال��دك��ت��ور عبداهلل 
ال�������س���ه���راين، ك��م��ا رح����ب م��ع��ال��ي��ه 
ال��دك��ت��ور  ال��ط��الب  ����س���وؤون  بعميد 
م���ري���ع ال���ه���ّب���ا����س وع���م���ي���د خ��دم��ة 
املجتمع والتعليم امل�ستمر الدكتور 
ان�سما  ال��ل��ذي��ن  ح���م���دان  م���ب���ارك 

للمجل�س حديثا. 
ع��ق��ب ذل���ك ا���س��ت��ع��ر���س اأم���ني 

حمود  الدكتور  اجلامعة،  جمل�س 
اأب���وظ���ه���ر، امل��و���س��وع��ات امل��درج��ة 
ناق�س  الأعمال، حيث  على ج��دول 
امل��ج��ل�����س ث�����الث خ���ط���ط درا����س���ّي���ة 
مل���رح���ل���ة امل���اج�������س���ت���ر مب�������س���اري���ه 
)امل�����ق�����ررات وال���ر����س���ال���ة(، وواف����ق 
املاج�ستر  خ��ط��ت��ي  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
بنظام املقررات لتخ�س�سي القراآن 
واأ���س��ول  ال�سريعة  بكلية  وعلومه 

العلوم  بكلّية  واجل��غ��راف��ي��ا  ال��دي��ن 
الإن�سانية.

 ك���م���ا واف��������ق امل���ج���ل�������س ع��ل��ى 
اخل���ط���ة ال����درا�����س����ّي����ة ل��ت��خ�����س�����س 
ال���ق���راآن وع��ل��وم��ه ب��ن��ظ��ام امل��ق��ررات 
الطالبي،  ال�����س��اأن  ويف  وال��ر���س��ال��ة. 
وافق املجل�س على اإعادة قيد ومنح 
الطالب  لعدد من  اإ�سافية  فر�س 
املاج�ستر  ب��رام��ج  يف  وال��ط��ال��ب��ات 

لإك����م����ال م�����س��رت��ه��م ال���درا����س���ّي���ة  
ليت�سنى لهم التخرج.

النقا�سات  اإث��راء  ولالإ�سهام يف 
ال���ك���ل���ّي���ات واإت����اح����ة  يف جم���ال�������س 
اأع�ساء  م��ن  ع��دد  لأك���رب  الفر�سة 
هيئة التدري�س للم�ساركة يف اتخاذ 
القرارات، وافق املجل�س اأي�سا على 
اأع�����س��اء م��ن هيئة  اإ���س��اف��ة خم�سة 
املجتمع  ك��ل��ي��ة  ملجل�س  ال��ت��دري�����س 

وجم��ل�����س ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة يف ف��رع 
اجلامعي  للعام  بي�سة  يف  اجلامعة 

احلايل.
وم����ن ب����اب اإت����اح����ة ال��ف��ر���س��ة 
ل��ل��درا���س��ة ب��اجل��ام��ع��ة ل��ط��الب من 
على  املجل�س  وافق  اإ�سالمية،  دول 
ق���ب���ول ط��ال��ب��ني م���ن اأف��غ��ان�����س��ت��ان 
ل����ل����درا�����س����ة يف اجل����ام����ع����ة ���س��م��ن 

برنامج البكالوريو�س.

»الجودة« تنظم ورشة
»مؤشرات األداء والمقارنات المرجعية«

علي آل سعيد
بعنوان  عمل  ور���س��ة  باجلامعة،  واجل���ودة  الأك��ادمي��ي  التطوير  ع��م��ادة  نظمت 
)موؤ�سرات الأداء واملقارنات املرجعية( قدمها م�ست�سار العمادة للجودة، الأ�ستاذ 

الدكتور عادل حب اهلل بح�سور عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة.
علوان،  الدكتور عمر  واجل���ودة،  الأك��ادمي��ي  التطوير  عمادة  واأب��ان عميد 
العمادة لرفع م�ستوى جودة الربامج  اإط��ار �سعي  ياأتي يف  اأن تنفيذ الربنامج 
التقدم  مدى  لقيا�س  اأ�سا�س  وتوفر  عامة،  ب�سفة  اجلامعة  واأداء  الأكادميية، 
موؤكدا   ، الأك��ادمي��ي  العتماد  على  احل�سول  نحو  اأ�سا�سية  كخطوة  والتطور 
امل�ساركني يف ور�سة العمل، نقل  التدري�س  اأع�ساء هيئة  العمادة تنتظر من  اأن 
اخلربات التي اكت�سبوها اإلى زمالئهم بالأق�سام والكليات، مبا ي�سهم يف تطوير 

املنظومة التعليمية باجلامعة.

شؤون المكتبات تعرف 21 
دولة بـالجامعة وإصداراتها 
اخ��ت��ت��م��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف ع���م���ادة ����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات، 
الثانية والثالثني ملعر�س ا�سطنبول  م�ساركتها يف الدورة 
املا�سي  ال�سبت  فعالياته  افتتحت  ال��ذي  للكتاب،  ال��دويل 

مب�ساركة حوايل 690 جهة من 21 دولة.
واأكد عميد �سوؤون املكتبات باجلامعة، الدكتور �سعيد 
بن قا�سم اخلالدي، اأن جناح اجلامعة يف املعر�س قدم عددا 
والأبحاث  العلمية  والر�سائل  الكتب  من  اإ�سداراتها  من 
والن�سرات  الكتيبات  اإل��ى  اإ�سافة  اجلامعة،  ع��ن  ال�����س��ادرة 
ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة، ���س��ع��ي��ا ل��ع��ر���س ج��ان��ب م���ن ن��ت��اج��ه��ا العلمي 
الذي  وال���دور  اجلامعة  عن  فكرة  املعر�س  زوار  ولإع��ط��اء 

تقوم به.



أخبار الجامعة

نعم.. وال..

تعد جوائز جامعة امللك خالد للتميز بفروعها املختلفة حديثة، وقد قامت 
اجلامعة ممثلة بوكالة التطوير واجلودة على تطويرها، ومت ت�سكيل اللجنة 

العليا لهذه اجلوائز، واأمانة عامة لها اأي�سا.
نوعية  ونقلة  كبرة،  بدرجة  مقبولة  الأول  عامها  يف  اجلوائز  وكانت 
ورد  ما  ذلك  ويوؤكد  خالد،  امللك  جامعة  من�سوبي  من  املتميزين  تكرمي  يف 

للجامعة من ردود فعل اإيجابية من املجتمع اجلامعي، ومن خارجه.
 نعم، اجلائزة اأنهت ال�سنة الأولى من عمرها، ويف هذا العام �ست�ستمر 
اكت�سابها  مت  التي  الإيجابية  للخربات  نظرا  الإجن��از  من  اأعلى  مب�ستويات 

من الدورة الأولى.
نعم، اجلائزة متاحة جلميع املجتمع اجلامعي ملن تنطبق عليه �صروط 
تدري�س من  هيئة  واأع�����س��اء  وط��ال��ب��ات،  ط��الب،  م��ن  لها  الر�سح  و�سوابط 
اجلامعة،  ووح���دات  كليات  وم��ن  وموظفات،  وموظفني،  والن�ساء،  ال��رج��ال 
فمن تتوافر فيه ال�صروط ويوجد لديه الوثائق وال�صواهد املطلوبة ما عليه 

اإل الطالع على اآلية الر�سيح واتباع خطواتها يف الأوقات املنا�سبة.
اللتزام  ال�سروري  وم��ن  مهم.  اجلائزة  لهذه  الزمني  التوقيت  نعم، 
املتاأخر لأنه لن ينظر يف الطلبات التي تخرج عن الإطار  به، ول للتقدمي 
الزمني املحدد لإجراءات اجلائزة يف مراحلها املختلفة، ول للر�سح للجائزة 

من دون تقدمي امل�ستندات والوثائق املطلوبة، وبنماذج غر مكتملة.
 ن��ع��م، اجل���ائ���زة م��ن اجل��ام��ع��ة لأب���ن���اء اجل��ام��ع��ة، وم���ن اأه��داف��ه��ا ن�سر 
�سويا  فلنعمل  تناف�سية بني من�سوبي اجلامعة،  بيئة  واإيجاد  التميز،  ثقافة 
امللحوظات  تقدمي  ال�سروري  وم��ن  لأه��داف��ه��ا،  اجل��وائ��ز  ه��ذه  على حتقيق 
وتطوير  اجل���وائ���ز،  ه���ذه  لتح�سني  وج����دت،  اإن  ال��ت��ط��وي��ري��ة،  وامل��ق��رح��ات 
هذه  يف  اجلامعي  واملجتمع  وللجامعة،  اجلامعة  من  فاجلوائز  اإجراءاتها، 

املرحلة هو امل�ستهدف الرئي�س منها.
 ولن�سهم جميعا يف حتقيق اأهدافها القريبة والبعيدة، ومن يرغب يف 
الر�سح، اأو تر�سيح �سخ�س اآخر ما عليه اإل مراعاة التوقيت الزمني املحدد 
اجلامعة  جوائز  موقع  من  والنماذج  ال�صروط،  على  واحل�صول  للتقدمي، 
املتوافر على موقع اجلامعة، ورفع كامل النماذج واملتطلبات الأخرى ح�سب 

الإجراءات املحددة، وفق اهلل اجلميع لكل خر.

* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

جوائز جامعة الملك خالد 
للتميز

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *
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طارق خنفور

اأع���ل���ن���ت الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة جل��وائ��ز 
التطوير  بعمادة  للتميز  اجلامعة 
الأك������ادمي������ي واجل�����������ودة، ان���ط���الق 
الثانية من اجلائزة  ال��دورة  اأعمال 
ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي 1435/1434ه�����������، 
الر�سيحات  ا�ستقبال  �سيبداأ  حيث 

انطالق أعمال الدورة الثانية لجوائز التميز 

وامل��رك��ز  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمت 
يف  ممثلة  باجلامعة  الطالبات  لدرا�سة  اجلامعي 
الدكتور  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد 
خالد بن عو�س الأحمري، وعميدة املركز اجلامعي 
ال��ق��رين،  �سنيفاء  ال��دك��ت��ورة  ال��ط��ال��ب��ات،  ل��درا���س��ة 
لتوعية  بع�سر مول ملدة يومني،  تثقيفيا  معر�سا 
وحمل  الثدي.  �سرطان  مر�س  بخطورة  ال�سيدات 

املعر�س عنوان« احم نف�سك من �سرطان الثدي«.
وه����دف امل��ع��ر���س ال����ذي اأق��ي��م ب��ال��ت��ع��اون مع 
ج��م��ع��ي��ة زه����رة ل�����س��رط��ان ال���ث���دي، اإل����ى ال��ت��وع��ي��ة 
املبكرة  اكت�سافه  وط��رق  الثدي  �سرطان  بخطورة 
بكلية  الأ���س��ع��ة  ق�سم  طالبات  مب�ساركة  وع��الج��ه، 
ال��الت��ي   ل��ل��ط��ال��ب��ات،  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
التوعوية  والهدايا  املن�سورات  توزيع  على  حر�سن 
التوعوية  املعر�س،  كما مت خالل  للزوار.  باملر�س 
باأهمية الفح�س املبكر ل�سرطان الثدي، والتعريف 
باأخطاره، وكيفية التعامل معه، و�سرورة الفح�س 

الدوري. 
عبد العظيم آل اسماعيل 

الجامعة تقيم حملة
للتوعية بسرطان الثدي 

علي آل سعيد

اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم���ل�������س  ع���ق���د 
الطبي  للتعليم  ال�سعودية  العلمية 
امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  م���وؤخ���را،   ،SSME
ال����ري����ا�����س، اج��ت��م��اع��ه  ����س���ع���ود يف 
برئا�سة  الثالثة  ال���دورة  يف  ال��ث��اين 
هيئة  الإدارة، ع�سو  رئي�س جمل�س 
ال��ت��دري�����س ب��ق�����س��م ال��ف��ي��زي��ول��وج��ي��ا 
خالد،  امللك  بجامعة  الطب  بكلية 
ال���دك���ت���ور اإ���س��م��اع��ي��ل ب���ن ج��ال��ي��ة، 

وح�سور اأع�ساء املجل�س. 
واأفاد بن جالية اأن املجل�س اأقر 
على  امل�سرفة  الإداري���ة  الت�سكيالت 
مكاتب اجلمعية الفرعية مبختلف 
اجلمعية  اأن  مبينا  اململكة،  مناطق 

بن جالية 
يترأس اجتماع
جمعية  
التعليم الطبي

التي حتت�سنها اجلامعة، لها اأربعة 
مكاتب فرعية يف كل من الريا�س، 

ال�سرقية، الغربية، والق�سيم. 
ك��م��ا اأب����ان اأن امل��ج��ل�����س ت��اب��ع يف 
لتنظيم  املبذولة  اجلهود  اجتماعه، 
للتعليم  ال���دويل  ال�سعودي  امل��وؤمت��ر 
امل���ق���رر   SIMEC 2014 ال���ط���ب���ي 
انعقاده يف الفرة 2-5 �سفر 1436ه� 
يف  2014م  ن��وف��م��رب   27-24 امل��واف��ق 
الق�سيم، مبينا اأن املوؤمتر �سيت�سمن 
واملحا�سرات  العمل  ور�س  من  عددا 
املتميزة، وجل�سات علمية متخ�س�سة 

يف فروع التعليم الطبي.
انعقاد  ع��ن  جالية  ب��ن  وك�سف 
ال��������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع الحت������اد الأوروب�������ي 

ل���ل���ج���وائ���ز، اع����ت����ب����ارا م����ن الأح������د 
اخل���م���ي�������س  وح�����ت�����ى   1435/2/1
1435/5/5 ، على اأن يتم الفرز يوم 
واع��ت��م��اد   ،1435/6/24 اخل��م��ي�����س 
ال��ف��ائ��زي��ن ي��وم��ي الأح����د والث��ن��ني 

  .1435/6/28-27
واأك���������������د ع����م����ي����د ال����ت����ط����وي����ر 
الأك��ادمي��ي واجل���ودة، الأم��ني العام 

ل��ل��ج��وائ��ز، ال���دك���ت���ور ع��م��ر ع��ل��وان، 
حر�س اجلامعة على توفر فر�س 
ال���ت���ن���اف�������س الإي����ج����اب����ي ب����ني ك��اف��ة 
من�سوبي اجلامعة من اأع�ساء هيئة 
تدري�س وموظفني وطالب، وكذلك 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى وح������دات اجل��ام��ع��ة 
التميز  لتحقيق  وذل���ك  واإدارات���ه���ا، 
اأعمال اجلامعة،  واجلودة يف جميع 

ت�ستمل  اجل���ائ���زة   اأن  اإل����ى  م�����س��را 
هي:  رئي�سية  جم��الت  خم�سة  على 
جائزة ع�سو هيئة التدري�س املميز، 
وج���ائ���زة ال��ط��ال��ب امل��م��ي��ز، وج��ائ��زة 
امل���وظ���ف امل���م���ي���ز، وج����ائ����زة ال��ت��م��ي��ز 
وجائزة  )اأف����راد(،  املجتمع  خلدمة 
 – )كليات  املجتمع  خلدمة  التميز 

اأق�سام(. 

الداود يلتقي 
برواد النشاط

   فواز العتيبي 

ع���ق���د م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
ال��ن�����ص��اط  رواد  م����ع  اج���ت���م���اع���ا 
ب���اجل���ام���ع���ة مل��ن��اق�����س��ة الإع��������داد 
ل���ل���م���وؤمت���ر ال��ع��ل��م��ي اخل���ام�������س. 
وح�����س��ر الج���ت���م���اع ال�����ذي عقد 
ب���ق���اع���ة الج�����ت�����م�����اع�����ات، وك���ي���ل 
اجل�����ام�����ع�����ة ال�����دك�����ت�����ور م���رع���ي 
ال����ق����ح����ط����اين وع����م����ي����د �����س����وؤون 
اآل  ال����دك����ت����ور م����ري����ع  ال����ط����الب 
ن�������ص���اط  رائ���������د   30 و  ه����ب����ا�����س، 
ودار  الأن�سطة.  موظفي  بجانب 
احل�������وار ح�����ول ط���ري���ق���ة ت��ف��ع��ي��ل 
م�����س��ارك��ة اجل���ام���ع���ة يف امل���وؤمت���ر 
العديد  ن��وق�����س  ك��م��ا  التناف�سي، 
تكثيف  ومنها  الق��راح��ات،  من 
الإع�������الن�������ات ل���ل���م���وؤمت���ر داخ�����ل 
اجل���ام���ع���ة وخ����ارج����ه����ا، وك���ذل���ك 
للكلية  ال��ن�����ص��اط  رائ�����د  ت���ك���رمي 
امل��ث��ال��ي��ة يف امل�����س��ارك��ات، وت��ك��رمي 
رائد ن�صاط الكلية الفائزة، ودعم 

الأبحاث امل�ساركة يف املوؤمتر.

ل���ل���ت���ع���ل���ي���م ال�����ط�����ب�����ي، ال���������س����ري����ك 
ال�سراتيجي للجمعية.

الإدارة،  جم��ل�����س  ن��اق�����س  ك��م��ا 
الطب  لكليات  املناف�سة  جمال  فتح 
ل�ست�سافة  ال�سعودية  باجلامعات 
للتعليم  ال��دويل  ال�سعودي  املوؤمتر 

.SIMEC 2016 الطبي
اإق��رار  اأي�سا،  الجتماع  و�سهد 
ع����دد م���ن اخل����ط����وات الإج���رائ���ي���ة 
الو�سع  وتطوير  لتعزيز  ال�ساعية 
انطالقا  ال��ط��ب��ي  للتعليم  احل���ايل 
للجمعية،  ال��ع��ام��ة  الأه������داف  م���ن 
وت��ف��ع��ي��ال ل��ب��ن��ود الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي 
وق���ع���ت���ه���ا اجل���م���ع���ي���ة م�����وؤخ�����را م��ع 
الطبي  للتعليم  الأوروب���ي  الحت��اد 

.AMEE

لقطة اأر�سيفية
من الدورة الأولى
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عليك  مير  عندما  م�ستغربا  م�سطلحا  يكون  قد  ال�سوتي  التلوث 
اأو ت�سمعه بالرغم من معرفتك لهذه الكلمة، واجلديد يف املو�سوع 
اأن هذا امل�سطلح قد اأدى اإلى �سجن عازفة بيانو اإ�سبانية ملدة �سبع 
لديها  نف�سية  م�سكالت  واإث���ارة  جارتها  اإزع���اج  يف  لت�سببها  �سنوات 

خالل اأدائها جتارب العزف.
ويف حيثيات الق�سية اأن العازفة ا�ستمرت يف العزف ملدة ثماين 

�ساعات يوميا دون ا�ستخدام عوازل لل�سوت.
امل�ساعر  ال�سوتي، وجرح  التلوث  البيانو تهمة  وتواجه عازفة 
نف�سية  اآث��ار  تعاين من  اأنها  اجل��ارة  توؤكد  النف�سية جلارتها، حيث 

نتيجة �سماع الآلة املو�سيقية ملدة 40 �ساعة اأ�سبوعيا. 
هذه الق�سة تدعونا للت�ساوؤل هل ما نعاي�سه يف �سوارعنا من 
حتدثه  ال��ذي  وال�سجيج  ال�سيارات  م��ن  املو�سيقى  اأ���س��وات  �سماع 
وقيام  املنبهات  واأ�سوات  �سوارعنا  بحفر  تقوم  التي  الآلت  اأ�سوات 
اإزعاج  منازلنا من  وما يحدث يف  والهياط  بال�صياح  النا�س  بع�س 
م�سدره اجلران واأ�سوات ال�سيارات؛ تلوث �سوتي ي�ستحق عقاب 

القانون؟ 
اإذا كان هناك ما ي�سمى بالتلوث ال�سوتي، فاإن ما ن�سهده اأو ما 
التلوث. ولكن هل هذا يعطينا  اأ�سوات، لهو قمة هذا  ن�سمعه من 
مقا�ساة  م��ن  ميكننا  ج��دي��د  ت�سريع  ب��اإ���س��دار  امل��ط��ال��ب��ة  يف  احل���ق 

املت�سبب يف التلوث ال�سوتي الذي يحدث لنا يوميا؟
الظواهر  م��ن  كثر  على  �سيق�سي  الت�سريع  ه��ذا  اأن  اأعتقد   
املوجودة يف �سوارعنا ومنازلنا، ومن خالل هذا الت�سريع �سنق�سي 
اإذا تاأخر م�سروعه لأن  عليها، فن�ستطيع مقا�ساة �ساحب ال�سركة 
معداته الثقيلة ت�سبب لنا الإزع��اج يف بيوتنا ملدة تفوق 10 �ساعات 
يوميا، وهو ما �سيجعل اأ�سحاب تلك الأعمال ي�سارعون اإلى اإجناز 
اأعمالهم قبل موعدها لكي ل تتم رفع ق�سية عليهم ب�سبب ت�سببهم 

يف اإحداث تلوث �سوتي للنا�س.
اأيها القارئ العزيز، ت�ستطيع بهذا الت�سريع مقا�ساة من يت�سبب 
يف اإزعاجك باأي و�سيلة مزعجة. ولو اأ�سبح حقيقة، �سيجعلك هذا 
الت�سريع تنعم بحياة هانئة بعيدة عن الإزعاج وال�سو�ساء، و�سيقدم 
كثر منا على تركيب عوازل �سوتية يف منزله �سدا للباب يف وجه 

كل تلوث �سوتي.

* نائب رئي�س التحرير 

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

عازفة بيانو

القحطاني ينال شهادة زمالة الجمعية الدولية للجودة
الدكتور علي بن  الأنف والأذن واحلنجرة،  بق�سم  امل�سارك  الأ�ستاذ  الأكادميي واجل��ودة،  للتطوير  الطب  ح�سل وكيل كلية 
اأثناء  اأيرلندا. وكان ذلك  �سعيد القحطاين، على �سهادة زمالة اجلمعية الدولية للجودة،  ومقرها دبلن عا�سة جمهورية 

لقاء اجلمعية يف العا�سمة ال�سكتلندية اإدنربة باململكة املتحدة يف الفرة من18-30 اأكتوبر 2013م. مزيدا من الإجنازات.

ا�ستقبل امل�سرف العام على  فرع اجلامعة يف بي�سة الدكتور مهدي بن علي القرين وفدا طالبيا من ثانوية امللك 
عبداهلل، واألقى القرين كلمة ترحيبية بالزائرين اأو�سح لهم فيها ما ي�سمه الفرع من كليات واأق�سام علمية وعملية. 

وجتول الوفد الطالبي يف بع�س القاعات الدرا�سية، كما زار مكتبة الفرع، ومعمل التعلم الإلكروين.

تكريم وتوديع للمانع .. كرم من�سوبو فرع اجلامعة بتهامة ع�سر مدير ال�سوؤون الإدارية واملالية �سابقا
الأ�ستاذ عبدالرحمن املانع الذي انتهت فره تكليفه بالفرع.

القرني يستقبل وفد ثانوية الملك عبد اهلل

شهادة تقدير للبساطي
تلقت م�سوؤولة حتديث البيانات للموقع 
الإل�����ك�����روين ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
التطبيقية للبنات، ملياء الب�ساطي، من 
الإدارة العامة لتقنية املعلومات، �سهادة 
���س��ك��ر وت��ق��دي��ر، مل���ا ق��دم��ت��ه م���ن ج��ه��ود 

تقنية. مزيد جناح وتوفيق.

ماجستير  لمالك
ح�����س��ل��ت م����الك ���س��ع��ي��د ع��ل��ي، ط��ال��ب��ة 
املاج�ستر  درجة  على  الأحياء،  بق�سم 
عن ر�سالة حتت عنوان )اإنتاج الوقود 
اخللية  اأحادية  والربوتينات  احليوي 
م���ن امل��خ��ل��ف��ات(. م���زي���دا م���ن ال��ت��ق��دم 

والنجاح.

رغد في منزل الظاهر
اآل ظاهر من  �سعيد  الزميل بدر  رزق 
مب��ول��ودة  للم�ساريع  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة 
ات���ف���ق ه����و وح����رم����ه ع���ل���ى ت�����س��م��ي��ت��ه��ا 
»رغ���������د«.. ج��ع��ل��ه��ا اهلل م����ن م��وال��ي��د 

ال�سعادة.

بن جريس
من شوامخ التاريخ

العرب  امل��وؤرخ��ني  احت���اد  احتفل 
يف ال��ق��اه��رة م���وؤخ���را ب��الأ���س��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور غ��ي��ث��ان ب���ن ع��ل��ي بن 
ج���ري�������س ب�����س��ف��ت��ه واح�������دا م��ن 
����س���وام���خ ال���ت���اري���خ ل���ه���ذا ال��ع��ام 
ت�سلم  الحتفال،  وخالل   .2013
ب��ن ج��ري�����س درع���ا ت��ذك��اري��ا من 
رئ��ي�����س احت���اد امل���وؤرخ���ني ال��ع��رب 
الأ�ستاذ الدكتور حممد ح�سنني 

ربيع. بالتوفيق وال�سداد. 

الجامعة في ملتقى السالمة المرورية
اإدارة الأمن وال�سالمة باجلامعة برئا�سة مدير الإدارة الأ�ستاذ علي بن فايز الأحمري، موؤخرا، يف امللتقى  �سارك وفد من 
الثاين لل�سالمة املرورية الذي نظمته اجلمعية ال�سعودية لل�سالمة املرورية »�سالمة« بالتعاون مع جامعة الدمام، و�سركة 

اأرامكو ال�سعودية، ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية والإدارة العامة للمرور. 
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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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كليتا التربية 
واآلداب بأبها

والآداب  ال��رب��ي��ة  كليتا  اأق��ام��ت 
لعام  طالبي  جمل�س  اأول  باأبها، 
قاعة  يف  وذل��ك  ه���،   1435-1434

الجتماعات.
من  ع��دد  املجل�س  وح�سر   
ال���ط���ال���ب���ات م���ن ج��م��ي��ع اأق�����س��ام 
م��ن��اق�����س��ة  خ���الل���ه  ال��ك��ل��ي��ة ومت 
الطالبات  تواجه  التي  امل�سكالت 
واأه���م  ال��درا���س��ي��ة  م�سرتهن  يف 

احللول املمكنة.
هناء �آل �سرور 

كلية العلوم 
واالقتصاد المنزلي

لل�سمنة،  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
والقت�ساد  الإدارة  كلية  اأق��ام��ت 
امل�����ن�����زيل ح���م���ل���ة ب����ع����ن����وان )ل 
لل�سمنة( ركزت على عدة حماور 
والفرق  ال�سمنة،  مفهوم  منها: 
بينها وبني زي��ادة ال��وزن، وطرق 
قيا�س ال�سمنة، والعوامل امل�سببة 

لها.
كما �سلطت احلملة ال�سوء 
وم��ن  ال�سمنة  م�����س��اع��ف��ات  ع��ل��ى 
اأه���م���ه���ا: ال�������س���ك���ري، واأم����را�����س 
ال���ق���ل���ب، وت�������س���ل���ب ال�������س���راي���ني 
وغ������ره������ا، م����ق����دم����ة خ����ط����وات 
وطريقة  ال�سمنة  من  للتخل�س 

لعالجها.
زهر�ء حبرت

كليتا التربية 
واآلداب بأبها

برعاية مكتب التطوير واجلودة 
باأبها،  والآداب  الربية  بكليتي 
ق���دم���ت  رئ��ي�����س��ة ق�����س��م اأ����س���ول 
ال���رب���ي���ة وامل���ن���اه���ج ال���دك���ت���ورة 
ب��ع��ن��وان  دورة  ال��ع��ج��م��ي  ل��ب��ن��ى 
املعا�سرة  احلديثة  »الجت��اه��ات 

يف التدري�س وطرق التقومي«.
وا�ستهدفت الدورة ع�سوات 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س، وا����س���ت���م���رت  

يومني.
هناء �آل �سرور 

كلية العلوم 
واآلداب بخميس

����س���م���ن اأن�������س���ط���ت���ه���ا ال�����س��ح��ي��ة، 
والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
ب��خ��م��ي�����س حم����ا�����س����رة ب���ع���ن���وان 
»ال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ب�����س��رة«، ق��دم��ت��ه��ا 
مب�ست�سفى  اجل���ل���د  اأخ�����س��ائ��ي��ة 
احل��ي��اة ال��وط��ن��ي ال��دك��ت��ورة دينا 
الأ���س��ت��اذة  وم�ساعدتها  ح��م��دي، 
���س��رع��اء ال��ق��ح��ط��اين، ب��ح�����س��ور 

عدد من من�سوبات الكلية.
امل����ح����ا�����س����رة  خ��������الل  ومت 
ت��������وزي��������ع م������ن�������������س������ورات ع���ل���ى 
واأج��اب��ت  وامل��وظ��ف��ات،  الطالبات 
ا�ستف�سارات  على  دينا  الدكتورة 
احل���ا����س���رات، ك��م��ا اأج������رت لهن 
ك�������س���ف���ا ط���ب���ي���ا وق������دم������ت ل��ه��ن 

الو�سفات.
فاطمة مبارك حمد�ن

كلية العلوم واآلداب
بأحد رفيدة

اأع���ل���ن���ت ع����م����ادة ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
لقاء  اأن  رف��ي��دة  ب��اأح��د  والآداب 
مع  ال��ط��اب��ي  الن�صاط  ط��ال��ب��ات 
لطيفة  ال��دك��ت��ورة  الكلية  وكيلة 
الأح��م��د، ي��ق��ام  ي��وم��ي الثالثاء 
واخل���م���ي�������س م����ن ك����ل اأ�����س����ب����وع، 
مل��ن��اق�����س��ة الأن�����س��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة 
ودور الطالبة يف الفعاليات التي 

تنظمها الكلية.
زهر�ء �لذيب

كلية المجتمع
بخميس

ق����دم����ت الأ�������س������ت������اذة ف��ا���س��ن��ت��ي 
للبنات  املجتمع  بكلية  مون�سمي 
ب��خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط ور����س���ة عمل 
اأداة  ا���س��ت��خ��دام  )كيفية  ب��ع��ن��وان 
 )image map link mapper

.»tweak« من �سمن اأدوات
الور�سة على مدى  تناولت 
ذات  املفاهيم  م��ن  كثرا  يومني 
ال�سلة، وا�ستفاد منها عدد كبر 
م���ن ع�����س��وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

واملعيدات بالكلية.
 وكان الهدف الأ�سا�سي من 
ال��ور���س��ة، ت��دري��ب ع�����س��وة هيئة 
اأدوات  ا�ستخدام  على  التدري�س 
ت�����س��اع��ده��ا يف ال��ت��ح��ك��م يف امل���ادة 
وت��ط��وي��ره��ا،  وت�����س��ه��ي��ل و���س��ول 

الطالبة اإليها.

بيان �آل د�سنان

كلية العلوم
واآلداب ببلقرن

بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  اأق���ام 
ب���ل���ق���رن  يف  والآداب  ال����ع����ل����وم 
م��ن��ت��دى ثقافيا ق���دم ف��ي��ه  ع��دد 
اإنتاجاتهن  الكلية  طالبات  م��ن 
الأدب�����ي�����ة م��ت�����س��م��ن��ة )الإل����ق����اء 
الق�سرة  – ال��ق�����س��ة  ال�����س��ع��ري 
وذلك   ،) ال�سعرية  – املعار�سات 
املجتمع  خ��دم��ة  ب��رع��اي��ة جل��ن��ة 
بكلمة  املنتدى  انطلق  بالكلية. 
املجتمع  خ��دم��ة  جل��ن��ة  لرئي�سة 
ال���دك���ت���ورة اأم��ي��م��ة ال�����س��رب��ي��ن��ي، 
داخل  اللجنة  ب��دور  فيها  عرفت 

الكلية وخارجها. 
تقوى  الدكتورة  ثم قدمت 
حم���م���د ح���ج���ر ع���ر����س���ا مل��ف��ه��وم 
الأدب  يف  ال���ق�������س���رة  ال���ق�������س���ة 

العربي.
 

د. �سادية عبد�لفتاح

كلية العلوم
واآلداب ببلقرن

����س���ارك���ت وك���ي���ل���ة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ل��ل��ت��ط��وي��ر  ب���ب���ل���ق���رن  والآداب 
واجلودة وجمموعة من ع�سوات 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وال���ط���ال���ب���ات، 
الث���ن���ني امل��ا���س��ي، يف ال��ربن��ام��ج 
التطوير  ع��م��ادة  نظمته  ال����ذي 
والآداب  العلوم  بكلية  واجل���ودة 
ب��ال��ن��م��ا���س مل��ن��اق�����س��ة م��الح��ظ��ات 
تقييم  ا�ستبانة  على  ال��ط��ال��ب��ات 

ع�سو هيئة التدري�س. 
اأن الربنامج  يهدف  يذكر 
اإل��������ى ت����وع����ي����ة اأع�����������س�����اء ه��ي��ئ��ة 
باأهمية  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ت��دري�����س 
التقييم �سمن منظومة اجلودة، 

ون�سر ثقافة التقييم . 

د. �سادية عبد�لفتاح
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كلية التربية 
فرع بيشة

ن��ظ��م��ت وك����ال����ة ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر الأك���ادمي���ي واجل����ودة 
ل��ق��اًء  بي�سة  اجل��ام��ع��ة يف   ب��ف��رع 
ح�����ول »ت���ط���ب���ي���ق���ات اجل��������ودة يف 
الطالبية«،  امل��ق��ررات  تقييمات 
حت�����دث ف���ي���ه م�����س��ت�����س��ار ع���م���ادة 
ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي واجل����ودة 

باجلامعة الدكتور عادل طاهر.
كلية  عميد  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
نا�سر  ال��دك��ت��ور  والآداب  العلوم 
ف���الح ال�����س��ه��راين، وع��م��ي��د كلية 
حممد  الدكتور  املجتمع  خدمة 
ع��اي�����س، وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
مفلح  الدكتور  ببلقرن  والآداب 
الأكلبي،  وعدد كبر من اأع�ساء 
هيئة التدري�س بالفرع واملجال�س 

الطالبية.

كلية التربية 
فرع بيشة

باجلامعة  الربية  كلية  عقدت 
ب��ي�����س��ة(، م���وؤخ���را، لقاءها  )ف���رع 
ال���ت�������س���اوري ال����ث����اين، ب��رئ��ا���س��ة 
م�سعود  ال��دك��ت��ور  الكلية   عميد 
وح�سور  ال�سهراين،  حممد  بن 

اأع�ساء هيئة التدري�س.
ن��اق�����س ال���ل���ق���اء ع�����ددا من 
امل����و�����س����وع����ات امل���ت���ع���ل���ق���ة ب�����س��ر 
وتطويرها؛  التعليمية  العملية 
تفعيل  م���ربرات  مقدمتها:  ويف 
ب�����رن�����ام�����ج ري������ا�������س الأط������ف������ال 
املادية  البيئة  وتطوير  بالكلية، 
بفتح  وال��ت�����س��ري��ع  وال���ب�������س���ري���ة، 
وتاأكيد  العليا،  الدرا�سات  برامج 
ال��ك��ث��ر م���ن امل���و����س���وع���ات ال��ت��ي 

تخدم املجتمع ب�سفة عامة.

العلوم واآلداب
بمحايل عسير

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
مب�����ح�����اي�����ل ع�����������س�����ر، الث�����ن�����ني 
املا�سي، ور�سة عمل حتت عنوان 
امل��ق��ررات«  »تطبيقات اجل��ودة يف 
وذل���������ك ب����ق����اع����ة الح�����ت�����ف�����الت 

بالكلية.
امل�ست�سار  ال��ور���س��ة،  وق����دم 
ب���ع���م���ادة ال���ت���ط���وي���ر واجل��������ودة، 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د فريد، 
وح���������س����ره����ا اأع�������������س������اء ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س ب��ال��ك��ل��ي��ة وامل��ج��ال�����س 

الطالبية بالكلية.

كلية الصيدلة
بالجامعة

ا����س���ت���ق���ب���ل���ت ك���ل���ي���ة ال�������س���ي���دل���ة 
ب����اجل����ام����ع����ة، الأح���������د امل���ا����س���ي، 
ال��ربوف��ي�����س��ور م��اي��ك��ل ك��ت��ز من  
اأريزونا،  كلية ال�سيدلة بجامعة 
لطالب  حما�سرات  ع��دة  ليلقي 
ال�سيدلة، وينقل  اإليهم خربات 

جامعته يف هذا املجال.
العلمية  الزيارة  هذه  تاأتي 
يف اإط�����ار ال��ت��ع��اون ال�����دويل بني 
ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة ب��ج��ام��ع��ة امللك 
خ��ال��د ون��ظ��رات��ه��ا ب��اجل��ام��ع��ات 

العاملية العريقة.

عمادة التطويرة
األكاديمي والجودة
اأق��������ام��������ت ع�������م�������ادة ال����ت����ط����وي����ر 
باجلامعة  واجل����ودة  الأك���ادمي���ي 
تطبيقات   « بعنوان  عمل  ور���س��ة 
وذل����ك   « امل�����ق�����ررات  اجل�������ودة يف 
والآداب  ال��ع��ل��وم  كليتي  م��ق��ر  يف 
وامل���ج���ت���م���ع مب��ح��اف��ظ��ة حم��اي��ل 
هيئة  اأع�ساء  وبح�سور  ع�سر، 
الطالبية  واملجال�س  التدري�س، 

بفرع اجلامعة يف تهامة ع�سر.
اب���ت���داأت ف��ع��ال��ي��ات ال��ور���س��ة 
ب��ك��ل��م��ة ل���وك���ي���ل ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
ع��ب��ده  ف��ق��ي��ه  ال��دك��ت��ور  والآداب 
اإدارة  ف���ي���ه���ا  ����س���ك���ر  ال����رب����ع����ي، 
اإقامة  على  ل�«حر�سها  اجلامعة 
م��ث��ل ه���ذه ال���ور����س مل��ا ف��ي��ه��ا من 
هيئة  لأع�����س��اء  وت��ط��وي��ر  تنمية 

التدري�س«.

كلية الهندسة
بالجامعة

ي��ع��ل��ن ال����ن����ادي ال��ه��ن��د���س��ي ع��ن 
كلية  طالب  بني  م�سابقة  اإقامة 
الهند�سة لختيار اأف�سل ت�سميم 

ل�سعار النادي.
وجاء يف الإعالن اأنه �سيتم 
مطبوعة  ال�����س��ع��ارات  ا���س��ت��ق��ب��ال 
ي��ج��ري  اأن  ب�����س��ك��ل م���ك���رب، ع��ل��ى 
حتكيم  جلنة  قبل  م��ن  تقييمها 
خم�س�سة، كما تر�سح الت�ساميم 
ال���ف���ائ���زة ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة، 
اآخ��ر  اأن ي��وم غ��د الث��ن��ني،  علما 
م��وع��د ل���س��ت��ق��ب��ال ال��ت�����س��ام��ي��م. 
واأكد النادي يف اإعالنه اأن هناك 
املبدع«،  للم�سمم  قيمة  »ج��ائ��زة 

 .)IPad( وهي عبارة عن
عبد �هلل �لقحطاين

نادي مسارات 
الطالبي

���س��م��ن اأن�����س��ط��ت��ه الأ���س��ب��وع��ي��ة، 
ا�����س����ت���������س����اف ن���������ادي م���������س����ارات 
وك��ي��ل عمادة  م��ن  ك��ال  الطالبي 
حممد  الدكتور  الطالب  �سوؤون 
ال������ك������رع������اين، وع���������س����و ق�����س��م 
ال����رب����ي����ة ال����دك����ت����ور غ������رم اهلل 

العلياين .
واأل���ق���ى ال��دك��ت��ور غ���رم اهلل 
حم��ا���س��رة ع��ن ت��ط��وي��ر امل��ه��ارات 
ا���س��ت��م��رت ن��ح��و ���س��اع��ة، ول��ق��ي��ت 
ت��ق��اع��ال وا���س��ت��ح�����س��ان��ا م���ن قبل 
احلا�سرين. يف ختام  اللقاء، مت 
ب��درع  العلياين  ال��دك��ت��ور  تكرمي 

النادي.
عبد�هلل �لعجالين

نادي مسارات 
الطالبي

ع��ق��د ن�����ادي م�������س���ارات، الث��ن��ني 
امل����ا�����س����ي،  ال���ل���ق���اء ال��رح��ي��ب��ي 
ب����الأع���������س����اء امل���ن�������س���م���ني اإل���ي���ه 
ح��دي��ث��ا، وذل����ك ب��ح�����س��ور وك��ي��ل 
الدكتور  الطالب  ���س��وؤون  عمادة 
حم��م��د ب���ن ك�����س��ي��م ال��ك��رع��اين، 
ووك���ي���ل ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة ل��ل��ج��ودة 
وامل�سرف  زايد،  الدكتور عبداهلل 
ال���ع���ام ع��ل��ى الأن���دي���ة ال��ط��الب��ي��ة 
الدكتور حمجوب، وجمع غفر 
ال��ن��ادي )ال�سابقني  اأع�����س��اء  م��ن 

واجلدد(.  
�����س����ه����د ال�����ل�����ق�����اء ك���ل���م���ات 
ت��رح��ي��ب��ي��ة وت��ع��ري��ف��ي��ة، وان��ت��ه��ى 
واق�����راح�����ات  اآراء  مب���ن���اق�������س���ة 
ال������ط������الب، وت������ق������دمي ال�������س���ك���ر 

للحا�سرين. 
حممد خالد

كلية العلوم
قسم الفيزياء

تتوا�سل يف ق�سم الفيزياء بكلية 
التي  العلمية  اجلل�سات  العلوم، 
انطلقت يف ال� 29 من ذي احلجة 
املن�سرم وت�ستمر حتى ال�12 من 

�سفر املقبل.
عدد  اجلل�سات  هذه  ويقدم 
م���ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
كلية  عميد  ب��اإ���س��راف  ب��ال��ق�����س��م، 
والآداب يف فرع اجلامعة  العلوم 
فالح  نا�سر  ال��دك��ت��ور  بي�سة،  يف 

ال�سهراين.

ين
لبن

ت ا
ليا

ك

كلية العلوم واآلداب
فرع بيشة

بكلية  الفيزياء  قدم رئي�س ق�سم 
اجلامعة  ب��ف��رع  والآداب  ال��ع��ل��وم 
بهاء  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  بي�سة  يف 
م���وؤخ���را،  جل�سة  ال��دي��ن خ�سر، 
امل��ت��غ��رات  ع��ن��وان«  علمية حت��ت 
احل���رج���ة مل���وائ���ع ج��ه��د ي���وك���اوا 
الهيكلية  ال��ن��ظ��ري��ة  خ���الل  م���ن 

)البنيوية(«.
ون��اق�����س��ت اجل��ل�����س��ة حم��اور 
اأبرزها: تاأثر مدي جهد يوكاوا 
احلرجة  النقطة  ح�سابات  علي 
للموائع يف التحول الطوري بني 

ال�سائل والغاز .



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

كتب: سلمان العلي 

ت��ت��م��ث��ل ف����ك����رة ع�������س���ائ���ر اجل����وال����ة 
تربويا  ن�ساطا  كونها  يف  باجلامعة 
غ���ر ���س��ف��ي ي�����س��اع��د ال��ط��ال��ب على 
اإعداد نف�سه روحيا وج�سميا وعقليا 
وتنمية مهاراته الفردية من خالل 
ال������دورات وال���رح���الت وامل��ع�����س��ك��رات 
ال��ك�����س��ف��ي��ة والأن�������س���ط���ة اجل��م��اع��ي��ة 
الأخ�����������رى، ح���ت���ى ي����ك����ون م���واط���ن���ا 
والعطاء  البذل  على  ق��ادرا  �ساحلا 

لالآخرين. 

األهداف
وي�����ه�����دف ن�������ص���اط ن��������ادي ع�����ص��ائ��ر 
�سباب متكاملي  اإع��داد  اإلى  اجلوالة 
ال�����س��خ�����س��ي��ة، م����ن خ�����الل ت��ر���س��ي��خ 
ال��ن��ف�����س والع��ت��م��اد عليها  اح����رام 
وال����رف����ع ع����ن ال�����رذائ�����ل، وت��ن��م��ي��ة 
م��ع��ارف وم����دارك ال�����س��ب��اب، وزي���ادة 
ث��ق��اف��ت��ه��م وم��ع��ل��وم��ات��ه��م، واإ���س��ب��اع 
والجتماعية  النف�سية  احتياجاتهم 

والثقافية والريا�سية.
اإل���ى �سقل  كما ي��ه��دف ال��ن��ادي 
قدراتهم  وتنمية  ال�سباب  م��واه��ب 
الذاتية، وتعزيز انتمائهم للمجتمع 
وخدمة  وتلبيتها،  حاجاته  ب���اإدراك 
املجتمع والعمل على تطوير البيئة 

املحيطة.
وت�����س��ت��ن��د ع�����س��ائ��ر اجل���وال���ة يف 
منها:  اأ�س�س  على  اأه��داف��ه��ا  تطبيق 
ال�������س���م���ول، وال������ت������وازن، وال���ت���ن���وع، 
جم��الت��ه��ا  ت��ت��ع��دد  بينما  وال���ت���درج، 
�����س����ام����ل����ة الأن���������س����ط����ة ال���ك�������س���ف���ي���ة 
وال�����ري�����ا������س�����ي�����ة، والج����ت����م����اع����ي����ة، 
وال�����س��ح��ي��ة، وال��ط��ب��ي��ة، وال��ع��ق��ل��ي��ة 
وفقا  وت�سعى  والوطنية.  والعلمية، 
ل��روؤي��ت��ه��ا امل��ر���س��وم��ة ل���ه���ا، اإل�����ى اأن 
ع��امل��ي��ة للتنمية  اأك��ادمي��ي��ة  ت�����س��ب��ح  

القيادية.
الن�صاط  هذا  ر�صالة  وتتلخ�س 
ك�سفية  ق��ي��ادات  تاأهيل  و  »اإع���داد  يف 
جمتمعنا  وتنمية  خدمة  يف  ت�سهم 
وروؤي��ة  حديث  اإداري  بفكر  الوطني 

اإ�سالمية وقيم اأ�سيلة«.  

برامج النادي
ن��ادي ع�سائر اجلوالة  ب��رام��ج  واأم���ا 

فاإن من اأهمها ما يلي:
ال���ري���ا����س���ي���ة  ال�������ربام�������ج    •
وال����ث����ق����اف����ي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة 

والرفيهية.
وال����رح����الت  امل���������س����ارك����ات    •

الدولية واملحلية.
امل�����وؤمت�����رات  يف  امل�������س���ارك���ة   •

والندوات الك�سفية.
ال����ت����دري����ب����ي����ة  ال�����������������دورات   •

والتطويرية
 « ال��ق��ي��ادات  اإع����داد  • ب��رن��ام��ج 

الرواحل »
الع�سائر. • لقاءات 

• احلفل الإن�سادي و امل�سرحي.
العامة  اخلدمة  •  مع�سكرات 

باحلج.
الك�سفية. • املع�سكرات 

اجلامعة. منا�سبات  • تنظيم 

تفا�سيل  على  اأك���ر  وللتعرف 
ب����رام����ج واأن�������س���ط���ة ن������ادي ع�����س��ائ��ر 
»اآف���اق«  عمدت  باجلامعة،  اجل��وال��ة 
اإلى ا�ستطالع اآراء  عدد من الطالب، 
ويف  برباجمها،  املعنيون  هم  لأنهم 
ه���ذا ال�����س��دد، اأك���د ح�����س��ام اجلهني، 

نادي عشائر الجوالة..
رسالة نبيلة تستهدف الشباب والمجتمع

ط��ال��ب ب��ك��ل��ي��ة احل���ا����س���ب،  اأن ال��ن��ادي 
م�����س��ارك��ات  ول���ه  ك�سفية  دورات  يقيم 
خارجية،  واأ�ساف »�ساركانا يف اأن�سطة 
بال�سويد، ويف  كل عام ن�سارك يف احلج، 
وقد بلغ عدد طالب النادي 120طالبا، 

ونطالب بتاأ�سي�س مقر للنادي.

ب�������دوره، حت����دث ع��ب��د ال��رح��م��ن 
احل������رق������ان، ط����ال����ب ب���ك���ل���ي���ة ال���ل���غ���ات 
اأن�سطة  ظهور  بداية  عن  والرجمة، 
اجل�����وال�����ة، ف���ق���ال اإن����ه����ا م���رح���ل���ة م��ن 
لل�سباب  ال��ك�����س��ف��ي��ة  احل���رك���ة  م���راح���ل 
اأع��م��اره��م ع��ن 18 عاما.  ال��ذي��ن تزيد 

اإل��ى  يعود  بدايتها  ت��اري��خ  اأن  واأ���س��اف 
يف  يتمثل  اأه��داف��ه��ا  اأه���م  واأن  1918م، 
اإع������داد الإن�������س���ان وامل���واط���ن ال�����س��ال��ح 
امل�������س���وؤول ال����ق����ادر ع��ل��ى ف��ه��م احل��ي��اة 
وخو�س غمارها والنهو�س مبجتمعه 

واإ�سعاد نف�سه والآخرين.

شعار ومصطلحات
وع����������ن ������س�����ع�����ار اجل�������ول�������ة واأه����������م 
م�سطلحاتها، قال »�سعارها اخلدمة 
جمموعة  تعني  والع�سرة  العامة، 
اإل��ى  م��ن رهطني  املوؤلفة  اجل��وال��ني 
اأربعة اأره��اط، والرهط جماعة من 

ثالثة اإلى ثمانية.
الرهط،   رئي�س  يعني  وال��رائ��د 
قبل  م��ن  اخ��ت��ي��اره  يتم  اأن  ويف�سل 

بقية الأفراد وكذلك م�ساعده.
الأكرب فهو رئي�س  الرائد  واأما 
وع��ادة  املجموعة،  رئي�س  اأو  ال���رواد 
ما يحمل ع�سا ذات �سعبة »�ساعوبة« 

ي�ساوي طولها �سعف �ساحبها.
وال���ق���ائ���د ه���و ���س��ي��خ ال��ع�����س��رة 

ي�ساعده م�ساعد واحد اأو اثنان«.
�سبق  ما  اإل��ى  الإ�سافة  وبق�سد 
الأحمري، طالب  اأحمد  بادر  ذك��ره، 
التطبيقية،  الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية 
ال����رائ����د  ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل يف م���ه���م���ات 
وم�����س��اع��دي��ه، ف��ق��ال »ال���رائ���د راأ����س 
ال���ره���ط ورئ��ي�����س��ه وق��ل��ب��ه وق���ائ���ده، 
وهو اأخ حري�س على كل من رافقه، 
قائد  اأم��ام  رفاقه  م�سوؤول عن  وه��و 

الع�سرة«.
واأ�ساف »يتم اختياره من قبل 
اأف�����راد ال���ره���ط، وه���و ال����ذي يتولى 
ت��وزي��ع امل��ه��ام ع��ل��ى اأع�����س��اء ال��ره��ط 
وي�سع  وق��درت��ه،  كفاءته  ح�سب  ك��ل 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع��ه��م ب��رن��ام��ج ال��ره��ط 
تنفيذها  على  م�سرفا  ون�����س��اط��ات��ه، 

بعد موافقة القائد العام عليها«.
اأي�������س���ا، ح�سب  وم����ن م��ه��م��ات��ه 
اأ����س���م���اء  ي����ق����رح  اأن  الأح�������م�������ري،  
امل�ستحقني من اأفراد رهطه لتقدمي 
الدرجات  لنيل  اأو  امليثاق  اأو  الوعد 
اأو  ال��ه��واي��ة  ����س���ارات  اأو  امل���راح���ل  اأو 
يقدم  ك��م��ا  ال��ع��ق��وب��ات،  اأو  اجل���وائ���ز 
عن  �سهريا  خطيا  ت��ق��ري��را  للقائد 
�سر الأمور يف رهطه والقراحات 

ال�سرورية.
»وع��ن��د  ق��ائ��ال  الأح���م���ري  وزاد 
الت�سويت  ل���دى  الأ����س���وات  ت��ع��ادل 
ع��ل��ى اأم����ر م����ا، ف����اإن ���س��وت ال��رائ��د 

يعترب �سوتني.
الرائد فاإنه  يتم  واأم��ا م�ساعد 
اخ��ت��ي��اره اإم���ا م��ن ق��ب��ل ال���رائ���د من 
عليه،  ال��رائ��د  موافقة  بعد  الأف���راد 
ويعاون الرائد يف جميع اأعماله، كما 

ينوب عنه اأثناء غيابه«.
واأم���ا ال��رائ��د الأك����رب، وال��ك��الم 
ل����الأح����م����ري، ف����اإن����ه ي��ع��ي��ن��ه ق��ائ��د 
بينه  و���س��ل  ه��م��زة  ليكون  الع�سرة 
وب��ن رواد االأره���اط،  وم��ن املهمات 
»اأن�����ه ي���الح���ق تنفيذ  ب����ه:  امل��ن��وط��ة 
ال����ربام����ج وال���ن�������س���اط���ات، وي�����س��ج��ل 
اللبا�س  تاأمني  على  ويعمل  الغياب، 
وال�������س���ارات وال��ت��ج��ه��ي��زات، وي��ق��دم 
ل���ل���ق���ائ���د ت���ق���ري���را خ���ط���ي���ا ���س��ه��ري��ا 
ع����ن ال���������رواد ي���ح���م���ل ال�������س���ع���وب���ات 

واملقرحات.«
غياب  ح��ال  »يف  قائال  واختتم   
ال��ق��ائ��د وم�����س��اع��دي��ه، ي��ن��وب عنهما 
ال���رائ���د الأك�����رب  م��ا مل ي��ع��ني قائد 
ال���ف���وج م�������س���وؤول م���ن اأح�����د اأف�����راد 

جمل�س قيادة الفوج.«

برامج متنوعة للتنمية القيادية وفق رؤية إسالمية وقيم أصيلة
النادي يضم 120 طالبا.. ومشاركاته تجاوزت الحدود المحلية واإلقليمية  

عشائر الجوالة
رسالة وقيم

الرسالة
يف  ت�سهم  ك�سفية  ق��ي��ادات  تاأهيل  و  اإع���داد 
بفكر  الوطني  جمتمعنا  تنمية  و  خدمة 
قيم  و  اإ���س��الم��ي��ة  وروؤي������ة  ح��دي��ث  اإداري 

اأ�سيلة.

القيم
ب���اأن  الإمي������ان  ك���ل  ن���وؤم���ن  �لتقوى: 
اأعمال القلوب ويف مقدمتها التقوى 
ه����ي امل����ح����رك الأ����س���ا����س���ي ل���ل���ف���رد يف 

عطائه و متيزه.
بها  يتحلى  اأ�سا�سية  �سمه  �ملبادرة: 
قادة امل�ستقبل يف اأعمالهم ون�ساطهم.

ع�����س��ائ��ر  ن����ح����ر�����س يف  �جل���دي���ة: 
اجلوالة على توفر البيئة الإيجابية 

التي ت�سجع ال�سباب على اجلدية.
العمل  ث��ق��اف��ة  ن�سر  �لفريق:  روح 
اجل��وال��ة  ت�سعى  م��ب��داأ  الفريق  ب���روح 

اإلى حتقيقه يف كافة اأعمالها.
�لإتقان: ن�سعى لتحقيق الكمال يف 
كافة اأعمالنا بغر�س قيمة الإتقان يف 

�سباب ع�سائر اجلوالة.
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سلمان العلي 
اإل��ى  ل ي���زال بع�س ال��ن��ا���س مي��ي��ل��ون 
�سغل فراغهم يف اأ�سياء ل تعود عليهم 
بالنفع املنتظر يف اإ�سارة اإلى اإدمانهم 

الف�سل يف ا�ستثمار الوقت.
اآخ��ر  ي��ح��ر���س بع�س  امل��ق��اب��ل  يف 
ع���ل���ى ا���س��ت��ث��م��ار ال����وق����ت م����ن خ���الل 
ح��ي��ات��ه��م  دورة  وت���ن���ظ���ي���م  ج����دول����ة 

اليومية..
فكم  ال��ي��وم،  ه��ي عمر  �ساعة   24
ي��ع��م��ل خ���الل���ه���ا الإن���������س����ان ال��ع��رب��ي 
حت�����دي�����دا؟ وك�����م م��ن��ه��ا ي�����س��ي��ع ب��ال 
فائدة مرجوة ب�سبب التكا�سل والنوم 

وغرهما؟   

أساس النجاح
بكلية  ب��ه��ران، طالب  اآل  ق��ال حممد 
اأن  احلياة  »علمتني  الإداري���ة  العلوم 
وتنظيمه،  ال��وق��ت  ا�ستثمار  اأح�����س��ن 
ف��ك��م��ا ي���ق���ول���ون ال��ت��ن��ظ��ي��م اأ����س���ا����س 
اأن���ه يجعل ك��ل الأم���ور  ال��ن��ج��اح، كما 
بهدوء  العمل  على  وي�ساعدنا  �سهلة 
وراحة، ويف ذلك اإتقان للعمل بنجاح 
فيه، والنجاح يف العمل يعني النجاح 
يقت�سي  ال��وق��ت  وتنظيم  احل��ي��اة،  يف 
فالبد  جيد،  ب�سكل  الأوليات  ترتيب 
بالدرجة  ال�سالة  اأوقات  من احرام 
وقته  يف  بالعمل  القيام  ث��م  الأول����ى، 
امل����ح����دد، وب���ع���د ذل�����ك ل ب����اأ�����س م��ن 

الرويح عن النف�س«.
الأف��ك��ار  ب��ه��ران بع�س  اآل  وق���دم 
ل�ستثمار الوقت، قائال »الإطالع هو 
الأه���داف  م��ن  الكثر  حتقيق  ب��واب��ة 
وزي�������ادة امل���ع���رف���ة، واأن�������س���ح ك���ل من 
املطالعة  يف  ي�ستثمره  اأن  وقتا  يجد 
وجمال�سة العلماء ومن هم اأكر منه 

خربة ودراية يف جمال عمله«. 

اإلسالم اهتم بالزمن
بكلية  ع��ب��د اهلل، ط��ال��ب  ���س��ع��ي��د  ب����داأ 
ال���ع���ل���وم الإداري����������ة، ح��دي��ث��ه ق��ائ��ال« 
ل ي��وج��د دي����ن ي��ق��در ق��ي��م��ة ال��وق��ت 
وا���س��ت��ث��م��اره، م��ث��ل الإ�����س����الم، حيث 
بالغة  اأهمية  الكرمي  ال��ق��راآن  اأعطى 
للزمن، وارتبطت معظم العبادات يف 
زمنية  مبواعيد  الإ�سالمي  الت�سريع 
وال�سيام  كال�سالة  وث��اب��ت��ة  حم���ددة 

واحلج.
ا�ستثمار  ع��ل��ى  امل�����س��ل��م��ني  وح���ث 
ال����وق����ت ف���ي���م���ا ي���ف���ي���ده���م وي��ن��ه�����س 
مبجتمعهم الإ�سالمي، لكن الغالبية 
العظمى من امل�سلمني، الآن، اأ�سبحوا 
ال�����وق�����ت، ول  ي���ح���رم���ون ق��ي��م��ة  ل 
ي��درك��ون اأه��م��ي��ت��ه يف اإ���س��الح ���س��وؤون 

ح��ي��ات��ه��م وجم��ت��م��ع��ه��م؛ يف ال���وق���ت 
ال��زم��ن،  ق��ي��م��ة  ال���غ���رب  اأدرك  ال����ذي 
جمتمعاتهم،  نه�سة  يف  وا�ستثمروه 
وبذلك تقدموا وتخلفنا نحن ب�سبب 
اإه������دار ال���وق���ت، واإ���س��اع��ت��ه ف��ي��م��ا ل 

يفيد«.

قيمة حضارية
اأم������ا خ���ال���د حم���م���د، ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة 
ال�������س���رع���ي���ة، ف���ق���ال »ت����ب����داأ ���س��ن��اع��ة 
احل�����س��ارة م��ن ح��ر���س اأف��راده��ا على 
اح�����رام ال���وق���ت ك��ق��ي��م��ة ح�����س��اري��ة، 
وجاء الإ�سالم مدركا لهذه احلقيقة، 
بالوقت،  كبرا  اهتماما  اهتم  لذلك 
وح���ث اأت��ب��اع��ه ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة عليه 
وا�����س����ت����ث����م����اره ف���ي���م���ا ي���ن���ف���ع دي��ن��ه��م 

ودنياهم«.
امل����رء ع���ن وق��ت  وزاد »���س��ُي�����س��األ 
ع���م���ره ف��ي��م��ا اأ����س���اع���ه، وف���ي���م اأن��ف��ق 

ال�ساعات والدقائق«.
اأ���س��ب��اب  اأه����م  »اإن م���ن  واأ����س���اف 
ا�ستثمارهم  ع��دم  الآن،  العرب  تاأخر 
ت��ع��ال��ى  ال�������ذي ح�������دده اهلل  ل���ل���وق���ت 
ن��ع��ي قيمة  ن��ع��د  ل��ل��ع��م��ل، ح��ي��ث مل 
هباًء  ت�سييعه  على  فنعمل  ال��وق��ت، 
الإ�سالم  نفع على  ب��اأي  يعود  اأن  دون 

وامل�سلمني.
ي��وم  ي���ب���داأ  اأن  امل���ف���رو����س  ف��م��ن 
امل�سلمني يف الرابعة �سباحا، وينتهي 
يف الثامنة م�ساء، مبعنى اأن يف يومنا 
16 �ساعة عمل، ولو اأنفقنا يف العبادة 
والطعام وما يلزم احلياة الإن�سانية، 
ال��ب��اق��ي  �سي�سبح  ي��وم��ي��ا،  ���س��اع��ات   5

حوايل 10 �ساعات للعمل اجلاد.
وه��ذا وق��ت ك��اٍف لالإنتاج، ورفع 
م�ستوى املعي�سة، لكن لالأ�سف نعي�س، 
نحن امل�سلمني، من الناحية العملية، 
حياة ك�سل ونوم يف الغالب، فال نعمل 

يف يومنا اأكر من 5 �ساعات.
وه����ك����ذا ي�����س��ي��ع م����ن وق�����ت ك��ل 
م�سلم ما يزيد على 5 �ساعات يوميا، 
وه����ذا خ��ط��اأ ف����ادح ���س��ُن�����س��األ ع��ن��ه يف 
الآخرة، ونعاين من اآثاره ال�سلبية يف 

احلياة الدنيا«. 
امل��ج��ت��م��ع  رف���ع���ة  اإن  ووا������س�����ل« 
الإ�سالمي اأمانة و�سعها اهلل يف عنق 
امل�����س��ل��م، وج��ع��ل��ه��ا اأ���س��ا���س��ا اأ���س��ي��ال يف 

معاملته مع املولى عز وجل.

النجاح والفاشل
طالب  اهلل،  ج��ار  حممد  في�سل  ع��ّد 
بكلية العلوم الإدارية، ال�ستفادة من 
الوقت، في�سال يف حتديد الفارق بني 

ال�سخ�س الناجح والفا�سل.
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وق����������ال »ال���������س����ف����ة امل�������س���رك���ة 
ب����ني الأ�����س����خ����ا�����س ال���ن���اج���ح���ني ه��ي 
ب��ني الأه���داف  امل��وازن��ة  قدرتهم علي 
من  اإل  يتحقق  ل  وه��ذا  والواجبات، 
لذاتهم عن  الناجحة  اإدارتهم  خالل 
والر�سالة  م�ساعيهم  حتديد  طريق 

التي يودون اإي�سالها يف احلياة«. 
اأن يحدد  »امل��ط��ل��وب  وا���س��ر���س��ل 
كل منا هدفه ور�سالته يف احلياة، واأن 

ن�ساأل اأنف�سنا، ما الذي نريد اأن نكون 
عليه يف هذه احلياة؟«.

ال�����س��خ�����س  ك����ان  »م���ت���ى  واأردف 
ا�ستثمار  يف  جيدا  ف�سيكون  منظما، 

وقته بحذر بعيدا عن العاطفة«.
 وتابع »ي�سعر بع�س الأ�سخا�س 
اأنهم �سيخ�سرون عفويتهم وحريتهم 
اإذا اأ�سبحوا منظمني فعالني واأكفاء 
ل��ل��غ��اي��ة، م���ا ي��ج��ع��ل��ه��م غ���ر ق��ادري��ن 

ب�سراحة  اأنف�سهم  عن  التعبر  على 
اأن  اآخ��ر،  بع�س  يعتقد  فيما  و�سدق، 
من  جت��ع��ل  ل��ل��وق��ت،  اجل��ي��دة  الإدارة 
للغاية،  ومتعنتا  مت�سددا  ال�سخ�س 
وك��ث��ر م���ن ال��ن��ا���س ي��خ��ت��ب��ئ��ون وراء 
هذه الفكرة اخلاطئة وي�ستخدمونها 

ذريعة لعدم �سبط اأنف�سهم.
ال��ذي��ن  ه������وؤلء  اأن  واحل��ق��ي��ق��ة 
غر  اأ�سخا�س  الفئة،  لهذه  ينتمون 

منظمني، وغالبا ما يعانون من قدر 
الهروب  فيدمنون  التوتر،  كبر من 
اإلى  ومييلون  اأنف�سهم  مواجهة  من 
�سغل فراغهم فيما ل ينفعهم، علما 
اأف�سل  اأن��ه كلما كنت  ي��درك��ون  اأن��ه��م 
ت��ن��ظ��ي��م��ا، ت���وف���ر ل���دي���ك امل���زي���د من 
ال���وق���ت وال���ف���ر����س ل��ت�����س��رخ��ي حقا 
وت��ف��ع��ل م���ا ت���ري���د ب��ت��وف��ي��ق م���ن اهلل 

�سبحانه وتعالى«.

حوارات شبابية

آل بهران:
تنظيم الوقت 
يتطلب ترتيب 

األوليات .. 
والقراءة مطلب

عبد اهلل:
ارتباط معظم 

العبادات بالزمن.. 
دليل على أهميته 

محمد:
الحضارة في 

احترام الوقت 
وعدم استثماره 

تخلف وجهل
جار اهلل:

إدارة الذات نجاح 
وسعادة واإلهمال 

يسبب التوتر

تخصصها في علوم الحاسب
جاء من باب »قارب وسدد«

إيثار الغامدي: 
استقطبت 20 ألف 

متابع عبر قراءة 
»من أين أبدأ«

حوار: عزه آل عمير

يف  الكتابة  عامل  احلا�سب  علوم  طالبة  الغامدي،  اإيثار  اقتحمت 
املركز  حتقيق  على  للكتابة  الكبر  حبها  و�ساعدها  مبكرة،  �سن 
الأول يف م�سابقة »اخدم الأق�سى بحرفتك«، كما ا�ستطاعت خالل 
فرة وجيزة مل تتعد العامني، اأن ت�ستقطب حوايل 20 األف متابع 

ملجموعة قراءة اإلكرونية اأ�سمتها » من اأين اأبداأ«..

كيف وجلت �إيثار جمال �لكتابة ومن �أين بد�أت؟
بداأت الكتابة يف �سن مبكرة، كنت اأكتب با�ستمرار واأن�سر ما اأكتب 
�سيئا  �ساأكتب  اأين  اأت��وق��ع  اأك��ن  مل  لكني  وامل��دون��ات،  املنتديات  يف 
باأُق�سو�سة  �ساركت  وموؤخرا  ا�ستح�سانهم،  وينال  القراء  يعجب 
بعنوان »ن�سال« يف م�سابقة »اخدم الأق�سى بحرفتك« التي نظمها 
املركز  اأق�سو�ستي  احتلت  وق��د  املقد�سية،  للعلوم  »ق��ّد���س«  فريق 
الأول، وكانت مبنزلة حافز اأ�سعدين ودفعني لكتابة الأف�سل حول 

الأف�سل.

ماذ� تعني لك �لقر�ءة ؟
اأحب القراءة كثرا. اأقراأ يف �ستى املجالت. جتذبني الكتب الأدبية 
ثمرات  ولأنني قطفت  اأكر من غرها.  والتاريخية  والفل�سفية 
فعملت يف جمالها  يقراأ اجلميع  اأن  اأردت  �سخ�سيتي،  القراءة يف 
واأن�ساأت عام 2012م جمموعة قراءة اإلكرونية اأ�سميتها »من اأين 
امل��واق��ع الجتماعية هي:  ع��دد من  اأن�سطتها عرب  اب���داأ؟« جت��ري 

توير وبلوقر ويوتيوب وميديا فاير وقودريدز.
 ومل يتجاوز عمر »من اأين ابداأ؟«  عامني، اإل اأنها ا�ستطاعت 
توير  ع��رب  ُمتابع  األ���ف   20 ُي��ق��ارب  م��ا  باأن�سطتها  ت�ستقطب  اأن 
فقط. كما �ساركت يف املوؤمتر العلمي الرابع �سمن م�سار اخلدمة 
النهائية يف  للمرحلة  وتاأهلت  اب��داأ؟«  اأي��ن  »من  بفكرة  املجتمعية 
املركز  على  خا�سيتي«،  »ال��ق��راءة  مبجموعة  وح�سلت  امل��وؤمت��ر، 

الثالث ع�سر، وهلل احلمد.

هل لتخ�س�سك �لأكادميي عالقة مبوهبتك؟
جامعتي  يف  التخ�س�سات  اأن�سب  وه��و  حا�سب،  ع��ل��وم  تخ�س�سي 
وكليتي بالن�سبة يل، تخ�س�ست فيه عن »قارب و�سدد« ولي�س عن 
رغبة كما يعتقد الكثر، لكنني ا�ستمتع حقيقة به، ومبا اأتعلم من 

خالله.
كرة التقنيات واللغات الربجمية جتعل من وترة التعليم 
اأن هذا الأم��ر لي�س �سحيحا، لذا  يف تخ�س�سي تبدو بطيئة، مع 
ثالث  برفقة  اأن���دروي���د  تطبيقات  ب��رجم��ة  ذات���ي،  ب�سكل  تعلمت 
ط��ال��ب��ات م��ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز وط��ال��ب��ة م��ن ج��ام��ع��ة اأم 
ت��رك��ز فكرته على  »���س��ارك��ه��ا«،  اأن���دروي���د  ال��ق��رى، وا���س��م تطبيق 
م�ساركة تفا�سيل الفعاليات التي تقام داخل ال�سعودية لت�ستقطب 
التطبيق  وه���ذا  الإع����الن،  تكاليف  تخفي�س  م��ع  اأك���رب  ج��م��ه��ورا 
متوافر يف متجر »غوغل بالي �ستور« وميكنكم حتميله على اأي 

جهاز يعمل بنظام اأندرويد.

ما �أهم خططك للمرحلة �لقريبة �ملقبلة؟
لأين اأحب التقنية والتوعية والعمل التطوعي، �ساركت ك�سفرة 
ملوقع تيكي بيت�س techiebits.net، الأمر الذي ي�ستوجب علي اأن 
اأقدم خالل املرحلة املقبلة، عددا من اجلل�سات التوعوية التقنية 

لأفراد املجتمع كخدمة جمتمعية تعود على اجلميع بالفائدة.

كلمة تودين قولها؟
لي�س لدي ما اأقوله �سوى تقدمي ال�سكر اإلى اأ�سرة حترير �سحيفة 

»اآفاق« الرائعة، واأمتنى لها املزيد من التقدم والتطور.
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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.

اإلرشاد الوقائي
برنامج لتحصين وتوجيه الطالب

يعد الإر�ساد الوقائي اأحد جمالت اهتمام مركز التوجيه والإر�ساد باجلامعة 
من  باإ�سراف  واملهني  والنف�سي  الربوي  والإر���س��اد  التوجيه  يف  املتخ�س�س 

عمادة �سوؤون الطالب باجلامعة.
ويهدف الربنامج اإلى وقاية الطالب قبل وقوع اأي م�سكلة �سواء كانت 
الطلبة  اإع���داد  اإل��ى  ي�سعى  كما  اجتماعية،  اأم  �سحية  اأم  درا�سية  اأم  �سلوكية 
املتوقع حدوثها كتزويد الطالب باملعلومات الالزمة عن  امل�سكالت  ملواجهة 
مرحلة درا�سية مقبلة وما فيها من �سعوبات، ويتم تفعيل هذا اجلانب عن 

طريق املحا�سرات والندوات والن�سرات واإقامة املعار�س.

استشارة طالبية

استحقاقات الموظفة والمعلمة من إجازات
ن�ست املادة)22( من لئحة الإجازات ال�سادرة عن وزارة اخلدمة املدنية على »اأن املوظفة  ت�ستحق اإجازة )و�سع( بكامل الراتب ملدة 60 يوما.  واإذا رغبت املوظفة التفرغ 
لرعاية مولودها، فيجوز لها احل�سول على فرة اأو فرات اإجازة اأمومة مدتها 3 �سنوات  كحد اأعلى طوال خدمتها يف الدولة، بربع الراتب، وبعد نهاية اإجازة الو�سع 

ت�ستحق كامل الراتب على األ يقل ما ي�سرف لها عن األف وخم�سمائة ريال �سهريا. وذلك وفقا لل�سوابط التالية:
اأن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خالل ال�سنوات الثالث الأولى من عمر الطفل، وللجهة الإدارية تاأجيل منح هذه الإجازة ملدة ل تتجاوز 60 يوما من تاريخ 

تقدمي الطلب اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك. 
اإليه. امل�صار  االأعلى  حدها  نطاق  يف  االإدارية  اجلهة  موافقة  ب�صرط  االإجازة  فرتة  متديد  • يجوز 

الو�صع.  باإجازة  مت�صلة  تكون  اأن  ب�صرط  الف�صل  بقية  االإجازة  هذه  منحها  يجوز  ذلك  من  وا�صتثناًء  درا�صي،  ف�صل  عن  للمعلمة  االإجازة  هذه  مدة  تقل  • اأال 
1421/1/24ه�. وتاريخ   667  /1 الرقم   ذي   املدنية  اخلدمة  جمل�س  قرار  وفق  اأمومة  اإجازة  املمنوحة،  )املدر�سة(  وظيفة  على  التعاقد  • يجوز 

استشارة وظيفية

السمك والثوم.. دواء للقلب.. 
والشـكوالته لألنيميا

ال�سمك: يعد ال�سمك من الأ�سياء املفيدة ل�سحة القلب والدماغ، ولذا من 
اأو مرتني يف الأ�سبوع، فهو ي�ساعد على حت�سني توازن  الأف�سل تناوله مرة 

املواد الكيميائية يف الدماغ.

اأمرا�س  الأمرا�س يف مقدمتها  الأدوي��ة الطبيعية لكثر من  اأف�سل  الثوم: 
من  القليل  تناول  يجب  ا�ستعماله  بعد  ولكن  ال��دم،  �سغط  وارت��ف��اع  القلب 

البقدون�س حتى تزول رائحته.

ال��دم  ف��ق��ر  ي��وم��ي��ا، يبعد  ال�����س��ك��ولت��ة  ت��ن��اول قطعتني م��ن  اإن  ال�����س��ك��ولت��ة: 
)الأنيميا( ويح�سن املزاج.

اللوز: ين�سح بتناول اللوز بني الوجبات اليومية اأو عند ال�سعور باجلوع لأنه 
غني بالعنا�سر املغذية التي يفتقدها الإن�سان يف غذائه اليومي.

د.�سمية �ل�سربينى
�أ�ستاذ م�ساعد: �سحة نف�سية
كلية �لعلوم و�لآد�ب ببلقرن

 استشارة غذائية

اإن عدم الثقة بالنف�س، �سل�سلة مرتبط بع�سها ببع�س تبداأ من  العتقاد باأن 
الآخرين يرون �سعفك و�سلبياتك، وهو ما يوؤدي اإلى القلق بفعل هذا الإح�سا�س 
�سعيف،  اأو  �سيئ  وت�سرف  �سلوك  ال�سخ�س  عن  ي�سدر  ك��اأن  معه،  والتفاعل 
الإح�سا�س  اإلى  يوؤدي  واأ�سلوبه ب�سلة، وهذا  اإلى �سخ�سيته  العادة ل ميت  ويف 
اإلى نقطة البداية وهي انعدام الثقة  اأخرى  باخلجل من النف�س ويقود مرة 
بالنف�س، وهكذا يدمر ال�سخ�س حياته بفعل هذا الإح�سا�س ال�سلبي جتاه نف�سه 

و قدراته. والثقة بالنف�س تكمن يف احلر�س على القيام بالتايل:
بالنف�س  فالثقة  بنف�سك..  ثقتك  تدمر  اأن  ميكن  بكلمات  تتفوه  ل   •

فكرة تولدها يف دماغك.
اإلى حديث نف�سك  اإلى نف�سك ك�سخ�س ناجح وواثق وا�ستمع  • انظر 

جيدا.
• احذف الكلمات املحملة باالإحباط.

قبيل  م��ن  ول��و  لنف�سك  ت�سمح  ف��ال  امل��ق��ارن��ة،  ع��ن  البعد  ك��ل  ابتعد   •

احلديث فقط اأن تقارنك بالآخرين.
• �سع اأهدافا وا�سع لتنفيذها، �سواء كانت هذه الأهداف على امل�ستوى 

ال�سخ�سي، اأم على �سعيد العمل.
• الإقبال على حتمل امل�سوؤولية، فهي جتعلك ت�سعر باأهميتك. 

بتفاوؤل  يومك  واب���داأ  ي��وم،  كل  �سباح  اإيجابيا  حديثا  نف�سك  ح��دث   •
وابت�سامة جميلة.

• تكلم فاإن الكالم فيتامني بناء الثقة.
• �سارك يف املناق�سات واهتم بتثقيف نف�سك من خالل القراءة.

نظر  عليه  ي��ق��ع  م��ا  اأول  ه��و  فاملظهر  تهمله،  ول  مب��ظ��ه��رك  اه��ت��م   •
الآخرين.

�أ.منال خلف �حلارثي
ق�سم علم �لنف�س
كلية �لعلوم و �لقت�ساد �ملنزيل ببي�سة

استشارة نفسية

الكالم.. فيتامين بناء الثقة بالنفس

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

سلمان العلي
حتى  احل��ايل  الريا�سي  للمو�سم  يحمد 
الآن، اخ��ت��ف��اء ح���الت اق��ت��ح��ام امل��الع��ب، 
ب�سور  املا�سية  املوا�سم  يف  ت��ك��ررت  التي 
اإل  ب��ال��ق��ب��ي��ح��ة.  ت��و���س��ف  اأن  ا���س��ت��ح��ق��ت 
اأن ب��ع�����س ال��ه��ن��ات ل ت����زال ح��ا���س��رة يف 
امل�����درج�����ات، ف���دائ���م���ا م���ا ت�����س��ك��و بع�س 
معني  ند  جماهر  هتافات  من  الأندية 
وو�سفهم  لع��ب��ي��ه��ا  ���س��د  م���ا،  خ�����س��م  اأو 
اأو  الإ�سالمي،  الدين  يقبلها  بعبارات ل 
حتى الحتاد الدويل لكرة القدم »فيفا«.

ه���ذه ال��ع��ب��ارات ط��ف��ت ع��ل��ى �سطح 
املو�سم احلايل اأي�سا، علما اأن ا�ستمرارها 
عن  يبعدنا  غبنا  ي��ح��دث  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن 

ر�سالة الريا�سة.
ك����ي����ف ي���ن���ظ���ر ط�������الب اجل���ام���ع���ة 
اإل���ى ذل���ك؟ ���س��وؤال طرحته »اآف����اق« على 

بع�سهم، فماذا قالوا؟

ظاهرة دخيلة
بداأ فهد العتيبي، طالب بكلية الربية، 
يف  الن�ساز  يحدث  ما  بع�س  عن  حديثه 
امل���درج���ات ب��ق��ول��ه« ب��ع�����س ال�����س��ل��وك��ي��ات 
دخيلة على املجتمع الريا�سي ال�سعودي 
ومل ت��ك��ن م���وج���ودة ن��ع��رف��ه��ا م���ن ق��ب��ل، 
لكن  العن�سرية،  وال��ه��ت��اف��ات  كال�سغب 
الأخ����رة،  الآون����ة  ب���داأ منت�سرا يف  ذل���ك 
اأن م���ا ي���ح���دث، م��ق��ت��ب�����س من  واأع���ت���ق���د 
اخل�������ارج، وم����ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى ان��ت�����س��اره، 

طالب يرجعون 
الهتافات المسيئة

في المالعب للتساهل 
وسوء التنظيم

داخ��ل  ال�سغب  لهذا  �سابط  وج��ود  ع��دم 
ت�����س��ب��ب يف ظ���ه���ور بع�س  امل����الع����ب، م���ا 

الظواهر ال�سلبية«. 

صورة سيئة
بكلية  طالب  الأحمري،  عبدالعزيز  اأم��ا 
ال���ع���ل���وم، ف��ق��ال » اجل��م��ه��ور ال�����س��ع��ودي 
ع�����ري�����ق وحم���������رم وي����ظ����ه����ر ذل��������ك يف 
بع�سا  هناك  لكن  اخل��ارج��ي��ة،  امل��ب��اري��ات 
منهم يعك�س �سورة �سيئة عن املدرجات 
الكبرة  امل��ب��اري��ات  بع�س  يف  ال�سعودية 
ال�سبط  ع���دم  نتيجة  وذل����ك  حت���دي���دا، 

الدقيق لكل من يدخل املالعب«.
هوؤلء ال�سبب

بكلية  طالب  �سعيد،  مر�سي  حّمل 
العلوم، الإعالم وبع�س كتابه، م�سوؤولية 
امل���درج���ات م��ن �سلوكيات  ي��ح��دث يف  م��ا 
اأن بع�س الكتاب ل  اإلى  خاطئة، م�سرا 
يفرقون بني دوره��م يف ال�سحافة وبني 
ت�سجيعهم لفرقهم، فيعملون على اإثارة 
�سالبة  اأم��ور  اإل��ى  واقتيادهم  اجلماهر 

كثرة.
اأي�����س��ا،  نغفل  ل  اأن  علينا  وق����ال«   
���س��د  ال���الع���ب���ني  ب��ع�����س  ت�������س���رف���ات  اأن 
ج��م��ه��ور امل�������درج، حت����دث ���س��غ��ب��ا ك��ب��را 
و�سط اجلماهر، خ�سو�سا اأن املدرجات 
اأمي  من  املجتمع  اأطياف  معظم  جتمع 
اأع��ل��ى درج����ة علمية وغ����ره، لكن  اإل����ى 
مظلة  حت��ت  نن�سبط  اأن  جميعا  علينا 

كاراتيه الجامعة في بطولة الطائف
�أكمل منتخب �جلامعة للكار�تيه، ��ستعد�د�ته للم�ساركة يف بطولة �لكار�تيه 
ملدة  �لطائف  بجامعة  �ل�سعودية  للجامعات  �لريا�سي  �لحتاد  ينظمها  �لتي 

يومني خالل �لفرتة من 6-4/ 1435/1.

رونالدو يكسر رقم رونالدينيو
في الضربات الثابتة

بت�سجيله ثالثة اأهداف يف مرمى ريال 
���س��و���س��ي��داد ب���ال���دوري الإ���س��ب��اين لكرة 
جنم  ال��دويل،  الربتغايل  ك�سر  القدم، 
ريال مدريد كري�ستيانو رونالدو رقما 
األعاب  �سانع  الربازيلي  با�سم  م�سجال 

بر�سلونة ال�سابق، رونالدينيو.
ذا  »ال��ه��ات��ري��ك«  و�سجل رون��ال��دو 
ري���ال م��دري��د،  ل��ه بقمي�س  ال��رق��م 19 
من �سمنها هدف من ركلة حرة، رفع 
ب���ه ر���س��ي��ده اإل����ى 20 ه��دف��ا م���ن رك��ل��ة 
رونالدينيو  الربازيلي  ثابتة، متجاوزا 
����س���اح���ب ال����رق����م ال���ق���ي���ا����س���ي يف ه���ذه 
ال��ن��وع��ي��ة م���ن الأه�������داف ب��ر���س��ي��د 19 

هدفا.
اأن  اإل���ى  »اآ�����س«  واأ���س��ارت �سحيفة 
رف��ع ح�سيلته مع  ال��ربت��غ��ايل  اجل��ن��اح 
اإل���ى 225 ه��دف��ا يف 216  ري���ال م��دري��د 
اأهدافه 62 هدفا  بلغ عدد  مباراة، كما 
هذا العام. يذكر اأن املباراة انتهت بفوز 

ريال مدريد بنتيجة  1/5.

الإ�سالم واأن نبتعد عن كل ما من �ساأنه 
اأن ي��ح��دث ف��رق��ه و���س��ت��ات��ا، ف��ك��رة القدم 
البالغة  مدتها  بنهاية  تنتهي  اأن  يجب 
جمهور  ك��ل  يعمل  اأن  ل  ون�سفا،  �ساعة 
اأق��رب  يف  عليها  وال���رد  كلمة  حمل  على 
مباراة، كما يجب اأن يخرج التع�سب يف 
ويتجاوز  م�ساره،  عن  الريا�سي  املجال 
الريا�سيني  األ��وان  اإل��ى  األ��وان القم�سان 

واأعراقهم ومذاهبهم«.

سوء تنظيم
العلوم  بكلية  طالب  �سالح،  فهد  تناول 
الإداري������ة، امل��و���س��وع م��ن زاوي����ة اأخ���رى، 

وق��ال« امل��درج��ات بكل اأ���س��ف، غر جيدة 
ونهايات  بدايات  عن  حالها  يختلف  ول 
يف  التنظيم  يجعل  ما  ال�سابقة،  املوا�سم 

املالعب �سعبا«.
 وت���اب���ع م���ن زاوي������ة اأخ������رى » كل 
فالتحكيم  ببع�سها،  مرتبطة  الأم����ور 
مثال ظهر �سيئا هذا املو�سم واأثر كثرا 
اأن  ���س��اأن��ه  ال��ن��ت��ائ��ج، وه���ذا م��ن  يف بع�س 
ي��خ��رج ب��ع�����س اجل��م��اه��ر ع���ن ط��وره��ا، 
لكني ل اأبرر هنا ت�سرفات حمقاء بعيدة 
ع���ن ال��ري��ا���س��ة م���ن ج��م��اه��ر ي��ج��ب اأن 
والأ�سا�سي  الأول  والداعم  الوقود  تكون 

للريا�سة ولالعبني«.

����س���ال���ح ج���ان���ب  ف���ه���د  ي���ن�������س  ومل 
املالعب، وقال« املالعب تزداد �سوءا من 
اإل��ى حتديثات  اآخ��ر وحتتاج  اإل��ى  مو�سم 
قارة  ما يحدث يف مالعب  تتنا�سب مع 

اآ�سيا على الأقل«. 

أخطاء متكررة
ال�����س��ه��ري، ط��ال��ب بكلية  ع��ب��د اهلل  اأم����ا 
امل��الع��ب  ق�سية  اإن  ف��ق��ال  ال�����س��ي��دل��ي��ة، 
طرف  ورم���ي  وال�سغب  التنظيم  و���س��وء 
م���ا ب��امل�����س��وؤول��ي��ة ع��ل��ى ال���ط���رف الآخ����ر، 
الريا�سة  ت��دم��ر  اأن  �ساأنها  م��ن  اأ���س��ب��اب 
ال�سغب  �سي�ستمر  وق���ال«  تبنيها،  اأن  ل 

والهتافات غر املحمودة يف املدرجات ما 
مل يكن هناك �سبط للجمهور«.

»اأم  اأ���س��ب��ح  ال�����س��غ��ب  اأن  واأ����س���اف   
الق�سايا« بالن�سبة لكرة القدم ال�سعودية 
والريا�سة عموما، واأن »الأخطاء تتكرر 
والوعود باإ�سالحها، تتكاثر، �ساأنها �ساأن 

حتديث و�سيانة املالعب ».
راب���ط���ة  ب�������داأت  اأن  م���ن���ذ   « وت����اب����ع 
املحرفني عملها وكذلك جلان الحتاد 
ال�سعودي لكرة القدم، وال�سكاوى تتوالى 
يف  ت�ساهال  هناك  لأن  كربونية  ب�سورة 
العقوبات، ومتى مت تغليظها، فلن تتكرر 

اأخطاء اجلماهر«.

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

كليات

استطالع: د. يحيى 
عبدالعظيم

»اآف������اق«  ت��ط��رق��ت  ال����� 82  يف ع���دده���ا 
يف زاوي���ت���ه���ا ال��ن��ق��دي��ة »ب�����دون زع���ل«  
ال��ق��دمي��ة يف توجيه  اإل���ى الأ���س��ال��ي��ب 
ال���ط���الب ن��ح��و ق���اع���ات الخ���ت���ب���ارات، 
تبني  عدم  وراء  ال�سبب  عن  مت�سائلة 
الأوراق  ع��ن  تغني  اإل��ك��رون��ي��ة  اآل��ي��ة 
املعلقة باجلدران والأ�سهم الإر�سادية 

اليدوية.
النقطة  اأن  املو�سوع  يف  واجلديد 
اأث��ارت حفيظة فرع اجلامعة يف بي�سة، 
فرد على »ب��دون زع��ل« من خالل هذا 
اأج��رت��ه  ال���ذي  ال�سحفي  ال���س��ت��ط��الع 
ال�سوء على  مميزات  »اآف��اق«، م�سلطا 
ال��ف��رع  يتبناه  ال���ذي  الآيل  ال��ربن��ام��ج 

منذ �سنوات عدة، ح�سب من�سوبيه.

التقنيات الحديثة
العام على فرع  امل�سرف  بداية حتدث 
اجلامعة يف بي�سة الدكتور مهدي بن 
علي القرين عن الربنامج قائال »اإن 
يطبق  الذي  الآلية  الختبارات  نظام 
ع��دي��دة  ���س��ن��وات  اإل����ى  ي��ع��ود  بي�سة  يف 
اإن�ساء  بعد  ال��ف��رع،  وق��د جنح  �سابقة، 
ه��ذا ال��ن��ظ��ام الإل���ك���روين، يف توزيع 
ال���ط���الب ع��ل��ى اأم���اك���ن الخ���ت���ب���ارات، 

فرع الجامعة في بيشة يتفاعل مع »بدون زعل«:

ولى زمن التوجيه اليدوي 
واختباراتنا تدار  ببرامج حديثة

وت�����وزي�����ع امل����راق����ب����ني ب���ك���ل ���س��ه��ول��ة 
التعار�سات  ك�سف  وي�سر، ومكننا من 
ب�����ني امل�������ق�������ررات ع����ن����د ال�����ط�����الب يف 

الختبارات«.
واأو���س��ح ال��ق��رين اأن��ه م��ن خالل 
باإمكان كل طالب  اأ�سبح  النظام  هذا 
ت�������س���ل���م ج�����دول�����ه حم�������ددا ف���ي���ه ي���وم 
الخ��ت��ب��ار وت��وق��ي��ت��ه وق��اع��ت��ه واملقعد 
املخ�س�س له دون احلاجة اإلى تعليق 

اأي اأوراق اأو »تاأزمي الطالب نف�سيا«.
وقت  الطالب  ياأتي  »ل  واأ���س��اف 
الخ���ت���ب���ار ب��اح��ث��ا ع���ن ا���س��م��ه وم��ك��ان 
اأ�سبح يف  النظام  ه��ذا  اخ��ت��ب��اره،  لأن 
حكم املن�سي منذ �سنوات بعيدة بف�سل 
احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  بف�سل  ث��م  اهلل 
ال��ت��ي ا���س��ت��ف��دن��ا م��ن��ه��ا. وال���ف���رع على 
الكليات  م��ع  للتعاون  ال�ستعداد  اأمت 
من  ال���س��ت��ف��ادة  اأرادت  اإن  الأخ������رى 
وبناتنا  لأبنائنا  خ��دم��ة  النظام  ه��ذا 

الطالب والطالبات«.
ويف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه ق���دم ال��ق��رين 
�سكره لالأ�ستاذ بق�سم احلا�سب الآيل 
امل��ه��ن��د���س اأح���م���د ���س��ي��د ع��ب��داحل��م��ي��د 
ونفذه  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  »ال���ذي �سمم 
وت��اب��ع��ه ح��ت��ى ا���س��ت��ف��ادت م��ن��ه كليات 
الفرع ب�سقيها البنني والبنات تي�سرا 
على طالبنا والعمل على تهيئة اجلو 
اختباراتهم  لتاأدية  ال��ه��ادئ  النف�سي 

دون معاناة اأو مواجهة اأية �سعوبات«.
اأحمد  املهند�س  ق��ال  جهته  م��ن 
ن�ساأة  ت��اري��خ  ع��ن  ع��ب��د احل��م��ي��د  �سيد 
مت   1427/1426 ع���ام  »يف  ال��ربن��ام��ج 
بن  مهدي  الدكتور  قبل  من  تكليفي 
علي القرين با�ستحداث برنامج يحل 
م�سكالت الختبارات اآليا واإلكرونيا، 
مر  ال��ذي  الربنامج  بت�سميم  وقمت 

مبراحل تطور عديدةحتى الآن«.
ت��ط��ب��ي��ق  »ل�����ق�����د مت  واأ��������س�������اف 
املعلمني ثم  اأول على كلية  الربنامج 
ان�سمامها  فور  والآداب  العلوم  كلية 
جلامعة امللك خالد ثم كلية املجتمع 
ال��دب��ل��وم��ات  ث��م  ل��ل��ف��رع،  ب��ع��د �سمها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ك��ل��ي��ة ال���رب���ي���ة، وق����د مت 

كليات  جميع  على  ال��ربن��ام��ج  تعميم 
الفرع مبا فيها كليات البنات العلمية 
قمنا  وقد  وببي�سة.  ببلقرن  والأدبية 
متاحا  لي�سبح  ال��ربن��ام��ج  ب��ت��ط��وي��ر 

اأي�سا على ال�سبكة العنكبوتية«.

تقارير مهمة
واأك�������د امل���ه���ن���د����س ع���ب���د احل���م���ي���د اأن 
الربنامج ي�سدر تقارير عديدة مهمة 
وتتحكم  وت�����س��ي��ط��ر  وت��ه��ي��م��ن  ت��دي��ر 
اآل��ي��ا يف جميع م��راح��ل الخ��ت��ب��ارات، 
ب��دء م��ن اإع��ط��اء ج���دول الخ��ت��ب��ارات 
ورقمه  با�سمه  ح��دة  على  طالب  لكل 
وم����ق����ررات����ه امل�����س��ج��ل��ة مب��واع��ي��ده��ا 
ومب���ك���ان جل��ن��ة ك���ل اخ��ت��ب��ار، م�سرا 
ت�سيطر على عملية  التقارير  اأن  اإلى 
وت�سلم  وت�سليم  الخ��ت��ب��ارات  ت�سوير 
املحرومني  وك�����س��وف  الإج��اب��ة  اأوراق 
تو�سع  اأوراق  خ����الل   م��ن  ب��ال��ل��ج��ان 
ع��ل��ى م���ظ���روف اخ���ت���ب���ارات الأ����س���ت���اذ 
ب��ا���س��م��ه ورم�����ز امل���ق���رر وا����س���م امل��ق��رر 
يت�سمن  كما  ووقتها،  اللجنة  ومكان 
ال����ربن����ام����ج، ح�����س��ب ع���ب���د احل��م��ي��د، 
اإخ������راج ك�����س��وف ت��وق��ي��ع ال���ط���الب يف 
باأ�سمائهم واأرقامهم  قاعات الختبار 
الأ�ستاذ  ا�سم  بها  مو�سحا  اجلامعية 
ورمز املقرر وا�سمه وتاريخه ومكانه.

»اأن��ا فخور بهذا الربنامج  وق��ال 
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كليات

اأت�����س��رف ب��ال��ع��م��ل ف��ي��ه ف�سليا  ال���ذي 
من  حت��دث  ك��ان��ت  م�سكلة  ك��ل  ليحل 
ل��ف��رع جامعة  اأن  ي��وؤك��د  ق��ب��ل، وه����ذا 
امللك خالد يف بي�سة ال�سبق يف تنفيذ 
م��راح��ل الخ��ت��ب��ارات ال��ط��الب��ي��ة اآل��ي��ا 

من الألف اإلى الياء«.

اختفاء التعارضات
والإدارة  الآداب  كلية  وك��ي��ل��ة  واأك����دت 
يف ب��ي�����س��ة ال����دك����ت����ورة ح���ن���ان خ���ال���د، 

يتيح  ب���اأن���ه  ي��ت��م��ي��ز  ال���ن���ظ���ام  ه����ذا  اأن 
الخ��ت��ب��ارات  ج���داول  لو�سع  الفر�سة 
لأخذ  الطالبات  على  وعر�سها  يدويا 
رغ���ب���ات���ه���ن وت��ن��ف��ي��ذ ق����اع����دة ب��ي��ان��ات 
الأك��ادمي��ي  الربنامج  على  للطالبات 
ت��ت��م��ث��ل يف اإدخ�������ال ال���رق���م اجل��ام��ع��ي 
وا���س��م ال��ط��ال��ب��ة، رم���ز امل��ق��رر ورق��م��ه، 
اأ�ستاذة  ا�سم  وت�سل�سلها،  ال�سعبة  رق��م 
واأ�ستاذ املقرر، »ثم يتم اإدخال اجلداول 
اليدوية وقاعدة البيانات على برنامج 

�سوؤون الختبارات فنق�سي من خالل 
ه��ذا ال��ربن��ام��ج على ال��ت��ع��ار���س��ات مبا 
اأك��ر  تخترب  ل��ن  الطالبة  اأن  ي�سمن 
م�����ن م����ق����رري����ن خ�������الل ف����رت����ني يف 
ال��ي��وم ال���واح���د«.  واأ���س��اف��ت ح��ن��ان اأن 
بطباعة  تقوم  الطالبات  �سوؤون  وحدة 
وت��وزي��ع��ه على  للكلية  ال��ع��ام  اجل���دول 
ك���ل الأق�������س���ام وم��ك��ات��ب الأم�����ن يف كل 
م��ب��ن��ى واإع������الن ن�����س��خ��ة ع��ن��د ����س���وؤون 
ب��اب  ال��ط��ال��ب��ات ون�����س��خ��ة معلقة ع��ن��د 

الكلية، وتتوفر ن�سخة مع اأع�ساء �سر 
الختبارات يف كل ق�سم على حدة.

اأه���م مميزات  اأن م��ن  واأو���س��ح��ت 
الختبارات  نظام  توحيد  ال��ربن��ام��ج: 
يف فرع اجلامعة )بنني وبنات( لكونه 
»ينظم حركة الختبارات وي�سمن حق 
ومينع  اختبارها،  ح�سور  يف  الطالبة 
تقريبا عمل الختبارات البديلة التي 
ل حتقق العدالة وامل�ساواة يف �سعوبة 
الخ����ت����ب����ار خ���ا����س���ة يف ح����ال����ة وج����ود 

تعار�س، وي�سمن عدم تاأخر الطالبات 
ال��ب��ح��ث عن  اخ��ت��ب��ارات��ه��ن ب�سبب  ع��ن 
الطالبة  ثقة  ويرفع  الختبار،  مكان 
نظامية  روؤي����ة  ي��ع��ط��ى  مم��ا  بنف�سها، 
اللجان  �سبط  وي�سبح  لالختبارات. 

تلقائيا، ويعم الهدوء ب�سكل عام«.

آراء الطالب
الطالب  راأي  على  ال�����س��وء  ولإل��ق��اء 
ع��م��ل��ي��ة  الأ������س�����ا������س�����ي يف  ال������ط������رف 

ا�ستطالع  اإل����ى  ع��م��دن��ا  الخ���ت���ب���ارات 
فقال علي �سمهود  اآراء عينة منهم، 
ال����غ����ام����دي، ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الطبية التطبيقية »اإن هذا الربنامج 
ميثل خريطة تو�سيحية، وهو عبارة 
القبول  اإدارة  لنا  تطبعه  ج��دول  عن 
وال��ت�����س��ج��ي��ل ل��ي��وج��ه��ن��ا اإل������ى م��ك��ان 
داخل  ال�سف  ثم  القاعة  ثم  اللجنة 
جند  ل  لذلك  املقعد؛  فرقم  القاعة 
اأية �سعوبة اأو اأية عقبة يوم الختبار 
يف ظل وجود هذا اجل��دول. بالعك�س 
اأي  الختبار  يف  ي��وم  نحتاج  ل  نحن 

مادة اإلى من يوجهنا«.
اأك����د عبد  ويف م��وق��ف م�����س��اب��ه، 
ط��ال��ب  ق��م�����س��ة،  اآل  ع���ل���ي  ال���رح���ي���م 
بالكلية ذاتها، اأن جداول الختبارات 
الآلية واملراقبني من هيئة التدري�س 
يف ال��ق��اع��ة ي�����س��اع��دون ال���ط���الب يف 
حت���دي���د امل���ك���ان ح�����س��ب اجل������دول يف 

ال�سف ورقم املقعد.
 واأ�ساف »وبعد فرة وجيزة من 
بدء الختبار مير اأ�ستاذ املقرر ب�سكل 
ميكن  اأ�سئلة  اأي  عن  لالإجابة  دوري 
ال���ط���الب،  ت���ك���ون غ��ام�����س��ة ع��ل��ى  اأن 
الآيل جل��داول  ال��ربن��ام��ج  ي�ّسر  وق��د 
الخ��ت��ب��ارات كل ه��ذه الأم���ور، و�سهل 
دون  الخ��ت��ب��ار  ق��اع��ات  دخ���ول  علينا 
اإل�����ى م���ن ي��وج��ه��ن��ا، ودون  احل���اج���ة 
ن��واج��ه��ه قبل  ن��ف�����س��ي  ت��وت��ر  اأو  ق��ل��ق 

الختبار«.
واأو�سح  �سعيد ح�سن ال�سعري، 
اأن���ه ل يجد  ال��رب��ي��ة،  بكلية  ط��ال��ب 
اإل���ى مكان  ال��و���س��ول  اأي���ة �سعوبة يف 
الخ��ت��ب��ار امل��خ�����س�����س ل���ه م���ن خ��الل 
اإل���ى  ي��وج��ه��ه  ال����ذي  اجل�����دول الآيل 
ال��ق��اع��ة وال�����س��ف ورق���م امل��ق��ع��د، لكنه 
بر�سم  اإر�سادية  لوحات  تعليق  اقرح 
ك��روك��ي حت���دد م��ك��ان ال��ق��اع��ة يف اأي 
يبني  اأن  دون  دور،  اأي  ويف  م��ب��ن��ى 
�سر ال��ر���س��م ال��ك��روك��ي يف ظ��ل وج��ود 

برنامج اآيل األغى كل تعليق يدوي.

د. القرني:
تجربتنا أثبتت 

كفاءتها.. 
ومستعدون 

لنقلها لبقية 
كليات الجامعة

م. سيد:
لدينا برنامج آلي 
إلدارة االختبارات 
منذ سبع سنوات

الطالب:
الجداول اآللية 

يسرت كل شيء 
ولسنا بحاجة 

لتوجيه
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أقسام

د. إيمان العسيري

العملية،  ال��رب��ي��ة  ق�����س��م  رئ��ي�����س��ة  �سلطت 
الأ����س���ت���اذة ���س��احل��ة غ����ازي ع��ب��ود م��ع��دي ، 
ال�سوء على ق�سمها، كا�سفة اآليات التحاق 
الطالبات  بربنامج التطبيق امليداين اأو ما 
ي�سمى الربية العملية، وكيفية الت�سجيل 
وامل�����س��ك��الت امل�����س��ت��م��رة ال��ت��ي ي��ع��اين منها 
الق�سم. كما تطرقت اإلى بع�س ال�سعوبات 
ال���ت���ي مت���ث���ل ح���ج���ر ع�����رة اأم�������ام ال��ق�����س��م 
لتطبيق ما يطمح اإليه على اأر�س الواقع.

متى بد�أ عملك
يف ق�سم �لرتبية �مليد�نية؟ 

ب������داأت ك��م�����س��رف��ة يف ال���رب���ي���ة ال��ع��م��ل��ي��ة 
ل��ط��ال��ب��ات ال��ت��ط��ب��ي��ق امل����ي����داين، وت��ق��ي��ي��م 
ال���ع���م���ل���ي���ة، ويف  ال���رب���ي���ة  وك�����ن�����رول يف 
المتحانات باأق�سام اأخرى، وكذلك توزيع 
بطالبات  اخل��ا���س��ة  ال��ت��ق��ي��ي��م  ا���س��ت��م��ارات 
الكلية على املدار�س، اإ�سافة اإلى تنفيذ اأي 
عمل اأكلف به من قبل الكلية التي اأعمل 

فيها منذ 15 عاما.  

متى ميكن للطالبة �للتحاق 
بربنامج �لتطبيق �مليد�ين

�أو ما ي�سمى �لرتبية �لعملية؟
مي��ك��ن ذل���ك يف امل�����س��ت��وى ال��ث��ام��ن حاليا، 
ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت ال��رب��ي��ة ال��ع��م��ل��ي��ة ق��ب��ل اأن 
لثالثة  مت��ت��د  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  ال��ك��ل��ي��ة  تن�سم 

من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  اأ�سابيع  
الف�سل  يف  ال��ف��رة  وذات  الثالثة،  ال�سنة 
اأما  الرابعة.  ال�سنة  من  الأول  الدرا�سي 
اأ�سبحت  ح��ي��ث  اخ��ت��ل��ف،  ف��ال��و���س��ع  الآن، 

ف�سال درا�سيا كامال. 

وكيف يتم ت�سجيل �لطالبة 
لاللتحاق بهذ� �لربنامج؟

ع����ن ط���ري���ق الإع������الن������ات يف الأق���������س����ام، 
للطالبات  معينة  مواعيد  حتديد  ويتم 
ل��الل��ت��ق��اء وت��ب��ل��ي��غ��ه��م ب��اأ���س��م��اء امل���دار����س 
ت�سجل كل م�سرفة  بعد ذلك   ومواقعها، 
ق�سم ط��ال��ب��ات��ه��ا، وم���ن ث��م ي��ح��دد ت��وزي��ع 

الأيام والأوقات.

ما �لأ�سلوب �لذي ينتهجه
�لق�سم مل�ساعدة �لطالبة

على �تخاذ قر�ر�تها؟
امل�����س��ت��وى  ل��ت��ه��ي��ئ��ة ط��ال��ب��ات  دورات  ت��ق��ام 
ال��ث��ام��ن م���ن ق��ب��ل ق�����س��م اأ����س���ول امل��ن��اه��ج 
والربية، بالإ�سافة اإلى وجود م�سرفتني 
اأخ����رى يف فن  دورات  ت��ق��ي��م��ان  ب��ال��ق�����س��م، 

التعامل مع الآخرين.

هل تو�جهك م�سكالت
مع �لطالبات، وكيف

تتعاملني معها �إن وجدت؟ 
تواجهنا م�سكالت كثرة معهن،  بالطبع 
ك��الن��ت��ق��ال م��ن م��در���س��ة اإل���ى اأخ����رى من 

حيث القرب اأو البعد، اأو رغبة اأي منهن 
من  نعاين  كما  زميالتها،  م��ع  البقاء  يف 
معلمات  اأو  م��دي��رة  ب��اأن  »�سمعنا«  اإ���س��اع��ة 
ه���ذه امل��در���س��ة  ���س��ي��ئ��ات  يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
الطالبات اأو غره، لكني اأعمل على فهم 
امل��و���س��وع  م��ن الطالبة، وم��ن ث��م اأح��اول 
اإقناعها بالبقاء يف املدر�سة التي اختارتها 

م�سبقا.
م�������س���ك���الت يف  ح�������دوث  ح������ال   ويف 
فاإن  التطبيق،  طالبات  قبل  من  املدار�س 
مبتابعتها  يقمن  لدينا،  الق�سم  م�سرفات 
يف املدر�سة، اأو يتم اإر�سال م�سرفة لتقييم 
ال���ط���ال���ب���ات م���ن ق��ب��ل ال��ق�����س��م امل��خ��ت�����س 
بجانب م�سرفة اأي�سا من مكتب الربية 
العملية لتتابع  امل�سكلة وتعمل على حلها.

هل حتقق ��ستمارة
تقييم �لطالبة �لهدف منها

وهل �أنت ر��سية عنها؟ 
حت��ق��ق ���س��ي��ئ��ا ب�����س��ي��ط��ا مم���ا ت��ه��دف اإل��ي��ه، 
بقيت  بينما  وتطورت  تغرت  املناهج  لأن 
ك��م��ا ه����ي، ومل تعد  ال��ت��ق��ي��ي��م  ا����س���ت���م���ارة 
وامل��ط��ورة.  اجل��دي��دة  املناهج  مع  تتنا�سب 
تكون  اأن  يف  اأرغ����ب  ف��اإن��ن��ي  نف�سي،  وع���ن 
هي  مم��ا  ودق��ة  تف�سيال  اأك��ر  ال�ستمارة 

عليه الآن.

من وجهة نظر �سخ�سية
ما �لبنود �لتي يجب

�أن تت�سمنها �ل�ستمارة لتاأخذ 
�لطالبة حقها يف �لتقييم؟

اأن حتتوي على بنود التدري�س املطور، واأن 
ت�سمل بنود التعامل مع الآخرين وكذلك 

متابعة احل�سور والغياب. 

�أل ميكن �إعادة جدولة �أو تن�سيق 
��ستمارة �لتقييم لتتكافاأ بنودها

مع خمرجات هذ� �لق�سم؟ 
نعم  ميكن تعديل ال�ستمارة، ونحن نعمل 
على تطويرها الآن من قبل رئي�سة ق�سم 
طرق  واأ�ستاذات  واملناهج  الربية  اأ�سول 

التدري�س.

هل حدث �أن تعرثت طالبة
يف هذ� �ملجال، وكيف تعاجلن

�لأمر حال حدوثه؟
ن������ادرا م���ا ي���ح���دث ه����ذا الأم�������ر، ل��ك��ن اإن 
ملعرفة   بكتابة حم�سر بذلك  نبداأ  حدث، 
الطالبة  لتقييم  جلنة  وتكوين  الأ�سباب، 
وكل  ال�ستمارتني،  وم��ق��ارن��ة  ج��دي��د  م��ن 
ع�سو باللجنة يكتب حم�سره للتو�سيح، 
علما اأن اأي مدر�سة عندما تالحظ تدين 
طالبة،  اأي  خمالفات  ت��ك��رار  اأو  م�ستوى 
جلنة  تكوين  اأج���ل  م��ن  بتبل�سيغنا  ت��ق��وم 
تعمل  كما   التقييم.  برنامج  نهاية  قبل 
اأثناء مرورهن على مدار�سهن،  امل�سرفات 
ع��ل��ى ح��ل امل�����س��ك��الت يف امل���دار����س ق��ب��ل اأن 

تتفاقم.

هل ميكن للطالبة �للتحاق 
بالرتبية �مليد�نية لو كانت

حتمل مادة �أو مادتني �أو �أكرث، 
وكيف يتم توزيع جدولها

بناء على ذلك؟
ميكنها ذلك حتى لو كان عليها مادة 
النظام يطبق على  وه��ذا  م��ادت��ان،  اأو 
طالبات النتظام فقط.  اأما بالن�سبة 
مادتني  اأو  م��ادة  فحمل  للمنت�سبات، 
اأو ث����الث، ي�����س��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ط��ال��ب��ة 
معينة  اأي���ام  يف  حما�سراتها  ح�سور 
اأن  امل��در���س��ة، ويعني ذل��ك  واأخ���رى يف 
ين�سق جدولها على ح�سب الأيام التي 

حت�سر فيها يف املدر�سة اأو الكلية.
وتعاين  تواجهنا  م�سكلة  واأك���رب 
اللغة  مادتي  اأن  اأي�سا،  املدار�س  منها 
العربية والإجنليزية، ل بد اأن تدر�سا 
اأي�����ام م��ت��ت��ال��ي��ة، وق���د تتغيب  لأرب���ع���ة 
الطالبة التي حتمل واحدة منهما اأو 
كليهما يف يوم ح�سور حما�سراتها يف 
امل��ادة التي تعرت فيها بالكلية،  تلك 
حتل  اأن  الأ�سا�سية  املعلمة  فت�سطر 
ملحوظ  ب�سكل  ي��وؤث��ر  وه���ذا  حملها، 
على م�ستوى الطالبات وعلى اختالل 

تطبيق املنهج الدرا�سي.

كم عدد �حل�س�س
�لتي يجب �أن تغطيها �لطالبة

يف هذه �ملرحلة؟

استمارة تقييم 
الطالبة أصبحت 

ال تتناسب مع 
المناهج الجديدة 

المتطورة
آلة التصوير

وقلة الموظفات 
وعدم توفر سائقين 

لنقل المشرفات.. 
عوائق كبيرة
أقمت دورات 

تأهيلية للطالبات 
وأنشأت بريدين 

إلكترونيين للتواصل 
مع المدارس

رئيسة قسم التربية العملية أ. صالحة معدي:
أكثر مشكالتنا مع الطالبات

في التنقل بين المدارس.. 
وإشاعة »سمعنا«!
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أقسام

احتياج  ح�سب  احل�س�س  ت��وزي��ع  يتم 
ع��ل��ى  ����س���غ���ط  دون  وم������ن  امل����در�����س����ة 
الطالبة، لكنها يف املجمل لن تتجاوز  

12 ح�سة.

ما �ملر�حل �لتعليمية
�لتي يتم فيها تطبيق

�لرتبية �مليد�نية؟ 
ال��ث��الث،  امل��راح��ل  على  يتم  التطبيق 
امل��ت��و���س��ط��ة وال��ث��ان��وي��ة والب��ت��دائ��ي��ة، 

ح�سب اقت�ساء الأمر.

هل تعتقدين �أن من �لعدل
تطبيق بع�س طالبات �لرتبية 
�مليد�نية يف �ملد�ر�س �ملتو�سطة 

و�لثانوية و�أخريات يف �ملرحلة 
�لبتد�ئية؟

الأمر �سيان، فجميع الطالبات تطبق 
ب��ن��اء على امل��در���س��ة ال��ت��ي وج��ه��ت لها، 
اأي �سعوبة  اأو اختارتها، ولي�س هناك 
اأن  ك��م��ا  ال���ط���ال���ب���ة،  ح���ق  يف  ظ��ل��م  اأو 
م��دار���س امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة تطالب 
ب�سورة  م��ت��واف��رة  وه���ي  بالتخ�س�س 

اأكرب.
اإ���س��اف��ة اإل����ى ذل����ك، ف����اإن اأع����داد 
ي����زداد عك�سيا مع  ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة 
ع�����دد امل�����دار������س، ف��ن�����س��ط��ر ل��ت��وج��ي��ه 
علما  البتدائية،  للمدار�س  بع�سهن 
العملية،  الربية  طالبات  بع�س  اأن 

على  ل��ق��درت��ه��ن  الب��ت��دائ��ي��ة  يف�سلن 
���س��ب��ط ال���ط���ال���ب���ات اأك������ر م����ن ب��ق��ي��ة 

املراحل.  

ما �ملدن �أو �لقرى �مل�سموح
للطالبة �لتطبيق فيها؟ 

كل  ال��ت��ط��ب��ي��ق يف  ط��ال��ب��ة  ل��ك��ل  ي�سمح 
م���ك���ان ي�����س��ه��ل ال���ت���وا����س���ل م��ع��ه��ا وم��ا 
ي�����س��م��ن ح���ق���ه���ا وي���ح���ق���ق امل�����س��ل��ح��ة 

العامة.

هل ميكن للطالبة
�للتحاق بالرتبية �مليد�نية

يف �أي كلية �أخرى؟
ل��ه��ا  يف ح��دود  ل مي��ك��ن، لكن ي�سمح 
ن���ط���اق ك��ل��ي��ات ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د، 
مماثلة  ت��رب��ي��ة  كلية  ت��ك��ون  اأن  ولب���د 
ي��ت��واف��ر ف��ي��ه��ا ن��ف�����س ال��ق�����س��م ع��ل��ى اأن 
نتغا�سى  كما  زائ����رة.  الطالبة  تبقى 

عن تطبيق هذا يف حالت نادرة.
وال����د  اأو  زوج  ك�����ان  اإذا  ف��م��ث��ال 
وقادما من  الطالبة ع�سكريا متنقال 
لها  نتيح  اأخ��رى،  جامعة  بها  منطقة 
فر�سة التطبيق يف كليتنا، لكن عندما 
درج��ة  ل��ه��ا  حت�سب  ل  لكليتها،  ت��ع��ود 
التطبيق العملي يف املعدل الراكمي.

 
هل ت�ستقبل �جلامعة طالبات من 

مناطق �أخرى بق�سد �لتطبيق؟

التطبيق  من  الطالبة  منكن  حتما، 
ك��م��ا ���س��رح��ت ���س��اب��ق��ا، وم����ن ث���م يتم 
بخطاب  لكليتها  ا�ستمارتها  اإر���س��ال 

ر�سمي.

كيف يتم �لإ�سر�ف
على �لطالبات وتقييمهن؟

الإ�����س����راف وت��ق��ي��ي��م ال��ط��ال��ب��ات، يتم 
من قبل معلمات املدار�س اإلى جانب 
بالكلية  املختلفة  الأق�����س��ام  اأع�����س��اء 

والراغبات يف ذلك.

مع هذ� �لعدد �لهائل
من �لطالبات، ملاذ� ل يتم 

�لت�سجيل �إلكرتونيا؟
النموذج  واأر�سلنا  اجلامعة  خاطبنا 
على  الت�سجيل  تخ�س  اأيقونة  لعمل 
اإن�ساء موقع  بوابة اجلامعة، وكذلك 
الرد  اإلينا  ي�سل  مل  لكن  للت�سجيل، 

حتى الوقت احلايل. 

ملاذ� ل تطبع كتيبات �إر�سادية 
للطالبات تو�سح طريقة

الت�شجيل وال�شروط وتعبئة 
�ل�ستمارة وغريها؟

مت عمل ذلك لكنه مل يخفف العبء 
عملنا  اأن  ع��ل��م��ا  ال��ت�����س��ج��ي��ل،  اأث���ن���اء 
م�ستمر ليل نهار، وحتى يف الإجازات 
ن���وا����س���ل ال���ع���م���ل ل��ت��ن��ت��ظ��م ع��م��ل��ي��ة 

ب��ال��ق�����س��م لقلة  ت�����س��ج��ي��ل ال��ط��ال��ب��ات 
الأع�ساء فيه. 

�سعوبات تو�جهك با�ستمر�ر
�أثناء عملك يف �لق�سم؟

الت�سوير  اآل����ة  م���ن  ن��ع��اين  م���ا  دائ���م���ا 
مل  حيث  املا�سي،  ال��ع��ام  منذ  املعطلة 
تتم �سيانتها وهذا يعد عائقا ج�سيما 
اأم��ام اإجن��از الكثر من الأع��م��ال، كما 
مع  الق�سم  موظفات  قلة  م��ن  نعاين 
الأعداد الهائلة للطالبات، اإ�سافة اإلى 
عدم توافر ال�سائقني املخت�سني بنقل 

امل�سرفات اإلى املدار�س.

ب�سفتك رئي�سة لق�سم
�لرتبية �مليد�نية، ما �أهم 

�لإجناز�ت �لتي قدمتها للق�سم؟
ل��ل��ط��ال��ب��ات يف  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  اأق��م��ن��ا دورات 
املناهج املطورة مب�ساعدة اأع�ساء ق�سم 
ر�سحت  كما  واملناهج،  الربية  اأ�سول 
ال��ع��م��ي��دة ب��ع�����س ع�����س��وات ال��ت��دري�����س 
للتدريب على اأيدي مدربات يف مكتب 
الإ�سراف ومن ثم تدريب الطالبات كل 
تنظيم  اإل��ى  اإ�سافة  تخ�س�سه،  ح�سب 
دورة مهارة التعامل مع الآخرين من 

اإعداد اإحدى م�سرفات الق�سم.
ك��م��ا ع��م��ل��ت ع��ل��ى اإن�������س���اء ب��ري��د 
اإلكروين خا�س باملكتب للتوا�سل مع 
املدار�س،  واإر�سال كل ما يخ�س طالبة 

اإن�ساء موقع  العملية، كذلك  الربية 
اإلكروين للربية العملية الذي يتم 
من خالله ت�سجيل الطالبات وعر�س 
التعليمات والدورات ال�سوتية جلميع 
ال��ت��خ�����س�����س��ات، وت�����س��ج��ي��ل ال��ط��ال��ب��ات 

اإلكرونيا يف املدار�س.

ما �لذي تن�سدينه
من �جلامعة ومن وز�رة

�لرتبية و�لتعليم �لعام؟
تطبيق  ت�����س��ه��ي��ل  يف  م��ع��ن��ا  ال���ت���ع���اون 
بع�س  لأن  امل����دار�����س،  يف  ال��ط��ال��ب��ات 
طالبات  ا�ستقبال  يرف�سن  امل��دي��رات 
اأن  الربية العملية ب�سدة، متنا�سيات 

للطالبة حقا يف ممار�سة عملها.
اأن يكون هناك تعاون  كما يجب 
واجلامعة،  ال��ع��ام  التعليم  وزارة  ب��ني 
وغ��رت  عدلت  ال����وزارة  اأن  خ�سو�سا 
وتطوير  واملناهج  التدري�س  ط��رق  يف 
الإلكروين  التعليم  واإدخ��ال  املدار�س 
دون اإب�����الغ  اجل��ام��ع��ة ب���ذل���ك، وه���ذا 
طالبات  على  �سلبية  ونتائج  اآث���ار  ل��ه 
التعليم  وط��ال��ب��ات  العملي  التطبيق 

العام اأي�سا.

ملاذ� ت�سرين على �ل�ستمر�ر
يف هذ� �لق�سم رغم �سعوباته 

وم�سكالته �مل�ستمرة؟
ه����ذا ال��ع��م��ل ال�������س���اق ه���و م�����س��وؤول��ي��ة 

لدقة  حت��ت��اج  �سعبة  ومهمة  عظيمة 
وم��ه��ارة و���س��رب وت��ف��رغ ك��ام��ل وعمل 
دوؤوب متوا�سل حتى يف الإجازات كما 

ذكرت.
واأنا �سعيدة بعملي يف هذا الق�سم 
ول اأريد اأن اأخذل من وجهني للعمل 
فيه، اإ�سافة اإلى اأين اأرغب يف تطوير 
ه���ذا ال��ق�����س��م وت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات اأم���ام 
الطالبات. كما اأ�سعى لتميز الق�سم  يف 

اجلامعة باإذن اهلل. 

م�ساحة حرة..
ماذ� تقولني فيها؟ 

يد  ل���ه  ك��ان��ت  م���ن  ك���ل  اأ���س��ك��ر  اأن  اأود 
وك��ل  ال��ق�����س��م،  ه���ذا  اأم�����ور  ت�سهيل  يف 
ب�سكل  معنا  تعاونت  مدر�سة  م��دي��رة 
الطالبات  تطبيق  لتي�سر  ب��اآخ��ر  اأو 
يف مدر�ستها ومتابعتها لهن، وكذلك 

م�سرفات مكتب الربية العملية.
ال�سابقة  للعميدة  خا�س  و�سكر 
ال��ق��رين،  ���س��ن��ي��ف��اء  ال��دك��ت��ورة  للكلية 
الدكتورة  للكلية،  احلالية  والعميدة 
جل���ه���وده���م���ا  ح���������س����ن،  اآل  خ�����ري�����ة 
وت����ع����اون����ه����م����ا م����ع����ي وم����ن����ح����ي ك��ل 
ال�سالحيات املمكنة للنهو�س بالق�سم 
وجن����اح����ه ومت�����ي�����زه. ول����ك����م ال�����س��ك��ر 
»اآف����اق« لإت��اح��ة الفر�سة  اجل��زي��ل يف 
العمل يف هذا  اإب����راز حجم  اأج���ل  م��ن 

الق�سم ومتطلباته.
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حوار: خالد العمري

عملي  م��ق��ر  ك���ان  املاج�ستر  م��رح��ل��ة  »يف 
بعيدا جدا عن مكان درا�ستي للماج�ستر، 
وك���ان���ت ال����درو�����س ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ي اأق����وم 
ب��ت��دري�����س��ه��ا ت��ع��ي��ق الإجن�������از ال�����س��ري��ع يف 
بحثي« هذا ما قاله ع�سو هيئة التدري�س 
بق�سم الريا�سيات يف كلية العلوم الدكتور 
وليد �سيد عبد الكرمي يف معر�س حديثه 
رحلته  يف  واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سعوبات  ع��ن 
درا���س��ت��ه  ع��ان��ى يف  اأن���ه  ال��ع��ل��م��ي��ة، م�سيفا 
ل��ل��دك��ت��وراه ب��ال��ي��اب��ان م��ن اخ��ت��الف بيئي 

ولغوي تغلب عليهما بعد جهد و�سرب.

لنبد�أ  بحياتك �لعلمية؟
البكالوريو�س  اأن ح�سلت علي درجة  بعد 
من  الريا�سيات  يف   وحت��دي��دا  العلوم  يف 
جامعة املنوفية مب�سر مت تعييني معيدا 
بق�سم الريا�سيات بكلية الربية بجامعة 
قناة ال�سوي�س، ثم ح�سلت علي املاج�ستر 
تعييني  ومت  مب�سر  املنوفية  جامعة  من 
حما�سرا بق�سم الريا�سيات بالكلية التي 

مار�ست فيها التدري�س معيدا. 
لدرا�سة  مبتعثا  ���س��اف��رت  ذل��ك  بعد 
ل��ل��درا���س��ات  ال��ه��ن��د���س��ة  بكلية  ال���دك���ت���وراه 
ال���ع���ل���ي���ا ب���ج���ام���ع���ة ط���وه���وك���و ب���ال���ي���اب���ان 
وح�سلت علي الدكتوراه عام 2006، وعدت 
اإيل م�سر للعمل بكلية الربية بال�سوي�س 
اأ�ستاذا م�ساعدا، ثم اأ�ستاذا م�ساعدا بق�سم 

الريا�سيات يف كلية العلوم بال�سوي�س.
وتعاقدت مع جامعة امللك خالد عام 
اأ�ستاذا م�ساعدا، وقد متت ترقيتي   2009

اأ�ستاذ م�سارك مب�سر، واأنا  موؤخرا لرتبة 
امللك  بجامعة  ال��رق��ي��ة  ان��ت��ظ��ار  يف  الآن 
خ��ال��د ح��ي��ث اإن��ن��ي ق��دم��ت اأوراق������ي لهذا 

الغر�س. 

�سعوبات و�جهتها
يف م�سريتك �لأكادميية؟

ه���ن���اك ك���ث���ر م����ن ال�������س���ع���وب���ات ت���واج���ه  
املختلفة،  ال��ع��ل��وم  جم���الت  يف  الباحثني 
امل�سافة  ك��ان��ت  امل��اج�����س��ت��ر  ف��ف��ي م��رح��ل��ة 
ب��ني م��ك��ان عملي وم��ك��ان درا�ستي  ك��ب��رة 
العملية  ال���درو����س  وك��ان��ت  للماج�ستر، 
ال���ت���ي اأق������وم ب��ت��دري�����س��ه��ا ت��ع��ي��ق الإجن�����از 

ال�سريع يف البحث.
اأي�����س��ا ك����ان ال��ب��ح��ث ع���ن الأب���ح���اث 
احل��دي��ث��ة اخل��ا���س��ة مب��و���س��وع درا���س��ت��ي 
ي�����س��ت��غ��رق ج���ه���دا ووق����ت����ا ك���ب���ري���ن. ويف 
البيئي  الدكتوراه كان الختالف  مرحلة 
واللغوي عاملني بارزين، ولكن مع اجلهد 

ا�ستطعت التغلب على هذه امل�سكالت.

�أهم �ملو�سوعات �لبحثية
�لتي تهتم بها؟

املوائع وخ�سو�سا  اأهتم بدرا�سة ديناميكا 
درا����س���ة خ�����س��ائ�����س امل���ائ���ع امل�����س��ط��رب يف 
ث���الث���ة اأب�����ع�����اد. ومت ن�����س��ر ال���ع���دي���د م��ن 
اأبحاثي يف هذه النقطة يف جمالت علمية 

متخ�س�سة.
ا�ستخدام  ب��درا���س��ة  اأه��ت��م  اأن��ن��ي  كما 
ح�ساب  يف  ال�سبكية  ب��ول��ت��زم��ان  م��ع��ادل��ة 
امل�سائل املختلفة للموائع ذات التطبيقات 

املهمة.

وم����ن اه��ت��م��ام��ات��ي اأي�������س���ا،  درا����س���ة 
منها  ي��ت��ك��ون  ال��ت��ي  ال���دوام���ات  خ�سائ�س 
الأحجام  اإيجاد  وكيفية  امل�سطرب   املائع 
هذه  تنقية  وطريقة  للدوامات،  املختلفة 

البيانات با�ستخدام طرق خمتلفة.
درا������س�����ة  اأن  ب����ال����ذك����ر  واجل������دي������ر 
كثرا  ت�ساعد  ال��دوام��ات  ه��ذه  خ�سائ�س 
يف ال�����س��ن��اع��ات احل���دي���ث���ة م��ث��ل ���س��ن��اع��ة 
ودرا�سة  ال�سريعة،  والقطارات  ال�سيارات 
الأع���ا����س���ر وحت��رك��ه��ا م���ن م���ك���ان لآخ���ر 

وكيفية تتبعها وتوقع �سرها.

مو��سفات توؤمن ب�سرورة
تو�فرها يف ع�سو هيئة �لتدري�س؟

واأخري  �صروط وموا�صفات علمية  هناك 
العلمية  لل�صروط  وبالن�صبة  �صخ�صية، 
يجب علي ع�سو هيئة التدري�س اأن يكون 
لكل  وم��ت��اب��ع��ا  ال��ع��ل��م��ي  بتخ�س�سه  م��ل��م��ا 
ج��دي��د يف ه���ذا ال��ت��خ�����س�����س،  ول��دي��ه من 
املناهج  تطوير  ب��ه  ي�ستطيع  م��ا  العزمية 
ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ت��دري�����س��ه��ا وت��ط��وي��ر ط��رق 

التدري�س التي يقوم بها.
ك��م��ا ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ل��دي��ه ال��ق��درة 
للدرا�صة  علي و�صع نقاط بحثية حديثة 
ومقارنة النتائج مع الأبحاث احلديثة يف 

تخ�س�سه. 
وه����ن����اك ����س���م���ات ���س��خ�����س��ي��ة ي��ج��ب 
ت��واف��ره��ا يف ك��ل م��در���س، وم��ن��ه��ا: ال�سرح 
امل��ب�����س��ط م���ع ال��ع��ر���س اجل���ي���د، وت��ن��ظ��ي��م 
الطالب  م��ع  اجل��ي��د  والتعامل  امل��و���س��وع، 
بالت�سحيح  واله��ت��م��ام  بينهم،  وال��ع��دل 
وامل��واع��ي��د، وذل���ك ل��رب��ي��ة ال��ط��ال��ب علي 

املرحلة  هذه  يف  الن�سباطية  ال�سلوكيات 
املهمة من عمره.

ر�أيك يف طالب �ليوم؟
ط���الب ال��ي��وم حم��ظ��وظ��ون وم���ع���ذورون. 
احل���ظ ي��اأت��ي م��ن الإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��واف��رة 
التي  ال��ع��ال��ي��ة  والتكنولوجيا  ب��اجل��ام��ع��ة 
التقنيات  تلك  ي��وم،  اإيل  ي��وم  م��ن  تتطور 
ال���ت���ي ت�����س��اع��ده��م ك���ث���را يف ال��ت��ح�����س��ي��ل 
م��ع��ذورون  وال��ت��ف��وق، ولكنهم  وال��درا���س��ة 
لعدة اأ�سباب منها �سعف م�ستوي التعليم 
�سلبيا  فيهم  ي��وؤث��ر  ال���ذي  اجل��ام��ع��ي  قبل 
يف امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة، وك���ذل���ك وج���ود 
الطالب  ت�سغل  ال��ت��ي  امللهيات  م��ن  كثر 
للقراءة  يجل�س  ل  وجتعله  الدرا�سة  عن 

واملذاكرة اإل يف اأوقات المتحانات فقط.

كلمة نختم بها �للقاء؟
كلمتي الأخرة اأوجهها للطالب اجلامعي 
»درا�ستك يف اجلامعة عمل جليل  واأق��ول 
فاجعلها خال�سة خلدمة  ووظيفة مهمة 

وطنك.
ف���������اإذا ت���ع���ل���م���ت ج����ي����دا واج���ت���ه���دت 
واأتقنت  املحا�سرات  مبواعيد  وال��ت��زم��ت 
انعك�س  م��ن��ك؛  ي��ط��ل��ب  وم����ا  مذاكرتك  
حياتك  م��راح��ل  جميع  يف  اجل��ي��د  اأداوؤك 
اأن ك���ل م��و���س��وع��ات  ب��ع��د ذل�����ك، واع���ل���م 
ب�سيء  فيها  تتميز  اأن  ت�ستطيع  الدرا�سة 
واأن��ت ل ينق�سك  واملثابرة،  من الجتهاد 
ال��ق��درات، ولي�س هناك من هو  �سيء من 
ت��ك��ون  اأن  ت�ستطيع  ف���اأن���ت  م��ن��ك  اأف�����س��ل 

الأف�سل«.

د.عبد الكريم: طالب اليوم محظوظون لكنهم
ال يســتغلون اإلمكانيات                       المتوافرة

أهتم بدراسة 
الدوامات المساعدة 
في صناعة السيارات 
والقطارات
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د. أسماء صالح:
التعاون والعمل الجماعي 

أهم أسباب التقدم والنجاح

زهراء الذيب 

بكلية  امل�ساعدة  الأ���س��ت��اذة  اقرحت 
رف���ي���دة،  ب����اأح����د  والآداب  ال���ع���ل���وم 
ال���دك���ت���ورة اأ����س���م���اء ف������اروق ���س��ال��ح 
تبني م�سابقة الأ�ستاذة املثالية على 
م�ستوى الكلية، بهدف تطوير ورفع 
التدري�س.  هيئة  ع�سوات  م��ه��ارات 
ك��م��ا دع����ت اإل����ى ت��ن��ظ��ي��م م�����س��اب��ق��ات 
����س���ه���ري���ة ل���ل���ط���ال���ب���ات ل���الرت���ق���اء 

مب�ستواهن العلمي والأخالقي.
اأ���س��م��اء ... يف ح��وار  واأك���دت د. 
ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي  اأن  »اآف�������اق«  م���ع 
والتعاون واحلوار البناء اأهم اأ�سباب 

التطور والنجاح.

م�سريتك �لأكادميية
يف �سطور؟

بجامعة  امل��اج�����س��ت��ر  ع��ل��ى  ح�سلت 
ح���ل���وان مب�����س��ر، وال���دك���ت���وراه من 
جامعة اأين باأملانيا.  عملت يف جمال 
التدري�س يف بع�س الكليات مب�سر، 
وهي: كلية العلوم، كلية ال�سيدلة، 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وكلية  ال��ف��ن��ون  ك��ل��ي��ة 

القت�ساد املنزيل.
ال��دك��ت��وراه  على  ح�سويل  بعد 
من  ال��ع��دي��د  ح�����س��رت   ،2011 ع����ام 
املوؤمترات العلمية والدورات يف دول 
وتركيا،  فرن�سا،  �سنغافورة،  منها: 
وب���ول���ن���دا. وح��ال��ي��ا اأع���م���ل اأ���س��ت��اذة 
م�����س��اع��دة يف ت��خ�����س�����س ال��ك��ي��م��ي��اء 

بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة.

ما �لعو�مل �مل�ساعدة
على �لتقدم و�لنجاح؟

وامل�ساركة  اجلماعي  العمل  اأن  اأرى 
والتعاون من اأهم الطرق للو�سول 
اإل����ى ال��ت��ق��دم وال��ن��ج��اح، ف��الإن�����س��ان 
مبفرده ومن دون م�ساركة ي�ستحيل 
اأن احل���وار  ل���الأم���ام . ك��م��ا  ت��ق��دم��ه 
وامل���ن���اق�������س���ة ط���ري���ق ج���ي���د ل��ل��ت��ق��دم 

والنجاح، و«يد اهلل مع اجلماعة«. 

ماذ� تتمنني لكليتك؟
رفيدة  ب��اأح��د  والآداب  العلوم  كلية 
ت����ع����د م������ن ال����ك����ل����ي����ات اجل�����دي�����دة 
باجلامعة، لذا اأمتنى لها اأن تتمكن 
ق���ري���ب���ا م����ن ف���ت���ح اأق�������س���ام ج���دي���دة 
اإلى  كالكيمياء والفيزياء بالإ�سافة 
الق�سمني املوجودين بالكلية حاليا.

الكلية  تتبنى  اأن  اأي�سا  اأمتنى 
م�����س��اب��ق��ة الأ�����س����ت����اذ امل����ث����ايل ع��ل��ى 
على  ي�ساعد  مم��ا  الكلية،  م�ستوى 
اأع�������س���اء وع�������س���وات هيئة  ارت����ق����اء 

التدري�س ورفع مهاراتهم . 
اإقامة م�سابقة  اأق��رح  كذلك،  
ع��ل��ى م�ستوى  ل��ل��ط��ال��ب��ات  ���س��ه��ري��ة 
ال��راب��ط والرت��ق��اء  ل��زي��ادة  الكلية 
مب�����س��ت��واه��ن ال��ع��ل��م��ي والأخ���الق���ي 

معا.

كلمة �أخرية 
الكلية  عميدة  اإل���ى  بال�سكر  اأت��ق��دم 
اآل ف��رح��ان على  ب��دري��ة  ال��دك��ت��ورة 
الكلية  ترقية  يف  امل�ستمرة  جهودها 
ومبا يخدم ع�سوات هيئة التدري�س 

والطالبة،  
واأ�سكر زميالتي ع�سوات هيئة 
تعاونهن وحر�سهن  التدري�س على 
التعليمي  ب��امل�����س��ت��وى  ال���رق���ي  ع��ل��ى 

بالكلية. 
واأت�����ق�����دم ب��ال�����س��ك��ر ل�����س��ح��ي��ف��ة 
���س��ن��ح��ت يل ه��ذه  اأن  ع��ل��ى  »اآف�������اق« 
اأكون قدمت  اأين  واأمتنى  الفر�سة، 
ول�����و ���س��ي��ئ��ا ب�����س��ي��ط��ا خل���دم���ة ه���ذا 

ال�سرح العلمي والأكادميي.

اأنا �سد مقولة »من �سب على �سيء �ساب عليه« لأن هذه املقولة تنطبق على 
واإرادة،  تاما، وعن قناعة ودراية  التغير رف�سا  الذين يرف�سون  الأ�سخا�س 
ولي�س من الفر�س اأن نوؤمن بها يف كل �سيء، كتثبيط همم اأبنائنا وحتطيم 
ك�سول«،  »اأن��ت  تنجح«،  ولن  »اأن��ت غبي  بالقول  اأحالمهم  وه��دم  �سخ�سياتهم 

»اأنت ميوؤو�س منك«، »اأنت ل�ست كاأخيك اأو ل�ست كفالن«.
نف�سية  لعقد  تتحول  و  اأذهانهم  يف  �سيئة حتى تر�سخ  ب�سفات  ننعتهم 
ي�سعب زوالها ونخفق بعد ذلك يف معاجلتها، كما يرف�س الواحد منهم باأمل 

تخطيها، ثم نقول له »من �سب على �سيء!
حياتنا مد وجزر، فرح وحزن، اجتماع وفراق، ب�سمة ودمعة، غنى وفقر، 
�سياع وهداية. اأي اأنها مكونة من جمموعة متناق�سات ومتغرات واأنها من 
بالإن�سان  »كيف  ن�ساأل  اأن  لنا  وهنا  واح��دة.  وت��رة  على  ت�ستمر  اأن  امل�ستحيل 

الذي يعاي�س هذه املتغرات ل ميكنه اأن يتغر؟« 
اأو  اأخ��الق��ه  يف  ي��ع��دل  اأو  وقناعاته  ذات���ه  يف  يغر  اأن  اأراد  م��ن  اأن  اأج���زم 
لن  وحينها  الأ�سباب،  بذل  مع  اأراد  اإذا  ذلك  اأمكنه  حياته،  اأ�سلوب  اأو  طباعه 
ي�سيب على ما �سب عليه. اإذن كل �سيء يبداأ من ذات الإن�سان، ودورات تطوير 
ذاته  الإن�سان بيده تدمر  اأن  العامل تدل على  املنت�سرة على م�ستوى  ال��ذات 

اأو تعديلها. 
مثال ب�سيط جنربه مع اأنف�سنا اأو مع اأبنائنا وبناتنا، وهو اإذا اأراد اأحدهم 
اخلطط  وير�سم  احلجج  عر�س  يف  يتفنن  ف��اإن��ه  ل��ه  رفيق  ل��زي��ارة  يذهب  اأن 
وت��ارة  متو�سال  ت��ارة  وي��ع��ود  يذهب  ن��راه  مبتغاه،  الق�س�س  ليحقق  وي��وؤل��ف 

اأخرى باكيا حتى يوافق الوالدان اأو اأحدهما على طلبه. 
اإذا، من يريد حتقيق �سيء، فاإنه ي�ستطيع ذلك برغبته واإرادته. اأما اإذا 
كان ل يريد، فاإنه ي�سع الأع��ذار والأ�سباب حتى لو كان ما يعر�س عليه يف 
بعدم رغبته يف  لأن��ه مقتنع  �سب عليه،  �سي�سيب على ما  وه��ذا  ي��ده،  متناول 

ذلك.
يف الواقع، ل يوجد �سيء م�ستحيل ولكن يوجد »اأنا ل اأرغب اأو ل اأريد« 
ويف هذا ال�سياق يقول �سبحانه وتعالى »اإن اهلل ل يغر ما بقوم حتى يغروا 

ما باأنف�سهم«.

ال يشيب عليه

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري
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التعليم العالي

لقطات

أحمد العياف
اخلا�سة(  الحتياجات  ذوي  )م��ن  بوق�س  عمار  ال�سعودي  الإع��الم��ي  ي�ستعد 
للح�سول على القبول واإنهاء الإج��راءات القانونية لالبتعاث من اأجل اإكمال 
اآلف  �سبعة  اأك��ر من  الرقمي، من بني  الإع��الم  الدكتوراه يف  العليا،  درا�سته 
)املرحلة  اخل��ارج��ي  لالبتعاث  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ل��ربن��ام��ج  مر�سح 

التا�سعة( ممن �ساركوا يف ملتقى املبتعثني يف جدة. 
وكان بوق�س الأكر ن�ساطا وطرحا لالأ�سئلة خالل امللتقى، وهو ما جعل 
يف  تكمن  الإع��اق��ة  اأن  وي��وؤك��دون  ب��ه  ي�سيدون  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م�سوؤويل 

الإعاقة الفكرية ولي�س الع�سوية.
من جانبه، و�سف بوق�س املرحلة التا�سعة من برنامج البتعاث، باملميزة، 

مبينا اأنها �سهدت العديد من التطورات، خا�سة يف اخلدمات اللكرونية.
ولفت اإلى اأن امللتقى كان متميزا، خ�سو�سا اأنه �سهد حما�سرات تناولت 
قال  املر�سحني،  زمالئه  اإل��ى  ر�سالة  موجها  تثقيفية،  و  توعوية  جوانب  ع��دة 
اململكة  �سفراء وميثلوا  يكونوا خر  اأن  واملبتعثات،  املبتعثني  اأمتنى من  فيها« 

خر متثيل ويعودوا لهذه البالد مبا ميلكون من خربات ثرية وعلوم«.
الإج���راءات  ق��ال«  واجهها،  التي  وال�سعوبات  الت�سجيل  اإج���راءات  وح��ول 
كافة  من  ودع��م  بتعاون  حظيت  اأنني  كما  الت�سجيل،  يف  عاليه  مبرونة  ت�سر 

امل�سوؤولني«. 
ومتنى الإعالمي بوق�س، اأن يكون عند ح�سن ظن القيادة واملجتمع فيه، 
املوظفني  لكافة  ال�سكر  مقدما  ال�سهادات،  ب��اأرف��ع  البتعاث  بلد  من  وال��ع��ودة 
وامل�سرفني على امللتقى ل� »ما وجده من تعاون يف ال�ستقبال وخالل الت�سجيل«.

مستشار الوزارة:
المبتعث قد يصاب

بصدمة ثقافية
التعليم  وزارة  م�����س��ت�����س��ار  اأو����س���ح 
ال��ع��ايل ال��دك��ت��ور عمر امل��ف��دى، اأن 
احل���ال���ة ال��ن��ف�����س��ي��ة ل��ل��م��ب��ت��ع��ث متر 
ب���ع���دة م���راح���ل ت���ب���داأ مب��رح��ل��ة ما 
ق��ب��ل ال�����س��ف��ر، وط����رح ال��ت�����س��اوؤلت 
ال���ت���ي جت��ع��ل��ه ي��ت��ق��دم ل��الب��ت��ع��اث، 
والإح�������س���ا����س ب��ن�����س��وة ال���دخ���ول يف 
ال��ربن��ام��ج، وال�����س��ر يف اإج���راءات���ه، 
وف��ت��ح ح�����س��اب ب��ن��ك��ي، وغ��ره��ا من 
ال�ستعدادات ملا بعد الو�سول. جاء 
الثالث  اليوم  فعاليات  خالل  ذلك 

من ملتقى املبتعثني بجدة. 
اأن الدرا�سة يف اخلارج توؤثر على نف�سية املبتعث »خ�سو�سا  واأكد املفدى 
يجب  حيث  نف�سية،  ا�سطرابات  اأو  نف�سي  مر�س  م��ن  يعاين  ال��ذي  الطالب 
بال�سفر،  ن�سحه  واإذا  ال�سفر،  عن  وي�ست�سره  اخلا�س  طبيبه  يراجع  اأن  عليه 

في�ستح�سن مراجعة طبيب اآخر يف بلد الدرا�سة«. 
»اأن الطالب قد ي�ساب ب�سدمة ثقافية ويجد نف�سه يف حالة  اإلى  ولفت 
ح��ال��ة من  ال��ط��الب  بع�س  يعي�س  فيما  ال��ب��داي��ة،  وال���س��ط��راب يف  القلق  م��ن 

العزلة، ت�ستمر معه لفرة متتد من ثالثة اإلى اأربعة اأ�سابيع«.

أحمد العياف
����س���دد م���ع���ايل ن���ائ���ب وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال����ع����ايل، الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور اأح���م���د 
ب����ن حم���م���د ال�������س���ي���ف، ع���ل���ى مم��ث��ل��ي 

اأك������دت 68% م���ن ال��ف��ت��ي��ات رغ��ب��ت��ه��ن يف 
احل�سول  اأج���ل  م��ن  ال��درا���س��ة  ا�ستكمال 
على الفر�س الأف�سل يف العمل وحتقيق 
اأ�سارت  ال��ذات يف خمتلف احل��الت، فيما 
الدرا�سة  اإكمال  الرغبة يف  اإلى عدم   %32
والكتفاء مبا نلنه من �سهادات، م�سرات 
والتطوير  التدريب  على  اعتمادهن  اإل��ى 
وك�سب اللغات، وهو ما اأتاحه لهن العمل 

يف خمتلف القطاعات.
 ك�������س���ف ذل������ك ا����س���ت���ب���ي���ان اأج����رت����ه 
متو�سط  اأن  اإل��ى  اأ�سار  »املدينة«  �سحيفة 
ما ن�سبته 20% من اجلامعيات حا�سالت 
على وظ��ائ��ف يف حم��الت ال��ت��اأن��ي��ث، فيما 
ا���س��ت��ح��وذت خ��ري��ج��ات ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة 
مبعدل60% من حجم العامالت، وجاءت 
احل���ا����س���الت ع��ل��ى ال�����س��ه��ادة امل��ت��و���س��ط��ة 
على  احل��ا���س��الت  واح��ت��ل��ت   ،%16 بن�سبة 
بن�سبة  القائمة  ذي��ل  البتدائية  ال�سهادة 
ال��وظ��ي��ف��ي  امل�����س��م��ى  اأن  وج����د  ح��ي��ث   ،%6
منهن   %70 التاأنيث،  قطاع  يف  للعامالت 
م�سوؤولت  �سجلت  فيما  )بائعة(  مب�سمى 
وج��اءت   ،%20 بن�سبة  ح�سورها  املعار�س 
م�ست�سارات املاكياج بن�سبة ل تتجاوز%10، 
وهن الأقلية احلا�سلة على دورات يف فن 

التجميل.
من   %40 اأن  ال���س��ت��ب��ي��ان  ور����س���د   
ال��ف��ت��ي��ات ال��ع��ام��الت ت�����راوح اأع��م��اره��ن 
الن�سبة  ك��ان��ت  فيما  ع��ام��ا،   25 و   20 ب��ني 
الأدن��ى ملن بلغن �سن الثالثني وهي %6، 
مل  ال��الت��ي  الفتيات  اأع��م��ار  تقاربت  فيما 
الالتي  الفتيات  مع  الع�سرين  يتجاوزن 
مل يتجاوزن الثالثني بن�سبة 28% و%26.

واأو�سح ال�ستبيان تفاوتا يف الفرة 
اإذ  الوظيفة،  على  الفتاة  لبقاء  الزمنية 

على  احل��ر���س  ال�سعودية،  اجلامعات 
ل�سر  وال��ي��وم��ي��ة  الل�سيقة  امل��ت��اب��ع��ة 
املباين  تاأهيل  اإع��ادة  م�سروعات  عمل 
اأي  ومعاجلة  البنات،  لكليات  القائمة 
تاأخر  اأي  اإ�سكالت يف حينها لتجنب 
تقدمي  معلنا  ت�سليمها،  م��واع��ي��د  يف 
ال��دع��م  ك���ل  ال���ع���ايل،  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
وامل�ساندة للجامعات حتى تتمكن من 
امل�����س��روع��ات  ه���ذه  مبتطلبات  ال���وف���اء 

وت�سلمها يف مواعيدها. 
ج�������اء ذل�������ك خ�������الل الج����ت����م����اع 
اللجنة  ع��ق��دت��ه  ال���ذي  ع�سر  ال�����س��اب��ع 
العليا ملعاجلة اأو�ساع كليات البنات يف 
ال�ساد�س من نوفمرب اجلاري برئا�سة 
ال��ع��ايل،  التعليم  وزي���ر  ن��ائ��ب  م��ع��ايل 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن حممد 
ع�سرة  ت�سع  وكالء  وم�ساركة  ال�سيف، 
ج��ام��ع��ة م�����س��م��ول��ة ب���الأم���ر ال�����س��ام��ي 
الكرمي القا�سي باملوافقة على توفر 
اعتمادات مالية عاجلة لوزارة التعليم 

كامل  ع��ام  ل��ف��رة  ال��الت��ي عملن  �سجلت 
28%، فيما �سكلت امللتزمات يف العمل ملدة 

اأربعة اأ�سهر ن�سبة %24. 
وجت������اوزت ن�����س��ب��ة ال���ع���ام���الت منذ 
فيما   ،  %16 ق��راب��ة  ال��ق��ط��اع  ع��ام��ني يف 
اأ�سهر  �ستة  منذ  العامالت  ن�سبة  كانت 

.%24
وعن ن�سبة الر�سا الوظيفي، اأكدت 
60% على ر�ساهن بالوظيفة التي متنح 

»بوقس« يستعد
لـ »دكتوراه« اإلعالم الرقمي

خالل اجتماع لجنة معالجة األوضاع

أكثر من 4 مليارات ريال تكاليف
إعادة تأهيل مباني كليات البنات

خريجات الثانوية استحوذن بنسبة %60

20% من الجامعيات حصلن
على وظائف بمحالت التأنيث

اإع��ادة تاأهيل  العايل لتنفق منها على 
ريثما  البنات  لكليات  القائمة  املباين 
منا�سبة  جامعية  م��ب��ان  ت�سييد  ي��ت��م 
ل��ت��ل��ك ال��ك��ل��ي��ات امل�����س��ت��ف��ي��دة م���ن ه��ذا 
ل���ه وزارة  ال�����ذي ر����س���دت  ال���ربن���ام���ج 
على  تزيد  تكاليف  الآن،  حتى  املالية 
اأرب��ع��ة م��ل��ي��ارات ري����ال. وت��ع��م��ل وزارة 
من  العايل  التعليم  وزارة  مع  املالية، 
بينهما  لإنفاذ  خالل جلنة م�سركة 
هذا امل�سروع وفق التوجيهات الكرمية 
مل���ق���ام خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني، 

يحفظه اهلل.
واأكد ال�سيف تطلعه اإلى حتقيق 
احلرمني  خ��ادم  وتطلعات  توجيهات 
التعليمية  البيئة  بتوفر  ال�سريفني 
املالئمة وتهيئة مقرات كليات البنات 
لنجاح  واملنا�سبة  الالئقة  بال�سورة 

العملية التعليمية.
واأ�����س����اف« ت�����س��م��ل امل�����س��روع��ات 
حتى  اإن�سائها  عقود  توقيع  مت  التي 

ال��رات��ب  ج��ان��ب  اإل���ى  اخل�سو�سية  ل��ه��ن 
40%م���ن  معهن  اخ��ت��ل��ف��ت  فيما  اجل��ي��د، 
ال���ف���ت���ي���ات، م����وؤك����دات ع��ل��ى ع����دم وج���ود 
اأن����ه مل ي��ت��م تنفيذ  ال��ر���س��ا، خ�����س��و���س��ا 
م��ع��ظ��م م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ع���ام���الت يف ه��ذا 
�سيدة  وج���ود  بطلب  املتمثلة  ال��ق��ط��اع، 
عملهن  على  ب��الإ���س��راف  تقوم  �سعودية 
الأجنبي،  بالعامل  ال�ستعانة  من  ب��دل 
يتعار�س وجوده مع اخل�سو�سية  الذي 

اأكر من 80 م�سروعا تت�سمن  الآن 
اإن�������س���اء م���ب���ان ع���اج���ل���ة ل���س��ت��ب��دال 
امل��ب��اين ال��ق��دمي��ة وامل�����س��ت��اأج��رة التي 
ل ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع الأع�������داد ال��ك��ب��رة 
�سالمة  على  حفاظا  ت�سغلها  ال��ت��ي 
ال���ط���ال���ب���ات وراح����ت����ه����ن، وحت��ق��ي��ق��ا 
والأكادميية  التعليمية  للمتطلبات 
التعليمية  العملية  ت�ستلزمها  التي 
يف ك��ل��ي��ات ال���ب���ن���ات. وت�������راوح م��دة 
العاجلة من  امل�سروعات  هذه  تنفيذ 
بح�سب  �سهرا   18 اإل��ى  اأ�سهر  ثالثة 
عدد الطالبات والطاقة ال�ستيعابية 

للكليات«. 
اجل����ام����ع����ات  ب���ع�������س  اأن  ي����ذك����ر 
كليات  م�سروعات  ت�سلمت  ال�سعودية 
النتفاع  وب���داأت  بها،  العاجلة  البنات 
ب��ه��ا، وم��ن��ه��ا م��ب��اين ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات يف 
ك���ل م���ن: اخل��ف��ج��ي، وح��ف��ر ال��ب��اط��ن، 
امل��ن��ورة،  واملدينة  وت��ب��وك،  والنعرية، 

وجامعة امللك عبدالعزيز، واجلوف.

على  اعرا�سهن  جانب  اإل��ى  الن�سائية، 
ن�سبة الرواتب وتقديرها. 

وك�����س��ف ال���س��ت��ب��ي��ان ت�����س��اوؤل ن�سبة 
ال��ف��ت��ي��ات امل��ق��دم��ات ع��ل��ى ال��ق��رو���س بعد 
ال��ت��ح��اق��ه��ن ب��ال��ع��م��ل، ح��ي��ث مل ت��ت��ج��اوز 
اأن  ال���س��ت��ب��ي��ان  يف  واأك����دن   ،%6 ن�سبتهن 
ال����ق����رو�����س ت���ع���د م��ت��ط��ل��ب��ات ����س���روري���ة 
مل�����س��اع��دة الأه����ل يف ���س��راء ب��ي��ت م��ل��ك اأو 

ت�سديد الديون اأو �سراء الأثاث.
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اإلحساء

جازان
اأع������رب اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ج�����ازان، 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
حممد بن نا�سر بن عبدالعزيز 
الإجن���از  اإع��ج��اب��ه مب�ستوى  ع��ن 
يف م�����س��اري��ع امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
اأ�ساهد  وق��ال:«  ج��ازان،  بجامعة 
الطائرة  م��ن  اجلامعة  م�ساريع 
يف ال��ع��دي��د م��ن رح���الت���ي، وه��ي 
م�����س��اري��ع ���س��خ��م��ة وحم���ل فخر 
واعتزاز مبا ت�سهده املنطقة من 
ي��ق��وده��ا خ���ادم احل��رم��ني  تنمية 

ال�سريفني -حفظه اهلل-«.
 جاء ذلك خالل ا�ستقباله 
يف مكتبه بق�سر الإم��ارة،  مدير 
حممد  الدكتور  ج���ازان،  جامعة 
ب��ن ع��ل��ي اآل ه��ي��ازع، وع����ددا من 

اأع�ساء جمل�س اجلامعة.

جامعة طيبة
اأط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة، وح���دة 
جهودها  �سمن  الفكرية  امللكية 
املنورة،  املدينة  جمتمع  خلدمة 
وت�������س���ه���ي���ل ت�������س���ج���ي���ل ب���������راءات 
الخ��راع للمواطنني من �سكان 
املنطقة ومن�سوبي جامعة طيبة.

 وت����ه����دف ال������وح������دة  اإل����ى 
تقدمي برامج تثقيفية وتوعوية 
ع���ن امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة واأه��م��ي��ة 
ال�ست�سارات  وتقدمي  حمايتها، 
اإل�����ى ج��م��ي��ع الأط�������راف امل��ه��ت��م��ة 
بامللكية الفكرية، وتدريب طالب 
اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ال��ب��ح��ث 
ع��ن امل��ع��ل��وم��ات اخل��ا���س��ة ب��اأن��واع 
امللكية الفكرية واملن�سورة �سابقا، 
امللكية  وال��ت��وا���س��ل م��ع وح����دات 
الفكرية يف اجلامعات ال�سعودية 
الأخ����������رى ل����ت����ب����ادل اخل�������ربات، 
امل��ل��ك��ي��ة  وال��ت��ن�����س��ي��ق يف جم�����ال 
الباحثني  وم�����س��اع��دة  ال��ف��ك��ري��ة، 
الفكر  تطوير  على  اجلامعة  يف 
الب���ت���ك���اري، وت���ق���دمي اجل���وائ���ز 
اجلامعة  ملن�سوبي  الت�سجيعية 

ذوي الإنتاج الإبداعي.

أم القرى
حت����ت رع����اي����ة خ������ادم احل���رم���ني 
ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��د اهلل بن 
تنظم  اهلل،  حفظه  العزيز،  عبد 
ال����ق����رى، مم��ث��ل��ة يف  اأم  ج��ام��ع��ة 
كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية، 
املوؤمتر العاملي للتجارب الرائدة 
ال���ع���م���ل اخل�����ري  يف جم�������الت 
رابطة  مع  بالتعاون  والإن�ساين، 
الرب  وجمعية  الإ�سالمي  العامل 
الفرة من  املكرمة خالل  مبكة 
الرابع وحتى اخلام�س من �سفر 

املقبل. 
وث������م������ن م������ع������ايل م����دي����ر 
اجل�����ام�����ع�����ة رئ�����ي�����������س ال���ل���ج���ن���ة 
الدكتور  ل��ل��م��وؤمت��ر،  الإ���س��راف��ي��ة 
ب����ك����ري ب�����ن م���ع���ت���وق ع�������س���ا����س، 
ال���رع���اي���ة ال���ك���رمي���ة م����ن خ����ادم 
، حفظه  ال�����س��ري��ف��ني  احل���رم���ني 

اهلل، لهذا املوؤمتر العاملي.
واأب�����������ان ع�������س���ا����س اأن��������ه مت 
ت�����س��ك��ي��ل ع����دة جل����ان ل��ل��م��وؤمت��ر 
ت��ت��م��ث��ل يف ال��ل��ج��ن��ة الإ���س��راف��ي��ة 
ت�����س��م يف ع�����س��وي��ت��ه��ا ع����ددا من 
اأم  وع������م������داء ج����ام����ع����ة  وك��������الء 
العامل  لرابطة  وممثال  القرى، 
الإ������س�����الم�����ي، ومم����ث����ال ل��ه��ي��ئ��ة 
الإغ����اث����ة الإ���س��الم��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، 
واملدير العام لفرع وزارة ال�سوؤون 
الج���ت���م���اع���ي���ة مب���ن���ط���ق���ة م��ك��ة 
امل��ك��رم��ة، وامل�����س��رف ع��ل��ى كر�سي 
ال�����رب ل���ل���خ���دم���ات الإن�������س���ان���ي���ة، 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س 

الرب مبكة املكرمة.

جامعة شقراء
ل��ربام��ج  الأول  ال���ل���ق���اء  اف��ت��ت��ح 
ال��دب��ل��وم��ات ال��رب��وي��ة يف رح��اب 
ك���ل���ي���ة ال����رب����ي����ة ب�����ال�����دوادم�����ي، 
بعنوان  �سقراء،  جلامعة  التابعة 
»ال����دب����ل����وم����ات ال����رب����وي����ة ب��ني 
الواقع واملاأمول«. واأدار فعاليات 
ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة، رئ��ي�����س ق�سم 
العلوم الربوية الدكتور عي�سى 

بن فرج العزيزي.
الأول  اللقاء  هذا  اأن  يذكر 
ل��ربام��ج ال��دب��ل��وم��ات ال��رب��وي��ة، 
اأقيم ونظم برعاية مدير جامعة 
�سقراء الأ�ستاذ الدكتور خالد بن 

�سعد بن �سعيد.

جامعة المجمعة
املجمعة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  اف��ت��ت��ح 
الدكتور خالد املقرن، كلية علوم 
احل���ا����س���ب وامل���ع���ل���وم���ات، واأل���ق���ى 
وتقديره  �سكره  فيها  ق��دم  كلمة 
ل���ل���خ���رباء ال����ذي����ن اأ����س���ه���م���وا يف 
تاأ�سي�س الكلية. واأو�سى يف نهاية 
بح�سن  الكلية  ت��ق��وم  اأن  كلمته 
التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  اختيار 
ي��ك��ون��وا ع��ل��ى م�����س��ت��وى من  واأن 
العلم والأخ��الق، وح�سن اختيار 
نافعني  جنودا  ليكونوا  الطالب 
وجمتمعهم.  ووطنهم  لأنف�سهم 
اأعقب ذلك، كلمة ملمثل اخلرباء 
رئي�س  عمار  ر�سا  الربوفي�سور 
ق�����س��م ع��ل��وم وه��ن��د���س��ة احل��ا���س��ب 

بجامعة »كونكتكت« الأمريكية.

الدمام
ال���دم���ام عقدين  وق��ع��ت ج��ام��ع��ة 
ال�سرقية  اأم���ان���ة  م��ع  ج��دي��دي��ن 
وال���ت���ع���ل���ي���م  ال����رب����ي����ة  واإدارة 
ب����امل����ن����ط����ق����ة ح���������ول ال������ربام������ج 
بال�سالمة  املتعلقة  والأن�����س��ط��ة 
»ت��وق��ي��ع  م�سمى  حت��ت  امل���روري���ة 
اإع��������الن رغ����ب����ة ل���ع���ق���د ����س���راك���ة 

اجتماعية«. 
وي����ت���������س����م����ن ال�����ع�����ق�����دان، 
جم�����م�����وع�����ة م�������ن الأن���������س����ط����ة 
والربامج واملبادرات التي تهدف 
على  اإيجابيا  تنعك�س  نتائج  اإل��ى 

املمار�سات يف ال�سالمة املرورية.

اليمامة
بالريا�س  اليمامة  جامعة  تقيم 
الوطنية  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
مل���ك���اف���ح���ة ال���ف�������س���اد )ن�����زاه�����ة(، 
�سمن  تثقيفيا  توعويا  معر�سا 
ملكافحة  ال��دويل  اليوم  فعاليات 
اأي��ام  ثالثة  مل��دة  ي�ستمر  الف�ساد 

اعتبارا من 5 اإلى 2/7 /1435.
اجل��ام��ع��ة  ت�ست�سيف  ك��م��ا 
ور����س���ة ع��م��ل م�����س��اح��ب��ة ب��ع��ن��وان 
ق��ي��م  ت���ع���زي���ز  يف  الإع��������الم  »دور 
ال���ن���زاه���ة وم���ك���اف���ح���ة ال��ف�����س��اد« 
الأح��د 5 /2 /1435ه���، مب�ساركة 
الإع���الم  اأ���س��ات��ذة  جمموعة م��ن 
باجلامعات ال�سعودية، وعدد من 

الكتاب والإعالميني.

العربية المفتوحة
حت���ت���ف���ل اجل����ام����ع����ة ال���ع���رب���ي���ة 
املقبل،  �سفر  مطلع  امل��ف��ت��وح��ة، 
ب��ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة ال�����س��اب��ع��ة من 
ط��الب وط��ال��ب��ات ف��رع اجلامعة 
امللك  مبركز  وذل��ك  بال�سعودية، 
رئي�س  رعاية  حتت  الثقايف  فهد 
للتنمية  العربي  اخلليج  برنامج 
اأم��ن��اء  »اأج��ف��ن��د« رئ��ي�����س جمل�س 
اجل���ام���ع���ة، الأم�������ر ط�����الل ب��ن 

عبدالعزيز.
وق����ال م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، د. 
اإن اجل��ام��ع��ة  ال���غ���ام���دي«  ���س��امل 
اأكر  بتخريج  العام  حتتفل هذا 
م���ن األ�����ف ط���ال���ب وط���ال���ب���ة من 
خمتلف التخ�س�سات الأكادميية 

للجامعة.

الملك سعود
د����س���ن���ت ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ���س��ع��ود 
املخاطر  اإدارة  خطة  بالريا�س، 
الدكتور  اجلامعة  مدير  برعاية 
ب�����دران ال��ع��م��ر، وب��ال��ت��ع��اون مع 
���س��واء من  العديد م��ن اخل���رباء 
اأم من موؤ�س�سات  داخل اجلامعة 

املجتمع.
 واأ�����س����ار ع��م��ي��د ال��ت��ط��وي��ر 
ل���ل���ج���ام���ع���ة ال�����دك�����ت�����ور ����س���امل 
م��ن  ك����ث����را  اأن  ال����ق����ح����ط����اين، 
اجل����ام����ع����ات ال����ري����ادي����ة ع��م��دت 
لإدارة  متكاملة  خطة  بناء  اإل��ى 
العاملية،  اإل��ى  للو�سول  املخاطر 
باملخاطر  املق�سود  اأن  مو�سحا 
احتمالية  ب��اأن��ه��ا  اخل���ط���ة،  وف���ق 
اجلامعة  تعر�س  قد  م�ستقبلية 
اإل����ى خ�����س��ائ��ر غ��ر م��ت��وق��ع��ة مبا 
ق���د ي���وؤث���ر يف حت��ق��ي��ق الأه�����داف 

ال�سراتيجية لها.

خرج امل�ساركون يف ندوة »الت�سيب 
ال��وظ��ي��ف��ي.. الآث������ار واحل���ل���ول« 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا وك����ال����ة ج��ام��ع��ة 
الباحة للدرا�سات العليا والبحث 
العلمي بالتعاون مع كلية العلوم 
تو�سيات  بعدة  واملالية،  الإداري��ة 
ل���ل���ح���د م����ن ظ����اه����رة ال��ت�����س��ي��ب 
الوظيفي يف الإدارات احلكومية.  
و���س��ه��دت ال���ن���دوة ال��رك��ي��ز على 
اأرب����ع����ة حم�����اور رئ��ي�����س��ة متثلت 
يف م��ف��ه��وم ال��ت�����س��ي��ب ال��وظ��ي��ف��ي 
وامل�����س��ت��وي��ات« قدمها  »الأ���س��ب��اب 
الربية  بكلية  امل�ساعد  الأ�ستاذ 
واملحور  عبدالكرمي،  حممد  د. 
ال��ث��اين ج���اء حت��ت ع��ن��وان »اآث���ار 
القت�سادية  الوظيفي،  الت�سيب 
قدمها  والإداري���ة«  والجتماعية 
العلوم  بكلية  امل�����س��ارك  الأ���س��ت��اذ 
الإداري��ة واملالية، الدكتور غازي 
اأب�����و ق���اع���ود، ف��ي��م��ا ك����ان امل��ح��ور 
ال��ث��ال��ث حت���ت ع���ن���وان )اأمن�����وذج 
م�����ق�����رح ل���ل���ح���د م������ن ظ����اه����رة 
ال���ت�������س���ي���ب ال����وظ����ي����ف����ي( ق���دم���ه 
الأ����س���ت���اذ ب��اجل��ام��ع��ة، ال��دك��ت��ور 

في�سل دايل.

الباحة
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للمرة الأولى يف التاريخ ، اجتمع مدراء 
قاطبة  العامل  يف  العايل  التعليم  مراكز 
ب����ني 3-2   م����ا  ال����ف����رة  ���س��ن��غ��ه��اى يف  يف 
نوفمرب 2013 جنبا اإلى جنب مع �سناع 
مناق�سة  بغية  ال��ع��ايل  التعليم  �سيا�سة 
م�����س��ت��ق��ب��ل ال��ب��ح��ث يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
وبع�س الق�سايا العامة، ولتكوين �سبكة 

عاملية من خرباء التعليم العايل.
ف�����امل�����وؤمت�����ر ال��������ذي ح����م����ل ع����ن����وان  
و�سيا�سات  لأب��ح��اث  امل�����س��ت��دي��رة  »امل���ائ���دة 
التعليم العايل الدويل« برعاية وتنظيم 
كلية  CIHE  يف  ال��ع��ايل   التعليم  مركز 
يف  الربية  كلية  وا�ست�سافته  بو�سطن، 
 Shanghai جياوتوجن  �سنغهاي  جامعة 
Jiaotong ، حظى بدعم عاملي كبر من 
رابطة التعليم العايل لالأبحاث والتنمية 
IHERD وبرامج وكالة التنمية الدولية 

 .SIDA ال�سويدية
ون��اق�����س امل��وؤمت��ر ال���رواب���ط م��ا بني 
وال�سيا�سات  ال��ق��رار  و���س��ن��اع  ال��ب��اح��ث��ني 
هذه  وطبيعة  ال��ع��ايل  التعليم  جم��ال  يف 
ال����رواب����ط.   ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى امل��وؤمت��ر  
 Robin م���ي���ل���ه���ر����س���ت«  »روب��������ني  ق�����ال 
Middlehurst، من جامعة كينج�ستون 
يف اململكة املتحدة، »اإن البحث وال�سيا�سة 
البيئي، ومع هذا  النظام  يعدان مبنزلة 
فعادة ما  يعد البحث يف مناأى عن �سياق 

ال�سيا�سة املعد �سلفا«.
جلنة  ا�ست�ساري  ال���راأي،  وي�ساطره 
»باوران  الهند،  التخطيط احلكومية يف 
اأجراوال« Pawan Agarwal، الذي قال  
»توجد ثمة �سعوبات تواجه ال�ستخدام 
احلقيقي العملي لخراعات الباحثني، 
ن��ت��ائ��ج الأب���ح���اث ب�سكل  اأج���ل ن�سر  وم���ن 

  ،Nian Cai Liu ل���ي���و«  ك�����اي  »ن����ي����ان 
لتبادل  املن�سة  م��ن  ل��ن��وع  ب��ح��اج��ة  »اإن��ن��ا 
املعلومات بني املراكز التي جتري اأبحاثا 
اأي  ت��وج��د  ل  حيث  ال��ع��ايل  التعليم  ع��ن 
ج��ه��ة ت��ت��ول��ى ه���ذا الأم����ر الآن، ويف ه��ذا 
ال�سدد يعد هذا املوؤمتر عالمة بارزة يف 
تاريخ العمل البحثي يف التعليم العايل.« 
والقرار  ال�سيا�سات  �سناعة  ممثلو  واأي��د 

فكرة ال�سبكة اجلديدة.
يف  اجلامعي  التعليم  من�سق  يقول 
�سبكة التنمية الب�سرية يف البنك الدويل، 
 Francisco م��اروج��ل��ي��و  ف��ران�����س��ي�����س��ك��و 
م��ا���س��ة  ح���اج���ة  »ت���وج���د   Marmolejo
ل��ت��ق��وي��ة اأوا�����س����ر  ال��ب��اح��ث��ني يف جم��ال 
جدا  مهم  لأم���ر  واإن���ه   ، ال��ع��ايل  التعليم 
القرار  �سناعة  بعملية  اأعمالهم  لربط 
وو�سع وتنفيذ ال�سيا�سات وتقيمها. ففي 
واقعنا العملي يف البنك الدويل تعد هذه 

ال�سبكة اأمرا نافعا للغاية«
العامة  الأمينة  ال���راأي،   وت�ساطره 
جل��م��ع��ي��ة اجل��ام��ع��ة الأوروب����ي����ة »ل��ي��زيل 
ويل�سون« Lesley Wilson »من الأهمية 
م�ستمر  ب�سكل  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  مبكان عقد 
يف  ي��ح��دث  م��ا  تعلم  على  ي�ساعدنا  لأن���ه 
يف  ال��ع��ايل  التعليم  ع��ن  البحثي  ال��ع��م��ل 
اأن نتعاون من  باأ�سره، ون�ستطيع  العامل 
ذات  اأ���س��ب��ح��ت  الق�سية  وه����ذه  خ��الل��ه. 
���س��ب��غ��ة ع��امل��ي��ة م���وؤخ���را، وم���ن ث���م ت��ربز 

احلاجة لوجود �سبكة عاملية لها.«    

بيان شنغهاي
»م�ستقبل  عنوانه  ببيان  امل��وؤمت��ر   خ��رج 
التعليم  يف  وال�سيا�سات  البحث  م��راك��ز 
وال�سيا�سة  البحث  يف  اإر���س��ادات  ال��ع��ايل: 

والتدريب«.
�سرى البيان النور قريبا و�سي�سرح 
اأف����ك����ارا ع���ن م���ا ه���و م��ه��م ل��ل��ب��اح��ث��ني يف 
جيل  بناء  كيفية  وع��ن  ال��ع��ايل،  التعليم 

لو�سع  ال�سغط  اأجل  ومن  وفعال  عملي 
ال��ن��ت��ائ��ج يف ح�����س��ب��ان ���س��ن��اع ووا���س��ع��ي 
النظر يف تعزيز  اإعادة  ال�سيا�سات؛ يجب 
الت�������س���ال وال���ت���ف���اع���ل م���ا ب���ني ال��ب��ح��ث 
اأن  جليا  ك��ان  حيث  ال�سيا�سات  ووا�سعي 
تنجح  كيف  غالبا  يفهمون  ل  الباحثني 
ع��م��ل��ي��ة و���س��ع ال��ق��وان��ني وك��ي��ف تو�سع 

ال�سيا�سة العامة على اأر�س الواقع.«
وي�����رى رئ��ي�����س ك��ر���س��ي ال��ب��ح��ث يف 
يف  والتعليم  ل��ل��درا���س��ات  اأون��ت��اري��ا  معهد 
اأيه  »جلني  الربوف�سيور  تورنتو،  جامعة 
اأن  »يجب  اأن��ه   Glen A. Jones جونز« 
نلعب دورا اأكرب يف بناء املهارات الب�سرية 
يافعة  عامة  �سيا�سة  ن�سع  اأن  اأج��ل  م��ن 
وم���ن اأج����ل ت��دري��ب ���س��ن��اع ال���ق���رار على 
و���س��ع ال�����الزم وت��ع��ل��ي��م��ه��م ف��ه��م م��اه��ي��ة 

البحث«.
 

شبكة خبراء التعليم العالي
وت���ك���وي���ن ���س��ب��ك��ة ج����دي����دة م����ن خ����رباء 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ي��ع��د ه���دف���ا حم��وري��ا 
مل���وؤمت���ر ���س��ن��غ��ه��اي، ي��ق��ول م��دي��ر م��رك��ز 
التعليم العايل CIHE يف كلية بو�سطن،  
»هدفنا  اآل��ب��ت��اخ«،  »فيليب  الربوف�سيور 
غر  »الكلية  ب���  ي�سمى  م��ا  بناء  حم��اول��ة 
املراكز  يديرون  الذين  للزمالء  املرئية« 
البحثية للتعليم العايل وللزمالء ممن 
من  املجال  ه��ذا  يف  جلنب  جنبا  يعملون 

اأجل التفكر يف الق�سايا امل�سركة.«
يقول مدير معهد »اإل اأت�س مارتني« 
يف ج��ام��ع��ة م��ل��ب��ورن ال��ربوف�����س��ي��ور »ليو 
 Leo Goedegebuure جيوديجيبيور« 
»ي��وج��د الكثر م��ن الإم��ك��ان��ي��ات يف هذه 
هيكل  ببناء  يتعلق  فيما  ل�سيما  ال�سبكة 

ال�سبكة وتقوية العمل البحثي فيها.« 
وي���ق���ول م���دي���ر م���رك���ز اجل��ام��ع��ات 
جياوتوجن  �سنغهاي  جامعة  يف  العاملية 
الربوف�سيور   ،Shanghai Jiaotong

بقلم: بيانكا سيوينسكا
يونيفرسيتي وورلد نيوز

ج���دي���د م���ن م���راك���ز ال��ب��ح��ث امل��م��ي��زة يف 
اأب���رز هذه  جم��ال التعليم ال��ع��ايل. وم��ن 
التحتية  البنية  لعمل  ال��دع��وة  الأف��ك��ار 
التعليم العايل، واإن�ساء مراكز  لدرا�سات 
بحثية لبناء القدرة البحثية يف التعليم 
مل�ساعدة  واإط��الق برامج تدريب  العايل، 
اإ����س���ف���اء ���س��ف��ة الح���راف���ي���ة ع��ل��ى علم 
على  وحتليالت  بيانات  وتوفر  الإدارة، 
وال��دويل،  والوطني  التاأ�سي�سي  امل�ستوى 
واإن�ساء مراكز بحثية اإقليمية ودولية يف 
مظلة  توجد  ل  اإن��ه  حيث  العوملة  ع�سر 
التعليم  و���س��وؤون  اأم���ور  يف  تبحث  عاملية 
متخ�س�سة  م��راك��ز  ت��وج��د  ول  ال���ع���ايل، 
امل��ت��زاي��دة للتعليم  ال��ع��ق��دة  ���س��ف��رة  ت��ف��ك 

العايل يوما بعد يوم.    
وفيما يتعلق ببيئة ال�سيا�سة، بحث 
م���وؤمت���ر ���س��ن��غ��ه��اي م��و���س��وع��ات حم���ددة 
اليوم  العايل  بالتعليم  قوية  عالقة  لها 
منها حتديات اجلودة وامل�صاواة،  ومناذج 
التحكم، و نظم التعليم العايل، والتعليم 
العايل اخلا�س ، ودور البحث يف التعليم 

العايل. 
�سبب  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م��ع��ر���س  ويف 
البوف�سيور  ق���ال  ال��ب��ي��ان،  ���س��دور  ت��اأخ��ر 
»اآلبيتاخ« اإن امل�سودة جاهزة بيد اأنها قيد 
دارت يف  التي  للمناق�سات  وفقا  املراجعة 
املوؤمتر، و�سيتم توزيعها على دول العامل 
ب��اأ���س��ره، وو���س��ائ��ل الع�����الم، وامل��ن��ظ��م��ات 
ذات العالقة، وذلك من اأجل »اأن ينتقي 
اأعمال  ج��دول  لدفع  نافع  هو  ما  النا�س 

املوؤمتر قدما«.
»اآلبتاخ« يف حتقيق اعراف  وياأمل 
اأف�سل ملراكز التعليم العايل البحثية يف 
العامل باأن ت�سرك هذه املراكز يف �سنع 
ال�سيا�سة »الأمر الذي قد يجعل �سانعي 
م��ل��ي��ا يف جمتمع  ي��ف��ك��روا  اأن  ال�����س��ي��ا���س��ة 
العمل البحثي، بيد اأنني غر متفائل يف 

هذه الق�سية بالذات.«  

ت���وج���د ح��ف��ن��ة ق��ل��ي��ل��ة م���ن امل���راك���ز 
التعليم  على  ت��رك��ز  ال��ع��امل  يف  البحثية 
ال����ع����ايل، ف��م��ع��ظ��م��ه��ا ت��ع��د اأب���ح���اث���ا عن 
اأ�س�سته  وبع�سها  املحلية  الح��ت��ي��اج��ات 
ج��ه��ات  اأو  ج��ام��ع��ات  اأو  م��ع��ن��ي��ة  وزارات 
خا�سة م�ستقلة،  وب�سكل عام تعد املراكز 
يعمل يف  ع��دد من  لأن  البحثية �سغرة 

الواحد منها ل يتجاوز 15 باحثا. 
تلك  تواجه  تنوعها،  من  وبالرغم 
املراكز حتديات كبرة، منها على �سبيل 
املثال ل احل�سر، نق�س الأموال العامة و 
اأزمة املهنية الأكادميية وانعدام البيانات 

اجليدة مل�ساهاتها باملراكز العاملية.
وم����ع ك���ل ه����ذا ت���ق���وم ه����ذه امل���راك���ز 
من  بالرغم  املو�سوعات  بع�س  بتحليل 
وطن  من  الأكادميية  النظم  يف  الفروق 
لآخ�����ر م��ن��ه��ا: ت���وف���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
اخل�سخ�سة.  ونه�سة  والعوملة  للجميع 
امل���و����س���وع���ات  اأن  ل���ه���ذا جت����د  ون��ت��ي��ج��ة 
يتعلق  ف��م��ع��ظ��م��ه��ا  ت��ت�����س��اب��ه،  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
ب���ال���و����س���ول ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ع��ومل��ة 
وت���دوي���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال���درا����س���ات 
والع��ت��م��اد  والإدارة  وال��دول��ي��ة  امل��ق��ارن��ة 

والتقييم و�سمان اجلودة.  

المراكز البحثية العالمية  
تاريخ  اأن  »البتاخ«  »الربوف�سيور  واأو�سح 
ق�����س��را بال  ي��ع��د  ال��ع��ايل  التعليم  ن��ظ��م 
ريب، فاأولى املناهج التي و�سعت لدرا�سة 
التعليم العايل قدمتها جامعة »كالراك« 
ع�سر  التا�سع  القرن  منت�سف  يف   Clark

يف ما�سا�سو�ست�س يف اأمركا.
واأ�ساف اأن اأولى الدول التي تاأثرت 
التي  تلك  كانت  العايل  التعليم  بق�سايا 
التعليم  دائ���رة  تو�سيع  مبو�سوع  ت��اأث��رت 
ال��ع��ايل يف ال��وق��ت ال���ذي ك��ان��ت ف��ي��ه ول 
ت������زال ه���ن���ال���ك ح���اج���ة م���ا����س���ة ل�������الإدارة 

اجليدة للتعليم العايل.

واأ����س���اف »اآل���ب���ت���اخ«، »ح����رى ب��ن��ا اأن 
ن���ذك���ر اأن اأغ���ل���ب ح��م��ل��ة ال���دك���ت���وراه يف 
وم��دراء  روؤ���س��اء  اأ�سحوا  العايل  التعليم 
ب��اح��ث��ني، ويف  ج��ام��ع��ات ومل ي�����س��ب��ح��وا 
تطوير  مثال  ال�سني  مثل  البالد  بع�س 
هذا النوع من العمل البحثي مت تنفيذه 
من الألف اإلى الياء برعاية مبا�سرة من 

احلكومة نف�سها.
 وم����ن ح��ي��ث الإع��������داد ي��ع��د ن��ظ��ام 
ال��ع��م��ل ال��ب��ح��ث��ي يف ال�����س��ني الأك�����رب يف 
الربوف�سيور  ق��در  حيث  قاطبة  ال��ع��امل 
Nian Cai Liu عدد  ل��ي��و«  ك��اي  »ن��ي��ان 
يف  ال��ع��ايل  التعليم  جم��ال  يف  الباحثني 
 1000 يف  يعملون   10000 بنحو  ال�سني 
العايل  التعليم  على  يركز  بحثي  مركز 

فقط.
الباحثني  ع���دد  اإن  »اآل��ب��ت��اخ«  وق���ال 
يف ال�����س��ني ي�����س��ل ل���� 75% م���ن اإج��م��ايل 
الباحثني يف هذا املجال يف العامل باأ�سره  
اإل اأنه اأكد اأن املراكز تعد �سغرة وتركز 
وتاأبه  الوطنية  الحتياجات  تلبية  على 

فقط بالبحث التاأ�سي�سي.
وي���ع���د جم����ال ال��ع��م��ل ال��ب��ح��ث��ي يف 
فقط  وت��و���س��ع  ���س��غ��را،  ال��ع��ايل  التعليم 
خ���الل رب���ع ال��ق��رن امل��ن�����س��رم اإل اأن���ه مع 
ذلك ل زال يف مراحله الأول��ى، وتتمثل 
التعليم  ت���دوي���ل  يف  امل�����س��اع��دة  ع��وام��ل��ه 
اجلامعي وحتديات القت�ساد املبني على 
للم�سي  لبنة  مبنزلة  تعد  التي  املعرفة 

قدما يف ذلك العمل البحثي.

الدول المشاركة
امل���وؤمت���ر ع���دد م��ن املخت�سني  ���س��ارك يف 
يف �����س����وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل م���ن ك��ن��دا 
واأ�����س����رال����ي����ا واآي�����رل�����ن�����دا و���س��ل��وف��ي��ن��ي��ا 
والوليات  وال�سويد  واليابان  واملك�سيك 
واأملانيا ورو�سيا  املتحدة وفيتنام وت�سيلي 

وبولندا وهولندا.

شنغهاى تستضيف أول مؤتمر عالمي
عن المراكز البحثية في التعليم العالي
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وم��دراء اجلامعات  روؤ���س��اء  ي�ستطيع  هل 
م��وؤ���س�����س��ات��ه��م  ت�����س��اي��ر  اأن  ي�����س��م��ن��وا  اأن 
التقنية  املتالحقة  يف جمال  التغيرات 
وال���ت���ح���ولت امل��ع��ن��ي��ة يف الق��ت�����س��ادي��ات 

املحلية والعاملية؟  
ك����ان ه����ذا حم����ور ك��ل��م��ة اجل��م��ع��ي��ة 
ال���دول���ي���ة ل���راب���ط���ة روؤ�����س����اء اجل��ام��ع��ات 
IAUP �سمن م�ساركتها يف موؤمتر القمة 
العاملي لالبتكار يف العامل  WISE  الذي 
الكلمة  اأث����ارت  حيث  ال��دوح��ة،  يف  انعقد 
ت�ستطيع  ه���ل  ح���ي���ال  ع��ري�����س��ا  ت�������س���اوؤل 
اجلامعات اأن ت�ستمر يف خدمة »الأجيال 

النا�سئة؟«.
ف��امل��وؤمت��ر اخل��ام�����س، ال���ذي عقد يف 
الدوحة ما بني 29-31 اأكتوبر املا�سي يف 
مركز قطر للموؤمترات الوطنية بعنوان 
»جتديد التعليم من اأجل احلياة«  جذب 
دول���ة   100 م���ن  اأك����ر  م���ن  1200 مم��ث��ل 
واأثار عدة اأ�سئلة اأهمها ما جاء يف اأ�سئلة 
ال���س��ت��ب��ي��ان؛ ه���ل اجل���ام���ع���ات يف ح��اج��ة 
ولال�ستمرار،  للبقاء  اجل���ذري  للتغير 

ح��ي��ث اأج�����اب 84% م���ن امل�����س��ارك��ني وه��م 
ق���ط���اع ع��ري�����س م���ن مم��ث��ل��ي امل��ن��ظ��م��ات 
غ��ر احل��ك��وم��ي��ة وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ج��اري��ة 
والأك���ادمي���ي���ة ومم��ث��ل��ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
ب���«ن��ع��م« ح�����س��ب م���ا اأف�����اده ال��ربوف�����س��ي��ور 
الأمني   Alvaro Romo روم��و«  »األفارو 
لرابطة  الدولية  للجمعية  ال�سابق  العام 
والأم��ني  املك�سيك،  يف  اجلامعات  روؤ���س��اء 
ق��ي��ادة  جل�سة  اأدار  ال���ذي  املنتخب  ال��ع��ام 

التعليم العايل: الإبداع نحو امل�ستقبل«.
وق��������ال يف ت�������س���ري���ح���ات ل�����ه ع��ق��ب 
اجلامعات  اأن  ال��وا���س��ح  م��ن  »اإن���ه  الكلمة 
رك��زت  لقد  لال�ستمرار.  للتغير  حتتاج 
م��ن��اق�����س��ات��ن��ا ع��ل��ى اأي م���ن ن����وع الإب�����داع 
احل��ق��ي��ق��ي ت�����س��ت��ط��ي��ع اجل���ام���ع���ات ف��ع��ل��ه، 
وال�������س���وؤال ال����ذي ل مي��ك��ن ت��ف��ادي��ه، هل 
اجلامعات تخلفت عن الركب اأم ل؟ لأنها 
املفتوحة  املناهج  ف�ست�ستويل  فعلت،  اإن 
التي تقدم عرب النرنت MOOCs على 
اجلامعة  اأن  يعني  ال��ذي  الأم���ر  مكانها، 
�ستكون يف خطر حم��دق« وع��رج »روم��و« 
ع��ل��ى ال�������س���وؤال ب��اإج��اب��ت��ه ب����اأن »الإج���اب���ة 

الطبيعية العاملية هي »ل جتزع«.
اأك�سفورد،  واأكد نائب مدير جامعة 
ال����ربوف���������س����ي����ور »اأن������������درو ه���ام���ي���ل���ت���ون« 

بقلم: يوجنا شارما
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

هل تستطيع الجامعات اللحاق بركب المستقبل؟
Andrew Hamilton،  يف كلمته قائال 
اإن اجلامعات تعر�ست لثورات يف املا�سي 

وتعرف كيف تتكيف مع هذه الأحداث«.

التحديات الجديدة
واأك��د »روم��و« على دور روؤ�ساء اجلامعات 
التحديات  ملواجهة  ا�ستباقي  دور  لأخ��ذ 
والتقدم  العوملة  م��ن  اجل��دي��دة  املحدقة 
التقني.    و�سدد »روم��و« على اأهمية األ 
تركز اجلامعات على اإيجاد طرق اإبداعية 
املتغرة  فح�سب  البيئة  ملواجهة  جديدة 
التقليدية  امل��ه��ام  ي��ط��وروا  اأن  عليهم  ب��ل 
والتعلم  والتعليم  كالبحث  للجامعات 
»فمثال« عليهم اأن يطوروا برامج حرية 
ن�سل  ل  لأن��ن��ا  اإب��داع��ي��ة،  لتكون  التنقل 
للخربات  حاجة  يف  وكلهم  الطلبة  لكل 

الدولية«. 
للجمعية  املنتخب  الرئي�س  وط��رح  
وال��رئ��ي�����س احل����ايل جل��ام��ع��ة »اأوب���رل���ني« 
»ت��وي��و �ساتو«  ال��ربوف�����س��ي��ور  ال��ي��اب��ان،  يف 
Toyoshi Satow »اأحد الأفكار املدرجة 
يف اليابان اإعطاء مزيد من حرية التنقل  
باأنها  لأن��ن��ا جن��زم  والأ���س��ات��ذة،  للطالب 
نظام  يتجزاأ من  ج��زء ل  تكون  اأن  يجب 

التعليم العايل يف اليابان«.

وق�����س��ي��ة ت���دوي���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
ح�سبما  ذاتها  حد  يف  ابتكارا  اأحيانا  تعد 
يرى الربوف�سيور »رومو« اإل اأنها حتتاج 
فعلى  للتح�سن،  فر�سة  على  للح�سول 
ابتعاث  فر�س  ط��رح  ميكن  امل��ث��ال  �سبيل 
ل���دول اأخ����رى م��ع ت��واف��ر ف��ر���س اأخ���رى 

غر تقليدية.
لميكن  اأن��ه  الربوف�سيور  ويو�سح 
باأن  واح��د  االبتعاث على منط  يكون  اأن 
اأبناءها  ال��ري��ة  ال���دول  جامعات  تر�سل 
الق��ت�����س��اد  دول  ج��ام��ع��ات  ل��ل��درا���س��ة يف 
ال��ن��ا���س��ئ��ة لك��ت�����س��اب خ�����ربات ال��ع��م��ل يف 
الوقت الذي تغم�س الطرف عن اإعطاء 
ال���ت���اأ����س���رات ال���الزم���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ل��ل��دول 
يح�سرون  قليلة  قلة  با�ستثناء  النامية 
اأن  مو�سحا  م�سركة،  علمية  ل��درج��ات 
ب��ع�����س امل�����س��ارك��ني اأو����س���ح���وا اأن ف��ر���س 
الب��ت��ع��اث ق���د ت��زي��د م���ن ه��ج��رة ع��ق��ول 

الدول النامية لأرا�سيها.

فروق ذات صلة
ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ه��ن��ال��ك ث��م��ة ���س��م��ان��ات 
ب�����اأن ت���ك���ون اجل��ام��ع��ة ذات ���س��ل��ة وع��ل��ى 
ع��الق��ة ب�����س��وق ال��ت��وظ��ي��ف  ل�����س��م��ان  اأن 
عمل  ف��ر���س  ع��ل��ى  اخل��ري��ج��ون  يح�سل 

حول العالم

يقول  ال�سوق.  احتياجات  تلبي  متميزة 
»اآبر  التطبيقية يف  العلوم  مدير جامعة 
»ج��رال��د  ال��دك��ت��ور  النم�سا  اأ���س��ري��ا« يف 
 ،Gerald Reisinger راي����ن����زج����ر«  
اإن اجل��ام��ع��ة ت��ق��وم ك���ل خ��م�����س ���س��ن��وات 
اإدراج  مع  كامل  ب�سكل  املناهج  مبراجعة 
اآراء ومدخالت  قطاع الأعمال التجارية 
اإن مل تفعل  وال��ط��ل��ب��ة والأ���س��ات��ذة لأن���ه 
الطلبة  �سيجد  التحديث  ه��ذا  اجلامعة 

اأنف�سهم بال وظيفة«.
وي�����رى ال��ربوف�����س��ي��ور »روم������و« اأن 
اجلامعات التقليدية �ست�سطر لأن تفعل 
واإن مل تكن جامعات  نف�سه حتى  الأم��ر 
يكونوا  اأن  لأنه يجب  التطبيقية  للعلوم 

قريبني  من املجتمع ومتطلباته«.
وع����ن ال���ف���ج���وة والخ����ت����الف����ات ما 
تناولت  واملتقدمة  النامية  ال���دول  ب��ني 
ت�ستطيع  ك��ي��ف  اجلمعية  ح��ك��م��اء  جل��ن��ة 
ال��ظ��روف  تتخطى  اأن  ال��ن��ام��ي��ة  ال����دول 

القت�سادية ال�سعبة. 
اأدلت مديرة جامعة  املقام  ويف هذا 
ت��وم��ب��ان« يف ليبريا،  اأ����س  »وي��ل��ي��ام��ز يف 
را���س��ل«  داف��ي��ز  »ال��ي��زاب��ي��ث  الربوفي�سورة 
بدولها   ،Elizabeth Davis-Russell
اأقلمت نف�سها  اإن عددا من الدول  قائلة 

م���ع ال��ت��غ��ي��رات ب��ا���س��ت��خ��دام ال�����س��راك��ات 
الدولية للتقدم لالأمام واأفادت اأن بع�س 
م��ع وجهاء  اأب��رم��ت حتالفات  اجل��ام��ع��ات 
هذا  يف  للم�ساعدة  واحلكومات  املجتمع 

ال�سدد«.  
واأو����س���ح ال��ربوف�����س��ي��ور »روم����و« اأن 
الأ�ساتذة يف حاجة لأن يتغروا ليكونوا 
ل�ساحلهم  التقنية  لت�سخر  اأكر خربة 
يغروا  اأن  عليهم  ف��الأ���س��ات��ذة  ث��م  وم��ن 
التغر  بحكم  الأدوار  ويتناوبوا  جلدهم 

املتكرر للتقنية«. 

الحفاظ على القيم
بع�س  اإن هنالك  »روم���و«  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
اأن حتافظ  التي يجب  الأم��ور ال�سغرة 
امل��ن��اق�����س��ة  ع��ل��ي��ه��ا لأن ج���ل  اجل���ام���ع���ات 
ان�سب على فكرة »تعلم لتعي�س«، موؤكدا 
وو�سائل  التقنية  على  الركيز  م��ع  اأن���ه 
اأبعادا  اأن هنالك  الإع��الم  ن�سى بع�سهم 
ع��ل��ي��ه��ا من  ن��ح��اف��ظ  اأن  ي��ج��ب  اأخ������رى 
منوطة  ف��اجل��ام��ع��ات   الأ�سا�سية،  القيم 
مب�����س��وؤول��ي��ة ح��م��اي��ة ال��ق��ي��م وال��ت��ق��ال��ي��د 
واحل�������س���ارة امل��ح��ل��ي��ة يف ال���وق���ت ال���ذي 
ت�������س���اع���د ف���ي���ه ع���ل���ى حت����وي����ل ط��الب��ه��ا 

ملواطنني عاملني.
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وباء »الموت القمي«
يالحق أشجار العرعر
ويثير مخاوف بيئية

آالف األشجار مصابة 
والنسبة بلغت%50 
ببعض منتزهات عسير
التوسع العمراني

من أبرز أسباب تدهور 
الغابات الطبيعية
أشجار العرعر
تمثل 95%  من
الغطاء  الشجري
في المرتفعات
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دق الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع�����س��ام ال��دي��ن 
اإبراهيم وراق من مركز الأمر  �سلطان 
والبحوث   للدرا�سات  العزيز  عبد   ب��ن  
ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال�����س��ي��اح��ي��ة، ن��اق��و���س خطر 
ال��ذي  ال��ق��م��ي  امل���وت  يف  يتمثل  متفاقم 
يالحق اأ�سجار العرعر مبنطقة ع�سر، 
موؤكدا اأن الوباء اأ�ساب الآلف من هذه 
ال��ن��وع��ي��ة م���ن الأ����س���ج���ار ال��ت��ي ي���راوح 

عمرها حمليا  بني 52-142 عاما.
اجلامعة  الباحثني يف  وراق،  ودع��ا 
وخ����ارج����ه����ا، اإل������ى اإج���������راء امل����زي����د م��ن 
اأ�سباب  على  الوقوف  بهدف  الدرا�سات 
الظاهرة ومعاجلتها. جاء ذلك يف مقال 

علمي فيما يلي ن�سه:
ميثل املوت القمي لأ�سجار العرعر 
على جبال  ال�سروات يف منطقة  ع�سر  
حتديا  علميا  و اإداري��ا لفهم  م�سبباته  

واحلد  منه  وعالجه.
 ت�سود  اأ�سجار العرعر يف  الغابات  
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  يف  امل��رت��ف��ع��ات  اجل��ن��وب��ي��ة  
ال�سعودية،   العربية   الغربية  للمملكة  
ومت���ث���ل  ح����وال����ى  95%  م����ن  ال��غ��ط��اء  
املرتفعة  )2000   املناطق   ال�سجري يف  
مر  فوق  �سطح  البحر واأكر(  بينما  
تختلط  مع  اأن��واع  �سجرية و�سجرية  

اأخرى يف  املناطق  الأقل  ارتفاعا.
يف   الطبيعية   ال��غ��اب��ات   تنت�سر     
امل��رت��ف��ع��ات  اجل��ن��وب��ي��ة  ال��غ��رب��ي��ة  التي  
متثل  منطقة  ع�سر  جزءا  منها  ن�سبة  
لرتفاعها  وهطول  اأمطار غزيرة  بها 

ن�سبيا. 
ت�����س��ك��ل ال���غ���اب���ات يف ه����ذه امل��ن��اط��ق  
اجلبلية  نظما  بيئية  فريدة وحتتوى  
ع���ل���ى  ت���ن���وع  ح���ي���وى  ك���ب���ر  وط��ب��ي��ع��ة  

خالبة  وجميلة. 

المناطق السياحية
وت��ع��د ه���ذه امل��ن��اط��ق م���ن اأه����م مناطق 
يف   الرفيهية  وال�سياحة  ال���س��ط��ي��اف 
ف�سل  ال�سيف لعتدال  درجة  احلرارة  
وجمال  الطبيعة  الذى ميثل  العرعر 

اأهم  مكوناتها   الطبيعية. 
اأي�����س��ا ل��ل��ع��رع��ر  دور  ب��ي��ئ��ي  مهم  
يف  ح��م��اي��ة  م�����س��اق��ط   امل��ي��اه  وتنظيم  
جريان  مياه  الأمطار  وتقليل  اجنراف  
ال���رب���ة، وت��ع��ري��ت��ه��ا  ك��م��ا ي��وف��ر امل����اأوى 
واملرعى للحيوانات  والطيور  امل�ستاأن�سة  
ال�����س��واء، وا�ستخدمت   وال���ربي���ة  ع��ل��ى  
الأ���س��ج��ار م���ن  ق��ب��ل ال�����س��ك��ان  املحليني  
ع��ل��ى  م����دى  اأج���ي���ال  ل��ت��وف��ر  حطب  

الوقود  واأخ�ساب  البناء.
 على  الرغم  من   اأهمية  الغابات  
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف  م��ن��ط��ق��ة  ع�����س��ر وف��ى  
ج���ن���وب غ����رب امل��م��ل��ك��ة  م����ن  ال��ن��واح��ي  
وال��روي��ح��ي��ة   والق��ت�����س��ادي��ة   البيئية  
اإل اأن��ه��ا  ت��ع��ان��ى م���ن  م��ظ��اه��ر  ت��ده��ور  
ال��ع��م��راين   للتو�سع   نتيجة   وت���راج���ع  
والن�صاط  الب�صرى  خا�صة  يف  املناطق  

ال�سياحية.
  وت���ف���ي���د  ال����درا�����س����ات  ال��ع��ل��م��ي��ة  
التنوع   م�ستويات   يف  وا�سحا  انخفا�سا 
الإحيائي  ب�سبب  الطرق  وازدياد  حركة  
والتحطيب  الرعي  وممار�سة  املركبات  
وحرائق  الغابات،  اإل اأن اخلطر  الأكرب 
ال�����ذى  ي��ه��دد ال���غ���اب���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة هو 
القمى )املوت الراجعى(  املوت  ظاهرة 

لأ�سجار  العرعر.

نشوء الظاهرة
اأكر  قبل  الظاهرة  هذه  ر�سد  مت 
من 30 عاما وانت�سرت لتغطي م�ساحات 
ك���ب���رة م���ن ال���غ���اب���ات ح��ي��ث ق����در ع��دد 
وو�سلت   ب���الألف  ب��ه  امل�سابة  الأ���س��ج��ار 
الن�سبة  يف  بع�س  منتزهات  ع�سر  اإلى  

 .%50
يبداأ  امل��وت  القمى للعرعر بتغر  

لون  الأوراق الإبرية  من  الأخ�سر  اإلى  
ال��ب��ن��ى  وم��وت��ه��ا  ث��م  ت�ساقطها  بداية  
م��ن  ق��م��م  الأ���س��ج��ار  والأف����رع  ون��زول 
اأ�سفلها  وانتهاًء  مب��وت  الأ�سجار   ال��ى  
بكاملها نتيجة  لعوامل  اإجهادية  على  

مدى  فرة  طويلة  من  الزمن. 
 وقد  ُر�سدت  هذه  الظاهرة  لعدد  

من  الأنواع  ال�سنوبرية  )ينتمى  اإليها  
العرعر(  يف  عدد  من  دول  العامل  من  

قبل.
 ت���ت���ف���اوت  ع����وام����ل  الإج�����ه�����اد  يف  
عدم  توافر  املياه  اأو  توافرها  بكميات  
ك�����ب�����رة  ح�������ول  اجل���������زور والأم�����ط�����ار 
 ، ، ت�سلد الربة واجنرافها  احلم�سية 

والأمرا�س  وعوامل   بالآفات  الإ�سابة  
ال�سيخوخة. 

العوامل اإلجهادية
 ت��وؤث��ر ه���ذه  ال��ع��وام��ل  الإج��ه��ادي��ة  على  
ال���وظ���ائ���ف  ال��ف�����س��ي��ول��وج��ي��ة ل��الأ���س��ج��ار 
ال�����س��ن��وب��ري��ة  ذات  اجل����ذور  ال�سحلة ) 

ال�����س��ط��ح��ي��ة(  ال���ت���ي  حت���ت���اج  اإل�����ى  ت��رب��ة  
خ�سبة  وذات  ت�سريف  مائي  جيد ) تربة  

جيدة  البناء(.
اأ�سارت  الدرا�سات  التي اأجريت  يف 
عدد   اإل���ى   الغربية   اجلنوبية   املنطقة  
من  م�سببات املوت القمي، واأرج��ع بع�س 
الباحثني هذه الظاهرة اإيل عمر الأ�سجار 

وو�سولها مرحلة ال�سيخوخة حيث قدرت 
اأن  درا�سة   اإل   اأعمارها مبئات  ال�سنني،  
حديثة اأو�سحت اأن  عمر  اأ�سجار  العرعر  
يف ع�سر يراوح بني 52-142 عاما،  واأن  
ظ��اه��رة  امل���وت  القمى  ق��د  ُر���س��دت  فى  
اأ�سجار  ذات  اأعمار  قليلة  »اأ�سجار  �سابة 
»  وع��ل��ى  اأن���واع  �سجرية   اأخ���رى،  مما  

ي�سكك  يف  هذه  الفر�سية. 
اأرج�����ع�����ت  درا������س�����ات  اأخ��������رى  ه���ذه  
ال�����ظ�����اه�����رة   ال�������ى  الإ������س�����اب�����ة  ب��ب��ع�����س  
احل�سرات  اأو  الفطريات  كم�سبب  اأويل اأو 
ثانوي واإلى التغريات  املناخية والن�صاط  
الب�سرى والرعي، اإل اأن  حتليل  املعلومات  
املناخية لعدد  كبر  من  ال�سنني  ال�سابقة  
اأو�سح  اأن  املنطقة  مل  تتاأثر  كثرا  من  
ن��اح��ي��ة  كمية  الأم��ط��ار وت��وزي��ع��ه��ا،  مما  

يقلل  من   دور  التغرات  املناخية. 
ع���زت م��ع��ظ��م ال���درا����س���ات احل��دي��ث��ة  
هذه  الظاهرة  لأ�سباب  تتعلق  باجنراف  
ال��رب��ة  وع���دم  ت��وف��ر  امل��ي��اه  يف  منطقة  
اجل�����ذور ك��ن��ت��اج ل��ه��ج��ر ودم�����ار امل�����س��اط��ب 
)امل��درج��ات الزراعية -  ال��رو���س(  التي 
ارت��ب��ط��ت  م��ن��ذ  وق���ت  ط��وي��ل  ب��ال��زراع��ة  
لأ�سجار   الطبيعي  ال��ت��واف��ر   مناطق   يف  

العرعر.
ال�سابق  امل�����س��اط��ب يف  ل��ق��د ح��اف��ظ��ت 
ع��ل��ي  م��ي��اه  الأم���ط���ار  وع����دم  جريانها، 
وع���دم  ج���رف  ال��رب��ة، لكنه مت هجرها 
نتيجة  للتغر  يف  ا�ستخدامات  الأرا�سي  
والن�صاط الب�صري.   وت�صبب هجر وعدم  
���س��ي��ان��ة امل�����س��اط��ب يف  اجن�����راف  ال��رب��ة  
وف���ق���دان  م���ي���اه  الأم����ط����ار، اإ���س��اف��ة اإل���ى 
املنتزهات  نتيجة   ال��رب��ة  يف   اأن ت�سلد  
حل���رك���ة  امل���رك���ب���ات  وال�����س��ي��اح اأدى  اإل���ى  

الإجهاد  املائى.
ال�����درا������س�����ات   ن����ت����ائ����ج   اأك������������دت    و 
وامل����ع����اجل����ات  ال���ت���ي  اأج�����ري�����ت   حل�����س��اد  
العقوم   واإقامة   امل�ساطب  ب�سيانة   املياه  
الهاللية   اإلى  اخ�سرار  اأكر  لالأ�سجار،  
مما  زاد  من  معدلت  التمثيل  ال�سوئي  

ومنو  االأ�صجار.
املياه  اأن  للربة  وتوفر    ويت�سح  
دورا  الأ�سجار  ب��ج��ذور   املحيطة  والبيئة 
كبرا يف  هذه  الظاهرة،  ويجب  اإجراء  
املزيد  من  الدرا�سات واقراح  معاجلات  
اإ�سافية  حتد  من  ظاهرة  املوت  القمى  

لالأ�سجار.

معالجة الظاهرة
اإن  ظاهرة  املوت  القمي  حتتاج  لت�سافر  
اجل�����ه�����ود  ب������ني  اجل�����ه�����ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  
والبحثية  ملعاجلتها  واحلد  منها ملا  لها 
من  اأبعاد كثرة  توؤثر  على  بيئة  الغابات  
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  وت��زي��د م��ن ت��ده��ور اأ���س��ج��ار 
ال��ع��رع��ر،  مم��ا ي��وؤث��ر علي جمال املنطقة 

وحركة ال�سياحة.
 ي��ج��ب ال��رك��ي��ز ع��ل��ى  اأن ال��ع��رع��ر  
وجد يف  هذه  املنطقة  منذ  اآلف  ال�سنني  
واأنه اأ�سهم يف  ت�سكيل  املجتمعات  احليوية  
وبيئة  الغابات  الطبيعية، وفقدان اأ�سجار 
وراثية  لقاعدة   فقدانا   ميثل    العرعر 
اأم����ان  لالأجيال   �سخمة  مت��ث��ل  ���س��م��ام  
القادمة  واأي�سا  �سوف  يوؤثر  على  النظم  
ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وع��ل��ى  ال�����س��ي��اح��ة  يف  منطقة  

ع�سر.  
اإذا لب��د  م��ن  ج��ه��ود  اأك���رب  ملعرفة  
واعتبار  القمى ومعاجلته  امل��وت   اأ�سباب  
ع�سر  منطقة  يف  ع��رع��ر  ���س��ج��رة  ك��ل  اأن 
ذات قيمة بيئية عالية ي�سعب ا�ستبدالها، 
يكون   واأن   عليها  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ن  ولب���د 
جلامعة  امللك  خالد  دور  وا�سح  وفعال  
ملعاجلة  هذه  الظاهرة  باإجراء  البحوث  
والدرا�سات  واإ�سراك  املجتمعات  املحلية   
يف  احلماية  واملحافظة  على  هذا  الإرث  
منطقة   يف   الإحيائي   والتنوع   الوطني 

ع�سر.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

حول الجامعة

حوار: د. إيمان العسيري

حدثنا عن �ملكاتب �لتعاونية 
للدعوة وتوعية �جلاليات؟

ت��ع��م��ل يف جميع   ال��ت��ع��اون��ي��ة  امل���ك���ات���ب 
جم�����الت اخل����ر ����س���واء ك���ان���ت دع��وي��ة 
ت�سحيحية  اأم  تثقيفية  اأم  اإر���س��ادي��ة  اأم 
اأو الكفرية،  لبع�س املعتقدات ال�سركية 
عن طريق دعاة م�سهود لهم بالو�سطية 
مم���ن ي��ح��م��ل��ون م���وؤه���الت ���س��رع��ي��ة اأو 
ل��ه��م رف���ع راي���ة ب��الدن��ا  اإداري�����ة يت�سنى 
عنها  وال��دف��اع  خفاقة  التوحيد  وراي���ة 
يف ك��ل امل��ح��اف��ل الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة. 
وقد جتاوز عدد املكاتب التعاونية على 
م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

)350( مكتبا.

ماذ� عن مكتب �أبها؟
يقيم املكتب كغره من املكاتب الدعوية 
ب��رام��ج واأن�����س��ط��ة م��ت��ع��ددة ت��ن��درج حتت 
ت��خ�����س�����س��ه،  وم��ن��ه��ا ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال 
�سياحية  دع��وة  خيمة  �سنويا  يقيم  اأن��ه 
ت�ستمر اأ�سبوعني يف كل �سيف، ي�ستفيد 
والكبار  وال�سغار  الن�ساء  الرجال  منها 
واجل����ال����ي����ات، ح���ي���ث ي��ح�����س��ره��ا اأك����ر 
اأي��ام  ي��وم م��ن  ك��ل  اآلف يف  م��ن خم�سة 

اخليمة.

مدير المكتب التعاوني للدعوة في أبها يتحدث لـ »آفاق«

البشري: أوصلنا رسالة اإلسالم
إلى 190دولة.. وتطلعاتنا طموحة

»راتبك أو مكافأتك نعمة متجددة فهل أديت شكرها؟« سؤال طرحه عبر »آفاق« المدير العام للمكتب 
التعاون��ي للدعوة واإلرش��اد في أبها، الدكتور س��عيد بن هادي البش��ري، بهدف ح��ّث كل من يصل إليه 

خطابه على اإلنفاق في وجوه الخير واإلسهام في نشر الرسالة المحمدية.
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حول الجامعة

المكاتب التعاونية
للدعوة واإلرشاد

الرؤية
التميز والإبداع يف الأعمال الدعوية.

الرسالة
طريق  عن  الو�سائل   باأف�سل  احل�سنة  واملوعظة  باحلكمة  اهلل  اإل��ى  الدعوة 

عمل موؤ�س�سي تطوعي يف بيئة تنظيمية عالية اجلودة.

األهداف
• دعوة النا�س اإلى العقيدة ال�سحيحة على منهج ال�سلف ال�سالح.

• ن�سر ال�سنة والعلم النافع.
• دعوة اجلاليات اإلى اهلل تعالى.

• تاأهيل وتطوير الدعاة والداعيات.
• العناية بدعوة ال�سباب.

• العناية بدعوة املراأة.
• ممار�سة العمل املوؤ�س�سي باحراف.

القيم
وجه. اأكمل  على  بها  والقيام  والواجبات  املهام  اأداء  يف  • االن�صباط 

اجلماعي. العمل  تفعيل  يف  • املوؤ�س�سية 
اإذا  يحب  اهلل  »اإن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  لقوله  م�سداقا  اجل��ودة   •

عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه«.
الدعوية. وامل�ساريع  الإداري  العمل  يف  • الإبداع 

وامل�سلمني. الإ�سالم  خلدمة  اجلميع  مع  • ال�سراكة 
• ال�سفافية بال�سراحة والو�سوح يف التعامالت الداخلية واخلارجية.

نفعله. ما  كل  يف  • الحرافية 
وجه. اأكمل  على  بها  والقيام  اأعمالنا  اأداء  يف  • الت�سحية 

خ��ط��ط  اأن  ب����ال����ذك����ر  واجل�����دي�����ر 
هذه  حولت  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات 
اإل����ى م��دي��ن��ة دع��وي��ة يحا�سر  اخل��ي��م��ة 
ف��ي��ه��ا ث��ل��ة م��ن ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م وامل��درب��ني 
املنطقة  وخ���ارج  داخ���ل  م��ن  امل�سهورين 
، ك���م���ا ن���ظ���م امل���ك���ت���ب ب���رن���ام���ج ت��اأه��ي��ل 
داع���ي���ة،   ال�����ذي خ�����ّرج 140  ال���داع���ي���ات 
الذي  ال�سرعي  العلم  تاأ�سيل  وبرنامج 

يعد مفخرة للمكتب التعاوين باأبها.

هل من �إح�سائية لعدد من �أ�سلمو� 
على يد �ملكتب منذ �فتتاحه؟

جت������اوز ع�����دد ال����ذي����ن دخ����ل����وا يف دي���ن 
الإ�����س����الم م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س امل��ك��ت��ب ع��ام 
م�سلما   )4770( هذا  يومنا  حتى   1409

وم�سلمة من خمتلف اجلن�سيات.

وكيف تتعاملون
مع �مل�سلمني �جلدد؟

ال�سهادة  اجلديد  امل�سلم  يعلن  اأن  بعد   
وال����رباءة مم��ا ك��ان عليه قبل الإ���س��الم 
فاإن املكتب يختار له ال�سحبة ال�ساحلة 
ال���ت���ي ت��ع��ي��ن��ه ع���ل���ى م���وا����س���ل���ة امل��ن��ه��ج 
مكثفة  ل��درو���س  ويخ�سعه  ال�سحيح،  
ع��ن اأرك�����ان الإ����س���الم والإمي�����ان و���س��رح 
الدرو�س املهمة لعامة الأمة عن طريق 
دع����اة امل��ك��ت��ب امل��ت��خ��رج��ني يف اجل��ام��ع��ة 
الإ����س���الم���ي���ة، وم����ن ث���م ن��ت��اب��ع امل�����س��ل��م 
اإقامته  مقر  اأم  عمله  يف  �سواء  اجلديد 
يف  فاعال  ع�سوا  ي�سبح  حتى  ونتعهده 
جميع اأن�سطة املكتب. ويف هذا ال�سدد، 
ت�����س��م��ل خ��دم��ات��ن��ا ك���ال اجل��ن�����س��ني من 
الن�سوة  تتلقى  حيث  اجل���دد،  امل�سلمني 
م��ن��ه��ن امل��ح��ا���س��رات والإر�����س����ادات عرب 

الدائرة التلفزيونية املغلقة باملكتب.

هل ثمة �شروط
لاللتحاق  بالعمل لديكم؟

 ل��ي�����س ه���ن���اك ����ص���روط مل���ن ي���رغ���ب يف 
التعاون مع املكتب، فما على املح�سنني 
من �سبيل، لكن توجهنا يف املكتب يغلب 
وذلك  التعاون،  ولي�س  التوظيف  عليه 
امل��ح��ا���س��ب��ة وال�����س��وؤال  ح��ت��ى نتمكن م��ن 
وحت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ات، وه���ن���اك لئ��ح��ة 

تبني  املوظفني  �سوؤون  تخ�س  متكاملة 
الألف  وواجباته من  للموظف حقوقه 

اإلى الياء.

�إلى �أي مدى ت�ستغلون �لتقنية 
�حلديثة يف �لدعوة �إلى �هلل؟

يبذل املكتب كغره من املكاتب الدعوية 
يف ال����ب����الد ج����ه����ودا ك���ب���رة ل��ت��وظ��ي��ف 
ال��ت��ق��ن��ي��ة يف ن�����س��ر الإ����س���الم وا���س��ت��ث��م��ار 
احلديثة  التقنية  توفرها  التي  امليزات 
يف ه���ذا امل���ج���ال.  وع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل��ث��ال، 
من  بتوفيق  دعوية  غرف  باإن�ساء  نقوم 
يعرف  م��ا  �سمن  املح�سنني  ودع���م  اهلل 
Paltalk لي�سل نور هذا الدين العظيم 
املعا�سر  ع��امل��ن��ا  يف  مظلمة  زواي����ا  اإل����ى 
ال�����ذي ي��ف��ت��ق��ر اإل�����ى ن��ع��م��ة ال���س��ت��ق��رار 

الروحي واإدراك كنه هذه احلياة.
وي������ت������ول������ى م�������������س������روع ال������دع������وة 
الإل����ك����رون����ي����ة ع������ددا م����ن اخل���دم���ات 
م��ن��ه��ا: ال��ت��وا���س��ل م���ع اأف�����راد م���ن 184 
ملعلومات  طلباتهم  مع  بالتجاوب  دولة 
ع��دي��دة  ح����الت  اأدت يف  الإ�����س����الم  ع���ن 
يلقى من  ما  اإ�سالمهم،  وحتميل  اإل��ى 
رواد  لتمكني  ن���ادرة  بلغات  حم��ا���س��رات 

 4770 يدخلون
في اإلسالم
منذ تأسـيس

مكتب أبها 
الدعوي

في المملكة
أكثر من 350 
مكتبا تعاونيـا 
للدعوة واإلرشاد

وحتميل  عليها  الط����الع  م��ن  امل���واق���ع 
املهتدية  اأو  امل��ه��ت��دي  وت��وج��ي��ه  م��ادت��ه��ا، 
لالإ�سالم باأ�سا�سيات الدين من عبادات 
التعليم  ع���ن ط��ري��ق  وذل����ك  و���س��ع��ائ��ر، 
الإل����ك����روين، وع���ر����س جم��م��وع��ة من 
  ،)84( جت��������اوزت  امل���ك���ت���ب  اإ��������س�������دارات 
باللغة  ك��ت��اب��ا   )62( ب���  ق��ائ��م��ة  وك��ذل��ك 
الإيطالية،  الربتغالية،  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
الإ����س���ب���ان���ي���ة، ال�������س���ي���ن���ي���ة، الأمل����ان����ي����ة، 
الفرن�سية، والفلبينية، وتتناول حماور 
معا�سرة ملا يرد لدى غر امل�سلمني من 

ت�ساوؤلت عن الإ�سالم.
الإل��ك��روين   امل�����س��روع  يتولى  كما 
ن�����س��ر م���ق���الت م��ن��ت��ق��اة ي��ك��ت��ب��ه��ا اإخ����وة 
واأخ������وات م���ن ال���غ���رب اأدرك������وا م��داخ��ل 
ال���ق���وم وخ��ل��ف��ي��ات ت�����س��اوؤلت��ه��م ، وي��ت��م 
حت���دي���ث���ه���ا ����س���ه���ري���ا،  والإع����������الن ع��ن 
العلمية وحماورها وحتميلها  الدورات 
ع����ل����ى امل�����وق�����ع ل���ت���م���ك���ني ال������زائ������ر م��ن 
ومتابعتها،  اإلكرونيا  فيها  الت�سجيل 
وم���واك���ب���ة امل��ن��ا���س��ب��ات م���ن ���س��وم وح��ج 
بدع،  النا�س من  بع�س  عليه  يقدم  وما 
وذلك بن�سر مقالت توعية بعدة لغات. 
واأي�سا يقوم امل�سروع الإلكروين بن�سر 

ملن  امل��ت��م��ي��زة  الق�س�س  م��ن  جم��م��وع��ة 
اأ�سلم يف املكتب.

�سف لنا �لعالقة
بني �ملكاتب �لدعوية و�لوز�رة؟  

على  ت�سرف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة 
الن�سح  لها  وت��ق��دم  التعاونية  امل��ك��ات��ب 
براجمها،  على  وامل��واف��ق��ة  وال�ست�سارة 
امل��ادي، فلي�س  اأم��ا فيما يتعلق بالدعم  
ه��ن��اك ���س��يء م���ن ه���ذا ال��ق��ب��ي��ل تتلقاه 
املكاتب من قبل الوزارة ، ولكننا نعتمد 
ب��ع��د اهلل ���س��ب��ح��ان��ه ع��ل��ى م���ا ي��ت��ربع به 
اأو  اأه��ل الف�سل والإح�سان من الأف��راد 

املوؤ�س�سات اخلرية املانحة.

هل من �سعوبات تو�جهكم؟
ال��ت��ي نواجهها:  ال�����س��ع��وب��ات  اأب����رز  م��ن 
ع��دم وج��ود دع��م م��ادي ثابت للمكاتب 
الدعوي،  بدورها  تقوم  حتى  التعاونية 
ول��ع��ل��ن��ا ن���وج���ه ن�����داء ل��ل��ق��ارئ ال��ك��رمي 
باملال عن  الدعوي  العمل  يف  بامل�ساركة 
ففي  ال�سهرية،   ال�ستقطاعات  طريق 
ذل���ك ���س��ك��ر ل��ل��م��ع��ط��ي ���س��ب��ح��ان��ه وزك���اة 

للرواتب اأو املكافاآت.

متنياتكم وتطلعاتكم؟
ديننا  خدمة  ثم  اأول،  اهلل  ر�سا  نتمنى 
اإلى  الإ�سالم  ر�سالة  ت�سل  واأن  وبالدنا 
املنا�سبة  وبهذه  املعمورة،  اأ�سقاع  جميع 
ف��ق��د اأو����س���ل���ن���ا ر����س���ال���ة الإ�����س����الم عرب 
 190 اإل��ى  الإلكرونية  الدعوة  برنامج 
دولة، ونتطلع اإلى اأن ن�سل اإلى الباقي، 
ال�سحة  ب��الإمت��ام على  لنا  ف��ادع��وا اهلل 

والعافية.
اأن ي�ست�سعر كل منا دوره  ونتمنى 
يف ه���ذا ال��واج��ب ال��دع��وي امل��ل��ق��ى على 
بالنف�س  بالتعاون  يردد  ل  واأن  عاتقه 

اأو املال اأو الفكر.

كلمة ختامية؟
 راتبك اأو مكافاأتك نعمة متجددة فهل 
اأديت �سكرها؟ ثم ملاذا ل جنعل للموؤلفة 
اأمي��ان��ن��ا  زك��ات��ن��ا وك���ف���ارات  قلوبهم م��ن 

ن�سيبا؟ 
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محمد إبراهيم

م�سريتك �لعلمية
و�لإد�رية يف �سطور؟

ول������دت ون���������س����اأت يف ق���ري���ة ال��ع��ي�����س 
يف  وتعلمت  عبيدة،  ���س��راة  مبحافظة 
كَتّابها، واخت�سرت البتدائية يف اأربع 
�سنوات، والثانوية يف �سنتني، وتوليت 
خطبة اجلمعة واأنا يف الثانية ع�سرة 

الن�صاط  �صاعات  وك��ان��ت  ع��م��ري.  م��ن 
الدرا�سة يف مدر�ستي،  �ساعات  ت��وازي 
ما يرجع ف�سله هلل ثم لوالدي رحمه 
اأب��ن��اء  ع��ل��ى تعليم  ال���ذي ح��ر���س  اهلل 
ال��ق��ري��ة، ف��اأن�����س��اأ م��ا ي��ع��رف مبدر�سة 
القراآن  فيها  نتعلم  كنا  وقد  امل�سجد، 
وال��ت��وح��ي��د وال��ف��ق��ه واحل�������س���اب من 
ال�ساعة ال�سابعة �سباحا اإلى اخلام�سة 

ع�سرا.

مرحلة الشباب هي مرحلة القوة والفتوة والتغيرات العضوية والنفسية كما يقول رئيس مجلس بلدية أبها سابقا، الدكتور سعيد بن حسن بن عثمان، الذي 
يرى أن الشباب بحاجة إلى برامج تشغل وقتهم وتعزز فيهم المواطنة، ووزارة تختص بشؤونهم ورعايتهم.

»آفاق« تستضيف أول رئيس للمجلس البلدي بأبها 

بن عثمان: الشباب يشكلون غالبية 
السكان ويحتاجون لوزارة خاصة بهم

وماذ� بعد ذلك؟
الثانوية،  انتهيت من املرحلة  اأن  بعد 
ب��اجل��ام��ع��ة ودر�����س����ت فيها  ال��ت��ح��ق��ت 
التاريخ،  وبعد تخرجي عينت معيدا 
يف ق�سم التاريخ، ثم حما�سرا بعد اأن 
ال��ت��اري��خ  يف  املاج�ستر  ع��ل��ى  ح�سلت 
ال�����س��ي��ا���س��ي، ث���م ن��ل��ت ال���دك���ت���وراه يف 

التاريخ احل�ساري.
ال�������س���ل���م  ت������درج������ت يف  وه������ك������ذا 

الأك����ادمي����ي  ح��ت��ى مت ت��ع��ي��ن��ي وك��ي��ال 
لق�سم التاريخ عام 1401ه�   ثم وكيال 
ل��ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 1404ه��������  ثم 

عميدا لها لفرتني متعاقبتني.
  بعد ذلك توليت عمادة القبول 
وال��ت�����س��ج��ي��ل يف ف���رع ج��ام��ع��ة الإم����ام 
حممد بن �سعود الإ�سالمية قبل دمج 
ال��ف��رع م��ع ف���رع ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود 

لي�سكال جامعة امللك خالد.

خدمة  ع��م��ادة  اإيّل  اأ���س��ن��دت  ث��م 
باجلامعة  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع 
لها،  عميد  اأول  وك��ن��ت  1421ه������  ع���ام 
ل��ل��ع��م��ادة  ال��ت��اأ���س��ي�����س  ع��ه��دي  ومت يف 
وب�����راجم�����ه�����ا وحت����ق����ق����ت ل��ل��ج��ام��ع��ة 
تلك  اأن  واأع��ت��ق��د  الثالثة.   وظيفتها 
ال���ف���رة ت��ع��د م���ن اأه�����م امل����راح����ل يف 
حياتي الوظيفية والعلمية ملا وجدته 
من اأثر اجتماعي اإيجابي، واأ�سبحت 

ال���ع���م���ادة ال���ي���وم م���ن اأه����م ال��ع��م��ادات 
امل�ساندة يف اجلامعة. 

كيف �أثر �إن�ساء
جامعة �مللك خالد

يف تطور �لتعليم بع�سري؟ 
ب�����داأت م�����س��رة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
وا�ستمرت   1396 ع��ام  ع�سر  منطقة 
للبنني  منهما  ث��ن��ت��ان  ك��ل��ي��ات  ب��اأرب��ع 

جامعة الملك خالد 
.. مركز التنمية 
األول في عسير
خطبت الجمعة 
صغيرا واختصرت 
االبتدائية  في أربع 
سنوات
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شخصيات
 1419 حتى  للبنات  اأخ��ري��ان  وثنتان 
ح���ي���ث واف������ق امل����ق����ام ال�������س���ام���ي ع��ل��ى 
اإن�����س��اء ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د فتحقق 
احل���ل���م  وت���ع���ددت ال��ك��ل��ي��ات وم��راك��ز 
يف  اجلامعة  ف��روع  وانت�سرت  البحث 
اجلامعة  اأ�سبحت  حتى  املحافظات، 
منطقة  يف  الأول  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���رك���ز 
من  واملكان  الإن�سان  وا�ستفاد  ع�سر 
ه���ذه ال�����س��ج��رة امل��ب��ارك��ة ال��ت��ي ر���س��خ 
اأ�سلها وطاب ثمرها وزاد خرها يف 
�سملت  التي  العليا  الدرا�سات  برامج 

كل التخ�س�سات.
و���س��ررن��ا ب��ال��ربام��ج امل��ت��ع��ددة يف 
عن  والتعليم  املجتمع  خدمة  جمال 

يف  اجلامعية  البيئة  وت��وف��رت  ب��ع��د، 
تتحقق  اأن  ون��اأم��ل  القريقر،  كليات 
بافتتاح  املنطقة  يف  العلمية  الطفرة 

املدينة اجلامعية بالفرعاء. 
وم�����ا اأح����دث����ت����ه اجل���ام���ع���ة م��ن 
قفزات نوعية، اأعطى للتعليم العايل 
يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر م��ك��ان��ة م���وازي���ة 
ال��وط��ن،  م��ن��اط��ق  ب��ق��ي��ة  يف  للتعليم 
ال���ت���ي ت��ت��واف��ر ف��ي��ه��ا ج��ام��ع��ات منذ 

�سنوات طويلة.

ما تقييمك مل�ستوى
�لبحث �لعلمي

يف �جلامعات �ل�سعودية؟
ال���ع���ل���م���ي يف اجل����ام����ع����ات  ال����ب����ح����ث 
ال�سعودية مير مبرحلة من الركود، 
وان�����س��غ��ل��ت اجل���ام���ع���ات ب��ال��ت��دري�����س، 
البحث  ع��م��ادة  ن�ساأت  اأن  بعد  ول��ك��ن 
ال���ع���ل���م���ي وم�������راك�������زه ووح������دات������ه، 
وال���ك���را����س���ي ال��ع��ل��م��ي��ة، ب�����داأ ال��ب��ح��ث 
ين�سط، حيث زادت حوافزه وتو�سعت 
جمالته واأخذ مكانه من الهتمام، 
من  املزيد  اإل��ى  يحتاج  زال  ل  ولكنه 
ال���ق���درات والإم���ك���ان���ات، وق���د يتاأخر 

العائد لكنه �سياأتي باإذن اهلل.
البحث عالجا  يكون  م��ا  وع���ادة 
مل�سكلة اأو ق�ساًء على ظاهرة �سلبية، 
اأو دعما مل�سروع وطني، اأو اإ�سهاما يف 

اإعداد خطة ا�سراتيجية.

يقال �إن هناك عزوفا
عن �لتخ�س�سات �لنظرية

ما ر�أيك يف حا�سرها وم�ستقبلها؟ 
ه���ذه الأق�����س��ام ح��ي��ة يف ك��ل ج��ام��ع��ات 
عنه،  ي�ستغنى  ل  اأ�سا�س  وه��ي  الدنيا 
ول��ك��ن��ه��ا ع��ان��ت حمليا م��ن ال��ن��ظ��رات 
الواقع وكاأن الجتاه  التي مل تدر�س 

للم�سارات العلمية.
 ول��ك��ن يف ه���ذه الأي������ام ت�����س��اوى 
اأهميته  ق�سم  ل��ك��ل  وب��ق��ي  ال��ط��رف��ان 
ووج��وده، والطالب اجل��اد املتميز هو 
الذي يحقق اآماله واأحالمه بجهوده، 
الأق�سام  لكل  واع��دا  لزال  وامل�ستقبل 

يف الوطن.

كيف �أثر تخ�س�سك
يف �سخ�سيتك؟ وما �أهم 

�إجناز�تك يف هذ� �ملجال؟
ال���ت���اري���خ ع��ل��م ج��ل��ي��ل ي���وؤث���ر ت��اأث��ر 
مبا�سرا يف حياة من يتخ�س�س فيه، 
اأ���س��اف  لأن م��ن وع��ى ال��ت��اري��خ فقد 

عمرا اإلى عمره.
و�ساركت  ال��ت��اري��خ  اأحببت  وق��د 
يف ال��ت��دري�����س وال��ب��ح��ث وال��ت��األ��ي��ف 
املجال،  والإ�سراف واملناق�سة يف هذا 
واأ�سهمت يف اإعداد اخلطط الدرا�سية 

للمرحلة اجلامعية واملاج�ستر.
اإداري��ة  م�سوؤوليات  توليت   كما 
و���س��ارك��ت يف امل����وؤمت����رات وال���ن���دوات 
وور������������س ال����ع����م����ل داخ���������ل امل���م���ل���ك���ة 
وخ��ارج��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإل���ى اأن��ن��ي ع�سو 
العرب بالقاهرة،  املوؤرخني  يف احتاد 
والآث���ار  التاريخ  جمعية  يف  وك��ذل��ك 
واجلمعية  ال��ت��ع��اون،  جمل�س  ب���دول 
التاريخية ال�سعودية، واأ�سرف حاليا 
على فرع اجلمعية يف منطقة ع�سر.

توليت رئا�سة �أول
جمل�س بلدي يف �أبها..

حدثنا عن هذه �لتجربة؟ 
ت��ق��دم��ت ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة يف 
الأول،  امل��رك��ز  على  وح�سلت  ع�سر 
ان��ت��خ��اب��ي  امل���ج���ل�������س، ومت  وت�����س��ك��ل 
رئ��ي�����س��ا ل��ل��م��ج��ل�����س ث����الث م�����رات يف 

ثرية  التجربة  وكانت  �سنوات،  �ست 
اإنها كانت مرحلة تاأ�سي�س توجت  اإذ 

بالنجاح اإداريا.
اأم���ا ع��م��ل امل��ج��ل�����س ف��ك��ان �ساقا 
املوؤ�س�سة  معرفة  اإل��ى  يحتاج  ومتعبا 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ف��ي��ه��ا وامل��رج��ع��ي��ة التي 
ت��رت��ب��ط ب��ه��ا وامل��ج��ت��م��ع ال���ذي تريد 

خدمته.
وه������������ذا اأخ������������ذ ال�����ك�����ث�����ر م���ن 
اجل��ه��د وال��وق��ت وع��ام��ل��ن��ا م��ع كافة 
امل�����س��وؤول��ني وق��اب��ل��ن��اه��م اب���ت���داء من 
خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني وويل 
ال�سورى  وجمل�س  وال����وزراء  العهد 
واأمراء املناطق والإدارات احلكومية 

وامل���وؤ����س�������س���ات وامل���واط���ن���ني، وحت��ق��ق 
للمجل�س جناحات عدة يف اخلدمات 
وامل�ساريع وال�سراتيجية وامليزانية 
وال��ت��خ��ط��ي��ط وال���س��ت��ث��م��ار واع��ت��م��اد 
امل���خ���ط���ط���ات ال�����س��ك��ن��ي��ة وامل���راج���ع���ة 
وامل���راق���ب���ة، وخ��ت��م امل��ج��ل�����س اأع��م��ال��ه 
بقرارات قابلة للتنفيذ لعدة �سنوات.

قد  م�سكورة  اجل��ام��ع��ة  وك��ان��ت   
مب�سوؤوليات  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  اأع��ان��ت��ن��ي 
يف  ب��امل�����س��ارك��ة  منها  ق��ن��اع��ة  املجل�س 

خدمة املجتمع.
تاأخر  العامة ع��ن  ���س��وؤال  واأم���ا 
امل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة يف ت���اأدي���ة دوره���ا 
ف��ه��و ����س���وؤال ي�����س��ت��ح��ق الإج����اب����ة مبا 

لي�س  عقبات  من  املجال�س  اعر�س 
وتبقى  فيها.  التف�سيل  جم��ال  ه��ذا 
امل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة جت��رب��ة ج��دي��دة 
لأن��ه��ا  واله��ت��م��ام  ال��ع��ن��اي��ة  ت�ستحق 
���س��وت امل���واط���ن وب���داي���ة مل��وؤ���س�����س��ات 

املجتمع املدين . 

ب�سفتك عميد� �سابقا
ل�سوؤون �لطالب، كيف تقيم 

�لأن�سطة �لطالبية باجلامعة؟
ع���ن���دم���ا ت�����س��ل��م��ت ع�����م�����ادة �����س����وؤون 
اأن  امل�سوؤولني  على  اأ���س��رت  ال��ط��الب 
العمادة وجه اجلامعة واأنها بحاجة 
اإلى اأن�سطة متميزة واإمكانات مادية 

ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وب�����داأت مب�����س��اب��ق��ة على 
م�ستوى اجلامعات ال�سعودية حققت 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ف��ي��ه��ا امل��رك��ز 
على  الطالب  لإق��ب��ال  وذل��ك  الأول، 

الن�صاط وتوافر االإمكانات.
وحت���ت���اج الأن�������س���ط���ة ال��ط��الب��ي��ة 
ع��م��وم��ا اإل�����ى داف�����ع ���س��خ�����س��ي وب��ي��ئ��ة 
حا�سنة واإمكانات ومتابعة يف الإعداد 
فلديهم  ال���ط���الب  واأم�����ا  وال��ت��ن��ف��ي��ذ، 
وج��دت  اذا  وم��واه��ب مذهلة  ق���درات 
احلوافز والت�سجيع والثقة. والنوادي 
ال�سعور  تدعم  واجلمعيات  الطالبية 
بامل�سوؤولية وحتقق طموحات الطالب 

اإذا �ساركوا يف الإعداد.

كيف ميكن حماية �ل�سباب
يف ظل ما ي�سهده �لع�سر �حلايل

من مغريات و��سطر�بات؟
م���رح���ل���ة ال�������س���ب���اب م���رح���ل���ة ال���ق���وة 
وال����ف����ت����وة وال����ت����غ����رات ال��ع�����س��وي��ة 
برامج  اإع����داد  وتتطلب  والنف�سية، 
م���ن���ا����س���ب���ة ت�������س���غ���ل وق������ت ال�������س���ب���اب 
الأن�سطة  مثل  ط��اق��ات��ه  وت�ستوعب 
داخل املدر�سة وخارجها لتعزز فيهم 
من  وال�ستفادة  واملواطنة،  النتماء 

جهودهم، وهم  رجال امل�ستقبل.
ي�����س��ك��ل��ون  ال�������س���ب���اب  اأن  ومب�����ا   
اإلى  بحاجة  فاإنهم  ال�سكان  غالبية 
مل�ستقبلهم  وتخطط  ترعاهم  وزارة 

وت��وج��ه ط��اق��ات��ه��م وت��در���س وتعالج 
م�سكالتهم.

ما �ل�سبل �لكفيلة باحلفاظ 
على عاد�ت �لتو��سل

و�لتكافل �لجتماعيني؟
يقول  ك��م��ا  بطبعه  م���دين  امل��ج��ت��م��ع 
ابن خلدون، ولكنه متغر ومتطور 
ت��ظ��ه��ر ف��ي��ه ال���ع���الق���ات الإي��ج��اب��ي��ة 
وال�����س��ل��ب��ي��ة، وت��ن�����س��اأ ف��ي��ه امل�����س��ك��الت 
اإل����ى  ن����ب����ادر  مل  اإذا  وت�������س���ت���ف���ح���ل، 
عالجها، ونتوقع ظواهر اجتماعية 
ك��ب��رة وخ���ط���رة ت�����س��ت��ح��ق ال��ب��ح��ث 

والدرا�سة.

ول���ه���ذا لب���د م���ن ال��رك��ي��ز يف 
الوقت احلا�سر على علمي النف�س 
والج���ت���م���اع، ودع�����م امل��ج��ت��م��ع مبا 
ي��ن��ف��ع��ه وي��ح��ف��ظ ل���ه ال���س��ت��ق��ام��ة، 
وال�������س���ر ع���ل���ى م���ن���ه���ج ���س��ح��ي��ح ، 
والركيز على الربامج الإعالمية 
ال����ه����ادف����ة والأن���������س����ط����ة امل���ف���ي���دة، 
الجتماعي  بالتوا�سل  واله��ت��م��ام 
من خالل جمال�س الأحياء وجلان 
والأ���س��ري��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة،  التنمية 

وديوانيات ال�سداقة.

�آخر كلمة يف �للقاء؟
ر�سالة  اأرف��ع  اللقاء،  ه��ذا  يف ختام 
���س��ك��ر وع���رف���ان اإل�����ى م���ق���ام خ���ادم 
العهد  وويل  ال�سريفني  احلرمني 
وال��ن��ائ��ب ال���ث���اين، ح��ف��ظ��ه��م اهلل،  
الدين  خلدمة  يقدمونه  ما  على 

والوطن وخدمة العلم وطالبه.
اأخرى  �سكر  بر�سالة  واأتوجه 
اإل��ى كل مواطن غيور يحب بلده 
وي�سهم  مكت�سباته  على  ويحافظ 

بفعالية يف خدمة جمتمعه.
واأم�����������ا ر�����س����ال����ت����ي ال���ث���ال���ث���ة 
ف���اأق���دم���ه���ا جل��ام��ع��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة 
جهودها  على  خالد  امللك  جامعة 
اأج��ل  هذا  يف م�سابقة الزمن من 
الإن�سان  لبناء  احل�ساري  املنجز 

والوطن.
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أحمد العياف
تصوير: أسامة السلمي

د�سن رئي�س ق�سم اللغة العربية باجلامعة 
الأح��د  املح�سني،  الرحمن  عبد  الدكتور 
امل��ا���س��ي، اأول�����ى ف��ع��ال��ي��ات جل��ن��ة الإب�����داع 
متمثلة يف اأ�سبوحة �سعرية لأربعة �سعراء 
من اأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم وهم: 
عبد  والدكتور  اجل��ل��وب،  طاهر  الدكتور 
احل��م��ي��د احل�����س��ام��ي، وال���دك���ت���ور مطلق 

�سايع، والدكتور حممد العمري.
ح�����س��ر  الأ����س���ب���وح���ة، ع��م��ي��د كلية 
ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور ي��ح��ي��ى بن 
ع���ب���داهلل ال�����س��ري��ف ،  ووك�����الء وروؤ����س���اء 
الأق���������س����ام واأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س 
وال���ط���الب، واأداره�������ا ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م 

حممد اأبوطالب.
)ط��ف��ل��ة  الأول����������ى  ق�������س���ي���دت���ه  ويف 
ال��دك��ت��ور طاهر  ال�ساعر  ق���ال   ���س��ن��ع��اء(، 

اجللوب: 
»ل.. ع�س ل.. اأع�ساب 

ل.. ماًء نقيا ت�ستحم به من البارود 
ل.. اأطفال تغريهم حالوة لونها 

ل.. قف�سا رحيما كل يوم 
يف ال�سباح ويف الأ�سيل ويف امل�ساء 

ميدها بالقمح واخلبز املفتت 
من غر �سلمى...

�سلمى تئن ..�سلمى مري�سة
�سلمى كما ولدت اأمرة

ماتت اأمرة...«.

وق��������ال يف ق�������س���ي���دة اأخ�����������رى  ب���ع���ن���وان 
»البحرة« :

»حتلمني باأن ذاك البحر مفتونا
ياأنثك ويقذف ماءه يف مائك 

واملبحرون جميعهم غرقى
واأن املركب اخل�سبي وردي

واأن كل بحرة اأنثى
يعود بها امل�ساء اإلى ال�سرير

مليئة باملاء حتلم مثلك...« 

واختتم ق�سائده ب�«اخ�سرار الغاب« التي 
جاء فيها:

»منذ اأن �سكن الغاب
�سارت طباعه مفجعه

�سار ليثا يزجمر يف الوجود 
اإذن ل م�سافة بني كبار الوحو�س

وبني �سغار الع�سافر
جتمعها خ�سرة الغاب 

واملوت لي�س له 
غر اأن يطم�س الكون كله 

يحلم اأن الف�ساء نقي من الكائنات 
اجلميلة اأي�سا 

ويهداأ �ساعاتها وينام«.

م���ن ج��ه��ت��ه ا���س��ت��ه��ل ال�����س��اع��ر ال��دك��ت��ور 
ع���ب���داحل���م���ي���د احل�������س���ام���ي م�������س���ارك���ات���ه 
بق�سيدة تغنى فيها مبدينة )اأبها(، وجاء 

فيها:
»اأبها التي �سكنت تفا�سيل الق�سيدة 

والروؤى
متتد من نهران حتى اآخر الربواتي 

يف روحي
تنفث  وب��رك��ا  وردا  دم��ي  يف  وت�سكن 

الأ�سرار 
يف لغتي وتكتبني على الواحي«.

ويف ن�س �سعري اآخر ا�ستدعاه احل�سامي 
من الذاكرة، قال فيه:

»ما زلت حتت�سن احلروف 
ومتتطي وجع الكتابة

والأر�س حبلى باملواجع 
بالفواجع بالكاآبة

اأم اأنت يف عر�ساتها 
وجع اأ�ساعته الربابة

و�سوؤال دهر حائر 
دّوى ومل يلق الإجابة

وق�سيدة منهوكة الأوزان
تنه�سها الرتابة

ظماأ يدمدم يف العروق 
وعز قطرك يا �سحابة«.

ك��م��ا األ���ق���ى احل�����س��ام��ي ق�����س��ي��دة اأخ����رى 
بعنوان )�سديق الرّيح( عاتب فيها �ساعرا 
التدري�س  اأع�����س��اء هيئة  ل��ه م��ن  وزم��ي��ال 

اعتذر عن امل�ساركة يف الأ�سبوحة.
ب������دوره، اك��ت��ف��ى ال�����س��اع��ر ال��دك��ت��ور 
الأول��ى  ق�سيدتني؛  باإلقاء  �سايع  مطلق 
يف )امل���م���دوح الأع���ظ���م( حم��م��د ب��ن عبد 
اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم ، والثانية عن 

مدينة اأبها، وجاء يف الق�سيدة الأولى: 

ثقافة

في إطار فعاليات لجنة اإلبداع
»اللغة العربية« ينظم أصبوحة شعرية

من  جمموعة  اأقامها  التي  التاأبينية  الأم�سية  »يوتيوب«،  على  اأ�ساهد،  واأن��ا 
وزميلهم  ل�سديقهم  �سعود  امل��ل��ك  جامعة  يف  العربية  اللغة  ق�سم  اأ���س��ات��ذة 
القوزي،  عو�س  الدكتور  الأ�ستاذ  وعلمه  خلقه  يف  النادر  النحوي  ال��راح��ل، 

رحمه اهلل، حزنت حزنني:
اأحدهما: حزين على الفقيد، وهو والد �سديقي العزيز الفنان املثقف 
ال��ن��ادر يف ف��ن��ه ووع��ي��ه، حم��م��د ال���ق���وزي، وم���ن خ���الل حم��م��د ك��ان��ت يل مع 
كان يف كل مرة يخل�س  اإذ  الأب��وة،  وتكتنفها  ال��ود،  ات�سالت يحفها  الراحل 
العلمي،  املنهج  �سالمة  اإل��ى  امل��وؤدي��ة  الطرق  على  ويدلني  بل  الن�سيحة،  يل 

ويو�سيني باأن اأكون قريبا من ابنه ال�سديق.
والآخر: حزن ناجم عن امل�سهد نف�سه، اإذ تقاطر الأكادمييون من زمالء 
ليح�سروا  اململكة،  اأنحاء  كل  من  الثقايف  اجلا�سر  حمد  مركز  اإل��ى  الراحل 
وي�ساركوا يف اأم�سية عنوانها الوفاء، وكانت اأحاديثهم عنه تنم عن اأن العالقة 
اختالف  من  الرغم  على  احلقيقية،  ال�سداقة  اإلى  »الزمالة«  تتجاوز  كانت 
امل�سارب والجتاهات، بيد اأنهم يف احلب والعالقة الإن�سانية على قلب رجل 

واحد.
وع��ن��ده��ا ت�����س��اءل��ت: ك��ي��ف مي��ك��ن��ن��ا ت��ع��وي�����س ذل���ك اجل��ي��ل ال���ن���ادر من 
الأكادمييني املمتازين الذين مل تفرقهم الجتاهات، ومل حتل دون عالقتهم 
حتقيق  اأج��ل  م��ن  لبع�س  بع�سهم  يِكد  ومل  والأه����واء،  الأح����زاب  الإن�سانية 
م�صلحة تيار اأو حزب اأو اجتاه، واإمنا كانوا اأنقياء كما يجب اأن يكون العلماء.
اأف���راده  اأ�س�س  ول���ذا  وح�سب،  العلمي  بهمه  م�سغول  اجل��ي��ل  ذل��ك  ك��ان 
الّدر�س اللغوي والنحوي يف بالدنا على قواعد را�سخة، حتى بات لحقوهم 
عالة على جهودهم واأبحاثهم التي مهدت الطريق لالآتني، وحولت نتاجهم 

العلمي اإلى م�سادر مهمة تتجاوز اأن تكون مراجع وح�سب.
ل�ستقبال  الريا�س  يف  داره  يفتح  تنباك  بن  م��رزوق  الدكتور  الأ�ستاذ 
املعزين يف زميله و�سديق عمره، والدكتور حمزة املزيني ي�سافر اإلى الريا�س 
من املدينة املنورة ليح�سر الأم�سية التاأبينية، وتفي�س عينا الدكتور اأحمد 
الزيلعي بالدموع وهو يروي هول الفجيعة التي داهمته على الفور من علمه 
بنباأ احلادث الذي تعر�س له الدكتور عو�س القوزي، وقد جاء لزيارته من 
اإلى  فا�سْت  �سديقه  روح  ب��اأن  امل�ست�سفى  اإل��ى  و�سوله  فوجئعند  لكنه  لندن، 

بارئها.
يحاكم  ول  ي�سيء،  ول  يتهم،  ول  يق�سي،  ول  ي�����س��ادر،  ل  اجليل  ه��ذا 

النوايا، ول يعمل اإل يف ال�سم�س.. فهل لنا مبثل اأولئك؟

جيل األكاديميين األنقياء

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

أسماء في الثقافة

»وفن ال�سعر يبدو خر فن
اإذا الإ�سالم كان له زماما

فدع ذا عنك وا�سمع من قري�سي
مديحا للذي فاق الأناما
مديحي �سدره ذكر ندّي

واأتبعه �سالتي وال�سالما...«
كانت  فقد  ال��ث��ان��ي��ة،  الق�سيدة  اأم���ا 

ومنتزهاتها  اأب��ه��ا  م��دي��ن��ة  ع���ن   و�سفية 
بعنوان )مهوى اجلمال(،وورد فيها:

»اأب�����ه�����ا.. ال���ت���ي ����س���ح���رت ب��احل�����س��ن 
زائرها

فراح ينظم يف اأو�سافها جمال
اهلل مبدع هذا الكون األب�سها 

ثوب اجلمال يغطي ال�سهل واجلبال

فرحبت بكرام النا�س قائلة 
ي����ا م���رح���ب���ا األ�������ف ي����ا م����ن ح����ل اأو 

رحال...«

واخ��ت��ت��م الأ���س��ب��وح��ة، ال�����س��اع��ر ال��دك��ت��ور 
ق�سيدتني  األ��ق��ى  ال��ذي  العمري،  حممد 
كلتاهما يف فقيد اجلامعة اأ�ستاذ احلديث 
الدين،  واأ�سول  ال�سريعة  بكلية  امل�سارك 
والإر�ساد  للدعوة  التعاوين  املكتب  مدير 
ب���ن حممد  ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل  ب���اأب���ه���ا، 
بوفاة  متاأثرا  العمري  فقال  ال�سهراين، 

اأ�ستاذه، رحمة اهلل: 

»ل�ست اأدري متى مماتي يقينا 
غر اأين قد مت فيك طعينا

اآه من بغتة الفراق دهتني 
بك وا�ستاقت الفوؤاد رهينا

بغتة زلزلت دمائي فماجت
يّف حتى ا�ستويت هما مبينا

يا عليك ال�سالم من قلب �سب
ليته واقتداك كان الدفينا«.

واأل��ق��ى اأي�����س��ا  ق�سيدة اأخ���رى ع��ن ق�سة 
ط���ري���ف���ة ح����دث����ت ل��ل�����س��ي��خ ال�������س���ه���راين 

اأح���د  اأن  ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا  ويف  ع�����ام1422ه������، 
الفقيد  فيها  يلوم  ق�سيدة  اأن�ساأ  الطلبة 
ف��رد  )ال��ع��ب��اءة(  للم�سلح  ارت���دائ���ه  ل��ع��دم 
بل�سان  متحدثا  العمري  ال��دك��ت��ور  عليه 

معلمه، بق�سيدة جاء منها:
اأترى الوجاهة اأن اأكون مزمال

يف بردة يا �ساٍح اإيٍه اإيه
فوجاهة ال�سيف احلديد م�ساوؤه

ل كرة الر�سيع والتمويه
يخ�سى املهند يف احلروب جمردا

ل مغمدا، وال�سهم من راميه

كلية  عميد  كرم  الأ�سبوحة،  ختام  يف 
بن  يحيى  الدكتور  الإن�سانية  العلوم 
وعريف  ال�سعراء  ال�سريف،  ع��ب��داهلل 
ب�سهادات  اأداره�����ا،  ال���ذي  الأ���س��ب��وح��ة 
�سكر وتقدير مقدمة من رئي�س ق�سم 
اللغة العربية. يذكر اأن جلنة الإبداع 
الدكتور  من  كال  ع�سويتها  يف  ت�سم 
حم��م��د ال���ع���م���ري،  وال���دك���ت���ور زك��ري��ا 
ك��وي��ن��ه، وال��دك��ت��ور ���س��ل��ي��م��ان حممد، 
وال���دك���ت���ور ج���م���ال ع���ط���ا، وال���دك���ت���ور  
حممد القحطاين، والدكتور اإبراهيم 

الو�سيلة.
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إعالم

والدقيقة  الب�سيطة  اللغة  على  يعتمد  خطابا  ال�سحفي  اخلطاب  ك��ان  لطاملا 
اإلى  اإ�سافة  العام  ال��راأي  وت�سكيل  املواطنة  ح�س  تنمية  ووظيفته  والوا�سحة، 
املواقف اجلماعية وطموحات  اأنه يعرب عن  الروابط الجتماعية، كما  متتني 

واهتمامات اأطياف املجتمع .
بع�س  فيها  يكتب  ا�ستعالئية  كتابات  ن��ق��راأ  اأ�سحينا  الأخ���رة  الآون���ة  يف 
اآخر،   العربية ج��اءت من جن�س  املجتمعات  وك��اأن هذه  القمر،  الكتاب من فوق 
فكم ين�سى ذلك الكاتب اأنه يخاطب جمتمعا عربيا م�سلما له تقاليده واأعرافه 

التي يجب اأن حترم ول ميكن باأي حال من الأحول لأي كان اأن يدو�سها. 
واأفكاره  ومعتقداته  بالت�سال  القائم  تكوين  طبيعة  عن  النظر  فبغ�س 
وخ�سو�سيات  مقت�سيات  عند  ينزل  اأن  يجب  فاإنه  فيها،  عا�س  التي  والبيئة 

املجتمع الذي يتوا�سل ويتفاعل معه اإن كان حقا يتفاعل معه. 
»فنيات  كتابي  م��ن  الثانية  الطبعة  ب��اإع��داد  هممت  ���س��ن��وات،  خم�س  قبل 
التحرير ال�سحفي« ومرت علي النظرية التي يقول ن�سها اإن اخلرب ال�سحفي 
اأي ما معناه  اإن�سان كلبا«،  اأن نقول ع�س  اإن�سانا بل  اأن نقول ع�س كلب  »لي�س 
الإعالمية �ساحلة  امل��ادة  ت�سبح  العام حتى  ال�سياق  املاألوف وعن  اخل��روج عن 
للن�سر، تاأملت فيها وقلت اإلى اأي مدى ميكن اأن تكون هذه اجلملة �سحيحة يف 

جمتمعنا العربي امل�سلم؟ 
اأغلفه  وت�سبح على  الفكرة  يتبنوا هذه  اأن  العربي  عاملنا  للكتاب يف  كيف 

الكتب ويف طياتها وعلى �سفحات املجالت وجدران الأق�سام والكليات؟
وبها  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلي  للر�سول  الإ�ساءة  متت  النظرية  بهذه  األي�س 
حتجج �سفهاء الإعالم الغربي؟ يومئذ اأدركت يقينا اأن هذه املقولة حم�سورة 
اأن تنطبق على جمتمعاتنا، واإن كان  على جمتمعات معينة، ولي�س بال�سرورة 

التطلع لأخبار مهمة تثر اهتمام اجلمهور  وانتباهه اأمر لبد منه.

الخطاب الصحفي
لحظة تأمل

ساعد ساعد
ssaed@kku.edu.sa

خطة وطنية لتطوير قنوات األطفال
وكيل  احلجيالن  نا�سر  الدكتور  اأعلن 
ل��ل�����س��وؤون  والإع���������الم  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة 
ال���ث���ق���اف���ي���ة، وج�������ود ت����ع����اون وت��ن�����س��ي��ق 
الإذاع��ة  وهيئة  ال���وزارة  بني  م�ستمرين 
تلفزيونية  برامج  لتقدمي  والتلفزيون 
واإذاع����ي����ة ذات ج�����ودة ع��ال��ي��ة وت��ط��وي��ر 
ال����ق����ن����وات امل��خ�����س�����س��ة ل����الأط����ف����ال يف 
التلفزيون ال�سعودي، من خالل اقراح 
برامج واإع��داد تو�سيات خالل فعاليات 
معربا  للطفل،  العاملي  اليوم  مهرجان 

عن اأمله يف اأن تلقى التاأييد واملوافقة.
ال�سحايف  امل��وؤمت��ر  خ���الل  وك�����س��ف 

مب��ن��ا���س��ب��ة الح���ت���ف���ال ب���ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 
ال��ث��ق��ايف،  ف��ه��د  امل��ل��ك  م��رك��ز  للطفل يف 
ال����ذي ح�����س��ره ع����دد م���ن الإع��الم��ي��ني 
وامل��خ��ت�����س��ني يف ال��ط��ف��ول��ة والأط���ف���ال 
بالتعاون  ق��ام��ت  ال����وزارة  اأن  واأ���س��ره��م، 
م���ع ع����دد م���ن اجل���ه���ات ذات ال��ع��الق��ة 
ب���ال���ت���خ���ط���ي���ط، وم����ن����ذ ف������رة ط��وي��ل��ة 
ل��ل��خ��روج ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة اإل����ى م���ا فيه 
م�������س���ل���ح���ة ال���ط���ف���ل وح�������س���ول���ه ع��ل��ى 
لها،  امل�ساحبة  الفعاليات  من  الفائدة 
للمهرجان  ال�ستعدادات  اكتمال  معلنا 
يف دورت�����ه ال�����س��اد���س��ة ال����ذي ي��ن��ط��ل��ق يف 

اأرب��ع��ة  ال��ري��ا���س غ��دا الث��ن��ني وي�ستمر 
اأي������ام. وح����ول الآل���ي���ة امل��ت��ب��ع��ة ل��ل��ت��ع��اون 
للطفل  يقدم  فيما  املعنية  اجلهات  مع 
ال��ع��ل��م��ي  اأن اجل���ان���ب  اأك�����د احل��ج��ي��الن 
ه��و الأ���س��ا���س يف ه��ذه الآل��ي��ة م��ن خالل 
ال���س��ت��ف��ادة م���ن ال���درا����س���ات وامل��وؤل��ف��ات 
املنجزة.  وغر  املنجزة  بالطفل  املعنية 
ودعا احلجيالن املخت�سني يف امل�سكالت 
حول  ب��رام��ج  لتقدمي  بالطفل  املتعلقة 
احلركة  ف��رط  وم��ن��ه��ا:  امل�صكات  ه��ذه 
و�سعوبات  وال��ت��وح��د  الن��ت��ب��اه  وت�ستت 

التعلم ونحوها.

ملتقى الشباب اإلعالمي الخليجي يحتضن 30 صحفيا
����س���ارك 30 ���س��ح��ف��ي��ا خ��ل��ي��ج��ي��ا ومي��ن��ي��ا يف 
ملتقى ال�سباب الإعالمي اخلليجي، الذي 
وزي���ر  ب��ح�����س��ور  ع���ك���اظ،  ن��ظ��م��ت��ه �سحيفة 
ال��ث��ق��اف��ة والإع������الم ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
حميي الدين خوجة، وبالتعاون مع احتاد 

ال�سحافة اخلليجية.
اأن �سباب  ت��اأك��ي��د  اإل���ى  امل��وؤمت��ر  ه��دف 
الإع����������الم ه����م ال�����ره�����ان احل���ق���ي���ق���ي ع��ل��ى 
لت�سكيل  وعيهم  على  والعتماد  امل�ستقبل 
جمتمعاتهم  حماية  يف  املانعة  ال��ق��وة  ه��ذه 

وحت�سني اأوطانهم من اأية خماطر.
ويف ك��ل��م��ت��ه يف اف��ت��ت��اح ال��ل��ق��اء، ���س��دد  
م��ع��ايل وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة والإع������الم ع��ل��ى اأن 
ينطلق  اأن  يجب  الناجح  الإعالمي  العمل 
م���ن ف��ه��م م�����س��ت��ن��ر ل��ل��ح��ري��ة امل�������س���وؤول���ة، 
م�سلحة  اعتبارها  يف  ت�سع  التي  »احلرية 
اأخ������رى، ح��ري��ة  اأي م�����س��ل��ح��ة  امل��ج��ت��م��ع يف 

م���رت���ب���ط���ة ب����ث����واب����ت امل���ج���ت���م���ع ال���دي���ن���ي���ة 
والج���ت���م���اع���ي���ة، ح���ري���ة ت����وؤم����ن ب��ال��ع��ق��د 

الجتماعي«.
ال��ف��رد يجب  اأن حرية  واأك���د خوجة   
اأن ل تت�سادم مع حرية اجلماعة واأهدافها 
تكون  ب���اأن  مو�سيا  امل�����س��رك��ة،  وق��ن��اع��ات��ه��ا 
ح��ري��ة ت��ق��رب وجت��م��ع ول ت��ق�����س��ي، حرية 
الآخر  واإق�ساء  والتطرف  الإره��اب  حتارب 

واملذهبية والنعرات القبلية والطائفية.
وت��اب��ع »الإع������الم امل�����س��ت��ن��ر م��ن اأه��م 
يدور  ما  تعك�س  كمراآة  يعمل  اأن��ه  مميزاته 
املجتمع من حراك مبهنية واحرافية  يف 
ما  وتعطيه  املجتمع،  ق�سايا  م��ع  تتفاعل 
ي�����س��ت��ح��ق م���ن درا����س���ة وحت��ل��ي��ل ي���ه���دف يف 
العام،  ال�سالح  لتحقيق  النهائية  املح�سلة 
نتائجها يف  نرى  التي  الفو�سى  بعيدا عن 
اأ�سبابها  اأح���د  ك��ان  ال��ت��ي  ال���دول  كثر م��ن 

امل��ب��ا���س��رة ه���و ���س��وء ا���س��ت��خ��دام��ات و���س��ائ��ل 
التوا�سل الجتماعي، واأدت يف نتائجها اإلى 

فو�سى عارمة وعدم ا�ستقرار«.
واخ��ت��ت��م امل��ل��ت��ق��ى ب��ور���س��ة ع��م��ل ح��ول 
���س��ب��اب الإع�����الم يف حت��ق��ي��ق م�����س��روع  »دور 
الحت������اد اخل��ل��ي��ج��ي« اأداره��������ا ث���الث���ة من 
قيادات �سحيفة عكاظ، حيث ناق�س املحور 
وطرق  اخلليجي  التكامل  »معوقات  الول 
التحرير  رئي�س  ن��ائ��ب  واأداره����ا  تخطيها« 
الإع���الم  »ا�ستثمار  ال��ف��ال،  امل��خ��ت��ار  حممد 
امل���رئ���ي والإل����ك����روين يف خ��دم��ة الحت����اد 
واداره��ا  اأمثل«  م�ستقبلي  كخيار  اخلليجي 
اجل��ح��ديل،  ها�سم  التحرير  رئي�س  ن��ائ��ب 
ع��ام  راأي  ب��ن��اء  امل��ط��ب��وع يف  الإع����الم  و»دور 
م�ستقبلي  ك��خ��ي��ار  الحت�����اد  ل��ف��ك��رة  دع��م��ا 
التحرير  رئي�س  م�ساعد  واداره����ا  وح��ي��د« 

حممد احلربي.

العرب يستوردون اإلعالم!
عقدت يف دبي خالل منتدى اأريبان بزن�س 2013 جل�سات حوار �سمت �سخ�سيات بارزة 
من عامل الإعالم وال�سحافة لإثارة الأنتباه نحو التحولت الكبرة التي جتري يف 
هذا القطاع احليوي. وحتدث »كالفني ماكنزي« ال�سحفي الربيطاين البارز ورئي�س 
حترير �سحيفة ال� »�سن« ال�سابق. وقال »ماكنزي« اأن ا�ستراد الرفيه واملحتوى يف 
الإعالم العربي هو اأمر غريب، منتقدا عدم تنمية ابتكارات حملية يف هذا املجال 
اأملح اأن الإنرنت اأتاحت ملواهب م�ستقلة اأن تربز على  وا�ستثمارات قوية فيه، لكنه 
يتوتيوب كما ح�سل مع �سبان من م�سر وال�سعودية. وكان مكنزي يركز على اأهمية 
اإلى الرقمي  التقليدي، �سحفا وجمالت، من املطبوع  انتقال الإع��الم  اإدارة عملية 

وما اأ�سماه From Ink to Link اأي »من احلرب اإلى روابط الإنرنت«. 
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تقنية

ريتويت

القارة  ل�سبه  ال�سرقي  ال�ساحل  وم��ن  فقط،  دولر  مليون   73 مقابل 
لكت�ساف  »مانغاليان«  الف�سائية  مركبتها  الهند  اأطلقت  الهندية، 
غاز  على  اجل��وي  غالفه  يحتوي  ك��ان  اإذا  عما  والبحث  املريخ،  كوكب 

امليثان من عدمه.
 وخالل الرحلة، �ستقطع »مانغاليان« م�سافة 780 مليون كلم، اأي 

اأكر من 300 يوم للو�سول اإلى مدار الكوكب الأحمر.
وكالة  �ستكون  املريخ،  مب��دار  واللتحام  مهمتها  جن��اح  حالة  ويف 
الف�ساء الهندية، رابع وكالة ف�ساء على م�ستوى العامل بعد الوليات 
املتحدة ورو�سيا واأوروبا، جتري بنجاح مهمة ف�سائية اإلى هذا الكوكب.
ومع اإخفاق »كيوريو�ستي« التي اأطلقتها وكالة الف�ساء والطران 
الأمريكية »نا�سا« يف العثور على غاز امليثان يف الغالف اجلوي لكوكب 
هذا  لت�سجيل  ك��ب��رة  فر�سة  الهندية،  امل��رك��ب��ة  اأم���ام  �ستكون  امل��ري��خ، 
الكت�ساف، وتعزيز قدرة الهند التكنولوجية يف �سباق الف�ساء الوليد 

بني القوى الآ�سيوية املتمثلة يف ال�سني واليابان وكوريا اجلنوبية.
الهند  اأن  ال��ن��ا���س،  بع�س  فيه  يعتقد  ي���زال  ل  وق��ت  يف  ذل��ك  يتم 
الأف��الم  �سوى  تنتج  ول  فقط،  العمالة  اإل  لنا  ت�سدر  ل  فقرة  دول��ة 
»مانغاليان«  باإطالق  ترد على هوؤلء  الهند،  اأي  اأنها،  اإل  ال�سينمائية، 
فيه  يتنازعون  يزالون  ما  الذين  العرب  على  قوي  كرد  الف�ساء،  اإل��ى 

على �سطح الأر�س.
اأمريكا  على  مقت�سرة  الف�ساء،  علوم  اأن  نعتقد  كنا  ال�سابق،  يف   
ورو�سيا فقط، واأن عملية اإطالق مركبة ف�سائية ت�ستنزف الكثر من 
اإلى م�سوار طويل  التفكر فيها، يف حاجة  املليارات، ما يجعل جمرد 

من التوقيعات والت�سديقات وامليزانية وال�سرائب وغرها.
اأما اليوم، فقد جنحت الهند ومببلغ و�سل اإلى 73 مليون دولر 
تك�سر  اأن  ال��ب��ل��دان(  بع�س  قليل يف  م��ن  اأق���ل  ي��ع��د  )وه���و مبلغ  ف��ق��ط 
اخراعات  مب�ساهدة  واكتفاوؤنا  تكا�سلنا،  اأوجدها  التي  القاعدة  هذه 

وابتكارات وتقدم غرنا بحجج واهية من بينها الأولويات.
اأكرب  بها،  والإمي��ان  الإرادة  امل�ستحيل ووج��ود  الرغبة يف فعل  اإن 
اأوق��ات  من  ج��زء  ووجهنا  احتدنا  ما  ومتى  نف�سه،  الف�ساء  من  بكثر 
غر  ب�سكل  اأنف�سنا  �سنجد  مثال،  الف�ساء  نحو  الأر����س  على  نزاعنا 
بركب  تو�سلنا  اأن  �ساأنها  م��ن  ج��دي��دة  حت��دي��ات  يف  دخلنا  ق��د  اإرادي، 
قادته  فقر  �ساب  م��ن  فكم  اأي�����س��ا،  وجت��اوزه��ا  ب��ل  املتقدمة،  ال�سعوب 
الراء  �سفة  وببلده  به  األ�سقت  اأ�سياء،  وابتكار  اخ��راع  اإل��ى  احلاجة 
املادي والعلمي، فبالعلم والعمل معا، تبنى احل�سارات وتبقى تاريخا 

ل يندثر على مر ال�سنني.

درس هندي عملي

حسن أحمد العواجي

 nexus �سل�سلة  من  اجلديد  هاتفها  من  اخلام�س  الإ���س��دار   ،LG �سركة  مع  بالتعاون  »غوغل«  �سركة  اأعلنت 
مبوا�سفات عالية، حيث ي�سم �سا�سة مل�س بقيا�س 5 اإن�س Full HD كاملة وفائقة الدقة 1080X1920 بيك�سل 

.Gorilla Glass 3 بكثافة  445 بيك�سل يف الإن�س، مع وجود طبقة حماية لل�سا�سة
ويحتوي اجلهاز على معالج رباعي النواة من �سركة »كوالكوم« ب�سريحة »�سناب دراغون« 800 بردد 2.3 
غيغا هرتز، وذاكرة و�سول ع�سوائية 2 غيغا بايت RAM. وتبلغ  م�ساحة التخزين الداخلية 16 اأو 32 غيغا 
بايت. اأما الكامرا اخللفية، فدقتها 8 ميغابيك�سل، وتدعم ت�سوير فيديو 1080p مبيزة التثبيت اأو ال�ستقرار 

الب�سري OIS مع فال�س، بالإ�سافة لكامرا خلفية 1.3ميغا بيك�سل. 
ومن موا�سفات الهاتف اأي�سا:

Wi Fi، وبلوتوث 4.0 ل�سلكي  ات�سال  • تقنيات 
NFC القريب  الت�سال  • تقنية 

USB 2.0 Slimport �سلكي  • تو�سيل 
  3G الثالث  للجيل  الت�����س��الت  �سبكات  دع��م   •

.4G LTE والرابع
 Micro �سيم«  »ميكرو  ات�سالت  �سريحة   •

.SIM
• بطارية ب�سعة 2300 ميلي اآمبر ، اإ�سافة 

اإلى �سحن ل�سلكي.
مر. ميلي   8.6 الهاتف  �سمك  • يبلغ 

 4.4 اأندرويد  اإ�سدار  الت�سغيل  نظام   •
كيت كات.

 Nexus نيك�سو�س  هاتف  اأن  يذكر 
5 ���س��ي��ك��ون م��ت��واف��را يف الأ����س���واق 

 349 ب�سعر  غيغابايت   16 بن�سخة 
غيغابايت   32 ون�����س��خ��ة  دولرا 

ب�سعر 399 دولرا اأمريكيا.

هاتف جديد من LG بنظام »كيت كات«

موتوروال 
تخترع »نقل 

الصوت من 
الحنجر« 
السلكيا

مت��ك��ن��ت ���س��رك��ة »م����وت����ورول« من 
احل�������س���ول ع���ل���ى ب�������راءة اخ�����راع 
لنظام دقيق لنقل ال�سوت مبا�سرة 
اأجهزة  اإلى  امل�ستخدم  من حنجرة 
الت�سال  عرب  املتنقلة  الت�سالت 

الال�سلكي.
وي���������س����م ال�����ن�����ظ�����ام، ج����ه����ازا 
الإلكروين،  اجللد  من  م�سنوعا 
منطقة  على  كالو�سم  و�سعه  يتم 
احل���ن���ج���رة، اإ����س���اف���ة اإل������ى ج��ه��از 
م����ي����ك����رف����ون دق�����ي�����ق و����س���ري���ح���ة 
لتمكني  وال���س��ت��ق��ب��ال  ل���الإر����س���ال 
الت�����س��ال ال��ال���س��ل��ك��ي م��ع اأج��ه��زة 
الت�������س���الت امل��ت��ن��ق��ل��ة. ك��م��ا ي�سم 
وحدة حتكم داخلية لإدارة اجلهاز 

وعملية الت�سال.
اإل������ى اأن  واأ������س�����ارت ال�������س���رك���ة 
اجلهاز اجلديد، ي�سمن احل�سول 
لقربه  عالية  ب��دق��ة  ال�سوت  على 
التحكم  واأن وحدة  من احلنجرة، 
ت��ق��ل��ي��ل  ت�������س���اع���د يف  ال����داخ����ل����ي����ة 
ال�������س���و����س���اء ع�����رب ع���زل���ه���ا ق��ب��ل 

اإر�سالها اإلى اجلهاز املت�سل.
تقدمت  »موتورول«  اأن  يذكر 
ت��ل��ك، يف مايو  ب����رباءة الخ�����راع 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وذل��ك قبل اأن 
ي��واف��ق م��ك��ت��ب ب�����راءات الخ����راع 
وال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري الأم��ري��ك��ي 
الأ������س�����ب�����وع امل����ا�����س����ي، ع���ل���ى م��ن��ح 

حقوقها لل�سركة.

Eagle Get برنامج
 Download Manager ينافس
عن  يبحثون  والأل��ع��اب،  ال��ربام��ج  حتميل  حمبي  اأغلبية  اأن  فيه  �سك  ل  مم��ا 
قد  لذلك   Download Manager برنامج  مثل  �سريع  و  به  موثوق  برنامج 
ي��ك��ون ب��رن��ام��ج Eagle Get ال��غ��ر م��ع��روف ل��دى ال��ك��ث��ري��ن، ب��رن��اجم��ا رائعا 

ي�ستحق التجربة و العتماد عليه اأثناء حتميل امللفات.
فبالإ�سافة اإلى كونه جماين، فهو يدعم الكثر من املت�سفحات املعروفة 
و�سهل ال�ستخدام لتميزه بواجهة جميلة. وميكن حتميل الربنامج من املوقع 

.www.eagleget.com  :الر�سمي له وهو
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إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

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

في وداع 
العام 

الهجري 
جيهان عبدالعزيز

رجب 
رئيسة الجودة والتطوير 

بكلية العلوم واآلداب 
مجمع2

م��ا اأ����س���رع م���رور الأي�����ام وان��ق�����س��اء 
ال�����س��ه��ور والأع�������وام! ك��ن��ا ب��الأم�����س 
ودخ��ل  انق�سى  وق��د  ال��ع��ام  اأول  يف 
غره. هذه وقفة لوداع عام كامل 

من اأعمارنا.
يف بداية كل عام نت�ساءل عن 
وعن  ق�سيناه،  كيف  املا�سي  عامنا 
وق��ت��ن��ا ف��ي��ه ك��ي��ف اأم�����س��ي��ن��اه، وع��ن 
م��ال��ن��ا م��ن اأي���ن اك��ت�����س��ب��ن��اه، وفيما 
اأعمالنا  كتاب  يف  وننظر  اأنفقناه، 
ل�����رى م����ا ف���ي���ه، ف������اإن ك�����ان خ���را 
كانت  واإن  و���س��ك��رن��اه،  اهلل  ح��م��دن��ا 

الأخرى تبنا اإليه وا�ستغفرناه.
واعلموا اأن من اأكر حما�سبة 
ح�سابه  وخ��ف  زمامها  ملك  نف�سه 
على  نف�سه  ت���رك  وم���ن  اهلل،  ع��ن��د 
وخطيئته،   بغدرانه  فوجئ  هواها 
يقول عمر ر�سي اهلل عنه »حا�سبوا 
وزنوها  حتا�سبوا،  اأن  قبل  اأنف�سكم 
عليكم  اأه��ون  فاإنه  توزنوا،  اأن  قبل 
حت��ا���س��ب��وا  اأن  غ�����دا  احل�������س���اب  يف 
الأكرب.  للعر�س  وتزينوا  اأنف�سكم، 
منكم  تخفى  ل  تعر�سون  يومئذ 

خافية« .
واإن  ع���ب���ث���ا  ن���خ���ل���ق  مل  اإن����ن����ا 
اأع��م��ارن��ا مت�����س��ي ���س��ري��ع��ة يف بحر 
متقلب باأفراحه ومتاعبه واأحزانه،  
فلماذا ل ن�سارع اإلى تغير اأنف�سنا 
اأخطاء  يف عامنا اجلديد ون�سحح 
ما�سينا  م��ن  وان���ط���وى  م�سى  م��ا 

القدمي؟  
ع��ام خر  ه��ذا  عامنا  لنجعل 
عن  ولن�ساأل  بعقيدتنا  ولنبداأ  لنا، 
كيف ثبتناها، كيف توكلنا على اهلل 

ورجاوؤنا به؟
هل اأعمالنا خال�سة له؟  كيف 
اهلل  �سلى  ر�سولنا  ب�سنة  مت�سكنا 
�سالتنا؟  ح��ال  كيف  و�سلم؟  عليه 
هل حافظنا عليها وتلذذنا باأدائها؟ 

ثم كيف حال �سدقاتنا؟
اأقاربنا  م��ع  ع��ن حالنا  وم���اذا 
ه��ل و���س��ل��ن��اه��م وب���ررن���اه���م؟ كيف 

حالنا مع النا�س؟
ه���ل ���س��ع��ي��ن��ا اإل����ى ن�����س��ح��ه��م و 
ال���ت���ودد اإل��ي��ه��م؟ ت�����س��اوؤلت كثرة 
حت��ت��اج م��ن��ا اإل����ى ال���س��ت��ع��ان��ة ب��اهلل 
وجم���اه���دة اأن��ف�����س��ن��ا وال���ع���زم على 
اأخ��ط��اء  م��ن  عليه  نحن  م��ا  تغير 
ل��ن��ج��ع��ل اأي���ام���ن���ا م�����س��رق��ة ب��اخل��ر 
يف  ال�سعادة  لنا  فتتحقق  والطاعة، 

الدنيا والآخرة.
����ِذي����َن  ق���ال اهلل ت��ع��ال��ى  )َوالَّ
َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم �ُسُبلََنا َواإِنَّ 

َ مَلََع امْلُْح�ِسِننَي ( الروم : 69.  اهللَّ
هذا  ب��داي��ة  م��ع  النية  لنجدد 
اأنف�سنا  العام اجلديد، و لنقف مع 
ولنبك  معاتبة،  و  حما�سبة  وقفة 
ع��ل��ى م���ا ���س��ي��ع��ن��اه م���ن اخل����ر يف 
من  قدمناه  مب��ا  ولنفرح  ليالينا، 
منا  يتقبل  اأن  اهلل  ون����دع  اخل����ر، 

�سالح اأعمالنا و يغفر زلتنا. 

جامعاتنا 
الحاضرة 
الغائبة
د. ناصر بن منصور آل طيران
وكيل كلية علوم الحاسب اآللي
للتطوير والجودة

يف  حتتوي  التي  الكلمة  ه��ذه  اجلامعة 
طياتها على معاين كثرة، وحتوي من 
احل�سول  ميكن  ل  ما  املعرفية  الكنوز 

عليه اإل داخل اأ�سوارها.
ل��ك��ن ال�������س���يء ال�����ذي ي���ح���ر، هو 
حتى  املجتمع  عن  اجلامعة  دور  غياب 
اأ���س��ب��ح��ت غ��ري��ب��ة  يف ع��ي��ون ك��ث��ر من 
اأطياف املجتمع، حيث يعتقد اأنها فقط 
اأن  اأح��د  ي�ستطيع  ول  للتدري�س  مكان 

يقرب من اأ�سوارها اإل من�سوبوها.
ذات  اجل���ه���ات  دور  ي��ظ��ه��ر  وه���ن���ا 
اجلامعة  دور  باإبراز  واملثقفني  ال�سلة 
دورات   م�����ن  ي����ق����دم  اأن  ي����ج����ب  وم�������ا 
وحم���ا����س���رات اإر����س���ادي���ة وور������س عمل 
فاجلامعة  امل��ج��ت��م��ع،  اأط���ي���اف  جل��م��ي��ع 
يجب اأن تكون املوجه الثقايف واملحرك 
الأ����س���ا����س���ي ل��ع��ج��ل��ة ال��ف��ك��ر والإب�������داع 
اأن  امل��ج��ت��م��ع، وخ���ا����س���ة  وال���ت���ط���ور يف 
ت����اأُل ج��ه��دا يف  ال��ر���س��ي��دة مل  حكومتنا 
اف��ت��ت��اح ال��ع��دي��د م��ن اجل��ام��ع��ات يف كل 
لها  ور�سدت  الغالية  مملكتنا  مناطق 
اأع���ل���ى امل��ي��زان��ي��ات وج��ه��زت��ه��ا ب��اأح��دث 

اأهمية  لإدراك��ه��ا  العاملية   التجهيزات 
هذه املن�ساأة. 

على  اجل��ام��ع��ة  دور  اق��ت�����س��ار  اإن 
دوره��ا  تفعيل  وع���دم  فقط  ال��ت��دري�����س 
للمال  املجتمع  يعد ه��درا  املطلوب يف 
اأح��دث  مل��ا حتويه م��ن  وع��دم ا�ستغالل 

املدار�س  ذل��ك  على  وق�س  التجهيزات، 
واملن�ساآت التعليمية الأخرى التي لبد 

اأي�سا من اأن توؤدي دورها املطلوب.
دور  ع����ن  اأحت��������دث  اأن  اأري��������د  ل 
جمتمعاتها  يف  ال��غ��رب��ي��ة  اجل���ام���ع���ات 
ت��رى  ف���رة ال�سيف ح��ني  وخ��ا���س��ة يف 

الأط��ف��ال  م��ن  املجتمع  اأط��ي��اف  جميع 
مم��رات  يف  يتجولون  ال�سن  ك��ب��ار  اإل���ى 
اجل��ام��ع��ة وه���م ���س��ع��داء مب��ا يحملونه 
من كتب ومذكرات، وهذا ما يزيد من 

روعة اجلامعة.
ويف ظ��ل ال��ت��ن��اف�����س امل��ح��م��ود بني 

اأن  اأرى  ف���اأن���ا  ال�����س��ع��ودي��ة  ج��ام��ع��ات��ن��ا 
اجلامعة املتميزة هي فعال من تطبق 
جمتمعها  وت��خ��دم  احلقيقي  معناها 
املحيط حولها، فلن تتميز اجلامعة اإل 
بطالبها ولن يكون طالبها متميزين 

مامل تهياأ جمتمعها الذي حولها.

التحول إلى معايير المحاسبة الدولية
أ . فاطمة الشهري

العلوم واآلداب والمجتمع برجال ألمع

�لقت�سادية  �ملجالت  معظم  �سملت  وو��سعة  �سريعة  تطور�ت  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �ملحا�سبة  بيئة  �سهدت 
و�لجتماعية و�لبيئية و�لتقنية �لتي يعمل بها �لنظام �ملحا�سبي.

وحتى حتقق �ملعلومات �ملحا�سبية »خمرجات �لنظام �ملحا�سبي« �لفائدة �ملرجوة منها يف تر�سيد قر�ر�ت �مل�ستخدمني 
�ملختلفني كان ل بد للمحا�سبة من �أن تو�كب هذه �لتغري�ت يف �لبيئة �ملحيطة، وتتوقف تلك �لفائدة على مدى تو�فر 
عنا�سر �ملنفعة و�جلودة يف �ملعلومات �لتي تت�سمنها �لتقارير �ملالية �لتي تعد من �لأمور �ملهمة مل�ستخدمي تلك �لتقارير.

وحيث �إن �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية IFRS، متثل لغة عاملية م�سرتكة لعر�س �لنتائج، و�ملركز �ملايل 
لل�سركات، فقد �أ�سبح تطبيقها عند �إعد�د �لقو�ئم �ملالية بهدف توحيد �ملمار�سات �ملحا�سبية وزيادة م�ستوى �كتمال 
�ملعلومات �ملحا�سبية وم�ستوى جودتها كنقطة �نطالق لزيادة منفعتها يف تر�سيد �لقر�ر�ت �سرورة ملحة بحيث تكون 

تلك �لقو�ئم مفهومة ومت�سابهة عرب خمتلف �حلدود �لدولية.
 و�سيتيح تبني تلك �ملعايري لل�سركات فر�سة تقدمي معلومات �أكرث �سفافية وو�قعية مما �سينعك�س �إيجابا على ثقة 
�إلى قر�ر�ت  �أف�سل  �أد�ء �ملن�ساآت �ملختلفة و�لو�سول ب�سكل  �مل�ستثمرين و�ملحللني، حيث ي�سبحون قادرين على مقارنة 

�أكرث و�قعية، كما �سي�سهم ذلك يف حت�سني �أد�ء �ل�سركات وتدفق روؤو�س �لأمو�ل �إلى �ململكة من �لدول �لأخرى.
 ولقد و�فق جمل�س �إد�رة �لهيئة �ل�سعودية للمحا�سبني �لقانونيني على خطة �لتحول �إلى �ملعايري �لدولية يف �إعد�د 

قو�ئمها �ملالية وتطبيقها دفعة و�حدة.
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وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي
منذ ب�سعة عقود حاول الأمريكي »اإدواردز 
اإقناع  نيويورك  بجامعة  الأ���س��ت��اذ  دمي��ن��ج« 
ب��ن��ي ق��وم��ه ب����اأن ي��ك��ون��وا اأك����ر م�����س��وؤول��ي��ة 
ويتبنوا و�سائل تطبيق اجلودة ومعايرها 
يف قطاع ال�سناعة، لكنهم و�سعوا اأ�سابعهم 

يف اآذانهم ومل ي�ستجيبوا لندائه.
اليابان  اإلى  اأر�سلته حكومته  وحينما 
ل��ل��م�����س��اع��دة يف اإج�����راء ال��ت��ع��داد ال�����س��ك��اين 
هناك يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية، قام 
باإلقاء درو���س يف علم اجل��ودة وق��دم دورات 
ال��ي��اب��اين  الحت����اد  لأع�����س��اء  ع��ن��ه  متتابعة 

للعلميني واملهند�سني.
وك���م ك��ان��ت ده�����س��ت��ه ع��ن��دم��ا وج��ده��م 
يتلقفون اأفكاره ب�سغف زائد واهتمام كبر، 
لليابانيني  ت��وق��ع  حينما  الده�سة  وزادت 
�سنوات  خم�س  م��دة  يف  ال�سناعي  ال��ت��ف��وق 
فاإذا بهم يحققونه يف اأربع �سنوات لتكت�سح 
املنتوجات اليابانية اأ�سواق العامل يف مقابل 
على  الأمريكي  ال�سناعات  ن��اجت  ا�ستحواذ 
�سريحة ب�سيطة من الأ�سواق العاملية، مما 
اإم���رباط���ور ال��ي��اب��ان ع��ل��ى اأن مينح  ح���دى 
دمينج الأم��ري��ك��ي اأع��ل��ى و���س��ام ل��دى ب��الده 
ويوجه بر�سد جائزة �سنوية للجودة حتمل 
ا�سمه »جائزة دمينج« للمتميزين يف جودة 

املنتجات اليابانية.      
�سعبت على دمينج نف�سه حينما جنح 
وطنه  بنو  عنه  اأع��ر���س  بينما  اليابانيون 
الأمريكيون، وبعد حماولت منه ملخاطبة 
تلفاز  ق��ن��اة  ل��ه  �سمحت  الأم��ري��ك��ي  ال�سعب 
اأوق���ات  ي��خ��رج عليها يف غ��ر  اأن  اأم��ري��ك��ي��ة 
عند  �سا�ستها  على  دمي��ن��ج  فظهر  ال����ذروة، 
 24 م�ساء  م��ن  والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة 
الأمريكي  لل�سعب  ليتحدث   1980 يونيو 
من  وت�سحذ  عزميتهم  من  ترفع  بعبارات 
التي  ال�سهرة  بعبارته  وخاطبهم  همتهم 
الروؤ�ساء الأمريكيون  اأ�سبحت ي�ستخدمها 
ت�ستطيع  ال��ي��اب��ان  ك��ان��ت  »اإذا  ب��ع��د:  ف��ي��م��ا 

فلماذا ل ن�ستطيع نحن؟«
وكاأن الأمة الأمريكية كانت بانتظار 
الكامن  ال��ع��م��الق  لينطلق  اللحظة  ه���ذه 
الوطنية  وت��ر  فيها  لم�ست  فقد  بداخلها، 
احل�����س��ا���س ف��اأي��ق��ظ��ت��ه��ا م���ن ط����ول ���س��ب��ات، 

اإليها  وردت  الناع�س،  وعيها  اإليها  واأع��ادت 
�سعورها بال�سبق والريادة، ومل ينم دمينج 
الهاتف  ليلتها حيث ظل يرد على مكاملات 
ال���ق���ادم���ة م���ن امل�������س���وؤول���ني وك���ب���ار رج���ال 
وب��داأ  الأمريكيني،  وال�سناعيني  الأع��م��ال 
املتحدة  ال��ولي��ات  على  يطل  جديد  ع�سر 
الأم���ري���ك���ي���ة وم����ن ث���م ت��ف��وق��ت ال���ولي���ات 

امل��ت��ح��دة يف احل��ق��ل ال�����س��ن��اع��ي، واأن�������س���اأت 
الرئي�س الأمريكي  جوائز للجودة ي�سلمها 

يف البيت الأبي�س �سنويا للمتفوقني فيها.
و�سعوبا،  اأف���رادا  جميعا،  اأحوجنا  م��ا 
اإلى مثل تلك اللحظات الفارقة التي حتيل 
تراخ  وم��ن  ن�صاط،  اإل��ى  حياتنا من خمول 

اإلى اإنتاج، ومن تواكل اإلى جد واجتهاد.

ال��ق��راءة  هو الأم��ر الإلهي  للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم  بكلمة  اأه��م موؤ�سر لأهمية  اإن 
»اقراأ«، فهي  اأول اآية �سماوية نزلت عليه، ومن هنا تاأتي اأهمية القراءة ب�سفتها توجيها 

ربانيا كرميا يحث على القراءة.
القراءة هي مفتاح العلم ومن اأهم واجبات الآباء والأمهات اأن يعلموا اأبناءهم كيف 
يقروؤون، وذلك باأن ينموا فيهم حب التعلم طوال حياتهم، لأن التعليم هو الكنز الذي 
والثقافة  ل��الأدب  مرتع  هي  التي  القراءة  على  يقبلون  وبه  احلياة  مدى  معهم  ي�ستمر 
وللوقت من  الت�ستت،  وللذهن من  الت�سرذم،  للقلب من  وراح��ة  للعقول،  ون��ور  والعلم، 

ال�سياع، ورفع للجهل عن النف�س، وفتق لل�سان وتدريبه على الكالم املهذب.
اأن يطوف حول العامل   القراءة ت�ساعد الإن�سان كي يرتقي بفكره، وبها ي�ستطيع 
وينهل من كل كتاب يقروؤه الكثر من الفوائد التي تنعك�س على �سخ�سيته، واجلميل يف 
القراءة اأن لي�س لها وقت حمدد ول جمال معني، فالإن�سان ي�ستطيع قراءة ما يريد، ويف 
الوقت واملكان الذي ينا�سبه، كما اأن القراءة جتعل الإن�سان اأكر اإبداعا، فال�سعب الذي 

يتعود مواطنوه على القراءة يعد من ال�سعوب الراقية فكريا وعلميا.
اأولى من غركم بالقراءة فال تهملوها فدينكم ثم واقعكم  اأنتم  اأمة حممد  يا 

يدعوانكم اإلى اأن تعودوا اأنف�سكم على القراءة.

رغد عون
آل جزواء الدوسري

بالقراءة 
نرتقي 

اللحظة 
الفارقة
د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير
األكاديمي والجودة
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نافذة

ي��ت�����س��در  ي��������زال  ال����ك����اري����ك����ات����ر ل 
ال��ق��راء يف ك��ل ال�سحف  اه��ت��م��ام��ات 
ال���������س����ع����ودي����ة، واأ��������س�������ار ك����ث����ر م��ن 
ج���م���ه���ور  اأن  اإل����������ى  ال�������درا��������س�������ات 
ال������ق������راء ي�������س���ع ال����ك����اري����ك����ات����ر يف 
م��ق��دم��ة م���و����س���وع���ات ال����ق����راءة بل 
الأع�����ل�����ى م����ن ب����ني خم���ت���ل���ف امل�����واد 
ال�سحف. يف  املن�سورة  التحريرية 

 ونحن يف »اآفاق« نحر�س على  
ال�سحيفة  ك��اري��ك��ات��رات  ت��ك��ون  اأن 
الحرافية،  من  عالية  درج��ة  على 
الزميل  الخ��ت��ي��ار على  وق��ع  ول��ه��ذا 
خ��ال��د اأح���م���د����س، وه����و م���ن اأف�����س��ل

ليتناول  وخطوطا،  واأفكارا  روؤية  ال�سعودية،  ال�سحافة  يف  الكاريكاتر  ر�سامي 
مو�سوعات جامعية بلمحات نقدية واعية.

لهم  ممن  والطالبات  الطالب  من  بالهواة  الوقت  نف�س  يف  نرحب  ونحن 
حماولت يف الر�سم الكاريكاتري ليتقدموا بها اإلى ال�سحيفة، حيث �سنتيح لهم 

الن�سر يف حالة ا�ستكمال العنا�سر الفنية املطلوبة وجدارة الفكرة املطروحة.
والطالبات  للطالب  منا�سبة  ن�سر  اأدوات  تعد  اجلامعية  وال�سحف   
ل��ل��دخ��ول م��ب��ك��را اإل����ى ع���امل ال�����س��ح��اف��ة، وه��ن��اك ق���ي���ادات حت��ري��ري��ة وفنية 
ا�ستطاعت اأن تربز من خالل تعاونها يف �سحف جامعية وتقدمت اإلى الأمام 
فيما بعد، واأوجدت لنف�سها مكانة مرموقة بعد دخول العمل الحرايف بعد 

�سنوات التخرج يف اجلامعة. 

الكاريكاتير
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

التعلم التعاوين )عمادة التطوير واجلودة(

املوؤمتر الأول للعلوم ال�سدرية

تو�سيف وتقرير املقرر والربنامج )عمادة التطوير واجلودة(

Benchmarking and KPIs Toward Successful Quality IMPUM

)عمادة التطوير واجلودة(

املوؤمتر ال�سعودي الأول للن�سر العلمي )عمادة البحث العلمي(

موؤمتر موؤ�س�سات التاأمني واملهن الإكتوارية يف اململكة العربية ال�سعودية

)كلية العلوم الإدارية واملالية(

13-14 حمرم 1435ه�  من  12.30-9

23-24 حمرم 1435ه�

27-28 حمرم 1435ه�  من  12.30-9

27-28 حمرم 1435ه�  من  12.30-9

27-29/ربيع الول/1435ه�

7 -9 جمادى الثاين 1435ه�

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
�ملقا�سف  نو�فذ  �إغالق  • ��ستمر�ر 
بن�سف  �ل�سالة  وقت  خ��روج  بعد 
���س��اع��ة، ب��ع��ذر �ل�����س��الة، و���س��ط 
�ن��ت��ظ��ار �ل��ط��ال��ب��ات، ح��ج��ة غري 

مقبولة.

كافي��ة،  قاع��ات  تو�ف��ر  لع��دم   •
�لبن��ات  كلي��ات  بع���س  ��سط��رت 
و�ملكتب��ة  �مل�سلي��ات  ل�ستخ��د�م 

قاعات د�ئمة للمحا�سر�ت.

�ل��در����س��ي   �ل��ف�����س��ل  �ن��ت�����س��ف   •
تعقد  مل  �لكليات  وبع�س  �حل��ايل 
و�جل����ودة  للتطوير  �ج��ت��م��اع��ه��ا 
�لجتماع  بع�سها  تذكر  فيما  بعد، 
�إع���الن���ه..   ل��ي�����س��رع يف  م��ت��اأخ��ر� 

عا�ست �جلودة.

• يدخل �لطالب مو�قف �جلامعة 
�ملوظ��ف  بينم��ا  ��ستك��ر،  م��ن دون 
�ل��ذي يحمل �لبطاقة �لر�سمية ل 
يدخل��ه �إن كان لي�س لديه ت�سريح 

..فهل من حل عاجل؟

ل��الأم��ن  دوري�����ات  م����رور  • ع���دم 
�ل�سيار�ت  مو�قف  على  و�ل�سالمة 
وزو�ر  م��ن�����س��وب��ي  ب��ع�����س  ج��ع��ل 
�ل��وق��وف  �جل��ام��ع��ة ي��ت��م��ادى يف 
مو�قف  يف  �ل��وق��وف  �أو  �خل��اط��ئ 

غري خم�س�سة . 

كلي��ات  يف  �لطالب��ات  تع��اين   •
�لبن��ات من قل��ة �سنادي��ق �لأمانة 
�خلا�س��ة  �حتياجاته��ن  لو�س��ع 

و�ملحافظة عليها.

�لقاعات  م��ن  �لكر��س��ي  • �إخ��ر�ج 
وحت��ت  �ملب��اين  خل��ف  وو�سعه��ا 
لع��دم  للتل��ف  يعر�سه��ا  �لأ�سج��ار 
وج��ود جه��ة حتافظ عليه��ا ومتنع 

�إخر�جها.

ع��ن  �لط��الب  بع���س  يتقاع���س   •
�لرئي�س��ي  �لب��اب  م��ن  �لدخ��ول 
للكلية ويعم��د للدخول من �لنو�فذ 
مم��ا يعر�سه للخطر، ه��ذ� عد� عن 

�جلانب �لال �أخالقي يف �ملو�سوع. وقت الراحة في حديقة الجامعة
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