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مجلس الجامعة يطلق وثيقة »اإلطار األخالقي«
الوثيقة تحدد مسؤوليات

وسـلوكيات كافة منسوبي 
الجامعة من قيادات أكاديمية 

وأعضاء هيئة تدريس
وموظفين وطالب وطالبات

الثانية للعام  وافق جمل�س اجلامعة خالل جل�سته 
ال��درا���س��ي 34-1435ه������� ال��ت��ي ع��ق��دت م����ؤخ���را، على 
وث��ي��ق��ة »الإط�����ار الأخ���الق���ي جل��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د« 
واجل���دة،  للتط�ير  اجلامعة  وكالة  اأع��دت��ه  وال��ذي 
بكافة  اخل��ا���س��ة  وال�سل�كيات  امل�����س���ؤول��ي��ات  وت��ن��اول 
واإداري���ة  اأك��ادمي��ي��ة  ق��ي��ادات  م��ن  اجلامعة  من�س�بي 
واأع�ساء هيئة تدري�س وم�ظفني وطالب وطالبات، 
وكافة من يرتبط�ن بعالقة عمل مع اجلامعة مثل 

املتعاقدين والعاملني يف م�ساريع اجلامعة.
وي���ت���ن���اول »الإط�������ار الأخ����الق����ي« م�����س���ؤول��ي��ات 
م��ن�����س���ب��ي اجل��ام��ع��ة يف جم����الت ال��ع��م��ل اخل��ا���س��ة 
ب���ه���م م���ث���ل ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���ع���ل���م وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
من�س�بي  عالقات  لي�سمل  وميتد  املجتمع،  وخدمة 
بينهم، وعالقاتهم مب�ارد اجلامعة  اجلامعة فيما 
واإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا.  ك��م��ا ح����دد الإط������ار جم��م���ع��ة من 
ال�س�ابط التي ت�سمن تفعيله واللتزام به. وكذلك 

الإجراءات املتبعة عند خمالفة اأحد بن�ده.
للتط�ير واجل�����دة،  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة  وت���ل��ت 
من�س�ب�  يتمكن  حتى  الإجن��ل��ي��زي��ة  للغة  ترجمته 
اجلامعة وزوارها من غري الناطقني باللغة العربية 

من الطالع عليه واللتزام مبا جاء فيه.
ال�ثيقة  لهذه  الكامل  الن�س  »اآف���اق«  وتن�سر 

الهامة داخل العدد )�سفحات 28 و 29(

خالد العمري 

رحلة عمرة لـ 17 طالبا
املا�سي رحلة عمرة �سمت 17 طالبا من خمتلف كليات  نظمت عمادة �س�ؤون الطالب باجلامعة الثنني 
العا�سمة  اأب��رز معامل  بع�سا من  العمرة،  اأداء منا�سك  انتهائهم من  بعد  الطالبي  ال�فد  وزار  اجلامعة. 

املقد�سة، مثل م�سنع ك�س�ة الكعبة، ومكتبة احلرم ال�سريف. وا�ستمر برنامج الرحلة خم�سة اأيام.

عمادة القبول: الخدمات األكاديمية على أجهزة األندرويد
من  الأول  الإ���س��دار  باجلامعة  والت�سجيل  القب�ل  عمادة  اأطلقت 
واأ�سبح  الأك��ادمي��ي��ة،  الطالب  خلدمات  الذكية  اله�اتف  تطبيق 

التطبيق مت�فرا الآن  يف اأجهزة الأندرويد.
واأو�سح عميد القب�ل والت�سجيل الدكت�ر �سعد بن حممد بن 
ياأتي متا�سيا مع ت�جه احلك�مة لتفعيل  الإج��راء  اأن هذا  دعجم 
الإلكرتونية  احلك�مة  تبني  اإلى  و�س�ل  الإلكرتونية  التعامالت 

وت�فري خدمات اأ�سرع واأكرث كفاءة يف الإجراءات الأكادميية.
�سفحته  على  ال��دخ���ل  الطالب  اأو  الطالبة  »باإمكان  وق��ال 
لإج��راء  و�سه�لة  ي�سر  بكل   املحم�ل  الهاتف  اخلا�سة من خالل 
كثري من العمليات الأكادميية مثل احلذف والإ�سافة وا�ستعرا�س 
اإليها  �سي�ساف  وقريبا  الأك��ادمي��ي،  وال�سجل  ال��درا���س��ي  اجل���دول 
وف�سل  م��ق��رر  ع��ن  والع���ت���ذار  ال��غ��ي��اب،  ا�ستعرا�س  مثل  خ��دم��ات 
درا�سي، وكذلك ا�ستعرا�س النتائج وغريها«، كا�سفا عن اأنه  �سيتم 

اإطالق التطبيق اخلا�س باأجهزة الأيف�ن قريبا.
محمد ابراهيم 

حول الجامعة
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يحيى التيهاني

�سباب  رئي�س جمل�س  اأم��ري ع�سري  و�سف 
الأم��ري  امللكي،  ال�سم�  �ساحب  املنطقة، 
�سباب  عبدالعزيز،  ب��ن  خالد  ب��ن  في�سل 
و�سابات اململكة، برثوة ال�طن احلقيقية، 
متمنيا  العامل،  اأم��ام  ال�سع�دية  ومفخرة 
اأب�����اب العلم  ي��ط��رق���ا  اأن  ���س��م���ه م��ن��ه��م، 
ف��ي��ه خ��ري دي��ن��ه��م واأنف�سهم  مل��ا  وامل��ع��رف��ة 

ووطنهم.
وب����ني ���س��م���ه خ����الل رع��اي��ت��ه حفل 
تكرمي الفائزين مب�سابقة »روؤية«، اأن هذا 
لأبناء  تقدميه  �سيء ميكن  اأق��ل  التكرمي 

ال�طن املبدعني.
وا�ستهل احلفل اخلطابي الذي اأقيم 
الذكر احلكيم،  باآيات من  املنا�سبة،  بهذه 
منطقة  ���س��ب��اب  جمل�س  لأم���ني  كلمة  ث��م 

ع�سري، عادل اآل عمر قال فيها:
ثمرات  املبدع�ن  يجني  حيث  »هنا 
ال��ع��ط��اء، وحت��دي��دا بعد م���رور اأك���رث من 
عام على انطالقة جمل�س �سباب منطقة 
ال����ذي ج����اء اإمي���ان���ا م���ن �سم�كم  ع�����س��ري 
ال�اعدة  وطاقاتهم  النري  ال�سباب  بفكر 
يف �سنع الإب��داع، وبناء ال�طن وه� خري 
نظركم  وبعد  ر�سالتكم  عمق  على  برهان 
ل  عطاء  نهر  ال�سباب  اأن  التام  واإميانكم 
ت�جيهاتكم  وف��ق  نعمل  نحن  ها  ين�سب، 
منطقة  �سباب  جمل�س  بجعل  ال�����س��دي��دة 
يف  ال�سبابية  املبادرات  لكل  حا�سنا  ع�سري 
املنطقة، وداعما اأ�سا�سيا لكل طم�حاتهم، 
فخر  بكل  وه���  ل�س�تهم  �سادقا  ومنربا 
اأول جمل�س �سبابي على م�ست�ى اململكة«.
األ��ق��ى كلمة ال��ف��ائ��زي��ن،  ع��ق��ب ذل���ك 
ع�����س��� امل��ج��ل�����س ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن �سعد 
وي�سرفني  »ي�����س��رين  فيها  ق��ال  ال�سهري 
منطقة  اأم�����ري  ���س��م���  اأم���ام���ك���م  اأق�����ف  اأن 
تاريخية من  امل�ساء يف حلظة  ع�سري هذا 
اإخ���اين واأخ�اتي  عمر الزمن، نيابة عن 
الفائزين والفائزات يف م�سابقة روؤية التي 
م�اهب  لرعاية  اهلل  حفظكم  اأطلقتم�ها 
اأب���ن���ائ���ك���م ال�����س��ب��اب يف جم�����الت حت��اك��ي 
واق���ع واه��ت��م��ام��ات ال�����س��ب��اب، وه��ي جمال 
التط�عي،  وال��ع��م��ل  العلمية  الب��ت��ك��ارات 
وال���ت�������س����ي���ر ال����ف�����ت�����غ����رايف والأف��������الم 
ال���ق�������س���رية ال����ه����ادف����ة، وه������ذه ال���رع���اي���ة 
جمل�س  ع��ل��ى  بغريبة  لي�ست  واله��ت��م��ام 
ال���رائ���د بفكرته  ع�����س��ري  ���س��ب��اب م��ن��ط��ق��ة 

رعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة »رؤية«
األمير فيصل بن خالد:

شبابنا ثروة نفاخر بها العالم

تكريمتعليمثقافةصحة

»الملك فيصل« تتعاون 
مع »جونز هوبكنز«

ق���ام وف���د م��ن ج��ام��ع��ة »ج���ن��ز ه�بكنز« 
الأم��ري��ك��ي��ة ب��زي��ارة مل��دي��ن��ة امل��ل��ك في�سل 
الطبية خلدمة مناطق اململكة اجلن�بية، 
ويليامز  فيلي�س  ال��ربوف�����س���ر  ب��رئ��ا���س��ة 
بكلية  العاملية  للربامج  امل�سارك  العميد 
التمري�س بجامعة ج�نز ه�بكنز، وذلك 
لبحث اأوج���ه ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني يف 
جم���الت ال��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا، وال��ت��دري��ب 
لك�ادر التمري�س يف مدينة امللك في�سل 

الطبية باملناطق اجلن�بية.

تعليم عسير إلى نهائيات 
المسرح بالمملكة

والتعليم  للرتبية  العامة  الإدارة  حققت 
بع�سري، ثالث ج�ائز يف مناف�سات امل�سرح 
حيث  م��ك��ة،  منطقة  ا�ست�سافتها  ال��ت��ي 
اأف�سل خمرج واعد  ح�سلت على  جائزة 
اأف�سل  لالأ�ستاذ �سالح ال�سمايل، وجائزة 
مم��ث��ل ث����ان ل��ل��ط��ال��ب ط�����ارق ال��ق��ا���س��ي، 

وجائزة اأف�سل عر�س ثان . 
����س���ارك  ع�������س���ري  ت��ع��ل��ي��م  اأن  ي����ذك����ر 
تاأليف  م��ن  وه��ي  »ال�سل�سلة«  مب�سرحية 

ن�ر الدين الها�سمي.

عامل نظافة في إذاعة 
مدرسية بعسير

ا���س��ت�����س��اف ب��رن��ام��ج الإذاع�����ة امل��در���س��ي��ة 
بتعليم  البتدائية  ال��زه��راء  مدر�سة  يف 
ع�سري، اأحد عمال النظافة يف املدر�سة. 
للمدر�سة،  الإع���الم���ي  املن�سق  واأو����س���ح 
العامل  م�����س��ارك��ة  اأن  ال�سعيد،  ع��ائ�����س 
النظافة،  على  الطالب  حث  يف  متثلت 
املدر�سية،  بالبيئة  اله��ت��م��ام  و���س��رورة 
ف�����س��ال ع����ن ت������س��ي��ح ال�������دور ال��ك��ب��ري 
ال���ذي ي��ق���م ب��ه ع��ام��ل ال��ن��ظ��اف��ة، وع��دم 

ال�ستهانة بدوره.

تكريم 40 متقاعدا 
بأمانة عسير 

حفال  ع�سري،  منطقة  اأمانة  اأقامت 
لتكرمي املتقاعدين �سمل 38 م�ظفا 
وم�ظفتني، عمل جميعهم بالأمانة 

ملا يزيد عن اأكرث من 35 �سنة.
كلمة  امل��ت��ق��اع��دون يف  واأع�����رب 
ل�����ه�����م، ع������ن �����س����ك����ره����م ل����الأم����ان����ة 
وامل����دي����ري����ن ال�������س���اب���ق���ني، م��ب��ي��ن��ني 
بعد  ع��م��ل��ه  ي��ن��ت��ه��ي  الإن�������س���ان ل  اأن 
واأنهم �سيظل�ن يف خدمة  التقاعد، 

ال�طن.

لقطات

سلطان بن سلمان يلتقي فريق
»عسير وجهة سياحية«

امللكي الأمري  ال�سم�  العامة لل�سياحة والآث��ار، �ساحب  الهيئة  التقى رئي�س 
�سلطان بن �سلمان يف مقر الهيئة، فريق العمل مب�سروع مبادرة »ع�سري وجهة 
املهند�س  ع�سري  منطقة  اأم��ني  بح�س�ر  ال��ع��ام«،  م��دار  على  رئي�سة  �سياحية 

اإبراهيم اخلليل.
واأو�سح رئي�س فريق عمل امل�سروع، نائب رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة 
الهيئة،  رئي�س  �سم�  اأن  احلميدي،  وليد  الدكت�ر  املناطق،  ل�س�ؤون  والآث���ار 
ا�ستمع خالل اللقاء لنبذة عن عمل م�سروع املبادرة واأعمال ال�ر�سة الثانية 

التي عقدها الفريق بالريا�س ي�مي الأحد والثنني املا�سيني.
لأع��م��ال  املبا�سرة  ومتابعته  اهتمامه  على  اأك���د  �سم�ه  اأن  اإل���ى  واأ���س��ار 
امل��ب��ادرة، مقدما  لتفعيل  اجل��ه���د  اأق�سى  ب��ذل  على  وح��ث اجلميع  ال��ف��ري��ق، 
الأمري  ال�سياحية  التنمية  اأمري منطقة ع�سري رئي�س جمل�س  ل�سم�  ال�سكر 
في�سل بن خالد بن عبدالعزيز، على تبنيه لهذه املبادرة املهمة التي �ستنطلق 

باملنطقة لتك�ن مق�سدا �سياحيا رئي�سيا يف اململكة على مدار العام.
العام«،  م��دار  على  رئي�سة  �سياحية  »ع�سري وجهة  مبادرة  اأن  اإل��ى  ي�سار 
بعد  خالد  ب��ن  في�سل  الأم���ري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  ورع��اي��ة  بدعم  حظيت 
زيارته  خ��الل  �سلمان   بن  �سلطان  الأم��ري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  اأطلقها  اأن 

الأخرية ال�سيف املا�سي ملنطقة ع�سري.
وتهدف املبادرة اإلى اأن تتح�ل ال�سياحة يف منطقة ع�سري من م��سمية 
اقت�ساديا وتنم�يا  ال�سياحة حمركا  واأن تك�ن  العام،  اإلى �سياحة على مدار 
ط�ال العام ي�سهم يف معاجلة ارتفاع الأ�سعار، والرتقاء باخلدمات ال�سياحية 
حت�يه  ما  على  والتعرف  العمل،  فر�س  ت�فري  اإل��ى  اإ�سافة  املنطقة،  ل��زوار 

املنطقة من ثروات ب�سرية، وثقافية وتراثية.

غرفة الرياض تؤهل
200 شاب لسوق العمل

يف  ال��ت��دري��ب  مب��رك��ز  ممثلة  بالريا�س  ال�سناعية  التجارية  ال��غ��رف��ة  اأق���رت 
خطتها التدريبية خالل الربع الأول من 2014م،  تاأهيل 200 �ساب �سع�دي، 
تت�سمن  متكاملة  تدريبية  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  العمل  �س�ق  ملتطلبات  وفقا 
وال��ق��ي��ادات  اخل��ا���س  بالقطاع  العمل  يف  للراغبني  م�جهة  تخ�س�سات   10

التنفيذية والإدارية.
»اإدارة  م���ت���ك���ام���ل يف  ب���رن���ام���ج  ع���ل���ى  ال���ت���اأه���ي���ل،  ب�����رام�����ج   وت�����س��ت��م��ل 
وبرنامج  امل�ساريع،  اإدارة  وتطبيقات  مهارات  ممار�سة  يف  امل�ساريع«للراغبني 
»اإعداد وتاأهيل م�س�ؤول م�ارد ب�سرية« الذي يهدف لإعداد وتاأهيل امل�ساركني 
للعمل ب�ظيفة م�س�ؤول يف اإدارات امل�ارد الب�سرية مبن�ساآت الأعمال، بالإ�سافة 
الت�ظيف  مل�س�ؤويل  امل���ج��ه  ت�ظيف«  م�س�ؤول  وتاأهيل  »اإع���داد  برنامج  اإل��ى 

مبن�ساآت الأعمال امل�ؤهلني لت�يل املهام ال�ظيفية باإدارات امل�ارد الب�سرية.
كما ت�سمنت اخلطة التدريبية لغرفة الريا�س، تنظيم برنامج »اإعداد 
والأ�س�س  باملفاهيم  امل�ساركني  ت��زوي��د  بهدف  م�سرتيات«  م�����س���ؤول  وت��اأه��ي��ل 
»اإع���داد  برنامج  وك��ذل��ك  باملن�ساآت،  ال�����س��راء  نظم  لإدارة  والعملية  العلمية 
وتاأهيل م�س�ؤول م�ست�دعات« بغية تنمية وتط�ير قدرات امل�ساركني يف اإدارة 

امل�ست�دعات بكفاءة عالية.
ب��رن��ام��ج »اإع����داد وت��اأه��ي��ل م�س�ؤول  امل��رك��ز  ال��ع��ق��اري، ينظم  ويف امل��ج��ال 
يف  للعاملني  ي�جه  حيث  العقاري،  دب��ي  معهد  من  املعتمد  ع��ق��اري«  تثمني 
القطاع العقاري وامل�ؤ�س�سات املالية، والباحثني عن عمل يف القطاع العقاري، 
بالإ�سافة اإلى تنظيم برنامج »اإعداد وتاأهيل م�س�ؤول مايل« ي�ستهدف �سريحة 

املدراء املاليني وروؤ�ساء احل�سابات والعاملني يف جمال التخطيط واملتابعة.

وعمله، حيث يعد املجل�س ال�سبابي الأول 
ي�ستنري  ال�����ذي  امل��م��ل��ك��ة،  م�����س��ت���ى  ع��ل��ى 
كان  التي  ال�سديدة،  �سم�كم  بت�جيهات 

لها بالغ الأثر يف م�سرية هذا املجل�س«.
���س��م���ه  ك������رم  احل����ف����ل  ن���ه���اي���ة  ويف 
ال��ف��ائ��زي��ن يف امل�����س��اب��ق��ة وف��روع��ه��ا، ففي  
جم�����ال الب����ت����ك����ارات ال��ع��ل��م��ي��ة، ح�����س��ل��ت 
ال�سهراين  مبارك  عائ�س  رفعة  الأ�ستاذة 
ال��ع��ل��م��ي  لب��ت��ك��اره��ا  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
»العميل املزدوج« وت�سلم اجلائزة بالنيابة 

عنها والدها عائ�س ال�سهراين.
الثاين فذهب لالأ�ستاذة  املركز  اأما   
م�������رام اأح�����م�����د ال���������س����ه����راين لب���ت���ك���اره���ا 
ذهب  فيما  امل�����س��اع��دة«،  »�ساعتي  العملي 
امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ل��الأ���س��ت��اذ ���س��ع���د حممد 
القحطاين لبتكاره العلمي »نافذة املنزل 
�سعد  اأخ���ه  عنه  بالنيابة  الذكية«ت�سلمها 

حممد القحطاين.
ويف جمال الأعمال التط�عية، فقد 
اجلمعية  ف��رع  الأول،  امل��رك��ز  على  ح�سل 

امللك  بجامعة  ال��ط��ب  ل��ط��الب  ال���ط��ن��ي��ة 
خ���ال���د، وذل����ك ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي »اأن��ق��ذ 
رزان  الطالبة  بالنيابة،  ت�سلمتها  ح��ي��اة« 

العمار. 
وذهب املركز الثاين ملجم�عة رابطة 
وذلك  جن��ران،  مبنطقة  ال�س�ء«  »اإي��ح��اء 
ل��ع��م��ل��ه��ا م���ع اأح����د اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة، 
وت�������س���ل���م اجل�����ائ�����زة ن���ي���اب���ة ع����ن اأع�������س���اء 

الرابطة، هادي القري�سة.
اأما املركز الثالث فكان من ن�سيب   
الت�سكيلية  للفن�ن  ال�سع�دية  اجلمعية 
قاعة  بتجهيز  لقيامها  ع�سري،  مبنطقة 
الع�سريي  ال�سعبي  ال��ط��راز  وف��ق  تراثية 
للم�سنات بدار الرعاية الجتماعية باأبها.
العمل  ه���ذا  يف  اجلمعية  م��ث��ل  وق���د 
ك���ل م���ن ال��ف��ن��ان��ات ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ات اإمي����ان 
ع�سريي،  م�سبب  وح��ل��ي��م��ة  ال��ق��ح��ط��اين، 
وزكية الزهري. وت�سلم اجلائزة بالنيابة، 
الدكت�ر  باملنطقة  اجلمعية  ف��رع  رئي�س 

علي مرزوق. 

الثالث )م��ك��رر(، فكان  امل��رك��ز  اأم��ا 
الجتماعية  التنمية  جلنة  ن�سيب  من 
ب���ق���رى ال��ط��ل��ح��ة، ل��ع��م��ل��ه��ا ال��ت��ط���ع��ي، 
»م���������س����روع ت���ك���اف���ل وت�����ع�����اون« وت�����س��ل��م  
ال�ساب  اجلمعية،  عن  بالنيابة  اجلائزة 

عبدالرحمن ال�س�اف.
ال����ت���������س�����ي����ر  جم�����������ال  يف  اأم�������������ا 
املركز  على  ح�سل  فقد  ال��ف���ت���غ��رايف، 
الأول، الأ���س��ت��اذة ���س��ارة ع������س ب��اوزي��ر، 
وامل��رك��ز ال��ث��اين، الأ���س��ت��اذ حممد يحيى  
اآل ����س���دران، وامل���رك���ز ال��ث��ال��ث، الأ���س��ت��اذ 
الثالث  واملركز  ال�سهري،  عبدالرحمن 

مكرر، الأ�ستاذ هادي �سالح اآل دوي�س.
ال��ق�����س��رية  الأف���������الم  ويف جم�����ال 
الأول  املركزين  الهادفة، حجبت جائزة 
وال��ث��اين لعدم ارت��ق��اء الأع��م��ال املقدمة 
على  فيما ح�سل  املاأم�ل،  امل�ست�ى  اإل��ى 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، الأ���س��ت��اذ خ��ال��د حامد 
ال�������س���ه���ري ل��ف��ي��ل��م��ه ال��ق�����س��ري »ي��ك��ف��ي 

هجران«.
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الإط����ار الأخ��الق��ي ال���ذي اع��ت��م��ده جمل�س اجل��ام��ع��ة يف الأ���س��ب���ع 
يحدد  ال��ذي  الإيجابي  التفكري  يف  ح�سارية  نقلة  ي�سكل  املا�سي 
ملن�س�بي  ال�سل�كية  للممار�سات  ال��ع��ام  الأخ��الق��ي  الإط���ار  �سمات 
اجلامعة، وهذا تقليد ت�سعى اإليه اجلامعات املرم�قة يف كثري من 

دول العامل.
 وحتدد وثيقة الإطار الأخالقي جلامعة امللك خالد الث�ابت 
ال��دول��ة  و�سيا�سات  ال��دي��ن  اإط���ار  يف  اجل��ام��ع��ة  عليها  ترتكز  ال��ت��ي 
وتقاليد املجتمع واأعرافه، ول ت�سيف ال�ثيقة قيما جديدة، لكنها 
اإر�سادية  ال�سائدة يف جمتمع اجلامعة لتك�ن ق�اعد  حتدد القيم 
من  اجلامعة  اإليها  حتتكم  التي  الأخالقيات  على  للتعرف  عامة 

طالب واأ�ساتذة وم�ظفني وقيادات اإدارية. 
الذين  اجل���دد  اجلامعة  ملن�س�بي  مرجعية  ال�ثيقة  وت��ع��د    
تعتمدها  التي  القيم  لهم  ت�سرح  حيث  اإل��ي��ه��ا،  حديثا  ين�سم�ن 
اجلامعة، كما تعد ال�ثيقة مرجعا للمجتمع من خارج اجلامعة 

للتعرف على قيم اجلامعة واأخالقيات من�س�بيها.
وتاأتي وثيقة الإطار الأخالقي مكملة وداعمة لأطر املمار�سات 
بني  وا�ضحة  التقاء  نقاط  فهناك  عنها،  بديال  ولي�ضت  املهنية، 

هذين الإطارين.
من�س�بي  ب��ني  ع��ق��دا  اأ�سبحت  ال��ت��ي  ال�ثيقة  اأه��م��ي��ة  وت���ربز 
اجلامعة بكافة الأطراف التي ت�سمها، يف عدد من اجل�انب التي 

متثلها ال�ثيقة، من اأهمها:

الأكادميية،  القيادات  ل�سل�كيات  اإر�سادية  ق�اعد  متثل   •
والأ�ساتذة والطالب وامل�ظفني.

اجلامعة. يف  املقب�لة  وغري  املقب�لة  ال�سل�كيات  • حتدد 
اجل��ام��ع��ة  م��ن�����س���ب���  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي  احل���ق����ق  • ت������س��ح 

وال�اجبات وامل�س�ؤوليات  املطل�بة منهم.
وف��ق  وامل�����س��اءل��ة  ال��ت��ق���مي  يف  م��رج��ع��ي��ة  ال���ث��ي��ق��ة  • مت��ث��ل 

الن�س��س التي حتدد طبيعة الأخالقيات العامة.

ت�سكيل جلنة  يتم  تفعيل حيث  اآليات  على  ال�ثيقة  وحتت�ي 
دائمة يف اجلامعة لتفعيل هذا الإطار الأخالقي ومتابعة تنفيذه 

بال�سكل املر�سي.
مع  وجت���ي��ده��ا  ال�ثيقة  تط�ير  اللجنة  م��ه��ام  م��ن  اأن  كما 
املالحظات التي ترد من من�س�بي اجلامعة اأو من خارجها، حيث 

نرحب بذلك يف اإطار التط�ير الدوري لل�ثيقة.
مع  تتجدد  قد  وممار�سات  قيما  هناك  ف��اإن  معل�م  ه�  وكما 
ال�قت اأو رمبا تطراأ ظروف وم�ستجدات  حتتم وج�د مرونة يف 
احلذف والإ�سافة والتط�ير امل�ستمر على ال�ثيقة، وهذا ما تق�م 

به هذه اللجنة.
التي  الت��سيات  بع�س  ال�ثيقة  تت�سمن  نف�سه،  ال�قت  ويف 
ميكن تطبيقها على خمالفي هذه الأطر الأخالقية يف اجلامعة، 
ال���ث��ي��ق��ة ح��ي��ث ت�سكل عقدا  ن��ظ��را لأه��م��ي��ة الل���ت���زام مب��ح��ت���ى 
يف  املت�قعة  وال�سل�كيات  التفكري  اأط���ر  ي��ح��دد  بيننا،  اجتماعيا 

جمتمعنا اجلامعي.
  ولأهمية هذه ال�ثيقة فقد حر�سنا على اأن تك�ن متاحة هنا 
يف �سحيفة »اآف��اق« ويف ب�ابة اجلامعة الإلكرتونية لطالع كافة 
من�س�بي اجلامعة عليها، ولت�سبح وثيقة متاحة ورقيا واإلكرتونيا 

للجميع.
ك��ل فيما  ال�ثيقة،  ق���راءة بن�د ه��ذه  اليه هنا ه���  اأدع����  وم��ا 

يخ�سه حتى ت�سبح حا�سرة يف التفكري قريبة من املمار�سة. 

رؤية

وثيقة اإلطار األخالقي

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
العنقري  ب��ن حم��م��د  ال��دك��ت���ر خ��ال��د 
ور�سة عمل مدراء اجلامعات اخلام�سة، 
ال��ق��ي��ادة  ال��ت��ي نظمها م����ؤخ���را، م��رك��ز 
ل���ل����زارة مبدينة  ال��ت��اب��ع  الأك���ادمي���ي���ة 

ينبع.
اأو����س���ح  ب��امل��ن��ا���س��ب��ة  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
العنقري اأن منظ�مة التعليم العايل يف 
اململكة �سهدت تط�را لفتا يف الأع�ام 
ذل��ك تطلب  اأن  اإل��ى  الأخ����رية، م�سريا 
م���ن اجل���ام���ع���ات ال��ع��م��ل ع��ل��ى خطط 
ا�سرتاتيجية  مع  تت�افق  ا�سرتاتيجية 
ط�رتها  ال��ت��ي  »اآف����اق«  ال��ع��ايل  التعليم 
ال���زارة وبداأت العمل بها فعليا يف عام 
2007 ، ومتتد خلم�سة وع�سرين عاما.

واأ�����س����اف وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
»اجل�����ام�����ع�����ات اه���ت���م���ت ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 
منها  ي��ط��ل��ب  اأن  ق��ب��ل  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
ذلك، بدافع داخلي لديها، اإل اأنه يجب 
لالأهداف  حتقيقها  من  التاأكد  عليها 
امل��ن�����س���دة م���ن ت��ل��ك اخل���ط���ط«،  لف��ت��ا 
اأ�سبح مطل�با منها  اأن اجلامعات  اإلى 
وق��ت م�سى حتمل  اأي  م��ن  اأك��رث  الآن 
واأن  من�س�بيها،  جت��اه  اأك��رب  م�س�ؤولية 
ت���ك����ن خ��ط��ط��ه��ا م��ت���ائ��م��ة م���ع ك��اف��ة 

املتغريات.
وت���اب���ع  »م����ن دون ت��خ��ط��ي��ط لن 
نكون قادرين على معرفة نقاط القوة 
وت��ع��زي��زه��ا، ون��ق��اط ال�����ض��ع��ف، بهدف 
ذلك  دون  وم��ن  تالفيها،  على  العمل 
ن��ق��ع يف  اأو  رمب���ا نفقد ف��ر���س��ة م��ه��م��ة، 
ع����اق���ب غ���ري حم�����س���ب��ة، وك���ذل���ك لن 
التعليمية  م����اردن���ا  ا���س��ت��ث��م��ار  ميكننا 
بال�سكل الأمثل، واخلطط التي تخفق 
تك�ن جراء التزامات غري دقيقة تف�ق 

قدراتها«.
ا�ستمرت  التي  ال�ر�سة  و�سلطت 
اجلامعات  م���دراء  بح�س�ر  ي���م��ني، 
ال�سع�دية، ال�س�ء على حماور منها: 
والقيادة  ال�سرتاتيجي،  التخطيط 
الأك����ادمي����ي����ة، وال��ت��م��ي��ز يف ت��دري�����س 
وانتقاء  وال��ب��ح���ث،  ال��ب��ك��ال���ري������س، 
الأ�ساتذة وتدريبهم وتهيئتهم، وربط 
خ��ط��ط اجل���ام���ع���ات ب��خ��ط��ة »اآف������اق«، 

وحتدث فيها خرباء عاملي�ن.
اخل��ام�����س��ة  ال��ن�����س��خ��ة  اأن  ي���ذك���ر 
م��ن ال���ر���س��ة ال�����س��ن���ي��ة ت��زام��ن��ت مع 
مرور خم�سة اأع�ام على اإن�ساء مركز 
منذ  ينفذ  ال��ذي  الأكادميية  القيادة 
متخ�س�سة  ع��م��ل  ور������س  اإن�������س���ائ���ه  
ي�������س���ارك ف��ي��ه��ا م������دراء اجل���ام���ع���ات، 
وال�كالء والعمداء، وروؤ�ساء الأق�سام، 
خارج  للدكت�راه  املبتعث�ن  والطلبة 

اململكة.

العنقري يرعى ورشة عمل مدراء الجامعات

ت�����س��ت��ع��د ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة ل��ل�����س��راك��ة 
ملتقى  ل��ع��ق��د  ب��اجل��ام��ع��ة  املجتمعية 
ال���ذي  الأول  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�������س���راك���ة 
-13 ال��ف��رتة  خ��الل  اجلامعة  تنظمه 
امل��ل��ت��ق��ى  وي���ه���دف  15 /1435/2ه������������. 
القطاع  م�ؤ�س�سات  ت�جه  تعزيز  اإل��ى 
الأعمال  ورج��ال  واخل��ا���س  احلك�مي 
ن��ح��� ب���رام���ج ال�������س���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ال���ه���ادف���ة اإل�����ى ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
امل�����س��ت��دام��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى الط��الع 
الناجحة  ال��ت��ج��ارب  وال���س��ت��ف��ادة م��ن 
املجال، والتعرف على ع�امل  يف هذا 

جناحها واإمكانية تعميمها. 
وي���رك���ز امل��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى ع����دد من 
امل�����ح�����اور م���ن���ه���ا، ت���ع���زي���ز مم���ار����س���ات 

الجامعة
تعقد ملتقى 
الشراكة 
المجتمعية

ال�سراكة املجتمعية من خالل تنفيذ 
ال��ع��دي��د م��ن ور����س العمل وال����دورات 
املفت�حة، التي �سيقدمها العديد من 
اخل���رباء ال���ط��ن��ي��ني، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
ا�ستعرا�س التجارب واملبادرات املميزة 
كما  املجتمعية،  ال�����س��راك��ة  تفعيل  يف 
�سيت�سمن امللتقى حم�را ح�ل تنمية 
ال��ع��ايل  التعليم  من�س�بي  اجت��اه��ات 

نح� ال�سراكة املجتمعية.
واأك�����������د امل���������س����رف ال������ع������ام ع��ل��ى 
العالقات العامة والإعالم باجلامعة 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة ل��ل�����س��راك��ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ال����دك����ت�����ر حم���م���د ب��ن 
اأن تنظيم اجلامعة  حامد البحريي، 
ب��اأن  منها  اإمي��ان��ا  ي��اأت��ي  امللتقى،  لهذا 

اجل��ام��ع��ة  ب�سفتها واح���دة م��ن اأك��رب 
م�ؤ�س�سات املجتمع يجب اأن ل حت�سر 
تك�ن  اأن  بل  اأ���س���اره��ا  خلف  اأعمالها 
اأكرث قربا من جمتمعها، واأن ت�سخر 
لتحقيق  وامل��ادي��ة  الب�سرية  طاقاتها 
ل  جمتمعي  وعمل  م�ستدامة  تنمية 

يت�قف.
اأن اجل��ام��ع��ة  اإل�����ى  اأ�����س����ار  ك��م��ا   
ق��ام��ت ب��دع���ة ال��ع��دي��د م��ن اخل���رباء 
العمل  ورواد  املجتمعية،  ال�سراكة  يف 
ال��ت��ط���ع��ي ل��الإ���س��ه��ام يف اإجن����اح ه��ذا 
التي  بالت��سيات  واخل���روج  امللتقى، 
ت���ع���زز امل���م���ار����س���ة ال���ن���اج���ح���ة يف ه���ذا 

املجال.
علي آل سعيد
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استعدادا لتشغيله.. رسالة وقيم
المستشفى الجامعي في حلقة نقاش

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال���داود،   حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت���ر 
ت���راأ����س وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة، رئ��ي�����س اللجنة 
امل�����س��ت�����س��ف��ى  وت�������س���غ���ي���ل  لإدارة  ال���ع���ل���ي���ا 
اجل��ام��ع��ي، الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت���ر م��رع��ي بن 
وع�سف  نقا�س  حلقة  القحطاين،  ح�سني 
ذه���ن���ي، ت��ن��اول��ت حم����اور اأب����رزه����ا: روؤي���ة 
ور����س���ال���ة وق���ي���م امل�����س��ت�����س��ف��ى اجل��ام��ع��ي، 
اأن���اع  اإل��ى  بالإ�سافة  التناف�س،  وم��راك��ز 

الت�سغيل واآلياته.
ح�سر احللقة التي نظمتها اللجنة 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ت�����س��غ��ي��ل امل�����س��ت�����س��ف��ى اجل��ام��ع��ي، 
داخل  ع��دد من اخل��رباء واملخت�سني من 
العام  امل��دي��ر  وه���م:   ، اجلامعة وخ��ارج��ه��ا 
امل�سلحة  ال���ق����ات  م�ست�سفيات  ل���ربام���ج 
ب��امل��ن��ط��ق��ة اجل���ن����ب���ي���ة، ال����ل�����اء ال��ط��ب��ي��ب 
املدير  م�ساعد   ، ال�سهراين  حم�د حممد 
ع�سري  مبنطقة  ال�سحية  لل�س�ؤون  العام 
رئي�س  اجلا�سر،  حممد  عبداهلل  الدكت�ر 
الدكت�ر  باجلامعة  الطبي  التعليم  ق�سم 
ع��ب��د ال���ع���زي���ز ع��������س ال���ع���م���ري،  امل��دي��ر 
الطبية  في�سل  امل��ل��ك  مل��دي��ن��ة  التنفيذي 
ال��دك��ت���ر اأح��م��د حم��م��د ال��ن��ع��م��ي ، وكيل 
الدكت�ر  ال�سريرية  لل�س�ؤون  الطب  كلية 
ال��ه��زاين،  وك��ي��ل كلية الطب  ع���ادل علي 
ل���ل�������س����ؤون الأك���ادمي���ي���ة ال���دك���ت����ر غ���ازي 
عدلن ال�سمراين ، وكيل الكلية للتط�ير 
الدكت�ر  املختربات  ق�سم  رئي�س  واجل���دة 

عبيد  علي  الدكت�ر  حملي،  عبده  ح�سن 
ال��دك��ت���ر ح�����س��ن العجمي،   ال��ب�����س��اب�����س��ي،  
ال����دك����ت�����ر اإب����راه����ي����م حم���م���د ال��ن��ع��م��ي،  
الدكت�ر اإبراهيم هادي ط�هري، الدكت�ر 
اأحمد جربيل الب�سيلي، الدكت�ر م�سيعل 

الأول حم��م��د ظافر  وامل����الزم  ال��ع��ل��ي��اين، 
ال�������س���ه���ري، وال���ط���ال���ب���ان: ���س��ل��ي��م ���س��ال��ح 

ال�سهري، وح�سام عبداهلل ع�سريي.
واأو�����س����ت احل��ل��ق��ة ب����اإق����رار ال���روؤي���ة 
والر�سالة والقيم ومراكز التناف�س، ورفع 

وجهات نظر املجتمعني اإلى معايل مدير 
اجلامعة بخ�س��س اآليات الت�سغيل لتبني 

خارطة طريق ت��سح ن�ع الت�سغيل.
اللقاء �سكر وكيل اجلامعة  يف ختام 
وت�سغيل  لإدارة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

العل�م  بكلية  التمري�س  ق�سم  نظم 
الطبية التطبيقية بخمي�س م�سيط 
باملعروف  الأمر  بالتعاون مع هيئة 
وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر، ن����دوة ب��ع��ن���ان 

)الإدمان وتاأثريه على ال�سحة(.
 وب��������داأت ال����ن����دوة ب����اآي����ات م��ن 
ال�����ق�����راآن ال����ك����رمي، ت���اله���ا ع��ر���س 
م���ك���اف���ح���ة  يف  ال����ه����ي����ئ����ة  جل�����ه������د 
الهيئة  ع�����س���  ق��دم��ه��ا  امل����خ����درات، 
ال�������س���ي���خ حم���م���د ال�����غ�����ام�����دي، ث��م 
حم���ا����س���رة مل��ج��م���ع��ة م����ن ط���الب 

اإلدمان وتأثيره على الصحة
بـ »تطبيقية« خميس مشيط

نادي الطب يقدم محاضرة
»وبالوالدين إحسانا«

الطب  بكلية  والإب����داع  الطب  ن��ادي  اأق���ام 
م�سرح  على  ت�عية  حما�سرة  باجلامعة، 
الغرفة التجارية يف اأبها، قدمها ا�ست�ساري 
م��سى  الدكت�ر  بالكلية،  النف�سي  الطب 

اآل زعلة.
 واأت��������ت امل���ح���ا����س���رة ال����ت����ي ح��م��ل��ت 
ع���ن����ان )وب���ال����ال���دي���ن اإح�������س���ان���ا.. اأب��ع��اد 
ال��ع��امل��ي  ال��ي���م  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  نف�سية( 
اجلمعية  مع  وبالتعاون  النف�سي،  للطب 

ال�سع�دية للطب النف�سي. 
ورحب اآل زعلة يف بداية املحا�سرة، 
ب��احل��ا���س��ري��ن، ث���م ���س��ك��ر امل��ن��ظ��م��ني من 

ق�سم التمري�س )امل�ست�ى ال�سابع( 
وتاأثريها على  املخدرات  اأن���اع  عن 

املتعاطي.
 ك���م���ا األ�����ق�����ى ع���م���ي���د ال��ك��ل��ي��ة 
ال����دك����ت�����ر م�������س���ي���ع���ل ب�����ن م�����س��ع��ل 
رج��ال  فيها  �سكر  كلمة  ال��ع��ل��ي��اين، 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى م��ا ي��ق��دم���ن��ه لأب��ن��اء 
ه������ذا ال����ب����ل����د، وك�����ذل�����ك ال���ط���الب 
ه��ذه  يف  وامل�����س��ارك��ة  التنظيم  ع��ل��ى 
الفعالية. ويف ختام الندوة، تب�دلت 

الدروع والهدايا التذكارية.

ال��دك��ت���ر  الأ���س��ت��اذ  اجل��ام��ع��ي  امل�ست�سفى 
احل�س�ر  القحطاين  ح�سني  ب��ن  م��رع��ي 
وا�ستجابتهم  حر�سهم  على  وامل�ساركني 
ل��ل��دع���ة، م����ؤك���دا اه��ت��م��ام��ه��م يف ال��رق��ي 

باخلدمات ال�سحية يف منطقة ع�سري.

للت��سية  تنفيذا  احللقة  هذه  تاأتي 
امل���ذك����رة ب��امل��ح�����س��ر ال�����س��اد���س، ال��داع��ي��ة 
لعقد لقاء  بهدف و�سع ال�سرتاتيجيات 
اجلامعي،  امل�ست�سفى  بت�سغيل  اخل��ا���س��ة 
وا�ست�سافة اأطراف من العاملني بالقطاع 

ال�سحي داخل املنطقة.
لإدارة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ي���ذك���ر 
يف  ت�سم  اجل��ام��ع��ي  امل�ست�سفى  وت�سغيل 
ع�����س���ي��ت��ه��ا ك����ال م�����ن: وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
عبدالعزيز  الدكت�ر  الأ�ستاذ  للم�ساريع، 
للرئي�س،  نائبا  ال�����س��ه��راين،  ع��ب��داهلل  ب��ن 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ط���ب الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت���ر 
كلية  عميد  ع�سريي،  �سعيد  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ال�سيدلة الدكت�ر مبارك علي اآل عريج، 
التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل���م  كلية  عميد 
الدكت�ر خالد ع��سه الأحمري،   م�ساعد 
وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكت�ر خالد بن 
�سعد اآل جلبان، عميد كلية طب الأ�سنان  
رفيدي،   اآل  ب��ن ع��س  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت���ر 
ع�����س��� ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب  
الأ�ستاذ الدكت�ر ف�ؤاد اإدري�س عباق،  وكيل 
الدكت�ر  واجل����دة   للتط�ير  الطب  كلية 

علي �سعيد القحطاين.
ك����م����ا ت�������س���م ال���ل���ج���ن���ة ع���������ددا م��ن 
امل�����س��ت�����س��اري��ن، ه�����م:  الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت���ر  
الدكت�ر عبداهلل  ال�سهري،  حممد يحيى 
���س��ل��ي��م��ان ال��ع��م��رو، الأ���س��ت��اذ حم��م��د زي��د 

العريج، واملهند�س ح�سن علي خريي.

اجلمعية ال�سع�دية للطب النف�سي ونادي 
الطب والإبداع والغرفة التجارية. وعّرف 
يف اأول حماور املحا�سرة،  بامل�سنني واآخر 
ون�سبة  لأع��داده��م،  العاملية  الإح�سائيات 
وكذلك  نف�سية،  ا�سطرابات  لديهم  م��ن 
ن�سبة تلقيهم للعالج، ثم انتقل اإلى �سرح 
والن��ف��ع��ال��ي��ة  النف�سية  ال��ت��غ��ريات  بع�س 

لدى امل�سنني وطرق احت�ائها. 
اأب���������رز  ع�����ل�����ى  زع������ل������ة  اآل  وع�������������ّرج 
ت�سيب  ال���ت���ي  ال��ن��ف�����س��ي��ة  ال����س���ط���راب���ات 
القلق  النف�سي،  الكتئاب  ومنها:  امل�سنني 
النف�سي، ا�سطراب اخلرف اأو العته. كما 

للتقاعد،  امل�ساحبة  ال���س��ط��راب��ات  اأب���رز 
واأ�سهب يف �سرحها وطرق التعامل يف هذه 

احلالت. 
ثم ختم حما�سرته مب��س�ع رعاية 
امل�سن، مبينا دور املجتمع يف التعامل مع 
امل�سنني ودور الأف��راد من الأهل والأولد 
والأق������ارب. وت��خ��ل��ل امل��ح��ا���س��رة ك��ث��ري من 
احل�س�ر  من  وال�ستف�سارات  امل��داخ��الت 

وكذلك من اجلانب الن�سائي .
زعلة،  اآل  ق��ام  امل��ح��ا���س��رة  خ��ت��ام  ويف 
بال�سحب على بع�س الهدايا املقدمة من 

نادي الطب والإبداع للح�س�ر.

»موهبة 
وإبداع« يشارك 

في معرض 
الرياض الدولي 

خالد العمري

ي�����س��ارك م��رك��ز امل���ه��ب��ة والإب����داع 
ب��اجل��ام��ع��ة يف م��ع��ر���س »اب��ت��ك��ار« 
برعاية  �سيقام  الذي  2013م  لعام 
خادم احلرمني ال�سريفني مبركز 
ال���ري���ا����س ال������دويل ل��ل��م���ؤمت��رات 
وامل����ع����ار�����س خ�����الل ال����ف����رتة م��ن 
حت��ت   1435/2/2 اإل�������ى   1/28
جمتمعا  نبني  »ب��الب��ت��ك��ار  ���س��ع��ار 

معرفيا«.
ودعا مركز امل�هبة والإبداع 
يف اجل��ام��ع��ة، ج��م��ي��ع امل��خ��رتع��ني 
ل���ل���ت���ق���دم ل���ل���م���رك���ز مل�����س��اع��دت��ه��م 
يف ال��ت�����س��ج��ي��ل وح��م��اي��ة الأف���ك���ار 
واحل�س�ل على براءات الخرتاع، 
حيث وجه مدير اجلامعة بر�سد 
ب���راءات  ع��ل��ى  للحا�سلني  ج���ائ��ز 
ي�سجل  مل���ن  وم���ك���اف���اأة  الخ������رتاع 

حماية فكرية.
اجل���ام���ع���ة  اأن  اإل�������ى  ي�������س���ار 
ت�����ت�����ع�����اون م�������ع م�����دي�����ن�����ة امل����ل����ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل���م وال��ت��ق��ن��ي��ة 
لال�ستفادة من ع�س�ية اململكة يف 
ال��رباءات  ب�ساأن  التعاون  معاهدة 
PCT، التي متكن طالب احلماية 
لالخرتاعات من حتقيق احلماية 

الفكرية يف 148 دولة.
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د�سنت جامعة امللك خالد يف غرة حمرم لهذا العام برنامج اإجناز، 
وه� برنامج لالت�سالت الإدارية والأر�سفة الإلكرتونية باجلامعة، 
وقد مر هذا امل�سروع بالعديد من اخلط�ات قبل تفعيله، ومن اأهم 

هذه اخلط�ات درا�سة علمية ملدى احلاجة له، وجلدواه.
 وقد اأو�ست هذه الدرا�سة ب�سرورة تطبيق الربنامج مل�سايرة 
الربنامج  نعي�س فيه، وحلاجة اجلامعة لهذا  الذي  التقنية  ع�سر 
الذي ي�ساعدها يف ت�سهيل اإجراءاتها فيما يتعلق مبجال الت�سالت، 
اإدارات ووح��دات اجلامعة  كما مت حتديد عدد من امل�ستخدمني يف 
الإدارية، و�سكل منهم فريق، وعقدت معهم عدة اجتماعات، واأخذت 
اآراوؤه��م حيال مك�نات الربنامج، وخط�اته بناء على ممار�ساتهم، 
واحتياجاتهم الفعلية، ومت العمل بها يف تط�ير مك�نات الربنامج.

اأ�سب�عني  مدى  على  للم�ستخدمني  تدريبية  دورات  وعقدت   
جلميع العاملني يف الت�سالت الإدارية يف جممع اجلامعة الرئي�س، 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، ومت حتميل الربنامج  مل��ن ه��م خ���ارج  واأخ����رى 
الدخ�ل، وت�ظيف  اأراد  على م�قع اجلامعة كن�سخة جتريبية ملن 

الربنامج يف هذه املرحلة.
وك��الء اجلامعة،  بالربنامج مع  تعريفي  لقاء   تال ذلك عقد 
وعمداء الكليات وامل�س�ؤولني باجلامعة ومتت مناق�سة الربنامج من 
ج�انب عديدة، ومت احل�س�ل على اآراء امل�ستفيدين اأو امل�ستخدمني 
حيال البدء يف تفعيل الربنامج يف ال�قت املحدد يف اجلدول الزمني 
للربنامج، وكانت نتائج ال�ستفتاء م�سجعة للبدء يف ال�قت املحدد.

الرئي�س  املجمع  يف  الأول���ى  املرحلة  يف  الربنامج  ب��داأ  بالفعل 
للجامعة وبع�س وحداتها القريبة من املجمع، ومت عمل من�س�رات 
ل��ل��ربن��ام��ج، وحت��م��ي��ل ف��ي��دي��� ع��ل��ى م���ق��ع اجل��ام��ع��ة عن  تثقيفية 
للكليات  الربنامج  اأتيح  كما   معه،  والتعامل  الربنامج،  عمل  اآلية 
اأرقام املعامالت من العام املا�سي  وال�حدات الأخرى، ومت تهجري 
العديد  اأجنز  على الربنامج ليتم ال�ستعالم عنها ومتابعتها، كما 
الإلكرتونية ل�ثائق اجلامعة  الأر�سفة  من اخلط�ات فيما يخ�س 

املرتاكمة يف اإدارة ال�ثائق باجلامعة.
مت  التي  امللح�ظات  بع�س  هناك  ك��ان  الربنامج  تفعيل  وبعد 
الأف��راد  بع�س  وكانت هناك مقاومة من  التعامل معها يف حينها، 
التعامل  ي��ري��دون  ول  العمل،  ت��ع���دوا على منط معني من  الذين 
مع برامج اأكرث تط�را، اأو لي�س لديهم الرغبة احلقيقية يف العمل 
والتعامل مع هذه الربامج احلديثة، وقد تك�ن هناك اأ�سباب اأخرى 

اهلل بها عليم.
 وم���ا ي���ؤك��د ل��ن��ا اأن ه���ذا ال��ربن��ام��ج ح��ق��ق ب��ع�����س اأه���داف���ه ه� 
القياديني يف اجلامعة  عليه من  الذي ح�سلنا  الإيجابي  النطباع 
وكثري من امل�ستخدمني.. ونق�ل نعم لكل برنامج حديث من �ساأنه 

الإ�سهام يف رقي اجلامعة، ول للمقاومة والتلك�ؤ يف تبنيه.

برنامج إنجاز  ]2-1[

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *
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»مجتمع بنات أبها« 
تنظم حملة الذوق العام

شذى الشبرمي
نظمت جلنة الن�ضاط ال�ضحي والعالقات العامة بكلية املجتمع للبنات 
بعمل ملف يحت�ي  العام(، حيث قامت  )ال��ذوق  بعن�ان  باأبها، حملة 
الن��ت��م��اء للجامعة،  ع��ن  ال��ت��ي تتحدث  امل��ن�����س���رات  ال��ع��دي��د م��ن  على 
والتعاون لتك�ن كلية املجتمع، هي الأجمل من حيث النظافة، وعدم 

الكتابة على اجلدران.
ك��م��ا ت�سمنت امل��ن�����س���رات، ع���دم ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ن��ج��اح ب��اع��ت��ب��اره 
م�ج�دا يف تفكري الطالب، اإ�سافة اإلى الطرق التي ت�ساعد ال�سخ�س 
على اأن يظل متحم�سا ميلك دافعا، كما مت اإب��راز وت��سيح 20 مهارة 
جتعل ال�سخ�س حمب�با بني النا�س، ومنها: الت�ا�سع مع كل النا�س، 

كما �سملت احلملة، التذكري باللب�س املحت�سم.

الأ�ستاذ  اجل��ام��ع��ة،  م��دي��ر  م��ع��ايل  اعتمد 
ال��داود،  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكت�ر 
يف  وم�ظفة  م�ظفا   64 ترقية  حم�سر 
اجلامعة من املرتبة الثالثة وحتى املرتبة 

التا�سعة.
جميع  اجلامعة  مدير  معايل  وهناأ 
على  اإياهم  حاثا  الرتقية،  �سملتهم  من 
بذل املزيد من العطاء واأداء الأمانة على 
اأك��م��ل وج���ه خ��دم��ة ل��ه��ذا ال���ط��ن واأه��ل��ه 
وم�����س��ارك��ة يف ت��ن��م��ي��ة ال���ب���الد حت���ت ظل 
القيادة  احلكيمة بقيادة خادم احلرمني 
ال�����س��ري��ف��ني و���س��م��� ويل ع��ه��ده الأم����ني 
وحر�س  ومتابعة  الثاين،  النائب  و�سم� 

�سم� اأمري منطقة ع�سري.
�س�ؤون  عمادة  وكيل  هناأ  جانبه  من 
اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني رئي�س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة ل��ل��رتق��ي��ات، ال��دك��ت���ر 
من  جميع  عبيد،  اآل  حممد  ب��ن  ح�سني 
�سملتهم الرتقية، متمنيا لهم املزيد من 
وامل�ظفات  امل���ظ��ف���ن  وال��ت��ق��دم.  النجاح 

امل�سم�لني بالرتقيات:

المرتبة التاسعة
ح�سني  ال�����س��ب��ع��ان،  ع��ب��داهلل  �سعيد  �سعد 
عائ�س  ح�سني  ال�����س��ع��دي،  ع��ب��ده  عائ�س 
�سحمان  حممد  فاطمة  ال�سعدي،  عبده 

العلياين.

المرتبة الثامنة
ال�����س��ه��راين، �سعد  م��ذك��ر زام���ل عبد اهلل 
اإب���راه���ي���م  ال���ع���م���ري،  ع���ب���د اهلل حم���م���د 
م��رع��ي، علي حممد  ال  ع��ب��داهلل حممد 
حممد  �سعيد  ع��ل��ي  ال��ق��ح��ط��اين،  ق�سيم 
معدي  اآل  ح�سن  ع��ل��ي  اأح��م��د  ع�����س��ريي، 
ع�سريي، ف�زيه حامد عبداهلل ال�سهري.

المرتبة السابعة
م�ساري،  اآل  حممد  ال��ع��زي��ز  عبد  اأح��م��د 
ع��ائ�����س اح��م��د حم��م��د ال���ق���ريف، حممد 

اعتماد ترقية 64 موظف 
وموظفة بالجامعة 

اأحمد  ال�سهري،  م�سفر  اهلل  عبد  �سعيد 
ح�سن ح�سني �سليم، علي حممد اأحمد اآل 
زقاف، عبداهلل �سعيد عائ�س ال�سهراين، 
الأ���س��م��ري، ح�سني  �سعيد  ع������س��ة  ن��اي��ف 
اآل قما�س القحطاين، منيع  علي حممد 
���س��ع��د ح���م���دان ال��ب��ي�����س��ي، ع���ب���داهلل علي 
عائ�س  �سعيد  �سلمان  مزهر،  اآل  عبداهلل 
ال�����س��ه��ري، جم���دي ع��ل��ي حم��م��د كعبي، 
فهاد  زمله  ال��ه��زري،  عائ�س  عبيد  اآم���ال 

عبدالرحمن الدو�سري.

المرتبة السادسة
ح���م���ده،  ب�����ن  اآل  ع���ل���ي  م���ت���ع���ب حم���م���د 
ع��ام��ر ع��ل��ي اأح���م���د اآل م���ع���رج، اإب��راه��ي��م 
ع��ادل حممد  العا�سمي،  ع��ب��داهلل  اأح��م��د 
اإب��راه��ي��م علي  ع��ب��داهلل اآل ع��ب��داهلل، علي 
الزيداين، م�سبب �سعيد م�سبب اآل �سرار 
ال���ق���ح���ط���اين، ع��ث��م��ان ���س��ه��الن ح��م��دان 

الكثريي، حممد عبداهلل علي ال�سهراين، 
ماجد علي اأحمد الع�سريي، علي عبداهلل 
حممد اآل مفرح، يا�سر حممد مبارك اآل 
���س��رمي، م��ف��رح حم��م��د ج��اب��ر احل��ام��دي، 
فاطمة  ال��ع�����س��ريي،  �سيف  نا�سر  ف���زي��ة 
حممد  فاطمة  الع�سا�سي،  علي  حممد 
ع����ب����داهلل زم����ي����ع، ن��������رة اأح����م����د حم��م��د 

حرتو�س ع�سريي.

المرتبة الخامسة
ع��ل��ي حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����س��ه��راين، 
ع���ب���داهلل،  اآل  ع���ب���داهلل  ع��ائ�����س  را����س���ي 
ن��اي��ف حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن اآل اأم����ان، 
م������س��ى ح�����س��ن اأح���م���د ع�������س���ريي، ع���ادل 
�سامل  علي  ت��رك��ي  ع�سريي،  علي  حممد 
اآل ح��م��ي��د ال��ق��ح��ط��اين، ول��ي��د ع��ب��د اهلل 
اأحمد اآل عبيد، �سالح علي عبد الرحمن 
املنبهي،  الأ�سمري، نا�سر عاي�س حممد 

ن��ا���س��ر حم��م��د م��ت��ع��ب ال�����س��ه��راين، عبد 
ط��ارق  ع�سريي،  يحيى  اإب��راه��ي��م  العزيز 
ح�����س��ن حم��م��د خ��ن��ف���ر، اأح���م���د ع��ب��داهلل 
الرحمن  عبد  اهلل  عبد  ع�سريي،  حممد 
حممد �سالح، اإبراهيم حممد حممد اآل 

معم�س.

المرتبة الرابعة
حم��م��د اأح��م��د ع��ل��ي ال�����س��ه��راين، حممد 
ع�����س��ريي، علي  احل�����س��ري  يحيى حممد 
اأحمد  ال�سهري،  الق�سريي  عبد اهلل علي 
عاي�س  ع�سريي،  زي��اد  اآل  عبداهلل  ح�سن 

يحيى ح�سني عاي�س اآل م�سعدي.

المرتبة الثالثة
ع���ل���ي ع����ب����داهلل حم���م���د م����ان����ع، ع���ب���داهلل 
القي�سي،  ملحه  اآل  اأح��م��د  عبدالرحمن 

ح�سن يحي ح�سن اخلالدي املالكي.

العمادة كل ثالثة  العلمي«، وهي ن�سرة دورية ت�سدر عن  اأ�سداء البحث  اإ�سدارها اجلديد »ن�سرة  العلمي،  د�سنت عمادة  البحث 
اهتمام اجلامعة  فيها  اأكد  ملعايل مدير اجلامعة،  كلمة  الأول، على  العدد  وا�ستمل  العلمي.  البحث  واأح��داث  باأخبار  تهتم  اأ�سهر، 

بالبحث العلمي من خالل تد�سني هذا الإ�سدار.
الزيادة  اإل��ى  م�سريا  املتخ�س�سة،  واللجان  والباحثني  العلمي  البحث  على  القائمني  جه�د  تثمن  اجلامعة  اإن  معاليه  وق��ال 
الكبرية يف ميزانية البحث العلمي مبا ن�سبته 400% مقارنة مبيزانيتها يف عامها الأول 1432ه� . كما تناولت الن�سرة تعريفا بعمادة 
البحث العلمي ومقال ل�كيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكت�ر اأحمد طاهر واحت�ت الن�سرة اأي�سا على عدد من 

الأخبار وامل��س�عات التي تهم البحث العلمي، اإ�سافة اإلى تطرق العدد اإلى م�سروع اجلامعة الن�عي الثالث للج�دة 1435ه� .

عمادة  البحث 
العلمي 
تدشن نشرة 
أصداء

عمادة  اجل��ام��ع��ة ممثلة يف  ���س��ارك��ت 
�س�ؤون املكتبات، يف معر�س ال�سارقة 
الثانية  دورت����ه  يف  للكتاب  ال����دويل 
وال���ث���الث���ني ���س��م��ن ج���ن���اح امل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع���دي��ة ال���ذي ت�سرف 
ال�سع�دية  الثقافية  امللحقية  عليه 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة. 
واأُق�����ي�����م امل���ع���ر����س مب���ق���ر »اأك�����س��ب��� 

ال�سارقة« باإمارة ال�سارقة.
املكتبات  ����س����ؤون  ع��م��ي��د  واأب�����ان 
باجلامعة، الدكت�ر �سعيد بن قا�سم 
���س��ارك��ت  اأن اجل���ام���ع���ة،  اخل����ال����دي، 
ب���ج���ن���اح مم���ي���ز ����س���م ال���ك���ث���ري م��ن 
من�س�بيها  وم���ؤل��ف��ات  اإ���س��دارات��ه��ا 

والأبحاث  الكتب  بني  تن�عت  التي 
اإل��ى  اإ���س��اف��ة  املتخ�س�سة،  العلمية 
ع����دد م���ن امل���ن�������س����رات وال��ك��ت��ي��ب��ات 

التعريفية.
واأك������������د اخل��������ال��������دي، ح���ر����س 
اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى امل�������س���ارك���ة يف ك��ل 
امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ون�سر 
اإ�سداراتها بت�جيهات ودعم معايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، الأ���س��ت��اذ الدكت�ر 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال������داود، 
اأتت  اجلامعة  م�ساركة  اأن  م��سحا 
�سمن اأربعة وع�سرين جهة �سع�دية 
مثلت اجلهات احلك�مية واخلا�سة 

يف اجلناح ال�سع�دي امل�سارك.

الجامعة تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب
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»التربية« تقدم نموذجا رائدا 
في التدريس الدولي عبر الشبكة

فتح باب البكالوريوس
لخريجي وخريجات كليات المجتمع

علي آل سعيد

اأع��ل��ن��ت ع���م���ادة ال��ق��ب���ل وال��ت�����س��ج��ي��ل 
ب���اجل���ام���ع���ة، م�����ع����د ف���ت���ح ال���ب����اب���ة 
الإل���ك���رتون���ي���ة ل��ل��راغ��ب��ني يف اإك���م���ال 
درا����س���ة ال��ب��ك��ال���ري������س م��ن خريجي 
باجلامعة،  املجتمع  كليات  وخريجات 
اع��ت��ب��ارا م��ن اأم�����س ال�����س��ب��ت. و���س���ف 
يغلق باب الت�سجيل يف 1435/1/29ه�.

و���س��ي��ت��م ال��ت�����س��ج��ي��ل ع���ن  ط��ري��ق 
مب�قع  وكذلك  القب�ل  عمادة  ب�ابة 
وفق   www.kku.edu.sa اجل��ام��ع��ة 

ال�ضروط التالية: 
���س��ع���دي  امل��ت��ق��دم  ي���ك����ن  اأن   •

اجلن�سية.
القب�ل  التناف�س على  • �سيك�ن 
ف��ق��رة  ال���������اردة يف  ال����ربام����ج  يف 

)رابعا: الربامج املطروحة(.
ال��رتاك��م��ي  امل���ع���دل  ي��ق��ل  األ   •
يف ال�����س��ه��ادة اجل��ام��ع��ي��ة ل��درج��ة 

الدبل�م عن )3،5( من )5(.
على  م�سى  ق��د  ي��ك���ن  ل  اأن   •
�����س����ه����ادة ال����ت����خ����رج م�����ن درج�����ة 
ال������دب������ل�������م، اأك���������رث م������ن ث����الث 

�سن�ات.
حتى  للدرا�سة  ال��ت��ام  التفرغ   •
الدرا�سة  �ستك�ن  حيث  التخرج، 
يف اأي من اأوقات الي�م الدرا�سي 
من  م�افقة  على  يح�سل  واأن   ،
يعمل  كان  اإذا  بالدرا�سة  مرجعه 

يف اأي جهة حك�مية اأو خا�سة .
م���رح���ل���ة  يف  ال���ت���خ�������س�������س   •
ام��ت��دادا  �سيك�ن  البكال�ري��س، 
مرحلة  يف  ال��ط��الب  لتخ�س�س 

الدبل�م.
املتقدم حا�سال على  • اأن يك�ن 
الدبل�م  يف  اجلامعية  ال�����س��ه��ادة 
املطروحة  التخ�س�سات  اأح��د  يف 

لإكمال درجة البكال�ري��س.
امل�ستندات  تق���دمي  يت���م  اأن   •
امل�عد  يف  املطل�بة  وال�ثائق 

والآلية املحددة.

سلمان العلي 

ق���دم���ت وح������دة ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين 
بت�جيه من عميد كلية الرتبية الدكت�ر  
اآل �سفران، عددا من  حممد بن ح�سن 
اللقاءات العلمية �سمن �سل�سلة لقاءات 
التدري�س الدويل عن بعد، عرب ال�سبكة 
 Blackboard ب���رن���ام���ج  خ�����الل  م����ن 
Collaborate  والف�س�ل الفرتا�سية

 .Elluminate Live! Sessions
وعقدت حتى الآن، ثالثة لقاءات، 
ق�سم  رئي�س  الأول،  ال��ل��ق��اء  ق��دم  حيث 
حل�ان،  جامعة  يف  التعليم  تكن�ل�جيا 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت����ر ن��ب��ي��ل ج�����اد، وق���دم 
اأ�ستاذ تقنيات التعليم امل�سارك،  الثاين، 
التعلم  ب��ع��م��ادة  اجل������دة  اإدارة  م��دي��ر 
الإل���ك���رتوين يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع���د، 
ق��دم  ف��ي��م  ال��دك��ت���ر م�سطفى ج�����دت، 

التعليم  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  اأ����س���ت���اذة  ال��ث��ال��ث 
امل�ساعدة يف جامعة املن�س�رة ، الدكت�رة 

حنان خليل.
كبري  بح�س�ر  ال��ل��ق��اءات  وحظيت 
واأع�ساء  والباحثني  املتخ�س�سني  من 
هيئة التدري�س من جامعة امللك خالد، 

اإ�سافة اإلى 12 جامعة عربية.
العلمية  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  اأن  ي��ذك��ر 
التدري�س  ل��ق��اءات  �سل�سلة  �سمن  تعد 
ال������دويل ل���ط���الب وط���ال���ب���ات م���ق���ررات 
يدر�سها  ال��ت��ي  واملاج�ستري  ال��دك��ت���راه 
اأ�����س����ت����اذ ت���ق���ن���ي���ات ال���ت���ع���ل���ي���م وال��ت��ع��ل��م 
الإل����ك����رتوين امل�����س��اع��د م�����س��رف وح���دة 
الدكت�ر م�سطفى  التعلم الإلكرتوين، 
الكامل  بالتن�سيق  ق��ام  ال���ذي  اإب��راه��ي��م 
ل��ه��ذه ال��ل��ق��اءات، ب���دءا م��ن الت��ف��اق مع 
بال�سكل  اإجن����ازه����ا  وح��ت��ى  الأ����س���ات���ذة، 

الحرتايف الذي اختتمت به.

عبد العزيز أبو سحمة 

اأق���ام���ت ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب��ح�����س���ر ع��م��ي��ده��ا، 
ال���دك���ت����ر ع��ب��د اهلل ب���ن ���س��ع��ي��د ع�����س��ريي، 
ل���ق���اءه���ا الأ����س���ب����ع���ي ال������ذي ت��ن��ظ��م��ه ك��ل 
اث���ن���ني، ح��ي��ث ق����دم ال���دك���ت����ر ح�����س��ن بن 
ح�سني العجمي، ندوة بعن�ان »م�ستجدات 
عن  خاللها  حتدث  التجميلية«  اجلراحة 
اأنها  مبينا  »القحفية«  اجل��راح��ة  عمليات 
وال�جه  هي عبارة عن جراحة للجمجمة 
والفكني ل��الأط��ف��ال وال��ك��ب��ار، وه��ي اإح��دى 
التخ�س�سات الفرعية املتميزة يف جراحات 
هذه  اأن  م��سحا  البناء،  واإع��ادة  التجميل 
خالل  هائلة  ت��ط���رات  �سهدت  العمليات، 

العقد املا�سي. 
وقال »تع�د اأ�س�ل اجلراحة القحفية 
اإلى خربة اجلراحني التي مت ا�ستخدامها 
وا�سعة  ال�����س��دي��دة  الإ���س��اب��ات  ت�سحيح  يف 

النطاق خالل احلرب العاملية الأولى«. 
يف  الآن  به  ال�ُم�سلَّم  من  »لعل  وتابع 
البناء،  واإع����ادة  التجميل  ج��راح��ات  ع��رف 
التخ�س�سات  من  القحفية،  اجلراحات  اأن 
العاملي  ال��ن��ط��اق  وامل��رغ���ب��ة على  ال��ف��ري��دة 
وال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم ف��ي��ه��ا يف وق��ت��ن��ا احل���ايل 
اجل��راح��ات  اإج����راء  يف  املتقدمة  التقنيات 
التغريات  ت�سحيح  وج��راح��ات  التجميلية 

والت�س�هات اخللقية«. 

واأو������س�����ح »م�����ن الأه���������داف ال��ت��ي 
ت�سعى كلية الطب بجامعة امللك خالد 
بالتعاون  املجال  ه��ذا  يف  حتقيقها  اإل��ى 
اإن�ساء  ه���  باملنطقة،  امل�ست�سفيات  م��ع 
وح����دة ع��الج��ي��ة ك��ام��ل��ة ب��ف��ري��ق طبي 
ج��راح��ي م��ت��ع��اون ي��ت��ك���ن م��ن ج��راح��ة 
والأع�����س��اب،  امل���خ  وج��راح��ة  التجميل، 
الأنف والأذن  الفم، وجراحة  وجراحة 
واأطباء  العي�ن،  وجراحة  واحلنجرة، 
ال�سدري،  القف�س  واأط��ب��اء  الأط��ف��ال، 
واأطباء العناية املركزة، واأطباء الأ�سعة، 
ومتخ�س�سي النطق، اإ�سافة اإلى مركز 
ف�ج�د  للمر�سى،  ال�سحي  التثقيف 
مثل هذه ال�حدة يف جامعتنا، جتعلها 
يف مقدمة اجلامعات يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط والعامل العربي.
 و������س������ف ت����ق�����م ت���ل���ك ال�����ح����دة 
مب�سيئة اهلل بالتعاون مع جامعة »ماك 
واإثراء  لتبادل اخلربات،  غيل«الكندية 
ال��ت��ع��اون ال�����س��ري��ري وال��ب��ح��ث��ي يف ه��ذا 
املر�سى  على  بالنفع  يع�د  مب��ا  امل��ج��ال 
م��ن امل���اط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، اآم��ل��ني من 
اهلل عز وجل اأن ي�فقنا جميعا لتحقيق 
م���ا ن�����س��ب��� اإل���ي���ه م���ن ارت���ق���اء ب��خ��دم��ة 
ال�سريري  العمل  يف  والتقدم  املر�سى 
والبحث العلمي يف جميع التخ�س�سات 

الطبية«.

كلية الطب تناقش مستجدات 
الجراحة التجميلية 
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عليها  ي�سرف  التي  �سبابية  ح����ارات  �سفحة  ح���ت  املا�سي  العدد  يف 
الزميل الن�سط �سلمان العلي ا�ستطالعا طالبيا عن ا�ستثمار ال�قت  
اآراء هادفة تدل على عمق وعي بع�س الطالب باأهمية ال�قت  حمل 
و�سبل ا�ستثماره. ولقد جاءت وجهات نظر امل�ستطلعة اآراوؤهم متباينة 
تطرقت لأهمية ا�ستثمار ال�قت من خالل عدة حماور خرجنا منها 

بف�ائد عدة.
املفرح عند قراءة هذا ال�ستطالع ما كانت عليه ردود الطالب 
جتاه الهتمام بال�قت وال�ستفادة منه، فالطالب الذي يربط اأهمية 
ال�قت بالعبادات يف حياة امل�سلم  له� خري مثال للطالب الناجح الذي 

وعى اأهمية الزمن بالن�سبة له.
ال�قت  اأه��م��ي��ة  رب��ط  اآخ���ر  ���س��ادف��ت طالبا  ذات���ه،  ال�ستطالع  يف 
ودعا  منه،   الق�س�ى  وال�ستفادة  ل�قتها  باحرتامها  الأم��م  وتقدم 
اأن الإهمال ي�رث �ساحبه الت�تر  اإلى عدم هدره، م��سحا  الطالب 
والقلق. واعترب طالب اآخرون �سارك�ا يف ال�ستطالع ال�قت مالزما 

للنجاح يف حياتنا العلمية والعملية. 
تقديرا  ه��دره  وع��دم  عليه  واملحافظة  بال�قت  اهتمامنا  وياأتي 
تعالى  اهلل  ق�سم  عليه  يدل  ربانيا  مبداأ  و  ت�جيها  ب�سفته  لأهميته  

بالكثري من الأوقات.
فقد اأق�سم �سبحانه بالفجر والع�سر والليل والنهار،  ويف ق�سمه 
عز وجل بهذه الأوقات دللة كبرية على اأهمية التزام امل�سلم بال�قت، 
تك�ن  احلنيف  ديننا  يف  العبادات  من  كثريا  اأن  علينا  اهلل  نعم  فمن 

ح�سب م�اعيد حمدد ة ودقيقة.  
يجب علينا اأن نهتم بال�قت ونق�سيه يف اأم�ر تفيدنا يف حياتنا، 
واأن نن�سئ اأبناءنا والأجيال ال�سغرية  على احرتامه وال�ستفادة منه،  

لأن ذلك يعد دليل رقي لنا.
* نائب رئي�س التحرير 

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

قرارات إدارية

استثمار الوقت

بن جالية يكرم زمالء التدريس
بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�س�  الطبي،  للتعليم  ال�سع�دية  العلمية  اجلمعية  رئي�س  اأق��ام 
اإ�سماعيل بن جالية ماأدبة ع�ساء تكرميا  الدكت�ر  الطب،  بكلية  الأع�ساء  علم وظائف 
بحركة  والحتفاء  بع�سهم  ترقية  مبنا�سبة  الأع�ساء  وظائف  علم  ق�سم  يف  لزمالئه 

التميز البحثي التي ي�سهدها الق�سم.

نظمت كلية ال�سيدلة رحلة طالبية اإلى متحف رجال اأملع، رافقهم فيها الأكادميي الأمريكي الزائر  الدكت�ر مايكل كتز. 
واطلع كتز خالل زيارته على الرتاث الع�سريي، مبديا اإعجابه مبا �ساهده من مقتنيات ح�سارية وثقافية. وكان ع�س� هيئة 
التدري�س بجامعة اأريزونا الأمريكية الدكت�ر مايكل كتز، قد نظم عددا من املحا�سرات وور�س العمل لطالب كلية ال�سيدلة.

كتز في متحف رجال ألمع

اأ����س���در م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال���داود  ب��ن حمد  الرحمن  عبد  ال��دك��ت���ر 
ع��ددا من القرارات الإداري���ة، على النح� 

التايل: 

ع��ب��داهلل  ب��ن  ي��ح��ي��ى  ال��دك��ت���ر  • ت��ع��ي��ني 
ح�����س��ن ال�����س��ري��ف ع��م��ي��دا ل��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م 

الإن�سانية.

حممد  ب���ن  ع���ام���ر  ال���دك���ت����ر  • ت��ك��ل��ي��ف 
الإدارة  على  م�سرفا  ال�سهري  احل�سيني 

العامة لال�ستثمار.
علي  حممد  خريية  الدكت�رة  تعيني   •
الآداب  لكليتي  عميدة  ع�سريي  ح�سن  اآل 

والرتبية للبنات باأبها.
زه��ب��ة  ال����دك����ت�����رة  ت��ك��ل��ي��ف  • جت���دي���د 
لكلية  ع��م��ي��دة  رائ����زة  اآل  ���س��ع��د  ع��ب��داهلل 

العل�م للبنات باأبها.

»الطب« تنظم لقاءها السنوي
نظمت كلية الطب لقاءها ال�سن�ي لكافة من�س�بيها يف نادي اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني بلع�سان

بح�س�ر عميد الكلية ووكالئها وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني. تخلل احلفل بع�س الفقرات الريا�سية والرتفيهية وحفل ع�ساء.

شــهادة تقدير
لـ »مجتمع« أبها

نالت عميدة كلية املجتمع 
للبنات باأبها الدكت�رة منرية 

اأب� حمامة �سهادة �سكر وتقدير 
من اجلمعية ال�سع�دية اخلريية 
ملر�سى الزهامير على ما بذلته 

الكلية من جه�د يف اإعداد 
الألب�م والتلغراف والتفاعل 
مع اجلمعية يف فعاليات ي�م 

الزهامير العاملي.

شهادة تقدير
لسهام أمر اهلل

ح�سلت الدكت�رة
�سهام حممد اأمر اهلل

من كلية العل�م والآداب 
بالنما�س للبنات على �سهادة 

تقدير من الإدارة العامة 
لتقنية املعل�مات نظري

ما قدمته من جه�د
لتط�ير م�قع الكلية.
مزيدا من الإجنازات.

الخثعمي في تليفزيون الشارقة
بي�سة  يف  اجلامعة  بفرع  ال��ق��دمي  التاريخ  اأ�ستاذ  تلقى 
م�ؤ�س�سة  من  دع���ة  اخلثعمي  �سعد  بن  م�سفر  الدكت�ر 
ب��الإم��ارات  والتليفزي�ن(  )الإذاع���ة  لالإعالم  ال�سارقة 
العربية املتحدة للم�ساركة مع نخبة من امل�ؤرخني على 
التاريخ«.  اأ�سداء   « العربي يف برنامج  ال�طن  م�ست�ى 
تتناول  احللقات  من  عدد  لت�سجيل  الربنامج  ويهدف 

تاريخ وح�سارة اجلزيرة العربية.
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بأبها
التط�ير  وح���دة  اأن�سطة  �سمن 
اأبها،  واجل�دة بكلية املجتمع يف  
�ساركت الكلية يف فعاليات الي�م 
ال���ع���امل���ي ل����ل����ج�����دة، م����ن خ���الل 
ب����رام����ج ���س��ل��ط��ت ال�������س����ء ع��ل��ى 
للج�دة  العاملي  بالي�م  التعريف 

ومعل�مات تثقيفية عنها.
ت��ك��رمي  امل��ن��ا���س��ب��ة،  مت  ويف 
ع�س�ات هيئة التدري�س الل�اتي 
ح�سلن ع��ل��ى ت��ق��دي��ر م��رت��ف��ع يف 
بتقييم  اخل��ا���س��ة  ال���س��ت��ب��ان��ات 
وكذلك  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء 

الطالبات املتف�قات اأكادمييا .
�شذى ال�شربمي

كلية العلوم
واآلداب محايل

اأق����ام����ت  ال��ل��ج��ن��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
بق�سم القت�ساد املنزيل فعاليات 

التعريف باأهمية الأ�سجار.
وقامت الطالبات وع�س�ات 
�ستالت  ب��زراع��ة  التدري�س  هيئة 
م���ن اأ����س���ج���ار خم��ت��ل��ف��ة ب�����س��اح��ة 
ت���زي��ع كتيبات  ال��ك��ل��ي��ة،  كما مت 

عن اأهمية ال�سجرة.
د هالة الب�شبي�شى

كليتا التربية 
واآلداب بأبها

برعاية مكتب التط�ير واجل�دة 
باأبها،  والآداب  الرتبية  بكليتي 
ح�سن  حليمة  الأ���س��ت��اذة  ق��دم��ت 
الطالبات، حتت  ا�ستهدفت  دورة 
العلمية«،  املقالة  كتابة   « عن�ان 

وا�ستمرت �ساعة واحدة.
اإل��ى تعليم  وهدفت ال��دورة 
ال��ط��ال��ب��ات ال��ط��ري��ق��ة امل��ث��ل��ى يف 
اأ�ساليب  وا�ستخدام  املقال  كتابة 
العلمي  الإخ������راج  يف  ���س��ح��ي��ح��ة 

للمقالة.
هناء اآل �شرور 

كلية العلوم
الطبية محايل

ن���ف���ذت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل����م ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات مب��ح��اي��ل 
ع�������س���ري خ���ط���ة اإخ���������الء وه���م���ي 
باإ�سراف عميدة الكلية الدكت�رة  
ماجدة حممد بي�مي، وم�ساركة 
وع�س�ات  الكلية  اإداري��ات  جميع 

هيئة التدري�س.
ويف التفا�سيل اأنه مت تنفيذ 
اإن��ذار  ت�سغيل  اخلطة من خالل 
الكلية،  اأرج����اء  جميع  يف  ح��ري��ق 
يف  م�ساركة  كل  ا�ستقرت  اأن  بعد 
لتت�لى  ب��اخل��ط��ة  ك��م��ا  م���ق��ع��ه��ا 
تهدئة الطالبات واإخراجهن اإلى 

�ساحة الإخالء.
وا�������س������ت������غ������رق������ت ع���م���ل���ي���ة 
الإخالء التي متت من دون علم 
ال��ط��ال��ب��ات، خم�سة دق��ائ��ق،  كما 
مع  للتعامل  م���ق��ع  حت��دي��د  مت 

حالت الإغماء.
فاطمة الأ�شمري

كلية العلوم واآلداب
بأحد رفيدة

ملر�سى  ال��ع��امل��ي  ال��ي���م  مبنا�سبة 
ال�����س��ك��ري ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م 
ممثلة  رف���ي���دة  ب���اأح���د  والآداب 
مب���ك���ت���ب ال���ن�������ض���اط ال���ط���الب���ي، 
ب��رن��اجم��ا ت��ن��اول اأ���س��ب��اب املر�س 
وا�ستهدف  منه،  ال�قاية  وط��رق 
ال�سكري  مر�سى  وت�عية  اإر�ساد 
املتخ�س�سة  العيادات  مبراجعة 
عن  والب��ت��ع��اد  ال�سكري  ملر�سى 

اأ�سباب ارتفاعه اأو انخفا�سه.
رع�����ت ال���ف���ع���ال���ي���ة، ع��م��ي��دة 
الكلية الدكت�رة لطيفة الأحمد.
زهراء الذيب

كلية العلوم
واآلداب محايل

ن�����ظ�����م�����ت وح�������������ده ال����ت����ط�����ي����ر 
الأكادميي واجل�دة بكلية العل�م 
دورة  ع�����س��ري  مب��ح��اي��ل  والآداب 
ت��دري��ب��ي��ة ع��ن »ت��ط��ب��ي��ق اجل����دة 
علي املقررات« قدمتها م�ست�سارة 
ع��م��ادة اجل�����دة ال��دك��ت���رة غ��ادة 
ال�����س��رب��ي��ن��ي، ب��ح�����س���ر ع��م��ي��دة 
حممد  �سمرية  الأ���س��ت��اذة  الكلية 
الأ�ستاذة  الكلية  ووكيلة  ع�ا�س، 
الأق�سام  ورئي�سات  جمال،  �سهى 

وع�س�ات املجل�س الطالبي.
وركزت الدورة على حماور 
من اأهمها: ال�سبل الكفيلة برفع 
التدري�س  هيئة  ع�س�ات  ك��ف��اءة 
وال���ط���ال���ب���ات، وحت��ق��ي��ق اجل�����دة 

ال�ساملة يف التعلم والتعليم.  
هالة الب�شبي�شي

كلية العلوم
الطبية بيشة

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل����م ال��ط��ب��ي��ة 
التطبيقية للبنات يف بي�سة، دورة 
بعن�ان  التمري�سية  العناية  عن 
قدمتها   nursing care plan
الأ�����س����ت����اذة ���س��ب��اح ع���رف���ة، على 
ي���م��ني، مب��رك��ز التدريب  م��دى 
باللغة  بي�سة،  يف  ال�سحة  ب���اإدارة 

الجنليزية .
ت���اأت���ي ه����ذه ال�������دورة  ب��ن��اًء 
اإدارة  م���ن  م��ق��دم��ة  دع������ة  ع��ل��ى 
ال����ت����م����ري���������س ب�������س���ح���ة ب��ي�����س��ة 
العام  امل�����س��رف  م��ن  وبت�جيهات 
على فرع اجلامعة يف املحافظة، 

الدكت�ر مهدي القرين.
 هياء البي�شي

آفاق الجامعة  |  العدد 95  |  20 محرم 1435  |  24 نوفمبر 2013

والآداب  ال���ع���ل����م  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
مب����ح����اي����ل ع�������س���ري ل���ل���ط���ال���ب���ات  
الأدبى«   العلمى، املجمع  »املجمع 
لقاءات تعريفية بامل�ؤمتر العلمي 
اخل���ام�������س ل����ط����الب وط���ال���ب���ات 

اململكة العربية ال�سع�دية.
واأو�������س������ح������ت ال�����ل�����ق�����اءات 
حم������اور امل�������س���ارك���ات وم����اع���ي���د 
ال��ت�����ض��ل��ي��م وال���������ض����روط، وح��ث��ت 
ج���م���ي���ع ال����ط����الب وال���ط���ال���ب���ات 
املحاور،  جميع  يف  امل�ساركة  على 
وح�����س��د ج����ائ���ز ع��ل��ى م�����س��ت���ى 

اجلامعة واململكة.

كلية العلوم
واآلداب محايل

كلية العلوم
الطبية بيشة

����ض���م���ن ب����رن����ام����ج ال����ن���������ض����اط و 
كلية  نظمت  ال�سحي،  التثقيف 
ال���ع���ل����م ال���ط���ب���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
طالبية  زي���ارة  بي�سة  يف  للبنات 

اإلى البتدائية الرابعة.
وخ�����الل ال�����زي�����ارة، ق��دم��ت 
ال������دك������ت�������رة �����س����ي����م����اء ه������اين، 
وجمم�عة من طالبات امل�ست�ى 
الثامن حما�سرات عن التمارين 

ال�سحية. 
هياء البي�شي
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كلية العلوم واآلداب
فرع بيشة

نظم ق�سم الكيمياء بكلية العل�م 
بي�سة  يف  اجلامعة  بفرع  والآداب 
حم����ا�����س����رة ع���ل���م���ي���ة ب����ع����ن�����ان » 
حت�����س��ري م�����س��ت��ق��ات ال��ك���م��اري��ن 
ع���ل���ى م����رك����ب 2 م���ريك���اب���ت���� 4 
ه���ي���دروك�������س���ي ب���ريمي���ي���دي���ن ». 
األقى املحا�سرة، الأ�ستاذ امل�ساعد 
ح�سن  الدكت�ر  الكيمياء  بق�سم 
ك��ام��ل ح�����س��ن، وح�����س��ره��ا رئي�س 
العزوين،  خالد  الدكت�ر  الق�سم 

واأع�ساء هيئة التدري�س. 
ون�����اق�����������س�����ت امل����ح����ا�����س����رة 
كيميائيا،  م��رك��ب��ا   17 حت�����س��ري 
واإثبات الرتكيب الكيميائي لها؛ 
ال��ك���م��اري��ن  اإن م��رك��ب��ات  ح��ي��ث 
متعددة  بي�ل�جية  خ���ا���س  لها 
ت�ستخدم �سد الأورام وال�سرطان 

وغريها. 

فرع الجامعة
بيشة

عبداهلل  امللك  م�ست�سفى  يجري 
يف  اجلامعة  ف��رع  م��ع  بالتن�سيق 
والثالثاء  الثنني  ي�مي  بي�سة، 
لقيا�س  ط��ب��ي��ا  ك�����س��ف��ا  امل��ق��ب��ل��ني، 
الفرع،  ملن�س�بي  ال�سكري  مر�س 
باملجمع  ال��ري��ا���س��ي��ة  ب��ال�����س��ال��ة 

الأكادميي للبنني.
الدكت�ر  الفح�س،  يت�لى 
ف��ال��ح ث��ام��ر حم��م��د ال�����س��ه��راين، 
من:  املمر�سني  ط��اق��م  وي��ت��ك���ن 
حممد م�سفر القحطاين، عادل 
ال�سلمي، مبارك علي ال�سهراين، 

و�سرحان ال�سل�يل.
د. يحيى عبدالعظيم

فرع الجامعة
بيشة

ي����ن����ظ����م ق���������س����م ال������درا�������س������ات 
الإ���س��الم��ي��ة وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
بعن�ان  اأم�سية  املقبل،  الثنني 
���س��راج  اهلل..  ر����س����ل  »حم���م���د 
اأن����ار ال���ك����ن« ع��ل��ى م�����س��رح ف��رع 
اجل���ام���ع���ة يف ب��ي�����س��ة، ب��ح�����س���ر 
امل�����س��رف ع��ل��ى ال���ف���رع ال��دك��ت���ر 
م������ه������دي ال�������ق�������رين وع������م������داء 

الكليات.
من  ع��دد  املحا�سرة  يلقي 
اأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم، 
���س��رية  ع��ل��ى  ال�����س���ء  م�سلطني 
امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم.
د. يحيى عبدالعظيم

كلية العلوم
واآلداب بتنومة

والآداب  ال���ع���ل����م  ك��ل��ي��ة  ق���ام���ت 
الت�سالت  نظام  بتبني  بتن�مه 
الإلكرتونية  والأر�سفة  الإداري��ة 
)اإجن��از(. واأو�سح  مدير الإدارة 
بن  علي  الأ�ستاذ  املكلف،  بالكلية 
�سعيد ال�سهري اأن  النظام اأ�سهم 
يف ����س���رع���ة و�����س�����ل امل���ع���ام���الت 
ت�ستغرق  ك��ان��ت  »ال��ت��ي  الإداري�����ة 
امل��را���س��الت العادية م��ا بني  ع��رب 
10 اأي��ام اإل��ى20  ي�ما«.  واأ�ساف 
»مع نظام اإجناز اأ�سبح احل�س�ل 
ع��ل��ى امل��ع��ام��الت خ���الل حلظات 
والتعامل معها ب�سرعة قيا�سية«. 
مهند ثابت 

عمادة
شؤون الطالب

اج��ت��م��ع ع��م��ي��د ����س����ؤون ال��ط��الب  
الدكت�ر مريع الهبا�س، م�ؤخرا، 
بالعمادة،  التنفيذية  اللجنة  مع 
ب���ه���دف الإع�������داد ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
املزمع  اخلام�س  العلمي  امل�ؤمتر 

اإقامته يف الريا�س.
ون��اق�����س الج��ت��م��اع حم��اور 
الأع��م��ال  ت�سليم  طريقة  اأهمها 
امل�����س��ارك��ة يف امل���ؤمت��ر، واجل���ائ��ز 
للم�سرفني  امل��ق��دم��ة  واحل����اف���ز 
ال��ن�����ض��اط  ورواد  الأع���م���ال  ع��ل��ى 
)م��ن�����س��ق��ي امل����ؤمت���ر(، وال��ط��الب 
الفائزين على م�ست�ى اجلامعة 

يف اللقاء التح�سريي.

عمادة
شؤون المكتبات

�����س����ارك����ت اجل����ام����ع����ة مم���ث���ل���ة يف 
عمادة �س�ؤون املكتبات يف معر�س 
ال�������س���ارق���ة ال�������دويل ل��ل��ك��ت��اب يف 
دورت���ه ال����32 ، ال��ذي اأق��ي��م مبقر 
»اأك�������س���ب���� ال���������س����ارق����ة« ب����اإم����ارة 
ال�سارقة واختتم اأعماله يف ال�16 

من ن�فمرب اجلاري.
واأو�������س������ح ع���م���ي���د �����س�����ؤون 
املكتبات الدكت�ر �سعيد بن قا�سم 
حري�سة  اجلامعة  اأن  اخل��ال��دي 
امل�����س��ارك��ة يف جميع  دائ���م���ا ع��ل��ى 
لن�سر  واملحلية  الدولية  املحافل 
بت�جيهات  و«ذل���ك  اإ���س��دارات��ه��ا، 
ودعم من معايل مدير اجلامعة 
عبدالرحمن  ال��دك��ت���ر  الأ���س��ت��اذ 

بن حمد الداود«.
اجل���ام���ع���ة  اأن  واأ�������س������اف   
����س���ارك���ت يف م��ع��ر���س ال�����س��ارق��ة 
ب��ج��ن��اح مم��ي��ز ���س��م ال��ك��ث��ري من 
من�س�بيها  وم�ؤلفات  اإ�سداراتها 
ال�����ت�����ي ت����ن�����ع����ت ب������ني ال���ك���ت���ب 
املتخ�س�سة،  العلمية  والأب��ح��اث 
املن�س�رات  من  ع��دد  اإل��ى  اإ�سافة 

والكتيبات التعريفية.

النادي الهندسي
بكلية الهندسة

بكلية  الهند�سي   ال��ن��ادي  ينظم  
ال��ه��ن��د���س��ة م�����س��اب��ق��ة ب��ني ط��الب 
ت�سميم  اأف�سل  لختيار  الكلية 

ل�سعار النادي. 
وم�������ن امل�����ق�����رر ا����س���ت���ق���ب���ال 
ال���������س����ع����ارات م���ط���ب����ع���ة ب�����س��ك��ل 
اأن يتم تقييمها من  مكرب، على 
تر�سح  التي  التحكيم  جلنة  قبل 
للمرحلة  امل��ت��اأه��ل��ة  ال��ت�����س��ام��ي��م 
النهائية. يذكر اأن الكلية حددت 

جائزة قيمة للم�سمم الفائز. 
عبد اهلل القحطاين

كلية العلوم واآلداب
فرع بيشة

ن��ظ��م ق�����س��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
ب��ف��رع  والآداب  ال���ع���ل����م  ب��ك��ل��ي��ة 
اجل���ام���ع���ة يف ب��ي�����س��ة حم��ا���س��رة 
حمم�د،  را�سد  الدكت�ر  األقاها  
ب����ع����ن�����ان »حت����ل����ي����ل ل���ق�������س���ي���دة 
اأزدوم����������ان����������دو�����������س ل���ل�������س���اع���ر 

الإجنليزي �سلي«.
التي  املحا�سرة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
ح�����س��ره��ا رئ���ي�������س ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
الإجنليزية وجميع اأع�ساء هيئة 
ال���ت���دري�������س،  يف اإط�����ار ال��ربام��ج 
والأن�سطة العلمية التي ينظمها  

الق�سم.
د. يحيى عبدالعظيم

عمادة
شؤون الطالب

والإر���س��اد  الت�جيه  مركز  نظم  
ب�����ع�����م�����ادة ��������س��������ؤون ال�����ط�����الب، 
ال���ربن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي مل�����س��ريف 
الإر�سادية  ال���ح��دات  وم�سرفات 

بالكليات.
ق������دم ال����ربن����ام����ج ك����ل م��ن  
الأحمري،  على  �سعيد  الدكت�ر  
وال��دك��ت���ر م������س��ى اأح��م��د زع��ل��ة، 
وال�������دك�������ت��������ر اأح�������م�������د حم���م���د 

الزيدانى.
وجه  اخلتامي،  احلفل  ويف 
وك���ي���ل ع���م���ادة �����س�����ؤون ال��ط��الب 
العزيز  عبد  ال��دك��ت���ر  للتط�ير 
ثم  للمدربني،  �سكره  الهاجرى 
ق����ام ب��ت�����س��ل��ي��م ����س���ه���ادات ح�����س���ر 
الربنامج للمتدربني، الذين بلغ 
عددهم )15( من الرجال و)26( 

من الن�ساء.

ين
لبن

ت ا
ليا

ك
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أنشطة طالبية

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

سلمان العلي

ح��ر���س��ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي، 
واإح�����س��ا���س��ا ب��امل�����س���ؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، 
التط�عي  العمل  نادي  اجلامعة  اأٌ�س�ست 
يف 1434/4/9ه���������� ب���ه���دف  ن�����س��ر ث��ق��اف��ة 
واملجتمع  اجلامعة  يف  التط�عي  العمل 
م���ن خ����الل ال�������س���راك���ة م���ع امل���ؤ���س�����س��ات 
احلك�مية والأهلية لبناء جيل تط�عي 
ف����ع����ال، وذل�������ك وف������ق روؤي��������ة واأه��������داف 

مدرو�سة.

الرؤية
الريادة يف تر�سيخ مبداأ التعاون وتفعيله 
والبيئة  الداعمة  اليد  اجلامعة،  لتك�ن 
امل��ن��ا���س��ب��ة خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع م���ن خ��الل 
ن�سر ثقافة العمل التط�عي بني طالب 

اجلامعة.

األهداف
باأهمية  الطالبية  الفئة  • ت�عية 
واملجتمع  للفرد  التط�عي  العمل 

وزرع الروح التط�عية بينهم. 
للعمل  ح��دي��ث��ة  اأف���ك���ار  اإي���ج���اد   •
احتياجات  م��ع  ت��ت���اف��ق  التط�عي 
اجل���ام���ع���ة وامل����ت����غ����ريات ال���ت���ي ق��د 

ي�اجهها املجتمع. 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  • م�ساركة 
التط�عي من  العمل  للطالبات يف 

مبداأ اإيجاد القدوة احل�سنة. 
• اإيجاد �سبل للتعاون بني الكليات 
ون����ادي ال��ت��ط���ع ل��ت���ح��ي��د اجل��ه���د 

وا�ستثمارها بال�سكل املنا�سب. 
• اإ�سباع اجلانب الديني والروحي 
لدى الطالبات من خالل ممار�سة 

العمل التط�عي باأوجه عديدة.

التطوع وجوانبه
غري  اإرادي  اجتماعي  عمل  ه�  التط�ع 
اأج��ر م��ادي، يق�م  اأو  ربحي، دون مقابل 
به الأفراد اأو اجلماعات من اأجل حتقيق 
وتنمية  م�ساعدة  اأو  م�سرتكة  م�سالح 
م�ست�ى معي�سة الآخرين، من جريانهم 
مطلقة،  ب�سفة  الب�سرية  املجتمعات  اأو 
بالنف�س  مبذول  اجلهد  ه��ذا  ك��ان  �س�اء 

اأو باملال.
اإلى  تهدف  اجتماعية  حركة  وه��� 
الإن�ساين  ال�جه  واإب��راز  التعاون  تاأكيد 
واحل�������س���اري ل��ل��ع��الق��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، 
واإبراز اأهمية التفاين يف البذل والعطاء 
ع���ن ط��ي��ب خ��اط��ر )م���ن دون اإك�����راه اأو 
يعرب  الآخرين،  اإ�سعاد  �سبيل  يف  اإجبار( 
عنه يف بع�س املجتمعات كانعكا�س ل�عي 
املجتمع و  ل����دوره يف  واإدراك�����ه  امل���اط��ن 

انتمائه له

خدمة اجتماعية
جاء احلث على العمل التط�عي يف كافة 
ال�سرائع ال�سماوية، وه� ن�ع من الدعم 
وامل�ؤازرة فيما بني الب�سر بع�سهم بع�سا، 
وم����ع ت��ع��ق��د احل���ي���اة يف ك��اف��ة ج���ان��ب��ه��ا 
الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة والأم��ن��ي��ة، 
اأ���س��ح��ى ع��ل��ى ال����دول ال��ت��ي ت���اج��ه ه��ذه 
امل��ع�����س��الت ال��ب��ح��ث ع���ن ���س��ري��ك اآخ���ر 
ي�سهم معها يف امل�اجهة والت�سدي لتلك 
ب���اب التط�ع  ف��ت��ح  اأن  ف����راأت  امل�����س��ك��الت، 

ت�فري  يف  ي�سهم  ���س���ف  ال��ف��ئ��ات،  لكافة 
ف��ر���س خ��دم��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ت��ق��دم ب�سكل 
ومنظمات  جمعيات  خالل  ومن  ط�عي 
متخ�س�سة ت�ستقطب تلك الفئات وتق�م 
بتدريبها وتاأهيلها وتهيئتها لالنخراط 

يف اخلدمات العامة. 

أهمية العمل التطوعي
ترجع اأهمية التط�ع لي�س لك�نه عمال 
والهيئات  الدولة  ن�ضاط  يف  ثغرة  ي�ضد 
اأهميته الكربى  الجتماعية فقط، بل 
تك�ن يف تنمية الإح�سا�س لدى املتط�ع 
وم���ن ت��ق��دم اإل���ي���ه اخل���دم���ة ب��الن��ت��م��اء 
ال��رتاب��ط  وت��ق���ي��ة  للمجتمع،  وال�����لء 
الجتماعي بني فئات املجتمع املختلفة، 
الذي اهتز بع�امل التغيري الجتماعي 

واحل�ساري.
ذل��ك، فالتط�ع ل�ن  اإل��ى  اإ���س��اف��ة 
لي�س يف  الإيجابية  امل�ساركة  األ���ان  من 
تقدمي اخلدمة فقط، ولكن يف ت�جيه 
تلك  عليها  تق�م  التي  ال�سيا�سة  ور�سم 
امل�ؤ�س�سات الجتماعية، ومتابعة تنفيذ 
ب��راجم��ه��ا وت��ق���مي��ه��ا مب���ا ي���ع����د على 

املجتمع ككل بالنفع العام.
وك��ل��م��ا ك��رث ع���دد امل��ت��ط���ع��ني، دل 
ذل����ك ع��ل��ى وع����ي امل����اط���ن���ني، وح�����س��ن 
جت����اوب����ه����م م�����ع ه����ي����ئ����ات وم���ن���ظ���م���ات 

املجتمع. 

آثار التطوع
التطوعية  الأع��م��ال  يف  الن��خ��راط  اإن 

أنشأته الجامعة إحساسا بالمسؤولية االجتماعية 
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مهمة  واجتماعية  فردية  اآث��ارا  يعك�س 
ت����ؤدي اإل��ى تق�ية ال��رتاب��ط ب��ني اأف��راد 
تقدم  التي  اخل��دم��ات  وزي���ادة  املجتمع، 

اإليهم وا�ستمراريتها. 

اآلثار الفردية 
النف�سية  بالراحة  الفرد  �سع�ر   •

عند قيامه باأي عمل تط�عي. 
مك�سب  بتحقيق  ال��ف��رد  �سع�ر   •
دي���ن���ي وه����� الأج�����ر وال����ث�����اب من 

اهلل. 
الرتابط  باأهمية  الفرد  �سع�ر   •
اإل��ى  امل��ج��ت��م��ع في�سعى  اأف�����راد  ب��ني 

امل�ساركة. 
ه�  ي�ؤديه  ما  ب��اأن  الفرد  اإقناع   •
خ��دم��ة وط��ن��ي��ة اإن�����س��ان��ي��ة لأف����راد 

جمتمعه.
ال�طني  النتماء  وتق�ية  • زيادة 

بني الأفراد. 
ال��ف��راغ  اأوق�����ات  ع��ل��ى  • ال��ق�����س��اء 

ووج�د ما ي�سغله. 
التي  • حتقيق الظه�ر وال�جاهة 

ي�سعى اإليها بع�س الأ�سخا�س. 
الفرد  ب���ذات  الإح�����س��ا���س  • زي���ادة 
واأه���م���ي���ت���ه يف امل��ج��ت��م��ع، ف���ي����د رد 

املعروف ملن �ساعده. 
• م����رور ال��ف��رد ب��ح��ادث��ة ُق����ّدم له 

فيها الع�ن وامل�ساعدة. 
اأف����راد  ع��ل��ى  امل��ب��ا���س��ر  • ال��ت��اأث��ري 
يف  بامل�ساركة  والأ���س��دق��اء  الأ���س��رة 

هذه الأعمال. 

اآلثار االجتماعية 
بني  والتكاتف  ال��رتاب��ط  تق�ية   •

اأفراد املجتمع. 
ال��ف��رد  ب��ح��اج��ة  اجل��م��اع��ة  • ���س��ع���ر 

و�سع�ر الفرد بحاجة اجلماعة. 
ب��ني  ال���ت���ن���اف�������س  روح  ت���ن���م���ي���ة   •
ال��ت��ط���ع��ي��ة مب��ا يعك�س  اجل��م��اع��ات 

ج�دة اخلدمات. 
اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  اأم��اك��ن  • زي���ادة 

وت�افرها يف كل مدينة. 
ت�����س��رف  ال���ت���ي  امل���ب���ال���غ  • ت����ف���ري 
يف  و�سرفها  الب�سرية  ال��ق���ى  على 

جمالت اأخرى. 

عوامل نجاح التطوع 
اجليد.  • التخطيط 

الأهداف.  • و�س�ح 
• ت����اف���ر الإم����ك����ان����ات )ال��ب�����س��ري��ة 

واملادية( 
والل�ائح.  • الأنظمة 

والتاأهيل.  • التدريب 
)الر�س�م(.  ال�سريبي  • الإعفاء 

التنظيمية.  • الهياكل 
• احل�افز التقديرية والت�سجيعية. 

معوقات اجتماعية للتطوع 
باأهمية  امل��ج��ت��م��ع  م��ع��رف��ة  ع���دم   •

العمل التط�عي. 
• عدم وجود الرغبة لالنخراط يف 

الأعمال التط�عية. 
ال��ت��ط���ع��ي  ال���ع���م���ل  • ا����س���ت���غ���الل 

لتحقيق اأهداف غري م�سروعة. 
العمل  اأن  الأ���س��ر  بع�س  اعتقاد   •

التط�عي م�سيعة لل�قت.

معوقات اقتصادية 
عدم  نتيجة  املبالغ  ت���اف��ر  ع��دم   •

بذل الأم�ال.
وال���ر����س����م  ال�������س���رائ���ب  • ف���ر����س 
اجل��م��رك��ي��ة ع��ل��ى م���ع���دات واأج���ه���زة 
واآل�������ي�������ات امل����ن����ظ����م����ات وال���ه���ي���ئ���ات 

التط�عية. 
والتجهيزات  املباين  ت�افر  عدم   •

الإدارية. 

معوقات شخصية
واأه��م��ي��ة  اأه������داف  م��ع��رف��ة  • ع���دم 

العمل التط�عي. 
من  املطل�ب  ال��دور  اإج���ادة  • ع��دم 

املتط�ع . 
املادي.  الك�سب  عن  • البحث 

ال��ع��م��ل  اأوق������ات  ب���ني  • ال��ت��ع��ار���س 
واأوقات الدرا�سة. 

معوقات دينية
• تق�سري بع�س الأئمة والدعاة يف 
احل��ث على الن��خ��راط يف الأع��م��ال 

التط�عية. 
الدينية  الدوافع  ا�ستغالل  عدم   •
وا�ستثمارها  ال�سباب  ل��دى  خا�سة 

ل�سالح العمل التط�عي. 
الدينية  التعاليم  ع��ن  الب��ت��ع��اد   •

وعدم الهتمام مبا تدع� اإليه. 

معوقات نفسية
املتط�ع  الهتمام مب�سكالت  • عدم 
الأ�سرية والإداري��ة ملا لها من تاأثري 

على العمل التط�عي. 
ب���ال���ن����اح���ي  اله�����ت�����م�����ام  ع�������دم   •

الت�سجيعية. 
امل��ه��ام  ت���زي��ع  يف  ال���ت����ازن  • ع���دم 

ودخ�ل عن�سر املحاباة. 
للمتط�ع  الفر�سة  اإت��اح��ة  ع��دم   •

للتعبري عن راأيه. 

معوقات إدارية
العمل  يف  امل��ت��ط���ع  و���س��ع  ع���دم   •
امل�����ن�����ا������س�����ب ل������ق������درات������ه وم����ي�����ل����ه 

وا�ستعداداته. 
بناء  يف  امل��ت��ط���ع  م�����س��ارك��ة  • ع���دم 

التنظيمات والهياكل الإدارية.
املنا�سبة  الأم���اك���ن  تهيئة  ع���دم   •

للعمل والإنتاج.
ال���اع��ي��ة  الإدارات  وج�����د  ع���دم   •

املحققة لالأهداف.
ون�ساطات  اأه����داف  و���س���ح  ع��دم   •

املنظمة.
يف  امل���ت���ط����ع  دور  حت���دي���د  ع����دم   •

املنظمة.
ب�����دورات  امل��ت��ط���ع  اإحل�����اق  • ع����دم 

تدريبية وتاأهيلية.
• �سعف الل�ائح والأنظمة اخلا�سة 

بالعمل التط�عي.
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سلمان العلي

الثقافة الإ�سالمية، م�سطلح اأو تعبري 
ل��سف  الأح���ي���ان  اأغ���ل���ب  يف  ي�ستعمل 
واحل�سارية  الثقافية  املظاهر  جميع 
بامل�سلمني  تاريخيا  واملرتبطة  ال�سائعة 

يف جميع اأنحاء العامل.
وم�����ن اأه������م اإط�����الق�����ات ال��ث��ق��اف��ة 
الإ�سالمية، اأنها العلم الذي يجمع بني 
ال�اقعي  وال���ع��ي  ال�سرعي  التاأ�سيل 
وم�ستقبلها،  وحا�سرها  الأم��ة  بتاريخ 
اأن��ه��ا ع��ل��م م��ع��ي��اري وواق��ع��ي يف اآن  اأي 

واحد.
وه�����ي ع���ل���م ك���ل���ي ����س���م����يل ي��ن��ظ��ر 
لالإ�سالم ب�سم�ليته من حيث عقيدته 

ومقا�سده وفهمه على مر التاريخ.
ان��ب��ث��ق دي����ن الإ�����س����الم يف ال��ق��رن 
ال�����س��اد���س امل����ي����الدي يف ب����الد ال���ع���رب، 
وم�����ع الن���ت�������س���ار ال���ه���ائ���ل وال�������س���ري���ع 
ل���الإم���رباط����ري���ات الإ����س���الم���ي���ة، ف���اإن 
وتاأثرت  اأّث��رت  قد  الإ�سالمية  الثقافة 
بغريها من الثقافات واحل�سارات مثل 
والرببر،  وتركيا،  فار�س،  بالد  ثقافات 
وغريها  واندوني�سيا  والهند  وامل��الي، 
م��ن الأم����م واحل�������س���ارات ال��ت��ي دخلها 

الإ�سالم.
بع�س  اآراء  ع��ل��ى  وق��ف��ت  »اآف�������اق« 
الطالب عن الثقافة الإ�سالمية، فماذا 

قال�ا؟

تنمية مدارك
بكلية عل�م  القرين، طالب  �سعيد  قال 
احلا�سب، »اإذا كانت درا�سة اأي علم من 
العل�م ت�ؤدي اإلى ترقية م�ساعر الفرد، 
وت��ن��م��ي م����دارك����ه، وت��ف��ت��ح اأح��ا���س��ي�����س��ه 
وت���زي���د يف حركته  م���اه��ب��ه،  وت�����س��ق��ل 
اإلى  ون�ساطه الفكري، وي�ؤدي كل ذلك 
اإحداث تفاعل ذاتي داخل النف�س التي 
تتلقى هذا العلم وتق�م بتلك الدرا�سة 
اآف��اق جديدة،  اإل��ى  مما يجعلها تنطلق 
علمية  وحقائق  معارف  على  وحت�سل 

مل تكن قد عرفتها من قبل.
اأن يطبق  ه��ذا كله ميكن  ك��ان  اإذا 
فكيف  الإن�����س��ان،  يتلقاه  علم  اأي  على 
الدرا�سة  وه��ذه  العلم  ه��ذا  ك��ان  اإذا  ب��ه 
الفرد  بكيان  ال�سلة  وثيق  بعلم  تتعلق 
و���س��خ�����س��ي��ت��ه الإ����س���الم���ي���ة، وم��ا���س��ي��ه 
الثقافة  كعلم  التليد،  وت��راث��ه  املجيد، 

الإ�سالمية؟
ه��������ذه ال����ث����ق����اف����ة ال�����ت�����ي ه������ي يف 
امل�سلمة،  لالأمة  حية  �س�رة  حقيقتها، 
�سخ�سيتها  م��الم��ح  ال��ت��ي حت���دد  ف��ه��ي 
ت�سبط  التي  وهي  وج�دها،  قيام  وبها 

�سريها يف احلياة«.
 واأ�����س����اف »ت���ل���ك ال��ث��ق��اف��ة ال��ت��ي 
وعناوين  عقيدتنا  اأ�س�س  منها  ن�ستمد 
مبادئنا التي نحر�س على التحلي بها 
الثقافة  اإن  الأم���م،  ب��ني  بها  وامل��ف��اخ��رة 
الإ�سالمية هي التي حتدد نظام احلياة 

حوارات شبابية

طالب يصفونها بأثير النفس المسلمة

الثقافة اإلسالمية مضاد قوي
لفيروسات العصر
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داخ������ل امل��ج��ت��م��ع امل�����س��ل��م وحت�����ث ع��ل��ى 
التزامه وفيها تراث الأمة الذي تخ�سى 
وفكرها  والن��دث��ار،  ال�سياع  من  عليه 

الذي حتب له الذي�ع والنت�سار« .

أثير النفس المسلمة
كلية  من  ال�سهراين  عبدالرحمن  اأم��ا 
اللغات والرتجمة، فقال »برزت اأهمية 
اأن   يف  الإ�سالمية،  الثقافة  علم  درا�سة 
اإذ  امل�سلمة،  النف�س  اأثري  العلم ه�  هذا 
به تتم ال�سلة بني كل ج�انح الإن�سان 
يربط  وبه  وفكره،  وقلبه  عقله  امل�سلم 
وحا�سره  ال��زاه��ر  ما�سيه  ب��ني  امل�سلم 
ال��ق��ل��ق، وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه امل��ن�����س���د، اإن�����ه يف 
اأق���رب اأه��داف��ه ال��ك��ث��رية، ي��زود العق�ل 

ال��دي��ن،  ه��ذا  ع��ن  النا�سعة  باحلقائق 
و�سبه  اأباطيل  من  كثيف  �سباب  و�سط 
اخل�س�م، ويربى يف امل�سلم ملكة النقد 
والنظم  امل��ب��ادئ  ت��ق��ّ�م  ال��ت��ي  ال�سحيح 
مييز  امل�سلم  وجتعل  �سحيحا،  تق�مياً 
الغث  ب��ني  وال�سل�ك  الفكر  ن��زع��ات  يف 
وال�سمني فياأخذ النافع اخلري، ويطرح 
اإذا كانت  ال��ف��ا���س��د ال�����س��ار، وع��ل��ى ه���ذا 
حت�سيلها  يعد  الأخ���رى  العل�م  �سائر 
�سربا من ال�ستزادة يف املعارف، فتلك 
غاية تنح�سر يف حدود املعرفة العقلية 

البحتة.
ل��ك��ن ع��ل��م ال��ث��ق��اف��ة الإ���س��الم��ي��ة 
يتجاوز ذلك لينفذ اإلى القلب فيحرك 
امل�ساعر كما تقدم ويفجر يف روح امل�ؤمن 

تلك الطاقة من امل�ساعر الفيا�سة التي 
وت��راث  عقيدته،  اإل��ى  ق�يا  �سدا  ت�سده 
اأم��ت��ه، وت��ع��م��ق ف��ي��ه روح ال�����لء لأم��ت��ه 
الرائدة التي اأكرمها اهلل بهذه الر�سالة 

الهادية«.

إيجاز بليغ
وي����ق�����ل ع���ل���ي ع����������س، ط���ال���ب ب��ق�����س��م 
الإ���س��الم��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  »اإن  ال�����س��ب��ك��ات، 
من  بعينه  علما  تعني  ل  حقيقتها  يف 
ال���ع���ل����م الإ����س���الم���ي���ة، ول��ك��ن��ه��ا ت��ع��ن��ي 
ع��ل���م الإ����س���الم كلها يف ع��ر���س وا���س��ح 
الثقافة  اإن  نق�ل  ولذلك  بليغ،  واإيجاز 
يف  �سخما  تراثا  خلفت  قد  الإ�سالمية 
اأن  امل�سلم  املعرفة، وعلى  خمتلف فروع 

ك�نتها  التي  املعارف  بهذه  ملما  يك�ن 
الإ�سالمية على مدى  وخلفتها احلياة 
ق�رون عديدة �سمن �سل�سلة من الكتب 
امل��ع��ارف يف جم��الت  ه��ذه  تتناول  التي 
العلمية عر�سا  اأو  الإن�سانية  الدرا�سات 
ب��ت��اأث��ريه��ا  اإ�����س����ادة  اأو  ال��ث��ق��اف��ة  ل���ه���ذه 

احل�ساري«.

علم جديد
���س��ع��ي��د، ط��ال��ب بق�سم  اآل  وائ����ل  وي����رى 
الإ���س��الم��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  »اأن  امل��ح��ا���س��ب��ة، 
م�سطلح يعرب عن علم جديد، ي�ساف 
الإ�سالمية، وه� علم ظهر  العل�م  اإلى 
لالإ�سالم،  املعا�سرة  التحديات  نتيجة 
والأمة الإ�سالمية، وقد عرفت الثقافة 

حوارات شبابية

الإ���س��الم��ي��ة ع��ل��ى ه���ذا الأ���س��ا���س باأنها 
املتعلقة  امل��ع��ا���س��رة،  التحديات  معرفة 
الإ�سالمية، ومق�مات  الأمة  مبق�مات 

الدين الإ�سالمي«. 
املجمل  العر�س  ه��ذا  »بعد  وت��اب��ع 
ه���ذه  اأن  ي���ت���اأك���د  الجت������اه������ات،  ل���ه���ذه 
ال��ت��ع��ري��ف��ات مل ت�����س��در ع���ن اأ���س��ح��اب 
واإمنا حاول متثلها  نف�سها،  الجتاهات 
م��ن ا���س��رتك يف ت��األ��ي��ف ال��ك��ت��اب ال��ذي 

وردت فيه«.

مضاد لسلبيات العصر  
اأم����ا ي��ح��ي��ى ال�����س��ه��راين، ط��ال��ب بكلية 
بالثقافة  التم�سك  فاعترب  ال�سريعة، 
الإ���س��الم��ي��ة وال��ت������س��ع ف��ي��ه��ا، م�����س��ادا 

ق�يا يت�سدى ل�سلبيات الع�سر احلايل 
وفريو�ساته، اإن �سح التعبري.

تكن�ل�جيا  ع�سر  »نعي�س  وق���ال   
امل��ع��ل���م��ات والت�������س���الت، وف��ي��ه ح��ّل��ت 
هذا  ب�سبب  هائلة  ت��غ��ريات  مبجتمعنا 
اآث��ار جمة على ثقافة  التط�ر الذي له 
���س���اء  امل�����س��ل��م،  جمتمعنا  واأخ���الق���ي���ات 

بالإيجاب اأم بال�سلب.
ي��غ��ف��ل  اأن  اأح�������د  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ف����ال 
لنا  تقدمها  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة  الإم��ك��ان��ات 
ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل��ع��ل���م��ات والت�������س���الت، 
خ��ا���س��ة ب��ع��د احت����اد احل���ا���س��ب الآل��ي��ة 
والت�����س��الت، وان��دم��اج��ه��م��ا يف خدمة 
الإن�������رتن�������ت، وغ�����ريه�����ا م�����ن و����س���ائ���ل 

الت�سالت.

نتجاهل  اأن  ن�ستطيع  ل  واأي�����س��ا 
الآث��������ار ال�����س��ل��ب��ي��ة ال���ت���ي ت���رت���ب���ت ع��ل��ى 
والإم��ك��ان��ات  املعل�ماتي  الن��ف��ت��اح  ه��ذا 
ميتلك�ن  من  اأن  خا�سة  التكن�ل�جية، 
يختلف�ن  الإم��ك��ان��ات  ه��ذه  ويحتكرون 

معنا عقائديا وفكريا.
ف��م��ا ي��ع��د ع��ن��ده��م م��ب��اح��ا وع��ادي��ا 
جن����د ل����ه ����س����اب���ط اأخ��������رى يف دي��ن��ن��ا 
وعدم  املتلقي،  ثقافة  وكذلك  احلنيف، 
ت�افر ال�عي الكايف للقيام بالنتقائية 
ما  وت���رك  ينفع  م��ا  لأخ���ذ  املعل�ماتية، 
ذلك  �سبب  »من هنا، فقد  وزاد  ي�سر«. 
بكل  الإ���س��الم��ي  املجتمع  اآث����ارا يف  ك��ل��ه 
م�ست�ياته، �س�اء على م�ست�ى الفرد اأو 
الأ�سرة، فاملتغريات احلا�سلة يف ال�قت 
ب�سبب  ال��ع��امل��ي  ال�سعيد  ع��ل��ى  ال��راه��ن 
ت��ع��اظ��م ق����ة و���س��رع��ة وم��ك��ان��ة ال��ث���رة 
التكن�ل�جية واملعل�ماتية والت�سالية، 
اآث���ار وم���ؤث��رات  وم��ا ق��د نتج عنها م��ن 
عديدة على بنية وعمق �سل�ك الإن�سان 
الن��ك��م��ا���س  ك����ان يف ظ���ل  م���ك���ان  اأي  يف 

املكاين«.
واأردف »اإن هذه املتغريات تدع�نا 
مهمة  م�ساألة  يف  ن  والتمعُّ النظر  اإل��ى 
��ق��ة عرب  وح��ي���ي��ة؛ ه��ي ال��ث��ق��اف��ة امل��ت��دفِّ
باعتبارها  احلديثة   الت�سال  و�سائل 
نتاجا ب�سريا متناميا وديناميكيا يتغري 
ب��ا���س��ت��م��رار«. ووا����س���ل« ي��ب��دو وا���س��ح��ا 
اأه��م��ي��ة درا���س��ة ال��ث��ق��اف��ة ال����اف���دة التي 
اأثرت، �س�اء بال�سلب اأم بالإيجاب، على 

اأخالقيات وثقافة جمتمعنا امل�سلم«.

القرني:
الثقافة اإلسالمية 

تنمي المدارك 
وتصقل المواهب 
وترتقي بالمشاعر

عوض:
الكلمة تحمل 

معاني عظيمة 
وتختزل كافة 
علوم اإلسالم

آل سعيد:
المصطلح يعني 

معرفة التحديات 
المعاصرة 

ومقومات األمة 
المسلمة
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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.

الغياب أكثر من 75% يوجب الحرمان
»يحرم  اأن��ه  على  باجلامعة،  والت�سجيل  القب�ل  �س�ؤون  عمادة  ق��رار  ن�س 
معدل  قل  اإذا  النهائي  الختبار  دخ���ل  من  املنتظم  الطالب/الطالبة، 
ح�س�ره عن الن�سبة التي يحددها جمل�س اجلامعة )75%( من املحا�سرات 
والدرو�س العلمية املحددة لكل مقرر خالل الف�سل الدرا�سي«. ووفقا ملا 
جاء يف القرار، يعد الطالب املحروم من دخ�ل الختبار ب�سبب الغياب، 

.»ND را�سبا يف املقرر، على اأن ير�سد له التقدير »حمروم )ح( اأو

استشارة طالبية

غياب ال يحسم الراتب 
ن�ست املادة )10( من لئحة الإجازات ال�سادرة عن وزارة اخلدمة املدنية، على اأنه »يج�زللم�ظف بعد م�افقة رئي�سه، اأن يتغيب براتب كامل لأ�سباب طارئة مدة اأق�ساها 

)خم�سة اأيام( خالل ال�سنة املالية ال�احدة«.

استشارة وظيفية

القهوة العربية..
فوائد كثيرة وأضرار جانبية

الكافيني  م��ادة  وج���د  اأن  تغذية(  )اأخ�سائية  �سنبل  منال  الأ�ستاذة  اأو�سحت 
يف القه�ة، تن�سط اجلهاز الع�سبي وت�ساعد على مقاومة النعا�س وحتد من 
ال�سهية املفرطة، لذلك فهي تفيد يف تقليل ال�زن، كما اأن الكافيني يقلل من 
انقبا�سها  الريا�سية لأنه يق�ي من  التمارين  اأثناء ممار�سة  الع�سالت  اأمل 
اأن الكافيني يعد جرعة �سامة  ويحفز عملية ت�فري الطاقة له، وا�ستدركت 

عند تناول 10 غرامات منه، يف القه�ة العربية ب�سكل ي�مي.
اأك��رث  وق��ال��ت »ع��ن��د ت��ن��اول ال��ق��ه���ة العربية يعمل الأن�����س���ل��ني ب��ك��ف��اءة 
العربية  القه�ة  اأن  كما  ال�سكري،  ملر�سى  مهم  وه��ذا  ال�سكر،  تخفي�س  يف 
ل��الأورام  امل�سببة  ال�سارة  امل���اد  التي حتد من  امل�سادة لالأك�سدة  بامل�اد  غنية 

ال�سرطانية امل�سعفة للمناعة وامل�سببة لأمرا�س القلب وال�سرايني«.
وتعمل القه�ة العربية، ح�سب ق�ل الدكت�رة �سنبل، على التقليل من 
اإنزميات الكبد، اإذ تقي من تليف الكبد و�سرطانه، كما تخف�س خطر الإ�سابة 
باجللطة الدماغية، وتعمل على تاأثريات اإيجابية على اأمرا�س كثرية اأخرى 

كال�سلل الرعا�س.
الأخ���رى  امل��ن��ك��ه��ات  بع�س  اأو  ال��ه��ي��ل  اإ���س��اف��ة  اأن  اإل����ى   �سنبل  واأ����س���ارت 
ال�سحية  الف�ائد  من  تزيد  الزعفران  اأو  والقرنفل  القرفة  اأو  كالزجنبيل 
اإلى  ي���ؤدي  القه�ة  تناول  من  الإك��ث��ار  اأن  ا�ستدركت  لكنها  العربية،  للقه�ة 
وزي��ادة  ليال  الأرق  يف  تتمثل  ال�سحة،  على  وم�ساعفات  م�سكالت  ح��دوث 
حرقان املعدة وزيادة اأعرا�س الق�ل�ن الع�سبي، وارتفاع �سغط الدم وازدياد 
�سربات القلب. وزادت »تعد عملية التحمي�س الأهم يف التاأثري على مك�نات 
حب�ب القه�ة، حيث تعطي عملية التحمي�س النكهة املميزة حلب�ب القه�ة 

املحم�سة وتغري يف حمت�اها من املاء والكافيني«.
ووفقا ل�سنبل، ت�سري الأدلة 
العلمية اإلى اأنه كلما زادت عملية 
نق�ست  القه�ة  حب�ب  حتمي�س 
اأي  فيها،  وامل���اء  الكافيني  كمية 
ال��ف��احت��ة  ال���ق���ه����ة  »ح����ب�����ب  اأن 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف اإع�������داداً ال��ق��ه���ة 
ال���ع���رب���ي���ة حت����ت�����ي ع���ل���ى ك��م��ي��ة 
ك��اف��ي��ني وم�����اء اأع���ل���ى م���ن تلك 
احل���ب����ب ال��ب��ن��ي��ة ال��غ��ام��ق��ة ال��ت��ي 
اأط�����ل.  ل���ف���رتات  حتمي�سها  مت 
من  ب���اع���ت���دال  ت��ن��اول��ه��ا  اأن  اإل 
اأك���اب  اأربعة  اأو  اإل��ى ثالثة  ك���ب 
تاأثريا  ي�ؤثر  اأق�سى ي�ميا،  كحد 

اإيجابيا يف ال�سحة.«

 استشارة تثقيفية

يف حديث ل� »اآفاق« اأكدت عميدة كلية العل�م والقت�ساد املنزيل يف حمافظة بي�سة، 
الأ�ستاذة امل�ساركة يف الكيمياء احلي�ية، الدكت�رة �سميحة عبد الباقي اأن ال�سمنة 
ال��دول  وخ�س��سا  ال��ع��امل،  �سع�ب  بني  ال�سائعة  ال�سحية  امل�سكالت  اإح��دى  تعد  
الغذائي وعدم  وال�عي  ال�سحي  التثقيف  الق�س�ر يف  اإلى  ذلك  النامية، مرجعة 

الإقبال على ممار�سة الريا�سة.
املتميزة  ال�سمنة  اأولهما  �سنفني  اإل��ى  ال�سمنة  �سميحة  الدكت�رة  و�سنفت 
بزيادة عدد اخلاليا الدهنية وتظهر عند الأطفال، والثانية هي التي ترجع اإلى 

ت�سخم حجم اخلاليا الدهنية.
وقالت »ال�سمنة املتميزة بزيادة عدد اخلاليا الدهنية تظهر عند الأطفال،  
لإنقا�س  غذائي  نظام  اتباع  عند  الدهنية  اخلاليا  ع��دد  تقليل  معها  ميكن  ول 
ال�زن و اإمنا ميكن تقليل حجمها. وال�سمنة التي ترجع اإلى ت�سخم حجم اخلاليا 

الدهنية تعد �سائعة عند الكبار«.
وتابعت »ت�جد مراحل اأو فرتات من العمر يتعر�س فيها ال�سخ�س لل�سمنة 
املر�سية، وقد تك�ن مزمنة اإذا مل ي�ستيقظ املري�س ل�سل�كه الغذائي ويدركه يف 
املراحل العمرية التالية ) مرحلة املراهقة، مرحلة ما بعد ال�لدة، فرتة انقطاع 

الطمث، والأيام القليلة التي ت�سبق الدورة ال�سهرية«.
وهناك ت�سنيف اآخر قالت عنه �سميحة عبد الباقي »الت�سنيف وفقا للعمر 
الرابعة  ب��ني  مبكرة  �سن  يف  الظه�ر  يف  الأف����راد  بع�س  عند  ال�سمنة  ت��ب��داأ  حيث 

ت��ب��داأ معه  م��ن  وه��ن��اك  الدهنية.  ع��دد اخل��الي��ا  تتميز بكرب  و  واحل��ادي��ة ع�سرة، 
العقد  حتى  ال��زي��ادة  يف  وت�ستمر  العمر  من  الثالث  العقد  يف  الظه�ر  يف  ال�سمنة 
اخلام�س اأو ال�ساد�س حيث ي�ستقر وزن اجل�سم، ويتميز هذا الن�ع بت�سخم اخلاليا 

الدهنية«.
ارتفاع  ال�سرايني،  �سميحة: ت�سلب  للدكت�رة  والكالم  ال�سمنة،  اأ�سرار  ومن 
التنف�س، حدوث م�ساعفات عند  ال�سكر، �سيق يف  الإ�سابة مبر�س  ال��دم،  �سغط 
وقلة  الظهر،  اآلم  اجل�سم،  الده�ن يف  تراكم  نتيجة  واجلراحة  وال���لدة  احلمل 
الع�ضبي، مما  للجهاز  الوا�ضل  الأوك�ضجني  نق�ص كمية  نتيجة  الذهني  الن�ضاط 

ي�ؤدي اإلى قلة النتباه.
اأو  الب�سيطة  ف�«ال�سمنة  امل��ر���س��ي��ة،  احل��ال��ة  ح�سب  ال��ع��الج  ط���رق  وتختلف 
ال�سمنة  اأم��ا  الريا�سة،  وممار�سة  غذائي  نظام  باتباع  معاجلتها  ميكن  املت��سطة 
امل��ف��رط��ة ف���اإن عالجها يتطلب ت��دخ��ال  ج��راح��ي��ا، وه��ن��اك ع��دة ج��راح��ات لعالج 

ال�سمنة لكل منها ف�ائدها و اأ�سرارها اجلانبية«.
الفرد  ت�عية  �سميحة، على �سرورة  الدكت�رة  �سددت  ال�سمنة  ولل�قاية من 
وتثقيفه، مما يجعله يقلل من كمية طعامه و �سرابه، داعية اإلى تناول الأغذية 
الطازجة،  والف�اكه  الدهن واخلفيفة يف وحداتها احلرارية كاخل�سروات  قليلة 

وممار�سة الأن�سطة الريا�سية.
عزه ال عمري ـ بي�شة

استشارة غذائية

الخضروات والفواكه الطازجة تقلل السمنة

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

حوار: نايف األحمري

متنى قائد منتخب اجلامعة لعب فريق 
اأب��ه��ا ل��ك��رة ال��ق��دم، ح�سن ال��ع��ك��ا���س��ي، اأن 
م�ؤكدا  احلقيقي،  الح���رتاف  اإل��ى  ي�سل 

اأنه �سيعمل على حتقيق هذه الأمنية.
وك�سف الطالب بكلية عل�م الإدارية 
اإل�����ى ارت������داء قمي�س  ت��ط��ل��ع��ه  وامل���ال���ي���ة، 
املنتخب ال�سع�دي، مبديا اإعجابه بالعب 
خط و�سط الهالل عبدالعزيز الدو�سري 
ق�����دوة حم��ل��ي��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل����ه، وب��ال��ن��ج��م 
الإ�سباين،  بر�سل�نة  لع��ب  الأرجنتيني 
يعد  عامليا  لعبا  ب�سفته  مي�سي،  لي�نيل 

قدوة لغالبية الالعبني. 

قدم لنا نف�شك؟ 
ط���ال���ب اأع�������س���ق ك����رة ال���ق���دم وال���ت���ح���دي، 
ل��الح��رتاف احلقيقي  اأ���س��ل  اأن  واأمت��ن��ى 

م�ستقبال.

اأبرز املحطات الإيجابية
يف حياتك الكروية

واأبرز ال�شلبيات؟  
م��ن اأب���رز الي��ج��اب��ي��ات، ق��ي��ادت��ي لفريقي 
وحتقيق  ال��ن��ادي  يف  وال�سباب  النا�سئني 
اأرب������ع ب���ط����لت ع��ل��ى م�����س��ت���ى ال��ف��ئ��ات 
اأم��ر  اأم  اأع�����س  ال�����س��ن��ي��ة. وب��ح��م��د اهلل مل 
حتى الآن، باأي حمطات �سلبية يف حياتي 
الكروية جعلتني اأندم على ع�سقي للكرة.  

ماذا ينق�ص الالعب ليطبق 
الحرتاف بكل متطلباته؟

امل�ستطيل  خ���ارج  الن�����س��ب��اط��ي��ة  تنق�سه 
الأخ���������س����ر ف���ه���ي م����ن جت��ع��ل��ك م��ط��ب��ق��ا 
ل���الح���رتاف ب��ح��ذاف��ريه، ف��الب��ت��ع��اد عن 
ال�سهر والتنظيم الغذائي اجليد، مهمان 
ب�سكل  ل��ال���س��ت��م��رار  ي��ط��م��ح  لع����ب  لأي 

اأف�سل. 

يقال اإنك اأ�شغر لعبي دوري ركاء 
للمحرتفني.. ما اأثر ذلك عليك؟ 

حسن العكاسي العب أبها قائد 
منتخب الجامعة لكرة القدم:

يبهرني دوسري 
الهالل محليا..
وميسي عالميا

���س��يء، كما  ك��ل  ه��ذا ت�فيق م��ن هلل قبل 
اإلى  اأ�سل  اأن��ه ميثل دافعا كبريا يل لكي 
اإليه  احللم الذي لطاملا متنيت ال��س�ل 
وه��� اح���رتاف ك��رة ال��ق��دم، ودوري رك��اء 

لأندية الدرجة الأولى، خط�ة اأولى.

اأ�شخا�ص لهم الف�شل يف بروزك؟ 
�سعيد  ل��ل��م��درب  ث���م  اأول،  هلل  ال��ف�����س��ل   
ال���رتك���ي، ووال�����دي ال����ذي ك���ان ل��ه ف�سل 
كبري يف بروزي. كما ل اأن�سى اأخي حممد 
اإل��ى جانبي  ال��ذي �ساندين كثريا ووق��ف 

و�سجعني.  

�شعورك واأنت قائد
لأول فريق نا�شئني يحقق بطولة

يف تاريخ نادي اأبها؟ 
يتجاوز  فقد  ي��سف،  ل  �سع�ر  بالطبع 
و�سع  يف  اأ���س��ارك  واأن���ا  خ�س��سا  الفخر، 
ب�����س��م��ة خ���ا����س���ة ب��ال��ن�����س��ب��ة يل، وع���ام���ة 

بالن�سبة للنادي. 

ماذا اأ�شاف اإليك
الن�ضاط الريا�ضي اجلامعي؟ 

جدد،  اأ�سخا�س  على  التعرف  يف  اأف���ادين 
ال�سريف  ال��ت��ن��اف�����س  روح  زي����ادة  وك��ذل��ك 
ب��ي��ن��ن��ا، وب�����ني ال����زم����الء يف اجل���ام���ع���ات 

الأخرى. 

ما احتياجات منتخب اجلامعة 
لكرة القدم يف املرحلة املقبلة؟ 

ي��ح��ت��اج اإل�����ى وق���ف���ة ���س��ادق��ة م���ن جميع 
اأك��رب  اه��ت��م��ام  واإل����ى  من�س�بي اجل��ام��ع��ة، 
ما  ولديه  الكثري  فه� ميلك   ، م�ستقبال 
اأن احلظ عانده  يقدمه على الرغم من 

كثريا.  

كنت قريبا من نا�شئي الهالل 
وكذلك من اأكادميية الأهلي

يف فرتة ما�شية..
ملاذا مل ت�شتثمر الفر�شة؟ 

كما  �سيئة،  كانت  الزمنية  الفرتات  تلك 

اأن املدربني يف الهالل واأكادميية الأهلي، 
بانتظام  مل يك�ن�ا م�ج�دين يف فرتتي 
ب�����س��ب��ب الإج�������ازات، وم���ن ي�����دري، ف��رمب��ا 

يخبئ يل امل�ستقبل، مفاجاأة اأجمل. 

اإلى اأي مدى تود
الو�شول بطموحك؟ 

اإل����ى ال��ت�����س��رف ب���ارت���داء قمي�س  اأط���م���ح 
املنتخب ال�طني الأول، واإلى الحرتاف 

خارجيا. 

قدوتك من الالعبني حمليا وعامليا؟  
امل���الع���ب ال�����س��ع���دي��ة ت��ع��ج ب��ال��ك��ث��ري من 
ال���ن���ج����م امل���م���ي���زي���ن، ل���ك���ن ي���ظ���ل لع���ب 
عبدالعزيز  ال��ف��ن��ان،  ال��ه��الل  و�سط  خ��ط 
اأم���ا عامليا،  اإيل،  الأق����رب  ه���  ال��دو���س��ري 
فيظل اأ�سط�رة كرة القدم احلديثة جنم 
لي�نيل  الأرجنتيني  الإ�سباين،  بر�سل�نة 
م��ي�����س��ي، يف امل��ق��دم��ة دائ���م���ا، وك���ل لع��ب 

يطمح اإلى ال��س�ل مل�ست�اه. 

ما �شر بروزك اأكرث يف منتخب 
اجلامعة ال�شنة املا�شية..

وملاذا  غابت نتائج املنتخب؟ 
ب�����روزي ه���� ت���ف��ي��ق م���ن هلل، اأم����ا غ��ي��اب 
ال���ن���ت���ائ���ج، ف��ه��ي ب�����ض��ب��ب ارت����ب����اط بع�ص 
عدم  اإلى  اإ�سافة  اأنديتهم،  مع  الالعبني 

الت�فيق يف كثري من املنا�سبات.

هل تعتقد اأن الن�ضاط الريا�ضي 
اجلامعي يت�شبب يف تدين

التح�شيل الدرا�شي للطالب؟ 
ل اأع���ت���ق���د ذل�����ك، ف��م��ن ُي��ن��ظ��م ج��دول��ه 
لها  فاملذاكرة  كثريا،  يعاين  لن  الي�مي، 
وقت  له  الريا�ضي  والن�ضاط  معني  وقت 

معني اأي�سا. 

كلمة اأخرية تود اأن تقولها؟ 
يف  اجلامعي  للمنتخب  الت�فيق  اأمت��ن��ى 
ق��ادم الأي��ام وق��ادم امل�ساركات، كما اأمتنى 
دوري  مناف�سات  يف  الت�فيق  اأبها  لنادي 

ركاء.

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

أساس 
االحتراف.. 

االنضباطية 
وعدم السهر 

والتنظيم 
الغذائي
منتخب 

الجامعة 
يحتاج 

الهتمام أكبر 
بعد أن عانده 

الحظ
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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

خالد العمري ومهند ثابت 

ملحة موجزة عن الكلية؟
كلية العل�م والآداب بتن�مة من الكليات 
ال���ن���ا����س���ئ���ة يف اجل����ام����ع����ة، وت�������س���م ���س��ت��ة 
اأق�����س��ام ه��ي: ق�سم ع��ل���م احل��ا���س��ب الآيل 
الإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغة  وق�سم  وتطبيقاته، 
وق�����س��م ال��ري��ا���س��ي��ات، وق�����س��م ال��ف��ي��زي��اء، 
التطبيقية، وق�سم  العل�م الطبية  وق�سم 

العل�م املالية والبنكية.
ق�سمي  ال���درا����س���ة يف  ول��ق��د  ب�����داأت 
وق�سم  وتطبيقاته  الآيل  احلا�سب  عل�م 
ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة م����ع ب����داي����ة ال���ع���ام 
تفتح  و����س����ف   ،1434/1433 اجل��ام��ع��ي 
العام  ب��داي��ة  م��ع  تباعا  املتبقية  الأق�����س��ام 

اجلامعي املقبل.
والآداب  ال��ع��ل���م  كلية  مبنى  وي��ع��د 
ب��ت��ن���م��ة م���ن امل���ب���اين ال��ن��م���ذج��ي��ة ال��ت��ي 
متلكها اجلامعة وه� من�ساأ على م�ساحة 
اآلف م���رت م���رب���ع. ول��ق��د  ت��زي��د ع���ن 10 
بن  علي  ال�سيخ  نفقة  على  املبنى  اأن�سيء 
منه  تقديرا  ال�سهري  البكري  �سليمان 
باأهمية  امللك خالد واإميانا منه  جلامعة 

التعليم اجلامعي ودعما منه لذلك.
ط�ابق  ث��الث��ة  م��ن  املبنى  ويتك�ن   
حتت�ي على 39 قاعة درا�سية و30 مكتبا 
لعل�م  خم�س�سة  معامل  وثمانية  اإداري��ا 
الإجن��ل��ي��زي��ة،  وال��ل��غ��ة  الآيل،  احل��ا���س��ب 
وال���ف���ي���زي���اء، وال��ت��ع��ل��ي��م الإل�����ك�����رتوين. 
بالإ�سافة اإلى مبنيني اإ�سافيني اأحدهما 
للكافترييا  والآخ�����ر  للمكتبة  خ�����س�����س 

والألعاب الرتفيهية.

اأهداف الكلية 
وخططها اال�ضرتاتيجية؟

اجلامعة  اأه���داف  لتحقق  الكلية  اأ�س�ست 
يف  ال��ع��ايل  للتعليم  ال��ع��ل��ي��ا  وال�����س��ي��ا���س��ات 
تهدف  فهي  ال�سع�دية،  العربية  اململكة 
على  للمجتمع  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دمي  اإل����ى 
اأ���س�����س علمية ب��ج���دة ع��ال��ي��ة م��ع الأخ���ذ 
يف الع���ت���ب���ار م��ع��اي��ري ال��ه��ي��ئ��ة ال���ط��ن��ي��ة 

للتق�مي والعتماد الأكادميي وذلك على 
ثالثة مرتكزات اأ�سا�سية :

اأول: ت�فري بيئة تعليمية متكاملة 
ذات ج�دة عالية ت�سري مع متطلبات 
ال��ع�����س��ر احل����دي����ث امل���ع���ت���م���دة ع��ل��ى 
احلديثة  والتقنية  املعرفة  اقت�ساد 
م��ن اأج���ل الإ���س��ه��ام ال��ف��اع��ل يف بناء 
امل��ج��ت��م��ع واحل����ف����اظ ع��ل��ى م��ب��ادئ��ه 
تعاليم  ع��ل��ى  امل��رت��ك��زة  الأ���س��ا���س��ي��ة 
الإ�سالمي احلنيف، وكذلك  الدين 
ت���زوي���د ����س����ق ال��ع��م��ل ب��ال��ك��ف��اءات 

املميزة خلدمة ال�طن.
العملية  اإ�سراك الطالب يف  ثانيا: 
ات��خ��اذ  ف��ر���س��ة  وم��ن��ح��ه  التعليمية 
يتعلق  فيما  �س�اء  الكلية  يف  القرار 

بالناحية الأكادميية اأم الإدارية.
العلمي  بالبحث  الهتمام  ثالثا: 
وت�����س��ه��ي��ل ك���ل ال�����س��ب��ل ال��ت��ي ت�����ؤدي 
اإل��ى اإث��راء املعرفة يف ع��دة جمالت 
اأع�ساء  ت�سجيع  خ��الل  م��ن  علمية 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وال����ط����الب على 
املجال  ه��ذا  لالإ�سهام  يف  �س�اء  حد 

وتقدمي كل دعم ممكن لهم.
رابعا: خدمة املجتمع عرب امل�ساركة 
احلك�مية  ال��ن�����س��اط��ات  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
الكلية  اإمكانات  وت�سخري  والأهلية 
يف  لالإ�سهام  والب�سرية  التجهيزية 
بخدماته  والرتقاء  املجتمع  تنمية 

املعرفية واخلدمية. 
ول���ت���ح���ق���ي���ق الأه��������������داف ال���ع���ام���ة 
على خطة  العمل  الكلية  ب��داأت  املذك�رة، 
من�س�بي  جميع  مب�ساركة  ا�سرتاتيجية 
الكلية من اأع�ساء هيئة تدري�س واإداريني 

وطالب ومب�ساندة اإدارة اجلامعة.
وم��������������ن اخل�����������ط�����������وط ال������ع������ام������ة 
ج��م��ي��ع  اأن  ال���ك���ل���ي���ة  ل�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
التعامالت فيها تتم من خالل الأجهزة 
احل���دي���ث���ة وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات احل��ا���س���ب��ي��ة 
اأه���داف  م��ع  متا�سيا  امل�ستمر  وال��ت��دري��ب 
ي��ع��رف  ف���ي���م���ا  اهلل،  ح��ف��ظ��ه��ا  ال�����دول�����ة، 
ب���احل���ك����م���ة الإل����ك����رتون����ي����ة، واع���ت���م���اد 

م�ا�سفات ومعايري اجل�دة ال�ساملة على 
وجعل  والإداري،  الأك��ادمي��ي  امل�ست�يني 
الكلية بيئة تعليمية جاذبة للطالب من 
ح��ي��ث ت��ق��دمي ج��م��ي��ع اح��ت��ي��اج��ات��ه��م من 
وم�سادر معرفية  وتغذية  وترفيه  تعليم 
بفاعلية يف  ال��ط��الب  واإ����س���راك  ح��دي��ث��ة، 
دعمهم  خالل  من  الكلية  اأن�سطة  جميع 
واإمكاناتهم  مقدراتهم  يف  الثقة  وتعزيز 
لإب��رازه��ا  لهم  املختلفة  الفر�س  واإت��اح��ة 
والإ���س��ه��ام يف  الأن�سطة،  تلك  م��ن خ��الل 
من  امل�ست�يات  جميع  على  القرار  اتخاذ 
اأجل م�سلحة الطالب وما يحقق اأهداف 

التعليم العايل ب�س�رة عامة.
اأي�سا:  الكلية  ا�سرتاتيجيات  وم��ن 
امل�����س��ارك��ة يف الأن�����س��ط��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 
املحلية  التعليمية  امل���ؤ���س�����س��ات  تقيمها 
وال����دول����ي����ة ب��ف��ع��ال��ي��ة، والرت�����ك�����از ع��ل��ى 
مثال  ل��ي��ك���ن  من���ذج��ي  تنظيمي  هيكل 
املختلفة،  التعليمية  للم�ؤ�س�سات  يحتذى 
وال����س���ت���ف���ادة م����ن اخل�������ربات يف ج��م��ي��ع 
القائمة  والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة  امل��ج��الت 
على التبادل املعريف من خالل امل�ساركات 
م����ن  دور اخل����ربة  ع�����دد  م����ع  ال��ع��ل��م��ي��ة 
اململكة  داخ����ل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وامل���ؤ���س�����س��ات 

وخارجها.
للمناهج  امل�ستمر  التط�ير  واأي�سا، 
وط����رق ال��ت��دري�����س م���ن خ���الل امل��راج��ع��ة 
ال���دوري���ة واإق���ام���ة ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الكلية  لتخرج  التدري�س  هيئة  لأع�ساء 
الكفاءات املتميزة القادرة على املناف�سة يف 

�س�ق العمل بكل جدارة.

 ماذا عن الأن�شطة 
غري املنهجية؟

بالن�ضاط  افتتاحها  منذ  الكلية  اهتمت 
ال����ط����الب����ي ب�����س��ف��ت��ه واح��������دا م����ن اأه����م 
وحتى  ال�سرتاتيجية.  خطتها  مرتكزات 
الكلية  قامت  الهدف  هذا  حتقيق  ي�سهل 
ب��داي��ة ب��اإن�����س��اء جل���ان ووح����دات خمتلفة 
ما  ب��ك��ل  م���ق���رات جم��ه��زة  ل��ه��ا  خ�س�ست 
حتتاج اإليه، كما اأعطي الطالب م�س�ؤولية 

ب��راجم��ه��ا  وت��ن��ف��ي��ذ  ال��ل��ج��ان  ه����ذه  اإدارة 
واأع�ساء  الكلية  اإدارة  قبل  مب�ساعدة من 
جلنة  تاأ�سي�س  اأول  فتم  التدري�س،  هيئة 
طالبية تق�م على و�سع خطط الأن�سطة 
داخ����ل ال��ك��ل��ي��ة وخ���ارج���ه���ا وال���ق���ي���ام على 

تنفيذها ح�سب جدول زمني.
الإجنليزية  للغة  ناد  اإن�ساء  كما مت 
ي���ق����م ع��ل��ى ت��ط���ي��ر امل����ه����ارات ال��ل��غ���ي��ة 
م�سابقات  تنظيم  خ���الل  م��ن  ل��ل��ط��ال��ب 
املنا�سب  امل��ك��ان  ال���ط���الب، وت���ف��ري  ب��ني 
يخت�س  اآخر  ناد  وكذلك  اللغة،  ملمار�سة 
بعل�م احلا�سب الآيل يخدم طالب ق�سم 
عل�م احلا�سب وطالب اللغة الإجنليزية 
ع��ل��ى ح��د ���س���اء يف جم���ال ال��ربجم��ي��ات 

والتعامل معها باإتقان ومهارة.
م�ؤخرا،  مت تاأ�سي�س مركز اإعالمي 
الطالب  م��ن  خم�سة  اإدارت����ه  على  ي��ق���م 
باإ�سراف عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س. 
وي��ه��ت��م ه���ذا امل��رك��ز ب��ت���زي��ع الإع���الن���ات 
ال������س��ائ��ل  بجميع  ل��ل��ط��الب  واإي�����س��ال��ه��ا 
املتاحة ونقل اأخبار الكلية ل�سحيفة اآفاق 
وغريها من الأوعية الإعالمية، اإ�سافة 
اإلى اأن هذا املركز يعد قناة فاعلة تربط 

الكلية باملجتمع ب�س�رة دائمة. 
يف ال�����س��ي��اق ذات������ه، ن��ظ��م��ت ال��ك��ل��ي��ة 
ع����ددا ك��ب��ريا م���ن الأن�����س��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة 
اأم خ��ارج��ه��ا، ففي  داخ��ل اجلامعة  ���س���اء 
دورات خمتلفة  الداخل قدمت للطالب 
فيما يتعلق با�ستخدام التقنيات احلديثة 
من  عدد  وكذلك  التعليمية،  العملية  يف 
الدورات يف تط�ير الذات واإدارة ال�قت.

وعلى ال�سعيد الريا�سي، خ�س�ست 
الكلية ملعب كرة قدم يلتقي فيه الطالب 
ث�����الث م������رات يف الأ�����س����ب�����ع ل��ل��ت��م��اري��ن 

الريا�سية  ومباريات كرة القدم.
ك���ذل���ك ن��ظ��م��ت ال��ك��ل��ي��ة ع�����ددا من 
يف  امل�����س��ارك��ة  �سمنها  م���ن  الح���ت���ف���الت، 
فعاليات الي�م ال�طني، وت�زيع اجل�ائز 
اأ�سهم�ا  امل��ت��ف���ق��ني وم���ن  ال��ط��الب  ع��ل��ى 
اإل��ى  اإ���س��اف��ة  بفعالية،  الكلية  اأن�سطة  يف 

تنظيم رحالت برية خمتلفة.

عميد علوم وآداب 
تنومه: االعتماد 
األكاديمي وتحويل 
الكلية لبيئة رقمية
..أهم أهدافنا
تتطلع كلية العلوم واآلداب في تنومة إلى
أن يكون لها دور ريادي في مجال خدمة المجتمع
وأن تكون مركزا بحثيا مرموقا في منطقة عسير
إلى جانب تحقيق الريادة في المجال األكاديمي. 
كشف عن ذلك عميد الكلية الدكتور عبدالعزيز 
ابراهيم الفقيه في حوار أجرته معه »آفاق«
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كليات

زي����ارات من  ب��ع��دة  الكلية  و���س��ع��دت 
امل�����س���ؤول��ني يف امل��ح��اف��ظ��ة، وع��ل��ى راأ���س��ه��م 
رئ��ي�����س م���رك���ز ت��ن���م��ة واأع����ي����ان واأه�����ايل 
املنطقة للتعرف على كليتهم واخلدمات 

التي تقدمها لأبنائهم.
وي����اأت����ي ذل�����ك اإمي����ان����ا م����ن ال��ك��ل��ي��ة 
ب��اأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة واإ���س��ه��ام 
اأه��داف الكلية  املجتمع املحلي يف حتقيق 

من خالل ربطهم الفاعل بالكلية. 
و���س��ب��ق اأن ت�����س��رف��ت ال��ك��ل��ي��ة ب��زي��ارة 
على  اطلع  حيث  اجلامعة  مدير  معايل 
م��ب��ن��اه��ا وال���ت���ج���ه���ي���زات احل���دي���ث���ة ال��ت��ي 

حظيت بها الكلية.

حدثنا عن اإ�شهامات 
الكلية يف خدمة املجتمع؟

الكلية ت�سارك يف جميع فعاليات املنطقة 
واملنا�سبات ال�طنية، كما ت�ستقبل طالب 
والتعرف  الكلية  ل��زي��ارة  ال��ع��ام  التعليم 
عليها ب�س�رة دورية، بالإ�سافة اإلى ذلك، 
يق�م عدد من الطالب بن�ساطات بحثية 

تخدم البيئة املحيطة.
من  ع��دد  حاليا  يق�م  املثال  �سبيل  فعلى 
النمر  ع��ن  علمي  ببحث  الكلية  ط���الب 
ال��ع��رب��ي وك��ي��ف��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه حيث 
احل��ي���ان  ه���ذا  ب����ج����د  امل��ن��ط��ق��ة  ت�ستهر 

النادر املهدد بالنقرا�س.

وحت���ر����س ال��ك��ل��ي��ة ك���ث���ريا ع��ل��ى اأن 
يت�سل طالبها باملجتمع. ويف هذا الإطار 
ب��زي��ارات خمتلفة  ق��ام ع��دد من الطالب 
تن�مة  مدينة  يف  حك�مية  م���اق��ع  لعدة 
وقد  للجامعة.  الرئي�سي  امل��ق��ر  وك��ذل��ك 
ق��ط��ع��ت ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى ن��ف�����س��ه��ا امل�����س��ارك��ة 
احلك�مية  املجتمع  ن�ساطات  يف  الفاعلة 
والأهلية، وت�سخري اإمكاناتها التجهيزية 
اأج����ل تنمية  وال��ب�����س��ري��ة ل��الإ���س��ه��ام م���ن 
املعرفية  ب��خ��دم��ات��ه  والرت���ق���اء  امل��ج��ت��م��ع 
ا�ست�سافة  مت  اأن  �سبق  حيث  واخلدمية، 
املجتمعية  الثقافية  الأن�سطة  م��ن  ع��دد 

داخل الكلية باإ�سراف اإدارة اجلامعة.

�شمن اأهدافكم دعم اململكة
بكفاءات علمية.. كيف يتم ذلك؟

ع��ن ط��ري��ق ب��ن��اء ال��ط��ال��ب ب��ن��اء �سخ�سيا 
وم���ع���رف���ي���ا. ف���ف���ي اجل����ان����ب ال�����س��خ�����س��ي 
القرار  ات��خ��اذ  يف  امل�ساركة  للطالب  يتاح 
يف ال��ك��ل��ي��ة وحت���دي���د الح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ي 
اإلى حتقيق طم�حاته، مما ي�جد  ت�ؤدي 
الإب�����داع  ع��ل��ى  وق������ادرة  واث���ق���ة  �سخ�سية 

والتغيري.
 وم���ن ال��ن��اح��ي��ة امل��ع��رف��ي��ة، حتر�س 
ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي م���ق���ررات درا���س��ي��ة 
العلم  اإل��ي��ه  ت��سل  م��ا  اآخ��ر  حتت�ي على 
مت�افقة مع معايري العتماد الأكادميي 

واجل������دة، وذل���ك ب��ه��دف ت��خ��ري��ج ط��الب 
يف  ت�سهم  م��ت��م��ي��زة  مب���ه���ارات  مت�سلحني 
املناف�سة  على  قادرين  ال�طنية،  التنمية 

يف �س�ق العمل بكل كفاءة واقتدار.

هل من ن�شائح  
توجهها للطالب؟

اجلامعي  الطالب  على  ينبغي  م��ا  اأه��م 
يعد  اجل��ام��ع��ي  التعليم  اأن  ه���  اإدراك�����ه 
اإل��ى  �ساحبها  ت��ق���د  ان��ت��ق��ال��ي��ة  م��رح��ل��ة 
طبيعية احلياة العملية، واأود اأن اأو�سح 
»م���ق���رر«  ل��ي�����س��ت جم����رد  اأن اجل���ام���ع���ة 
فيه،  ينجح  ثم  الطالب  يدر�سه  درا�سي 

بل اإنها من�ذج م�سغر للحياة العملية.
 يف اجل���ام���ع���ة ي��ك��ت�����س��ب ال��ط��ال��ب 
ال���س��ت��ق��الل��ي��ة وال�����ق�����درة ع���ل���ى ات���خ���اذ 
ال���ق���رار، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى اإت���ق���ان امل��ج��ال 
يف  فالطالب  ف��ي��ه،  املتخ�س�س  العلمي 
ال��ب��ي��ئ��ة اجل��ام��ع��ي��ة ه��� م��ن ي��ب��ح��ث عن 
املعرفة ويحر�س عليها ول يعتمد فقط 
املقرر  اأو  املحا�سرة  على ما يقدم له يف 

الدرا�سي.
ل���ذل���ك ي���ج���ب ع��ل��ي��ه ال���ت��������س���ع يف 
املعرفية  امل�سادر  عن  والبحث  الط��الع 
ال��ت��ي ت�����زوده ب��امل��ع��ل���م��ات ال��ت��ي ي��ح��ت��اج 
اإل��ي��ه��ا يف درا���س��ت��ه، وك��ذل��ك ال���س��ت��ف��ادة 
م��ن الأ����س���ات���ذة يف اجل��ام��ع��ة م��ن خ��الل 
مناق�ساتهم و�س�ؤالهم عن كل ما ي�سعب 
اأم خ��الل  ال��درا���س��ي��ة  ال��ق��اع��ة  ����س����اء يف 
ال�ساعات املكتبية، بالإ�سافة اإلى امل�ساركة 

يف الأن�سطة املت�افقة مع قدراته.
 م��ن خ���الل م��ا اأ����س���رت اإل��ي��ه اآن��ف��ا، 
�سخ�سيته  ي�سقل  اأن  الطالب  ي�ستطيع 
يتعلق  فيما  خمتلفة  م��ه��ارات  ويكت�سب 
ب���ال���ت����ا����س���ل م����ع اأ����س���ات���ذت���ه واأق�����ران�����ه، 
والقدرة على الإدارة والتنظيم واكت�ساب 
روح املبادرة ليخرج من اجلامعة مبدعا 
قادرا على حتمل امل�س�ؤولية نافعا لدينه 

ووطنه.
 واأو���س��ي اأب��ن��ائ��ي ال��ط��الب بتعزيز 
ال�����س��ع���ر ب��الن��ت��م��اء ل��ل��ج��ام��ع��ة، ممثلة 

على  امل��ح��اف��ظ��ة  خ���الل  م��ن  كليتهم  يف 
مم��ت��ل��ك��ات��ه��ا م����ن ت���اأث���ي���ث وجت���ه���ي���زات، 
واإدراك��ه��م ال��ت��ام اأن ك��ل م��ا ي�جد داخ��ل 
ي��اأت��ي من  ومل��ن  لهم  ه��� ملك  اجلامعة 

بعدهم من اإخ�انهم واأبنائهم.
 

تطلعاتكم على املدى القريب؟
الكلية  ت�سعى  الأكادميي،  امل�ست�ى  على 
اإلى احل�س�ل على اعتمادات لرباجمها 
وكذلك  والعاملية،  املحلية  الهيئات  من 
يطلبها  التي  التخ�س�سات  ع��دد  زي���ادة 

�س�ق العمل.
اإل���ى  ت��ط��م��ح  الإداري  امل���ج���ال  ويف 
رق��م��ي��ة، بحيث  ك��ل��ي��ة  اإل����ى  ت��ت��ح���ل  اأن 
ال�رقية  التعامالت  من  التخل�س  يتم 
اأول  من  الكلية  اأن  علما  تامة،  ب�س�رة 
الرئي�سي للجامعة،  املقر  الكليات خارج 
التي بداأت فعليا ا�ستخدام »اإجناز« الذي 
ت�سهيل  يف  ي�سهم  متميزا  برناجما  يعد 

الإجراءات الإدارية و�سرعة اإجنازها.
التحتية،  ب��ال��ب��ن��ي��ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
ن�����س��ع��ى اإل������ى اإ����س���اف���ة م���ب���ان وم���راف���ق 
م�ساحة  زي���ادة  م��ع  وترفيهية  ريا�سية 
م����اق���ف ال�����س��ي��ارات ل��ت�����س��ت���ع��ب امل��زي��د 
الأع���ام  يف  والتخ�س�سات  الطالب  من 
ال��ق��ادم��ة، وك��ذل��ك ال��ع��م��ل ع��ل��ى جتهيز 

مكتبة رقمية.
للكلية  يك�ن  اأن  اإل��ى  نتطلع   كما 
وم��ت��م��ي��ز يف جم���ال خدمة  ري����ادي  دور 
امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����الل ع��ق��د م����ؤمت���رات 
ولقاءات عاملية واأن تك�ن الكلية مركزا 
العلمية  البح�ث  خلدمة  رئي�سا  بحثيا 
حتتية  بنية  م��ن  متلكه  مل��ا  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
م��ت��م��ي��زة، اإل���ى ج��ان��ب وج���ده��ا يف بيئة 

طبيعية خالبة.
وم����ن ت��ط��ل��ع��ات��ن��ا اأي�������س���ا: ح�����س���ل 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س والإداري�������ني 
وال���ط���الب يف ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى اأك����رب ع��دد 
م���ن اجل����ائ���ز ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا اجل��ام��ع��ة 
مل��ن�����س���ب��ي��ه��ا يف امل�����ج�����الت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

والبحثية والإدارية.
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أقسام

عبدالعظيم آل إسماعيل

ال����ط����الب  م����ع����ظ����م  اأن  »ل�������ح������ظ 
م�����س��ت���اه��م غ��ري م��ر���س، خ��ا���س��ة يف 
امل�����س��ت���ي��ات الأول������ى ال���ت���ي ي��ك���ن���ن 
الدرا�سة  على  متع�دين  غ��ري  فيها 

اجلامعية«.
املحا�سبة  ق�سم  رئي�س  ذلك  اأك��د 
الدكت�ر علي فايع اآل ح�سن  يف ح�ار 
م��ع اآف�����اق، ت��ن��اول ف��ي��ه حم����اور ع��دة 
منها: البيئة التعليمية يف اجلامعة، 
التدري�س  والعالقة بني ع�س� هيئة 
والطالب،  والطرق املثلى للمذاكرة. 

لنبداأ مب�شريتك الأكادميية؟
• معيد واأمني بق�سم املحا�سبة 
وال��ع��ل���م  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  بكلية 
الج���ت���م���اع���ي���ة والإداري�����������ة م��ن 

الفرتة  1998 اإلى  2001.
ال��ل��غ��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  • اأن���ه���ي���ت  
من  الفرتة  خ��الل  الإجنليزية 
ب���ال����لي���ات   2003 اإل�����ى   2001

املتحدة.
• ح�سلت على درجة املاج�ستري 

من بريطانيا 2006.
املحا�سبة  بق�سم  حم��ا���س��ر    •
الدكت�راه  على  ح�سلت   .2007

يف 2012/12.
بق�سم  اأ�ستاذا م�ساعدا  • عملت 
الإدارية  العل�م  بكلية  املحا�سبة 
وامل�����ال�����ي�����ة، ث�����م رئ���ي�������س���ا ق�����س��م 
الإدارية  العل�م  بكلية  املحا�سبة 

واملالية يف 2013. 

ما تقييمك للبيئة
التعليمية يف اجلامعة؟

تتط�ر  باجلامعة  التعليمية  البيئة 
من فرتة اإلى اأخ��رى، لكن القاعات 
جتهيز  اإع���ادة  اإل��ى  حتتاج  الدرا�سية 
ب����الإ�����س����اف����ة اإل�������ى ت������اف�����ر م���راك���ز 

خلدمات الطالب داخل الكليات .

كيف عالقتك مع الطالب؟
احل���م���د هلل ال��ع��الق��ة م���ع ال��ط��الب 
الح��رتام  على  مبنية  طيبة  عالقة 

والتقدير واجلد. 

هل من �شلبيات
ملحوظة عليهم؟

�سبيل  على  ال�سلبيات  بع�س  هناك 
امل����ث����ال، ك����رثة ال���غ���ي���اب والأع��������ذار، 
وب��ع�����س ال�����س��ل���ك��ي��ات غ��ري ال��الئ��ق��ة 
اأم يف  امل��ظ��ه��ر  ����س����اء يف  ب��ال��ط��ال��ب، 
الألفاظ. يف املقابل هناك اإيجابيات، 
ل  لكنهم  عليهم،  يعتمد  فطالبنا 
اأن ن�جههم  اإل���ى  ي��زال���ن يف ح��اج��ة 
واأه��م��ي��ة  ل���دور  ال���س��ت��ج��اب��ة  لكيفية 
الإر������س�����اد الأك�����ادمي�����ي يف ح��ي��ات��ه��م 

اجلامعية.
ال�سفافية  الإي��ج��اب��ي��ات،  وم���ن 

ج�انب  يف  والتميز  الآراء،  ط��رح  يف 
اأخرى خمتلفة. 

كيف عالقتك مع الطالب؟
احل���م���د هلل ال���ع���الق���ة م����ع ال���ط���الب 
الح���رتام  ع��ل��ى  مبنية  طيبة  ع��الق��ة 

والتقدير واجلد. 

وماذا عن زمالء التدري�ص؟
الإخ���ة  مع  بجد  نعمل  اأننا  احلقيقة 
الزمالء الأفا�سل �س�اء على م�ست�ى 
ال��ت��ي  ال��ك��ل��ي��ات  اأم  ال��ك��ل��ي��ة  اأم  ال��ق�����س��م 
جميع  تذليل  يف  عالقة  بهم  تربطنا 
ال�����س��ع���ب��ات اأم����ام ال��ط��الب، ك��م��ا اأن��ن��ا 
ومقرتحاتهم  الطالب  باأفكار  نرحب 
ال��ق�����س��م،  ون�����س��األ اهلل  مل��ا يف م�سلحة 

الت�فيق للجميع. 

كيف تقيم م�شتوى الطالب؟
م�ست�اهم  الطالب  معظم  اأن  ل�حظ 
غ���ري م���ر����س، خ��ا���س��ة يف امل�����س��ت���ي��ات 
الأول���������ى ال���ت���ي ي���ك����ن����ن ف��ي��ه��ا غ��ري 

متع�دين على الدرا�سة اجلامعية.  

مب تن�شح الطالب
ليحققوا النجاح يف درا�شتهم؟

نتيجة  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب  يح�سل  ح��ت��ى   
امل�سبق  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط  اأن�����س��ح  مم���ي���زة، 
ل��ع��م��ل��ي��ة امل������ذاك������رة خ������الل ال��ف�����س��ل 
ال����درا�����س����ي ك���ام���ال م����ع ع�����س��� ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س، وال��ت���ا���س��ل ع���رب ق��ن���ات 
الت�ا�سل املتفق عليها  خالل ال� »بالك 
ب�رد« اأو ال�ساعات املكتبية املقررة لكل 

ع�س�، كما اأن�سح الطالب بال�ستذكار 
واملراجعة، وتخ�سي�س وقت معني كل 
متهيدا  اأ�سب�عيا،  الأق��ل  على  اأو  ي���م 
ل��الخ��ت��ب��ارات ال��ف�����س��ل��ي��ة وال��ن��ه��ائ��ي��ة،  
وال���س��ت��م��اع ل��ت���ج��ي��ه��ات ع�����س��� هيئة 

التدري�س والعمل بها لأهميتها. 
كذلك الإر�ساد الأكادميي له دور 
م��ه��م وب����ارز يف ت���ج��ي��ه ال��ط��الب من 
اأف�سل يف مرحلتهم  اأداء  اأجل تقدمي 
اجلامعية، لذا نهيب بجميع الطالب، 
الأك��ادمي��ي  املر�سد  مع  الت�ا�سل  اإل��ى 
لكل  الأك���ادمي���ي  امل��ر���س��د  اأو  بالق�سم، 
تتحقق  الطالب، حتى  جمم�عة من 

الفائدة العامة.

ما الذي تتمنى توافره
يف اجلامعة؟

 نتمنى من اجلامعة دعم اأفكار اأع�ساء 
كما  ال�سرائح،  بكافة  التدري�س  هيئة 
يف  لال�ستقبال  م��رك��ز  وج����د  نتمنى 
هيئة  لأع�ساء  كمر�سد  يعمل  الكلية 
وج���د  وك��ذل��ك  وال��ط��الب،  التدري�س 
م��رك��ز ل��الإ���س��ع��اف��ات الأول����ي����ة  يف كل 
مبنى مل�اجهة احلالت الطارئة، واأن 
تك�ن ق�اعد الأعذار م�حدة يف جميع 

الكليات.

كلمة اأخرية؟
وال��ع��ام��ل��ني  »اآف������اق«  �سحيفة  ن�����س��ك��ر 
فيها على جه�دهم املباركة يف خدمة 
ون�ساأل  خمتلفة،  زواي��ا  من  اجلامعة 
ت��ق��دم���ن��ه يف  ك���ل م���ا  ي��ج��ع��ل  اأن  اهلل 

ميزان ح�سناتكم.

الشفافية في طرح 
اآلراء إحدى السمات 

اإليجابية لطالب 
الجامعة

رئيس قسم المحاسبة
د. آل حسن لـ »آفاق«:

التخطيط 
للمذاكرة 
والتواصل مع 
أستاذ المادة 
من أسباب 
التفوق
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

• الصحيفة الجامعية األكثر توزيعا في المملكة.. ٤٣ ألف نسخة أسبوعيا.
• الصحيفة الشبابية األولى في منطقة عسير.. يقرؤها أكثر من مائة  وعشرين ألف طالب وطالبة وعائالتهم.

• شبكة توزيع شاملة تصل إلى شرائح الشباب داخل الجامعة وخارجها في منطقة عسير وفي مختلف
مناطق المملكة وباقي الجامعات السعودية.

• نوافذ توزيع في المراكز التجارية والفنادق والشقق السكنية والشركات والمؤسسات بمدينة أبها.    
• توزيع أسبوعي خاص على مختلف الوزارات واألجهزة الحكومية والجامعات والكليات في العاصمة الرياض.

• توزع أكثر من ثمانية أآلف نسخة أسبوعيا داخل صحيفة الوطن كل يوم أحد.
• أول صحيفة جامعية في المملكة تطبع بنظام الـ »ويب« كالصحف اليومية في المملكة.

• أول صحيفة جامعية تفوز بجائزة »المفتاحة« لمحتواها التحريري واإلخراجي المتميز عن عددها السياحي.
• أسعار تنافسية للعقود الطويلة.

 
قسم اإلعالن والتوزيع 

هاتف: 2٤19٤٤1
فاكس: 2٤199٣٣ 

aafaq5@kku.edu.sa :ايميل

ترحب صحيفة »آفاق« على صفحاتها
بإعالنات الشركات والمؤسسات 
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آفاق مصورة

هلت أمطار الخير
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التعليم العالي

لقطات

جناح المملكة األفضل
في  معرض إندونيسيا للكتاب

للكتاب،  ال��دويل  اإندوني�سيا  معر�س  يف  امل�سارك  اململكة  جناح  ح�سل 
على جائزة اأف�سل م�ساركة، متقدما بذلك على كل من اأملانيا )�سيف 
ال�سرف(، وم�سر، واأع�ساء دول الآ�سيان )�سنغاف�رة، ماليزيا، فيتنام، 
امل�ست�سيف  والبلد  ال�سالم،  دار  ب��رون��اي  ميامنار،  الفلبني،  تايلند، 
اإن��دون��ي�����س��ي��ا(. ويف احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ل��ل��م��ع��ر���س، ال����ذي اأق��ي��م و�سط 
يف  ال�سع�دي  الثقايف  امللحق  ت�سلم  جاكرتا،  الإندوني�سية  العا�سمة 
اإندوني�سيا الدكت�ر عبدالرحمن بن حممد ف�سيل، كاأ�س املركز الأول 

و�سهادة ال�ستحقاق.
وعرب �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى اإندوني�سيا م�سطفى 
ب�«هذا الإجناز الذي  املنا�سبة، عن �سعادته  اإبراهيم املبارك، بهذه  بن 
حتقق بف�سل اهلل ثم باجله�د املخل�سة التي بذلها املعني�ن بامللحقية 

الثقافية ال�سع�دية يف ماليزيا«.
باللغة  املرتجمة  الكتب  من  العديد  �سم  اململكة  جناح  اأن  يذكر 
الإندوني�سية ومنها: »احلرم املكي« و«احلرم املدين« و«ك�س�ة الكعبة« 
العلمية  الإ����س���دارات  رك��ن  جانب  اإل��ى  املتن�عة،  الكتب  م��ن  وغ��ريه��ا 
وال��ث��ق��اف��ي��ة. ك��م��ا مت ت���زي��ع ت��رج��م��ة م��ع��اين ال���ق���راآن ال��ك��رمي باللغة 

الإجنليزية ولغة البها�سا.

انتقد وكيل وزارة الثقافة والإعالم �سابقا، الدكت�ر اأب�بكر باقادر، ما 
و�سفه بغياب اجلامعات عن امل�سهد الثقايف، وانكفائها على املمار�سات 

التدري�سية، و�سعف البحث العلمي فيها.
املق�س�د  عبد  ال�سيخ  اثنينية  يف  م�ساركته  خ��الل  ب��اق��ادر  واأك���د 
خ�جة، حيث مت تكرميه،  اأن »اجلامعات مل تنجح يف تاأهيل باحثني«، 

حمذرا  مما �سماه جناية النغالق. 
خلدون،  ابن  مقدمة  من  ج�انب  املنا�سبة  يف  باقادر  وا�ستعر�س 
وا�سفا اإياها ب� »مادة تاريخية ثرية«، م�ستدركا اأنها مل حتظ مبا فيه 
يف  تب�سيطها  مقرتحا  لغتها،  ل�سع�بة  رمب��ا  ال��درا���س��ات  من  الكفاية 

م�سروع ي�ستحق العناية والهتمام.
لفهم  و�سيلة  ليك�ن  ُيدر�س  التاريخ  اأن  ن��درك  اأن  »علينا  واأردف 
املجتمع ل ليتح�ل اإلى م�اعظ«. ودعا اإلى �سرورة اإ�سراك املخت�سني 

يف الق�سايا الفقهية مع العلماء.
يذكر اأن للدكت�ر اأبي بكر با قادر العديد من امل�ؤلفات التي تناول 
الإجنليزية  منها  لغات  بعدة  اململكة  يف  الجتماعية  اجل���ان��ب  فيها 
ومن  الإفريقية،  اللغات  عن  ف�سال  والرو�سية،  والأملانية  والفرن�سية 
اإلى  العربية«  اجلزيرة  يف  ال�سعبية  »احلكاية  كتاب  ترجمة   : اأعماله 

اللغة الفرن�سية، وه� كتاب زاخر باحلكايات واحلكم وال�س�ر.

أحمد العياف

ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وك���ي���ل  ق�����ال 
حممد  ب��ن  نا�سر  ال��دك��ت���ر  لالبتعاث 
يغفل�ن  ال��ط��الب  بع�س  اإن  ال���ف����زان، 
اأه��م��ي��ة ���س��ي��اغ��ة خ��ط��اب ق����ي ومقنع 
عن الغر�س من الدرا�سة، كما يغفل�ن 
ت��سيات  على  احل�س�ل  على  احلر�س 
اأك���ادمي���ي���ة ق����ي���ة، واخ���ت���ي���ار اأ����س���ات���ذة 
مم��ي��زي��ن ق��ام���ا ب��ت��دري�����س��ه��م، م�����س��ددا 
للجامعة  الت��سيات  تلك  اأهمية  على 

املتميزة.
زيارة  الطالب  » يجب على  وتابع 
احلرم اجلامعي، ومقابلة اأع�ساء هيئة 
ومعرفة  القب�ل،  وم�س�ؤويل  التدري�س 
الطرق املمكنة للح�س�ل على القب�ل، 
وكذلك اإبراز احلر�س واحلما�سة جتاه 
فر�سة  م��ن  �سيزيد  م��ا  وه���  اجلامعة، 
اإلى  الطالب  تعر�س  ل�  حتى  القب�ل، 
رف�س طلبه يف املرة الأولى، كما اأنه من 
اإلى  ي�سيفه  اأن  ميكن  ما  اإب���راز  املفيد 
الأكادميي، خا�سة ما يتعلق  الربنامج 
بالتن�ع يف جن�سيات وثقافات الطلبة«.

اأن م��ع��اي��ري  ال����ف�����زان  واأ������س�����اف  
اختلفت  املتميزة،  اجلامعات  ت�سنيف 
عن ال�سابق، وباتت تعتمد على تط�ير 
م�ست�ى  تقي�س  ون�عية  كمية  معايري 
متيز تلك اجلامعات ومقارنتها بغريها 
اأه��م��ه��ا: ن�عية  م���ن اجل���ام���ع���ات، م���ن 

وك��م��ي��ة الإن���ت���اج ال��ع��ل��م��ي يف اجل��ام��ع��ة، 
ح�سل  ال��ت��ي  العلمية  اجل����ائ���ز  وع���دد 
اإ�سافة  اجلامعة،  اإل��ى  املنتم�ن  عليها 
العلمية وبراءات  اإلى عدد الكت�سافات 
الطالب  يف  التن�ع  ودرج���ة  الخ����رتاع، 
)الأج��ان��ب(،  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 
خلريجي  الت�ظيف  ون�عية  وم�ست�ى 

اجلامعة.
الل���ت���ح���اق  اآل�����ي�����ة  اأن  واأو�������س������ح 
من  ع��ددا  تتطلب  املتميزة  باجلامعات 
امل��ع��اي��ري اأه��م��ه��ا: ال��ت��ف���ق ال��درا���س��ي يف 
املراحل ال�سابقة، �سمعة ومتيز امل�ؤ�س�سة 
الطالب  منها  ح�سل  التي  التعليمية 
ع��ل��ى اآخ����ر درج����ة ع��ل��م��ي��ة، واحل�����س���ل 
ع��ل��ى درج������ات ع��ال��ي��ة يف الخ���ت���ب���ارات 
امل��ع��ي��اري��ة للغة وال���ق���درات واحل�����س���ل 
اأكادميية ومهنية ق�ية،  على ت��سيات 
الغر�س من  وخطاب ق�ي ومقنع عن 

الدرا�سة.
وف�����ي�����م�����ا ي����ت����ع����ل����ق ب���خ�������س���ائ�������س 
اإلى  الف�زان  اأ�سار  املتميزة،  اجلامعات 
على  ال��ع��ايل  ال��رتك��ي��ز  تتمثل يف  اأن��ه��ا 
وباحثني،  وطلبة  اأ�ساتذة  من  امل�اهب 
امل���ارد،  الكبرية يف  ال���ف��رة  ف�سال عن 
الإداري��ة  البيئة  يف  والفعالية  واملرونة 
الإداري  ال�����س����ت����ق����الل  يف  امل���ت���م���ث���ل���ة 
والروؤية  الأكادميية،  واحلرية  وامل��ايل، 

ال�سرتاتيجية، والفريق القيادي.
على  احل�س�ل  اأن  ال��ف���زان  وب��ني 

شدد على صياغة خطاب مقنع يوضح غرض الدراسة
الفوزان: التفوق وتميز مؤسسة التخرج

أهم متطلبات االلتحاق بالجامعات المرموقة

درج�����ة ع��ل��م��ي��ة م���ن ج��ام��ع��ة م��ت��م��ي��زة، 
ع��دي��دة  ال��ط��ال��ب مب��زاي��ا  ع��ل��ى  �سيع�د 
اأب����رزه����ا ال��ط��ل��ب ال��ك��ب��ري م���ن ج��ه��ات 
ال��ت���ظ��ي��ف ع��ل��ى خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ات 
مع  ت�ظيفهم،  يف  وال�سرعة  املتميزة، 
م���زاي���ا م��ال��ي��ة م��ن��اف�����س��ة، اإ���س��اف��ة اإل���ى 
العمل،  بيئة  يف  ل��ل��ق��ي��ادة  اأك���رب  ف��ر���س 

وللنجاح يف احلياة ب�سكل عام.

وع��������ن ك���ي���ف���ي���ة ال�����ت�����ع�����رف ع��ل��ى 
اجل��ام��ع��ات امل��ت��م��ي��زة، دع���ا وك��ي��ل وزارة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل اإل�����ى زي������ارة م���اق��ع 
ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات اخل���ا����س���ة ب��اجل��ام��ع��ات، 
اجلامعات  متيز  وت��ق��ارن  تقي�س  ال��ت��ي 
ت�سنيف  اأ�سهرها:  وم��ن  ال��ع��امل،  ح���ل 
التاميز  وت�سنيف   ،ARWU �سنغهاي 

.THE

انطالق الجولة الثالثة لدوري »القدم« للجامعات
ان��ط��ل��ق��ت م��ن��اف�����س��ات اجل����ل���ة ال��ث��ال��ث��ة 
اجلامعات  ب���دوري  ال��ق��دم  ك��رة  لبط�لة 
وينظمها  عليها  ي�سرف  التي  ال�سع�دية 

الحتاد الريا�سي للجامعات ال�سع�دية.
ف���ري���ق���ي  اأن   ال���ت���ف���ا����س���ي���ل  ويف 
واجل��ام��ع��ة  بينبع  امللكية  الهيئة  ك��ل��ي��ات 
كليات  ملعب  على  يلتقيان  الإ���س��الم��ي��ة 
جامعتي  ف��ري��ق��ا  ي��ت���اج��ه  فيما  ال��ه��ي��ئ��ة، 

امللك في�سل وامللك عبدالعزيز يف ملعب 
ج��ام��ع��ة  وت�����س��ت�����س��ي��ف  الأول،  ال���ف���ري���ق 
الطائف نظريتها اجل�ف. وي�اجه فريق 
ال�سحية  ل��ل��ع��ل���م  ���س��ع���د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 
الإم��ام  جامعة  فريق  نظريه  ملعبه  على 

حممد بن �سع�د الإ�سالمية.
وت�����س��ت�����س��ي��ف ج��ام��ع��ة ت���ب����ك على 
م��ل��ع��ب��ه��ا ن��ظ��ريت��ه��ا ج��ام��ع��ة ���س��ل��م��ان بن 

ع��ب��دال��ع��زي��ز، ك��م��ا ي���اج��ه ف��ري��ق جامعة 
ملعبه  ع��ل��ى  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  الأع����م����ال 
يف ج���دة ن��ظ��ريه ف��ري��ق ج��ام��ع��ة ���س��ق��راء. 
وج��ازان  الباحة  جامعتي  فريقا  ويلتقي 
فريق  ويحل  الأول،  الفريق  ملعب  على 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ���س��ي��ف��ا ع��ل��ى ف��ري��ق 

جامعة امللك �سع�د يف الريا�س.
على  الق�سيم  جامعة  وت�ست�سيف   

بينما  جن���ران،  جامعة  نظريتها  ملعبها 
ي��ل��ت��ق��ي ف���ري���ق ج��ام��ع��ة الأم������ري حممد 
ف��ري��ق جامعة  ف��ه��د ع��ل��ى ملعبه م��ع  ب��ن 
احل���دود  ج��ام��ع��ة  وت�ست�سيف  امل��ج��م��ع��ة. 
جامعة  ف��ري��ق  ملعبها  ع��ل��ى  ال�����س��م��ال��ي��ة 
اجل�لة  لقاءات  اآخ��ر  يف  ويت�اجه  طيبة، 
على  ال��ق��رى  واأم  ح��ائ��ل  جامعتي  فريقا 

ملعب جامعة حائل.

باقادر: 
جامعاتنا 

تعاني 
من ضعف 

البحث 
العلمي
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األحساء

الطائف
ات���ف���ق���ت ج���ام���ع���ة ال���ط���ائ���ف م��ع 
وف�����د م����ن م��ن��ظ���م��ة »اأو�����س����ر« 
ال�����س��ح��ي��ة ب���ال����لي���ات امل��ت��ح��دة 
اأوا���س��ر  تعزيز  على  الأم��ريك��ي��ة، 
التعاون بني املنظ�مة واجلامعة 
يف جم������الت ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي، 
وت���دري���ب ال���ط���الب وامل��ت��درب��ني 
وطالب الدرا�سات العليا، اإ�سافة 
امل��ن��ظ���م��ة مع  ت��ع��اون  اإل���ى �سبل 
امل�ست�سفى  اإن�����س��اء  يف  اجل��ام��ع��ة 

اجلامعي.
وج�������اءت ه�����ذه الت��ف��اق��ي��ة 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع زي�����ارة وف����د من 
اإل��ى جامعة  »اأو���س��ر«   منظ�مة 
ال��ط��ائ��ف ال��ت��ي ال��ت��ق��ى خ��الل��ه��ا 
مب����دي����ر اجل����ام����ع����ة، ال���دك���ت����ر 

عبدالإله باناجة.

جازان
ال��ط��اق��ة  وزارة  خم��ت��رب  اع��ت��م��د 
الأمريكية، قب�ل جامعة جازان 
بكلية  الفيزياء  ق�سم  يف  ممثلة 
معجل  خمترب  يف  ع�س�ا  العل�م 
»�سالك« SLAC �سمن جمم�عة 
التجارب العلمية امل�سماة »بابار« 
الأمريكية،  الطاقة  مبختربات 
اإ�سراف جامعة  التي تعمل حتت 
جامعة  و���س��ت��ن�����س��م  ���س��ت��ان��ف���رد. 
جازان اإلى جانب جامعات عاملية 
يف  العلمي  بالبحث  تعنى  رائ��دة 
واجل�سيمية  ال��ن���وي��ة  ال��ف��ي��زي��اء 
وع�����ل�����م ال������ك�������ن وغ������ريه������ا م��ن 

املجالت، اإلى »�سالك«.

الملك فيصل
بجامعة  ال��ط��ب  كلية  عميد  اأك���د 
امل���ل���ك ف��ي�����س��ل، ال���دك���ت����ر ول��ي��د 
زال���ت  ل  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ال���ب����ع���ل���ي، 
تعاين من اأمرا�س الدم ال�راثية، 
واأنه ي�جد ثالثة ماليني م�ساب 
وح���ام���ل ل��ه��ذه الأم����را�����س، %30 
ال�سرقية. لفتا  املنطقة  منهم يف 
اأن هذه الأمرا�س ل تقت�سر  اإلى 
على املع�سالت ال�سحية فح�سب، 
ج�انب  لتطال  ذل��ك  تتعدى  ب��ل 
اإ���س��اف��ة  واق��ت�����س��ادي��ة،  اجتماعية 
اإل����ى امل�����س��اع��ف��ات ال��ن��ف�����س��ي��ة على 

املر�سى واأهاليهم وجمتمعهم.

جامعة طيبة
ا����س���ت�������س���اف���ت ج���ام���ع���ة ط��ي��ب��ة، 
ال������دورة الأول������ى ع��ل��ى م�����س��ت���ى 
اجلمعية  نظمتها  ال��ت��ي  اململكة 
والدرا�سات  للتدريب  التعاونية 
لتدريب  »ك��ف��اءات«  الإ�ست�سارية 
م��ك��ف���ف��ني م���ن ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق 
امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ط��اب��ع��ة »اإن��دك�����س 
اإي��ف��ر���س��ت« ال��ت��ي ت��ع��د م���ن اأه���م 
ن�عها  م��ن  ا�ستعمال  الطابعات 
يف ال��ع��امل، وت��ن��ت��ج ج����دة ب��راي��ل 

عالية جدا.
الدورة،  على  امل�سرف  وقال 
معهد  يف  التدري�س  هيئة  ع�س� 
ال���ن����ر ل��ل��م��ك��ف���ف��ني، ي��ا���س��ر بن 
»ب���رن���ام���ج  اإن  راج���������ح،  ����س���ال���ح 
ت����دري����ب امل���ك���ف����ف���ني ي�����س��ت��ه��دف 
ت��اأه��ي��ل��ه��م ل���س��ت��خ��دام الأج���ه���زة 
احل��دي��ث��ة، وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ط���رة 
ال��دورة  ه��ذه  ويف  لهم.  املت�افرة 
من  متدرب�ن  فيها  �سارك  التي 
الريا�س وجدة وجنران وجيزان 

وينبع واملدينة املن�رة«.

أم القرى
تطلق كلية الدرا�سات الق�سائية 
ال��ق��رى،  اأم  بجامعة  والأن��ظ��م��ة 
باملدينة  للتحكيم  الأول  امللتقى 
اجل���ام���ع���ي���ة ب���ال���ع���اب���دي���ة خ���الل 
مب�ساركة  املقبل  الأول��ى  جمادى 
واملحامني  املخت�سني  من  نخبة 
وامل��ح��ك��م��ني م���ن داخ�����ل امل��م��ل��ك��ة 

والعامل الإ�سالمي.
 وث���م���ن م���دي���ر اجل��ام��ع��ة، 
ال��دك��ت���ر ب��ك��ري ع�����س��ا���س، ك��اف��ة 
اجل�����ه������د امل�����ب�����ذول�����ة م�����ن ق��ب��ل 

القائمني على امللتقى.

البترول والمعادن
�������س������ارك ال����ب����ن����ك ال���������س����ع�����دي 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف ف��ع��ال��ي��ات ال��ي���م 
اأقامته  ال��ذي  للت�ظيف  املفت�ح 
ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ف���ه���د ل��ل��ب��رتول 
وامل�����ع�����ادن، حت����ت رع����اي����ة م��دي��ر 
اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت����ر خ���ال���د ب��ن 

�سالح ال�سلطان.
وح�����ر������س ال����ب����ن����ك خ����الل 
امل���ف���ت����ح  ال�����ي������م  ح���������س�����ره يف 
ل����ل����ت�����ظ����ي����ف، ع�����ل�����ى ت���ع���ري���ف 
اخل��ري��ج��ني ب���امل���زاي���ا وال��ف��ر���س 
ال�ظيفية، اإ�سافة اإلى تزويدهم 
باملعل�مات التي دائما مايت�ساءل 
ع��ن��ه��ا اخل��ري��ج���ن ح����ل البنك 

وبيئة العمل فيه.

جامعة تبوك
ت������ق�����ع ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س ه��ي��ئ��ة 
ال�������س���ح���ف���ي���ني رئ���ي�������س حت���ري���ر 
ها�سم  الدكت�ر  عكاظ  �سحيفة 
عبده ها�سم، ا�ستمرار ال�سحافة 
ال���رق��ي��ة ل��ع��ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن، 
اإل��ى  ال��ت��ح���ل  حتمية  اأك���د  لكنه 
مبينا  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال�سحافة 
اأن عددا من ال�سحف اأ�سبح لها 
م�اقع اإلكرتونية واأن عددا منها 
ك��ام��ل حم��ت���ى اجل��ري��دة  ين�سر 
واأن بع�سا منها يحتفظ ببع�س 
امل�ؤ�س�سات  ا�ستعداد  امل�اد، م�ؤكدا 
ال��راغ��ب��ني  ل��ت��دري��ب  ال�سحفية 
ال�سحفي،  ال��ع��م��ل  مم��ار���س��ة  يف 
ب��الط��الع  الإع��الم��ي��ني  مطالبا 
ع��ل��ى ك��اف��ة وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر قبل 
الن�سر.  جاء ذلك يف حما�سرة له 
بعن�ان »حتديات  بجامعة تب�ك 
ت����اج���ه ال�����س��ح��اف��ة ال�����س��ع���دي��ة« 
اجلامعة  مدير  معايل  بح�س�ر 

الدكت�ر عبدالعزيز العنزي.

اأنهت كلية طب الأ�سنان بجامعة 
ال���ق�������س���ي���م مم���ث���ل���ة ب���ربن���ام���ج 
 12 خ��دم��ة  التط�عية،  ال��ق���اف��ل 
وك�سال  اجل��زي��رة  ب�ليتي  قرية 
املنظمة  بالتعاون مع  بال�س�دان، 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ط��الب ط��ب الأ���س��ن��ان 
امل�����س��ارك���ن  وع���اي���ن   .»IADS«
منها  ح��ال��ة،   3123 ال��ق��اف��ل��ة،  يف 

اأمرا�س فم�ية نادرة.
وت���ل���ق���ى امل�������س���ارك����ن ع��ل��ى 
ال�����س��ع��ي��د ال��ع��ل��م��ي، حم��ا���س��رات 
�سملت  اخل����رط�����م،  ج��ام��ع��ة  يف 
الأم��را���س  م��ع  التعامل  طريقة 
وكيفية  وامل��ع��دي��ة،  ال��ف��ريو���س��ي��ة 
م��ك��اف��ح��ة ال����ع����دوى واحل������الت 

النادرة يف ال�س�دان.

جامعة اإلمام
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  رعى 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ال��������دورة احل����ادي����ة وال��ع�����س��ري��ن 
مل����ؤمت���ر جم��ل�����س جم��م��ع ال��ف��ق��ه 
الإ������س�����الم�����ي ال�����������دويل، ال�����ذي 
ا�ست�سافته جامعة الإمام حممد 
الأ�سب�ع  الإ�سالمية،  �سع�د  ب��ن 
امل��ا���س��ي. وق���ال م��دي��ر اجلامعة، 
اأبا  �سليمان بن عبداهلل  الدكت�ر 
اجلامعة  ا�ست�سافة  »اإن  اخل��ي��ل 
ي��ن��ظ��م لأول  ال������ذي  ل���ل���م����ؤمت���ر 
ا�ستجابة  ت��اأت��ي  اململكة،  يف  م��رة 
ل���ت���ط���ل���ع���ات خ���������ادم احل����رم����ني 
اأن  كما  اهلل،  حفظه  ال�سريفني، 
ت��ك��ل��ي��ف اجل��ام��ع��ة ب��ه��ذه امل��ه��م��ة 
يدل على الثقة بها وعلى قدرتها 
امل���ؤمت��رات  ه��ذه  مثل  اإدارة  على 

واإثرائها باخلربات«.

األميرة نورة
ن���رة  الأم����رية  ج��ام��ع��ة  اختتمت 
ب���ن���ت ع���ب���دال���رح���م���ن، ف��ع��ال��ي��ات 
احل��م��ل��ة ال���ت����ع����ي���ة ل��ل�����س��الم��ة 
»ال�سالمة  �سعار  حتت  البحرية 
م�������س����ؤول���ي���ت���ن���ا ج���م���ي���ع���ا«، ال��ت��ي 
اجل��اري  حم��رم  مطلع  انطلقت 
ون����ظ����م����ت����ه����ا ك����ل����ي����ة اخل�����دم�����ة 
الجتماعية بالتعاون مع اللجنة 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة ل��ل�����س��الم��ة ال��ب��ح��ري��ة 
ب����ح����ر�����س احل������������دود مب��ن��ط��ق��ة 
الريا�س. اإلى جانب ذلك، نفذت 
الإدارة العامة للعالقات العامة، 
ل��ل��ط��ال��ب��ات بعن�ان  ور���س��ة ع��م��ل 
»كيفية تغيري الأفكار والقناعات 
ال�سلبية ح�ل ال�سباحة والغرق«.

 كما قدمت ع�س�ة اللجنة 
ال��ب��ح��ري��ة،  لل�سالمة  الن�سائية 
امل���ه���ن���د����س���ة ����س���ف���اء ق������س��ي��ن��ي 
حم��ا���س��رة ع���ن اأ���س��ب��اب ال��غ��رق، 
ب��ع��ن���ان  ع��م��ل  ور���س��ة  �ساحبتها 
»م���ب���ادئ الإ����س���ع���اف���ات الأول���ي���ة« 

نفذتها املدربة اإميان اأب� حل�ة.
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حول العالم

مل اأع������ان اأب������دا م���ن ق�����س���ر يف الأف���ك���ار 
ولكن حان  العايل،  التعليم  والآراء ح�ل 
ثالث  على  ال�س�ء  لأ�سلط  الآن  ال���ق��ت 
حقائق ت�سيطر على اجلدال الدائر ح�ل 
تلك  ومت��ث��ل  ال��ع��ايل،  التعليم  م�ستقبل 
الرئي�سة  الأف��ك��ار  ذات��ه��ا  ح��د  احلقائق يف 

التي ت�سيطر على تفكريي.

التعليم العالي والعولمة 
حت�سينه  يجب  ل  ال��ع��ايل  التعليم  اأول: 
به  ي��ف��ع��ل  اأن  ي����راد  اأن  ول  ال��ع���مل��ة،  م���ن 
ك���ذل���ك. وه����ذه ال��ف��ك��رة ه���ي الأه�����م من 
ال��ث��الث وه���ي ال��ت��ي ط��امل��ا حت��دث��ت عنها 

طيلة 25عاما م�ست.
ف��م��ن ال��ن��اح��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة، ي��راد 
ب��ال��ع���مل��ة ح��رك��ة امل��ن��ت��ج��ات )اجل��ام��ع��ات( 
واحلركة  )الطلبة(  امل�ستهلكني  وحركة 
وامل�ستهلكني،  للمنتجات  الف��رتا���س��ي��ة 
التعليم  اأج���ن���دة  اأن  ي��ع��ن��ي  ال����ذي  الأم�����ر 
للتعليم  الدولية  امل�ساركة  تغطي  العايل 
لت�ظيف  بالإ�سافة  والأب��ح��اث،  والتعلم 

الطلبة والأ�ساتذة يف العامل.

اأن ت�ستبدل ب�سبكة عاملية، بل على  يجب 
حملية،  ج��ذور  ب�ج�د  طالبت  النقي�س 
وم���ارد  ذات��ي��ة،  وفعالية  وطنية،  وه���ي��ة 
داخلية للنجاح على امل�ست�ى العاملي، لأن 

واجل�����ان�����ب الأه���������م يف الأم���������ر ه��� 
الربامج،  من  املنتج  ت�سليم  على  ال��ق��درة 
عقد  طريق  ع��ن  يجرى  اأن  ميكن  ال��ذي 
مثل  الأجنبية  اجلامعات  مع  ال�سراكات 
م��ن��ح ج��ام��ع��ة ح���ق الم���ت���ي���از ال��ت��ج��اري 
اأخ���رى م��ن التعليم بني  اأن�����اع  واإط����الق 
ال���دول مب��ا فيها م��ن اإق��ام��ة ف��روع خ��ارج 

احلدود واإطالق برامج على النرتنت. 
وم��داف��ع��ا  رائ�����دا  ك��ن��ت  اأن���ن���ي  واأرى 
يف �سف�ف ال��ع���مل��ة الأول����ى ع��ن ك��ل هذه 
عملي  وت�سمن  ذكرتها،  التي  اخل��ي��ارات 
ت���دوي���ل ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال���ق���ائ���م على 
اجل�دة، وتاأ�سي�س برامج ت�سهم يف ت�فري 
ان�����س��ي��اب��ي��ة حت����رك ال��ط��ل��ب��ة والأ����س���ات���ذة 
وا�ستقطاب  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات،  منت�سف  يف 
وا���س��ع يف  ن��ط��اق  ال��دول��ي��ني على  الطلبة 
للجامعات  ف��روع  وتط�ير  الت�سعينيات، 
ال��ق��رن  م��ن  الأول  ال��ع��ق��د  اخل����ارج يف  يف 
واآخ���ره���ا تط�ير  احل�����ادي وال��ع�����س��ري��ن، 
الأه��ل��ي  التعليم  ل��ق��ط��اع  خ��دم��ات  م���زود 
على م�ست�ى العامل وو�سع نظم جامعية 

عاملية.
ومل اأقل يف حياتي قط اأن اجلامعات 
ول  املحلي  دوره���ا  ع��ن  تتخلى  اأن  يجب 
القليمي ول ال�طني، اأو اأن هذه الأدوار 

بقلم:موريتس فان رويجين
يونيفرسيتي ورلد نيوز

جناح امل�ؤ�س�سة على امل�ست�ى املحلي ي�سهم 
يف جناح عملياتها على امل�ست�ى الدويل .

ال����ع�����مل����ة  اأن  ذك������������رت  ول������ط������امل������ا 
ال���ت���دوي���ل  ول���ي�������س   Globalisation

ال�سمة  �ستك�ن   Internationalisation
الأكادميية  للم�ؤ�س�سات  الالزمة  الدائمة 
م��ن��ظ���ر اجل����دة  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم  يف 

والإيراد.
ولطاملا قلت اإن اجلامعات يجب اأن 
»فر�سة«  اأنها  على  الفر�سة  لهذه  تنظر 
ولي�ست »تهديدا« يجب اأن تبعده الدولة 
اأب�اب نظام التعليم  اأرا�سيها، فتغلق  عن 
ال�طني اأمام لعبني حم�ريني اأت�ا من 

خارج البالد.

تلقي التعلم خارج الفصول
وكما ذكرت يف مقالت �سابقة يجب على 
الأخ���رى  امل�ؤ�س�سات  ت���ِرِي  اأن  اجل��ام��ع��ات 
كيف اأنها ت�ساعد خريجيها ليك�ن�ا قادة 

م�س�ؤولني يف عامل الع�ملة.
األ يقت�سر  من وجهة نظري يجب 
ال��ت��ع��ل��م ف��ق��ط ع��ل��ى ال��ف�����س��ل، ف��ال��ت��ع��ل��م 
�سمنه  ج�هرية  عنا�سر  يدمج  اأن  يجب 
الإداري  والعمل  املخترب  يف  التعلم  مثل 
والتعلم القائم على املحاكاة، على �سبيل 
امل�سطلح  اأن  يعني  ال���ذي  الأم����ر  امل��ث��ال، 
»التثقيف  Bildung الذي يعني  الأمل��اين 
الذاتي« ل ُيَعد تعلما تاأمليا يف حد ذاته، 
ب��ل ه��� »ات�����س��اخ الأي�����ادي م��ن التعلم ثم 

اأن  اأو م��ا مي��ك��ن  الن��غ��م��ا���س يف ال��ت��اأم��ل« 
ن�سميه بالتعلم من خالل دمج التجربة 
.Experience-Integrated Learning

ف��ال��ت��ع��ل��م ال���ف���ع���ال، ي��ع��د اأك�����رث من 
جمرد قدح املرء زناد فكره، بالرغم من 
مبنزلة  تعد  الريا�سيات  اأن  اأواف���ق  اأنني 
ال�ستثتاء ال�حيد لهذه القاعدة )ولي�س 
الآن(،  النقطة  ه��ذه  ت��سيح  مقام  املقام 
الفل�سفة  فيه  اآخ��ر مبا  اأي تخ�س�س  اأم��ا 
خارج  التعليم  عملية  �سينفع  التاريخ  اأو 
ال���ف�������س����ل ب�����س��ك��ل ك���ب���ري ح���ي���ث ت�����س��ه��ل 
عملية التعلم بالتجربة اأكرث من عملية 
ي�ستطيع  حيث  الف�سل  داخ���ل  الت�جيه 
باملمار�سة  النظرية  رب��ط  كيفيه  الطلبة 
وكيفية تاأمل احلقيقة يف �سياق التفكري 
ال���ن���ق���دي وك��ي��ف��ي��ة رب����ط امل�����س��ك��الت مع 

احلل�ل والفر�س.
اإع��داد  عملية  ج���ه��ره  يف  والتعليم 
ولي�س  احل��ي��اة،  يف  اأك���رب  ل��ن��ج��اح  الطلبة 
م���اه��ب  ا�ستك�ساف  ع��ل��ى  ال��ت��م��رن  ف��ق��ط 
اإن كان  اأك��ادمي��ي��ة للجيل اجل��دي��د، لأن��ه 
كذلك لكان منتجا فرعيا مهما للتعليم 
العايل، مبا اأنني اأعد نف�سي منتجا مهما 
ف��اإن��ن��ي اأوؤك����د على كلمة »م��ه��م��ا« لأن���ه ل 

ميكن اأن يك�ن التعليم هدفا ثان�يا.

أبجديات قيادة التعليم العالي
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حول العالم
حتديا  متثل  اخل���ارج  يف  فالدرا�سة 
ك���ب���ريا ي��غ��ري م���ن ح���ي���اة امل�����رء وم����ن ثم 
ف���ج���د ال��ط��ال��ب يف امل���دن ال��ك��ربى مثل 
ني�ي�رك  اأو  وت�رنت�  ول��ن��دن  �سنغاف�را 
الطلبة  جن��ع��ل  اأن  يف  حت��دي��ا  ل��ن��ا  مي��ث��ل 
ال��ذي  ال��ق��در  امل���دن بنف�س  ي��ق��درون تلك 

يقدرون فيه الف�س�ل.
ف��ف��ي م��ع��ظ��م الأح���ي���ان ي��ع��د اإج��ب��ار 
الطالب على التكيف مع البيئة اجلديدة 
الأك��رب  ال��ت��ح��دي  فيها  �سيدر�س�ن  ال��ت��ي 
للبقاء، لأنها غالبا ما �ستك�ن البيئة التي 

�سيعمل�ن فيها يف امل�ستقبل.
فاجله�د التي تبذل لدمج الطالب 
يف البيئة اجلديدة يجب اأن ت�سع يف عني 
اأن يك�ن  العتبار م�سبقا، لأنه ما ميكن 
ع��ام��ل ج���ذب ل��ط��ال��ب رمب���ا ي��ك���ن عامل 

هدم لطالب اآخر.
وه���ن���ا ي��ك��م��ن ال���ت���ح���دي الأك������رب يف 
ل  اأن��ن��ا  فاحلقيقة  ال��ع��ام،  التعليم  ح��ي��اة 
ن��ت��ع��ام��ل ون���دع���م كل  زل���ن���ا ب��ح��اج��ة لأن 
ط��ال��ب ب�����س��ف��ت��ه ف����ردا ب��ك��ل الإم��ك��ان��ي��ات 
والحتياجات وامل�اهب التي يحتاج اإليها، 
ومن ثم فاإننا اإن وافقنا على اأن التعليم 
اأن يتخطى حدود  العايل احلديث يجب 
اأع�������داد ال���ط���الب لج���ت���ي���از الخ���ت���ب���ارات 
بال�سخ�س  تتعلق  ح��ل���ل  اإي��ج��اد  فعلينا 
اأكرث، مثل اجلانب القت�سادي يف  فردا؛ 

واقع الي�م.

التعلم المستمر
ث��ال��ث��ا: يف راأي�����ي، ك��م��ا يف راأي ك��ث��ري من 
اآراءن��ا  نحدث  لأن  حاجة  يف  اأننا  النا�س، 
عن التخرج، فالتعليم العايل يف القرن ال� 
21 م��ا ه��� اإل طريق ذي اجت��اه واح��د ل 
نهاية له، فبمجرد اأن تدخله ل ت�ستطيع 

اأن تخرج منه. 
ال��زاوي��ة  اإل حجر  ه���  م��ا  فالتخرج 
نقلة  اإل  ه���  وم��ا  ال��ط��ري��ق،  جانبي  على 
من التعلم الذي يدعمه العمل اجلاد اإيل 

عمل جاد يدعمه التعلم.
ف��امل��ف��ه���م ال���ق���دمي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ب��اأن��ه 
ال�سروع يف مرحلة التخرج من اجلامعة 
مدججا باملعرفة املطل�بة للنجاح املهني 

اأمر اأ�سحى قدميا عتيقا. 
الي�م  ع��امل  باملهنيني يف  ف��الأح��رى 
اأن يع�دوا للكلية كلما احتاج�ا ليحقق�ا 
ط����ف����رة وظ���ي���ف���ي���ة يف ح���ي���ات���ه���م امل��ه��ن��ي��ة 
باحل�س�ل على املعرفة واملهارة اجلديدة 

ذات ال�سلة. 
زل��ت يف  ه��ل ل  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى 
حاجة للح�س�ل على املزيد من الب�سرية 
يف  تنفيذي  غري  مديرا  لت�سبح  النافدة 
�سركة ما يف ال�قت الذي ل زلت اأنت فيه 

طالبا مل يتخرج بعد؟
يحتاج  الأعمال مثال  اإدارة  فطالب 
اأ�س�س واأ�س�ل التحكم ل اأكرث من  لفهم 
ذل����ك، ومب���ج���رد اأن ي��ت��ح�����س��ل ع��ل��ى ه��ذا 
يك�ن  اأن  ي�ستطيع  امل��ع��رف��ة  م��ن  ال��ق��در 
مديرا غري تنفيذي يف اأي �سركة، وعليه 
من  امل��زي��د  لكت�ساب  للجامعة  ال��رج���ع 

اخلربات. 
اأن هنالك  القراء  اأحد  اأث��ار  ولرمبا 
م����ن خ��م�����س اإل������ى ����س���ت خ����ط�����ات ،ع��ل��ى 
اخ���ت���الف ع��الق��ت��ه��ا ب��امل��ه��ن��ة، ي��ج��ب اأن 
وللخريجيني  للطلبة  الكلية  ت��در���س��ه��ا 
القدر  بنف�س  فعلينا  وحينها،  وقتها  يف 
م��ن  ب�������اأن  ال����ك����رمي  ال�����ق�����ارئ  ن����ذك����ر  اأن 
الذي يجعلهم ل  بالقدر  نابغ�ن  الطلبة 
اأك��رث  ب��ل  واح���دة  وظيفة  على  يح�سل�ن 
من وظيفتني اأو ثالث، وهذا ما يجب اأن 

ت�سهله اجلامعة يف عامل التعلم الأمثل.
اأن تك�ن  ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، ي��ج��ب 
الكلية منفتحة باإبرام �سراكات مع اأرباب 
العمل لت�سهيل عملية التعلم والت�ظيف.

واأرب������اب ال��ع��م��ل ي��ع��ل��م���ن ج��ي��دا اأن 
ال��ق��درة على  ف��ق��ط يف  ال��ن��ج��اح ل يكمن 

على  ب��ل  فح�سب،  امل���ه���ب��ني  ا�ستقطاب 
قدرتهم على تنمية مهارات من�س�بيها.

ما  تفهم  ال��ت��ي  ه��ي  امل��ث��ل��ى  فالكلية 
بحق،  التعلم  على  القائم  العمل  يعنيه 
هذا  تتفهم  التي  الكليات  اأن  عن  ف�سال 
اإل��ى ميزانيتها  تنظر  اأن  ت�ستطيع  الأم��ر 
اأن ت�ساعفها بالرتكيز حاليا،  وت�ستطيع 
م���ه���ارات  ع��ل��ى ���س��ق��ل  م���ث���ال،  اأرى  ك��م��ا 
اخلريجني بالقت�ساد املبني على املعرفة 

يف امل�ستقبل.

التعلم الخليط
 online     بف�سل وج�د التعلم ال�سبكي
اأ�سحت ال�سبكة العنكب�تية اأكرث من اأداة 
م�سهل  اأك���رب  اأ���س��ح��ت  اإن��ه��ا  حيث  للتعلم 
الدويل يف  الدول وللتعليم  للتعليم عرب 
منزله،  ال��ط��ال��ب يف  يقبع  ال���ذي  ال���ق��ت 
اأن ت�سل لأك��رب من  املمكن  اأنها من  بيد 
هذا حيث اإنه من املمكن اأن تك�ن ال�سبكة 
والتعليم  التعلم  يف  جديد  ملنهج  ب�سريا 
لأن وج�د التعليم ال�سبكي ي�فر الفر�سة 
التعليم  ل��الب��ت��ك��ار يف جم���ال  وال������س��ي��ل��ة 
بالتعليم  اأن ي�سل  �ساأنه  العالى، لأن من 

العايل مل�ست�ى اأعلى وجديد من ن�عه.

اإن��ه��ا و���س��ي��ل��ة ق���ي��ة وب��ع��ي��دة امل���دى، 
اأح��دث��ت  ال��ت��ي  الطباعة،  ك��سيلة  مت��ام��ا 
ث�����رة اآن������ذاك يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل لن��ه��ا 
ج��ع��ل��ت امل���ح���ا����س���ري���ن ي����رتك�����ن اإم�����الء 
املحت�ى على الطلبة، ويخ�س�س�ن ذلك 
داخ���ل ج��دران  امل��ح��ت���ى  ملناق�سة  ال���ق��ت 
الف�س�ل وحتليله وحل م�سكالته بادخال 
اخلربات العملية يف عملية التعلم ذاتها.

 ف��ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����س��ب��ك��ي وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه 
داخل  التعلم  من  فعالية  اأك��رث  احلديثة 
ال��ف�����س���ل ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف ال���ع���دي���د من 

اجل�انب.
ال��ربام��ج  اأن  ال�سخ�سي  راأي����ي  ويف 
ب�سكل  �سممت  م��ا  اإذا  التعليمية  وامل����اد 
جيد بحق، فاإن الطلبة ميكن اأن يتعلم�ا 
وكاأنهم  مذهلة  وبن�سبة  غفرية  ب��اأع��داد 

يتعلم�ن يف جمم�عات �سغرية. 
وم�����ن ق��ب��ي��ل امل����ف����ارق����ة يف ال��ت��ع��ل��م 
ويقدر  يفهم  ما  دائما  لي�س  اأن��ه  ال�سبكي 

ب�سكل كامل.
املعرفة،  بنقل  الأمر  يتعلق  فعندما 
فاإنك جتد اأن التعلم ال�سبكي ميكن فهمه 
ب�سه�لة يف حالة الفرد اأكرث منها يف حال 
جمم�عة درا�سية يف ف�سل يتك�ن من 50 

اإلى 100 طالب يدر�س�ن يف ال�قت ذاته. 
ال�����س��ب��ك��ي ي�ستطيع  ال��ت��ع��ل��م  وم���ن خ���الل 
املرء ا�ستغالل وقت فراغه لتق�ية تعلمه 
ويعد  ال�سخ�سية،  اخل��ربات  على  القائم 
ال��ت��ع��ل��م الأداة الأف�����س��ل  ال��ن���ع م��ن  ه���ذا 
خلريجي اجلامعات بالرغم من حنينهم 
هذا  اأن  اإل  فيها  در���س���ا  ال��ت��ي  للجامعة 
ال���ن����ع م���ن ال��ت��ع��ل��م ه���� امل��ت��م��م الأم���ث���ل 

مل�ستقبلهم املهني. 

أبجديات الريادة
اأن  ع��ل��ى  امل���ق���ام  ه����ذا  يف  اأرك�����ز  اأن  واود 
عن  يغني  لن   Online ال�سبكي  التعلم 
 Face-to-Face ل���ج��ه  وج��ه��ا  التعليم 
حت��رك  يف  م��ه��م��ة  اأداة  ���س��ي��ك���ن  ل��ك��ن��ه 
التعلم  وه��ي  �ساأذكرها،   التي  الأه���داف 
امل�ؤلف blending على امل�ست�ى العاملي، 
التعليم  فعالية من  اأكرث  �سيك�ن  الذي 
والتعلم  ال�سبكي  والتعلم  ل�جه  وجها 
القائم على اخلربة وهذا اخلليط ميثل 
ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ع��ل��م ال���ث���الث ال��ت��ي اأ���س��رت 
 Hybrid اإليها با�سم التعلم اخلليط اأو

.Learning
اأبجديات الريادة يف التعليم العايل 

ال��ث��الث،  الأب��ج��دي��ة  تتمثل يف احل����روف 
ف��ح��رف A ي��ع��ن��ي امل���ؤ���س�����س��ة الأك��ادمي��ي��ة 
كانت  ال��ت��ي   Academic Institution
ق��ادت��ه��ا يف  امل��ا���س��ي على جن��اح  تعتمد يف 
ب��ني ج��دران��ه��ا بني  ال�سلم  احل��ف��اظ على 
ل�سمعة  و����س����ل  امل��ت��ن��اف�����س��ني  ال���ع���م���داء 
ي���ؤث��ر  جن��اح��ه��ا  لأن  و�سهرتها  اجل��ام��ع��ة 
على م�ست�ى الفرد والق�سم والتخ�س�س 

وامل�ؤ�س�سة ككل.
الأم�����ر ال����ذي ي��ج��ل��ب ل��ه��ا جن��اح��ه��ا 
امل��رت��ب��ط ب���الإي���راد وال���دخ���ل، م��ا يعطي 
ل���ه���ا م���ي���زة اإ����س���اف���ي���ة ت��ف�����س��ي ب���ن���ا اإل����ى 
 B ���العن�سر ال��ث��اين م��ن الأب��ج��دي��ات وه
يتمثل يف  التجاري  Business فالربح  اأو 
ربحي  منها  التي  الأك��ادمي��ي��ة،  امل�ؤ�س�سة 

ومنها غري ربحي.
امل�ؤ�س�سة  اأن  على  الع��ت��م��اد  اأن  اإل 
اأن  مي��ك��ن  ل   »A »ع��ن�����س��ر  الأك���ادمي���ي���ة 
يتعلق بالعن�سر B اأمر خطاأ لأن النجاح 
جناح  على  تعتمد  الأك��ادمي��ي��ة  وال�سهرة 

اجلانب التجاري يف امل�ؤ�س�سة.
ح��ال  ب����اأي  ت�ستطيع  ل  ف��امل���ؤ���س�����س��ة 
جمم�عة  على  تعتمد  اأن  الأح�����ال  م��ن 
�سغط فعالة ت�ستطيع اأن تزيد ما تدفعه 

احلك�مة لها، فقائد امل�ؤ�س�سة الأكادميية 
اإنتاج  على  ال��ق��درة  لديه  يك�ن  اأن  يجب 
 A العن�سر  جن��اح  ل�سمان  ال���ف��ري  امل���ال 
ا�ستمرار روؤيته متاما كما يفعل  ل�سمان 
ري����ادة  اأع���م���ال  م���ن  ع��م��ل  ق��ائ��د لأي  اأي 
ي���ك����ن من  اأن  الأع����م����ال لأن�����ه ل مي��ك��ن 
�سنيعة رجل واحد باأي حال من الأح�ال 

من دون جمتمع.
اأو   C ع����ن���������س����ر  ي��������اأت��������ي  وه�������ن�������ا 
Community اأي املجتمع، لأن املجتمع 
التعليم  منظ�مة  يف  الأه��م  العن�سر  ه� 
العايل فهي ل تقت�سر فقط على الطالب 
والأ�ستاذ، بل ت�سمل كل امرء له رغبة يف 

الدرا�سة يف امل�ؤ�س�سة.
وم���ن ه��ن��ا ف��ه��ي ت�سمل م��ن ي��در���س 
اأي وظيفة ملجرد  ليتخرج ويح�سل على 
اأن يح�سل على راتب، وت�سمل من يدر�س 
التي  ال�����س��رك��ات  وت�سمل  وي��ع��ل��م،  ليتعلم 
التدريب  وع��ق���د  البحثي  العمل  ت��دع��م 

لإيجاد روح امل�ساركة ال�جدانية. 

مثال
الأم���ر،  لت��سيح  م��ث��ال  لكم  و���س��اأ���س��رب 
ف��ع��ن��دم��ا ك���ن���ت يف ج���ام���ع���ة ن����ريون����د يف 
 Nyenrode Business ه�����ل����ن����دا 
ع��ن  ������س������ؤال  ط����رح����ت   University
ال�����س��رك��ات: ه��ل ���س��ت��ح��زن ال�����س��رك��ات اإن 
وجه  م��ن  الأك��ادمي��ي��ة  امل�ؤ�س�سة  اختفت 
املادية  الأر�س؟ هل �سيحزن�ن للخ�سارة 

اأم ماذا؟
الفكرة تتمثل يف امل�ساألة ال�جدانية 
ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��ل��خ�����س��ارة  ي���ح���زن����ا  اأن  وه����ي 
ويفرح�ا للمك�سب العلمي فقط ل غري.
دفة م�سرية  قائد  دور  يكمن   وهنا 
جمتمع  اإي��ج��اد  يف  الأك��ادمي��ي��ة  امل�ؤ�س�سة 
ال���ج��دان��ي��ة  الأوا����س���ر  ي��ق���ي  متجان�س 
ع�سد  م��ن  وي��ق���ي  ويجمع  والعاطفية 

اأطياف املجتمع باأ�سرهم. 
فالقائد الناجح ه� من ي�ستطيع اأن 
يجمع خيوط تلك الأبجديات، ويوؤلفها، 
يحرك  اأن  �سي�ستطيع  ف��اإن��ه  ف��ع��ل،   ف���اإن 
اجلبال الراو�سي من مكانها، لأن عن�سر 
 B العن�سر  م��ن  ينتفع  امل���ؤ���س�����س��ة  اأو    A
اأمرها  �سي�سهل  والتي  الربحي  التجاري 

اإن كانت امل�ؤ�س�سة لها �سهرة اأكادميية.
اإل اأن كال العن�سرين لن ي�ستطيع 
النجاح من دون وج�د عن�سر C املجتمع 
بكافة اأط��ي��اف��ه واأف����راده لأن���ه ه��� حم�ر 

التقدم امل�ستدام لعملية التعليم العايل.
و�ساأ�سرب لكم مثال ت��سيحيا على 
اأر�س ال�اقع وه� جامعة »وي�سمني�سرت«
The University of Westminster

لطاملا  التي  وه��ي  لندن،  يف  الربيطانية 
التعليم  ب��ت���ف��ري  ت��اري��خ��ي��ا  دورا  ل��ع��ب��ت 
العايل للجميع منذ القرن التا�سع ع�سر 
وا�ستمرت على هذا املن�ال ط�ال العق�د 
ال��ت��ال��ي��ة ب��ال ت���ق��ف، الأم����ر ال���ذي جعل 
مكانة  لها  واأ���س��ح��ت  وا���س��ع��ة  �سهرة  لها 
معروفة عامليا دون اأن تقدم برامج مثل 
برامج هارفارد مثال، ما جعل ال�سركات 
ت�سخ لها الأم�ال لتكمل ر�سالتها لأفراد 

املجتمع.
ف��امل��ث��ال وا����س���ح وه���� اأن امل���ؤ���س�����س��ة 
الأكادميية »عن�سر A« جنح يف ا�ستقطاب 
الأم�ال من املجتمع »العن�سر C« داعما 
بها العن�سر التجاري B م�ؤ�س�سا جلامعة 
لها  يك�ن  اأن  دون  من  عالية  �سهرة  لها 
جامعة  اأو  الأك��ادمي��ي��ة  ه���ارف���ارد  �سمعة 
دفع  الذي  الأمر  اأو كمربيدج،  اأك�سف�رد 
باجلامعة لإط���الق ف��رع خ��ارج��ي لها يف 
اأن  دون  ر�سالتها  لتكملة  ال��سطى  اآ�سيا 
وم��ن  التعليمي  امل��ح��ت���ى  ب��ج���دة  ت��خ��ل 
لتقدمي  اإل  �سيء  ول  ف�ساد،  �سبهة  دون 
راأت  ال��ن��ا���س  م��ن  ل��ف��ئ��ة  ال��ع��ايل  التعليم 
اجل��ام��ع��ة اأن��ه��م ل ي��ج��دون ب��دي��ال اآخ��ر 

للح�س�ل على فر�سة للتعليم العايل.

وظيفة الجامعات إعداد الطلبة
لنجاح أكبر في الحياة
تعليم القرن الـ21 طريق 
ذو اتجاه واحد ال نهاية له
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دع����ا اأ����س���ت���اذ امل�������ارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ع��ل���م 
البيئية يف الأرا�سي اجلافة الدكت�ر �سعد 
ا�ستخدام  تر�سيد  اإل���ى  ق��ان��ع  اآل  علي  ب��ن 
املياه العذبة من خالل الت�عية، واعتماد 
اإلى  الهادفة  املتقدمة  والأدوات  الأ�ساليب 
التدري�س  هيئة  ع�س�  واأ�سهب  الرت�سيد. 
احلديث  يف  باجلامعة  اجلغرافيا  بق�سم 
ع��ن اأه��م��ي��ة امل���ي���اه، م����ؤك���دا اأن ال��ن��زاع��ات 
امل��ائ��ي��ة ق���د ت�����س��ب��ب احل�����روب ب���ني ال���دول 
وقطع العالقات الدبل�ما�سية.. جاء ذلك 

يف مقال علمي فيما يلي ن�سه:

سر الحياة
املتجددة  الطبيعية  امل����ارد  م��ن  امل��اء  يعد 
»وجعلنا  تعالى  قال  كما  احلياة،  �سر  وه� 
م���ن امل����اء ك���ل ���س��يء ح���ي���ا«. وه����� اأرخ�����س 
م���ج���د واأغ��ل��ى مفق�د. وي��ت���اف��ر امل��اء يف 
ال�سائل  ال��ث��الث��ة:  اأ���س��ك��ال��ه  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ة 

وال�سلب والغازي. 
اأن جعل  وج���ل  ع��ز  اهلل  وم���ن حكمة 
امل������اء ي�����س��غ��ل احل���ي���ز الأك�������رب م����ن ���س��ط��ح 
ت�سمى  ما  كثريا  ولذلك  الأر�سية،  الكرة 
املياه  هيمنة  على  دلل��ة  الأزرق  بالك�كب 

على اجلزء الأكرب من م�ساحته.
لكن جل هذه املياه مالح ويتمثل يف 
اإلى  بن�سبة ت�سل  البحار واملحيطات  مياه 
97% والن�سبة ال�سئيلة املتبقية عبارة عن 
مياه عذبة تق�م عليها احلياة، وهي مياه 
الأن��ه��ار وال��ب��ح��ريات وال��ع��ي���ن واجل���داول 

وغريها.
وح���ت���ى ه����ذه ال��ن�����س��ب��ة ال�����س��ئ��ي��ل��ة ل 
م��ب��ا���س��رة، مبعنى  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ت���ت����اف���ر يف 
ال��ن�����س��ب��ة ل ميكن  ه����ذه  م���ن  اأج��������زاًء  اأن 
لك�نها  ال��ي��ه��ا  ال��������س����ل  اأو  ا���س��ت��غ��الل��ه��ا 
ت�����س��ت��ق��ر ع��ل��ى اأع���م���اق ���س��ح��ي��ق��ة يف ج���ف 

الأر�س اأو م�ج�دة يف الغالف الغازي.
اإن م���ا ميكن  ال���ق����ل  وع��ل��ي��ه مي��ك��ن 
احل�س�ل عليه من مياه عذبة ميثل ن�سبة 
�سئيلة ج��دا، وم��ع ذل��ك نحن ن�ستغلها يف 
جميع متطلبات احلياة من �سرب وزراعة 

و�سناعة وغريها. 

المياه العذبة
ت��ت���اف��ر امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة ع��ل��ى �سطح ال��ك��رة 

الأر�سية من خالل دورة املاء يف الطبيعة. 
اأن ت�زيع املاء يف الطبيعة  ومن امل�سلم به 
اآخ���ر، فنجد على  اإل���ى  يختلف م��ن م��ك��ان 
اأق��ال��ي��م بها وف��رة  اأن ه��ن��اك   امل��ث��ال  �سبيل 
ه��ائ��ل��ة يف ك��م��ي��ات امل���ي���اه ال���ع���ذب���ة، وع��ل��ى 
الكرة  �سطح  على  اأقاليم  هناك  النقي�س، 
اأو �سح يف وفرة  الأر�سية تعاين من عجز 

املياه العذبة.
وت���ت����اف���ر ه����ذه امل���ي���اه يف ال��ط��ب��ي��ع��ة 
وال��ب��ح��ريات  الأن���ه���ار  م��ث��ل  �سطحية  اإم����ا 
اأو م�ستقرة  والغدران وغريها  واجل��داول 
يف ب��اط��ن الأر�����س، وه��� م��ا ي��ع��رف باملياه 

اجل�فية العميقة وال�سحلة. 
وب���ع�������س ه�����ذه امل����ي����اه اجل����ف���ي���ة ذو 
خمزون مائي �سخم جدا لك�نه ذا م�ساحة 
طبيعية  تع�ي�س  مناطق  وذا  ج��دا  كبرية 
ال�سيا�سية  احل����دود  م��ن  ال��ع��دي��د  تقتحم 

للدول.
م��ي��اه ه���ذه الأح����ا����س ت��ك���ن��ت عرب 
ال�سنيني وبع�سها ذو مياه عالية  ماليني 
اأو  التل�ث  تعاين من  تكن  اإذا مل  ج�دتها 
اإليها  البحر  مياه  ت�سرب  اأو  ال�ستنزاف 
تلك  خا�سة   Sea Water Intrusion

القريبة من ال�س�احل البحرية.

األقاليم الجافة
املياه  و�سح  عجز  من  معاناة  امل���اق��ع  اأ�سد 
العذبة هي تلك امل�سماة جغرافيا بالأقاليم 
اجل���اف���ة، وه�����ذا ال��ت��ع��ري��ف ي��ح��ت���ي على 
�سبه اجلافة  الأق��ال��ي��م  ه��ي:  اأن����اع  ثالثة 
 ،Arid اجل��اف��ه  والأق��ال��ي��م   Semi-arid
Hyper- اجلفاف  يف  املتطرفة  والأقاليم 
الإط��الق  على  اأ�سدها  ه�  والأخ���ري   arid
دوم��ا  يعاين  حيث  امل��ي��اه  كميات  يف  عجزا 
مما يعرف باجلفاف املط�ل الذي ي�ستمر 
�سن�ات  الزمن )10  اإل��ى عق�د من  اأحيانا 

فاأكرث( دون هط�ل اأمطار.
هذه الأقاليم تعاين من عجز ف�سلي 
اأو كلي يف كميات املياه، وهذه امل�سكلة بال 
�سك متثل عائقا خطريا يف وجه التنمية 
خا�سة اإذا ما مت معرفه عدة حقائق منها: 
العمراين  والت��سع  ال�سكان  ع��دد  ازدي���اد 
وغريها من احلقائق التي تزيد من ن�سبة 
دول  ي�سع  مما  املياه،  على  الطلب  ارتفاع 

الأقاليم اجلافة اأمام خيارات �سعبة منها 
ال��دول  ما ه� باهظ ج��دا قد ل ت�ستطيع 

ذات القت�ساديات الفقرية حتقيقه.
اجل����اف����ة  الأق�����ال�����ي�����م  دول  ب���ع�������س 
ا���س��ت��ط��اع��ت ���س��د اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م���ن امل��ي��اه 
التكن�ل�جيا  ت�ظيف  طريق  عن  العذبة 

خا�سة يف املجال الزراعي.
الأخ��ذ  على  مبا�سرة  ذل��ك  ويعتمد   
املهمة  املحاذير  من  بع�سا  العتبار  بعني 
يف  متخ�س�س�ن  خ��رباء  عليها  يق�م  التي 
مقدمتها  ويف  الطبيعية،  امل�����ارد  جم���ال 
اإل���غ���اء ن��ظ��ام ال����ري ب��ال��غ��م��ر وال��ت������س��ع يف 
وال�سائعة  احلديثة  الري  اأ�ساليب  اعتماد 
وال��ري  التقطري  بنظام  ال��ري  مثل  الي�م 
 Hydroponics ب�  احلديث جدا املعروف 
ه��ذا  ال��ت��ي ي�سعب ح�����س��ره��ا يف  وغ��ريه��ا 

املقام. 

النزاعات المائية
تاأمني  اإل���ى  ج��اه��دة  ت�سعى  ال���دول  بع�س 
حتى  الأم���ر  كلفها  مهما  مياهها  م�سادر 
اإن النزاع على م�ارد املياه بني الدول قد 
يت�سبب يف قيام احلروب اأو قطع العالقات 
لأج��ل  وك��ل��ه  ال����دول  ت��ل��ك  ب��ني  ال�سيا�سية 

املائي. ما يهمنا  بالأمن  تاأمني ما ي�سمى 
يف هذا املقام ه� وفرة املياه ومن ثم كيفية 
تر�سيدها على اأ�س�س علميه تفي بالحتياج 
املطل�ب حتت زيادة ن�سبة الطلب املطردة، 
يفر�سه  ال��ذي  امل��ت���اف��ر  العر�س  ظ��ل  ويف 
الأمثل  ال�ستخدام  قاعدة  ظل  يف  ال�اقع 

.Sustainable use
ت�����س��ري ال���درا����س���ات ال��ع��ل��م��ي��ة اإل����ى اأن 
على  ال���ع���ذب���ة  ل��ل��م��ي��اه  الأول  امل�����س��ت��ه��ل��ك 
الزراعة،  العامل ه� قطاع  م�ست�ى قارات 
الى  ي�سعى  اأجمع  العامل  اأن  ه�  وال�سبب 
حاجة  ل�سد  وافية  بكميات  الغذاء  ت�فري 

الأ�س�اق من امل�اد الغذائية.
 ولأج������ل ذل����ك ي��ت��م ت������س��ي��ع رق��ع��ة 
الأرا����س���ي ال��زراع��ي��ة امل��ت���اف��رة ال��ي���م عن 
بالطبع  وه���ذا  امل��زي��د،  ا�ست�سالح  ط��ري��ق 
اأك��رب مما ه�  يتطلب ت�فري كميات مياه 

مت�افر الي�م.

بناء السدود
املزيد  ببناء  النهرية  ال��دول  تق�م  ولهذا 
من ال�سدود ذات ال�سعه التخزينية الهائلة 
ال��ه��ادف��ة اإل����ى ت���ف��ري امل���ي���اه ل��الأغ��را���س 
ال���زراع���ي���ة م��ث��ل ���س��د ك��م��ال اأت����ات�����رك يف 

آل قانع: الماء أرخص موجود 
وأغلى مفقود.. وترشيد 

استخدامه مطلب

دراسات

نهري  مبياه  مل�ؤه  ا�ستغرق  ال��ذي  تركيا، 
اإلى  واأدى  �سهر،  اأكرث من  والفرات  دجلة 
ت�قف كامل جلريان هذين النهرين عرب 
يف  وت�سبب  والعراقية،  ال�س�رية  الأرا�سي 

اإحداث اأزمة �سيا�سية بني الدولتني.
 ه����ذه ال�����س��ي��ا���س��ات امل��ائ��ي��ة ب��ال��ط��ب��ع 
تخلق العداء ال�سديد بني الدول النهرية، 
مم���ا ي�����س��ت��دع��ي ع��ق��د امل�����ؤمت����رات لإع����ادة 
التح�سي�س كما ه� احلال بني دول وادي 

النيل ونهري دجلة والفرات.
بع�س الدول حتاول �سد احتياجاتها 
من املياه عن طريق نقل املياه العذبة من 
اأو  الأقاليم الغنية بها عن طريق ال�سفن 
الأنابيب اأو جر اجلبال اجلليدية وغريها 
م���ن امل�������س���اري���ع ب��اه��ظ��ة ال��ت��ك��ال��ي��ف مثل 
طريق  ع��ن  ال�سرب  مياه  ت�فري  م�ساريع 

حتلية مياه البحر.
مل�سافات  امل��ي��اه  اأخ����رى  دول  وجت��ل��ب 
اأح�ا�سها  يف  ا�سطناعيا  وتخزنها  بعيدة 
ت�ستخدم مبا�سرة لالأغرا�س  اأو  اجل�فية 
ال��ن��ه��ر العظيم  ال��زراع��ي��ة م��ث��ل م�����س��روع 
ج��زء  م��ن  م��ي��اه��ه  ي�ستمد  ال���ذي  ليبيا  يف 
احل����������س ال���ن����ب���ي يف م��ن��ط��ق��ة م��ر���س��ي 
امل�سرية،  الليبية  احل���دود  على  م��ط��روح 
منطقة  يف  النيل  نهر  مياه  من  ويتغذى 

الدلتا امل�سرية. 

مقترحات
العذبة  امل��ي��اه  ا���س��ت��خ��دام  تر�سيد  ولأج����ل 
الأ�ساليب  بع�س  اإل��ى  هنا  الإ���س��ارة  ميكن 
امل���ج���دي���ة ال���ت���ي ق����د ت�����س��ه��م يف ت��ر���س��ي��د 
ا�ستخدام املياه العذبة خا�سة يف الأقاليم 

اجلافه مثل:
خالل  م��ن  امل��ائ��ي  الر�سيد  زي���ادة   •
ت���ر����س���ي���د ال�����س����ت����خ����دام اإل�������ى ج��ان��ب 
ال��ت������س��ع يف ح�����س��اد م���ي���اه الأم���ط���ار 
م���ن خ����الل ح��ف��ظ امل���ي���اه امل��ن�����س��رف��ة 
ع��رب الأودي����ة اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي ت�سب 
ال�سدود  اإن�����س��اء  ب�ا�سطه  ال��ب��ح��ار،  يف 
الأر���س��ي��ة حل��ف��ظ امل��ي��اه م��ن م�سكلة 

البخر.
ال���������س����دود  ب����ن����اء  اع����ت����م����اد  • ع�������دم 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة امل���ك�������س����ف���ة ال����ت����ي م��ن 
يف  وال�سلت  الطمي  ت��راك��م  �سلبياتها 

ق����اع ال�����س��د مم���ا ي��ع��م��ل ع��ل��ى خف�س 
ال�سعة ال�ستيعابية لل�سدود. 

اأو  وخزنها  اأمكن  ما  املياه  جلب    •
الأر����س  اإل���ى  ح��ت��ى �سرفها م��ب��ا���س��رة 
وع���ن���د اأق���������دام ال�������س���ح���راء ل��ت��غ��ذي��ة 

الأح�ا�س اجل�فية.
املل�ثة  املياه  وتنقية  ت�سنيع  • اإعادة 
واعتماد  ا�ستخدامها  بعد  وامل�سروفة 
ري  مثل  الغايات  لبع�س  ا�ستغاللها 
ب��ع�����س امل��ح��ا���س��ي��ل ك����الأع����الف وري 
احل���دائ���ق واأ���س��ج��ار ال��زي��ن��ة وغ��ريه��ا 

من ال�ستخدامات الآمنة.
وا�ستغاللها  اجل�فية  املياه  حفظ   •
ال���س��ت��غ��الل الأم��ث��ل ف��ق��ط لأغ��را���س 
خا�سة  ل��ل��ري،  وا�ستخدامها  ال�سرب 
بع�س املحا�سيل التي تتطلب كميات 

كبرية من املياه العذبة مثل القمح. 
ال��ري  اأ���س��ل���ب  اع��ت��م��اد  م��ن  • احل���د 
ب��ال��غ��م��ر وا���س��ت��ب��دال��ه ب��اأن��ظ��م��ة ال���ري 

احلديثة. 
•  التعريف مب�سكلة عجز و�سح املياه 
يف الأقاليم اجلافه من خالل و�سائل 

الإعالم املختلفة واملناهج الدرا�سية.
املياه  باأهمية تر�سيد  الت�عية  • ن�سر 
داخ���ل امل���ن���ازل م��ن خ���الل امل��ن�����س���رات 
واللقاءات واملحا�سرات، وهذه خط�ة 
امل���ي���اه  ن���ظ���را لأن ج����ل  م��ه��م��ة ج�����دا 
من  ي��ذه��ب  امل��ن��ازل  داخ���ل  امل�ستهلكة 

خالل دورات املياه واملطابخ.
• اعتماد الأدوات املتقدمة واملت�افرة 
وال���ه���ادف���ة اإل����ى ت��ر���س��ي��د امل���ي���اه داخ���ل 

املنازل، ومنها: 
تعمل  التي  )ال��ب��زب���ز(  ال�سنابري   •

على ت�فري املياه. 
ال�سعة  ذات  امل��راح��ي�����س  ت��رك��ي��ب   •

املت��سطة )ح�ايل 4 لرتات( 
امل��ق��ن��ن��ة  ال��رت���س��ي��د  اأدوات  و����س���ع   •
لال�ستحمام  امل��ع��د  امل��ي��اه  خم��رج  على 

)الد�س(.
املتقدمة  ال���ري  اأ���س��ال��ي��ب  اع��ت��م��اد   •

ل�سقي احلدائق املنزلية
من  لل�سكان  امل�����س��ت��م��رة  ال��ت���ع��ي��ة   •
خ������الل ال���ن���ه���ي ال�����������ارد يف ال���ك���ت���اب 

وال�سنة عن هدر املياه.
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نزاعات المياه قد تسبب الحروب
وقطع العالقات بين الدول

جل المياه المستهلكة بالمنازل
يذهب عبر دورات المياه والمطابخ

من سلبيات السدود التقليدية 
المكشوفة تراكم الطمي في قاعها



إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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وثائق

أصول اإلطار األخالقي 
�سيا�ساتها  ج��م��ي��ع  يف   ، اجل��ام��ع��ة  ت��ل��ت��زم 
اأخالقي،  ب��اإط��ار  وتعامالتها  وق��رارات��ه��ا 
ك���م���ا حت���ك���م���ه���ا جم���م����ع���ة م�����ن ال��ق��ي��م 
الإ���س��الم��ي  ديننا  تعاليم  م��ن  امل�ستمدة 
احل��ن��ي��ف ال���ذي ن��ه��ج عليه ق���ادة ال��ب��الد، 
التعليم  وزارة  ���س��ي��ا���س��ات  م��ع  وامل��ت�����س��ق��ة 
اجلامعة  �سعي  م��ع  وامل��ت���ائ��م��ة  ال��ع��ايل، 
ن���ح���� م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا ك��ج��ام��ع��ة م��ت��م��ي��زة؛ 
فقط  تنح�سر  ل  اهتماماتها  ف���اإن  ل��ذا 
والبحثية،  التعليمية،  الأن�����س��ط��ة  ع��ل��ى 
وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع، ب���ل ت����ؤك���د اجل��ام��ع��ة 
نف�سها على اأنها م�ؤ�س�سة اأكادميية تقدم 
ه���ذه ال���ظ��ائ��ف ال��ث��الث يف اإط����ار قيمي 
ت��ع��دد وظ��ائ��ف  اأن  واأخ���الق���ي، ول ري���ب 
امللقاة  املهام  وازدي��اد  وت�سعبها،  اجلامعة 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا، وازدي������اد ال��ع��الق��ات التي 
ت�����دور داخ���ل���ه���ا، وخ���ارج���ه���ا، ق���د ف��ر���س 
����س���رورة وج�����د اإط�����ار اأخ���الق���ي ي��ر���س��د، 
عند  خا�سة  من�س�بيها،  �سل�ك  وي���ج��ه 
حمدد  منط  ح�ل  النظر  وجهات  تباين 

من ال�سل�ك.
وه���ن���ا ي����اأت����ي الإط���������ار الأخ����الق����ي 
حم��������ددا مل���ج���م����ع���ة م�����ن ال���ت����ج���ه���ات، 
وامل���ع���اي���ري الأخ����الق����ي����ة، وامل�������س����ؤول���ي���ات 
التفاق  يتم  التي  واملحاذير  وال�س�ابط 
جمتمع  داخ��ل  املمار�سات  ويحكم  عليها 
بن�د  ع��ن  يختلف  بذلك  فه�  اجل��ام��ع��ة، 
اأن  ذل��ك  ال��ل���ائ��ح،  اأو  ال��ن��ظ��ام،  ون�س��س 
اتفاقا معلنا بني  الإط��ار الأخالقي يعد 
جمم�عة من الأطراف على اإطار قيمي 
واأخالقي، وجمم�عة حمددة من ق�اعد 
بهذا  وه���  املختلفة  امل���اق��ف  يف  ال�سل�ك 

ميثل اإلزاما قيميا للجميع.

رؤية الجامعة
ري����ادي ذي عمق  ل���دور  اجل��ام��ع��ة  ت�سعى 
اإق���ل���ي���م���ي، وب���ع���د ع���امل���ي، ومت���ي���ز م��ع��ريف 
ف��اع��ل نح�  واإ���س��ه��ام جمتمعي  وب��ح��ث��ي، 

اجل�دة التناف�سية. 

رسالة الجامعة
ج�دة  ذي  لتعليم  اأكادميية  بيئة  ت�فري 
وتقدمي  اإبداعية،  بح�ث  واإجن��از  عالية، 
اأمثل  خدمات بناءة للمجتمع، وت�ظيف 

لتقنيات املعرفة

أهداف الجامعة
الربامج  كافة  يف  اجل�دة  • �سمان 

الأكادميية وال�س�ؤون الإدارية.
منا�سبة  اأك��ادمي��ي��ة  بيئة  ت�فري   •

لتحقيق العاملية يف التدري�س.
لل��س�ل  العلمي  البحث  دع��م   •

اإلى دور ريادي.
مع  امل��ث��م��رة  ال�����س��راك��ة  • ت��ف��ع��ي��ل 

املجتمع مب�ؤ�س�ساته املختلفة.
التقنية  ت���ظ��ي��ف  يف  الب��ت��ك��ار   •

و�س�ل اإلى جمتمع املعرفة.

تط�ير الإطار الأخالقي ا�ستجابة لظه�ر 
اأمناط جديدة من ال�ضلوك، وهذا الإطار 
 Code اإطار املمار�سة املهنية  يختلف عن 
of Practice، اإل اأنه �سريد فيه بع�س من 
امل�س�ؤوليات ذات الطبيعة الأخالقية التي 
ت�سرتك مع املمار�سات املهنية، وهذا لي�س 
تداخال بينهما، اأو عدم فهم لطبيعة كل 
يف  يتمثل  ذل��ك  يف  الأ���س��ل  اأن  اإذ  منهما، 
تاأدية املمار�سات املهنية ب�س�رة اأخالقية.

األهمية
اأهميته  الأخ��الق��ي  الإط����ار  ه��ذا  يكت�سب 
من ك�نه مر�سدا وم�جها ل�سل�ك اأع�ساء 
هيئة ال��ت��دري�����س، وال��ق��ي��ادات الأك��ادمي��ي��ة 
والإداري�������ة، وامل���ظ��ف��ني، وال���ط���الب، كما 
اأنه حمدد لل�سل�ك املقب�ل وغري املقب�ل 
اجلامعة  ح��رم  داخ��ل  املمار�سات  كافة  يف 
وخ����ارج����ه����ا، وي����ع����د حم����ف����زا ل���الرت���ق���اء 
والأخ����الق����ي،  امل��ه��ن��ي  الأداء  مب�����س��ت���ى 
وراف���ع���ا م�����س��ت���ى ر���س��ا ك��اف��ة الأط�����راف 
امل��ع��ن��ي��ة م���ن داخ����ل اجل��ام��ع��ة وخ��ارج��ه��ا، 
كما اأنه تاأكيد على حق�ق الفرد، وحق�ق 
واحرتامها،  امل�ؤ�س�سة  وحق�ق  الآخ��ري��ن، 
للتق�مي  مرجعية  وثيقة  لك�نه   اإ�سافة 

وامل�ساءلة.

نطاق التطبيق
ينطبق  الإط��ار الأخالقي على كافة من 
يرتبط مع اجلامعة بعالقة عمل وي�سمل 
ذل����ك: ال��ق��ي��ادات الأك���ادمي���ي���ة والإداري������ة 
ل��ل��ج��ام��ع��ة، واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

قيم الجامعة
• الأمانة.

امل�س�ؤولية. وحتمل  • اجلدية 
• الثقة.

واجل�دة. • التميز 
وال�سفافية. • النفتاح 

• العدل.
وال�سم�لية. • الحرتام 

الغرض من اإلطار األخالقي
�سيا�سة  ع���ن  م���ع���ربا  الإط������ار  ه����ذا  ي���اأت���ي 
الإ���س��الم  بتعاليم  الل���ت���زام  يف  اجل��ام��ع��ة 
القيم  من  جمم�عة  خ��الل  من  احلنيف 
من  من�س�بيها  و���س��ل���ك  �سل�كها  حت��ك��م 
جهة، كما يت�سق مع �سيا�سة وزارة التعليم 
العايل واململكة نح� التاأكيد على النزاهة 
مع  ويتنا�سب  ال��دول��ة  م�ؤ�س�سات  كافة  يف 
اأفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع  تطلعات وروؤية 
نح� اجلامعة من جهة اأخرى، ومن هذا 
اجلامعة  من�س�بي  كافة  يحر�س  املنطلق 
ع��ل��ى الل���ت���زام ب��ه��ذا الإط�����ار ال���ق����مي، اإذ 
يحمل كل منهم م�س�ؤوليات متعددة جتاه 
اجلامعة مبا فيها من طالب، واإداري��ني، 
واأع�ساء هيئة تدري�س، وقياديني، ف�سال 
وامل�����ارد  ك��امل��ب��اين،  امل��ادي��ة  ع��ن مك�ناتها 
على  اجلامعة  خ��ارج  واملجتمع  املتن�عة، 

ات�ساعه.
اإدخ���ال  ول يت�قع م��ن ه��ذا الإط����ار 
ق��ي��م ج��دي��دة غ��ري مطبقة ح��ال��ي��ا داخ��ل 
جمتمع اجلامعة، اأو اأنها تنق�س اأفرادها، 
اإمن����ا ي���اأت���ي م���وؤك���داً وم��و���ض��ح��اً لأمن���اط 
لكافة  عليها  املتفق  واملمار�سات  ال�سل�ك 
اختلفت  اإذا  ل�سيما  اجل��ام��ع��ة،  من�س�بي 
وج��ه��ات النظر ح���ل م���ق��ف م��ع��ني، كما 
من�س�بي  ل�سل�ك  وم�جه  كمر�سد  يعمل 
اجلامعة اجلدد، واإعالنا لكافة م�ؤ�س�سات 
واأف�������راده ع���ن الإط������ار القيمي  امل��ج��ت��م��ع 
جمتمع  يحكم  ال���ذي  ال�سل�كي  وال��ن��ه��ج 

جامعة امللك خالد.
و������س������ف ي���ت�������س���م���ن ه�������ذا الإط��������ار 
وامل�س�ؤوليات  الل��ت��زام��ات  م��ن  جمم�عة 
املتفق عليها بني كافة من�س�بي اجلامعة، 
واإع��الء  ب��ه،  الل��ت��زام  بحيث يحثهم على 
م��ا ب��ه م��ن ق��ي��م، ومم���ار����س���ات، والب��ت��ع��اد 
ع��م��ا ورد ف��ي��ه م���ن حم���اذي���ر، وي��ت��م��ح���ر 
ه��ذا الإط���ار ح���ل الل��ت��زام ب��اإط��ار قيمي 
وا�سح وحم��دد، ي�سمن تقدير  واأخالقي 
الأف������راد واح�����رتام ح��ق���ق��ه��م، والل���ت���زام 
اأكادميي  عمل  مناخ  وت�فري  وامل�س�ؤولية، 
الفردية  ال��ق��درات  وب��ن��اء  متميز،  واإداري 
الأك��ادمي��ي��ة،  القيم  واإع����الء  وامل�ؤ�س�سية، 

وتكاف�ؤ الفر�س، والتميز يف الأداء.
اجل����ام����ع����ة  ع�������الق�������ات  اأن  ومب���������ا 
مع  وتتباين  تتعدد  املجتمع  مب�ؤ�س�سات 
م���رور ال��زم��ن؛ ف���اإن مم��ار���س��ات من�س�بي 
م��ت���ائ��م��ة مع  ت��ك���ن  اأن  ينبغي  اجل��ام��ع��ة 
التفاعل  لتلبي  والت�سعب؛  التعدد  ذل��ك، 
اإع���ادة  الإي��ج��اب��ي امل��ق�����س���د؛ مم��ا يتطلب 

ال�����س��ع���دي��ني وامل��ت��ع��اق��دي��ن وال���زائ���ري���ن، 
الإداري،  ب��اجل��ه��از  وال��ع��ام��ل��ني  امل���ظ��ف��ني 
وط����الب اجل���ام���ع���ة، وال��ع��م��ال��ة ال��دائ��م��ة 
وامل���ؤق��ت��ة )م�����س��روع��ات – م��ه��ام ... غري 
ذلك(، وامل�ؤ�س�سات التي تعمل مع اجلامعة 

بعق�د.

آلية اإلعداد
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اآل���ي���ة اإع���������داد الإط�������ار 
ا�ستطالع  مت  فقد  للجامعة،   الأخ��الق��ي 
املتعلقة  وال��ن��اج��ح��ة  امل��م��ي��زة،  ال��ت��ج��ارب 
ب��ه��ذا امل���ج���ال يف اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع���دي��ة، 
كما  لديها،  مما  وال�ستفادة  والإقليمية، 
مت اإعداد الت�س�ر الأويل لالإطار من قبل 

وكالة اجلامعة للتط�ير واجل�دة.
ومت عر�س ما مت الت��سل اإليه على 
عمادة التط�ير واجل�دة للدرا�سة واإبداء 
امللح�ظات على ال�ثيقة الأولية املقرتحة 
ل���الإط���ار، اإ���س��اف��ة اإل����ى ع��ر���س ال���ث��ي��ق��ة 
امل��ق��رتح��ة ع��ل��ى ع���م���داء ب��ع�����س ال��ك��ل��ي��ات 
حياله،  ومرئياتهم  مقرتحاتهم  لتقدمي 
املقرتحات  �س�ء  يف  التعديالت  واإج���راء  
التي وردت من عمداء بع�س الكليات، ثم 
للعر�س  اجلامعة  كليات  على  عر�سه  مت 
والكليات لتقدمي  الأق�سام،  على جمال�س 

مايرونه.
�س�ء  يف  الإط����ار  تط�ير  مت  ك��ذل��ك 
اجلامعة  وح���دات  م��ن  ال��راج��ع��ة  التغذية 
النهائية، كما اعتمده جمل�س  يف �س�رته 

اجلامعة واأعلنه لي�سبح �ساريا.
اأن  وي���ن�������س الإط����������ار الأخ������الق������ي 

م�س�ؤوليات من�س�بي اجلامعة تتمثل فيما 
يلي:

مسؤوليات القيادات
األكاديمية واإلدارية

تك�ن  اأن  قبل  م�س�ؤولية  القيادة   •
�سلطة.

ال�قت واجلهد يف حتقيق  • تكري�س 
روؤي������ة ور����س���ال���ة واأه��������داف اجل��ام��ع��ة 

والتقدم املن�س�د لها.
قيم اجلامعة. • العمل على حتقيق 
املمن�حة  ال�����س��الح��ي��ات  ت���ظ��ي��ف   •

ل�سالح اجلامعة وبيئة العمل بها.
اجل����ام����ع����ة  م�������س���ل���ح���ة  ت�����ق�����دمي   •
واأه�����داف�����ه�����ا ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ع��ل��ى 

امل�سالح ال�سخ�سية.
املنظمة  والبن�د  امل�اد  كافة  • رعاية 
تنظيم  ل����ائ���ح  وم�������س���دره���ا  ل��ل��ع��م��ل 

اجلامعات.
• حتقيق متطلبات الأمن وال�سالمة 
امل��ه��ن��ي��ة وامل���ع���ن����ي���ة ب���ك���اف���ة وح�����دات 

ومن�ساآت اجلامعة، ولكافة اأفرادها.
العمل  ج�انب  كافة  يف  • ال�سفافية 
ال�����س���اب��ط  ع��ن  والإع�����الن  الإداري، 
لطبيعته  وفقاً  العمل  لأداء  احلاكمة 
)ل���ائ��ح امل��ك��اف��اآت، ق���اع��د ال��رتق��ي��ة، 

ل�ائح اجلزاءات.... اإلخ(.
امل�قعة  اجل��زاءات  اأ�سباب  ت��سيح   •

على اأحد من�س�بي اجلامعة.
والإداري  الأك��ادمي��ي  املناخ  تهيئة   •
امل�����الئ�����م ل���ط���ب���ي���ع���ة ال����ع����م����ل داخ�����ل 

اجلامعة ووحداتها.
امل���ادي���ة  امل���������ارد  اإت����اح����ة  • ع����دال����ة 
والطبيعية لكافة وحدات، ومن�س�بي 
اجل��ام��ع��ة )وف���ق���اً ل��ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��م��ل( 
و���س��رع��ة  الأداء  ح�����س��ن  ي�����س��م��ن  مب���ا 

الإجناز.
ال���ب���ي���ان���ات  ا�����س����ت����خ����دام  ق�������س���ر   •
وامل��ع��ل���م��ات وال����ق����رارات ال��ت��ي ي��ت��اح 

الطالع عليها على اأغرا�س العمل.
لتاأمني  ن��ظ��ام  و���س��ع  م��ن  • ال��ت��اأك��د 
وح����ف����ظ امل����ع����ل�����م����ات، وال����ب����ي����ان����ات، 
وال������ق������رارات وال����ت����اأك����د م����ن ن���زاه���ة 
ا�ستخدامهم  عليها وح�سن  القائمني 

لها.
اأو  جت�����اري�����ة  ع����الق����ة  اأي  م���ن���ع   •
الإداري  اأو  القائد،  بها  يق�م  خدمية 
اإلخ(   .... وامل�سرتيات،  )كالتعاقدات، 
تعاقد  اأي  على  امل�افقة  اأو  اعتماد  اأو 
اأو خ��دم��ي م��ع ج��ه��ة يربطه  جت���اري 
اأو  منفعة،  اأو  �سخ�سية،  ع��الق��ة  بها 
اإدارتها ه�  ي�سهم فيها، اأو ي�سارك يف 

اأو اأحد اأقاربه.
م��ادي��ة  مم���ي���زات  اأي  ق��ب���ل  ع���دم   •
ت��رت��ب��ط مع  اأو م��ع��ن���ي��ة م���ن ج��ه��ة 
خدمية  اأو  جتارية  بعالقة  اجلامعة 
)ه���داي���ا – ق���رو����س – م��ن��ت��ج��ات – 

ت�سهيالت... اإلخ(.

الأم��ث��ل  ال���س��ت��خ��دام  على  العمل   •
مل�ارد اجلامعة واإمكاناتها مبا يحقق 

ج�دة الربامج واملخرجات.
من�س�بي  ب��ني  وامل�������س���اواة  ال��ع��دل   •
اجل���ام���ع���ة، وت���ق���دمي الأك����ف����اأ يف كل 

جمال.

مسؤوليات أعضاء
هيئة التدريس

بها ع�س�  يق�م  التي  واملهام  الأدوار  تتعدد 
هيئة ال��ت��دري�����س داخ���ل اجل��ام��ع��ة لإح���داث 
التط�ر املن�س�د؛ لذا فهناك جمم�عة من 
بكل  ترتبط  التي  واللتزامات  امل�س�ؤوليات 
هيئة  ع�س�  على  ويجب  الأدوار،  ه��ذه  من 
التدري�س اللتزام بها، ومن اأهمها ما يلي:

 
مسؤوليات عامة

ال�سل�ك  ح��م��ي��د  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة   •
والأق�ال واأن يك�ن قدوة ح�سنة.

وال����ل�����ائ����ح  الأن����ظ����م����ة  اح���������رتام   •
اجل��ام��ع��ي��ة وامل�����س���ؤول��ي��ات امل��ح��ددة يف 

الإطار الأخالقي، واللتزام بها.
اإليه  ي�كل  ما  املتميز يف كل  • الأداء 

من اأعمال.
واملهنية،  التخ�س�سية،  التنمية   •

والإدارية، وال�سخ�سية.
�سخ�سي  مظهر  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة   •

منا�سب.
اأي هدايا  تلقي  التام عن  • المتناع 
ممن  معن�ية  اأو  م��ادي��ة،  مم��ي��زات  اأو 
ت���رب���ط���ه ب���ه���م ع����الق����ة )ال����ط����الب- 
ط����الب ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا،وط��الب 
امل����اج���������س����ت����ري وال�������دك�������ت��������راه حت��ت 

اإ�سرافه.... اإلخ(.

مسؤوليات تجاه الجامعة
واأه��داف  ور�سالة،  ب��روؤي��ة،  ال�عي   •
اجل����ام����ع����ة، وق���ي���م���ه���ا والإ�����س����ه����ام يف 

حتقيقها.
و���س��الم��ة  اأم�����ن  ع��ل��ى  • امل��ح��اف��ظ��ة 
خالل  ومبانيها  واأف��راده��ا  اجلامعة 

املمار�سات املهنية.
ال���ع���ام  امل���ظ���ه���ر  ع���ل���ى  • امل���ح���اف���ظ���ة 
ل��ل��ج��ام��ع��ة وم��ب��ان��ي��ه��ا م���ن ال���داخ���ل 

واخلارج.
داخلها  للجامعة  امل�سرف  • التمثيل 

وخارجها.
ف��ع��ال��ي��ات  يف  ال��ف��اع��ل��ة  • امل�����س��ارك��ة 

اجلامعة واأن�سطتها املختلفة.
وخ�س��سية  �سرية  على  • املحافظة 
من  اأي  اأو  اجل��ام��ع��ة،  ع��ن  بيانات  اأي 
وح���دات���ه���ا،اأو اأف����راده����ا مم���ا ي��ت��اح له 

الطالع عليه.
للجامعة. النتماء  معنى  • حتقيق 

 
مسؤوليات تجاه

القسم أو الوحدة
واأه��داف  ور�سالة،  روؤي���ة،  • درا���س��ة 

آفاق تنشر نص الوثيقة

الجامعة تصدر إطارها األخالقي
وافق مجلس الجامعة على وثيقة اإلطار األخالقي للجامعة الذي أعدته وكالة الجامعة للتطوير والجودة، وتناول المسؤوليات والسلوكيات الخاصة 
بكافــة منســوبي الجامعة من قيادات أكاديميــة وإدارية وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطالب وطالبــات، وكافة من يرتبطون بعالقة عمل مع 

الجامعة مثل المتعاقدين والعاملين في مشاريع الجامعة. آفاق حصلت على نسخة من الوثيقة  وتنشر نصها هنا.

• القيادة مسؤولية قبل أن تكون سلطة 
..من أهم بنود اإلطار األخالقي

• االستخدام األمثل لموارد الجامعة
بما يحقق جودة البرامج والمخرجات

• العدل والمساواة بين منسوبي 
الجامعة وتقديم األكفأ في كل مجال

• على عضو هيئة التدريس
أن ال يقبل هدايا الطالب 
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وثائق
الق�سم، والقيم اخلا�سة به والعمل 

على حتقيقها وتط�يرها.
ت�سميم  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل����ب����ادرة   •
وت����ط�����ي����ر ال������ربام������ج وامل������ق������ررات 

الأكادميية.
مع  والتكامل  الفاعلة  امل�ساركة   •
الربامج  اأه��داف  لتحقيق  الزمالء 

واملقررات الأكادميية.
املجال�س  يف  الفاعلة  امل�����س��ارك��ة   •
ال��ر���س��م��ي��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات اخل��ا���س��ة 
ب��ت��ط���ي��ر الأن�������س���ط���ة الأك���ادمي���ي���ة 

والبحثية والإدارية بالق�سم.
الأن���������س����ط����ة  يف  امل�������������س������ارك������ة   •
الج���ت���م���اع���ي���ة، وال���ث���ق���اف���ي���ة، ع��ل��ى 

م�ست�ى الق�سم.
العلمية،  ال��ربام��ج  يف  امل�ساركة   •

واملهنية.

مسؤوليات خالل التدريس
وحتديد  للمقرر  اجليد  • الإعداد 
اأف�����س��ل ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��دري�����س 

الالزمة لتحقيق اأهدافه.
عن  الأول  ال��ل��ق��اء  يف  الإع����الن   •
اأه���������داف امل����ق����رر وال�����رب�����ط ب��ي��ن��ه��ا 
وب�����ني اأه���������داف ال����ربن����ام����ج وح���ث 
خالل  من  حتقيقها  على  الطالب 

الفعاليات التدري�سية.
التعليمية  امل�سادر  عن  • الإعالن 
– مراجع  )كتب  للمقرر  الالزمة 

...اإلخ(. – م�اقع 
املحا�سرات  مب���اع��ي��د  الل��ت��زام   •
وال����درو�����س ال��ع��م��ل��ي��ة وال���س��ت��ف��ادة 

الكاملة من ال�قت املتاح.
امل��ك��ت��ب��ي��ة،  ال�������س���اع���ات  • اإع��������الن 
الطالب  ل�ستقبال  بها،  والل��ت��زام 
ملناق�سة ا�ستف�ساراتهم ب�ساأن املقرر.

امل�سادر  الق�س�ى من  • ال�ستفادة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ت��اح��ة وت����ف���ري غري 

املتاح ما اأمكن ذلك.
اجل�����ان����ب  ب����رب����ط  الل�������ت�������زام   •
ال���ن���ظ���ري���ة ل����ل����درو�����س ب���اجل����ان���ب 

العملية.
وت���ع���دي���ل  ب����امل����رون����ة  • الل�����ت�����زام 
نتائج  التدري�س يف �س�ء  ممار�سات 
ال��ط��الب  واآراء  ال��ب��ن��ائ��ي  ال��ت��ق���مي 
وم���ت���اب���ع���ت���ه���م خ�������الل ال������درو�������س 

النظرية والعملية.
مع  املقرر  اأهداف  حتقق  • متابعة 

التقدم يف املحا�سرات.
بني  ال��ف��ردي��ة  ال��ف��روق  • م��راع��اة 

الطالب.
للطالب. الكرمية  • املعاملة 

• اللتزام بت�جيه واإر�ساد الطالب 
علميا واأكادمييا و�سل�كيا.

خالل  الطالب  اآراء  ا�ستق�ساء   •
وبعد النتهاء من املقرر.

ح�����س��اب  ع���ل���ى  ال�����رتب�����ح  • ع������دم 
ال���ط���الب )اإج����ب����ار ال���ط���الب على 
– م�ؤلفات  – كتب  �سراء مذكرات 

اإلخ(.  ... خ�س��سية  – درو�س 
 

مسؤوليات خالل
تقويم الطالب

• الإعالن عن ال�س�ابط احلاكمة 
للتق�مي واجلدول الزمني له منذ 

بداية الف�سل الدرا�سي.
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ع���ن  • الإع�������الن 
ال���ت���ق����مي ال���ت���ي ���س��ي��ت��م ت���ظ��ي��ف��ه��ا 

خالل الف�سل الدرا�سي.
التق�مي. واأدوات  اأ�ساليب  • تن�يع 

ال�����س��روري  الت�������س���اق  • م���راع���اة 
للمقرر  التعليمية  الأه�����داف  ب��ني 

وعمليات التق�مي وت�سمل:
لكل  ال��ن�����س��ب��ي  ال������زن  • م���راع���اة 

هدف والأ�سئلة املخ�س�سة له.
املخ�س�س  الزمن  بني  ال��ت���ازن   •

ل��ك��ل م������س���ع يف امل��ق��رر ال��درا���س��ي 
والأ�سئلة املخ�س�سة له.

املخ�س�س  الزمن  بني  ال��ت���ازن   •
لالإجابة  الالزم  والزمن  لالختبار 

عن اأ�سئلته.
املعرفية،  الأه���داف  بني  التن�ع   •

واملهارية، وال�جدانية.
للطالب  املنا�سب  امل��ن��اخ  ت�فري   •

خالل فرتات التق�مي.
يف  ونتاجاتها  التقنية  ت�ظيف   •

ج�انب التق�مي كلما اأمكن.
نتائج  حت��ل��ي��ل  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة   •

التق�مي يف تط�ير املنهج.
الختبارات  �سرية  على  • احلفاظ 

ونتائجها.
بني  ال��ف��ردي��ة  ال��ف��روق  • م��راع��اة 

الطالب.
الطالب  درجات  ا�ستخدام  عدم   •

ك��سيلة للعقاب.
• مراعاة كافة العتبارات العلمية 
واع����ت����ب����ارات اجل�������دة ع��ن��د اإع�����داد 

الختبارات.
بلغة  الخ��ت��ب��ارات  اأ�سئلة  اإع���داد   •

�سليمة ووا�سحة.
على  ال���درج���ات  ت���زي��ع  • و���س���ح 

ورقة الختبار.
ف�������رتات  خ���������الل  احل�������������س�������ر   •

الختبارات حت�سبا لأي طارئ.
اإج����اب����ات  ب��ت�����س��ح��ي��ح  • الل�����ت�����زام 
ورق��ة  وب��ن��اء على  بنف�سه،  ال��ط��الب 

الإجابة النم�ذجية.
املقالية،  بني  الأ�سئلة  يف  • التن�ع 

وامل��س�عية.
م��سحا  لالإجابة  من�ذج  • اإعداد 

لال�سرت�ساد  الدرجات  ت�زيع  عليه 
اإج��اب��ات  ي��ب��داأ يف تقييم  اأن  ب��ه قبل 

الطالب.
بحيادية  الطالب  اإجابات  • تقييم 

ودقة.
• تقدمي التغذية الراجعة للطالب 

عن اأدائهم.
الإج���اب���ات يف  • ال�سماح مب��راج��ع��ة   

حالة وج�د تظلم.
الخ�����ت�����ب�����ارات  ن����ت����ائ����ج  اإع����������الن   •
ال���ف�������س���ل���ي���ة ل����ل����ط����الب ب����ن����اء ع��ل��ى 

اأرقامهم اجلامعية.

مسؤوليات خالل
البحث العلمي

العلمية  الأمانة  مببادئ  • اللتزام 
والنزاهة وحق�ق امللكية الفكرية.

عند  الآخ��ري��ن  بحق�ق  الل��ت��زام   •
اإجراء بح�ث م�سرتكة.

الن�ضاط  ب��ني  الت�����ض��اق  م��راع��اة   •
للق�سم  البحثية  واخلطط  البحثي 

وللكلية وللجامعة.
املفيد  ع��ل��ى  الأول�����ي����ات  ت��رك��ي��ز   •
التطبيقية  الطبيعة  ذي  العلم  من 
امل����رت����ب����ط����ة مب�������س���ك���الت امل��ج��ت��م��ع 

القائمة.
• عدم الإ�سراف يف ا�ستخدام امل�ارد 

املتاحة للبحث العلمي دون حاجة.
ل��الأج��ه��زة  الأم���ث���ل  • ال���س��ت��خ��دام 
�سالحيتها  ي�سمن  مب��ا  وامل���ع���دات 

وعدم تعطلها.
جمع  تتطلب  بح�ث  اإجراء  • عند 
ب��ي��ان��ات وم��ع��ل���م��ات ع���ن اأف������راد اأو 

م�ؤ�س�سات يجب اللتزام مبا يلي:
ال���ب���ي���ان���ات  ط���ب���ي���ع���ة  ت��������س���ي���ح   •
والغر�س  جمعها  امل��راد  واملعل�مات 
مع  ا�ستخدامها،  وكيفية  ذل��ك  م��ن 

اللتزام مبا مت التفاق عليه.
وخ�س��سية  �سرية  على  • احلفاظ 
التى  اخلا�سة  والبيانات  املعل�مات 

يتم جمعها من اأفراد اأو م�ؤ�س�سات.
م�����س��ت��ن��دات  اأي  م���ن  ال��ت��خ��ل�����س   •
اأو وث���ائ���ق حت��ت���ى ع��ل��ى م��ع��ل���م��ات 
ف�ر  م�ؤ�س�سات  اأو  اأف��راد  عن  خا�سة 

انتهاء الغر�س منها.
الأخ��الق��ي��ة  ب���امل���ب���ادئ  • الل����ت����زام 
امل�ستمدة م��ن ال��دي��ن الإ���س��الم��ي يف 
التعامل مع احلي�انات، اأو الأع�ساء 
اإن ل���زم ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف  ال��ب�����س��ري��ة 

التجارب البحثية.
البح�ث  نتائج  • الأمانة يف عر�س 
علمية  ل��ف��ر���س��ي��ات  الن���ح���ي���از  دون 

�سخ�سية.
ع��ن��د  واحل������ي������ادي������ة  ال�����ن�����زاه�����ة   •
بحثي  اإن��ت��اج  اأي  حتكيم  يف  امل�ساركة 
وامل�ساريع  والر�سائل،  )ك��الأب��ح��اث، 
ال���ب���ح���ث���ي���ة، وب����������راءات الخ��������رتاع( 
الإي��ج��اب��ي  اأو  ال�سلبي  التحيز  دون 

للقائمني عليه.
الن��ت��م��اء  م��ع��ن��ى  ع��ل��ى  • احل���ف���اظ 
ل���ل���ج���ام���ع���ة م�����ن خ�������الل ت������س��ي��ح 

انت�سابه اإليها يف ن�سر الأبحاث.
ال��ر���س��ائ��ل  ع��ل��ى  الإ�����س����راف  • ع��ن��د 

العلمية يجب اللتزام مبا يلي:
وال����ق����دوة  امل���������س����رف  ال���ت���م���ث���ي���ل   •
احل�����س��ن��ة ل���الأ����س���ت���اذ اأم�������ام ط��الب��ه 

علميا، واأخالقيا، واجتماعيا.

الطالب  م��ع  ال��ك��رمي��ة  ال��ع��الق��ة   •
واحلفاظ على كرامته واإن�سانيته.

اأعمال  باأي  تكليفه  عن  • المتناع 
الر�سالة وح��دود  ت��خ��رج ع��ن ح���دود 

الإ�سراف.
ال��ر���س��ال��ة  ا����س���م  ع����ن  • الإع��������الن 
اأجزاء منها  اقتبا�س  و�ساحبها عند 
اأو ال�ستفادة من بع�س نتائجها مبا 

ي�سمن الت�ثيق العلمي ال�سليم.
م�ؤ�س�سات  مع  بح�ث  اإجراء  • عدم 
خا�سة  منفعة  ب�سلة  معها  يرتبط 
حتيز  )لعدم  الإنتاجية؛  امل�ؤ�س�سات 
ن���ت���ائ���ج ال���ب���ح���ث يف اجت�������اه امل��ن��ت��ج 

لأغرا�س ت�س�يقية م�سللة(.
م��ع  امل���ث���م���ر  احل�������س���ن  • ال���ت���ع���اون 
اأو  معامل،  ا�ستخدام  عند  ال��زم��الء 
اأجهزة، اأو م�اد كيميائية م�سرتكة.

خ���دم���ة  خ�������الل  م���������س�����ؤول����ي����ات   •
املجتمع:

وخ�س��سية  �سرية  على  • احلفاظ 
امل���ع���ل����م���ات وال���ب���ي���ان���ات اخل��ا���س��ة 
حرية  بني  اخللط  وع��دم  باجلامعة 
التعبري والتاأثري ال�سلبي على روؤية 
ور����س���ال���ة اجل��ام��ع��ة وق���درت���ه���ا على 

حتقيق اأهدافها.
جممل  يف  ح�سنة  قدوة  يك�ن  • اأن 
�سل�كه، واأق�اله، واأفعاله، واأن يك�ن 

واجهة م�سرفة للجامعة.
ال���ع���ام���ة،  ب������������الآداب  الل������ت������زام   •

والل�ائح، والأنظمة.
اأن�����س��ط��ة  يف  ال��ف��ع��ال��ة  امل�����س��ارك��ة   •
امل�ست�ى  على  �س�اء  املجتمع  خدمة 

الفردي، اأو امل�ؤ�س�سي.

الأكادميي  املحت�ى  بني  الربط   •
ل����ل����ربام����ج وامل�������ق�������ررات والأم����ث����ل����ة 
ال��ت������س��ي��ح��ي��ة امل���ق���دم���ة ل��ل��ط��الب، 
وق�����س��اي��ا امل��ج��ت��م��ع وم�����س��ك��الت��ه ما 

اأمكن ذلك.
البحثي  ال��ن�����ض��اط  ب���ني  ال���رب���ط   •
ق��در  وم�سكالته  املجتمع  وق�����س��اي��ا 

امل�ستطاع.
ق�ًل  واإر�سادهم  الطالب،  • ت�جيه 
الإيجابية  الأخالقيات  نح�  وفعاًل 
وال�سل�كيات املن�س�دة جتاه املجتمع.

• تنمية القيم والأخالق يف نف��س 
باعتبارهم  عليها  وحثهم  ال��ط��الب 

ن�اة امل�ستقبل.
املمار�سات  كافة  خالل  الهتمام   •
العامة  بال�سحة  والبحثية  املهنية 

و�سحة البيئة املحيطة.

مسؤوليات تجاه زمالئه
م�����س��رف��ا  من������ذج�����ا  ي����ك�����ن  اأن   •
الزمالء  مع  تعامله  عند  للجامعة 
من داخل اجلامعة، اأو من خارجها.

الطيبة  العالقات  على  احلفاظ   •
معهم.

الأن���������س����ط����ة  يف  ال����������س���������رتاك   •
التي ينظمها  والعلمية  الجتماعية 

الق�سم، اأو الكلية، اأو اجلامعة.
امل��ه��ام  جميع  يف  ال��ت��ام  ال��ت��ع��اون   •
امل���������س����رتك����ة )ت�����دري�����������س م����ق����ررات 
الربامج  ت��سيف  اإع���داد  م�سرتكة، 
الت�سحيح  وتقاريرها،  الأك��ادمي��ي��ة 
الخ����ت����ب����ارات،  لأوارق  امل�������س���رتك 

التعاون البحثي(.
الأن�سطة  يف  معهم  ال����س���رتاك   •

والبحث  التعليم،  لتط�ير  العامة 
ال�����ع�����ل�����م�����ي، وخ�������دم�������ة امل����ج����ت����م����ع، 
ع��ل��ى م�����س��ت���ى ال��ق�����س��م، وال��ك��ل��ي��ة، 

واجلامعة.
ال��ت��ي  اجل���ام���ع���ة  م�������ارد  • اإت����اح����ة 
ال������زم������الء  جل����م����ي����ع  ح��������زت�������ه  يف 
ع��ن��د احل���اج���ة )الأج�����ه�����زة، وامل������اد 
التعليمية،  وال��سائل  الكيميائية، 

... اإلخ(.
كل  خ�����س������س��ي��ة  ع��ل��ى  • احل���ف���اظ 
م��ن��ه��م، وع���دم ال��ت��دخ��ل يف ال�����س���ؤون 
اخل��ا���س��ة، اأو اإع���الن م��ا ي��ت��اح عنهم 

من معل�مات اأو بيانات.

مسؤوليات
طالب الجامعة

والأخ�����الق  ب��ال�����س��ل���ك  • الل���ت���زام 
الفا�سلة، والآداب العامة.

• التمثيل امل�سرف للجامعة داخلها 
وخارجها.

ال����الئ����ق  ب���امل���ظ���ه���ر  الل�������ت�������زام   •
والح����رتام ال��ت��ام لأع����راف املجتمع 

الإ�سالمية، والجتماعية.
والأع�����راف  ب��ال��ق���اع��د  • الل���ت���زام 

اجلامعية والل�ائح املنظمة لها.
ال��ربام��ج  اأه����داف  على  • ال��ت��ع��رف 
وامل����ق����ررات الأك���ادمي���ي���ة واحل��ر���س 

على حتقيقها.
امل��ح��ا���س��رات  مب���اع��ي��د  • الل���ت���زام 

والدرو�س العملية.
منا�سب  م��ن��اخ  بت�فري  الل��ت��زام   •
ل���������س����ري ال����ع����م����ل����ي����ات ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 

والبحثية.

مبا  ال���ك���رمي  احل�����س��ن  • ال��ت��ع��ام��ل 
يليق بقيمة الأ�ستاذ ووقاره.

الطالبية  الأن�سطة  يف  امل�ساركة   •
يحقق  مب��ا  اجل��ام��ع��ة  تتيحها  ال��ت��ي 
روح  وي��ر���س��خ  ل��ه،  امل��ت���ازن��ة  التنمية 
ال���ت���ع���اون والن���ت���م���اء، م���ع الل���ت���زام 

بالق�اعد املنظمة لها.
اإمكانات  من  الق�س�ى  • ال�ستفادة 

اجلامعة وجتهيزاتها.
• املحافظة على مك�نات وممتلكات 

اجلامعة.
ال��سائل  عرب  باحلق�ق  • املطالبة 
مراعاة  م��ع  وامل�����س��روع��ة،  الر�سمية، 

التدرج )الهيكلة(.

مسؤوليات الجهاز اإلداري
والآداب  ال�سل�ك  بحميد  اللتزام   •

العامة.
والأن��ظ��م��ة،  ب��ال��ق���اع��د،  • الل���ت���زام 

والل�ائح املنظمة للعمل.
ال��ت������س��ي��ف  م��ه��ام  ع��ل��ى  • الط�����الع 
ي�سغلها  التي  ال�ظيفة  يف  ال�ظيفي 

والتاأكد من متكنه منها.
امل��ه��ن��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  • احل���ر����س 
امل�����س��ت��م��رة مب���ا ي��ح��ق��ق ت��ن��م��ي��ة ال��ف��رد 

ويرفع من م�ست�ى الأداء والعمل.
اجلامعة،  جتهيزات  على  • املحافظة 

و�سيانتها.
امل��ع��ل���م��ات  ���س��ري��ة  ع��ل��ى  • احل���ف���اظ 
والبيانات التي يتاح له الطالع عليها.

ممكن  وف��ك��ر  ج��ه��د  اأق�����س��ى  • ب���ذل 
ت�����س��اع��د اجل��ام��ع��ة  ال��ت��ي  امل���ه���ام  لأداء 
ع���ل���ى حت��ق��ي��ق روؤي����ت����ه����ا ور����س���ال���ت���ه���ا، 

وحتافظ على قيمها.

• التعاون املثمر مع كافة من�س�بي 
اجل��ام��ع��ة ل��ي��ت��م��ك��ن ك���ٌل م���ن ت��اأدي��ة 

مهامه.
ج��م��ي��ع  م����ع  ال����الئ����ق  • ال���ت���ع���ام���ل 

املراجعني.
ال��ع��م��ل،  وق����ت  ع��ل��ى  • امل��ح��اف��ظ��ة 
امل����ه����ام  اإجن�����������از  وا�����س����ت����غ����الل����ه يف 

وامل�س�ؤوليات.
العمل،  يف  والتفاين  الإخ��ال���س   •
اأه��������داف  والإ������س�����ه�����ام يف حت���ق���ي���ق 

اجلامعة.

مسؤوليات كافة منسوبي 
الجامعة تجاه مواردها

ت�����س��م��ل م������ارد اجل��ام��ع��ة ك��اف��ة م��ن�����س��اآت 
ات�ضالت،  اجلامعة وما بها من خطوط 
مكتبية،  واأدوات  )الن���رتن���ت(،  و�سبكات 
واأج���ه���زة ط��ب��اع��ة وت�����س���ي��ر، و���س��ي��ارات، 
 .... معملية،  وعينات  كيميائية،  وم����اد 
اأو دفع  وكافة ما تق�م اجلامعة ب�سرائه، 
م��ق��اب��ل الن��ت��ف��اع ب��ه )ال��ك��ه��رب��اء، امل��ي��اه، 

التليف�نات، ... اإلخ(.
م����ارد  ك��اف��ة  ا���س��ت��خ��دام  • ح�����س��ر 
اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى اأغ�����را������س ال��ع��م��ل 

)ماعدا الط�ارئ(.
امل����ارد  ا���س��ت��خ��دام  يف  • الق��ت�����س��اد 
دون اإ����س���راف )اأم���ث���ل���ة: الإن������ارة – 
ال��ط��ب��اع��ة وال��ت�����س���ي��ر – امل���ي���اه – 

كيماويات املعامل ....اإلخ(.
• ح�سن التعامل مع امل�ارد ل�سيما 
الأج���ه���زة وامل���ع���دات مب��ا يطيل من 
ف�����رتة ���س��الح��ي��ت��ه��ا ل��ال���س��ت��خ��دام 

ويقلل تكاليف ال�سيانة.

التي  امل���ارد  من  اأي  اإخفاء  • عدم 
ي���ح���ت���اج اإل���ي���ه���ا ال����غ����ري، واإت���اح���ت���ه���ا 

بعدالة، وحيادية خلدمة العمل.
الآم���ن  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  • احل��ر���س 
ال�������ذي ي���ح���ق���ق ال�������س���الم���ة ل��ك��اف��ة 

من�ساآت وم�ارد اجلامعة.

آليات تفعيل اإلطار األخالقي
ع��ل��ى  دائ�����م�����ة  جل���ن���ة  • ت�������س���ك���ي���ل 
مل��ت��اب��ع��ة تفعيل  م�����س��ت���ى اجل��ام��ع��ة 
الإط������������ار، واق����������رتاح ال���ت��������س���ي���ات 
تنعقد  اأن  على  لتط�يره،  الالزمة 
ع��ل��ى الأق����ل م���رة واح����دة ك��ل ف�سل 

درا�سي.
ملتابعة  الدائمة  اللجنة  تناق�س   •
ت��ف��ع��ي��ل الإط������ار م���ا ي��رف��ع ل��ه��ا من 
ك��ل��ي��ات اجل���ام���ع���ة م���ن اق���رتاح���ات 
تخ�س تط�ير الإطار، اأو املخالفات 
من�س�بي  اأح��د  عن  ت�سدر  قد  التي 

اجلامعة.
على  الإط�����ار  خم��ال��ف��ات  • ع��ر���س 
ينيبه  م��ن  اأو  ال�سالحية  ���س��اح��ب 
ب���ع���د درا����س���ت���ه���ا م����ن ق���ب���ل ال��ل��ج��ن��ة 

للت�جيه مبا يراه.

مخالفة اإلطار األخالقي
مب��ا اأن����ه ق��د ات��ف��ق ع��ل��ى اأن ه���ذا الإط����ار 
ه��� ع��ق��د اج��ت��م��اع��ي ب��ني ك��اف��ة من�س�بي 
اجل���ام���ع���ة، وي�����س��ه��م يف رف���ع���ة اجل��ام��ع��ة 
وحت��ق��ي��ق روؤي��ت��ه��ا ور���س��ال��ت��ه��ا مب��ا يحقق 
اأه����داف ال���ط��ن؛ ف���اإن اخل���روج عنه يعد 
�سمعة  على  وي�ؤثر  التقدم،  مل�سرية  عائقا 
اجل���ام���ع���ة وال���ع���ام���ل���ني ب���ه���ا، ل�����ذا ف��م��ن 
ملنع  �سابطة  اإج���راءات  وج���د  ال�سروري 
وطبقا  املخالفة  حلجم  وفقا  ذلك  تكرار 
مل��ا ���س��ريد يف ن��ه��اي��ة الإط����ار حت��ت ع��ن���ان 

»ت��سيات خمالفة بن�د الإطار«.

توصيات مخالفة
بنود اإلطار األخالقي

الأ�����س����ا�����س يف الإط���������ار الأخ�����الق�����ي ه��� 
ال�سادرة  ال�سل�كية  باملمار�سات  الرتقاء 
ع���ن م��ن�����س���ب��ي اجل��ام��ع��ة، وه���� مبنزلة 
ات��ف��اق بينهم ع��ل��ى الل���ت���زام ب��ه مل��ا يع�د 
باأكمله  واملجتمع  اجلامعة  وعلى  عليهم 

بالفائدة والنفع.  
اأن  الطبيعي  فمن  لذلك،  و�سمانا 
ت�جد اإجراءات متدرجة ملنع املخالف مبا 
طبيعة  مثل  اعتبارات  ع��دة  مع  يتنا�سب 
تكرارها  وم��ع��دل  وج�سامتها،  املخالفة 
)امل����رة الأول����ى اأو م��ت��ك��ررة(، وال��ظ��روف 
وامل��الب�����س��ات ال��ت��ي ت������س��ح م���دى تعمد 
امل��خ��ال��ف اأو ع��ف���ي��ت��ه... اإل�����خ.  وي��ق��رتح 
من  اأي��ا  الإط���ار  متابعة  جلنة  ت�سدر  اأن 
املنظمة  ال��ل���ائ��ح  يف  ال�����اردة  الت��سيات 
ح��ي��ال م���ا ي���رد م���ن م��ن�����س���ب��ي اجل��ام��ع��ة 
اللجنة من  ت���راه  م��ا  اأو  م��ن خم��ال��ف��ات، 

العق�بات التالية:
تكرار  بعدم  التنبيه  يف  ال��ت��درج   •
اإل��ى  ���س��ف���ي،  امل��خ��ال��ف��ة م��ن تنبيه 

تنبيه مكت�ب.
والل�ائح  الأنظمة  بن�د  تطبيق   •
ف��ي��م��ا يتعلق  ل��ل��ج��ام��ع��ات  امل����ح���دة 

بهذه اجل�انب.
املمتلكات،  اإتالف  تكاليف  • حتمل 

واإ�سالحها.
امل�ساركة  م��ن  املخالف  ح��رم��ان   •
يف ال��ع��م��ل ال����ذي ارت��ك��ب ف��ي��ه تلك 

املخالفة.
امل���ه���ام  ب����اأح����د  ت��ك��ل��ي��ف��ه  • ���س��ح��ب 

الإ�سرافية اأو القيادية.
ك��ل  اأو  ب��ع�����س  م����ن  ح���رم���ان���ه   •
امل��ع��ن���ي��ة  اأو  امل����ادي����ة  الم����ت����ي����ازات 

لفرتة حمددة.
• حرمانه من ال�سرتاك يف بع�س 

اأو كل الأن�سطة )للطالب(.

 • األمانة في عرض نتائج البحوث دون االنحياز لفرضيات شخصية
• على الطالب أن يتعامل مع أستاذه بما يليق بقيمته ووقاره

• اإلطار األخالقي يمثل عقدا اجتماعيا ومخالفته تستوجب إجراءات عقابية
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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

آفاق - خاص

ت��ك���ن  ال���ع���ام احل�����ايل 1435،  م���ع ح���ل����ل 
جائزة اأبها ال�طنية، قد جتاوز عمرها 40 
عاما، حيث ظلت ت�ؤدي مهامها منذ عام 
ال�سم�  �ساحب  اإم���ارة  اإب���ان   1394/1393
ال��ف��ي�����س��ل ملنطقة  امل��ل��ك��ي الأم�����ري خ��ال��د 
اإم��ارة  عهد  يف  التط�ر  ووا���س��ل��ت  ع�سري. 
بن  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سم�  �ساحب 

خالد.
واأ���س��ه��م��ت اجل���ائ���زة خ���الل الأع�����ام 
دفع  املا�سية، بجهد ملم��س يف  الأربعني 
عجلة التنمية يف منطقة ع�سري، وت�سجيع 
املعريف  الأدب���ي والفني، والإن��ت��اج  الإب���داع 
من  املتميزين  وتقدير  البحثي،  واجلهد 
اأبناء املنطقة ب�سفة خا�سة واأبناء ال�طن 
ب�سفة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  الغايل 

عامة.

فروع الجائزة
مت��ن��ح اجل���ائ���زة م����رة ك���ل ع����ام ل��ع��دد من 
ف��روع  يف  م�ؤ�س�سات  اأو  اأف����راداً  املتميزين 
والنب�غ  ال�طنية،  خمتلفة هي: اخلدمة 
والتف�ق العلمي يف التعليم العام والعايل، 
وال���ع���م���ل الإب����داع����ي )ال�����س��ع��ر، ال��ق�����س��ة، 

الرواية، امل�سرح (. 
وت�سعى اإلى دعم وت�سجيع الباحثني 
وامل���ب���دع���ني يف م���ي���دان ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، 
والفن�ن )الفلكل�ر، الرتاث املحلي، الفن 
الكاريكاتري(،  والف�ت�غرايف،  الت�سكيلي 
لإنتاج  يكون  اأن  �ضرط  املعلومات،  وتقنية 

هدفت لترسيخ القيم وتعزيز االنتماء الوطني وتشجيع المميزين

جائزة أبها الوطنية..
أربعون عاما  في دفع التنمية بعسير

متميزة  مكانة  ال��ف��ائ��زي��ن،  اإ���س��ه��ام��ات  اأو 
يف احل��ق��ل ال��ث��ق��ايف والإب����داع����ي وال��ف��ن��ي 
منحها  م��ع��اي��ري  يف  وتخ�سع  واخل���دم���ي، 
اإل����ى ال��ت��ح��ك��ي��م ال��دق��ي��ق وامل��ف��ا���س��ل��ة بني 

الأعمال املتناف�سة.
ي���ك���ون  اأن  اجل������ائ������زة  وت���������ض����رط 
ال�ضروط  جميع  حقق  ق��د  امل��ق��دم  العمل 
ك��ل جم��ال من  امل��سحة يف  وال�����س���اب��ط 

جمالتها.

أهداف
واملثل  القيم  تر�سيخ  اإل��ى  اجلائزة  تهدف 
الإ���س��الم��ي��ة، وت��ع��زي��ز الن��ت��م��اء ال�طني، 
الأف��������راد  ب����ني  ال���ت���ن���اف�������س  روح  واإذك����������اء 
وال���ق���ط���اع���ات احل���ك����م���ي���ة وامل����ؤ����س�������س���ات 
اخل�����ا������س�����ة ل���ل���ع���م���ل اجل������������اد، وت����ك����رمي 
متيزا  الأك����رث  وامل���ؤ���س�����س��ات  ال�سخ�سيات 
الثقافية  احلركتني  يف  وت��اأث��ريا  وع��ط��اءا 
والتنم�ية، وت�سجيع الأعمال والإجنازات 
ف��روع اجل��ائ��زة، ودعم  املميزة يف خمتلف 
وت�سجيع البحث العلمي والإب��داع املعريف 
لإث�������راء احل���رك���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة، 
وال��ع��ن��اي��ة ب��امل���ه���ب��ني وامل��ت��ف���ق��ني ودع��م 
بال�عي  الرت��ق��اء  يف  والإ���س��ه��ام  متيزهم، 
والإعالم  احلا�س�بية  التقنية  ت�ظيف  يف 
والن�����رتن�����ت ل�����س��ال��ح ت��ن��م��ي��ة اجل����ان���ب 
للفرد  والجتماعية  والتنم�ية  العلمية 

واملجتمع.

الهيكل التنظيمي
ي�����س��م��ل ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��ج��ائ��زة، 

اللجان  العامة،  اجلائزة،الأمانة  جمل�س 
جمل�س  وم��دة  اجل��ائ��زة،  لفروع  الرئي�سة 

اجلائزة اأربع �سن�ات قابلة للتجديد.
وي�سرف على جميع اأعمال اجلائزة، 
اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري رئ���ي�������س جم��ل�����س 
اجل���ائ���زة ���س��اح��ب ال�����س��م��� امل��ل��ك��ي الأم���ري 
املجل�س  ي�سم  بينما  خ��ال��د،  ب��ن  في�سل 
امل��ع��ايل  اأ���س��ح��اب  م��ن  ع���ددا  يف ع�س�يته 
وال����������زراء واأع�������س���اء جم��ل�����س ال�����س���رى 
العالقة  ذات  الإدارات احلك�مية  وروؤ�ساء 
وامل�ؤ�س�سات العلمية والثقافية، وعددا من 
املثقفني من اأبناء املنطقة، وروؤ�ساء جلان 
ف���روع اجل��ائ��زة الأرب���ع���ة، والأم����ني ال��ع��ام 
ت�سكيل  وي�سدر  ومقررا.  ع�س�ا  للجائزة 

املجل�س بقرار من رئي�سه.

مهام المجلس
وعن مهام جمل�س اجلائزة، يق�ل الأمني 
العام، الدكت�ر ح�سن بن يحيى ال�س�كاتي 
واأه���داف  مل�سامني  املرجعية  ميثل  »اإن���ه 
اجلائزة، ويت�لى و�سع ال�سيا�سات العامة 
ل��ل��ج��ائ��زة ول����ه ع��ل��ى وج����ه اخل�����س������س، 
املنبثقة  والل�ائح  اجلائزة  نظام  واعتماد 
فرع  لكل  ال�سن�ية  املجالت  واإق���رار  عنه، 
م���ن ف�����روع اجل���ائ���زة ب���ن���اء ع��ل��ى ت������س��ي��ة 
وم�سروع  ج��ائ��زة،  لكل  الرئي�سة  اللجنة 
وال�س�ابط  واملعايري  ال�سن�ية،  امليزانية 
امل����ؤه���ل���ة ل��ل��رت���س��ي��ح وال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
اعتماد  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ف��روع،  جلميع 
للفروع  الرئي�سة  اللجان  اأع�ساء  اأ�سماء 
وتعديل  للجائزة،  العامة  الأمانة  ومهام 

ن��ظ��ام اجل���ائ���زة ع��ن��د احل���اج���ة، واع��ت��م��اد 
ال��ت��ق��ري��ر اخل��ت��ام��ي امل��رف���ع م��ن الأم��ان��ة 
العامة للجائزة، وامل�سروعات ال�ستثمارية 

للجائزة يف حال وج�دها .
ول���ل���ج���ائ���زة اأم����ان����ة ع���ام���ة )ج���ه���از 
امل�ظفني  م��ن  ع���دد  م��ن  م��ك���ن  اإداري(، 
امل��ت��ف��رغ��ني وامل��ت��ع��اون��ني ل��ل��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال 
حما�سر  واإع���داد  والتحرير  ال�سكرتارية 
املالية  ال�س�ؤون  كافة  واإجناز  الجتماعات 
والإداري���������ة، وي���ك����ن ذل���ك حت���ت اإ����س���راف 

مبا�سر من الأمني العام وم�ساعده.

مهام األمين
وعن مهام الأمني العام وم�ساعده، يق�ل 
اجلهاز  اإدارة  يف  تتمح�ر  »اإنها  ال�س�كاتي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ج��ائ��زة، وت��ن��ف��ي��ذ ق�����رارات 
جم��ل�����س اجل���ائ���زة وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا، وت��ر���س��ي��ح 
روؤ�����س����اء واأع�������س���اء ال���ل���ج���ان ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 
اجلائزة،  لفروع  التحكيم  جلان  واق��رتاح 
و�سياغة  املجل�س  اأع��م��ال  ج��دول  واإع���داد 
حما�سر جل�ساته، وحفظ وثائق اجلائزة، 

وتنظيم احلفل النهائي لها.
وم�������ن م���ه���ام���ه���ا اأي�����������س�����ا، حت���دي���د 
اح��ت��ي��اج��ات اجل���ائ���زة امل���ادي���ة وال��ب�����س��ري��ة 
اجل��ائ��زة،  جمل�س  رئي�س  اإل���ى  وتقدميها 
الأ�سا�سي  اجل��ائ��زة  نظام  م�سروع  واإع���داد 
واإع���داد  املجل�س،  اإل��ى  ورفعها  ول�ائحها 
املجل�س،  اإل��ى  ورفعها  ال�سن�ية  امليزانية 

ومتابعة اأعمال جميع اللجان املنبثقة.
 وك���ذل���ك، اإع�����داد ال��ت��ق��اري��ر امل��ال��ي��ة 
و�سري  اجلائزة  عن  واخلتامية  والدورية 
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ال��ع��م��ل ب��ه��ا، ورف����ع ن��ت��ائ��ج ال��رت���س��ي��ح��ات 
النهائية اإلى جمل�س اجلائزة لعتمادها، 
واإعداد الدليل ال�سن�ي، وتقييم فعاليات 
الت��سيات  وتقدمي  دورة،  كل  يف  اجلائزة 
ال���الزم���ة اإل����ى رئ��ي�����س جم��ل�����س اجل���ائ���زة، 
العامة  الأمانة  العمل يف  والإ�سراف على 
امل�سرف  اإل��ى  احتياجاتها  ورف��ع  للجائزة 
ال���ع���ام، والإن���ف���اق م��ن م��ي��زان��ي��ة اجل��ائ��زة 
وف��ق��ا ل��ل�����س���اب��ط ال��������ت��ي ي��ق��ره��ا امل�����س��رف 
ال���ع���ام، والإ�����س����راف ع��ل��ى ت��ط���ي��ر امل���ق��ع 
الإل�����ك�����رتوين، وب���ن���اء ق���اع���دة م��ع��ل���م��ات 
م��ت��ك��ام��ل��ة، ومت��ث��ي��ل اجل���ائ���زة يف امل��ح��اف��ل 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة، وت��ل��ق��ي امل��را���س��الت 

والإجابة عما يرد من ا�ستف�سارات.

لجان رئيسية
اجل��ائ��زة،  ل��ف��روع  الرئي�سة  اللجان  وع��ن 
ق����ال ال�����س���ك��ات��ي »ل���ك���ل ف����رع م���ن ف���روع 
اجل���ائ���زة جل��ن��ة خ��ا���س��ة ي��ع��ت��م��ده��ا اأم��������ري 
اجل��ائ��زة  جمل�س  رئ��ي�����س  ع�سري  منطقة 
بن  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سم�  �ساحب 
ال��ف��رع��ي��ة،  ال��ل��ج��ان  خ���ال���د«، بينما م��ه��ام 
ت���رتك���ز يف اإع��������داد ا����س���ت���م���ارة ال��رت���س��ي��ح 
الر�ضيح،  و���ض��واب��ط  ���ض��روط  املت�ضمنة 
اجلهات  اإل���ى  للرت�سيح  ال��دع���ة  واإر���س��ال 
امل��ع��ن��ي��ة، والل����ت����زام مب���اع��ي��د ا���س��ت��ق��ب��ال 
امل�ساركات والرت�سيحات املحددة من قبل 
املجل�س، وا�ستقبال الرت�سيحات للجائزة، 
ت���ر����س���ي���ح خ�������رباء ال��ت��ح��ك��ي��م وال��ت��ق��ي��ي��م 
ل���الأع���م���ال امل���ق���دم���ة ل���ل���ج���ائ���زة، ورف��ع��ه��ا 
نتائج  اإر���س��ال  للجائزة،  العامة  لالأمانة 
للجائزة  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  اإل���ى  الرت�سيح 
يف امل���ع��د امل��ح��دد، ت��ق��دمي ت��ق��ري��ر دوري 
ن�����س��ف ���س��ن���ي ع���ن ال��ع��م��ل اإل����ى الأم���ان���ة 
العامة للجائزة، والت��سية مبنح اجلائزة 
مفردة اأو م�سرتكة اأو حجبها وفق ما تراه 

اللجنة«.

جائزة عالمية
قال  للجائزة،  ال��راب��ع  العقد  اإك��م��ال  وم��ع 
يحيى  ب��ن  ح�سن  ال��دك��ت���ر  ال��ع��ام  اأمينها 
ال�س�كاتي ل� »اآفاق«، »اإن اجلائزة �ست�سمل 
يف عدد من فروعها، دول جمل�س التعاون 
ال��ع��امل،  دول  لت�سمل  مت��ه��ي��دا  اخلليجي 
وذلك يف اإطار الهدف املر�س�م لتط�يرها 
ل��ت��خ��ط��� خ����ط�����ات ت�����س��اع��دي��ة ل��ت�����س��ب��ح 

عاملية«.

ترشيح متاح
ال�س�كاتي  ق��ال  للجائزة  الرت�سيح  وع��ن 
»ال����رت�����س����ح ل���ل���ج���ائ���زة م����ت����اح ل�����الأف�����راد 
احل���ك����م���ي���ة  وامل�����ؤ�����س���������س����ات  والإدارات 
القطاع  و�سركات  وم�ؤ�س�سات  واجلمعيات 
الثقافية،  وامل�ؤ�س�سات  والهيئات  اخلا�س، 
العربية  اململكة  يف  واملعاهد  واجل��ام��ع��ات 
ال�����ض��ع��ودي��ة، مب���ا ي��ت��واف��ق م���ع ال�����ض��روط 
اأو جمال من جمالت  اخلا�سة بكل فرع 

اجلائزة«.
ول���ف���ت ال�����س���ك��ات��ي اإل�����ى اأن�����ه يقبل 
واجلمعيات  والهيئات  امل�ؤ�س�سات  تر�سيح 
حكمها  يف  وما  الأدبية  والأندية  العلمية 
بنيل اجلائزة يف  اللجنة جديرا  ت��راه  ملن 
واحد من جمالتها، وكذلك ال�سخ�سيات 
ملن  امل��رم���ق��ة  والفنية  والأدب��ي��ة  العلمية 
يرونه جديرا بنيل اجلائزة يف واحد من 
جمالتها، على اأن ل يقل عدد املُر�سحني 

عن اثنني.
وتابع »يج�ز لالأفراد الذين تت�افر 
ي��ت��ق��دم��وا  اأن  ال��ر���ض��ي��ح  ����ض���روط  ف��ي��ه��م 
مبا�سرة برت�سيح اأنف�سهم لنيل اجلائزة«.

شروط عامة
وت�ضمل اأبرز �ضروط الر�ضح للجائزة، اأن 
يك�ن املر�سح �سع�ديا، واأن يك�ن على قيد 
احلياة وقت تر�سيحه، ول متنح اجلائزة 
اإذا  اإل  اأك���رث م��ن م���رة واح����دة  لأي ف��ائ��ز 

ث��الث دورات وق��دم نتاجا  ف���زه  مر على 
بجائزة  الف�ز  له  �سبق  لعمل  اأو  ج��دي��دا، 
لأح��د  اأو  اأج��ن��ب��ي��ة،  اأو  ع��رب��ي��ة  اأو  حملية 
اأع�ساء جمل�س اجلائزة اأو لع�س� يف جلان 

التحكيم.
ل��ل��ج��ائ��زة ق���د مت  امل��ر���س��ح  واإذا ك���ان 
تر�سيحه من قبل �سخ�سيات اأو م�ؤ�س�سات 
وما يف حكمها، فاإنه يجب اإرفاق ما ي�ؤيد 
رغبة املر�سح والتزامه ب�س�ابط الرت�سيح 

وفق نظام ول�ائح اجلائزة. 
تخ�سع  »اجل��ائ��زة  ال�س�كاتي  وق���ال 
ج��م��ي��ع الأع���م���ال امل��ق��دم��ة، اإل����ى اجل��ائ��زة 
للتحكيم وفق املعايري العلمية املعتمدة يف 
حتكيم كل جم��ال من جم��الت اجلائزة، 
اأو جهة  ف�����ردا  ل��ل��ج��ائ��زة  امل���ر����س���ح  وي���ع���د 
امل�ضاركة يف اجلائزة  �ضروط  موافقا على 
وف���ق ن��ظ��ام��ه��ا ول���ائ��ح��ه��ا اخل��ا���س��ة، ول 
يج�ز للفرد اأو اجلهة، ال�سرتاك يف اأكرث 
من جم��ال واح��د من جم��الت اجل��ائ��زة ، 

ول امل�ساركة باأكرث من عمل واحد«.

إضافات جديدة
»اآف��اق«  ل�  ت�سريحه  يف  ال�س�كاتي  وك�سف 
اأن فروع اجلائزة �سهدت اإ�سافات جديدة 
ال��ع��ام احل���ايل مب���اف��ق��ة رئي�س اجل��ائ��زة، 
وت�����س��م��ل اخل���دم���ة ال���ط��ن��ي��ة، وال��ث��ق��اف��ة 
والنب�غ، والتف�ق العلمي واملحافظة على 

البيئة واإمنائها وتقنية املعل�مات«. 
وف�����ن�����د ق�����ائ�����ال »ت���������س����م اخل����دم����ة 
ال����ط���ن���ي���ة، اخل���دم���ة ال���ع���ام���ة وت��خ��ت�����س 
ع�سري،  منطقة  يف  احلك�مية  ب����الإدارات 
ب��ي��ن��م��ا ت�����س��م��ل اخل����دم����ة الق���ت�������س���ادي���ة، 
القطاعات اخلا�سة الأكرث خدمة لل�طن 

وامل�اطن مبنطقة ع�سري«.
ج��ائ��زة  خ�س�ست  ال��ن��ق��ي�����س،  وع��ل��ى 
يقدم  ملن  والتط�عي  الجتماعي  الإب��داع 
خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة ل�����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
اخلا�سة، والثقافة يف البح�ث والدرا�سات 
من  ع�سري  منطقة  يف  للتنمية  العلمية 
اإم�����ارة  ف����رتة  وه����ي   ،1435 اإل�����ى    1427
ع�سري،  ملنطقة  خالد  ب��ن  في�سل  الأم���ري 
اإ���س��اف��ة اإل���ى ال��ط��ب ال��ب��دي��ل واأث����ره على 
ال��ب��ي��ئ��ة والإن�������س���ان، ف�����س��ال ع���ن الإب�����داع 
الأدبي )ال�سعر، الق�سة،  الرواية، الن�س 
الفني  والإب���داع  الطفل(،  واأدب  امل�سرحي 

)الفن�ن الب�سرية(.
واأ���س��اف »اأم��ا باقي ال��ف��روع، فت�سم 
العام،  )التعليم  العلمي  والتف�ق  النب�غ 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، ال���رتب���ي���ة وال���رتب���ي���ة 
اخلا�سة(، واملحافظة على البيئة واإمنائها 
)تنمية امل�ارد الطبيعية،  حماية البيئة، 
ال��ب��ي��ئ��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة(، وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل���م��ات 
وتقنيات  اأنظمة  الإل��ك��رتون��ي��ة،  )امل���اق��ع 

املعل�مات، �سناعة تقنية املعل�مات(.

ال للمجامالت
وع���ن اإم��ك��ان��ي��ة وج�����د ب��ع�����س امل��ج��ام��الت 
جائزة  »اأي  ال�س�كاتي  يق�ل  اجل��ائ��زة،  يف 
حتما  للرت�سيح،  و�سروطا  معايري  تعلن 
���س��ت��خ��ت��ف��ي ف��ي��ه��ا امل����ج����ام����الت، ف��ع��ن���ان 
اجلائزة، امل�سداقية يف العمل، وال�سفافية 
يف الآليات التي يف الأ�سل هي من�س�رة يف 
و�سائل الإع��الم، م�ست�سهدا بتاأجيل حفل 
اجلائزة �سهرا ل�ج�د متناف�سني واأعمال 
املا�سي  العام  اجل�ائز  بع�س  يف  متقاربة 
ب��ع��د ال���س��ت��ئ��ذان م��ن الأم����ري في�سل بن 

خالد.

غياب فروع
الفروع  بع�س  اأمني اجلائزة، غياب  وعزا 
اإل���ى ع���دم ال��ت��داخ��ل م��ع ج��ائ��زة املفتاحة 
واأب��ان  �سن�يا.  ال�سيف  نهاية  تقام  التي 
اأع�ساء  بع�س  اإ�سافة  مت  »اأن��ه  ال�س�كاتي 
ال�قت  يف  م�ؤكدا  احل��ايل«،  العام  اللجان 
يك�ن مقت�سرا  ما  الختيار عادة  اأن  ذاته 

على متخ�س�سني يف كل جمال.

تخصيص فروع 
خليجية بهدف 

الوصول للعالمية

أمين الجائزة: 
المعايير قضت 

على المجامالت.. 
وال تداخل مع 

المفتاحة

ف�ق: �س�رة جماعية لأمري ع�سري مع جمل�س جائزة اأبها

الأمني العام جلائزة اأبها
 الدكت�ر ح�سن بن يحيى
ال�س�كاتي
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شخصيات

سلمان العلي

حدثنا عن �ضلمان االإن�ضان؟
والدخل،  احل��ال  مت��سطة  اأ�سرة  من  اأن��ا 
ع�ست معظم حياتي يف مدينة اأبها، اأحب 
ال���ق���راءة واأه�������ى ال��ري��ا���س��ة وحت���دي���دا، 
خا�سة  الطبيعة،  ت�سته�يني  ال�سلة،  كرة 
اأبها  م�اليد  من  ع�سري.  منطقة  طبيعة 

عام 1384.

حت�شيلك العلمي وم�شوارك العملي؟
امللك  البتدائية مبدر�سة  املرحلة  در�ست 
الثالثة  وامل��ت������س��ط��ة  ب��اأب��ه��ا،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�سناعية  بالثان�ية  التحقت  ثم  باأبها، 
عام 1404ه�. وتخرجت وعملت بال�سركة 
بعد ذلك  للكهرباء، ثم عملت  ال�سع�دية 
بعدها  الفني،  للتعليم  العامة  بامل�ؤ�س�سة 
التابعة  ال���دوائ���ر  ب��اأح��د  ع��م��ل��ت م���ظ��ف��ا 

ل�زارة الداخلية.

أرسل الفنان التشكيلي علي سلمان، أكثر من رسالة للمختصين والمهتمين بشأن الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية، كما وجه 
انتقادات الذعة للقائمين على أمر تقييم الفنانين التشكيليين، وكيفية منحهم الجوائز. والم سلمان المتلقي السعودي والعربي بصفة عامة، 
على عدم اهتمامه بالفن التشكيلي، مبينا أن الفنان السعودي ال تقتنى أعماله، كما أن حضور زوار المعارض يكاد يعد على األصابع رغم كثافة 

الفنانين وزيادة عددهم سواء في مجال التشكيل أم النحت وغيره.

رسم لـ »آفاق« أكثر من لوحة ذات رسائل هادفة

التشكيلي سلمان: جوائز الفنانين
حسب المعرفة والمحسوبية

ما الع�شويات التي تقلدتها
يف جمال الفن الت�شكيلي؟

نلت  الع�س�يات، فقد  الكثري من  تقلدت 
ال�سع�ديني،  الت�سكليني  جمعية  ع�س�ية 
وع�����س���ي��ة ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن���ن، 
الت�سكيلية،  امل��ف��ت��اح��ة  ق��ري��ة  وع�����س���ي��ة 

وع�س�ية »ج�سفت«.

متى اكت�شفت نف�شك؟ 

اأه���ى  كنت  حيث  املت��سطة،  املرحلة  يف 
التي كانت تظهر على  ال�سخ�سيات  ر�سم 
عنرت  واأب���ي  غ���ار  ك�سخ�سية  التلفزي�ن 
واملنازل ال�سعبية التي كانت تكرث مبدينة 
اأب���ه���ا يف ت��ل��ك ال���ف���رتة. وك���ان���ت ب���داي���ات 

ب�سيطة جدا.

هل ح�شلت على جوائز
كفنان ت�ضكيلي؟

ل��ق��ل��ة  ج������ائ�����ز  اأي  ع���ل���ى  اأح���������س����ل  مل 
م�ساركاتي واإمياين الكامل باأن اجل�ائز 
ت�سنف ح�سب املعرفة واملح�س�بية ولي�س 
معايري  اأن  ك��م��ا  ال��ف��ن��ي،  ال��ع��م��ل  لقيمة 
الفني،  العمل  لتقييم  امل�سكلة  اللجان 
تعتمد على العالقات ال�سخ�سية، اإل ما 

رحم ربي.
عدة   يف  �ساركت  احل��م��د،  وهلل  لكن 
يل  ت����ج���ه  اأن   دون  حم��ل��ي��ة  م���ع���ار����س 

الثقافة والإع��الم  دع���ة من قبل وزارة 
كثري  كحال  ح��ايل  خارجيا،  للم�ساركة 

من فناين منطقة ع�سري.

عدد اللوحات التي قمت بر�شمها 
تقريبا؟

ال���ق��ت  ق��ل��ة  ج���دا بحكم  قليل  اإن��ت��اج��ي 
وان�����س��غ��ايل ب��اأع��م��ال اأخ�����رى، ك��م��ا اأن��ن��ي  

ل�ست حمرتفا. 
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شخصيات

اأ�شخا�ص لهم دور موؤثر
يف م�شريتك الفنية؟

يف احل��ق��ي��ق��ة ل��ي�����س ه��ن��اك ف��ن��ان معني 
ت���اأث���رت ب����ه، ب���ل اع��ت��م��دت ع��ل��ى نف�سي 
كمتابعة  ال�سخ�سية،  اإمكانياتي  وعلى 
فنانني  املجال من  هذا  �سبق�نا يف  من 
حم��ل��ي��ني وع��امل��ي��ني، وذل����ك م��ن خ��الل 
امل��ج��الت وال�����س��ح��ف امل��ت���اف��رة يف تلك 
الإمكانيات  تت�افر  مل  و�سابقا  الفرتة، 

امل�ج�دة حاليا، كالنرتنت وغريه.

كيف تختار
عنا�شر لوحتك واألوانها؟

حقيقة اأعتمد كليا على الر�سم بالأل�ان 
اأتعامل مع الأل���ان الزيتية  املائية، ول 
لأ�سباب �سحية، واأمتنى اأن اأ�ستخدمها، 
�سهل  والتعامل معها  فهي ممتعة جدا 

وقيمتها الفنية عالية. 

كم ي�شتغرق ر�شم اللوحة معك؟
اأن  اإل  ال��ع��م��ل وح���ج���م���ه،  ن�����ع  ح�����س��ب 

ح�سب  ي����م���ا   15 ي���ت���ج���اوز  ل  اأك����رثه����ا 
ال�قت.

اأقرب اللوحات اإلى قلبك ؟
ك��ل م��ا اأر���س��م��ه ي��ك���ن ق��ري��ب��ا اإل����ى قلبي، 

ولي�س هناك ل�حة معينة.

عدد املعار�ص التي �شاركت بها
وماذا اأ�شافت لك؟

ال�سباب  �ساركت يف جميع معار�س رعاية 
يف  و�ساركت   ،1420 وحتى   1409 ع��ام  من 
حتى   1420 م��ن  املفتاحة  ق��ري��ة  معار�س 
ت��اري��خ��ه، وك���ذل���ك يف م��ع��ار���س ال��ث��ق��اف��ة 
وال���ف���ن����ن وم��ع��ر���س م���ل����ن ال�����س��ع���دي��ة، 
وم���ع���ر����س ق����ري����ة ع�������س���ري ب���اجل���ن���ادري���ة 
مبنطقة  ال�ست�ية  املعار�س  من  والعديد 
اأمل���ع،  ع�����س��ري، كمعر�س م��ه��رج��ان  رج���ال 
ومعر�س  احلري�سة،  مهرجان  ومعر�س 

مهرجان القحمة.
وق����د و���س��ع��ت م�����س��ارك��ات��ي يف ه��ذه 
املعار�س، زيادة مداركي الفنية والطالع 

على راأي املتلقي لأعمايل الفنية مبا�سرة، 
اإما بال�سلب اأو الإيجاب. 

مب تن�شح الهواة
لتخرج اإبداعاتهم؟

اأن�����س��ح ك��ل ه��او ب��الط��الع على م��ا مت يف 
ب�سكل  واملمار�سة  الت�سكيلي،  الفن  جمال 
يبداأ  واأن  الفنان،  ت�سقل  ما  فهي  ي�مي، 
الر�سم  وه��ي  فنان  لكل  ال��ع��ادي��ة  ال��ب��داي��ة 
ثم  اأك���رث  يتمكن  ح��ت��ى  ال��ر���س��ا���س  بقلم 

ينتقل بعد ذلك للتعامل مع الأل�ان.
ك���م���ا اأن�������س���ح���ه مب���ت���اب���ع���ة اأع����م����ال 
ال��ف��ن��ان��ني ح�����س��ب امل���در����س���ة ال���ت���ي  مييل 
ال�اقعية  منها:  كثرية  فاملدار�س   اإليها، 
وال���ت���اأث���ريي���ة وال�������س���ري���ال���ي���ة، وامل���در����س���ة 
التكعبية والتجريدية والزخرفية، والفن 

احلديث، والفن املفاهيمي.

هل حتتفظ بلوحاتك؟
بع�سها  ف��ق��دت  بينما  ب��ه��ا،  اأح��ت��ف��ظ  ن��ع��م 

اأثناء امل�ساركات يف بع�س املعار�س.

كيف ترى الفن الت�شكيلي
يف ال�شعودية؟

ل���ك���ن ل ي���ل��ى  ت����ق����دم،  اأن������ه يف  اأع���ت���ق���د 
اله��ت��م��ام ال���ك���ايف م���ن ق��ب��ل امل��ت��ل��ق��ي كما 
اإن  باأ�سره، حيث  العربي  العامل  ه� حال 
الفنانني امل�ج�دين يف اململكة، ل تقتنى 
اأع��م��ال��ه��م، واحل�����س���ر يف امل��ع��ار���س يكاد 
غالبية  اإل��ى  اإ�سافة  الأ���س��اب��ع،  على  يعد 
ح�����س���ر امل���ع���ار����س  ي��ك���ن م���ن ال��ف��ن��ان��ني 
ما  على  الط��الع  ثقافة  اأن  اأي  اأنف�سهم، 
تك�ن  تكاد  اململكة،  يف  الفن  اإليه  ت��سل 
ك��ث��اف��ة الفنانني  ب��ال��رغ��م م��ن  م��ع��دوم��ة 
الت�سكيل  �س�اء يف جمال  وزي��ادة عددهم 
اأم النحت وغريه.  ول� نظرنا اإلى ح�لنا،  
العربية  ال��دول  بع�س  هناك  اأن  ف�سنجد 
تقدمت يف هذا املجال، كدبي  التي  تقام 
فيها ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ار���س امل��ه��م��ة مثل 

»دبي اآرت«.
ك�����م�����ا ي�������ج������د ب�����ه�����ا ال�����ك�����ث�����ري م���ن 
ال��ف��ن��ان��ني  ال���ع���ر����س، وال���ك���ث���ري م���ن  دور 
املعار�س  للم�ساركة يف  اجته  ال�سع�ديني، 

الداخلية،  املعار�س  يف  لأنهم  اخلارجية، 
ل يجدون الدعم ول املردود املعن�ي ول 

حتى املادي.

األ تراودك فكرة تبني بع�ص 
املوهوبني وتعليمهم اأ�ش�ص الفن 

الت�شكيلي؟
ه��ن��اك م���ن ي��ق���م ب��ه��ذا ال�����دور كمعاهد 
لدي  ولي�س  وغ��ريه��ا،  وال��ف��ن���ن  الثقافة 
اأن  كما  املنا�سب،  امل��ك��ان  ت���اف��ر  لعدم  نية 
بهذه  للقيام  اأج���در مني  ه���  م��ن  ه��ن��اك 

املهمة. 

هل لديك موقع على النرتنت 
تن�ضر خالله لوحاتك؟

واإ���س��ت��غ��رام  ب����ك  الفي�س  ل���دي م���ق��ع يف 
وت�يرت.

�شعار ترفعه لبلوغ الغاية التي 
ترمي اإليها؟

اأن������ا ف���ن���ان اأرم�������ي اإل������ى ت����ث���ي���ق ال�����رتاث 

اجل��ن���ب��ي ك��غ��ريي مم���ن ي��ت��ع��ام��ل���ن مع 
وا�سحة  مدر�سة  لأنها  ال�اقعية  املدر�سة 
املتلقي  اأي رم���ز ي�سعب على  لي�س فيها 

فهمها.

بني املوهبة واخلربة
اأين ت�شع نف�شك؟

امل���ه��ب��ة واخل����ربة رف��ي��ق��ان ل ي��ف��رتق��ان،  
ف���ال ي�����س��ت��ط��ي��ع امل����ه����ب اأن ي�����س��ل اإل���ى 
مرحلة الإبداع من دون خربة وممار�سة. 

هل تعتقد اأنك بلغت املكان
الذي تطمح اإليه ب�شفتك فنانا؟

اأن��ه  كما  ال�سه�لة،  ب��ه��ذه  لي�ست  امل�ساألة 
ال�س�ؤال،  ه��ذا  على  الإج��اب��ة  ال�سعب  من 
فتقييمي كفنان، يجب اأن يك�ن من قبل 
ال��ن��ا���س واجل��م��ه���ر وم���ن زم����الء امل��ج��ال 
لكني  الت�سكيلي،  للفن  متذوق  اأي  وم��ن 
اإل��ى  ي�سعى  ب�سيطا  �سخ�سا   نف�سي  اأج��د 

اإي�سال ر�سالة مفيدة للمتلقي.

كيف تقّيم الفائدة التي متنحها 
اأعمالك للمتلقي؟

اأن���ا ف��ن��ان ملتزم دي��ن��ي��ا، واأع��م��ايل ح�سب 
ال�اجب ال�سرعي، بها كلمات من القراآن 
اأو كلمات نافعة، واأعتقد  الكرمي اأو حكم 
ل���ح��ات��ي،  ل���ح��ة م��ن  ك��ل م��ن يقتني  اأن 
�سيجد الفائدة املرج�ة من حيث الفكرة 
اأن  ع��ل��ى  ���س��ي��ح��ر���س  ك��م��ا  امل�����س��م���ن،  اأو 

ي�سعها يف مكان مالئم لها ويهتم بها.

هل تتفق مع الفنان الت�ضكيلي 
الإ�شباين بيكا�شو يف مقولته 

»الر�ضم طريقة اأخرى لكتابة 
املذكرات«؟

اإثبات  ه�  الر�سم  فمزاولة  اأواف��ق��ه،  نعم 
وم�سريته  الفنية  حلياته  الفنان  مل�سرية 
ال���ذات���ي���ة، ك��م��ا اأن�����ه ي��ع��رب ع���ن دواخ���ل���ه 

واأفكاره.

عندما توؤول اللوحة ملالكها
ماذا يبقى منها يف دواخل �ضانعها؟

ك���اأولدي، قطعة مني، لكن من  اأع��م��ايل 
غ���ري امل��م��ك��ن اأن ت��ب��ق��ى حم��ب������س��ة داخ���ل 
بها  وي��ه��ت��م  يقّيمها  م��ن  ه��ن��اك  امل��ر���س��م، 
لذا ي�ستحق اأن يقتنيها، و�سيء اآخر، من 
يقتني اأعمايل، �سي�ساعد يف انت�سارها بني 
النا�س، وعلى الفنان ال�اعي، ن�سر ال�عي 

والتذوق الفني بني النا�س.
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أحمد العياف

ق����دم  ك���ل م���ن ع�����س���ي ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
باجلامعة، الدكت�ر عبدالرحمن املح�سني 
م��ري��ع، يف معر�س  اآل  اأح��م��د  وال��دك��ت���ر 
عن  نقدية  ق��راءة  للكتاب،  ال��دويل  فيينا 
الأدب العربي القدمي حتت عن�ان »روؤية 
الع�س�ر  يف  وحت���لت��ه  الأدب  ح��رك��ة  ع��ن 

املختلفة«.
ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�س�  ���س��ارك  ك��م��ا 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت����ر م�����س��ف��ر اخل��ث��ع��م��ي 
الدكت�رة  النم�ساوية  الكاتبة  جانب  اإل��ى 
»ال��ك��ام��ات��ي��ن��ز ف���اي���ن ب���ريغ���ري«، يف ن���دوة 
العمارة  يف  الدفاعية  »العنا�سر  بعن�ان 
تاريخ  فيها  ت��ن��اول  ع�سري«  يف  التقليدية 
وح�������س���ارة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع���دي��ة 

ومنطقة ع�سري.
وك����ان����ت امل���م���ل���ك���ة ق����د ح���ل���ت ���س��ي��ف 
�سرف على املعر�س الدويل للكتاب الذي 
فيينا،  النم�ساوية  العا�سمة  احت�سنته 
م�ؤخرا، وا�ستمل على عدد من الفعاليات 
الثقافية. و�سهدت اخليمة الأدبية بجناح 

اململكة، العديد من الندوات واملحا�سرات، 
»التعليم  ب��ع��ن���ان  ب��ن��دوة  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 
ال��ع��ايل يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع���دي��ة: 
مالمح واآفاق«، �سارك فيها كل من امللحق 
ال��ث��ق��ايف يف اأم��ري��ك��ا ال��دك��ت���ر حم��م��د بن 
التعليم  وزارة  ووك��ي��ل  العي�سى،  ع��ب��داهلل 
العايل لل�س�ؤون التعليمية الدكت�ر حممد 

بن عبدالعزيز الع�هلي.
النم�ساوي  ال�سفري  م��ن  ك��ل  وق���دم 
ال�����س��اب��ق ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع���دي��ة 
ال��دك��ت���ر »ان��ط���ن ب��روه��ا���س��ك��ا« والأ���س��ت��اذ 
الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  اجلامعي يف 
ال��دك��ت���ر ط���الل ب��ن حم��م��د اأ����س���د، ن��دوة 
فيما  من�ساوية«،  ب��روؤي��ة  »اململكة  بعن�ان 
ال�����س���رى  م��ن ع�س� جمل�س  ك��ل  ح��ا���س��ر 
ال���دك���ت����ر ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د ن�����س��ي��ف، 
من  ال�سعيد  ف��اي��ز  ب��ن  �سعيد  وال��دك��ت���ر 
يف  اخل��ط  اأ�س�ل  �سع�د،عن  امللك  جامعة 

اجلزيرة العربية.
وق����دم م��ع��ايل ن��ائ��ب رئ��ي�����س مدينة 
واملتجددة،  الذرية  للطاقة  عبداهلل  امللك 
الدكت�ر وليد اأب� الفرج حما�سرة بعن�ان 

ثقافة

قدموا قراءات نقدية عن األدب العربي
أكاديميون من الجامعة

يثرون معرض فيينا للكتاب

بعد ح�ار داود ال�سريان يف »الثامنة« مع وليد ال�سناين، انتابت املتابعني الأبرياء 
حالة من ال�سدمة امل�ؤدية اإلى الكتئاب ملا اآل اإليه حال العقل، وملا اآلت اإليه النظرة 
اإلى الدين الإ�سالمي العظيم، ب��سفه »متْذهبا« وح�سب. اإذ مل يبق ال�سناين ومل 
يذر اأحدا اإل كفره تكفريا ي�ستحل معه الدماء، ويحيل �سراع الأمة مع اأعدائها 

اإلى �سراع مع ذاتها، مما يعني العمل مع الأعداء، ل مع الأمة.
عقل  يحملها  التي  التكفريية اخلطرية  الأفكار  نفيق من �سدمة  نكد   مل 
وليد ال�سناين، حتى دَهَمْتنا داهية اأكرب، تتمثل يف تعليقات بع�س املح�س�بني على 
اأكرثنا،  الق�ل، ويجهل حقيقتهم  والدع�ة ممن يعرفهم بع�سنا من حلن  العلم 
حتى اإن د. ي��سف الأحمد و�سف ال�سناين يف اإحدى تغريداته بق�له: »مدر�سة يف 

الثبات و�سدق الل�سان وطهارة القلب والتعلق باهلل«!
ول�ست اأدري، هل كان تعليق الأحمد منطلقا من قاعدة �سرعّية، وهل يحمل 
الفكر نف�سه، اأم اأن م�سلحة ما؛ �سيا�سية اأم �سخ�سية اأم حركية حتّتم عليه اأن يق�ل 
نف�سه، وه� �ساحب  الفكر  كان يحمل  ف��اإن  بع�سهما.  اأعظم من  امل�سيبتان  ه��ذا؟ 
يف  وم���ؤي��دي��ن  وم��ري��دي��ن،  جمه�ر،  وذو  منزله،  يف  مفت�ح  ول��ق��اء  اأ�سب�عي،  در���س 
 � الأم��ة  علماء  اأ�سبحنا نحن وجل  لأننا  مبينا  بات خ�سراننا  فقد  كلها،  الأح���ال 
عنده وعند اأتباعه»كافرين« ول ي�ستثنى منا اإل من كان متفقا الأحمد وال�سناين، 

اأو من كفر عباد اهلل قبل اأن يكفروه.
، وي�سيد به وبطريقة تفكريه وبطهارة قلبه وبثباته  واإن كان ي�ؤيد ال�سناينَّ
ال�سلطة  مع  احل�سابات  و«ت�سفية  وح�ساباتها،  ال�سيا�سة  لأن  حقا،  ي��راه  ما  على 
واملجتمع« تفر�سان عليه ذلك، فامل�سيبة اأعظم من امل�سيبة العظمى الأولى، لأن 
هذا يعني امتطاًء �سريحاً للدين، نعم؛ امتطاٌء �سافر للدين، وا�ستغالل ل اأخالقي 
للمقد�س، وتالعب ل م�س�ؤول بع�اطف امل�ؤمنني امل�سلمني املتدينني بالفطرة، بل 
اأداة جم��ردة لتمرير  اإل��ى   � �سم�ه  � بكل  الدين  ب�سعة من �س�ر حت�يل  اإن��ه �س�رة 

، واإيجاد قاعدة �سعبية م�ؤيدة، اأو ت�سفية ح�سابات �سخ�سية. خطاب �سيا�سيٍّ
اأدري، وكيف لعقلي واأدوات��ي املعرفية ال�سرعية  اأعد  اأدري، ومل  اأك��رر: ل�ست 

القا�سرة اأن جتعلني اأدري اأو اأدرك اأو اأفهم اأو اأحلل اأو اأ�سل اإلى قناعة اأو قرار.
كل الذي اأعرفه اأن الإ�سالم قبل اأن يك�ن »متْذهبا« وتع�سبا وحتزبا و�سيا�سة، 
اأعظم  واأن��ه  الأول،  اأ�سله  يف  واأن��ه ل »متذهب«  واأ�س�له،  دي��ن عظيم يف م�سادره 
من اأن ي�سبح متناق�سات مل اأجدها اإل يف فكر ال�سناين والأحمد ومن �سار على 

نهجهما.
وكل الذي اأفهمه اأن جميع حماولت حت�يل الدين اإلى »م�سروعات« حزبية 

اإ�ساءة اإليه، وت�س�يه له ولنا، وجناية اأكرب من اأن ن�ست�عب حجمها اإل بعد حني.

عن »السناني« ومؤيديه!

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

رسالة 
علمية عن 

أثر األنساق 
في الرواية 

النسائية
اأجابت ر�سالة يف الدرا�سات العليا 
»م���اج�������س���ت���ري« ل��ل��ط��ال��ب اأح���م���د 
م�سم�نه  ���س���ؤال  ع��ن  امل�سع�دي، 
»كيف اأثرت الأن�ساق الثقافية يف 
ال��رواي��ة  امل���راأة يف  ت�سكيل ���س���رة 

الن�سائية ال�سع�دية؟«.
 مت���ت م��ن��اق�����س��ة ال��ر���س��ال��ة 
ع��م��ي��د كلية  ب��ح�����س���ر  م�����ؤخ����را 
الدكت�ر يحيى  الإن�سانية  العل�م 
ال�����س��ري��ف ورئ��ي�����س ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
الرحمن  عبد  الدكت�ر  العربية 
الطالب  من  واملقدمة  املح�سني، 

اأحمد امل�سع�دي.
وت���ك����ن���ت جل���ن���ة امل��ن��اق�����س��ة 
م��ن ال��دك��ت���ر حم��م��د اأب���� ملحة 
)م�����س��رف��ا وم����ق����ررا(، والأ����س���ت���اذ 
احلمريي  عبدال�ا�سع  ال��دك��ت���ر 
)م��ن��اق�����س��ا داخ���ل���ي���ا(، وال��دك��ت���ر 
ح�������س���ن احل������ازم������ي )م���ن���اق�������س���ا 
عن  املناق�سة  واأ�سفرت  خارجيا(. 
م��ن��ح ال��ط��ال��ب اأح��م��د امل�����س��ع���دي 
ممتاز  بتقدير  املاج�ستري  درج��ة 
م���ع م��رت��ب��ة ال�����س��رف الأول������ى يف 
ر����س���ال���ت���ه ال���ت���ي ج������اءت ب��ع��ن���ان 
ت�سكيل  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  »الأن�������س���اق 
�س�رة املراأة يف الرواية الن�سائية 

ال�سع�دية«.

إنطالق  
مسابقة
»شاعر 

المليون«
»�ساعر  م�سابقة  ج�لت  انطلقت 
ال�����س��اد���س،  م��سمها  يف  امل��ل��ي���ن« 
وال��ب��ح��ري��ن،  الأردن،  م��ن  ك��ل  يف 

والك�يت.
واأو�����س����ح م���دي���ر اأك��ادمي��ي��ة 
�ضروط  العميمي  �ضلطان  ال�ضعر 
ا�سرتاك  امل�ساركة، م�ؤكدا  قب�ل 
اأعمارهم  ال�سعراء الذين ل تقل 
عن 18 �سنة ول تتجاوز 45 �سنة، 
بق�سيدة  امل�������س���ارك  ي��ت��ق��دم  واأن 
األ  على  ومقفاه  م�زونة  نبطية 
تتعدى الق�سيدة 20 بيتا ول تقل 
عن 10 اأبيات، واأن تك�ن الق�سائد 

املر�سلة مطب�ع.
وق����������ال »ي�����ت�����م ا����س���ت���ق���ب���ال 
ط��ل��ب��ات ال��رت���س��ي��ح ع���رب ال��ربي��د 

الإلكرتوين:
m p 6 @ t c a a b u d h a b i .a e

اأو على فاك�س رقم:
0097126433323

العربية  اململكة  البديلة يف  »اآفاق الطاقة 
ال�سع�دية«.

ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال������ق������راءات  ويف جم�����ال 
ال�س�رى  والأدب��ي��ة، حا�سر ع�س� جمل�س 
الأ����س���ت���اذ ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د ال��ن��ا���س��ر 
ب��ع��ن���ان »م��الم��ح م��ن ال�����س��ع��ر ال��ق��دمي«، 
الأ�ستاذة  والكاتبة  القا�سة  بينما حتدثت 
اأميمة بنت عبداهلل بن خمي�س عن الأدب 
ال�سع�دي يف »قراءات �سردية«. و�سارك كل 
من الأ�ستاذ اأحمد الب�ق والأ�ستاذ زياد اآل 
ال�سيخ يف جل�سة ال�سعر »قراءات �سعرية«.

لأول  ينظم  فيينا  معر�س  اأن  يذكر 
ال�سرف،  �سيف  فعالية  ت��اري��خ��ه  يف  م��رة 
اململكة جناحا  مل�ساركة  املعر�س  وقد منح 
مربع،  م��رت   300 جت���اوزت  م�ساحة  �سغل 
�ساركت فيه عدد من اجلامعات واجلهات 

احلك�مية ال�سع�دية.
وقد �سم املعر�س اأكرث من )1000( 
ع����ن�����ان يف جم������الت م���ت���ع���ددة وب��ل��غ��ات 
خمتلفة، كما متت ترجمة ما يقارب من 
جم��الت  يف  الأمل��ان��ي��ة  باللغة  كتابا   )50(

الرواية والتاريخ والأدب.

جائزة البابطين لإلبداع الشعري
تستقبل المترشحين

ت�ا�سل م�ؤ�س�سة جائزة عبد العزيز �سع�د البابطني لالإبداع ال�سعري، ا�ستقبال الرت�سح 
جل�ائزها يف الدورة الرابعة ع�سرة )اأكت�بر 2014(.

ومتنح جائزة الإبداع يف جمال نقد ال�سعر، وقيمتها )40 األف دولر(، لأحد نقاد 
ال�سعر اأو دار�سيه املتميزين ممن قدم�ا يف درا�ساتهم اإ�سافة مهمة يف حتليل الن�س��س 
ال�ضعرية، اأو روؤية جديدة لظاهرة �ضعرية حمددة قائمة على اأ�ض�ص علمية. وي�ضرط يف 
امل�ؤلَّفات املر�سحة اأن ل تك�ن من ر�سائل املاج�ستري اأو الدكت�راه، واأن ل يك�ن قد م�سى 

على �سدور اأحدثها اأكرث من ع�سر �سن�ات تنتهي يف 2014/1/31.
ل�ساحب  ومتنح  دولر(،  األ��ف   20( قيمتها  ف��اإن  �سعر،  دي���ان  اأف�سل  جائزة  واأم��ا 
يتقدم  اأن  على   2014/1/31 يف  تنتهي  �سن�ات  خم�س  خ��الل  �سدر  �سعر  دي���ان  اأف�سل 

املت�سابق بدي�ان واحد فقط، واأن يك�ن هذا الدي�ان من�س�را.
ومتنح جائزة اأف�سل ق�سيدة، وقيمتها )10 اآلف دولر(، ل�ساحب اأف�سل ق�سيدة 
من�س�رة بكاملها يف اإحدى املجالت الأدبية اأو ال�سحف اأو الدواوين ال�سعرية، اأو يف كتاب 

م�ستقل خالل عامني ينتهيان يف 2014/1/31.
وتتمثل ال�ضروط العامة للفروع الثالثة، يف اأنه يقبل النتاج املقدم باللغة العربية 
الف�سحى فقط، واأن يتقدم املت�سابق اإلى فرع واحد من فروع اجلائزة فقط، ول يقبل 
النتاج الذي ي�سرتك فيه اأكرث من �سخ�س واحد، وميكن للجامعات وامل�ؤ�س�سات الثقافية 
خطاب  يف  ين�س  اأن  املتقدم  وعلى  ترغب،  من  برت�سيح  تتقدم  اأن  والأهلية  احلك�مية 

الرت�سيح على اأن العمل املتقدم به مل ي�سبق له الف�ز باأي جائزة عربية.
واأعلنت جائزة البابطني اأن اآخر م�عد للتقدم اإلى فروع اجل�ائز، نهاية ي�م 13 
يناير 2014، على اأن تر�سل طلبات التقدم والرت�سيح با�سم الأمني العام للم�ؤ�س�سة اإلى 

.kw@albabtainprize.org
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إعالم

يالَحق الكثري من ال�سحفيني ق�سائيا  يف العامل ب�سبب مقال اأو خرب اأو �س�رة، 
ويجد ال�سحفي نف�سه حماطا مبنظمات دوليه للدفاع عنه بحجه غياب حريه 

التعبري و�سيق م�ساحة الراأي.
ولالأ�سف جتده ل يعلم البته اأنه رمبا قد اعتدى على خ�س��سيات النا�س 
اإن  ويق�ل  اأحدهم  يعار�س  قد  وهنا  اخلا�سة،  عي�بهم  وك�سف  عليهم  وجت�س�س 

اخلرب ه� الإثارة واخلروج عن املاأل�ف وعن ال�سياق العام.
وهنا يجب اأن نفرق بني الأمر اخلا�س و العام يف الأحداث والق�سايا اأي بني 
ما ه� مطل�ب اإعالنه ون�سره واإن اأريد له اأن يختفي، وبني الأمر اخلا�س الذي 
يرتبط ب�سخ�س بعينه فقط، حتى واإن كانت ل�ساحبه �سفه عم�مية  م�سدرها 
املن�سب اأو اجلاه واملكانة، وهذا ي�جب احرتام خ�س��سياته حتى  واإن كان لهذا 

ال�سخ�س اهتمام اآخر يتعار�س مع اخلط الفتتاحي  للم�ؤ�س�سة الإعالمية. 
ل��الأ���س��ف، ب��ع�����س الإع��الم��ي��ني ح��ني ي��ع��ج��زون ع��ن ال������س���ل اإل����ى  بع�س 
يف  ورمب��ا  خ�س��سياتهم  يف  الطعن  اإل��ى  يلج�ؤون  خمتلفة  لأ�سباب  ال�سخ�سيات 
عائالتهم اأو اأ�سدقائهم، والغريب يف الأمر اأن بع�س ه�ؤلء ال�سحفيني يكتب�ن 
وقتنا  يف  خا�سة  يكتب�ن  عمن  معل�مة  اأدن���ى  يعرف�ن  ل  وه��م  الطلب«  »حت��ت 

احلا�سر مع الإعالم اجلديد و�سبكات الت�ا�سل الجتماعي .
نت�قف عند  اأن  اإل��ى  يق�دنا  ال�سحافة  اح��رتام اخل�س��سيات يف جمال  اإن 
اأمر مهم ي�سمى بالعدل ال�سحفي، وه� اأكرث الأم�ر ارتباطا باملهنة يف الإعالم 
على  ط�يال  تت�قف  اأن  عليها  يجب  التي  امل�سلمة  باأمتنا  بالك  فما  الأمريكي، 
اإع��الن اخلرب.  قبل  التبني  القراآين �سرورة  الن�س  و�سح  وكيف  الإف��ك،  حادثة 

والتبني يف اللغة يرادف التمحي�س والتدقيق والتحري. 
اأمتع�س جدا عندما اأ�سمع اأحدهم يق�ل »هذا كالم �سحف« كاأنه يريد اأن 

يق�ل ل ت�سدق�ا ما كتب�ا اأو بث�ا اأو اأذاع�ا.
على  ال�سحفي اأن يبني ثقة بينه وبني اجلمه�ر، لي�س يف لبا�س اأو ت�سريحه 
�سعر اأو كالم منمق، بل يجب عليه اأن يحيي �سمريه وه� يكتب، وي�ست�سعر العدل 

يف كلماته يف املدح اأو القدح حتى يتحقق الت�زان الإعالمي البناء.

العدل الصحفي
لحظة تأمل

ساعد ساعد
ssaed@kku.edu.sa

في كلمته بالمؤتمر الدولي الرابع لوكاالت األنباء:

وزير الثقافة: نهج اإلعالم السعودي 
المصداقية ونبذ اإلثارة

الدكت�ر  والإع�����الم،  الثقافة  وزي���ر  اأك���د 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز حم��ي��ي ال��دي��ن خ���ج��ة، اأن 
واخلا�سة  العامة  الإعالمية  امل�ؤ�س�سات 
يف ال�����س��ع���دي��ة، ح��ر���س��ت ع��ل��ى م���اك��ب��ة 
واحل�س�ر  املت�سارع،  الإع��الم��ي  التط�ر 
امل���ؤث��ر حمليا وع��امل��ي��ا، مبينا  الإي��ج��اب��ي 
يف  وامل��س�عية  امل�سداقية  منهجها  اأن 

الطرح ونبذ الإثارة املفتعلة.
وقال خ�جة يف كلمته خالل افتتاح 
اأع��م��ال امل���ؤمت��ر ال��دويل ال��راب��ع ل�كالت 
الأن���ب���اء يف ال��ري��ا���س »ال�����س��ع���دي��ة وه��ي 
بني  وال��ت���ا���س��ل  للتقارب  احل����ار  ت�سع 
والثقافات يف  الأدي��ان واحل�سارات  اأتباع 
هذا  يف  وتقدميها  اهتماماتها،  مقدمة 
امل�سه�دة،  امل��ب��ادرات  من  العديد  ال�سدد 
فر�سة  ال����دويل،  التجمع  ه���ذا  اأن  ت���رى 
اآف���اق���ا رحبة  ب��ن��اء يفتح  م���ات��ي��ة حل����ار 
والت�ا�سل  التقارب  من  ويزيد  للتعاون، 

على  ال�احدة  املهنة  اأبناء  بني  والنفتاح 
اختالف اأدواتها«.

»ع��امل  احل�س�ر  خماطبا  واأ���س��اف 
الي�م مليء باملتغريات بل وباملتناق�سات 
ال���ت���ي اخ��ت��ل��ت اأح���ي���ان���اً م��ع��ه��ا امل����ازي���ن 
ث�����رة ه��ائ��ل��ة يف جم����ال تقنية  وي��ع��ي�����س 
الت�������س���ال، وت���ب���ادل وت���دف���ق امل��ع��ل���م��ات، 
الإع��الم  اأجهزة  بني  حمتدمة  ومناف�سة 
وهي  ون�����س��ره��ا،  املعل�مة  اإل���ى  لل��س�ل 
اأم������ر ت��ف��ر���س ع��ل��ي��ك��م ب������س��ف��ك��م املنتج 
ال��رئ��ي�����س ل��الأخ��ب��ار وامل�����س��در الإخ��ب��اري 
الأه�����م ل������س��ائ��ل الإع������الم، م�����س���ؤول��ي��ات 
ك����ربى ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ت��ر���س��ي��خ الل���ت���زام 
والتم�سك باأخالقيات املهنة من الأمانة 
متابعة  يف  وامل������س���ع��ي��ة  وامل�����س��داق��ي��ة 

الأحداث ونقلها«.
واأو�سح وزير الثقافة والإعالم، اأن 
م�ؤمتر الريا�س يجمع هيئات وم�ؤ�س�سات 

اإعالمية كربى، عليها م�س�ؤوليات جتاه 
م�ساعدة نظرياتها التي ل تزال يف ط�ر 
النم�، م�ؤمال يف اأن يتم تبادل للخربات 

والتجارب وتعاون بني اجلميع.
ال�����س��ع���دي��ة على  داأب����ت  »ل��ق��د  وزاد 
العامل،  اأن��ح��اء  يف  الإن�ساين  العمل  دع��م 
وال�ق�ف اإلى جانب الأ�سقاء والأ�سدقاء 
م�ستمر  نهج  وه���  وال�سدائد،  امللمات  يف 
التجمع  ه���ذا  اأن  ون���رى  ع��ن��ه،  رج��ع��ة  ل 
م��ن��ط��ل��ق��ا  ي���ك����ن  اأن  الإع�����الم�����ي مي���ك���ن 
الإن�ساين عرب  لتعزيز وتكري�س اجلانب 

وكالت الأنباء وو�سائل الإعالم عامة«.
من جانبه، قال رئي�س وكالة الأنباء 
الرابع  الدويل  امل�ؤمتر  رئي�س  ال�سع�دية 
ل�كالت الأنباء، عبداهلل احل�سني »نحن 
مدع�ون اإلى عمل جاد مل�اكبة التط�رات 
القرن  وحت��دي��ات  املتالحقة  وامل��ت��غ��ريات 
النه��س  اأج��ل  من  دوؤوب  و�سعي   ،21 ال��� 

»اإلعالم السعودي« ندوة في معرض الشارقة الدولي للكتاب
»ليباراسيون« تنشر عددا كامال

خاليا من الصور
يف وقت يتخ�ف العديد من امل�س�رين الف�ت�غرافيني الذين يعمل�ن يف ال�سحف من 
العريقة  الفرن�سية  ال�سحيفة  »ليربا�سي�ن«،  ن�سرت  خدماتهم،  عن  الإ�ستغناء  اإمكانية 

عددا خاليا متاما من ال�س�ر ت�سامنا مع امل�س�رين ال�سحفيني ح�ل العامل.
فارغة  م�ساحات  ت��رك��ت  ال�سحيفة  اأن  اإل���ى  الإن��ت��ب��اه  »مي��ك��ن  ليربا�سي�ن  وق��ال��ت 
اأو  اأي خرب،  ال�س�ر على  التي ت�سيفها  املعن�ية  القيمة  خم�س�سة لل�س�ر للدللة على 

مقال اأو م��س�ع يف اإطار اإي�سال الر�سالة املطل�بة للقارئ.
�س�اء  الف�ت�غرايف،  الت�س�ير  اإلى  الأب��دي  الإمتنان  تقدم  »ليبارا�سي�ن«  واأ�سافت 

امل�س�رين ال�سحفيني اأم م�س�ري امل��سة، اأو امل�س�رين الفنيني.
�سغفنا وحما�سنا للت�س�ير الف�ت�غرايف مل يكن م��س�ع ت�ساوؤل اأبدا، لي�س ب�سبب 
اأو للت��سيح فقط، ولكن لأن  اأو ا�ستعمال تاأثري ال�سدمة،  ا�ستخدام ال�س�رة للتجميل، 

الت�س�ير بحد ذاته يعك�س متاما نب�س العامل«.
يذكر اأن هذا عدد �سدر بالتزامن مع افتتاح معر�س »�س�ر باري�س«، وه� مهرجان 
ل��ك��ل م�س�ر  ف��ر���س��ة  امل��ه��رج��ان  ع���ام 1997، وي��ع��ت��رب  ���س��ن���ي م��ا زال م�ستمرا م��ن��ذ  ف��ن��ي 

ف�ت�غرايف يبحث عن �سحيفة تتبنى اأعماله.

مب��ه��ام وك����الت الأن���ب���اء، وحت�����س��ني اأداء 
ت��زال  ل  لك�نها  دوره����ا،  وت��ع��زي��ز  عملها 
امل��ن��ت��ج الإخ���ب���اري ال��رئ��ي�����س رغ���م ظه�ر 

و�سائل اإعالم جديدة«.
اأن م���ؤمت��ر  اإل�����ى  واأ�����س����ار احل�����س��ني 
�سل�سة  ال��راب��ع��ة يف  ه��� احللقة  ال��ري��ا���س 
م���ؤمت��رات وك��الت الأن��ب��اء التي ب��داأت يف 
رو�سيا عام 2004، ويف اإ�سبانيا عام 2007، 
ثم الأرجنتني عام 2010، مبينا تطلعهم 
اإلى اأن ميثل نقلة ن�عية يف جمال و�سع 
اأ�س�س تعاون بناءة بني وكالت الأنباء ويف 

جمال تبادل التجارب واخلربات.
اختتم  ال����ذي  امل����ؤمت���ر  و����س���ارك يف 
اخل��م��ي�����س امل��ا���س��ي اأك����رث م��ن 70 وك��ال��ة 
اأن��ب��اء م��ن خمتلف اأرج���اء ال��ع��امل، حيث 
حتدث فيه 30 خمت�سا يف جمال الإعالم 
وال��ت��ق��ن��ي��ة والت�������س���ال، ب��ع��ن���ان »اإع�����ادة 

ت�سكيل وكالة اأنباء القرن ال� 21«.

بامللحقية  الثقافية  ال�س�ؤون  مدير  اأك��د 
ال���ث���ق���اف���ي���ة ال���������س����ع�����دي����ة ل�������دى دول�����ة 
الإم�������ارات، ع��ب��د امل��ح�����س��ن احل���ارث���ي، اأن 
ال��ن��ظ��م الإع���الم���ي���ة ال�����س��ع���دي��ة ح���ددت 
امل�ستندة  ال�����س��ع���دي  الإع����الم  �سخ�سية 
م�ؤكدا  الإ�سالمي،  الدين  مرتكزات  اإلى 
والإع�����الم  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  دور  اأه��م��ي��ة 
يف حت��دي��د م��الم��ح م���ؤ���س�����س��ات الإع����الم 
ال�سع�دي اخلا�سة واحلك�مية، وت��سيح 
الت�جهات  حيث  م��ن  ���س���اء  خ�سائ�سها 
اأم من حيث التنظيم والأداء  والأه��داف 

والبث والإ�سدار.
 ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ال����ن����دوة ال��ت��ي 
ال���دويل  ال�����س��ارق��ة  م��ع��ر���س  ا�ست�سافها 
امل�ساحب  ال��ث��ق��ايف  ال�سال�ن  يف  للكتاب 
املعر�س.  يف  امل�سارك  ال�سع�دي  للجناح 
وحت�����دث احل����ارث����ي ع���ن خ����ربة ث��الث��ني 
عاما كانت ح�سيلة م�سريته الإعالمية، 
ال�سع�دي  الإع����الم  ت��ن��اول م�����س��رية  ك��م��ا 

ب�سيء من التف�سيل اأو�سح فيه اأن تط�ر 
الأجهزة التنفيذية اأ�سهم يف تط�ر واأداء 
واأهداف و�سائل الإعالم املختلفة، منبها 

اإلى ما يت�افر لالإعالم ال�سع�دي الي�م 
م���ن اإم���ك���ان���ات جت�����س��د اه��ت��م��ام ح��ك���م��ة 
اهلل،  حفظه  ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم 

ب��اإي�����س��ال ���س���ت��ه��ا ل��ل��ع��امل ع���رب ق��ن���ات 
الإعالم احلديثة.

ب�����اأن وزارة  وا���س��ت�����س��ه��د احل���ارث���ي   
ال��ث��ق��اف��ة والإع������الم، ق��ام��ت بنقل ت��راث 
وح�سارتها  ال�سع�دية  العربية  اململكة 
و���س��ي��ا���س��ت��ه��ا امل�����س��ت��م��دة م���ن ال�����س��ري��ع��ة 
معار�س  اأن  مبينا  ل��ل��ع��امل،  الإ���س��الم��ي��ة 
ال��ك��ت��اب ال��دول��ي��ة ت��اأت��ي ك��اأح��د اأه���م تلك 
ال����ق����ن�����ات ال����ت����ي ت�����س��ع��ى ال�����دول�����ة اإل����ى 
ال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا و����س����ل اإل�����ى ���س��ع���ب 
احلب  نح�  لر�سالتها  وحتقيقا  ال��ع��امل، 

وال�سالم.
اإن ال��ت��ط���رات الق��ت�����س��ادي��ة  وق���ال 
وال�سيا�سية والجتماعية التي عا�سرتها 
امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع����دي���ة خ���الل 
دولية  اأهمية  اأك�سبتها  املا�سية،  الفرتة 
دول  بني  املرم�قة  مكانتها  لها  وحققت 
باملقد�سات  ارتباطها  اإلى  اإ�سافة  العامل، 

الإ�سالمية.
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تقنية

 رسالة

التي تلت عام 1960، وذلك  ظهر م�سطلح »�سناعة الربجميات« يف الفرتة 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ظ��ه���ر ال��ط��ل��ب ع��ل��ى احل��ا���س��ب��ات وتطبيقاتها ال��ربجم��ي��ة يف 
لأداء  ج���دا  ال��ربجم��ي��ات مهمة  اأ���س��ب��ح��ت  ح��ي��ث  املختلفة،  احل��ي��اة  جم���الت 
ارت��ف��اع العتماد  ال��ى  اأدى  وب��دق��ة عالية ج��دا، مم��ا  ب�سرعة فائقة  الأع��م��ال 
الدرا�سات والأبحاث وقطاعات الأعمال  اأ�سا�سية يف جمالت  عليها وب�س�رة 
والتعليم واجلهات احلك�مية الر�سمية وامل�ؤ�س�سات املالية والقطاع اخلا�س، 
املتخ�س�سة يف قطاع معني  العديد من الربجميات  اأ�سبح هنالك  اإنه  حتى 

من الأعمال دون غريه.
وتت�سمن �سناعة الربجميات كل ما يتعلق بالربامج من حيث التط�ير 
والن�سر، وفح�س الربجميات والت�س�يق والتدريب، و خدمات ما بعد البيع، 
واأمن املعل�مات، وتقدمي ال�ست�سارات، والعديد من الخت�سا�سات الأخرى 

التي ت�سهم يف بناء الربامج اأو اخلدمات وو�س�لها الى امل�ستفيدين منها.
 و بح�سب بع�س الدرا�سات فاإن �س�ق �سناعة الربجميات ي�سكل عامليا ما 

قيمته 303.8 باليني دولر اأمريكي وذلك يف عام 2008.
ولرفد هذا ال�س�ق املتنامي يف احلجم بامل�ارد الب�سرية الالزمة وباعتبار 
فيه؛  الأ�سا�سية  البناء  لبنة  و  الإن��ت��اج  ووح��دة  الأه��م  ه�  الب�سري  العن�سر 
كان ل بد من تد�سني البح�ث والدرا�سات الأكادميية املعمقة والدقيقة يف 
جمالت �سناعة الربجميات املختلفة، الأمر الذي اأدى الى ابتكار ما يعرف 
عن  الربجميات  ببناء  يعنى  هند�سي  منهج  وه��ي  ال��ربجم��ي��ات«،  »بهند�سة 
طريق تطبيق منهجيات علمية دقيقة قابلة للقيا�س حتكم بدورها �سناعة 
الربامج مبراحلها العمرية ابتداًء من جميع املتطلبات والت�سميم والتط�ير 

با�ستخدام لغات الربجمة املتعددة، ثم الفح�س والتطبيق و ال�سيانة.
هذا بالإ�سافة اإلى اأن امل�ؤ�س�سات التعليمية الأكادميية واجلامعية باتت 
ال�س�ق من خالل ت�فري  التقنية لرفد هذا  التخ�س�سات  العديد من  تقدم 
الدرجات العلمية يف جميع تخ�س�سات �سناعة الربجميات، التي من اأهمها 
»علم احلا�سب«، »اإدارة اأنظمة املعل�مات احلا�س�بية« ، »هند�سة الربجميات«، 

»اأمن املعل�مات«، والعديد من التخ�س�سات العلمية والتقنية الأخرى.
اإن التط�ر امل�ستمر يف جمال �سناعة الربجميات لي�سعنا اأمام م�ستقبل 
نحتاج فيه للتاأكيد على اأهمية تطبيق منهجيات تط�ير الربجميات واأهمية 
الدور الذي متار�سه امل�ؤ�س�سات العلمية اجلامعية يف تقدمي امل�ارد الب�سرية 

امل�ؤهله لرفد هذا القطاع املهم.

صناعة البرمجيات

شادي ابراهيم التميمي
رئي�س ق�سم النظم و التطبيقات

saltamimi@kku.edu.sa

منصور العياف

املعل�مات  لتقنية  العامة  الإدارة  تعتزم 
اإط�������������الق م�������ق������ع ������س�����ام�����ل ل���ل���ط���الب 
حتت  الآن  وه�����  ق���ري���ب���ا،  وال���ط���ال���ب���ات، 
اأن يك�ن  اللم�سات الأخرية. ومن املقرر 
للطالب  الإل��ك��رتون��ي��ة  للخدمات  ن����اة 

م�ستقبال.
لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وب��ح�����س��ب 
املعل�مات، فاإن هذا امل�قع ياأتي ا�ستمرارا 
مل�سرية العطاء. وكانت الإدارة قد اأطلقت 
يف وق����ت ���س��اب��ق م���ق��ع ���س��ام��ل اخل��ا���س 

باأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني.

إطالق موقع شامل للطالب والطالبات قريبا
 وم���ن امل��ق��رر اأن ت��ك���ن اخل��دم��ات 
واحدة  ب�ابة  حتت  جمم�عة  الطالبية 
)���س��ام��ل( ل��ك��ن اإط��الق��ه��ا ���س��ي��ك���ن على 
على  اأوله�����ا  تعتمد  خم��ت��ل��ف��ة،  م��راح��ل 
اخلدمة  ل��ه��ذه  التحتية  البنيه  جتهيز 
ب��ا���س��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات ج��اف��ا ال��ربجم��ي��ة، 

ومن املت�قع اإطالقها قريبا.
ال�سندوق  خدمات  معها  و�سُيطلق 
الطالبي التي من خاللها تق�م عماده 
�����س�����ؤون ال����ط����الب ب���ت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا 
خدمة  على  ت�ستمل  كما  الإل��ك��رتون��ي��ة. 
تقدمي طلب قر�س، تقدمي طلب اإعانة، 

تقارير ...الخ. 

القرو�س  ب��خ��دم��ات  يتعلق  وفيما 
لدى  للطالب  تظهر  ف��اإن��ه  والإع���ان���ات، 
ت��سح  التي  بياناته  الدخ�ل؛  ت�سجيله 
و���س��ع��ه الأك���ادمي���ي م��ن ح��ي��ث الن��ت��ظ��ام 

واملعدل الرتاكمي وامل�ست�ى ونح�ها.
ك���م���ا ت���ظ���ه���ر ط���ل���ب���ات ال���ق���رو����س 
والإع����ان����ات ال�����س��اب��ق��ة ل��ل��ط��ال��ب وح��ال��ة 
اأم  بالكامل  ت�سديدها  وهل مت  الطلب،  
للنظام،  وفقا  للطالب،  ي�سمح  ول   . ل 
بتقدمي قر�س جديد ما مل يتم ت�سديد 
التي  ال�ضابقة  قرو�ضه  اأق�����ض��اط  جميع 
مع  بالتكامل  مكافاأته  من  ح�سمها  يتم 

النظام الأكادميي. 

لدى تقدمي الطالب طلب القر�س 
اإلكرتونيا عن طريق امل�قع يتم التحقق 
م���ن م��واف��ق��ت��ه ع��ل��ى ����ض���روط احل�����ض��ول 
على القر�س عن طريق اخلدمة اآليا يف 
حلظة تقدمي الطلب، وما ينطبق على 
القر�س بنطبق اأي�سا على الإعانات  من 

حيث ال�ضروط واملوافقة عليها.
دم��ج جميع  يتم  اأن  املخطط  وم��ن 
اخل���دم���ات ال��ط��الب��ي��ة يف ه���ذه ال��ب���اب��ة، 
اأنظمة  اإ���س��اف��ة  م�ستقبال  تتم  اأن  على 
اخلدمة،  ه��ذه  اإل��ى  والت�سجيل  القب�ل 
اأي خ���دم���ة ج���دي���دة  اإ����س���اف���ة  وك����ذل����ك 

ت�ستهدف الطالب والطالبات.

إسألنا
يسر اإلدارة العامة لتقنية المعلومات تلقي رسائلكم 

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

استبيان لتقييم 
الخدمات التقنية
برامج  ع��دة  م���ؤخ��را،  املعل�مات،  لتقنية  العامة  الإدارة  نفذت 
العمل  ت�سهيل  ب��ه��دف  اجل��ام��ع��ة،  ملن�س�بي  ج��دي��دة  خ��دم��ي��ة 

اجلامعي وحت�سني اخلدمات الإلكرتونية.
وب���ه���دف م��ع��رف��ة م����دى ر����س���ا امل�����س��ت��خ��دم��ني وت��ط���ي��ر 
اخلدمات التي ت�ستهدفهم، �سممت الإدارة ا�ستبيانا ل�ستطالع 
اآراء امل�ستهدفني، حيث تظهر للزائر الإلكرتوين لدى دخ�له 
على نظام �سامل ، نافذة ي�ستطيع من خاللها تقييم اخلدمات 
املن�س�دة  وتطلعاته  وم��الح��ظ��ات��ه،  عنها،  ر���س��اه  م��دى  وب��ي��ان 

جتاهها.
اأن  املعل�مات،  لتقنية  العامة  ب����الإدارة  م�سادر  واأف����ادت 
اخلدمات املقدمة ق�بلت بالر�سا من قبل اأغلبية امل�ستهدفني، 
لتحقيق  املالحظات على حممل اجلد،  باأخذ  الإدارة  ووع��دت 
طم�حات امل�ستفيدين، وظه�ر كافة اخلدمات باأف�سل �س�رة. 
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ر����س���م ب���ي���اين ي������س��ح ح��ج��م امل�������س���ارك���ات يف 

ال�ستبانة ومدى ر�سا اأ�سحابها عن اخلدمات املقدمة:
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تقنية

ك�سف معهد بح�ث التكن�ل�جيا ال�سناعية يف تاي�ان، عن تقنية جديدة 
ت�سمى i-air touch ت�ستطيع اإن�ساء �سطح تفاعلي افرتا�سي قابل للم�س 

يف اله�اء.
وتعتمد هذه التقنية على ارتداء امل�ستخدم، نظارات خا�سة ليتح�ل 
الفراغ اأمامه اإلى �سا�سة تفاعلية قابلة للم�س دون احلاجة اإلى اأن مي�سك 

يف يده اأية اأجهزة مادية، �س�اء ح�ا�سب ل�حية اأم ه�اتف ذكية.
اأطلق عليها  وتت�سمن هذه النظارات، كامريا مزودة بتقنية جديدة 
DDDR وهي اخت�سار ل� defined distance with defined range  اأي 

»بعد حمدد �سمن نطاق حمدد«.
اأن  دون  التفاعلي  ال�سطح  لروؤية  النظارات  ا�ستخدام  التقنية  وتتيح 
ت�ؤثر على الروؤية العادية للمنطقة املحيطة بامل�ستخدم، كما متيز حركات 
التي  ال��ن��ظ��ارة  ب��ني 11 و12.5 ب��سة م��ن  م��ا  ي���رتاوح  الأ���س��اب��ع على بعد 
يرتديها امل�ستخدم، وهي م�س�ؤولة عن اإلغاء ال�سطح التفاعلي عندما يبعد 
مع  التعامل  امل�ستخدم  وباإمكان  الكامريا.  نطاق  من  اأ�سابعه  امل�ستخدم 
ال�سطح التفاعلي با�ستخدام هذه التقنية، كاأي �سا�سة تعمل باللم�س، حيث 

ي�ستطيع م�ساهدة املحت�ى واإدخال البيانات ب�س�رة دقيقة.

ريتويت

يف درا�سة جديدة اأعدها م�قع »بيزن�س اإن�سايدر« ح�ل عدد م�ستخدمي 
عامليا  الأول���ى  ال�سع�دية  حلت  »ت���ي��رت«،  الجتماعي  الت�ا�سل  م�قع 
ب�اقع 4.8 ماليني م�ستخدم، اأي بن�سبة 41% من م�ستخدمي الإنرتنت 
فيها، فيما حلت اإندوني�سيا والفلبني، يف املرتبتني الثانية والثالثة على 

الت�ايل.
اأنتجت  اأن ال�ليات املتحدة الأمريكية التي   والغريب يف الدرا�سة، 
و���س��درت لنا الإن��رتن��ت ون�ساأ »ت���ي��رت« فيها، وت��رع��رع حتى ك��رب وط��اف 
بن�سبة %22  املركز اخلام�س ع�سر  وال�سار، حلت يف  باملفيد  العامل وغرد 

فقط من م�ستخدمي الإنرتنت.
اإجن��ازا  يعد  ل  ال��درا���س��ة،  ه��ذه  يف  الأول  للمركز  ال�سع�دية  حتقيق 
بتنا عليه  ملا  اإل��ى اللتفات  اإن��ذارا ق�يا، يق�دنا  به، بقدر ما يعد  نتباهى 

من اأو�ساع.
يعك�س  فه�  معيبا،  ي��ب��دو  الأول����ى،  ول��ل��م��رة  الأول(  )امل��رك��ز  اأن  كما 
وراء  التخفي  يف  وال��رغ��ب��ة  الت�سنع  عليه  طغى  ال��ذي  جمتمعنا  حقيقة 
الأقنعة باأ�سماء م�ستعارة يف الغالب، و�سخ�سيات تدعي املعرفة، تبطن من 
حقيقتها اأكرث مما تظهر، تتجاهل ال�اقع املعي�س، اأو ت�ستحيي اأحيانا اأن 
تعرب ب�س�ت عال، وترى يف التعبري بب�سع كلمات ت�سمى تغريدة، مالذا 

اآمنا ومتنف�سا يف جمتمع يرى باأن البت�سامة دليل على نق�سان العقل.
اآخر على ن�سبة البطالة  يف املركز الأول )غري املرغ�ب( فيه، دليل 
العالية، وبرهان ق�ي على الفراغ امل�ج�د يف حياتنا الي�مية حتى و�سط 

�ساغلي املراكز املرم�قة والهام�سية.
والفنانني،  والإعالميني  للم�ساهري  ا�سرتاحة  بات  »ت�يرت«  ف�الداء 
اأن  ي���رون  ف��ق��ط،  ح���روف  وبب�سع  اأ�سبح�ا  ال����دول،  زع��م��اء  بع�س  وح��ت��ى 

باإمكانهم اإي�سال ما يريدون.
كما اأنه عرب املدع� »ت�يرت«، بات انتقال ال�سائعة قبل اخلرب، اأ�سرع. 
اأن  اأي��ا ك��ان،  اأجل�س فيه  ال��ذي  اأ�ستطيع وم��ن مكاين  ث���ان م��ع��دودة  ففي 
باإعادة  غريي  يتكفل  ثم  لدي،  امل�سافني  جلميع  )ج�فاء(  ر�سالة  اأو�سل 

)التغريدة( اأو تبنيها لت�سبح )ها�ستاقا( يك�ن حديث املجال�س لأيام!.
لن ننكر اأن »ت�يرت« ميكن اأن ي�ستغل يف ال�سالح بدل عن ال�سد، لكن 
ما يدع� لال�ستفهام، الن�سبة الكبرية يف ال�سع�دية التي تفرغت لت�يرت 
ا�ستخدام  �س�ء  م��ن  ي�سلم  مل  ال�سارع  فحتى  ك��ث��رية،  اأ�سياء  ح�ساب  على 
اأثناء  عنه  التنازل  ع��دم  لدرجة  الكثريون  يدمنه  اأ�سبح  ال��ذي  »ت���ي��رت« 

قيادة ال�سيارة.
اأن  باعتبار  املذك�رة، لي�ست �سع�دية خال�سة  الن�سبة  اأن  �سلمنا  واإن   
هناك جن�سيات كثرية يف اململكة، فهل ننكر اأن تاأثري ا�ستخدام التكن�ل�جيا 
التي وفرتها الت�سالت، ومن بينها ت�يرت، و�سل اإلى حد اكتفائنا بالنكتة 
املكت�بة وعدم الرتكيز يف ما ي�سرد ويقال يف املجال�س ب�سبب  وال�سحكة 
ط�ل مدة مداعبة الأ�سابع لل�حات املفاتيح؟ بالطبع لن ننكر ذلك، اإذا 

فنحن الأوائل فعال.

افرحوا.. السعودية 
األولى »تويتريا«

حسن أحمد العواجي

»يوغا« أول جهاز تابلت من لينوفو بثالث وضعيات
على الرغم من تعدد الأجهزة الل�حية التي تطلقها ال�سركات، اإل 

اأنها تت�سابه كثريا يف ت�ساميمها وو�سعية ا�ستخدامها.
ومع عدم القدرة على الإم�ساك باجلهاز الل�حي لفرتات 
مط�لة اإل با�ستخدام غالف خا�س، وعدم الراحة يف امل�ساهدة 
امل�ساهدة لدى و�سع اجلهاز على املن�سدة، الأمر  ب�سبب زاوية 
ال�سا�سة،  م�ساهدة  و�سعية  تغيري  اإلى  امل�ستخدم  ي�سطر  الذي 
قررت �سركة »لين�ف�« حل هذه امل�سكالت وعمل ت�سميم جديد 
يقدم  ال��ذي   Yoga Tablet تابليت«  »ي�غا  الل�حي  جلهازها 
خالل  من  للحاجة،  وفقا  خمتلفة  ا�ستخدام  و�سعيات  ث��الث 
اأ���س��ط���ان��ي��ة خ��ا���س��ة م���ج���دة يف اجل��ه��از نف�سه ت�سمح  رك��ي��زة 
بتغيري زاوية ال�ستخدام بال�سكل الذي ينا�سب امل�ستخدم. كما 
�ساعة من  اإل��ى 18  ي�سل  للبطارية  يقدم اجلهاز عمرا ط�يال 
ال�ستخدام، الأمر الذي ي�سمح بحمله لفرتات اأكرث وال�ستفادة 

من مزاياه.

 مواصفات الجهاز
نظام الت�سغل: اأندرويد جيلي بيني 4.2.

ال�سا�سة: 8 اإن�س و 10 اإن�س.
درجة ال��س�ح: 800x1280 بك�سل.

دقة الكامريا اخللفية: 5 ميجا بك�سل.
دقة الكامريا الأمامية: 1.6 ميجا بك�سل.

الذاكرة الداخلية: 16 جيجا بايت.
الذاكرة اخلارجية: 64 جيجا بايت.

الرام: 2 جيجا بايت.
.Quad-Core 1.2GHz  املعالج: رباعي الن�اة

خا�سية البل�ت�ث.
.Wi-Fi :خا�سية ال�اي فاي

.USB :خمرج
.GPS :خا�سية

لمس األسطح في الهواء
باستخدام نظارات خاصة
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الرأي الجامعي

ماذا نفعل 
لكى نربي 

أبناءنا؟ 
د. أمانى محمد قنديل 

كلية العلوم واآلداب
للبنات بمحايل عسير

يف ه���ذا ال��ع�����س��ر ���س��ري��ع ال��ت��ط���ر 
اأ�سبحت مهمة  فيه  نعي�س  الذى 
ت���رب���ي���ة الأب�����ن�����اء ع�������س���رية، وم���ع 
ك��رثة الأم����ر ال��ت��ي ت�سغل الآب���اء 
اأ�سبح  امل��ت��ع��ددة  وم�����س���ؤول��ي��ات��ه��م 
ال��س�ل اإلى ن�عية من الرتبية 
وتعاليمه  الإ�سالم  قيم  تتفق مع 
وظ��������روف ال���ع�������س���ر وم���غ���ري���ات���ه 
التحكم  واأ�سبح  يحريهم،  اأم���را 
يف ك���ل م���ا ي��ت��ع��ر���س ل���ه ال��ط��ف��ل 
���س���اء من  امل��ب��ك��رة  م��ن��ذ طف�لته 
واأل��ع��اب  الن��رتن��ت  اأم  التلفزي�ن 
م�ستحيل،  ���س��ب��ه  اأم����را  ال��ف��ي��دي��� 
ول��ك��ن لي���زال ه��ن��اك اأم���ل واأم����ر 
نربى  لكى  اإليها  نلتفت  اأن  يجب 
اأبناءنا تربية تتنا�سب مع تعاليم 
الع�سري،  الطابع  وحتمل  ديننا 

ومنها:
يف  الآب�������اء  ي�����س��ع  اأن  اأول: 
اأول���ي��ات��ه��م  اأه����م  اأن  اع��ت��ب��اره��م 
واأن  اأب���ن���اوؤه���م،  ه���م  يف ح��ي��ات��ه��م 
ول  امل���������ال  ول  ال����ع����م����ل  ل���ي�������س 
امل����رك����ز الج���ت���م���اع���ي اأه�������م م��ن 
املن�سغل  ف�����الأب  الأب����ن����اء،  ت��رب��ي��ة 
اأن  يجب  واأع��م��ال��ه  با�ستثماراته 
احلقيقي  ال���س��ت��ث��م��ار  اأن  ي����درك 
والأم  اأب���ن���ائ���ه،  ت��رب��ي��ة  يف  ي��ك��م��ن 
والتزين  ب��الح��ت��ف��الت  املن�سغلة 
والأ�سدقاء  الأهل  مع  واللقاءات 
زي��ن��ت��ه��ا  اأن  ت��������درك  اأن  ي���ج���ب 
وم��ت��ع��ت��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي��ة ه���ي تربية 
الأب����ن����اء ت��رب��ي��ة ط��ي��ب��ة ���س��احل��ة. 
ومهما ك��ان وق��ت الآب��اء مزدحما 
اأن ي�سع�ا الأب��ن��اء على  لب��د من 

راأ�س الأول�يات. 
ث��ان��ي��ا: اأن ي��ع���دوا اأب��ن��اءه��م 
م��ن ���س��غ��ره��م اخ��ت��ي��ار الأه����داف 
ي��ح��ق��ق���ه��ا،  اأن  ي����ري����دون  ال���ت���ي 
فمثال لي�س من ال�سعب اأن يختار 
التي  املهنة  �سغره  منذ  الطفل 
يرغب يف العمل فيها، وا�سعني يف 
اأ�سا�س  على  يختارها  اأن  العتبار 
وم�����ربرات ول��ي�����س مل��ج��رد اخ��ت��ي��ار 
امل���ه���ن���ة ب���ال����س���م، وب����ه����ذا ي��خ��ت��ار 
الطفل هدفه ويعرف ملاذا اختاره 

فيعمل على حتقيقه. 
ث��ال��ث��ا: اأن ي�����س��ع الآب������اء يف 
ال�سرورة  م��ن  لي�س  اأن  العتبار 
اأن����ه ل��ك��ى ي��رتب��ى ال��ط��ف��ل تربية 
الأب  ن�سخة من  يك�ن  اأن  �سليمة 
لأن��ه  و�سل�كياته،  اأف��ك��اره  ك��ل  يف 
وع�سر  خمتلف  زم���ن  يف  يعي�س 
م��غ��اي��ر، وك��م��ا ق���ال الإم������ام على 
ر���س��ى اهلل ع���ن���ه:»رب����ا اأولدك�����م 
ع��ل��ى غ���ري م���ا رب��ي��ت��م ع��ل��ي��ه فقد 

ولدوا لزمان غري زمانكم«. 
خ���ال����س���ة ال�����ق������ل: ���س��ع���ا 
اأبناءكم على راأ�س اأول�ياتكم فهم 
وزينة  القلب  وحبة  اجلهد  ثمرة 
تعبكم  قدر  وعلى  الدنيا،  احلياة 
يف  م��ك��اف��اأت��ك��م  ت��ك���ن  الآن  معهم 

�سيخ�ختكم.

لماذا نختلف 
ثم نفترق؟
د. إيمان عبد اهلل العسيري
مساعدة رئيس التحرير
القسم النسائي

الب�سر وغ�سبهم وحقدهم  جل م�سكالت 
وف��رق��ت��ه��م ت��ع��زى اإل����ى ���س���ء ال��ف��ه��م. قد 
اأو  الر�سالة  يكمن اخللل يف عدم و�س�ح  
اأن التغذية الراجعة مبهمة، لأن امل�ستقبل 
مل  ي�����س��ت���ع��ب��ه��ا  ب�����س��ب��ب زح���م���ة ال��ع��م��ل 
التفكري  يق�ضر  حيث  احل��ي��اة،  و�ضغوط 
فيتاأذى  الإ�سغاء  ويخفق  الرتكيز  ويقل 

املر�سل اأو امل�ستقبل اأو كالهما. 
مير ال�قت وامل�قف ي�س�ده ال�سمت 
البحث  بعناء  نف�سه  اأح��ده��م��ا  يكلف  ف��ال 

لتق�سي حقيقة ما حدث ويحدث.
الآخر  كالهما  فيتجاهل  يتقابالن 
وي������دي������ران  وج��ه��ي��ه��م��ا ع����ن ب��ع�����س��ه��م��ا، 
وميتنعان عن اإلقاء التحية اأو امل�سافحة. 
األ  امل�ساألة  يف  اأخطر  اآخ��ر  �سلع  فيتدخل 
وه� �س�ء الظن، حيث ت�سبح  كل حركة اأو 
ت�سرف حتت املجهر والأذن ت�سمع وتف�سر 

مبا تريد اأن يك�ن.
عندئذ متتلئ القل�ب غاّل و�سغينة 
وت��ت��ف��اق��م الأم������ر وت��ت��ح���ل امل�����س��األ��ة اإل��ى 
العالقة  اأوا�سر  م�سكلة، ومن ثم تنقطع 

احلميمة التي بينهما وتفرتق الأ�سر.

له  الآخ��ر م�سببا  اأحدهما  قد ي�سر 
امل����ؤام���رات  ل��ن تلتئم وي��ح��ي��ك��ان  ج��روح��ا 
ب�سبب تلك ال�سبابية التي ياأبي اأي منهما 

اخلروج من م�سارها.
وق���د ي��ت��دخ��ل و���س��ط��اء يف امل������س���ع 
ول���ك���ن ب��ح�����س��ن ن��ي��ة ي�����زداد الأم�����ر ���س���ءا 
امل�سكلة ويرف�س كالهما  وي�ستع�سي حل 
الآخ��ر حتى يفرتقا ظنا منهما  م�اجهة 

اأنه اأي�سر احلل�ل.
�سيا�سة  ينتهج�ن  ال��ذي��ن  والأف����راد 
مبينا  خ�سرانا  يخ�سرون  امل���اج��ه��ة  ع��دم 

ورمبا يندم�ن عندما ل ينفع الندم .
لبد من امل�اجهة و ت��سيح الأم�ر 
وال��ع��ت��اب خ��ا���س��ة اإذا ك���ان ال���ف���رد ي���ؤم��ن 
بطبيعة و�سدق من يقاطع، واأن ل يطعن 
�س�ء  ح�سر  فما  يتاأكد.  حتى  ب�س�ء  فيه 
ال�سيطان  وك���ان  اإل  ال��ظ��ن  و���س���ء  الفهم 
ثالثهما يحيك �سباك الفرقة لأنها تهمه 

ويتقنها باحرتافية. 
الإن�������س���ان  اأن  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى  و 
والفهم  والعلم  الدراية  درج��ة  اإل��ى  و�سل 
اأن  اإل  ال���ع�������س���ر  ه�����ذا  يف  وال���ع���ق���الن���ي���ة 
كبريا  حيزا  اأخ��ذت  واملهاترات  اخلالفات 
و  اإليه  و�سل  ما  عك�س  واأثبتت  حياته  يف 
ين�سر  وم��ا  دليل،  اأق���ى  الت�ا�سل  قن�ات 

فيها يندى له اجلبني.
و�سيطا  تر�سل  ول  ر�سالة  تكتب  ل 
بل  معه  تختلف  مب��ن  هاتفيا  تت�سل  ول 
يف�سده  ما  ي�سلح  اأن  اأح��رى  لأن��ه  واجهه 
�س�ء الفهم بينكما. وقد قال علي بن اأبي 
طالب ر�سي اهلل عنه« ل تقطع اأخاك على 

ارتياب ول تهجره دون ا�ستعتاب.«

هواية
ثمنها الحياة

عايض بن رفدة 
طالب بكلية الهندسة 

التفحيط  و�سحايا  اأع���داد  تزايد  مع 
ويدعي  ال�سباب  بع�س  ميار�سها  التي 
تزايد  وكذلك  املف�سلة،  ه�ايته  اأنها 
الكالم ح�ل هذه الظاهرة التي يك�ن 
ال�ساب،  ه��ذا  ح��ي��اة  ثمنها  ال��غ��ال��ب  يف 
التي  ال�سلبيات  من  ه�  التفحيط  اإن 

انت�سرت يف املجتمع وعكرت �سف�ه.
وقد انت�سرت هذه الظاهرة لدى 
املركبة وعدم اخل�ف  ال�سباب لت�افر 
من  املتابعة  ع��ن  والبعد  العقاب  م��ن 

ال����ال���دي���ن ل��ه��ذا ال�����س��اب ب��الإ���س��اف��ة 
اأن ال�����ض��غ��وط  ل��رف��ق��اء ال�������ض���وء، ك��م��ا 
الجتماعية والع�امل النف�سية لل�ساب 

قد تق�ده لهذه اله�اية املميتة. 
ف��ال��ت��ف��ح��ي��ط ل��ي�����س ري���ا����س���ة بل 
ط���ري���ق ل�����الجن�����راف ن���ح���� ال���ه���اوي���ة 
وظ����اه����رة ���س��ل��ب��ي��ة غ����زت جم��ت��م��ع��ات��ن��ا 
�سغار  ال�سباب  اإليها  يندفع  العربية 

ال�سن. 
ورغ����م م���ا ي��ب��ذل��ه رج����ال الأم����ن 

م����ن ج����ه�����د ك����ب����رية ل���ل���ق�������س���اء ع��ل��ى 
ال�سباب  اأن  اإل  املميتة  ال��ه���اي��ة  ه��ذه 
اأنهم  الكثري، منها  لديهم من احليل 
عن  بعيدة  اأم��اك��ن  لإي��ج��اد  ي�سارع�ن 
فيها  فيمار�س�ن  الأم���ن  رج��ال  عي�ن 
يعاندون  ب��ذل��ك  وك��اأن��ه��م  التفحيط، 
اأو  اأنف�سهم  لقتل  وي�����س��ع���ن  اجل��م��ي��ع 

غريهم ومتابعتهم وخمالفتهم.
واأع���ت���ق���د اأن�����ه ب��ت��ك��ات��ف اجل��م��ي��ع 
مثل  على  الق�ساء  املجتمع  ي�ستطيع 

خط�رتها،  من  واحل��د  الظاهرة  هذه 
مطلب  التفحيط  باأ�سرار  فالت�عية 
اأ����س���ا����س���ي، ولب�����د م���ن اأن ي��ت��ب��ع ذل��ك 
اإل��ى  ال�سباب  ج��ذب  مثل  اأخ���رى  دواع 
ري��ا���س��ات خمتلفة وت���ف��ري ذل��ك لهم 
وك��ذل��ك اإ���س��غ��ال��ه��م مب��ا ي��ع���د عليهم 
ت�ساعد  ح�سنة  ق��دوة  واإي��ج��اد  بالنفع، 
ال�������س���ب���اب ع���ل���ى ت����ف����ادي ���س��ل��ب��ي��ات��ه��م 
وت���ج��ي��ه ق��درات��ه��م ن��ح��� اأم�����ر تع�د 

عليهم بالفائدة.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

املراجعة(  اأو  )املحا�سبة  اأو  التدقيق 
ركن من اأركان علم اجل�دة والإدارة، 
وفيه تق�م امل�ؤ�س�سة، ال�ساعية لإيجاد 
مكان مالئم ومرم�ق لها يف �ساحة 
تخ�س�سها، بالدرا�سة والنظر ب�س�رة 
اأو ج��زء من ن�ساطاتها  دوري��ة يف كل 
ت�سل  لكي  نهايتها  اإل��ى  بدايتها  من 
اإلى نتيجة عما حققته من اإجنازات 

اأو نتجت عنه من اإخفاقات.
ف����اإن ك��ان��ت الأول�����ى ف��امل���ؤ���س�����س��ة 
ت�سعى للحفاظ على م�ست�ى النجاح 
وم�ساعفة  حت�����س��ني  حت����اول  ورمب����ا 
اأي  ال���ث���ان���ي���ة،  ك���ان���ت  واإن  اجل����ه����د، 
الإخفاق، فاإن اإعادة ترتيب اأو�ساعها 
�سروري لكي ت�سل للنتيجة املرج�ة 
املناف�سة  حلبة  يف  تظل  يجعلها  مبا 
ع��ن  ك��ل��ي��ة  ت���ن���دث���ر  اأو  ت��ت��خ��ل��ف  ول 

امل�سهد.
م��ب��داأ  امل��راج��ع��ة  اأو  وال��ت��دق��ي��ق 
اأ�سيل ج��اء ذك��ره يف كتاب  اإ���س��الم��ي 

اهلل يف اأك���رث م��ن م���ق��ع وخ��ا���س��ة يف 
اأع���ق���اب ح�����ادث وم��ن��ا���س��ب��ات ع��دي��دة 
اأح��د  ب��در وم�قعة  م��ث��ل: بعد غ���زوة 
وب���ع���د اخل���ن���دق وح���ن���ني، وف��ي��ه��ا مت 
ا�ستعرا�س اأ�سباب الت�فيق اأو الف�سل 
احلالتني  كلتا  يف  عمله  ي��ج��ب  وم���ا 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال���ف����ز وع����دم ت��ك��رار 

اخل�سارة.
ال��ف��ك��رة  اإذا ط��ب��ق��ن��ا  وي����ا ح���ب���ذا 
الأف����راد،  نحن  اأنف�سنا  على  نف�سها 
معر�س�ن  كامل�ؤ�س�سات  لأن��ن��ا  وذل���ك 
�سيدنا  ي��ق���ل  ال�����س��ي��اع،  اأو  ل��ل��ن��ج��اح 
ب��ن اخل��ط��اب، ر���س��ي اهلل عنه:  عمر 
»حا�سب�ا اأنف�سكم قبل اأن حُتا�سب�ا«.

م��ن��ا  الإن�����������س�����ان  اأم�����ع�����ن  واإذا 
يف اأع���م���ال���ه ي���ج���د اأن������ه ف���ع���ال ي��ق���م 
بالتدقيق فيها، وبالذات بعد كل مرة 
ل يح�سل على مبتغاه، عله ي�ستفيد 
م���ن ال����در�����س، ف��ي��ع��دل ع���ن اأ���س��ب��اب 

التق�سري يف حماولته القادمة.

فماذا عليه اإذا ما جعل مراجعة 
ول�  ي�سلكه  ومنهجا  اأ�سل�با  النف�س 
ل���دق���ائ���ق ق��ل��ي��ل��ة يف ن��ه��اي��ة ك���ل ي���م 
ي�����س��ت��ع��ر���س خ��الل��ه��ا اأف���ع���ال���ه اأث��ن��اء 
مثل  منها  ال��ط��ي��ب  فيح�سي  ال��ي���م 
وطاعة  اأوقاتها  يف  الفرائ�س  ت��اأدي��ة 
وب��ر ال���ال��دي��ن وو���س��ل ذوي القربى 
ال�سعيف  وم�����س��اع��دة  والأ����س���دق���اء، 
واإت��ق��ان  ال��ع��ل��م  وحت�سيل  وامل��ح��ت��اج، 

العمل.
لذلك  وف��ق��ه  اأن  اهلل  يحمد  ث��م 
املزيد  فعل  على  يعينه  اأن  وي��دع���ه 
م����ن امل���ف���ي���د، وي���ح�������س���ي ب���ع���د ذل���ك 
كالغيبة  والعمل  الق�ل  من  ال��زلت 
وال�قيعة  اجل��ه��ات،  اأو  الأف����راد  وذم 
ب��ني ال��ن��ا���س، وال��ت��ق��اع�����س ع��ن ت��اأدي��ة 
النف�س  وح���ب  وال�����س��ح،  ال����اج���ب���ات، 
وغريها، في�ستغفر ربه ويعاهده نبذ 
كل الن�اق�س كلما ا�ستطاع اإلى ذلك 

�سبيال.

لكل جمتمع عاداته وتقاليده واحتياجاته. وياأتي التعليم على راأ�س 
احتياجات كل املجتمعات.

احتياجات  م��ع  لتتفق   املجتمع،  كلية  فكرة  ن�ساأت  هنا  وم��ن 
املجتمع املحلي اأيا كان هذا املجتمع.

ويعتقد اأن كلية ج�لييت املت��سطة يف ولية اإلين�ي  بال�ليات 
املتحدة الأمريكية هي اأول كلية جمتمع يف ال�ليات املتحدة  حيث 

تاأ�س�ست عام 1901.
رئي�سا جلامعة  ك��ان  ال��ذي  هاربر«  ريني  »وليام  اأ�س�سها  وق��د   
�سيكاغ� يف ذلك ال�قت،  وكان هدفه تقدمي فر�سة تعليمية اأخري 
لالأعداد الهائلة من اجليل القادم من الأمريكيني، اإذ كانت رغبة 
اأن ي�ستكمل�ا درا�ستهم لكنهم  الثان�ية  العديد من طالب املرحلة 

مل يك�ن�ا م�ؤهلني للح�س�ل على درجة البكال�ري��س. 
امل�ؤ�س�سة التعليمية وهي  اأخري تطلق على تلك  اأ�سماء  وثمة 

الكليات املت��سطة والكليات الفنية وكليات املدينة.
من  الطالب  جت��ذب  لأنها  »جمتمع«  كلمة  عليها  اأطلق  وق��د 
ع�ائد  م��ن  م��ادي��ا  دع��م��ا  تتلقى  ق��د  اأن��ه��ا  كما  املحلية،  املجتمعات 

ال�سرائب املحلية. 
فيما  يلتحق�ا  لكي  الكلية  بهذه  يلتحق�ن  الطالب  ومعظم 

بعد بالكليات التي متنح درجة البكال�ري��س .
املت��سطة  الكليات  فكرة  انت�سرت  الكلية  ه��ذه  تاأ�سي�س  وبعد 
عام  املجتمع  لكليات  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��راب��ط��ة  تاأ�س�ست  حتى  �سريعا، 

.1920
ق��ائ��م��ة يف كل  ك��ل��ي��ات املجتمع  اأ���س��ب��ح��ت  ع���ام 1930  وب��ح��ل���ل 
طالبها  يتلقى  فقط،  ولي��ات  خم�س  ماعدا  الأمريكية   ال���لي��ات 

التعليم الفني والفن�ن احلرة واإدارة الأعمال.
ويف عام 1946، اأ�سدر الرئي�س الأمريكي اآنذاك، هاري ترومان، 
مر�س�ما ي�ؤكد فيه على �سرورة ت�فري فر�س تعليم مت�ساوية لكل 
الطالب الراغبني يف التعلم بغ�س النظر عن اإمكاناتهم املادية، كما 
مت التاأكيد على اأهمية املجتمع وعالقته بالكليات املت��سطة. ومن 
اإلى كل  ي�سري  واأم�سى  �سائعا،  املجتمع«  كلية  اأ�سبح م�سطلح«  هنا 
امل�ؤ�س�سات التعليمية التي ت�ستغرق الدرا�سة فيها  عامني درا�سيني.

يف  املجتمع  كلية  ف��ك��رة  وت��ط���ر  لن�ساأة  خمت�سر  ت��ق��دمي  ه��ذا 
ن�ساأة  مع  القادم  املقال  يف  و�سنلتقي  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات 

كليات املجتمع  وتط�رها يف بلد اآخر باإذن اهلل.

إكرام األنور
محاضرة بكلية المجتمع
للبنات بأبها

كليات المجتمع حول العالم

مراجعة 
النفس
د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير
األكاديمي والجودة
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نافذة

ع���م���ت امل���م���ل���ك���ة خ������الل الأ�����س����ب�����ع 
امل��ا���س��ي، ول ت����زال، اأم���ط���ار غ��زي��رة 
حديث  واأ�سبحت  الأن��ح��اء  كافة  يف 
الإع�����الم وامل��ج��ال�����س، وك��ان��ت هناك 
اأ������س�����رار يف ال����ط����رق����ات والأودي���������ة 
وغريها،  التعليمية  املن�ساآت  وبع�س 
ول���ك���ن ت��ظ��ل الأم����ط����ار رم����ز اخل��ري 
وال��ن��م��اء والزده�����ار، ف��ه��ذه الأج����اء 
يف ب����الدن����ا اأ����س���ب���ح���ت م��ط��ل���ب��ة يف 
ظ����ل الأج����������اء احل�������ارة والأج���������اء 
اجل�����اف�����ة يف م���ع���ظ���م اأي���������ام ال����ع����ام.

وامل�ست�سفيات،  الأمنية  والأجهزة  املدين  الدفاع  ون�ساأت غرف ط���ارئ يف    
�س�ؤال  ويظل  الطق�س.  تط�رات  ملتابعة  واجلامعات  العام  التعليم  اإدارات  وحتى 
وال�س�ؤال  املراحل،  الطالب والطالبة يف كافة  الإج��ازة هاج�سا يهيمن على فكر 

الذي يتكرر ي�ميا خالل هذه الأوقات: هل غدا اإجازة؟
 وتفاقم ال��سع لتلفيق اأخبار اإجازات وهمية، ون�ساأت »ها�ستاقات« خا�سة 
ال�سبق ال�سحايف والإعالمي بني م�ؤ�س�سات الإعالم ه� عن  بالإجازات، واأ�سبح 
اأخبار الإجازات، ومتابعة اجتماعات غرف الط�ارئ باإدارات التعليم واجلامعات 
من  ك��ان  اهلل،  رحمه  العي�سي،  �سليمان  الأ�ستاذ  اأن  كما  داخلها.  يتم  ما  ملعرفة 
الطالب عليه  تع�د  الذي  املذيع  الطالب، لأنه كان  املحب�بة لدى  ال�سخ�سيات 
اأن يعلن اأخبار الإجازات وخا�سة الإجازات ال�طنية، حتى اإن بع�س الطالب كان 
يراقبه عند ع�دته ملنزله، فاإذا عاد يتم بث خرب اأن �سليمان العي�سي عاد ملنزله 

»فتجهزوا للمدر�سة اأو اجلامعة غدا«!

غرف طوارئ
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

فتح ب�ابة طلبات القب�ل الإلكرتوين خلريجي وخريجات كليات املجتمع من اجلامعة 

)عمادة القب�ل والت�سجيل(

امل�ؤمتر الأول للعل�م ال�سدرية

ت��سيف وتقرير املقرر والربنامج )عمادة التط�ير واجل�دة(

Benchmarking and KPIs Toward Successful Quality IMPUM

)عمادة التط�ير واجل�دة(

ملتقى ال�سراكة املجتمعية )جلنة ال�سراكة املجتمعية(

اللقاء العلمي الثالث لتاريخ امللك خالد )كر�سي امللك خالد( 

ال�سبت 1435/1/20ه�

23-24 حمرم 1435ه�

27-28 حمرم 1435ه�  من  12.30-9

27-28 حمرم 1435ه�  من  12.30-9

13-15 �سفر 1435ه�

25-26 �سفر 1435ه�

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
دورات  مناق�شــة عقد  اأثناء  • حتم�ــص 
ملوظفي اجلامعة، وطالــب باإن�شاء اإدارة 
للتدريــب، وعندما ذكرناه بوجود اإدارة 
للتدريب منــذ اإن�شاء اجلامعــة تذكرها 

وترحم عليها.

• ي�ضاألون عن اأخبار اإداراتهم وكلياتهم  
و�ضب��ب عدم ن�ضره��ا  يف »اآفاق«، وعندما 
اأن  ن�ضره��ا تكت�ض��ف  اأن��ه مت  تخربه��م 
امل�شتكــي ل يتابع ال�شحيفــة، والأغرب 
اأنه يطالــب بالت�شال به عنــد ن�شر اأي 

خرب عن جهة عمله.

املاج�شتــري  ر�شائــل  مناق�شــات  تتــم   •
والدكتــوراه علــى ا�شتحيــاء، فال يعرف 
عنهــا غــري املناق�ــص وجلنــة املناق�شــة 
ونفــر قليل مــن الكليــة. األي�ــص يف هذه 
املناق�ض��ة م��ا يفي��د ليتم االإع��الن عنها 

واإبرازها اإعالميا؟

الكليــات علــى الأن�شطة  • ملــاذا تركــز 
قاعاته��ا،  يف  تت��م  الت��ي  الداخلي��ة 
اأروقته��ا  خ��ارج  م�ض��روع  له��ا  ي��رى  وال 

الأيــام  يف  ت�شــارك  ل  مل  نــادرا؟  اإل 
املجتمعي��ة واحلم��الت املختلف��ة خارج 

اأ�شوار اجلامعة؟

حلماية  الكليات  بني  املمرات  • تغطية 
من�شوبي اجلامعة من الأمطار وال�شم�ص 
بتغطيــة  اأ�شــوة  �شروريــا  اأمــرا  اأ�شبــح 

مواقف ال�شيارات. 

ال�ضالة، ت�ضاهد  اأوق��ات  • عن��د دخول 
الطــالب واأع�شــاء هيئــة التدري�ــص يف 
وحتــت  املمــرات  يف  يوؤدونهــا  الكليــات 
واأم��ام مداخ��ل دورات  ال�ضل��م  درج��ات 
م��كان  حتدي��د  اأن  م��ن  بالرغ��م  املي��اه، 
يتطلــب  ل  لل�شــالة  وحمــدد  خم�ش�ــص 

جمهودا كبريا.

• ا�ضتب�ض��ر املوظف��ون يف مبنى االإدارة 
بافتتاح بوفي��ه يف مدخلها، وكان الوعد 
لهــذا  الأول  الدرا�شــي  الف�شــل  بدايــة 
بعــد،  البوفيــه  تفتــح  مل  ولكــن  العــام 
ورمب��ا ينتظرون بداي��ة الف�ضل الثاين. 

واهلل كرمي.
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