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اجتماع لبحث مشاركة الجامعة في معرض التعليم العالي
ت��راأ���س وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي الأ���س��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن ط��اه��ر م��ب��ارك 
الج���ت���م���اع ال����ث����اين ل��ل��ج��ن��ة و���س��ع 
ت���رت���ي���ب���ات م�������س���ارك���ة اجل���ام���ع���ة يف 
للتعليم  ال���دويل  وامل��وؤمت��ر  املعر�س 
العايل الذي تنظمه الوزارة املعنية 
الفرتة من 1435/6/18-15  خالل 

يف دورته اخلام�سة.
ون��اق�����س الج���ت���م���اع ال���رام���ج 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي ���س��ت�����س��ارك بها 
الأ�سا�سية  الآلية   وو�سع  اجلامعة، 
ال��ت��ي ت��دع��م اجل��ام��ع��ة مب���ا يحقق 
�سورتها  تعك�س  ن��اج��ح��ة  م�����س��ارك��ة 

كما ينبغي.
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مدير الجامعة  يوقع عقدين إنشائيين بـ112 مليون ريال
مبان عاجلة لكليتي المجتمع واإلدارة

وقع معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن حمد 
امل��دي��ن��ة اجلامعية  ال�����داود، مب��ق��ر 
امل��ا���س��ي، عقدين  اأب��ه��ا، الأح����د  يف 
لكلية  ال��ع��اج��ل��ة  امل���ب���اين  لإن�������س���اء 
الإدارة  وك��ل��ي��ة  ل��ل��ب��ن��ات،  امل��ج��ت��م��ع 
والق���ت�������س���اد ل��ل��ب��ن��ات، وك��ل��ت��اه��م��ا 
التعمرية  م��وؤ���س�����س��ة  م��ع  اأب���ه���ا،  يف 
ق��دره  اإج��م��ايل  مببلغ  للمقاولت 
م��ائ��ة  ري������الت(   112.462.508(
واث���ن���ا ع�����س��ر م��ل��ي��ون��ا واأرب��ع��م��ائ��ة 
األ��ف��ا وخم�سمائة  و���س��ت��ون  واث��ن��ان 

وثمانية ريالت. 
واأك�������د م���دي���ر اجل���ام���ع���ة اأن 
مهمة  امل�ساريع  ه��ذه  مثل  تنفيذ  
ج�����دا خل���دم���ة ط�����الب وط���ال���ب���ات 
مبينا  اأي�سا،  واملنطقة  اجلامعة، 
الزمني  اجل��دول  وف��ق  �ستتم  اأنها 
املعتمد لها ومن دون تاأخري ووفق 
امل���وا����س���ف���ات امل��ع��ت��م��دة، وق�����ال اإن 

اجلامعة لن تت�ساهل يف ذلك.
ه���ذه  اأن  ال���������داود  واأو�������س������ح 
�سابقاتها  اإل����ى  ت�����س��اف  امل�����س��اري��ع 
الإن�����س��ائ��ي��ة اخلا�سة  ال��ع��ق��ود  م��ن 
باجلامعة، واأنها تاأتي وفقا لروؤية 
م�سبقة مدرو�سة، من اأجل توفري 
ب���ي���ئ���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ج����ي����دة ل��ط��الب 
وطالبات التعليم العايل باملنطقة. 
ع���ق���ود  اأي  »ت����وق����ي����ع  وق��������ال 
تنفيذ م�ساريع  اأج��ل  م��ن  ج��دي��دة 
ت���خ�������س اجل����ام����ع����ة، ي����اأت����ي وف��ق��ا 
جل���دول���ة م���ع���دة ت�����س��م��ل غ��ال��ب��ي��ة 

ال��ك��ل��ي��ات مبختلف م��ق��رات��ه��ا،  يف 
اأب���ه���ا وامل��ح��اف��ظ��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا. 
واجل���ام���ع���ة ت���ه���دف اإل������ى ت��وف��ري 
ال����ب����ي����ئ����ة امل����ن����ا�����س����ب����ة ل���ط���الب���ه���ا 
وط����ال����ب����ات����ه����ا م�����ن خ�������الل ه����ذه 
امل�������س���اري���ع ل���رتق���ى وت���ع���ل���و ح��ت��ى 
ت�����س��ب��ح م���ن اجل���ام���ع���ات امل��م��ي��زة، 
ب����دور رئ��ي�����س��ي يف تنمية  وت�����س��ه��م 
وت����ط����وي����ر امل���ج���ت���م���ع وحت�������س���ن 

قدراته«.
واأ�سار اإلى اأن دور اجلامعة ل 
الأكادميي  الن�شاط  على  يقت�شر 
اإل��ى  ميتد  ب��ل  فح�سب،  والبحثي 
تخدم  ال��ت��ي  الن�ساطات  م��ن  ع��دد 
البيئة القت�سادية والجتماعية. 
ال���ع���ق���ود  »ه��������ذه  اأن  وب�������ن 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ت��ه��دف اإل���ى حتقيق 
ع���دد م��ن الأه�����داف ال��ت��ي خطط 
املتطلبات  ت��وف��ري  اأج����ل  م���ن  ل��ه��ا 
ال�������س���روري���ة ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، 
وال��دع��م  النوعية  النقلة  ظ��ل  يف 
امل����ادي ال�����س��خ��ي ال���ذي حت��ظ��ى به 
اجلامعة من لدن خادم احلرمن 
ال�����س��ري��ف��ن امل���ل���ك ع����ب����داهلل ب��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، و���س��م��و ويل ع��ه��ده 
الأم�����ن، و���س��م��و ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين، 
وب��دع��م م��ب��ا���س��ر وم��ت��اب��ع��ة دوؤوب���ة 
اأم��ري منطقة ع�سري �ساحب  من 
بن  في�سل  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 

خالد بن عبدالعزيز«.

علي آل سعيد 

تشكيل »جماعة آفاق« بعلوم وآداب بلقرن
للبنات  والآداب  العلوم  كلية  �سكلت 
جماعة  عليه  اأطلقت  فريقا  ببلقرن 
»اآف�������اق« ل��ت��ف��ع��ي��ل ن�����س��ر ال���وع���ي بن 
ال���ط���ال���ب���ات ب���اأه���م���ي���ة ال�����س��ح��ي��ف��ة 
الفريق جمموعة  وي�سم  وقراءتها. 
م���ن ال��ط��ال��ب��ات م���ن ج��م��ي��ع اأق�����س��ام 
ال���ك���ل���ي���ة، وع�������س���وت���ن م�����ن ه��ي��ئ��ة 
ت�سميم   اأن����ه مت  ي��ذك��ر  ال��ت��دري�����س. 
»اجلماعة«،  لطالبات  خا�سة  �سارات 
الإع����الن����ات يف جميع  ك��م��ا و���س��ع��ت 
�ساحات الكلية. ومن املقرر اأن تتولى 
اأح��د  ك��ل  �سباح  توزيعها  الطالبات 

على جميع من�سوبات الكلية.

شادية عبدالفتاح
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مشروعجائزةتعليمطب

أول عملية جراحية 
بمستشفى الحرجه

ج���راح���ي���ة  ع��م��ل��ي��ة  اأول  اأج�����ري�����ت 
اف��ت��ت��اح  ب��ع��د  احل��رج��ه  مب�ست�سفى 
والعناية  العمليات  ق�سم  وت�سغيل 
امل�����رك�����زة ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى وجت��ه��ي��زه 
باأجهزة وم�ستلزمات طبية جديدة. 
ومت ذل�����ك م����ن خ�����الل ف��ري��ق 
ع���م���ل م���ت���ك���ام���ل ب���رئ���ا����س���ة م��دي��ر 
امل�ست�سفى ومب�ساركة املدير الطبي 
ورئ���ي�������س ق�����س��م اجل����راح����ة وق�����س��م 

العمليات .

محافظ النماص
يتفقد الكلية التقنية

ت��ف��ق��د حم���اف���ظ ال���ن���م���ا����س، حم��م��د 
التقنية  ال��ك��ل��ي��ة  ال��ن��اي��ف،  ب��ن ح��م��ود 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة، وامل���راف���ق ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، 

واملعهد ال�سناعي للبنات.  
واط���ل���ع ع��ل��ى م���راف���ق واأق�������س���ام 
ال���ك���ل���ي���ة وم������ا ت���ق���دم���ه م����ن ب���رام���ج 

للملتحقن واملجتمع.
عن  واف  �سرح  اإل��ى  ا�ستمع  كما 
تبلغ قيمته  ال���ذي  امل�����س��روع  م��راح��ل 

الإجمالية 240 مليون ريال.

بحث آلية جائزة أبها 
للنبوغ والتفوق العلمي

ع���ق���دت جل��ن��ة ج���ائ���زة اأب���ه���ا ل��ل��ن��ب��وغ 
والتفوق العلمي باإدارة تعليم ع�سري، 
اجتماعا لها، وقفت خالله على ما مت 
تنفيذه من اأعمال، كما ناق�ست اآليات 
املو�سوعة  واملعايري  اجل��ائ��زة  تنظيم 

لها يف الدورات ال�سابقة.
ون����اق���������س الج�����ت�����م�����اع اأي���������س����ا، 
الأه�������������داف امل����و�����س����وع����ة ل���ل���ج���ائ���زة 
واخ��ت��الف��ه��ا ع���ن امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة، 

وزيادة اأعداد املر�سحن.

بدء تنفيذ مشروع 
حديقة مطار أبها

م�سروع  تنفيذ  ع�سري،  اأم��ان��ة  ب���داأت 
ح��دي��ق��ة امل��ط��ار مب��دي��ن��ة اأب���ه���ا، التي 
متثل لوحة طبيعية بديعة، ت�ستقبل 
زوار املنطقة، قبل هبوط طائراتهم 
ب��امل��ط��ار، وت�����س��اع��ف م��ن الإم��ك��ان��ات 
ال�����س��ي��اح��ي��ة وال���ب���ي���ئ���ي���ة ال�����س��خ��م��ة 
اأهمية  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  اأب��ه��ا،  ملدينة 
ه����ذا امل�������س���روع يف ت��ل��ب��ي��ة احل���اج���ات 
وزواره��ا  املنطقة،  لأبناء  الرتفيهية 

من املناطق الأخرى.

لقطات

الدفاع المدني يحذر 
من مخاطر الفحم والحطب

طالبت املديرية العامة للدفاع املدين، املواطنن واملقيمن، ب�سرورة اللتزام  
بتعليماتها اخلا�سة بال�سالمة، ور�سائلها الإر�سادية والتحذيرية التي تبثها 
الجتماعي عند  التوا�سل  اأو مواقع  الذكية،  الهواتف  عر تطبيقاتها على 
اأو  املنازل  اأو  التدفئة يف ال�سرتاحات  اأو الفحم لأغرا�س  ا�ستخدام احلطب 

عند التنزه يف الر.
اأنه ينتج  اأن التقارير ال�سحية توؤكد  واأو�سح الدفاع املدين يف بيان له 
عن الفحم عند اإ�سعاله، غاز اأول اأك�سيد الكربون الذي ل لون له ول رائحة، 
اإلى خمول وتثاقل يعجز  واأنه يوؤثر على خاليا املخ بعد ا�ستن�ساقه، ويوؤدي 
ي�سقط  وقد  ال�ستغاثة،  طلب  حتى  اأو  الوقوف  اأو  القيام،  عن  الإن�سان  فيه 

ميتا خالل دقائق.
وبن الدفاع املدين، اأن اإ�سعال الفحم اأو احلطب، يجب اأن يتم يف اخلارج 
املخيمات،  رواق  اأو  املالب�س  اأو  كالفر�س  ال�ستعال  �سريعة  امل��واد  عن  بعيدا 
وعدم اإ�سعالهما يف الأماكن املغلقة خا�سة عند ا�ستداد الهواء اأو الرياح جتنبا 

خلطورة تبدد ال�سرار وارتفاع األ�سنة اللهب وحدوث حريق.
واأ�ساف اأنه يف حالة اإدخال الفحم اأو احلطب اإلى املكان املراد تدفئته، 
يجب اأن تفتح النوافذ والأبواب ملرور تيار الهواء النقي لتفادي الختناق اأو 

الت�سمم بغاز اأول اأك�سيد الكربون، واأن يتم التاأكد من اإطفائهما عند النوم.

وزارة الصحة تخطط
إلنشاء خمسة مراكز للسمنة

لل�سمنة، منها مركزان يف مدينة  اإن�ساء خم�سة مراكز  ال�سحة،  وزارة  تنوي 
لتكون مرجعا  وذل��ك  وع�سري،  وال��دم��ام  ج��دة  على  وثالثة موزعة  الريا�س 
املراكز،  لهذه  ال���وزارة  توفر  اأن  على  املفرطة،  ال�سمنة  ح��الت  لعالج  رئي�سا 
اأف�سل ال�سبل العالجية ب�سكل يتنا�سب مع خمتلف احلالت التي يعاين منها 

املر�سى يف اململكة.
واأكد وكيل الوزارة للخدمات العالجية الدكتور عبدالعزيز احلمي�سي، 
اأن الوزارة تعمل حاليا على و�سع املخططات و�سيا�سات العمل الالزمة بهذه 
املراكز، مبينا اأنها تعتزم  طرحها يف ميزانيتها للعام املقبل 1436ه� – 1437ه�، 
اأو  املفرطة  ال�سمنة  تعاين من  التي  احل��الت  الكثري من  لالإ�سهام يف عالج 
احلالت النادرة من ال�سمنة بدل من البحث عن عالج املر�سى خارج اململكة 

حيث قد يتعذر نقل مثل هذه احلالت.
ال�سريري،  الك�سف  باإجراء  �ستقوم  املراكز  هذه  اأن  احلمي�سي  واأو�سح 
املخرية  الفحو�سات  واإج��راء  ال�سمنة،  م�سببات  لتحديد  الطبي  والفح�س 
مع  تتنا�سب  التي  اخلا�سة  الأج��ه��زة  جميع  توفري  اإل��ى  بالإ�سافة  املختلفة، 
خمتلف حالت مر�سى ال�سمنة التي تتما�سى مع خمتلف الأحجام والأوزان 

الزائدة، وحتى احلالت النادرة منها.
واأ�سار وكيل الوزارة للخدمات العالجية، اإلى اأن وزارة ال�سحة حتر�س 
ومنهم  املر�سى  جلميع  ومتكاملة  �ساملة  �سحية  رع��اي��ة  توفري  على  دوم��ا 
مر�سى ال�سمنة، حيث ت�سعى من خالل هذه املراكز، اإلى ال�ستعانة باأف�سل 
ا�ست�ساريي جراحة املناظري والباطنية،  ال�سمنة من  ال�ست�سارين يف جمال 
واأخ�سائيي العالج ال�سلوكي، والتغذية والتمارين الريا�سية، وذلك لتوفري 
اإلى  بالإ�سافة  ال�سمنة،  ملعاجلة  عامليا  املعتمدة  والطرق  الأ�ساليب  خمتلف 
والقيام  كافة،  املر�سية  احل��الت  لتالئم  واخل��ي��ارات  احللول  جميع  تقدمي 
م�سممة  عمليات  غ���رف  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب��اأح��دث  ال�سمنة  ج��راح��ات  ب���اإج���راء 

خ�سي�سا لتلك الفئة من املر�سى.

يحيى التيهاني

اأعلن اأمري منطقة ع�سري، رئي�س هيئة 
ج��ائ��زة امل��ل��ك خ��ال��د، ���س��اح��ب ال�سمو 
امل��ل��ك��ي الأم�����ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د بن 
عبدالعزيز، اأ�سماء الفائزين باجلائزة 
خ���الل امل��وؤمت��ر ال�����س��ح��ايف ال���ذي عقد 

مبقر موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية. 
ك��م��ا اأع���ل���ن ����س���م���وه، رع���اي���ة ويل 
ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
امللكي،  ال�سمو  �ساحب  ال��دف��اع،  وزي��ر 
حفل  عبدالعزيز،  ب��ن  �سلمان  الأم���ري 
ت���ك���رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب���اجل���ائ���زة وذل���ك 
مب��دي��ن��ة ال���ري���ا����س يف اخل��ام�����س من 
���س��ف��ر امل��ق��ب��ل، ال����ذي ي���واف���ق  ال��ث��ام��ن 
اأي�����س��ا،  م��ع��ل��ن��ا  2013م،  دي�����س��م��ر  م���ن 
خ���ال���د  امل����ل����ك  »ج�����ائ�����زة  اإط���������الق  اأن 
ملن  وعرفانا  وف��اء  ي��اأت��ي  التقديرية«، 
اأ�سهمت  اإجن��ازات وطنية متميزة  قدم 
يف رق���ي وخ���دم���ة ال���وط���ن وامل���واط���ن، 
كا�سفا عن قرار جمل�س اأمناء موؤ�س�سة 
امل��ل��ك خ��ال��د اخل��ريي��ة مب��ن��ح اجل��ائ��زة 
امللكي  ال�سمو  اإل��ى �ساحب  العام،  ه��ذا 

منح الجائزة التقديرية لألمير نايف بن عبدالعزيز
أمير عسير يعلن الفائزين بجوائز الملك 

خالد وولي العهد يرعى التكريم 
الأم���ري ن��اي��ف ب��ن عبد ال��ع��زي��ز رحمه 
اهلل ن��ظ��ري م���ا ق���ّدم���ه م���ن اإجن������ازات 
جهوده  مقدمتها  يف  متمّيزة،  وطنية 
ال��ع��ظ��ي��م��ة يف ح��ف��ظ اأم�����ن و���س��الم��ة 

الوطن.
ن�سب  و�سعنا  لقد  �سموه«  وق��ال 
امل���ب���ادئ  ت��ع��ك�����س  اأن  اأع��ي��ن��ن��ا �����س����رورة 
وال��ق��ي��م ال��ت��ي ن����ادى ب��ه��ا امل��ل��ك خالد 
و�سعى  اهلل«  »رح��م��ه  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
اإل����ى ن�����س��ره��ا، ل ���س��ي��م��ا ح��ر���س��ه على 
والجتماعية  اخل��ريي��ة  اجل��ه��ود  دع��م 
ا�ستطاعت  اهلل  وبف�سل  وت�سجيعها، 
يف  ملمو�سة  نتائج  حتقق  اأن  اجل��ائ��زة 
حتقيق  على  واملوؤ�س�سات  الأف��راد  دعم 

اإجنازات وطنية تخدم املجتمع«.
اأ�سماء  ك�سف  املوؤمتر،  ومت خالل 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة امل��ل��ك خ��ال��د لعام 
الثالثة،  الرئي�سية  2013م يف فروعها 
ال�سم  »دم���ج فئة  م��ب��ادرة  ف���ازت  حيث 
�سركاء  بجائزة  ال�سعودي«  املجتمع  يف 
اآل��ي��ة  ع��ر  الأّول،  ع��ام��ه��ا  يف  التنمية 
الإل��ك��رتوين،  اجلماهريي  الت�سويت 
وبن�سبة تزيد عن )37%( من اإجمايل 

الثالث  للمبادرات  املتلقاة  الأ���س��وات 
امل��ر���ّس��ح��ة ل��ن��ي��ل اجل���ائ���زة، وذل����ك عن 
عبداملح�سن  ب��ن  ب��در  �ساحبها  اإع���داد 
لفئة  الإ���س��ارة  للغة  قامو�سا  الُعمري، 

ال�سم.
وع����ن ن��ت��ائ��ج ال���ف���روع الأخ������رى، 
غري  للمنظمات  )التميز  جائزة  وهي 
ال���رب���ح���ي���ة( ال���ت���ي مُت���ن���ح ل��ل��م��ن��ظ��م��ات 
الأداء  ذات  ال��وط��ن��ي��ة  ال��رب��ح��ي��ة  غ��ري 
املمار�سات  يف  واملتميز  العايل  الإداري 
الإدارية وامل�سجلة لدى وزارة ال�سوؤون 
من  ع��دد  باجلائزة،  ف��از  الجتماعية، 

املنظمات على النحو التايل:
ع��ن��ي��زة  ج��م��ع��ي��ة  الأول:  امل���رك���ز 
واخل����دم����ات  الجتماعية   ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
الإن�����س��ان��ي��ة، ح���ي���ث  ف�����ازت ب��اجل��ائ��زة 
األ�����ف ري�����ال  ال��ذه��ب��ي��ة وق����دره����ا 500 

لتمّيزها بالعمل اجلماعي املوؤ�س�سي.
النه�سة  جمعية  ال��ث��اين:  امل��رك��ز 
الف�سية،  باجلائزة  وف��ازت  الن�سائية، 
األ����ف ري�������ال، ل��ت��م��ّي��زه��ا  وق���دره���ا 300 

بالعمل املوؤ�س�سي يف جميع الإدارات.
املركز الثالث: اجلمعية اخلريية 

ل���رع���اي���ة الأي����ت����ام )اإن���������س����ان(، وف����ازت 
باجلائزة الرونزية وقدرها 200 األف 
يف  املوؤ�س�سي  بالعمل  لتمّيزها  ري�����ال، 

جميع اجلوانب الإدارية.
اأما الفرع الثالث للجائزة )جائزة 
امللك خالد للتناف�سية امل�سوؤولة( التي 
ت�سنيفا يف  الأع��ل��ى  ل��ل�����س��رك��ات  مُت��ن��ح 
املوؤ�سر ال�سعودي للتناف�سية امل�سوؤولة، 

فجاءت نتائجها على النحو التوايل:
الدكتور  م�ست�سفى  الأول:  املركز 

�سليمان فقيه 
الوطنية  ال�سركة  الثاين:  املركز 

لل�سناعات البرتوكيماوية )ناتبت(
امل����رك����ز ال���ث���ال���ث: ����س���رك���ة امل���ي���اه 

الوطنية.
باجلوائز  ال��ف��ائ��زون  و�سيح�سل 
ع���ل���ى ����س���ه���ادات ت���ق���دي���ري���ة ت��ت�����س��م��ن 
ن��ي��ل��ه��ا، وم��ي��دال��ي��ات، ودروع  م����ررات 
ت���ذك���اري���ة وم���ب���ل���غ م�����ايل مي���ن���ح ل��ك��ل 
ج����ائ����زة، ي���ق���ّدر مب��ل��ي��ون ري�����ال ل��ف��رع 
الربحية«،  غ��ري  للمنظمات  »ال��ت��م��ّي��ز 
ون�����س��ف م��ل��ي��ون ري����ال ل��ف��رع »���س��رك��اء 

التنمية«.
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اأع��داد طالب  اإجمايل  اأك��ر من 65% من  اإل��ى  اأع��داد الطالبات  ت�سل 
ل��ل��ط��ال��ب��ات م��ن من�سوبات  ك��ب��رية  امل��ل��ك خ��ال��د، وه���ذه ن�سبة  ج��ام��ع��ة 
اجلامعة، كما اأن كليات البنات تتوزع بن كافة حمافظات املنطقة، مما 

ي�سفي م�سوؤوليات كبرية على عاتق اجلامعة.
ومن هذا املنطلق، حتر�س اجلامعة �سواء يف م�ساريعها احلالية 
اأن تقدم كل اإمكانياتها وت�ستنفر دائما  اأم يف خططها امل�ستقبلية على 

طاقاتها يف �سبيل تقدمي وتنظيم بيئة تعليمية ناجحة.
 لقد وقعت اجلامعة خالل الأ�سهر املا�سية عددا من امل�سروعات 
يحظن  الطالبات  ولكن  والطالبات،  للطالب  واخلدمية  الإن�سائية 

باهتمام خا�س نظرا لو�سعية املباين التي ت�سم كلياتهن.
املا�سي  الأ�سبوع  يف  وقعنا  عندما  غامرة  اجلامعة  �سعادة  وكانت 
عقد اإن�ساء مباين كلية املجتمع، وكلية الإدارة والقت�ساد باأبها باأكر 
من 112 مليون ريال، ت�ساف اإلى امل�سروعات العديدة التي مت التوقيع 
عليها خالل العامن املا�سين لت�سكل معها ومع م�سروعات م�ستقبلية 
بنية حتتية حديثة متميزة وبيئة تعليمية راقية للطالبات يف اجلامعة.
اأن ي��ت��م تنفيذ ه���ذه امل�����س��روع��ات وف��ق  وحت��ر���س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى 
ا�ستكمالها  اأدنى تاأخري، حر�سا على  اجلدول الزمني لتنفيذها ودون 
لتعليم  الكليات، كبيئات حا�سنة  ت�ستفيد منها  املمكنة حتي  بال�سرعة 

منوذجي منا�سب للعملية التعليمية.
  ونحن ندرك اأهمية املكان من ف�سول درا�سية منوذجية ومعامل 
تدريبية حديثة ومقار خدمات ترفيهية لنجاح التعليم اجلامعي وزرع 
واملوظفات.  التدري�س  هيئة  وع�سوات  للطالبات  النف�سي  ال�ستقرار 
وهذا ما تتطلع اإليه اجلامعة �سواء من خالل م�سروعات حت�سن مبان 

قائمة اأو ا�ستحداث مبان جديدة.
 ول���س��ك يف اأن ب���دء الن��ت��ق��ال ال���ى امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة اجل��دي��دة 
للطالب �سي�سكل نقلة نوعية تطويرية للجامعة، فمن املتوقع اأن يبداأ 
اجلديدة  اجلامعية  للمدينة  التدريجي  النتقال  تعالى  اهلل  مب�سيئة 

بالفرعاء من نهاية العام القادم 2014.
ومع انتهاء النتقال الكامل، تاأمل اجلامعة اأن يتم تهيئة املباين 
الى  ت�ساف  للطالبات،  ج��دي��دة  جامعية  ملدينة  ن��واة  لتكون  احلالية 
ما  وه���ذا  املنطقة،  حمافظات  يف  احلديثة  البنات  كليات  م�سروعات 
نتمني اأن ن�سل اإليه خالل ال�سنوات القادمة بحول اهلل لتكون جامعة 

امللك خالد يف م�ستوى اجلامعات املتطورة واحلديثة.
 وع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع��ن م�����س��روع��ات اجل��ام��ع��ة، ف��اإن��ن��ا يف جامعة 
احلرمن  خ��ادم  ملقام  ممتنون  واإداري���ن،  واأ�ساتذة  طالبا  خالد،  امللك 
امللكي  ال�سمو  ول�ساحب  العزيز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفن، 
الأمري �سلمان بن عبد العزيز، ول�ساحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن 
به  حتظى  ال��ذي  الكبري  الدعم  على  اهلل،  يحفظهم  العزيز،  عبد  بن 
املدينة  يف  ���س��واء  وال��ت��ط��وي��ري��ة  الإن�����س��ائ��ي��ة  م�سروعاتها  يف  اجل��ام��ع��ة 
اجلامعية اجلديدة اأم م�سروعات مبان حديثة للطالب والطالبات يف 

اأبها وباقي حمافظات منطقة ع�سري.
 ونحمد اهلل على اأن هياأ لهذه البالد قيادة حري�سة على خدمة 
هذا  �سباب  خل��دم��ة  ال��دول��ة  اإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  وت�سخري  وبناتها  اأب��ن��ائ��ه��ا 

الوطن الغايل.
كما اأن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن عبدالعزيز، 
له ف�سل كبري يف دعم اجلامعة ورعاية منا�سطها الأكادميية والثقافية 

والجتماعية، حيث يتابع �سموه خمتلف امل�سروعات والن�ساطات.
العايل ممثلة  التعليم  وزارة  تبذلها  التي  ن�سكر اجلهود  اأننا  كما 
كافة  يف  اجلامعة  وم�ساندة  دع��م  يف  نائبه  وم��ع��ايل  ال��وزي��ر  معايل  يف 

م�سروعاتها وبراجمها التطويرية.

رؤية

مباني الطالبات

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

عالم أزهري في ضيافة الجامعة
علي آل سعيد

ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 
حمد الداود مبكتبه، اأ�ستاذ احلديث 
املتفرغ بجامعة الأزهر ع�سو هيئة 
كبار علماء الأزهر، ف�سيلة الأ�ستاذ 
عبدالكرمي  معبد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 

الذي يزور اجلامعة حاليا.
اللقاء   خ���الل  معاليه  ورح���ب 
ب��ف�����س��ي��ل��ة ال�������س���ي���خ  اأح����م����د ع��ب��د 
الكرمي،  موؤكدا اأن اجلامعة تفخر 
با�ست�سافة كبار العلماء لال�ستفادة 
تطوير  يف  وخ��رات��ه��م  علمهم  م��ن 

م�ستوى العملية التعليمية.
وكان ال�سيخ عبد الكرمي الذي 
وعلومها  ال�سنة  ق�سم  ا�ست�سافه 
ال��دي��ن،  واأ����س���ول  ال�����س��ري��ع��ة  بكلية 
ق���د ق����دم ع��ل��ى م����دى الأ���س��ب��وع��ن 
امل��ا���س��ي��ن ع����ددا م���ن امل��ح��ا���س��رات 
والدرو�س العلمية املتخ�س�سة، كما 
واأ�ساتذتها  الكلية  ب��ط��الب  التقى 
وروؤ����س���اء اأق�����س��ام��ه��ا ووح��دات��ه��ا، يف 
خطوة تهدف لتبادل اخلرات بن 

الطرفن.
ال�سريعة  كلية  عميد  واأو���س��ح 
واأ����س���ول ال��دي��ن الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
اأن هذه  ب��ن حممد احلميد  اأح��م��د 
العلمية  وامل���ح���ا����س���رات  ال���ل���ق���اءات 
ل�ست�سافة  برامج  �سل�سلة  يف  تاأتي 
ي�سهم  مب��ا  واملتخ�س�سن  العلماء 
يف خدمة اجلامعة والكلية والبحث 

العلمي واملجتمع.
ال���ك���ل���ي���ة  اأن  اإل����������ى  م���������س����ريا 
���س��اب��ق ع�سو  ا���س��ت�����س��اف��ت يف وق���ت 
هيئة كبار العلماء يف اململكة معايل 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب اأب��و 
لق�سم  ال��زائ��ر  والأ���س��ت��اذ  �سليمان، 
ال�����س��ن��ة م���ن ج��ام��ع��ة ج�����ورج ت���اون 
الأم���ري���ك���ي���ة، ن��ائ��ب م��رك��ز احل���وار 
ب��ن الإ����س���الم وال���غ���رب يف اأم��ري��ك��ا 

الرف�سور جونثن براون.
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مهند ابوعبثان

د�سن عميد كلية الطب الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن �سعيد 
ع�سريي نادي الطب والإبداع بحلته اجلديدة، واطلع على 

حمتويات املقر وجتهيزاته.
ويف كلمته باملنا�سبة، حتدث عميد الكلية عن الأهداف 
املرجوة من الأن�سطة غري ال�سفية  ب�سكل عام، ومن نادي 
النادي  قدمه  مب��ا  م�سيدا  خ��ا���س،   ب�سكل  والإب����داع  الطب 
ال��ت��األ��ق وال���س��ت��م��رار يف  ل��ه دوام  خ���الل م�����س��ريت��ه، متمنيا 
ال��ع��ط��اء. ب����دوره ت��ق��دم رائ����د ال���ن���ادي ال��دك��ت��ور م��و���س��ى اآل 
ال�سيوف  وك��اف��ة  ووك��الئ��ه��ا  الكلية  لعميد  بال�سكر  زع��ل��ة  
الأ�ستاذ  ال��ن��ادي  مقرر  ا�ستعر�س  ذل��ك  عقب  احلا�سرين. 
ال��درا���س��ي  للف�سل  ال��ن��ادي  م�ساريع  اأه���م  ال�سهري  م�سعل 

احلايل على النحو التايل:
اإلى  تهدف  تفاعلية  م�سابقة  وهي  فكرتي:  • م�سابقة 
ابتكار  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ط��ب  كلية  ط���الب  ط��اق��ات  تفعيل 

م�ساريع توعوية اأو تطويرية وتنفيذها باحرتاف.
اإل��ى  الرامية   »Minutes  45« التطويرية  ال�سل�سة   •

تطوير مهارات الطالب يف خمتلف املجالت، وتقدم يوم 
الثالثاء من كل اأ�سبوع وملدة 45 دقيقة.

يف  فكرتها  وتتج�سد  والإب��داع:  الطب  نادي  • ديوانية 
التدري�س  هيئة  واأع�����س��اء  ال��ط��الب  ب��ن  املحبة  روح  ب��ث 
الناجحة  ال�سخ�سيات  م��ن  عينة  ا�ست�سافة  خ��الل  م��ن 
النقا�سات  واإج�����راء  وجت��ارب��ه��ا  ق�س�سها  ع��ل��ى  للتعرف 

واحلوارات الهادفة .
موجزا  �سرحا  ما�سي  جابر  امل�سمم  ق��دم  ذل��ك،  بعد 
اأهدافه  تعرف احل�سور على  النادي اجلديد، حيث  ل�سعار 

ودللته.
اأن ال��ت��د���س��ن ح�����س��ره ك���ل م���ن  وك��ي��ل الكلية  ي��ذك��ر 
لل�سوؤون الأكادميية الدكتور غازي ال�سمراين، ووكيل الكلية 
الكلية  امل��و���س��ى، ووك��ي��ل  ال��دك��ت��ور  ح�سن  الداري����ة  لل�سوؤون 
وا�ست�ساري  ال��ه��زاين،  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  ال�سريرية  لل�سوؤون 
الدكتور مو�سى  والإب��داع  الطب  نادي  رائد  النف�سي  الطب 
الدكتور  البولية  امل�سالك  ج��راح��ة  وا���س��ت�����س��اري  زع��ل��ة،  اآل 
عبدالعزيز العمري، ورئي�س ق�سم التعليم الطبي  الدكتور 

عاي�س �ساطي.

نفذت عمادة التطوير الأكادميي واجلودة، الأربعاء واخلمي�س املا�سين، ور�سة عمل حتت عنوان »التعل��م التع��اوين«، قدمها  الدكتور 
عبدالرحمن القريف، وا�ستفاد منها 102 من اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س باجلامعة.  واأو�سح وكيل العمادة للتطوير الدكتور عبد 
العزيز الهاجري، اأن الور�سة هدفت اإلى تقدمي اأحد النماذج الأكر فعالية يف التعليم، بالإ�سافة اإلى تنمية مهارات اأع�ساء وع�سوات 
هيئة التدري�س باجلامعة يف جمال تطوير ا�سرتاتيجيات للتعلم والتدري�س متمركزة حول املتعلم مبا ينعك�س اإيجابا على التح�سيل 

الأكادميي لدى الطالب.  يف ختام الور�سة �سّلم الهاجري �سهادات  ح�سور الرنامج للمتدربن ، و�سهادة تقدير للمدرب.
طارق خنفور

»التعلم التعاوني«..
ورشة عمل ألعضاء التدريس

أحمد العياف

يف  ممثلة  الطالب  �سوؤون  عمادة  نظمت 
مع  بالتعاون  والإر���س��اد،  التوجيه  مركز 
ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر الأك���ادمي���ي واجل����ودة،  
م�����وؤخ�����را، ب���رن���اجم���ا ت���دري���ب���ي���ا مل�����س��ريف 
وم�������س���رف���ات ال����وح����دات الإر�����س����ادي����ة يف 
وذل��ك  وال��ب��ن��ات،  البنن  كليات  خمتلف 
للرجال،  املركزية  املدرجات  يف يف مبنى 
ب��ع��د بكلية  ال�����س��وت��ي��ة ع��ن  ال��ق��اع��ة  ويف 
طب الأ�سنان للن�ساء. وا�ستمر الرنامج 

يومن.

مفاهيم أولية
ويف ال��ي��وم الأول م��ن ال��رن��ام��ج، حتدث 
مدير مركز التوجيه والإر�ساد الدكتور 
الأح���م���ري، ع��ن حم��اور  ب��ن علي  �سعيد 
م��ن��ه��ا: م��ف��اه��ي��م اأول����ي����ة ع���ن ال��ت��وج��ي��ه 
والإر��������س�������اد، ون����ب����ذة ع����ن م���ه���ام م��رك��ز 
وتطرق  باجلامعة،  والإر���س��اد  التوجيه 
وا�سفا  الإر���س��ادي��ة،  املقابلة  م��ه��ارة  اإل���ى 
ب��اأه��م م��ه��ارة يف جم���ال التوجيه  اإي��اه��ا 
والإر�����س����اد،  ك��م��ا ت��ن��اول و���س��ي��ل��ة درا���س��ة 
حالة )طالب اأو طالبة(، وتطبيق حالة، 
وو�سع الرنامج العالجي لهذه احلالة.

و���س��دد الأح��م��ري على ع��دم فر�س 
معينة  خ��ط��ة  ول  ع��الج��ي  ب��رن��ام��ج  اأي 
موافقته  اأخ��ذ  بعد  اإل  امل�سرت�سد،  على 
بالتفاق معه، وعدم اإعطاء اأي توجيه اأو 
املخت�س.  املر�سد  اإلى  بالعودة  اإل  اإر�ساد 
الرنامج  ي�سع  ل  امل�سرف  اأن  مو�سحا 
ال���ع���الج���ي���ة  اخل����ط����ة  اأو   ، ال����ع����الج����ي 
للم�سرت�سد الذي يعاين من م�سكلة اإل 
بعد التفاق مع املر�سد وامل�سرت�سد معا. 

التوجيه واإلرشاد
الفروق بن  اأه��م  ويف معر�س تو�سيحه 
الإخ�سائي  والطبيب  النف�سي،  املعالج 
ال���ن���ف�������س���ي، وامل����ر�����س����د ال����ط����الب����ي ق���ال 
»  ال��ط��ب��ي��ب والأخ�������س���ائ���ي ي��ت��ع��ام��الن 
م����ع احل��������الت ال��ن��ف�����س��ي��ة وي�������س���رف���ان 
واملر�سد  النف�سي  املعالج  بينما  الأدوي���ة، 
ح���ل م�سكالت  ي�����س��اع��دان يف  ال��ط��الب��ي 

امل�سرت�سدين«.

واأ�ساف »التوجيه يقوم به املخت�س 
وغ������ريه )ع�������س���و ه��ي��ئ��ة ت���دري�������س، ويل 
اأمر...( اأما الإر�ساد فيقدمه املتخ�س�س، 
وه�������و ع���م���ل���ي���ة ف������ردي������ة ب������ن امل���ر����س���د 
وامل�����س��رت���س��د ف��ق��ط. ول��ق��د وج����دت غري 
اأج���ادوا  ال��ع��ام  التعليم  يف  املتخ�س�سن 
واأب���دع���وا يف جم���ال الإر����س���اد اأك����ر من 

املتخ�س�سن  لأنهم طوروا اأنف�سهم«.
وع������ن اأه����م����ي����ة اخل�������س���و����س���ي���ة يف 
الأم����اك����ن امل��خ�����س�����س��ة ل����الإر�����س����اد، اأك���د 
الأحمري اأنه ل بد من اأن يكون ملمار�س 
التوجيه والإر�ساد مكان م�ستقل وخا�س 
امل�سرت�سدين  م��ع  امل��ق��اب��ل��ة  ف��ي��ه  ي��ج��ري 
بعيدا عن الآخرين،  مفرت�سا اأن يكون 
والإر�ساد،  للتوجيه  مكتبان  كلية  كل  يف 
وتهيئتها،  احل��الت  ل�ستقبال  اأحدهما 

واآخر لإجراء املقابالت. 
ووعد الأحمري م�سريف وم�سرفات 
الكليات  يف  والإر���س��اد  التوجيه  وح���دات 
اإل��ى  بنف�سه  �سي�سعى  ب��اأن��ه  ب��اجل��ام��ع��ة، 
وتخفي�س  لهم  اأماكن خم�س�سة  اإيجاد 
التدري�س عنهم و�سرف مكافاآت  ن�ساب 

معنوية ومادية لهم.
وع���ل���ق ع���ل���ى ال��ت��ط��ب��ي��ق امل���ي���داين 
والتوجيه  الإر����س���اد  جم��ال  يف  للطالب 
ال��ت��دري��ب  اأث���ن���اء  ال���ط���الب  اإن   « ق��ائ��ال 

امل����ي����داين ي��ر���س��ل��ون اإل�����ى امل����دار�����س من 
التوجيه والإر���س��اد مع  اأن يطبقوا  اأج��ل 
املر�سدين الطالبين وم�سريف التوجيه 
اأن���ك ت��ت��ف��اج��اأ ب���اأن مدير  والإر����س���اد، اإل 
بعيدة  اإداري�����ة  ب��اأع��م��ال  يكلفه  امل��در���س��ة 
عما جاء من اأجله وهو تلقي التدريب«، 
ي��رك��زوا  ب���اأن  للمدربن  ر���س��ال��ة  موجها 

على اجلانب املهني. 
وع�����ن ال�������س���ع���وب���ات ال���ت���ي ت���واج���ه  
الإر�����س����اد وال��ت��وج��ي��ه، ق����ال الأح���م���ري، 
» امل�����س��ك��ل��ة ال��ت��ي ي��ع��اين م��ن��ه��ا امل��رك��ز يف 
اأول��ي��اء  م��ع  اأو حتى  وامل��درا���س  اجلامعة 
بال�سلوك  اله��ت��م��ام  يف  تتمثل  الأم����ور، 
ال�������س���ل���ب���ي، واإه�����م�����ال ت���ع���زي���ز ال�����س��ل��وك 
اأو  الإيجابي. من اخلطاأ معاقبة طالب 
كلف  مهمة  اإث��ر  �سلبي  �سلوك  على  اب��ن 
بها، ملجرد تق�سريه يف جزء �سغري منها، 
لديه  الإي��ج��اب��ي  ال�سلوك  تعزيز  وع���دم 
مبكافاأته على اأمور اأجنزها على الوجه 
الأك���م���ل غ��ل��ب��ت ج��ان��ب ال��ت��ق�����س��ري.  لو 
الطلبة،  لدى  الإيجابي  ال�سلوك  عززنا 
ال�سلبيات،  ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي��ات  �ستطغى 

باإذن اهلل تعالى«.

مشكلة
فيها  يت�ساوى  م�سكلة  ثمة  اأن  واأ���س��اف 
ح�سب  وه��ي،  ال��ع��ام،  مع  العايل  التعليم 
اكت�ساف  يف  التق�سري  الأح���م���ري،  ق��ول 
م�سيفا  الطالبية.  وال��ق��درات  امل��واه��ب 
باأن  اعتقاد  ي�سود  اأن  املوؤ�سف  من    « اأن 
اأن  امل���وه���وب، واحل��ق��ي��ق��ة  امل��ت��ف��وق يعني 
امل��وه��ب��ة لي�ست ���س��رط��ا ل��ل��ت��ف��وق، ب��ل قد 
وموهوبا  درا�سيا  مهمال  الطالب  يكون 
يف جم���ال خ����ارج اإط�����ار درا����س���ت���ه، وع��ل��ى 
ي���ع���وا ذل����ك وي��ك��ت�����س��ف��وا  اأن  امل��ر���س��دي��ن 

مهارات طالبهم«.
و����س���ّدد الأح����م����ري ع��ل��ى الل���ت���زام 
موؤكدا  للمر�سدين،  الأخالقية  باملبادئ 
اأن م��ن اأه��م��ه��ا: امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اأ���س��رار 
امل�ساعدة(،  وطالب  )املتلقي  امل�سرت�سد 
باأن تكون العالقة بن الطرفن عالقة 
»فال  الإر���س��ادي،  العمل  يحكمها  مهنية 
اإل��ى  ول  ال�����س��داق��ة  م�ستوى  اإل���ى  ت�سل 

درجة ال�سدة«. 

في محاضرة ضمن برنامجهم التدريبي

األحمري: دعم مادي ومعنوي
لمشرفي ومشرفات اإلرشاد

تدشين مقر نادي الطب واإلبداع
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نعم.. وال..

الإداري��ة والأر�سفة  اإجناز نقلة نوعية يف الت�سالت  ميثل برنامج 
الإلكرتونية باجلامعة، وقد دعمه يف مراحله العمرية الأولى كافة 
هذا  ناق�س  ال��ذي  مديرها  معايل  راأ�سهم  وعلى  اجلامعة،  ق��ي��ادي 
امل�سروع واأثنى عليه يف زاويته يف »اآفاق« وحتديدا يف عددها ال� )94( 
وهناك كثري من امل�ستخدمن للرنامج يف خمتلف اإدارات اجلامعة 

اللذين اأثنوا عليه.
 اأنا على يقن باأن هذا الرنامج �سيحقق العديد من اجلوانب، 
ما  لتقدمي  امل�ستخدمن  قبل  وتفاعل من  وقت  اإل��ى  يحتاج  ولكنه 

يرونه من مقرتحات تعمل على جتويد الرنامج.
 ول يفوتني اأن اأهم�س يف اأذن املقاومن للرنامج باأن يحاولوا 
توظيفه والتعرف على اخلدمات التي يقدمها من دون احلكم عليه 
اأن  عليهم  ويجب  بعد،  بتوظيفه  يقوموا  مل  وه��م  الفاعلية  بعدم 
اإلى وقت،  فالتطوير يحتاج  الإيجابية،  بع�سا من جوانبه  يدركوا 

واإلى �سر من مقدم اخلدمة ومن امل�ستفيد منها.  
اإدارات  كافة  الرنامج يف  تبني  اإل��ى  الدعوة  اأك��رر  ويف اخلتام، 
اإلى تطوير ذاتها  ال�ساعية دوما  ووح��دات اجلامعة، ونعم للجهات 
من  والتقنية  الع�سرية  التطورات  تفر�سه  ما  مواكبة  خ��الل  من 
تتم�سك  التي  للجهات  ل  ون��ق��ول:  واأ�ساليب،  وو�سائل  م�ستجدات 
بالقدمي وتف�سل الأ�ساليب التقليدية يف الإدارة والأر�سفة وغريها 

من اخلدمات.

برنامج إنجاز  ]2-2[

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *
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م��وؤخ��را، حلقة  العربية،  اللغة  بق�سم  وامل��وؤمت��رات  ال��ن��دوات  نظمت جلنة 
وال��ي��وم«، قدمها ع�سو هيئة  الأم�����س  ال��رتاج��م بن  » فن  نقا�س بعنوان 

التدري�س بالق�سم الأ�ستاذ الدكتور زكريا كوينة.
وتناول املحا�سر بداية التطور الدليل لكلمة ترجمة عند العرب 
يف القرون الأولى، م�سريا اإلى اأن  املرجعية الرتاثية لهذا الفن يف تاريخ 
النبوية  ال�شنة  بالقيام على خدمة  ارتباط ظهوره  توؤكد  العربي  الفكر 
، وذلك من خالل التحري الدقيق عن الرجال الذين حملوا  املطهرة، 

اأمانة رواية احلديث.
ذات��ي��ة، وتراجم  اإل��ى ق�سمن:  تراجم  تنق�سم  ال��رتاج��م   « واأ���س��اف 
وقد  واأدب��ي��ة.  وتاريخية  �سيا�سية  ب��ن   تتنوع  بدورها  والغريية  غريية، 
راج فن الرتاجم يف الع�سر احلديث، وا�ستفاد من الثقافة الغربية على 
الرحمن  وعبد  خالد،  حممد  وخالد  ح�سن،  وط��ه  وهيكل،  العقاد،  يد 
ال�����س��رق��اوي، وع��ائ�����س��ة ع��ب��د ال��رح��م��ن، وغ���ريه���م«. و���س��ه��دت امل��ح��ا���س��رة 

مداخالت ونقا�سات بن اأع�ساء هيئة التدري�س يف الق�سم.

قسم اللغة العربية 
يناقش »فن التراجم«

وفد من جامعة تبوك يزور عمادة التعلم اإللكتروني 
ا�ستقبلت عمادة التعلم الإلكرتوين باجلامعة، الأحد املا�سي،  وفدا من عمادة التعلم الإلكرتوين بجامعة تبوك ، بهدف تطوير العالقة بن العمادتن  وتبادل اخلرات والإجنازات 
يف جمال التعلم الإلكرتوين. و�سم الوفد الزائر، عميد التعلم الإلكرتوين بجامعة تبوك الدكتور مفلح القحطاين، واملهند�س خالد القرين، وكان يف ا�ستقبالهما عميد التعلم 
الإلكرتوين بجامعة امللك خالد الدكتور عبداهلل الوليدي ووكيل العمادة الدكتور �سامل العلياين، وناق�س الطرفان اأوجه التعاون بن اجلامعتن. وجتول الزائران يف مرافق عمادة 

التعلم الإلكرتوين باجلامعة بهدف الطالع على ما حققته من خرات تقنية يف جمال اخت�سا�سها.
خالد العمري

توصيف 
المقررات 

الدراسية ..
 في محاضرة

طارق خنفور
 

ن���ظ���م���ت ع�����م�����ادة ال���ت���ط���وي���ر 
الأكادميي واجلودة، الأربعاء 
بعنوان  عمل  ور�سة  املا�سي، 
ال��رام��ج  وتقرير  »تو�سيف 
وامل�������ق�������ررات ال����درا�����س����ي����ة«،  
ق��دم��ه��ا ع��ل��ى م���دى ي��وم��ن، 
م�����س��ت�����س��ار ال��ع��م��ادة ل��ل��ج��ودة 
ع��ادل حب  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 

اهلل.
وه���دف���ت ال���ور����س���ة اإل���ى 
تو�سيف  مبفاهيم  التعريف 
وامل��ق��ررات  ال��رام��ج  وتقرير 
ال��درا���س��ي��ة، وال��ت��دري��ب على 
ا����س���ت���ي���ف���اء من��������اذج ال��ه��ي��ئ��ة 
يف   NCAAA ال����وط����ن����ي����ة 
ه�����ذا امل�����ج�����ال،  وال���ت���ع���ري���ف 
مب��ت��ط��ل��ب��ات وك��ي��ف��ي��ة اإع����داد 
التقارير الف�سلية للمقررات 
الدرا�سية والتقارير ال�سنوية 
للرامج التعليمية،  وكذلك 
التدريب على ا�ستيفاء مناذج 
 NCAAA الوطنية  الهيئة 
الدرا�سية  امل��ق��ررات  لتقارير 

والرامج التعليمية. 
التطوير  لعمادة  ووفقا 
الأك���ادمي���ي واجل������ودة، ت��اأت��ي 
ه������ذه ال����ور�����س����ة ا���س��ت��ك��م��ال 
ل�������س���ل�������س���ل���ة ور����������س ال���ع���م���ل 
الداعمة ملهارات اأع�ساء هيئة 
اأعمال  ا�ستيفاء  يف  التدري�س 
ووثائق اجلودة على م�ستوى 

الرامج الأكادميية.

»علوم وآداب محايل  تصدر مجلة ثقافية
وذلك  1435ه����،  لعام  الثقافية  املجلة  ع�سري،  مبحايل  للبنات  والآداب  العلوم  كلية  اأ���س��درت 
باإ�سراف عميدة الكلية الأ�ستاذة �سمرية حممد عوا�س ال�سايغ،  ووكيلة الكلية الأ�ستاذة  �سها 
الدكتورة جيهان  تراأ�س حتريرها  التي  املجلة  الأول من  العدد  الدين حممد. و�سمل  جمال 
اأحمد ال�سجيني، على العديد من الأبواب يف الثقافة الإ�سالمية، و اأبواب اأخرى حول الرعاية 

ال�سحية، والأ�سرة والطفل، واملعامل والآثار.

علي آل سعيد 

دعوة 
للمشاركة 

في مسابقة 
األمير سلمان 

للقرآن الكريم
علي آل سعيد 

دع�������ت ع�����م�����ادة �������س������وؤون ال����ط����الب 
باجلامعة، الطالب والطالبات اإلى 
الأمري  جائزة  م�سابقة  يف  امل�ساركة 
�سعود  اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  �سلمان 
حل��ف��ظ ال���ق���راآن ال���ك���رمي وت��الوت��ه 
وت��ف�����س��ريه ل��ل��ب��ن��ن وال���ب���ن���ات ل��ع��ام 
1435ه�������. وت��ت��م��ث��ل ف����روع اجل��ائ��زة 
كالتايل:   هي  م�ستويات  خم�سة  يف 
ح���ف���ظ ال������ق������راآن ال�����ك�����رمي ك���ام���ال 
وتف�سري  وال��ت��ج��وي��د  ال���ت���الوة  م���ع 
م���ف���ردات ال���ق���راآن ال���ك���رمي،  حفظ 
التالوة  الكرمي كامال  مع  القراآن 
والتجويد،  حفظ 20 جزءا متتالية 
م���ع ال���ت���الوة وال���ت���ج���وي���د،   حفظ 
10 اأج�������زاء م��ت��ت��ال��ي��ة م���ع ال���ت���الوة 
وال����ت����ج����وي����د ، واأخ��������������ريا،  ح��ف��ظ 
التالوة  مع  متتالية  اأج��زاء  خم�سة 

والتجويد.
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مل اأ���س��ت��ط��ع اإك���م���ال م�����س��اه��دة امل��ق��ط��ع ال����ذي ت��داول��ت��ه م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل 
الجتماعي عن طفل يبكي ويتو�سل اأمام معلمه، الذي �سور ماأ�ساته بدل 
من اأن يرحمه ويتقبل تو�سالته، وهو م�سهد بداأنا نوؤمن ب�سرورة انت�ساره 
لأنه يف�سح الكثري من ال�سلبيات التي حتدث خلف الأ�سوار الدرا�سية ليتم 

معاجلتها.
 مل اأعرف املتعة التي ح�سل عليها املعلم  يف  ت�سوير اأحد تالميذه يف 
ال�سف ملقيا عليه الأ�سئلة، يف وقت كان فيه الطفل ال�سغري تهطل دموعه 

بغزارة وهو يحاول اإقناع معلمه باأنه �سيتعلم، ويكتب غدا ما طلب منه.
لالأ�سف مل ي�ستجب املعلم لتو�سالت الوليد، بل ا�ستمر كما يف املقطع 
يف ت�سويره  بكل برود و�سخرية دون اأن يرحم دموعه وتهتز عاطفته، علما 
التالميذ والطالب عقدة نف�سية  اأن يوّلد لدي  �ساأنه  اأن ت�سرفا كهذا من 

م�ستمرة من التعليم وكرها لدور التعليم واملعلمن.
لقد مت تداول اأخبار �سابقة، عن طالب اعتدوا على معلميهم بال�سرب 
والإيذاء اجل�سدي واملادي، وو�سل الأمر اإلى اأن يقتل الطالب معلمة وينهي 
التي   املقاطع  وكثري من  ج��ازان  اأن مقطع طفل  هنا،  التاأكيد  واأود  حياته. 
رئي�س  �سبب  هي  املعلمن  بع�س  بت�سويرها  قام  �سغار  لأطفال  �ساهدناها 

لوجود هذا العداء ال�سديد بن املعلم والطالب.
هذا الت�سرف الأرعن من هذا املعلم واأمثاله يجعل الكثري منا يرتحم 
تولوا  الذين   ببع�س  الثقة  الأم��ور  اأولياء  تنعدم لدى  بينما  التعليم،  على 
تعليم اأبنائنا لأنهم ل يحملون من الأمانة التي جعلها اهلل يف املعلم مثقال 
ذرة،  بل جعلوا من طالبهم مادة للت�سلية عندما يجتمعون يف منا�سباتهم 

اخلا�سة، وما اأكرها.
لعل رحمة اهلل بهذا الطفل ال�سغري تتمثل يف ك�سف عوار هذا املعلم 
ا�ستخدام  اأ�ساءوا  الذين  املعلمن  من  لغريه  عرة  حادثته  لتكون  وف�سحه 
الأمانة، ول بد من وقفة حازمة جتاه من قام بت�سوير هذا املقطع وليكن 

عقابه معلنا حتى يرتدع الآخرون.

وقفة
)يْرَفِع هلل الَِّذيَن اآَمُنواْ ِمنُكْم َوالَِّذيَن اأُوُتواْ ْلِعْلَم َدَرَجاٍت

ا َتْعَمُلوَن َخِبرٌي( ُ مِبَ َواهللَّ

* نائب رئي�س التحرير 

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

قرارات إدارية

طفل جازان

»مجتمع النماص« تكرم حارس أمن
كرمت كلية املجتمع بالنما�س، املوظف عو�س زاهر ال�سهري، الذي يعمل حار�س اأمن بالكلية، وذلك تقديرا جلديته يف العمل 

وحر�سه على تطبيق الأنظمة، و�سمو خلقه.

قماش للسابعة 
حممد  علي  ح�سن  الأ�ستاذ  ترقية  متت 
م��ن�����س��وب��ي  م����ن  ال���ق���ح���ط���اين  ق���م���ا����س  اآل 
للمرتبة  م�سيط،  بخمي�س  املجتمع  كلية 

ال�سابعة. 

الترقية والبكالوريوس للقرفي 
القريف  اأحمد حممد  الأ�ستاذ عائ�س  نال 
م����ن م��ك��ت��ب وك���ي���ل اجل����ام����ع����ة، م���وؤخ���را 
ح�سل  كما  ال�سابعة،  للمرتبة  ال��رتق��ي��ة 
القريف على درجة البكالوريو�س يف الإدارة 

العامة من جامعة امللك عبدالعزيز.

العكاسي للتاسعة 
ترقى الأ�ستاذ اإبراهيم بن ح�سن العكا�سي 
م���ن م��ن�����س��وب��ي ع���م���ادة ����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات، 

للمرتبة التا�سعة )اأخ�سائي مكتبات(. 

السعدي للمرتبة التاسعة
ح�سل الأ�ستاذ ح�سن عاي�س ال�سعدي من 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ع��م��ادة  من�سوبي 
على  املكتبات،  �سوؤون  وعمادة  واملوظفن 
الرتقية للمرتبة التا�سعة، كما مت تكليفه 

مديرا لإدارة اأع�ساء هيئة التدري�س.

جائزة النقد 
العربي 

للحسامي
والنقد  الأدب  اأ���س��ت��اذ  ح�سل 
العربية  اللغة  بق�سم  امل�سارك 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الإن�������س���ان���ي���ة، 
ال�������دك�������ت�������ور ع����ب����داحل����م����ي����د 
احل���������س����ام����ي، ع����ل����ى ج����ائ����زة 
ب��ن حميد الإم��ارات��ي��ة  را���س��د 
 ،2013 ال��ث��الث��ن  دورت���ه���ا  يف 
ل��رواي��ة ع�سريية  عن ق��راءت��ه 
ب�����ع�����ن�����وان »ب����ن����ي����ة امل���ت���خ���ي���ل 
واملرجع احلي يف رواية الباب 
الطارف لعبري العلي ���� قراءة 

�سيميائية« 

د. سامي عبد اهلل مناقشا خارجيا
�سارك الأ�ستاذ الدكتور �سامي حممد عبد اهلل، من مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز 
لأبحاث البيئة،  يف مناق�سة ر�سالة علمية عن »اأثر التغريات املناخية علي حو�س وادي 
علوم  كلية  يف  املاج�ستري  على  للح�سول  متطلبا  قدمت  الق�سيم«،  منطقة  يف  ال��رم��ة 

الأغذية والزراعة بجامعة امللك �سعود.
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طالب ثانوية الملك فهد يزورون الجامعة
ا�ستقبل عميد كلية العلوم والآداب بتنومة الدكتور  عبد العزيز بن اإبراهيم الفقيه وفدا طالبيا من ثانوية امللك فهد، 
العلمية  الأق�سام  الوفد الطالبي على  والتعليم. وجتول  الرتبية  الكلية ومدار�س  التعاون بن  اإط��ار خطة مد ج�سور  يف 
والقاعات الدرا�سية واملعامل وكافة مرافق الكلية. واأبدوا اإعجابهم مبا راأوه من اإمكانات وجتهيزات تعليمية، بينما اأعرب 

بع�سهم عن  رغبتهم ال�سديدة يف اللتحاق بالكلية العام اجلامعي املقبل.
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آخر موعد الس��تالم الملخصات: ٧ صفر ١٤٣٥ الموافق ١٠ ديس��مبر ٢٠١٤
آخر موعد الستالم الورقة كاملة: ٧ ربيع األول ١٤٣٥ الموافق 8 ينابر ٢٠١٣
الق��رار النهائي للجنة العلمي��ة: ٧ ربيع الثاني ١٤٣٥ الموافق ٧ فبراير ٢٠١٤
موعد انعقاد المؤتمر: ٧ - ٩ جمادي الثاني ١٤٣٥ الموافق ٧ - ٩ إبريل ٢٠١٤

كلية العلوم اإلدارية والمالية
للتواصل:

ص. ب. 3247 أبها 61471
المملكة العربية السعودية

تلفون: 2418579 )07( 00966
فاكس: 2418583 )07( 00966

جوال: 00966555760465
iiap@kku.edu.sa :ايميل
kku.edu.sa :صفحة ويب

محاور المؤتمر

• اإلدارة في مؤسسات التأمين.
• المحاسبة والمراجعة في مؤسسات التأمين.
• التمويل واالستثمار في مؤسسات التأمين.

• اقتصاديات التأمين.
• القوانين واألنظمة في مؤسسات التأمين.

• التقنية في خدمة مؤسسات التأمين
والمهن اإلكتوارية.

 • العلوم والمهن اإلكتوارية.
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ك
كلية التربية

واآلداب بأبها
والآداب  ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  ع��ق��دت 
ب����اأب����ه����ا، ع�������ددا م�����ن ال����ل����ق����اءات 
ال�����ت�����ع�����ري�����ف�����ي�����ة ع��������ن ال����ت����ع����ل����م 
كليتي  ل��ط��ال��ب��ات  الإل����ك����رتوين 
مت  ح���ي���ث  والآداب،  ال����رتب����ي����ة 
الإل��ك��رتوين  بالتعلم  ال��ت��ع��ري��ف 
ال��ت��ق��ن��ي��ة يف احل���ي���اة  واأه����م����ي����ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وك��ي��ف��ي��ة ال��و���س��ول 
ل���ل���ن���ظ���ام ومم����ي����زات����ه، وك���ذل���ك 
الإمل������ام ب����دور اجل��ام��ع��ة يف دع��م 
ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين وت��ع��ري��ف 
نظام »البالك بورد« واخلطوات 
التي حتتاج الطالبة اإلى اتباعها 
والتعامل  النظام  اإل��ى  للو�سول 

معه بطريقه مرنة وممتعة.

كلية اإلدارة 
واالقتصاد المنزلي

والقت�ساد  الإدارة  كلية  اأق��ام��ت 
بعنوان«  باأبها، حما�سرة  املنزيل 
م�����ر������س ال�����������س�����ك�����ري« األ���ق���ت���ه���ا 
جم��م��وع��ة م��ن م��ن�����س��وب��ات كلية 
باإ�سراف  ال�سحية  للعلوم  الغد 
هوازن  الأ�شتاذة  الن�شاط  رئي�شة 
����س���ح���ي���م، وع�������دد م����ن ط���ال���ب���ات 

الكلية.
عر�س  امل��ح��ا���س��رة،  وتخلل 
ت����ق����دمي����ي ت���و����س���ي���ح���ي مل���ر����س 
وكيفية  به  والتعريف  ال�سكري  
ع����الج����ه، واأ�����س����ب����اب ال��ت��ع��ر���س 
ل��ه وك��ي��ف��ي��ة ال��وق��اي��ة م��ن��ه. كما 
امل�ساركات،  من  جمموعة  قامت 
املري�س  فح�س  طرائق  بتطبيق 
املو�سحة  الأج���ه���زة  وا���س��ت��خ��دام 

للمر�س.

كلية العلوم واآلداب
مجمع )2(

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
جممع 2 ، حملة بعنوان »حجابي 
جن��ات��ي« ب�����داأت  ب��ع��ر���س م�سهد 
مت��ث��ي��ل��ي ���س��ام��ت ي��و���س��ح اأن����واع 
حقيبة  توزيع  مت  ث��م   العباءات، 
»ح����ج����اب����ي جن�����ات�����ي« وم���ط���وي���ة 
ال��ل��ب��ا���س، وه���داي���ا ل��ل��خ��ري��ج��ات 

والفائزات يف م�سابقة الكتيب.
ت���ك���رمي ط��ال��ب��ات  ك���م���ا مت 
امل�����س��ت��وى ال�����س��اب��ع امل�����س��ارك��ات يف 
عميدة  قبل  من  امل�سلى  اأن�سطة 

الكلية. 

كلية االقتصاد
المنزلي بيشة

ون���ف���ذت ط���ال���ب���ات ق�سم  اأع������دت 
الفيزياء بكلية القت�ساد املنزيل 
يف ب��ي�����س��ة، حم���ا����س���رة ب��ع��ن��وان 
»ال���ن���م���اذج ال���ن���ووي���ة« ب���اإ����س���راف 
�سوزان  الدكتورة  الق�سم،  رئي�سة 

�سابر.
وت������ن������اول������ت امل����ح����ا�����س����رة، 
ال����ن����م����وذج ال�����ن�����ووي ال���ق�������س���ري، 
ومن������وذج ق���ط���رة ال�������س���ائ���ل. كما 
ق�����دم�����ت ال�����ط�����ال�����ب�����ات، ����س���رح���ا 
وعرو�س power point. وعقب 
نهاية  املحا�سرة، مت مراجعة ما 

مت تناوله.

كلية العلوم
واآلداب سراة عبيدة
ع������ق������دت  رئ����ي���������س����ة ال���ت���ط���وي���ر 
الأكادميي واجلودة بكلية العلوم 
حتت  ع��ب��ي��دة  ب�������س���راة  والآداب 
اإ�سراف عميدة الكلية، الدكتورة 
اأري���ج الأن�����س��اري، جمموعة من 
تهدف  التي  التدريبية  ال��دورات 
اإل�������ى ن�������س���ر ث���ق���اف���ة اجل��������ودة يف 
املقررات الدرا�سية لأع�ساء هيئة 
اأهم  ومن  والطالبات.  التدري�س 

هذه الدورات، دورة  
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��دري�����س 
احل���دي���ث���ة واأ����س���ال���ي���ب ال��ت��ق��ومي 

احلديثة.

كلية االقتصاد
المنزلي بيشة

ع���ق���د ق�������س���م ال���ف���ي���زي���اء ب��ك��ل��ي��ة 
ال��ع��ل��وم والق��ت�����س��اد امل���ن���زيل يف 
ب��ي�����س��ة، ن������دوة ع��ل��م��ي��ة ب��ع��ن��وان 
والع�سرين«  الثاين  القرن  »علم 
األ��ق��ت��ه��ا امل��ح��ا���س��رة ه��ال��ة اأح��م��د 

عبدالعزيز. 
عن  نبذه  الندوة،  وتناولت 
و�سول  ال�سابقة،  ال��ق��رون  علوم 
اإل�������ى ع���ل���م ال���ن���ان���وت���ك���ن���ول���وج���ى 
ال�������������ذي ي������ع������د ع������ل������م ال������ق������رن 
ال�����ث�����اين وال���ع�������س���ري���ن ب��ن��ظ��رة 
على  ال��ن��دوة  ورك���زت  فيزيائية. 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ن���ان���و م����ن ج��م��ي��ع 
الهند�سية،  »الطبية،  ال��ن��واح��ي 
اأف��الم  ع��ر���س  ومت  ال�سناعية«. 
 power وع���رو����س  وث��ائ��ق��ي��ة 

.point
عمي������دة  ال��ن��دوة،  وح�سر 
عبد  �سميحة  ال��دك��ت��ورة  الكلية 
الباقي ولفيف من اأع�ساء هيئة 

التدري�س من كافة الأق�سام. 

د. هــالة عبد احلميد

كلية االقتصاد
المنزلي بيشة

العلوم  كلية  عميدة  رعاية  حتت 
والق���ت�������س���اد امل����ن����زيل ب��ب��ي�����س��ة، 
عبدالباقي،  �سميحة  ال��دك��ت��ورة 
نفذت املحا�سرة بالكلية، ابت�سام 
عمل  ور�سة  موؤخرا،  مكي،  حمد 
الإح�����س��ائ��ي«  »التحليل  ب��ع��ن��وان 
 ،spss ب����رن����ام����ج  ب���ا����س���ت���خ���دام 
بح�سور عدد كبري من ع�سوات 

هيئة التدري�س بالكلية.

العلوم الطبية
التطبيقية بالنماص

 ع���ق���دت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��ال��ن��م��ا���س، ل��ق��اء 
ب��ع��ن��وان »ن�����س��ر ث��ق��اف��ة اجل����ودة« 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  بح�سور 

واملوظفات والطالبات. 
وتناول اللقاء،  العديد من 
املحاور اأهمها التعريف باجلودة 
وامل���ق�������س���ود ب���ه���ا، ومل�������اذا ت��ط��ب��ق 
اجل�����ودة يف ال��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، 
اجل���ودة يف  اإدارة  اأهمية  وك��ذل��ك 
ال��ت��ي ترتكز  وامل���ب���ادئ  ال��ت��ع��ل��ي��م 
التعليم،  يف  اجل��ودة  اإدارة  عليها 
واأهداف اإدارة اجلودة يف التعليم 
وم���ع���اي���ري اجل������ودة يف ال��ع��م��ل��ي��ة 

التعليمية. 
�سراء اخلالدي

كلية بلقرن

اأط���ل���ق���ت ك��ل��ي��ة ب��ل��ق��رن ل��ل��ب��ن��ات، 
ح��م��ل��ة ب���ع���ن���وان )ن�������س���ر ث��ق��اف��ة 
ال���ت���ق���ي���ي���م���ات( ب����ن ال���ط���ال���ب���ات 
واأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س قبل 
للف�سل  التقييم  عملية  ب��داي��ة 

الدرا�سي الأول. 
وان����ط����ل����ق����ت ال���ف���اع���ل���ي���ات 
مب����ح����ا�����س����رة لأع�����������س�����اء ه��ي��ئ��ة 
الكلية  وكيلة  األقتها  التدري�س 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة ال��دك��ت��ورة 
���س��ادي��ة ع��ب��د ال��ف��ت��اح، اأو���س��ح��ت 
ل��ي�����س  ال��ت��ق��ي��ي��م  اأن   « خ���الل���ه���ا 
يقلل من  ت�سيدا لالأخطاء، ول 
ق��ي��م��ة ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، 
منظومة  ���س��م��ن  ي��دخ��ل  واإمن�����ا 
تتبناها  التي  واجل��ودة  التطوير 
اجل���ام���ع���ة«. وح���ث���ت ال���دك���ت���ورة 
���س��ادي��ة، الأع�����س��اء ع��ل��ى تطوير 
التدري�س  اأدائ��ه��م، وات��ب��اع ط��رق 

احلديثة. 

آفاق الجامعة  |  العدد 96  |  27 محرم 1435  |  1 ديسمبر 2013



خارطة األخبار

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

كلية الهندسة

عقدت كلية الهند�سة باجلامعة، 
ال��ل��ق��اء ال�����دوري لأع�����س��اء هيئة 
»جمتمع  �سعار  حت��ت  التدري�س 
معرفية  بيئة  اأجل  من  املمار�سة 
الكلية  عميد  بح�سور  اأف�����س��ل« 
الأ�ستاذ الدكتور ح�سن بن مانع 

الوادعي.
وهدف اللقاء اإلى التوا�سل 
امل�������س���ت���م���ر م�����ع اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
ب�سكل  ي�����س��ه��م  ال���ت���دري�������س، مم���ا 
فعال يف تطوير الأداء العام من 
وبّن  باجلامعة.  النهو�س  اأج��ل 
واجبات  اللقاء،  خ��الل  ال��وادع��ي 
وم�������س���وؤول���ي���ات اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
التدري�س التي من �ساأنها الدفع 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و���س��ول 
املهني  بامل�ستوى  النهو�س  اإل���ى 

خلريجي الكلية.

قسم اللغة العربية
فرع بيشة

الإ�سالمية  الدرا�سات  ق�سم  اأقام 
اجلامعة  ب��ف��رع  العربية  واللغة 
ب��ب��ي�����س��ة، ب���ال���ت���ع���اون م����ع ن����ادي 
���س��م��وخ الث���ن���ن امل���ا����س���ي، ن���دوة 
ب��ع��ن��وان »حم���م���د ر����س���ول اهلل.. 
�سراج اأنار الكون« قدمها الأ�ستاذ 
عبدالرحمن الغامدي مب�ساركة، 
الدكتور حيدر خمتار، والدكتور 
لطفي الزغري، والدكتور الي�سع 
يحيى  والأ�ستاذ  احل�سن،  حممد 
عبد العظيم. كما ح�سر الندوة، 
والآداب،  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
ال�سهراين،  الدكتور نا�سر فالح 
الدكتور  ال��رتب��ي��ة،  كلية  ووك��ي��ل 
اإل���ى ج��ان��ب عدد  عبد اهلل زاي���د، 

كبري من الأ�ساتذة.

مركز البحوث
والدراسات االجتماعية

����س���ارك م���دي���ر م���رك���ز ال��ب��ح��وث 
اأ�ستاذ  الجتماعية  وال��درا���س��ات 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��امل��رك��ز، 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ال�����س��ي��د ج��اب 
اهلل، يف امللتقى الثالث للجمعيات 
اخلريية الذي عقد مبركز امللك 
خ���ال���د احل���������س����اري ب����ري����دة يف 
الفرتة من 7 - 1435/1/8 وذلك 
بتقدميه ورقة عمل يف مو�سوع 
»ال�سباب وامل�ساركة التطوعية يف 

جمالت التنمية«.

كلية العلوم 
المالية واإلدارية

ي���ق���ي���م ن�������ادي امل�������ال والأع�����م�����ال 
امل��ال��ي��ة والإداري����ة  ال��ع��ل��وم  بكلية 
يف ال���ف���رتة احل��ال��ي��ة، ع����ددا من 
وب�سكل  امل��ج��ال  ذات  ال����دورات يف 
طالب  خلدمة  وذل��ك  اأ�سبوعي، 
ال��ك��ل��ي��ة ب�����س��ك��ل خ���ا����س، وط���الب 
و�سعيا منه  ب�سكل عام،  اجلامعة 
وتنمية  لديهم  امل��ع��ارف  ل��زي��ادة 
خ��رات��ه��م.  ودع���ا ال���ن���ادي كافة 
واللتحاق  للت�سجيل  ال��ط��الب، 

بكافة الدورات املقدمة.

كلية الصيدلة

اأق���ام���ت ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة ممثلة 
ب������ن������ادي ال����ن���������ش����اط ال���ط���اب���ي 
رحلة  امل��ا���س��ي،  ال�سبت  بالكلية، 
بح�سور  ال���ف���رع���اء  م��ن��ت��زه  اإل����ى 
اأع�ساء هيئة التدري�س  عدد من 
وط������الب ال���ك���ل���ي���ة.  وا���س��ت��م��ل��ت 
الرحلة على العديد من الرامج 
وكذلك  والتوعوية،  الرتفيهية 
هذه  وتدخل  والدينية.  الطبية 
الكلية  ���س��م��ن خ��ط��ط  ال���رام���ج 
عن  بعيدا  طالبها  عن  للرتفيه 

الأكادمييات.

كلية
العلوم اإلنسانية

نظمت جلنة الإبداع بق�سم اللغة 
العربية بكلية العلوم الإن�سانية، 
م������وؤخ������را، اأ�����س����ب����وح����ة ���س��ع��ري��ة 
من�سوبي  من  املبدعن  لل�سعراء 
ق�سم اللغة العربية واآدابها بكلية 

العلوم الإن�سانية.
اف�����ت�����ت�����ح الأ�������س������ب������وح������ة، 
رئ��ي�����س ال��ق�����س��م، ال���دك���ت���ور عبد 
ال����رح����م����ن امل���ح�������س���ن���ي ب��ك��ل��م��ة 
م�����وج�����زة، رح������ب ف���ي���ه���ا ب��ع��م��ي��د 
عبد  ب��ن  يحيى  ال��دك��ت��ور  الكلية 
الكلية،  ووك����الء  ال�����س��ري��ف،  اهلل 
هيئة  واأع�ساء  الأق�سام،  وروؤ�ساء 
واأثنى على  التدري�س والطالب، 
ج��ه��ود جلنة الإب����داع يف ب��اك��ورة 
ر�سالتها  يف  تهتم  التي  اأعمالها 
ب��اك��ت�����س��اف امل���واه���ب الإب���داع���ي���ة 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا و���س��ق��ل��ه��ا، وت��ف��ع��ي��ل 
الن�شاط الإبداعي لأع�شاء هيئة 

التدري�س والطالب.

قسم
اللغة العربية

قدم اأ�ستاذ الأدب والنقد احلديث 
العربية  ال��ل��غ��ة  بق�سم  امل�����س��اع��د 
واآدابها العلمية،  الدكتور اأحمد 
حم��م��د ف������وؤاد، م����وؤخ����را، ورق��ت��ه 
ال��ب��ح��ث��ي��ة »ج��م��ال��ي��ات ال�����س��رد يف 
الرواية الواقعية – رواية املقلب 

ل�سعيد �سامل منوذجا«.
ملخ�سا  املحا�سر  وع��ر���س 
اأو�سح فيه الفكرة  وافيا لبحثه، 
ال��رئ��ي�����س��ة ل��ل��ب��ح��ث، والأ����س���ب���اب 
الدافعة اإليه، واأبرز النتائج التي 
اإليها. كما قام جمموعة  تو�سل 
م���ن الأ����س���ات���ذة ب��ال��ق�����س��م، ب��ع��دد 
من املداخالت، ودارت مناق�سات 
مطولة حول املو�سوع عر حوار 

ات�سم بالعمق يف التحليل.

كلية العلوم 
فرع بيشة

امل�����س��اع��د بق�سم  الأ����س���ت���اذ  األ���ق���ى 
بي�سة،  يف  العلوم  بكلية  الفيزياء 
احلبيب حممد دلله، حما�سرة 
ب����ع����ن����وان »ت����ك����وي����ن الأغ�������س���ي���ة 
ال���رق���ي���ق���ة لأ����س���ب���اه امل���و����س���الت 
كيميائي  ل�سائل  الرذاذ  بوا�سطة 

لتكوين اخلاليا ال�سم�سية«. 
امل��ح��ا���س��رة  حم����اور  ودارت 
حول ميادين الطاقة وجمالتها 
ال���ب�������س���ري���ة والإل�����ك�����رتون�����ي�����ة. 
وح�سر املحا�سرة، رئي�س الق�سم 
واأع�ساء هيئة التدري�س وطالب 

الق�سم.

كلية اللغات
والترجمة

ن�����ظ�����م�����ت وح��������������دة ال����ت����ع����ل����ي����م 
الإل�������ك�������رتوين ب���ك���ل���ي���ة ال���ل���غ���ات 
وال�������رتج�������م�������ة، ور��������س�������ة ع���م���ل 
بعنوان  التدري�س  هيئة  لأع�ساء 
»الخ�����ت�����ب�����ارات الإل���ك���رتون���ي���ة: 
م�������س���ك���الت وح�����ل�����ول«، ق��دم��ه��ا، 
ر���س��وان ال��غ��ن��ي، و���س��الح الدين 

عبد الرب.
وح��دة  على  امل�سرف  واأب���ان 
ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����رتوين يف ك��ل��ي��ة 
ال��ل��غ��ات، حم�����س��ن ر���س��ا خ���ان اأن 
»ال���غ���ر����س م����ن ه�����ذه ال���ور����س���ة، 
حول  املعلمن  ب��ن  ال��وع��ي  ن�سر 
الإلكرتونية،  الخ��ت��ب��ارات  نظام 
وامل�سكالت التي قد حتدث اأثناء 
الخ�����ت�����ب�����ارات، وط������رح احل���ل���ول 
تطبيقها  ي��ت��م  ق��د  ال��ت��ي  املمكنة 

للتخل�س من هذه امل�سكالت«.

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

سلمان العلي

ت�������س���رف���ت اجل����ام����ع����ة، مب����واف����ق����ة خ�����ادم 
بن  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ال�سريفن  احل��رم��ن 
ال���ع���زي���ز، ح��ف��ظ��ه اهلل، يف اجل��ل�����س��ة  ع��ب��د 
الرابعة واخلم�سن ملجل�س التعليم العايل 
4882/م  رق���م���ه  ك����رمي  ب���رق���ي  )ت���وج���ي���ه 
ب��اإن�����س��اء  1430ه(،   /5  /29 وت��اري��خ��ه  ب، 
توجهات  ليحقق  والإب���داع  املوهبة  مركز 
ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف امل��م��ل��ك��ة 
العربية ال�سعودية وفقا لرامج مدرو�سة 

ووحدات خمتلفة. 

الوحدات العلمية
ي�����س��م امل���رك���ز ���س��ت وح�����دات ع��ل��م��ي��ة ه��ي: 
وح������دة الخ���������رتاع والب����ت����ك����ار، ووح�����دة 
ال�ست�سارات  ووح���دة  العلمية،  ال��ب��ح��وث 
والتلمذة، ووحدة م�سادر التعلم والتعليم 
والإع���الم،  العالقات  ووح���دة  والتثقيف، 

واأخريا وحدة امل�سابقات. 

برنامج بناء القدرات البحثية
فيه  تت�سارع  ع�سر  ب��اأن��ه  و�سف  ع�سر  يف 
الإجن���������ازات ال��ع��ل��م��ي��ة م��ت��ن��اه��ي��ة ال��دق��ة 
وال�����س��غ��ر، وت��ت�����س��اب��ق ف��ي��ه الأم�����م ل��ب��ن��اء 
اق��ت�����س��ادي��ات امل��ع��رف��ة، وت��ط��وي��ر ق��درات��ه��ا 
ال��ب�����س��ري��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ي��ه��ا، ت��وج��ب على 
واملعرفة،  اخل��رة  بيوت  وهي  اجلامعات، 
ت��ط��وي��ر م��ه��ارات طالبها  ت��رك��ز ع��ل��ى  اأن 
وطالبتها البحثية، واأن ت�سجع مبادراتهم 

املتميزة.

والإب��داع  املوهبة  اإن�ساء مركز  فجاء 
�سمن  وال�سوابط  القواعد  هذه  لتقدمي 
العلمي  البحث  رائد لدعم متيز  م�سروع 
ل���دى امل��وه��وب��ن وامل��وه��وب��ات م��ن ط��الب 
ملراكز  ن��واة  ليكونوا  اجلامعة،  وطالبات 
اململكة.  يف  امل�ستقبلية  العلمية  البحوث 
البحثية، هو  القدرات  بناء  برنامج  ويعد 
باململكة  اجل��ام��ع��ات  م�ستوى  على  الأول 

لدعم البحوث الطالبية.

برنامج التلمذة
ي���اأت���ي ب���رن���ام���ج ال��ت��ل��م��ذة ���س��م��ن ب��رام��ج 
ويتميز  واملوهوبات،  للموهوبن  الإث��راء 
والطالب  الأ�ستاذ  بن  املبا�سر  بالتوا�سل 
ل��زي�����ادة م��ع�����ارف�����ه وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه يف 
جمال واحد اأو عدة جمالت يحتاج اإليها 

يهدف لتطوير مهارات الطالب
وحماية أفكارهم واختراعاتهم

مركز الموهبة واإلبداع..
برامج منوعة لصناعة النجوم

ال��رام��ج العامة  امل��وه��وب مل تقدم له يف 
وي�ستمر  اأق��ران��ه.  بقية  مع  يتلقاها  التي 
تقدمي  يف  املوهوب  الطالب  على  امل�سرف 
م�دى  على  امل�وه�وب  مع  املتميزة  خراته 
الف�سل الدرا�سي يف �سبيل تعميق معارف 

وخ�رات ومهارات الطالب .
واأث��ب��ت��ت ال���درا����س���ات، مت��ي��ز وت��ف��رد 
اأو  تلق�وا  ال�����ذي��ن  وامل��وه��وب��ات  امل��وه��وب��ن 
دخ�����ل��وا يف ب��رام�����ج ال��ت�����ل��م�����ذة يف ج�����وان��ب 
ال��ت��ح�����س��ي�����ل الأك�������ادي�������م���ي، وداف��ع��ي��ت��ه��م 
ال����ع����ال����ي����ة، وج����وان����ب����ه����م ال�����س��خ�����س��ي��ة 
وهو  والإبداعية،  والفكرية  والجتماعية 
ما يفر�س على املركز، �سرورة تنفيذ مثل 
هذا الرنامج للو�سول بالطاقة الب�سرية 
اإل�������ى م����ا ي���ح���ق���ق ح���اج���ات���ه���م وح����اج����ات 

جمتمعهم.

تعريف التلمذة
ت���ع���رف ال���ت���ل���م���ذة ب���اأن���ه���ا ع���الق���ة ت��رب��ط 
ال��ط��ال��ب امل���وه���وب م��ن داخ����ل وخ��ارج��ه��ا 
باأحد املخت�سن من اأجل تطوير قدراته، 
وتنمية  وقته،  ا�ستثمار  على  وم�ساعدته 
مبا  الفردية  حاجاته  وحتقيق  مهاراته، 
ي�����س��اع��ده يف ال��ت��ح�����س��ي��ل والإن��ت��اج��ي��ة يف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، وذل����ك م���ن خ���الل ال��ت��وا���س��ل 
امل��ب��ا���س��ر م���ع خ�����راء م��ت��خ�����س�����س��ن من 
بهم  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  املتميزة  اخل���رات  ذوي 
مل�ساعدتهم  البحثية،  ومراكزها  اجلامعة 

على ا�ستثمار طاقاتهم.

برنامج العيادات االستشارية
ال����ه����دف م����ن ال����ع����ي����ادات ال���س��ت�����س��اري��ة، 
م����ع����اجل����ة امل���������س����ك����الت )الأك������ادمي������ي������ة، 
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أنشطة طالبية
وال��ن��ف�����س��ي��ة، وال��رتب��وي��ة، والج��ت��م��اع��ي��ة، 
واإب���داع  متيز  م��ن  حت��ّد  التي  وال�سحية( 
تنفيذ  وي���ت���م  وامل����وه����وب����ات.  امل���وه���وب���ن 
ال��رن��ام��ج ع��ر ع���دد م��ن ال��ق��ن��وات ه��ي: 
املتخ�س�سن،  م��ع  ال���س��ت�����س��اري  ال��ه��ات��ف 
وع�����ر ال����ري����د الإل������ك������رتوين ل��ل��م��رك��ز 
م�ستمرة  واإر���س��ادات  ال�ست�سارات«  »وح��دة 
وحمدثة عر املوقع الإلكرتوين، وكذلك  
ويعامل  الإر�سادية.  والن�سرات  الكتيبات 
امل���ج���الت  م���ن  اأي  امل���رك���ز يف  ا���س��ت�����س��اري 
ف�سل  ك��ل  �ساعتن  باحت�ساب  ال�����س��اب��ق��ة، 

درا�سي.

حماية األفكار
وبراءة االختراع

ي��ه��دف ال��رن��ام��ج اإل����ى ح��م��اي��ة الأف���ك���ار 
وت�����س��ج��ي��ل ب������راءات الخ�������رتاع. وي��ت��ول��ى 
الأفكار،  فح�س  والإب���داع،  املوهبة  مركز 
ثم ت�سجيل الإبداعية منها بعد درا�ستها 

يف مراكز ت�سجيل براءات الخرتاع.
جميع  بت�سديد  امل��رك��ز  ي��ق��وم  ك��م��ا   
ال��ر���س��وم امل��ط��ل��وب��ة ح��ت��ى احل�����س��ول على 
اأن��ه يعطى املخرتع  اإل��ى  اإ�سافة  ال���راءة، 
النموذج،  عمل  تكلفة  قيمة  تعادل  �سلفة 
التي  وحتدد هذه القيمة طبقا للكرا�سة 
يتم رفعها ملدير مركز املوهبة و الإبداع.

 %40 بن�سبة  احلق  للجامعة  ويكون 

اإن��ت��اج  امل���خ���رتع ح��ت��ى  اإذا ا���س��ت��م��رت م���ع 
الخرتاع وت�سويقه، ويف حالة عدم رغبة 
اجلامعة يف ال�ستمرار، يكون لها احلق يف 

20% بعد الإنتاج.

مسابقة أفكار واختراعات
دعم  باب  فتح  بالإعالن عن  املركز  يقوم 
الأفكار والبتكارات والخرتاعات جلميع 
ط����الب وط���ال���ب���ات اجل���ام���ع���ة ك��م�����س��اب��ق��ة 
ي���ه���دف م���ن خ��الل��ه��ا اإل�����ى ن�����س��ر ث��ق��اف��ة 
الخ����رتاع والب��ت��ك��ار وت��ع��زي��زه��ا، وتبني 
وتطويرها  ودعمها  ال��رائ��دة  الب��ت��ك��ارات 
ق��ي��م��ة  ذات  م���ن���ت���ج���ات  ت�������س���ب���ح  ح����ت����ى 
واملبدعن  املبتكرين  وحتفيز  اقت�سادية، 
خلدمة  ومواهبهم  ابتكاراتهم  وا�ستثمار 

املجتمع.
ول����الب����ت����ك����ار والأف�������ك�������ار جم�����الت 
املتوافقة  البحثية  امل��ج��الت  ه���ي:  ع���دة 
للعلوم  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  م���ع خ��ط��ة 
والغاز،  النفط  املياه،  وت�سمل  والتقنية، 
متناهية  التقنيات  ال��ب��رتوك��ي��م��ي��ائ��ي��ات، 
ال�������س���غ���ر، ال��ت��ق��ن��ي��ة احل����ي����وي����ة، ت��ق��ن��ي��ة 
امل��ع��ل��وم��ات، الت�����س��الت والإل��ك��رتون��ي��ات 
الف�ساء  امل��ت��ق��دم��ة،  امل����واد  وال�����س��وئ��ي��ات، 
وال��������ط��������ريان، ال����ب����ي����ئ����ة، ال���ري���ا����س���ي���ات 
وت�سمل  الأخ���رى،  وامل��ج��الت  والفيزياء. 
ال����ط����اق����ة، وال������زراع������ة، امل�����س��ت��ح�����س��رات 

امل���رك���ز بجميع  ال�����س��ي��دلن��ي��ة. وي���رح���ب 
الأف���ك���ار والب���ت���ك���ارات ال��ت��ي ي��ت��ق��دم بها 

امل�ساركون يف �ستى املجالت.

برنامج موهبة
بن  مم��ي��زة  اإ�سرتاتيجية  ���س��راك��ة  نتجت 
اجل��ام��ع��ة، وم��وؤ���س�����س��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
العديد  ع��ن  والإب����داع،  للموهبة  ورج��ال��ه 
م��ن ال��رام��ج والأن�����س��ط��ة، وي��ع��د برنامج 
الطبيعية  ال��ع��ل��وم  يف  ال�����س��ي��ف��ي  م��وه��ب��ة 
موؤ�س�سة  تنفذه  برنامج  اأق��دم  باجلامعة، 
امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز ورج����ال����ه ل��ل��م��وه��ب��ة 
والإب��داع للطالب املوهوبن خالل فرتة 
اأح��د  تنفيذ  مت  حيث  ال�سيفية،  الإج���ازة 
الأع�����وام  خ���الل  �سيفيا  ب��رن��اجم��ا  ع�����س��ر 

املا�سية.
وت����ق����وم اجل���ام���ع���ة ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
بالتخطيط  عبدالعزيز،  امللك  موؤ�س�سة 
امللتقيات  من  للعديد  والتنفيذ  وال��دع��م 
العلمية التقنية ال�سيفية للبنن والبنات 
يف جميع مناطق اململكة، حيث يتم توفري 
واملرافق  والتجهيزات  التعليمية  البيئة 
الإ�سرافية،  والهيئة  امل�ساندة،  واخلدمات 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ الأه���������داف ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��ل��ت��ق��ى 
وجل  ع��ز  اهلل  ر�سا  يحقق  ال��ذي  بال�سكل 
اأول، ثم ر�سا امل�سوؤولن عن تربية وتعليم 
اأبناء اململكة وعلى راأ�سهم خادم احلرمن 

عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفن 
امل��وؤ���س�����س��ة  ت��ت�����س��رف  ال�����ذي  ح��ف��ظ��ه اهلل، 

برئا�سته لها.

التوعية والتثقيف
واكتشاف الموهوبين

ن��ظ��را لأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة ب���ن اجل��ام��ع��ة 
احلكومية  وموؤ�س�ساته  باأفراده  واملجتمع 
والأهلية، فاإن للمركز جهوده املميزة مع 
الرتبية  واإدارات  والتعليم  الرتبية  وزارة 
العامة  واملوؤ�س�سة  لها،  التابعة  والتعليم 
وكثري  املهني،  والتدريب  الفني،  للتعليم 
م���ن امل��وؤ���س�����س��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، وك��ذل��ك 
الأ���س��ر واأف��راده��ا، حيث ق��دم العديد من 
التدريبية  املحا�سرات والندوات والور�س 
للموهبة  املجتمعي  املعريف  الوعي  لرفع 
والإبداع، واكت�ساف املوهوبن واملوهوبات 

وتقدمي الرعاية الالزمة لهم.

رأي المستهدفين
ول�����ل�����وق�����وف ع����ل����ى ف����ه����م ال����ط����الب 
»اآف���اق«  التقت  وم��الح��ظ��ات��ه��م،  للموهبة 
ب���ع���دد م���ن���ه���م، ح���ي���ث ق�����ال ع��ب��دال��ع��زي��ز 
»املوهبة  ال�سريعة،  كلية  م��ن  ع�����س��ريي،  
امل��ادة اخل��ام للنجومية، وهي التي ل  هي 
و�سوارعها  الكرى  املدن  تولد يف �سخب 
وميادينها  ال��راق��ي��ة  واأح��ي��ائ��ه��ا  امل��زدح��م��ة 

ال�سخمة،  التجارية  ومراكزها  الوا�سعة 
واإمنا تكون متالزمة مع الطبيعة، ورمال 
ال�سواطئ و�سفوح اجلبال واحلواري ذات 
منابت  هي  والرملية،  الطينية  املالعب 

جيدة لهذه املواهب.
الأماكن، ترتعرع  اأنه ويف هذه  كما 
ال�سعيفة  الأق���دام  تت�سابق  حيث  املوهبة 
اإل����ى ���س��ن��اع��ة الإب������داع وتتطلع  ال��ع��اري��ة 
جمهول،  م�ستقبل  اإل��ى  الريئة  الأع���ن 
وه��ن��ا ي���اأت���ي دور م���ن ي��ح��ت�����س��ن��ه وي��ن��م��ي 
م��وه��ب��ت��ه ل��ي��ق��دم��ه اإل����ى ال���ع���امل ب�����س��ورة 
تلقاه كمادة خام وعمل  اأن  بعد  خمتلفة، 

على ت�سنيع موهبته من جديد«.
 واأ�ساف »متى وجد املبدع، الرعاية 
�سيتح�سن  واملالية،  والجتماعية  الفنية 
وه��ك��ذا  جم��ال��ه،  يف  علما  وي�����س��ب��ح  اأداوؤه 
ي�سبح ذلك املوهوب )النكرة �سابقا( اأحد 
اإليهم  ي�سار  م��ن  وم��ن  ال��ب��ارزي��ن  النجوم 

بالبنان«.
كلية  م��ن  ال��ف��ق��وي،  عبداملجيد  اأم���ا 
العربي ل  »عاملنا  العلوم )فيزياء(، فقال 
يقل عن غريه من حيث املواهب، اإل اأنه 

يعاين من نق�س يف م�سانع النجوم.
كثري  يف  عندنا  املوهبة  ن��رى  لذلك 
تنطفئ  ثم  وتتوهج  تظهر  املجالت،  من 
�ساحب  يعي�س  وبعدها  قيا�سية،  ب�سرعة 

املوهبة مرحلة ال�سيخوخة املبكرة«.

يبت�سم  ف��ق��د  امل���ق���اب���ل،  يف  واأردف« 
احل�����ظ ل���ف���ئ���ة م����ن امل����وه����وب����ن وي��ت��غ��ري 
حالهم اإلى الأف�سل بف�سل الرعاية التي 

وجدوها والهتمام من قبل املخت�سن«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ع��ب��داهلل ال��ب��ارق��ي، 
ال�سابة  »املواهب  الأ�سنان،  طب  كلية  من 
ت��ع��د ح��ج��ر الأ����س���ا����س ال����ذي ت��ق��وم عليه 
ال��دول  تعي�سه  ال���ذي  وال��ت��ط��ور  النه�سة 
املتقدمة لبناء جيل مبدع ومبتكر ي�سهم 
يف اأن ي��ق��ود ق���اط���رة ال��ت��ق��دم امل��ن�����س��ود يف 

املجتمعات احلديثة«.
يبداأ  ن��اج��ح  »ب��ن��اء جمتمع  واأ���س��اف 
م���ن اك��ت�����س��اف امل���واه���ب وم���ن ث���م العمل 
ع��ل��ى اح��ت��وائ��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا ح��ت��ى يحقق 
اأ���س��ح��اب ه���ذه امل��واه��ب ذات��ه��م، وم���ن ثم 
املختلفة  اإبداعاتهم  من  الدولة  ت�ستفيد 

واخرتاعاتهم املتنوعة.
جذب  على  امل��رك��ز  يعمل  اأن  ون��اأم��ل 
اإغ��رائ��ه��ا  ع��ل��ى  يعمل  واأن  امل���واه���ب،  ت��ل��ك 
وت�سجيعها لإخ��راج كل ما لديه وحتقيق 
خ�سو�سا  كثريا،  اأ�سحابها  راودت  اأح��الم 
واأن اململكة مب�ساحتها الوا�سعة واختالف 
ال��ع��امل،  م�ستوى  ع��ل��ى  امل��ع��روف  مناخها 
تزخر باملواهب يف خمتلف املجالت، ولن 
املواهب  اح��ت��واء  و�سفت  اإن  مبالغا  اأك��ون 
وت���ط���وي���ره���م، ب���ال����س���ت���ث���م���ار احل��ق��ي��ق��ي 

م�ستقبال«.

البارقي: بالدنا تزخر بالمواهب
واحتواؤها استثمار حقيقي

الفقوي: العالم العربي يعاني
من نقص في مصانع الموهوبين

عسيري: سيصبح  المبدع علما
في مجاله متى ما وجد الرعاية 
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حوار: شادية عبد الفتاح 

الدينية،  امل��ح��ا���س��رات  اإل��ق��اء  ت��ه��وى 
البحوث  وكتابة  الت�ساميم،  وعمل 
ال��دي��ن��ي��ة، ك��م��ا اأن���ه���ا ب�����س��دد ال��ب��دء 
ك��ل من  ب��ه  ك��ت��اب��ة م��وؤل��ف ينتفع  يف 
والط��الع  العلم  لطلب  نف�سه  تتوق 
اأ�سمته »يوم ترونها تذهل كل  عليه، 
مر�سعة عما اأر�سعت وت�سع كل ذات 

حمل حملها«.
اإن��ه��ا ال��ط��ال��ب��ة امل��م��ي��زة، منرية 
���س��ع��د ظ���اف���ر ال���ق���رين ال���ت���ي ت��در���س 
بكلية  الإ�سالمية  ال��درا���س��ات  بق�سم 
ال��ت��ي  ب���ب���ل���ق���رن،  والآداب  ال���ع���ل���وم 
عن  ل��ل��ح��دي��ث  »اآف������اق«  ا�ست�سافتها 
م�������س���واره���ا ال��ع��ل��م��ي وط��م��وح��ات��ه��ا 

العملية امل�ستقبليلة.

هل تعتقدين اأن م�سوارك
الدرا�سي بداأ عاديا؟

التحقت  ف��ق��د  م��ت��م��ي��زا،  ب����داأ  ب��ل  ل، 
ب���داي���ت���ي، مب��در���س��ة  وهلل احل���م���د يف 
در�ست  التي  الكرمي  القراآن  حتفيظ 
ف��ي��ه��ا امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة واأك��م��ل��ت 

املتو�سطة.
وم����ن اهلل ع���ل���ي، ب��ح��ف��ظ ك��ت��اب��ه 
ال���ك���رمي م���ع اإمت���ام���ي ال�����س��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة 
امل���ت���و����س���ط���ة، ث����م ال���ت���ح���ق���ت ب��ث��ان��وي��ة 
حت��ف��ي��ظ ال���ق���راآن وم��ك��ث��ت ف��ي��ه��ا �سنة 
واح�������دة ت�����س��ب��ع��ت ف��ي��ه��ا م����ن خم��ت��ل��ف 
وعلم  ال��ق��راءات،  كعلم  الدينية  العلوم 
التجويد، وعلم القراآن، وعلم احلديث 
بتو�سعه الكبري، ثم انتقلت اإلى مدر�سة 
الثانوية  وت��خ��رج��ت يف  ع��ام��ة  ث��ان��وي��ة 

بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�سرف.

يبدو اأن بداياتك كانت �سببا 
مبا�سرا يف اختيارك لق�سم 

الدرا�سات الإ�سالمية؟
ب���ال���ط���ب���ع، ف���ق���د ف�����س��ل��ت ال�������س���ري يف 
م��ع��ن  م����ن  وال���ن���ه���ل  ال���ط���ري���ق  ذات 
تطلعي  اإل��ى  اإ�سافة  ال�سرعي،  العلم 
الدين  اأح��ك��ام  بكل  ملمة  اأك���ون  لأن 

الإ�سالمي ومن ثم تبليغها.

ما اأهم هواياتك؟
الدينية،  امل��ح��ا���س��رات  اإل��ق��اء  اأه����وى 
البحوث  وكتابة  الت�ساميم،  وعمل 
ب�سدد  اأن���ا  اهلل  ومب�سيئة  ال��دي��ن��ي��ة، 
منه  ينتفع  م��وؤل��ف  ك��ت��اب��ة  ال��ب��دء يف 
ك���ل م���ن ت��ت��وق ن��ف�����س��ه ل��ط��ل��ب العلم 
اأ�سميته«يوم ترونها  والطالع عليِه، 
ت���ذه���ل ك���ل م��ر���س��ع��ة ع��م��ا اأر���س��ع��ت 

وت�سع كل ذات حمٍل حملها«.

كيف تق�سني يومك بالكلية؟
اأق�����س��ي��ه م���ا ب���ن ط��ل��ب ع���ل���م، وج��د 
واجتهاد وعمل، فاأبداأ يومي ب�سالة 
اأين يف  ق��ل��ب��ي  ت��ط��ه��رين وت��ط��م��ئ��ن 
وت���وف���ي���ق���ه،  ورع����اي����ت����ه  اهلل  ح���ف���ظ 
واأ�ستعد ليوم جامعي حافل بالنجاح 
الكلية  اأرج���اء  بن  لأتنقل  والإجن���از 
م��ن حم��ا���س��ره لأخ����رى، اإل���ى ور���س��ة 

عمل، اإلى تلبية دعوة اجتماع.
 وي�����س��ت��وق��ف ذل����ك ك���ل���ه، رك��ع��ت��ا 

تت�سابق  ث��م  ال��ظ��ه��ر،  ُقبيل  ال�سحى 
بقية  لإك���م���ال  �سغف  ب��ك��ل  خ��ط��وات��ي 
يومي الدرا�سي. اأما عن بقية يومي، 
اأح��م��د  ال�����س��اع��ر  ق���ول  في�ستوقفني 

�سوقي:
دقات قلب املرء قاتلة له
اإن احلياة دقائق وثوان 

حيث اأنهج نهج ُعلمائي يف طلب 
�ساعات  من  تبقى  ما  واأق�سي  العلم، 
ي���وم���ي ف���ي���ه،  ف���ب���خ���الف اجل���ام���ع���ة، 
التحقت بعدة درا�سات ت�ستغرق باقي 
ي���وم���ي، ح��ي��ث اأدر�������س مب��رك��ز اإع����داد 
وت���اأه���ي���ل ال���داع���ي���ات ال��ت��اب��ع ل��ل��ن��دوة 

العاملية لل�سباب الإ�سالمي ببلقرن.

ال�سند  اإج���ازة  اأن��ن��ي  طالبة  كما 
يف ال��ق��راآن ال��ك��رمي م��ن طريق طيبة 
ال��ن�����س��ر م���ن ع��ل��م��اء ج���ام���ع الأزه�����ر 
مب�����س��ر، ب���رواي���ة الإم�����ام ح��ف�����س عن 

عا�سم.
ب��ال��دورة  �سابقا  طالبة  وك��ذل��ك 
العلوم  ل��درا���س��ة  الثالثة  التاأ�سيلية 

العزيز  عبد  الإم��ام  بجامع  ال�سرعية 
ابن باز باملذنب.

 هل كلفت مبهام يف الكلية؟
ن��ع��م، وهلل احل���م���د، ف��ق��د ك��ل��ف��ت من 
قبل العمادة واأع�ساء هيئة التدري�س 
نيابة عن  الطالبي  الحت��اد  ب��رئا�سة 

حوارات شبابية

منيرة القرني: أهوى إلقاء المحاضرات 
وكتابة البحوث الدينية

طالبات كلية العلوم والآداب ببلقرن، 
كما ر�شحت رئي�شة للن�شاط الطابي 
»اآف��اق«  ل�سحيفة  ومندوبة  بالكلية، 
واأ�ساأل  الإ�سالمية.  الدرا�سات  بق�سم 

اهلل اأن اأكون اأهال ملا كلفت به.

ما امل�سكالت التي تواجهك
كطالبة جامعية؟

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج���ود ال��ع��دي��د من 
امل�����س��ك��الت ال��ت��ي ت��واج��ه��ن��ي، وت��واج��ه 
اإل  التعليمية بالكلية،  الكوادر  جميع 
�سيئا،  منها  اأب���دي  اأن  اأُح���ب  ل  اأن��ن��ي 
ونحن بدورنا ن�سعى يف الإ�سالح مع 

اجلهات املعنية.
م���ن خ����الل م�����س��ريت��ك يف طلب 
العلم، هل من �سخ�سيات اأثرت فيك؟

لكن  ع���دة،  ب�سخ�سيات  ت��اأث��رت 
ال�سنة  اأه��ل  اإم���ام  ب�سخ�سية  ت��اأث��ري 
واجل��م��اع��ة الإم����ام ال��ب��خ��اري، كانت 
اأك�����ر، خ��ا���س��ة يف م��وق��ف��ه ح���ن مل 
وك��ان  »م��ق��دم��ة«  �سحيحه  ي�سمن 
ذلك اأدبا مع كالم اهلل وكالم ر�سوله 

لئال يتقدم عليهما بكالمه.

هل من م�ساركات وح�سور 
للموؤمترات اأو الندوات 

العلمية؟
ن�����ع�����م، ف����ق����د ت���������س����رف����ت ب���ح�������س���ور 
القيم  للرنامج  التعريفي  احل��ف��ل 
التم�سك  اإلى  الداعي  »فا�ستم�سك«، 
وال��ن��دوة  ال��ك��رمي،  ال���ق���راآن  بتعاليم 
»الوحي منهاج  امل�ساحبة له بعنوان 
ح����ي����اة« وال�������ذي اأُق����ي����م ع���ل���ى ���س��رف 
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية منال 
�سعود  اآل  ���س��ع��ود  ب���ن  م�����س��اع��د  ب��ن��ت 
مبركز امللك فهد الثقايف بالريا�س.

 كما ر�سحت من قبل اجلامعة 
واملوؤمتر  املعر�س  فعاليات  حل�سور 
دورت���ه  يف  ال��ع��ايل  للتعليم  ال����دويل 
ال�����راب�����ع�����ة ب����ع����ن����وان »امل���������س����وؤول����ي����ة 
الجتماعية للجامعات« والذي عقد 

مبركز املعار�س الدويل بالريا�س.

ما الذي تاأملينه من اجلامعة
واأنت على م�سارف التخرج؟

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ه��ي م��ن �سمت 
التي  وطموحاتنا  بهممنا  وت��األ��ق��ت 
ت��ع��ل��و ال�������س���ح���اب، واأن�������ا ل����ن اأط���ل���ب 
م���ن���ه���ا �����س����وى ف���ت���ح ب������اب ال��ت��ع��ي��ن 
اأن��ا وغ���ريي، من  للمعيدات، لأك���ون 
العلم  ل��واء  رفع  ي�ساركون يف  الذين 
واملعرفة، واأن حتت�سن تخ�س�سي يف 
املاج�ستري والدكتوراه مب�سيئة اهلل.

�سوؤال مفتوح لك اأن تطرحيه 
على نف�سك وجتيبني عليه؟

م���وؤداه:  ���س��وؤال  نف�سي  على  �ساأطرح 
من الذي كان له ال��دور الكبري بعد 
اهلل يف و���س��ويل اإل����ى ه���ذه ال��درج��ة 

العالية من النجاح والإجناز؟
و�ساأجيب باأن والدي، ل حرمني 
اهلل برهما، ول حرمهما مقعد �سدق 
ك��ان��ا �ساحبي  ع��ن��د م��ل��ي��ك م��ق��ت��در، 
جهودا  وب��ذل  اهلل،  بعد  علي  الف�سل 

عظيمة يف تربيتي وتعليمي.
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حوارات شبابية

حوار: نوف قراش

»اأحت�����رق لأج���ل اأم���ة الإ����س���الم، واأ���س��ع��ر 
اأين م�سوؤولة عن نه�ستها والرقي بها، 
يوؤرقني جدا هذا الأمر، وكم اأبتهل اإلى 
اهلل اأن يجعل ظهري ج�سرا يعر النا�س 
م��ن��ه اإل����ى ال��ف��ردو���س الأع���ل���ى« ع��ب��ارات 
املاج�ستري  مرحلة  طالبة  فيها  خل�ست 
ب��ت��خ�����س�����س ال��ع��ق��ي��دة وامل����ذاه����ب، اأم���ل 

م�سبب ال�سالح، ر�سالتها يف احلياة.
املولعة  الطالبة  ا�ست�سافت  »اآفاق« 
حديثها  يف  فتناولت  وال��ن��ر،  بال�سعر 
ت���اري���خ ه��واي��ت��ه��ا امل��ف�����س��ل��ة، واإن��ت��اج��ه��ا 
التي  الكتابية  الأغرا�س  واأب��رز  الأدب��ي، 

متيل اإليها.
 

 عرفينا باأمل ال�سالح؟
اإن�سان يبحث عن الف�سيلة، يقرع اأبواب 

املجد يفت�س عن مفاتيح.
اأي��ام  قبل  توفى  رج��ل  ا�سمي  خلف 
اأ�ستطيع اأن اأقول اإن له الف�سل بعد اهلل 

من قبل ومن بعد فيما اأنا فيه الآن .
اأك���ادمي���ي���ا، ل����دي ب��ك��ال��وري��و���س يف 
ال���درا����س���ات الإ���س��الم��ي��ة، واأن�����ا الآن يف 
املاج�ستري،  مرحلة  من  الأول  امل�ستوى 
ال���ع���ق���ي���دة والأ�������س������ول  ت���خ�������س�������س  يف 

واملذاهب .

مواهب ومهارات تتقنينها؟
اأه�����وى ال����ق����راءة واأع���ت���ره���ا رئ����ة ث��ال��ث��ة 
حن  ال�سعر  واأك��ت��ب  املعرفة  بها  اأتنف�س 
اإل  اأن��ام��ل��ي  اأج���ده يت�سلل م��ن  اأرث���ي ول 
اأي�����س��ا ب�سراهة  اأك��ت��ب ال��ن��ر  يف ال��رث��اء. 

مفرطة .
 

بداية موهبة الكتابة لديك؟

اأكتب منذ كنت يف ال�سف الأول املتو�سط 
، واأذك����ر اأين ك��ن��ت دائ��م��ا م��ا اأك��ت��ب على 

طاولتي اأ�سعارا وخواطر. 
 

باأي الطرق �سقلت موهبتك؟
معلوم اأن كرة القراءة توؤدي اإلى مزيد 
من الكتابة، وبخا�سة القراءة فيما يكون 
النف�س وعر�س هذه  اإلى  قريبا وحمببا 
التدرب  الكتابة على من ينقدها وكرة 
على الكتابة وتقبل النقد ي�سقل املوهبة 

حقا .
جدا  جريئا  مقال  كتبت  اأين  اأذك��ر 
اأدب��ي��ة عنونته  »الإع��ج��اب« بطريقة  ع��ن 
واجهت  ثم  اإلى مبنى جيم«  »ال�سائرة  ب� 
بعده نقدا لذعا مما ا�سطرين لعر�سه 
اأبو لبدة لتنقيحه،  على الدكتورة حنان 
ولئن كان من �سر يف جناحي يف الكتابة 
ف���ه���و يف م���ق���درت���ي ع���ل���ى ت��ق��ب��ل ال��ن��ق��د 
لياأتي  ه��ذا  وطبعا   ، الكتابة  وممار�سة 

ب�سهولة. 
 

هل دعمكاأحد يف هذا املجال؟
وال��دت��ي  ال�سيدة  على  امل��ق��ال  اأق����راأ  كنت 
من  اأنتهي  حتى  اإن�ساتها  وك��ان  الأم��ي��ة 
اأن�����س��ى  اأك����ر م�����س��ج��ع يل، ول  ال����ق����راءة 
فاطمة  »م��ن��رية،  احلميمات  �سديقاتي 
وف����ات����ن«، ف��ق��د ك����ان ل��ه��ن اأع���م���ق الأث����ر 

بالت�سجيع  ال��ك��ت��اب��ة  غ��م��ار  خ��و���س��ي  يف 
ب���ال���ن���ق���د ال�����ه�����ادف ب��ال��ت��ع��ل��ي��ق ع���ل���ى م��ا 
باقرتاح  واأي�سا  فيه،  ومناق�ستي  اأك��ت��ب 
الكتابة  ع��ل��ى  وا���س��ت��ح��ث��اث��ي  امل��و���س��وع��ات 

ب�سكل م�ستمر. 
 

 هل لديك اإ�سدارات
واأين تن�سرين اإبداعك؟

لب����د م���ن ب���ي���ان اأم����ري����ن م��ه��م��ن قبل 
اأنني  اأولهما  ال�سوؤال،  هذا  على  اجل��واب 
اأع��ت��ر قلمي يف غاية  الآن  لزل��ت حتى 
التوا�سع، وهو كذلك، واأن علي التدرب 
اأك�����ر وم��وا���س��ل��ة ال��ك��ت��اب��ة ح��ت��ى اأ���س��ل 

مل�ستوى مر�س بالن�سبة يل على الأقل .
اأع��ت��ر نف�سي ق��دوة  اأن���ا ل  ث��ان��ي��ا: 
اإنه  اإذ  املجال  به يف هذا  ومثال يحتذى 
اأن��ا  واإمن���ا  بعد  فيه  الظفر  يل  ينبت  مل 

جمرد مبتدئة .
ك��ت��ب  اأي  ل��������دي  ل���ي�������س  ول������ه������ذا 
مطبوعة،  ولكني اأعمل حاليا على كتاب  
عنوانه »م��اذا قلت وم��اذا ق��ال��ت؟«  وهو 
عبارة عن حكايات حقيقية ح�سلت خلف 
اأروقة اجلامعة، واأ�ساأل اهلل اأن يرى هذا 

الكتاب النور قريبا .
 واأم����ا ك��ت��اب��ات��ي ف��اإن��ن��ي اأن�����س��ره��ا يف 
م��وق��ع��ي اخل��ا���س »م��وق��ع ال��ك��ات��ب��ة اأم��ل 
ال�����س��ال��ح« ال���ذي اأه��دت��ه اإيل، الأ���س��ت��اذة 

هيا الر�سيد. فقد طّوحت بهذه الهدية 
كل  يف  ال��ك��ت��اب��ة  يف  ف��و���س��وي��ت��ي  الثمينة 
م��ك��ان. ع��ر ه��ذه ال�سحيفة اأط��ب��ع على 

جبينها قبلة امتنان .
 

ككاتبة، ما ال�سمة الأ�سا�سية
يف �سخ�سيتك؟ 

على ما يحمله عاتقي من اآثام وخطايا 
اأج����د اأين اأحت����رق لأج����ل اأم����ة الإ���س��الم 
م�����س��وؤول��ة عن  اأين  واأ����س���ع���ر ح��ق��ي��ق��ي��ة   ،
يوؤرقني جدا هذا  بها،  والرقي  نه�ستها 
اأن يجعل  اهلل  اإل����ى  اأب��ت��ه��ل  وك���م  الأم�����ر 
ظ��ه��ري ج�����س��را ي��ع��ر ال��ن��ا���س م��ن��ه اإل���ى 

الفردو�س الأعلى.
 

ما نوع كتاباتك؟
ب��ال��ت��اأك��ي��د ل�����س��ت ال��زرك��ل��ي ول ال��ذه��ب��ي 
ولكني اأحب كثريا اأن اأكتب عن العظماء 

املعا�سرين.
كتبت  مل���ا  ان��ط��ل��ق  ق��ل��م��ي  اأن  اأج�����د 
الأع��ج��م��ي«  الل�سان  »ذو  ب��ع��ن��وان  مقالة 
بعد اأن بلغني وفاة املناظر اجلهبذ اأحمد 

ديدات.
ال��دك��ت��ورة  كتبت »ح����دادا« يف وف���اة 
»اأمري  كتابة  �سرعت يف  عزية طه وكنت 
ومل  ال�سميط  ال�سيخ  وف��اة  يف  اأفريقيا« 

اأن�سره بعد .

بعد ذلك راقت يل كتابة الق�س�س 
ن��ح��و خ��م�����س ق�س�س  الأدب����ي����ة ف��ك��ت��ب��ت 

حقيقية وهلل احلمد.
وموؤخرا اجتهت للكتابة اجلادة يف 
امل��راأة، وما تتعر�س له من ظلم  ق�سايا 
وع������دوان، وه����ذا م���ا ارت�����س��ي��ت��ه لنف�سي 
امل���راأة م��ن منطلقات  وقلمي دف��اع��ا ع��ن 
اإمي��ان��ي��ة ث��اب��ت��ة ل ت��ت��زع��زع وك����ردة فعل 
اإلى  للمراأة  بالو�سول  يطالب  من  على 

م�ستوى ما ي�سمى »التحرير«. 
  

كاتبك املف�سل؟
من الناحية الأدبية، اأحب كتابات العقاد 
الأدب��ي��ة ورواي���ات املنفلوطي وت���روق يل 
مل�سطفى  كثريا  واأق���راأ  املتنبي،  دواوي���ن 
�سادق الرافعي ، ومن واجباتي اليومية 

القراءة لالأديبة اأحالم م�ستغامني .
وعلميا،  اأقراأ دائما واأ�سمع للدكتور 
ع���ب���دال���ك���رمي ب���ك���ار وك����ذل����ك  ال��دك��ت��ور 
م�سطفى حممود، ول يكاد تن�سر مقالة 
ل��الأ���س��ت��اذ خ��ال��د م��ن�����س��ور ال��دري�����س اإل 

قراأتها .

مباذا تن�سحني الراغبني 
والراغبات يف الن�سمام

لنادي الكتابة؟ 
القراء ثم القراءة ثم القراءة.

في الشعر
أجيد الرثاء..

ونثري يهوى 
العظماء 

المعاصرين

شجعني إنصات 
والدتي األمية 

لكتاباتي.. 
وصديقاتي 

دعمنني بالنقد

روت لـ »آفاق«
قصتها مع الشعر والنثر

أمل الصالح: 
بالممارسة الدؤوبة 
وتقبل النقد طورت 

موهبتي الكتابية
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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.

االختبار البديل .. إجراءات تحددها الئحة 
القبول والتسجيل

الطالب/ اأن  على  باجلامعة،  والت�سجيل  القبول  عمادة  لئحة  ن�ست 
الطالبة، اإذا مل يتمكن من ح�سور الختبار النهائي يف اأي من مواد الف�سل 
لعذر قهري، جاز ملجل�س الكلية قبول عذره وال�سماح باإعطائه اختبارا بديال 

يجرى وفقا لالآتي: 
الف�سل  بداية  قبل  بعذره  النهائي  الختبار  عن  املتغيب  يتقدم   •
الكلية  عميد  اإل��ى  عنه،  ينوب  من  بوا�سطة  اأو  بنف�سه  التايل  الدرا�سي 
القتناع  ح��ال��ة  ويف  الكلية،  جمل�س  اإل���ى  ال��ع��ذر  يحيل  ب���دوره  )ال���ذي 
بالعذر يكلف الق�سم بعقد الختبار البديل مبا ل يتجاوز اأ�سبوعن من 

بداية الف�سل(.
ح�سل  الذي  بالتقدير  اإلكرتونيا،  والت�سجيل  القبول  عمادة  تبلغ   •
اأدائ����ه لالختبار  بعد  ع���ذره  ق��ب��ول  ال��ط��ال��ب/ال��ط��ال��ب��ة، يف ح��ال��ة  عليه 
ب��داي��ة ال��درا���س��ة  ال��ث��اين م��ن  اأق�ساها نهاية الأ���س��ب��وع  ال��ب��دي��ل يف م��دة 
اإت��اح��ة معاجلة  ال��درج��ة م��ع  ال��ع��م��ادة بتعديل  ال��ت��ايل، وت��ق��وم  للف�سل 

الت�سجيل.
من  الثالث  الأ�سبوع  من  بدًء  البديل  الختبار  نتيجة  و�سول  • عند 
ال��درج��ة  بتعديل  والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة  ت��ق��وم  ال��درا���س��ي  الف�سل 

وحذف املقرر من ت�سجيله مع تعذر معاجلة الت�سجيل.
اإذا مت  النهائية  الختبارات  اأثناء فرتة  البديل  الختبار  • يجوز عقد 

تقدمي العذر مبكرا ومتت املوافقة عليه.

استشارة طالبية

الغياب ألداء االختبارات الدراسية ال يحسم الراتب 
امل��دة الالزمة لأداء المتحان  التغيب عن عمله، براتب كامل  اأن��ه:« للموظف احلق يف  املدنية، على  ال�سادرة عن وزارة اخلدمة  الإج��ازات  امل��ادة )9( من لئحة  ن�ست 

الدرا�شي؛ ب�شرط اأن يقدم ما يثبت اأداءه المتحان ومدته.

استشارة وظيفية

مخاطر بكتيرية
يجب تجنبها

عند غسل المالبس
ل  مئوية(   30( درج��ة  على  املالب�س  غ�سل  اأن  املجهرية  الأح��ي��اء  علماء  اأك��د 
ينظفها، بل ي�ساعد يف تكاثر البكترييا واجلراثيم وينقلها اإلى بقية الغ�سيل، 
لأن درجات احلرارة املنخف�سة لي�ست قوية مبا يكفي لقتل البكترييا امل�سببة 

لالأمرا�س.
املالب�س  على  اجل��راث��ي��م  م��ن  ن�سبة  وج���ود  ع��ن  ع��دة  حتاليل  وك�سفت 
املغ�سولة، كما مت اأخذ عينة تعادل ملعقتن كبريتن من مياه الغ�سالة بعد 

ا�ستخدامها ليتم الك�سف عن وجود مليون بكترييا بعد ذلك. 
وحذر خراء من خلط املالب�س مع املنا�سف وال�سرا�سف، حيث اإن ذلك 
بعد  عالقة  واإبقائها  املنا�سف  اإل��ى  املالب�س  من  البكترييا  انتقال  يف  ي�ساعد 

غ�سلها. لذا يجب مراعاة ما يلي عند غ�سل املالب�س:
ل�سمان  مئوية(  درجة   60( عن  تقل  ل  درجة  على  املالب�س  • غ�سل 

قتل البكترييا. 
يف  مئوية(  درجة   90( على  الأقل  على  واحدة  مرة  الغ�سالة  • ت�سغيل 

ال�سهر من دون مالب�س، لتعقيم الغ�سالة.
اإغ������الق  ع������دم   •
ب��������اب ال���غ�������س���ال���ة 
الغ�سل،  بعد  فورا 
ال�سماح  يجب  بل 
بالدخول  للهواء 
ل���ل���ح���د م�����ن من��و 

البكترييا.
اليدين  غ�سل   •
ج�����������ي�����������دا ب�����ع�����د 
اإخ�������راج امل��الب�����س 
م�����ن ال���غ�������س���ال���ة، 
ال��ب��ك��ت��ريي��ا  لأن 
ع�����ل�����ى امل����الب���������س 
ال�����رط�����ب�����ة اأك������ر 
لالنتقال  عر�سة 
اإل������������ى ال����ي����دي����ن 

وتلويثهما.

 استشارة وقائية

كلية  يف  النف�سي  الطب  ا�ست�ساري  القهري؟  الو�سوا�س  مر�س  ع��ن  تعرف  م��اذا 
الطب باجلامعة الدكتور مو�سى اآل زعلة  خ�س »اآفاق« بحديث عن ذلك املر�س، 
معرفا اإياه بقوله »الو�سوا�س القهري هو عبارة عن اأفكار اأو �سور متكررة وملحة 
ت�سيطر على تفكري ال�سخ�س امل�ساب وت�ستهلك وقته، مع علمه اأنها اأفكار خاطئة 
وامل�ستمرة  ال�سديدة  التخل�س منها مع حماولته  ي�ستطيع  اأو �سخيفة، ولكنه ل 

للق�ساء عليها، مما ينتج عنه انزعاج نف�سي �سديد«.
وعن عالمات ظهورها على املري�س، اأ�ساف اآل زعلة، »يظهر الو�سوا�س على 
�سكل اأفكار اأو اأفعال اأو �سور ل ي�ستطيع املري�س مقاومتها في�سطر لال�ستجابة 

لها حتى يخفف ما ي�سيبه من �سغط نف�سي ناجت عن ذلك«.
املري�س من  اأن ي�ستكي  اآل زعلة،  ل�  القهري، والكالم  الو�سوا�س  اأمثلة  ومن 
اأو  الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم   اأو  اأفكار دينية متكررة، تتعلق بالذات الإلهية 
القراآن والإ�سالم، وتكون هذه الأفكار خاطئة ومزعجة، ولكن املري�س ل ي�ستطيع 

التغلب عليها.
اأي�����س��ا ت��ك��رار غ�سل ال��ي��دي��ن وال��ن��ظ��اف��ة ال�����س��دي��دة وذل���ك عند  اأمثلته  وم��ن 
املنزل،  اأث��اث  من  وغريها  والو�سائد  املالب�س  غ�سل  تكرار  اأو  �سيء،  اأي  مالم�سة 
وتكرار ال�سالة وال�سك امل�ستمر يف نق�سانها واأنها غري كاملة، واملبالغة يف تكرار 

غ�سل الع�سو الواحد عدة مرات اأثناء الو�سوء. 

وا���س��ت��ع��ر���س اآل زع���ل���ة، اأ���س��ب��اب ال��و���س��وا���س ال��ق��ه��ري  ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ايل 
ال��دم��اغ،  اأج���زاء  بع�ض  ن�شاط  وزي���ادة  الع�شبية،  النواقل  بع�ض  يف  »ا���ش��ط��راب��ات 
اأظهرت  اإل��ى عوامل وراثية، حيث   بالإ�سافة  املر�س،  اإل��ى ظهور هذا  ي��وؤدي  مما 
الدرا�سات اأن 35% من اأقارب الدرجة الأولى للمري�س يعانون من املر�س نف�سه، 
واأخريا عوامل تتعلق ب�سخ�سية املري�س وتتمثل يف �سمات �سخ�سية و�سوا�سية قبل 

حدوث املر�س«.
القهري موؤكدا  اآل زعلة، و�سفة عالجية للو�سوا�س  ويف ختام حديثة قدم  
اأن  ذكر اهلل وال�ستعاذة باهلل من ال�سيطان الرجيم يطردان الو�سوا�س، وا�ستدرك 
قائال »يف حال جتاوز املري�س مرحلة الو�سوا�س ال�سيطاين اإلى مرحلة الو�سوا�س 
القهري املر�سي فال بد من التدخل الطبي النف�سي، عن طريق الأدوية النف�سية، 
منع  فنيات  امل��ري�����س  تعليم  فيها  يتم  ال��ت��ي  امل��ع��ريف،  ال�سلوكي  ال��ع��الج  وجل�سات 

ال�ستجابة وهي من اأنفع اأنواع العالج«.
وبن اآل زعلة، اأن هناك نتائج جيدة للعالج، وبالذات عند اجتماع العالجن 
 ، القراآن  ق��راءة  ت�ستطيع  كانت ل  واملعريف، م�ست�سهدا بحالت مر�سية   الدوائي 

ومتكنت بعد العالج من اأن تلتحق بدورة اإعداد معلمات القراآن وتخرجت فيها.
بعد  النتحار، وحت�سنت حالته  يفكر يف  ك��ان  ل�ساب  اأخ��رى  �سرد ق�سة  كما   

العالج بن�سبة تتجاوز 90 % بعد معاناة ا�ستمرت 20 عاما.

استشارة نفسية

في حديث خصه بـ«آفاق«
آل زعلة يعرف الوسواس القهري ويقدم وصفة عالجية له 

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

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه
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رياضة

حوار: نايف األحمري

خالل فرتة وجيزة، جنح املهاجم ال�ساب 
علي العلياين يف فر�س نف�سه رقما مهما 
�سمن خارطة الفريق الأول لكرة القدم 
ودوري  املمتاز  ال���دوري  ويف  اأب��ه��ا،  بنادي 
ركاء لأندية الدرجة الأولى للمحرتفن 

اأي�سا.
ح��را���س  ل�سيد  قيا�سيا  رق��م��ا  ك�سر 
ال��ع��امل حممد ال��دع��ي��ع، واع��ت��ر م��درب 
ال�سابق، �سامي  الهالل احلايل، الالعب 

اجلابر، اأ�سطورة لن تتكرر.
ك�������س���ف ع�����ن اأ�����س����ب����اب ع������دم جن���اح 
جت��رب��ت��ه م��ع ال��ت��ع��اون، وك��ذل��ك اأ���س��ب��اب 
احل��وار  يف  الن�سر  ب��ن��ادي  التحاقه  ع��دم 

التايل..

علي العلياين يف �سطور؟ 
لع���ب ك���رة ق���دم حم���رتف ب��ف��ري��ق اأب��ه��ا 
القدم، ولعب منتخب دوري ركاء  لكرة 

للمحرتفن. اأع�سق كرة القدم.

بداياتك مع كرة القدم؟
اأي لعب من مالعب احلواري،  كبداية 
الن�سمام  ث��م  وم��ن  امل��در���س��ي  واملنتخب 
اأب��ه��ا عام  ب��ن��ادي  ال�سباب  اإل��ى فئة فريق 
حتى  ال��ف��ري��ق  ه����ذا  م���ع  ول��ع��ب��ت   ،1426
الأول،  الفريق  اإل���ى  �سعدت   ث��م   ،1428
الأول،  ال��ف��ري��ق  م��ع  يل  م�����س��ارك��ة  واأول 
لكرة  املمتاز  ال�سعودي  ال��دوري  يف  كانت 
القدم عندما كان فريق اأبها �سمن فرق 

املمتاز.   

ملن الف�سل يف بزوغ جنمك؟ 
اأف�������ادين  م����ن  ل���ك���ل  ث����م  وم������ن  اأول  هلل 
ب��وال��دي وداع��ائ��ه��م��ا يل،  ب���دًء  ون�سحني 
ومن ثم بعد ذلك، املدربن الذين مروا 
اأبها،  لنادي  الروحي  ب��الأب  بداية  علي، 
الب�سري  �سعد  وامل���درب  ال��رتك��ي،  �سعيد 
ال�����ذي ك����ان ل���ه ف�����س��ل ك��ب��ري يف ح��ي��ات��ي 

الكروية.
�سعودي  لع��ب  اأول  واأن���ت  �سعورك 
ت�سجليك  بعد  املباراة  كرة  على  يحافظ 
ثالثة اأهدف )هاتريك( يف لقاء واحد؟ 

اأك��ر من جيد، كما  �سعور  بالطبع 
اإجن��ازا ي�ستحق  اأنه وهلل احلمد، يح�سب 
اململكة  يف  لع��ب  اأول  ت��ك��ون  ب���اأن  الفخر 
ال��ذي  ال�سخ�سي  الإجن����از  ه���ذا  يح�سد 
يف  اأي�سا  املو�سم  ه��ذا  ت��ك��راره  يف  جنحت 

مباراة الكوكب.

لعب تاأثرت به
يف �سغرك.. وملاذا؟ 

ك���ان ه��ن��اك لع��ب��ون ك��ث��ريون مم��ي��زون، 
ال�سابق ومدربه  الهالل  قائد  لكن يظل 
احلايل،  �سامي اجلابر، قدوة ح�سنة لأي 
فقد  وعني،  خارجه.  اأو  امللعب  يف  لع��ب 
ال�سر  م��ن��ه  وتعلمت  ك��ث��ريا  ب��ه  ت��اأث��رت 
تكون  واأن  بالنف�س،  والثقة  بداياتي،  يف 

مهاجم فريق أبها
في ضيافة »آفاق«

العلياني: 
النصر فاوضني 

والتعاون خطفني
العودة اأقوى بعد اأي انك�سار. وحقيقة اأن 
اجلابر  اأ�سطورة لن تتكرر و�سط العرب 

وقارة اآ�سيا باأكملها. 

ك�سرت رقما تاريخيا
للحار�س حممد الدعيع عام 2008 

من حيث احلفاظ على �سباكه 
نظيفة، ماذا عن ذلك؟ 

ب��ال ���س��ك، كنت ف��خ��ورا ب��ذل��ك، وم��ن من 
لع��ب��ي ال�����س��ع��ودي��ة وال���ع���رب واآ����س���ي���ا، بل 
العامل، ل يفتخر باأن يك�سر رقما لعميد 
لع���ب���ي ال���ع���امل حم��م��د ال���دع���ي���ع؟ فهو 
ويكفي  املميز،  مب�ستواه  معروف  حار�س 
اأف�سل  اأنك تتحدث عن حار�س يعد من 
ح��را���س ت��اري��خ ك��رة ال��ق��دم على م�ستوى 
ال��ع��امل ب�����س��ه��ادة اأ���س��ه��ر واأف�����س��ل ح��را���س 

ومدربي العامل.

الأبهاويون يعدونك النجم الأول 
بالنادي يف العقد الأخري

فبماذا تعدهم م�ستقبال؟ 
اأعدهم بتقدمي ما اأ�ستطيع اأنا وزمالئي 
الالعبون هذا املو�سم لتعوي�س ما نزفناه 
م���ن ن���ق���اط، وم���ا ق��دم��ن��اه م���ن م�شتوى 
ال�سخ�سي،  امل�ستوى  على  اأم��ا  متذبذب. 
اأبخل  اأبذل كل جهدي واأل  باأن  فاأعدهم 
بالفريق  نعود  اأن  واأمت��ن��ى  ال��ن��ادي،  على 

اإلى و�سعه الطبيعي يف دوري الأولى.

كنت قريبا من ارتداء
قمي�س الن�سر..  فلماذا

مل تتم هذه ال�سفقة؟ 
بالفعل كانت هناك مفاو�سات عن طريق 
اأب���ه���ا، لع���ب الن�سر  ال�����س��اب��ق يف  زم��ي��ل��ي 
حاليا، خالد الزيلعي الذي اأبلغني برغبة 
اإدارة الن�سر يف التعاقد معي، لكني وقتها 

كنت قد وقعت لنادي التعاون.

مب تن�سح الالعبني ال�سغار
لي�سبحوا جنوما يف امل�ستقبل ؟ 

اأن�����س��ح��ه��م ب��الب��ت��ع��اد ع���ن ال���غ���رور، فهو 
اأك���ر امل��ق��اب��ر ال��ت��ي ت��دف��ن فيها امل��واه��ب، 
لتطوير  وي�سع  ال��غ��رور  ع��ن  يبتعد  وم��ن 
يف  منه  امل���درب  يطلبه  م��ا  ويطبق  نف�سه 
جنما  ف�سي�سبح  وامل���ب���اري���ات،  ال��ت��م��ري��ن 
الوالدين،  ر�سا  اأن  كما  اأهدافه.  ويحقق 
دائما ما يكون �سببا لأي جناح يف احلياة 

ب�سفة عامة.

ما الآثار اليجابية وال�سلبية
التي خلفها احرتافك لكرة القدم؟  

الأث�����ر الي���ج���اب���ي ي��ك��م��ن يف امل�����ادة ال��ت��ي 
اأ�سبحت مطلبا مهما يف احلياة، وكذلك 
ال��وق��ت   تنظيم  الح�����رتاف،  م��ن  تعلمت 

والن�شباط داخل وخارج امللعب.
يف  فتنح�سر  ال�سلبية،  الآث���ار  اأم���ا   
الب���ت���ع���اد ع���ن ال��ع��ائ��ل��ة م��ع��ظ��م الأوق�����ات 
واملع�شكرات  بالتمارين  الرتباط  ب�شبب 

وال�سفر لأداء املباريات.

ما �سر بروزك وح�سمك ملباريات
الفريق يف الدقائق الأخرية دائما؟ 
���س��يء، كما  ك��ل  ه��و توفيق م��ن اهلل قبل 
دورا  امللعب،  يف  يل  زمالئي  مل�ساعدة  اأن 
اأن��ه يجب على  اإل��ى  اإ�سافة  اأي�سا،  كبريا 
ك��ل لع���ب اأن ل ي��ي��اأ���س ط���وال ال��دق��ائ��ق 

ال�90.

ماذا عن جتربتك يف التعاون؟ 
مل اأكن اأمتنى اأن توؤول اإلى ما اآلت اإليه، 
على  �سفوفه  اإل��ى  النتقال  ف�سلت  فاأنا 
اأن عر�سه يل مل يكن يفوق  الرغم من 
عر�س اأبها كثريا مقابل جتديد عقدي، 
يف  ال��دع��م  واأج���د  �ساألعب  اأين  مني  ظنا 
ظ��ل وج����ود ط��م��وح ل���دي وث��ق��ة بتقدمي 

املقنع متى �سنحت يل الفر�سة.
على  ح��ي��ن��ه��ا  ك����ان  ال��ف��ري��ق  اأن  اإل 
والإداري��ون  والفنيون  الهبوط،  م�شارف 
ك��ان��وا ي��خ�����س��ون م��ن ال��و���س��ع وي��رك��زون 
على عنا�سر اخلرة والأجانب، فلم اأجد 

الفر�سة الكافية. 

ان�سممت ملنتخب دوري ركاء
املو�سم املا�سي..

ماذا ميثل لك هذا الختيار ؟
كبرية  وخطوة  ل��الأم��ام،  دافعا  يل  ميثل 
و�سع  يل  ميثل  كما  الكروية،  حياتي  يف 
ل��دوري الدرجة  اأول منتخب  ب�سمة مع 
الأول������ى واأمت���ن���ى اأن اأوف�����ق اأي�����س��ا ه��ذا 
املو�سم، واأن�سم من جديد ملنتخب دوري 

ركاء.

هل تعتقد اأن باإمكان اأبها
املناف�سة على ال�سعود هذا املو�سم؟

حظوظنا يف التاأهل، تبدو �سئيلة بن�سبة 
كبرية من واقعنا ترتيبنا احلايل، لكننا 
���س��ن��ح��اول ج��م��ع اأك����ر ق����در مم��ك��ن من 
ال��ن��ق��اط وع����دم ال��ت��ف��ري��ط ب����اأي م��ب��اراة، 
ال�سعود  ونحقق  النتائج  تخدمنا  ورمبا 
للمرة الثالثة يف تاريخ النادي، خ�سو�سا 
ال�����دورة  يف  ب��ت��ق��ل��ب��ات��ه  ع����رف  دوري  اأن 

الثانية اأكر من الأولى.

الفريق

النصر
الهالل
الشباب
األهلي
التعاون
االتحاد
نجران
الفتح
الرائد

الفيصلي
االتفاق
العروبة
الشعلة
النهضة

ترتيب فرق دوري عبد اللطيف جميل
لعب

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

فوز

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

تعادل

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

خسارة

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

له

18
24
24
19
17
21
15
16
9

10
10
6

10
11

عليه

4
11
15
8

14
19
18
14
16
12
13
11
21
34

الفارق

14
13
9

11
3
2
3-
2
7-
2-
3-
5-

11-
23-

نقاط

24
22
18
17
16
15
15
13
12
11
10
9
3
3

الترتيب

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس

السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

تعلمت من الجابر 
الصبر والعودة 

القوية بعد
كل انكسار

االحتراف أفادني 
ماديا وحرمني 

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

وخارجها، إضافة إلى األخبار الشخصية والجامعية.

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

والصور الفوتوغرافية واألخبار الشخصية والجامعية.

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

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

حوار: حسن العواجي

اأكد رئي�س ق�سم الفقه بكلية ال�سريعة 
واأ����س���ول ال��دي��ن، ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن 
ي�سم  الق�سم  اأن  ك��ا���س��ي،  اآل  معي�س 
وا�سع  اط��الع  على  متميزين  اأ�ساتذة 
امل�سائل  يف  املعا�سرة  امل�ستجدات  بكل 
حتتوي  الق�سم  خطة  واأن  الفقهية، 
ع��ل��ى ع���دد م��ن امل���ق���ررات ال��ت��ي تهتم 

بهذا ال�ساأن.
ح����وار  يف  ك���ا����س���ي  اآل  وت�����ن�����اول 
م��ع »اآف������اق« حم����اور م��ن��ه��ا: م�ستوى 
البحث العلمي يف ق�سم الفقه، واأنواع 
تخ�س�ساته، ودوره يف خدمة املجتمع، 

وخططه امل�ستقبلية.

عرفنا اأكرث على ق�سم الفقه؟
كلية  يف  العلمية  الأق�����س��ام  اأح����د  ه��و 
باجلامعة،  الدين  واأ���س��ول  ال�سريعة 
ع���ام 1396 حت��ت م�سمى  اأن�����س��ئ  وق���د 
ع���ام1418   ويف  واأ���س��ول��ه.  الفقه  ق�سم 
ا���س��ت��ق��ل ال��ق�����س��م حت���ت م�����س��م��ى ق�سم 

الفقه.
 ي�����س��ع��ى ال���ق�������س���م اإل������ى حت��ق��ي��ق 
الأهداف التي اأن�سئ من اأجلها، وذلك 
�سمن  تدخل  التي  الدرا�سات  ب��اإث��راء 
تخ�س�سه، وحتقيق الكتب املخطوطة 
ذات القيمة العلمية املتميزة، وتخريج 

ال���ع���ل���وم  ب���اح���ث���ن م��ت��خ�����س�����س��ن يف 
ال�����س��رع��ي��ة ل��ه��م ال���ق���درة ع��ل��ى النظر 
ال�شارع،   اأدلة  وال�شتنباط من خال 
م���ع م���راع���اة ال���ق���واع���د وال�����س��واب��ط 
املقررة التي يرعى الق�سم تدري�سها. 

املقررات  تدري�س  الق�سم  يتولى 
�سواء  تخ�س�سه  �سمن  ت��دخ��ل  ال��ت��ي 
الكليات  يف  اأم  ال�سريعة  كلية  داخ���ل 
الأخ�����������رى داخ��������ل اجل�����ام�����ع�����ة. ك��م��ا 
املاج�ستري  مرحلتا  الق�سم  يف  تتوافر 
وال����دك����ت����وراه، يف ب���رن���اجم���ي ال��ف��ق��ه 
والأن����ظ����م����ة، ب��ن��ظ��ام��ي »امل�����ق�����ررات« 
والطالبات،  للطالب  و«الأ���س��ا���س��ي«، 
ك��م��ا اأن�����س��ئ ح��دي��ث��ا ب��رن��ام��ج ال��دب��ل��وم 

العايل يف املحاماة.
النظر  الق�سم  جمل�س  وي��ت��ول��ى 
يف م��ن��اه��ج امل����ق����ررات ال��ت��ي ي��رع��اه��ا، 
مرحلتي  يف  ال��ر���س��ائ��ل  وخم��ط��ط��ات 
امل��اج�����س��ت��ري وال�����دك�����ت�����وراه، وت��ع��ي��ن 
م�سرفيها وجلان مناق�ساتها، وطلبات 
الدرا�سة يف هاتن املرحلتن، واإقرار 
البحوث اخلا�سة باملرحلة اجلامعية، 
لدرا�سته  اإليه  يحال  مما  ذلك  وغري 

واإبداء الراأي حوله.
الق�سم عدد كبري  �سجل يف  وقد 
م��ن ال��ر���س��ائ��ل ال��ع��ل��م��ي��ة م��ن��ذ اإن�����س��اء 

الدرا�سات العليا فيه .
اأكر  الق�سم  اأع�ساء  عدد  ويبلغ 

درجاتهم  ت��رتاوح   ، ع�سوا   )43( من 
ال��ع��ل��م��ي��ة م����ا ب����ن اأ�����س����ت����اذ، واأ����س���ت���اذ 
وحما�سر،  م�ساعد،  واأ�ستاذ  م�سارك، 

ومعيد.
كيف يواكب الق�سم

م�ستجدات الع�سر
يف جمال اخت�سا�سه؟

ي�سم الق�سم كوكبة من اأع�ساء هيئة 
يف  دق��ي��ق��ة  تخ�س�سات  يف  ال��ت��دري�����س 
ب��رن��اجم��ي ال��ف��ق��ه والأن���ظ���م���ة، وه��م 
امل�ستجدات  ب��ك��ل  وا���س��ع  اط���الع  ع��ل��ى 
ومن  الفقهية،  امل�سائل  يف  املعا�سرة 
اأوج��دن��ا ع��ددا من  ه��ذا املنطلق فقد 
املقررات التي تهتم بامل�سائل الفقهية 

املعا�سرة وامل�ستجدة.
وي����ت����م ت���دري�������س ال����ط����الب م��ن 
خاللها لكي يكونوا على دراي��ة تامة 
امل�سائل،  ه��ذه  اأح��ك��ام  معرفة  بكيفية 
وال��ت��خ��ري��ج ع��ل��ى امل�����س��ائ��ل ال��ق��دمي��ة 

املوجودة يف الفقه الإ�سالمي.
كما مت، بحمد اهلل، عقد عدد من 
جمال  يف  الق�سم  لأع�����س��اء  ال����دورات 
التعامل  وكيفية  الإل��ك��رتوين  التعلم 
جم���ال  يف  دورات  وك�����ذل�����ك  م����ع����ه، 
احلا�سب الآيل يف اأغلب الرامج التي 
اأن��ا وبع�س  الق�سم. وقد ح�سلت  تهم 
ال����زم����الء يف ال��ق�����س��م ع��ل��ى ���س��ه��ادات 
الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التميز 

»البالك بورد«، وهلل احلمد واملنة . 

ماذا عن دور الق�سم
يف خدمة املجتمع؟

بها  ال��ت��ي ي�سطلع  الأم����ور  اأه���م  م��ن 
ق�����س��م ال��ف��ق��ه خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، حيث 
اأول��وي��ات  م��ن  ه��ي  املجتمع  اإن خدمة 
اأعماله، فمما ل يخفى على اجلميع 
ب��اإل��ق��اء  ي��ق��وم��ون  الق�سم  اأع�����س��اء  اأن 
عدد من الدورات العلمية املتخ�س�سة 
ال��ت��ي ت��ع��ق��د يف امل��ع��اه��د واجل���وام���ع، 
وك����ذل����ك امل���ح���ا����س���رات، اإل������ى ج��ان��ب 
اإلقاء  يف  الداخلية  وزارة  مع  التعاون 
ال�سجون،  املحا�سرات داخل  عدد من 

مما ثبت نفعه العظيم.
 وع���ل���ى ���س��ب��ي��ل امل����ث����ال، ����س���ارك 
اجلامعة-  م�ساركات  �سمن  الق�سم- 
قحطان  بتهامة  ال��دع��وي  املخيم  يف 
ح��ي��ث ق����دم  ع���دد م��ن اأع�����س��اء هيئة 
ال����ت����دري���������س ف�����ي�����ه  جم����م����وع����ة م��ن 
امل���ح���ا����س���رات وال����ن����دوات وال�������دورات 
والكلمات  اجلمعة،  وخطب  العلمية، 
وكذلك  ال�����س��ل��وات،  بعد  التوجيهية 
زيارة املدار�س واإلقاء املحا�سرات التي 

تخ�س ال�سباب والطالب.
وف�����ي�����م�����ا ي����ت����ع����ل����ق ب��������ال��������دورات 
املتخ�س�سة، فقد قدم الق�سم موؤخرا 
ع����ددا م���ن ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال�����دورات 

رئيس قسم الفقه د. الكاسي:
نواكب مستجدات التخصص..

والخدمة المجتمعية من أولوياتنا
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أقسام

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الأح���ك���ام ال��ف��ق��ه��ي��ة ال��ت��ي 
العبادات  يف  �سواء  النا�س  حياة  مت�س 
وامل���ع���ام���الت اأم م���ا ي��خ�����س الأح�����وال 
الأ���س��رة، وه��ذه  ال�سخ�سية يف جم��ال 
ال������دورات ت��ع��ق��د يف اأروق�����ة اجل��ام��ع��ة 
اأم يف  ويف خ��ارج��ه��ا ���س��واء يف امل��ع��اه��د 
احلكومية  الأج���ه���زة  يف  اأم  امل�����س��اج��د 
املختلفة التي تتعاون مع ق�سم الفقه. 
يرتدد  ل  الق�سم  ف��اإن  عامة،  وب�سفة 
اأبدا يف التعاون مع اأي جهة كانت يف 
عقد دورات اأو حما�سرات متخ�س�سة 
اأو غري متخ�س�سة، داخل اجلامعة اأو 

خارجها.

هل من تعاون بني ق�سم الفقه 
واأمثاله على امل�ستوى املحلي اأو 

اخلارجي؟ 
ت��ع��اون��ا  ه���ن���اك  اأن  ف��ي��ه  ���س��ك  مم���ا ل 
ال��ف��ق��ه يف كلية  ق�����س��م  ب���ن  م�����س��رتك��ا 
ال�سريعة واأ�سول الدين باجلامعة مع 
الإ�سالمية  وال��درا���س��ات  الفقه  اأق�سام 
يف اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة، وح��ت��ى مع 
اجل���ام���ع���ات خ������ارج امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الق�سم،  اإن�ساء  منذ  وذل��ك  ال�سعودية، 

وهلل احلمد.
وم��ن اأوج���ه ال��ت��ع��اون ب��ن الق�سم 
واأم���ث���ال���ه، ب���رام���ج ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا، 

وامل�������ق�������ررات يف خم��ت��ل��ف  واخل�����ط�����ط 
املراحل الدرا�سية.

ول��ل��ق�����س��م ت����ع����اون م��ل��م��و���س م��ع 
الإ�سالمية  الفقه يف اجلامعات  اأق�سام 
العاملية، حيث ا�ست�ساف يف هذا ال�سدد 
عددا  من كبار الفقهاء الذين ح�سروا 
اجل���ام���ع���ة وال���ت���ق���وا ب���اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س وال���ط���الب، وع���ق���دوا ع��ددا 
م���ن ال���ن���دوات وامل��ح��ا���س��رات ال��ت��ي مت 
فيها تبادل الأفكار واملعرفة والتجارب 

واخلرات.

هل هناك برامج تدريبية

تعاونية للطالب لدى اجلهات 
املخت�سة يف الفقه والق�ساء؟

ن��ع��م ه���ن���اك ت���ع���اون ك��ب��ري ب���ن ق�سم 
ال��ف��ق��ه واجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة ال��ت��ي لها 
وثيقة  عالقة  فهناك  بالق�سم،  عالقة 
ال��رتب��وي��ة، وه��ن��اك العديد  ب��اجل��ه��ات 
م��ن ال��رام��ج ال��ت��ي ت��ق��دم للطالب يف 
برامج  جانب  اإل��ى  والق�ساء،  املحاماة 

اللغة واحلا�سب.

كيف تقيمون
البحث العلمي يف الق�سم؟

ي�����س��م ال��ق�����س��م، وهلل احل���م���د، ك��وك��ب��ة 

التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  متميزة 
العلمي  البحث  الذين ميتازون مبلكة 
اجل�������اد امل���ث���م���ر. وق�����د ����س���ب���ق ل��ل��ق�����س��م 
امل�������س���ارك���ة ب���ال���ع���دي���د م����ن ال���ب���ح���وث 
والق�سائية  والق��ت�����س��ادي��ة  ال��ف��ق��ه��ي��ة 
واجلنائية يف موؤمترات وندوات اأقيمت 
اململكة وخ��ارج��ه��ا، وه��ي بحوث  داخ��ل 
متميزة وحمكمة كان لها الأثر الكبري 

على املجتمع.
من  ال��ع��دي��د  الق�سم  ح�سد  وق���د 
املتميزة،  البحوث  ه��ذه  على  اجل��وائ��ز 
اأن  ي��ف��وت��ن��ي  ول  وامل���ن���ة.  احل��م��د  وهلل 
يقدمها  ال��ت��ي   املتخ�س�سة  ال��ب��ح��وث 

مرحلتي  يف  العليا  ال��درا���س��ات  ط��الب 
برناجمي  يف  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستري 
الفقه والأنظمة، تري جانب البحث 

العلمي يف الق�سم.

تطلعاتكم امل�ستقبلية؟
امل�ستقبلية  امل�ساريع  العديد من  هناك 
ال���ت���ي ت�����س��ع��ى ل���الإ����س���ه���ام يف ت��ط��وي��ر 
ال��ق�����س��م والرت���ق���اء ب���ه، وم���ن اأه��م��ه��ا: 
ب��رن��ام��ج الأن��ظ��م��ة يف مرحلة  اع��ت��م��اد 
البكالوريو�س، حيث مت و�سع املقررات 
اعتماد  وننتظر  درا���س��ي،  م�ستوى  لكل 

الرنامج من اجلهات العليا.
ه���ذا  ي����ق����وي  اأن  امل���ت���وق���ع  وم������ن 
ال����رن����ام����ج،  ت��خ�����س�����س الأن���ظ���م���ة يف 
من  الطالب  يوؤ�س�س  و���س��وف  الق�سم، 
ل��درا���س��ت��ه يف برنامج  امل��رح��ل��ة الأول����ى 
الأنظمة. وهناك العديد من امل�ساريع 
واخلطط التي اأترك الكالم عنها حتى 

يتم البت فيها مع اأع�ساء الق�سم .

كلمه للمخت�سني
من طالب العلم ال�سرعي

والفقه؟
من اأهم الأمور التى اأو�سي بها طلبة 
وعال،  جل  اهلل  تقوى  ال�سرعي  العلم 
لأن اهلل يقول »واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل 
العلم،  بهذا  بالعمل  اأو�سيهم  كما   »...
وتعليما   ت��دري�����س��ا  ل��ل��ن��ا���س  وت��ق��دمي��ه 
اأو�سيهم  ك��ذل��ك  ب��رك��ت��ه.  تظهر  حتى 
وال�سر  طلبه  يف  والج��ت��ه��اد  ب��اجل��د 
العلم  على مرارته حتى يجني طالب 

ثمرته بكل جدارة واقتدار .
»اآف��اق«  اأ�سكر �سحيفة  يف اخلتام، 
عن  للتحدث  يل  الفر�سة  اإتاحة  على 
ق�سم ال��ف��ق��ه، واإط����الع ال��ق��راء ال��ك��رام 
الق�سم  على نبذة ولو ي�سرية عن هذا 
ال������ذي مي���ث���ل ج�����زء ك���ب���ريا م����ن ك��ل��ي��ة 
جانب  اإل���ى  ال��دي��ن  واأ���س��ول  ال�سريعة 

الأق�سام العلمية الأخرى يف الكلية.

من مشاريعنا المستقبلية اعتماد برنامج األنظمة في مرحلة البكالوريوس
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إيمان العسيري

بطاقة تعريفية؟
اأب������و ط���ال���ب حم���م���ود اأح����م����د حم��م��د، 
م�سري اجلن�سية، حا�سل على دكتوراه 
يف   وحت����دي����دا  الجن����ل����ي����زي،  الأدب  يف 

الدراما.

ب�سفتك اأحد خم�سرمي
كلية الرتبية للبنات

ولك باع طويل يف تاأ�سي�س
ق�سم اللغة الإجنليزية..
حدثنا عن هذه الفرتة؟   

باأبها  للبنات  الرتبية  اإل��ى كلية  قد مت 
عام  1990 اأي منذ حوايل 23 عاما،  وبعد 
مرور عام واحد، كنت اأنا الوحيد الذي 
الإجن��ل��ي��زي  الأدب  م���واد  ي��در���س جميع 
�سبيل  فعلى  الجنليزية،  اللغة  ق�سم  يف 
املثال، كنت اأدر�س  اأربع  مواد يف الفرقة 
الثالثة،  للفرقة  م��واد  وث��الث  الثانية، 
واأرب������ع م����واد ل��ل��ف��رق��ة ال���راب���ع���ة. وك���ان 
هناك جتاوب كبري من قبل الطالبات، 

الالتي كن يقمن بعمل جميع الأبحاث 
و�ساعد  ب��ه��ا،  اأكلفهن  ال��ت��ي  والأن�����س��ط��ة 
ا�ستعداد   التعليمية،  العملية  على جناح 
الطالبات وطموحاتهن وتقبلهن للمادة 
بتدري�سها  اأق��وم  التي  املب�سطة  العلمية 

لهن.

هل وجدت �سعوبة يف ال�سرح 
والتعامل مع الطالبات من خالل 

ال�سبكة املغلقة بداية الأمر؟
وال�سرح  التدري�س  يف  �سعوبة  اأج��د  مل 
وال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ط��ال��ب��ات م���ن خ��الل 
م��وادا  يطلنب  ك��ن  ب��ل  املغلقة،  ال�سبكة 

اأكر لتدري�سها لهن. 

كم عاما ق�سيته يف رحاب
كلية الرتبية وما تاأثري

هذه الفرتة على �سخ�سيتك
واأ�سلوبك يف التدري�س؟

باأبها،  للبنات  الرتبية  كلية  يف  ق�سيت 
���س��ب��ع ����س���ن���وات، ك��ل��ه��ا م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ع��م��ل 
والن�شاط  واملناق�شات العلمية، وتدري�ض 

ط��ال��ب��ات ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا)مت��ه��ي��دى 
ماج�ستري، ومتهيدي دكتوراه(.

وطوال هذه الفرتة، كنت اأجد كل 
التعاون والتعامل اجليد من الطالبات، 
متاما كما كنت اأفعل اأنا معهن، ومل تكن 

هناك اأية تاأثريات �سالبة.

كيف تقارن بني م�ستوى
طالبات الفرتة الفائتة

وطالبات الفرتة احلالية؟ 
الفرتة  طالبات  م�ستوى  ك��ان  حقيقة، 
ال��ف��ائ��ت��ة اأف�����س��ل م���ن ط��ال��ب��ات ال��ف��رتة 
الراهنة، وهذا يرجع اإلى جدية طالبات 
الفرتة املا�سية، واهتمامهن، وحر�سهن 

على تلقي العلم وح�سور املحا�سرات.

عدد الطالبات اآنذاك كان مالئما 
للتدري�س اأف�سل من الآن؟ 

ب��ال��ف��ع��ل  ك���ان ع���دد ال��ط��ال��ب��ات مالئما 
كان  فمثال  الآن،  من  اأف�سل  للتدري�س 
يزيد  ل  الرابعة،  الفرقة  طالبات  ع��دد 
ع���ن 40 ط��ال��ب��ة، مم���ا ي��ع��ط��ى ال��ف��ر���س��ة 

للمناق�سات والتفاعل والرتكيز ب�سورة 
اأكر.

تدري�سك.. اقت�سر فقط
على مرحلة البكالوريو�س

اأم تو�سع لغريه؟  
مل يكن التدري�س مقت�سرا على مرحلة 
بالتدري�س  ق��م��ت  ف��ق��د  ال��ب��ك��ال��وري��و���س، 
لطالبات متهيدي املاج�ستري ومتهيدي 

الدكتوراه.

ماذا عن اإنتاجك العلمي؟  
ب��ح��ث��ا   11 يل  ن�����س��ر  ل���ق���د  اهلل،  ب��ح��م��د 
امل�����س��ري��ة بعد  يف جم����الت اجل���ام���ع���ات 

حتكيمها من كبار الأ�ساتذة امل�سرين.

هل عملت م�سرفا اأو مناق�سا 
ملرحلة الدرا�سات العليا، وكم عدد 

الر�سائل التي اأ�سرفت عليها؟  
اأ���س��رف��ت ع��ل��ى ر���س��ال��ة دك���ت���وراه يف كلية 
ر�سائل  ث��الث  و  باأبها،  للبنات  الرتبية 
اأم  بجامعة  ال��ب��ن��ات  كلية  يف  ماج�ستري 

اأك��ر  مناق�سة  اإل��ى  بالإ�سافة  ال��ق��رى،  
م���ن 20 ر���س��ال��ة م��اج�����س��ت��ري ودك���ت���وراه 
البنات  وك��ل��ي��ة  اأب��ه��ا  يف  ال��ب��ن��ات  كلية  يف 

بجامعة اأم القرى.

ن�سيحتك لطالب وطالبات 
الدرا�سات العليا؟ 

واأن  ال�ستعجال،  جتنب  لهم  ن�سيحتي 
ي��ت��ح��روا ال���دق���ة يف اخ��ت��ي��ار امل��و���س��وع، 
الكتب  م��ن  العديد  وق���راءة  والط���الع، 
وامل����راج����ع وامل����ق����الت ال���ت���ي ك��ت��ب��ت عن 
مو�سوع البحث، حتى يقفوا على اأر�س 

�سلبة.

ما الذي تتمناه لق�سم اللغة 
الجنليزية وللجامعة بوجه عام؟ 
اأمتنى اأن ي�سهد الق�سم نه�سة وازدهارا، 
واأن يكون زاخرا باملراجع وامل�سادر التي 
الق�سم  ي�ستهر  واأن  ال��ط��ال��ب��ات،  تفيد 
كما  اململكة،  م�ستوى  على  ج��دي��د  بكل 
اأن تكون جامعة امللك خالد من  اأمتنى 
ال���رائ���دة يف جم���ال البحث  اجل��ام��ع��ات 

ال���ع���ل���م���ي حت����ت ق����ي����ادة م����ع����ايل م��دي��ر 
اجلامعة، وفقه اهلل.

اأ�سعب مرحلة علمية 
مررت بها وملاذا؟ 

الرتبية   »لي�سان�س«  على  ح�سويل  بعد 
بجامعة  الجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ق�سم  م��ن 
اأ���ش��ي��وط، ع��زم��ت ع��ل��ى احل�����ش��ول على 
تعن  الرتبية  لأن  الآداب،  »لي�سان�س« 
���س��اح��ب��ه��ا م��ع��ي��دا يف جم����ال ال��رتب��ي��ة، 
من  اآداب  »ل��ي�����س��ان�����س«  ع��ل��ى  وح�����س��ل��ت 
ق�سم اللغة الجنليزية من جامعة عن 
والتوكل  والإرادة  العزمية  ومع  �سم�س، 

على اهلل، ل توجد �سعوبات.

م�ساحة حرة.. مب �ست�سغلها؟
اأود اأن اأعر خاللها عن امتناين ال�سديد 
ل��ك��ل م���ن ت��ع��ام��ل��ت م��ع��ه��م داخ����ل الكلية 
وخارجها خالل الفرتة الطويلة الطيبة 
ال���ت���ي ق�����س��ي��ت��ه��ا م��ع��ه��م، ك��م��ا اأع�����ر عن 
الكرمي  ال�سعودي  ولل�سعب  لهم  �سكري 

على ما وجدته من تقدير واحرتام.

مخضرم كلية التربية للبنات بأبها.. د. أبو طالب: 
طالبات المرحلة الماضية أكثر حرصا وجدية من الحاليات

خالل أكثر من 23 عاما قضاها في كلية التربية للبنات بأبها، واجه األستاذ الدكتور أبو طالب محمود أحمد محمد، صعوبات مختلفة، فبعد مرور سنة واحدة على عمله 
بكلية التربية للبنات عام 1990، كان الوحيد الذي يدرس جميع مواد األدب اإلنجليزي في قسم اللغة االنجليزية للفرقة الثانية، والثالثة، والرابعة أيضا.



أساتذة

رمبا يعتقد القارئ الكرمي باأين �ساأتطرق يف هذه امل�ساحة للحديث فقط 
عن العظماء الأخيار الذين �سخرهم �سبحانه وتعالى لنت�سايل من غرق 
حمتم  واأنقذوين  من دوامة ال�سياع وغريوا جمرى حياتي حتى و�سلت 

اإلى ما اأنا عليه الآن من جناح ومكانة وعزة.
هوؤلء اأعترهم حقا »الق�سة التي اأنقذت منلة« ولكني �ساأتطرق اأي�سا 
لأولئك العظماء الذين  نفذوا اإلى حياتي من خالل منعطفاتها واأروقتها 
وغدروا بي و طعنوين من اخللف و�سفعوين بق�سوة وجترعت منهم كوؤو�س 
البعري«  ظهر  ق�سمت  التي  »الق�سة  يل   بالن�سبة  وك��ان��وا  والقهر  احل��زن 

ولكنها مل تقتله.
 مل اأنك�سر ومل اأهزم، بل على العك�س علمتني تلك ال�سفعات واأ�سناف 
الغدر هذه درو�سا. وتوالت تلك ال�سفعات لت�سعل يف  قلبي جذوة التحدي 
الزوابع  تهزه  ل  اأ�سم  كطود  �سامدا  قويا  �سخ�سا  مني  ولت�سنع  والعناد 

والأعا�سري.
اأ�ساءوا، لهم ف�سل علي  اأح�سنوا واأولئك الذين  هوؤلء العظام الذين 
واأك��ن لهم كل تقدير واح��رتام، و اأدع��وا اهلل لهم من الأعماق اأن يجزيهم 
واأن��ث��اه��م، احل��ي منهم ومن  عني كل خ��ري، �سغريهم وكبريهم، وذك��ره��م 

طواه الرى.
احلياة  معنى  علمونا  اأ����س���اوؤا،  اأو  اأح�����س��ن��وا  ع��ظ��م��اء،  منا  ك��ل  ح��ي��اة  يف 
من  ولي�س  وال�سر،  اخل��ري  على  ُجبل  فالإن�سان  النجاح.  وطعم  والتحدي 
الذي  اأن  الوقت  م��رور  مع  �ستجد  بل  �سريرا،  بالتاأكيد  هو  �سره  لنا  ظهر 
�سرك »كاأنه ويل حميم« وقد ينفعك و يعينك يف اأ�سعب املحن، فال تقلل 

من �ساأنه اأو حتتقره. 
اأ�ساأنا،  اأم  اأح�سنا  الآخ��ري��ن  حياة  يف  عظماء  اأننا  ننكر  ل  اأي�سا  نحن 
يقدر  اأن  تريد  فكما  باأف�سل منهم حال.  ول�سنا  �ساكلتهم،  ب�سر على  لأننا 
لك الآخرون جهودك ويتحملوا ق�سوتك و�سفعاتك تقبل ما ياأتيك منهم، 
و�سامح واغفر وعّلم من ل يعلم األ يفكر اأبدا يف النتقام ممن  طعنه من 

اخللف اأو غدر به. 
اإع��را���س  اإل���ى رب��ه��م بعد  ُغ���در بهم وع���ادوا  و يف ال�سجون كثري مم��ن 
اإلى  ع��ادوا  ثم  ودنياهم  دينهم  اأم��ور  من  الكثري  وتعلموا  القراآن  وحفظوا 

عاملهم اأ�سخا�سا عظاما ي�سار لهم بالبنان.

عظماء في حياتي / نا

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري
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حوار: نوف قراش

بطاقتك ال�سخ�سية 
وهدفك يف احلياة؟

اآم����ن����ة حم���م���د ع����ب����داهلل ال���ب�������س���ري، 
وابنتان،  اأبناء  اأربعة  ل��دي  متزوجة، 
ق�سم  بكالوريو�س  العلمي،  امل�ستوى 
�سريعة، اأما هديف يف احلياة، فيتمثل 
اب���ت���غ���اء ر����س���ا اهلل ع���ز وج�����ل، ثم  يف 

خدمة الدين والوطن. 

بدايتك الوظيفية 
يف اجلامعة؟ 

ب�����داأت م�����س��واري ال��وظ��ي��ف��ي ب��وك��ال��ة 
م��دي��رة   1418 ع����ام  ال���ب���ن���ات  ك��ل��ي��ات 
لإ�سكان الطالبات ملدة �سنتن، بعدها 
ان��ت��ق��ل��ت اإل����ى ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات يف ع��ام 
حتى  م��ه��ام  ع���دة  يف  وت��ن��ق��ل��ت   1420

تاريخه.  
ب��ف�����س��ل اهلل  ���س��ن��ة   18 خ���دم���ت 
من  الكثري  خاللها  عا�سرت  ومنته، 

الوجوه وا�ستفدت واأفدت. 

ما ال�سعوبات التي واجهتها 
يف م�سوارك الوظيفي؟ 

متى توفر الإ�سرار والعزمية والنية 
�سعوبات  هناك  تكون  لن  ال�سادقة، 
اأ�ستفيد  كنت  العك�س،  ب��ل  اهلل،  ب���اإذن 
�سعوبات  م��ن  يواجهني  م��ا  ك��ل  م��ن 
باإرادة قوية، واأجتهد يف التغلب على 
العقبات بالتوكل على اهلل والإ�سرار 

على النجاح.
 

�سخ�س �ساندك بقوة 
واأ�سهم يف ت�سهيل مهامك؟

اأخ����ي الأك����ر ورف��ي��ق درب����ي الأ���س��ت��اذ 

ال��دك��ت��ور اإ���س��م��اع��ي��ل ال��ب�����س��ري، فهو 
���س��ب��ح��ان��ه  اهلل  ب���ع���د  ���س��ن��د يل  خ����ري 
ن�سحه  ب��واف��ر  �سملني  فكم  وتعالى، 

وتوجيهه يل.

عمل كلفت به
وكان اأقرب اإلى نف�سك؟

الإر�ساد الجتماعي  كان اأقرب عمل 
قربي من  ب�سبب  وذل��ك  نف�سي،  اإل��ى 
م�سكلة  اأح�����ل  ف��ع��ن��دم��ا  ال���ط���ال���ب���ات. 
لإحداهن، اأ�سعد كثريا لأنني قدمت 
امل�ساعدة لإن�سان ما، ومن فرج كربة 
يوم  عنه  كربة  اهلل  ف��رج  م�سلم،  ع��ن 

القيامة.
 

هل لديك اقرتاحات للتطوير
يف مركز الدرا�سات العليا؟

 ل���دي ال��ك��ث��ري، ف��اأمت��ن��ى ف��ت��ح اأق�����س��ام 

مديرة مركز الدراسات العليا تكشف اقتراحاتها التطويرية

آمنة البشري: نأمل فتح أقسام دكتوراه 
جديدة وماجستير للكليات التطبيقية

أبدت مديرة مركز الدراسات العليا، األستاذة آمنة البشري، الكثير من المالحظات لتطوير المركز قدمتها مقترحات 
لالس��تفادة منها مس��تقبال. وقالت أن خريجات الحاس��ب اآللي يرغبن في مواصلة دراس��تهن وإكمال الماجستير 

والدكتوراه في الجامعة نفسها.

ماج�ستري  واأق�سام  جديدة،  دك��ت��وراه 
مركز  واإن�����س��اء  التطبيقية،  للكليات 
اأب�����ح�����اث وق�����اع�����ات ج�����دي�����دة، ن��ظ��را 
ل��ل��زي��ادة يف اأع���داد ال��ق��ب��ول، وتطوير 
متا�سيا  رقمية  اإل���ى  ال���س��ت��ودي��وه��ات 
م����ع ال���ت���ق���ن���ي���ة احل����دي����ث����ة، وت���ع���زي���ز 
ال���ت���دري�������س ع����ن ب���ع���د، وال����س���ت���ف���ادة 
م��ن جت����ارب اجل��ام��ع��ات الأخ�����رى يف 

الدرا�سات العليا.
الع�سو  م��ن  ال�ستفادة  وك��ذل��ك 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  ك��ل��ي��ة  اأي  ال���زائ���ر يف 
اخلطط  وتطوير  العليا،  الدرا�سات 
الباحثن من  وا�ستقطاب  الدرا�سية، 
وفتح  ال�����س��ع��ودي��ة،  اجل��ام��ع��ات  جميع 
اإن  ح��ي��ث  الآيل،  ل��ل��ح��ا���س��ب  اأق�������س���ام 
يف  يرغنب  الآيل  احلا�سب  خريجات 
موا�سلة درا�ستهن واإكمال املاج�ستري 

والدكتوراه يف اجلامعة نف�سها. 

كم عدد املوظفات
يف املركز ، وهل يتنا�سب

مع حجم العمل؟  
عدد  موظفات الدرا�سات العليا، 40 
باملركز  الأق�سام  عدد  ولأن  موظفة، 
يف ازدياد، فاإن عدد املوظفات يتنا�سب 
بها  تكليفهن  مت  التي  الأع��م��ال  م��ع 
والقبول  الختبارات  اأي��ام  �سيما  ول 

باملركز.
 

ما الأق�سام 
الإدارية لديكم؟

امل��وظ��ف��ات،  ���س��وؤون  ت�سمل،  مكاتبنا 
تن�سيق  م��ك��ت��ب  ال��ط��ال��ب��ات،  ����س���وؤون 
الدرا�سات العليا، القبول والت�سجيل، 
�سري الختبارات، العهدة والأر�سيف، 
املكتبة، ومكتب  الت�سغيل وال�سيانة، 

الإ�سراف على املناق�سات العلمية.

من املوظف املنجز يف نظرك؟
امل��وظ��ف املنجز ل��دي ه��و م��ن يعمل 
ب��� )ل ت��وؤج��ل ع��م��ل ال��ي��وم اإل���ى غ��د( 
بالتطوير  ي��ق��وم  م���ن  اإل����ى  اإ���س��اف��ة 
والإب�������داع يف جم���ال ع��م��ل��ه،  فكلما 

اأبدع، كان منجزا. 

 ن�سيحة لكل موظفة مبتدئة؟

الإخ��ال���س، وم��راق��ب��ة اهلل ع��ز وجل 
واملثابرة.  وال�سر  والعلن،  ال�سر  يف 
وك�����ذل�����ك احل�����ر������س ع���ل���ى ت��ط��وي��ر 
ال��ذات، واكت�ساب اخل��رات من ذوي 
ال��وق��ت  ت�����س��غ��ل  واأن  الخ��ت�����س��ا���س، 
الذي خ�س�س للعمل يف العمل الذي 

خ�س�س له. 

كلمة اأخرية؟
امل������وظ������ف������ن  ك��������ب��������ار  ق�������������ام  اإذا 
ب���واج���ب���ات���ه���م ع���ل���ى اأك�����م�����ل وج�����ه، 
التابعون  امل��وظ��ف��ون  بهم  �سيقتدي 
لهم، وكل رئي�س  يف العمل، �سي�ساأل 

عن نف�سه ومروؤو�سه.
ع��ل��ي��ه  اهلل  ����س���ل���ى  ق�������ال  وق�������د 
و���س��ل��م »ك��ل��ك��م راع وك��ل��ك��م م�����س��وؤول 
امل�سوؤولون  حافظ  واإذا  رعيته«.  عن 
اأ�سبحوا قدوة  الكبار على الأعمال، 

ح�سنة. قال ال�ساعر:

واإنك اإذما تاأِت ما اأنت اآمٌر   
به ُتْلف من اإّياه تاأمر اآتي

وامل��ع��ن��ى اذا اأم����رت غ���ريك مم��ن هو 
اأن يقوم بواجبه وكنت �سابقا  دونك 
ب��ال��واج��ب، ف���اإن غريك  اإل���ى قيامك 

ي�ستجيب لك ويقوم مبا اأمرته به. 

فتح أقسام
للحاسب اآللي

يساعد الخريجات
على إكمال

دراستهن



التعليم العالي

لقطات
السيف: »اإلنجليزية« مطلب مهم 

لالنفتاح على الحضارات العالمية
أحمد العياف

اأو������س�����ح ن���ائ���ب وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
العايل الدكتور اأحمد بن حممد 
ال�سيف اأن ال��وزارة اأيقنت اأهمية 
ودورها  الإجنليزية  اللغة  تعليم 
امل���ع���رف���ة،  م���ا جعلها  يف خ��دم��ة 
ت��ع��ت��ن��ي ب��ح�����س��ول ط��الب��ه��ا على 
قدر واف من مفردات هذه اللغة 
م�سادر  ت��ن��وع  على  حر�سها  م��ع 
تعليمها من خالل اأق�سام وكليات 
اللغة الإجنليزية وكذلك ال�سنة 
معظم  يف  املطبقة  التح�سريية 
اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة ب��ه��دف 
زي����ادة امل���خ���زون امل��ع��ريف لطالب 

وطالبات التعليم العايل.
واأكد ال�سيف يف كلمته خالل افتتاحه »الندوة العاملية الثالثة لتدري�س 
اللغة الإجنليزية« بجامعة اليمامة بالريا�س، اأن اللغة الجنليزية اأ�سبحت 
املتعددة،  اخل��رة  واكت�ساب  العلوم  املعرفة وحت�سيل  زي��ادة  مطلبا مهما يف 
ما  اأب���رز  على  والط���الع  العاملية  احل�����س��ارات  على  النفتاح  اأن  اإل��ى  م�سريا 
اإليه مكت�سبات الع�سر احلديث، يعدان �سمن خطط وزارة التعليم  و�سلت 

العايل للتحول للمجتمع املعريف وتكوين اقت�ساد يعتمد على املعرفة.
واأ�ساد ال�سيف برنامج خادم احلرمن ال�سريفن لالبتعاث اخلارجي 
احل�ساري  والتوا�سل  الإجنليزية  اللغة  لتعليم  املهم  بامل�سدر  اإي��اه  وا�سفا 
والتقني مع احل�سارات الأخرى، وبن اأن تعليم اللغة الجنليزية وتطويرها 

يعد حتديا اأمام موؤ�س�سات التعليم العايل ال�سعودية احلكومية والأهلية.

اعتبر أن اللغة األجنبية ليست كل شيء 
كاتب سعودي: خريجو الجامعات 

الغربية ليسوا باألفضل مطلقا
ي�����رى ال���ك���ات���ب ال����دك����ت����ور ع��ب��د 
ال��واح��د احل��م��ي��د، ب��اأن��ه ل يعني 
املتخرج  الطالب  اأن  بال�سرورة 
يف جامعة اأمريكية اأو بريطانية 
ويجيد اللغة الإجنليزية، اأف�سل 
اجلامعات  خريجي  معظم  م��ن 
املحلية ب�سكل مطلق يف اجلوانب 
العالقة  ذات  الأخ����رى  العلمية 
واأك��د  بالتخ�س�س،.  اجل��وه��ري��ة 
لي�ست  اأهميتها،  رغ��م  اللغة،  اأن 

كل �سيء وميكن تعلمها.
واأ���س��اف احلميد يف م��ق��ال ل��ه ب��ع��ن��وان »خ��ري��ج��و ب��رن��ام��ج الب��ت��ع��اث.. 
وخريجو اجلامعات املحلية« �سمن عموده الثابت »على وجه التحديد« يف 
جريدة »اجلزيرة«، »ل اأحد يلوم اأي ق�سم اأكادميي عندما ي�سعى ل�ستقطاب 
املعيار قائما  األ يكون  معيدين وحما�سرين وطالب متميزين، لكن يجب 
فكم  الأجنبية.  واجلامعات  املحلية  اجلامعات  خريجي  بن  التمييز  على 
من جامعة اأجنبية هي اأدنى بكثري من بع�س جامعاتنا املحلية يف م�ستواها 
الأكادميي، وكم من طالب متخرج من جامعة حملية هو اأف�سل من زميله 
باحلياة  عالقة  له  من  كل  يعرفه  اأم��ر  وه��ذا  اأجنبية،  جامعة  من  املتخرج 

الأكادميية«.
وقال احلميد م�ستندا اإلى حوار مع زميل له يعمل يف املجال الأكادميي 
يف اململكة »اإن الأق�سام الأكادميية يف بع�س اجلامعات ال�سعودية نف�سها متنح 
الأجنبية  اجلامعات  خريجي  من  »معيد«  لوظيفة  املتقدمن  ال�سعودين 
اجلامعات  خريجي  زم��الئ��ه��م  على  اأول��وي��ة  وتعطيهم  تف�سيلية  معاملة 
املحلية، وكذلك عند قبول الطالب لاللتحاق يف اأق�سام الدرا�سات العليا«.  

و�سدد على اأنه يجب على اجلامعات غري املقتنعة مب�ستوى خريجيها، 
اأن ت�سارع اإلى رفع م�ستواها بدل من معاقبة خريجيها »الذين هم يف هذه 
م�ستوى  اأن  ج��دل،  افرت�سنا،  »اإذا  وزاد  اإن�سافهم«.   يتعن  �سحايا  احلالة 
الطالب املتخرج يف جامعة حملية هو باملطلق اأقل من م�ستوى زميله العائد 
�سد  التمييز  لها  يحق  من  اآخ��ر  هي  املحلية  اجلامعات  ف��اإن  البتعاث،  من 

خريجي اجلامعات املحلية«.

أول عربي ينال الجائزة العالمية ألبحاث الوراثة 

مبتعث سعودي يكتشف جينين  
يطوران سرطان الثدي

�سودري،  هاين  ال�سعودي  املبتعث  تو�سل 
اإلى اإجناز علمي جديد باكت�سافه جينن 
ح��دي��ث��ن غ���ري م���ع���روف���ن م���ن ق��ب��ل يف 
بتطور  مهمة  عالقة  لهما  اجلينات  علم 

�سرطان الثدي.
وط�����������ور ����������س���������ودري، وه���������و اأح�������د 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  جامعة  م��ن  املبتعثن 
الطبية  اجلينات  يف  الدكتوراه  لدرا�سة  
ال�����س��ري��ري  ال��ط��ب  بق�سم  وال�����س��رط��ان��ي��ة 
تقنية  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  اأك�����س��ف��ورد  بجامعة 
ال�سفرات  لفك  وال��راب��ع  ال��ث��ال��ث  اجل��ي��ل 
ال�سفرات  لتحليل  وا�ستخدامها  الوراثية 
���س��رط��ان  اجل��ي��ن��ي��ة لأن�����واع خمتلفة م��ن 
اأج���راه للح�سول   ال��ث��دي، يف بحثه ال��ذي 
بتطوير  املتعلق  ال��دك��ت��وراه،  درج���ة  على 

للتحليل  احلديثة  التقنيات  وا�ستخدام 
وفك ال�سفرات الوراثية لل�سرطان. 

واأث���ب���ت���ت ال���درا����س���ة ال��ت��ي اخ��ت��رت 
 2000 اأك��ر من  ه��ذه اجلينات يف  ن�شاط 
ا�ستخدام  اأنه ميكن  �سرطان ثدي،  حالة 
ملتابعة  حيوية  كموؤ�سرات  اجلينات  ه��ذه 
ت��ق��دم م�����س��ت��وى ال�����س��رط��ان، ك��م��ا اأث��ب��ت��ت 
ن�شاط  اإي���ق���اف  اأن  امل��خ��ري��ة  ال��ت��ح��ال��ي��ل 
منو  تثبيط  على  يعمل  اجلينن  ه��ذي��ن 

اخلاليا ال�سرطانية.
ب���دوره، ك��رم �سفري خ��ادم احلرمن 
حممد  الأم��ري  بريطانيا،  يف  ال�سريفن 
بن نواف، املبتعث �سودري، نتيجة ت�سلمه 
ن�سخة من الكتاب العلمي«تقنيات اجليل 
ال��وراث��ي��ة يف  ال�����س��ف��رات  ال��ث��ال��ث لتحليل 

اأبحاث ال�سرطان » الذي �سارك »�سودري« 
يف تاأليفه وحتريره.

من جهته هناأ معايل وزير التعليم 
العايل الأ�ستاذ الدكتور خالد بن حممد 
ال��ع��ن��ق��ري  ال���ط���ال���ب �����س����ودري  ل��ت��م��ي��زه 
العلمي والبحثي.  يف ال�سياق، اأ�ساد  وزير 
ال�سحة معايل الدكتور عبداهلل الربيعة 
بالإجنازات البحثية التي حققها الباحث 
»  لهذه الأبحاث  ���س��ودري، وق��ال معاليه 
دور م��ه��م يف ف��ه��م ���س��رط��ان ال��ث��دي على 

امل�ستوى الوراثي واجليني«.
اإل��������ى ذل��������ك، ق������ام م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
اأك�سفورد الروفي�سور »اأندرو هاملتون«، 
ب�������س���راء خ��م�����س��ن ن�����س��خ��ة م����ن ال��ك��ت��اب 
وتوزيعها يف اجلامعات ومراكز الأبحاث 

واملكتبات العلمية يف بريطانيا.
ي��ذك��ر اأن ال��ك��ت��اب اح��ت��وى ع��ل��ى  18 
تقنيات  واأن����واع  اأ���س��ا���س��ي��ات  ت�سمنت  ب��اب��ا 
اجليل الثالث لتحليل ال�سفرات الوراثية 
وتطبيقاتها يف اأبحاث ال�سرطان وكيفية 
ا����س���ت���خ���دام ال��ت��ق��ن��ي��ة ك�������اأداة يف ال��ك�����س��ف 

والت�سخي�س الوراثي لل�سرطان.
وك�����ان  امل��ب��ت��ع��ث ه���اين ����س���ودري قد 
ح���ازع���دة ج���وائ���ز ع��ل��م��ي��ة ع��امل��ي��ة اآخ��ره��ا 
جائزة التميز يف اأبحاث الوراثة الب�سرية 
اجلمعية  قبل  م��ن  ���س��ودري  تلقاها  التي 
املوؤمتر  يف  الب�سرية  للوراثة  الأمريكية 
اأول  ال�����س��ن��وي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة2013، ل��ي��ك��ون 
ع���رب���ي ي��ح�����س��ل ع��ل��ى ه����ذه اجل����ائ����زة يف 

تاريخها.

فنلندا تنضم إلى دول االبتعاث
العنقري  بن حممد  الدكتور خالد  العايل  التعليم  وزي�ر  ك�سف 
عن توجه الوزارة اإلى تو�سيع دائرة البتعاث ب�سم دول جديدة، 
من خالل تعزي�ز التفاقيات التعليمية مع اأكر من دولة، كالتي 

يجري بحثها حاليا يف فنلندا.
ال�سريفن  خ���ادم احل��رم��ن  ب��رن��ام��ج  »اإن  ال��ع��ن��ق��ري  وق���ال 
ي�ستهدف الدول املتقدمة علميا، فها هي اجلامعات املتم�يزة يف 
واأي  التخ�س�سات،  خمتلف  يف  �سعودين  طالبا  حت�سن  العامل 
اإتاحة  نتاأخر يف  اأبنائنا فلن  لتعليم  مكان جنده منا�سبا وجيدا 

فر�سة ابتعاثهم اإليه«.
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اإلحساء

اإلسالمية
ن��ائ��ب رئي�س  ال��ع��ه��د  اف��ت��ت��ح ويل 
ال��دف��اع،  ال�����وزراء وزي���ر  جمل�س 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
ف��ع��ال��ي��ات »امل���وؤمت���ر ال��ع��امل��ي عن 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ال��ر���س��ول 
ال��ذي  الب�سرية«  على  وح��ق��وق��ه 
ن��ظ��م��ت��ه اجل���ام���ع���ة الإ���س��الم��ي��ة 

باملدينة املنورة موؤخرا.
واأو�����س����ح م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
وب��اح��ث��ة،  ب��اح��ث��ا   38 اأن  ال�����س��ن��د، 
���س��ارك��وا يف امل��وؤمت��ر ال���ذي �سعى 
الر�سول  بحقوق  التعريف  اإل���ى 
حم��م��د ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م، 
وا����س���ت�������س���راف امل����ب����ادئ وال��ق��ي��م 
واإب��راز  اأر�ساها،  التي  الإن�سانية 
ال�����س��خ�����س��ي��ة  ب����ن����اء  ج����ه����وده يف 
والإ�سهام  الإ�سالمية،  والهوية 
يف و���س��ع م��ي��ث��اق ع��امل��ي حلماية 
الأن��ب��ي��اء  �سائر  وح��ق��وق  حقوقه 

والر�سل على الب�سرية.

جازان
علي  بنت  اآم��ن��ة  الطالبة  اأع���دت 
عبده زعقان من جامعة جازان، 
الت�سرت  ظاهرة  عن  علميا  بحثا 
بعنوان  املخالفة،  العمالة  على 
»اجت����اه����ات خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة 
م����ن اجل���ن�������س���ن ن���ح���و ال��ت�����س��رت 
امل��خ��ال��ف��ة لنظام  ال��ع��م��ال��ة  ع��ل��ى 
امل�ستوى  على  وتاأثريها  الإقامة 
الق�����ت�����������س�����ادي والج����ت����م����اع����ي 
لالأ�سرة واملجتمع« �ساركت به يف 
العمل«  �سواعد  »مبادرة  برنامج 

الذي نظمته وزارة العمل. 
الأول  باملركز  البحث  وف��از 
لالأبحاث  العمل  وزارة  وج��ائ��زة 

الطالبية لعام 1434ه� .

جامعة طيبة
اق��رتح��ت وك��ي��ل��ة ع��م��ادة ���س��وؤون 
ال�������ط�������الب ب�����ج�����ام�����ع�����ة ط���ي���ب���ة 
اإن�ساء  الأه��دل،  نبيهة  الدكتورة 
تفكري  واإيجاد  وزارة متخ�س�سة 

هرمي عال.
ال����رتب����ي����ة  »اإن  وق������ال������ت 
املدنية  املوؤ�س�سات  ق�سية  لي�ست 
واجلمعيات اخلريية اأو املدار�س، 
اجلوانب  كل  حتمل  اأنها  مبعنى 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة، ف��امل��در���س��ة 
تعمل  ال�سياحة  وموؤ�س�سة  تعمل 
يعمل  واجلميع  تعمل  وال��زراع��ة 
ب�������س���ك���ل م���ن���ظ���وم���ة م���ت���ك���ام���ل���ة، 
وان�سجام كامل من خالل جميع 

املنظمات«.
ج����اء ذل����ك خ����الل اخ��ت��ت��ام 
الت�سال  لتقنية  الأعمال  ور�سة 
يف الرتبية البيئية التي نظمتها 
ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة مم��ث��ل��ة يف مركز 
ب��ال��ت��ع��اون  املجتمعية  ال�����س��راك��ة 
مع منظمة الي�سي�سكو والأمانة 

العامة الإ�سالمية لعام 2013م.

أم القرى
القرى،  اأم  جامعة  مدير  ت�سلم 
ال����دك����ت����ور ب����ك����ري ب�����ن م��ع��ت��وق 
البحوث  معهد  تقرير  ع�سا�س، 
ال���ع���ل���م���ي���ة واإح��������ي��������اء ال��������رتاث 
الإ���س��الم��ي اخل��ا���س ب��الأب��ح��اث 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة لأع�������س���اء 
وع���������س����وات ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س 
املجالت  يف  املن�سورة  باجلامعة، 
والبالغ عددها  العاملية،  العلمية 
نهاية  حتى  الر�سد  ب��داي��ة  منذ 
بحثا   4640 2013م،  اأك���ت���وب���ر  
ع���ل���م���ي���ا خم���ت���ل���ف���ا يف جم����الت 
ال��ك��ي��م��ي��اء وال��ه��ن��د���س��ة وال��ع��ل��وم 
وال��ف��ي��زي��اء  وال��ط��ب  الطبيعية، 
الآيل،  واحل���ا����س���ب  وال��ك��ي��م��ي��اء، 

والعلوم والريا�سيات.

الملك عبدالعزيز
عبدالعزيز  امللك  جامعة  �سكلت 
ت�سم  طالبية  ا�ست�سارية  جلنة 
28 ط��ال��ب��ا م���ن خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات 
اجل��ام��ع��ة وال���ف���روع ال��ت��اب��ع��ة لها 
ال����ك����ام����ل وراب������غ  يف حم���اف���ظ���ة 

وخلي�س. 
وت������ه������دف ال����ل����ج����ن����ة اإل������ى 
ومقرتحات  مل�سكالت  ال�ستماع 
ال������ط������الب، واإي���������س����ال����ه����ا اإل������ى 
امل�سوؤولن باجلامعة لالإ�سهام يف 

حلها بكل �سفافية.

الحدود الشمالية
ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل م��دي��ر جامعة 
احل������دود ال�����س��م��ال��ي��ة، الأ����س���ت���اذ 
ال��دك��ت��ور ���س��ع��ي��د اآل ع��م��ر، وف��د 
الذي  العربية  اجلامعات  احت��اد 
����س���م الأم��������ن ال����ع����ام امل�����س��اع��د 
لحتاد اجلامعات العربية رئي�س 
اأ�شيوط الأ�شبق، الأ�شتاذ  جامعة 
حممود،  راأف��ت  حممد  الدكتور، 
ورئ����ي���������س ج����ام����ع����ة ال���زي���ت���ون���ة 
بالأردن، الأ�ستاذ الدكتور ر�سدي 
ع��ل��ي ح�����س��ن، وع����دد م���ن وك���الء 

اجلامعة. 
واط�������ل�������ع ال�������وف�������د خ�����الل 
ال���زي���ارة، ع��ل��ى م��راف��ق اجلامعة 
ون���ظ���ام���ه���ا وامل����ع����اي����ري امل��ت��ب��ع��ة، 
واإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا الأك���ادمي���ي���ة من 
اأجل ا�ستكمال ان�سمامها ر�سميا 
ل���ع�������س���وي���ة احت��������اد اجل���ام���ع���ات 

العربية.

جامعة القصيم
ممثلة  الق�سيم  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت 
بكلية القت�ساد والإدارة، اتفاقية 
تعاون م�سرتك مع �سركة عنيزة 
ال�ستثمارية بالتعاون مع غرفة 
اإلى  التفاقية،  وتهدف  عنيزة.  
مب��ن��ط��ق��ة  الأع�����م�����ال  رواد  دع�����م 
جاء  مدنها.  مبختلف  الق�سيم 
ذلك على هام�س ملتقى الإعداد 

ملهنة املحا�سبة الأول. 
وكيل  اجلامعة،  ع��ن  ووق��ع 
اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ن��ع��م 
ال���ع���ب���دامل���ن���ع���م، ف��ي��م��ا وق�����ع ع��ن 
ال�������س���رك���ة، رئ��ي�����س��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املن�سور،  حممد  ري��ان  املهند�س 
ال���ع���ام لغرفة  ب��ح�����س��ور الأم�����ن 
ع�����ن�����ي�����زة، اأح������م������د ب������ن حم��م��د 

احلميدان. 

جامعة حائل
ف����ازت ج��ام��ع��ة ح��ائ��ل مم��ث��ل��ة يف 
عمادة تقنية املعلومات والتعليم 
الإل������ك������رتوين، ب���ج���ائ���زة »ل���ي���زر 
في�س« كاأف�سل م�سغل وم�ستخدم 
لرنامج �سري العمل للمرا�سالت 
فئة  عن  الإلكرتونية  والأر�سفة 
موؤ�س�سات التعليم العايل 2014م، 
وامل�����س��ت��خ��دم ب���ن اأك�����ر م���ن 32 
ت�ستخدم  وموؤ�س�سة  األف منظمة 

النظام عامليا.
واأك���������������د ع�����م�����ي�����د ت���ق���ن���ي���ة 
الإلكرتوين  والتعليم  املعلومات 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور م��اج��د بن 
اجلامعة  اأن  احلي�سوين،  حميا 
قد ناف�ست على اجلائزة من بن 
اأك��ر م��ن  120 موؤ�س�سة يف هذا 

العام.

الملك فيصل
اع���ت���م���د م����دي����ر ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
ف��ي�����س��ل، ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال���������س����اع����ات����ي،  خ���ط���ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
العا�سرة للجامعة 1436 – 1440 
ه����، وذل����ك يف الج��ت��م��اع ال��ث��اين 
للجنة حتديد اأهداف و�سيا�سات 
و�سدد مدير اجلامعة  اخل��ط��ة.  
اإ�سراك  �سرورة  على  ووكالوؤها، 
القبول  وع��م��ادة  الكليات  عمداء 
والت�سجيل للبحث، يف ما يخ�س 
قبولهم  امل��ت��وق��ع  الطلبة  اأع����داد 
وتخرجهم خالل �سنوات اخلطة 
ح�����س��ب الإف���������ادات ال��������واردة من 

الكليات.

المجمعة
ت���ل���ق���ى م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
املجمعة، الدكتور خالد بن �سعد 
املقرن، خطاب �سكر وتقدير من 
م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل، 
ال�����دك�����ت�����ور خ�����ال�����د ب�����ن حم��م��د 
ال��ع��ن��ق��ري، ع��ر خ��الل��ه الأخ���ري 
عن �سكره ملعايل مدير اجلامعة 
جهاز  ع��ل��ى  معاليه  اط���الع  ب��ع��د 
يف  الهيموجلوبن  ن�سبة  قيا�س 

الدم دون اأخذ عينة.
اأح�������د   وي������ع������د اجل�������ه�������از 
اخ���رتاع���ات ج��ام��ع��ة امل��ج��م��ع��ة يف 

املجال الطبي.
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حول العالم

إفريقيا على خطى آسيا في تدويل التعليم العالي

السويد تطرد الطلبة األجانب فور تسلمهم الشهادات

ات��خ��ذت ح��ك��وم��ة ال�����س��وي��د ق����رارا غريبا، 
ال��ع��ايل،  التعليم  ط���الب  جت���اه  م���وؤخ���را، 
غ�سون  يف  البالد  مب��غ��ادرة  الطلبة  يلزم 
درج��ة  على  ح�سولهم  بعد  م��ن  اأي���ام   10
ال���دب���ل���وم، الأم�����ر ال����ذي لق���ى م��ع��ار���س��ة 

وا�سعة النطاق.
ال��ق��رار  على  تعليقهما  معر�س  يف 
ق����ال رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ل���ون���د ال�����س��وي��دي��ة 
 Per Eriksson »الدكتور »بري اأريك�سون
الأوروب���ي،  الرملان  يف  ال��ب��ارزة  والع�سوة 
 Cecilia ف����ي����ك���������س����رتوم«  »����س���ي�������س���ل���ي���ا 
ي�����س��ب  ل  ال�����ق�����رار  اإن   Wikström
يف م�����س��ل��ح��ة ال�����س��وي��د ع��ل��ى الإط������الق، 
وو�سفاه باأنه »قا�س« يف حن قال رئي�س 
اأول����وف  »ب���ري  ج��وت��ن��ب��ريغ  ج��ام��ع��ة  اإدارة 
 Per-Olof Rehnquist ريهنكوي�ست« 

ه�����وؤلء الأن����ا�����س امل��ت��ع��ل��م��ن ب���ل ن��رتك��ه��م 
اأو  اأو ك��ن��دا  اأم��ريك��ا  ي��ذه��ب��ون ل���دول مثل 

اأ�سرتاليا اأو الهند«.
»فيك�سرتوم«،   ال��ق��رار،  وا�ستنكرت 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف ال���رمل���ان الأورب������ي على 
حت�������س���ن ح����ي����اة ال����ط����الب وال���ب���اح���ث���ن 
القادمن من خارج اأوروبا ممن يريدون 
ال���ب���ق���اء يف ال������دول ال���ت���ي ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��م 
امل��ث��ال على  �سبيل  ���س��رك��ات على  ب��اإق��ام��ة 
اأرا�سيها،  وا�سفة ال�سويد »باأنها �سجلت 
اأ����س���وا ���س��ج��ل يف اأوروب�������ا ب���اأ����س���ره���ا« من 
القرار على حد تعبريها مع  ج��راء هذا 
يف  الفتتاحية  مقالتهم  يف  )اأري�سكون( 

ال�سحيفة.
ال��ق��رار  »ريهنكوي�ست«  وا�ستهجن 
ال��ق��رار ي�سر  ه��ذا  »اإن  قائال  يف مدونته 
ال��ر���س��وم  ب��ال��ف��ع��ل  دف��ع��وا  بالطلبة مم��ن 
يتم  ف��ك��ي��ف  ع���ام 2011،  م���ن  ال��درا���س��ي��ة 
عن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  ك��ه��ذا  ق��ان��ون  تطبيق 
الجت������اه الق���ت�������س���ادي ال���وط���ن���ي ب��دع��م 

ويجلب  »غبي  القرار  اإن هذا  يف مدونته 
اخلزي لل�سويد«.

مقارنة
وق������ارن امل���ع���ار����س���ون ال����ق����رار ال�����س��وي��دي 
بالقرار الدمناركي حيث مرت الدمنارك 
ب��ت��ج��رب��ة زي������ادة ع����دد ط����الب الأج���ان���ب 
منها  الأخ���ري  العقد  يف  اأ���س��ع��اف  لثالثة 
ع�����س��رة اأ���س��ع��اف ال��ع��دد ال���ق���ادم م��ن دول 
الدمنارك  تدر�س  حيث  ال�سرقية  اأوروب���ا 
الطلبة  م���ن  امل���زي���د  ي�����س��ج��ع  ق�����رارا  الآن 
بالبقاء  اخل��ارج  م��ن   للدرا�سة  القادمن 

على اأرا�سيها للعمل.
ع��ل��ى  م���ع���ار����س���ت���ه���م  م���ع���ر����س  ويف 
ال������ع������دد م��ن  اف����ت����ت����اح����ي����ة  ال�������ق�������رار يف 
ال�����س��وي��دي��ة  »���س��ي��د���س��ف��ن�����س��ك��ان«  �سحيفة 
»ب���ري  ال���دك���ت���ور  ق�����ال   Sydsvenskan
اأريك�سون« و »�سي�سليا فيك�سرتوم«: »مننح 
ه��وؤلء الطلبة  تعليما من الطراز الأول 
من  ننتفع  ل  تعليمهم  يكتمل  وع��ن��دم��ا 

املواهب الدولية؟ اإن هذا القرار ينطوي 
على انتهاك حلقوق الن�سان«.

واأكد اأن ال�سويد دولة تنتهج �سيا�سات 
���س��خ��ي��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����س امل��ه��اج��ري��ن حيت 
تتلقى العديد من الالجئن واملهاجرين 
اأك��ر من اأي دول��ة اأوروب��ي��ة اأخ���رى، وهو 
»الأمر الذي اأح�سبه اأمرا طيبا، ولكن ملاذا 
ت�ستثنى هذه الفئة بعينها وهي التي طاملا 
كان لديها طموحات ا�ستطاعت حتقيقها. 

اإنه لأمر خمز لل�سويد«.

مقترح سابق
و�سبق هذا القرار مقرتح طرحه الع�سو 
اأمام  اآي��رج«  »بورينا  املحافظن  يف حزب 
املا�سي،  �سبتمر  يف  ال�سويدي  ال��رمل��ان 
ي��ق�����س��ي مب���راج���ع���ة ال����ل����وائ����ح اخل��ا���س��ة 
ب��اأذون��ات الإق��ام��ة للطلبة الأج��ان��ب حيث 
يوؤ�س�سون  مل��ن  خ�سي�سا  »ال���ب���ريج«  اأ���س��ار 
���س��رك��ات خ��ا���س��ة يف ال�����س��وي��د ح��ي��ث تن�س 
مال  راأ����س  يقل  األ  ���س��رورة  على  اللوائح 

يعادل  )م��ا  كرونا   200،000 عن  ال�سركة 
ل  اأرب����اح  م��ع خطة جلب  ي���ورو(   28،000
اأن يتم  ���س��ن��ت��ن ل���الأم���ام ع��ل��ى  ت��ق��ل ع���ن 
تقييم واعتماد ال�سركات من قبل الهيئات 

املعنية بالهجرة لديها.«
وت���ن�������س ال���الئ���ح���ة امل���ق���دم���ة ع��ل��ى 
تتجاوز  زمنية ل  ف��رتة  ���س��رورة حت��دي��د 
بالهجرة  املعنية  الهيئات  لبت  اأ�سهر  �ستة 
يف  التجاري  والعمل  الإق��ام��ة  طلبات  يف  
الأجانب  الطلبة  الذي جتر فيه  الوقت 
اإل��ى ح��ن  احل�سول  على م��غ��ادرة البالد 

على العتماد النهائي.
 وو����س���ف »ال���ب���ريج« ال��ل��وائ��ح ب��اأن��ه��ا 
�سارمة للغاية ودعى يف بيان له احلكومة 
اإلى مراجعة قرارها وت�سهيل الأمر على 
ال��ط��الب ل��ل��ب��ق��اء يف ال�����س��وي��د ول��ل��ب��دء يف 

�سركاتهم التجارية.
ول يعد هذا القرار الأول من نوعه 
ق��ام  اأن  �سبق  ب��ل  الأج���ان���ب  الطلبة  ���س��د 
يف  م�سابهة   بحركة  ال�سويدي  ال��رمل��ان 

الأوروب��ي��ن  الطلبة غري  تلزم   2010 ع��ام 
يليه،  وكان  ال��ذي  العام  ر�سوم من  بدفع 
لهذا القرار تبعات درامية حيث انخف�س 
عدد الطالب  غري الأوروبين الراغبن 
يف ح��ج��ز م��ك��ان ل��ه��م ل��ل��درا���س��ة يف ب��رام��ج 
املاج�ستري من 125،000 يف عام 2010 اإلى 
انخف�س  ح��ن  يف   2011 ع���ام  يف   25،000
يف   16،000 م��ن  املقبولن  ال��ط��الب  ع��دد 

2010 اإلى 1200 طالب فقط يف 2011.
كل هذه الأمور جعلت ال�سويد جهة 
ط��رد للطالب الأج��ان��ب، ل�سيما يف ظل 
للح�سول  الدرا�سية  الر�سوم  م�ساعفة 
م��ن نظريتها  اأق���ل  درج����ات علمية  ع��ل��ى 
اأو  املتحدة  ال��ولي��ات  »���س��ت��ان��ف��ورد« يف  يف 
املتحدة  اململكة  يف  ال�سهرية  اجل��ام��ع��ات 
م���ع ق��ل��ة امل���ن���ح ال���درا����س���ي���ة ب�����س��ك��ل كبري 
ف�سال ع��ن ع��دم وج���ود ج��ام��ع��ات كرى 
يف  الثماين  اللبالب  جامعات  مثل  فيها 
اأف�����س��ل اجلامعات  اأو  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

الريطانية.

بقلم:جين بيتر مايكلبوست
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

ت����رى ب��ق��ي��ة ق������ارات ال���ع���امل اأن اأف��ري��ق��ي��ا 
التعليم  تدويل  اآ�سيا يف  ت�سري على خطى 
العايل ب�سبب تطبيقها برامج التواأمة ثم 
ال�سراكة مع اجلامعات العاملية لفتح فروع 
متاما  اأرا�سيها  على  العاملية  للجامعات 

كما فعلت اآ�سيا.
ف���ه���ل ت�����س��ت��غ��ل ف���رن�������س���ا ال���ف���ر����س���ة 
اأعداد طالبها الدولين  لالنت�سار لزيادة 
اأفريقيا  دول  �سكان  معظم  اإج���ادة  ب�سبب 

للفرن�سية؟

ستة أشهر
ظهرت  امل��ا���س��ي��ة  ال�ستة  الأ���س��ه��ر  ف��ط��وال 
التعليم العايل يف  ب��وادر تطور ج��ذري يف 

اإفريقيا تتمثل فيما يلي:
امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ا���س��ت��ث��م��رت  اأول: 
ال��ب��ن��ك  اأع�������س���اء  اإح�����دى   ،IFC ال���دول���ي���ة 
اأم���ريك���ي يف  دولر  م��ل��ي��ون  ال�����دويل، 150 
الربحية   Laureate »ل��وري��ت«  جمموعة 
الأهلية يف يناير املا�سي  لتطوير اأن�سطة 
واأفريقيا  الالتينية  اأم��ريك��ا  يف  تعليمية 
وال�������س���رق الأو������س�����ط، وال����ه����دف م���ن ه��ذا 
ع��ل��ى ن�سيب كبري  ال���س��ت��ث��م��ار احل�����س��ول 
اأك���ر م��ن 50% يف م�����س��روع م�����س��رتك مع 
ج��ام��ع��ة م��ث��ل م��ون��ا���س الأ���س��رتال��ي��ة التي 
جنوب  يف  ب��ا���س��م��ه��ا  ل��ه��ا  ف���رع  يف  ت�ستثمر 
اأفريقيا يف خطوة تعد من قبيل ا�ستثمار 

املال اخلا�س يف قطاع عام.
ثانيا: �سيختار البنك الدويل للمرة 
الثانية ثماين مراكز للتميز يف اجلامعات 
ثمانية  منها  الواحد  �سيتلقى  الأفريقية 
ل��ت��ق��وي��ة ودع���م  اأم���ريك���ي  م��الي��ن دولر 

البحث العلمي ولو�سع برامج جديدة. 
ث��ال��ث��ا: ق����ررت ج��ام��ع��ة »لن��ك�����س��رت« 
ال��ري��ط��ان��ي��ة الإع������الن ع���ن اف��ت��ت��اح ف��رع 
ي�سل  بطلبة  غانا،  »اأك��را« عا�سمة  لها يف 

عددهم الآن اإلى 58.
الأع��م��ال  اإدارة  كلية  ق��دم��ت  راب��ع��ا: 
 CEIBIS الأوروب���ي���ة،  ال�سينية  ال��دول��ي��ة 
 »the China Europe International

اإف��ري��ق��ي��ا ���س��ب��ك��ة م���ن امل�����س��روع��ات ل��دع��م  
ال��ق��ارة  رب���وع  ال��ع��ايل يف  التعليم  اأوا����س���ر 

e-Network Project الأفريقية با�سم
ث��ام��ن��ا: تعمل دول���ة م��وري�����س�����س مع 
�سرق  يف  ل�سيما  الأفريقية،  ال��دول  بقية 
اأفريقيا، على و�سع نف�سها كمحور تعليمي 

يف املنطقة.

هيئات ربحية
بع�س  اأن  ف��ي��ه  جن���د  ال�����ذي  ال���وق���ت  ويف 
امل�����ب�����ادرات ق���د ت��ت��ع��ل��ق ب�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ق��وة 
احلكومات  بع�س  تنتهجها  التي  الناعمة 
اأفريقيا  بحثا عن مكان لها �سمن م��وارد 
ال�سخمة جند اأن اأكر ما ي�سدمك وجود 

Business School«،   اإحدى اأكر كليات 
ون�ساأت  ح��ال��ي��ا،  ال��ع��امل  يف  الأع��م��ال  اإدارة 
بف�سل ال�����س��راك��ة ب��ن الحت����اد الأوروب����ي 
برناجما   ، �سنغهاى  وم��ق��ره��ا  وال�����س��ن  
الأع�����وام  اإب�����ان  اأك�����را  يف  الأع����م����ال  لإدارة 

القليلة املا�سية.
 Webster وب�سرت  جامعة  خام�سا: 
الأمريكية اأعلنت عن افتتاح اأول فرع لها 

يف اإفريقيا اأي�سا يف دولة غانا.
����س���اد����س���ا: ج���ام���ع���ة ل��ي��م��ك��وك��وي��ن��ج 
ال����رائ����دة  امل���ال���ي���زي���ة   Limkokwing
ولي�سوتو  بت�سوانا  يف  لها  فروعا  افتتحت 

و�سويزلند.
���س��اب��ع��ا: ا���س��ت��ث��م��رت ال��ه��ن��د يف ق���ارة 

اإذا  اإل  اأكادميية ربحية لن ت�ستمر  هيئات 
�سمنت وج��ود عوائد مالية من وراء هذا 
جامعة   مع  احل��ال  هو  ما  مثل  ال�ستثمار 
�سركات  لأنها  »ليمكوكوينج«  اأو  »لوريت« 

خا�سة حتتاج للربح لتعي�س ولتبقى.
قط  اأج��د  مل  نف�سه،  املبداأ  وبتطبيق 
يف  لها  فرعا  تفتتح  اإجنليزية  جامعة  اأي 
اخل����ارج م��ن دون ال���س��ت��ث��م��ار واحل�����س��ول 
ع��ل��ى ال���رب���ح ال���وف���ري ب���ل اإن���ه���م ي�����س��رون 
للم�ستقبل بل ي�سعون رواء الربح الفوري.
وبالطبع راأينا اإخفاقات اأخرى طوال 
10 �سنوات يف العديد من ال�سناعات ولكن 
هل هذه اإ�سارة اإلى اأن اجلامعات الأخرى 

عليها اأن تفتتح فروعا لها يف اإفريقيا؟

�سابة  عنا�سر  بوجود  اإفريقيا  �ستتمتع 
م����ن ط��ب��ق��ة ال�������س���ك���ان ي�������رتاوح ع��م��ره��ا 
م��ا ب��ن 18-22ط������وال ال�����س��ن��وات الع�سر 
واأثيوبيا  نيجرييا  يف   ل�سيما  املقبلة، 
وكينيا واأنغول، و�ستكون تلك الدول من 
�سمن اأكر  دول العامل �سكانا من حيث 
اأن  عرفنا  اإذا  خا�سة  ال�سباب،  �سريحة 
العديد من دول العامل �ست�ست�سرف منوا 
قدره 5% يف العام طوال ال�سنوات الع�سر 
امل��ق��ب��ل��ة م��ن��ه��ا ن��ف�����س ال�����دول ب��الإ���س��اف��ة 
اإل��ى غانا، الأم��ر ال��ذي يعني زي��ادة عدد 
ال��ط��الب ال��راغ��ب��ن يف احل�����س��ول على 
درج�����ة ع��ل��م��ي��ة ع��ال��ي��ة وزي�������ادة يف ع��دد 

الطالب املر�سلن للخارج للدرا�سة.
اإ���س��اف��ة اإل���ى ذل��ك ف��اإن��ه م��ن خالل 
ا���س��ت��ق��راء الجت���اه���ات ال�����س��اب��ق��ة ل��ل��دول 
للطلبة  امل�������س���درة  ال������دول  اأن  ���س��ن��ج��د 
�سمن  م��ن  تعد  اجل��ام��ع��ات  يف  للدرا�سة 
للجامعات  ف��روع��ا  �ستفتح  التي  ال���دول 

الأجنبية على اأرا�سيها.
اأن هذه  وال�سبب يف هذا ال�ستنتاج 
ك��ان��ت احل��ال��ة يف م��ال��ي��زي��ا و���س��ن��غ��اف��ورا 
وال�سن  و�ستكون هذه احلال يف الهند 
ال��ق��وان��ن  ���س��م��ح��ت  اإذا  واإن���دون���ي�������س���ي���ا، 
ال��دويل،  التعليم  بت�سهيل  والت�سريعات 
و���س��ت��ك��ون اأي�����س��ا ه���ذه احل��ال��ة م��ع دول 
واأثيوبيا  واأن��غ��ول  وكينيا  نيجرييا  مثل 
الدول  العديد من هذه  اأن  بالرغم من 
ل تنعم بال�ستقرار ال�سيا�سي ول الأمني 
ومن غري املنا�سب اإقامة اأعمال جتارية 

فيها على الأرجح. 

سنغافورة ودبي
كيف  اأن���ه  اأعييننا  ب���اأم  راأي��ن��ا  وت��اري��خ��ي��ا 
اأن  �سقيقة  اأو  املنال  �سهلة  ل��دول  ت�سنى 
جتعل من نف�سها حمطة جذب للطلبة 
ما  الأق��ل �سداقة مثل  ب��ال��دول  مقارنة 
ا�ستطاعت  التي  �سنغافورا  هو احلال يف 
جذب الطلبة من الدول اجلارة لها اأكر 
من اأوروبا اذا نظرنا للبعد الدميوغرايف 

واجلغرايف لها.
 ون��ف�����س احل����ال ينطبق ع��ل��ى دب��ي 
فتح  املتقدمة  ال���دول  ا�ستطاعت  حيث 
فروع جلامعاتها يف هذه الإمارة م�ستهلة 

فروع  افتتاح  قبل  تواأمة  برامج  الأم��ر 
نف�س  وه��و  ال��رام��ج  كاملة  لها   ر�سمية 
الأمر الذي ت�ستطيعه غانا، بالرغم من 
مبادرات  ت�سهد  التي  ال�سغري،  حجمها 
علمية كبرية تاأمل يف جذب الطالب من 

دولة جارة هي نيجرييا. 
حمطة  �ستكون  موري�س�س   ودول��ة 
اإف��ري��ق��ي��ا يف ال��وق��ت ال��ذي  ج��ذب ل�سرق 
ت����ع����د ف����ي����ه ه�������ذه اجل��������زر م�����ن ال�������دول 
املنطقة  يف  لغتن  تتحدث  التي  القليلة 
التي  ال��دول  فيه  ت�ساهي  اأن  وت�ستطيع 
ال��ت��ي تتحدث  اإف��ري��ق��ي��ا،  ت��ق��ع يف غ���رب 
اإفريقيا  اأن 21 دولة يف  الفرن�سية، علما 
تتحدث الفرن�سية وي�سل تعداد �سكانها 
يجعل  ال��ذي  الأم���ر  ن�سمة،  مليون   360
الأعمال  اإدارة  يف  الفرن�سية  اجلامعات 
غرب  ل�سكان  الأول  اخل��ي��ار  والهند�سة 
اإفريقيا  متاما كما هو احلال يف ال�سرق 
الأو����س���ط وال��ه��ن��د وج��ن��وب ���س��رق اآ���س��ي��ا، 
حيث ل زالت اململكة املتحدة هي اخليار 
الأم��ر الذي  املناطق،  الأول ل�سكان تلك 
جامعات  من  الكثري  ذهبت  مل��اذا  يف�سر: 
اإلى ماليزيا لفتح فروع  املتحدة  اململكة 

لها هناك، على �سيبل املثال؟.
و�سيكون من الأهمية مبكان لو قمنا 
 12 يف  التعليمية  امل���ب���ادرات  ت��ط��ور  مب�سح 
املبادرات  �ستكون  قادمة  لرنى هل  �سهرا 
-10 ملدة  الرائدة  الجتاهات  احلالية هي 

15 عاما قادما اأم ل؟
ال��ف��روع  ف��ت��ح  �سيتطور  ه��ل  ول����رنى 
ال�سركاء  ي�ست�سيفها  ت��واأم��ة  ب��رام��ج  م��ن 
املحليون اإلى فروع خال�سة للجامعات كما 

حدث يف ماليزيا وغانا اأم ل؟
ال�سمال  املبادرات من  �ستتطور  وهل 
اإلى اجلنوب كما هو احلال يف اآ�سيا اأم من 
اجلنوب للجنوب كما هو احلال يف ال�سن 
املوؤ�س�سات  هل  ول��رنى  وماليزيا؟  والهند 
اأم  اإفريقيا  يف  لغتها  �ست�ستغل  الفرن�سية 
�سيتخذ  التعليم العايل يف اإفريقيا منحى 

اآخر تعتمد فيه اأفريقيا على ذاتها.
م��ث��ريا  م���ك���ان���ا  ت���ع���د  اأف���ري���ق���ي���ا  اإن 
للتعليم العايل وعلى الأرج��ح  اأن اإفادته 
الأهلية هو  واملوؤ�س�سات  املحلين  لل�سكان 

الأكر اإثارة!

بقلم:فرانسوا زيرين
يونيفرسيتي ويرلد نيوز
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حول العالم

اأع�����ل�����ن وزي��������ر اجل����ام����ع����ات وال���ع���ل���وم 
 David ويليت�س«  »داف��ي��د  الريطاين 
Willetts عن تفا�سيل منح 350 مليون 
ج��ن��ي��ة ا���س��رتل��ي��ن��ي ق���دم���ه���ا »جم��ل�����س 
الطبيعية«   والعلوم  الهند�سة  اأب��ح��اث  
EPSRC يف ال� 22 من نوفمر املا�سي 
لأكر من 70 مركزا جديدا من مراكز 
 24 CDT يف  ال��دك��ت��وراه  تدريب طلبة 

جامعة يف �ستى اأنحاء اململكة املتحدة.
ح�����س��ل��ت ج��ام��ع��ة ك��م��ري��دج على 
�ست منح مالية من تلك املنح لرامج 
تدريب طلبة الدكتوراه منها: جتديد 
م���رك���زي���ن جت�����ري ال����درا�����س����ة ف��ي��ه��م��ا 
ف��ازت كمريدج  ذات��ه  الوقت  الآن، ويف 
�سريكا  تعد  اآخرين  ملركزين  مبنحتن 
ف��ي��ه��م��ا، وه��م��ا يف ج��ام��ع��ت��ي ل��ي��ف��رب��ول 

العلوم  �سباق  طليعة  يف  �سيجعلنا  مما 
العاملي.«

الهند�سة  اأب���ح���اث   وي��ع��د »جم��ل�����س 
الهيئة   EPSRC ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة«  وال��ع��ل��وم 
لتمويل  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��رئ��ي�����س��ة 
الأبحاث يف الهند�سة والعلوم الطبيعية، 
الأب��ح��اث  يف  اأم��وال��ه��ا  الهيئة  وت�ستثمر 
وت����دري����ب ط��ل��ب��ة ال����دك����ت����وراه مل�����س��اع��دة 
اململكة  املتحدة على التعاطي مع اجليل 
ال����ق����ادم م����ن ال���ت���غ���ري ال���ت���ق���ن���ي، ومت����ول 
مراكز تدريب طلبة الدكتوراه ملدة اأربع 
التقنية  م��ه��ارات  نقل  وت�سمل  ���س��ن��وات، 
وغريها وعنا�سر البحث العلمي وجتمع 
لتدريب  اخل��رات  من  خمتلفة  ميادين 

املهند�سن والعلماء.
وم����ن ���س��م��ن امل����راك����ز ال���ت���ي ن��ال��ت 
امل��ن��ح��ة ه����ذه امل�����رة اأي�������س���ا، م���رك���ز ن��ان��و 
كمريدج لتدريب طلبة الدكتوراه وهو 
اأح���د امل��راك��ز ال��ت��ي متكن 500 ب��اح��ث يف 
النانو على ال�ستمرار بنجاح يف العمل يف 

عدد  و�سي�سل   .UCL ل��ن��دن  وج��ام��ع��ة 
املنح املقدمة من احلكومة الريطانية 
ملراكز الدكتوراه جلامعة كمريدج 30 
ثمانية  مل��دة  ا�سرتليني  جنيه  مليون 
اأع���وام تهدف م��ن ورائ��ه��ا زي���ادة النمو 

القت�سادي للمملكة.

العلماء والمهندسون
وق����������ال وي����ل����ي����ت���������س »ي�����ع�����د ال���ع���ل���م���اء  
وامل���ه���ن���د����س���ون م���ه���م���ن لق���ت�������س���ادن���ا 
ومل��ج��ت��م��ع��ن��ا، ف��م��ن خ����الل م��وه��ب��ت��ه��م 
وت��خ��ي��الت��ه��م وم��ع��رف��ت��ه��م وم��ه��ارات��ه��م 
ي��زداد الإب��داع ويتدفق  ال��دم  يف عروق 
ال�سناعة  من  القطاعات  م��ن   العديد 
ول��ت��زداد.  لتنمو  املالية  اخل��دم��ات  اإل��ى 
ال�سراكات  ب��روؤي��ة  للغاية  �سعيد  اإن��ن��ي 
ال���ق���وي���ة ب���ن اجل���ام���ع���ات وال�����س��ن��اع��ة 
والأعمال بن املراكز التي اأعلنت عنها 
اليوم لأن هذا النوع من ال�سراكات هو 
املفتاح الرئي�س ل�سرتاتيجية �سناعتنا 

المصدر:
موقع جامعة كمبريدج

الفيزياء  ت�سمل  التخ�س�سات  من  حفنة 
والكيمياء والهند�سة واملواد.

وه������ذا ال���ت���م���وي���ل ج�����اء يف اأع���ق���اب 
 200 ق��دره��ا  ي��ت��ج��اوز  ك��ب��رية  ا�ستثمارات 
موؤخرا  اأبرمت  ا�سرتليني  جنيه  مليون 
لدعم اأبحاث كمريدج يف النانو ومبنى 
.Cavendish »جديد ملختر »كافيند�س

استغالل النانو
 و���س��ي��ع��م��ل امل����رك����ز م����ع ���س��ل�����س��ل��ة م��ن 
ال�����س��رك��ات ت�����س��م��ل ن��وك��ي��ا وي��ون��ي��ل��ي��ف��ر 
حتقيق  على  امل��ت��ح��دة  اململكة  مل�ساعدة 

طفرة يف ا�ستغالل تقنيات النانو.
الروف�سيور  امل��رك��ز  م��دي��ر  وع��ل��ق 
»ب��وم��ب��ريج« ع��ل��ى ه���ذا ق��ائ��ال »توليفة 
طالبنا من ذوي التخ�س�سات املتنوعة 
مم���ن ع��ل��ى درج����ة ع��ال��ي��ة م���ن ال��ك��ف��اءة 

�سيكونون رواد م�ستقبل النانو.«
واأح��د امل��راك��ز اجل��دي��دة هو مركز 
 Gas ال��غ��از   ت��ورب��ي��ة  ه���واء  ديناميكية 

ال���ذي   Turbine Aerodynamics
حديثا  املن�ساأة  امل��راك��ز  م��ن  واح���دا  يعد 
يهدف  للتميز  دول��ي��ا  م��رك��زا  لي�سبح 
ل��ت��دري��ب اجل��ي��ل ال���ق���ادم ع��ل��ى البحث 

وال�سناعة. 
و�����س����ي����ج����م����ع امل������رك������ز ج����ام����ع����ات 
ك�����م�����ري�����دج واأك�������������س������ف������ورد ول����ف����ره 
جنب  اإل����ى  ج��ن��ب��ا   Loughborough
مثل  الناجحة  ال�����س��رك��ات  ك��ري��ات  م��ع 
لل�سناعات  وميت�سوبي�سي  رول��زروي�����س 
الثقيلة و�سيمنز وداي�سون و�سي�ساعدها 
ف��ري��ق م��ن اخل����راء م��ن ن��ا���س��ا ومعهد 

.MIT ما�سو�سويت�س للتقنية
ومن املقرر اأن يدعم املركز فر�سا 
الت�سنيع  جم����ال  يف  ك����رى  وظ��ي��ف��ي��ة 
متثل 6.8% من وظائف قطاع الت�سنيع 
 1،650 ح����وايل  حجمها  �سي�سل  ال��ت��ي 
مليار جنيه ا�سرتليني يف فرتة الأعوام 

ال� 20 القادمة. 
وت�������س���م���ل امل������راك������ز الأخ�����������رى يف 

للتطوير  �ستخ�سع  ال��ت��ي  ك��م��ري��دج، 
 ultra والتجديد، مراكز الدقة الفائقة
precision والأ�سوات والبنية التحتية 
وامل������واد احل��ا���س��وب��ي��ة وم���رك���ز الأل������واح 
ن�ساأ  الذي   ،photovoltaics ال�سوئية 
ومركز  ليفربول  جامعة  مع  بال�سراكة 
بال�سراكة   phototonics ال�سوئيات 

مع جامعة كوليدج لندن.
واأع�������رب رئ��ي�����س جم��ل�����س اأب���ح���اث  
ال��ه��ن��د���س��ة وال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة »ب���اول 
ج��ول��ب��ي«، ع��ن ت��ف��اوؤل��ه ب��ق��درات امل��رك��ز 
وم�ستقبله قائال »اأثبتت مراكز تدريب 
ال��دك��ت��وراه جناحها ف��ه��و، ك��ن��م��وذج، له 
مكانة عند  ال��ط��الب ورج���ال الأع��م��ال 

وال�سناعة.
امل��راك��ز اجل��دي��دة �ستعطي  ف��ه��ذه 
تلقوا  ممن  ومهند�سن  علماء  ال��دول��ة 
تدريبا عاليا هي يف حاجة اإليهم لأنهم  
مدججون مبهارات جتعلهم يرتقون يف 

م�سريتهم املهنية.«

350 مليون استرليني منحة
لمراكز تدريب طلبة الدكتوراه في بريطانيا

الوزير ويلتس: العلماء  والمهندسون مهمون القتصادنا ومجتمعنا وإبداعاتهم تنعش مختلف القطاعات
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دراسات

الإعالم باجلامعة  بق�سم  املحا�سر  اأو�سح 
العوامل  اأب���رز  اأن  �ساعد   �ساعد  الأ���س��ت��اذ 
التي  ت�سهم يف �سعف التفاعل مع �سبكات 
الأم��ي��ة  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي تتمثل يف 
وغياب  والإل��ك��رتوين،  التقليدي  ب�سقيها 
اأداء النخبة يف  الوعي ال�سيا�سي، وتراجع 
امل��دين  املجتمع  دور  جانب  ال��ى  املجتمع، 
يف  اخلاطئة  الدينية  ال��ق��راءات  وطغيان 

فهم هذه التقنية.
»ال���ث���ق���ايف  ب����ع����ن����وان  ل����ه  ب���ح���ث  ويف 
والجتماعي يف �سبكات التوا�سل.. درا�سة 
في�سبوك  التفاعل:  معوقات  يف  ميدانية 
اإل��ى ���س��رورة و�سع  من��وذج��ا«، دع��ا �ساعد 
مل��ح��ارب��ة الأم��ي��ة ب�سكليها  اآل��ي��ات ج��دي��دة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي واحل����دي����ث )اأم����ي����ة ال���ق���راءة 
وا�سفا  الإلكرتونية«،  والأمية  والكتابة، 

ذلك بالتحدي الكبري.
ف�����س��اءات لنخبة  بفتح  اأو���س��ى   كما 
واآرائ��ه��ا  انطباعاتها  ع��ن  لتعر  املجتمع 
ب��ك��ل ح��ري��ة و����س���دق ل��ل��ت��ف��اع��ل م���ع ف��ئ��ات 

املجتمع لتنمية الوعي ال�سيا�سي.

المشكلة البحثية
رج��ال  اأن  يف  ال��درا���س��ة  اإ���س��ك��ال��ي��ة  تتمثل 
الباحثن  ي�سندون فعل  الإع��الم وبع�س 
اأج��زاء من املنطقة  احلراك الذي عرفته 
الإع��الم اجلديد  اأ�سموه  ما  اإل��ى  العربية 
ال��راأي  ت�سكيل  وك���اأن  امل��ت��ج��ددة.  واأ�سكاله 

اأن من معوقات  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
ال���ت���وا����س���ل وال���ت���ف���اع���ل ع����ر ال�����س��ب��ك��ات 
ن�سبتها  بلغت  الأمية، حيث  الجتماعية: 
يف عينة البحث 28 %، وهي ن�سبة تعك�س 
على  الدالة  الإح�سائيات  الباحث  ح�سب 
وجود ما يقارب 60 مليون اأمي يف الوطن 

العربي.
الثانية من جملة  املرتبة   وج��اء يف 
ال�سيا�سي  الوعي  جانب  من  كل  العوائق 
ع��ل��ق عليها  ح��ي��ث  امل��ج��ت��م��ع،  ن��خ��ب��ة  ودور 
ال��ب��اح��ث ب��ال��ق��ول »ه���ذا دل��ي��ل تغيب هذه 
ال��وع��ي  ق��ل  وب�سببها  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال��ف��ئ��ة 
ال�سيا�سي وقل التوا�سل حيث جند هنا ما 

ن�سبته 14% من عينة البحث« .
وج������اء ره������اب الأزم����������ات ال�����س��اب��ق��ة 
كمرحلة متقدمة يف العوائق بن�سبة تقدر 
ب�9 % دليال على تاأثر املجتمعات العربية 
تكون  قد  �سابقة  باأزمات  البحث  عينة  يف 
واأمنية  اجتماعية  اأو  اقت�سادية  �سيا�سية 
خ��ا���س��ة م���ا ت��ع��ل��ق ب����الإره����اب وت��ب��ع��ه من 
اأزم����ات اق��ت�����س��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة، اإ���س��اف��ة 
ال�سلطة وما خلفه من  اإلى ال�سراع على 

تاأثريات »ل تعد ول حت�سى«.
وب��ح�����س��ب ال���ب���اح���ث، ج����اء يف اإط����ار 
العوائق دور املجتمع املدين الذي اأ�سحي 
ل��ي�����س ل����ه ح�������س���ور يف م���ف���ه���وم ال���دول���ة 
العربية، وهو  البلدان  بع�س  احلديثة يف 
ال��ع��وائ��ق،  م���ن   %7 ن�سبته  م���ا  ي��ف�����س��ر  م���ا 

العام ولد يف هذا ال�سياق املعريف،  بخالف 
الظروف املحيطة التي غذت هذه املرحلة 

وخ�سو�سياتها.
الباحث   ي��ت�����س��اءل  ال�����س��دد  ه���ذا  ويف 
ال��ف��ر���س��ي��ة  ت���ع���د ه�����ذه  اأي م�����دي  »اإل�������ى 
�سحيحة خا�سة اإذا علمنا اأن دول اأخرى 
يت�سن  مل  والإ�سالمي  العربي  العامل  يف 
لها هذا املعطى يف جانب التغري انطالقا 
من حتديات الإعالم اجلديد، رغم توافر 
ف�����س��اءات ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن الإع����الم؟ هل 
ع���اد احل��دي��ث وف���ق ه���ذه امل��ن��ط��ل��ق��ات من 
اإلى متغري التاأثري لو�سائل  حديث الأثر 
األ يجدر بنا النظر يف زواي��ا  الإع���الم ؟  
الثقافية  والرتاكمات  الجتماعي  الفعل 
والتفاعل  ال��ت��وا���س��ل  م��ع��ادل��ة  يف  ك���اأرق���ام 

الجتماعي، بحيث ل يتم القفز عليها؟«

حدود الدراسة
���س��م��ل��ت ه���ذه ال���درا����س���ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
امل��غ��رب،  موريتانيا،  اجل��زائ��ر،  ال��ت��ال��ي��ة: 
 921 ت��وزي��ع  مت  حيث  البحرين،  الأردن، 
هذه  من  عينة  على  اإلكرتونية   ا�ستمارة 
و�سحفيون  وب��اح��ث��ون  )اأ���س��ات��ذة  ال����دول 
وط���ل���ب���ة ج���ام���ع���ي���ون( رج�����ع م���ن���ه���ا 650 
ا�ستمارة. واتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي 

التحليلي.

النتائج

التوا�سل مع  اأن  اإلى  »رافقه توجه ي�سري 
الأجنبية  امل��وؤام��رة  ن��وع من  في�سبوك هو 
���س��د ب��ع�����س الأن���ظ���م���ة واحل���ك���ام ال��ع��رب 
..وهذا املو�سوع طرح بقوة اأثناء الثورات 

ولزال حديث بع�س املهتمن اليوم«.
 %5 اأن  اإل������ى  ال����درا�����س����ة  وت���و����س���ل���ت 
اأن ان��ت��ه��اك  م���ن ع��ي��ن��ة ال��ب��ح��ث ت��ع��ت��ق��د 
اخل�����س��و���س��ي��ة وحت������رمي رج������ال ال���دي���ن 
ال�سبكات  مع  التوا�سل  عدم  يف  دورا  لعبا 
الج���ت���م���اع���ي���ة وف���ي�������س���ب���وك ع���ل���ى وج���ه 

التحديد.
وج����������اء ع�����ام�����ل غ�����ي�����اب ال���ت���ق���ن���ي���ة 
الثامن  الرتتيب  يف  الأمنية  والتخوفات 
من حيث العوامل املعيقة بن�سبة مقدارها 
لن�سري  ق��و���س��ا  نفتح  اأن  ي��ج��ب  »وه��ن��ا   %4
العربي  امل��غ��رب  ال��ق��رى يف  بع�س  اأن  اإل���ى 
املقعرة  والهوائيات  الإن���ارة،  فيها  تنعدم 
)اأطباق ا�ستقبال الف�ساء( وطرق ال�سري، 
فما بالك بتقنية النرتنت والتوا�سل يف 
اأم��ر موؤ�سف ج��دا ومثري  وه��ذا  في�سبوك 
الواحد  القرن  يف  ونحن  الوقت  نف�س  يف 

والع�سرين«.
اأما دور الف�سائيات وزعماء القبائل 
 2 وم��ت��ق��ارب��ة  ج��دا  ب�سيطة  بن�سبة  ف��ج��اء 
و1 % ع��ل��ى ال���ت���وايل، وه����ذا  دل��ي��ل- وفقا 
للباحث- على اأن هذه املعطيات املفرت�سة 
غياب  اأو  �سعف  يف  �سببا  تكن  مل  كعوائق 

التوا�سل. 

مقترحات الدراسة
دع��ا  ال��درا���س��ة،  ن��ت��ائ��ج  وع��ق��ب مناق�سته 
الباحث اإلى �سرورة و�سع اآليات جديدة 
مل��ح��ارب��ة الأم���ي���ة ب�����س��ك��ل��ي��ه��ا ال��ت��ق��ل��ي��دي 
واحل�����دي�����ث، و ف���ت���ح ف�������س���اءات ل��ن��خ��ب��ة 
واآرائها  انطباعاتها  عن  لتعر  املجتمع 
فئات  م��ع  للتفاعل  و���س��دق  ح��ري��ة  ب��ك��ل 

املجتمع لتنمية الوعي ال�سيا�سي.
واأ����س���اف »وه�����ذا الأخ�����ري ل يجب 
ب��ف��ع��ل زم����ن وم���ك���ان معن  ي��رت��ب��ط  اأن 
يخ�س  واإمن���ا  م��ا  ملجموعة  بقناعة  ول 
العربي  املجتمع  تواجه  التي  التحديات 
النا�س  بع�س  واأن  خ��ا���س��ة  ع���ام،  ب�سكل 
ي�سعى ل�ستغالل هذه التقنية لأمور ل 

يعلمها اإل اهلل« .
تنظر  اأن  اأي�������س���ا  ���س��اع��د  واق������رتح 
ت���ط���ل���ع���ات  احل�����اك�����م�����ة يف  ال���������س����ل����ط����ات 
واهتمامات مواطنيها يف �ستى اجلوانب 
وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية 
وب��اأ���س��ل��وب احل����وار واحل��ج��ة والإق���ن���اع،  
غياب  يف  تنفلت  ق��د  الأم����ور  ف���اإن  و«اإل 
التحديات  �سيا�سية وطنية تعرف  نخبة 
التي تواجه الأمة العربية والإ�سالمية، 
ل���ك���ن ب���ع���ي���دا ع�����ن م���ن���ط���ق الأق����ل����ي����ات 

وحمايتها«.
اإل��ى ���س��رورة  رف��ع مدونة  وخل�س 
»في�سبوك«  على  القائمن  اإلى  واأر�سية 
حل����م����اي����ة اخل���������س����و�����س����ي����ة ل������الأف������راد 

وامل��ج��ت��م��ع��ات، وق����ال اإن����ه »ي��ج��ب النظر 
كذلك يف حماية اأمنية جادة وم�سوؤولية 
�سبكات  يف  لالأ�سخا�س  املعلوماتي  للكم 

التوا�سل الجتماعي« .
الف�ساءات  ت�ستغل  اأن  اإلى  دعا  كما 
ال����ت����ي مت���ن���ح���ه���ا ����س���ب���ك���ات ال���ت���وا����س���ل 
من  ���س��واء  املجتمع  لتنمية  الجتماعي 
خ���الل ف��ت��ح اأن���وي���ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي اأم 
والعمل  التعاون  اأفق  من خالل تطوير 
والتفاعل  التوا�سل  وت��رق��ي��ة  اخل���ريي، 
ف���ي���م���ا ي���ج���م���ع الأم���������ة ع���ل���ى امل����واق����ف 
واتخاذ  والدنيوية،  والدينية  التاريخية 
للبناء  اأدوات  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال�����س��ب��ك��ات  ه���ذه 

والت�سييد والعمل امل�سرتك.

خاتمة
واخ��ت��ت��م ال��ب��اح��ث ق��ائ��ال »ال��ت��اري��خ يعيد 
ن��ف�����س��ه يف �����س����ريورة و����س���ائ���ل الإع�����الم 
املبا�سر  التاأثري  نظرية  فمن  واملجتمع، 
ال��ت��ي ن��ظ��ر اإل��ي��ه��ا ب��ع�����س امل��ه��ت��م��ن اإل��ى 
الإع��الم  يعود  املا�سي،  من  اأ�سحت  اأنها 
اجل���دي���د ل��ل��ع��م��ل ب��ت��ل��ك ال��ن��ظ��ري��ة وف��ق 
اأطروحات جديدة اختلفت فيها الو�سيلة 
ال��ه��دف. ح��ري بنا يف ه��ذا املجال  وبقى 
والتفاعل  التوا�سل  ع��وائ��ق  نتجاوز  اأن 
ول��ت��ك��ن ���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
للبناء  والتفاعل  للتوا�سل  �سبكات  بحق 

والت�سييد والعمل امل�سرتك«.

األمية وغياب الوعي أبرز معوقات
التفاعل مع شبكات التواصل

ينبغي استغالل شبكات
التواصل االجتماعي لتنمية المجتمع

60 مليون أمي بالوطن العربي
وتجاوز المشكلة تحد كبير
التمسك بنظرية المؤامرة

وطغيان القراءات الدينية الخاطئة
من عوائق التفاعل

آفاق الجامعة  |  العدد 96  |  27 محرم 1435  |  1 ديسمبر 2013



إعالن

قليل من التروي والحذر خير ألف مرة
من دموع أطفالك وحسرة والديك مدى الحياة!

ال تتهور! ال تخاطر بحياتك! ال تستخف بحياة اآلخرين!

هل حقا ال تبالي؟!
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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

ب��ات ال��غ��ي��اب امل��ل��ح��وظ ل��ط��الب اجلامعة 
اأبها  ن��ادي  واأن�سطة  فعاليات  ح�سور  عن 
الأدبي، مثار ا�ستغراب، كما طرح عالمات 
�سريحة  واأنهم ميثلون  ا�ستفهام، ل�سيما 

غاية يف الأهمية.
النادي  رئي�س  اإل��ى  توجهت  »اآف���اق« 
الأدب�����ي، ال��دك��ت��ور اأح��م��د م��ري��ع الأمل��ع��ي، 
املوقف  لر�سد  عليه،  املو�سوع  فطرحت 

الر�سمي للنادي.

دفاع مستميت
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال��غ��ي��اب ك���ان اأ���س��ب��ه 
ب���امل���ق���اط���ع���ة م����ن ط�����الب اجل���ام���ع���ة ع��ن 
اأن  اإل  الأدب���ي،  النادي  واأن�سطة  فعاليات 
اآل مريع، رف�س ت�سمية الأمر ب�املقاطعة، 
وقال  ب�سدة،  اإطالقه  على  واعرت�س  بل 
»امل���ق���اط���ع���ة م�����س��ط��ل��ح رمب�����ا ق����د ي��ك��ون 
�سيا�سيا اأو دينيا ولي�س ثقافيا، وهو غري 
منا�سب، خ�سو�سا واأن  طالب اجلامعة، 

كان موجودين.
ح��ي��ث اإن اآخ�����ر ح�����س��ور ل���ه���م، ك��ان 
خ�����الل  حم��ا���س��رة ال��ف��ن��ان ال��ف��ي��ل�����س��وف 
»العلم  بعنوان  الهويريني  اإبراهيم  علي 
يكن حينها احل�سور  الأم��ي��ة« ومل  ق�سة 
ت��ق��ل��ي��دي��ا، ب��ل ك���ان ف��ائ��ق��ا ب��ك��ل م��ا تعنيه 
عدم  من  الرغم  على  معنى،  من  الكلمة 

وجود اإح�سائيات ر�سمية لدي«.
م�����س��ط��ل��ح  م�����ري�����ع،  اآل  وو������س�����ف 
»املقاطعة« بال�مفتعل، مطالبا من يردده، 
وك��ذل��ك خطورة  خ��ط��ورت��ه،  اإل��ى  بالتنبه 

ا�ستخدامه.
وقال اآل مريع »اإن النادي يوجد به 
امللك  جامعة  من  بع�سهم  �سباب،  �سعراء 

»آفاق« ترصد أسباب الفتور بين النادي والجامعة 

طالب الجامعة.. مغيبون
أم عازفون عن »أدبي أبها«

اإلى مثقفن ونقاد واأدباء،  اإ�سافة  خالد، 
اأن بع�س امل�سامرات يح�سر فيها ما  كما 

يزيد عن 50 �سابا«.

عزوف شبابي
وعلى الرغم من ذلك، عاد رئي�س النادي 
الأدب�������ي، ل���ي���وؤك���د ع��ل��ى ع�����زوف ال�����س��ب��اب 
وامل�����س��ام��رات  والأن�����س��ط��ة  الفعاليات  ع��ن 
اخلا�سة بالنادي ب�سكل خا�س، والأندية 
اأن عدد  اأن��ه راأى  الأدبية ب�سكل ع��ام، بيد 
واأن�سطة  لفعاليات  ال�سبابي  احل�����س��ور 
وم�سامرات النادي، جيد قيا�سا بالأندية 
الأخ�������رى امل��ن��ت�����س��رة يف خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء 

املناطق يف اململكة العربية ال�سعودية.

للحضور متطلبات
لذوق  يخ�سع  »احل�سور  مريع  اآل  وق��ال 
الفئة  وم��ن��ه��ا  ف��ئ��ة،  اأي  ل���دى  الأن�����س��ط��ة 
ال�������س���ب���اب���ي���ة، وق�����د ت���ك���ون ه���ن���اك ب��ع�����س 
ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����س��ط��ة وامل�����س��ام��رات ل 

ترقى اإلى ذائقة ال�سباب ول تنا�سبهم«.
»اآف��������اق«،  ع����ر  م���ري���ع  اآل  واأب��������دى 
خا�سة  اق��رتاح��ات  اأي��ة  لتقبل  ا�ستعداده 
باأي من الفعاليات والأن�سطة وامل�سامرات 
امل��م��ي��زة ال��ت��ي ي��ري��ده��ا ال�����س��ب��اب، واع���دا 
ع��دم  ح���ال  م��دي��ن  »اأن����ا  وق���ال  بتنفيذها، 
الإي���ف���اء، ف��اأن��ا وجم��ل�����س اإدارات�����ي نتمنى 
اأو  احلالية،  الفرتة  يف  ال�سباب  م�ساركة 

حتى من خالل برنامج بعيد املدى«.
عينت  ال��ن��ادي  اإدارة  اأن  اإل���ى  ول��ف��ت 
م����وؤخ����را، ال���ن���اق���د وال���ك���ات���ب ع��ل��ي ف��ائ��ع 
ال�سرق،  �سحيفة  من�سوبي  اأح��د  الأمل��ع��ي، 
يقام  ال���ذي  ال��ث��ق��ايف  اأمل���ع  ملجل�س  من�سقا 
اأملع،  رج��ال  مبحافظة  الرتاثية  بالقرية 
يف  ال�سبابي  ال��دور  تفعيل  بغر�س  وذل��ك 

اأي�سا من  اأن��ه طلب  ع��ن  ال��ن��ادي، ف�سال 
لديهم  مب��ا  التقدم  �سبابية،  جمموعات 

من فعاليات واأن�سطة وم�سامرات.
واأ�ساف »نحن ن�سعى اإلى اأن  يكون 
الأدب��ي، للجميع، وينا�سب كل  اأبها  ن��ادي 

�سرائح املجتمع«.

توقيع اتفاقية
واأف�����س��ح رئ��ي�����س ال��ن��ادي الأدب�����ي، ع��ن اأن 
منوذجا جهز حديثا عر جهات خمت�سة، 
خالد،  امللك  جامعة  مع  اتفاقية  لتوقيع 
من  وال���س��ت��ف��ادة  ال��ع��الق��ة،  تفعيل  بغية 
لديها،  امل��وج��ودة  ال�سخمة  الإم��ك��ان��ي��ات 
يتواكب  مبا  وذلك  ال�سباب،  دور  وتفعيل 
التعليم  وزارة  ونهج  �سيا�سة  مع  ويتالءم 
امل��ل��ك خالد  ال��ع��ايل ب�سكل ع��ام وج��ام��ع��ة 

ب�سكل خا�س.
»ه��ن��اك  ال�������س���دد  ذات  يف  واأ�����س����اف 
وقد  اجلامعة،  حتت�سنها  واأن��دي��ة  جل��ان 
خاطبناها لعقد �سراكات واتفاقيات، غري 
اأننا نريد اتفاقية اأكر واأو�سع واأ�سمل مع 

اجلامعة«.
ولفت اإلى جهود واتفاقيات �سابقة، 
من  العديد  عقدنا  قد  اأي�سا  »كنا  قائال 
ال�����س��راك��ات م��ع ج��ه��ات خم��ت��ل��ف��ة، ومنها 
جم��ل�����س ���س��ب��اب م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، وم��ن 
ثمراتها، تنظيم فعالية مميزة مبنا�سبة 

اليوم الوطني«. 

شفافية طرح
ال�سباب  جلنة  م�����س��وؤول  ك��ان  جهته،  م��ن 
الأملعي،  فايع  الأدب���ي، علي  اأبها  ن��ادي  يف 
�سفافا وهو يوؤكد �سحة الغياب ال�سبابي 
ال�سعودية  اجلامعات  وط��الب  عام  ب�سكل 
ب�����س��ك��ل خ����ا�����س، ع����ن ح�������س���ور م��ن��ا���س��ط 

الأندية الأدبية. ومل يكتف بذلك فقط، 
بل عمل على ت�سخي�س الو�سع بدقة.

اأن م��ا يطرح  وق���ال الأمل��ع��ي »ي��ب��دو 
ال�سباب  ي��غ��ري  ل  الأدب���ي���ة،  الأن���دي���ة  يف 
ي��ع��ود ذلك  وامل�����س��ارك��ة، ورمب���ا  باحل�سور 
وفقدان  الإع���الن،  �سعف  منها  لأ�سباب، 
والق�سايا  امل��و���س��وع��ات  ط���رح  يف  ال��ت��ن��وع 
ال��ت��ي ت��ه��م ال�����س��ب��اب، وق�����س��ور اجل��وان��ب 

التحفيزية يف تلك الرامج اإن وجدت«.

ردم الفجوة
ال�سبابية  امل�سوؤول اجلديد للجنة  واأبحر 
ل���ردم  روؤى  الأدب�����ي يف ط���رح  ال���ن���ادي  يف 
ال��ف��ج��وة وج���ذب ال�����س��ب��اب ل��ن��ادي��ه، قائال 
»ل��دي��ن��ا خ��ط��ة وم��ق��رتح ت��ع��اون م�سرتك 
اأقرت  التي  النادي  يف  ال�سباب  بن جلنة 
الأندية الطالبية  اأي��ام قليلة، وبن  قبل 
يف اجلامعة، واللجان الثقافية يف اإدارات 
مبدئي،  ب�سكل  اخلطة  وتتمثل  التعليم، 
الثقافية  بفعالياته  النادي  يذهب  اأن  يف 
من  ب��دل  ال�سبابية  التجمعات  ه��ذه  اإل��ى 

انتظار ح�سور ال�سباب اإلى النادي«.

واأ�����س����اف »و���س��ع��ن��ا ت�����س��ورا اأ���س��ب��ح 
اأن ت�����س��ل��م��ت ال��ت��ك��ل��ي��ف من  ب��ع��د  ج���اه���زا 
النادي الأدبي قبل اأيام قليلة، لكن تبقى 
اآل��ي��ة تفعيل هذه  الت��ف��اق على  اأم��ام��ن��ا  
ال��ت�����س��ورات ب�سكل ج��ي��د، وخ���الل الأي���ام 
روؤية وا�سحة يف  اأمامنا  �ستت�سح  املقبلة، 
تعاون  اإل��ى  يحتاج  الأم��ر  لكن  التطبيق، 
بن اجلهات املعنية التي ت�ستطيع اإجناح 

عمل هذه اللجنة، اأو اإف�سالها« .

تفاؤل بالمستقبل
وبدا الناقد والكاتب الأملعي اأكر تفاوؤل 
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حول الجامعة

مب�����س��ت��ق��ب��ل ع��م��ل جل��ن��ت��ه، وق����ال »ل��دي��ن��ا 
توجه حقيقي باأن يكون العمل مثمرا يف 
هذه اللجنة، وقد �سرفني جمل�س النادي 
اللجنة  ه��ذه  عن  م�سوؤول  و�سعوين  ب��اأن 
ال�سبابية، ولدي طموح فعلي يف النجاح، 

واآمل يف التوفيق، لأن الهدف نبيل«.
وو�����س����ع الأمل�����ع�����ي ����س���رط���ا وح���ي���دا 
اأي���ة جهود  ب��ال��ق��ول »ل���ن تنجح  ل��ل��ن��ج��اح، 

واملوؤ�س�سات  الإدارات  جميع  ب��ت��ع��اون  اإل 
الفعلي  ال���ه���دف  ي��ك��ون  واأن  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
خ��دم��ة ال�����س��ب��اب، وت��ق��دمي م��ا مي��ك��ن اأن 

ي�سهم يف ت�سكيل الوعي لديهم«.

رأي الطالب
م����ن ج���ه���ت���ه���م، ات���ف���ق ع�����دد م����ن ط���الب 
اجلامعة يف حديثهم اإلى »اآفاق«، على اأن 

النادي الأدبي مييل ب�سكل كبري ل�سريحة 
وطالب  ال�سباب  اإل��ى  يتجه  ول  النخبة، 
اجلامعة، م�سريين اإلى اأن ال�سباب ومنهم 
ط��الب اجل��ام��ع��ة، ه��م اأول���ى ب��اأن مينحوا 
الهتمام �سواء عر منح املميزين حظهم 
يف احل�����س��ور وامل�������س���ارك���ة يف الأم�����س��ي��ات 
برامج  تخ�سي�س  اأم  والأدب��ي��ة،  ال�سعرية 
ت�سمل فعاليات ومنا�سط خم�س�سة لتلك 

ال�����س��ري��ح��ة. واأب�����دى ع��ب��داهلل ال�����س��ه��ري، 
بنجاح  ت��ف��اوؤل��ه  الأ����س���ن���ان،  بكلية  ط��ال��ب 
ال��ل��ج��ن��ة ال�����س��ب��اب��ي��ة، مم���ت���دح���ا الأمل���ع���ي 
اأدبيا  وقدراته ال�سخ�سية باعتباره ناقدا 
يف  �سابقة  جتربة  ميلك  اإعالميا  وكاتبا 

جمل�س اأملع الثقايف. 
طالب  يحيى،  عبداهلل  نبه  حن  يف 
ب��ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة، ال���ن���ادي، اإل����ى اأه��م��ي��ة 
دون  وت��ري  تفيد  التي  النوعية  اختيار 
نبيلة، ل�سيما  اأبعاد غري  اأو  توجهات  اأي 
لتمرير  املثقفن  بع�س  ا�ستغالل  يف ظل 
اأف����ك����ار م���ن خ����الل م��ن��اب��ر  اأو  ت���وج���ه���ات 

الأندية ب�سكل عام على م�ستوى اململكة.
ودعا عبد اهلل ع�سريي، طالب بكلية 
احتياجات  درا�سة  اإل��ى  ال��ن��ادي،  الرتبية، 
وميول فئة ال�سباب ب�سكل علمي، ومن ثم 
تتنا�سب  التي  والأن�سطة  ال��رام��ج  ط��رح 

مع اأذواقهم.
كما ن�سح زم��الءه ط��الب اجلامعة 
يتوا�سلوا  ب��اأن  ملمو�سة  مبادرات  باإبداء 
مع النادي ويطرحوا مطالبهم الثقافية 

على م�سوؤوليه.

نشاطات مختلفة
وكان النادي، اأعلن يف وقت �سابق تقريرا 
ع���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي، اأك����د خ��الل��ه رئي�س 
جمل�س اإدارة النادي اأحمد علي اآل مريع 
على ا�ستمرار العطاء واإخ��راج املزيد من 
الإجنازات، كما اأ�ساد بالدور الذي يبذله 
واللجنة  الإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء  ك��اف��ة 
اجلميع  م��ن  متمنيا  ل��ل��ن��ادي  العمومية 

ا�ستمرار التعاون.

وجاء من �سمن الأن�سطة ال�سبابية 
يف ال��ت��ق��ري��ر، م�����س��ارك��ة ع���دد م��ن �سعراء 
باأجماد ومفاخر  ال�سباب  منطقة ع�سري 
اأم�سية  يف  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
�سباب  جم��ل�����س  نظمها  ���س��ع��ري��ة  وط��ن��ي��ة 
منطقة ع�سري بالتعاون مع النادي على 
م�����س��رح الأخ����ري، �سمن ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم 
ال���وط���ن���ي، وال�������س���ع���راء، ه����م: اأح���م���د بن 
�سالح ال�سهري، وعبد الرحمن بن اأحمد 
ع�سريي، وعبد اهلل بن حممد ال�سهري. 
اإدارة  واأدار احلوار حينها، ع�سو جمل�س 
بح�سور  �سوادي،  مريع  ال�ساعر  النادي، 
واأدبائها،  املنطقة،  �سعراء  من  جمموعة 

و�سبابها.
وب����ال����ت����ع����اون م����ع جم���ل�������س ���س��ب��اب 
اأم�سية  اأق��ي��م��ت  اأي�����س��ا،  ع�����س��ري  منطقة 
����س���ع���ري���ة اح���ت���ف���اء ب���ال���وط���ن يف ال���ي���وم 
ال��وط��ن��ي ل��ث��الث م��ن ���س��اع��رات املنطقة، 
ع�سريي،  اأح��م��د  حليمة  ال�����س��اّب��ات:  ه��م 
وهيلة اآل �سليم، وزهرة اآل ظافر، واأدارت 
الأم�سية اآنذاك، الأ�ستاذة حليمة م�سبب 

ع�سريي.
الن�سائية  الأن�����س��ط��ة  ���س��م��ن  وم���ن 
ال�سراكة  )اأهمية  برنامج  اأُق��ي��م   اأي�سا، 
مت�سمنا  التطوعي(،  والعمل  املجتمعية 
حما�سرة للدكتورة منى يا�سن، بح�سور 
ع����دد ك��ب��ري م���ن امل�����س��رف��ات ال��رتب��وي��ات 
اململكة،  مناطق  خمتلف  من  والطالبات 
كما اأُقيم لقاء �سعري ن�سائي ثان �ساركت 
ف��ي��ه ع���دد م���ن ال�����س��اع��رات ال�����س��ع��ودي��ات 
اآل  زه���راء  ال�ساعرة  واأدارت  ال���واع���دات. 

ظافر، اللقاء وقدمته.

ت�سمن  فقد  الثالث،  اللقاء  اأم��ا   
حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان »احل����وار الأ���س��ري: 
الكلية  ل��ع��م��ي��دة  ال��وال��دي��ن والأب���ن���اء« 
التدري�س  هيئة  ع�سوة  �سابقا  العلمية 
الرتبية  بكلية  امل��ن��اه��ج  اأ���س��ول  بق�سم 
لبنى  ال��دك��ت��ورة  خ��ال��د،  امللك  بجامعة 
ح�����س��ن ال��ع��ج��م��ي، ف�����س��ال ع��ن ال��ل��ق��اء 
اخل����ا�����س ل���ل���ط���ال���ب���ات امل���ت���ف���وق���ات يف 
ب��اإ���س��راف  ال��ث��ان��وي��ة  للمرحلة  اململكة 
ع�سوة جمل�س اإدارة نادي اأبها الأدبي، 

الدكتورة مرمي الغامدي.
اإتاحة الفر�سة لطالب  اإطار  ويف 
اجل���ام���ع���ة، ا���س��ت�����س��اف ال����ن����ادي ع���ددا 
لتقدمي  العليا،  الدرا�سات  ط��الب  من 
�سبابية  »ق�����س��اي��ا  ب��ع��ن��وان  حم��ا���س��رة 
الرقمية،  الثقافة  البتزاز،  معا�سرة: 

الدرباوية«.

دورات تدريبية
اأما الدورات التدريبية، ف�سملت، دورة 
الإبداعية،  الكتابة  فنون  يف  تدريبية 
وك������ان م��و���س��وع��ه��ا )م�����ه�����ارات ك��ت��اب��ة 
ال��ق�����س��ة ال��ق�����س��رية( ق��ّدم��ه��ا الأ���س��ت��اذ 
من  ع���دد  وح�����س��ره��ا  العلكمي  ي��ح��ي��ى 
ال�������س���ب���اب، ف���ي���م���ا ح�������س���ر يف ال���ق���اع���ة 
اإ�سافة  ال�سابات،  م��ن  ع��دد  الن�سائية، 
ال��ن�����س��و���س  ت��رج��م��ة  »ف����ن  دورة  اإل�����ى 
الأدبية« ملدة ثالثة اأيام للن�ساء، ودورة 
اأ�سرف عليها  للخط العربي يف تنومة 
امل�����س��رف ال���رتب���وي مب��ك��ت��ب ال��رتب��ي��ة 
عبداهلل  الأ���س��ت��اذ  تنومة،  يف  والتعليم 

فهد فراج ال�سهري.
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شخصيات

حوا:  د. إيمان العسيري

تاريخ موهبتك ال�سعرية؟
ا�ستيقظت يف �سحر احلياة اجلنوبية على 
عائلة   ويف  �سعر،  بيئة  يف  ول���دت  ال�سعر، 
ال�سعر،  ع��ل��ى  اإل  ت�ستيقظ  ول  تغفو  ل 
وم��ع  ال���رع���اة،  ح���داء  م��ع  ال�سعر  تنف�ست 
ت�سابقهن  الفتيات يف احلقول حن  غناء 
ي�سقن  وه���ن  امل����اء،  ن��ب��ع  اإل���ى  الع�سافري 
اأغنامهن، فتمتلئ الأرواح ترجيعا و�سعرا.
اأن����ا م�����س��ك��ون ب��ال�����س��ع��ر م��ن��ذ ب��واك��ري 
النهر ل  تولد يف  التي   وال�سمكة  ال�سبا، 

تعلم تاريخا لإتقان ال�سباحة.

ما دور ال�سعر يف حياتك؟
ال�سعر بو�سلتي التي توجه كل خطواتي 
اأح����دد دور  اأن  ال��ب��داي��ة، ول مي��ك��ن  م��ن��ذ 
فهو  ب���ه،  اأع��ي�����س  لأين  ح��ي��ات��ي  يف  ال�سعر 

حياة بحد ذاته.
ال��ت��ج��رب��ة ال�����س��ع��ري��ة ه���ي خ��ال���س��ة 
مكوناته  جميع  من  تتكون  ال�ساعر  حياة 
من انت�ساراته وانك�ساراته اأحاول اأن اأكون 
ال��دوائ��ر  ك��ل  ع��ن  بعيدا  اإن�سانيا  خطا  يل 

ت��ت�����س��م جت��رب��ت��ي  اأن  ال�����س��ي��ق��ة واأح��������اول 
ب��ال��ع��م��ق الإن�������س���اين ل ت��غ��ري��ن��ي ال��ف��رق 
ك��ل ح��ن كما  تن�سطر  ال��ت��ي  وال��ط��وائ��ف 

تن�سطر الدودة ال�سريطية.

اإلى اأي نوع من ال�سعر مييل قلبك؟
ال�سعر  اأن�����واع  ول  تق�سيمات  تعنيني  ل 
وال�سعر عندي  بال�سعر فقط  فاأنا موؤمن 
مبنزلة العطر، فقد تختلف اأ�سكال قناين 
عن  خمتلفا  �سيئا  العطر  ويبقى  العطر 

القنينة.
ح��ي��ن��م��ا ي��ك��ت��ب ال�������س���اع���ر ق�����س��ي��دة 
فيعنيني منها مقدار ال�سعر الذي حتمله 
كان  ع��ام��ودي��ا  ب��ه  تكتب  ال���ذي  القالب  ل 
بكل  فاأنا موؤمن  ذل��ك.  اأم غري  تفعيلة  اأم 
اأ�سكاله التي وجدت والتي مل توجد بعد.

هل لديك دواوين �سعرية؟
اأن ي�سدر  اآم���ل  ال��ط��ب��ع،  يل دي����وان حت��ت 
عر  ف��اأن�����س��ره  للن�سر  وبالن�سبة  ق��ري��ب��ا، 
واأع��رتف  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات 
ال�سحافة  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  يف  بتق�سريي 

الورقية.

»السمكة التي  تولد في النهر ال تعلم تاريخا إلتقان السباحة« .. قالها مدرس اللغة العربية في مرحلة التعليم العام بمنطقة نجران، الشاعر محمد 
بن صالح أبو شرارة، ردا على سؤال عن تاريخ ظهور شاعريته، مضيفا أن الشعر يمثل بوصلته التي توجه كل خطواته. وانتقد أبو شرارة في حوار 

مع »آفاق« ما سماه العزوف الجماهيري عن األنشطة األدبية بالمملكة، وتقصير وزارة الثقافة واإلعالم في دعم األدباء والشعراء. 

أبو شرارة: مثلت الوطن في »أمير الشعراء« 
ووزارة الثقافة لم تدعمني

كيف تقيم الإقبال
على الفعاليات الأدبية؟

ه��ن��اك ع����زوف ج��م��اه��ريي ع���ن اأم�����س��ي��ات 
الثقافة اجلادة  بل عن   ، الأدبية  النوادي 
عموما، فلم نعد ن�ستغرب اأن تقام اأم�سية 
اإل  يح�سرها  ل  ال��ك��ب��ار  املثقفن  لأح���د 
اأ�سدقائه.  اأ�سخا�س معظمهم من  ع�سرة 
تفكر يف  اأن  الأدب��ي��ة  ال��ن��وادي  على  يجب 
ط��ري��ق��ة ت��و���س��ل ر���س��ال��ت��ه��ا م���ن خ��الل��ه��ا، 
فبناء قناة ف�سائية مثال ، ل �سك يف اأنه 

�سي�سهم يف ن�سر الثقافة اجلادة.

كنت ال�سعودي الوحيد يف م�سابقة 
اأمري ال�سعراء اخلام�سة..

هال حدثتنا عن م�ساركتك تلك؟
واأ�سبح  خ��ا���س،  حلم  جعبتي  ويف  ذه��ب��ت 
اأم��ام  اأين  يعني  احللم حلم وط��ن. وه��ذا 
م�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��رية، ف��اأن��ا ك��ن��ت اأم��ث��ل بلدا 
مليئا بالأ�سوات ال�سعرية املتفردة، اأمتنى 
واأن  اأكون عك�ست �سورة م�سرفة لهم،  اأن 
اأكون قدمت ما يليق بحجمهم. وكل هذا 
 ، وم�سوؤولية  تكليف  م��وق��ف  يف  و�سعني 

قبل اأن يكون موقف ت�سريف.

كيف كان حتكيم الربنامج؟
النظري،  منقطع  جناحا  حقق  الرنامج 
مب��ث��ل��ه.  ���س��ي��ج��ود  ال���زم���ن  اأن  اأظ�����ن  ول 
وكنت  املتلقي،  مع  و�سل  همزة  الرنامج 
ي�سلط  اأن  ا�ستطاع  ال��رن��ام��ج  اأن  اأمت��ن��ى 
التحكيم  تقييم جلنة  ال�سوء قليال على 

حتى ل يغو�س املتلقي يف املاء الرمادي.

ما راأيك يف ال�سعر
على م�ستوى الوطن؟

�سعراء النبط يف اململكة اأكر من �سعراء 
الف�سحى وهذا اأمر له م�سبباته العديدة 
اآخرها �سعراء  اأولها الإعالم ولي�س  لي�س 
بال�سعر  �سلكوا  الذين  اأنف�سهم  الف�سحى 
يف م�سارب الغمو�س حتى مل يعد املتلقي 

العادي ي�ستطيع التوا�سل معهم .
ومع ذلك فهناك �سعراء كبار نفتخر 
بهم جعلوا البو�سلة تتجه اإليهم رغم كل 
الظروف، واأذكر على �سبيل املثال، الثبيتي، 
رحمه اهلل. لدينا جيل متفتح ا�ستطاع من 
يقفز  اأن  التوا�سل اجلديدة  قنوات  خالل 
ع��ل��ى ع��ق��ب��ات الإع������الم ال��ك��ال���س��ي��ك��ي واأن 
املهرجانات  يف  ب��ج��دارة  التجارب  يخو�س 

العربية. ولكن الأمر ل يزال جمرد جهود 
والإع��الم،  الثقافة  وزارة  وتتحمل  فردية، 
العربية،   امل�����س��ارك��ات  اأم���ر  يعنيها  ل  ال��ت��ي 
امل�سوؤولية كاملة، فكل امل�ساركات ما هي اإل 
هنا  م�ساركتي  والدليل  �سخ�سية.  جهود 
ال���وزارة  ال��وط��ن حيث مل حت��رك  لتمثيل 

�ساكنا وكاأن الأمر ل يعنيها.

طموحك ال�سعري؟
الألقاب   ) ال�سم�ِس  موكَب  ه��ُر  ال��زَّ )يتبُع 
واحل�������س���ول ع��ل��ى اجل���وائ���ز ���س��رف كبري 
ي��دف��ع ال�����س��اع��ر خل��و���س ال��ت��ج��رب��ة، لكن 
التي يود  ال�ساعر احلقيقي لديه ر�سالته 

اأن يو�سلها للمتلقي.

ر�سالتي احلب لالإن�سان دون هوى
لأنني اأَحمل الإن�سان يف ذاتي

حمبة  ل انتماءات   تفرقها
ل دين ل عرق ل اأي افرتا�سات

زيتون حيفا قناديلي ، وملء دمي
نخل الفرات ، ونيل اهلل م�سكاتي.

نشأت في بيئة 
تغفو وتستيقظ 

على الشعر.. 
وأهتم بكل أنواعه

لدي ديوان تحت 
الطبع  وأنشر 

إبداعاتي على 
شبكات التواصل

التجربة الشعرية 
تجسد خالصة
حياة صاحبها
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إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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ثقافة

أحمد العياف

اأب����دى الأ���س��ت��اذ امل�����س��ارك، رئ��ي�����س ق�سم 
ال���ت���اري���خ يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة 
باجلامعة، الدكتور حممد بن من�سور 
احلاوي، حتفظه على رواية »7« للوزير 

الراحل غازي الق�سيبي،رحمه اهلل.
 وق���ال »ل���دي حت��ف��ظ ع��ل��ى بع�س 
األ��ف��اظ، لكن  ما حملته رواي��ة »7« من 
ي���ب���دو اأن���ه���ا م���ن ل���زوم���ي���ات ال���رواي���ات 
�سوهتها  »اأي�سا  واأ���س��اف  والق�س�س«. 
كح�سناء  فاأ�سبحت  املطبعية،  الأخطاء 

خديها«.  �سفحتي  على  النم�س  انتر 
وي��رى احل��اوي اأن »ال��رواي��ة يف الواقع 
ت�سور حال عاملنا العربي املوؤ�سف، وما 
يدعي  عجيبة،  متناق�سات  من  يحمل 
ي��رت��ع يف  داخ��ل��ه  الف�سيلة ويف  ظ��اه��را 
ال��رذي��ل��ة، وي��ع��ل��ن ج��ه��رة، احل���رب على 
الف�ساد والتخلف وخالفه، ويف حقيقته 
ي��غ��و���س يف ال��ف�����س��اد ب��ك��ل اأ���س��ك��ال��ه اإل��ى 

ترقوته«. 
ل����ل����رواي����ة  ق�������راءت�������ه  وت������اب������ع يف 
ب��اأن��ه��ا »ت�����دور ح����ول ���س��ب��ع��ة اأ���س��خ��ا���س 
ا����س���ت�������س���اف���ت���ه���م م����ذي����ع����ة ل���رن���ام���ج 

وصفها بـ »حسناء« انتثر النمش على خديها
رئيس قسم التاريخ بالجامعة

اأ�سعر بحمو�سة نف�سية من تكلف م�سطفى الأغا، يتحفظ على رواية »7« للقصيبي منت على الكر�سي، واأنا 
الرك�س،  تتوقف عن  الإب���ل« ل  »قطعان من  و  »الإخ��ب��اري��ة«،  وحل��ن مذيع 
»اأبو  »نا�سيونال« من  تلفزيون  اأم��ام  اأجل�س  اأنني  النائم،  يرى  فيما  فراأيُت، 
ثم  القراآن،  يقراأ  ال�شيخ عبداهلل خّياط  اإلى �شوت  اأ�شتمع  بي  واإذا  دولب«، 

راأيت ال�سيخ علي الطنطاوي ي�سرد الذكريات وي�ستطرد ويحلل وميتع.
اأن�سودة  ثم  ال�سغرية«،  »لولو  لأ�ساهد  ففركتهما،  عيني،  اأ���س��دق  مل 

الأطفال »اأنا عندي عرو�سة«.
فيها:  ولي�س  وال��ه��الل،  الن�سر  ب��ن  م��ب��اراة  على  يعلق  �سالح  اأك���رم 
»مت�سدر ل تكلمني«، ويردد كلما اأبدع ماجد عبداهلل يف مراوغاته: »بيبيع 
الأّول، ويبيع الثاين...«، ويتفاءل بظهور جنم ا�سمه يو�سف الثنيان قائال: 
ب��امل��اء«، من خالل  امل��اء  »تف�سري  اأر  ال�سوطن مل  لهالولد«. بن  »اأن��ا بحبو 
»التحليل الريا�سي«، واإمنا �ساهدت »مونولوج« حل�سن دردير، ومناظر من 

بالدي، كاأنها م�ستّلة من »ربوع بالدي« خلالد زارع.
مل اأجد »رميوت كنرتول«، ول »ر�سيفر«، ويف اأثناء بحثي عنهما، راأيت 
مقطعاً من م�سل�سل »العلم نور«، ثم ا�ستمعت اإلى اأذان الع�ساء م�سجال، يليه 

الة«. حممد ال�سبيحي وهو يدعو »يا رب«، ثم »نتوقف لأداء ال�سّ
فوزي حم�سون يغني »و�سبحانه وق��دروا عليك«.. طالل مداح ي�سدو 
»�سفت اأبها« على م�سرح التلفزيون، واأملُح بن اجلمهور حممد عبده، وحيدر 
واأب��ي  بالفقيه،  �سامل  بكر  واأب���و  اإب��راه��ي��م،  و�سعد  وع��ب��داهلل حممد،  ف��ك��ري، 

واأ�سدقاءه.. الأغنيتان كانتا �سمن برنامج »اخرتنا لكم« لعلي امل�سهدي..
الكرة الأر�سّية تدور، وتدور، واأمامها لفظة »الأخبار«، ليطّل ح�سن 

جّنار، وغالب كامل قارئن لالأخبار بال حلن ول تاأتاة.
م�سل�سل »الرادعي«، ف� »ما تبقى من براجمنا« مع فهد ال�سايع.

»وملّ��ا  »وت��ر و�شمر«؛ جم�ض ح��ج��ازي، وم���وال:  يطل جميل حممود يف 
يا  و  كتري،  »حلو  ي��رّدد:  وهو  نكهَته  الطرَب  يهب  والعم جميل  تالقينا..«، 
ينقطع  اأ�سبوع«، وفجاأة  العامل يف  »اأح��داث  يقدم  ال�سبل  ���س��الااااام«. ماجد 

الرنامج لأرى جميل �سّمان يف »جمّلة التلفزيون«..
�سوؤال:  الطيبن«، ومعها  »تلفزيون  هذه مقاطع من حلم جميل عن 
مل���اذا ل ت��ت��م ال���س��ت��ع��ان��ة ببع�س م��ذي��ع��ي ال��زم��ن اجل��م��ي��ل يف ت��ق��دمي بع�س 

الرامج، اأو قراءة ن�سرات الأخبار؟ وليكن ذلك يف فرتات متفاوتة.
لكم اأن تتخّيلوا ن�سرة اأخبار يقروؤها علي النجعي، اأو غالب كامل، اأو 
بدر كرمي، اأو اأمن قطان، اأو....ال��خ.. �سن�سعر حينها باأننا ل نعي�ُس ع�سر 

الرداءة الإعالمية.

مقاطع من
»تلفزيون الطيبين«

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

الملحقية الثقافية
بالنمسا تترجم مطبوعات 

سعودية لأللمانية
الكتب  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  بالنم�سا،  ال�سعودية  الثقافية  امل�لحقية  ترجمت 
امل��وروث  اإب��راز  على  كما حر�ست  الأملانية،  اللغة  اإل��ى  ال�سعودية  واملطبوعات 
اململكة  ت���راث  ج�����س��دت  �سعبية  خيمة  ن�سب  خ���الل  م��ن  ال�����س��ع��ودي  ال��ث��ق��ايف 

وتاريخها. 
افتتح  ال���ذي   للكتاب،  ال���دويل  فيينا  معر�س  هام�س  على  ذل��ك  ج��اء 
خالله، معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد العنقري، جناح 

اململكة الذي اأقيم خالل الفرتة من 20-24 نوفمر.
و�سهد الرنامج الثقايف، تنوعا يف حما�سراته وندواته وقراءاته الأدبية 
ما  مع  تناغما  اأوج���دت  ال�سعودين،  املثقفن  من  نخبة  قدمها  وال�سعرية، 
�سمه جناح اململكة من عرو�س للخط العربي، واأل��وان من الرتاث ال�سعبي 

والأزياء ال�سعودية، وجم�سمات احلرمن ال�سريفن وركن لالأطفال.
للمملكة،  املنظمة  اللجنة  خ�س�سته  ال���ذي  اجل��ن��اح  م�ساحة  وب��ل��غ��ت 
واملخطوطات  واملطبوعات  الكتب  داخ��ل��ه،  يف  تنوعت  مربع،  مرت  ثالثمائة 
املعرو�سة يف اجلناح. ووفرت امللحقية يف جناحها، معار�س جانبية لعدد من 

اجلهات الر�سمية واجلامعات ال�سعودية.
يذكر اأن الرتكيز على الرتاجم ال�سعودية من امللحقية الثقافية، جاء 
والقارئ  خا�سة،  ب�سفة  والأمل���اين  النم�ساوي  املجتمع  مع  التوا�سل  بغر�س 

الأوروبي ب�سفة عامة.

وهي  عليك«،  العامل  »عيون  تلفزيوين 
الهدف معروفة  وا�سحة  لكنها  رمزية 
الق�سيبي،  جنح  املغزى،  جلية  املرمى، 
املتهكم  ال�ساخر  باأ�سلوبه  خاللها  من 
ذي ال���ط���اب���ع  امل����ات����ع ال�����س��ل�����س ال����ذي 
خ��ل��ط ف��ي��ه ب���ن اجل���ان���ب ال��ك��وم��ي��دي 
وال���رتاج���ي���دي، امل��ح��زن وامل�����س��ح��ك يف 
دواخ��ل وخفيات  ت�سوير  اإج���ادة  اآن، يف 
واأح����������وال ال�����س��خ�����س��ي��ات ال�������س���ب���ع م��ع 

املذيعة«.
وع�����ن ت��ف��ا���س��ي��ل ح�������س���ول���ه ع��ل��ى 
ال��رواي��ة، ذك��ر احل���اوي، اأن��ه م��ن ح�سن 

»أدبي« الرياض يخطط لالحتفال
بمرور 40 عام على تأسيسه 

اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة النادي الأدبي بالريا�س، الدكتور عبداهلل احليدري، اعتزام 
النادي اإقامة احتفال كبري يف �سعبان اأو رم�سان مبنا�سبة مرور 40 عاما على تاأ�سي�سه.  
واأ�سار اإلى اأن هناك جلنة حت�سريية برئا�سة  املدير الإداري يف النادي، فالح العنزي 
قدمها  التي  املحا�سرة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  بها.  يليق  مب��ا  املنا�سبة  اإظ��ه��ار  على  تعمل 
احليدري يف دارة العرب )منزل ال�سيخ حمد اجلا�سر( بحي الورود مبدينة الريا�س، 
»اأدب��ي  عنوان  املحا�سرة  وحملت  امل�ستقبلية.  وبراجمه  النادي  تاريخ  خاللها  تناول 

الريا�س و40عاما: املنجز وامل�ستقبل«

ح��ظ��ه اأن��ه��ا وق��ع��ت يف ي���ده خ���الل اأي���ام 
ال��ف��راغ  �ساعات  فاغتنم  العيد،  اإج���ازة 
ت��اأ���س��ف لن��ت��ه��اء  اأن����ه  اإل  يف ق���راءت���ه���ا، 
اأي������ام الإج��������ازة وه����و يف ���س��ف��ح��ة 281 
»ال�سيا�سي« )اآخر الرجال ال�سبعة( من 
دار  اأ���س��درت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سابعة  الطبعة 

ال�ساقي  2012.
قال  »اآف���اق«،  ل�  حديثه  نهاية  ويف 
ل���الأدي���ب   )7( رواي������ة  اأن  ي��ك��ف��ي  ب���اأن���ه 
ذي  املحنك  الإداري  ال��روائ��ي،  ال�ساعر 
الق�سيبي  غ�����ازي  ال���ع���دي���دة  الأل����ق����اب 

موؤلف كتاب »حياة يف الإدارة«.

الخالدي: شؤون المكتبات 
تشترك في مصادر

المعلومات العالمية
أحمد العياف

ا����س���رتك���ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف ع��م��ادة 
م�سادر  م��ن  الكثري  يف  املكتبات،  ���س��وؤون 
العلمية  كالدوريات  العاملية،  املعلومات 
م�ساندة  اأجل  من  الإلكرتونية،  والكتب 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي وخ��دم��ة 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وال���ط���الب 
والطالبات والباحثن، وتوفري جهدهم 
ف��ي��م��ا ي��خ�����س ال���ب���ح���ث ع����ن امل��ع��ل��وم��ات 

والو�سول اإليها بي�سر و�سهول.
 واأ�����س����ار ع��م��ي��د �����س����وؤون امل��ك��ت��ب��ات، 
اإلى  اخلالدي،  قا�سم  بن  �سعيد  الدكتور 
املعلوماتية  امل�����س��ادر  اأه���م  ك���ان م��ن  اأن���ه 
ال�سعودية  الرقمية  املكتبة  الإلكرتونية، 
يف  الإلكرتونية  الكتب  اآلف  ت�سم  التي 
اأك��ر  م��ن  العلمية  التخ�س�سات  جميع 

من 300 نا�سر عاملي.
وقال اخلالدي ل� »اآفاق«، »ا�سرتكت 
قاعدة   52 اأك��ر من  يف  اجلامعة  كذلك 
م���ع���ل���وم���ات، م��ت��اح��ة جل��م��ي��ع م��ن�����س��وب��ي 
اجل��ام��ع��ة م���ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س 
وب��اح��ث��ن وط����الب وط���ال���ب���ات، وق����د مت 
من  ل��ل��ط��الب  اإل��ي��ه��ا  ال��و���س��ول  ت�سهيل 
خالل البوابة الإلكرتونية للجامعة، اأو 

موقع عمادة �سوؤون املكتبات«.
ال��رق��م��ي��ة  امل���ك���ت���ب���ة  »اأن  واأو������س�����ح 
ال�������س���ع���ودي���ة، ت���ع���د م����ن اأب��������رز ال�������س���ور 
ال�سعودية وللعملية  الداعمة للجامعات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن خ���الل ت��وف��ري م�����س��ادر 
رقمية، وتقدمي خدماتها لأع�ساء هيئة 
واإتاحة  والباحثن،  والطالب  التدري�س 

من  الإلكرتونية،  للكتب  الكامل  الن�س 
فوائدها  وم��ن  وق���ت،  اأي  ويف  م��ك��ان  اأي 
املعلومات  مل�سادر  الدائمة  امللكية  اأي�سا، 
الإلكرتونية التي مت اقتناوؤها، وحتميل 
اأي  اأو  امل���ك���ت���ب  م����ن  امل��ف�����س��ل��ة  ال���ك���ت���ب 
امل�سادر  ا�ستخدام  و�سهولة  اآخ��ر،  مكان 
اإم��ك��ان��ي��ة بحث تتيح  الإل��ك��رتون��ي��ة، م��ع 
ب�سرعة  امل��ع��ل��وم��ات  حت��دي��د  للمهتمن 

فائقة«.
وت���ه���دف ع���م���ادة ����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
رقمية  ب��ي��ئ��ة  ب��ن��اء  اإل����ى  الأول  امل��ق��ام  يف 
�سناعة  يف  التقنية  ال��ت��ط��ورات  ت��واك��ب 
الن�سر الإلكرتوين، وهذا بدوره �سيزيد 
م���ن ���س��رع��ة ال��ت��وا���س��ل ب���ن ال��ب��اح��ث��ن 
يف جم�����ال الإن�����ت�����اج وال���ن�������س���ر ال��ع��ل��م��ي، 
اإ����س���اف���ة اإل�����ى اق��ت��ن��اء ال��ك��ت��ب ال��رق��م��ي��ة 
يف  امل��رم��وق��ة  اجل��ام��ع��ات  اأنتجتها  ال��ت��ي 
ال��ع��امل، وك��ذل��ك ال��ت��ي اأن��ت��ج��ت م��ن قبل 
ن��ا���س��ري��ن جت��اري��ن ع��امل��ي��ن يف خمتلف 
ال��ت��خ�����س�����س��ات، وامل�������س���ارك���ة يف م�����س��ادر 
امل��ع��ل��وم��ات الإل���ك���رتون���ي���ة ب���ن اأع�����س��اء 

املكتبة الرقمية. 
تقدمها  التي  اأه��م اخلدمات  وم��ن 
تقدمي  واجل��ام��ع��ات،  للباحثن  املكتبة 
كّم هائل من امل�سادر الرقمية يزيد على 
جمالت  خمتلف  يف  عنوان   »150.000«
املعرفة الب�سرية، بالإ�سافة اإلى م�سادر 
م��ع��ل��وم��ات م���ت���ع���ددة اأ���س��ك��ال��ه��ا )ك��ت��ب، 
ودوري������ات، ور���س��ائ��ل ج��ام��ع��ي��ة، واأع��م��ال 
وال����ن����دوات( م��ت��اح��ة ب�سيغ  امل����وؤمت����رات 
رقمية، وفق بحث �سريع ومتقدم ح�سب 

التخ�س�سات.
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إعالم

كتب يل اأحد املتفاعلن يف �سبكات التوا�سل الجتماعي  حول انتقادي لنظرية »من 
ع�س من؟« للورد نورث كليف، اأمريكي من اأ�سل اأملاين، معترا اأن الإثارة هي الإثارة 

بغ�س النظر عن نوعية املو�سوع.
احلقيقة اأن ت�سكيكي يف م�سداقية هذه النظرية قائم على قواعد ولي�س هكذا 
تنمية  منها   الوظائف   من  جملة  على  تقوم  اأن  يجب  الإعالمية  فالر�سالة  انتقاد، 
ح�س املواطنة وت�سكيل الراأي العام ومتتن الروابط الجتماعية، اإلى جانب اأنها تعر 
واأي ن�س �سحفي يف  املجتمع،  اأطياف  املواقف اجلماعية وطموحات واهتمامات  عن 

اعتقادي خرج عن هذا ال�سياق املعريف ي�سبح حمل �سك.
ولكن كيف نفهم الإث��ارة ال�سحفية يف هذا الزمن الذي اأ�سحى فيه الإع��الم » 

اأفيون« ال�سعوب اإن مل يكن غذاءهم اليومي؟
اإن املق�سود بالإثارة، تلك امليزة التي يراها ال�سحفي يف خ�سم الأحداث، وتكت�سي 
وخماطبة  م�ساهدا،  اأم  م�ستمعا  اأم  قارئا  املتلقي،  انتباه  لفت  لأج��ل  اجلاذبية  طابع 

اأحا�سي�سه ول نقول غرائزه. 
ولكن لالأ�سف انحرفت بع�س و�سائل الإعالم يف فهم الإثارة، بحيث اأ�سبح الأمر 

مرادفا لإعالم ال�سحافة ال�سفراء اأو اأ�سبه بذلك.
�سحافه تعي�س على الآراء املخالفة، واملو�سوعات املثرية والفاح�سة واملك�سوفة، 
»طفل..  يتابع  عمن  النظر  بغ�س  �سخمة  وبعناوين  مبا�سر  وب�سكل  الإث���ارة  بغر�س 
مراهق.. .بالغ« بهدف واحد ووحيد هو حتقيق الربح والك�سب املادي والنت�سار جلهة 

اأو طرف ما.
وا�ستثارة  املتلقي  اهتمام  اإث���ارة  ب��ن  فرقا  هناك  اأن  نعرفه  اأن  يجب  ال��ذي  اإن 
معن،  معنى  اأو  مو�سوع  ح��ول  العقلي  الرتكيز  من  »حالة  تعني  ف��الأول��ى  الرغبة، 
فاإثارة الهتمام بالفكرة اجلديدة، جتعل املرء يرغب يف التعرف على دقائقها، وي�سعى 
اإلى تنمية معلوماته ب�ساأنها والثانية تعني »التاأثري يف وعي ومزاج اجلماهري لن�سر 
الأفكار عن طريق التالعب بالغرائز، واحلاجات الطبيعية والجتماعية والنف�سية، 

وت�ستعن بها و�سائل الإعالم يف املجتمعات الغربية لتحقيق اأهداف معينة.
اإلى  ل  اهتماماتنا،  تثري  اإع��الم  و�سائل  اإل��ى  بحاجة  م�سلمن،  ب�سفتنا  ونحن، 
واجلن�س،  الغت�ساب  وق�سايا  اجلرائم  نحو  الرغبات  وتوجه  النزوات  تثري  و�سائل 

والف�سائح  والإثارة العاطفية.

اإلثارة الصحفية
لحظة تأمل

ساعد ساعد
ssaed@kku.edu.sa

مساعد رئيس تحرير »الشرق«:
ندمت على دراستي لـ«اإلعالم«

بعد نزولي لميدان المهنة
حوار: يحيى القبعة

�سحيفة  حترير  رئي�س  م�ساعد  ك�سف 
ال��غ��ام��دي عن  ع��ب��داهلل  ال�سرق حممد 
ندمه من درا�سة الإع��الم، مررا ذلك 
اأثناء  تلقاه  مما  مهنيا  ا�ستفادته  بعدم 
الغامدي  وت��وق��ع  امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة. 
اأن الأزمة  »اآف��اق«  اأجرته معه  يف حوار 
امل���ال���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��ب��ب��ت ب��ت�����س��رب ع��دد 
م���ن حم����رري »ال�������س���رق« ���س��ت��ت��ج��اوزه��ا  
���س��رورة  اإل���ى  ودع���ا  ق��ري��ب��ا.  ال�سحيفة 
ال����ت����ع����اون ب�����ن اأق���������س����ام الإع����������الم يف 
اجل���ام���ع���ات وامل���وؤ����س�������س���ات ال�����س��ح��ف��ي��ة 

لتعزيز م�ستوى اأداء ال�سحافة.

كيف تقيم م�ستوى
ال�سحافة ال�سعودية؟

ت��ق��ن��ي��ا، جت�����اوزت ���س��ح��اف��ت��ن��ا ال��ب��ل��دان 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ج���اورة ل��ن��ا ك��م�����س��ر م��ث��ال، 
ولكن على امل�ستوى املهني فاإنه ينق�س 
هو  مهم  عامل  اعتقادي  يف  �سحفاتنا 
فاإنها  وب��ال��ت��ايل  عنها،  املعلومة  غياب 
تبّطيء من منوها وحتركها اإلى جانب 

التقنية. 
يف املرحلة ال�سابقة اأي ما قبل عام 
ت�سويقا  اأك��ر  ال�سحافة  كانت   ،2000
ل��ل��م��ح��رر ول����ل����ق����ارئ، وك�������ان  ال���ق���ارئ 
التايل  اليوم  ب�سغف  ال�سحيفة  ينتظر 
ل���ريى م���اذا ه��ن��اك م��ن اأح������داث.  كما 
حتى  ال�����س��ق��اء  يكتنفه  ك���ان  امل��ح��رر  اأن 
اإلى املعلومة، بينما اليوم تاأتيك  ي�سل 
لتمنحك  زر  ب�سغطة  ال��ك��ل��م��ات  اآلف 

املعلومات التي تريد. 

ب�سفتك اأحد موؤ�س�سي
�سحيفة ال�سرق، مال�سعوبات

التي واجهتكم خالل اإن�سائها؟ 
اإلى  ال�سرق  اإع��الن حتويل جملة  منذ 

�سنتن  ال�ستعداد  ا�ستغرق  �سحيفة، 
ورئ��ا���س��ة  الإدارة   لت�سكيل  اإح���داه���م���ا 

التحرير والأخرى  لالنطالق.
ف��ع��ل��ي��ا ب�����داأ ط���اق���م ال��ت��ح��ري��ر اأو 
�سبعة  قبل  العمل  يف  التحرير  قيادات 
اأ���س��ه��ر م��ن ���س��دوره��ا، وال�����س��ب��ب يعود 
ال�سباب  على  قامت  ال�سحيفة  اأن  اإل��ى 
فقط اإذ كان الذين دخلوا دورة ال�سرق 
يد  ع��ل��ى  ن��ظ��ري��ا  ي��در���س��ون  ال�سحفية 
خبري عر دورات يومية مكثفة، وبعد 
القيادات  كانت  النظري  من  انتهائهم 
يف ال�����س��ح��ي��ف��ة ت��ت�����س��ل��م��ه��م ل��ل��ت��دري��ب 
تتاأخر  اأنها مل  اأرى  امليداين.  من هنا 
بل �سارت م�سارها الطبيعي الذي يجب 
يف  ال��ق��وة  بتلك  تظهر  ك��ي  ت�����س��ريه  اأن 

�سحفنا العامرة. 

يقال اإن »ال�سرق« تعاين
من اأزمة مالية اأدت لتاأخر 

مكافاآت عدد من ال�سحافيني.. 
ما ردك؟

اأحد موؤ�س�سي �سحيفة  اأي�سا  اأنني  مبا 
»ال���وط���ن« ف��اإن��ن��ي اأخ����رك  اأن الأزم���ة 
يف  معنا  وح��دث��ت  طبيعي  �سيء  املالية 
هذا  اأن  واأعتقد  جتاوزها،  ومت  الوطن 

ما �سيحدث يف ال�سرق.
اأما عن تاأخر الرواتب فاأعي توجه 
هذا ال�سوؤال وهو ي�سب نحو املتعاونن، 
وهذا التاأخري لي�س يف �سحيفة ال�سرق 
وقدمية  عريقة  �سحف  يف  بل  وحدها 
يتم تاأخري مكافاآتهم والنماذج كثرية .

كثريون يتنباأون مبوت
ال�سحافة الورقية قريبا..
اأين اأنت من هذه التوقعات؟

التلفزيون  اأم��ام  �سي�سقط  الراديو  كان 
اإل�����ى ال���ي���وم.  ول��ك��ن��ه م���ا زال ح���ا����س���را 
التي ل  نكهتها  لها  الورقية  ال�سحافة 

ي�ستغنى عنها. موتها لي�س يف امل�ستقبل 
القريب.

 اأح�����د روؤ�����س����اء حت���ري���ر ال�����س��ح��ف 
اإن   2007 ع��ام  ي��ق��ول  ك��ان  الريطانية 
 15 اإل��ى  حتتاج  بريطانيا  يف  ال�سحافة 
التكنولوجيا،  اأم���ام  تتقل�س  ك��ي  �سنة 
ب��اح��ث �سيني  ال�����س��ن��ة ظ��ه��ر  ه���ذه  ويف 
وحدد 2022 موعدا ل�شقوط ال�شحافة 
اأن��ه  اإل��ى  واأ���س��ار  بريطانيا،  يف  الورقية 
ال�سحف  ت��ن��ت��ه��ي   2040 ب��ن��ه��اي��ة  رمب���ا 

الورقية وحتل حملها الإلكرتونية. 
ومب�������ا اأن�����ن�����ي م�����ن امل���ن���ا����س���ري���ن 
لل�سحافة الورقية �ساأقول لك اإنها لن 
�سيعني  ذل��ك  ف��اإن  ان��دث��رت  واإن  تندثر 
ان��دث��ار ت��اري��خ ال��ع��امل ، لأن ثمة خوفا 
ب�سكتة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت�����س��اب  اأن  م��ن 
قلبية فجاأة وعندها ت�سيع معلوماتنا 
منذ  ال��زم��ن  ميحها  مل  الأوراق  بينما 

مئات ال�سنن.

هل ترى اأن خمرجات اأق�سام 
الإعالم يف اململكة تلبي

احتياجات �سوق العمل؟
اأ�ستفد  الإع��الم مل  ق�سم  در�سته يف  ما 
م��ن��ه ب��ع��د ان���خ���راط���ي يف ال�����س��ح��اف��ة، 
ومت��ن��ي��ت ن���ادم���ا اأن ل���و در����س���ت ال��ل��غ��ة 
ق��راءة  يجب  اأن��ه  اأرى  ول��ه��ذا  العربية، 
بناء  امل��ن��اه��ج  وو���س��ع  ج��ي��دا  جمتمعنا 

على ذلك..
ل اأعلم مدى تطور اأق�سام الإعالم  
يف هذه الأيام. ولكن الغريب اأنها بقيت 
تقدم  كليات  اإل��ى  تتحول  ومل  اأق�ساما 
مع  ي��ت��واءم  وتطبيقيا  نظريا  منهجا 

مفهوم ال�سحافة احلقيقية.
ال�����س��ح��اف��ة  اأن  امل����وؤ�����س����ف  م�����ن   
احل��رب  م��ن��ذ  انطلقت  ال�ستق�سائية 
اإل  عنها  اأع���رف  ومل  الثانية،  العاملية 

بعد ثورة النرتنت.

»رويترز« تنادي باستثمار
وسائل اإلعالم الجديد

اإلى  �سوارتز،  �ستيفن  )روي���رتز(  اأنباء  لوكالة  ال��دويل  املنتدب  الع�سو  دع��ا 
�سرورة اأن تركز وكالت الأنباء على اأدوات الإعالم متعدد الو�سائط، واأهمية 
الإع��الم  و�سائل  ا�ستثمار  اإل��ى  اإ�سافة  املتلقي،  اجلمهور  توجهات  مواكبة 

اجلديد لالرتقاء بالإعالم املكتوب وامل�سموع واملرئي.
وقال يف ت�سريح لوكالة الأنباء ال�سعودية »وا�س« »�سيكون هناك تغيري 
�سرورة  اإل��ى  م�سريا  الأن��ب��اء«،  وك���الت  ويف  الإع��الم��ي��ة  ال�سناعة  يف  �سامل 
العمل،  لهذا  الوكالت  كيفية جتهيز  والتفكري يف  التغيري  امل�ساركة يف هذا 

وم�سايرة متغريات ال�سوق.
تاأثري  ذات  الأن��ب��اء  وك���الت  ب��ن  ال�سراكة  اأن  ���س��وارت��ز،  �ستيفن  واأف���اد 
باأهمية  م�سيدا  ال��وك��الت،  ب��ن  وامل��ع��ارف  اخل���رات  ت��ب��ادل  ي�سمن  اإيجابي 
املوؤمترات الدورية التي تقام على م�ستوى العامل ودورها يف توحيد الروؤية 

ووجهات النظر بن وكالت الأنباء العاملية.

اأذه��ان طلبتها  جامعاتنا مل تفتح 
على ذلك يف اعتقادي اإلى اليوم.

هل تنفي وجود مهنيني متميزين 
من طالب اأق�سام الإعالم؟ 

من خالل عملي مديرا ملركز الريا�س 
ف����اإن م��ع��ظ��م ال�����س��ب��اب ال��ذي��ن يعملون 
ال�سابق  يف  عملوا  وال��ذي��ن  م��ع��ي،  الآن 
هم من طلبة الإعالم. واحلقيقة اأنهم 
دواخلهم  يف  م��ا  وي��ق��دم��ون  يجتهدون 
متى م��ا وج���دوا ال��دع��م، ون��الح��ظ اأن 
اأن��ه ل  بع�سهم متميز على الرغم من 

زال يدر�س يف اجلامعة.
وال�������س���اب ال��ط��م��وح ال�����ذي ميلك 
ال����ه����واي����ة ول����دي����ه ع����زمي����ة واإ������س�����رار 
�ستحتفي به ال�سحافة مثلما نعمل يف 

�سحيفة ال�سرق.
لكن يف املقابل،  ل اأخفيك اأنه متر 
على  جتل�س  اأن  همها  ك��ل  ح��الت  علي 
الإمييل  عر  ر�سائل  وتر�سل  الكر�سي 
على  حمادثات  جت��ري  اأو  الوات�ساآب  اأو 
ع��داد  م��ن  النهاية  يف  لت�سبح  اجل���وال 
له يف  ال�سحفين، ومثل هذا ل مكان 

ال�سحف اجلادة. 
ب�سكل عام، هذه احلالت ل تعطي 
دللة بقناعة ال�سحافة بطلبة الإعالم 
ب��ق��در م��ا ه��ي اج��ت��ه��ادات ف��ردي��ة نحو 

اإيجاد �سحفين متميزين.

هل من تعاون بني اأق�سام الإعالم 
واملوؤ�س�سات ال�سحفية؟

اأنه ل يوجد تعاون مكتوب  اأو�سح لك 
م��وث��ق ول��ك��ن ه��ن��اك اج��ت��ه��ادات فردية 
ب��د  ل  اأن������ه  واأرى  وه����ن����اك.  ه���ن���ا  م����ن 
م���ن ع��ق��د ور������س ع��م��ل م�����س��رتك��ة بن 
الإع��الم  واأق�سام  ال�سحفية  املوؤ�س�سات 
يف اجلامعات للو�سول بطالب الإعالم 

اإلى م�ستوى جيد.
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تقنية

 رسالة

ال��ت��خ��ط��ي��ط ال����س���رتات���ي���ج���ي، ع����ب����ارة ع����ن ع��م��ل��ي��ة ت����ب����داأ ب�����س��ي��اغ��ة الأه��������داف. 
اإلى  املوؤدية  الإجرائية  اأو  التف�سيلية  اخلطط  ثم  وال�سيا�سات  فال�سرتاتيجيات 
تنفيذ ال�سرتاتيجية ب�سورة يتحقق من خاللها الأهداف املر�سومة. وهو عملية  
الوقت تت�سف بال�ستمرارية لل�سيطرة على  اأ�س�س وا�سحة، ويف نف�س  ت�سري على 

التغريات التي تطراأ يف البيئة.
التخطيط  اأن   )1980(  Martin Petreson ب��رت���س��ون«  »م���ارت���ن  وي����رى 
ال�سرتاتيجي هو عملية مدركة تتمكن من خاللها املوؤ�س�سة، من اإدراك وحتديد 
و�سعها احلايل وامل�ستقبلي واملتوقع، ثم تنمي اأو تطور بعد ذلك ال�سرتاتيجيات، 

وال�سيا�سات، والإجراءات بغية اختيار وتنفيذ اإحداها اأو بع�س منها. 
ال��ت��خ��ط��ي��ط  ف���ي���ع���رف   )1983(  Warren Groff ج�������روف«  »وارن  اأم������ا 
البيئة  تقييم  نتائج  بن  امل��الءم��ة  قوامها  عملية  باأنه  التعليمي،  ال�سرتاتيجي 
اخلارجية للموؤ�س�سة التعليمية وبن موارد البيئة الداخلية لهذه املوؤ�س�سة، بحيث 
على  وال�شيطرة  القوة  نقاط  من  ال�شتفادة  على  املوؤ�ش�شة  العملية  ه��ذه  ت�شاعد 

نقاط ال�شعف، والإفادة من الفر�ض املتاحة واحلد من املخاطر.
اتخاذ  اإل���ى  ي��ه��دف  منظم  جهد  ال�سرتاتيجي  التخطيط  اأن  جن��د  وه��ك��ذا 
قرارات اأ�سا�سية واإجراءات حتدد ماهية املوؤ�س�سة، وماذا تفعل؟ وملاذا تفعل ذلك ؟ 

من خالل الرتكيز نحو امل�ستقبل.
التهيوؤ  يت�سمن  لأن��ه  ا�سرتاتيجية،  عملية  هو  ال�سرتاتيجي  والتخطيط   
عن  النظر  بغ�س  باملوؤ�س�سة،  املحيطة  البيئية  للظروف  ا�ستجابة  الطرق  لأف�سل 
معرفة اأو عدم معرفة هذه الظروف م�سبقا، واأن تكون ا�سرتاتيجية يعنى اأن تكون 
اأهداف املوؤ�س�سة وا�سحة وكذلك م�سادرها، واأن تكون واعية للبيئة الديناميكية. 
امل�ستقبل  فالتخطيط ال�سرتاتيجي يت�سمن حتديدا متعمدا لالأهداف )اختيار 

املرغوب( وتطوير اأ�سلوب لتحقيق هذه الأهداف.
حمددا  ترتيب  تت�سمن  منظمة  عملية  ال�سرتاتيجي  التخطيط  يعد  كما 

ومنطا يتم الرتكيز عليه وعلى فاعليته.
فالعملية تثري جمموعة من الأ�سئلة املتتابعة ت�ساعد املخططن على اختيار 
الفر�سيات وجمع ودمج املعلومات حول امل�ستقبل والتنبوؤ بالبيئة امل�ستقبلية التي 
ماذا  ح��ول  ال��ق��رارات  من  جمموعة  عن  عبارة  والعملية  املوؤ�س�سة.  فيها  �ستعمل 

�ستفعل؟ ملاذا نفعل ذلك؟ وكيف نفعل ذلك؟
ال�سرتاتيجي  فالتخطيط  نريده،  �سيء  كل  نفعل  اأن  ميكن  ل  اإننا  وحيث 
اأك��ر اأهمية من الأخ��رى وجانب كبري  اأن بع�س ال��ق��رارات والإج���راءات  يت�سمن 
من ال�سرتاتيجية يقع يف اإطار �سنع القرارات حول ما هي القرارات والإجراءات 

الأكر اأهمية لنجاح املوؤ�س�سة يف حتقيق اأهدافها.

التخطيط االستراتيجي

د. أمجد المهنا
amjadmohanna@kku.edu.sa

منصور العياف

اأطلقت عمادة التعليم الإلكرتوين موقعا 
للمقررات الإلكرتونية و�سفته باملميز.

وت��ت��م��ث��ل ال���ف���ك���رة يف ن�����س��ر حم��ت��وي��ات 
م�����ق�����ررات اجل����ام����ع����ة ع�����ر الإن�����رتن�����ت 
واإت���اح���ت���ه���ا ع���ل���ى ن���ط���اق ع���امل���ي جل��م��ي��ع 

امل�ستفيدين.
لتقنية  ال���ع���ام���ة  ل��������الإدارة  ووف���ق���ا 
اإتاحة  اإل��ى  يهدف  املوقع  ف��اإن  املعلومات 
امل�ستفيدين  جل��م��ي��ع  ون�����س��ره��ا  امل��ع��رف��ة 
ت�ساعد  اإ���س��اف��ي��ة  م���وارد  على  للح�سول 
ال����ط����الب واأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
واملتعلمن امل�ستقلن على اإثراء حياتهم 

العلمية.
اإث��راء املحتوى  اأي�سا  اأه��داف��ه  وم��ن 
الإنرتنت،  على  املوجود  العربي  العلمي 
وك��ذل��ك ت��ط��وي��ر امل���ق���ررات الإل��ك��رتون��ي��ة 
للجامعة من خالل م�ساركتها مع جميع 
واأع�ساء  وال��ط��الب  امل�ستقلن  املتعلمن 
التدري�س لي�سهموا ب�سكل فاعل يف  هيئة 
العلمي  املحتوى  وت��ط��ور  تطوير  عملية 

العربي الإلكرتوين. 
وت����ع����د امل�������ق�������ررات الإل����ك����رتون����ي����ة 
 MOOC الرقمية ذات اللتحاق الهائل 
من اأحدث الجتاهات يف التعليم املفتوح،   
التعليمي  امل��ح��ت��وى  ف��ي��ه��ا  ي��ق��دم  ح��ي��ث  
اأم��اك��ن  م��ن  للمتعلمن  الن���رتن���ت  ع��ر 
الباحثن  لأولئك  فر�سة  وه��ي  خمتلفة 
ع��ن امل��ع��رف��ة ال��ت��ي ت��ق��دم جم��ان��ا لتبادل 
املعارف والأفكار ولال�ستفادة من خرات 
ل  مفتوحة،  تعليمية  بيئه  يف  الآخ��ري��ن 
ي�شرتط فيها اأن يكون امل�شارك من نف�ض 

املوؤ�س�سة التعليمية.

بهدف إتاحة المعرفة عالميا
توفير مقررات الجامعة على االنترنت

إسألنا
يسر اإلدارة العامة لتقنية المعلومات تلقي رسائلكم 

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

فكرة المقررات اإللكترونية
يقوم هذا امل�سروع على ا�ستخدام نظام اإدارة املحتوى »مودل«  الذي يعد واحدا من اأكر 
واملتعلم  املتعلم-املحتوى  )املتعلم-املتعلم،  بن  التفاعل  تعزيز  فاعلية يف  التعلم  اأنظمة 

– الأ�ستاذ(.
اأنف�سهم وزيادة  الأف��راد يف تطوير  والهدف من ذلك هو ت�سميم مقررات ت�ساعد 
التعلم، ولتحقيق ذلك ركزت الإدارة العامة لتقنية املعلومات على توفري اأن�سطة مفيدة 
ممت هذه املقررات لتكون املكان  ت�ساعد على ال�ستفادة الق�سوى من املحتوى.  وقد �سُ
هيئة  اأع�ساء  لبناء معرفة م�سرتكة مب�ساعدة  ويتفاعلون  املتعلمون  فيه  يجتمع  الذي 

التدري�س بجامعة امللك خالد. 
ي�سابه  امل��ق��ررات  ه��ذه  م��ن  مقرر  اأي  اأن  املعلومات،  لتقنية  العامة  الإدارة  وتفيد 
امل�ساركن من  اأنه جماين ومفتوح، و�سي�سم عددا كبريا من  اإل  املقررات الإلكرتونية، 
خمتلف البلدان لديهم معارف وثقافات خمتلفة اإل اأنهم يت�سابهون يف الرغبة يف تعلم 
، حيث  اأ�سابيع  اإل��ى  املعنية باجلامعة، يق�سم كل مقرر  ل��الإدارة  واح��د.  ووفقا  مو�سوع 

يحتوي كل اأ�سبوع على العنا�سر التالية: 
• حمتوى ملفات قراءة  ومقاطع فيديو وملفات �سوتية.

• اأن�سطة مناق�سات  وتقارير وتكليفات.
• تقييمات اختبارات ق�سرية  وواجبات.

اأن  املقررات لبد من  النوع من  املتعلم يف مثل هذا  اأن  �سبق يت�سح  وبناء على ما 
يكون متعلما ن�سطا ولي�س متلقيا فقط، حيث يتطلب منه امل�ساركة يف املقرر والإ�سهام 

يف ن�سر وبناء املعرفة .
وميكن زيارة املوقع والطالع على املزيد من املعلومات عن طريق الرابط التايل 

http://open.kku.edu.sa
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تقنية

ك��م��ا   Sono» »�����س����ون����و«  ج����ه����از 
املخرتعة،  ال�سركة  عليه  اأطلقت 
ه���و ج���ه���از ك����امت ل��ل�����س��وت ي��ق��وم 
نافذته  على  بل�سقه  امل�ستخدم 
ملنع الأ�سوات املزعجة التي تاأتي 
م��ن اخل�����ارج، م��ن ال���دخ���ول اإل��ى 

البيت.
�سغري  جهاز  هو  »�سونو«  و 
خالله  م��ن  امل�ستخدم  ي�ستطيع 
يريد  ال��ت��ي  ب��الأ���س��وات  التحكم 
���س��م��اع��ه��ا، ح��ي��ث ي���ق���وم  بحجب 
يرغب  ل  التي  الأ���س��وات  جميع 
امل�����س��ت��خ��دم ب�����س��م��اع��ه��ا ل��ل��ت��م��ت��ع 

بالهدوء املطلوب.
ف��ف��ك��رة اجل���ه���از ت��ق��وم على 
يف  الت�سوي�س  م��ان��ع  مثل  العمل 
بتحليل  وذلك  املحمول،  الهاتف 
الأ�����س����وات ال���ق���ادم���ة م���ن خ���ارج 
النافذة عن طريق الذبذبات، ثم 
على  وت�سفيتها  تدويرها  اإع���ادة 

ح�سب اختيار امل�ستخدم.

ريتويت

اع��رتف��ت جم��م��وع��ة LG ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة م���وؤخ���را، ب���اأن خ��ل��ال يف بع�س 
دون  امل�ساهدين  بجمع معلومات عن  يقوم  ت�سنعها،  التي  الذكية  �سا�ساتها 
من  تعطيلها  بعد  حتى  املعلومات  جمع  خا�سية  طريق  عن  وذل��ك  علمهم، 
قبل امل�ستخدم، علما اأن هذه ال�سا�سات الذكية، مزودة بكامريا مت�سلة دائما 
بالنرتنت، مبعنى اأن م�ستخدمي ال�سا�سات الذكية، ياأوون خمرا �سريا يف 
بيوتهم، بل ويدفعون له مقابل التج�س�س عليهم ور�سد حركاتهم، بحجة اأن 

هناك خطاأ برجميا من املمكن اإ�سالحه.
ل�����س��ت م��ن م���وؤي���دي ن��ظ��ري��ة امل����وؤام����رة، ل��ك��ن اله��ت��م��ام ب��الإن�����س��ان من 
ال�سركات امل�سنعة، قد ل يكون الهدف منه التطوير دائما، اأو الإحاطة بكل 

جديد يف العامل.
فال�سركات الكثرية مبنتجاتها املختلفة، تفاجئنا من فرتة اإلى اأخرى 
با�ستبيانات فيها الكثري من التطفل، فهي دائما تريد معرفة ما نحب، وما 

ناأكل، وما نلب�س، وحتى ما ت�ساهد ومتى وكيف ننام.
اأ�سحابها، �سوى معرفة املدخل الرئي�س   فهذه ال�ستبيانات، ل يريد 
من  غ���زوه  على  العمل  ث��م  وم��ن  معينة  ن�سب  حت��دي��د  حيث  م��ن  لالإن�سان 
فاإن  �سديد،  وباخت�سار  ال�سركة.  منتجات  ل�سراء  وج��ره  اجلهات  خمتلف 
الهتمام  دون  اأرباحها  رزقها وم�ساعفة  م��وارد  زي��ادة  اإل��ى  ت�سعى  ال�سركات 

بخ�سو�سيات الفرد.
اأن تعمل على مراقبة  بد من  اأهدافها، ل  تتمكن من حتقيق   وحتى 
من  التاأكد   ، والأ���س��ح  �سالمته،  م��ن  التاأكد  بحجة  ون��ه��ارا  ليال  ال�سخ�س 
فالقاعدة  الطرق.  ب�ستى  الأم��وال  على  احل�سول  وكيفية  اأرباحها  �سالمة 

الوحيدة التي اتفقت عليها جميع ال�سركات هي، اأن الغاية ترر الو�سيلة.
ل ت�ستغرب يوما، اإذا وجدت اأن الأجهزة الذكية يف بيتك تعرف عنك 
اأثناء نومك، خ�سو�سا  كل �سغرية وكبرية، وت�سجل جميع حتركاتك حتى 
واأننا نعي�س يف زمن اإدمان الأجهزة الذكية، حيث ل نكاد نفارقها حتى ونحن 

يف احلمام، اأعزكم اهلل.
رمبا حان الوقت لنقف قليال ونتاأمل احلياة الب�سيطة التي كنا نعي�سها 
قبل هذه الثورة التقنية، فما زال با�ستطاعتنا اأن نق�سي ولو �ساعات قليلة يف 
اليوم، بعيدا عن هواتفنا الذكية اأو الأجهزة اللوحية وحتى تلفازنا الذكي، 
من باب تاأكيد قدرتنا على ال�سيطرة عليها، بدل من ا�ستمرارها يف فر�س 

نفوذها علينا ب�سورة خميفة، جتعلنا �سبه اأ�سرى لديها.

في بيوتكم
جواسيس ذكية

حسن أحمد العواجي

قامت �سركة Huawei ال�سينية موؤخرا، بالك�سف ر�سميا 
عن بع�س التفا�سيل اجلديدة بخ�سو�س هاتفها اجلديد 
 Ascend الهاتف  ف��اإن  لل�سركة،  ووفقا   .Ascend W2
واأوروب����ا يف  رو�سيا  اأ���س��واق  اإل��ى  ي�سق طريقه  �سوف   W2
وقت لحق من هذا ال�سهر، اإ�سافة لإطالقه يف الأ�سواق 

النامية مثل الهند وتايوان. 
اإن�����س،   4.3 ب�����س��ا���س��ة   Ascend W2 ه��ات��ف  وي���اأت���ي 
 ، IPS LCD 800 بك�سل، وبتقنيةX480 وبدرجة و�سوح
كما اأن �سا�سته تتميز بتقنية اللم�س احل�سا�سة، بحيث اإنها 
القفازات.  يرتدي  ك��ان  ول��و  حتى  امل�ستخدم  مع  تتفاعل 
وعلى الرغم من هذه التقنيات، فاإن الهاتف لي�س كبريا 

نوعا ما، كما  ياأتي ب�سمك 9.9 ملم، وبوزن 160 جرام.
وي���اأت���ي ال��ه��ات��ف ب��ت�����س��ك��ي��ل��ة خم��ت��ل��ف��ة م���ن الأل�����وان 

ومبعالج  والأ���س��ف��ر،  والأح��م��ر  والأزرق  الأ���س��ود  ت�سمل 
  1.4Ghz ب��رتدد  ال��ن��واة  ثنائي   Snapdragon S4 pro
 Adreno 305 الر�سوميات  معالج  مع  جنب  اإل��ى  جنبا 
والذاكرة الع�سوائية بحجم 512mb.  ، لكن الأمر ال�سيئ 
يف كل هذا، اأن ذاكرة الهاتف الداخلية بحجم 8GB  غري 
. MicroSD قابلة للتو�سع عن طريق الذاكرة اخلارجية

ميغا   5 بدقة  ك��ام��ريا  اأي�سا،  الهاتف  تقنيات  وم��ن 
ف��ي��دي��و بدقة    ت�����س��وي��ر  امل�����س��ت��خ��دم��ن م��ن  بك�سل مت��ك��ن 
يدعم   Ascend W2 لالت�سالت  بالن�سبة  اأم��ا   .  720p
مثل  التقليدية،  الال�سلكية  الت�����س��ال  تقنيات  خمتلف 
اجليل  �سبكات  ع��ن  ف�سال   ،  GPS و  وال��ب��ل��وث��وت   Wifi
ياأتي مع منفذ  الهاتف  ف��اإن  ذل��ك،  الثالث، وع��الوة على 

.mah MicroUSB 2.0 وبطارية ب�سعة 1700 

»سونو« 
جهاز يساعد 
على التمتع 

بالهدوء

براءة اختراع لفتح
قفل الهاتف ببصمة العين

على  ع��الوة  ج��دي��دة  وتقنيات  مم��ي��زات  باإ�سافة  اجلنوبية،  الكورية  �سام�سوجن  �سركة  قامت 
املتوافرة اأ�سال يف هواتفها الذكية، حيث ح�سلت موؤخرا على براءة اخرتاع فتح قفل الهاتف 
من خالل ب�سمة العن. وتنوي ال�سركة اعتماد ب�سمة قزحية العن بدل من ال�سبكية، حيث 
تعد تقنية م�سح القزحية اأكر تعقيدا وتطورا من ال�سبكية. كما عملت �سام�سوجن  على تطوير 
اأو  النظارات  امل�ستخدم مرتديا  القزحية حتى ولو كان  التقنية لت�سبح قابلة على م�سح  هذه 
العد�سات الال�سقة. وحتى الآن مل تظهر اأي معلومات عن توافر التقنية اجلديدة، لكن من 
املفرت�س اأن تقوم ال�سركة بتوفريها باأ�سرع وقت ممكن، لتكون ال�سباقة الأولى يف تقدمي هذه 

التقنية  من خالل اأجهزتها الذكية للجيل القادم.

جديد »هواوي« 
هاتف بتقنية 

اللمس الحساسة
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الرأي الجامعي

المحاسبة 
وعلوم 

المستقبل
د/ عاطف سالم

رئيس قسم المحاسبة
بكلية المجتمع للبنين

)خميس مشيط(
 

بداأت معارف وعلوم كثرية تتجه 
ن��ح��و اآف�����اق امل�����س��ت��ق��ب��ل، وحت����اول 
ال�ستعداد له بالقدر الكايف، ومن 

ذلك علوم الف�ساء.
كان  ببعيد  لي�س  وق��ت  منذ 
عن  قليال  اإل  يعرف  ل  الإن�سان 
الآن  التفكري  واأ���س��ب��ح  ال��ف�����س��اء 
ل��ي�����س جم���رد ال���ذه���اب اإل���ي���ه، بل 
كيفية ال�ستفادة من حجم املوارد 
ال��ه��ائ��ل��ة امل���وج���ودة يف ال��ف�����س��اء، 
العلمية  الأب��ح��اث  ك�سفت  حيث 
موؤخرا عن وجود كواكب حتتوى 
ال��روات  كبرية من  كميات  على 
املعدنية واأجريت جتارب ناجحة 

ل�ستنبات زراعات يف الف�ساء.
وال����الف����ت ل��ل��ن��ظ��ر ه��ن��ا اأن 
معظم الكت�سافات والخرتاعات 
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي اأب���دع���ه���ا ال��ع��ق��ل 
الب�سرى كانت يف بدايتها جمرد 
خيال عابر ثم ما لبث اأن حتقق .  
 ل���ذل���ك، ت���ب���ادر ال����ى ذه��ن��ي 
املحا�سبة  ه��ل علم  م���وؤداه  ���س��وؤال 

اأحد علوم امل�ستقبل؟
الإج��اب��ة على ه��ذا ال�����س��وؤال 

تكمن يف النقطتن التاليتن: 
نتحدث  اأ�سبحنا  الأول����ى: 
ع����ن امل���ع���رف���ة وامل���ع���ل���وم���ات  
حقيقيا  م�����س��درا  ب�سفتها 
ل����ل����روة، ف���ه���ل مت ت��ع��دي��ل 
اأ������س�����������س ق����ي����ا�����س ال��������روة 
وال�����دخ�����ل ع���ل���ى امل�������س���ت���وى 

القومي  حما�سبيا؟
مفهوم  يتنا�سب  وه��ل 
الأ����س���ول يف امل��ح��ا���س��ب��ة مع 
ث����روة  امل����ع����رف����ة  اأن  ف����ك����رة 
والعقل الب�سرى وعاء لهذه 

الروة؟
وه�����ل ي���ح���ت���اج م��ف��ه��وم 
الأ������س�����ول ال���ب�������س���ري���ة اإل����ى 
ذات  يف  وت���ط���وي���ر  ت��اأ���س��ي��ل 
ال���وق���ت ب��ح��ي��ث مي��ت��د اإل���ى 
ورمبا  بل  العاملي،  امل�ستوى 
اإل��������ى اأك��������ر م�����ن ذل�������ك يف 
م��واج��ه��ة م��ا ق��د ي��ح��دث يف 

الكواكب الأخرى؟

ال��ث��ان��ي��ة: ق��د ت����وؤدى حرية 
اخل������دم������ات اإل���������ى حت��ق��ي��ق 
الإي�����رادات ع��ر ت��ول��ده��ا يف 
ي��ر���س��خ  ق���د  ع����دة دول مم���ا 
مفهوم عاملية الإيراد. ولعل 
ذل����ك ي��ح��ت��اج اإل�����ى حت��دي��د 
وت����ع����دي����ل ع�������دة م��ف��اه��ي��م 
م����رت����ب����ط����ة ب������ذل������ك م���ث���ل 
العرتاف بالإيراد، اإقليمية 

ال�سريبة، واملوارد.
ول�����ع�����ل ك������ل ذل��������ك ي����وؤك����د 
الفكري  الإط��ار  اإخ�ساع  �سرورة 
املهنية  وم��ع��اي��ريه��ا  للمحا�سبة 
النظر  وم��ع��اودة  واإع����ادة  للتاأمل 

اإليها وب�سكل م�ستمر.

يف خ�����س��م ه���ذ امل����د ال���ه���ادر م���ن م�����س��ادر 
يف  املت�ساعدة  العمل  ووت���رية  امل��ع��ل��وم��ات 
املتعلقة  امل��ج��ال الإع��الم��ي وال��ت��ن��ظ��ريات 
مب�����س��ت��ق��ب��ل ال�����س��ح��اف��ة ال���ورق���ي���ة اأم�����ام 
جاء  وتاأثرياتها،  الإليكرتونية  ال�سحف 
ومثرية  جديدة  ب��ب��ادرة   Paper.li موقع 
فريدة  م�ستقبلية  تبعات  لها  يكون  رمب��ا 

على جمال �سناعة ال�سحافة. 
م��وق��ع ب��ي��ريل، ال��ق��ادم م��ن مدينة 
ل�������وزان ال�����س��وي�����س��ري��ة اجل���م���ي���ل���ة، ي��ق��وم 
متكن  على  ت��ق��وم  خمتلفة  فل�سفة  على 
الأفراد من ممار�سة دور روؤ�ساء التحرير 
يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ع���ر  اخل��ا���س��ة  ل�سحفهم 
امل��وق��ع واحل�����س��ول ع��ل��ى ع���دد ه��ائ��ل من 
م�����س��ادر امل��ع��ل��وم��ات م��ن اأخ��ب��ار وم��ق��الت 
وفيديو  و�سور  وا�ستطالعات  وحتقيقات 
ال����ع����امل ويف خم��ت��ل��ف  اأن�����ح�����اء  م����ن ك����ل 
اإل����ى �ساحب  امل��و���س��وع��ات ب��ح��ي��ث ت�����س��ل 
)نيوز  تبويب خا�س  يوميا يف  ال�سحيفة 
املحتوى  باختيار  خالله  من  يقوم  روم( 
وامل�سار  النهج  ح�سب  ل�سحيفته  املنا�سب 
بالإ�سدار  توجهه  وح�سب  يختاره  ال��ذي 
ومن  �سهريا،  اأم  اأ�سبوعيا  اأم  يوميا  �سواء 
ث���م ت��رت��ي��ب��ه ح�����س��ب الأه���م���ي���ة م���ع وج���ود 
خيار ت�سميم ال�سفحات واختيار الألوان 

والتن�سيق وخالفه. 

ك���م���ا ي�������س���ي���ف امل�����وق�����ع ب����ع����دا اآخ�����ر 
للراغبن يف الإبحار بهذه التجربة لأفق 
اأب��ع��د م��ن خ���الل خ��دم��ة م��دف��وع��ة تتيح 
�سحيفته،  ت�سويق  ال�سحيفة  ل�ساحب 
وال�����س����ت����ف����ادة م����ن ع����وائ����د الإع�����الن�����ات 
ال����ت����ج����اري����ة، واإت������اح������ة امل����ج����ال ل���ل���ق���راء 
الريدية  القائمة  خدمة  يف  بال�سرتاك 
ل��ت�����س��ل��م ن�����س��خ��ة م����ن ال�����س��ح��ي��ف��ة ف���ور 
اإح�سائيات  متابعة  اإمكانية  مع  �سدورها 
ال�سحيفة  �سعبية  وتزايد  ال��زي��ارات  ع��دد 
واملو�سوعات الأك��ر رواج��ا، وغريها من 

اخلدمات.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن امل���وق���ع ي��دع��م 
ل��ي�����س��ت م���ن �سمنها  ل���غ���ات ع��امل��ي��ة  ���س��ب��ع 
ع��ددا  اأن  اإل  الآن(  )حتى  العربية  اللغة 
م��ن ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي ���س��ج��ل ح�����س��ورا ل 
باأ�س به باإ�سدار �سحف تركز على بع�س 
فل�سطن  ك�����س��ح��ي��ف��ة  امل��ه��م��ة  ال��ق�����س��اي��ا 
وجتاربه  الفل�سطيني  بال�سباب  املتعلقة 
وجناحاته، واأي�سا �سحيفة �سهرية اأخرى 
وحياة  جتربة  من  خمتلفة  جوانب  ترز 

ال�سيخ الراحل اأحمد ديدات.
وع��ل��ى ك����ٍل، ف��امل��وق��ع ي��وف��ر ف��ر���س��ة 
التجربة  خو�س  يف  رغبة  لديه  م��ن  لكل 
تفا�سيله،  بكل  امل��ج��ال  ه��ذا  والإب��ح��ار يف 

ورمبا ت�سجيل جناحات كبرية .. مل ل؟ 

التخطيط 
االستراتيجي
د. هالة فوزي 
كلية التربية- بيشة 

ظ���ه���ر ال���ت���خ���ط���ي���ط ال����س���رتات���ي���ج���ي 
التخطيط  �سور  من  �سورة  ك��اأح��دث 
يف امل��وؤ���س�����س��ات، وع�����رف ب���اأن���ه ت�����س��ور 
الراهن  الو�سع  لتح�سن  م�ستقبلي 
م���ن خ����الل حت��دي��د اأه������داف ووج����ود 
مبا  الأه������داف  ه���ذه  لتحقيق  اآل���ي���ات 
للموارد  الأم��ث��ل  ال�ستغالل  ي�سمن 

املتاحة.
وق�����د ا����س���ت���خ���دم ك��������اأداة اإداري�������ة 
لتوجيه القرار وتوحيد اجلهود نحو 
العليا.  واأه��داف��ه��ا  امل��ن��ظ��م��ات  غ��اي��ات 
ال�سرتاتيجي  التخطيط  ُيعد  وبهذا 
���س��رورة م��ن ���س��رورات التنمية، لأن��ه 
من  فهو  الأداء،  يف  ك��ف��اءة  اإيل  ي���وؤدي 
وعن�سر  املعا�سرة،  احلياة  متطلبات 
اأ����ش���ا����ش���ي يف ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ط���وي���ر؛ 
ح��ي��ث ي��زودن��ا ب��امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات 

احل���ق���ي���ق���ي���ة، وم�������ن خ�����الل�����ه ن�����س��ع 
على  للعمل  القوة  نقاط  على  اأيدينا 
للعمل على  ال�شعف  تعزيزها ونقاط 

معاجلتها. 
ك��م��ا اأن����ه مي��ّك��ن��ن��ا م���ن ا���س��ت��غ��الل 
املثلى،  بال�سورة  والإم��ك��ان��ات  ال��وق��ت 
وت���رت���ي���ب الأول�������وي�������ات، وا���س��ت��ث��م��ار 
ال���ط���اق���ات، وال���و����س���ول اإل�����ى اأح���ك���ام 

مو�سوعية، وبناء قيادات موؤهلة. 
التخطيط  من  النوع  هذا  واأدى 
بها  التي تخطط  الكيفية  تغيري  اإل��ى 
امل��وؤ���س�����س��ات ل��و���س��ع ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

اخلا�سة بها وتنفيذها.
ال�سرتاتيجية  الإدارة  واأ�سبحت 
للتطوير  للمنظمات  اأ���س��ا���س��ي��ة  اأداة 
فعالة  بطريقة  وال�ستجابة  والتميز 
الإدارة  تتيح  حيث  العاملية،  للتغريات 

للعمل  خ�سبا  مناخا  ال�سرتاتيجية 
مفاهيم  حتقيق  ظ��ل  يف  املنظمات  يف 
ال��الم��رك��زي��ة وال��ت��ف��وي�����س، وذل���ك يف 

الإطار ال�سرتاتيجي طويل الأجل.
ف��ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الإن���ت���اج 
ت�ستغرق  الأك��ادمي��ي��ة  البيئة  وخا�سة 
���س��ن��وات للحكم ع��ل��ى م���دى ج��ودت��ه��ا، 
اأن ت�����س��ت��غ��رق اخل��ط��ة  ول���ه���ذا ي��ن��ب��غ��ي 
اأط����ول للحكم  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وق��ت��ا 
ع���ل���ى ج��������ودة ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ات يف 

الو�سول اإلى الأهداف.
ال�سرتاتيجي  التخطيط  وُيعد 
اإل��ى اجل��ودة  اأول اخل��ط��وات للو�سول 
ال�����س��ام��ل��ة ال���ت���ي ت�����س��ع��ى امل��وؤ���س�����س��ات 
م�ستخدمة  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
التخطيط  م���ن  ال���ن���وع  ه���ذا  ذل���ك  يف 
ال������ذي ي�����س��ب��غ ب�����س��ب��غ��ة ال�����س��م��ول��ي��ة 

وال��ن��ظ��رة ط��وي��ل��ة الأم����د، وُي�����س��ه��م يف 
توعية  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  ال���ق���رارات  �سنع 
الو�سائل  وي��ح��دد  ب��اأه��داف��ه��م  ال��ق��ادة 

لتحقيقها. 
واأخ���������������ريا، ف����������اإن ال���ت���خ���ط���ي���ط 
للو�سول  عنه  غنى  ل  ال�سرتاتيجي 
مبا  تعليمية  موؤ�س�سة  اأي  ج��ودة  اإل��ى 
يت�سمنه من اآليات علمية مو�سوعية 
املتطلبة  املعايري  حتقيق  اإل���ى  ت���وؤدي 
تتنا�سب  منهجية  بطريقة  ل��ل��ج��ودة 
موؤ�س�سة  ك��ل  وتطلعات  اإم��ك��ان��ات  م��ع 
على  املبني  املوؤ�س�سي  العمل  وت��دع��م 
يطل  الإدارة  م��ن  لنوع  علمية  اأ�س�س 
متفائلة  ���س��رف��ة  م��ن  امل�ستقبل  ع��ل��ى 
حل���ي���اة م�����س��رق��ة ت��ق��ف��ز ب���ن���ا مل��واك��ب��ة 
ركب  وم�سايرة  املتقدمة  املجتمعات 

التقدم والرقي.
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الرأي الجامعي
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  �سبل  ت��ط��ّورت 
منذ ظهورها على ال�سبكة العنكبوتية 
القرن  ت�سعينات  منت�سف  يف  العاملية 
امل����ي����الدي امل���ا����س���ي ل��ت�����س��م��ل وت��غ��ط��ي 
ن���واح���ي م��ت��ع��ددة م���ن ح��ي��اة الأف�����راد 
وامل���ج���ت���م���ع���ات، وام����ت����ازت ب��اأ���س��ل��وب��ه��ا 
وتكلفتها  الزائدة  و�سرعتها  احلديث 
ال���ق���ل���ي���ل���ة، وت���خ���ط���ت ك����ل احل����واج����ز 
وع����رت ك��اف��ة امل���وان���ع، واأ���س��ب��ح��ت يف 
م���ق���دور وم��ي�����س��ور ال��ك��ث��ريي��ن وذل���ك 
اإ���س��ب��ع،  مل�����س��ة  اأو  زر  �سغطة  مب��ج��رد 
الأج��ن��ا���س  ك���ل  ودخ����ل حت���ت مظلتها 
حياة  �سميم  من  واأ�سحت  والأع��م��ار، 

الب�سر اأينما كانوا وحيثما وجدوا.
وك��م��ث��ل ك��ل ال��و���س��ائ��ل اجل��دي��دة 
وت��رية  يف  الإن�����س��ان  على  تتوالى  التي 
التوا�سل  طرق  فاإن  مطردة  متعاقبة 
املفيد  اجل��ان��ب��ن:  ك��ال  على  ا�ستملت 
وال�سلبي،  الإي��ج��اب��ي  اأو  املفيد  وغ��ري 
ف��م��ن اأم���ث���ل���ة ج��ان��ب��ه��ا امل��ف��ي��د زي����ادة 
والثقايف  واملعلوماتي  املعريف  التبادل 
ب���ن اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع ال����واح����د وب��ن 
جم��م��وع��ة واأخ������رى، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى 
املختلفة،  وامل���ه���ارات  ت��ب��ادل اخل���رات 
ووف��رت  وقتا  اخت�سرت  واأن��ه��ا  خا�سة 
جهدا باملقارنة بالطرق التقليدية يف 

العهود املا�سية.
�سلبيات  ا�سطحبت  اأي�سا  لكنها 
فيما  ال��وق��ت  اإ���س��اع��ة  منها:  متنوعة 
الق�سد  اإذا غاب  فائدة  ل يرجى منه 
و�سل الهدف، وقد ت�ساعد على تف�سي 
الأفكار العقيمة ال�سقيمة والإ�ساعات 
الهادمة املغر�سة، ويف بع�س الأحوال 
ال�ستخدام م�سكالت  �سوء  يتولد عن 
وبع�سها  اأخالقي  بع�سها  ك��وارث،  بل 

اإجرامي.
وق����د ب������داأت ���س��ل��ط��ات ك��ث��ري من 
الدول يف موؤاخذة وحما�سبة امل�سيئن 
م���ن امل�����س��ت��خ��دم��ن ل��ت��ل��ك ال��و���س��ائ��ل 
ي���دّون على  اأو  ُي��ذك��ر  يعتد مب��ا  حيث 

ات��ه��ام  ك��اأدل��ة  ال�سخ�سية  احل�����س��اب��ات 
واإدانة اأمام اجلهات الق�سائية.    

ي�سعى  ال����ذي  ه���و  اإذا  ف��ال��ع��اق��ل 
الوفري من  الكم  لال�ستفادة من هذا 
املهم  التح�سيل  يف  التوا�سل  و�سائل 
ومهاراته  ق��درات��ه  تنمية  ويف  البناء، 
ويف زي�������ادة ح���ق���ل م����دارك����ه واإث�������راء 
اأو�ساعه الدرا�سية والعلمية وحت�سن 
واملعي�سية،  الج��ت��م��اع��ي��ة  م�ستوياته 
التنوير  ج�سور  م��د  على  العمل  ويف 

وذلك  والتفاهم،  واحل��وار  والتثقيف 
�سبل  تقدمه  ما  ا�ستغالل  خ��الل  من 
ال���ت���وا����س���ل م����ن ف���ر����س واإم���ك���ان���ي���ات 
من  ال��غ��ر���س  ي��ك��ون  واأن  وت�سهيالت، 
ا���س��ت��خ��دام م��واق��ع الت�����س��ال وا�سحا 
الوقت  البعد عن ت�ستيت  ونبيال، مع 
وب��ع��رت��ه، وحت��ا���س��ي الت���ه���ام وال���ذم 
وجتنب الإهانة والتجريح ، والنزلق 
فيما قد يوؤدي اإلى التوريط يف �سائن 

القول والعمل.    

القيم اجلمالية هي اهتمام الفرد وميله اإلى ما هو جميل من الناحية ال�سكلية 
والتن�سيق  التكوين  ناحية  م��ن  املحيط  ال��ع��امل  اإل��ى  نظرته  وه��و  التوافق  اأو 

والتوافق ال�سكلي.
والتوافق،  الن�سجام  الناجتة عن  املثالية  الذهنية  الفكرة  ويعد اجلمال 
باجلمال  الإح�سا�س  هذا  ويختلف  عقليا،  حكما  ولي�س  واإح�سا�س  �سعور  وهو 
اأن العاطفة التي يثريها اجلمال  اإن�سان لآخ��ر،  ول نزاع يف  وال�سعور به من 
يف نفو�سنا هي جزء مهم من رد الفعل الروحي اإزاء الأ�سياء اجلميلة، ويحتاج 
الإح�سا�س  اإل��ى  تطبيقي  ف��ن  اأي  مثل  ومكمالتها  املالب�س  يف  اجليد  ال���ذوق 

مبواطن اجلمال. 
عند  امل�سمم  اإليه  ي�سعى  ال��ذي  الأ�سا�سي  الهدف  هي  اجلمالية  والقيم 
ت�سميمه الذي يراعي فيه التنا�سق والرتابط بن عنا�سره وعالقة  كل جزء 

بغريه وبالكل.
اإع���ادة  وه��ي  امللب�س اجلمالية مهمة  ت��ك��ون وظيفة  الأ���س��ا���س  ه��ذا  وع��ل��ى 
اأبهى  يف  ي��رزه  ب�سكل  اأجزائه  بع�س  اأو  الإن�سان  جل�سم  العام  املظهر  �سياغة 
�شروط  للملب�ض غالبا ما حتكمها  الوظيفة اجلمالية  اأن  كما  �شورة ممكنة، 
تختلف  دقيقة  وع��ق��ائ��دي��ة  وبيئية  و�سيكولوجية  ف�سيولوجية  ومتطلبات 
واأحيانا بن  الواحد  املجتمع  وفئات  ال�سعوب  الفردية بن  الفروق  باختالف 

الأ�سخا�س يف البيئة الجتماعية الواحدة. 
يتمتعون  الأف���راد  فبع�س  والتعليم،  البيئة  خ��الل  من  ال��ذوق  وُيكت�سب 
بالأ�شياء(  الذهني  )الرتباط  التداعي  طريق  وعن  بالغريزة،  الذوق  بح�شن 
يف  اجلمالية  بالنواحي  اإح�سا�سا  لديه  ينمى  اأن  املالحظة  دقيق  للفرد  ميكن 
الت�سميمات والألوان واخلامات اخلا�سة بالزي واملكمل، وبذلك يكت�سب وعيا 

بالأ�سياء التي تن�سجم مع بع�سها.
ول ين�ساأ التذوق اجلمايل عن طريق التداعي فقط ولكن اأي�سا باملمار�سة 
اجلادة التي تن�ساأ عن الرغبة يف اأن ي�سبح ال�سخ�س اأكر اإدراكا ملا يحيط به 

من جماليات يف امللب�س واملكمالت.
الن�شاط  العاقة بني  ق��وة   وم��ن خ�شائ�ض وم��راح��ل اخل��رة اجلمالية 
وال�ستغراق  احل�سي  الإدراك  يف  معا  وارتباطهما  اجلمايل  والإدراك  الفعلي 
اإل��ى رم��وز فنية م��ن خيال  امل�ساهدة  امل��ع��اين  امل�ساهدة  وحت��وي��ل  اجل��م��ايل يف 
اإلى عمل فني يحمل كثريا من املعاين والعواطف، كذلك  الفنان وترجمتها 

الرتجمة والربط بن الأحا�سي�س واجلوانب املعرفية.
الروؤية  اأن يكيف النطباعات التي ح�سل عليها من  املتذوق يحاول  واأن 
للعمل الفني مع اأحا�سي�سه وخراته املا�سية من خالل اإعادة املراحل التي مر 

بها الفنان يف خرته اجلمالية.

 فاطمة عبد اهلل محنش الشهري 
محاضرة بكلية العلوم واآلداب
بالنماص )تصميم األزياء(

القيمة الجمالية
والتذوق الملبسي 

التواصل 
المفيد 
واآلمن
د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير
األكاديمي والجودة
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نافذة

�سعدت مب�ساركتي يف ملتقى الباحة 
الإع��الم��ي الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، حيث 
ك����ان ب��رع��اي��ة الأم������ري م�����س��اري بن 
منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  بن  �سعود 
�سلطان  الأم���ري  وبح�سور  ال��ب��اح��ة، 
رئي�س  ال��غ��زي��ز  عبد  ب��ن  �سلمان  ب��ن 
الهيئة العامة لل�سياحة والآثار، كما 
الإعالم  �سارك وح�سر معايل وزير 
وع�����دد م���ن ال���ق���ي���ادات الإع���الم���ي���ة 
ومن�سوبي  وال�����س��ح��اف��ة  ال�����وزارة  يف 
الإع�������الم وع�����دد م���ن الأك���ادمي���ي���ن 
م���ن اأق�������س���ام الإع�������الم يف امل��م��ل��ك��ة.

 وكان من املو�سوعات التي ح�سرت وتتكرر دائما هو نقد اأق�سام الإعالم 
يف اجلامعات ال�سعودية التي، ح�سب وجهات النظر، تلك، مل تتمكن من الإيفاء 
املتوقع  للم�ستوى  ت�سل  مل  املخرجات  اأن  كما  الإع��الم،  موؤ�س�سات  باحتياجات 

منها. وهناك جدل كبري منذ �سنوات طويلة يف هذا املو�سوع.
 وقد ا�ستح�سرت يف ذلك امللتقى التجربة احلديثة التي متر بها جامعة 
للم�ساركن  اأو�سحت  والت�سال، حيث  الإع��الم  ق�سم  ا�ستحداث  امللك خالد يف 
واحلا�شرين اأن ق�شم الإعام بهذه اجلامعة قد مت تاأ�شي�شه لتفادي كافة نقاط 

ال�سعف التي قد مرت بها اأق�سام الإعالم يف جامعات اململكة.
فبالن�سبة ل�سعف اللغة العربية لدى خريجي الإعالم و�سع الق�سم عددا 
كما  الكتابية،  الطالب  لدعم مهارات  واللغة  النحو  الإ�سافية يف  املقررات  من 
نوعية خلريجي هذا  اإ�سافة  �ستعطي  الإجنليزية  اللغة  املكثفة يف  املقررات  اأن 
الق�سم من الطالب والطالبات. واأ�سرت كذلك اإلى برنامج »التدريب على راأ�س 
الدرا�سة« الذي بداأ من امل�ستوى الأول، الذي �سيمكن طالب وطالبات الإعالم 
من ال�ستيعاب والتمكن من املهارات الت�سالية والإعالمية. وهذا ما ي�سكل، اإن 

�ساء اهلل، الريادة لق�سم الإعالم والت�سال باجلامعة.

اإلعالم واالتصال
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

تو�سيف وتقرير املقرر والرنامج )عمادة التطوير واجلودة(

Benchmarking and KPIs Toward Successful Quality IMPUM

)عمادة التطوير واجلودة(

ملتقى ال�سراكة املجتمعية )جلنة ال�سراكة املجتمعية(

اللقاء العلمي الثالث لتاريخ امللك خالد )كر�سي امللك خالد(

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

موؤمتر التمري�س يف اململكة العربية ال�سعودية )كلية العلوم الطبية التطبيقية(

املوؤمتر ال�سعودي الأول للبيئة

27-28 حمرم 1435ه�  من  12.30-9

27-28 حمرم 1435ه�  من  12.30-9

13-15 �سفر 1435ه�

25-26 �سفر 1435ه�

27-29/ربيع الول/1435ه�

10-11 جمادى الأولى 1435ه�

18- 20 جمادى الول 1435ه� 

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
القيا�ــس  اختبــارات  اإقامــة   عنــد   •
املدرجــات  يف  العــام  التعليــم  لطــالب 
وال�ســراخ  الفو�ســى  تــزداد  املركزيــة، 
ورمــي الأوراق واأقــالم الر�سا�س، لعدم  
خــارج  التنظيــم  تتولــى  جهــة  وجــود 

القاعات!

اأن بع�س وكيالت العمادات  ُيعقل  • هل 
دون  مــن  يزلــن   ل  البنــات  كليــات  يف 

مكاتب؟!

بهــا  لطابعــة  لطلــب حــرب  يومــا   19 •
�ســرر، اأمــر يعيــق اأداء العمــل يف زمــن 
تنكر للكتابة اليدويــة و�سار اإلكرتونيا 

بامتياز. 

عــدم  مــن  الكليــات  بع�ــس  ت�ستكــي   •
و�ســول �سحيفــة »اآفــاق« اإليهــا، وعنــد 
البحــث عن الأ�سبــاب جنــد اأن عامالت 

يف تلك الكليات هن من رماها!

•  رئي�ســة ق�ســم باإحدى كليات البنات 
رف�ســت اإخــراج الطالبــات مــن الكليــة 

بعــد تعليــق الدرا�ســة ب�سبــب الأمطــار 
التي هطلــت على مدينة اأبهــا موؤخرا.. 

وال�سبب غري معروف!

• يــرتدد عــدد كبــري من الطــالب على 
حمــالت النرتنــت التجاريــة املنت�ســرة 
املحا�ســرات  ملتابعــة  مدننــا  �ســوارع  يف 
الإلكرتونيــة بـالـــ »بــالك بــورد«، فلــو 
يتــم تاأمــني اأجهــزة حوا�سيــب للطــالب 
باأق�ص��اط مي�صرة تقيه��م ج�صع �أ�صحاب 

تلك املحالت!

عنــه  الإعــالن  مت  علمــي   موؤمتــر   •
مــن دون ذكــر اجلهــة املنظمــة ومــكان 
اأن  دون  موعــده  وانق�ســى  النعقــاد.. 

يتم ذلك!

اأعــداد  بــاأن  زميلــه،  يحــدث  • طالــب 
الطــالب يف الأ�سابيــع الأخــرية زاد عن 
اأن  ب�ساطــة  بــكل  وال�ســر  ال�سنــة،  اأول 
كثرييــن ا�ستنفــدوا الن�ســاب القانــوين 
للغيــاب، واأ�سبــح لزامــا عليهــم احل�سور 

حتى ل يحرموا!

بوابة النار
العلماء لأك��ر من 40 �سنة.   التي حريت  النار«  »بوابة  يزيد قطرها عن 70 م��رتا.. تلك هي 
وهي لي�ست فوهة بركان، بل م�ساحة منب�سطة يف اأحد �سهول »تركمان�ستان«، مل يتوقف اللهب 
احلارق عن ال�ستعال داخلها منطلقا من نقطة عميقة حتت �سطح الأر�س. وكان علماء رو�س 
يعتقدون، قبل اكت�سافها، اأن املنطقة حتوي بئرا نفطيا، فبا�سروا احلفر فيه ولكن املن�سة التي 
اأقاموها هناك �سرعان ما غا�ست وابتلعتها النريان التي تنطلق منها غازات امليثان اخلطرة 

والتي ما زالت منبعثة حتى الآن بعد اأربعة عقود، واأ�سبحت مق�سدا �سياحيا للبع�س!
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