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طالب علوم وآداب تنومة في ضيافة »موهبة«
ا���س��ت��ق��ب��ل »م���رك���ز امل��وه��ب��ة والإب������داع« 
عددا من طالب كلية العلوم والآداب 
ب���ت���ن���وم���ة ���س��م��ن خ���ط���ة م����د ج�����س��ور 
التعاون بني الكلية واملركز، وتو�سيح 
اآلية عمل املركز و�شرح النقاط املهمة 
ا�ستقبال  وك��ان يف  امل��واه��ب.  تنمية  يف 
الطالب، مدير املركز، الدكتور ظافر 
عراد.  اأب��و  �سالح  والدكتور  حماد،  اآل 
ومت����ت ه����ذه اخل���ط���وة ب��ت��وج��ي��ه من 
بتنومة،  والآداب  العلوم  كلية  عميد 
الفقيه  اإبراهيم  عبدالعزيز  الدكتور 
ال�����ذي و����س���ف ال���ت���ع���اون ب���ني ال��ك��ل��ي��ة 
لتطوير  امل��وات��ي��ة  بالفر�سة  وامل��رك��ز، 

روح الإبداع لدى �شباب الكلية.
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أمير عسير يرعى ملتقى الشراكة المجتمعية بالجامعة
»الشراكة المجتمعية بناء لتنمية مستدامة«

ي���رع���ى اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، ���س��اح��ب 
ب��ن عبد  الأم����ر في�سل  امل��ل��ك��ي،  ال�����س��م��و 
الذي  املجتمعية  ال�سراكة  العزيز، ملتقى 
»ال�سراكة  ع��ن��وان  حت��ت  اجلامعة  تنظمه 
الذي  م�ستدامة«،  لتنمية  بناء  املجتمعية 
يهدف اإلى تعزيز توجه موؤ�س�سات القطاع 
برامج  نحو  الأع��م��ال  ورج���ال  احلكومي، 
التنمية  اإلى  الهادفة  املجتمعية  ال�سراكة 
من  العديد  وطرح  امل�شتدامة،  املجتمعية 
املتميزة  وامل���ب���ادرات  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��ارب 
والتعرف  املجتمعية،  ال�سراكة  جم��ال  يف 
تعميمها  واإمكانية  جناحها  عوامل  على 

وتطويرها.
 وترتكز حماور امللتقى حول  تعزيز 
مم��ار���س��ات ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  حيث 
�شيقدم عدد من اخلرباء الوطنيني، ور�ش 
م��و���س��وع��ات  يف  م��ف��ت��وح��ة  ودورات  ع��م��ل 
ال�سراكة  ظل  يف  التنمية  م�ستقبل  ح��ول 
جمال  يف  املمار�سات  واأف�سل  املجتمعية، 

ال�سراكة املجتمعية. 
التجارب  امل�ساركون،  و�سيعر�ض فيه 
واجلهات  للجامعات  املتميزة  وامل��ب��ادرات 
احلكومية الأخ���رى، وق��ط��اع الأع��م��ال يف 
وتفعيلها،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����س��راك��ة  ت��ع��زي��ز 
وه���ن���اك حم����ور ح�����ول  ت��ن��م��ي��ة اجت���اه���ات 
ال�سراكة  نحو  ال��ع��ايل  التعليم  من�سوبي 
يف  العاملني  اجتاهات  لتعزيز  املجتمعية، 
التفعيل  نحو  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات 
من  املجتمعية  ال�شراكة  لربامج  الأم��ث��ل 

اأجل تنمية املجتمع.
العمل  رواد  امل��ل��ت��ق��ى،  وي�����س��ت��ه��دف   
ال����ت����ط����وع����ي وال����ب����اح����ث����ني وامل����ط����وري����ن 

م�سوؤويل  وكذلك  واملدربني،  والرتبويني 
الجتماعية،  امل�سوؤولية  واإدارات  اأق�����س��ام 
وريادة الأعمال والبتكار يف املنظمات غر 
اخلري،  العمل  وا�ست�ساريي  احلكومية، 
وعمداء عمادات �شوؤون الطالب، وبرامج 
وم����راك����ز ال���ب���ح���ث، وال���ت���ط���وي���ر وال��ع��م��ل 

الجتماعي يف اجلامعات.
مدير  م��ع��ايل  ق��دم  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
اجلامعية الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن 
بن حمد الداود �شكره وتقديره نيابة عن 
خالد  امللك  جامعة  ومن�سوبات  من�سوبي 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر في�سل 
اأمر  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  بن خالد 
امللتقى  لهذا  رعايته  على  ع�سر  منطقة 
وم��ت��اب��ع��ت��ه ح��ف��ظ��ه اهلل جل��م��ي��ع ����ش���وؤون 
اجلامعة ودعمه الدائم للجامعة لتحقيق 
روؤي��ت��ه��ا ال��ط��م��وح��ة يف ج��م��ي��ع وظ��ائ��ف��ه��ا 
املجتمع،  وخ��دم��ة  والبحثية  التعليمية 
العمل  رائ��د  اإذ هو حفظه اهلل  ول غرابة 

املجتمعي والتنموي يف املنطقة.
وحول اأهداف امللتقى اأكد الداود ان 
امللتقى يهتم بتعزيز دور موؤ�س�سات القطاع 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����ض وع���ر ال��رب��ح��ي يف 
خدمة املجتمع وتنميته  واإبراز املمار�سات 
املجال من خ��الل عر�ض  ه��ذا  اجليدة يف 
عدد من التجارب الناجحة يف القطاعات 
ال��������داود دور اجل��ام��ع��ة  وب�����ني  ال����ث����الث. 
وا���س��ه��ام��ات��ه��ا وم�����س��ارك��ات��ه��ا ال��ت��ي ت�سب 
يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل ال��ربام��ج 
النوعية التي تقدمها للمجتمع يف اململكة 

عامة ومنطقة ع�سر خا�سة.
علي آل سعيد

جوال وبريد إلكتروني للمبادرات والمقترحات التطويرية
ال��داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة،  مدير  معايل  اأع��ل��ن 
ع��ن ت��وف��ر رق���م ج����وال خ��ا���ض ل���س��ت��ق��ب��ال ال��ر���س��ائ��ل ال��ق�����س��رة م��ن من�سوبي 
اجلامعة املوجهة اإلى معاليه، واخلا�سة باملبادرات واملقرتحات التطويرية، واأي 
مالحظات اأخرى عن اجلامعة. وتدخل هذه املبادرة  يف اإطار فتح قنوات ات�شالية 
جديدة  مع اجلامعة ت�ساف اإلى القنوات احلالية املتاحة للمن�سوبني واملراجعني 
اأو  معاملة  اأو  مو�سوع  لديه  وم��ن  املراجعني،  ل�ستقبال  خم�س�سة  �ساعات  يف 

م�شكلة حتتاج اإلى متابعة مبا�شرة من اإدارة اجلامعة.
واأبان مدير اجلامعة، اأن اجلوال املخ�س�ض، �سيتلقى اأي مقرتحات اأو مالحظات 
من  اجلامعة  من�سوبي  لبع�ض  ومي�سرة  �سهلة  كو�سيلة  غرهم،  اأو  املن�سوبني  من 
اإدارة اجلامعة. وطرح معاليه  اإلى  للح�شور  ت�شعفهم ظروفهم  الذين ل  اجلن�شني 
لطرح  اأك��رب  م�شاحة  واإع��ط��اء  التوا�شل،  تفعيل  اأج��ل  م��ن  خا�شا  اإلكرتونيا  ب��ري��دا 
املبادرات التطويرية التي ت�سب يف خدمة اأهداف اجلامعة وحتقيقها ل�سبل التطوير 
املاأمولة.  وكانت اجلامعة، حددت يف فرتة �سابقة، �ساعات ل�ستقبال املراجعني من 
قبل كافة القيادات الأكادميية باجلامعة، ومت تعليق هذه املواعيد يف خمتلف الإدارات 

والكليات باجلامعة. )تفا�سيل �سفحة 15(
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يحيى التيهاني

رئ��ي�����ض جمل�ض  ن���ائ���ب  ال��ع��ه��د  اأك�����د ويل 
ال���دف���اع ���س��اح��ب ال�سمو  ال������وزراء وزي����ر 
اأن  عبدالعزيز  بن  �سلمان  الأم��ر  امللكي 
العمل  تعزيز  يف  الر�شيدة  القيادة  توجه 
جاء اتباعا  اململكة  يف  التنموي  اخل��ري 
رحمه  العزيز  عبد  بن  خالد  امللك  لنهج 
اهلل الذي عمل باإخال�ش واجتهاد و�شدق 

وحر�ض على م�سلحة الوطن.
وب��������ني �����س����م����وه خ��������الل ت���ت���وي���ج���ه 
فندق  يف  خ��ال��د  امل��ل��ك  بجائزة  الفائزين 
فور�سيزونز مبدينة الريا�ض اأنه ل ميكن 
اهلل،  رحمه  امللك خالد،  اإجن��ازات  ن�شيان 
ال��وط��ن وامل��واط��ن،  ال���ذي ع��م��ل مل�سلحة 
عليه  �سار  النهج  ه��ذا  اأن  �سموه  مو�سحا 
العزيز  امللك عبد  البالد منذ عهد  ق��ادة 
وامللك  �شعود،  بامللك  م���رورا  اهلل،  رحمه 
في�سل، وامللك خالد، وامللك فهد، وامللك 
�شلطان  الأم�����ر  ع��ه��ده  وويل  ع���ب���داهلل، 
رحمه اهلل، والأمر نايف، واأن ذلك لي�ش 
على  البالد  هذه  قامت  حيث  مب�ستغرب 
بها  حتققت  حتى  العقيدة  الإ�سالمية 

الوحدة واجتماع �شمل هذا ال�شعب.
اأبناء  اأمامي الآن  وقال �شموه »اأرى 
الوطن من كل الأقاليم، فنحن واحلمد 
هلل يف ظل ال�شريعة الإ�شالمية يف بلدنا، 
�شعب متطور.. ي�شعر كل منهم بالأخوة 

جتاه الآخر«.

الشعب والوطن
يف  يو�شينا  عبداهلل  »امللك  �شموه  وتابع  
والوطن  ال�سعب  بخدمة  دائما  العتناء 
اأمن  يف  فنحن  �شيء،  كل  قبل  والعقيدة 

واملوؤ�س�سة  اململكة  اأنحاء  واأم��ان يف جميع 
اخلرية تعمل يف جميع اأنحاء اململكة«.

و����ش���ك���ر ����ش���م���وه »الب���������ن ف��ي�����ش��ل« 
العزيز  عبد  بن  خالد  امللك  اأبناء  وكافة 
وب���ن���ات���ه  ع���ل���ى ع���ن���اي���ت���ه���م ب���امل���وؤ����س�������س���ة، 
اآبائهم  نهج  على  ���س��ائ��رون  »اإن��ه��م  ق��ائ��ال 
�شرفنا  ال����ذي  هلل  احل��م��د  واأج�����داده�����م. 
ب��ال�����س��ري��ع��ة ال���س��الم��ي��ة وب�����س��ع��ب م��ت��اآٍخ 
وملك يو�سي بالأعمال اخلرية، لذلك 
اأ�شكركم جميعا ول اأن�شى اأن الأمر نايف 
بن عبد العزيز اأخ و�سديق منذ ال�سغر«. 
م�����ن ج���ه���ت���ه ق������ال اأم��������ر م��ن��ط��ق��ة 
�ساحب  اجل���ائ���زة،  هيئة  رئ��ي�����ض  ع�����س��ر، 
خالد   ب��ن  في�سل  الأم���ر  امللكي  ال�سمو 
ويف  اخل��ري��ة،  خ��ال��د  امل��ل��ك  موؤ�س�سة  »يف 
غرها من نظائرها، ويف كل فعل وطني 
ف��ردي  تربز  اأو  جماعي  اأه��ل��ي  اأو  ر�شمي 
اإجابات وا�شحة و�شافية عن اأ�شئلة لي�ش 
من  مبتكريها  اأذه����ان  يف  اإل  وج���ود  ل��ه��ا 
امل��رج��ف��ني ال��واه��م��ني، ف��ربغ��م الأح���داث 
والأراجيف  الأقاويل  وبرغم  والقالقل، 
بر�شوخنا  يحيط  ما  وبرغم  والإ�شاعات، 
على  عاكفني  نبقى  عاتية،  حت��ولت  م��ن 
ما  وب��ن��اء  بناءنا  ونوا�سل  وطننا،  تنمية 
بني اأيدينا، لتكون الإجابة الرئي�سة: اإنَّها 
احلاملون  اأيها  ال�سعودية  العربية  اململكة 
الواهمون، اإنها اململكة العربية ال�سعودية 
العربية  اململكة  اإن��ه��ا  املرتب�سون..  اأي��ه��ا 
من  اأك��رب  وهي  الناكرون  اأيها  ال�شعودية 
اأوه��ام��ك��م واأق���وى م��ن اأف��ع��ال��ك��م، واأع��ظ��م 
الأفكار  ذوي  باأمثالكم من  تتاأثر  اأن  من 
وال���روؤى  ال�����ش��غ��رة،  وال��ع��ق��ول  ال�شيقة، 
احل��زب��ي��ة ال��ت��ي ل ت��ق��وم ع��ل��ى م��ب��داأ، ول 

تنطلق من اإح�سا�ض بامل�سوؤولية«.

واأ�������س������اف ����س���م���وه »اإن�����ه�����ا امل��م��ل��ك��ة 
الرا�سخة منذ توحيِدها على يِد موؤ�س�سها 
العبقري عبِدالعزيز بِن عبدالرحمن بن 
في�شل،  رحمه اهلل وج��زاه خر اجل��زاء، 
ح��ت��ى ع��ه��د ق��ائ��ده��ا امل��خ��ل�����ِض ال�����س��ادق 
ع���ب���ِداهلل ب����ِن ع���ب���ِدال���ع���زي���ز، ح��ف��ظ��ه اهلل 
ال�سعودية،  العربية  اململكُة  ��ه��ا  اإنَّ واأي���ده. 
متر  عا�سفة  كل  وج��ه  يف  ال�سامدة  تلك 

من حولها«.

وت��اب��ع ���ش��م��وه »ه����ذِه ب���الُد ع��ب��ِداهلل 
يُفوُق  ما  و�شعِبها  اأْجِلها  يفعُل من  الذي 
وه��ذه  الطموحات،  وي��ت��ج��اوُز  ��ع��ات  ��َوقَّ ال��تَّ
بالُد �سلماَن الذي َيعِرف عنها ومنها اأَدقَّ 
قاعدٍة  على  ُم��ْرَت��ِك��زا  فيعمُل  التفا�شيل، 
و�سيا�سيٍة  وف��ك��ري��ٍة  ت��اري��خ��ي��ٍة  م��ع��رف��ّي��ٍة 
واإداري������ة، ل��ي��ك��ون ق��ي��ادي��ا اأمن���وذج���ا، بعَد 
الكثر يعمُل يف كلِّ اجت��اه، فهل  اأْن قدم 
متلُك الدنيا قيادًة كعبِداهلل و�شلمان؟ ل 

بعظمته  يليُق  ح��ْم��داً  هلِل  فاحلمُد  واهلل، 
وجالله«.

قيم الملك خالد
واأكد �شموه  »ِمْن خالِل العمِل املوؤ�ش�شيِّ 
خالد  امل��ل��ِك  موؤ�س�سِة  يف  ن�سعى  ��م،  املُ��َن��ظَّ
امل��ل��ِك خالد  ق��ي��ِم  اإل���ى تكري�ِض  اخل��ري��ِة 
اأمنوذجاً  كاَن  الذي   - تعالى  -رحمه اهلل 
ل��ل�����س��دِق يف ال��ت��ع��ام��ِل، والإخ����ال�����ضِ يف 

ل��ه ح��دود،  ال��ذي لي�ض  العمل، وال��ع��ط��اِء 
هذِه  يف  َعَمِلنا  ق��اع��دَة  اأنَّ  على  وتاأ�سي�سا 
امل��وؤ���س�����س��ِة ه���ي ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ِل اخل���ريِّ 
ممار�شًة  بو�شِفها  ثقافِته  ون�شر  ودعمه 

َمدنيًَّة ح�شارية«.
واأو�سح �سموه اأن جائزة امللِك خالد 
والأن��واع  امل�ستهدفات  يف  تتعدد  بفروعها 
وَتتَِّحُد يف اتِّكاِئها على فكرة رئي�سة هي: 
بو�سِفها  الجتماعيِة  باملوؤ�س�ساِت  ِقيُّ  الرُّ

األمير سلمان: الملك يوصينا دائما باالعتناء بالشعب والوطن
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اجلامعة تعمل على حتقيق ثالث وظائف اأ�شا�شية من وظائفها 
اأجلها، وهي وظيفة التدري�ض ووظيفة البحث،  التي تعمل من 
ووظ��ي��ف��ة خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع. ه���ذه ال��وظ��ائ��ف ال���ث���الث تت�شدر 
اجلامعات  ونظام  العامل،  يف  مكان  اأي  يف  اجلامعات  اهتمامات 
ال�سعودية يوؤكد على هذه املنطلقات اأهدافا للجامعات ال�سعودية، 

وجامعة امللك خالد لي�شت ا�شتثناًء بني تلك اجلامعات.
 فاجلامعة حتاول دائما اأن توازن بني هذه الوظائف وتعمل 
با�شتمرار على مراجعة اأدائها على م�شتوى كل وظيفة. كما اأنها 
تنظر اإلى هذه الوظائف على اأنها وظائف واأدوار يكمل بع�سها 
بع�شا، وكل وظيفة تدعم الوظائف الأخرى وتعزز من مكانتها، 
فالوظيفة البحثية تدعم الوظيفة التدري�شية، والتدري�ش يقود 
اإلى اأفكار بحثية وي�شاند العمليات البحثية، ويتغذى على نتائج 

البحوث والدرا�سات.
 اأم���ا ال��وظ��ي��ف��ة ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى خ��دم��ة املجتمع 
مثل  التدري�ش  نتائج  وتعك�ش  والتدري�ش،  للبحث  امتداد  فهي 

خمرجات ونتائج البحث كاأفكار ومنتجات.
املجتمع،  خدمة  يف  ب��دوره��ا  اجلامعة  اهتمامات  اإط���ار  ويف 
تنظم هذا الأ�سبوع ملتقى ال�سراكة املجتمعية حتت رعاية اأمر 
خالد  بن  في�سل  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع�سر  منطقة 
ودع��م  منا�سباتها  ح�سور  اجلامعة  ع��ود  ال��ذي  عبدالعزيز  ب��ن 

م�سروعاتها وبراجمها.
املهم  امللتقى  ه��ذا  يف  �سموه  با�ستقبال  اجلامعة  وتت�سرف   
الذي يرتجم ال�سراكة بني اجلامعة وموؤ�س�سات املجتمع، �سواء 
القطاعات احلكومية اأم القطاعات اخلا�سة، وي�سعى اإلى تداول 
الأفكار والتجارب وتبادل اخلربات بني امل�شاركني بهدف تعزيز 
م��ب��داأ التنمية امل�����س��ت��دام��ة وت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ات ب��ني اجل��ام��ع��ات 

وموؤ�س�سات املجتمع.
و�سيظهر يف امللتقى الأدوار التي تقوم بها اجلامعة يف خدمة 
على  عديدة  قطاعات  مع  حقيقية  �شراكات  خالل  من  املجتمع 
هي  الأدوار  وه��ذه  ع��ام،  ب�شكل  واململكة  ع�شر  منطقة  م�شتوى 
التي ت�شب يف الوظيفة الثالثة التي تقوم بها اجلامعة خلدمة 

املجتمع.
ما  ع��ادة  ال��ذي  العاجية«  »الأب����راج  اأن مفهوم  �شك يف  ول   
تو�سف به اجلامعات مل يعد موجودا يف جامعة امللك خالد نظرا 
يف  املجالت  خمتلف  ويف  تقريبا،  مكان  كل  يف  اجلامعة  لوجود 
احلياة العملية. و�شراكات اجلامعة تاأتي اأي�شا من خالل كافة 
�سواء  موجودة  فهي  والأق�سام،  للكليات  اجلامعية  التخ�س�سات 
من خالل �شخ�شيات اجلامعة من طالب واأ�شاتذة اأم من خالل 

املوؤ�س�سات كالكليات والأق�سام. 
وجامعة امللك خالد ت�سهد تطورا كبرا يف جمال ال�سراكات 
فجامعتنا  اجل��ام��ع��ة،  اأ���س��وار  ح���دود  عند  نقف  ول  املجتمعية، 
باأي  امل�ساركة  اأو  خدمة  اأي  بتقدمي  وت�سعد  للجميع  مفتوحة 
عمل من �شاأنه اأن يوظف اإمكانيات اجلامعة يف خدمة اأي قطاع 
من قطاعات الدولة اأو الإ�سهام يف تعزيز اأي م�سروع وطني من 

م�سروعات القطاع اخلا�ض.
 وه����ذا م���ا ن��ق�����س��ده مب��ف��ه��وم ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ال��ت��ي 
واقع مرتجم وبرامج ملمو�سة  اإلى  حتولت من مفهوم نظري 
املجتمعية  ال�����س��راك��ة  ملتقى  ي��ك��ون  ول��ن  معي�سة،  وم�����س��روع��ات 
من  نتطلع  ولكن  متاح  هو  ملا  عر�شا  اأو  قائم  هو  ملا  ا�شرتجاعا 
اإبداعية ومقرتحات عملية ميكن  باأفكار  اأن ي�سهموا  امل�ساركني 
امللك خالد وغرها من اجلامعات يف  اأن ت�ستفيد منها جامعة 

تطوير مفاهيم ال�سراكة املجتمعية. 

رؤية

الشراكة المجتمعية

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

ركيزَة التنميِة املُ�شتدامِة وُمْنَطلَق تنميِة 
اأماَم هذا الواقع كاَن   « الإن�سان، واأ�ساف 
على ج��ائ��زِة امل��ل��ِك خ��ال��د اأْن َت��ْل��َت��ِف��َت اإل��ى 
ال��ربِّ الكرمي،  اإل��ى ج��واِر  رج��اٍل �سبُقوَنا 
اأبقوا  والكثر،  الكثَر  فينا  اأبقوا  لكنهم 
فينا الكثَر من الأفعاِل والآث��اِر والقيم، 

ولهم علينا وفاء ل يوازي ما قدموه«.
ورف�����ع ���س��م��وه ال�����س��ك��ر مل���ق���ام خ���ادم 
بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني 
ع��د ال��ع��زي��ز، و���س��م��و ويل ع��ه��ده الأم���ني 
�سمو  و  العزيز،   بن عبد  �سلمان  الأم��ر 
النائِب الثاين حفظهم اهلل، على رعايِتهم 
املوؤ�س�سة، ولهذِه اجلائزة،  الكرميِة لهذِه 

وعلى دعِمهم كافة اأعمال اخلر.
عن  ع�سر  اأم���ر  �سمو  حت��دث  كما 
اجل����ه����ود اخل����ري����ة ل����الأم����ر ن���اي���ف ب��ن 
الفائزين  وه��ن��اأ  اهلل،  رحمه  العزيز  عبد 
ب���اجل���ائ���زة، ق��ائ��ال » ب���ن���اًء ع��ل��ى امل��ع��اي��ِر 
اأن  ال��ع��اِم  ه��ذا  راأت اجل��ائ��زة يف  الدقيقة، 
��ُرَف ب��ا���ش��ِم ن��اي��ِف ب���ِن ع��ب��ِدال��ع��زي��ز -  َت�����شْ
ِذْكِر  رحمه اهلُل تعالى– وا�شُمه كاف عن 
ْم�ِش  ماآثِرِه وخ�شالِه واأْعماِله، لأنَّها كال�شَّ
تعريفا،  بها  التعريف  يزيَدها  ل��ْن  التي 
كما ل يفوتنا اأن نهنئ الفائزين باجلائزة 
ال���ذي���ن اأ���س��ه��م��وا ب��اأع��م��ال��ه��م يف ت��ق��دمي 
اأ�سهمت يف رقي  اإن�جازات وطنية متميزة 

وخدمة الوطن واملواطن«.
يف ال�����س��ي��اق،  حت��دث اأم���ر املنطقة 
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�سرقية 
نايف  الأم��ر  نايف عن جهود  بن  �سعود 
بن عبد العزيز  يف تر�سيخ  ا�سرتاتيجية 
»ي�سرفني يف هذا  الفكري، فقال   الأم��ن 
لأحت���دث  جميعا  بينكم  اأق���ف  اأن  امل�����س��اء 
ع��ن اأح����د رج����الت ه���ذه ال���دول���ة ال��ذي��ن 
داأب����وا ع��ل��ى ب���ذل ال��غ��ايل وال��ن��ف��ي�����ض منذ 
توحيد هذه البالد على يد امللك املوؤ�س�ض 
�سعود  اآل  عبدالرحمن  ب��ن  عبدالعزيز 
-رح���م���ه اهلل- م�������روراً مب���ن خ��ل��ف��ه من 
بعده من اأبنائه و�ساروا على نهجه، حتى 
بقيادة  ال��زاه��ر  ال��ع��ه��د  ه���ذا  اإل���ى  و�سلنا 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �سيدي 
ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، و���ش��م��وك��م يا 
�شيدي، و�شيدي النائب الثاين -حفظكم 
اهلل-، فما نعي�شه من تطور ومنو وازدهار 
مل يكن ليتحقق لول توفيق اهلل ثم جهد 
كل  ب���ذل���وا  ال���ذي���ن  املخل�سني   ال���رج���ال 
اأج���ل ال��وط��ن، اب��ت��داًء  غ���ال ونفي�ش م��ن 
باملراحل  م���رورا  ال��ت��وح��ي��د،  مرحلة  م��ن 
البناء والت�سييد والتطور  املتالحقة من 
ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��ت امل��م��ل��ك��ة حت��ت��ل م��رات��ب 

متقدمة يف الكثر من  املجالت«.

األمن الفكري
ن��اي��ف  الأم��������ر  ����س���ي���دي  »اإن  واأ������س�����اف 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ح��ق��ق ب��ن��ظ��ره ال��ث��اق��ب 
ال��ف��ك��ري للوقوف  الأم����ن  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأم��ن  اأم���ام حم���اولت تعكر  ���س��دا منيعا 
الوطن واملواطن وكانت مواقفه اخلرة، 
م��ن يطلب  ك��ل  ال���ى  ت�شل  اهلل،  ي��رح��م��ه 

العون«.
و�شكر  �شموه يف ختام حديثه، �شمو 
ويل العهد على رعايته للحفل،  كما �شكر 
رحمه  العزيز  عبد  بن  خالد  امللك  اأب��ن��اء 
اهلل على »مبادرتهم الوفية ومنح الأمر 
التي  اجلائزة  ه��ذه  عبدالعزيز  بن  نايف 
العادل  امللك  ال��غ��ايل  ال��وال��د  ا�سم  حتمل 

خالد بن عبدالعزيز -رحمه اهلل-«. 
و����ش���اه���د احل�������ش���ور ع��ر���ش��ا م��رئ��ي��ا 
ا���ش��ت��م��ل ع��ل��ى اأع���م���ال ال��ف��ائ��زي��ن ب��ف��روع 
بناء  يف  واإ�شهاماتهم  ال��ث��الث��ة،  اجل��ائ��زة 

الإن�سان وتنمية املجتمع. 

الجائزة التقديرية
جائزة  العهد  ويل  �سمو  �سّلم  ذل��ك  عقب 
امل��ل��ك خ��ال��د ال��ت��ق��دي��ري��ة لأم���ر املنطقة 
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�سرقية 

���س��ع��ود ب��ن ن��اي��ف ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، وه��ي 
�ساحب  الفقيد  ب��ه��ا  ف���از  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة 
ال�سمو امللكي الأمر نايف بن عبدالعزيز 
الوطنية  اإجن��ازات��ه  -رح��م��ه اهلل– نظر 
امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي اأ���س��ه��م��ت يف رق���ي وخ��دم��ة 

الوطن واملواطن.
ب��ت��ت��وي��ج  احل���ف���ل  راع������ي  ق�����ام   كما 
ال��ُع��م��ري  عبداملح�سن  ب��ن  ب���در  الأ���س��ت��اذ 
يف  التنمية  ل�سركاء  خالد  امللك  بجائزة 
م��ب��ادرة »دم��ج  اإع���داده  الأّول، ع��ن  عامها 
فئة ال�سم يف املجتمع ال�سعودي« الهادفة 
اإل������ى رب�����ط جم��ت��م��ع ال�������س���م ال�����س��ع��ودي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  بالناطقني 
اإذ متّكنت ه��ذه امل��ب��ادرة بح�سد  وال��ع��امل، 
ج��ائ��زة ه��ذا ال��ف��رع ع��رب اآل��ي��ة الت�شويت 
تزيد  وبن�شبة  الإل��ك��رتوين  اجلماهري 
ل��ل��م��ب��ادرات  الأ�����س����وات  م���ن  ع���ن )%37( 

الثالثة املر�ّشحة لنيل اجلائزة.

التكريم
 تال ذلك ت�سليم الفائزين بفرع »التمّيز 
للمنظمات غر الربحية« جوائزهم من 
راع��ي احلفل، حيث ج��اءت ح�سلت على 
للتنمية   ع��ن��ي��زة  جمعية  الأول؛  امل��رك��ز 
واخلدمات الإن�شانية، ومّثلها يف احلفل 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض اإدارت����ه����ا الأ����س���ت���اذ عبد 
املركز  هذا  جائزة  ت�شّلم  اإذ  ال�شليم،  اهلل 
ال��ذه��ب��ي نظر مت��ّي��ز اجلمعية  وال����درع 
ولريادتها  املوؤ�س�سي،  اجلماعي  بالعمل 
للربامج  الأداء  قيا�ش  اآليات  تطبيق  يف 
للُم�ستفيدين  ت��ق��دم  ال��ت��ي  والأن�����س��ط��ة 

واأُ�سرهم.
الن�سائية،  النه�سة  جمعية  ونالت 

املركز الثاين، ومّثلها يف احلفل مديرتها 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ر����ش���ا ب��ن��ت خ���ال���د ال���رتك���ي، 
وال���درع  امل��رك��ز  ه���ذا  ج��ائ��زة  ت�سّلمت  اإذ 
بالعمل  اجلمعية  مت��ّي��ز  نظر  الف�سي 
وامتالكها  الإدارات،  جميع  يف  املوؤ�س�سي 
التقييم  اأه��م��ي��ة  ح����ول  وا���س��ح��ة  روؤي�����ة 
تقييم  على  الرتكيز  مع  الأداء،  وقيا�ض 
ال��ذي حتققه  الأث���ر  امل��خ��رج��ات وتقييم 
ه����ذه امل���خ���رج���ات، اإ����س���اف���ة ل��ت��وف��ره��ا 
زي��ادة  على  وتركيزها  اآم��ن��ة،  عمل  بيئة 
املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  مع  ال�شراكات 

والقطاع اخلا�ض.
واأم���ا امل��رك��ز ال��ث��ال��ث فقد ك��ان من 
ن�سيب اجلمعية اخلرية لرعاية الأيتام 
)اإن�شان( ومّثلها يف احلفل رئي�ش اللجنة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��اجل��م��ع��ي��ة، ع�����س��و جمل�ض 
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الإدارة، 
ت�سّلم  اإذ  ���س��ل��م��ان،  ب���ن  ف��ه��د  ب���ن  اأح���م���د 
ج��ائ��زة ه���ذا امل��رك��ز وال�����درع ال��ربون��زي 
نظر متّيز اجلمعية بالعمل املوؤ�س�سي يف 
جميع اجلوانب الإدارية واّتباعها نظاما 
حم��ا���ش��ب��ي��ا م��وث��ق��ا ودق���ي���ق���ا، م���ع وج���ود 
تّت�سم  كما  املالية،  امل��وارد  لتنمية  لئحة 
تقنية  باأنظمة  لديها  املعلومات  تقنية 
وامل�ستفيدين  امل��وظ��ف��ني  جلميع  عالية 

على املوقع الإلكرتوين.

التنافسية المسؤولة
 وف���ي���م���ا ي���خ�������ض ج����ائ����زة امل����ل����ك خ��ال��د 
للتناف�سية امل�سوؤولة التي مُتنح لل�سركات 
ال�شعودي  »امل��وؤ���ش��ر  يف  ت�شنيفا  الأع��ل��ى 
اإلى  ي�ستند  ال��ذي  امل�سوؤولة«  للتناف�سية 
معاير  على  قائم  دقيق  مهني  ت�سنيف 

م��ق��ّن��ن��ة ل��ت��ق��دي��ر امل�����ش��ت��وى ال��ت��ن��اف�����ش��ي 
ل���ل�������ش���رك���ات يف امل���م���ل���ك���ة، ف���ق���د ج���رى 
ث���الث م��ن�����ش��اآت مت��ّي��زت بتبّنيها  ت��ك��رمي 
ممار�سات التنمية امل�ستدامة وامل�سوؤولية 
امل��م��ار���س��ات يف  ه��ذه  ودم���ج  الجتماعية، 
املن�ساآت  وه���ذه  ا�سرتاتيجياتها،  �سلب 

على التوايل:
الأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى  وق�����د ح�����س��ل 
م�شت�شفى الدكتور �شليمان فقيه، ومّثله 
يف احلفل رئي�ض جمل�ض الإدارة  الدكتور 
مازن �سليمان فقيه، بينما نالت ال�سركة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة 
)ن���ات���ب���ت(، امل���رك���ز ال���ث���اين، وم��ّث��ل��ه��ا يف 
الأ���س��ت��اذ  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  احل��ف��ل 

خالد اأحمد يو�سف زينل.
وح�شلت على املركز الثالث؛ �شركة 
احلفل   يف  مثلها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ي��اه 
م��ع��ايل وزي���ر امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء، رئي�ض 
اإدارة ال�شركة، املهند�ش عبداهلل  جمل�ش 

بن عبدالرحمن احل�سني. 
متنح  خالد  امللك  جائزة  اأن  يذكر 
الفائزين بها �شهادات تقديرية تت�شمن 
ن��ي��ل��ه��ا، وم��ي��دال��ي��ات، ودروع  م�����س��ّوغ��ات 
ت���ذك���اري���ة، وم��ب��ل��غ��ا م��ال��ي��ا ل��ك��ل ج��ائ��زة، 
ب����واق����ع م���ل���ي���ون ري������ال ل���ف���رع »ال��ت��م��ّي��ز 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ات غ���ر ال���رب���ح���ي���ة«، ون�����س��ف 
التنمية«،  »���ش��رك��اء  ل��ف��رع  ري���ال  م��ل��ي��ون 
بينما تعد جائزة امللك خالد للتناف�سية 
امل�������س���وؤول���ة ت��ق��دي��ري��ة مت��ن��ح ل��ل�����س��رك��ات 
ال�شعودي  »امل��وؤ���ش��ر  يف  ت�شنيفا  الأع��ل��ى 
لتبنيها  وذل����ك  امل�����س��وؤول��ة«  للتناف�سية 
ممار�سات التنمية امل�ستدامة وامل�سوؤولية 

الجتماعية.
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عائشة موسى الشهراني

اأق����ام����ت ك��ل��ي��ة ط����ب الأ�����س����ن����ان ب��امل��رك��ز 
برناجما  الطالبات،  ل��درا���س��ة  اجلامعي 
بعنوان »اأنتم �سناع البت�سامة«، بح�سور 
اهلل،  ج��ار  اأ�شماء  الأ�شتاذة  املركز،  وكيلة 
واإ�����ش����راف م��ن�����ش��ق��ة الأن�����ش��ط��ة وخ��دم��ة 
هدى  ال��دك��ت��ورة  البنات(  )ف��رع  املجتمع 
اإل��ى جانب  16 طالبة،  وم�ساركة  لطفي، 
ح�����س��ور ع���دد ك��ب��ر م��ن ع�����س��وات هيئة 
ال��ت��دري�����ض م���ن خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����س�����س��ات 
وامل���وظ���ف���ات الإداري����������ات وط���ال���ب���ات من 

خمتلف الكليات. 
وه�������دف ال����ربن����ام����ج اإل�������ى ت��وع��ي��ة 
ال�شحيحة  ب��ال��ط��رق  املجتمع  وتثقيف 

»صناع االبتسامة« برنامج توعية
بالمركز الجامعي للطالبات

ل��ل��ع��ن��اي��ة ب�����س��ح��ة ال��ف��م والأ����س���ن���ان، من 
خ����الل ع���ر����ش���ني  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ني اأح��ده��م��ا 
للعناية  ال�����س��ح��ي��ح��ة  »ال���ط���رق  ب��ع��ن��وان 
ب�����س��ح��ة ال���ف���م والأ�����س����ن����ان« م���ن ت��ق��دمي 
بعنوان  والآخ���ر  املتحمي  عبر  الطالبة 
»ال��وق��اي��ة م��ن اإ���س��اب��ات الأ���س��ن��ان وط��رق 
ع��الج��ه��ا« م���ن ت���ق���دمي ال��ط��ال��ب��ة �شهد 

امل�سوري.
و�شهد الربنامج  م�شاهد م�شرحية 
العناية  يف  ال�سائعة  »الأخ���ط���اء  ب��ع��ن��وان 
ب�����ش��ح��ة ال����ف����م والأ�������ش������ن������ان«، ب��ت��م��ث��ي��ل  
بدر  �سند�ض  م��ال��ح،  خديجة  الطالبات: 
الغامدي، وحنان ال�ساعر،  كما مت توزيع 
���ش��رح  ع���ن  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  واأوراق  م��ط��وي��ات 

طريقة التفري�ض ال�سحيحة لالأ�سنان.

د أحمد فريد

الأك��ادمي��ي  التطوير  عمادة  اختتمت 
واجل�����������ودة ب���رن���اجم���ه���ا ال���ت���دري���ب���ي 
 –  1434 الأول  ال���درا����س���ي  ل��ل��ف�����س��ل 
عن  عمل  بور�شة  م��وؤخ��را،   ، ه��   1435

عمادة الجودة تختتم برنامجها التدريبي للفصل الحالي

نادي الطب ينظم أربعة 
معارض للتوعية بالسكري

مهند عبداهلل أبوعبثان
الطب  ن��ادي  يف  ممثلة  الطب  كلية  نظمت  لل�شكري،  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
والإبداع اأربعة معار�ض توعوية للتعريف باأ�سباب املر�ض، وخماطره، وطرق 
الوقاية منه، واأ�س�ض التعاي�ض معه يف حال الإ�سابة، والطرق املوؤدية للتقليل 

من امل�ساعفات املُحتملة.
ويف التفا�شيل اأن اثنني من املعار�ش الأربعة اأقيما بالتزامن يف ع�شر 
مول واخلمي�ش افينيو بالتعاون مع امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين حتت �شعار 
»ليُكن همك �سكر دمك«، بينما اأقيم الآخران يف رحاب اجلامعة بالتعاون مع 
جمعية الكوثر ال�شحية مبنطقة ع�شر. واأو�شح عميد كلية الطب الأ�شتاذ 
الدكتور عبداهلل بن �شعيد ع�شري اأن املعار�ش �شهدت توزيع من�شورات طبية 
واإجراء فحو�سات ل�سغط الدم و�سكره، وقيا�ض الوزن والطول، ومعدل كتلة 
»ا�ساألني«،   املرتادين من خالل  حمطة  اأ�سئلة  ا�ستقبال  اإلى جانب  اجل�سم، 

م�سرا اإلى اأن الكلية وظفت و�سائل التوا�سل الجتماعي لتو�سيع التوعية.
بداء  الإ�شابة  اأع��را���ش  عن  املبكر  الك�شف  اأهمية  على  ع�شري  و�شدد 
ت�شكل  النت�شار، حيث  وا�شع  داًء  احلا�شر  وقتنا  اأ�شحى يف  »ال��ذي  ال�شكري، 
ال��داء  نحو 24% من �سكان اململكة العربية ال�سعودية«،  ن�سبة الإ�سابة بهذا 
مقدما �شكره لُرعاة التوعية: امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين، وجمعية الكوثر 
ال�شحية مبنطقة ع�شر.من جهته �شكر رائد نادي الطب والإبداع، ا�شت�شاري 
الطب النف�سي باجلامعة، امل�سرف على حملة التوعية بداء ال�سكري، الدكتور 
مو�سى اآل الطالب امل�ساركني يف هذه احلملة، الذين جتاوز عددهم 70 طالبا 

من خمتلف امل�ستويات الدرا�سية بكلية الطب.

تشكيل فريق »تواصل« 
لمتابعة التعلم اإللكتروني

 علي آل سعيد 
�شكلت عمادة التعلم الإلكرتوين فريقا يحمل ا�شم » توا�شل«  تتمثل مهمته 
الرئي�شية يف التوا�شل املبا�شر مع عمداء الكليات ووكالئها وم�شريف وحدات 
بالكليات،  الإل���ك���رتوين  التعلم  ���ش��ر  ع��ل��ى  ل��الط��الع  الإل���ك���رتوين،  التعلم 
اإيجاد احللول، وح�سر احتياجات الكليات والتعريف  ومناق�سة املعوقات مع 
الفريق مكون من  زار وف��د م��ن  اأع��م��ال��ه،  ب��اك��ورة  بامل�ساريع اجل��دي��دة.  ويف 
والأ�شتاذ عبداهلل ع�شري،  �شفلوت،  اآل  اأحمد  والأ�شتاذ  املهنا  الدكتور خالد 
الدكتور  الكلية  التقوا بعميد  اأبها، حيث  التطبيقية يف  الطبية  العلوم  كلية 

خالد الأحمري،  ووكيل الكلية الدكتور ح�سني اآل حميي.
التعلم الإلكرتوين بالكلية  وناق�ش الطرفان  مو�شوعات منها: و�شع 
ومت  اجل��دي��د.  الكلية  وم��وق��ع  ال����دويل،   التدري�ض  وم�����س��روع  واحتياجاتها، 
التفاق خالل اللقاء على رفع تقارير احتياجات الكلية اإلى اجلهات املعنية،  
واأن يتم تدري�ض �ستة مقررات، الف�سل الدرا�سي املقبل،  بالتعاون مع اأ�ساتذة 

عامليني.

العالج الكيميائي في ندوة
عن  ندوة  هالة حمدي  الدكتورة  الكيمياء  بق�سم  امل�ساعدة  الأ�ستاذة  قدمت 

العالج الكيميائي الذي ي�شتخدم  لعالج كثر من الأورام ال�شرطانية.
اأن فاعلية هذه العالجات تختلف  واأو�سحت حمدي خالل املحا�سرة 
ح�سب نوع املر�ض، م�سرة اإلى اأن لكل مر�ض اأنواعا معينة تنا�سبه، وقد يتم 
امل�شاند،   اإزالة الأورام، فيما ي�شمى العالج  الكيميائي بعد  ا�شتخدام العالج 
وهو عالج وقائي ل�شمان الق�شاء على اخلاليا ال�شرطانية املتبقية التي قد 

ت�سكل م�سدرا لرجوع املر�ض«.
اآث��ار جانبية، فقد  العالجات  الكيميائي كغره من  »للعالج  واأ�شافت 
الآثار  اأغلب  و لكن  املناعة،  ال�شعر، وهبوط  القيء وت�شاقط  العالج  ي�شبب 
اجلانبية موؤقتة وبالإمكان التعامل معها باأدوية معينة اأو بتعديل اجلرعات 
اأو ح��ت��ى اإي��ق��اف ال��ع��الج، وت��ع��ود ه���ذه الآث����ار اجل��ان��ب��ي��ة اإل���ى ت��اأث��ر ال��ع��الج 
اآث��ارا  العالج  ي�شبب  ل  لكن  اجل�شم،  يف  ال�شليمة  اخلاليا  على  الكيميائي 
»ي�ستخدم  وتابعت  ن��ادرة«.  اإل يف حالت  ال�سليمة  الأع�ساء  على  م�ستدمية 
ال�شفاء يف كثر من  ل��زي��ادة فر�ش  وق��ائ��ي  ع��ادة كعالج  الكيميائي  ال��ع��الج 
الأورام ال�شرطانية، وهنا قد ل يتحقق ال�شفاء، ولكن تتحقق فائدة اأخرى، 

وهي تقليل انت�سار املر�ض واأعرا�سه املتعبة واملرهقة للمري�ض«.

الأداء  وموؤ�شرات  املرجعية  املقارنات 
التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء  ا���س��ت��ه��دف��ت 
بالكليات ال�سحية )الطب، والأ�سنان، 

وال�سيدلة، والعلوم الطبية(.
وه��دف��ت ال��ور���ش��ة  ال��ت��ي قدمها 
واجلودة  للتطوير  الطب  كلية  وكيل 

ال����دك����ت����ور ع���ل���ي ب����ن ���س��ع��ي��د حم��م��د 
مبفاهيم  التعريف  اإل��ى  القحطاين، 
املقارنة املرجعية واأنواعها، وموؤ�شرات 
امل�ستهدفني  واإك�ساب  الرئي�سة،  الأداء 
م���ه���ارات حت���دي���د واخ���ت���ي���ار امل��ن��ا���س��ب 
وت��وظ��ي��ف  دول����ي����ا،  اأو  م��ن��ه��ا حم��ل��ي��ا 

م���ا ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا م���ن ب��ي��ان��ات يف رف��ع 
ال��ربام��ج الأك��ادمي��ي��ة  م�شتوى ج��ودة 
وتوفر  عامة،  ب�سفة  اجلامعة  واأداء 
اأ�شا�ش لقيا�ش مدى التقدم والتطور 
على  احل�سول  نحو  اأ�سا�سية  كخطوة 

العتماد الأكادميي .
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نعم.. وال..

تعد خدمة املجتمع اإحدى الوظائف الأ�شا�شية لأي جامعة، وهذه الوظيفة 
يف بع�ض الأحيان ل يتم اإدراك مفهومها، اأو اأ�س�سها، اأو اأبعادها من قبل اأفراد 
الوظيفة  هذه  اأن  بع�سهم  يعتقد  بل  اجلامعة،  من�سوبي  بع�ض  اأو  املجتمع، 
منوطة ب��اإدارة، اأو وحدة حمددة، وحقيقة الأمر اأن هذه الوظيفة اأ�سا�سية، 

وجوهرية.
 نعم، الكل يف موؤ�س�سات التعليم العايل م�سوؤول عن الإ�سهام يف حتقيق 
فاجلميع  ذل���ك،  حتقيق  يف  منهم  بع�ض  على  لالعتماد  ول  اجل��ان��ب،  ه��ذا 

م�سوؤول عن الإ�سهام يف خدمة املجتمع.
فع�شو هيئة التدري�ش ي�شهم يف حتقيق ذلك من خالل توجيه اأبحاثه، 
اإلى  التو�سل  اأو  التي يقوم بتنفيذها يف حل م�سكالت املجتمع،  اأو موؤلفاته 
هيئة  ع�سو  ي�سهم  كما  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  املجتمع  تخدم  علمية  نتائج 
ال�ست�سارات،  اأو  املحا�سرات،  خالل  من  املجتمع  خدمة  يف  اأي�سا  التدري�ض 
اأو الدورات، اأو ور�ش العمل  التي يقدمها ملوؤ�ش�شات املجتمع حتى واإن كانت 

مدفوعة الثمن.
اأما الطالب اجلامعي فله دور كبر يف خدمة املجتمع، مع اأن كثرا من 

الطالب يعتقد اأنهم ل ي�ستطيعون اأن ي�سهموا يف حتقيق ذلك.
اأن ي�سارك فيها  فهناك العديد من الأن�سطة الجتماعية التي ميكن 
الإيجابي  ال��دور  طالب اجلامعة يف جمال خدمة املجتمع، وهنا ل بد من 
الفعاليات  العزوف عن مثل هذه  للطالب يف جمال خدمة املجتمع، وعدم 
عن  ع��زوف  هناك  يكون  اأن  ميكن  ول  ع��ال،  منهم  املتوقع  لأن  املجتمعية؛ 

خدمة املجتمع من قبل الطالب.
 كما اأن الكليات ووحدات اجلامعة املختلفة عليها دور كبر يف خدمة 
املجتمع من خالل ما تقدمه كل وحدة يف جمال خدمة املجتمع يف جمالتها، 
اجلامعة  من�شوبي  م��ن  ال��ك��ث��ر  فيها  ي��ق��ع  ال��ت��ي  وامل�شكلة  وتخ�ش�شاتها، 
ووحداتها يف جمال خدمة املجتمع هو عدم توثيق ما يتم تقدميه، اأو اإجنازه 
من اأن�سطة اإعالميا، ولذلك ل يكون هناك اإبراز لهذه الأن�سطة، ول يعرف 

الكثر عنها ، ولذلك تظلم بع�ش اجلامعات اإعالميا يف هذا املجال .

الجامعة وخدمة المجتمع

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *
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العايد 
في 
ضيافة 
الجامعة

ا�شتقبل معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مبكتبه، الأربعاء  املا�شي، اأ�شتاذ اللغويات بجامعة اأم القرى، الأ�شتاذ الدكتور �شليمان بن 
اإبراهيم العايد، الذي  ا�شت�شافته كلية العلوم الإن�شانية. وخالل اللقاء، رحب الداود ب�شيف اجلامعة، موؤكدا اأهمية مثل هذه الزيارات لتبادل اخلربات بني اأع�شاء هيئة 
التدري�ش يف اجلامعات ال�شعودية. وكان ق�شم اللغة العربية بكلية العلوم الإن�شانية قد ا�شت�شاف، الثنني املا�شي،  الدكتور �شليمان بن اإبراهيم العايد، يف لقاء مفتوح مع 
اأع�شاء هيئة التدري�ش بالكلية حتت عنوان » الدرا�شات العليا جتارب وروؤى » بح�شور عميد الكلية، ووكالئها، وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�ش . وحتدث العايد خالل ذلك 
اللقاء عن الفروق بني التعليم والتعلم والبحث العلمي، م�سددا على الدور الكبر امللقى على عاتق التعليم العايل لتخريج �سناع معرفة حقيقيني، وم�سوؤولية  اأع�ساء 

هيئة التدري�ض لتحقيق هذه الغاية. واختتم اللقاء بفتح املجال ملداخالت احل�سور والإجابة على ت�ساوؤلتهم واآرائهم .
يزيد الجاسر

انعقاد اللقائين الرابع والخامس من برنامج
التدريس الدولي بمشاركة خبراء محليين وعالميين

علي ال سعيد 

قدمت وحدة التعلم الإلكرتوين بكلية 
واخلام�ض   ال��راب��ع  اللقائني  ال��رتب��ي��ة،  
�سل�سلة  �سمن  العلمية  ال��ل��ق��اءات  م��ن 
ل���ق���اءات ال��ت��دري�����ض ال������دويل ع���ن بعد 
ع�����رب ال�������ش���ب���ك���ة م�����ن خ������الل ب���رن���ام���ج 
Blackboard Collaborate  عرب 
 Elluminate الف��رتا���س��ي��ة  الف�سول 

.Live Sessions
ال���راب���ع،  خبر التعلم  ال��ل��ق��اء  وق���دم 
جامعة  يف  بعد  ع��ن  والتعليم  الإل��ك��رتوين 
ال��ق��اه��رة ال��دك��ت��ور  مم���دوح ال��ف��ق��ي، بينما 
ق���دم���ت  اخل���ام�������ض، اأ����س���ت���اذة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�شم�ش   ع��ني  ج��ام��ع��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة  التعليم 

الدكتورة حنان ال�ساعر.
من  كبر  بح�سور  ال��ل��ق��اءان  وحظي 

هيئة  واأع�����ش��اء  وال��ب��اح��ث��ني  املتخ�ش�شني 
ال��ت��دري�����ش ب��اجل��ام��ع��ة، اإل���ى ج��ان��ب ممثلي 
17 ج��ام��ع��ة ع��رب��ي��ة واأم��ري��ك��ي��ة واأورب���ي���ة،  
اأوربية متخ�ش�شة  �شركات  وكذلك ممثلي 
يف �شناعة التعلم الإلكرتوين؛ ف�شال عن 
ح�شور بع�ش املبتعثني ال�شعوديني باخلارج 
ممن هم يف مرحلة البحث للح�سول على 
الدكتوراه يف تخ�س�ض تكنولوجيا التعليم 

والتعلم الإلكرتوين.
ال��ربن��ام��ج،  الأول م��ن  ال��ل��ق��اء  وك����ان 
التعليم  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق�����س��م  رئ��ي�����ض  ق��دم��ه 
ال��دك��ت��ور نبيل  الأ���س��ت��اذ  يف جامعة ح��ل��وان 
التعليم  تقنيات  اأ�شتاذ  الثاين،  وق��دم  ج��اد، 
امل�سارك، مدير اإدارة اجلودة بعمادة التعلم 
الإلكرتوين يف جامعة امللك �شعود، الدكتور  
فقد  الثالث  اللقاء  اأم��ا  ج��ودت.  م�شطفى 
كان من تقدمي  اأ�ستاذة تكنولوجيا التعليم 

الدكتورة  املن�سورة   جامعة  يف  امل�ساعدة  
العلمية  اللقاءات  وتاأتي هذه  حنان خليل. 
تعد �سمن �سل�سلة لقاءات التدري�ض الدويل 
ل���ط���الب وط���ال���ب���ات م����ق����ررات ال���دك���ت���وراه  

تقنيات  اأ���س��ت��اذ  يدر�سها  ال��ت��ي  واملاج�ستر 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م الل���ك���رتوين امل�����ش��اع��د، 
م�شرف وحدة التعلم الإلكرتوين الدكتور 

م�سطفى اإبراهيم.

16 ورشة ألعضاء التدريس
بـ »علوم وآداب« النماص

بالنما�ش،  للبنات  والآداب  العلوم  بكلية  الإل��ك��رتوين  التعلم  وح��دة  اأقامت 
موؤخرا،  16 ور�شة عمل تدريبية لأع�شاء هيئة التدري�ش، عن نظام التعلم 
الإلكرتوين، ونظام الف�شول الفرتا�شية، والختبارات الإلكرتونية، قدمها 
والدكتور عمران  ال�شهري،  �شكري  الأ�شتاذة عهود  الوحدة،  كل من م�شرفة 
الطويل، والدكتورة �شهام اأمر اهلل طه،  باإ�شراف من مدير التدريب بعمادة 

التعلم الإلكرتوين، الأ�شتاذ حممد جار اهلل.
اإج��م��ايل  م��ن   %72 يف  بالكلية  ال��ت��دري�����ش  هيئة  اأع�����ش��اء  ن�شبة  ومتثلت 
العربية والإجنليزية،  باللغتني  ال��دورات  اأقيمت  املتدربني واملتدربات،  وقد 
لت�شمل ال��ف��ائ��دة غ��ر امل��ت��ح��دث��ني ب��ال��ع��رب��ي��ة م��ن اأع�����ش��اء وع�����ش��وات هيئة 

التدري�ض.
علي آل سعيد 

برنامج للتوعية
باالستخدام األمثل لالنترنت

ا�ست�سافت كليتا الآداب والرتبية للبنات باأبها بالتعاون مع املركز اجلامعي 
برناجما  الفريق  اأقام  الإبداعي، حيث  اأمة«  »غيث  الطالبات فريق  لدرا�سة 
الوعي  ن�سر  بهدف  الكلية،  يف  العامة  بال�ساحة  ال�سماء«  اإل��ى  »بوابة  بعنوان 
بني الطالبات يف ا�شتخدام التقنية بالطرق املثلى وعدم ت�شييع الوقت فيما 

ل ينفع، مع الرتكيز على �سوابط ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي.
الوقت  اإ�شاعة  عن  متثيلية  وم�شاهد  متنوعة  فقرات  الربنامج  و�شهد 
ت�شتت  يف   الإلكرتونية  لالأجهزة  املفرط   ال�شتخدام  ودور  الإنرتنت،  على 

الأ�شرة،  كما مت عر�ش مقاطع فيديو لإثراء م�شمون الربنامج.
هناء آل سرور

الثنني  الطب،  كلية  نظمت  الأ�شبوعية،  ندواتها  �شمن 
البديل  البكترية:  »ال��ف��رو���س��ات  بعنوان  ن��دوة  املا�سي، 
الدكتور  قدمها  البكترية«،  لالأمرا�ض  القادم  العالجي 

حممد بن خما�ش املغربي.
و�سلط املحا�سر ال�سوء على ال�سيطرة على الإ�سابات 
اللقاحات،  هما:  رئي�سيني  اأمرين  طريق  عن  البكترية 

وا�ستخدام امل�سادات الأحيائية.
ا���ش��ت��خ��دام  اأن  اأث��ب��ت��ت  ال��ب��ح��وث   اأن  امل��غ��رب��ي  واأك�����د 
م��ن��اع��ة �سد  ت�سكيل  ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة يف  اأع��ط��ى  ال��ل��ق��اح��ات 
حماية  تعطي  ل  اأن��ه��ا  م�ستدركا   البكترية،  الأم��را���ض 
ب�سكل  تتزايد  التي  البكترية  ال�ساللت  كل  �سد  كاملة 

كبر.
الأحيائية  للم�سادات  امل�ساد  البكتريا  »ع��دد  وق��ال 
يف تزايد م�سطرد،  لذلك هناك حاجة ملحة ل�ستخدام 
البكترية  الأم��را���ش  ومعاجلة  لل�شيطرة  اأخ��رى  و�شائل 

مثل ا�شتخدام الفرو�شات البكترية«.
عبد العزيز أبوسحمة

»الفيروسات البكتيرية«.. محاضرة بكلية الطب
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ملتقى الشراكة المجتمعية
بداية عهد تنموي قائم على التعاون

حوار: علي آل سعيد

اأم��ر منطقة ع�سر �ساحب  برعاية 
ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن خالد 
ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز،  ت��ن��ظ��م اجل��ام��ع��ة 
م��ل��ت��ق��ى ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة حتت 
تعاون  املجتمعية:  ال�سراكة   « عنوان 
وب���ن���اء ل��ت��ن��م��ي��ة م�����س��ت��دام��ة » وذل���ك 
بني  والتعاون  ال�سراكة  تعزيز  بهدف 
الر�سالة  وتاأكيد  واجلامعة،  املجتمع 

املجتمعية لها.
اللجنة  رئي�ض  ت�ست�سيف  اآف���اق 
املنظمة للملتقى الدكتور حممد بن 
ال�سوء على  البحري، لإلقاء  حامد 

تفا�سيل الفعالية.

حدثنا عن فكرة امللتقى؟
ت�سكيل  م��ن��ذ  امللتقى  ف��ك��رة  انطلقت 
املجتمعية   لل�سراكة  الدائمة  اللجنة 
اأي  املا�شي،  العام  من  �شفر  �شهر  يف 

قبل �سنة من الآن.
منذ  حر�ست  قد  اللجنة  وكانت 
ال�سراكة  مفهوم  تعزيز  على  بدايتها 
اجلامعة،  من�شوبي  ل��دى  املجتمعية 
الفاعلة يف  للم�شاركة  الهمم  واإ�شعال 
ا�ستعرا�ض  املجتمع من خالل  تنمية 
املجتمعية،  لل�سراكة  مم��ي��زة  جت���ارب 
�سواء يف القطاع احلكومي اأم اخلا�ض 

اأم يف قطاع الأعمال غر الربحية.
اجلامعة  اإميانا من  ذلك  وياأتي 
من  واح���دة  املجتمعية  ال�سراكة  ب��اأن 
الناجحة  امل��ن��ظ��م��ات  خ�سائ�ض  اأه���م 
اإح���دى  اإذ ه��ي  امل��ت��ق��دم��ة،  يف ال��ب��الد 
امل����ب����ادرات ال��ت��ي مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا 
ال��ن��ه��و���ض ب��امل��ج��ت��م��ع والرت����ق����اء ب��ه، 
حياة  م�شتوى  حت�شني  على  والعمل 

املواطنني اجتماعيا واقت�ساديا.
الدائمة  اللجنة  تنظيم  وي��اأت��ي 
الأول  امل��ل��ت��ق��ى  املجتمعية  ل��ل�����س��راك��ة 
ليكون   2013 امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل�����س��راك��ة 
انطالقة جديدة جتمع قيادات العمل 
وتوؤ�س�ض  امل�ستفيدين  م��ع  املجتمعي 
لعهد جديد من التنمية القائمة على 

ال�سراكة والتعاون.
وهنا اأود اأن اأ�شر اإلى اأن امللتقى 
�ساحب  ع�سر  منطقة  اأم��ر  ي��رع��اه 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ر  ف��ي�����س��ل بن 
من  جمتمعية  �شخ�شية  وه��و  خالد، 
العمل  رواد  اأح��د  وهو  الأول،  الطراز 
ال��وط��ن  امل��ن��ط��ق��ة ويف  امل��ج��ت��م��ع��ي يف 
ب��اأ���س��ره، ول��ه جهود وم��ب��ادرات لدعم 
اجلميع  وح���ث  املجتمعية،  الأع���م���ال 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ب��ن��اء 

والعطاء.
  وق��د داأب رع��اه اهلل على رعاية 
مع  تت�شق  ال��ت��ي  امللتقيات  ه��ذه  مثل 
الرامية  ع�سر  منطقة  ا�سرتاتيجية 
اإل�����ى اإ�����ش����راك امل���واط���ن يف ال��ت��ن��م��ي��ة، 
للملتقى  دع��م  رعايته  اأن  �شك يف  ول 
ول���ل���ق���ائ���م���ني ع��ل��ي��ه وم�������س���در ف��خ��ر 
اللجنة  يف  العاملني  جلميع  واع��ت��زاز 

الدائمة لل�سراكة املجتمعية.

الشراكة المجتمعية من أهم خصائص المنظمات الناجحة في البالد المتقدمة
ورش عمل ومحاضرات تركز على دور الشراكة في تحقيق التنمية

وماذا عن اأهداف امل�ؤمتر؟ 
من  ع��دد  حتقيق  اإل���ى  امللتقى  ي�سعى 
الأه��داف، ومن اأبرزها: تعزيز توجه 
موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�ض 
ن��ح��و ب���رام���ج ال�������س���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ال���ه���ادف���ة اإل�����ى ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
امل�ستدامة، وعر�ض عدد من التجارب 
الناجحة واملبادرات املتميزة يف جمال 
على  وال��ت��ع��رف  املجتمعية،  ال�سراكة 
تعميمها  واإم��ك��ان��ي��ة  جناحها  ع��وام��ل 
وت���ط���وي���ره���ا، اإل�����ى ج���ان���ب ال��ت��ع��ري��ف 
تفعيل  جم��ال  يف  امل��م��ار���س��ات  باأف�سل 
وتعزيزها  املجتمعية  ال�سراكة  برامج 
م���ن خ����الل ع����دد م���ن ور������ش ال��ع��م��ل 

والدورات التدريبية املفتوحة.
لها  اجل���ام���ع���ة  اأن  يف  ���ش��ك  ول 
مم��ار���س��ات مم��ي��زة م��ن��ذ اإن�����س��ائ��ه��ا يف 
نرجو  لكننا  املجتمع،  م��ع  �شراكاتها 
امل��ل��ت��ق��ى  ه�����ذا  ي��ح��ق��ق  اأن  اهلل  ب�������اإذن 
اأهدافه بتعزيز اأهمية برامج ال�سراكة 
الفاعل،  التنموي  ودوره��ا  املجتمعية 
مما �شينعك�ش باإذن اهلل، على ح�شور 
جامعتنا الدائم واملميز يف جمتمعها. 

من امل�ستهدف�ن بامللتقى؟ 

اأ�سحاب  ج��ذب  على  امللتقى  �سيعمل 
ال�������ش���اأن ل���ل���خ���روج ب��ت��و���ش��ي��ات ت��ع��زز 
ال�شراكة  لربامج  اجليدة  املمار�شات 

املجتمعية.
امل�ستهدفني:  قائمة  وتت�سمن 
الباحثني  الربحي،  غر  العمل  رواد 
والعلماء،  وال��رتب��وي��ني  امل��ط��وري��ن  و 
الرتبويني واملدربني، م�سوؤويل اأق�سام 
واإدارات امل�سوؤولية الجتماعية، ريادة 
غر  املنظمات  يف  والبتكار  الأع��م��ال 
احلكومية، مديري وروؤ�ساء موؤ�س�سات 
العمل  ا�ست�ساريي  اخل��ا���ض،  القطاع 
اخل������ري، ع���م���داء ع����م����ادات ����ش���وؤون 
ال��ط��الب وخ��دم��ة املجتمع،  وب��رام��ج 
والعمل  وال��ت��ط��وي��ر  البحث  وم��راك��ز 

الجتماعي يف اجلامعات.

اأبرز فعاليات امللتقى
والأ�سماء امل�ساركة؟

ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى ت��ت��ن��وع ب���ني ور����ش 
عمل وحما�سرات تدريبية تركز على 
ودوره��ا  املجتمعية  ال�سراكة  مفهوم 
و�ستقام  التنمية،  اأه���داف  حتقيق  يف 
خم�س�سة  ج��م��اه��ري��ة  دورة  اأي�����س��ا 
للطالب تربز متعة العطاء يف العمل 

املجتمعي والتطوعي.  كما �سيت�سمن 
ب����رن����ام����ج امل���ل���ت���ق���ى ث������الث ج��ل�����ش��ات 
ل����س���ت���ع���را����ض ال���ت���ج���ارب ال��ن��اج��ح��ة 
يف ال���ع���م���ل امل��ج��ت��م��ع��ي، وق�����د وزع����ت 
ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات ال��ث��الث��ة )ال��ق��ط��اع 
احل����ك����وم����ي، واخل������ا�������ض، وال���ق���ط���اع 
غ��ر ال��رب��ح��ي( ي�����س��ارك ف��ي��ه��ا نخبة 
القطاعني  ورواد  الأك��ادمي��ي��ني  م��ن 
اخل���ا����ض وغ����ر ال��رب��ح��ي يف ع��ر���ض 

جتاربهم الناجحة يف هذا الجتاه. 
عن  مبحا�سرة  امللتقى  ويختم 
ال��ت��ط��وع��ي وال��وط��ن يقدمها  ال��ع��م��ل 
ع�����ش��و جم��ل�����ش ال���������ش����ورى ال�����ش��اب��ق 

الدكتور جنيب الزامل. 
امللتقى  اأن  اإل���ى  التنبيه  ي��ج��در 
ي�سم ع���ددا م��ن الأ���س��م��اء امل��م��ي��زة يف 
العمل التطوعي واملجتمعي كالدكتور 
فهد  امللك  جامعة  من  الديني  �سامل 
ل��ل��ب��رتول وامل���ع���ادن، وال��دك��ت��ور �سعد 
ال��ع��ت��ي��ب��ي م���ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، 
جامعة  م��ن  العليان  فهد  وال��دك��ت��ور 
الإم��������ام، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ع����دد من 
من�شوبي جامعة امللك خالد وممثلي 

ال�سركات واجلهات غر الربحية. 
وي�سلط  امللتقى ال�سوء على عدد 

ممار�سات  تعزيز  منها:  امل��ح��اور  م��ن 
�سيقدم  ح��ي��ث  املجتمعية،  ال�����س��راك��ة 
ع���دد م��ن اخل����رباء ال��وط��ن��ي��ني ور���ش 
عمل ودورات مفتوحة يف مو�سوعات 
ت��ن��اق�����ض م�����س��ت��ق��ب��ل ال��ت��ن��م��ي��ة يف ظل 
ال�سراكة املجتمعية واأف�سل املمار�سات 

يف جمال ال�سراكة املجتمعية.
وم�����ن حم������اور امل��ل��ت��ق��ى اأي�������س���ا: 
جت����ارب ن��اج��ح��ة يف جم���ال ال�����س��راك��ة 
امل�ساركون  فيه  و�سيعر�ض  املجتمعية، 
التجارب واملبادرات املتميزة للجامعات 
واجل������ه������ات احل����ك����وم����ي����ة الأخ����������رى، 
بالإ�سافة اإلى قطاع الأعمال يف تعزيز 

ال�سراكة املجتمعية وتفعيلها.
واأم�������ا حم�����ور ت��ن��م��ي��ة اجت���اه���ات 
م���ن�������س���وب���ي ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل ن��ح��و 
ال�سراكة املجتمعية، فاإنه ي�سارك فيه 
متحدثون رئي�شيون لتعزيز اجتاهات 
العاملني يف موؤ�س�سات التعليم العايل 
نحو التفعيل الأمثل لربامج ال�شراكة 

املجتمعية من اأجل تنمية املجتمع. 

ما الآثار والنتائج املت�قعة
من هذا امللتقى؟ 

اأك��رب  م��ن  واح���دة  امللك خالد  جامعة 

امل���وؤ����س�������س���ات ال���وط���ن���ي���ة، ومت���ل���ك من 
الإمكانات املادية والب�سرية ما يوؤهلها 
لإحداث حراك تنموي يتجاوز منطقة 
امللتقى  ه��ذا  مثل  تنظيم  واإن  ع�شر، 
ال��ت��ج��ارب  ل��ع��ر���ض  ال��ف��ر���س��ة  �سيتيح 
ال��ن��اج��ح��ة ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا اجل��ام��ع��ة 
مل��ج��ت��م��ع��ه��ا، وم����ن ث���م ن��ق��ل��ه��ا مل��واق��ع 
اأخ����رى م��ن وط��ن��ن��ا ال��ع��زي��ز، و�شيتيح 
اأي�����س��ا ال��ف��ر���س��ة مل��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة 
للتعرف على التجارب الناجحة التي 
وال��ت��ع��رف  اأخ�����رى،  م��واق��ع  طبقت يف 
يف  وتطبيقها  تطويرها  اإمكانية  على 

جمتمع اجلامعة. 

ما الع�امل الداعمة
لل�سراكة بني اجلامعة 

واملجتمع؟
اأه���م م��ا ي��دع��م العمل  اإن  يف ن��ظ��ري، 
امل��ج��ت��م��ع��ي امل�����س��رتك ب���ني اجل��ام��ع��ة 
وجم��ت��م��ع��ه��ا ه���و ال��ع��م��ل وف����ق روؤى 
حتقق  ا�سرتاتيجية  وخ��ط��ط  علمية 
ال����س���ت���دام���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ، ف���امل���ب���ادرات 
ال��ف��ردي��ة، والج��ت��ه��ادات الآن��ي��ة، واإن 
ح��ق��ق��ت جن���اح���ا حم������دودا، ف��اإن��ه��ا ل 

حتقق تنمية م�ستدامة.
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من املوؤ�سف اأن بع�ض املوظفني عندما يح�سر احلديث عن مكان عمله 
وم�سدر رزقه ل يعرف عنه غر اإدارته ومكتبه وا�سم مديره وزمالئه 
ينتمي  اأن  وامل�ستغرب  ال��غ��ري��ب  وم��ن  ي��ك��ف��ي.   ذل��ك  اأن  معتقدا  ف��ق��ط، 

موظف ما لكيان ل يعرف عنه �شيئا.
معلومات  معرفة  مهما  لي�ض  اأن  يعتقد  املوظفني  من  النوع  هذا 
هذه  جمع  تتولى  جهات  ثمة  اأن  اعتبار  على  عمله،  مقر  ع��ن  وا�شعة 
الإحل��اح  وعند  قدميه،  موقع  معرفة  ويكفيه  طلبها  عند  املعلومات 
اأنها مل  اإدارت��ه على  بثقل هذا اجلهل على  واملعاتبة على جهله يرمي 
اأ�شماء وحدات عمله وما يقام فيها من  تقم بتثقيف من�شوبيها بكافة 

فعاليات.
اأن يعرف من يعمل يف جهة ما كل كبرة و�سغرة عنها  بديهي 
انتماوؤه ملقر عمله كامال  اأن�سطة وفعاليات ليكون  وما يدور فيها من 
من  يخرجه  بعمله  املعريف  ر�شيده  فزيادة  فقط،  ا�شميا  انتماًء  ولي�ش 
اإجابات  ويعطيه  لل�شائل  املقنعة  الإجابة  حا�شر  فيكون  ال�شوؤال،  حرج 
كاملة تنم عن متابعته ملا يحدث من حوله من جهود حتى لو مل يكن 

يرتبط باأي من�سب اإداري اأو تدري�سي . 
لكن امل�شكلة تكمن يف اأن بع�شنا ل يريد اأن يعرف �شيئا عن عمله 
ويعتقد اأن اأخذ معلومات كافية عن ذلك؛ اأمور ل تهمه ويغيب عقله 
وتفكره عن كل ما يدور حوله، ولذلك كرث املتذمرون من اأعمالهم، 

وكرث اإف�ساء اأ�سرار العمل، ومل يعد هناك ولء وظيفي جتاه عمله.
اأن هناك ق�سورا من بع�ض  ننفي  املوظف، ل  نق�سو على  حتى ل 
وا�سح  اإهمال  يف  عاملة فقط،  اآل��ة  تريده  فهي  املوظف،  اجلهات جتاه 
�سعف  ع��ن  اأ���س��ف��ر  مم��ا  ملوظفيها،  والنف�سية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ج��وان��ب 
النتماء بني املوظفني من جهة، وبينهم وبني الإدارة ومرافق الكيان 

من  جهة ثانية.
 مل ت�ستطيع بع�ض اجلهات  حتقيق الولء للعمل،  وهو ما ميكن 
علمية   اأ�س�ض  على  مبنية  وفعاليات  ب��رام��ج  اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن  يتم  اأن 
تدعم اأوا�شر النتماء،  ومن اأمثلة ذلك: دورات ترفيهية تخرج املوظف 
ال��ذي يعي�ض فيه،  ومن خالل هذه  اليومي  العمل والروتني  عن جو 
اإبداعا  اأكرث  ال��ولء للوظيفة وجنعل املوظف  الأم��ور ن�ستطيع حتقيق 

وا�ست�سعارا لالنتماء لعمله.    
* نائب رئي�ض التحرير 

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

قرارات إدارية

اعرف عملك
اأ����س���در م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال��داود  ب��ن حمد  الرحمن  ال��دك��ت��ور عبد 
اإبراهيم  الدكتور  بتكليف  يق�سي  ق���رارا 
لكلية  عميدا  ال�شهراين  اأح��م��د  �شليمان 
طب الأ�سنان، وتعيني الدكتورة اجلوهرة 
حم��م��د ن��ا���س��ر ال��دو���س��ري ع��م��ي��دة لكلية 

الآداب والإدارة للبنات ببي�سة.

حفل تكريم وتوديع للكاسي 
نظم من�شوبو عمادة �شوؤون الطالب حفل 
الكا�شي  اهلل  عبد  للدكتور  ووداع  تكرمي 
للعمادة.  انتهت فرتة عمله عميدا  الذي 
و�شكر الكا�شي خالل احلفل كل من عمل 
معه من من�سوبي العمادة خالل ال�سنوات 
اإق��ام��ة  يف  اأ�سهموا  م��ن  وجميع  املا�سية، 

احلفل.

»تطبيقية« بيشة
في مؤتمر التمريض 

بسنغافورة
التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  �شاركت 
للبنات ببي�شة ببحثني يف املوؤمتر الدويل 
يف  �سنغافورة  يف  اأق��ي��م  ال���ذي  للتمري�ض 

 .2013 ن��وف��م��رب  اإل���ى 32  ال��ف��رتة م��ن 21 
ومثل الفرع عميدة الكلية الدكتورة عبر 

زكريا، و الدكتورة جيا �سودا.

تهنئة لحنان السعيدي
ق����دم م��ن�����س��وب��ات وك���ال���ة ع���م���ادة ال��ق��ب��ول 
وال��ت�����ش��ج��ي��ل ال��ت��ه��اين ل��ل��دك��ت��ورة ح��ن��ان 
اأحمد ال�سعيدي،  بتمديد تكليفها لوكالة 
عز  امل��ول��ى  �سائالت  والت�سجيل،  القبول 
التفوق  من  وم��زي��دا  بالتوفيق  لها  وج��ل 

والنجاح.

محيا مديرا إلدارة
العالقات واالعالم 

العامة  الإدارة  على  امل�سرف  ق��رار  �سدر 
ل��ل��ع��الق��ات والإع��������الم ال���دك���ت���ور حممد 
البحري بتكليف الأ�ستاذ علي بن ح�سني 
حميا مديرا لل�سوؤون الإداري��ة ب��الإدارة.. 

بالتوفيق وال�سداد. 

الماجستير لهيا القحطاني 
وفاطمة عسيري

ح�������س���ل���ت ال���ط���ال���ب���ة ه���ي���ا ع����و�����ض ���س��ع��د 
ال��ق��ح��ط��اين، ع��ل��ى درج����ة امل��اج�����ش��ت��ر يف 
بعنوان  ر�سالة  ال�سنة وعلومها، عن  ق�سم 
)جت���ري���د ال�����ش��ح��اح ال�����ش��ت��ة يف احل��دي��ث 
امل���وط���اأ وال��ب��خ��اري واأب����ي ذر وال��رتم��ذي 
بن  معاوية  الفقيه  جمع  م��ن  والن�سائي 
رزين العبدري«، وذلك من باب »اإذا دعي 
نهاية  اإل��ى  ي��اأك��ل«  ما  وبيده  ال�سالة  اإل��ى 
اأو �سلى مع  اإم��ام��ني  »ب��اب من �سلى مع 

اإمام ثم اأم قوما«.
كما ح�سلت  الطالبة فاطمة حممد 
املاج�ستر يف  درج��ة  اأحمد ع�سري، على 
»جتريد  عنوانها  بر�سالة  ذات���ه،  الق�سم 
وعلى  العبدري«   لرزين  ال�شتة  ال�شحاح 

اإثرها منحت الدرجة.
م��زي��دا م��ن ال��ت��ق��دم وال��ن��ج��اح لكلتا 

الطالبتني.

السبيعي في مؤتمر »األسنان« بدبى
وم�شتح�شرات  الأ�شنان  لطب  ال��دويل  املوؤمتر  يف  الأ�شنان  طب  بكلية  ال�شنية   ال�شتعا�شة  ق�شم  من  ال�شبيعي  اإبراهيم  املعيد   �شارك 

التجميل،  الذي اأقيم يف دبي، موؤخرا. ومتثلت م�شاركة ال�شبيعي  يف مل�شق علمي عر�ش فيه مراحل عالج وتطور حالة مر�شية.

العياف يجتاز
اختبار الكتابة للتلفزيون

اجتاز رئي�ش ق�شم الثقافة ب�«اآفاق« الزميل 
اأح���م���د ال���ع���ي���اف، ال���ربن���ام���ج ال��ت��دري��ب��ي 
الن�سو�ض  »ك��ت��اب��ة  ب��ع��ن��وان  الإع������الم،  يف 
الإدارة  معهد  يف  والتلفزيونية«  الإذاعية 

مبدينة الريا�ض. بالتوفيق وال�سداد.
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ك
فرع الجامعة

بيشة
بناء على توجيهات امل�سرف العام 
ع��ل��ى ف����رع اجل���ام���ع���ة يف ب��ي�����س��ة، 
الدكتور مهدي القرين، بتفعيل 
نظام احلماية من الإيذاء، بداأت 
التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
ل���ل���ب���ن���ات ف����ع����ال����ي����ات ال���ت���وع���ي���ة 
ف���رع اجلامعة  ك��ل��ي��ات  ل��ط��ال��ب��ات 
ب��ب��ي�����ش��ة، حت���ت اإ�����ش����راف ع��م��ي��دة 

الكلية، الدكتورة عبر زكريا .
يف  ال����ن����ظ����ام  ت���ف���ع���ي���ل  ومت 
والعلوم  والإدارة،  الآداب  كليات 
والق���ت�������س���اد امل����ن����زيل، وك���ذل���ك 
والبتدائية  ال�سحية،  ال�سوؤون 
ببي�سة،  القراآن  الأولى لتحفيظ 
بح�سور ع�سوات هيئة التدري�ض 

والإداريات وطالبات الكلية.
هياء البي�سي 

كلية العلوم
واآلداب بمحايل

اأج�������از ق�����س��م ال���ك���ي���م���ي���اء ب��ك��ل��ي��ة 
للبنات مبحايل،  والآداب  العلوم 
ل��ل��ك��ي��م��ي��اء  جم��ل��ة  اأول  اإط������الق 
ب����ال����ك����ل����ي����ة ت���ت�������س���م���ن اأح��������دث 
امل����ق����الت  يف جم�����ال ال��ك��ي��م��ي��اء 
احلديثة، وكذلك اأحدث الأفكار 
والب�����ت�����ك�����ارات يف ك����ل جم����الت 

العلوم. 
و���س��ي��ق��وم ب��ال��ن�����س��ر يف ه��ذه 
امل��ج��ل��ة ال���ت���ي ت���ه���دف اإل�����ى حث 
اأع�ساء  الإب���داع،  على  الطالبات 
هيئة التدري�ض بالق�سم، وكذلك 
طالبات ق�سم الكيمياء. و�ستقوم 
اإينا�ض  الدكتورة  الق�سم،  رئي�سة 
عبدال�سميع، بدور رئي�ض حترير 

املجلة.

كلية العلوم
واآلداب بمحايل

األ�����ق�����ت الأ�������س������ت������اذة امل�������س���اع���دة 
ب���ق�������س���م الق�����ت�����������س�����اد امل����ن����زيل 
للبنات  والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية 
ال�سيد  هالة  الدكتورة  مبحايل، 
بعنوان  حم��ا���س��رة  الب�سبي�سي، 
 ،»op art»اآرت الأوب  »ف������ن 
وق���دم���ت  ع��م��ال ف��ن��ي��ا جت��ري��دي��ا 
ال�سعبي  ال���رتاث  م��ن  م�ستلهما 
ك��ن�����ش��اط يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع. 
وي����اأت����ي ذل�����ك ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 
للفنون  الأول  »ج�سفت«  ملتقى 
ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة ب���ق���ري���ة امل��ف��ت��اح��ة 
اإل��ى  وي��ه��دف  ب��اأب��ه��ا،  الت�سكيلية 
الت�سكيلية  ب��ال��ف��ن��ون  ال��ت��ع��ري��ف 
وجم���الت���ه���ا وت����ب����ادل اخل����ربات 

والتجارب، ورعاية املواهب.
دينا �سياء

كلية العلوم
واآلداب بخميس

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سكري، 
اأق�����ام�����ت  ع����ي����ادة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
والآداب »جممع خمي�ض م�سيط« 
مركزا  لت�سخي�ض وحتليل �سكر 

الدم ملوظفات وطالبات الكلية.
ك���م���ا ���ش��ه��د امل����رك����ز ت���وزي���ع 
من�سورات توعوية عن املر�ض مع 
تدوين احلالت التي مت اكت�ساف 
ملتابعتهن  لديهن  ال�سكر  ارتفاع 

يف العيادة لحقا.
مت  ال���ن�������ش���اط،  خ����ت����ام  ويف 
وكا�سات  البي�ساء  ال��ورود  توزيع 
ُكتب عليها �شعار احلملة كهدايا 
ملوظفات وطالبات الكلية الالتي 

يعانني من مر�ض ال�سكري. 
فاطمة مبارك حمدان 

كلية المجتمع
أبها

اأق����ام����ت ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��اأب��ه��ا، 
دورت�����ني ل��ط��ال��ب��ات ال��ك��ل��ي��ة على 
م����دار ي���وم���ني، الأول������ى ب��ع��ن��وان 
» ف���ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع الآخ���ري���ن« 
والأخرى بعنوان » اإدارة الوقت« 
م���ن اإع������داد وت���ق���دمي ال��دك��ت��ورة 

�شباح حممد فتحي.
�سذى ال�سربمي

كلية المجتمع
أبها

بكلية  ال�سحية  اللجنة  اأح��ي��ت 
فعاليات  موؤخرا،  باأبها،  املجتمع 
اليوم العاملي لالإيدز مبدر�ستي، 
امل��ت��و���ش��ط��ة ال��ع��ا���ش��رة وال��ث��ان��وي��ة 
احل����ادي����ة ع�����س��رة ب���اأب���ه���ا، وذل���ك  
ال��ك��ل��ي��ة،  عميدة   رع���اي���ة   حت���ت 
ال��دك��ت��ورة م��ن��رة اأب����و ح��م��ام��ة. 
حما�شرة  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  و���ش��م��ل��ت 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ل���ل���ت���ع���ري���ف مب���ر����ش 
الإي���������دز، وع����ر�����ض ف��ي��دي��وه��ات 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة، وت����وزي����ع م��ط��وي��ات 
ت�����وع�����وي�����ة، وحت����ف����ي����ز ال����ذه����ن 

مب�سابقات للطالبات. 
�سذى ال�سربمي

كلية المجتمع
أبها

يف اإط������ار امل�������س���ارك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ل��ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ب��ن��ات ب��اأب��ه��ا، 
وبالتعاون مع الغرفة التجارية، 
ق���دم���ت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال��ع��ل��وم 
الإداري�������������ة، ال����دك����ت����ورة ���ش��ب��اح 
ف��ت��ح��ي، ور����ش���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان » 
على  الفعال«  الت�سال  م��ه��ارات 
باأبها  التجارية  ال��غ��رف��ة  م�شرح 
حت����ت رع����اي����ة  ع���م���ي���دة ال��ك��ل��ي��ة، 
حمامة.  اأب���و  م��ن��رة  الدكتورة  
الور�شة عدة حماور  وا�شتهدفت 
منها: مفهوم الت�سال وحتديد 
الت�سال  واأنواع  دائرته،  عنا�سر 
وع�����وام�����ل جن����اح����ه وع����وائ����ق����ه، 
وك��ي��ف��ي��ة ا����س���ت���خ���دام الت�������س���ال 

لتحقيق اأهداف التدريب .
�سذى ال�سربمي

المركز الجامعي
لدراسة الطالبات

الأن�����س��ط��ة غر  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن 
 ،1435-1434 ل��ل��ع��ام  امل��ن��ه��ج��ي��ة 
اأق����ام امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي ل��درا���س��ة 
ال��ط��ال��ب��ات مب��رك��ز ع�����س��ر، دورة 
نظمتها  ال�����ش��غ��وط«،  اإدارة  »ف��ن 
واأ�شرفت  ع�شر،  مركز  اإداري���ات 
عبداهلل،  ه��امن  الدكتورة  عليها 
وق����دم����ه����ا ا����س���ت�������س���اري ال���ط���ب 
الدكتور  ال��ط��ب،  بكلية  النف�سي 

مو�سى اآل زعلة.
وع����ق����ب ن���ه���اي���ة ال���������دورة، 
الطالبات  على  ���ش��ه��ادات  وزع���ت 

امل�ساركات.

المركز الجامعي
لدراسة الطالبات

ال�شاد�ش  امل�شتوى  طالبات  فعل 
عن  برناجما  ال�سيدلة،  بق�سم  
ال���ت���وح���د، مت خ��الل��ه ال��ت��ع��ري��ف 
ب��ال��ت��وح��د واأع���را����س���ه، وك��ي��ف��ي��ة 
طفل  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  ت�سخي�سه 
ب��ح�����س��ور  ذل�����ك  ال���ت���وح���د. ومت 
اأع�ساء هيئة التدري�ض  عدد من 
وط����ال����ب����ات امل����رك����ز اجل���ام���ع���ي. 
و�شاحب الربنامج، �شرح م�شور 
وع���ر����ش ف��ي��دي��و وب���رو����ش���ورات، 
كتبها  ب��ر���س��ائ��ل  يختتم  اأن  ق��ب��ل 

احل�سور لطفل التوحد.

المركز الجامعي
لدراسة الطالبات

اأبها،  يف  التمري�ض  كلية  نظمت 
اجلامعي  املركز  عميدة  برعاية 
ل��درا���س��ة ال��ط��ال��ب��ات، ال��دك��ت��ورة 
توعية  حملة  ال��ق��رن��ى،  �شنيفاء 
�شحتنا  »م���ن  ب��ع��ن��وان  تثقيفية 
ن��ح��م��ى م�����س��ت��ق��ب��ل��ن��ا... ب���الأه���م 
ن��ه��ت��م«، م����وؤخ����را، اأم������ام امل�����ش��رح 
ب���امل���رك���ز اجل����ام����ع����ي. وق�����د ق���ام 
بالن�شاط، طالبات �شنة المتياز 
بالكلية حتت اإ�شراف وكيلة كلية 
ال��ت��م��ري�����ض، ال���دك���ت���ورة ع��دل��ي��ة 

توفيق.
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النماص

أبها

كلية التربية
بيشة

اأق����ام����ت وك����ال����ة ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر الأك���ادمي���ي واجل����ودة 
الكلية،  وك��ي��ل  بح�سور  ببي�سة، 
ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل زاي�����د وع���دد 
م���ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
وال���ط���الب، حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان » 
وتطبيقاتها  الإ�سالم  اجل��ودة يف 
الدكتور  قدمها  املحدثني«  عند 
ل���ط���ف���ي ال����زع����ر ع���ل���ى م�����ش��رح 
املحا�سرة �سمن  وتدخل  الفرع. 
ثقافة  ن�شر  وحما�شرات  دورات 

اجلودة.
د. ه�سام خليفة

كلية المجتمع
خميس مشيط

قامت وحدة التوجيه والأن�سطة 
ال����ط����الب����ي����ة ب���ك���ل���ي���ة امل���ج���ت���م���ع 
ب��خ��م��ي�����ض م�������س���ي���ط ب���ال���ت���ع���اون 
م���ع ب���رام���ج ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
بالكلية، باإجراء م�شابقة ثقافية 
يف ال��رتج��م��ة ب��اإ���ش��راف الأ���ش��ت��اذ 
حم��م��د ع��ب��د ال���ك���رمي ال���ع���دوي. 
للم�سابقة  املتقدمني  ع��دد  وبلغ 
ثالثة  بينهم  ف���از   )300( ن��ح��و 
اأن مت  ب���ع���د  ب���اجل���وائ���ز  ط�����الب 
ا���س��ت��ب��ع��اد امل�����س��ارك��ات امل��رتج��م��ة 

اإلكرتونيا.

كلية العلوم
واآلداب بيشة

ب��ح�����س��ور ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
نا�سر  الدكتور  ببي�سة،  والآداب 
كليتا  نظمت  ال�����ش��ه��راين،  ف���الح 
ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
م�����ش��رح  ع��ل��ى  والآداب  وال���ع���ل���وم 
ال��ف��رع، الأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، ن��دوة 
لالإيدز،  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
الدكتور  ا�ست�سافة  خاللها  مت 
ع�����ب�����داهلل ح���������ش����ن، وال����دك����ت����ور 
والأ�ستاذ  عبدالرحمن،  منت�سر 
اأح�����م�����د خ���م���ي�������ض رغ�����ي�����دي م��ن 
بال�سوؤون  الوقائي  الطب  اإدارة 
ال�����س��ح��ي��ة يف ب��ي�����س��ة، وال��دك��ت��ور 
والدكتور  خليل،  عبداهلل  خليل 
ق�سم  من  غالب  اإ�سماعيل  خالد 
امل��خ��ت��ربات ال��ط��ب��ي��ة . وت��ن��اول��ت 
ال��ت��ع��ري��ف مبخاطر  امل��ح��ا���س��رة، 
م��ر���ض الإي�����دز وط����رق ال��وق��اي��ة 

منه والعالج.
خليل عبداهلل خليل

كلية الهندسة
أبها

بها  يقوم  التي  الفعاليات  �سمن 
الهند�سة،  بكلية  البحوث  مركز 
األ���ق���ى رئ��ي�����ض ق�����س��م ال��ه��ن��د���س��ة 
عبداحلكيم  الدكتور  ال�سناعية، 
ع��ب��دال��ه��ادي، امل��ح��ا���س��رة الأول���ى 
حت���ت ع���ن���وان )م��ك��ت��ب��ة ج��ام��ع��ة 
امللك خالد الإلكرتونية وكيفية 
ا���ش��ت��ف��ادة ال��ب��اح��ث��ني وال��ط��الب 
م���ن���ه���ا(. و����ش���ه���دت امل���ح���ا����ش���رة، 
مناق�سة العديد من املو�سوعات 
ا���ش��ت��خ��راج  بكيفية  تتعلق  ال��ت��ي 
امل���ع���ل���وم���ات وال���ب���ح���ث ل��ط��الب 

م�شاريع التخرج.

كلية العلوم
واآلداب بيشة

امل�����س��ارك بق�سم  األ���ق���ى الأ����س���ت���اذ 
العلوم  بكلية  الطبية  املختربات 
املتخ�س�ض  ب��ي�����س��ة،  يف  والآداب 
يف الأح���ي���اء ال��دق��ي��ق��ة، ال��دك��ت��ور 
جم�������دي ع���ف���ي���ف���ي، حم���ا����س���رة 
الربوتينية  )الهند�شة  ب��ع��ن��وان 
عن طريق تقنية اإحداث طفرات 
موجهة( �شهدت م�شاركة مميزة 

من احل�سور.
خليل عبداهلل خليل

فرع الجامعة
بيشة

انطلقت بطولة فرع اجلامعة يف 
بي�سة لكرة القدم، بعد اأن ق�سمت 
�سمت  جمموعتني،  اإل��ى  ال��ف��رق 
اأوله�������ا ف�����رق: ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة، 
وكلية  والآداب  الإدارة  وك��ل��ي��ة 
فيما  ببي�سة،  التطبيقية  العلوم 
ف��رق:  الثانية  املجموعة  �شمت 
)بي�سة(،  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية 
)بلقرن(  والآداب  العلوم  وكلية 
وكلية املجتمع )بي�سة(. ويف اأولى 
ل��ق��اءات امل��ج��م��وع��ة الأول�����ى، ف��از 
التطبيقية  ال��ع��ل��وم  كلية  ف��ري��ق 
على الآداب باأربعة اأهداف مقابل 
ه�����دف�����ني. و����س���م���ن امل���ج���م���وع���ة 
الثانية، فاز فريق كلية العلوم يف 
بي�سة على كلية املجتمع بخم�سة 

اأهداف مقابل هدف واحد.
عبداهلل العجالين

فرع الجامعة
بيشة

نظم نادي التميز بفرع اجلامعة 
الجتماعية  الفعالية  بي�سة،  يف 
)ال���دي���وان���ي���ة( ب���اإ����ش���راف حممد 
ثقافية  بفقرة  ب��داأت  ال�شهراين، 
ق���دم���ه���ا... ع���ب���داهلل اخل��ث��ع��م��ي. 
����س���اح���ب ذل������ك اأج����������واء رائ���ع���ة 
وح��م��ا���س��ي��ة م���ن اجل���م���ي���ع، ق��دم 
امل�����س��ارك��ون جم��م��وع��ة من  فيها 
ال�سيالت والق�سائد، اإ�سافة اإلى 
ن�سائح قدمها للطالب،  الأ�ستاذ 
م�شاهدة  �شبقت  احلارثي،  خالد 
امل����ع����ر�����ش ال����ث����ق����ايف مل��ج��م��وع��ة 
)ال��ط��م��وح(، ث��م ان��ت��ق��ل اجلميع 
اإلى ملعب النادي للتناف�ض حول 

م�سابقات ريا�سية خفيفة.
عبداهلل العجالين

كلية التربية
بيشة

اأق����ام����ت وك����ال����ة ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر الأك���ادمي���ي واجل����ودة 
ور�شة  املا�شي،   الأرب��ع��اء  ببي�شة، 
تدريبية لأع�ساء هيئة التدري�ض 
وتقرير  تو�سيف  ح��ول  بالكلية 
ال����ربام����ج وامل�����ق�����ررات، يف ق��اع��ة 

)140( باملبنى )اأ(. 
وي��������ق��������دم ال�������ور��������ش�������ة ك���ل 
ال����دك����ت����ور ع���ب���د اهلل زاي����د  م����ن 
مدحت  وال��دك��ت��ور  ال�سع�ساعي، 
خ��ال��د حممد  وال��دك��ت��ور  �سالح، 
�سل�سلة  �سمن  ذل��ك  ياأتي  ع�سل. 
ثقافة  وور����ش عمل  حم��ا���ش��رات 

اجلودة.
د.ه�سام خليفة

ين
لبن

ت ا
ليا

ك
كلية الصيدلة

أبها
اأقامت كلية ال�سيدلة باجلامعة، 
مت  الكلية  خلريجي  عمل  ور�شة 
التخرج  ب��ح��وث  ع��ر���ش  خاللها 
الدكتور  الكلية،  وكيل  بح�سور 

حممد القرثدي. 
وق��������د اح������ت������وت ال����ور�����ش����ة 
ع��ل��ى ث��م��ان��ي��ة ب��ح��وث ل��ع��دد من 
الطالب، مب�ساركة اأع�ساء هيئة 

التدري�ض وطالب الكلية.



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 

حتدث مقدم برنامج »روايا«  �سالح 
اأب������و ع���م���ره ع����ن ب����داي����ة اه��ت��م��ام��ه 
بالإعالم اجلديد وعالقته بطالب 
اجل���ام���ع���ة ف����ق����ال«  ب�����داأ اه��ت��م��ام��ي 
ب�����الإع�����الم اجل����دي����د ي��ن�����س��ب ع��ل��ى  
يف  الكبرة   لثقتي  اجلامعة  طالب 
�شغوفة  وروح  اإب���داع  م��ن  لديهم  م��ا 
عدد  �سم  يف  جنحت  وفعال  للعمل، 
مم���ي���ز م����ن ال����ط����الب وت��وج��ي��ه��ه��م 
يف الإع��������الم اجل����دي����د  مب����ا ي��خ��دم 

مواهبهم ومهاراتهم«.

طالب مبدعون.. يطورون 
مواهبهم ويصلون للعالمية 

وينشدون دعم الجامعة

ب�سكل  بالطالب  األتقي   « وتابع 
ي��وم��ي واأن����ا م��ت��وج��ه ملكتبي واأ���ش��ع��ر 
اأق����دم.  مل���ا  وت�سجيعهم  ب�����س��ع��ادت��ه��م 
ملهما  اأك���ون  عندما  بالفخر  اأ�شعر 

لهوؤلء الطالب وال�سباب«.
ودعا اأبو عمرة طالب اجلامعة 
اإل�����ى الن�����س��م��ام اإل�����ى ف���ري���ق عمله 
قائال » اأرح��ب بهم يف فريق عملنا، 
اأمامه  فاملجال  املوهبة  ميلك  وم��ن 
م��ف��ت��وح. ه������وؤلء  ال�����ش��ب��اب ه���م من 
اأب��دع��وا  لأن��ه��م  ال��دع��م  ي�ستحقون 
هم  والآن  املجتمع،  بقبول  وظفروا 
والت�سهيالت  الدعم  اإلى  يحتاجون 

ليتو�سع عملهم اأكرث.. ما املانع من 
دعمهم؟«

اإل��ى ت�سمني  كما دعا اجلامعة 
اإع��داد  تتولى  عمل  ور���ش  اأن�شطتها 
م�سرا  مواهبهم،  و�سقل  الطالب 
ت�سم  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اأن  اإل�����ى 
خم��ت��ل��ف امل���وه���ب���ني م����ن ر���س��ام��ني 
وخمرجني وم�شورين حتتاج اإليهم 
مل��اذا   « وت�����س��اءل  اجل��ام��ع��ة،  فعاليات 
�سناعة  يف  دور  ل��ل��ط��ال��ب  ي��ك��ون  ل 

املبادرات والفعاليات والأن�سطة؟«
على  التلفزيونية  قناته  وع��ن 
اأبو  ق��ال  »رواي���ا«،  وبرنامج  يوتيوب 
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أبو عمرة: »روايا« تعد تجربة جميلة ورائدة في المنطقة
وأرحب بطالب الجامعة لالنضمام لفريق عملنا

العمري والفيفي: نهوى التصوير السينمائي وأنشطة الجامعة ال تخدم اهتماماتنا
حنبص: اإلعالم الجديد عالم ممتع.. واالحتياجات المادية أبرز الصعوبات
الكناني: تشرفت بإخرج آخر حلقتين من »روايا« وهناك خطط للتطوير 
العاصمي: نجحنا في إيصال رسالة أبناء المنطقة إلى جماهير واسعة

ظه��ر اإلع��ام الجديد بتقنيات��ه وأدواته الحديثة، فظهرت مع��ه مواهب أبت إال أن تس��تغل خصائصه في تنمية 
إبداعاته��ا، وتع��د قناة الينز الرقمية على يوتيوب مث��اال لتحقيق الريادة في هذا المجال على مس��توى منطقة 
عس��ير..  ذل��ك م��ا وقفنا عليه في اس��تطاع م��ع عدد من ط��اب الجامعة، مم��ن خاضوا تجربة إع��ام المواطن 

التلفزيوني، مطالبين جامعتهم بدعم إنتاجهم واستحداث أنشطة وبرامج تحتضن هواة اإلعام الجديد.



أنشطة طالبية
جميلة  جت��رب��ة  تعد  قناتنا   « ع��م��رة 
رواي��ا   ب��رن��ام��ج  املنطقة.  ورائ����دة يف 
انطلق من �شقة �شغرة وباإمكانيات 
ب�����س��ي��ط��ة األ���ه���م���ت جم��ت��م��ع��ا ك��ام��ال 
�شبابا  وراءه���ا  لأن  جن��اح��ا  وحققت 
امل�ساحة  ووج���دوا  بقدراتهم  اآم��ن��وا 

احلقيقية للتعبر عن اأنف�سهم«.

طالب الجامعة
ب�����دوره�����م ع�����رب ع������دد م�����ن ط���الب 
اجلامعة ممن خا�سوا جتربة العمل 
يف الإعالم اجلديد عن ا�ستح�سانهم 
عتابهم  موجهني  ال��ت��ج��رب��ة،  ل��ه��ذه 
ت���ق�������س���ره���ا«،   « ع���ل���ى  ل���ل���ج���ام���ع���ة 
م�سرين اإلى اأن الأن�سطة الطالبية 
ال���راه���ن���ة ل ت�����ش��ل اإل������ى م�����ش��ت��وى 

طموحات الطالب.
وق�����ال ع��ل��ي ال���ع���م���ري، ط��ال��ب 
ب��ق�����س��م الأح����ي����اء ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم، » 
ب���داأت العمل م��ع ف��ري��ق ق��ن��اه لينز 
ووجدتها جتربه ممتعة، لأن العمل 
اكت�شاب  ي�����ش��اع��د يف  ال��ف��ري��ق  ب����روح 
اخل����ربات وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات، ولأن 
الإع��������الم اجل����دي����د م�����س��اح��ة ح���رة 
لل�سباب لإظهار اإبداعهم، ودائما ما 

اأطمح لتطوير نف�سي«.
واأ�ساف » يف فريق لينز دائما 
بني  واملعرفة  العلم  تبادل  يكون  ما 
اأع�����س��اء ال��ف��ري��ق، ون��ت��ع��ل��م ك���ل ي��وم 
اأو  الت�سوير  اإم��ا يف  م��ه��ارة ج��دي��دة 
�شخ�شيا  واأن��ا  الت�شميم،  اأو  املونتاج 
اأحاول دائما  اأن اأطور من مهاراتي  

من خالل ال�ستفادة من الفريق«.
واأو����س���ح ال��ع��م��ري اأن���ه ل يجد 
واأن  اجلامعية،  الأن�سطة  يف  متعته 
ن�شاط  على  احل�شول  اإل��ى  احلاجة 
اإل��ى  ين�شم  جعلته  �شغفه،  ينا�شب 
فريق لينز التلفزيوين الذي وجد 

فيه �سالته املن�سودة،  ح�سب قوله.
اأمتنى   « قائال  حديثه  واختتم 
يهتم  ن�ساطا  اجل��ام��ع��ة  يف  اأج���د  اأن 
باهتماماتي يف الت�سوير ال�سينمائي 
وال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي ب�����س��ك��ل ع�����ام، لأن���ه 

�سناعة ت�ستحق الهتمام«.

صعوبات
وتطرق اأحمد حنب�ض، طالب بق�سم 
التي  ال�سعوبات  اإلى  اأي�سا،  الأحياء 
يف  اجلديد  الإع���الم  م�سرة  تواجه 
اجلديد  الإع����الم   « ف��ق��ال  املنطقة، 
ك����ان ج���دي���دا يف امل��ن��ط��ق��ة، وك��ان��ت 
وكانت  ال�سبق،  �ساحبة  لينز  قناة 
احلاجة  اأب��رزه��ا:  كثرة  ال�شعوبات 
اإل���ى الإم��ك��ان��ي��ات امل���ادي���ة، ح��ي��ث اإن 
كانوا  �شباب  بجهود  انطلق  امل�شروع 
ل ي���زال���ون ع��ل��ى م��ق��اع��د ال��درا���س��ة، 
الفريق  اإل��ى  ان�سم  واأن���ا كنت مم��ن 
يف وقت مبكر. وكنا نحاول التن�سيق 

بني اأوقات الدرا�سة والعمل«.  
ال�����ذي يعمل  وي����وؤك����د ح��ن��ب�����ض 
 « الرقمية  بالقناة  الإن��ت��اج  اإدارة  يف 
للتعلم  مكانا  فيها  وج��د  اأن��ه  لينز« 
من  يبث  وو�سيلة  والإب����داع،  واملتعة 
الإعالمية، م�سيفا  ر�سائله  خاللها 
القناة  يف  عمله  خ��الل  اكت�سب  اأن���ه 
روح ال��ت��ع��اون وم���ه���ارات ال��ع��م��ل مع 

فريق. 
واأ�����ش����ار خم����رج ب��رن��ام��ج رواي����ا 
اأن الإع�����الم  اإل�����ى  ال��ك��ن��اين  حم��م��د 
اجلديد ل يعرتف بالنخبة املتحكمة 
اأو القادة الإعالميني، بل هو، ح�سب 
قوله، متاح جلميع �شرائح املجتمع، 
الجتماعي  الإع��الم  ت�سمية  مرجعا 

لكون م�سدره اأفراد املجتمع.
قال  ال�سخ�سية،  وعن  جتربته 
فعلى   ، ال�سعوبات  بع�ض  واج��ه��ت   «

املثال لكي تكون موؤثرا يجب  �شبيل 
اأو من�سة قوية  تكون لك قاعدة  اأن 
ل��ع��ر���ض حم���ت���واك ال�����ذي ت��ق��دم��ه، 
�شخ�شي  م�شتوى  على  اأك���ان  ���ش��واء 
املالية  امليزانية  واأي�سا  حم��رتف،  اأم 
ك��ان��ت م���ن اأك����رث ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي 
عانينا  ح��ي��ث  ���ش��خ�����ش��ي��ا،  واج��ه��ت��ن��ي 
م���ن ق��ل��ة ال���دع���م ك���ث���را، ب���ل و���ش��ل 
الأم���راأح���ي���ان���ا اإل�����ى ع����دم����ه«، وب��ني 
ب��ت��وف��ي��ق م���ن اهلل   ك����ان  اأن جن���اح���ه 
ث���م ب��دع��م م���ن امل��ج��ت��م��ع م��ت��م��ث��ل يف 
اإنتاجهم  على  اجلماهري  القبول 

الإعالمي.
وت���اب���ع » وب��ع��د اج��ت��م��اع ف��ري��ق 
اإخ���راج برنامج  رواي��ا ك��ان يل �شرف 
م��ن مو�سمه  اآخ���ر حلقتني  رواي���ا يف 
جاهدين  ن��ق��وم  الآن  ون��ح��ن  الأول، 
ل��ت��ح�����س��ني ه����ذا ال��ع��م��ل يف م��و���س��م��ه 
ال���ث���اين واإخ����راج����ه ب�����ش��ورة اأج��م��ل 

ومبحتوى اأقوى«.
وق�������دم ال���ك���ن���اين ر����ش���ال���ة اإل����ى 
فرق  لركب  الن�سمام  يف  الراغبني 
الإع�����الم اجل���دي���د، م���وؤك���دا اأن ذل��ك 
ي��ت��ط��ل��ب ام���ت���الك م��ق��وم��ات م��ن��ه��ا: 
الزمان  واقتنا�ض  وال��وق��ت،  ال�سغف 
املنا�سب، م�سددا يف ال�سياق ذاته على 
امل�ستهدف  �سرورة حتديد اجلمهور 

بدقة.

فوائد
وع���ن ال��ف��وائ��د ال��ت��ي خ���رج ب��ه��ا من 
خالل ع�سويته يف فريق »لينز« قال 
زامل العمودي، طالب بكلية الطب،  
كثرا،  اأفادتني  رائعة  جتربة  »كانت 
و طورت خاللها مهاراتي يف جمال 
امل��ون��ت��اج خا�شة وامل��ج��ال الإع��الم��ي 
اأع�ساء  جميع  من  وا�ستفدت  عامة، 
ف���ري���ق���ي، واك���ت�������ش���ب���ت خ�����ربة ف��ن��ي��ة 
اأف�سل واأو���س��ع مم��ا كنت  واإع��الم��ي��ة 

عليه قبل الن�سمام«.
اأن تهتم  ومت��ن��ى م��ن اجل��ام��ع��ة 
بالإعالم اجلديد من خالل تطويره 
و حت��ف��ي��ز وم�����س��اع��دة ك���ل م��وه��وب��ي 
املنطقة يف هذا املجال، مقدما �شكره 

لزمالئه اأع�ساء فريق قناة لينز.

شبكات التواصل
ان�سم  اأن��ه  العا�سمي  خليل  واأو���س��ح 
ل��ف��ري��ق رواي������ا م���ن خ����الل ���ش��ب��ك��ات 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي��ة، واأ����س���اف » 
نرى اأن عملنا يت�شع ويكرب وعندما 
اأمامنا  تكرب  ون��راه��ا  اأف��ك��ارن��ا  نكتب 
اأن  ا�ستطعنا  لأننا  بال�سعادة،  ن�سعر 
ال��وع��ي  من  ف��رق��ا يف  ون�سنع  نغر 
و���س��وت من  اإي�����س��ال �سوتنا  خ���الل 

منثلهم من اأبناء املنطقة«.
وامتدح جتربة طالب اجلامعة 
اجل��دي��د،  الإع����الم  يف  وم�ساركاتهم 
اجلامعة  يف  ي��ك��ون  ل  اأن  م�ستغربا 
ب��رام��ج واأن�����س��ط��ة ت��دع��م ه��ذا املجال 

وترعى موهوبيه.
ق�����ال  ذات�������������ه،  ال�����������س�����ي�����اق  ويف 
ع����ب����داهلل ال���ف���ي���ف���ي، ط����ال����ب ب��ك��ل��ي��ة 
يغذي  ���ش��يء  ع��ن  ال�شيدلة،«نبحث 
اأنا  الفنية،  رغباتنا  وي�سبع  اأفكارنا 
لكنني  ال�سينمائي  الت�سوير  اأح���ب 
مل اأجد املكان اأو امل�ساحة التي اأطور 
فيها نف�سي باجلامعة، فكان لبد اأن 
اأبحث عن جمال اأنطلق منه، وكانت 
ال�ساحة  يف  و«رواي���ا«  »لينز«  جتربه 
الن�سمام  فف�سلت  ب���ارزة  واملنطقة 
لفريقها، وفعال وجدت جمال وا�سعا 
وا�شفا  اخل����ربة«،  واك��ت�����ش��اب  للعمل 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ه����ذه امل�����س��روع��ات 
باأ�سحاب الريادة يف الإعالم اجلديد 

على م�شتوى املنطقة.
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سلمان العلي 

ك��ان��ت ح��ي��اة الإن�����س��ان قبل ع��ق��ود من 
ال����زم����ن م�����س��ت��ق��رة ن���وع���ا م�����ا، وك����ان 
الهدوء ديدنه يف معظم اأحواله، لقلة 
تكن  ومل  اآن�����ذاك،  النف�شية  امل��ث��رات 
ثمة م�شوؤوليات مت�شعبة ت�شتت تفكر 
الإن�شان اأو توؤثر يف اأداء عمله الب�شيط 

يف املزرعة اأو امل�سنع اأو املتجر. 
�شكانية  اأزم�����ات  ث��م��ة  ت��ك��ن  ومل   
التي  املهولة  ال�سورة  بهذه  وب�سرية 
ت��ف��ر���ض ع��ل��ى واق�����ع ال��ن��ا���ض اأمن���اط���ا 
وامل�سوؤوليات،  العالقات  م��ن  ج��دي��دة 
ح��ي��ث ���ش��م��ل��ت ال��ت��غ��ي��رات يف ال��وق��ت 
ال��راه��ن ك��اف��ة مناحي احل��ي��اة ل��ت��زداد 

تعقيدا واختناقا.
ل���ق���د اأ����س���ه���م ال���ت���ط���ور ال��ت��ق��ن��ي 
راح��ة  ال��ع��امل كثرا يف  ي�شهده  ال��ذي 
اأثقل  نف�شه  ال��وق��ت  يف  لكنه  الإن�����ش��ان 
امل�شوؤوليات  من  بكثر  الإن�شان  كاهل 
والل���ت���زام���ات ال��ت��ي ت��اأك��ل م��ن عمره 
ال����ع����وام����ل  ك����اف����ة  واأدت  ووق�������ت�������ه.  
ال�����س��اب��ق��ة جم��ت��م��ع��ة اإل�����ى ظ���ه���ور ما 
لت�شكل  النف�شية«  »ال�شغوط  ي�شمى  
ظ���اه���رة ت��ق��ل��ق امل��ت��خ�����س�����س��ني وغ��ر 
القدرة  املتخ�ش�شني، وتتمثل يف عدم 
القيام  اأو  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 
ب���امل�������س���وؤول���ي���ات امل���ن���وط���ة ب��ال��و���س��ائ��ل 

والإمكانات املتاحة. 

استطالع
»اآفاق« طرحت املو�سوع اأمام عدد من 
حولها،  اآرائ��ه��م  ل�ستطالع  ال��ط��الب 
ف��ق��ال اب��راه��ي��م ن��ي��ازي،  ط��ال��ب بكلية 
ميكن  النف�شية  »ال�شغوط  ال�شيدلة، 
اأو  م��ت��و���س��ط��ة  اأو  ب�����س��ي��ط��ة  ت���ك���ون  اأن 
�شديدة، وهذا ميكن اأن يكون له تاأثر 

على ال�سخ�ض ب�سور خمتلفة.
الب�شيطة  النف�شية  فال�شغوط 
ق����د ت���ك���ون م���ف���ي���دة وم���ط���ل���وب���ة، لأن 
جتعل  النف�شية  ال�شغوط  من  بع�شا 
ال�����س��خ�����ض ي��ق��ل��ق ب�������س���ورة ب�����س��ي��ط��ة، 
ال�سخ�ض  على  ذلك  ينعك�ض  وبالتايل 
ح��ي��ث ُي��ح�����ّس��ن م��ن اأدائ����ه يف اأي عمل 

يقوم به.
ف��م��ث��ال ال���ط���ال���ب ال������ذي ���ش��وف 
كان  اإذا  م��ا،  درا�سيا  امتحانا  يخو�ض 
ب�شيطة  نف�شية  ���ش��غ��وط  م��ن  ي��ع��اين 
ف����اإن����ه ي�����س��ت��ع��د وي��ج��ت��ه��د ك����ي ي��ن��ج��ح 
اأداءه،  وذلك يجعله يح�سل  ويح�سن 
اإذا جت��اوزت  اأع��ل��ى، لكن  على درج���ات 
واأ�شبحت  احل��د  النف�شية  ال�شغوط 
اأو �شديدة فاإنها توؤثر �شلبا  متو�شطة 
يعاين  وجتعله  ال�شخ�ش  ح��ي��اة  على 
نف�شية  ك��ث��رة  �شحية  م�شكالت  م��ن 

وج�سدية«.

المسببات
ل��ك��ن زم��ي��ل��ه اأح��م��د ال��ق��رين ، طالب 
ال�شغوط  بكلية علوم احلا�شب، ق�ّشم 
القول  وف�سل  وج�سدية،  نف�سية  اإل��ى 

تاأتي   « ق��ائ��ال  النف�شية  ال�شغوط  يف 
واحل��ي��ات��ي��ة  النف�سية  امل�����س��ك��الت  م��ن 
التي حتدث لالإن�سان. وُتعد الأحداث 
م�شّبب  اأك��رب  ال�شلبية  خا�شة  امل��وؤث��رة 

لل�شغوط النف�شية.
هناك اأحداث حياتية كثرة تعد 
ال�شخ�ش،  ح��ي��اة  ع��ل��ى  امل���وؤث���رات  م��ن 
ورمبا يكون الزواج مثال �شغطا نف�شيا 
ام��راأة«.  اأم  كان  ال�سخ�ض، رجال  على 
النف�شية،  ال�����ش��غ��وط  م��ث��رات  وم���ن 
اأو  ال��وظ��ي��ف��ة  تغير  ال���ق���رين،  ح�شب 

فقدانها، وكذلك الطالق.
 وعن ردة الفعل جتاه ال�شغوط 
ردة  تختلف  »ب��ال��ط��ب��ع  ق���ال  النف�سية 
من  احلياتية  احل���وادث  جت��اه  الفعل 
الأ���ش��خ��ا���ش  فبع�ش  لآخ����ر،  �شخ�ش 
مفرطة  بح�سا�سية  يتميزون  ال��ذي��ن 
ال�سعوبات  ع��ل��ى حت��ّم��ل  ق���درة  وع���دم 
النف�شية  ال�����ش��غ��وط��ات  ت��اأث��ر  ي��ك��ون 

عليهم اأكرث«.
ويف م���وق���ف م�����س��اب��ه ق�����ال ع��ب��د 
ال�����ش��ه��راين، ط��ال��ب بكلية  ال��رح��م��ن 
جتعل  النف�شية  »ال�����ش��غ��وط  ال��ع��ل��وم  
ُمقّيد،  وباأنه  بالقلق  ي�سعر  ال�سخ�ض 
اأح���ي���ان���ا ي���ك���ون ق��ل��ق��ا ب��ال��غ��ا و���ش��دي��دا 
ي���وؤث���ر ع��ل��ى ���ش��ر ح���ي���اة ال�����ش��خ�����ش، 
وكما هو معروف فاإن القلق يعد من 
ب�شكل  املوؤثرة  النف�شية  ال�شطرابات 
الإن�سان. وقد يجعل  كبر على حياة 
القيام  ي�ستطيع  ل  م��ع��وق��ا  الإن�����س��ان 
ذلك  يف  مب��ا  اليومية،  احل��ي��اة  باأعباء 

عمله وواجباته«.
ال�سخ�ض  ي�سعر  »ك��ذل��ك  وزاد   

باأنه مغلوب على اأمره، واأن لي�ض لديه 
اأع��ب��اء احلياة  ال��ق��درة وال��ق��وة لتحمل 
ي�سعر  ك��م��ا  ال�����س��ع��وب��ات،  م��واج��ه��ة  اأو 
ال�����ش��خ�����ش ال�����ذي ي���ع���اين م���ن ت��اأث��ر 
ال�سغوطات بعدم ال�ستقرار واحلركة 
الدائمة حتت تاأثر القلق الناجت عن 

ال�سغوطات النف�سية«.
وقدم عبداهلل القحطاين، طالب  
حملت  و���س��ف��ة  اأي�����س��ا،  ال��ع��ل��وم  بكلية 
النف�شية،  ال�شغوط  واأعرا�ش  اأ�شباب 
متطلبات  ترتفع  »عندما  ق��ال  حيث 
احلياة، وجترب الفرد على التخلي عن 
كثر من عاداته و�شلوكياته ورغباته 
الفرد  اأو عندما تقل قدرة  وهواياته، 
ال�سريعة  التغرات  مع  التكيف  على 

للحياة الع�سرية وما ينتج عنها.
التفكر  ت�شو�ش  م��ن  ن��وع  ين�شاأ 
اليومية  امل�����س��ك��الت  ح��ل  وال��ف�����س��ل يف 
وال��ت��ن��اق�����ض وال���ع���ج���ز؛ وامل����زي����د من 
ال�������ش���غ���وط ال��ع�����ش��ب��ي��ة ال���ت���ي جت��ل��ب 
بحالة  تنتهى  وقد  والإحباط،  الكاآبة 
من الكتئاب اأو العنف خا�سة عندما 
ت��ه��دد احل��اج��ات الأ���س��ا���س��ي��ة ال��الزم��ة 

حلياة الإن�سان«.

اآلثار
النف�شية ت�شع �شاحبها  اإن ال�شغوط 
يف كثر م��ن الأح��ي��ان يف ح��الت غر 
متزنة، الأم��ر الذي ي��وؤدي يف النهاية 
اآث���ار ون��ت��ائ��ج �شلبية على  اإل���ى ظ��ه��ور 
ح��ي��ات��ه وجم��ت��م��ع��ه، وم����ن اأه�����م ه��ذه 
املتخ�ش�شني:  ب��ع�����ش  ح�����ش��ب  الآث�����ار 
اأح��ي��ان��ا،  ي��ول��د،  النف�سي  ال�سغط  اأن 

يف ن��ف�����ض ���س��اح��ب��ه ن��وع��ا م���ن ال��ع��ن��ف 
وال���ت���ط���رف وال���ن���ق���م���ة ع���ل���ى ال���واق���ع 
اأمال  قامتة،  ب�سوداوية  اإليه  والنظر 
اأزمته وتخفيف وطاأة  يف اخلروج من 
امل�سوؤوليات عليه، ل �سيما اإذا مل يجد 
بع�ض  عنه  ويحمل  بجانبه  يقف  من 

اأعبائه واآلمه.
اإلى  النف�سي  ال�سغط  ي��وؤدي  كما 
الن��ع��زال��ي��ة ع��ن احل��ي��اة، وال��ب��ع��د عن 
يف  ي�سبح  �ساحبه  يجعل  ب��ل  ال��واق��ع، 
عامل اخليال، في�سطرب عنده منهج 
يناق�ض  ف����رتاه  وال��ت��ح��ل��ي��ل،  ال��ت��ف��ك��ر 
فل�سفية  بتحليالت  ماألوفا  مو�سوعا 
غام�شة، اأو تف�شرات �شاذة ل يقبلها 

العقالء والأ�سوياء.
وم��ن اآث����اره اأي�����ش��ا، اأن���ه ي��وؤث��ر يف 
ي�سعب  حيث  الآخ��ري��ن،  مع  التعامل 
بناء  نف�شيا  امل�شغوط  الإن�����ش��ان  على 
عالقات مع اجلران، اأو �سداقات مع 
اإن كان  اأو مع الطالب  زمالء العمل، 
مدر�سا، ومع اجلمهور اإذا كان موظفا، 
اأو  اإذا ك���ان م�����س��وؤول  امل��وظ��ف��ني  وم���ع 
ال�سرائح  جميع  م��ع  وه��ك��ذا  م��دي��را، 
تهديد  وه��و  املجتمع،  يف  وامل�ستويات 
لبناء املجتمع والأفراد واملوؤ�س�سات يف 

التقدم والرقي والزدهار.
�شلبية  اآث���ار  النف�شي  ولل�شغط 
ك����ث����رة ع���ل���ى اجل�����وان�����ب ال��ع�����ش��وي��ة 
يف الإن�������ش���ان، ف��ك��ث��ر م���ن الأم���را����ش 
ال��ع�����س��وي��ة ه����ي اإف����������رازات ح��ق��ي��ق��ي��ة 
فيها  يعي�ض  ال��ت��ي  النف�سية  للحالة 
امل���ري�������ض، وم����ن اأج�����ل ذل����ك ي��و���س��ي 
الأط����ب����اء م��ر���س��اه��م ب���الب���ت���ع���اد عن 

���س��ي��م��ا  ال���ن���ف�������س���ي���ة، ل  الن�����ف�����ع�����الت 
امل�سابني بالقلب اأو ال�سغط اأو ال�سكر 
ال��ق��ول��ون وغ��ره��ا، لأن  اأو  امل��ع��دة  اأو 
يف  مهما  دورا  ي��وؤدي  النف�سي  العامل 
وال�شفاء  الأم��را���ش  ه��ذه  تهدئة مثل 

منها، اأو اإثارتها واحلّدة يف اآثارها.
النف�شي  ال�شغط  ي��وؤث��ر  ك��ذل��ك 
�شلبا على الإنتاج يف العمل والإبداع يف 
احلياة، لأنه ُيْفقد �شاحبه التوازن يف 
ي�شتت  وكذلك  الأ�شياء،  مع  التعامل 
ع��ن��ده ال��ط��اق��ات والإم��ك��ان��ات، ف�سال 
عن ال�ستياء من الو�سول اإلى حتقيق 

الغايات وبلوغ الأهداف.

العالج
مبا اأن ال�سغط النف�سي ي�سكل م�سكلة 
اأن  اأو مر�سا قائما بذاته فال بد من 
والأدواء  ال��ع��الج��ات  بع�ض  ل��ه  ي��ك��ون 
على  وط��اأت��ه  اأو حتد من  التي متنعه 
الإن�����س��ان، وم��ن اأه���م ه��ذه العالجات 

والو�سائل:
وال��ت��ق��رب  ت��ع��ال��ى  اهلل  • ت��ق��وى 
ال�����س��ال��ح، لقوله  ب��ال��ع��م��ل  اإل���ي���ه 
َي��ْج��َع��ل   َ ���ِق اهللَّ َي���تَّ ت��ع��ال��ى )َوَم�����ن 
��َرج��اً(، وق��ول��ه ج��ل ثناوؤه  ��ُه خَمْ لَّ
���ُه ِم��ْن  َ َي��ْج��َع��ل لَّ ��ِق اهللَّ )َوَم����ن َي��تَّ

اأَْمِرِه ُي�ْشراً(.
ال��ث��الث��ة  ال��ن��ف��ر  ويف ق�����ش��ة 
اأن اهلل  ال��غ��ار،  ال��ذي��ن حب�شوا يف 
تذكر  ح��ني  كربتهم  عنهم  ف���رج 
ك��ل واح����د م��ن��ه��م ع��م��ال �ساحلا 
اإل��ى  فتو�شل  تعالى  هلل  وخال�شا 

اهلل تعالى فيه.

حوارات شبابية

طالب يناقشون الظاهرة بعمق
الضغوط النفسية..

األسباب واألعراض والحلول
وال�شالة،  بال�شرب  • ال�شتعانة 
لأن�����ه�����ا ت����ع����ني الإن�����������س�����ان ع��ل��ى 
مواجهة التحديات وامل�سوؤوليات 
)َيا  تعالى  لقوله  بثبات وجن��اح، 
���ِذي���َن اآَم���ُن���واْ ا���ْش��َت��ِع��ي��ُن��واْ  ���َه���ا الَّ اأَيُّ
َم��َع  اهلّلَ  اإِنَّ  ��اَلِة  َوال�����شَّ ��رْبِ  ِب��ال�����شَّ

اِبِريَن(. ال�سَّ
ي���ق���ول ح��ذي��ف��ة ر����ش���ي اهلل 
عنه: »كان ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�سلم اإذا حزبه اأمر �سلى«.

ب����اهلل  ال����ظ����ن  ح�������ش���ن    •
باأنه وحده كا�شف ال�شّر  تعالى، 
مهما  ال�سدة  واأن  الإن�����س��ان،  ع��ن 
متبعها  اهلل  ف����اإن  اأم���ده���ا  ط����ال 
ي��ق��ول اهلل تعالى  وي�����ش��ر،  ب��ف��رج 
ال�سالم  ل�سان يعقوب عليه  على 
ل  اإن���ه  اهلل  روح  م��ن  تياأ�شوا  )ل 
ال��ق��وم  اإل  اهلل  روح  م���ن  ي��ي��اأ���ش 

الكافرون(.
اأن  ال��ق��د���س��ي  ويف احل��دي��ث 
»اأن��ا عند ظن عبدي  اهلل يقول  
بي واأنا معه اإذا دعاين«. و�شدق 

ال�ساعر القائل:
���س��اق��ت ف��ل��م��ا ا���س��ت��ح��ك��م��ت 

حلقاتها 
ف���رج���ت وك���ن���ت اأظ���ن���ه���ا ل 

تفرج

ب��الع��ت��ق��اد  ت��ع��ال��ى  اهلل  ذك���ر   •
لتفريج  �سبب  وال��ع��م��ل  وال��ق��ول 
ال����ه����م����وم وا�����س����ت����ق����رار ال��ن��ف�����ض 
وط��م��اأن��ي��ن��ت��ه��ا، ل��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: 
ُقُلوُبُهم  َوَتْطَمِئنُّ  اآَمُنواْ  )الَِّذيَن 
َتْطَمِئنُّ  اهلّلِ  ِبِذْكِر  اأََل  اهلّلِ  ِبِذْكِر 

اْلُقُلوُب (.
وال�����دوام  ال���س��ت��غ��ف��ار  •  ل����زوم 
ال�سعادة  اأ�سباب  من  فاإنه  عليه، 
اأن��ه  كما  النف�سية،  والطماأنينة 
الهموم  وي��ذه��ب  الكربات  يفرج 
عليه  اهلل  لقوله �شلى  والغموم، 
جعل  ال�ستغفار  لزم  »من  و�سلم 
اهلل له من كل هّم فرجا ومن كل 
م��ن حيث  �سيق خمرجا ورزق���ه 

ل يحت�سب«.
ت��ع��ال��ى  اهلل  اإل�������ى  ال���ل���ج���وء   •
ب��ال��دع��اء، لأن����ه ي��ذه��ب ال��ه��م��وم 
وي���ف���رج ال����ك����روب، حل��دي��ث اأب���ي 
عنه   اهلل  ر���ش��ي  اخل����دري  �شعيد 
»دخل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
ف��اإذا هو  ي��وم  ذات  امل�سجد  و�سلم 
اأبو  الأن�سار يقال له  برجل من 
اأمامة مايل  اأبا  يا  اأمامة فقال: 
غر  يف  امل�سجد  يف  جال�سا  اأراك 
ق����ال: ه��م��وم لزمتني  ����س���الة؟  
اأفال  وديون يا ر�شول اهلل. قال: 
اأعلمك كالما اإذا قلته اأذهب اهلل 
هّمك وق�سى عنك دينك؟  قال: 
اإذا  قل  ق��ال:  اهلل.  ر�شول  يا  بلى 
اللهم  اأم�����س��ي��ت:  واإذا  اأ���س��ب��ح��ت 
اأع��وذ بك من الهم واحلزن  اإين 
والعجز والك�سل، واأعوذ بك من 

نازي: الضغوط النفسية أنواع
..أهونها يحفز على اإلنجاز واالجتهاد
القرني: الظاهرة مردها المشكالت النفسية
واألحداث السلبية التي تمر  باإلسنان
الشهراني والقحطاني: القلق والشعور باإلحباط
..أبرز أعراض الضغوط النفسية
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اجل��ن والبخل، واأع���وذ ب��ك من 
غلبة الدين وقهر الرجال«.

وكان من دعاء مو�سى عليه 
���ش��دره  اهلل  ي�����ش��رح  اأن  ال�����ش��الم 
اأم��ره، ليذهب ما به من  ويي�سر 
ه���ّم وغ����م، ق���ال اهلل ت��ع��ال��ى على 
َربِّ  )َق����اَل  ال�����س��الم  عليه  ل�سانه 
���ْر يِل  ����ْدِري. َوَي�������شِّ ���َرْح يِل �����شَ ا����شْ

اأَْمِري( .

ب�����الأ������س�����ب�����اب  ال�����ع�����م�����ل   •
احل��ي��اة،  يف  ال��ن��ج��اح  على  املعينة 
ت��ع��ال��ى  ع���ل���ى اهلل  ال���ت���وك���ل  ث����م 
حتقيق  اأج��ل  من  به  وال�ستعانة 
ال�����غ�����اي�����ات وح���������س����ول اأف�������س���ل 
اأمران  والتوكل  فالعمل  النتائج، 
م���ت���الزم���ان ل��ت��ف��ادي ال�����ش��غ��وط 
ال�شلبية، يقول  النف�شية واآثارها 
��ْل َع��لَ��ى  اهلل ت��ع��ال��ى )َوَم����ن َي��َت��َوكَّ

َفُهَو َح�ْشُبُه (، ومن كان اهلل   ِ اهللَّ
ح�ْشُبه فال ي�شل ول ي�شقى اأبدا.

ي�ستعني  ب�����اأن  ب���اأ����ض  ل   •
امل���������ش����ل����م ب������اأه������ل اخل����������ربة م��ن 
غرهم،  اأو  النف�سيني  الأط��ب��اء 
ف��ق��د ت�����س��ي��ق احل���ال���ة ب��الإن�����س��ان 
وي�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه ال���ه���م وال���غ���م 
واحل����زن والك��ت��ئ��اب ج���راء ه��ذه 
غ��ره  ا�شت�شار  ف����اإذا  ال�����ش��غ��وط، 

فتح  على  يعينه  اأن  املمكن  فمن 
ب��اب مهم ي��رى منه ال��ن��ور ب��اإذن 

اهلل تعالى.

من صنع اإلنسان
ال�شغوط النف�شية من �شنع الإن�شان 
َم��ْت  ���ا َق��دَّ وم���ن ع��م��ل ي���ده، )َذِل�����َك مِبَ
ْلَعِبيِد  لِّ ٍم  ِبَظالَّ َلْي�َش  اهلّلَ  نَّ  َواأَ اأَْيِديُكْم 
عن  عبارة  ال�شغوط  لأن جّل هذه   ،)

اأخطاء �سابقة تراكمت وتعاظمت على 
�ساحبها ومل يتعامل معها مبنهجية 
فجاءت  حدها،  بلغت  اأن  اإل��ى  �سليمة، 
�شديدة على النف�ش وقا�شمة لالآمال 
اأن  الإن�����س��ان  وي�ستطيع  وال���رغ���ب���ات، 
ويتجنب  النف�شية  ال�شغوط  يتفادى 
حني  ل��ه��ا،  امل���الزم���ة  ال�شلبية  الآث�����ار 
البداية ملواجهة مثل هذه  يتهياأ منذ 
الرتبية  التحديات، وذلك من خالل 

من  ل��الأج��ي��ال  ال�سحيحة  الإمي��ان��ي��ة 
وامل�ساجد  البيوت  يف  والبنات  الأب��ن��اء 
واملدار�ض وجميع املوؤ�س�سات الرتبوية 
حني  العبد  لأن  التعليمية،  وامل��راك��ز 
بعظمته  وي�شعر  تعالى،  ب��اهلل  يتعلق 
وق��درت��ه على الأ���ش��ي��اء، وم��دى لطفه 
يخ�سى  ل  ف���اإن���ه  ب���ع���ب���اده،  ورح���م���ت���ه 
يتخطاها  ب��ل  وال��ت��ح��دي��ات،  ال�سعاب 

ويواجهها بثبات وجناح.

من آثار الضغوط النفسـية على اإلنسان:
عدم اإلتزان وتوليد أنواع من العنف والتطرف
وسيطرة النظرة السوداوية واالنعزالية
والبعد عن الواقع وإضطراب منهج التفكير
وتخلخل العالقات مع اآلخرين إضافة إلى
تأثيرات سلبية عضوية في جسم اإلنسان



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.

الحذف أو االعتذار:
شروط وتسهيالت

القبول والت�سجيل باجلامعة،  اأكدت عمادة 
ال��ط��ال��ب��ة،  اأو  ل��ل��ط��ال��ب  ي���ج���وز  اأن������ه  ع���ل���ى 
الع��ت��ذار ع��ن ال���س��ت��م��رار يف درا���س��ة ف�سل 
ت��ق��دم  اإذا  را����س���ب���ا؛  ي��ع��د  اأن  دون  درا�����س����ي، 
ب���الع���ت���ذار ق��ب��ل خ��م�����س��ة اأ���س��اب��ي��ع م���ن ب��دء 
اأو  للطالب  وير�سد  النهائية،  الختبارات 

.W الطالبة تقدير »ع« اأو

استشارة أكاديمية

مخاطر جسيمة في الخلطات العشبية
يجهل العطارون والأطباء ال�سعبيون املجاميع الكيميائية يف الأع�ساب مما 
يكون  حيث  امل�ستهلك،  على  خطرا  الع�سوائية  الع�سبية  خلطاتهم  يجعل 
املت�سرر هو املري�ض الذي ي�ستعمل هذه اخللطة التي رمبا تودي بحياته، 
ي�سلب  ال��ذي  ال�سعبي  الطبيب  اأو  العطار  هو  الكبر  امل�ستفيد  يظل  بينما 
اأموال املر�شى اإ�شافة اإلى �شلبه �شحتهم بخلطته املوبوءة، والنقاط التالية 

حتمل تو�سيحا اأكرث: 
وتلف  ال�سرطان  ت�سبب  �سامة  الكيميائية  املجاميع  بع�ض  املجاميع: 
الكبد والف�سل الكلوي والعقم. لذلك ل يحق لغر املخت�ض �سنع اأي 

دواء ع�سبي. 
ي�سرفها  ال��ت��ي  الطبية  الأدوي����ة  م��ع  الأع�����س��اب،  تتفاعل  التفاعل: 

الطبيب، مما يوؤدي اإيل خطورة وم�ساعفات.
خلط الأع�����س��اب: ت��ب��اع الأع�������ش���اب ع��ل��ى اأن���ه���ا »ع����الج ل��ل��ع��دي��د من 
الأمرا�ش« و ذلك من دون ذكر معلومات عن حمتوى و نوعية هذه 
الأع�شاب. وكثرا ما نقراأ عبارات غام�شة »م�شنوع من خلطة �شرية 

من ال�سرق الأق�سى«.
وعند �شراء الأع�شاب من م�شادر غر موثوقة، فاإنها تتعر�ش للغ�ش 
بخلط الأع�شاب الطبية باأع�شاب اأخرى عدمية الفائدة، مما قد يكون م�شرا 

ب�سحة املتداوي.
التح�سري: يح�سر العطارون والأطباء ال�سعبيون خلطات ل يعرفون 
الداخلة يف تركيبها، ويعد  الأع�ساب  التي حتويها  املجاميع  اأ�سا�سا ما 

ذلك خطاأ ج�سيما.
امل��ق��ن  امل�����س��ت��ح�����س��ر  امل���وج���ودة يف  الأع�������س���اب  ن�����س��ب  ت��ك��ون  الن�سبة: 
بامليليجرامات اأو بامليكروجرامات، بينما ي�ستعمل العطارون والأطباء 
ال�سعبيون يف حت�سر خالطاتهم حفنة اليدين اأو قب�سة اليد اأو ملء 

الفنجان كن�سب يف حت�سر و�سفاتهم، وهنا يكمن اخلطر.
التخزين: يظل التخزين مهما جدا يف املحافظة على املواد الفعالة يف 
اأجزاء النبات، والتخزين عند درجة حرارة عالية تف�سد املواد الفعالة 
فمحالت  ولالأ�سف  للتلوث.  عر�سة  يجعلها  الأع�ساب  تغطية  وع��دم 
العطارة ل تهتم بالتخزين. كذلك فاإن ارتفاع درجة الرطوبة و�شدة 
امل�شتح�شرات يف  الفعالة، وعليه يجب حفظ  امل��واد  توؤثر على  ال�شوء 

مكان بارد وجاف.

 استشارة وقائية

اأكد ك�سف علمي حديث خطورة ا�ستخدام كرميات تفتيح 
الب�شرة التي انت�شرت حاليا وتعددت، اإذثبت اأنها ت�شبب 

ال�شرطان وتوؤثر على اجلهاز املناعى.
 وي���ح���ذر الأط����ب����اء م���ن خ���ط���ورة ا���س��ت��خ��دام ه��ذه 
الكرميات، لأنها تعر�ش الب�شرة للتهابات �شديدة، و قد 
ي�سل الأمر اإلى الإ�سابة مبر�ض البهاق الكيميائي، كما 
تو�سح الدرا�سات العلمية اأن الو�سول باجللد اإلى درجة 
لالإ�سابة  اأع��ل��ى  بن�سبة  يعر�سه  البيا�ض  م��ن  �سناعية 
باأمرا�ض اجللد اخلطرة، ويف مقدمتها �سرطان اجللد. 
ويوؤكد الأطباء اأن هذه الكرميات ت�سبب بقعا بنية 
اإخ��ف��اوؤه��ا  ي�شعب  البعيد  امل���دى  على  ال��وج��ه  يف  غامقة 
حتى با�ستخدام هذه الكرميات، فيجب عدم ا�ستخدامها 
اأو الإق��الل منها قدر الإمكان واأن نر�سى بلون الب�سرة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي. وي��ن�����س��ح الأط����ب����اء اأي�����س��ا ب��ع��دم ا���س��ت��خ��دام 
ال��ك��رمي��ات ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى م���ادة ال��ه��ي��دروك��ي��ن��ون يف 
برتكيزات  دقيق  طبي  اإ���ش��راف  حتت  اإل  الب�شرة  تفتيح 

حم�سوبة.
واأثبتت نتائج الدرا�شات اأن ا�شتعمال هذه الكرميات 
قد يوؤدي اإلى حدوث اختالل يف اجلهاز املناعي للج�سم، 
مم���ا ي�����وؤدي اإل����ى ظ��ه��ور ب��ق��ع ب��ي�����س��اء ال���ل���ون يف اأم��اك��ن 
خمتلفة من اجل�سم حتى الأماكن التي ل ت�ستخدم فيها 

الكرميات.
د. هالة اأحمد �سالح
)اأ�ستاذة الكيمياء احلي�ية امل�ساركة(
كلية العل�م للبنات باأبها

استشارة تجميلية

اكتشاف جديد يدق ناقوس الخطر
كريمات تفتيح البشرة.. التهابات وسرطان وبهاق كيميائي

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

ك�سف  ا�ست�ساري طب الأ�سرة، م�ساعد وكيل اجلامعة، الأ�ستاذ 
�سلوكيات  م��ن   %70 اأن  ع��ن  جلبان  اآل  �سعد  ب��ن  خالد  الدكتور 
العمر،  من  الأول��ى  اخلم�ض  ال�سنوات  يف  بالتبلور  تبداأ  الب�سر 
اأبنائنا من هذا العمر فقد ُن�سهم  »فاإن مل نح�سن التعامل مع 
يف واأد نبوغهم ومتيزهم و�سفاء اأذهانهم من حيث ن�سعر اأو ل 

ن�سعر«
الدرا�سات  اأن  »اآف���اق«،  اإل��ى  اآل جلبان يف حديث  واأ���س��اف   
العلمية  بينت اأن ن�سبة املبدعني املوهوبني يف �سن الولدة وحتى 
ال�سنة اخلام�سة تبلغ 90% وتنخف�ض اإلى 10% عند ال�سابعة من 

العمر، اأما يف الثامنة من العمر فتكون 2% فقط.
واأ�شار اإلى اأن اأ�شابع التهام تتجه نحو »اأ�شلوب تعاملنا مع اأبنائنا اأو طرق تربيتنا لهم، اأو 
اإلى مناهجنا التعليمية، اأو حتى لالأعراف الجتماعية«، لفتا اإلى اأن هذه العوامل اأدت اإلى �سلب 
الإبداع وطم�ض معامله عو�سا عن تنميته ورعايته، مو�سحا اأن ذلك هو ما جعل العديد من الأ�سر 
تنفق الأموال الطائلة يف �شبيل نقل اأبنائها من مرحلة تعليمية اإلى مرحلة اأخرى؛ وذلك اإميانا 
منها اأن التعليم هو اأف�شل و�شيلة ل�شمان امل�شتقبل، مبينا اأن ال�شتثمار يف التعليم ا�شتثمار يف راأ�ش 

املال الب�شري ل تتحقق عوائده اإل على املدى البعيد.
وقال اآل جلبان »نتاج تربيتنا لأولدن��ا يف اأي مرحلة من مراحل اأعمارهم ل يلزم اأن نراها 
ماثلة اأمام اأعيننا مبا�شرة. العملية تكون اأ�شبه ب�شجرة »البامبو« ال�شينية التي تظل طيلة اأربع 
�شنوات بعد زراعة البذور ل ُيرى منها اإل برعم �شغر، �شاربة بجذورها الليفية املتينة يف باطن 

الأر�ض، ويف ال�سنة اخلام�سة ي�سل ارتفاع ال�سجرة اإلى حوايل 25مرتا«.
واأ�شاف »قد ل نرى اآثار جهدنا يف تربية اأولدنا عاجال، ولكننا يوما ما بحول اهلل �شنح�شد 

ثمار ما غر�شناه فيهم، فال ن�شتعجل الثمرة، ول منل طول الطريق«.
واختتم حديثه بالتنبيه اإلى اأن مفهوم ال�شتثمار ارتبط مبفهوم التنمية ال�شاملة التي تهدف 
اإلى حت�سني نوعية احلياة وقدرة الإن�سان على التعامل مع العلم واملعرفة وتقنيات الع�سر، واأن 
التنمية تتوقف على التعليم اجليد لالإن�سان، واأن التعليم هو املحور الأ�سا�سي للتنمية والنه�سة 

احل�سارية.

استشارة أسرية

آل جلبان: التربية الخاطئة واألعراف 
االجتماعية أبرز مهددات اإلبداع
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(
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رياضة

����ش���ه���د م����ط����ار امل����ل����ك خ����ال����د ال������دويل 
بالريا�ض �ساعات من الفو�سى العارمة 
اإث��ر و�شول وفد الحت��اد ال��دويل لكرة 
الن�سخة  ال���ذي يحمل  )ف��ي��ف��ا(،  ال��ق��دم 

الأ�سلية من كاأ�ض العامل لكرة القدم.
وو�����س����ل����ت ك�����اأ������ض ال�����ع�����امل اإل�����ى 
ال�شعودية م�شاء الثنني، و�شط تزاحم 
ك��ب��ر يف  امل��ط��ار م��ن و���س��ائ��ل الإع���الم 

كأس العالم تتسبب في فوضى عارمة بمطار الرياض

الفريق

النصر
الهالل
الشباب
األهلي
التعاون

نجران
اإلتفاق
االتحاد
الفتح

العروبة
الرائد

الفيصلي
الشعلة
النهضة

ترتيب فرق دوري عبد اللطيف جميل
لعب

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

فوز

9
8
6
5
5
6
4
4
3
2
3
3
1
0

تعادل

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

خسارة

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

له

24
28
27
22
19
18
15
22
18
8

12
10
14

عليه

6
14
18
11
16
21
13
24
18
12
20
16
24

الفارق

18
14
9

11
3
3-
2
2-
0
4-
8-
6-

10-

نقاط

30
26
21
20
19
18
16
15
14
13
13
11
7

الترتيب

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس

السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

وبداأت  لتغطية احلدث.  التي ح�سرت 
اإدارة اجل��م��ارك يف  ب��رف�����ض  ال��ف��و���س��ى 
امل����ط����ار، دخ�����ول ال���ك���اأ����ض ب�����س��ب��ب ع��دم 
احل�����س��ول ع��ل��ى »ت��رخ��ي�����ض ج��م��رك��ي«، 
وهو ما حدا ببعثة الفيفا اإلى التفكر 
يف العودة بها على نف�ض الطائرة، لول  
ال�سعودي  الحت��اد  رئي�ض  نائب  تدخل 
لالإفراج  النوي�شر  حممد  القدم  لكرة 

عن الكاأ�ش وال�شماح بدخولها، وفق ما 
نقلت �سحيفة »احلياة«.

اإدارة  ب��ني  التن�شيق  ���ش��وء  واأدى 
املطار وال�سركة الراعية، اإلى منع عدد 

من الإعالميني من تغطية احلدث.
وك������ان امل����ط����ار ن��ف�����ش��ه ق����د ���ش��ه��د 
الفو�سى نف�سها تقريبا، حلظة و�سول 
جنوم املنتخب الأرجنتيني يف منت�سف 

نوفمرب من العام املا�شي بقيادة النجم 
ودي��ة  م��ب��اراة  خل��و���ض  مي�سي،  ليونيل 
�سوء  ب�سبب   ، ال�سعودي  املنتخب  اأم��ام 

التنظيم. 
راأ�شها  ال��ت��ي  البعثة  دخ���ول  وب��ع��د 
م�����درب امل��ن��ت��خ��ب والحت�������اد وال���ه���الل 
ال���������س����اب����ق، الأرج����ن����ت����ي����ن����ي ج���اب���ري���ي���ل 
اأح��د  اإل���ى  ال��ك��اأ���ض  ك��ال��دي��رون، انتقلت 

و�سمح  ال��ري��ا���ض،  يف  ال�سهرة  املتاجر 
التذكارية  ال�شور  بالتقاط  للجماهر 

معها.
ال���ري���ا����ض  ال����ك����اأ�����ض يف  وب���ق���ي���ت 
ح��ت��ى الأرب���ع���اء، ح��ي��ث اح��ت��ف��ل الحت���اد 
م�ساركة  و���س��ط  فيفا  ب��وف��د  ال�����س��ع��ودي 
جنوم املنتخب ال�شعودي الذين �شاركوا 

يف بطولت العامل ال�سابقة.

المهنا يؤكد عدم صحة 
هدفي النصر أمام الشباب

 
نفى رئي�ش الحتاد ال�شعودي لكرة القدم، اأحمد عيد، خرب اإيقاف احلكم الدويل مرعي 
التي  الأح��داث  العهد عقب  كاأ�ض ويل  اأو  املباريات يف دوري جميل  العواجي عن قيادة 
�ساحبت مباراة الن�سر وال�سباب باجلولة ال� 12 لدوري عبداللطيف جميل واحت�سابه 

خاللها هدفني، �شكك لعبو ال�شباب يف �شحتهما. 
التي  اجل��زاء  �سربة  ع��دم �سحة  املهنا،  احلكام عمر  رئي�ض جلنة  اأك��د  من جانبه 
احت�شبها العواجي �شد ال�شباب، كما اأكد اأي�شا عدم �شحة هدف الن�شر الثاين يف املباراة 

نف�سها. وجاء ذلك خالل اجتماع جلنة احلكام باحلكام الأربعاء املا�سي يف الريا�ض.
يذكر اأن مرعي اأدار مباراة الهالل وال�سعلة بدور ال� 16 مل�سابقة كاأ�ض ويل العهد، 

التي اأقيمت الثالثاء املا�شي، اأي عقب اإدارته ملباراة الن�شر وال�شباب.
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كليات

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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حوار: د. إيمان العسيري

ما الفرق بني عملك عميدة 
�سابقة لكلية الرتبية للبنات، 

وعملك الي�م عميدة لكلية 
الآداب والإدارة يف بي�سة؟

حتديات  ي��واج��ه  تعليمي  نظام  م��ع  نحن 
وت����غ����رات خم��ت��ل��ف��ة، ل����ذا ل ب���د م���ن اأن 
بجميع  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  ي��ت��ط��ور 
العاملني فيه، ول اأخفي اأن هناك فروقا 
ب���ني ال���ف���رتت���ني ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��اه��ج 
والأن���ظ���م���ة الإداري����������ة، وك���ذل���ك ن��وع��ي��ة 
ال��ط��ال��ب��ات وال��ب��ي��ئ��ة اجل��ام��ع��ي��ة، وه���ذه 
التحديات جميعها حتتاج اإلى جهد اأكرب 

ملواجهتها.

ح�سلت على املركز الأول
يف جائزة التميز من اجلامعة،

فهل �ستعيدين الكرة؟
ب��ف�����ش��ل اهلل ث����م ب��ف�����ش��ل دع�����م الإخ������وة 
والأخ��������وات يف اجل���ام���ع���ة، ح�����س��ل��ت على 
جائزة التميز التي تن�ض معايرها على 

اأن ل يتقدم الفائز �سنتني متتاليتني.
ل����ذا ���س��ن��ت��ق��دم ه����ذا ال���ع���ام مب��ج��ال 
خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ك��ل��ي��ة، 
التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
والإداري�����������ات وال���ط���ال���ب���ات. واأمت����ن����ى اأن 
من�شوبات  اإح���دى  ب��ف��وز  احل��ظ  يحالفنا 
الكلية اأو الطالبات، ففوز اأي منهم، يعد 
هو  الرئي�سي  فالهدف  جميعا،  لنا  ف��وزا 

التميز ل اجلائزة.

تمنت عميدة كلية اآلداب واإلدارة في بيشة، الدكتورة الجوهرة محمد جرية الدوسري، أن تعمل إدارة الجامعة، 
التي تعمل على  األولى  بالشخصية  الطالبات، ووصفت زوجها  تتناسب مع  رياضية وترفيهية  على توفير صاالت 

دعمها في مختلف مراحل دراستها وعملها.

عميدة اآلداب ببيشة تسلط الضوء على قضايا مهمة
د. الدوسري: نأمل في صاالت رياضية 

ومسرح لشغل فراغ الطالبات
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وفق  نعمل  الكلية  ونحن جميعا يف 
بع�سنا  ي��ك��م��ل  ف��ي��ه��ا  تعليمية  م��ن��ظ��وم��ة 

بع�سا.
 

يف اأي عام اأن�سئت كلية الآداب 
والإدارة، وما روؤية ور�سالة

واأهداف الكلية؟ 
-1431 عام  والإدارة  الآداب  كلية  اأن�سئت 

اجل����ودة  يف  ت��ت��م��ح��ور  وروؤي���ت���ه���ا   ،1432
والرتبوي  العلمي  التاأهيل  يف  وال��ري��ادة 

للطالبات.
اإت��اح��ة  يف  فتتلخ�ض  ال��ر���س��ال��ة  اأم���ا 
وفق  وتقنية  وتربوية  تعليمية  خ��دم��ات 
م��ع��اي��ر ج����ودة ع��ال��ي��ة، وك���ف���اءة متميزة 
باأ�س�ض  م��زودة  موؤهلة  خمرجات  لتوفر 
يف  لالإ�سهام  ال��الزم��ة  وامل��ه��ارات  املعرفة 
الأه���داف  وع��ن  وتنميته.  املجتمع  رق��ي 

فهي كثرة تتمثل يف:
• تر�شيخ عقيدة الولء هلل عز وجل 

ثم الوطن.
ب��ن��اًء  ال��ط��ال��ب��ة  ���ش��خ�����ش��ي��ة  • ب���ن���اء 
احلياة  يف  مبهمتها  لتقوم  متكامال 
بالعلم  م��زودة  وعاملة  وعاملة  زوج��ة 

واملهارات احلياتية املطلوبة.
ميدان  يف  اإي��ج��اب��ي  ب���دور  القيام   •
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ع��ن ط��ري��ق اإج����راء 

البحوث وت�سجيعها.
م���زودة  ن��اج��ح��ة  م��ع��ل��م��ة  •  اإع�����داد 
ب����امل����ه����ارات وال����ك����ف����اءة الأك���ادمي���ي���ة 

والتكنولوجية.
املجتمعية  امل�شاركة  ثقافة  • تر�شيخ 

والتنمية البيئية.
ال��ك��ل��ي��ة  ب����ني  ال���ع���الق���ة  • ت���وث���ي���ق 
وخمتلف موؤ�س�سات املجتمع وتقدمي 
ال����س���ت�������س���ارات ال��ع��ل��م��ي��ة ل���ك���ل م��ن 

يطلبها.
ال�ساملة  اجلودة  معاير  •  حتقيق 
واحل�شول على العتماد الرباجمي 
وامل��وؤ���س�����س��ي وف���ق امل��ع��اي��ر امل��ع��ت��م��دة 

حمليا وعامليا.

ثم  الثانوية  املرحلة  يف  كطالبة  �شابقا 
اجل��ام��ع��ي��ة وال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا، والآن 
يدعمني كقيادية، وهذا بف�شل خربته 
يف امليدان الرتبوي، فهو م�ساعد مدير 
مب��ح��اف��ظ��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  اإدارة 

بي�سة. 

طم�حاتك ب�سفتك عميدة؟
ط��م��وح��ات��ي ل ح�����دود ل���ه���ا، ل��ك��ن من 
اجلودة  على  كليتنا  حت�سل  اأن  اأبرزها، 

والعتماد الأكادميي.

مميزات تتمنني وج�دها
 يف كل قيادي؟

 جتاهل �شغائر الأمور، وال�شرب، وبعد 
النظر عند اإ�سدار احلكم على الأمور.

مهارات اأخرى تتقنينها؟
الوقت  واأج���د  بالفوتو�شوب  الت�شميم 

اأحياناً لذلك.

هل من جديد تقدمينه 
للجامعة وجمتمعها؟

�ساأقوم  ج��دي��د  بحث  م��ن  الآن  انتهيت 
اإلى  يهدف  اجلامعة،  جملة  يف  بن�سره 
م��ع��رف��ة اأ���س��ب��اب ع���زوف ال��ط��ال��ب��ات عن 
كما  املنزيل.  القت�ساد  بتعلم  اللتحاق 
اأقوم حاليا اأي�سا، بتاأليف كتاب يتحدث 

عن احتياجات الطالب اجلامعي.

ما الذي تن�سدينه 
من جامعة امللك خالد؟

بناء خربات  باأن ت�شهم يف  هي منا�شدة 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض ع���ن ط��ري��ق 
ت��ك��ث��ي��ف ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وور�����ش 

العمل.

بطاقة ملن تهدينها؟
واأق��ول لهم فيه »عذراً  اأهديها لأبنائي 

اأبنائي فل�ستم وحدكم اأبنائي«.

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ب���ي���ئ���ة  ت����وف����ر    •
الإب�����داع�����ي�����ة ل���ل���ط���ال���ب���ات، ودع�����م 

التوا�سل مع خريجات الكلية.

اأربعة اأع�ام  واأنت عميدة
لهذه الكلية، فما الذي

اأ�سافته لك هذه الفرتة قياديا؟
ف�����رتة ت��ك��ل��ي��ف��ي ب���ال���ع���م���ادة اأج���ربت���ن���ي 
ع��ل��ى الط����الع وال���ق���راءة امل�����س��ت��م��رة يف 
الإدارة، وهو جمال يختلف عن  جمال 

التخ�س�ض الرئي�ض.
اإيجابي  ب�سكل  ذل��ك  انعك�ض  وق��د 
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة اإدارت������ي ل��ل��ك��ل��ي��ة، خا�سة 
للو�سول  الأف�����راد  اإدارة  يخ�ض  فيما 
كما  والنجاح،  التقدم  اإل��ى  وبهم  معهم 
ال�سخ�ض  يعلم  ال��ع��م��ادة  يف  ال��ع��م��ل  اأن 
حيث  الآخ���ري���ن،  اأج���ل  م��ن  الت�سحية 
���س��اع��ات  ال��ع��م��ي��دة،  اأو  ال��ع��م��ي��د  يق�سي 
ط��وي��ل��ة يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ح�����س��اب حياته 

ال�سخ�سية واأ�سرته.
 

ل� مل تك�ين عميدة، 
فماذا تتمنني اأن تك�ين، و ملاذا؟

اأك���ون  اأن  لتمنيت  ع��م��ي��دة  اأك����ن  مل  ل��و 
م��ر���ش��دة اج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات، فهن 
يف ه����ذه امل���رح���ل���ة ي��ح��ت��ج��ن ك���ث���را ملن 
ير�شدهن يف م�شكالتهن اخلا�شة التي 
احلا�سل  الت�سادم  م��ن  معظمها  تولد 

بني جيل الآباء مع جيل الأبناء.
عظيمة  جلهود  منا  يحتاج  وه��ذا 
للطالبات،  اإر���ش��ادي��ة  ب��رام��ج  اإي��ج��اد  يف 
اأول��ي��اء الأم���ور لت�ستطيع  وت��ع��اون م��ن 
ال���ط���ال���ب���ة جت������اوز م���رح���ل���ة ال���درا����س���ة 
اجلامعية بنجاح وتفوق، وت�شبح ع�شوا 

فاعال ونافعا للمجتمع.

حدثينا عن اأق�سام الكلية وعدد 
الطالبات،  وما الأق�سام احلديثة 

ومتى �ستتخرج اأول دفعة فيها؟ 
هي:  حاليا  بالكلية  امل��وج��ودة  الأق�����س��ام 

ق�����س��م ال���درا����س���ات الإ����س���الم���ي���ة، ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��اري��خ، اجل��غ��راف��ي��ا، وق�سم 

اللغة الإجنليزية.
 3500( فيبلغ  الطالبات،  عدد  اأما 
اجلامعة  لإدارة  رفعنا  وق��د  ت��ق��ري��ب��ا(، 
انتقلنا  اأن  ب��ع��د  الإدارة  اأق�����س��ام  ب��ف��ت��ح 
معايل  رد  وننتظر  اجل��دي��د  املبنى  اإل��ى 
مدير اجلامعة. وبخ�شو�ش تخرج اأول 
دفعه، ف�سيكون ذلك بنهاية عام 1435-  

1436ه� باإذن اهلل. 
هل يتنا�سب عدد اأع�ساء هيئة 

التدري�س مع عدد الطالبات؟ 
عدد  قلة  م��ن  نعاين  نحن  احلقيقة  يف 
ابتعاث  نتيجة  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 
اإل  واملحا�سرات،  املعيدات  من  العديد 
ت��دخ��ر ج��ه��دا يف  اإدارة اجل��ام��ع��ة مل  اأن 
ويف حال  واخلارجي،  الداخلي  التعاقد 
مع  تتعاقد  التخ�س�سات  ت��وف��ر  ع��دم 
اأعيننا،  ن�سب  ن�سع  ل��ك��ن  م��ت��ع��اون��ات، 
تدريب املتعاونات وتاأهيلهن واإك�سابهن 
القدرات الكافية للتعامل مع الطالبات 

واملقررات اجلامعية.

مع�قات ت�اجه عملك 
وحل�ل تقرتحينها؟

ه���ن���اك ع����وائ����ق ع����دي����دة ت���واج���ه���ن���ا يف 
ع���م���ل���ن���ا، اأب������رزه������ا ����ش���غ���ل وق������ت ف�����راغ 
ال��ط��ال��ب��ة ع��ل��ى م���دى ال��ي��وم ال��درا���ش��ي، 
�سباحا  الكلية  اإل��ى  حت�سر  فالطالبة 
�شاعة  �شوى  جدولها  يف  يكون  ل  وق��د 
اأو ���س��اع��ت��ني، وت��ق�����س��ي ب��ق��ي��ة ال���ي���وم يف 
اإلى  يوؤدي  الفناء مع �سديقاتها، وهذا 
عليها،  ت��ع��ود  ف��ائ��دة  دون  وقتها  �سياع 
بع�ض  امل�سكالت من  بع�ض  ت�سدر  وقد 

الطالبات.
اجل��ام��ع��ة،  اإدارة  م���ن  ن���اأم���ل  ل����ذا 
ت���وف���ر ����س���الت ري��ا���س��ي��ة وت��رف��ي��ه��ي��ة 
م�شرح  وتوفر  الطالبات،  مع  تتنا�شب 

ملزاولة الأن�سطة الأدبية والفنية.
كيف جتدين طالبات الكلية 

وما اخلدمات الإ�سافية التي
 تقدم  لهن ب�سفتهن فاعالت 

يف املجتمع م�ستقبال؟
ط���ال���ب���ات ال��ك��ل��ي��ة ط���م���وح���ات ي��ت��م��ي��زن 
ب�����الإ������ش�����رار وال����ع����زمي����ة، ف���ك���ث���را م��ا 
يعانني  الطالبات،  من  العديد  ن�ساهد 
تعيق  ق��د  و�سحية  اأ�سرية  ظ��روف  م��ن 

درا�ستهن باجلامعة.
يتحدين  الكلية،   طالبات  اأن  اإل 
ك���ل ال����ظ����روف وي���وا����س���ل���ن ت��ع��ل��ي��م��ه��ن، 
ال��ن��م��اذج امل�شرفة  ال��ك��ث��ر م��ن  وه��ن��اك 

�سيكون لها دور مميز يف املجتمع.
ل��ل��ط��ال��ب��ات  ت��ق��دم  ال��ك��ل��ي��ة  واإدارة 
دورات  ع���ق���د  م���ث���ل  اخل����دم����ات  ب��ع�����ش 
م�����س��ت��م��رة ب���ن���اء ع��ل��ى ط��ل��ب��ه��ن، وه���ذه 
جتربة قمنا بها ومت عر�سها يف موؤمتر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال���ع���ام امل��ا���س��ي حتت 
والإدارة  الآداب  كلية  )جت��رب��ة  م�سمى 
الثقايف  احل����راك  وت��وج��ي��ه  تن�شيط  يف 
اجلميع  ا�ستح�سان  ولق��ت  للطالبات(، 
فتم تعميمها على اجلامعات ال�سعودية. 

اإلى ماذا تعزين تاألق كليات
البنات يف بي�سة بالتميز 

والف�ز يف جمالت كثرية؟
اأول، ثم بف�شل  هذا التاألق بف�شل اهلل 
الهتمام الذي تالقيه الكليات من قبل 
معايل مدير اجلامعة، والدعم امل�ستمر 
من امل�سرف على الفرع، الدكتور مهدي 
ن�شيبا،  جمتهد  لكل  اأن  كما  ال��ق��رين، 

ولكل خمل�ش يف عمله النجاح.

وماذا عن عملك ع�س�ة يف جلنة 
رعاية اأ�سر ال�سجناء »تراحم«؟

اإل����ى ه���ذه اللجنة  ت�����س��رف��ت ب��الن��ت��م��اء 
اإلى  اأق��دم��ه  اأن  اأ�ستطيع  ب�سيط  ك�سيء 
فئة م��ن ال��ن��ا���ض، ح��رم��وا م��ن حريتهم 
اللجنة  يف  وعملنا  اأ�سرهم.  اإعالة  ومن 
يقت�سر على زيارة ال�سجناء، والطالع 
اأ�سرهم  مع  والتوا�سل  اأو�ساعهم،  على 

ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ي��ه��م، ودع���م���ه���م م���ادي���ا 
واج��ت��م��اع��ي��ا ع��ن ط��ري��ق ك��ت��اب��ة تقارير 
ع����ن اأو�����ش����اع����ه����م، وم�������دى ح��اج��ت��ه��م 
واح��ت��ي��اج��ه��م. وت���ق���وم جل��ن��ة »ت���راح���م« 
ب���دور رائ���د يف ه��ذا امل��ج��ال، كما تهدف 
لل�سجناء  م�سرق  م�ستقبل  ت��اأم��ني  اإل��ى 
واأ�سرهم عن طريق رعايتهم وم�ساندة 

املفرج عنهم.

ب�سفتك م�ست�سارة للجنة التنمية 
ال�سياحية الن�سائية يف حمافظة 

بي�سة.. ما اخلطط امل�ستقبلية
التي تتمنني ترجمتها؟ 

اأمتنى اأن ت�سبح حمافظة بي�سة، منطقة 
الدينية  املجالت  كل  يف  �سياحي  ج��ذب 
والرتفيهية.  والقت�سادية  والعلمية 
املا�سيني،  العامني  خ��الل  حاولنا  وق��د 
ت��ق��دمي ب��ع�����ض ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��وا���س��ع��ة 
وامل���ن���وع���ة م��ث��ل الأم�������ش���ي���ات ال�����ش��ع��ري��ة 
وال�������������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة والأط�����ب�����اق 
اخل���ري���ة وم�����س��رح��ي��ات ل��ل��ط��ف��ل، وك��ل 
اأهمية  اإل��ى  الأن��ظ��ار  لفت  �شاأنه  ما من 
حم��اف��ظ��ة ب��ي�����س��ة، وم���ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه على 

جميع الأ�سعدة وامل�ستويات.

ف�ائد خرجت بها من ح�س�رك 
ور�سة عمل اأدوار املعلمني

يف امليدان الرتب�ي ومهمتها
يف ت�سكيل �سخ�سية الطالب؟

التي  الور�شة  ه��ذه  من  كثرا  ا�شتفدت 
يف  للمعلم  الكبر  ال���دور  اإل��ى  تطرقت 
يف  وخا�شة  الطالب  �شخ�شية  ت�شكيل 
املرحلة البتدائية واملتو�سطة، والطرق 
بناء  خاللها،  من  املعلم  ي�ستطيع  التي 
متعلما  يكون  حتى  الطالب  �شخ�شية 

ناجحا ومواطنا �ساحلا.

�سخ�سية تدعمك كثريا 
يف عملك القيادي؟

دعمني  م���ن  ف��ه��و  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  زوج����ي 

سنقتحم جائزة التميز
من خالل خدمة المجتمع 

على مستوى الكلية

أنهيت بحثا يهتم
بعزوف الطالبات

عن االقتصاد المنزلي.. 
وألفت كتابا عن
احتياجات الطالب
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أقسام

دينا بدر

ق��ال��ت ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة الأ����س���ت���اذة �سمرة 
ق�سم  يعد  الإن�����س��اء،  حيث  »م��ن  ال�سائغ، 
الكيمياء يف طليعة الأق�سام التي تاأ�س�ست 
ع�سر،  مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  يف 
وه���و م��ن اأك���رث الأق�����س��ام مت��ي��زا ون�ساطا 
التقدم  م��ع  يتما�شى  م��ا  وي��ق��دم  بالكلية، 
بجميع  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل�������س���رة  يف  ال�����س��ري��ع 

املجالت«.
ف�سل  بعد  الق�سم  »متيز  واأ���س��اف��ت 
ن�����ش��اط  وك���ف���اءة رئي�شة  اإل���ى  اهلل ي��رج��ع 
التدري�ض  هيئة  وع�سوات  الكيمياء  ق�سم 
للطالبات  امل�ستمر  وتعاونهن وحتفيزهن 
على ال�شرب واجلد والنجاح، وقدميا قال 

ال�ساعر:
وقل من جد يف اأمر يحاوله

وا�شتعمل ال�شرب اإل فاز بالظفر 
وهنا يكمن �شر جناح وتفوق ومتيز 

ق�سم الكيمياء«. 

الريادة
ق�سم  ي�سبح  اأن  ال�سائغ  �سمرة  ومتنت 
جمال  يف  الرائدة  الأق�سام  اأحد  الكيمياء 
يف  احلديثة  التقنيات  وتوظيف  تطوير 
ملواكبة  العلمي  والبحث  التعليم  جمايل 
واملعارف،  العلوم  يف  املت�سارعة  التطورات 
ت��ط��وي��ر  يف  ف����اع����ل   دور  ل����ه  ي���ك���ون  واأن 
يف  نه�سة  اإح����داث  يف  والإ���س��ه��ام  املجتمع 
والج��ت��م��اع��ي��ة  العلمية  امل��ج��الت  جميع 

والقت�شادية والثقافية.
الق�سم  علي  القائمني  ن�سحت  كما 
بالثقة  الكلية  اأق�شام  وغره من خمتلف 
وح�����س��ن ال��ت��ع��ام��ل والأم����ان����ة وامل�����س��ارك��ة 
ومراقبة  والأخ��الق��ي  الديني  والل��ت��زام 
العلن  قبل  ال�شر  وتعالى يف  �شبحانه  اهلل 
والتعاون على الرب والتقوى والعمل على 

خدمة وتقدم املجتمع.
 

رسالة القسم
ب���دوره���ا اأك�����دت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي��اء 
ال���دك���ت���ورة اإي��ن��ا���ض ع��ب��د ال�����س��م��ي��ع اأح��م��د 
يف  التميز  يف   تتمثل  الق�شم  ر���ش��ال��ة  اأن 
خريجات  واإع�����داد  الكيمياء  ع��ل��م  جم���ال 
العلمية  ال��ك��ف��اءة  م��ن  ع��ال  م�شتوى  على 
الإب��داع  املعملية والرتكيز علي  واخل��ربة 
ال��ذات من خالل تقدمي برامج  وتطوير 
ت��ع��ل��م��ي��ة، وت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��م��ي��زة ت��ت��ف��ق مع 
م��ع��اي��ر اجل������ودة امل��ط��ب��ق��ة يف ج��ام��ع��ات 

اململكة والعامل.
الق�سم  اأحمد تفوق  اإينا�ض  واأرجعت 

قسم الكيمياء بمحايل عسير:
مساع حثيثة للريادة ومواكبة التطورات

اإلى ما �سمته دعم وت�سجيع عميدة الكلية 
ال�سايغ، رغبة منها فى  الأ�ستاذة �سمرة 
والثقافى  التعليمى  بامل�شتوى  الرت��ق��اء 
والتناف�سى بني اأق�سام الكلية، اإ�سافة اإلى 
و�شوح اأهداف الق�شم ور�شالته، والتعاون 

بني من�سوباته لتحقيققها.
ب���دوره على  ي��ق��وم  »ك��ل منا  وتابعت 
الوجه الأمثل �شواء فى املجال التدري�شى 
اأم ال��ن�����ش��اط��ى، مم���ا ل���ه الأث�����ر ال��ب��ال��غ يف 
حت��ق��ي��ق روؤي�����ة ال��ق�����س��م ور���س��ال��ت��ه، ون�سر 
ثقافة البحث العلمى بني طالبات الق�شم 

وتنمية اأ�ساليبه«.

التنمية البحثية
اأن ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ق��درة  اإي���ن���ا����ض  واأو����س���ح���ت 
كربى  اأهمية  الطالبات  ل��دى  البحثية  
لفتح جم��الت الإب���داع  والتميز، م�سرة 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي  ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة  اأن  اإل�����ى 
بناء  اأج���ل  م��ن  ال���ش��ت��ث��م��ار احلقيقي  ه��و 

امل�ستقبل. 
ومن و�شائل تنمية القدرة البحثية 
ل���دى ال��ط��ال��ب��ات، ح�����ش��ب اإي��ن��ا���ش اأح��م��د، 
التى  العلمية  ال��ن��دوات  باإقامة  تكليفهن 
ت��ت�����س��م��ن ال���ع���رو����ض اأم������ام زم��ي��الت��ه��ن، 
وح��ل��ق��ات الأب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة اجل��م��اع��ي��ة 
امل�������س���غ���رة، وت��ك��رمي��ه��ن ع��ل��ى مت��ي��زه��ن، 

لتحفيز الأخريات على امل�ساركة.
واأ�سافت »ومن هذه الو�سائل اأي�سا: 
التى  املطويات  ب��اإع��داد  الطالبات  تكليف 
ت�����س��م ع�����ددا م���ن امل���و����س���وع���ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
على  ق��درت��ه��ن  لتنمية  وذل���ك  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ال��ب��ح��ث ف���ى ���ش��ب��ك��ة امل��ع��ل��وم��ات واخ��ت��ي��ار 
اإلى  بالإ�سافة  هذا  الهادفة.  املو�سوعات 
اإن�ساء جملة احلائط العلمية التى ت�سهم 

الطالبات فى اختيار مو�سوعاتها«.

تشجيع
ب�شعوبتها  تتميز  الكيمياء  فروع  اأن  �شاع 
ودع��م��ه  للطالبات  الق�سم  ت�سجيع  ل��ك��ن 
ال�����دائ�����م ل���ه���ن خ���ف���ف ك����ث����را م����ن ه���ذه 
ال�سعوبة، وهو ما اأكدته الدكتورة اإينا�ض 
الق�سم  اأع�����س��اء  ت�سجيع  »اإن  ق��ال��ت  حيث 
خطوة  ق��دم��ا  معهن  وامل�����س��ى  للطالبات 
اأمامهن،  ال�سعاب  ك��ل  وتذليل  بخطوة، 
واإزال������ة ال��ره��ب��ة م���ن ق��ل��وب��ه��ن، وت��ق��دمي 
امل��ع��ل��وم��ة وال��ن�����س��ي��ح��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ك���ان له 
طالبات  اأن  اإل��ى  بالإ�شافة  الكبر،  الأث��ر 
ال�ستطالع  بحب  يتميزن  الكيمياء  ق�سم 
حبهن  وك��ذل��ك  بينهن،  فيما  وال��ت��ع��اون  

للعمل اجلماعى«. 
  وق���دم���ت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي��اء 

حتثهن  للطالبات  الن�شائح  م��ن  جملة 
بالعلم  وال�سغف  والتناف�ض  الإب���داع  على 
وال���ب���ح���ث، وجت�����اوز امل����ق����ررات اإل����ى اآف����اق 
الندوات  وامل�ساركة يف  اأو�سع من الطالع 
اجل��ي��دة  وامل��ت��اب��ع��ة  العلمية،  وامل��ن��اق�����س��ات 

للمجالت والأبحاث الدورية.
كما دعت الطالبات اإلى بذل اجلهد 
ال��وف��ر وال��ع��م��ل اجل����اد لإح�����راز ال��ت��ق��دم 
اأن ل تكون  املرجو للوطن،  م�سددة على 

ال�سهادة هي الهدف النهائي لهن.
وخ�ست الدكتورة اإينا�ض اأحمد جزء 
من حديثها بالطالبات امل�شتجدات فقالت 
»يجب اأن تبداأ ال�سنة الأولى من اجلامعة 
ب��ال��ه��م��ة وال����ع����زمي����ة، وحت����دي����د ال���ه���دف 

وال�سعي للتميز والتفوق«. 
ال���ت���ف���وق  اأن  »اأع����ت����ق����د  ووا�����س����ل����ت 
واجلد  العمل  باإخال�ض  يكون  احلقيقي 
والج��ت��ه��اد يف امل��ج��ال ال���ذي ي��ت��ف��وق فيه 
للخالق،  اإر���س��اء  يكون  وذل��ك  ال�سخ�ض، 
اأن  اإذا عمل الإن�شان عمال  لأن اهلل يحب 
يتقنه. من علق اأمله باهلل مل يخذله اهلل، 

وابتغاء التفوق مهم جدا«.

طفرة نوعية
يف ����س���ي���اق غ����ر ب��ع��ي��د ق���ال���ت الأ����س���ت���اذة 

امل�������س���اع���دة ب��ت��خ�����س�����ض ال��ك��ي��م��ي��اء غ��ر 
الع�سوية، الدكتورة هالة حمدي »ي�سهد 
الأن�سطة  جمال  يف  نوعية  طفرة  الق�سم 
يف  مبا�شر  ب�شكل  ت�شهم  التي  الطالبية 
ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ت��م��ي��ز واجل����ودة 
وال��ت��ط��وي��ر، وك��ذل��ك الج��ت��ه��اد يف عمل 
الندوات وور�ش العمل املتكررة، مما يعمل 
املجتمع  الكيمياء يف خدمة  على تطويع 
وكذلك تقدمي جتارب تطبيقية وعملية 
التعليمي.  املعريف   ال��دور  ت�ستكمل  ج��ادة 
وه����ذا م���ا مل�����س��ت��ه م���ن ت��ف��اع��ل ال��ط��ال��ب��ات 

وتطورهن التطبيقي والعملي«.
وو����س���ف���ت امل���ح���ا����س���رة ب��ت��خ�����س�����ض 
ال��ك��ي��م��ي��اء ال���ع�������س���وي���ة، اأح�������الم م��ع��دي 
»اأرواح����ا  ب��اأن��ه ي�سكل  ال��ق�����س��م،  ع�����س��ري، 
م��ت��ع��ددة يف ج�����ش��د واح�����د« ت��ع��م��ل ب���روح 

التعاون والإخال�ش والتفاين.
اأمت�سك  م��ا يجعلني  »اأك���رث  وق��ال��ت 
الق�سم   وموظفات  ع�سوات  الق�سم،  بهذا 

ملا يتميزن به من اأخالق راقية«.
واأم���������ا م����ن����دوب����ة م���ك���ت���ب »حت������ول«  
للكلية،  الإلكرتوين  املوقع  على  امل�شرفة 
الأ�ستاذة  املعلومات   نظم  بق�سم  املعيدة 
م�����رام حم��م��د ال���راج���ح���ي ف��ق��د اأ����ش���ادت 
اأنه حاول  الكيمياء، موؤكدة  بجهود ق�سم 

ج���اه���دا ال���رق���ي ب��ق��ن��وات��ه الج��ت��م��اع��ي��ة، 
اإينا�ض  ال��دك��ت��ورة  من�سقته  قامت  »حيث 
اأحمد بخ�س�سة ال�سفحة و تغذيتها بكل 
م�ستفيد  ك��ل  و  الكيمياء  ع�ساق  يهم  م��ا 
م��ن��ه��ا م����ن اأع���������س����اء ت���دري�������ض وط����الب 
وط��ال��ب��ات«، م�����س��رة اإل���ى اأن م�����س��وؤولت 
الأول���ى  اخل��ط��وات  ب��ذل��ك  الق�سم حققن 
�سيقودهن  ال���ذي  املعلوماتي  للمجتمع 

لالقت�ساد املعريف.

آراء الطالبات
زاي��د،  حممد  ن�سيلة  الطالبات  واتفقت 
عبد  علي  وفاطمة  زاي���د،  علي  و�ساحلة 
اهلل على �شعورهن بالفخر لالنتماء لهذا 
»م��ا يجدنه  اإل���ى  ذل��ك  واأرج��ع��ن  الق�سم، 
هيئة  ع�سوات  من  وت�سجيع  اهتمام  من 

التدري�ض«. 
حممد  �سفية  ال��ط��ال��ب��ة  وجت����اوزت 
عاطف يف حديثها حدود الفخر بالنتماء 
واح���دة من  اأين  اأح��م��د اهلل على   « قائلة 

من�سوبات الق�سم«.
ال��ق�����س��م ق���ال���ت �سفية  وع����ن مت��ي��ز 
ع���اط���ف »الأ�����س����ب����اب ق���د ت���رج���ع اإل�����ى اأن 
م�شتوى  على  ال��ت��دري�����ش  هيئة  ع�����ش��وات 
وكذلك  امل��ه��ن��ي،  والأداء  العلم  م��ن  ع��ال 

وم�ساعدتهن  بالطالبات  الق�سم  اهتمام 
يف حل امل�سكالت التى تواجههن، وكذلك 
للتطوير  جهد  بكل  الق�سم  رئي�سة  �سعى 
اأن�سطة  واأي�����س��ا  الق�سم،  بهذا  والرت��ق��اء 

الق�سم املتنوعة«.
�ساحلة  اأرجعت  م�سابه  موقف  ويف 
التعاون وما  اإل��ى  الق�سم  علي زاي��د متيز 
و�سفته  بال�سلة الأخوية بني من�سوباته.

وع�����ن الأن�������س���ط���ة غ����ر امل��ن��ج��ه��ي��ة 
اهلل  عبد  فاطمة  الطالبة  قالت  بالق�شم 
»اإن هذه الأن�شطة متنحني الثقة بنف�شي 
مكنتني  اأنها  كما  بتخ�س�سي،  والع��ت��زاز 
م��ن تنمية ق��درات��ي و م��ع��اريف، واأت��ط��ل��ع 

لنيل املعايل وال�سر اإلى الأمام«. 
ن�سيلة  ال��ط��ال��ب��ة  ام��ت��دح��ت  ك��ذل��ك 
املنهجية،  غ��ر  الأن�سطة  ب��رام��ج  حممد 
الأن�سطة،  مكنتها من  اأي  اأن��ه��ا،  م��وؤك��دة 
احل�سول على معلومات متنوعة وعززت 
ل��دي��ه��ا ح���ب الط�������الع  وال���س��ت��ك�����س��اف، 

والقدرة على العتماد على الذات.
الطالبة  اأعربت  حديثها  ختام  ويف 
العلمي  طموحها  اأن  ع��ن  حممد  ن�سيلة 
ل���ن ي��ت��وق��ف ع��ن��د امل���رح���ل���ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
الدرا�سات  تنوي موا�سلة  اأنها  م�ستدركة 

العليا يف تخ�س�ض الكيمياء ذاته.

في خطوة هادفة إلى تفعيل سبل التميز 
والريادة األكاديمية، أجرت كلية العلوم واآلداب 
بمحايل عسير، مؤخرا، استفتاء لتقييم أقسامها، 

أسفرت نتائجه عن فوز قسم الكيمياء واحتاله 
الصدارة.. »آفاق« تسلط الضوء في هذا العدد 

على قسم الكيمياء بمحايل، من خال استطاع 
آراء منسوباته للوقوف على رسالته وأهدافه 

والخطوات المتبعة لتحقيقها.

أ. سميرة الصائغ: تميز القسم يرجع إلى كفاءة منسوباته وتعاونهن.
د. إيناس أحمد: البحث العلمي هو االستثمار الحقيقي لبناء المستقبل.

د. هالة حمدي: في برامج األنشطة نشهد طفرة نوعية تساند التخصص.
طالبات: نفتخر بانتمائنا لقسم الكيمياء ونتطلع إلى األفضل.
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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه



استطالع

سراء آل خالد 

كلية  الأم، عائ�سة من  الطالبة  اأك��دت 
امل�شتوى  بالنما�ش،  الطبية  ال��ع��ل��وم 
ع��ن طفليها  اب��ت��ع��اده��ا  اأن  اخل��ام�����ض، 
ال��ذي��ن ت����رتاوح اأع��م��اره��م��ا ب��ني 3-1 
�شاعد  ال�شباح،  ف��رتة  خ��الل  �شنوات، 
ال��ط��ف��ل الأك����رب ع��ل��ى ال��ق��ي��ام بخدمة 
احل��ا���س��ن��ة  واأن  خ�����س��و���س��ا  ن��ف�����س��ه، 

الأ�سا�سية لطفليها، هي والدتها.
وق����ال����ت »ل ي���ع���اين ط��ف��ل��ي م��ن 
البكاء امل�ستمر، وعدم الرغبة يف النوم 
والتبول غر الإرادي اأثناء غيابي، اأما 

يف وجودي، فيتعلقان بي كثرا«.
التن�سيق  مب�ساألة  يتعلق  وفيما 
ب�����ني ال�����درا������س�����ة وواج������ب������ات امل���ن���زل 
توفر  باأنها  عائ�سة  اأجابت  والأطفال، 
اأغ���ل���ب وق��ت��ه��ا لأط��ف��ال��ه��ا وم��ن��زل��ه��ا، 
وتقوم بتاأجيل املُذاكرة حلني اقرتاب 
الخ��ت��ب��ارات ن��ظ��را ل��ع��دم وج���ود وقت 

ملراجعة درو�سها. 

تغيير في السلوك
زميلتها  ت���رى  ع��ائ�����ش��ة،  عك�ش  وع��ل��ى 
بالنما�ض،  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية  يف 
اأن  رن���ا،  الطالبة  اخل��ام�����ش،  امل�شتوى 
الأ���ش��ه��ر  ذات  طفلتها  ع��ن  اب��ت��ع��اده��ا 
ال�������ش���ب���ع���ة، يف ف�����رتة ال�������ش���ب���اح، غ��ر 
���س��ل��وك��ه��ا ب�����س��ك��ل وا�����س����ح وم��ل��ح��وظ 

بالرغم من �سغر �سنها. 

وقالت« طفلتي تعاين من النوم 
امل��ت��ق��ط��ع وغ����ر امل�����س��ت��ق��ر وال�����س��ل��وك 
وجودي،  اأثناء  بي  والتعلق  النعزايل 
اإحدى  الأ�شا�شية،  حا�شنتها  اأن  علما 

قريبات والدها«.
 وع����ن ال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ني ال��درا���س��ة 
وواجبات املنزل ورعاية طفلتها، قالت 
اجلمع  يف  بالغة  �سعوبة  »ه��ن��اك  رن��ا 
بني كل ذل��ك، ول��ول اهلل ثم م�شاعدة 
الأه���ل، مل��ا وفقت اأن��ا وغ��ري يف هذه 

املهمة ال�سعبة«.  

مشكالت عدة
ومل يختلف احلال كثرا عند الطالبة 
ح����ن����ان م����ن ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
اإن  الثالث، وقالت  امل�شتوى  بالنما�ش، 
بني  اأعمارهما  ت��رتاوح  طفلني  لديها 
عانيا  ���ش��ن��وات،  وث���الث  اأ�شهر  خم�شة 

كثرا من رغبتها يف اإمتام درا�شتها.
طفليها  عن  ابتعادها  اإن  وقالت 
ف���رتة ال�����ش��ب��اح، ج��ع��ل��ه��ا ُت���الح���ظ اأن 
الطفل الأول يعاين من عدم الرغبة 
العدواين  وال�شلوك  والنوم،  الأك��ل  يف 
جت���اه الآخ���ري���ن، وال��ت��ع��ل��ق ب��ه��ا اأث��ن��اء 
ي��ت��م��ي��ز ب�سرعة  اأن����ه  وج���وده���ا، ع��ل��م��ا 

البديهة وفرط احلركة.
 واأ����س���اف���ت »اأم�����ا ال��ط��ف��ل الآخ���ر 
اأخ���اه  في�شبه  اخل��م�����ش��ة،  الأ���ش��ه��ر  ذو 
ال�سلوك  ب��خ��الف  ال�سفات  بع�ض  يف 
ال�����ع�����دواين، ف��ه��و ي���ع���اين م���ن ال��ن��وم 

املتقطع، والبكاء املتوا�شل دون مربر، 
وال�����س��ل��وك الن���ع���زايل، وال��ت��ع��ل��ق ب��ي، 
وخ��ا���س��ة اأن���ه ه��و  واأخ����وه، يبقيان يف 
احل�����س��ان��ة حل��ني خ��روج��ي م��ن مقر 

الدرا�سة«.
واأو�����س����ح����ت ح����ن����ان، اأن����ه����ا جت��د 
����س���ع���وب���ة ك���ب���رة يف ال��ت��ن�����س��ي��ق ب��ني 
ال��درا���س��ة وواج���ب���ات امل���ن���زل، اإل اأن��ه��ا 
اأكدت تغلبها على ذلك بتنظيم وقتها.

تأثير وصعوبات
����س���ورة ك��رب��ون��ي��ة اأك���دت���ه���ا ال��ط��ال��ب��ة 
ف��اط��م��ة م���ن ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
وقالت  اخلام�ش.  امل�شتوى  بالنما�ش، 
اأ�شهر،  �شتة   ع��م��ره  طفال  لديها  اإن 
الفرتة  يف  عنه  بابتعادها  كثرا  تاأثر 

ال�سباحية. 
وق���ال���ت »لح���ظ���ت ع��ل��ي��ه ت��غ��را 
يف ���س��ل��وك��ه ب�����س��ك��ل وا����س���ح وم��ل��ح��وظ 
يعاين  حيث  �شنه،  �شغر  من  بالرغم 
امل���ت���وا����ش���ل دون م���ربر،  ال���ب���ك���اء  م���ن 
وعدم  امل�ستقر،  وغر  املتقطع  والنوم 
احلا�سنة  اأن  علما  الأك���ل،  يف  الرغبة 

الأ�سا�سية له، هي جدته«.
 وعن تاأثر البيت وطفلها بغيابها 
ب�����ش��ب��ب ال���درا����ش���ة، ق��ال��ت »ل ���ش��ك يف 
ك��ب��رة، لكنني  اأواج��ه��ه �سعوبة  اأن��ن��ي 
ولدرا�ستي،  لطفلي  اأوقاتي  اأخ�س�ض 
اأما واجبات املنزل، فدائما ما اأوؤجلها  

اإلى اأوقات الإجازة«.

نتائج االستبيان
ع���ل���ى �����س����وء الإج�������اب�������ات، مت ت��ق�����س��ي��م 
جمموعتني،  اإل���ى  الأم��ه��ات  الطالبات 
اأعمارهم ثالث  اأمهات لأطفال  الأولى 
���س��ن��وات ي��ت��ف��ق��ون يف )ك����رثة احل��رك��ة، 
التعلق  النوم،  يف  الرغبة  عدم  الذكاء، 

بالأم اأثناء وجودها(
املجموعة الثانية، اأمهات لأطفال 
اأعمارهم �سنة فاأقل يتفقون يف )البكاء 
الرغبة  امل��ربر وع��دم  اأو غر  املتوا�شل 

يف النوم(.
التن�سيق  مب�����س��األ��ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
والأ�سرة  املنزل  وواجبات  الدرا�سة  بني 
وتربية الأطفال، اتفق اجلميع على اأنه 

توجد �سعوبة حيث اإن:
• 50%  اتفقن على تق�سيم الوقت 

مع وجود �سعوبة يف ذلك.
• 25% اتفقن على تاأجيل واجبات 

املنزل اإلى وقت الإجازات.
ت��اأج��ي��ل  ع���ل���ى  اأج���م���ع���ن   %25  •
م���راج���ع���ة ال�����درو������ض اإل�������ى وق���ت 

الختبارات فقط.

تفنيد علمي
بدورها عر�ست »اآفاق« نتائج ال�ستبيان 
ع��ل��ى ال��دك��ت��ورة م��ن��اه��ل ع��م��ر ال�سايب 
)متري�ض �سحة الأم والطفل( للتعليق 
ال��ط��ال��ب��ة  »الأم  ق���ال���ت  ح��ي��ث  ع��ل��ي��ه��ا، 
ت��ق��ع حت��ت م��ط��رق��ة ال���در����ض، و���س��ن��دان 
الأطفال، فجميع الواجبات حتتاج اإلى 

وال��وق��ت، والأط��ف��ال  مزيد من اجلهد 
هم الأكرث تاأثرا بهذه امل�شاألة.

حلول
مناهل  الدكتورة  قالت  احللول،  وع��ن 
»م�����ن وج���ه���ة ن����ظ����ري، ه���ن���اك ح��ل��ول 

م�ساعدة ومن بينها:
الوقت  تق�سيم  الأم  حم��اول��ة   •

ب�سكل �سحيح.
ح�����س��ب  الأع�������م�������ال  ت���ن���ظ���ي���م   •

الأولوية.
من  م��زي��دا  الأط���ف���ال  • اإع��ط��اء 
اله����ت����م����ام ل���ي�������س���ع���روا ب����الأم����ان 

وال�ستقرار الأ�سري.
ق��ب��ل  م����ن  ال�������س���ب���ل  • ت�����س��ه��ي��ل 
من  ال�ستفادة  يف  املعنية  اجلهات 
عن  التعليم  يف  التقني  ال��ت��ط��ور 
ب��ع��د، خ��ا���س��ة ال���درا����س���ة ال��ت��ي ل 

حتتاج اإلى تطبيق عملي.
اأكرب الفر�ش للمقررات  • اإتاحة 

الإلكرتونية.
ح�سانات  ت��وف��ر  يف  الإ���س��ه��ام   •
ق��ري��ب��ة م���ن الأم����ه����ات يف م��ك��ان 

الدرا�سة.

نصائح للطالبة األم
على  اأي�����س��ا  ال�ستبيان  ع��ر���ض  مت  كما 
امل�����س��رف��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ف��وزي��ة  الأ���س��ت��اذة  ب��ال��ن��م��ا���ض،  الطبية 
ح��ام��د ال�����س��ه��ري، وع��ل��ق��ت ق��ائ��ل��ة »م��ن 

ال��دار���س��ة،  الأم  اأن  تواجه  ال��ب��دي��ه��ي 
اإذا قامت بتحديد  عدة �سعوبات، لكن 
اأه����داف����ه����ا وت���رت���ي���ب ت���ل���ك الأه�������داف 
تذليل  م��ن  �ستتمكن  الأه��م��ي��ة،  ح�سب 
ال�سعوبات التي تواجهها.  واأن�سح الأم 

الدار�سة بالتايل:
ال�شتعانة  • اأول وقبل كل �شيء، 
اأمورها، ف�شيبارك  باهلل يف جميع 
�سحتها  يف  وق���وت���ه  ب��ح��ول��ه  ل��ه��ا 

ووقتها.
لت�سهل  ب���اأول  اأول  ال�ستذكار   •
ع���ل���ي���ه���ا امل�������ذاك�������رة وا�����س����رتج����اع 
عليها  ت��خ��ف��ف  ح��ت��ى  امل���ع���ل���وم���ات 

العبء قبل بدء الختبارات.
الأوق��������ات  ج��م��ي��ع  • ا����س���ت���غ���الل 
ح�سب  مهامها  اإجن���از  يف  امل��ت��اح��ة 

الأولوية.
الرتفيه  �ساعات  من  التقليل   •
والن�������س���غ���ال ب��و���س��ائ��ل الت�����س��ال 
الج����ت����م����اع����ي، ف�����اأول�����ى ال���ن���ا����ض 

بتوا�سلها، هو طفلها.
وم�ساحبته  الطفل  احت�سان   •
اأثناء اللعب مبرافقة مقرر تطلع 
وعدم  طفلها،  ان�شغال  اأثناء  عليه 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ط��ف��ل ع��ل��ى اأن���ه 

عبء عليها.
واجهت  اإذا  الأم  الطالبة  على   •
ل�سخ�ض  ت��ت��وج��ه  اأن  م�����س��ك��الت، 
لي�شاعدها  الإر�شاد  يف  متخ�ش�ش 

يف التغلب على م�سكالتها.

اتفقن على صعوبة المهام وتداخلها 

صمود ومعاناة بين الدراسة واألمومة

كشفت نتائج استبيان تم توزيعه على الطالبات األمهات بكلية العلوم الطبية بالنماص، تأثر أطفال الطالبات بغيابهن عن المنزل في الفترة الصباحية، وحدوث 
تغييرات واضحة على األطفال تنحصر بين عدم الرغبة في النوم واألكل، والبكاء دون مبررات، والتعلق الشديد باألم خال وجودها في البيت، وكذلك ماحظة 
األمهات، وانعزال أطفالهم وميلهم إلى السلوك العدواني. وفيما  يخص التنسيق بين الدراسة وواجبات المنزل واألطفال، اتفقت المستطلعات آراؤهن على 

صعوبة ذلك على الرغم من محاوالتهن، تنسيق الوقت وتوزيعه بين هذه المهام.
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أساتذة

يق�سي الفرد منا وقتا يف من�سب اأو عمل معني ويتفانى فيه باإخال�ض واأمانة 
ول يزال معتكفا عليه ومنهمكا يف اأدائه حتى ُير�شح غره وُيقلد من�شبا اأعلى 
من من�سبه وهو املكافح ال�سبور، اأو ُيعزل وُيقلد اآخر من�سبه اأو ُي�ستغنى عنه، 
اأن��ه كان متاأكدا من  اأو  اأكفاأ من غره  اأن��ه  املفاجاأة ظنا منه  فيجزع من هول 
اأنه �سيبقى يف ذات املكان لبقية عمره  فت�سيبه الهواج�ض »ماذا فعلت؟ ومباذا 

اأخطاأت وما الذي مل اأجنزه؟«.
اإمكاناته  كل  �سخر  واأن��ه  العمل  ه��ذا  يف  اأم�ساه  ال��ذي  الوقت  على  يندم   
وهجر كل املتع من اأجله، ويف النهاية ُيرتك هكذا دون تف�سر.. ل تندم فرمبا 
اأنك كنت الأف�شل عندما  العمل  اأرب��اب  اأو ليعرف  اأف�شل؟  اأراد اهلل لك مكانة 
اأو لأن  واأنهم خ�شروا �شخ�شا منوذجيا،  العمل  اأ�شاعوا  خلف من بعدك خلف 
منزلك كان على و�شك النهيار ب�شبب هجرك له وانغما�شك يف العمل، فريد 

اهلل اأن يحفظه كما حفظت اأمانة العمل فتلتفت اإليه قبل فوات الأوان.
واأخل�ست  واأب��ن��ائ��ه��ا وبيتها  اأج���ل زوج��ه��ا  ال��ت��ي �سحت م��ن  امل����راأة  وت��ل��ك   
وجاهدت واأفنت عمرها و�شبابها ثم انف�شلت عن زوجها ب�شبب اأو باآخر اأو تزوج 
عليها باأخرى، فال جتزع فرمبا اأراد اهلل لها زوجا خرا منه؟ اأو ليربها اأبناوؤها 

اأو ليعرف زوجها اأنها كانت جوهرة خ�سرها ب�سبب فكرة.
وهناك اآخر �سخر نف�سه لعمل اخلر، ولكن تتكالب عليه امل�سائب من كل 

جانب فيجزع: ماذا حدث؟ وما اخلطب؟ وملاذا تاأتي الأمور عك�ض ما اأفعل؟ 
الأمثلة كثرة ولكني �شردت هذه رمبا لأنها اأكرث �شيوعا يف املجتمعات، لذا 
ل جتزع يا ابن اآدم و�سع ن�سب عينيك منذ البداية باأن يوما ما �ستخ�سر هذا 

ال�سيء اأو هذا العمل لأن دوام احلال من املحال.
اإل من عمل ليقال  اأو قدمته، فال يفعل ذلك  ول تندم على �شيء فعلته 
عنه »عمل واأتقن«، اأما من عمل احت�شابا لوجه اهلل فلن يخذله اأبدا، وتذكر اأن 
بيد اهلل مقاليد الأمور وما نحن اإل اأ�شبابا ننفذ اأمرا كان مفعول،  وثق باأن اهلل 
لن ي�شيع عمل عامل ذكرا كان اأم اأنثى، ول اأحد يعلم حكمته وت�شيره لالأمور.

ال تجزع وال تندم

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

حوار شادية عبد الفتاح

ببلقرن،  والآداب  العلوم  كلية  وكيلة  راأت 
العربية،  اللغة  بق�سم  امل�ساعدة  الأ�ستاذة 
اأن��ه  ك��ام��ل،  ف��ات��ن عبدال�سالم  ال��دك��ت��ورة 
الإداري��ة  املهام  اإ�سناد بع�ض  الأف�سل  من 
ل��ل��رج��ال ال��ذي��ن ي��در���ش��ون ع��رب ال��دائ��رة 
ح��دود  لتتعدى اأدوارهم  التلفزيونية، 

املحا�سرات فقط.
 

متى اأ�سند اإليك من�سب ال�كالة؟
ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ع  املن�سب  ب��ه��ذا  ت�سرفت 

الدرا�سي احلايل 1434 - 1435. 

وما الذي اأ�سافه اإليك املن�سب رغم 
ق�سر الفرتة؟

واأنه  وال�شرب،  ال�شدر  منه  �شعة  تعلمت 
لب����د م���ن حت��م��ل اجل���م���ي���ع، وت��ق��ب��ل كل 
كبرا  ق���درا  يتطلب  اأم���ر  وه���ذا  الآراء، 
حجما  يل  اأ�ساف  كما  ال�سدر،  �سعة  من 
الذي  ال�شعور  ذلك  امل�شوؤولية،  من  اأك��رب 
اأ�شعر  اآخر، واأنا  اإلى  يختلف من �شخ�ش 
عمل  اأي  جتاه  بامل�سوؤولية  طفولتي  منذ 
اأق���وم ب��ه، واأح���ب اأن تكون ك��ل الأم���ور يف 

ن�سابها ال�سحيح قدر امل�ستطاع.

مع�قات ت�اجهك يف العمل ب�سفتك 
وكيلة؟

هو  اإداري،  م�سوؤول  اأي  ي�سادف  ما  اأه��م 
ن��ظ��رة م��ن ح��ول��ه، فبع�ش م��ن��ا ي���رى اأن 
امل�سوؤول لديه ع�سا �سحرية ي�ستطيع بها 

�شنع كل �شيء دون النظر لأي اعتبارات 
اأخرى، لكن احلقيقة اأن امل�شوؤول الإداري 
ل����ه ���س��ق��ف م����ن احل����ري����ة ول ي�����س��ت��ط��ي��ع 
حتقيق كل ما يطلبه الآخرون، فهو لديه 
ق��وان��ني حت��ك��م��ه، واأذك����ر ه��ن��ا ق���ول احل��ق 
ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى يف ���س��ورة الإ����س���راء )ق��ل 
 ،) ب�سرا ر�سول  اإل  �سبحان ربي هل كنت 
ج���اءت ه���ذه الآي����ة ب��ع��د ع���دد م��ن الآي���ات 
اأعجز بها الكفار �شيدنا حممد �شلى اهلل 

عليه و�سلم. 

وماذا عن الل�ائح والق�انني؟
امل���ت���ع���اق���دي���ن دائ����م����ا م��ا  ك���ث���را م����ن  اإن 
ي��ق��ارن��ون ب��ني ل��وائ��ح واأن��ظ��م��ة اجلامعة 
يعملون  التي  واجلامعة  منها،  اأت��وا  التي 
درجة  على  اأم��ر  وه��ذا  باململكة،  الآن  بها 

ك��ب��رة م���ن اخل���ط���ورة لأن����ه ي��ع��ي��ق �سر 
التي  لوائحها  لها  موؤ�س�سة  فكل  العمل، 
بينها  امل��ق��ارن��ة  ميكن  ول  اإل��ي��ه��ا،  حتتكم 
وب���ني اأي  م��وؤ���ش�����ش��ة اأخ����رى ح��ت��ى داخ��ل 
البلد الواحد، ولبد اأن يلتزم ع�سو هيئة 
باجلامعة  اخلا�سة  بالقوانني  التدري�ض 

التي يعمل فيها.

هل جتدين �سع�بة يف التعامل
مع الرجال بالكلية؟

ت�سم  تلفزيونية  بالكلية دائرة  ل��دي��ن��ا 
ع������ددا م����ن الأ�����س����ات����ذة الأف����ا�����س����ل ع��ل��ى 
درج���ة ك��ب��رة م��ن ال��ع��ل��م واخل����ربة، لكن 
الكلية  داخ��ل  منهم  ال�ستفادة  ميكن  ل 
مثل  الن�شاء  بها  تقوم  التي  الأع��م��ال  يف 
امل��راق��ب��ات، و���س��ر الم��ت��ح��ان��ات، واأع��م��ال 

وكيلة كلية العلوم واآلداب ببلقرن تطالب بتخفيف بعض العوائق

د. فاتن كامل: المسؤول ليس لديه
عصا سحرية يصنع بها كل شيء

الكنرتول، واإعداد اجلداول �سواء جداول 
امل��ح��ا���س��رات اأم ج���داول الخ��ت��ب��ارات وما 
ي�ستغرق  فقد  ت��ع��ار���س��ات،  م��ن  بها  يحل 
اجلدول الواحد �شهرا كامال من العمل 
ال��ت��ع��ار���س��ات يف ظ���ل ف��ت��ح معظم  حل���ل 
من  اأك��رث  لديها  طالبة  فكل  امل�ستويات، 

م�شتوى ولدينا مدة معينة لالختبار.
ف��ال��ذي ي��ع��م��ل داخ����ل ال��ك��ل��ي��ة يقوم 
بكل ه��ذه الأع��م��ال الإداري�����ة اإل���ى جانب 
ال��ع��بء ال��ت��دري�����س��ي، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى اأن 
ت�ستلزم  التلفزيونية  الدائرة  حما�سرات 
اإداري��ة ل�سبط الطالبات، وح�سر  توفر 
الو�سل  بني رئي�سة  وهي قناة  ال��غ��ي��اب، 

الق�سم والدكتور املحا�سر على ال�سبكة.
 ك���ل ه����ذه الأم������ور مت��ث��ل ع��ائ��ق��ا ل 
ال��ع��م��ل. و  اأداء  ب��ه يف  مي��ك��ن ال���س��ت��ه��ان��ة 
املهام  بع�ش  اإ�شناد  الأف�شل،  من  اأن  اأرى 
ي��دّر���ش��ون عرب  ال��ذي��ن  الإداري����ة للرجال 
التلفزيونية لتتعدى اأدوارهم،  ال��دائ��رة 

حدود املحا�سرات.

كيف ت�فقني بني العمل الإداري 
والتدري�س؟

اهلل،  على  والتوكل  دائما  ال�شادقة  النية 
ي��ق��ودان الإن�����س��ان دائ��م��ا اإل���ى تخطي كل 
���س��ع��ب، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ح�����س��ن ت��دب��ر 
الوقت واجلهد  الكثر من  اأبذل  الوقت، 
دون م��ل��ل، ب��ل اأ���ش��ع��ر ب��ل��ذة الإجن����از اإل��ى 
على  امل��ل��ق��اة  بامل�سوؤولية  ال�سعور  ج��ان��ب 
وتعالى،  �شبحانه  اأ�شال اهلل  التي  عاتقي، 

اأن يعينني لأدائها على الوجه الأكمل.

من األفضل 
إسناد المهام 
اإلدارية للرجال

واأن�������س���ط���ة ل��ت��ن��م��ي��ة امل����واه����ب، ك��ال�����س��ع��ر 
والريا�سية  الفنية  واملجالت  واخلطابة 
ودورات  م���ف���ت���وح���ة  ح�����واري�����ة  ودورات 

للطالب املتفوقني لتعلم غر العربية.
مو�شوع  ي�شتخرج  اأن  اأرى  واأي�����ش��ا 
ب��اإ���ش��راف  اأنف�شهم  ال��ط��الب  م��ن  البحث 

ع�سو هيئة التدري�ض املخت�ض بهم.

هل ترى اأن املناهج التعليمية 
احلالية م�اكبة ملتطلبات الع�سر؟

امل���ن���اه���ج احل���ال���ي���ة ل��ي�����ش��ت يف م�����ش��ت��وى 
ال��ط��م��وح وحت��ق��ي��ق ال����ري����ادة، وي��ج��ب اأن 
قبل  من  م�ستمرة  مراجعة  هناك  تكون 
اأع�ساء هيئة التدري�ض، وذلك لتجديدها 
وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا، ل��ت��ك��ون م���واك���ب���ة مل��ت��ط��ل��ب��ات 
للع�سر،  م��واك��ب��ت��ه��ا  وم��ق��ي��ا���ض  ال���دول���ة، 
يكمن يف اإ�شهامها يف عالج امل�شكالت التي 

تعيق التنمية الجتماعية والإن�سانية.
من  لب��د  التعليمية  املناهج  اأن  كما 
بالق�سايا  با�ستمرار،  وتطعم  ت��ع��دل  اأن 
تعريف  و�سرورة  املجتمع،  يعاي�سها  التي 
الطالب بالطرق العملية املو�سلة لكيفية 
التعامل مع حياته الواقعية وامل�ستقبلية 
التي  والق�سايا  ال��ك��الم  �سرد  م��ن  ب��دل   ،

انتهى زمنها.

اأن���ه���ا  اأرى  ال���ت���ي  ال��ق�����ش��اي��ا  وم�����ن 
ت�ستحق البحث والدرا�سة، ق�سية كيفية 
واجلماعات،  الأف���راد  بني  العدل  حتقيق 
واإع���ط���اء ك���ل ذي ح���ق ح��ق��ه، ك��م��ا اأم���رت 
يف  العنو�شة  وق�شايا  الإ����ش���الم،  �شريعة 
املجتمع، والإ�شراف يف كثر من املجالت، 
والتمييز بني الأخبار ال�سادقة والكاذبة 
يف ظل و�سول املئات من و�سائل الإعالم 
من  وغرها  البطالة  وق�سية  الفا�سدة، 

الق�سايا املهمة.

ايجابيات و�سلبيات
تلحظها يف الطالب؟

منها  يعانى  التي  املعوقات  اأو  ال�سلبيات 
الطالب، تاأتي كانعكا�ض ورد فعل للنظام 
وغياب  ب��اجل��ام��ع��ة،  والتعليمي  الإداري 
ال��ق��دوة احل�شنة وال��ن��م��وذج احل��ى ال��ذى 
اأن يكونوا يف م�ستقبلهم   يرجوا الطالب 

مثله.
وم�����ن اأم���ث���ل���ة ال���ن���م���اذج ال�����ش��ل��ب��ي��ة، 
الأ�ستاذ الذي يدخن اأمام طالبه اأو الذي 
ل ي��ل��ت��زم ب��ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ة م��ع ال��ط��الب، 
فالأ�ستاذ هو امل�سوؤول الأول اأمام الطالب 
وي��ج��ب اأن ي��ح��ا���س��ب ع��ل��ى ذل����ك، ك��م��ا اأن 

العقاب اإحدى اأ�شاليب الرتبية.

حوار: خالد العمري

ال�شريعة  بكلية  امل�����ش��اع��د  الأ���ش��ت��اذ  ي���رى 
واملذاهب  العقيدة  ق�سم  الدين،  واأ�سول 
املعا�سرة، الدكتور كامل حنفي عي�سى، اأن 
يجب  اجلامعي،  التعليم  م�شتوى  تقييم 
اأن يخ�سع اإلى اأكرث من معيار، كمعرفة 
اجلامعة  بكليات  ال��ط��الب  تفاعل  ن�سبة 
م��ع ال��ع��ل��وم وامل���ع���ارف ال��ت��ي ي��در���س��ون��ه��ا، 
والرتكيز على حتويل الدرا�سة اإلى واقع 

وت�سخره خلدمة املجتمع.

حدثنا عن م�سريتك
يف املجال الأكادميي؟

ح��ا���س��ل ع��ل��ى ل��ي�����س��ان�����ض اأ����س���ول ال��دي��ن 
بتخ�س�ض  ج����دا  ج��ي��د  ب��ت��ق��دي��ر  1981م 
الدعوة والثقافة الإ�شالمية من جامعة 

الأزهر، عملت معيدا بالكلية.
بتقدير  املاج�ستر  على  وح�سلت 
الت�سريعية  »ال�سلطة  مو�سوع  يف  ممتاز 

وال�سيا�سية بني الإ�سالم والن�سرانية«.
بتقدير  ال��دك��ت��وراه  على  وح�سلت 
جيد جدا، وكان مو�سوعها »الدعوة اإلى 

اهلل تعالى يف �شوء �شورة ال�شورى«.
وعينت بوظيفة مدر�ض عام 1998، 

والآن اأنا معار اإلى كلية ال�سريعة واأ�سول 
الدين، ق�سم العقيدة واملذاهب املعا�سرة، 

بجامعة امللك خالد منذ عام 2003.

كيف تقيم م�ست�ى
الأداء التعليمي يف اجلامعة؟

اأك�����رث م���ن ج���ي���د، ل��ك��ن علينا  م�����ش��ت��وى 
تفاعل  ن�سبة  معرفة  حيث  م��ن  تقييمه 
ال���ط���الب ب��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة م���ع ال��ع��ل��وم 

واملعارف التي يدر�سونها.
ف��ك��ل��م��ا اق���رتب���ت ه����ذه ال��ع��ل��وم من 
ال�����واق�����ع  ب���ر����س���ده وحت���ل���ي���ل���ه، ���س��ي��ك��ون 
يجب  كما  ال��ط��الب،  متناول  يف  املح�سل 
اأن ي��رت��ب��ط ال��ت��ق��ي��ي��م مب���دى ال��ن��ج��اح يف 
اإل���ى واق���ع وت�سخرها  حت��وي��ل ال��درا���س��ة 
خلدمة املجتمع، وبهذا نفتح اآفاقا وا�سعة 
والعلوم  جامعتهم  مع  الطالب  لتوا�سل 

التي يدر�سونها.
اأم������ا درا�����س����ة ال����ف����رق واجل���م���اع���ات 
ال��دي��ن��ي��ة، م��ث��ال، ل��ت��و���ش��ع��ة ال��ف��رق��ة بني 
العربة،  لأخ��ذ  ت��در���ش  اأن  ب��دل  امل�شلمني 
ك��م��ا ع��ل��م��ن��ا ال�����س����الم، ب��ب��ي��ان اأ���س��ب��اب��ه��ا، 
واآثارها العفنة على امل�شلمني مع تعريف 
الطالب مبوازين العدل حتى يتمكن من 

النجاة من ف�سادها

وحتى يكون تقييمنا �شامال ووافيا 
مدى  قيا�ش  علينا  التعليمية،  للعملية 
وب��ع��د تخرجهم  ق��ب��ل  ال���ط���الب  اإ����س���ه���ام 

األستاذ المساعد بكلية الشريعة يقلب أوراقا مهمة

د. حنفي: المناهج الحالية ليست في مستوى تحقيق الريادة

م����ن اجل���ام���ع���ة يف احل����رك����ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة، ب��ع��د اأن ت��ك��ون 
بحثية  منافذ  لهم  وف���رت  ق��د  اجل��ام��ع��ة 
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التعليم العالي

لقطات
الملك يوافق على عدد

من قرارات التعليم العالي
عبدالعزيز ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  موافقة  ���ش��درت 
حفظه  العايل،  التعليم  جمل�ض  رئي�ض  ال���وزراء،  جمل�ض  رئي�ض  �سعود،  اآل 
اهلل، على عدد من القرارات التي اتخذها جمل�ش التعليم العايل يف جل�شته 

ال� )74(. 
العايل،  التعليم  جمل�ض  رئي�ض  نائب  ال��ع��ايل،  التعليم  وزي��ر  واأو���س��ح 
الدكتور خالد بن حممد العنقري، اأن املجل�ض وافق على عدد من القرارات 
كلية  اإن�ساء  على  املوافقة  اأهمها،  من  العايل  التعليم  جمل�ض  اتخذها  التي 
ال�سريعة والقانون بجامعة الدمام وت�سم ق�سمني علميني هما: ال�سريعة، 
تابعة  اأمل��ع  رج��ال  مبحافظة  والآداب  العلوم  كلية  اإن�ساء  بجانب  والقانون، 
�شوق  اإليها  يحتاج  حيوية  علمية  اأق�شام  ت�شعة  وت�شم  خالد،  امللك  جلامعة 

العمل. 
وبني العنقري، اأن املوافقة �شملت قرارات خا�شة باإعادة هيكلة عدد من 
الكليات يف بع�ض اجلامعات هي: كلية ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية، 
وكلية التمري�ش بجامعة اأم القرى، وكلية الت�شاميم والفنون للبنات، وكلية 
اإعادة  اإلى املوافقة على  اإ�سافة  القت�ساد املنزيل بجامعة امللك عبدالعزيز، 

هيكلة الأق�سام العلمية بكلية طب الأ�سنان باجلامعة نف�سها. 
واأفاد العنقري، اأن املجل�ض وافق على اإن�ساء اأو تغير م�سميات عدد من 
الوكالت يف عدد من اجلامعات هي: جامعة امللك خالد، واحلدود ال�سمالية، 
وجامعة  الإ���س��الم��ي��ة،  �سعود  ب��ن  حممد  والإم����ام  عبدالعزيز،  ب��ن  و�سلمان 

الأمرة نورة بنت عبدالرحمن.

المبتعث الطلحي يكتشف 
طريقة تساعد على إعادة 

تدوير آمن للنفايات
بن عتيق  الطالب ط��ارق  تو�سل 
ال��ط��ل��ح��ي امل��ب��ت��ع��ث م���ن ج��ام��ع��ة 
ال��ط��ائ��ف ل��درا���س��ة ال��ك��ي��م��ي��اء يف 
جامعة اأدل��ي��د الأ���س��رتال��ي��ة، اإل��ى 
اك��ت�����س��اف ط��ري��ق��ة ت�����س��اع��د على 
للنفايات  الآم��ن  التدوير  اإع���ادة 
البال�ستيكية، خ�سو�سا الأكيا�ض 
ال���ب���ال����س���ت���ي���ك���ي���ة امل�������س���ت���خ���دم���ة 
ت�سبب  التي  الت�سوق،  لأغ��را���ض 
ت��ل��وث��ا ي��ق��ل��ق ال��ك��ث��ر م���ن دول 
العامل، لكون هذه الأكيا�ض تعد 
الأك����رث ا���س��ت��ع��م��ال ح���ول ال��ع��امل 
خ�سائ�ض  اأن  ك��م��ا  مل��ج��ان��ي��ت��ه��ا، 
وع��دم  باخلفة  تتميز  تكوينها،  

التحلل.
وت��ع��ت��م��د ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي مت��ك��ن امل��ب��ت��ع��ث ال��ط��ل��ح��ي م��ن اكت�سافها 
البال�ستيكية  الت�سوق  اأكيا�ض  وحتويل  )النانو(  تقنية  على  وتطويرها، 
غر القابلة للتحلل البيئي، اإلى قوالب من الأغ�سية املنظمة من اأنابيب 
النقل  يف  التحكم  على  ت�ساعد  بخ�سائ�ض  امل���زودة  النانونية  ال��ك��رب��ون 
اجلزئي، حيث يتم خالل عملية التدوير ا�ستخدام الأكيا�ض البال�ستيكية 

كم�سدر لذرات الكربون. 
وعن هذا الإجناز حتدث الطلحي، مبينا اأن تو�سله لهذا الكت�ساف 
جاء من خالل بحثه لنيل درجة الدكتوراه، واأن هذه الطريقة تبني قدرة 
اإلى مواد مفيدة  التلوث  ت�سبب  �سارة  »النانو« على حتويل مواد  تقنية 

تخدم الإن�سانية.
واأ�شار اإلى اأن عملية التدوير بهذه الطريقة تلغي احلاجة ملركبات 
املمكن  م��ن  اأن���ه  كما  الأغ�����ش��ي��ة،  لإن��ت��اج  و�شامة  مكلفة  كيميائية  وم���واد 
كمو�سل  الغ�ساء  من  حتريرها  بعد  النانونية  الكربون  اأنابيب  توظيف 

دوائي لقتل خاليا �شرطان الثدي.
بن  خالد  الدكتور  ال��ع��ايل،  التعليم  وزي��ر  معايل  اأ���ش��اد  جانبه،  من 
اكت�ساف علمي، وذلك خالل  الطليحي من  العنقري مبا قدمة  حممد 
اأ�شرتاليا،  يف  الثقايف  امللحق  تقدم  فيما  للمبتعث،  وجهها  خطية  برقية 
هذا  على  الطلحي  بتهنئة  طالب،  بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  الدكتور 
حتقيقه،  يف  اأ�شهمت  التي  امل�شرفة  الأك��ادمي��ي��ة  جهوده  مثمنا  الإجن���از، 
ق��درة  وت��وؤك��د  للفخر،  ت��دع��و  العلمية،  الإجن����ازات  ه��ذه  اأن مثل  م��وؤك��دا 

الطالب ال�سعوديني على التميز يف كافة املجالت والتخ�س�سات.

»التعليم العالي« توقع 
مشاريع تنموية بـ 3 مليارات

وق�����ع 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، 
مب��ق��ر ال�������وزارة ب���ال���ري���ا����ض، جم��م��وع��ة 
م��ن ع��ق��ود م�����س��اري��ع ت��ن��م��وي��ة يف قطاع 
قدرها  اإجمالية  بتكلفة  العايل  التعليم 

1،073،472،089ريال.
الطب  كلية  اإن�ساء  عقد  وت�سمنت 
بجامعة الطائف، مببلغ )127،884،691( 
ريال، وكلية طب الأ�سنان بتبوك مببلغ 
الهند�سة  وكلية  ري��ال،   )133،979،391(
ب�������وادي ال����دوا�����س����ر ال���ت���اب���ع���ة جل��ام��ع��ة 
 )181،641،445( مببلغ  �سلمان  الأم��ر 
ري����ال، وك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب��ج��ام��ع��ة الأم���ر 

ري��الت،   )123،976،309( مببلغ  �سلمان 
بجامعة  الطالب  اإ�سكان  لإن�ساء  وعقد 
ري��ال،   )78،625،723( مببلغ  املجمعة 
وك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإداري��������ة والإن�����س��ان��ي��ة 
 )99،297،332( مببلغ  املجمعة  بجامعة 
مببلغ  بالقويعية  املجتمع  وكلية  ري��ال، 
الرتبية  وكلية  ري���ال،   )134،999،900(
بقيمة  ب���ال���دوادم���ي  ال��ك��ل��ي��ات  مب��ج��م��ع 

)137،801،327( ريال.
اإن�������س���اء م��ب��ن��ى  ومت ت���وق���ي���ع ع���ق���د 
م���رك���ز امل���ل���ك ع���ب���داهلل ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
التابع للوزارة مببلغ 31،500،000 ريال، 
 23،765،971 مب��ب��ل��غ  اإداري������ة  وم��ك��ات��ب 

ري������ال، اإ����س���اف���ة اإل�����ى ال��ع��ق��ود ال���ت���ي مت 
توقيعها من قبل لتاأهيل كليات البنات 
بقيمة  ال��راب��ع��ة(  )امل��رح��ل��ة  باجلامعات 
التكلفة  لتبلغ  ري���ال؛   1،905،898،000

الإجمالية 2،979،370،159 مليار ريال.
يذكر اأنه مت يف وقت �سابق، التوقيع 
ع��ل��ى م�����س��اري��ع ت��اأه��ي��ل ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات 
�شملت  ال��راب��ع��ة(  )امل��رح��ل��ة  باجلامعات 
اإن�����س��اء ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ب��ن��ات، وكلية 
الإدارة والقت�ساد املنزيل للبنات باأبها، 
واإن�����ش��اء م��ب��اين كلية ال��ع��ل��وم الإداري�����ة 
للبنات، وكلية املجتمع للبنات بنجران، 
ب�سرورة،  للبنات  والآداب  العلوم  كلية 

كلية الرتبية )الأق�سام الأدبية ب�سبيا(، 
كلية املجتمع للبنات باأبي عري�ض، كليات 
الطبية  العلوم  كلية  بطربجل،  البنات 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات، وك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
للبنات باخلرج، كلية العلوم والدرا�شات 
متيم،  بني  بحوطة  للبنات  الإن�سانية 
كلية  حقل  يف  للبنات  اجلامعية  الكلية 
اإدارة الأعمال للبنات يف خلي�ض، واإن�ساء 
قاعات درا�سية يف كل من كلية التاأهيل 
ال��ط��ب��ي ل��ل��ط��ال��ب��ات، وك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
ب���ربي���دة(، ومبنى  ال��ط��ال��ب��ات  )اأق�����ش��ام 
بفر�سان،  للبنات  والآداب  العلوم  كلية 

وا�ستكمال مبان للبنات برفحا.

كاتبة سعودية: »قياس« بحاجة لتقييم..
والجامعات أولى باختيار طالبها 

أحمد العياف 

ب��ج��ري��دة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ك��ات��ب��ة  راأت 
اأن اجلامعات  املدينة لولو احلبي�سي 
هي الأولى باإجراء اختبارات حتديد 
امل�������ش���ت���وى ل��ل��م��ت��ق��دم��ني ل����ه����ا، ب����اأن 
حت��ك��م ال���ش��ت��م��ارات وت�����ش��ع �شروطا 
ملحتوياتها مبا يتالءم مع متطلبات 
وتخ�س�ساتها،  باأق�سامها  اللتحاق 
للقيا�ض  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  م���ن  ب���دل 

والتقومي »قيا�ض«.
مطالبة  اإل���ى  احلبي�سي  ودع���ت 
»ق���ي���ا����ض« ب��ت�����س��م��ي��م اخ���ت���ب���ارات ذات 
ج������دوى ل��ت��ج��وي��د امل���ن���ت���ج واخ���ت���ي���ار 
الأف���������س����ل، م��ت�����س��ائ��ل��ة »م������ا ف���ائ���دة 
القبول  ب�سالحيات  »ق��ي��ا���ض«  حتكم 
ي�سع  وه��و  اجلامعات  يف  والت�سجيل 

التخ�س�سات  ل��ك��ل  م��وح��دا  اخ��ت��ب��ارا 
وي��غ��ّل��ب الخ��ت��ب��ارات يف ال��ع��ل��وم غر 
املرتبطة للمتقدمني غر املنا�سبني، 
ك��ت��غ��ل��ي��ب��ه امل�����س��ائ��ل ال��ك��م��ي��ة امل��وغ��ل��ة 
يف ال��ت��خ�����س�����ض، ال���ت���ي ي��ع��ج��ز ع��ن 
ح��ل��ه��ا خ����الل دق��ي��ق��ت��ني ب��روف��ي�����س��ور 
يف ال���ري���ا����س���ي���ات، ع���ل���ى اخ���ت���ب���ارات 
وه��و  اأدب��ي��ة  لتخ�س�سات  امل��ت��ق��دم��ني 
امل�سلحة  �ساحب  يخدم  ب��اأن��ه  يفخر 

مب�ساعدته على اختيار الأف�سل؟«.
املتقدمني  اأن  احلبي�سي  واأك��دت 
ل���الخ���ت���ب���ارات ي���ع���ان���ون م���ن اف��ت��ق��ار 
»فهم  الزمني  لالن�شباط  »ق��ي��ا���ش« 
ي���ب���ق���ون يف ال����ق����اع����ات ق���ب���ل اإج������راء 
الخ���ت���ب���ار ���س��اع��ت��ني لن��ت��ظ��ار اإن��ه��اء 
ان��ت��ظ��ار  اأو  اآخ���ري���ن  ط���الب  ت�سجيل 
حا�سب  جهاز  على  الب�سمة  مطابقة 

واحد وطابور طويل«. وقالت »يكفي 
»ق���ي���ا����ض« خ����الل جت��رب��ت��ه ال�����س��اب��ق��ة 
م���ا ج���ن���اه م���ن م��ك��ا���س��ب و ���س��ح��اي��ا، 
تقييم  ع��ل��ى  ك���ث���را  الأوان  وت���اأخ���ر 
يف  النظر  اإع����ادة  و  تقوميه  و  قيا�ض 

�سالحياته«.
األ  و������ش�����ددت احل��ب��ي�����ش��ي ع���ل���ى 
ت��ت��وق��ف ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ق���ومي ع��ن��د حد 
ق��ط��اع  ي�شتثنى  واأل  اأح�����د،  ع��ن��د  ول 
ل��ل��ت��ق��ومي  ول ج���ه���ة م����ن اخل�������س���وع 
اإن مور�ض مب�سوؤولية  »ال��ذي  امل�ستمر 
�سي�سهم  تنموية،  ولأغ��را���ض  وطنية 
وتر�شيد  التطوير  ط��رق  اخت�شار  يف 
اجل����ه����ود ال����رام����ي����ة ل����ه����ا، ف�����س��ل�����س��ل��ة 
التقومي يجب األ تنقطع، واأل حت�سر 
يف  البلد  يف  ال�سامل  ال��ت��ق��ومي  مهمة 

املركز الوطني للقيا�ض والتقومي«.
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اإلحساء

اإلسالمية
الإ�سالمية  اجلامعة  مدير  اأك��د 
ب���امل���دي���ن���ة امل������ن������ورة، ال���دك���ت���ور 
ع����ب����دال����رح����م����ن ب������ن ع����ب����داهلل 
ال�سند، على اأهمية جائزة الأداء 
احل��ك��وم��ي امل��ت��م��ي��ز، ودوره������ا يف 
وحتقيقه  احلكومي،  الأداء  رفع 
�شاأنها  من  التي  اجل��ودة  ملعاير 
خدمات  للم�ستفيدين  تقدم  اأن 

متميزة.

طيبة
اأ�����س����در م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
ط���ي���ب���ة، ع�����دن�����ان ب�����ن ع���ب���داهلل 
اإداري�����ا يت�سمن  ق����رارا  امل�����زروع، 
واإدارة  الإع����الم����ي  امل���رك���ز  ���س��م 
واإدارة  ال����ع����ام����ة  ال�����ع�����الق�����ات 
املوؤمترات واملنا�سبات، حتت اإدارة 
العامة  )الإدارة  مب�سمى  واح��دة 
ل��ل��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة والإع������الم(، 
ها�شم  الدكتور  الأ�شتاذ  وتكليف 
م�سرفا  بالعمل  ن���ور،  ح��م��زة  ب��ن 

عاما على هذه الإدارة. 
من جهته رفع الدكتور نور 
�شكره وتقديره اإلى معايل مدير 

اجلامعة على هذه الثقة.

جازان
بجامعة  العلمي  املجل�ض  واف���ق 
ج���������ازان ع���ل���ى اإن���������س����اء ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�سعودية  للجمعية  التاأ�سي�سية 
والرت�شيح  الأع�����ش��اء  ل��وظ��ائ��ف 

بكلية الطب.
خ���الل اجلل�سة  ذل���ك  ج���اء 
ج���ازان  ج��ام��ع��ة  ملجل�ش  ال��ث��ان��ي��ة 
/1435ه����   1434 اجلامعي  للعام 
ب�����رئ�����ا������س�����ة وك������ي������ل اجل����ام����ع����ة 
ل����ل����درا�����س����ات ال���ع���ل���ي���ا وال���ب���ح���ث 
العلمي الدكتور حممد بن علي 

ربيع.

الدمام
اأبحاثا  ال��دم��ام،   ر�شدت جامعة 
»م���������س����روق����ة«، اأع�����ده�����ا ط���الب 
ي���در����س���ون يف ك��ل��ي��ات��ه��ا ال��ب��ال��غ 
عددها 24 كلية. واأكدت اجلامعة 
ب��رام��ج  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  �سعيها 
اإل���ك���رتون���ي���ة ع���امل���ي���ة لك��ت�����س��اف 
الأب����ح����اث امل�������س���روق���ة، م��ت��وع��دة 
يثبت  بتطبيق عقوبات على من 
اأن  دون  ال�����س��رق��ة  يف  ت���ورط���ه���م 
مقا�ساة  اإل���ى  ال��ل��ج��وء  ت�ستبعد 

املتورطني.

الملك عبدالعزيز
اأو�����ش����ت جل���ن���ة ع����م����داء ����ش���وؤون 
ال�سعودية،  باجلامعات  الطالب 
وطرق  اأ�ساليب  اإي��ج��اد  ب�سرورة 
م����ت����ع����ددة ل��ت��ح��ف��ي��ز ال����ط����الب، 
يف  الن��خ��راط  على  وت�شجيعهم 
املختلفة،  ال��ط��الب��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
الأن�شطة  وثيقة  جتربة  وتعميم 
وحت���ف���ي���ز م���������س����وؤويل ال���ك���ل���ي���ات 
فيها،  امل�ساركني  الطالب  لدعم 
وت���ر����ش���ي���ح امل��ت��م��ي��زي��ن ل��ت��م��ث��ي��ل 
الداخلية  امل�ساركات  يف  اجلامعة 

واخلارجية.
كما اأو�ست اللجنة يف ختام 
الج���ت���م���اع  ال�����ذي ا���س��ت�����س��اف��ت��ه 
ممثلة  عبدالعزيز  امللك  جامعة 
ال����ط����الب،  ������ش�����وؤون  ع�����م�����ادة  يف 
بتنظيم برامج وزيارات خارجية 
م���������س����رتك����ة ب�������ني اجل�����ام�����ع�����ات 
واإعطائهم  املتميزين،  للطالب 
مم�������ي�������زات وخ��������دم��������ات داخ�������ل 
م�ساركاتهم  وت�سهيل  اجلامعة، 
خارجياً، وتوفر الإمكانات التي 

يحتاجون اإليها.

نجران
بها  ق��ام  ميدانية  درا���س��ة  ك�سفت 
بجامعة  التدري�ض  هيئة  ع�سوا 
جن��ران،  الدكتورة فوزية نوفل، 
وال���دك���ت���ورة ���ش��م��ي��ة ط��ال��ب اهلل، 
ع��ن م��ر���ش ���ش��رط��ان ال��ث��دي، اأن 
ال��دول  ب��ني  م��ن  تعد  ال�سعودية 
الأق���ل اإ���س��اب��ة ب��امل��ر���ض. واأب��ان��ت 
النظر،  يلفت  م��ا  »اأن  ال��درا���س��ة 
تاأتي  ال�سعودية  يف  الإ�سابات  اأّن 
اإل��ى حد ما، حيث  يف عمر مبكر 
ب��ني 29� 44 ع��ام��ا، خالفا  ت��ك��ون 
للمتعارف عليه عامليا، حيث عادة 
�سن  يف  تكون  باملر�ض  الإ�سابات 
50 عاما وم��ا ف���وق«. وع��ن ن�سب 
ان��ت�����س��ار امل���ر����ض يف ال�����س��ع��ودي��ة، 
تاأتي  ال��درا���س��ات،  ح�سب   « قالت 
ت��ل��ي��ه��ا  امل����ق����دم����ة  الأح���������س����اء يف 
ال��ري��ا���ش، ث��م مكة امل��ك��رم��ة، اأم��ا 
اأق������ل امل���ن���اط���ق، ف���ه���ي: ال��ب��اح��ة 

وجازان وجنران«.

الملك فيصل
نظمت كلية الطب بجامعة امللك 
ملنهج  التعريفي  اللقاء  في�سل، 
ال��ط��ب اجل��دي��د، ب��رع��اي��ة مدير 
عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 
ال�ساعاتي  وو���س��ف  ال�����س��اع��ات��ي. 
ال�����ل�����ق�����اء، ب���امل���ن���ا����س���ب���ة امل���ه���م���ة 
ل���س��ت��ع��را���ض خ���ارط���ة ال��ط��ري��ق 
ل���ك���ل���ي���ة ال����ط����ب ال����ت����ي ���س��ت��ب��ن��ى 
اأخ��رى  وم��راح��ل  فعاليات  عليها 
التميز،  نحو  بالكليات  للنهو�ض 
وخ����دم����ة ال����ط����الب وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م 
التهيئة املنا�سبة خلدمة الوطن، 
وف�����ق ت��ط��ب��ي��ق امل���ن���ه���ج اجل���دي���د 
�ستكت�سف  ال��ذي   »2012  MCA«

اأبعاده احلقيقية م�ستقبال.

جامعة الجوف
اتفاقية  اجل��وف،  جامعة  وّقعت 
ت����ع����اون م����ع ج���ام���ع���ة )ج���اي���ني( 
اأب���ح���اث  الإ����س���ب���ان���ي���ة يف جم�����ال 
الزيتون، ت�سمل بنودها جمالت 
والتدريب،  والتعليم،  الأب��ح��اث، 

وال�ست�سارات. 
وت���ع���د ه����ذه اجل��ام��ع��ة من 
ه��ذا  يف  املتخ�س�سة  اجل��ام��ع��ات 
منطقٍة  يف  ت��ق��ع  ح��ي��ث  امل���ج���ال، 
األ���ف  اأك�����رث م���ن 650  حت��ت�����س��ن 
التي  الزيتون  اأ�شجار  من  هكتار 
ي���زي���د ع��ل��ى 25% من  ت��ن��ت��ج م���ا 
الزيتون.  لزيت  العاملي  الإن��ت��اج 
برامج  اجلامعة  ه��ذه  تقوم  كما 
درا�����س����ات ع��ل��ي��ا م��ت��خ�����س�����س��ة يف 

جمال الزيتون.

جامعة حائل
وافق جمل�ض جامعة حائل على 
الطبية  الهند�سة  معهد  اإن�����س��اء 
وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة، 
الت�شميم  ق�شم  لنقل  وم��ق��رتح 
الآداب  ك���ل���ي���ة  م�����ن  ال����داخ����ل����ي 
الهند�سة،  كلية  اإل���ى  وال��ف��ن��ون، 
وت��غ��ي��ر م�����س��م��اه اإل�����ى ه��ن��د���س��ة 

الت�سميم الداخلي.
خ���الل اجلل�سة  ذل���ك  ج���اء 
ال��ث��ان��ي��ة مل��ج��ل�����ش ج��ام��ع��ة ح��ائ��ل 
1435/1434ه������  اجل��ام��ع��ي  للعام 
برئا�سة مدير اجلامعة، الدكتور 

خليل بن اإبراهيم الرباهيم.

الملك سعود
د���ش��ن��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود يف 
ال��ري��ا���ض، ب��ال��ت��ع��اون م��ع الهيئة 
ال���وط���ن���ي���ة مل���ك���اف���ح���ة ال���ف�������س���اد 
)ن��������زاه��������ة(، ن���������ادي ن�����زاه�����ة يف 
الرقابة  تنمية  بهدف  اجلامعة، 
ال��ذات��ي��ة ل���دى ط���الب وط��ال��ب��ات 
اجل����ام����ع����ة، وحت�������س���ي���ن���ه���م م��ن 

الف�ساد وتوعيتهم باأ�سراره. 
وت��رك��ز م��ه��ام ال��ن��ادي على 
ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  ثقافة  ن�شر 
ال���ف�������س���اد، وت���ن���ظ���ي���م امل��ل��ت��ق��ي��ات 
وال���ن���دوات ال��ت��ي ت��ع��زز ال��ن��زاه��ة 
م��ن خ���الل اإق��ام��ة ور����ش العمل 
يف  والطالبات  الطالب  واإ�شراك 
ف�سال  الف�ساد،  مكافحة  برامج 
التوعوية  ال��ربام��ج  تفعيل  ع��ن 
يف الإع������الم مب��خ��ت��ل��ف و���س��ائ��ل��ه 
واأدوات�������ه م���ن خ���الل م�����س��ارك��ات 

الطالب واإنتاجهم.
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حول العالم

تعد ظاهرة التعاون والتحالف العاملي 
ب�����ني اجل����ام����ع����ات اإح���������دى ال���ظ���واه���ر 
املتنامية التي طفت على �سطح التعليم 

العايل يف الآونة الأخرة.
ف��م��ن خ����الل اإن�������ش���اء ���ش��ب��ك��ات اأو 
ظهرت  تعليمية  �شراكات  اأو  حتالفات 
حت��ال��ف��ات ك���ربى م��ث��ل ���ش��راك��ة جامعة 
مع  الربيطانية   Warwick واروي���ك  

مونا�ش Monash ال�سرتالية.
وه�����ذا الحت������اد ���س��م��م م���ن اأج���ل 
»ت��اأ���ش��ي�����ش ����ش���راك���ات ج��ام��ع��ي��ة ع��امل��ي��ة« 
مت اإع���الن���ه���ا ك��و���س��ي��ل��ة ت�����س��اع��د ع��ل��ى 
ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��وق وال�����س��ن��اع��ة 
واحل���ك���وم���ات وال����ط����الب اأي�������س���ا على 
ت��خ��ري��ج اأك��ف��اء ع��ل��ى ق���در م��ن التعليم 
قادرين  العاملية  في�سحوا  املعاير  ذي 
ع���ل���ى ع���م���ل اأب����ح����اث ع�����ن  م��ع�����س��الت 
التعليم العايل الذي مل يت�سن لبع�ض 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل���رم���وق���ة اأن 

تعدها.
وال���ع���دي���د م���ن ت��ل��ك ال��ت��ح��ال��ف��ات 
جامعة  م��ن  اأك���رث  جنباتها  ب��ني  ت�سم 
واأك�����رث م���ن ع�����س��و م���ن ق�����ارات ال��ع��امل 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ف���م���ث���ال راب����ط����ة ج���ام���ع���ات 
ت��اري��خ  ي���رج���ع   ACU ال��ك��وم��ون��وي��ل��ث 
ل��ع��ام 1913. وم���ع ه���ذا مل  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 
اإل بعد ذلك  اأي �شراكات كربى  تظهر 

التاريخ بعدة عقود.
ففي اأواخر الت�سعينيات عام 1990 
تاأ�س�ض عدد من الحتادات والتحالفات 
���س��م��م��ت م����ن اأج������ل حت��ق��ي��ق اأه������داف 
 »21 »يونيفر�سيتا  منها  ا�سرتاتيجية 
جامعات  وراب��ط��ة   Universitas 21
املحيط  على   املطلة  الأق�����س��ى  ال�سرق 
تاأ�س�ستا  وكلتاهما   ،APRU ال��ه��ادي  
رابطة  تاأ�س�ست  بينما    ،1997 ع��ام  يف 
اجلامعات العاملية WUN يف عام 2000 
البحثية  اجل��ام��ع��ات  راب��ط��ة  وتاأ�ش�شت 

الأوروبية يف عام 2002.  
وت��خ��ت��ل��ف م��ه��م��ة واأن�����س��ط��ة تلك 
ال��ت��ح��ال��ف��ات م���ن واح�����دة لأخ�����رى، اإل 
اأنهما  هو  بينهما  امل�سرتك  القا�سم  اأن 
مي���ث���الن ���ش��ي��ئ��ا اأك������رث ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وج��وه��ري��ة م��ن جم���رد م��ذك��رة تفاهم 

حمددة الأطر واملعامل.
ف���م���ن خ�����الل ���س��ل�����س��ل��ة ع��ري�����س��ة 
م���ن الأن�������س���ط���ة امل��ت��ن��وع��ة ت���وف���ر ه��ذه 
جتعل  وق��ن��وات  عمل  اإط���ار  التحالفات 
م���ن ت���دوي���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل حقيقة 
م��ل��م��و���س��ة ل���الأ����س���ات���ذة الأك���ادمي���ي���ني 

والطالب.

التعليم اإللكتروني
ت��وف��ر ب��رام��ج ال��ت��ب��ادل ال��ط��الب��ي بيئة 
ول��ت��ب��ادل  احل�����س��اري  ل��ل��ت��ب��ادل  خ�سبة 
التجارب التعليمية خارج اإطار اجلامعة 
التي ي�سجل الطالب فيها يف اأوطانهم، 
لأنهم ميثلون قيمة م�شافة تتمثل يف 
الطالب  ه���وؤلء  ي�سيفه  ال��ذي  التنوع 
ال��زي��ارات بني  للكلية من خالل تبادل 
اأو  التحالفات  يف  امل�سرتكة  اجلامعات 

ال�سراكات املعنية.

بقلم:أندرو غن
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

محاولة لفهم إيجابيات وسلبيات 
تحالف الجامعات العالمي

 »21 »يونيفر�شاتا  فمثال، طرحت 
لطالب  الإل���ك���رتوين  التعليم  م��ب��ادرة 
غ���ل���وب���ال«    21 »ي�����و  ���س��م��ت��ه��ا   الإدارة 
امل��ب��ادرة  ه��ذه  واأ�سهمت   U21Global
اأن��ح��اء  �شتى  م��ن  ال��ط��الب  م�شاركة  يف 
العايل  للتعليم  ال��و���س��ول  يف  امل��ع��م��ورة 
ب���رام���ج   لأن  الن�����رتن�����ت  خ������الل  م�����ن 
من  للباحثني  ت�شهل  ال��ط��الب  تنقل 
ال��ت��ع��اون  املختلفة  التخ�س�سات  ذوي 
اله��ت��م��ام  ذات  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل�����ش��اري��ع  يف 

امل�سرتك.
ومن خالل تلك الربامج ي�شتطيع 
اله���ت���م���ام���ات  ذوي  م����ن  ال���ب���اح���ث���ون 
من  امل��ت��ب��اع��دة  واحل�����س��ارات  املختلفة 
ق�شية  مثل  ال��دول��ي��ة  الق�شايا  ت��ن��اول 
البحث  لأ�سئلة  العاملية«   »التحديات 
التي تناولتها �شبكة اجلامعات العاملية.

وم�����ن خ�����الل ه�����ذه ال��ت��ح��ال��ف��ات 
ت�����س��ج��ع  اأن  اجل�����ام�����ع�����ات  ت�������س���ت���ط���ي���ع 
اجلامعات امل�سرتكة من احل�سول على 
اأف�سل املمار�سات لعدة ق�سايا تعليمية 
خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا: ت�����س��م��ي��م امل���ن���اه���ج و 

احلوكمة وغرها.

ال���ت���ع���ل���ي���م  ي����ت����خ����ذ  اأن  ومي������ك������ن 
ال���ع���ايل ط��ب��ي��ع��ة خم��ت��ل��ف��ة ت��خ��رج��ه من 
دورا  ف��ي��اأخ��ذ  كتعليم  الطبيعي  اإط�����اره 
ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ا اإق��ل��ي��م��ي��ا مت��ام��ا ك��م��ا هو 
احل������ال يف حت���ال���ف ج���ام���ع���ات ال�����س��رق 
الأق�����س��ى امل��ط��ل ع��ل��ى امل��ح��ي��ط ال��ه��ادي،  
يتمثل يف  وا�شح �شريح  لها هدف  التي 
م�ساعدة قادة اجلامعات على اأن ي�سهموا 
املطلة  الأق�����س��ى  ال�سرق  دول  تكامل  يف 

على املحيط الهادي.
نظر  يف  تكميليا  هدفا  يعد  وه��ذا   
واأعني حكومات تلك الدول لأنها تريد 
الأق�سى  ال�����س��رق  دول  جتمع  نت�سئ  اأن 
امل��ط��ل��ة ع��ل��ى امل��ح��ي��ط ال���ه���ادي يف اإط���ار 
الدول  تلك  اأن�سطة  كل  ي�سم  اقت�سادي 
التعاون  منتدى  اإط���ار  حت��ت  الآ���ش��ي��وي��ة 
القت�سادي للدول الآ�سيوية املطلة على 
املحيط الهادي.  وتاأ�س�ست هذه الرابطة 
م���ن اأج�����ل حت��ف��ي��ز ال���ت���ع���اون ف��ي��م��ا بني 
الدول الأع�ساء فيها يف جمال التدري�ض 
الأولوية  ذات  الق�سايا  حول  والأب��ح��اث 
الأق�سى  ال�سرق  دول  ملجتمع  الرئي�سة 

املطلة على املحيط الهادي.

التعاون في 
مواجهة التنافس

بكيف  تتعلق  توجد ملحوظة طريفة 
يحدث التعاون الدويل بني اجلامعات 
يف ال����وق����ت ال������ذي ت�������زداد ف���ي���ه ح���دة 

التناف�ض الدويل يف التعليم العايل؟
ه�����ذه  ان�����ت�����������س�����ار  يف  ال���������س����ب����ب 
اأن  ال���ت���ح���ال���ف���ات وال���������س����راك����ات ه����و 
التناف�ض على املواهب والطالب ممن 
للتعليم  تعليمية عالية  ر�سوما  دفعوا 
ال�����س��ن��وات  ف���ط���وال  ق���د زادت ح���دت���ه، 
من  الهتمام  انتقل  الأخ���رة  الع�سر 
ال��ت�����س��ن��ي��ف امل��ح��ل��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات اإل���ى 
ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ال����دويل،  الت�سنيف 
ف��روع��ا  ع��امل��ي��ة  ج��ام��ع��ات  فيها  فتحت 
التي حققت  الدولة  لها خ��ارج ح��دود 
جند  ثم  فمن  العاملية،  �شهرتها  فيها 
العاملية  متثل يف حد  التحالفات  اأن  
على  القائم  التعاون  م��ن  نوعا  ذات��ه��ا 

�سمة »الف�سولية«.
ت��ت��ن��اف�����ض  مل������اذا  وراء  وال�������س���ب���ب 
اجل��ام��ع��ات ب�سكل ف���وري وت��ت��ع��اون يف 
هو  العاملي  امل�شتوى  على  ذات��ه  الوقت 

متزايدة  ب�سورة  اأيقنت  اجلامعات  اأن 
يف  ال��دويل  التعاون  طريق  اختيار  اأن 
اأح��د  فائقة  بعناية  منتقاة  جم���الت 
م��ك��ون��ات ال��ن��ج��اح يف ال��ت��ن��اف�����ش على 

م�شرح التعليم العايل العاملي.
 ول�����ه�����ذا ا����ش���ت���خ���دم���ت ث���الث���ة 
اأب���ح���اث���ي لفهم  رئ��ي�����ش��ة يف  م��ك��ون��ات 
ط��ب��ي��ع��ة ال��ت��ح��ال��ف  ول��ل��م�����س��اع��دة يف 
�شرح اآلية �شر التحالفات الأكادميية 
الرابطة« و«متيز و�شع  »�شهرة  وهي  
ال���راب���ط���ة« و«ال���ع���الم���ة ال��ت��ج��اري��ة«.  
اختيارهم  يتم  ال��دول��ي��ون  فال�سركاء 
بعناية فائقة، لأن اجلامعات يجب اأن 
تكون على دراية تامة مبن �سي�ساركها 
ال��ت��ح��ال��ف��ات  ال��ت��ح��ال��ف، لأن ط��ب��ي��ع��ة 
اجليو�سيا�سية تتغر  مع تقدم الأيام، 
اأمركا  اأن جامعات  الآن  نرى  فمثال 
عالقات  عمل  وراء  ت�سعى  ال�سمالية 

بحثية مع جامعات بحثية �شينية.
ف��ال��ت��ح��ال��ف مي��ث��ل م�����وردا مهما 
ل���ق���ادة اجل���ام���ع���ات ال��ط��م��وح��ة لأن���ه 
ي�����س��ه��ل و����س���ع ا���س��رتت��ي��ج��ي��ات دول��ي��ة 
ثم  وم���ن  ال���ف���وري،  للتطبيق  ج��اه��زة 

الدخول  اجلامعات  تلك  على  ي��وف��ر  
تبادل  وب��رام��ج  وم�ساريع  اتفاقات  يف 
دفع فيها الكثر من املال وق�شى من 
اأجلها  الكثر من الوقت لتطويرها. 

ف����م����ن ث������م ي�������ش���ه���ل ع����ل����ى ت��ل��ك 
اجلامعات اأن تتخلى عن حقها الأدبي 
ذلك  مقابل  يف  ت�سرتي  اأن   �سبيل  يف 
على  القائم  التحالف«  »مزية  احل��ق  
الأط����راف،  جميع  ير�سي  و���س��ط  ح��ل 
وال��������ذي ل����رمب����ا ي��������وؤدي ل���������س����دام يف 
امل�شتقبل متاما مثل ال�شدامات التي 
م��ا  بني  اأث��ن��اء عقد الجتماعات  تقع 
التحالف، لأنه  م��دراء جامعات  ن��واب 
تلك  ت�سعى  ال���ذي  ال��ن��ط��اق  زاد  كلما  
اإم��ك��ان��ي��ة  زادت  لإن�����س��ائ��ه؛  ال�����س��راك��ة 
ات�ساع نطاق »الختالف« ل »التفاق«.

التحديات
ل  ج���ام���ع���ة  ق�����ط  ح���ي���ات���ي  يف  اأر  مل 
بطريقة  دول��ي��ة  ج��ام��ع��ة  نف�سها  ت��ع��د 
ت��ع��د  ال������ذي  ال����وق����ت  يف  ب����اأخ����رى  اأو 
ف���ي���ه اجل���ام���ع���ات ال���ع���ري���ق���ة ال��ع��امل��ي��ة 
ال��ط��م��وح��ة الأن�����س��ط��ة ال��دول��ي��ة بيئة 
خ�شبة لال�شتثمار؛  فمعظم الطالب 
والأ�����س����ات����ذة والإداري����������ني ي�����رون اأن 
التدويل حق م�سروع لهم بل اإنه جزء 

ل يتجزاأ من جامعتهم.
وب���ن���ف�������ض ال���ط���ري���ق���ة مي���ك���ن اأن 
ي����رى ال��ت��ح��ال��ف ع��ل��ى اأن������ه  ج����زء ل 
ل��الأم��ام  ال��ت��ق��دم  �سيا�سة  م��ن  ي��ت��ج��زاأ 
من  اأن��ه  اإل  ما  موؤ�س�سة  تتبناه  ال��ذي 
ال�سعوبة مبكان اأن تقا�ض تلك املنافع 
ال��ت��ي جت��ن��ى م��ن وراء ع�����س��وي��ة تلك 

التحالفات.
اأع��دت عن ثالث  واأب���رزت درا�شة 
اجلامعات  ه��ذه  اأن  رئي�سة  حت��ال��ف��ات 
ال���ع���امل���ي  ال���ت�������س���ن���ي���ف  ت����ق����دم����ت يف 
 2003 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  يف  للجامعات 
اأن هذا يعد  حتى 2012.وبالرغم من 
الأكادميية  الناحية  من  مهما  عمال 
التحالف  ع��الق��ة  ب�سبب  نتج  اأن���ه  اإل 
داخ��ل  ذات��ي  ب�سبب  ولي�ض  وال�سراكة 

تلك اجلامعات. 
  وه����ن����ا ي�����ربز ال����ت����ح����دى؛ ف��م��ا 
تكاليف  زادت  اإن  �سيحدث  مب��ا  بالك 
لرمبا  الع�سوية  ر���س��وم  اأو  التحالف 
ي��زداد  قد  والتحدي  انف�سال،  ح�سل 
بفكرة وجود حتالف بديل اأكرث جذبا 
يف م��ك��ان اآخ���ر يف ال��ع��امل، فهنا ت��زداد 
خماطر النف�سال من التحالف اأكرث 
اأخ��رى قد  فاأكرث، ناهيك عن عوامل 
تغير  م��ن��ه��ا  الن��ف�����س��ال  ه���ذا  ت�سبب 
واأح��وال  اأو ظ��روف  اإدارة اجلامعة  يف 
يف  النف�سال  يقع  ما  وغالبا  ال�سوق. 
عامه الأول خ�سية وجود التزام طويل 
الأمد اإل اأن ترك حتالف بعد الدخول 
ف��ي��ه اأم����ر ���س��ع��ب لأن����ه ي���اأت���ي بتكلفة 

عالية غر التكلفة املالية.
هذه  ت�شتمر  لأن  لأت��ط��ل��ع  واإين 
التغر لأنها �شتظل  التحالفات  عرب 
جنوم  و�ستظهر  العايل  للتعليم  �سمة 
يف ���س��م��اء ال��ت��ح��ال��ف��ات الأك��ادمي��ي��ة يف 
العوملة  اأن  كيف  لنا  ت�سور  امل�ستقبل 
����س���ت���دي���ر ج���ام���ع���ات���ن���ا يف احل���ا����س���ر 

وامل�ستقبل.
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حول العالم

الأمركية  املتحدة  ال��ولي��ات  رئي�ض  دع��ا 
اأوب����ام����ا ل��ف��ي��ف��ا م���ن رووؤ������س�����اء ال��ك��ل��ي��ات 
واجل���ام���ع���ات الأم���رك���ي���ة ل��الج��ت��م��اع يف 
ال���� 11 م��ن دي�شمرب  الأب��ي�����ض يف  ال��ب��ي��ت 
�شاأنه  من  جديد  التزام  ملناق�شة  اجل��اري 
املحدود  ال��دخ��ل  ذوي  الطلبة  ميكن   اأن 

من الدخول اإلى اجلامعات الأمركية.
وط�����ل�����ب ال����ب����ي����ت الأب������ي�������������ض م��ن 
ت��ق��دمي مرئياتهم ح��ول هذا  امل��دع��وي��ني 
اأه���داف   الل��ت��زام ب�سياغتها  يف ���س��ورة  
مع  مرفق  كتابي  م�ستند  ح�سب  مكتوبة 
»اإن�����س��ي��ده��اي��ر  ت��ل��ق��ت �سحيفة  ال���دع���وة  

ايديوكا�شن« ن�شخة منه. 
و���س��ي��ح�����س��ر الج��ت��م��اع ح�����وايل140  
العايل  التعليم  رج��ال  كبار  من  م�سوؤول 

التعليم  موؤ�ش�شات  ب��ني  ���ش��راك��ات  اإق��ام��ة 
اجلامعات  ب��ني  كال�سراكة  األ��وان��ه  بكافة 
)نظام ال�سنوات الأربع(، وكليات املجتمع 

واملدرا�ش الثانوية.
تكتب  اأن  الأبي�ش  البيت  وا�شرتط 
الكليات اإجن��ازات درامية مثل زيادة عدد 
التعليمية  ال������دورات  يف  ال��ط��الب  جن���اح 
والريا�سيات  الإجنليزية  يف  التقوميية 
وال�����ع�����ل�����وم  ق����ب����ل دخ��������ول ال�����ط�����الب يف 
اأح��د  يعد  التقومي  ه��ذا  لأن  اجل��ام��ع��ات، 
للدخول  الطالب  اأم��ام  ال��ك��وؤود  العقبات 
ف��ى اجل��ام��ع��ة. وك���ان ه��ن��اك ثمة مقرتح 
اآخر بزيادة عدد الطالب احلا�سلني على 

منحة )بيل غرانت( التعليمية.

تحدي أم فرصة؟
ك��ارين«  »ج��اي  بها  اأدل���ى  ت�شريحات  ويف 
»ياهو  ل�  الأبي�ض،  البيت  با�سم  املتحدث 
خرب  ن�شرت  اإخ��ب��اري��ة   من�شة  اأول  نيوز« 

واملوؤوؤ�سات  اجلمعيات  وممويل  والتجارة 
اخل���ري���ة  وم�����س��ووؤيل ال���ولي���ات وامل���دن 

الأمركية.
ال�سمت  الأب���ي�������ض  ال��ب��ي��ت  وال���ت���زم 
حيال  اإعالن  تفا�سيل هذا الجتماع وهو 
نف�ض النهج الذي اتخذه املدعوون حيث 
التزاماتهم  ع��ن  حتى  يف�سحوا  اأن  اأب���وا 
التي يريدون البوح بها خالل ما و�شف 

بقمة 11 دي�شمرب 2013.
ل���ك���ن  م�������س���ادر م��ط��ل��ع��ة ق���ال���ت اإن 
حت�شينات  اإدارج  �شيقرتحون  امل�شاركني 
التقوميي،  التعليم  جن��اح  م��ع��دلت  على 
ال��ط��الب  م�����س��ت��وي��ات  ال����ذي يقي�ض  وه���و 
وك����ت����اب����ة(،  )ق�����������راءة  الإجن����ل����ي����زي����ة  يف 
وال��ري��ا���ش��ي��ات، وال��ع��ل��وم قبل الن��خ��راط 
احلقيقي يف اجلامعات، اإ�سافة اإلى  زيادة 
خ��دم��ات ال��ط��ل��ب��ة ذوي ال��دخ��ل امل��ح��دود 
م��ث��ل ت��ع��ي��ني م���زي���د م���ن امل���ر����ش���دي���ن اأو 
اأو  الطالبية  الر���ش��ادات  تقدمي  حت�شني 

بقلم: كارل شترميشم
صحيفة إنسيد هاير إيدوكاشن

املوؤمتر الذي �سيعقد يف 11 دي�شمرب، قال 
فيها »اإننا نريد اأن ن�ستغل هذه الفعالية 
ل����رى ك��ي��ف ن���زي���د م���ن ف���ر����ش امل��ن��اه��ج 
اللتحاق  يف  ال��ط��الب  مل�ساعدة  الناجعة 

باجلامعات.«
اأوباما يف خطاب له الأ�شبوع  واأ�شار 
اأوباما  مي�سيل  وقرينته  هو  باأنه  املا�سي 
ذوي  الطالب  مل�شاعدة  حملًة  �شيطلقان 

الدخل املحدود على دخول اجلامعات.«
البيت  اأن  مطلعة  م�����س��ادر  واأف����ادت 
الأبي�ض �سيطلب من  موؤ�س�سات تعليمية 
م�شابهة  ال��ت��زام��ات  امل�شتقبل  يف  اأخ����رى 
لهذا اللتزام، علما اأن البيت الأبي�ض بداأ 
موؤخرا يف احلديث عن وجود م�سكالت يف 
التعليم تتمثل يف تلقي فئة من الطالب 
العالية  التعليمية  الإمكانايات  ذوي  من 
بالتعليم  �شموه  امل�شتوى  اأقل من  تعليما 
يف   undermatching امل��ت��ك��اف��ئ  غ���ر 
ال���وق���ت ال����ذي ع���د ف��ي��ه ب��ع�����ش اخل����رباء 

هذا النوع من التعليم غر املتكافئ باأنه 
اأقل اأهمية بكثر من فتح اأبواب التعليم 
ت��ك��ال��ي��ف  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  اأو  ل��ل��ج��م��ي��ع 

التعليم الباهظة.
وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ه���ذه اخل��الف��ات 
اأمركا  العايل يف  التعليم  قال كبار قادة 
الإدارة  ج���ان���ب  م���ن  اخل���ط���وة  ه����ذه  اأن 
غر  تعد  لأن��ه��ا  مثمرة  تعد  الأم��رك��ي��ة 
م�سبوقة على الأقل يف التاريخ احلديث.

الأم��رك��ي��ة  الإدارة  ان�����س��غ��ال  وي��ع��د 
ب��ال��ط��ل��ب��ة ذوي ال��دخ��ل امل���ح���دود اإح���دى 
لت�سجيع  الإدارة  اتخذتها  التي  املبادرات 
م��ب��ادرات  ت�سمل  ال��ت��ي  ال���ع���ايل،  التعليم 
الكليات  ت�سنيف  خ��ط��ة  اأب���رزه���ا  �سابقة 
املبني  والتعليم  املربح  التوظيف  ولوائح 
من  جديدة  اأن��واع  وتطوير  الكفاءة  على 
التعليم ال��ع��ايل  ع��رب الن��رتن��ت. وي��ويل 
ال��رئ��ي�����ض الأم���رك���ي ذات���ه اأه��م��ي��ة بالغة 
ل��ه��ذه امل��و���س��وع، لأن���ه م��ن اأن�����س��ار اإك��م��ال 

ال���درا����س���ة ب��اجل��ام��ع��ات ل��ن��ه��اي��ت��ه��ا وم��ن 
اأن�����س��ار ال��ر���س��وم امل��ع��ق��ول��ة، الأم����ر ال��ذي 
منزله  اإل��ى  الكليات  روؤ���س��اء  يدعو  جعله 

اأكرث من اأي رئي�ض اأمركي �سابق.
الم���ر ال���ذي ي��زي��د الآم����ال اأن هذا 
امل�����وؤمت�����ر ����س���ي���ك���ون اأك�������رث حت����دي����دا م��ن 
جعل  ال���ذي  الأم���ر  ال�سابقة،  امل���وؤمت���رات 
اأن  »اأف���رت����ض  ي��ق��ول   Hartle )ه���ارت���ل( 
)التعليم  �سي�سلح  الآن  الأبي�ض  البيت 
ال��ع��ايل( اإ���س��الح��ا دائ��م��ا. اإن��ه��ا الفر�سة 

التي تقع مرة واحدة يف العقد الواحد.«
وي�سارك يف التح�سر لهذا املوؤمتر 
جم��ل�����ض الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي الأم��رك��ي 
ووزارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات  وجم��ل�����ض 
ال��ت��ع��ل��ي��م ح�����س��ب ب��ط��اق��ة ال����دع����وة ال��ت��ي 
يلعب مدير  كما  الأبي�ض،  البيت  اأر�سلها 
جم��ل�����ض ال�����س��ي��ا���س��ات ال��وط��ن��ي��ة »ج��ي��ن��ي 
�سبياللنغ« دورا حموريا يف التن�سيق لهذا 

املوؤمتر من خلف الكوالي�ض. 

مسؤولو التعليم العالي يجتمعون مع أوباما
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منطلقات
ل ميكن اأن ننطلق نحو الإ�شالح وحت�شني 
البحث العلمي، واأي اأمر يف حياتنا اإل اإذا 
لي�ض  منار�سه  م��ا  اأن  ت�سورنا  يف  و�سعنا 
واإذا  ال�سحيح،  ه��و  ي��ك��ون  اأن  ب��ال�����س��رورة 
يكون  اأن  بال�سرورة  فلي�ض  �سحيحا  كان 
هو  واملثمر  البناء  واحل��وار  الأف�شل.  هو 

اجلهد ال�سائع، اإمنا علينا اأن نتكّلم حني 
وي��اأخ��ذ  الكلمة،  ي�سمع  م��ن  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
ب��اأح�����س��ن ال���ك���الم، وم���ا ي��ك��ون م��ن��ه ف��ائ��دة 
اإن ما  ِق��يِّ به. ثم  يف حت�شني العمل، وال��رُّ
ي��ق��ال يف ال��ن��ق��د خم��ت��ل��ف؛ ف��ه��ن��اك اأ���ش��ي��اء 
تعود على الأ�شل بالإبطال، واأ�شياء تعود 
على  تق�سي  ول  ب��الإخ��الل،  الكمال  على 

الذي ينطلق من هذا املنطلق، اأما اإذا كان 
ال�شاهد النحوي قول اأحيحة بن اجلالح 

اأو قي�ض بن اخلطيم حا�سرا فاعال:
نحن مبا عندنا واأنت مبا

عندك را�ٍض والراأي خمتلف
النقد  ب��واب��ة  نلج يف  داع���ي لأن  ف��ال 
والإ�����ش����الح، وع��ل��ى اجل��م��ي��ع ت��وف��ر ه��ذا 

الأ�سل ول تبطله. �سوف اأوظف جتربتي، 
ومالحظاتي اخلا�سة يف حتليل املو�سوع 
اأفكار  ودر���س��ه. وم��ا �سطر هنا ع��ب��ارة ع��ن 

اأّولّية قابلة للتنقيح، واحلذف والزيادة.

مقدمات
ع��ل��ي��ه  ت���ب���ن���ى  ال�������ذي  الأ������س�����ا������ض  اأول: 

الدرا�سات العليا هو البحث العلمي الذي 
يتعني على الطالب اإجنازه ب�سكل م�ستقل 
وم�سكالت  ق�سايا  على  تعلمه  ما  مطبقا 

يف التخ�س�ض.
امل�����س��اري��ع  ت��خ��ط��ي��ط  ي�ستطيع  ك��م��ا 
علمي  بحث  م��ن  ج��زء  تنفيذ  اأو  الكبرة 
با�ستقاللية، بتطبيق ما لديه من معارف 

ن���ظ���ري���ة، وخ������ربات ع��م��ل��ي��ة، ب��ا���ش��ت��خ��دام 
اأ�ساليب البحث ل�ستنتاجات قيمة ت�سيف 
�شيئا ما للمعرفة اأو للممار�شات املهنية«.

واق��ع  اإج��م��ال  ال��ع��ل��م��ي:  ال��ب��ح��ث  ثانيا: 
البحث اللغوي لدينا باأنه جتميع متفرق 
وت��ف��ري��ق جم��ت��م��ع، واإع�������ادة اإن���ت���اج ملنتج 

في دراسة عن  مخرجات أقسام اللغة العربية

العايد يقلب الرسائل الجامعية
ويوصي بمراجعة برامج الدراسات العليا

بصراحة وصرامة علميتين، وقف أستاذ اللغويات بجامعة أم القرى األستاذ الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد على الرسائل العلمية بأقسام اللغة العربية،  
بالنقد والتمحيص، ودعا في ختام دراسة له بعنوان »  الرس�ائل الجامع�ية في أقسام اللغة العربية  .. الواقع والتطلعات«، إلى مراجعة شاملة لخطط 

وبرامج الدراسات العليا بدءا من معايير قبول الطاب، وانتهاًء بأسس المناقشة وتقييم المخرجات البحثية. وفيما يلي عرض مختصر للدراسة:

دراسات

تحقيق النصوص وترجمتها
أو اختصارها وشرحها
ال يعد بحثا علميا

القيم البحثية السائدة
صرفت العقل العربي
إلى الجمع والتكثر 
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دراسات
�سابق، وت��ك��رار ن�سر م��ا ق��ام ب��ه الآخ���رون 
من خالل حتقيق الن�سو�ض وترجمتها، 
اأو اخت�شارها و�شرحها، وهذه كّلها اأعمال 

ت�سنيف ل اأعمال بحث.
ث���م اإن���ن���ا ن��ع��ام��ل ال��ب��ح��ث م��ع��ام��ل��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال����در�����ض ال�����س��ف��ي، وم����ا دم��ن��ا 
الدر�ض  جتديد  حركة  ندفع  فلن  كذلك 

اللغوي اإلى الأمام.
دائ���رت���ه ���س��ي��ق��ة، تعتمد  ف��ال��ت��ع��ل��ي��م 
نقل املعرفة من جيل اإلى جيل، وتقدمي 
ل  قطعية،  بلغة  وامل�����س��ل��م��ات،  ال��ب��ده��ي��ات 
حت��ت��م��ل ال����رتدد وال�����س��ك والح��ت��م��ال��ي��ة، 
اأن ال��ب��ح��ث ي��ت��ج��اوز ال��ب��ده��ي��ات  يف ح��ني 
والفرو�ض،  اأو�سع من اخليال  دائ��رة  اإلى 
وال�������س���ي���اح���ة احل������رة يف م����ي����دان ال��ف��ك��ر 
وال��ت��ج��ارب، واإع��ط��ائ��ه ح��ق اخل���روج على 
اإنتاج  امل�شلمات يف بع�ش مراحله، واإع��ادة 
ال��ب��ده��ّي��ات، واخ��ت��ب��اره��ا، وال��ك�����س��ف عن 
يف  والتو�شع  وثباتها،  النظريات  ���ش��دق 
ط���رح ف��رو���ش��ه، و���ش��رح اإ���ش��ك��الت��ه، بلغة 
اأن  امل�سلَّم  وم��ن  العلم،  لغة  ع��ن  تختلف 
ال��ق��ي��م ال��ت��ي ي��ن��ب��غ��ي اأن ن��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا يف 
يف  بها  نتعامل  التي  القيم  غ��ر  البحث 

تقدمي الدرو�ض، وتقرير البدهيات.

ثالثا: الإبداع والأ�سالة: يو�سع الباحث 
يف واحدة من اأربع درجات، وهي :

)1( البتكار والإبداع.
)2( الأ�سالة.

)3( املحاكاة والتقليد.
الإ���������س��������اءة،  اأو  ال���������س����رق����ة،   )4(

�شّموها ما �شئتم !
فالأ�سالة لي�ست اأن يبقى املرء طول 
عمره منطويا على نف�سه، واإمنا الأ�سالة 
اأن ي��ل��ت��زم امل�����رء ب���اإج���الء ف���ك���ره ب��اأف��ك��ار 
الآخ���ري���ن، وب��ع��د، ن��ح��ن ب��ح��اج��ة اإل���ى اأن 
اأفكاًرا،  نتعّرف  اأن  اأو  اأ�شئلة،  على  جنيب 

من نحو:
• ما الفرق بني الأ�سالة والبتكار. 

)املحاكاة اأو التقليد، وال�سرقة(؟
ال���درج���ات  يف  ب��ي��ن��ه��م��ا  • ال��ت��ف��ري��ق 

العلمية، ومكان الأ�سالة والإبداع.
الأ����س���ال���ة  ب���ني  اأع���م���ال���ن���ا  • واق�����ع 
والب��ت��ك��ار )ق��ل��ة ال��ع��م��ل الإب���داع���ي، 
وكرثة الأعمال املكرورة واملنت�سخة(.
الدرا�سات  يف  الإب��داع  انتهى  هل   •
العربية  ال��ع��ل��وم  الإن�����س��ان��ي��ة خ��ا���س��ة 

الإ�سالمية؟
• تاأثر بع�ش الأفكار، مثل: اإغالق 
ب���اب الج��ت��ه��اد، امل��ب��ال��غ��ة يف الت��ب��اع، 
ت��وا���ش��ع ك��ث��ر م���ن امل��ن��ت��م��ني ل��ه��ذه 

العلوم.
الإبداع. • ن�سبية 

• هل ي�ساعد تعليمنا على الإبداع؟
الإبداعية. الأعمال  من  • مناذج 

رابع���ا: بني البحث العلمي والت�سنيف، 
يتناول النقاط التالية:

ال��ب��ح��ث  ب���ني  ف����رق  ه���ن���اك  • ه���ل 
يبني  واأيهما  والت�سنيف؟  العلمي 
الأم���������ة اأك���������رث: ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
ن��ت��اج  ال��ت�����ش��ن��ي��ف؟ واأي�����ن ن�����ش��ع  اأم 

املنت�سبني للبحث العلمي؟
مثل:  ج��واب،  اإل��ى  حتتاج  • اأ�شئلة 
اأن����ح����ن يف ع���ل���وم���ن���ا الإ����س���الم���ي���ة 
وال����ع����رب����ي����ة ب���ح���اج���ة اإل��������ى م���زي���د 
م���ن ال��ت�����ش��ن��ي��ف، وال����ش���ت���غ���ال ب��ه، 
بحاجة  نحن  اأم  اإليه؟  والن�سراف 
التي تقدم  الأبحاث  اإل��ى مزيد من 
�شيئا ما، وت�شهم  اجلديد، وت�شيف 

يف حل ما حل بنا من م�سكالت؟
يبحث  م��ن  ه��و  ل��ي�����ض  • ال��ب��اح��ث 
واإمن��ا  يجهلها،  التي  املعلومات  عن 
ال��ذي يبحث فيما وراء  ال��ع��امل  ه��و 
م��ع��رف��ت��ه. ل��ي��خ��رج مب���ا ل ي��ع��رف��ه 

الآخرون.

ال��ورق،  ووف���رة  الطباعة،  �سهولة   •
والو�شائل احلديثة. 

امل��ت��اأخ��ر  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ق��ل  ن���ربئ  • ل 
زمانه من فو�شوية التناول والطرح؛ 
فهو ل يفرق بني مقام البحث ومقام 

اخلطابة، واملقامات الأخرى. 
كلِّ  يف  البحث  فكرة  و���ش��وح  ع��دم   •
اإدراك  وع������دم  ال���ب���ح���ث،  م����ن  ف�������س���ٍل 

الباحث حلدود بحثه.
يف  ���ش��ائ��دة  ق��ي��م  ه��ن��اك  • ال��ت��وث��ي��ق: 
التوثيق؛ باأن جتعل توثيق البدهيات 
اأم�����ًرا واج���ًب���ا، و ال��ت��و���ّش��ع ف��ي��ه حلية 
م���ق���ب���ول���ة، وع���م���ال ي���ت���ب���ارى ال��ك��ت��ب��ة 

بالبجح به والفخر.
بع�ش  اأو  البحثية،  املناهج  بع�ش   •  
قبل  م��ن  ل��ه��ا  التطبيقية  امل��م��ار���س��ات 

بع�ش الباحثني .
 • اأ����ش���ال���ي���ب ب��ع�����ش ال���ك���ت���ب���ة، م��ث��ل 

العبارات الوا�سلة. 
 • النتائج؛ اإذ يتكرّث بع�ش الباحثني 
ب��ن��ت��ائ��ج ل ع��الق��ة ل��ه��ا ب��امل��و���س��وع، اأو 

بنتائج مكّررة، اأو مدعاة.

ثاني���ا: املحت�ى وامل�سم�ن
متفرق  جتميع  ال��ل��غ��وي:  ال��ب��ح��ث  واق���ع 
وت��ف��ري��ق جم��ت��م��ع )حت��ق��ي��ق ن�����س��و���ض يف 
ولي�ض  ت�سيف،  ول  ميتة،  اأن��ه��ا  ال��غ��ال��ب 
 � ال��ت��اري��خ��ي��ة  اإل دلل��ت��ه��ا  ل��ه��ا م��ن قيمة 
غالب  البحث  وح��رك��ة  الت�سنيف  حركة 
ما يتّم هو من قبيل ال�شرح والتلخي�ش، 
والردِّ  والرتجمة والتحقيق، والفهار�ض، 
وال��ت��ع��ق��ي��ب( واأمن�������اط م���ن ال��ت�����ش��ن��ي��ف 
الأخ�������������رى م������ن ح������وا�������ش وت�����ق�����ري�����رات 
وم�ستدركات، وتنبيهات، وجمع وترتيب، 

واإعادة اإخراج. 
امل��ح��ت��وى ج��زئ��ي��ات ل كليات  اإن  ث��م 
)ت���ق���ري���ر م�����ش��ائ��ل ع��ل��م��ي��ة وم�����ش��ّل��م��ات- 
التكرار اإّما مع فكرة اأعمال اأخرى، واإما 
يف ط��ري��ق��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ( م��ع��ام��ل��ة ال��ب��ح��ث 

معاملة التعليم والدر�ض ال�سّفّي. 
ال��ف��ك��ر ال��ل��غ��وي وق��ي��م��ن��ا ال��ل��غ��وي��ة: 
ويف ه���ذا ي��ك��ون احل���دي���ث ع���ن )اخ���ت���زال 
الكلي  والتفكر  اجلزئي  التفكر  اللغة( 
يف ب��ح��وث��ن��ا )ت��غ��ر امل���ه���ارات ال��ل��غ��وي��ة يف 
ع�����س��رن��ا، وا���س��ت��ح��داث م���ه���ارات ج��دي��دة 

م�سائل  ت��ق��ري��ر  ب��ني  ال��ف��رق  خام�س���ا: 
العلم و�شرح مقدمات البحث، وفرو�شه، 
فيه  وي��دخ��ل  وتطبيقاته:  وت��ن��ظ��رات��ه، 

احلديث عن لغة العلم ولغة البحث.

ما  اإن  ال��ع��ل��م��ي��ة،  الأم����ان����ة  �ساد�س����ا: 
هو  لي�ش  التوثيق  �شكلّيات  م��ن  مي��ار���ش 
الأمانة، بل هو اختزال، واإن كان التوثيق 
جزًءا منها، والأمانة ترتبط بقيٍم اأخرى، 

لي�ض هذا املقام مقام تف�سيلها.

جولة في واقع
الرسائل الجامعية 

اأول: الن�احي ال�سكلية
التطويل  م��ن  فيه  ال��ر���س��ائ��ل، مب��ا  حجم 
داٍع، وم��ن مظاهر  والإ���س��ه��اب يف غر ما 
اإط��ال��ة ال��ر���س��ائ��ل وجم��ان��ب��ة الخ��ت�����س��ار: 
التكرثُّ من املقّدمات الوا�شحة، ال�شتغال 
ب��ت��و���س��ي��ح ال��وا���س��ح��ات، ال���س��ت��ط��رادات، 
الباحث، وهذا هو  �شيٍء عمله  تقييد كل 
الواقع الذي يجري عليه العمل يف كثر 
م���ن ب���رام���ج ال���درا����س���ات ال��ع��رب��ي��ة. وم��ن 

اأ�سبابه: 
وم�����س��ّل��م��ات  ت���وج���ه���ات  • ه��ي��م��ن��ة 

الأ�ساتذة على طالبهم. 
يخرج  اأن  يف  النف�شية  ال��رغ��ب��ة   •

الباحث عمال كبرا.
الأفق  ذات  املفتوحة،  • املو�سوعات 

الوا�سع. 
ال��ك��ت��اب��ة  ب����ني  ال���ت���ف���ري���ق  • ع�����دم 
البحثية وبني الت�شنيف والتاأليف. 
به،  مّر  �شيء  كل  الباحث  • تقييد 
ف�����اإن مل ي��ج��د ل���ه م��ك��ان��ا يف امل��ن 

و�شعه يف احلا�شية. 
والتفريعات  التق�سيمات  ك��رثة   •
يف  ت��دخ��ل  ل  اأو  داع،  م���ا  غ���ر  م���ن 

منطق واحد. 
ول��ه��ذا  واحل�����س��و.  • ال���س��ت��ط��راد، 

مظاهر .
ال��ت��ي  ال�����ش��ائ��دة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  • ال��ق��ي��م 
���س��رف��ت ال��ع��ق��ل ال��ع��رب��ي اإل����ى اجلمع 

والتكرث. 
النوع  اأفراد  الأدلة من  • التكرث من 

الواحد. 

ت���الئ���م ال���ع�������س���ر( م����ه����ارات ال�����ق�����راءة يف 
العربية  در����ض  )يعنى  احل��ا���س��ر  الع�سر 
مهارات  يهمل  حني  يف  الكتابة  مب��ه��ارات 
ال�شتماع، واملحادثة، والقراءة؛ وللقراءة 
مهارات  مثل  ع�شرنا،  يف  ج��ّدت  م��ه��ارات 
والعادية،  والنتقائية،  املتعجلة،  القراءة 

واملتعمقة.
ع���الق���ة ال���ل���غ���ة ب���ال���ع���ل���وم الأخ������رى 
)النمطية يف در�ض اللغة، والقت�سار على 
در�ش منط واحد( توا�شلّي، تداويل ثري، 

تداويل غر ثري )التثقيف اللغوي(.

التي  القيم  منظومة  يف  اخللل  ثالث���ا: 
حتكم البحث العلمي، اأو فهمها على غر 
وي�سمل  اأو ممار�ساتها اخلاطئة،  وجهها، 

هذا نوعني من القيم: خلقية، وعلمّية. 

التطبيقي؛ من  البحث  اإهمال  رابع����ا: 
زاوية النظر اإلى البحث يف علوم العربية 
ميكن  والتطبيق  التنظر  ب��ني  واآداب���ه���ا 
ت�سنيف الأبحاث العلمية بح�سب نوعها، 
وميدانها، وعملها، فهناك اأبحاث عملّية 
فل�شفّية  اأبحاث  وهناك  نظرّية،  واأخ��رى 

واأخرى تطبيقّية ... اإلخ 

���س���ؤال: ه���ل ب��اإم��ك��ان��ن��ا حت��وي��ل البحث 
وم�ساريع  تطبيقية،  اأعمال  اإلى  اللغوي، 

بحثّية، ذات مردود عملي؟ 
م���ي���دان ال��ل��غ��ة م���ي���دان ث���ري ميكن 
يكون  اأن  ب�شرط  تطبيقيا،  ميدانا  جعله 
م�سلماتنا،  مل��راج��ع��ة  ال���س��ت��ع��داد  ل��دي��ن��ا 
لدينا من  اإذ كل ما  فيها،  النظر  واإع���ادة 
التنظر،  بدهّيات وم�سلَّمات، ف�سال عن 
ك��ّل��ه ق��اب��ل ل��ل��م��راج��ع��ة، ب�����ش��روٍط علمّية 
م���ع���روف���ة. ك��م��ا اأن ك���ث���را م���ن م��ي��ادي��ن 
ال��ب��ح��ث امل��ق��رتح��ة ق��اب��ل��ة ل��ت��ك��ون جم��اًل 

للدرا�سات التطبيقّية. 

التطلعات واآلمال 
يلزمنا مراجعة �شاملة لربامج الدرا�شات 
، طريقة  العليا مبا فيها، اأو على الأخ�ضِّ
ملنح  العلمية  ال��ب��ح��وث  واإع�����داد  ت�سجيل 
ي��ك��ون  اأن  ي��ع��ن��ي  ل  وه�����ذا  ال���درج���ت���ني. 
وحدها  الر�سائل  على  مقت�سرا  التغير 
الدرا�شية  اخلطة  تغير  اإل��ى  يتعّدى  بل 

اأن  اأرى  ول���ذل���ك  ت��ن��ف��ي��ذه��ا،  وط���ري���ق���ة 
التغير ل بدَّ اأن ينطلق من حماور:

وم��ا  ال���ق���ي���م،  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  اأول: 
والبحث  العليا  الدرا�سات  يف  بها  يت�سل 
ال��ع��ل��م��ي، وال��ق��ي��م -ك��م��ا ت��ق��ّدم - ن��وع��ان 
الآتي  ال�سياق  يف  نوردها  وعلمية  خلقّية 
يف  املمار�شات  بع�ش  ب�شرح  الك��ت��ف��اء  م��ع 

قيمة واحدة من النوعني: 
ال�������س���دق،  اخل���ل���ق���ي���ة:  ال���ق���ي���م   •
ال�سجاعة،  ال��ت��وا���س��ع،  الإخ���ال����ض، 
الإرادة،  ق����وة  الأدب�������ي،  الإن�������س���اف 
ال�����ش��رب، ح��ب ال��ع��ل��م، ال��غ��رة على 
امل�������س���ال���ح واحل����ق����ائ����ق، ال����زه����د يف 

مكا�شب الدنيا - علو الهمة. 
: العلمية  • القيم 

العلمية.  • الأمانة 
العلم  لأ�سول  الباحث  ا�ستيعاب   •

الذي يبحث فيه. 
يف  املختلفة  الأق����وال  ا�ستيعاب   •

املو�سوع الواحد واملقارنة بينها.
اإل���ى  الآراء  رّد  ع��ل��ى  ال����ق����درة   •

ماآخذها .
ال����ت����ف����ك����ر  ع������ل������ى  ال����������ق����������درة   •

وال�شتنباط.
ل.  التخيُّ على  • القدرة 

بلغته  العلم  عن  التعبر  ق��درة   •
اخلا�سة.

�����ض  وت��ل��مُّ ال��ع��ل��م،  اأه����ل  • اح�����رتام 
اأو  فيه،  اأخ��ط��ئ��وا  فيما  لهم،  ال��ع��ذر 

خالفوا.

العليا،  الدرا�سات  برامج  تطوير  ثانيا: 
من قبول الطالب، واإجرائيات الدرا�سة، 
امل��ق��ررات،  وطبيعة  درا���س��ي��ة،  م��ن خطط 
اإليه من معرفة  وما حتويه، وما تق�سد 
وفكر ومنهج ومهارات، وم�شالك بحثية. 
�سبغة  ذات  امل���ق���ررات  جميع  ت��ك��ون  واأن 
من  وق��ي��م��ه،  للبحث  ت��وؤ���ش�����ش  اأو  بحثية 
ندوات موجهة، وحلقات نقا�ش، وجل�شات 
ع�سف ذهني، وح��وارات علمية خمتلفة، 
ونقد  بحثية،  وم��ط��ارح��ات  وم��راج��ع��ات، 
كل  يف  اأب��ح��اث  وك��ت��اب��ة  ومنهجي.  علمي 
مقرر، يتدرب بها الباحث، على اأن توؤخذ 

باجلد.

ثالث���ا: الإفادة من اخلربات املتميزة، 
م��ن خ��الل اختيار الأ���س��ات��ذة، م��ن ذوي 
وا�شتقطاب  امل��ت��م��ي��ز،  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ع��ط��اء 
�شناعة  اأو  وتبادلها،  املميزة،  اخل��ربات 
ه������ذه اخل���������ربات ب������اإع������ادة ال���ت���اأه���ي���ل، 

والتدريب بالو�سائل املختلفة. 

ب�����س��وؤون  العلمي  ال��ب��ح��ث  رب���ط  رابعا: 
والعلمية،  الفكرية  وحاجاتنا  احل��ي��اة، 
والعملية، ومبا يعود على در�ض العربية 
اإكمال  ثقافة  من  والتخل�ش  بالفائدة، 

الالزم. 

ال��ب��ح��ث،  م��ي��ادي��ن  م��راج��ع��ة  خام�سا: 
وم���و����س���وع���ات���ه، وم�����ا ي���ق���ع يف ال��ب��ح��ث 
الإ���ش��ك��الت، و����ش���اأورد بع�ش  م��ن بع�ش 
م���ق���رتح���ات واأف�����ك�����ار حل����ل امل�����س��ك��الت 
ت���ق���دم،  ف���ي���م���ا  وردت  ال����ت����ي  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
م���ن اأب����رزه����ا: ال��ت��ن��وي��ع ب���ني ال��ت��ن��ظ��ر 

والتطبيق.

التطبيقي،  بالبحث  العناية  �س�اد�سا: 
وهو ما نلحظ غيابه اأو ندرته يف بحوث 
اللغة العربية؛ فكل الطالب اأو غالبهم 
بحكم  مييلون  اأ�ساتذتهم  ح��ال  هو  كما 
النظري،  البحث  اإل��ى  تكوينهم  طبيعة 
هذه  يف  عنه  حتدثنا  ال��ذي  النحو  على 
ال���ورق���ة، واأن����ا ع��ل��ى ث��ق��ة اأن��ن��ا ل��و عنينا 
ال��ن��ح��و ال�سابق  ال��ب��ح��ث ع��ل��ى  مب��ي��ادي��ن 
ل���وج���د ال���در����ض ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ل���ه م��ك��ان��ا 

لئقا. 

التفكر  يف  منهجية  ت��ك��وي��ن  �سابعا: 
و�سياغة املعرفة والتعامل معها مبنية 
الرتكيز  مع  واملقا�سدية،  الكليات  على 
على الفكر الإ�سرتاتيجي، الذي يح�سن 
اأو  فكرة  كل  ويعطي  الأولويات،  ترتيب 
التفكر  نتجاوز  واأن  ي�ستحق،  ما  عمل 
اجلزئي، من خالل وحداٍت معزولة، ل 
نريد  ل  اأننا  اأو  واقعها،  يف  بينها  راب��ط 

اإدراك الروابط واملقا�سد. 

ث���ام���ن���ا: ت����ك����وي����ن م�������ه�������ارات حت��م��ل 
اإيجاد احللول  والقدرة على  امل�سوؤولية، 
من  التي  البحثّية  للم�شكالت  املنا�شبة 
املتوقع اأن تواجه الباحث يف بحثه، كما 
ق��د ت��واج��ه��ه ع��ق��ب��ات، ميكن ل��ه توقيها 
فيها،  وق��ع  اإذا  وجت��اوزه��ا  تقع،  اأن  قبل 
كفاية  ع��دم  امل��و���ش��وع،  )�شعة  مثل  م��ن 
عدم  اأو  املعلومات،  يف  ال�سك  املعلومات، 
تكرار  )مثل  وهمية  حماذير  �شحتها(، 
املو�سوعات، طريقة املعاجلة، املبالغة يف 

عات والنتائج(. التوقُّ

ت��ا���س��ع��ا: اإع����������ادة ال���ن���ظ���ر يف ت��ق��ومي 
تعد  التي  العلمية  والأع��م��ال  الر�سائل، 
�سمن برامج الدرا�سات العليا؛ اإذ عامة 
تقومي الر�شائل والأعمال البحثية التي 
على  العليا  ال��درا���س��ات  ط��الب  ينجزها 
الأمور ال�شكلّية، مثل التبويب، وطرائق 
التوثيق، و�شنع بع�ش احلوا�شي، يدرك 
���ش��ي��ئ��ا م���ن مناق�شة  ذل���ك م���ن ي��ح�����ش��ر 

الر�سائل.
غياب  اإل���ى  راج���ع  اأه����ذا  اأدري  ول 
يف  ق�سور  هو  اأم  املناق�سة،  ا�سرتاتيجية 

الأ�ساتذة، اأم هو البحث عن الأ�سهل؟
نحن نتطلع اإلى اأن تتجه املناق�سات 
اإل��ى الأم��ور  وت��ق��ومي الأع��م��ال العلمية 
الأ�سا�سية من الأ�سالة والإبداع، وقيمة 
واملنهجية  العلمية  واجلوانب  النتائج، 
مما يكون الإخالل به يعود على الأ�سل 
من  ال�سكلّيات  تتجاوز  واأن  ب��الإف�����س��اد، 
ن��ح��و ال��ل��غ��ة وال���ط���ب���اع���ة، وال�����س��ي��اغ��ة 
ال��ت��وث��ي��ق، مم��ا ل  والإخ�����راج، و�شكليات 
عاد  واإن  بالبطالن،  الأ���س��ل  على  يعود 

على الكمال بالإخالل.
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آفاق: خاص

اأدى انت�شار تقنيات الإعالم اجلديد اإلى 
اإع��الم��ي��ة يف منطقة  ظ��ه��ور جم��م��وع��ات 
بالفطرة«  »�سحفيون  ا�سم  حتمل  ع�سر 
تطرق خمتلف فنون مهنة املتاعب، بعيدا 
التقليدي  الإع��الم  موؤ�س�سات  روت��ني  عن 
التفتي�ش  ون���ق���اط  ال���رق���اب���ة  وم��ق�����ش��ات 
تلفزيونية  اأعمال  وا�شتهرت  التحريرية. 
من اإنتاج هذه املجموعات الإعالمية  بعد 
اأن حظيت مب�شاهدات عالية عرب قنوات 
ي��وت��ي��وب، وذل����ك م��ث��ل ب��رن��ام��ج »رواي�����ا«، 

وفيلم » هوام�ض مل تقراأ«.
»اآف�������������اق« حت����دث����ت م�����ع ع�������دد م��ن 
جتاربهم،  لر�سد  بالفطرة«  »�سحفيون 
وب��ي��ن��م��ا ط��غ��ت ع��ل��ى اأح���ادي���ت���ه���م ال��ث��ق��ة 
ب��ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي ح��ق��ق��وه��ا؛ ع����ربوا يف 
لتطوير  احتياجاتهم  ع��ن  ذات���ه  ال��وق��ت 

ودعم منتجاتهم.

مركزية قاتلة
اأك����د م��ن��ت��ج الأف������الم، الإع���الم���ي حممد 
ت�����س��ه��د  ع�����س��ر  م��ن��ط��ق��ة  اأن  ال�����س��ري��ع��ي 
تعاين  واأنها  اإعالمها،  يف  قاتلة  مركزية 
اأي�شا من �شح يف ال�شحافة التلفزيونية،  
امل��ن��ط��ق��ة )ال���ورق���ي  اإع������الم  اأن  م����وؤك����دا 

فيلما »أين غابتي« و »هوامش لم تقرأ«.. أبرز إنتاجاتهم 

»صحفيون بالفطرة«
يثرون إعالم عسير

السريعي: اإلعالم الجديد أقوى تأثيرا وانتشارا 
..والمسؤولية االجتماعية مطلب
العسكري: برامجنا تهدف لخدمة المنطقة
والحاجة للدعم أبرز الصعوبات
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والإلكرتوين( من�شغل  مبتابعة الأزمات 
والأحداث املتكررة.

واأ�شار ال�شريعي اإلى اأن من و�شفهم 
احتكار  ك�����س��روا  ب��ال��ف��ط��رة  بال�سحفيني 
الإع��������الم ال����ق����دمي ل��ل��م��ع��ل��وم��ة واأث�������روا 
ف�ساء الإعالم اجلديد مبختلف الفنون 

املكتوبة  وامل�سموعة واملرئية.
واأ�����س����اف »ال�����س��ح��ف��ي��ون ب��ال��ف��ط��رة 
الآن يقومون عرب الإعالم اجلديد بنقل 
التلفزيونية  واملقاطع  وال�����ش��ورة  اخل��رب 
ت��ع��د  ح��ك��را ع��ل��ى املتخ�س�سني  ال��ت��ي مل 
يف هذا املجال،  ومن يتمعن يف املعطيات 
الإعالمية التي يقدمها اأبناء هذا اجليل، 
اأ�سميتهم بال�سحفيني بالفطرة،  الذين  
اأنه ي�ستوجب علينا قراءة ما  يعي متاما 

يجول يف خاطر هذا اجليل املتحم�ض«.
وزاد » اأمتنى من امل�سوؤولني و�سناع 
الإع��الم  ق��راءة  تتم  اأن  واملجتمع  ال��ق��رار 
اجلديد قراءة �سحيحة و�سليمة باملفهوم 
الإي��دي��ول��وج��ي«، م��وؤك��دا  ال��ث��ق��ايف ولي�ش 
على �سرورة ال�ست�سعار بامل�سوؤولية فيما 

يتعلق بالنهو�ض بالإعالم اجلديد.
وت���ق���ع م�������س���وؤول���ي���ة دع�����م الإع������الم 
اجلديد، ح�سب راأي ال�سريعي، على عاتق 
عدة اأطراف ت�سمل الإعالميني املهنيني، 
وامل���ج���ت���م���ع واحل����ك����وم����ة، وامل���وؤ����س�������س���ات 

التعليمية.

مقارنة
وعن جتربته يف جمال الإعالم اجلديد،  
ال�����س��ح��اف��ة  يف  ال�سريعي »عملت  ق����ال 
ول  التلفزيونية  وال�سحافة  ال��ورق��ي��ة، 
زل���ت اأع��م��ل، ول��ك��ن م��ا اأن��ت��ج��ت��ه وقدمته 
عرب الإع��الم اجلديد يتفوق بكثر على 
ع��ط��ائ��ي يف جم���ال الإع�����الم ال��ت��ق��ل��ي��دي، 
اأث��ر ما يتم ن�شره عرب الإع��الم  اإن  حيث 
اجل����دي����د ي���ك���ون اأق�������وى ت����اأث����ر  واأك�����رث 
كما  الإعالمية  ر�سالتي  وت�سل  انت�سارا، 

هي من دون ق�ض رقيب ».
وحت���������دث ال�������س���ري���ع���ي ع�����ن ف��ي��ل��م 

»هوام�ض مل تقراأ« موؤكدا اأنه من اإنتاجه 
ال�سخ�سي،  وقال »مت ت�سويره يف تهامة 
قحطان، ويهدف اإلى اإظهار طابع احلياة 
يف تلك املنطقة وطبيعة الإن�سان واملكان، 
ك��م��ا ه���و احل�����ال يف امل���ن���اط���ق ال��ت��ه��ام��ي��ة 
بع�سر، وهو بفكرة مني، فيما كتب ن�سه 
ع�سري،  اأح��م��د  ال��رح��م��ن  عبد  ال�ساعر 
وكان من اإخراج حممد الراوي«، م�شرا 
اأن ف���ك���رة ه����ذا ال��ع��م��ل ج�����اءت من  اإل�����ى 
الفريق  يحملها  التي  الر�سالة  منطلق 
لإب���راز ه��وي��ة امل��ك��ان والإن�����س��ان يف جميع 

اأرجاء منطقة ع�سر.
الق�شية  ه���ذه  ط���رح  »مت  واأ����ش���اف 
التقليدية،  الإع���الم   و�سائل  خمتلف  يف 
ولكنها مل تلق جتاوبا من اجلهات املعنية، 

مما جعلنا نلجاأ لالإعالم اجلديد«.
وك�سف ال�سريعي عن انطالق اأعمال 
مدينة  من  بالفطرة«  »�سحفيون  فريق 
اأبها، ومن املقرر  اأن يطرح ويناق�ش عددا 
م��ن امل��ل��ف��ات امل��ه��م��ة ع��ن ط��ري��ق الإع���الم 
اجلديد �شواء  عرب يوتيوب اأم  تويرت اأم 
وال�سوت  الر�سالة  لإي�سال   ، ب��وك  في�ض 

مبهنية عالية واحرتافية.
يهدف  امل�سروع  اأن  ال�سريعي  وب��ني 
اإل�������ى ت���وج���ي���ه ال�����س��ح��ف��ي��ني ب��ال��ف��ط��رة  
ب�سكل  ر�سائلهم  اإي�����س��ال  م��ن  ومتكينهم 

مهني وا�سح«.
  

الدعم المادي
ح��اج��ة  الع�شكري على  ���ش��ل��ط��ان  و����ش���دد 
والإن���ت���اج  امللتميديا  ب�شناعة  امل��ه��ت��م��ني 
ال��ف��ن��ي اإل�����ى ال���دع���م امل������ادي ����س���واء من 
اأم اخل���ا����ض يف ظل  ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي 
اإليها  يحتاجون  التي  العالية  الإمكانات 
يف هذا املجال من كامرات وا�ستديوهات 
ومقرات و�سيارات رباعية الدفع )لبع�ض 
امل��واق��ع( وغ��ره��ا، داع��ي��ا ال�����س��رك��ات اإل��ى 

رعاية الأعمال املميزة.
ك��م��ا ط��ل��ب م���ن الإم������ارة واجل��ه��ات 
الأع��م��ال  بع�ض  يف  الت�سهيل  احلكومية 

ال���ت���ي حت���ت���اج اإل������ى خ���ط���اب���ات م��واف��ق��ة 
للت�سوير كمحمية ريادة.

اأن جم��م��وع��ة  ال��ع�����س��ك��ري  واأو�����س����ح 
»لي�����ن ���س��م��ل��ي��دي« ت���ه���دف اإل�����ى خ��دم��ة 
م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ر، ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن اأن 
اخل����دم����ة ل زال�������ت ب���ج���ه���ود ���ش��خ�����ش��ي��ة 
وال���س��ت��ع��ان��ة ب��امل��ت��ع��اون��ني، م�����س��ت�����س��ه��دا 
بتعاونها مع اأي عمل يخرج من املنطقة 
مل  »ه���وام�������ض  ك���اأف���الم  م��ق��اب��ل  اأي  دون 
ت���ق���راأ«، و«ه���ي���ف���اء«. واأك����د ال��ع�����س��ك��ري اأن 
اأب���ن���اء املنطقة  ب��ع�����ض  ت�����س��م  امل��ج��م��وع��ة 
وحممد  عليان،  �سعيد  وه��م:  املتميزين، 

الراوي، وفواز القحطاين.
»اإن��ه��ا  ق��ال  اأع��م��ال املجموعة،  وع��ن 
»قليم«  الأف��الم مثل  العديد من  اأنتجت 
و«و�شمة فال�ش« و«اأين غابتي« و«البانية 
والكحيلة«، اإ�شافة اإلى اإنتاج العديد من 
الأف��الم جلهات حكومية ك��اإدارة الرتبية 
وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة 
اأنها حققت جناحات  اإلى  والآث��ار«، لفتا 

وا�سعة.

مشاهدات عالية
»اأي����ن غ��اب��ت��ي« ح�سل  ف��ي��ل��م  اأن  واأو����س���ح 
األ��ف��ا،  م�����س��اه��دة جت����اوزت 85  ع��ل��ى ن�سبة 
ح�سب  ق�سر،  لفيلم  عالية  ن�سبة  وه��ي 
الع�سكري الذي اأكد اأن  املجموعة تهدف 
وثائقية عن  اأف��الم  اإن��ت��اج  اإل��ى  م�شتقبال 
اإل��ى  اإ�سافة  القدمية،  والبيوت  املنطقة 
اأف�����الم م��ت��ن��وع��ة ع���ن ال��ط��ي��ور وال����ن يف 

ع�سر.
للمجموعة،  التجمع  ق�شة  و���ش��رح 
ببع�سها  ت�ستعني  املجموعة  »اإن  ق��ائ��ال 
للتجمعات يف منازلهم اأو الكويف �شوبات«، 
ي�سهم يف  اأن وج��ود مقر عمل  اإل��ى  لفتا 
ت��ق��دمي ع��م��ل م��ن��ظ��م واإن���ت���اج اأف�����ش��ل، يف 
اأنهم ل ميلكون مقرا خا�شا  اإل��ى  اإ���ش��ارة 
ل��دي��ه��ا رغبة  امل��ج��م��وع��ة  اأن  ب��ه��م. وب���ني 
التي  الأع��م��ال  ال��وع��ي يف جميع  ن�سر  يف 

تنتجها.



ثقافة

قراءة: أحمد العياف

�سدر موؤخرا، اجلزء ال�ساد�ض، من كتاب 
)ال��ق��ول امل��ك��ت��وب يف ت��اري��خ اجل��ن��وب.. 
ع�����س��ر، وجن�����ران( يف طبعته  ج�����ازان، 
الأولى )1435ه�/2014م(، ملوؤلفه اأ�ستاذ 
بن  غيثان  الدكتور  باجلامعة،  التاريخ 

علي بن جري�ض.
وح�����وى ال���ك���ت���اب ���ش��ب��ع��ة اأق�������ش���ام، 
امل�������س���ادر  ب��ع�����ض  يف  ج��������ازان  الأول) 
وامل���راج���ع خ���الل ال��ع�����س��ر الإ���س��الم��ي 
ا�شتمل  واحل��دي��ث(،  والو�شيط،  املبكر، 
ع��ل��ى مل��ح��ة ت��اري��خ��ي��ة مل��ن��ط��ق��ة ج����ازان 
العا�شر  القرن  اإلى  الإ�شالم  فجر  منذ 
ال��ه��ج��ري )ال�����س��اد���ض ع�سر امل��ي��الدي(، 
بالإ�سافة اإلى خال�سة تاريخية ملنطقة 
جازان، وجازان يف وثائق غر من�شورة 
خالل القرن )14ه�،20م( حمفوظة يف 

املكتبة العلمية للموؤلف.
وت�����ش��م��ن ال��ق�����ش��م ال���ث���اين، األ��ع��اب��ا 

م�شكلة القارئ الذي ل يقراأ، اأو ل يح�شن القراءة، اأنه ل هدف له �شوى اأن 
يقول عنه الآخرون: اإنه قارئ، لكنه، منذ تكوين عقله، ل يقراأ، ولذا فاإنه ل 
ي�شتطيع اأن ي�شتوعب مما يقراأ �شوى الق�شرة، لأن خاليا »خمه« باتت غر 

قادرة على اإدراك وجود »لب«.
القارئ الذي ل يقراأ، يفهم مما يطالعه ما ي�ستطيعه وح�سب، وذلك 
اأحكاما  فهمه  على  يبني  اأن��ه  امل�سكلة  م�سكلة؛  هنا  ولي�ست  وج��ه��ده،  ق��دره 
ومواقف، وليته يفعل ذلك �سامتا، لكنه يذهب اإلى ما هو اأبعد من جنايته 
الباطل  ياأتيها  التي ل  على نف�سه، فيعمم فهمه وين�سره بو�سفه احلقيقة 

من اأي جهة.
اإل ما  ع��ي��ن��اه،  ي��ق��راأ، ل ي�ستوعب مم��ا تقع عليه  ي��ق��راأ وه��و ل  ال���ذي 
الغالب،  ال�سحف و«التغريدات«، وهي، يف  الب�سيطة يف  متكنه منه قراءاته 
كتابات موجهة اأو حمّورة اأو منقولة اأو مبت�سرة، ولي�ست مما ين�سج العقل، 
ت�سبح  ول��ذا  ال��واع��ي،  التلقي  على  ي�ساعد  اأو  التفكر،  طريقة  »مينهج«  اأو 
اأنه ي�سع نف�سه يف  القارئ الذي ل يقراأ مدعاة لل�سفقة عليه؛ ذلك  اأحكام 
»مواقف باااايخة« كما يقول عادل اإمام، ولي�ض عيبا اأن تتفاوت قدرات النا�ض 
اإن�سان ما ل يح�سن، ويحكم على  اأن يدعي  كله  العيب  لكن  واهتماماتهم، 

مامل يفهم، فيغّرر ويْبهت و«يكذب«، وهو ل يعلم اأنه يكذب ويتجنى.
املوجود  ال�سعبّي  »النمطّي«  على  اأحكامه  يبني  يقراأ،  ل  الذي  القارئ 
يف الذهن العام؛ مبعنى اأّنه، ودون اأن ي�سعر، يكر�ض ال�سطحية، وي�سر مع 
العيب  واإمن��ا  �شقرا«،  يا  اخليل  »م��ع  الإن�شان  يكون  اأن  يف  عيب  ول  التيار، 
مبوا�شفاته كاملة، اأن يدعي اأنه »نخبة«، و »مفكر«، و »مثقف«، وهو ل يعدو 

اأن يكون »دروي�سا« يرتدي عباءة »الفاهم«.
من موا�سفات القارئ الذي ل يقراأ، اأنه يكتب عن ق�سايا كبرة جدا، 
راأي  م��ع  يختلف  وه��و  علمية،  اأب��ح��اث  اأو  تخ�س�سية،  م��ق��الت  على  ويعلق 
القائمة  الدارجة  بالتهم  ويتهمهم  عليهم،  النقمة  وميار�ض  دائما،  كاتبيها 
حم�شوة  ت��اأت��ي  تعليقاته  اأن  بيد  ي��ق��ال،  كما  اإين«  »يعني  الت�شنيف،  على 
املتابع يقول: »و�ش  اإلى احلد الذي يجعل  بالأخطاء الإمالئية والنحوية، 

ح�َسر هذا يف هذي«؟
القارئ الذي ل يقراأ، دعي، مت�سلق، اأ�ساع ذاته يف مكان، وذهب يبحث 

عنها يف مكان اآخر!
الر�سالة التي اأردت طباعتها حممية مبوجب »اإدارة حقوق املعلومات«. 

مل يقم املر�سل مبنحك احلقوق ال�سرورية لطباعة الر�سالة.

قارئ ال يقرأ

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

آل مريع يدعو مثقفي المملكة 
والخليج لتقديم أعمالهم 

رفع قيمة جائزة أبها
الثقافية إلى 250 ألف ريال

الأمر  امللكي،  ال�سمو  اأبها، �ساحب  رئي�ض جائزة  اأمر منطقة ع�سر،  رفع 
باجلائزة،  الثقافة  ف��رع  يف  املالية  القيمة  العزيز،  عبد  بن  خالد  بن  في�شل 
اإلى 250 األف ريال، لتكون بذلك القيمة م�سجعة مل�ساركة املتناف�سني من دول 
جمل�ش التعاون اخلليجي. جاء ذلك بعد فتح املجال للتناف�ش يف فرع الثقافة 

باجلائزة، للمثقفني من داخل اململكة ودول اخلليج.
ويف هذا ال�شاأن اأو�شح ل� »اآفاق« رئي�ش جلنة الثقافة بجائزة اأبها، اأ�شتاذ 
الأدب والنقد باجلامعة، رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي اأبها الأدبي، الدكتور اأحمد 
بن علي اآل مريع، اأن اللجنة اجتمعت بح�سور اأمني اجلائزة، الدكتور ح�سن 
وال�شروط  الثقافة  لفرع  العامة  ال���ش��رتاط��ات  بع�ش  ملراجعة  ال�شوكاين، 
الثقافة.  فرع  داخ��ل  للمناف�شة  املطروحة  املجالت  بكل جمال من  اخلا�شة 
منبها اإلى اأن اللجنة اأرجاأت اإعالن معاير التحكيم و�سوابطه، اإلى اجلل�سة 
بتقدمي  امل��ب��ادرة  اإل���ى  واملهتمني،  املثقفني  جميع  م��ري��ع  اآل  ودع���ا  ال��ق��ادم��ة. 

اأعمالهم املنا�سبة للمجالت املعلن عنها هذا العام
يذكر اأن فرع الثقافة بجائزة الثقافة، كان قيمة جمموع جوائزه، مائة 

وخم�سني األف ريال.

ريا�شية وو�شائل ت�شلية، وفنونا �شعبية 
وت�����س��ك��ي��ل��ي��ة يف ج�����ازان وع�����س��ر خ��الل 
ال���ق���رن ال���راب���ع ع�����س��ر وب���داي���ة ال��ق��رن 
م(  ال��ه��ج��ري��ني )20  ع�����س��ر  اخل���ام�������ض 
»درا�شة تاريخية«. وا�شتمل على ورقات 
ج��ازان  يف  ال�سعبية  الفنون  تاريخ  من 
وع�سر، بالإ�سافة اإلى نبذة خمت�سرة 
ع�سر  منطقة  يف  الت�سكيلي  الفن  عن 

)الن�ساأة والتطور(.
ال��ث��ال��ث )من���اذج  الق�شم  وج���اء يف 
يف  واأ�سولها  ع�سر  �سروات  لهجة  من 

بع�ض امل�سادر واملعاجم العربية(. 
الرابع )�شفحات  الق�شم  وا�شتمل 
تاريخ ع�سر وجن��ران احلديث يف  من 
ق��راأ عنهما  اأو  راآهما  اأق��وال بع�ض من 
�شفحات،  اأرب��ع  على  فيهما(،  عا�ش  اأو 
الأول�������ى )حم���ائ���ل ع�����س��ر يف ال��ع�����س��ر 
ت��اري��خ��ي��ة ح�سارية  »درا����س���ة  احل��دي��ث 
خمت�شرة«(، وجاء يف ال�شفحة الثانية 
)مل����ح����ات ع����ن ال�������س���ح���اف���ة يف ع�����س��ر 

1342�1434ه����������������������/1923-2013م(، ويف 
)ذكريات عن مدينة  الثالثة  ال�شفحة 
1386�1400ه������/1966- م�سيط  خمي�ض 
1980م(، وجميعها بقلم الأ�ستاذ حممد 
الرابعة  ال�شفحة  اأما  اأحمد معرب،  بن 
من الق�سم الرابع، فجاءت يف �سور من 
وهي  واملعا�سر  احلديث  جن��ران  تاريخ 

بقلم الأ�شتاذ �شريف قا�شم.
وال��ق�����س��م اخل���ام�������ض، ع���ب���ارة عن 
من�شورة  غر  وبحوث  ووثائق  فهر�ش 
ل�سروات منطقة ع�سر يف جزئها الأول 
والفرعاء�  متنية   � �شهران  �شعف  )م��ن 
موجودة  و�شمران(  وخثعم  عليان  اإل��ى 
بينما  ل��ل��م��وؤل��ف.  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة  يف 
اخلامتة  على  ال�شابع  الق�شم  ا�شتمل 

والنتائج والتو�سيات. 
اأما الق�سم ال�سابع والأخر فجاء 
وثائق  م��ن  للكتاب  ع��ن مالحق  ع��ب��ارة 
ذاتية خمت�سرة  وكتب وبحوث و�سرة 

للموؤلف.

جازان وعسير ونجران.. آراء وتوصيات ووجهة نظر

بن جريس يصدر الجزء السادس
من »القول المكتوب في تاريخ الجنوب«

في ملخص بحثي أدبي عربي
المحسني: إعادة طباعة كتب أرسطو

دليل عناية أوروبا وأمريكا بتاريخهما
ق����دم رئ��ي�����ض ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة، 
العربي،  الأدب  عن  ورق��ة  املح�سني، 
ب��ح��ث��ي �شمن  م��ل��خ�����ش  مت��ث��ل��ت يف 
ال���ربن���ام���ج ال���ث���ق���ايف ال�����ذي ق��دم��ت��ه 
وامل��ل��ح��ق��ي��ة  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
فيينا،  بالنم�شا يف معر�ش  الثقافية 
»ال�سعر  بعنوان  موؤخرا،  اأقيم  ال��ذي 
ال���ع���رب���ي ال���ق���دمي و�����ش����راع ال�����روؤى 
امل�سللة«، قدم من خالله روؤي��ة عن 
الع�سور  يف  وحت��ولت��ه  الأدب  حركة 

املختلفة.
 وجاء فيها  »ميثل �شعرنا العربي، ذاكرة حيوية ل تفتاأ تاأخذ 
وتر�سم  اأدب��ه��ا،  معطيات  م��ن  جل��وان��ب  وتهديها  الإن�سانية  ب��اأي��دي 
تقليب  ن��ح��اول  وح���ني  للم�ستقبل،  ���س��ورة  احل��ا���س��ر  م��ع  بالتعاطي 
على  ذل��ك  يف  ب��دع��ا  فل�سنا  ال��ق��دمي،  الأدب����ي  تاريخنا  م��ن  �سفحات 
تنكفئ  لكي  ول  ب��رتاث��ه��ا،  تعتز  التي  املعا�شرة  الإن�شانية  م�شتوى 
عليه وتقف عنده، ولكن لكي تفيد منه وتبني منه �سورة اندفاعية 

مل�ستقبلها«.
واعترب املح�شني، اإعادة اأوروبا واأمريكا، طباعة كتب كاخلطابة 
احلداثة  بعد  وم��ا  احلداثة  نقاد  وانعطاف  مثال،  لأر�شطو  وال�شعر 
لأدبنا  ا�ستقراءنا  »اإن  وقال  بتاريخهما،  وعناية  اهتمام  دليل  عليها، 

القدمي وما فيه من حمطات مهمة ي�سب يف هذا الجتاه«.
وركز على جتلية بع�ض املظاهر واإزالة الغب�ض عن بع�ض معامل 
باجتاه  زم��ن��ا  النقدي  ال���راأي  �سللت  ال��ت��ي  ال�سحيحة  غ��ر  النظرة 

�سورة نا�سعة للروؤية الفكرية يف ع�سر ما قبيل الإ�سالم. 
وناق�ض املح�سني، يف ورقته عدة ق�سايا يف الأدب العربي منها، 

ت�سميته بالع�سر اجلاهلي، واأولية ع�سر ما قبيل الإ�سالم واملراأة.
امل��ع��ا���س��رة وخ�سو�سا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ع��ل��ى دور  ال���ورق���ة  اأط��ل��ت  ك��م��ا 
اليوتيوب يف توجيه الروؤية من خالل تو�شية للموؤ�ش�شات الثقافية، 
له يف  املتعط�سة  والأم��م  لالأجيال  القدمي  العربي  ال�سعر  تقدم  ب��اأن 
�سوت  من  الكاملة  )امللتوميديا(  بعنا�سر  ي�ستعني  موؤ�س�سي  عمل 
اإلى  اإ�سافة  عذب مبني، و�سورة تقرتب بالن�ض من منابته الأول��ى، 

الن�ض املتخر.
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إعالم

د. عبداهلل الجاسر:
اإلعالم الغربي يتفوق 

على اإلسالمي في 
المسؤولية االجتماعية

ن��ب��ه ن��ائ��ب وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة والإع�����الم، 
ال����دك����ت����ور ع�����ب�����داهلل اجل����ا�����ش����ر، اإل�����ى 
اأه��م��ي��ة درا���س��ة ال��ع��الق��ة ب��ني الإع���الم 
رابطة  مبادرات  على  مثنيا  واملجتمع، 
ال��ع��امل الإ���س��الم��ي يف عقد امل��وؤمت��رات 
وال���ن���دوات الإع��الم��ي��ة، مم��ا ي�سهم يف 
ت��ر���ش��ي��د م�����ش��رة الإع�����الم يف ال��ب��ل��دان 

الإ�سالمية.
ج�����اء ذل�����ك يف ك��ل��م��ة األ���ق���اه���ا يف 
امل����وؤمت����ر ال���ع���امل���ي ال���ث���ال���ث ل���الإع���الم 
الإ�سالمي املنعقد يف جاكرتا بالتعاون 
ب��ني راب��ط��ة ال��ع��امل الإ���س��الم��ي ووزارة 

ال�سوؤون الدينية يف اإندوني�سيا. 
واأك�������د اجل���ا����س���ر خ�����الل ك��ل��م��ت��ه، 
ال����ت����زام و����س���ائ���ل الإع��������الم ال��غ��رب��ي��ة، 
بامل�سوؤولية الجتماعية يف زمن تو�سع 

ف��ي��ه الن����ف����الت الإع�����الم�����ي، م��ق��ارن��ا 
الإ�سالمية،  ال��ب��ل��دان  الإع���الم يف  ب��ني 
والإع��������الم ال���غ���رب���ي ب�������س���اأن الل���ت���زام 
بامل�شوؤولية الجتماعية وعالج ق�شايا 

ال�سعوب.
امل�������س���ل���م���ني  اإع������������الم  اأن  وب��������ني 
م�شكالتهم  ع���الج  يف  ق��ا���ش��را  م�����ازال 
الج��ت��م��اع��ي��ة وق�����ش��اي��اه��م ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وغ���ره���ا، »مم����ا ي��وج��ب ع��ل��ى و���س��ائ��ل 
الإع��������الم يف ال���ب���ل���دان الإ����س���الم���ي���ة، 
الإ���ش��الم وعالج  الل��ت��زام بالدفاع عن 
امل�سكالت  ومناق�سة  امل�سلمني،  ق�سايا 
الج����ت����م����اع����ي����ة، ل����س���ي���م���ا م�����س��ك��الت 

ال�سباب«.
الإ�سالمية  البلدان  »اإعالم  وقال 
م�����س��رتك��ة، حيث  روؤي����ة  ل ينطلق م��ن 

دخ���ل���ت ك��ث��ر م���ن و���ش��ائ��ل��ه يف دوائ����ر 
الن���ف���الت الإع����الم����ي، ب��ي��ن��م��ا ت��وج��د 
الإع��الم، تلتزم بعالج  قلة من و�شائل 
ق�����س��اي��ا الأم�������ة«، داع���ي���ا الإع��الم��ي��ني 

ق��رارا  م��وؤخ��را،  ب��رك��ات  امل�ست�سار ه�سام  امل�����س��ري،  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  اأ���س��در 
مبخاطبة »النرتبول« الدويل، والنائب العام القطري، ب�سرعة القب�ض 
لل�سلطات  وت�سليمه  من�سور،  اأحمد  امل�سري  اجلزيرة،  قناة  مذيع  على 

امل�سرية من اأجل حماكمته.
وقالت النيابة العامة، اإن من�شورا متهم يف ق�شية تعذيب �شخ�ش 
انتحل  اأن  بعد   ،2011 عام  الثالث من فرباير  �شياحية، يف  �شركة  داخ��ل 

�شخ�شية �شابط بجهاز مباحث اأمن الدولة.
وكان النائب العام، اأمر باإحالة وزير ال�سباب ال�سابق التابع جلماعة 
اأخ��رى  اأ���ش��ام��ة يا�شني، واأح��م��د من�شور، وق��ي��ادات )اإخ��وان��ي��ة(  الإخ����وان 
اجلنايات  حمكمة  اإل���ى  البلتاجي،  وحم��م��د  ح��ج��ازي،  �سفوت  اأب��رزه��م 
امل��واط��ن��ني، يعمل حم��ام��ي��ا، واح��ت��ج��ازه  اأح���د  لت��ه��ام��ه��م بالقب�ض ع��ل��ى 
»�شفر«  �شركة  مقر  داخ��ل  بالكهرباء  و�شعقه  عر�شه،  وهتك  وتعذيبه، 

لل�شياحة مبيدان التحرير اإبان اندلع ثورة 25 يناير عام 2011.

امل�سلمني اإلى ا�ست�سعار م�سوؤولياتهم يف 
خدمة املجتمع الإ�سالمي، وال�ستفادة 
تعقدها  التي  امل��وؤمت��رات  ت�سدره  مم��ا 

رابطة العامل الإ�سالمي.

�شهدت جل�شة »روؤ�شاء حترير ال�شحف 
ال��ع��رب��ي��ة« وك��ب��ار الإع���الم���ي���ني، التي 
ع���ق���دت ع��ل��ى ه��ام�����ض م���وؤمت���ر ال��ف��ك��ر 
الإم��ارات،  دبي يف  العربي 12 مبدينة 
حتت عنوان »تاأثر الإعالم يف تطوير 
مناق�شات  ال��ع��م��ل«،  جمتمعات  ثقافة 
معمقة وتنوعا يف وجهات النظر، حول 
ال����دور الأ���س��ا���س��ي ل��الإع��الم يف تعزيز 
ثقافة العمل، واإثارة الق�شايا التي من 
�شاأنها حتفيز احلكومات على التغير 
���س��ي��ا���س��ات��ه��ا، خ�����س��و���س��ا يف جم��ال  يف 
توفر وظائف، ت�سهم يف الق�ساء على 
البطالة لدى ال�شباب العربي، بو�شفه 
منها  تعاين  مع�شلة  ي�شكل  مو�شوعا 
العربية كافة، حيث جاءت  املجتمعات 
وور����ش  جل�شات  ع���دة  �شمن  اجلل�شة 
ملدة  واإع��الم��ي��ة  وثقافية  فكرية  عمل 

يومني متتاليني.
الأردن  يف  الثقافة  وزي��رة  وقالت 
»لن����ا م��ام��ك��غ« خ����الل اجل��ل�����س��ة، »اإن 
�شالح  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يف  ال�شحافة 
التعامل  جلهة  خ�سو�سا  ح��دي��ن،  ذو 
الوقت  ففي  املجتمعية،  الق�سايا  مع 
ال����ذي ن�����س��ه��د ف��ي��ه ت��راج��ع��ا يف حجم 
ال�سحافة  تظهر  الورقية،  ال�سحافة 
الإعالمية  ال�ساحة  على  الإلكرتونية 
م����زدوج����ا«،  دورا  ل��ت��ل��ع��ب  ال���ع���رب���ي���ة، 
الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال�شحافة  اأن  معتربة 
ح��ول  �سلبية  ق��ي��م��ا  ت��ك��ر���ض  اأ���س��ب��ح��ت 
العمل، وتنحو نحو الرتكيز على اإثارة 
يتعلق  م��ا  خ�سو�سا  ال��ف�����س��اد،  ق�سايا 
واملبالغة  والعمل،  التوظيف  مب�سائل 

فيها اإلى درجة كبرة.
واأ�سافت »لهذا فاملطلوب يف هذا 
ال�����س��واب��ط املهنية  امل���ق���ام، ه���و و���س��ع 
نوجد  حتى  الإل��ك��رتون��ي��ة،  لل�سحافة 
التعبر  التوازن بني حرية  حالة من 

يف ال�������س���ح���اف���ة، وم�����ا ب����ني الأدب����ي����ات 
ال�سحافية ومعايرها«.

�سحيفة  حترير  رئي�ض  اأك��د  كما 
»الوطن« ال�سعودية، طالل اآل ال�سيخ، 
اأن ال�سريعة الإ�سالمية اهتمت بالعمل 
وحثت عليه، و »على الإعالم اأن يكون 
الأف��راد  لتحويل  وموجها،  من�سبطا 
وتقدي�شه،  العمل  اح��رتام  ثقافة  اإل��ى 
تقوم  التي  الرعوية،  النظرة  وتغير 
دون  الح��ت��ي��اج��ات  ت��اأم��ني جميع  على 
بذل جهد ي�سهم يف م�سارات التنمية«، 
م�����س��را اإل����ى اأن����ه لب���د ل���الإع���الم من 
من  املجتمعي،  دوره  يف  النظر  اإع���ادة 
ت�شجع  التي  املو�شوعات  ط��رح  خ��الل 
الإن��ت��اج،  ثقافة  ون�شر  للعمل،  وت���روج 
معتربا اأن الإعالم احلر هو من يقود 
ما  خ��الل  واأن��ه من  للتغير،  املجتمع 
ك��ب��ر،  ���س��غ��ط جم��ت��م��ع��ي  م���ن  ي�سكله 
التغير  اإح����داث  يف  ي�سهم  اأن  مي��ك��ن 
احلكومية،  ال�سيا�سات  من  العديد  يف 

نحو تلبية احتياجات املواطنني.

اأم���������ا رئ����ي���������ض حت�����ري�����ر ج����ري����دة 
»ال�شباح« املغربية، خالد احلري، فاأكد 
منا�سب  اإي��ج��اد  يف  لي�ست  امل�سكلة  اأن 
وفر�ض عمل، واإمنا يف حتديد الأماكن 
اأن  اإل���ى  ول��ف��ت  فيها.  �سيعملون  ال��ت��ي 
ت��خ��رج حا�شلني  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
ع��ل��ى ال���ب���ط���ال���ة، م���رك���زا ع��ل��ى �سعف 
جم������الت امل���ت���خ���رج���ني م����ن ال��ق��ط��اع 
احل��ك��وم��ي ع��م��وم��ا، وو���س��ول خريجي 

القطاع اخلا�ض اإلى املنا�سب املهمة.
م���ن ج��ان��ب اآخ����ر ت�����س��اءل امل��دي��ر 
ال���ع���ام ل��ق��ن��اة »ال����ع����رب« الإخ���ب���اري���ة، 
دور  عن  خا�شقجي،  جمال  الإع��الم��ي 
الواقع  تعك�ض  م��راآة  بو�سفه  الإع���الم 
اأن الإع�����الم  ب�����ش��ك��ل ع��م��ل��ي، م��ع��ت��ربا 
ال��واق��ع  ال��وق��ت احل����ايل، ل يعك�ض  يف 
احلقيقي ل�سوق العمل، وقال »كل من 
جهته يحاول اأن يقّدم وجهة نظره يف 
الإعالم«، م�سرا اإلى اأنه على الإعالم 
من  يتمّكن  حتى  با�ستقاللية  العمل 

القيام بدوره.

اأم������ا رئ���ي�������ض حت���ري���ر ���س��ح��ي��ف��ة 
احلرمي،  جابر  القطرية،  »ال�سرق« 
فو�سف  البطالة بواحدة من القنابل 
امل��وق��وت��ة، ال��ت��ي حت��ت��اج اإل���ى احلديث 

عنها.
هناك  تكون  اأن  »املطلوب  وق��ال 
اآل����ي����ة وا����س���ح���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ه���ذه 
ال��ق�����ش��اي��ا، لأن الإع����الم ي��ح��ت��اج لأن 
القرار  �سّناع  مع  توافق  هناك  يكون 

ليتمكن من القيام بدوره«.
ويف م�����س��ارك��ة ل��رئ��ي�����ض حت��ري��ر 
�سمر  الأردن���ي���ة،  »ال�����راأي«  �سحيفة 
الأ�سا�سية  امل�سكلة  اإن  ق��ال  احل��ي��اري، 
هي يف فقدان املهنيني الذين لديهم 
ال��دور  ب��ه��ذا  للقيام  الكافية  ال��ق��درة 
الإع��الم  اأن دور  الإع���الم، معتربا  يف 
هو توجيهي، وهو ي�شع الروؤى نحو 
ح��ل��ول ل��ل��م�����س��ك��الت، ويف م��ق��ّدم��ت��ه��ا 
حتديات �سوق العمل والبطالة، التي 
احلكومات  اأم��ام  كبرا  حتديا  ت�سكل 

العربية.

رؤساء تحرير عرب يناقشون
تحفيز الحكومات لتغيير سياساتها

مذيع
»الجزيرة« 
مطلوب لـ 

»اإلنتربول«

تعلمنا منذ كنا يف مدرجات اجلامعة ويف اأروقه ال�سحافة ودهاليزها جملة 
م�سهورة رمبا ل تخفى حتى على غر اأهل الخت�سا�ض، وهي القاعدة التي 
واأن��ا  اإيل  ك��ان الأم��ر بالن�شبة  اإن »اخل��رب مقد�ش والتعليق ح��ر«، وق��د  تقول 

كاتب يف ال�سحف بالأمر القاطع الذي ل ميكن جتاوزه. 
ولكن جتربتي املتوا�سعة يف الإعالم �سحفيا ومدربا واأكادمييا جعلتني 
اجلامعة  مدرجات  يف  يوميا  نلقنها  التي  اجلملة  ه��ذه  اأم��ام  طويال  اأتوقف 
لطالب ال�شحافة وللمتدربني اجلدد ونذكر به الزمالء حينما نرى بع�شا 

منهم قد حاد عن احلقيقة، كما نعتقد .
ب��اأن  نقر  جتعلنا  ال��ي��وم،  ون��راه��ا  عاي�سناها،  التي  الإع��الم��ي��ة  املمار�سة 
والتعليق مقد�شا، فتف�شيل حدث  اأ�شبح حرا  انقلبت حقا، فاخلرب  املفاهيم 
عن اآخر والهتمام بق�شيه دون اأخرى، واإعطاء م�شاحات مكانية وزمانية يف 
ال�شحف والتلفزيون ملو�شوعات دون اأخرى، واإعطاء الأولوية يف البث والن�شر 
ن�شك  و�شكلها ولونها، يجعلنا  ال�شورة  اختيار  لزيد دون عمرو، مبا يف ذلك 
بها  تاأتي  اأ�شحت  التي  املتاهات  عن  ناهيك  مقد�ش،  حقا  اخلرب  اأن  يف  يقينا 

الف�سائيات يف ا�ستخدام التقنية لت�سويه احلقائق وت�سخيم بع�سها الآخر.
اأما التعليق، فقد رفع عنه �شعار احلرية فنقراأ اليوم تعليقات يف بع�ش 
حتليل  فال  املعروفة  اجلوهرية  الأ�شئلة  حيث  من  اخل��رب  ت�شبه  ال�شحف  
لأبعاد احلدث ول خلفياته ول ك�سف للم�ستور منه بل ول راأي تفهمه، واإن 
كان �شمنيا اليوم يف الدرجة �شفرا ميينا، وغدا يتجاوز مائة وثمانني درجة 

على �شلم » ري�شرت« �شمال
كم حري بنا اأن نحرتم ذواتنا ونقدر من ي�ستمع اأو يقراأ لنا اإذ اإن لهذه 

املهنة اأخالقيات يجب اأن حترتم.
كتب  اإذ  اأمريكا،  يف  �سحفية  جائزة  اأح�سن  بولتيز�ساحب  �سدق  وق��د 
بال�سالح  تهتم  التي  ه��ي  املتجردة  النزيهة  القديرة  ال�سحافة  »اإن  قائال 
التهكمية  وال�سحافة  العامة،  الف�سائل  على  املحافظة  من  لتمكينه  العام 
التي ت�شكك بالف�شائل الب�شرية �شوف تنتج مع الوقت �شعبا خ�شي�شا مثلها، 
الأجيال  اأي��دي �سحفيي  �ستكون يف  املجتمع احلر  ف�سلطة �سياغة م�ستقبل 

القادمة«.

الخبر مقدس

لحظة تأمل

ساعد ساعد
ssaed@kku.edu.sa
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تقنية

 رسالة

يعد ق�سم الويب من اأهم اأق�سام اإدارة تقنية املعلومات وتكمن اأهميته يف اأن 
املوقع هو الواجهة الأ�سا�سية للجامعة اأمام املوظفني والطالب واملجتمع 

كافة.
وق�����س��م ال��وي��ب ه��و مب��ن��زل��ة ال��ت��رم��وم��رت ل�����الإدارة ال��ع��ام��ة لتقنية 
على  متابعتها  يتم  متناهية  بدقة  داخله  العمل  يكون  ولذلك  املعلومات، 

جميع الأ�سعدة.
وعلى �شبيل املثال، تتم متابعة املوقع ب�شكل دائم حت�شبا حلدوث اأي 

م�شكلة، ل �شمح اهلل، ول�شرعة حلها.
اأم  كلية  اأم  اإدارة  كانت  �سواء  لأي  جهة  اأي خدمه  واأي�سا عند طلب 
غرها، فاإن العامل امل�سرتك ما بني هذه الطلبات هو �سرعة الإجناز، وهذا 

ما يتم عمله يف الق�سم.
وه��ذا ل يعني اأن تكون �سرعة الإجن��از على ح�ساب  اجل��ودة بل يتم 

مراعاة اأن يكون تنفيذ الطلب ب�سكل �سريع وجودة عالية معا.  
ب�سكل  املوظفني  اإدارة  ال��وي��ب  ق�سم  يف  املهمة  ال��ع��وام��ل  م��ن  اأن  كما 
اأك��م��ل وج���ه، وه��ن��اك ع��دة ع��وام��ل جتعل ذلك  اإجن���از العمل على  ي�سمن 
بني  التعاون  روح  وزرع  الثقة،  وتر�شيخ  املعنوي  التحفيز  ومنها:  يتحقق، 

الفريق، والإميان بالأفكار والقرتاحات و احللول لكل موظف.
امل�سكلة  تنقل  »عندما  ك��ويف  �ستيفن  للمفكر  مبقولة  اأ�ست�سهد  وهنا 
ملديرك من دون حل فاأنت مرا�سل، وعندما تنقل امل�سكلة ملديرك مع احلل 

فاأنت م�ست�سار، وعندما تنقل امل�سكلة ملديرك وقد حلت فاأنت قائد«.
 عندما ي�شعر كل موظف باأنه م�شت�شار وقائد فاإنه �شيبذل ق�شارى 
جهده يف �سبيل اإجناز العمل وما يطلب منه على اأكمل وجه، وهنا يجب 
اأن يثق يف كل موظف واأن يدعمه ويرغبه  اأو رئي�ش ق�شم  على كل مدير 

يف العمل.
يقول املفكر ديل كارجني »هناك طريقة وحيدة فقط لنجعل اأي فرد 
يفعل اأي �شيء، وهو اأن جنعله يرغب  بذلك«  لأن هذا �شينعك�ش على اأداء 
اأن جميع  ما �سبق  اأج��د  الق�سم، ومن وجهة نظري  اإجن��از  املوظف وعلى 

ذكره ي�شكل و�شفة النجاح لأي ق�شم اأو مدير يف اأي جهة.

التكامل الوظيفي

أ.محمد غانم
مدير ق�سم الويب

mghanm@kku.edu.sa

مازن أبو قطيش

ت��ع��د ال���ربام���ج والأن��ظ��م��ة الإل��ك��رتون��ي��ة 
الع�سب الرئي�سي واملحرك لأي منظومة 
عمل مهما كان حجمها، وكلما كرب حجم 
ال��ربام��ج  اأه��م��ي��ة  زادت  العمل  منظومة 
واإ���س��دار  العمل  اإليها لإجن���از  واحل��اج��ة 
اتخاذ  يف  وامل�����س��اع��دة  ال��الزم��ة  التقارير 
و���س��ن��ع ال���ق���رار ب�����س��رع��ة وب���دق���ة واأم����ان 
وت��ق��ل��ي��ل ج��م��ي��ع امل��خ��اط��ر م��ث��ل ال��ب��طء 
ال��ت��ي ق���د حت���دث يف العمل  والأخ����ط����اء 

اليدوي.

حياة البرمجة
 اأما دورة حياة الربجمة فاإنها تتلخ�ش 
يف خ���م�������ض م�����راح�����ل ه��������ي:  ال��ت��ح��ل��ي��ل 
جودة  وفح�ش  وال��ربجم��ة،  والت�شميم، 
والتطبيق،  والتدريب  ودقتها،  الربامج 

ومرحلة ال�سيانة.
وع���ل���ى م�����ش��ت��وى اجل���ام���ع���ة، ف��ق��د 
حر�ست الإدارة العامة لتقنية املعلومات، 
ق�����ش��م ال���ربجم���ة حت����دي����دا، ع���ل���ى  ب��ن��اء 

األنظمة اإللكترونية بالجامعة..
تطورات تسابق الزمن

إسألنا
يسر اإلدارة العامة لتقنية المعلومات تلقي رسائلكم 

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

و�سيانتها  اجل��ام��ع��ة  ب���رام���ج  وت��ط��وي��ر 
وال��ت��ع��دي��ل عليها ورب��ط��ه��ا م��ع ال��ربام��ج 
املحلية  ال�شركات  من  املقدمة  الأخ���رى 
وال���ع���امل���ي���ة ع����ن ط���ري���ق جم���م���وع���ة م��ن 
اخل����ربة  ذوي  امل���ح���رتف���ني  امل����ربجم����ني 
عاملية  منهجيات  وب��ا���س��ت��خ��دام  ال��ع��ال��ي��ة 
ح���دي���ث���ة وم���ت���ق���دم���ة ت�������ش���اب���ق ال����زم����ن، 
م�����س��ت��خ��دم��ني يف ذل�����ك اأف�������س���ل ل��غ��ات 
ال���ربجم���ة يف ب���ن���اء وت���ط���وي���ر ال���ربام���ج 

ب�سقيها التاليني:
املكتب: �سطح  • برامج 
SAP Powerbuilder

Oracle 11g
الويب: وخدمات  • برامج 
،J2EE )JSF Framework

 Java Beans، Jasper Reports(
Oracle 11g

خدمات متنوعة
وم�����ن اخل�����دم�����ات ال���ربجم���ي���ة ال��ت��ي 
ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ت��ق��دم��ه��ا 
الربجمة:  ق�شم  يف  ممثلة  املعلومات 

نظام ال�سوؤون الإدارية واملالية بق�سميه 
)ن��ظ��ام ����ش���وؤون امل��وظ��ف��ني وال���روات���ب 
اإدارة  ونظام  املالية(،  ال�سوؤون  ونظام 
امل�ستودعات والعهد ومراقبة املخزون 
املختلفة  )ب��اأق�����س��ام��ه��ا  وامل�����س��رتي��ات 
م��ث��ل ال�����ش��راء امل��ب��ا���ش��ر وامل��ن��اف�����ش��ات(، 
وح����وك����م����ة ال���������س����رك����ات والب����ت����ع����اث 
وال���ت���دري���ب وال���ع���ق���ارات وال��ت��وظ��ي��ف 
الأكادميي، ونظام الت�سالت الإدارية 
والأر�����ش����ف����ة الإل����ك����رتون����ي����ة، ون���ظ���ام 
ال�سندوق  ون��ظ��ام  وال�سالمة،  الأم���ن 
ال���ط���الب���ي واخل�����دم�����ات ال��ط��الب��ي��ة، 
لعمادة  املحا�سبة  ن��ظ��ام  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
 »SMS« شوؤون الطالب، ونظام ر�شائل�
، ون����ظ����ام ال���ت���وظ���ي���ف الإل�����ك�����رتوين، 
الإلكرتونية  اخل��دم��ات  من  والعديد 
الو�شف  بطاقة  حتديث  خدمة  مثل 
الوظيفي وخدمة اإبالغ عن امل�سكالت 

الفنية يف الربامج.
ك����م����ا ي�����ق�����وم ق�������ش���م ال����ربجم����ة 
ب����ال����رب����ط ب����ني ال�����ربام�����ج ل��ت��ت��ك��ام��ل 
مثل  خدمة،  اأف�شل  وتقدمي  اأعمالها 

واملالية  الإداري���ة  ال�سوؤون  نظام  ربط 
م���ع ال���ن���ظ���ام الأك�����ادمي�����ي، ون��ظ��ام��ي 

الت�سالت الإدارية والدعم املوحد.

تعاون
وي���ق���وم ق�����ش��م ال���ربجم���ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
الأق�������ش���ام الأخ�������رى ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات 
وخدمات  الويب  خدمات  مثل  متقدمة 
اجل������وال، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع ق�سمي 
الويب وال�سبكات بالإدارة العامة لتقنية 

املعلومات.
وبح�سب اجلهة املعنية، فقد اأ�سفر 
ه���ذا ال��ت��ع��اون ع��ن ب���روز »ن��ظ��ام �شامل« 
الإلكرتونية  البيانات واخلدمات  لإدارة 
امل���ق���دم���ة مل���وظ���ف���ي اجل���ام���ع���ة، وب��ع�����ض 
اخل��دم��ات الأك��ادمي��ي��ة امل��ق��دم��ة لقطاع 
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اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض، اإل�����ى ج��ان��ب 
ال���ع���دي���د م���ن اخل����دم����ات الإل���ك���رتون���ي���ة 
لربنامج  ال��وي��ب  خ��دم��ات  مثل  امل�شتقلة 
امل��ق��دم��ة لإدارة  امل��ن��اف�����س��ات وامل��ن��اق�����س��ات 
برنامج  مر�شحي  وخ��دم��ة  امل�����ش��رتي��ات، 
خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ق��دم��ة 
ل��ط��الب وم��وظ��ف��ي اجل��ام��ع��ة، وخ��دم��ة 
كلية  لطالب  املقدمة  الطبي  املهن  ي��وم 
الطلب وخدمة حتديث بيانات موظفي 

الدعم الفني.

نقل الخبرة
خربته  خال�شة  الربجمة  ق�شم  ويقدم 
ل��ل�����س��رك��ات ل��ت��ق��دمي اأف�������س���ل الأن��ظ��م��ة 
واخلدمات واحللول التي تلبي متطلبات 
اأه��داف��ه��ا،  وم��ن ذلك:  اجلامعة وحتقق 
لالت�سالت  اإجن��از  م�سروع  مع  التعاون 
الإدارية، وم�سروع الدعم الفني املوحد، 
 ،SAP وم�سروع النظام العاملي
وال����ن����ظ����ام الأك�������ادمي�������ي يف 
والت�سجيل،  القبول  عمادة 
الق�سم  خ���دم���ات  وت��ت��ل��خ�����ض 

ال�ست�سارات  تقدمي  التعاون؛ يف  يف هذا 
الفنية، والدعم الفني، وامل�ساعدة يف نقل 
البيانات بني الأنظمة، والتعاون مع هذه 
اجل��ه��ات ب��ه��دف ال��ت��ك��ام��ل م��ع براجمها 
�شاملة  للجامعة  بيانات  قاعدة  لتحقيق 

وموحدة.

العمل اليومي
ال���ي���وم���ي يف ق�سم  ال��ع��م��ل  اأغ���ل���ب  واأم������ا 
ا�شتقبال  يف  يتلخ�ش   ف��اإن��ه  ال��ربجم��ة 
ط��ل��ب��ات ال��ت��غ��ي��ر وال��ت��ع��دي��ل وال��ت��ط��وي��ر 
والأخ���ط���اء وامل��الح��ظ��ات ع��ل��ى ال��ربام��ج 
ال���ت���ي ت����رد م���ن ق�����س��م ف��ح�����ض اجل�����ودة، 
عن  اجلامعة،  يف  الربامج  وم�شتخدمي 
ط��ري��ق ب��رن��ام��ج ال��دع��م ال��ف��ن��ي امل��وح��د، 
ث���م ال��ق��ي��ام ب���درا����ش���ة ه����ذه ال��ت��ع��دي��الت 
وال���ط���ل���ب���ات، وت����اأث����ره����ا ع���ل���ى ت��ك��ام��ل 
ال����ربام����ج، ث���م ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ب�����ش��ورة 
ثم  بع�شها،  مع  الربامج  تكامل  حتفظ 
ت�سليمها لق�سم فح�ض اجلودة لفح�سها 
مل�شتخدمي  ال��ربن��ام��ج  ع��ل��ى  وحتميلها 

اجلامعة.



تقنية

ريتويت

يف تقرير  ل�سركة Trustwave املتخ�ش�شة يف اأمن وحماية �شبكة الإنرتنت، 
اأو�شحت اأن اأكرث من مليوين ح�شاب على اأ�شهر املواقع مثل: قوقل وياهو 
�شت للهجوم با�شتخدام الربجميات اخلبيثة من  وتويرت وفي�ش بوك، تعرَّ
كنوع  »املُهر«  اأو   Pony ب�  ُيعرف  ما  با�ستخدام  وحتديدا  ِقني،  املخرَتِ طرف 
من الربجميات اخلبيثة املتخ�ش�شة يف اخرتاق و�شرقة اأ�شماء امل�شتخدمني 

وكلمات ال�سر اخلا�سة بهم.
وتقوم فكرة هذا »املهر« اجلامح، على اخرتاق والتقاط بيانات الدخول 
عندما يقوم املُ�شتخدم بالدخول اإلى ح�شابه على املواقع املذكورة، ثم يقوم 
امل��وج��ودة يف هولندا،  اخل���وادم  اأح��د  اإل��ى  امل�سروقة  املعلومات  تلك  ب��اإر���س��ال 

وحينها تغيب اخل�شو�شية وي�شبح احل�شاب ال�شخ�شي غر �شخ�شي.
قد ل ي�شكل اخرتاق احل�شابات يف �شبكة الإنرتنت من قبل هذا املهر 
احل�شاب،  ل�شاحب  �شخ�شيا  هاج�شا  الرتوي�ش،  حتى  معه  ينفع  لن  ال��ذي 
ال�شرر  لكن  �شابه،  م��ا  اأو  اأ���ش��رارا  يحوي  ل  احل�شاب  ك��ان  م��ا  اإذا  خ�شو�شا 
التوا�سل  احل�سابات من جانب، ومواقع  اأ�سحاب هذه  و�سط  يت�ساعف  قد 
امل�شافني،  الأ�شخا�ش  ال�شرر، �شيطال جانب  اأي  اأن��ه،  اآخ��ر، كما  من جانب 
اإلى  ال�سخ�سية  احل�سابات  وح��ول  راحته  »املهر«  ه��ذا  اأخ��ذ  ما  اإذا  خ�سو�سا 

ميادين ل�سباق غر متكافئ ورك�ض مبزاجه.
اأنظمة احلماية  ت��زداد  ما  بقدر  اأن��ه  ي��رى  املعلومات،  لأم��ن  املتتبع  اإن 
ت��ط��وي��را وت��ع��ق��ي��دا، ت����زداد ه���ذه ال��ربجم��ي��ات اخل��ب��ي��ث��ة يف ���ش��رع��ة اخ���رتاق 

الأجهزة، فالعالقة طردية، اإذا �سح التعبر.
 ويف ذلك اإ�شارة وا�شحة اإلى اأننا مقبلون على هجمة اإلكرتونية خبيثة 
تاأكل الأخ�سر والياب�ض، واأن الأمر لن يتوقف عند و�سف ما يحدث،  برغبة 
فرو�سا  ليطور  ج��ه��ازه  خلف  يجل�ض  »ه��ك��ر«  ي�سمون  مم��ن  ع��اب��ث  م��راه��ق 
جديدا يجوب احلا�سبات، و�سرعان ما تزول رغبته عندما ينجح يف اخرتاق 

جهاز اأو اأكرث ليثبت باأنه قادر على العبث من بعيد وكيفما �شاء!.
ما يحدث الآن لي�ض تطورا، بقدر ما هو �سربات تطالبنا باأن ن�سحو 
ونعمل بديننا ونراعي اهلل يف ال�شر والعلن، فقد باتت كل الأوراق مك�شوفة، 
ومل تعد هناك اأ�سرار، فبالأم�ض جا�سو�ض «ذكي« واليوم »مهر« وهناك ما مل 

نكت�سفه حتى الآن.
وهم�ض يف اأذن الذين يظنون اأنه ما زال هناك لالأ�سرار مكان، اأنه قد 
حان وقت اللتفات اإلى اأمن املعلومات اأكرث مما م�سى، واإيجاد اآلية جديدة 
العامل  »املهر« ح�سانا يجوب  اأن ي�سبح  الأم��ان ل�سبكة الإنرتنت قبل  تعيد 

لن�سر فن وخالفات بني الأ�سحاب والأهل والأ�سدقاء.

»مهر« يخترق
كلمات السر 

حسن أحمد العواجي

أحدث صيحات سامسونج.. 
شاشة للمس من الجهتين

التي  الإب��داع��ات اجل��دي��دة  العام  ه��ذا  اختلفت 
الذكية،  الهواتف  طالعتنا بها �شركات �شناعة 
الهواتف.  ه��ذه   �شا�شات  جم��ال  يف  وخ�شو�شا 
ف����الأم����ر مل ي��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى زي������ادة ال���دق���ة اأو 
هواتف  هناك  اأ�سبحت  بل  وتكبره،  القيا�ض 
من  اأي  ال��ط��رف��ني،  وم���ن  منحنية  ب�����ش��ا���ش��ات 
اليمني والي�سار، وكذلك من الأعلى والأ�سفل.  
واأحدث ال�سيحات التي تفكر فيها �سام�سوجن 
امل��ج��ال، �شا�شة  �شفافة ميكن  ال��رائ��دة يف ه��ذا 

مل�سها من اجلهتني، الأمامية واخللفية.
 وقدمت �سام�سوجن مع براءة الخ��رتاع التي طلبتها بهذا اخل�سو�ض، عدة 

اأمثلة عن جوانب ال�شتفادة من ال�شا�شة ال�شفافة القابلة للم�ش من الطرفني،
نقل  اأو  املعرو�ض  الفيديو  مبقطع  التحكم  اأو  التطبيقات  فتح  ميكن  حيث   

الأيقونات وتغير مو�شعها، عرب اللم�ش على اأي جهة.
كما ميكن متديد �شا�شة فتح القفل لتعمل على اجلهتني. ول تقت�شر اإبداعات 
�سام�سوجن يف الهواتف الذكية، على جزء دون الآخر، فال�سركة تبحث عن حلول 

لتخزين الطاقة والبطاريات.

تو�سل فريق من امل�سممني ال�سينيني، اإلى ابتكار جمموعة من الإك�س�سوارات التي �سيتمكن بوا�سطتها ذوو الحتياجات اخلا�سة من ال�سم والبكم، من التوا�سل وبكل 
�شهولة مع غرهم من الأ�شخا�ش الآخرين، حيث �شتتكفل هذه الأدوات اجلديدة، وهي عبارة عن خوامت واأ�شاور، برتجمة لغة الإ�شارة اإلى لغة منطوقة مفهومة للجميع.
هذا البتكار الذي يعد رائدا، �شيفتح املجال اأمام �شريحة وا�شعة من املجتمع متمثلة يف ذوي الحتياجات اخلا�شة، للتوا�شل بكل حرية و�شهولة مع الآخرين، كما 

ميكنهم من التعبر عن اأنف�سهم وما يودون قوله لالآخرين.
مبداأ هذا النظام اجلديد يعتمد على الإك�س�سوارات، خ�سو�سا اخلوامت التي يتم لب�سها يف الأ�سابع اخلم�سة. و�ستقوم اخلوامت با�ست�سعار حركات الأ�سابع التي ت�سكل 
لغة الإ�شارة، ثم بعد ذالك يتم ترجمة هذه احلركة ونقلها اإلى امل�شتمع من خالل مكرب لل�شوت مدمج داخل ال�شوار املوجود على املع�شم، كما اأن هذا ال�شوار قادر على 

ترجمة ال�شوت الذي �شي�شدره املتحدث مع ال�شخ�ش الأ�شم والأبكم، اإلى ن�ش مكتوب يظهر على �شا�شة �شغرة على ال�شوار، مما �شي�شهل عملية التوا�شل.

أساور وخواتم تترجم للصم والبكم

الوحيدة  ات�ساله  و�سيلة  النارية  الدراجة  راكب  يدا  تعد  مل 
الكوري »يل  امل�سمم  ال�سائقني على الطريق،  فقد قدم  مع 
ع��ب��ارة عن  اخ��رتاع��ا ج��دي��دا   Lee Myung Su �سو«  ميونغ 
اأي  عر�ض  خاللها،  م��ن  مقتنيها  ي�ستطيع  للظهر،  حقيبة 

اإ�شارة يريدها.
اأُطلق عليها »�شيل«، ثورة جيدة يف  وتعد احلقيبة التي 
عن  بها  التحكم  ميكن  الإلكرتونية  فدائرتها  امل��ج��ال،  ه��ذا 
طريق تطبيق على الهاتف الذكي، وميكن من خالله اأي�سا 
اأثناء  احلقيبة  على  املوجودة  الدائرة  تعر�شه  فيما  التحكم 
على  تركيبه  يتم  �سغر  ل�سلكى  ج��ه��از  ط��ري��ق  ع��ن  ال�سر 

مقب�ض الدراجة.
الأزرار  اأح��د  على  ال�سغط  ميكن  الب�ساطة،  ومبنتهى   
ال��ث��الث��ة امل���وج���ودة ف��ي��ه وه���ى: ع��ر���ش ر���ش��ال��ة م���ا، اأو اإ���ش��ارة 

التوقف، اأو اإ�شارة الطوارئ.

حقيبة ظهر
لراكبي الدراجات

تعمل كإشارة مرور
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الرأي الجامعي

الحتياجات  ل���ذوي  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
اخل���ا����س���ة، ال�����ذي ي���ق���ام يف ال��ي��وم 
كل  من  دي�شمرب  �شهر  من  الثالث 
اإل��ى زي��ادة الوعي لدى  عام يهدف 
ومتتع  امل��ع��اق��ني،  بحقوق  املجتمع 
املجتمع  بامل�ساركة يف  الإعاقة  ذوي 
بحقوقهم  ب��اله��ت��م��ام  و���ش��ع��وره��م 
ع��ل��ى ق����دم امل�������س���اواة م���ع غ��ره��م، 
التي  باملكا�سب  املجتمع  وت��ع��ري��ف 
يف  امل��ع��اق��ني  دم����ج  ع��ن��د  �سيجنيها 
والقت�سادية  الجتماعية  احلياة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، م��ا يعود 
بالدرجة  املعاق  الفرد  على  بالنفع 
الأول�����ى ح��ت��ى ل ي��ك��ون ع��ب��ئ��ا على 
ميار�ض  اأن  ي�ستطيع  وحتى  غ��ره، 
عن  ب��ع��ي��دا  طبيعي  ب�سكل  ح��ي��ات��ه 
والعزلة  والنطواء  والقلق  التوتر 

الجتماعية. 
وع�������ن�������دم�������ا ن������ت������ح������دث ع���ن 
الأ�شخا�ش ذوي الإعاقة ل نتحدث 
ع��ن��ه��م ف��ح�����س�����ب، ب���ل ن��ت��ح��دث عن 
ع��ام،  ب�سكل  املجتمع  وع��ن  اأُ���س��ره��م 
ومدى املتاعب التي تواجههم على 
حد �شواء، ول �شك يف اأن �شعار اليوم 
العاملي لذوي الإعاقة لهذا العام » 
حطموا العوائق ، افتحوا الأبواب : 
  « من اأجل جمتمع �شامل للجميع 

هذه  مبواجهة  ال�سبل  لتذليل  اأتى 
دون  التي حتول  والعقبات  املتاعب 
الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ش  م�شاركة 

ب�سورة فعالة يف املجتمع.
الإع����اق����ة  ذوو  ف���الأ����ش���خ���ا����ش 
ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون ن�����ش��ب��ة ك���ب���رة ل 
احلاجة  اأم�����ض  يف  اإغ��ف��ال��ه��ا،  ميكن 
التي ت�سعرهم  اإزال��ة احلواجز  اإل��ى 

عايض محمد
فهيد النهاري
طالب بقسم التربية الخاصة

حطموا العوائق.. وافتحوا األبواب!

أروى الشهري
طالبة بكلية طب األسنان

اختباراتي 
المصيرية

كليات 
المجتمع..

الفلبين
وماليزيا 
نموذجا

إكرام األنور 
محاضرة بكلية المجتمع 

للبنات بأبها

الفلبني  يف  امل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ة  ت��ع��م��ل 
ك��م��در���ش��ة اب��ت��دائ��ي��ة اأو ث��ان��وي��ة يف 
اإلى  تتحول  ثم  ال�شباحية  الفرتة 
كلية للمجتمع يف الفرتة امل�سائية، 
حيث تقدم ف�سول درا�سية م�سائية 
ي�������س���رف ع��ل��ي��ه��ا م����دي����ر امل���در����س���ة 
ال�����س��ب��اح��ي��ة ن��ف�����س��ه، وي���ع���م���ل ب��ه��ا 
لكنهم  اأن��ف�����ش��ه��م،  ال�����ش��ب��اح  معلمو 

يعملون يف الكلية بن�سف دوام .
ت��اري��خ ظهور مفهوم  وي��رج��ع 
ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف ال��ف��ل��ب��ني اإل����ى 
والريا�شة  والثقافة  التعليم  وزي��ر 
بوتاجن  �سي�سليو  الدكتور  الأ�سبق 
ال������ذي ك�����ان ي�����س��م حت����ت رئ��ا���س��ت��ه 
ال��ت��ع��ل��ي��م الب����ت����دائ����ي وال���ث���ان���وي، 

والتعليم العايل، والتعليم الفني.
بوتاجن يف  الدكتور  وقد كتب 
اإن كلية  ق��ال فيها  ع��ام 1971 كلمًة 
تعليمية  م��وؤ���س�����س��ة  ه���ي  امل��ج��ت��م��ع 
ت��اأ���س�����س��ت يف امل��ج��ت��م��ع وب��امل��ج��ت��م��ع 

ول�سالح املجتمع.
وق������د �����ش����ارك����ه ه������ذا ال��������راأي 
بجامعة  اأورات�������ا  ب���ي���درو  ال���دك���ت���ور 
بنجا�سينان،  مقاطعة  يف  اأوردانيتا 
وت���رت���ب ع��ل��ى ذل���ك ت��اأ���س��ي�����ض كلية 
يطلق  ب��ن��ج��ا���س��ي��ن��ان  يف  للمجتمع 

عليها الآن كلية مدينة اأورادنيتا. 
وت����ع����د ك���ل���ي���ات امل���ج���ت���م���ع يف 
ع��ب��ارة عن  ع��ام��ة  ب�سفة  م��ال��ي��زي��ا 
�شبكة من املوؤ�ش�شات التعليمية التي 
تقدم تدريبات على املهارات الفنية 
وامل��ه��ن��ي��ة لأول����ئ����ك ال���ذي���ن ت��رك��وا 
التعليم لكي يتمكنوا من اللتحاق 

ب�شوق العمل بعد التخرج.
ك����م����ا اأن������ه������ا ت�����وف�����ر ال���ب���ن���ي���ة 
الأ�سا�سية للمجتمعات الريفية من 
عن  ق�سرة  درا�سية  دورات  خ��الل 
بالإ�سافة  امل��ه��ارات،  على  تدريبات 
للتعليم ما  م��دخ��ال  تعد  اأن��ه��ا  اإل���ى 

بعد املرحلة الثانوية.
اأم��ا يف الوقت احل��ايل فتمنح 
ماليزيا  يف  املجتمع  كليات  معظم 
موؤهالت ت�شل اإلى امل�شتوى الثالث 
يف ق���ط���اع امل����ه����ارات وق���ط���اع امل��ه��ن 

والتدريب.
ازدي���ادا يف عدد  اأن هناك  كما 
كليات املجتمع التي متنح موؤهالت 
)م�شتوى  ال��راب��ع  للم�شتوي  ت�شل 
اأقل  امل�ستويان  وه��ذان  الدبلوما(. 
م��ن م�����ش��ت��وى ال��ب��ك��ال��وري��و���ش، ل��ذا 
ال��ذي��ن يرغبون  ال��ط��الب  اأن  جن��د 
م�شتوى  يف  درا�شتهم  ا�شتكمال  يف 
ال��ب��ك��ال��وري��و���ض ي�����س��ع��ون ع���ادة اإل��ى 
ب��رام��ج  ت�شمى  ب��ربام��ج  الل��ت��ح��اق 
ال��دب��ل��وم��ا امل��ت��ق��دم��ة ب��اجل��ام��ع��ات 
احل��ك��وم��ي��ة ع��ق��ب ت��خ��رج��ه��م من 

كليات املجتمع.

املجتمع،  اأن�����س��ط��ة  ع��ن  ب��الإق�����س��اء 
ف��ي��ه��ا؛  ان���دم���اج���ه���م  دون  وحت�����ول 
ل���ي���ك���ون���وا ق�����ادري�����ن ع���ل���ى حت��ق��ي��ق 
ال����ت����ق����دم وال�����ت�����ط�����ور مل��ج��ت��م��ع��ه��م 
ووطنهم. وعلى هذا الأ�سا�ض اأكدت 
معاهدات حقوق الإن�سان على دمج 
مت�ساو  ب�سكل  غرهم  مع  املعاقني 

ودون متييز.

ولكن، ما نلم�سه يف الواقع اأن 
هناك نظرة قا�سرة لذوي الإعاقة 
ت��ت�����س��م ب��ال�����س��ف��ق��ة وال���ع���ط���ف غر 
مواهبهم  يكبت  ق��د  م��ا  امل��ربري��ن، 
دونية  نظرة  يج�سد  اأو  وق��درات��ه��م 
جت��ع��ل امل���ع���اق يف ع���زل���ة ت���ام���ة عن 
واخلوف  باخلجل  ت�سعره  املجتمع 
الإق�ساء  ل��ه  ي�سبب  مم��ا  وال��ت��وت��ر، 
والعملية،  الجتماعية  احل��ي��اة  يف 

ب�سبب اإعاقته.
ول جند اأي�سا اهتماما خا�سا 
ب���و����س���ائ���ل ت��رف��ي��ه��ه��م وال����رتوي����ح 
ع��ن��ه��م واخل�����روج ب��ه��م م��ن احل��ال��ة 
يعي�سون  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ئ��ة  النف�سية 
التنقل  فيها ويجدون �سعوبات يف 
بال�سكل  املجهزة  غر  املن�ساآت  بني 
امل����ط����ل����وب ال��������ذي ي���ت���م���ا����ش���ى م��ع 

احتياجاتهم.
ي�ست�سعر  اأن  الأم������ل  وي��ب��ق��ى 
ال��ع��م��ل على  ك��ل ف���رد م��ن��ا دوره يف 
تذليل ال�سعوبات التي تواجه دمج 
ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى قلوبنا،  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه 
الت�سهيالت  ت��وف��ر  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
الالزمة، ون�سر الوعي يف املجتمع، 
�شامل متاح  وذلك لإيجاد جمتمع 
بني  تفرقة  اأو  دون متايز  للجميع 

اأفراده.

ت��ب��داأ ت��ل��ك ال��ف��رتة ال��ق��امت��ة م��ن كل 
الأم��اين  ت��ب��داأ  درا���ش��ي، ومعها  ف�شل 
النتائج  اأف�����س��ل  لتحقيق  واخل��ط��ط 
وال��ن��ج��اح��ات، تلك ال��ف��رتة ه��ي فرتة 
الختبارات، خ�سو�سا النهائية منها، 
بامل�سرية،  ال��ط��الب  ي�سميها  م��ا  اأو 
لأنها ت�سكل اأياما ع�سيبة يف حياة كل 
اأهل بيته احلري�سني  طالب، و حياة 
ع���ل���ي���ه واحل�����امل�����ني ب������ه، وخ�����س��و���س��ا 

الوالدين.
ه�������������وؤلء ي�����ك�����ون�����ون ب���رف���ق���ت���ه 
وي�شعرون مدى توتره وان�شغال باله 
ال��ف��رتة، كما يعلمون مقدار  يف ه��ذه 
خ���ط���ورت���ه���ا ع���ل���ى م�����س��ت��ق��ب��ل ح��ي��ات��ه 

العلمية والعملية.
رمب����ا ق���ام���ت ف��ئ��ة م���ن ال��ط��ل��ب��ة 
ب��ت��اأخ��ر م���ا ي��ن��ت��ظ��ره م���ن ا���س��ت��ذك��ار 
وا���س��ت��ع��داد ل��الخ��ت��ب��ار اإل���ى اآخ���ر ي��وم 
حتى ل يتعكر �سفو باله، كهروب مما 

ل مهرب منه.
ت��ك��ا���س��ل  ال���ي���وم  ذل����ك  اأت�����ى  واإذا 
واأح�ش ب�شيق الوقت، ثم يتفاجاأ بعد 
الختبارات بالدرجة املتدنية اأو حتى 
التباكي والتعلق  بالر�سوب، ويبداأ يف 
ب�����الأع�����ذار ال���واه���ي���ة ال���ت���ي ل ي��ك��ون 

اإهماله بالطبع واحدا منها.
ن��درك  اأن  علينا  الطلبة،  نحن 
اأننا مل نخرت اجلامعة وجنل�ض على 
مب�ستقبل  لإح�سا�سنا  اإل  مقاعدها 
اإن  باهر نحن م��وع��ودون به من اهلل 
نحن �شعينا لو�شائل النجاح والتفوق.
جت��ارب  م��ن  ن�ستفيد  اأن  ويجب 
كانوا  كيف  و  وال��ن��اج��ح��ني  العظماء 
ي���ب���ن���ون ����ش���ل���م جن���اح���ه���م ب��ال�����ش��رب 

واملثابرة حتى اأ�شبحوا على ما نراهم 
عليه اليوم، واإن مما يوؤكده الباحثون 
يف ال�����س��ي��ك��ول��وج��ي��ا اأن����ه ع��ن��دم��ا ت��ب��داأ 
النف�ض  تبداأ  الختبارات )امل�سرية( 
يف العتالل والت�سارب خوفا وقلقا.

الكرمي  القارئ  اأيها  و�شاأر�شدك 
اإل����ى ث����الث ط����رق رمب����ا ت��خ��ف��ف من 
ح����دة م���ا ي���ع���اين م��ن��ه ال���ط���ال���ب من 
الأي��ام امل�سرية،  توتر وقلق يف هذه 

امل���ل���ه���ي���ات  ج���م���ي���ع  اأغ������ل������ق   •
م������ن ال������ه������وات������ف والأج�������ه�������زة 
وغ�������ره�������ا، وال�����رتك�����ي�����ز ع��ل��ى 
األ وه���و  ف���ق���ط،  ����ش���يء حم�����دد 
م�����ادة امل���ق���رر،)ال���ه���دف ت��رك��ي��ز 

احلوا�ض(.
ج��م��ي��ع  ت��ف�����س��ل  اأن  ح������اول   •
امل���������س����ك����الت وال��������ظ��������روف ع��ن 
ال�����درا������س�����ة، ف��ن��ج��ل�����ض ب��رف��ق��ة 

يف  البدء  قبل  نعيها  اأن  بنا  ويح�سن 
�شاء  اإن  اأنف�شنا  و�شنجد  ال�شتذكار، 

اهلل ب�شكل خمتلف عن ال�شابق:
الكتب  م��ع  ت��خ��رج  اأن  • ح���اول 
البيئة  لتغير  لطيفة  نزهة  يف 
اأن���ت فيه و�ستجد  ال���ذي  واجل���و 
وا�ستعدادا  ارتياحا  اأكرث  نف�سك 
ل���ال����س���ت���ذك���ار )ال�����ه�����دف ك�����س��ر 

الروتني(.

اأن��ف�����س��ن��ا مل����دة زم��ن��ي��ة ق�����س��رة 
ول���ي���ك���ن حم�����ور اجل��ل�����س��ة )ك���ل 
اأو  ����س���ت���ح���ل  امل���������س����ك����الت  ه�������ذه 
ت���خ���ت���ف���ي ول�������ن ي���ب���ق���ى ����ش���وى 

م�ستقبلي اأنا(
م�ستقبلك  ت�����س��ن��ع  م���ن  ف���اأن���ت 
ول  باجتهادك،  ثم  لك  اهلل  بتوفيق 
ذل���ك. »ول  ���س��واك ميكنه فعل  اأح���د 

يظلم ربك اأحدا«. 
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الرأي الجامعي

فضيحة »الجامعة األميركية في لندن«

ريد   الربيطانيان جيم  ال�شحفيان  قام 
 Mike ومايك ديري �سميث Jim Reed
Deri Smith موؤخرا بتحقيق �سحفي 
 BBC Newsnight برنامج  )ل�سالح 
البث  ل� »هيئة  التابعة  الثانية  القناة  يف 
بالت�سال  وذل��ك   )BBC الربيطانية« 
مب���ا ي�����س��م��ى »اجل���ام���ع���ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
 The American University لندن« 
حم���اول���ة  يف   of London-AUOL
قدم  حيث  اجلامعة،  و�سع  ل�ستق�ساء 
با�سم  اجل��ام��ع��ة  ل��ه��ذه  نف�سه  ري��د  جيم 
»بيت« وهو ا�سم كلب، وقال اإن عمره 36 
البكالوريو�ض  درجة  على  وحا�سل  �سنة 
م��ن ج��ام��ع��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة، ول��دي��ه خ��ربة 
ت����زي����د ع����ن 15 ����س���ن���ة وي����ري����د درا�����س����ة 

املاج�ستر باجلامعة.
 وب��ع��د اأن ���س��دد ال��ر���س��وم واأر����س���ل 
فوجئ  للجامعة،  املطلوبة  ال���س��ت��م��ارة 
املاج�شتر  �شهادة  له  اجلامعة  باإر�شال 
ب����ن����اء ع���ل���ى خ����ربت����ه وع����ل����ى ����ش���ه���ادت���ه 
اأن جيم ريد  اجلامعية كما تزعم، رغم 
اأ�شال،  البكالوريو�ش  �شهادة  ير�شل  مل 

ومل ير�شل ما يثبت اخلربة.
ال�سحفيني  دف��ع��ت  ال��واق��ع��ة  ه���ذه 
مل���وا����س���ل���ة ال���ت���ح���ق���ي���ق ال�������س���ح���ف���ي ع��ن 
اجلامعة  ه��ذه  اأن  اأظهر  مما  اجلامعة، 
ال����وه����م����ي����ة ت����ت����ح����اي����ل ع����ل����ى ال���ن���ظ���ام 
موؤ�ش�شة  اأي  ي��ل��زم  ال����ذي  ال��ربي��ط��اين 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت����ق����دم درج��������ات اأك����ادمي����ي����ة 
ب���احل�������ش���ول ع���ل���ى م���واف���ق���ة ال����ربمل����ان 

اجلامعة  اأن  وج���دا  حيث  ال��ربي��ط��اين، 
م�شجلة يف اإحدى جزر البحر الكاريبي 
يف ح��ني اأن��ه��ا ت�سع ع��ن��وان امل��را���س��ل��ة يف 
ل��ن��دن لإي���ه���ام امل��ت��ق��دم��ني ل��ه��ا اأن���ه���ا يف 

لندن.
اأي�سا ات�سح لل�سحفيني املحققني،  
العنوان  اأن  با�ستخدام خرائط »غوغل« 
املوجود يف املوقع هو عنوان جتاري تابع 
اأرقام هاتف اجلامعة غر  ل�سركة، واأن 
موجودة يف لندن واإمنا توجد يف القرية 
وا�سمه  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ي�سكنها  ال��ت��ي 

»مايكل نيمر«.
م��ن خ��الل رقم  اأي�����س��ا  ات�سح  كما 
اإليه  الذي حتول  البنك  لفرع  احل�ساب 
القرية  نف�ض  يف  م��وج��ود  اأن���ه  ال��ر���س��وم 
التي ي�سكن فيها املدير ولي�ض يف لندن. 
ومن هنا خرج التقرير بحقيقة مفادها 
اأي وج��ود  ل��ه��ا  لي�ض  اجل��ام��ع��ة  ه���ذه  اأن 

�سواء يف بريطانيا اأم يف اأي مكان اآخر. 
ف���اإن هذه  التقرير  ووف���ق م��ا ذك��ر 
معتمدة  اأنها  تدعي  الوهمية  اجلامعة 
من قبل ثالث جامعات اأمريكية، ولكن 
التحقيق نف�شه اأثبت اأن هذه اجلامعات 
غر معرتف بها يف اأي مكان يف العامل.

بخم�سة  ال�سحفيان  ات�سل  وق��د   
امل��وج��ودة  امل�سهورين  الأك��ادمي��ي��ني  م��ن 
فاأنكروا  اجلامعة  م��وق��ع  يف  اأ���س��م��اوؤه��م 

معرفتهم بها.
وق���د مت ت��ن��اول ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر من 
ق��ب��ل ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��ح��ف ال��ع��امل��ي��ة، 

ومنها �سحيفة احلياة اللندنية.
اأبناء  اأن كثرا من  له  يوؤ�شف  مما 
اململكة ممن هم ب�سكل خا�ض يف مواقع 
اأغرتهم املظاهر  تربوية واإعالمية، قد 
بالتعامل  لأنف�سهم  ف�سمحوا  الزائفة، 
باحل�سول  الوهمية  اجلامعة  ه��ذه  مع 

د. مصلح معيض مصلح
وكيل كلية العلوم اإلنسانية

منها  ودكتوراه  ماج�شتر  �شهادات  على 
م��ق��اب��ل م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة، وه����م ي��ع��رف��ون 
�سن  ي�ستدعي  مما  وهمية،  جامعة  اأنها 
قانون يجرم احل�شول على �شهادات من 
اجلامعات  م��ن  وغ��ره��ا  اجلامعة  ه��ذه 
ال��وه��م��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف اأب���ن���اء دول 
اخل�سو�ض،  وج��ه  على  العربي  اخلليج 
واإب���ع���اد ال��رتب��وي��ني امل��ت��ورط��ني يف ه��ذه 
ال��ق�����س��ي��ة ع��ل��ى وج����ه اخل�����س��و���ض عن 
التعليم خلطورة وجودهم على الأجيال 

القادمة. 
اإن ع���دم م��ع��اجل��ة وم��واج��ه��ة ه��ذا 
خطرة  تداعيات  له  �شك  دون  الو�شع 
على اجلانب الأخالقي، وعلى املجالت 
من  واحل���ط  التعليم  كاإف�شاد  الأخ����رى 
الواقع  وتزوير  العليا،  الدرا�سات  قيمة 
ي�سيب  مم��ا  والج��ت��م��اع��ي،  التعليمي 

املجالت التنموية بال�سلل والف�سل. 
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التلقي.. وإشكالية التأويل للخطاب اإلعالمي
للتلقي  ال��ن��ظ��ري��ة  امل���ق���ارب���ة  اأح���دث���ت 
�شجة كبرة ونقا�شا وا�شعا يف خمتلف 
ا�ستح�سنها  ف��ق��د  ال��ف��ك��ري��ة،  ال���دوائ���ر 
العديد من الباحثني يف حقل الإعالم 
و الت�شال عرب العامل  لرتكيزها على 
تف�سر  يف  للمتلقي  ال��ذات��ي  ال��ت��اأوي��ل 
عالقته باخلطاب الإعالمي وتاأثره 
على عملية اإنتاج املعنى املعطى له من 

قبل القائم بالت�سال . 
 وق���د ظ��ه��رت ه���ذه امل���ق���ارب���ة  يف 
العديد من  اأع��م��ال  م��ن خ��الل  اأملانيا 
امل��ف��ك��ري��ن ال���ذي���ن ت��زع��م��وا امل��در���س��ة 
النقدية احلديثة للخطاب الإعالمي 
اأم����ث����ال »ه����ان����ز ج������ورج ج�����ادم�����ر«  و 
»ف���ي�������ض« ك���م���ا ت����اأخ����ذ م��ن��اب��ع��ه��ا م��ن  
ال��ن��ظ��ري��ة  ال�����س��ك��الن��ي��ة ال��رو���س��ي��ة و 
ي�شر  مثلما   ، ب��راغ  ملدر�شة  البنيوية 
اإليه »روبرت هولب«  يف كتابه »نظرية 

التلقي«. 
يف  حديثا  التلقي  مفهوم  وي��ع��د 
الإع���الم،  لو�سائل  ال��ن��ق��دي  اخل��ط��اب 

ف���ه���و مي���ث���ل امل����وق����ف ال������ذي ي��ت��خ��ذه 
ال�������س���خ�������ض جت������اه ال���ن�������ض امل����ق����روء 
ال��ب�����س��ري   ال���ع���ر����ض  اأو  امل�����س��م��وع  اأو 
اأو  ال�������ش���ي���ن���م���ائ���ي  اأو  ال���ت���ل���ف���زي���وين 
الل����ك����رتوين م���ن خ����الل ال��ط��ري��ق��ة 
ق���راءة   يف  يتبعه  ال����ذي  الأ���س��ل��وب  اأو 
ال��ر���س��ائ��ل ال��ت��ي مت��ك��ن��ه م��ن ال��ف��ه��م و 

الإدراك.
للقارئ  يكتب  ال�شحفي  فمثال 
باعتباره له دور اأ�سا�سي يف بناء الن�ض 
واإن���ت���اج دللت�����ه، وي�شر  الإع���الم���ي 
اإلى ذلك   »�ستوارت هل« يف قوله »اإن 
ال��ن�����ض ي��ق��دم ل��ل��ق��ارئ جم��م��وع��ة من 
تت�شح  التي  تلك  منها  يختار  املعاين 
له وتتجاوب مع  قناعاته واجتاهاته، 
ولي�ش بال�شرورة هي املعاين الوحيدة 
ال���ن�������ض« ف���ال���ق���ارئ يف ه���ذا  يف ذل�����ك 
داخله  و  الن�ش  ال�شياق موجود خارج 

اأي�سا. 
ج��م��ه��ور  ���س��ل��وك��ي��ات  حت��ل��ي��ل  اإن 
و���س��ائ��ل الإع�����الم وف���ق ه���ذه امل��ق��ارب��ة 

اجل���دي���دة ق��د ج��ع��ل��ت ن��ت��ائ��ج��ه��ا تغر 
يلعبه  ال��ذي  للدور  ال�سائد  الفهم  يف 
امل��ت��ل��ق��ي يف ت�����ش��ك��ي��ل ال���ب���ن���اء ال��ث��ق��ايف 
والجتماعي ملعنى اخلطاب الإعالمي 
ودللته الإيديولوجية وتكون تقاربا 
وان����دم����اج����ا ب����ارزي����ن ب����ني ال��ن��ظ��ري��ة 
النقدية للدرا�شات الثقافية واملقاربة 
مما  اجل��م��ه��ور،  لأب��ح��اث  المربيقية 
وجعله  باملتلقي  اله��ت��م��ام  اإل���ى  اأدى 
���ش��ري��ك��ا يف اإن����ت����اج امل���ع���ن���ى ل��ل��خ��ط��اب 
درا�سات  ظهور  من  ومكن  الإع��الم��ي 
وتف�شر  فهم  ت�شتطيع  اثنوغرافية 
ال�����ت�����اأوي�����الت امل���رتت���ب���ة ع����ن ع��م��ل��ي��ة 
ت��ت��م ع���ادة يف �سياقات  ال��ت��ي  ال��ت��ل��ق��ي، 
ت�ساعد  وخمتلفة   متعددة  اجتماعية 
ال��ف��ردي  الف�ساء  م��ن  الن��ت��ق��ال  على 
 « ي���راه  ال���ذي  العمومي  الف�ساء  اإل���ى 
هابرما�ض »  الآلية التي من خاللها 
التجاوزات  الق�ساء على خمتلف  يتم 
التفاعالت  ت��ع��رتي  ال��ت��ي  وال��ت��وت��رات 

احلداثية يف املجتمع .

د. عمر إبراهيم بوسعدة
قسم اإلعالم واالتصال
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على  �سلطته  بحكم  اأ�سعد،  الزميل 
اأوقف  لل�سحيفة  الفنية  ال�سخ�سية 
حم��اولت��ي اأن���ا م��ع ال��زم��ي��ل حممد 
اإب��راه��ي��م يف ا���س��ت��ح��داث زواي����ا راأي 
الأع��م��دة  ك���رثة  اأن  م��ق��ال��ي��ة، بحجة 
املقالية توؤثر على ال�شكل الإخراجي 
ب�سفحة  عمود  فوجود  لل�سفحات، 
الإبداعية  الإمكانيات  يعيق  معينة 
يف اإخراج ال�شفحة بال�شكل املنا�شب.

ميتلكها  ال��ت��ي  ال�سلطة  وه���ذه 
امل����خ����رج اأوق���ع���ت���ن���ي اأن�������ا وال���زم���ي���ل 
حم��م��د اإب���راه���ي���م يف ح����رج ���ش��دي��د 
م��ع ع���دد م��ن ال��زم��الء وال��زم��ي��الت 

الأفا�شل الذين ينتظمون معنا يف الكتابة ويرغبون يف اأن تكون لهم زوايا ثابتة يف 
ال�شحيفة، ولكن تفهمهم لهذه الظروف هونت علينا من احلرج الذي كنا نواجهه.

ال��ذي��ن متثلهما،  ال��ق��ط��اع��ني  زاوي���ت���ني، لأه��م��ي��ة  ا�شتثناء  ع��ل��ى  وات��ف��ق��ن��ا   
اآف��اق، هما »مذكرات موظف« اقرتحتها علينا  �ستظهران قريبا على �سفحات 
اإح����دى الأ����ش���ت���اذات، وزاوي����ة »م���ذك���رات ط��ال��ب ج��ام��ع��ي« اق��رتح��ه��ا علينا اأح��د 
الطالب. ونحن ن�شعد كثرا بهذه الرغبات يف الن�شر من اأع�شاء هيئة التدري�ش 
وفكر  عقل  لنا  ميثلون  فهم  اجلامعي،  ال���راأي  مبقالت  والطالبات  وال��ط��الب 
التعليمية،  والعملية  واأفكار تخدم اجلامعة  اآراء  ي�سيفونه من  ال�سحيفة مبا 

وتتناول يف بع�ض الأحيان ق�سايا يف املجتمع اخلارجي.

إحراجات أسعد
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa
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بدون زعل
تق�م  الخ��ت��ب��ارات،  اق���رتاب  عند   •
ملخ�سات  بتاأليف  الطالبات  بع�س 
ثم  وم��ن  الأ���س��ت��اذة،  علم  دون  للمادة 
التابعة  الت�س�ير  مكتبة  يف  و�سعها 
ال��ط��ال��ب��ات  ع��ل��ى  وت���زي��ع��ه��ا  للكلية 

ليعتمدن عليها يف مذاكرة املادة.

اإك��م��ال  ترف�س  ال��ع��م��ادات  بع�س   •
اجلامعي،  التعليمي  م�س�ارها  امل�ظفة 
يقمن  م�ظفات  ت���اف��ر  ع��دم  بحجة 
ل  الذي  الختبار  تقدمي  عند  بعملها 

يتجاوز ع�سرة اأيام. اأين التط�ير ؟

• رغم وج�د �سا�سات يف الكليات ميكن 
وجداول  الإعالنات  لن�سر  ا�ستخدامها 
تعليق  م������س��ة  ف����اإن  الخ���ت���ب���ارات، 
الأوراق على اجلدران وزجاج الأب�اب 

ل نعرف متى تنتهي!
 

• بع�س الكليات تتجاهل اإر�سال اأخبار 
»اآفاق«  ل�سحيفة  وفعالياتها  اأن�سطتها 
اإعالميا،  الأن�سطة  هذه  اإبراز  لتت�يل 
نح�سل  الأن�����س��ط��ة  ه��ذه  بع�س  ول��ك��ن 
اأح��د  اأو  العميد  �سفحة  م��ن  عليها 

جتاهل  يف   facebook على   ال�كالء 
مبا  الإعالمية   القن�ات  لكافة  وا�سح 

فيها �سفحات الكليات.

اجل��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ات  ب���اإح���دى  • ق�����س��م 
يح�سر  ل  دول��ي��ا  خ��ب��ريا  ي�ست�سيف 
حم��ا���س��رات��ه ����س����ى ع����دد ق��ل��ي��ل ل 
بقية  اأي���ن  ال��ي��دي��ن.  اأ���س��اب��ع  يتجاوز 
الزائر  هذا  دعي  الذي  الق�سم  اأع�ساء 

من اأجلهم؟

من  ع����ددا  اجل��ام��ع��ة  ت�ست�سيف   •
الأق�سام  خمتلف  ليفيدوا  الزائرين 
من  الزائرين   ه���ؤلء  ومن  والكليات، 
لديه الكثري ليقدمه ملن�س�بي اجلامعة 
لالأ�سف  ولكن  املجتمع،  اأف��راد  ولكافة 

يحاط برناجمهم ب�سياج من ال�سرية.

على  ال��ط��الب  اع��ت��م��اد  اإن  ي��ق��ال   •
امل���ذك���رات ب���دل م��ن ال��ك��ت��ب امل��ق��ررة 
اإل����ى ط��ل��ب بع�س  ي��ع���د  وامل����راج����ع 
الأ����س���ات���ذة م���ن ال���ط���الب ���س��راءه��ا 
ل��زي��ادة  حم���ددة  ت�س�ير  اأم��اك��ن  م��ن 

الن�سبة.

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

صحيفة »النادي« 
الرياضية التي تصدر 

عن »مؤسسة عكاظ 
للصحافة والنشر« نقلت 

عن »آفاق« حوارها 
المميز مع العب 

المنتخب السعودي 
ونادي »النصر« سابقا، 

ماجد عبد اهلل، وأشادت 
بالسبق الصحفي الذي 

حققته »آفاق«.
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