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طالب الهندسة يتجولون في عدد من المصانع 
اأع��������دت ك���ل���ي���ة ال��ه��ن��د���س��ة 
ل�����ط�����اب�����ه�����ا، ع�����������ددا م���ن 
ال���������زي���������ارات ل���ل���م�������س���ان���ع 
الرائدة يف منطقة ع�سري، 
دهانات  م�سنع  بينها  م��ن 
ال��رواد  اجل��زي��رة، وم�سنع 
ل���ل���زج���اج، وذل������ك ح��ر���س��ا 
م���ن ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى اإط����اع 
ال���ط���اب ع��ل��ى م���ا حت��وي��ه 
وتعريفهم  امل�سانع،  ه��ذه 
و�سري  الت�سنيع،  بعملية 
العمل فيها وفق الدرا�سات 
تلك  تتبعها  التي  العلمية 

امل�سانع. 
خالد األحمري 

»راينو موتورز«
تنتج سيارة كهربائية 
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28
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أمير عسير يدشن ملتقى الشراكة المجتمعية بالجامعة
الجامعة بمسهم فاعل في خدمة المجتمع

د����س���ن اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري، ���س��اح��ب 
ال�سمو امللكي، الأمري في�سل بن خالد بن 
املجتمعية  ال�سراكة  ملتقى  عبدالعزيز، 
الذي نظمته اجلامعة، الثنني والثاثاء 
امل����ا�����س����ي����ني، حت�����ت ع�����ن�����وان »ال�������س���راك���ة 
املجتمعية تعاون بناء لتنمية م�ستدامة« 
وذل������ك ب����امل����درج����ات امل���رك���زي���ة ب��امل��دي��ن��ة 

اجلامعية بالقريقر.
ويف ك��ل��م��ة ل��ه ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق��ال 
امل��ل��ك خ��ال��د، م�سهم  اإن ج��ام��ع��ة  ���س��م��وه 
اأن  امل���ج���ت���م���ع، م��ب��ي��ن��ا  ف���اع���ل يف خ���دم���ة 
ال�سراكة  ملتقى  اإق��ام��ة  خطواتها،  اأول��ى 
املجتمعية. واعترب �سموه، وجود اجلامعة 
منطقة  يف  الكبري  وبحجمها  بتو�سعها 
يف  املجتمع  خل��دم��ة  ق��وي��ا  راف���دا  ع�سري، 
توعيته  اإل��ى  تهدف  التي  الأم���ور  جميع 

طبيا وثقافيا ودينيا وعلميا. 
م���ن ج���ان���ب���ه، األ���ق���ى م���ع���ايل م��دي��ر 
اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن 
بن حمد الداود، كلمة اأكد فيها اأن تنظيم 
اجل��ام��ع��ة ل��ه��ذا امل��ل��ت��ق��ى، ي��اأت��ي لإمي��ان��ه��ا  
اأ���س��ار  اأن���ه  اإل  اجل��م��اع��ي،  العمل  باأهمية 
اإلى �سعوبة حتقيق الأهداف ما مل يكن 

هناك تعاون مثمر من اجلهات املعنية.
كلمته،  يف  اجلامعة  مدير  وط��ال��ب 
ب����اأن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ف��اع��ل ب��ني اجل��ام��ع��ة 
وال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ص، وك��ذل��ك 
امل���وؤ����س�������س���ات غ����ري ال���رب���ح���ي���ة، ل��ت��ح��ق��ق 
ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����س��راك��ة  بع�سها  م���ع 
���س��ت��ت��ح��ق��ق م��ع��ه��ا ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة، 
اأم��ري منطقة ع�سري  به  معتربا ما يقوم 
من اأدوار جتاه اجلامعة وت�سريف �سموه 

ملنا�سباتها، دعما وت�سجيعا للجامعة من 
اأن  مبينا  لديها،  ما  اأف�سل  تقدمي  اأج��ل 
امل�سروعات يف  اجلامعة قدمت عددا من 
العام املا�سي ول زالت، معلنا عن تنظيم 
ب���رن���ام���ج يف حم��اف��ظ��ة ت��ث��ل��ي��ث ب��رع��اي��ة 

واهتمام اأمري منطقة ع�سري.
جائزة  نعلن  املنا�سبة  »ب��ه��ذه  وق��ال 
ال�سراكة املجتمعية بثاثة حماور، الأول 
يف ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي، وامل��ح��ور ال��ث��اين، 
املوؤ�س�سات  يف  والثالث  اخل��ا���ص،  القطاع 
واجلمعيات اخلريية،  و�ستقوم اجلامعة، 
بتنظيم ور�سد اجلوائز التي تليق مبثل 
اأن حتظى  اإلى  هذه اجلائزة، كما نتطلع 

برعاية اأمري املنطقة.
م����ن ج���ه���ت���ه، األ����ق����ى رئ���ي�������ص جل��ن��ة 
ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ال��دك��ت��ور حممد 
ح���ام���د ال��ب��ح��ريي ك��ل��م��ة، ب���ني ف��ي��ه��ا اأن 
اجل���ام���ع���ة ب��و���س��ف��ه��ا واح������دة م���ن اأك���رب 
واجبها  باأن  توؤمن  احلكومية،  املوؤ�س�سات 
ن��ح��و جم��ت��م��ع��ه��ا، ي��ت��ج��اوز ال�����س��راك��ة يف 
التنمية، اإلى ال�سناعة والتخطيط ور�سم 

الروؤى وا�ست�سراف امل�ستقبل
وعقد على هام�ص امللتقى، عدد من 
اجل��ل�����س��ات وال������دورات ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة من  
املخت�سني واملهتمني بال�سراكة املجتمعية، 
قبل اأن يكرم اأمري منطقة ع�سري، �سركة 
»زي����ن«،  املتنقلة  ال�����س��ع��ودي��ة  الت�����س��الت 

الراعي الر�سمي للملتقى.
تفا�سيل يف �سفحات
)2-3( و )23-20(

علي آل سعيد

طالب علوم وآداب محايل يزورون »أم القرى«
نظمت كلية العلوم والآداب مبحايل ع�سري، زيارة للطاب 
اإل����ى م��ع��ه��د خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني لأب���ح���اث احل��ج 

والعمرة بجامعة اأم القرى،
وجت����ول ال��ط��اب يف ب��داي��ة ال���زي���ارة، ع��ل��ى معر�ص 
من  حمتوياته  عن  مف�سل  �سرح  اإل���ى   وا�ستمعوا  املعهد، 
ال�سور واملج�سمات التاريخية ملكة املكرمة واملدينة املنورة، 
لكافة  خمتلفة  علمية  ودرا�سات  اأبحاث  من  نفذ  وما 
اخلدمات املقدمة حلجاج بيت اهلل احلرام، وزوار م�سجد 
املعنية  اجلهات  قبل  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى 

ب�سئون احلج واحلجاج.
املعهد  وثائقيا عن  فيلما  الطاب  �ساهد  ذلك  وبعد 
واأق�سامه وبراجمه ودرا�ساته واأبحاثه املختلفة، وما حققه 
ل�سيوف  املقدمة  اخلدمات  من  ك��ث��ري  يف  اإجنازات  من 

الرحمن.
إبراهيم الهاللي



آفاق الجامعة  |  العدد 99  |  19 صفر 1435  |  22 ديسمبر 2013أخبار الجامعة

علي آل سعيد

ع����ّد اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، ���س��اح��ب 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد 
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، اجل��ام��ع��ة، م�سهما 
مبينا  امل��ج��ت��م��ع،  خ���دم���ة  يف  ف���اع���ا 
ملتقى  اإق���ام���ة  خ��ط��وات��ه��ا،  اأول�����ى  اأن 
�سموه،  م��وؤك��دا  املجتمعية  ال�����س��راك��ة 
اأن�����ه ����س���وف ي��ت��ب��ع��ه��ا خ���ط���وات ك��ب��رية 

م�ستقبا.
جامعة  وج���ود  »اإن  �سموه  وق���ال 
امل���ل���ك خ���ال���د ب��ت��و���س��ع��ه��ا وب��ح��ج��م��ه��ا 
رافدا  يعد  ع�سري،  منطقة  يف  الكبري 
قويا خلدمة املجتمع يف جميع الأمور 
التي تهدف اإلى توعيتهم �سواء طبيا 
وع��ل��م��ي��ا«، متمنيا  دي��ن��ي��ا  اأو  وث��ق��اف��ي��ا 
اأخ��رى  خ��ط��وات  �ستتبعها  اأن���ه  �سموه 

اأكرب باإذن اهلل. 
ذل��ك خ��ال تد�سني �سموه  ج��اء 
م��ل��ت��ق��ى ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال���ذي 
ن��ظ��م��ت��ه  اجل��ام��ع��ة الث���ن���ني امل��ا���س��ي 
املجتمعية  »ال�����س��راك��ة  ع���ن���وان  حت���ت 
ت����ع����اون ب���ن���اء ل��ت��ن��م��ي��ة م�����س��ت��دام��ة«، 
باملدرجات املركزية باملدينة اجلامعية 

بالقريقر، وا�ستمر يومني.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، األ���ق���ى م��ع��ايل 
م����دي����ر اجل����ام����ع����ة، ال����دك����ت����ور ع��ب��د 

أمير عسير: جامعة الملك خالد
مسهم فاعل في خدمة المجتمع

ال��داود، كلمة جاء  الرحمن بن حمد 
ملتقى  ت��ن��ظ��م  اجل���ام���ع���ة  »اإن  ف��ي��ه��ا 
ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، اإمي���ان���ا منها 
اأنها،  كما  اجل��م��اع��ي،  العمل  باأهمية 
اأنها لوحدها، ل  اأي اجلامعة، تدرك 
ت�سبو  ما  حتقيق  يف  ت�سهم  اأن  ميكن 
ت��ق��دم  اأن اجل���ام���ع���ة  اإل����ي����ه«، م����وؤك����دا 
الأعمال،  دائما يف كثري من  �سراكات 

اإل اأنه ل ميكنها اأن تنجح مبفردها.
وق���ال م��دي��ر اجل��ام��ع��ة »لب���د اأن 
ي���ك���ون ه���ن���اك ت��ف��اع��ل ب���ني اجل��ام��ع��ة 
وكذلك  واخلا�ص،  العام  والقطاعني 
ال��رب��ح��ي��ة، لتحقق  امل��وؤ���س�����س��ات غ���ري 
التي  املجتمعية  ال�سراكة  بع�سها  مع 
امل�ستدامة  التنمية  معها  �ستتحقق 

باإذن اهلل«.
واأ�ساد الداود بالدور الذي يقوم 
ب���ه اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، م��ع��ت��ربا  
دعما  منا�سباتها،  يف  �سموه  ت�سريف 
تقدمي  اأج��ل  من  للجامعة  وت�سجيعا 
اجلامعة  اأن  مبينا  لديها،  ما  اأف�سل 
العام  امل�سروعات يف  قدمت عددا من 
هناك  فكان  ت��ق��دم،  زال��ت  ول  املا�سي 
ب���رن���ام���ج ن���ف���ذ يف ت���ه���ام���ة ق��ح��ط��ان 
وحت���دي���دا يف م��رك��ز ال��ف��ر���س��ة، حقق 
جن��اح��ا م��ن��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ري ����س���واء من 
الزماء الذين �ساركوا من اجلامعة، 

تدشين »ملتقى الشراكة المجتمعية«
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اأحر�ص عليها يف متابعتي ل�سحيفة  التي  الأم��ور  اأه��م  من 
اأتابع كل ما ين�سر عن اجلامعة يف هذه  اأين  �� رغم  »اآف��اق« 
واحل���وارات  والطالبات  الطاب  ا�ستطاعات   �� ال�سحيفة 
وال��ن�����س��اط��ات ال��ط��اب��ي��ة، وه����ي مت��ث��ل م�����س��در ���س��ع��ادة يل 
تعك�ص  واحل������وارات  ال���س��ت��ط��اع��ات  ه���ذه  ل��ك��ون  �سخ�سيا 
احلراك الطابي الن�سط يف هذه اجلامعة، كما اأنها تعر�ص 

ماحظاتهم ومقرتحاتهم التطويرية للجامعة.
 واأ���س��دق��ك��م ال��ق��ول اأن��ن��ي ح��ري�����ص دائ��م��ا ع��ل��ى �سوت 
الطالب والطالبة، وهذا ما يجعلني اأدفع دائما بال�سحيفة 
اإل����ى اإع���ط���اء م��زي��د م���ن امل�����س��اح��ة ع���ن ن�����س��اط��ات ال��ط��اب 
مكونات  من  الأ�سا�سي  املكون  ميثلون  لكونهم  والطالبات، 

اجلامعة.
وعندما اأقراأ عن متيز واإبداع اأبنائي وبناتي من طاب 
اجلامعة اأكون يف منتهى ال�سعادة والعتزاز بهم لكونهم من 
وخارجها هي مقيا�ص  الف�سول  داخل  واإبداعاتهم  طابنا، 
لنجاح اجلامعة يف حتفيز الطاب والطالبات وت�سجيعهم 
التوعوية  وب��راجم��ه��ا  اجلامعة  فعاليات  يف  امل�ساركة  على 
واجهة هذه  الطاب يف  اجلامعة وخارجها، وظهور  داخ��ل 
مما  ومن�سوبيها،  للجامعة  ف��خ��ر  م�����س��در  ه��و  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
مدركني  والطالبات،  الطاب  ه��وؤلء  جهود  نبارك  يجعلنا 

اأن مثل هوؤلء هم واجهات اإعامية للجامعة اأينما كانوا.
هي  ب��ل  ثابته،  لي�ست  اجلامعي  الطالب  �سخ�سية  اإن 
منظومة من العمل الديناميكي املتغري عرب الوقت وخال 
ف��رتة وج���وده داخ���ل اجل��ام��ع��ة مل��دة تقل اأو ت��زي��د ع��ن اأرب��ع 
�سنوات، وهذه فرتة منو وتطور وتاأثر مبا حوله من عنا�سر 
وزم��اء  قريبني  وزم��اء  اأ�ساتذة  من  التعليمية  البيئة  يف 
�سخ�سية  على  ال��ت��اأث��ري  يف  ي�سهمون  وجميعهم  بعيدين، 

الطالب �سلبا اأو ايجابا.
تاأثره  اأن  والطالبة  الطالب  يتعلم  اأن  ينبغي  ومن هنا 
اأن يكون يف الإط��ار الإيجابي، مبتعدا عن  مبا حوله يجب 
�سخ�سيته  على  ت��وؤث��ر  اأن  �ساأنها  م��ن  �سلبية  ت��اأث��ريات  اأي 

امل�ستقبلية. 
البيئات  امللك خالد تعد منوذجا متميزا يف  اإن جامعة 
نظرا  الطالبة  اأو  الطالب  منها  ي�ستفيد  التي  التعليمية 
حر�ص  وم��ن  تنظيمية،  بنية  من  اجلامعة  ه��ذه  متتلكه  ملا 
من�سوبيها من الأ�ساتذة والإداري��ني على ا�ستيعاب الطاب 
تنمية  ي��ع��زز  املختلفة مب��ا  اجلامعة  ب��رام��ج  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
�سخ�سياتهم العلمية واملجتمعية، وي�سهم يف البناء الرتاكمي 
لل�سخ�سية الطابية اجلامعية، مبا يحقق متيزها وريادتها 

بني اأقرانهم يف اجلامعات ال�سعودية الأخرى.
اإن بناء �سخ�سية الطالب يحتاج اإلى وقت وجهد و�سرب 
ومثابرة، ولكن يجب اأن نهيئ كل الفر�ص من اأجل اأن تكون 
ا�ستفادة الطالب والطالبة يف احلدود الق�سوى من م�سادر 
التعلم والتعليم ومن من�سات اخلربة والتدريب حتى ني�سر 
لأبنائنا وبناتنا فر�ص املعرفة العلمية والتدريب املتخ�س�ص 
اإيجابية  �سخ�سيات  لهم  ي��ك��ون  مب��ا  املتنوعة  وامل�����س��ارك��ات 
وطننا  وم��ت��ط��ل��ب��ات  جمتمعنا  ب�����س��وؤون  وواع���ي���ة  م�ستنرية 

وتطلعاتنا جميعا نحو امل�ستقبل.

رؤية

الشخصية اإليجابية 
للطالب الجامعي

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

مع  املنطقة  �سكان  تفاعل من  اأو من 
هذا الربنامج.

�ساما،  برناجما  »كان  واأ�ساف   
ت���وع���وي���ا وع��ل��م��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا وط��ب��ي��ا، 
وعليه، اأعلن هنا اأن الربنامج الثاين 
برعاية  تثليث  حمافظة  يف  �سيكون 
الوقود  ع�سري  اأمري منطقة  واهتمام 
احلقيقي لتنفيذ مثل هذه الربامج«.
اأن اجل��ام��ع��ة  ال�������داود،  واأو�����س����ح 
ق���دم���ت ال���ربن���ام���ج ال�����س��ي��ف��ي ال���ذي 
اأق���ي���م ال���ع���ام امل��ا���س��ي، ف��ك��ان ل���ه ب��ال��غ 
الأثر وحقق اأهدافا كثرية، مبينا اأنه 
واأن اجلامعة  �سي�ستمر يف كل �سيف، 
���س��ت��ن��ف��ذ ه����ذا ال���ربن���ام���ج و���س��ت��ت��و���س��ع 
من  ع��دد  اأك���رب  مب�ساركة  تنفيذه  يف 

القطاعات املختلفة.

جائزة الشراكة المجتمعية
 وق���ال »ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة نعلن ج��ائ��زة 
حم��اور،  بثاثة  املجتمعية  ال�سراكة 
واملحور  احلكومي،  القطاع  يف  الأول 
ال���ث���اين، ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص، وال��ث��ال��ث 
يف امل��وؤ���س�����س��ات واجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة،  
ور���س��د  بتنظيم  اجل��ام��ع��ة،  و���س��ت��ق��وم 
اجل�����وائ�����ز ال����ت����ي ت���ل���ي���ق مب���ث���ل ه���ذه 
حتظى  اأن  اإل���ى  نتطلع  كما  اجل��ائ��زة، 

برعاية اأمري املنطقة«.
واأردف »من اهتمامات اجلامعة، 
وج��������ود جل���ن���ة دائ�����م�����ة ف���ي���ه���ا ت��ع��ن��ى 
بال�سراكة املجتمعية، فنحن لزلنا يف 
بداية امل�سوار، ونتطلع للمزيد يف ظل 
رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سعود،  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد 
و���س��م��و ويل ع���ه���ده الأم�������ني، و���س��م��و 
ال��ث��اين حفظهم اهلل،  ودع��م  ال��ن��ائ��ب 
الدائم  و���س��وؤال��ه  املنطقة،  اأم��ري  �سمو 
اإليه  عما حتققه اجلامعة، وما ت�سل 
م��ن اإي��ج��اب��ي��ات وم���ا حت��ق��ق��ه« مقدما 
ملتقى  دع��م  يف  اأ�سهم  من  لكل  �سكره 
ال�سركات  داعيا  املجتمعية،  ال�سراكة 
وامل���وؤ����س�������س���ات مل�����س��ارك��ة اجل���ام���ع���ة يف 
حتقيق  اأجل  من  املختلفة  منا�سباتها 

ال�سراكة املجتمعية.

دور المواطن
عقب ذلك، األقى رئي�ص جلنة ال�سراكة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ال��دك��ت��ور حم��م��د ح��ام��د 
البحريي كلمة اأو�سح فيها »اأن ت�سابق 
ه�����ذا اجل���م���ع م����ن م���ك���ون���ات ال���وط���ن 
امل��ت��م��ث��ل يف ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة، 
وق��ط��اع��ات الأع���م���ال، وال��ق��ط��اع غري 
امللتقى  ه���ذا  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  ال��رب��ح��ي 
لعر�ص جتاربهم وجناحاتهم املتميزة 
اأن  ي��وؤك��د  املجتمع،  م��ع  �سراكاتهم  يف 
دور امل��واط��ن يف ه���ذا ال��ب��ل��د امل��ع��ط��اء، 
للتنمية،  منتظر  م��ن  بو�سوح  حت��ول 
اإل���ى �سريك وع��ام��ل ل��ه��ا، وه��و ال��دور 
امللتقى  تعزيزه هذا  اإلى  يهدف  الذي 
الناجحة  التجارب  وعر�ص  وتاأكيده، 

فيه«.
وبني البحريي »اأن جامعة امللك 
خ��ال��د ك���واح���دة م��ن اأك���رب امل��وؤ���س�����س��ات 
توؤمن  الغالية،  ب��ادن��ا  يف  احلكومية 
يتجاوز  جمتمعها،  نحو  واجبها  ب��اأن 
ال�سناعة  اإل���ى  التنمية،  يف  ال�سراكة 
والتخطيط ور�سم الروؤى وا�ست�سراف 
لأك����ر  امل����وط����ن  ه����ي  اإذ  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
واأج���ن���ب���ي  وط���ن���ي  خ���ب���ري   4000 م����ن 
اأرق���ى  يف  وت��دري��ب��ه��م  تعليمهم  ت��ل��ق��وا 
الذي  البيت  وهي  العاملية،  اجلامعات 
و�سابة  �ساب  األ��ف   70 اأك��ر من  ي�سم 

هم طاقة جبارة للبناء والعطاء«.
واأ����س���اف » اأدرك����ت ج��ام��ع��ة امللك 
ن��ح��و جمتمعها،  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا  خ��ال��د 
جهودها  وب��ذل��ت  ط��اق��ات��ه��ا،  ف�سخرت 
جمتمعها  خلدمة  والبحثية  العلمية 

النبيل عقدت  الهدف  ووطنها، ولهذا 
اجل��ام��ع��ة، ���س��راك��ات م��ع ال��ع��دي��د من 
اجل��م��ع��ي��ات وال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات، 
ودع�����م�����ت ال����ع����دي����د م�����ن امل������ب������ادرات 
والإ����س���ه���ام���ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، و���س��رع��ت 
التدريب املجاين لأبناء �سهداء  اأبواب 
ال���واج���ب والأي����ت����ام والأرام��������ل وذوي 
الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���س��ة والأم����را�����ص 
اأف�����راد  امل���زم���ن���ة، ومل ت��ن��ت��ظ��ر ق�����دوم 
تعليمهم  يف  لت�سهم  اإل��ي��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع 
وتوعيتهم، بل نقلت اإمكاناتها العلمية 
وال��ط��ب��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة امل��ت��ح��رك��ة، اإل��ى 
ُتعلم  ع�����س��ري،  منطقة  ح���دود  اأق�����س��ى 

وتعالج وتدر�ص«.
وفند البحريي الدور الذي تقوم 
ب���ه اجل��ام��ع��ة ك�����س��ري��ك��ة يف م��ن��ظ��وم��ة 
ال�����س��ي��اح��ة يف ع�����س��ري، وق������ال« اأول����ت 
اجل���ام���ع���ة دع����م ال�����س��ي��اح��ة اه��ت��م��ام��ا 
كبريا، اإذ اأطلقت مهرجانها ال�سيفي، 
وفتحت اأبوابها لأبناء امل�سطافني من 

جميع اأنحاء اململكة للدرا�سة �سيفا«.
وتابع »التنمية التي نتطلع اإليها 
ج��م��ي��ع��ا، جت�����اوزت م��رح��ل��ة امل���ب���ادرات 
ال��ف��ردي��ة والج���ت���ه���ادات الآن���ي���ة، فهي 
تنمية تقوم على تخطيط متقن قائم 
العامل،  وب�سرية  اخل��ب��ري،  روؤي���ة  على 

ون�شاط العامل.
فاملجتمع ال�سعودي يف هذا العهد 
الزاهر وبتوفيق اهلل اأول ثم توجيهات 
خ��ادم  م�سريته  وق��ائ��د  نه�سته  راع���ي 
اهلل  عبد  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
بن عبد العزيز اآل �سعود، حفظه اهلل، 
�سبابه وفتياته  اأ�سبح جمتمعا يحمل 

اأرق���ى  م��ن  العلمية  ال�����س��ه��ادات  اأع��ل��ى 
ال��ع��امل��ي��ة، ف��ك��ي��ف ل يكون  اجل��ام��ع��ات 
ورف��اه��ي��ت��ه  تنميته  يف  ف��اع��ا  ���س��ري��ك��ا 

وبنائه ومنائه؟«.
اإم��ارة  »اإن  قائا  كلمته  واختتم 
ك�����اإم�����ارة م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري، اأ����س���رك���ت 
ف�سمت  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا،  يف  امل��ج��ت��م��ع 
الأهايل يف جلناتها، وجمعت ال�سباب 
يف جم��ل�����س��ه��م، و���س��ارك��ت اجل��م��ي��ع يف 
روؤاه������م، وخ��ط��ط��ت ا���س��رتاجت��ي��ات��ه��ا، 
جلديرة  باأفكارهم،  مبادراتها  وبنت 
باأن تكون قدوة اجلهات احلكومية يف 
وم�سوؤولياتها  املجتمعية،  �سراكاتها 
واأهلها  الجتماعية، فلكم من ع�سري 
بن  في�سل  اأمرينا  وتقدير،  �سكر  كل 

خالد«.
بعد ذلك، �ساهد احل�سور، فيلما 
وثائقيا ا�ستعر�ص عددا من الربامج 
داخل  واملنا�سبات  املنفذة  والفعاليات 
اجل���ام���ع���ة وخ���ارج���ه���ا يف حم��اف��ظ��ات 
ومراكز منطقة ع�سري، ثم كرم اأمري 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، ع����ددا م���ن اجل��ه��ات 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة، امل�����س��ارك��ة يف 
درعا  �سموه،  يت�سلم  اأن  قبل  امللتقى، 
ت��ذك��اري��ا ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة م���ن م��دي��ر 

اجلامعة.

جلسات ودورات
ع��ق��د ع��ل��ى ه��ام�����ص امل��ل��ت��ق��ى، ع���دد من 
اجل��ل�����س��ات وال�������دورات ق��دم��ه��ا نخبة 
بال�سراكة  واملهتمني  املخت�سني  م��ن  
»دور  ع����ن  دورة  م��ن��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
اأهداف  الثاثة يف حتقيق  القطاعات 

ال�سراكة املجتمعية«، للمدرب الدكتور 
فهد  امللك  جامعة  من  الديني  �سامل 
وك����ذل����ك دورة  وامل�����ع�����ادن،  ل���ل���ب���رتول 

»العمل التطوعي.. متعة امل�ساركة«.
 كما عقدت جل�سة حول جتارب 
ن��اج��ح��ة ل��ل�����س��راك��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
التعليم العايل منها: جتارب جامعات 
امل��ل��ك ���س��ع��ود، وامل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ب��رتول 
وامل�����ع�����ادن، وامل����ل����ك خ����ال����د، وج��ل�����س��ة 
ع���ن ال���ت���ج���ارب ال��ن��اج��ح��ة ل��ل�����س��راك��ة 
مثل   الأع���م���ال،  ق��ط��اع  يف  املجتمعية 
جت�����ارب ���س��رك��ة ده����ان����ات اجل���زي���رة، 
وجم��ل�����ص امل�������س���وؤول���ي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
ب��ال��ري��ا���ص، وجت��رب��ة ال��ب��ن��ك الأه��ل��ي 

التجاري. 
اأق��ي��م��ت جل�سة ع��ن جت��ارب  ك��م��ا 
ن���اج���ح���ة ل���ل�������س���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
اجلهات غري الربحية ومنها: جتارب 
موؤ�س�سة �سليمان الراجحي اخلريية، 
جمعية  وجتربة  ال�سبيعي،  وموؤ�س�سة 

»اآباء« بع�سري.

تكريم الشركة الراعية
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وك���رم 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز،  
املتنقلة  ال�سعودية  الت�سالت  �سركة 
للملتقى،  ال��ر���س��م��ي  ال��راع��ي  »زي����ن«، 
ممثلة يف الرئي�ص التنفيذي لل�سركة، 

ح�سان قباين.
وك����ان����ت »زي��������ن« اأق�����ام�����ت رك��ن��ا 
خا�سا مببيعاتها على هام�ص امللتقى 
التي  اجل��دي��دة  بالعرو�ص  للتعريف 

تقدمها.
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قررت اللجنة الأكادميية باجلامعة، الف�سل النهائي خلم�ص طالبات من كليتي الرتبية 
والآداب، وكلية املجتمع للبنات باأبها،  قمن بت�سرفات »انتهكن« بها اأنظمة اجلامعة.

وكانت اللجنة اجتمعت الأحد املا�سي، وفقا لبيان �سادر عنها،  للنظر يف تقارير 
اللجنة امل�سكلة لدرا�سة ما بدر من بع�ص طالبات كليتي الرتبية والآداب وكلية املجتمع 
من  اجلامعة  بطالبات  تليق  ل  »ت�سرفات  م��ن  املا�سي  الأ���س��ب��وع  خ��ال  باأبها  للبنات 
جتمعات وتعطيل للعملية التعليمية وتعري�ص زمياتهن الطالبات واملوظفات واأع�ساء 
هيئة التدري�ص ملخاطر اأمنية و�سحية واجتماعية، وما تبع تلك الت�سرفات من فو�سى 

جتاوزن بها اأنظمة اجلامعة«.
واأ�ساف البيان  »بعد درا�سة التقارير، قررت اللجنة تطبيق عقوبة الف�سل النهائي 
اأخريات  مع  التحقيق  وا�ستكمال  الأف��ع��ال،  ه��ذه  يف  ت�سببهن  ثبت  طالبات  خم�ص  على 
لوائح  ت��ق��رره  كما  بحقهن  ال���ازم  لت��خ��اذ  للجنة  ب�ساأنهن  اإل��ي��ه  يتو�سل  مب��ا  وال��رف��ع 

اجلامعة«.
تثبت  اأو ط��ال��ب��ة  اأي ط��ال��ب  م��ع  تت�ساهل  ل��ن  اأن اجل��ام��ع��ة   ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان  و���س��دد 
اجلامعة  لأنظمة  جت��اوزا  متثل  التي  املرفو�سة  »الت�سرفات  هذه  مثل  يف  م�ساركتهما 
والدولة«، م�سريا اإلى اأنها حتث يف الوقت نف�سه جميع من�سوبيها على التوا�سل مبا�سرة 

وفق اأنظمة وتعليمات اجلامعة.

فصل خمس طالبات انتهكن أنظمة الجامعة

»اإلسعافات األولية« في دورة بكلية التربية

العيفان يشيد بمشاركة الجامعة 
في معرض الدوحة للكتاب 

زار  �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى دولة قطر الأ�ستاذ عبد اهلل 
بن عبد العزيز العيفان معر�ص اجلامعة �سمن جناح اململكة امل�سارك 
يف الدورة ال� 24 ملعر�ص الدوحة الدويل للكتاب، واأ�ساد مبحتويات ركن 

اجلامعة.
اخلالدي  قا�سم  بن  �سعيد  الدكتور  املكتبات  �سوؤون  عميد  واأو�سح 
وموؤلفات  اإ�سدارات  الكثري من  �سم  بجناح مميز  �ساركت  اجلامعة  اأن 
املتخ�س�سة  العلمية  والأب���ح���اث  الكتب  ب��ني  تنوعت  ال��ت��ي  من�سوبيها 

اإ�سافة اإلى عدد من املن�سورات والكتيبات التعريفية، مبينا اأنها 
لن�سر  واملحلية  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اف��ل  ك��ل  امل�����س��ارك��ة يف  حت��ر���ص على 
الأ�ستاذ  اإ�سداراتها وذلك بتوجيهات ودعم من معايل مدير اجلامعة 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود. و�سهد معر�ص الدوحة للكتاب 
الدكتور حمد عبد  القطري  الثقافة  افتتحه معايل وزير  الذي   2013
العزيز الكواري، حتت رعاية اأمري قطر ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين ، 

م�ساركة حوايل 360 جهة من 29 دولة.
أحمد العياف 

عمادة التطوير تدرب 1262
خالل فصل واحد

 
قدمتها  التي  التدريبية  الأن�سطة  ا�ستملت 
ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر الأك�����ادمي�����ي واجل������ودة، 
فعالية   11 على  احل��ايل،  الدرا�سي  الف�سل 
اأع�����س��اء  م��ن  م��ت��درب��ا   1262 ن��ح��و  ح�سرها 

هيئة التدري�ص والطاب والطالبات. 
واأف�������اد ع��م��ي��د ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ى 
ما  اأه���م  اأن  ال��دك��ت��ور عمر عقيل  واجل����ودة 
من  خروجها  هو  العام  ه��ذا  فعاليات  مييز 
داخل املدينة اجلامعية اإلى فروع اجلامعة 
مبحافظات منطقة ع�سري، حيث مت تنفيذ 
خ��م�����ص ور�����ص ع��م��ل ع��ل��ى ال���ت���وازى قدمها 

م�ست�سارو العمادة.
واأ�ساد عقيل بالتعاون القائم بني العمادة وخمتلف وحدات واإدارات 
اجلامعة مبا يحقق اأهدافها يف تطوير قدرات من�سوبيها معرفيا ومهنيا، 
ك��م��ا ث��م��ن دع���م ورع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد 

الرحمن بن حمد الداود لكافة اأن�سطة العمادة. 
وخال حديثه عن اإ�سهامات العمادة يف جمال خدمة املجتمع، اأو�سح 
التقني واملهني،  العامة للتدريب  املوؤ�س�سة  اأن عددا من من�سوبي كل من 
العمادة يف  ا�ستفادوا من برامج  واإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة ع�سري 

جمال التطوير واجلودة.
للربامج  الإع�����داد  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  تعكف  ال��ع��م��ادة  اأن  ع��ن  وك�����س��ف عقيل 
فعاليات  على  م�ستملة  1435/1434ه����  الثاين  الدرا�سي  للف�سل  التدريبية 
تقام داخل اجلامعة واأخرى يتم تنظيمها يف عدد من املدن ال�سعودية، لفتا 
اإعانها يف  �سيتم  الدولية  ال���دورات  ع��دد من  اأي�سا  �سيكون هناك  اأن��ه  اإل��ى 

حينها، واعدا باأن تكون الدورات القادمة »متميزة وفريدة يف نوعها«.
طارق خنفور

نظمت وحدة التعلم الإلكرتوين بكلية اللغات والرتجمة ور�سة عمل بعنوان 
»ت�سميم وتنفيذ مقررات ق�سم اللغة الإجنليزية بكلية اللغات والرتجمة يف 

جامعة امللك خالد«.
و�سددت الور�سة التي قدمها اأ�ستاذ اللغويات التطبيقية امل�سارك بق�سم 
النظر يف  اإع��ادة  الزمر، على �سرورة  الدكتور عبدالواحد  الإجنليزية  اللغة 
تو�سيف املقررات ل�سمان التوافق بني جميع مكونات املقرر اجلامعي الذي 
يقدم للطالب، وعلى وجه اخل�سو�ص، التوافق بني نواجت التعلم امل�ستهدفة، 
مع  تتنا�سب  م��ق��ررات  ت�سميم  �سمان  اأج��ل  من  املتنوعة  التقييم  واأ�ساليب 
ويف    .NCAAA واملحلية   Quality Matters العاملية  اجل���ودة  متطلبات 
اجلانب العملي من الور�سة، طلب من املجموعات اإعادة �سياغة النواجت غري 
امل�ساغة، ب�سكل �سحيح،   واقرتاح اأ�ساليب تقييم تعمل على قيا�ص حتقق هذه 

النواجت من عدمها.
تركي الشهراني

كلية الترجمة
تناقش نواتج التعلم

وأساليب التقييم عقدت اللجنة التنظيمية ملوؤمتر الكيمياء الدويل اخلام�ص املقرر انعقاده من 
الأول يف  التح�سريي  املقبل، موؤخرا، اجتماعها  الآخ��رة  اإلى 29 جمادى   26

مقر املجل�ص العلمي باإدارة اجلامعة.  
العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  الجتماع  وت��راأ���ص 
مبارك،  اآل  طاهر  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  املوؤمتر،  على  العام  امل�سرف  نائب 
بح�سور رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية الكيميائية ال�سعودية الأ�ستاذ الدكتور 
عبداهلل املاجد، ورئي�ص ق�سم الكيمياء بجامعة امللك �سعود الدكتور �سيف اهلل 
ال�سعيان، واأمني احتاد الكيميائيني العرب، رئي�ص املجلة العربية للكيمياء، 
ال��ورث��ان،   عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  للموؤمتر،  العلمية  اللجنة  رئي�ص 
وبقية  ال�سلمي،  علي  الدكتور  ال�سعودية   الكيميائية  باجلمعية  املال  واأم��ني 

اأع�ساء اللجنة التنظيمية من ق�سم الكيمياء باجلامعة.
ال��ذي   thicc.org للموؤمتر  الر�سمي  امل��وق��ع  تد�سني  الجتماع  و�سهد 
يوفر جميع اخلدمات للم�ساركني يف املوؤمتر »الت�سجيل، الدفع الإلكرتوين 

للر�سوم، التقدمي على الفيزا، ت�سليم الأبحاث، ال�سكن وغريها«.
خالد العمري

جلسة تحضيرية لمؤتمر
الكيمياء الدولي الخامس

أحمد العياف 

دورة  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��رتب��ي��ة  اأق��ام��ت كلية 
الأولية(  )الإ�سعافات  بعنوان  تدريبية 
ق���دم���ه���ا ا����س���ت�������س���اري ط����ب ال����ط����وارئ 
ال��ت��واب، بح�سور  اأح��م��د عبد  ال��دك��ت��ور 

الكلية وجمموعة من  وم�ساركة وكاء 
اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص، وع����دد كبري 
ال���دورة حماور  وتناولت  ال��ط��اب.  من 
م��ن��ه��ا: م��ف��ه��وم الإ����س���ع���اف���ات الأول���ي���ة، 
واأه��م��ي��ة الإ����س���ع���اف���ات الأول���ي���ة واإن���ق���اذ 
اأه��م  امل��ت��درب��ون على  احل��ي��اة، كما اطلع 

ك��الإن��ع��ا���ص  الأويل  الإ���س��ع��اف  ع��م��ل��ي��ات 
ال���ق���ل���ب���ي ال�����رئ�����وي وك���ي���ف���ي���ة ال��ت��ع��ام��ل 
م����ع ال���ن���زي���ف وال�������س���دم���ات واحل������روق 
عملي  تطبيق  اإل��ى  بالإ�سافة  والك�سور، 
ال��دورة،  ملا مت طرحه نظريا.  يف ختام 
ق���دم رائ���د ال��ن�����ش��اط ال��ط��اب��ي بالكلية 

الأ����س���ت���اذ حم��م��د ال��ق��ح��ط��اين ال�����س��ك��ر 
ومن�سوبيها  الكلية  ل�سيوف  اجل��زي��ل 
يف  وم�ساركتهم  ال��دع��وة  قبولهم  ع��ل��ى 
اإجناح برامج الن�شاط الطابي بالكلية، 
ال��دورة كل  اأن تقدم مثل هذه  متمنينا 

ف�سل درا�سي.



أخبار الجامعة

نعم.. وال..

ل  وه��ذا  �ساملة،  جامعة  لأي  الأخ��رى  الوظيفة  العلمي  البحث  يعد 
يعني اأن حتقيق ذلك يتم من خال وحدة، اأو اأ�سخا�ص معينني، واأن 
ل  اأو  الأم���ر،  يهمها  ل  الأخ���رى  ووحداتها   ، اجلامعة  من�سوبي  باقي 

يعنيها، فالبحث العلمي م�سوؤولية اجلميع يف اجلامعة.
عليهم  تقع  العلمية  رتبهم  مبختلف  التدري�ص  هيئة  فاأع�ساء 
الر�سينة  العلمية  الأب��ح��اث  م��ن  العديد  تنفيذ  يف  كبرية  م�سوؤولية 
اختيار مو�سوعات  يتم  التي من خالها  والأ�سالة  باجلدة،  املت�سفة 
ج��دي��رة ب��ال��ب��ح��ث وال��ت��ق�����س��ي، وم��رت��ب��ط��ة ب��امل��ج��ت��م��ع، وت�����س��ه��م يف حل 

م�سكاته التي يعاين منها.
 نعم، اأع�ساء هيئة التدري�ص مبوؤ�س�سات التعليم العايل م�سوؤولون 
عن احل�سول على دعم لأبحاثهم التي يقومون بتنفيذها، التي يتوقع 
من  امل��ت��وق��ع  وم��ن  وباحتياجاته،  باملجتمع  مرتبطة  ت��ك��ون  اأن  منها 
اأع�ساء هيئة التدري�ص اأي�سا العمل يف جمموعات بحثية بحيث تكون 

نتائج اأبحاثهم اأكر عمقا وحتليا.
منهم  فالتوقعات  ج��ام��ع��ة،  اأي  يف  العليا  ال��درا���س��ات  ط��اب  اأم���ا 
يقال  وكما  حركته،  وتن�سيط  العلمي،  البحث  تعزيز  جمال  يف  عالية 
فاإن الدرا�سات العليا هي وقود البحث العلمي، وهذا يجعل م�سوؤوليات 
الكليات التي تقدم برامج درا�سات عليا اأكرب يف هذا املجال من حيث 
املجالت  وتق�سي  درا�سة  اإل��ى  العليا  الدرا�سات  طاب  اأبحاث  توجيه 

احليوية التي تخدم املنطقة وق�ساياها بالدرجة الأولى.
املاج�ستري وعدد  ففي اجلامعة، وهلل احلمد، العديد من برامج 
من برامج الدكتوراه، ويجب ا�ستغال هذه الربامج من قبل الطاب 
امل�سجلني فيها ومن قبل امل�سرفني على ر�سائلها يف اختيار املو�سوعات 
التي بحاجة اإلى بحث ودرا�سة بعيدا عن اختيار املو�سوعات املطروقة 
برامج  ف��وج��ود  �سابقة،  درا���س��ات  يف  مناق�ستها  مت��ت  التي  اأو  م�سبقا، 
جمال  يف  لأهدافها  اجلامعة  حتقيق  يعزز  اأن  يجب  العليا  الدرا�سات 

البحث العلمي.
كما ميكن اأن ي�سهم الطاب يف مراحل البكالوريو�ص يف تن�سيط 
البحث العلمي من خال الأبحاث التي يقومون باإعدادها كمتطلبات 
كل  اأذن  يف  اأهم�ص  وهنا   ، التخرج  اأو من متطلبات  امل��ق��ررات،  لبع�ص 
طالب باحث اأن يبتعد عن الأبحاث املعدة التي تباع يف بع�ص املحات، 
باإ�سراف ومتابعة  بنف�سه  البحث وتنفيذه  باختيار مو�سوع  واأن يقوم 
اخل��ربات  ه��ذه  من  ي�ستفيد  واأن  تخ�س�سه،  من  تدري�ص  هيئة  ع�سو 

التي قد يحتاج اإليها يوما ما يف امل�ستقبل، ول يجدها.
* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة

الجامعة والبحث العلمي

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *
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علي آل سعيد 

اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة والإداري�������ة 
ب��ع��م��ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال���ب���دء يف 
اإغ������اق امل�������س���روع ال���ث���اين ل��ل��ب��ح��وث 
1433ه�، ودعت الباحثني ممن قاموا 
يفيد  م��ا  لديهم  اأو  العلمي  بالن�سر 
التوا�سل  اإلى  للن�سر،  البحث  بقبول 
واإح�سار  العلمي،  البحث  عمادة  مع 
وث����اث   ،CD اإل���ك���رتون���ي���ه  ن�����س��خ��ة 
كونه  ح��ال  البحث  م��ن  ورق��ي��ة  ن�سخ 
من�سورا، ون�سخة اإلكرتونية، وثاث 
ن�����س��خ ورق���ي���ة م���ن ال��ب��ح��ث امل��ر���س��ل 
النهائية  �سورته  يف  للن�سر  للمجلة 
البحث  ب��ق��ب��ول  اإرف����اق م��ا يفيد  م��ع 
للن�سر حال كونه مل يتم ن�سره بعد.

وت�������س���م���ن الإع����������ان اإح�������س���ار 
التالية:  املرفقات  من  و�سورة  اأ�سل 
م�ستما  ال��ن��ه��ائ��ي  امل����ايل  ال��ت��ق��ري��ر 
البحث  على  �سرفه  مت  م��ا  ك��ل  على 

بهدف صرف المستحقات المالية للمشاريع المنتهية

دعوة لتسليم مشاركات
المـشروع الثاني للبحوث 1433

ح�����س��ب ال���ن���م���وذج اخل����ا�����ص ب���ذل���ك،  
امل�سروفة  ال��ف��وات��ري  ح�سر  ومن���وذج 
على البحث ح�سب النموذج اخلا�ص، 
واأ�����س����ل ����س���ن���دات ال��ق��ب�����ص ل��ل��ب��اح��ث 
الرئي�ص وامل�ساركني يف البحث ح�سب 
ال���ن���م���وذج اخل���ا����ص ب���ذل���ك، واأ����س���ل 

الفواتري.
»اإذا  اأي�����س��ا  الإع������ان  وج����اء يف 
اململكة  داخ��ل  موؤمترات  هناك  كانت 
اأو خارجها مذكورة يف من��وذج طلب 
دع����م م�����س��روع ب��ح��ث��ي ي��ج��ب اإرف�����اق 
بح�سور  يفيد  ما  الطريان،  )تذاكر 
امل������وؤمت������ر، ال���ت���ن���ق���ات ال���داخ���ل���ي���ة، 
�سورة  واإرف���اق  الفندقية(  والإق��ام��ة 
م���ن ه���وي���ات امل�����س��ارك��ني يف امل�����س��روع 
ال���ب���ح���ث���ي ع�����دا ال���ب���اح���ث ال��رئ��ي�����ص 

وامل�ساركني معه«.
 واإذا كان هناك م�ست�سار م�سارك 
اأو  امل��م��ل��ك��ة  ال���ب���ح���ث م����ن داخ������ل  يف 
لاإعان،  وفقا  يجب،  فاإنه  خارجها 

اإرف����اق ال�����س��رية ال��ذات��ي��ة ل��ه و���س��ورة 
الهوية، واإرفاق ما يفيد بتعديل بنود 
امليزانية اإذا كان هناك تعديل، واإرفاق 
امل�����س��ارك��ني يف  اأح���د  بتغيري  م��ا يفيد 

البحث اإذا كان هناك تغيري.
م�����س��رتي��ات   ويف ح���ال���ة وج�����ود 
ب��امل�����س��روع البحثي  ب��ف��وات��ري خ��ا���س��ة 
قيمة  معادلة  يتم  اململكة  خ��ارج  من 
ال����ف����ات����ورة ب�����س��ع��ر ����س���رف ال���ري���ال 
ال�����س��ع��ودي ل��دول��ه ال�����س��راء يف تاريخ 
����س���دور ال���ف���ات���ورة ���س��ري��ط��ة اإرف�����اق 
م���ا ي���دل ع��ل��ى ذل�����ك،  ك��م��ا ا�ستملت 
ال�����ش��روط ع��ل��ى اأن ت��ك��ون ال��ب��ح��وث 
امل��ن�����س��ورة يف جم���ات ع��م��ره��ا ث��اث 
�سنوات اأو �سدر منها �ستة اأعداد على 

الأقل، واإرفاق ما يفيد ذلك.
اأجهزة حا�سب   ويف حالة وجود 
وب���رجم���ي���ات  ل���ه���ا  وم���ل���ح���ق���ات  اآيل 
م�������س���رتاة م����ن م���ي���زان���ي���ة امل�������س���روع 
البحثي فاإنه »يجب ت�سليمها لعمادة 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي. ويف ح���ال���ة رغ��ب��ة 
ال��ب��اح��ث يف اإب���ق���اء غ���ري ذل���ك يجب 
ت��ع��ب��ئ��ة ال���ن���م���وذج اخل����ا�����ص ب���ذل���ك، 
يف  تكون  اأن  علي  للعمادة  واإح�ساره 
عهدة الباحث، وذلك حلني احلاجة 

اإليها يف م�سروع بحثي اآخر«. 
ال��ب��ح��ث العلمي  وت��اأم��ل ع��م��ادة 
من اأع�ساء هيئة التدري�ص بامل�سروع 
والتعاون  التوا�سل  للبحوث  الثاين 
الثاين  امل�سروع  لإغ��اق  العمادة  مع 
ل���ل���ب���ح���وث، وذل�������ك ل�������س���رف ب��اق��ي 
امل�ستحقات املالية للم�ساريع البحثية 
املنتهية، وذلك خال �سهر من تاريخ 

ن�سر الإعان. 
العمادة   م��ع  التوا�سل  ومي��ك��ن 
عن طريق م�ست�سارها  ورقم هاتفه 
 ،127  ��  1 من  للبحوث   )2417691(
ورقم  العمادة  م�ست�سار  مع  وكذلك 
من  ل��ل��ب��ح��وث   )2417940( ه��ات��ف��ه 

.332 �� 128

املا�سي،  الثنني  القحطاين،  ح�سني  بن  مرعي  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  وكيل  د�سن 
ال�سعار اجلديد ل�سيارات الأمن اجلامعي بعد �سدور موافقه اللجنة الدائمة على هذا 
الر�سمي  لل�سعار  الأ�سا�سية  الأط���وال  على  املحافظة  ت�سميمه  يف  روع��ي  ال��ذي  ال�سعار 
وياأتي هذا  به منطقه ع�سري.  تتميز  الذي  العمراين  النمط  والقتبا�ص من  للجامعة، 
التد�سني بعد حزمة من التطوير الذي �سهدته الإدارة العامة لل�سامة والأمن اجلامعي 

يف ظل دعم ومتابعة معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن الداوود.

شعار جديد لدوريات
األمن الجامعي



آفاق الجامعة  |  العدد 99  |  19 صفر 1435  |  22 ديسمبر 2013متابعات

اأقامت اجلامعة ممثلة يف طالبات 
اجلامعي  ب��امل��رك��ز  ال�سيدلة  كلية 
توعية  معر�ص  الطالبات،  لدرا�سة 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ا ب��ع��ن��وان »ال��ط��ب��ي��ع��ة بني 
الداء والدواء« وذلك بع�سري مول. 
الأج��ه��زة  امل�����س��ارك��ات،  وا�ستخدمت 

الذكية للتعريف باملعر�ص. 
املعيدة  املعر�ص  على  واأ�سرفت 
ب��ي��ان احل��ف��ظ��ي وال���دك���ت���ورة وف���اء 
اآل ه��ت��ان  ع��زي��ز وال��ط��ال��ب��ة م��ن��ال 

طالبات الصيدلة ينظمن معرض »الطبيعة بين الداء والدواء«
اأك������ر م����ن 20 ط��ال��ب��ة  مب�������س���ارك���ة 
عملن على تقدمي اأهداف احلملة، 

واأ�سباب اإقامة املعر�ص.
 ك��م��ا مت ت���وزي���ع ال��ع��دي��د من 
امل���ن�������س���ورات وال���ه���داي���ا ال��ت��وع��وي��ة 
لزوار املعر�ص، واإي�سال الهدف من 
التجهيز لها منذ  التي مت  احلملة 

اأ�سابيع.
 واحتوى املعر�ص على ثمانية 

اأق�سام باإ�سراف الطالبات هي:

وت��ق��وي��ة  والأدوي������ة  • ال�����س��م��وم 
منال  عليه،  اأ���س��رف��ت   ، ال��ذاك��رة 

اآل هتان وجنود علي مهدي.
اأجم��اد  النف�سية:  الأم��را���ص   •
ال�������س���ه���ري،  رمي  ����س���ل���ط���ان،  اآل 

وفوزية را�سد 
ملى  ع��م��ر،  م��ن��ار  • ال��ب��اط��ن��ي��ة: 

علي وعهود ال�سهري
وال�سكري:  القلب  اأم��را���ص   •

�سراء نا�سر، اأماين الدو�سري 

م��رام  اجل��ل��دي��ة:  • الأم���را����ص 
الأح�����م�����ري، ه���ن���اء ال��ق��ح��ط��اين 

واأجماد الوادعي.
وج��دان  وامل��ف��ا���س��ل:  • ال��ع��ظ��ام 
ب���دي، زه���رة ع�����س��ريي، وجميلة 

الفيفي 
الأ���س��م��ري  جن����ود  • ال��ن�����س��اء: 

ومنى القرين
ه��ت��ان  اآل  م��ن��ى  ال��ت��ن��ف�����س��ي:   •

واإميان القرين

من جهتها قالت عميدة املركز 
اجل��ام��ع��ي ب��اجل��ام��ع��ة، ال��دك��ت��ورة 
اأقيم  املعر�ص  اإن  القرين،  �سنيفاء 
اإمي�����ان�����ا م����ن اجل���ام���ع���ة ب��احل��م��ل��ة 
املجتمع  �سيدات  خلدمة  التوعوية 
وتوعيتهن من خال اأهداف اإقامة 
حملة الطبيعة بني الداء والدواء.

ي��اأت��ي  امل��ع��ر���ص  اإن  واأ����س���اف���ت« 
�سمن برامج اجلامعة يف ال�سراكة 
ب��دوره��ا-   - ت��اأت��ي  ال��ت��ي  املجتمعية 

مت�سلة  م��ع��ار���ص  �سل�سلة  ���س��م��ن 
باملركز اجلامعي خلدمة املجتمع«، 
على  القائمني  اإلى  ال�سكر  مقدمة 
تدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  املعر�ص 

وطالبات.
يذكر اأن املعر�ص هدف اأي�سا، 
اإلى تثقيف املجتمع باأهمية الدواء 
حيث  ال��ط��ب��ي��ع��ة،  م��ن  امل�ستخل�ص 
ع���ر����ص ال���ط���ال���ب���ات ال���ع���دي���د م��ن 

الأ�سناف وفوائدها.



مجتمع الجامعة

املتاأمل يف منط البناء القدمي يف منطقة ع�سري وكيف كانت تبنى البيوت 
من احلجر بطريقة هند�سية دقيقة  يدرك اأن املنطقة تتميز منذ زمن 

بعيد بطريقة فريدة يف البناء ل توجد يف اأي دولة من دول العامل.
ا�ستطاع  رائعة  هند�سية  حتفة  ميثل   املنطقة  يف  البناء  منط  ك��ان 
طريق  عن  تعلمها  التي  الهند�سية  النظريات  كافة  ا�ستخدام  بناها  من 
اخلارجية  والزخرفة  البناء  طريقة  يف  فاأبدع  التفكري،  و�سفاء  اخلربة 
يف  البناء  منط  اأن  واجلميل  الع�سريي،  للبيت  الداخلية  والتق�سيمات 
املنطقة يختلف �سكله اخلارجي من حمافظة لأخرى، كما يوجد اختاف 
يف طريقة النق�ص اخلارجي واأ�سكال النوافذ، ولكن املادة امل�ستخدمة يف 

البناء واحدة وهي الطني املخلوط بالق�ش واحلجر واخل�شب.
اأو خم�سة،  اأن يتكون البيت من دوري��ن  جرت العادة يف ع�سري على 
امل��راأة التي يرتك لها تزيني منزلها بالألوان  وعند اكتمال البناء كانت 

الطبيعية؛ تزيده روعة فتقوم بالر�سم والنق�ص والتفنن يف جدارياته.
لكن، بداأت معامل هذا  النمط من البناء يف النح�سار اأو الختفاء، 
حيث اإن اأهله هجروه واجتهوا  للبناء احلديث، لتتداعى بذلك الب�سمة 
املعمارية للمنطقة، بعد اأن غزتنا املباين ال�سمنتية ب�سكل يفوق الو�سف، 

واأهملت هذه املباين التي �سمدت لزمن طويل جلودة وروعة بنائها.
اإن النمط القدمي يف البناء ميثل عامة فارقة متيزنا عن غرينا، 
التاريخ  ليبقى  وت��اأه��ي��ل��ه،  ترميمه  واإع����ادة  ب��ه  اله��ت��م��ام  ي�ستوجب  مم��ا 

والتميز الرتاثي للمنطقة. 
اإ�سافيا  ال��ن��م��ط دخ���ا  ع��ل��ى ه���ذا  اأن ي�سكل احل��ف��اظ  امل��م��ك��ن  وم���ن 
لاأ�سر التي متتلك مثل هذه املباين اإذا ما ح�سلت على قرو�ص مي�سرة 
ال�سناعة  مع  يتنا�سب  مبا  وتهيئتها  املنازل  هذه  ترميم  باإعادة  تلزمها 
ال�سياحية التي تعي�ص فيها املنطقة كما يحدث يف دول العامل التي تهتم 
بطريقة البناء القدمي لديها، وتنفق الأموال الكثرية من اأجل ترميمه 
وال�ستفادة منه يف الزيارات ال�سياحية واإطاع اجلميع على هذا الرتاث 

الفريد.
واملوؤ�سف اأن هذه الطريقة يف البناء قوبلت بتجاهل كبري من كليات 
الهند�سة التي يجب اأن تفر�ص على طابها بع�ص املواد التي حتببهم يف 
هذا النمط وال�ستفادة من طريقة بنائه واملواد امل�ستخدمة فيه لنتمكن 

من اإعادة مدننا وتاأهيلها مبا يتنا�سب مع هذا النمط.
* نائب رئي�ص التحرير 

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

بيوت فقدناها
»الشريعة« تكرم قطران

كرمت كلية ال�سريعة واأ�سول الدين، 
مبنا�سبة  ق���ط���ران،  اأح���م���د  ال��دك��ت��ور 
ف�������وزه ب����ج����ائ����زة را������س�����د ب�����ن ح��م��ي��د 
الإم���ارات���ي���ة. م��زي��دا م��ن الإجن�����ازات 

وحياة علمية موفقة.

طالب محايل في إذاعة القرآن الكريم 
حل وفد من طاب فرع اجلامعة مبحايل �سيوفا على برنامج »اقروؤوا القراآن« باإذاعة القران الكرمي، كما زار الوفد اإثر ذلك جمعية 

هدية احلج واملعتمرة.
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الماجستير
لـ ابتهال الحجوشي

ح�سلت الطالبة  يف ق�سم الفيزياء ابتهال 
ع��ل��ي حم��م��د احل��ج��و���س��ي ، ع��ل��ى درج���ة 
عنوانها  ر�سالة  مناق�سة  اإث��ر   ، املاج�ستري 
النيرتونية  ال��ن��وى  وت��ف��اع��ات  )ت�����س��ت��ت 

الهالة(، مزيدا من التقدم والنجاح.

 
تكريم عامالت

»دراسات« لعصان 
ال���درا����س���ات العليا  ك��رم��ت وك��ي��ل��ة ع��م��ادة 
بلع�سان  ل��ل��ط��ال��ب��ات  اجل��ام��ع��ي  ب��امل��رك��ز 
عامات النظافة من اجلن�سية الفلبينية، 
ك��م��ا ق��دم��ت ل��ه��ن يف ح��ف��ل اأق��ي��م لغر�ص 
التكرمي، هدايا رمزية تقديرا جلهودهن 

املبذولة يف املركز.

ألين تنير منزل العواجي 
رزق م�ساعد رئي�ص حترير اآفاق للمتابعة 
الإداري������������ة ال���زم���ي���ل ح�������س���ن ب����ن اأح���م���د 
ال���ع���واج���ي، مب���ول���ودة اأ���س��م��اه��ا )األ�����ني ( 
داري��ن، جعلها اهلل  اإل��ى �سقيقتها  لتن�سم 

من مواليد ال�سعادة.

فؤاد عريسا 
وال�سيانة،  اخلدمات  مدير  م�ساعد  اأق��ام 
املهند�ص  ف��وؤاد حممد ف��وؤاد حفل زفافه، 
ح��ي��ث  دع���ا زم����اءه حل�����س��ور ال��ف��رح��ة.. 

حياة زوجية �سعيدة.

اال�سم ثالثيا؟
اأحمد حممد اآل عبد اهلل.

جهة عملك؟
مدير اإدارة كلية العلوم.

حالتك االجتماعية؟
متزوج.

�سف نف�سك باخت�سار �سديد؟
طموح واأكره املثالية

التي جتعل بيني وبني النا�ص فجوة.  

حكمتك يف احلياة؟ 
كل بّطاح من النا�ص له يوم بطوح. 

يوم ال تن�ساه؟ 
يوم وفاة والدي، رحمه اهلل.  

عادة �سيئة لديك تود التخل�ص منها؟
عدم ترتيب الأولويات.

واأخرى تود تاأكيدها على �سخ�سيتك؟
تعزيز اأهداف احلياة 

من
إجاباتك

اأ�سرتك ومكانتها يف حياتك؟
كياين الذي ل اأ�ستطيع العي�ص من دونه.

ما الذي يزعجك؟ 
من  ه��م  امل�سلمني  اأن  م��ع  بغريهم  امل�سلمني  اإع��ج��اب 

جتاوزوا حدود الإبداع. 

اآخر كتاب قراأته؟
اأ�سرار املدير.

اأهم كتاب تقراأ لهم؟
 اإبراهيم ال�سكران وحممد الرطيان. 

ماذا تعني لك جامعة امللك خالد؟ 
�سرح علمي كبري ينق�سه الهتمام بتطوير املوظف.

مدينة مف�سلة لل�سياحة؟
مدينة جدة، لقربها من احلرم املكي ال�سريف.

ناديك الريا�سي املف�سل؟ 
ل�ست من ع�ساق التع�سب الريا�سي. 

كم �ساعة تق�سيها يف االنرتنت يوميا؟
من ثاث لأربع �ساعات.

كورني�ص جدة
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عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل
المجاردة

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

ات
لبن

ت ا
ليا

ك
كلية العلوم

التطبيقية بيشة
���س��ارك��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة 
يف  بي�سة  يف  للبنات   التطبيقية 
املوؤمتر الدويل للتمري�ص املقام 
يف �سنغافورة يف الفرتة ) 21 الى 
وق��دم��ت  م(.   2013 ن��وف��م��رب   32
عبري  ال��دك��ت��ورة  الكلية  ع��م��ي��دة 
باملوؤمتر،  علميني  بحثني  زكريا 
ك��م��ا ���س��ارك ف��ي��ه ال��دك��ت��ورة جيا 

�سودا مبل�سق علمي. 
 هياء البي�سي

قسم أصول 
التربية والمناهج

اأق����ام����ت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م اأ����س���ول 
الرتبية واملناهج الدكتورة لبنى 
واختبارات  عمل  ور���ص  العجمي 
ل���ط���ال���ب���ات الن���ت�������س���اب امل���ط���ور 
ل���ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين 
والتعلم عن بعد بجامعة الإمام 
حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود الإ���س��ام��ي��ة 
ب���ال���ري���ا����ص ب���ع���ن���وان » ب��رن��ام��ج 
خال  وذل��ك  العملية«،  الرتبية 
ب���رن���ام���ج ا���س��ت��م��ر ث���اث���ة اأي�����ام. 
ي��ذك��ر اأن ط��ال��ب��ات الن��ت�����س��اب يف 
منطقة ع�سري الاتي يدر�سن يف 
جامعة الإمام حممد بن �سعود، 
جت������رى ل���ه���ن الخ�����ت�����ب�����ارات يف 
اأبها،  يف  والآداب  الرتبية  كليتي 

التابعتني جلامعة امللك خالد.
هناء اآل �سرور

كلية العلوم
واآلداب بمحايل

ت����زام����ن����ا م������ع ال������ي������وم ال���ع���امل���ي 
ل��اإع��اق��ة، ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
حفا  ع�سري  مب��ح��اي��ل  داب  والآ
الح��ت��ي��اج��ات  ذوات  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
ال�ساد�سة  بالبتدائية  اخلا�سة 
�سعار  حتت  ال�سابعة،  واملتو�سطة 
»ح���ط���م���وا ال����ع����وائ����ق واف���ت���ح���وا 

بواب«. الأ
وت�����س��م��ن ب��رن��ام��ج احل��ف��ل 
تاوة عطرة من القراآن الكرمي، 
وال�سام امللكي بلغة الإ�سارة من 
وكلمة  ال�سمعية،  الإع���اق���ة  ف��ئ��ة 
ت��رح��ي��ب��ي��ة وت��ع��ري��ف��ي��ة ب��ال��ي��وم 
ال����ع����امل����ي ل�������ذوي الح���ت���ي���اج���ات 
اخل���ا����س���ة، اإل����ى ج��ان��ب ع��رو���ص 
مرئية وم�ساهد متثيلية واألعاب 

وعدد من امل�سابقات.
هالة الب�سب�سي

كليتا اآلداب
والتربية

وال��رتب��ي��ة  الآداب  كليتا  نظمت 
ل��ل��ب��ن��ات ب���اأب���ه���ا ح��م��ل��ة مل��ك��اف��ح��ة 
ه�����س��ا���س��ة ال����ع����ظ����ام، مب�����س��ارك��ة 
ف����رق ط��ب��ي��ة م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وخم��ت��رب 
م�سيط،  خمي�ص  مبدينة  ال��ربج 
الأمل���اين  ال�����س��ع��ودي  وامل�ست�سفى 

مبنطقة ع�سري. 
وتخلل احلملة التي رعاها 
م���ك���ت���ب الإع����������ام وال����ع����اق����ات 
ال���ع���ام���ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع امل���رك���ز 
اجل��ام��ع��ي ل��درا���س��ة ال��ط��ال��ب��ات، 
اإج������راء  حت��ل��ي��ل ل��ف��ي��ت��ام��ني )د( 

والف�سفور، والكال�سيوم.
ك��م��ا مت ت���وزي���ع م��ن�����س��ورات 

وبرو�سورات على احلا�سرات.
هناء اآل �سرور

المركز الجامعي
للطالبات

حت�����ت اإ��������س�������راف م�����رك�����ز امل���ل���ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي، 
للطالبات  اجلامعي  املركز  نظم 
ن������دوة ب���ع���ن���وان » ج���ه���ود امل��ل��ك 
عبداهلل بن عبدالعزيز يف تو�سعة 
احل���رم���ني وخ���دم���ة احل��ج��ي��ج »، 
ق��دم��ت��ه��ا ك���ل م�����ن:  ال���دك���ت���ورة 
���س��ن��ي��ف��اء ال����ق����رين، وال���دك���ت���ورة 
ن���ادي���ة ال���دو����س���ري، وال���دك���ت���ورة 

�سوزان احلارثي. 

عائ�سة مو�سى

كليتا التربية
واآلداب

ب������رع������اي������ة م����ك����ت����ب الإع������������ام 
وال����ع����اق����ات ال���ع���ام���ة ب��ك��ل��ي��ت��ي 
وحدة  نظمت  والآداب،  الرتبية 
ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين ب��رن��اجم��ا 
بعنوان »يوم التعلم الإلكرتوين« 
ل����ع���������س����وات ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ص 
مل��دة ث��اث �ساعات.  والإداري�����ات 
التعريف  اإل��ى  الربنامج  وه��دف 
ب����ال����وح����دة وت���و����س���ي���ح م��ه��ام��ه��ا 

وطرق ا�ستخدام الباك بورد.

هناء اآل �سرور

كليتا التربية
واآلداب

اأق��������ام ق�����س��م��ا ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة  
وال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة ب��ك��ل��ي��ت��ي 
باأبها  للبنات  وال��رتب��ي��ة  الآداب 
الفلبينيات  للعامات  برناجما 
بعنوان » دفئ ال�ستاء«، مب�ساركة 

جمموعة من الطالبات.
واب���ت���داأ ال��ربن��ام��ج ب��ت��اوة 
ت��ل��ت��ه��ا  اهلل،  ك���ت���اب  م����ن  ع���ط���رة 
الإجنليزية  باللغة  توعية  كلمة 
م����رتج����م����ة ب����ال����ع����رب����ي����ة ح��ث��ت 
امل�������س���ت���ه���دف���ات ع���ل���ى ذك������ر اهلل 
والإكثار من ال�ستغفار والدعاء،  

ثم م�سابقات وتوزيع جوائز.
هناء اآل �سرور

عمادة شؤون
هيئة التدريس

ق����ام����ت وك���ي���ل���ة ع���م���ي���د ع���م���ادة 
التدري�ص  هيئة  اأع�����س��اء  ���س��وؤون 
وامل���وظ���ف���ني ال����دك����ت����ورة اإمي�����ان 
�سليمان ميم�ص بجولة ميدانية 
يف ع���دد م��ن ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات   يف 
حم�����اف�����ظ�����ات اأب�������ه�������ا، وب���ي�������س���ة، 
وال��ن��م��ا���ص، وب���ل���ق���رن. وه��دف��ت 
اجل��ول��ة اإل����ى ال��ت��ع��ري��ف ب��وك��ال��ة 
التدري�ص  هيئة  اأع�����س��اء  ���س��وؤون 
وامل��وظ��ف��ني،  م��ن حيث مهامها 
واأق�����س��ام��ه��ا وت��ل��م�����ص اح��ت��ي��اج��ات 
اأع�������������س������اء ه����ي����ئ����ة ال����ت����دري���������ص 
ي��ت��م رف��ع  اأن  وامل���وظ���ف���ات ع��ل��ى 
مدير  ملعايل  الحتياجات  كافة 

اجلامعة.

منى اآل خزمي

عمادة القبول
والتسجيل

اأق���ام���ت وك���ال���ة ع���م���ادة ال��ق��ب��ول 
وال����ت���������س����ج����ي����ل ور��������س�������ة ع���م���ل 
)�سلوكيات  ب��ع��ن��وان  ملن�سوباتها 
ال���وظ���ي���ف���ة ال����ع����ام����ة(، ق��دم��ت��ه��ا 

املوظفة عائ�سة علي درع.
ال��ور���س��ة مفهوم  ون��اق�����س��ت 
ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة وال�����س��واب��ط 
كما  ل��ه��ا،  وال�سلبية  الإي��ج��اب��ي��ة 

�ساحبتها اأن�سطة تدريبية.

 اأمرية حممد �سحيم 

المركز الجامعي
لدراسة الطالبات

اجلامعي  املركز  عميدة  برعاية 
ل���درا����س���ة ال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة 
كلية  نظمت  ال��ق��رن��ى،   �سنيفاء 
توعية  حملة  ب��اأب��ه��ا  التمري�ص 
�سحتنا  »م���ن  ب��ع��ن��وان  تثقيفية 
ن��ح��م��ى م�����س��ت��ق��ب��ل��ن��ا...ب��الأه��م 

نهتم« .
و�سارك يف احلملة، طالبات 
���س��ن��ة الم���ت���ي���از ب��ال��ك��ل��ي��ة حت��ت 
التمري�ص  كلية  وكيلة  اإ���س��راف 

الدكتورة عدلية توفيق.
 عائ�سة مو�سى
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عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

كلية العلوم
واآلداب بيشة

اأق�����ام ق�����س��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
يف  والآداب  ال���ع���ل���وم  ك���ل���ي���ة  يف 
ال��و���س��ائ��ل  ع��ن  حم��ا���س��رة  بي�سة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة األ����ق����اه����ا ال���دك���ت���ور 
بح�سور  جع�سان،  نا�سر  حممد 
رئ��ي�����ص ال��ق�����س��م ال���دك���ت���ور علي 
ع��ائ�����ص ال�������س���ه���راين، واأع�������س���اء 

هيئة التدري�ص.
اأث�������ارت امل��ح��ا���س��رة ن��ق��ا���س��ا 
العملية  ع��ل��م��ي��ا  ح���ول حت�����س��ني 
التعليمية والو�سول الى اجلودة 

يف �سوء املعايري العاملية.

د.حممد جع�سان

كلية العلوم 
واآلداب محايل

ن��ظ��م ال��ن�����ش��اط ال��ط��اب��ي كلية 
ع�سري،  مبحايل  والآداب  العلوم 
طالبا    20 �سمت  رح��ل��ة  م��وؤخ��را 
اإل��������ى م���ن���ط���ق���ة م����ك����ة امل���ك���رم���ة 
ب��اإ���س��راف الأ���س��ت��اذ راج���ي ح�سن 

فقيه. 
ال���ط���اب���ي   ال�����وف�����د  وزار 
واملعتمر،  احل���اج  ه��دي��ة  جمعية 
وم����ع����ر�����ص ع�����م�����ارة احل����رم����ني 
ال���������س����ري����ف����ني، وم����ع����ه����د خ������ادم 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني لأب��ح��اث 
اأم  ب���ج���ام���ع���ة  ال���ع���م���رة  و  احل�����ج 
ال����ق����رى. ك��م��ا ���س��م��ل��ت ال���زي���ارة 
نزهة بحرية على �ساطئ البحر 

الأحمر.

كلية العلوم
واآلداب بيشة

الآداب  كلية  القائمون على  اأف��اد 
اأن��ه مت  بي�سة  للبنات يف  والإدارة 
التغطية  ت�سغيل  م��ن  الن��ت��ه��اء 
ل�سبكة   Wireless الا�سلكية 
اجل���ام���ع���ة داخ������ل ال��ك��ل��ي��ة ال��ت��ي 

اأن�سئت حديثا.
اأن التغطية  ويف التفا�سيل 
الداخلية  امل��ب��اين  جميع  �سملت 
بالكلية متمثلة يف مبنيني يتكون 
كل منهما من ثاثة طوابق من 
يقرب من 100 نقطة  ما  خ��ال 
 Indoor Access �سبكة داخلية 

. Point
واأك�����د امل�����س��رف ال���ع���ام على 
الدكتور   بي�سة  يف  اجلامعة  ف��رع 
م���ه���دي ب����ن ع���ل���ي ال����ق����رين اأن����ه 
بكلمة  م��وؤم��ن��ة  �سبكة  ت��وف��ري  مت 
التدري�ص  هيئة  لأع�����س��اء  م���رور 
وامل��وظ��ف��ات والإداري�����ات، و�سبكة 

اأخرى للطالبات.

كلية الهندسة
أبها

راأ���������ص وك����ي����ل ك���ل���ي���ة ال��ه��ن��د���س��ة  
ال����دك����ت����ور اإب����راه����ي����م ال��ف��ل��ق��ي، 
جمموعة  مع  اجتماعا  م��وؤخ��را، 

من الطاب املوهوبني بالكلية.
مناق�سة  الج��ت��م��اع  و�سهد 
امل�������س���ك���ات وال�������س���ع���وب���ات ال��ت��ي 
بينما  املعنيني،   الطاب  تواجه 
تقدم  اجل��ام��ع��ة  اأن  الفلقي  اأك���د 
ك��اف��ة ال��ربام��ج والأن�����س��ط��ة التي 
تدعم املوهوبني، وتوليهم رعاية 

وحر�سا ومتابعة خا�سة.
وق�������ال »ه����������وؤلء ال���ط���اب 
ي�سكلون ثروة وطنية للمجتمع،  
اهتماما  ومدير اجلامعة  يويل 

وعناية لهذه الفئة املوهوبة«.
عائ�ص األ رفده

وعو�ص ال�سريع 

فرع الجامعة
بيشة

ن��ظ��م ال���ن���ادي الإع����ام����ي ب��ف��رع 
»خ�������رب«،     ب���ي�������س���ة  اجل����ام����ع����ة يف 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ن��������ادي ال��ع��م��ل 
ال��ت��ط��وع��ي »اأب���������س����ر«، ال��ث��اث��اء 
»ا�ستخدام  بعنوان  دورة  املا�سي، 
ال��ت��ع��ل��ي��م« ق��دم��ه��ا  ال���وي���ب 2 يف 
تقنيات  بق�سم  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ 
الدكتور  الرتبية  بكلية  التعليم 

جال جابر عي�سى.
ن���ادي »خ��رب«  واأف����اد رئي�ص 
الإع����ام����ي، الأ����س���ت���اذ ع��ب��د اهلل 
ح�سرها  ال����دورة  اأن  ال��ع��ج��اين 
ع���دد م��ن ط���اب ف���رع اجل��ام��ع��ة 

يف بي�سة.

فرع الجامعة
بيشة

ال��ع��ام على  فرع  امل�سرف  اأو���س��ح 
ال���دك���ت���ور  ب��ي�����س��ة  اجل���ام���ع���ة يف 
مهدي بن علي القرين اأن جدول 
الختبار للف�سل الدرا�سي الأول 
 1435  /  1434 اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام 
ه���� م���وج���ود ع��ل��ى م���وق���ع ال��ف��رع 

لاختبارات.
واأ�����س����اف اأن�����ه ب���اإم���ك���ان كل 
ط���ال���ب وط��ال��ب��ة ال���دخ���ول على 

رابط املوقع التايل: 
http://www.

 ،bisharesult.com/exam.asp
وذلك برقم الهوية الوطنية اأو 
الرقم اجلامعي لكل طالب.

كلية المجتمع
فرع الجامعة بيشة

واجلودة  التطوير  وكالة  نظمت 
اجل��ام��ع��ة  ب��ف��رع  امل��ج��ت��م��ع  بكلية 
يف ب��ي�����س��ة، ال���ث���اث���اء  امل��ا���س��ي، 
ن������دوة ع����ن ال����درا�����س����ة ال���ذات���ي���ة 
ومراحل اإعدادها، بهدف حتديد 
اخل������ط������وات ال���ع���م���ل���ي���ة ل���و����س���ع 
والكلية،  للربامج  ذات��ي��ة  درا���س��ة 
حتديث  منهجية  على  والتعرف 

الدرا�سة الذاتية للربامج.
ح�������س���ر ال������ن������دوة ع����م����داء 
ال���ك���ل���ي���ات وروؤ��������س�������اء الأق���������س����ام 
بالفرع  التدري�ص  هيئة  واأع�ساء 

وعدد من الطاب.

ين
لبن

ت ا
ليا

ك
فرع الجامعة

»تهامة« محايل
اأق�����ام ال��ن�����ش��اط ال��ط��اب��ي ب��ف��رع 
اجل���ام���ع���ة يف ت���ه���ام���ة )ب���ن���ني(، 
امل��ف��ت��وح الأول،  ال��ل��ق��اء  م���وؤخ���را، 
بالفرع  الن�شاط  رائ���د  بح�شور 
ال������دك������ت������ور  ح�����م�����زة ب������ن ف���ائ���ع 
الن�شاط  وامل�شرف على  الفتحي، 
وجمموعة  فقيه،  راجي  الأ�ستاذ 
م���ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 

والطاب.  
وت�سمنت برامج اللقاء اآيات من 
لرائد  وكلمة  ال��ك��رمي،  ال���ق���راآن  
ال��ن�����ش��اط، وف����ق����رات ت��رف��ي��ه��ي��ة، 

وم�سابقات ثقافية وحركية.

�سلمان ال يا�سني 
وعاي�ص نا�سر



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 

الإلكرتونية  طب  �سحيفة  انطلقت 
م���ط���ل���ع حم�������رم امل�����ا������س�����ي، ب��ه��ي��ئ��ة 
ينتمون  ط��اب  م��ن  مكونة  حت��ري��ر 
اإل�����ى ال��ك��ل��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة 
التي  ال�سحيفة  وتعمل  باجلامعة، 
تعد الأولى من نوعها يف املنطقة  يف 
جمال اخلدمات الإعامية الطبية.

وبح�سب املوؤ�س�سني، فاإن تاأ�سي�ص 
للحاجة  ت��ق��دي��را  ي��اأت��ي  ال�سحيفة 
الإعامي  العمل  هذا  ملثل  املتزايدة 
الطبي يف اململكة العربية ال�سعودية.

الرسالة والقيم
وتتمثل ر�سالة ال�سحيفة، يف تقدمي 
اخلدمات الإعامية الطبية جلميع 
الطبي،  و  ال�سحي  باملجال  املهتمني 
اآخ���ذة بعني الع��ت��ب��ار اأول��وي��ة ج��ودة 
املادة الإعامية املقدمة وامل�سداقية 
وفقا  وت�سعى  الإع��ام��ي،  العمل  يف 
ل��روؤي��ت��ه��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اإل�����ى اأن 
ت��ك��ون ال��ن��م��وذج ال���رائ���د ل��ل��خ��دم��ات 

الإعامية الطبية وال�سحية.
قيم  اإل��ى  عملها  يف  ت�ستند  كما 
ه�����ي: الح����رتاف����ي����ة وامل�������س���داق���ي���ة، 
واجل��������ودة،  وال�������س���راك���ة، وال��ت��ع��اون 

والتكاتف لتحقيق ر�سالتها.

طالب الطب
وق����وب����ل����ت ال�������س���ح���ي���ف���ة ال���ن���ا����س���ئ���ة 
ب��ال���س��ت��ح�����س��ان م���ن ق��ب��ل امل��ه��ت��م��ني 
اأم���ث���ال ط���اب كلية ال��ط��ب، ال��ذي��ن 
و�سفوها بالتجربة واملبادرة الفعالة 
»اآف����اق«  ل���  ا���س��ت��ط��اع م�سغر  اأث���ن���اء 
اأدلوا فيه باآرائهم وانطباعاتهم عن 

ال�سحيفة الإلكرتونية.
ال��ع��ل��ي، حت��دث  ال��ط��ال��ب مهند 
ع��ن احل��اج��ة ال��ت��ي دع��ت اإل���ى اإن�ساء 
ال�سحيفة، فقال »كنا نواجه م�سكلة 
اإن  يف جم��ال الإع���ام الطبي، حيث 
ط���اب ال��ط��ب وامل��خ��ت�����س��ني يف ه��ذا 
للبحث  م��ك��ان��ا  ي���ج���دون  ل  امل���ج���ال 
الطبية  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات  ع��ن 
اململكة،  لذلك جاءت  داخ��ل وخ��ارج 
ه���ذه ال��ف��ك��رة، وق��م��ن��ا ب��ال��ع��م��ل على 
تطويرها كفريق واحد، ونحو ن�سعى 

صحيفة طب اإللكترونية
فكرة رائدة وخطط طموحة
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أنشطة طالبية

هيئة طالبية تتقاسم مهام
التحرير والبحث والتصوير 

طالب الطب يشيدون بالصحيفة
ويطالبون بالدعم

لإيجاد �سراكة بني الكليات ال�سحية 
م�سابه،  موقف  ويف  ال��ط��ب«.  وكلية 
اأن  معلوي  اآل  في�سل  الطالب  اأك��د 
املجتمع  وكذلك  التخ�س�ص  ط��اب 
متخ�س�سة   �سحيفة  اإلى  يحتاجون 
يف امل��ج��ال ال��ط��ب��ي، م�����س��ريا اإل����ى اأن 
الإل��ك��رتون��ي��ة  ط��ب  �سحيفة  اإن�����س��اء 
اإل��ى  ال��ك��ث��ري  ي�سيف  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن 
ال��ر���س��ي��د امل��ع��ريف ل��ه��وؤلء ال��ط��اب، 
داعيا زماءه اإلى الإ�سهام يف اإجناح 
ثمارها  »ل��ت��وؤت��ي  الفتية  ال�سحيفة 
املر�سومة  وروؤيتها  ر�سالتها  وت��وؤدي 

لها �سلفا على اأكمل وجه«

مطالبة بالدعم
واأ����س���ار ال��ط��ال��ب دل��ي��م ال��ق��ح��ط��اين 
ت�سكيلها  مت  التحرير  هيئة  اأن  اإل��ى 
م���ن ع����دد م���ن ط����اب ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
والكليات ال�سحية باجلامعة، مبينا 
لأق�سام  وفقا  املهام  يتقا�سمون  اأنهم 

ال�سحيفة.
اأن  اإل������ى  واأ������س�����ار ال���ق���ح���ط���اين 
التحريري  ال��ط��اق��م  يف  نق�سا  ث��م��ة 
مقارنة مبا يتطلبه العمل ال�سحفي 

يف  م��ط��ال��ب��ا  بال�سحيفة،  وال��ب��ح��ث��ي 
ال����وق����ت ذات������ه اجل���ام���ع���ة واجل���ه���ات 
لل�سحيفة  الدعم  يد  مبد  املخت�سة 

والإ�سهام يف جناحها.
���س��ع��د �ساكر  ال��ط��ال��ب  وت���ط���رق 
امل��ج��ال  يف  ال��ن�����س��ر  يتطلبه  م���ا  اإل����ى 
ال��ط��ب��ي، ف��ق��ال »ح���ني يتعلق الأم���ر 
اأن  ب��د   ف��ا  مبا�سرة،  النا�ص  بحياة 
يتحرى ال�سخ�ص الدقة وال�سراحة 
على اأعلى امل�ستويات، ورمبا ل يوجد 
ب�سكل  النا�ص  بحياة  مرتبط  قطاع 
الطبي.  ال��ق��ط��اع  م��ن  اأك���ر  مبا�سر 
ال��دق��ة  ت���وخ���ي  اإيل  ن�����س��ع��ى  ون���ح���ن 

العالية يف �سحة املواد املن�سورة«.
�سافع،  اآل  ف���واز  ال��ط��ال��ب  واأم���ا 
ال���ع���م���ل  جم���������الت  اأن  اأك���������د  ف����ق����د 
ب���ال�������س���ح���ي���ف���ة ت�������س���م���ل ال���ت���ح���ري���ر 
املعلومات،  عن  والبحث  والت�سوير 
عال  م�ستوى  اإل��ى  ت�سل  اأن  متمنيا 
ال��ن��ج��اح واأن حت��ق��ق ط��م��وح��ات  م��ن 

من�سوبيها.
اأن تكون هذه  »اأمت��ن��ى  واأ���س��اف 
الطب  ل��ط��اب  ملتقى  ال�سحيفة 
كل  يف  بل  فح�سب،   اململكة  يف  لي�ص 

اأن��ح��اء ال���ع���امل،  واأمت��ن��ى ك��ذل��ك اأن 
نحظى بالقبول من اجلميع«.

األهداف
ووفقا للموؤ�س�سني والقائمني عليها، 
اأه��داف منها  اإل��ى  ال�سحيفة  تهدف 

ما يلي:
اإعامي طبي  • تقدمي منوذج 
حم�������رتف ي�������س���ت���ه���دف ج��م��ي��ع 

املهتمني باملجال الطبي.
ط��ب��ي��ة  م���رج���ع���ي���ة  ت���ك���وي���ن   •
باملجال  املهتمني  لكل  عماقة 

ال�سحي. 
اجل���ه���ات  ح����اج����ة  ت���غ���ط���ي���ة   •
م��ن  امل����م����ل����ك����ة  يف  ال�������س���ح���ي���ة 

الناحية الإعامية.
• اإبراز مواهب طاب الكليات 
اململكة  يف  وال�����س��ح��ي��ة  الطبية 

عرب �سفحات ال�سحيفة.
ال�سراكات  • بناء منظومة من 
ال���ف���اع���ل���ة وامل�����وؤث�����رة يف جم���ال 

اخت�سا�ص ال�سحيفة.
والتقنية  الإع���ام  ا�ستثمار   •

للتوا�سل مع املجتمع.

م��ع��ل��وم��ات  وح������دة  • اإن���������س����اء 
ودرا�سات اإعامية طبية .

ال���ت���ط���وي���ر  ع����ل����ى  ال����ع����م����ل   •
والتكامل الإداري.

أقسام الصحيفة
اأق�سام   10 على  ال�سحيفة  حت��ت��وي 

اإخبارية، وهي على النحو التايل :

ق�سم االأخبار الرئي�سية
اليومية  الأخبار  كافة  فيه  وتعر�ص 
والأح�������داث ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة يف 

اململكة، ويف العامل اأجمع .

ق�سم التغطيات واملوؤمترات: وهو 
ق�سم يخت�ص بالتغطيات الإعامية 
�سواء  وال�سحية  الطبية  ل��اأح��داث 
اأياما  اأم  ن���دوات  اأم  م��وؤمت��رات  كانت 

طبية و غريها.

وه��و  الطبية:  الثقافة  ق�سم 
التي  الطبية  املعلومات  لن�سر  ق�سم 
وتعرف  املجتمع،  اأف���راد  جميع  تهم 
التعامل  املنت�سرة وطرق  بالأمرا�ص 

امل��و���س��وع��ات  م��ع��ه��ا، وت���ربز خمتلف 
ال���ط���ب���ي���ة وال�������س���ح���ي���ة ال����ت����ي ت��ه��م 

املجتمع.

ن�سر  يف  يخت�ص  االأب��ح��اث:  ق�سم 
الأبحاث الطبية  وال�سحية املعتمدة 
دول���ي���ا، م���ا م���ن ���س��اأن��ه اأن ي�����س��ه��م يف 
معرفة جديد الطب و اآخر تطوراته.

متجدد  ق�سم  وهو  املقاالت:  ق�سم 
عرب  و�سحية  طبية  م��ق��الت  لن�سر 
نخبة من الأطباء املميزين و طاب 
كتابة  امل��وه��وب��ني يف جم���ال  ال��ط��ب 

املقالت.

الطبية:يخت�ص  اللقاءات  ق�سم 
الطبية  اللقاءات  بن�سر  الق�سم  هذا 
ال��ت��ي ي��ت��م اإج����راوؤه����ا م��ع جمموعة 
املميزين ح��ول جمال  الأط��ب��اء  م��ن 

تخ�س�سهم اأو مو�سوع طبي معني.

هذا  يعنى  املجتمع:  اأخبار  ق�سم 
ال��ق�����س��م ب���اأخ���ب���ار الأط����ب����اء وط���اب 
كليات الطب واملمار�سني ال�سحيني، 

من خال اإبراز اجلديد يف حياتهم 
ال�سحية.

بعلماء  يهتم  الطب:  تاريخ  ق�سم 
ال����ط����ب ال����ق����دام����ى م����ن امل�����س��ل��م��ني 
وغ����ريه����م مم����ن ����س���خ���روا ح��ي��ات��ه��م 

خلدمة الطب و املجال ال�سحي .

ق�����س��م ال���ف���ي���دي���و: ا����س���ت���ث���م���ارا 
يوفرها  التي  التقنية   للخ�سائ�ص 
ال�سحيفة  تعمل  اجل��دي��د،  الإع���ام 
ع���ل���ى اإع����������داد  ت���غ���ط���ي���ات وت���ق���اري���ر 
جتعل  بالفيديو  م�����س��ورة  ول��ق��اءات 
امل�����س��اه��د داخ���ل احل����دث، م��ا ي�سفي 
على املادة املن�سورة جودة وم�سداقية 

اإ�سافية.  

الق�سم  ه��ذا  ويعنى  ال�سور:  ق�سم 
الطبية  الأح����داث  اآخ��ر  �سور  بن�سر 
اأو  امل��م��ل��ك��ة  امل���ه���م���ة يف  وال�����س��ح��ي��ة 
العامل، ولن�سر مواهب طاب كليات 
اململكة  ال�سحية يف  والكليات  الطب 

من ناحية الت�سوير اأو الر�سم.
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سلمان العلي

ي���ق���ول ع��ب��دال��ع��زي��ز ال����ق����رين، ط��ال��ب 
بكلية الطب، »الإن�سان الطموح، دائما 
ما يكون ناجحا، ف�ساأنه �ساأن من يعمل 
اأن يرتقي  اأج��ل  واإخ��ا���ص من  بتف�ان 
بنف�سه واأدائه لعمله، ويقابل الطموح 
ما يعرف بالقناعة، ومتى ما اجتمعت 
الأخرية اإلى جانب الطموح، ف�سيكون 
باإمكان اأي �سخ�ص التغلب على معظم 
م����ا ي���واج���ه���ه م����ن ظ������روف وحت��ق��ي��ق 

اأمانيه بتوفيق من اهلل«.

سعي وترقية
ال�����س��ه��راين، ط��ال��ب بكلية  اأم���ا حممد 
ال���ع���ل���وم، ف��ي��ع��رف ال��ط��م��وح ب�����« �سعى 
اإل��ى معايل الأم���ور، وترقية  الإن�����س��ان 
ح��ال��ه اإل����ى الأف�������س���ل، وال�����س��ع��ود من 
م��رت��ب��ة اإل�����ى اأخ�����رى اأك�����رب، وحت��ق��ي��ق 

الأهداف املرجوة«.

مجرد تسلية
بق�سم  وفرق عبدالوهاب خزم، طالب 
ال��ك��ي��م��ي��اء،  ب��ني الأم��ن��ي��ة وال��ط��م��وح، 
جميل  ح��ل��م  الأول  ال��ع��ن�����س��ر   « ف��ق��ال 
واأح��ام  ت�سلية  وجم��رد  ال�سغر،  منذ 
يقظة يتغني به�ا النا�ص، لكن الطري�ق 
يحت�اج  الطموح  اإلى حتقيق  ال�سحيح 

اإل������ى خ����ارط����ة  وا����س���ح���ة وت��خ��ط��ي��ط 
�سليم«.

عمل جاد
وق����ال ���س��ع��د ال�����س��ه��راين، ط��ال��ب بكلية 
لغد،  تنظر  اأن  هو  »الطموح  ال�سريعة، 
واأن تعمل يف البناء بجد اليوم، لتح�سد 
ذلك غدا وفقا لأهداف مر�سومة ي�سعى 
كل منا للو�سول اإليها يف انتظار توفيق 

اهلل عز وجل«. 

لنتعلم من النمل
بكلية  طالب  ال�سهري،  �سامي  وطالب 
الطب، باأن يلتفت اجلميع اإلى ما يقوم 
الذي  ال�سغري  املخلوق  ذلك  النمل،  به 
الرغم  على  ال��ن��ا���ص،  بع�ص  ي�ستحقره 
ي�سق  رائعا وهو  ي�سلك منهجا  اأن��ه  من 

طريقه يف معرتك احلياة.
النملة الواحدة مثا حني  وقال« 
فاإنها  ما،  لغر�ص  القمة  �سعود  حتاول 
ت���ع���اين وت�����س��ق��ط ع�������س���رات امل�������رات، ثم 
ياأ�ص،  دون  وتكرارا  الكرة مرارا  حتاول 
لأحبطنا ومتلكنا  مكانها،  كنا  اأننا  ولو 
ل  ال�سغرية  النملة  ه��ذه  لكن  ال��ي��اأ���ص، 

تعرف الياأ�ص«.
النمل  حياة  تاأملنا  ل��و  واأ���س��اف«   
الكثري،  ولو لدقيقة واح��دة، ل�ستفدنا 
ول��ت��ع��ل��م��ن��ا م��ن��ه��ا، اأه����م درو������ص احل��ي��اة 

واأج���م���ل���ه���ا، ف��ل��ن��ك��ن ن���ح���ن ال��ع��م��ال��ق��ة 
على  النمل  طموح  يف  للنمل،  بالن�سبة 
ثم  اأه��داف��ا  ن�ست�سلم، ونحدد  الأق��ل، ل 

نعمل على حتقيقها«.

سمات الطموح
وي�����رى ب��ع�����ص خ�����رباء ت��ط��وي��ر ال����ذات 
يت�سم  اأن  يجب  الطموح  ال�سخ�ص  اأن 

بالتايل:
مب�ستواه  اأو  بالعمل  ير�سى  • األ 
ال����راه����ن، ب���ل ي��ع��م��ل دائ���م���ا على 

النهو�ص به.
حمدد  م�ستقبله  اأن  يعتقد  • األ 

ل ميكن تغيريه .
. الف�سل  اأو  املغامرة  • األ يخ�سى 
النتائج  اإن مل تظهر  األ يجزع   •

املرجوة �سريعا.
للو�سول  ال�سعاب  يتحمل  اأن   •

اإلى اأهدافه .

ثالثة مظاهر
للطموح ثاثة مظاهر حتدد امل�ستوى، 
ه�����ي: امل���ظ���ه���ر امل����ع����ريف، وال�����وج�����داين، 
وال�سلوكي. ويت�سمن املظهر املعريف ما 
يدركه ال�سخ�ص، وما يعتقد يف �سحته 
وم��ا ي���راه �سوابا وم��ا ي���راه خ��ط��اأ. كما 
الفرد  فكرة  اأو  ال��ذات  مفهوم  يت�سمن 

عن ذاته.

فيت�سمن  الوجداين،  املظهر  اأم��ا   
و���س��روره  وارت��ي��اح��ه  ال�سخ�ص  م�ساعر 
ي�����س��ي��ب��ه من  وم����ا  م���ع���ني،  ع��م��ل  لأداء 
م�����س��ت��وى  ع����دم حت��ق��ي��ق  اأو  م�����س��اي��ق��ة 
املظهر  يت�سمن  فيما  لنف�سه،  ي��ح��دده 
يبذله  الذي  الذاتي  املجهود  ال�سلوكي، 

الفرد لتحقيق اأهدافه.
وت���ك���ام���ل امل���ظ���اه���ر ال���ث���اث���ة معا 
ق��درا  واح���د، يحقق  اجت���اه  و�سريها يف 
واتزانها،  ال�سخ�سية  تكامل  من  كبريا 
عنه  ين�ساأ  فقد  بينها،  الخ��ت��اف  اأم���ا 
ال�سطراب النف�سي الذي قد ي�سل اإلى 

درجة امل�سيبة.
حتديد  على  توؤثر  عوامل  وهناك 
م�����س��ت��وى ال���ط���م���وح، م��ن��ه��ا م���ا ي��رج��ع 
م��رده  م��ا  ومنها  تكوينية،  اأ���س��ب��اب  اإل���ى 
عوامل تتعلق بالتدريب. ويت�سح هذان 

العامان يف النقاط التالية:
اجليد  تاأثريه  له  النجاح  • توقع 
توقع  بينما  الطموح،  م�ستوى  يف 

الف�سل له تاأثري �سيئ على الفرد.
وال��ف�����س��ل  ال���ن���ج���اح  م����ن  • ل���ك���ل 
م�����س��ت��وى  اأث����ره����م����ا يف حت����دي����د 

الطموح.
ل��ن��ف�����س��ه  ال�����ف�����رد  ي����ح����دد  • ق�����د 
ي�سعر  ح��ت��ى  منخف�سا  م�����س��ت��وى 
نف�سه  ويحمي  والتفوق  بالنجاح 

من الإخفاق.

فوائد الطموح
ي�سعب  ل  ق��د  ك��ث��رية  ف��وائ��د  للطموح 
ح�������ش���ره���ا، ل���ك���ن���ه  ي��ك�����ش��ب ال��ن�����ش��اط 
الأه���داف، و ينزه  واحليوية يف حتقيق 
النف�ص عن �سفا�سف الأمور، ويف املقابل، 
وهو  الأم��ور وعظائمها.  يك�سب معايل 
اأي�سا  دليل �سرف النف�ص ونبلها، يرفع 
ال�����س��غ��ري وي�����س��م��و ب��احل��ق��ري. وي��ج��ع��ل 
نظرتك للم�ستقبل، نظرة م�سرقة، وهو 

باعث لل�سعادة وحمقق للنجاح.
وم��ن ف��وائ��د ال��ط��م��وح، اأن��ه ي�سنع 
ويجعلك  ال�سعوبات،  ويلني  امل�ستحيل 

تتقبل النقد البناء.

حقيبة الطموح
حقيبة  يف  اأدوات  هناك  تكون  اأن  يجب 
كل من ي�سعى لبلوغ النجاح، فقد تعينه 

كثريا، والأدوات هي:
عليه  وال��ت��وك��ل  ب���اهلل  • الإمي����ان 

�سبحانه وتعالى
• الرغبة ال�سادقة.

ال����ط����م����وح  ع�����ل�����ى  احل�������ف�������اظ   •
واحلر�ص على النجاح.

واأن  ب��دق��ة،  الأه����داف  • حت��دي��د 
ي��ب��ق��ي ال����ه����دف ن�����س��ب ال��ع��ي��ن��ني 

دائما.
الطموح  وراء  احلافز  يكون  • اأن 
وراء  ك���ان  ف����اإذا  ل��غ��ريه،  للخري ل 

حوارات شبابية

فاإنك  والف�سيلة،  اخل��ري  �سعيك 
�ستفوز باأمانيك.

اخ��ت��اق  ع���ن  ال��ت��وق��ف  • ي��ج��ب 
الأع�������������ذار م���ه���م���ا ك����ان����ت ق����وي����ة، 
ف���ه���ي  ت��ق��ت��ل ال���ط���م���وح، وحت��ب��ط 

معنوياتك، وتغلق اأبواب النجاح.
اق��رتف��ت��ه  وم���ا  امل��ا���س��ي،  • ان�����ص 
م���ن اأخ����ط����اء ف���ي���ه، وت���ذك���ر فقط 

الدرو�ص والعرب.
ف�سلك،  اأ�سباب  حتلل  اأن  • عليك 
ال�سواب  معرفة  اإلى  تتو�سل  واأن 
ت��خ��ط��ي��ط  يف  ع����ل����ي����ه  ل���ت���ع���ت���م���د 

امل�ستقبل.
على  ال��ع��زم  ت��وط��د  اأن  ع��ل��ي��ك   •
يف  ت���ث���ري  واأن  ب���ال���ن���ج���اح،  ال����ف����وز 

اأعماقك الطموح ال�سادق لذلك.
الطموحني  الأ�سدقاء  اختيار   •
ت�سجيعك  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل��ون  ال���ذي���ن 

وزيادة طموحك.

عوائق
ت�ساعد  وط��رق  اأه���داف  للطموح  مثلما 
فاإن هناك عوائق حتول  على حتقيقه، 
والإ���ش��اب��ة  والإح���ب���اط،  كالياأ�ش  دون���ه، 
وحتطم  كا�سرة،  وم�ساعر  اأم��ل  بخيبة 
جم���ادي���ف الأم������ل وال����ت����ف����اوؤل، وت��ه��دم 

�سفينة الأحام والطموحات.
لكن يجب اأن يعلم املرء، اأنه لي�ص 

طريق تحد يفصل بين
أصحاب العزيمة واليائسين

الطموح.. مجرد أحالم
أم أهداف مرسومة بإصرار؟

يبقى الطموح جانبا مهما في حياة كل إنسان، وهو وسيلة يحقق من خاللها أهدافه التي رسمها منذ صغره أو في الجامعة أو من خالل الوظيفة.. ولتحقيق الطموح، 
طرق وسبل، كما أن هناك معوقات تؤثر سلبا في كل طامح. ما الطموح وما فوائده، وكيف نحققه؟ أسئلة أجاب عليها بعض طالب الجامعة في االستطالع التالي.
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كل ما يتمناه يدركه .. فقد تاأتي الرياح 
تظهر  ..وه���ن���ا  ال�����س��ف��ن  ت�ستهي  ل  مب��ا 
وحتمله،  ���س��ربه  وق���وة  امل����رء،  �سجاعة 
وت�سمو رايات طموحه ال�ساخمة، لتعلن 

عن قدوم غد م�سرق  وم�ستقبل زاهر.

اليائس وغير اليائس
اليائ�ص  ال�سخ�ص  حتديد  ال�سعب  من 
من غري اليائ�ص،  فالنا�ص يختلفون يف 
من  فهناك  طبائعهم،  لخ��ت��اف  ذل��ك 
يطمح يف الو�سول اإلى اأهدافه  ويحاول 
م��رة واح���دة فقط، اإن اأ���س��اب ك��ان بها، 
يتحطم  ف���اإن���ه  ك���ذل���ك،  ي��ك��ن  مل  واإن 
ويحبط  ويياأ�ص، ويّدعي اأنه لي�ص بذي 
حظ ، وهو دائما هكذا ن�سيبه يف احلياة  
ولي�ص من حقه اأن ي�ستمتع بها كغريه.

وهناك من يحاول اأكر من مرة، 

ي��ن��ج��و م��ن �سعور  ال��ن��ه��اي��ة ل  ل��ك��ن��ه يف 
�سابقه.

ويكرر  ي��ح��اول  م��ن  اأي�سا  وه��ن��اك 
امل��ح��اول��ة ح��ت��ى ي��ن��ال م��ن��ال��ه وم�����راده، 
ي�ستطيع  الذي  الطموح  املرء  وهذا هو 
و�سعيدا، لأنه حقق ما  يعي�ص هانئا  اأن 
كان يطمح اإليه اأو بع�سا منه، و�سيطمح 
اإلى املزيد دوما، وعلى الطامح اأن يعمد 
اإلى اأق�سى ما يخطر على باله ويجعله 

هدفا.
الطموح  ف���اإن  املهتمني  وبح�سب 
ك��ف��ي��ل ب����اأن ي��ع��ط��ي ال��ن��ا���ص امل��غ��م��وري��ن 
انه كفيل  �سامية يف احلياة، كما  مكانة 
ب���اأن ي��ح��ول الأ���س��ي��اء ال��ع��ادي��ة اإل���ى ذات 
ق��ي��م��ة، وان���ع���دام���ه ي��ح��ول ال���ذي���ن لهم 
مكانة �سامية اإلى اأنا�ص عاديني وي�سلب 

القيمة من الأ�سياء الثمينة.

الشهراني: الطموح يعني السعي
إلى معالي األمور والترقية إلى األفضل

خزم: تحقيق الطموح يتطلب
خارطة واضحة وتخطيطا سليما 

الشهري: لنتعلم من النمل قوة اإلرادة 
واإلصرار على تحقيق الطموحات
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في حديث استشاري ونفسي لـ »آفاق«
آل زعلة يكتب وصفات للتغلب على 

»قلق االختبارات«

عّد ا�ست�ساري الطب النف�سي يف كلية الطب 
ب��اجل��ام��ع��ة، ال��دك��ت��ور م��و���س��ى ب��ن اأح��م��د اآل 
عددا  ت��وؤرق  م�سكلة  الختبارات،  قلق  زعلة، 
باجلامعة،  والطالبات  الطاب  من  كبريا 
م�����س��ي��ف��ا خ����ال ح��دي��ث��ه ل������«اآف�����اق«، »ح��ت��ى 
ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ون ي��ع��ان��ون م��ن الإخ��ف��اق 
من  وي�ستكون  الدرا�سية،  الختبارات  اأثناء 
���س��دة القلق وال��ت��وت��ر، مم��ا ق��د ي��ك��ون عائقا 

لبع�سهم يف جتاوز هذه الختبارات«. 
ويف حديث اإلى »اآف��اق« عرف اآل زعلة، 
القلق، قائا« القلق يف حد ذاته اأمر حمفز
 لاإجناز، اإل اأنه اإذا ا�ستد مع الطالب وزاد عن حده الطبيعي، فاإنه يوؤدي اإلى 

�سعوبة الرتكيز، والإخفاق يف الأداء الدرا�سي«.
وعن اأعرا�ص قلق الختبارات قال »اإنها تتمثل يف ثاثة اأ�سياء، الأولى 
نف�سية، كالتوتر و�سرعة النفعال والغ�سب، وال�سعور بعدم ال�ستقرار وعدم 
ك�سعف  معرفية،  ذهنية  اأ�سياء   والثانية،  ال��ن��وم،  يف  ا�سطراب  مع  ال��راح��ة 
ال�سلبية  والنظرة  الن�سيان،  و�سرعة  ال�ستيعاب،  على  القدرة  وعدم  الرتكيز 
للذات، وال�شعور بالياأ�ش والإحباط، وعدم القدرة على الإجناز، واخلوف من 
الف�سل. اأما ال�سيء الثالث والأخري، فيعرف بالأعرا�ص اجل�سدية واملق�سود 
اأجزاء  الختبارات، حيث ي�سيب جميع  قلق  اأنواعه  القلق عموما، ومن  بها 
اجل�سم باأعرا�ص متعددة، منها ال�سعور بال�سداع، الدوخة، الدوران، غ�ساوة يف 
النظر، رع�سة يف اليدين، تعرق، �سعور بالربودة اأو احلرارة يف الأطراف، الآم 
ج�سدية خمتلفة، وغثيان، والآم يف البطن، واإم�ساك اأو اإ�سهال، وق�سعريرة يف 

اجل�سم، زيادة يف دقات القلب، وطنني يف الأذن«.
عند  الختبارات  قلق  ح�سول  اإل��ى  ت��وؤدي  كثرية  اأ�سباب  هناك   « وتابع 
لطول  اأو  لل�سعوبة،  اإم��ا  املنهج،  اأو  امل��ادة  اأهمها:  من  والطالبات،  الطاب 
املنهج، اأو لغة املادة، اأو لت�سابه املعلومات داخل املادة الواحدة، وكذلك ب�سبب 
يف  ال�سديد  للغمو�ص  وممار�سته  لطلبته،  الأ���س��ت��اذ  كتخويف  امل���ادة  اأ���س��ت��اذ 
الأ�سئلة، وتعمده لو�سع اأ�سئلة من اأجزاء دقيقة من املنهج واإهمال بقية املادة، 
ال�سلبية  واخل��ربات  الإع��داد  ك�سعف  نف�سه،  بالطالب  تتعلق  اأ�سباب  وهناك 
ه��ذه اخل��ربات  يعمم  الطاب، مما يجعله  غ��ريه من  بها  التي مر  ال�سابقة 
امل��واد مما  لبع�ص  الآخرين  الطاب  وتهويل  نف�سه،  على  ويقي�سها  ال�سلبية 
يورث قناعات �سلبية لدى الطالب نف�سه، واأي�سا ال�سخ�سية القلقة للطلبة 
يف  والرغبة  الإجن��از،  يف  ال�سديدة  الدقة  وعلى  التفا�سيل،  على  تركز  التي 
الكمال وهو ما يو�سف اأي�سا بت�سخيم الأمور اأكر من حجمها، واإعطائها 
ال�سلبية عن  والإي��ح��اءات  بنف�سه  الطالب  واأخ���ريا �سعف ثقة  ق��دره��ا،  ف��وق 
الذات والنظرة الدونية لقدراته، فجمعيها تعيق الطالب عن ال�ستفادة من 

هذه القدرات«.
واأعطى اآل زعلة، حلول وقواعد للتغلب على قلق الختبارات، تتمثل يف 
اإلى اهلل، والإميان  ال�ستعانة باهلل �سبحانه وتعالى، وكرة الدعاء واللجوء 
والأم��ل،  الأمل  وتذكر  بالنف�ص،  والثقة  اجليد،  والإع���داد  والقدر،  بالق�ساء 
وا�ستثمار الطاقات الإن�سانية الكامنة، وتنظيم الوقت، وال�سرتخاء والتخيل 
خا�سة  ال�سمك  الورقية،  اخل�سروات  امل��اء،  �سرب  )كرة  والغذاء  الإيجابي، 

ال�سلمون، الفواكه الطازجة، اجللوكوز الذي يعطي طاقة اأكرب للدماغ(.

استشارة طالبية

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.

يف�سل كثريون البقاء باملنزل، مع حلول ف�سل ال�ستاء وق�سر �ساعات النهار، واأكر 
بع�ص  وهنا  ال�ستاء.  اأمرا�ص  من  وغريها  ال��ربد  بنزلت  الإ�سابة  هو  يوؤرقهم  ما 

الن�سائح  التي �ست�ساعد على ال�ستمتاع بف�سل ال�ستاء.

جهاز المناعة: تنت�سر نزلت الربد والأنفلونزا يف ف�سل ال�ستاء، ولتجنب ذلك، 
بع�ص  بتناول  الربد،  نزلت  مكافحة  يف  املناعى  جهازك  بتقوية  الهتمام  يجب 

.C الأطعمة كاخل�سراوات والفواكه التي حتتوي علي فيتامني

العالم الخارجي: اخلروج من املنزل وممار�سة ريا�سة امل�سي بال�ستاء اآخر الأ�سياء 
التي يفكر فيها اأنا�ص  كثريون يف اجلو البارد، لكن اجل�سد يحتاج للتعر�ص لأ�سعة 
ال�سم�ص للح�سول على فيتامني »د« املهم يف احلفاظ على العظام والأ�سنان، وميكن 
احل�سول على املزيد من فيتامني »د« من منتجات الألبان والأ�سماك كال�سردين 

وال�سامون والتونة الطازجة.

الوجبات الخفيفة: اأثبت العلماء اأن ق�سر فرتة النهار يزيد من ال�سعور باجلوع 
لذلك يجب النتباه ملا تتناوله واحلر�ص على تناول الوجبات اخلفيفة ال�سحية.

لذلك  ال�ستاء،  ف�سل  يف  والأنفلونزا  الربد  بنزلت  الإ�سابة  تكر  البرد:  أدوية 
احر�ص على توافر بع�ص الأدوية املنا�سبة وامل�سكنات وخاف�ص احلرارة يف متناول 

يدك، واحر�ص على التفرقة بني كل من الإنفلونزا ونزلت الربد.

المشروبات الساخنة: تناول بع�ص امل�سروبات ال�ساخنة بهدف التدفئة يف ف�سل 
ال�ستاء كال�ساي والقهوة اأو الكابت�سينو اأو ال�سحلب، ولكن دون الإكثار منها ويجب 
التنبه عند تناولها لحتوائهم على �سعرات حرارية عالية. وميكن تناول الأع�ساب 

عو�سا عنهم.

يف  البقاء  النا�ص  بع�ص  يف�سل  ال�ستاء  برودة  ب�سبب  مريحا:  المنزل  جو  اجعل 
املنزل، وميكنك ال�ستفادة من ذلك بق�ساء بع�ص الوقت مع العائلة، اأو قراءة كتاب، 

اإ�سعال بع�ص من البخور الهادئ ليعطيك  اأو دعوة بع�ص الأ�سدقاء، كما ميكنك 
اإح�سا�سا بالراحة والن�سجام.

النوم: ا�ستمتع بالنوم يف جو هادئ ودرجة حرارة منا�سبة دون احلاجة ل�ستخدام 
اأجهزة التكييف لتلطيف اجلو.

اكتئاب الشتاء: قلة التعر�ص ل�سوء ال�سم�ص وق�سر فرتات النهار، قد يوؤثر على 
»اكتئاب  با�سم  يعرف  فيما  الطاقة  م�ستوى  وعلى  البع�ص،  لدى  املزاجية  احلالة 
يف  الأعرا�ص  وتتمثل  الرجال،  من  اأكر  الن�ساء  ي�سيب  ما  وغالبا  ال�ستاء«  ف�سل 
عدم الرغبة يف التوا�سل الجتماعي، وكرة النوم يف النهار، وكرة تناول الطعام. 
الريا�سة  وممار�سة  ال�ساطع،  النور  اإلى  بالتعر�ص  احلالة،  تلك  عاج  وميكن 
لت�ساعد ج�سمك على اإفراز هرمون الأندروفني الذي يعطيك �سعورا اأف�سل جتاه 

نف�سك.

فراغك،  وقت  يف  منك  املطلوبة  بالأعمال  وقم  تتكا�سل  ل  العملية:  إنتاجيتك 
فذلك يعطيك �سعورا جيدا جتاه نف�سك، بالإ�سافة اإلى اإجناز الكثري من الأعمال 

وتوفري وقت فراغ لحقا.

اأكر من خال  �سعرات حرارية  اأن يحرق  ي�ستطيع اجل�سم  الرياضة:  ممارسة 
امل�سي اأو احلركة يف ف�سل ال�ستاء ليحافظ علي دفئ اجل�سم، فاحر�ص على ممار�سة 

الريا�سة للحفاظ على لياقتك ون�ساطك.

تنزلق  ل  حتى  املمطرة  الأيام  يف  خ�سو�سا  خلطواتك  تنبه  الممطرة:  األيام 
قدمك ب�سبب تاأثر الطرق بالأمطار.

الب�سرة  علي  توؤثر  عوامل  كلها  املنزلية  والتدفئة  والرياح  املطر  بشرتك:  صحة 
الكرميات  با�ستخدام  الب�سرة  ترطيب  علي  احلفاظ  فيجب  اجلفاف،  وت�سبب 

املرطبة، واحر�ص على ا�ستخدام واقي ال�سم�ص حتي يف الأيام امللبدة بالغيوم.

استشارة صحية

مع حلول األمطار وتساقط الثلوج.. 12 نصيحة ذهبية لالستمتاع بفصل الشتاء

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

العطلة الصيفية.. إجازة عادية للعاملين في حقل التدريس 
وامل�سرفات  الرتبويني  وامل�سرفني  التدري�ص  للعاملني يف حقل  ال�سيفية  العطلة  »تعد  اأن��ه  املدنية، على  وزارة اخلدمة  نظام  الإج��ازات يف  امل��ادة )3( من لئحة  ن�ست 
الرتبويات، مبنزلة الإجازة العادية املن�سو�ص عليها يف املادة الأولى من لئحة الإجازات اخلا�ص بنظام اخلدمة املدنية، حيث جاء فيها »ي�ستحق املوظف اإجازة عادية 
مدتها 36 يوما عن كل �سنة من �سنوات خدمته براتب كامل ح�سب اآخر راتب تقا�ساه. ويجوز �سرف راتبها مقدما اإذا كانت مدة الإجازة التي �سيتمتع بها �سهرا  فاأكر. 
ويرخ�ص له بهذه الإجازة �سنويا �سواء لفرتة واحدة اأو على فرتات، على األ تقل فرتة التمتع عن خم�سة اأيام. ول يجوز متديدالإجازة اأكر من مرة واحدة، ول يوؤجل 

التمتع بها اأكر من ثاث �سنوات. وعلى املوظف التمتع باإجازته ال�سنوية مبا ل يقل عن )36( يوما خال ثاث �سنوات«.
ويجوز للجهة املخت�سة »تكليف العامل يف حقل التدري�ص مبهام تتعلق بعمله اأثناءالإجازة على األ يقل ما يتمتع به منها عن 36يوما«.  وحتدد وزارة اخلدمة 
املدنية بال�سرتاك مع اجلهة التعليميةاملخت�سة فئات الوظائف التي يعد �ساغلوها عاملني يف حقل التدري�ص ومدد اإجازتهم. ويجوز للجهة املخت�سة ال�سماح للعاملني 
يف جمال التدري�ص وامل�سرفني الرتبويني وامل�سرفات الرتبويات »التغيب عن العمل لاأيام التي حتدد لإجازة ما بني الف�سلني الدرا�سيني«. با�ستثناء من ترى اجلهة 

املخت�سة ا�ستمرارهم يف العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.

استشارة وظيفية
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ك�����س��ف ال��رئ��ي�����ص ال���ع���ام ل��رع��اي��ة ال�����س��ب��اب 
الأم��������ري ن�������واف ب����ن ف��ي�����س��ل ع����ن ق���رب 
اع��ت��م��اد ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة  ي��ق��رره��ا 
جم���ل�������ص ال��������������وزراء  ل��ت��ط��ب��ق��ه��ا ج��م��ي��ع 
�سياغة  اإع������ادة  يف  ل��اإ���س��ه��ام  ال��������وزارات، 
اأن  اإل���ى  �سموه  واأ���س��ار  لل�سباب،  ي��ق��دم  م��ا 
ال�سرتاتيجية املرتقبة �سرتاعي اختاف 

الزمان وو�سائل التوا�سل والطموحات.
ج����اء ذل����ك خ����ال ا���س��ت��ق��ب��ال اأم���ري 
خالد  ب��ن  في�سل  الأم���ري  ع�سري  منطقة 
املا�سي،  الث��ن��ني  ب��اخل��ال��دي��ة،  ق�سره  يف 
ل����اأم����ري ن������واف ب����ن ف��ي�����س��ل ال������ذي زار 
امل��ن��ط��ق��ة يف ج���ول���ة ت��ف��ق��دي��ة ل���ع���دد من 

امل�����س��اري��ع وامل��ن�����س��اآت ال��ري��ا���س��ي��ة. وك�سف 
الأم����ري ن���واف ع���ن  ا���س��ت��م��رار ال��ت��وا���س��ل 
م����ع وزي������ر ال���ث���ق���اف���ة والإع���������ام لإع������ادة 
يف  الريا�سية  القنوات  وا�ستغال  النظر 
الريا�سية،  الأن�سطة  بجميع  اله��ت��م��ام 
ب���دوره���ا  ق���ائ���م���ة  ال���رئ���ا����س���ة  اأن  م����وؤك����دا 
بتخ�سي�ص  م�ست�سهدا   ال�����س��ب��اب،  جت���اه 
اإ�سافية للربامج ال�سبابية غري  ميزانية 
�ساملة ما يقارب  العام،   الريا�سية لهذا 

2750 ن�ساطا �سبابيا.
وا���س��ت��درك �سموه ق��ائ��ا  »الإع���ام 
بكرة  يتعلق  ال���ذي  اجل��ان��ب  اإل  يظهر  ل 

القدم، ولي�ص الريا�سي كاما«.

امل���درب���ني  اأن  ن�����واف  الأم������ري  وب����ني 
الألعاب  الوطنيني موجودون يف خمتلف 
ن�ستعني  زل���ن���ا  »م����ا  ق���ائ���ا  ال���ري���ا����س���ي���ة، 
مبدربني وطنيني لكافة املنتخبات جلميع 
الفئات العمرية وجميع الألعاب، ولكن ل 
ن�ستطيع اأن جنرب النادي اأن ياأتي مبدرب 
ال��ن��ادي  ال���ق���رار يخ�ص  ه���ذا  وط��ن��ي، لأن 

نف�سه، لأنه جهة م�ستقلة«.
م����ن ج���ه���ة اأخ����������رى، ط����ال����ب اأم����ني 
اآل  ع���ادل  ع�سري  منطقة  ���س��ب��اب  جمل�ص 
ع��م��ر ب��ا���س��م ���س��ب��اب امل��ن��ط��ق��ة ب��ج��م��ل��ة من 
الحتياجات التي تهم �سباب املنطقة مثل 
اإن�ساء اأكادميية ع�سري للريا�سة اجلبلية، 

وال������ط������ريان ال���������س����راع����ي، وال���ف���رو����س���ي���ة 
خا�سة  حلبة  واإن�ساء  عاملية،  مبوا�سفات 
�سلطان  الأم��ري  بجوار مدينة  بال�سيارات 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ري��ا���س��ي��ة يف امل��ح��ال��ة، 
ال�سباب  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
يف امل���ح���اف���ظ���ات م����ن م����راف����ق ري��ا���س��ي��ة 
الثقايف  اجلانب  وتفعيل  لل�سباب،  وبيوت 
والج���ت���م���اع���ي يف الأن�����دي�����ة ال��ري��ا���س��ي��ة 
لح�����ت�����واء ال�������س���ب���اب، واإن���������س����اء ����س���الت 
املنطقة  �سباب  واإ���س��راك  مغلقة،  ريا�سية 
العاملية »يف ظل  وامل��وؤمت��رات  ال��ربام��ج  يف 
تغييب �سباب املنطقة عن بع�ص املحافل«.
ك��م��ا ط���ال���ب اأم�����ني جم��ل�����ص ���س��ب��اب 

ال��ري��ا���س��ي��ة  الأن�����س��ط��ة  بتفعيل  امل��ن��ط��ق��ة 
البحرية، والعمل على ا�ست�سافة بطولت 
ب��ح��ري��ة ع��ل��ى ���س��واط��ئ ع�����س��ري، واإق���ام���ة 
ال��ن��اري��ة،  وال�����دراج�����ات  ال�������س���ي���ارات  رايل 
لا�ستفادة  وريا�سية  اجتماعية  وبرامج 
حالياً،  امل��وج��ودة  الريا�سية  املن�ساآت  م��ن 
املنطقة  ���س��ب��اب  م���ن  امل��م��ي��زي��ن  وت���ك���رمي 

الذين ميلكون قدرات ومواهب خا�سة.
 واأ�سار  اآل عمر اإلى اأن ما خ�س�سته 
اأم���ان���ة امل��ن��ط��ق��ة م���ن اأرا�������ص مب�����س��اح��ات 
اأي م�سروع ريا�سي  كبرية، جاهز لإقامة 

يخدم اأبناء املنطقة.
وكان الأمري نواف قد افتتح خال 

شباب المنطقة يطالبون
بأكاديمية للرياضة الجبلية 
والطيران الشراعي والفروسية
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كوريا الجنوبية تطلب مواجهة
منتخب مصر وديا

ت��ل��ق��ى امل��ن��ت��خ��ب امل�����س��ري ع��ر���س��ا خلو�ص 
م����واج����ه����ة ودي�������ة م�����ع ن����ظ����ريه ال����ك����وري 
اجل���ن���وب���ي يف م���اي���و امل���ق���ب���ل ع���ل���ى م��ل��ع��ب 

العا�سمة »�سيول«.
اجلنوبي   ال��ك��وري  املنتخب  ويطمح 
ال�����ذي ���س��ي��واج��ه ن���ظ���ريه  اجل����زائ����ري يف 
ال����ع����امل 2014  ب���ط���ول���ة ك����اأ�����ص  ن���ه���ائ���ي���ات 
بالربازيل، اإلى ال�ستفادة من هذه املباراة، 
م�سابها  امل�����س��ري،  املنتخب  اأداء  م��ع��ت��ربا 

لنظريه اجلزائري.
وت��ت��ج��ه ال��ن��ي��ة داخ�����ل احت�����اد ال��ك��رة 
العر�ص  ه��ذا  على  امل��واف��ق��ة  اإل���ى  امل�سري 
بعد ودية اخلام�ص من  مار�ص املقبل اأمام 

املنتخب البلجيكي يف اأوروبا.

األمير الوليد يرصد مليوني ريال
لمتصدر ووصيف الدوري  

اأعلن رجل الأعمال ال�سعودي الأمري الوليد بن طال عن تربعه مبليوين ريال 
مالية  كمكافاأة  الآن،  حتى  الو�سيف  وال��ه��ال  املت�سدر  الن�سر  لفريقي  �سعودي 
لهما، تقديرا جلهودها ومناف�ستهما القوية على �سدارة دوري عبداللطيف جميل 
للمحرتفني مع نهاية الدور الأول. و�سلك الأمري الوليد بن طال طريقة جديدة 
للتوا�سل الجتماعي عرب  امل��ايل، وذل��ك من خال موقع »تويرت«  لإع��ان دعمه 
النرتنت. وبهذه اخلطوة، يكون الأمري الوليد بن طال ع�سو �سرف نادي الهال 
الن�سر  اأن  يذكر  الهال.  مناف�ص  الن�سر  فريق  اإل��ى  الأول  دعمه  ق��دم  ال�سعودي، 

يت�سدر الدوري بر�سيد 33 نقطة مقابل 29 للهال.

كشف عن استراتيجية وطنية مرتقبة 
إلعادة صياغة ما يقدم للشباب

األمير نواف
بن فيصل يتفقد 
مشاريع رياضية 
بعسير

ال��ري��ا���س��ة يف خمي�ص  ال�����س��اح��ة   ، زي���ارت���ه 
ن���ادي �سمك،  ب��ج��وار  ت��ق��ع  ال��ت��ي  م�سيط 
و����س���ارك ���س��م��وه خ���ال اف��ت��ت��اح امل�����س��روع، 
عددا من الطاب لعبة البلياردو، وجتول 
من  ع��ددا  و�سافح  املفتوحة،  امل��اع��ب  يف 

الفرق الريا�سية.
م��ن��زل  ن������واف  الأم�������ري  زار  ك���ذل���ك 
والتقى  م�سيط،  ب��ن  عبدالعزيز  ال�سيخ 
باأبنائه وعددا من الأهايل، حيث طرحوا 
بع�ص مطالب حمافظة خمي�ص م�سيط، 
واأجابهم الأمري نواف وحتدث معهم بكل 
اأن نقدم  �سفافية قائا: »�سبابنا ي�ستحق 

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

حوار: محمد إبراهيم

حدثنا عن املهام 
الرئي�سة التي تقومون بها؟

نقوم مبهام عدة يف مقدمتها،  اإعداد 
للم�ستودعات  ال�سنوية  )ال��ط��ل��ب��ي��ة( 
ال�����س��رف، ومتابعة  ك��م��ي��ات  وحت��دي��د 
حتى  الكليات  اأو  الإدارات  عهد  نقل 
بجولت  والقيام  العهدة،  ت�سقط من 
م��ي��دان��ي��ة مل���راق���ب���ة ال��ع��ه��د وم��ت��اب��ع��ة 
ومتابعة  النتقال،  عند  الكليات  عهد 
الإدارات  م����ن  الأ�����س����ن����اف  اإرج���������اع 
مراقبة  ب��ط��اق��ات  وم�سك  وال��ك��ل��ي��ات، 
ال�سنف  ل��ب��ط��اق��ات  م��ن��اظ��رة  ���س��ن��ف 
الأ�سناف  حركة  على  الرقابة  بهدف 
يف امل�����س��ت��ودع��ات وي��ت��م ال��ق��ي��د يف تلك 
ال���ب���ط���اق���ات م����ن واق������ع امل�����س��ت��ن��دات 

املوؤيدة.
ب��ط��اق��ات عهدة  م�سك  وك��ذل��ك   
لاأ�سناف امل�ستدمية امل�سروفة كعهد 
بطاقات  وك���ذا  للموظفني  �سخ�سية 
عهدة لاأ�سناف امل�ستدمية امل�سروفة 
ع��ه��داً ل�����اإدارات والأق�����س��ام وامل��واق��ع 
ال��ت��اب��ع��ة ل����ل����وزارة امل��ع��ن��ي��ة، وح��ف��ظ 

امل�ستندات املوؤيدة للقيود.
اأي�سا، القيام بكل ما  ومن املهام 
باإجراءات و�سبط قيود حركة  يتعلق 

مدير إدارة مراقبة المخزون ينشد التعاون من أجل المصلحة

الغامدي: نجتهد ثم نصطدم
بعدم التجاوب مع عمليات الجرد

أحاط مدير إدارة مراقبة المخزون، األستاذ خالد إبراهيم الغامدي، قراء »آفاق« بجميع المهام التي 
تقوم بها إدارته، علما أن بعض منسوبي الجامعة يعرف فقط القليل منها. وأزاح الستار عن الصعوبات 
التي تواجه إدارته، مؤكدا عدم تجاوب بعض جهات الجامعة في عملية الجرد. أوجه عدة إلدارة مراقبة 

المخزون كشف عنها الغامدي في الحوار التالي.

ال��ع��ه��د والأ�����س����ن����اف يف ال��ب��ط��اق��ات، 
واإج���راء مطابقة على ف��رتات دوري��ة 
مراقبة  بطاقات  يف  ال����واردة  للقيود 
ال�سنف على تلك الواردة يف بطاقات 

يف الأ���س��ن��اف امل��خ��زون��ة. واأي�����س��ا من 
ب���ني م��ه��ام��ن��ا، امل�������س���ارك���ة يف اأع���م���ال 
العامة،  الإدارة  لعهد  ال��دوري  اجلرد 

والإ�سراف على جرد عهد الكليات.

ال��درا���س��ات  اإج���راء  وك��ذل��ك،  ال�سنف، 
الازمة لتحديد م�ستويات التخزين 
املنا�سبة وحتديد الكمية القت�سادية 
الزيادة  اأو  النق�ص  لتجنب  للتخزين 
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اهتممنا بموظفينا وعملنا على تطويرهم داخل وخارج الجامعة
مهامنا متعددة تصب جميعها في حفظ العهد كأمانة

كيف ا�ستفدمت من  التقنية
يف جمال عملكم؟

امل���خ���زون،  م��راق��ب��ة  اإدارة  اإن�����س��اء  م��ن��ذ 
ارت���ب���ط م��ع��ه��ا اإن�������س���اء ب��رن��ام��ج ال��ع��ه��د 
وال���رق���اب���ة ع��ل��ى امل���خ���زون، ومت رب��ط��ه 
اإعطاء  مع  اجلامعة  جهات  جميع  مع 
العهد  �سا�سة  على  ال��دخ��ول  �ساحية 
لإ���س��اف��ة اأر����س���دة ال��ع��ه��دة وع��م��ل نقل 
ب��ني وح���دات اجل��ام��ع��ة، وحظي  للعهد 
معهد  باإ�سادة  احلمد،   وهلل  الربنامج، 
اإن�ساء  اأي�����س��ا،  مت  كما  ال��ع��ام��ة.  الإدارة 
على  امل���خ���زون  م��راق��ب��ة  اإدارة  ق���ن���وات 
حر�سا  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
من الإدارة على مواكبة التطور التقني 

وت�سهيل اإجراءات املراجعني كالتايل:
• http://twitter.com/
inventorykku
• http://facebook.com/
inventorykku
• http://youtube.com/ 
inventorykku

املخزون  فهو  اإدارة مراقبة  اإمييل  اأما 
كالتايل:

• Inventorykku@gmail.com

ما �سقف طموحاتكم 
يف هذا املجال؟

ط��م��وح��ات��ن��ا ل ح����دود ل��ه��ا، ح��ي��ث اإن��ن��ا 
نعمل على �سبط العهد بكافة اأنواعها، 
وحت��ق��ي��ق ال���رق���اب���ة ع��ل��ي��ه��ا، وت��ث��ق��ي��ف 
امل��ج��ت��م��ع اجل��ام��ع��ي ب�����اأن ه����ذه ال��ع��ه��د 
اأم���ان���ة، اأ���س��ف اإل����ى ذل���ك رق��اب��ة اإدارة 
م��راق��ب��ة امل���خ���زون ع��ل��ى امل�����س��ت��ودع��ات، 
و�سبط الطلبيات ال�سنوية بحيث تكون 
مواكبه متاما لحتياجات اجلهات دون 
نق�ص اأو حتى زيادة مع املحافظة على 

الر�سيد من عدم النفاذ .

ما اإجراءات ح�سر االأ�سياء 
التي تتطلب البيع يف اجلامعة 

كال�سيارات واملكاتب واملعامل 
وغريها؟

هناك عدة اإج��راءات ت�سبق عملية بيع 
ال��رج��ي��ع م��ن ال�����س��ي��ارات اأو امل��ك��ات��ب اأو 
اجلهات  قيام  فبعد  وغ��ريه��ا،  املعامل 
باإرجاع ما لديها من اأ�سناف وتقييدها 
يتم   ،)9 )من�����وذج  اإرج������اع  م�����س��ت��ن��د  يف 
الرجيع(،  ت�سمى )جلنة  ت�سكيل جلنة 
دوره����ا الط����اع ع��ل��ى ال��رج��ي��ع، وم��ن 
اإل��ى خمزون  اإ�سافتها  ق��رار  اتخاذ  ثم 
اإذا  اأو ع��دم��ه، وحت��دي��د م��ا  امل�����س��ت��ودع 
لا�ستعمال،  �ساحلة  اأو  جديدة  كانت 
ال��ف��ائ��دة من  ك��ان��ت  اإذا  اإ���س��اح��ه��ا  اأو 
تكاليف  على  ت��رب��و  ا�ستعمالها  اإع����ادة 
الإ������س�����اح م����ع ب���ي���ان ن�����وع الإ�����س����اح 

املطلوب مبدئيا. 
منها،  التخل�ص  اإق����رار  ح���ال  ويف 
اأو  اإما عن طريق البيع،  فاإن ذلك يتم 
الإهداء مع مراعاة امل�سلحة العامة يف 
جميع الأحوال. وقد ا�ستفادت اجلامعة 
من اأغلب الأثاث الرجيع، حيث مت بيع 
واإهداء  اآخر،  واإ�ساح جزء  بع�ص منه 

املتبقي .

وماذا عن اخلطوات املتبعة 
لتجنب النق�ص اأو الزيادة يف 

االأ�سناف املخزونة وم�ستويات 
التخزين؟

ي��وج��د ب�����اإدارة م��راق��ب��ة امل��خ��زون ق�سم 
م��ت��خ�����س�����ص يف درا������س�����ة م�����س��ت��وي��ات 
ال��ت��خ��زي��ن وه����و ق�����س��م ال���رق���اب���ة على 
الق�سم بجولت  ه��ذا  وي��ق��وم  امل��خ��زون، 
م��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��ودع��ات وال��رق��اب��ة 
امل�����س��ت��م��رة مل��راج��ع��ة الأر�����س����دة وط���رق 
ال���ت���خ���زي���ن ال�����س��ح��ي��ح��ة، وه����ن����اك م��ا 
ي�سمى ب��احل��د الأدن���ى واحل���د الأع��ل��ى، 

ل��ل��دورات ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة التي 
التدري�ص  هيئة  ���س��وؤون  عمادة  تقيمها 

واملوظفني.
ا�ستقبال  مت  ذل����ك،  اإل����ى  اإ���س��اف��ة 
اأك��ر من وفد من اجلامعات الأخ��رى 
اأك��ر وت��ب��ادل اخل���ربات، ومل  للتعارف 
نغفل اجلانب الجتماعي، حيث عملنا 
الر�سمية  غ��ري  ال��ع��اق��ات  تنمية  على 
مب��ع��دل ل��ق��اء اأ���س��ب��وع��ي ع��ل��ى م�ستوى 
م�ستوى  على  �سهري  واجتماع  الإدارة، 

الإدارة العامة.

جهات �ساعدت يف تطوير عملكم 
من خالل اإبداء مالحظات

على �سري عمل اإدارتكم؟
ك�������ان ل���ت���ف���ع���ي���ل ق������ن������وات ال����ت����وا�����س����ل 
الج���ت���م���اع���ي���ة )ت����وي����رت وف���ي�������ص ب���وك 
وي��وت��ي��وب( وك��ذل��ك )الإمي���ي���ل(، الأث��ر 

تكفل،  وجميعها  ال��ط��ل��ب،  اإع����ادة  وح��د 
اأ�سناف  اأو زي��ادة  ب��اإذن اهلل، عدم نق�ص 
امل���خ���زون. راج���ع ق�سم ال��رق��اب��ة خ��ال 
ال���ف���رتة ال��ق��ري��ب��ة امل��ا���س��ي��ة، اأك����ر من 

ع�سرة اآلف �سنف يف امل�ستودعات.

اإلى اأي مدى �سعيتم 
لتطوير موظفي االإدارة؟

والبنية  الأ�سا�سية  الركيزة  املوظف هو 
املهمة لبناء الإدارة. ومن هذا املنطلق، 
م��راق��ب��ة  اإدارة  م���وظ���ف���ي  ت����دري����ب  مت 
امل���خ���زون وت��ر���س��ي��ح��ه��م ل�����دورات معهد 
وزارة  زي������ارة  وك�����ذا  ال���ع���ام���ة،  الإدارة 
املالية، كما مت ابتعاثهم اإلى اجلامعات 
العمل  تطوير  على  للتعرف  الأخ���رى 
امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  زاروا   ح��ي��ث  ل���دي���ه���م، 
����س���ع���ود، وج���ام���ع���ة امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ت��ر���س��ي��ح��ه��م  امل���وؤ����س�������ص. ومت  وج���ام���ع���ة 

ال���وا����س���ح يف ال���ت���ج���اوب م����ع م����ن ه��م 
ال��رد  يف  �ساعدتنا  حيث  الإدارة،  خ��ارج 
ع��ل��ى اأغ���ل���ب ال���س��ت��ف�����س��ارات، ك��م��ا اأن��ن��ا 
الكثري من  القنوات،   تلقينا عرب هذه 
القرتاحات واملاحظات املفيدة، وكذا  
زلنا  وم���ا  عليها  ال���رد  ومت  ال�����س��ك��اوى، 
نعمل ون�ستفيد من ماحظات اجلميع 

لتطوير عملنا.

�سعوبات تواجهونها 
يف عملكم؟

عدم  منها  ال�سعوبات،  بع�ص  نواجهه 
جت�������اوب ب���ع�������ص ج����ه����ات اجل���ام���ع���ة يف 
ال��ت��ع��م��ي��م الأول  ع��م��ل��ي��ة اجل�����رد رغ����م 
املرافق ل�ستمارات اجلرد، ثم التعميم 
الإحل�����اق�����ي، ك���ذل���ك ن���ع���اين م���ن ع��دم 
بع�ص اجلهات يف  اأحيانا من  التجاوب 
العهد  �سبط  على  امليدانية  اجل���ولت 

إدارات

وع���دم ال���رد ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ارات الإدارة 
ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال��ك��م��ي��ات ال���ت���ي ي��ج��ري 

طلبها.
وكذلك يف م�ساألة ت�سديد حما�سر 
العلم  ال�سلف، مع  ت�سديد  اأو  ال�ستام 
امل�ستدمية  ال��ورق��ي��ة  العهد  م��ن  ب��اأن��ه��ا 
لوجود ختم وزارة املالية عليها.  ومن 
م�����س��ك��ات��ن��ا اأي�������س���ا، ن��ق�����ص امل��وظ��ف��ني 
على  للرقابة  الإدارة  يف  املتخ�س�سني 
اأ����س���ن���اف امل����خ����زون، خ�����س��و���س��ا يف ما 
يتعلق مب�ستودع الكيماويات، وم�ستودع 
ال����زج����اج����ي����ات، وم�������س���ت���ودع الأج����ه����زة 

العلمية.

كيف ترى تعاون 
من�سوبي اجلامعة معكم؟

اأن���ن���ا نطمح  اإل  اإل����ى ح���د ك��ب��ري،  ج��ي��د 
اأكرب من احلالية  التعاون ب�سورة  اإلى 

اجلهات  فتعاون  اجلامعة،  يخدم  مب��ا 
املخزون،  مراقبة  اإدارة  مع  واملوظفني 
ذات��ه �سبط للعهد، و�سبط  هو يف حد 
ال�سرف  املخزون، وعدالة يف  لأ�سناف 

من امل�ستودعات.

ر�سالة يف كلمة اأخرية؟
ن��ت��م��ن��ى م���ن ج��م��ي��ع ج��ه��ات اجل��ام��ع��ة، 
اإن�ساء  اأه���داف  لتحقيق  ال��ت��ام  التعاون 
هذه الإدارة، فالعهد اأمانة �سوف ن�ساأل 

عنها جميعا اأمام اهلل. 
واأ����س���ك���ر م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
واملدير العام لل�سوؤون الإدارية واملالية، 
الإدارة،  بهذه  واهتمامهما  لدعمهما 
ك��م��ا اأ���س��ك��رك��م  يف »اآف�����اق« ع��ل��ى اإت��اح��ة 
هذه الفر�سة  للتعريف باإدارة مراقبة 
امل���خ���زون، واأ���س��ك��ر  جميع زم��ائ��ي يف 

الإدارة على ما يبذلونه من جهود.
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أقسام

حوار: خالد العمري 

حدثنا عن الق�سم من حيث 
الن�ساأة والبدايات واخلدمات؟

الرتبية  كلية  اأق�سام  كاأحد  الق�سم   اأن�سئ 
يف اأبها عام 1396، حيث كان عدد الطاب 
ي��ت��ج��اوز ع�سرة فقط،  ال��وق��ت ل  ذل��ك  يف 
كلية  اأق�سام  اأك��رب  اأح��د  م��ن  اأ�سبح  والآن 

العلوم يف اجلامعة.
البكالوريو�ص  درج���ة  الق�سم  مينح 
اإلى  اإ�سافة  يف العلوم )تخ�س�ص كيمياء( 
الكيمياء، كما  العلوم يف  درجة ماج�ستري 
اجلامعة،  كليات  من  ع��ددا  الق�سم  يخدم 
ك��ال��ك��ل��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة، وك��ل��ي��ت��ي ال��ه��ن��د���س��ة، 
وال���رتب���ي���ة وغ����ريه����ا، وذل�����ك م���ن خ��ال 
ت��ق��دمي ع���دد م���ن م���ق���ررات ال��ك��ي��م��ي��اء يف 
ب��رام��ج ه��ذه  م�����س��ت��وي��ات خمتلفة ���س��م��ن 

الكليات.
وت����غ����ط����ي خ����ط����ة ال���ب���ك���ال���وري���و����ص 
وامل��اج�����س��ت��ري اأف�����رع ال��ك��ي��م��ي��اء ال��رئ��ي�����س��ة 
وه�����ي: ال��ك��ي��م��ي��اء ال��ع�����س��وي��ة، ال��ك��ي��م��ي��اء 
غري الع�سوية،  الفيزيائية،  التحليلية،  

يحمل هم تخريج كيميائي مميز يخدم مجتمعه وسوق العمل

قسم الكيمياء.. جهود متواصلة 
لحل مشكالت التلوث والمحاصيل والهواء

احل��ي��وي��ة، احل�����س��اب��ي��ة، وك��ذل��ك ال��ن��ووي��ة 
والإ�سعاعية.

وت���ت���وف���ر ل���ل���ط���اب ال����دار�����س����ني يف 
الق�سم، بنية حتتية جيدة جدا من معامل 
الكيمياء  م��ق��ررات  يخدم  مبا  وجتهيزات 
ال��ت��ي يغلب ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م��ن��ه��ا، اجل��ان��ب 

التطبيقي والعملي. 
 

كيف يواكب الق�سم
التطورات يف جمال تخ�س�سه؟

هذا �سوؤال مهم جدا والإجابة عليه، يجب 
اأن تكون هدفا رئي�سا لأي ق�سم اأكادميي، 
وحتى يحقق ق�سمنا هذا الهدف كان لبد 
من العمل يف م�سارات عدة، الأول، تطوير 
يتوافق  مب��ا  الدرا�سية  اخلطة  وحت�سني 
احل��دي��ث،  العملي  البحث  خم��رج��ات  م��ع 
التي  العلمية  التخ�س�سات  يف  خ�سو�سا 
فر�ص  حيث  ج��دا،  �سريعا  تطويرا  ت�سهد 
بقدر  الدرا�سية  خططنا  تكون  اأن  علينا 
كاف من املرونة مبا يربط بني اأ�سا�سيات 

العلم وتطبيقاته احلديثة. 
يف  نعمل  الكيمياء  ق�سم  يف  ون��ح��ن 

م�سارين اثنني، تطوير اخلطة الدرا�سية 
احل��ال��ي��ة، وحت��دي��ث امل���ق���ررات وامل��ح��ت��وى 
العلمي لهذه املقررات، وقد قطعنا ن�سبة 

30% من اخلطة الدرا�سية احلالية.
وامل�������س���ار ال���ث���اين ه���و اإن�������س���اء خطة 
ت��ت��واف��ق م��ع متطلبات  درا���س��ي��ة ج��دي��دة 
فيها  العمل  ويحتاج  والع��ت��م��اد،  اجل���ودة 
الأول��ى  املرحلة  يف  لزلنا  مراحل  لثاث 

منها. 
اأع�������س���اء هيئة  ا���س��ت��ق��ط��اب  ث���ان���ي���ا، 
ت��دري�����ص وب��اح��ث��ني مم��ي��زي��ن يف امل��ج��الت 
للق�سم  لنقل اخلربات  احلديثة  البحثية 
واجل���ام���ع���ة، ول��دي��ن��ا ع����دد م���ن ال��زم��اء 
هذا  يف  للمزيد  نتطلع  ولزل��ن��ا  املميزين 

امل�سار. 
ث���ال���ث���ا،  ال����زي����ارات ال��ع��ل��م��ي��ة، وت��ت��م 
تدري�ص  اأع�����س��اء هيئة  دع���وة  خ���ال  م��ن 
وب��اح��ث��ني مم��ي��زي��ن م���ن داخ�����ل امل��م��ل��ك��ة، 
تخ�س�سية،  حما�سرات  لإلقاء  وخارجها 
وح�سور مناق�سة اأبحاث التخرج لطاب 
البكالوريو�ص وكذلك ر�سائل املاج�ستري. 

الواحد، لدينا-  العام اجلامعي  ويف 

وهلل احل����م����د- م�����ال ي���ق���ل ع����ن زي���ارت���ني 
وم�ساركة  ح�سور  ج��ان��ب  اإل���ى  علميتني، 
اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص يف امل���وؤمت���رات 
فاعلة  وه���ذه  وال��ع��امل��ي��ة،  املحلية  العلمية 
بدعم  ث��م  ت��ع��ال��ى  اهلل  بف�سل  ال��ق�����س��م  يف 

اجلامعة. 
 

ما دوركم يف خدمة املجتمع؟ 
الوظيفة  تفعيل  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي   ال�سوؤال 
املجتمع  خ��دم��ة  وه��ي  للجامعة،  الثالثة 
وال�سراكة مع قطاعاته اخلا�سة والعامة، 
ول������دى ال��ق�����س��م وك���ل���ي���ة ال����ع����ل����وم، جل��ن��ة 
ت�����س��م��ى جل��ن��ة خ��دم��ة املجتمع  خم��ت�����س��ة 
م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة ل��ل�����س��راك��ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع���ل���ى م�������س���ت���وى اجل���ام���ع���ة، 
الق�سم  يقدمها  خ��دم��ة  اأع��ظ��م  ف���اإن  ل���ذا 
الكيميائية  الكوادر  تاأهيل  هي  للمجتمع 
يف  املجتمع  تنمية  يف  ت�سهم  التي  املميزة 

القطاعني اخلا�ص واحلكومي.
العربية  اململكة  اقت�ساد  واملتاأمل يف 
ال�����س��ع��ودي��ة، ي��ج��د م��ن رك���ائ���زه ودع��ائ��م��ه 
وال�سناعات  النفط،  �سناعة  الأ�سا�سية، 

يف  الوطنية  وال�سركات  البرتوكيميائية، 
هذا املجال تعد من الأ�سهر على م�ستوى 
ال����ع����امل، وال��ق�����س��م ي���خ���دم ه����ذا ال��ق��ط��اع 
م��وؤه��ل��ني  كيميائيني  ب��ت��خ��ري��ج  احل��ي��وي 

ومدربني للعمل يف هذا القطاع. 
ول���ي�������ص ه�����ذا ه����و ال�������دور ال��وح��ي��د 
حاليا  يقوم  فالق�سم  اإل��ي��ه،  نطمح  ال��ذي 
التحاليل  خل��دم��ة  العلمية  بتجهيزاته 
لكثري من العينات التي ترد اإليه، بع�سها 
من جهات حكومية، وبع�سها من القطاع 
اخلا�ص، وكذلك الأف��راد. كما اأن البحث 
حلوًل  ي��ق��دم  الق�سم،  يف  ال��ق��ائ��م  العلمي 
ل��ع��دد م���ن امل�����س��ك��ات ال��ت��ي ي��ع��اين منها 
امل��ج��ت��م��ع، ك��ت��ل��وث ال���رتب���ة، وامل��ح��ا���س��ي��ل 
ال��زراع��ي��ة، وال��ه��واء وغ���ريه، ولدينا عدد 
م���ن امل�����س��اري��ع ال��ب��ح��ث��ي��ة امل���دع���وم���ة من 
العزيز  عبد  امللك  مدينة  ومن  اجلامعة، 
ودرا�سات  اأبحاث  لإج��راء  التقنية  للعلوم 
وكثري  املنطقة،  يف  وامل���زارع  امل�سانع  على 
م����ن الأب�����ح�����اث ل���ه���ا ب���ع���د حم���ل���ي ي��خ��دم 

منطقة ع�سري واملنطقة اجلنوبية ككل.
الق�سم ومدر�سي  وهناك تعاون بني 
ال��ك��ي��م��ي��اء يف امل��ن��ط��ق��ة لإج�������راء اأب���ح���اث 
ال�����ط�����اب وخ�������س���و����س���ا امل���������س����ارك����ني يف 
حقل  يف  ال��ط��اب��ي��ة  البحثية  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الرتبية والتعليم.
م��ه��م للق�سم يف  اآخ����ر  ب��ع��د  وه���ن���اك 
التوعية يف اجلانب  املجتمع، وهو  خدمة 
هذا  يف  ف��اع��ل  ل���دور  ونطمح  الكيميائي، 

املجال م�ستقبا باإذن اهلل تعالى.  

وماذا عن الدورات التدريبية؟ 
ميكن  التي  التدريبية  ال���دورات  تنح�سر 
والتدريب  التاأهيل  يف  الق�سم  يقدمها  اأن 
على ا�ستخدام الأجهزة العلمية احلديثة، 
ونطمح اإلى تفعيل هذا الدور يف امل�ستقبل 

القريب باإذن اهلل تعالى. 
 

هل هناك تعاون
بني ق�سمكم واأق�سام الكيمياء

يف اجلامعات االأخرى؟ 
 نعم، ويتمثل يف عدد من املمار�سات املهمة 
املخرجات  تقييم  يف  امل�ساركة  اأهمها  من 
ك��ر���س��ائ��ل امل��اج�����س��ت��ري، واأب���ح���اث ال��ت��خ��رج، 
الأ�ستاذ  املا�سي  ال��ع��ام  يف  �ساركنا  فمثا 
اأبحاث  معهد  من  اأحمد  �سكيل  الدكتور  
ال��ب��رتوك��ي��م��ي��اوي��ات يف ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي��اء 
العلمي  امللتقى  يف  ف��ه��د،  امل��ل��ك  بجامعة 
فعالية  وه���و  ال��ك��ي��م��ي��اء،  ل��ط��اب  الأول 
ف�سلية يقدم فيه طاب التخرج ملرحلتي 
امل��اج�����س��ت��ري وال��ب��ك��ال��وري��و���ص، اأب��ح��اث��ه��م 

للعر�ص واملناق�سة.
 اأي�������س���ا ه���ن���اك ت����ع����اون م����ن خ���ال 
امل�ساركة يف بحوث م�سرتكة مدعومة من 
عبدالعزيز  امللك  مدينة  وم��ن  اجلامعة، 

للعلوم والتقنية.
ج����زء م���ن ه����ذا ال���ت���ع���اون ي��ت��م من 

التي  ال�سعودية  الكيمياء  جمعية  خ��ال 
للكيميائيني  علمية  اأكادميية  مظلة  تعد 
هذا  واأث��م��ر  اململكة،  يف  الكيمياء  واأق�سام 
ال��ت��ع��اون، م��واف��ق��ة م��ع��ايل وزي���ر التعليم 
ال��ع��ايل ب��ن��اء على م��واف��ق��ة م��ع��ايل مدير 
اجل��ام��ع��ة، ع��ل��ى اإق���ام���ة امل���وؤمت���ر ال���دويل 
ب��رح��اب اجل��ام��ع��ة يف  للكيمياء  اخل��ام�����ص 
امل��وؤمت��ر  26 ج��م��ادى الآخ����رة 1435، وه��و 
الكيميائية  للجمعية  ال����دويل  ال�����دوري 
�سعود،  امل��ل��ك  جامعة  وم��ق��ره  ال�سعودية 
ول��ل��م��رة الأول����ى ي��ق��ام ه��ذا امل��وؤمت��ر خ��ارج 
ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ����س���ع���ود وخ��������ارج م��دي��ن��ة 

الريا�ص. 

كيف تقّيم م�ستوى 
البحث العلمي يف الق�سم؟ 

م��ن ي��ق��ي��م ال��ب��ح��ث يف ال��ق�����س��م، ي��ج��ب اأن 
رئي�ص  وب�سفتي  الق�سم،  خ��ارج  من  يكون 
البحثية  ب��اإجن��ازات��ه  �سعيد  ف��اأن��ا  الق�سم، 
ث��م لأع�����س��اء  اأوًل،  ذل���ك، هلل  وال�����س��ك��ر يف 
واجلهات  للجامعة  ثم  الفاعلني،  الق�سم 
الداعمة الأخرى، لكن حقيقة نطمح اإلى 

الأف�سل، واأ�ساأل اهلل اأن يعيننا.

تطلعاتكم امل�ستقبلية؟
ن�سعى اإلى تاأ�سي�ص برنامج جديد ملرحلة 
البكالوريو�ص  )ب��رن��ام��ج  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص 
اجل��دي��د( وف��ق متطلبات اجل���ودة، يخدم 
اح��ت��ي��اج��ات ���س��وق ال��ع��م��ل، وب��ال��ف��ع��ل ب��داأ 
التقدم  امل�سروع من خال  العمل يف هذا 
للكيميائيني  املهنة  ي��وم  لإق��ام��ة  مبقرتح 
بني  حقيقية  �سراكة  تاأ�سي�ص  اإل��ى  يهدف 
ال��ق�����س��م وب���ني ال��ق��ط��اع��ات امل��ت��اح��ة لعمل 
الربنامج  تو�سيف  وو�سع  الكيميائيني، 
وت��و���س��ي��ف م��ف��ردات��ه وف���ق اح��ت��ي��اج �سوق 

العمل. 
وناأمل ال�ستمرار يف هذا امل�سار بكل 

جهد حتى ينجز يف اأقرب فر�سة ممكنة.
 ك��م��ا ن��ه��دف اإل����ى ت��اأ���س��ي�����ص ب��رام��ج 
واآل���ي���ات ف��اع��ل��ة ل���س��ت��ف��ادة امل��ج��ت��م��ع من 
وكذلك   حتتية،  وبنية  ب�سرية  اإم��ك��ان��ات 
ال��ت��م��ي��ز ال��ب��ح��ث��ي م���ن خ����ال خم��رج��ات 
الق�سم البحثية، وامل�ساركات يف املوؤمترات 
التي  الفعاليات  واإقامة  والعاملية  املحلية 

تخدم هذا الهدف.
 كما ناأمل يف تطوير وحتديث البنية 
التدري�سية  العملية  تخدم  التي  التحتية 
والبحثية يف الق�سم، وجزء كبري من هذا 
الهدف �سيتحقق مب�سيئة اهلل يف م�سروع 

املدينة اجلامعية اجلديد بالفرعاء.
خريج  يتميز  اأن  اإل��ى  اأي�سا  ونطمح 
ال��ك��ي��م��ي��اء م���ن ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د يف 
له  �سيتوافر  م��ا  خ��ال  م��ن  العمل  ���س��وق 
اإم��ك��ان��ات وتاأهيل وت��دري��ب يف جمال  م��ن 
العالية  الهمة  اإلى  الكيمياء، وهنا نحتاج 
من الطاب ومن اأع�ساء هيئة التدري�ص 

والق�سم واجلامعة، مب�سية اهلل تعالى.

أكد رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم، الدكتور عبداهلل حنش، سعي القسم إلى تأسيس برنامج جديد لمرحلة البكالوريوس )برنامج البكالوريوس الجديد( وفق متطلبات 
الجودة، يخدم احتياجات س��وق العمل، كما كش��ف عن س��عي القسم أيضا إلى التميز البحثي من خالل مخرجات القس��م البحثية، وأن يكون خريج الكيمياء من جامعة الملك 

خالد، متميزا في سوق العمل من خالل ما سيتوفر له من إمكانات وتأهيل وتدريب.

د. حنش: نهدف إلى التميز
وتنمية المجتمع من خالل
الكوادر الكيميائية
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إعالن

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه
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أساتذة

الف�شل والإحباط كلمتان مت�شلتان ببع�شهما، ل طعم و ل لون و ل �شكل لهما، 
ولكن قد تتخذان �سكا معينا اأو ي�سبح لهما طعم اأو ير�سمان لونا يف اأح�ساء تلك 
واإ�سارات  ر�سائل  ال�سخ�ص  ير�سل  الإن�سان، حيث  تقبع فوق ج�سد  التي  اجلمجمة 
»ف�شل.. ف�شل«  اإلى عقله  الذي يحولها بدوره اإلى حالة اإحباط  فيتعرث �شاحبها 
ويقف غري م�ستندا اإلى �سيء، متاما »كالروبوت« اأو ال�سخ�ص الآيل الذي يتحكم 
حينها  �ساحبه  يحاول  بطاريته،  تنتهي  حتى  التحكم  بجهاز  بعد  عن  �ساحبه  به 
اإعطاءه الأوامر و لكن اأنى له اأن ي�ستجيب وينطبق عليه املثل القائل »مكانك �سر«!

ال�سليبة وقيد  الإ���س��ارات  ال��ذي حمل عقله ما ل يطيق من  ال�سخ�ص  ذل��ك  
اأو حتى على  اإرادت����ه ب�شا�شل الإح��ب��اط و���ش��ل ح��رك��ت��ه؛ ل��ن  ي��ق��وى على ال��ت��ق��دم 
الرتاجع، وينتج عن ذلك انعزاله عن املجتمع وانفراده بنف�سه حتى ل ُي�سخر منه، 
علما اأن اإعطاء العقل اإ�سارات موجبة حني التعر اأو حني الف�سل، كما يطلق عليه 
بع�ص النا�ص، يعطي ال�سخ�ص فر�سة حماولة التفكري يف تغيري امل�سار اأو حت�سني 
بالف�سل وجعله �سببا لإحباطه  اآمن  التالية لكل من  نف�سيته امل�سطربة، والق�سة 

وموتا لعزميته وق�ساًء على جناحه.
مبكرة  �سن  يف  بال�سمم  اأدي�سون  توما�ص  الكهربائي  امل�سباح  خمرتع  اأ�سيب 
ب�سبب اإ�سابته باحلمى القرمزية، كما كان بليدا ومتخلفا عقليا  يف املدر�سة، ولكن 

ظهرت عبقريته يف الخرتاع.
لقد اأطلق اأدي�سون على حماولته التي اأخفق فيها 99 مرة، ا�سم »جتربة« ومل 
ي�سمها ف�سا لأنه تعلم من التجارب ال�سابقة م�سحوبة بقوة الإرادة و العزم. ولي�ص 
امل�سباح اخرتاعه الوحيد، بل اإن له اأكر من )1000( اخرتاع، ومن اأقواله »اأنا مل 
اأفعل اأي �سيء �سدفة ومل اأخرتع اأيا من اخرتاعاتي بال�سدفة بل بالعمل ال�ساق«. 
وقال اأي�سا »لو فعلنا كل الأ�سياء التي نحن قادرون عليها لأذهلنا اأنف�سنا، وكثري 
من اإخفاقات احلياة هي لأنا�ص مل يدركوا كم كانوا قريبني من بلوغ النجاح«. ومن 
اأقواله اأي�سا »النجاح 1% حظ،  و99% جهد«، وكذلك  »اأنا مل اأف�سل بل وجدت 10 

اآلف طريقة للنجاح«.

الفشل واإلحباط

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

نوف قراش 

باملركز  العليا  الدرا�سات  اأطلعت من�سقة 
الأ���س��ت��اذة  الطالبات  ل��درا���س��ة  اجلامعي 
»اآف��اق« على  رزنة بنت فهد القحطاين، 
ال�سوء  م�سلطة  ال��درا���س��ي��ة،  م�سريتها 
ع��ل��ى ه���واي���ة ���س��اح��ب��ت��ه��ا م���ن امل��رح��ل��ة 
نالت  تخ�س�ص  اإل��ى  فتحولت  املتو�سطة 
واملاج�ستري،  البكالوريو�ص  درجتي  فيه 

كا�سفة عن تطلعها لدرا�سة الدكتوراه.
 

عرفينا برزنه القحطاين؟
رزن�����ة ب���ن���ت  ف��ه��د ب���ن ع��ل��ي اآل ج��م��ع��ان 
القحطاين. من مواليد خمي�ص م�سيط 
ال��درا���س��ات  مب��رك��ز  موظفة   .1406 ع��ام 
ن�����س��اأت يف حمافظة  ب��اجل��ام��ع��ة.  ال��ع��ل��ي��ا 
التعليمي،  طريب وفيها بداأت م�سواري 
التحقت  ثم  الثانوية  من  انتهيت  حتى 
التاريخ  يف  وتخ�س�ست  الرتبية  بكلية 
البكالوريو�ص  على  وح�سلت  واحل�سارة 
ب��ت��ق��دي��ر مم���ت���از م���ع م��رت��ب��ة ال�����س��رف، 
وح�����س��دت امل��رك��ز ال��ث��اين ع��ل��ى م�ستوى 
الدفعة، ثم التحقت بربنامج املاج�ستري 

وتخ�س�ست يف التاريخ الإ�سامي.

وملاذا التاريخ بالذات؟
عاقة  التخ�س�ص  بهذا  تربطني   كنت 
ع�سق منذ اأن كنت يف املرحلة املتو�سطة، 
ال��رتاج��م  كتب  ب�سغف  اأق����راأ  كنت  حيث 
وال���������س����ري، اإل�������ى ج����ان����ب امل���������س����ارك����ة يف 
التاريخية، وم�ساهدة الأفام  املنتديات 
اإلى  الوثائقية، وكل ما يتعلق بالتاريخ، 

التاريخي،  احل�ص  نف�سي  يف  وج��دت  اأن 
ف��ال��ت��ح��ق��ت ب��ال��ب��ك��ال��وري��و���ص، وم����ن ثم 
املاج�ستري  ل�سقل هذا احل�ص والتمرن 

على درا�سة املنهج التاريخي.
 

اأين كانت درا�ستك للماج�ستري قبل 
اإن�ساء املركز اجلامعي للطالبات؟

بعد  للجامعة  تابعة  دفعة  اأول  كنت من 
ان�سمام كلية الرتبية لها، وكانت بداية 
الأول  )امل�����س��ت��وى  درا����س���ة  التمهيدي 
وال���ث���اين( يف كلية ال��رتب��ي��ة ب��ح��ج��اء ، 
التي كانت اآنذاك ت�سم اأربع تخ�س�سات 
وال�سنة،  واجل��غ��راف��ي��ا،  )ال��ت��اري��خ،  فقط 
والفقه(، وبعد انتقال الكلية اإلى مقرها 
اجل���دي���د ع��ل��ى ط��ري��ق امل��ل��ك ع���ب���داهلل ، 
باملن�سك  ال��ط��ال��ب��ات  م��رك��ز  اإل���ى  انتقلنا 
واأمتمنا فيه امل�ستوى الثالث اإلى جانب 

كلية الرتبية. 
من  يعد  اجلامعي  املركز  اأن  واأرى 
اإذ جمعت كل  ح�سنات جامعتنا العريقة 
الكليات حتت مظلة واحدة م�ستقلة، مما 
املاج�ستري  لطالبات  املنا�سب  اجلو  وّف��ر 

والدكتوراه.
 

هل من �سعوبات واجهتك
يف م�سريتك الدرا�سية؟

م��ن ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ن��ي اأث��ن��اء 
�سكني  مّقر  ب��ني  امل�سافة  بعد  درا���س��ت��ي: 
) ط��ري��ب ( وم��دي��ن��ة اأب��ه��ا ، وب��الإ���س��رار 
اهلل  توفيق  بعد  تخطيتها،   وال��ع��زمي��ة 

�سبحانه وتعالى.

 مو�سوع ر�سالتك يف املاج�ستري؟
ال��ت��دوي��ن  اأب�����ي زرع وم��ن��ه��ج��ه يف  »اب�����ن 
ال����ت����اري����خ����ي« وه������ي درا������س�����ة يف م��ن��ه��ج 
ومنحت  الر�سالة  ُقبلت  وق��د  امل��وؤرخ��ني، 
اأي  دون  وم��ن  بامتياز  املاج�ستري  درج��ة 

تعديات، وهلل احلمد.
 

ب�سكل خا�ص.. من دعمك
يف م�سوارك التعليمي؟

اأ�سرتي كان لها الف�سل الأكرب يف دعمي 
اأن�سى  ول  الدرا�سة،  ملوا�سلة  وت�سجيعي 
دع���م امل�����س��رف ال��ع��ل��م��ي  ال��دك��ت��ور ح�سن 
بن يحيى ال�سوكاين، الذي اأثرى بحثي 

بتوجيهاته ومتابعاته.
 

بعد املاج�ستري ..
ما خطط رزنة القحطاين؟

لإك��م��ال  ح��اف��زا  املاج�ستري  مرحلة  تعد 
ال���درا����س���ة واحل�����س��ول ع��ل��ى ال��دك��ت��وراه 
وال��و���س��ول اإل���ى ال��ه��دف امل��ن�����س��ود، وعلى 
اأعي�ص يومي يف  امل�ستوى ال�سخ�سي فاأنا 
تطوير نف�سي  حيث اأق�سي معظم وقتي 
يف القراءة والط��اع ، كما اأحر�ص على 
الحتكاك مبن هم يف جمال تخ�س�سي، 
والتوا�سل معهم واأخذ امل�سورة منهم مبا 
اأملحت قبل  العلمية. وكما  يخدم حياتي 
قليل، فاأنا اأتطلع لنيل درجة الدكتوراه.

كيف التحقت بوظيفتك احلالية؟
طرحت اجلامعة يف عام 1432ه� م�سابقة 
لوظائف اإدارية، وكنت وقتئذ يف مرحلة 
ال���ر����س���ال���ة، ف��ت��ق��دم��ت ل��ه��ا ومت ق��ب��ويل 

رزنة القحطاني:
تربطني بالتاريخ عالقة عشق قديمة 

عززتها بالتخصص والدراسة
م��ب��دئ��ي��ا، ث��م دخ��ل��ت اخ��ت��ب��ارا حت��ري��ري��ا، 
ثم اأجريت مقابلة �سخ�سية ومت قبويل 
ك��ان��ت  ن���ه���ائ���ي، وهلل احل����م����د.   ب�����س��ك��ل 
التقدمي،  عقب  ج��دا  �سئيلة  توقعاتي 
ن���ظ���را ل���ك���رة اأع������داد امل��ت��ق��دم��ات ال��ت��ي 
و�سلت لاآلف، ولكن �ساء اهلل اأن اأن�سم 

للمركز موظفة.
 

ما طبيعة عملك يف املركز؟
اأعمل يف مكتب تن�سيق الدرا�سات العليا، 

واأنا ع�سوة يف �سري الختبارات. 
 

اأف�سل �سخ�سية تاريخية
جتدين فيها مثلك االأعلى؟

وال�سخ�سيات  ب��الأع��ام  مليء  ال��ت��اري��خ 
التي فاقت �سهرتهم الآفاق، وتركوا لنا 
ل��اأم��ة  ت��اري��خ��ا خ��ال��دا وم���اآث���ر عظيمة 
اهلل  �سلى  حممد  وخريهم  الإ�سامية، 

عليه و�سلم و�سحابته.
 

ن�سيحة لطالبات الدرا�سات عليا؟
اأقول كما قال ال�سافعي، رحمه اهلل:
اأخي لن تنال العلم اإل ب�ستة   

�ساأنبيك عن تف�سيلها ببيان
ذكاء وحر�ص واجتهاد وبلغة  

و�سحبة اأ�ستاذ وطول زمان
 

كلمة نختم بها اللقاء؟
اأن  ن��ف�����س��ه ؛ ف���اأمت���ن���ى  ي��ع��ي��د  ال���ت���اري���خ 
اأخطاءنا، واأمة  نح�سن قراءته ونتجنب 
�سياغة  ت��اري��خ��ه��ا ل حت�����س��ن  ت��ع��رف  ل 

م�ستقبلها.

خالد العمري

اأك����د ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص بق�سم 
عيد  الدكتور  العلوم  بكلية  الكيمياء 
م�ستوى  �سعف  اأن  برمية   اإبراهيم 
العوائق  اأب��رز  يعد  الإجنليزية  اللغة 
ال���ت���ي ت����واج����ه ال���ط���ال���ب اجل��ام��ع��ي 
يرجع  ال�سبب  اأن  م��وؤك��دا  باململكة، 
ال���ط���اب بتعلم  اإل�����ى ع����دم اه��ت��م��ام 
ال�سديدة  اأهميتها  رغ��م  اللغة  ه��ذه 

للمرحلة اجلامعية وما بعدها.

لنبداأ مب�سريتك
يف املجال االأكادميى؟

لدي خربة لعدة �سنوات يف التدري�ص 
ال���ك���ي���م���ي���اء  وال�����ب�����ح�����وث يف جم�������ال 
التحليلية يف عدة جامعات بريطانية 
العربية  اململكة  ال��ى  انتقل  اأن  قبل 

ال�سعودية.
 هذه اخلربة ت�سمل امل�ساركة يف 
اإعداد املناهج والإ�سراف على طاب 
املرحلة اجلامعية والدرا�سات العليا.
 وك�����ذل�����ك ت�������س���م���ل ا����س���ت���خ���دام 
ال���ت���ق���ن���ي���ات ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة يف حت��ل��ي��ل 
ال����ع����ي����ن����ات ال���ب���ي���ئ���ي���ة، والأط����ع����م����ة 

د. بريمة: طالبنا يحبون العلم.. لكنهم ال يعطونه حقه
هي  التقنيات  ه��ذه  وال�سيدلنيات، 
الأ���س��ع��ة  البنف�سجية،  ف���وق  الأ���س��ع��ة 
ال����ذرى،  املطياف   احل���م���راء،  حت���ت 
م��ط��ي��اف ال��ل��ه��ب، م��ط��ي��اف ال��ك��ت��ل��ة، 
»ال��ك��رم��ات��وغ��راف��ي��ا«  الف�سل  تقنية 
الكتلة  مطياف  وال��غ��ازات،  لل�سوائل 
بالرتادف، وهذه التقنيات متكن من 
عدة  يف  وامل��رك��ب��ات  العنا�سر  حتليل 

اأو�شاط.
ه��ذه  تطبيقات  اأي�����س��ا  و�سملت 
التقنيات حتليل العنا�سر النادرة يف 
)البول،  الب�سرية  احليوية  العينات 
ال�����س��ع��ر، الأظ���اف���ر وال������دم(، وامل��ي��اه، 

والعينات البيئية والأطعمة.
و يف م�سار هذه املهنة لدي عدد 
م���ن امل���ن�������س���ورات يف جم����ات ع��امل��ي��ة 
اإ����س���ه���ام���ات يف م����وؤمت����رات  وك����ذل����ك 
دول���ي���ة، وه��ن��ال��ك اأي�����س��ا ك��ت��ب يل يف 
طريقها لاإعداد.  وب�سكل عام، فاإن 
اجلزء الأ�سا�سي من خربتي  ين�سب 
يف جمال البحوث يف العلوم احليوية 

التحليلية.  

راأيك يف البيئة التعليمية
باجلامعة؟

بيئة تعليمية �سحية، وذلك وا�سح 
م���ن اه��ت��م��ام اجل��ام��ع��ة ب��احل��ر���ص 
على توفري جو �سالح م�ساعد على 

التعليم.

اإيجابيات و�سلبيات  راأيتها
يف طالب اجلامعة؟

ال��ت��ي لحظتها  الإي��ج��اب��ي��ات  م���ن 
ع��ل��ى ط����اب اجل���ام���ع���ة؛ ال��رغ��ب��ة 
ذات��ه هناك  ال��وق��ت  التعلم، ويف  يف 
ت��ق�����س��ري يف الل���ت���زام واحل�����س��ور، 
وك���ن���ت اأمت���ن���ى ل���و دع���م���وا حبهم 
ل��ل��ن��ج��اح وال���ت���ط���وي���ر؛ ب���الل���ت���زام 

واملواظبة.

�سعوبات اأكادميية
تواجه الطالب؟

العوائق  اأب��رز   الإجنليزية   اللغة  
ال��ط��اب، ولعل ذلك  ت��واج��ه  التي 
ي��رج��ع اإل���ى ع��دم اه��ت��م��ام الطاب 
اأهميتها  الرغم من  بتعلمها، على 
ال�����س��دي��دة يف ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي 
ب�سكل  عليا  درا�سات  بعده من  وما 
عام، والتخ�س�سات العلمية ب�سفة 

خا�سة.

�سيء تتمنى توافره
يف اجلامعة؟

م��رك��ز ب��ح��وث ق��وم��ي ل��رف��ع م�ستوى 
اجل��ام��ع��ة ودوره������ا حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا، 
وذل�����ك ل���ت���واف���ر ال��ع��ن�����س��ر ال��ب�����س��رى 

واملادي.

ن�سائح يف كلمة موجهة
للطالب والطالبات؟

وطالبة،  علم  طالب  لكل  ن�سائحي 
تتمثل يف اأبيات قالها الإمام ال�سافعي 

رحمه اهلل، ومنها:

بقدر الكد تكت�سب املعايل
ومن طلب العا �سهر الليايل 

ومن رام العا من غري كد
اأ�ساع العمر يف طلب املحال

تروم العز ثم تنام ليا
يغو�ص البحر من طلب الآيل

علو القدر بالهمم العوايل
وعز املرء يف �سهر الليايل

تركت النوم ربي يف الليايل
لأجل ر�ساك يا مولى املوايل

فوفقني اإلى حت�سيل علم
وبلغني اإلى اأق�سى املعايل
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إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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لقطات

جائزة »التميز« 
لبوابة التعليم العالي

»التميز«،  جائزة  على  العايل  التعليم  ل��وزارة  الإلكرتونية  البوابة  ح�سلت 
ال��ت��ع��اون  ال���ذي نظمته دول جمل�ص  ال����دوري  امل��وؤمت��ر  وذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����ص 
وزارة  وت�سلم اجلائزة، وكيل  املتحدة.  العربية  الإم��ارات  دول��ة  اخلليجي يف 
ب��ن عبد اهلل  ع��ب��دال��ق��ادر  ال��دك��ت��ور  وامل��ع��ل��وم��ات  للتخطيط  ال��ع��ايل  التعليم 

الفنتوخ من �سمو ال�سيخ ماجد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم.
الإلكرتونية،   �سفري  ومنظومة  العايل  التعليم  وزارة  بوابة  اأن  يذكر 
واإقليمية وحملية، ويعود ذلك  دولية  اأكر من ع�سرين جائزة  حازتا على 
واإ�سافة  ال��وزارة وفق خطتها ال�سرتاتيجية  انتهجتها  التي  اإلى اخلطوات 
وحتويل  اإجراءاتها  وتب�سيط  جهة،  من  الإلكرتونية  اخلدمات  من  املزيد 

خدماتها اإلى خدمات ذكية من جهة اأخرى.

كاتب سعودي: بيت ثقافي لكل 
جامعة في المناطق التاريخية

اق����رتح ال��ك��ات��ب ال���دك���ت���ور م�����س��اري 
لكل  يكون  اأن  النعيم،  اهلل  عبد  ب��ن 
املنطقة  يف  للثقافة  ب��ي��ت  ج��ام��ع��ة، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ك��ل م��دي��ن��ة ت��ق��ام فيها 
امل��ح��ا���س��رات وامل��ن��ا���س��ب��ات اخل��ا���س��ة 
ل��ل�����س��ي��وف م����ن خ������ارج اجل���ام���ع���ة، 
ال�ستفادة  املحلي  للمجتمع  وميكن 
ن�ساطاته  ال��ب��ي��ت لإق���ام���ة  ه���ذا  م��ن 
الثقافية، خ�سو�سا الأندية الأدبية 
وغريها من موؤ�س�سات ثقافية. واأكد 
وثقافية  علمية  موؤ�س�سة  وج��ود  اأن 
تاريخي م��ك��ان  يف  اجل��ام��ع��ة  بحجم 

فيه دعم لهذه املناطق ور�سالة للمجتمع باأن هذه املناطق لها اأهمية كبرية، 
»ال�ستقطاب«  من  نوعا  فيه  اأن  كما  للحياة،  ونعيدها  بها  نهتم  اأن  ويجب 
القت�سادي. وق��ال »وج��ود اجلامعة يعني وج��ود ط��اب، الأم��ر ال��ذي يعني 
اإمكانية منو م�ساكن ومرافق طابية يف الن�سيج العمراين، وظهور اأماكن 
دون  وهذا  التاريخية،  للمنطقة  القت�سادية  احلياة  تعيد  وكلها  ترفيهية، 
�سك �سي�سجع الكثري، وعلى راأ�سهم ال�سكان الأ�سليون للعودة اإلى اأماكنهم، 

�سواء كمكان دائم، اأم موؤقت، اأم حتى من اأجل ا�ستثماره وتطويره«.
جاء  ال��ذي  الريا�ص،  جريدة  يف  »امل��ق��ال«  عموده  خ��ال  النعيم  وكتب 
اإلى  اأن ن�سل  اإلى  بعنوان »اجلامعة وال��دور الثقايف الغائب«، »نحن بحاجة 
املناطق  من  اأعلى  التاريخية  املناطق  قيمة  فيها  ت�سبح  التي  املرحلة  هذه 
اجلديدة حتى تكون جمدية ا�ستثماريا« مت�سائا »كيف ميكن اأن ن�سل اإلى 

هذه املرحلة؟«. 
اإلى املدينة التاريخية،  اإلى عودة »ر�سمية وجمتمعية«  واأ�سار للحاجة 
اأن  اأن يعيد لها احلياة، ويجب  وقال« هذا هو ال�سبيل الوحيد الذي ميكن 
اأذّكر اجلميع اأن اإهمال هذه املناطق �سار ي�سكل م�سكلة اأمنية وي�سوه مدننا 
ب�سرياً، واحلل يكمن يف تطوير هذه املناطق لأننا ل ن�ستطيع اإزالتها، فهي 

اجلزء املتبقي لنا الذي يوؤكد لنا وللعامل اأننا اأمة لها تاريخ«.
و�سدد على دور اجلامعات بو�سفها موؤ�س�سات تقود التغيري يف املجتمع، 
ذلك  واأن  التاريخية،  املناطق  يف  لها  ثقايف  مركز  بتبني  تبداأ  ب��اأن  مطالبا 
بها  تلحق  واأن��ه و�سوف  املناطق،  ه��ذه  اأن ُيحدث حت��ول كبريا يف  �ساأنه  من 

موؤ�س�سات و�سركات ومواطنون.
أحمد العياف 

الفوزان: طالبنا مبتعثي المؤهالت العلمية 
السابقة بالحصول على قبول مناسب

مركز »التعلم عن بعد« 
في مؤتمر »أون الين إيديوكا«

ل�سوؤون  العايل  التعليم  وزارة  وكيل  نفى 
ال��ب��ع��ث��ات، ال���دك���ت���ور ن��ا���س��ر ب���ن حممد 
الفوزان، ما اأثري حول عدم قبول بع�ص 
املتقدمني للربنامج ممن يحمل درجات 
�سمن  ت��ن��درج  ل  تخ�س�سات  يف  علمية 
قائمة التخ�س�سات املعتمدة يف الربنامج، 
الذين  املتقدمني  تر�سيح  اأن��ه مت  م��وؤك��داً 

تنطبق عليهم ال�شروط.
واأو���س��ح ال��ف��وزان، اأن ال��ذي اختلف 
يف هذا العام عن �سابقه، هو اأن املبتعثني 
�سابقة  علمية  م��وؤه��ات  ل��دي��ه��م  ال��ذي��ن 
الربنامج،  لتخ�س�سات  ام��ت��داداً  لي�ست 
ط��ل��ب م��ن��ه��م يف ه���ذه امل��رح��ل��ة، ���س��رورة 
احل�����������س�����ول ع����ل����ى ق�����ب�����ول ج����ام����ع����ي يف 
تخ�س�سات الربنامج املنا�سبة خللفيتهم 

العلمية، وذلك قبل �سفرهم.
وب������نّي، »اأن������ه م���ن خ����ال ال��ت��ق��ي��ي��م 
الدوري للربنامج، ات�سح اأن بع�سا ممن 
ي�سطر يف حال  م�سابهة،  ح��الت  لديهم 
ت��ع��ذر احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ق��ب��ول امل��ط��ل��وب 
التحول  اإل���ى  امل��ح��ددة،  التخ�س�سات  يف 
تخ�س�سات  �سمن  لي�ست  لتخ�س�سات 
العمل،  �سوق  اإليها  يحتاج  ول  الربنامج 
ل���ل�������ش���روط ول ي��ح��ق��ق  وه������ذا خم���ال���ف 
الأه��������داف ال���ت���ي ���س��م��م ال���ربن���ام���ج من 

اأجلها«.

واأك��������د وك����ي����ل ال�����������وزارة ل�������س���وؤون 
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأن  ال��ب��ع��ث��ات، 
لي�ص  ال��ذي��ن  املتقدمني  حر�ص  تتفهم 

ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ���س��ارك��ت 
عن  للتعلم  الوطني  امل��رك��ز  يف  مُمّثلة 
ب��ع��د وال��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين ب����وازرة 
الثقافية  وامللحقية  ال��ع��ايل  التعليم 
فعاليات معر�ص  م��وؤخ��را،  يف  باأملانيا، 
اإي����دي����وك����ا(  لي������ن  )اأون  وم�����وؤمت�����ر 
)Online Educa( يف دورته التا�سعة 

ع�سرة بالعا�سمة الأملانية برلني. 
واف����ت����ت����ح م����ع����ايل ����س���ف���ري خ�����ادم 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ل����دى اأمل��ان��ي��ا، 
الأ�ستاذ الدكتور اأ�سامة بن عبداملجيد 
���س��ب��ك�����س��ي، ج���ن���اح امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة ب���امل���ع���ر����ص، ال������ذي ُي��ع��د 

اأك����رب م�����س��ارك��ة ع��رب��ي��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام. 
وت����ك����ون اجل����ن����اح م����ن ع�������ّدة اأق�������س���ام 
للتعلم  امل�ستقبلية  التوجهات  تعر�ص 
الإلكرتوين باململكة، واأحدث التجارب 
ال�سعودية،  باجلامعات  املجال  هذا  يف 
اإ�����س����اف����ة اإل�������ى رك�����ن ي�������س���م اخل��ي��م��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة ال��راث��ي��ة، وُرك���ن���اً للخط 
ال��ع��رب��ي وع���رو����س���ا ���س��م��ع��ي��ة ب�����س��ري��ة 
تعك�ص اأحدث الإجنازات ال�سعودية يف 

جمال التعليم الإلكرتوين. 
و���س��ه��د اجل���ن���اح، م�����س��ارك��ة بع�ص 
يف  ال��دار���س��ني  ال�����س��ع��ودي��ني  املبتعثني 
اأمل���ان���ي���ا م���ن خ����ال ���س��رح��ه��م اأق�����س��ام 

اجلناح للزوار الأملان باللغة الأملانية.
عدد  اململكة،  م�ساركة  تخلل  كما 
العلمية  امل��ح��ا���س��رات واجل��ل�����س��ات  م��ن 
ع��ل��ى ه��ام�����ص ب��رن��ام��ج امل���وؤمت���ر، حيث 
عبدالعزيز  بن  حممد  الدكتور  األقى 
ال��ع��وه��ل��ي، حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان » نحو 
اأنظمة  يف  والبتكار  الإب���داع  م�ستقبل 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال���ع���امل���ي امل��ت��م��ي��ز.. 

منظور �سعودي ». 
املقرن،  ع��ب��داهلل  الدكتور  واأل��ق��ى 
العاملي  »ال��ت��ح��دي  ب��ع��ن��وان  حم��ا���س��رة 
لتنمية موارد التعليم املفتوحة«، فيما 
حما�سرة  م��ازن  �سارة  الأ�ستاذة  األقت 

بعنوان »حتليات التعليم.. من خال 
بيانات  اإل���ى  خ��ا���س��ة  تعليمية  ب��ي��ان��ات 

عامة مرتبطة بالتعليم«.
ال�سالح  ب��در  الدكتور  األ��ق��ى  كما 
التوا�سل  »و���س��ائ��ل  بعنوان  حما�سرة 
الجتماعي يف التعليم العايل.. منوذج 
التعليم  يف  الطاب  لإ���س��راك  مقرتح 

الفعال«. 
الذي  واملوؤمتر  املعر�ص  اأن  يذكر 
حمل هذا العام �سعار »التعلم ينتقل«، 
ُي���ع���د اأك������رب م����وؤمت����ر ع���امل���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
الإلكرتوين لل�سركات وقطاع التعليم 

والقطاع احلكومي.

مع  تتطابق  علمية  تخ�س�سات  لديهم 
ت��خ�����س�����س��ات ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة 
ت��ع��ل��ي��م��ه��م يف اخل��������ارج، وع���م���ل���ت ع��ل��ى 

م�ساعدتهم لتحقيق رغبتهم من خال 
اإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة ل��ه��م ل��اب��ت��ع��اث ح��ال 
اإح�����س��اره��م ال��ق��ب��ول امل��ط��ل��وب، وه���و ما 
اأن�ساأت  ال��وزارة  اأن  كما  به،  اإباغهم  مت 
مكتبا خا�سا لإر�سادهم وتوجيههم حول 
و�سيتم  قبولهم،  على  احل�سول  كيفية 
عليها،  احل�سول  حال  اإجراءاتهم  اإنهاء 
املجموعة،  ه��ذه  من  بع�سا  اأن  مو�سحا 
قبولت  على  يح�سل  اأن  فعا  ا�ستطاع 
والعمل  ال��ربن��ام��ج،  تخ�س�سات  �سمن 

جار على ا�ستكمال اإجراءات ابتعاثهم.
واختتم الفوزان ت�سريحه بالقول 
»اإن ال����وزارة ق��د اأن��ه��ت ك��اف��ة اخل��ط��وات 
ال���ازم���ة لب��ت��ع��اث م��ر���س��ح��ي امل��رح��ل��ة 
ال���ت���ا����س���ع���ة، وال����ت����ي اخ��ت��ت��م��ت ب��ت��ن��ظ��ي��م 
م��ل��ت��ق��ي��ات امل��ب��ت��ع��ث��ني«، م��و���س��ح��ا اأن��ه��م 
ب��اخل��ارج،  للدرا�سة  جاهزين  اأ�سبحوا 
ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  ال������وزارة  واأن 
درا�سة املبتعثني يف تخ�س�سات الربامج 
التي تراعى ب�سكل دقيق احتياجات �سوق 
تكون  واأن  اململكة،  يف  والتنمية  العمل 
وذلك  املتميزة،  اجلامعات  يف  درا�ستهم 
مبا ي�ساعدهم بعد التخرج يف احل�سول 
على فر�ص وظيفية يف جمالتهم، وهذا 
ما يف�سر اإ�سافة بع�ص التخ�س�سات من 

عام لآخر.
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الملك عبداهلل
 2013 دف����ع����ة  خ���ري���ج���و  ت�������س���ل���م 
والدكتوراه  املاج�ستري  لدرجتي 
للعلوم  اهلل  عبد  امل��ل��ك  بجامعة 
الأكادميية  درجاتهم  والتقنية، 
خ������ال ح���ف���ل ال����ت����خ����رج ال�����ذي 
مبقر  الكت�ساف  �ساحة  يف  اأقيم 
اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى ���س��اح��ل ال��ب��ح��ر 
الأحمر يف ثول �سمال جدة. كما 
اأُقيمت مرا�سم التعيني الر�سمي 
ل���رئ���ي�������ص اجل����ام����ع����ة اجل����دي����د، 
الدكتور جان لو �سامو من قبل 
م��ع��ايل وزي���ر ال��ب��رتول وال���روة 
اأم��ن��اء  امل��ع��دن��ي��ة، رئ��ي�����ص جمل�ص 
اجل���ام���ع���ة، امل���ه���ن���د����ص ع���ل���ي ب��ن 

اإبراهيم النعيمي.
يذكر اأنه مت افتتاح جامعة 
والتقنية  للعلوم  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
ك���ب���رية  مب�����ه�����ام   ،2009 ع��������ام 
العربية  اململكة  تطوير  هدفها 
والتقنية  ال��ع��ل��وم  يف  ال�����س��ع��ودي��ة 
م������ن خ�������ال الأب�������ح�������اث ال���ت���ي 
تت�سدى للتحديات ذات الأهمية 
جمالت  يف  والعاملية  الإقليمية 

املاء والغذاء والطاقة والبيئة. 

أم القرى
وق���ع م��دي��ر ج��ام��ع��ة اأم ال��ق��رى، 
ال����دك����ت����ور ب����ك����ري ب�����ن م��ع��ت��وق 
ع�����س��ا���ص، ون��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص 
لدن  ب������ن  جم����م����وع����ة  اإدارة 
بن  يحيى  املهند�ص  ال�سعودية، 
ك��ر���س��ي  اإن�������س���اء  ات��ف��اق��ي��ة  لدن، 
بحثي يف جم��ال الإب���داع وري��ادة 
»كر�سي  م�سمى  حت��ت  الأع��م��ال، 
املعلم حممد بن عو�ص بن لدن 
لاإبداع وريادة الأعمال« مل�ساندة 
ب��راءات  واأ�سحاب  الأع��م��ال  رواد 
الخ�����������رتاع وامل����ت����خ����رج����ني م��ن 

برنامج م�سرع الأعمال.

جازان
ك������رم م����دي����ر ج���ام���ع���ة ج�������ازان، 
ال���دك���ت���ور حم���م���د ب����ن ع���ل���ي اآل 
ق��ن��اة العربية،  امل��ذي��ع يف  ه��ي��ازع، 
هام�ص  على  الطميحي،  حممد 
الدورة املتخ�س�سة لطاب ق�سم 
باجلامعة  والإع����ام  ال�سحافة 
ال���ت���ي ق��دم��ه��ا ال��ط��م��ي��ح��ي على 
خ�س�ست  اأي�������ام،  خ��م�����س��ة  م����دى 
للتدريب على الكتابة ال�سحفية 
تنفيذ  ج��ان��ب  اإل���ى  للف�سائيات، 
التلفزيوين،  املرا�سل  عن  دورات 
وال��ت��ق��دمي الإخ���ب���اري والإع���ام 

اجلديد.

الملك عبدالعزيز
ح�سلت جامعة امللك عبدالعزيز 
ع��ل��ى امل���رك���ز ال��������)66( يف ق��ائ��م��ة 
الت�سنيف  ح�سب  ج��ام��ع��ة  م��ائ��ة 
���س��م��ل )153(  ال����ذي  ال��ف��رن�����س��ي 
دول�����ة، ل����ل����ع����ام2013م، وذل�����ك يف 
التنفيذي  امل��اج�����س��ت��ري  ب��رن��ام��ج 
ب�����������اإدارة اخل�����دم�����ات ال�����س��ح��ي��ة 
على  وبح�سولها  وامل�ست�سفيات. 
املرتبة  يف  حلت  الت�سنيف،  ه��ذا 

الأولى عربيا.
ك���م���ا و�����س����ع ال��ت�����س��ن��ي��ف، 
امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
يف امل����رك����ز ال��ع�����س��ري��ن م����ن ب��ني 
ث���اث���ني دول������ة يف ق���ائ���م���ة امل��ئ��ة 
الأول����������ى ل����ربام����ج امل��اج�����س��ت��ري 
ال�����س��ح��ي��ة  اخل����دم����ات  اإدارة  يف 

وامل�ست�سفيات.

الباحة
������س�����درت امل����واف����ق����ة ال�������س���ام���ي���ة 
ال���ك���رمي���ة ع���ل���ى حت���وي���ل م��رك��ز 
ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����رتوين ب��ج��ام��ع��ة 
ال����ب����اح����ة اإل�������ى ع����م����ادة ل��ل��ت��ع��ل��م 

الإلكرتوين. 
واأو����س���ح م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، 
ال�����دك�����ت�����ور ����س���ع���د ب������ن حم��م��د 
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأن  احل���ري���ق���ي، 
اأ����س���درت ق����رارا يو�سح  ال��ع��ايل، 
م������واف������ق������ة خ������������ادم احل�����رم�����ني 
ال�������س���ري���ف���ني، رئ���ي�������ص جم��ل�����ص 
ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال��ع��ايل،  التعليم 
ال�سهر  مطلع  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن 
ال���ازم  اإك��م��ال  احل����ايل، ت�سمن 
حيال اتخاذ اخلطوات التنفيذية 

لتفعيل عمل هذه العمادة.

الملك فيصل
ن����ظ����م����ت ك����ل����ي����ة ال�������درا��������س�������ات 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة ب���ج���ام���ع���ة امل���ل���ك 
حول  توعويا  برناجما  في�سل، 
وامل��خ��درات.  ال��ت��دخ��ني  مكافحة 
و����س���اح���ب ال���ربن���ام���ج، م��ع��ر���ص 
»نقاء«  جمعية  باإ�سراف  توعوي 
مل���ك���اف���ح���ة ال����ت����دخ����ني و���س��ع��ب��ة 
م��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات، ب��اإ���س��راف 
وكيلة كلية الدرا�سات التطبيقية 
وخ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع، ال���دك���ت���ورة 
م�سرفة  ونفذته  العرفج،  �سباح 

�سوؤون الطالبات اإنعام الفوزان.
 وه���������دف امل����ع����ر�����ص اإل������ى 
ت��وع��ي��ة ال��ط��ال��ب��ات وم��ن�����س��وب��ات 
ال���ك���ل���ي���ة ب�����اأ������س�����رار امل�����خ�����درات 
ال�سلبية  وانعكا�ساتها  والتدخني 
ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع وال������ف������رد، ك��م��ا 
ي��ت�����س��م��ن امل���ع���ر����ص ع�������ددا م��ن 
الإر�سادية  والكتيبات  املل�سقات 

والتوعوية.

جامعة الجوف
اط���ل���ع اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة اجل����وف، 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
ف��ه��د ب���ن ب����در ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ع����ل����ى خ����ط����ة ج����ام����ع����ة اجل�����وف 
لابتعاث، وذلك خال ا�ستقبال 
الإم���ارة مدير  �سموه مبكتبه يف 
بن  اإ�سماعيل  الدكتور  اجلامعة 

حممد الب�سري.
م�سرية  �سموه  وا�ستعر�ص   
وكلياتها  اجل��ام��ع��ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
مب���دي���ن���ة ���س��ك��اك��ا وامل���ح���اف���ظ���ات 

التابعة. 
ك����م����ا اط�����ل�����ع ع����ل����ى خ��ط��ة 
من  ع��دد  يف  لابتعاث  اجلامعة 
ال��ت��خ�����س�����س��ات وف���ق اح��ت��ي��اج��ات 
ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ني وال���ب���ن���ات. وح��ث 
���س��م��وه م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، للعمل 
ال��ط��اب  ت��ط��ل��ع��ات  ع��ل��ى حتقيق 

والطالبات وتنمية قدراتهم.

جامعة حائل
ط���ال���ب م���دي���ر ج���ام���ع���ة ح���ائ���ل، 
ال����دك����ت����ور خ���ل���ي���ل ال����رباه����ي����م، 
بتوجيه  ال��ع��ايل،  التعليم  وزارة 
اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة لإ���س��اف��ة 
الأول  امل�ستوى  يف  درا�سية  م��ادة 

ت�سمى »اإدارة الأزمات«.
و�����س����دد ال����رباه����ي����م ع��ل�����������ى 
�سرورة تخ����سي�ص اإدارة الإعام 
اإح��دى �س�فحاتها  يف اجلامعات، 
اإدارة  ل��������ق�����س��ي��ة  ال�����������ر���س��م��ي��ة، 
الأزمات، والتوعية بها قبل وبعد 
ال�سيانة  اإدارة  وتكليف  وقوعها، 
وامل�������س���اري���ع ال��ه��ن��د���س��ي��ة ب��رف��ع 
اأ�سهر  ث��اث��ة  ك��ل  دوري  ت��ق��ري��ر 
ع���ن ج��م��ي��ع امل���راف���ق اجل��ام��ع��ي��ة 
����س���واء م���ا ه���و حت���ت الإن�������س���اء اأم 
م���رفقا  ال���مكتملة،  ال���مرافق 
ب�����������ه��ا ت�����������ق��ري��ر ال�����������م��خ��ط��ط��ات 
مو�س���ح  م���بنى  لكل  الهند�سية 
ال���خدمية  ال���تحتية  البنى  ب���ه 

ب����سورة دق�يقة.

الملك سعود
اف��ت��ت��ح��ت ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود 
الإدارة  يف  ال���دك���ت���وراه  ب��رن��ام��ج 
ال�����ع�����ام�����ة ل����ل����ع����ام الأك�������ادمي�������ي 

1436/1435ه. 
وق�������������ال امل�������������س������رف ع���ل���ى 
العامة  الإدارة  بق�سم  الربنامج 
باجلامعة،  الأع��م��ال  اإدارة  بكلية 
ال����دك����ت����ور ����س���امل ال���ق���ح���ط���اين، 
امل��وق��ع  ي��ت��م ع���رب  ال���ت���ق���دمي  اأن 
الإل���ك���رتوين ل��ع��م��ادة ال��درا���س��ات 
ال��ع��ل��ي��ا. وي��ه��دف ال��ربن��ام��ج اإل��ى 
���س��ن��اع��ة ال���ق���ي���ادات الأك��ادمي��ي��ة 
والإدارية والبحثية يف موؤ�س�سات 

النظام العام واخلا�ص.

األميرة نورة
اأطلقت جمعية »حرفة« وجامعة 
الأم�����������رية ن����������ورة، جت����رب����ة ه��ي 
الأول��ى من نوعها يف اجلامعات 
ال�����س��ع��ودي��ة، ع��ب��ارة ع��ن برنامج 
»ال����رو�����س����ن« ال���ت���دري���ب���ي، ال���ذي 
ي��ه��ت��م ب����احل����رف وال�������س���ن���اع���ات 
ال���ي���دوي���ة مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا، 
ويجري التدريب عليها من قبل 
وي�ستمر  ���س��ع��ودي��ات.  ح��رف��ي��ات 

الربنامج 180 يوما.



حول العالم

�سيا�سة  يف  ال���ط���اب  م�����س��ارك��ة  اأ���س��ح��ت 
واحل�سول  ن��اح��ي��ة؛  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم 
ع��ل��ى م��ن��ح ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى 
فانغما�سهم  ح��ل��ه،  ي�سعب  ل��غ��ر  مب��ن��زل��ة 
من  يتجزاأ  ل  ج��زء  اأ�سحت  وم�ساركتهم 
العديد  العايل يف  التعليم  اإ�ساح  اأجندة 
م�ساركتهم  ارت��ب��ط��ت  ح��ي��ث  ال�����دول  م���ن 
ب���ت���ح���دي���ث ال���ت���ع���ل���ي���م وال���ت���ع���ل���م وج������ودة 
بخربة  يعرف  ما  اأو  الطابية  اخلدمات 

الطاب اإبان مرحلة التعليم العايل.
امل�������س���ارك���ة  م�����س��ط��ل��ح  اأن  وي�����ب�����دو 
ف�����س��ف��ا���ص مب���ا ي�����س��م��ح ب��ق��ب��ول��ه م���ن كا 
ال���ط���رف���ني امل����وؤي����د وامل���ع���ار����ص، واأق�����س��د 
ب���امل���وؤي���د م���ن ي���داف���ع ع���ن الإ����س���اح���ات 
التعليم  يف   Neoliberal النيوليربالية 
ال���ع���ايل »م�����س��ط��ل��ح ي�����س��ت��خ��دم يف ال��وق��ت 
راأ�سمايل  مذهب  اإل��ى  لاإ�سارة  احلا�سر 
ي����وؤي����د اق���ت�������س���اد ع�����دم ال���ت���دخ���ل وع����دم 
واأق�سد  الجتماعية«  بالعدالة  الكرتاث 
باملعار�ص من يرف�سها ولكن يكمن النزاع 
يف اأدق  التفا�سيل التي قد تقو�ص احلل 

الذي اتفق عليه الطرفان برمته.
ف���اأن�������س���ار ال���ن���ي���ول���ي���ربال���ي���ة  ي����رون 
اأن اإع���ط���اء ال���ط���اب م�����س��اح��ة اأك����رب من 
الختيار والفر�ص للم�ساركة �سيف�سي يف 
�سيح�سلون  ثم  وم��ن  لتقويتهم،  النهاية 
على قدر اأكرب  من امل�سوؤولية عن تعلمهم 

وتعليمهم وخربتهم التعليمية.
النقاد يرى  العك�ص من  ي��رى  وم��ن 
من  تعد  ال��ط��اب   م�ساركة  �سيا�سات  اأن 
قناعا  ت��رت��دي  التي  احلكومة  م�سوؤولية 
جتميليا لإخفاء الظلم الجتماعي داخل 

منظومة التعليم العايل.

بقلم:مانغا كليميتش
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

مشاركة الطالب في التعليم العالي:
قراءة من منظور اجتماعي

بوتني  فادميري  الرو�سي  الرئي�ص  عول 
ال��رو���س��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ات  اأف�����س��ل  اأداء  ع��ل��ى 
نوعية  نقلة  لإح����داث  وم�ستقبا  حاليا 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة ل��رو���س��ي��ا التي 
تعد الوريث ال�سرعي لاحتاد ال�سوفيتي 

ال�سابق.
 ف����خ����ال  خ���ط���اب ح���ال���ة الحت�����اد 
ال�سنوي الذي األقاه يف ال� 13 من دي�سمرب 
2013 مبنا�سبة الذكرى ال� 20 على  و�سع 
ال���ذي اعتمدته  د���س��ت��ور رو���س��ي��ا اجل��دي��د 
ال�سابق،   ال�سوفيتي  الحت���اد  تفكك  بعد 
وال��ذي األ��ق��اه بوتني اأم��ام 1000 ف��رد من 
كبار رجال الكرملني وم�سوؤويل احلكومة  
يلعب  ع��ال  لتعليم  احل��اج��ة  فيه  وف�سل 

دورا كبريا يف تنمية القت�ساد الرو�سي.
الرو�سية   اجلامعات  بوتني  وطالب 
ع��ل��ى ب��ي��ع خ��دم��ات��ه��ا ل��ل��ط��اب الأج���ان���ب 

منو  ل�ستئناف  احل��اج��ة   واأك���د  الرو�سية 
الإن��ت��اج��ي��ة ال��ع��م��ال��ي��ة ل��دف��ع الق��ت�����س��اد 
قدما،   م�سددا على اأهمية التعليم العايل 

يف هذا امل�سمار.
اإل���ى اأه��م��ي��ة اأن يكون   ودع���ا ب��وت��ني 
ه��ن��ال��ك ����س���وق م����رن ل����اأي����دي ال��ع��ام��ل��ة 
وتوفري مناخ م�سجع لا�ستثمار، وكذلك 
توفري التقنيات احلديثة للتعليم العايل 
ق���ائ���ا »اأع���ط���ي���ت ت��ع��ل��ي��م��ات��ي ل��ل��ح��ك��وم��ة 
مع  بالتفاق  والتقنية   العلوم  بتح�سني 
تاأ�سي�ص  و�سيتم  للعلوم،  رو�سيا  اأكادميية 
جم��ل�����ص وط���ن���ي ل���ل���م���وؤه���ات امل��ه��ن��ي��ة يف 
غ�شون عامني �شيناط به اعتماد العديد 
رو�سيا.  املهنية يف  واملقايي�ص  املعايري  من 
»واأ���س��اف ب��وت��ني اأن ال��روات��ب ���س��ت��زداد يف 
وذلك  وال��ع��ايل  الأ�سا�سي  التعليم  جم��ال 
»ح���ت���ى ي��ت�����س��ن��ى ل��ل��م��در���س��ني والأط����ب����اء 
ي���ع���ودوا  اأن  اجل���ام���ع���ي���ني   والأ������س�����ات�����ذة 
من  املميز،  ال�سابق  الجتماعي  لو�سعهم 

اأجل جذب خريجي اجلامعات بقوة«.

اجلمهوريات  كومونويلث  طاب  ل�سيما 
ال�سوفيتي حيث ل  الحت��اد  امل�ستقلة عن 
زالت اللغة الرو�سية هي الأولى اأو الثانية 
يف تلك اجلمهوريات. فاقرتح بوتني على 
ر�سوما  ت��ق��رت���ص  اأن  التعليمية  امل���راك���ز 
اخل�سوع  من  الأج��ان��ب  الطاب  لتمكني 
اإذا  الذي  للدول،  املوحد  القبول  لختبار 
جنح الطالب فيه �ستعزز فر�ص قبوله يف 

اإحدى جامعات رو�سيا.

براءات االختراع
وحث بوتني اجلامعات الرو�سية واملعاهد 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ع��ل��ى اأن ت���ك���ون اأك�����ر ن�����س��اط��ا 
يف ت��ط��وي��ر وت�����س��ج��ي��ل ب�����راءات الخ����رتاع 
وال���رخ�������ص ل���ان���ت���ف���اع م����ن راأ��������ص امل����ال 

الفكري.
وق�����ارن ب���وت���ني و����س���ع رو���س��ي��ا الآن 
ب���ال���دول الأخ������رى م���ن ح��ي��ث ا���س��ت��غ��ال 
�سورة  بوتني  ر�سم  حيث  الفكرية  امللكية 
ب��اه��ت��ة ع���ن ا���س��ت��غ��ال امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة 

بقلم:نيك هولديويرث
يونيفرسيتي وورلد نيوز

ي���رى  اأن  »ي���ج���ب  ب���وت���ني  واأ������س�����اف 
ال��ن��ا���ص ك��ي��ف اأن م��دار���س��ن��ا وج��ام��ع��ات��ن��ا 
وم�ست�سفياتنا وعياداتنا تتغري لاأف�سل«.

األزمة االقتصادية العالمية
القت�سادية  ب���الأزم���ة  ب��وت��ني   واع����رتف 
رو�سيا  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وامل�سكات  العاملية 
قائا »بالطبع تعاين رو�سيا من تداعيات 
ال�سبب  ال��ع��امل��ي��ة ول��ك��ن  امل��ال��ي��ة  الأزم������ة 
اأمر  البطيء  القت�سادي  للنمو  الرئي�ص 

داخلي ولي�ص خارجي«.
وع�����ن اإج�����م�����ايل ال����ن����اجت ال���وط���ن���ي 
اإل���ى  ن��ظ��رت  اإذا   « ب��وت��ني  ق����ال  ل��رو���س��ي��ا 
الناجت املحلي الإجمايل، فاإن هذا الرقم 
جيد بالتاأكيد. ونحن الآن من بني اأكرب 
اإذا  ل��ك��ن  ال���ع���امل.  يف  اق��ت�����س��ادات  خم�سة 
ن��ظ��رت اإل���ى م��وؤ���س��ر م��ه��م، وه���و اإنتاجية 
العمال، فاإننا متخلفون عن القت�سادات 

الرائدة«.
وح��ث ب��وت��ني احل��ك��وم��ة واأك��ادمي��ي��ة 

كبري  ب�سكل  بال�ستثمار  الرو�سية  العلوم 
يف »جم�����ال ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة ال���واع���دة 
رو�سي  بحثي  �سندوق  تاأ�سي�ص  اأج��ل  من 
يدعم برامج البحث الأ�سا�سية امل�سحوبة 

بخطط تنفيذية طويلة املدى«. 
وح������ث ف����ادمي����ي����ري ب����وت����ني ع��ل��ى 
قائا  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  ا���س��ت��غ��ال  زي����ادة 
»اإن  واحدا من كل 265 م�ستك�سفا علميا 

يتطور للح�سول على براءة اخرتاع«.

مقارنة
وقارن بوتني ما بني قيمة امللكية الفكرية 
يف رو���س��ي��ا، ال��ت��ي مت��ث��ل 1% م��ن اإج��م��ايل 
الوليات  يف  ونظرياتها  الوطني،  الناجت 
)ح����وايل %8(  واأمل��ان��ي��ا  امل��ت��ح��دة )%12(،  

وفنلندا )%20(.
وو�سف بوتني ن�سبة امللكية الفكرية 
باأنها لي�ست منخف�سة بل »ه�سة«، م�سجعا 
على  احل�����س��ول  ع��ل��ى  الفنيني  ال��ب��اح��ث��ني 
ب���راءة  لت�سجيل  ت��ه��دف  ملمو�سة  ن��ت��ائ��ج 

الخ������رتاع وال���رخ�������ص ل���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 
الرو�سية  ل��اخ��رتاع��ات  العملي  التنفيذ 

ولت�سخريها يف التقدم التقني.
وطلب بوتني ت�سجيع الطلب املحلي 
اجلاهزة  واحل��ل��ول  العالية  التقنية  على 

والتقنيات �سديقة البيئة. 
وحث بوتني على حتديث اجلامعات 
والتعليم العايل قائا »اإن جودة التعليم 
العايل  الرو�سي يجب اأن تتح�سن، فاليوم 
اأقاليم كربى  يف  العايل  التعليم  اأن  جند 
يلبي  ل  وبطر�سبريغ  مو�سكو  فيها  مب��ا 

املتطلبات احلديثة«.
 وحث بوتني على ت�سدير اخلدمات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن خ����ال ج����ذب ال��ط��اب 
اأداة  »ليكون  بعد  عن  والتعليم  الأج��ان��ب 
جادة لتقوية التاثري احل�ساري والفكري 

لرو�سيا يف العامل«.
الق�سايا  العديد من  بوتني  وتناول 
لذكره  داع��ي  ل  مما  الرو�سي  ال�ساأن  ذات 

يف هذا املقام.

روسيا: التعليم العالي في قلب التنمية االقتصادية 

وي���ق���وم م��ف��ه��م��وم ال��ن��ي��ول��ي��ربال��ي��ة 
ع��ل��ى م�����س��ارك��ة ال���ط���اب ع��ل��ى ت�����س��وي��ر 
م�ستهلكون  ع��م��اء  اأن��ه��م  على  ال��ط��اب 
لديهم  مم��ن  ال��ع��ايل  التعليم  خل��دم��ات 
ع��اق��ة ت��ع��اق��دي��ة م��ع م��وف��ري وم���زودي 
تلك اخلدمات.  ومن املتوقع اأن ا�سرتاك 
الطاب يف اإج��راءات �سمان اجل��ودة مبا 
ف��ي��ه��ا ال��ت��غ��ذي��ة امل�������س���رتدة م���ن ال��ط��اب 
ال��ط��اب  اأو  ال��ع��م��اء«  »ر���س��ا  �سي�سمن 
لأن��ه��م غ��ري مم��ن��وع��ني م��ن امل�����س��ارك��ة يف 
احلوكمة، ولكن دوره��م مييل لأن يكون 

ا�ست�ساريا اأكر من كونه �سانع قرار.
م�����س��ارك��ة  امل���ع���ار����س���ون  ول مي���ان���ع 
يطلبون  اإنهم  بل  كا�ست�ساريني  الطاب 
اآثار  اأي�سا م�ساركتهم لإع��داد درا�سة عن 
ال��ط��اب،  التعليميةعلى  الإ���س��اح��ات  
النطاق  وا���س��ع  م�سح  ب���اإع���داد  مطالبني 
ارتياح  م��دى  عن  جتيب  اأ�سئلة  يت�سمن 
ور���س��ا ال��ط��اب امل�����س��ارك��ني ع��ن التعليم 

العايل.
خ�����س��ي�����س��ا  امل���ت���ح���دة  امل���م���ل���ك���ة  ويف 
ي��ع��د ال��ط��ل��ب��ة اخل��ا���س��ع��ني ل��ل�����س��ي��ا���س��ة يف 
امل�سح  ي��واج��ه  بينما  النظام،  وعقل  قلب 
حادا  اأكادمييا  نقا�سا  الوطني  الطابي 
عن  مدى �سامة منهجية جمع البيانات 

على نطاق عري�ص.  
وال��ن��ق��ا���ص ج��دي��ر ب���الح���رتام لأن��ه 
توجد بع�ص الأمور التي تثري قلق املرء 
بخ�سو�ص ا�ستعمال بيانات جممعة  من 
منها  �ساأ�سرد  ح�سا�سة  اأم��ور  مراعاة  دون 

اأمورا ثاثة:
)اأو  ال�ربوفايل  يف  الفروق  • مراعاة 
النبذة املخت�سرة( عن الطاب، التي 
الثقايف«  »راأ�سمالهم  و  قيمهم  تو�سح 
ال�������ذي ي�����س��ك��ل اإط��������ار اخ���ت���ي���ارات���ه���م 
وت��وق��ع��ات��ه��م وخ��ربات��ه��م ع��ن وداخ���ل 

منظومة التعليم العايل.

اأه��������داف  يف  ال������ف������روق  م������راع������اة   •
فيها  �سجل  التي  املوؤ�س�سات  وتوجهات 

الطاب.
والقت�سادي  الجتماعي  التطور   •

يف املجتمع.
وي���ت���و����س���ع ن����ط����اق ال���ن���ق���ا����ص ع��ن��د 
ا�ستخدام تلك البيانات يف قيا�ص »موؤ�سر 
اجل���ام���ع���ات  ت�����س��ن��ي��ف  ع���ن���د  اأو  الأداء« 

مبقارنة بع�سها ببع�ص.

كينونة الطالب
كينونة  يف  ه��ن��ا  ف��ي��ه  اأب���ح���ث  اأن  اأود  م���ا 
الطاب  يف  امل�سرتكة  ال�سمات  الطالب 
ح�سبما راأي )بورديو( فيما يتعلق بقدرة 
ال���ط���اب ع��ل��ى الخ���ت���ي���ار وات���خ���اذ ق���رار 

ب�سكل منفرد اأو جماعي اأو كليهما.
وم�����س��م��ون ال��ب��ح��ث ي��ت��ع��ل��ق ب��ث��اث 

�سمات على الأقل كما اأرى:

وت��ع��ن��ي  ط���ال���ب���ا:  ت�����س��ب��ح  اأن   - اأول 
النتقال املوؤقت من مرحلة اجتماعية 
لأخ������رى، ك���اإح���دى م���راح���ل احل���ي���اة، 
ف���وج���ود ال��ط��ال��ب يف م���ق���ام ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�����ع�����ايل يف ت���ع���ل���ي���م ر����س���م���ي ي��ت��ع��ل��ق 
مب�����س��ت��وي��ات م��ت��ق��دم��ة م����ن ال��ن�����س��ج 
الإدراك������ي وال��ع��اط��ف��ي وال��ع��م��ل��ي )اأي 
ال��ع��ن��اي��ة ب����ال����ذات وال����س���ت���ق���ال عن 

الوالدين(.
ف��م��ع��ظ��م ال����ط����اب امل�����س��ج��ل��ني 
ر�سميا يرون اأن كونك طالبا يعد اأمرا 
اأك��ر من ذل��ك، لأن��ه يتعلق  مهما بل 
فاإن  بالذات،  املرحلة  بالهوية يف هذه 
���س��ع��روا  اأو  ال���ط���اب ك��ذل��ك  ي��ك��ن  مل 
بعدم النخراط يف املوؤ�ش�شة التعليمية 
اأن��ه��م على  ال��ت��ي �سجل ف��ي��ه��ا، ف��اع��ل��م 
يف  ي��ر���س��ب��ون  اأو  �سيخفقون  الأرج�����ح 

تعليمهم الر�سمي.

للطاب:   املختلفة  ال�سمات   - ثانيا 
للطاب  متنح  ال��ت��ي  الطابية  امل��ن��ح 
خمتلفة  ت��ع��د  التعليمية  مل�����س��ارك��ت��ه��م 
ال�������س���م���ات ب�����س��ب��ب اخ����ت����اف ���س��م��ات 
الطاب اأنف�سهم؛ فالطاب خمتلفون 
يف ن����واح ك���ث���رية، الأم�����ر ال����ذي يجعل 
ال��ب��اح��ث��ني ي��ف��ر���س��ون  ق��ي��ودا و�سمات 
القت�سادية  باخللفية  تتعلق  خمتلفة 
والج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ط��اب ف�����س��ًا عن 

اجل��ن�����ص وال��دي��ان��ة وال���ع���رق، وه���ي ما 
التي  احل�ساري«  امل��ال  ب���«راأ���ص  ت�سمى 
الطاب وخرباتهم  انخراط  توؤثر يف 

يف التعليم العايل.   

والزمنية:  التاريخية  الأب��ع��اد  ثالثا- 
ي����ه����دف ال���ب���ح���ث ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء 
يف  والزمنية  التاريخية  الأب��ع��اد  على 
باختياراتهم  املتعلقة  ال��ط��اب   حياة 

اخل����ا�����س����ة ب����امل���������س����ارك����ة ال���ط���اب���ي���ة 
الطاب  ماهية  وا�سعة  وخ��ربات��ه��م،  
ب�سكل  والبحث  منظارالبحث.  حت��ت 
مع  م��ره��ف��ة  بح�سا�سية  ي��ت��ع��ام��ل  ع���ام 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي��و���س��ف ب��ه��ا ويقا�ص 
التعليمية   امل��وؤ���س�����س��ة  بيئة  ت��اأث��ري  ب��ه��ا 
الطاب،  م�ساركة  على  ف��وري  ب�سكل 
ولكن من منظور اجتماعي وح�ساري 

واقت�سادي ب�سكل اأكرب.
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نيل�سون  ال��راح��ل  الأفريقي  للزعيم  اأك�سفورد  جامعة  منحت 
مانديا الدكتوراه الفخرية يف  القانون امل��دين  يف 10 يوليو 

1996 يف حفل خا�ص اأقيم بهذه املنا�سبة.
وك���ان���ت ج��ام��ع��ة  اأك�������س���ف���ورد  واح�����دة م���ن ���س��م��ن ث��م��اين 
جامعات منحت الدكتوراه الفخرية لنيل�سون عندما كان رئي�سا 
يف  خا�ص  حفل  اأقيم  حيث  اآن���ذاك،  اإفريقيا  جنوب  جلمهورية 
ق�سر باكينجهام يف واحدة من �سمن خم�ص زيارات ر�سمية قام 

بها رئي�ص جنوب اأفريقيا الراحل للمملكة املتحدة.
الربوف�سيور   اجلامعة  با�سم  املتحدث  و�سف  احلفل  ويف 
ذو  رج��ل  ب��اأن��ه  مانديا   Jasper Griffin غريفني«  »جي�سري 
واإرادة  كبرية  ال�سابقني عدالة  »اأب��رز خل�سومه  كبري  اعتدال  
امل�سقة  م��ن  ع��دة  ل�سنني  معاناته  م��ن  بالرغم  وك��ربي��اء  قوية 

وال�سجن املجحف«.
قال مدير اجلامعة  الراحل  الزعيم  لتقدمي  كلمته   ويف 
»رج��ل  م��ان��دي��ا  اإن   Lord Jenkins جنكني  ال���ل���ورد  اآن�����ذاك 
مميز ب�سجاعته الكبرية وهو رجل دولة« حكم جنوب اأفريقيا 

باحلكمة والإن�ساف. 
وقال مانديا يف حفل لحق اأعد للرتحيب به يف يوليو 
غاية  يف  اأم��ر  اأك�شفورد  مع  اإفريقيا  جنوب  ارت��ب��اط  ب��اأن   1997
اأك�سفورد لفتتاح قاعة  اأبريل 2002 زار مانديا  الأهمية، ويف 
حما�سرات م�سرح نيل�سون مانديا يف كلية الأعمال يف »�سايد« 

.Saïd
وك����ان م��ان��دي��ا ق��ري��ب��ا م���ن م��وؤ���س�����س��ة »رود�������ص ت��ر���س��ت« 
با�سمها  طابية  منح  وت�سغل  متنح  ال��ت��ي   Rhodes Trust
 Mandela لأعوام طويلة من خال موؤ�س�سة مانديا رود�ص 
ال��ق��ي��ادة  لتنمية  ب��رن��ام��ج  اإط����ار  يف   Rhodes Foundation
مرحلة  ط��اب  منح  ب��ه��دف   2003 ع��ام  يف  تاأ�س�ص  اإف��ري��ق��ي��ا  يف 
املاج�ستري والدكتوراه يف جنوب اأفريقيا منحا تعليمية  با�سم 

مانديا رود�ص.
اأك�سفورد الربوف�سيور »اأندرو    وقال نائب مدير جامعة 
هاميلتون« Andrew Hamilton »لقد كان نيل�سون  مانديا 
ملهما اأينما حل اأو راح واإننا لنتذكر دوما  ارتباطه باجلامعة 
حتمل  قاعة  لفتتاح  به  بالرتحيب  �سرفنا  ولقد  امتنان  بكل 
يف  فخر  بكل  لن�ستمر  واإن��ن��ا  ل��اأع��م��ال   »�سايد«  كلية  يف  ا�سمه 

العمل مع برنامج مانديا رود�ص لطاب اأفريقيا«.
ومبنا�سبة رحيل مانديا، قال »هملتون« ناعيا »اإننا حزنا 
حياته  تعد  ا�ستثنائي  رج��ل  برحيل  العامل  يف  النا�ص  كل  مثل 

قدوة لنا نتعلم منها«.
»اإليك  الربوف�سيورة  الإجنليزي  الأدب  اأ�ستاذة  و�سطرت 
الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ك��ل��ي��ة  يف   ،Elleke Boehmer ب��وه��م��ري« 
اأك�سفورد  واآدابها، كلمة موجزة عن مانديا ن�سرتها �سحيفة 
»قائد عظيم رحل من الدنيا ولكن تبقى روحه العظيمة تعي�ص 
التي ل  الطاقة  بتوليفة عجيبة من  الظلم  ح��ارب  لقد  بيننا. 
لإرث  اإن��ه  الرنانة،  وال�سعارات  املحكمة  وال�سرتاتيجية  تنفذ 

كبري  �سلمه لكل واحد منا«.  

موقع جامعة أكسفورد

جامعة أكسفورد تنعي نيلسون مانديال
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

آفاق - خاص 

ت�سعى الإدارة العامة للرتبية والتعليم يف 
املدار�ص  بيئة  اإلى تطوير  منطقة ع�سري 
ال��ذي  امل�ستوى  اإل��ى  واإي�سالها  باملنطقة 
تن�سده وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة، 
املدر�سية،  امل��ب��اين  م��ن  جملة  تنفذ  حيث 
ف�����س��ا ع���ن ت��ط��وي��ر ع����دد م���ن امل���دار����ص 
القائمة، حيث �سملت املرحلة احلالية 23 

مدر�سة .
واأو������س�����ح امل����دي����ر ال����ع����ام ل��ل��رتب��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ال��ن��ي��اب��ة حممد 
ع���ري���دان، اأن���ه روع���ي يف ب��ي��ئ��ات امل��دار���ص 
امل�����ط�����ورة ت���ط���وي���ر ع���ن���ا����س���ر ال��ع��م��ل��ي��ة 

التعليمية والرتبوية.

أبرز الخطوات
وح���ول اأب����رز اخل��ط��وات يف ه���ذا ال�����س��دد، 
البيئة  منها:  »اإن  ع��ري��دان  حممد  ق��ال 
حاجات  يلبي  متطور  باأ�سلوب  املدر�سية 
م��ن�����س��وب��ي امل���در����س���ة وي����واك����ب ت���ط���ورات 
الع�سر، اإذ مت تطوير الف�سول الدرا�سية، 
وجرى حتويلها اإلى قاعات تقنية يتوافر 
واأج��ه��زة احلا�سب  الت�����س��ال  و���س��ائ��ل  بها 
وط��اولت  الذكية،  وال�سبورات  والعر�ص 
ال��ت��دري�����ص،  ت��ن��وي��ع ط��رائ��ق  ع��ل��ى  ت�ساعد 
متكاملة،  ب�سبكة  القاعات  ربط  بينما مت 
حيث ميكن للطاب والطالبات التوا�سل 
م���ع امل��ع��ل��م��ني وامل��ع��ل��م��ات م���ن م��ن��ازل��ه��م، 

حركة تطوير شاملة 
تجتاح مدارس عسير

عريدان: حولنا الفصول الدراسية إلى قاعات ذكية
والمرحلة الحالية تشمل 23 مدرسة
مشاريع طموحة لالرتقاء بالتعليم العام
ومواكبة متطلبات القرن الـحادي والعشرين
تطوير الصاالت الرياضية وتنويع استخداماتها
ألغراض التربية البدنية
عسير أول منطقة تتبنى مشروع التعليم اإللكتروني
على مستوى المملكة
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ف�����س��ا ع���ن اإم��ك��ان��ي��ة ال���ب���ث امل��ب��ا���س��ر يف 
ق���اع���ات ال��ت��ع��ل��م ووج������ود ق���اع���ة ل��ل��ح��وار 
وال��ن��ق��ا���ص م����زودة ب��ال�����س��وت��ي��ات واأج��ه��زة 
الآيل،  للحا�سب  العر�ص، وقاعات كربى 
هند�سي  ب�سكل  م�سادر  م��راك��ز  وتطوير 
ج���م���ي���ل، وم�����ك�����ان خم�������س�������ص ل��ل��ط��اب 
وال��ط��ال��ب��ات م��ن امل��ب��دع��ني وامل��ب��دع��ات يف 

البحث والتاأليف« .
واأكد عريدان يف حديث اإلى » اآفاق« 
اأنه مت الرتكيز على ال�سالت الريا�سية 
ا�ستخداماتها  ت��ن��وع  ب��ه��دف  وت��ط��وي��ره��ا 
لأغ���را����ص ال��رتب��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة، وجم���الت 
الأن�سطة، ف�سا عن زراعة ماعب عدد 
اخلارجي  الفناء  وتنظيم  امل��دار���ص،  م��ن 
مبمرات جاذبة، يف حني حظيت املدار�ص 
امل�����ط�����ورة ب���اإن�������س���اء م���ط���اع���م ل��ل��ط��اب 
والطالبات، تقدم وجبات غذائية �سحية.

23 مدرسة
والتعليم  للرتبية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأ���س��اف 
الثاث  املدار�ص  »اإن  بالنيابة  املنطقة  يف 
والع�سرين التي �سملتها اأعمال التطوير، 
ي��ع��رى للبنات،  وم��ن��ه��ا جم��م��ع م���دار����ص 
البتدائية،  النموذجية  املدر�سة  ومبنى 
وامل��در���س��ة امل��ت��و���س��ط��ة وال��ث��ان��وي��ة ب��اأب��ه��ا، 

ومدر�سة  ال��ث��ان��وي��ة،  الفي�سل  وم��در���س��ة 
ث���ان���وي���ة ال�������س���دي���ق ب��خ��م��ي�����ص م�����س��ي��ط، 
باأبها،  الكرمي  القران  حتفيظ  ومدر�سة 
ل تعدو كونها انطاقة لتطوير املدار�ص 
القائمة، وفق خطة مرحلية، تزامنا مع 
ال�سعي حلوكمة املدار�ص، وال�ستغناء عن 

املباين امل�ستاأجرة«.
اأب��رز برامج  »اإن من  وق��ال عريدان 
التعليم  م�سروع  املدر�سية  البيئة  تطوير 
ع�سري  ت��ع��د منطقة  ال���ذي  الإل���ك���رتوين 
اأول منطقة تنفذه على م�ستوى اململكة، 
ال��ع��ام  اأواخ����ر  لتطبيقه  الإع�����داد  ب���داأ  اإذ 
والبنات  للبنني  م��دار���ص   10 يف  امل��ا���س��ي 
للمرحلتني املتو�سطة والثانوية، على اأن 
لت�سمل  لحقا  مراحله  جميع  ت�ستكمل 

املرحلة البتدائية«.
امل��دار���ص  اختيار  اأن��ه مت  اإل��ى  ولفت 
وف��ق��ا ل��ع��دة م��ع��اي��ري م��ن��ه��ا: ال���س��ت��ع��داد 
وال���داف���ع���ي���ة ل����دى م��ن�����س��وب��ي امل���در����س���ة، 
وتوفري البنى التحتية والتقنية الازمة 
م���ن ات�������س���الت وان���رتن���ت وخ���اف���ه���ا، يف 
م�ساعدة  اإل���ى  ي��ه��دف  امل�����س��روع  اأن  ح��ني 
واملعلمات  واملعلمني  والطالبات  الطاب 
والتعلم،  التعليم  عمليتي  جت��وي��د  على 
التعليم  اأ���س��ال��ي��ب  ا���س��ت��ث��م��ار  م���ن خ���ال 

واإتاحة  بعد،  عن  والتعليم  الإل��ك��رتوين 
الفر�سة للمتعلم لختيار الزمان واملكان 
بني  التوا�سل  وتفعيل  للتعلم،  املنا�سبني 
املعلم واملتعلم من خال تقدمي املحتوى 

باأ�سلوب يعتمد على التقنيات احلديثة.

مراحل ومحتويات
اأن��ه مر  وع��ن �سري امل�سروع ذك��ر عريدان 
ت��ر���س��ي��ت��ه على  اإذ ج���رى  ب��ع��دة م���راح���ل، 
�سركة »كا�سريا » الأمريكية التي تتخذ 
م��ن ولي���ة »اأك��اه��وم��ا » م��ق��را لها ولها 
فرع رئي�سي باململكة، حيث مت التفاو�ص 
معها لت�سغيل امل�سروع مبراحله، على اأن 
توفر موقعا خا�سا من قبلها فور توقيع 

العقد الر�سمي مبا�سرة.
امل�������س���روع  حم���ت���وي���ات  »اإن  وت����اب����ع 
الإل��ك��رتون��ي��ة  احل�����س��اب��ات  تفعيل  ت�سمل 
اخل��ا���س��ة ب��امل��ع��ل��م وامل��ت��ع��ل��م وويل الأم���ر 
وامل�سرف، ومنها ح�ساب الطالب امل�ستمل 
والتكليفات  وال��واج��ب��ات  ال���درو����ص  ع��ل��ى 
الأخرى، وح�ساب املعلم وما يت�سمنه من 
اأ�ساليب  اإل��ى  اإ�سافة  وتطبيقات،  درو���ص 
املعلم  توا�سل  واآليات  املختلفة،  التقومي 
م���ع ال��ط��ال��ب ت��ق��ن��ي��ا، وم��ت��اب��ع��ة م��دي��ري 
التعليم  لعمليتي  امل���دار����ص  وم���دي���رات 

والتعلم اآليا، واإ�سراك ويل الأمر يف ذلك 
اجلانب« .

مشروع الملك عبداهلل
امل��ل��ك عبداهلل  ي��ج��در ذك���ره م�سروع  وم��ا 
العام  التعليم  لتطوير  العزيز  عبد  ب��ن 
»ت���ط���وي���ر«،  ال�����ذي ي��ع��د اأح�����د امل�����س��اري��ع 
ويهدف  الطموحة،  الوطنية  التطويرية 
اإل����ى الرت���ق���اء مب���دار����ص ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 
جميعها يف اململكة العربية ال�سعودية؛ كي 
تكون مائمة ملتطلبات احلياة يف القرن 
اإع��داد  على  وق���ادرة  والع�سرين،  احل���ادي 
الن�صء وال�سباب مل�ستقبل م�سرق ومتميز، 
حيث يعمل هذا الربنامج على م�ساعدة 
املدار�ص للقيام بدورها يف تزويد الأجيال 
واإك�سابهم  جميعها،  وامل��ه��ارات  ب��امل��ع��ارف 
الجت�����اه�����ات الإي����ج����اب����ي����ة ب���ك���ل م��ه��ن��ي��ة 
ال�سادقة  امل��واط��ن��ة  لرت�سيخ  واح����رتاف، 
فاعليتهم  م��ن  وال��رف��ع  النا�سئني،  ل��دي 
يف ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ت��غ��ريات 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة؛ ب��غ��ر���ص الإ���س��ه��ام يف 
التطور املت�سارع الذي تعي�ص فيه اململكة، 
وحتقيقا للم�ساركة الإيجابية يف معادلة 

التنمية على الأ�سعدة كافة.
وي����اأت����ي ه����ذا ال���ربن���ام���ج ب��و���س��ف��ه 

اأح������د ال����ربام����ج ال��رئ��ي�����س��ة يف اخل��ط��ة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي و���س��ع��ت امل��در���س��ة 
النمط  م��ن  للتحول  بنائها  يف  منطلقا 
اإل��ى  التعليم  ع��ل��ى  املقت�سر  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
بيئة  ت��ه��ي��ئ  متعلمة  ت��رب��وي��ة  م��وؤ���س�����س��ة 
ل��ل��ت��ع��ل��م، ت�����س��ود ف��ي��ه��ا ث��ق��اف��ة ال��ت��ع��اون 
وال����دع����م امل���ه���ن���ي امل���ب���ن���ي ع���ل���ى خ����ربات 
امل��ب��ادرات  على  وت�سجع  عملية،  تربوية 
�سواء  من�سوبيها  بني  النوعية  الرتبوية 
كانوا قيادات، اأم معلمني، اأم طابا. وهي 
اإح���داث  يف  التطوير  وح���دة  ب��ه��ذا متثل 
تغيريات اإيجابية يف داخلها وبيئتها من 
فيها.  الكامنة  ال��ط��اق��ات  تفعيل  خ��ال 
تطوير  ب���اأمن���وذج  ت�سميته  مت  م��ا  وه���و 

املدر�سة.
للربنامج،  وفقا  املدر�سة   وت�ستمل 
على كفاءات ب�سرية موؤهلة تاأهيا عاليا 
يف جم��الت��ه��م مي��ت��ل��ك��ون جم��م��وع��ة من 
املهارات واملمار�سات النوعية التي ت�سهم 
يف تاأهيل الطاب كي يكونوا مواطنني 
التنمية  عملية  يف  م�ساركني  �ساحلني 
باإيجابية ومتمكنني من التعامل بوعي 
الع�سر  العاملية ومعطيات  املتغريات  مع 
وطنهم  وم�سلحة  م�سلحتهم  ف��ي��ه  مل��ا 

وم�سلحة الإن�سانية.

النموذج المدرسي
المستقبلي

ي����رك����ز ه������ذا ال����ربن����ام����ج ع���ل���ى ب���ن���اء 
النموذج املدر�سي امل�ستقبلي ومكوناته 
ببع�ص، �سمن مفهوم  بع�سه  وعاقة 
حيث  امل��ه��ن��ي��ة،  التعليمية  املجتمعات 
واإدارات  امل��دار���ص  هيكلة  اإع���ادة  �سيتم 
الربنامج  و�سيوفر  والتعليم،  الرتبية 
اأن���ظ���م���ة واأط�������ر ع���م���ل داع����م����ة ت��ه��ت��م 
على  ال��ع��اق��ات  تلك  طبيعة  بتحديد 
ال��رتب��ي��ة  واإدارة  امل���در����س���ة  م�����س��ت��وى 
والتعليم، كما يحدد الربنامج طبيعة 
اإدارة  امل��در���س��ة وب���ني  ب���ني  ال��ع��اق��ات 

الرتبية والتعليم.
و�سبق للربنامج اأن حقق اإجنازات 
يف  مكثفة  تدريبية  برامج  عقد  منها: 
جمالت )مهارات التخطيط املدر�سي، 
ال���ت���ق���ومي ال�����س��ف��ي، ت��ط��ب��ي��ق ال��دل��ي��ل 
التنظيمي والإجرائي(، مب�ساركة 231 
تطوير  وح��دات  من  وم�سرفة  م�سرفا 
امل��دار���ص، اإ���س��اف��ة اإل��ى جتهيز وح��دات 
 28 وعددها  الثانية  املجموعة  تطوير 
وحدة تطوير )بنني وبنات( يف 14 اإدارة 
والتجهيزات  ب��الأث��اث  وتعليم  تربية 

املكتبية واحلا�سبات التقنية.
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ثقافة

أحمد العياف

اأرجع الأ�ستاذ بكلية ال�سياحة والآث��ار يف 
�سليمان  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك  جامعة 
ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ذي��ي��ب، ال�����س��ب��ب يف 
لت�سمل  الأث��ري��ة  تو�سع احل��ف��ري��ات  ع��دم 
ومنها  العربية،  اجل��زي��رة  اأن��ح��اء  معظم 
ج��ن��وب اجل��زي��رة وخ��ا���س��ة م��وق��ع ُجر�ص 
الأث��ري مبنطقة ع�سري التي بداأت فيها 
رئي�ص  اأّن  اإل���ى  ت��وق��ف��ت،  ث��م  التنقيبات 
التنقيب،   ب���داأ  ال���ذي  الأم��ري��ك��ي��ة  البعثة 

كانت حفيظة النفو�ص، اأو »التابعية«، ت�ستمل على فقرة »العامة الفارقة«؛ 
ول  ل��ه،  تكون  »التابعية«،  �ساحب  وج��ه  يف  جوهرية  عامة  بها  واملق�سود 

توجد يف وجه غريه، لت�سري مما ُتعرف به هويته.
اأننا نقر بالهوية، وعامتها الفارقة يف الأف��راد، وننكرها يف  العجيب 
املدن والثقافات؛ بل ن�سعى اإلى حموها، واإذابتها يف غريها، كي ت�سري مدننا 
واأماكننا وثقافاتنا ن�سخا مت�سابهة، ل لون مييز اإحداها عن الأخ��رى، ول 

طعم يجعل واحدة ُتعرف بنكهتها التي لي�ست اإل لها.
اأننا زرعنا �سجرة عرعر يف و�سط مدينة الريا�ص، فاإنها لن تنمو،  لو 
ولن تعي�ص، ولن تكون »عرعرة« �سوّية؛ لأن لها قَمَمها التي تعرفها وحتيا 
بها، واأهلها الذين ياأن�سون اإليها وتاأن�ص اإليهم. ولو اأننا زرعنا �سجرة �سدر يف 
اأعايل جبل »تهلل«، فاإنها لن تنمو، ولن تعي�ص، ولن تكون؛ لأن لها تهائمها 

التي حتبها، ويحبها اأهُلها.
»هوّيتها«،  و  وطبيعتها،  اأح��ي��اَءه��ا،  بيئة  لكل  جعل  �سبحانه،  اخل��ال��ق، 

وجعل لكل اأحياء خ�سائ�َسهم و�سماتهم الآتية مما يحيط بهم يف بيئتهم.
العجيب اأن الإن�سان يجهل، اأو يتجاهل، ل�سبب اأو اآخر ، هذا الختاف 
الفطري، حتى اإنه يعمد عمدا اإلى »التوحيد« متوهما اأن »توحيد الوطن« 

يعني اإذابة كل �سيء يف اإبريق واحد، وما هكذا تكون الأوطان الكبرية.
الأعجب اأن موا�سفات امل�ساريع البلدية يف اأبها، ل تختلف عن نظرياتها 
يف حفر الباطن مثا، وكاأّن اهلل خلقهما متطابقتني اإلى حّد وجوب تطابق 

ت�شاميم امل�شروعات الإ�شمنتية، واأمناط البناء، والأفكار.
ق��د ي��ق��ول ق��ائ��ل: دع���ك م��ن ت��ن��ظ��ريك امل����رتف؛ فنحن يف اأب��ه��ا نريد 
املثقفون ل تفهمون،  اأيها  الريا�ص وجدة، ولكنكم  »اأنفاق« مثل  و  »كباري« 

وتعار�سون التنمية وامل�سروعات، لأنكم تعي�سون خارج الزمن والواقع.
فريد عليه مواطن يعي خطورة ما يحدث: اإن التنمية لي�ست »كباري« 
مامح  وت��زي��ل  التاريخية،  اأح��ي��اءه  وجتتث  امل��ك��ان،  هوية  تدمر  »اأن��ف��اق«  و 
وجهه، وجتعله »م�سخا« من غريه، واإمنا هي فعل متوازن ياأخذ يف العتبار 
جبال،  من  والثقافية،  اجلغرافية  رم��وزه  ويحرتم  وتاريخه،  املكان  طبيعة 
واأودية، واأ�سجار، وجم�سمات، ومبان، وم�سميات، وكل العنا�سر التي ارتبطت 

بوجدانات اأهل املكان وذكرياتهم، وميزت اأر�سهم عن غريها.
واإن التنمية التي تدفن واديا خ�سيبا، متثل اعتداء �سافرا على هوية 
املكان، وحموا ق�سريا ل� »عامته الفارقة«، ومثلها التنمية التي تقطع األف 
�سجرة من اأجل ب�سعة كيلومرتات من »الإ�سفلت«. واإن »اأمانة« ل ت�ست�سري 
اأهل الأر�ص يف جراحات اأر�سهم قبل اإجرائها، حتتاج اإلى �سيٍء من الأمانة، 
وكثري من: الوعي، والتوا�سع، والإمي��ان باأن للب�سطاء من املواطنني روؤى 

يجب اأن حترتم.
�سوؤال: األ يطلب الأطباء توقيع اأحد اأقارب املري�ص باملوافقة قبل اأن 

يفتحوا قلبه؟.. »اهلل يطمن قلبي عن قلب�ص يا اأبها«.

..وللمدن »عالمة فارقة«

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

اخ��ت��ار م��ك��ان��ا غ��ري م��ائ��م، ف��� »مل يعر 
موا�سم  عدة  وبعد  يتوخاه،  كان  ما  على 
من التنقيب ويف �سوء عدم و�سوله اإلى 
خم��ل��ف��ات اأث���ري���ة غ�����س��ب وت����رك ال��ع��م��ل، 
وت���ق���دم ب�����س��ك��وى اإل�����ى ه��ي��ئ��ة ال�����س��ي��اح��ة 
ب��اإ���س��راف  ف��ري��ق ع��م��ل  والآث�����ار، ف�سكلت 
ال��دك��ت��ور ع��و���ص ال���زه���راين، ال����ذي ق��ام 
ب�����دوره ب��ال��ت��ن��ق��ي��ب��ات يف م���ك���ان م��ن��ا���س��ب 
العديد  ف��وج��د  خ�سائ�سه،  درا���س��ة  بعد 
من  الأث��ري��ة  واملكت�سفات  املخلفات  م��ن 
العمات والفخاريات والنقو�ص وغريها، 

فاأثبت خطاأ الباحث الأمريكي«. 
اأن ج��ر���ص  اإل�����ى  ال���ذي���ي���ب،  واأ�����س����ار 
وغ�����ريه م���ن امل����واق����ع الأث����ري����ة ال��ري��ة 
يف امل��ن��ط��ق��ة، ب��ح��اج��ة اإل���ى ج��ه��ود مكثفة 

للتنقيب وال�ستك�ساف.
جاء ذلك خال عقد ق�سم التاريخ 
لقاءه  باجلامعة  الإن�سانية  العلوم  بكلية 
الثقايف الثاين بدعوة من رئي�ص الق�سم، 
الأ���س��ت��اذ امل�����س��ارك ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 

من�سور احلاوي. 
الثقايف بق�سم  املن�سق  واأدار احلوار، 
ومن  فايع،  اآل  اأحمد  الدكتور   ، التاريخ 
ال�سياحة  ب��ك��ل��ي��ة  الأ����س���ت���اذ  ق���دم  خ��ال��ه 
الدكتور  �سعود،  امللك  والآث��ار يف جامعة 

ورقة  الذييب،  بن عبدالرحمن  �سليمان 
اجلزيرة  يف  الثمودية  »الكتابات  بعنوان 
ال��ع��رب��ي��ة«، ت��ن��اول خ��ال��ه��ا ال��ع��دي��د من 
)التي  الت�سمية  من  ب��دءا  املهمة  املحاور 
العديد  وج��د  حيث  هثمد(،  اإل��ى  تن�سب 
م��ن ال��ن�����س��و���ص ال��ث��م��ودي��ة امل����دون فيها 
الأف�����راد والأ����س���ر وال��ق��ب��ائ��ل، مثل  ن�سب 

قولهم )فان بن فان بن فان(.
 وت����ط����رق اإل������ى اأه���م���ي���ة ال��ن��ق��و���ص 
ال���ث���م���ودي���ة يف ال��ك�����س��ف ع����ن ك���ث���ري م��ن 
الدقيقة  الجتماعية  احل��ي��اة  تفا�سيل 
والطقو�ص  العقدية،  وكذلك  واخلا�سة، 

التعبدية ل�سكان اجلزيرة العربية.
ال���ك���ت���اب���ات  اأن  ال����ذي����ي����ب،  واأك���������د 
اأنهم من  الثمودية، تدل على  والنقو�ص 
واأن   النقو�ص،  لكرة  تدينا  النا�ص  اأك��ر 
وج���وده���م يف اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ك���ان يف 
الفرتة من )900ق.م اإلى 400م( تقريبا، 
ال��ث��م��ودي��ة  ال��ف��رتة  اإل���ى تق�سيم  م�����س��ريا 
وحت��ق��ي��ب��ه��ا، اإل����ى ث���اث ف����رتات، مبكرة 
)تيما وما جاورها(، ومتو�سطة )حائل( 
وح��دي��ث��ة )اجل����زي����رة ال��ع��رب��ي��ة ك��ام��ل��ة( 
احلديثة  احلقبة  كتابات  اأن  اإل��ى  منبها 
اأرج��اء  ه��ي الأك���ر والأو���س��ع انت�سارا يف 

اجلزيرة العربية. 

خالل استضافته من قبل قسم التاريخ بالجامعة

الذييب: البعثة األمريكية
سبب توقف التنقيب في »جرش«

اأن  الذييب،  ذكر  حديثه  �سياق  ويف 
كبريا  حيزا  نالت  الجتماعية  اجلوانب 
م��ن اه��ت��م��ام ال��ث��م��ودي��ني، واأع��ط��ى كثري 
م���ن الأم���ث���ل���ة ع��ل��ى ذل������ك.  ويف ال��وق��ت 
ذات���ه ت��ط��رق اإل���ى اأه��م��ي��ة ال���س��ت��م��رار يف 
احلفريات الأثرية للك�سف عن املزيد من 
تلك الكتابات املهمة، وقال »اإن فك رموز 
جدا،  �سعبة  الثمودية  النقو�ص  وق���راءة 
القدمية«،  الكتابات  اأ�سعب  من  تعد  بل 
�سبع  ا�ستغرق نحو  باأنه  ذلك  ودل��ل على 

�سنوات لقراءة اأحد النقو�ص الثمودية.
ويف خ���ت���ام ال���ل���ق���اء اأك�����د ال��ذي��ي��ب، 
ع��ل��ى احل��اج��ة امل��ا���س��ة، اإل����ى زي����ادة دع��م 
القائمني على احلفريات الأثرية، وعلى 
ال��ت��ع��اون م��ع ال����دول امل��ت��ق��دم��ة يف ه��ذا 
واإيطاليا،   وفرن�سا،  اأملانيا،  مثل  املجال 
ع��ل��ى دور اجل���ام���ع���ات يف دع��م  م�����س��ددا 
رجال  دور  وعلى  املتخ�س�سة،  الأق�سام 
الأع���م���ال يف مت��وي��ل ال��ب��ع��ث��ات الأث��ري��ة، 
الدعم،  ه��ذا  على  ت�سجيعهم  وحم��اول��ة 
اأ�سمائهم على املواقع املكت�سفة  باإطاق 
تلك  تبني  على  لهم  وت�سجيعا  حتفيزا 
امل�سروعات ودعمها، وقال »اإن التنقيبات 
الأث��ري��ة مكلفة ج��دا وحت��ت��اج اإل��ى دعم 

مايل كبري«.

جامعة الملك سعود
تنفي فتح تخصص«موسيقى«

نفت اإدارة جامعة امللك �سعود بالريا�ص، ما تردد موؤخرا ب�ساأن اعتزامها فتح تخ�س�ص 
اأكادميي »مو�سيقى« �سمن املناهج التي تدر�سها اجلامعة. وجاء يف احل�ساب الر�سمي 
للجامعة عرب موقع التوا�سل الجتماعي »تويرت«، »نفى املتحدث الر�سمي للجامعة 
جملة وتف�سيا ما تناقلته بع�ص مواقع التوا�سل الجتماعي عن عزم اجلامعة فتح 
لتعليم  ق�سما  افتتحت  اأن  �سبق  �سعود،  امللك  جامعة  اأن  يذكر  مو�سيقى«.  تخ�س�ص 

امل�سرح بكلية الآداب، اإل اأنها اأغلقته موؤخرا.
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إعالم

 نايف األحمري

ب��ق��ن��اة العربية  ال��ري��ا���س��ي  امل��ذي��ع  و���س��ف 
الإعامي ال�سعودي بتال القو�ص رئا�سته 
ب� »جتربة جميلة  �سم�ص   حترير جريدة 
وئ����دت يف م��ه��ده��ا رمب���ا ت��ع��ود ي��وم��ا ال��ى 
احل���ي���اة«. واأ����س���اف ال��ق��و���ص يف ح���وار مع 
ال����ربام����ج احل���واري���ة  اأن جن����اح  »اآف��������اق« 
يعتمد ب�سكل كبري على توخي احل��ذر يف 
»احل��ق  واأن  املهنية،  الأ�س�ص  على  ال�سري 
هو ما جعلني الأكر جراأة على م�ستوى 
الإعام العربي«، م�سريا اإلى اأن برناجمه 
القناة  يقدمه عرب  كان  ال��ذي  »املواجهة« 
ال���ري���ا����س���ي���ة ك�����ان ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى احل����دث 

واأطرافه.

وت���ط���رق اإل����ى اأب�����رز ال��ع��وام��ل ال��ت��ي 
دف��ع��ت��ه اإل�����ى خ���و����ص امل��ه��ن��ة ال�����س��ح��ف��ي��ة 
يف ب���داي���ة م�������س���واره الإع����ام����ي ف���ق���ال » 
ومتثل  املجتمع،  واج��ه��ة  تعد  ال�سحافة 
ال��ذات،  التعبري عن  اأدوات  اأق��وى  اإح��دى 
الجتماعية  ل��ل��ح��ري��ات  م��ع��ي��ار  اأن��ه��ا  ك��م��ا 
الأخ�����رى ك��ال��ت��ف��ك��ري وال������راأي وامل�����س��ارك��ة 

واحلوار«.
وخال حديثه عن تنقله بني اإذاعة 
وا�ستقراره  الريا�سية  والقناة  الريا�ص 
اأن  القو�ص  اأو���س��ح  اأخ���ريا،  العربية  بقناة 
ل��ك��ل حم��ط��ة م��ن ه���ذه امل��ح��ط��ات منهجا 
ت�سري  معينة  واأ�سا�سيات  خا�سة  ومامح 
يف  ت�سب  جميعا  اأن��ه��ا  م�ستدركا  عليها، 

بحر الإعام.

اأم��ا عن رئا�سته ل�سحيفة �سم�ص   
جتربة  »كانت  بالقول  عليها  علق  فقد 
تعود  رمب���ا  م��ه��ده��ا،  يف  وئ����دت  جميلة 

يوما الى احلياة«.
بها  يفتخر  ال��ت��ي  الأع���م���ال  وع���ن 
وتعد الأقرب اإلى قلبه، اأجاب اأن هناك 
التي حققها يف  الإجن���ازات  الكثري من 
م�سريته ال�سحافية من بينها تغطيته 

لأوملبياد اأثينا 2004.
ال��ل��ق��اء  ع����ن  ������س�����وؤال  ع���ل���ى  وردا   
ال��ت��ل��ي��ف��زي��وين ال����ذي لي����زال ع��ال��ق��ا يف 
ذهن بتال القو�ص، اأفاد اأنه دائما يتذكر 
للمزيد من  يدفعه  لأن���ه  ج���ودة  الأق���ل 
ح�سب  الأخ��ط��اء،  وتعديل  اجلهد  ب��ذل 

قوله.

وع���ل���ق اأي�������س���ا ع��ل��ى ن��ي��ل��ه ج��ائ��زة 
ال�����س��خ�����س��ي��ة الإع���ام���ي���ة الأف�������س���ل يف 
ال��ع��ق��د الأول م��ن ال��ق��رن احل���ايل عرب 
�سحيفة  اأج��رت��ه  ج��م��اه��ريي  ا�ستفتاء 
»الوطن« فقال »تقدير جميل اأفخر به، 

خا�سة اأنه اأتى من �سحيفة رائدة«. 
اأغلى ما يتمناه  اأن  وبني القو�ص  
دائما هو اأن يزرع البت�سامة على وجوه 
يرى  اأن  يحب  ل  اأن��ه  موؤكدا  فاقديها، 
ي�ستطيع  وه��و يف  ح��ال ل  املحتاجني  
اأن مي���د ال���ع���ون ل���ه���م. ون�����س��ح ط��اب 
وط���ال���ب���ات ق�����س��م الإع������ام والت�����س��ال 
ب���اجل���ام���ع���ة ب����ال�����س����ت����زادة م����ن ال��ع��ل��م 
ورب��ط  التخ�س�ص  وامل��ع��رف��ة يف جم��ال 

النظرية بالتطبيق.

يعقوب  حم��م��د  ح�سني  ال��دك��ت��ور  ي��ع��د 
جنار من اأوائل الإعاميني واملذيعني 
ال�سعوديني. ولد يف مدينة مكة املكرمة 
يف  الأويل  تعليمه  وتلقى   ،1944 ع��ام 
مكة املكرمة. وبعد �سنة واحدة ق�ساها 
يف املرحلة املتو�سطة، ان�سم اإلى معهد 
عام 1961،  فيه  املعلمني مبكة وتخرج 
اأ���س��ت��اذا مل���ادة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف نف�ص 
على  اأ�سر  ولكنه  تركها،  التي  املدر�سة 
اأن يكمل تعليمه العادي، وبذلك اأ�سبح 
نف�ص  يف  ل��ي��ا  وت��ل��م��ي��ذا  ن��ه��ارا  معلما 

املدر�سة. 

اأكمل تعليمه الثانوي واجلامعي 
ح��ت��ى ت���خ���رج يف ج��ام��ع��ة امل���ل���ك عبد 
اإدارة  ت��خ�����س�����ص  يف  ب���ج���دة  ال���ع���زي���ز 
يف  العليا  الدرا�سات  ليكمل  الأع��م��ال، 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  م��ي��زوري  جامعة 
املاج�ستري  على  ويح�سل  الأمريكية 

والدكتوراة.
ب����داأ ال��ع��م��ل الإع���ام���ي م��ن��ذ اأن 
ك���ان ط��ال��ب��ا يف امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة، 
للحفات  م��ق��دم��ا  ا���س��م��ه  اأدرج  ح��ي��ث 
العادة  جرت  التي  ال�سنوية  اخلتامية 
التحول  وك��ان  �سنويا.   اإقامتها  على 

نهاية  ح��ي��اة ح�سني جن���ار  ال��ك��ب��ري يف 
الفقرات  ق��دم بع�ص  ع��ام 1964، حني 
يف حفل ريا�سي اأقيم  يف مكة احتفال 
وكان  ال�سعودي،  الأهلي  النادي  بفوز 
م���ن احل���ا����س���ري���ن امل��ع��ل��ق ال��ري��ا���س��ي 
حر�ص  ال���ذي  ق��د���س��ي  زاه���د  ال�سهري 
اإل���ى  اأن ي��ن�����س��م ح�����س��ني جن����ار  ع��ل��ى 
الإذاعة، وهذا ما ح�سل يف بداية عام 

 .1965
ا���س��ت��م��ر يف ال���ع���م���ل الإع����ام����ي 
عرب  م���ن���وع���ات  ب���رن���ام���ج  اأول  وق�����دم 
برنامج  وه��و  الثاين  الربنامج  اإذاع��ة 

)حدائق منوعة(. كما قدم عرب �سنني 
الثقافية  ال��ربام��ج  من  العديد  عمله 

والعلمية والجتماعية.
عام  الإداري  العمل  ع��ن  تقاعد 
ال��ع��م��ل  يف  ا���س��ت��م��ر  ول���ك���ن���ه  م   2001
الإع����ام����ي حم���ا����س���را م��ت��ع��اون��ا مع 
العامة يف مدينة جدة،  الإدارة  معهد 
بجامعة  الإع�����ام  ق�سم  م��ع  وك��ذل��ك 
امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز، وامل���رك���ز العربي 
ل���ل���ت���دري���ب الإذاع���������ي وال��ت��ل��ف��زي��وين 
وتلفزيون  اإذاع����ة  وج��ه��از  دم�����س��ق،  يف 

اخلليج.

حسين نجار.. 
خمسون 

عاما وراء 
الميكرفون

اختلفت العديد من النقا�سات حول مرحلتي احلداثة وما بعد احلداثة 
يف  واأ�سبحتا  حولهما  وامل���وؤرخ���ني  الباحثني  اآراء  وتباينت  ال��غ��رب،  يف 

ال�سنوات الأخرية يف �سميم البحث والنقد وامل�ساءلة.
ظ��ه��رت احل��داث��ة يف ال��غ��رب ب��ع��د جل���وء بع�ص امل��ف��ك��ري��ن يف ع�سر 
يف  الطارئة  والق�سايا  الظواهر  خمتلف  تف�سري  اإل��ى  ب��اأوروب��ا  النه�سة 
تتنا�سق  اجتماعية  ب�سوابط قيمية  ربطوها  روؤى علمية،  املجتمع عرب 

ب�سكل مطرد مع خمتلف ال�سياقات املنتجة للمعنى بداخله.
الل�سانيات و�سمل  انطلق من  البنيوي منهجا فكريا  املنظور  ويعد 
العلوم الأخرى وتطبيقاتها مثل الجتماع والإع��ام وغريها،  خمتلف 
دو�سو�سري«  »فرديناند  ال�سوي�سري  اللغة  ع��امل  م��ن  ك��ل  خا�سة  تبناه 
لهما  ك��ان  اللذان  �سرتو�ص«  ليفي  »كلود  الفرن�سي  الجتماعي  واملفكر 
احلداثة  ل��واء  رفعت  التي  الفكرية  املدر�سة  ه��ذه  تاأ�سي�ص  يف  مهم  دور 
املو�سوعات يف  الع�سر احلديث واهتمت بتف�سري  الغربي يف  يف املجتمع 
اأثر  اأن يكون لها  اإطارها الكلي املن�سجم مع قوانني احلياة وا�ستطاعت 
بارز يف التطورات التي عرفتها املدنية الغربية احلديثة يف العديد من 

املجالت احليوية لاإن�سان على وجه الأر�ص.
يف  للبنيوية  بديا  القوة  واإرادة  التفكيكية  النزعة  ب��روز  مع  لكن 
الفكر الغربي، التي تزعمها على وجه اخل�سو�ص الفيل�سوفان الفرن�سي 
اإل��ى جتزئة متظهرات  ال��ل��ذان عمدا  »نيت�سه«  والأمل����اين  دري���دا«  »ج��اك 
الن�سية  ال���دللت  م��ن  �سل�سلة  وف��ق  معانيها  وق���راءة  املختلفة  ال��واق��ع 
اإرادة  اللغوية غري املتناهية يف املعنى وف�سل الدال عن املدلول واتخاذ 

القوة اأ�سا�سا وجوهرا يف حتديد حقيقة الواقع.
بعد ذل��ك دخ��ل ال��غ��رب يف مرحلة م��ا بعد احل��داث��ة ال��ت��ي ك��ان لها 
بينها  من  الغربية  الفكرية  املنطلقات  من  العديد  تغيري  يف  كبري  دور 
ربطها  دون  وامل��و���س��وع��ات  للظواهر  العلمي  التف�سري  على  القت�سار 
وكذلك  احل��داث��ة،  مرحلة  يف  قبل  م��ن  ك��ان  مثلما  الإن�����س��ان��ي��ة  بالقيم 
اإ�شقاط الأ�شئلة الغائية من التفكري، ف�شار الرتكيز فقط على الكيفيات 
الإن�ساين،  الواقع  تاأثريها على  بالغايات وبالقيم ومدى  دون الهتمام 
مما اأدى اإلى انهيار املنظومة الكلية للقيم الإن�سانية البنائية يف املجتمع 
مفهوم  اأن  جن��د  فمثا  املفاهيم،  يف  والتبعر  التف�سخ  و���س��اد  الغربي 
الأ�سرة قد تزعزع و�سار ل يتنا�سق مع القيم ال�سائدة من قبل، املرتكزة 

على قاعدة اإن�سانية وقانونية عرفية.
التي  احل��داث��ة  بعد  م��ا  اأ�سبحت مرحلة  ال��ت��ح��ولت  ه��ذه  ويف ظ��ل 
املجتمعات  فيها  تعي�ص  ومازالت  املعا�سر،  الغربي  الفكر  تاريخ  طبعت 
وامل��ب��ع��ر اخل���ايل من  امل�ستت وامل��ف��ك��ك  ال��غ��رب��ي��ة، مت��ث��ل رم���زا للتفكري 
الغائية القيمية، ما يجعل املادة مركزا للكون والإن�سان، تابعا لها باإرادة 
القوة، ويف �سبيل ذلك يتم ن�سر العنف والفو�سى يف الأفكار وعدم الثبوت 
اأن  على  ي��دل  مم��ا  ���س��يء،  ك��ل  تف�سري  يف  املطلقة  والن�سبية  وال�ستقرار 
احلداثة يف الغرب قد توقفت يف مرحلة ما بعد احلداثة واأنها مازالت 

م�سروعا مل يكتمل بح�سب تعبري املفكر الأملاين »يورغن هابرما�ص«.

ما بعد الحداثة..

لحظة تأمل
د. عمر إبراهيم بوسعدة بتال القوس

لـ »آفاق«:
أتمنى عودة 

»شمس«.. 
والحق سبب 

جرأتي
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تقنية

 رسالة

هذه  ومن  اإدارت��ه��ا،  ونظم  البيانات  قواعد  ومطوري  منتجي  من  العديد  هناك 
الربامج ما هو جتاري بحت ويلزم رخ�سة ل�ستخدامها ويرتتب على ذلك كلفة 
ال�ستخدام.  اأي كلفة عند  امل�سدر ول يرتتب عليه  عالية، ومنها ما هو مفتوح 
وال�شروط  ال��ف��روق  م��ن  العديد  ي��وج��د  ب��ل  الوحيد  ال��ف��رق  ه��ذا  لي�ش  ك��ل،  على 
نطاق  على  وامل�ستخدمة  الرائدة  الأنظمة  هذه  من  ع��ددا  ونذكر  ل�ستخدامها. 
 Oracle Database Server، Microsoft SQL Server، عليها:  مثال  وا�سع 

.My SQL، Microsoft Access
وت�ستخدم العديد من الربامج واحللول الربجمية قواعد البيانات، واأحيانا 
يتم تطويرها ب�سكل متكامل مع قواعد البيانات بحيث ل ميكن ف�سلهما، ونكاد 
نرى كثريا من احللول الربجمية يف كافة املجالت تعتمد على قواعد البيانات. 

و�سن�ستعر�ص نوعني من هذه احللول الربجمية. 
، وهو عبارة عن   Database-Driven Web Applications الأول  النوع 
يف  امل��وق��ع  حمتويات  م��ن  كثري  تخزين  على  رئي�سي  ب�سكل  يعتمد  وي��ب  تطبيق 
امل�ستخدمني،  التعليقات،  اليومية،  البيانات، مثال ذلك تخزين الأحداث  قاعدة 
ال�سفحة،  الت�سفح وتخ�سي�ص �سكل  اأو مكان  الدولة  �سفحات خم�س�سة ح�سب 
وال�سور ومقاطع الفيديو والن�سو�ص.  ويتم بناء ال�سفحة للم�ستخدم من خال 
ديناميكية  يوفر  مما  ال�سفحة،  مكونات  ل�سرتجاع  البيانات  قاعدة  خماطبة 
كبرية جدا ويعطي �سفة تفاعلية ب�سكل كبري. ومن الأمثلة على هذه التطبيقات 

.Social Networks و �سبكات التوا�سل الجتماعي CMS نظم اإدارة املحتوى
وت�ستخدم   Network Management Systems فهو  الثاين  النوع  اأم��ا 
هذه التطبيقات يف جمال �سبكات الت�سالت والكمبيوتر، وتوفر هذه التطبيقات 
كما  والأج��ه��زة،  ال�سبكة  وحت�سني  تطوير  لأغرا�ص  ت�ستخدم  وحتليات  تقارير 
توفر نظام مراقبة فعال يف حالة حدوث اأي خلل باأجزاء ال�سبكة واأجهزة الربط.
لتخزين  عالية  ك��ف��اءة  ذات  ب��ي��ان��ات  ق��واع��د  على  التطبيقات  ه��ذه  تعتمد 
تقارير وحتليات كل حلظة،  توليد  ال�ساعة، ويتم  ال�سبكة على مدار  معلومات 
حتى على م�ستوى الأعوام املا�سية. ويتم اإن�ساء التقارير التحليلية ب�سكل هرمي 
منها  بع�سا  نذكر  بال�سبكة.  معينا  عن�سرا  تخ�ص  كثرية  تفا�سيل  اإلى  للو�سول 

OpenNMS، HP OpenView، Cacti :مثل

قواعد البيانات.. 
عالم بال حدود

م.عبداهلل علي الشرفي
مدير ق�سم قواعد البيانات
aalalmie@kku.edu.sa

ي��ق��دم ق�����س��م ق���واع���د ال��ب��ي��ان��ات ب������الإدارة 
ال���ع���ام���ة ل��ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات جم��م��وع��ة 
للم�ستخدمني،  التقنية  اخل��دم��ات  م��ن 
جمموعة  باأنها  البيانات  قاعدة  وتعرف 
بوجود  واملنظمة  املهيكلة  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن 
اأهمية  البيانات. وتكمن  عاقة بني هذه 
اإداراتها  يف ت�سهيل عملية الو�سول  نظم 
للقاعدة واإيجادها والتحكم بها، وتوفري 
ا�سرتجاع  على  والعمل  احتياطية  ن�سخ 

البيانات يف حال فقدانها. 
الربيطاين   التقني  اخلبري  ويقول 
»اإن   James Martin م��ارت��ن«  »جمي�ص 
ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات ع��ب��ارة ع��ن جتميع من 
فيما  امل��ت��ب��ادل��ة  ال��ع��اق��ة  ذات  ال��ب��ي��ان��ات 
غري  زي��ادة  دون  من  معا  واملخزنة  بينها، 
اأو �����س����ارة، ل���س��ت��خ��دام��ه��ا يف  ����س���روري���ة 
تطبيقات متعددة، ويتم تخزين البيانات  
التي  ال��ربام��ج  عن  م�ستقلة  تكون  بحيث 
ت��ق��وم ب��ا���س��ت��خ��دام ه���ذه ال��ب��ي��ان��ات، وك��م��ا 
وحمكمة  �سائعة  اأ�ساليب  ا�ستخدام  يتم 
اإ����س���اف���ة ب��ي��ان��ات ج���دي���دة ويف ت��ع��دي��ل  يف 
وا���س��رتج��اع ال��ب��ي��ان��ات امل��خ��زن��ة يف ق��اع��دة 

البيانات«.

فوائد كثيرة
ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م���ن ال��ف��وائ��د ل���س��ت��خ��دام 
ق����واع����د ال���ب���ي���ان���ات، ال���ت���ي ل ت���وج���د يف 
�سبيل  فعلى  امل��ع��روف��ة،  امللفات  ا�ستخدام 
امل���ث���ال ت��ت��ي��ح ق���واع���د ال���ب���ي���ان���ات ال���ق���درة 
متنا�سقة  بطريقة  البيانات  متثيل  على 
ال��ب��ي��ان��ات  ت��ك��رار  وم��ن��ظ��م��ة ت�سمن ع���دم 
امل��خ��زن��ة وب���اأق���ل ح��ج��م ل��ل��ت��خ��زي��ن، كما 
مي��ك��ن ت���وزي���ع ال��ب��ي��ان��ات ع��ل��ى جمموعة 
ج���داول،  اأ���س��ه��ل  بتعبري  اأو  الكائنات  م��ن 
وت��خ��زي��ن ك��م��ي��ات ���س��خ��م��ة وه��ائ��ل��ة من 

قسم قواعد 
البيانات 

بالجامعة.. 
دقة متناهية 

في إدارة 
المعلومات

إسألنا
يسر اإلدارة العامة لتقنية المعلومات تلقي رسائلكم 

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

ال���ب���ي���ان���ات ال���ت���ي ت���ت���ج���اوز الإم���ك���ان���ي���ات 
الب�سرية التي قد ي�ستحيل عملها يدويا.

التحكم  ال��ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  وت���وف���ر 
ب���ال���و����س���ول اإل�������ى ال����ب����ي����ان����ات، وحت���دي���د 
�ساحيات كل م�ستخدم من حيث القدرة 
�سمان  مع  تعديلها،  اأو  ا�ستعرا�سها  على 
الفقدان  م��ن  وحمايتها  البيانات  ت��واف��ر 
واأن تكون متاحة طوال الوقت، وباأف�سل 
اإل��ي��ه��ا  ال��و���س��ول  ���س��رع��ة  اأداء م���ن ح��ي��ث 

وحتديثها.

خصائص ومستويات
 »ACID« ���وت��و���س��ف ق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات ب
خ�سائ�ص  اأرب��ع��ة  ي�سمل  ال��و���س��ف  وه���ذا 

رئي�سية كالتايل:
اأن  ���س��م��ان  وه����ي   Atomicity  •
تكون  ل  للبيانات  التحديث  عملية 
ب�سكل جزئي بل ب�سكل ي�سمن جناح 
ج��زءا  ولي�ص  العملية  اأج���زاء  كامل 

منها.
• Consistency وفيها تتم عملية 
ان��ت��ق��ال ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات م��ن حالة 
�سحيحة اإلى حالة �سحيحة اأخرى 

بعد اإجراء اأي عملية حتديث.
•  Isolation وفيها تنفذ العلميات 
ب�����س��ك��ل م���ت���واز م���ع احل�����س��ول على 
ن���ت���ائ���ج ك���م���ا ه����ي يف ح���ال���ة ت��ن��ف��ي��ذ 

العمليات واحدة تلو الأخرى.
عن  امل�سوؤولة  وهي   Durability  •
حتى  دائ��م  ب�سكل  البيانات  تخزين 
واإن حدث عطل يف قاعدة البيانات.

ويرتكز ت�سميم معمارية قواعد البيانات 
على ثاثة م�ستويات هي كالتايل:

املعني  وه��و  ال��داخ��ل��ي:  امل�ستوى   •

بعملية تخزين البيانات و ت�سفريها 
و�سغطها.

• امل�ستوى املفاهيمي: وهو امل�ستوى 
امل��ن��ط��ق��ي ال�����ذي ي��خ��ف��ي ت��ع��ق��ي��دات 
والعاقة  للبيانات  التخزين  عملية 

بينهما.
املعني  امل�ستوى  وهو  •   اخلارجي: 
ب��ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ال����و�����س����ول اإل����ى 
البيانات بطريقة مرنة واآمنة قابلة 
با�ستخدام  ذل��ك  ويتم  للتخ�سي�ص، 

.SQL لغات برجمة خا�سة مثل

العامة  الإدارة  حر�ست  ال�سدد،  هذا  ويف 
حتديد  على  باجلامعة  املعلومات  لتقنية 
البيانات،  قواعد  ا�ستخدام   ميكنهم  من 

وهم  على النحو التايل:
وه����م  ال��������ربام��������ج:  م������ط������ورو    •
برامج  بكتابة  يقومون  م��ربجم��ون 
البيانات،  اإمكانيات قواعد  ت�ستخدم 
وي��ب  ���س��ف��ح��ة  ت�سميم  ذل���ك  م��ث��ال 

ترتبط بقاعدة بيانات.
وهم  البيانات:  قواعد  مديرو    •
م�������س���وؤول���ون ع���ن ���س��ي��ان��ة وت�����س��غ��ي��ل 

قاعدة البيانات.
ق��واع��د  تطبيقات  م�ستخدمو    •
البيانات: وهم يتعاملون مع قاعدة 
ال��ب��ي��ان��ات ع���رب ن��ه��اي��ات ط��رف��ي��ة اأو 

تطبيقات جاهزة.

قسم قواعد البيانات
ق��واع��د  ب��ق�����س��م  مم��ث��ل��ة   الإدارة  وت���ق���دم 
البيانات مهاما خدمية عدة للم�ستفيدين 
وهم:  املوظفون، واأع�ساء هيئة التدري�ص، 
واجل�������ه�������ات الأك�������ادمي�������ي�������ة، وال�����ط�����اب 

والطالبات، و�سركات الأنظمة اجلاهزة.

يقدمها  التي  اخل��دم��ات  تلك  وم��ن 
واإن�ساء  تن�سيب  البيانات:   قواعد  ق�سم 
وت�سميم   ،  Database البيانات  ق��واع��د 
وتوثيق مناذج قواعد البيانات، وت�سميم 
عمليات تخزين البيانات ومن�سات العمل 
ال��ذك��ي��ة، وو���س��ع امل��خ��ط��ط��ات واجل����داول 
البيانات،  بقواعد  اخلا�سة  والإج����راءات 
اإ���س��اف��ة اإل��ى اإن�����س��اء لغات ال��ربجم��ة مثل 

shell scripts  لأمتتة املهام.
ك��م��ا ت�����س��م��ل خ���دم���ات ق�����س��م ق��واع��د 
ومتطلبات  ال���ق���درات  حتليل  ال��ب��ي��ان��ات؛ 
ق��واع��د  وت��ع��دي��ل  ودم����ج  الأداء، وحت��ل��ي��ل 
ممكنة،  فعالية  اأق�سى  لتحقيق  البيانات 
وم���راق���ب���ة الأن���ظ���م���ة وامل��ن�����س��ات ل��ل��ت��اأك��د 
م��ن ت��واف��ره��ا، والإ����س���راف ع��ل��ى عمليات 
ومطابقتها  للبيانات  الحتياطي  الن�سخ 
وجت��م��ي��ع��ه��ا ون�����س��خ��ه��ا وجت�������اوز ح����الت 
العطل اأو الف�سل عند  وقوعها ، وا�ستعادة 
ال��ب��ي��ان��ات امل��ت�����س��ررة ، وحت��م��ي��ل وجت��رب��ة 
 patches وال��ت�����س��ح��ي��ح��ات  ال��ت��ح��دي��ث��ات 
والت�سفري،  الأمنية  ال�سوابط  وتطبيق 
من  ع��دد  على  البيانات  ق��اع��دة  وتق�سيم 
ل�سمان  وذل����ك   Clustering اخل�����وادم 

كفاءة وفعالية قاعدة البيانات.
الفني  الدعم  توفري  اأي�سا:  ومنها 
على م���دار الأ���س��ب��وع ل��ل��ح��الت ال��ط��ارئ��ة، 
جمال  يف  احلديثة  التكنولوجيا  وتقييم 
والعمل  بها،  والتو�سية  البيانات  قواعد 
م��ع ف��ري��ق خ��دم��ة العماء يف اأوراك����ل يف 

الت�سغيل  ال��ط��ارئ��ة م��ع ���س��م��ان  احل����الت 
الأمثل لتطبيقات اوراكل ذات ال�سلة.

مكونات نظام قواعد البيانات
ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  وت�������س���ت���خ���دم 
امل���ع���ل���وم���ات يف ت���ق���دمي ت���ل���ك اخل���دم���ات 
م��ك��ون��ات ن��ظ��ام ق���اع���دة ال��ب��ي��ان��ات، وه��ي 
وامل��ع��دات،  البيانات،  ه��ي:  اأ�سا�سية  اأرب��ع��ة 
البيانات.  قواعد  وم�ستخدمو  والربامج، 
وفيما يلي �سرح مف�سل لأكرها تعقيدا:

على  البيانات  قواعد  تتوافر  البيانات: 
كما  وال�سخ�سية؛  ال�سغرية  احلا�سبات 
تتوافر على احلا�سبات الكبرية ، وتعتمد 
ك���ف���اءة ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ق�����درة واإم��ك��ان��ي��ات 
فاحلا�سبات  للحا�سب،  الآيل  الكيان 
ال�����س��خ�����س��ي��ة ت���وف���ر ق���اع���دة 
ب���ي���ان���ات مل�����س��ت��خ��دم واح�����د؛ 
ب���ي���ن���م���ا اخل����������وادم ال���ك���ب���رية 
بيانات  قاعدة  توفر   Servers

على  ي�����س��ارك��ون  امل�ستخدمني  م��ن  ل��ع��دد 
البيانات املتاحة. 

على  البيانات  ق��واع��د  ترتكن  املعدات: 
كبريا؛  ارت��ك��ان��ا  املغناطي�سية  الأق���را����ص 
عاوة على وحدات من ال�سرائط الكثيفة 
البيانات  لتخزين  احتياطية؛  ك��وح��دات 

للظروف الطارئة.
 

بني  الو�سيطة  الطبقة  وه��ي  الربامج: 
البيانات املخزنة يف امللفات علي الأقرا�ص 
وبني م�ستخدمي قاعدة البيانات؛ واأبرز 
ه����ذه ال����ربام����ج: ب��رن��ام��ج م��دي��ر ق��اع��دة 
برنامج  عبارة عن  وهو   DBMS البيانات 
ال��ث��م��ن، ويتطلب  ب��اه��ظ  ال��ت��ع��ق��ي��د  ب��ال��غ 
م����ن خم��ت�����ص ق����اع����دة ال���ب���ي���ان���ات ق����درا 
اإن��ه  اإذ  للتعامل،  ك��ب��ريا  وم��ع��رف��ي��ا  ع��ال��ي��ا 
الآل��ي��ة  العنا�سر  على  ال�سيطرة  يتولى 
نظام  مع  بالتعاون  للقاعدة  والربجمية 

الت�سغيل.
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تقنية

ريتويت

الربجمية  الأك����واد  وتعليم  تعلم  مب��وق��ع    ،codecademy م��وق��ع  ي��ع��رف 
 code.org لربجمة الويب ملختلف اللغات، وي�سرف على املوقع، منظمة

الأمريكية التي تهدف اإلى تعليم علوم احلا�سب يف جميع مدار�ص العامل.
 hour of اأ�سمتها  اأي��ام، حملة لهذا الهدف،  اأطلقت املنظمة قبل  وقد 
code تقوم من خالها بتخ�سي�ص �ساعة يف الأ�سبوع لتعليم علوم احلا�سب 

للمهتمني بها.
هذه احلملة لقت رواجا كبريا يف اأمريكا وبداأت بالنت�سار �سريعا يف 
التكنولوجيا  �سركات  كربى  اهتمام  اأث��ار  مما  الكربى،  العامل  بلدان  اأغلب 
من  امل�ساهري  وحتى  بدعمها جمانا،  لتقوم  ومايكرو�سوفت«  ك�«اآبل  العاملية 
ممثلني وريا�سيني ورجال اأعمال وروؤ�ساء دول، بدًء من الرئي�ص الأمريكي 
باراك اأوباما، �ساركوا يف فيديو تعريفي يدعو لهذه احلملة، ويحفز املهتمني 
بعلوم احلا�سب على تعلم برجمة املواقع الإلكرتونية على اختاف لغاتهم.

وال�سعبي،  الر�سمي  امل�ستويني،  على  والتفاعل  اخلطوات  هذه  جميع 
ت�����س��ب يف ق��ال��ب ال��ت��ط��ل��ع اإل����ى اإي���ج���اد ج��ي��ل ق����ادر ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع جهاز 
الكمبيوتر لي�ص كمتلق فح�سب، بل ك�سانع قرار ي�سارك فيما جتمعه ال�سبكة 
العنكبوتية كل يوم من الغث وال�سمني، ويحلل ويتخذ القرار بالتغيري،  وهو 

اأمر نحتاج اإليه نحن يف العامل العربي اأي�سا.
ورمبا  امل��اأم��ول،  امل�ستوى  دون  لدينا  مربجمني  عن  ن�سمع  ما  فكثريا 
يكون مرد ذلك يف املقام الأول، افتقارهم اإلى الدعم الكايف لكي ترى بنات 

اأفكارهم النور، وت�سبح واقعا ملمو�سا يف جمتمعاتهم، يوؤثر ويتاأثر.
يعني  ل  جم��ان��ا،   hour of code حلملة  ال��ك��ربى  ال�سركات  دع��م  اإن 
اأن يكون هناك   اأموال من اأجل  اأنها غري م�ستفيدة من ذلك، فتخ�سي�سها 
يف  ناجحا  ا�ستثمارا  يعني  خمتلفة،  وبعقليات  ال��ع��امل  يف  ج��دد  م��ربجم��ون 
تتخوف من  نف�سها،  ال�سركات  واأن هذه  للم�ستقبل، خ�سو�سا  ق��راءة جيدة 
م�ساجع  ي���وؤرق  كهاج�ص  امل�ستقبل،  يف  اأ�سعارهم  وغ��اء  امل��ربجم��ني،  ن��درة 
للم�ستهلك، كبداية  اإن��ت��اج اجل��دي��د  بقلة  وي��ن��ذر  ال�����س��رك��ات،  ه��ذه  اأ���س��ح��اب 

للنزول من اأعلى القمة.
بتعلم الربجمة،  اأدع��وا كل عربي مهتم  واملنطلق،  املنطق  ه��ذا  وم��ن   
اإلى امل�ساركة يف هذه احلملة، وتخ�سي�ص �ساعة من وقته يف الأ�سبوع لتعلم 
اجلديد واملفيد يف هذا الخت�سا�ص، حتى واإن اأبدت املوؤ�س�سة اأو ال�سركة التي 
ينتمي اإليها، عدم حما�سة للفكرة، ولنكن ولو ملرة واحدة، ومن البداية يف 
م�سهد   اإيقاف  يف  ننجح  اأن  ع�سى  التطور،  ين�سدون  من  مع  واح��دة  مركب 

و�سع اليد على اخلد، والتمتع مب�ساهدة تقدم الآخرين.

كن صانع قرار بالبرمجة

حسن أحمد العواجي

Guru سماعة جديدة من نوكيا
 Nokia اأعلنت �سركة نوكيا ب�سكل ر�سمي الأ�سبوع املا�سي، عن �سماعتها اجلديدة
Guru، بقيا�ص 39X39X19ملم وبتقنية البلوتوث و NFC لارتباط بالهواتف 
الذكية والأجهزة اللوحية. وميكن مل�شتخدم ال�شماعة،  الرتباط بجهازين معا 
اإيقاف وت�سغيل  اأو  وموا�سلة التحكم بها عرب الهاتف، كمتابعة البطارية مثًا 
ال�سماوي  ه��ي:  األ���وان  ب��اأرب��ع��ة   Guru و�ست�سدر   . اللوميا  ج��ه��از  ع��رب  ال�سوت 
يف  �ست�سدر  ال�سماعة  اأن  ال�سركة،  اأعلنت  وق��د  والأ����س���ود.  والأ���س��ف��ر  وال����وردي 

الأ�سواق الأوروبية اأوائل يناير املقبل وب�سعر 39 يورو.

سيارة كهربائية 
بعجلة واحدة 

 ،Ryno Motors الأمرييكية  موتورز«  »راينو  �سركة  اأعلنت 
�سيارة  ع��ن  ع��ب��ارة  ج��دي��دة،  نقل  و�سيلة  اإن��ت��اج  يف  مبا�سرتها 
 Ryno ا���س��م  عليها  اأط��ل��ق��ت  فقط  واح���دة  بعجلة  كهربائية 
Electric Unicycle. وقال مدير ال�سركة، كري�ص هوفمان، 
اإن ال�سيارة �ستكون و�سيلة فعالة للتنقل داخل املدن املزدحمة، 
خ�����س��و���س��ا واأن م��ق��ا���س��ات��ه��ا اأ���س��غ��ر م���ن م��ق��ا���س��ات ال���دراج���ة 
قابلة  وبطارية  واح��دة  بعجلة  اأنها  مبا  واأ���س��اف«  الهوائية. 
يتطلب  ال��ذي��ن  لاأ�سخا�ص  ج��دا  مفيدة  ف�ستكون  لل�سحن، 

عملهم التنقل با�ستمرار مل�سافات ق�سرية«. 
ولعملها بالكهرباء، فاإن بطاريتها حتتاج لإعادة ال�سحن 
يف  كلم   16 وب�سرعة  ك��م،   15 م�سافة  لقطع  �ساعة   4.5 مل��دة 

ال�ساعة. 
العام  الأ���س��واق  يف  الكهربائية  ال�سيارة  ه��ذه  و�ستعر�ص 
من  ك��ب��ريا  ع���ددا  فعليا،  ت�سلمت  ال�����س��رك��ة،  اأن  علما  امل��ق��ب��ل، 

الطلبات لتوريدها، وتبلغ قيمة ال�سيارة 5300 دولر.

اأحد النماذج الأولى من ال�سيارة

بني  يجمع  ال��ذي   If Convertible عليه  اأطلقت  ال��ذي  اجلديد  جهازها   Xentex �سركة  ط��ورت 
موا�سفات الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية وكمبيوترات األرتابوك، وميكن امل�ستخدم من القيام 

بجميع مهامه يف اآن واحد.
 7 الواحدة  ب�سا�ستني، حجم  ال�سا�سة  م��زدوج  األرتابوك  لي�سبح جهاز  فبالإمكان طي اجل��وال 

ان�ص، ومن ثم ي�ستطيع م�ستخدمه، طيه ثانية ليتحول اإلى حا�سوب لوحي.
الفيديو،  للدرد�سة عرب  اأمامية  واح��دة  بكامريات  م��زودة  والي�سرى  اليمنى  ال�سا�سات  اأن  كما 
كل  يف  املفاتيح  لوحة  بقاعدة  مت�شلة  الي�شرى  ال�شا�شة  وتبقى  ال�شور،  للتقاط  خلفية  واأخ��رى 
الأوق��ات. و�سيتم ت�سغيل القاعدة مبعالج x86 متعدد النواة. و�سيكون للقاعدة وال�سا�سة اليمنى، 
بطاريات خا�سة بهما، اإ�سافة اإلى ذاكرة و�سول ع�سوائي قدرها 4 جيجابايت و�سعة تخزين قدرها 
128 جيجا بايت لكل واحد منهما. و�سيعمل اجلهاز بنظامي ت�سغيل خمتلفني هما ويندوز 8 ونظام 

الأندرويد، مع اإمكانية التبديل بينهما.

If Convertible .. هاتف وحاسب وألترابوك في آن واحد
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الرأي الجامعي
ملن يرغب يف حت�سني الأداء وتطوير 
البقاء  ���س��اح��ة  الإجن����از وال��ث��ب��ات يف 
من  ي�ستفيد  اأن  ع��ل��ي��ه  وامل��ن��اف�����س��ة، 
»الق�����ت�����داء ب���الأف�������س���ل »ال������ذي هو 
املهمة يف علم اجلودة  الركائز  اأح��د 
اأه���م و���س��ائ��ل حيويتها،  وواح���د م��ن 
ومعناه اأن تقوم جهة معينة بدرا�سة 
عمل جهة اأخرى ناجحة يف مهمتها 
وم��ت��م��ي��زة يف خم��رج��ات��ه��ا، وحت���اول 
يف  رغ��ب��ة  م�����س��اره��ا  نف�ص  ت�سلك  اأن 
هذا  وينطبق  مثلها،  نتائج  حتقيق 
الأف�����راد،وه�����ي عملية  ع��ل��ى  اأي�����س��ا 
م�ستمرة دءوبة لتتوقف ولتتوانى، 
الأح�سن  اإل��ى  دائما  التطلع  هدفها 

والأجود.
ب��ط��ب��ي��ع��ة احل�����ال، ف�����اإن اجل��ه��ة 
حمافظة  تظل  اأن  تريد  »الأف�سل« 
و�ست�سعى  وري��ادت��ه��ا،  تقدمها  على 
دوم������ا اإل������ى احل����ف����اظ ع���ل���ى ج����ودة 
م��ه��م��ت��ه��ا ورق�����ي ن�����س��اط��ه��ا، وب��ه��ذا 

مي�سي التناف�ص متقدا وم�ستعرا.
ينتج عن ذلك اأن مبداأ القتداء 
بالأف�سل يرمي اإلى اإيجاد التناف�ص 
امل��خ��ت��ل��ف��ة بغر�ص  ال��ق��ط��اع��ات  ب���ني 
اخلدمة  اأو  املنتج  حت�سني  دمي��وم��ة 
ل�������س���ال���ح ك����ل الأط������������راف، ون���ظ���را 
اأنظمة  ال��ط��ري��ق��ة يف  ه���ذه  لأه��م��ي��ة 
بع�ص  ف���اإن  ال�ساملة  اجل���ودة  اإدارة 
باإن�ساء  قامت  واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات 
ك���ي���ان خ���ا����ص ب��ه��ا ت���ك���ون وظ��ي��ف��ت��ه 
ر���س��د اأ����س���ب���اب ال��ن��ق�����ص وال��ق�����س��ور 
لديه ثم يبحث عن الأمثل يف نطاق 
التخ�س�ص، ويبداأ يف درا�سة عوامل 
ال��ن��ج��اح ل���دى ذل���ك ال��ط��رف ليقوم 

ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف م��وؤ���س�����س��ت��ه اأم�����ا يف 
الو�سول اإلى نف�ص النتائج.

ولقد �سجع الدين احلنيف كل 
املثمر والبناء، حيث  اأن��واع القتداء 
ورد  اأن  بعد  ال��ذك��ر احلكيم  ج��اء يف 
خرب مكانة الأبرار يف جنات النعيم: 
املَُتَناَِف�ُسوَن«  َفْلَيَتَناَف�ِص  َذِل��َك  »َويِف 

)املطففني:26(.
»اأُوَل��ِئ��َك  قائل:  من  عز  ويقول 
اِت َوُه����ْم َل��َه��ا  ُي�����َس��اِرُع��وَن يِف اخَل������رْيَ

يف  لكنه  )امل��وؤم��ن��ون:61(،  �َساِبُقون« 
الوقت نف�سه و�سع �سوابط وجوامح 
يجعله  بحيث  والت�سابق  للتناف�ص 
مما  والأف�سل،  الأح�سن  اإل��ى  دائما 
ي��ن��ت��ج ع��ن��ه ال��ن��ف��ع وت���رتت���ب عليه 
الفائدة، ل ما يتمخ�ص عنه من اأذى 
اأو ما يتولد عنه من غنب  اأو �سرر، 
ب��الأم��ث��ل  الق���ت���داء  اأن  اأي  وف��ح�����ص، 
املرء  له ح��دود وم��وان��ع، فا ي�سعى 
مثا اإلى القتداء بظامل اأو فا�سق، 

االقتداء
باألفضل 

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير
األكاديمي والجودة

كوني 
رفيعة 
الذوق

خلود ناصر القرني
طالبة بكلية العلوم

واآلداب ببلقرن
 

متعددة  وط���رق  اآداب  ل��ل��ذوق 
ت�����س��ت��ط��ي��ع��ني م�����ن خ��ال��ه��ا 
واملعرفة،  احلكمة  من  بقليل 
اأيتها الفتاة،   اأن تكوين لينة 
امل��ع�����س��ر وا����س���ع���ة الب��ت�����س��ام��ة 

وتك�سبي قلوب من حولك. 
ت���ك���وين م���ن ذوات  ل��ك��ي 
والأدب، كوين  الرفيع  ال��ذوق 
وملب�سك  حديثك  يف  مهذبة 
الذي  الكام  من  تكري  ول 
ل ف��ائ��دة م��ن��ه، واب��ت��ع��دي عن 
النا�ص،  اأع��را���ص  احل��دي��ث يف 
وذك���������ر ع����ي����وب����ه����م، وال�����ف�����رح 
ب��ع��رات��ه��م، وط��ل��ب زلت��ه��م، 

فلك عينان وللنا�ص اأعني.
ك������وين ط��ل��ي��ق��ة ال���وج���ه 
تن�سي  ول  مبت�سمة،  ب�سو�سة 
جتال�سني  م���ن  حت��رتم��ي  اأن 
ب��ع��دم ق��ط��ع ح��دي��ث��ه��م، ورف��ع 
���س��وت��ك وال�����س��ح��ك ب�����س��وت 
م��رت��ف��ع، واأح�����س��ن��ي الإن�����س��ات 
ملن يتحدث معك ول ت�سفهي 
حديثه واح��رتم��ي الأك���رب يف 

العمر.
 ك�������وين ط���ي���ب���ة ال���ق���ل���ب 
م���ت�������س���احم���ة م���������س����امل����ة ف��ا 
حت���������س����دي  ول  حت��������ق��������دي  
الآخ�����ري�����ن ب����ل مت���ن���ي اخل���ري 
وال�������س���ع���ادة ل��ل��ج��م��ي��ع. ك��وين 
ب��ذوق��ك م��ع ال�سغري  رف��ي��ع��ة 
وال���ك���ب���ري. ارت���ف���ع���ي ب��ذوق��ك 
اأنت فيه،  الذي  املكان  لي�سمل 
وك������وين اأك������ر ح���ر����س���ا ع��ل��ى 
ن���ظ���اف���ت���ه وح�������س���ن م���ن���ظ���ره، 
فقمة الذوق اأن تعريف ما لك 

وما عليك.
اإ�سراقة: 

ك���اأن���ك  ال����دن����ي����ا  ك�����ن يف 
و�سل  �سبيل،  عابر  اأو  غريب 
�ساة مودع، ول تتكلم بكام 
ت��ع��ت��ذر م��ن��ه، وازرع�����ي ال��ف��رح 
فالبت�سامة  النا�ص،  قلوب  يف 
مفتاح ال�سعادة، واحلب بابها، 
والإمي��ان  حديقتها  وال�سرور 
ن����وره����ا، وال�������س���ع���ادة والأم�����ن 

جدارها.

ما  اإن��ت��اج  على  موؤ�س�سة  تتناف�ص  اأو 
ال��ق��ول ف��اإن  ي�سر وي���وؤذي. وجممل 
اإ�سامي  م��ب��داأ  بالأف�سل  الق��ت��داء 
اأ���س��ا���س��ي يف منظومة  رف��ي��ع، ورك���ن 
اجلودة، وهو عمل ل ي�ساحبه الكلل 
ول امللل، وجماله كل ن�شاط م�شروع 
مع التقيد بالأخاقيات والأدبيات، 
امل���ك���ا����س���ب م��ن  ب����د م����ن ج���ن���ي  ول 
والرفاهية  باخلري  يعود  مبا  ورائ��ه 

والر�سى على كافة الأطراف.

ت���ع���د ال�������س���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ت��ن��م��ي��ة 
اجلامعات  وظ��ائ��ف  اأه��م  م��ن  املجتمع 
يف  عليها  امل��ت��ع��ارف  وظائفها  ك��اإح��دى 
الأو�شاط الأكادميية اإذ توؤدي امل�شاركة 
دورا  التنموية  العملية  يف  املجتمعية 
حتديد  يف  امل�����س��اع��دة  يف  يتمثل  مهما 
ال�����س��ع��وب��ات وامل�����س��ك��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
ح��ي��اة ال�����س��ك��ان، مم���ا ي�����س��ه��م يف ر���س��م 
ال�����س��ي��ا���س��ات مل��ع��اجل��ت��ه��ا وزي�����ادة اأوج���ه 
ال����ت����ع����اون وال��ت��ن�����س��ي��ق ب����ني خم��ت��ل��ف 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ة  ال���ع���اق���ة  ذات  الأط��������راف 

التخطيطية التنموية.
ول���ق���د اأح�������س���ن���ت ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
خالد يف اإقامة امللتقى الأول لل�سراكة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن اأج�����ل ت��ع��زي��ز ت��وج��ه 
م���وؤ����س�������س���ات ال���ق���ط���اع���ني احل���ك���وم���ي 
واخل�����ا������ص 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 
من  ال�ستفادة  خ��ال  م��ن  امل�ستدامة 
املتميزة  واملبادرات  الناجحة  التجارب 
يف ه���ذا امل���ج���ال، ال��ت��ي ق��دم��ه��ا بع�ص 
اخل��رباء واملهتمني يف هذا املجال من 
اأجل ا�ست�سراف م�ستقبل واعد لتعزيز 
خ���ال���د يف خ��دم��ة  امل���ل���ك  دور ج��ام��ع��ة 
خمتلف  يف  ب��ه  والإرت����ق����اء  جمتمعها 
املجالت والربامج التنموية، وتو�سيع 
�سريحة  اأكرب  لت�سمل  التوا�سل  دائ��رة 
ع�سري  منطقة  ق��ط��اع��ات  م��ن  ممكنة 
تنمية  لتحقيق  حم��اف��ظ��ات��ه��ا  ب��ك��اف��ة 

�ساملة م�ستدامة .
ت��ف��ع��ي��ل  اأن  ف���ي���ه  ل�����س����ك  ومم������ا 
الأهمية  من  تعد  املجتمعية  ال�سراكة 
مب���ك���ان م����ن اأج������ل ت���ع���زي���ز وت�����س��ج��ي��ع 
ال��ع��م��ل ال���ت���ع���اوين، وك�����س��ر احل���واج���ز 
والإح�سا�ص  امل�ساركة،  م�ساعر  وتنمية 
ب��امل�����س��وؤول��ي��ة الإج��ت��م��اع��ي��ة، وت��ق��دمي 
ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات ل��ك��اف��ة �سرائح 

املجتمع.
 ول����ك����ون اجل���ام���ع���ة ب���ي���ت خ���ربة 
لديها من الإمكانات الب�سرية واملادية 

ما يوؤهلها لاإ�سهام يف خدمة املجتمع 
نوعية  م�ستوى  ورف���ع  ب��ه،  والرت���ق���اء 
احل����ي����اة الإن�������س���ان���ي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة 
والبيئية؛ فاإن عليها العمل على تعزيز 
اأوا����س���ر ال��ت��ع��اون، وت�����س��ج��ي��ع اجل��ه��ود 
الذاتية والتطوعية ملن�سوبي اجلامعة 

يف خدمة املجتمع، ودرا�سة احتياجاته، 
وامل�������س���ارك���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع��ات��ه، 
وت����ق����دمي ال���ع���دي���د م����ن ال����درا�����س����ات 
ال���س��ت�����س��اري��ة واخل����دم����ات ال��ب��ح��ث��ي��ة 
وال�����������دورات وال�����ربام�����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وغ���ريه���ا م���ن ال���ن���دوات وامل����وؤمت����رات، 

الجامعة 
والتنمية 
المجتمعية
د. منصور بن عوض 
القحطاني
 أستاذ اإلدارة التربوية

المشارك بالجامعة 

املواطنني  توعية  على  كذلك  والعمل 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وت��ع��زي��ز 
الوعي الجتماعي جتاه دور اجلامعة 
يف خ��دم��ة جم��ت��م��ع��ه��ا، مم���ا ي�����س��ه��م يف 
ال�سراكة  روح  وتنمية  التعاون  تعزيز 

بني اجلامعات وقطاعات املجتمع.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

اأي  ي�����س��ع��ر  الأول  امل�����س��ت��وى  ب���داي���ة  يف 
طالب جامعي بتخبط اأو رمبا �سدمة، 
وذل�����ك لن��ت��ق��ال��ه م���ن ح���ي���اة امل��در���س��ة 
الأق��ل  على  فيها  ق�سى  التي  العادية  
مرحلة  ت�سمنت  ع��م��ره  م��ن  �سنة   12
الطفولة واملراهقة اإلى حياة اجلامعة، 
فيتغري  اأمامه �سكل حجرات الدرا�سة 
وم�سميات املقررات، وطريقة الدرا�سة 
هيئة  اأع�ساء  مع  والتعامل  وامل��ذاك��رة، 
التدري�ص، وكثري من الأ�سياء التي مل 
يكن الطالب معتادا عليها يف املدر�سة. 
عدم  اإل��ى  تف�سي  ق��د  ال�سدمة  تلك  و 
قد  ما  اجلامعية،   احلياه  التكيف مع 
يوؤدي بدوره اإلى اإحدى النتائج الآتية:

1( ع����دم ال����ق����درة ع��ل��ى امل���ذاك���رة 
ور�سوب الطالب. 

ق��������رارات  ال����ط����ال����ب  ات�����خ�����اذ   )2
التخ�س�ص  تغيري  مثل  اأكادميية 
هي  م�سكلته  اأن  لعتقاده  وذل��ك 
عدم قدرته على الدرا�سة يف ذلك 
بع�ص  ع��ن  الع���ت���ذار  اأو  امل���ج���ال، 
امل����ق����ررات يف ال��ف�����س��ل ال���ت���ايل، و 
النجاح  من  الطالب  لياأ�ص  ذل��ك 
اأن الع���ت���ذار عن  واع��ت��ق��ادا م��ن��ه 
مادة قد يخفف عنه العبء، وقد 

ي�ساعده ذلك يف حت�سني معدله. 
توؤديان  والثانية  الأول��ى  النتيجة 
اإل���ى ت��ع��ر ال��ط��ال��ب يف م���واد اخل��ط��ة، 
ر�سب  التي  امل��ادة  كانت  اإذا  وخ�سو�سا 
فيها اأو اعتذر عنها متطلبا �سابقا ملادة 

اأخرى يف اخلطة.
و ال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ث��ال��ث��ة  ق���د ت����وؤدي 
اإلى مزيد من الإخفاقات تبداأ بالندم 
ا�ستمر  واإذا  للتخ�س�ص،  تغيريه  على 
الطالب يف هذه احلالة )عدم التكيف 
ف��اإن الأم��ر قد  مع احلياه اجلامعية(، 
يوؤدي به اإلى ترك اجلامعة  والكتفاء 

ب�سهادة الثانوية العامة.
و هنا ياأتي دور املر�سد الأكادميي 
ال����ذي ي��ج��ب اأن ي�����س��اع��د ال���ط���اب يف 
ال��ت��ك��ي��ف م���ع احل���ي���اة اجل��ام��ع��ي��ة عن 
ط��ري��ق ت��ق��دمي ال��ن�����س��ي��ح��ة ل��ل��ط��اب، 
وخ�����س��و���س��ا امل���ت���ع���ري���ن، وال���س��ت��م��اع 
اجتياز  على  وم�ساعدتهم  مل�سكاتهم 
ت��ل��ك امل���رح���ل���ة ع���ن ط���ري���ق احل������وار و 
املر�سد  ي�ساعد  ق��د  و  معهم،  املناق�سة 

الأكادميي لتحقيق ذلك:
1( عقد ندوات وور�ص عمل.

من  ال��ط��اب  اآراء  ا���س��ت��ط��اع   )2
وقت اإلى اآخر.

المستجدون 
واإلرشاد 
األكاديمي 

د. دينا بدر
 رئيسة لجنة اإلرشاد األكاديمي 
بكلية العلوم واآلداب للبنات 
بمحايل عسير )المجمع العلمي(

م��ن��ذ اأي������ام، ا���س��ت��وق��ف��ن��ي خ���رب راأي���ت���ه 
يف ال���ت���ل���ف���زي���ون ع�����ن ط���ف���ل ع���م���ره 
���س��ب��ع ����س���ن���وات ل���ف���ت ن���ظ���ر اجل��م��ي��ع 
ال��ق��دم  ك���رة  ل��ع��ب  ال��ف��ذة يف  مبوهبته 
عمره  تفوق  التي  املتعددة  ومهاراته 
بكثري، وحت���دث اخل��رب ع��ن ال��ربام��ج 
فيها  ي�سارك  ���س��وف  ال��ت��ي  التدريبية 
الطفل لإع��داده و�سقل مهاراته  هذا 
و�سعرت  البلوغ،  �سن  اإل��ى  ي�سل  حتى 
ب��ال��ف��رح��ة واأن����ا اأت���وق���ع اأن ي��ك��ون من 

اإحدى دولنا العربية.
بداأنا نلتفت اإلى الأفذاذ ال�سغار 
وم���واه���ب���ه���م امل���ب���ك���رة وت��رب��ي��ت��ن��ا لهم 
م��ه��ارات��ه��م وحتببهم  ت�����س��ق��ل  ت��رب��ي��ة 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��م��ون��ه، ول��ك��ن ���س��رع��ان ما 
تبدد كل ذلك عندما اكت�سفت اأن هذا 
ال�سغري طفل ياباين واأن فريق ريال 
م��دري��د ه��و م��ن ت��ب��ن��اه ري��ا���س��ي��ا، لأن 
ي��ق��وم على  ال��ي��اب��ان  التعليم يف  ن��ظ��ام 

تعليمه  �سنوات  منذ  للطفل  النتباه 
الأولى للتعرف على موا�سع اهتمامه 
ومركز اإبداعه، فيوجهونه يف تعليمه 
واخ��ت��ي��اره لأن�����س��ط��ت��ه ال��درا���س��ي��ة مبا 
ينا�سب هذه الهتمامات ويوفرون له 
ت�ساعده  التي  والإمكانيات  الو�سائل 

على �سقل مهاراته وحتقيق ذاته .
اأتاأمل كثريا على م�سري مواهب 
ودور  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  يف  ���س��غ��ارن��ا 
م���دار����س���ن���ا وم��ن��اه��ج��ن��ا يف اله��ت��م��ام 
نظمنا  اأن  وي��ح��زن��ن��ي  وتنميتها،  ب��ه��ا 
التعليمية ل تزال يف مرحلة القولبة، 
درا�سية  ق��وال��ب  يف  ال�سغار  و�سع  اأي 
موحدة دون مراعاة للفروق الفردية 
ب��ي��ن��ه��م، ولت�������زال م��ق��ررات��ن��ا ق��ائ��م��ة 
ع��ل��ى ح�سو ت��ل��ك الأذه�����ان اخل�����س��راء 
ال�����س��غ��رية مب��ع��ل��وم��ات ل ي�����س��ع��رون 
عن  بعيدة  لأنها  حياتهم  يف  بقيمتها 
م�سقة  وي��ج��دون  وميولهم،  اأفكارهم 

يف ت��ع��ل��م��ه��ا و����س���رع���ان م���ا ي��ن�����س��ون��ه��ا.  
�سياأتي  ه��ل  واأ���س��األ��ك��م:  نف�سى  اأ����س���األ 
ع��ل��ي��ن��ا ي����وم ُي���راع���ى ك���ل ط��ف��ل داخ���ل 
املوؤ�س�سة التعليمية من ناحية مهاراته 
بحيث  اإب��داع��ه  وم��واط��ن  واهتماماته 
يتم اختيار اأن�سطة تعليمية خا�سة به 

تنا�سبه وت�سقل موهبته؟
وه�������ل �����س����ي����اأت����ي ال�����ي�����وم ال�����ذى 
ميزانية  م��ن  ج���زء  ف��ي��ه  �سيخ�س�ص 
ال��ت��ع��ل��ي��م مل�������س���اع���دة ك����ل ط���ف���ل ع��ل��ى 
اإع���������داد م�������س���روع���ه ال�������س���غ���ري ال����ذى 
ي��ن��ا���س��ب اه��ت��م��ام��ه ف��ن��ج��د امل��ه��ن��د���ص 
وامل���خ���رتع وامل�����زارع ال�����س��غ��ري وم��رب��ى 
وامل�سمم  وال��ر���س��ام  وال��ن��ج��ار  ال��ن��ح��ل 
ال�سغري الذى وجد من يهتم باأفكاره 
املعلومة  ع��ن  البحث  على  وي�ساعده 
التي تنا�سبه وتلزمه لأنهاء م�سروعه، 
بعلم  اهتمامه  �سقل  على  وي�سجعه 

يهمه؟

المبدعون 
الصغار
د أماني قنديل
أستاذة مساعدة بكلية
العلوم واآلداب محايل عسير
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نافذة

ا���س��ت��ح��دث م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ظني،  يف  م�سبوقة،  غ��ري  خ��ط��وة  يف 
اآل����ي����ات  يف اجل����ام����ع����ات الأخ�����������رى، 
ت����وا�����س����ل م����ب����ا�����س����رة م�����ع م��ع��ال��ي��ه 
م����ن م��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة اأ����س���ات���ذة 
وط����اب����ا وم����وظ����ف����ني، وح���ت���ى م��ن 
خ���ارج اجل��ام��ع��ة، م��ن خ��ال اإع��ط��اء 
رق����م ج�����وال ت���وا����س���ل م��ب��ا���س��ر معه 
بر�سائل ق�سرية، كما اأعطي معاليه 
التوا�سل  خاله  من  ميكن  اإمييا 
الإل��������ك��������رتوين ل���ن���ف�������ص ال�����ه�����دف.
 وه���ذه خ��ط��وة اإي��ج��اب��ي��ة ت�سعى اإل��ى

اأو  والطالبة  للطالب  ومي�سرة  �سهلة  ق��ن��وات  وفتح  التوا�سل  م��ن  مزيد 
انه  معاليه  اأبلغني  وقد  معاليه.  مع  مبا�سرة  للتوا�سل  التدري�ص  هيئة  لع�سو 
»اآف��اق« العديد من الر�سائل الق�سرية  اأن ن�سرنا عنه يف �سحيفة  ا�ستقبل منذ 

والر�سائل الإلكرتونية وبها مقرتحات ومبادرات جيدة للنقا�ص امل�ستقبلي. 
و�ستتيح مثل هذه املن�سات فر�سا جديدة ل�ستيعاب املبادرات التطويرية 
اأن ت�ساعد يف  ال��ت��ي م��ن �ساأنها  والأف��ك��ار اجل��دي��دة، وامل��ق��رتح��ات وامل��اح��ظ��ات 
ت�سعها جامعة  التي  النوعية  املبادرة  وبناءة. وهذه  ودروب جديدة  ر�سم طرق 
ل��اإدارة  الإداري  التفكري  اآليات توا�سل جديدة متثل نقلة يف  امللك خالد عرب 
اجلامعية، و�ستحاول �سحيفة اآفاق مع معاليه خال الأ�سابيع القادمة، اإن �ساء 

اهلل، ا�ستطاع نوع هذه املبادرة وجمهورها واآليات تعامل اجلامعة معها.

جوال مدير الجامعة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

بدء الختبارات ملواد الإعداد العام والعملي والنت�ساب 

نهاية الختبارات ملواد الإعداد العام والعملي والنت�ساب

بدء الختبارات النهائية

نهاية الختبارات النهائية

بدء اجازة منت�سف العام بنهاية دوام هذا اليوم

بدء الدرا�سة للف�سل الدرا�سي الثاين1435/1434ه�

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

موؤمتر التمري�ص يف اململكة العربية ال�سعودية )كلية التمري�ص باأبها(

الحد - 1435/2/26ه� 

اخلمي�ص - 1435/3/1ه�

الحد - 1435/3/5ه�

الثاثاء - 1435/3/13ه�

اخلمي�ص- 1435/3/15ه�

الحد - 1435/3/25ه�

27-29/ربيع الول/1435ه�

10-11 جماد الول 1435ه�

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
يتغيب  عندما  االك��ادمي��ي  الُعرف  يف   •
احل�سور  ع��ن  ال��ت��دري�����ص  هيئة  ع�سو 
ملحا�سرته، الأي �سبب، فاإنه يبلغ الطالب 
بعدم ح�سوره اأو يكتب اإعالنا يف القاعة، 
ولكن يف جامعتنا ينتظر الطالب اأحيانا 
انتظار ح�سوره  �ساعة يف  ربع  الأكرث من 

ثم يتفاجوؤون بغيابه!

غياب  اأ�سباب  معروفة  غري  تزال  • ال 
االإدارات  م��دراء  وخا�سة  املوظفني، 
اجلامعة،   وف��ع��ال��ي��ات  منا�سبات  ع��ن 
اأو  باحل�سور  فعلي  وج��ود  لهم  فلي�ص 

امل�ساركة!

باحتفال  علمنا  وحدها  بال�سدفة   •
العاملي  باليوم  العربية،  اللغة  ق�سم 
ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ال�����ذي واف�����ق 18 
نظم  الق�سم  اأن  وال��غ��ري��ب  دي�سمرب، 
دون  وم���ن  غ��ري��ب  ب�سمت  فعالياته 
غري  يعني  ال  »ال��ي��وم«  وك���اأن  اإع���الن، 

املتخ�س�سني!

• �سعف بع�ص طالب وطالبات الكليات 
يعزوه  االإجنليزية،  اللغة  يف  العلمية 

�سعف  اإل��ى  اجلامعة  من�سوبي  بع�ص 
جودة حمتوى مواد اللغة االإجنليزية 

التي تدر�ص لهم. ما احلل؟

بكليات  اإلكرتونيا  معمال   15 • جتهيز 
املحافظات بعد انق�ساء الن�سف االأول 
ت�ستحق  خطوة  ال��درا���س��ي،  العام  من 
االإ�سادة بها، ولكن يجب على من�سوبي 
هذه  من  ي�ستفيدوا  اأن  الكليات  تلك 

االإمكانيات كما ينبغي!

جماعة  مب�سمى  ف��ري��ق  ت�سكيل   •
واالآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  يف  »اآف������اق« 
من�سوبي  ب��ني  ال��وع��ي  لن�سر  ببلقرن 
ال�سحيفة وقراءتها  باأهمية  اجلامعة 
التي  والفعاليات  االأح���داث  ملواكبة 
ت��ت��م يف اجل��ام��ع��ة، خ��ط��وة رائ����دة،  
هذه  مثل  تبني  اجلميع  م��ن  ونتمنى 
اجلماعات التي ت�سهم يف دعم اجلامعة 

اإعالميا.

املبتعثني  عناوين  ننتظر  ن��زال  ال   •
ومعرفة  معهم  التوا�سل  من  لنتمكن 

ون�سر اأخبارهم واأحوالهم، ولكن!

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

إنشاء مجموعة »واتساب« لـ »جماعة آفاق«
اآفاق« يف كلية العلوم واالآداب ببلقرن، جمموعة على »وات�ساب« ت�سم  اأطلق فريق »جماعة 
الفريق املكون من �سبع طالبات من خمتلف اأق�سام الكلية وع�سوتني من هيئة التدري�ص، وذلك 

لتداول االآراء ب�سفة دائمة لتفعيل ن�سر الوعي بقراءة ال�سحيفة يف الكلية.
من�سوبات  ترغيب  خالل  من  امل�ساركات  وا�ستقطاب  ال�سحيفة  توزيع  الفريق  ويتولى 
الفريق  قام  كما  الكلية.  مندوبة  خالل  من  معها  التوا�سل  اآليات  و�سرح  الكتابة  يف  الكلية 
موؤخرا، بت�سميم بطاقات خا�سة بع�سواته ليحملنها اأثناء التوزيع، وتن�سيب ا�ستندات تو�سع 
عليها ال�سحيفة. وت�سهد الكلية وفقا ملندوبة ال�سحيفة اإقباال على »اآفاق« اأكرب من ذي قبل، 

وهو ما اأرجعته املندوبة الدكتورة �سادية عبد الفتاح اإلى ح�سن تنظيم الفريق.

كيف يل اأن اأتاأكد من �سحة معلوماتك واأنت ما زلت ت�ستخدم هذه التقنية القدمية؟!
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