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  22900 عدد المقبولين 
لهذا العام 

ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي اجل���دي���د، ت�ستقبل  ب���داي���ة  م���ع 
اجل��ام��ع��ة ال���ي���وم، الأح������د، ط��اب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا 
املنتظمني البالغ عددهم  اأكرث من 75 األف طالب 
العلمية،  والدرجات  الكليات،  وطالبة يف خمتلف 
ويف كافة فروع اجلامعة املنت�سرة مبنطقة ع�سري.
باجلامعة   والت�سجيل  القبول  عمادة  وكانت 
وطالبة  طالب   22900 من  اأك��رث  قبول  اأنهت  قد 
للدرا�سة يف خمتلف املراحل الدرا�سية لهذا العام. 
ال���ق���ب���ول  ب�����ه ع���م���ي���د  اأدل���������ى  ت�������س���ري���ح  ويف 
والت�سجيل الدكتور �سعد بن حممد بن دعجم اأن 
العمادة اأنهت كافة الإجراءات الازمة للت�سجيل 

الآيل جلداول الطاب والطالبات.
من  للجداول  اليدوية  املعاجلة  »تبداأ  وق��ال 
الطالبة  اأو  ال��ط��ال��ب  لها  ال��ت��اب��ع  الكليات  خ��ال 

ابتداء من بداية الدوام«.
اللوائح  ق��راءة  اجلميع  من  »اأمتنى  واأ�ساف 
امل��ن��ظ��م��ة ل���ل���درا����س���ة، والخ����ت����ب����ارات يف امل��رح��ل��ة 
مما  مبكر،  وقت  يف  الإ�سكالت  لتايف  اجلامعية 

�سي�سهل حلها«.
كما �ضدد على احل�ضور واالن�ضباط اعتبارا 
والتقيد  ال��درا���س��ي،  الف�سل  انطاقة  بداية  من 
ب��الأن��ظ��م��ة وال���ل���وائ���ح ال��ت��ي ت��ن��ظ��م ك��اف��ة ���س��وؤون 

الطاب والطالبات يف املدينة اجلامعية.
القبول والت�سجيل   وقال بن دعجم »عمادة 
وامل�ساعدة  ال��ع��ون  ي��د  لتقدمي  ت��ام  ا�ستعداد  على 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات م��ن خ��ال م�سجلي  لكافة 
ت�سهيل  يف  ي�سهم  م��ا  ك��ل  يف  الكليات  وم�سجات 

مهمتهم الدرا�سية«.

محمد إبراهيم 

أكثر من 75 ألف طالب وطالبة يستأنفون الدراسة بالجامعة

برعاية معايل مدير اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد 
الداود، تقيم عمادة اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني، حفل ا�ضتقبال 
الأع�ضاء هيئة  التدري�س اجلدد غدا االثنني، الثالث ع�ضر من ال�ضهر 

اجلاري باملدرجات املركزية باملدينة اجلامعية باأبها.
الـتا�ضعة  تنطلق يف  الفقرات،  برنامج احلفل عدد من   وي�ضمل 
التي  واجلــــودة،  التطوير  حمــور  يليها  احلــ�ــضــور،  بت�ضجيل  �ضباحا 
�سامل عن  تعريفي  يليه عر�ض  الأك��ادمي��ي،   التطوير  تنفذه عمادة 
اللوائح  مناق�سة  ذل��ك  بعد  و�سيتم  واأق�����س��ام��ه��ا.  وكلياتها  اجل��ام��ع��ة 
والأنظمة التي تعتمدها اجلامعة، ثم عر�ض تعريفي من قبل عمادة 
ملحة  والت�سجيل  القبول  عمادة  �ستقدم  بدورها  الإلكرتوين.  التعلم 

عن النظام الأكادميي املعمول به يف اجلامعة.
من جهة ثانية يرعى معايل مدير اجلامعة يوم الثاثاء املقبل، 
���س��وؤون  ع��م��ادة  تنظمه  ال���ذي  امل�ستجدين،  ال��ط��اب  ا�ستقبال  حفل 
الطالب يف العا�ضرة �ضباحا بامل�ضرح اجلامعي باملدينة اجلامعية باأبها 
الريا�سية  ال�سالة  ي�ستمر ملدة يومني يف  �سي�ساحبه معر�ض  والذي 

الجامعة تحتفل بطالبها المستجدين وبأعضاء هيئة التدريس
»اآف���اق«  ذل��ك ل�سحيفة  اأو���س��ح  م��ن اجل��ه��ات.  ع��دد  املغلقة، مب�ساركة 
وكيل عمادة �ضوؤون الطالب الدكتور نا�ضر اآل قمي�ضان، الذي اأ�ضاف 
الكرمي، وكلمة  بالقراآن  بدًء  الفقرات،  �ضي�ضمل عدد من  باأن احلفل 
ملعايل مدير اجلامعة،  ثم عر�ض لفيلم وثائقي عن اجلامعة وكلياتها 
واأق�ضامها وعماداتها امل�ضاندة، وما و�ضلت اجلامعة اإليه من جناحات.

كما ي�ستمع الطاب اإلى نبذة عن عمادات اجلامعة، يقدمها عمداء 
�سوؤون الطاب والقبول والت�سجيل والتعلم الإلكرتوين.

وقــد حر�ضت عــمــادة �ــضــوؤون الــطــالب هــذا الــعــام على تنويع 
م�ضورا  عر�ضا  احلــ�ــضــور  �ضي�ضاهد  حيث  والــفــعــالــيــات،  الــفــقــرات 
بــعــنــوان »ذكــريــات طــالــب خــريــج« يــركــز على اأهـــم الــذكــريــات التي 
اإلى الطاب  مر بها عرب درا�سته يف اجلامعة، مع ر�سالة يوجهها 
اجلــوائــز  مــن  عــدد  تــقــدمي  احلــفــل  نهاية  يف  و�ضيتم  امل�ضتجدين. 

وامل�سابقات يف امل�سرح املفتوح .

يحيى التيهاني



أخبار الوطن

سياحةصحةمشاريعتعليم

بدء اختبارات تسريع 
الموهوبين بتعليم عسير

ان��ط��ل��ق��ت اخ���ت���ب���ارات ن���ظ���ام ال��ت�����س��ري��ع 
بـــاالإدارة  املوهوبني  بالطالب  اخلا�ضة 
يف  ع�سري  يف  والتعليم  للرتبية  العامة 
بن خالد  الأم��ري في�سل  كل من مركز 
رعاية  ومركز  باأبها،  املوهوبني  لرعاية 
امل���وه���وب���ني ب��خ��م��ي�����ض م�����س��ي��ط، وذل���ك 
مب��ت��اب��ع��ة م��ي��دان��ي��ة م���ن امل���دي���ر ال��ع��ام 
اآل  بن حممد  والتعليم جلوي  للرتبية 
التعليمية  لل�سوؤون  وم�ساعده  كركمان، 

�سعد اجلوين .

أمانة عسير تنفذ 
مشاريع سفلتة 

م�ساريع  م��ن  ع���ددا  ع�سري  اأم��ان��ة  ن��ف��ذت 
كما  و�سواحيها،  اأبها  مدينة  يف  ال�سفلتة 
ت�ضمنت امل�ضاريع �ضيانة عدد من �ضوارع 
اأب��ه��ا والأح���ي���اء ال��ق��دمي��ة وط���رق امل��راك��ز 
الإداري�������ة وج�����زًء م���ن ط��ري��ق امل��ل��ك عبد 
ال��ع��زي��ز مب��ب��ل��غ ي��ق��در ب����������)120.861.573 
اجلبلية  االنــهــيــارات  �ضيانة  ومت  ريــــال( 
وال�سوارع واإن�ساء خمترب الأغذية بكامل 
جتهيزاته و�ضيانة خمتلف بع�س الطرق 

مببلغ قدر ب)28.984.227 ريال(.

الكوثر تفحص
100 حالة بمحايل

امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ق��اف��ل��ة  زارت 
حمايل  حمافظة  ال��ك��وث��ر،  جلمعية 
ع�������س���ري، ح���ي���ث ق���ام���ت ب��ف��ح�����ض 68 
حـــالـــة غـــــدد �ـــضـــمـــاء و�ـــضـــكـــري و32 
حالت  ثاث  وحتويل  اأطفال،  حالة 
مل�ست�سفى  وحالتني  ع�سري  مل�ست�سفى 

حمايل.
د.  ب��وج��ود  ن�ساطها  القافلة  وب���داأت   
عو�ض القحطاين ود. علي اآل �سهيل 

و�ساركهم عدد من املتطوعني. 

هيئة السياحة تفرغ من 
تصميم منتزه ببلقرن

والآث��ار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  اأب��رم��ت 
ات���ف���اق���ا م����ع ب���ل���دي���ة ب���ل���ق���رن ع���ل���ى ت���ويل 
ت�����س��ام��ي��م وخم��ط��ط��ات م�����س��روع م��ن��ت��زه 
�سيبانه الذي خ�س�ست له البلدية مبلغا 

ماليا لذات الغر�ض.
ج���اء ذل���ك خ���ال زي����ارة م��دي��ر ف��رع 
الهيئة بع�سري، ملحافظة بلقرن ومتحفها 
بن  حممد  مبحافظها  ملتقيا  ال��رتاث��ي، 
عو�سة ع�سريي ورئي�ض البلدية املهند�ض 

عبداهلل بن علي ال�سمراين، 

لقطات

القبض على 88 متورطا
من الفئة الضالة

اأكدت وزارة الداخلية يف بيان لها اأن قوات االأمن األقت القب�س موؤخرا 
على 88 متورطا من الفئة ال�ضالة منهم 59 �سبق اإيقافهم على خلفية 

ق�ضايا مماثلة.
وجاء يف بيان الداخلية ما يلي:

 اإحلاقا ملا �ضرح به املتحدث االأمني لوزارة الداخلية باأنه تنفيذا 
لاأمر الكرمي ذي الرقم 16820 وتاريخ 1435/5/5 القا�سي باعتماد 
الفكرية  اأو  الدينية  حكمها،  يف  وم��ا  واجل��م��اع��ات،  ال��ت��ي��ارات  قائمة 
دوليا،  اأو  اإقليميا  اأو  داخليا  اإرهابية  منظمات  امل�سنفة  اأو  املتطرفة 
اأو منهجها  اأو يتبنى فكرها  اأو يوؤيدها  اإليها  ومعاقبة كل من ينتمي 
باأي �ضورة كانت، اأو االإف�ضاح عن التعاطف معها باأي و�ضيلة كانت، اأو 
تقدمي اأي من اأ�ضكال الدعم املادي اأو املعنوي لها، اأو التحري�س على 
�ضيء من ذلك اأو الت�ضجيع عليه اأو الرتويج له بالقول اأو الكتابة باأي 

طريقة.
اأت��اح  اإل��ى ال��واق��ع امل���وؤمل ال��ذي مت��ر ب��ه املنطقة، ال��ذي  وبالنظر 
باأبناء  والتغرير  املتطرفة  اآرائهم  ن�سر  ال�سقيم  والفهم  الفتنة  لدعاة 
املجتمع وج��ره��م اإل���ى م��واق��ع ال��ف��ن، ف��ق��د ق��ام��ت اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة 
ال�سبهة،  ح��ول��ه  حت��وم  م��ن  ك��ل  مبتابعة  اأ���س��ه��ر  م��دى  على  املخت�سة 
وخ�ضو�ضا بني اأولئك الذين كان لهم �ضابق ارتباط بالفكر املتطرف، 
اأو  اإذ اإن من املوؤ�ضف مالحظة جنوح بع�س ممن اأنهوا حمكومياتهم 

اأطلق �ضراحهم باأحكام ق�ضائية للعودة اإلى �ضابق عهدهم.
اأدلــة  وفــرت  قد  االأمنية  واملتابعة  الر�ضد  من  اأ�ضهرا  اإن  وحيث 
وتعطياًل  ل�ضرهم  اكــتــفــاًء  هـــوؤالء  اأمــثــال  ب�ضبط  املــبــادرة  ت�ضتوجب 
ال��داخ��ل  يف  بتنفيذها  ال��ب��دء  و���س��ك  ع��ل��ى  ك��ان��وا  ال��ت��ي  ملخططاتهم 
واخلارج، خا�ضة واأن بع�ضا منهم كان متواريا عن االأنظار، والإجها�س 
تلك املخططات الآثمة، فقد با�سرت قوات الأمن خال الأيام القليلة 
املا�ضية عمليات اأمنية متزامنة يف عدد من مناطق اململكة نتج عنها 
اإلقاء القب�س على ما جمموعه 88 متورطاً منهم ثالثة اأ�ضخا�س من 
)من  �سعوديون  والبقية  الهوية  جمهول  و�سخ�ض  اليمنية  اجلن�سية 

بينهم 59 �ضبق اإيقافهم على خلفية ق�ضايا الفئة ال�ضالة(.
الأمنية جادة  الأجهزة  اأن  لتوؤكد  تعلن ذلك  اإذ  الداخلية  ووزارة 
يف تعقب كل من ي�ضع نف�ضه حمل اال�ضتباه خدمة للمف�ضدين واأرباب 
االأنظمة  تطبيق  تـــرتدد يف  لــن  واأنــهــا  الع�ضر،  هــذا  وخــــوارج  الــفــن 
والتعليمات يف حق كل من يخالف وتقدميه للق�ضاء ال�ضرعي لينال 

اجلزاء الذي ي�ستحقه.
كما ت�سيد يف الوقت ذاته بوعي اأبناء املجتمع للخطر الذي متثله 
هذه الفئة والتعاون الذي تلقاه قوات الأمن من املواطنني واملقيمني 
الذي �ضاعد على اإجناز هذه املهمة بنجاح تام دون حدوث اإ�ضابات اأو 

تلفيات.

أمير عسير يشارك الطالب
انطالق العام الدراسي الجديد

يحيى التيهاني

ـــارك اأمـــــر مــنــطــقــة عــ�ــضــر �ــضــاحــب  ـــض �
خالد  ب��ن  في�سل  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 
انطاق  الطاب  اأب��ن��اءه  عبدالعزيز  بن 
مبدر�سة  وذل��ك  اجلديد  الدرا�سي  العام 

املتو�سطة والثانوية النموذجية باأبها.
وك������ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ����س���م���وه ل���دى 
اإدارة  مدير  املــدر�ــضــة،  مقر  اإلــى  و�ضوله 
الرتبية والتعليم مبنطقة ع�سري جلوي 

اآل كركمان وعدٌد من من�سوبي املدر�سة.
وجتـــول �ــضــمــوه يف مــرافــق املــدر�ــضــة 
العلمية  الطاب  اخرتاعات  على  واطلع 
وروؤي��������ة ال���������وزارة يف رع����اي����ة امل���وه���وب���ني 
ع���رب اأه���داف���ه���ا ال���ت���ي ت���رتك���ز يف ت��ع��زي��ز 
النتماء الديني والوطني لدى الطاب 
امل��وه��وب��ني وت��وج��ي��ه ق��درات��ه��م وحتقيق 
���س��ي��ا���س��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ب��امل��م��ل��ك��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
تربوية  بيئة  واإي��ج��اد  املوهوبني  برعاية 
وتنمية  اإب��راز قدراتهم  للموهوبني  تتيح 
الرعاية  وتهيئة  اإمكاناتهم ومواهبهم 
عرب  الطاب  ملواهب  املنظمة  الرتبوية 

بــرامــج رعــايــة املــوهــوبــني داخـــل املــدار�ــس 
وخ��ارج��ه��ا. عقب ذل��ك وق��ف �سموه على 
جتهيزات نادي احلي النموذجي وامل�ضرح 

املدر�سي والقاعات الدرا�سية.
ثم ا�ضتمع �ضموه يف قاعة احلوارات 

اأحد  قدمه  مف�سل  �سرح  الطابية، اإلى 
االأنــظــمــة احلديثة  عــن  املــدر�ــضــة  معلمي 
يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ل��دى  املتبعة 
األ��ق��ى  ذل���ك  ب��ع��د  التعليمية.  امل�����س��ت��وي��ات 
عدد من طاب املدر�سة كلمات ترحيبية 

ال���وط���ن  ح����ب  ع���ل���ى  ب�����س��م��وه  ا�ستملت 
وواجب االإخال�س والوفاء له.

ال�سور  التقطت  اجلولة  نهاية  ويف 
التذكارية ل�سموه مع اأبنائه الطاب، ثم 

دون كلمة يف �سجل الزيارات.
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املنا�سبة،  وب��ه��ذه  اجل��دي��د،  ال��درا���س��ي  بعامنا  وم��رح��ب��ا  جميعا  بكم  مرحبا 
ي�ضعدين اأن اأبارك لنف�ضي ولكم اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطالب 
ودعنا  اأن  بعد  الإجن���ازات  من  مبزيد  واع��د  جديد  درا�سي  بعام  والطالبات 
عاما حافا بالعطاء واجلهد والتميز،  ومل يكن ذلك اإل من خال الدعم 
راأ�سهم خادم  الباد، يحفظهم اهلل، وعلى  اأم��ر هذه  املحدود من ولة  غري 
والدافع  امل�ضبوقة  غر  النه�ضة  راعــي  عبداهلل  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 
بلغ  حتى  وامل�ساندة  الدعم  يف  عهدا  نف�سه  على  قطع  ال��ذي  التعليم  لدفة 
امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  عهده  ويل  جانبيه  اإلــى  يقف  واليوم  مبلغه،  التعليم 
االأمر �ضلمان بن عبد العزيز وويل ويل عهده �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمر 
مقرن بن عبد العزيز، ووزير التعليم العايل الدكتور خالد العنقري الذي 

مل يكن عن ذلك مبعزل فهو املوجه واملتابع والداعم.
اأما اجلامعة فجنودها كثريون وكثرية مزاياهم، ومل تكن لت�سل اإلى 

مبتغاها وطموحها اإال بت�ضافر اجلهود، وبث روح فريق العمل الواحد.
ذلك  على  ويقف  املا�سية  الفرتة  خ��ال  الكثري  اجلامعة  حققت  لقد 
كل مطلع على خمرجاتها التي ت�سهد على ذلك. لقد حققنا اأهدافا كثرية، 
ومتيزنا مبا ال ي�ضمح املكان بب�ضطه، وهذا خر حمفز يل ولكم على موا�ضلة 

الدرب عندما نرى جهودا توؤتي ثمارها.
اأبناءكم وبناتكم من  اإجازاتكم وت�ستقبلون  اأنتم اليوم تعودون من  ها 
امل�ستجدين وغري امل�ستجدين، فكونوا لهم كالآباء والأمهات تر�سون لهم ما 
تر�سونه لأبنائكم وبناتكم، لينوا لهم واأعينوهم على التح�سيل والبحث عن 
املعلومة، وال تر�ضوا منهم الك�ضل  اأو ال�ضلوك امل�ضني فاإنهم اأمانة يف اأعناقكم 

فراقبوا اهلل فيهم.
بــاأبــنــائــي وبــنــاتــي  اأرحــــب ب�ضكل خــا�ــس  اأن  املـــقـــام،  اأنــ�ــضــى يف هـــذا  وال 
امل�ستجدين يف البيت العلمي الكبري وال�سرح ال�سامخ، واأحثهم على البداية 
اأبنائي  واملــثــابــرة.  املعلومة  تتبع  على  واحلــر�ــس  الــــدوؤوب  والعمل  اجلـــادة 
امل�ضتجدين اعلموا اأن لكم حقوقا كما اأن عليكم واجبات، فاحر�ضوا على اأخذ 
حقوقكم واأداء واجبكم ول ترتددوا يف ال�سوؤال والقرب من اأ�ساتذتكم وحتلوا 
مبا حتلى به نبيكم �ضلى اهلل عليه و�ضلم من ح�ضن اخللق وطيب التعامل 

لنفتخر بكم نحن واآباوؤكم وت�سرف بكم اجلامعة ويفخر بكم بلدكم.
يف اخلـــتـــام، اأمتــنــى لــكــم جميعا عــامــا درا�ــضــيــا جــديــدا �ــضــعــاره اجلــد 

واالن�ضباط وهدفه حتقيق الريادة.. وكل عام واأنتم بخر.

رؤية

عام جديد

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

دعوة
تنتهز صحيفة »آفاق« الصحيفة األسبوعية لجامعة الملك خالد فرصة بداية 
العام الجامعي الجديد لتتقدم بأحر التهاني إلى كافة منسوبي ومنسوبات 
الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وموظفات وإلى طالب الجامعة 

وطالباتها متمنية لهم دوام النجاح والتقدم في جهودهم المباركة.
وتدعو »آفاق« الراغبين بنشر أخبار إداراتهم وكلياتهم ونشاطاتهم 
األكاديمية إلى االتصال بالصحيفة والتنسيق مع فريق تحريرها في وقت 
مبكر قبل الحدث المطلوب تغطيته، لتتمكن الصحيفة من اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لهذا الغرض.

موقع عالمي يهتم بتقييم 12 ألف جامعة على مستوى العالم

»ويبميتركس« اإلسباني يصنف جامعة 
الملك خالد األولى عربيا في التميز

ريم العسيري

امل�ضاركة  النف�س  عــلــم  اأ�ــضــتــاذة  و�ــضــفــت 
اإ�سماعيل،  ب�سرى  الدكتورة  باجلامعة 
ال�ضعور باالكتئاب والت�ضايق من تغير 
خا�ضة  ال�ضيف،  اإجــــازة  خــالل  النمط 
ال��دوام لدى  الأول من  الأ�سبوع  خ��ال 
ال��ط��اب وامل��وظ��ف��ني واأول���ي���اء الأم����ور، 
ب��ال��ط��ب��ي��ع��ي، ن��ت��ي��ج��ة ت�����وت�����رات ال���ع���ام 
اأن ه��ذا  ال���درا����س���ي اجل����دي����د، م����وؤك����دة 
بغ�س  االأفــــراد  معظم  ي�ضيب  ال�ضعور 
النظر عن فئاتهم العمرية، اأو حالتهم 

الجتماعية والتعليمية.
واأ�ــــضــــافــــت« تـــلـــك احلــــالــــة ميــكــن 
ت�سميتها باكتئاب اأو قلق العام الدرا�سي 
انتقالية  مرحلة  ت�سكل  حيث  اجلديد، 
من ال�ستمتاع بالإجازة، وما يتبعها من 
ال��ع��ودة جم��ددا  اإل��ى  �سهر و�سفر ون���وم، 
ال���ذي ي�ساحبه  امل��ع��ه��ود  ال���روت���ني  اإل���ى 
ع����ادة ن���وم م��ب��ك��ر، وال��ب��ع��د ع���ن و���س��ائ��ل 

الرتفيه«.
احلـــالـــة  تـــلـــك  اأن  اأو�ـــضـــحـــت  كـــمـــا 
ت�ضيب بع�ضا من االآبــاء نتيجة لل�ضعور 
بــالــ�ــضــغــط املــــــــادي، و�ـــــضـــــرورة تــوفــر 
االرتباط  ازدحـــام  اأو  االأبــنــاء،  متطلبات 
واالأبــنــاء  الــزوجــة  كتو�ضيل  بالتزامات، 
التحاقه  ت��وؤخ��ر  ق��د  يف مواعيد حم��ددة 

مبواعيد عمله.
اأن  ب�سرى اإلى  ال��دك��ت��ورة  ول��ف��ت��ت 
ال�ضغوط   تــلــك  يـــواجـــه  قـــد  »الــبــعــ�ــس 
اأن  دون  الأزم��ة  ويتجاوز  اإيجابي  ب�سكل 
ي�ضعر بها ، بينما  يقع البع�س وباالأخ�س 
نف�ضياً،   اله�ضة  ال�ضخ�ضيات  اأ�ــضــحــاب 
وب��ال��ت��ايل  ال����ت����وت����رات،  ل��ت��ل��ك  فري�سة  
والياأ�س  واحلــزن  الهم  دائــرة  يف  يقعون 
من  يعانون  قد  كما  والكتئاب،  والقلق 
كالقولون  ال�سيكو�سوماتية  الأم��را���ض 
يف   انت�ساراً  الأم��را���ض  اأك��رث  يعد  ال��ذي 

هذه الفرتة  من العام الدرا�سي«.
الأعرا�ض  اأه��م  من  اأن   واأو�سحت 
اأول  يف  لاكتئاب  امل�ساحبة  اجل�سدية 

خــــر مــــن الـــــعـــــالج، وهــــنــــا يــــاأتــــي دور 
الإع����ام،  الدولة كو�سائل  م��وؤ���س�����س��ات 
بالتوعية  العاقة  ذات  ال��وزارات  وكافة 
اإقامة برامج،  املو�ضوع مع  باأهمية هذا 

ودورات توعوية«.
امل����دار�����ض،  دور  اإل������ى  ل��ف��ت��ت  ك���م���ا 
من  ال�ساملة  ال��ت��وع��ي��ة  يف  واجل��ام��ع��ات 
خ�����ال ت��ف��ع��ي��ل الأ�����س����ب����وع الإر������س�����ادي 
الأم���ور  واأول���ي���اء  للطاب وال��ط��ال��ب��ات، 

د. بشرى: اكتئاب األسبوع األول من الدراسة طبيعي

اأو  ال�سهية  فقدان   ، ال���دوام  من  اأ�سبوع 
منط  ح�سب  يختلف  انفتاحها  وذلك 
ا���س��ط��راب��ات  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  ال�سخ�سية، 
الوجه،  وعبو�س  اله�ضم،  وع�ضر  النوم، 
اآالم  اأو  الــ�ــضــداع  مـــع  وبــــطء احلـــركـــة، 

ال�ضقيقة عند بع�س النا�س.
و�سددت على اأهمية دور موؤ�س�سات 
املهم  املو�سوع  بهذا  التوعية  يف  الدولة 
اأ���س��رة، وق��ال��ت« الوقاية  ال���ذي يهم ك��ل 

الــتــدريــ�ــس،  واأعــ�ــضــاء هيئة  واملــعــلــمــني، 
ترفيهية  اأن�����س��ط��ة  ذل���ك  يتخلل  بحيث 
مب�سط  م���ع  �سرح  وت����ع����ارف،  ون������دوات 

لطبيعة احلياة املدر�ضية واجلامعية.
وط���ال���ب���ت ب�����اأن ي���ك���ون ب���داخ���ل كل 
نف�سي  ي�سرف  اإر����س���اد  م��رك��ز  م��در���س��ة 
اخلــدمــات  لتقدمي  متخ�ض�ضون  عليه 
التي  للحالت  والعاجية  الإر���س��ادي��ة، 

حتتاج لذلك.

عبدالعزيز رديف

حققت جامعة امللك خالد قفزة نوعية مقارنة مع العام ال�سابق 
العامل مكنتها من احتال  لتتقدم 1464 مرتبة على م�ستوى 
الثامن  واملــركــز  اجلــامــعــات  ال�ضعودية  بــني  اخلام�ضة  املرتبة 
ع�سر عربيا.  ويف فرع التميز من فروع التقييم الأربعة، حققت 

اجلامعة املركز الأول على م�ستوى اجلامعات العربية.
ويركز على جانب  التقييم  ف��روع  اأح��د  التميز  ف��رع  ويعد 
الأكادميية  الإلكرتونية والأوراق  املواقع  املن�سورة  يف  الأبحاث 
التاأثر  ذات  العلمية  وال�ضحف  املــجــالت  يف  ن�ضرها  مت  الــتــي 

الدويل.
االإ�ضباين  )ويبميرتك�س(  موقع  ن�ضره  ملا  وفقا  ذلك  جاء 
العاملي، خال اأغ�سط�ض املا�سي، حيث يقوم املوقع وب�سكل دوري 

بعملية تقييم لأكرث من 12 األف جامعة على م�ستوى العامل.
ت�ضنيفاته على  يعتمد يف  اأن موقع )ويبميرتك�س(  يذكر 
املواقع االإلكرتونية للجامعات، وخا�ضة ما تقدمه تلك املواقع 

فيما يخت�ض بحجم املحتويات والروؤية.
اإلى الأثر الذي حتدثه تلك املن�سورات على �سبكة  اإ�سافة 
اأن يتم حتليلها  وفقاً لأبحاث املجل�ض الوطني  النرتنت، بعد 

للبحوث الإ�سبانية مبدريد.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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أخبار الجامعة

الجامعة تستقطب أعضاء هيئة تدريس عالميين

استهدف أعضاء 
هيئة التدريس 
الجدد

كلية التربية 
تنظم ملتقى 
»كيف أبدأ
مع طالبي«

عبدالعزيز رديف

اإطار حر�ضها على تعزيز العملية  يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ع��م��ل��ت اجل���ام���ع���ة على 
ا���س��ت��ق��ط��اب جم��م��وع��ة م��ت��م��ي��زة من 
اأعـــ�ـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــ�ــس الــعــاملــيــني 
لالن�ضمام  جماالتهم،  يف  املتمكنني 
اإلى التدري�س يف اجلامعة )عن بعد( 
التعلم  ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث  ب��ا���س��ت��خ��دام 

الإلكرتوين العاملية.
وت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة ل��اإ���س��ه��ام 
هيئة  اأعــ�ــضــاء  نق�س  م�ضكلة  حــل  يف  
ال��ن��ادرة،  التخ�س�سات  يف  ال��ت��دري�����ض 
وكذلك لتوفري بيئة تعليمية تفاعلية 
اإل��ك��رتون��ي��ة، والإ���س��ه��ام يف رف��ع ج��ودة 
التكلفة،  وتقليل  التعليمية،  العملية 
وحتــقــيــق اال�ــضــتــفــادة مـــن اخلــدمــات 

اللكرتونية املتاحة.
ال��ت��ع��ل��م  ح�����ول  اإح�������س���ائ���ي���ة  ويف 
م��ن  اجل�����ام�����ع�����ة  يف  الإل���������ك���������رتوين 
ع����دد  يف   2014 اإل��������ى  ع�������ام  2010 
م����ن ال���ك���ل���ي���ات، ب���ل���غ ع�����دد امل����ق����ررات 

نظمت كلية الرتبية باجلامعة اخلمي�س املا�ضي، ملتقى )كيف اأبداأ مع طالبي(، الذي ي�ضتهدف بال�ضكل االأ�ضا�ضي اأع�ضاء هيئة 
التدري�س اجلدد. وبداأ امللتقى مقدمة حول اأهدافه األقاها وكيل الكلية الدكتور عماد علوان قدم خاللها  كيفية التوا�ضل بني 
ع�ضو هيئة التدري�س والطالب، كما ا�ضتمل النقا�س على كيفية تفادي االأخطاء يف تقييم الطالب الأع�ضاء هيئة التدري�س، وكيفية 
ذلك  بعد  الطاب.  اأداء  لتقومي  و�سيلة  ب�سفتها  الختبارية  الورقة  حتديد  مو�سوع  اإل��ى  وتطرق  الأك��ادمي��ي،  النظام  ا�ستخدام 

األقى امللحق الثقايف ال�ضابق يف ماليزيا، الدكتور عبدالرحمن الفي�ضل حما�ضرة حول مو�ضوع التوا�ضل مع الطالب.
عبداهلل زارب

الإل����ك����رتون����ي����ة امل����ط����روح����ة يف ت��ل��ك 
���س��اع��ة   1118 م�����ن  اأك��������رث  ال�����ف�����رتة 
تعليمية، ا�ستفاد منها اأكرث من 4700 
طالب وطالبة على م�ستوى اجلامعة، 
وقــــام بــتــدريــ�ــضــهــا عــــدد مـــن اأعــ�ــضــاء 
املتعاونني  العامليني  التدري�ض  هيئة 
م���ن ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة 
وبريطانيا  وماليزيا  وم�سر  وك��ن��دا 

ونيوزلندا والأردن واأ�سرتاليا.
واأكد عميد  التعلم الإلكرتوين، 
اأن  ال����ول����ي����دي  ال����دك����ت����ور ع�����ب�����داهلل 
اجل��ام��ع��ة و���س��ع��ت ك��اف��ة اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا 
ل���دع���م ع��ج��ل��ة ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
�ستى  يف  العاملية  التطورات  ومواكبة 
امل���ج���الت، ل���س��ي��م��ا جم���ال ال��ت��ع��ل��ي��م، 
وقـــــــال« ا�ـــضـــتـــقـــطـــاب اأعــــ�ــــضــــاء هــيــئــة 
�سيحل  مم��ي��زي��ن  ع��امل��ي��ني  ت���دري�������ض 
نق�ض  �سمنها  م��ن  ع��دي��دة  م�سكات 
اأع�ضاء هيئة التدري�س، الذي �ضي�ضهم 
ب����دوره يف ال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����س��وى من 
املتاحة  االإلكرتونية  اخلــدمــات  كافة 

باأقل تكلفة«.

صدور العدد الـ 22
من مجلة العلوم التربوية

 
سلطان عوض

اأ�ضـــدرت اجلامعـــة ممثلـــة بكليـــة 
الرتبي���ة، الع���دد 22 م���ن جمل���ة 
اجلامعة للعل���وم الرتبوية، وهي 

جملة علمية دورية حمكمة.
وت�ضمـــن العـــدد جمموعـــة 
العلمية، كاأث���ر  الأبح���اث  م���ن 
عل���ى  التكنولوجي���ا  ا�ستخ���دام 
الق���ادة  ل���دى  الإداري  الإب���داع 
جامع���ة  يف  العامل���ني  الإداري���ني 
نظرهـــم  وجهـــة  مـــن  الرمـــوك 
لاأ�ست���اذ الدكت���ور عدن���ان بدري 
خليف���ة  والدكت���ور  الإبراهي���م، 

م�سطفى اأبوعا�سور. 
واآخـــر بعنـــوان، ا�ضتخدام منوذج للتعليم املدمـــج يف تنمية الوعي البيئي 
املعـــريف لطالبات كلية الرتبية بجامعة امللـــك خالد، ببع�س امل�ضكالت البيئية 

والقدرة على اتخاذ القرار نحوه، للدكتورة لبنى ح�سني العجمي.
ويف بحث اأخر عر�ست املجلة، الإنرتنت واآثاره الجتماعية لدى طاب 
املدار����ض الثانوي���ة مبنطق���ة ع�س���ري للدكت���ور �سعي���د ب���ن �سعيد حم���دان. كما 
ت�ضمـــن العـــدد بحثا بعنـــوان، اأهم م�ضـــكالت ممار�ضة اأع�ضاء هيئـــة التدري�س 
للمه���ارات التدري�سي���ة يف التعلي���م امل���وازي بجامع���ة الإم���ام حممد ب���ن �سعود 
الإ�سامي���ة من وجهة نظ���ر طاب الدرا�سات العليا، للدكت���ور اأحمد بن عبد 

الرحمن اجلهيمي .
كما  �ضمل بحثا علميا حمكما بعنوان »بع�س مظاهر التنغيم يف اللغتني 

العربية واالإجنليزية )درا�ضة تقابلية( للدكتور عماد فاروق العمارنة .
وا�ستم���ل الع���دد عل���ى بح���ث فاعلي���ة ا�ستخ���دام خرائ���ط v عل���ى تنمي���ة 
التح�سي���ل الدرا�سي يف مادة طرق التدري�ض العامة لدى طاب جامعة امللك 

في�سل، للدكتور زكي عبدالعزيز بودي.
اإلـــى جانـــب بحث اآخر، عـــن فعالية برنامج اإر�ضـــادي انتقائي يف مواجهة 
فو�س���ى ال�سب���اب، للدكتوري���ن عب���داهلل ب���ن علي اأب���و عراد، و�س���امل بن حممد 

املفرجي.
كم���ا ن�س���ر العدد بحث���ا حمكما بعن���وان م�ستوى التفكري م���ا وراء املعريف 
لـــدى عينـــة من طالب كليات جامعـــة امللك خالد )فرع بي�ضـــة( للدكتور نافذ 

نايف يعقوب .
وت�ضمـــن العـــدد اأي�ضـــا بحـــث واقـــع االإنتـــاج العلمي لـــدى اأع�ضـــاء هيئة 
التدري����ض بجامع���ة امللك في�س���ل واأ�ساليب تطويره، للدكت���ورة اجلوهرة بنت 
اإبراهي���م بوب�سيت، وبحث واقع تطبيق الإدارة املدر�سية ملدخل اإعادة الهند�سة 
الإداري���ة م���ن وجهة نظ���ر امل�سرف���ني الرتبويني يف حماف���ظ اإرب���د، للدكتورة 
من���رية ال�سرمان، اإ�سافة اإلى احتواء العدد على قراءة يف كتاب )علم الرتبية 
االإ�ضالميـــة( ملوؤلفـــه االأ�ضتاذ الدكتور مقداد ياجلـــن، باالإ�ضافة اإلى خمل�ضات 

ر�سائل علمية.
يذك���ر اأن جمل���ة اجلامع���ة للعلوم الرتبوي���ة، ت�سدر ع���ن مركز البحوث 
الرتبوي���ة بكلي���ة الرتبية، وه���ي جملة علمي���ة ودورية حمكم���ة، باإ�سراف عام 
م���ن مع���ايل مدير اجلامع���ة الأ�ست���اذ الدكتور عبد الرحمن ب���ن حمد الداود، 
ويراأ�س هيئة التحرير مدير مركز البحوث الرتبوية االأ�ضتاذ الدكتور �ضالح 
بـــن علـــي اأبو عـــراد، وت�ضـــم ع�ضويـــة هيئـــة التحريـــر، االأ�ضتاذ الدكتـــور متام 
اإ�سماعيل مت���ام، والأ�ست���اذ الدكت���ور �سلط���ان �سعيد املخ���ايف، والدكتور اأحمد 

حممد الزيداين، والدكتور ال�سيد البحريي.

الجامعة تطور
بيئتها الغذائية

 
ا�ستقبلت اجلامعة عددا من امل�ستثمرين، واملتخ�س�سني يف جمال الإعا�سة 
لزيارة  وذلك  باجلامعة،  لا�ستثمار  العامة  الإدارة  قبل  من  فريق  برفقة 
عدد من الكليات، من اأجل اإ�سافة وتنويع وتطوير خدمات البيئة الغذائية 

للطاب، والطالبات يف العام الدرا�سي اجلديد.
وت�سعى اجلامعة قبل انطاقة الف�سل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي 
وجه  وعــلــى  للجامعة،  املنتمني  جلميع  جــاذبــة  بيئة  تــوفــر  اإلـــى  احلـــايل 
اخل�ضو�س الفئة امل�ضتهدفة من الطالب والطالبات، لكون اجلانب الغذائي 
يعد من الأمور املهمة التي ت�سعى اجلامعة  من خاله اإلى توفري خيارات 
ب�سكل  ينعك�ض  ع�سري  وباأ�سلوب  املتاحة،  التقنيات  اأح��دث  وف��ق  متعددة، 

اإيجابي على اخلدمات امل�ضاندة للر�ضالة التعليمية االأ�ضا�ضية باجلامعة.
اأن  احل�ضيني،  عامر  الدكتور  اال�ضتثمار  اإدارة  على  امل�ضرف  واأو�ــضــح 
الزيارة تهدف الإيجاد احللول املنا�ضبة لتعزيز دور املناف�ضة بني امل�ضتثمرين 
من اأجل تقدمي اأف�ضل اخلدمات املمكنة لكافة طالب اجلامعة، التي من 

�سمنها اإيجاد بيئة غذائية منا�سبة.

»االتصاالت« تثمن نجاح الجامعة
في تفعيل »التكامل الحكومي«

عبدالعزيز رديف

 ب����ع����ث وزي����ر الت�����������س�����الت وت��ق��ن��ي��ة 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ه��ن��د���ض حم��م��د جميل 
ب���ن اأح���م���د م���ا ب��ربق��ي��ة ���س��ك��ر مل��دي��ر 
اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د 
هناأه فيها  ال���داود  حمد  بن  الرحمن 
تفعيل  اجلــامــعــة يف  بــنــجــاح جتــربــة 
ومنظومة  احلــكــومــي،  التكامل  قناة 
يف  اجلامعات(،  بني  القبول  )تن�ضيق 
اأعمال  املعلومات والبيانات يف  تكامل 
اجلامعي  للعام  والت�سجيل  ال��ق��ب��ول 

احلايل.
العام  امل�سرف  اأب��دى  جهته  من 
على الإدارة العامة لتقنية املعلومات 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��ول��ي��دي �سعادته 
بهذا الثناء، معتربا اأن هذا الهتمام 
العمل املثمر  مــوا�ــضــلــة  يف  �ضي�ضهم 

ال��وط��ن.  م�سلحة  يف  ي�����س��ب  ال����ذي 
وق���ال »ي���اأت���ي ه���ذا الإجن�����از يف اإط���ار 
ال��ت��ك��ام��ل ال��ت��ق��ن��ي ب���ني م��وؤ���س�����س��ات 
وبقية  خا�س،  ب�ضكل  العايل  التعليم 
اجلهات احلكومية  ب�ضكل عام، االأمر 
تــاأتــي بال�ضكل  الــنــتــائــج  الـــذي جــعــل 

املطلوب«.
واأ��������س�������اف »اأت�������ق�������دم ب��ال�����س��ك��ر 
لإدارة اجل�����ام�����ع�����ة مم��ث��ل��ة يف م��ع��ايل 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ح���م���د ال���������داود، ال������ذي ك�����ان ل��دع��م��ه 
الأث���������ر الأك���������رب يف ال���ع���م���ل ب�����س��ك��ل 
ال��ق��ب��ول  كما  اأتقدم  لعمادة  ع�����ام، 
وال��ت�����س��ج��ي��ل ب��ال�����س��ك��ر والم���ت���ن���ان، 
مما  امل�����س��ت��م��ر،  وتن�سيقها  ل��ت��ع��اون��ه��ا 
ان��ع��ك�����ض ب��ال�����س��ك��ل الإي����ج����اب����ي ع��ل��ى 
اإلى  ن�ضعى  التي كنا  النهائية  النتائج 

الو�ضول اإليها«.
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»التعليم العالي« تشكر
مدير الجامعة وتشيد بجهوده

حممد  بن  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  العايل  التعليم  وزي��ر  نائب  معايل   بعث 
عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ملعايل  وتقدير  �سكر  خطاب  ال�سيف 

الرحمن بن حمد الداود بعد تلقيه تقرير »ح�ساد التعليم الإلكرتوين«.
واأ�ساد ال�سيف خال خطابه باجلهود املبذولة يف اجلامعة، وقال » اأ�سكر 
لكم  واأبــارك  وتفان،  جهد  من  مل�ضته  ما  على  العاملني  ولزمالئكم  ملعاليكم 

اجلهد املبذول يف ذلك«.
العاملية،  اجلامعات  ت�ضاهي  متكاملة  اإلكرتونية  اجلامعة  بيئة  وتعد 
حيث اأبرمت عددا من العقود مع �سركات عاملية للتو�سع يف التعلم الإلكرتوين 
ومــنــهــا: نـــظـــام الــتــعــلــم االلــــكــــرتوين »بـــــالك بــــــورد«، ونـــظـــام االمــتــحــانــات 
الفرتا�سية،  الف�سول  ون��ظ��ام  امل��ح��ا���س��رات،  ت�سجيل  ون��ظ��ام  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
وبريد الطالب، ونظام احلقائب االإلكرتونية، وم�ضتودع الوحدات التعليمية، 

ونظام تاأليف املحتوى.

منصور كويع

اأب�������دى م���ع���ايل وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
ال���دك���ت���ور خ���ال���د ب���ن حم��م��د ال��ع��ن��ق��ري، 
اإع��ج��اب��ه مب��ا ا�ستمع اإل��ي��ه م��ن ���س��رح عن 
جامعة امللك خالد قدمه وكيل اجلامعة 
للم�ضاريع امل�ضرف على الوفد امل�ضارك يف 
يوم املهنة باأ�سرتاليا الدكتور �سليمان بن 

�ضالح ال�ضويان.
ك��م��ا اأ����س���اد ال��ع��ن��ق��ري ب����الإجن����ازات 
امل���ت���وال���ي���ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا اجل���ام���ع���ة يف 
واخلطط  والبحثي،  االأكــادميــي،  املــجــال 
ما  بكل  والهتمام  للجامعة،  التطويرية 

يتعلق بالطالب.
ج�����اء ذل�����ك اأث����ن����اء زي�������ارة م��ع��ال��ي��ه 
امل�ساحب  املهنة  ي��وم  يف  اجلامعة  جلناح 
حلــفــل تــخــريــج الـــدار�ـــضـــني بــاجلــامــعــات 
ـــــرتالـــــيـــــة، مـــــن طـــــــالب بـــرنـــامـــج  االأ�ـــــض
خــــادم احلـــرمـــني الــ�ــضــريــفــني لــالبــتــعــاث 
اخلـــارجـــي، حــيــث اطــلــع عــلــى اآلــيــة عمل 
برنامج ا�ضتقطاب املتميزين من برنامج 
خادم احلرمني ال�ضريفني، وما يت�ضمنه 
اجل��ن��اح م��ن م��ط��ب��وع��ات، م��ق��دم��ا �سكره 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  مدير  ملعايل 
ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ح���م���د ال��������داود ع��ل��ى 
معاليه  يبذلها  الــتــي  احلثيثة  اجلــهــود 
والوفد امل�ضارك من م�ضاركة فعالة ت�ضب 

جميعها يف املجال الأكادميي.

وزير التعليم العالي
يزور جناح الجامعة بأستراليا
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»طب األسنان« ترحب بأعضاء هيئة التدريس الجدد
عقدت عمادة كلية طب االأ�ضنان باجلامعة االثنني املا�ضي لقاءها الرتحيبي ال�ضنوي باأع�ضاء هيئة التدري�س، مبنا�ضبة بدء العام الدرا�ضي اجلديد. و�ضهد االحتفال 
اإلى روؤية ور�ضالة واأهداف الكلية، كما �ضمل اللقاء تعريف احل�ضور بالكلية،  اأع�ضاء التدري�س اجلدد بنبذة تعريفية عن الكلية واجلامعة، باالإ�ضافة  تزويد هيئة 
واأن�ضطتها، واخلطة الدرا�ضية للعام كامال، باالإ�ضافة اإلى املاأمول منهم ب�ضفتهم اأع�ضاء هيئة تدري�س جدد.  وح�ضر اللقاء عميد كلية طب االأ�ضنان الدكتور  اإبراهيم 
بن �سليمان ال�سهراين، ووكيل الكلية الدكتور حممد بن علي القرين، ووكيل الكلية لل�سوؤون الأكادميية الدكتور حممد عبد الرحمن الفار�سي، ووكيل الكلية لل�سئون 

ال�سريرية الدكتور عبد العزيز �سعد اأبو ملحه.

في ثالث ورش عمل بتركيا
تدريب 40 عضو هيئة تدريس 

في التخطيط االستراتيجي
يف  تدريبي���ا  برناجم���ا  باجلامع���ة،  واجل���ودة  التطوي���ر  وكال���ة  نف���ذت 
التخطي���ط ال�سرتاتيجي، ا�ستهدف 40 ع�ضوا من هيئة التدري�س  من 
عمداء  وعمي���دات الكلي���ات، والعم���ادات امل�سان���دة، ووكائه���م للتطوير 
واجل���ودة عل���ى ع���دد م���ن تطبيق���ات التخطي���ط ال�سرتاتيج���ي، وذلك 
م���ن خ���ال اإقام���ة ث���اث ور����ض تدريبي���ة، عق���دت مبدين���ة ا�سطنب���ول 

الرتكية  خال الفرتة من 10 اإلى 14 من اأغ�سط�ض املا�سي.
ونفـــذ الربنامـــج علـــى مرحلتـــني متتاليتـــني، مت خـــالل االأولـــى 
للتخطيـــط  املعرفيـــة  واالأ�ض�ـــس  املفاهيـــم،  علـــى  ال�ضـــوء  ت�ضليـــط 
ال�سرتاتيج���ي، والتحليل، وبناء املعرفة، فيما �سه���دت املرحلة الثانية، 

خطوات التخطيط، والتقومي، والإدارة واملتابعة امل�ستمرة.
واأو�س���ح وكي���ل اجلامع���ة للتطوي���ر واجل���ودة الدكت���ور اأحم���د ب���ن 
يحي���ى اجلبيل���ي اأن اله���دف م���ن اإقام���ة مثل ه���ذه ال���دورات التدريبية 
اخلارجيـــة هو التطـــور العلمي، وحت�ضـــني االأداء االأكادميـــي يف التعليم 
الع���ايل، بالإ�ساف���ة اإل���ى ال�ستفادة منه���ا يف جم���ال التدريب،  وتطوير 
مهـــارات العاملـــني يف هـــذا املجـــال احليوي الـــذي يوؤمل منـــه الكثر يف 

التقدم الأكادميي باجلامعة.
كم���ا اأ�س���اد اجلبيل���ي بجه���ود وزارة التعلي���م العايل يف ه���ذا املجال، 
اجلامعـــات  تدري�ـــس  هيئـــة  اأع�ضـــاء  ات�ضـــال  اإلى  زيـــادة  تهـــدف  التـــي 
ال�سعودي���ة باجلامعات، واملراكز الدولي���ة املتخ�س�سة، معربا عن �سكره 
ملع���ايل مدي���ر اجلامعة الأ�ست���اذ الدكتور عبد الرحم���ن بن حمد الداود 
نظـــرا الهتمامـــه، وتوجيهاتـــه امل�ضتمـــرة، وحر�ضـــه الدائـــم على توفر 

كافة الإمكانات الازمة للتقدم باجلامعة، ومن�سوبيها.
واأ�ضار اإلى اأن اجلامعة لديها خطط ا�ضرتاتيجية متعددة تت�ضمن 
املزي���د م���ن الأهداف الت���ي ت�سعى لتحقيقها من خ���ال معايري اجلودة 

ال�ساملة، وتزويد القائمني عليها باملهارات الازمة.

طب األسنان تهيئ أطباءها 
للحصول على الزمالة

 
ب���داأت كلي���ة ط���ب الأ�سن���ان باجلامع���ة تدريب عدد م���ن اأطب���اء الأ�سنان 
ال�ضعوديـــة  الزمالـــة  بربنامـــج  ا�ضت�ضـــاري  درجـــة  علـــى  للح�ضـــول 
»الدكتـــوراه« يف تخ�ض�ـــس اإ�ضـــالح االأ�ضنـــان، وتخ�ض�س عـــالج اجلذور، 
وع�سب الأ�سن���ان، لعدة �سنوات، وذلك اعتبارا من اأكتوبر املقبل بطاقة 
ا�ستيعابية ت�سل اإلى  اأربعة متدربني )اإثنان يف امل�ستوى املبتدئ واثنان 

يف امل�ضتوى املتقدم( �ضنويا. 
واأك���د عمي���د كلية ط���ب ال�سن���ان باجلامع���ة الدكت���ور اإبراهيم بن 
�ضليمـــان ال�ضهـــراين، اأن هـــذه املراكـــز الطبيـــة املعتمـــدة تقـــوم بتخريج 
اأطبـــاء حا�ضلـــني علـــى الزمالـــة ال�ضعوديـــة بدرجـــة ا�ضت�ضـــاري يف نف�س 
التخ�س����ض، حي���ث ميك���ن معادلتها يف الهيئ���ة ال�سعودي���ة للتخ�س�سات 
ال�سحي���ة ب�سه���ادة الدكت���وراه، موؤك���دا اأن ذل���ك �سينعك����ض عل���ى ج���ودة 

اخلدمة املقدمة للمر�ضى.
كمـــا بني ال�ضهراين اأن الكلية تهدف اإلى تخريج كوادر وطنية من 
اأطباء وطبيبات الأ�سنان املتميزين علميا ومهنيا وفق الأخاق والقيم 

الإ�سامية، وتطبيق اأعلى معايري اجلودة يف التعليم.
وقـــال »نهدف اإلـــى تبادل اخلربات العلمية مـــع املوؤ�ض�ضات العلمية 
املحليـــة والدوليـــة وتقـــدمي اال�ضت�ضـــارات واخلدمات العلميـــة، والفنية 
للهيئـــات واجلهـــات احلكوميـــة، وغر احلكوميـــة املهتمـــة ب�ضحة الفم 

والأ�سنان«.

شملت 160 ألف كتاب.. و خمسة آالف إعارة
شؤون المكتبات بالجامعة تشارك

قاعدة بيانات المكتبة السعودية نجاحاتها
مكن���ت عم���ادة �س���وؤون املكتب���ات بجامع���ة 
املل���ك خال���د وط���اب وطالب���ات اجلامعة 
واأع�ضـــاء هيئة التدري�ـــس والباحثني من 
ال�ستف���ادة من حمت���وى قاعدة معلومات 
SDL الت���ي  املكتب���ة الرقمي���ة ال�سعودي���ة 
حتتوي على 59 قاعدة معلومات رئي�سية، 

بالإ�ساف���ة اإلى 300 قاع���دة فرعية. وقدر 
ب����  املكتب���ة  حتتويه���ا  الت���ي  الكت���ب  ع���دد 
168518 كتابا، فيم���ا �سمل عدد  الإعارات 
خ���ال ع���ام واح���د فق���ط اأكرث م���ن 5427 

اإعارة.
ويف جان���ب الن�سر تق���وم املكتبة الآن 

بن�س���ر العدي���د م���ن امل���واد العلمي���ة ع���رب 
قواعده���ا املعلوماتي���ة كالدوري���ات والتي 
جتـــاوزت الــــ 73413  دوري���ة وع���دد 1785 
األ���ف  اإل���ى 15  جمل���ة عربي���ة، بالإ�ساف���ة 
ر�سال���ة جامعي���ة عربي���ة، وع���دد 3 مليون 
ر�سال���ة باللغة الإجنليزي���ة، وعدد 44473 

كتاب���ا عربيا، بالإ�سافة اإلى 198117 كتابا 
باللغة الإجنليزية.

واملوؤمت���رات  البح���وث،  ع���دد  وبل���غ 
وع���دد   8830490 امل�سجل���ة  الإجنليزي���ة 
البحوث واملوؤمت���رات العربية 2000 بحث 

وموؤمتر.
باأك���رث م���ن   وق���در ع���دد الو�سائ���ط 
اثن���ان ملي���ون و800 األف،  كذلك بلغ عدد 
ال�س���ور ثاثي���ة الأبع���اد ب���� 6500 �ضـــورة،  
وع���دد ال�س���ور  اأكرث من 2 مليـــون �ضورة 

واأكرث من 2100 مادة فيديو.
من جهته اأكد عميد �سوؤون املكتبات 
باجلامعـــة الدكتـــور �ضعيـــد اخلالـــدي اأن 
الدع���م ال���ذي تلقت���ه العم���ادة م���ن قب���ل 
مع���ايل مدي���ر اجلامعة الأ�ست���اذ الدكتور 
عبدالرحم���ن ب���ن حم���د ال���داود كان ل���ه 
الت���ي  النقل���ة النوعي���ة  الأث���ر الأك���رب يف 
و�ضلت اإليها املكتبة من حيث التجهيزات، 

و�ضرعة الو�ضول اإلى املعلومة.
�ضـــوف  اأنـــه  اخلالـــدي  بـــني  كمـــا 
حت���ت  للتطوي���ر  مناف�س���ة  ط���رح  يت���م 
الإلكرتوني���ة  املكتب���ة  »م�س���روع  م�سم���ى 
احلديثة«لتوا�ضـــل بذلـــك املكتبـــة �ضعيها 
احلثيـــث للو�ضـــول اإلـــى م�ضـــاف املكتبات 

العاملية االإلكرتونية احلديثة.
حالي���ا  تعك���ف  املكتب���ة  اأن  واأ�س���اف 
عل���ى ترتيب قاعاته���ا املركزية، والفرعية 
كمـــا يتـــم االآن جتهيـــز مكتبتهـــا الطبيـــة، 
بع���د املوافقة التي ح�سل���ت عليها العمادة 
م���ن قبل مدير اجلامع���ة لإن�سائها والتي 
تهـــدف اإلـــى ت�ضهيـــل الو�ضـــول اإليهـــا من 
الط���ب  كلي���ات  وطالب���ات  ط���اب  قب���ل 

وجميع الباحثني.
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إعالن

طالب الجامعة في الملتقى اإلعالمي الثاني بالمغرب
مانع المانع

�ضارك وفد من اجلامعة يف امللتقى االإعالمي الثاين الذي نظمه 
الفرتة  يف  املغربية  اململكة  يف  امل�سلم  للك�ساف  العاملي  الحت���اد 
اأغ�ضط�س بح�ضور عدد من الوفود من خمتلف  اإل��ى30  من 22 
اختيار  مت  حيث  واملــغــربــيــة،  واخلليجية  ال�ضعودية  اجلــامــعــات 
يف  خ��ربة  لديهم  ال��ذي��ن  درا���س��ي��ا  املتفوقني  املتميزين  ال��ط��اب 

املجال الإعامي للم�ساركة يف هذا امللتقى. 
الطابية  ال��ط��اب لاأن�سطة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  وك��ي��ل  وق���ال 
»�ضاركت  قمي�ضان  اآل  نا�ضر  الــدكــتــور   ، اجلــامــعــة  وفــد  رئي�س 
اجلامعة بوفد �سم 10 طاب ومن�سقا اإداريا، وهدف امللتقى اإلى 
تطوير املهارات الإعامية للطاب من خال الزيارات امليدانية 
هذه  مثل  وتوفر  التطويرية،  وال��دورات  التخ�س�سية  والور�ض 
امللتقيات الفر�ضة لطالب اجلامعات لتبادل اخلربات والتجارب 
بني  والتاآخي  للتعارف  بالإ�سافة  الطابي،  الإع��ام  جمال  يف 
طــالب اجلــامــعــات اخلليجية واملــغــربــيــة، وهـــذا مــن �ــضــاأنــه دعم 

العمل امل�ضرتك واجلماعي بني االأفراد و�ضباب اجلامعات«.
وقدم اآل قمي�سان �سكره ملعايل مدير اجلامعة على اهتمامه 
بكل ما من �ساأنه تطوير العمل الطابي وتفعيل دور الطالب يف 
بيئته اجلامعية، موؤكدا اأن مثل هذه الرحات تك�سب الطاب 
الــهــمــة وتــعــد عــامــل جـــذب كبر  اخلــــربة وجتــــدد يف نفو�ضهم 
لطاب اجلامعة لا�ستفادة من ميزانيات الأن�سطة الطابية 

وبراجمها املختلفة.

دورة تعريفية 
لنظام 

»بالك بورد« 
للمستجدين

الإلكرتوين  التعلم  عمادة   اأعلنت 
ب����اجل����ام����ع����ة ع�����ن ت������ق������دمي  دورة 
ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات 
امل�����س��ت��ج��دي��ن اع��ت��ب��ار م��ن 19 اإل��ى 
امل����ق����ب����ل، ح���ول  ال�������س���ه���ر  م�����ن   23
التعلم  اأن��ظ��م��ة  ا���س��ت��خ��دام  كيفية 
اإ�ضافة  بــورد«،  االلكرتوين »بالك 
اإل����ى ك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��ي��ع��اب ال��ط��اب، 
نظام  مع  التعامل  على  وقدرتهم 
اإدارة التعلم الإلكرتوين، والتعرف 

على ما يحويه من خدمات.
 ك���م���ا ت�������س���ع���ى ال����ع����م����ادة م��ن 
اإل����ى تثقيف  خ���ال ه���ذه ال�����دورة 
ال�ستفادة  كيفية  يف  امل�ستجدين 
مــــن اخلـــــدمـــــات املـــنـــتـــ�ـــضـــرة الــتــي 

تقدمها العمادة.
و������س�����ي�����������س�����اح�����ب ال��������������دورة 
ج���ول���ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ���س��ري��ع��ة ل��ن��ظ��ام 
»مـــاكـــنـــتـــو�ـــس« اخلــــا�ــــس بـــاأجـــهـــزة 
التعلم  مبعامل  امل�ستخدمة  »اآب��ل« 
باأبها  العمادة  مبوقع  اللكرتوين 

)القريقر(.
يذكر اأن العمادة حددت موقع 
يف  للراغبني  اللكرتوين  العمادة 

اللتحاق بالدورة
/http://elc.kku.edu.sa

الحسون يتفقد كلية اللغات والترجمة
استعدادا النطالقة الدراسة

قـــام وكيـــل اجلامعـــة لل�ضـــوؤون التعليميـــة  الدكتـــور حممـــد احل�ضون  بجولـــة تفقدية لكليـــة اللغات والرتجمـــة )بنني( مبقر 
اجلامعـــة باأبهـــا، زار مـــن  خاللها معامـــل الكلية، واآخر التح�ضرات قبـــل اإنطالقة الف�ضل اجلامعـــي. والتقى خالل اجلولة 
بعميـــد الكيـــة الدكتـــور عبداهلل اآل ملهـــي وعدد من اأع�ضاء هيئة التدري�ـــس، ناق�س معهم عدد من االأمـــور الهامة التي تتعلق 

باإعداد اجلداول وطرق ت�سليمها وتعديلها مع الطاب.
كمـــا األتقـــى اأثنـــاء اجلولة بعدد من الطالب، ناق�س معهم عدد مـــن وجهات النظر حول م�ضكلة تكد�س الطالب يف بع�س 
ال�ضعـــب، واإن�ضرافهـــم عـــن االأخـــرى. يذكـــر اأن اجلولة تاأتي حر�ضـــا من اجلامعة علـــى العمليـــة التعليمية، وا�ضتعـــدادا للعام 

اجلامعي احلايل، ورغبة يف حتقيق تطلعات القائمني عليها .
عبدالعزيز رديف

تعرف المستجدات بمتطلبات الحياة الجامعية
46 متطوعة من الجامعة يقدمن مبادرة »نوريني«

انطلق���ت املب���ادرة التوعوية »نوريني« ال���ذي يقيمها فريق »اإ�ستربق« التطوعي برفقة 46 طالبة من طالبات اجلامعة، وبرعاية جمل�ض 
�سب���اب منطق���ة ع�س���ري، بالتع���اون م���ع الن���دوة العاملية لل�سب���اب الإ�سامي ����� الفرع الن�سائ���ي. وتهدف املب���ادرة لتعريف طالب���ات املرحلة 
الثانويـــة، وم�ضتجـــدات املرحلـــة اجلامعيـــة مبتطلبـــات احليـــاة اجلامعيـــة، والتاأكيـــد على اأهميـــة حتديد االأهـــداف امل�ضتقبليـــة بو�ضوح 

والتعريف باخليارات املتاحة حاليا باالإ�ضافة لعدد من الن�ضائح العامة حول اجلامعة وامل�ضتقبل الوظيفي.
مـــن جهتهـــا اأكـــدت قائدة املبـــادرة، روان االأملعي، اإحدى طالبات اجلامعة اأن امل�ضاركات يف احلملـــة  يحر�ضن على تعريف الطالبات 
امل�ضتجـــدات مبتطلبـــات احليـــاة اجلامعيـــة، وكيفيـــة التعامل مـــع االمتحانات كمـــا �ضيعرفن بــــ 18 تخ�س�ض هي: الطب، ط���ب الأ�سنان، 
ال�ضيدلـــة ال�ضريريـــة، علـــوم ال�ضيدلة، العالج الطبيعـــي، التمري�س، االأ�ضعة، خمتـــربات، اللغة االإجنليزية، درا�ضـــات اإ�ضالمية، ريا�س 

اأطفال، علوم حا�سب، نظم معلومات، حما�سبة، اإقت�ساد منزيل.
ساره القحطاني

دراسة أعدتها طالبة بالجامعة
»أستفيد من خبراتي السابقة« 

أفضل إستراتيجيات مواجهة 
ضغوط االصابة باألورام

ساره القحطاني

 قدمت طالبة املاج�ستري »تخ�س�ض توجيه واإر�ساد نف�سي« باجلامعة،  تهاين بنت 
عاي�ـــس ظافـــر ع�ضـــري،  درا�ضة بحثـــت من خاللها اأهـــم اإ�ضرتاتيجيـــات مواجهة 
ال�ضغـــوط النف�ضيـــة، ومدى عالقتهـــا بالقلـــق، والتوتر الذي ي�ضاحـــب مري�ضات 

الأورام يف منطقة ع�سري.
وهدف���ت الدرا�س���ة بال�س���كل الأ�سا�سي اإل���ى التعرف على اأك���رث ا�سرتاتيجيات 
مواجهـــة ال�ضغوط النف�ضية، ا�ضتخداما لـــدى املري�ضات باالأورام مبنطقة ع�ضر، 
باالإ�ضافة اإلى التعرف على طبيعة العالقة بني ا�ضرتاتيجيات مواجهة ال�ضغوط 
ا�ضرتاتيجيـــات مواجهـــة  اختـــالف  ومـــدى  املري�ضـــات،  لـــدى  والقلـــق  النف�ضيـــة، 
ال�ضغـــوط النف�ضيـــة  لديهـــن باختـــالف كل مـــن عـــدد �ضنـــوات االإ�ضابـــة، وطبيعـــة 
االإ�ضابـــة، والعمـــر، ومـــدى اختالف القلـــق لدى املري�ضات باختـــالف كل من عدد 

�ضنوات االإ�ضابة، وطبيعة االإ�ضابة والعمر.
واأ�س���ارت ته���اين اإل���ى اأن عين���ة البح���ث، والدرا�س���ة تكون���ت م���ن 40 مري�ضة، 
مت اختيارهـــن ع�ضوائيـــا مـــن ق�ضـــم االأورام مب�ضت�ضفى ع�ضر املركـــزي، وبينت اأنها 
ا�ستخدم���ت اأثن���اء الدرا�س���ة ع���دة اأدوات يف البح���ث مث���ل : مقيا����ض ا�سرتاتيجيات 

التعامل مع ال�ضغوط النف�ضية، ومقيا�س القلق.
اأكـــر  اأن  اإت�ضـــح  حيـــث   ، النتائـــج  مـــن  جمموعـــة  عـــن   البحـــث  واأ�ضفـــر 
املري�ضـــات  لـــدى  النف�ضيـــة  ال�ضغـــوط  مواجهـــة  ا�ضتخدامـــا يف  اال�ضرتاتيجيـــات 
ب���الأورام ه���ي ا�سرتاتيجي���ة  »اأ�ستفي���د م���ن خرباتي ال�سابق���ة« يليه���ا ا�سرتاتيجية 
»اأجلاأ اإلى اأحالم اليقظة«، يليها ا�ضرتاتيجيات »اأنف�س عن ال�ضغوط بالتحدث مع 
االآخريـــن«، يليها ا�ضرتاتيجية »اأتخذ موقفا حمددا )املوقف من املر�س( يف �ضوء 

فهمي لالأمور«، يليها ا�ضرتاتيجية »اأحاول معرفة املزيد عن املوقف )املر�س(«.
واأثبت���ت الدرا�س���ة ع���ن وجود عاق���ة ارتباطية �سالب���ة، ودال���ة اإح�سائيا عند 
م�ست���وى »0.01« بـــني ا�ضرتاتيجيـــات مواجهـــة ال�ضغـــوط النف�ضيـــة، والقلـــق لدى 
املري�ضـــات بـــاالأورام، وعـــدم اختـــالف الدرجـــة الكليـــة ال�ضرتاتيجيـــات مواجهـــة 
ال�ضغـــوط النف�ضية لدى املري�ضات باالأورام باختـــالف عدد �ضنوات االإ�ضابة )اأقل 
م���ن �سن���ة، م���ن �سنة اإل���ى 3 �سن���وات، اأكرث م���ن 3 �ضنـــوات( وعدم اختـــالف الدرجة 
الكليـــة ال�ضرتاتيجيـــات مواجهـــة ال�ضغـــوط النف�ضيـــة لـــدى املري�ضـــات بـــاالأورام 

باختالف طبيعة االإ�ضابة.
كم���ا اأثبتت الدرا�سة عدم اختاف الدرجة الكلية ل�سرتاتيجيات مواجهة 
ال�ضغـــوط النف�ضية لـــدى املري�ضات باالأورام باختالف العمر )اأقل من 40 ، و40 
�ضنـــة فاأكـــر(، وعـــدم اختـــالف الدرجـــة الكليـــة للقلق لـــدى املري�ضات بـــاالأورام 
باختـــالف عـــدد �ضنـــوات االإ�ضابـــة )اأقل مـــن �ضنة، من �ضنـــة اإلى 3 �سن���وات، اأكرث 
م���ن 3 �ضنـــوات (، باالإ�ضافة لعدم اختالف الدرجة الكليـــة للقلق لدى املري�ضات 
بـــاالأورام باختـــالف طبيعـــة االإ�ضابـــة )ورم حميـــد، ورم خبيـــث(، وكذلـــك عـــدم 
اختـــالف الدرجـــة الكلية للقلق لـــدى املري�ضات باالأورام باختـــالف العمر )اأقل 

من 40 اأو 40 فاأكر(.
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استطالع

اختيار التخصص بين الرغبة وضغط األسرة
ريم العسيري

امل��وؤث��رة  وال��ع��وام��ل  التخ�س�ض  »اخ��ت��ي��ار 
فيه« مو�سوع طرحته »اآف��اق« اأمام عينة 
ا�ستطاع  بهدف  اجلامعة  طالبات  م��ن 
اآرائ����ه����ن ف��ي��ه، ف��ك��ان��ت اإج��اب��ات��ه��ن �سبه 
متفقة على اأن لتدخل الآب��اء والأه��ل يف 
ال�ضغط  وممــار�ــضــة  التخ�ض�س  اخــتــيــار 
معينة  درا�سية  م�سارات  لختيار  عليهم 

اأثرا �سلبيا يف م�سرية الدار�سني.
�سمينه  م���ا  ال���ط���ال���ب���ات  وان���ت���ق���دت 
القا�سية  ال��ق��دمي��ة  ال��ن��م��ط��ي��ة  الأف���ك���ار 
الطب  مــثــل  التخ�ض�ضات  بع�س  بــنــبــذ  
االلتحاق  من  الفتاة  ومنع  والتمري�س، 

بها »لأ�سباب جمتمعية خاطئة«.
بكلية  ط��ال��ب��ة  مي�سر،  خ��ل��ود  ت��ق��ول 
التمري�س، اأن الفتيات يتعر�ضن للتدخل 
التخ�س�ض  اخ��ت��ي��ار  الأه����ل يف  ق��ب��ل  م��ن 
اإل��ى ما  اأك��رث م��ن الأولد، مرجعة ذل��ك 
القدمية  االأفكار  بع�س  بر�ضوخ   و�ضفته 

مــن يرتك  اأن  كفكرة  االأهــــل،  عــقــول  يف 
ابـــنـــتـــه تــــدر�ــــس بـــعـــ�ـــس  الــتــخــ�ــضــ�ــضــات 
كــالــطــب اأو الــتــمــريــ�ــس يــعــد رجـــال بال 
اإج��ب��ار  غ���رية، و«ذل���ك الأم���ر يت�سبب يف 
ترغب  ل  تخ�س�ض  درا���س��ة  على  الفتاة  
فيه، ما يوؤدي يف نهاية املطاف اإلى عدم 

ال�ستمرار يف ذلك امل�سار«. 
و�����س����ددت  م��ي�����س��ر ع��ل��ى اأن�����ه يجب 
على االأهل  ترك الثقة لالأبناء الختيار 
التخ�س�سات التي يجدون اأنف�سهم فيها، 
مبينة اأن من ال�سعب اأن يحقق الطالب 
النجاح يف تخ�س�ض ل يرتاح اإليه نف�سيا.

قصة واقعية
و�ضفتهن  فــتــيــات  قــ�ــضــة  مــيــ�ــضــر  وروت 
بــ�ــضــحــايــا الـــتـــدخـــل الــ�ــضــلــبــي مـــن قبل 
الدرا�سي،  التخ�س�ض  اختيار  يف  الأ���س��ر 
اأج��ربن  ك��ث��ريات  فتيات  »اأع����رف  فقالت 
من قبل الأهل على درا�سة تخ�س�سات ل 
يرغنب فيها، واالآن هن يف قمة االإحباط 

وال���ي���اأ����ض، وح��ت��ى ل���و اأن���ه���ني  درا���س��ت��ه��ن 
باأنهن با هدف، واأن  فاإنهن �سي�سعرون 

كل �سيء �سدهن«. 
قبله،  مل��ا  ي��ب��دو مكما  م��وق��ف  ويف 
ك���دم،  طالبة بق�سم  اآل  اأو���س��ح��ت ري��ه��ام 
علم النف�ض، اأن درا�سة الفتيات وال�سباب 
يف  يت�سبب  ف��ي��ه  ي��رغ��ب��ون  ل  لتخ�س�ض 

عجزهم عن اإكمال امل�سوار التعليمي.
وتطرقت اإلى بع�س عوامل م�ضاألة 
تدخل الأ�سر يف اختيار تخ�س�ض الأبناء، 
وقت  يف  تــقــرر  الــعــائــالت  »بع�س  فقالت 
�سيكون طبيبا  ابنتهم  اأو  ابنهم  اأن  مبكر 
اأو طبيبة، دون اأدنى درا�سة مليول ورغبة 

الطفل ال�سغري.
االلتحاق  ابنته  يحرم  مــن  وهــنــاك 
بــاأن  منه  اعــتــقــادا  التخ�ض�ضات  ببع�س 
والعار  العيب  يجلب  اأن  �ساأنه  من  ذل��ك 
لأه����ل ال��ف��ت��اة، وذل����ك ت��ق��ل��ي��د جمتمعي 

خاطئ«. 
ووج��ه��ت اآل ك���دم ر���س��ال��ة ل��اأه��ايل 

قائلة »اأتركوا املجال لفتياتكن  واأبنائكن 
ل��درا���س��ة ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ت��ي ي��رغ��ب��ون 
لكم  ليثبتوا  الفر�ضة  اأعــطــوهــم  فيها. 

قدرتهم على النجاح«. 
وف�����س��ل��ت اب��ت�����س��ام ح��ك��م��ي، ط��ال��ب��ة 
بــكــلــيــة الــتــمــريــ�ــس، الـــقـــول يف املــ�ــضــاألــة، 
الأب��ن��اء  اإج��ب��ار  ل��اأه��ل  يحق  »ل  فقالت 
ل  ولكن  معينة،  تخ�س�سات  درا�سة  على 
راأي��ه��م لأبنائهم يف  ي��ب��دوا  اأن  م��ان��ع م��ن 
درا�سته  منهم  يتمنون  الذي  التخ�س�ض 
تــرك  اإن  حــيــث  لــهــم،  منهم  اإجــبــار  دون 
بامل�ضوؤولية  �ضي�ضعرهم  لالأبناء  احلرية 
الإجبار  بعك�ض  النجاح  على  وي�ساعدهم 
وت��دم��ري  ف�����س��ل��ه��م   يف  �سيت�سبب  ال����ذي 
م�ستقبلهم  واإلقاء اللوم على الأهل عند 

الإخفاق«. 

رأي اإلرشاد
والصحة النفسية

الإر�ساد  اأهل  راأي  الوقوف على  بهدف 

وال�����س��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة، ط���رح���ت اآف����اق 
الق�ضية على طاولة املحا�ضرة بكليتي 
الأ�ستاذة  اجلامعة  يف  والآداب  الرتبية 
»اإن  فقالت  م��ع��دي،  اآل  ع��ب��ود  خديجة 
ل  تخ�س�ض  درا�سة  على  الأبناء  اإجبار 
�سخ�سا  يخلق  اأن  مي��ك��ن  ل  ي��ح��ب��ون��ه  
م��ب��دع��ا لأن�����ه م���ن الأ����س���ا����ض مل يكن 
با�ستثناء  التخ�س�ض،  ذل��ك  يف  ي��رغ��ب 
ح�����الت ن�����ادرة ت��ت��وق��ف ع��ل��ى ان�����س��ج��ام 
جند  وهنا  التخ�س�ض،  ه��ذا  مع  الفرد 
الإجبار عائقا يقف اأمام اإبداع الطالب 
وتطلعاته امل�ضتقبلية جتاه طموحاته«.

اآل  اع����ت����ربت   ذات������ه،  ال���وق���ت  ويف 
اأبنائهم  توجيه  يف  الأه���ل  دور  م��ع��دي 
وم�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��م 
امل�ستقبلية مهما  و�سروريا، م�ستدركة 
اأن���ه ي��ج��ب األ ي��ت��ع��دى ح���دود امل��واك��ب��ة 
وال��ت��وج��ي��ه واأخ����ذ ط��م��وح��ات اأب��ن��ائ��ه��م 
بعني  الدرا�سية  واأحامهم  امل�ستقبلية 

العتبار.

واأ�����س����ارت اإل�����ى  اأن جل����وء الأه����ل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ط���م���وح���ات���ه���م ال�����س��خ�����س��ي��ة  
الآب��اء  وا�ستخدام  اأبنائهم   من  خال 
اأ�ــضــالــيــب الــ�ــضــغــط لــفــر�ــس اآرائــــهــــم،  
م�ضالح  تخدم  ال  عك�ضية  بنتائج  ياأتي 
الأهل ول  الأبناء، لفتة اإلى اأن  ذلك 
قـــد يــــرتك اآثـــــار نــفــ�ــضــيــة خــطــرة على 
الأبناء، منها، ح�سب قولها، اأن يتعر�ض 
ال���ط���ال���ب  ل��ل��ف�����س��ل ال������ذي ي�������وؤدي ب��ه 
ال�ضوء،  برفقاء  واالرتباط  لالنحراف 
لأنه يرى اأن ذلك هو املتنف�ض الوحيد 
لان�سغال عن اإحباطه الذي ي�سعر به 
جراء  درا�سته تخ�س�سا ل يرغب فيه. 
وق����ال����ت »ع����ل����ى الأه��������ل م����راع����اة 
وطموحاتهم  وذكائهم  الأبناء  ق��درات  
الــقــرار  و�ضنع  امل�ضتقبلية  وحريتهم  

لديهم.
كما ينبغي اأن يفتحوا باب احلوار 
ــــري  والـــنـــقـــا�ـــس  لــلــو�ــضــول اإلـــى  االأ�ــــض

نتيجة مر�سية للجميع«. 

طالبات يشتكين من
التدخل السلبي لألهالي

وقيود المجتمع

آل معدي:
توجيه األهل ضروري

واإلجبار يدمر
مستقبل الطالب
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صحيفة »آفاق« تهنئ
صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير

وصاحب المعالي وزير التعليم العالي
وصاحب المعالي نائب وزير التعليم العالي

ومعالي مدير الجامعة
وجميع منسوبي الجامعة.. أساتذة وطالبا وموظفين

بتحقيق جامعة الملك خالد المركز األول
على مستوى الجامعات العربية في فرع التميز العلمي
وفقا لتقييم موقع »ويبماتريكس« اإلسباني العالمي

تهنئة
أسبوعية جامعة الملك خالد



متابعات

عبدالعزيز رديف

طب  بكلية  ممثلة  اجل��ام��ع��ة  �سرعت 
الأ�سنان يف تنفيذ اتفاقية التعاون مع 

جمعية الأطفال املعاقني بع�سري.
على ت�سكيل  الت��ف��اق��ي��ة  وت��ن�����ض 
لتفعيلها   الطرفني  من  عمل  فريق 
ابــتــداء مــن الــعــام الــدرا�ــضــي احلــايل 
و  امتياز  طبيب  بعدد 42   ،1436/35

12 ع�ضو هيئة تدري�س.
ي����وم  ال���ك���ل���ي���ة  كما خ�س�ست 
االثــــنــــني، ال�ــضــتــقــبــال احلــــــاالت من 
الـــثـــامـــنـــة �ـــضـــبـــاحـــا وحـــتـــىالـــ�ـــضـــاعـــة 
12 ظ����ه����را، مب���ع���دل ث���م���اين ح����الت 

اأ�سبوعيا.
امل������ب������ادرة  �سعيا  ه������ذه  وت�����اأت�����ي 
م�����ن اجل�����ام�����ع�����ة اإل�����ى حت���ق���ي���ق اأه���م 
من  تقدم   ال���ت���ي  اأهداف ر�سالتها 
خاللها اخلدمات  الالزمة  لالإ�ضهام 

يف بناء املجتمع.
 واأو��������س�������ح ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ط��ب 
ال�سهراين  اإبراهيم  الدكتور  الأ�سنان 
االتفاقية  هــذه  يف  ت�ضارك  الكلية  اأن 
املــنــوط بها يف  بــالــدور  الــتــزامــا منها 
اأفــ�ــضــل  العقبات وتقدمي  تـــذلـــيـــل 
باالإ�ضافة  املجتمع،  الأفــراد  اخلدمات 
حتملها  التي  بامل�سوؤولية  اإلى اإميانها 

جتاه جمتمعها بكافة اأطيافه.
وق�����ال »اأمت�����ن�����ى اأن ي���ك���ون ل��ه��ذا 
العناية  يف  الإي��ج��اب��ي  العمل الأثر 
ب��ال��ف��ئ��ة ال���غ���ال���ي���ة ع���ل���ى ق��ل��وب��ن��ا م��ن 
امل��ع��اق��ني، وب�����س��ح��ة ال��ف��م والأ���س��ن��ان 

لديهم«.

»طب األسنان« تخصص يوما لمعاقي عسير
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إعالن

رؤيتنا
السعي لدور ريادي ذي عمق إقليمي وبعد عالمي وتميز معرفي وبحثي 

وإسهام مجتمعي فاعل نحو جودة تنافسية

رسالتنا
توفير بيئة أكاديمية لتعليم عالي الجودة، وإنجاز بحوث إبداعية وتقديم 

خدمات بناءة للمجتمع، وتوظيف أمثل لتقنيات المعرفة

أهدافنا اإلستراتيجية
•  تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية في تنمية

المعرفة البناءة التي تسهم في دعم األهداف الدينية والوطنية.
•  الوصول إلى مستوى علمي، وبحثي، وخدمي متميز للجامعة.

•  تحقيق معايير الجودة الشاملة ، والحصول على االعتماد البرامجي
والمؤسسي وفق المعايير المعتمدة محليا، وعالميا.

•  تهيئة بيئة أكاديمية مناسبة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس
المتميزين وتطوير قدراتهم المعرفية والمهنية.

•  تفعيل ونشر التقنية وصوال إلى مجتمع المعرفة.
•  المؤاءمة بين مخرجات الجامعة واحتياجات سوق العمل.

•  توفير البيئة التعليمية اإلبداعية للطالب ودعم التواصل مع خريجي الجامعة.
•  بناء التواصل األكاديمي بين الجامعة ، والمراكز البحثية اإلقليمية والعالمية.
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يف بداية كل عام درا�سي يتطلع الطاب والطالبات لأن يحققوا يف العام 
بتفوق  الدرا�ضية  اأعوامهم  اإنــهــاء  على  ت�ضاعدهم  مميزة  نتائج  اجلديد 
والت�سويف  الك�سل  عن  بعيدة  جديدة  لبداية  منهم  �سعي  وذل��ك  وجن��اح، 

حتى يحققوا ما جاوؤوا من اأجله.
ب��ت��ع��اون ع��دة ع��وام��ل يف  اإل  ال��ن��ج��اح ل يتحقق  اأن ه��ذا  ول �سك يف 
تبداأ  وجلامعته.  ولأ���س��رت��ه  للطالب  الرئي�سي  ال��ه��دف  اإن��ه  اإذ  حتقيقه، 
خ��ط��وات ال��ن��ج��اح م��ن ال��ط��ال��ب نف�سه فهو حجر ال��زاوي��ة يف ه��ذا الأم��ر 
وبيده كل �ضيء بعد توفيق اهلل عزوجل، وعليه االجتهاد واجلد واحلر�س 
اأول باأول وكذلك امل�ساركة ب�سكل فعال  على متابعة درو�سه وحما�سراته 
من  بجامعته  مرتبطا  يكون  اأن  اأي�ضا  عليه  ويجب  اجلامعة،  اأن�ضطة  يف 
خالل م�ضاركته يف اأن�ضطتها وفعالياتها وال يكون طالبا هام�ضيا يح�ضر 
حما�سراته ويغادر ول يعلم ما يحدث حوله من ن�ساطات، اإذ اإن م�ساركته 
ه��ذه ت���زوده ب��خ��ربات وت��ق��وي ع��اق��ات��ه املجتمعية ب��زم��ائ��ه واأ���س��ات��ذت��ه 

واملجتمع اجلامعي. 
وياأتي يف املقام الثاين، االأ�ضرة مبا حتققه من اأجواء مريحة جتعل 
الطالب اأكرث ا�ستقرارا نف�سيا وعلميا وتهيئ له كافة ال�سبل التي تعينه 
املحفزات  كافة  اأ�سرته  ل��ه  حتقق  اأن  ب��د  ول  اإل��ي��ه  ي�سعى  م��ا  حتقيق  على 
الــتــي تــدفــعــه لــيــكــون عــ�ــضــوا فــاعــال يف جــامــعــتــه وجمــتــمــعــه مــن خــالل 
وقوانينها  اجلامعة  اأنظمة  على  التعرف  يف  م�ساعدته  وحماولة  اإر�ساده 
مرتبطا  بذلك  ويكون  ا�ستقرارا  اأك��رث  درا�سته  تكون  حتى  ومتطلباتها 

بجامعته واأ�سرته. 
ال��ث��ال��ث، اجل��ام��ع��ة وم��ا حتققه للطالب م��ن بيئة  امل��ق��ام  وي��اأت��ي يف 
علمية ت�ساعده على تلقي درو�سه بكل حب وتفوق من خال املباين التي 
من  النجاح  �ضبل  كافة  له  وتوفر  االأولـــى  اجلامعية  �ضنته  من  حتت�ضنه 
خالل اختيار كادر تعليمي على اأرقى امل�ضتويات وجتهيز الكليات باأحدث 
املعامل والو�سائل امل�ساعدة على الدرا�سة والقاعات الدرا�سية التي تعينه 
وحتم�ضه  ت�ضاعده  التي  الــربامــج  وانــتــقــاء  راحــة  بكل  علومه  تلقي  على 
لال�ضرتاك يف االأن�ضطة التي تقام يف خمتلف كليات وفروع اجلامعة وتاأتي 
لتحقق للطالب ممار�سة هواياته بكل ي�سر وحتت اإ�سراف علمي يحقق له 

الكتفاء الذاتي العقلي والبدين. 
العام طاردا  اأن يكون هذا  عاما جديدا لكل طالب وطالبة، متمنيا 

لكل ك�سل وتقاع�ض. عاما جديدا بدايته اجتهاد ونهايته جناح. 
* نائب رئي�ض التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

عام من النجاح

مجتمع الجامعة

تكليفات 
ـــدر مـــعـــايل مـــديـــر اجلــامــعــة االأ�ــضــتــاذ  اأ�ـــض
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال���داود 
اأعــ�ــضــاء  قــــرارا بتكليف وتــعــيــني عـــدد مــن 
هيئة التدري�ض بعدد من الكليات والأق�سام 

والإدارات على النحو التايل: 
عبد  �ضالح  �ضعيد  الدكتور  • االأ�ضتاذ 
البحوث  ملركز  القحطاين مديرا  اهلل 

بكلية العلوم الإدارية واملالية.
���س��اب��ر  م�����س��ع��ل  م�����س��ي��ع��ل  • ال���دك���ت���ور 
الطبية  العلوم  لكلية  العلياين عميدا 

التطبيقية بخمي�ض م�سيط.
م���رزوق  اهلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  • ال��دك��ت��ور 
ال�����س��ه��راين م���دي���را ل�������اإدارة ال��ع��ام��ة 

للعاقات اجلامعية.
• الدكتور عمر �سعيد علي اآل م�سيط 
الإداري��ة  املعلومات  نظم  لق�سم  رئي�سا 

بكلية العلوم الإدارية واملالية.

ترقيات 
متـــت تــرقــيــة االأ�ـــضـــتـــاذ �ــضــعــيــد عــلــي نا�ضر 
احلــــمــــادي، وهــــو مــ�ــضــجــل مــعــلــومــات من 
وامل��ال��ي��ة،  الإداري�����ة  ال��ع��ل��وم  كلية  من�سوبي 
ل��ل��م��رت��ب��ة ال�����س��اد���س��ة. ويف ���س��ي��اق م�����س��اب��ه، 
�ــضــدر قـــرار الــرتقــيــة اإلـــى املــرتــبــة الثامنة 
ل�سالح كل من الأ�ستاذ علي حممد عوا�ض 
من�ضوبي  من  معلومات  م�ضجل  العا�ضمي، 
والأ�ستاذ  املعلومات،  لتقنية  العامة  الإدارة 
�ــضــامل �ــضــالــح حــوكــا�ــس مــن من�ضوبي فــرع 

اجلامعة ببي�ضة )م�ضجل طلبة(.     

العسيري عريسا 
االأ�ضتاذ  احتفل  واالأ�ضحاب  االأهل  بح�ضور 
كلية  من�سوبي  م��ن  ع�����س��ريي  ع��ل��ي  عي�سى 

العلوم  بحفل زفافه.. بالرفاه والبنني.

تهانينا لعالوي
و�ــضــط حــ�ــضــور االأهــــل واالأ�ــضــحــاب احتفل 
الأ���س��ت��اذ خ��ال��د حم��م��د �سعيد ع���اوي من 
من�سوبي وكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية 

بحفل زفافه.. بالرفاه والبنني.

أفراح األسمري 
و�ـــضـــط حــ�ــضــور االأهــــــل واالأ�ـــضـــحـــاب 
احتفل الزميل عبد العزيز الأ�سمري 
يف  زفــافــه  بحفل  اآفــــاق  �ضحيفة  مــن 
بالرفاه  م�سيط..  خمي�ض  حمافظة 

والبنني. 
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للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa



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

مع بداية العام الدراسي الجديد

أندية الجامعة تستقبل الطالب 
والطالبات ببرامج متنوعة

سلمان العلي

املائم  الأك��ادمي��ي  تهيئة اجل��و  ب��ه��دف 
ل��ط��اب��ه��ا ل���ل���ع���ام ال����درا�����س����ي اجل���دي���د 
1435ه���������- 1436ه���������، اأع������دت اجل��ام��ع��ة 
�ضل�ضلة من الربامج واالأن�ضطة املتنوعة 
من خال عمادة �سوؤون الطاب ممثلة 
يف خمتلف الأندية الطابية باجلامعة.
وت�����س��ع��ى اجل��ام��ع��ة م��ن وراء ه��ذه 
اإل����ى تفعيل  الأن�����س��ط��ة غ���ري ال�����س��ف��ي��ة 
ث��ق��اف��ة ال���ط���اب وت��و���س��ي��ع م��دارك��ه��م 
حت�سيل  يف  التفوق   على  وم�ساعدتهم 
املــعــارف، واإمــدادهــم بــاخلــربات النافعة 
وتعودهم  بالفائدة،  عليهم  تعود  التي 

نادي المسرح
ه����و ن�����اد ط���اب���ي ي��ه��ت��م ب��ن�����س��ر م���ه���ارات 
التمثيل امل�سرحي بني الطاب و له عدة 

فروع يف عدد من فروع اجلامعة.
يهتم  ن��اد  اإي��ج��اد  روؤي��ت��ه يف  وتتمثل 
امل�����س��رح��ي��ة وي���ربزه���ا لتقدمي  ب��امل��واه��ب 
اأفكار توعية هادفة ت�ضهم يف اإخراج جيل 

واع يرفع ا�سم جامعته ووطنه.
واأم�����ا ر���س��ال��ت��ه، ف��اإن��ه��ا ت��ت��ل��خ�����ض يف 
ت���ط���وي���ر ال����ط����اب يف جم�����ال ال��ت��م��ث��ي��ل 
امل�سرحي بطريقة احرتافية مع الهتمام 
هواياتهم.  واك��ت�����س��اف  م��ه��ارات��ه��م  ب��اإب��راز 

وي�سعى النادي اإلى حتقيق اأهداف منها:
يف  النبيلة  والقيم  الأف��ك��ار  غر�ض   •

تهدف  كما  الجتماعية.  امل�ساركة  على 
االأنـــ�ـــضـــطـــة املـــعـــدة اإلـــــى اإتــــاحــــة فــر�ــس 
واك��ت�����س��اف  ال��ط��اب  م��ت�����س��اوي��ة جلميع 
م��ه��ارات��ه��م ودع����م ك���ل م��ن��ه��م يف جم��ال 
اأنظمة  ���س��وء  يف  وم��واه��ب��ه،  اهتماماته 

اجلامعة ولوائحها.
الطالب  �ــضــوؤون  عــمــادة  وحتت�ضن 
التي  املتخ�س�سة  ال���ن���وادي  م��ن  ع����ددا 
تقوم بدورها يف احت�ضان تلك املواهب، 
)اخلــطــابــة(،  »التو�ضتما�ضرتز«  كــنــادي 
ونادي اخلط العربي، والفن الت�ضكيلي، 
ونــادي  امل�ضرح،  ونـــادي  الغو�س،  ونـــادي 
االإعالمي. وفيما  ونادي و�ضال  نزاهة، 

يلي تعريف خمت�سر بهذه الأندية:

الطاب من خال امل�سرح.
• تعزيز جانب العاقة بني الطالب 

وجامعته.
وتعليم  ال��ط��اب  م��واه��ب  • تطوير 
والت�ضوير  واالإخــــراج  التمثيل  فــن 

وخافه.

نادي وصال اإلعالمي
ه���و ن����اد ط���اب���ي ي��ه��ت��م ب��ن�����س��ر امل���ه���ارات 
الإع��ام��ي��ة ب��ني ال��ط��اب ول��ه ع��دة ف��روع 
ب��اجل��ام��ع��ة. وت��ت��ج�����س��د روؤي���ت���ه يف اإي��ج��اد 
املختلفة  الإع��ام��ي��ة  ب��امل��واه��ب  يهتم  ن��اد 
لــيــخــرج جــيــال واعـــيـــا و�ضطيا  ويـــربزهـــا 

يرفع ا�سم جامعته ووطنه.
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أنشطة طالبية
وي�����س��ع��ى اإل����ى ت��ط��وي��ر ال��ط��اب يف 
والإع������ام بطريقة  ال��ع��اق��ات  جم���ايل 
احرتافية مع الهتمام باإبراز مهاراتهم 
واك���ت�������س���اف ه���واي���ات���ه���م. وم����ن اأه�����داف 

النادي ما يلي:
لــدى  االإعـــالمـــي  احلــ�ــس  تنمية   •

طاب اجلامعة.
• ت��ع��زي��ز ال���ع���اق���ة ب���ني ال��ط��ال��ب 

وبيئته.
وتعليم  الطاب  • تطوير مواهب 
ف��ن الت�����س��ال وت��ك��وي��ن ال��ع��اق��ات 

العامة.

نادي نزاهة
ثقافة  ن�سر  اإل��ى  يهدف  ن��اد طابي  ه��و 
ال��ن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد م��ن خ��ال 
ور�������ض ال���ع���م���ل وال������ن������دوات وامل���ع���ار����ض 
والدرا�سات، وي�سعى لتحقيق روؤية خادم 

احلرمني ال�ضريفني يف هذا اجلانب.
ال���ن���ادي يف حتقيق  وت��ت��م��ث��ل روؤي����ة 
و�سلوكا  دينيا  واج��ب��ا  ب�سفتها  ال��ن��زاه��ة 

اأخاقيا وعما وطنيا.
واأم�����ا ر���س��ال��ت��ه ف��اإن��ه��ا ت��ت��ج�����س��د يف  
حتقيق روؤية خادم احلرمني ال�ضريفني 
ــاد، عن  يف االإ�ــــضــــالح ومــكــافــحــة الــفــ�ــض
وتعزيز  الذاتية  الرقابة  تنمية  طريق 
النزاهة وحت�سني الأجيال القادمة �سد 

الف�ساد.
جملة  حتقيق  اإل��ى  النادي  ويهدف 

من الأهداف ميكن تناولها فيما يلي:
• حتــقــيــق روؤيـــــة خــــادم احلــرمــني 
ومكافحة  االإ�ــضــالح  يف  ال�ضريفني 

الف�ساد.
• ت��ن��م��ي��ة ال���رق���اب���ة ال���ذات���ي���ة ل��دى 

طاب اجلامعة واملجتمع.

نادي التوستماسترز
)الخطابة(

ه���و ن����اد ط���اب���ي ي��ع��ن��ى ب��ن�����س��ر م���ه���ارات 
االجتماعات  واإدارة  واحلــــوار  الــتــحــدث 
بني الطاب، وله عدة فروع باجلامعة. 
وت��ن�����ض روؤي�����ة ال���ن���ادي ع��ل��ى متكني 
اإمكانياتهم  اأق�سى  حتقيق  من  الطاب 
�سبكة  خ��ال  وم��ن  طموحاتهم.  وتفعيل 
اأن����دي����ة ال��ت��و���س��ت��م��ا���س��رتز ح����ول ال��ع��امل 
يف  مهاراتهم  تطوير  ال��ط��اب  ي�ستطيع 
التوا�ضل مع االآخرين واملهارات القيادية.
البيئة  توفري  يف  ر�سالته  وتتج�سد 
حيث  التعلم،  على  امل�����س��اع��دة  الإي��ج��اب��ي��ة 
اأع�ضاء  مــن  ع�ضو  لكل  الفر�ضة  تتوافر 
الـــــنـــــادي لـــتـــطـــويـــر مـــــهـــــارات الـــتـــوا�ـــضـــل 
وال��ق��ي��ادة، مم��ا ي����وؤدي ب��ال��ت��ايل اإل���ى رف��ع 
ال�سخ�سية  ومن���و  بالنف�ض  ال��ث��ق��ة  درج���ة 
اإلى  الــنــادي  وي�ضعى  اأف�ضل.  حتــدث  نحو 

حتقيق جملة من الأهداف هي كالتايل:
لــدى  الــقــيــادي  احلــ�ــس  • تــنــمــيــة 

طاب اجلامعة.
ال��ط��ال��ب  ب��ني  ال��ع��اق��ة  • ت��ع��زي��ز 

وبيئته.
• تطوير مواهب الطاب وتعليم 
ف��ن الت�����س��ال وت��ك��وي��ن ال��ع��اق��ات 

العامة.
مهارات  على  االأع�ضاء  تدريب   •

التقدمي والإلقاء والإدارة.
ال��ط��ل��ب��ة،  م����واه����ب  • اك���ت�������س���اف 

وال�ستفادة منها.
القيادة  مهارات  الطلبة  اإك�ساب   •

واالإدارة واحلوار.
لــبــنــاء  اأخــــــــوي  مــــنــــاخ  • اإيـــــجـــــاد 
امل��ث��م��رة ب��ني الطلبة يف  ال��ع��اق��ات 

خمتلف املراحل الدرا�سية.

• حت�سني املجتمع من اآفة الف�ساد 
وبيان خماطره واآثاره.

ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  ثقافة  ن�سر   •
الف�ساد.

• ت��ن��ظ��ي��م امل��ل��ت��ق��ي�����ات وال����ن����دوات 
وتعزز  ت��خ��دم  ال��ت��ي  العمل  وور����ض 

النزاهة.
وم����ن م���ب���ادئ ال����ن����ادي: ال���رتاب���ط 
اجلـــــودة  ذات  ـــــربامـــــج  وال املـــجـــتـــمـــعـــي، 
والـــعـــالقـــة  الـــقـــيـــمـــة،  ذات  واخلـــــدمـــــات 
امل���ايل  والأداء  امل���ت���ب���ادل���ة،   ال��ت��ع��اون��ي��ة 
وا�ستدامة العوائد، وامل�ساءلة واملحا�سبة، 

والتعليم والتطوير والتدريب.

نادي الغوص
ه���و ن����اد ط���اب���ي ي��ه��ت��م ب��ن�����س��ر م���ه���ارات 
الـــغـــو�ـــس والــ�ــضــبــاحــة والــتــخــيــيــم بني 
اأن تكون له فروع  الطاب، وي�سعى اإلى 

يف كافة فروع اجلامعة. 
يهتم  ناد  اإيجاد  يف   روؤيته  وتتمثل 
بــاملــواهــب الــريــا�ــضــيــة ويــربزهــا ليخرج 
ا�سم جامعته  جيا واعيا ريا�سيا يرفع 
تطوير  ر�سالة  النادي  ويحمل  ووطنه. 
والغو�س  ال�ضباحة  جمــايل  يف  الطالب 
احرتافية  بطريقة  اجل��م��اع��ي  وال��ع��م��ل 
مع الهتمام باإبراز مهاراتهم واكت�ساف 

هواياتهم.
حتقيق  اإلى  الغو�س  نادي  ويهدف 

اأهداف منها ما يلي:
لدى  التطوعي  احلــ�ــس  تنمية   •

طاب اجلامعة.
ب��ني  ال���ع���اق���ة  ج���ان���ب  • ت���ع���زي���ز 

الطالب وبيئته.
• تطوير مواهب الطاب وتعليم 

فن ال�ضباحة والغو�س.

نادي الخط العربي
والفن التشكيلي

ت��رت��ب��ط ال��ك��ت��اب��ة ال��ع��رب��ي��ة ب���الإ����س���ام 
يف  اإليه  العلم  لنت�ساب  القلم  وبتمجيد 
اأول اآيات القراآن الكرمي، وقد اأق�سم اهلل 

تعالى بالقلم يف مطلع �سورة القلم.
بالن�سبة  الت�سكيلي  الفن  يعد  كما 
ل��ل��ف��ن��ان مب��ن��زل��ة ال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي ميكن 
من  نف�سه  يف  يجي�ض  عما  بها  يعرب  اأن 
يدور  وعما  وبيئته  نف�ضه  جتــاه  م�ضاعر 

حوله من اأحداث.
وي����رج����ع اه���ت���م���ام ع����م����ادة ����س���وؤون 
اإل��ى  الت�سكيلي  ال��ف��ن  مب��ج��ال  ال��ط��اب 
بامل�سابقات  الطابية  الأن�سطة  اهتمام 
الــفــنــيــة كــالــنــ�ــضــاط غــر الــ�ــضــفــي الــذي 
بهدف  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  ب��ه  تهتم 
�ــضــقــل املــــواهــــب الــفــنــيــه مــثــل الــر�ــضــم 
ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي وال���ت�������س���وي���ر ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي 

والكاريكاتري.
اإت��اح��ة  ال��ن��ادي يف  روؤي���ة  وتتلخ�ض 
تعليم غر �ضفي يحقق اجلودة ال�ضاملة 
يف ا�ـــضـــتـــخـــدام اخلـــــط الـــعـــربـــي والـــفـــن 
التكنولوجي  التطور  ظل  يف  الت�سكيلي 
على  تعمل  متميزة  اإدارة  مــع  احلــديــث 
ال��ت��ح�����س��ني امل�����س��ت��م��ر وت��ف��ع��ي��ل امل�����س��ارك��ة 

داخل اجلامعة وخارجها.
ال��ن��ادي فهي تطوير  ر���س��ال��ة  واأم���ا 
الـــــطـــــالب يف جمــــــال اخلــــــط الـــعـــربـــي 
اح��رتاف��ي��ة  بطريقة  الت�سكيلي  وال��ف��ن 
مع الهتمام باإبراز مهاراتهم واكت�ساف 

هواياتهم.
ومن اأهداف النادي ما يلي:

مهارة  حت�سني  على  ال��ت��دري��ب   •
اخلــــــــط الـــــعـــــربـــــي لــــــــدى طــــالب 

اجلامعة .

ال��ك��ل��ي��ة يف  ع��م��ي��د  وي��ت��م��ث��ل دور  
الن�ضاط الطالبي  فيما يلي:

• م�ضاركة رواد الن�ضاط الطالبي 
املقدمة  الن�ضاط  خطة  درا�ــضــة  يف 
واإر�سالها  واعتمادها  اللجان  من 
ل���ع���م���ادة �����س����وؤون ال����ط����اب لأخ����ذ 
املـــــوافـــــقـــــة عـــلـــيـــهـــا مـــــن �ـــضـــاحـــب 

ال�ساحية. 
تنفيذ  ع��ل��ى  ال���ع���ام  الإ�����س����راف   •
خــطــة الــنــ�ــضــاط الــطــالبــي داخـــل 
عمادة  م��ن  اع��ت��م��اده��ا  بعد  الكلية 

�سوؤون الطاب. 
الطالبي  الن�ضاط  رواد  • تر�ضيح 
مــــن اأعــــ�ــــضــــاء هـــيـــئـــة الـــتـــدريـــ�ـــس 

بالكلية واعتماد املقررين.
ال�����س��ع��وب��ات  خم��ت��ل��ف  • ت��ذل��ي��ل 
الإداري�����������ة وامل����ال����ي����ة ال����ت����ي ت��ع��ي��ق 
داخــل  الــطــالبــي  الن�ضاط  م�ضرة 

الكلية.
امللتقيات  تفعيل  يف  الإ���س��ه��ام   •
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ط��اب��ي��ة وامل����وؤمت����رات 

املحلية والعاملية.
الجتماعات  يف  الكلية  متثيل   •
ال�����دوري�����ة ال���ت���ي ت��ع��ق��ده��ا ع���م���ادة 
الكليات  ل��وك��اء  ال��ط��اب  ���س��وؤون 

ملناق�ضة اأمور الن�ضاط الطالبي.
على  الطلبة  وت�سجيع  حتفيز   •

اللتحاق بالأن�سطة الطابية. 
الن�ضاط  طـــالب  مــع  الــوقــوف   •
ف��ي��م��ا ي��ع��رت���س��ه��م م���ن م�����س��ك��ات 

اأكادميية اأو غريها.
تعرت�ض  التي  العقبات  تذليل   •
طالب الن�ضاط لدى اأع�ضاء هيئة 
غيابهم   اأع��ذار  )اعتماد  التدري�ض 
ح����ني م�����س��ارك��ت��ه��م يف الأن�����س��ط��ة 

الطابية . 
الأن�������س���ط���ة  ورع�����اي�����ة  • اف���ت���ت���اح 

الطابية داخل الكلية . 
الفعاليات  ق�ضايا  مع  التفاعل   •
امل��ح��ل��ي��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ات ب��ع��د اإ���س��ع��ار 

العمادة بذلك .

مشرف النشاط الطالبي
يف  بالكلية  الن�ضاط  م�ضرف  دور  يتمثل 

النقاط التالية:
الأن�سطة  م�����س��رف  م��ع  ال��ع��م��ل   •
ال���ط���اب���ي���ة ب���ال���ع���م���ادة وال���ل���ج���ان 
ت��ف��ع��ي��ل  ب���ال���ك���ل���ي���ة يف  ال���ط���اب���ي���ة 
ــــع اخلـــــطـــــوات الــتــنــفــيــذيــة  وو�ــــض
والـــزمـــنـــيـــة الـــــالزمـــــة لــلــنــ�ــضــاط 

الطابي يف الكلية. 
ت�سكيل  عملية  على  الإ���س��راف   •
بالكلية  الطالبي  الن�ضاط  جلــان 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م�����ع ع���م���ي���د ال��ك��ل��ي��ة 

وروؤ�ساء الأق�سام. 
الكلية  يف  الن�ضاط  خطة  • تنفيذ 

على �ضوء اخلطة املعتمدة. 
مقرر  مع  وامل�ساندة  الإ���س��راف   •
والرحات  اللقاءات  على  اللجان 

الطابية.
الجتماعات  يف  الكلية  متثيل   •
ال�����دوري�����ة ال���ت���ي ت��ع��ق��ده��ا ع���م���ادة 
�����س����وؤون ال���ط���اب مل��ن��اق�����س��ة اأم����ور 

الن�ضاط.
تنفيذ  بــرامــج  عــلــي  • االإ�ـــضـــراف 
بالتعاون  بالكلية  الأن�سطة  جل��ان 

مع م�سريف الأن�سطة بالكلية. 
اختيار  عملية  على  الإ���س��راف   •
الـــطـــالب الـــبـــارزيـــن يف الــنــ�ــضــاط 
عمادة  م��ع  بالتن�سيق  ال��ع��ام  نهاية 

�سوؤون الطاب. 
الن�ضاط  طـــالب  مــع  الــوقــوف   •
ف��ي��م��ا ي��ع��رت���س��ه��م م���ن م�����س��ك��ات 

اأكادميية اأو اإدارية اأو غريها. 
ال��ط��ال��ب  اخ��ت��ي��ار  يف  • امل�����س��ارك��ة 

املثايل للكلية.

الفنية  الطاب  مواهب  تنمية   •
والت�سوير  الت�سكيلي  ال��ر���س��م  يف 
الــتــ�ــضــكــيــلــي والـــ�ـــضـــوئـــي والـــفـــن 

الرقمي.
حديثة  تعلم  اأ�ساليب  • ا�ستخدام 
املواهب اخلطية والفنية  يف �ضقل 
ك���ا����س���ت���خ���دام �����س����ب����ورات ال���ر����س���م 
االآيل  ـــب  ـــض واحلـــا� االإلـــكـــرتونـــيـــة 

الإنتاج اأعمال فنية مبتكرة .
الــعــربــي  اخلــــط  قــيــمــة  • اإبـــــــراز 
للم�سلمني  اأول�����ى  ه��وي��ة  ب�����س��ف��ت��ه 
للتعبر  لغة عاملية  بو�ضفه  والفن 

ور�سالة لل�سعوب الأُخرى.
تثقيفية  حم���ا����س���رات  اإق����ام����ة   •
واجل��ودة  الكفاءة  رفع  بهدف  فنية 
ل����اأع����م����ال ال��ف��ن��ي��ة ل�����دى ط���اب 

امل�سابقات الطابية.
لأعمال  الفنية  املعار�ض  اإقامة   •
بهدف  والفنية  اخلطية  الــطــالب 
ت�سجيعهم على املمار�سة والإتقان.

أندية أخرى
نادي  اأخــرى مثل  اأندية  اجلامعة  ت�ضم 
ــــقــــراءة، ونــــــادي اجلـــوالـــة والــنــ�ــضــاط  ال
ال��ك�����س��ف��ي، ون�������ادي ال���ع���م���ل ال��ت��ط��وع��ي 
وغ���ريه���ا، مم���ا ت��ن��اول��ت��ه اآف�����اق ب��ال�����س��رح 

والتعريف يف اأعداد �سابقة.

عمادة شؤون الطالب
متثل عمادة �سوؤون الطاب اجلهة التي 
واالأن�ضطة  الــربامــج  م�ضوؤولية  تتولى 
الطابية يف اجلامعة، ويتم تنفيذ تلك 
الربامج حتت اإ�ضراف م�ضوؤولني اإداريني 
وم�سرفو  الكليات  ع��م��داء  طليعتهم  يف 

الأن�سطة يف الكليات.
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حوارات شبابية

ريم العسيري 

ق����ال امل�������س���ور ال���ف���وت���وغ���رايف ال���ه���اوي  
العلوم  بكلية  الطبيعي  الــعــالج  طالب 
الطبية باجلامعة زيد اآل زيد، اإن ثقافة 
امل��ج��ت��م��ع م��ن ال��ع��وائ��ق ال��ت��ي تعرت�ض 
يعاين   حيث   ال�سعودي  امل�سور  طريق 
مـــن تــدخــل بــعــ�ــس االأ�ــضــخــا�ــس  اأثــنــاء 
قيامه بالت�ضوير، موؤكدا اأن هناك من 

يرى  الت�سوير »�سخافة«.
 ودع����ا اآل زي����د اإل����ى اأه��م��ي��ة دع��م 
اجل��ام��ع��ات ل��ل��م��واه��ب ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
لدى طالبها وتقدمي كل ما حتتاج اإليه 

لتطويرها.. اإلى م�ضامني احلوار:

ماذا عن بداياتك
مبجال الت�صوير وكيف كانت؟

دخ��ل��ت ع���امل ال��ت�����س��وي��ر ال��ف��وت��وغ��رايف 

 2008 ال����ع����ام  يف  ال���ف���ن���ي  مب���ف���ه���وم���ه  
با�ستخدام كامريا اجل��وال، حيث كانت 
اإعــجــاب املــقــربــني مني،  �ــضــوري  تلقى 
لتطوير  ب��ح��اج��ة  اأين  راأي�����ت  ث���م  وم���ن 
مــوهــبــتــي يف الــتــ�ــضــويــر الــ�ــضــوئــي اإمـــا 
ب��اق��ت��ن��اء ال��ع��دة امل��ت��ط��ورة ع��ن اجل���وال 
الت�سوير  وم��ب��ادئ  اأ�سا�سيات  بتعلم  اأو 
ال��ب��داي��ة ب�سراء  ال��ف��وت��وغ��رايف وك��ان��ت 
اأمي عند  اأهدتها يل  كامريا احرتافية 
جناحي اآنذاك، ومن ثم بداأت بتطوير 
يف  �سغوفا  ك��ن��ت  ح��ي��ث  بنف�سي،  نف�سي 
التوثيقية  الــ�ــضــور  بالتقاط  بــدايــاتــي 
ل��ل��م��ن��ا���س��ب��ات ول���اح���ت���ف���الت، وع��م��ل��ت 
املنتديات  مــن  لــعــدد  �ضحفيا  مــ�ــضــورا 

الرقمية وال�سحف الإلكرتونية. 
 

هل هناك اأ�صماء تاأثرت بها
يف جمال الت�صوير؟ 

معني  ب�ضخ�س  اأتــاأثــر  مل  احلقيقة  يف 
امل��األ��وف��ة  التي  اأح���ب ال�سور  ل��ك��وين ل 
وغالبا  م�ساهدتها  على  ال��ن��ا���ض  اأع��ت��اد 
ب�سكل  لقطاتي  اإظ��ه��ار  ع��ن  اأب��ح��ث  م��ا 
خم���ت���ل���ف، ل���ك���ن���ي يف امل���ق���اب���ل ���س��غ��وف 
مب����ت����اب����ع����ة اأع�������م�������ال جم����م����وع����ة م��ن 
امل�������س���وري���ن امل���ب���دع���ني وع���ل���ى راأ���س��ه��م 
بالإ�سافة  حا�سر،  اأحمد  الفوتوغرايف 
ل���ل���ف���وت���وغ���راف���ي���ني ظ����اف����ر ال�����س��ه��ري 
وح�سني القحطاين، اأما عندما اأريد اأن 
اأمتع ناظري ب�سور من ع�سري وجمالها 
ف��ا اأج���د ���س��وى ال��ف��وت��وغ��رايف امل��ت��األ��ق 

عبداهلل اآل �سجاع.

هل لديك مواهب اأخرى
اإلى جانب �صغفك بالت�صوير؟

رمبا تركيزي الأكرب يف جمال الت�سوير 
اأي�ضا مهتم باالأفالم  اأنني  اإال  ال�ضوئي 

طالب العالج الطبيعي الذي استهوته الكاميرا..

زيد آل زيد: ثقافة المجتمع عائق
أمام المصور الفوتوغرافي السعودي

الأدب��ي  النرث  لكتابة  واأم��ي��ل  الق�سرية 
اأعمايل الأدبية »الع�سرينية«  اأهم  ومن 
اأن يل  ال�����س��واد »، كما  و«���س��اح��رة حت��ب 
بالناجحة  و�ــضــفــت  االإلـــقـــاء  جتــربــة يف 
وقــــــد قــــدمــــت عـــــــــددا  مـــــن احلـــفـــالت 
اخلــطــابــيــة عــلــى مــ�ــضــتــوى اجلــامــعــة و 

حمافظة حمايل.

يف ر�صيدك الإخراجي فيلمان  
ق�صريان حدثنا عنهما؟

ب���داي���ة اأ���س��م��ي��ه��ا حم�����اولت اإخ��راج��ي��ة 
اأن����ت   و  ال����ب����داي����ة  يف  زل�����ت  ل  ل����ك����وين 
الفيلم  ف��ي��ل��م��ني،  اأول  ع���ن  ت��ت��ح��دث��ني 
الأول »اأقوال زماين« من فكرة الكاتب 
ريا�ض امل�سايخ، كان يتحدث عن الفرق 
بــــني املـــا�ـــضـــي واحلـــا�ـــضـــر وكـــيـــف اأنـــنـــا 
اأ�ــضــبــحــنــا يف زمـــن كــل �ــضــيء فــيــه �ضار 
ممكنا، اأما الفيلم الثاين فيتحدث عن 

التقنية واأنها اأ�ضبحت �ضببا يف ان�ضغالنا 
وابتعادنا عن الطاعات وفعل الواجبات 
املن�ضرم  �ــضــهــر رمــ�ــضــان  نــ�ــضــر يف  وقـــد 

والقى، وهلل احلمد، قبوال كبرا.
فيه  ا���س��ت��خ��دم��ت  الأول  ال��ف��ي��ل��م 
الثاين  اأم��ا  الت�سوير،  يف  بدائية  اأدوات 
العمل  يف  امل�ستخدمة  الأدوات  فطورنا 
ن��وع��ا م���ا، وح��ال��ي��ا اأع��م��ل ع��ل��ى ت�سوير 
ال��ف��رتة  خ���ال  �سيظهر  وث��ائ��ق��ي  فيلم 
القادمة، اإل اأنني اأخطط لعمل فيلمني 
له  و�ضل  ما  اأف�ضل  حتكيان  ق�ضرين 
ت�ضوير االأفــالم يف الوقت احلــايل من 

الناحية الإخراجية.

كيف طورت موهبتك
يف الت�صوير الفوتوغرايف؟

ع�سري  ن��ادي  لإدارة  بال�سكر  اأتوجه  اأول 
اهلل  بعد  الف�ضل  لها  التي  الفوتوغرايف 

يف ت��ط��وي��ر م�����س��ت��واي اإم����ا ب��ال��ل��ق��اءات و 
اأو  املــبــدعــني  االحــتــكــاك مبجموعة مــن 
لنا نحن  املقدمة  وال��دورات  املحا�سرات 
مثل  ح�ضور  اإن  حيث  الفوتوغرافيني 
هــــذه االأنــ�ــضــطــة جمــــاين وال يــ�ــضــرتط 
يف  باحل�ضور  النادي  اإدارة  اإ�ضعار  �ضوى 
بع�س الفعاليات. فباالإ�ضافة اإلى كوين 
اأحـــد اأعــ�ــضــاء الــنــادي الـــذي قــام بجهود 
�سخ�سية توجت برئا�سة فخرية من قبل 
عملت  فقد  للنادي  املنطقة  اأم��ري  �سمو 
على تطوير م�ستواي من خال القراءة 
والــدرو�ــس  الــ�ــضــروحــات  بع�س  ومتابعة 
االإجتماعي لعدد  التوا�ضل  �ضبكات  عرب 
م���ن ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ني ل��ت��ح��دث ف��رق��ا 

اإيجابيا مع كل �ضورة األتقطها.

ماذا تعني ال�صورة
عند زيد اآل زيد؟
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حوارات شبابية

وامل��ع��اين  الر�سائل  م��ن  الكثري  حتمل 
اجلميلة،  كما اأنها حتتوي على العديد 
من التفا�ضيل ال�ضاكنة، اإذ اإن  ال�ضور 
يف بع�س املواقف تغني عن الكثر من 
جمالها  اأتاأمل  ال�ضور  بع�س  املقاالت. 
لأكرث من 10 دقائق، ويف �ضوري غالبا 
ما اأكون حري�سا على اأن حتمل هويتي 

الع�سريية. 

من بني ال�صور التي التقطتها
ما الأقرب اإلى قلبك؟ 

االأجــــداد«  هند�ضة   « اأ�ضميتها  �ــضــورة 
وهـــــي عــــبــــارة عــــن �ــــضــــورة جلـــــزء مــن 
مبنى تراثي من حمايل ع�سري ي�سمى 
»امل����رق����ى« وك�����ان ي�����س��ت��خ��دم ل��ل�����س��ع��ود 
اآنــــذاك، رمبا  ال�ضعبية  املــبــاين  الأعــلــى 
»دي��رت��ي«  م��ن  كونها  بها  تعلقي  �سبب 
وحتمل ذكريات من كانوا هناك فيما 

م�ضى.

ما اأهمية النقد بنظرك
للم�صور املبتدئ وما الذي

ميكن اأن ي�صيف له؟
ال��ن��ق��د ع��ن�����س��ر اأ���س��ا���س��ي وم���ه���م  لكل 
ذوي  من  يكون  عندما  خا�ضة  م�ضور 
اخلــــربة واالخــتــ�ــضــا�ــس، وهـــنـــاك من 
قيمة  مــن  انــتــقــا�ــس  الــنــقــد  اأن  يعتقد 
امل�������س���ور وه�����ذا م��ف��ه��وم خ���اط���ئ، واأن����ا 
ال��راأي  يطلبون  الذين  امل�سورين  من 
يف  م�ستواي  م��ن  يطور  لكونه  الناقد 
امل�ستقبل، وعندما اأعر�ض اأحد اأعمايل 
للنقد  فاأنا على يقني اأن لكل �سخ�ض 

م��ن��ظ��ورا م��ع��ي��ن��ا ورمب����ا ف��ك��رة مم��ي��زة 
اكت�سفها هو اأو اكت�سبها من غريه. 

ما الدعم الذي يحتاج اإليه 
الطالب املوهوب يف الت�صوير

من جامعته؟ 
رمب��ا م��ن اأب���رز الأ���س��ي��اء ال��ت��ي نتمناها 
ن����ح����ن ال�����ط�����اب ت�������س���ج���ي���ع امل����واه����ب 
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة اإم���ا ب��اإق��ام��ة امل��ع��ار���ض 
جم���الت  يف  املتخ�س�سة  ال������دورات  اأو 
مل��ه��ارات  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ت��ع��ددة  الت�سوير 

املعاجلة.

اأين جتد نف�صك اأكرث
بني اأنواع الت�صوير املختلفة؟

الـــتـــ�ـــضـــويـــر الـــ�ـــضـــوئـــي عــــــامل مــتــعــدد 
الت�سوير  ب���داأت  عندما  واأن���ا  امل��ج��الت 
وجدت نف�سي اأجرب جميع الأنواع، اإل 
اأميل لت�سوير البورتريه واملاكرو،  اأين 
بالإ�سافة للمباين الرتاثية والتجريد.

 
عد�صة زيد اآل زيد

ما الذي ي�صتهويها للتقاطه؟
اأح������ب ت�������س���وي���ر الأزي����������اء ال��ع�����س��ريي��ة 
ملا حتمله  الأثرية والرتاثية  والأماكن 
من خمزون فني وثقافة مندثرة رمبا 
ُي��رى  ول  الكثري  على  جمالها  يخفى 
فاأنا  الأ�ضور  اأقــف  عندما  الغبار،  �ضوى 

اأ�ضور ما اأراه جميال.

ما ال�صعوبات التي تقف
بطريق امل�صور ال�صعودي؟

املجتمع  ه��و  امل�����س��ور  اأم����ام  ع��ائ��ق  اأول 
واأنا  امل�سورين  من  فالكثري  وثقافته، 
اأحدهم ي�ضكون من تدخل االأ�ضخا�س 
القريبني من ال�ضور حلظة التقاطها 
اإما بالفكاهة اأو طلب الت�سوير واأ�سئلة 
وت��ع��ل��ي��ق��ات حم���رج���ة اأح���ي���ان���ا ورمب����ا 

تو�ضف بال�ضخيفة.
هــــنــــاك لــــالأ�ــــضــــف مــــن يــــــرى اأن 
ال���ت�������س���وي���ر ب���رم���ت���ه ����س���يء ت���اف���ه ول 
واأت��اأ���س��ف جم���ددا لهذه  ال��ك��ث��ري  يعني 
�سخ�سيا  ت��واج��ه��ن��ي  ل��ك��ون��ه��ا  ال��ن��ق��ط��ة 
من اأ�ضخا�س مقربني يل، رمبا غري 
من امل�ضورين وجدوا م�ضايقات مبنع 
الت�سوير يف الأماكن العامة اإل اأنه مل 

يواجهني موقف مماثل.
 

بحكم ع�صويتك بناد تطوعي، 
كيف ترى وعي ال�صباب

بثقافة التطوع؟
يف االآونة االأخرة، وهلل احلمد، انت�ضرت 
ثــقــافــة الــتــطــوع  يف اأو�ـــضـــاط  ال�ضباب 
مع  وملمو�ض  كبري  ب�سكل  الع�سرييني 
اأننا مل جند يف بادئ االأمر من يو�ضل 
فكرة التطوع مبفهومها ال�سحيح كما 
ولكن  الكايف،  الدعم  ينق�سنا  ك��ان  اأن��ه 
مع وجود نادي �سباب ع�سري التطوعي 
املنطقة  اأم��ري  ق��ام بتوجيه م��ن  ال��ذي 
في�ضل  االأمـــر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 
ب���ن خ���ال���د، ت��ذل��ل��ت ج��م��ي��ع امل�����س��اع��ب 
وب���داأن���ا ننفذ جم��م��وع��ة م��ن الأع��م��ال 
يف  امل��زي��د  لعمل  ون��خ��ط��ط  التطوعية 
املــ�ــضــتــقــبــل الــقــريــب و الــبــعــيــد اأيــ�ــضــا، 

وم���ن ه��ن��ا اأوج����ه ال���دع���وة ل��ك��ل �سباب 
بالتوا�ضل  للنادي  لالن�ضمام  املنطقة 
مع جمل�ض �سباب منطقة ع�سري الذي 

ي�سرف على اأعمال النادي.
 

ما اأهم املعار�ض الفوتوغرافية 
التي احت�صنت اإبداعاتك؟

����س���ارك���ت يف جم��م��وع��ة م���ن امل��ع��ار���ض 
امل�ساركة  اأه��م��ه��ا:  م��ن  الفوتوغرافية 
ومهرجان  ال�سعودية  األ����وان  مبلتقى 
عكاظ  ملهرجان  بالإ�سافة  اجلنادرية، 
وم���ع���ر����ض ال��ع��ل��م ال�������س���ع���ودي ب��ج��دة، 
وم���ع���ر����ض ك���ل���م���ة  ب���ال���ط���ائ���ف وع����دة 
معار�ض يف اأبها وحمايل وبي�سة اأقامها 
كانت  ال��ف��وت��وغ��رايف، كما  ن��ادي ع�سري 
اأقيما يف كل  يل م�ساركة يف معر�سني 

من دبي و الدوحة.

ما طموحاتك مبجال
الت�صوير الفوتوغرايف؟

النا�ض  ي�سيد  اأن  يف  يرغب  م�سور  كل 
باأعماله واأن ي�ضبقه �ضداها الأي مكان 
يق�سده، اأمتنى اأن اأحقق اإجنازا اأفتخر 
به ويفخر به الوطن يف حمفل عاملي، 
ولن يتاأتى هذا اإل بالتدريب واملتابعة 

وم�ضاعفة اجلهد.

هل من كلمة اأخرية؟
اأمت��ن��ى اأن اأك����ون اأ���س��ف��ت ل��ل��ق��راء ول��و 
القليل، واأدعو اجلميع لزيارة معر�سي 

الإلكرتوين على العنوان التايل:
http://zaidaalzaid.net/
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الداخل  من  العام  لهذا  احلــج  منا�ضك  اأداء  يف  الراغبني  ال�ضحة  وزارة  طالبت 
واخلارج، ب�ضرورة االلتزام باأخذ لقاح احلمى املخية ال�ضوكية، واأو�ضت اأي�ضاً باأخذ 
اخلا�ضة  االأخــرى  باال�ضرتاطات  االلتزام  اإلى  اإ�ضافة  املو�ضمية،  االأنفلونزا  لقاح 

بكل دولة حلجاج اخلارج.
وجددت وزارة ال�سحة تاأكيد اأهمية اللتزام بال�سرتاطات ال�سحية الواجب 

توافرها يف القادمني للعمرة واحلج لهذا العام 1435ه�.
اأن  الدكتور خالد بن حممد مرغاين  للوزارة  الر�سمي  املتحدث   واأو�سح 
اأوبئة هي: الإيبول، وكورونا،  ال�سرتاطات ال�سحية لهذا العام ركزت على عدة 
�ضد  والتطعيم  االأطــفــال،  و�ضلل  ال�ضوكية،  املخية  واحلمى  ال�ضفراء،  واحلمى 

فريو�ض الأنفلونزا املو�سمية.

الدول الموبوءة بالحمى الصفراء
 - ال�ضفراء هي:)اأجنوال  املوبوءة باحلمى  الدول  اأن  الدكتور مرغالين  واأو�ضح 
بنني - ال�سودان - جنوب ال�سودان - ال�سنغال - بوركينا فا�سو - جمهورية اأفريقيا 
 - ديفوار  - كوت  الكونغو   - اأوغندا   - ت�ساد   - بورندي   - الكامريون   - الو�سطى 
�سرياليون - اأثيوبيا - الكونغو الدميقراطية - اجلابون - جامبيا - غانا - غينيا 
- غينيا ال�ستوائي�ة - غينيا بي�ساو - توجو - كينيا - ليبرييا - مايل - النيجر - 
نيجرييا - موريتانيا - رواندا - الأكوادور - جيانا الفرن�سية - جايانا - الربازيل 
كوملبيا   - فنزويا   - وتوباجو  ترينداد   - – بنما  ب��ريو   - �سورينام   - بوليفيا   -

- الأرجنتني – وباراجواي.
ولفت اإلى اأنه يتطلب من القادمني من هذه الدول، تقدمي �سهادة تطعيم 
بتطعيمه  تفيد  التي  الدولية  ال�ضحية  للوائــح  طبًقا  املر�س  هــذا  �ضد  �ضاحلة 
اأي��ام، كما يتطلب من   10 �ضد هذا املر�س قبل و�ضوله اململكة مبدة ال تقل عن 
املعلنة، �سهادة  البلدان  القادمة من  املختلفة  النقل  الطائرات وال�سفن وو�سائط 

�ضاحلة تفيد باإبادة احل�ضرات )البعو�س( من على متنها.

الحمى المخية الشوكية
اال�ضرتاطات  اإن  مرغالين  الدكتور  قــال  ال�ضوكية  املخية  احلمى  يخ�س  وفيما 
ن�ضت على اأن على كل حاج اأو قادم للعمرة اأو العمل املو�ضمي مبناطق احلج من 
اأي دولة تقدمي �ضهادة تطعيم �ضارية املفعول �ضد احلمى املخية ال�ضوكية تفيد 
بتطعيمه �ضد هذا املر�س )قبل قدومه اإلى اململكة( مبدة ال تقل عن 10 اأيام ول 
تزيد على ثالث �ضنوات ك�ضرط للح�ضول على تاأ�ضرة احلج اأو العمرة اأو العمل 
اإمتام  من  التاأكد  منه  القادم  البلد  يف  ال�سحية  اجلهة  تتولى  اأن  على  املو�سمي، 

عملية التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي.

دول الحزام األفريقي
 - ال�ضودان  جنوب   - )ال�ضودان  االأفريقي:  احلــزام  دول  من  للقادمني  وبالن�ضبة 
مايل - بوركينافا�ضو - غينيا - غينيا بي�ضاو - نيجريا - اإثيوبيا - �ضاحل العاج 
- النيج��ر - بني��ن - الكامريون - ت�ساد - اأرترييا - جامبيا - ال�سنغال - اأفريقيا 
الو�ضطى( ف�ضيتم باالإ�ضافة اإلى تطعيمهم يف بلدانهم اإعطاوؤهم العالج الوقائي 

يف منافذ دخول اململكة.

شلل األطفال
اإنه يجب على القادمني من  وقال الدكتور مرغالين بخ�ضو�س �ضلل االأطفال، 
اأثيوبيا  النيجر - ت�ساد -  الكامريون -  اأفغان�ستان - نيجرييا -  باك�ستان -  دول 
- �ضوريا - ال�ضومال - كينيا - اليمن - فل�ضطني )قطاع غزة، ال�ضفة الغربية، 
عرب 48 -غينيا والعراق، تقدمي �سهادة تثبت ح�سولهم على التطعيم بلقاح �سلل 
اإعطاوؤهم  اأ�سابيع، و�سوف يتم  ب�ستة  اململكة  اإلى  الفموي قبل قدومهم  الأطفال 
اململكة بغ�س  اإلى  اأخــرى من لقاح �ضلل االأطفال الفموي لدى و�ضولهم  جرعة 

النظر عن اأعمارهم.

 األنفلونزا الموسمية
بلقاح  بالتطعيم  العمرة  اأو  للحج  قــادم  كــل  تو�ضي  الـــوزارة  اأن  مــرغــالين  وبــنينَّ 
االأنفلونزا املو�ضمي، خ�ضو�ضا امل�ضابني باأمرا�س مزمنة )اأمرا�س القلب، اأمرا�س 
ومر�ضى  ال�ضكري(  مر�س  االأع�ضاب،  اأمرا�س  التنف�ضي،  اجلهاز  اأمرا�س  الكلى، 
املناعة اخللقي واملكت�ضبة، واالأمرا�س اال�ضتقالبية، واحلوامل، واالأطفال  نق�س 
اأقل من خم�س �ضنوات وذوي ال�ضمنة املفرطة. كما اأنه مت التاأكيد على ال�ضلطات 
ال�سحية يف الدول التي يفد منها معتمرون توعية حجاجها عن الأمرا�ض املعدية 

)اأنواعها، اأعرا�ضها، طرق انتقالها، م�ضاعفاتها، و�ضبل الوقاية منها(.
التي يح�ضرها  الغذائية  املــواد  دخــول  تت�ضمن منع  اال�ضرتاطات  اأن  واأبــان 
القادمون اإلى اململكة، ما مل تكن معلبة وحمكمة الإغاق اأو يف اأوعية �سهلة الفتح 

ا مل�سافة الطريق فقط. للمعاينة وبالكميات التي تكفي القادمني برًّ

كبار السن والمصابون
كـــاإجـــراء احــــرتازي اأو�ــضــت الـــــوزارة كــل قـــادم للحج اأو الــعــمــرة مــن كــبــار ال�ضن 
اجلهاز  اأم��را���ض  الكلى،  اأم��را���ض  القلب،  )اأم��را���ض  مزمنة  باأمرا�ض  وامل�سابني 
اخللقية  املناعة  نق�س  ومر�ضى  ال�ضكري  مر�س  االأع�ضاب،  اأمــرا�ــس  التنف�ضي، 
واملكت�ضبة، واحلوامل، واالأطفال، بتاأجيل اأداء منا�ضك احلج والعمرة لهذا العام، 

حر�ضا على �ضالمتهم.

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.

الصحة تحدد الدول الموبوءة وتشترط شهادة تطعيم للحج

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

استشارة صحية استشارة غذائية

الغذاء والدواء
ال تمنح ُأذونات مسبقة 

لمشتريات المواد الغذائية 
عبر اإلنترنت

اأذون���ات  اأن��ه��ا ل متنح  ل��ل��غ��ذاء وال����دواء على  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ���س��ددت 
ا�سترياد اأو ف�سح م�سبقة للمواد الغذائية، واأن الإجراء النظامي املتبع 
هو اأن يتم اإحالة م�ستندات اإر�سالية املواد الغذائية الواردة اإلى اململكة 
العربية ال�ضعودية من قبل اجلمرك اإلى اإدارة التفتي�س على الغذاء 
املنطقة  اأقــرب موقع يف  اإلــى  اأو  االإر�ضالية  امل�ضتورد يف منفذ و�ضول 

توجد به اإدارة التفتي�ض اأو مركز تفتي�ض على الغذاء امل�ستورد.
واأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اأنها ل متنع �سركات النقل 
عرب  �سراوؤها  يتم  التي  الغذائية  امل��واد  اإر�ساليات  نقل  من  وال��ربي��د 

�سبكة الإنرتنت. 
اإخ�ضاعها  بف�ضحها،  االإذن  قبل  يــلــزم  اأنـــه  اإلـــى  الهيئة  ولفتت 
لإج�������راءات ال��ت��ف��ت��ي�����ض ال���ازم���ة ل��ل��ت��اأك��د م���ن م��ط��اب��ق��ت��ه��ا ل��اأن��ظ��م��ة 

وللمتطلبات اخلا�ضة بها من قبل الهيئة. 
واأو�ضحت اأنه يتعني على كافة �ضركات النقل والربيد اأو اأ�ضحاب 
العاقة الواردة اإر�سالياتهم عرب تلك ال�سركات، �سرورة التن�سيق مع 
الغذائية  املــواد  اإر�ضاليات  م�ضتندات  الإحالة  اجلمارك  يف  املخت�ضني 
الواردة اإلى مفت�ضي الهيئة يف منفذ و�ضولها اأو اأقرب موقع يف نف�س 

املنطقة لإنهاء اإجراءاتها.
�سابق  وق��ت  ح��ذرت يف  وال���دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  اأن   يذكر 
اإر�سالية  اأي  من �سراء الأدوي��ة عرب الإنرتنت، واأنها لن تقوم بف�سح 
اململكة  اإلــى  تــرد  ع�ضبي  اأو  �ضحي  م�ضتح�ضر  اأو  دواء  على  حتتوي 
ب��اإذن م�سبق من الهيئة، وفقا  اإل  عن طريق �سركات النقل والربيد 
املن�ضورة  وامل�ضتح�ضرات  االأدوية  وف�ضح  ا�ضتراد  ل�ضروط ومتطلبات 
على موقعها الر�ضمي، اإال اأن الهيئة الحظت اأن بع�س �ضركات النقل 
والربيد قد التب�س عليها االأمر من هذا التحذير واأ�ضبحت ٌتطبقه 
واملقيمني  املواطنني  اأي�ضا من خالل مطالبتها  الغذائية  املواد  على 
الهيئة  م��ن  م�سبق  ف�سح  اإذن  اأو  ال�سحن  على  باملوافقة  بتزويدها 
لنقل واإي�سال وت�سليم املواد الغذائية التي قاموا ب�سرائها لأغرا�ض 

�ضخ�ضية اأو جتارية من خالل الت�ضوق عرب االنرتنت.
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لك���رة  ال�سع���ودي  الحت���اد  ك�س���ف 
الق���دم ع���ن مباريات ودي���ة قوي���ة 
ال�سع���ودي  املنتخ���ب  �سيخو�سه���ا 
كاأ����ض  لبطول���ة  ا�ستع���دادا  الأول 
ت�ضت�ضيفهـــا  التـــي   22 اخلليج الــــ 

الريا�ض يف نوفمرب املقبل.
واأعلن الحتاد عن مواجهة 
الثام���ن  يف  اأ�سرتالي���ا  منتخب���ات 
خ���ال  اجل���اري  �سبتم���رب   م���ن 
املع�ضكـــر احلايل املقـــام بالعا�ضمة 

الربيطانية لندن.
منتخب���ي  �سيواج���ه  كم���ا 
مبدين���ة  ولبن���ان  اأوروج���واي 
ج���دة يف ال���� 10وال����14 م���ن اأكتوبر 
االأخ�ضـــر  يختتـــم  ثـــم  املقبـــل، 
مواجهات���ه الودية بلق���اء منتخب 
م���ن  ال�ساب���ع  يف  فل�سط���ني 

نوفمرب املقبل.
ويخو�ض املنتخب ال�سعودي 
للبطول���ة  الأول  ال���دور  فعالي���ات 
املجموعـــة  �ضمـــن  اخلليجيـــة 
قط���ر  منتخب���ات  الأولى م���ع 
ويفتت���ح  واليم���ن.  والبحري���ن 
م�س���واره مبواجه���ة منتخب قطر 

يف ال� 13 من نوفمرب.

األخضر يستعد لـ »خليجي 22« بمالقاة أستراليا واألوروجواي

مدرب الهالل: اإلرهاق 
خلف التعادل مع األهلي 
اأو����س���ح امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ف��ري��ق الأول 
الروماين  الهال،  بنادي  القدم  لكرة 
م��ن  ع���ان���ى  ف���ري���ق���ه  اأن  ري��ج��ي��ك��ام��ف 
االإ�ـــضـــابـــات واالإرهـــــــاق قــبــل مــواجــهــة 
الأه��ل��ي يف اجل��ول��ة الأخ����رية ل���دوري 
عبداللطيف جميل للمحرتفني جدة، 

التي انتهت بالتعادل )�ضفر/�ضفر(.
�سامل  ال��اع��ب  جهود  »افتقدنا  وق��ال 
اإ�ضابة،  مــن  عانى  اأن  بعد  الــدو�ــضــري 
كــمــا كـــانـــت هـــنـــاك بــعــ�ــس االإ�ـــضـــابـــات 

اخلفيفة لنيفيز وكواك.
ورغم ذلك قدمنا مباراة جيدة وحققنا نتيجة التعادل وك�سبنا نقطة 
اأبطال  دوري  على  تركيزنا حاليا  املرحلة يف ظل  لنا يف هذه  منا�سبة  وهي 

اآ�سيا«.
وحتدث املدرب عن لعبه نيفيز قائا »نيفيز لعب كبري وما زال يقدم 
يف  �سيظهر  اأن��ه  واأعلم  املا�سي  املو�سم  يف  يقدمها  ك��ان  التي  اجليدة  م�ستوياته 

املباريات القادمة ولدينا فر�ضة كبرة يف املناف�ضة خالل اجلوالت القادمة«.
كري�ستيان  ال�سوي�سري  الأه��ل��ي،  لفريق  الفني  امل��دي��ر  اأب���دى  امل��ق��اب��ل،  يف 

جرو�ض ر�ساه عن التعادل واأداء الاعبني اأمام الهال.
يف  القادمة  الأرب���ع  املباريات  على  من�سب  الآن  تركيزهم  اأن  على  و�سدد 

الدوري لتحقيق نقاطها كاملة حتى ي�ستطيع الفريق املناف�سة على الدوري.

رياضة

النويصر: دوري جميل
حطم حاجز 200 ألف متفرج

الشياطين الحمر يحسمون الصراع على فالكاو
ح�ضم نادي مان�ض�ضرت يونايتد �ضفقة 
التعاقد مع مهاجم موناكو الفرن�سي 
واملنتخب الكولومبي راداميل فالكاو 
ب��ن��ظ��ام الإع�������ارة مل����دة م��و���س��م واح���د 

مقابل 10 مايني يورو.
مت ذلك على الرغم من اأن ا�ضم 
ال��اع��ب ارت��ب��ط يف ال��ف��رتة الأخ���رية 
ب��الن��ت��ق��ال اإل���ى اأن��دي��ة ري���ال م��دري��د 
الإ����س���ب���اين وي��وف��ن��ت��و���ض الإي���ط���ايل 
قبل  الربيطاين،  �سيتي  ومان�س�سرت 
الــ�ــضــيــاطــني احلــمــر من  يــتــمــكــن  اأن 
مــبــاراة  فــالــكــاو  خــطــفــه. ومل يخ�س 
فريقه �سد ليل يف الدوري الفرن�سي 

نهاية الأ�سبوع املا�سي.
مان�س�سرت  اأن  من  الرغم  وعلى 

دوري  م�سابقة  عن  �سيغيب  يونايتد 
اأب����ط����ال اأوروب���������ا ه�����ذا امل���و����س���م ب��ع��د 
حلوله �ضابعا، فاإنه اأمت �ضفقة كبرة 
على  بح�سوله  املا�سي  قبل  الأ�سبوع 
خدمات اجلناح الأرجنتيني اأنخل دي 
جنيه  مليون   59.3 مقابل  يف  م��اري��ا 

اإ�سرتليني.
 كــمــا تــعــاقــد اأيـــ�ـــضـــا مـــع العــب 
ال��و���س��ط الإ���س��ب��اين اأن���دي���ر ه��ريي��را، 
والــظــهــر االأيــ�ــضــر االإجنــلــيــزي لــوك 
ماركو�ض  الأرجنتيني  وامل��داف��ع  �سو، 

روخو، والهولندي دايل بليند.
فالكاو م�ضرته يف �ضفوف  بــداأ 
الدرجة  يف  بوياكا  لن�سريو�ض  ن��ادي 
ين�ضم  اأن  قبل  الكولومبية،  الثانية 

وب��ع��د  ب��اي��ت يف 2005.   ري��ف��ر  اإل����ى 
اأربــــعــــة اأعــــــــوام قــ�ــضــاهــا مــــع فــريــق 
الــعــا�ــضــمــة االأرجــنــتــيــنــيــة انــتــقــل اإلــى 
نف�سه  اأث���ب���ت  اإذ  ال���ربت���غ���ايل،  ب���ورت���و 
ب�����س��ف��ت��ه اأح����د اأخ���ط���ر ال���ه���داف���ني يف 
 87 يف  ه���دف���اً   72 بت�سجيله  اأوروب�������ا 

مباراة.
اأحرز كاأ�ض الربتغال يف مو�سمه 
اأن ي�سهم ب�سكل  الأول يف 2009، قبل 
كبري يف اإحراز بورتو ثاثية تاريخية 
املحلية  بالثنائية  بتتويجه   2011 يف 
وال��دوري الأوروب��ي، وت�سجيله هدف 
النهائية  امل��ب��اراة  يف  الوحيد  امل��ب��اراة 

�سد براغا. 
انتقل بعدها اإلى اأتلتيكو مدريد 

وجنح يف قيادته اإل��ى اإح��راز ال��دوري 
االأوروبـــــي، و�ضجل هــدفــني اأيــ�ــضــا يف 

النهائي يف مرمى اأتلتيك بلباو.
فــــالــــكــــاو يف �ــضــفــوف  و�ـــضـــجـــل 
 91 يف  ه���دف���اً   70 م���دري���د  اأت��ل��ت��ي��ك��و 
موناكو  اإل��ى  ينتقل  اأن  قبل  م��ب��اراة، 
يورو  مليون   60 مقابل  يف  الفرن�سي 

املو�سم املا�سي.
ك��م��ا �سجل ف��ال��ك��او 11 ه��دف��ا يف 
19 مباراة مع فريق الإم��ارة، قبل اأن 
الرباط  يف  خطرة  الإ�ضابة  يتعر�س 
ملدة  امل��اع��ب  ع��ن  اأب��ع��دت��ه  ال�سليبي 
هدفا   20 �سجل  فيما  اأ���س��ه��ر،  �سبعة 
م���ب���اراة   51 يف  ك��ول��وم��ب��ي��ا  مل��ن��ت��خ��ب 

خا�ضها يف �ضفوفه.

ع��رب رئ��ي�����ض راب��ط��ة دوري امل��ح��رتف��ني 
ال�سعودي حممد النوي�سر عن �سعادته 
عبداللطيف  دوري  جن���اح  ب��ا���س��ت��م��رار 
الثانية  ن�سخته  يف  للمحرتفني  جميل 
م���ن ال���ن���واح���ي ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
احل�ضور  جتــاوز  بعدما  واجلماهرية، 
اجلماهريي ملباريات دوري عبداللطيف 
جميل حاجز � 200 األف متفرج يف ثالث 
ج����ولت، وذل����ك ب��ع��د 21 م���ب���اراة فقط 
اإذ و�ــضــل عــدد احل�ضور  كــرقــم جــديــد، 
اجلماهريي مع نهاية مباريات اجلولة 
مبعدل  متفرجا   205111 اإل��ى  الثالثة 
اأي�ضاً  الــرقــم  وهــذا  مــبــاراة،  لكل   9767
ك�ضر نف�س احلاجز يف املو�ضم املا�ضي يف 

�سبع جولت بعد 49 مباراة.
���ج���ل ه�����ذا امل���و����س���م ع�����دد م��ن  و����سُ
الـــقـــيـــا�ـــضـــيـــة يف احلـــ�ـــضـــور  االأرقـــــــــــــام 
اجل���م���اه���ريي م���ن���ذ ال����ب����دء يف اإع�����ان 
حيث   ،2011-2010 مو�سم  يف  الأرق����ام 
�ضهد اأعلى ح�ضور جماهري يف جولة 
واحدة وهي اجلولة االأولى التي و�ضل 

جمموع ح�ضورها لـ 139173 متفرجا.
واأعـــــلـــــى حـــ�ـــضـــور جـــمـــاهـــري يف 
م���ب���اراة واح�����دة  ك���ان يف ل��ق��اء الحت���اد 
عبداهلل  امللك  مدينة  ا�ستاد  يف  والفتح 
 58896 وحـــ�ـــضـــره  بـــجـــدة  الــريــا�ــضــيــة 
م��ت��ف��رج��ا، وذل����ك وف��ق��اً ل���اأرق���ام التي 
وير�ضدها  املالعب  �ضا�ضات  عرب  تعلن 

موقع اإح�سائيات الدوري ال�سعودي.

ن�سبة  »ارت��ف��اع  اأن  النوي�سر  واأك��د 
احلــ�ــضــور اجلـــمـــاهـــري جــــاء مـــع بــدء 
عبداهلل  امللك  مدينة  ا�ستاد  ا�ستخدام 
اإل��ى  ال���ذي يت�سع  ال��ري��ا���س��ي��ة يف ج���دة، 
62 األــــف مــتــفــرج اإ�ــضــافــة اإلــــى ارتــفــاع 
ال���دوري،  يف  املناف�سة  ال��ف��رق  م�ستوى 
وكـــذلـــك ارتــــفــــاع مــ�ــضــتــوى اخلـــدمـــات 
املالعب  بع�س  يف  للجماهر  املقدمة 
بعد  وذل��ك  كبريا،  تطورا  �سهدت  التي 
مع  املحرتفني  دوري  رابطة  وقعت  اأن 
ع��دد م��ن ال�����س��رك��ات ال��غ��ذائ��ي��ة الكربى 
وامل���ط���اع���م امل��ت��خ�����س�����س��ة ال���ت���ي ق��دم��ت 

خدماتها يف ماعب عدة«. 
دوري  راب�����ط�����ة  رئ���ي�������ض  واأ�������س������اد 
املــحــرتفــني بــاخلــدمــات الــكــبــرة التي 
ي��ق��دم��ه��ا ال����راع����ي ال��ر���س��م��ي ل���ل���دوري 
للجماهري  جميل  عبداللطيف  �سركة 

وم�ساريعه للجمهور الريا�سي.
ك����م����ا ق��������دم ال����ن����وي���������س����ر ����س���ك���ره 
ح�ضرت  الــتــي  الــريــا�ــضــيــة  للجماهر 
امل����ب����اري����ات امل���ا����س���ي���ة ك����اف����ة، م��ت��م��ن��ي��ا 
اال�ــضــتــمــرار عــلــى هـــذا احلــ�ــضــور املبهج 
واجل��م��ي��ل ال�����ذي »اأ����س���ف���ى امل���زي���د من 
ال��وق��ت  وال��ن��دي��ة«، متطلعا يف  الإث�����ارة 
جديد  قيا�سي  رق��م  ت�سجيل  اإل���ى  ذات���ه 
للح�ضور اجلماهري يف نهاية املو�ضم، 
اأن ال���راب���ط���ة والأن���دي���ة  م�����س��ددا ع��ل��ى 
لتلبية  ج��ه��ده��م  ق�����س��ارى  ���س��ي��ب��ذل��ون 

مطالب اجلمهور الريا�سي.
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أساتذة

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

د. عمر عبدالقادر: نسبة ال يستهان 
بها من الطالب إنجليزيتهم متدنية

ما اأهم املو�صوعات البحثية
التي تهتم بها ؟

البحثي  اهتمامي  بــداأت  احلــال  بطبيعة 
باملو�سوعات ذات العاقة بالطب الباطن 
وخــا�ــضــة مــر�ــس املــالريــا وقــرحــة املــعــدة 
والثني ع�سر ولكن يف ال�سنوات الأخرية 
التعليم  الــبــحــث يف جمـــال  اإلــــى  اجتــهــت 

الطبي.
الأوراق  م���ن  ب���ع���دد  ����س���ارك���ت  وق����د 
العلمية يف موؤمترات عاملية يف مو�سوعات 
الطب  م��ه��ن��ة  مم��ار���س��ة  ام��ت��ح��ان  �سملت 
وجتربة ال�ضودان يف اعتماد كليات الطب.

كما اأننا ومب�ساركة عدد من الإخوة 
امللك  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ط��ب  بكلية  الأ����س���ات���ذة 
خالد قمنا باإعداد اأربع اأوراق علمية عن 
الباطن  ال��ط��ب  ق�سم  ام��ت��ح��ان��ات  ت��ق��ومي 
ع��ل��ى حت�سيلهم  ال���ط���اب  غ��ي��اب  واأث�����ر 
ون��ظ��رة طاب  الق�سم،  ب��ه��ذا  الأك��ادمي��ي 
ال��ط��ب ل��ط��ري��ق��ة الم��ت��ح��ان ال�����س��ري��ري 
التحقق،  ق��وائ��م  على  املبنى  امل��و���س��وع��ي 
كلية  ���س��م��ن��ار  تقييم  ع��ن  اأخ����ري  وورق����ة 

الطب الأ�سبوعي خال �سنتني.
واأخ�ض بالذكر من الأ�ساتذة الذين 
�ساركوا يف اإعداد هذه الأوراق عميد كلية 
الطب الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل ع�سريي، 
ورئ��ي�����ض ق�سم ال��ط��ب ال��ب��اط��ن ال��دك��ت��ور 
التعليم  ق�ضم  ورئي�س  احلميد،  �ضليمان 
باحمدان،  الدكتور خالد  ال�سابق  الطبي 
بالق�سم  الأ�ستاذ  الكيمياء  ق�سم  ورئي�ض 

الدكتور فوزى بابطني.
االأوراق  بع�س هذه  تقدمي  وقد مت 
مب�����وؤمت�����رات ع���امل���ي���ة و����س���ن���ق���دم ورق���ت���ني 
علميتني باملوؤمتر العاملي للتعليم الطبي 
الذى تقيمه اجلمعية ال�سعودية للتعليم 
يف  الق�ضيم  جامعة  وت�ضت�ضيفه  الطبي 
طرق  الورقتان  وتبحث  املقبل،  نوفمرب 
ق��ي��ا���ض وت���ق���ومي ال���ط���اب ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
بــجــامــعــة املــلــك خــالــد ويـــ�ـــضـــارك فيهما 
رئ��ي�����ض ق�����س��م ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي ال��دك��ت��ور 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���ع���م���ري، وال���دك���ت���ور ب��ه��اء 
الن�ساء  اأم��را���ض  ق�سم  م��ن  ال��دي��ن ح�سن 

والتوليد.

خالدالعمري 

الطب  بكلية  العملية  جتربته  واقــع  من 
القادر اعرتافا  الدكتور عمر عبد  �سجل 
ن�ضبة  لــدى  االإجنليزية  بتدين  �ضريحا 
اإلى  ل ي�ستعان بها من الطاب، م�سريا 
اأنها ت�ضكل مع�ضلة حقيقة يف التح�ضيل 
اأن  اإل����ى  ال���وق���ت  ال��ع��ل��م��ي، لف��ت��ا يف ذات 
اجلــامــعــة تــ�ــضــاهــي كـــربيـــات اجلــامــعــات 
العاملية وتتفوق على العديد من جامعات 

املنطقة.

حدثنا بداية عن م�صريتكم 
التعليمية؟

ت����خ����رج����ت يف ك���ل���ي���ة ال����ط����ب ب��ج��ام��ع��ة 
معروفة  كلية  وهي  بال�ضودان  اخلرطوم 
مقرتنة  وكانت  ع��ام  مائة  يناهز  عمرها 
يف  للتخ�ض�س  واجتــهــت  لــنــدن،  بجامعة 
واأكملت  اجل��ام��ع��ة،  بنف�ض  ال��ب��اط��ن  ط��ب 
وهي  بال�سني  �سنغهاي  بجامعة  تدريبي 
العامل  م�ستوى  على  اجلامعات  اأب��ز  من 
ول��ع��ل ال��ك��ث��ريي��ن ي��ع��رف��ون ع��ن نظامها 

امل�سهور لت�سنيف اجلامعات يف العامل.
 وبعد العمل يف جمال طب الباطن 
ولفرتة ق�سرية بجامعة �سنغهاي عملت 
اجلامعات  من  وعــدد  اخلرطوم  بجامعة 
ال�سعودية،  العربية  وباململكة  ال�سودانية 
اأكيدة واهتماما  ووج��دت يف نف�سي رغبة 
بتخ�س�ض التعليم الطبي وهو من العلوم 
احلديثة ن�ضبيا التي ازداد االهتمام بها يف 
التطوير  اإل��ى  ت�سعى  التي  اجلامعات  كل 

واجلودة يف التعليم.
ت�����دري�����ب�����ا يف ه����ذا  ت���ل���ق���ي���ت  وق��������د 
ال��ت��خ�����س�����ض يف ع������دد م����ن اجل���ام���ع���ات 
الأمريكية  املتحدة  والوليات  بال�سودان 
�سهادتي  والكويت وهولندا وم�سر ونلت 

املاج�ستري والدكتوراه.
وع��م��ل��ت رئ��ي�����س��ا ل��ق�����س��م الم��ت��ح��ان 
امل���ه���ن���ي ل����اأط����ب����اء ب���امل���ج���ل�������ض ال��ط��ب��ي 
ال�سوداين ثم رئي�سا لق�سم اعتماد كليات 
ال���ط���ب وال���ك���ل���ي���ات ال�����س��ح��ي��ة الأخ������رى، 
الطب  بكلية  م�ساركا  اأ�ستاذا  عملت  كما 
الطبي  والتعليم  الباطن  الطب  بق�سمي 
م��ن��ذ اأرب������ع ����س���ن���وات ث���م م��ف��رغ��ا للعمل 

باجلامعة.

كيف ترى البيئة التعليمية 
بجامعة امللك خالد؟

تتمتع  خالد  امللك  جامعة  اأن  يف  �سك  ل 
كربيات  ت�ضاهى  ممتازة  تعليمية  ببيئة 
ال��ع��امل وتتفوق  امل�����س��ه��ورة يف  اجل��ام��ع��ات 

على العديد من اجلامعات باملنطقة.
للتعليم  مثالية  ببنية  تتميز  وه��ي 
التعليمية  العملية  ت��دع��م  الإل���ك���رتوين 
للطاب والأ�ساتذة كما ت�ساعد يف البحث 
بــاأن هناك جماال  اعتقاد  ولــدي  العلمي، 
اأو�سع لا�ستفادة من هذه البنية ب�سورة 
اأكرب ولكن مع زيادة الدعم الفني ملواكبة 

التو�سع يف هذا املجال.
م�ستوى  ذات  من�ساآت  توافر  اأن  كما 
عـــــال مــــن اجلـــــــودة خـــا�ـــضـــة بــاالأنــ�ــضــطــة 
للبيئة  داعما  يعد  والريا�سية،  الثقافية 
بالإ�سافة  ه��ذا  وال��رتب��وي��ة،  الأك��ادمي��ي��ة 
اإلى املباين املتميزة مبجمع قريقر التي 
واملعماري  الهند�سي  الإب��داع  فيها  يظهر 
امل��ت��م��ث��ل يف ال����س���ت���ف���ادة ال��ق�����س��وى من 

طوبوغرافية املنطقة.

ول����دي����ن����ا م����ق����رتح����ات ل���ل���ب���ح���ث يف 
الطبي  التعليم  يف  ح��ي��وي��ة  م��و���س��وع��ات 
بالكلية �سنقوم بها خال العام الدرا�سي 

احلايل.

ما الإيجابيات وال�صلبيات
التي لحظتها لدى الطالب؟

فرتة عملي مع الطالب حلوايل ثالثني 
عاما وفى باد خمتلفة منحتني املقدرة 
الطالب  وميزات  �ضفات  مالحظة  على 

ب�سهولة.
�ــضــنــوات  اأربــــــع  اأمــ�ــضــيــت  اأن  وبـــعـــد 
ب��ك��ل��ي��ة ال����ط����ب ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ��ال��د 
الطاب  اإن  ثقة  وب��ك��ل  ال��ق��ول  اأ�ستطيع 
ب��ه��ذه اجل��ام��ع��ة مي��اث��ل��ون ن��ظ��راءه��م يف 
ويتفوق  ب��ل  بها  ال��ت��ي عملت  اجل��ام��ع��ات 
ــهــم عـــلـــى كـــثـــر مـــنـــهـــم، ولــكــنــي  بــعــ�ــض
اإلى  حاجة  يف  الطالب  بع�س  اأن  اأعتقد 
االأن�ضطة  بح�ضور  االهــتــمــام  مــن  مزيد 
العملي  املكون  ذات  وخا�ضة  االأكــادميــيــة 

والتدريبي.
كما اأن بع�س الطالب ال ي�ضتمعون 
اإل������ى ن�����س��ائ��ح وت���وج���ي���ه���ات الأ�����س����ات����ذة 
والتعامل  منها  وال�ستفادة  واملر�سدين 

معها مبهنية و�سفافية.

براأيك هل هناك �صعوبات تواجه 
الطالب، واإن وجدت فما هي؟

دعـــنـــي هــنــا اأ�ـــضـــر بــ�ــضــفــة خــا�ــضــة اإلـــى 
اأه��م  اأن م��ن  اأعتقد  ال��ط��ب،  ط��اب كلية 
ال�سعوبات الأكادميية التي تواجههم اأن 
مقدرة  ن�سبة  لدى  الإجنليزية  م�ستوى 

منهم لي�ست يف امل�ستوى املطلوب.
وه������ذا ب���ال���ط���ب���ع ي����وؤث����ر ب�������س���دة يف 
مع  وتــوا�ــضــلــهــم  االأكـــادميـــي  حت�ضيلهم 

بع�س اأ�ضاتذتهم.
بالكلية  الــدرا�ــضــي  املــنــهــج  اأن  كــمــا 
يعانى من الت�ضخم يف عدد من املقررات، 
مــا يــ�ــضــع عــبــئــا ثــقــيــال غــر ذي جــدوى 
اإتباع طرق  اإلى  على الطالب، بالإ�سافة 
من  الكثري  بها  والم��ت��ح��ان��ات  للتقومي 
معتمدة  ط���رق  ا���س��ت��خ��دام  اأو  ال�سلبيات 

التطبيق  مبوجهات  اللتزام  عدم  ولكن 
فيها يوؤدى اإلى بع�س اخللل يف النتيجة 

النهائية.
وم���ن ال���واج���ب اأن اأ���س��ري ه��ن��ا اإل��ى 
العديدة  والتطوير  التح�سني  حم��اولت 
�ــضــنــوات  عـــرب  الــتــقــومي  وطــــرق  للمنهج 
طويلة، ول يخفى على الأ�سرة اجلامعية 
مـــا تــقــوم بـــه الــكــلــيــة مـــن تــطــويــر ملنهج 
ال��ف��راغ منه  يتم  اأن  امل��وؤم��ل  م��ن  تكاملي 
يف الوقت املحدد، وكذلك التوجه اجلاد 
القيا�ض  لتطوير  منذ فرتة  ابتداأ  ال��ذى 

والتقومي.

مب تن�صح الطالب من اأجل  اأداء 
اأف�صل يف مرحلتهم اجلامعية ؟

اأذك������ر ن��ف�����س��ي والأب�����ن�����اء ال���ط���اب اأول 
خري،  كل  مفتاح  هي  التي  اهلل،  مبخافة 
واأقول لهم اإن التلمذة الناجحة �سرورة 
ل���ن���ي���ل ال���ع���ل���م ال�������ذي ي��ت��ط��ل��ب م��ع��رف��ة 
واكت�ساب مهارات التعلم واتباع اإر�سادات 

املعلمني.
كـــمـــا اأو�ـــضـــيـــهـــم بــــاحلــــر�ــــس عــلــى 
احلــ�ــضــور املــبــكــر وعـــــدم الــغــيــاب اإال يف 
الظروف ال�ستثنائية وكذلك ال�ستفادة 
ال���ق�������س���وى م����ن الإم���ك���ان���ي���ات ال��ك��ب��رية 

املتوافرة باجلامعة.

ماذا تتمنى اأن يتوافر
يف اجلامعة الآن ؟

حقيقة وبكل �ضدق وبحكم انتمائي لهذه 
اجلامعة التي افتخر بها اأمتنى اأن ت�سهد 
مزيدا من الهتمام بالبحث العلمي واأن 
تكون هناك جملة علمية حمكمة للطب 
والعلوم الطبية ت�سدر عن هذه اجلامعة 

وهي اأهل لذلك دون اأدنى �سك.
اأو���س��ع  تفعيًا  اأرى  اأن  اأمت��ن��ى  كما 
الإفـــــــادة الـــطـــالب مـــن بـــرامـــج الــتــبــادل 
امل�����س��ت�����س��ف��ى  اأن  ع��ل��م��ت  وق�����د  ال��������دويل، 
با  وه��و  النهائية  مراحله  يف  اجلامعي 
للتميز،  ت�سعى  كلية طب  لأي  �سك حلم 
ت�سهد  اأن  متنيت  اآخ����را  ول��ي�����ض  واأخ����ريا 

اجلامعة مزيدا من الدعم لاأ�ساتذة.
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إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

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

آفاق الجامعة  |  العدد 121  |  12 ذو القعدة 1435  |  7 سبتمبر 2014



التعليم العالي

الجامعة األردنية تمنح العنقري 
الدكتوراه الفخرية

على غرار سنة االمتياز في التخصصات الصحية
إضافة سنة دراسية إلى متطلبات الكليات التربوية

أحمد العياف 

لتعزيز  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اق���رتح���ت 
ال���������س����راك����ة ب�����ني وزارت����������ي ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ع��ايل وال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م اإ���س��اف��ة 
الكليات  متطلبات  اإل��ى  درا�سية  �سنة 
ال����رتب����وي����ة ت�����س��م��ى ���س��ن��ة الم���ت���ي���از 
المتياز يف  �سنة  الرتبوي على غرار 

التخ�س�سات ال�سحية.
ج����اء ذل����ك يف اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة 
التعليم العايل  الثامن يف مقر وزارة 
يف م��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض ب��رئ��ا���س��ة معايل 
الأ�ستاذ  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  ن��ائ��ب 
اأح��م��د ب��ن حم��م��د ال�سيف،  ال��دك��ت��ور 

للتقومي  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب����ارز يف 
والعتماد الأكادميي واملركز الوطني 

للقيا�ض والتقومي.
واأ�سادت اجلامعة بتمكن معايل 
واإجن��ازه بكل جناح  العنقري  الوزير 
ومت��ي��ز م���ا اأوك�����ل اإل���ي���ه م���ن م��ه��م��ات 
ال�سعودية  العربية  اململكة  فيها  مثل 
وامل��وؤمت��رات  املحافل  م��ن  العديد  يف 
وال����ل����ق����اءات ال���ع���رب���ي���ة والإق��ل��ي��م��ي��ة 
والـــدولـــيـــة، وبــحــر�ــضــه عــلــى تــاأكــيــد 
وتطوير  الأك���ادمي���ي،  العمل  اأه��م��ي��ة 
ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وع���ل���ى دور 
امل��م��ل��ك��ة يف ب���ن���اء وت���ع���زي���ز ال��ت��ع��اون 

العلمي مع خمتلف دول العامل.
األقى العنقري خال  من جهته 
حفل ت�سلمه ال�سهادة الفخرية  كلمة 
ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اأن  فيها  اأك���د 
حر�ضت  ال�ضعودية  العربية  باململكة 
على اأن ل يكون التو�سع يف منظومة 
»بل  الكم فح�سب،  العايل يف  التعليم 
بالتخ�س�سات  اله��ت��م��ام  معيار  ك��ان 

الأردن���ي���ة يف عمان  اجل��ام��ع��ة  منحت 
���س��ه��ادة ال��دك��ت��وراه ال��ف��خ��ري��ة ملعايل 
وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور 
تقديرا  العنقري،  حممد  ب��ن  خ��ال��د 
ل����دوره ال��ف��اع��ل يف ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات 
ال�������س���ع���ودي���ة الأردن�����ي�����ة يف جم����الت 
التعليم العايل وبناء روابط التعاون 
ال��ت��ب��ادل الطابي  وال��ث��ق��ة وحت��ف��ي��ز 
والعلمي بني املوؤ�س�سات الأكادميية يف 
يف  ج��اء  ملا  وفقا  ال�سقيقني،  البلدين 

ت�سريح للجامعة الأردنية.
واأو����س���ح���ت اجل��ام��ع��ة الأردن���ي���ة 
العايل متيز  التعليم  وزي��ر  »عمل  اأن 
بـــاالإخـــال�ـــس واالإتــــقــــان، ومــنــجــزاتــه 
يف ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ات�����س��م��ت 
توليه  خ��ال  م��ن  وال�سبق  ب��ال��ري��ادة 
امل��م��ل��ك��ة  يف  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
اإ�ضهام   وو�ضفت  ال�ضعودية«،  العربية 
العايل  التعليم  جمل�ض  يف  العنقري 
التعليم  ل�سيا�سات  العليا  وال��ل��ج��ن��ة 
بـــالـــفـــاعـــلـــة، واأنـــــــه �ـــضـــاحـــب حــ�ــضــور 

العمل  ���س��وق  يطلبها  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة 
وبرامج التنمية اأ�ضا�س يف ذلك، فتمت 
زيادة عدد اجلامعات احلكومية التي 
ت�ضم تخ�ض�ضات نوعية مثل: العلوم 
ال�سحية بفروعها املختلفة، بالإ�سافة 
اإلى كليات الهند�ضة، واحلا�ضب االآيل 
لــيــ�ــضــل عــــدد اجلـــامـــعـــات احلــكــومــيــة 
اإلى  الكليات  اإل��ى )28( جامعة وعــدد 
جميع  تغطي  كلية   )550( م��ن  اأك��رث 
مناطق اململكة مبختلف حمافظاتها، 
و�ضاحب ذلك انطالق م�ضاريع البنية 
يف  املتمثلة  املوؤ�س�سات  لهذه  التحتية 
اإن�����س��اء ال��ع��دي��د م��ن امل���دن اجلامعية 
ال��ع��م��اق��ة وت��ع��زي��زه��ا ب��الإم��ك��ان��ات 
لوجود  ال�ضرورية  والفنية  الب�ضرية 

بيئة تعليمية منوذجية«.
حم����ور  اأن  ال����ع����ن����ق����ري  وب�������ني 
التو�سع �سمل انطاقة غري م�سبوقة 
الأه��ل��ي يف  ال��ع��ايل  التعليم  يف قطاع 
ت��رت��ب��ط ب�سوق  ن��وع��ي��ة  ت��خ�����س�����س��ات 
ال��ع��م��ل، ومت��ث��ل ه����ذا يف اف��ت��ت��اح 10 

لقطات

السيف يترأس االجتماع السادس
للجنة المستشفيات الجامعية 

الجديدة
تراأ�ض معايل نائب وزير التعليم 
اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  العايل 
ب��ن حم��م��د ال�����س��ي��ف، الج��ت��م��اع 
ال�������س���اد����ض ل��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
مل��ت��اب��ع��ة ت�����س��غ��ي��ل امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
مقر  يف  اجل����دي����دة  اجل��ام��ع��ي��ة 
بح�ضور  الــعــايل  التعليم  وزارة 
وكاء اجلامعات املعنيني باإدارة 
اجلامعية  امل�ست�سفيات  وت�سغيل 

اجلديدة.
الذي  الثاين  التدريبي  الربنامج  مناق�ضة  االجتماع  خالل  مت  وقد 
ت��زم��ع  ال�����وزارة اإق��ام��ت��ه يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
اإطاع  وي�ستهدف  اجلديدة،  اجلامعية  امل�ست�سفيات  لقيادات  مايوكلينيك 
هذه القيادات على اأحدث النظم العاملية يف ت�سغيل امل�ست�سفيات اجلامعية 
بحيث يتم ال�ستفادة من هذه التجارب الناجحة لتطوير اأداء امل�ست�سفيات 
اجلامعية اجلديدة وحماولة ا�ستفادة اأكرب عدد ممكن من هذه التفاقيات 

العلمية املتميزة.
واأك�����د امل��ج��ت��م��ع��ون اأه��م��ي��ة ق��ي��ام اجل���ام���ع���ات ب��ا���س��ت��ق��ط��اب امل��وؤه��ل��ني 
لها  املتاحة  الوظائف  يف  وال�سحية  الطبية  التخ�س�سات  يف  ال�سعوديني 
من خالل التوا�ضل مع وزارة اخلدمة املدنية يف هذا ال�ضاأن، كما مت حث 
اجلامعات على ا�ضتقطاب املتميزين من خريجي برنامج خادم احلرمني 
ال�ضريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لالبتعاث اخلارجي يف �ضغل هذه 

الوظائف.

مبتعث سعودي يترشح
لجائزة أفضل أطروحة

بجامعة العلوم الماليزية
اأحمد  بن  عبدالإله  الطالب  قبل  من  املقدمة  الدكتوراه  اأط��روح��ة  نالت 
ال�ضلوي املبتعث من جامعة امللك �ضعود، الرت�ضح جلائزة اأف�ضل اأطروحة 
بعد  لعام 2014  املاليزية  العلوم  العليا يف جامعة  الدرا�سات  على م�ستوى 
الكفاءة  وتقييم  واالجتاهات  »املعوقات  بحثه  مناق�ضة  ال�ضلوي  اجتاز  اأن 
الذاتية لذوي االحتياجات اخلا�ضة نحو امل�ضاركة يف االأن�ضطة الريا�ضية 
والتقى  تعديات.  ودون  بامتياز  ال�سعودية«  العربية  باململكة  الرتويحية 
ب��ن عجري  ال��دك��ت��ور زاي���د  ال�����س��ع��ودي يف ماليزيا الأ���س��ت��اذ  ال��ث��ق��ايف  امللحق 

احلارثي يف مكتبه بامللحقية بالطالب املتميز، وهناأه باإجنازه العلمي.
الكرمية التي  الـــ�ـــضـــخـــي والـــرعـــايـــة  احلــــارثــــي بــــالــــدعــــم  ـــــاد  واأ�ـــــض
ال�ضريفني للطلبة املبتعثني وحر�س  احلــرمــني  خــادم  تقدمها حكومة 

ترجمة توجيهات القيادة الر�سيدة للتنمية  العايل على  التعليم  وزارة 
والتطوير.

يذكر اأن ال�ضلوي �ضارك بـ11 ورقة بحثية يف جمال الرتويح الريا�سي 
لذوي االحتياجات اخلا�ضة يف موؤمترات علمية يف كل من : �ضلطنة عمان، 
ماليزيا، الفلبني، ال�سني، رومانيا، تركيا، وهولندا، وكان متحدثا ر�سميا 

خال فعاليات هذه املوؤمترات. 

7 ماليين حجم استخدام
خدمة نتائج »قياس« 

 
 « اأظهرت اإح�ضائيات حديثه لربنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية 
للقيا�س  الوطني  املركز  اختبارات  نتائج  خدمة  ا�ضتخدام  حجم  اأن  ي�ضر« 
�ضبع ماليني  يقارب  ما  اإلــى  و�ضل  »قيا�س«  العايل  التعليم  فى  والتقومي 
مرة يف تكامل املعلومات والبيانات يف اأعمال القبول والت�سجيل من خال 
قناة التكامل احلكومية GSB لهذا العام  يف عدد من اجلامعات احلكومية.  
اإلى  جاء ذلك يف خطاب وجهه معايل وزير الت�سالت وتقنية املعلومات 
الأمري  �سمو  العايل  التعليم  يف  والتقومي  للقيا�ض  الوطني  املركز  رئي�ض 

الدكتور في�سل بن عبداهلل امل�ساري اآل �سعود للتهنئة بهذه املنا�سبة. 
حممد  املهند�ض  املعلومات  وتقنية  الت�����س��الت  وزي��ر  معايل  و���س��دد 
جميل بن اأحمد ما، على ا�ستمرار دعم وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات 
ممثلة بربنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية »ي�ضر« لكل ما من �ضاأنه 
يف  وي�سهم  الإلكرتونية  للتعامات  للتحول  م�سريته  املركز يف  ي�ساند  اأن 

تي�ضر اخلدمات املقدمة للمواطنني.

كلياتها،  عدد  و�ضل  اأهلية،  جامعات 
وكليات التعليم الأهلي امل�ستقلة، اإلى 
ال��دول��ة  ك��ل��ي��ة، تتكفل  اأك���رث م��ن 60 
الدرا�سية  الر�سوم  م��ن   %50 ب�سداد 
للطلبة املقبولني فيها كل عام. هذا 
امللك عبداهلل  اإلى جامعة  بالإ�سافة 
ال��ط��ب��ي��ع��ة  ذات  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم 

البحثية اخلا�ضة.
اأن  واأو�سح وزير التعليم العايل 
العملية  اأرك����ان  م��ن  العلمي  البحث 
الــتــعــلــيــمــيــة بــو�ــضــفــه اأحــــد روافـــدهـــا 
والتقدم  للتطوير  ورك��ي��زة  الرئي�سة 
يف ك��ل جم����الت ال��ع��ل��وم، ف��ق��د اأول���ت 
الدولة البحث العلمي اهتماما كبريا 
يواكب الدعم ال�سخي الذي حظي به 
قطاع التعليم العايل، فارتفعت ن�سبة 
ع��ام 2000  الإن��ف��اق عليه من %0.08 
اإلى 1% عام 2013 من اإجمايل الناجت 
دور  تعزيز  اإل���ى  ذل��ك  واأدى  امل��ح��ل��ي. 
البحث  مراكز  تطوير  يف  اجلامعات 

العلمي فيها.

ومعايل نائب وزير الرتبية والتعليم 
ل�����س��وؤون ال��ب��ن��ني ال��دك��ت��ور ح��م��د بن 
اأع�ضاء  وحــ�ــضــور  ال�ضيخ،  اآل  حممد 
الوزارتني،  يف  املخت�سني  من  اللجنة 
املو�سوعات  م��ن  ع��دد  ملناق�سة  وذل��ك 

املدرجة على جدول الأعمال.
تقرير  تقدمي  االجتماع  يف  ومت 
ع��ن ال��درا���س��ة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا الفريق 
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  م���ن  امل��ك��ل��ف 
لإج������راء درا����س���ة م�����س��ح��ي��ة ع���ن واق���ع 
اجلامعات  يف  الرتبية  واأق�سام  كليات 
ال�������س���ع���ودي���ة ت�����س��ت��ه��دف رف�����ع ج����ودة 
ومواءمتها  الكليات  ه��ذه  خم��رج��ات 
كما  العمل،  و�سوق  التنمية  ملتطلبات 

اأجراها  التي  الدرا�سة  مناق�سة  متت 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ن  ف��ري��ق 
لـــتـــطـــويـــر الــــدبــــلــــومــــات والــــربامــــج 
ال��رتب��وي��ة يف اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة 
ب��ه��دف رف���ع ج���ودة ه���ذه ال��دب��ل��وم��ات 
والــــربامــــج ووفـــائـــهـــا بــاالحــتــيــاجــات 
التعليمية والرتبوية لوزارة الرتبية 

والتعليم.
ك��م��ا ن��اق�����ض الج��ت��م��اع اإم��ك��ان��ي��ة 
ل�ستقطاب  وحمفزات  معايري  و�سع 
امل��ت��م��ي��زي��ن م���ن خ��ري��ج��ي ال��ث��ان��وي��ة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ل��ي��ات ال���رتب���وي���ة، وذل���ك 
بهدف حت�سني مدخات تلك الكليات 

من الطاب والطالبات املتميزين.

اإ�سافة  اق��رتاح  در���ض الجتماع  و 
الكليات  متطلبات  اإل���ى  درا���س��ي��ة  �سنة 
ال����رتب����وي����ة ت�������س���م���ى ����س���ن���ة الم���ت���ي���از 
ال���رتب���وي ع��ل��ى غ����رار ���س��ن��ة الم��ت��ي��از 
يف ال��ت��خ�����س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة، ك��م��ا هو 
معمول به يف بع�س اجلامعات العاملية 
العريقة، بحيث يقوم الطالب الراغب 
يف احل�ضول على بكالوريو�س تربوي؛ 
ب���ال���ت���دري�������ض مل�����دة ���س��ن��ة ك���ام���ل���ة حت��ت 
لرفع  وذل��ك  مبا�سر،  اأكادميي  اإ�سراف 
ج����ودة خم���رج���ات ال��ك��ل��ي��ات والأق�����س��ام 
امليدان  تزويد  يف  والإ�سهام  الرتبوية، 
ق��ادري��ن  ال��رتب��وي مبعلمني م��وؤه��ل��ني 

على تطوير التعليم العام يف اململكة .
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الجوف
�����س����دد م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
اجل���������وف الأ������س�����ت�����اذ ال����دك����ت����ور 
ال��دور  على  الب�سري،  اإ�سماعيل 
الــــوطــــنــــي احلـــ�ـــضـــا�ـــس واملـــــوؤثـــــر 
خ�ضم  يف  اجلامعة  تلعبه  الــذي 
التحديات التي يواجهها الوطن 
الإ�ضغاله  اك  حتحُ التي  واملوؤامرات 

واإ�ضقاطه من اخلارج. 
كلمة  اأث��ن��اء  الب�سري  ورف��ع 
وموظفي  ل��ق��ادة  وجهها  �ساملة 
جامعة اجلوف يف املبنى الإداري 
امل���وؤق���ت يف امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
لقيادة  والم��ت��ن��ان  ال�سكر  ف��ائ��ق 
ه���ذا ال��ب��ل��د وع��ل��ى راأ���س��ه��ا خ��ادم 
احلـــرمـــني الــ�ــضــريــفــني ،حــفــظــه 
اهلل، على ما حتققه للمواطنني 
وا�ضتقرار  اأمـــن  مــن  اهلل  بف�ضل 

وعي�ض كرمي.

الملك سعود
ت��ن��ط��ل��ق يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود 
ال�����س����ت����ع����دادات الأول�����ي�����ة مل��ل��ت��ق��ى  
»ت��راه��ا اأم��ان��ة« ال���ذي ي��ه��دف اإل��ى 
والتحفيز  اجل��ام��ع��ة  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 
الفر�ضة  امللتقى  يتيح  لتطبيقها. 
ل���ل���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات ل��ت��ق��دمي 
ي�ساحبه  ك��م��ا  وم���ب���ادرات،  اأف��ك��ار 
مـــعـــر�ـــس تــفــاعــلــي تـــ�ـــضـــارك فــيــه 
ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة واأه���ل���ي���ة تبنت 
امللتقى  و�ضيقام  احلملة.  اأهـــداف 
يف املدينة اجلامعية للطالبات يف 
املوافق   1435/11/22-21 الفرتة 
16-2014/9/17، ويدعى له كافة 
من�سوبي اجلامعة و�سركاء امللتقى 

من خارج اجلامعة.

سلمان
امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ع��م��ادة  اأط��ل��ق��ت 
وال���ت���ع���ل���ي���م ع�����ن ُب����ع����د ب��ج��ام��ع��ة 
���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ن��ظ��ام 
االإلــــكــــرتوين اخلـــا�ـــس بــاالإ�ــضــكــان 
اجل����ام����ع����ي، ت����زام����ن����ا م�����ع ت�����س��ل��م 
اجل���ام���ع���ة ع������ددا م����ن ال����وح����دات 
ال�ضكنية املخ�ض�ضة الأع�ضاء هيئة 
ال���ت���دري�������ض.  وق����ال ع��م��ي��د تقنية 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن ب��ع��د د. 
ال��ع��م��ادة  اإن  ال��ق��ح��ط��اين،  حم��م��د 
ب������داأت يف الإع��������داد وال��ت��خ��ط��ي��ط 
اللجنة  مع  بالتعاون  النظام  لهذا 
ال����دائ����م����ة ل���اإ����س���ك���ان اجل���ام���ع���ي 
م�سريا اإلى اأن هذا النظام اجلديد 
اإل��ك��رتون��ي��ا لطلب  ي��ت��ي��ح ال��ت��ق��دم 
امل��ت��واف��ر  ل��اإ���س��ك��ان  �سكنية  وح���دة 
باخلرج،  اجلامعية  باملدينة  حاليا 
املخ�ض�س الأع�ضاء هيئة التدري�س 

ال�سعوديني.

سعود الصحية
ت���ع���ت���زم ك���ل���ي���ة ال����ع����ل����وم وامل���ه���ن 
�سعود  امللك  جامعة  يف  ال�سحية 
للعلوم ال�سحية يف حمافظة جدة 
افتتاح كلية طب للبنات. واأو�سح 
ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور ع��دن��ان 
اأن ك��اف��ة ال���س��ت��ع��دادات  ال�����س��ي��خ، 
ق���ائ���م���ة لف����ت����ت����اح ك���ل���ي���ة ال���ط���ب 
اأولى، لت�ستوعب  للبنات كمرحلة 
التح�ضري  الربنامج  خريجات 
كلية  يف  التخ�س�ض  يف  الراغبات 
الــطــب، مــوؤكــدا اأن هــنــاك درا�ــضــة 
ال�سيدلة  كليات  لإن�����س��اء  ج��اري��ة 

وطب الأ�سنان، وكليات اأخرى.
اإلى  عدنان  الدكتور  ولفت 
ال�سحية  واملهن  العلوم  كلية  اأن 
ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ه���ذا ال���ع���ام ن��ح��و 500 
و�سع  اإل��ى  منبها  وطالبة،  طالب 
ا�ستيعاب  اإل��ى زي��ادة  خطة تهدف 
ال���ط���اب يف ال�������س���ن���وات امل��ق��ب��ل��ة، 
امل��اأم��ول يف  ال���دور  الكلية  لتحقق 
�سد الحتياجات من التخ�س�سات 

ال�سحية.

اإلمام
اأقـــــــام املـــعـــهـــد الــــعــــايل لــلــقــ�ــضــاء 
ب���ج���ام���ع���ة الإم����������ام حم���م���د ب��ن 
مع  بالتعاون  الإ�سامية  �سعود 
العام،  والدع���اء  التحقيق  هيئة 
الـــربنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي الــثــالــث 
الأع�ضاء هيئة التحقيق واالدعاء 
ع��ن��وان )تطبيقات  ال��ع��ام، حت��ت 
تــو�ــضــيــف احلــــدود الــ�ــضــرعــيــة يف 
التحقيق اجلنائي(، مب�ضاركة 25 
ع�ضوا من خمتلف فروع الهيئة 
يف م���ن���اط���ق امل���م���ل���ك���ة، وا���س��ت��م��ر 
الربنامج اأ�ضبوعا بفندق هيلتون 

يف جدة. 
العايل  املعهد  عميد  وذك��ر 
للق�ضاء املكلف الدكتور عبداهلل 
الثنيان اأن املعهد العايل للق�ضاء 
ي���ق���ي���م ب���ال�������س���راك���ة م�����ع ه��ي��ئ��ة 
ه��ذه  ال��ع��ام  والدع�����اء  التحقيق 
التدريبية  والـــــدورات  الــربامــج 
ملن�سوبي هيئة التحقيق والدعاء 

العام.

حائل
وق������ف م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
الرباهيم،  خليل  الدكتور  حائل 
ووك��������اء اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى ���س��ري 
العملية الدرا�سية يف اليوم الأول 
ال��درا���س��ة.  و�سملت اجلولة  م��ن 
وع��دداً  اجلامعة  كليات  امليدانية 
الرباهيم  والتقى  مرافقها  من 
خ����ال ج��ول��ت��ه ب���ط���اب ال�����س��ن��ة 
التح�ضرية، وا�ضتمع �ضرحا عن 
وطريقة  امل��وق��ع  يف  العمل  اآل��ي��ة 
تـــوزيـــع الـــطـــالب واآلـــيـــة جتهيز 
املباين باملعامل واملختربات، كما 
ومقرتحات  لحتياجات  ا�ستمع 
ج��م��ي��ع  اأن  م�����وؤك�����دا  ال�����ط�����اب، 
اخلدمات �ضت�ضخر خلدمتهم يف 
تعليمي  م�ستوى  حتقيق  �سبيل 

متميز.

اإلسالمية
الإ�سامية  اجلامعة  مدير  وق��ع 
ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال����رح����م����ن ب��ن 
لتنفيذ  ع��ق��ودا  ال�سند،  اهلل  عبد 
م�����س��روع��ات ت��ط��وي��ري��ة م���ع ع��دد 
ال��وط��ن��ي��ة بلغت  ال�����س��رك��ات  م���ن 
قيمتها اأكرث من 22 مليون ريال. 
املرحلة  املوقعة  العقود  و�سملت 
ال����راب����ع����ة م����ن ع��م��ل��ي��ة حت��دي��ث 
مطابع اجلامعة، وتنفيذ مواقف 
ال�سنة  م��ب��ن��ى  ���س��م��ال  ل��ل�����س��ي��ارات 
مــولــدات  وتــاأمــني  التح�ضرية، 
عدد  وترميم  متنقلة،  كهربائية 

من املباين باجلامعة.
املوؤ�ض�ضات  ال�ضند  واأو�ــضــى 
للم�سروعات  املنفذة  وال�سركات 
املوقعة ب�سرعة الإجناز يف العمل 
وال��دق��ة واجل���ودة، مل��ا لذلك من 
دعم للجامعة وحتقيق لتطلعات 

ولة الأمر.

نجران
العلمي،  دوره  لتفعيل  �سعيا منه 
العلمية  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  د���س��ن 
وال���ه���ن���د����س���ي���ة ال����ت����اب����ع ل��ك��ل��ي��ة 
ال���ه���ن���د����س���ة ب���ج���ام���ع���ة جن�����ران 
ي�ضم  �ضل�ضلة  جــديــدا  برناجما 

ندوات وحما�سرات علمية.
 و�ــــــضــــــّرح  مــــديــــر املــــركــــز 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��وادع��ي ب��اأن 
ه�����ذه ال�����ن�����دوات وامل���ح���ا����س���رات 
اأولهما  حم��وري��ن،  على  �ستكون 
التدري�س  هيئة  اأعــ�ــضــاء  يخ�س 
العلمية  اخلــربات  تبادل  بهدف 
بـــني اأعـــ�ـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــ�ــس 
العلمي،  البحث  ثقافة  وتعزيز 
الطاب  يخ�ض  الثاين  وامل��ح��ور 
ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة الإب������داع 
وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي م����ن خ���ال 

مقررات م�ضاريع التخرج.

الطائف
خ�������س�������س���ت ج����ام����ع����ة ال���ط���ائ���ف 
واملر�سدين  امل�سرفني  من  فريقا 
الأك��ادمي��ي��ني م��ن ع��م��ادة ال�سنة 
التح�ضرية وعددا من الطالب 
واجل����وال����ة م���ن ع���م���ادة ����س���وؤون 
ال����ط����اب ل���س��ت��ق��ب��ال وت��وج��ي��ه 
ال����ط����اب امل�����س��ت��ج��دي��ن مل���ق���رات 
درا�ستهم والتعرف على قاعاتهم 
ال�����درا������س�����ي�����ة. وي����ت����ج����اوز ع���دد 
األف   14 العام  لهذا  امل�ستجدين 

طالب وطالبة.
وتــ�ــضــم بـــرامـــج ا�ــضــتــقــبــال 
اللقاءات  م��ن  ع��ددا  امل�ستجدين 
عمادة  تنظمها  التي  التعريفية 

�سوؤون الطاب باجلامعة.

الطائف
د����س���ن م���دي���ر ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف 
بن  الإل���ه  الدكتور عبد  الأ���س��ت��اذ 
ع���ب���د ال���ع���زي���ز ب���ان���اج���ة وم���دي���ر 
ال�سعودية الإلكرتونية  اجلامعة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل بن 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل��و���س��ى، الأرب���ع���اء 
املا�سي، فرع اجلامعة ال�سعودية 
الطائف،  مبدينة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

بجامعة الطائف يف احلوية .
�ـــضـــاحـــب حـــفـــل االفـــتـــتـــاح 
ان������ط������اق ف����ع����ال����ي����ات ال����ل����ق����اء 
الــتــعــريــفــي بـــربامـــج واأنــ�ــضــطــة 

اجلامعة الإلكرتونية.
يذكر اأنه مت تعيني الدكتور 
ع���������ادل ب������ن ع������ب������داهلل ق����ب����وري 
فرع اجلامعة  عاما على  م�سرفا 

الإلكرتونية يف الطائف.
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حول العالم

ي�����س��ع��ى ف���ري���ق »ف��ي��ل��ي�����س��ي��وب��ي��د«  من 
جامعة  يف  املكيانيكية  الهند�سة  كلية 
اأ�سرع  وتركيب  ت�سميم  اإلى  ليفربول 
للم�ساركة  ال��ع��امل  ه��وائ��ي��ة يف  دراج���ة 
العاملية لأ�سرع دراجة  امل�سابقة  بها يف 

الب�سرية  الطاقة  من  مولدة  هوائية 
امل����ق����رر ع���ق���ده���ا يف ولي������ة »ن���ي���ف���ادا« 

الأمريكية العام املقبل.
م�سابقة  ع���ن  ال��ف��ري��ق  واأع����ل����ن  
ل�ضم اأف�ضل اأربعة متناف�ضني مل�ضاعدة 

القيا�سي  ال��رق��م  ك�سر  ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق 
امل�سجل ب�سرعة 83.13 ميل يف ال�ساعة 
)133.79 كيلو مرت يف ال�ضاعة( الأ�ضرع 

دراجة هوائية. 
 من جانبه بدد »باتريك هاربر« 

لدرجة  النهائية  املرحلة  يف  الطالب 
امليكانيكية،  الهند�سة  يف  املاج�ستري 
امل�سوؤول عن اختيار قائدي الدراجات 
قــد يعرتي  الــذي  امل�ضاركني، اخلــوف 
بــعــ�ــس املــتــقــدمــني قـــائـــال »ال حــاجــة 

لأن ت��ك��ون »ب�����راديل وي��ج��ن��ز« )ب��ط��ل 
بريطانيا يف �ضباق الدرجات الهوائية( 
لكنه يجب اأن تكون �سريعا يف القيادة.
والأكرث اأهمية من ذلك اأن تكون 
بالربنامج  االلــتــزام  الــقــدرة على  لك 

ال���ت���دري���ب���ي وم�����ن ث����م امل�������س���ارك���ة يف 
م�سابقة نيفادا«.

يف  وطالبتان  طالبان  و�ضي�ضارك 
املتحدة  للواليات  بال�ضفر  الربنامج 
ال��ذي  الفريق  م��ن  الأم��ريك��ي��ة كجزء 
 ARION1 سيخو�ض غمار مناف�سات�
قبل  م���ن  امل�����س�����س��م��ة   Velocipede
ميولها  والتي  كامل،  ب�سكل  الطاب 
بالفكرة  اأقــنــعــوا  ممــن  الــرعــاة  بع�س 

اأ�ضال. 
امل�سابقة؛  امل�ساركة يف هذه  وتعد 
هي الأولى لطاب جامعة بريطانية. 
وي���ج���رى ال���ط���اب اخ���ت���ب���ارات ل��ع��دة 
منــــــاذج مــــن الـــــدراجـــــات داخــــــل نــفــق 
مل��ق��اوم��ة ال����ري����اح، وي��ع��ت��ق��د ال��ط��اب 
اأق��وى 40 مرة من حيث  �ستكون  اأنها 
ال��دي��ن��ام��ي��ك��ة ال���ه���وائ���ي���ة ل�����ل��درج��ات 

ال�سريعة املعروفة.
»هذه  اإن  هاربر«  »باتريك  وق��ال 
الــفــر�ــضــة تــعــد جـــزء مـــن خــــربات مل 
�سنبذل  ث��م  وم��ن  قبل.  م��ن  نكت�سبها 
و���س��ع��ن��ا لنجلب جم��دا  اأق�����س��ى م��ا يف 

جديدا للمملكة املتحدة«.

المصدر:
موقع جامعة ليفربول 

جامعة ليفربول تصمم أسرع دراجة هوائية
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لقطات

حول العالم

دخل طاب جامعة هارفارد، املفرت�ض 
تخرجهم يف 2018، اجلامعة م�ستهلني 
بالعمل  كاأ�سافهم،  الدرا�سي،  عامهم 
على جعل فرع »اإمل يارد« من جامعة 
ملن  وا�ضتدامة  خ�ضرة  اأكــر  هــارفــارد 

�سياأتي بعدهم.
فبالتعاون ما بني الكليات وعمادة 
الـــطـــالب اجلــــدد وبـــرنـــامـــج الـــزراعـــة 
وال��ع��ل��وم  الآداب  ك��ل��ي��ة  ع���ن  امل��ن��ب��ث��ق 
وع���م���ادة ال���س��ت��دام��ة ي��ع��م��ل ال��ط��اب 
)ال�سماد  »ال��ك��وم��ب��و���س��ت«  و���س��ع  ع��ل��ى 
املخمر( يف كل مواقع تواجد الطالب 
اجلدد مبا فيه املنطقة ال�سكنية، حيث 
من  التخل�س  برنامج  اجلامعة  بــداأت 
فقط  باثنني  املا�سي  ال��ع��ام  النفايات 
من  للطاب  ال�سكنية  املجمعات  م��ن 
طالب   1800 اأن  علما  �سكنا،   17 اأ�ضل 
يقطنون هذين املجمعني، وتلك بادرة 
تــهــدف لــتــكــون �ــضــاحــة الـــفـــرع اأفــ�ــضــل 

مكان لا�ستدامة.
واأ�سارت العميدة املقيمة للطاب 
ي��ارد«  »اإمل  ف��رع  ع��ن  امل�سوؤولة  اجل��دد 
اإلى  ووددي���ل«  »جا�سمني   Elm Yard
ال��ق��ي��م��ة ال��رم��زي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف زي���ادة 
اخـــ�ـــضـــرار فـــــرع اجلـــامـــعـــة بــالــنــ�ــضــبــة 
للطاب اجلدد  قائلًة » اإن التو�سع يف 
و�سع الطاب اجلدد لل�سماد املخمر، 
ي��ع��د م���ث���ال ح��ي��ا ل��ت�����س��ج��ي��ع ال��ط��اب 
على قدح زناد فكرهم للخروج باأفكار 
جـــديـــدة حتـــول اجلــامــعــة لــالأفــ�ــضــل، 

الأ���س��رار  تقليل  وا�سح جلي يف  وه��ذا 
البيئية«. واأ�سافت »ن�ساعد الطاب يف 
الو�ضول اإلى مزيد من اال�ضتدامة باأن 
يعاي�ضوها يف هارفارد لتكون يف �ضميم 
ي�ستوعبوها  اأن  ون���اأم���ل  اأول��وي��ات��ه��م 
داخل القاعات الدرا�سية لتلهم طاب 
اجليل القادم بالعمل على جعل احلياة 
على كوكب الكرة االأر�ضية اأكر �ضحة 

وعافيًة«. 
وت����رج����ع ف���ك���رة و����س���ع ال�����س��م��اد 
اإل����ى جم��م��وع��ة م��ن املهتمني  امل��خ��م��ر 
ت�سمى  ف���ردا   17 م��ن  ت��ت��ك��ون  بالبيئة 
»ك���ل���ي���ف  ي�����راأ������س�����ه�����ا   »17 »غ������ري������ني 
 Cliff Goertemiller ج��ريت��ي��م��ل��ر« 
املخمر   ال�سماد  و�سع  فكرة  ب��داأ  ال��ذي 
اأرا���س��ي قاعات  يف ال��رب��ي��ع امل��ا���س��ي يف 
»غ��ري��ن��اف« و »م�����اور« ب��امل�����س��ارك��ة مع 
بالبيئة ممن نقلوا  املهتمني  عدد من 
م��رات  ث���اث  �سخ�سيا  ال��ك��وم��ب��و���س��ت 

اأ�سبوعيا.
ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا  م���ع���ر����ض  ويف   
الفكرة قالت املن�ضقة املقيمة لربنامج 
الأ���س��ب��اب  »اأح���د   REP امل����وارد  فعالية 
الــتــي جــذبــتــنــي جتـــاه هـــذا الــربنــامــج 
يبذلها  ال��ت��ي  امل�سرتكة  اجل��ه��ود  تلك 
جمموعة م��ن الأف����راد ل��دع��م م��ب��ادرة 

طالب واحد«. 
اقتناعها  عن  »كلي�سي«  واأع��رب��ت 
على  تعتمد  لكونها  التجربة  بنجاح 
يف  الأق�سام  من  العديد  وتكاتف  دع��م 

اجلامعة،  ف�ضال عن اأن فر�ضة تعليم 
اأهمية  اجل��ام��ع��ة  ومن�سوبي  ال��ط��اب 
ال��ك��وم��ب��و���س��ت يف حت��ق��ي��ق ال���س��ت��دام��ة 

للجامعة تعد فر�ضة »ذهبية بحق«.
وا�ــضــتــطــاع )كــلــيــف جــرتــيــمــلــر( 

وجمموعته تكوين �سراكات قوية مع 
للموارد  وال��ع��ل��وم  الآداب  كلية  مكتب 
هارفارد  وبرنامج  والتخطيط،  املادية 
لإع��������ادة ال����ت����دوي����ر، وم���ك���ت���ب ع���م���ادة 
ال����ط����اب اجل������دد لإجن�������اح امل����ب����ادرة.  

اأن ي�سل الطاب للجامعة يوم  وقبل 
الثنني قام فريق امل�سروع بتوزيع 600 
برميل مليء بال�سماد املخمر وحاويات 
�ـــضـــغـــرة احلـــجـــم ال�ـــضـــتـــخـــدامـــهـــا يف 

اأغرا�ض اإعادة التدوير.

أستراليا
مــــ�ــــضــــروع قــــــــرار عـــــن اإ�ــــضــــالح 
ب�سكل  العايل  التعليم  وتطوير 
ج��������ذري  يف اأ����س���رتال���ي���ا ي��ق��دم 
اأن  املتوقع  اأنه من  للربملان بيد 

يلقى معار�سة �سديدة.

الهند
اح����ت����دام اجل�������دال ح�����ول ق����رار 
ج��ام��ع��ة دل��ه��ي ب��ج��ع��ل ال��درج��ة 
اجل��ام��ع��ي��ة م���ن اأرب����ع����ة اأع�����وام 
للنظام  ب��ال��رج��وع  وم��ط��ال��ب��ات 
الأع������������وام  ذي  ال������ربي������ط������اين 

الثاثة.

فرنسا
تعيني »جناة فالو بالقا�سم« ذات 
االأ�ضول املغربية وزيرة للرتبية 
ال��وط��ن��ي��ة يف ح��ك��وم��ة م��ان��وي��ل 

فال�ض.

أستراليا
مركزا  تفتتح  مونا�ض«  »جامعة 
احليوي  النانو  علوم  يف  للتميز 
بقيمة 24 مليون دولر اأمريكي 
يف م���ل���ب���ورن  ب���اإ����س���ه���ام م���ن 14 
م��ن��ظ��م��ة م���ن خ��م�����ض دول ه��ي: 
واإيرلندا  وبريطانيا  اأ�سرتاليا 

وكوريا والوليات املتحدة.

المملكة المتحدة
ــــــوت ثــــلــــثــــا نــــــــــــواب حـــــزب  �ــــــض
ال�������ربمل�������ان  يف  امل������ح������اف������ظ������ني 
ال�����ربي�����ط�����اين ل�������س���ال���ح ق�����رار 
يطالب احلكومة بعدم تقلي�س 
للطلبة  املمنوحة  ال��ت��اأ���س��ريات  
الأمر  اأدى هذا  �سواء  الدوليني 

لتقلي�ض عدد املهاجرين اأم ل.

زي������ادة  الــتــلــغــراف:  صحيفة 
العايل  التعليم  ر���س��وم  اإج��م��ايل 
بريطانيا  جامعات  من   %75 يف 
مبنت�سف  مقارنة   %50 بن�سبة 
عام 2013  لت�سل ل� 9000 جنية 

ا�سرتليني.

نائ���ب  اإلندبندنــت:  صحيفــة 
مدي���ر جامع���ة الآداب يف لن���دن 
ح���ذر  كارنغت���ون«  »نايج���ل 
الوافدي���ن  الطلب���ة  ذه���اب  م���ن 
باملهارات والعل���وم التي اأخذوها 
يف  لتطبيقه���ا  بريطاني���ا  م���ن 
بلدانهم ملناف�سة اململكة املتحدة، 
حم���ذرا م���ن زي���ادة ع���دد طاب 
املاج�ستري والدكتوراه القادمني 
ال���ذي  الوق���ت  يف  ال�س���ني  م���ن 
يعاين فيه الطلبة الربيطانيون 
م���ن ع���بء الدي���ون الت���ي اأثقلت 
كاهله���م ب�سب���ب ارتف���اع الر�سوم 
التعلي���م  ونفق���ات  اجلامعي���ة 

اجلامعي ب�سكل عام. 

عبر تطبيق ممارسات زراعية حديثة..
هارفارد تعلم األجيال تحقيق االستدامة

ت��رتب��ع ج��ام��ع��ة ك��ي��ب ت����اون ع��ل��ى ع��ر���ض 
ج��ام��ع��ات ال��ق��ارة ال�����س��م��راء م��ن الناحية 
 150 اأف�ضل  �ضمن  تقع  الأنها  االأكادميية 
جــامــعــة يف الــعــامل وهـــي اأفــ�ــضــل جامعة 
موقعها  عــن  ف�ضال  معا�ضرة،  اإفريقية 

اجلغرايف ال�ساحر.
تاأ�س�ست جامعة كيب تاون عام 1829 
واجلدير  ا�سمها،  حتمل  التي  املدينة  يف 
بــالــذكــر، اأن كــيــب تــــاون هـــي الــعــا�ــضــمــة 
وعا�ضمة  اأفــريــقــيــا،  الــربملــانــيــة جلــنــوب 
اإقليم الكاب، اأو راأ�ض الرجاء ال�سالح، يف 

اأق�سى جنوب الباد والقارة الأفريقية.
 ك���ذل���ك، يف ال���ري���ف ال���ق���ري���ب من 
�ستلنبو�ض  مدينة  تقع  ال��ع��ام��رة  املدينة 
والب�ساتني  بالعنب  ال�سهرية  ال�سغرية 
والطق�س اجلبلي ال�ضاحر. وت�ضتهر اأي�ضا 
ت��اون،  كيب  مع  تتقا�سم  التي  بجامعتها 
واق��ع��ي��ا، ق��م��ة ه���رم ال��ت��ع��ل��ي��م يف الإق��ل��ي��م 

والباد.
اأم��ا ال��ف��ارق اجل��وه��ري ب��ني جامعة 
اأن  فهو  �ستلنبو�ض،  وجامعة  ت��اون  كيب 
الأول��ى،  يف  التعليم  لغة  هي  الإجنليزية 
الأفريكانية  اللغة  الثانية  يف  هي  بينما 
»الأف�����ري�����ك�����ان�����ر« ال���ق���ري���ب���ة م�����ن ال��ل��غ��ة 

الهولندية - الفلمنكية.
ع������ام  1829،  اجل���ام���ع���ة  ت��اأ���س�����س��ت 
وح��م��ل��ت اجل��ام��ع��ة ال��ول��ي��دة ا���س��م الكلية 
الأ�سا�ض  يف  وكانت  الإفريقية،  اجلنوبية 
الإجنليزية  واخ��ت��ريت  للبنني،  م��در���س��ة 

لغة تدري�ض فيها.
ال��ت��ع��ل��ي��م  ف�������س���ل  1874م  ع������ام  يف 

الب��ت��دائ��ي وال��ث��ان��وي ع��ن ال��ك��ل��ي��ة التي 
كانت توؤهل الطلبة لدخول جامعة راأ�ض 
من  اجلامعة  وتطورت  ال�سالح،  الرجاء 

حيث التو�سع والأبنية.
اإل��ى م�ستوى  ويف عام 1918م رفعت 
يحق  وامل��وؤه��ات  املكونات  كاملة  جامعة 
لها منح �سهادات جامعية وحملت ا�سمها 

احلايل »جامعة كيب تاون«.
انتقلت مباين اجلامعة اإلى مقرها 
الرئي�ض اجلميل يف منطقة غروت �سور، 
املوقع تطل  رائعة  اأر���ض منحدرات  وهي 
عليها اجلبال كان ميلكها رائد ال�ستعمار 

الربيطاين يف اأفريقيا )�ضي�ضل رودز(.
 واإب��ان عهد الف�سل العن�سري بني 
معاقل  من  اجلامعة  كانت  و1990   1960
اأن  م��ع  ال��ب��اد،  يف  التقدمية  الليربالية 
تكوين ج�سمها الطابي مل يبداأ بالتغري 
من  الثمانينات  عقد  خ��ال  حتى  فعليا 

القرن املا�سي. 
تــ�ــضــم املــديــنــة اجلــامــعــيــة »غــــروت 
ـــــ رودنـــبـــو�ـــس، اأو احلــــرم الــعــلــوي،  �ــضــور 
 1928 ب��ني  امل�سممة  اجلميلة  مببانيها 
و1930 كليات العلوم الإن�سانية )با�ستثناء 
والــهــنــد�ــضــة  الــبــحــتــة  والـــعـــلـــوم  االآداب( 
اأوبنهامير  مكتبة  جانب  اإل��ى  وال��ت��ج��ارة، 
ال��رئ��ي�����س��ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى اأك����رث من 

مليون و300 األف جملد. 
ومت��ت��د اأب��ن��ي��ة ال��ك��ل��ي��ات الأخ����رى يف 
امل��ق��ري��ن الأو����س���ط وال�����س��ف��ل��ي وت���ت���وزع يف 
�سواحي رودنبو�ض وروزبانك وزموبراي، 
وتــ�ــضــم كــلــيــة احلـــقـــوق ومــعــهــد جــنــوب 

القت�ساد،  ومعهد  للمو�سيقى  اأفريقيا 
ومعها مباين اإدارة اجلامعة.

فمقرها  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  اأم���ا 
مل�ضت�ضفى  املــال�ــضــق  الــطــب  كلية  جممع 
غروت �سور الذي كان رائد زراعة القلب 
الأع��م��ال  اإدارة  ك��ل��ي��ات  ال��ع��امل. وت��ق��ع  يف 
جممع  يف  والتمثيل  اجلميلة  وال��ف��ن��ون 

هيدينك اجلامعي.
حكومية  جامعة  تاون  كيب  جامعة 
Chancellor �سريف، يف  من�سب رئا�ستها 
التنفيذية  الفعلية  اإدارت��ه��ا  يتولى  حني 
على   Vice Chancellor الرئي�ض  نائب 

غرار اجلامعات الربيطانية.
ال��درا���س��ي 2011 بلغ  ال��ع��ام  وخ���ال 
طالبا   24775 نحو  اجلامعة  طلبة  ع��دد 
البي�س  ويــ�ــضــكــل  االإنــــــاث،  مـــن  ن�ضفهم 

منهم نحو %37.
الوافدون  الطلبة  ي�سكل  املقابل  يف 
اأم��ا عدد  نحو 18.5% من عدد الطاب. 
في�ضم  والتعليمي  االإداري  اجلــهــازيــن 
)اأي  �سخ�ض نحو 44% منهم  نحو 4500 

نحو 2000( ي�ضكلون هيئة التدري�س.
بالن�سبة للتقييم الأكادميي مل�ستوى 
املرتبة  احتلت  فاإنها  ت��اون،  كيب  جامعة 
جلامعات  اإ���ض  كيو  »تقييم  يف  عامليا   156
»تقييم  يف   113 وامل��رت��ب��ة   ،»2011 ال��ع��امل 
تاميز للتعليم العايل يف العامل« ما جعل 
منها اجلامعة الأفريقية املوجودة �سمن 

اأف�ضل 200 جامعة يف العامل.
بتفوقها  اجلــامــعــة  مناهج  وتتميز 
عـــاملـــيـــا اأيــــ�ــــضــــا، تــبــعــا ملــخــتــلــف مــعــايــر 
الأع���م���ال  اإدارة  يف  ���س��ي��م��ا  ول  ال��ت��ق��ي��ي��م، 

وع��ل��وم الأر�����ض وع��ل��وم ال��ب��ح��ار وال��ع��ل��وم 
النف�ض  وع��ل��م  واجل��غ��راف��ي��ا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

والتاريخ واحلقوق.
على �ضعيد اآخر، تربو قيمة اأوقاف 
م��ل��ي��ون دولر  ن��ح��و 300  ع���ن  اجل��ام��ع��ة 
اأم��ريك��ي، وتتخذ اجل��ام��ع��ة م��ن الأل���وان 
الفاحت واالأبي�س  الغامق واالأزرق  االأزرق 

األوانا ر�سمية لها.
اأما على �ضعيد م�ضاهر خريجيها، 
القلب يف  زراع���ة  ج��راح��ة  رائ���د  فبينهم: 
العامل الدكتور كري�ستيان بارنارد، )اأول 
�ضور(.  قلبا يف م�ضت�ضفى غروت  زرع  من 
ماكاود  اآلن  نوبل:  جائزة  حملة  وم��ن 
كورماك )الطب( واآرون كليغ )الكيمياء( 
����� ك��وت��زي��ه  ����� ج����ون م��اك�����س��وي��ل  وج����ي اإم 

)االآداب(.

جامعة كيب تاون.. الريادة األكاديمية وسحر الموقع

آفاق الجامعة  |  العدد 121  |  12 ذو القعدة 1435  |  7 سبتمبر 2014



دراسات

التدريس المنظومي
يعتبر الطالب محور
العملية التعليمة
ويهتم بالجودة

قلة خبرة المعلمين
عامل يحول دون استخدام
المدخل المنظومي
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دراسات

دراسة تؤكد فشل الطرق التقليدية 
في تدريس الكيمياء

ريم العسيري

بق�سم  امل��ح��ا���س��رة  اأج��رت��ه��ا  درا���س��ة  ك�سفت 
باجلامعة،  العلوم  تدري�س  وطــرق  املناهج 
االأ�ــــضــــتــــاذة اأزهــــــــار �ـــضـــالـــح عـــبـــد الـــهـــادي 
ال�سمراين، ف�سل وتاأثري الطرق التقليدية 
التح�سيل،  الكيمياء على  يف تدري�ض مادة 
وتنمية االجتاه نحو املادة لدى الطالبات، 
وف��ع��ال��ي��ة ا����س���ت���خ���دام امل���دخ���ل امل��ن��ظ��وم��ي 

لتدري�ض املادة.

عينة الدراسة
واأج�����ري�����ت ال����درا�����س����ة ع���ل���ى ع���ي���ن���ة ب��ح��ث 
بال�سف  طالبة    60 من  ع�سوائية  مكونة 
العينة  تق�ضيم  مت  حيث  الــثــانــوي،  االأول 
اإلى جمموعتني، االأولى جتريبية و�ضملت 
 30 و�سملت   والثانية  �سابطة  طالبة،   30

طالبة اأي�ضا.
»امل��ادة - تركيب  اأختريت وح��دة  كما 
با�ضتخدام  للتدري�س  اإعدادها  ومت  الــذرة« 

املدخل امل�ضموين.

دراسة استطالعية
ل���ل���ب���اح���ث���ة  ا�����س����ت����ط����اع����ي����ة  درا��������س�������ة  يف 
 � اأع��دت  اختبارا حت�سيليا يف وحدة »امل��ادة 
الكيمياء  للف�سل  ال��ذرة« يف مقرر  تركيب 
الدرا�ضي االأول،  كما اأعدت مقيا�ضا الجتاه 
الثانوي  نحو  الأول  ال�����س��ف  ط���ال���ب���ات 
مكونة  عينة  على  تطبيقها  ومت  الكيمياء 
الثانوي  الأول  طالبة  بال�سف    30 م��ن  
مبدر�ضة الثانوية العا�ضرة باأبها، ات�ضح من 
الطالبات  حيث  حت�سيل  خالها  تدين 
بلغت  ن�سبة من ح�سلن على �سعيف %50 
لديهن  اجتاه  الطالبات  من   %70 اأن  كما 

�سلبي  نحو الكيمياء.
ووف�����ق�����ا ل����ل����درا�����س����ة ف���ق���د اأظ����ه����رت 
نـــتـــائـــج �ـــضـــابـــقـــة  اأن تـــدريـــ�ـــس الــكــيــمــيــاء 
يف  املرحلة الثانوية ل يزال متمركزا حول 
ت�����زوي�����د ال�����ط�����اب ب���امل���ع���ل���وم���ات وح�����س��و 
وكثريا  منها،  ممكن  ق��در  باأكرب  اأذهانهم 
ع��ل��ى نحو  امل��ع��ل��وم��ات  ال��ط��اب  م��ا يتعلم 
على  كبري  ح��د  على  وظيفي  يعتمد  غ��ري 
دون  مـــن  واال�ـــضـــتـــظـــهـــار  االآيل،  احلـــفـــظ 
اإدراك كاف ملعانيها، ومن ثم ي�ضعب على 

الطاب الفهم ال�سليم لها.

المدخل المنظومي
املنظومي  امل��دخ��ل  اأن  ال��درا���س��ة  كما  بينت 
ي���ه���دف اإل������ى ت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ن�����س��ط، 
وال��ت��ع��اوين داخ��ل ف�سول امل��در���س��ة، وجعل 
امل�������واد ال��ع��ل��م��ي��ة م������واد ج�����ذب ل��ل��ط��اب، 
اإلى تنمية القدرة على التفكري  بالإ�سافة 
على  لديهم،  وم�ساعدتهم  امل��ن��ظ��وم��ي 
اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة  م��ع��ن��ى،  ل��ه  ب�سكل  التعلم 
والرتكيب  التحليل،  على  ال��ق��درة  تنمية 
قــادر  وتن�ضئة جيل  االإبـــــداع،  اإلـــى  و�ــضــوال 
على التفاعل الإيجابي مع النظم البيئية، 
والجتماعية التي يعي�ض فيها، مع  تكوين 
بــيــئــة �ــضــاحلــة لــلــتــعــلــم، والــتــعــلــيــم داخـــل 

الف�سول.
اأن  اإل������������ى  ال�����ب�����اح�����ث�����ة  وخ����ل���������س����ت 
دون  ال�����ت�����ي  حت�����ول  ال���������س����ع����وب����ات  م������ن 
وج��ود  ع��دم  املنظومي،  ا�ستخدام  املدخل 
دل��ي��ل ل��ل��م��ع��ل��م ي�����س��اع��د ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام��ه 

املمكن  م��ن  ال��ت��ي  املعلمني  خ��ربة  قلة  م��ع 
ا�سرتاتيجية  من  ا�ستخدام  متكنهم  اأن 
املدخل املنظومي، بالإ�سافة اإلى عدم تعود 

الطاب وتدريبهم على الإ�سرتاتيجية.

مميزات
وك���������س����ف����ت ال�������درا��������س�������ة ع�������ن مم�����ي�����زات 
ال���ت���دري�������ض امل���ن���ظ���وم���ي ح���ي���ث اأن������ه ي��ه��ت��م 
العملية  حم���ور  اأن���ه  وينظر  على  باملعلم 
حتقيق  اإل���ى  اأنه  يهدف  التعليمية،  كما 
اجلودة الكاملة للتعليم وي�سهم يف تطوير 
ال��ع��م��ل��ي��ة، وحت�����س��ني ن��وع��ي��ة ال��ت��دري�����ض، 
احلفظ  على  الــدار�ــضــني  اعتماد  وحتــويــل 
وال����س���ت���ظ���ه���ار اإل�����ى ال���ف���ه���م، وال��ت��ط��ب��ي��ق، 
والتحليل، والتف�سري والتقومي، كما ي�سهم 
ال�ضابقة مع اخلربات  يف ترابط اخلــربات 
ال��ف��روق  ي��راع��ي  كما  منظوميا،  الاحقة 
ال��ف��ردي��ة ب��ني ال���ط���اب، وي��ن��م��ي عمليات 
واملــهــارة، ويزيد من فر�س جناح  التفكر 
ويعمل  التعليمية،  امل���ادة  تعليم  يف  املعلم 
امل��ع��رف��ي��ة، وي��واك��ب  امل���ه���ارات  ع��ل��ى تنمية 

النظريات احلديثة يف الرتبية.
ووفقا للدرا�سة، فاإن املدخل املنظومي 
يـــعـــد مــــن املــــداخــــل احلـــديـــثـــة لــتــدريــ�ــس 
املفاهيم، اأو  درا���س��ة  تتم  حيث  الكيمياء، 
متكاملة  منظومة  خال  من  املو�سوعات 
تت�ضح فيها كل العالقات  بني اأي مو�ضوع 
امل���و����س���وع���ات،  م����ن  وغ������ريه  م���ف���ه���وم،  اأو 
على  ق��ادرا  الطالب  يجعل  مما  واملفاهيم، 
ربط ما �سبق درا�سته مع ما �سوف يدر�سه 
يف اأي مرحلة من مراحل الدرا�سة، خال 

خطة حمددة  الإعداده وفقا ملنهج معني.

أثر إيجابي
هناك  اأن  اإلــــى  الــدرا�ــضــة  تو�ضلت  نتائج 
املنظومي  اإيجابيا ومرتفعا  للمدخل  اأثرا 
الدرا�سي  حت�سيل  الطالبات  حت�سني  يف 
ال��ك��ي��م��ي��اء  ل��ت��دري�����ض  واأن  ال��ك��ي��م��ي��اء،  يف 
ب��ا���س��ت��خ��دام امل���دخ���ل امل��ن��ظ��وم��ي ف��ع��ال��ي��ة 
مقبولة علميا يف التح�سيل الدرا�سي، ويف 
تنمية االجتاه نحو الكيمياء لدى طالبات 
تــو�ــضــلــت  كــمــا  الـــثـــانـــوي،  االأول  الــ�ــضــف 
»داال«  ارتـــبـــاطـــا  هــنــاك  اأن  النتائج  اإلى 
ا�ضتخدام  والتح�ضيل  قبل  االجتـــاه،  بــني 

املدخل املنظومي، وبعد ا�ضتخدامه اأي�ضا.

التوصيات
�سرورة  تدريب  ع��ل��ى  ال��درا���س��ة  و���س��ددت 
على  الكيمياء،  وم�سرفاتها  م��ع��ل��م��ات 
تخطيط  يف  املنظومي  امل��دخ��ل  ا���س��ت��خ��دام 
وت��ن��ف��ي��ذ ال����درو�����ض، وت�����س��ج��ي��ع ال��ط��ال��ب��ات 

على  ا�ستدعاء املعلومات.
املعلمات  على  بتوعية  اأو�ــضــت  كما 
ك��اف��ة،  ال��ع��ل��وم  ت��دري�����ض  ا�ستخدامه  يف 
والــكــيــمــيــاء خــا�ــضــة، وتــنــظــيــم حمــتــوى 
املــــدخــــل  الـــكـــيـــمـــيـــاء يف �ـــــضـــــوء  مـــنـــهـــج 
مفتوحة  اأنــ�ــضــطــة  وت�ضمني  املــنــظــومــي، 
النهاية من قبل املعلمة  عند التخطيط 
على  الطالبات  ت�سجيع  بهدف  للدرو�ض 
�ــضــورة  يف  الــكــيــمــيــائــيــة  ربط  املفاهيم 
م��ن��ظ��وم��ي��ة، واإن�����س��اء م��واق��ع اإل��ك��رتون��ي��ة 
معتمدة  تت�ضمن اأهم التطورات  املحلية 
والعاملية  يف جمال تعليم وتعلم الكيمياء، 

والأبحاث املتعلقة بها. 

آفاق الجامعة  |  العدد 121  |  12 ذو القعدة 1435  |  7 سبتمبر 2014



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 

ان��ط��ل��ق��ت م����ب����ادرة »ع�������س���ري.. وج��ه��ة 
�سياحية رئي�سية على مدار العام« التي 
جمل�ض  رئ��ي�����ض  املنطقة  اأم���ري  د�سنها 
بن  في�سل  الأم��ري  ال�سياحية  التنمية 
العامة  الهيئة  رئي�ض  واأطلقها  خالد 
بن  �سلطان  الأم���ري  والآث���ار  لل�سياحة 
املو�ضمية  من  احلــد  اأجــل  من  �ضلمان، 

التي تعاين منها املنطقة.
وع������رف������ت امل����ن����ط����ق����ة ق����درات����ه����ا 
ال�سياحية والرتاثية والأثرية وفّعلتها 
منذ 40 عاما، اإل اأنها ظلت تعاين من 
مو�سمها  متو�سط  اإن  حيث  املو�سمية، 
املوا�ضم  بع�س  مع  يوما   60 ال�سياحي 
اأن الأمريين  الأخ��رى الق�سرية، غري 
�سلمان  بن  و�سلطان  خالد  بن  في�سل 

تدخا �سريعا لإيجاد حلول ناجعة.
وق�������س���م���ت امل������ب������ادرة اإل�������ى ث���اث 
ومتو�سطة   ،2014 اآن��ي��ة  ه��ي:  م��راح��ل 
م��ا بعد  الأج���ل  الأج���ل 2015، وطويلة 

.2015

المرحلة اآلنية 2014
واإع���ان���ات  اإع��ام��ي��ة  ح��م��ات  ت�سمل 
مب���خ���ت���ل���ف ال����و�����س����ائ����ل ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
ب�ضفتها  عــ�ــضــر  لــتــ�ــضــويــق  واحلــديــثــة 
من  لل�سفر  والإع���داد  �سياحية،  وجهة 
ع��م��ل ح���ج���وزات ال���ط���ريان والإي������واء، 

اإ�سافة اإلى حجوزات منظمي الرحات 
الطاقة  ورف��ع  ال�سياحيني  واملر�سدين 
مع  للمنطقة  للطريان  ال�ستيعابية 
تفعيل خدمة الهاتف ال�سياحي ومركز 
اإل���ك���رتوين، وال��ب��دء يف املرحلة  ح��ج��ز 
الأول����ى لإن�����س��اء م��ط��ار اأب��ه��ا وحت�سني 
املطار احلايل وخدمات ال�ضياح مبطار 

بي�سة فيما يخ�ض املطارات.
ك���م���ا ت�����س��م��ل امل����رح����ل����ة، اإن�������س���اء 
ا�سرتاحات طرق منوذجية يف املداخل 
الـــربيـــة وحتــ�ــضــني احلــالــيــة وحت�ضني 
وت�ضغيل  والـــطـــرق  املـــبـــاين  وجتــمــيــل 
حافات  م�سارات  من  الأول��ى  املرحلة 
النقل العام والبدء يف �سيارات الأجرة 

وتاأجر ال�ضيارات بالنقل اخلا�س.
معاجلة  اأيــ�ــضــا،  املرحلة  و�ضملت 
الت�سويه والت�سويق الب�سري، وتغطية 
م���واق���ع اجل�����ذب ال�����س��ي��اح��ي مل�����س��اري��ن 
للمواقع  اإر�سادية  بلوحات  �سياحيني، 
ال�سياحية يف امل�سارين، وتغطية مواقع 
اجلذب ال�سياحي للم�سارات ال�سياحية 
املـــــذكـــــورة واخلـــــدمـــــات املــعــلــومــاتــيــة 
بـــالـــطـــريـــق )مــــــراكــــــز املــــعــــلــــومــــات(، 

وا�ضتكمال و�ضيانة الطرق االإقليمية.
اأيـــ�ـــضـــا  مت  الــــــفــــــرتة،  هــــــذه  ويف 
م��ع��اجل��ة ازدواج�������ات ط����رق ال�������س���ودة �� 
والواديني  ال��وادي��ني،   �� والفرعاء  اأبها، 

ــــ احلــبــلــة واأبــــهــــا، الــنــمــا�ــس واملـــطـــار  ـ
������ ال���ف���رع���اء يف ال����ط����رق ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
وحت�������س���ني ال���و����س���ع ال���ق���ائ���م وف���ن���دق 
موتيات  واإن�����س��اء  النرتكونتيننتال 
ج���دي���دة ع��ل��ى امل�������س���ارات ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
وحت�سني الو�سع القائم وموتيل املطار 

ومنتجعات ال�سركة ال�سياحية.
و���س��م��ل��ت ك���ذل���ك اإمت������ام امل��رح��ل��ة 
الأول���������ى ل���ت���ط���وي���ر اأوا������س�����ط امل��دي��ن��ة 
واملحافظات كو�سط اأبها، واملحافظات: 
خــمــيــ�ــس مــ�ــضــيــط والــنــمــا�ــس وبــيــ�ــضــة 
وحم�����اي�����ل، وت����اأه����ي����ل ق�������س���ر ث���رب���ان 
بــالــنــمــا�ــس مبــلــيــون ريـــــال وتــطــويــر 
م��ب��اين ال�����رتاث ال���ع���م���راين ب��اأوا���س��ط 

املدن.
تاأهيلية  م�ضاريع  اأي�ضا،  و�ضملت 
وتطويرية وحت�سينية داخل التجمعات 
بــاأبــهــا  الــ�ــضــبــاب  كمم�ضى  الــعــمــرانــيــة 
واملركز احل�ضاري ومركز الزوار باأبها 
وحتــ�ــضــني وجتــمــيــل مـــداخـــل االأمـــانـــة 
وال��ب��ل��دي��ات وال��ق��رى ال��ت��اب��ع��ة واإن�����س��اء 
تاأهيلية  وم�ساريع  جمالية،  جم�سمات 
كالواجهة  العمرانية  التجمعات  خارج 
ومواقع  احلري�ضة  ل�ضاطئ  البحرية 
البلدية  ال��ب��ادي��ة، و���س��اح��ات  م��ه��رج��ان 
ومتنزهات  وح��دائ��ق  اأب��ه��ا،  م��دي��ن��ة  يف 

كمتنزه املطار ومتنزه اأم الركب.

ـــــــات  ــــال عـــــــن درا�ـــــــض هـــــــــذا فــــ�ــــض
امل�ضاريع  فر�س  بت�ضمني  ا�ضتثمارية 
قدمت  اأن  �سبق  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية 
رئي�ض  قبل  من  ر�سميا  ع�سري  لأم��ان��ة 
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث������ار 
مل�ضاريع  ا�ضتثمارية  فــر�ــس  وت�ضمني 
 10( و  جــاهــزة(  م�ضاريع   10( �ضغرة 

م�ضاريع يف مرحلة الطباعة(.
واإ����س���اف���ة مل���ا ���س��ب��ق، ���س��ي��ب��ت��دئ يف 
املرحلة الآنية، تنفيذ اإعداد الدرا�سات 
والعكا�ض  ينفع  اآل  لقرى  والت�ساميم 
اأ���س��واق حمايل  ع��ل��ي��ان، وت��ط��وي��ر  واآل 
ال�ضعبي  والنما�س  اجلــنــوب  وظــهــران 
والــثــالثــاء بــاأبــهــا واخلــ�ــضــار والــتــمــور، 
وا�ـــضـــتـــمـــرار جتــهــيــز مـــتـــاحـــف عــ�ــضــر 
وتطوير  وبي�ضة،  والنما�س  االإقليمي 
وتـــاأهـــيـــل مـــ�ـــضـــارات احلــــرف يف اأبـــهـــا ــ 
ال�سودة �� رجال اأملع �� حمايل �� املجاردة، 
و�ضراة عبيدة  رفيدة واخلمي�س  واأحــد 
والنما�س  وتنومة  اجلــنــوب  وظــهــران 
ووادي  وت���ث���ل���ي���ث  وب���ي�������س���ة  وب����ل����ق����رن، 
عــيــا واحلــريــ�ــضــة والــقــحــمــة والـــربك 

والعوامل.
فهد  امللك  مركز  تطوير  وكذلك 
ال��ث��ق��ايف ب��امل��ف��ت��اح��ة، وت��اأه��ي��ل م��ق��رات 
وبي�ضة  وحمايل  اخلمي�س  حمافظات 
ل��ت��ك��ون م���راك���ز ث��ق��اف��ي��ة واإب���داع���ي���ة، 

»مبادرة عسير«..
خطة لحل أزمة 40 عاما

مشاريع مليونية ضخمة
وقرى تراثية ومواقع أثرية

ومتاحف في كل المحافظات
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م�ستمرا  امل��ف��ت��اح��ة  م�����س��رح  وت�����س��غ��ي��ل 
ع��ل��ى م�����دار ال����ع����ام، وت�����س��غ��ي��ل خم�ض 
م������زارع وت��ه��ي��ئ��ة ع����دد م���ن امل�������زارع يف 
وتــطــويــر  وتــفــعــيــل   ،)2�1( امل�����س��اري��ن 
م��ه��رج��ان��ات ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام م��ث��ل: 
والعنب  البحري  وع�سري  البادية  اأبها 
والربيان  اأملع  برجال  والع�سل  ببلقرن 
باحلري�ضة والتمور والع�ضل باملجاردة 
و�ضراة  كالنما�س  الباقية  واملحافظات 
ع��ب��ي��دة وظ����ه����ران اجل���ن���وب وحم��اي��ل 

وال�سبابية والرتاثية.
ا�ــضــتــ�ــضــافــة ملتقى  تــ�ــضــمــل،  كــمــا 
ال���������رتاث ال�����ع�����م�����راين، واإق������ام������ة 20 
تهيئة  بــرامــج  �ضتة  وتنفيذ  مــعــر�ــضــا، 
يف  للم�ستثمرين  ال��ت��ج��اري��ة  ب��ال��غ��رف��ة 
والنا�سئة  ال�سغرية  ال�سياحية  املن�ساآت 
الــ�ــضــركــاء من  لتاأهيل  بــرامــج  واأربــعــة 
امل�ستثمرين يف القطاع ال�سياحي، و10 
قطاع  يف  للتوظيف  تــدريــبــيــة  بــرامــج 
لتنمية  بـــرامـــج  وثــمــانــيــة  الــ�ــضــيــاحــة، 
)�سائق  ال�سائح  م��ع  التعامل  م��ه��ارات 
تاك�ضي، واجلوازات، واجلمارك، وهيئة 

االأمر باملعروف والنهي عن املنكر(.
تدريبيتني  دورتــــني  اإقـــامـــة  ومت 
ل��ل��م��ر���س��دي��ن يف ت��ط��ب��ي��ق��ات اأط��ل�����ض 
امل�����س��ور ل��ل��رتب��ي��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة، و���س��ت 
فر�س  عن  توعوية  اإعالمية  حمالت 
ور�ض  و10  ال�سياحة،  جم��ال  يف  العمل 
وحملة  ال�ضياحة،  برنامج  �ضمن  عمل 
اإع��ام��ي��ة ت��وع��وي��ة ع��ن م��زاي��ا العمل 
تدريبية  ودورات  ال�سياحي  امل��ج��ال  يف 
ع�سري  يف  عمل  ور�ستي  وتنظيم  بيئية 
الإدارة،  ومعهد  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز  م��ع 
لإقامة  اجلهات  لتلك  حوافز  وتقدمي 
اأوقات  التدريبية يف ع�سري يف  دوراتها 
للحرفيني  جمعية  واإن�����س��اء  ال���رك���ود، 
وه����داي����ا ت���ذك���اري���ة وت��ف��ع��ي��ل ال��ه��وي��ة 
وال��ه��داي��ا  ال��ت��ذك��ارات  على  ال�سياحية 
من  للهدايا  منــاذج  جمموعة  واإيــجــاد 
املنتجات احلرفية واملحلية عرب اإيجاد 
ل��ل��ت��ذك��ارات وال��ه��داي��ا،  حم��ات ت�سوق 
وحـــ�ـــضـــر اخلـــــدمـــــات واالإحـــــ�ـــــضـــــاءات 
املناطق  ال�سياحية بالرتكيز على دعم 
�سياحية  واإح�������س���اءات  ب��الأخ�����س��ائ��ي��ني 

وا�ستق�ساء ر�سى ال�سائح.

الخطة متوسطة األجل 2015
اخلطة  يف  واالإعــالم  الت�ضويق  ي�ضتمر 
ل��ي�����س��م��ل   2015 الأج���������ل  م���ت���و����س���ط���ة 
وعاقات  ت�سويق  �سركة  م��ع  التعاقد 
والتقارير  الإع��ان��ات  وتكثيف  ع��ام��ة 
عن  ت�ضويقي  فيلم  واإنــتــاج  تلفزيونية 

منطقة ع�سري.
وتــتــوا�ــضــل اجلـــهـــود يف االإعـــــداد 
ل���ل�������س���ف���ر ورف����������ع ع��������دد امل����ر�����س����دي����ن 
وكذلك  م��ر���س��دا،   60 اإل��ى  ال�سياحيني 
يف املداخل الربية من الطرق والنقل 
الـــعـــام واخلــــا�ــــس، كــمــا هـــو احلـــــال يف 
واللوحات  الب�سري  الت�سويه  معاجلة 
الإر�سادية والتوعوية، وتغطية مواقع 
اجلذب ال�سياحي للم�سارات ال�سياحية، 
وا�ــضــتــكــمــال تــطــويــر و�ــضــيــانــة الــطــرق 

الإقليمية.
�سقق  �ستن�ساأ  ال���ف���رتة،  ه���ذه  ويف 
درج���ة اأول���ى وم��وت��ي��ات ج��دي��دة على 
جبلية  ومنتجعات  الإقليمية  ال��ط��رق 
وبــحــريــة و�ــضــحــراويــة، مـــع الــدخــول 
املدينة  اأوا���س��ط  يف  الثانية  املرحلة  يف 

واملحافظات املذكورة يف هذا اجلانب.
اإلى ذلك، ت�ستمر اجلهود  اإ�سافة 
والتطويرية  التاأهيلية  امل�����س��اري��ع  يف 
كتجميل  العمرانية  التجمعات  داخ��ل 
م��داخ��ل الأم��ان��ة وال��ب��ل��دي��ات وال��ق��رى 
واإن�����س��اء  رف��ي��دة  اأح���د  ال��ت��اب��ع��ة لبلدية 
املــــركــــز احلـــ�ـــضـــاري يف بـــلـــديـــة بــيــ�ــضــة 
واإن�������س���اء جم�����س��م��ات ج��م��ال��ي��ة ف��ي��ه��ا، 

وكذلك  العمرانية،  التجمعات  وخــارج 
وامل���وؤمت���رات  للمعار�ض  م��رك��ز  اإن�����س��اء 
ومنتجعات �ضحية ومراكز للنقاهة يف 

املنطقة الغربية جلامعة امللك خالد.
ويف ال�ساحات البلدية، بداأ العمل 
يف ����س���اح���ات ظ���ه���ران اجل���ن���وب واأح����د 
رفيدة والنما�س، بينما �ضيدخل متنزه 
راأ�����ض م�ساريع  ع��ل��ى  ب��اأب��ه��ا  ال��رك��ب  اأم 
تاأهيل وتطوير املواقع ال�سياحية فيما 
بجانب  واملــنــتــزهــات  احلــدائــق  يخ�س 
بي�سة  ببلدية  ال�سايرة  جبل  تطوير 
والع�سة واملطل ببلدية ظهران اجلنوب 
وجمموعات م�ساريع اأخرى مماثلة يف 
بلديات ظهران اجلنوب و�سراة عبيدة 

واأحد رفيدة وبلقرن وبي�سة. 
وت����ظ����ه����ر ج���م���ل���ة م���������س����اري����ع يف 

وم�سوحات  كدرا�سات  الرتاثية  القرى 
الـــتـــوثـــيـــق املــــعــــمــــاري خلـــمـــ�ـــس قـــري 
ترميم خم�ض  والإ���س��راف على  تراثية 
لتاأهيل  اأخ���رى، ودرا���س��ة  تراثية  ق��رى 
وت��ط��وي��ر ال��ب��ل��دة ال��رتاث��ي��ة ب��ظ��ه��ران 
اجل��ن��وب، وت��اأه��ي��ل ع���دد م��ن الق�سور 
تعليميا  مركزا  لتكون  رج��ال  قرية  يف 
املخططات  تنفيذ  يف  وال��ب��دء  حرفيا، 
والعكا�ض  ينفع  اآل  لقرى  والت�ساميم 

واآل عليان.
ك��م��ا ���س��ي��وؤه��ل وي��ن��ف��ذ ع����دد من 
ال���ق���اع م��ث��ل: ق��ل��ع��ة ���س��م�����س��ان وقلعة 
�سعار وبيت اأبو ملحة مليون وقلعة اأبو 
اأملع،  خيال وال�سعبني مبحافظة رجال 

بجانب تطوير ق�سر �سدا.
�سيوؤهل موقع جر�ض وق�سر  كما 

ي���ع���ود اإل�����ى ع��ه��د ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
الأولى ببي�سة، وقطاع بي�سة من طرق 
اجلنوب  ظهران  وقطاع  اليمنى  احلج 

من درب الفيل.
ال�سياحية  امل��واق��ع  يخ�ض  وفيما 
ت��ط��وي��ر وحت�سني  ���س��ي��ت��م  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
خ�����دم�����ات م����ت����ن����زه ع�������س���ري ال���وط���ن���ي 
)ال�ضودة والفرعاء وغرهما(، واإعداد 
بتنومة،  جبلي  ملوقع  ت�سميمية  فكرة 
اأي�ضا،  فيها  �ضياحي  مــوقــع  وتــطــويــر 
جبلية  مل��واق��ع  ت�ساميم  فكرة  واإع����داد 
اآل يــزيــد  بــالــنــمــا�ــس وبــلــقــرن وطــــور 
اأب��ه��ا ويف  وال�����س��ودة وج���ادة �سياحية يف 
اخلــمــيــ�ــس، اإ�ــضــافــة اإلــــى تــطــويــر �ضد 
عتود باخلمي�س ومتنزه اجلرة ومتنزه 
الأم��������ري ����س���ل���ط���ان، وحم���م���ي���ة ري�����دة، 

يف  م��وق��ع  لتطوير  ت�سميمية  وف��ك��رة 
احلبلة واإن�ضاء متنزه النما�س البيئي 

)�ضفاري(. 
�سياحية  ملواقع  اأف��ك��ار  اأع��دت  كما 
طبيعية بحرية ب�ضواحل الربك وعمق 
�ضياحي  موقع  وتطوير  وال�ضواحلة، 
ب�ساطئ القحمة، اإ�سافة اإلى منتجعات 
�ــضــحــراويــة يف تــثــلــيــث و�ــضــد ومــنــتــزه 

بي�سة.
و�ــضــيــتــم اأيــ�ــضــا تــطــويــر وتــاأهــيــل 
م�����س��ارات ع��دي��دة يف: اأب��ه��ا ���� ال�����س��ودة �� 
رج���ال اأمل���ع ���� حم��اي��ل ���� امل��ج��اردة، واأح��د 
رفيدةـ ـ اخلمي�سـ ـ �ضراة عبيدةـ ـ ظهران 
بالقرن،  ــ  النما�س  ــ  وتنومة  اجلنوب، 
وبي�ضة ــ تثليث ــ وادي عيا، واحلري�ضة 

ــ القحمة ــ الربك ــ العوامل. 

هناك  �ضتكون  الــفــرتة  هــذه  ويف 
مع  ج��اه��زة  ريا�سية  واأن��دي��ة  ماعب 
وم�سابقات  وفعاليات  بطولت  اإقامة 
اجلانب  تفعيل  على  ت�ساعد  خمتلفة 
الريا�سي مبن�ساآت ناديي اأبها و�سمك، 
م��ع م��ل��ع��ب ن����ادي امل�����س��ي��ف، وت��ط��وي��ر 
وماعب  باملنطقة  الأح��ي��اء  م��اع��ب 
م���دي���ن���ة الأم�������ري ���س��ل��ط��ان ب��امل��ح��ال��ة 
ناهيك  اأب��ه��ا،  مطار  موتيل  وماعب 
عن تطوير مواقع الطريان ال�سراعي 
اجلبال  وت�سلق  الريا�سي  وال��ط��ريان 
الهوائية  الــدراجــات  مــواقــع  وجتهيز 

والريا�سات البحرية وال�سحراوية.
واأخ��������ريا ت�����ربز م�������س���اري���ع م���دن 
ترفيهية جبلية باأبها وماهي األعاب 
بالنما�س  األعاب  ومالهي  باخلمي�س 
بال�ساحل،  بحرية  ترفيهية  ومدينة 
بي�سة،  مب��ح��اف��ظ��ة  األ���ع���اب  وم���اه���ي 
ال��را���س��د م���ول وم��راك��ز  ك��م��ا �سيجهز 
املواد  بيع  واأ�سواق  باملحافظات  ت�سوق 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ك��ب��رية م���ع ال��ت��و���س��ع يف 
املطاعم واملقاهي العاملية ماكدونالدز 
وغلوريا جينز واإيجاد مطاعم �سعبية 
مت��ث��ل ال��ن��م��ط ال��ع��م��راين وامل��ن��ت��ج��ات 
ال�����س��ع��ب��ي��ة ب��ك��ل حم��اف��ظ��ة، واإ���س��اف��ة 
واإقامة  املهرجانات  �ست�ستمر  لذلك 

العديد من املوؤمترات واملعار�ض.

الخطة طويلة األجل
ما بعد 2015

يربز �ضمن هذه اخلطة، اإن�ضاء مطار 
ال�ضاحل  يف  ومطار  والنما�س  تنومة 
جنوم  و4   5 فئة  من  فندقني  واإن�ساء 
و���س��ق��ق ج���دي���دة واإن�������س���اء م��وت��ي��ات 
الــ�ــضــيــاحــيــة اخلم�ضة  املـــ�ـــضـــارات  عــلــى 
مباين  وتطوير  خمتلفة،  ومنتجعات 
ال������رتاث ال���ع���م���راين ب���اأوا����س���ط امل���دن 
ك��ق�����س��ر ����س���ع���ان مب��ح��اف��ظ��ة ب��ي�����س��ة 
ودرا�سات وم�سوحات التوثيق املعماري 
خلم�س قرى تراثية واالإ�ــضــراف على 

ترميم خم�ض قرى تراثية اأخرى.
وت�����س��ك��ل ك��ذل��ك درا����س���ة ت��اأه��ي��ل 
ب��ن��ي ع��ام��ر مب��ح��اف��ظ��ة بي�سة،  ق��ري��ة 
وا�سط  قرية  لتاأهيل  اأخ��رى  ودرا���س��ة 
مب��ح��اف��ظ��ة ب��ي�����س��ة، ودرا�����س����ة ث��ال��ث��ة 
ل��ت��اأه��ي��ل 10 ق����رى ت��راث��ي��ة ب��امل��راك��ز 
ال��ت��اب��ع��ة مل��دي��ن��ة اأب��ه��ا، ودرا����س���ة راب��ع��ة  
مبحافظة  ت��راث��ي��ة  ق��رى   10 لتاأهيل 
اأح����د رف���ي���دة، وخ��ام�����س��ة ل��ت��اأه��ي��ل 10 
قرى تراثية مبحافظة �سراة عبيدة، 
و���س��اد���س��ة ل��ت��اأه��ي��ل 10 ق���رى ت��راث��ي��ة 
مبحافظة النما�س وتنومة،  ودرا�ضة 
���س��اب��ع��ة ل���ت���اأه���ي���ل وت���ط���وي���ر ال��ب��ل��دة 
وتنفيذ  اجل��ن��وب،  بظهران  الرتاثية 
وتاأهيل ترميم �سور الفرع مبحافظة 
بي�سة، وتاأهيل وترميم قرية الكليات 
تطوير  وا�ستكمال  بي�سة،  مبحافظة 
وت��اأه��ي��ل ق��ري��ة رج���ال اأمل���ع ال��رتاث��ي��ة، 
اأملع ال�سياحي وتطوير  واإن�ساء متنزه 
امل���ط���ات ال�����س��ي��اح��ي��ة ب��ق��ري��ة رج���ال 
املزرعة  طريق  وتاأهيل  وتطوير  اأمل��ع، 
ال�������س���ي���اح���ي ب����رج����ال اأمل��������ع، واإن�������س���اء 
جم�سمات تراثية يف الطرق وامليادين 
يف  عامة  حدائق  واإن�ساء  اأمل��ع،  برجال 

املحافظة واملراكز برجال اأملع.
و�ضت�ضهد اخلطة بعيدة االأجل، 
اإن�������س���اء م��ت��ح��ف��ني اأح���ده���م���ا ب��ح��ري 
والآخ���������ر ب���ي���ئ���ي، وت���ط���وي���ر م��رك��ز 
ال������زوار مب��ت��ن��زه اأب�����و خ���ي���ال ل��ي��ك��ون 
متحفا لبيئة ع�سري، واإن�ساء متحف 
ناهيك  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  تعليم 
امل��واق��ع  ال���س��ت��م��رار يف م�ساريع  ع��ن 
االأثـــــريـــــة واحلــــــــرف والـــ�ـــضـــنـــاعـــات 
التقليدية، اإ�سافة اإلى اإن�ساء مراكز 
ومدينة  ج��دي��دة،  واإب��داع��ي��ة  ثقافية 

ترفيهية، ورايل �سيارات.
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»آفاق« خاص

لأك����رث م���ن ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر م��ا���س��ي��ة من 
اإط��������اق م�����ب�����ادرة »ع���������س����ري.. وج��ه��ة 
ال��ع��ام«،  م���دار  ع��ل��ى  رئي�سية  �سياحية 
ب����رع����اي����ة ودع�������م وت���وج���ي���ه���ات اأم����ري 
منطقة ع�سري رئي�ض جمل�ض التنمية 
ال�ضمو  �ضاحب  باملنطقة  ال�ضياحية 
امللكي الأمري في�سل بن خالد، ورئي�ض 
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث������ار 
�ضلطان  االأمــر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 
ب����ن ����س���ل���م���ان، ت���ب���ل���ورت ال���ع���دي���د م��ن 
الأعمال الكربى �سمن املرحلة الآنية 
ث��اث  �سمن  ع���ام،  مل���دة  ت�ستمر  ال��ت��ي 

مراحل اأعلن عنها.

أول فريق
للمعارض والمؤتمرات

املبادرة  ع�سري  اأمري منطقة  �سمو  قاد 
اأول فريق  البداية، فقرر ت�سكيل  منذ 
ع��م��ل ل��ل��م��ع��ار���ض وامل�����وؤمت�����رات على 
م�ستوى اململكة برئا�سة رئي�ض اللجنة 
ال�����س��ي��اح��ي��ة الق���ت�������س���ادي���ة مب��ج��ل�����ض 
ال���غ���رف ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 

اأحمد اآل مفرح.
و�سم فريق العمل: امل�سرف العام 
للمعار�س  الــوطــنــي  الــربنــامــج  عــلــى 

وامل�������وؤمت�������رات ع����ب����داهلل ب����ن ���س��ل��م��ان 
اجل��ه��ن��ي، امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ف��رع الهيئة 
ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث������ار مبنطقة  ال��ع��ام��ة 
ع�سري امل��ه��ن��د���ض حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل 
الــتــنــفــيــذي لربنامج  املــديــر  الــعــمــرة، 
العامة  بالهيئة  وامل��وؤمت��رات  املعار�ض 
ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث�������ار امل��ه��ن��د���ض ط���ارق 
مبجل�ض  التنفيذي  امل��دي��ر  العي�سى، 
ال�ستثمار مبنطقة ع�سري عبدالعزيز 
ب����ن ����س���ع���ود امل���ت���ح���م���ي، ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
مدير  خالد،  امللك  بجامعة  الهند�سة 
م���رك���ز الأم������ري ���س��ل��ط��ان ل��ل��درا���س��ات 
ح�سني  ال��دك��ت��ور  وال�سياحية  البيئية 
بن مانع الوادعي، نائب رئي�ض الغرفة 
الدكتور  ب�اأبها  ال�سناعية  التجارية 
زاي���د ب��ن اأح��م��د عي�سى، امل��دي��ر ال��ع��ام 
الوطنية لل�سياحة »�سياحية«  لل�سركة 
املـــهـــنـــد�ـــس �ـــضـــالـــح بــــن حــ�ــضــني قــــدح، 
ورئ���ي�������ض ���س��رك��ة م���ع���ار����ض ال��ري��ا���ض 

اإيدوارد رباط.
تفعيل  لأه���م���ي���ة  ال����ق����رار  وج�����اء 
االأن�ضطة والربامج ال�ضياحية املختلفة 
املــعــار�ــس واملــوؤمتــرات  ومــنــهــا: ن�ضاط 
���س��م��ن امل�����ب�����ادرة، وق�����د ب������داأ ال��ف��ري��ق 
مهامه بالتفاق على اأن تكون البداية 
حل�ضر  الـــراهـــن  الــو�ــضــع  بت�ضخي�س 
والقاعات  املراكز  عن  املعلومات  كافة 

ل�ستقبال  امل��ه��ي��ئ��ة  الإي������واء  وم���راف���ق 
البنى  بجانب  امل��وؤمت��رات،  اأو  املعار�ض 
التحتية واخلدمات امل�ضاندة االأخرى، 
واخلطط  اال�ضرتاتيجيات  و�ضع  قبل 

لتطوير القطاع يف املنطقة.
كما وجه �سمو الأمري في�سل بن 
العامة  الهيئة  عبدالعزيز،  ب��ن  خالد 
ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث������ار واأم���ان���ة امل��ن��ط��ق��ة، 
ـــاحـــف بـــاإقـــامـــة  ـــت بــــدعــــم اأ�ــــضــــحــــاب امل
معار�ض متنقلة يف الأماكن ال�سياحية، 
حت����ت����وي ع����ل����ى ال����ق����ط����ع ال����رتاث����ي����ة، 
�سرائح  كافة  لدى  الوعي  ن�سر  بهدف 
املجتمع، اإ�سافة لعمل لوحات اإر�سادية 
فرع  بالتن�ضيق مع  اخلا�ضة  للمتاحف 

وزارة الطرق والنقل.

طلب دعم »المالية«
ومل تكد متر اأيام من اإطاق املبادرة، 
ح���ت���ى ب������ادر رئ���ي�������ض ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
لل�ضياحة واالآثار �ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأمري �سلطان بن �سلمان باإعان رفع 
لتخ�سي�ض  امل��ال��ي��ة  وزارة  اإل����ى  ط��ل��ب 
ميزانيات اإ�سافية للعديد من اجلهات 
باملنطقة وتعزيز ميزانيات  احلكومية 
ال���ع���ام امل��ق��ب��ل ل��ت��م��ك��ني ف���ري���ق ال��ع��م��ل 
القائم على املبادرة من حتقيقها على 

اأر�ض الواقع«.

ف���ي���م���ا اأي��������د وف������د م�����ن جم��ل�����ض 
اجتماعا  وع��ق��د  ع�سري  زار  ال�����س��ورى 
ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة  جمل�ضها  مع 
امللكي الأمري في�سل بن خالد، �سم 12 
ع�ضوا، برئا�ضة ع�ضو املجل�س الدكتور 

اأحمد اآل مفرح.

استضافة حدثين كبيرين
بقيادة  بدورها  ال�سياحة  هيئة  �سخت 
الأم�����ري ���س��ل��ط��ان ب���ن ���س��ل��م��ان، جملة 
واخلــطــوات  والتوجيهات  الــدعــم  مــن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل�����س��ال��ح امل�����ب�����ادرة، ب����دًء 
ب��ت��وج��ي��ه ���س��م��و الأم������ري ���س��ل��ط��ان بن 
���س��ل��م��ان ب���ت���ق���دمي دع�����م م�����ايل ق����دره 
من  الأول  ل��ل��ع��ام  ري�����ال،  م��اي��ني   10
لتاأمني  مايني  �سبعة  بواقع  املبادرة، 
مايني  وث��اث��ة  الت�سويقي،  اجل��ان��ب 
ل����س���ت���ق���ط���اب م�������س���ت�������س���اري���ن، م��ن��ه��م 
م�����س��ت�����س��ار ل���اإ����س���راف ع��ل��ى ع��رو���ض 

املتحف وباقي متاحف املنطقة.
�سلطان  الأم����ري  �سمو  وج���ه  ك��م��ا 
ب���اإق���ام���ة م��ل��ت��ق��ى ال������رتاث ال��ع��م��راين 
حتريكا  ي�ضمن  مــا  ع�ضر،  يف  الــقــادم 
ك��ب��ريا يف ملف امل��ع��ار���ض وامل��وؤمت��رات، 
كـــمـــا نـــقـــل مـــقـــر ا�ــضــتــ�ــضــافــة اإطـــــالق 
للهيئة   1435 ال�ضعودية  �ضيف  حفل 
ال��ت��ن��م��ي��ة  و����س���رك���ائ���ه���ا يف جم���ال�������ض 

ال�����س��ي��اح��ي��ة وال���ل���ج���ان ال�����س��ي��اح��ي��ة يف 
مناطق اململكة، من العا�ضمة الريا�س 
اإل���ى ع�����س��ري، ل��ل��م��رة الأول�����ى، برعاية 

�سمو اأمري ع�سري. 
واإ������س�����اف�����ة مل�����ا �����س����ب����ق، اأط���ل���ق���ت 
الــهــيــئــة الــربنــامــج الــتــدريــبــي »كــيــف 
ال�سغري«  ال�سياحي  م�سروعك  ت��ب��داأ 
املتخ�س�سني  م��ن  نخبة  ق��دم��ه  ال���ذي 
الأع����م����ال  وري���������ادة  اإدارة  جم�����ال  يف 
وال��ت�����س��وي��ق وال���������س����وؤون امل���ال���ي���ة على 
موفرا  باملنطقة،  ال�سباب  امل�ستثمرين 
ال��دع��م ال���س��ت�����س��اري وال��ت��م��وي��ل��ي من 
وتقدمي  العاقة  ذات  اجلهات  خ��ال 
الـــعـــديـــد مــــن الـــ�ـــضـــمـــانـــات املـــمـــيـــزة، 
ق��درات  وتعزيز  تطوير  بهدف  وذل��ك 
يف  فكرهم  وتعميق  ال�سعودي  ال�سباب 
التجاري  احل�س  وتنمية  احلــر  العمل 
لتحديد  الأ�سا�سية  املهارات  واكت�ساب 
وكيفية  ال�ستثمارية  الأفكار  وتطوير 
اإع���داد ط��رق اجل���دوى وال��ت��ع��رف على 

طرق التمويل.

األمانة تطرح
مشاريع ضخمة

ط��رح��ت اأم���ان���ة امل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ اإط���اق 
امل�������ب�������ادرة ال����ع����دي����د م�����ن امل�������س���اري���ع 
اأهمها بعد  الكربى، كان  ال�ستثمارية 

ع��ق��ود م���ن الن���ت���ظ���ار، روؤي�����ة م�����س��روع 
ت��ط��وي��ر و����س���ط م��دي��ن��ة اأب���ه���ا ال���ن���ور، 
امل�سكات  بحل  الهدف  لتحقيق  �سعيا 
احلالية يف احلركة مبنطقة الدرا�ضة 
امل�������س���اة واأم���اك���ن  اأم  ب���الآل���ي���ات  ����س���واء 
ا�ستعمالت  وتداخل  ال�سيارات  انتظار 
ال��ازم��ة  ال��ك��ف��اءة  لتحقيق  الأرا����س���ي 
م���ن ال���ن���واح���ي ال��وظ��ي��ف��ي��ة، وم����ن ثم 
االإ�ضهام يف تطوير اخلريطة الب�ضرية 
وحت�������س���ني الن����ط����ب����اع����ات ال���ذه���ن���ي���ة 

للمدينة �سواء لل�سكان اأم ال�سياح.
وقد بدئت اأعمال الهدم والإزالة 
يف املن�ساآت املنزوعة على طريق الأمري 
�ــضــلــطــان، و�ــضــلــت قــيــمــة نــزعــهــا 450 
امل�����س��ارات  توحيد  وك���ان  ري���ال،  مليون 
وف����ك الخ��ت��ن��اق��ات واإزال�������ة ع����دد من 
الأول������ى، بجانب  امل��رح��ل��ة  الإ�����س����ارات 
م�����س��روع حت�����س��ني و���س��ائ��ل ال�����س��ام��ة 
اأب���ه���ا وج�سر  امل���روري���ة داخ����ل م��دي��ن��ة 
م�����س��اة اأب�����و خ���ي���ال )امل���رح���ل���ة الأول�����ى 
تهيئة  مــع  ريـــال(  مــاليــني  بتكلفة 10 
املوقع العام )اجل�سر يعد الرابط بني 
اأب���و خ��ي��ال وم��رك��ز  منطقتي ح��دي��ق��ة 
ال�����زوار، وي��ح��ت��وي ع��ل��ى ع���دة مطاعم 
لــتــقــدمي اخلـــدمـــات، يــبــلــغ عــر�ــضــه يف 
اأمتار   6 وارت��ف��اع��ه  م��رتا   16 املنت�سف 
ون�سف مرت ويحتوي على م�سعدين 

»مبادرة عسير« 
تسابق الزمن
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ك��ه��رب��ائ��ي��ني، اأم�����ا ط���ول���ه ف��ي��ب��ل��غ 18 
مرتا«. بينما كان تطوير و�سط البلد 
البلد  و���س��ط  لتو�سعة  ج�سور  باإن�ساء 
خ��ل��ف اأ�����س����واق اجل��م��ع��ي��ة ج����اء مببلغ 

ي�سل   اإلى  12مليونا .

تصاميم جامعية دولية
جامعات  ل��ث��اث  ت�ساميم  ف���ازت  كما 
وبالريمو   ،3 روم��ا  )جامعة  اإيطالية 
»حلم  ونابويل فريدريك 2( مب�ضروع 
اأب���ه���ا« ال���واق���ع ع��ل��ى ط��ري��ق )اأب���ه���ا – 
الــطــائــف( �ــضــمــال املــديــنــة، وذلـــك من 
ت�سميمية  م�����س��ارك��ات  م���ن  ع���دد  ب���ني 

جلامعات عربية وعاملية.
ويرتبع املوقع على م�ساحة تقدر 
ويطل  م��رب��ع،  م��رت  م��ل��ي��ون   17 بنحو 
على مدينة اأبها، وي�سيطر على موقع 

ا�سرتاتيجي ومهم بالن�سبة للمدينة.
وك���ان���ت امل�����س��اب��ق��ة ع��ل��ى م��راح��ل، 
اأب���رزه���ا زي����ارة ال���وف���ود امل�����س��ارك��ة من 
اجل���ام���ع���ات ل��ل��م��وق��ع وامل���ع���اي���ن���ة م��ن 
كثب وزي���ارة ع��دد م��ن امل��واق��ع املميزة 
مب��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري، وذل������ك م����ن اأج����ل 
ا�ستلهام اأكرب عدد من الأفكار والروؤى 
يف  املقدمة  الأع��م��ال  يف  �ستطرح  التي 

امل�سابقة.
ج��ام��ع��ة روم�����ا، رك����زت ف��ي��ه على 
خــلــق تــوا�ــضــل رمــــزي مــا بــني املــديــنــة 
اجل���دي���دة وم��دي��ن��ة اأب���ه���ا، م���ن خ��ال 
اإي���ج���اد ط��ري��ق دائ����ري ي��رب��ط امل��دي��ن��ة 
اجلديدة ليجعلها تن�سجم مع مدينة 
اأبـــهـــا وتــتــوا�ــضــل مــعــهــا، مـــع الــرتكــيــز 
اجلبلية  للطبيعة  مميز  اح��رتام  على 
ل��ل��م��وق��ع واخ���ت���اف ط��وب��وج��راف��ي��ت��ه، 
والـــــرتكـــــيـــــز اأيــــ�ــــضــــا عــــلــــى مــنــطــقــة 
ال�����وادي، مم��ا اأ���س��ه��م يف ت��وزي��ع مميز 
وال�سياحية  ال�سكنية  للعمارة  ووا�سح 
املناطق  مــع  وان�ضجامها  واخلـــدمـــات 
الــتــي مت اقرتاحها  اخلــ�ــضــراء واملــيــاه 
ا�ستطاعة  مع  للمباين،  لتكون خلفية 
رب������ط ال����ط����ري����ق ال������دائ������ري ب��ج��م��ي��ع 
خ��دم��ات امل�����س��روع م��ع ط���رق و���س��وارع 
ف��رع��ي، ويف م��ن��اط��ق��ه ال��رئ��ي�����س��ة متت 
حتتوي  مرتفعة  مبان  خم�سة  اإق��ام��ة 
واإداري  وف��ن��دق��ي  ���س��ك��ن��ي  ت��ن��وع  ع��ل��ى 
مـــع خـــدمـــات عــامــة كـــمـــوالت وبــنــوك 
و�ــضــركــات اقــتــ�ــضــاديــة، فــيــمــا مت ربــط 
ال�سياحي  وال�سكن  ال�سكنية  املناطق 
احرتم طوبوجرافية  بتدرج  والفنادق 
ال���وادي  ت��درج��ه م��ن  امل��وق��ع، وا�ستغل 

للجبل.
جامعة  م��ن  ال��ث��اين  والت�سميم 
ب���ال���ريم���و، وال��ت�����س��م��ي��م ال���ث���ال���ث من 

اجلامعة الأردنية.
وح���ل���ت ج��ام��ع��ة ب��ال��ريم��و ث��ان��ي��ا 
فكرة  ع��ل��ى  اع��ت��م��د  ال���ذي  بت�سميمها 
املدينة  املكان مع  ربط ما بني عاقة 
طوبوجرافية  من  ال�ستفادة  وكيفية 
امل��وق��ع وم��ا يحيط ب��ه م��ن ان��ح��ن��اءات 
مع  لتن�سجم  الت�سميم  عليها  اعتمد 
ال���وادي ال��ذي يعرب امل��وق��ع، وه��و »هنا 
يتحول اإلى حديقة وا�سعة«، مع انت�سار 
امل��ب��اين ال�����س��ي��اح��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ب��اأن��ح��اء 
امل��ن��ط��ق��ة ك���اف���ة، م���ع رب��ط��ه��ا مب��ب��اين 
ال��ن�����س��اط��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة 

والعلمية.
الت�سميم  يف  امل�����س��م��م��ون  ورك����ز 
تعتمد  هند�سية  اأ���س��ك��ال  وج���ود  ع��ل��ى 
الطوبوجرافية  املوقع  حم��ددات  على 
الكتل  بني  جتان�ضا  لت�ضكل  الطبيعية 
التي تتميز كل منها با�ضتخدام خا�س 

ثقايف اأو �سياحي اأو ترفيهي وغريها.

لغة ودالالت
امل�������س���روع ال���ث���ال���ث ف�����ازت ب���ه ج��ام��ع��ة 
واع���ت���م���دت   »2 ف���ري���دري���ك  »ن����اب����ويل 

املدرجات  عنا�ضر  على  امل�ضروع  فكرة 
واجلـــــ�ـــــضـــــور الـــــتـــــي تــــنــــدمــــج �ــضــمــن 
م��ن ح��واره��ا مع  يزيد  وم��ا  الطبيعة، 

املوقع العن�سر املائي املقرتح.
وت�سكل الكتل املذكورة التي تتنوع 
وظائفها بني القرى ال�سياحية واملركز 
التجاري ومبنى ال�سد وامل�سرح املفتوح 
مع  وا�سحا  ان�سجاما  واملتحف  واملغلق 
اأن  املـــاء، كما  حــوار هــذه العنا�ضر مــع 
تكمل  وطبوجرافيته  املوقع  انحنائية 
احلــوار، من خالل الرتكيز على مادة 
احلـــجـــر املـــتـــوافـــر بـــكـــرة يف املــنــطــقــة 
ك���اأ����س���ا����ض م���ورف���ول���وج���ي ي�����ربز ق��ي��م 

الت�سميم التي طرحت.
للمباين  ت�ساميمه  اعتمدت  كما 
على ا�ضتعارة لعنا�ضر وزخارف حملية 

ا�ستقها من تراث املنطقة.
و�سعت  امل�ساريع،  اأه��م  ثالث  ويف 
والت�ساميم  للدرا�سات  العامة  الأمانة 
باأمانة املنطقة الر�سومات واملخططات 
�سياحيا  منوذجا  يعد  �سياحي  مل�سروع 
اأب���ه���ا«، على  مم��ي��زا يحمل ا���س��م »ع���ني 
اإط����ال����ة ف����ري����دة ع���ل���ى م���دي���ن���ة اأب���ه���ا 
ت��ت��ج��اوز م�����س��اح��ت��ه 6000 م���رت م��رب��ع 
بــالــقــرب مــن قــريــة الـــزامـــل، حر�ضت 
اإي��ج��اد كافة  الأم��ان��ة على  م��ن خاله 
لا�ستفادة  ال�سرتاتيجية  امل�سوغات 

من هذا املوقع.
ي�ضم امل�ضروع ال�ضياحي ال�ضخم، 
خ�ضراء  وم�ضطحات  عائلية  جل�ضات 
وال����س���ت���ف���ادة م���ن امل���ك���ان امل��ط��ل��ة على 
مدينة اأبها، و�سيخ�س�ض حوايل 2000 
املطاعم  املوقع لأهم  مرت م�سطح من 
ال��ع��امل��ي��ة وال�����س��ه��رية، واأخ�����رى للكويف 

�سوب.

رحالت جوية بين أبها
ومختلف المناطق 

يف خ���ط���وة ف��ع��ل��ي��ة ل��ت��و���س��ع��ة ال��ط��اق��ة 
ال�ستيعابية اجلوية من واإلى اململكة، 
نا�ض،  وط��ريان  ال�سياحة  هيئة  د�سنت 
رح������ات ن���ا����ض ال���داخ���ل���ي���ة اجل���دي���دة 
م��ن ج���دة اإل���ى اأب��ه��ا وال��ع��ك�����ض مبعدل 

اإلى  اإ�سافة  واإيابا،  ذهابا  يومية  رحلة 
رحلتني من مدينة الريا�ض.

ومل تكتف هيئة ال�سياحة بذلك، 
للطريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ناق�ست  ب��ل 
امل�����دين و����س���رك���ات ال����ط����ريان امل��ح��ل��ي��ة 
والـــدولـــيـــة حلـــل املــ�ــضــكــلــة املــو�ــضــمــيــة 
والطلب املتزايد على مقاعد الرحات 
اجلوية من واإلى اأبها، حيث مت التعاون 
من قبل اخلطوط ال�ضعودية وطران 
اأبها  نا�ض لإط��اق رح��ات جوية بني 
والعديد من مناطق اململكة من خال 
هذه ال�سركات التي �ستعمل على تفعيل 
امل�ضتمرة  الفعاليات  �ضمن  ح�ضورها 
ط��وال ال��ع��ام م��ن معار�ض وم��وؤمت��رات 
وفــعــالــيــات ريــا�ــضــيــة وبـــرامـــج لــرجــال 
املو�سمية  غ��ري  وامل���وؤمت���رات  الأع���م���ال 
لــ�ــضــمــان وجـــــود تــ�ــضــهــيــالت لــتــوفــر 
���س��رك��ات ط����ريان ت���وؤم���ن رح����ات اإل���ى 
املنطقة، ويف وقت كان وجود الرحات 
الدولية عرب »فاي دبي« و«ال�سعيدة« 
و »م�������س���ر ل���ل���ط���ريان« وغ����ريه����ا م��ن 
ال�ضغط  تخفيف  يف  اأ�ضهم  ال�ضركات 

عن الرحات الداخلية.
ي��ذك��ر اأن ال��رح��ل��ة ال���واح���دة من 
 164 �ستوفر  والعك�ض  اأبها  واإل��ى  ج��دة 
م��ق��ع��دا يف درج���ت���ي رج�����ال الأع���م���ال 

وال�سياحية.

استصالح المدرجات الزراعية 
و�سعت وزارة الزراعة خطة ا�ست�ساح 
ع�سري،  مبنطقة  ال��زراع��ي��ة  امل��درج��ات 
بعد عمليات الرفع امل�ساحي لاأرا�سي 
اإلـــــى تفعيل  اإ�ـــضـــافـــة  بـــهـــا،  اخلـــا�ـــضـــة 
من  وال���س��ت��ف��ادة  ال��زراع��ي��ة  ال�سياحة 
امل������زارع مل�����س��ل��ح��ة ال�����س��ي��اح م���ن خ��ال 
تهيئة منتجعات زراعية �سياحية تقدم 

العديد من املنتجات. 
ك��م��ا ت��ت��ج��ه ل���دع���م امل����زارع����ني يف 
واإق��ام��ة  ل��ل�����س��ي��اح،  منتجاتهم  ت��ق��دمي 
من  املثلى  لال�ضتفادة  اإر�ضادية  برامج 
احلفاظ  وكيفية  الــزراعــيــة  املــدرجــات 
اإ�سافة  اجل��م��ايل،  �سكلها  وعلى  عليها 

اإلى فوائدها على البيئة.

وام�����ت�����دت ج����ه����ود امل�����ب�����ادرة اإل����ى 
يف  والتو�سع  املنطقة  حمافظات  كافة 
التنمية ال�سياحية يف كل اأرجاء ع�سري.

هيئة  اأن���ه���ت  ال�������س���دد،  ذات  ويف 
اإبرام برنامج عمل حمافظة  ال�ضياحة 
والرتتيب  التن�سيق  اإل��ى  اإ�سافة  ب��ارق، 
لـــلـــعـــديـــد مـــــن الــــــربامــــــج االأخـــــــــرى 
وال��ف��ع��ال��ي��ات وم��ت��اب��ع��ة امل�����س��اري��ع التي 
يقوم بها ال�سركاء اأو الهيئة بنف�سها يف 
حمافظات: النما�س واملجاردة وبي�ضة.
و�ــضــمــل بــرنــامــج عــمــل حمــافــظــة 
ب����ارق: ت��ق��دمي ال��درا���س��ة وال���س��ت�����س��ارة 
ل��ب��ل��دي��ة ب�����ارق ع��ل��ى م�����س��روع ال��ق��ري��ة 
الرتاثية الذي تقوم به البلدية حاليا، 
على  املحافظة  يف  الهيئة  جهود  ودع��م 
املواقع الأثرية والرتاثية وفق الهوية 
ال��رتاث��ي��ة ومب���ا ي��ت��واف��ق م���ع امل��ع��اي��ري 
امل��ع��ت��م��دة يف ال��ه��ي��ئ��ة وم���رك���ز ال����رتاث 
ال����ع����م����راين ال����وط����ن����ي، وب����ح����ث ���س��ب��ل 
متاحف  اإقامة  على  املواطنني  ت�سجيع 
خا�ضة ت�ضهم يف اإبراز تراث املحافظة، 
ودع�����م امل��ح��اف��ظ��ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة مب�����س��اري��ع 
لهما،  امل�ستقبلية  النظرة  م��ع  تتوافق 
وح���ث امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ورج�����ال الأع���م���ال 
على امل�ساركة يف اإقامة مهرجان �سنوي 
يف  اأجوائها  ملاءمة  باملحافظة  �ستوي 
وتعدد  ت�ضاري�ضها  وتنوع  الفرتة  تلك 
وت���دري���ب مر�سدين  وت��اأه��ي��ل  ت��راث��ه��ا، 
�ضياحيني وفق ال�ضروط الالزمة لتلك 

الرتاخي�ض من الهيئة.
وت���اب���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة ����س���ري م�����س��روع 
بالنما�س  ثربان  القدمي وق�ضر  احلي 
وجتهيزاته الحت�ضان اأحد اأيام ملتقى 
ن�سخته اجلديدة  العمراين يف  الرتاث 
ال�����ذي ���س��ي��ق��ام ب��امل��ن��ط��ق��ة، ب��الإ���س��اف��ة 
وال�ستعداد  والبلدية  الهيئة  مل�ساريع 

لفعاليات خمتلفة �ضيفا.
امل��ج��اردة  تهيئة  �سبل  بحثت  كما 
وجهود  �ستوية  �سياحية  وجهة  لتكون 
البلدية يف ر�ضف واإنارة قرية اخلطوة 
الرتاثية وبع�س التنظيمات الداخلية.
اأع��ل��ن��ت  اجل�����ن�����وب،  ظ����ه����ران  ويف 
بلدية املحافظة وهيئة ال�سياحة تاأهيل 

وتطوير قرية احلوزة الرتاثية بجانب 
بقيمة  املحافظة،  تراثيتني يف  قريتني 
ق��دره��ا 15 م��ل��ي��ون ري����ال، وات��ف��ق��ا على 
تطوير  لإجن���از  العمل  وت���رية  ت�سريع 
يجري  ال��ذي  ال�سعبي  ال�سوق  وتاأهيل 
العمل فيه حاليا بتكلفة قدرها ثمانية 
م���اي���ني ري�����ال م���ن خ����ال ال��ب��ل��دي��ة، 
ملتقى  فــعــالــيــات  اإحــــــدى  الحــتــ�ــضــان 
الرتاث العمراين ال�سنوي الذي �سيقام 

يف ع�سري بن�سخته املقبلة.
تنفيذ  خ��ط��وات  الهيئة  وت��ف��ق��دت 
امل�������س���اري���ع ال�������س���ي���اح���ة يف حم��اف��ظ��ات 
ظ��ه��ران اجل��ن��وب واأح���د رف��ي��دة و���س��راة 
ع���ب���ي���دة، و����س���ري خ��ط��ة ع��م��ل ال��ف��ري��ق 
ال��ف��ن��ي ال����ذي ي��ن��ق��ب ح��ال��ي��ا يف م��وق��ع 
جر�ض التاريخي مبحافظة اأحد رفيدة 
برئا�سة املدير العام للمتاحف بالهيئة 
ال���زه���راين، وقريتي  ع��و���ض  ال��دك��ت��ور 
االأثــريــتــني،  ح�ضو�ضة  واآل  عاب�س  اآل 
الطبيعية،  املــنــتــزهــات  بــعــ�ــس  بــجــانــب 

ومتحف بن معتق.

دراسة استراتيجية
ساحل عسير 

اأنهى فريق درا�سة ا�سرتاتيجية البحر 
اإ�ضبانيني،  ي�ضم خــرباء  الــذي  االأحمر 
عر�ض ما يخ�ض �ساحل منطقة ع�سري 
على اللجنة التنفيذية ملجل�ض التنمية 

ال�سياحية باملنطقة موؤخرا.
وبينت الدرا�سة اأن اأعمال التنمية 
ال��ت��ي ج��رت يف ال��وق��ت ال��راه��ن �سملت 
املنطقة  كعا�ضمة  الــداخــلــيــة  املــنــاطــق 
ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي وامل���ح���ي���ط ال��ط��ب��ي��ع��ي 
ال��ب��ح��ري  ال�����س��اح��ل  اأن  اإل  وال����ق����روي، 
على الرغم مما يتمتع به من جاذبية 

كبرية، مل ينل ما ي�ستحق.
اأم��ان��ة املنطقة  ب���دوره���ا، و���س��ع��ت 
مهما  دورا  تت�ضمن  اقت�ضادية،  خطة 
التنمية  اأن  اإل����ى  م�����س��رية  ل��ل�����س��ي��اح��ة، 
الــ�ــضــيــاحــيــة �ــضــتــنــدمــج مـــع االأنــ�ــضــطــة 
ي�سبح  بحيث  الأخ�����رى،  الق��ت�����س��ادي��ة 
ومقوما  ميناء جتـــاري حمـــورا  اإنــ�ــضــاء 
مـــهـــمـــا، فـــ�ـــضـــال عــــن حتـــ�ـــضـــني �ــضــبــكــة 

املـــو�ـــضـــالت لـــربـــط الـــ�ـــضـــاحـــل بــطــرق 
ب��ري��ة ي�����س��رية و���س��ه��ل��ة، وت��ط��وي��ر �ستة 
ــيــة، هـــــي: احلــريــ�ــضــة،  مــــواقــــع رئــيــ�ــض
القحمة، الربك، ذهبان، عمق، �ضعيدة 

ال�ضواحلة.
وف����ي����م����ا ي����خ���������ض ال�����س����ت����ث����م����ار، 
يف  االأولــــــويــــــة  اأن  عـــلـــى  الـــتـــاأكـــيـــد  مت 
حمور  ت�ضع  املقبلة  الــثــالث  ال�ضنوات 
ونـــهـــج اخلـــطـــة الــتــنــمــويــة بــالــقــحــمــة 
وت�����س��ت��م��ر يف تطوير  الع���ت���ب���ار،  ب��ع��ني 
متكاملة  مــنــطــقــة  جلــعــلــه  احلــريــ�ــضــة 
ل���ت���ق���دمي خم���ت���ل���ف اأ�����س����ك����ال م���راف���ق 
�سوق ومطاعم  اإلى  بالإ�سافة  الإي��واء، 
االأ�ــــضــــمــــاك يف الــــــربك واحلـــريـــ�ـــضـــة، 
اليدوية  واحلـــرف  للماأكوالت  ومــركــز 

يف الربك«.
املقبلة،  اخلم�س  ال�ضنوات  يف  اأمــا 
فالأولوية يف التخطيط لتنمية مركز 
اأو  اأو عمق  اآخ��ر، مثل: ذهبان،  �سياحي 
�ضعيدة ال�ضواحلة، اعتمادا على تطور 
الــقــحــمــة واحلـــريـــ�ـــضـــة، وعـــلـــى مــدى 

اهتمام القطاع اخلا�س«.

مشاركات واسعة
ــــاركــــت كـــــل اجلـــــهـــــات احلـــكـــومـــيـــة  �ــــض
وتنفيذ  دعـــم  يف  باملنطقة  واخلــدمــيــة 
امل���ب���ادرة، وخ��رج��ت اج��ت��م��اع��ات اللجنة 
التنفيذية بالعديد من التو�ضيات على 
خماطبة  منها  املا�سية،  الفرتة  م��دى 
طلب  بغر�ض  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
اإع������ادة ال��ن��ظ��ر يف اجل�����دول ال��درا���س��ي 
وزي������ادة اإج������ازة ال�����س��ي��ف وو����س���ع اآل��ي��ة 
رم�ضان  �ضهر  فــرتة  لــتــفــادي  منا�ضبة 
ف��ي��ه��ا، ب��ه��دف ال���س��ت��ف��ادة ال��ك��ام��ل��ة من 
املو�سم ال�سياحي يف تلك الفرتة، وطلب 
طــــرق اإ�ـــضـــافـــيـــة مــو�ــضــولــة لــلــمــواقــع 
ال�سياحية، واإعادة م�سروع تك�سي ع�سري 
م���ع جل��ن��ة ال��ن��ق��ل ب��ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة 
و���س��ب��ل ت��ط��وي��ر ه���ذا امل�����س��روع، واإي��ج��اد 
تطوير  م��ع  النقل  وحم��ط��ات  م�سارات 

وتهيئة اخلدمات املرتبطة بها.
و������������س�����������ددت ال������ل������ج������ن������ة خ������ال 
للحفاظ  اآلية  اإيجاد  على  اجتماعاتها 
على املنتزهات، وا�ستقطاب امل�ستثمرين 
يف امل��واق��ع امل��م��ي��زة م��ن خ���ال اإ���س��اف��ة 

مواقع �سياحية اأخرى لت�سغيلها.
برنامج فعاليات  اللجنة  وناق�ضت 
على  موؤكدة  يجمعنا«،  »اأبها  مهرجان 
يف  واملنهجي  النوعي  التغيري  ���س��رورة 
عن  وال��ب��ع��د  ال�سيف  فعاليات  ج���دول 
الربامج التي ال تقدم الفائدة لل�ضياح، 
اإلــــــى جـــانـــب بـــحـــث تـــعـــزيـــز الـــربامـــج 

الهادفة من قبل ال�سوؤون الإ�سامية.
وك��ل��ف��ت ال��ل��ج��ن��ة جم��ل�����ض ���س��ب��اب 
التو�ضيات واخلطابات  ع�ضر مبتابعة 
ال��ت��ي ت�����س��در م��ن امل���ب���ادرة، وط��ل��ب من 
اإح�ساءات  بتقدمي  خالد  امللك  جامعة 
عـــن االأنـــ�ـــضـــطـــة والــــربامــــج الــداعــمــة 
للمبادرة، وخماطبة املر�ضد احل�ضري 

ملعرفة موؤ�سرات الأداء.
وي���اأت���ي ذل����ك يف وق����ت ت��ق��وم فيه 
فروع خمتلف الوزارات باأعمال �سخمة 
يف م�����س��اري��ع ت��خ�����ض ك���ا م��ن��ه��ا، دع��م��ا 

للمبادرة.
وت����ط����رق����ت الج����ت����م����اع����ات اإل�����ى 
العديد من الأمور التي تخ�ض الطرق 
وال���ط���ريان مل���ا ي�����س��ك��ان��ه م���ن اأه��م��ي��ة، 
مــنــهــا مــــا مت حـــــول تــنــفــيــذ مــ�ــضــروع 
الــطــريــق املــــــزدوج بـــني اأبـــهـــا والـــــدرب، 
الفرعية  للبلديات  الأمانة  وخماطبة 
عن طرح املواقع اال�ضتثمارية اخلا�ضة 
با�سرتاحات الطرق لل�سركات، واإر�سال 
لالن�ضمام  نا�س  طــران  ل�ضركة  دعــوة 
اجتماع  عقد  بجانب  اللجنة  لع�ضوية 
ل��زي��ادة  ال��ط��ريان  ب�����س��رك��ات  خم�س�ض 

ال�سعة املقعدية من واإلى اأبها.
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إعالم المستقبل..
حرب االتصاالت والتلفزيون

التطور التقني أثر
في أنماط التلقي 

والمشاهد بات
يغير قواعد اللعبة

على كبار الصناعة 
التقليدية التأقلم 

ثقافيا أو الفناء
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إعالم
ال�سويدية  ال�سركة  موؤ�س�ض  ع��ن  ي��ق��ال 
ال����رائ����دة يف جم����ال الت�������س���الت لر����ض 
م��اج��ن��و���ض اإري���ك�������س���ون،  اإن����ه ك���ان ي��ك��ره 
ل�سخ�سه،  والت�سويق  بالإعام  الهتمام 
فالرجل الذي بداأ تلك ال�سركة العاملية 
مرتا   13 م�ساحته  تتجاوز  ل  مطبخ  يف 
مربعا عام 1876 يف ا�ستوكهومل كان من 
وهو  املناجم  اأ�ضول متوا�ضعة وعمل يف 

يف ال� 12 من عمره. 
لكن بعد مرور 138 �سنة، قد يكون 
عامال  االإعــالم  بقوة يف قطاع  اخلو�س 
التي  ال�سركة  م�ستقبل  لبناء  اأ�سا�سيا 
حتمل ا�ضمه. هذا االنخراط يف تقنيات 
ال��ب��ث ال��ت��ل��ف��زي��وين والإع������ام ال��رق��م��ي 
ال�سركة  ق��ام��ت  ع��ام 2007 ح��ني  ب���داأ يف 
الرنويجية  »تاندبرج«  على  باال�ضتحواذ 
ب��راءات  م��ن  العديد  متتلك  كانت  التي 
والفيديو  ال��ب��ث  الخ����رتاع يف جم���الت 

عرب بروتوكولت النرتنت.
ثم ت�ضاعف يف 2012 مع ال�ستحواذ 
على وحدة اخلدمات االإدارية للبث من 
بها  عامل  و900  الفرن�سية  »تكنيكولور« 
العامل  العقول معرفة يف  اأك��رث  هم من 

بهذا املجال.
كـــمـــا عــــــاد ذلــــــك الــــتــــحــــرك عــلــى 
ب���ع���م���اء ق��ي��م��ني ه����م رواد  اإري���ك�������س���ون 
ال���ق���ط���اع يف ك���ل م���ن ف��رن�����س��ا وامل��م��ل��ك��ة 
اأول دفعة من  املتحدة وهولندا ليكونوا 

عمائها يف قطاع الإعام املرئي.
اأمت�����ت  الأخ����������رية  الأ�����س����ه����ر  ويف   
�سخمة  ب�سفقة  ا�ستعدادها  اريك�سون 
مع مايكرو�سوفت ل�سراء »ميديا رووم«، 
اأكرب من�سة لإدارة املحتوى التلفزيوين 
ال��رق��م��ي يف ال��ع��امل، ت��اه��ا ال���س��ت��ح��واذ 
تتخ�ض�س  اأ�ضغر  اأمريكية  �ضركة  على 
وتكييف  ال��رق��م��ي  امل��ح��ت��وى  ح��م��اي��ة  يف 
الإنرتنت  �سرعات  مع  للتاأقلم  البيانات 

املختلفة.

التلفزيون في كل مكان
يقول  بيزن�ض  اأراب���ي���ان  جملة  وبح�سب 
رئ��ي�����ض اإري��ك�����س��ون يف ال�����س��رق الأو���س��ط 
ال���روؤي���ة  »ت���ل���ك  اإن  ل���ي���ن���دب���اد،  اأن����د�����ض 
»التلفزيون  اإريك�سون  ت�سميها  الوا�سعة 

يف كل مكان«.
معتمدا  بالفعل  بــداأ  التحرك  هــذا 
عـــلـــى تــــفــــاوت اأمنــــــــاط املـــ�ـــضـــاهـــدة بــني 
التلفزيون التقليدي والكمبيوتر املنزيل 
وامل��ح��م��ول وال��ه��ات��ف ال��ذك��ي والأج��ه��زة 

اللوحية. 
ه��������ذه ال������ظ������اه������رة غ��������ريت من��ط 
من  ليتحول  املرئي  املحتوى  ا�ضتهالك 
عــــادة حلــظــيــة يف �ــضــاعــات حمــــددة اإلـــى 
ا�ــضــتــهــالك متقطع وممــتــد عــلــى مــدار 
نتجه  اأننا  نعتقد  الــذي  النموذج  اليوم. 
ال�سخ�ض  ي�ستيقظ  اأن  م��ث��ا  ه��و  اإل��ي��ه 
على  ال�سباح  اأخ��ب��ار  م�ساهدة  يف  وي��ب��داأ 
ت��ل��ف��از امل���ن���زل، ث��م ي��ت��وق��ف وي��ت��ج��ه اإل��ى 
ال���ع���م���ل يف امل�������رتو ح���ي���ث ي��ت��م��ك��ن م��ن 
هاتفه  على  امل�ضاهدة  جتربة  ا�ضتطراد 

النقال حيث توقفت«.
ال���و����س���وح يف ت��ل��ك ال����روؤي����ة ل��دى 
مركزا  تاأ�ضي�ضها  بف�ضل  جــاء  اإريك�ضون 
عـــاملـــيـــا لــــدرا�ــــضــــة اأمنـــــــــاط ا�ـــضـــتـــهـــالك 

الت�سالت.
وتعد اخلطوة �ضباقة، حيث اإنه من 
املعتاد اأن تبذل ال�سركات جهدا لدرا�سة 
ع���م���ائ���ه���ا، ل���ك���ن م����ن ال����ن����ادر ج�����دا اأن 
ت�ستثمر �سركة لدرا�سة عماء عمائها، 
ب���ل ول���درا����س���ة ع��م��اء غ���ري م��ب��ا���س��ري��ن 

لعمائها يف الوقت الراهن.
فــمــنــذ خــــروج الــ�ــضــركــة مـــن �ــضــوق 
مع  عاقاتها  ك��ان��ت  النقالة،  ال��ه��وات��ف 
ج��م��ه��ور امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني ق���د ان��ق��ط��ع��ت، يف 
ع��ل��ى م�سغلي  ت��رك��ي��زه��ا  ان�����س��ب  ح���ني 
بدرا�سة  اه��ت��م  امل��رك��ز  لكن  الت�����س��الت، 

على  املرئي  املحتوى  مع  النا�ض  تعامل 
واأ�ضدر  خا�س،  ب�ضكل  االإنــرتنــت  �ضبكة 
تلك  تفا�ضيل  يف  يدخل  �ضنويا  تقريرا 

العادة امل�ستحدثة املتزايدة.
وعاما بعد عام، اأ�ضبح من الوا�ضح 
�سريع  ال��ت��ح��ول  اأن  ال��درا���س��ات  ت��ل��ك  يف 
ينتظر  امل�ستخدم مل  واأن  ول مفر منه، 
الكا�سيكية  الإع����ام  و���س��ائ��ل  تتمم  اأن 
حتولها بل اجته اإلى احللول البديلة يف 
اأي موقف مل تتوافر له اخليارات التي 

تنا�سب احتياجاته.
عاملنا  يف  الذهبية  ال��ق��واع��د  واأول 
اجل���دي���د ه���ي اأن امل�����س��اه��د ي���ق���رر م���اذا 
ي��ري��د اأن ي����رى، واأي�����ن ي�����راه، وط��ري��ق��ة 
امل�ضاهدة التي يف�ضلها. باخت�ضار، حترر 
امل�ساهد من الحتجاز يف ثنائية الأريكة 
يراه  اأن  ق��ررت  ما  مل�ساهدة  والتلفزيون 
و���س��ائ��ل الإع����ام يف اأوق����ات حم���ددة من 

اليوم.
الإع��ام  اأن عدم تفهم و�سائل  كما 
انت�سار  اإل���ى  اأدى  م��ب��ك��را  ل��ذل��ك  امل��رئ��ي 

قر�ضنة املحتوى يف موجة اأولــى، تالها 
الإنرتنت  على  الفيديو  خدمات  ظهور 
اأث��رت كثريا على ال�سوق مثل »نت  التي 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  و»ه��ول��و«  فليك�ض« 
العربي.  ال��ع��امل  يف  فليك�ض«  �سي  و»اأى 
منتجي  »ت����اأخ����ر  اأن  ل��ي��ن��دب��اد  وي�����رى 
وم���وزع���ي امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي اأك����رث من 

ذلك �سيجعلهم يختفون من ال�ساحة.
الذين  البقر  برعاة  يذكرنا  الأم��ر 
مل ي��ع��د ل��ه��م ف��ائ��دة ب��ع��د ب��ن��اء ال�سكك 

احلديدية لنقل االأبقار ب�ضكل اأف�ضل«.
وت��ظ��ه��ر ال��درا���س��ة اأن امل��ح��ت��وى ما 
زال ملك اللعبة، واأن ما يف�ضله امل�ضاهد 
من اأفام وم�سل�سات واأحداث ريا�سية 
���س��اخ��ن��ة مل يتغري منذ  واأخ���ب���ار  ك��ب��رية 
امل�ساهدة على  اإن  �سنوات طويلة، وحتى 
تنخف�س  مل  الكبرة  التلفزيون  �ضا�ضة 
املحتوى  طبيعة  ال��واق��ع  يف  لكن  كثريا، 
ه���ي م���ا ت���ق���رر اأي�����ن وك���ي���ف ���س��ي�����س��اه��ده 
البث  م�ضاهدة  يف�ضلون  فهم  الــنــا�ــس: 
اجلماعية  وامل�ضابقات  للفعاليات  احلــي 

التلفزيون  ع��ل��ى  ال��ك��ب��رية  وال��ري��ا���س��ي��ة 
مــع االأ�ـــضـــرة اأو االأ�ـــضـــدقـــاء، واالنـــعـــزال 
النقال  اأو هاتفهم  اللوحي  مع جهازهم 
مل�����س��اه��دة الأف������ام وامل�����س��ل�����س��ات ال��ت��ي 
تــنــا�ــضــب ذوقـــهـــم اخلــــا�ــــس. وهـــــذه هي 
الظواهر التي �ستتفاقم با توقف حتى 

عام 2020.
هناك  �ضيكون  اأنــه  هي  التقديرات 
ت�سعة مليار �سخ�ض يف العامل، اأكرث من 
الن��رتن��ت  يف  ي�سرتكون  مليار  ثمانية 
ون�سف  ومليار  النقالة،  الأج��ه��زة  على 
م���ن���زل ي�����س��ل اإل���ي���ه ال���ب���ث ال��ت��ل��ف��زي��وين 
وي��ط��رح هذا  الإن��رتن��ت.  الرئي�سي ع��رب 
�سوؤال رئي�سيا على القائمني على و�سائل 
الإع�����ام: ه��ل ه��م م�����س��ت��ع��دون لإر���س��اء 
م�ضاهدين اأ�ضبحوا متخ�ض�ضني لديهم 
اإملام كامل بالإعام والتكنولوجيا حول 

العامل اأكر من اأي وقت م�ضى؟
 

التأقلم أو الفناء
ك���ع���ادة اأي ق��ف��زة ت��ق��ن��ي��ة، ل ي����زال ك��ب��ار 

الإع���ام  لو�سائل  التقليدية  ال�سناعة 
ثقافيا،  التاأقلم  اإل��ى  يحتاجون  العامة 
اإلـــى مرحلة  املــ�ــضــاهــد و�ــضــل  اأن  خــا�ــضــة 
الو�سع  م��ع  التاأقلم  م��ن  ج��دا  متقدمة 
منتجي  معظم  زال  ل  بينما  اجل��دي��د، 
املــــحــــتــــوى يــــتــــاأرجــــحــــون بـــــني جتـــــارب 
وحم�������اولت م���ت���ع���ددة ل��ل��ت��اأق��ل��م ب��ن��ج��اح 

متباين.
فــهــنــاك مـــن �ــضــبــكــات االإذاعـــــــة ما 
من  اأو  اخلــا�ــس  تطبيقه  بتطوير  يقوم 
الرقمي  للتوزيع  كاملة  منظومة  يبني 
الازمة  املعرفة  دون  �سخمة  بتكاليف 
النجاح  ت��ق��اب��ل  مل  اإن  عنها  يتخلى  ث��م 
ال��رق��م��ي  ي���وؤج���ل الن���ت���ق���ال  اأو  امل���رج���و 

الكامل.
حلوال  ي�ضرتي  مــن  هــنــاك  اأن  كما 
من البدائية اإلى املتطورة ويحاول اإدارة 

اخلدمة بنف�ضه اأو يوكلها اإلى اآخرين.
وح��ت��ى ���س��رك��ات الت�������س���الت ال��ت��ي 
وع��اق��ات  مهمة  تقنية  م��ع��رف��ة  ل��دي��ه��ا 
قوية مع امل�ستخدم تعطل تو�سيع دائرة 

للم�ساهدة  النقالة  الهواتف  ا�ستخدام 
التلفزيونية باأ�سعار غري م�سجعة.

 وب��ح�����س��ب اأن���د����ض ل��ي��ن��دب��اد »ك��ل 
يف  مب��ا  النقالة  ل��اأج��ه��زة  يتحول  �سيء 

ذلك اال�ضتهالك الثابت.
ف���رغ���م ت����زاي����ده ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر، 
املحتوى  ملــ�ــضــاهــدة  الــبــيــانــات  خ�ضو�ضا 
امل�ساهدة  وق��ت  من  الكثري  لكن  امل��رئ��ي، 
اخلارج  يف  يتم  ال  النقالة  االأجهزة  على 
واإمنا داخل مبان يف واقع الأمر، ويرجع 
ذلك اإلى الأ�سعار الزهيدة لاإنرتنت يف 
املنزل باملقارنة مع تكلفة الإنرتنت على 

�سبكة الت�سالت«.
للجميع،  الأع������ذار  ي��ل��ت��م�����ض  ل��ك��ن��ه 
ق��ائ��ا »ل اأق��ل��ق م��ن ع���دم اإمل����ام اجلميع 
بالأمر على الوجه الأكمل. اأنا �سخ�سيا 
كنت  عمري  ط��وال  ات�سالت،  كمهند�ض 
مذهول وغري مقتنع حني دخل زماء 
متخ�س�سون يف الربجميات اإلى مكتبي 
الإن��رتن��ت،  ب��روت��وك��ولت  ع��ن  للحديث 
كلنا  نتحدث  ك��ي  �سنة   15 الأم���ر  واأخ���ذ 

على نف�ض امل�ستوى«.
فر�ضة  �ضركته  لــدى  اأن  ويعتقد   
حقيقية لتغير تلك الثقافة وم�ضاحلة 
و���س��ائ��ل الإع����ام امل��رئ��ي م��ع الإن��رتن��ت، 
فيقول: »ميكننا اإيجاد ذلك التكامل بني 
تهديدا  ن�سكل  ل  لأننا  الأط��راف  جميع 
نناف�ض  اأن  ميكن  ل  فنحن  منهم،  لأي 
ال��ت��ل��ف��زي��ون على  ���س��ب��ك��ات الإذاع��������ة يف 
عك�ض �سركات املحتوى الرقمي، ونتمتع 
مب�سغلي  وت��اري��خ��ي��ة  وث��ي��ق��ة  ب��ع��اق��ات 
�سي�ستفيدون  الذين  الت�سالت  �سبكات 
حتما بتزايد ا�ضتهالك البيانات عربها.

اجلاهزية التقنية قد حتققت لكن 
م��ا ت��ب��ق��ى ه��و ن�����س��ر ه���ذا امل��ف��ه��وم ب�سكل 
وا�ضع واإيجاد مناذج ربحية ت�ضيف قيمة 
اإل��ى جميع الأط���راف لتحقيق اجل��دوى 

القت�سادية للتحول الذي ن�سهده«.
هــذا الــنــمــوذج الــربــحــي هــو ع�ضب 
امتد  قــد  امل�ضاهد  فتمرد  االآن،  احلـــرب 
لاإعام  الرئي�سي  الدخل  م�سدر  اإل��ى 
املرئي: الدعاية واالإعالنات. لكن منوذج 
ب�ضرعة  االأر�ضية  لك�ضب  عاد  اال�ضرتاك 

بف�ضل خدمات املحتوى الرقمي.
ل�����ذا ت�������س���ري درا������س�����ات امل����رك����ز اأن 
على  يعتمد  تبنيه  يجب  الــذي  النموذج 
ال�سهرية  ال�سرتاكات  من  دقيق  خليط 
تكون يف متناول اجلميع  اأن  التي يجب 
وتتيح ق��درا غري حم��دود من املحتوى، 
والإعانات القليلة واملرتبطة باملو�سوع 
وب�������اأذواق امل�����س��اه��د، وامل��ح��ت��وى امل��دف��وع 
والأف���ام  املهمة  الريا�سية  ل��اأح��داث 

فور اإ�ضدارها.
املختلفة  الــو�ــضــائــل  مـــزج  اأن  كــمــا   
ا���س��ت��غ��ال ل���ظ���اه���رة ت���ع���دد ال�����س��ا���س��ات 
اآفاقا  اآن واح��د، قد يفتح  امل�ستخدمة يف 
ج���دي���دة، ك����اأن ي�����س��اه��د ال�����س��خ�����ض ل��ق��اء 
كرويا على �سا�سة التلفاز الكبرية ويتابع 
امل���ع���ل���وم���ات ع���ن ال���اع���ب���ني م�����س��ح��وب��ة 
بالإعانات على �سا�سة هاتفه النقال اأو 

جهازه اللوحي.
اإزعاجا  اأق��ل  الإع���ان  يكون  بذلك 
لكل  لأن��ه خمتلف  ت��اأث��ريه  تعظيم  ويتم 
الوفرية  املعلومات  اعتمادا على  �سخ�ض 

املتوافرة على الهاتف الذكي.
ويوؤكد ليندباد قائًا »يف الواقع، 
االأرقام تقول اإنه لي�س هناك الكثر من 
النا�ض يدفعون لقاء م�ساهدة التلفاز يف 
امل�ساألة  اإتاحة  عند  ل��ذا  العربي،  العامل 
جناحا  �ست�سهد  اقت�ساديا  جم��ز  ب�سكل 

مبا�سرا.
يف  جدواها  اأظهرت  النماذج  وهــذه 
اأماكن اأخرى حول العامل. لكنك عندما 
تكون مقيدا بتحدياتك اليومية، ميكن 
الأمام  اإلى  النظر  القدرة على  اأن تفقد 

وا�ست�سراف امل�ستقبل«.
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ثقافة

أحمد العياف

جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل  �سلم 
ال�����وزراء وزي���ر ال���دف���اع، رئ��ي�����ض جمل�ض 
�ضاحب  الــعــزيــز،  عبد  املــلــك  دارة  اإدارة 
عبد  ب��ن  �سلمان  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 
ال��ع��زي��ز، ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ممثلة يف 
الــتــاريــخ  بق�ضم  الــتــدريــ�ــس  هيئة  ع�ضو 
اآل  يحيى  بن  اأحمد  الدكتور  باجلامعة 
للكتب  العزيز  عبد  امللك  جائزة  ف��اي��ع،  
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ت���اري���خ امل���ل���ك ع���ب���د ال��ع��زي��ز 
موؤلفه  ال�سعودية، عن  العربية  واململكة 
»العاقات بني امللك عبد العزيز وامللك 
ح�ضني بــن عــلــي و�ــضــم احلـــجـــاز« الــذي 
ب��ح��ث م���ن خ��ال��ه ال��ع��اق��ة ب���ني امل��ل��ك 
الــعــزيــز واالأ�ـــضـــراف حــكــام احلجاز  عبد 
 - ب��ني 1328-1344ه��������� )1910  امل����دة  يف 

املحلية  العوامل  عن  والك�ضف  1925م( 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة امل���وؤث���رة يف تلك 

العاقة.
اللجنة  اإع�����ان  ذل���ك خ���ال  ج���اء 
ال��ع��ل��م��ي��ة جل���ائ���زة امل���ل���ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
يف  ب��اجل��ائ��زة  الفائزين  اأ���س��م��اء  للكتاب، 
ف��روع��ه��ا ال��ث��م��ان��ي��ة يف دورت���ه���ا الأول����ى 
1435/1434ه����������، وال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة 
ال��ت��ي حت��م��ل ا���س��م��ه ل��درا���س��ات وب��ح��وث 
ت���اري���خ اجل����زي����رة ال��ع��رب��ي��ة يف دورت���ه���ا 

اخلام�ضة.
م���ن ج��ان��ب��ه  اأع�����رب اآل ف��ائ��ع عن 
���س��ك��ره وع���رف���ان���ه ل����ويل ال��ع��ه��د رئ��ي�����ض 
ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  امل��ل��ك  دارة  اإدارة  جم��ل�����ض 
والعلماء،  للعلم  امل�ستمرة  رعايته  على 
واه��ت��م��ام��ه ب���امل���وؤرخ���ني، م��ق��درا اإدراك����ه 
امل�ستقبل  ق��راءة  التاريخ يف  لأهمية علم 

وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه، معربا ع��ن ت��ق��دي��ره ملا 
الــدارة من جهود خلدمة حركة  تبذله 
املتخ�س�سة  والدرا�سات  العلمي  البحث 
ذات العالقة بف�ضل توجيهاته ومتابعته 
العلمية، م�ست�سهدا  ل�سوؤونها، ور�سالتها 
ب��ا���س��ت��ح��داث ج��ائ��زة امل��ل��ك ع��ب��د العزيز 
ل���ل���ك���ت���اب ال���ت���ي ت���ت���ك���ام���ل م����ع ج��ائ��زت��ه 
ومــنــحــتــه خلــدمــة عــلــم الــتــاريــخ ب�ضفة 
عامة ولتفعيل العناية بالتاريخ الوطني 

وقيمه العالية.
ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإل�����ى   ي�سار 
ب��دارة  للكتاب  عبدالعزيز  امللك  جلائزة 
امللك عبدالعزيز اأعلنت اأ�سماء الفائزين 
باجلائزة يف فروعها الثمانية يف دورتها 
الأول��������ى 1435/1434ه����������������، يف ك����ل م��ن 

املجالت التالية: 
اأول: جائزة الكتب املتعلقة بتاريخ 

العربية  واململكة  عبدالعزيز  امللك 
ال�سعودية.

ث���ان���ي���ا: ج����ائ����زة ال���ك���ت���ب امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب���ج���غ���راف���ي���ة امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 

ال�سعودية.
ثالثا: جائزة الكتب املتعلقة بالأدب 

يف اململكة العربية ال�سعودية.
رابعا: جائزة الكتب املتعلقة بالآثار 

يف اململكة العربية ال�سعودية.
خام�سا: جائزة الكتب التي تتناول 

تاريخ املجتمع ال�سعودي.
املتعلقة  ال��ك��ت��ب  ج���ائ���زة  ���س�����اد���س��ا: 
ب���ت���اري���خ اجل����زي����رة ال��ع��رب��ي��ة عرب 

الع�س��ور.
���س��اب��ع��ا: ج���ائ���زة ال��ك��ت��ب امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بــــدرا�ــــضــــات الـــتـــاريـــخ واحلـــ�ـــضـــارة 

الإ�سامية.

لنيله جائزة كتب تاريخ المؤسس والمملكة

ولي العهد يكرم الجامعة ممثلة بآل فايع
 ث���ام���ن���ا: ج���ائ���زة ال��ك��ت��ب امل��ت��ع��ل��ق��ة 
باجلزيرة العربية واململكة العربية 
ال�������س���ع���ودي���ة ال���������س����ادرة ب��ال��ل��غ��ات 

الأجنبية.
من جهته عرب معايل الأمني العام 
الدكتور فهد بن  امللك عبدالعزيز  ل��دارة 
البالغة  �سعادته  ع��ن  ال�سماري   ع��ب��داهلل 
بانطاق جائزة امللك عبدالعزيز للكتاب 
ب��دع��م واه��ت��م��ام م��ن الأم����ري ���س��ل��م��ان بن 
عــبــدالــعــزيــز، وانــ�ــضــمــامــهــا اإلـــى اجلــوائــز 
العلمية واملعرفية يف اململكة  التي تعك�ض 
والعلماء  بالعلم  ال��دول��ة  اه��ت��م��ام  م���دى 
العلمية  احلــركــة  حتفيز  على  وحر�ضها 
الفائزين  هناأ  كما  واملعرفية،  والثقافية 
على ما حققوه من جهد وا�سح يف كتبهم 

نالوا بف�ضله هذه اجلائزة . 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  ج��ائ��زة  اأن  ي��ذك��ر 

للكتاب هي جائزة �سنوية تخت�ض بالكتب 
املوؤلفة دون املحققة اأو املرتجمة التي مل 
�ضنتني،  مــن  اأكـــر  �ــضــدورهــا  مي�س على 
الأف���راد  للموؤلفني  متاح  لها  والرت�سيح 
من  وال��ث��ق��اف��ي��ة  التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ال�سعودية وغريهم. وتهدف اجلائزة اإلى 
دعم املوؤلفات وتعزيز الدرا�سات التاريخية 
املتعلقة بتاريخ اململكة العربية ال�سعودية 
واجل����زي����رة ال��ع��رب��ي��ة وال����ع����امل ال��ع��رب��ي 
الباحثني  وت�سجيع  الإ���س��ام��ي،  وال��ع��امل 
اأه���داف  حتقق  ال��ت��ي  ب��امل��وؤل��ف��ات  املهتمني 
ال��دارة، وهذه اجلائزة تتكامل مع جائزة 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  الأم����ري  وم��ن��ح��ة 
لدرا�سات وبحوث تاريخ اجلزيرة العربية 
يف تغطية كل ما يتعلق مبجالت التاريخ 
ال���وط���ن���ي وال���ت���اري���خ ال���ع���رب���ي وال���ت���اري���خ 

الإ�سامي وتاريخ اجلزيرة العربية.

العلوم اإلنسانية 
تصدر العدد األول

من مجلتها الدورية
باجلامعـــة  االإن�ضانيـــة  العلـــوم  كليـــة  اأ�ضـــدرت 
عدده���ا الأول م���ن جملته���ا الدوري���ة العلمي���ة 
املحكمـــة )ن�ضـــف �ضنويـــة( التـــي جـــاءت يف اأكر 

من 400 �ضفحة.
وتهـــدف املجلـــة اإلـــى ن�ضـــر االإنتـــاج العلمـــي 
للباحث���ني يف تخ�س�س���ات العل���وم الإن�ساني���ة، كما 
تعنـــى بالبحـــوث االأ�ضليـــة التي مل ي�ضبـــق ن�ضرها 

باللغتني العربية والإجنليزية.
دور  اإب���راز  يف  الإ�سه���ام  اإل���ى  ته���دف  كم���ا 
احل�ضـــارة االإ�ضالميـــة يف اإثراء العلـــوم االإن�ضانية، 
و تعزيـــز ر�ضيـــد املعرفـــة يف الدرا�ضـــات االإن�ضانية، 
واإب���راز جه���ود الباحث���ني يف الدرا�س���ات والبح���وث 

العلمية ذات ال�سلة مبو�سوعات الإن�سانيات.
مدي���ر  مع���ايل  باإ�س���راف  املجل���ة  اأن  يذك���ر 
ب���ن  عبدالرحم���ن  الدكت���ور  الأ�ست���اذ  اجلامع���ة 
حم���د ال���داود، ويتول���ى رئا�س���ة حتريره���ا الأ�ستاذ 
الدكت���ور حمم���د ب���ن عب���داهلل ال�سه���راين، فيم���ا 
ت�ضمل ع�ضويـــة الهيئة اال�ضت�ضارية 15 ع�ضوا من 
جامع���ات �سعودي���ة وعاملي���ة مثل جامع���ة هارفارد، 

واإ�ضيك�س، ومان�ض�ضرت، والرموك.

الغذامي ضيف الموسم الجديد بنادي أبها األدبي
اأع��ل��ن ن���ادي اأب��ه��ا الأدب�����ي ع��ن ب���دء م��و���س��م��ه ال��ث��ق��ايف اجل��دي��د 
مب��ح��ا���س��رة للمفكر ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ال��غ��ذام��ي 
ال�����س��ح��وة:  ب��ع��د  »م���ا  ب��ع��ن��وان  ال��ق��ع��دة اجل�����اري  منت�سف ذي 

التعددية الثقافية«.
واأو�ضح رئي�س جمل�س اإدارة النادي ع�ضو هيئة التدري�س 
باجلامعة الدكتور اأحمد اآل مريع، اأن جمل�ض الإدارة يفيد من 
اأن  اإل��ى  م�سريا  الثقايف،  العمل  لتكامل  النظر  ووجهات  النقد 
املهتمني  دعــوة  على  اجلديد  مو�ضمه  خــالل  يحر�س  املجل�س 
لتقدمي براجمهم اجلديدة واملرثية التي يتبناها النادي طاملا 

اأنها ل تتعار�ض مع اللوائح املنظمة لعمل الأندية الأدبية.
لهذا  ال�سيفية  فعالياته  موؤخرا  اختتم  النادي  اأن  يذكر 
هي:  كتب  اأرب��ع��ة  بتد�سني  اأ�سهر  ثاثة  ا�ستمرت  التي  ال��ع��ام 
وديـــوان  عــلــوان،  حممد  للقا�س  الق�ض�ضية  هــاتــف  جمموعة 
لل�ساعر  ناعمة  اأط��واق  ودي��وان  ال�سريف،  علي  لل�ساعر  نكرات 
لاأ�ستاذ  الإ�سامي  الفقه  يف  ال�سعر  واأحكام  معدي،  اإبراهيم 
جملة  من  الأخ��ري  للعدد  بالإ�سافة  مدخلي،  حممد  الدكتور 

بيادر.
املحافظات يف  عــدد من  باإ�ضراك  ال�ضيف  هــذا  وقــد متيز 
برناجمه الثقايف، وتنفيذ بع�س الفعاليات بال�ضراكة مع عدد 

من اجلهات واملوؤ�س�سات.
النادي جلنة ثقافية يف ظهران اجلنوب، وقد  افتتح  كما 
بداأها  ون�ساطا  فعالية   11 ال�سيف  مو�سم  خال  نفذه  ما  بلغ 
بتد�ضني  واختتمها  احلــديــثــة  االإ�ـــضـــدارات  مــن  عــدد  بتد�ضني 

اإ�ضدارات اأخرى.
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تقنية

ريتويت

»متاح« هو »الربنامج الوطني لتقنيات الربجميات احلرة مفتوحة امل�ضدر« 
على  م��وؤخ��را  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  ب��ه  ح�سلت  ال��ذي 
املركز الرابع على م�ضتوى العامل، نظر م�ضاركتها يف تطوير احلزم املكتبية 

.Liber Office
 Liber اإح�سائية موؤ�س�سة امل�ستند الأملانية امل�سرعة لتطبيقات  وبح�سب 
عمل  ق��د  �سعوديني،  مطورين  �سبعة  م��ن  امل��ك��ون  »م��ت��اح«  فريق  ف��اإن   Office
مبعهد بحوث احلا�ضب االآيل التابع للموؤ�ض�ضة باأملانيا، على رفع اأكر من 200 
تعديل، وحل ما يقارب 70 م�سكلة متعلقة باللغة العربية، اإ�سافة للغات التي 
 Liber تكتب من اليمني للي�ضار، ومازال العمل م�ضتمرا على حت�ضني برنامج
Office، حيث حل امل�سكات املتعلقة باللغة العربية، وترجمة دليل امل�ستخدم 

ودليل التثبيت و�ضفحات الويكي اخلا�ضة بالربنامج وحت�ضني واجهته.
ويقدر عدد م�ضتخدمي احلزمة العربية من Liber Office باأكرث من 

75 مليون م�ستخدم.
وب�ضهادة موؤ�ض�ضة امل�ضتند االأملانية، فاإن هذه احلزمة ت�ضاهي نظراتها 
املعروفة عامليا باحتوائها على حمرر للن�ضو�س، ومعالج للجداول االإح�ضائية 
وال�سيغ الريا�سية و�سرائح العر�ض والر�سومات، بالإ�سافة اإلى قاعدة بيانات. 

وجميعها تتميز بكونها مفتوحة امل�سدر وجمانية للم�ستخدم.
مفتوحة  احلـــرة  الــربجمــيــات  لتقنيات  الــوطــنــي  الــربنــامــج  اأو  »مــتــاح« 
امل�سدر، اأتاح جلميع املطورين نافذة جديدة مفتوحة على م�سراعيها للنجاح، 
مكانته  عــزز  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  بــرامــج  اأحــد  وكــونــه 
لتحقيق اأهدافه التي اأ�ض�س الأجلها، مما اأتاح للمدينة االن�ضمام اإلى املجل�س 

ال�ست�ساري لإدارة املوؤ�س�سة الأملانية.
النجاح يف اأي جمال كان ال يقف عند اأحد، وبت�ضافر اجلهود واالإميان 

بالقدرة على بلوغ الهدف تتحقق الغايات ال�سامية.
اأ�ضبحنا  والــيــوم  جانب،  كل  من  بنا  يحيط  امل�ضتحيل  نــرى  كنا  قدميا 

قادرين على قهر امل�ستحيل وبلوغ القمة.
وبات من حقنا اأن نفاخر مبا حققه الرجال الذين كانوا خلف »متاح«، 
لكن يجب ن ل يقت�سر دورنا فقط يف الت�سفيق والتباري يف كلمات الإطراء 
اأن نوا�ضل  اأن حللنا رابعا على م�ضتوى العامل، وعلينا  واالإ�ضادة والثناء بعد 
وندعم كل من كان خلف »متاح« حتى ننجز اأكر من برنامج نطور من خالله 

اأنف�سنا اأول ثم نقارع به الآخرين.
دعونا نحتفل حاليا ونفخر مبا حتقق ومن ثم ن�سفي اأذهاننا لتقدمي 

اجلديد.

متاح..
برنامج وطني عالمي

حسن أحمد العواجي

 Vertu �ـــــضـــــركـــــة  �ــــضــــمــــمــــت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ه��ات��ف��ا ج��دي��دا 
خ�����س�����س��ت��ه ل���رج���ال الأع���م���ال 
والباحثني عن الفخامة، حيث 
ع���رف���ت ال�����س��رك��ة ب���ه���ذا ال��ن��وع 
م��ن ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة باهظة 

الثمن.
واأط������ل������ق ع����ل����ى ال���ه���ات���ف 
 Signature م�سمى  اجل��دي��د 
Touch، وهو م�سنوع بالكامل 
ملفوف  التيتانيوم  م���ادة  م��ن 
ب��اجل��ل��د ي��ب��ل��غ ���س��ع��ره 11 األ���ف 

دولر.
وقـــــد حـــر�ـــضـــت الــ�ــضــركــة 
ب�����س��ا���س��ة تعمل  ت���زوي���ده  ع��ل��ى 
ودقتها   4.7 قيا�سها  باللم�ض 
1080ب����ي����ك���������س����ل وم�������س���ن���وع���ة 
امل��ق��اوم  الأزرق  ال��ي��اق��وت  م���ن 

للخد�ض والك�سر.
م����زود  ال���ه���ات���ف  اأن  ك���م���ا 
 »800 دراغـــون  »�ضناب  مبعالج 
ب�������رتدد 2.3  ال�����ن�����واة  رب�����اع�����ي 
غ��ي��غ��اه��ريت��ز، و���س��ع��ة ت��خ��زي��ن 
وتبلغ   ،64GB حجمها  داخلي 
ــفــيــة 13  قـــــوة الـــكـــامـــرا اخلــل
ميغابيك�سل، اأما الأمامية فهي 

بقوة 2.1 ميغابيك�سل.
 Signature وي���ت�������س���ل 
Touch ب�سبكة اإنرتنت اجليل 
ويت�ضمن مكربي   ،4G الرابع 
 Dolby طــــــــراز  مـــــن  �ــــضــــوت 
عالية،  بنقاوة   Digital Plus
وتقنية بلوتوث اجليل الرابع، 
وت���ق���ن���ي���ة الت���������س����ال ب���امل���ج���ال 
وال��ب��ط��اري��ة   ،NFC ال��ق��ري��ب 
بقوة 2275 مللي اأمبري، ميكن 

اإعادة �سحنها ل�سلكيا.

هاتف Signature Touch من Vertu قيمته 11 ألف دوالر

Dell تغري هواة الجرافيك 
بشاشة منحنية للكمبيوتر

اأعلنت �سركة Dell موؤخرا عن اإنتاجها �ضا�ضة منحنية ت�ضتهدف من خالل ت�ضميمها املنحني، هواة االألعاب وم�ضممي اجلرافيك وحمرتيف اأعمال املونتاج ومعاجلة 
وبدقة   ،21:9 تبلغ  اإلى عر�ض  ن�سبة طول  العر�ض مع  فائقة    Ultra Sharp U3415W ال�سركة   عليها  اأطلقت  التي  ال�سا�سة اجلديدة  وتاأتي  الرقمية.  الفيديو 
3440×1440 بك�سل وبقيا�ض 34 اإن�ض. ومتتاز Ultra Sharp باأنها تقدم زاوية روؤية اأعر�ض من ال�سا�سات التقليدية، كما اأنها تتمتع بزوايا منحنية تقلل من اإجهاد 
العني عند النظر اإلى جانبي ال�ضا�ضة اأو اإلى احلواف. وتعتمد �ضا�ضة Dell املنحنية اجلديدة على منفذي HDMI  و Display Port مع مكربات �ضوت بقوة  9واط. 

ومل تتطرق Dell اإلى �ضعر اأو موعد توافر �ضا�ضتها اجلديدة، ولكن يتوقع اأن يجري طرحها بحلول نهاية العام احلايل.

Hyperlapse تطبيق من أنستغرام 
Timelapse للتصوير بتقنية

تطبيق   Timelapse ال��زم��ن  م��رور  تقنية  ملحبي  م��وؤخ��را  اأن�ستغرام  اأطلقت 
الفيديو  م��ق��اط��ع  وت�سجيل  اإن�����س��اء  للم�ستخدم  يتيح  ال���ذي   Hyperlapse
اأو اجلهاز املحمول وعر�سها بو�ساطة هذه التقنية  با�ستخدام الهاتف الذكي 

دون احلاجة ملعدات وكامرات متخ�ض�ضة.
وتقوم هذه التقنية بتثبيت ال�سور وجمع البيانات من ح�سا�سات الهتزاز 
واجلريو�سكوب وت�ستخدمها لتخفيف تاأثري الهتزازات اأثناء ت�سجيل الفيديو 

ليظهر لدينا بالنهاية مقطع م�ضرع مع ان�ضيابية كبرة يف احلركة.
هناك  اإن  حيث  الواجهة  يف  الب�ضاطة  مبداأ  على   Hyperlapse ويعتمد 
وبعد   .12x وح��ت��ى   1x م��ن  ب���دءا  الفيديو  حت��ري��ك  �سرعة  لتحديد  �سريطا 
النتهاء من تطبيق تاأثري مرور الزمن على املقطع امل�سجل ميكنك م�ساركته 
اجلهاز  يف  حفظه  اأو  بــوك  وفي�س  اأن�ضتغرام  مثل  االجتماعية  ال�ضبكات  على 

ل�ستخدامه لحقا.
الآي��ف��ون  مل�ستخدمي  ح�سريا  اآب���ل  متجر  يف  حاليا  التطبيق  وي��ت��واف��ر 

والأيباد جمانا.

آفاق الجامعة  |  العدد 121  |  12 ذو القعدة 1435  |  7 سبتمبر 2014



الرأي الجامعي

مساكن الحب
د. حمزة آل فتحي
وكيل القبول والتسجيل
بفرع الجامعة في تهامة  

م�ضاكن احلب اأهواها وتهواين
كم يف هواي لها تنهل اأجفاين

ولوعتي عندها كاليم م�ضطجعا
اإلى الريا�ض فتلقاه بتحنان

ت�����ربُق اأ����س���اري���ر ال�����ف�����وؤاد، وي�����س��ت��دف��ئ 
القلب، ويطري القلق، وتغادر الأحزان، 
من طيب املجل�ض، املرفرف بالأغ�سان 
الزاهية،  باالأفانني  واحلــادي  املثمرة، 
وطيب  وريحان،  روح  بب�سمات  املورقة 

خلد واطمئنان!
اإن����ه����ا ل��ي�����س��ت يف ع�����س��ق حم����رم، 
�سهرة  �سفح  ع��ل��ى  اأو  ع��اب��ث،  ه��ي��ام  اأو 
اإفـــراط يف قيل وقــال على  اأو  طاغية، 

نهر من�ساب، وحدائق ذات بهجة.

ف��الأم��ر يختلف متاما عن  ك��ا! 
ح��ب م��زي��ف، وم��ت��ع��ة ك��ا���س��دة، ول���ذاذة 
اإل��ى غم ووه��ن، وخيبة وحزن،  تنتهي 
ال متنح �ضاحبها جوهر ال�ضعادة، وال 

رونق املتعة وال�سامة وال�سفاء!
ول���ذل���ك ي��ب��ي��ت م��ف��ت�����س��ا وله��ث��ا 
تلذذ  فكلما  جديد،  ا�ستمتاع  كل  وراء 
وتــفــاقــمــت  �ــضــقــوتــه،  زادت  بــــاحلــــرام 

تعا�سته!!
احلقيقية  املــ�ــضــاكــن  مـــا  ولـــذلـــك 
النف�سي؟!  ب��ال��رخ��اء  والظفر  للحب، 

تاأملتها فوجدتها يف ال�سور التالية:

وجدان عبادة وجدها بعد طول اأمد، 
حتى  جماهدة  ورحلة  مكابدة،  وعناء 

ثابت  يقول  بها،  فتعلق  وجدانها  بلغ 
البناين رحمه اهلل )كابدُت قيام الليل 
ع�سرين  ب��ه  ت��ل��ذذت  ث��م  �سنة،  ع�سرين 

�ضنة(
ب��ال��ط��اع��ة فهو  ي��ت��ل��ذذ  وم����ن مل 

يفعلها على �سبيل العادة.

وتت�سافيان  ت��ت��ق��ارب��ان  صديق  أنس 
من  بينكما  اهلل  فيجعل  وت��ت��ب��اذلن، 
ما  وال��ت��وق��ري،  والن�سح  واملحبة  ال���ود 
ل ي��ك��ون ب���ني الإخ������وة الأ����س���ق���اء، ويف 
احلــــديــــث »ورجـــــــــالن حتــــابــــا يف اهلل 
اج��ت��م��ع��ا ع��ل��ي��ه وت���ف���رق���ا ع���ل���ي���ه« م��ن 
عر�سه  يف  اهلل  يظلهم  ال��ذي��ن  ال�سبعة 
ي���وم ل ظ��ل اإل ظ��ل��ه، وق���د ك���ان نبينا 

يقول  اأن  يكر  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 
»دخلت اأنا واأبو بكر وعمر، وخرجت اأنا 
واأبو بكر وعمر« وقد كانا له كال�سمع 

والب�سر.
ول��ذل��ك ت���ذوب ك��ل الأح����زان بني 
كل  الــعــالقــة  طيب  وتــزيــل  اخلليلني، 
الن�سراح،  اإل  تعرف  فا  و�سقاء،  غم 
وُت��ع��ط��ر ك��ل اجل����روح، ويف مثل اأمل��اين 

»احلب يرى الورود بال اأ�ضواك«!

اأو  ع��م��ل  ب���ه  ي��ج��م��ع��ك  رفيق  لطافة 
م�����س��ل��ح��ة، ف��ت��ل��ق��ى م��ن��ه خ���ري ت��ع��ام��ل، 
واأنبل مروءة، يتوا�سع، ويلني ويف�سي 
ال�������س���ام، وت��ب��ق��ى ل���ه ل�����ذات وذك����رى 
را���س��خ��ة يف ال��ن��ف��و���ض ح���ني غ��ي��اب��ه اأو 

رحيله، كما قيل:

لك يا منازل يف القلوب منازل
اأقفرت اأنت وهن منك اأواهل

هزمت مكارمه املكارم كلها 
حتى كاأن املكرمات قنابل

جمال منطق الهج بذكر اهلل، يعظمه 
اأو  ال���دوام،  على  وي�ستغفره  وي�سبحه، 
بالطيب  الفــظ  باحلكمة،  نــاطــق  اإنـــه 
امل�ستطاب، ل يقول اإل خريا ولينمي 
املوؤمن  »لي�س  احلديث  ويف  خــرا.  اإال 
ال��ف��اح�����ض  ول  ال��ل��ع��ان  ول  ب��ال��ط��ع��ان 

البذئ«.

زميل السفر ت�سحبه يف �سفرة، وقد ل 
ال�سفر  عليك  فيماأ  قبل،  من  تعرفه 
�سعادة، يذهب العناء، وميحو الوعثاء، 
فا  وجن���دة.  �سهامة  ك��ل  منه  وتلقى 
ال��وه��ن،  يخالطك  اأو  ب��ال��ك��در،  حت�ض 

وتنزاح املتاعب والهموم.

روعة كتاب ت�ستطيبه الروح، ويزدان 
به العقل، ويهذب به ال�ضلوك، وترتقي 
ب���ه ال��ه��م��م، ف��ت��خ��ال��ط ال��ن��ف�����ض بهجة 
كربا  اأو  اأرق����ك،  عما  تن�سيك  ذه��ب��ي��ة، 
اأجــــهــــدك،،! ولــذلــك  اأو اإ�ـــضـــرا  اآملـــــك، 

الطاع من اأ�سباب ال�ستمتاع.

م�ضلحة،  قــ�ــضــاء  مــن  الخلق  خدمة 
اأو  اأو تخفيف ماأ�ضاة،  اأو تفريج كربة، 
اأو ق�ضاء دين وم�ضغبة!  اإح�ضان،  بذل 
ول��ذل��ك ع����دوا ال�����س��دق��ة م��ن اأ���س��ب��اب 
ان�ضراح ال�ضدر، ويف احلديث ال�ضحيح 
العبد يف  العبد ما كان  »واهلل يف عون 

عون اأخيه«.

معروفا  متنحه  بحيث  محتاج  نفع 
ت��رف��ع عنه  اأو  ل��ه ج��م��ي��ا،  ت�����س��دي  اأو 
وج��ه��ه،  يف  تتب�سم  ح��ت��ى  اأو  ���س��ائ��ق��ة، 
اأطايب م�ضاكن احلب،  فاإنك تنزل يف 
وت��خ��ال��ط��ك ال���ف���رح���ة ال���غ���ام���رة، ويف 
احلـــديـــث »وتــبــ�ــضــمــك يف وجـــه اأخــيــك 

�ضدقة لك«.

لزم��ة،  ق��راب��ة  ل�سيما  األحباب  شمل 
اأبوين كبريين،  اأو بر  اأو رحم رطيب، 
اأو ع��اط��ف��ة اأب����وة واأم����وم����ة،اأو زوج��ي��ة، 
ح�ضنات،  اللقاء  من  فتفي�س  يلتقون 
وت���ن���ه���ال ب����رك����ات، ف���ُي���رب ال�����وال�����دان، 
اأخــاه،  االأخ  ويتفقد  العالئق،  وتو�ضل 
وُي���ع���ط���ف ع���ل���ى ال�������س���غ���ري، وُي����رح����م 
من  اأف�ضل  الو�ضائج  وت�ضتد  املحتاج، 

ذي قبل!
ت���ل���ك ����س���ئ م����ن م�����س��اك��ن ل��ل��ح��ب 
ظهرانينا،  ب��ني  وه��ي  عنها  نغفل  ق��د 

ويوجد اأخرى، فاأين من يتلم�ض؟!

عملك 
مستقبلك

رغد عون آل جزوا 
الدوسري

فرع الجامعه ببيشة

ق���ال ت��ع��ال��ى »وق����ل اع��م��ل��وا 
ع���م���ل���ك���م  اهلل  ف�����������س�����ريى 

ور�سوله واملوؤمنون«.
لنا يف هذه الآية عربة 
ك����ب����رية ف����ه����ي حت�����ث ع��ل��ى 
به  العمل واالرتــبــاط  حــب 
واالإخال�س فيه واالجتهاد 
التي  املمكنة  الو�سائل  بكل 
جتــــعــــل االإنــــــ�ــــــضــــــان حمــبــا 
امل�ستمر  التعلم  لعمله، فاإن 
ه���و اأم����ر اأ���س��ا���س��ي وواج���ب 
على كل من اأراد النجاح يف 

حياته املهنية.
فكل منا لديه مهارات 
ال�ستغناء  مي��ك��ن  ل  قيمة 
اأن  من  بد  ل  ولذلك  عنها 
لتح�سينها  وي�سعى  يجتهد 
م���ن خ���ال ال��ت��دري��ب واأن 
ياأخذ على عاتقه م�سوؤولية 
ت����ط����وي����ر ن���ف�������س���ه ب��ن��ف�����س��ه 
ب���ا����س���ت���م���رار ك����ي ي��ب��ق��ى يف 

الطليعة.
كما يجب على املوظف 
و�سيا�سته  بالعمل  الل��ت��زام 
ي��ج��ع��ل  واأن  و�����س����واب����ط����ه 
ن��ف�����س��ه ع��ن�����س��را ل مي��ك��ن 
العمل  يف  ع��ن��ه  ال���س��ت��غ��ن��اء 
م��ن خ���ال امل���ب���ادرة بطرح 
لها  التي  الأف��ك��ار اجلديدة 
ت��اأث��ري اإي��ج��اب��ي على اإجن��از 
الأفكار  هذه  وتكون  العمل 
االإدارة  خلــطــط  مــ�ــضــانــدة 

التي يعمل بها.
ويجب على كل موظف  
واإت��ق��ان  اأك���رث   العمل بجد 
عمله  يف  املهنية  احلــرفــيــة 
ح��ت��ى ي��ك��ون اإجن������ازه اأك���رث 

�سرعة واأدق يف التنفيذ.
ي���ج���ب ع���ل���ى امل���وظ���ف 
اأي�ضا اأن يحب العمل الذي 
ي�ستطيع  ح��ت��ى  ب���ه  ي���ق���وم 
الإجن������از وه����و م���ا ي�����س��اع��د 
ع����ل����ى ال����ن����م����و ال���وظ���ي���ف���ي 
وي�ساعد  ل��دي��ه،  وال��ط��م��وح 
ح��ب ال��ع��م��ل يف ال���س��ت��ق��رار 
ال���ن���ف�������س���ي والج���ت���م���اع���ي 
والأخ�������اق�������ي ل���ل���م���وظ���ف، 
وي��ع��د ذل���ك اأم����را ���س��روري��ا 
يـــعـــطـــي احلــــيــــاة الــعــمــلــيــة 
خدمة  على  ت�ساعده  قيمة 

نف�سه وجمتمعه.
ت��ق��ارن  اأن  ل��ي�����ض ع��ي��ب��ا 
نف�سك باملتميزين يف العمل 
وتقتدي بهم وت�ستفيد من 
جتاربهم فمهما ق�ضيت يف 
عملك فاأنت تتعلم كل يوم.

كل جتعل هذه االأمــور 
املــــــوظــــــف اأكــــــــــر نــ�ــضــجــا 
ــــعــــا جتـــــــاه عــمــلــه  وتــــوا�ــــض
وزم������ائ������ه وك�������ل م�����ن ل��ه 
ارتباط بهذا العمل فعملك 
م�ستقبلك ويجب عليك اأن 

تتقنه ول تتكا�سل عنه.
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الرأي الجامعي

اأم��را عابرا، وعما  مل يعد التدريب 
اختياريا، بل اأ�ضبح ميثل �ضرورة من 
واملجتمعات  الأم���م  ت��ط��ور  ���س��رورات 

واملوؤ�س�سات والأفراد.
فـــفـــي عـــــامل الــــيــــوم الــــــذي يــعــج 
ب��ال��ع��دي��د م���ن امل��ت��غ��ريات امل��ت�����س��ارع��ة 
امل��ع��ريف وال��ث��ورة التقنية،  والن��ف��ج��ار 
امل�سافات  وت��ق��ارب  ال��ع��ومل��ة،  و�سميد 
ـــبـــح الــــعــــامل ميـــثـــل قــريــة  حـــتـــى اأ�ـــض
�ضغرة؛ مل يعد هناك مكان لالأفراد 
واملتخلفني  التدريب  عن  املتقاع�سني 
عن الأخذ بزمام املبادرة يف الهتمام 
ب���اجل���وان���ب ال���ت���دري���ب���ي���ة. ول���س��ي��م��ا 
بالن�سبة لاأفراد الذين يتم تعيينهم 

يف وظائف جديدة لأول مرة.
ومـــن ثــم فــــاإن الــتــدريــب اأ�ــضــبــح 
لكل  مهما  حقيقيا  ا���س��ت��ث��م��ارا  مي��ث��ل 
م��وؤ���س�����س��ة ت��ن�����س��د ال��ن��ج��اح وال��ت��ط��ور 

والتميز لأفرادها.
وت�������دري�������ب امل����ت����م����ي����ز ي��ت��ط��ل��ب 
�سلم  يف  و�سعه  يتم  دقيقا  تخطيطا 
الأولويات لدى املوؤ�س�سات التي تبحث 
عن الإنتاجية الفاعلة، وجودة الأداء 
الب�سرية  بالتنمية  اهتماما  تتطلب 

تدريبية  بــرامــج  وتــقــدمي  ملن�ضوبيها، 
م���درو����س���ة ع��ل��ى ن��ح��و ع��ل��م��ي ي����وازن 
ويحقق  التدريبية  الحتياجات  بني 
الأه��������داف امل���ن�������س���ودة، ومي��ك��ن��ه��ا من 
واإذا  اأرباحها.  حت�ضني  اإلــى  الو�ضول 
بالن�سبة  التدريب  اأهمية  اإل��ى  نظرنا 
لاأفراد، فاإنه ميكن اإيجاز ذلك فيما 

يلي :
لدى  املعرفية  • تنمية اجلوانب 

الفرد.
اإك�������س���اب���ه م�����ه�����ارات م��ت��ن��وع��ة   •
املتغريات  مع  تتنا�سب  وجديدة 

احلديثة.
• ت��ط��وي��ر امل����ه����ارات الإب���داع���ي���ة 

والفكرية للفرد.
اأف��ق الأف���راد ملزيد من  • تو�سيع 

الطاع والبحث.
وامل���ب���اداأة  امل���ب���ادرة  ق��ي��م  تنمية   •

لدى الأفراد.
• اإك�������س���اب���ه���م م����ه����ارات ع��ل��ي��ا يف 
احلوار والتوا�ضل مع االآخرين.

• اكــتــ�ــضــاب اجتـــاهـــات اإيــجــابــيــة 
وحت�سينها  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ي��ة  ن��ح��و 

با�ستمرار.

التي يت�ضف  العزلة  احلد من   •
بها بع�س االأفراد نظرا لبعدهم 
وت���خ���وف���ه���م م����ن امل�������س���ارك���ة يف 

الدورات التدريبية.
الفرد وفاعليته  اإنتاجية  • زيادة 

ومتكينه من الأداء اجليد.
• تعويد الفرد من مهارات اتخاذ 

القرار وحل امل�سكات.

وختام�ا:
فعليك  التميز  ت��ري��د  كنت  اإن   •

بالتدريب.
ال���ق���ي���ادة  يف  ت��ط��م��ع  ك���ن���ت  اإن   •
الإداري�������������ة ال���ن���اج���ح���ة ف��ع��ل��ي��ك 

بالتدريب.
• اإن كنت تطمح اإلى ال�سعود اإلى 
ال��ق��م��ة يف وق���ت ق��ي��ا���س��ي فعليك 

بالتدريب.
مع  التكيف  يف  ترغب  كنت  اإن   •
م���ت���غ���ريات ال��ع�����س��ر امل��ت�����س��ارع��ة 

فعليك بالتدريب. 
ت��ك��ون  اأن  يف  ت��رغ��ب  ك��ن��ت  اإن   •
ـــمـــن كــــوكــــبــــة االأ�ــــضــــخــــا�ــــس  �ـــض

الإيجابيني فعليك بالتدريب.

التدريب .. ترف أم ضرورة؟
د. مبارك بن سعيد
ناصر حمدان 
عميد خدمة المجتمع
والتعليم المستمر

لكي نبدأ من جديد
هدى الرشيد

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية بعسير

يحمل كثري منا حلما بداخله ي�سعى جاهدا لتحقيقه ليح�سد بذلك ثمرة جمهوده العلمي والعملي، فمع انطاقة العام اجلديد ي�سبح لدى كل منا 
هاج�س النجاح العملي والعلمي والو�ضول اإلى اجلودة يف االأداء متحاملني على اأنف�ضنا لنقطع �ضوطا طويال وقا�ضيا يف زمن معريف بحت.

فنحن بحاجة ما�سة اإلى الإفادة وال�ستفادة مما نقدمه اأو نقوم به لي�سبح منوذجا يحتذى به من قبل الآخرين، موؤملني بذلك اأن تدركنا اأ�س�ض 
النجاح ومعاير اجلودة والتميز فيما نقوم به من اأداء، فكل �ضنف منا فيما اجتهد فيه؛ الطالب يف جماله الدرا�ضي واملوظف يف جماله العملي 

والعربة بالنتائج والتغير لالأف�ضل، ولن�ضبح متميزين يف اأعمالنا. 
اإن التخطيط بفكر مقنن واإدراك حمكم ياأتي باال�ضتغالل الفعلي للوقت وعدم اإ�ضاعته يف اأمور ال تعود بالنفع على اأحد، كما يتطلب منا يف هذه 

املرحلة ترتيب اأفكارنا و�ضحذ هممنا و�ضياغة اأهدافنا وفق منظور جدي يحقق لنا ما ن�ضبو اإليه.
فمهما كانت البدايات �ضغرة اأو كبرة فلكل جمتهد ن�ضيب وال بد من اأن يكون هناك ترتيب ملهامنا واإجنازها وفق اآلية عمل مقننة ومربجمة 
فهذا اأولى باهتمام بات مقدرا له اأن ي�ضل بنا نحو االأف�ضل ل�ضق طريقنا نحو القمة لن�ضع بذلك ب�ضمة التميز على اأعمالنا مهما بلغ حجمها فم�ضوار 

األف ميل يبداأ بخطوة.
يجب علينا اأن ندرك اأننا ن�ضر نحو الطريق ال�ضحيح الذي ر�ضمناه الأنف�ضنا  بخطى ثابتة ال تتزعزع، فالغر�ضة التي تغر�س بطرق مدرو�ضة 

�ستظل ثابتة مهما ع�سفت بها تقلبات الزمن.
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نافذة

اجلامعة  مدير  معايل  من  باقرتاح 
تعمل �ضحيفة  وتنفيذ فريق علمي 
»اآف���������اق« ع���ل���ى اإج��������راء درا�����س����ة ع��ن 
م���ق���روئ���ي���ة ال�����س��ح��ي��ف��ة وت��وزي��ع��ه��ا 
وتــفــ�ــضــيــالتــهــا الــتــحــريــريــة لــدى 
ج���م���ه���ور ال������ق������راء، وه������ي درا�����س����ة 
�����س����ام����ل����ة ت�������س���ت���م���ل ع����ل����ى درا������س�����ة 
م�����س��ح��ي��ة ع��ل��ى م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة 
م���ن ط����اب واأ����س���ات���ذة وم��وظ��ف��ني، 
اإ�������س������اف������ة اإل����������ى درا��������س�������ة حت��ل��ي��ل 
مــ�ــضــمــون الــ�ــضــحــيــفــة عـــن االأعـــــداد 
اأعـــــداد  اخـــتـــيـــار  الـــتـــطـــويـــريـــة، ومت 
لها. لتكون من��وذج��ا  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 

  وال تزال الدرا�ضة متوا�ضلة وهذا ما اأخر م�ضروع التطوير لل�ضحيفة 
يف نقلة جديدة اإلى حيث اكتمال نتائج هذه الدرا�ضة املتوقع انتهاوؤها يف فرتة 

ما بعد احلج بحول اهلل تعالى.
بريدهم  عرب  ال�ضحيفة  تقييم  ا�ضتبانة  و�ضلتهم  مبن  »اآف���اق«  وتهيب 
باأ�سرع  اإلينا  واإع��ادت��ه��ا  ماحظاتهم  باإعطاء  ي�سارعوا  اأن  اإل��ى  الإل��ك��رتوين 
تطوير  خدمة  يف  القيمة  الآراء  ه��ذه  ا�ستثمار  من  نتمكن  حتى  ممكن  وق��ت 
ال�سحيفة. ونتطلع اإلى اأن يعمل فريق »اآفاق« على بناء �سخ�سية مطورة من 
ال�سحيفة تواكب تطلعات اإدارة اجلامعة وكافة املن�سوبني وفق ما ت�سفر عنه 

هذه الدرا�سة.

دراسة »آفاق«
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

أسبوعية 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

أحوال أبها
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