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��يييسيييتيييقيييبيييل �أمييييييير ميينييطييقيية عيي�ييسيير 
�يييسييياحيييب �لييي�يييسيييميييو �مليييليييكيييي �لأمييييير 
بيين عييبييد�لييعييزيييز،  بيين خييالييد  في�سل 
�لأربعاء �ملا�سي، يف مكتبه بالإمارة، 
ميييعيييايل ميييديييير �جلييامييعيية �لييدكييتييور 
عيييبيييد�ليييرحيييمييين بيييين حيييميييد �لييييييد�ود 
ييير�فييقييه عيييدد ميين وكييياء �جلامعة 
وذلك  و�لت�سجيل،  �لقبول  وعميد 
ميييين �أجيييييييل �ليييي�ييييسييييام عيييليييى �ييسييمييوه 
وتيي�ييسييليييييمييه تيييقيييريييير� عيييين �أعييييمييييال 

�جلامعة.
�لييد�ود  �أطلع  �للقاء  بد�ية  ويف 
�خلطط  عييلييى  �ملنطقة  �أمييير  �سمو 
�لدر��سية، و�أهم �لأهد�ف �ملو�سوعة 
باجلامعة،  �لتدري�س  لهيئة  �سلفا 
بد�ية  تنفيذها  مت  �لتي  و�ليير�مييج 
�ليييعيييام �حلييييييايل، و�أعييييييييد�د �لييطيياب 
و�لطالبات �ملقبولني للعام �جلديد.

وعييييييييييررّ �ييييسييييمييييوه عيييييين �يييسيييكيييره 
�جلامعة  من�سوبي  لكافة  وتقديره 
نييظيير جييهييودهييم �ملييلييمييو�ييسيية يف هييذ� 
�ملييييجييييال، حييياثيييا �إييييياهييييم عيييليييى بيييذل 
�لتعليمية  �حلركة  يخدم  ملا  �ملزيد 
وجيييه �خل�سو�س  عييلييى  �مليينييطييقيية  يف 

و�ململكة بوجه عام .
م �أعيي�ييسيياء هيئة  بيييدورهيييم، قييييدرّ
�ل�سكر  بييالييغ  بيياجلييامييعيية  �لييتييدرييي�ييس 
و�لييتييقييدييير ليي�ييسييمييو �أميييير �مليينييطييقيية؛ 
ملييتييابييعييتييه ودعييمييه �مليي�ييسييتييميير لأعييمييال 

�جلامعة و�أن�سطتها. 

أمير عسير يطلع على الخطط الدراسية بالجامعة

من  �أكيير  مع  تعاون  �تفاقيات  �ل�ست�سارية باجلامعة،  و�لدر��سات  �لبحوث  معهد  �أبييرم 
تخفي�سات  تييقييدمي  بييهييدف  �لييتييجييارييية،  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  كييريييات  ميين  من�ساأة   150
و�لتجارية  و�لرتفيهية  و�لتعليمية  و�لفندقية  �ل�سحية  �خلدمات  من  عدد  يف  �ساملة، 

و�خلدمية  لطاب وطالبات ومن�سوبي �جلامعة.
ووزع �ملعهد دليا �ساما �سم كافة �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لتي �سملها �لتفاق، مع 
�إلى  �ملقدمة. وتهدف �جلامعة من عقد مثل هذه �لتفاقيات  عر�س مف�سل للعرو�س 
�إلى منحهم معاملة  بالإ�سافة  بيئة مميزة لطاب وطالبات ومن�سوبي �جلامعة،  خلق 

مميزة وخدمات نوعية يف عدد من �ملجالت. 
ي�سعى  �ملعهد  �أن  �حلديثي  �للطيف  عبد  �لدكتور  باجلامعة،  �ملعهد  عميد  و�أو�سح 
لتقدمي كافة �خلدمات �ملميزة لطاب وطالبات �جلامعة وجميع من�سوبيها ، وقال »لن 

ناألو جهد� يف تقدمي كل ما من �ساأنه �لرقي مبجتمع �جلامعة بكافة �أطيافه«.
و�أ�ساف »مل يكن ذلك �إل بف�سل من �هلل �أول ثم بف�سل �لدعم غر �ملحدود من 
قبل معايل مدير �جلامعة �لذي يطالبنا د�ئما بالعمل من �أجل توفر كافة �لإمكانيات 

�لازمة«.
عبداهلل زارب

150اتفاقية لتقديم خدمات صحية وتعليمية وترفيهية مخفضة 
�أ�ييسييدر مييعييايل مييدييير �جلييامييعيية �لأ�ييسييتيياذ �لييدكييتييور عبد 
كليات  ارت��ب��اط  بنقل  ال���داود،  قرارا  حمد  بن  الرحمن 
�لبنني و�لبنات يف حمافظة �لنما�س، من وكيل �جلامعة 
لل�سوؤون �لتعليمية و�لأكادميية، ووكيل �جلامعة لكلية 

�لبنات، �إلى �مل�سرف �لعام على فرع �جلامعة يف بي�سة. 
�إلييييى قيييير�ر جمييليي�ييس �لتعليم  جيييياء ذلييييك ��ييسييتيينيياد� 
باملو�فقة على حتويل  �لقا�سي  �لييي72  �لعايل يف جل�سته 
فرع جامعة �مللك خالد يف حمافظة بي�سة و�ملحافظات 

�ملجاورة لها �إلى جامعة م�ستقلة ت�سمى جامعة بي�سة.
حمافظات  يف  �لييقييائييميية  �لييكييليييييات  �لييفييرع  و�سي�سم 
بي�سة، �لنما�س، بلقرن، �سبت �لعايا، وتثليث، بناء على 
توجيه معايل وزير �لتعليم �لعايل ببقاء فرع �جلامعة 
لف�سله عن جامعة  لة  �مل�سكَّ �للجنة  تنتهي  ببي�سة حتى 

�مللك خالد.
يحيى عبد العظيم

ضم كليات النماص إلى فرع بيشة
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صحةتأميناتشبابتعليم

»شباب عسير« يناقش 
السلوكيات الخاطئة

نفذ جمل�س �سباب ع�سر ور�سة بعنو�ن 
ل�سباب  لييييدى  �خليياطييئيية  »�ليي�ييسييلييوكيييييات 
.. �ليييييروؤى و�حليييليييول«، مبيي�ييسيياركيية عييدد 
�لييرتبييوي  �ملييجييال  يف  �ملتخ�س�سني  ميين 
�لور�سة  و�ل�سياحي. وتناولت  و�ل�سبابي 
بني  �ملنت�سرة  �ل�سلبية  �لييظييو�هيير  �أهيييم 
لتلك  �لعاجية  �لطرق  و�أهييم  �ل�سباب، 
�ليي�ييسييلييوكيييييات، �إ�ييسييافيية �إليييى مييا ميييتيياز به 
�ملجتمع �مل�سلم من قيم �أخاقية حتفظ 

له م�ساره.

لقطات

الملك  يأمر باستضافة 1400 
حاج من 70 دولة

�أمر خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �سعود، 
حفظه �هلل، با�ست�سافة 1400 حاج من �أكر من 70 دولة من خمتلف 
قار�ت �لعامل لأد�ء فري�سة حج هذ� �لعام، �سمن برنامج �ل�ست�سافة 
�لذي ت�سرف عليه �سنويا وز�رة �ل�سوؤون �لإ�سامية و�لأوقاف و�لدعوة 

و�لإر�ساد.
وقييييال مييعييايل وزييييير �ليي�ييسييوؤون �لإ�ييسييامييييية و�لأوقيييييياف و�لييدعييوة 
و�لإر�ساد �ل�سيخ �سالح بن عبد�لعزيز �آل �ل�سيخ«  �إن �أمر �مللك �ملفدى، 
يف  �مل�سلمني  مب�سالح  �لعناية  على  �لد�ئم  حر�سه  يج�سد  �هلل،  رعيياه 
�أنحاء �لعامل، ويدل على �هتمام ولة �أمر هذه �لباد �ملباركة بالإ�سام 
�لإ�سامي  و�لت�سامن  �لعاقات  وو�سائج  �أو��سر  وتقوية  و�مل�سلمني، 

�لقائمة على كتاب �هلل تعالى و�سنة ر�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم«.
�ل�سريفني  �حلييرمييني  خيييادم  �أمييير  �لييذييين  �مل�سلمني  �أن  و�أو�يييسيييح 
بييا�ييسييتيي�ييسييافييتييهييم هييييذ� �ليييعيييام ييينييتييمييون �إليييييى دول هييييي: �إنييدونييييي�ييسيييييا، 
وبيينييجييادييي�ييس، وتييياييييانيييد، و�لييفييلييبييني، وكييمييبييوديييا، وقييرقيييييز�ييسييتييان، 
و�سنغافورة،  وماليزيا،  وفيتنام،  و�أفغان�ستان،  و�لنيبال،  و�سريانكا، 
و�جلبل  وكرو�تيا،  و�لهر�سك،  و�لبو�سنة  �ملالديف،  وجييزر  وميامنار، 
و�لرنويج،  وفنلند�،  و�ل�سويد،  و�سربيا،  و�لهند،  و�سلوفينيا،  �لأ�سود، 
و�إيرلند�، و�إي�سلند�، و�لنيجر، و�أوغند�، ورو�ند�، ومدغ�سقر، وز�مبيا، 
وجزر �لقمر، وكينيا، وتنز�نيا، و�لر�أ�س �لأخ�سر، �إ�سافة �إلى 40 دولة 

�أفريقية �أخرى.
تنفيذ  يف  �لييبييدء  منذ  �مل�ست�سافني  �إجييمييايل  �أن  �ل�سيخ  �آل  وبييني 
هذ� �لرنامج حتى مو�سم �حلج �حلايل بلغ �أكر من 22 �ألف م�سلم 
وم�سلمة من خمتلف دول �لعامل، م�سر� �إلى �أن ��ست�سافة هذ� �لعام 
حتقق حلم م�سلمني من دول �أخرى مل ي�سملهم �لرنامج يف �سنو�ت 
�سابقة، حيث تنفذ �لوز�رة خطة �سنوية تت�سمن �سمول �لرنامج �أكر 

عدد ممكن من �جلن�سيات من دول خمتلفة.

إنجاز أكثر من 70٪ من مشروع
أكبر حديقة ترفيهية بعسير

قاربت �أمانة منطقة ع�سر على �إجناز 
�أبها،  مبدينة  �ملطار  حديقة  م�سروع 
�ليييذي يعتر ميين �مليي�ييسيياريييع �لييكييرى، 
و�لذي �سي�سكل عامة �سياحية فارقة 

يف منطقة ع�سر.
وكيييييييان مييييدييييير عييييييام �لأ�يييييسييييير�ف 
و�لييتيينييفيييييذ بيييالأميييانييية، �ملييهيينييد�ييس علي 
بيييياأن  �آل ميييفيييتييياح، قييييد �يييسيييرح  حميييميييد 
�مل�سروع و�ل�ستفادة منه  �لنتهاء من 
�أ�سهر قليلة  ب�سكل كامل �سيتم خال 
بعد �إجناز �أكر من 70٪ من �مل�سروع.

ميي�ييسيياحيية  �أن  ميييفيييتييياح  �آل  وذكيييييير 
�أكر �حلد�ئق  ت�سنف �سمن  �مل�سروع 
�لتي نفذتها �لأمانة يف �ملنطقة، حيث 
مرت�   125.000 م�ساحة  على  يييرتبييع 
مليون   2٨ تييتييجيياوز  بييتييكييلييفيية  مييربييعييا، 

ريال.
حديقة  بيييياأن  مييفييتيياح  �آل  وكيي�ييسييف 
�ملطار حتتوى على م�سطحات خ�سر�ء 
وميينيياطييق لألييعيياب �لأطييفييال وم�سجد 
وجل�سات عائلية ودور�ت مياه رجالية 
ونيي�ييسييائييييية ونيييافيييورة و�ييسييط �حلييديييقيية، 
م�ساحتها �لإجمالية مرت مربع. كما 
�ست�سم �حلديقة عدد� من �لبوفيهات 
و�ليييكيييفيييتيييرييييات �ليييتيييي تيييقيييدم ليييليييزو�ر 

�مل�سروبات و�لوجبات �خلفيفة.
�سيييتقام  �ليييذي  �ملوقيييع  ويعتييير 
علييييه �حلديقييية مييين �ملو�قيييع �ملمييييزة، 
وميثل لوحة طبيعية بديعة، ت�ستقبل 
زوار املنطق���ة قب���ل هب���وط طائراتهم 
�لإمكانيييات  مييين  وت�سييياعف  باملطيييار، 
�ل�سيييياحية و�لبيئيييية �ل�سيييخمة ملدينة 
�أبهيييا، بالإ�سيييافة �إليييى تلبيييية �حلاجات 
�لرتفيهية لأبناء �ملنطقة وزو�رها من 

�ملناطق �لأخرى.
وقيييييد حييير�يييسيييت �أمييييانيييية ميينييطييقيية 
ع�سر يف �ختيار موقع حديقة �ملطار، 
�لطبيعية،  �ملز�يا  من  �ل�ستفادة  على 
و�لذي  للموقع،  �جلمالية  و�ملعطيات 
هيئة  ميييع  بالتن�سيق  بييعيينيياييية  �خييتيير 
�لطر�ن �ملدين و�مل�سوؤولني يف مطار 

�أبها.
وميييييين �أبييييييييرز عييينيييا�يييسييير حييديييقيية 
�أبييهييا، جمييرى مائيا طوله  �ملييطييار يف 
تتوزع عليه ثاثة ج�سور  260 مييرت�، 

خ�سبية بت�سميمات جمالية ر�ئعة.

برنامج تهيئة لطالب 
التعليم العام بالخميس

�لتوجيه و�لإر�ييسيياد مبكتب  نفذت وحييدة 
�لييرتبييييية و�لييتييعييليييييم مبييحييافييظيية خمي�س 
مييي�يييسيييييييط »بييييينيييييني«، بييييرنييييامييييج �لييتييهيييييئيية 
خال  �لعام  �لتعليم  لطاب  �لإر�سادية 
جلييميييييع  �لأول،  �لييييدر��ييييسييييي  �لأ�ييييسييييبييييوع 
مييد�ر�ييس �ملييحييافييظيية.  ويييهييدف �لرنامج 
�إليييييى تييهيييييئيية �ليييطييياب نييفيي�ييسيييييا بييييدء من 
�لثالث  حييتييى  �لبييتييد�ئييي  �لأول  �ليي�ييسييف 
�لثانوي، وتعريفهم باملتغر�ت �لدر��سية 

�جلديدة.

»ساند« يستهدف 45 
ألف مواطن بعسير

�ملكلف  �لييتيي�ييسييجيييييل  �إد�رة  مييدييير  كيي�ييسييف 
�مليييينيييي�ييييسييييق �لإعييييييياميييييييي بييياليييتييياأمييييييينيييات 
�لجييتييميياعييييية مبيينييطييقيية عيي�ييسيير حممد 
�ليي�ييسييهيير�ين عيين �ييسييمييول بييرنييامييج �ساند 
�أكييييير مييين حيييييو�يل 45 �أليييييف ميي�ييسييرتك 
خطة  �أن  مو�سحا  عيي�ييسيير،  يف  �ييسييعييودي 
تطوير �لرنامج جاءت بناًء على تعاون 
ومرئيات  �لييدولييييية  �لعمل  منظمة  مييع 
�أ�سحاب �لعمل و�مل�ستفيدين مبا يحقق 

�لتو�زن بني �ل�سرت�كات و�مل�سروفات.

مختبر أمانة المنطقة 
يالحق العسل المغشوش

يف  �لو�قع  ع�سر  �أمانة  بييد�أ خمتر 
�ليي�ييسييوق �جليييدييييد عييلييي طييريييق بني 
�لع�سل  عييييينييات  ��ييسييتييقييبييال  مييالييك يف 
و�لييتيياأكييد ميين جودته  �أنييو�عييه  بكافة 
وخيييليييوه مييين �لييغيي�ييس، جمييانييا خييال 

�لفرتة �حلالية.
ويييعييد �ملييخييتيير نقلة نييوعييييية يف 
�لييكيي�ييسييف على  �مليينييطييقيية خييا�ييسيية يف 
�خل�سرو�ت قبل �نتقالها �إلى �ساحة 

�لبيع.



أخبار الجامعة

و�أحيانا على  �لعام  مييد�ر  تعمل على  �لتي  �ملجتمع  �ملوؤ�س�سات يف  �أهييم  �جلامعة من 
مقدمة  يف  تيياأتييي  �أ�سكالها  بكافة  �لأمنية  �ملوؤ�س�سات  �أن  يف  ول�ييسييك  �ل�ساعة،  مييد�ر 
�ملوؤ�س�سات �ملجتمعية �لتي تعمل على مد�ر �ل�ساعة للحفاظ على �لأمن و�ل�ستقر�ر 
�لقياد�ت  �ملو�طنني يف  نخبة من  �لباد  لهذه  هياأ  �أن  على  �هلل  ونحمد  بادنا،  يف 
�لأمنية برئا�سة �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمر حممد بن نايف ومعه قياد�ت وعنا�سر 

�أمنية ت�سهر على حماية �أمن �لوطن و�ملو�طنني. 
وبعد �ملوؤ�س�سات �لأمنية تاأتي �ملوؤ�س�سات �لتعليمية وحتديد� �جلامعات لتمثل 
�ملوؤ�س�سات �لتي تعمل علي حفظ �سبابنا فكر� و�سلوكا وتربية وعلى خدمة جمتمعنا 
بدر��سات وبحوث وبكو�در متمكنة ت�سهم يف بناء �سوق عمل متقدم يخدم م�سروع 

�لتنمية �ل�سعودي.
ووجود �جلامعات يف �ملجتمع هو وجود ع�سوي جعل �جلامعات مكونا �أ�سا�سيا 
تكون جزء�  �أن  �ل�سعودية  يتطلب من �جلامعة  فكان  ولهذ�  �ملجتمع،  من مكونات 
�لأمنية  كاملوؤ�س�سات  �ملجتمع  يف  �لأخييرى  �ملوؤ�س�سات  ووظائف  عمل  لباقي  مكما 
عليها  يفر�س  ما  وهييذ�  �لأخيييرى،  �ملجتمعية  و�ملوؤ�س�سات  �لقت�سادية  و�ملوؤ�س�سات 

�لعمل على مد�ر �لعام و�أحيانا على مد�ر �ل�ساعة.
لقد تا�سى مفهوم �لعام �جلامعي �لذي يبد�أ ببد�ية �لف�سل �لأول وينتهي 
بنهاية �لف�سل �لثاين، و�أ�سبحت �جلامعات تعمل على مد�ر �لعام. ونحن يف جامعة 
من  باأكر  مكتظا  �ل�سيفي  �لف�سل  فوجود  �لأ�سا�س،  هييذ�  على  نعمل  خالد  �مللك 
ع�سرة �آلف طالب وطالبة من د�خل �جلامعة وخارجها يوؤ�س�س لتو��سل من �لعمل 

�لإد�ري و�لأكادميي د�خل �جلامعة. 
ورمبا تتميز كذلك جامعة �مللك خالد عن باقي �جلامعات �ل�سعودية �لأخرى 
�ملنطقة  �إمييارة  بني  ع�سر  ملنطقة  �ل�سياحي  �ملو�سم  يفر�سه  �لتي  �ملتينة  بال�سر�كة 
�ملوؤ�س�سات  باقي  وتييعيياون  خالد  بيين  في�سل  �لأمييير  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  برئا�سة 
موؤ�س�سات  مقدمة  يف  خالد  �مللك  جامعة  وكييانييت  باملنطقة.  و�خلا�سة  �حلكومية 
وتثقيفية  وتوعوية  علمية  متنوعة  بن�ساطات  �ل�سيف  هييذ�  �ساركت  �لتي  �ملنطقة 

و�جتماعية وترفيهية.
�إن �حلر�ك �لذي يدب يف �جلامعة يف كل يوم من �أيام �لعام ينعك�س على �سكل 
�لعام، و�أحيانا على مد�ر  وجود وح�سور �جلامعة يف متابعات م�ستمرة على مد�ر 
�ل�ساعة حيث حتتاج �جلامعة �إلى �أن تكون باإد�رتها وطابها و�أ�ساتذتها وموظفيها 
�أن  يتطلب  وهييذ�  ق�ساياه،  خمتلف  ومييع  �ملجتمع  فعاليات  كافة  مع  تو��سل  على 
تظل من �ملوؤ�س�سات �ملجتمعية �لتي ل تنام. وهذ�، با�سك، م�سدر فخر لنا يف هذه 

�جلامعة �لر�ئدة.

رؤية

جامعات ال تنام
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.

30 مليونا لمشاريع صيانة وتشغيل بالجامعة

علي آل سعيد

�سرعت �جلامعة يف در��سة �إن�ساء كلية 
�لعمر�ين،  و�لرت�ث  و�لآثار  لل�سياحة 
فيي�ييسييا عييين �إييييجييياد بييير�ميييج تييدريييبييييية 
�إلى  بالإ�سافة  للطاب،  متخ�س�سة 
دعوة خر�ء وخمت�سني لتقدمي �أور�ق 
عييمييل يف جمييييال �ليييييرت�ث �لييعييميير�ين، 
وميي�ييسيياركيية �أعيي�ييسيياء هيييييئيية �لييتييدرييي�ييس 
�لييييييزيييييييار�ت  �جلييييامييييعيييية يف  وطييييييييياب 

خمييييرجييييات تيييخيييدم هيييييئيية �ليي�ييسييييياحيية 
على  ينعك�س  �أهييد�فييهييا، ممييا  وحتييقييق 
و�لييفييائييدة،  باملنفعة  و�أبيينييائييه  �لييوطيين 
�لتفاقية  بتوقيع  �سعادته  عن  معربا 
عييييدة جميييييالت تتعلق  �ييسييمييلييت  �ليييتيييي 

بال�سياحة.
يذكر �أن مذكرة �لتعاون ت�سمنت 
تييييبييييادل �مليييعيييليييوميييات و�خلييييييييير�ت بييني 
و�لأبحاث  �ملعلومات  ومركز  �جلامعة 
�لفعاليات  وتنظيم  »ما�س«  �ل�سياحية 

دراسة إلنشاء كلية للسياحة واآلثار بالجامعة
�مليييييد�نييييية ملييو�قييع �ليييرت�ث �لييعييميير�ين. 
و�أو�سح معايل مدير �جلامعة �لأ�ستاذ 
�ليييدكيييتيييور عيييبيييد �ليييرحيييمييين بيييين حييمييد 
�إن�ساء  در��ييسيية  على  �لعمل  �أن  �ليييد�ود، 
لإجيييير�ء�ت  وفييقييا  �سيبد�أ  �لكلية  هييذه 
�ليييعيييايل،  وز�رة  �لتعليم  وميييعيييايييير 
من  ت�سعى  �جلييامييعيية  �أن  �إليييى  م�سر� 
خييال مييذكييرة �لييتييعيياون �لييتييي وقعتها 
لل�سياحة  �لعامة  �لهيئة  مييع  مييوؤخيير� 
تقدم  تخ�س�سات  �إن�ساء  �إلييى  و�لآثيييار، 

و�لأنيي�ييسييطيية �لييتييي لييهييا تيياأثيير �إيييجييابييي 
على �جلذب �ل�سياحي ملنطقة ع�سر، 
بيييالإ�يييسيييافييية �إليييييى تيينييفيييييذ �ليييدر��يييسيييات 
و�لإحيييي�ييييسييييائيييييييييات ودر��يييييييسييييييية �لأثييييييير 
و�لبيئي  و�لجييتييميياعييي  �لقييتيي�ييسييادي 
لييلييفييعيياليييييات و�لأنييي�يييسيييطييية و�لييير�ميييج 
�لييي�يييسييييييياحييييييية، وتييينيييظيييييييم �لييييييييييدور�ت 
يف  للمخت�سني  �لتدريبية  و�ليير�مييج 
ترميم  و�إعيييادة  �ل�سياحية،  �لأن�سطة 

وتاأهيل �ملو�قع �لتاريخية و�لأثرية.

�لدكتور  �لأ�ييسييتيياذ  �جلامعة  مدير  معايل  وقييع 
عييبييد �لييرحييميين بييين حييمييد �ليييييييد�وود عييييدد� من 
عقود م�ساريع ت�سغيل و�سيانة مباين �جلامعة 
مليون   30 بقيمة  ع�سر،  حمافظات  مبختلف 

ريال.
و�يييسيييميييليييت �ليييعيييقيييود �ملييي�يييسيييارييييع �ليييتيييالييييييية: 
ميي�ييسييروع �ييسيييييانيية، وتيي�ييسييغيييييل ميييبييياين �لييكييليييييات 
بقيمة  ع�سر  حمافظات  يف  للجامعة  �لتابعة 
�ييسيينييو�ت،  ثيييياث  ملييييدة  ريييييييال،   )14،977،600(
وت�سميم و�إ�سر�ف تنفيذ م�سروع �ي�سال �لتيار 
�لييكييهييربييائييي �إليييى �ملييدييينيية �جلييامييعييييية �جلييديييدة 

بالفرعاء بقيمة خم�سة مايني ريال.
كيييميييا مت تيييوقيييييييع عيييقيييد تييييوريييييد وتييركيييييب 
تييخييزييين، وغييرف  و�أجيييهيييزة  كيياميير�ت مر�قبة  
تكييف بقيمة �إجمالية بلغت )570،047( ريال.
ويف كلية �لعلوم و�لآد�ب ببي�سة، مت توقيع 
بقيمة  مييظييات  �إقيييامييية  م�سروع   تنفيذ  عييقييد 

)2،0٨6،770( ريال.
�ملايكرويف،  �سيانة  عقد  توقيع  مت  كما 
و�سبكات �حلا�سب �لآيل بكليات �جلامعة بقيمة 
و�أخيير�  �سهر�ً،   )36( ملدة  ريييال،   )4،975،056(
�لتحتية  �لبنية  تعزيز  توقيع عقد م�سروع  مت 
مبحايل  �جلامعية  للمدينة  �ملعلومات  لتقنية 

يف �ملرحلة �لأولى بقيمة )2،967،04٨( ريال.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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 تدريب رواد األنشطة الطالبية في كوااللمبور
نيييظيييميييت عيييييميييييادة �ييييييسييييييوؤون �لييييطيييياب 
عيين  تييييدريييييبييييييييية  دورة  بيييياجلييييامييييعيييية، 
�لييتييخييطيييييط �ل�يييسيييرت�تيييييييجيييي ليييييرو�د 
�لأن�سطة �لطابية و�مل�سرفني عليها، 
وذلييييك بييالييتييعيياون مييع �إحييييدى �ملييعيياهييد 
�ليييتيييدرييييبييييييية �لييييكييييرى يف �لييعييا�ييسييميية 

�ملاليزية كو�لملبور. 
وركييييييييييييييييييييييزت �لييييييييييييييييييييييييييدورة عييييلييييى 
�إكيييييي�ييييييسيييييياب  �ملييييي�يييييسييييياركيييييني جميييميييوعييية 
�لتطبيقية  �ملييييهييييار�ت  مييين  مييتييكييامييليية 
�لإد�رة  ملتطلبات  �ملييتييطييورة  و�ملييعييارف 
و�لييييتييييخييييطيييييييييط �ل�ييييسييييرت�تيييييييييجييييي يف 
على  �لطابية و�لعمل  �لأنييي�يييسيييطييية 
ومعرفة  للر�مج  �لتخطيط  كيفية 
وميولهم  �لطاب  رغبة  �إ�سباع  مدى 
لها ومدى �ل�ستفادة منها وذلك عر 
و�ليينييميياذج  �ليير�مييج  لبع�س  �لتطبيق 

ملهار�ت �لتخطيط.
وقد وفييرت �لييدورة قاعدة مهمة 
للم�ساركني عن �لتطوير �لذ�تي وفن 

�لييتييخييطيييييط وتييعييريييفييهييم عييلييى �أحييييدث 
وذلييك  للتخطيط  و�لييو�ييسييائييل  �لييطييرق 
لييتييطييوييير �أد�ئيييهيييم وخيير�تييهييم يف هييذ� 
�ملييجييال و�إكيي�ييسييابييهييم �مليييهيييار�ت �لييازميية 

ل�ستخد�م �لو�سائل �لبديلة.
وتييطييرقييت �لييييييدورة �إليييييى مييعييرفيية 
�مليييقيييوميييات  حيييييييث  مييييين  �لتخطيط  
�لتخطيط  بييني  و�لييعيياقيية  و�مليييبيييادئ، 
و�ملفاهيم  و�لتنفيذي،  �ل�سرت�تيجي 
و�لييفييو�ئييد ميينييهييا، ومييكييونييات وميير�حييل 
�ل�سرت�تيجي،  �لتخطيط  وخييطييو�ت 
وكيييييييفييييييية بيييينيييياء �خلييييطيييية وعييير�يييسيييهيييا 

و�عتمادها وكيفية �لبدء يف تنفيذها.
لتجربة  تيي�ييسييميينييت حمييياكييياة  كييمييا 
و�قيييعييييييية يف �لييتييخييطيييييط ميييين خيييال 
ور�سة عمل �أقامها وكيل عمادة �سوؤون 
�لطاب لاأن�سطة �لطابية �لدكتور 
نا�سر �آل قمي�سان ��ستملت على خطة 
��يييسيييرت�تيييييييجييييييية ليييعيييدد ميييين �لييير�ميييج 
و�لأن�سطة وو�سع كافة �ملعاير �لفنية 

خدمة المجتمع تطرح دبلومات 
تطبيقية ودورات قصيرة

بدء  عيين  باجلامعة  �مل�ستمر  و�لتعليم  �ملجتمع  خييدميية  عييمييادة  �أعلنت 
�لت�سجيل يف �لفرعني �لرجايل و�لن�سائي يف عدد من بر�مج �لدبلومات 
�جلامعية �لتطبيقية و�لييدور�ت �لق�سرة للف�سل �لدر��سي �جلامعي 

�لأول للعام �حلايل.
�لإد�رية  �لعلوم  �ملعلن عنها، بر�مج دبلومات يف  و�سمت �لر�مج 
و�حييدة، كذلك  در��سية  �سنة  ملدة  �ملكتبية(،  �لإد�رة  )دبلوم  �لتطبيقية، 
�لرجمة  )دبلوم  �لتطبيقي  �لآيل  �حلا�سب  علوم  يف  دبلومات  بر�مج 
�لتطبيقية، ودبلوم برجمة �أنظمة �ملعلومات( ملدة  �سنة در��سية و�حدة.
ويف �لييلييغيية �لإجنييليييييزييية طييرحييت �ليييعيييميييادة دبييلييومييا ملييييدة �سنتني 
يف  دورة  طرحت  �لق�سرة،  �ليييدور�ت  جانب  ويف  كاملتني.  در��سيتني 
�سل�سلة  �عييتييميياد  طييريييق  عيين  تتم  م�ستويات  لي�ستة  �لإجنييليييييزييية  �للغة 
كامردج )ventures(، ودورة �أخرى يف �حلا�سب �لآيل يف �لأعمال 

�ملكتبية ملدة ل تتجاوز ثاثة �أ�سهر.
�لعمادة،   تقدمها  �لييتييي  و�لييييدور�ت  �لييدبييلييومييات  �ييسييهيياد�ت  وجميع 
ل�سوق  ومنا�سبة  �ملدنية،  �خلدمة  وز�رة  قبل  من  معتمدة  وم�سنفة 

�لعمل حيث مت ت�سميم تلك �لر�مج لتلبية �حتياجات �سوق �لعمل.
�لعمادة حددت �سروطا لالتحاق بالر�مج و�لييدور�ت،  �أن  يذكر 
حيث يجب زيارة �ملركز مع �إح�سار �سورة من بطاقة �لأحو�ل، و�سهادة 
�ل�سعوديات  لغر  مقاعد  يوجد  �أنييه  �إلييى  نبهت  كما  �لعامة،  �لثانوية 

بالفرع �لن�سائي.
عبدالعزيز رديف

تدريس مقررات
اإلعداد العام إلكترونيا 

كيي�ييسييف عييميييييد عيييميييادة �لييتييعييلييم 
�لإلييييييييييكييييييييييرتوين بيييياجلييييامييييعيييية 
�لدكتور عبد �هلل �لوليدي عن 
توجه �جلامعة لطرح جزء من 
كتعلم  �لعام  �لإعيييد�د  مقرر�ت 
�إليييييكيييييرتوين كييياميييل يف �ييسييعييب 
 112( �لإ�يييسيييامييييييية  �لييثييقييافيية 
�لإ�سامية  و�لثقافة  �سلما(، 
و�ليييتيييحيييريييير  �يييسيييليييميييا(،   113(
�لعربي )202 عرب(، و�ملهار�ت 
و�للغة  عييرب(،   201( �للغوية 

�لجنليزية )015 �إجن(.
�لف�سل  من  �بتد�ء  �سيكون  �ملقرر�ت  تقدمي  �أن  �لوليدي  و�أو�سح 
�أولى، كما �سيتم تطبيقه يف كليات �لطاب  �لدر��سي �ملقبل  كمرحلة 
�ملو�د  طرح  ��ستكمال  �سيتم  فيما  بالقريقر،  �جلامعية  باملدينة  فقط 
�لأخرى جلميع �لطاب و�لطالبات باجلامعة على عدة مر�حل. يذكر 

�أن �ملقرر�ت �ستكون عن طريق نظام �لباك بورد.

تدشين المرحلة الثانية من مشروع »إنجاز«
للتطوير  �جلييامييعيية  وكيياليية  �قييرتبييت 
�لثانية  �ملرحلة  و�جلييودة من تد�سني 
مييين ميي�ييسييروع �لتييي�يييسيييالت �لإد�رييييييية 
�لإلييكييرتونييييية )�إجنيييياز( �ليييذى يتولى 
و�ملحفوظات  �لييوثييائييق  مييركييز  �إد�رتييييه 

�لتابع للوكالة. 
وتيييياأتييييى هييييذه �مليييرحيييلييية �ميييتيييد�د� 
لييلييمييرحييليية �لأوليييييييييى وتييييطييييوييييير� لييهييا 
�جلييامييعيية،  وثييائييق  بتتبع  ي�سمح  مبييا 
حلظة  منذ  بها  �خلا�سة  و�ملعامات 
�إن�ساء �لوثيقة، وحتى �لنتهاء منها، 

وحفظها مبركز وثائق �جلامعة.
و�أكيييد وكيييييل �جلييامييعيية للتطوير 
�أنه  �أحمد �جلبيلي  �لدكتور  و�جلودة 
تعميم جلميع وحد�ت  �سيكون هناك 
�جلييامييعيية لييرت�ييسيييييح �ملييوظييفييني ذوي 
زمني  جييدول  وفييق  لتدريبهم  �ل�سلة 
�سيتم �لإعان عنه فور �لنتهاء منه، 
�ستتناول  �لتدريب  حميياور  �أن  مبينا 
بييالييغيية يف  �أهيييمييييييية  ميييو�يييسيييوعيييات ذ�ت 
�لتعامل مع �مل�ستند�ت و�لوثائق مثل 
�أمن �لوثائق و�ملعلومات، و�ل�سيا�سات 

�لتي  �لوثائق  ونوعية  لذلك،  �ملتبعة 
�لرنامج،  عمل  وبيئة  �أر�سفتها،  تتم 
وخطط �لرتميز و�لت�سنيف للوثائق 
�ملييخييتييلييفيية بييحيييييث يييتييم �لييتييعييرف على 
خال  من  للوثيقة  �مل�سدرة  �لإد�رة 

كود خا�س بها.
�ليييوثيييائيييق  حيييفيييظ  �أن  و�أ�يييييسييييياف   
بالإد�ر�ت يتم وفقا لطبيعة �لوثيقة، 
وتييعييليييييمييات وليييو�ئيييح �مليييركيييز �لييوطيينييي 
للوثائق و�ملحفوظات، و�آليات ترحيل 
�لييوثييائييق ملييركييز �لييوثييائييق بيياجلييامييعيية، 
و�آلييييية �لييفييرز �لييييدوري لييلييوثييائييق بكل 
�إد�رة. كما �سيتم �لتعرف على �لنماذج 

�مل�ستخدمة يف جميع �لإجر�ء�ت.
�ليييرنييياميييج  تييفييعيييييل  �أن  يييييذكيييير 
قييد وفييير �لييكييثيير ميين �ييسيياعييات �لعمل 
لطباعة  �لازمة  و�لنفقات  و�جلهد، 
�ملر��سلني  و�نتقال  �لأور�ق،  وت�سوير 
�إلى �جلهات  �لوثيقة  بها من م�سدر 
فييروعييا  للجامعة  �أن  خييا�ييسيية  �ملعنية 
�مييتييد�د منطقة ع�سر  عييلييى  عييديييدة 
�لرنامج  هييذ�  يتو�فق  كما  باأكملها، 
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توليها  �لتي  �لبيئية  �لعتبار�ت  مع 
�جلييياميييعييية �هييتييمييامييهييا و�ملييتييمييثييليية يف 
ت�سغيل  وميييو�د  �لييورقييي،  �ل�ستهاك 

ومييا  �لييتيي�ييسييوييير،  و�آلت  �ليييطيييابيييعيييات، 
يرتبط بها من �إنتاج ف�سات وتلوث 

بيئي و��ستهاك متز�يد للطاقة.

لها ثم مناق�ستها.
 و�أبيييييان عييميييييد �يييسيييوؤون �لييطيياب، 
�ليييدكيييتيييور ميييرييييع بييين �ييسييعييد �لييهييبييا�ييس 
تيييدرييييب  �إلييييييييى  هييييدفييييت  �ليييييييييييدورة  �أن 
�مليييي�ييييسيييياركييييني عييييلييييى و�يييييسيييييع �خليييطيييط 
و�ل�ييسييرت�تيييييجيييييات، ميي�ييسيير� �إليييى �أنييهييا 
يف  و�لعملي  �لنظري  �جلانبني  غطت 
�خلطط  متابعة  وكيفية  �لأد�ء  �إد�رة 
�ل�يييسيييرت�تيييييييجييييييية وتييقييييييييمييهييا وفييقييا 
لاأ�س�س �لعلمية يف جمال �لتخطيط 

�ل�سرت�تيجي.
كييمييا مت �لييتييدريييب عييلييى �ملييهييار�ت 
�لقيادية �لتي يجب �أن تتو�فر يف رو�د 
عليها  و�مل�سرفني  �لطابية  �لأن�سطة 
�ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  منهج  على 

�ملحكم.
وعيييليييى هيياميي�ييس �لييييييييدورة، �ييسييارك 
�جلميع يف عدد من �لر�مج �ل�سياحية 
وزيارة بع�س �ملعامل و�ملو�قع �ملميزة يف 

كو�لملبور.

كلية اللغات تنظم ندوة »حاضر اللغة اإلنجليزية«
تنظم كلية �للغات و�لرتجمة باجلامعة، ندوة وطنية حول »حا�سر �للغة 
�لإجنليزية، وم�ستقبلها يف �ل�سعودية.. �هتمامات بحثية«، وذلك خال 

�لفرتة من  25 �إلى 26 من ذي �حلجة �ملقبل .
�لفرعية  �لتخ�س�سات  يف  �لييبيياحييثييني  جيييذب  �إليييى  �ليينييدوة  وتييهييدف 
باأفكارهم، ونتائج  �ملختلفة ذ�ت �ل�سلة باللغويات �لتطبيقية للم�ساركة 
�أبحاثهم، و�ملمار�سات �لف�سلى يف �لبحوث، و�لتدري�س مع �أقر�نهم حول 

�ململكة.
بالجتاهات  يتعلق  فيما  �لأكادمييني  وعييي  زيييادة  �إلييى  تهدف  كما 
�لق�سايا  وتيينيياول  �لإجنليزية،  �للغة  تدري�س  يف  و�مل�ستقبلية  �حلالية، 
�لبحثية �ل�ساخنة يف جمال �للغويات �لتطبيقية على م�ستوى �لنظرية 

و�لتطبيق.
باأحدث  �ملرتبطة  �ملعرفة  ن�سر  �إلى  �لندوة  على  �لقائمون  وي�سعى 
�لباحثني،  ودعييييوة  �لتطبيقية،  �لييلييغييويييات  يف  و�مليينيي�ييسييور�ت  �لجتييياهيييات 
ملناق�سة  علوم  ميين  بها  يرتبط  ومييا  �للغويات،  جمييال  يف  و�لتطبيقيني 

�لق�سايا ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.
تدري�سهما،  و�لأدب وطرق  �للغة  �أبرزها:  عدة مو�سوعات  وت�سمل 
تعليم  ومناهج  �للغة  و�سيا�سات  �للغوي،  و�لتخطيط  و�لثقافة،  و�للغة 

�للغة �لإجنليزية و�لتكنولوجيا.
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�لأ�ستاذ  �جلامعة  مييدييير  مييعييايل  �أكيييد 
�لييييدكييييتييييور عيييبيييد�ليييرحيييمييين بيييين حييمييد 
�لد�ود للطاب �أن �ل�سهادة �جلامعية 
تييتييطييلييب تيي�ييسييلييح �ليييطييياليييب بيييامليييهيييار�ت 
يكت�سبها  �لييتييي  و�ليييقيييدر�ت  و�مليييعيييارف، 
ملو�كبة  �لأكييادميييييية  م�سرته  خييال 

متطلبات �سوق �لعمل.
جيياء ذلييك خييال حفل ��ستقبال 
�مليي�ييسييتييجييدييين �ليييييذي نييظييمييتييه عييمييادة 

�سوؤون �لطاب بامل�سرح �جلامعي.
بهذه  كلمته  �لييييد�ود يف  و�أو�ييسييح 
من  فيها  مبن  �جلامعة  �أن  �ملنا�سبة، 
ومييوظييفييني، جميعهم يف  �أكييادمييييييني 
خيييدمييية �ليييطييياليييب مييين �أجيييييل حتقيق 
�لأهييييييييييد�ف �ملييير�يييسيييومييية �ملييتييمييثييليية يف 
�لييتييعييليييييم و�لييبييحييث �لييعييلييمييي وخييدميية 
�مليييجيييتيييميييع، وذلييييييك بيييدعيييم ميييين خييييادم 
�حلييرمييني �ليي�ييسييريييفييني، وويل عييهييده، 
وويل ويل عهده، ودعم وز�رة �لتعليم 
�لعايل ووز�رة �ملالية �ل�سخي مليز�نية 

�جلامعة.
وحييييييييييييث �ليييييييييييييييييييييد�ود �لييييييطيييييياب 
�مل�ساركة يف خمتلف  �مل�ستجدين على 
�أنيي�ييسييطيية �جلييامييعيية �لييتييي مييين �ييسيياأنييهييا 
تيينييمييييية �مليييييهيييييار�ت و�يييسيييقيييل �ملييييو�هييييب، 
حم�����ذرا  م���ن االن���خ���راط يف ال��ف��ئ��ات 
بتوحيد  مطالبا  و�أفييكييارهييا،  �ل�سالة 

�ل�سف.
بعد ذلك �ساهد �حل�سور عر�سا 
مرئيا عن مباين �جلامعة وما ت�سمه 
يف جنباتها من كليات و�أق�سام ومر�كز 
وميييعييياميييل وخييييدمييييات مييي�يييسيييانيييدة، �إليييى 
جييانييب �ليي�ييسييالت �لييريييا�ييسييييية. ثييم مت 
تقدمي �سرح مف�سل للو�ئح وتعليمات 
�جلييامييعيية وميييا تييقييدمييه مييين خييدمييات 
ليييطيييابيييهيييا قيييدميييهيييا كييييل ميييين عييميييييد 
�سوؤون �لطاب �لدكتور مريع هبا�س 
�لدكتور  و�لت�سجيل  �لقبول  وعميد 
وعميد  دعييجييم،  بيين  بيين حممد  �سعد 
عبد�هلل  �لدكتور  �لإلكرتوين  �لتعلم 
�مل�سرتكة  �ليير�مييج  وعميد  �لوليدي 

�لدكتور علي �لعمري.
عيييقيييب ذليييييك جتيييييول �ليييييييييد�ود يف 
�مليييعيييار�يييس �مليي�ييسيياحييبيية لييلييحييفييل وهييي 
و�لت�سجيل،  �لقبول  عمادة  من:  لكل 
وعيييميييادة �يييسيييوؤون �ليييطييياب، وعيييميييادة 
تقنية  وعييمييادة  �لإليييكيييرتوين،  �لتعلم 
�ملكتبات،  �ييسييوؤون  �ملييعييلييومييات، وعييمييادة 
عن  تعريفية  كتيبات  على  و�حييتييوت 

�خلدمات �لتي تقدمها كل عمادة.
�ستقبلت  قيييد  �جلييامييعيية  وكيييانيييت 
�جلامعة �لطاب �مل�ستجدين بالورود 
بيييهيييدف تييهيييييئيية �لأجييييييييو�ء �لييرتبييوييية 
كما  حمياهم.  على  �ل�سرور  و�إ�سفاء 
نييظييمييت �جلييامييعيية بييرنيياجمييا �نييطييلييق 
بيياجييتييميياع طيييياب �لييعييمييل �لييتييطييوعييي 
�لعامة  �لإد�رة  على  �مل�سرف  مب�ساعد 
لييلييعيياقييات �جلييامييعييييية �لييدكييتييور علي 
مييييييييرزوق ليييياطيييياع عيييليييى �مليييييبيييييادرة، 

وتوزيع �ملهام على فريق �لعمل .
وقال �ملرزوق »تاأتي هذه �ملبادر�ت 
�ليييتيييي تييقييدمييهييا �جلييياميييعييية لييطييابييهييا 
ميييين بييييياب غييير�يييس �ليييييييولء لييلييجييامييعيية 
�أن فريق �لعمل مل�س  وملن�سوبيها، كما 
�أثرها على تعابر �لطاب و�ساهدها 
عييلييى مييو�قييع �لييتييو��ييسييل �لجييتييميياعييي 
بعد  �ل�سخ�سية  وح�ساباتهم  �ملختلفة 

دقائق من توزيع �لورود«.
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تعليقا على ظاهرة المحادثات بين الجنسين
المشيقح: األصل في الحديث بين الرجال والنساء الجواز بشروط

 ريم العسيري

�تييفييق طييالييبييات �جلييامييعيية على �ييسييرورة 
�جلن�سني  �لنقا�س بني  حيييدود  ح�سر 
�ليييتيييو��يييسيييل �لجيييتيييمييياعيييي  يف مييييو�قييييع 
و�لييييدر��ييييسيييية دون  �لييعييمييل  يف جميييييالت 
�ملحادثات  ظيياهييرة  تف�سي  بعد  جتييياوز، 
�لتو��سل  مييو�قييع  عيير  �جلن�سني  بييني 
�أنييه يجب على  �أكييدن  �لجتماعي، كما  
حدوث  ملنع  �أنف�سهن  مر�قبة  �لفتيات 

جتاوز�ت قد ل حتمد عقباها.
�أو�سحت �أ�ستاذة  جييانييبييهييا   مييين 
ق�سم  �لآد�ب،  بكلية  �مليي�ييسيياعييدة  �لييفييقييه 
�لييييدر��ييييسييييات �لإ�يييسيييامييييييية بيياجلييامييعيية 
�مليير�أة  �أن  �مل�سيقح،  �سلطانة  �لييدكييتييورة 
قييد حتييتيياج �إليييى �لييتييحييدث مييع �لييرجييل، 
ولييكيين يييجييب �أن يييكييون ذليييك يف حييدود 
مييقييبييوليية، وحليياجيية  ومليي�ييسييوغييات  �سيقة 
�إلييييى  ييييحيييتييياج  �ليييييييذي  ما�سة كالعمل 

مما  غيييره  �أو  �لييطييرفييني  بييني  تو�سيح 
فيه �مل�سلحة �لعامة، وقالت« �حلديث 
بني �لطرفني يف �لأ�سل جائز، لكن مع 
�لآيتني  يف  �لرباين  بالتوجيه  �للتز�م 
�تقينت فا  »�إن  �لأحييييز�ب،  �ييسييورة  ميين 
تييخيي�ييسييعيين بييالييقييول فيييييطييمييع �ليييييذي يف 
ويف  معروفا«،  قييوًل  وقلن  مر�س  قلبه 
متاعاً  �ساألتموهن  »و�إذ�  �لأخييرى  �لآية 
ف�ساألوهن من ور�ء حجاب ذلك �أطهر 

لقلوبكم وقلوبهن«.
كيييان  �إن  �أنييييييه  �مليي�ييسيييييقييح  و�أكيييييييييدت 
�حلديث من �أجل �حلديث دون فائدة، 
ول م�سلحة يف دين، ول دنيا فا �أرى 
ذلك جائز� ملا قد يجره على �لطرفني 
ميين �ييسيير، ويييفييتييح �أبيييو�بيييا ميين �لفييتييتييان 

و�ملفا�سد.
وقييييالييييت« كيييم نيي�ييسييمييع ونييييقيييير�أ من 
ق�س�س وقعت يندى لها �جلبني كانت 
بييد�يييتييهييا حييديييثييا عيييابييير� عييير و�ييسييائييل 

نهايتها  كانت  لكن  نحوها  �أو  تو��سل 
ماأ�ساوية«.

وطييياليييبيييت �مليي�ييسيييييقييح يف حييديييثييهييا 
و��ست�سعار  �لذ�تية،  باملر�قبة  �جلميع 
مر�قبة �هلل، �إ�سافة �لى دور �لو�لدين 
و�ملقربني بالإر�ساد و�لن�سح وذلك عن 
طييريييق قيينييو�ت �لإقييينييياع �لييعييديييدة، مع 
�لبتعاد عن �للجوء �لى و�سائل �لقمع 
ت�سر  قييد  �أ�ساليب  لأنييهييا  �لتهديد،  �أو 

�أكر من �أن تنفع.
ميييين جييهييتييهييا �أو�ييييسييييحييييت طييالييبيية 
�ل�سهري  حيينييان  باجلامعة  �ملاج�ستر 
�أنيييهيييا ل تيي�ييسييتييحيي�ييسيين �مليييحيييادثيييات �لييتييي 
و�سائل  طريق  عيين  �جلن�سني  بييني  تتم 
�لييتييو��ييسييل �لجييتييميياعييي مليييا فيييييهييا من 
فتنة، ومد�خل مظلمة كثرة قد ت�سر 

بالطرفني.
وقييييالييييت »نييييظيييير� لنيييتييي�يييسيييار فييتيينيية 
مو�قع  عيير  �جلن�سني  بييني  �ملييحييادثييات 

�أمييور ل متت  �لجتماعي يف  �لتو��سل 
بطريقة،  لييلييعييرف  ول  بيي�ييسييليية،  لييلييدييين 
فييياأنيييبيييه �جلييميييييع خليييطيييورة ذلييييك على 
�ملييجييتييمييع خيي�ييسييو�ييسييا بيييني �ملييير�هيييقيييني، 
فهم  يبحثون عن �لطرف �لآخر غر 

مدركني للخطورة �لناجمة عنه«.
فتياتنا  مييين  »�لييكييثيير  و�أ�يييسيييافيييت 
ليييياأ�ييييسييييف ييييقيييعييين �ييسييحييييية مليييثيييل هيييذه 

�ملحادثات«.
�أن  �ليييييييي�ييييييييسييييييييهييييييييري  وبييييييييييييييييينييييييييت 
بييعيي�ييس  لإجيييييييييير�ء  �ليييبيييعييي�يييس  ي�سطر 
مل�سلحة  �لأخيير  �لطرف  مع  �ملحادثات 
تييلييك  تييييكييييون  �أن  ييييجيييب  ليييكييين  ميييليييحييية، 
�مليييحيييادثيييات يف �حليييييدود �ملييعييقييوليية، ويف 
د�خيييييل �ليينييطيياق �مليييطيييليييوب، ول يييخييرج 
��ستعمال  يف  �ل�ييسييام  �آد�ب  د�ئيييرة  عيين 

�لألفاظ، و�ختيار �لتعابر.
�لطالبة  منرة  بينت  من جهتها 
�لأطفال �أن  ريا�س  بق�سم  �حلنية  بنت 

هييينييياك �يييسيييروطيييا لإجييييييييير�ء ميييثيييل تييلييك 
�ملحادثات من �أهمها �أن تكون يف حدود 
�إذ� جتاوز ذلك  �أما  �لعمل،  �أو  �لدر��سة 
فابد من �لتوقف فور� لأن ذلك يعد 
وح�سب،  للفتاة  لي�س  �ليينييهيياييية  بييد�ييية 
ولييكيين حييتييى �ليي�ييسيياب قيييد يييتيياأثيير كييثيير� 
�لتي  �ل�سيطان  خطى  �سلك  �أول  لأنييه 

�ستو�سله للمهالك.
وعن �سبب �نت�سار ظاهرة �لتحدث 
�لتو��سل  و�ييسييائييل  عيير  �جلن�سني  بييني 
منرة  �لطالبة  �أو�سحت  �لإجتماعي، 
حيياجيية  �لأ�يييسيييبييياب،  هييييذه  �أهيييييم  �أن  من 
�لفتاة للحنان �لعاطفي �لأ�سري �لذي 
تفتقده د�خل �أ�سرتها، �إ�سافة �إلى تاأخر 
�لزو�ج �لذي ي�سهم يف �نت�سار مثل تلك 

�لظاهرة.
�لفتيات  ميين  ميينييرة  طالبت  كما 
�حلر�س على تقوية �إميانهن و�للتز�م 
باحلجاب �ل�سرعي و�للتز�م بالأ�سلوب 

�ليير�ييسييمييي يف �مليييحيييادثيييات �ليي�ييسييرورييية 
لتجنب �لنزلق يف مثل هذه �ملحادثات 
ال�سقوط  اإلى  توؤدي  التي قد  امل�سبوهة 

يف �لهاوية.
�لطالبة  وجهت  ذ�تييه،  �ل�سياق  يف 
�لتهام  �أ�سابع  حممد  عييزة  باجلامعة 
�أ�سبحت  �لييتييي  �لييذكييييية  �إليييى �لأجيييهيييزة 
»�سهولة  وقييالييت  �جلييميييييع،  مييتيينيياول  يف 
�حل�سول على �أجهزة �جلو�ل �ملختلفة، 
و��ستخد�م بر�مج �لتو��سل �لجتماعي 
مبختلف �أ�سكالها �أ�سهم يف تف�سي هذه 

�لظاهرة ».
�هلل،  نيير�قييب  �أن  و�أ�ييسييافييت« يجب 
�لييلييذ�ن قدما  و�لييدييينييا  نييخييذل،  و�أن ل 
�ملييرحييليية من  لييهييذه  لن�سل  �سي  كييل  لنا 
�لكاملة يف كل  �لثقة  حياتنا، ومنحونا 
�سي، يجب �أن نكون عند ح�سن ظنهم، 
و�أن نر�قب �هلل يف كل حلظة من حياتنا 

لأن �ل�سيطان ي�سعى لاإطاحة بنا «.
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 �أو�ييييسييييحييييت عييييمييييادة كييلييييية �لييهيينييد�ييسيية 
للعام  �لييتييخييرج  ميي�ييسيياريييع  �إجيييميييايل  �أن 
بيييليييغ90   )1435-1434( �ملييينييي�يييسيييرم 
م�سروعا �سارك يف �إجنازها 3٨7 طالبا. 
ح�سني  �لدكتور  �لكلية  عميد  و�أو�سح 
�لتخ�س�سات  �سملت  �أن  �لييييو�دعييييي 
م�سروعا،  �مليكانيكية  بي30  �لهند�سة 
�ملييدنييييية )15 ميي�ييسييروعييا(،  و�لييهيينييد�ييسيية 
م�سروعا(   16( �لكيميائية  و�لهند�سة 
و�لهند�سة �لكهربائية )17 م�سروعا(، 

و�لهند�سة �ل�سناعية )12 م�سروعا(.
�ليييتيييخيييرج  مييي�يييسيييارييييع  �أن  يييييذكيييير 
كبر  ميييادي  بييدعييم  حظيت  باجلامعة 
من قبل معايل مدير �جلامعة جتاوز 

�أكر من ٨00 �ألف ريال.

شارك في إنجازها 387 طالبا

تسعون مشروع تخرج بكلية الهندسة
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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
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عبدالعزيز رديف

عبد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �جلامعة  مدير  معايل  �أو�سى 
�لتدري�س  هيئة  �أعيي�ييسيياء  �لييييد�ود  بيين حمد  �لييرحييميين 
بهم  و�لعتناء  �لطاب  �لتعامل مع  بح�سن  �جلييدد، 
وتقدمي كل ما ميكن تقدميه لهم من فائدة علمية 

وعملية.
ل�ستقبال  �لثاين  �ل�سنوي  �حلفل  يف  ذلك  جاء 
موؤخر�  �أقيم  �لييذي  �جلييدد،  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء 
و�لعمد�ء  بالوكاء  �لييد�ود  �جلامعة، حيث رحب  يف 
�جلن�سني  من  �لتدري�س  هيئة  و�أع�ساء  و�لعميد�ت 
لهم  �ملولى  �سائا  حديثا،  للجامعة  �ن�سمو�  �لذين 

بالعون و�لتوفيق.
باأنكم  �أخييركييم  �أن  »�أود  �جلامعة  مدير  وقييال   
�لعربية  �ململكة  يف  �جلامعات  �أعيييرق  ميين  جامعة  يف 
بجهود  ثييم  �هلل  بف�سل  �أ�ييسييبييحييت  �لييتييي  �ليي�ييسييعييودييية 
�ييسييو�ء يف �لبحث  تييرتبييع على مييكييان مميز  �لييزميياء 

�لعلمي �أم �لتدري�س وخدمة �ملجتمع«.
وقدم �لد�ود �سكره لأمر منطقة ع�سر �ساحب 
دعمه  عييلييى  خييالييد  بيين  في�سل  �لأميييير  �ملييلييكييي  �ل�سمو 
مل�سرتها  �لد�ئمة  ومتابعته  للجامعة  �ملييحييدود  غر 
�أع�ساء  �ييسييوؤون  عميد  معاليه  �سكر  كما  وعطاء�تها، 
�لق�سم  يف  �لعميد  ووكيلة  و�لوكاء،  �لتدري�س  هيئة 
�لن�سائي على ما بذلوه من جهود يف ��ستقطاب هذه 
�لكوكبة �ملتميزة من �أع�ساء هيئة �لتدري�س لين�سمو� 

�لى �جلامعة ويوؤدو� ر�سالتها �لنبيلة.
للجامعة  بان�سمامكم  جييد�  �سعيد  »�أنيييا  وتييابييع 
قد  يييوم  فهناك  د�ئييمييا،  نتو��سل  �أن  �أكيير  وي�سعدين 
فيه  �أرحيييب  �لتدري�س  هيئة  �أعيي�ييسيياء  ملقابلة  خ�س�س 
باجلميع ومبقرتحاتكم وبكل ما يرفع من �ساأن هذه 

�جلامعة ويطورها«.
 ويف خيييتيييام كييلييمييتييه �أو�ييييسييييى �ليييييييد�ود �لأ�يييسييياتيييذة 
و�لطالبات  بالطاب  بالعتناء  �جلييدد  و�لأ�ييسييتيياذ�ت 
�لطالب  بييهييذ�  يعتني  �أن  �جلميع  ميين  »�أرجييييو  قييائييا 
وتقدمي كل ما ي�ستطيع تقدميه لإفادة طالب جامعة 
بح�سن  �أو�سيكم  كما  �ملييجييالت،  �ستى  يف  خالد  �مللك 
�لييتييعييامييل ميييع �ليييطييياب و�للييييتييييز�م بيياأنييظييميية ولييو�ئييح 

�جلامعة«.
�أعيي�ييسيياء هيئة  عييقييب ذليييك، وجيييه عميد �يييسيييوؤون 
�لييتييدرييي�ييس و�ملييوظييفييني �لييدكييتييور عييبييد�هلل بيين هييادي 
�جلامعة  مدير  معايل  فيها  �سكر  كلمة  �لقحطاين 
على ت�سريفه لهذ� �حلفل، ووكاء �جلامعة وعمد�ء 
وعميد�ت �لكليات وروؤ�ساء �لأق�سام على م�ساركتهم يف 

هذ �لحتفال.
ثييم بف�سل وجهود  عييز وجييل  وقييال »بف�سل �هلل 
زمييائيينييا يف عيييميييادة �يييسيييوؤون �لييتييدرييي�ييس و�ملييوظييفييني 
هيئة  �أعيي�ييسيياء  عييياقيييات  �إد�رة  يف  �ليييكييير�م  و�إخييييييو�ين 
�للقاء  هيييذ�  �هلل  بحمد  يييتييم  و�ملييوظييفييني،  �لييتييدرييي�ييس 
�لثاين ل�ستقبال �لإخوة �لزماء و�لزميات �جلدد 
باأهميتهم  �إيييياهيييم  و�إ�يييسيييعيييار�  بييهييم  تييرحيييييبييا و�حييتييفيياء 
يف �جلييامييعيية، ونييتييوقييع منهم �لييعييطيياء �لييكييبيير �لييذي 
�أولييئييك  بيييياإذن �هلل ثييم عييلييى  �سينعك�س عييلييى �جلييامييعيية 
�جلامعة بخر�تهم  �لى  �أتو  �لذين  و�لن�ساء  �لرجال 
لتبقى  بنائها،  لبنة يف  يكونو�  لكي  وعلمهم  �ل�سابقة 
بل يف  �لذ�تية  �سرتهم  لي�س فقط يف  �لتجربة  هذه 

ذ�كرتهم مدى �حلياة«.
�لدكتور  و�جلييودة  �لتطوير  عمادة  وكيل  و�ألقى 
عييبييد �لييعييزيييز �ليييهييياجيييري كييلييميية تييعييريييفييييية بييالييعييمييادة 
قدمته  باجلامعة  تعريفي  عر�س  تاها  و�أن�سطتها، 
�جلامعة  ميي�ييسييرة   �سمل  �جلامعية  �لييعيياقييات  �إد�رة 
�أهد�فها وعدد  و�أهم  �إن�سائها وروؤيتها ور�سالتها  منذ 

كلياتها �ملنت�سرة يف �ملنطقة.
ثم قدمت عمادة �لتعلم �لإلكرتوين ملحة �سريعة 
من  �ل�ستفادة  وكيفية  �لإلكرتوين  �لتعلم  نظام  عن 
�لتقنيات �حلديثة يف �ملنظومة �لتعليمية يف �جلامعة.

عبد�ملح�سن  �لييدكييتييور  قيييدم  �حلييفييل  خييتييام  ويف 
عن  �سرحا  �لت�سجيل  و  �لقبول  عييمييادة  ميين  �لييقييرين 

�لنظام �لأكادميي يف �جلامعة.

خالل استقباله أعضاء التدريس الجدد
الداود: أوصيكم بحسن التعامل مع الطالب واالعتناء بهم
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العلوم الطبية
التطبيقية

�لطبية  �لييعييلييوم  كييلييييية  �حييتييفييلييت 
�لييتييطييبيييييقييييية لييلييبيينييات مبييحييايييل 
عيي�ييسيير بييا�ييسييتييقييبييال طييالييبيياتييهييا 
�ملييي�يييسيييتيييجيييد�ت ليييليييعيييام �جلييامييعييي 

1435- 1436هي .
وقد ت�سمن �حلفل عر�س 
فيييييلييم وثييائييقييي عييين �لييتييمييرييي�ييس 
و�أهيييميييييييتيييه لييلييمييجييتييمييع، وكييلييميية 
لييعييميييييدة �لييكييلييييية رحيييبيييت فيييييهييا 
�إ�سافة  �مل�ستجد�ت،  بالطالبات 
�إلى م�سابقات ثقافية للطالبات.

فاطمة الأ�سمري

كلية العلوم
واآلداب

�جييتييمييعييت عييميييييدة كييلييييية �لييعييلييوم 
و�لآد�ب مبحايل ع�سر �لأ�ستاذة 
�سمرة حممد عو��س برئي�سات 
��ييسييرت�تيييييجييييية  �لأق�سام  لبحث 
 -  1435 �لييدر��ييسييي  للعام  �لعمل 
هيئة  باأع�ساء  و�لرتحيب   1436
�لييتييدرييي�ييس �جليييدد، و�لييتيياأكييد من 
�ل�ييسييتييعييد�د�ت لرنامج  �كييتييمييال 
�لييييدبييييلييييوم �ليييييرتبيييييوي �ليييييييذي مت 
ب�سعبتي  �حلييايل  �لييعييام  �فتتاحه 
�لييييلييييغيييية �لإجنييييليييييييييزييييية، ونييييظييييم 

�ملعلومات.
منى حمد

المركز الجامعي

رعييييت عييميييييدة �مليييركيييز �جلييامييعييي 
�لطالبات �لدكتورة  ليييدر��يييسييية 
�ييسيينيييييفيياء بيينييت حمييمييد �لييقييرين 
حييييفييييل ��يييسيييتيييقيييبيييال �ليييطييياليييبيييات 
عمادة  نظمته  �مل�ستجد�ت، �لذي 
�ييسييوؤون �لييطيياب مبيي�ييسييرح �ملييركييز 
بيياآيييات  �جلييامييعييي. �فتتح �حلييفييل 
مييين �لييييقيييير�آن �ليييكيييرمي و��ييسييتييمييل 
عييييلييييى  كيييليييمييية ليييعيييميييييييدة �مليييركيييز 
و�أخرى لوكيلة �سوؤون �لطالبات 
�لأ�يييسيييتييياذة مييينيييرة �لييقييحييطيياين، 
وثييييالييييثيييية ليييرئييييييي�يييسييية �لإر�ييييييسيييييياد 

�لأكادميي �لدكتورة نرمني.
�أي�سا عر�سا  و�سهد �حلفل 
�لإلييكييرتوين  �لتعلم  عييمييادة  ميين 
لتعليم �لطابات كيفية ��ستخد�م 
عليه  بورد وتدريبهن  �لييبيياك 

وكيفية ح�سور �ملقرر�ت.
عن  بكلمة  �حلفل  و�ختتم 

الن�ساط الطالبي بالكلية. 

عائ�سة ال�سهراين

كلية المجتمع

نييظييمييت كييلييييية �ملييجييتييمييع لييلييبيينييات 
بيياأبييهييا حييفييل ��ييسييتييقييبييال لأعيي�ييسيياء 
��ستمل  �جليييدد،  �لتدري�س  هيئة 
على تاوة عطرة من كتاب �هلل، 
وكلمات ترحيبية، وفيلم تثقيفي 

وتعريفي.
كما �سملت فعاليات �حلفل 
توزيع �لدليل �لإر�سادي لأع�ساء 
هيييييئيية �ليييتيييدريييي�يييس و�مليييوظيييفيييات 
تثقيفية  ومييطييويييات  �لإد�رييييييات، 
�جلييييدد،  ترحيبية  بالأع�ساء 
�لإر�ساد  وحدة  دليل  �إلى  �إ�سافة 

�لطابي .
�سذى ال�سربمي

كلية العلوم 
واآلداب

و�لآد�ب  �لييعييلييوم  كييلييييية  حيي�ييسييلييت 
جائزتي  على  بالنما�س  للبنات 
متيييييييز مييييين �خلييييطيييية �ليييوطييينييييييية 
لييتييقيينييييية �ملييييعييييلييييومييييات »حتييييييول« 
و�لثانية  �لكلية  ملن�سقة  �إحييد�هييا 

لق�سم �لكيمياء.
 كما ح�سلت �ملن�سقات على 
�لتقييم  يف  مييتييقييدميية  ميييعيييدلت 

على م�ستوى �جلامعة.

اأبرار النعمي

كلية العلوم
واآلداب

ال��ن�����س��اط ال��ط��الب��ي بكلية  اأق����ام 
�لعلوم و�لآد�ب بظهر�ن �جلنوب 
حمييا�ييسييرة تييدريييبييييية عيين كيفية 
��يييسيييتيييخيييد�م �مليييكيييتيييبييية �مليييركيييزيييية  

باجلامعة.
و��ستهدفت �ملحا�سرة �لتي 
�أعيي�ييسيياء  �لكلية  مبكتبة  �أقيييييمييت 
هيييييييئييية �لييييتييييدرييييي�ييييس، وقيييدميييتيييهيييا 

�لأ�ستاذة هد�ء �سم�س �لدين.

   د. فاطمة  اأمني

اآلداب والتربية
للبنات بأبها

و�لعاقات  �لإعيييام  مكتب  �أقييام 
و�لرتبية  �لآد�ب  بكليتي  �لعامة 
للبنات باأبها بالتعاون مع مكتب 
بالكليتني  و�ل�سيانة  �خلييدمييات 
�لفطر  عيييييد  مبنا�سبة  �حييتييفييال 
�ملييييييبييييييارك جليييميييييييع مييينييي�يييسيييوبيييات 
�ليييكيييليييييييتيييني بييييرعيييياييييية �ليييعيييميييييييدة 

�لدكتورة خرية �آل ح�سن.

هناء اآل �سرور

كلية العلوم
واآلداب

و�لآد�ب  �ليييعيييليييوم  كييلييييية  �أقييييامييييت 
بيييظيييهييير�ن �جلييييينيييييوب، �لأربيييييعييييياء 
�ملييييييا�ييييييسييييييي،  حييييفييييل ��يييسيييتيييقيييبيييال 
�مل�ستجد�ت يف مرحلة  للطالبات 
�لأق�سام،  بجميع  �لبكالوريو�س 
�لرتبية  دبلوم  طالبات  وكذلك 

�لعام.
حيي�ييسيير �حلييفييل عييييدد كبر 
مييين �أعييي�يييسييياء هيييييئيية �لييتييدرييي�ييس 

و�لطالبات �مل�ستجد�ت.
 

د. فاطمة اأمني
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كلية التربية

باجلامعة  �لرتبية  كلية  �أقييامييت 
�أبييد�أ مع طابي(،  ملتقى )كيف 
�لأول  �ملييقييام  يف  ي�ستهدف  �ليييذي 

�أع�ساء هيئة �لتدري�س �جلدد.
�ألييقيياهييا  بكلمة  �لييلييقيياء  بييييد�أ 
وكيل �لكلية �لدكتور عماد علو�ن 
�لتو��سل  خالها  كيفية  و�سرح 
بيييييني عييي�يييسيييو هيييييييئييية �ليييتيييدريييي�يييس 
�لنقا�س  كما ��ستمل  و�لييطيياب، 
عييلييى �أ�ييسيي�ييس تييفييادي �لأخيييطييياء يف 
هيئة  لأعيي�ييسيياء  �لييطيياب  تقييم 
�لييتييدرييي�ييس، وطييريييقيية ��ييسييتييخييد�م 
�لييينيييظيييام �لأكييييييادميييييييي، وتيييطيييرق 
�إليييييى ميييو�يييسيييوع حتيييدييييد �ليييورقييية 
�لخيييتيييبييياريييية بيي�ييسييفييتييهييا و�ييسيييييليية 

لتقومي �أد�ء �لطاب.
�ألقى �مللحق  ذلييييييك  بيييعيييد 
�ليييثيييقيييايف �لييي�يييسيييابيييق يف ميياليييييزيييا 
�لييييييييدكييييييييتييييييييور عيييييبيييييد�ليييييرحيييييمييييين 
�لييييفيييي�ييييسيييييييييل حمييييا�ييييسييييرة حيييييول 

مو�سوع �لتو��سل مع �لطاب.

خدمة
المجتمع

�ملجتمع،  خييدميية  عييمييادة  عييقييدت 
و�لييتييعييليييييم �مليي�ييسييتييميير بيياجلييامييعيية 
تدريبية  دور�ت  ثييياث  ميييوؤخييير� 
�لدكتور  �ملييدرب  قدمها  جمانية 
حممد غريب و��ستفاد منها عدد 
كييبيير ميين �ملييتييدربييني ميين د�خييل 

�جلامعة وخارجها .
و�سملت �لدور�ت �لتدريبية 
�ملييقييدميية، تييطييوييير �ليييييذ�ت، و فن 
تنمية  و  �لآخييرييين،  مع  �لتعامل 

�ملهار�ت �لإد�رية و�لقيادية. 

كلية طب
األسنان

�أقامت كلية طب �ل�سنان، �لأحد 
وتعريفيا  ترحيبيا  لقاًء  �ملا�سي، 
�لكلية  طالبات  و  طاب  جلميع 
مبنا�سبة  �مليي�ييسييتييويييات(،  )كيييافييية 
بييييدء �ليييعيييام �ليييدر��يييسيييي �جلييديييد 

)1436/1435هي(.
و�فييييتييييتييييح �لييييلييييقيييياء بييكييلييميية 
�مل�ستجدين  بالطاب  ترحيبية 
يف �لكلية ��ستملت على �لتعريف 
بييييهييييا  وبييييالأنييييظييييميييية و�لييييلييييو�ئييييح 
لأخاقيات  و�سرح  بها،  �خلا�سة 

�لعمل �لطبي ب�سكل عام.
وقييييدمييييت عييييمييييادة �لييكييلييييية 
�يييييسيييييرحيييييا مييييفيييي�ييييسييييا ليييليييخيييطييية 
�لييدر��ييسييييية، و�أقيي�ييسييامييهييا، ولئحة 
و�أي�سا  و�لخييتييبييار�ت،  �لدر��سات 

�سيا�سة �حل�سور و�لغياب.

تقنية المعلومات

لتقنية  �لييعيياميية  �لإد�رة  عييقييدت 
برنامج  مييع  �جتماعا  �ملعلومات 
�ليييييتيييييعييييياميييييات �لإليييييكيييييرتونييييييييييية 
�حلييييكييييومييييييييية )يييييي�يييييسييييير(، وميييثيييل 
�لتعامات  �أخ�سائي  �لرنامج 
�لإلييييكييييرتونييييييييية مييينييي�يييسيييق قيييطييياع 
�لييتييعييليييييم بييالييرنييامييج �ملييهيينييد�ييس 
�ييسييعيييييد �ليييقيييحيييطييياين.  ونيياقيي�ييس 
�لجييييتييييميييياع جيييميييلييية �خلييييدمييييات 
بييرنييامييج ) ي�سر  يييقييدمييهييا  �لييتييي 
( لييلييجييهييات �حليييكيييومييييييية مييثييل: 
قييييينييييياة �لييييتييييكييييامييييل �حليييكيييومييييييية 
و�خلييييييييدمييييييييات �ل�ييييسييييتيييي�ييييسييييارييييية، 
�إ�يييسيييافييية �إلييييى جمييمييوعيية �أخييييرى 
مييييين �خلييييييدمييييييات �لييييتييييي تيييرغيييب 
منها  �ل�يييسيييتيييفيييادة  يف  �جلييياميييعييية 
�لتعامات  م�سرة  يف  للم�سي 
�لإليييكيييرتونييييييية �حلييكييومييييية. كما 
�لأنظمة  كيير��ييسيية  مناق�سة  متييت 
�مل�ساندة و�خلدمات �لإلكرتونية 
ودعم �مل�ساريع، وقيا�س �لتحول، 
�ملحلية  �جليييو�ئيييز  يف  و�مليي�ييسيياركيية 
و�لييعيياملييييية، �إليييى جييانييب عيييدد من 

�ملو�سوعات �لتقنية.

تقنية المعلومات

�مل�ستمر  �لتعليم  �أن�سطة  �سمن 
بكلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية 
للعام �جلامعي  بخمي�س م�سيط 
�للجنة  1435-1436هي ، �أقامت 
�لييعييلييمييييية بييالييكييلييييية حميييا�يييسيييرة 
 Learning outcome( :بعنو�ن
 )according to NCAAA
�مل�ساعد  �لت�سريح  �أ�ستاذ  �ألقاها 
�لأ�سا�سية  �لطبية  �لعلوم  بق�سم 
نا�سر �أحمد.  نيياظييم  �ليييدكيييتيييور 
وتييييييييياأتيييييييييي هييييييييييذه �مليييييحيييييا�يييييسيييييرة 
��يييسيييتيييكيييميييال لييير�ميييج تييثييقيييييفييييية 
تييقيييييمييهييا �لييكييلييييية بييالييتييعيياون مع 
حول  و�جلييييودة  �لتطوير  وحيييدة 
�أهيييمييييييية �لعيييتيييمييياد �لأكييييادميييييي 
لييييير�ميييييج   ومييينييي�يييسييياآت �لييتييعييليييييم 

�لعايل.

كلية طب
األسنان

 �أقييياميييت جليينيية بييرنييامييج �أطيييبييياء 
�لميييتييييييياز بييكييلييييية طيييب �لأ�ييسيينييان 
حمييييييا�ييييييسييييييرة وور�يييييييييسييييييييية عيييميييل 
ميييتيييقيييدمييية لأطييييييبيييييياء �لميييتييييييياز 
عيياج جذور  �لتخرج يف  حديثي 
و�أعييي�يييسييياب �لأ�ييييسيييينييييان.  �أقيييييمييت 
�ملييحييا�ييسييرة بيياملييدرجييات �ملييركييزييية 
وقيييدميييهيييا �أ�يييسيييتييياذ عييييياج جييييذور 
و�أعيييي�ييييسيييياب �لأ�ييييسيييينييييان بييجييامييعيية 
�لبورد  رئي�س  عبد�لعزيز   �مللك 
�ل�سعودي لعاج جذور و�أع�ساب 
�لأ�ييييسيييينييييان بييامليينييطييقيية �لييغييربييييية 
�ليييروفييييييي�يييسيييور خييياليييد بييالييطييو، 
ميييع جمييمييوعيية مييين �ملييخييتيي�ييسييني. 
و�أقيييييييميييت �ليييور�يييسييية يف مييعييامييل 
مب�ساركة  �لأ�يييسييينيييان،  طييب  كييلييييية 
خالها  تلقو�  �متياز  طبيب   42
�أحدث ما و�سل �إليه �لتخ�س�س.

كلية الشريعة
وأصول الدين

و�أ�ييسييول  �ل�سريعة  كلية  نظمت 
�لدين لقاءها �ل�سنوي ل�ستقبال 
�جلييدد،  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء 
بالكلية  �لتعريف  على  م�ستما 
وبر�جمها  و�أن�سطتها  و�أق�سامها 
�مليييعيييدة لييعيي�ييسييو هيييييئيية �لييتييدرييي�ييس 
باملنا�سبة،  كلمته  ويف  و�لطالب. 
طييالييب عييميييييد �لييكييلييييية �لييدكييتييور 
�أحيييميييد بييين حمييمييد بييين حييميييييد، 
جييميييييع �لأعييي�يييسييياء بيييالإخيييا�يييس 
و�ملثابرة يف �لعمل، من �أجل دعم 
باجلامعة،  �لتعليمية  �لعملية 
وقيييييييييال »�أجيييييييييييالييييينيييييا و�أبييييينييييياوؤنيييييا 

يحتاجون منا  �لكثر«.
كما �سمل برنامج �لحتفال 
�لفقر�ت، منها عر�س  عدد� من 
للتطوير  �لييكييلييييية  وكيييييل  قييدمييه 
و�جلييييييييييييييودة �لييييييدكييييييتييييييور حيي�ييسيين 
�لأ�يييسيييميييري، و�يييسيييرح فيييييه مييو�قييع 
�لإلييكييرتوين،  و�لتعلم  �خلدمات 
�إلى طريقة �لت�سجيل  بالإ�سافة 

�ملبا�سر، و�لباك بورد.

عمادة القبول
والتسجيل

و�لت�سجيل  �لييقييبييول  عميد  �أكيييد 
�ليييدكيييتيييور �ييسييعييد بييين حمييمييد بن 
��ستقبلت  �جلييامييعيية  �أن  دعييجييم 
�حلايل  �ل�سيفي  �لف�سل  خييال 
طييياليييب  �ألييييييييييف   12 ميييييين  �أكيييييييييير 
وطالبة يف خمتلف �لتخ�س�سات 

و�لكليات.
�لطاب  عييدد  �أن  بييني  كما 
طييياليييبيييا   2٨0 بييييلييييغ  �ليييييز�ئيييييريييييين 

وطالبة.



تقوم �جلهات �ملخت�سة يف حماية �حلياة �لفطرية م�سكورة مبعاقبة كل من 
يقوم بتعذيب �حليو�نات �أو �سيدها يف غر �لأوقات �مل�سموح فيها بال�سيد �أو 
�بتلينا يف جمتمعنا  �أو قتلها، لكنه لاأ�سف  �ل�سيد �جلائر لتلك �حليو�نات 
بالقتل  �حليو�نات  هذه  تعذيب  يف  يتفننون  �لذين  �لنفو�س  �سعاف  ببع�س 
حفات  وت�سوير  بتعذيبها  و�لتفاخر  �ملبا�سر  بالتعذيب  �أو  بالحتجاز  �أو 
�لتعذيب لهذه �حليو�نات ب�سكل ب�سع ل ير�ساه ديننا �لذي حثنا على �لرفق 
باحليو�ن وحذرنا من تعذيب هذه �حليو�نات، فقد �أخرنا نبينا حممد �سلى 

�هلل عليه و�سلم باأن �مر�أة دخلت �لنار لأنها عذبت قطة ومل تطعمها.
ورغم �أنهم يعون جيد� نهي ديننا �حلنيف عن تعذيب �حليو�نات فاإنهم 
�لتي  �لرحمة  بقيم  ��ستهتار  بكل  �حليو�نات  هذه  جتاه  �ساديتهم  ميار�سون 

نت�سف بها نحن �مل�سلمني.
و�ملوؤ�سف �أنه يتم تد�ول هذه �ملقاطع ب�سكل كبر بني �لنا�س من خال 
كافة و�سائل �لتو��سل �لجتماعي وتعقد لها حلقات من �لنقا�س �لتي ت�سف 
نفو�سهم  يف  يغر�س  �لييذي  و�لعنف  �لرحمة  بعدم  �لأ�سخا�س  هييوؤلء  �سادية 
منذ �سغرهم ويكون �سلوكا يكت�سبه �لطفل وين�ساأ معه خال مر�حل حياته 
�ملختلفة حتى ي�سل �إلى �أق�سى حد يف مر�هقته، حيث  يكون فيها �لإن�سان 

�أكر مترد�، فالعنف معناه و�حد �سو�ء كان �مل�ستهدف �إن�سانا �أم حيو�نا.
بهذه  م�سكاتهم  يحلون  باأنهم  �حليو�نات  بتعذيب  �ملفتونون  يعتقد 
�لطريقة لكنهم ين�سون �أو يجهلون �أن �لنتيجة قد تنقلب عليهم، فتك�سبهم 
عدم �حرت�م �لآخرين لهم مما يجعلهم �أكر عزلة عن �لنا�س و�لبعد عنهم.

ومن خال هذه �حلفات �لتعذيبية ن�سعر باأنهم  قد مرو� بظروف يف 
حياتهم جترعو� فيها �لعنف بكافة �أ�سنافه، وهو ما �نعك�س على �سخ�سياتهم 
وجعلهم يظهرون بهذه �لق�سوة وعدم �لرحمة جتاه هذ� �حليو�ن �ل�سعيف، 
معترين �إياه كائنا لي�س من �ل�سرورة �أن يعي�س بيننا و�أنه يجب �لتلذذ يف 

تعذيبه وم�ساركة �لآخرين لذة هذ� �لتعذيب.
�أكيير عنفا جتيياه ميين هو  �لييظييروف �لتي مييرو� بها  كما جعلتهم هييذه 
ويييعييتييرونييه عما بطوليا  �لتعذيب  يييتييلييذذون يف  لييذلييك جتييدهييم  �أ�ييسييعييف، 

يحققون من خاله �نت�سارهم �ملزعوم.
لقد حثنا  ديننا �حلنيف على �لرحمة وجعل هذه �لرحمة مزروعة 
يف نفو�سنا منار�سها يف حياتنا �ليومية، فيجب �أن نرحم كل من له روح ول 
نتكر بقوتنا على �سعفه، فقد ين�سره �هلل علينا. فمن ل يرحم ل يرحم.  

* نائب رئي�س �لتحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

امرأة دخلت النار في هرة

مجتمع الجامعة

يعيشون بيننا
�لفقر  به  يودعون  �سعيدة  باأيام  �لأمييل  ي�سبقهم  عليها  عا�سو�  �لتي  �أر�سهم  يرتكون 
�لذي ك�سى حياتهم، يبذلون كل ما ي�ستطيعون ليحققو� حلما جميا �سيغر جمرى 

حياتهم بكل ي�سر و�سهولة ت�سور لهم �آمالهم باأن �لقادم من �لأيام �سيكون �أجمل.
يتغربون ويرتكون خلفهم �لأهل و�لأوطان لي�سعدو� وي�سعدو� غرهم، يفدون 
�إليها.  �أقييد�رهييم  �أعييمييال �ساقتهم  يييكييدون ويتعبون يف  بييادنييا بكل حييب و�ييسييوق،  �إلييى 
ميار�سونها با كلل �أو ملل يحذوهم �لأمل بكل تفا�سيله، يرون من بعد هذ� �لتعب 
بارقة �أمل يف ��سرت�حة ت�سعدهم يف م�ستقبل حياتهم، يفدون �إلينا وقد تركو� خلفهم 

كل ذكرياتهم وكل �أفر�حهم و�أحز�نهم.
هم يعي�سون بيننا بكل �أحامهم، ل جتعلهم هذه �لغربة يعي�سون مبعزل عنا، 
يتحدثون عن حياتهم �ليومية �لتي يعي�سونها يف بادنا بعيد� عن �أوطانهم. حالهم 
م�ستور و�أمانيهم يف طريقها لتتحقق لهم، فقط ي�سعرون بحنينهم لأر�سهم بكل ما 

فيها من ق�سوة، يعي�سون بيننا ي�ساركوننا يف هذ� �لبناء.
وطننا جعل �جلميع ي�سكنونه بكل رحابة �سدر وبكل قيمة �إن�سانية حتفظ لهم 

كر�متهم و�أمنهم. 
�ملكان  نف�س  يف  معنا  تعي�س  �أ�ييسييميياء  �مليينييان  وعبد  وغييام  وح�سان  �أمييني  حممد 
يت�سايقون ويفرحون ويغ�سبون من ت�سرفات بع�سنا، وتفرحهم ت�سرفات �آخرين، 
ي�ستكون من ظلم يقع عليهم يف عملهم ولكنهم �سعد�ء بهذ� �لعمل �لذي �سيحقق لهم 

�لعودة �ملحمودة لأوطانهم.
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أمير عسير يكرم شامي 
في�سل  �لأميير  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  ع�سر  منطقة  �أميير  كييرم 
�لإعييام و�لت�سال يف  بق�سم  �لطالب  �لعزيز،  بن خالد بن عبد 
مهرجان  ن�ساطات  جنيياح  يف  جلييهييوده  �ييسييامييي،  حممد  �جلييامييعيية 
يف  �لإعييامييييية  �للجنة  رئي�س  �سامي  وكييان   .1435 يجمعنا  �أبييهييا 

�ملهرجان. بالتوفيق و�ل�سد�د.

أبو حماد مديرا إلدارة
الخدمات الطبية

�لأ�ستاذ  و�ملوظفني  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  �سوؤون  عميد  �أ�سدر 
�لأ�ستاذ  بتكليف  قيير�ر�  �لقحطاين  هييادي  بن  �هلل  عبد  �لدكتور 
�خلدمات  لإد�رة  مييدييير�  للعمل  حييميياد،  �أبييو  يحيى  مفرح  يحيى 

�لطبية، بالإ�سافة �إلى عمله مدير� لإد�رة كلية �لطب.

الشريعة تودع العتيق 
ق�سم  يف  �مل�سارك  �لأ�ستاذ  �لدين  و�أ�ييسييول  �ل�سريعة  كلية  ودعييت 
�أ�سول �لفقه �لدكتور عبد�ل�سام �لعتيق بعد �سنو�ت مميزة من 
�لتوفيق  له  متمنية  �لعلم،  وبييذل  �ملثمر  و�لتعاون  �جليياد  �لعمل 

و�ل�سد�د و�ملزيد من �لإجناز �لعلمي و�لعملي.

الماجستير لعائشة العسيري
ح�سلت مديرة �لعاقات �لعامة بكلية �لإد�رة للبنات باجلامعة 
�ملاج�ستر  درجيية  على  �لع�سري   زيييد  حممد  عاي�سة  �لأ�ييسييتيياذة 
»دور  �لر�سالة  مييو�ييسييوع  وكيييان  �لييرتبييوي،  و�لإ�يييسييير�ف  �لإد�رة  يف 
تكنولوجيا �ملعلومات يف حت�سني �أد�ء مدير�ت �ملد�ر�س �لبتد�ئية 

يف منطقة ع�سر«. 

مشعل يبهج منزل أبو سحمة
�لعزيز  عبد  �لأ�ستاذ  �لطب  بكلية  �لجتماعي   �لأخ�سائي  رزق 
حمييمييد �أبييييو �ييسييحييميية، بييطييفييل �أ�ييسييميياه »ميي�ييسييعييل« لييييينيي�ييسييم لأخيييييه 

»حممد«.. جعله �هلل من مو�ليد �ل�سعادة وقرة عني لو�لديه.

الشهراني يحتفل بزفافه
�حييتييفييل مييدييير �إد�رة �لأنيي�ييسييطيية �لييريييا�ييسييييية بيياجلييامييعيية �لأ�ييسييتيياذ 
�لأقيييارب  �سم  بحفل  مييوؤخيير�  بزفافه  �ل�سهر�ين  �هلل  عبد  وليد 

و�لأ�سدقاء و�لزماء.. بالرفاه و�لبنني.

وفيات 
مريع،  �آل  �أحييمييد  بيين  علي  �ل�سيخ  تعالى،  �هلل  رحمة  �إلييى  �نتقل 
�لعلوم  بكلية  �لعربية  �للغة  بق�سم  �لتدري�س  هيئة  ع�سو  و�لييد 
�آل  علي  بن  �أحمد  �لدكتور  �لأدبييي  �أبها  نييادي  رئي�س  �لن�سانية، 
و�أ�سكنه  �لفقيد  �هلل  �إثيير مر�س مل ميهله كثر�.. رحم  مريع،  

ف�سيح جناته، �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.
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قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!



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

»آفاق« تعرض األهم في شكل تساؤالت

الجهل باألنظمة األكاديمية 
يؤثر سلبا في مستوى الطالب

سلمان العلي 

مييع بييد�ييية كييل عيييام در��يييسيييي ت�ستقبل 
�جلييييامييييعيييية طييييابييييا مييي�يييسيييتيييجيييديييين يف 
�لتخ�س�سات �ملختلفة، ولكن كثرين 
�لأكادميية؛  �لأنظمة  يجهلون  منهم 
بع�س  �أن  لييوحييظ  نف�سه  �لييوقييت  ويف 
�لطاب �لذين �سبقوهم ي�ساركونهم 
يف �خلطاأ، وهييذ� موؤ�سر خطر يوؤثر 
كيييثييير� يف ميي�ييسييتييو�هييم �لييعييلييمييي وقييد 
يف  �لطالب  بالأنظمة،  �جلهل  يدخل 
و�أحيانا  منه،  �خليييروج  ي�سعب  مييياأزق 
ترك  �أو  للف�سل  رئي�سا  �سببا  يييكييون 

�جلامعة.
وهييييينيييييا تيييييييييورد »�آفيييييييييييييياق« بييعيي�ييس 
�أهييييم �لأنييظييميية �لأكيييادميييييييية يف �سكل 

ت�ساوؤلت.

عند اعتذاري عن الف�سل 
ال�سيفي، هل يحت�سب ذلك من 

عدد مرات العتذار امل�ستحقة 
مبوجب النظام؟

�لدر��سة يف  �لعتذ�ر عن  ل يحت�سب 
�مليير�ت  عييدد  �سمن  �ل�سيفي  �لف�سل 
�لتي يحق للطالب �لعتذ�ر فيها عن 
ميير�ت(،   3( �لدر��سي  �لف�سل  در��سة 
�لف�سل  يف  مقرر  عن  �لعتذ�ر  ولكن 
�ليي�ييسيييييفييي يييحييتيي�ييسييب �ييسييميين �ليييعيييدد 

�مل�سموح للطالب بالعتذ�ر عنها .

هل يحق يل العتذار عن اأكرث
من مقرر يف ف�سل درا�سي واحد؟

تييينييي�يييس �لييييائييييحيييية عيييليييى �أنيييييييه ميييكيين 
للطالب �لعيييتيييذ�ر عيين مييقييرر و�حييد 
يكون  �أل  عييلييى  �لف�سل  خيييال  فييقييط 
بعد �حلييذف  �ملتبقية  �لييوحييد�ت  عييدد 
جلنة  وتخت�س  �ييسيياعيية،   12 ميين  �أقيييل 

هل يحق يل التحويل
من جامعة جلامعة اأخرى؟

ن���ع���م، وف����ق ال�������س���روط ال���ت���ي ي��ق��ره��ا 
�لكلية  ومبو�فقة  �جلامعة،  جمل�س 
و�أن  �إليها،  �لتحويل  يف  ترغب  �لتي 
يييكييون �لييتييقييدمي يف �ليييفيييرتة �ملييحييددة 

ل�ستقبال طلبات �لتحويل.

هل يتم احت�ساب جميع املقررات 
التي در�ستها يف جامعتي لو متت 

املوافقة على حتويلي جلامعة 
اأخرى؟

�إليها،  �ملييحييول  للكلية  �لطالب  يقدم 
در��ستها  �سبق  �لتي  للمقرر�ت  و�سف 
مبا  معادلتها  على  �ملو�فقة  وللكلية 
يتنا�سب مع مقرر�ت �خلطة، على �أل 
ن�سبته  مييا  �ملعادلة  �ل�ساعات  تتجاوز 

40٪من خطة �لطالب.

هل باإمكاين معادلة مقررات 
در�ستها طالبا زائرا يف جامعة 

اأخرى، دون احل�سول على 
موافقة جامعة امللك خالد؟

در�سه  مييقييرر  �أي  مييعييادليية  تتم  ليين  ل، 
مامل  �أخيييرى  �أي جامعة  يف  �لييطييالييب 
يح�سل على مو�فقة �جلامعة �ملبنية 
على مو�فقة �لكلية �لتي يدر�س فيها 

�لطالب.

هل يدخل التقدير الذي اأح�سل 
عليه يف ال�سنة التح�سريية

يف احت�ساب معديل يف اجلامعة؟
بدخول  �حلييايل  �لنظام  يق�سي  نعم، 
معدل �لطالب يف �ل�سنة �لتح�سرية 

يف �حت�ساب معدله يف �جلامعة.

ما احلد الأعلى من ال�ساعات

�ملييي�يييسيييكيييات �ليييطيييابييييييية بيييالييينيييظييير يف 
�حلالت �لتي يتم فيها طلب �لعتذ�ر 
�أكيير من مقرر يف ف�سل در��سي  عن 

و�حد.

ما الفرق بني العتذار عن ف�سل 
درا�سي وتاأجيله واأيهما اأف�سل؟

ييينيي�ييسييح �لييطييالييب بييتيياأجيييييل �لييدر��ييسيية 
بعدم  يعلم  كيييان  �إن  در��يييسيييي،  لف�سل 
�لف�سل  لييذلييك  �لييدر��ييسيية  ميين  متكنه 
�لييييدر��ييييسييييي، وييييتيييم تيييقيييدمي �لييطييلييب 
�إلييكييرتونيييييا عيين طييريييق �لييبييو�بيية قبل 
وتنتهي  �لييدر��ييسييي  �لف�سل  ذلييك  بييدء 
فييييييرتة ��يييسيييتيييقيييبيييال طيييليييبيييات تييياأجيييييييل 
من  �لأول  �لأ�سبوع  بنهاية  �لدر��سة 
كل ف�سل در��سي، ول يحت�سب �سمن 
�لرنامج  ل�ستكمال  �لنظامية  �ملييدة 

�لدر��سي .
�أما �لعتذ�ر، فهو و�سيلة لتفادي 
�لر�سوب يف جميع �ملقرر�ت �لدر��سية 
عر�س  �إن  �لييدر��ييسييي  �لف�سل  لييذلييك 
للطالب �أي �أمر يحول دون ��ستمر�ره 
يف �ليييدر��يييسييية، وميييكيين تييقييدمي طلب 
�لدر��سة لف�سل در��سي  �لعتذ�ر عن 
ميييين �لأ�ييييسييييبييييوع �لييييثيييياين وحيييتيييى قييبييل 
�أ�سابيع من بد�ية �لختبار�ت  خم�سة 
�حييتيي�ييسييابييه �سمن  وييييتيييم  �ليينييهييائييييية، 
�لرنامج  ل�ستكمال  �لنظامية  �ملييدة 
توقف �سرف  ذلييك  ويتبع  �لييدر��ييسييي، 

�ملكافاأة �ل�سهرية للطالب.
تييخيي�ييسييع  �حلييييالييييتييييني  كيييليييتيييا  ويف 
�إقيييير�ر من  و  ميير�جييعيية  �إليييى  �لطلبات 
قبل �لكلية �لتي يدر�س فيها �لطالب 
�أي  �إلييى  باللجوء  �لطالب  ين�سح  ول 
منهما �إل يف حال عدم �ملقدرة نهائيا 
ذلك  لأن  �لدر��سة،  يف  �لنتظام  على 

�سيوؤدي حتما لتاأخر تخرجه.

التي اأ�ستطيع ت�سجيلها
يف ف�سل درا�سي؟

يختلف ذلك ح�سب �ملعدل �لرت�كمي 
للطالب.

ما احلد الأعلى من ال�ساعات
التي اأ�ستطيع ت�سجيلها يف ف�سل 

درا�سي عندما اأكون خريجا؟
تييينييي�يييس �لييييائييييحيييية عيييليييى �أنيييييييه مليييديييير 
�جلييامييعيية، �أو ميين يييفييو�ييسييه، �ملييو�فييقيية 
عيييليييى زيييييييييادة �حليييييد �لأعيييييليييييى لييعييبء 
�ليييطييياليييب �مليييتيييوقيييع تيييخيييرجيييه مبييييا ل 
عمادة  وتنظر  �ييسيياعيية،   )24( يييتييجيياوز 
�لطلبات  تلك  يف  و�لت�سجيل  �لقبول 
ب�سرط ح�سول الطالب على موافقة 

�لكلية �لتي يدر�س فيها .

ما احلد الأعلى من ال�ساعات
التي ميكن ت�سجيلها يف

الف�سل ال�سيفي؟
فيي�ييسييل  لأي  �يييسييياعيييات  عيييييدد  �أقييي�يييسيييى 
�سيفي ت�سع �ساعات، وي�سمح بالزيادة 
ل��ل��ط��ال��ب اخل���ري���ج ب�����س��رط م��واف��ق��ة 

�لعمادة.

هل ميكن يل اأن اأعرف
اإن كنت �ساأح�سل على اإنذار

يف الف�سل القادم؟
ب�سبب  �إنييييذ�ر  عييلييى  �لييطييالييب  يح�سل 
�نخفا�س معدله �لرت�كمي عن �حلد 
�لأدنييييييى، وميييكيين لييلييطييالييب �حييتيي�ييسيياب 
ح�سوله  بافرت��س  �لرت�كمي  �ملعدل 
�لتي  �ملييقييرر�ت  يف  معني  تقدير  على 

يدر�سها حاليا. 

هل اأ�ستطيع طلب تغيري 
تخ�س�سي بعد اأن مت تخ�سي�سي 
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أنشطة طالبية
يف كلية اأو ق�سم ل اأرغب

يف الدرا�سة فيه؟
بعد  تخ�سي�سهم  يتم  �لذين  �لطاب 
�إنهاء �ل�سنة �لتح�سرية، لي�س للكليات 
عن  حتويلهم  قييبييول  يف  �ساحية  �أي 
�أو  فيها  تخ�سي�سهم  مت  �لتي  �لكليات 
لآخييير،  قيي�ييسييم  مييين  تخ�س�سهم  تييغييييير 
حتويل  طييلييب  �أي  يف  �ليينييظيير  ويقت�سر 

على عمادة �لقبول و�لت�سجيل.

هل يحق يل التحويل من كلية
اإلى اأخرى و ما ال�شروط؟

�لتحويل  بطلب  �لتقدم  للطالب  يحق 
مييين كييلييييية �إلييييى �أخيييييرى وفيييق �ليينييمييوذج 
موافقة  فيه  ي�سرتط  ال���ذي  املعتمد، 
�لييكييليييييتييني، و مييين ثيييم ييييحيييال �لييطييلييب 
لييعييمييادة �لييقييبييول و�لييتيي�ييسييجيييييل لييلييتيياأكييد 
م���ن حت��ق��ق ����س���روط ال��ت��ح��وي��ل ال��ت��ي 
�لذين  �لييطيياب  �أن  علما  �إقيير�رهييا،  مت 
�ل�سنة  �إنيييهييياء  بييعييد  تخ�سي�سهم  يييتييم 
�أي  ليييليييكيييليييييييات  لييييييي�يييس  �ليييتيييحييي�يييسيييريييية، 
�يييسييياحييييييية يف قييييبييييول حتيييوييييليييهيييم عيين 
و  فيها،  تخ�سي�سهم  مت  �لتي  �لكليات 
يقت�سر �لنظر يف �أي طلب حتويل على 

عمادة �لقبول و�لت�سجيل.

هل يحق للطالب اأن يطلب
مراجعة الدرجة التي ح�سل 

عليها يف مقرر ما اإن اعتقد اأنها 
تختلف عما ي�ستحقه؟

على  �لعيييرت��يييس  للطالب  يييحييق  نييعييم، 
درجته يف �لأعمال �لف�سلية و�لمتحان 
عليها  ن�ست  �لتي  �لآلية  وفق  �لنهائي 
�لدر��سة  لائحة  �لتنفيذية  �لقاعدة 
يف  �جلييامييعييييية  للمرحلة  و�لخييتييبييار�ت 
و�لتا�سعة  و�لع�سرين  �لثالثة  مادتيها 

و�لثاثني.

اأرغب يف منحي فر�سة
ل�ستكمال درا�ستي فما اجلهة 

التي اأطلب منها ذلك؟
عليك �لتوجه للكلية �لتي تتبعها. 

اإن تقدمت ب�سحب ملفي
من اجلامعة فمتى يحق يل

التقدمي مرة اأخرى؟
فرتة  خييال  �مللف  ب�سحب  تقدمت  �إذ� 
فييتييعييتيير  �لأول  �لييي�يييسيييهييير  يف  �ليييقيييبيييول 
ميينيي�ييسييحييبييا ميييين �ليييقيييبيييول ويييييحييييق لييك 
�لتقدمي للجامعة متى ما مت �لإعان 
طالبا  ب�سفتك  �لييقييبييول  بيياب  فتح  عيين 
املعلنة  القبول  �سروط  وف��ق  م�ستجدا 

يف حينه.
قييبييولييك يف  عييلييى  �إذ� ميي�ييسييى  �أميييييا 
من  من�سحبا  فتعتر  �ييسييهيير  �جلييامييعيية 
�جلامعة ويحق لك �لتقدم للكلية �لتي 
قييبييلييت فيييييهييا بييطييلييب �إعيييييادة �لييقيييييد على 
»وفييق  �لن�سحاب  قبل  �ل�سابق  و�سعك 
)�أ(  فقرة   17 �ملييادة  �للو�ئح«  و  �لأنظمة 
و )ب(. و�إذ� م�سى على طي قيدك من 
فيحق  در��سية  ف�سول  �أربعة  �جلامعة 
ليييك �لييتييقييدمي طييالييبييا ميي�ييسييتييجييد� وفييق 
�للو�ئح و�لأنظمة �ملتبعة يف هذ� �ل�ساأن 

�ملادة 17 فقرة )ج(.

ما اآلية التخ�سي�ص بالن�سبة 
للطالب غري ال�سعوديني؟

يييعييتييمييد �لييتييخيي�ييسييييي�ييس لييلييطييلييبيية غيير 
�ل�سعوديني على ثاثة �أمور:

قييبييل عليها  �ليييتيييي  �مليينييحيية  نييييوع   •
�لطالب.

• عيييييدد �مليييقييياعيييد �مليييتييياحييية لييغيير 
وز�رة  توجيه  بح�سب  �ل�سعوديني 

�لتعليم �لعايل.
بعد  للطالب  �لرت�كمي  �ملعدل   •

�إنهاء �ل�سنة �لتح�سرية.
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حوارات شبابية

الجامعة أنشأت مركزا الحتضان إبداعاتهم

الموهوبون.. بذرة شجرة ظليلة تنشد الرعاية

سلمان العلي 

�لييطييالييب م�سعل ح�سن  قيييال  بييد�ييية 
�لييفيييييفييي »�ملييوهييبيية هييي �ملييييادة �خلييام 
تولد يف �سخب  للنجومية وهي ل 
�ملزدحمة  و�سو�رعها  �لكرى  �ملييدن 
و�أحيييييييائيييهيييا �ليييير�قييييييييية وميييييادييينييهييا 
�ليييو��يييسيييعييية، و�إمنييييييا تيييكيييون مييازميية 
لييلييطييبيييييعيية«، ميي�ييسيير� �إلييييى �أن رمييال 
�ل�سو�طئ و�ييسيياحييات  �حليييو�ري ذ�ت 
�ملييياعيييب �لييرت�بييييية و�لييرمييلييييية هي 
منابت جيدة لهذه �ملو�هب، بل هي 

حم�سنها �لأول. 
�لأميييياكيييين  هيييييذه  و�أ�يييييسييييياف »يف 
تييييرتعييييرع �مليييوهيييبييية حيييييييث تييتيي�ييسييابييق 
�لأقييييييييييد�م �حليييافييييييية �إلييييييى �ييسيينيياعيية 
�لأعييييني �لريئة  وتييتييطييلييع  �لإبيييييد�ع 
ويبيت  بيياهيير،  كييروي  �إلييى م�ستقبل 
�ملوهوب حمت�سنا �أغلى ما ميلك يف 
هذه �ل�سن وهي كرة �لقدم، ويعي�س 
يف و�قييييعييييه �ملييييليييييء بيييياحلييييب لييهييذه 

�ل�ساحرة �مل�ستديرة«.
يوم  بعد  �لفيفي«يوما  و�أردف 
�لطرفني  بييني  قييوة  �لعاقة  تيييزد�د 
وتت�سامى �لطقو�س �لكروية �إبد�عا 
�إلييى  وتيياألييقييا، وميييتييد �سعاع �ملييوهييبيية 
�ييسييعيياع ل تخطئه   .. �أرحييييب  فيي�ييسيياء 
�أعييييني �لييكييرويييني �ليييذيييين يييجييوبييون 
عيين موهبة  بحثا  �لأرجييياء  خمتلف 
هييينيييا �أوهييييييينييييييياك، ييييتيييم �قييتيينييا�ييسييهييا 
م�سانع  ميين  م�سنع  يف  و�إدخييياليييهيييا 
�سياغتها وحتولها  لتتولى  �لنجوم 
�سلعة غالية  �إلييى  ب�سيطة  مييادة  من 
تقدر باملايني، وهكذ� ي�سبح ذلك 
�ملوهوب )�لنكرة �سابقا( جنما تعلو 
ليييه �ييسيييييحييات وهيييتيييافيييات �جلييمييهييور 
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حوارات شبابية
ويييي�يييسيييار �إليييييييييه بييياليييبييينيييان وتييتيي�ييسييابييق 

كريات �لأندية للتعاقد معه«.

غياب مصانع النجوم
وحتييييدث �لييطييالييب خييالييد عييبييد �هلل 
�لييعييربييي مليء  »عييامليينييا  قييائييا  هتيل 
م�سانع  تنق�سنا  ولييكيين  بيياملييو�هييب، 
عندنا  �ملوهبة  نرى  لذلك  �لنجوم، 
ب�سرعة  وتيينييطييفييئ  وتييتييوهييج  تييظييهيير 
قيييييا�ييسييييية قيييد ل تييتييجيياوز �ملييو�ييسييمييني 
�ساحب  يعي�س  وبعدها  �لثاثة  �أو 
�ملبكرة،  �ل�سيخوخة  مرحلة  �ملوهبة 
لفييتييا �إليييى �أن ذليييك يييعييزى لأ�ييسييبيياب 
كثرة وموؤملة يعرفها كل من يعاي�س 
ويتح�س�س  �لعربية  �لريا�سة  و�قييع 

�أنفا�سها ويعاي�س �آلمها«.
لفئة  �حلظ  يبت�سم  »قد  وتابع 
�أحد  �إلييى  بانتقالهم  �ملوهوبني  من 
�لأنيييديييية �لييكييبييرة فيييييتييغيير �حليييال، 
�حلييظ  يحكمها  ��ييسييتييثيينيياء�ت  وهيييذه 

وبع�س �لعاقات �ل�سخ�سية!
�مليييوهيييوبيييني  لييبييقييييية  عييييييز�ء  ول 
�ليييذيييين يييلييعييب �أكييييرهييييم يف �أنيييديييية 
�ليييدرجييية �لييثييانييييية حيييييث �لهييتييمييام 
حمدود، و�لرعاية ح�سب �لإمكانات 
و�لنتيجة �حلتمية هي �سعف �إعد�د 
�ليياعييبييني بيي�ييسييكييل عييييام و��ييسييتييغييال 
�ملييوهييوبييني ميينييهييم، بييالإ�ييسييافيية �إليييى 
�لدور�ت �لرم�سانية �لتي تدر على 
�أمييو�ل وخم�س�سات قد ل  �لاعب 
�لر�سمي!   ناديه  يف  حتى  بها  يحلم 
ويكون موهوبنا من �لناحية �لفنية 
و�لتكتيكية يف و�سع من يعطي ول 
نييير�ه بعدها  �أن  يييياأخيييذ. فييا عييجييب 

�سبحا لاعب كان موهوبا!«.
و��يييسيييتيييطيييرد هييتيييييل قيييائيييا »يف 
�أنيييديييية �ليييدرجييية �لييثييانييييية جنيييد �أن 
نتيجة  مه�سومة  �ملوهوبني  حقوق 
�لتخبط  �لإد�ري، و�ل�سعف �لفني، 
�مليييو�هيييب �لييتييي ُخيينييقييت يف �أنييديييتييهييا 
وهكذ�  فيه،  �لتفريط  عييدم  بحجة 
بها  يحظى  �لتي  �لنجومية  �ساعت 
غرهم من �أن�ساف �أو �أرباع �لنجوم 
وماز�ل  �ملهتمني ب�سوؤون �ملوهوبني 
�لييثييانييييية  �ليييييدرجييييية  يف مييي�يييسيييابيييقيييات 
تلك  �إليييى  كييبييرة  بح�سرة  ييينييظييرون 
�ملو�هب �لتي تتا�سى �سريعاً ول�سان 

حالهم »حقا �إنهم مظاليم«.

أساس النهضة
ويييييرى �لييطييالييب عييبييد�لييرحييميين �آل 
�أن »�ملو�هب �ل�سابة �لأ�سا�س  حا�سر 
و�لتطور  �لنه�سة  عليه  تقوم  �لذي 
�لذي تعي�سه �لدول �ملتقدمة، لبناء 
جيل مبدع ومبتكر ي�سهم يف �أن يقود 
قاطرة �لتقدم �ملن�سود يف �ملجتمعات 
بيينيياء  �أن   �إليييييى  �حليييدييييثييية« ميي�ييسيير� 
��ستقطاب  يتطلب  نيياجييح  جمييتييمييع 
هوؤلء �ملوهبني يف خمتلف �ملجالت 

ول يقت�سر ذلك على كرة �لقدم. 

مركز الموهبة واإلبداع 
يف  �ملوهوبني  بكل  �لهتمام  وبهدف 
يف  �جلامعة  �أن�ساأت  �ملييجييالت،  �ستى 
جمادي �لأولى 1430، مركز �ملوهبة 
و�لإبييد�ع مبو�فقة كرمية من خادم 
�حليييرميييني �ليي�ييسييريييفييني �مليييليييك عبد 
�هلل بيين عييبييد �لييعييزيييز، حييفييظييه �هلل، 
ليحت�سن �ست وحد�ت علمية وهي:

• وحدة �لخرت�ع و�لبتكار.
• وحدة �لبحوث �لعلمية.

• وحدة �ل�ست�سار�ت و�لتلمذة.
�ليييتيييعيييليييم  مييييي�يييييسيييييادر  وحيييييييييدة   •

و�لتعليم و�لتثقيف.
• وحيييدة �لييعيياقييات و�لإعييييام، 

ووحدة �مل�سابقات.

ويييييقييييدم �ملييييركييييز بيييير�مييييج بيينيياء 
�ليييييقيييييدر�ت �لييبييحييثييييية �لييييتييييي تييعيينييى 
�مليييهيييار�ت  بييتييطييوييير  �لأول  �مليييقيييام  يف 
�لييبييحييثييييية لييييدى طيييياب وطييالييبييات 
�جلييياميييعييية وتيي�ييسييجيييييع ميييبيييادر�تيييهيييم 
�ملتميزة، وي�سرف على تقدمي حزمة 
مييين  �لييقييو�عييد و�ليي�ييسييو�بييط �سمن 
ميي�ييسييروع ر�ئيييد لييدعييم متيييييز �لبحث 
و�ملوهوبات  �ملوهوبني  لدى  �لعلمي 
ميييين طييييياب وطييياليييبيييات �جلييياميييعييية، 
وليييييييكيييونيييو� نييييييو�ة مليييير�كييييز �لييبييحييوث 
�لعلمية �مل�ستقبلية، ويعد �لرنامج 
�جلامعات  م�ستوى  على  �لأول  هييو 

باململكة لدعم �لبحوث �لطابية.

برنامج التلمذة 
�لر�مج  �أحييد  �لتلمذة  برنامج  يعد 
�لإثييييير�ئييييييييييية )�لييييرعيييياييييية �ليييفيييرديييية 
للطاب �ملوهوبني( وهو �أحد بر�مج 
�لإثيييييير�ء لييلييمييوهييوبييني و�ملييوهييوبييات، 
ويييتييميييييز بييالييتييو��ييسييل �ملييبييا�ييسيير بني 
معيارفيه  لزييادة  و�لطالب  �لأ�ستاذ 
وتطوير مهار�ته يف جمال و�حد �أو 
�ملوهوب  �إليها  يحتاج  جمييالت  عدة 
ومل تييقييدم لييه يف �لييير�ميييج �لييعيياميية 

�لتي يتلقاها مع بقية �أقر�نه.
�لطالب  على  �مل�سرف  وي�ستمر 
�ملتميزة  تقدمي خر�ته  �ملوهوب يف 
على ميدى �لف�سل �لدر��سي لتعميق 
معارف وخير�ت ومهار�ت �لطالب.

وقيييد �أثييبييتييت �ليييدر��يييسيييات متيز 
وتفرد �ملوهوبني و�ملوهوبات �ليذين 
�لتيلميذة  بر�ميج  يف  دخيلو�  �أو  تلقيو� 
�لأكيادييمي  �لتح�سييل  جيييييو�نييب  يف 
ود�فيييعيييييييتيييهيييم �ليييعيييالييييييية وجييو�نييبييهييم 
و�لفكرية  و�لجتماعية  �ل�سخ�سية 
مييا يفر�س على  و�لإبييد�عييييية، وهييو 
�مليييركيييز �ييييسييييرورة تيينييفيييييذ مييثييل هييذ� 
�لييييرنييييامييييج ليييليييو�يييسيييول بييطيياقيياتيينييا 
حاجاتهم  يحقق  مييا  �إليييى  �لب�سرية 

وحاجات جمتمعهم.

تعريف التلمذة
تييعييرف �لييتييلييمييذة عييلييى �أنييهييا عاقة 
د�خييل  ميين  �ملييوهييوب  �لطالب  تربط 

بيياأحييد �ملخت�سني  وخيييارج �جلييامييعيية 
من �أجل تطوير قدر�ته وم�ساعدته 
على ��ستثمار وقته وتنمية مهار�ته 
وحتيييقيييييييق حييياجييياتيييه �ليييفيييرديييية مبييا 
ي�ساعده يف �لتح�سيل و�لإنتاجية يف 
�مل�ستقبل، وذلك من خال �لتو��سل 
�ملبا�سر مع خر�ء متخ�س�سني من 
تزخر  �لتي  �ملتميزة  �خليير�ت  ذوي 
�لبحثية  وميير�كييزهييا  �جلامعة  بهم 
طاقاتهم  ��ستثمار  على  مل�ساعدتهم 

خلدمة.

برنامج العيادات االستشارية 
�ل�ست�سارية  �لييعييييياد�ت  ميين  �لييهييدف 
هي معاجلة �مل�سكات )�لأكادميية، 
و�ليييييينييييييفيييييي�ييييييسييييييييييييية، و�لييييييييرتبييييييييوييييييييية، 
و�لجييتييميياعييييية، و�ليي�ييسييحييييية( �لييتييي 
حتييد ميين متيييييز و�إبيييييد�ع �ملييوهييوبييني 
و�ملوهوبات، وتنفذ عر عدة قنو�ت 
مع  �ل�ست�ساري  �لهاتف  بينها   من 

�لإلكرتوين  و�لريد  �ملتخ�س�سني، 
لييلييمييركييز )وحيييييييدة �ل�يييسيييتييي�يييسيييار�ت( 
�إ�ييسييافيية �إليييى �لييكييتيييييبييات و�ليينيي�ييسيير�ت 
�لإر�ييييسييييادييييية. وييييعييياميييل ��ييسييتيي�ييسيياري 
�أي من �ملجالت �ل�سابقة،  �ملركز يف 
باحت�ساب �ساعتني كل ف�سل در��سي.

حماية األفكار
وتسجيل براءة االختراع

يييهييدف هييذ� �لييرنييامييج �إليييى حماية 
�لخرت�ع   بيير�ء�ت  وت�سجيل  �لأفكار 

وذلك وفقاً ملا يلي:
• ييييتيييوليييى مييييركييييز �ملييييوهييييبيييية و 
�لإبييييييييد�ع فييحيي�ييس �لأفييييكييييار ثم 
ت�سجيل �لأفكار �لإبد�عية بعد 
ت�سجيل  مييير�كيييز  يف  در��ييسييتييهييا 

بر�ء�ت �لخرت�ع. 
جميع  بت�سديد  �ملييركييز  يقوم   •
�ليييييير�ييييييسييييييوم �ملييييطييييلييييوبيييية حييتييى 

�حل�سول على �لر�ءة. 
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تعادل  �سلفة  �ملخرتع  يعطى   •
قيييييميية تييكييلييفيية عييمييل �ليينييمييوذج 
وحتييييييدد هيييييذه �لييقيييييميية طييبييقييا 
للكر��سة �لتي يتم رفعها ملدير 

مركز �ملوهبة و �لإبد�ع. 
بن�سبة  • يكون للجامعة �حلق 
�ملخرتع  مع  ��ستمرت  �إذ�   ٪40
حتى �إنتاج �لخرت�ع وت�سويقه، 
�جلامعة  رغبة  عييدم  حالة  ويف 
�حلق  لها  يكون  �ل�ستمر�ر  يف 

يف 20٪ بعد �لإنتاج. 

أفكار واختراعات
يييييقييييوم مييييركييييز �مليييوهيييبييية و�لإبيييييييييد�ع 
�لأفييكييار  دعييم  بيياب  بفتح  باجلامعة 
و�لبييييييييتييييييييكييييييييار�ت و�لخييييييييرت�عييييييييات 
�جلامعة  وطييالييبييات  طيياب  جلميع 
ثقافة  ن�سر  �إليييى  �مل�سابقة  وتييهييدف 
�لخيييييييرت�ع و�لبيييتيييكيييار وتييعييزيييزهييا، 
ودعمها  �لر�ئدة  �لبتكار�ت  وتبني 

منتجات  ت�سبح  حييتييى  وتييطييويييرهييا 
وحتييفيييييز  �قيييتييي�يييسييياديييية،  قيييييميية  ذ�ت 
�ملييبييتييكييرييين و�مليييبيييدعيييني و��ييسييتييثييمييار 
�بيييتيييكيييار�تيييهيييم وميييو�هيييبيييهيييم خلييدميية 

�ملجتمع.

مجاالت االبتكار واألفكار
�لييبييحييثييييية  �ملييييييجييييييالت  اأول: 
�ل�سيا�سة  خطة  مييع  �ملييتييو�فييقيية 
�ليييوطييينييييييية لييلييعييلييوم و�لييتييقيينييييية 
و�لييغيياز،  �لنفط  �ملييييياه،  وت�سمل 
�لتقنيات  �لييبييرتوكيييييميييييائيييييات، 
مييتيينيياهييييية �لييي�يييسيييغييير، �لييتييقيينييييية 
�حليييييييويييية، تييقيينييييية �ملييعييلييومييات، 
�لتييي�يييسيييالت و�لإليييكيييرتونيييييييات 
�ملتقدمة،  �مليييو�د  و�ليي�ييسييوئيييييات، 
�لييفيي�ييسيياء و�لييييطيييير�ن، �لييبيييييئيية، 

�لريا�سيات و�لفيزياء.
ث��ان��ي��ا: �مليييييجيييييالت �لأخييييييييرى: 
كييييييالييييييطيييييياقيييييية، و�ليييييييييييزر�عييييييييييية، 

�مل�ستح�سر�ت �ل�سيدلنية.
�لأفكار  بجميع  �ملركز  ويرحب 
و�لبيييييتيييييكيييييار�ت �لييييتييييي ييييتيييقيييدم بييهييا 

�مل�ساركون يف �ستى �ملجالت.

برنامج موهبة الصيفي
مميزة  ��سرت�تيجية  �سر�كة  نتيجة 
بييييني �جلييياميييعييية وميييوؤ�يييسييي�يييسييية �ملييلييك 
عيييبيييد�ليييعيييزييييز ورجييييياليييييه لييلييمييوهييبيية 
و�لإبد�ع )موهبة( فقد �أثمرت هذه 
�لر�مج  من  �لعديد  عن  �ل�سر�كة 
موهبة  برنامج  يعد  �إذ  و�لأن�سطة، 
�ليي�ييسيييييفييي يف �ليييعيييليييوم �لييطييبيييييعييييية 
بيياجلييامييعيية �أقييييييدم بيييرنييياميييج تيينييفييذه  
)ميييوهيييبييية( خييييال فييييرتة �لإجييييييازة 
 11 تنفيذ  مت  �إنيييه  حيييييث  �ل�سيفية 
بييرنيياجمييا �ييسيييييفيييييا خييييال �لأعيييييو�م 
بييرنييامييج  تنفيذ  و�ييسيييييتييم  �ليي�ييسييابييقيية، 
ميييوهيييبييية �ليي�ييسيييييفييي �لييييقييييادم خيييال 

�لفرتة �ملقبلة.
مع  بالتعاون  �جلامعة  وتييقييوم 
ورجاله  عبد�لعزيز  �مللك  موؤ�س�سة 
لييلييمييوهييبيية و�لإبيييييييييد�ع بييالييتييخييطيييييط 
و�لييييدعييييم و�لييتيينييفيييييذ لييلييعييديييد ميين 
�مللتقيات �لعلمية �لتقنية �ل�سيفية 
مناطق  جميع  يف  و�لييبيينييات  للبنني 
�ملييمييلييكيية حيييييث يييتييم تيييوفييير �لييبيييييئيية 
و�مليير�فييق  و�لييتييجييهيييييز�ت  �لتعليمية 
و�خلييييييدمييييييات �ملييي�يييسيييانيييدة و�لييهيييييئيية 
�لإ�سر�فية لتنفيذ �لأهد�ف �لعلمية 
�ليييييذي يحقق  بيياليي�ييسييكييل  لييلييمييلييتييقييى 
ر�سا  ثييم  �أول،  وجيييل  عييز  �هلل  ر�ييسييا 
�أبناء  وتعليم  تربية  عن  �مل�سوؤولني 
وعلى  �ليي�ييسييعييودييية  �لييعييربييييية  �ململكة 
�ل�سريفني  �حلييرمييني  خييادم  ر�أ�سهم 
�مليييليييك عييييبييييد�هلل بيييين عيييبيييد�ليييعيييزييييز، 
�ملوؤ�س�سة  حفظه �هلل، �لذي تت�سرف 

برئا�سته لها.

التثقيف
ورعاية الموهوبين

نييييظيييير�  لأهيييمييييييية �لييي�يييسييير�كييية بييني 
�جلييييامييييعيييية و�مليييجيييتيييميييع بييييياأفييييير�ده 
و�لأهلية  �حلكومية  وموؤ�س�ساته 
�ملييميييييزة مع  جييهييوده  للمركز  فييياإن 
و�لإد�ر�ت  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
�لييتييابييعيية لييهييا و�ملييوؤ�ييسيي�ييسيية �لييعيياميية 
�ملهني  و�لييتييدريييب  �لفني  للتعليم 
وكثر من �ملوؤ�س�سات �لجتماعية، 
وكييذلييك �لأ�يييسييير و�أفيييير�دهييييا، حيث 
قيييييدم �ليييعيييدييييد ميييين �مليييحيييا�يييسييير�ت 
و�ليييينييييدو�ت و�لييييور�ييييس �لييتييدريييبييييية 
�ملجتمعي  �مليييعيييريف  �ليييوعيييي  لييرفييع 
لييلييمييوهييبيية و�لإبييييييييييد�ع و�كييتيي�ييسيياف 
�مليييوهيييوبيييني و�مليييوهيييوبيييات وتييقييدمي 

�لرعاية �لازمة لهم.



�أكد �ملدير �لتنفيذي لاإد�رة �لتنفيذية للمبيد�ت بالهيئة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء 
�لدكتور �سالح بن عبد�هلل �لدو�سري على �سرورة �ل�ستخد�م �لأمثل للمبيد�ت 
�أ�سر�ر  ينتج عنها  �لتي قد  �لعالية  �ل�سمية  ذ�ت  �ملبيد�ت  بطريقة مهنية خا�سة 

ج�سيمة ت�سل �إلى حد �لوفاة لاإن�سان و�حليو�ن. 
و�لييدو�ء  للغد�ء  �لعامة  �لهيئة  �لتي نظمتها  �لعمل  ور�سة  جاء ذلك خال 
ملبيد  �لآمن  بعنو�ن )�ل�ستخد�م  بالريا�س   �ل�سناعية  �لتجارية  يف مقر �لغرفة 

فو�سفيد �لأملنيوم(.
و�أ�سار �لدو�سري �إلى �أن مبيد فو�سفيد �لملنيوم Aluminium Phosphide ل 
�عتبار�ت  �لغال، ولكن يجب مر�عاة  �آفييات �سو�مع  يوجد له بديل يف مكافحة 
�ل�سامة يف �لتعامل مع »هذ� �ملبيد �لذي هو عبارة عن �سم قاتل ي�ستخدم بكثافة 
�سريع  ب�سكل  و�نت�سر   ،1940 عام  منذ  عرف  حيث  و�لقو�ر�س  للح�سر�ت  كمبيد 
�نطاق  �سرعة  ب�سبب  وذلك  �لزر�عية،  �ملحا�سيل  ر�س  ت�ستخدم يف  فعالة  كمادة 
غاز �لفو�سفني،  وهي مادة متبخرة تنت�سر يف �لهو�ء برتكيز مت�ساعد من �ملركب 

بعد تعر�سه لأي م�سدر من م�سادر �لرطوبة«.

مميزات الفوسفيد 
وتطرق  �لدو�سري �إلى مميز�ت مبيد �لفو�سفيد، فقال �إن منها: �أنه يق�سي على 
�أو  �لنباتات  �لتاأثر على حيوية  دون  �أنو�عها ومر�حل منوها  �حل�سر�ت بجميع 

بذورها، وهذ� ما يجعله مثاليا يف ��ستخد�مه لأغر��س �لزر�عة .

غاز الفوسفين 
�أن غاز �لفو�سفني �سام ومميت وقد مت ر�سد عدد  كبر من  و�أ�ساف �لدو�سري 
يكمن   « وقال  له،  تعر�سهم  �إثر  و�حليو�نات  �لب�سر  ت�سمم  �لناجتة عن  �لوفيات 
PH3، وهو  �ل�سام تتكون من مركب كيميائي  �لغاز  �أن مادة هذ�  �ل�سبب يف  هذ� 
قابل لا�ستعال وعدمي �للون، ذو ر�ئحة كريهة جد� ت�سبه ر�ئحة �لبي�س �لفا�سد 

�أو �ل�سمك �ملتعفن«.
جمال  يف  �لعاملني  على  و�أثرها  �ملبيد�ت  تر�كيز  فح�س  ب�سرورة  و�أو�سى 
ر�س �ملبيد�ت،  م�سدد� على �سرورة  تغير �لعاملني على ر�س �ملبيد�ت بعد فرتة 

من �لعمل  لطبيعة مهامهم �لتي يقومون بها و�لتي ت�سبب لهم �لتعر�س للمبيد 
ب�سكل مركز و�أكر  من غرهم.

تغريم المخالفين
من جانبه �أكد �لأ�ستاذ �إبر�هيم �حل�سون، �أحد �مل�سوؤولني بوز�رة �لزر�عة، �أنه مت 
�لأملنيوم بغر�مات و�سلت  ��ستخد�م مادة فو�سفيد  تغرمي �سخ�سني خمالفني يف 
�إلييى 200 �ألييف ريييال، بينما غييرم �آخييير�ن بي 150 �ألييف ريييال، لفتا �إلييى �أن �ملبيد�ت 
�ملوجودة يف �لأ�سو�ق �ملخالفة ي�سعب �سحبها من �لأ�سو�ق خال �لفرتة �حلالية.

وقال »هناك لئحة للعقوبات �لتي تفر�س على كافة �ملخالفني وت�سل �إلى 
200�ألف ريال بالن�سبة لفو�سفيد �لألومنيوم كحد �أعلى ، كما �أن �ملبيد�ت �ملخالفة 
�ملوجودة �لأن بالأ�سو�ق ننتظر �أن تنتهي من �لأ�سو�ق لأنه �ل�سبيل �لأمثل للق�ساء 
عليها«. ويف �لوقت ذ�ته ك�سف �حل�سون عن وجود مبيد�ت بديلة ذ�ت �سمية �أقل 
كثرة  خيار�ت  يتيح  مما  �ملمنوعة،  �ملبيد�ت  بها  تقوم  �لتي  �لأدو�ر  بنف�س  تقوم 

للم�ستخدمني.

تسجيل بالغ
يف �ل�سياق، �أو�سح ممثل �لدفاع �ملدين �لنقيب علي �لقحطاين، �أنه مل يتم ت�سجيل 
�أي باغ خال �لأ�سهر �لثاثة �ملا�سية مبا يخ�س م�سكات فو�سفيد �لألومنيوم، 
�لأمثل  �لآليييييات  حييول  و�ملقيمني  �ملو�طنني  قبل  من  كبر�  وعيا  هناك  �أن  مبينا 
�لتي  �لتوعوية  �حلمات  من  م�سيد� بالعديد  عامة،  ب�سفة  �ملبيد�ت  ل�ستعمال 
نظمها �لدفاع �ملدين للتحذير من خطر �لفو�سفيد و�لتي مت من خالها طباعة 

برو�سور�ت بخم�س لغات �أجنبية ل�سمان  �إي�سال �لر�سالة لكافة �مل�ستخدمني.

الدور الوقائي
�إلى �لنظرة �لدولية  �إلى ذلك، نبه ممثل وز�رة �ل�سحة �ل�سيديل علي ع�سري  
للت�سمم باملبيد�ت و�لدور �لوقائي و�لعاجي يف تر�سد �حلالت وكيفية �لوقاية 
فو�سفيد  مببيد  �لت�سمم  �إح�سائيات حلالت  م�ستعر�سا  معاجلته،  وطرق  منها، 

�لأملنيوم باململكة �لعربية �ل�سعودية.

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.

200ألف ريال.. الحد األعلى لتغريم المخالفين
الغذاء والدواء: فوسفيد األلمنيوم مبيد قوي وسم قاتل

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

استشارة وقائية استشارة صحية

التصلب الضموري.. تاريخ 
المرض وأعراضه وسبل الوقاية

�ملياه  ميين  دلييو  �سكب  �إمييا  �ل�سخ�س  يختار  �أن  يت�سمن  حتييد  مييوؤخيير�  �نت�سر 
�أو �لترع مببلغ 100 دولر ل�سالح موؤ�س�سة �أبحاث طبية  �لباردة على ر�أ�سه 

متخ�س�سة يف مر�س �لت�سلب �جلانبي �ل�سموري .
 حول هذ� �ملو�سوع ذكر »موقع كل يوم معلومة طبية« �أن ن�سبة �لنجاة 
من مر�سى �لت�سلب �جلانبي �ل�سموري هي ثاث �سنو�ت فقط بعد ظهور 
�لأعر��س، و ل ي�ستطيع �أن ينجو خلم�س �سنو�ت �إل 15٪ فقط من �ملر�سى، 

وتتقل�س هذه �لن�سبة ليعي�س 5٪ من �ملر�سى لأكر من 10 �سنو�ت.  

تعريف بالمرض
يعد مر�س �لت�سلب �جلانبي �ل�سموري هو �أكر �أمر��س �ل�سمور �لع�سبي 
�لع�سبي  �جلييهيياز  تييدريييجييي يف  �ييسييمييور  حيييدوث  �مليير�ييس  �نييتيي�ييسييار�. ويت�سمن 
وت�سر  للمري�س.  تيييام  �سلل  حيييدوث  �ليينييهيياييية  يف  عيينييه  ينتج  ممييا  �حلييركييي، 
�لإح�سائيات �إلى �أن 1 من كل 350 رجا بالغا يكون معر�سا خلطر �لإ�سابة 
تكون  بالغة  �سيدة    450 كل  من   1 و  �ل�سموري،  �جلانبي  �لت�سلب  مبر�س 

معر�سة للخطر �لإ�سابة باملر�س.

رحلة أبحاث
و�أعطاه  مرة  لأول  �ملر�س  �ساركوت  �لدكتور  �كت�سف   1٨69 عام  يف   •
ب�سكل  يحدث  �ملر�س  هذ�  �أن  مفاده  مبدئيا  �فرت��سا  وطييرح  ت�سميته، 

فردي و لي�س له ارتباط بعوامل وراثية اأو عائلية.
• يف عام 1٨٨0 �كت�سف �لدكتور �أو�سلر �أن �ملر�س يحدث �أحيانا بنمط 

يت�سمن عاما ور�ثيا �سمن بع�س �لعائات.
اجلانبي  الت�سلب  ح���االت  بع�س  ارت��ب��اط  اكت�سف   2007 عييام  يف    •

. SOD1 ل�سموري بطفرة يف جني ي�سمي�
• يف عام 200٨ اكت�سف ارتباط ن�سبة 4٪ من حالت �لت�سلب �جلانبي 

.TDP43 ل�سموري بطفرة يف جني جديد ي�سمى�
ي�ستهدف  جديد  ليييدو�ء  مري�س  �أول  جتربة  متييت   2010 عييام  يف   •
ت��ث��ب��ي��ط ن�����س��اط ال��ط��ف��رة اجل��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ج���ن SOD1 بييهييدف �إبييطيياء 

و�إيقاف تقدم �ملر�س.
�كت�ساف جمموعة جديدة من خم�س  �لنتهاء من  • يف عام 2011 مت 
 FUS، جينات لها دور يف بع�س حالت �لت�سلب �جلانبي �ملتعدد و هي 

.OPTN، ANG، VCP ،UBQL2
• يف عام 2011، مت  �كت�ساف جني جديد ي�سمى C9orf72 موجود 
يف ن�سبة ت�سل �إلى 60٪ من حالت �لت�سلب �جلانبي �ل�سموري ذ�ت 
�خللفية �لعائلية، وحو�يل ٨0٪ من �حلالت غر �ملرتبطة بخلفية 

عائلية.

مالحظات
يعد  �لأخييرة، مما  �لع�سر  �ل�سنو�ت  �لبحثي حدث يف  �لتطور  �أغلب   •

بكثر من �لأمل �إذ� �أمكن �حلفاظ على متويل �لدر��سات.
وعلم  �حليوية  �لكيمياء  يف  بالتقدم  �رتبط  �لبحثي  �لتطور  �أغلب   •

�جلينات، وهو فرع طبي تتطلب �أبحاثه تكاليف مرتفعة للغاية. 
�لت�سلب  مبر�س  �خلا�سة  للبحوث  �ل�سابقة  �لتكاليف  �إجمايل  بلغ   •

�ملتعدد �جلانبي ما ي�سل �إلى 90 مليون دولر.
• يف خال �سنو�ت قليلة من �كت�ساف �جلني �لأول، �أمكن �إنتاج �أول دو�ء 

جتريبي ملقاومة تاأثره.
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�ل�سحافة  عيين  نقا  �أنييبيياء  �لإعيييام  و�سائل  تناقلت 
�لرومانية بخ�سو�س تقدم �ستيو� بوخار�ست ب�سكوى 
ر�سمية على نادي �لهال لعدم دفعه �لق�سط �لأول 
هذ�  معه  تعاقد  �لييذي  بينتيلي،  ميهاي  �سفقة  من 

�ل�سيف عر �قرت�ح �ملدرب ريجيكامب.
ونقل موقع قناة »�م بي �سي �سبورت�س برو«عن 
�سحيفة »فاناتيك« قولها »�لهال مل ي�سدد �لدفعة 
�ستيو�  دعييا  �لطرفني مما  �لتييفيياق بني  وفييق  �ملالية 
بوخار�ست �إلى رفع �سكوى �إلى �لفيفا للح�سول على 

�لأمو�ل �مل�ستحقة«.
مييين جييانييبييه قيييال نييائييب رئييييي�ييس نييييادي �لييهييال 
حمييمييد �حليييميييييييد�ين »مل نييتييلييق �ييسيييييئييا بييخيي�ييسييو�ييس 

�ل�سكوى ومل يرد �إلينا ما يخ�س هذ� �ملو�سوع«.
مب�سدر  و�سفته  عما  نقلت  �لريا�س  �سحيفة 
يف �لييهييال، وقييالييت على ل�سانه �إنيييه«مت �لتييفيياق مع 
�لعقد  قيمة  تييوزع  �أن  على  �أعماله  ووكيل  �لاعب 
على �لأعييييو�م مييا بييني رو�تيييب �سهرية ومييقييدم عقد، 
لذلك كل �لأمور �ملالية متفق عليها مع �لاعب ول 
متعطلة  دفعات  �أو  �لرو�تب  يف  تاأخر�ت  �أي  يوجد 
من مقدم �لعقد، و�أن �لهال �تفق مع نادي �سيتو� 
بوخار�ست على حقه من �نتقال �لاعب وهو مليون 
ح�سب  دفعتني  على  ووزعيييت  ييييورو،  �ملليون  ون�سف 
�لعقد �ملوقع مع �لنادي �لروماين مت ت�سلم �لدفعة 

�لأولى.
وعندما  وقتها  يحن  فلم  �لثانية  �لدفعة  �أمييا 
�ملالية  �ملبالغ  لت�سليم  جاهز  فالهال  �ملوعد  يحل 
�ملييتييفييق عييليييييهييا«. و�أ�ييييسيييياف �مليي�ييسييدر نييقييا عييين ذ�ت 
�لييروميياين  �ليينييادي  جتيياه  �مليييايل  »و�سعنا  �ل�سحيفة 

�سليم«.

حقيقة قضية بينتيلي وشكوى ستيوا على الهالل

»شؤون الطالب«
توفر أدوات رياضية 

بمليون ريال
 

�لطاب    �ييسييوؤون  عمادة  وفييرت  �جلامعة،  مدير  معايل  من  بتوجيه 
جمموعة كبرة من �لأدو�ت �لريا�سية مببلغ يقارب مليون ريال.

وتنوعت هذه �لأدو�ت بني طاولة بلياردو وطاولة تن�س وفرفر� 
وجييهيياز �سركهربائي وطيياوليية هييوكييي، وزعييت على عييدد ميين كليات 
�ملييكييان،  وتييو�فيير  �لكلية  رغييبيية  فيييروع �جلييامييعيية ح�سب  بكافة  �لييبيينييات 
وكذلك بال�سالت �لريا�سية �لرئي�سية يف كل من �لقريقر و�ملحالة 

و�لإ�سكان �لطابي.
وتييهييدف �لييعييمييادة ميين هيييذه �خلييطييوة �إليييى ��ستثمار وقيييت فيير�غ 
�لطاب و�لطالبات مبمار�سة �لريا�سة حفاظا على وقتهم ولياقتهم 

و�سحتهم.

رياضة

الحدادي يفضل تمثيل 
إسبانيا على بلد والده

المدلج يبرئ ساحته من مغادرة االتحاد أبطال آسيا
بالحتاد  �لتنفيذي  �ملكتب  ع�سو  رد 
�لآ�يييسيييييييوي رئييييي�ييس جليينيية �لييتيي�ييسييويييق، 
�ملدلج، على �لهجوم  �لدكتور حافظ 
�ل�سر�س �لذي تعر�س له عقب تنفيذ 
�لحتييييياد �لآ�يييسيييييييوي عييقييوبيية حييرمييان 
نيييييييادي �لحتيييييييياد ميييين جيييمييياهيييره يف 
باإياب  �لإمار�تي  �لعني  �أمام  مبار�ته 

دور �لثمانية لدوري �أبطال �آ�سيا.
و�أكيييييد �أنيييييه لييييي�ييس مييي�يييسيييوؤول عن 
يوجهون  يهاجمونه  ميين  و�أن  ذليييك 
هجومهم يف �لجتاه �خلاطئ، مبينا  

�أنه مل يكن بالإمكان �أكر مما كان.

جلييينييية  قييييييييييير�ر  �أن  و�أو�يييييييييسيييييييييح 
االن�����س��ب��اط ب��االحت��اد االآ���س��ي��وي كان 
ميي�ييسييتيينييد� �إلييييييى وقييييائييييع وخمييياليييفيييات 
مييتييكييررة، ورغيييم �جلييهييود �لييتييي بذلت 

فاإن �لقانون كان �أقوى.
ويتهم �لحتاديون حافظ �ملدلج 
�سد  ناديهم  م�ساندة  عن  بالتقاع�س 
ق����رار جل��ن��ة االن�����س��ب��اط االآ���س��ي��وي��ة 
باإقامة مبار�ة لهم من دون جمهور، 
مميييييا كيييليييف �لييييفييييريييييق �خليييييييييروج ميين 

�لبطولة �لآ�سيوية.
وقيييال �ملييدلييج يف عيييدة تييغييريييد�ت 

مئات  حييو�يل  علي  �نهالت  »فجاأة  له 
�لتيي�ييسييالت ور�ييسييائييل �لييو�تيي�ييسيياب من 
جماهر �لعميد �لعزيزة على قلبي«.
وتييابييع »لييلييد�عييمييني �أقييييول �سكر� 
�أن مييين حييلييف على  تييعييرفييون  لأنيييكيييم 
�أن يكون كاذبا  نف�سه باملوت ل ميكن 
وقد �سدقت يف كل كلمة قلتها و�هلل 
وللغا�سبني  �ييسييهيييييد،  �أقييييول  مييا  عييلييى 
�لعميد  على  غ�سبكم  �أتفهم  �أقيييول« 
عيين  يييبييتييعييد  �أن  ييير�ييسييييينييا  ل  �لييييييذي 
توجهون  ولكنكم  �لتتويج  من�سات 
�ل�سحيح  غييير  بيييالجتييياه  غيي�ييسييبييكييم 

لأنني ل�ست �مل�سوؤول عما حدث«.
�لت�سويق  جلنة  رئي�س  وو��ييسييل 
قائًا«  تغريد�ته  �لآ�سيوي  بالحتاد 
هكذ�  فما  �هلل  �ساحمكم  لل�سامتني 
ييييكيييون �حليييييييو�ر بييييني �أبيييينيييياء �ليييوطييين 
�ليييو�حيييد، وقيييد �أخييطيياأ رئييييي�ييس �ليينييادي 
بييحييقييي عييلييى �ليييهيييو�ء ومل �أغيييير لغة 

حو�ري معه رغم ما قال«.
بقوله  تغريد�ته  �ملدلج  و�ختتم 
�أنكر �لرئي�س �ت�سالتي معه  »ختاما 
�أثييينييياء �إجيييازتيييي يف ليينييدن و�لييدكييتييور 

من�سور �ليامي �ساهد علينا«.

و��ييييسييييل ميييهييياجيييم بييير�يييسيييليييونييية ميينيير 
�حلد�دي �سعوده �ملثر يف كرة �لقدم 
لت�سكيلة  �جليييدييييد  �ليي�ييسييكييل  �ييسييميين 

�إ�سبانيا.
�ل�ساعة  ربيييع  يف  ميينيير  و�يييسيييارك 
�لأخر من مبار�ة �إ�سبانيا �لتي �نتهت 
بانت�سار �ساحق )5 /1( على مقدونيا 
�أمم  بت�سفيات  م�سو�رها  م�ستهل  يف 
�أوروبييا 2016 �لثنني �ملا�سي. وكانت 
لاعب  عماقة  �أخييرى  خطوة  تلك 
�أكادميية  من  �نطلق  �لييذي  �ملييوهييوب 

�لنا�سئني بر�سلونة.
وجييييذبييييت حتيييركييياتيييه وغيييرييييزتيييه 
�إ�سبانيا  ميييدرب  �هييتييمييام  �لييو��ييسييحيية، 
��ستدعاه  �لذي  بو�سكي  ديل  في�سنتي 
لدييجو  بييديييا  مييقييدونيييييا  ملييو�جييهيية 

كو�ستا �مل�ساب. 

�أب مغربي  �أن منر من  ورغييم 
فييياإنيييه قييييرر متييثيييييل �إ�ييسييبييانيييييا. وقيييال 
�حلد�دي )19عاما( »حلمي يتحقق، 
�ساركت  �لذي  بالقمي�س  و�ساأحتفظ 
بيييه. ميينييذ كيينييت �ييسييغيير� و�أنيييييا �ألييعييب 
يف �إ�ييسييبييانيييييا. حتييدثييت مييع �ليينييا�ييس يف 
�للعب  �أرييييد  �إين  �ملييغييرب وقييلييت لهم 

لإ�سبانيا«.
�إنه  وتابع »قال يل ديل بو�سكي 
بالرتياح  �أ�سعر  �أن  �ليي�ييسييروري  ميين 
و�أن �أفعل ما �أجيد فعله و�أن �أ�ستمتع 
�لعمل  مو��سلة  علي  �لآن  بييوقييتييي. 
�جليييييياد مييييع بييير�يييسيييليييونييية. �أعيييييييرف �أن 
مكاين يف هذه �للحظة هو منتخب 
�إ�سبانيا حتت 21 عاما، لكني �ساأقاتل 
لييلييحيي�ييسييول عييلييى فيير�ييسيية �أخيييييرى يف 

�لفريق �لأول«. 
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أقسام

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق الجامعة  |  العدد 122  |  19 ذو القعدة 1435  |  14 سبتمبر 2014

رئيس قسم علم وظائف األعضاء د. فهيد آل هاشم:
سجلنا تميزا بحثيا على مستوى 

الجامعة وهدفنا التطوير
حيث مطلوب منه متابعة �جلديد يف 
علم وظائف �لأع�ساء وذلك بالقر�ءة 
و�إجر�ء �لأبحاث و�حل�سور و�مل�ساركة 

يف �ملوؤمتر�ت �لعاملية.

خالد العمري 

بداية حدثنا عن اأهمية
علم وظائف الأع�ساء؟

عييلييم وظيييائيييف �لأعييي�يييسييياء و�حيييييد من 
�لطب  كلية  يف  �لأ�ييسييا�ييسييييية  �لأقيي�ييسييام 
�لأ�سا�سية  �لأق�سام  لبقية  وهو مكمل 
وق�سم  �لت�سريح،  ق�سم  مثل  �لأخييرى 
�لييكيييييميياء �حليييييوييية، وقيي�ييسييم �لأحييييييياء 

�لدقيقة، وق�سم علم �لأمر��س.
وييييقيييوم بييتييدرييي�ييس عييلييم وظييائييف 
�لكليات  وطالبات  لطاب  �لأعيي�ييسيياء 

�ل�سحية يف �جلامعة.
وهذ� �لعلم يعنى ب�سفة رئي�سية 
بييعييمييل وظيييائيييف �جليي�ييسييم يف �حليياليية 
�لطبيعية، و�إذ� ��ستوعبه د�ر�س �لطب 
فهم  عليه لحييقييا  ي�سهل  فيياإنييه  جيييييد� 
للج�سم يف  �لييتييي حتيي�ييسييل  �لييتييغيير�ت 

�حلالة �ملر�سية.
ومما يدل على �أهمية هذ� �لعلم 
�قيييرت�نيييه بييا�ييسييم جييائييزة نييوبييل للطب 
حيييييث يييطييلييق عليها جييائييزة نييوبييل يف 

�لطب �أو علم وظائف �لأع�ساء. 

كيف تواكبون تطورات
هذا املجال؟

�لتدري�س  هيئة  ع�سو  من  ذلك  يبد�أ 

وللغر�س ذ�ته ي�ست�سيف �لق�سم  
ب�سفتهم  �لييعييلييم  هيييذ�  يف  �ملييتييميييييزييين 
مميييتيييحييينيييني خيييييارجيييييييييييني ييييقيييوميييون 
بييييالطيييياع عيييليييى ميينيياهييجيينييا وطييييرق 

�لتدري�س و�ل�ستفادة من خر�تهم.
جيييد�  ميييهيييتيييم  �ليييقييي�يييسيييم  �أن  كيييميييا 
بييييا�ييييسييييتييييخييييد�م �لأجيييييييهيييييييزة �حليييدييييثييية 
و�ل�يييسيييتيييفيييادة مييين �لييتييكيينييولييوجيييييا يف 
�لعملية �لتعليمية،  ولذلك مت �إن�ساء 
خمتر�ت »بورلب« لطاب وطالبات 
�لكليات �ل�سحية، �لتي حتكي �أحدث 
مييا و�ييسييل �إليييييه �لييتييدرييي�ييس �لعملي يف 

علم وظائف �لأع�ساء.
وقييييد تيي�ييسييرفييت هييييذه �ملييخييتيير�ت 
بييزيييارة مييعييايل مييدييير �جلييامييعيية لها، 
وكان ت�سجيعه و�سروره �أكر حافز لنا 
يو�كب  ما هو جديد  كل  للبحث عن 

�لتطور يف علم وظائف �لأع�ساء.

دور الق�سم يف خدمة املجتمع؟
يييقييوم �لييقيي�ييسييم بييخييدميية �ملييجييتييمييع من 
�إكييلييييينيييييكييييية تخ�س  عييييييييياد�ت  خييييال 
يغطي  حيث  �لأعيي�ييسيياء،  وظائف  علم 
عييييياد�ت تخطيط �ملييخ و�لأعيي�ييسيياب يف 
وم�ست�سفى  �ملركزي  ع�سر  م�ست�سفى 

�ل�سحة �لنف�سية باأبها.
عيادة  على  �لق�سم   ي�سرف  كما 
ع�سر  م�ست�سفى  يف  �لييرئيية  وظييائييف 
�لق�سم  �أع�ساء  من  وهناك  �ملييركييزي، 
من ي�سارك مع �لكلية يف زيارة �لقرى 
�لتثقيف  لتقدمي  �لنائية  و�مليينيياطييق 
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�لعاجية  �خلدمة  وتقدمي  �ل�سحي 
مل�ستحقيها.

هل من تعاون بينكم 
وبني الأق�سام املماثلة
يف اجلامعات الأخرى؟

�لأبحاث  م�ستوى  على  تعاون  هناك 
وتيييبيييادل �خليييير�ت يف �مليينيياهييج وطييرق 
�لتعاون  هييذ�  مييياز�ل  ولكن  �لتدري�س 

دون �ملاأمول.
وهنا �أود تاأكيد وجود خطة عمل 
وظائف  علم  تخ�س  جمعية  لإنيي�ييسيياء 
�إن�ساء  حالة  ويف  �ململكة،  يف  �لأع�ساء 
جييمييعييييية كيييهيييذه، فييياإنيييهيييا �يييسيييوف تييعييزز 
فر�س �لتعاون بني �جلامعات يف هذ� 

�لعلم.

تقييمك مل�ستوى البحث
العلمي يف الق�سم؟

�لق�سم متميز على م�ستوى �جلامعة 
�أكيير  ن�سر  حيث  �لعلمي،  �لبحث  يف 
�ل�سنتني  خييال  بحثية  ورقييية  مييين50 
�ملحلية  �ملييجييات  �أرقيييى  يف  �ملا�سيتني 
و�لييعيياملييييية ويف �ملييييوؤمتيييير�ت �لييدولييييية، 
حييا�ييسييد� بييهييا، �أي �لأبييييحيييياث، جييو�ئييز 

حملية وعاملية.
وليييييعيييييل �آخيييييييييير هييييييييذه �جليييييو�ئيييييز 
�لأول يف جائزة  �ملركز  على  ح�سولنا 
�آل  عييبييد�هلل  بيين  حممد  �ل�سيخ  �سمو 
من  �لييطييبييي  �لعلمي  للبحث  خليفة 

دولة �لبحرين. 

تطلعاتكم امل�ستقبلية
 لتطوير الق�سم؟

�لكلية  �إد�رة  ميييع  بييالييتييعيياون  �لييقيي�ييسييم 
ي�سعى د�ئما للتطوير، وذلك �أول من 
�لوطنية  �لكفاء�ت  ��ستقطاب  خييال 
لالتحاق بالق�سم كمعيدين ومن ثم 
�بتعاثهم للدر��سة يف �أرقى �جلامعات 
��ستقد�م  خييال  ميين  وثانيا  �لعاملية، 
�لعلم،   هييذ�  يف  �ملتميزين  �ملتعاقدين 
وكييذلييك ميين خييال ميير�جييعيية �ملناهج 
�لتقدم  �لدر��سية وتطويرها لتو�كب 
يف تييدرييي�ييس هيييذ� �لييعييلييم، �إ�ييسييافيية �إلييى 
�إن�ساء خمتر�ت بحثية على م�ستوى 
�إجييير�ء بحوث  ميين خالها  يتم  عييال 

متميزة.

ر�سالتك لطالب علم
وظائف الأع�ساء؟

�لأع�ساء  وظائف  علم  �إن  لهم  �أقييول 
وكييييذلييييك بييقييييية �ليييعيييليييوم �لأ�ييسييا�ييسييييية 
��سمها )�لعلوم  �أهميتها من  ن�ست�سف 
�لأ�سا�سية(، ومعلوم �أن �أي بناء �إذ� كان 
وقوي  �سالح  بناء  فهو  متينا  �أ�سا�سه 
�أن تبني عليه ما  وت�ستطيع بكل ثقة 

ت�ساء من �أدو�ر.
لعلم  بالن�سبة  �حلييال  هو  كذلك 
وظييييائييييف �لأعيييي�ييييسيييياء وبيييقيييييييه �لييعييلييوم 
متكن  �إذ�  ذليييك  ويييعيينييي  �لأ�ييسييا�ييسييييية، 
د�ر�ييييييس �ليييطيييب مييين ��ييسييتيييييعييابييه فيياإنييه 
ييي�ييسييهييل عييليييييه لحييقييا فييهييم �لييدر��ييسيية 
�لإكلينيكية ويوؤهله فيما بعد لجتياز 
�لمييتييحييانييات �لييعيياملييييية كييالأمييريييكييييية 
و�لييكيينييدييية و�لييريييطييانييييية حيييييث �إن 
ممار�سه �لطب يف هذه �لدول ي�ستلزم 
من �لطبيب �جتياز �سل�سلة �ختبار�ت 
�أ�ييسييعييبييهييا و�أهيييميييهيييا �خيييتيييبيييار �لييعييلييوم 

�لأ�سا�سية.
وبيييينيييياء عيييليييى مييييا �يييسيييبيييق، �أنيي�ييسييح 
�إخييييو�ين �لييطيياب و�لييطييالييبييات بيياأخييذ 
�لأمييييييييييور بيييجيييديييية وعيييييييدم �ليييتيييهييياون 
�لييعييميير مت�سي  و�لييكيي�ييسييل، فيي�ييسيينييو�ت 
�أوقاتنا و�لفر�س  و�إذ� مل ن�ستفد من 
�ملتاحة لنا فقد نندم يف وقت ل ينفع 

معه �لندم.
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خالد العمري

�لييينييياجيييحيييني  �ليييطيييليييبييية  �أكيييييييير  »�إن 
هييييم �أوليييييئيييييك �لييييذييييين ييينييخييرطييون 
بييي�يييسيييورة نيي�ييسييطيية يف تييعييليييييمييهييم عن 
طييييريييييق تيييفييياعيييليييهيييم مييييع زميييائيييهيييم 
و�أ�ساتذتهم«.. عبارة قالها �ملحا�سر 
بق�سم وظائف �لأع�ساء بكلية �لطب 
�لأ�ستاذ معتز �ل�سديق دفع �هلل، يف 
حييو�ر مع »�آفيياق« �أكييد فيه �أن �لفهم 
وتناول  �أهم من �حلفظ،  و�ملناق�سة 
فيه  تاريخه �لأكادميي و�هتماماته 
�إيجابيات  من  لحظة  وما  �لبحثية 

و�سلبيات لدى طاب �جلامعة.

م�سريتك الأكادميية يف �سطور؟
�أنيييييا مييعييتييز �ليي�ييسييديييق دفييييع �هلل من 
بجمهورية  �جلزيرة  ولييية  مو�ليد 

�ل�سود�ن.
بجامعة  �لطب  بكلية  �لتحقت 
على  ح�سلت   .1993 عيييام  �جلييزيييرة 
درجيييييية �ليييبيييكييياليييورييييو�يييس يف �لييطييب 
عملت  ثيييم   ،1999 عييييام  و�جليييير�حيييية 
�ل�سحة  وز�رة  مب�ست�سفيات  طبيبا 

�ل�سود�نية حتى عام 2003.

بعد ذلك عملت م�ساعد تدري�س 
بييكييلييييية �لييطييب يف جييامييعيية �ليينيييييلييني، 
بجامعة  �لييطييب  بكلية  �لتحقت  ثييم 
علم  ماج�ستر  لييدر��ييسيية  �خلييرطييوم 
وظيييائيييف �لأعييي�يييسييياء وحيي�ييسييلييت على 
ثم   ،2005 عييييام  �مليياجيي�ييسييتيير  درجييييية 
عييييينييت حميييا�يييسييير� بييقيي�ييسييم وظيييائيييف 
�لأعييي�يييسييياء بييكييلييييية �ليييطيييب بييجييامييعيية 

�لنيلني من 2006 حتى .201.
ويف �لعام ذ�ته �لتحقت بجامعة 
بق�سم  حما�سر�  للعمل  خالد  �مللك 

وظائف �لع�ساء بكلية �لطب. 

ما راأيك يف البيئة التعليمية  
بجامعة امللك خالد؟

�ليييتيييعيييليييييييمييييييية يف جييياميييعييية  �ليييبيييييييئييية 
درجييية عالية من  خييالييد على  �ملييلييك 
بف�سل  وذليييييك  �لييييرقييييي،  و  �جلييييييودة 
كل  �سخرت  �لييتييي  �حلكيمة  �إد�رتييهييا 
بيييييئيية علمية  لييتييوفيير  �إمييكييانييييياتييهييا 
�أرقييى  ت�ساهي  ومييتييطييورة  متقدمة 
�لييعييامل. هييذه �لبيئة  �جلييامييعييات يف 
�لكادر  توفر  على  تركز  �لتعليمية 
�لييعييلييمييي �ملييييوؤهييييل و�لعيييتيييمييياد على 
�لتعليم  جمييال  يف  متقدمة  تقنيات 

�لييعييايل وتييوفيير كييافيية �لإمييكييانيييييات 
لت�سير  و�أبحاث  ومعامل  كتب  من 

�لعملية �لتعليمية. 

وماذا عن اهتماماتك 
البحثية؟

بيياإجيير�ء بحث حييول م�ستويات  قمت 
بييعيي�ييس �لييعيينييا�ييسيير �ملييعييدنييييية يف �لييدم 
�لك�سور  حيييالت  وبع�س  ليياأ�ييسييحيياء 
وجر�حة �لعظام، وب�سفة عامة �أهتم 
على  �لعربي  �ل�سمغ  تاأثر  بدر��سة 
مر�س �ل�سكري وم�ساعفاته خا�سة 
فعليا  بيييد�أت  و�لأن  �لييكييلييوي،  �لف�سل 
فئر�ن  �ملو�سوع على  هييذ�  در��ييسيية  يف 

�لتجارب، و�أ�ساأل �هلل �لتوفيق. 

اإيجابيات و�سلبيات
لحظتها لدى الطالب؟

لدى  لحظتها  �لتي  �ل�سلبيات  من 
�لطاب:

بطريقة  �لوقت  �إد�رة  عييدم   •
�ييسييحيييييحيية حيييييييث جنييييد كييثيير� 
بيياأمييور  ين�سغلون  �لييطيياب  ميين 
جانبية ل عاقة لها بالعملية 
�لييز�ئييد  كالهتمام  �لتعليمية، 

بيييو�يييسيييائيييل �ليييتيييو��يييسيييل �ملييتيياحيية 
ميييين خيييييال �جليييييييو�ل وبييير�ميييج 

�لتو��سل �لجتماعي.
�سعيف  �حليي�ييسييور  م�ستوى   •

لدى بع�س �لطاب.
على  �لطاب  معظم  • �عتماد 
و�إهييمييال  �لأ�ييسيياتييذة  ملخ�سات 

�ملر�جع �لعلمية.
مع  �لطاب  بع�س  يتعامل   •
�مليييييقيييييرر�ت ميييين �أجييييييل �ليينييجيياح 
ولي�س  فييقييط،  �لخيييتيييبيييار�ت  يف 
ميين �أجيييل �ملييعييرفيية و�ل�ييسييتييفييادة 
�لتي  �ملييهييار�ت  تطوير  يف  منها 
تييي�يييسييياعيييدهيييم ملييجييابييهيية �حلييييييياة 

�لعملية يف �مل�ستقبل. 
�أميييييا �لإييييجيييابيييييييات �ليييتيييي يجب 
�ملحافظة عليها وتوظيفها بطريقة 

�سحيحة فهي:
لاأ�ستاذ  �لييطييالييب  �حييييرت�م   •

�جلامعي.
�أكادمييا مع  �لطاب  • تعاون 

�لأ�ستاذ وفيما بينهم. 
يف  �ليييطييياب  بييعيي�ييس  • رغيييبييية 
و�إحييير�ز  �لأكييادميييي  �لتح�سيل 

�أعلى �لدرجات.

هل وقفت على اأي �سعوبات 
تواجه الطالب يف اجلامعة؟

و�لكليات  �لييطييب  لييطيياب  بالن�سبة 
فاأكر  �لأخيييرى  و�ل�سحية  �لطبية 
مييي�يييسيييكيييلييية تييييو�جييييهييييهييييم هيييييي �ليييليييغييية 
�لإجنليزية، �إ�سافة �إلى نظرة بع�س 
�ليييطييياب ليييليييميييقيييرر�ت وتيي�ييسيينيييييفييهييا 
ح�سب �لأهمية، و�ل�سعوبة تكمن يف 
�إفاد�ت ون�سائح خاطئة من �لطاب 

�لذين هم يف م�ستويات متقدمة . 

ما ن�سيحتك للطالب
من اأجل تقدمي اداء اأف�سل؟

�أنيييييي�ييييييسييييييح �ليييييييطييييييياب بيييييياللييييييتييييييز�م 
بيييياملييييحييييا�ييييسيييير�ت وتييييدوييييينييييهييييا عيينييد 
�لييي�يييسيييرورة، و�أذكييييرهييييم بيييياأن �لييفييهييم 
و�مليينيياقيي�ييسيية �أهييييم مييين �حليييفيييظ، كما 
�ملعلومة  عيين  �لبحث  �إليييى  �أدعييوهييم 
�لأ�ستاذ  عند  من  �سو�ء  �ل�سحيحة 
�ل�سبكة  طييريييق  عييين  �أم  �ملييكييتييبيية  �أم 
جييزًء  يييكييون  فييالييبييحييث  �لعنكبوتية، 

مهما يف عملية �لتعليم �جلامعي.
�إن �أكر �لطلبة �لناجحني هم 
ييينييخييرطييون ب�سورة  �لييذييين  �أولييئييك 
ن�سطة يف تعليمهم وذلك عن طريق 

و�أ�ساتذتهم،  زمائهم  مع  تفاعلهم 
ومييين �أجييييل ذليييك عييلييى �لييطييالييب �أن 
ي�سكل مع بع�س زمائه جمموعات 
�يييسيييغيييرة لييييلييييدر��ييييسيييية بيييحيييييييث يييتييم 
ملناق�سة  منتظمة  ب�سورة  �للييتييقيياء 
�لطريقة تعد  �ملقرر�ت، وهذه  مو�د 

من �أجنع طرق �لتعليم.
ب�سكل  �لييوقييت  ��ستغال  يجب   
�ملجامات  يف  ت�سييعه  وعييدم  جيد 
وعلى  �لن�سر�فية،  �لأمييور  وبع�س 
�لييطييالييب �أن يييبييحييث عييين �مليي�ييسيياعييدة 
و�لعنو�ن يف هذه �حلالة هو �لأ�ستاذ، 
وهييييو ميي�ييسييتييعييد لييتييقييدمي �ليينيي�ييسييح و 
�لإر�ساد للطالب، فاإذ� �سعر �لطالب 
يييرتددن يف  �ملقرر فا  تائه يف  باأنه 
�إلى �لأ�ستاذ فور� ويطرح  �أن يذهب 

عليه م�سكلته.

ما الذي تتمنى توافره
يف اجلامعة؟

بكلية  طبية  مكتبة  �إنيي�ييسيياء  �أمتيينييى 
�لطب، ومزيد� من �لدعم للبحوث 
جملة  �إ�ييسييد�ر  �أمتيينييى  كما  �لعلمية، 
�مللك  جامعة  با�سم  �سهريه  علمية 

خالد.

المحاضر  بقسم وظائف األعضاء األستاذ معتز الصديق دفع اهلل:

الفهم أهم من الحفظ.. والتفاعل أساس النجاح
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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه
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مؤتمر جامعات المجر يمنح فضيته
للملحق الثقافي صقر

العنقري يدشن المبنى الجديد
للملحقية الثقافية بنيوزلندا

أحمد العياف 

د�يييسييين ميييعيييايل وزيييييير �لييتييعييليييييم �لييعييايل 
�لييدكييتييور خييالييد بييين حمييمييد �لييعيينييقييري 
مييييقيييير ميييبييينيييى �مليييليييحيييقييييييية �ليييثيييقيييافييييييية 
�أوكاند  مدينة  يف  �جلديد  �ل�سعودية 
خييادم  �سفر  بح�سور  �ليينيييييوزيييليينييدييية، 
�أ�سرت�ليا  لييدى  �ل�سريفني  �حلييرمييني 
�سالح،  �آل  حممد  بن  نبيل  ونيوزلند� 
عن  �ييسييور�  و�حل�سور  معاليه  و�ساهد 
�إلييى  و��ستمع  �إنيي�ييسييائييه  وميير�حييل  �ملبنى 
�سرح تف�سيلي عنها من �مللحق �لثقايف 
بخيت  بن  �سطام  �لدكتور  نيوزلند�  يف 

�لعتيبي . 
ويقع مبنى �مللحقية على م�ساحة 
من  ويتاألف  �أمييتييار   7205 تبلغ  مربعة 
�ملباين  م�ساحة  وت�سكل  �أدو�ر،  �أربييعيية 
�لإد�رية منه 3600 مرت مربع ومو�قف 

تت�سع لي  169 �سيارة.
وي�ستمل �لدور �لأول على معر�س 
د�ئييييم خييا�ييس بيي�ييسييور �ملييمييلييكيية �لييعييربييييية 
من  �لعديد  حتييوي  ومكتبة  �ل�سعودية 
�لييكييتييب �لييعييربييييية و�لإجنيييليييييييزيييية �لييتييي 
تييتييحييدث عيين �ملييمييلييكيية وتيي�ييسييكييل مرجعا 
مييهييمييا لييلييبيياحييثييني، �إلييييى جييانييب خيمة 
�أعدت ل�سيوف �مللحقية ليتعرفو� على 

جانب من تر�ث وثقافة �ململكة .
في�ستمل على  �لييثيياين  �ليييدور  �أميييا 

�لثقايف بالنم�سا. وتعد �مليد�لية �أعلى 
ل�سخ�سية  منحها  يتم  تييكييرمي  �ييسييارة 
�أجيينييبييييية، وذليييك �عييرت�فييا بييجييهييوده يف 
و�لتعليمية  �لعلمية  �لعاقات  خدمة 

منح موؤمتر روؤ�ساء �جلامعات �ملجرية 
�لييييييذي �نيييعيييقيييد بييالييعييا�ييسييميية �ملييجييرييية 
�لدكتور  �لف�سية  ميد�ليته  بود�ب�ست 
عييلييي بييين عيييبيييد�هلل بييين �ييسييقيير �ملييلييحييق 

�لأكييييادميييييييييية و�لييثييقييافييييية بيييني �ملييجيير 
و�ململكة �لعربية �ل�سعودية.

�أدرجييت �للجنة �ملكونة من   وقد 
مندوبني عن موؤمتر روؤ�ساء �جلامعات 
�لييبيي�ييسييرييية،  �ملييييييو�رد  ووز�رة  �مليييجيييريييية، 
و�أكييادميييييية �لييعييلييوم �ملييجييرييية، حيثيات 
قييير�ر �لييتييكييرمي �ليييذي جيياء بييالإجييميياع، 
حيث �أ�سار تقرير �للجنة �إلى عدد من 

�أ�سباب �ختيارها للدكتور بن �سقر. 
�لثقايف  �مللحق  �أعيييرب  جهته  ميين 
عن  �سقر  بيين  على  �لدكتور  بالنم�سا 
روؤ�ييسيياء �جلامعات  مييوؤمتيير  �إلييى  �سكره 
�ملييجييرييية، و�إليييى مييعييايل وزيييير �لتنمية 
�لييبيي�ييسييرييية ومميييثيييل جمييليي�ييس �لييييييوزر�ء 
ل�سخ�سه  �خيييتيييييييارهيييم  عييلييى  �مليييجيييري 
بييييالإجييييميييياع، ومييينيييحيييه ذليييييك �ليييو�يييسيييام 

�لرفيع.
�لييتييي  �جلييييهييييود  تيييليييك  �أن  و�أكيييييييد 
�أ�ييييسييييار �إليييييييهيييا تييقييرييير جليينيية روؤ�يييسييياء 
�جلييياميييعيييات كييانييت عييمييا بييتييوجيييييهييات 
�لدكتور  �لعايل  �لتعليم  وزييير  معايل 
تيياأتييي �ت�ساقا  �لييتييي  �لييعيينييقييري،  خييالييد 
�حلرمني  خيييادم  حكومة  �سيا�سة  مييع 
�ليي�ييسييريييفييني، �لييتييي ل تييياأليييو جييهييد� يف 
تيييقيييدمي كيييل �ليييدعيييم ليييدفيييع �لييعييمييلييييية 
�لييتييعييليييييمييييية بيياملييمييلييكيية لييتييو�كييب �أرقييييى 

�سيا�سات �لتعليم بالعامل
�إن ذلك  �لدكتور بن �سقر  وقال 
جمل�س  منحه  �لييذي  �لرفيع  �لو�سام 
روؤ�ييييسيييياء �جلييياميييعيييات �ملييجييرييية مييوجييه 
�لعايل  �لتعليم  وز�رة  �إلييى  بالأ�سا�س 
�ليييتيييي �أمييثييلييهييا يف �مليييجييير وبييقييييية دول 

�لإ�سر�ف. 

لقطات

السيف يدشن مشروع
تطوير مهارات الموظفين

في اإلنجليزية
  

د�سن معايل نائب وزير �لتعليم �لعايل �لدكتور  �أحمد �ل�سيف م�سروع تطوير 
�لتدريب  �سمن  ييياأتييي  �ليييذي  �لإجنييليييييزييية  �للغة  تعلم  يف  �ملوظفني  مييهييار�ت 
�لإد�ري يف  �لعامة للتطوير  �لإد�رة  و�لييذي تعده  �لعمل  ر�أ�ييس  �لد�خلي على 

�لوز�رة.
تنفيذ  خييال  من  �مل�سروع  هييذ�  بانطاق  �سعادته  عن  �ل�سيف  و�أعيييرب 
�أول جمموعتني من �لرنامج ، م�سر� �إلى �أن هذه �خلطة �ست�سيف �لكثر 
�إلى �ملوظفني خا�سة ملن �سوف يعملون يف عدد من  من �ملهار�ت و�خليير�ت 
�مللحقيات �لثقافية �لتي تعد �للغة �لإجنليزية لغتها �لر�سمية، مثل �أمريكا 
وكند� وبريطانيا و��سرت�ليا ونيوزلند� وغرها من �لدول، موؤكد� �أن �خلطة 
ت�سبو يف �لنهاية �إلى تقدمي وحت�سني �خلدمات �لتي تقدمها �لوز�رة للطلبة 

�ملبتعثني.
كما قدم �ل�سيف �سكره وتقديره مل�ست�سار �لوز�رة و�ملدير �لعام للتطوير 
�لإد�ري �لأ�ستاذ عبد�ن بن �أحمد �لعبد�ن وزمائه على ما يقومون به من 
�لتدريب  يعتر  �لييذي  و�لتنظيمي،  �لإد�ري  �لعمل  تطوير  يف  كبرة  جهود 
�لد�خلي �أحد �أهم �أركانه، كما �أثنى على �لتجهيز�ت و�لتقنيات �مل�ستخدمة يف 
قاعات �لتدريب �ملن�ساأة حديثاً من �أجل �إيجاد بيئة تدريب تفاعلية.  ومتنى  
�ل�سيف يف ختام حديثه �أن يحقق هذ� �مل�سروع �لأهد�ف �ملرجوة منه و�أن تكلل 

هذه �جلهود بالنجاح و�لتوفيق.
�لأ�ستاذ  بالوز�رة  �لإد�ري  للتطوير  �لعام  �ملدير  �أ�سار  �أخييرى  جهة  من 
عبد�ن بن �أحمد �لعبد�ن،  �إلى �أن برنامج �للغة �لإجنليزية �سيتم تنفيذه على 
�لتدريب على  �سبعة م�ستويات تغطي �لحتياج  �لأولييى تت�سمن  مرحلتني، 
�أقل يف �لتعامل مع  �لأ�سا�سي يف تعلم �للغة للمبتدئني ومن لديهم خر�ت 
�للغة �لإجنليزية، �أما �ملرحلة �لثانية فت�ستمل على ثمانية م�ستويات تت�سمن 
�ل�سرورية  �مل�سطلحات  بع�س  وتغطي  تقدما  �أكيير  مهار�ت  على  �لتدريب 

�لتي يتعامل بها �ملوظفون يف �أد�ء �أعمالهم .

معرض المسؤولية االجتماعية
يرصد جائزة ألفضل فكرة 

�جلامعات  �حلارثي  ع�سكر  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  ملجل�س  �لعام  �لأمييني  دعا 
�ل�سعودية لا�ستفادة من �ملعر�س �لثالث للم�سوؤولية �لجتماعية و�لفعاليات 
ت�سويقي«  تثقيفي  �إعييامييي  »ملتقى  بيياأنييه  �حليييدث  هييذ�  و��ييسييفييا  �مل�ساحبة، 
ومظلة جتمع �ل�سركات و�ملن�ساآت من جهة، و�لباحثني و�ملهتمني و�لعاملني 

و�مل�ستفيدين يف جمال �مل�سوؤولية �لجتماعية من جهة �أخرى.
وقال �حلارثي �إن �للجنة �لتح�سرية للمعر�س �لثالث �لذي حتت�سنه  
�أكتوبر �ملقبل بفندق �لفي�سلية حتت رعاية  �لعا�سمة �لريا�س بدء� من 21 
رئي�س جمل�س �مل�سوؤولية �لجتماعية، �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمر في�سل بن 
�أحمد بن عبد �لعزيز، تتولى جمع �لأفكار �جلديدة يف جمال بر�مج خدمة 
�ملجتمع عر �جلامعات، متهيد� لإطاق كتيب خال �ملعر�س بعنو�ن » �أفكار 
�ل�سباب يف بر�مج خدمة �ملجتمع«، و�سيتم تقدمي جائزة لأف�سل فكرة مقدمة 

من قطاع �ل�سباب. 
يف  �مل�ساركة  للجامعات  م�ساحة  تخ�سي�س  �سيتم  �أنييه  �حلييارثييي  وذكيير 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  من  نخبة  �أمييام  طابها  بر�مج  �أفكار  لعر�س  �ملعر�س 
بني  �ملييبييادر�ت  حتقيق  ميين  ميكن  مبييا  �لجتماعية،  بامل�سوؤولية  تعنى  �لييتييي 
�لأخييرى خال �حلدث، وتخ�سي�س  �لتعليمي و�لقطاعات �خلا�سة  �لقطاع 
�ملقرتحة  �لنماذج  عر�س  ويتم  �ملعر�س،  يف  �مل�ساركة  للجامعات  عمل  جل�سة 

وتكرمي �جلامعات �مل�ساركة باملعر�س.

و�حدة  كل  ت�ستوعب  و��سعتني  قاعتني 
مييتييعييددة  وهيييي   ، �سخ�س    200 منهما 
بييييد�ئييييرة  �ل�ييييسييييتييييخييييد�م مت جتيييهيييييييزهيييا 

تلفزيونية. 
على  �لثالث  �لييدور  يحتوي  بينما 
وقاعة  �لدر��سيني  للم�سرفني  مكاتب 
ملقابلة �مل�سرفني طابهم، وثاث غرف 

كمبيوتر  ومعامل  �لطاب  ل�ستقبال 
ومييكييتييب لييليي�ييسييوؤون �لييفيينييييية، �أميييا �ليييدور 
للملحق  مكتب  على  في�ستمل  �ليير�بييع 
�لثقايف وقاعة ��ستقبال �لطاب وق�سم 

�ل�سوؤون �ملالية و�لإد�رية.  
ميتاز  �مللحقية  مييوقييع  �أن  يييذكيير 
بيييتيييو�فييير �خلييييدمييييات �لأ�يييسيييا�يييسييييييية �إلييييى 

�أحد حمطات �لقطار  جانب قربه من 
و�مليييحيييات �لييتييجييارييية و�لأ�ييييسييييو�ق، �إلييى 
جييانييب �إطييالييتييه عييلييى حييديييقيية ميياونييت 
ولييييينييجييتييون �ليييتيييي تييعييد �أكييييير حييد�ئييق 
نيييييوزليينييد�، وميييتيياز �ملييبيينييى �أييي�ييسييا بيياأنييه 
موفر للطاقة �إلى جانب ��ستماله على 

�أحدث �أنظمة �لأمن و�ل�سامة .

مبتعثون 
يطلقون مشروع 
»بصمات مبتعث«

�أطيييييييليييييييق عيييييييييدد مييييييين �ليييييطييييياب 
للدر��سة  �ملبتعثني  �ل�سعوديني 
يف عدد من �جلامعات �لأمريكية 
ميي�ييسييروعييا �أطيييليييقيييو� عييليييييه ��ييسييم 
على  م�ستما  مبتعث«  »ب�سمات 
عيييدة ميي�ييسييروعييات ميينييهييا: �سنطة 
�ملبتعث �ملتميز، رحلة ل�ستك�ساف 
�ملييتييميييييز، و�ليييقييينييياة �ملييرئييييية عر 
�ملتميزين  تييرز  �لتي  »يوتيوب« 
�أ�ييييييسييييييحيييييياب �أهييييييييييم �ليييبييي�يييسيييميييات 
�لييييييو��ييييييسييييييحيييييية ميييييييين �ليييييطييييياب 
جمموعة  وتنق�سم  و�لطالبات، 
ب�سمات مبتعث �إلى �أق�سام �إد�رية 

وتنفيذية و�إعامية. 
�لأعيييييي�ييييييسيييييياء  �أن  يييييييذكيييييير 
�ليو�سف  في�سل  هم:  �ملوؤ�س�سني 
ميييوؤ�يييسييي�يييس �مليييي�ييييسييييروع و�يييسييياحيييب 
�لفكرة، وعبد�هلل �مل�سيقيح نائب 
�لقويف  و�أ�سامة  �مل�سروع،  رئي�س 
رئييييي�ييس �ليي�ييسييبييكييات �لجييتييميياعييييية، 
العالقات  وغالية خياط مديرة 
�بن  �آل  وعلي  و�لإعيييام،  �لعامة 
بييرنييامييج حقيبة  مييدييير  �ليينييهييار 

مبتعث.
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القصيم
هييييينييييياأ ميييييعيييييايل ميييييديييييير جييياميييعييية 
عبد  بن  �لدكتور خالد  �لق�سيم 
�لرحمن �حلمودي، طاب كلية 
�لإ�سامية  �ل�سريعة و�لدر��سات 
�لعربية و�لدر��سات  �للغة  وكلية 
�نتقالهم  مبنا�سبة  �لجتماعية 
�إلييى �ملييبيياين �جلييديييدة يف �ملدينة 

�جلامعية باملليد�. 
�لييكييليييييتييني  مييييير�فيييييق  وز�ر 
وقييياعييياتيييهيييا �لييييدر��ييييسييييييييية، و�أكيييييد 
للمبنى  �نييتييقييالييهييم  �أن  لييلييطيياب 
�جليييييدييييييد ييييتيييييييح لييييهييييم فييير�يييسييية 
�ل�ستفادة من �خلدمات �ملتاحة. 

السعودية
�أو�سح مدير �جلامعة �ل�سعودية 
�لإليييكيييرتونييييييية �ملييكييلييف �لييدكييتييور 
�جلييامييعيية  �أن  �مليييو�يييسيييى  عيييبيييد�هلل 
�أكيير من 7000  �لعام  قبلت هذ� 
طييالييب وطييالييبيية، و�أ�ييسييبييح لديها 
ميينيياطييق  خمييتييلييف  يف  فيييييروع   10
وحمافظات �ململكة، كما �فتتحت 
كييلييييية جييديييدة هييي كييلييييية �لييعييلييوم 

و�لدر��سات �لنظرية.

الدمام
�نييي�يييسيييميييت جييياميييعييية �ليييييدميييييام �إلييييى 
�لحتيييييياد �ليييعيييامليييي لييير�ميييج درجييية 
�لعليا  و�لييدر��ييسييات  �لبكالوريو�س 
�لتنف�سية،  �لييرعيياييية  تخ�س�س  يف 
�ملتحدة  �لوليات  يتخذ من  �لذي 
�لأمييركييييية مييقيير�ً ليييه، وذليييك بعد 
�لدعوة �لتي تلقاها ق�سم �لرعاية 
�لطبية  �لعلوم  كلية  يف  �لتنف�سية 

�لتطبيقية بجامعة �لدمام.

الملك فيصل
�أعيييلييينيييت جييياميييعييية �مليييليييك فييييي�ييسييل 
عييييين تيييغييييييير مييي�يييسيييميييى )بيييير�مييييج 
جيييييورجيييييييييييا( �إليييييييييى )�ليييييير�مييييييج 
�ليييدولييييييية �لييتييطييبيييييقييييية( �ييسييعيييييا 
لييفييتييح �آفييييييياق �أكييييادميييييييييية دولييييييية 
�لعمل  �سوق  حاجة  تلبي  �أرحييب 
تيييطيييوييييريييية  خيييييطيييييو�ت  ظيييييل  يف 
وتيينيي�ييسيييييقييييية مييييدرو�ييييسيييية قييامييت 
بييييهييييا �جلييييامييييعيييية ميييييع عيييييييدد ميين 
من  �ل�ييسييرت�تيييييجيييييني  �سركائها 
�ل�سناعة  يف  �ليير�ئييدة  �ل�سركات 
و�لييييبييييرتوكيييييييييميييياويييييات و�لييينيييفيييط 

و�لغاز و�ل�سحة و�لأعمال.

سلمان
تيييفيييقيييد مييييعييييايل مييييدييييير جييامييعيية 
�لدكتور  عبد�لعزيز  بن  �سلمان 
عيييييبيييييد�ليييييرحيييييمييييين بييييييين حميييميييد 
�لييعييا�ييسييمييي، �مليييبييياين �لييدر��ييسييييية 
�لتح�سرية،  �ل�سنة  لييطييالييبييات 
ووقييييييييييييييف عييييييلييييييى جيييياهييييزيييييتييييهييييا 
�لتعليمية  �خليييدميييات  لييتييقييدمي 

و�لأكادميية. 
وجتييييول يف �أروقيييييية �ملييبيياين 
�ليييتيييي �ييسييمييلييت قييياعيييات �لييدر��ييسيية 
ومعامل �حلا�سب �لآيل و�ملعامل 
�لييعييلييمييييية ومييييير�فيييييق �خليييدميييات 

و�ملكاتب �لإد�رية.

حائل
ثاثة  عن  حائل  جامعة  �أعلنت 
بييييير�ميييييج مييياجييي�يييسيييتييير ميي�ييسييائييييية 
تيي�ييسييمييل: �مليياجيي�ييسييتيير يف �مليينيياهييج 
وبنات(،  )بنني  �لتدري�س  وطرق 
�لرتبوية  �لإد�رة  يف  �ملاج�ستر 
)بييييينيييييني وبيييييييينييييييييات(، وبييييرنييييامييييج 
�مليياجيي�ييسييتيير يف �لييفييقييه و�أ�ييسييولييه 

للبنني. 

اإلسالمية
�لإ�سامية  �جلامعة  مدير  وقع 
�لييييدكييييتييييور عيييبيييد �لييييرحييييميييين بيين 
عييقييود� لتنفيذ  �ليي�ييسيينييد  عييبييد�هلل 
ميي�ييسييروعييات تييطييويييرييية مييع عييدد 
مييين �ليي�ييسييركييات �لييوطيينييييية بلغت 
�أكييييير مييين 22 مييليييييون  قيييييمييتييهييا 
�ملوقعة  �لييعييقييود  و�سملت  ريييييال. 
�مليييرحيييلييية �لييير�بيييعييية ميييين عييمييلييييية 
حتيييييدييييييث مييييطييييابييييع �جلييييامييييعيييية، 
وتنفيذ مو�قف لل�سيار�ت �سمال 
ميييبييينيييى �لييي�يييسييينييية �لييتييحيي�ييسييرييية، 
وتييييياأميييييني ميييييوليييييد�ت كييهييربييائييييية 
متنقلة، وترميم عدد من مباين 

�جلامعة.

جازان
�لعايل  �لتعليم  وزير  هناأ معايل 
�لأ�ستاذ �لدكتور خالد بن حممد 
�لييعيينييقييري جييامييعيية جييييياز�ن �لييتييي 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  مثلت 
يف ميييهيييرجيييان عييييرو�ييييس �مليي�ييسييرح 
و�لييييعيييياج بييجييمييهييورييية بييوليينييد�، 
عيييليييى فيييييوز نييييييادي مييي�يييسيييرح ذوي 
�لحييتييييياجييات �خلييا�ييسيية بييجييائييزة 
متفوقا  م�سرحي  عر�س  �أف�سل 
�لييعييامل  عييلييى �لييعييديييد مييين دول 
وبلجيكا  و�إيطاليا  فرن�سا  مثل: 

و�أملانيا و�أ�سرت�ليا و�لت�سيك.

الملك عبدالعزيز
�مللك  جامعة  مدير  معايل  وقييع 
عييبييد �لييعييزيييز �لأ�ييسييتيياذ �لييدكييتييور 
�أ�ييييسيييياميييية طيييييييب ونييييائييييب رئييييي�ييس 
للطاقة  عيييبيييد�هلل  �ملييلييك  مييدييينيية 
�لأ�ستاذ  معايل  �ملتجددة  �لذرية 
�ليييييدكيييييتيييييور وليييييييييد �أبيييييو�ليييييفيييييرج، 
ميييذكيييرة تيييعييياون بيييني �لييطييرفييني، 
بح�سور وكيل �جلامعة لل�سوؤون 
�لييتييعييليييييمييييية �لأ�يييسيييتييياذ �لييدكييتييور 

عبد�لرحمن �ليوبي.

أم القرى
�لييقييرى  �أم  حيييث ميييديييير جييامييعيية 
�لييييدكييييتييييور بييييكييييري بييييين مييعييتييوق 
ع�سا�س �لطاب �مل�ستجدين على 
�لهييتييمييام و�جلييدييية ميينييذ بييد�ييية 

�لعام �لدر��سي. 
�لييييي�يييييسييييينييييية  �إن  وقييييييييييييييييييال 
�لتح�سرية تعد بد�ية ومنطلق 
�حلييييييييييياة �جلييييامييييعييييييييية، وركيييييييييزة 
م�سرة  عليها  تعتمد  �أ�ييسييا�ييسييييية 
�ليييطييياليييب �لأكييييادميييييييييية، و«عييلييى 
هييذ� �لأ�ييسييا�ييس، وفييرت �لإمكانات 
�لتي  �جلييهييود  وبييذلييت  �ملنا�سبة، 
و�إعييد�ده  �لطالب  بناء  يف  ت�سهم 

�لإعد�د �جليد �ملنا�سب«.
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�أوروبييك« )16 �سنة( حقيبته  حمل »ريييان 
�إلى �لباب �لأمامي ملنزل �لعائلة يف بولدر 
بييولييية كيييوليييور�دو �لأمييركييييية يف مييار�ييس 
�ملا�سي يف طريقه �إلى حمطة �حلافات، 
�إلى �ملطار متوجها  حيث �ستقله �حلافلة 
»�إين  و�لدته:  مودعا  تك�سا�س،  ولية  �إلى 

ر�حل ولن ت�ستطيعي منعي«.
�سترن«  »�ستي�سي  و�لييدتييه  ت�ساءلت 
برهة  »فكرت  �سائبا،  قيير�ره  كييان  �إذ�  عما 

و�ساألت نف�سها، هل �ساأ�ستطيع منعه؟«.
كيييانيييت ت�سعر  �أنيييهيييا  لييكيين �حلييقيييييقيية 
�أول رحلة  �بنها عن  تعيق  باحلرة. فهل 

عمل له؟
كييييان ر�يييييييان مييتييوجييهييا �إليييييى مييوؤمتيير 
�لتفاعلي  �لغربي  �جلنوب  عر  �جلنوب 
 South by Southwest Interactive
حيث  »�أو�ييسيينت«،  يف  للتقنية  مييوؤمتيير  �أول 
�جلييديييد  �لتطبيق  لييعيير�ييس  يخطط  كيييان 

�لذي �بتكره هو و�سديق له.
�لرنامج �جلديد  ر�يان على  �أطلق 
��يييسيييم »فييييينيي�ييس« وييييهيييدف �إليييييى ميي�ييسيياعييدة 
وكان  �لت�سويف،  عن  �لتوقف  يف  �لأفييير�د 

�لتطبيق �لأكر مبيعا يف متاجر »�آبل«.
كان من بني �لأ�سباب �لأخرى �لتي 
دفعت »ر�يييان« �إلى �لذهاب، بح�سب قوله 
�ملعلومات،  حمبي  ميين  �أ�سخا�س  »وجيييود 
و�أنييا �أحب لقاء �لأ�سخا�س �لأذكييييياء«. مل 
متلك �لأم �سوى �ملو�فقة على �سفر �بنها، 
�ملدر�سية  و�جباته  من  �لنتهاء  �سريطة 

�لتي �أهملها حل�ساب �إنتاج �لتطبيق.
و�لدته  بكام  يلتزم  مل  ر�ييييان  لكن 
قلت  ممن  �لأمهات  كحال  ��سطرت  �لتي 

حيلتهم، �إلى �ل�سماح له بال�سفر.
ثانوية  يف  يتخرج  �أن  ر�ييييان  يو�سك 
بولدر، وهو من بني كثر من �ملر�هقني 
من �أ�سحاب �لعقليات �لعملية �ملتميزة يف 
للقيام  يجاهدون  �لذين  �لتقنية  جمييال 

بعمل جاد.
ويييييقييييوم هييييييييوؤلء �لييي�يييسيييبييياب بييياإنيييتييياج 
منخف�سة  بييتييكيياليييييف  �إمييييا  تييطييبيييييقيياتييهييم، 
تطبيق  ليي�ييسيينييع  جمييانييييية  �أدو�ت  عييير  �أو 
بت�سجيع  ويييحييظييون  �أليييعييياب،  ت�سميم  �أو 
يف  �لنا�سئة  �ل�سركات  �أو  �لتقنية  �سركات 
�ملييجييال على ذلييك  بدعم مييادي يف بع�س 
�لعامل  �إليييى  حتولهم  لت�سريع  �لأحيييييييان، 

�حلقيقي.
�أ�ييسييتيياذ �لقييتيي�ييسيياد يف جامعة  يييقييول 
�ييسيييييكيياغييو �حليييائيييز جيييائيييزة نيييوبيييل »غيييير�ي 

�لكبرة يف  �لييزيييادة  بيكر«، »ظييهييرت هييذه 
�ملييبييادرة  �ليي�ييسييابيية وروح  عيييدد �لبيييتيييكيييار�ت 

ب�سورة غر م�سبوقة«.
ويدر�س �لدكتور بيكر هذه �لق�سية 
 1٨( هيياربييوي  لوي�س  فحفيده،  كثب  عيين 
على  �ليييذي ح�سل  ر�يييييان،  عييامييا( �سديق 
�أول عمل له يف �سن �لي12 عندما متكن من 

�سنع و�جهة للعبة على �آي فون.
منحة  عييلييى  ح�سل   16 �ليييي  �ييسيين  ويف 
لييتييعييليييييم �لييتيي�ييسييميييييم يف �ييسييركيية �لييهييو�تييف 
فر�ن�سي�سكو  �سان  يف  و�لإنرتنت  �جلو�لة 
»�سكوير«، ، ليح�سل على ر�تب ي�سل �إلى 
دولر   1.000 و  �أ�ييسييبييوعيييييا،  دولر   1.000

�أخرى منحة �إ�سكان.
�لتقى ر�يان ولوي�س عر �لإنرتنت 
لل�سباب  ر�ييسييمييييية  غيير  �سبكة  خيييال  ميين 
�مليييرجميييني وهييمييا يييتييجييولن، هيييذ� ذلييك 
�لأ�سبوع يف موؤمتر �جلنوب عر �جلنوب 
�لتي  �لكليات  رد  ينتظر�ن  حيث  �لغربي، 

تقدمو� �إليها �خلريف �ملا�سي.
�لذين  �أقيير�نييهييم  عك�س  على  لكنهم 
يفكر  تركيزهم،  حمييور  �جلامعة  ت�سكل 

�ملر�هقان �أل يلتحقا باجلامعات.
�ليييذي يدر�س  بيكر،  �لييدكييتييور  وقيييال 
�إنيييييه كييييان ين�سح  �لقيييتييي�يييسييياد �جلييييزئييييي،  
�إلى  �ذهييب  �إلييى �جلامعة،  »�ذهييب  حفيده 

أيهما أفضل.. المال أم الشهادة الجامعية؟

الذي  اأوروب��ك«  »ري��ان  ح�سرها  التي  ال�سبابية  التعليمية  املوؤمتر  اأحد  يف  حما�سرة 
يبدو يف ال�سورة اأدناه )ي�سار ال�سورة( مع زمالئه يف قاعة اأحد املوؤمترات التي ت�سجع 

النا�سئة على عر�ص مبتكراتهم وتطويرها وتبنيها من قبل ال�سركات الكربى.

اإلى الي�سار: اجلمهور يتقاطر حل�سور فعاليات املوؤمتر العلمي لل�سباب مبدينة اأو�سنت، 
بولية تك�سا�ص بالوليات املتحدة الأمريكية.

The New York Times :المصدر
The Youngest Technorati

Matt Richtel :بقلم
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لقطات

حول العالم
�جلييامييعيية«. فييهييو ييييرى �أن �جلييامييعيية هي 
�خلييطييوة �لأولييييى لييبيينيياء �ليينييجيياح، وهيينيياك 
كييثيير ميين �لأدليييية عييلييى ذليييك. لييكيين فكرة 
�أكييير  تييبييدو  �لآن،  �ملييييال  �حليي�ييسييول عييلييى 

�إحلاحاً من �لتجربة �لأكادميية.
تقول »جي�س تيوتونكو«، �لتي تدير 
 ،»TEDxTeen« تييني  �إكيي�ييس  تيييييد  ن�سخة 
ن�سخة من تيد توك�س وموؤمتر�ت لل�سباب 
 TED Talks and Conferences
�سرطا  لي�ست  »�جلييامييعيية   for Youth
�أ�سا�سيا، فهوؤلء �ل�سباب ميتلكون �لد�فع 

لل�سيطرة على �لعامل«.
�جلامعة  بيي�ييسيياأن  �ليينييقييا�ييس  ويتجنب 
عدد� من �لأ�سئلة �لأخرى �لتي ت�سارعها 
عائات طلبة �ملد�ر�س �لثانوية من �أمثال 
�لدر��سة  �إلى  ر�يييان ولوي�س: »هل يذهب 

�أم �إلى موؤمتر�ت �لعمل؟
وهييييل �لييييدرجييييات �لييعييلييمييييية ل تيييز�ل 
�ليييذي ميكنك فعله  �أهييمييييية؟ وميييا  متييثييل 
�لي  �سن  يف  لزلييت  و�أنيييت  دولر   20.000 بيي 
�ملييال، ما �لذي يحدث  ياأتي  15؟ وعندما 

ل�سيطرة �لأبوين؟
وتييقييول �سترن، و�ليييدة ر�ييييان، �لتي 
كانت طالبة متفوقة وتخرجت يف جامعة 
يورك: »كانت �لأمور و��سحة يف �ل�سابق، 
لتح�سل  جيدة  جامعة  �إلييى  تذهب  فاأنت 
عيييليييى وظيييييييفييية جيييييييدة وكييييييان ذليييييك �أمييييير� 
مقبول �جتماعيا. لكن �لأو�ساع �ختلفت 
يف �لوقت �لر�هن، ومل يعد هناك مقيا�س 

و��سح«.
�لتقى ر�يان �سريكه يف �لعمل، مايكل 
هان�سن )17 �سنة( يف �ل�سف �ل�سابع، وكان 

كل منهما متميز� يف �لكومبيوتر.
كييان  بع�سا.  بع�سهما  يكمل  وكييانييا 
�جتماعيا.  يكن  مل  لكنه  دقيييييقييا،  مايكل 
بييدور  �لقائم  هييو  كييان  �ل�سر�كة  هييذه  ويف 
�ملرمج، فيما كان ر�يان �ملتدفق باحليوية 

يعمل على �لرتويج للمنتج.
لكن مايكل ور�يييان يت�ساركان هدفا 
�أنييييه منذ  »وهييييو  ر�ييييييان:  و�حيييييد�، بح�سب 
ننتج  �أن  نريد  ونحن  �ملتو�سطة  �ملدر�سة 

تطبيقا للهو�تف �لذكية«.
�لوقت  يف  �لتطبيقات  �إنييتيياج  �أ�سبح 
�سروريا  يعد  فلم  �سهولة،  �أكيير  �لر�هن 
معرفة لغة �لر�مج �ملكثفة ل�سنع برنامج 
بيي�ييسيييييط. فييتييوفيير �ييسييركيية »�آبيييييل« و�ييسييركييات 
�خت�سار�ت،  �لأخيييرى  �جلييو�ليية  �لييهييو�تييف 
باإ�سقاط  ل��ك  ت�سمح  التي  القوالب  مثل 

�ل�سور �أو طرق دفع �أوتوماتيكية.
يييز�ل  مييعييقييد ل  �ييسيينييع تطبيق  لييكيين 
م�سكلة كبرة، وهو ما قد يتطلب خرة 
يف �لرجمة و�لت�سميم و�إد�رة �ل�سركات. 
تطبيق  مييليييييون  مييع  م�ستعلة  و�مليينييافيي�ييسيية 

متجر هاتف �آي فون وحده.
�لعا�سر  كان ر�يان يدر�س يف �ل�سف 
قييلييت لنف�سي  عيينييدمييا  دييي�ييسييميير  2011  يف 
»�أعييتييقييد �أنييييه كيييان �ييسيييييئييا �ييسييييي�ييسيياعييدين يف 
بر�سم  قييام  ولييذ�  �لت�سويف.  عيين  �لتوقف 
�سورة لقائمة �لأولويات �لتي تق�سم �ملهام 
�إلى ثاثة �إطار�ت، �لأول للمدى �لقريب 
و�لثاين على �ملدى �ملتو�سط و�لثالث على 

�ملدى �لبعيد«.
م�ساعدة  تتلخ�س يف  �لفكرة  وكانت 
�لأفر�د يف و�سع �لأولويات وعدم �ل�سعور 

برت�كم �ملهام.
»مايكل«،  �إلى  �ل�سورة  باإر�سال  وقام 
وبييحييلييول مييييار�ييييس2012 كيييان �ليي�ييسييديييقييان 
باأول  »وقمنا  �لعمر 15 عاما،  يبلغان من 

ت�سميم لنا«. 
وبحلول يونيو كان يعمان ل�ساعات 
حيث  �لت�سميم،  �سياغة  يعيد�ن  يوميا، 
من  �لأ�ييسييطيير  �آلف  بكتابة  مايكل  يييقييوم 
�أوبجكتف  برنامج  م�ستخدما  �ل�سفر�ت، 
عر  تعلمها  �لتي  �لكومبيوتر  لغة  �سي، 
�لدور�ت �جلامعية �ملتاحة عر �لإنرتنت.
�لت�سميم  تنقيح  »ر�يييييان«  �أعييياد  ثييم 

على  �لعاقات  تكوين  على  بالعمل  وقييام 
�ل�سيف،  �إحييدى ليايل ذلك  �ل�سبكة. ويف 
�ن�سما �إلى �جتماع غر ر�سمي لل�سركات 

�لنا�سئة يف »بولدر«.
ييينيياييير   ميييين  عييي�يييسييير  ويف �خليييياميييي�ييييس 
�لتطبيق،  تييد�ييسييني  ميين  ييييوم  قييبييل   ،2013
�سركة  �إليييى  دعائية  ر�سائل  »ر�يييييان«  بعث 
�لإعييام  وو�سائل  وفورب�س  كر�ن�س  تيك 

�لأخرى.
�لتطبيق،  �حييتييل  �أيييييام  غيي�ييسييون  ويف 
�ملركز  �سنتا   99 قيييدره  ب�سعر  يييبيياع  �ليييذي 
�أكر  ونال  �آي فون،  �لأول بني تطبيقات 
»�آبل«  وبعد ح�سول  من 50.000 حتميل، 
 ٪30 �إلييى  ت�سل  �لتي  �أرباحها  ن�سبة  على 

تقا�سم �لولد�ن نحو 30.000 دولر.
جاء  للكومبيوتر  ر�ييييان  ع�سق  لكن 
على ح�ساب درجاته �لعلمية. ففي �لربيع 
على  ح�سل  متفوقا  طالبا  كييان  �ل�سابق 
�لييعييامييات �ليينييهييائييييية يف كييل �مليييييو�د، لكنه 
تقدير  على  �لعام  ذلييك  خريف  يف  ح�سل 
وتييقييدييير مقبول يف  ميييو�د  �أربييعيية  جيد يف 

مادتني.
ويف �ملدر�سة كان يك�سر �لقانون �لذي 
عندما  �جلييو�ل  �لهاتف  ��ستخد�م  يحظر 
تكون �ملكاملة قادمة من و�دي �ل�سليكون �أو 

�ت�سالت من �سركة حمتملة.
عييلييى �جليييانيييب �لآخيييييير، كييييان لييوييي�ييس 
يحب �لر�سم، ويف �سن �لعا�سرة متكن من 
��ييسييتييخييد�م بييرنييامييج �لييفييوتييو�ييسييوب، و�سنع 

حييافييظيية لييلييتيي�ييسييميييييمييات، مييثييل �أييييقيييونيييات 
تيي�ييسييتييخييدم بيييييدل ميييين �أيييييقييييونييييات بييير�ميييج 
�لييكييومييبيييييوتيير عييلييى �ييسييطييح �ملييكييتييب. وقيييام 
مبيي�ييسيياركييتييهييا عييلييى مييوقييعييه وعييلييى مييوقييع 
من  ر�جييعيية  تغذية  رو�ء  �سعيا  »تييويييرت«، 

�مل�سممني و�ملطورين.
مل يييكيي�ييسييف عيييين عييييمييييره، بييييل كييانييت 
لوجه  �لإنرتنت  على  �ل�سخ�سية  �سورته 
با�سم، ويقول عن ذلك: »�أنت ل ترغب يف 
و�أنك  �حلقيقي  بعمرك  �لنا�س  تخر  �أن 

يف �لي11 لأن �أحد� لن ي�ستعني بك«.
هو  لييه  بالن�سبة  �لأول  �لييعييمييل  كيييان 
��ستغرق  وقييد  �ألييغيياز،  لعبة  �سكل  ت�سميم 
م�سنعو  وكييان  �أ�سبوعا.  �لعمل  هييذ�  منه 
�للعبة قد �ساألو� لوي�س عن �ل�سعر �لذي 
يكن  ومل  �ليييي12  يف  كييان  لكنه  �سيتقا�ساه، 
�أدنى فكرة، فقال لهم »150 دولر�،  لديه 
لييكيينييه متييكيين يف �ليينييهيياييية مييين �حليي�ييسييول 
على 350 دولر�«. تلقى لوي�س كثر� من 
حول  ت�ساأله  �لتي  و�لر�سائل  �لتعليقات 
�سركات  من  كامل  بييدو�م  �لعمل  �إمكانية 
مثل موتزيا و�سبوتيفاي عندما كان يف 

�سن �لي14.
ر�سالة  �إليه  و�سلت  �لتايل  �لعام  يف 
�ملييرة  »�آبيييل«، وهييذه  �سركة  ميين م�ستك�سف 
وجاءه  �حلقيقي  عمره  عن  لوي�س  ك�سف 
�ليييرد: »�أنيييت ثيياين طالب �أحتيييدث �إليييييه يف 
�ملرحلة �لثانوية. ما �لذي يدر�سونه لكم 

يف �ملد�ر�س �لثانوية هذه �لأيام؟«
بييعييد �نييتييهيياء �ليييدر��يييسييية يف �ليي�ييسييف 
عييلييى وظيفة  »لييوييي�ييس«  �لييعييا�ييسيير، ح�سل 

الواليات المتحدة 
األميركية

تيير�ييسييل  بروكنغز:  معهد 
مييييييييدن لغييييييو�ييييييس ونيييييروبيييييي 
�أبييابييا و�لقاهرة  و�أكييير� و�أدييي�ييس 
طابها للدر��سة يف �جلامعات 
�لأمييييركييييييييية، حيي�ييسييب تييقييرييير 
�يييسيييدر عيييين مييعييهييد بييروكيينييغييز 

موؤخر�.

مييفيياتيييييح  فينيكس:  جامعة 
�لييينيييجييياح �أربييييعيييية وفيييقيييا ملييبييادئ 
�إد�رة  وهيييي:  فينك�س،  جامعة 
�لييييوقييييت بيييعييينيييايييية، و�لييتييعييويييل 
و�لرتكيز،  �لعائلة،  دعييم  على 

و�لعزم و�لت�سميم.

جامعة  �أقييامييت  ييل:  جامعة 
بيييييل �لأمييريييكييييية ييييوم �جلمعة 
�ملييال يف  نييدوة عن دور  �ملا�سي 

�ملجتمع.

المملكة
المتحدة

تييعييمييل  أكــســفــورد:  جامعة 
تقليل  على  �أك�سفورد  جامعة 
��ييسييتييهيياك بييائييعييي �لييتييجييزئيية 
لييلييطيياقيية �لييكييهييربييائييييية بييعييد ما 
برنامج  �أعدها  در��سة،  �أثبتت 
�لتحتية  �لييبيينييييية  ميييع  �لييعييمييل 
و�إيييييييجيييييياد �ملييييعييييرفيييية وتيينييمييييية 
��سرتتيجيات �لطاقة �ملعروف 
 ،WICKED با�سم  �خت�سار� 
باهظة  مبالغ  يييدفييعييون  �أنييهييم 
جيييييييير�ء �إهيييييييد�رهيييييييم لييلييطيياقيية 
فيه  مبالغ  ب�سكل  �لكهربائية 

ومن دون حاجة �إلى ذلك.

ـــــك: �مليييييييو�د  جــامــعــة ووروي
�ل�سكرية حتول �لكولي�سرتول 
�جليد �إلى �سيء ح�سب در��سة 
عيييليييمييياء يف جييامييعيية  �أعييييييدهييييييا 

وورويك موؤخر�.

فيييييازت  ووتـــرلـــوو:  جامعة 
�سوليت�س  مبيينييحيية  طييالييبييتييان 
ووترلوو  جامعة  يف  �لدر��سية 
�أن  �لييتييفييا�ييسيييييل  ويف  كييينيييد�.  يف 
�لطالبة )�إميلي با�س( ح�سلت 
�ل�سهادة  يف   ٪100 معدل  على 
�لطالبة   حلت  بينما  �لثانوية 
»�أماند� ر�مبرتاب« من �لهند 
عييلييى �مليينييحيية �لييثييانييييية مبييعييدل 
»�إميييييييييلييييي«  �يييسيييتيييدر�يييس   .٪95
�ليييفيييييييزيييياء و�ليييفيييليييك مبيينييحيية 
بينما  دولر   60000 قيمتها 
�لهند�سة  »�أميييانيييد�«  �ييسييتييدر�ييس 
�مليكانيكية وميكانيكا �لروبوت 

بقيمة قدرها ٨0000 دولر.

د�ئمة يف �سركة �سكوير، وقالت ليند�سي 
بييا�ييسييم �ييسييركيية �سكوير:  و�يييييز، �ملييتييحييدثيية 
على  تركز  �ملوؤ�س�سة  يف  �ملنح  بر�مج  »�إن 
�ملييوهييبيية ل �لييي�يييسييين«، و�أنيييهيييا تييبييحييث عن 
قيييادة مييثييل لييوييي�ييس قييييادرون عييلييى تقدمي 
يفهمون  �ليي�ييسييبيياب  لأن  مييتيينييوعيية،  روؤى 

�مل�ستهلكني �ل�سباب.
نييحييو 35.000  لييوييي�ييس عييلييى  حيي�ييسييل 
�أنيييفيييق مييعييظييمييهييا عييلييى �حلييا�ييسييبييات  دولر 
و�لييكييميياليييييات، وبع�سا ميينييه عييلييى رحييات 
�لعمل وق�سطا ثالثا على �لطعام ل على 

�لتمويل �جلامعي.
�سان فر�ن�سي�سكو  لوي�س يف  ف�ساهد 
�أقييييطيييياب �لييتييقيينييييية يييييرتكييييون �ليييدر��يييسييية 
كييبييرة يف  �إجنييييياز�ت  �جلييامييعييييية لتحقيق 
�قييرتح  �سيكاغو،  ويف  �لييو�قييعييييية.  �حلييييياة 
�إليييييى جييامييعيية  و�لييييييده �أن يييتييقييدم لييوييي�ييس 
�ملا�سي  يييونيييييو  ويف  ميييييلييون«.  »كييارنيييييغييي 
�آبييل على  ح�سر لوي�س مييوؤمتيير مييطييوري 

م�ستوى �لعامل يف �سان فر�ن�سي�سكو.
�آبيييل �سن  وقييبييل ذلييك بييعييام خف�ست 
�لقبول ملوؤمترها �ل�سنوي من 1٨ �إلى 13 
�ل�سباب  حتدو  �لتي  �لرغبة  نتيجة  �سنة 
�لعا�سق للتقنية، وكان لوي�س و�حد� من 
جمانية،  بييتييذكييرة  يييفييوز  طالبا   150 بييني 
�لييييو�حييييدة نييحييو 1.600  تييكييلييف �ليييتيييذكيييرة 
يف  �ييسييارك  فقد  �ملييوؤمتيير،  حل�سور  دولر، 
و  »ماثما�سرت«  هما:  تطبيقني  �خيييرت�ع 

»�آي ت�سوك بورد«.

�لييطييلييبيية  ميييين  �إن  »�آبيييييييييل«  وقييييالييييت 
�ملجانية،  بالتذ�كر  �لفائزين  �لآخييرييين 
»باك مربرغ«، هولندي يبلغ من �لعمر 

�لآن 15 عاما، و�بتكر ع�سر تطبيقات.
و »ليني خاز�ن«، 16 عاما، �لطالب 
بيياليي�ييسييف �لييتييا�ييسييع يف وودميييييير بييولييية 
نيييييويييورك �ليييذي بيييد�أ تعلم �لييرجميية يف 

�ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي.
وييييقيييول �إنييييه تيييعييياون ميييع ميير�هييقييني 
�أ�سدقاء  بينهم  �لعامل من  �آخرين حول 
وكان  �أوهييايييو.  و�آخيير من  �سنغافورة  من 
باملنحة يف  �لآخييرييين  �لفائزين  بييني  ميين 
عام 2013 لري�سا ليك )1٨ �سنة( �لآن، 
ن�سرت  �إنها  »�آبييل«  قالت  �لتي  �أملانيا  من 

�ستة تطبيقات.
حيي�ييسيير »ر�ييييييييييان« �ملييييوؤمتيييير �أيييي�يييسيييا، 
وتيي�ييسييارك هييو و«لييوييي�ييس« غييرفيية و�حيييدة. 
وكانت تلك هي �ملرة �لأولى �لتي يجتمع 

فيها �لثنان �سخ�سيا.
وكان لوي�س ي�ساهد ذلك بنوع من 
�لذهول، فيقول عن ذلييك: »كييان يجري 
كييل يييوم مقابلة مييع �أحيييد �مليي�ييسييوؤولييني يف 
�آبل، �أو مقابلة مع بلومبرغ. �إنه متميز 

يف جمال �لعاقات �لعامة«.
بيي�ييسييارة  يحتفظ  ر�يييييان  يييييز�ل  ل 
�أنييه حائز  �ملييوؤمتيير �لتي تظهر  دخييول 
جيييائيييزة، و�ليييتيييي يييقييول عيينييهييا: »�إنييهييا 
باأي  �لجتماع  ميكنك  �لييذهييب.  مثل 
�سخ�س من هوؤلء، لكننا لن ن�ستطيع 
�لي  ح�سور �حلفات لأننا مل نتجاوز 

21 �سنة بعد«.

جامعة فيينا.. عراقة تاريخية 
ومخرجات نوعية

جامعة فيينا Universität Wien جامعة حكومية �أمر بتاأ�سي�سها دوق �لنم�سا رودولف �لر�بع، 
�سليل �أ�سرة هاب�سبورغ، مع �سقيقيه �لدوق �ألرت �لثالث و�لدوق ليوبولد �لثالث يف عام 1365. 
بالأملانية قاطبة،  �ملتحدثة  و�لييدول  �لنم�سا  �أقييدم جامعة يف  فيينا  تعد جامعة  تاريخيا، 
وهي ثالث �أقدم جامعات و�سط �أوروبا بعد جامعة كارولينا يف �لعا�سمة �لت�سيكية بر�غ، �لتي 
تاأ�س�ست عام 134٨ باأمر من �لإمر�طور �لروماين كارول �لر�بع، وكذلك �جلامعة �لياغولونية 

مبدينة كار�كوف يف بولند�، �لتي �أ�س�سها �مللك كازمر �لثالث عام 1364.
�لوقت،  ذلك  ر�سمية منذ  لت�سبح جامعة   ،13٨4 عام  �لبابا  �عييرت�ف  فيينا  نالت جامعة 
�أكييير جامعات  ثييم منييت �جلييامييعيية لت�سبح  عيييام 13٨5،  مييبيياين �جلييامييعيية  �أول  �فييتييتيياح  وجيييرى 
�لإمر�طورية �لرومانية، وجتاوز عدد �لد�ر�سني فيها �ستة �آلف طالب بحلول منت�سف �لقرن 
�خلام�س ع�سر. وحتتل جامعة فيينا �ملركز �لي 132 على م�ستوى جامعات �لعامل، و�ملركز 46 يف 

جمال �لآد�ب و�لفنون.
�إلى  �لاهوت(  )علم  و�لثيولوجيا  و�لقانون  �لطب  �جلامعة  �لتخ�س�سات يف  �أ�سهر  من 
جانب �لقت�ساد وعلوم �لكومبيوتر ودر��سات �لتاريخ، وكذلك �لكيمياء و�لفيزياء وعلم �لنف�س. 
بها  ويعمل  علميا،  1٨7 تخ�س�سا  يدر�سون  92000 طالب،  �أكيير من  باجلامعة حاليا  ويدر�س 

6900 ما بني �أع�ساء هيئة تدري�س وموظفني �آخرين .
تطوير  خطة  �لعام  ذلييك  و�سي�سهد  تاأ�سي�سها،  بذكرى  �ملقبل  �لعام  �جلامعة  �ستحتفل 

�جلامعة ب�سكل �سامل.
ول تقت�سر �جلامعة على مدينة جامعية و�حدة، ولكن متتد مر�فقها لتحتل �أكر من 
�أغلب مر�فق �جلامعة يف جمال  �لنم�ساوية فيينا. وتقع  �لعا�سمة  �أنحاء  60 موقعا يف جميع 
�مل�ست�سفى  ومباين  �جلديدة،  �ملحا�سر�ت  قاعة  وبينها  فيينا،  يف  و�لتا�سعة  �لأولييى  �ملقاطعتني 
�لعام �لتاريخي لفيينا، وكلية �حلقوق وغرها، كما ت�سرف �جلامعة على مر�سد فيينا ومعهد 

�لريا�سات �جلامعية.
وتخرج يف �جلامعة 15 من بني  �أ�سهر �حلا�سلني على جو�ئز نوبل يف خمتلف �ملجالت، 

ومن بني �أ�سهر من تخرج من جامعة فيينا:
• �سيغموند فرويد )موؤ�س�س علم �لتحليل �لنف�سي(.

• �إليا�س كانيتي )رو�ئي وكاتب م�سرحي وباحث �أملاين(.
• �إلفريد� يلينيك )رو�ئية من�ساوية حا�سلة على جائزة نوبل يف �لآد�ب(.

•  كري�ستيان دوبلر )فيزيائي وريا�سي من�ساوي، �أطلق ��سمه على �أجهزة در��سة �لأوعية 
�لدموية(.

•  ميهاي �إمين�سكو )�أكر �ل�سعر�ء �سهرة يف رومانيا ومولدوفيا يف �لقرن �لتا�سع ع�سر(.
•  هاينز في�سر )رئي�س جمهورية �لنم�سا(.

•  �ألت�سيدي دي غا�سبري )�سيا�سي �إيطايل تولى رئا�سة �حلكومة يف �إيطاليا منت�سف 
�لأربعينات من �لقرن �ملا�سي(.

•  كورت غودل )منطقي وعامل ريا�سيات وفيل�سوف(.
•  فر�ن�س جريلبارت�سر )�أديب وكاتب م�سرحي من�ساوي(.

•  �إدموند هو�سل )فيل�سوف �أملاين وموؤ�س�س علم �لظو�هر(.
•  هوغو فون هوفمان�ستال )رو�ئي و�ساعر وكاتب م�سرحي من�ساوي(.

•  يورغ هايدر )�سيا�سي من�ساوي تزعم حزب �حلرية �ليميني �ملت�سدد(.
•  كارل كاوت�سكي )فيل�سوف و�سحايف و�سيا�سي بارز يف �لقرن �ملا�سي(.

•  �آرثر كو�ستلر )رو�ئي و�سحايف وناقد بريطاين، هنغاري �ملولد(.
•  ريت�سارد كون )عامل كيمياء حيوية من�ساوي ح�سل على جائزة نوبل يف �لكيمياء(.

•  غو�ستاف مالر )موؤلف مو�سيقي وقائد �أورك�سرت�يل من�ساوي(.
•  ليز� مايترن )عاملة فيزياء كانت ع�سو� يف �لفريق �لذي �كت�سف �لن�سطار �لنووي(.

•  غريغور يوهان مندل )�أبو علم �لور�ثة(.
•  �أوتو برمينغر )ممثل وخمرج ومنتج �أمركي(.

•  كارل بوبر )فيل�سوف بريطاين، من�ساوي �ملولد(.
•  فيلهامل ر�ي�س )حملل نف�سي وعامل �جتماع من�ساوي(.

•  فولفغانغ �سو�سل )م�ست�سار �لنم�سا �ل�سابق(.
•  جوزيف �سومبيرت )عامل �أمركي يف �لقت�ساد و�لعلوم �ل�سيا�سية من �أ�سل من�ساوي(.

•  �ستيفان ت�سفايج )�أديب من�ساوي مرموق(.
•  �أرتور �سنت�سلر )رو�ئي وكاتب م�سرحي من�ساوي(.
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في دراسة حديثة لعميد التربية

طالب وأساتذة الدبلوم التربوي العام 
يقيمون الجودة التدريسية

دراسات
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بعنو�ن »معاير �جلييودة يف  در��سة  تو�سلت 
�لأد�ء �لتدري�سي لأ�ساتذة مقرر�ت �لدبلوم 
�ليييعيييام يف �ليييرتبييييييية بييجييامييعيية �مليييليييك خييالييد 
نظرهم  وجهة  لديهم من  تو�فرها  ومدى 
�لتدري�س  �لأد�ء  �أن  �إلييى  طييابييهييم«،  ونظر 
لأع�ساء هيئة �لتدري�س يف برنامج �لدبلوم 
�لييطيياب  ميين  كييل  لآر�ء  عيييال، طبقا  �لييعييام 

و�لأ�ساتذة.
�لييدكييتييور  �لييرتبييييية  كلية  عميد  ودعيييا 
�لبحث،  �ساحب  �سفر�ن،  �آل  ح�سن  حممد 
�إلى �ل�ستفادة من هذه �لدر��سة يف حت�سني 
�جلييامييعييات  لأ�يييسييياتيييذة  �لييتييدرييي�ييسييي  �لأد�ء 
�لرتبية  كلية  خييا�ييسيية  وب�سفة  �ليي�ييسييعييودييية 
تف�سيل  يلي  وفيما  خييالييد..  �مللك  بجامعة 

�خلطو�ت �ملنهجية للدر��سة.

أهداف الدراسة
هيييدفيييت �ليييدر��يييسييية �حلييالييييية �إليييييى �لييتييعييرف 
�لأد�ء  على مدى تو�فر معاير �جلييودة يف 
�لعام  �لدبلوم  مقرر�ت  لأ�ساتذة  �لتدري�سي 
�مللك خالد من وجهة  بجامعة  �لرتبية  يف 
نظر �لأ�ييسيياتييذة ونييظيير طييابييهييم،  ومعرفة 
مدى تو�فق وجهة نظر �لأ�ساتذة وطابهم 
حول مدى تو�فر �ملعاير �لرئي�سية للجودة 
مييقييرر�ت  لأ�يييسييياتيييذة  �لييتييدرييي�ييسييي  �لأد�ء  يف 

�لدبلوم �لعام يف �لرتبية باجلامعة.
�لفروق  على  �لتعرف  �إلييى  �سعت  كما 
�إليييى �خييتيياف �لأقيي�ييسييام �لعلمية  �ليير�جييعيية 
�لطاب  تخ�س�سات  و�خييتيياف  لاأ�ساتذة 
�ليييطييياب يف  �آر�ء  نيييظيييري( حييييول  )عييلييمييي، 
يف  للجودة  �لرئي�سة  �ملعاير  تييو�فيير  مييدى 
�لعام يف  �لدبلوم  �لتدري�سي لأ�ساتذة  �لأد�ء 

�لرتبية بجامعة �مللك خالد.

مشكلة البحث
�لبحثية  م�سكلته  �إطيييار  يف  �لباحث  و�أ�ييسييار 
�إلييى  ت�سعى  �لييعييايل  �لتعليم  »وز�رة  �أن  �إلييى 
حتفيز �جلامعات �ل�سعودية للح�سول على 
�لعتماد �لأكادميي �لذي �سيوؤدي �إلى جودة 
خالد  �ملييلييك  وجييامييعيية  �لتعليمية،  �لعملية 
من �سمن �جلامعات �لتي ت�سعى للتقدم يف 
هذ� �ملجال، وكلية �لرتبية تعد هي �لأكر 
ن�ساطا بني كليات �جلامعة يف جمال �جلودة 
من  عليها  يتوجب  ومييا  تخ�س�سها،  بحكم 
�لتي  �لر�مج  �سمن  ومن  وتطوير،  جييودة 
�لرتبية،  يف  �لعام  �لدبلوم  �لكلية  تقدمها 
�لبكالوريو�س  خريجي  بتاأهيل  يعنى  �لذي 
للح�سول على دبلوم تربوي يوؤهلهم للعمل 

يف �لتعليم«.
و�أ�ييييسيييياف »لأهيييمييييييية هييييذ� �لييرنييامييج 
فاإنه  عنه  �مليي�ييسييوؤول  هييو  �لباحث  �أن  وبحكم 
معاير  تييو�فيير  مييدى  على  يتعرف  �أن  يييود 
هييذ�  لأ�يييسييياتيييذة  �لييتييدرييي�ييسييي  �لأد�ء  جيييييودة 
�لييرنييامييج، وقيييد وجيييد �أن �أفيي�ييسييل �لييطييرق 
حقيقي  تييقييومي  عييلييى  للح�سول  و�أجنييعييهييا 
�لذ�تي  �لأ�ييسيياتييذة  تقييم  معرفة  يف  تتمثل 
�ختار  وقييد  لهم،  وتقييم طابهم  لأد�ئييهييم 
يتو�فر  ل  لأنييه  �لتقييمني  هذين  �لباحث 
�حلكم  ي�ستطيع  ل  �أنييه  خ�سو�سا  غرهما، 
د�خييل  �لأد�ء  ميياحييظيية  ي�ستطيع  ميين  �إل 

�لقاعة �لدر��سية«.

مصطلحات الدراسة
عرف  �لدر��سة،  م�سطلحات  عنو�ن  وحتت 
�لييتييعييليييييم  مييعيياييير �جلييييييودة يف  �ييسييفيير�ن  �آل 
و�ل�سمات  �ملو��سفات  من  »جمموعة  باأنها 
و�ل�ييييسييييرت�طييييات �لييتييعييليييييمييييية و�ليييرتبيييويييية 
�لييهييادفيية �إليييى �لييتييعييرف عييلييى ميييدى حتقيق 
هيئة  لع�سو  �لتدري�سي  �لأد�ء  يف  �جليييودة 

�لتدري�س يف �جلامعة«.
بح�سب  فاإنه،  �لتدري�سي  �لأد�ء  و�أما 
من  �ملعلم  به  يقوم  ما  كل  يعني  �لباحث، 
ن�ساط لتحقيق االأه��داف املن�سودة منه يف 
يف  الن�ساط  ذل��ك  ك��ان  �سواء  معن،  مقرر 
�لإعد�د �أو �لتنفيذ �أو �لتقومي �أو �لتعامل 
م�سوؤوليات  ميين  غييرهييا  �أو  �لييطيياب  مييع 

تعريفه  مييعيير�ييس  ويف  �أكييادميييييية.  مهنية 
�إجييير�ئيييييييا بييياليييدبيييليييوم �ليييعيييام يف �لييرتبييييية 
 « �أنه  �أو�سح �لباحث  بجامعة �مللك خالد، 
�لطالب  فيه  يوؤهل  �جلامعي  فييوق  دبلوم 
�ملييتييخييرج يف �لييبييكييالييوريييو�ييس بيي�ييسييهييادة غر 
�سو�ء  �لتدري�س،  جمال  يف  للعمل  تربوية 
عام  ومدته  �أدبيا  �أم  علميا  تخ�س�سه  كان 

در��سي و�حد«.

مجتمع وعينة الدراسة
�لعام  �لييدبييلييوم  طيياب  �لييدر��ييسيية  ��ستهدفت 
وتكون  و�أ�ساتذتهم،  باجلامعة،  �لرتبية  يف 
)163( طالبا  �لدر��سة من حو�يل  جمتمع 
�لييعييام يف  بالدبلوم  �مللتحقني  �لييطيياب  ميين 
�لييرتبييييية بيياجلييامييعيية يف �لييفيي�ييسييل �لييدر��ييسييي 
�لأول ميين �لييعييام �لييدر��ييسييي )1433/32هيييييي(، 
ميييييوزعيييييني عيييليييى �لييتييخيي�ييسيي�ييسييني �لييعييلييمييي 

و�لنظري.
وقد طبقت �لدر��سة على �ملجتمع كله 
ل�سغر حجمه، بينما مت �ختيار 17 مدر�سا 
من �أ�ساتذة مقررر�ت  �أ�س�س �ملناهج، �أ�سول 

�لرتبية،  وعلم �لنف�س �لرتبوي.

نتائج الدراسة
يرى  منها:  نتائج  �إليييى  �لييدر��ييسيية  تو�سلت 
بجامعة  �لرتبية  يف  �لعام  �لدبلوم  �أ�ساتذة 
�ملييلييك خييالييد �أن �أد�ءهيييييييم �لييتييدرييي�ييسييي كييان 
عيياليييييا، وييي�ييسيينييف �ييسييميين �لييتييقييدييير �ملييمييتيياز، 
ويييييرى طييياب �لييدبييلييوم �لييعييام يف �لييرتبييييية 
باجلامعة �أن �أد�ء �أ�ساتذتهم �لتدري�سي كان 
يف  »ممتاز«  �لتقدير  �سمن  وي�سنف  عاليا، 
وتطبيق  �لييطيياب،  مييع  �لييعيياقييات  معياري 
�أنظمة �جلامعة و�لتمكن من �ملادة �لعلمية، 
�لثاثة  �ملعاير  يف  جيييد�«  »جيييييد  وبتقدير 
و�لتخطيط  �لييتييدرييي�ييس،  )تنفيذ  �لييتييالييييية: 

للتدري�س، وتقومي �لتدري�س(.
ووفييقييا ليينييتييائييج �لييدر��ييسيية، فييقييد �تفق 
�ملعاير  ترتيب  على  و�أ�ساتذتهم  �لييطيياب 
�لييتييدرييي�ييسييي،  �لأد�ء  تييو�فيير  مليييدى  �لييرئييييي�ييسيية 
وقيييد كييانييت عييلييى �ليينييحييو �ليييتيييايل: �لييعيياقيية 
مييع �ليييطييياب، وتييطييبيييييق �أنييظييميية �جلييامييعيية، 
فييالييتييمييكيين مييين �مليييييادة �لييعييلييمييييية، ثيييم تييقييومي 
و�أخييير�  �لييتييدرييي�ييس،  �لييتييدرييي�ييس، فتخطيط 

تنفيذ �لتدري�س.
كييمييا خييليي�ييسييت �ليييدر��يييسييية �إليييييى وجيييود 
تقومي  بييني  �إح�سائية  دللييية  ذي  �خييتيياف 
�لرئي�سة  للمعاير  و�أ�ييسيياتييذتييهييم  �لييطيياب 
�إن �لأ�يييسييياتيييذة  �لييتييدرييي�ييسييي، حيييييث  ليييييياأد�ء 
يرون �أن �أد�ءهييم ممتاز على عك�س ما يرى 

طابهم.
�أنيييه  �أييي�ييسييا  �ليييدر��يييسييية  نييتييائييج  وورد يف 
تقومي  عند  �لعلمي  للق�سم  تيياأثيير  يييوجييد 
وجييهيية  مييين  ليياأ�ييسيياتييذة  �لييتييدرييي�ييسييي  �لأد�ء 
نظر �لطاب، وقد كان ل�سالح ق�سمي علم 
�ملناهج  ق�سم  ح�ساب  على  و�لرتبية  �لنف�س 
وطييييرق �لييتييدرييي�ييس، كييمييا  �أثييبييتييت �لييدر��ييسيية 
�حلييالييييية �أنيييييه ل ييييوجيييد تييياأثييير لخييتيياف 
على  علمي(  )�أدبييييي،  �لييطيياب  تخ�س�سات 

�آر�ئهم حول �لأد�ء �لتدري�سي لأ�ساتذتهم.
وبييينييياء عييلييى ميييا تييو�ييسييلييت �إليييييييه نتائج 
�ليييدر��يييسييية، فييقييد قيييدم �لييبيياحييث جييمييليية من 
�ملييييقييييرتحييييات و�ليييتيييو�يييسيييييييات، مييينيييهيييا: عيييدم 
تقومي  يف  و�حيييدة  فئة  ر�أي  على  �لقت�سار 
�جلييامييعييات  لأ�يييسييياتيييذة  �لييتييدرييي�ييسييي  �لأد�ء 
تييدرييي�ييس(، وكلما  و�أعيي�ييسيياء هيئة  )طييياب، 
�أكر  �لتقومي  كييان  �ملقومة  �لفئات  تعددت 

�سدقا.
كييمييا دعيييا �إلييييى �ل�ييسييتييفييادة ميين نتائج 
�لتدري�سي  �لأد�ء  حت�سني  يف  �لدر��سة  هذه 
وب�سفة  �ليي�ييسييعييودييية  �جلييامييعييات  لأ�يييسييياتيييذة 
خالد،  �مللك  بجامعة  �لرتبية  كلية  خا�سة 
و�لأخذ مبعاير �جلودة يف �لأد�ء �لتدري�سي 
لتقومي �أ�ساتذة �جلامعات، و�قرتح �لباحث 
بييياأن جتيييرى در��ييسيية مييقييارنيية لأد�ء �أ�ييسيياتييذة 
عينة هذه �لدر��سة باأد�ء �أ�ساتذة برنامج �أو 

بر�مج مماثلة له.

دراسات
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آفاق: خاص 

عييد �ملييدييير �لييعييام لييفييرع �لييهيييييئيية �لييعيياميية 
لييليي�ييسييييياحيية و�لآثييييييييييار مبيينييطييقيية عيي�ييسيير 
وز�رة  بيير�مييج  �لييعييمييرة،  حممد  �ملهند�س 
لإعييادة  ذهبية  فر�سة  �ملتوقعة،  �لإ�سكان 
�لع�سري  و�لعمر�ين  �ملعماري  �لييطيير�ز 
�لييروح  �لعييتييميياد على  جميييدد�، مقرتحا 
�لع�سرية يف ت�ساميم �ملنازل �لتي يعتزم 

تنفيذها.
مييين جييهيية �أخييييييرى، رمييييى مييتييحييدث 
وز�رة �لإ�سكان حممد �لزميع يف حديث 
خا�س لييي »�آفييياق« �لييكييرة يف مرمى �أهييايل 
هيئة  مييدييير  مييقييرتح  لتحقيق  �مليينييطييقيية 
�ليي�ييسييييياحيية مبيينييطييقيية عيي�ييسيير قييائييا »�إن 
�لأمر بيد �مل�ستحقني �لذين �ستوزع لهم 
�لوز�رة �مل�ساكن، �إذ �سيكون �لت�سميم من 

حق كل م�ستحق«.
و�أ�ساف »�إن �لوز�رة تطور �لأر��سي 
�مل�ستحقني،  �ملييو�طيينييني  عييلييى  وتييوزعييهييا 
ولييلييمييو�طيين �حلييرييية يف �خييتيييييار �لنمط 

�ملعماري«.

تبرير االنحسار
�ليي�ييسييييياحيية باملنطقة  وكييييان مييدييير هيييييئيية 

�ملييهيينييد�ييس حمييمييد �لييعييمييرة قييد �أرجييييع يف 
منط  �نييحيي�ييسييار  مييييوزع،  �سحفي  ت�سريح 
�ملعمارية،  ووحييدتييه  �لع�سري  �لعمر�ن 
�ملاهرة وتطور  �لعاملة  �لأيييدي  قلة  �إلى 
�لأو�ييييسيييياع �لجييتييميياعييييية و�لقييتيي�ييسييادييية 
و�سعف دور �جلهات �حلكومية و�ملجتمع 
�ملييحييلييي ومييوؤ�ييسيي�ييسييات �ليييقيييطييياع �خلييا�ييس 

وغياب �لثقافة �ملجتمعية.

تأهيل شامل
�لعام  �ملييدييير  �سدد  �لنح�سار،  وملييو�جييهيية 
�لإحياء  �آليات  �أن  على  بع�سر  لل�سياحة 
ت�سمل  و�مليييعيييمييياري  �ليييعيييمييير�ين  لييلييطيير�ز 
تييياأهيييييييل �لييييكييييو�در �لييبيي�ييسييرييية وتيياأ�ييسييييي�ييس 
�إد�ر�ت متخ�س�سة يف �لأمانة و�لبلديات 
و�لييتييوعييييية �إعييياميييييييا بيياأهييمييييية �لييييرت�ث 
�لييعييميير�ين وتييوظيييييف �ملييبيياين �لييرت�ثييييية 
�سياحية  ��ييسييتييخييد�مييات  يف  و�لييتيياريييخييييية 
�ملختلفة  �جلييهييات  دور  وتفعيل  جييديييدة 
�لييعييميير�ين،  �لييييرت�ث  وتييطييوييير  تنمية  يف 
�خلا�سة  و�لقو�نني  �لت�سريعات  بجانب 
به، و�إعد�د ت�ساميم معمارية حتاكي روح 

�لعمارة �لع�سرية �لقدمية.
�كت�سبت  ع�سر  »منطقة  و�أ�ييسيياف 
�أهييميييييتييهييا �ل�ييسييرت�تيييييجييييية يف مييوقييعييهييا 

�ملناخ  �لهائل يف  و�لتنوع  �ملميز  �جلغر�يف 
و�لييتيي�ييسييارييي�ييس بيييني �لييهيي�ييسييبيية و�جلييبييل 
و�ل�ساحل، ولكونها ت�سكل مركز� �سياحيا 
مهمة  ح�سارية  ميير�كييز  وت�سم  وطيينيييييا، 
مهما  جزء  متثل  كبرة  �سكانية  وكثافة 

وفعال من �لقوة �لعاملة �ل�سعودية«.
على  �ملحافظة  �أهمية  على  و�ييسييدد 
�لييرت�ث  ثقافة  ون�سر  �لعمر�ين  �لييرت�ث 
ومييفيياهيييييمييه و�لرتيييقييياء مبيييييو�رده حمليا 
ووطنيا وتقييم �لو�سع �لر�هن ومناق�سة 
مييو�قييعييه ومبانيه  �ل�ييسييتييثييمييار يف  فيير�ييس 
بجانب  مل�ساريعه،  �لتمويل  �آليييييات  وحييث 
وتر�ثها  بثقافتها  تييوؤميين  �أجيييييال  تهيئة 
عر  خمتلفة  ��سرت�تيجيات  خييال  من 
�لييتييعييليييييم و�لإعييييييام و�ملييجييتييمييع، وتييعييزيييز 
�لعاقة  ذ�ت  �جلهات  بني  �ل�سر�كة  دور 
بييياليييرت�ث �لييعييميير�ين يف �ملييمييلييكيية، وبحث 
منها  يييعيياين  �لييتييي  �لتقنية  �لإ�يييسيييكيييالت 

�لرت�ث �لعمر�ين.

تراث معماري فريد
وتيييابيييع »�مليينييطييقيية تيي�ييسييم تييير�ثيييا مييعييميياريييا 
فيييرييييد� وميييتييينيييوعيييا، ميييا بيييني 20 مييدييينيية 
و7760  �أ�ييسييا�ييسيييييا  قيييروييييا  جتييمييعييا  و915 
جتيييميييعيييا قيييييروييييييا مييي�يييسيييميييول، ييييظيييهييير يف 

�لييتييبيياييين �لييو��ييسييح يف �لييطييرز �ملييعييمييارييية، 
و�لأكييو�خ  �لع�س�س  مثل  �لبناء،  و�أ�ساليب 
�خل�سبية �لتي يف �ساحل ع�سر �لبحري 
ع�سر  �ساحل  يف  و�لقحمة  )�حلري�سة 
�لأبيينييييية �حلييجييرييية متعددة  �لييبييحييري(، 
باأو��سط  �لأ�ييسييد�ر  مناطق  يف  �لييطييو�بييق 

�جلييبييال )قييرييية رجيييال مبحافظة رجييال 
هيئة  على  �ملبنية  �ملتكتلة  �لييقييرى  �أمليييع(، 
�ل�سودة  �ليي�ييسييودة)قييرييية  قمم  يف  �لييقيياع 
�لييرت�ثييييية(، �لييقيي�ييسييور ميي�ييسييرتكيية �لييطييرز 
�ملييعييمييارييية مييا بييني �حلييجيير و�لييطييني مع 
�لرقف يف �جلبال �ملخف�سة )مدينة �أبها 
و�ييسييو�حيييييهييا وحمييافييظيية �ييسيير�ة عييبيييييدة(، 
تعتمد  �لتي  �لطينية  و�لأبنية  �لق�سور 
�ملناطق  �ملييد�ميييييك وتييكييون يف  نييظييام  على 
�جليينييوب(،  ظييهيير�ن  �ل�سحر�وية)بي�سة، 
منبها �إلى �أن من �أهم �لعو�مل �ملوؤثرة يف 
ن�سوء االأمناط العمرانية واملعمارية، هي 
و�لعو�مل  و�لطبوغر�فيا،  �ملناخ،  عو�مل 

�لجتماعية و�لقت�سادية. 

أهداف ومخرجات
وحول �أهد�ف وخمرجات تطوير �لرت�ث 
�لعمر�ين �سمن مبادرة »ع�سر.. وجهة 
قال  �لعام«،  مييد�ر  على  رئي�سية  �سياحية 
تاأهيل  بييني �لأهيييييد�ف،  �إن ميين  �لييعييمييرة« 
و��ستثمارها  وت�سغيلها  �لرت�ثية  �لقرى 

و�حلفاظ على مو�قعها«.
تيي�ييسييم  �مليييييبيييييادرة  �أن  عيييين  و�أفييي�يييسيييح 
ميي�ييسيياريييع �ييسييميين �خلييطيية �ليي�ييسييامييليية لها، 
كتاأهيل و�سط مدينة �أبها، وتاأهيل و�سط 

ثربان  ق�سر  وتيياأهيييييل  �لنما�س،  مدينة 
مبييحييافييظيية �ليينييمييا�ييس، و�لإ�ييييسيييير�ف على 
م�سروع تاأهيل قرية رجال �أملع �لرت�ثية، 
�ل�سوق  تاأهيل  م�سروع  على  و�لإ�ييسيير�ف 
�ل�سعبي مبحايل ع�سر، و�لإ�سر�ف على 
تاأهيل �ل�سوق �ل�سعبي بظهر�ن �جلنوب، 
تر�ثية،  قييرى  لع�سر  �ملييعييميياري  �لتوثيق 
وتيينييظيييييم مييلييتييقييى �ليييييييرت�ث �ليييعيييمييير�ين 
ترميم  على  و�لإ�سر�ف  �لر�بع،  �لوطني 
لتاأهيل  ودر��يييسييية  تيير�ثييييية،  قيييرى  خم�س 
وتيييطيييويييير �ليييبيييليييدة �ليييرت�ثييييييية بييظييهيير�ن 
�جليينييوب، وتيياأهيييييل �إحيييدى قييرى �ملنطقة 
طيييو�ل  حييرفيييييا  تعليميا  ميييركيييز�  لييتييكييون 
�ليييعيييام لييلييطيياب مييين خمييتييلييف ميينيياطييق 
�ململكة لتعلم �للغة �لإجنليزية و�لفنون 

و�حلرف.

حضور وتفاعل 
باملنطقة  لل�سياحة  �لييعييام  �ملييدييير  وخييتييم 
بيييدعيييوة �جلييميييييع لييلييحيي�ييسييور و�مليي�ييسيياركيية 
�لعمر�ين  �لييرت�ث  ملتقى  مع  و�لتفاعل 
�ليييير�بييييع وهيييييو �حلييييييدث �ليييفيييرييييد �لييييذي 
�إلييى 12 �سفر  �ملنطقة من 9  �ستحت�سنه 
ميين �لييعييام �ملييقييبييل �مليييو�فيييق ميين 1 �إلييييى 4 

دي�سمر �ملقبل.

السياحة ترجع انحسار العمران لتطور األوضاع اجتماعيا واقتصاديا

اإلسكان ترمي الكرة بمرمى »المستحقين« 
إلعادة الطراز المعماري العسيري

العمرة يصف 
البرامج المعدة 

بالذهبية مقترحا 
االعتماد على 

الروح العسيرية 

عسير تضم تراثا 
معماريا متنوعا 
ما بين20 مدينة 
و 8675 تجمعا 

قرويا
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يتذمرون من  �لنا�س يف جمتمعاتنا  �أرى كثر� من  �أ�ستغرب عندما 
�لأ�سخا�س �لذين يخالفونهم يف �لر�أي �أو يجدونهم غر متجان�سني 
�لقطيعة  �إليييى  �لأحيييييييان  بع�س  يف  �ل�سخط  بييهييم  ي�سل  وقيييد  مييعييهييم، 
مت�سابكة  لت�سبح  تتعقد  حياتنا  يف  �لأمييييور  جعل  ممييا  و�لييكيير�هييييية، 
�لروؤى  ��سمحال  �إلى  �أدت  �ملجتمع  �إق�سائية يف  ل�سلوكيات  ومرزة 
�لنرة وهيمنة للبعد �لو�حد �لعقيم، �لذي �أ�س�س لرت�جع يف �لإبد�ع 

واإ�سقاط للحقيقة يف متاهات اجلدل وال�سدام.
»قد  يقول  عندما  »فييولييتيير«  �لأوروبييييي  �لتنوير  ر�ئييد  يعجبني 
�أخييتييلييف مييعييك ولييكيينييي �أدفييييع حييييياتييي مييقييابييل حييقييك يف �لييتييعييبيير عن 
ر�أيييك«، فالختاف �سيء طبيعي لدى �لب�سر قد يظهر يف هيئاتهم 
وطبائعهم و�أمزجتهم و�آر�ئهم ويعك�س حكمة �هلل يف خلقه عر هذ� 

�لتنوع �لذي يكر�سه �لختاف و�لأبعاد غر �ملتناهية.
قيير�أت كتبا ملفكرين  �ملقولة عندما  �أكيير بهذه  �إعجابي  ز�د  لقد 
فجعلو�  و�لإ�سامي  �لعربي  تر�ثنا  من  �أفكارهم  ��ستمدو�  غربيني 
رو�  �مل�ستقبل وطورّ نحو  �نطلقو� منها  قاعدة  و�لتنوع  �لختاف  من 
و�لآر�ء  �خليال  �إلييى  ��ستناد�  و�لتجريب  �لبحث  يف  جديدة  �أ�ساليب 
�لتناف�س  متجد  ح�سارة  فاأنتجو�  �ملختلفة،  �لتوجهات  ذ�ت  �لبناءة 
�لفكري و�لتعدد فعا�سو� بذلك حا�سرهم وما�سيهم معا،  وتوجهو� 
يف نف�س �لوقت نحو �ملنظور وغر �ملنظور يف �مل�ستقبل، ومن بينهم 
�لكاتب �لفرن�سي »جول فرن« �لذي ��ستنارت باأفكاره �أوروبا برمتها 
وكان له �لف�سل يف تاأ�سي�س �أدب �خليال �لعلمي �لذي كان له دور يف 
�لتطور �لتكنولوجي و�حل�ساري �لذي �سهده �لعامل �لغربي، وكذلك 
�لعامل �لإيطايل »ليوناردو د�فن�سي« �لذي جتاوزت �أفكاره �ملنطلقات 
و�لت�سريح  �لر�سم  يف  باأعماله  �لب�سرية  فاأبهر  �ل�سائدة  �لكا�سيكية 
وعلم �حلركة م�سعا بذلك فتيل �لنه�سة �لأوروبية منذ عام 1519، 
حيث �إنه ��ستحدث من خال كتابه  »نظرية �لت�سوير«  مناهج تاأخذ 
�لتنوع و�لختاف �آليتني  للتخيل و�لتحليل �لفكري فاأ�سبحتا �إلى 

االآن تعتمدان يف  التفكري واال�ستنباط العلمي.     
بل  و�لييتيينييوع   د�ئييمييا متقبا لاختاف  نف�سي  �أجييد  كله  لذلك 
�أ�سبح ي�ستهويني من يخالفني �أكر ممن يو�فقني �أو ي�سبهني، وهذ� 
��ستعد�د للبحث عن �لأدليية و �لر�هني، ويف هذ�  جعلني د�ئما على 
�لآخر  وتاأثر� على  يك�سبها قوة  �لذي  �لتق�سي  للنف�س على  حتفيز 

ود�فعا نحو �لتقدم و�لتطور.
�لهمم  لتحريك  و�سيلة  �لتجان�س  وعيييدم  �لخييتيياف  فلنجعل 

ولتفجر �لطاقات �لإبد�عية لل�سر نحو م�ستقبل �أف�سل. 

يعجبني االختالف!

لحظة تأمل

د. عمر إبراهيم بوسعدة
obousada@kku.edu.sa

المواقع االجتماعية
مصدر إخباري أول
لـ30٪ من العرب

�أطلقه  تقرير  �سمن  �إح�ساء�ت  ك�سفت 
كلية  و�لبييتييكييار« يف  »بييرنييامييج �حلوكمة 
ليييييياإد�رة �حلكومية  ر��ييسييد  بيين  حمييمييد 
بالتعاون مع نادي دبي لل�سحافة، �أن 30 
٪ من �لعرب �لذين �ساركو� يف ��ستبيان 
ت�سمنه �لتقرير يعتمدون على �لإعام 
�أول  مييي�يييسيييدر�  بيي�ييسييفييتييه  �لجيييتيييمييياعيييي 
�ملعلمني  ميين   ٪  55 و�أن نحو  ليياأخييبييار، 
ييي�ييسييتييخييدمييون �أييي�ييسييا و�ييسييائييل �لإعييييام 

�لجتماعي بو�سفها مورد� تعليميا.
�أن 71  كييمييا ر�ييسييدت �لإحييي�يييسييياء�ت 
م�ستخدم  مليون   135 بييني  ميين  مليونا 
�لييييعييييربييييي،  �لييييييعييييييامل  يف  ليييييياإنييييييرتنييييييت 

ي�ستخدمون �لإعام �لجتماعي.
�ليييذي جيياء حتت  �لتقرير  وميييهييد 
�لجتماعي  �لإعييييام  على  »نييظييرة  ��ييسييم 
يف �لعامل �لعربي 2014« لفهم �لتنامي 
ليييدور �لإعييييام �لجييتييميياعييي يف  �مل�ستمر 

خمتلف �أوجه حياة �ملو�طن �لعربي.
�لييتييقييرييير عييلييى جمموعة  و�رتيييكيييز 
�لرنامج  �أجر�ها  �لدر��سات  كبرة من 
�يييسيييمييين �يييسيييلييي�يييسيييلييية تييييقييييارييييير �لإعيييييييييام 
�لجييتييميياعييي �لييعييربييي لييتييحييليييييل تيياأثيير 
و�سائل �لإعام �لجتماعي على �لأوجه 
و�لقت�سادية  و�لجتماعية  �لإعامية 

و�ل�سيا�سية ل�سكان �لبلد�ن �لعربية.
ويييييتيييياألييييف �ليييتيييقيييريييير ميييين حميييياور 
ثاثة؛ هي: و�قييع �لإعييام �لجتماعي 
 ،2013 عام  نهاية  حتى  �لعربي  بالعامل 

وتوجهات ��ستخد�م �لإعام �لجتماعي 
م�سدر� لاأخبار، �إ�سافة �إلى �أثره على 

�لتعليم عربيا.
�لتقرير  يييركييز  �لأول،  �ملييحييور  ويف 
ملن�سات  �ليييدمييييوغييير�يف  �ليييتيييوزييييع  عييلييى 
على  �أنه  ويظهر  �لجتماعي،  �لتو��سل 
�ليييرغيييم مييين �حييتييكييار ميي�ييسيير عيييام 2013 
لأكيييير حيي�ييسيية مييين ميي�ييسييتييخييدمييي مييوقييع 
�ليييتيييو��يييسيييل �لجيييتيييمييياعيييي »فييييي�ييسييبييوك« 
بالعامل �لعربي، فاإن �لإمييار�ت ت�سدرت 
�مليينييطييقيية عييلييى �سعيد �لنييتيي�ييسييار  بييلييد�ن 
بن�سبة 54 ٪ من عدد �سكانها، بو�قع 4.4 
مليون  مبييقييد�ر  زييييادة  ميثلون  مايني 

�سخ�س خال عام 2013.

لكلية  �لتنفيذي  �لرئي�س  وقيييال 
ليييياإد�رة �حلكومية  ر��ييسييد  بيين  حممد 
�ليييدكيييتيييور عيييليييي �يييسيييبييياع �ملييييييري »ييييقيييدم 
�لييتييقييرييير مييعييلييومييات �أ�ييسييا�ييسييييية حييول 
ميينيي�ييسييات �ليييتيييو��يييسيييل �لجيييتيييمييياعيييي يف 
�سياغة  يف  �لإ�سهام  �أجييل  من  �ملنطقة 
�ييسيييييا�ييسييات �أفييي�يييسيييل، ودعيييييم �حلييوكييميية 
�لجتماعي  �لإدماج  وتعزيز  �لر�سيدة، 

يف �لدول �لعربية. 
وتييهييدف �ليييدر��يييسيييات �إلييييى حتليل 
من�سات  تلعبه  �أن  ميكن  �لييذي  �ليييدور 
�لتو��سل �لجتماعي يف تبادل �ملعارف 
و�لبيييتيييكيييار عييير دعييييم �ملييي�يييسييياركييية بني 

�حلكومات و�ملو�طنني. 
�إ�سهام  �أهييمييييية  �ل�سر�كة  وتعك�س 
�سيا�سات  �سياغة  يف  �لعلمي  �لييبييحييث 
وربط  ثابتة،  �أ�س�س  على  قائمة  عامة 

�جلانب �لعلمي بالتطبيق �لعملي«.
�يييسيييميييليييهيييم  ممييييييين   ٪10 وقييييييييييييال 
�أبيينييائييهييم  مييييد�ر�ييييس  �إن  �ل�يييسيييتيييبيييييييان، 
�لإعام �لجتماعي  ت�ستخدم من�سات 
�أهمية  �ملييدر�ييسييون  و�أو�ييسييح  �ل�سف.  يف 
�لإنيييرتنيييت و�لإعييييييام �لجييتييميياعييي يف 
ميي�ييسيياعييدتييهييم عييلييى �إكيييميييال تييدرييي�ييسييهييم 

للمناهج �لتعليمية. 
�لتكنولوجيا  يييخيي�ييس  مييا  وحييييول 
و��ستخد�م و�سائل �لإعام �لجتماعي 
من   ٪55 ذكيير  �لدر��سية،  �لف�سول  يف 
�ملييعييلييمييني �ليييذيييين �ييسييمييلييتييهييم �لييدر��ييسيية 

�أنيييهيييم ييي�ييسييتييخييدمييون و�ييسييائييل �لإعييييام 
�لجتماعية مورد� تعليميا.

�أعيييرب نحو 56 ٪ من  �ملييقييابييل   يف 
ما  �إز�ء  قلقهم  عيين  و�لأميييهيييات  �لآبييييياء 
تيي�ييسييبييبييه و�ييسييائييل �لإعييييييام �لجييتييميياعييي 
لأطفالهم من �إلهاء وت�ستيت لانتباه.

�إلييى  �أ�ييسييار ٨4 ٪  ميين جهة ثييانييييية، 
�يييسيييرورة تيييعييياون �حلييكييومييات و�لييقييطيياع 
بالنرتنت  �لت�سال  تعميم  �خلا�س يف 
و�فييقييت  �لييدر��ييسييي، يف حييني  �لف�سل  يف 
��ستخد�م  �أن  �أقييل من 77 ٪ على  ن�سبة 
�لإعام �لجتماعي ينبغي �أن يدمج يف 

عمليات �إ�ساح �ملناهج.
�لتقرير  من  �لق�سم  هييذ�  وخل�س 
�إليييييييى �لييييتيييياأثيييير �لإيييييجييييابييييي ليييياإعييييام 
�لتعلم  �إمكانات  تقدمي  يف  �لجتماعي 
عييين بييعييد، و�إ�ييييسيييير�ك �لييطييلييبيية و�أولييييييياء 
وتخفي�س  جييميياعييييية،  بيي�ييسييورة  �لأميييييور 

زمن وتكلفة �لعمليات �لتعليمية.
�ل�ستبيان  يف  �مليي�ييسيياركييون  و�تييفييق 
�لجتماعي  �لإعييام  دمج  �سرورة  على 
�أد�ة  بيي�ييسييفييتييه  �لييتييعييليييييمييي  �لإ�يييسييياح  يف 
�ملييييييبييييييادر�ت  ويف  �ليييتيييعيييليييييييم  يف  ُتيييييدميييييج 
�ل�سيا�سات  �سناعة  يف  و�أد�ة  �لتعليمية، 
وعدو�  �لتعليمية،  للق�سايا  �لت�ساركية 
�لإنرتنت  �إلى  �ل�ساملة  �لنفاذ  �إمكانية 
و�لييتييقيينييييية �ليييتيييي تييقييدمييهييا �حلييكييوميية 
و�ليييقيييطييياع �خليييا�يييس �إحييييييدى �لييقيي�ييسييايييا 

�لرئي�سة لاإ�ساح �لتعليمي.

»غوغل« تستغل »يوتيوب«
لصناعة نجوم اإلعالم المرئي

تتطلع �سركة »غوغل« �لعاملية لتطوير من�سة »يوتيوب« �ملرئية، و��ستغالها يف �سناعة 
جنوم يف �ملحتوى �ملرئي، يف �لوقت �لذي ك�سفت فيه عن �أن عدد �لقنو�ت �لتي ت�ستثمر 
�ل�سرق  لي�سحيفة  »غوغل«  �أر�سلتها  معلومات  وبح�سب  قناة.  مليون  نحو  �ملحتوى  يف 
�لأو�سط، فاإن تلك �لقنو�ت تب�سر بولدة �ستة جنوم للمحتوى كل عام، وخال عام 2011 
ز�د عدد �ل�سركاء �لذين يحققون ن�سبة �أرباح تتجاوز �ألف دولر يف �ل�سهر �إلى �ل�سعف 
توفر  قييررت  وبالتايل  معني،  م�سدر  له  لي�س  �ملثر  �ملحتوى  �أن  توؤكد  حيث  تقريبا، 

�ملن�سة و�لأدو�ت و�لدعم �لازم لإجناز حمتوى ر�ئع وتو�سيع قاعدة �جلمهور.
عن  �جلميع  لييدى  �لتعبر  و�سيلة  »يييوتيييييوب«  ي�سبح  لأن  �سعيها  »غييوغييل«  وتييوؤكييد 
�لأعباء  �ملوقع  يتحمل  �ليومية، حيث  �لعمل  �لهو�يات وحتى مهام  بدء� من  �سيء،  كل 
�لفنية باهظة �لتكلفة، نظر� لأنه ي�ست�سيف مقاطع �لفيديو ويبثها، كما يتولى عر�س 

�لإعانات، يف �لوقت �لذي �أطلقت فيه على منتجي �ملحتوى مفهوم �ل�سركاء.
ويبلغ معدل مقاطع �لفيديو �لتي يتم حتميلها على »يوتيوب« يف منطقة �ل�سرق 
�لأو�سط و�سمال �أفريقيا �ساعتني كل دقيقة، وتبلغ ن�سبة �لو�سول �إلى �جلمهور كل �سهر 

٨٨٪ يف �ل�سعودية، و٨3٪ يف �لإمار�ت، و74٪ يف م�سر.

مطالبات بتعميم 
االتصال باالنترنت 

في الفصل 
الدراسي

آباء وأمهات: 
اإلعالم التفاعلي 

يلهي األطفال 
ويشتت أذهانهم
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أسرتك بانتظارك

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

هل حقا ال تبالي؟!



ثقافة

سفارة خادم الحرمين بالرباط في 
المعرض الثقافي بالمغرب

�ل�سريفني  �حلرمني  خييادم  �سفارة  يف  ممثلة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �ساركت 
بالرباط يف الدورة الثانية للمعر�س الثقايف يف املغرب. واأ�سرفت امللحقية الثقافية 
�ل�سعودي يف �ملعر�س �لذي ت�سمن عرو�سا ومطبوعات عن  �إعييد�د �جلناح  على 

�لنه�سة �ل�ساملة و�لبعد �لثقايف �لذي متتاز به �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
 وز�ر معايل وزير  �ل�سكنى و�لتعمر �ملغربي نبيل بن حممد بن عبد �هلل 
فيها  مبديا  كلمة  �لييزيييار�ت  �سجل  يف  و�سطر  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  جناح 
�إعجابه مبا تزخر به �ململكة �لعربية �ل�سعودية من ح�سارة وثقافة، م�سر� �إلى 

عمق �لعاقات �لأخوية بني �ململكتني �ل�سقيقتني.
�ل�سعودي باملغرب �لدكتور خالد بن  ويف نهاية �لزيارة قدم �مللحق �لثقايف 

فرج �آل مطلق هدية تذكارية ملعايل �لوزير.

»الفيصل شاهد وشهيد« يستقبل مرتاديه مجددا
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�لأدبيييييي،  �أبيييهيييا  نييييادي  �إد�رة  م جمييليي�ييس  كييييررّ
�لأدييييب �لباحث �لأ�ييسييتيياذ �لييدكييتييور ز�هيير 
�أبييهييا  بيين عييو��ييس �لأمليييعيييي، بوثيقة نيييادي 
�لثقافة و�لأدب  �لأدبييي للتميز يف خدمة 
�لع�سويرّة  ومنحه  للنادي،  �لتمِيرّز  ودرع 
�ملتمثل  �لأدبييي  نتاجه  وطباعة  �ل�سرفيرّة 
يف  �ييسييرتييه »رحيييلييية �ليييثييياثيييني عيييامييياً »، 
مما  �لكاملة  �ل�سعرية  �لأعييمييال  وطباعة 
�إلييى  بييالإ�ييسييافيية  ين�سر،  ومييا مل  ن�سره  مت 

�إنتاج فيلم خا�س بتكرميه .
فيييفيييي ليييييليية حميييافيييظييية رجييييييال �أملييييع 
يييية �ليييتيييي ��ييسييتيي�ييسييافييهييا نيييييادي �أبييهييا  �لأدبيييييرّ
�لأدبييييييي، بييحيي�ييسييور وكيييييل �إميييييارة منطقة 

أشرف على 100رسالة 
ماجستير ودكتوراه

أدبي أبها 
يكرم األديب 
الباحث زاهر 
األلمعي

عي�سى،  حممد  �لييدكييتييور  �مل�ساعد  ع�سر 
ووكيييييل حمافظة رجيييال �أمليييع مييفييرح ز�يييد 
�ليييبييينييياوي، وميييديييير �ليييرتبييييييية و�لييتييعييليييييم 
باملحافظة علي عو�سة ع�سري وم�ساعد 
ع�سر  مبنطقة  و�لتعليم  �لرتبية  مدير 
حميييميييد عيييبيييد �خلييييالييييق عيييييرييييييد�ن، قيييدم 
بق�سيدة  بييد�أهييا  ة،  �سعريرّ �أم�سية  �لأملييعييي 
يف  در�ييس  �لتي  �سقر�ء  ملحافظة  تكرميية 
مييعييهييدهييا �لييعييلييمييي وز�رهيييييا بييعييد خم�سني 
و�أخييرى  �ل�سام  لعبة  ق�سيدة  ثم  عاما، 
عيين �لأ�ييسييابيييييع �لييثييقييافييييية، وقيي�ييسيييييدة عن 
ذكرى عبور �ل�سوي�س و�أخرى غزلية، ثم 

ق�سيدة �فتتاح �ملعهد �لعلمي يف جنر�ن.

�أ�سرفت على 100ر�سالة  لقد  وقال   
ماج�ستر ودكتور�ه من �جلن�سني وكلفت 
باملعهد �لعلمي مدير� يف جنر�ن قبل �أن 
بد�ية  وقييدم  �لبكالوريو�س،  على  �أح�سل 
�حلفل �ل�ساعر ح�سني �لزيد�ين، ثم �أد�ر 
�لذي  �لثو�بي،  مفرح  بن  علي  �لأم�سية 
وق�سيدة  �ليييزييييد�ين،  ملحمد  �أبييييياتييا  قييير�أ 
وفيييييياء ميييوجيييهييية لييياأمليييعيييي ميييين �ليي�ييسيياعيير 
�لدكتور حممد �لعمري، فيما ��ستعر�س 
مو�قف  �جلرعي  �لرحمن  عبد  �لدكتور 
��ستعر�س حمافظ  ثم  لل�سيف،  م�سرفة 
رجال �أملع مناقب �لدكتور ز�هر و�إ�سهامه 

يف تنمية وثقافة �ملحافظة.

أحمد العياف 

��ييسييتيياأنييف مييعيير�ييس »�لييفييييي�ييسييل �ييسيياهييد 
يف  جمييدد�  مرتاديه  ��ستقبال  و�سهيد« 
بهو قاعة �لحتفالت �لكرى بجامعة 
�مللك في�سل منذ �لأحد �ملا�سي وحتى 
�لييقييعييدة �جليييياري، بناء  �ليييي 24 ميين ذي 
بييه مييدييير �جلامعة من  على مييا تييقييدم 
طييلييب متييديييد �ملييعيير�ييس وذليييك لإتيياحيية 
فر�سة زيارته و�لطاع على مكوناته 
من�سوبي  ميين  عييدد  لأكييير  �لتاريخية 

وطييلييبيية �جلييياميييعييية، و�لييتييعييليييييم �لييعييام 
للرتبية  �لعامة  �لإد�رة  مع  بالتن�سيق 

و�لتعليم. 
�ملييلييك  ميي�ييسييرة  يييحييكييي   �ملعر�س 
في�سل بن عبد�لعزيز �آل �سعود، رحمه 
�هلل، وي�ستمل على �أهم مقتنيات �مللك 
�لييفييييي�ييسييل �خليييا�يييسييية، و�أبيييييييرز ميير�حييل 
حييييياتييه، و �لأحيييييد�ث �لييتييي كييانييت قبل 
تييوليييييه دفيييية �ليييبييياد، كييالييتييوقيييييع على 
وثيييييقيية �لييتييوحيييييد، وتيياأ�ييسييييي�ييس »جليييان 
�إ�سافة  �لعربية،  و�جلامعة  فل�سطني« 

كانت خال  �لتي  �ملهمة  �لق�سايا  �إلييى 
وعاج  �لباد،  كاإ�ساح  حكمه،  فييرتة 

ق�سايا �لأمتني �لعربية و�لإ�سامية.
ويييييتيييي�ييييسييييميييين �مليييييعييييير�يييييس كيييذليييك 
�ليييعيييدييييد مييين �مليييخيييطيييوطيييات و�ليي�ييسييور 
�لفوتوغر�فية ولقطات �لفيديو، �لتي 
وما  في�سل  �مللك  م�سرة  تاريخ  توثق 
�لعربية  لاأمتني  خدمات  من  قدمه 
و�لإ�ييسييامييييية لأكييير ميين ن�سف قييرن، 
�إليييييى جمييمييوعيية مييين خطبه  �إ�يييسيييافييية 
�لييي�يييسيييهيييرة، �إليييييى جيييانيييب �ليييعيييدييييد من 

و�ل�سوتية  و�ملرئية  �ملكتوبة  �لوثائق 
�لييتييي تيييرز مييو�قييفييه �إز�ء �لييعييديييد من 
�لق�سايا �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية.

في�سيييل  �ملليييك  جامعييية  �أن  يذكييير 
�ملعر�يييس  لزييييارة  فرتتيييني  خ�س�سيييت 
�سيييباحية لطلبييية ومن�سيييوبي �جلامعييية 
�إليييى  �لتا�سيييعة  مييين  �لعيييام  و�لتعلييييم 
�لثانية ع�سرة، وم�سائية لوفود �لقطاع 
�لعيييام و�خلا�يييس و�ملوؤ�س�سيييات �خلريييية 
�ل�ساد�سييية �إلى  مييين  و�لإعاميييية 

�لعا�سرة.

�لنادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�ألقى 
�آل مريع كلمة  بيين علي  �أحييمييد  �لييدكييتييور 
��ييسييتييهييل بييهييا �لييلييقيياء، ثييم �ييسيياهييد �جلميع 
فيلما عيين �ملييكييرم، ثييم تييو�لييت �ملييد�خييات 
و�لإعامية  ع�سري،  كفى  �ل�ساعرة  من 
علي  لل�ساعر  وقيي�ييسيييييدة  �جلييابيير،  ميييرمي 
مرتك ومد�خلة للدكتور �لقا�س حممد 

�ملدخلي.
بييعييدهييا كييييرم نييائييب رئييييي�ييس �ليينييادي 
�لدكتور حممد يحيى �أبو ملحة، �لأملعي، 
�ل�سيوف،  كييرم  كما  �ليينييادي،  مبطبوعات 
جميع  عييلييى  �ليييينييييادي  �إ�يييييسيييييد�ر�ت  ووزع 

�حل�سور.



تقنية

ريتويت

ATM من دون  �لآيل  �ل�سر�ف  ��ستخد�م  بالإمكان  �سيكون  �ملقبل  �لعام  يف 
�لبطاقة �لبنكية �ملعتمدة لذلك، فكل ما يحتاج �إليه �ل�سخ�س، �أ�سبع �سليم 

يحمل �أوردة دموية ح�سب ما �أعلنه بنك Barclays �لريطاين موؤخر�.
�ملقبل،  �لعام  من  �عتبار�  �سيطلق  باأنه  عمائه  بع�س  �لبنك  وفيياجيياأ 
خدمة جديدة �أ�سماها finger-vein ID �أو �لتحقق من وريد �لأ�سبع، و�أنها 
كال�سركات  �لتجاريني  للعماء  جييد�  �لقريب  �مل�ستقبل  يف  متاحة  �ستكون 

و�ملوؤ�س�سات �لكرى فقط على �أن تعمم جلميع �لعماء لحقا.
كييرة  �ييسييوئييي حمييمييول، يف حييجييم  مييا�ييسييح  عيير  �لتقنية  هيييذه  و�ستطبق 
�لتن�س، يو�سل بالكمبيوتر عر ناقل usb، وت�ستخدم �لأ�سعة حتت �حلمر�ء 

للتحقق من �لنموذج �لفريد لاأوردة �ملوجودة د�خل �لأ�سبع.
ويقوم �ملا�سح �ل�سوئي بقبول �لأ�سبع �حلي فقط، مبعنى �أن �لل�سو�س 
�أ�سبع  ببرت  حتويلها  �أو  �لأميييو�ل  �سرقة  مبقدورهم  يكون  ليين  و�ملحتالني 
�أحدهم مثا، ولكن ماز�ل مبقدورهم �سرقة �لأور�ق نقد� مبجرد خروجها 

من جهاز �ل�سرف �لآيل.
هذه �لتقنية طبقت من قبل وما تز�ل مطبقة يف �ليابان وبولند� على 
�ست�سبح ب�سمة   ،Barclays نطاق �سيق، ولكن مع وجود بنك عاملي كبنك 
�أكيير �نت�سار� لي�س يف �لبنوك فقط، بل يف كل ما له عاقة  وريييد �لأ�سبع 

بالأمان.
و�لفيز�  �لآيل  �ل�سرف  بطاقة  �إن  قييول  �لتقنية هل ميكننا  هييذه  ومييع 
ل�سو�س  و�زدييياد  للتقنية  �ل�سريع  �لتطور  مع  �آمنة  تعد  مل  كييارد  و�ملا�سرت 
�لإنرتنت يف �لعامل، �أم �إن �لأمر ل يعدو �أن يكون جمرد )غرة بنكية( �إذ� 
�سح �لتعبر بني �لبنوك �لكرى ليكون لها �ل�سبق يف تقدمي خدمة �أكر 
�أمانا للعماء، مما �سيوؤثر بدوره على �زديادهم لتزيد بدورها خزينة �لبنك 

وترتفع �أ�سهمه يف �لبور�سة �لعاملية.
وبولند�  و�ليييييابييان  بريطانيا  يف  وت�ستمر  �لتجربة  تنجح  �أن  نيياأمييل 
�سوى  معها  نحتاج  ل  نقية  خال�سة  تاأتينا  حتى  �أوروبيييا  دول  من  وغرها 
�لتطبيق فقط، ليخفف ذلك من �حلمل �لثقيل على �جليوب �لتي ت�سكو 
�آيل وفيز� وما�سرت  �لبطاقات وتنوعها، فما بني بطاقة �سر�ف  من كرة 
كارد وهوية ورخ�سة �سو�قة و��ستمارة �سيارة وبطاقة عمل وبطاقات عاج 
ولعب �أطفال، �نتفخت جيوب �لكل دون ر�سيد، و�آن لنا �أن نفرح باأن بع�سها 

�سي�سبح ما�سيا. 
�أ�سبع  يخطئ  فرمبا  �جلييديييدة،  �خلييدميية  هييذه  لتجربة  ��ستياق  كلي 

�أحدهم ويقوم بتحويل مبلغ يتعدى ت�سعة �أ�سفار �إلى ح�سابي، من يدري!

األصبع بديال
لبطاقة الصراف 

حسن أحمد العواجي

 IFA 2014 �لكورية �جلنوبية خال فعاليات معر�س  �سام�سوجن  �سركة  ك�سفت 
.Galaxy Note4 يف برلني باأملانيا، �لأ�سبوع �ملا�سي، عن هاتفها �للوحي �جلديد

 Galaxy �إلى حد ما من هاتف  وياأتي �جلهاز �جلديد قريبا يف مو��سفاته 
S5، فهو مزود ب�سا�سة قيا�س 5.7 �إن�س مع مو��سفات متطورة �أكر ودرجة و�سوح 
�أعلى من �لإ�سد�ر �ل�سابق، وذلك ل�ستخد�مها �سا�سات Super AMOLED بدقة 

.Quad HD
و�سنع �لغطاء �خللفي من �لبا�ستك مع �إيحاء بوجود مادة �جللد، �إ�سافة 

لإطار من �ملعدن.
بكامر�  ميييزود  وهييو  مييلييم،   ٨.5 �سماكته  وتبلغ  جيير�مييا   176  ،Note4 وييييزن 
خلفية تعمل بدقة 16 ميجابك�سل و�أخرى �أمامية بدقة 3.7 ميجابك�سل مع زيادة 
ت�سمح  �لتي   Wide Selfie خا�سيرّة  ��ستخد�م  لي�سهل   ٪60 مبقد�ر  �لإ�ييسيياءة  يف 
بالتقاط �سور من الكامريا االأمامية بزاوية وا�سعة من 90 درجة �إلى 120 درجة.

�أما �لبطارية فقد مت حت�سني �إعادة �سحنها لي�ستطيع �مل�ستخدم �ل�سحن من 
ن�سبة 0٪ �إلى 50٪ يف ن�سف �ساعة فقط، كذلك متت زيادة مقد�رها بن�سبة ٪7.5 

.3200mAh 3220 بدًل منmAh عن �لن�سخة �ل�سابقة فاأ�سبحت
 32GB 3 و�أخرى د�خلية ب�سعتيGB ذ�كرة ع�سو�ئية بحجم Note4 وميتلك

.64GB 64 مع �لقدرة على �إ�سافة ذ�كرة خارجية ت�سل �إلىGB أو�
تزويد  على  حر�ست  �سام�سوجن  �سركة  فيياإن  �ملميز�ت،  هييذه  لكل  بالإ�سافة 
جييهييازهييا �لييلييوحييي �جلييديييد مبييعييالييج ميين نيييوع Exynos ثييميياين �لييينيييو�ة ومييعييالييج 
Snapdragon ٨02 رباعي �لنو�ة وقارئ ب�سمة وح�سا�س لنب�سات �لقلب، مع نظام 
ت�سغيل Android 4.4.4 كيت كات، ومع كل هذه �ملو��سفات �أ�سرت �ل�سركة على 
�إ�سافة ميزة جديدة لقلم S Pen وهي smart select �لتي متكن �مل�ستخدم من 

حتديد �لن�سو�س و�ل�سور من خال �لقلم دون �ل�سغط مطول على �ل�سا�سة.
�لأبي�س  هييي:  �أليييو�ن  بيياأربييعيية  جييد�  قريبا  �لأ�ييسييو�ق  Note 4  يف  و�سيتو�فر 

و�لأ�سود و�لزهري و�لذهبي.

Note 4 سامسونج تزيح الستار عن جاالكسي

Om One أول مكبر صوت 
عائم في الهواء

ما  وهييذ�  �لييهييو�ء،  يف  عائمة  تبدو  �أن  �لأجييييز�ء  بع�س  مبييقييدور  �أ�سبح  �لكهرومغناطي�سية  بف�سل 
 Om أول مكر �سوت عائم يف �لهو�ء. وياأتي� Om One  لتقدم Om audio عتمدت عليه �سركة�
�إلييى وظائف  �إ�سافة  �لبلوتوث،  بتقنية  مييزود  �أنييه  كما  كهرومغناطي�سية،  من�سة  على  عائما   One
 Om One ل�سوت )�ل�سرتيو( عند �قرت�ن مكرين مع بع�سهما. وحر�ست �ل�سركة على تزويد�
باللونني   Om One �ل�سوت  �أجل رفع مكاملات �لت�سال. ويتو�فر مكر  مبايكروفون مدمج من 

�لأبي�س و�لأ�سود وب�سعر قدره 199 دولر�.

ASUS جهاز محمول ولوحي من
�أعلنت �أ�سو�س عن جهازها �جلديد ASUS Transformer Book Flip، وهو 
جهاز حممول بنظام ويندوز ٨.1 ويتميز بالأناقة، و�لبتكار و�ل�سعر �ملقبول مع 

ت�سميم مف�سلي ر�ئع يتيح و�سع �ل�سا�سة يف �أي ز�وية بني 0 و 360 درجة. 
كما يتميز �جلهاز بتنوع هائل، حيث ميكن ��ستخد�مه كجهاز حممول، �أو 

جهاز لوحي �سريع �ل�ستجابة، �أو �أي �سيء بينهما. 
جر�فيك�س  وبييطيياقيية   ،Intel® CoreTM i7 مبعالج   Flip ت�سغيل  ويييتييم 
�ملتعددة  �ملهام  لتنفيذ   NVIDIA® GeForce® GT840M نوع  من  منف�سلة 
�أم  �أم �لرتفيه  �أد�ء مذهل، �سو�ء لاإنتاجية  �ل�سهولة، و�حل�سول على  مبنتهى 

ت�سغيل �لألعاب و�لفيديو.
وهي:  لل�سا�سة  خمتلفة  �أحجام  ثاثة  توفر  على  �ل�سركة  حر�ست  وقييد 

13.3 بو�سة، و14 بو�سة، و15.6 بو�سة، لإر�ساء �أذو�ق �مل�ستخدمني �ملختلفة.
متنح  �لتي  �حل�سرية   SonicMaster بتكنولوجيا  �أي�سا   Flip ويتميز 
�ل�سخمة،  �ل�سوت  مكر�ت  ومع  �لفئة،  هذه  يف  �سوتية  جتربة  �أف�سل  �جلهاز 

وفجو�ت �لرنني، �سيح�سل �مل�ستخدم على جودة �سوت مذهلة.
تييرددي  ونطاق  ثيير�ء،  و�أكيير  عمقا  �أكيير  بجهارة  �مل�ستخدمون  و�سيتمتع 

�أو�سع، و�أ�سو�ت و��سحة، وهذ� ما يجعل من Flip، رفيق �لو�سائط �لأمثل.
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الرأي الجامعي

إدارة اتصال األزمات
يزيد بن عبد الكريم 
الجاسر
محاضر بقسم اإلعالم واالتصال،
رئيس اللجنة اإلعالمية والرعاية
للمؤتمر الدولي لإلعالم واالتصال

يف �ليييوقيييت �لييييذي يييرتقييب فيييييه �جلييميييييع 
�نتظار  »�أبييل« يف  �ل�سنوي ل�سركة  �ملوؤمتر 
�لإعان �ملتوقع عن جهاز �لهاتف �لذكي 
�جلييهيياز  يييحييمييلييه  قيييد  ومييييا   »6 فييييون  »�آي 
�إ�ييسييافييات خييدمييييية وتقنية  �جلييديييد ميين 
يييع مييين قييياعيييدة جييميياهيير �ليي�ييسييركيية  تيييو�يييسرّ
للتحديثات  بالإ�سافة  مناف�سيها،  �أميييام 
�ل�سهر  �لت�سغيل  نييظييام  عييلييى  �ملييتييوقييعيية 
لعدد  بت�سريبات  �جلميع  تفاجاأ    ،IOS
مل�ساهر  �ل�سخ�سية �خلا�سة  �ل�سور  من 
على  �لب�سر  بلمح  و�نت�سارها  هوليوود  
عيييدد كييبيير ميين مييو�قييع �لإنيييرتنيييت قبيل 

�ملوؤمتر باأ�سابيع قليلة.

 مثل هذ� �حلدث �أثار �سجة كبرة 
ال��ذي��ن  وامل��ه��ت��م��ن  التقنين  اأو����س���اط  يف 
نظام  تعر�س  �حتمال  ميين  قلقهم  �أبيييدو� 
بال�سركة  �خلييا�ييس  �ل�سحابي  �لييتييخييزييين 
�لأمريكية �لعماقة iCloud لاخرت�ق 
ووقييييييييوع كييمييييية هيييائيييلييية ميييين �مليييعيييليييوميييات 
�خلييا�ييسيية بيياأيييدي جمييهييولييني يف �خيييرت�ق 
�لذي  �ل�سيء  �مل�ستخدم،  خل�سو�سية  تام 
�ملييقييام  عييلييى حمايته يف  �ليي�ييسييركيية  تيير�هيين 
�لأول، بييل يييعييتييره �لييكييثييرون �أحيييد �أهييم 

نقاط قوة اأبل اأمام مناف�سيها.
 وميييين �لييطييبيييييعييي جييييد� ميي�ييسيياحييبيية 
�لتي  �ل�سائعات  للعديد من  �حلييدث  هذ� 

تناقلها  يتم  و�لتي  م�سادرها،  تعرف  ل 
�أمام �ملتلقي  بغاية �ل�سرعة حتى ت�سحى 
�ساأن  �ساأنها  �ليي�ييسييك،  قابلة  غيير  حقيقة 
عن  وغني  �لن�ساأة.  يف  �ل�سائعات  معظم 
�ل�سائعات  تلك  مثل  تكلفه  قد  ما  �لذكر 

من خ�سائر هائلة لل�سركة.
ما �أود �لإ�سارة �إليه يف هذه �مل�ساحة 
هيييو �ليييييدور �ملييتييجييدد لييلييعيياقييات �لييعيياميية 
يف �ليي�ييسييركييات و�ملييوؤ�ييسيي�ييسييات �حلييكييومييييية يف 
�لعامل يف ظل �لتطور �لتقني و�لت�سايل 
�لكبر وتد�خل �مل�سوؤوليات و�ملهام، حيث 
يييييرى بييعيي�ييس �مليينييظييرييين تيييد�خيييا كييبيير� 
�أخييرى  �أق�سام  مع  و�ملييهييام  �مل�سوؤوليات  يف 

كالت�سويق و�إد�رة �ملخاطر، بل �إن �لجتاه 
�جليييدييييد حتيييول لييدجمييهييا حتيييت م�سمى 
و�حد هو )�لت�سال �جلماهري( يتولى 
ميي�ييسييوؤولييييية كيييل ميييا مييين �ييسيياأنييه �لييو�ييسييول 
�ملوؤ�س�سة، مما  �أو  �ل�سركة  للجماهر عن 
�لر�سمي  �ليي�ييسييوت  تطابق  على  يحافظ 

�أمام �ملتلقي وتعزيز �مل�سد�قية.
ومييييين �أهييييييم مييييا مييييييييز عيييميييل فييريييق 
»�لتيييي�ييييسييييال  �أو  �لييييعيييياميييية  �ليييييعييييياقيييييات 
ليياأزمييات  �ملبكر  �لتق�سي  �جلييميياهييري« 
وقطع  معها  �لفوري  و�لتعامل  وتوقعها 

�لطريق على �ل�سائعات
على  ويرتتب  �مل�سد�قية.  وتعزيز   
و��سرت�تيجيات  تعامل خا�س  �لأمر  هذ� 
دقيييييقيية بيييل عييلييم كييياميييل ييي�ييسييمييى �تيي�ييسييال 
�لأزمات، حيث تتجه �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات 
غييالييبييا للتعامل مييع مييثييل هيييذه �لأزمييييات 
�مل�سوؤولية  �إخاء  �أو  �لعتذ�ر  �أو  بالإنكار 
وغييرهييا ميين �ل�ييسييرت�تيييييجيييييات وبييطييرق 
�أو  �لبيانات  �أو  �ل�سحفي  كاملوؤمتر  عييدة 

�لظهور �لعلني
 وفييقييا ملعطيات كييل حيياليية ومييوقييف 
�ملوؤ�س�سة منها. ودر��سات تو��سل �لأزمات 
مليئة بالنماذج �لناجحة و�لفا�سلة ودور 
نوعية �خلطاب �مل�ستخدم يف �إد�رة �لأزمة 
�سو�ء يف حلها �أم تفاقمها. بالن�سبة لأبل، 
فقد بادرت �ل�سركة باإطاق بيان ر�سمي 
�أكدت فيه �سامة نظامها من �لخرت�ق 

وعزت �لت�سريب �إلى م�سببات �أخرى.
�ستكون  �لقادمة  �لأييييام  �أن  �لأكيييييد   
ومدى  �لأميير  لتطور  باملاحظة  جديرة 
جناح فريق �إد�رة �لت�سال يف �أبل يف �إد�رة 

�لأزمة بنجاح من عدمها.
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فات األوان
إيهاب بدر الدين
محاضر في كلية
اللغات والترجمة 

ميييع ريييياح جنوبييييية �سيييرقيية حتميييل 
�أحاما قرمزية �إلى �سيييبه �جلزيرة 
�أ�سييير�ب  تيارهيييا  تعانيييق يف  �لعربيييية 
�سييينونو وطييييور� برييييية فتتخيييذ من 
�لدولييية �لأمويييية وجهييية �أولييييية �إلى 

وجهة زهية تيدعى �أبها �لبهية.
 �نتهيييزت تليييك �لفتييياة بنف�سيييها 

لتير�سيييل  ذهبييييية  ظنتهيييا،  فر�سييية، 
هدييييية معيبيقيييية بالأطيييياب �لزكيييية، 
�سيييطورها �عتيييذ�ر عميييا م�سيييى مييين 
جفيييوة و�أ�سييييية، فاأر�سيييليْت مير�سييياليها 
�سيييمعة فتييييية �أحرقت فتيليهيييا دموع 
�سيييخيية كباحيييث عن هويييية. كفار�س 
يف حيييرب يبحث عييين مطييييية. كروح 

�سحية فرت من بر�ثن �سبح �ملنيية. 
�أميييو�ج  ميييع  رد�  �أر�سيييل  �أن  وقيييررت 

مرمريية.
�أطيييال  ه�سيييبة  عليييى  وقفيييت 
ما����س  تلي���د اأ�س���د خي���وط الق���دمي 
يوجيييع  ميييا  منهيييا  فين�سيييل  منهيييا 
�حلدييييد، وتتو�ليييد �لذكرى وم�سييية 
و�أنب�يييس  ويفي�يييس،  �لدميييع  فيهييينت 
�أرى  حتيييت كل حيييرف كيتيبيتيِيييه فيييا 
�أ�سييياي �إل يزييييد وجيييرح قليييب مييياأه 

�ل�سديد.
في�يييس  مييين  �أن�سيييله  خييييط  كل 
ذ�كرتي ين�سيييل منه �ألف �أمل جديد. 
�إن �أرجعيييك �أمل �لذكيييرى �إلى و�دينا 
باأظافيييري  حفيييرت  فييياإين  �لقيييدمي 

و�ديا �أ�سميته »�جلديد«.
ما يده�سني �أنك ل�ست جتهلني 
معنيييى �لأمل حينميييا ي�سييير كثيفيييا، 
كحبات �لرمل يف �لبيد، �أتر�ه يذكر 

�آلَم �ملخا�س �لوليد؟ 
�أبعد كل �لذي جيرى يا �سيدتي 
ف�سيييحة  قلبيييي  يف  ترجيييني  وكانيييا 
قيطييعيييية  ن�سييييت  كاأنيييك  ومكانيييا؟ 
�أدُهييير  بييينينيييا  فيكياأنيميييا  �بتدْعيِتهييييا 
و�أزميييان؟ �أم �إنك ن�سييييت جبال بيننا 
�أْر�سييييتهيا وهيييو�ي �لذبييييح طيَعينيْيتيِيييه 

نيكر�نا؟
رّى  �آ�لآن تطلبيني مني رجيعية؟ �أني
لقاطيييع �لأوتيييار �أن ي�سيييمع �لكمانيييا؟ 
ُيييه وكلرّ  ُعييييذر�! بيِئ�يييس  هيييوى �خرتتي
نيَجيْمانيييا  �أحييانيييا.  تيُخيطيييئ  �لييييورى 
�أنت �أطفئت �أليقيهما فبياتيت تيُوِم�ُس 

ظاما. 
 � مييييررّ �ليقيطيييعيييية  مييين  عيامييييان 
و�ليييوم تيمي�سيييييحييين دمعنا؟ ف�سييييوٌل 
ثمانيييية قد �ن�سييييرميت ما قليييِت �أبد� 

�أنرّ �لوقيييت قد حانا، من �أهدى حبنا 
نغميييا و�ألو�نيييا؟ مييين خياطييييب �لندى 

�لو�سنانا؟
ييا�سييييمييينيا  حيبنيييا  يييع  َر�سرّ مييين 
و�آب   متيييوز�  �سييير  مييين  وخز�ميييى؟ 
ير عييينييك فروز�؟  نيَي�سانيا؟ من �سيرّ
من �أبييييَدل نيحيبك �أنغامييياً و�أحلانا؟ 
جبينينيييا؟  عليييى  �أقميييار�  نيييَر  مييين 
ومييين �أجيييرى ليييك �ليهييييوى ِودييانييييا؟ 
من  �أهد� لك �سيييذى ُميزرك�سيييا ؟ لين 

رّيرك �أين كينيُت �آنيا! �أذكي
ٌف   عييين حيُبيييك �أنيييا عيييازٌف ميُتعزرّ
ولهو�ك لي�ست ظيمياآنا، من �سحارى 
حبيييك �لثلجيييية  �قتلعيييت قلبي ولين 

ر مياأ�سيانا، يف �لأفيُق. �أعيود فياأكيررّ
�سييييوى  �أرى   فيل�سييييت  �أرنيييو 
�سيبيحك �لذي قيد خانا، من ذ� �لذي  
�سييينيق ورييييَد هو�نيييا؟ تييير�ك  �أنيييييت �أم 
�أنييت �أم �أنييت �أم ل�سيييت �آنيييا؟ ِذكير�نا ل 
تيوِقييديييها ثيانييييية  فييلن ييعيوَد �سيييييء 

كيييمييا كييانييا.
�أنت �سدى �سيييوت ل �سوت ليه،  
�أنيييت حتى ل نقيطية »نييييون« نيجيو�نيا، 
�أذكييييره  لي�سييييت  ��سييييميك،  �سيييوتك، 

و�أ�سميتك، مذ تنا�سيتني، نيي�سييانيا.
رّيييرت بك  ح�سييييبيك �سيييرفا �أن تيَعيثي
وَحي�ْسيييبيُك فيخييير� �أن �أنفثيييك كالتبيييغ  
�أن كيوبييييد كان  فيليتعيلميييي  دخيانييييا، 
�أعمى  وز�د عيُميْييا �إذ بيِ�سيَهمه رميانيا.

د �أن ييكيون �إني�سانيا!   يا من تيجيررّ
غيييدوِت غبار هام�يييس كان يا ما كانا، 
موتيييي بغيظيييك �أو �نتحيييري حينيقيييا 
لغيييرك  �أكيييون  �أن  د�ء  بيييك  كفيييى 
�أقحو�نييييا، يف خلييييج يفهمنيييا فيلينيليييق 
ِمْر�سانا علرّ �أْمو�جه تْرُدمنا فيتيُحيي 

قتانيا.
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الرأي الجامعي

�لييتييخييطيييييط �ل�يييسيييرت�تيييييييجيييي 
هيييييييو جمييييييهييييييود ميييينييييظييييم لإنييييييتيييييياج 
لتوجيه  و�أفييعييال  �أ�سا�سية  قيييير�ر�ت 
ومن  �لأولييويييات  لتحديد  �جلامعة 
�خلييدمييات  ومييا  منها،  �مل�ستفيدون 

�لتي ميكن �أن تقدمها لهم، وملاذ�؟
لتحديد  ت�ستخدم  عملية  وهو 
�لأوليييوييييات ودعيييم �لإجيييييير�ء�ت من 
�إلى  للو�سول  ور�سالة  روؤييية  خييال 
و��سحة م�سرتكة وحتقيق  �أهييد�ف 

�لنتائج �ملطلوبة.
ولييلييتييخييطيييييط �ل�ييسييرت�تيييييجييي 
م�ستويات تبد�أ بالتخطيط وتنتهي 
م�ستمرة  عييمييلييييية  وهيييو  بالت�سغيل 

ود�ئمة لتخاذ �لقر�ر�ت �لإد�رية.
تت�سمن  �لتخطيط  وعييمييلييييية 
�خلطة  �إعيييد�د  مرحلة  مرحلتني: 
مرحلة  وتييبييد�أ  تنفيذها،  ومرحلة 
�لإعييييييييد�د مييين �أعيييليييى �ليييهيييرم حيث 
تيييبيييد�أ بييالييتيينييظيييييم و�لييتييجييهيييييز من 
خال ت�سكيل فريق للعمل وتوقيع 
�تييفيياقيييييات وعيير�ييس خييطيية و��سحة 
�لو�قع  ودر��سة  �لتحليل  ثم  للعمل 
م���ن خ����الل م��ع��رف��ة ن���ق���اط ال��ق��وة 

�ملتاحة  �لفر�س  و�ل�سعف وحتديد 
و�ليييتيييحيييدييييات وميييعيييرفييية �ملييخيياطيير 
تو�جها  �أو  لييهييا  تتعر�س  قييد  �لييتييي 
�آر�ء  حتييليييييل  وكييييذلييييك  �جلييياميييعييية، 
�إعيييد�د  ميييكيين  وبييهييذ�  �مل�ستفيدين، 
�لرئي�سية  �لإ�سرت�تيجية  �ملكونات 
للخطة لتت�سمن �لروؤية و�لر�سالة 
�إليها  ت�سعى  �لتي  و�لغايات  و�لقيم 

�ملوؤ�س�سة.
 �أمييييا مييرحييليية �لييتيينييفيييييذ فييتييبييد�أ 
�لكاملة  �ملو�فقة  على  �حل�سول  يف 
بالتطبيق من  و�لبدء  على �خلطة 
خال تطوير خارطة ��سرت�تيجية 
من  تييعييد  وهيييذه  ت�سغيلية،  وخييطيية 
�أكييييييير �ليييتيييحيييدييييات �لييييتييييي تيييو�جيييه 
�جلييياميييعييية و�ليييييقيييييدرة عيييليييى تيينييفيييييذ 

�خلطة �لإ�سرت�تيجية.
�أ�ييسييبييح حتقيق �لييروؤييية  لييذلييك 
ل ييييعيييتيييميييد عيييليييى وجييييييييود �خليييطييية 
يعتمد  و�إمنا  فقط،  �لإ�سرت�تيجية 
عييلييى قييييدرة �جلييامييعيية عييلييى جتهيز 
خييطيية تيي�ييسييغيييييلييييية لييتيينييفيييييذ �خلييطيية 

�ل�سرت�تيجية بكل كفاءة. 
وتييوفيييييقييه خطت  وبييحييمييد �هلل 

�جلييامييعيية خييطييو�ت جيييييدة يف عمل 
�خلييطيية �ل�ييسييرت�تيييييجييييية حيييييث مت 
�إعيييد�د خطة �ملرحلة  �لنييتييهيياء ميين 
�لأولى بخطو�ت متاأنية من خال 
فييريييق �لييتييخييطيييييط �ل�ييسييرت�تيييييجييي  
لييلييجييامييعيية وبييياليييتيييعييياون ميييع �ملييعييهييد 
�ل�سرت�تيجي  للتخطيط  �لعاملي 

من جامعة  �ستانفورد �لأمريكية.
تييييغيييير�ت يف  حيييدثيييت  �أنييييييه  �إل 
�لهيكل �لتنظيمي من خال �إن�ساء 
للجامعة  جديدة  وعماد�ت  وكالت 
ميييثيييل وكيييياليييية �جلييياميييعييية لييليي�ييسييوؤون 
�لأكيييييادميييييييييييية ووكيييييالييييية �جلييياميييعييية 
�ملوهبة  وعمادة  �ل�سحية  لل�سوؤون 
كما  �لأعيييييميييييال،  و�إد�رة  و�لإبيييييييييد�ع 
�سدرت قر�ر�ت عليا �أدت �إلى ف�سل 
عدد كبر من �لكليات و�سمها �إلى 

جامعة بي�سة.
هييذه  �أن  هيييو  تييياأكيييييييده  �أود  ميييا 
م�سار  تييعييديييل  تتطلب  �لييتييطييور�ت 
�خلطة �ل�سرت�تيجية نظر� للتغر 
�لتنظيمي  لييلييهيييييكييل  حييييدث  �ليييييذي 
و�أعد�د �لطاب و�لطالبات وكذلك 

�أع�ساء هيئة �لتدري�س.

التخطيط االستراتيجي
د. علي سعيد القطاني

وكيل كلية الطب للشؤون 
األكاديمية والجودة

أيها الطالب
عبداهلل محمد الحالفي

كلية الطب

يجمعنا �لكون باإ�سر�قة نور �ل�سباح وت�سرق معها �لآمال مع يوم جديد وفر�سة للحياة لل�سعى على �إجناز  �لأهد�ف وعمل �خلر وت�سحيح �لأخطاء 
لتحقيق �لر�سا مع ذ�تك �أول ثم �لعمل عونا يف �إجناح م�سرة �ملجد. 

ها نحن يف بد�ية عام در��سي جديد ون�ساأل �هلل �أن يجعله عام خر وتوفيق و�سد�د. �جعل لك وقفة مع ذ�تك يف كونك طالبا للعلم. ��ستح�سر 
نيتك �ل�ساحلة ثم تفكر يف و�سفك  بطالب للعلم، من تكون؟

�أنت �لذي ي�سلك  �لطريق ويلتم�س فيه �جلنان. �أنت �لذي ي�ستغفر له كل �سيء حتى �حلوت يف �أعماق �ملحيطات. �أنت �لذي يرفعه �هلل درجات. 
�أنت من ورثة �لأنبياء. �أنت �لذي مع علمك تزيد معرفة بربك وتعبده على ب�سرة وعلم. �أنت �لذي بعلمك تنر ظام �جلهل  وترفع ظلمه. هكذ�  

تكون �إن �أنت �أخل�ست للعلم. 
 �علم �أن �أغلى ما متلك هو وقتك و�ساعاته وثو�نيه ما هي �إل عمرك. ل جتعلها ح�سرة وند�مة يوم تلقى ربك، بل �جعلها لتعلم �لعلم و�لعمل 
به وتعليمه.   �نظر �إلى حولك. هناك علماء مل نقابلهم ومل نع�س يف ع�سرهم لكنننا من طابهم يف ع�سرنا هذ�. لقد �أخل�سو� للعلم و�سنفو� فيه 
�لكتب فا�ستمر طابهم حتى من بعد موتهم خال �لع�سور.    كلنا يجهل �لكثر ومهما تعلمنا فا نز�ل جنهل. �بد�أ بتعلم دينك و�سنة نبيك حتى 

تعبد ربك على علم. �أبحر يف تعلم تخ�س�سك و�إتقان فنونه ثم �لبحث فيه وتطويره. 
�أو م�ساألة قالو�عنها:  �لعامل من كذبة علمية  �أنت من ينقذ  �لتغر، قد تكون  �لدنيوية لي�ست مقد�سة وثو�بت ي�ستحيل فيها  �لعلوم  �أن  �علم 
م�ستحيلة �حلل.  عندما تتعلم وجتيد تخ�س�سك تتفتح لك �أبعاد كثرة ت�ستطيع من خالها معرفة �مل�سكلة وطرح �لأ�سئلة ثم �لإبد�ع يف �إيجاد �حلل. 

�أيها �لطالب، �أخي �لغايل و�أختي �لغالية، هيا بنا فاإن �لأمة حتتاج لنا فنحن �أملها و�سناع ح�سارتها.  
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نافذة

�لتحريرية  �مليييادة  مكونات  �أهييم  ميين 
مقالت  �سحيفة  �أي  حتويها  �لييتييي 
�لذي  �ل�سحيفة  عقل  وهييي  �لييير�أي، 
يفكر يف �ملكان و�لزمان، وعادة يكون 
�أ�سحاب  من �خت�سا�س �لنخبة من 
�لييفييكيير و�مليي�ييسييوؤولييييية و�لخييتيي�ييسييا�ييس.

بنخبة  �آفييياق  وقييد حظيت �سحيفة   
مدو�  �لذين  و�لكاتبات  �لكتاب  من 
عن  و�أفييكييارهييم  بيياآر�ئييهييم  �ل�سحيفة 
ن�سكر  �أن  ونييود  و�ملجتمع.  �جلامعة 
�لنجاح  �ساركتنا  �لتي  �لأقييام  هييذه 

يف هذه �ل�سحيفة. 
�لزماء �أدعييو  �ملنا�سبة  وبهذه 

و�لييزميييييات ميين من�سوبي �جلييامييعيية مييين  طييياب و�أ�ييسيياتييذة وموظفني 
�حلييييياة  عيين  ر�أي  مبييقييالت  �جلييديييد،  �لييعييام  هيييذ�  مطلع  مييع  معنا  للم�ساركة 
�جلامعية وعن هموم وق�سايا �ملجتمع �لتي نحتاج �إلى �أن نناق�سها من خال 

�آر�ء م�ستنرة و�أفكار نا�سجة موجودة يف جامعتنا.
فر�سة  لها  �سنتيح  جييديييدة  وبيياأقييام  �ساركتنا  �أن  �سبق  بيياأقييام  ونييرحييب 
�لن�سر عر �ل�سحيفة �جلامعية �لأولى يف �ململكة على م�ستوى �لتوزيع وعلى 

م�ستوى �لنت�سار.

الرأي الجامعي
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

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2٨19

غائم ممطر
جزئيا

غائم 
جزئيا

271929192٨192917

ممطر ممطر

�إجازة �ليوم �لوطني

بدء �إجازة عيد �لأ�سحى �ملبارك بنهاية دو�م هذ� �ليوم

��ستئناف �لدر��سة بعد �إجازة عيد �لأ�سحى �ملبارك

»حا�سر وم�ستقبل �للغة �لجنليزية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية:

�هتمامات بحثية«  ندوة وطنية تنظمها كلية �للغات و�لرتجمة

�آخر موعد لاإعذ�ر عن �لدر��سة للف�سل �لدر��سي �لأول

�آخر موعد لاإعذ�ر عن مقرر در��سي

بدء �لختبار�ت ملو�د �لإعد�د �لعام و�لعملي و�لنت�ساب

�لثاثاء 2٨ ذو �لقعدة 1435

�خلمي�س 30 ذو �لقعدة 1435

�لأحد 17 ذو �حلجة 1435

من 25 �إلى 26 ذو �حلجة 1435

�لثاثاء 11 حمرم 1435

�لثاثاء 25 حمرم 1435

�لأحد 6 ربيع �لأول 1435

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
ت���اأخ���ري ال��ت��ح��وي��ل وم��ع��اجل��ة   •
اإلى قبل بدء  اجلداول الدرا�سية 
رئي�ص  �سبب  باأ�سبوع،  ال��درا���س��ة 
خا�سة  اجلامعة  طالب  تغيب  يف 
التحويل  بحجة  اأ�سبوعني  اأول 

والتعديل!

املكاتب  داخ��ل  الزينة  اأ�سجار   •
ترتك  ولكنها  جميال،  جوا  تعطي 
متوت  حتى  و�سقاية  عناية  دون 

فيتم التخل�ص منها هباًء!

• ب��ال��رغ��م م���ن اجل���ه���ود ال��ت��ي 
القبول  الزمالء يف عمادة  يبذلها 
يف  الوا�سح  واجلهد  والت�سجيل، 
الرتقاء بعملية القبول وحتويلها 
ي��زال  ل  ف��اإن��ه  اآيل  ن��ظ��ام  اإل����ى 
على  بكرثة  يتوافدون  املراجعون 

العمادة لال�ستف�سار! 

حتول  تزال  اجلامعة ل  كليات   •
اأو  جدوله  لتعديل  ياأتيها  من  كل 
لعمادة  حتويل  اأو  م��واد  معادلة 
لديها  ما  على  والت�سجيل  القبول 

من اأعمال ت�سجيل وقبول للطالب 
فيها  نت�ساءل  لدرجة  امل�ستجدين، 

عن دور م�سجل الكليات!

حفل  يف  جهد  من  بذل  ما  رغم   •
التدري�ص  هيئة  اع�ساء  ا�ستقبال 
ك��ان  اأن احل�����س��ور  اجل����دد غ���ري  
اجلهد،   لهذا  يرتقي  ول  �سعيفا 
فبع�ص الع�ساء اجلدد مل يح�سر 

لهذا احلفل املخ�س�ص لهم اأ�سال.

ال�سيانة  ���س��رك��ة  ط��ل��ب  ع��ن��د   •
لإجناز بع�ص الأعمال اأثناء فرتة 
بع�ص  يح�سر  الر�سمي،  ال���دوام 
الالزمة  الأدوات  ب��دون  العمال 
لإجن�����از ع��م��ل��ه��م ب��ح��ج��ة وج���ود 
اآخرين  عمال  م��ع  الأودات  تلك 

و�سرورة النتظار!

اجلامعة  يف  كنا  اإذا  م�سكلة   •
معظم  يف  التقنية  ع��امل  دخلنا 
معامالتنا، ول زلنا ن�سطر ملتابعة 
املعامالت التي تر�سل لإجنازها يف 

الإدارات املختلفة!
�إبت�سامة �لأ�سبوع �لأول يف �جلامعة
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