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أمير عسير يرعى معرض الكتاب والمعلومات بالجامعة.. اإلثنين 
أنشطة متنوعة تصاحب الدورة الـ 13

برعاية اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو 
امل��ل��ك��ي الأم����ري في�سل ب��ن خ��ال��د ب��ن عبد 
عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  تنظم  ال��ع��زي��ز، 
الكتاب واحلا�سب  املكتبات، معر�ض  �سوؤون 
الآيل الثالث ع�سر ، خالل الفرتة من 26 
ذي احلجة 1435 اإلى 7 حمرم 1436، مبقر 

املدينة اجلامعية باأبها.
وب�����ه�����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة، رف������ع م���ع���ايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد 
الرحمن بن حمد الداود �سكره وتقديره 
في�سل  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ل�ساحب 
»رعايته  على  العزيز  عبد  ب��ن  خالد  ب��ن 
وحمبيه،  اأبنائه  بني  للمعر�ض  الكرمية 
باجلامعة  اهلل،  حفظه  البالغ،  واهتمامه 
و�سعيه  امل�ستمرة  مبتابعته  حتظى  التي 
لتوفري كل اخلدمات التعليمية لطالبها 

وطالباتها«.
 وتابع »وما رعايته لهذا املعر�ض  اإل 
يقدمه  ال��ذي  للدعم  وا�ستمرار  جت�سيد 
ل��ل��ج��ام��ع��ة، وه����ذا ل��ي�����ض م�����س��ت��غ��رب��ا على 
���س��م��وه ال����ذي ع���ودن���ا دائ���م���ا ع��ل��ى رع��اي��ة 
م��ن��ا���س��ط اجل��ام��ع��ة امل��ت��ع��ددة داع��م��ا لكل 
اجلامعة وما  ورق���ي  رف��ع��ة  �ساأنه  م��ن  م��ا 
تقدمه لطالبها وطالباتها وكافة �سرائح 

املجتمع مبنطقة ع�سري«.
واأكد الداود اأهمية اإقامة مثل هذه 
املعار�ض وامللتقيات الثقافية واملعلوماتية 
مل���ا حت��م��ل��ه م���ن ت��ع��زي��ر وت��ق��وي��ة مل��ه��ارات 
واملهتمني  ال��ط��الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة 

بالثقافة من خارجها.
م���ن ج��ه��ت��ه اأو�����س����ح ع��م��ي��د ����س���وؤون 
امل��ك��ت��ب��ات ال��دك��ت��ور ���س��ع��ي��د اخل���ال���دي اأن 

كلية التمريض تقيم نشاطا تطوعيا لأليتام
يوم  باأبها،  للبنات  التمري�ض  كلية  تقيم 
اجلمعة 30 من ال�سهر اجل��اري، مبجمع 
اأ�سداف مول التجاري بخمي�ض م�سيط، 
ن�ساطا اجتماعيا تطوعيا لالأيتام بع�سري 
ب�سمة«  وار���س��م  دمعة  »ام�سح  �سعار  حتت 
وذل�������ك  حت����ت اإ������س�����راف ع���م���ي���دة امل���رك���ز 
ال��ق��رين  ���س��ن��ي��ف��اء  اجلامعي  الدكتورة 
ووك���ي���ل���ة ك��ل��ي��ة ال���ت���م���ري�������ض ال���دك���ت���ورة 
هيئة  اأع�ساء  توفيق،  ومب�ساركة  عدلية 
و�سيتخلل  الكلية.  وط��ال��ب��ات  ال��ت��دري�����ض 
الح���ت���ف���ال ب���رن���ام���ج م���ت���ع���دد ال���ف���ق���رات 
والأن�������س���ط���ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة، وامل�����س��اب��ق��ات، 
واجل��وائ��ز، وع��ر���ض مل��واه��ب الأي��ت��ام، مع 

م�ساركة لفرقة اللوريت.
ريم العسيري

دور  م��ن   40 م�����س��ارك��ة  �سي�سهد  امل��ع��ر���ض 
اإدارة   25 اإل��ى  بالإ�سافة  املحلية،  الن�سر 
الأهلية،  املوؤ�س�سات  من  وع��دد  حكومية، 
وامل���وؤ����س�������س���ات امل��ع��ن��ي��ة ب���ع���ل���وم ال��ت��ق��ن��ي��ة 
واحلا�سب الآيل وتقنيات املكتبات، م�سريا 
اإلى اأنه �سيتم تخ�سي�ض جناح يف املعر�ض  
والأن��دي��ة  ال�سعودية  اجلامعات  مل�ساركة 
الأدب����ي����ة، وامل��ك��ت��ب��ات ال��ع��ام��ة م���ن خ���ارج 

اجلامعة، وجناح خا�ض بالطفل.
واأب�������ان اخل����ال����دي اأن�����ه ���س��ي�����س��اح��ب 
املعر�ض العديد من الفعاليات والأن�سطة 
ال���ث���ق���اف���ي���ة، وامل����ح����ا�����س����رات وال�����ن�����دوات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، والأم���������س����ي����ات ال�����س��ع��ري��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة، ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
وترتكز  واملثقفني،  وال�سعراء  الأ���س��ات��ذة 
عليها،  واملحافظة  ال��ق��راءة  اأهمية  على 
امل��ك��ت��ب��ة  ع���ر  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  وك���ذل���ك 
ال��رق��م��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وم��ك��ت��ب »حت���ول« 
الأن�����س��ط��ة  ه����ذه  اأن  واأك������د  ب���اجل���ام���ع���ة، 
امل�����س��اح��ب��ة ت�����س��ت��ه��دف ط����الب اجل��ام��ع��ة 
يف  الأك��ادمي��ي  املجتمع  داعيا  وطالباتها، 
ال��دورات  وح�سور  امل�ساركة  اإل��ى  املنطقة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال���ت���دري���ب���ي���ة يف جم���الت���ه���ا 
وال�ستفادة من هذه التظاهرة الثقافية، 

لبناء جمتمع معريف مثقف.
ال���زوار  ي�ستقبل  امل��ع��ر���ض  اأن  ي��ذك��ر 
م���ن ال��ت��ا���س��ع��ة ���س��ب��اح��ا وح���ت���ى ال��ث��ان��ي��ة 
ظ����ه����را، وم�����ن ال���راب���ع���ة ع�������س���را وح��ت��ى 
يوما  �سيخ�س�ض  ك��م��ا  العا�سرة م�ساء. 
احلجة  ذى  و30   29 اخلمي�ض واجلمعة، 

للعائالت«.
علي آل سعيد

الجامعة تستنجد بـ »مرور عسير« لتسهيل الحركة
الأ�ستاذ  اإجتمع وكيل اجلامعة 
ب���ن ح�سني  م���رع���ي  ال���دك���ت���ور 
الثنني  مبكتبة،  القحطاين، 
امل����ا�����س����ي، م�����ع م����دي����ر ���س��ع��ب��ة 
مبنطقة  امل���رور  ب����اإدارة  ال�سري 
�سعيد  ي��ح��ي��ى  امل���ق���دم  ع�����س��ري 
اإدارة  ب���ح�������س���ور  ع����وا�����ض  اآل 
ال�����س��الم��ة والأم������ن اجل��ام��ع��ي 
ومت  الفنية.   ال�����س��وؤون  واإدارة 
خ������الل الج����ت����م����اع م��ن��اق�����س��ة 
املدينة  حول  املرورية  احلركة 
اجلامعة واحللول املمكنة لفك 
الخ��ت��ن��اق��ات حولها، وذل���ك يف 
اجلامعة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  �سبيل 

والإدارة العامة للمرور.
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ال��ف��رتة م��ن 2 ذي احلجة  ع��ق��دت يف 
اأربع  ور�ض  م��ن��ه،   17 وح��ت��ى  اجل���اري 
تدريبية يف مدينة ا�سطنبول الرتكية 
حتت اإ�سراف وكالة التطوير واجلودة، 
واإداري��ي  قيادات  80 من  منها  ا�ستفاد 
اجلامعة، حيث تناولت الدورات فنون 
وق���وان���ني ال��ق��ي��ادة يف ال���ق���رن ال���� 21، 
وبرنامج  املدير املعتمد CM )عقدت 

اإعداد  اخلطط  وم����ه����ارات  م���رت���ني( 
التدريبية.

ف���ن���ون  دورة  ب����رن����ام����ج  وك���������ان 
وق���وان���ني ال���ق���ي���ادة يف ال���ق���رن ال����� 21 
ا�ستهدف نخبة من القيادات الإدارية 
مفهوم  وت��ن��اول  اجلامعة،  م��ن  العليا 
الإدارية،  مفهوم  والعملية  الإدارة 
ال���ق���ي���ادة،  ال���ق���ي���ادة ال���ع���امل���ي���ة، م��ه��ام 

واأع����م����ال ال��ق��ائ��د ال���ع���امل���ي، امل��م��ي��زات 
الإداري��ة  واملفاهيم  للقيادة  الأ�سا�سية 

املعا�سرة.
»دورة  ب��رن��ام��ج  ا���س��ت��ه��دف  بينما 
الإدارات  م��دراء   CM املعتمد«  املدير 
يف اجلامعة، ومن يف حكمهم، وتناول 
وال��ت��خ��ط��ي��ط  الإدارة،  اأ����س���ا����س���ي���ات 

والتنظيم، والقيادة وال�سيطرة.

وك������ان ب����رن����ام����ج  دورة م���ه���ارات 
التدريبية  ا�ستهدف  اإعداد  اخلطط 
اجل�������ه�������ات ال������ت������ي ت����ن����ظ����م وت���ع���ق���د 
مفهوم  وت��ن��اول  التدريبية،  ال��رام��ج 
ال�����ت�����دري�����ب، حت����دي����د الح���ت���ي���اج���ات 
التدريبية،  ت�سميم وجتهيز املحتوى 
التدريبي وتنفيذ التدريب،  تخطيط 
وت��ن��ظ��ي��م ال���ت���دري���ب، وو����س���ع اخل��ط��ة 

ال��ت��دري��ب،  والعائد  من  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
تقييم التدريب، توثيق التدريب.

واختريت هذه الرامج التدريبية 
بناًء على احتياجات اجلامعة، وهدفت 
اإلى تزويد املوظف باملعلومات واملهارات 
ال���الزم���ة، ل��ك��ي ي��ك��ون ق����ادرا ع��ل��ى اأداء 
اأح��دث  وف��ق  اأف�سل  ب�سكل  عمله  مهام 
الطرق واملهارات التي ت�ساعده وتعينه 
ع��ل��ى زي����ادة الإن��ت��اج��ي��ة ورف���ع م�ستوى 
ج�����ودة  اأدائ�����ه يف ع��م��ل��ه، ول���ك���ي ي��ك��ون 
مواكبا للتطورات والتغريات ال�سريعة 
ال��ت��ي حت���دث يف جم���الت ال��ع��م��ل التي 

يعمل بها من�سوبو اجلامعة.
ال������رام������ج  ه���������ذه  خ���������الل  ومت   
اإك�����س��اب امل��ت��درب��ني بع�ض  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
املهارات يف التعرف على اأف�سل احللول 
ل��ل��م�����س��ك��الت ال���ت���ي ت���واج���ه���ه���م اأث���ن���اء 
من  الوظيفية  واجباتهم  ممار�ستهم 
املن�سود  امل�ستوى  اإل���ى  اأجل  الو�سول 
اإليه اجلامعة من خالل  ال��ذي تطمح 
ال�����س��ع��ي ل��ل��رق��ي وال���ت���ق���دم يف ت��ق��دمي 
خ��دم��ات��ه��ا واأع��م��ال��ه��ا ال��ت��ي ي��ق��وم بها 

املوظفون.
للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  و�سكر 
واجل�����ودة  ال�����دك�����ت�����ور اأح�����م�����د ي��ح��ي��ى 
اجلبيلي ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
امل�ستمرة  وت��وج��ي��ه��ات��ه  اه��ت��م��ام��ه  ع��ل��ى 
ب���ال���ت���دري���ب وال���ت���ط���وي���ر ل��ل��م��وظ��ف��ني 
وامل���وظ���ف���ات يف اجل���ام���ع���ة وم��واف��ق��ت��ه 
اأن ت��ك��ون ه��ن��اك خطة  ال��ك��رمي��ة ع��ل��ى 
تدريبية �سنوية للموظفني واملوظفات 
باملهارات وتطوير قدراتهم  لتزويدهم 
وت��اأه��ي��ل��ه��م مب���ا ي��ح��ت��اج��ون اإل���ي���ه من 

مهارات تعينهم على اأداء ما يوكل لهم 
من واجبات.

 واأ�����س����ار اجل��ب��ي��ل��ي اإل�����ى اأن  ه�����ذه 
تاأتي  للموظفني  التطويرية  ال��دورات 
م�ستوى  ل��رف��ع  اجل��ام��ع��ة  �سعي  �سمن 
اجلن�سني  م���ن  امل��وظ��ف��ني  م��ن�����س��وب��ي��ه��ا 
ب���ك���اف���ة امل����ج����الت الإداري����������ة وال��ف��ن��ي��ة 
وامل���ال���ي���ة، وت���وف���ري ك���اف���ة الإم���ك���ان���ات 
يف  ليكونوا  متقدمني  ل��ه��م  ال���الزم���ة 
على  تعينهم  ال��ت��ي  وامل���ه���ارات  امل��ع��ارف 
اأداء ك���ل م���ا ي��وك��ل ل��ه��م م���ن واج��ب��ات 
اأن  واأبان  اجلبيلي  عملهم.   يف  ومهام 
الدورات  هذه  مثل  الهدف  من  اإقامة 
مع  بالتن�سيق  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
املتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة  امل���راك���ز  اأف�����س��ل 
يف ه������ذا امل�����ج�����ال، ت����زوي����د م��ن�����س��وب��ي 
خمتلف  يف  العلمي  اجلامعة  بالتطور 

املجالت التي يعملون بها.
ك��م��ا ت���اأت���ي، ح�����س��ب ق���ول���ه، �سمن 
����س���ع���ي اجل����ام����ع����ة  ل����رف����ع م�������س���ت���وى 
من�سوبيها  من خالل تزويد املتدربني 
مب���ع���ل���وم���ات ن���ظ���ري���ة وت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف 
خم��ت��ل��ف امل���ج���الت واإع��ط��ائ��ه��م جرعة 
اأف�سل  على  لتدريبهم  وعملية  مكثفة 
اأداء  ت��ع��ي��ن��ه��م ع��ل��ى  ال���ت���ي  امل���م���ار����س���ات 
اجلامعة  اأن  اإل���ى  م�����س��ريا  واج��ب��ات��ه��م، 
التدريبية  الرامج  من  العديد  لديها 
ال��ت��ي ���س��ت��ع��ق��ده��ا يف ال��ق��ري��ب ال��ع��اج��ل 
اجلن�سني  م���ن  امل��وظ��ف��ني  م�����س��ت��ه��دف��ة 
م���ن م��ن�����س��وب��ي��ه��ا، وذل�����ك يف  جم����الت 
ت��خ�����س�����س��ي��ة »ف��ن��ي��ة واإداري��������ة وم��ال��ي��ة 
امل��وظ��ف��ني  ���س��ع��ي��ا م��ن��ه��ا لإك�������س���اب   ،«
وامل����وظ����ف����ات امل����زي����د م����ن اخل�������رات، 

وتعريفهم باجلديد يف جمال عملهم.

تحت إشراف وكالة الجامعة للتطوير والجودة

تدريب 80 من منسوبي الجامعة
في فن القيادة بتركيا

أخبار الجامعة



ت�سعد اجلامعة بتنظيم معر�ض الكتاب واملعلومات الثالث ع�سر الذي 
يبداأ من بعد غد الثنني مب�سيئة اهلل، وتت�سرف جامعة امللك خالد 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  والثقافية  املنا�سبة  العلمية  ه��ذه  يرعى  ب��اأن 
الأمري في�سل بن خالد بن عبد العزيز اأمري منطقة ع�سري يف اإطار 
عودنا  اجلامعة.  وقد  ومنا�سبات  مل�سروعات  املتوا�سل  �سموه  دع��م 

�سموه على هذا احل�سور وامل�ساركة  يف منا�سبات اجلامعة.
ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي م��ن مثل ه��ذا املعر�ض  ن��ح��دد  اأن  اأردن���ا   واإذا 
ف�سيكون بال �سك دعوة وتاأكيد اجلامعة على اأهمية القراءة ب�سفتها 
اأن نهتم بها ونوليها  اأكادميية وثقافية ومعلوماتية، يجب  ممار�سة 

جل اهتمامنا وحر�سنا، وخا�سة بني فئات ال�سباب اجلامعي. 
من  كل  املعر�ض  م�سمى  يف  يتالزم  اأن  على  اجلامعة  وحر�ست 
الكتاب مع املعلومات بوجود احلا�سب كمكون اأ�سا�سي، لكون احلا�سب 
والثقافية  والتعليمية  الأكادميية  التطبيقات  من  الكثري  يف  يدخل 

التي اأ�سبحت جزًء اأ�سا�سيا من منظومة املعارف والعلوم والثقافة.
وثقافية  واإدارات  تعليمية  وم��وؤ���س�����س��ات  ن�سر  دور  وم�����س��ارك��ة   
حكومية وخا�سة يف جمال الكتاب واملكتبات وتقنيات احلا�سب، اإ�سافة 
يعطي  اأن  �ساأنه  من  املعر�ض؛  ه��ذا  يف  ال�سعودية  اجلامعات  مل�ساركة 
قيمة اإ�سافية له ويعزز من فر�ض ال�ستفادة الق�سوى لدى الطالب 
احل�سور  وك��ذل��ك  وامل��وظ��ف��ني  التدري�ض  هيئة  واأع�����س��اء  والطالبات 
اخلارجي املتوقع، وهذا ما نهدف اإليه ون�سعى لتحقيقه من مثل هذه 

الفعاليات املهمة يف اجلامعة.
عدد  لأك��ر  الفر�سة  اإتاحة  يف  خالد  امللك  جامعة  من   واإميانا 
من املهتمني بهذا املعر�ض، فقد خ�س�سنا اأوقاتا خمتلفة ممتدة على 
فرتتني �سباحية وم�سائية، كما خ�س�سنا يومني للعائالت حتى نتيح 
فر�شة �حل�شور للعائلة من �أب و�أم و�أبناء وبنات جمتمعني يف ن�شاط 
اهتمامات  اأح��د  ه��ي  الطفولة  اأن  وخا�سة  ل��الأ���س��رة،  م�سرتك  ثقايف 

املعر�ض لهذا العام.
التعليمية  لل�سئون  اجلامعة  وكيل  �سعادة  اأ�سكر  اأن  اأود   وختاما 
والأكادميية الزميل الدكتور حممد احل�سون ولعمادة �سوؤون املكتبات 
ممثلة ب�سعادة العميد الزميل الدكتور �سعيد اخلالدي على جهودهما 
وجهود اللجان التنظيمية املختلفة يف اإجناح هذه املنا�سبة، متمنيا اأن 
امل�ساحبة من  الفعاليات  املعر�ض ومن  الق�سوى من  ال�ستفادة  تتم 

حما�سرات ثقافية وعلمية.

رؤية

معرض الكتاب 
والمعلومات

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

دعوة
تدعو »آفاق« كافة منس��وبي ومنس��وبات الجامعة من أعضاء هيئة 
تدريس وموظفين وموظفات وطالب وطالبات من الراغبين بنشر أخبار 
إداراتهم وكلياتهم ونشاطاتهم األكاديمية إلى االتصال بالصحيفة 
والتنس��يق مع فريق تحريرها في وقت مبك��ر قبل الحدث المطلوب 
تغطيته، لتتمكن الصحيفة من اتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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»التعليم العالي« يمتدح تفعيل 
الجامعة قناة التكامل الحكومية

محمد إبراهيم

������س�����دد م�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن 
م�ساركته  خ���الل  ال�����داود  ح��م��د  ب���ن 
روؤ���س��اء  للجنة   20 الجتماع  ال�  يف 
وم����دي����ري اجل���ام���ع���ات وم��وؤ���س�����س��ات 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل ب�������دول جم��ل�����ض 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي امل����ق����ام ح��ال��ي��ا 
عقد  اأهمية  على  الكويت،  بجامعة 
تقوم  الجتماعات التي  ه���ذه  م��ث��ل 
م����ن خ���الل���ه���ا  ق���ي���ادات اجل���ام���ع���ات 
ذات  الأم��ور  كافة  ببحث  واملوؤ�س�سات 
العالقة بالأهداف الرئي�سية لوزارة 
جم��الت  يف  ���س��واء  ال��ع��ايل،  التعليم 
التعليم، اأم جمالت البحث العلمي، 

اأم خدمة املجتمع.
وق�������ال »اج���ت���م���اع���ن���ا يف رح����اب 
عدد  ملناق�سة  ي��اأت��ي  الكويت  جامعة 
من املو�سوعات ذات ال�سلة املبا�سرة 
الإداري  والعمل  الأكادميي،  بالعمل 
ب�����س��ك��ل ع������ام مل����ا ي�������س���ب يف ���س��ال��ح 
ال���ط���الب وحت�����س��ني ن��وع��ي��ة امل��خ��رج 

لهذه املوؤ�س�سات«.

مدير الجامعة: إجتماعات مديري الجامعات الخليجية
لمصلحة الطالب وتحسين المخرجات

وجه نائب معايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن حممد ال�سيف، خطابا اإلى مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بن حمد الداود، اأ�ساد خالله بنجاح جتربة اجلامعة يف تفعيل ا�ستخدام قناة التكامل احلكومية ومنظومة 
تن�سيق القبول بني اجلامعات يف تكامل املعلومات والبيانات يف اأعمال القبول والت�سجيل لهذا العام، تلك املنظومة التي 
�سملت خدمة وزارة الرتبية والتعليم لنتائج الثانوية، وخدمة املركز الوطني للقيا�ض والتقومي يف التعليم العايل لنتائج 
الختبارات، وخدمة تن�سيق القبول وقيد الطالب يف اجلامعات احلكومية، على قناة التكامل احلكومية. واأ�ساد ال�سيف بهذا 
اأنه ينم عن حر�سها على تفعيل اخلدمات الإلكرتونية احلكومية، والرقي بها خلدمة  الإجناز الرائد للجامعة، موؤكدا 

جمهور امل�ستفيدين واجلهات احلكومية.
منصور كويع

أخبار الجامعة

خالد  امل��ل��ك  »ج��ام��ع��ة   واأ�ساف 
تعد من اأكر اجلامعات حيث ت�سم 
اأكرث  اأك��رث من 50 كلية منت�سرة يف 
من 14 حمافظة، ت�سعى من خاللها 
عالية  ج���ودة  ذا  تعليم  ت��ق��دمي  اإل���ى 
اأن  اإلى  النهاية  يف  وتهدف  ومتميز، 
على  به  تناف�ض  خم��رج  لديها  يكون 

م�ستوى العامل« .

اإزاء  ت��ط��ل��ع��ات اجل��ام��ع��ة  وع����ن 
الأوراق التي قدمتها للمناق�سة، قال 
وت�سعد  تت�سرف  »اجل��ام��ع��ة  معاليه 
ب�����اأن ت���ك���ون اإح������دى اأع�������س���اء جلنة 
التعليم  موؤ�س�سات  وروؤ���س��اء  مديري 
اإل��ى  م�سريا  املجل�ض،  ب���دول  ال��ع��ايل 
لي�ست  الج��ت��م��اع��ات  ه���ذه  م��ث��ل  اأن 
فقط ملناق�سة جدول الأعمال، واإمنا 

ل��ق��اءات جانبية مع  لإق��ام��ة  اأي�����س��ا 
عدد من  روؤ�ساء ومديري اجلامعات 
من  ب��ال��ع��دي��د  خ��الل��ه��ا  لنخرج  من 
اإل��ى  بالإ�سافة  والآراء،  امل��ق��رتح��ات 
الط���������الع ع���ل���ى ب���ع�������ض اجل����وان����ب 
ال��ت��ط��وي��ري��ة يف ج��ام��ع��ات امل��ج��ل�����ض 
والبحثية  التعليمية  ج��وان��ب��ه��ا  يف 

وخدمة املجتمع«.

»طب األسنان« تعالج 1275 حالة
عبد العزيز رديف

ع�����اجل�����ت ك����ل����ي����ة ط������ب الأ������س�����ن�����ان 
طريق  ع��ن  ح��ال��ة   1275 باجلامعة، 
لأول  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  الكلية  ع��ي��ادات 
املا�سي،  ال�سيف  ف��رتة  خ��الل  م��ره 
بهدف تعزيز دور اجلامعة يف اإنعا�ض 
�سيف اأبها، وحتقيق هدف اجلامعة 
ت�سغيل  ومت  املجتمع.  خ��دم��ة  جت��اه 
ال���ع���ي���ادات ت�����س��غ��ي��ال ك���ام���ال ب����دوام 
ال�ثامنة �سباحا  ال�ساعة  ر�سمي من 
وح����ت����ى اخل���ام�������س���ة م�������س���اء، ط��ي��ل��ة 
الف�سل  انتهاء  منذ  ال�سيف  ف��رتة 
ال��درا���س��ي ال��ث��اين حتى ب��داي��ة العام 

الدرا�سي اجلديد.
وت���ت���ط���ل���ع ال���ك���ل���ي���ة م����ن خ���الل 
للعيادات، اإلى  الت�سغيلية  ال��ف��رتة 
التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  ع��دد  زي���ادة 
امل�������س���رف���ني ع���ل���ى اأط����ب����اء الم���ت���ي���از 
بالإ�سافة  تخ�س�ساتهم،  مبختلف 
اإل���ى زي����ادة ع���دد امل��م��ر���س��ني وفنيي 
الأ�����س����ع����ة، وزي���������ادة ع�����دد م��وظ��ف��ي 
وم����وظ����ف����ات ال����س���ت���ق���ب���ال ب���ه���دف 
ا���س��ت��ي��ع��اب اأك������ر ع�����دد مم���ك���ن م��ن 
املراجعني دون تاأخري، بالإ�سافة اإلى 

والرتكيبات  الإن��ت��اج  معمل  ت�سغيل 
طاقتها  بكامل  واملتحركة  الثابتة، 
حتى يتم تغطية كافة التخ�س�سات 

التي يحتاج اإليها املر�سى.
معايل  ثمن  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن ح��م��د ال������داود، 
اجلهد املبذول من الكلية وما تقوم 

به من عمل جبار.
وقال »اأ�سكر جميع الزمالء يف 

واأع�ساء  الأ�سنان، عميدا  كلية طب 
هيئة تدري�ض واأطباء وعاملني على 
نتطلع  كما  امل��ب��ارك��ة،  اجل��ه��ود  تلك 
ج��م��ي��ع��ا مل���زي���د م���ن ال��ت��م��ي��ز خ��الل 

الفرتة املقبلة«.



أخبار الجامعة

عميد الطب يشيد بالتعاون
مع جامعة أريزونا

�سعيد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  باجلامعة  ال��ط��ب  كلية  اأ���س��اد عميد 
الثالثة  املرحلة  �سهدته  ال��ذي  امللمو�ض  والتفوق  الباهر  ب�النجاح  ع�سريي 
من برنامج التعاون الدويل بني الكلية وجامعة اأريزونا بالوليات املتحدة 

الأمريكية.
وقال »عملت الكلية ممثلة مبكتب التعاون الدويل باإ�سراف الدكتور 
عادل بن علي الهزاين، على مدى ثالث �سنوات يف تفعيل التعاون الدويل 
طالب  م��ن  جمموعة  ب��اإي��ف��اد  وذل���ك  والأك���ادمي���ي  الطالبي  امل�ستوى  على 
واكت�ساب  اأري��زون��ا  بجامعة  للتدريب  النهائية  املرحلة  وط��الب  الم��ت��ي��از 
اخلرة العلمية واملهارة التعليمية يف اأق�سام امل�ست�سفى املختلفة، وقد بداأت 
الطالب  خاللها  مار�ض  �سهرين،  ومل��دة   1435/09/19 يف  الثالثة  املرحلة 
كما  واجل��راح��ي��ة،  الطبية  التخ�س�سات  خمتلف  يف  التدريب  والطالبات، 
ثقافيا  ر�سيدا  لهم  اأ�ساف  والتدريب  التعليم  من  خمتلفا  نوعا  اكت�سبوا 
وزخما علميا خالل تنقالتهم بني اأق�سام امل�ست�سفى بداية من ق�سم الطوارئ 
حتى غرفة العمليات، ومن اأق�سام التنومي حتى العيادات اخلارجية، كما اأن 
اأع�ساء الرنامج ر�سموا �سورة بديعة وتركوا انطباعا م�سرفا عن وطنهم 

وجامعتهم«.
وتنوي كلية الطب بتوجيه ودعم من معايل مدير اجلامعة، التو�سع 
اأخ��رى عاملية مرموقة  اأن ي�سمل موؤ�س�سات  ال��دويل على  التعاون  يف دائ��رة 

مب�ساركة عدد اأكر من الطالب والطالبات.
عبد العزيز أبو سحمة 

25 مشروعا وثالث توصيات
في ختام اللقاء العلمي

للكليات الصحية 
حمد  ب��ن  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 

الداود، اختتم  موؤخرا اللقاء العلمي الثاين للكليات ال�سحية باجلامعة.
وكان اللقاء افتتحته عميدة  املركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات رئي�سة 
اللقاء الدكتورة �سنيفاء  القرين، وا�ستمر على مدار يومني  مب�سرح املركز 
اجلامعي لدرا�سة الطالبات بع�سري  حتت عنوان »تطوير قدرات الطالبات 

بالكليات ال�سحية على كتابة اخلطط البحثية«.
باجلامعة  ال�سحية  ال��ك��ل��ي��ات  ط��ال��ب��ات  اإلى تدريب  ال��ل��ق��اء  وه����دف 
ع��ل��ى ك��ت��اب��ة اخل��ط��ط ال��ب��ح��ث��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى حتفيزهم 

للم�ساركة  الفعالة يف احلركة العلمية باململكة.
حما�سرات  للطالبات  ثماين  تقدمي  الأول،  يومه  يف  اللقاء  و�سمل 
امل�ساركات بامللتقى من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ض من اأ�سحاب اخلرة يف 

جمال البحث العلمي، وخطوات كتابة اخلطة البحثية ب�سكل علمي.
من  بحثية  جمموعات  اإل��ى  الطالبات  تق�سيم  مت  ال��ث��اين  ال��ي��وم   ويف 
بحثية  خ��ط��ة  بكتابة  ق��م��ن  ح��ي��ث  التخ�س�ض،  نف�ض  م��ن  خم�ض  طالبات 

متكاملة حتت اإ�سراف ع�سو هيئة تدري�ض من نف�ض التخ�س�ض.
وبلغ عدد امل�ساريع البحثية امل�ساركة، 25 م�سروعا  بحثيا، �سارك فيها 
25 ع�سو  عليها  واأ�سرف  ال�سحية،  التخ�س�سات  من  عدد  من  طالبة   125
الطالبات  تنفيذ  مبتابعة  للقاء  النهائية  املرحلة  وت��ق��وم  تدري�ض.  هيئة 
بالن�سر  انتهاء  م��رورا بكل مراحلها  الواقع  اأر���ض  البحثية على  للم�ساريع 

العلمي  بنهاية العام الأكادميي.
وخ�����������رج ال������ل������ق������اء ب������ث������الث ت�����و������س�����ي�����ات م�������ن ق�����ب�����ل ال����ط����ال����ب����ات 
ال���ن���وع  م���ن ور����ض  والأ������س�����ت�����اذات، الأول�����ى  ع���ن  اأهمية ع��ق��د م��ث��ل ه����ذا 
ال��ب��اح��ث��ات  اأج���ي���ال م��ت��ت��اب��ع��ة م���ن  اإع������داد  ت���وؤم���ن  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل  العلمية 
اأ�سبوع  م��دى  على  العمل  ور�سة  اإق��ام��ة  ف��رتة  تكون  اأن  ال�سابات،  والثانية 
التو�سية  اأم��ا  اأك��ر.  ب�سكل  وال�ستفادة  التدريب،  من  الطالبات  لتتمكن 
العلمية  امللتقيات  ه��ذه  مثل  لعقد  ميزانية  بتخ�سي�ض  فطالبت  الثالثة 

وور�ض العمل يف املرحلة املقبلة.
عائشة الشهراني

في ندوة تستضيف خبراء دوليين
كلية الترجمة تناقش حاضر اإلنجليزية

ومستقبلها في السعودية
علي آل سعيد 

كلية  يف  مم��ث��ل��ًة  اجل���ام���ع���ة   تنظم 
ال��ل��غ��ات وال��رتج��م��ة، خ��الل الفرتة 
من 25 اإلى 26  من ال�سهر اجلاري، 
ن�������دوة وط���ن���ي���ة ب���ع���ن���وان »ح���ا����س���ر 
يف  وم�ستقبلها  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة 

ال�سعودية: اهتمامات بحثية«.
واأو�����س����ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 
العلمية  اللجنة  رئي�ض  والرتجمة 
ملهي  اآل  اهلل  عبد  الدكتور  للندوة 
جمموعة  ال��ن��دوة  يف  �سي�سارك  اأن��ه 
الإجنليزية  اللغة  يف  اخل���راء  م��ن 
م���ن ع����دد م���ن ال������دول ك���ال���ولي���ات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، وب��ري��ط��ان��ي��ا، 
اإل��ى  تهدف  ال��ن��دوة  اأن  اإل��ى  م�سريا 

التخ�س�سات  يف  ال��ب��اح��ث��ني  ج���ذب 
ال�����س��ل��ة  ذات  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ف���رع���ي���ة 
للم�ساركة  التطبيقية،  باللغويات 
واأف�سل  بحوثهم  ونتائج  باأفكارهم 
والتدري�ض  البحوث  يف  امل��م��ار���س��ات 

مع اأقرانهم حول اململكة.
واأ�����س����اف »ت���ه���دف اإل�����ى زي����ادة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  الأك����ادمي����ي����ني،  وع����ي 
وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  ب��الجت��اه��ات 
يف ت���دري�������ض ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة، 
اإ�سافة اإلى تناول الق�سايا البحثية 
ال���ل���غ���وي���ات  ال�������س���اخ���ن���ة يف جم������ال 
النظرية  م�ستوى  على  التطبيقية 

والتطبيق«.
على  ال��ق��ائ��م��ون  »ي��اأم��ل  واأردف 

الندوة اأن تعزز مثل هذه الفعاليات 
ن�����س��ر امل���ع���رف���ة امل���رت���ب���ط���ة ب���اأح���دث 
اللغويات  يف  واملن�سورات  الجتاهات 
دع��وة  ي��ت��م  ���س��وف  ك��م��ا  التطبيقية، 
جم��ال  يف  والتطبيقيني  ال��ب��اح��ث��ني 
علوم  من  بها  يرتبط  وما  اللغويات 
اله��ت��م��ام  ذات  ال��ق�����س��اي��ا  مل��ن��اق�����س��ة 

امل�سرتك«.
و���س��ت��ن��اق�����ض ال���ن���دوة ع�����ددا من 
وط���رق  والأدب،  ال��ل��غ��ة  م��و���س��وع��ات 
ت���دري�������س���ه���م���ا، وال����ل����غ����ة، وال���ث���ق���اف���ة، 
والتخطيط اللغوي، و�سيا�سات اللغة، 
الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ل��غ��ة  تعليم  وم��ن��اه��ج 
وت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، كما 

�سي�ساحبها معر�ض للكتاب.

لقاء تعريفي بنظام مكتبات الجامعة
عبداهلل زارب

 
مبقر  املكتبات،  �سوؤون  عمادة   اأقامت 
امل���دي���ن���ة اجل���ام���ع���ي���ة يف اأب����ه����ا، ل���ق���اًء 
ت��ع��ري��ف��ي��ا ب��ن��ظ��ام م��ك��ت��ب��ات اجل��ام��ع��ة، 
ا���س��ت��ه��دف اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

اجلدد وطالب الدرا�سات العليا. 
 وت��ن��اول ال��ل��ق��اء، ال��رام��ج التي 

تقدمها العمادة واخلطط امل�ستقبلية، 
املعلومات  ق��واع��د  يف  البحث  وخ��دم��ة 
ال���ع���امل���ي���ة، وال�����������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة، 
وف��ه��ر���ض امل��ك��ت��ب��ة، والإع�����ارة ال��ذات��ي��ة، 
الرقمي  والن�سخ  املرجعية،  واخلدمة 
وط���رق ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ح��ث يف ق��واع��د 
املعلومات، وكل ما يهم و يخدم ع�سو 

هيئة التدري�ض و الطالب.

وق�����دم ع��م��ي��د �����س����وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
الدكتور �سعيد اخلالدي خالل اللقاء 
تاأ�سي�سها  وت��اري��خ  ال��ع��م��ادة  ع��ن  ن��ب��ذة 
التقنية احلديثة  وروؤيتها يف توظيف 
يف خ��دم��ة ال��ك��ت��اب ال���ورق���ي، واأ���س��اف 
متطور  م��رك��ز  لتحقيق  ت�سعى  اأن��ه��ا 
يف ه��ذا اجل��ان��ب، ور���س��ال��ة ال��ع��م��ادة يف 
وال��ه��دف  التعليمية  العملية  ت��ع��زي��ز 

اإل����ى ت��ط��وي��ر امل�����س��ت��وى ال��ث��ق��ايف ل��دى 
املجتمع.

وحت�������دث ع�����ن اأه����م����ي����ة امل��ك��ت��ب��ة 
املركزية، معلنا تد�سني موقع العمادة 
اجل���دي���د ب��ح��ل��ت��ه اجل����دي����دة ومت��ي��زه 
العملية  ت�ساعد على  التي  باخلدمات 
التعليمية، ومنها البحث عن اأي كتاب 

متوافر يف مكتبات اجلامعة.
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أخبار الجامعة

عمادة التطوير 
تصدر تقريرها 

السنوي األول
اأ��������س�������درت ع������م������ادة ال���ت���ط���وي���ر 
الأك����ادمي����ي واجل������ودة ت��ق��ري��ره��ا 
ل����ل����رام����ج  الأول  ال���������س����ن����وي 
ال���ت���دري���ب���ي���ة. وي����ذك����ر ال��ت��ق��ري��ر 
ال�����ذي ي���وث���ق اأن�����س��ط��ة ال��ع��م��ادة 
اأن���ه مت ت��دري��ب اأك���رث م��ن 2147 
متدربا، وي�سم اإح�سائية جلميع 
الدورات، واأ�سماء ومناذج ال�سور 

التي توثق تلك الفعاليات.
وت��ت��ق��دم ال���ع���م���ادة ب��خ��ال�����ض 
ال��ت��ق��دي��ر جل��م��ي��ع امل�����س��ارك��ني من 
م���درب���ني وم���ت���درب���ني وم��ن��ظ��م��ني، 
ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ال��ق��ائ��م��ني على 
امل��زي��د  متمنية  ال��ت��ق��ري��ر،  اإع�����داد 
ظل  يف  والتح�سني،  التطوير  م��ن 
مدير  ملعايل  امل��ح��دود  غري  الدعم 
بن  ال��رح��م��ن  عبد  د.  اأ.  اجل��ام��ع��ة 
ح��م��د ال��������داود، ووك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
اأح��م��د  د.  اأ.  واجل������ودة  ل��ل��ت��ط��وي��ر 

اجلبيلي. 
طارق خنفور 

ورش إلكترونية 
مجانية تعاونا 

مع المكتبة 
الرقمية

ت��ن��ظ��م ع���م���ادة �����س����وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
املكتبة  م��ع  بالتعاون  باجلامعة، 
والنا�سرين،  ال�سعودية  الرقمية 
ع�����ددا م���ن ال����ور�����ض ال��ت��دري��ب��ي��ة 
بعد،  ع��ن  املجانية  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ت��ت��ح��دث ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��خ��دام 
ق������واع������د امل�����ع�����ل�����وم�����ات، وط������رق 
م�سادر  يف  وال�سرتجاع  البحث، 
حتميلها  وك��ي��ف��ي��ة  امل���ع���ل���وم���ات، 

اإلكرتونيا.
ون���ب���ه���ت ال����ع����م����ادة ج��م��ي��ع 
يف  الراغبني  اجلامعة  من�سوبي 
اإل���ى �سرعة  الل��ت��ح��اق ب���ال���دورة، 
موقع  ب���زي���ارة  وذل���ك  الت�سجيل 
عر  ال�سعودية  الرقمية  املكتبة 

رابط الور�ض التدريبية:
http://sdl.edu.sa/
.Training
ب��ع��د اختيار  اأن���ه  واأو���س��ح��ت 
ال���ور����س���ة ال���ت���دري���ب���ي���ة امل��ن��ا���س��ب��ة، 
واإك�������م�������ال اإج����������������راءات ال���ق���ب���ول 
وال���ت�������س���ج���ي���ل، ����س���ت���ق���وم امل��ك��ت��ب��ة 
رابط  باإر�سال  ال�سعودية  الرقمية 
الور�سة التدريبية ملن مت ت�سجيله 
ع��ل��ى ال��ور���س��ة امل���ح���ددة ق��ب��ل ب��دء 

الدورة ب� 24 �ساعة.
عبد العزيز رديف 
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الجامعة تحل مشكلة مواقف السيارات
في إطار اهتمام معالي مدير الجامعة أ. د. عبدالرحمن الداود بمشكلة مواقف السيارات للطالب، والتي اثارتها صحيفة »آفاق« في أعداد سابقة، فقد وضعت 
الجامعة حال لهذه المشكلة، حيث تم اختيار أرض مجاورة للجامعة وسفلتتها، وهي موجودة أمام البوابة »ج«  للجامعة، وجاري حاليا تخطيطها لتكون مناسبة لحل 

هذه المشكلة.
البرج عند اكتفاء  السيارات من بوابة  الجامعة، حيث سيتم توجيه  الطالب وزوار  الموقع ووجه بتخصيصه لمواقف سيارات  زار  الجامعة قد  وكان معالي مدير 
المواقف إلى المواقف اإلضافية. ورافق الداود في زيارته وكيل الجامعة أ. د. مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل الجامعة للكليات الصحية أ. د. خالد بن سعد جلبان، 

والمشرف على إدارة األمن والسالمة أ. علي فائز.
علي آل سعيد 



نيابة عن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، 
افتتح وكيل التطوير واجلودة الدكتور 
اأح���م���د اجل��ب��ي��ل��ي، الأرب�����ع�����اء امل��ا���س��ي، 
البي�ساء  للع�سا  العاملي  اليوم  فعاليات 
ب�سرية  »اإرادت��ن��ا  �سعار  حت��ت  باجلامعة 

حياتنا«.
كما قام اجلبيلي بجولة يف املعر�ض 

امل�ساحب للفعالية، التقى خاللها بعدد 
بدورهم  الذين  املكفوفني  الطالب  من 
ع���ر����س���وا الأج����ه����زة امل�������س���اع���دة ل��ه��م يف 

احلياة اليومية والعلمية.
 ويف ن��ه��اي��ة ج���ول���ة امل���ع���ر����ض ق��ام 
ال��دك��ت��ور اجل��ب��ي��ل��ي وع����دد م���ن ال����زوار 
اإل��ى  البي�ساء  بالع�سا  امل�����س��ي  بتجربة 

قاعة الحتفال.

املنظمني  جميع  اجلبيلي  و���س��ك��ر 
بال�سكر  والقائمني على احلفل، وخ�ض 
ع����م����ادة �����س����وؤون ال����ط����الب م��ت��م��ث��ل��ة يف 
وقال  الهبا�ض،  مريع  الدكتور  عميدها 
من  م�ساركة  تعتر  الفعالية  ه��ذه  اإن« 
املجتمع  خ��ال��د يف خ��دم��ة  امل��ل��ك  جامعة 
وخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا«.
ت�سعى  »اجل��ام��ع��ة  اأن  اإل����ى  واأ����س���ار 

دائما الى تقدمي كل اخلدمات الالزمة 
لهذه الفئة الغالية علينا جميعا، واأنها 
�ستقوم بتوفري كل ما ت�ستطيع توفريه 

لهم يف اأقرب وقت ممكن«.
واخ���ت���ت���م ق����ائ����ال »احل�����وا������ض ه��ي 
الإرادة، فمن كانت لدية اإرادة حتى و اإن 
فقد حا�سة اأو اأكرث فاإنها كفيله لبلوغه 

املنى«.

الجامعة تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء
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دراسة ألبو عراد 
والمفرجي تحذر

من انتقاد المراهقين
أحمد العياف 

علم  )ق�سم  ع���ّراد  اأب��و  علي  ب��ن  اهلل  عبد  الدكتور  ال�سعوديان  الباحثان  اأك���دا 
)ق�سم  املفرجي  حممد  بن  �سامل  والدكتور  بي�سة(،  يف  اجلامعة  بفرع  النف�ض 
التوا�سل مع  والتعاطف يف  الق��رتاب  اأهمية  القرى(  اأم  النف�ض بجامعة  علم 
املراهقني واإ�سعارهم اأثناء التعامل معهم بالقبول والإعجاب والثناء واحرتام 
�سخ�سياتهم واأفكارهم وال�ستماع لهم. وحذرا من عدم انتقادهم اأو ال�سخرية 

منهم، مع م�ساركتهم يف حياتهم يف خمتلف األوانها ون�ساطاتها.
كما اأ�سار الباحثان اإلى اأن القرتاب الدافئ من ال�سباب يك�سبهم قوة 
�لتو�شع يف  �أن  و�أ�شافا  �شلوكهم،  باأمناط  وثقة ورغبة يرتقون من خاللها 
على  يعمل  جاد؛  حكومي  ودعم  باإ�سراف  ال�ساملة  ال�سبابية  الأندية  اإن�ساء 
يف  اأوقاتهم  وا�ستثمار  لهم  الأ�سا�سية  احلاجات  واإ�سباع  ال�سباب،  احت�سان 
من  وتزيد  واآمالهم  طموحهم  تر�سي  التي  والأن�سطة  الهوايات  ممار�سة 

حتقيقهم لذواتهم وثقتهم باأنف�سهم وجمتمعهم.
مبنزلة  لتكون  الرتفيهية  الأن�سطة  توجيه  على  بالعمل  طالبا  كما 
ويتم عن طريقها  ال�سباب  عليها  يقبل  التي  اجلماعية  الإر�سادية  املعاجلة 
امت�سا�ض ال�سراعات التي تفر�سها طبيعة مرحلة ال�سباب لت�سكل حت�سينا 

لل�سباب من الوقوع يف املمار�سات الفو�سوية.
امل�����س��وؤول��ي��ات،  لل�سباب لتحمل  ال��ف��ر���س��ة  اإت��اح��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و���س��ددا 
والجتماعية  وامل��در���س��ي��ة  الأ���س��ري��ة  احل��ي��اة  يف  املختلفة  الأدوار  ومم��ار���س��ة 

لتحقيق النمو النف�سي املتكامل يف ظل الدعم والت�سجيع واملوؤازرة.
لل�سباب  اجلماعية  الإر�سادية  الرامج  بتوظيف  الباحثان  طالب  كما 
لتكون مبنزلة التدريب النف�سي املنظم الذي يعمل على تعزيز الأحا�سي�ض 
اللياقة  ال�سلبية بهدف تنمية  العواطف والأحا�سي�ض  الإيجابية ويقلل من 
النف�سية والو�سول اإلى اأعلى م�ستوى من تكامل �سخ�سية ال�سباب ومنوها 

الإيجابي.
اأهمية الت�سدي لل�سلوك الفو�سوي ومواجهته  اإلى  وخل�ض الباحثان 
وال�ستقرار،  الأم��ن  ل�ستعادة  الوحيد  ال�سبيل  هي  واأنها  علمية،  باأ�ساليب 
اأهمية  وتنقية العالقات بني الأف��راد واجلماعات وال�سعوب، م�سددين على 
ودور الإر�ساد يف الت�سدي للم�سكالت من خالل بناء واإعداد برنامج اإر�سادي 

مقرتح ملواجهة فو�سى ال�سباب.
كل ما �سبق، جاء نتيجة لدرا�سة علمية )بحث علمي حمكم( بعنوان 
باتباع  ال�����س��ب��اب«،  فو�سى  م��واج��ه��ة  يف  انتقائي  اإر����س���ادي  ب��رن��ام��ج  »فعالية 
اإر���س��ادي  باأ�سلوب  ال�سباب  فو�سى  ظ��اه��رة  وب��ت��ن��اول  النتقائية،  النظرية 
جديد يف ع�سر اأ�سبحت فيه املمار�سات الفو�سوية هي لغة ال�سباب ال�سائدة 
حلواراتهم  واأ�سلوبا  واحتياجاتهم  ومتطلباتهم  اأنف�سهم  ع��ن  التعبري  يف 

ومناق�ساتهم، وطريقة لل�سغط على الطرف الآخر.
وعرف الباحثان فو�سى ال�سباب باأنها تلك املمار�سات التي تخرج عن 
و�لأنظمة  �لأخ��الق��ي��ة،  و�لقيم  و�ل�شو�بط،  �مل�شوؤولة  �ل�شلوكية  �لأمن���اط 
والقوانني العامة بهدف الإثارة، والعتداء على حقوق وحريات الآخرين، 
واإزعاجهم والعتداء عليهم لإحلاق الأذى بهم اأو مبمتلكاتهم اأو بحقوقهم 
ب�سكل مندفع ومتهور ي�ستمل على العدائية وال�سلوك العدواين واملمار�سات 
وال��ت��م��رد على  وامل��ت��ه��ورة  املندفعة  وامل��واج��ه��ة  وال��ت��ح��دي  وال��ع��ن��اد،  العنيفة 
ال�سلطة وانتهاك املعايري الجتماعية، والعتداء على الآخرين واملمتلكات 

واخلروج على القواعد والأنظمة.
تناول  يف  التجريبي  املنهج  على  اعتمدت  احلالية  الدرا�سة  اأن  يذكر 
التجريبي، ومتغريات م�ستقلة تتمثل  للفرو�ض والت�سميم  املتغريات وفقاً 
ومتغريات  ال�سباب،  فو�سى  ملواجهة  ي��ه��دف  انتقائي  اإر���س��ادي  برنامج  يف 
تابعة تت�سمن الفو�سى ال�سلوكية لدى عينة ال�سباب يف الدرا�سة احلالية، 
باملدار�ض  الثانوي  الثالث  ال�سف  طالب  من  املكون  الدرا�سة  جمتمع  على 
بالطريقة  اختيار خم�ض مدار�ض  مت  ح��ي��ث  امل��ك��رم��ة،  مب��ك��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

الع�سوائية الب�سيطة.

أخبار الجامعة
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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



متابعات

خالل تدشينه قافلة »ثقافة وطن«

مدير الجامعة: التنمية نتاج
حنكة المسؤول ووالء المواطن

منصور كويع

اأك����د م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور عبد 
الرحمن بن حمد الداود، اأن كل معامل التنمية و�سواهد 
التطوير يف كل �سر من الوطن حتكي لالأجيال ق�سة 
والنماء،  وال��ب��ذل  وال��ع��ط��اء  البناء  م��ن  طويلة  م�سرية 

اجتمع ل�سنعها حنكة امل�سوؤول وولء املواطن.
وقال الداود خالل تد�سينه قافلة »ثقافة وطن« يف 
رحاب املدينة اجلامعية باأبها، »اإن ق�سة اليوم الوطني 
التي تتابع يف ر�سم معاملها ملوك هذه البالد ابتداًء من 
اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�ض  القائد 
�سعود ومرورا باأبنائه من بعده، ترز لالأجيال ملحمة 
ج��م��ع ال�����س��ت��ات، وا���س��ت��ت��ب��اب الأم�����ن، وت��وح��ي��د الكلمة، 
بعقيدة  مت�سلح  ب��اهلل  ب��الإمي��ان  ع��ام��ر  وط��ن  وتاأ�سي�ض 
ب��اأف�����س��ل �سبل  ي��زده��ر  ن��ق��ي��ة، م��ت��زود بالعلم وامل��ع��رف��ة، 

العي�ض والرفاهية«.
الدكتور  الطالب  �سوؤون  عميد  اأو�سح  جهته  من 
بتقدمي  اهتمت  القافلة  اأن  ال��ه��ب��ا���ض،  �سعد  ب��ن  م��ري��ع 
والثقافية  التاريخية  وامل�سابقات  العرو�ض  من  العديد 
ا�ستعرا�ض  ال�سباب من خالل  تثقيف  اإل��ى  تهدف  التي 

اأهم منجزات الوطن«.
وت���اب���ع ال��ه��ب��ا���ض »يف م��ق��دم��ة اأول����وي����ات ال��ق��اف��ل��ة، 
ت��ن��ظ��ي��م م�����س��اب��ق��ة »ث��ق��اف��ة وط����ن« ال��ت��ي ت��ع��ن��ى بتعزيز 
الثقافة الوطنية، وهي عبارة عن اأ�سئلة تتعلق بالوطن 

ومقدراته وتاريخه توزع خاللها جوائز للفائزين«.
نبطية  ق�سيدة  اإل��ى  احل�سور  ا�ستمع  ذل��ك  عقب 
األقاها عميد كلية ال�سيدلة الدكتور عادل الهزاين، عر 
الذكرى  مبنا�سبة  وابتهاجه  الكبري  اع��ت��زازه  عن  فيها 
لهذه  ال�سامية  بامل�سامني  الوطني، م�سيدا  لليوم  ال�84 
�لذكرى �لعطرة وما حتمله من �رتباط �ملو�طن بهذه 
البالد بكل ما قدمته من ح�سارة ومنو وتطور وتقدم. 
الأ�ستاذ  مديرها  معايل  برعاية  اجلامعة  وكانت 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال������داود وح�����س��ور 
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور م��رع��ي ب��ن ح�سني 
 ،84 ال���  الوطني  باليوم  احتفالها  القحطاين، وا�سلت 
مبركز ع�سري مول للت�سوق باأبها )راجع »اآفاق م�سورة« 
�سفحات 20 و 21(، حيث قدمت عمادة �سوؤون الطالب 
ح��زم��ة م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل�����س��اب��ق��ات ال��ت��ي ت��ت��ح��دث عن 
ال��وط��ن وم��ق��درات��ه وت��اري��خ��ه، و���س��ط اأج����واء احتفالية 
مملوءة  بالفرح وال�سعادة، واحت�ساد مئات احل�سور من 

جميع الفئات العمرية.
وت��اب��ع الأه�����ايل ف��ع��ال��ي��ات الح��ت��ف��ال ال��ت��ي ب��داأه��ا 
ذلك  وطنية، بعد  بق�سيدة  ال�ساكتي  ع��ب��داهلل  ال�ساعر 
تغنى اأح���د ط��الب اجل��ام��ع��ة يف ح��ب ال��وط��ن واأجم���اده 
باإن�ساد ق�سيدة وطنية، ارتفعت معها حما�سة احل�سور، 

ولقت ا�ستح�سان اجلميع .
ع��ق��ب ذل����ك ���س��ل��م ك���ل م���ن ال������داود وال��ق��ح��ط��اين 
ُك��رم  كما  دروع���ا،  وط��ن«  »ثقافة  م�سابقة  يف  للفائزين 
اأف�����س��ل زي وط��ن��ي، بجانب  ل��ف��وزه يف م�����س��اب��ق��ة  ط��ف��ل 
ل��ل��ت�����س��وق،  م����ول  ع�����س��ري  م���رك���ز  اإدارة  م���ن  ال���داع���م���ني 

وامل�ساركني يف جناح الفعالية.
يذكر اأن اجلامعة اأطلقت يف وقت �سابق قافلة 
»ثقافة وطن«، التي تعنى بتثقيف ال�سباب من خالل 
وذل��ك من خالل  الوطن،  اأه��م منجزات  ا�ستعرا�ض 
عر�ض اأربع �سيارات مزينة ب�سعار الوطن واجلامعة 
كمنتزه  املواقع  من  العديد  جابت  املنا�سبة،  و�سعار 
وامل�سابقات  العرو�ض  من  العديد  وقدمت  ال�سودة، 
بطاقة  عليها  ب��ي�����س��اء  ورودا  ووزع����ت  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
اخلا�سة  والتوجيهات  الن�سائح  بع�ض  على  احتوت 
هيبة  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ل��الح��ت��ف��ال،  املثلى  ب��ال��ط��رق 
عن  اخل��ارج��ة  ال�سلوك  مظاهر  ومعاجلة  املنا�سبة، 

املاألوف يف الحتفالت.
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كليتا اآلداب
والتربية

حتقيقا ملبداأ ال�سراكة املجتمعية 
املجتمع،  ومرافق  اجلامعة  بني 
اأق�����ام م���رك���ز امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
تدريبية  ور�سة  الوطني  للحوار 
يف كليتي الآداب والرتبية للبنات 
باإح�سا�ض  اأن��ث��ى   « ب��ع��ن��وان  ب��اأب��ه��ا 
ال�����زه�����ر« ل���ل���م���درب���ة الأ�����س����ت����اذة 
وح�سر  دا�سل.  اآل  اأحمد  جن��وى 
ال������دورة 25 ط��ال��ب��ة م���ن اأق�����س��ام 
ال��ك��ل��ي��ة، وف��ي��ه��ا حت��دث��ت امل��درب��ة 
ينبغي  واأن���ه  الأن��ث��ى  ع��ن �سفات 
يف  ب��احل��ي��اء  تلتزم  اأن  للم�سلمة 
وعباداتها  وتعامالتها  حجابها 
ول  دينها  بتعاليم  تتم�سك  واأن 
ت��ن��ج��رف خ��ل��ف ت���ي���ارات امل��و���س��ة 
لبا�ض  من  ال�سرع  يخالف  ما  يف 

وزينة، وما اإلى ذلك.
هناء �آل �سرور

كلية العلوم
واآلداب

�لطالبي  �لن�شاط  ر�ئ���دة  ه��ن��اأت 
ب��امل��ج��م��ع الأدب�����ي ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
مب���ح���اي���ل،  ل���ل���ب���ن���ات  والآداب 
ع�سريي،  ح�سن  دول���ة  الأ���س��ت��اذة 
ط������ال������ب������ات ال����ك����ل����ي����ة وج���م���ي���ع 
اأع�������س���اء هيئة  م��ن�����س��وب��ي��ه��ا م���ن 
ال��ت��دري�����ض واإداري������ات وع��ام��الت 

بعيد الأ�سحي املبارك.
م���ن���ا����س���ب���ة  ذل�������ك يف  ج�������اء 
����س���ه���دت ت����وزي����ع احل����ل����وي ع��ل��ى 
يف  الكلية  ومن�سوبي  الطالبات 

جو احتفايل بهيج.
منى حمد

المركز الجامعي

الطالبية  الأن�سطة  مكتب  نظم 
ح���ف���ل اف���ت���ت���اح م�����س��ل��ى امل���رك���ز 
اجل���ام���ع���ي ل���درا����س���ة ال��ط��ال��ب��ات 
الدكتورة  املركز  عميدة  برعاية 

�سنيفاء بنت حممد القرين.
وت�����س��م��ن احل���ف���ل ف��ق��رات 
عديدة عن الفائدة التي يتيحها 
للعبادة  م��ن��را  ب�سفته  امل�سلى 
واإق������ام������ة خم���ت���ل���ف الأن�������س���ط���ة 

املفيدة.
�أ.عائ�سة �ل�سهر�ين

كليتا اآلداب
والتربية

ن�����ظ�����م ق���������س����م ع�����ل�����م ال���ن���ف�������ض 
وال����رتب����ي����ة  الآداب  ب���ك���ل���ي���ت���ي 
ب��ع��ن��وان  دورة  ب���اأب���ه���ا،  ل��ل��ب��ن��ات 
وكيفية  ال��ن��ف�����س��ي��ة  »امل�����س��ك��الت 
ولء  للدكتورة  عليها«  التغلب 
ب������دوي، وذل�����ك ب�����دار احل��م��اي��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة ب��اأب��ه��ا. ك��م��ا نظم 
تنمية  ب���ع���ن���وان«  دورة  ال��ق�����س��م 
م��ه��ارات الت�����س��ال ل���دى فريق 
ا�ستهدفت  وامل��راق��ب��ة«  التنظيم 
بكلية  والتنظيم  املراقبة  فريق 
امل���ج���ت���م���ع ب��خ��م��ي�����ض م�����س��ي��ط، 
وق���دم���ت���ه���ا ال����دك����ت����ورة جن���وى 

ال�سيد بني�ض.
هناء �آل �سرور

كلية العلوم 
الطبية التطبيقية

ب����ن����اء ع���ل���ى خ����ط����اب امل�������س���اع���د 
ل���ل�������س���ح���ة ال����ع����ام����ة مب���دي���ري���ة 
ال�������س���ح���ة يف ب��ي�����س��ة وم���واف���ق���ة 
امل�سرف العام على فرع اجلامعة 
كلية  �ساركت  املحافظة،  هذه  يف 
العلوم التطبيقية للبنات هناك 
يف  تنظيم دورة تدريبية بعنوان 
اأق�سام  يف  التمري�سية  »امل��ه��ارات 
الكلية  با�سم  و�سارك  ال�سماد«. 
كل من عميدتها د. عبري زكريا 
د. هامن  و  �سيماء من�سور،  د.  و 
ن��ب��ي��ل، و د.  اأح���م���د، و د. اإمي����ان 

اأماين عطا ال�سهر.
هياء �لبي�سي

كلية العلوم
واآلداب

حتت اإ�سراف عميدة كلية العلوم 
ب���ب���ل���ق���رن ال���دك���ت���ورة  والآداب 
الكلية  ن��ظ��م��ت  ال���ق���رين،  ع��ال��ي��ة 
هيئة  اأع�����س��اء  ل�ستقبال  ح��ف��ال 
ال���ت���دري�������ض  امل�����س��ت��ج��دات و���س��ط 
ح�����س��ور ك���ب���ري. واب����ت����داأ احل��ف��ل 
للتطوير  ال��ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل��ة  بكلمة 
ع���ب���د  ������س�����ادي�����ة  د.  واجل���������������ودة 
امل�ستجدات  فيها  ه��ن��اأت  ال��ف��ت��اح 
وحفزتهن على امل�ساركة الفعالة 
لهن.  املوكلة  الأع��م��ال  يف جميع 
واأع�����ق�����ب ذل�����ك ك���ل���م���ة ل��ع��م��ي��دة 
رحبت  القرين،  عالية  د.  الكلية 
بان�سمامهن اإلى هيئة التدري�ض، 
اأن اجلامعة ل تاألو  موؤكدة لهن 
جهدا يف اإعطاء جميع من�سوبيها 

كامل حقوقهم.  
�أماين حامد

كليتا اآلداب
والتربية

اح����ت����ف����ل����ت ع������م������اده ال���ت���ط���وي���ر 
مبنا�سبة  ب��اجل��ام��ع��ة  واجل������ودة 
اليوم الوطني ال� 84، حيث اأعدت 
ركنا خا�سا بذلك وفيلما بعنوان 
اأبناء  »ر�سالة وطن« عر خالله 
لوطنهم،  امتنانهم  عن  الوطن 
ك��م��ا ب��ع��ث��وا ب��ال��ت��ه��اين اإل���ى خ��ادم 
وال�سعب  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني 

ال�سعودي. 
وزار الركن من�سوبو كليتي 
ط��ال��ب��ات  م��ن  وال��رتب��ي��ة  الآداب 

وموظفات واأ�ستاذات.

كلية العلوم
واآلداب

العلوم  كلية  عميدة  رعاية  حتت 
2 بخمي�ض  مب���ج���م���ع  والآداب 
باليوم  الكلية  اح��ت��ف��ت  م�سيط، 
ال��وط��ن��ي ال������84. واف��ت��ت��ح احلفل 
باآيات من كتاب اهلل الكرمي، تلته 
اإنتاج  مقدمة وعر�ض مرئي من 
اإحدى طالبات الكلية، ثم توالت 
الفقرات املعرة عن روح النتماء 
كلمة  لت�سمل  وال�����ولء  وامل��ح��ب��ة 
العميدة ثم كلمة الوكيلة وكلمة 
وذلك  الطالبات،  با�سم  املتحدثة 
قبل اأن يتم طرح م�سابقة ثقافية 
وتقدمي فقرة باللغة الإجنليزية 
وج���ه���ت ل��ل�����س��ي��وف والأع�������س���اء 
غ�����ري امل����ت����ح����دث����ات ب���ال���ع���رب���ي���ة. 
واختتم احلفل بال�سالم الوطني 

ال�سعودي.
تغريد �لو�دعي
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المجمع األكاديمي
بالمحالة

ب��رع��اي��ة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع، 
امل�سرتكة  للرامج  العام  املن�سق 
باملحالة، الدكتور علي بن �سعيد 
�سوؤون  عميد  وح�سور  العمري 
الطالب الدكتور مريع الهبا�ض، 
واأع�ساء  املجتمع  كلية  ووك���الء 
اأقيم  اأخريا  ال��ت��دري�����ض،  ه��ي��ئ��ة 
اح���ت���ف���ال وط����ن����ي ع���ل���ى م�����س��رح 
امل��ج��م��ع اح��ت��ف��اء ب��ي��وم ال��وط��ن، 
املجتمع  كلية  عدد  عميد  حيث 
واملن�سق العام للرامج امل�سرتكة 
للمملكة  ال��ع��ظ��ي��م��ة  امل���ن���ج���زات 
ح��ا���س��را وم��ا���س��ي��ا، م�����س��ريا اإل��ى 
اأن  ت����ف����وق ال���ط���الب وجن��اح��ه��م 
ي��ع��د م��ن اأه���م امل��وؤ���س��رات املهمة 

لالنتماء والولء للوطن.
 تال ذلك ق�سيدة ترحيبية، 
ث���م ل���وح���ة ف��ن��ي��ة ب���ع���ن���وان ب���ارق 
فيلم  بعدها  ا�ستعر�ض  ع�سري، 
وث��ائ��ق��ي ع���ن ت���ط���ورات امل��م��ل��ك��ة 
وم��ن��ج��زات��ه��ا، ث��م ع��رو���ض فنية 
ل���ط���الب امل��ج��م��ع اأب�������رزت ت���راث 

منطقة ع�سري. 
�سلطان ع�سريي

الصيدلة

اأق���ام���ت ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة ل��ق��اءا 
م���ف���ت���وح���ا ب�����ني ع���م���ي���د ال��ك��ل��ي��ة 
وطالب  الهزاين  ع��ادل  الدكتور 
الكلية  وك��ي��ل  ب��ح�����س��ور  ال��ك��ل��ي��ة 
النقا�ض  ودار  حم��م��د.  ال��دك��ت��ور 
ال��ط��الب والعميد ح��ول ما  ب��ني 
اأ�سئلة  م��ن  ال��ط��الب  ب��ال  ي�سغل 

وا�ستف�سارات.
واأج�����اب ال��دك��ت��ور ال��ه��زاين 
ع��ل��ى اأ���س��ئ��ل��ة ال���ط���الب، م�����س��ددا 
بالنظام  الل��ت��زام  ���س��رورة  على 
واللوائح، وتر�سيخ مبداأ التعاون 
ب���ني اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

والطالب.

فرع الجامعة
بيشة

اجل��ام��ع��ة مبحافظة  ف���رع  وف���ر 
اإلكرتونيا يقدم  بي�سة 40 جهازا 
اخل���دم���ة ال���ذات���ي���ة ل��ل��ط��الب يف 
ج��م��ي��ع ال��ك��ل��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ذا 
الفرع، وفروع  حمافظات تثليث، 

وبلقرن ، والنما�ض.
على  العام  امل�سرف  واأو�سح 
ال��ف��رع ال��دك��ت��ور مهدي ب��ن علي 
تدخل  الأجهزة  هذه  اأن  القرين 
جامعة  يف  م���رة  لأول  اخل���دم���ة 
�����س����ع����ودي����ة، ل���ت���ق���دم خ���دم���ات���ه���ا 
ال��ف��وري��ة ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 
ل��ه��م ك��ل م��ا يحتاجون  ت��ي�����س��ريا 
اإل���ي���ه م���ن ت���ع���ام���الت اأك���ادمي���ي���ة 
وط���الب���ي���ة ت���رب���ط ب��ي��ن��ه��م وب��ني 

اجلامعة.

فرع الجامعة
محايل

ا�ستقبل مدير م�ست�سفى حمايل 
ع�سري، الأ�ستاذ حممد زيد علي 
ع�������س���ريي، وف�����دا م���ن اجل��ام��ع��ة 
ب��رئ��ا���س��ة وك���ي���ل ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع 
اآل ع��ام��ر، �سم  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
ر�ئد �لن�شاط ر�جي فقيه، وعدد� 

من من�سوبي اجلامعة.
ورح�����ب ع�����س��ريي ب��ال��وف��د 
ال���زائ���ر ���س��اك��را ل��ه��م ع��ل��ى ه��ذه 
ال���ل���ف���ت���ه الإن�������س���ان���ي���ة مل�����س��ارك��ة 
العيد،  فرحة  املنومني  املر�سى 
انعك�ض  مم��ا  معهم،  وال��ت��وا���س��ل 
اإل��ى  اأدى  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  عليهم 
ارتفاع روحهم املعنوية. يذكر اأن 
الزيارة �سملت عددا من الأق�سام 
وال����ع����ي����ادات ح���ي���ث ق�����ام ال���وف���د 
ال��ورود  ال��ه��داي��ا وب��اق��ات  بتوزيع 

على املر�سى. 

العلوم الطبية
التطبيقية

اأق����ام����ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
م�سيط،  ب��خ��م��ي�����ض  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
الأح�����د امل���ا����س���ي، ح��ف��ل م��ع��اي��دة 
اأع�������س���اء هيئة  مل��ن�����س��وب��ي��ه��ا م���ن 
ت���دري�������ض وم���وظ���ف���ني. وخ����الل 
احل����ف����ل، رح�����ب ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة 
باجلميع وهناأهم بعيد الأ�سحى 
امل������ب������ارك، ك���م���ا ق������دم ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وجميع 

من�سوبيها.

العلوم الطبية
التطبيقية

���س��م��ن اأن�������س���ط���ة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
بخمي�ض  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
-1435 اجلامعي  للعام  م�سيط 

ال��ك��ل��ي��ة  ع���م���ادة  اأق����ام����ت   ،1436
ا�ستقبال  حفل  املا�سي  الثالثاء 
الطالب اجلدد وتكرمي الطالب 
اآخ����ر،  جانب   م���ن  امل���ت���ف���وق���ني. 
بالكلية  العلمية  اللجنة  اأقامت 

حما�سرة بعنوان:
The Best Methods for
priventing food poisoning 
�سعبان،  اأ���س��رف  الدكتور  األقاها 
مب��ع��م��ل ال��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين، 
ال��ع��دي��د م��ن اع�ساء  وح�����س��ره��ا 
ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ض وامل���وظ���ف���ني 
والطالب.  وتاأتي هذه املحا�سرة 
التي  التثقيفية  الرامج  �سمن 

تقيمها الكلية.

الشريعة
وأصول الدين

ع���ق���دت وك���ال���ة ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة 
واأ��������س�������ول ال�����دي�����ن ل��ل��ت��ط��وي��ر 
واجل��ودة ممثلة يف وحدة التعلم 
الإلكرتوين وبالتعاون مع عمادة 
التعلم الإلكرتوين، دورة بعنوان 
»الف�سول الإفرتا�سية اجلديدة 
الأول�����������ى« ح�������س���ره���ا ع������دد م��ن 
بالكلية  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 
الأ�ستاذ  حممد  امل����درب  ب��رف��ق��ة 

جار اهلل احلبابي.

ين
لبن

ت ا
ليا

ك

العلوم اإلنسانية

ح�������ث ع����م����ي����د ك����ل����ي����ة ال����ع����ل����وم 
الإن�����س��ان��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
تروؤ�سه  خ��الل  ال�سريف،  يحيى 
رائد  نظمه  ال��ذي  املعايدة  حفل 
�لعلوم  بكلية  �لطالبي  �لن�شاط 
الإن�������س���ان���ي���ة الأ����س���ت���اذ امل�����س��ارك 
ب���ق�������س���م الإع�����������الم والت���������س����ال 
الطالب،  ع��زت،  ال�سيد  الدكتور 
والتميز  ع��ل��ى اجل���د والج��ت��ه��اد 
وال����س���ت���ف���ادة م���ن الإم���ك���ان���ي���ات 
بالكلية. امل��ت��واف��رة  واخل���دم���ات 

ال��ك��ل��ي��ة  »اإن  ال�������س���ري���ف  وق�������ال 
ماديا  الطالبية  الأن��دي��ة  تدعم 
وم��ع��ن��وي��ا وت�����س��اع��د ال��ق��ائ��م��ني 
عليها لتنفيذ الرامج وامل�ساريع 
التي من خاللها   ، لها  املخطط 
���س��ت��ق��ف ع���ل���ى ب��ع�����ض ال��ع��ق��ب��ات 
وامل�سكالت التي تواجه الطالب، 
�لنخر�ط  عن  ومنها  عزوفهم 
الكلية والبتعاد عن  يف فعاليات 
وال��ن��دوات  الطالبية  اأن�سطتها 
وامل���ح���ا����س���رات«، لف���ت���ا اإل�����ى اأن 
ال��ك��ل��ي��ة ح��ر���س��ت ع��ل��ى و���س��ول 
خدماتها التعليمية والأكادميية 
والتنويرية جلميع اأبناء املنطقة 

يف خمتلف املجالت.
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���س��ه��دت م�����س��ارك��ة اجل��ام��ع��ة يف اح��ت��ف��ال ال��وط��ن ب��ذك��رى توحيده 
الرابعة والثمانني هذا العام فعاليات واأن�سطة متنوعة اختلفت عن 
�سابقاتها، ومثلت اأكر جهة م�ساركة من حيث عدد امل�ساركني، حيث 

جتاوز عدد الطالب امل�سهمني يف برامج يوم الوطن 400 طالب.
و�سمت اأن�سطة اجلامعة يف الحتفال قافلة ثقافية جتولت يف 
عدد من الأماكن ال�سياحية والتجارية مبنطقة ع�سري حتت م�سمى 

»قافلة ثقافة وطن« بهدف تعزيز النتماء الوطني.
ق��د ت��ك��ون ه��ذه امل���ب���ادرات ال��ت��ي تتبناها اجل��ام��ع��ات وامل��دار���ض 
اأكرث فعالية من خالل دفع الطالب للم�ساركة املنظمة حيث اإنها 
تبعدهم كثريا عن احتفالت الفو�سى والنفالت الذي يحدث عادة 
يف الحتفالت الع�سوائية، مما يرتكبه بع�ض اأبنائنا حبا يف امل�ساركة 
بت�سرفات  يقومون  ال�سبابي  الطي�ض  ب��داف��ع   لكنهم  والح��ت��ف��ال، 
تقودهم لأم��ور ل حتمد  �سبابنا، وقد  لل�سبيانية ول متثل  اأق��رب 

عقباها.
كما تاأتي »قافلة ثقافة وطن« ا�ستجابة لدعوات اأطلقتها بع�ض 
�سرائح املجتمع للحد من هذه الفو�سى من خالل تويل اجلامعات 
الحتفالت  هذه  تنظيم  بال�سباب  تعنى  التي  وال��وزارات  واملدار�ض 
كل  جديدة  اأفكار  اإدخ��ال  وحماولة  فيها  للم�ساركة  ال�سباب  ودف��ع 
اأن�سب الكفاءات لتنظيم هذه الفعاليات وال�ستعداد  عام،  واختيار 
الأفكار  الإلكرتونية لحتواء  الو�سائل  كافة  وا�ستغالل  لها   املبكر 
والرامج التي يتقدم بها املبدعون من طالب اجلامعات واملدار�ض، 
اأن  يفرت�ض  التي  الحتفالت  بهذه  ارتباطا  اأك��رث  قلوبهم  لتكون 

تقوم على اأفكارهم واقرتاحاتهم واإبداعاتهم.  
الهتمام مبثل هذه الحتفالت وتنظيمها  �سيجعل الكثري من 
الراف�سني لها  ب�سبب ما عرفوه عنها يف ال�سابق من فو�سى وعدم 
حبا  اأكرث  التجارية؛  للمحالت  وتك�سري  لل�سيارات  وتكد�ض  التزام 
برامج  اإجن��اح  والإ�سهام يف  الوطن،  لهذا  لإظهار حبهم  للم�ساركة 
اليوم الوطني، وعندئذ نقول معا: وداعا للتجمعات ال�سبابية التي 
ت�سيء لليوم الوطني وتقابله بالدمار والتخريب والفو�سى، فاليوم 
ال��دول كل عام  الوطني منا�سبة عاملية  تنتظرها ال�سعوب يف كافة 

لتوؤكد ولءها وحبها لوطنها.

* نائب رئي�ض التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

قافلة ثقافة وطن

إحتفال
ح�سني  بن  مرعي  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  وكيل  مكتب  من�سوبو  اأق��ام 
ثالث  مل��دة  للجامعة  وكيال  عمله  جتديد  مبنا�سبة  احتفال  القحطاين 
���س��ن��وات. ح�سر الح��ت��ف��ال ك��ل م��ن وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون التعليمية 
ال�سحية  للتخ�س�سات  اجلامعة  ووكيل  احل�سون  حممد  د.  والأكادميية 

د.خالد اآل جلبان. 

مشاركة
ندوة  الهبا�ض يف  �سعد  بن  الدكتور مريع  الطالب  �سوؤون  �سارك عميد 
دب��ي،  مدينة  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي   11 ال���  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية 
اأهم اللقاءات العلمية  اأحد  ب�سفته متحدثا رئي�سيا. وتعد هذه الندوة 
ال��ع��امل��ي��ة يف ه���ذا امل��ج��ال. وق���دم ال��ه��ب��ا���ض خ���الل ال��ن��دوة ورقة  بعنوان 
فيها  ناق�ض  يقود؟«،  يهتم ومن  لل�سركات، من  الجتماعية  »امل�سوؤولية 
وفقا  ال�سعودية  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  يف  التطبيق  تفاوت 

.ISO 26000 للمعيار العاملي

ملتقى
عبد  الدكتور  الإن�سانية  العلوم  بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  رئي�ض  �سارك 
اأمن اللغة  الرحمن ح�سن املح�سني يف ملتقى »دور التعليم والإع��الم يف 
العربية« الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع 

مركز امللك عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية.  دوام التوفيق.

ماجستير
ح�سلت الطالبة روان يحيى عي�سى، على درجة املاج�ستري يف ق�سم املناهج 
الكيمياء  ت��دري�����ض  فعالية   « عنوانها  بر�سالة   ، ال��ع��ل��وم  ت��دري�����ض  وط���رق 
التح�سيل  يف   Web Quest كوي�ست«  »وي���ب  ا�سرتاتيجية  با�ستخدام 
وتنمية الجتاه نحو العمل التعاوين لدى طالبات ال�سف الأول الثانوي«.
يف �سياق م�سابه، ح�سلت  الطالبة ابت�سام اأحمد خالف العبديل، على 
الر�سالة  العلوم، وكانت  املناهج وطرق تدري�ض  املاج�ستري يف ق�سم  درجة 
ا�سرتاتيجية KWL )ماذا  با�ستخدام  العلوم  تدري�ض  »فعالية  بعنوان 
التعلم  وتنمية  التح�سيل  تعلمت؟( يف  ماذا  اأتعلم؟  اأن  اأري��د  اأعرف؟ماذا 
الطالبتني  منح  ومت  املتو�سط«  الأول  ال�سف  طالبات  لدى  ذاتيا  املنظم 

الدرجة، متمنني لهما مزيدا من التقدم والنجاح.

زواج
اأحد  القحطاين،  حممد  وائ��ل  ال�ستاذ  اأق��ام  والأ�سدقاء  الأه��ل  بح�سور 
زوجية  حياه  له  نتمنى  اأبها،  مبدينة  زفافة  حفل  الطب،  كلية  من�سوبي 

�سعيدة.

عوضه يحتفل بوجدان
الأك��ادمي��ي  املجمع  من�سوبي  اأح��د  ال�سهراين  �سعد  عو�سة  الأ���س��ت��اذ  رزق 

باملحالة  مبولودة اأ�سماها »وجدان« جعلها اهلل من مواليد ال�سعادة.

تهنئة بمولود
رزق الأ�ستاذ عبد امللك التمني اأحد من�سوبي املجمع الأكادميي باملحالة، 

مبولود اأ�سماه »يزن«.. جعله اهلل من مواليد ال�سعادة.

معايل مدير اجلامعة وكبار امل�سوؤولني يف الطريق اإلى اإحدى فعاليات »قافلة ثقافة وطن«
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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

النشاطات غير الصفية..
إبراز للمواهب وكسر

لحاجر االنطوائية
سلمان العلي

ال�سروح  م��ن  اجلامعي  ال�سرح  يعد 
ال���رتب���وي���ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب������دور م��ه��م 
يف ت��رب��ي��ة ال��ن�����ضء واإك�����س��اب��ه ع����ادات 
و����س���ل���وك���ي���ات ق����ومي����ة، ل�����ذا اه��ت��م��ت 
الرامج  بو�سع  والكليات  اجلامعات 
والأن�������س���ط���ة ل���ل���ط���الب؛ ب��ق�����س��د زرع 
وت���ن���م���ي���ة ج�����وان�����ب واأم�����������ور م��ه��م��ة 
روح  وب�����ث  ال����ط����ال����ب،  ���س��خ�����س��ي��ة  يف 
امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة والع���ت���داد 

بالذات وحتمل امل�سوؤولية.
ف����ال����ط����ال����ب داخ���������ل اجل���ام���ع���ة 
ي�����س��ت��ف��ي��د م���ن الأن�����س��ط��ة وال���رام���ج 
امل��ت��اح��ة ل��ه وي��ت��ف��اع��ل م��ع غ���ريه من 
ال���ن���ا����ض م���ن خ����الل ه����ذه الأن�����س��ط��ة 

احلنيف،  ديننا  من  م�ستمدة  را�سخة 
اأن  الطالب  على  م���ن  ع����دد  اأج���م���ع 
هذه الأن�سطة طريق للطالب لإبراز 

مواهبه و�سخ�سيته.

إبراز المواهب
اأن  ب�������در  ي����ق����ول ال����ط����ال����ب حم����م����د 
»الأن�سطة الطالبية تعد جانبا مهما 
�سخ�سية  ب��ن��اء  يف  م��ل��ح��ة  و�����س����رورة 
ال��ط��ال��ب لرت��ب��اط��ه��ا ب��ن��وع م��ه��م من 
ال����ذك����اء وه����و ال����ذك����اء الج��ت��م��اع��ي، 
الأول:  ج��ان��ب��ان،  الأن�����س��ط��ة  ول���ه���ذه 
ملء الفراغ للطلبة يف ظل الظروف 
احل��ال��ي��ة، وال��ث��اين اأن��ه��ا ت��ع��د طريقا 
ل���ل���ط���ال���ب ل���ك���ي ي������رز ���س��خ�����س��ي��ت��ه 

ومواهبه«.

املتاحة، وبذلك يتبادل اأنواع ال�سلوك 
وي�ستفيد  فيفيد  غريه  مع  الإن�ساين 
من غريه، ويتعلم اأنواعا من ال�سلوك 
غريه  من  اإيجابية  خ��رات  ويكت�سب 
والأن�سطة،  التفاعل  ذلك  خالل  من 
الإح�سا�ض  لنف�سه  ينمي  اأن  ويحاول 
ب��امل�����س��وؤول��ي��ة والع��ت��م��اد ع��ل��ى ال���ذات 
م����ن خ�����الل ه�����ذه الأن�������س���ط���ة، وه���و 
مع  امل�ساركة  خ��الل  م��ن  بذلك  يقوم 

الآخرين من اجلماعات الأخرى.
»اآف���اق« عن  ل�  وخ��الل ا�ستطالع 
تعد  ال��ت��ي  ال�سفية  غ��ري  ال��ن�����س��اط��ات 
م�������س���درا م���ن م�������س���ادر ال��ك�����س��ف عن 
مواهب واإمكانات وميول الطالب يف 
�ستى املجالت الثقافية والجتماعية 
والريا�سية املبنية على اأ�س�ض اإميانية 

ثقافة جامعية
ال�سهري  فاإنه  ع��ل��ي  ال���ط���ال���ب  اأم�����ا 
مهمة  الطالبية  الأن�����س��ط��ة  اأن  ي��رى 
التعليمية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة  وم��ك��ّم��ل��ة  ج����دا 
الطالب  �سخ�سية  على  تاأثريها  ولها 
اجل��ام��ع��ي، وم���ن امل��ف��اه��ي��م اخل��اط��ئ��ة 
ال��درا���س��ة هي  اأن  الطلبة  بع�ض  ل��دى 
واأن  درا�سي وحما�سرات فقط،  مقرر 
ال��ط��الب��ي��ة جم���رد ق�ساء  الأن�����س��ط��ة 

وقت اأو �سياع وقت.
وا�ستدرك قائال »الأن�سطة مهمة 
وتنميتها،  ال�سباب  م��واه��ب  اإب���راز  يف 
جدا  ك��ب��ريا  اهتماما  تعطي  والكلية 
ل��ه��ذه الأن�����س��ط��ة غ��ري ال�����س��ف��ي��ة، كما 
اأن���ه���ا م���الزم���ة ل�����س��خ�����س��ي��ة ال��ط��ال��ب 
اجلامعي، فهناك الكثري من املهارات 
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أنشطة طالبية
التي يكت�سبها من خالل م�ساركته يف 

الأن�سطة«.
الطالب  م�ساركة  »عند   واأ�ساف 
اأف��ك��اره وي��ح��اول  يف الأن�����س��ط��ة تنفتح 
جاهدا البتكار والإب��داع، كما يحاول 
ي��ن�����س��ر ه����ذه الأن�����س��ط��ة ري��ا���س��ي��ة  اأن 
كانت اأم ثقافية بني زمالئه ومن ثم 

للمجتمع«.

االعتماد على الذات
املجي���د ح�س���ن  عب���د  الطال���ب  واأ�س���ار 
ال�سه���ري اإل���ى اأن الأن�سط���ة الطالبية 
يف الكلي���ة مكّملة لالأن�سط���ة املدر�سية 
�سابق���ا، وتعتر م���ن �سم���ن الرنامج 

التعليمي يف الكلية.
الأن�����س��ط��ة، ح�سب  ه���ذه  اأن  ك��م��ا 
اأكرث  الطالب  اإب��راز  �ساأنها  قوله، من 
م���ن ق��اع��ة ال���درا����س���ة، »ف��ن��ج��د ه��ن��اك 
طالبا وطالبات يبدعون يف الت�سوير 
الأدب  ويف  املختلفة  ال��ري��ا���س��ات  ويف 
وال���ف���ك���ر، وه������وؤلء ب��ح��اج��ة اإل�����ى من 
م�ساريعهم  ويتبنى  ب��اأي��دي��ه��م  ي��اأخ��ذ 

ويدعمهم ل�ستكمال م�سوارهم«.
�مل��ه��م��ة  �ل���ن���ق���اط  »م�����ن  و�أردف 
اأن��ه��ا تخرج  يف الأن�����س��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة 
يف  وتدخله  النطوائية  من  الطالب 
امل�����س��ارك��ة م��ع اجل��م��اع��ة وتقا�سم  ج��و 
تنمية  يف  اأه��م��ي��ت��ه  ل��ه  وه���ذا  الأدوار، 
على  والعتماد  بامل�سوؤولية  الإح�سا�ض 

الذات«.

تواصل
وحت����دث ال����ط����ال����ب ه�������ادي ع���ب���داهلل 
تلبية  يف  الكلية  دور  ع��ن  القحطاين 
رغ���ب���ات ال���ط���ال���ب وت���وف���ري جم���الت 
هواياته قائال »عادة ما ياأتي الطالب 
م��ن ال��دب��ل��وم ال��ع��ام وه��و بحاجة اإل��ى 
ال��ت��ج��ان�����ض م���ع زم���الئ���ه واأ����س���ات���ذت���ه 
تاأتي  وهنا  م��ا،  نوعا  منطويا  فتجده 
الطالبية  الأن�سطة  امل�ساركات يف  دور 
لك�سر حاجز النطواء واخلجل وبناء 
حلقات توا�سل مع زمالئه يف حميط 
مع  ت��وا���س��ل  حلقات  وك��ذل��ك  الكلية، 

املحيط اخلارجي وهو املجتمع.
ف��ك��ل اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات تعي 
اأه���م���ي���ة ه����ذه الأن�������س���ط���ة ال��ط��الب��ي��ة 
ف��ت��ج��ده��ا ت���ق���دم خم��ت��ل��ف الأن�����س��ط��ة 
الطرق  ب�ستى  وترّغبه  الطالب،  لهذا 
هذه  من  ينا�سبه  ما  مع  يندمج  لكي 
املجالت املختلفة من منا�سط ثقافية 
وريا�سية واأدبية، ومنها ما ي�سل اإلى 
الإب��داع وتقدمي م�سابقات يف الإب��داع 

والبتكار«.
ال��ط��الب��ي��ة  الأن�����س��ط��ة  اأن  واأك�����د 
تعّرف الطالب مع مرور الوقت على 
وتدفعه  جمتمعه،  يف  ودوره  واجباته 
اإل�����ى الأع����م����ال ال��ت��ط��ّوع��ي��ة ك��خ��دم��ة 
الطالب  ي��رى  اأن  للمجتمع. ومتنى 
اجل��ام��ع��ي م��ت��م��ّي��زا ب��ال��ف��ك��ر وم��ت��ع��دد 

املواهب.

أهداف تربوية
واأ�ساد الطالب م�سعل اأحمد ال�سهري 
ب��ال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
الأن�سطة غري ال�سفية اإذا مت تطبيقها 
من  اأع��دت  ملا  ووفقا  ال�سليم  بال�سكل 
امل��ت��ن��ف�����ض لإ���س��ب��اع  اأن��ه��ا  اأج���ل���ه، مبينا 

ميول ومواهب الطالب اجلامعي. 
واأك����د اأن الأن�����س��ط��ة ت��ع��د ال��وع��اء 
ال������ذي ي���ح���وي امل����واه����ب ال��ط��الب��ي��ة، 
م�سددا على �سرورة  التخطيط اجليد 
�سليمة  تربوية  اأ�س�ض  على  لالأن�سطة 
منا�سبة  تكون  اأن  اختيارها  يف  يراعى 
املتاحة  والإم��ك��ان��ات  الطالب  مل�ستوى 
لديه يف بيئته، »كما ي�ستح�سن اأن تكون 

�ساملة متوازنة ومتنوعة«.
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البرامج الطالبية
ضرورة ملحة
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وإكساب لخبرات إيجابية
النشاطات غير المنهجية
متنفس إلشباع ميول

ومواهب الطالب 
الجامعي
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عن أضرار التدخين يتحدثون

طالب يشددون
على تكثيف التوعية 

ويدقون ناقوس الخطر



حوارات شبابية
سلمان العلي

عوامل  ع��ن  ميدانية  درا���س��ة  ���س��ددت 
الإن�سانية  واأب��ع��اده  واآث���اره  التدخني 
اأع���ده���ا الأ���س��ت��اذ ���س��ل��م��ان ب��ن حممد 
ال��ع��م��ري ع���ن ن�����س��ب��ة ع���دد امل��دخ��ن��ني 
ل  ُي��ع��َوّ ال��ت��ي  ال�سباب  �سريحة  و���س��ط 
على  الأم���ة،  م�ستقبل  بناء  يف  عليها 
�ساملة  وطنية  حملة  تنظيم  �سرورة 
التدخني  ظاهرة  ومكافحة  للوقاية 
ت�����س��م��ل ج��م��ي��ع م��ن��اب��ع ه����ذه ال���ع���ادة 
التي  ال����وزارات  جميع  فيها  ت�سرتك 
لها عالقة بهذا الأمر، بحيث ت�سمل 
اأ���س��ع��ار ال�سجائر  ه���ذه احل��م��ل��ة رف���ع 
وم����ت����ط����ل����ب����ات ال�����ت�����دخ�����ني، وع������الج 
امل��دخ��ن��ني، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اجل��ان��ب 
ال���وق���ائ���ي م���ن ت��ن��ظ��ي��م حم��ا���س��رات 
وندوات يف النوادي وو�سائل الإعالم 
التدخني  م�سار  تبني  التي  املختلفة 

على خمتلف امل�ستويات.
ون�سر العمري الدرا�سة يف كتاب 
عنوانه »ظاهرة التدخني يف املجتمع 
 230 �سفحاته  ع��دد  بلغ  ال�����س��ع��ودي« 

�سفحة من احلجم املتو�سط .
واأو������س�����ت ال����درا�����س����ة ب�������س���رورة 
ت��ن��ظ��ي��م ب���رام���ج يف امل���در����س���ة ب��وج��ه 
الأمور  واأولياء  الآب��اء  خا�ض لتوعية 
ال��ت��دخ��ني واأه��م��ي��ة متابعة  ب��اأ���س��رار 
وقائي  كاإجراء  ومراقبتهم  اأولده��م 
ه��ذه  يف  اجن��راف��ه��م  دون  للحيلولة 

العادة .
 وك����ان����ت ت���ق���اري���ر �����س����ادرة م��ن 
اإلى  اأ�سارت  العاملية  ال�سحة  منظمة 
وجود �ستة ماليني مدخن يف اململكة، 
اإل��ى  اأن ي�سل ع��دده��م  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
10 ماليني مدخنا بحلول عام 2020، 
واأن امل��م��ل��ك��ة حت��ت��ل امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة 
فيها  املدخنني  ع��دد  حيث  من  عامليا 
م����ن امل���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني ال���ذي���ن 
يحرقون ما يزيد على 12 مليار ريال 

كل عام على الدخان.

استطالع 
الطالب  اأك���د  »اآف����اق«  ا�ستطالع  ويف 
اأن��ه ل يوجد  اأحمد ع�سريي  حمدان 
يلحق  الب�سيطة  وج��ه  على  خم��ل��وق 
الأذى بنف�سه وي�سرف على نف�سه يف 
اأمور �ستى ت�سر ب�سحته، ويرتكب يف 
حقها حماقات قد تودي بحياته وهو 

يف كامل وعيه؛ اإل الإن�سان املدخن. 
 و���س��دد ع��ل��ى ����س���رورة مم��ار���س��ة 
الريا�سة البدنية التي تن�سط الدورة 
ال���دم���وي���ة يف ع����روق����ه وع�����س��الت��ه، 
وحت���ف���ظ ع��ل��ي��ه ل��ي��اق��ت��ه ال��ب��دن��ي��ة، 
وت��ك�����س��ب��ه امل���رون���ة ال��ت��ي ت��ع��ي��ن��ه على 
بكفاءة  اليومية  ن�ساطاته  ممار�سة 
واقتدار،  واأن ل يقبل على التدخني 
مبختلف األوانه غري عابئ مبا يجره 

عليه من م�سائب تلحق ال�سرر به.
اأم�����ا ال���ط���ال���ب اأح���م���د ���س��ل��ي��م��ان 
امل��ال��ك��ي ف��ق��د ن��ب��ه اإل����ى اأن امل��دخ��ن��ني 
ي�ساعدهم  ال��ت��دخ��ني  اأن  ي��ع��ت��ق��دون 
ال�سدة  م��واق��ف  يف  ال���س��رتخ��اء  على 
العلمية  الأدلة  والقلق والكرب، لكن 
توؤكد عك�ض ذلك، فالقلق والع�سبية 
للكرب  رئي�سية  م��ظ��اه��ر  والتململ 
�لوقت  �لنف�شية، وهي يف  و�ل�شغوط 
امل��دخ��ن��ني تعد  ب���ارزة يف  ذات���ه �سمات 
من  اأو  امل��دخ��ن  �سخ�سية  م��ن  ج���زء 
حلقة القلق املفرغة التي يدور فيها.
بتلك  �ل��ت��دخ��ني  »�رت��ب��اط   وقال 
منار�سها  �سيئة  ع���ادة  اأ���س��ب��ح  امل��واق��ف 
ك��ل ي��وم يف الأف����راح وامل����اآمت وخمتلف 
امل��ن��ا���س��ب��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، وت��دع��م��ه��ا 
اأذه��ان��ن��ا  يف  وت��ر���س��خ��ه��ا  عليها  وحت���ث 
ب���ع�������ض امل�������س���ل�������س���الت ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

التي  ال��ه��اب��ط��ة  والأف�����الم  ال�سطحية 
يحلو ملوؤلفيها وخمرجيها اأن ي�سوروا 
اأب���ط���ال���ه���ا امل���دل���ل���ني وه�����م ي�����س��ع��ل��ون 
ال�سيجارة اإزاء التعر�ض ملوقف ع�سيب 

اأو ل�سغط نف�سي من اأي نوع.
الأع��م��ال  اأغ��ل��ب  ت��ك��اد تخلو  ول 
ال��ف��ن��ي��ة م����ن ع���ا����س���ق ول����ه����ان ي��ن��ف��ث 
���س��ي��ج��ارت��ه يف ق��ل��ق ان���ت���ظ���ارا ل��ل��ق��اء 
يتاأمل  عبقري  ك��ات��ب  اأو  حمبوبته، 
وفمه  اأن��ف��ه  م��ن  املنبعث  ال��دخ��ان  يف 
رجل  اأو  العبقرية،  اأف��ك��اره  لي�ستلهم 
اأو  ح�����اذق  اأو ط��ب��ي��ب  ن���اج���ح  اأع����م����ال 
ب���ارزة،  �سخ�سية  اأو  م��اه��ر  مهند�ض 
اأو  ال�سيجار  اأو  ال�سيجارة  ت��ف��ارق  ل 
ذه��ن  فينطبع يف  ���س��ف��اه��م،  ال��غ��ل��ي��ون 
بريق  اأم���ام  الإدارة  م�سلوب  امل�ساهد 
ال�����س��ا���س��ة ال�����س��غ��رية وال���ك���ب���رية ه��ذا 
اأن  اإل  مي��ل��ك  ول  ال���ف���ذ،  ال���ن���م���وذج 
هذه  ملثل  التعر�ض  عند  ب��ه  يحتذي 
الأف��الم  تلك  تعاجلها  التي  امل��واق��ف 

وامل�سل�سالت«.
واأ������س�����اف »اإن�����ه�����ا ح���ق���ا م���اأ����س���اة 
ملجابهة  �سجاعة  وقفة  منا  ت�ستحق 
يهدد �سحتنا  ال��ذي  ال��داه��م  اخلطر 

ويف�سد عقولنا وذوقنا الجتماعي«.

العادة السيئة
بدوره، اأو�سح الطالب اإبراهيم حممد 
القحطاين اأن التدخني انت�سر بدرجة 
كبرية و�سط  ال�سباب الذين يتورطون 
للكبار  تقليدا  ال�سيئة  ال��ع��ادة  ه��ذه  يف 
جراء  ويتعر�سون  للرجولة،  واإثباتا 
ذلك اإلى اأزمات قلبية و�سكتة دماغية 
وه���م يف ���س��ن ال��ث��الث��ي��ني والأرب���ع���ني، 
ويدفعون ثمنا غاليا يكلفهم حياتهم 
ل���ق���اء حل���ظ���ات م����ن ال����ل����ذة ال���زائ���ف���ة 
واملتعة الواهية التي ت�ساحب تدخني 

ال�سجائر اأو الغليون«.
ول����ف����ت اإل�������ى ان���ت�������س���ار ظ���اه���رة 
»منذ  وق��ال  الن�ساء،  و�سط  التدخني 
ب�����س��ع ����س���ن���وات ك����ان م���ن ال����ن����ادر اأن 
ت�����س��ادف م��دخ��ن��ة، ل��ك��ن ه���ذا املنظر 
اأ�سبح ماألوفا بدرجة تثري الده�سة، 
ع�سرات  امل��دخ��ن��ات  ع���دد  ازداد  ح��ي��ث 
يف  ذلك  نلحظ  واأ�سبحنا  الأ�سعاف، 

كل مكان.
اأن ت�����س��ارك  امل������راأة  ف��ق��د ����س���اءت 
ال���رج���ل ع���ادات���ه ال�����س��ي��ئ��ة ال��ت��ي ت��ك��اد 
عليها  وع��ز  تقريبا،  عليه  مق�سورة 
ال��ت��دخ��ني  ع������ادة  اأ�����س����ري  ت���رتك���ه  اأن 
وحيدا، وت�سورت اأن التدخني مظهر 
م����ن م���ظ���اه���ر احل����ري����ة ال�����س��خ�����س��ي��ة 
امل�����س��اواة مع  ق��دم  واأن���ه ي�سعها على 

الرجل«.
واأ������س�����ار اإل������ى اأن������ه »م�����ن خ���الل 
التدخني  اأن  امل��راأة  اكت�سفت  التجربة 
ي��ق��ل��ل ���س��ه��ي��ت��ه��ا ل��ل��ط��ع��ام، ف������ازدادت 
التي  الر�ساقة  نحو  �سعيا  به  مت�سكا 
ذل���ك على  ك���ان  واإن  ت��ن�����س��ده��ا ح��ت��ى 
ح�ساب �سحتها التي تتعر�ض للخطر 
اأمور  اإل��ى  يوما بعد ي��وم، ومل تلتفت 
ب�ساطتها كرائحة  اأخ��رى مهمة على 
فمها و�سالمة اأ�سنانها، اإلى اآخر ذلك 

من مظاهر اجلمال واجلاذبية«.

حظر قانوني 
اأما الطالب خليل اإبراهيم  فقد قال 
»اأمتنى فر�ض ال�سرائب على �سركات 
بالقانون.  حظرها  والأف�سل  التبغ، 
ف�����اإن ك���ان���وا ي��ه��ت��م��ون ب��امل��وا���س��ف��ات 
واملقايي�ض والتواريخ يف كل ما ناأكل، 
ما هو م�سر  اأن يحظر  املنطق  فمن 

اأكرث كالتدخني وغريه«.
ال��وع��ي وتكثيف  واق����رتح زي����ادة 
اأ����س���رار  ال��ن��ا���ض   لتب�سري  ال��ت��وع��ي��ة 

التدخني خا�سة  داخل اجلامعات.
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التدخين مأساة 
تستحق وقفة 

شجاعة لمجابهته
ظاهرة المدخنات 

خطر يداهم 
األسر.. وال بد

من حل
مطالبات بفرض 

ضرائب على 
شركات التبغ



التجارية  الإع��الن��ات  على  حملتها  �سمن  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  وزارة  �سبطت 
ترويجية  اإع��الن��ات  بن�سر  قامت  �سيارات  �سركات  خم�ض  للم�ستهلكني،  امل�سللة 

خمالفة يف و�سائل الإعالم.
اإي�ساح  دون  ���س��ي��ارات  على  مو�سمية  عرو�سا  ت�سمنت  الإع��الن��ات  وك��ان��ت 
تفا�سيلها وبيان عرو�ض اأ�سعارها، وجرى حترير خمالفات للمتورطني، واإيقاف 
الإج����راءات  وا�ستكمال  للتحقيق  امل�سوؤولني  وا�ستدعاء  الإع��الن��ات،  تلك  ن�سر 

النظامية بحقهم.
بنظام  البيع  معلومات  اإي�ساح  ع��دم  ت�سمنت  املخالفات  اأن  اإل��ى  واأ���س��ارت 
�مل�شتهلكني  و�إيهام  بع�شها،  يف  �ل�شهرية  و�لأق�شاط  بالتمليك  �ملنتهي  �لتاأجري 
العرو�ض،  ت�سملها  ال��ت��ي  الكميات  حت��دي��د  وع���دم  البيع،  عند  القيمة  ب�سمان 
�لدفعة  ����ش��ر�ط  ذك��ر  ع��دم  �إل��ى  �إ�شافة  �لآخ���ر،  بع�شها  يف  �أ�شعارها  وتفا�شيل 
اإداري��ة  اإي�ساح وج��ود ر�سوم  امل��ح��ددة للعرو�ض، وع��دم  الزمنية  وامل��دة  الأخ���رية، 

وتاأمني.
التجارية يف  الإعالنات  �ستوا�سل متابعتها جلميع  اأنها  ال��وزارة  واأو�سحت 
و�سائل الإعالم للتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، و�سمان عدم تعر�ض 

اأنها  على  م�سددة  حيالها،  بالغاتهم  متابعة  مع  اخل��داع  اأو  للغ�ض  امل�ستهلكني 
�ستطبق الأنظمة على املن�ساآت املخالفة. وكانت وزارة التجارة وال�سناعة اأعلنت 
عرو�ض  على  ا�ستملت  �سركات  خلم�ض  جت��اري��ة  اإع��الن��ات  اإي��ق��اف  �سابق  وق��ت  يف 
خمالفة وم�سللة للم�ستهلكني يف و�سائل الإعالم خالل الفرتة املا�سية، واألزمت 

ال�سركات املعلنة باإزالة »الرو�سورات« واملل�سقات اخلا�سة بتلك العرو�ض.
ال��وزارة يف وقت �سابق على ال�سركات واملوؤ�س�سات وامل�سانع عدم  اأكدت   كما 
�إلز�م �مل�شتهلكني بال�شر�ء ك�شرط للم�شاركة يف �مل�شابقات و�لعرو�ض و�ل�شحوبات 
الإعالن  اأو  اأي م�سابقة  التجارية  املن�ساآت  اإج��راء  اإلى جانب عدم  التي تنظمها، 

عنها اإل بعد احل�سول على ترخي�ض بذلك.
و�شددت حينها �أن دفع �أي مبلغ �و ��شر�ط �شر�ء �مل�شتهلكني مقابل �مل�شاركة 
العربية  اململكة  يف  اأ�سا�سا  املمنوع  اأن�سطة »اليان�سيب«  م��ن  يعد  امل�سابقات  يف 

ال�سعودية ح�سب الأنظمة املتبعة.
واأعلنت وقتئذ عن �سبط اأربع �سركات جتارية نظري قيامها بن�سر اإعالنات 
�لأنظمة  وطبقت  فيها،  �مل�شاركة  مقابل  �ل�شر�ء  و��شر�ط  م�شابقات  �إقامة  عن 

بحق املن�ساآت املخالفة.

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.

ضبط خمس شركات سيارات نشرت إعالنات مخالفة

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

استشارة تجارية استشارة صحية

جهاز جديد لربط المعدة 
وإنقاص الوزن

 
املر�سى  م��ن   %80 اأن  اأمريكية  منظمات  اأجرتها  درا���س��ات  اأو�سحت 
ب��ني30-40 خ�سروا مال يقل عن  كتلة اجل�سم  الذين لديهم موؤ�سر 
اأي  الأ�سخا�ض مل تظهر عليهم  واأن هناك بع�ض  اأوزان��ه��م،  30% من 
حت�سينات، باملقابل هناك اأ�سخا�ض فقدوا من اأوزانهم اأكرث من %80، 

وذلك بعد زراعتهم جلهاز ربط املعدة.
اأن  اإل��ى  ال�سحة،  وزارة  موقع  على  ال�سحة  جديد  ق�سم  واأ���س��ار 
ال��ذي��ن ل تقل  البالغني  ي���زرع ج��راح��ي��ا وي�ساعد  امل��ع��دة  رب��ط  ج��ه��از 
من  املتناولة  الكمية  وبتقليل  ال��وزن  بفقدان  18�سنة  عن  اأعمارهم 

الطعام، ويتكون اجلهاز من حلقة �سيليكون واأنبوب وفتحة املدخل.

جزء المعدة
ميكن  ل  حيث  الب�سيط  امل��ع��دة  ج��زء  باقتطاع  اجل��ه��از  تركيب  يتم 
لل�سخ�ض تناول كميات الطعام املعتادة التي اأدت يف اأغلب الأحوال اإلى 
زيادة وزنه بل تقل هذه الكمية ب�سكل مالحظ اإذا ما مت اإجناز عملية 

زراعة احللقة ب�سكل منا�سب.
تتحكم احل��ل��ق��ة يف ���س��رع��ة م���رور ال��ط��ع��ام م��ن اجل���زء الأ���س��غ��ر 
اأطول  املعدة لوقت  الطعام يف  الأكر وبالتايل يبقى  للحلقة للجزء 
ويزيد من فرتة اإح�سا�ض ال�سخ�ض بال�سبع ورغبته يف تناول الطعام.

ومي��ك��ن التحكم يف ات�����س��اع و���س��ي��ق احل��ل��ق��ة ب��اإ���س��اف��ة )امل��ح��ل��ول 
ال�سائل( لنفخ احللقة وال�سغط على جدار املعدة اخلارجي ولت�سييق 
اجلزء العلوي من املعدة اأو اإزالة املحلول لتنكم�ض احللقة وليتو�سع 

اجلزء العلوي من املعدة.
 

السمنة
البالغني  الأ�سخا�ض  وزن  لتخفيف  املعدة  ربط  جهاز  ي�ستخدم 
من  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  لديهم  والذين  ال�سمنة  من  يعانون  الذين 
ال�سكري  يعانون من م�سكالت �سحية مثل مر�ض  والذين   ،  40-30
مل  اللذين  الأ�سخا�ض  واأي�سا  ال��دم،  �سغط  وارتفاع  الثاين(  )النوع 
ال��ن��ظ��ام. وعلى  ات��ب��اع  م��ن  ال��رغ��م  اأوزان��ه��م على  يفلحوا يف تخفيف 
املري�ض اأن يكون على ا�ستعداد تام لإجراء بع�ض التغريات يف حياته 

من العادات الغذائية ومنط احلياة وال�ستمرار عليه.
عليها  واحلفاظ  اأوزان��ه��م  فقدان  على  املر�سى  اجلهاز  وي�ساعد 

بعد زراعة جهاز ربط املعدة وي�ساعد على حت�سني �سحتهم.

احتياطات وموانع
ت�سكل اجلراحات خطرا على حياتهم لأي  الذين  الأ�سخا�ض   •

�سبب كان.
• الأ�سخا�ض الذين يعانون من ا�سطرابات يف املعدة اأو الأمعاء.

• الأ�سخا�ض الذين يحتاجون لتناول الأ�سرين با�ستمرار.
وتغيري يف  نظام غذائي  اتباع  القادرين على  الأ�سخا�ض غري   •

ال�سلوكيات الغذائية.
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اأو م�ستح�سر ع�سبي م�سجل يف اململكة لتخفيف  اأنه ل يوجد مكمل غذائي  اأكدت الهيئة العامة للغذاء وال��دواء 
الوزن، وحذرت الهيئة من وجود بع�ض ال�سركات التي ت�سوق ملنتجاتها على اأنها لتخفيف الوزن )التخ�سي�ض( ويتم 
املنتجات من  لهذه  يروجون  الجتماعي،  التوا�سل  قبل جمهولني عن طريق مواقع  وبيعها من  عنها  الإع��الن 

خالل اإيهام امل�ستهلكني باأنها م�سجلة ر�سميا لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، واأبانت اأن ذلك »غري �سحيح«.
واأو�سحت الهيئة اأن بع�ض هذه ال�سركات ح�سلت على تراخي�ض ملنتجاتها »الغذائية فقط«، التي لي�ض لها اأي 
فوائد عالجية نهائيا مبا يف ذلك »التخ�سي�ض«، م�سددة على �سرورة توخي احلذر من تناول املنتجات واخللطات 
التي يتم ت�سويقها كم�ستح�سر ي�ساعد يف«تخفيف الوزن«، لثبوت الغ�ض فيها باإ�سافة ن�سبة عالية من املادة التي 

ت�سبب اأ�سرارا جانبية على القلب والدورة الدموية.

»الغذاء والدواء«: ال يوجد مستحضر عشبي لتخفيف الوزن
استشارة غذائية
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سلطان عوض

بداأت عمادة �سوؤون الطالب ال�ستعدادات 
اجل��ام��ع��ات  احت����اد  دوري  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
للعام  ال�����س��ع��ودي��ة  للجامعات  ال��ري��ا���س��ي 
التعاقد  مت  حيث   ،1436/1435 الدرا�سي 
موؤخرا مع عدد من املدربني الريا�سيني 
يف  العالية  واخل��رات  الكفاءات  اأ�سحاب 
خمتلف الألعاب، وذلك لتطوير وحت�سني 

نتائج اجلامعة يف امل�ساركات الريا�سية.
 واأكد عميد �سوؤون الطالب الدكتور 
اآلية  و�سعت  ال��ع��م��ادة  اأن  الهبا�ض  مريع 
ل�سرف حوافز مالية للطالب امل�ساركني 
ر���س��دت مكافاآت  اجل��ام��ع��ة، كما  ف��رق  يف 
الطالب  اأج��ل حتفيز  م��ن  وذل��ك  للفوز، 

وت�سجيعهم على امل�ساركة بجدية اأكرث. 
احتاد  دوري  انطالق  »قبل  واأ�ساف 
اجلامعات الريا�سي للجامعات ال�سعودية 
�سننتهج اأ�سلوبا جديدا يف تطوير لعبينا 
يف خم��ت��ل��ف ف����رق اجل���ام���ع���ة، وذل����ك من 
خ���الل اإق���ام���ة م��ع�����س��ك��رات اإع���دادي���ة ذات 
اأداء  اح��رتايف تنعك�ض بدورها على  طابع 
املطلوب  التجان�ض  ولإي��ج��اد  ال��الع��ب��ني، 

بني اأفراد الفرق«.
اإدارة  م���دي���ر  اأو�����س����ح  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
الأن�������س���ط���ة ال��ري��ا���س��ي��ة ول���ي���د ع��ب��د اهلل 
لتمثيل  ا�ستعدت  الإدارة  اأن  ال�سهراين 
تطوير  خالل  من  متثيل  خري  اجلامعة 
�ل��ن�����ش��اط �ل��ري��ا���ش��ي، وت��ط��وي��ر �آل��ي��ات��ه، 
وو�����س����ع ح����واف����ز ل���ل���ط���الب امل�������س���ارك���ني 
م��ن اأج���ل اأن ت��ك��ون امل�����س��ارك��ة ه���ذه امل��رة 
م�ساركتنا  »���س��ت��ك��ون  وق����ال  ل��ل��م��ن��اف�����س��ة، 
اإيجابية تعك�ض مدى الدعم الذي نتلقاه 
الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  قبل  من 
ال��داود  حمد  ب��ن  الرحمن  عبد  الدكتور 
ما من  كل  بتقدمي  دائما  يطالبنا  ال��ذي 
الأول  امل�ستهدف  بالطالب  الرقي  �ساأنه 

من مثل هذه امل�ساركات«.
اأن اجل��ام��ع��ة  ال�����س��ه��راين   واأو����س���ح 
اجل��ام��ع��ات  احت�����اد  دوري  يف  ���س��ت�����س��ارك 

ال��ري��ا���س��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة بعدد 
من الفرق يف جم��الت كرة القدم، وكرة 
ال��ط��ائ��رة، ك���رة ال�����س��ل��ة، واأل���ع���اب ال��ق��وى، 
و����س���ب���اق ال�����س��اح��ي��ة، وت��ن�����ض ال���ط���اول���ة، 
واجلولف،  وال�سباحة،  الأر���س��ي،  التن�ض 
والتايكوندو،  وال��ك��ارات��ي��ه،  والفرو�سية، 
القدم  وك���رة  ال�ساطئية،  ال��ط��ائ��رة  وك���رة 
الحتياجات  ذوي  وم�سابقات  لل�سالت، 

اخلا�سة.
ال��ط��الب  م���ن  ال�����س��ه��راين   وطلب 
اأي من الألعاب  امل�ساركة يف  الراغبني يف 
اإدارة  ل��دى  الت�سجيل  �سرعة  امل���ذك���ورة؛ 
يف  املغلقة  بال�سالة  الريا�سية  الأن�سطة 
القريقر، وذلك من الرابعة ع�سرا وحتى 

التا�سعة م�ساء كل يوم.
وكانت اجلمعية العمومية لالحتاد 
اأق���رت  ال�����س��ع��ودي��ة  للجامعات  ال��ري��ا���س��ي 
ت��وزي��ع ال��ب��ط��ولت بنظام الأومل��ب��ي��اد على 
التجمع  يف  يكون  بحيث  جتمعات،  اأربعة 
وال���ك���ارات���ي���ه  ال��ف��رو���س��ي��ة  األ����ع����اب  الأول 
وال�����س��ب��اح��ة، ويف ال���ث���اين األ���ع���اب ال��ق��وى 
ويف  والتن�ض،  ال�ساطئية  ال��ط��ائ��رة  وك��رة 
وكرة قدم  والتايكوندو،  اجل��ودو،  الثالث 
ال���راب���ع م�����س��اب��ق��ات ذوي  ال�������س���الت، ويف 
الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����س���ة، رم����ي ال���رم���ح، 
وق���ذف ال��ق��ر���ض، ودف���ع اجل��ل��ة، وال��وث��ب 
ال����ط����وي����ل، وامل���������س����م����ار، وك�������رة ال���ه���دف 

لالإعاقة الب�سرية.
جاء ذلك خالل اجلمعية العمومية 
موؤخرا  اأقيمت  التي  لالحتاد  اخلام�سة  
ب�����وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب��رئ��ا���س��ة ن��ائ��ب 
وزير التعليم العايل نائب رئي�ض جمل�ض 
ال�سيف،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الحت����اد  اإدارة 
وب��ح�����س��ور رئ��ي�����ض الحت������اد ال��ري��ا���س��ي 
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة ال���دك���ت���ور ول��ي��د 
العام لالحتاد  ال��دايل، وبح�سور الأمني 
ال���دك���ت���ور ع����ب����داهلل ال���ب���ق���م���ي، وع���م���داء 
باجلامعات  �لريا�شي  �لن�شاط  وم�شريف 
العمومية(  اجلمعية  )اأع�ساء  ال�سعودية 

وم�ست�ساري الحتاد.

ك��م��ا اأق�����رت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة 
ث���الث ب��ط��ولت ب��ن��ظ��ام ال�����دوري، وه��ي 
كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة ال�سلة، 
ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى اإق����ام����ة ب��ط��ول��ة ك��رة 
النا�سئة،  اجلامعات  اإح��دى  يف  الطاولة 
وبذلك يكون عدد الألعاب التي تتناف�ض 
 19 اخلام�ض  املو�سم  يف  اجلامعات  فيها 
ل��ع��ب��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى اإق����رار اجلمعية 
ال��ع��م��وم��ي��ة ل��ل��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى لئ��ح��ة 
الحتاد، وحتديد م�ستويني لدوري كرة 

القدم.
اأن  ال�سيف  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
ال�سعودية  الريا�سي للجامعات  الحتاد 
الأرب��ع  ال�سنوات  يف  اأه��داف��ه  كافة  حقق 
الحتاد  ا�ست�سافة  اإلى  م�سريا  املا�سية، 

للتن�ض  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال��ري��ا���س��ي 
وم�ساركة الحت��اد يف بطولة اجلامعات 
الدولية للفرو�سية، مبينا اأن ذلك دليل 
ع��ل��ى مت��ي��ز واإجن����از الحت����اد م��ن خ��الل 
الريا�سة اجلامعية، موؤكدا اأن الريا�سة 
اجل��ام��ع��ي��ة ه���ي ال���ق���اع���دة الأ���س��ا���س��ي��ة 
ل��ل��ري��ا���س��ة يف امل��م��ل��ك��ة، م��ع��ت��را اإي���اه���ا 

الداعم الكبري للريا�سة ال�سعودية.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����ض الحت���اد 
الريا�سي للجامعات ال�سعودية الدكتور 
وليد الدايل اإنه »منذ �سدور قرار اإن�ساء 
الحت�����اد ون��ح��ن ن��ق��ف ب��ك��ل م�����س��وؤول��ي��ة 
لرنفع منجزات الحتاد فوق كل طموح 
امللقاة  امل�����س��وؤول��ي��ة  ح��ج��م  م�ست�سعرين 
على عواتقنا لتحقيق الأهداف الكبرية 

التي من اأجلها مت اإن�ساء الحتاد، ليقف 
ج��ن��ب��ا اإل�����ى ج��ن��ب مب��ن��ج��زات��ه ال��ك��ب��رية 
م��ع الحت������ادات ال��ري��ا���س��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
الأعمال  يف  معها  ومتجان�سا  املختلفة، 
ت��وؤدي��ه��ا رف��ع��ة للريا�سة  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 

ال�سعودية عامة«.
وا���س��ل مهامه  الحت����اد  اأن  واأب����ان 
امل��ن��ج��زات  وب��ن��اء  ال��ت��ط��ل��ع��ات  يف حتقيق 
وح�������س���د ال����ب����ط����ولت، ف����� »ك����ان����ت ت��ل��ك 
ال��دروع والكوؤو�ض  املخرجات في�سا من 
وامل��ي��دال��ي��ات ال��ت��ي رف��ع��ت م��ن معنويات 
ال�������س���ب���اب امل�������س���ارك���ني يف ال���ب���ط���ولت، 
وج��ع��ل��ت��ه��م ي��وا���س��ل��ون اإح������راز ال��ت��ق��دم 
وموا�سلة الفوز يف كثري من الفعاليات 

املقامة يف الداخل واخلارج«.

م�ساركات  اأن  اإل���ى  ال����دايل  واأ����س���ار 
ال���ط���الب ال��ري��ا���س��ي��ني يف ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الأث��ر  بواعث  زرع��ت  والدولية،  املحلية 
مو�سحا  والوا�سح،  امللمو�ض  الإيجابي 
اأن��ه��ا »اأوج�����دت ان��ط��ب��اع��ات اإي��ج��اب��ي��ة يف 
م�����س��ارك��ات��ه��ا اخل���ارج���ي���ة ل����دى ���س��ع��وب 
الأداء  ت���اب���ع���وا  ال���ع���امل مم���ن  وط�����الب 
لريا�سيينا  امل��ت��ف��رد  والإب������داع  امل��ت��م��ي��ز 

ال�سباب.«
ول��ف��ت اإل����ى اإ���س��ه��ام��ات اجل��ام��ع��ات 
امل��ح��ل��ي��ة الأع�������س���اء يف اإك���م���ال م�����س��رية 
الفاعلة  امل�ساركة  عر  امل�سرفة  الحت��اد 
املنظم،  وال�ستعداد  اجل��ي��د،  والتنظيم 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد اجل���ام���ع���ات وال��ك��ل��ي��ات 

امل�ساركة 39.

»شؤون الطالب« تشارك في دوري الجامعات بـ 16لعبة
معسكرات إعدادية ذات طابع إحترافي تجهز الفرق



آفاق مصورة

»ثقافة وطن« مسابقة أطلقتها الجامعة 
ضمن احتفاالت اليوم الوطني
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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

رئيس الجمعية العلمية السعودية للتعليم الطبي د. إسماعيل بن جالية:

جمعيتنا ساعدت في فرض
التعليم الطبي تخصصا مستقال

خالد العمري 

�أح�������اط رئ���ي�������ض �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة 
الدكتور  الطبي  للتعليم  ال�سعودية 
اإ���س��م��اع��ي��ل ب���ن حم��م��د ب���ن ج��ال��ي��ة، 
للجمعية  الأ�سا�سية  ب��الأدوار  »اآف��اق«، 
�سبيل  بها يف  التي قامت  واخل��ط��وات 
رب������ط ك���ل���ي���ات ال����ط����ب وم���در����س���ي���ه���ا 
خارجيا  يحدث  مبا  داخليا  وطالبها 
م���ن خ����الل اإب���رام���ه���ا ات��ف��اق��ي��ات مع 
الخت�سا�ض  ذات  اجل��ه��ات  م��ن  ع���دد 

املت�سابه.

�سريتك �لذ�تية.. وكيف بد�أت 
رحلة حياتك �لعلمية؟

التحقت بكلية الطب بجامعة امللك �سعود 
)فرع اأبها اآنذاك( عام1992 وح�سلت على 
الطب واجلراحة عام  بكالوريو�ض  درجة 
النبوغ  ف��رع  ج��ائ��زة  عامها  ون��ل��ت   ،1997

العلمي يف التعليم اجلامعي.  
بكلية  معي��د  اأول  عينت   1999 ويف 
الطب بعد ان�سوائها حتت مظلة جامعة 

امللك خالد.
اململكة  يف  العليا  الدرا�سات  اأمتمت 
امل��ت��ح��دة وح�����س��ل��ت ع��ل��ى ال���دك���ت���وراه يف 
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بجامعة  الطب  كلية  من  الفيزيولوجيا 
برمنجهام باإجنلرتا.

ق�سم  م�����س��اع��دا يف  اأ����س���ت���اذا  ع��ي��ن��ت 
)الفيزيولوجيا(  الأع�ساء  وظائف  علم 
بكلية الطب 2006، وراأ�ست مركز تطوير 
الطبي(  التعليم  )ق�سم  الطبي  التعليم 

بالكلية يف الفرتة 2006 - 2009.
وكلفت وكيال لكلية العلوم الطبية 
ثم   ،2008 ع����ام  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

عميدا لتلك الكلية لعامني من 2011. 
للجمعية  عاما  اأمينا  اختياري  مت   
عام  الطبي  للتعليم  ال�سعودية  العلمية 

 2012 م���ن  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س��ا  ث���م   2007
و�ساركت يف ع�سوية  راأ�ست  وحتى حينه، 
عدد من اللجان واملجال�ض على م�ستوى 
ال���ق�������س���م وال���ك���ل���ي���ة واجل����ام����ع����ة وخ������ارج 

اجلامعة.
ن�������س���رت ك���ت���اب���ا ت�����س��م��ن خ��ال���س��ة 
الدكتوراه.  مرحلة  يف  البحثية  جتاربي 
كما ن�سرت العديد من املراجعات العلمية 
جمالت  يف  الأ�سيلة  العلمية  والأب��ح��اث 

علمية دولية حمكمة.
ق��م��ت ب��ع��ر���ض اأب����ح����اث ع���دي���دة يف 
عقدت  عاملية  علمية  وم��وؤمت��رات  ن���دوات 
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أسهمنا في تطوير المناهج واستراتيجيات التعليم وطرق التدريس وسياسات القبول
جامعة الملك خالد وُلدت كبيرة تخطو بثقة نحو تحقيق التميز في شتى الجوانب

يف ال�سعودية وعدد من الدول من بينها 
واأ���س��رتال��ي��ا واليابان  واأي��رل��ن��دا  اإجن��ل��رتا 
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة واأمل��ان��ي��ا 

وغريها.
العلمي  بالتحكيم  حاليا  اأق��وم  كما 
علم  تخ�س�ض  يف  عاملية  علمية  مل��ج��الت 
وظ��ائ��ف الأع�������س���اء، ك��م��ا اأن��ن��ي ع�����س��و يف 
املتخ�س�سة  العلمية  املنظمات  م��ن  ع��دد 
م��ن��ه��ا: ج��م��ع��ي��ة ع��ل��م وظ���ائ���ف الأع�����س��اء 
ب���ري���ط���ان���ي���ا واآي������رل������ن������دا، احت�������اد ع��ل��م 
الدولية  املنظمة  الريطاين،  الأع�ساب 
لعلم  الدولية  اجلمعية  الدماغ،  لأبحاث 
الأع�������س���اب الأوت����ون����وم����ي، ج��م��ع��ي��ة علم 
الأحياء الريطانية، وُمِنحُت منها لقب 
جمعية   ،Charter Biologist التميز 
ع���ل���م وظ����ائ����ف الأع���������س����اء الأم���ري���ك���ي���ة، 
ال�سرياين  للتح�س�ض  الدولية  اجلمعية 
لكيمياء الدم، اجلمعية الدولية لأبحاث 
اجلذور احلرة، الحتاد الأوروبي للتعليم 

الطبي، وغريها.  

ما �ل�سعوبات �لتي و�جهتها
يف حياتك �لعلمية؟

ه���ن���اك  ي���ك���ن  مل  وف�������س���ل���ه  اهلل  ب���ح���م���د 
���س��ع��وب��ات مب��ع��ن��ى ع���وائ���ق، ول��ك��ن ك��ع��ادة 
طلب العلم يكون يف م�سريته العديد من 
التحديات التي ي�ستطيع املتعلم بالتوكل 
على اهلل وحده وبعونه عز وجل وتوفيقه 
التعامل معها بل وال�ستفادة منها ب�سكل 
وتعاطيه  م�ستقبله  على  ينعك�ض  اإيجابي 
مع حتديات اأخرى ل تخلو منها الدنيا.

حدثنا عن �جلمعية �لعلمية 
�ل�سعودية للتعليم �لطبي

من حيث �لن�ساأة و�ملر�حل
�لتي متر بها؟

مت اإن�������س���اوؤه���ا وف���ق���ا ل��ل��ق��واع��د امل��ن��ظ��م��ة 
ال���ع���ل���م���ي���ة يف اجل���ام���ع���ات  ل���ل���ج���م���ع���ي���ات 
ال�سعودية ال�سادرة بقرار جمل�ض التعليم 
ون�ساأت  ال�سامي،  املقام  وموافقة  العايل 
اجلمعية يف جامعة امللك خالد عام 1423 
)2002م( بقرار من جمل�ض اجلامعة بناء 
على تو�سية املجل�ض العلمي، ومت ت�سكيل 
اللجنة التاأ�سي�سية التي با�سرت الأعمال 
التاأ�سي�سية للجمعية حتى 1425 )2004( 
حيث مت اإ�سهار اجلمعية وطنيا وانعقدت 
اجلمعية العمومية لها وانتخب جمل�ض 
اإدارة اجلمعية للدورة الأولى وكان ذلك 
للجمعية  الأول  العلمي  امللتقى  خ��الل 
ال�����ذي ا���س��ت�����س��اف��ت��ه اجل���ام���ع���ة يف اأب���ه���ا. 
و�سعت اجلمعية اإلى تفعيل اأهدافها وفق 
ر�سالتها وروؤيتها، وقطعت يف ذلك �سوطا 
ك���ب���ريا ل ���س��ي��م��ا يف ج���وان���ب امل���وؤمت���رات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ت���ع���اون ال������دويل وامل��ك��ات��ب 

الفرعية.
واأن�سئت هذه اجلمعية تلبية ملطلب 
الطبي  التعليم  اإن  حيث  وا�سح  اأكادميي 
ميثل  عام  ب�سكل  وال�سحي  خا�ض  ب�سكل 
اأحد الهتمامات الكبرية لقطاع التعليم 

العايل يف اململكة العربية ال�سعودية.
ف���ه���ن���اك ع�����دد ك���ب���ري م����ن ال��ك��ل��ي��ات 
الطبية وال�سحية التي مت تاأ�سي�سها ويتم 
اأو  احلكومي  القطاع  يف  �سواء  افتتاحها 
اجلمعية  اأ�سهمت  فقد  وعليه  اخل��ا���ض، 
الطبي  التعليم  جم��ال  العناية  زي���ادة  يف 
وب������ال������ذات يف جم������ال ت���ط���وي���ر امل���ن���اه���ج 
واخلطط وا�سرتاتيجيات التعليم وطرق 
ال��ت��دري�����ض و���س��ي��ا���س��ات ال��ق��ب��ول وو���س��ائ��ل 
وت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م وج����وان����ب ال��ت��ق��ومي 

والبحث يف التعليم الطبي وال�سحي. 

ماذ� عن م�ساركات �جلمعية
يف �ملوؤمتر�ت �لرئي�سية

للتعليم �لطبي؟
حتر�ض اجلمعية على امل�ساركة الفاعلة 
يف ال��ع��دي��د م��ن امل���وؤمت���رات ال��ت��ي تعنى 

م��وؤمت��ر  ذل����ك:  وم���ن  ال��ط��ب��ي  بالتعليم 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي ل��ك��ل��ي��ات ال��ط��ب ب��دول 
املهنة  ي��وم  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ض 
ال���ط���ب���ي، م���وؤمت���ر اجل��م��ع��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة 
اجلامعية  املنتديات  العربية،  اخلليجية 

لتعزيز التعليم الطبي.
ت�سجع  اجل��م��ع��ي��ة  ف�����اإن  ودول����ي����ا،   
علمية  باأبحاث  امل�ساركة  على  اأع�ساءها 
يف امل���وؤمت���ر ال�����س��ن��وي ال����دويل ل��الحت��اد 
وغ���ريه من  ال��ط��ب��ي  للتعليم  الأوروب�����ي 

املوؤمترات ذات العالقة.
ك��م��ا حت���ر����ض ع��ل��ى اإب�������راز ال����دور 
ال���ب���ح���ث���ي واله����ت����م����ام امل����ت����زاي����د ل���دى 
من�سوبيها بالتعليم الطبي، وقد �ساركت 
التن�سيقية  الج��ت��م��اع��ات  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
وال��ق��ارّي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  ملمثلي 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ط���ب���ي، ال���ت���ي ان���ع���ق���دت يف 
مدينة  ويف  ب���راغ،  الت�سيكية  العا�سمة 

ميالن الإيطالية.
وحت���ق���ي���ق���ا  اجل���م���ع���ي���ة  اأن  ك����م����ا   
لأهدافها يف تعزيز التوا�سل الفاعل بني  
التعليم  بتخ�س�ض  واملهتمني  الباحثني 
العلمي  م��وؤمت��ره��ا  تعقد  ب��ات��ت  ال��ط��ب��ي، 
ال��رئ��ي�����س��ي »امل���وؤمت���ر ال�����س��ع��ودي ال���دويل 
�سنتني  ك��ل   SIMEC ال��ط��ب��ي«  للتعليم 
واملتخ�س�سات  املتخ�س�سني  ب��ح�����س��ور 
من داخل اململكة وخارجها، وت�ست�سيفه 
الطب  كليات  اإح��دى  انعقاد  دورة  يف كل 

باجلامعات ال�سعودية.
وق����د اأ����س���ب���ح ه����ذا امل����وؤمت����ر حمل 
اهتمام املخت�سني، حيث اإنه ُيعد الأكر 
التعليم  الأو����س���ط يف جم���ال  ال�����س��رق  يف 

الطبي.
دورة  ك��ل  تنعقد  اأن  امل��ع��ت��اد  وم���ن   
ب����ال����ت����زام����ن م�����ع امل�����وؤمت�����ر وال����������دورات 
الطبي  التعليم  يف  الرئي�سية  التدريبية 
بالتعاون مع الحت��اد الأوروب��ي للتعليم 

ال��ط��ب��ي ي��ح�����س��ل ف��ي��ه��ا امل���ت���درب���ون على 
�سهادات معتمدة دوليا.

اإن ���س��م�����ض ه��ذا   ون�����س��ت��ط��ي��ع ق���ول 
 2004 عام  اأب�ه��ا  اأ�سرقت من  قد  املوؤمتر 
للجمعي�ة  ال��ر���س��م��ي  ال��ت��د���س�����ني  اأث���ن���اء 
ب�سبغة  املتكاملة  روؤيته  تتبلور  اأن  قبل 
دولية عام 2008، حيث اأقر جمل�ض اإدارة 
التنظيمية  ال��الئ��ح��ة  حينها  اجلمعية 
عمداء  جلنة  عليها  وواف��ق��ت  للموؤمتر 

كليات الطب باجلامعات ال�سعودية.
 SIMEC2008 وقد انعقد املوؤمتر
بالريا�ض،  الطبية  امللك فهد  يف مدينة 
ج��ام��ع��ة  يف   SIMEC2010 وامل����وؤمت����ر 
 SIMEC2012 وامل������وؤمت������ر  ج����������ازان، 
يف ج��ام��ع��ة الإم�������ام حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود 

الإ�سالمية بالريا�ض.
ول���ع���ل���ن���ي اأن���ت���ه���ز ه�����ذه ال��ف��ر���س��ة 
ل���ت���وج���ي���ه ال�����دع�����وة ل���ك���اف���ة امل��ه��ت��م��ني 
يف  واحل�سور  للم�ساركة  واملتخ�س�سني 
 SIMEC2014 القادم  اجلمعية  موؤمتر 
جامعة  يف  اهلل  مب�سيئة  �سينعقد  ال���ذي 
 5-2 الفرتة  يف  بريدة  مبدينة  الق�سيم 

�سفر 1436.

ما �أهم �إجناز�ت �جلمعية
يف منطقة ع�سري ب�سكل خا�ص

ويف �ململكة ب�سكل عام؟
م����ن اأه������م الإجن�����������ازات، زي�������ادة ال���وع���ي 
ب��ت��خ�����س�����ض ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي وف���روع���ه 
يف  الوطنية  الحتياجات  على  والتعرف 
اأ���س��ه��م��ت اجلمعية  ه���ذا اجل��ان��ب، ح��ي��ث 
ال��ت��ع��اط��ي م��ع التعليم  اأه��م��ي��ة  اإب����راز  يف 
الطبي كتخ�س�ض علمي م�ستقل له دوره 
اخلا�ض وفق معايري دولية يف موؤ�س�سات 
التعليم والتدريب الطبي. عند تد�سني 
���س��ن��وات، مل يكن  ق��ب��ل ع�سر  اجل��م��ع��ي��ة، 
هناك اأي ق�سم علمي للتعليم الطبي يف 

اأما  كليات الطب باجلامعات ال�سعودية، 
الآن فيندر اأن جتد كلية طب باململكة ل 

يوجد فيها ق�سم التعليم الطبي. 
وعلى م�ستوى جامعة امللك خالد، 
ن��ل��ت ���س��رف ���س��ي��اغ��ة امل���ذك���رة اخل��ا���س��ة 
الطبي  التعليم  تطوير  مركز  بتحويل 

اإلى ق�سم علمي عام 2007.
امل��واف��ق��ة على  وب��ف�����س��ل اهلل مت���ت 
تلك املذكرة من كافة املجال�ض واللجان 
باملوافقة  اجل��ه��ود  ت��وج��ت  ح��ت��ى  املعنية 
التعليم  ق����رار جم��ل�����ض  ع��ل��ى  ال�����س��ام��ي��ة 
ال��ق�����س��م يف كلية  ب��اإن�����س��اء ه����ذا  ال���ع���ايل 

الطب.
�ملنوط  ب���دوره  يقوم  �لآن  و�لق�شم 
ال��ط��ب��ي يف  ت��ع��زي��ز ج���ودة التعليم  ب��ه يف 
ال��ك��ل��ي��ة، وت����وازي����ا م���ع اإن�������س���اء الأق�����س��ام 
اجلمعية  اأ�سهمت  املتخ�س�سة،  العلمية 
كليات  تاأهيل مبتعثي  الت�سجيع على  يف 
ال��ط��ب ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ت��دري��ب مكثف 
التعليم  تخ�س�ض  يف  ع��ل��ي��ا  وم���وؤه���الت 
اإن�ساء  اإلى  الطبي. كما عمدت اجلمعية 
عدد من املكاتب الفرعية لها يف مناطق 

اململكة املختلفة.
 وقد اعتمد جمل�ض اإدارة اجلمعية 
يف ه�����ذا اجل����ان����ب وث���ي���ق���ة »ال���ق���واع�������د 
امل��ن��ظ��م��ة مل��ك��ات��ب اجل��م��ع��ي��ة ال��ف��رع��ي��ة يف 
امل��م��ل��ك��ة« لتقنني ك��اف��ة الأم���ور  م��ن��اط��ق 
الإداري��ة وتنظيم العمل داخل اجلمعية 
اإطار  يف  ال�سالحيات  واإعطاء  ومكاتبها 
قانوين ونظامي يحمي �سمعة اجلمعية 

وم�سداقيتها.
فرعية  مكاتب  اأربعة  يوجد  حاليا 
الريا�ض،  من  كل  يف  للجمعية  معتمدة 

جدة، الدمام، والق�سيم.  
العلمي  ال��دع��م  اجلمعية  وق��دم��ت 
ومن  الطبي،  التعليم  اأبحاث  من  لعدد 
اأبرز البحوث بحث تناول تقييم التعليم 

ال��ط��ب��ي يف ال�����س��ع��ودي��ة وب��ح��ث دك��ت��وراه 
ل��ت��ح��دي��د اإط�����ار ت��واف��ق��ي ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
كليات  خريجي  يف  املطلوبة  وال��ك��ف��اءات 

الطب ال�سعودية.
ك��م��ا ح��ر���س��ت اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى دع��م 
الطبي  التعليم  لأبحاث  العلمي  الن�سر 
وح��اج��ات  ه��م��وم  تناق�ض  ال��ت��ي  الوطنية 

املجتمع املحلي.
ات��ف��ق��ت  ف���ق���د  ه������ذا اجل�����ان�����ب  ويف 
للتعليم  الأوروب���ي  الحت��اد  اجلمعية مع 
ال��ط��ب��ي ع��ل��ى ن�����س��ر ع����دد ���س��ن��وي خ��ا���ض 
ب��اجل��م��ع��ي��ة يف اإح������دى اأب������رز ال���دوري���ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���دول���ي���ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي 
ب�����س��راك��ة  وذل����ك   Medical Teacher
اخلويل  حمزة  الدكتور  كر�سي  من  دع��م 
الإم��ام  بجامعة  الطبي  التعليم  لتطوير 
وبالتعاون  الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد 
ن�سر  ودار  ال��ت��ح��ري��ر  ه��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب  م���ع 

الدورية.
اأع��داد  الآن ثالثة  وق��د �سدر حتى 
املميزة  الأب���ح���اث  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سمنت 
والعدد الرابع �سي�سدر يف نوفمر املقبل.

���س��ارك��ت خ��الل  اأن اجل��م��ع��ي��ة  ك��م��ا 
ف��ع��ال��ي��ة  يف  ع��م��ره��ا  م���ن  الأول  ال��ع��ق��د 
ا�ست�سارية على امل�ستوى الوطني مع عدد 
م��ن اجل��ه��ات وال��ه��ي��ئ��ات، وم��ن��ه��ا الهيئة 
الأكادميي،  والعتماد  للتقومي  الوطنية 
وال���ه���ي���ئ���ة ال�������س���ع���ودي���ة ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات 
الطب  ك��ل��ي��ات  ع��م��داء  وجل��ن��ة  ال�سحية، 

باجلامعات ال�سعودية.
ت�سارك  الت�سريعي  ال�سعيد  وعلى 
حاليا  تتبناها  التي  امل��ب��ادرة  يف  اجلمعية 
لتطوير  ���س��ع��ي��ا  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
يف  العلمية  للجمعيات  املنظمة  الالئحة 
اجلامعات ال�سعودية وتعديلها مبا يكفل 
الأدوار  اأداء  يف  اجلمعيات  كفاءة  حت�سني 

املنوطة بها. 

ب��ني  ت���ف���اه���م  ت���وق���ي���ع م����ذك����رة  ومت 
للتعليم  الأوروب��������ي  والحت������اد  اجل��م��ع��ي��ة 
جمعيات  ب��ني  م��ن  �سهرة  الأك���رث  الطبي 
التعليم الطبي عامليا، بعد �سدور املوافقة 
ال�سامية على قرار جمل�ض التعليم العايل 

اخلا�ض باإقرار تلك املذكرة.
 وق������د ت�����س��م��ن��ت ه������ذه الت���ف���اق���ي���ة 
تقدمي الحت��اد الأوروب��ي دورات تدريبية 
ال�����س��ع��ودي��ة،  يف م����وؤمت����رات اجل��م��ع��ي��ة يف 
التعليم  يف  الأ�سا�سية  »امل��ه��ارات  كرنامج 
�سفر  يف  �سيعقد  ال��ذي   ESME الطبي« 
امل��ق��ب��ل  ب��ال��ق�����س��ي��م، وت���ق���دمي ال��ع�����س��وي��ة 
ال��ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة يف م���وق���ع ع�����امل ال��ت��ع��ل��ي��م 
MedEdWorld لكليات الطب  الطبي 
للتعليم  ال�سعودية  باجلمعية  املرتبطة 

الطبي ب�سعر خمف�ض.
وه�����ذا امل���وق���ع ي��ت��ي��ح لأع�������س���اء هيئة 
ال��ت��دري�����ض ف��ر���س��ة امل�����س��ارك��ة يف »ال���ن���دوات 
يف   webinars الن���رتن���ت«  ع��ر  العلمية 
طيف وا�سع من مو�سوعات التعليم الطبي 
كلياتهم  ع�سوية  م��ن  ال��ط��الب  وي�ستفيد 
ب���امل���وق���ع م���ن خ����الل اإع���ط���ائ���ه���م ال��ف��ر���س��ة 
املتزامنة  التعليمية  الدرو�ض  يف  للم�ساركة 
التي تقدم عر النرتنت يف اأماكن خمتلفة 
التن�سيق مع الحتاد  العامل،  وكذلك  حول 
الأوروب�����ي �سعيا لإ����س���دار ع���دد م��ن الأدل���ة 
التعليمية لالحتاد الأوروبي للتعليم الطبي 
تكون   AMEE Education Guides

منا�سبة لبيئة التعليم الطبي باململكة.

�أهم �ملو�سوعات �لبحثية
�لتي تهتم بها؟

ف���ي���زي���ول���وج���ي���ا ال���ت���ح���ك���م ال���ع�������س���ب���ي يف 
وظ�����ائ�����ف ال����ق����ل����ب وال�����رئ�����ت�����ني، وع���ل���م 
الأع�������س���اب الأوت���ون���وم���ي، وامل�����س��اع��ف��ات 
ال��ع�����س��ب��ي��ة ل�����داء ال�����س��ك��ري وم��ت��الزم��ة 
الأي�ض،  وفيزيولوجيا املناطق املرتفعة، 
وف��ي��زي��ول��وج��ي��ا ال��ت��وت��ر، وف��ي��زي��ول��وج��ي��ا 
ف�������رط �ل����ت����اأك���������ش����ج و�جل�����������ذور �حل�������رة، 
ال�سرياين،  للدم  الكيميائي  والتح�س�ض 
الأك�������س���دة وبع�ض  وت����اأث����ريات م�����س��ادات 
ال��ن��ب��ات��ي��ة ع��ل��ى خمتلف  امل�����س��ت��خ��ل�����س��ات 
�أن�شجة �جل�شم، ودر��شة �أمناط �ملوؤ�شر�ت 
وكذلك  امل��زم��ن��ة،  الأم��را���ض  يف  احليوية 
معايري القبول يف الكليات الطبية ومدى 
وا�ستخدام  الأك���ادمي���ي،  ب����الأداء  تنبوؤها 
ال���ت���دري�������ض  ال���ت���ق���ن���ي���ات احل����دي����ث����ة يف 
والخ���ت���ب���ارات، وت��ق��ي��ي��م وت��ط��وي��ر املنهج 

الدرا�سي الطبي.

كيف تنظر جلامعة �مللك خالد 
و�سعيها يف حتقيق �لريادة؟

ه���ذه اجل��ام��ع��ة ول����دت ك��ب��رية اأك��ادمي��ي��ا، 
ف��ال��ك��ل��ي��ات الأرب������ع ال��ت��ي ���س��ك��ل��ت ن��وات��ه��ا 
اململكة  كليات  اأه��م  م��ن  كانت   1419 ع��ام 
يف ت��خ�����س�����س��ات��ه��ا وم����ن اأك����رثه����ا ج���ودة 
اأكادميية وخمرجاتها متميزة وكثري من 
خريجيها ي�سار اإليهم بالبنان ومعظمهم 
دور  لها  ق��ي��ادي��ة  وطنية  منا�سب  ت�سلم 

مهم يف م�سرية التنمية.
ذل��ك،  بعد  مت  ال���ذي  التو�سع  وب��ع��د 
غ�����دت اجل���ام���ع���ة م����ن اأك������ر اجل���ام���ع���ات 
ال�سعودية ل �سيما من ناحية عدد الكليات 
وعدد الطالب وتنوع التخ�س�سات، واأراها 
التميز  حتقيق  نحو  واثقة  بخطى  ت�سري 
الكيفي يف �ستى اجلوانب باإذن اهلل تعالى.

ر�سالة عامة لكل �لطالب؟
والنجاح  بالتوفيق  لهم  ال��دع��اء  خال�ض 
ل��وج��ه��ه  اأع��م��ال��ه��م خ��ال�����س��ة  ت���ك���ون  واأن 
طلب  على  باحلر�ض  واأن�سحهم  تعالى، 
العلم ومذاكرته ومراجعته، مع بذل ما 
وحتمل،  وثبات  �سر  من  ذل��ك  يحتاجه 
ك���م���ا اأن�����س��ح��ه��م ب��ال��ت��م�����س��ك ب��ال��ث��واب��ت 
الر  على  والتعاون  والوطنية  ال�سرعية 

والتقوى.



أساتذة

خالد العمري

مل يعف الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية الطب، 
والطفيليات  الدقيقة  الأح��ي��اء  ق�سم 
الإك��ل��ي��ن��ك��ي��ة، د. ف��خ��ر ال��دي��ن حممد 
ع��م��ر، ال��ط��الب م��ن ���س��رورة التحلي 
ب�����س��ف��ات ق��ري��ب��ة م���ن ال��ت��ي ي��ج��ب اأن 
ال��ت��دري�����ض،  ب��ه��ا ع�����س��و ه��ي��ئ��ة  يتحلى 
الت�سابه  من  الكثري  هناك  اأن  موؤكدا 
ب���ني �ل�����ش��ف��ات و�ل�������ش���روط �ل���و�ج���ب 
ت����واف����ره����ا يف الث����ن����ني ك���الج���ت���ه���اد 

واملثابرة، وال�سر و�سعة الأفق. 

كيف بد�أت رحلة
حياتك �لعلمية؟

اخل��رط��وم،  جامعة  م��ن  تخرجي  بعد 
اب��ت��ع��ث��ت م��ن ق��ب��ل ج��ام��ع��ت��ي، جامعة 
اجلزيرة ، ال�سودان، لتح�سري درجتي 
امل��اج�����س��ت��ري وال���دك���ت���وراه ب��ك��ل��ي��ة طب 
امل��ن��اط��ق احل�����ارة ب��ج��ام��ع��ة ل��ي��ف��رب��ول 
باململكة املتحدة، عدت بعدها  للعمل 
اجل��زي��رة،  بجامعة  م�����س��اع��دا  اأ���س��ت��اذا 
وال��ت��درب مبعهد  للعمل  ���س��اف��رت  ث��م 
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ل��ع��ل��وم ال��ه��ن��د���س��ة 
التابع  احل��ي��وي��ة  والتقنية  ال��وراث��ي��ة 
مل��ن��ظ��م��ة الأم�����م امل��ت��ح��دة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف 

مدينة نيودلهي بالهند. 
 بعدها عملت باحثا م�ساركا ملدة 
ثالثة اأعوام يف مركز اأبحاث اخلاليا 
بجامعة اأنره بريطانيا، ثم انتقلت 
احل��ارة   امل��ن��اط��ق  ط��ب  كلية  للعمل يف 
م�سارك  اأول  باحث  وظيفة  يف  بلندن 

بعدها   ،2003 اإل���ى   1999 م��ن   وذل���ك 
قدمت اإلى جامعة امللك خالد للعمل 
اأ����س���ت���اذا م�����س��اع��دا يف ق�����س��م الأح���ي���اء 
ال��دق��ي��ق��ة وال��ط��ف��ي��ل��ي��ات الإك��ل��ي��ن��ك��ي��ة 

بكلية الطب. 
  

ما �ل�سعوبات �لتي و�جهتها
 يف حياتك �لعلمية؟ 

التاأقلم مع العي�ض يف بالد غري بلدك 
م���ن الخ���ت���الف  ن����وع  ي�����س��اح��ب��ه  الأم 
وال�������س���ع���وب���ات، ك��م��ا ل اأخ���ف���ي اأن��ن��ي 
التغلب  حماولة  يف  �سعوبات  واجهت 
العملية  ال�����س��غ��وط��ات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
وال��ن��ف�����س��ي��ة، خ�����س��و���س��ا خ����الل ف��رتة 
ال���ت���ح�������س���ري ل����درج����ت����ي امل��اج�����س��ت��ري 

والدكتوراه.

�أهم �ملو�سوعات �لبحثية
�لتي تهتم بها؟

تتحكم  التي  املناعية  باخلوا�ض  اأهتم 
اخلبيثة،  املالريا  مبر�ض  الإ�سابة  يف 
وماهية العوامل التي  حتدد م�ستوى 
�����س����راوة وم�������س���ار اأم�����را������ض امل��ن��اع��ة 

الذاتية.

ما ال�شروط الالزم توافرها
يف ع�سو هيئة �لتدري�ص؟

ه����ن����اك ال���ك���ث���ري م����ن ال���ت�������س���اب���ه ب��ني 
تو�فرها  �لو�جب  و�ل�شروط  �ل�شفات 
يف ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض م���ع تلك 
ال���ت���ي ي���ج���ب ت���واف���ره���ا يف ال���ط���الب 
واأه��م  ل��ه��م،  بالتدري�ض  ي��ق��وم  ال��ذي��ن 

�لجتهاد  يف  تنح�شر  �ل�شروط   ه��ذه 
وامل����ث����اب����رة، وال�������س���ر و���س��ع��ة الأف�����ق، 
واح������رتام ال��ن��ف�����ض وت���ق���دمي ال���ق���دوة 
اأنه  كما  ب��اح��رتام،  الطالب  ومعاملة 
ال�سعي  ال��ت��دري�����ض،  هيئة  ع�سو  على 
ال��ت��دري�����ض  م��ل��ك��ات  ل��ت��ط��وي��ر  امل�ستمر 
وعدم البتعاد عن ا�ستخدام الو�سائل 
احل���دي���ث���ة م���ن و����س���ائ���ط اإل��ك��رتون��ي��ة 
ورقمية  لتو�سيل املعلومة والتوا�سل 

مع الطالب. 

حدثنا عن �ل�سلبيات
�مللحوظة على �لطالب؟

الت�سور  لديهم  لي�ض  الطالب  بع�ض 
الواقعي حلجم اجلهد املطلوب منهم 
ل���درا����س���ة ال���ط���ب وال���ع���ل���وم الأخ�����رى 
امل�سابهة،  وعليه اأعيب على هذه الفئة 
والهتمام  بال�سدة  اأنف�سهم  اأخذ  عدم 
ال������الزم������ني م����ن����ذ ب�����داي�����ة ال���ف�������س���ل 

الدرا�سي.

هل ترى �أن �ملناهج 
�لتعليمية �حلالية مو�كبة 

ملتطلبات �لع�سر؟
هناك دائما م�ساحة لتح�سني املنهج، 
كلية  ت�سهد  احل��ا���س��ر،  ال��وق��ت  ويف 
الطب  حركة دوؤوبة لتطوير املنهج 
اخل���ا����ض ب��ه��ا وذل�����ك جل��ع��ل��ه اأك���رث 
خريجيها،  متطلبات  م��ع  م��واءم��ة 
ملر�ساهم  فائدة  اأك��رث  مما يجعلهم 
اإن  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل  يف  وعملهم 

�ساء اهلل.

كيف تنظر جلامعة �مللك خالد 
و�سعيها يف حتقيق �لريادة؟ 

اجلاد  و�سعيها  عمالق  �سرح  اجلامعة 
الوطني  النطاق  على  والتفوق  للريادة 
الإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي وا����س���ح يف جميع 

املجالت.
وا�سحة  خ��ط��وات  هنالك  اأن  كما 
التعليمية  البيئة  لتح�سني  وملمو�سة 
ومكتبات  ومعامل  وقاعات  مرافق  من 
و ت��ع��ل��ي��م اإل�����ك�����رتوين  وب���ح���ث ع��ل��م��ي 
ك��ل ه��ذه  ت��وؤت��ى  اأن  وخ���الف���ه.  ونتمنى 
القريب.  امل�ستقبل  يف  ثمارها  اجل��ه��ود 
تلك  ت��ت��ك��ل��ل  اأن  اهلل  م���ن  اأمت���ن���ى  ك��م��ا 
امل�ساعي بالنجاح ويعود ذلك فخرا لكل 
من�سوبي اجلامعة واإداراتها وخريجيها 

وطالبها.

ر�سالة عامة لكل �لطالب؟
الطلبة  واأبنائي  اإخوتي  اإل��ى  ر�سالتي   
التعليم  ب����اأن  ت��ذك��ريه��م  يف  تتلخ�ض 
اأن  بالتعلم، وه��ذا يعني  اإل  ل يتحقق 
التعليم  ع��م��ل��ي��ة  ه���و حم���ور  ال��ط��ال��ب 

وهدفها النهائي.
بالنية  اإل  ي��ت��ح��ق��ق  ل  وال��ت��ع��ل��م 
العلم  طلب  على  وامل��ث��اب��رة  ال�����س��ادق��ة 
واجلد والجتهاد يف ال�سوؤال وامل�ساركة 
يف ك��اف��ة الأن�����س��ط��ة ال��ع��ل��م��ي��ة، ك��م��ا اأن 
الطالب ي�ستطيع اأن ي�ستفيد ا�ستفادة 
ك���ب���رية م���ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة 
اإذا  الإجنليزية  اللغة  تعلم  جم��ال  يف 
وظفها ب�سكل �سحيح من اأجل حتقيق 

هذا الهدف.  

األستاذ المساعد بقسم
األحياء الدقيقة
د. فخر الدين محمد عمر:

بعض الطالب بعيدون 
عن الجهد المطلوب 
منهم لدراسة الطب 
وعلومه
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ال تهدر صحتك جامعة بال تدخين



التعليم العالي

إتحاد الجامعات الرياضي يقر بتوزيع البطوالت على أربعة تجمعات

ال���ع���ايل  ال���ت���ع���ل���ي���م  وزارة  اح���ت���ف���ت 
ب����اأب����ن����اء واأ�����س����ر �����س����ه����داء ال����واج����ب 
بن  حممد  م��رك��ز  م��ن  وامل�ستفيدين 
نايف للمنا�سحة والرعاية مبنا�سبة 
ال��ت��ح��اق��ه��م ب���اجل���ام���ع���ات وال��ك��ل��ي��ات 
الأه����ل����ي����ة، وذل�������ك ب���رع���اي���ة م��ع��ايل 
الدكتور  العايل  التعليم  وزي��ر  نائب 
وح�سور  ال�سيف،  حممد  ب��ن  اأح��م��د 
الداخلية امل�ساعد  وزارة  وك����ي����ل 
ل��ل�����س��وؤون الأم��ن��ي��ة ال���ل���واء ح��م��د بن 
جلنة  رئ��ي�����ض  ون��ائ��ب  خلف الرا�سد، 

لالإعاقة  الهدف  وكرة  وامل�سمار، 
الب�سرية(.

ث��الث بطولت بنظام  اأق��رت  كما 
ال���������دوري وه������ي ك������رة ال�����ق�����دم، وك����رة 
اإلى  بالإ�سافة  ال�سلة،  وك��رة  الطائرة، 
اإحدى  يف  الطاولة  كرة  بطولة  اإقامة 
اجلامعات النا�سئة، وبذلك تكون عدد 
تتناف�ض فيها اجلامعات  التي  الألعاب 
يف املو�سم اخلام�ض 19 لعبة، بالإ�سافة 
اإل����ى حت��دي��د م�����س��ت��وي��ني ل�����دوري ك��رة 

القدم.
العايل  التعليم  وزي��ر  نائب  واأك��د 
الحت���اد  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 
ال��دك��ت��ور اأح���م���د ال�����س��ي��ف اأن الحت���اد 
ال���ري���ا����س���ي ل���ل���ج���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
اأه��داف��ه يف ال�سنوات الأرب��ع  حقق ج��ًل 
الحت��اد  ل�ست�سافة  م�سريا  املا�سية، 
للتن�ض  العربية  للبطولة  ال��ري��ا���س��ي 
وم�ساركة الحتاد يف بطولة اجلامعات 
الدولية للفرو�سية، مبينا اأن الريا�سة 
اجل��ام��ع��ي��ة ه���ي ال���ق���اع���دة الأ���س��ا���س��ي��ة 

اأق����رت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل��الحت��اد 
ال���ري���ا����س���ي ل���ل���ج���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
ال�����ذي عقد  يف اج��ت��م��اع��ه��ا اخل��ام�����ض 
اأخ������رياً، ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل ن��ائ��ب وزي���ر 
جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  ال��ع��ايل  التعليم 
ال�سيف،  اأحمد  الدكتور  الحت��اد  اإدارة 
وب��ح�����س��ور رئ��ي�����ض الحت����اد ال��ري��ا���س��ي 
وليد  ال��دك��ت��ور  ال�سعودية  للجامعات 
ال�������دايل، ب���ت���وزي���ع ال���ب���ط���ولت ب��ن��ظ��ام 
الأوملبياد على اأربعة جتمعات كالتايل:

الفرو�سية  األعاب  �لأول:  �لتجمع 
والكاراتيه وال�سباحة.

ال��ق��وى  األ���ع���اب  �ل��ث��اين:  �لتجمع 
وك���������رة ال�����ط�����ائ�����رة ال�������س���اط���ئ���ي���ة 

والتن�ض.
�ل��ت��ج��م��ع �ل���ث���ال���ث: اجل����������ودو، 
والتايكوندو، وكرة قدم ال�سالت.

�ل��ت��ج��م��ع �ل����ر�ب����ع: م�������س���اب���ق���ات 
اخل���ا����س���ة  الح����ت����ي����اج����ات  ذوي 
)رم���ي ال��رم��ح، وق���ذف ال��ق��ر���ض، 
ودف���ع اجل��ل��ة، وال��وث��ب ال��ط��وي��ل، 

للريا�سة يف اململكة موؤكدا اأنها الداعم 
الكبري للريا�سة ال�سعودية.

واأو������س�����ح ال���دك���ت���ور ال�����س��ي��ف اأن 
الحت��اد  وجهود  العايل  التعليم  وزارة 
الريا�سي للجامعات ال�سعودية اأثمرت 
ع���ن خ����روج احت����اد ري��ا���س��ي م��ت��ك��ام��ل، 
م��ط��ال��ب��ا ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الإجن�����ازات 
حتقيقها،  ع��ل��ى  وامل��وا���س��ل��ة  ال�����س��اب��ق��ة 
م��ق��دم��ا ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره مل��ق��ام خ���ادم 
ع��ه��ده  وويل  ال�����س��ري��ف��ني  احل����رم����ني 
الأم�����ني ع��ل��ى م���ا ي��ح��ظ��ى ب���ه الحت����اد 

الريا�سي من دعم غري حمدود.
من جانبه، اأو�سح  رئي�ض الحتاد 
ال���ري���ا����س���ي ل���ل���ج���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
الدكتور وليد الدايل اأن الحتاد وا�سل 
وح�سد  التطلعات،  حتقيق  يف  مهامه 
ال����ب����ط����ولت، لف����ت����ا  اإل����ى م�����س��ارك��ات 
ال���ط���الب ال��ري��ا���س��ي��ني يف ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املحلية والدولية، »التي زرعت بواعث 
وال��وا���س��ح«،  امللمو�ض  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر 
م��و���س��ح��ا اأن����ه����ا اأوج��������دت ان��ط��ب��اع��ات 

لقطات

تدقيق وثائق 5334 من الراغبين
في الدراسة بالخارج 

أحمد العياف

البعثات  ال��وزارة ل�سوؤون  التعليم العايل ممثلة يف وكالة  اأمتت وزارة 
واملطابقة لأك��رث من 5334 طالبا وطالبة  الوثائق  اإج��راءات تدقيق 
من الراغبني يف الدرا�سة على ح�سابهم اخلا�ض يف اخل��ارج، يف رقم 
مبا  اخلا�ض،  ح�سابهم  على  الدار�سني  لقاءات  تاريخ  يف  الأك��ر  يعد 

يوازي اأكرث من �سعف العدد خالل اللقاءات ال�سابقة.
العايل  التعليم  وزارة  ال��ذي عقدته  العا�سر  اللقاء  يف  ذلك  جاء 
اأي��ام، ومت توزيع الطلبة على خم�ض  اأخريا بالريا�ض وا�ستمر �سبعة 
جمموعات بهدف ا�ستيعاب اأكر عدد ممكن حل�سور فعاليات اللقاء 
لكل  10 حم��ا���س��رات  ب��واق��ع  50 حم��ا���س��رة،  بلغت حما�سراته  ال���ذي 

جمموعة �سمن الرنامج.
و�سملت الفعاليات م�ساركات من خمتلف قطاعات وزارة التعليم 
ب��ه��دف ت��وع��ي��ة وتثقيف  ال��دول��ة املعنية  اأج��ه��زة  ال��ع��ايل، وع���دد م��ن 
على  ال��وزارة  حر�ست  حيث  باخلارج،  الدرا�سة  ب��اإج��راءات  الدار�سني 
ا�ستقطاب نخبة من اخلراء واملخت�سني الذين قدموا املحا�سرات، 
تخت�ض  تدريبية  برامج  وقدموا  الطلبة،  ا�ستف�سارات  على  واأجابوا 

مب�سرية الطالب الدرا�سية.
اإج������راءات ال��دار���س��ني على  وت��ن��اول��ت حم��ا���س��رات ال��ي��وم الأول 
لتعلمها،  امل��ث��ل��ى  وال���ط���رق  الإجن��ل��ي��زي��ة  وال��ل��غ��ة  اخل���ا����ض،  ح�سابهم 

والأنظمة الأكادميية. 
ع��ل��ى ح�سابهم  ل��ل��دار���س��ني  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع��ل��ى  امل�����س��رف  ودع���ا 
ال��درا���س��ة يف  ال��راغ��ب��ني يف  ال��دك��ت��ور ه��ذال العتيبي الطلبة  اخل��ا���ض 
املو�سحة على  الت�سجيل  اإلى متابعة مواعيد  اخل��ارج على ح�سابهم، 
البوابة الإلكرتونية للوزارة، واإنهاء املتطلبات امل�سار اإليها  يف املوقع 
اأن  اإل��ى  ، م�سريا  ك��اف  ال��ت��ايل بوقت  اللقاء  الإل��ك��رتوين قبل موعد 
�إل��ز�م��ي  ���ش��رط  �ل��وث��ائ��ق  ومطابقة  فعالياته  بكافة  �ل��ل��ق��اء  ح�شور 

للح�سول على موافقة الوزارة على الدرا�سة يف اخلارج.
وك�سف  العتيبي اأن لقاء الدار�سني على ح�سابهم اخلا�ض �سيعقد 
ب�سكل دوري �ست مرات يف العام مبعدل لقاء كل �سهرين، معترا اإياه 
�سرطا اإلزاميا للح�سول على موافقة الدار�ض على ح�سابه اخلا�ض، 
املتقدمني  لكافة  الفر�سة  اإت��اح��ة  بهدف  وذلك   بالبعثة،  والإحل���اق 

لال�ستفادة من اللقاء.
و�سدد العتيبي على اأنه ل ميكن منح املوافقة لأي طالب متقدم 
ومطابقة  ال��ل��ق��اء،  ح�سور  بعد  اإل  اخل��ا���ض  ح�سابه  على  ل��ل��درا���س��ة 
الوثائق، م�سريا اإلى اأن الطالب لديه اخليار يف اختيار الوقت املالئم 
حل�سور اللقاء من بني �ستة لقاءات طوال العام. ونبه  اإلى اأن اللقاء 
القبول يف اجلامعات املعرتف  يتناول كل ما يهم الطالب من حيث 

بها.
اأن  اخل��ا���ض  ح�سابهم  على  ال��دار���س��ني  اإدارة  على  امل�سرف  واأك���د 
ح�سور الرنامج بكافة حما�سراته يف كافة الأيام املخ�س�سة لذلك 
باحل�شور  ملزم  �لطالب  �أن  مبينا  �مل��و�ف��ق��ة،  على  للح�شول  �شرط 
اللقاء حما�سرات  الذي �سيت�سمن برنامج  الوقت  ، يف  بن�سبة %100 

م�ستقلة يف خمتلف ال�سوؤون التي تهم الدار�سني يف اخلارج.

املنح الدرا�سية لأبناء �سهداء الواجب 
وامل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ب��رن��ام��ج حممد 
ب����ن ن���اي���ف ل��ل��م��ن��ا���س��ح��ة وال���رع���اي���ة 
الدكتور وليد ال��دايل، مبقر ال��وزارة 

بالريا�ض.
وقدم نائب وزير التعليم العايل 
���س��ك��ره وت���ق���دي���ره اإل�����ى م���ق���ام خ���ادم 
ع��ه��ده  ال�����س��ري��ف��ني وويل  احل���رم���ني 
العهد، على  و�سمو ويل ويل  الأم��ني 
ما يولونه من اهتمام ورعاية باأبناء 
�سهداء الواجب، وتقدمي الدعم لهم، 

ال���ذي���ن �سحوا  ال�����س��ه��داء  واأك�������د  اأن 
ب����اأرواح����ه����م ح��م��اي��ة ل���ه���ذا ال���وط���ن، 
لهم،  الدعاء  ي�ستحقون من اجلميع 
وال���وف���اء جت���اه اأب��ن��ائ��ه��م، لف��ت��ا اإل��ى 
من  وامل�ستمرة  الدائمة  التوجيهات 
قبل القيادة الر�سيدة لالهتمام بهذه 

الفئة الغالية على قلوبنا.
ال�����س��ي��ف �سكره  ال��دك��ت��ور  وق����دم 
اإلى زير الداخلية  �ساحب  وتقديره 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف 
بن عبد العزيز على اللفتة الكرمية 

جت��اه ه��ذه امل��ب��ادرة الإن�����س��ان��ي��ة واإل��ى 
معايل وزير التعليم العايل الدكتور 
ال��ع��ن��ق��ري، م�سيدا  ب��ن حممد  خ��ال��د 
مبا بذله اأع�ساء اللجنة املكلفني من 

قبل وزير الداخلية.
وخ��������الل احل����ف����ل ك�������رم ن���ائ���ب 
وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل ال��ط��ل��ب��ة من 
امللتحقني  ال���واج���ب،  ���س��ه��داء  اأب���ن���اء 
عر  الأهلية،  والكليات  باجلامعات 
برنامج املنح املخ�س�ض لهم من قبل 

الوزارة.

»التعليم العالي« تحتفي
بأبناء شهداء الواجب بالجامعات

اإيجابية يف م�ساركاتها اخلارجية لدى 
�سعوب العامل.

امل��ح��ل��ي��ة  اجل���ام���ع���ات  اأن  واأب��������ان 
اأ���س��ه��م��ت يف اإك���م���ال م�����س��رية الحت����اد 
امل�������س���رف���ة ع����ر امل�������س���ارك���ة ال��ف��اع��ل��ة 
املنظم،  وال�ستعداد  اجليد،  والتنظيم 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات 

امل�ساركة اإلى 39.
و���س��ك��ر ال��دك��ت��ور ال�����دايل، معايل 
خالد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر 
ال���ع���ن���ق���ري، ع���ل���ى دع����م����ه وم��ت��اب��ع��ت��ه 

امل�ستمرة مل�سرية الحتاد.
م�����ن ن����اح����ي����ت����ه، اأ�������س������ار الأم�������ني 
للجامعات  ال��ري��ا���س��ي  ل��الحت��اد  ال��ع��ام 
البقمي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال�سعودية 
املو�سم  يكون  ب��اأن  يتو�سمون  اأنهم  اإل��ى 

حافال بالإجنازات.
امل��ن�����س��رم �سهد  امل��و���س��م  اأن  ي��ذك��ر 
 4033 فيها  �سارك  م�سابقة   15 تنظيم 
طالبا واإداريا وحكما مثلوا 39 جامعة، 

وامتدت ن�ساطاته اإلى 10 حمافظات.
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اإلحساء

اإلمام
اأق���ام���ت  ج��ام��ع��ة الإم�����ام حممد 
يف  ممثلة  الإ�سالمية  �سعود  ب��ن 
التطوعي  العمل  درا�سات  مركز 
عددا من الرامج والأن�سطة يف 
فعاليات  �سمن  املجتمع،  خدمة 
اليوم  مبنا�سبة  الريا�ض  مدينة 
الوطني ال�84 من خالل التعاون 
مع الإدارة العامة لتنظيم حركة 

ال�سري مبرور الريا�ض.
و �سارك يف الرامج املقامة 
اأكرث من 30  طالبا برئا�سة عميد 
التطوعي  العمل  درا���س��ة  م��رك��ز 
الأ������س�����ت�����اذ ال����دك����ت����ور ع���ب���داهلل 
العديد من  توزيع  الر�سود، ومت 
احلفاظ  يف  التوعوية  الر�سائل 
والل��ت��زام  الطريق  �سالمة  على 
ب�سكل  والحتفال  املرور  باأنظمة 
الأدب  بقواعد  واللتزام  نظامي 

والحرتام والأخالق الفا�سلة.

الدمام
امل��ل��ك في�سل  اح��ت��ف��ل��ت ج��ام��ع��ة 
ب�����ذك�����رى ال�����ي�����وم ال����وط����ن����ي ال���� 
وك����الء اجل��ام��ع��ة  ب��ح�����س��ور   ،84
ا�ستقبل  و  وامل�سرفني  والعمداء 
الأم��ري  ال�سرقية  املنطقة  اأم��ري 
نائبه  بح�سور  ن��اي��ف  ب��ن  �سعود 
عبدالعزيز،  ب��ن  ج��ل��وي  الأم����ري 
الدكتور  ال��دم��ام  جامعة  م��دي��ر 
ع����ب����داهلل ب����ن حم���م���د ال��رب��ي�����ض 
ووك����������الء اجل����ام����ع����ة وع�����م�����داء 
مبقر  مكتبه  يف  وذل��ك  الكليات، 

الإمارة بالدمام.
ود�����س����ن اأم�������ري ال�����س��رق��ي��ة 
امل����وق����ع الإل������ك������رتوين اخل���ا����ض 
باجلامعة الذي ي�سم كثريا من 
املتطورة  واخل�سائ�ض  املميزات 
ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ل��ط��الب واأع�����س��اء 
اإن���ه���اء جميع  ال��ت��دري�����ض  ه��ي��ئ��ة 

الإجراءات اإلكرتونيا.

الباحة
الطالب  ���س��وؤون  ع��م��ادة  اأعلنت 
باب  فتح  ع��ن  ال��ب��اح��ة  بجامعة 
اأن�������س���ط���ة ال���ن���ادي  ال���ق���ب���ول يف 
الإع�����الم�����ي يف ال���ع���م���ادة ل��ع��ام 

.1435
 و�أك���������د م����دي����ر �ل���ن�������ش���اط 
الإع�������الم�������ي ب����ال����ع����م����ادة ���س��ع��د 
ب��ح��اج��ة  ال��ق�����س��م  اأن  ال����زه����راين 
اإلى من يكون ميولهم يف جمال 
الت�سوير  اأو  ال�سحفي  التحرير 
اأو من  ال��ف��وت��وغ��رايف وال��ف��ي��دي��و 
والتقدمي  الإل��ق��اء  فن  يجيدون 
يف  ميولهم  م��ن  اأو  التلفزيوين 
جم���ال اإن���ت���اج م��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و 
امل��وه��وب��ني يف جم��ال ت�سميم  اأو 

ال�سور واملجالت.

سلمان
عبد  ب��ن  �سلمان  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت 
بعمادة  ممثلة  ب��اخل��رج  ال��ع��زي��ز 
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 
وزارة  وكالة  مع  تعاون  اتفاقية 
ال���������س����وؤون الج���ت���م���اع���ي���ة مب��ق��ر 

املدينة اجلامعية يف اخلرج.
وق�����ام ب��ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة 
والتعليم  املجتمع  خدمة  عميد 
امل�����س��ت��م��ر ال����دك����ت����ور خ���ال���د ب��ن 
ع���ب���داهلل ال��غ��م��ال���ض وت��ت�����س��م��ن 
ق���ي���ام ال���ع���م���ادة ب��ت��ق��دمي دب��ل��وم 
الإر�ساد الأ�سري للمر�سحات من 
الجتماعية  ال�سوؤون  وكالة  قبل 
ال���ع���ام���الت يف م���رك���ز ال��ت��ن��م��ي��ة 
حم���اف���ظ���ة  يف  الج����ت����م����اع����ي����ة 
الأف��������الج. واأك������د ع��م��ي��د خ��دم��ة 
اأن  امل�ستمر  وال��ت��ع��ل��ي��م  امل��ج��ت��م��ع 
منطلقا  ي��اأت��ي  التفاقية  توقيع 
املجتمع  عمادة خدمة  مع خطة 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر يف ت��دري��ب 

وتاأهيل كافة �سرائح املجتمع.

الملك فيصل
امل��ل��ك في�سل  اح��ت��ف��ل��ت ج��ام��ع��ة 
ب�����ذك�����رى ال�����ي�����وم ال����وط����ن����ي ال���� 
وك����الء اجل��ام��ع��ة  ب��ح�����س��ور   ،84
وم��دي��ري  وامل�سرفني  وال��ع��م��داء 
الإدارات واأع�ساء هيئة التدري�ض 
وج����م����ع غ���ف���ري م�����ن م��ن�����س��وب��ي 
اجل���ام���ع���ة وال���ط���ل���ب���ة، وت�����س��م��ن 
احل��ف��ل ك��ل��م��ة م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، 
واأوب���ري���ت���ا وط��ن��ي��ا ي��ح��ك��ى ت��اري��خ 
امل��م��ل��ك��ة واأجم����اده����ا واإجن������ازات 
م���ل���وك���ه���ا، ك���م���ا ت��خ��ل��ل��ت احل��ف��ل 

العر�سة ال�سعودية.

المجمعة
وال��درا���س��ات  العلوم  كلية  وق��ع��ت 
بالغاط ممثلة بعميد  �لإن�شانية 
ال�����س��ايف،  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  الكلية 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع ف���رع معهد 
بالزلفي  الوطني  الأعمال  ريادة 
»ري������ادة«.  وم��ث��ل امل��ع��ه��د م��دي��ره 

الأ�ستاذ فهد الهوي�سان.
تت�سمن  امل��ذك��رة  اأن  ي��ذك��ر 
الطرفني،  بني  امل�سرتك  العمل 
ال��ع��م��ل احل���ر بني  ث��ق��اف��ة  لن�سر 

اأفراد املجتمع.

حائل
ال���ت���ق���ى م����دي����ر ج���ام���ع���ة ح��ائ��ل 
ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ل ب����ن اإب���راه���ي���م 
ال���راه���ي���م ب���وف���د م���ن اأع�����س��اء 
جم���ل�������ض ال���������س����ورى. وا���س��ت��م��ع 
اأع�����س��اء جم��ل�����ض ال�����س��ورى اإل���ى 
����س���رح م��ف�����س��ل ع����ن اجل���ام���ع���ة، 
املحلية  واتفاقياتها  وم�ساريعها 
والعاملية وعن الكرا�سي العلمية، 
وم������ا ق����ام����ت ب�����ه م�����ن درا������س�����ات 
علمية وميدانية وبحوث ح�سب 

تخ�س�ض كل كر�سي.
 كما ا�ستمع الوفد اإلى �سرح 
عن البحوث العلمية يف اجلامعة 
العمادة  تتبعها  ال��ت��ي  والآل���ي���ات 
لزيادة معدلت الن�سر بالإ�سافة 
اإلى بع�ض الأبحاث الطبية التي 

مولتها الكرا�سي العملية.

الملك عبد العزيز
وق���ع م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك عبد 
ال��ع��زي��ز، ال��دك��ت��ور اأ���س��ام��ة طيب، 
م���ذك���رات ت��ف��اه��م م���ع ع����دد من 
اجل���ام���ع���ات وم����راك����ز ال��ب��ح��وث 
ت�سمنت  ال��ي��اب��ان��ي��ة،  وال�����س��رك��ات 
تفاهم  م���ذك���رات  خم�ض  ت��وق��ي��ع 
مع جامعات كيوتو، اأو�ساكا، كيو، 
التقني،  اأو�ساكا  وتوكاي، ومعهد 
ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ت��وق��ي��ع »ع��ق��د 
خدمة« مع جامعة كيوتو لإن�ساء 
م����رك����ز ل����درا�����س����ات الق���ت�������س���اد 
الإ�سالمي والتنمية الجتماعية 
يكون ملحقا مبدر�سة الدرا�سات 
اآ�سيا  منطقة  ل��درا���س��ات  العليا 
بجامعة   ASAFAS واأف��ري��ق��ي��ا 

كيوتو اليابانية.
كما مت توقيع متديد عقد 
اخل����دم����ة م����ع ج���ام���ع���ة ت���وك���اي 
ل���س��ت��ك��م��ال ت�����س��م��ي��م وت�����س��ن��ي��ع 
واخ��ت��ب��ار ط���ائ���رة ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
ال�سم�سي«  »ال�سقر  العزيز  عبد 
ت��ع��م��ل  ال����ت����ي  ط����ي����ار،  دون  م����ن 
بالطاقة ال�سم�سية والقادرة على 
والنهار،  الليل  خ��الل  ال��ط��ريان 
اإ�سافة اإلى توقيع »خطاب نوايا« 
بني اجلامعة و�سركة �سوميتومو 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة امل�����ح�����دودة، ال��ت��ي 
الكيميائية  ال�����س��رك��ات  م��ن  ت��ع��د 

الرائدة باليابان.

اإلسالمية
نالت جوالة اجلامعة الإ�سالمية 
باملدينة املنورة املركز الأول على 
م�ستوى اجلامعات ال�سعودية يف 
الوطني  لليوم  الك�سفي  املع�سكر 
ال������84 ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال����ذي اأق���ي���م يف 

مدينة حائل.
ك��م��ا ن���ظ م ن�����ادي ع�����س��ائ��ر 
الإ�سالمية  باجلامعة  اجل��وال��ة 
مبنا�سبة اليوم الوطني برناجما 
�سمل حما�سرات داخل اجلامعة، 
وزي����ارات اإل���ى ع��دد م��ن اجلهات 
باملدينة  والجتماعية  ال�سحية 
املنورة، حيث قام من�سوبو النادي 
ب���ع���ي���ادة م���ر����س���ى امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
الكرى، وزاروا نزلء دار الأيتام 
الج���ت���م���اع���ي���ة  ال����رع����اي����ة  ودار 
لالأحداث ودار امل�سنني والتاأهيل 

ال�سامل.

الملك سعود
اح��ت��ف��ل ن�����ادي امل�����س��وؤول��ي��ة 
الجتماعية بجامعة امللك �سعود 
الأط��ف��ال  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية 
امل����ع����وق����ني ب����ال����ي����وم ال����وط����ن����ي، 
ب��ح�����س��ور ع����دد ك��ب��ري م���ن اأ���س��ر 
الأط����ف����ال امل���ع���وق���ني. وت�����س��م��ن 
الرتفيهي جمموعة من  احلفل 
الأه����ازي����ج ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��ر���س��ة 

النجدية.
واأكد رئي�ض نادي امل�سوؤولية 
الج��ت��م��اع��ي��ة الأ���س��ت��اذ اإب��راه��ي��م 
الح��ت��ف��ال  اأن  امل��ع��ط�����ض  ن��ا���س��ر 
املنا�سبات  تفعيل  ب���اب  م��ن  ج���اء 
ا�ستهدفوا   اأنهم  مبينا  الوطنية، 
جمعية الأطفال املعوقني لكونها 
اأه����م ج��م��ع��ي��ة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات 
ل������ذوي الإع�����اق�����ة وت����ق����دمي ي���وم 

ترفيهي للمنت�سبني للجمعية.
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موقع جامعة فيينا 

يف ال�سنوات الأخرية اأ�سبح من املمكن 
اإذا  الإل���ك���رتون  اأح���ادي���ة  ذرة  ت���رى  اأن 
م��ا ا���س��ت��خ��دم��ت امل��ج��ه��ر الإل���ك���رتوين، 
 Graphene »ل�سيما ذلك  ال� »غرافني
الذي يحتوي على كربون من �سحيفة 
واحدة �سميكة حتتوي على ذرة واحدة.
والآن وبف�سل وجود فريق علمي 
دويل م���ن ج��ام��ع��ة ف��ي��ي��ن��ا وج��ام��ع��ات 
اأم����ريك����ي����ة وب���ري���ط���ان���ي���ة، ن�����س��ت��ط��ي��ع 
اإل���ك���رتون���ي���ة واح����دة  ن����رى ح���زم���ة  اأن 
خ��الل  م��ن  ال�سيليكون  ذرات  حت���رك 
���س��رر  اأي  دون  ال�����س��ب��ك��ي  »غ����راف����ني« 
يف ت��ول��ي��ف��ة  ب��ح��ث��ي��ة ع��ل��م��ي��ة ا���س��ت��خ��دم 
مع  املتقدم  الإل��ك��رتوين  املجهر  فيها 
حم���اك���ات ح��ا���س��وب��ي��ة ح�����س��ب��م��ا اأع��ل��ن��ت 
جملة »فيزيك�ض ريفيو لرتز« العلمية 

املحكمة.
اأول من  فينمان«  »ريت�سارد  وكان 
ت�سور فكرة اأن نرى تلك الإلكرتونات 
ي��ت��خ��ي��ل  اجل���م���ي���ع  وك������ان   ،1959 ع�����ام 

اأن���ه ���س��رب م��ن اخل��ي��ال العلمي اأك��رث 
اأن ج��اءت حقبة  اإل��ى  اأم��را علميا،  منه 
ال��ت��ج��ارب  اأ���س��ح��ت  ال��ت��ي  الثمانينيات 
بعد  خ��ي��ال،  ل  حقيقة  فيها  العلمية 
امل��ج��ه��ر  اآلت  ت���ط���وي���ر  م����ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
الإلكرتوين، ولكن �سابها ال�سرر الذي 

اأ�ساب احلزمة الإلكرتونية.
ورك����زت ال��درا���س��ة احل��ال��ي��ة على 
»غرافني« ذي الطبقة الواحدة املك�سي 
ب����ذرات ال�����س��ي��ل��ي��ك��ون ال�����س��ب��ك��ي��ة، ال��ذي 
در�سه وفكر فيه تعاون علمي �سابق من 
يف  »دي���رزب���ري«  و  »مان�س�سرت«  علماء 

اململكة املتحدة.
ال�سيليكون  حجم  ك��ر  وب�سبب   
م���ق���ارن���ة ب���ال���ك���رب���ون، ب�����رزت »ع���وام���ل 
امل�ستوى،  ف���وق   Dopants ال���س��اب��ة« 
مما جعل حركة احلزمة الإلكرتونية 

الديناميكية اأكرث اإثارة.
اأع��دت��ه��ا جامعة  وامل��ح��اك��اة ال��ت��ي 
ذات  الإلكرتونيات  اأن  اأو�سحت  فيينا 
ال��ف��ول��ت��ا ال��ك��ي��ل��و اإل���ك���رتوين 60 ال��ت��ي 
ا�ستخدمها الفريقان يف جمهر النيون 

وعلى  كافية،  غري  للت�سوير  احلديث 
الأرج��ح هي ال�سبب يف القذف املبا�سر 

للذرات .
 وب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ج��م��ال وروع���ة 
ال���ف���ي���زي���اء، ت��ف��ت��ح ه����ذه الك��ت�����س��اف��ات 
ال��ب��اب اأم���ام اح��ت��م��الت واع���دة يف علم 
»هند�سة نطاق ال��ذرات« على حد قول 
�سو�سي«  »توما  العلمي  الفريق  رئي�ض 
نتائجنا  يجعل  م��ا  »اأن  اأو���س��ح  ال���ذي 
 Flip ال��ق��الب  اجت���اه  اأن  ه��ي  مده�سة 
لأخذ  ال�سيليكون  حركة  باجتاه  ي�سري 
مكان ذرة الكربون التي حفزها م�سبار 

الإلكرتون«.
 واأ�ساف زميله يف الفريق العلمي 
ال���روف�������س���ي���ور »لي�����ز م���اي���ت���ن���ار« من 
من  اأن���ه  يعني  »وه����ذا  فيينا،  ج��ام��ع��ة 
او  واح���د  ح��رك��ة  يف  نتحكم  اأن  املمكن 
ال�سبكة  ال�سيليكون يف  ذرات  اأكرث من 
بنف�ض دقة الذرة، مما  يعني اأنه رمبا 
ن��رى ن��وع��ا م��ن ال�����س��ع��ارات اجلامعية 
ال�����س��ي��ل��ي��ك��ون يف  م�����س��ن��وع��ة م���ن ذرات 

امل�ستقبل القريب.« 

جامعة فيينا تطور حزمة إلكترونية
تحرك ذرات السيليكون باستخدام »الغرافين«
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الواليات المتحدة 
األميركية

ح���ق���ق���ت ج���ام���ع���ة »ان���وف���ا����س���ن 
عدد  ب��زي��ادة  اأه��داف��ه��ا  اآليان�ض« 
اجل��ودة  ذات  العلمية  ال��درج��ات 
مع  للطالب  املمنوحة  العالية 
م�������س���اع���دة داف����ع����ي ال�����س��رائ��ب 
دفع  بعدم  اأموالهم  على توفري 
 100 بن�سبة  تعليمية،  �سرائب 

مليون دولر.

تصنيف الجامعات 
ت�����س��ن��ي��ف  �����س����م  م���������رة،  لأول 
للجامعات  ال��ع��امل��ي  اإ�����ض«  »ك��ي��و 
�����س����ت ج�����ام�����ع�����ات ب���ري���ط���ان���ي���ة 
على  جامعة   20 اأف�����س��ل  �سمن 
م�����س��ت��وى ال��ع��امل م��ن��ه��ا اث��ن��ت��ان 
طلبا  الأك���رث  خريجوهما  يعد 
ال����ع����امل.  ال���ت���وظ���ي���ف يف  ع���ل���ى 
ال��ت�����س��ن��ي��ف 51 ج��ام��ع��ة  و����س���م 
م���ن ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، و 29 
و 13 من  امل��ت��ح��دة،  اململكة  م��ن 
 10 و  هولندا،  من   11 و  اأملانيا، 
ال���ي���اب���ان وك����ن����دا، و 8 من  م���ن 

اأ�سرتاليا. 

ألمانيا
اأ��������س�������ادت م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ع����اون 
ومقرها  القت�سادية،  والتنمية 
ب���اري�������ض، ب��ال��ت��ع��ل��ي��م يف اأمل��ان��ي��ا، 
املهني  التعليم  نظام  اأن  موؤكدة 

فيها هو الأبرز عامليا.

المملكة المتحدة 
وجنوب إفريقيا

اأع���ل���ن���ت ح���ك���وم���ت���ا ب��ري��ط��ان��ي��ا 
عزمهما  ع��ن  اإفريقيا  وج��ن��وب 
دولر  م��ل��ي��ون   45 ت��خ�����س��ي�����ض 
اأم�����ريك�����ي ل�����الأع�����وام الأرب����ع����ة 
امل���ق���ب���ل���ة ل����الأع����م����ال ال��ب��ح��ث��ي��ة 
����س���راك���ة  ب����رن����ام����ج  يف ������س�����ورة 
والتقنية  للعلوم  تدريبية تروج 
احلكومتان  واأطلقت  والإب���داع. 
»�سندوق  ا���س��م  ال��رن��ام��ج  على 
ن��ي��وت��ن ال���ري���ط���اين اجل��ن��وب 

الأفريقي«.

الصين والجزائر
اأع����ل����ن����ت ����س���ح���ي���ف���ة »ت�������س���اي���ن���ا 
ال�سني  موافقة  ع��ن  ن��ت��وي��رك« 
للبحث  اأكادميية  تاأ�سي�ض  على 
والتقني يف اجلزائر يف  العلمي 
النتقال  عملية  لدعم  حماولة 
وتعد  ه��ن��ال��ك.  امل��ع��رف��ة  ملجتمع 
ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة الأول����ى �سمن 
الرابع  اتفاقيات وقعت يف  اأرب��ع 
م�����ن ����س���ب���ت���م���ر اجل����������اري ب��ني 

ال�سني واجلزائر.

رئيسة جامعة مانشيستر 
تحاضر عن »العلوم واآلداب«

المصدر: موقع جامعة مانشيستر

نان�سي  »دامي  الروف�سيورة  الريطانية،  مان�س�سيرت  جامعة  رئي�سة  األ��ق��ت 
الت�سابه  لأوج��ة  روؤيتها  ح��ول  ال�سرتالية  ملبورن  جامعة  يف  كلمة  روث��وي��ل« 

والختالف بني العلوم والآداب.
األقتها الروف�سيورة  ففي كلمة بعنوان »احلياة يف كنف العلوم والآداب« 
»روثويل« تناولت روؤيتها املتمثلة يف اأن اأوجه الت�سابه بني العلوم والآداب اأكرث 
من اأوجه الختالف من خالل بحثها عن ال�سكتة الدماغية وخرتها كنائبة 
رئي�ض اجلامعة، التي اأنيطت خاللها بالبحث عن حلول مل�سكالت غري متوقع 

حدوثها.
واألقت الروف�سيورة »روثويل« املحا�سرة �سمن »برنامج حما�سرات �سري 
روبرت منزيز« رئي�ض وزراء اأ�سرتاليا الأ�سبق، الذي خدم اأطول فرتة يف تاريخ 
اأ�سرتاليا حتى تقاعده يف عام 1966 والذي حتتفي به اجلامعة تقديرا لروؤيته 
وقيادته للبالد، وتقديرا لدوره يف الرفع من �ساأن التعليم العايل يف اأ�سرتاليا.

و�سارت الروف�سيورة »روثويل« على خطى من �سبقها من نواب اجلامعة 
البارزين من بريطانيا واأ�سرتاليا وكل اأنحاء العامل، ممن تلقوا دعوات لإلقاء 
كلمة عن التعليم العايل من منر »�سري روبرت« منذ ا�ستهالل هذا الرنامج 

يف عام 1991.  
اأبرمت جامعة مان�سي�سرت مع جامعة ملبورن اتفاقية  ويف الإط��ار ذاته، 
يف  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  تطوير  ت�سهيل  ب��ه��دف  اجلامعتني  ب��ني  الأ���س��ات��ذة  لتبادل 
ال��ق��ادم، و�ستعمل  ال��ع��ام الأك��ادمي��ي  الأب��ح��اث والتعليم وال��دع��م املهني ط��وال 
زي��ارت��ه��ا احلالية  اأث��ن��اء  الأوج����ه  »روث��وي��ل« على تطوير تلك  ال��روف�����س��ي��ورة 

لأ�سرتاليا.  
اإلى هوجن كوجن،  »روثويل«  الروف�سيورة  �ستتجه  زيارتها  انتهاء  وعقب 
ك��وجن،  ه��وجن  وموؤ�س�سات  جامعات  ك��رى  م��ع  اجتماعات  ع��دة  �ستعقد  حيث 
هوجن  وجامعة  ال�سناعية،  ك��وجن  ه��وجن  وجامعة  ك��وجن،  ه��وجن  جامعة  مثل 
تلك  و�سيح�سر  ك��وجن،  ه��وجن  يف  ال�سينية  واجلامعة  والتقنية  للعلوم  ك��وجن 
ال��ب��ارزة يف جامعة  ال�سخ�سية  يعد  ال��ذي  »اإي��ري��ك يل«   الدكتور  الجتماعات 

هوجن كوجن.
وعرت الروف�سيورة »روثويل« عن �سعادتها بوجودها يف ا�سرتاليا وهوجن 
الدعوة  بف�سل  ك��وجن  وه��وجن  اأ�سرتاليا  زرت  لأين  �سعيدة  »اإنني  قائلة  ك��وجن 
التي تلقيتها لإلقاء كلمة من منر ال�سري منزيز، واإن جامعة مان�سي�سرت لها 
احلق يف اأن تفخر بنف�سها نظرا لكونها جامعة دولية بحق، لأن هذه الزيارات 
تعد فر�سة ذهبية لتقوية اأوا�سر التعاون مع جامعتي ملبورن وهوجن كوجن 

لنحتفل بنجاح خريجينا«.
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المصدر: موقع جامعة 
بريتش كولومبيا 

د�ئما ما ي�شاب �ملرء بالإحباط �إذ� 
جلامعة  ين�سم  اأن  ي�ستطع  مل  م��ا 
كانت حمط اختياره لزمن طويل، 
ول����ك����ن ق����د ي�������س���اب امل�������رء ب��غ�����س��ة 
ثم  للجامعة  ان�سم  ما  اإذا  وم��رارة 

ا�سطر ا�سطرارا لرتكها.
ح����������دث ه����������ذا م��������ع »ه��������رني 
���س��وج��ي��م��ا« م��ن��ذ 69 ع��ام��ا ق��ب��ل اأن 
تقبل اجلامعة اأخريا طلبه وت�سمه 

بعد ما بلغ عامه ال� 87.
 1945 عام  اإلى  ترجع احلكاية 
ع���ن���دم���ا ك�����ان »ه������رني ���س��وج��ي��م��ا«  
ط��ال��ب��ا يف م���در����س���ة »ك��ام��ل��وب�����ض« 
للح�سول  م��وؤه��ال  وك��ان  الثانوية، 
على منحة جامعية بف�سل تفوقه 
ال��درا���س��ي، ول��ك��ن ذل��ك ال��ع��ام �سهد 
التي  الثانية  العاملية  نهاية احلرب 
�سدر مبوجبها قرار قانون يق�سي 
اأ�سل  م��ن  كندي   21،000 بتهجري 
ي��اب��اين م��ن غ���رب ���س��اح��ل املحيط 
اإل���ى مع�سكرات  ك��ن��دا  ال��ه��ادي م��ن 
اع���ت���ق���ال واإل������ى م������زارع وجت��م��ع��ات 
وم���ع�������س���ك���رات ل�����س��ج��ن��اء احل�����رب، 
اآن�����ذاك بعر�ض  وق��ام��ت احل��ك��وم��ة 
ك����اف����ة مم��ت��ل��ك��ات��ه��م مب����ا يف ذل���ك 
واأغرا�سهم  ومتاجرهم  م�ساكنهم 

ال�سخ�سية للبيع ب�سعر بخ�ض. 
 ع��ل��ق »���س��وج��ي��م��ا« ع��ل��ى تلك 
»انتهت  ق��ائ��ال  حياته  م��ن  ال��ف��رتة 
احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة اآن�����ذاك، 
ومل اأ�سح عدوا للدولة، ومل يوجد 
بريت�ض  جامعة  ل��دى  وجيه  �سبب 

كولومبيا لعدم قبويل.
طبيبا  اأ�سبحت  ما  بعد  والآن 
م��ت��ق��اع��دا ج��اءت��ن��ي ال��ف��ر���س��ة م��رة 
اأخرى للدرا�سة يف اجلامعة، حيث 
يف  ي�����س��ج��ل  ط���ال���ب  اأول  ����س���اأك���ون 
اجلامعة  يف  الآداب  كلية  ب��رن��ام��ج 
ل��ي��ق�����ض ال��ق�����س�����ض ع����ن امل���اآ����س���ي 
واملظامل التي وقعت للكنديني من 

قرار قبول بجامعة »بريتيش 
كولومبيـا« تأخر 69 عاما

التهجري  اآ���س��ي��وي، وم��ن��ه��ا:  اأ���س��ل 
واحلرمان من التعليم.

واعرتفت اجلامعة يف ت�سريح 
على ل�سان رئي�سها عام 2012، وهو 
تاأ�سي�ض  ق����رار  ���س��ه��د  ال����ذي  ال���ع���ام 
ب����رن����ام����ج ال����ت����اري����خ امل��ت��خ�����س�����ض 
اعرتافاً منها بالتق�سري، حيث قال 
»لقد  يل«،  »ك��ري�����ض  ال��روف�����س��ي��ور 
من  لنتغري  طويال  طريقا  �سلكنا 
جامعة تقف مكتوفة الأيدي ترى 
ط��الب��ه��ا ي��رتك��ون م��ن��ازل��ه��م ق�سرا 
اإلى جامعة توؤ�س�ض برناجما يركز 
للمهاجرين  الأ�سا�سي  ال��دور  على 
الآ����س���ي���وي���ني يف ت�����س��ك��ي��ل اإق��ل��ي��م��ن��ا 

ودولتنا.« 

اليوم األتعس
ذل��ك  ي��ت��ذك��ر  »���س��وج��ي��م��ا«  زال  ل 
 14 ك��ان عمره  ال��ي��وم جيدا عندما 
كندا  وزراء  رئي�ض  اأ���س��در  اإذ  ع��ام��اً 
اآن�����ذاك »وي��ل��ي��ام ل��ي��ون م��اك��ي��ن��زي« 
التي  احلربية«  الإج����راءات  ق��ان��ون 
مب��وج��ب��ه��ا ج����رى ط����رد اأك�����رث من 
ي��اب��اين  اأ���س��ل  م��ن  ك��ن��دي   21،000
الهادي  املحيط  �ساحل  ع��ن  بعيدا 
ب��ع��د م��ا ت���رك ه��و واإخ���وت���ه  اأم���وال 
وجتارة والده الرائجة التي اأ�س�سها 
ف��ان��ك��وف��ر   يف   1912 ع�����ام  وال��������داه 
قادماً  كندا  يف  رحاله  حط  عندما 

من اليابان.    
ي����ق����ول »�����س����وج����ي����م����ا«، »ل���ق���د 
كل  وفقدت  جذورنا،  من  اقتلعونا 
اأ����س���دق���ائ���ي. ل زل���ت اأت���ذك���ر ذل��ك 
اليوم يف �سهر مايو عندما اأجرونا 
لقلب  يحملنا  ق��ط��ار  رك����وب  ع��ل��ى 
اليوم  كان  لقد  كولومبيا.  بريت�ض 
الأتع�ض يف حياتي حتى مل يودعنا 

اأحد على الإطالق.« 
يقول اأ�ستاذ التاريخ يف جامعة 
ب��ري��ت�����ض ك��ول��وم��ب��ي��ا »ه����رني ي���و«: 
الأعوام  »تغريت كندا كثريا طوال 
 1949 ع��ام  فمنذ  املن�سرمة،  امل��ائ��ة 
الكنديني  الكندي  الت�سريع  ح��رم 

من اأ�سل �سيني اأو ياباين اأو هندي 
العمل  من  ومنعهم  الت�سويت  من 
اأو حتى  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  العديد  يف 
العي�ض يف اجلوار حتى عام 1967.«

البروفسيور كريس لي 
اإح��دى  »اأن  الروف�سيور  واأ���س��اف 
ال������درو�������ض امل���ه���م���ة ال����ت����ي جت���ذب 
ال���ط���الب ل��ل��رن��ام��ج ����س���وؤال كيف 
اإع��ادة  ج��رت  عن�سريا  جمتمعا  اأن 
ميزان  ين�سب  اأن  ا�ستطاع  هيكلته 

العدالة بني ربوعه؟«
وع����ودة اإل���ى »���س��وج��ي��م��ا« فمن 
اأن ي��ط��ري م���ن م��ن��زل��ه يف  امل���ق���رر 
ت���ورن���ت���و اإل�����ى ب��ري��ت�����ض ك��ول��وم��ب��ي��ا 
من  ي��وم  لأول  ال��رم��زي  للح�سور 
ال����درا�����س����ة ب����ن����اًء ع���ل���ى دع������وة م��ن 
كولومبيا  بريت�ض  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 

الروف�سيور »اأرفند غوبتا«. 

من عدو إلى فائز بنوط كندا
احلكومة  نظر  يف  »�سوجيما«  ك��ان 
ال��ك��ن��دي��ة ع�����دوا ل ي���وؤم���ن ج��ان��ب��ه 
ال�����س��ن��وات  ه���ذه  م����رور  ب��ع��د  والآن 
له  وردت  الع��ت��ذار  احل��ك��وم��ة  راأت 
احل��ك��وم��ة الع���ت���ب���ار. ول��ل��م��ف��ارق��ة 
ال���ع���ج���ي���ب���ة ق����ام����ت احل����ك����وم����ة يف 
�متياز  ن��وط  مبنح  �مل��ا���ش��ي  يوليو 
نظري  »كون�ستان�ض«  لب��ن��ت��ه  ك��ن��دا 
حمامية  ب�سفتها  البارزة  جهودها 
وخلدمتها التي تقدمها للمجتمع 
من  للكنديني  اإ�سهاماتها  ل�سيما 

اأ�سل ياباين.
اأن  �سوجيما(  )ه���رني  وي���رى 
ن���وط ك��ن��د� مي��ث��ل �أك����ر �إجن�����از يف 
اأ�سحت موؤهلة  تاريخ العائلة التي 
ل��ل��ف��وز ب���اأك���ر و����س���ام يف امل��ج��ت��م��ع 
عدوا  كانت  بعدما  الكندي  امل��دين 
اأب����ي  اأن  »اأع����ل����م ج���ي���دا  خ���ارج���ي���ا. 
ل��و ك��ان  ب��ن��ا  امل��ت��وف��ى ك���ان �سيفخر 
ل��ل��ب��الد، ومل  ح��ي��ا؛ مل يفقد ح��ب��ه 
�ستنجح  عائلته  اأن  الأم��ل يف  يفقد 

وجتعل الوطن اأف�سل و اأح�سن«.
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دراسات

عادل العقيد

دع����ا ال���دك���ت���ور ع��م��ر ع���ل���وان ع��ق��ي��ل، من 
ق�سم ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��اجل��ام��ع��ة، اإل��ى 
التعليم  ومعلمات  معلمي  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة 
ال��ع��ام مب��ا ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات دم��ج 
وتوفري  التعلم،  �سعوبات  ذوي  ال��ط��الب 
مبا  املناهج  وتكييف  امل�ساندة،  اخل��دم��ات 
يلبي احتياجاتهم التعليمية الفردية من 
ذلك  ي�سمل  وم��ا  املهنية  التنمية  خ��الل 
التدريبية  وال���رام���ج  ال��ع��م��ل  ور����ض  م��ن 
بتوفري  املتخ�س�سة، مو�سيا  والدبلومات 
الدرا�سة  مرحلة  يف  متخ�س�سة  مقررات 
اجل��ام��ع��ي��ة مل��ع��ل��م��ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام حتى 
التعامل  يف  علمية  خلفية  لديهم  ي��ك��ون 
ال��ت��ع��ل��م  ����س���ع���وب���ات  ذوي  ال����ط����الب  م����ع 

وخ�سائ�سهم واحتياجاتهم التعليمية.
جاء ذلك يف درا�سة علمية له بعنوان 
خل��رات  ال��ع��ام  التعليم  معلمي  »اإدراك 
التعلم  �سعوبات  ذوي  للطالب  التدري�ض 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري« ه��دف��ت اإل����ى ال��ت��ع��رف 
على اإدراك معلمي التعليم العام خلرات 
التعلم  �سعوبات  ذوي  للطالب  التدري�ض 

يف مدينة اأبها مبنطقة ع�سري.

اختيار عشوائي 
ت��ك��ون��ت ع��ي��ن��ة ال���درا����س���ة م���ن 112م��ع��ل��م��ا 
وم��ع��ل��م��ة، اخ���ت���ريوا ب��ط��ري��ق��ة ع�����س��وائ��ي��ة 
الدرا�سة  واع��ت��م��دت  ع�سري،  منطقة  م��ن 
 perceptions )Teachers مقيا�ض  على 
 )2008  ،Lusk، Thompson &Daane
 of Teaching students with LD in
برتجمته  الباحث  قام  وقد   .Inclusive

والتاأكد من منا�سبته للبيئة ال�سعودية. 
با�ستخدام  النتائج  ا�ستخال�ض  ومت 
التوزيع  الآت��ي��ة:  الإح�سائية  الأ���س��ال��ي��ب 
التكراري، والن�سبي، واملتو�سط احل�سابي، 
م��ع��ام��ل �لرت���ب���اط، �خ���ت���ب���ار�ت. وحتليل 
ال��ت��ب��اي��ن الأح������ادي وذل����ك ل��الإج��اب��ة عن 

ت�ساوؤلت الدرا�سة. 

مشكلة الدراسة
التعلم  ���س��ع��وب��ات  ذوو  ال���ط���الب  ي���واج���ه 
وب�سبب  الأكادميية  ال�سعوبات  من  ع��ددا 
ه���ذه ال�����س��ع��وب��ات ف��اإن��ه��م ي��ق�����س��ون ع��ددا 
من احل�س�ض الدرا�سية يف الأ�سبوع لدى 
امل�سادر  غرفة  يف  التعلم  �سعوبات  معلم 
ل��ت��ل��ق��ي ال���دع���م وامل�������س���اع���دة وخ���ا����س���ة يف 
اأن  غ��ري  والكتابة،  وال��ق��راءة  الريا�سيات 
ال��ع��ادي  ال�سف  يف  وح�سورهم  تعاملهم 
اأك������رث ب��ك��ث��ري م����ن وج�����وده�����م يف غ��رف��ة 

امل�سادر.
ويقوم معلمو ال�سف بتدري�سهم كل 
العديد  تتطلب  التي  الدرا�سية  امل��ق��ررات 
ق�سور  وب�سبب  الأ�سا�سية.  امل��ه��ارات  م��ن 
العام،  التعليم  لدي معلمي  املهارات  هذه 
فاإن بع�سا منهم قد يواجهون العديد من 
دون  حت��ول  ال��ت��ي  وال�سعوبات  امل�سكالت 
العملية  م��ن  امل���رج���وة  الأه�����داف  حتقيق 

التعليمية. 
م�سكلة  تتحدد  �سبق،  م��ا  ���س��وء  ويف 
اإدراك  ع��ن  الك�سف  يف  احلالية  ال��درا���س��ة 

التدري�ض  خل��رات  العام  التعليم  معلمي 
للطالب ذوي �سعوبات التعلم يف املرحلة 
الب���ت���دائ���ي���ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري. وت��ب��ح��ث 
الدرا�سة يف الإجابة عن اأ�سئلة حول مدى 
ال���ع���ام خل���رات  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ع��ل��م��ي  اإدراك 
التعلم  �سعوبات  ذوي  للطالب  التدري�ض 
اإدراك  ي��خ��ت��ل��ف  ال���ع���ادي، وه���ل  ب��ال�����س��ف 
التدري�ض  خل��رات  العام  التعليم  معلمي 
باختالف  التعلم  �سعوبات  ذوي  للطالب 
ور�ض  وبح�سور  اخل��رة،  و�سنوات  النوع، 

عمل اأو دورات تدريبية؟

أهمية الدراسة
وجد  ال�سابق،  البحثي  للرتاث  مبراجعة 
العربية  ال���درا����س���ات  م��ع��ظ��م  اأن  ال��ب��اح��ث 
ت���رك���ز ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى م����دى ف��ع��ال��ي��ة 
ال���دم���ج ال��ك��ام��ل )ب�����س��ك��ل ع����ام( وجن��اح��ه 
للطالب ذوي �سعوبات التعلم مع ق�سور 
بخرات  تهتم  التي  ال��درا���س��ات  يف  وا�سح 
م��ع��ل��م��ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ام ن���ح���و ت��دري�����ض 
الطالب ذوي �سعوبات التعلم، خا�سة اأن 

معلم ال�سف هو الركيزة الأ�سا�سية لنجاح 
�سعوبات  ذوي  للطالب  ال��ك��ام��ل  ال��دم��ج 
احلالية  ال��درا���س��ة  اأهمية  وت��رز  التعلم. 
يف اأنها ت�سعى ملعرفة مدى جناح الطالب 

ذوي ال�سعوبات اأكادمييا.

مجتمع الدراسة وعينتها
ي���ت���ك���ون جم��ت��م��ع ال����درا�����س����ة م����ن ج��م��ي��ع 
باملرحلة  العام  التعليم  ومعلمات  معلمي 
ع�سري،  مبنطقة  اأبها  مبدينة  البتدائية 
وذل����ك خ���الل ال�����س��ن��ة ال��درا���س��ي��ة 1423-
عينة  على  الدرا�سة  هذه  واأجريت   ،1424
وقد  الع�سوائية،  بالطريقة  اختيارها  مت 
روعي يف اختيار العينة متغريات الدرا�سة 
م���ن ح��ي��ث ال���ن���وع واخل�����رة ال��ت��دري�����س��ي��ة 

واملوؤهل العلمي.

نتائج الدراسة
اأظهرت  الأول،  ال�سوؤال  على  الإجابة  يف 
ال���ن���ت���ائ���ج ب���ع�������ض اخل��������رات ال�����س��ل��ب��ي��ة 
العام  التعليم  معلمي  ل��دى  والإيجابية 

�سعوبات  ذوي  ال��ط��الب  ت��دري�����ض  ن��ح��و 
ال���ت���ع���ل���م، ف����اخل����رات ال�����س��ل��ب��ي��ة اأج�����اب 
اأفرادها بن�سبة 47.4% باأن »لدى معلمي 
ال�����س��ف��وف امل����ه����ارات وامل���ع���رف���ة ال��ك��اف��ي��ة 
و%46.4  ال���ع���ادي،  ال�����س��ف  يف  للتدري�ض 
املنهج  لتعديل  الكايف  الوقت  »ل��دّي  ب��اأن 

ليواكب احتياجات الطالب«.
اأم���ا الإي��ج��اب��ي��ة ف���اأج���اب 50% ب��اأن��ه 
»يزداد م�ستوى تقدير الذات عند طالب 
تعليمهم  يتم  عندما  التعلم  �سعوبات 
ب�����س��ك��ل ك���ام���ل يف ال��ف�����س��ول ال��درا���س��ي��ة 
و%55  امل�سادر«،  غرفة  من  بدل  العادية 
اأج�����اب�����وا ب����اأن«ت����دري���������ض ال����ط����الب ذوي 
هو  ال��ع��ادي  ال�سف  يف  التعلم  �سعوبات 

حق من حقوقهم«.
وت��ع��ك�����ض ه�����ذه ال���ف���ق���رات خ����رات 
التعامل مع  ج��ي��دة يف  ورغ��ب��ة  اإي��ج��اب��ي��ة 

الطالب ذوي �سعوبات التعلم.
اإدراك  اخ����ت����الف  م�����دى  ومل���ع���رف���ة 
التدري�ض  العام خلرات  التعليم  معلمي 
للطالب ذوي �سعوبات التعلم باختالف 

الدرجات  متو�سطات  مقارنة  مت  ال��ن��وع، 
ع��ل��ى امل��ق��ي��ا���ض ب��ا���س��ت��خ��دام اخ���ت���ب���ارات 
خرات  م�ستوى  ملقارنة  وذل��ك   )t-test(
م��ع��ل��م��ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ن��ح��و ت��دري�����ض 

الطالب ذوي �سعوبات التعلم.
يختلف  »ه��ل  ���س��وؤال  عن  ولالإجابة 
خل��رات  ال��ع��ام  التعليم  معلمي  اإدراك 
التدري�ض للطالب ذوي �سعوبات التعلم 
ب���اخ���ت���الف ال�����ن�����وع؟«، ف��ق��د مت م��ق��ارن��ة 
م��ت��و���س��ط��ات ال����درج����ات ع��ل��ى امل��ق��ي��ا���ض 
وذلك   )t-test( اختبارات  با�ستخدام 
التعليم  معلمي  خ��رات  م�ستوى  ملقارنة 
ال����ع����ام ن���ح���و ت����دري���������ض ال����ط����الب ذوي 
اخلرة  م��دة  على  بناء  التعلم  �سعوبات 

التدري�سية.
وك�����ان ال�������س���وؤال ال���راب���ع يف ال��ب��ح��ث 
العام  التعليم  اإدراك معلمي  »هل يختلف 
خلرات التدري�ض للطالب ذوي �سعوبات 
النوع؟«، ولالإجابة عنه  التعلم باختالف 
فقد مت مقارنة متو�سطات الدرجات على 
 )t-test( اخ��ت��ب��ارات  با�ستخدام  املقيا�ض 

وذل���ك مل��ق��ارن��ة م�����س��ت��وى خ���رات معلمي 
التعليم العام نحو تدري�ض الطالب ذوي 
�سعوبات التعلم بناء على ح�سولهم على 
ور�����ض ع��م��ل ح���ول ���س��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م من 

عدمه.
ال�����س��وؤال اخلام�ض  ول��الإج��اب��ة ع��ل��ى 
»هل املوؤهل الدرا�سي ملعلمي التعليم العام 
التدري�ض  اإدراك���ه���م خل���رات  ي��وؤث��ر ع��ل��ى 
مت  فقد  التعلم«،  �سعوبات  ذوي  للطالب 
ا�ستجابات  ومتو�سطات  ت��ك��رارات  ح�ساب 
التعامل  يف  خراتهم  نحو  العينة  اأف���راد 
بناًء  التعلم  �سعوبات  ذوي  ال��ط��الب  م��ع 

على موؤهلهم الدرا�سي.
احلالية  الدرا�سة  نتائج  واأو�سحت 
خلرات  العام  التعليم  معلمي  اإدراك  اأن 
التعلم  �سعوبات  ذوي  للطالب  التدري�ض 
يعني  مبا  املتو�سط  امل�ستوى  حتت  يندرج 
اأن هناك خرات اإيجابية واأخرى �سلبية.

مدة  اأن  ال��درا���س��ة  نتائج  بينت  كما 
عمل  ور���ض  وح�سور  التدري�سية  اخل��رة 
اإيجابي  تاأثري  لها  التعلم  �سعوبات  حول 
على اإدراك معلمي التعليم العام خلرات 
التدري�ض للطالب ذوي �سعوبات التعلم.

التوصيات
اإليها  تو�سلت  ال��ت��ي  النتائج  على  وب��ن��اء 
ال��درا���س��ة احل��ال��ي��ة ي��رى ال��ب��اح��ث اأهمية 

طرح التو�سيات التالية:
ومعلمات  معلمي  ت��اأه��ي��ل  اإع�����ادة   •
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
ال�����ط�����الب ذوي  دم������ج  م���ت���ط���ل���ب���ات 
اخلدمات  وتوفري  التعلم  �سعوبات 
يلبي  مبا  املناهج  وتكييف  امل�ساندة 
احتياجاتهم التعليمية الفردية من 
ي�سمل  وم��ا  املهنية  التنمية  خ��الل 
ذل���ك م���ن ور�����ض ال��ع��م��ل وال���رام���ج 
التدريبية والدبلومات املتخ�س�سة.

يف  متخ�س�سة  م���ق���ررات  ت��وف��ري   •
ملعلمي  اجلامعية  ال��درا���س��ة  مرحلة 
لديهم  ي��ك��ون  ح��ت��ى  ال��ع��ام  التعليم 
خ��ل��ف��ي��ة ع��ل��م��ي��ة يف ال���ت���ع���ام���ل م��ع 
ال��ت��ع��ل��م  ����س���ع���وب���ات  ذوي  ال����ط����الب 
وخ�������س���ائ�������س���ه���م واح���ت���ي���اج���ات���ه���م 

التعليمية.
التعليمية ومدار�ض  البيئة  • تهيئة 
التعليم العام وتوفري املواد الالزمة 
يف  ت�سهم  التي  التعليمية  والو�سائل 
التعلم  ذوي �سعوبات  الطالب  دمج 
التعليم  اأكر يف  ب�سكل  وانخراطهم 

العام.
• اإ����س���دار ال��ت�����س��ري��ع��ات والأن��ظ��م��ة 
ال���ت���ي ت��ك��ف��ل ح����ق ت��ع��ل��ي��م ال���ط���الب 
ال��ت��ع��ل��ي��م وم���راع���اة  ذوي ���س��ع��وب��ات 
وال�سلوكية  الرتبوية  احتياجاتهم 

والنف�سية والجتماعية.
�سعوبات  معلم  دور  اأهمية  تاأكيد   •
التعلم يف ن�سر التوعية بني معلمي 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ام ب���اأف�������س���ل ال�����س��ب��ل 
للتعامل مع الطالب ذوي  والطرق 
���س��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م وم�����س��ان��دة معلم 
ال�ست�سارة  وت��ق��دمي  ال��ع��ام  التعليم 

املنا�سبة يف هذا املجال.
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أعدها د. عقيل وشملت 112 معلما ومعلمة بأبها

دراسة توصي بإعادة تأهيل
معلمي التعليم العام



حول الجامعة

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

����ش���ارك �ل��ن�����ش��اط �ل��ك�����ش��ف��ي ب��ع��م��ادة 
�سوؤون الطالب موؤخرا يف مع�سكرات 
اخلدمة العامة حلج عام 1435 التي 
العربية  الك�سافة  جمعية  تنظمها 
ال�����س��ع��ودي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد من 
الوزارات واملوؤ�س�سات خلدمة احلجاج 
خالل الفرتة من 1 اإلى 13 من ذي 

احلجة.
مع�سكر  اإقامة  امل�ساركة،  و�سبق 
اإعدادي للمر�سحني بق�سد تهيئتهم.

دورات  تقدمي  املع�سكر،  و�سهد 
ت��اأه��ي��ل��ي��ة يف الإ����س���ع���اف���ات الأول���ي���ة 
وامل�سح  الآخ��ري��ن  م��ع  التعامل  وف��ن 
معرفة  وكذلك  للحجاج،  والإر���س��اد 

ا�ستخدام اخلرائط الإر�سادية.
و�سمح للفريق امل�سارك بح�سور 
اإمارة ع�سري  الحتفال الذي نظمته 
باليوم  احتفال  ال�سعبية  ال�ساحة  يف 
اإلى  اأبها  ال� 84 قبل مغادرة  الوطني 
اأي�سا يف  �ساركوا  املكرمة، حيث  مكة 
امل�سرية الطالبية وقيادتها بال�ساحة 

ال�سعبية.
و����س���ارك ال���وف���د ب��خ��م�����س��ة ف��رق 

من  ج���وال   85 على  اح��ت��وت  ك�سفية 
ط���الب اجل��ام��ع��ة وف��روع��ه��ا ت��وزع��ت 
على م�سعري منى وعرفات. وتركزت 
م�ساركتهم على مهام امل�سح والإر�ساد 
للحجاج التائهني عن ذويهم اأو عن 
مواقع اإقامتهم، اإذ انطلقت اأعمالهم 
امل�سح  ب��رن��ام��ج  احل��ج��ة  ذي  مطلع 
مل�سعري  املعلومات وحتديثها  وجمع 
منى وعرفات، والتعرف على مواقع 
من  الطوافة  وموؤ�س�سات  احلمالت 
ج��م��ي��ع ب���ل���دان ال���ع���امل وت���دوي���ن كل 
التي  ال��ك��را���س��ات  يف  عنها  املعلومات 
اأع�����دت ل���ذل���ك، ث���م ر���س��م اخل��رائ��ط 
اأدلة  اإليها، واإ�سدار  املوؤدية  والطرق 
اح��ت��وت  ال��ت��ي  للم�سعرين  الإر����س���اد 
م��ع��ل��وم��ة،   3000 م����ن  اأك�������رث  ع���ل���ى 

وا�ستمر ذلك حتى اليوم ال�سابع.

برنامج اإلرشاد
ع��ق��ب ذل���ك اب��ت��داأ ب��رن��ام��ج الإر���س��اد 
اأع�����س��اء  اأخ���ذ  اإذ  ال��رح��م��ن  ل�سيوف 
اجل���وال���ة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م ا���س��ت�����س��ع��ار 
التائهني  احلجاج  اإر���س��اد  م�سوؤولية 
خميماتهم  م��ق��رات  اإل��ى  واإي�سالهم 
ب���اأم���ان م��ن خ���الل م��راك��ز الإر����س���اد 

جنوا ثمار المعسكر التمهيدي إلعدادهم
85 من جوالة الجامعة

يكسبون رضا الحجيج والمسؤولين
اخلا�سة بها التي تنت�سر يف امل�ساعر 
حتديد  طريق  ع��ن  وذل��ك  املقد�سة، 
جهة احلاج التائه بعد التعرف على 
جن�سيته اأو رقم مكتبه اأو بعد قراءة 
البطاقة  ع��ل��ى  امل�سجلة  امل��ع��ل��وم��ات 
وبالبحث  مع�سمه  ع��ل��ى  امل���وج���ودة 
يتم  حيث  الدليل  يف  معلوماته  عن 
التعرف على مقره، ومن ثم يحدد 
اجل�����وال اأق�����س��ر ال���ط���رق ل��ل��و���س��ول 

باحلاج التائه اإلى مقر �سكنه.
ك��م��ا ان��ت�����س��ر ع���دد م��ن اجل��وال��ة 
للحجاج  وامل�ساعدة  ال��ع��ون  لتقدمي 
امل�����س��ن��ني ورع��اي��ت��ه��م ك��ت��ق��دمي امل���اء 

البارد والوجبات اخلفيفة لهم.
وب��ل��غ ع����دد احل���ج���اج ال��ت��ائ��ه��ني 
اإر�سادهم من قبل جوالة  الذين مت 

اجلامعة، اأكرث من 3695 حاجا.
كما �ساركت مع�سكرات اخلدمة 
العامة يف تقدمي خدماتها ب�سفتها 
اجلهات  ع��دد من  مع  م�ساندة  جهة 
امل���ع���ن���ي���ة ب���خ���دم���ة احل�����ج�����اج مب��ك��ة 
كوزارتي  املقد�سة  وامل�ساعر  املكرمة 
الداخلية وال�سحة والأمانة والبنك 
الإ�سالمي ووزارة التجارة وال�سوؤون 
يهدف  موؤ�س�سات  وه��ي  الإ�سالمية، 

اإل��ى خدمة حجاج بيت اهلل  جميعها 
امل�سرقة  ال�����س��ورة  واإظ���ه���ار  احل����رام 
وتاأكيد  املعطاء،  الوطن  ه��ذا  لأبناء 
والن��ت��م��اء  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  روح 
ال��ع��ام��ل��ني يف تلك  ل����دى  ال���وط���ن���ي 
امل���ع�������س���ك���رات وف�����ق روؤي�������ة اأ���س��ا���س��ه��ا 
الإخ�������ال��������ض و����س���م���ت���ه���ا الإت�����ق�����ان 

ومنهجها الرتبية.
ال��ك�����س��اف��ة  ج��م��ع��ي��ة  اأن  ي���ذك���ر 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة، خ�����س�����س��ت 
مكة  م��ن  ك��ل  يف  مع�سكرات  ثمانية 
وامل�����س��اع��ر وامل��دي��ن��ة امل���ن���ورة، اإ���س��اف��ة 
اإلى املع�سكرات الأخ��رى على املنافذ 
احلدودية وم��دن احلجاج بعدد من 

املناطق واملحافظات.
ك��م��ا و���س��ل ع���دد امل�����س��ارك��ني يف 
مع�سكرات اخلدمة العامة ملو�سم حج 
وقائد  ك�ساف  اإل��ى 4500  ال��ع��ام  ه��ذا 
توزيعهم على مع�سكرات  وجوال مت 
امل�ساعر  من  كل  يف  العامة  اخلدمة 

املقد�سة واملدينة املنورة واملنافذ. 

المركز الثالث
وعلى هام�ض امل�ساركة يف مع�سكرات 
اأق���ي���م���ت بع�ض  ال���ع���ام���ة،  اخل���دم���ة 
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ال���رام���ج وال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����س��اح��ب��ة، 
وم�����ن ذل�����ك ح����ف����الت وم�����س��اب��ق��ات 
واإق��ام��ة  تطويرية  ودورات  ثقافية 
معر�ض، حيث �سارك وفد اجلامعة 
بع�ض  ع��ل��ى  وح�����س��ل  بفعالية  فيها 
ح�سلت  اأن  بعد  وال��ه��داي��ا  اجل��وائ��ز 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث على 
املع�سكر. كما ح�سل جميع  م�ستوى 
امل�������س���ارك���ني ع���ل���ى و�����س����ام اخل���دم���ة 

العامة لهذا العام.

وع�����ن م�������س���ارك���ة اجل���ام���ع���ة يف 
م��ع�����س��ك��رات اخل���دم���ة ال���ع���ام���ة، ق��ال 
ع��م��ي��د �����س����وؤون ال���ط���الب ال��دك��ت��ور 
الهدف  اإن  الهبا�ض  �سعد  ب��ن  مريع 
م���ن م�����ش��ارك��ة �ل��ن�����ش��اط �ل��ك�����ش��ف��ي، 
ال��رح��م��ن والإ���س��ه��ام  خ��دم��ة �سيوف 
ال��ع��الق��ة  م�����س��ان��دة اجل��ه��ات ذات  يف 
ب����خ����دم����ة احل�����ج�����اج ومت����ث����ي����ل دور 

اجلامعة يف خدمة املجتمع.
واأ������س�����اف »م�����ا م���ي���ز م�����س��ارك��ة 

املع�سكر  اإقامة  العام،  ه��ذا  اجلامعة 
الإع��دادي ل�سقل مهارات امل�ساركني 
وتزويدهم ببع�ض الدورات واملهارات 
التي تتطلب من اجلوال عند خدمة 
احل�������اج«. ك��م��ا ق����ال وك���ي���ل ال��ع��م��ادة 
ل���الأن�������س���ط���ة ال���ط���الب���ي���ة ال���دك���ت���ور 
»اإن  قمي�سان  اآل  حم��م��د  ب��ن  ن��ا���س��ر 
باهتمام  يحظى  �لك�شفي  �لن�شاط 
ملتحقوه  وي��ت��م��ي��ز  اجل��ام��ع��ة  ه����ذه 
م��ن اجل��وال��ة ب��ح��ب خ��دم��ة غريهم 

وتقدمي اخلري والنفع للنا�ض«. وزاد 
ي��ع��م��ل��ون ج��اه��دي��ن لتقدمي  »ه���م 
ه������ذه اخل�����دم�����ات ال����ت����ي ت��ع��ل��م��وا 
اإل���ى  ي����غ����ادروا  اأن  ت��ق��دمي��ه��ا ق��ب��ل 
الأماكن املقد�سة، فقد تدربوا على 
مهارات  وعلى  الأولية  الإ�سعافات 
البدنية  امل���دين وال��ل��ي��اق��ة  ال��دف��اع 
ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��وا م��وؤه��ل��ني اإل����ى اأن 
وي�سعفوا  ال��ت��ائ��ه  احل���اج  ي��و���س��ل��وا 

املر�سى منهم«. 

م���ن ج��ان��ب��ه اأو�����س����ح م�����س��رف 
ه��اين  �لأ���ش��ت��اذ  �لك�شفي  �ل��ن�����ش��اط 
م�����س��ارك��ة  اأن  ال�����زه�����راين  اأح����م����د 
�لعام، كانت  �لك�شفي هذ�  �لن�شاط 
من اأف�سل امل�ساركات التي �سبق اأن 

�سهدها مع اجلامعة.
وقال »متيزنا كثريا عن غرينا 
من الفرق، ك�سبنا اإعجاب اجلميع. 
امل�سوؤولني  اإخواننا  من  الثناء  نلنا 
والقادة امل�سرفني ونحمد اهلل على 

اأننا كّنا عند ح�سن ظن من اأح�سن 
الظن فينا، �ساكرين لهم ما قدموه 
بالن�شاط  �لرقي  �أجل  من  وبذلوه 
عموما، وعلى راأ�سهم  معايل مدير 
اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد 
وعميد  ال���داود  حمد  ب��ن  الرحمن 
����س���وؤون ال���ط���الب ال��دك��ت��ور م��ري��ع 
العمادة  ووك��ي��ل  الهبا�ض  �سعد  ب��ن 
ل��الأن�����س��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة ال��دك��ت��ور 

نا�سر اآل قمي�سان«.
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األرقام الجديدة 
تسمي تكتل 
المكتبة الرقمية 
األبرز عربيا

أحمد العياف

اف���ت���ت���ح ن���ائ���ب وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
اأحمد بن  ال���دك���ت���ور  الأ�����س����ت����اذ  م���ع���ايل 
تكتل  اأع�����س��اء  اج��ت��م��اع  حممد ال�سيف، 
املكتبة الرقمية ال�سعودية موؤخرا، نيابة 
عن معايل وزير التعليم العايل الدكتور 

خالد العنقري.
املتقدمة  ب��امل��راك��ز  ال�سيف  واأ����س���اد 
ال���ت���ي اح��ت��ل��ت��ه��ا امل��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ي��ة بني 
نظرياتها على امل�ستوى العاملي وتخطيها 

جميع التكتالت العربية املماثلة. 
وق������ال »ي���ع���د امل�������س���روع م����ن اأك����ر 
املعلومات  مل�سادر  الأكادميية  التجمعات 
الإل��ك��رتون��ي��ة وم���ن اأب�����رز واأه�����م من���اذج 
التكتالت يف العامل العربي، حيث ت�سم 
اأكرث من 310 اآلف كتاب اإلكرتوين و100  
األف دورية و 184 قاعدة بيانات وخم�سة 
األ��ف��ا   15 علمية منها  ر���س��ال��ة  م��الي��ني 
�سورة  ماليني  و�سبعة  العربية  باللغة 
فيديو، وذلك  و12األ���ف  الأب��ع��اد  ثالثية 
بف�سل اهلل مت اقتناء »الأر�سيف الكامل« 
النا�سرين يعود  Back Files« لعدد من 
م�سروع  املكتبة  وقدمت   ،1823 ع��ام  اإل��ى 

ال���ر����س���ائ���ل ال��ع��ل��م��ي��ة ال����رام����ي لإي���ج���اد 
م�ستودع يتم فيه اإيداع الر�سائل العلمية 
وامللحقيات  ال�����س��ع��ودي��ة  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
الب��ت��ع��اث،  دول  خمتلف  م��ن  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وت��غ��ط��ي امل��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
وتقوم  الأك��ادمي��ي��ة،  التخ�س�سات  كافة 
من  املحتوى،  لهذا  امل�ستمر  بالتحديث 
متميزة  جمموعة  م��ع  ال�سراكة  خ��الل 

من النا�سرين العامليني«. 
واأردف »املكتبة الرقمية ال�سعودية 
امل�سرتك  والتكامل  التعاون  اأح��د من��اذج 
العالقة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  ب��ني 
40 جهة  ���س��رك��ائ��ه��ا  ق��ائ��م��ة  ت�سم  ح��ي��ث 
اأكادميية وقطاعا علميا وثقافيا �ساملة 
والكليات  احلكومية  اجلامعات  جميع 
والأه��ل��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ال��ع��دي��د من 

القطاعات العلمية والبحثية«.
اأع�������س���اء  اج���ت���م���اع  »ي�������س���ك���ل  وزاد 
قيمة  ال�سعودية  الرقمية  املكتبة  تكتل 
واملعريف  العلمي  البحث  مليدان  م�سافة 
م��ن حيث جت���اوز ت��اأث��ريات وحم��دودي��ة 
املكتبات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وامل���ك���ان  ال���زم���ان 
وفر�سة  منها،  وامل�ستفيدين  التقليدية 
لتقوية عالقة الأع�ساء، وتعزيز مكانة 

العتماد  �سلم  يف  ال�سعودية  اجلامعات 
امل�سادر  الأكادميي من خالل م�ساعفة 

الرقمية لديها«.
لأع�ساء  حديثه  ال�سيف  وج��ه  كما 
ال��ت��ك��ت��ل يف الج����ت����م����اع، داع����ي����ا اإي���اه���م 
واخلدمات  الت�سهيالت  جميع  لتقدمي 
وا�ستفادة  املعرفة  منظومة  يخدم  فيما 
التدري�ض  اأع�����س��اء هيئة  اأك���ر ع��دد م��ن 
م�سادر  والطالبات وتوفري  وال��ط��الب 
امل��ع��ل��وم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة، ل��الإ���س��ه��ام يف 
يف  والباحثني  الطالب  مهارات  تطوير 
ال��رق��م��ي��ة،  مب�سادر املعلومات  ال��ب��ح��ث 
م�سيدا بالهتمام الكبري من لدن خادم 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ع��ب��داهلل 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود، و���س��م��و ويل 
العهد  و���س��م��و ويل ويل  الأم����ني،  ع��ه��ده 
ياأتي  الذي  الهتمام  حفظهم اهلل، ذلك 
ببناء  الهتمام  ال��دول��ة  ملوا�سلة  تاأكيدا 
املعول  الب�سرية  القوى  وتاأهيل  الإن�سان 
التعليم  مب�������س���ارات  ب��ال��ن��ه��و���ض  ع��ل��ي��ه��ا 
العايل  وخدمة البحث العلمي، وارتكازا 
امل�ستقبلية  ال�سرتاتيجية  اخلطة  على 
تتبناها  ال��ت��ي  »اآف�����اق«   ال��ع��ايل  للتعليم 
جمتمع  وبناء  م�ستقبلية  لروؤية  ال��وزرة 

ب��دور  ت�سطلع  باململكة، ولكي  م��ع��ريف 
اإتاحة اأحدث م�سادر املعلومات  كبري يف 
الإل����ك����رتون����ي����ة ل���ل���ط���الب وال���ب���اح���ث���ني 

واأع�ساء هيئة التدري�ض.
ب���وزارة  امل�ست�سار  اأث��ن��ى  جانبه  م��ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل امل�������س���رف ال���ع���ام على 
امل��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ال��دك��ت��ور 
على  ال�سليمان  بن حممد  احلميد  عبد 
الدعم والت�سهيالت التي جتدها املكتبة 
من معايل وزير التعليم العايل ومعايل 
نائبه، رافعا �سكره اإلى معايل نائب وزير 
التعليم العايل الدكتور اأحمد بن حممد 
ال�����س��ي��ف ع��ل��ى رع��اي��ت��ه اف��ت��ت��اح اج��ت��م��اع 
ال�سعودية  الرقمية  املكتبة  تكتل  اأع�ساء 
وجهود  التعليم  وزي��ر  معايل  عن  نيابة 
م��ع��ال��ي��ه امل��ت��وا���س��ل��ة يف خ���دم���ة امل��ك��ت��ب��ة 

الرقمية ال�سعودية.
ال�����س��ل��ي��م��ان »ال���ي���وم نحتفل  وق����ال 
التي  املعرفة  من  جديدة  باإ�سافة  معاً 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  وت���خ���دم  ت�����س��ان��د 
والبحثية باملجتمع ال�سعودي، خ�سو�سا 
تعد  املتطورة  وتقنياتها  املعلومات  اأن  
واأن�سطتها  املتقدمة  املجتمعات  اأ�سا�ض 
التعليم  اأك���ان يف جم��ال  ���س��واء  املتنوعة 

الأم���ن؛  اأو  ال�سيا�سة  اأو  الق��ت�����س��اد  اأم 
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ح��ر���س��ت  ل����ذا 
ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  مب��ع��ايل  ممثلة 
وم����ع����ايل ن���ائ���ب���ه ع���ل���ى اإن�������س���اء امل��ك��ت��ب��ة 
امل�����س��اري��ع  ك���اأح���د  الرقمية ال�سعودية 
ال���رائ���دة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال������وزارة حتت 
مظلتها والرامية اإلى الرتقاء بالعملية 
دع��م  خ���الل  م��ن  اململكة  يف  التعليمية 
منظومة التعلم ب�سورة عامة، والوفاء 
بالإ�سافة  العلمي،  البحث  مبتطلبات 
اإل�����ى ت��ع��زي��ز امل����ه����ارات وب���ن���اء جمتمع 
املكتبة يف حفظ  دور  ي��رز  كما  معريف، 
بعملية  يتعلق  فيما  واجل��ه��د،  ال��وق��ت 

التعلم والتعليم والبحث العلمي«.
 وت���اب���ع »ت���ع���د امل��ك��ت��ب��ة ال��رق��م��ي��ة 
ال�����������س�����ع�����ودي�����ة م�������ن اأب�������������رز ال���������س����ور 
فيما  ال�سعودية  للجامعات  ال��داع��م��ة 
ي��خ�����ض ال��ك��ت��ب ال��رق��م��ي��ة، وم����ن اأه���م 
امل�����س��ت��وى  ع���ل���ى  التكتالت العلمية 
ال���وط���ن���ي، ح���ي���ث ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت��وف��ري 
املتطورة،  »املعلوماتية  الكتب  خدمات 
املعلومات  م�سادر  اإت��اح��ة  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
الرقمية مبختلف اأ�سكالها« والدوريات 
وال�����ر������س�����ائ�����ل اجل����ام����ع����ي����ة واأع������م������ال 

امل�����وؤمت�����رات وال�����ن�����دوات وغ���ريه���ا من 
متناول  يف  وجعلها  املعلومات  م�سادر 
اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض وال��ب��اح��ث��ني 
والطالب يف مرحلتي الدرا�سات العليا 
ال�سعودية،  باجلامعات  والبكالوريو�ض 
عر  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  وبقية 

البوابة الإلكرتونية«.
 واأ�������س������اف »امل���ك���ت���ب���ة ال���رق���م���ي���ة 
ال�������س���ع���ودي���ة ل��ي�����س��ت وع��������اًء ل��ل��ح��ف��ظ 
تفاعلي  نظام  ولكنها  فقط،  وال�سيانة 
مفتوح على البيئة املحيطة به، وتهدف 
املعرفة  لتكون و�سيطا تفاعليا لتداول 
املعلومات  وت��ب��ادل  الأف���ك���ار  ومناق�سة 
امل��ع��ل��وم��ات��ي ل��دى  ال��وع��ي  ورف���ع ن�سبة 

الباحثني«.
توفر  ال��رق��م��ي��ة  املكتبة  اأن  ي��ذك��ر 
والأهلية  احلكومية  اجلامعات  جلميع 
واح��دة  مظلة  امل�ستفيدة،  والقطاعات 
تقوم من خاللها بالتفاو�ض والتعاقد 
ت���وف���ري  ه������ذا  ال����ن����ا�����س����ري����ن، ويف  م�����ع 
فعالية  و���س��م��ان  واجل���ه���ود  للتكاليف 
الرقمية،  امل�سادر  يف  لال�ستثمار  اأك��ر 
ك��ب��ي��ئ��ة رق���م���ي���ة مل��خ��ت��ل��ف اجل���ام���ع���ات 

واجلهات امل�سرتكة معها.
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الفهري: اللغة أكثر من مرآة للثقافة
الفا�سي  ع��ب��دال��ق��ادر  د.  اأ.  ال��ب��اح��ث  اأ����س���ار 
م��راآة  فقط  لي�ست  اللغة  اأن  اإل���ى  الفهري 
ل��ل��ث��ق��اف��ة مب���ن���ظ���وره���ا وع���د����س���ات���ه���ا ال��ت��ي 
ومقولته  برتتيباته  العامل  عرها  ٌي��رى 
ومعانية، ول للبيئة التي حتيا فيها وحتيي 
التاريخي  والنتماء  الهوية  ول  فيها،  ما 
والطموحات  والأ�سول  احل�ساري  واملوقع 
بها  ت��ن��ق��ل  ت��وا���س��ل  اأداة  ول  وال��ت��ط��ل��ع��ات، 
الأف����ك����ار وامل���ع���ت���ق���دات، وي���ت���م ب��وا���س��ط��ت��ه��ا 
ال���ت���ب���ادل وال���ت���ج���ارة وال�����ت�����داول واحل�����وار 
املجتمعات  ع���ر  اأو  ال���واح���د،  امل��ج��ت��م��ع  يف 
املتعددة، »اإلى جانب هذا، هي اأداة �سيا�سية 
متجان�ض  ون��ظ��ام  حا�سمة،  وم��ادي��ة  رم��زي��ة 
ف��ي��ه وتوظيفه  ال��ت��ح��ك��م  وم��ت��ك��ام��ل مي��ك��ن 
بت�سكيلها  اللغة  اأ�سحاب  باإرادة  وا�ستغالله 
لتكوين اأداة تر�سخ مفهوم الدولة اأو الأمة 
الفرن�سية  الأمة  الواحدة مثلما حدث مع 

والهوية الأ�سبانية«.

ج���اء ذل���ك خ���الل حم��ا���س��رة نظمها 
موؤخرا مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
ال����دويل خل��دم��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ب��ع��ن��وان 
ال��ل��غ��وي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط: م�سار  »ال�����س��ي��ا���س��ة 
ومناذج« وا�ست�سافتها كلية الآداب بجامعة 
�سمن  الباحث  فيها  وحت��دث  �سعود،  امللك 
»برنامج املحا�سرات العلمية« الذي ينظمه 
املركز عن عدد من املحاور، مثل: ال�سيا�سة 
ال���ل���غ���وي���ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ل���غ���وي: ب��ع�����ض 
الدرو�ض امل�ستفادة من تاريخ العلم واملنهج، 
وال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة وال���ت���ح���دي���ات، وب��ع�����ض 
)التجربة  اللغوية  ال�سيا�سة  يف  التجارب 

الإ�سرائيلية، والتجربة املغربية(.
حما�سرته،  يف  الفهري  وا�ستعر�ض 
التي  واملقاربات  واملو�سوعات  احلقب  اأه��م 
الع�سرية،  اللغوية  ال�سيا�سات  تناولتها 
والتخطيطات اللغوية، والتجربة العربية 
يف جم��م��ل��ه��ا م���ق���ارن���ة ب��ب��ع�����ض ال��ت��ج��ارب 

ال���ع���امل���ي���ة امل���وف���ق���ة، وامل���م���اث���ل���ة ل��ل��ت��ج��رب��ة 
ال��ع��رب��ي��ة، ك��م��ا رك����ز يف حم��ا���س��رت��ه على 
قطاع الرتبية والتعليم، خا�سة يف املغرب، 
ذات  تخطيطية  مل���ب���ادرات  من���اذج  واق����رتح 
اأول����وي����ة، وق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ دون احل��اج��ة 
العربية  اللغوية  ال�سيا�سات  ت��ق��ومي  اإل���ى 

احلالية.
 وت���������س����م����ن ال������رن������ام������ج ال���ع���ل���م���ي 
للمحا�سرة، تنفيذ حلقة نقا�سية خم�س�سة 
العليا  ال��درا���س��ات  ط��الب  مع  مفتوح  للقاء 
م�سرية  ت��ن��اول  املتخ�س�سني،  والأ���س��ات��ذة 
ال�سيف العلمية والعملية، نظمت اأي�سا يف 

كلية الآداب بجامعة امللك �سعود.
م��ن جانبه اأ���س��اد الأم���ني ال��ع��ام ملركز 
امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال���دويل 
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  العربية   اللغة  خل��دم��ة 
�سعود  امللك  جامعة  مع  بالتعاون  الو�سمي 
العربية  اللغة  وق�سم  الآداب  بكلية  ممثلة 

ال��رن��ام��ج، موؤمال  ه��ذا  تنفيذ  واآداب��ه��ا يف 
اأن ي�ستمر هذا التعاون يف كل ما من �ساأنه 
ح�سورها،  وتعزيز  العربية  اللغة  خ��دم��ة 
موؤكدا اأن املركز يهدف من خالل برنامج 
املحا�سرات العلمية النوعية اإلى ا�ست�سافة 
باللغة  املهتمني  كبار  م��ن  ب��ارزي��ن  اأ���س��ات��ذة 
العربية من العرب ومن غريهم للم�ساركة 
تعالج  خم��ت��ارة  مو�سوعات  يف  املناق�سة  اأو 
بعناية،  اختيارها  يتم  لغوية مهمة  ق�سايا 
وذلك بهدف معاجلة ق�سايا اللغة العربية 
م����ن زواي�������ا ع��ل��م��ي��ة م����ت����ع����ددة، واخل������روج 
مب�سروعات علمية متعددة يف خدمة اللغة 

العربية لالأفراد واملوؤ�س�سات.
يذكر اأن مركز امللك عبد اهلل بن عبد 
العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية طبع 
�سل�سلة  �سمن  م�ستقل  كتاب  يف  املحا�سرة 
م��ط��ب��وع��ات امل���ح���ا����س���رات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي 

ينفذها.



إعالن

أسرتك بانتظارك

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

هل حقا ال تبالي؟!
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إعالم

قلق 
من تراجع 
اإلعالنات 
عبر 
اإلنترنت

ق���وي،  »ب��ل��وك��ر«  ل��دي��ك  ي��ك��ن  اإذا مل 
���س��ت��ك��ون ���س��م��ن ع�����س��رات ال�����س��ح��اي��ا 
ل�سيول من الإعالنات غري املرغوبة 
على الإنرتنت والتي اأ�سبحت م�سدر 
مل�ستخدمي  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ك��ب��ري  اإزع������اج 

الكومبيوتر حول العامل.
الآن انتقل الإزعاج اإلى �سركات 
الإعالن ذاتها، لي�ست تلك ال�سغرية 
ال���ت���ي ت�����س��ب��ه ���س��م��ك ال�������س���ردي���ن، بل 
ت�ستطيع  ل  التي  منها  �ساأنا  الأك��ر 
يف  ول  م��ك��ان��ت��ه��ا  يف  ل  ت����ف����ّرط  �أن 
م�ستوى ما توّفره من اإعالنات على 
اأن احلجم  ومع  املهم.  الو�سيط  هذا 
امل����ادي ل��الإع��الن��ات جت����اوز يف ال��ع��ام 
يف  اإ�سرتليني  جنيه  ملياري  املا�سي 
ي�سود  القلق  ف��اإن  وحدها،  بريطانيا 

�لأو�شاط �ملعنية لعدة �أ�شباب،
اأولها: اأن الكثري من الإعالنات 
التي تن�سر على الإنرتنت ل ت�ستطيع 

التي  ال�سفحة  ع��ل��ى  نف�سها  ف��ر���ض 
على  تنقر  اأن  بعد  م��ن  اإل  ق�سدتها 
زر ال���ف���ت���ح، ل���ك���ن ع������ددا ق��ل��ي��ال م��ن 
بذلك،  يقوم  الإن��رتن��ت  م�ستخدمي 
ما يعني انخفا�سا ملحوظا يف اإيراد 

هذا النوع من الإعالنات ال�سبكية.
والثاين اأن ن�سف ما ين�سر على 
الإنرتنت من اإعالن يجري تفّح�سه، 
ك��م��ا اأك�����دت اإح�����س��ائ��ي��ة ����س���ادرة عن 
اأن  اإلى  موؤ�س�سة Tess Alps م�سرية 
الزخم الذي اأجنزته املوؤ�س�سات التي 
الإنرتنت  الإع���الن على  اإل��ى  عمدت 
تتمناه.  م��ا  ع��ك�����ض  اإل����ى  ينقلب  ب����داأ 
امل�سكلة، كما جتمع عليها الدرا�سات، 
ال�سحيفة  يف  امل��ن�����س��ور  الإع����الن  اأن 
هو جزء منها، اأما ذلك املن�سور على 
مفرو�سة  تبقى  فهي  املوقع  �سفحة 
ما ي�سبب تراجع مئات املاليني من 

امل�ستخدمني عنها.

احل��واج��ب  ه��و  ال��ث��ال��ث  ال�سبب 
الإلكرتونية التي باتت معتمدة لكي 
اأف�سل هذه  اأح��د  الإع��الن��ات.  متنع 
احلواجب اأو »بلوكرز« هو الذي بلغ 
فرد  مليون   300 م�ستخدميه  ع��دد 

حول العامل. 
الوا�سح، تبعا لذلك، اأن الرغبة 
و  »ت�����س��ح��ي��ح«  ه���ي  الآن  ال�������س���ائ���دة 
»ت���ق���ومي اأع���م���ال الإع�����الن�����ات« على 

الإنرتنت ولي�ض احلد منها. 
ويقول امل�سوؤول عن الإعالن يف 
بيرت  الريطانية  ال��ري��د  موؤ�س�سة 
م���ارك���ي اإن ال��ن�����س��ر ع��ل��ى الإن���رتن���ت 
العنكبوتية  ال�سبكة  لأن  ج��دا  مهم 
و�سيط بالغ القّوة، ويرى اأن الإعالن 
عليها يوازي الإعالن على املحطات 

التلفزيونية.
الإع���الن  ي��وؤك��د مكتب  ب����دوره، 
على  الإع������الن  اأن  الإن����رتن����ت  ع��ل��ى 

املواقع ال�سبكية لي�ض يف خطر. وقال 
املتحدث با�سم املكتب تيم اإلكينغتون 
مبيعات  م��ن  امل�سجلة  »ال��ق��ي��م��ة  اإن 
لي�ست يف  الإنرتنت  الإع��الن��ات على 
ت��وؤد  اأن��ه��ا مل  امل�سكلة ه��ي يف  خ��ط��ر. 

بعد اإلى التاأثري املطلوب«.
 واأ����س���اف »ك���ل ا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا 
املبا�سرة هي جزء من ال�سبب يف عدم 
الإقبال عليها، ما يجعلني اأعتقد اأن 
الرتويجي  ل��الإع��الن  ه��و  امل�ستقبل 
غري املبا�سر املكتوب على �سكل مقال 

اأو حتقيق«.
ال�������س���ري���ك يف م��وؤ���س�����س��ة  اأم�������ا 
كانغيزر فريى  راي��ان  �سين�ض  ميديا 
مل�ساألة  ج��دي��د  ت��ق��ّرب  يف  الأم����ل  اأن 

الإعالن على الإنرتنت.
على  الإع��الن  مبداأ  اأن  ويعتقد 
الإنرتنت يف خطر، لكن هو بحاجة 

اإلى معاجلات.
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التوا�سل  �سبكات  على  ح�سابات  لنا  وكلنا  الن��رتن��ت،  يف  نبحر  كلنا 
الج��ت��م��اع��ي، ول��ك��ن ه���ل ���س��األ��ت ن��ف�����س��ك ي��وم��ا م����اذا ق��دم��ت لدينك 
لت��زال  التي  الأرق���ام  �سوء  يف  وح�سارتك  اأمتك  ولتاريخ  وملجتمعك 
ل�سبكات  املذهلة  ب��الأرق��ام  وال��درا���س��ات  البحوث  مراكز  بها  ت�سدمنا 
التوا�سل الجتماعي؟ واأين و�سل التوا�سل والتفاعل الب�سري يف ظل 

التكنولوجيا املعا�سرة؟
اإلى  اأي��ام عدة،  اأ�سار تقرير �سادر عن مركز دبي لل�سحافة قبل 
اأن اأكرث من 800 مليون �سخ�ض ين�سطون يوميا على »في�ض بوك« من 
مليون   55 مبعدل  النقالة  هواتفهم  ي�ستخدمون  مليون   609 بينهم 
�سفحة مت ت�سفحها يوميا و640 مليون دقيقة مت ق�ساوؤها يف الإبحار!

ومليوين  راب��ط  مليون  م�ساركة  ر�سد  مت  املا�سية  الأ�سهر  ويف 
طلب �سداقة وثالثة ماليني ر�سالة و 81 مليون ح�ساب وهمي.

ال�����س��ه��ر، و�ستة  اإل���ى م��ل��ي��ار م�ستخدم يف  اأم���ا »ي��وت��ي��وب« ف��و���س��ل 
مليارات �ساعة ا�ستخدام يف ال�سهر، ونف�ض الأمر عند »اإن�ستغرام« فقد 

و�سل اإلى 200 مليون م�ستخدم ب� 20 مليون �سورة.
ويف »تويتري« حدث ول حرج: 241 مليون م�ستخدم ب� 500 مليون 

تغريدة يوميا.
تعك�ض فعال هذه  ه��ل  امل��ط��روح:  وال�����س��وؤال  اأرق����ام مذهلة ح��ق��ا، 
الأرقام واقعنا احلايل يف التوا�سل والتفاعل الب�سري؟ اأم هي جمرد 

اأرقام يف عامل اأ�سحى ل يرحم حقا؟
واجل��رح��ى  القتلى  ���س��ور  نتبادل  اأ�سحينا  اأن��ن��ا  بالذكر  وج��دي��ر 

والتعازي ون�سع عليها »اإعجاب«!
 ويف الأخري، نتوا�سل، نتفاعل، وقد ل نلتقي اأ�سال مبن نعرفهم 

ومن هم من اجلرية والعائلة!
لقد قتلت التكنولوجيا احلديثة ما تبقى من رحم البناء الب�سري 
و�سلة الرحم، فاأ�سحت التهاين ومنا�سبات العيد ر�سائل ن�سية على 

اجلوال بعد اأن كانت رمزا لالألفة والرتاحم ولقاءات حميمية. 
الأق��ل يكون  اأث��را على  امل�سار لل�سكة، ون��رتك  اأن نعيد  بنا  ح��ري 

يوما لنا �سفيعا.

أنت واألرقام!

لحظة تأمل

ساعد ساعد
ssaed@kku.edu.sa

ا���س��ت��ع��ادت »���س��ح��ي��ف��ة وا���س��ن��ط��ن« بو�ست 
بعد  الأم��ريك��ي��ة  نظرياتها  ب��ني  مكانتها 
التي  التقارير  ن��وع  يف  حت��ول  �سهدت  اأن 
وي�سمل  وال��ق��راء،  ال�سحافيني  ت�ستميل 
دورا يف  ل���ع���ب���ت  ال����ت����ي  ال��ت��غ��ط��ي��ة  ذل�����ك 
ال�ستقالة التي تقدمت بها رئي�سة جهاز 
واإج����راءات  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سرية  اخل��دم��ة 
اإلى  املطاف  نهاية  اأدت يف  التي  التحقيق 
فريجينيا،  لولية  ال�سابق  احلاكم  اإدان��ة 

اإثر اتهامات بالف�ساد.
لعقود  ال�سحيفة  يف  العاملون  ظل 
اأيام  اأجم��اد متاثل  منهكني لعدم حتقيق 
فيه  امل�سكوك  وم��ن  ووت��رغ��ي��ت،  ف�سيحة 
ول��ك��ن يف  الآن،  ذل���ك  اأح����د يف  ي��ن��ج��ح  اأن 
الآونة الأخرية، وبعد �سل�سلة من حالت 
ال�ستحواذ وبع�ض الأخطاء الإدارية، كان 
النخفا�ض الذي �سهده الطموح واجلودة 
اأمام اجلميع، فقد �سارت  وا�سحا وجليا 
اأن  من  بدل  و�سعيفة  عاجزة  ال�سحيفة 

تتقدم �سفوف النجاح والتفوق.
وعلى غرار جملة »بوليتيكو«، التي 

بداأت على يد حمرري »وا�سنطن بو�ست« 
اإث��ر  �سهرتها  ن��ال��ت  وال��ت��ي  ال�����س��اخ��ط��ني، 
�سارت  اجل��ري��ئ��ة،  ال�سيا�سية  تغطياتها 
الآذان،  تتجاهلها  اأن  اأعلى من  الهم�سات 
�سلة  ذات  تعد  مل  »بو�ست«  �سحيفة  ب��اأن 

بالواقع.
جورنلز«  »كوملبيان  جملة  وق��ال��ت   
ع���دد  يف  ال���ك���ب���رية  »ال���ت���خ���ف���ي�������س���ات  اإن 
بو�ست  ���س��ح��ي��ف��ة  وال���ق���ادة يف  امل��وظ��ف��ني 
اأدت اإلى اإ�سعاف جودتها«، بينما انتقدت 
حيث  ال�سحيفة،  ف���ري«  »ف��ان��ي��ت��ي  جم��ل��ة 
لالنهيار«،  »رم��زا  �سارت  باأنها  و�سفتها 
اجلديدة«  »اجلمهورية  جملة  وو�سمتها 
اأ�سابتها حالة  ال�سحيفة  باأن  الليرالية 

من الفو�سى.
وق���������ررت ع���ائ���ل���ة غ������راه������ام، رع�����اة 
ال�سحيفة لفرتة طويلة، قبل عام م�سى، 
قد  املغاير  والتفكري  الكبري  التمويل  اأن 
ال�سحيفة،  على  املحافظة  اإل��ى  يدفعان 
موؤ�س�ض  اإل���ى  ال�سحيفة  بيعت  ث��م  وم��ن 

موقع »اأمازون« جيف بيزو�ض. 

ول��ك��ن الآن، وب��ع��د م���رور ع���ام على 
�سفقة البيع، تغري هذا اخلطاب، و�سارت 
حديث  مثار  بو�ست«  »وا�سنطن  �سحيفة 

اجلميع لالأ�سباب ال�سحيحة.
العوا�سف  بع�ض  بيزو�ض  اأث���ار  ه��ل 
ال���رق���م���ي���ة ال���ت���ي غ�����ريت م����ن م���ع���ادلت 
ذل��ك،  وب��ع��ي��دا ع��ن  ال�سحافة احل��دي��ث��ة؟ 
تعيني  اأج��ل  من  للتمويل  ا�ستعداده  ف��اإن 
)اأك��رث من مائة موظف  موظفني ج��دد 
حتى الآن خالل هذا العام( قد اأوجد جوا 

من الثقة وال�ستقرار املايل يف املوؤ�س�سة.
ك���ان���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة م��ت��ه��م��ة ب��اإ���س��ب��اع 
قرائها، ولكن الإ�سدار اجلديد هو ملوؤ�س�سة 
هي  لي�ست  رمبا  للده�سة،  مثرية  اإخبارية 
بني  امل��ح��رر  اأراد  ال��ت��ي  القرا�سنة  �سفينة 
براديل اأن يقودها حمررا تنفيذيا، ولكنها 
جمهور  وذات  ���س��ارم��ة  رق��م��ي��ة  ���س��ح��ي��ف��ة 
من  مبزيد  التحديات،  تخلق  اإن��ه��ا  كبري. 
الهتمام، حيال مناف�سيها، وتكت�سب قدرا 
اخلبطات  خ��الل  م��ن  التقدير،  م��ن  عاليا 

ال�سحافية التي حتققها.

»واشنطن بوست« تستعيد مكانتها اإلعالمية



تقنية

ريتويت

بات من حقنا اأن نقول الآن، اإن باقي ن�سف الريال الذي مينحنا اإياه 
البقال علكا �سئنا اأم اأبينا، ذو فائدة كبرية اإن مل يعدل البقال عن راأيه 

ويفكر يف بديل اآخر لقيمة ن�سف الريال امل�سرتجع.
يف  العليا  التكنولوجيا  م��در���س��ة  م��ن  ك��ن��دي  ف��ري��ق  تو�سل  فقد 
قادر  ت�سميم من��وذج من خالل مركب كهرو�سغطي  اإل��ى  مونرتيال 
على اإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق م�سغ الفكني لعلكة اأو حتى 
احلديث لينتج طاقة كهربائية حمدودة لكنها يف الوقت نف�سه، قادرة 
على ت�سغيل الأدوات الكهربائية ال�سغرية ك�سماعة الراأ�ض اأو القوقعة 

ال�سمعية مثال.
من كان يت�سور يوما اأن يكون بالإمكان اإنتاج الكهرباء عن طريق 
م�سغ علكة اأو طعام، واإذا �سحت الت�سمية فاإن الذقن الكهرو�سغطي 
املتوا�سلة  الأب��ح��اث  بف�سل  م�ستقبال  م��ال  راأ����ض  لي�سبح  �سيتطور 
قليال  اأك��ر  اأج��ه��زة  ت�سغيل  يف  الطاقة  ه��ذه  من  ال�ستفادة  ي�ستطيع 

كاأجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
ال�سعوب  نحن  ك��ث��ريا  نف�سلها  ع���ادة  ب�سفته  للم�سغ  ع��دن��ا  اإذا 
فمن  يوميا،  امل�ستهلك  العلك  كمية  على  وقوفا  ونهارا  ليال  العربية 
املمكن اأن نكون من الأوائ��ل يف اإنتاج الكهرباء عن طريق امل�سغ بدل 

من اإنتاج وتخزين اأطنان من ال�سحوم يف اأج�سادنا.
ن�ستطيع  اأننا مل ولن  املو�سوع بجدية قليال، ومبا  اإلى  وللنظر 
كميات  م�سغ  م��ن  نقلل  اأن  الآج���ل،  البعيد  اأو  العاجل  القريب  يف  ل 
كبرية من العلك يوميا �ساأنه �ساأن الطعام، فلم ل ن�ستفيد من ذلك يف 
اإنتاج الطاقة ونرفعه �سعارا يف فرتة ال�سيف التي نعاين خاللها من 

قطوعات متكررة للكهرباء.
مقارنة  به  واحتكاكا  الغرب  على  انفتاحا  اأك��رث  بتنا  اليوم  نحن 
باملا�سي، ون�ستطيع اأن نلم باآخر ما تو�سل اإليه علماوؤه من اكت�سافات 
وابتكارات خالل فرتة ق�سرية، لذا علينا اأن ن�ستفيد من هذا التقارب 

يف تطوير هذا املجتمع الذي يحتاج منا الكثري.
وجه  على  لكن  الآخ���رون  انتهى  م��ن حيث  ن��ب��داأ  اأن  عيبا  ولي�ض 
ال�سرعة، فذلك لن يكلفنا �سوى التقليل من الوقت الذي ن�ستهلكه يف 
اأخرى لدرا�سة اجلدوى وهكذا، فاجلدوى  ت�سكيل جلان تنبثق منها 
وا�سحة وامل�سكالت �ستبقى يف ازدياد ما مل توجد روؤى وا�سحة، ونحن 
منلك الأدوات القادرة على حتولنا من جمرد م�ستهلكني اإلى منتجني 

ومبتكرين بارعني. فقط نحتاج اإلى عزم وجدية.

كهرباء من العلك

حسن أحمد العواجي

HTC كاميرا رياضية مميزة من

»آفو«.. حوض أسماك ذاتي التنظيف
ابتكرت الباحثة �سوزي ت�سيلي من جامعة لوبورو الريطانية، حو�سا لأ�سماك الزينة 
اإن  اإلى تغيري. وتقول ت�سيلي  ي�ستطيع تنظيف نف�سه تلقائيا ول حتتاج املياه بداخله 
»اآفو« �سيمكن مقتنيه من توفري النقود لأنه ل يحتاج اإلى تغيري الفلرت الذي بداخله. 
وياأتي »اآفو« ب�سكل بي�ساوي و�سعة قدرها 15 لرتا، اإ�سافة لتزويده بتكنولوجيا متكن 
نظام  تاأ�سي�ض  على  معا  العمل  من  بداخله  املوجودة  والبكترييا  والنباتات  الأ�سماك 
اأيكولوجي متوازن. وبف�سل الفلرت الذاتي يعمل قاع احلو�ض على التحرك با�ستمرار 
�سمم  وق��د  ب��ه،  امل��وج��ودة  للنباتات  غ��ذاء  لت�سبح  القدمية  البكترييا  ت��دوي��ر  لإع���ادة 

احلو�ض لالأ�سماك ال�ستوائية بدرجة حرارة ثابتة للمياه تبلغ 27 درجة مئوية.

خالل  التايوانية   HTC �سركة  اأعلنت 
ح���ف���ل خ����ا�����ض يف م���دي���ن���ة ن���ي���وي���ورك 
الأمريكية، عن كامريا جديدة متوافقة 
iOS. وذك��رت  و  الأن��دروي��د  مع هواتف 
ال�سركة اأن الكامريا التي اأطلقت عليها 
ل��ت�����س��اع��د  ���س��م��م��ت   ،RE Camera
ب�شهولة  �ل�شور  �لتقاط  يف  �مل�شتخدم 
ذل���ك  وي����رج����ع  �����س����اء،  حل���ظ���ة  اأي  ويف 
للم�ستخدم  ي�سهل  ال���ذي  لت�سميمها 
اإم�ساكها بيد واح��دة خلفة وزنها الذي 
الت�سوير  ل��ه  ويتيح  غ��رام��ا،   65،5 يبلغ 
والرتكيز على احلدث يف نف�ض الوقت، 

وخ�سو�سا الأحداث الريا�سية.
وي����اأت����ي م���ع ال���ك���ام���ريا جم��م��وع��ة 
حمبي  على  ت�سهل  ال��ت��ي  امللحقات  م��ن 
ال���ت�������س���وي���ر ال���ري���ا����س���ي ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
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م��ع امل��الب�����ض ال��ري��ا���س��ي��ة اأو ال��دراج��ات 
حتت  الت�سوير  خا�سية  م��ع  ال��ه��وائ��ي��ة 
املاء لعمق  مرت واحد ملدة ن�سف �ساعة.

ال���ك���ام���ريا  ال�������س���رك���ة  زودت  وق�����د 
لت�ستطيع  درج���ة   146 ب��ع��ر���ض  ب��زاوي��ة 
ي�ساهده  ال���ذي  الإط����ار  ك��ام��ل  ت�سوير 

امل�ستخدم.
وح��ر���س��ت ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ت��زوي��د 
16 ميغابك�سل  بدقة  بح�سا�ض  الكامريا 
ت��خ��زي��ن  وذاك���������رة   CMOS ن�����وع  م����ن 
ثمانية  ب�����س��ع��ة   Micro SD ن���وع  م���ن 
 820 ب�سعة  لبطارية  اإ�سافة  غيغابايت 
م��ي��ل��ي �أم���ب���ري ت��ك��ف��ي لل���ت���ق���اط 1200 
�سورة اأو ت�سجيل 100 �ساعة فيديو مع 
 wifi القدرة على الت�سال عر تقنية 

و البلوتوث.

Lenovo تتحدى بأفضل جهاز لوحي مخصص للوسائط
اأطلقت عليه  Lenovo موؤخرا عن جهاز لوحي جديد  ك�سفت �سركة 
Yoga Tablet Pro2، مبينة اأنه �سيكون اأف�سل جهاز لوحي خم�س�ض 
وب��درج��ة  اأن�����ض   13.3 مبقا�ض  �سخمة  �سا�سة  ميلك  فهو  للو�سائط، 
اإلى  املحتوى  بّث  عار�سا �سوئيا ميكنه  1440X2560 وميلك  و�سوح 
امل�سند  ت�سميم  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  اجل��ه��از  وي�ستطيع  اأن�����ض،   50 مقا�ض 

اجلديد حيث ميكن تعليق اجلهاز على اجلدار.
ميلك  ب��ال��ع��امل  ل��وح��ي  ج��ه��از  اأول   Yoga Tablet Pro2 وي��ع��د 
ال�����س��وت  ج����ودة  اأن  ي��ع��ن��ي  JBL، مم���ا  م���ع  و�ط   5 ���س��وت��ي��ا  م�����س��خ��م��ا 
���س��ت��ك��ون م��ذه��ل��ة لأب���ع���د احل������دود، واإ����س���اف���ة ل��ذل��ك ف��اجل��ه��از م���زود 
خلفية  وب��ك��ام��ريا   2GB ع�سوائية  وب��ذاك��رة   Intel Atom مبعالج  
ل��ل��ذاك��رة  م��ن��ف��ذ  م��ع   32GB داخ��ل��ي��ة  ميجابيك�سل وب�سعة   8 ب��دق��ة 
جيجابايت.   64 اإل���ى  ال�سعة  رف��ع  م��ن  اخلارجية microSD  ميكن 
ال�سهر  نهاية  الأ�سواق  �سيكون متوافرا يف  اأن اجلهاز  ال�سركة  واأك��دت 

احلايل ب�سعر اأقل من 500 دولر اأمريكي.



الرأي الجامعي

اإلدارة الحكيمة في تنظيم الحجيج
د. منصور عوض القحطاني 
 )*(عضو هيئة تدريس 

احلجاج  ول��غ��ات  ثقافات  تعدد  ظ��ل  يف 
اأظهرت اجلهات الأمنية يف هذه البالد 
اإدارة هذه  ك��ب��ريا يف  ال��ط��اه��رة مت��ي��زا 
اأم��ن  على  حفاظا  الب�سرية  احل�����س��ود 
زمن  يف  وال���زوار  واملعتمرين  احلجاج 
م�ساحة حمدودة  وعلى  قيا�سي وجيز 
وقفة  العامل  لها  يقف  ج��دا يف �سورة 
اع�����ت�����زازا وت���ق���دي���را ل���ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة 
ال��ت��ي تقدمها  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ن��م��وذج��ي��ة 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة خلدمة 
�سيوف الرحمن يف اأعلى م�ستوى اآمن 
من اأجل خدمة احلجاج القادمني من 
وح�سارات  بثقافات  كافة  العامل  دول 

وجن�سيات خمتلفة.
ومم�������ا ل����ف����ت ان����ت����ب����اه����ي اأي�������س���ا 
ح���ي���ال ال��ت��ع��ام��ل م���ع ت��ل��ك احل�����س��ود، 
دخولهم  اأث��ن��اء  معهم  ال��ت��ع��ام��ل  اآل��ي��ة 
وخ���روج���ه���م ل��ل��ح��رم امل���ك���ي ال�����س��ري��ف 
والتوازن امللحوظ يف كثافة احلجاج يف 
الداخل واخلارج، واحلد من التزاحم 

والتدافع داخ��ل اأروق��ة احل��رم وتوزيع 
حيث  الكهربائية  وامل�ساعد  امل�سارات 
كافة  على  الب�سرية  الكتل  توزيع  يتم 
ال�سريف  املكي  وبوابات احلرم  حماور 
احل��ج��اج،  ب��ه��ا  ي�سعر  ل  م��رن��ة  بخطة 
مم��ا ج��ع��ل امل��م��ل��ك��ة، وهلل احل��م��د، ذات 

�سهرة عاملية يف اإدارة احل�سود .
اإن النجاح الذي يتحقق كل عام 
الكبرية للحج  اإدارة احل�سود  �سواء يف 
اإمنا هو بتوفيق اهلل  وخدمة احلجاج 
عز وجل ثم بالعمل املخل�ض املتوا�سل 
ال����دوؤوب واخل���رة ال��رتاك��م��ي��ة لكافة 
اجل���ه���ات الأم���ن���ي���ة واأج����ه����زة ال���دول���ة 
امل�������س���ارك���ة يف اأع�����م�����ال احل�����ج ب��دع��م 
وت���وج���ي���ه وم��ت��اب��ع��ة م���ن ق���ي���ادة ه��ذه 
خدمة  على  القائمني  املباركة  البالد 

�سيوف الرحمن.
كما اأن هذه النجاحات املرتاكمة 
بل  ب��ه،  يحتذى  م��ث��اًل  اململكة  جعلت 
املتقدمة  ال��دول  مقدمة  يف  و�سعتها 

ا�ستطاعت  ل��ق��د  احل�����س��ود.  اإدارة  يف 
ال�����س��ع��ودي��ة بف�سل  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
اهلل ثم بف�سل قيادة وتوجيهات خادم 
عبداهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ال��را���س��دة  وحكومته  عبدالعزيز  ب��ن 
ب�سبب  متوا�سلة  جناحات  ت�سجل  اأن 
اكت�سابها للخرة والتجربة الطويلة 
احل�سود  وتنظيم  اإدارة  يف  والناجحة 
احل�سود  اإدارة  حظيت  اإذ  ال��ب�����س��ري��ة 

باإ�سادة عاملية.
الأع���وام  طيلة  النجاح  وا�ستمر   
ال���ت���ي م�����س��ت ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��ت حمط 
اأن���ظ���ار ال���ع���امل، مم��ا ي���دل ع��ل��ى جن��اح 
اململكة يف ح�سن ال�ستعداد واجلاهزية 
لأعظم قوة يف احلج من خالل و�سائل 
التدفقات  تقنية حديثة تر�سد حجم 
الت�سال  و�سائل  وا�ستخدام  احلركية 
ميدانيا  احل��وادث  ور�سد  احلا�سوبية 

ومعاجلتها يف اأوقات قيا�سية.
 وقد لفت انتباهي يف هذه الإدارة 

ف�سل حركة امل�ساة عن املركبات ومنع 
النتظار يف مواقف احلافالت وكثافة 
ال��ق��وى ال��ب�����س��ري��ة الأم��ن��ي��ة امل��وج��ودة 
ال�����س��ري يف  امل��ي��دان لتنظيم ح��رك��ة  يف 
اجت����اه����ات حم������ددة وف�����ق ت��ن��ظ��ي��م��ات 
دقيقة حدت من الزدحام الذي كانت 
تعاين منه امل�ساعر املقد�سة يف الأعوام 

ال�سابقة. 
ي��اأت  مل  التجربة  ه��ذه  جن��اح  اإن 
م���ن ف����راغ ب���ل ج���اء ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ت��دري��ب 
والإع�����������داد وال���ت���ن���ف���ي���ذ ل����ق����وات اأم����ن 
ك��اف بطرق  بوقت  املوا�سم  احل��ج قبل 
علمية ومنهجية وا�سحة يف التدريب 
والإعداد والرامج امليدانية واخلطط 
ال��ت��و���س��ي��ح��ي��ة وال�������دورات ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
كافة  م��ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  م�ستمر  ب�سكل 
ل�سمان  احل����ج  يف  امل�����س��ارك��ة  ال���ق���وات 
جن���اح ال��ت��ع��ام��ل الأ���س��م��ى م��ع �سيوف 
ال��رح��م��ن وت��ق��دمي اخل��دم��ات املميزة 

واملتقنة لهم.

مملكتي 
ولن أعشق 

سواك
حليمة محمد

هادي آل عطاء
نظم معلومات

بفرع رجال ألمع

موطني  جمال  وي��اء  موطني 
يك�سوها  ال���ت���ي  ال���ن���رة  ت��ل��ك 
ح����ني اأن���ط���ق���ه���ا ح����ب وط��ن��ي 

الذي اأردد يف حبه:
وط�����ن�����ي ول��������ن اأع���������س����ق 
هو  ل��ب��الدي  فع�سقي  ���س��واك، 
ع�����س��ق وذل����ك حم��ب��ة ل��ك��ي��اين 
تربيت فيه ونهلت من  ال��ذي 
بطولته،  من  وتعلمت  علمه 
ملناظره  لي�ض  لوطني  فحبي 
جل���م���ال���ه  ول  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
ل���ه ع�سق  امل���ع���م���اري، ع�����س��ق��ي 
الأم���ان ال��ذي اأن��زل��ه اهلل وهو 
من اأجمل ما يدركه الإن�سان.
 ح�����ب وط�����ن�����ي ج��ع��ل��ن��ي 
اأر����س���ل ر���س��ائ��ل ح��ب ل��ك��ل من 
ت��راب  على  العي�ض  ي�ساركني 

هذا الوطن الغايل. 
اإخ����������������واين واأخ��������وات��������ي 
امل����واط����ن����ني، ل���ق���د ع�����س��ت��م يف 
اآباوؤكم  وطن كرمي عا�ض فيه 
واأج����دادك����م ح��ي��اة ���س��ع��ب��ة مل 
العي�ض  ب��رغ��د  فيها  ي�سعروا 
توحيد  بعد  اإل  امل��ق��ام  وطيب 
ه����ذا ال���وط���ن ع��ل��ى ي���د ق��ائ��د 
ع���ظ���ي���م ج���م���ع ����س���ت���ات���ه حت��ت 
راي��ة واح��دة بكل حب و�سالم 

وتعاون. 
اح�����������������ذروا الآخ��������ري��������ن 
الوطن  بهذا  ميكرون  الذين 
به  اأن��ع��م  م��ا  على  ويح�سدونه 
وخ��ريات،  عليه من مقد�سات 
ت��ن��ب��ه��وا ل���ه���م وك����ون����وا ع��ون��ا 
كل  م��ن  ا�ستفيدوا  لوطنكم. 
م���ا ق����دم ل��ك��م م���ن اإم���ك���ان���ات 
تعليمية كفيلة بالتحليق بكم 
العلمية..  امل�ستويات  لأع��ل��ى 
خ������ذوا ال����ع����رة مم����ا ي��ح��دث 
التفرقة  مظاهر  من  حولكم 
يف  الآن  حت��دث  التي  الب�سعة 

الدول املجاورة لنا.   
باحلديث  لأختتم  اأع���ود 
لكنني  احلبيبة  مملكتي  ع��ن 
امل�ساحة  اأن هذه  اأرى  لالأ�سف 
املتاحة للكتابة يف »اآفاق« غري 
ك��اف��ي��ة ل��ل��ب��وح مب���ا يف داخ��ل��ي 
م����ن ح����ب وت���ق���دي���ر ل��وط��ن��ي 
ال��ع��زي��ز وق���ادت���ه امل��خ��ل�����س��ني، 
ال�سحف  اإلى مئات  اأحتاج  بل 
للتعبري  ال�سفحات  وماليني 
عن ع�سقي لبالدي. فهل هذا 

ممكن؟

خواطر مبتعثة 
   عبير سعد عسيري
 معيدة بكلية التمريض بالجامعة ومبتعثة في أمريكا

ه���ي امل�����رة الأول�������ى ال���ت���ي مت���ر علي 
ذك�����راك واأن�����ا ب��ع��ي��دة ع��ن��ك ق��ري��ب��ة منك 
ي��ا وط��ن��ي. ق��د اأك����ون، ب��ل اأن���ا حقا بعيدة 
بقلبي  منك  قريبة  ولكن  بج�سدي  عنك 
وبحبي ل��ك، هي امل��رة الأول��ى التي اأكتب 
لك فيها كلمات خمتلفة، لي�ض ككل مرة، 
كلماتي  جعلت  عنك  البعد  �سعوبة  رمب��ا 

خمتلفة، اأو رمبا حياة الغربة وق�سوتها.
خمتلفة،  ه��ي  مل����اذا  يقينا  اأع��ل��م  ل   
ولكن ما اأعلمة يقينا اأنه ل يوجد يف هذا 
ال��ك��ون وط���ن م��ث��ل��ك، اأم��ن��ا واأم���ان���ا، راح��ة 

اأنه ل توجد  وجمال، ما اأعلمه يقينا هو 
حكومة كحكومتك عدل ورفعة.

ما اأعلمه يقينا اأنك �ستبقى �ساخما 
�ساأحتمل  اأين  يقينا  اأع��ل��م��ة  م��ا  ن��اه�����س��ا، 
الغربة من اأجل اأن اأنه�ض بك، ما اأعلمة 
يقينا، وثقتي باهلل  كبرية، اأنني لأن اأعود 

لك خالية.
فهل يعقل اأن اأختار البعد عنك بال 
وطني  جعل  اأن  على  اهلل  اأ���س��ك��ر  ���س��ب��ب؟! 
فتقبل حبي  يا وطني،  اأحبك  ال�سعودية. 

وحتياتي.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

لنا يف كلمة الوالد القائد امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز خري دليل ومنار، تلك 
القيم  اإر����س���اء  اإل���ى  دع���ت  ال��ت��ي  الكلمة 
النبيلة واملبادئ الأخالقية التي متثل 
جوهر الدين الإ�سالمي، مع نبذ الغلو 
واملعريف  الديني  والتطرف  والتع�سب 
وامل�����س��اواة  ل��ل��ع��دل  حتقيقا  وال��ث��ق��ايف، 
والأم�����ن وال�����س��الم والح������رتام وع���دم 
امل�ساحلة والتعاون،  التمييز، وحتقيق 

ومكافحة التطرف والكراهية. 
ومن هنا �ساأ�سعى  لتقدمي بع�ض 

التوجيهات والن�سائح لكل م�ستجد:
العمل  اإخ��ال���ض  الأول����ى:  الباقة 
املرحلة من  هلل وح��ده واحت�ساب ه��ذه 
حياتك يف �سبيل العلم، فهو �سبيل اهلل 
فعليكم  وي��وف��ق��ك،  امل��ول��ى  و�سيعينك 
ب��الإي��ج��اب��ي��ة وال��ت��ف��اوؤل لأن��ه��م��ا قرينا 
اإل  م��ت��ذم��را  �ساكيا  اأر   ومل   ال��ن��ج��اح، 
وال��ف�����س��ل والإف���ال����ض ع��ن��وان��ه، واع��ل��م 
وباملعرفة  ال�سبهات،  ت���دراأ  بالعلم  اأن��ه 
وبالثقافة  والأه�����واء،  ال��ف��ن  متح�ض 
وتعلو  املرء  يرتقي  احل�سن   وال�سلوك 

مرتبته. 
 ال���ب���اق���ة ال���ث���ان���ي���ة: الن���ط���الق���ة 
ال�سليمة مل�سريتك الأكادميية، فاملعدل 
يتحدد من �مل�شتوى �لأول فال تفرط 
ب���ب���داي���ة ق���وي���ة ت�����س��م��ن ل���ك ال��ت��خ��رج 
اأخي الطالب  بتفوق ول يخفى عليك 

تتخرج  اأن  بني  كبريا  فرقا  هناك  اأن  
ت���ت���خ���رج مب��ع��دل  اأو  م��ت��م��ي��ز  مب���ع���دل 
لك  يفتح  املتميز  فاملعدل  منخف�ض، 
بينما تخرجك مبعدل  خيارات كثرية 
الدرا�سة  �سنني  على  ي��زي��د  منخف�ض 
اأن  ق��ب��ل  الن��ت��ظ��ار  م��ن  اأخ����رى  �سنينا 

تدعى لوظيفة دون الطموح. 
النظام،  حب  هي  الثالثة:  الباقة 
عليك  يلقي  فكونك طالبا يف جامعة، 
مب�سوؤوليات يجب اأن تلتزم بها  وحقوق 
اإدارة  اأن  واع���ل���م  ت��ع��رف��ه��ا.  اأن  ي��ج��ب 
اجل��ام��ع��ة ت��دع��م ح��ل امل�����س��ك��الت التي 
التعليمية   م�سريتك  يف  تواجهك  ق��د 
ب��احل��وار والأ���س��ل��وب ال��ه��ادي التعاوين 

بعيدا عن التع�سب والالمبالة. 
الباقة الرابعة: اأنت ل�ست وحدك 
ف���ن���ح���ن م����ع����ك، ف���ق���د مت�����ر ب���ظ���روف 
نف�سية اأو اجتماعية اأو مالية قد توؤثر 
التوجيه  م��رك��ز  ول��ك��ن  على جن��اح��ك، 
والإر������س�����اد ب���ال���ع���م���ادة ب���ال���ت���ع���اون مع 
الكليات  والإر�ساد يف  التوجيه  وح��دات 
جم��ه��ز ب��ف��ري��ق ع��م��ل م���ن امل��ر���س��دي��ن 
النف�سيني والأخ�سائيني الجتماعيني 
����س���ي�������س���ت���م���ع���ون ل�����ك وي�������س���اع���دون���ك 
مل��ك��ان ح��ل م�سكلتك فال  وي��وج��ه��ون��ك 
ت�����س��رت���س��د مب����ن خ���رت���ه ق��ل��ي��ل��ة م��ن 
الطالب والزمالء وجتعلهم يف�سدون 

م�ستقبلك وي�ستتون فكرك.

ال����ب����اق����ة اخل����ام���������س����ة: احل���ي���اة 
دون  م�����ن  ت���ك���ت���م���ل  ل  اجل����ام����ع����ي����ة 
امل�������س���ارك���ة يف الأن�������س���ط���ة ال��ط��الب��ي��ة 
التي من خاللها يتم اكت�ساب عادات 
و�سلوكيات حميدة، و�سغل وقتك مبا 
لي�ست  التعليمية  فالعملية  يفيدك، 
جمرد تلقني للدر�ض فقط واإمنا هي 
عملية مفيدة لبناء �سخ�سية الطالب 
م���ن ج��م��ي��ع ال���ن���واح���ي،  ف��الأن�����س��ط��ة 
ال��ط��الب��ي��ة ت��ع��د ج��ان��ب��ا ج��وه��ري��ا يف 
�سقل �سخ�سية الطالب ليكت�سب من 
خاللها الكثري من املعارف واملهارات. 
 ال��ب��اق��ة ال�����س��اد���س��ة والأخ�����رية: 
جامعتك هي �سمعتك فحافظ عليها 
مبكان  النا�ض  يتفاخر  عنها،  وداف���ع 
جامعتهم  ا���س��م  وي��رت��ب��ط  تخرجهم 

بهم دوما واأبدا.
الوظيفة  على  تتقدم  فعندما 
واإذا  ج���ام���ع���ت���ك،   ع����ن  ����س���ت�������س���األ 
معادلة  اأو  درا���س��ت��ك  اإك���م���ال  اأردت 
جامعتك،  ع��ن  �ست�ساأل  �سهاداتك، 
فحق لك اأن تفخر بجامعة ح�سدت 
جوائز اإقليمية وحملية يف جمالت 
متعددة وينتظرها م�ستقبل م�سرق 
واهتمامهم،   رجالها  جهود  بف�سل 
ف���ك���ن ط���ال���ب���ا ف���ط���ن���ا واع�����ل�����م اأن 
تفخر  وه��ي  م�سوؤوليتك  جامعتك 

بك، فافخر بها.

باقات للمستجدين
د. مريع هباش

عميد شؤون الطالب 

دامت أفراح وطني 
سعيد مبارك آل حمدان 

طالب بكلية الطب والجراحة 

يف كل عام جديد، نقوم بالبحث يف التقومي الهجري عن اأول امليزان متى �سيحني وقته؟ وذلك من اأجل جتهيز اأفكارنا واأقالمنا للتعبري عن م�ساعرنا 
اجليا�سة جتاه هذا الوطن الغايل، ونقيم الحتفالت اجلميلة لنقدمها يف ذلك اليوم العظيم. دمت يا بالد العطاء بالأمن وال�سخاء ودامت اأفراحك يف 
كل عام، فمنذ عهد املوؤ�س�ض امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود رحمه اهلل اإلى عهد ملك الإن�سانية ملك اخلري امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل 

�سعود حفظه اهلل نتغنى مبلحمة التوحيد والتاآلف وجمع ال�سمل.
اليوم الوطني هو يوم جميل يتجدد فيه احلب والولء لهذه البالد الطيبة بالد احلرمني ال�سريفني، يوم يختلف فيه ال�سعب ال�سعودي يف التعبري 
عن ولئهم للوطن وقادته، اإذ جند اأحلان ال�سعراء تزهو يف كل مكان واأقالم الكّتاب ت�سمو باألوان خمتلفة لأجل بالدي،وجند اللون الأخ�سر يك�سو اأرجاء 
بالدي اململكة العربية ال�سعودية. وبهذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا اأمتنى من �سباب مملكتنا احلبيبة اأن يكونوا اأع�ساًء فاعلني حمافظني على مكت�سبات 
الوطن واأمنه وا�ستقراره  واللتزام بالنظام يف املرافق العامة تقديرا لهذا الوطن وقادته، فبما منلك نفدي بالدنا. دامت اأفراحك يا وطن ودام اأمن البلد 

حتت ظل رعاية خادم احلرمني ال�سريفني  و�سمو ويل عهده و�سمو ويل ويل العهد حفظهم اهلل.
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

خالل الأ�سابيع القادمة �ست�سهد 
الن�ساطات  من  الكثري  اجلامعة 
م��ن هذا  ب���دءا  ال��ك��ب��رية  العلمية 
ب��ن��دوة ت��دري�����ض اللغة  الأ���س��ب��وع 
الإجن���ل���ي���زي���ة غ����دا ث���م م��ع��ر���ض 
الثنني  ه��ذا  واملعلومات  الكتاب 
ثم عدد من املوؤمترات والندوات 
والإع��الم  الإ�ساعة  موؤمتر  منها 
وغريها من الفعاليات الطالبية 
وعدد من الجتماعات. و�ستعي�ض 
اجل���ام���ع���ة ح����راك����ا ق���وي���ا خ���الل 
يتابع  ك��ان  وم��ن  القادمة.  الفرتة 
ال�سعودية خالل  تقاومي اجلامعات 
اأن �سيالحظ  املا�سية  ال�����س��ن��وات 

كثريا من فعاليات اجلامعة، وحتى فعاليات الدولة، كانت تاأتي خالل 
الفرتة بني العيدين اأي خالل �سهري �سوال وذي القعدة، ولكن التغيري 
اإلى  اإلى حتريك هذه الفعاليات  اأدى بال�سرورة  يف التقومي اجلامعي 
فرتة ما بعد اإجازة احلج، واأ�سبحت هذه الفرتة اجلديدة هي الفرتة 
الهيئات  خمتلف  ويف  اجل��ام��ع��ات  يف  ال��ر���س��م��ي��ة  للفعاليات  ال��ذه��ب��ي��ة 

الر�سمية يف الدولة.

الفترة الذهبية
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

2513

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

2613251326132311

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

ندوة وطنية حول »حا�سر وم�ستقبل اللغة الإجنليزية

يف اململكة العربية ال�سعودية: اهتمامات بحثية« )كلية اللغات والرتجمة(.

اآخر موعد لالإعذار عن الدرا�سة للف�سل الدرا�سي الأول.

اآخر موعد لالإعذار عن مقرر درا�سي.

بدء الختبارات ملواد الإعداد العام والعملي والنت�ساب.

نهاية الختبارات ملواد الإعداد العام العملي والنت�ساب.

بدء الختبارات النهائية.

نهاية الختبارات النهائية.

من 25 اإلى 26 /1435/12

الثالثاء 11 حمرم 1435

الثالثاء 25 حمرم 1435

الأحد 6 ربيع الأول 1435

اخلمي�ض 10ربيع الأول 1435

الأحد 13 ربيع الأول 1435

الثالثاء 22 ربيع الأول 1435

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

بدون زعل
• �أثن��اء �إعد�دن��ا للمو�س��وع �خلا�ص 
و   32 )�سفحت��ي  �جلامع��ة  بجو�ل��ة 
33 م��ن ه��ذ� �لع��دد( لحظن��ا تعدد 
يحم��ل  ل  ب�س��كل  �جلو�ل��ة  مالب���ص 
هوي��ة حمددة له��م تعك���ص �سخ�سية 
و�أل��و�ن و�سع��ار �جلامع��ة. حب��ذ� ل��و 
يت��م توحي��د مالب�ص جو�لتن��ا ب�سكل 

ر�سمي.

• �لعتماد عل��ى مذكر�ت وملخ�سات 
جمهول��ة �مل�سدر يف �لدر��س��ة، �أمر ل 
يلي��ق بطالب جامع��ي، ف�سال عن عدم 

جدوى هذه �ملذكر�ت علميا!
 

�لتدري���ص  هيئ��ة  �أع�س��اء  بع���ص   •
يطال��ب باإن�س��اء مكتب��ة خا�س��ة بكل 
كلي��ة، ويفهم من كالمه��م �سح �مل�سادر 
�خلا�س��ة بالتخ�س�س��ات، وق��د يك��ون 
�ملكتب��ة  م��ع  �لتن�سي��ق  بع��دم  ذل��ك 
�ملركزي��ة يف توف��ري �لكت��ب و�ملر�جع 

لكل كلية!

• بالرغم من �إن�ساء جلان متخ�س�سة 
للحق��وق �لطالبي��ة يف كاف��ة كلي��ات 

�لط��الب،  �س��كاوي  تتلق��ى  �جلامع��ة 
فاإننا ل نز�ل نتابع يف مو�قع �لتو��سل 
�لط��الب  بع���ص  تذم��ر  �لجتماع��ي 
و�لطالب��ات م��ن ه�س��م حقوقه��م، ول 

يعرف من �ملق�سر جتاه �لآخر!

�مل�سارك��ة يف �لأن�سط��ة �جلامعي��ة   •
و�ملجتمعية رفعت �ساأن كثري من كليات 
�جلامع��ة، بينما ل تز�ل هناك كليات 

حيوية ل يعرف عنها �سوى ��سمها!

• وزع��ت �أجهزة ريا�سي��ة وترفيهية 
�لبن��ات  كلي��ات  م��ن  كلي��ة   20 عل��ى 
مبتابع��ة من عم��ادة �س��وؤون �لطالب، 
وتلك م��ن �خلطو�ت �جلي��دة �ست�سهم 
يف م�ساعدة �لطالبات على �ل�ستثمار 

�لأمثل لالأوقات.
  

م��ع  �ملبتعث��ن  تو��س��ل  ي��ز�ل  ل   •
ويقت�س��ر  ج��د�  �سعيف��ا  �جلامع��ة 
�لتو��سل على �لأمور �لإد�رية و�ملالية 
فقط. فهل يعقل �أن لي�ص لديهم �أخبار 
�لأندي��ة  يف  به��ا  يقوم��ون  ون�ساط��ات 

�لطالبية يف جامعاتهم؟

فرع الجامعة بمحايل عسير يعايد المرضى
من  وف��د  ع�سريي،  علي  زي��د  حممد  الأ�ستاذ  ع�سري،  حمايل  م�ست�سفى  مدير  ا�ستقبل 
ر�جي  �لن�شاط  ور�ئ��د  عامر،  �آل  �أحمد  �لدكتور  �ملجتمع  كلية  وكيل  برئا�شة  �جلامعة 
هذه  لهم  �ساكرا  الزائر  بالوفد  ع�سريي  ورح��ب  اجلامعة.  من�سوبي  من  وع��دد  فقيه، 
اللفته الإن�سانية مل�ساركة املر�سى املنومني فرحة عيد الأ�سحى املبارك. و�سملت الزيارة 
الوفد  ق��ام  كما  الأط��ف��ال  وق�سم  الكلوي،  الغ�سيل  كمركز  والعيادات  الأق�سام  من  ع��دد 
الزيارة والتي  اأبدو �سعادتهم بهذه  الذين  املر�سى  ال��ورود على  الهدايا وباقات  بتوزيع 

كان لها الأثر الأكر يف نفو�ض املنومني.

أسبوعية جامعة الملك خالد

مفكرة الجامعة
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