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40 دار نشر و 18إدارة تثري معرض الكتاب والمعلومات
أمير عسير دشن المعرض

د�صن اأمري منطقة ع�صري �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن 
خالد بن عبدالعزيز، الثنني املا�صي، معر�ض الكتاب واملعلومات 
حمرم  من  ال�صابع  حتى  ي�صتمر  وال��ذي  باجلامعة،  ع�صر  الثالث 

اجلاري.
وفور و�صول �صموه للمعر�ض قام بق�ض �صريط الفتتاح، ثم 
ن�صر  دار  ا�صتمل على م�صاركة 40  ال��ذي  املعر�ض  اأق�صام  جتول يف 
اإلى 18 جهة ر�صمية واأهلية وموؤ�ص�صات معنية  حملية، بالإ�صافة 

بعلوم التقنية واحلا�صب الآيل وتقنيات املكتبات.
اجل��ام��ع��ات  مل�����ص��ارك��ة  امل��ع��ر���ض  ج��ن��اح يف  ك��م��ا مت تخ�صي�ض 
العامة من خارج اجلامعة  الأدبية، واملكتبات  ال�صعودية والأندية 

، اإلى جانب جناح خا�ض بالطفل.
بعد ذلك توجه �صمو اأمري ع�صري اإلى مقر احلفل، حيث بداأ 

احلفل بال�صالم امللكي ثم باآيات من القراآن احلكيم.
الدكتور عبدالرحمن  الأ�صتاذ  واألقى معايل مدير اجلامعة 
وتقديره  �صكره  فيها  ق��دم  املنا�صبة،  بهذه  كلمة  ال��داود  حمد  بن 
ل�صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن خالد بن عبد العزيز على 
»رعايته الكرمية للمعر�ض بني اأبنائه وحمبيه، واهتمامه، حفظه 
اهلل، باجلامعة التي حتظى مبتابعته امل�صتمرة و�صعيه لتوفري كل 

اخلدمات التعليمية لطالبها وطالباتها«.
جلميع  ومتابعته  رعايته  على  �صموه  »ع��ودن��ا  ال���داود  وق��ال 
الأن�صطة، وما رعايته لهذا املعر�ض اإل جت�صيد وا�صتمرار للدعم 

الذي يقدمه للجامعة«.
ع��ق��ب ذل���ك األ���ق���ى ع��م��ي��د ����ص���وؤون امل��ك��ت��ب��ات ال��دك��ت��ور �صعيد 
اأن  اإلى  اخلالدي كلمة حتدث فيها عن فعاليات املعر�ض، م�صريا 
هذه الأن�صطة ت�صتهدف طالب وطالبات اجلامعة ، داعيا املجتمع 
ال��دورات يف خمتلف  امل�صاركة وح�صور  اإلى  املنطقة  الأكادميي يف 

املجالت، وال�صتفادة منها لبناء جمتمع معريف مثقف. 
�صباحا  التا�صعة  من  تبداأ  املعر�ض  زي��ارة  مواعيد  اأن  يذكر 
العا�صرة  وحتى  ع�صرا  الرابعة  ومن  ظهرا،  الثانية  وحتى  يوميا 
الفرتة  خ��الل  العوائل  زي��ارة  اأوق��ات  حتديد  ا�صتمرار  مع  م�صاء، 

امل�صائية حتى الأربعاء 1436/1/5ه�.
تفاصيل وصور صفحات: 2، 3، 4، 34

40 عضو هيئة تدريس في دورتين بتركيا
ب��ت��وج��ي��ه م����ن م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ�����ص����ت����اذ ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب��ن 
ح���م���د ال�����������داود، ومب���ت���اب���ع���ة م����ن وك��ي��ل 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة ال��دك��ت��ور 
التطوير  عمادة  نظمت  اجلبيلي،  اأحمد 
بالعا�صمة  الأك��ادمي��ي واجل���ودة دورت���ني 
من   40 منها  ا�صتفاد  اإ�صطنبول  الرتكية 
من  باجلامعة  ال��ت��دري�����ض  هيئة  اأع�����ص��اء 
الرجال والن�صاء، وذلك يف الفرتة من ال� 

14 اإلى  ال�  18من �صوال املا�صي.
الأول���ى  ال����دورة  اأن  التفا�صيل  ويف 
رك����زت ع��ل��ي ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
بينما  امل��ت��وازن،  الأداء  بطاقة  با�صتخدام 
كانت الدورة الثانية عن حتليل الأعمال 

يف التخطيط ال�صرتاتيجي.

طالبة تنفذ بنجاح برنامجا تابعا لـ »براعمنا متطوعة«
ال�صهراين  رفعة  باجلامعة،  الفيزياء  ق�صم  طالبة  اختتمت 
يهدف  ال��ذي  متطوعة«  »براعمنا  مل�صروع  التابعة  الربامج 
اإلى غر�ض حب العمل اخلريي يف نفو�ض النا�صئة، والإح�صان 

لالآخرين خا�صة العمالة الوافدة.
����ص���ارك ف��ي��ه 21 طفال  ال����ذي  ال���ربن���ام���ج،  ومت خ���الل 
وط��ف��ل��ة، ت��وزي��ع 330 حقيبة ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��م��ال��ة يف 
ماء  علبة  على  واح��ت��وت  ال��ربن��ام��ج،  خ��الل  ع�صري  منطقة 
مربد وع�صري وقطعة كيك وقبعة يف اأكيا�ض تت�صمن �صعار 

اجلامعة.
وك����ان ال��ربن��ام��ج ب��دع��م م���ن ع���م���ادة ����ص���وؤون ال��ط��الب 

وباإ�صراف من عميدها الدكتور مريع اآل هبا�ض.
واأكدت الطالبة رفعة ال�صهراين اأنها ب�صدد ال�صتعداد 
لتنفيذ برنامج اآخر �صيحمل م�صمى »يد دافئة«، و�صيحر�ض 
الرباعم  من  جمموعة  مب�صاعدة  ال�صتاء  ك�صوة  توزيع  على 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني الثالثة والعا�صرة.
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�صاحب  ع�صري  منطقة  اأم���ري  د���ص��ن 
ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري ف��ي�����ص��ل بن 
خ���ال���د ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز، الث���ن���ني 
واملعلومات  الكتاب  معر�ض  املا�صي، 

ال�13 باجلامعة.
للمعر�ض  �صموه  و���ص��ول  وف��ور 
قام بق�ض ال�صريط، بعد ذلك جتول 
يف اأق�������ص���ام امل��ع��ر���ض ال�����ذي ا���ص��ت��م��ل 
حملية،  ن�صر  دار   40 م�صاركة  على 
ب��الإ���ص��اف��ة اإل���ى م��ا ي��ق��ارب  18 جهة 
ح��ك��وم��ي��ة،  اإدارات  م���ن���ه���ا:  م��ع��ن��ي��ة 
وم��وؤ���ص�����ص��ات اأه��ل��ي��ة، واأخ����رى معنية 
ال��ت��ق��ن��ي��ة واحل���ا����ص���ب الآيل  ب��ع��ل��وم 

وتقنيات املكتبات. كما مت تخ�صي�ض 
مل�صاركة اجلامعات  املعر�ض  جناح يف 
ال�������ص���ع���ودي���ة والأن������دي������ة الأدب�����ي�����ة، 
واملكتبات العامة من خارج اجلامعة 

، اإلى جانب جناح خا�ض بالطفل.
ب��ع��د ذل����ك ت���وج���ه ���ص��م��و اأم���ري 
ع�������ص���ري اإل��������ى م���ق���ر احل����ف����ل امل���ع���د 
ب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ح��ي��ث ب�����داأ احل��ف��ل 
اآي��ات من  ، تال ذلك  امللكي  بال�صالم 
ال����ق����راآن احل��ك��ي��م. ث���م رف����ع م��ع��ايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ح���م���د ال�������داود 
ب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ���ص��ك��ره وت��ق��دي��ره 

أمير عسير يدشن فعاليات معرض الكتاب والمعلومات بالجامعة
الداود: رعاية سموه للمعرض تجسيد واستمرار

للدعم الذي يقدمه لهذا الصرح التعليمي
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ي�����ص��اح��ب��ه م���ن ف��ع��ال��ي��ات واأن�����ص��ط��ة 
ث���ق���اف���ي���ة وحم�����ا������ص�����رات ون��������دوات 
وثقافية  �صعرية  واأم�صيات  تعليمية 
ق����دم����ه����ا ن���خ���ب���ة م������ن الأ������ص�����ات�����ذة 
على  وت��رك��زت  واملثقفني،  وال�صعراء 
ال���ق���راءة وامل��ح��اف��ظ��ة عليها،  اأه��م��ي��ة 
املكتبة  تدريبية عرب  دورات  وكذلك 
الرقمية ال�صعودية، ومكتب »حتول« 

باجلامعة.
الأن�������ص���ط���ة  ه�������ذه  اأن  واأك�����������د 
امل�صاحبة ت�صتهدف طالب اجلامعة 
وطالباتها، داعيا املجتمع الأكادميي 
وح�صور  امل�����ص��ارك��ة  اإل���ى  املنطقة  يف 

ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة يف جم��الت��ه��ا 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وال����ص���ت���ف���ادة م����ن ه���ذه 
جمتمع  لبناء   ، الثقافية  التظاهرة 

معريف مثقف.
امل��ع��ر���ض  ف���ع���ال���ي���ات  اأن  ي���ذك���ر 
حتى  اجلامعية  املدينة  يف  تتوا�صل 
ال�صابع م��ن حم��رم اجل���اري، ويفتح 
التا�صعة  من  للزوار  اأبوابه  املعر�ض 
ومن  ظهرا،  الثانية  وحتى  �صباحا 
ال���راب���ع���ة ع�����ص��را وح���ت���ى ال��ع��ا���ص��رة 

م�صاء.
برنامج فعاليات
المعرض صفحة 34

ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل���ل���ك���ي الأم�����ري 
ف��ي�����ص��ل ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
للمعر�ض  ال��ك��رمي��ة  »رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى 
ب���ني اأب���ن���ائ���ه وحم��ب��ي��ه، واه��ت��م��ام��ه، 
حتظى  التي  باجلامعة  اهلل،  حفظه 
لتوفري  و�صعيه  امل�صتمرة  مبتابعته 
لطالبها  التعليمية  اخل��دم��ات  ك��ل 

وطالباتها«.
وقال »عودنا �صموه على رعايته 
وم��ت��اب��ع��ت��ه جل��م��ي��ع الأن�����ص��ط��ة، وم��ا 
اإل جت�صيد  امل��ع��ر���ض  ل��ه��ذا  رع��اي��ت��ه 
وا����ص���ت���م���رار ل��ل��دع��م ال�����ذي ي��ق��دم��ه 
داعما  املتعددة  واأن�صطتها  للجامعة 

ل���ك���ل م����ا م����ن ����ص���اأن���ه رف���ع���ة ورق����ي 
اجل���ام���ع���ة وم�����ا ت���ق���دم���ه ل��ط��الب��ه��ا 
املجتمع  ���ص��رائ��ح  وك��اف��ة  وطالباتها 

مبنطقة ع�صري«.
 واأكد الداود اأهمية اإقامة مثل 
الثقافية  وامللتقيات  امل��ع��ار���ض  ه��ذه 
تعزير  م��ن  حتمله  مل��ا  واملعلوماتية 
وطالبات  ال��ط��الب  مل��ه��ارات  وتقوية 
اجل��ام��ع��ة وامل��ه��ت��م��ني ب��ال��ث��ق��اف��ة من 

خارجها.
���ص��وؤون  األ��ق��ى عميد  عقب ذل��ك 
�صعيد اخل��ال��دي  ال��دك��ت��ور  امل��ك��ت��ب��ات 
وما  املعر�ض  عن  فيها  حت��دث  كلمة 



من املو�صوعات املهمة التي اأحب اأن اأعود اإليها بني وقت واآخر،  مو�صوع 
ذكرت  وكما  اجلامعة،  وفعاليات  اأن�صطة  يف  الطالب  وم�صاركات  ح�صور 
لهذه  النجاح احلقيقي  ه��و  ال��ط��الب  ف��اإن ح�صور  م��ن منا�صبة  اأك��ر  يف 

الفعاليات، وهو الوجه اجلميل للجامعة.
اجلامعة  لفعاليات  التنظيمية  اللجان  خمتلف  يف  دائما  واأحر�ض 
واإيجاد  احل�صور  على  وحثهم  الطالب  ا�صتقطاب  ���ص��رورة  تاأكيد  على 

اآليات منا�صبة جلذبهم اإلى تلك الفعاليات.
لقد �صعدت عندما علمت من زميلي  رئي�ض ق�صم الإعالم والت�صال 
اأن ح�صور الطالب والطالبات  القرين  الدكتور علي بن �صويل  الأ�صتاذ 
الذي  والإ���ص��اع��ة  ل��الإع��الم  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  اإلزاميا يف  �صيكون  بالق�صم، 
�صيعقد مب�صيئة اهلل يف مطلع �صهر �صفر القادم، حيث مت تبليغ الطالب 
الق�صم يف دعوة جميع الطالب حل�صور  والطالبات من الآن عن توجه 

هذه الفعالية املتخ�ص�صة.
 وعلمت كذلك اأن اأ�صاتذة واأ�صتاذات الق�صم قد جهزوا تكليفات لها 
عالقة باملقررات، يعمل عليها الطالب من واقع ح�صورهم وم�صاركتهم 

يف هذا املوؤمتر، الذي يعد من اأهم املوؤمترات الإعالمية يف اململكة.
ونعلم نحن الأكادمييني اأهمية املوؤمترات والندوات يف تنمية الفكر 
اللتقاء  اأهمها  ن��واح  ع��دة  من  الأك��ادمي��ي  املجال  يف  املتخ�ص�ض  العلمي 
العلم وكبار اخل��رباء والباحثني يف جمال التخ�ص�ض، والط��الع  ب��رواد 
التخ�ص�ض،  جم��ال  يف  وامل�صتجدات  واملنهجيات  النظريات  اأح��دث  على 
اجلانب  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  اجل��ام��ع��ي،   للتعليم  م�صافة  قيمة  ت�صكل  وه���ذه 
التنظيمي الذي يحتاج اإلى اأن ي�صتوعبه الطالب اأو الطالبة عند ح�صور 
يف  للطالب  ج��دي��دة  خ��ربات  يف  ه��ذا  ي�صب  حيث  اجلامعية،  الفعاليات 
اجلانب التنظيمي ينعك�ض م�صتقبال على اأداء اخلريج اجلامعي يف �صوق 

العمل.
اإن��ن��ي ع��ل��ى ي��ق��ني اأن ال��ك��ل��ي��ات والأق�����ص��ام ت�صعى ج��اه��دة ودائ��م��ا يف 
ا�صتقطاب الطالب وحثهم با�صتمرار على احل�صور وامل�صاركة يف املنا�صبات 
املختلفة، ولكن ما اأود تاأكيده هنا اأن اجلامعة ترحب باأي اأفكار اإبداعية 
حتقق لنا هدفا مهما هو زيادة امل�صاركة الطالبية يف منا�صبات اجلامعة، 
ونحن على ا�صتعداد لتحفيز اأ�صحاب هذه الأفكار بجوائز قيمة اإذا اأدركنا 

عملية وجاذبية مثل هذه الأفكار على ال�صعيد العملي.
و�صنعلن مب�صيئة اهلل قريبا من خالل �صحيفة »اآفاق« عن م�صابقة 
ال��ط��الب��ي يف فعاليات  زي����ادة احل�����ص��ور  ع��ل��ى  اإب��داع��ي��ة ت�صاعد  لأف��ك��ار 

اجلامعة.

رؤية

أفكار إبداعية

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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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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العليان: مشروع تجديد الصلة بالكتاب
يشجع القراءة وارتياد المكتبات

منصور كويع 

حظيت حما�صرة قدمها مدير مكتبة 
بالريا�ض،  ال��ع��ام��ة  عبدالعزيز  امل��ل��ك 
العليان، �صمن  الدكتور فهد بن علي 
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ض اجل��ام��ع��ة ال��ث��ال��ث 
امل�صروع  واملعلومات، عن  للكتاب  ع�صر 
ال���ث���ق���ايف ال���وط���ن���ي ل��ت��ج��دي��د ال�����ص��ل��ة 

بالكتاب، بح�صور كبري.
حما�صرته  يف  ال��ع��ل��ي��ان  وت���ن���اول 
جت����ارب امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 
م��رك��زا على  ال��ق��راءة  ثقافة  تنمية  يف 
الطفل يف مكتبة  ك��ت��اب  ن���ادي  من���وذج 

امللك عبدالعزيز.
من  ال���ع���دي���د  ه���ن���اك  »اإن  وق�����ال 
اخلربات والتجارب امل�صرقة التي تتم 
حاليا يف اململكة منها م�صروع »القراءة 
الرتبية  وزارة  تتبناه  ال��ذي  للجميع« 

املفيد  الكتاب  توفري  بهدف  والتعليم 
وتعزيز  املجتمع،  اأف���راد  من  ف��رد  لكل 
توا�صل اأفراد املجتمع باملكتبات العامة 
وامل��در���ص��ي��ة وو���ص��ائ��ل ت��وف��ري م�����ص��ادر 

املعرفة الأخرى«.
اأي�صا  امل�����ص��روع  واأ���ص��اف »ي��ه��دف 
ل����زي����ادة وع�����ي ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع ك��اف��ة 
وتطوير  والط���الع،  ال��ق��راءة  باأهمية 
امل��ك��ت��ب��ات امل���ت���واف���رة يف امل��ج��ت��م��ع على 
باأوعية  وتزويدها  اأن��واع��ه��ا،  اختالف 
الأط��ف��ال  وت��دري��ب  املختلفة،  ال��ق��راءة 
وال�����ص��ب��اب ع��ل��ى ال���ص��ت��خ��دام ال��واع��ي 
وامل��ف��ي��د ل��ل��ك��ت��ب وامل��ك��ت��ب��ات وم�����ص��ادر 
اإبداعات  واإط��الق  املتوافرة  املعلومات 

الأطفال وال�صباب«.
املكتبة  مب�صروع  العليان  وع��ّرف 
امل��ت��ن��ق��ل��ة، وق������ال »اإن����ه����ا ت���ه���دف اإل����ى 
احلرة  القراءة  على  الطالب  ت�صجيع 

وت��ع��وي��ده��م ع��ل��ى ارت���ي���اد امل��ك��ت��ب��ات يف 
حت�صيلهم  ل��زي��ادة  وذل���ك  مبكرة  �صن 

العلمي«.
ت�صم  امل��ت��ن��ق��ل��ة  امل��ك��ت��ب��ة  اأن  وب����نّي 
يف  املعرفة  كتب  م��ن  كبرية  جمموعة 
العامة  كالثقافة  املختلفة  امل��ج��الت 
والجتماعية  الدينية  وامل��و���ص��وع��ات 
وال����ع����ل����وم ال���ن���ظ���ري���ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
واجلغرافيا  والأدب  والفنون  املب�صطة 

والرتاجم والعلوم واللغة العربية .
كتاب  »ن���ادي  ع��ّرف مب�صروع  كما 
ال���ط���ف���ل« وه�����و م�������ص���روع ث���ق���ايف غ��ري 
ربحي، ت�صعى مكتبة امللك عبد العزيز 
املنا�صب  الكتاب  لإي�����ص��ال  خ��الل��ه  م��ن 
ل��ي��د ك���ل ط��ف��ل م�����ص��ه��م��ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة 

الثقافية للمجتمع.
وحت�����دث ع���ن امل�������ص���روع ال��ث��ق��ايف 
ال��وط��ن��ي ل��ت��ج�����دي��د ال�����ص��ل��ة ب��ال��ك��ت��اب 

1( النادي الأدبي باأبها.
2( اإدارة اجلمارك ال�صعودية.

3( املكتبة العامة باأبها.
4( مكتبة امللك فهد الوطنية.

5( مكتبة امللك عبدالعزيز العامة.
6( معهد الإدارة العامة.

التابع ملكتبة امللك عبدالعزيز العامة؛ 
ال�صامي  الأم��ر  بناء على  »د�صن  وق��ال 
الت�صاقا  الأك����ر  اجل��ه��ات  مب�����ص��ارك��ة 
ال��ه��دف  »يتمثل  واأ����ص���اف  ب��ال��ق��راءة«، 
ال���ع���ام ل��ل��م�����ص��روع يف ت��ق��وي��ة ال�����ص��ل��ة 
ب���ال���ك���ت���اب م����ن خ�����الل ت��ن��م��ي��ة امل���ي���ول 
لدى  احل��رة  ال��ق��راءة  نحو  الإيجابية 

جميع �صرائح املجتمع وفئاته«.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأث��ن��ى ع��م��ي��د ���ص��وؤون 
الدكتور  خالد  امللك  بجامعة  املكتبات 
���ص��ع��ي��د ب����ن ق���ا����ص���م اخل�����ال�����دي، ع��ل��ى 
امل�������ص���روع وع���ل���ى اأم���ث���ال���ه م���ن اأن���دي���ة 
ال����ق����راءة يف امل��ن��ط��ق��ة م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة 
امل�صروع  وب��ني  اجلامعة  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
ال��وط��ن��ي ل��ت��ج��دي��د ال�����ص��ل��ة ب��ال��ك��ت��اب؛ 
ب��ت��ك��رمي ال�صيف  امل��ح��ا���ص��رة  وخ��ت��م��ت 
املحا�صر، حيث قدم له اخلالدي درعا 

تذكاريا بهذه املنا�صبة.

18 جهة رسمية تشارك في المعرض
7( دارة امللك عبدالعزيز.

8( الإدارة العامة ملكافحة املخدرات .
9( املكتب التعاوين للدعوة والإر�صاد 

وتوعية اجلاليات باأبها.
10( املكتب التعاوين للدعوة والإر�صاد 

وتوعية اجلاليات بخمي�ض م�صيط.

11( جمعية الرب باأبها.
12( املعهد ال�صناعي الثانوي باأبها.

13( دار املالحظة الجتماعية باأبها.
14( مكتب الرتبية العربي مبجل�ض 

التعاون اخلليجي.
15( وزارة الداخلية.

16( الندوة العاملية لل�صباب 
الإ�صالمي.

17( الغرفة التجارية ال�صناعية 
باأبها.

18( جمعية حتفيظ القران الكرمي 
باأبها.

طالب ينثرون إبداعاتهم
في أمسية شعرية

فعاليات  م��ن  ب��اجل��ام��ع��ة،  املكتبات  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  تقدمه  مل��ا  ا�صتكمال 
م�صاحبة ملعر�ض الكتاب واملعلومات، اأقيمت يف الليلة الثانية من ليايل 
املعر�ض اأم�صية �صعرية لعدد من طالب اجلامعة على امل�صرح الرئي�صي، 

و�صط ح�صور كثيف من الزائرين. 
الأم�صية  ال��ق��رين  اأح��م��د  حممد  الطالب  اجلل�صة  مقدم  وا�صتهل 
وه��م:  الأم�صية  يف  بامل�صاركني  بالتعريف  ق��ام  بعدها  �صعرية،  بكلمات 
والطالب  القحطاين،  م��ف��رح  وال��ط��ال��ب  ف��رح��ان،  ح��ام��د  علي  الطالب 
�صليمان هادي، وقدم امل�صاركون العديد من الق�صائد املنقولة واملنظومة 
الغزلية،  الق�صائد  بع�ض  اإلى  بالإ�صافة  الأم��ة،  ورك��زوا فيها على حال 
اإن�صاديه  ق�صيدة  الأم�صية  �صهدت  كما  احل�صور.  ا�صتح�صان  لقت  التي 

للمن�صد الطالب عا�صم حل�ض.
 ويف ختام الأم�صية قدمت هدايا عبارة عن دروع تذكارية لل�صعراء 
امل�صاركني، بالإ�صافة اإلى �صحب هدايا للح�صور عبارة عن جهاز »ايباد« 

وق�صائم �صرائية من معر�ض الكتاب.
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أخبار الجامعة

د. الصويان
و د. الحسون 
يتفقدان 
مشروع 
»آداب بنات 
السراة« 

برنامج لتنمية وتطوير مهارات المعيدين والمحاضرين 

حث وكيل جامعة امللك خالد للم�صاريع الدكتور �صليمان بن �صالح ال�صويان، املقاول امل�صوؤول عن م�صروع كلية العلوم والآداب للبنات يف حمافظة �صراة عبيدة اجلديد، 
مب�صاعفة اجلهد والت�صليم يف الوقت املحدد وعلى اأكمل وجه، والتن�صيق لإنهاء العوائق التي تعرت�ض �صري العمل، م�صددا على �صرورة اإجناز امل�صروع ل�صمان تنفيذ 

توجيهات ولة الأمر وال�صتفادة الق�صوى من العتمادات املالية التي اأقرت لإن�صاء امل�صروع التنموي يف املنطقة.  وتوقع ال�صويان افتتاح امل�صروع بعد عام. 
جاء ذلك، خالل زيارته التفقدية للم�صروع ملتابعة �صري العمل نيابة عن معايل مدير اجلامعة، يرافقه وكيل اجلامعة لل�صوؤون التعليمية الدكتور حممد بن علي 
احل�صون، حيث اطلع على مراحل التنفيذ والإجناز واملراحل املتبقية، وعمل على معاجلة عوائق امل�صروع  وبحث اأ�صباب التاأخري ومعاجلتها.  كما زار الوكيالن، املبنى 
القائم حاليا للكلية وافتتحا املبنى امللحق به الذي نفذته وكالة اجلامعة للم�صاريع يف وقت وجيز، وي�صم �صبع قاعات درا�صية وم�صلى وح�صانتني ومظالت و�صاحات 

للطالبات بتكلفة اأربعة ماليني ريال.
منصور كويع 

عبد اهلل زارب 

ب��ت��وج��ي��ه م��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
حمد الداود، وباإ�صراف وكيل اجلامعة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة، ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
اجل���ب���ي���ل���ي، ت���ع���ت���زم ع����م����ادة ال��ت��ط��وي��ر 
ب��رن��ام��ج  تنفيذ  واجل�����ودة  الأك���ادمي���ي 
اإل���ى تنمية م��ع��ارف وم��ه��ارات  ي��ه��دف 

عمادة التطوير تحتفي بالجبيلي
ومنسوبيها الجدد

عبد اهلل زارب
اح��ت��ف��ت ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر الأك���ادمي���ي واجل����ودة ب��ال��دك��ت��ور اأح��م��د اجلبيلي 

مبنا�صبة تعيينه وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة.
كما مت الحتفاء مبن�صوبي العمادة اجلدد وهم: وكيل العمادة للخطط 
عبدالهادي  ال��دك��ت��ور  ال��ع��م��ادة،  وم�صت�صار  ه���ادي،  �صعيد  ال��دك��ت��ور  وامل��ن��اه��ج 
عبداهلل، وامل�صرف على وحدة التطوير بالعمادة الدكتور عبدالرحمن بتيل.

وقد �صرف احلفل وكيل اجلامعة، الأ�صتاذ الدكتور مرعي القحطاين، 
ووكيل اجلامعة للم�صروعات الدكتور �صليمان ال�صويان. 

عمادة البرامج المشتركة تدشن 
مشروع »أهديك تجربتي«

سلطان عسيري
د�صنت عمادة الربامج امل�صرتكة الأربعاء 1435/12/21 م�صروعها الطالبي 
من  متميزة  نخبة  مب�صاركة  وذل��ك  جتربتي«  »اأه��دي��ك  م�صمى  الأول حتت 

طالب اجلامعة يف خمتلف التخ�ص�صات.
القدامى  الطالب  والتجارب بني  نقل اخل��ربات  اإل��ى  امل�صروع  ويهدف 

وامل�صتجدين عن طريق بع�ض املحا�صرات والور�ض التدريبية .
وت�صمن الربنامج ا�صتعرا�صا لبع�ض التجارب ال�صابقة للطالب خالل 
تواجه  التي  امل�صكالت  لبع�ض  منا�صبة  حلول  واإي��ج��اد  التح�صريية  ال�صنة 
الطالب يف حياته اجلامعية، كما ا�صتمل الربنامج اأي�صا على جل�صات نقا�ض 

حول بع�ض النقاط املهمة يف خمتلف التخ�ص�صات .
الأكادميي  املجمع  لعميد  �صكرهم  الطالب  قدم  الربنامج  نهاية  ويف 
الربنامج،  هذا  على  العمري  وللقائمني  �صعيد  بن  علي  باملحالة  الدكتور 

وحر�صه الدائم على كل ما يخدم الطالب ويحقق رغباته وميوله.

قسم اللغة العربية
يستضيف د.المانع

عبدالعزيز رديف 
الأدب  اأ�صتاذ  العربية،  اللغة  بق�صم  الإن�صانية ممثلة  العلوم  كلية  ت�صت�صيف 
اللغة  »امل��ان��ع«ل��درا���ص��ة  كر�صي  على  امل�صرف  �صعود،  امللك  بجامعة  العربي 

العربية، واآدابها، الأ�صتاذ الدكتور عبدالعزيز املانع.
الكليات  الأكادميية يف جمموعة من  املنا�صب  املانع عددا من  وي�صغل 
ال��داخ��ل��ي��ة، واخل��ارج��ي��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإل���ى م�صاركته يف ع��دد م��ن امل��وؤمت��رات، 
وال��درا���ص��ات  ال��ب��ح��وث،  العديد م��ن  ق��دم  ال��دول��ي��ة، كما  العلمية  وال��ن��دوات 

العلمية واملخطوطات املحققة.
وتاأتي ال�صت�صافة لتفعيل دور الزيارات العلمية املتبادلة، وال�صتفادة 
العملية  لإث���راء  املميزين  والباحثني  العلماء،  ا�صتقطاب  طريق  عن  منها 

التعليمية، والبحثية يف اجلامعة.
اأي��ام خالل الفرتة من مطلع حمرم  الزيارة متتد ملدة �صتة  اأن  يذكر 
اإلى ال�صاد�ض منه. و�صيواكب الزيارة اإقامة عدد من اللقاءات، واملحا�صرات 
خالل جمموعة من الوقفات والتاأمالت والدرا�صات التحليلية حول بع�ض 

الكتب والن�صو�ض الأدبية.

مبا  باجلامعة  واملحا�صرين  املعيدين 
من  اأع��ل��ى  م�صتويات  حتقيق  ي�صمن 
اجل����ودة والإب�����داع ، وذل���ك م��ن خ��الل 
بق�صايا  يتعلق  اأول��ه��ا  حم���اور  ث��الث��ة 
ويرتبط  العليا،  والدرا�صات  البتعاث 
ال���ث���اين ب���اآل���ي���ات وت��ط��ب��ي��ق��ات اجل����ودة 
فريكز  الثالث  امل��ح��ور  اأم��ا  باجلامعة، 
مبا  والتعلم  التعليم  يف  المتياز  على 
يت�صمنه من ا�صرتاتيجيات التخطيط 

وال��ت��دري�����ض وم��ه��ارات ال��ت��ق��ومي وبناء 
الختبارات التح�صيلية.

وقد مت عقد اجتماع بني اللجنة 
ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  ع��ل��ى تنفيذ  امل�����ص��رف��ة 
الأك��ادمي��ي  التطوير  عميد  ب��رئ��ا���ص��ة  
واجلودة الدكتور عمر عقيل واإ�صراف 
وك���ي���ل ال���ع���م���ادة ل��ل��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ه��اج��ري م��ع جمموعة 
م�����ن ال������زم������الء امل������درب������ني ل���الت���ف���اق 

ع��ل��ى ج��اه��زي��ة احل��ق��ائ��ب ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وال����رتت����ي����ب����ات ال���ن���ه���ائ���ي���ة وم��ن��ا���ص��ب��ة 
ال���ت���وق���ي���ت���ات امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذا 

الربنامج الطموح.
و���ص��ي��ت��م الإع�������الن ع���ن م��واع��ي��د 
ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذا ال����ربن����ام����ج وت��ع��ل��ي��م��ات 
و������ص�����روط اج����ت����ي����ازه خ������ال الأي�������ام 
التطوير  عمادة  لإع��الن  وفقا  املقبلة 

الأكادميي واجلودة.
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»طب األسنان« تنظم برنامجا ترفيهيا لأليتام

صيدلة الجامعة تنظم يوم المهنة الصيدلي األول

ب����رع����اي����ة م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن بن 
حمد الداود، تنظم كلية ال�صيدلة يف 
اليومني ال�صاد�ض وال�صابع من حمرم، 
يوم املهنة ال�صيديل الأول باملدرجات 
فيما  باأبها،  اجلامعة  مبقر  املركزية 
بال�صالة  الن�صائية  الفعاليات  �صتكون 
لدرا�صة  اجلامعي  باملركز  الرئي�صية 

الطالبات بال�صامر.
واأك�������د ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����ص��ي��دل��ة 
رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��دك��ت��ور 
ع��ادل ال��ه��زاين اأن ه��ذا ال��ي��وم يهدف 
اإل���ى اإع����داد ال��ط��الب مل��رح��ل��ة م��ا بعد 
ال����ت����خ����رج، وم�������ص���اع���دت���ه���م لخ��ت��ي��ار 

ب����رع����اي����ة م�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 
الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
اجلامعة  وكيل  وح�صور  ال���داود،  حمد 
للتخ�ص�صات ال�صحية الأ�صتاذ الدكتور 
كلية  اآل جلبان، نظمت  �صعد  خالد بن 
ط��ب الأ���ص��ن��ان ممثلة ب��ن��ادي ال��ط��الب 
يومي  والطالبات(  الطالب  )�صطري 

ب��ال��ك��ل��ي��ة ي����وم اجل��م��ع��ة ال������23 م���ن ذي 
احلجة، ويف اأق�صام البنني، يوم الثنني، 
اأنه  اإل��ى  م�صريا  اأي���ام،  باأربعة  بعده  اأي 
�صارك فيه 150 طالبا وطالبة باإ�صراف 
بالكلية،  التدري�ض  هيئة  اأع�����ص��اء  م��ن 
وا�صتفاد منه 100 طفل من اأطفال دار 

الرتبية الجتماعية.

وثقافيا  �صحيا  الأب��ن��اء  توعية  بهدف 
اإ�صافة  لديهم،  املعريف  الكم  يف  وزي��ادة 
اإل����ى دجم��ه��م يف امل��ج��ت��م��ع وت��اأه��ي��ل��ه��م 

حلياة اأف�صل وم�صتقبل واعد«.
وت��اب��ع« رع��اي��ة الأي��ت��ام لها اأهمية 
اخلا�صة  الفئات  م��ن  بو�صفهم  كبرية 
اإل���ى اهتمام  امل��ج��ت��م��ع، وي��ح��ت��اج��ون  يف 

ال���ت���خ�������ص�������ض، وامل���������ص����ار ال���وظ���ي���ف���ي 
واإمكانياتهم  الأن�صب وفقا لقدراتهم 
يف  للدخول  تهيئتهم  اإل��ى  بالإ�صافة 

�صوق العمل.
لهذا  اجلامعة  ا�صت�صافة  وتاأتي 
الريادي،  اجلامعة  دور  لتاأكيد  اليوم 
وم�صوؤوليتها املجتمعية جتاه طالبها 
وخريجيها، ذلك الدور الذي يتعدى 
ت��ع��ل��ي��م��ه��م وت���درب���ي���ه���م واإك�������ص���اب���ه���م 

املهارات والكفاءات الالزمة.
كما اأكد الهزاين حر�ض اللجنة 
متميزة  نخبة  اخ��ت��ي��ار  على  املنظمة 
لتقدمي  واملتخ�ص�صني  اخل��رباء  من 
للتعريف  املحا�صرات  م��ن  جمموعة 
ب��ت��خ�����ص�����ض ال�������ص���ي���دل���ة ون�������ص���اأت���ه���ا 
وف����روع����ه����ا وف���ر����ص���ه���ا ال��وظ��ي��ف��ي��ة 

والتدريبية املتاحة.
 وق������ال »ت����ه����دف ور�������ض ال��ع��م��ل 
امل�����ص��اح��ب��ة، وامل���ع���ر����ض امل���ق���ام �صمن 
فعاليات هذا اليوم لتدريب امل�صاركني 
ع���ل���ى امل���ن���اف�������ص���ة يف �����ص����وق ال���ع���م���ل، 
كما  والوظيفي،  املهني،  والتخطيط 
يتيح املعر�ض امل�صاحب فر�صة لربط 
اخل���ري���ج���ني ب���ج���ه���ات ال���ت���وظ���ي���ف يف 
القطاع احلكومي واخلا�ض مبا�صرة«.
و����ص���ت�������ص���ه���د اجل���ل�������ص���ة الأول��������ى 
للور�صة، تقدمي العديد من الأوراق، 
ال�����ص��ع��ودي��ة  ال�������ص���ي���دل���ة يف  ك��م��ه��ن��ة 

اجلمعة ال� 23 من ذي احلجة، والثنني 
ال�������26 م���ن ال�����ص��ه��ر ن��ف�����ص��ه، ب��رن��اجم��ا 
ل��الأط��ف��ال  ت��رف��ي��ه��ي��ا  تثقيفيا  ت��وع��وي��ا 
الأيتام بدار الرتبية الجتماعية باأبها.

وق������ال ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور 
اإن  ال�����ص��ه��راين،  �صليمان  ب��ن  اإب��راه��ي��م 
الن�صائية  الأق�صام  يف  انطلق  الربنامج 

وق�������ال ال�������ص���ه���راين »مي����ث����ل ه���ذا 
ال�����ربن�����ام�����ج ال�����ت�����وع�����وي ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي 
الجتماعية  الرتبية  ل��دار  الرتفيهي 
باأبها حجر زاوية يف التوعية ال�صحية، 
الرتكيز  يتم  حيث  لالأطفال  وخا�صة 
واللبنة  امل�صتقبل  جيل  لكونهم  عليهم 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف ال��ب��ن��اء ال��ن��اج��ح، وذل��ك 

ي�صاعدهم  واجتماعي  ونف�صي  تربوي 
وكلية طب  املجتمع.  الندماج يف  على 
امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  تطلق  الأ���ص��ن��ان 
وال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�������ص���ط���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الجتماعية  امل�صوؤولية  مل��ب��داأ  حتقيقا 
�صرحا  ب�صفتها  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  امل��ل��ق��اة 

تعليميا خدميا متميزا«.

ب��رئ��ا���ص��ة ال���دك���ت���ور ع�����ادل ال���ه���زاين، 
ع�صريي  عبده  ب��ن  يو�صف  وال��دك��ت��ور 
يف  ال�صيدلة  »م��ه��ن��ة  ع��ن  متحدثني 
التطوير  م��ن  ع��ام��ا  ال�����ص��ع��ودي��ة.. 50 
واخل�����ربة« وال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
حم����م����د الأه��������������دل م����ت����ح����دث����ا ع��ن 
»ممار�صة ال�صيدلة يف اململكة العربية 
ال�صعودية وجمالت العمل« والدكتور 
علي عبدالعزيز املتوزي متحدثا عن 
يف  لل�صيادلة  العلمي  املجل�ض  »دور 

ال�صعودية«.
بعنوان  الثانية  اجلل�صة  وت��اأت��ي 
اأن  ن�صتطيع  ال����ذي  وم���ا  ن��ح��ن  »م���ن 
ن��ق��دم��ه؟« ب��رئ��ا���ص��ة ال��دك��ت��ور يو�صف 
ع�������ص���ريي وم�������ص���ارك���ة امل���ت���ح���دث���ني: 
ال��دك��ت��ور �صالح ع��ب��داهلل ب��اوزي��ر عن 
ه��ي��ئ��ة ال������دواء وال����غ����ذاء ال�����ص��ع��ودي��ة،  
اإب��راه��ي��م ع��ب��داهلل ال�صراء  وال��دك��ت��ور 

عن اجلمعية ال�صيدلية ال�صعودية.
ك����م����ا ����ص���ي�������ص���اح���ب ال����ور�����ص����ة 

حما�صرات منها:
• كيف تكتب �صريتك الذاتية؟

امل����ق����اب����ل����ة  جت�������ت�������از  ك������ي������ف   •
ال�صخ�صية؟ للدكتور يو�صف بن 

عبده ع�صريي.
• ب���رن���ام���ج زم����ال����ة ال�����ص��ي��دل��ة 
ل�����ل�����دك�����ت�����ور ع�������ب�������داهلل حم���م���د 

الزهراين.

مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ك  ت���خ���ط���ط  ك����ي����ف   •
ال�������وظ�������ي�������ف�������ى؟ ل����ل���������ص����ي����ديل 

عبداللطيف �صعد العقيفي.
�صيكون  ال��ن�����ص��ائ��ي  اجل��ان��ب  ويف 
ه�����ن�����اك ورق���������ة ع������ن »ك�����ي�����ف ت��ك��ت��ب 
����ص���ريت���ك ال����ذات����ي����ة؟ وك���ي���ف جت��ت��از 
امل���ق���اب���ل���ة ال�����ص��خ�����ص��ي��ة؟ وجم������الت 
ع��م��ل ال�����ص��ي��دلن��ي��ات ال�����ص��ع��ودي��ات يف 
بنت  اإمي���ان  لل�صيدلنية  ال�صعودية 

نا�صر املطريي.
لعدد  حما�صرات  اإلى  بالإ�صافة 
م���ن ال�����ص��رك��ات امل��ت��خ�����ص�����ص��ة م��ن��ه��ا: 
ال���ف���راب���ي،  دار  ل�����ص��رك��ة  حم���ا����ص���رة 
لالأنظمة  اخلليج  ل�صركة  وحما�صرة 
الأح����ي����ائ����ي����ة، وحم����ا�����ص����رة ل�����ص��رك��ة 

الثوابت لالأن�صطة التجارية.
يذكر اأن هذا اليوم ياأتي متزامنا 
م���ع اإن�������ص���اء ف����رع ل���ن���ادي ال�����ص��ي��ادل��ة 
ال�صيدلية  اجل��م��ع��ي��ة  اإ����ص���راف  حت��ت 
ال�صعودية وهو ما يج�صد روؤية الكلية 
املتميز  التعاون  خالل  من  واأهدافها 
ال�صيادلة  ل���ص��ت��ي��ع��اب  اجل��م��ع��ي��ة  م��ع 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��و���ص��ي��ع ق���اع���دة امل��ع��رف��ة 
وتنمية اخلربات وتطويرها، كما دعا 
ال��ه��زاين ال��راغ��ب��ني يف امل�����ص��ارك��ة اإل��ى 

الت�صجيل من خالل الرابط:
http://eportal.kku.edu.sa/
/ar/node/1990
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االعتراف الكامل بقسم طب 
 األسرة مركزا تدريبيا

عبد العزيز أبوسحمة
واملجتمع  الأ�صرة  ق�صم طب  رئي�ض  اأكد 
املو�صى، منح  الدكتور ح�صن بن حممد 
الأ���ص��رة  ط��ب  لق�صم  الكامل  الع���رتاف 
وامل���ج���ت���م���ع ب�����ص��ف��ت��ه م����رك����زا ت��دري��ب��ي��ا 
ملدة  الأ���ص��رة  لطب  ال�صعودية  للزمالة 
اأربع �صنوات، حيث يتيح برنامج الزمالة 
م��ن��ح درج����ه ال��زم��ال��ة يف ط���ب الأ����ص���رة 
)ال���دك���ت���وراه(، وه���و الع����رتاف ال��ث��اين 
للتخ�ص�صات  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ن 
ال�صحية بالربامج التدريبية يف الق�صم

املجتمع  لطب  ال�صعودية  ب��ال��زم��ال��ة  ال��ك��ام��ل  الع����رتاف  مت  اأن  بعد 
�صعادة عميد  »ن�صكر  واأ���ص��اف  الهيئة.  قبل عامني من  )ال��دك��ت��وراه( 
كلية الطب الأ�صتاذ الدكتور عبد اهلل بن �صعيد ع�صريي، على دعمه 

غري املحدود للق�صم وبرامج الدرا�صات العليا بالق�صم والكلية«.

انعقاد مجلس عمادة البحث 
 العلمي األول بتشكيله الجديد

انعقد بقاعة اجتماعات عمادة البحث العلمي موؤخرا،  جمل�ض عمادة 
البحث العلمي الأول لعام 1436/1435ه���، حيث نوق�ض يف الجتماع،  
عدد من املو�صوعات املعرو�صة على املجل�ض. يذكر اأن هذا الجتماع 
لقرار  وفقا  العلمي  البحث  لعمادة  اجلديد  الت�صكيل  بعد  الأول  هو 

جمل�ض اجلامعة ذي الرقم )35/34/7/11(.



متابعات

مدير الجامعة يفتتح ندوة
»حاضر اللغة اإلنجليزية ومستقبلها«

منصور كويع 

افتتح مدير اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور 
عبدالرحمن بن حمد ال��داود، الندوة 
اللغات  كلية  نظمتها  ال��ت��ي  الوطنية 
وال����رتج����م����ة حت����ت ع����ن����وان »ح��ا���ص��ر 
ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة وم�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��ا يف 
اهتمامات  ال�صعودية:  العربية  اململكة 
ت��اأت��ي  ال��ن��دوة  ه���ذه  اإن  وق���ال  بحثية« 
اإدراك�����ا م��ن اجل��ام��ع��ة لأه��م��ي��ة تعليم 
و�صيلة  باعتبارها  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة 
املجتمعات  بني  التوا�صل  و�صائل  من 

والثقافات العاملية املختلفة.
واأ�����ص����اف اأن���ه���ا ت��ت��ي��ح ف��ر���ص��ة ال��ت��ق��اء 
امل���ت���خ�������ص�������ص���ني م�����ن الأك�����ادمي�����ي�����ني 
وال��ب��اح��ث��ني م���ع زم��الئ��ه��م يف جم��ال 
املعاهد  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  تعليم 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ام ل��ت��ب��ادل 

خا�ض، ويف العامل العربي ب�صكل عام، 
تتطلب  ال�صعبية  ه��ذه  اأن  اإل��ى  م�صريا 
ملواكبة  التعليمية  الأمن��اط  تغيريا يف 

بقية الدول الناطقة بالإجنليزية .
وج��ود  اإل��ى  ملهي  اآل  تطرق  كما 
ج��دل��ي��ة اأك��ادمي��ي��ة وت�������ص���اوؤلت م��ث��ارة 
تدري�ض  املمكن  م��ن  ك��ان  م��ا  اإذا  ح��ول 
الإجن���ل���ي���زي���ة ك��ل��غ��ة اأج��ن��ب��ي��ة ل��ط��الب 
املراحل البتدائية، مو�صحا اأنها تبقى 
م�صاألة خالفية، كما حتدث عن اأهمية 
يف  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  ا���ص��ت��غ��الل 

تعلم اللغة الإجنليزية.
وق����ال »م�������ص���رورون ب��اإق��ام��ة ه��ذا 
املوؤمتر الذي ي�صم نخبة من اخلرباء 
من  الإجنليزية  اللغة  يف  والباحثني 
خمتلفة«،  م��ت��ن��وع��ه  علمية  خ��ل��ف��ي��ات 
م��ب��دي��ا ت���ف���اوؤل���ه ب�����اأن حت��ق��ق ال���ن���دوة 

اأهدافها.

اأي��ام  خ��الل  جل�صة   12 يف  الجنليزية 
اإل��ى جملة  ال��ن��دوة  ال��ن��دوة. وخل�صت 

من التو�صيات، من اأبرزها:
والرتجمة  اللغات  كلية  تبني   •
ا�صتمرار اإقامة مثل هذه الندوات 

ب�صكل �صنوي.
• ت�صجيع اإ�صراك طالب وطالبات 
ال����درا�����ص����ات ال���ع���ل���ي���ا، ل��ي�����ض ع��ل��ى 
امل�صاركة  على  بل  فقط  احل�صور 

بالأبحاث وتقدمي العرو�ض.
• ا�صتمرار التعاون بني اجلامعة 
والرتجمة  اللغات  بكلية  ممثلة 
للرتبية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وب����ني 
يف  ع�����ص��ري،  منطقة  يف  والتعليم 
اللغة  م��ن��اه��ج  بتقييم  يتعلق  م��ا 
الجن��ل��ي��زي��ة وع��ق��د ور����ض العمل 
واإج��������راء ال����درا�����ص����ات امل��ي��دان��ي��ة 
ل���ل���وق���وف ع���ل���ى واق������ع ت��دري�����ض 

اخل��������ربات وال�����ص����ت����ف����ادة م����ن ن��ت��ائ��ج 
الأب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة مب��ا ي�����ص��اع��د على 
التعليمية  العملية  م�صتوى  حت�صني 

ب�صفة عامة .
ال��ن��دوة  اأن تنظيم  ال���داود  واأب���ان 
ي���اأت���ي ا����ص���ت���م���رارا ل�����دور اجل��ام��ع��ة يف 
بكل  والقيام  والوطن  املجتمع  خدمة 
العايل  التعليم  تطوير  �صاأنه  م��ن  م��ا 
والعام وفق توجيهات خادم احلرمني 
و�صمو  ع��ه��ده  ويل  و���ص��م��و  ال�صريفني 
بالعلوم  ال��ع��ن��اي��ة  يف  ع��ه��ده  ويل  ويل 
ال�صرعية والعلوم التطبيقية الأخرى 

وفق روؤية معا�صرة وحديثة.
من جهته اأكد عميد كلية اللغات 
اآل ملهي  الدكتور عبداهلل  والرتجمة 
الأك����ر  ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة ه���ي  اأن 
ان��ت�����ص��ارا ب���ني ل��غ��ات ال���ع���امل وحت��ظ��ي 
ب�صكل  ال�صعودية  يف  وا���ص��ع��ة  ب�صعبية 

خال�ض  ق���دم  ح��دي��ث��ه  خ��ت��ام  ويف 
ال�صكر ملعايل مدير اجلامعة الدكتور 
ع����ب����دال����رح����م����ن ال��������������داود، وج���م���ي���ع 
امل�����ص��ارك��ني ال��ذي��ن اأ���ص��ه��م��وا يف اإجن���اح 
اأو غ��ري  م���ب���ا����ص���رة  ب�������ص���ورة  امل����وؤمت����ر 

مبا�صرة.
العلمية قدمت  اللجنة  اأن  يذكر 
والأوراق  الأب�����ح�����اث  م����ن  ال���ع���دي���د 
ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ل��غ ع���دده���ا 22 ب��ح��ث��ا، مت 
امل��ح��اور  ع���دد م��ن  ق��ب��ول 17 منها يف 
كان  العلمية،  اللجنة  اعتمدتها  التي 
اأبرزها: مناق�صة بحث عن التخطيط 
ال���ل���غ���وي وا����ص���ت���خ���دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ل��غ��ة  وت��ع��ل��م  تعليم  يف 
وكذلك بحث يف العالقة بني الثقافة 
دور  تناول  مت  كما  اللغة،  ه��ذه  وتعلم 
الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ل��غ��ة  ت��ع��ل��م  يف  الأدب 
اللغة  ق����راءة  تعليم  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

التي يواجهها  اللغة وال�صعوبات 
م���ع���ل���م���ي ال����ل����غ����ة الجن���ل���ي���زي���ة 

وطالبها.
• زيادة تفعيل امل�صاركة الن�صائية 
اأم  التنظيمية  الناحية  �صواء من 

البحثية.
• ال��ع��م��ل ع��ل��ى زي�����ادة الأب���ح���اث 
ب��دور  تعنى  ال��ت��ي  العمل  وور����ض 
تعلم  يف  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
اأجنبية  كلغة  الجنليزية  اللغة 
�صواء يف داخل الف�صول الدرا�صية 

اأم خارجها.
• م��ت��اب��ع��ة الق�����رتاح�����ات ال��ت��ي 
ع����ر�����ص����ت خ��������الل امل������داخ������الت 
منها،  وال���ص��ت��ف��ادة  وامل��ن��اق�����ص��ات 
بطباعة  التو�صية  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة 
قدمت  التي  والعرو�ض  البحوث 

خالل الندوة.
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خارطة األخبار

عسير
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عمادة الدراسات
العليا

العليا  ال��درا���ص��ات  ع��م��ادة  نظمت 
يف اجلامعة لقاًء ناق�ض مو�صوع 
الخ�����ت�����ب�����ار ال���������ص����ام����ل ل���ط���الب 
كلية  يف  ال���دك���ت���وراه  وط���ال���ب���ات 

الرتبية.
واأق���ي���م ال��ل��ق��اء يف ك���ل من 
مركز الدرا�صات العليا للطالبات 
بلع�صان )للطالبات(، ويف املدينة 
اجلامعية بالقريقر )للطالب(.

نوف قرا�ش

كلية العلوم 
الطبية التطبيقية

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
دورة  ببي�صة  للبنات  التطبيقية 
ت���دري���ب���ي���ة ب���ع���ن���وان )ال����دخ����ول 
والتعامل مع نظام البالك بورد 
امللك خالد(، قدمتها  يف جامعة 
م��ن�����ص��ق��ة ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين 
�صحبي  اأم��اين  الأ�صتاذة  بالكلية 

يو�صف.
وا�����ص����ت����ف����اد م������ن ال���������دورة 
ال���ت���ي اأق���ي���م���ت مب��ع��م��ل ال��ت��ع��ل��م 
الإل��ك��رتوين بالكلية  ع��دد كبري 

من الطالبات امل�صتجدات.

هياء البي�شي

كلية العلوم
واآلداب

والآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة  اأق����ي����م 
)جم����م����ع2( ب��خ��م��ي�����ض م�����ص��ي��ط 
ال��ل��ق��������������������اء ال��ت��ع��ري��ف��ي ل��ط��ال��ب��ات 
الأول(-  )امل�صت����وى  النت�صاب- 

للعام الدرا�صي 1435 /1436ه�.
و�صهد اللقاء كلمة لرئي�صة 
ق�����ص��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة الأ���ص��ت��اذة 
اإلهام الغامدي حتدثت فيها عن 
يف  التدري�صية  وال�صاعات  امل���واد 
وكلمة  العربية،   اللغة  برنامج 
اأهمية  تناولت  ال��ت��اأدي��ب   للجنة 
والزي  الكلية  ب�صوابط  اللتزام 
الكلية وعقوبة  داخل  الإ�صالمي 

عدم اللتزام ب�صوابط الكلية.

فاطمة حمدان

كلية اإلدارة
واالقتصاد المنزلي

والقت�صاد  الإدارة  كلية  اأق��ام��ت 
افتتحته  للكتاب  املنزيل معر�صا 
�صمر  ال��دك��ت��ورة   الكلية  عميدة 
كبري  بح�صور  وح��ظ��ي  النعمي، 
من قبل الطالبات واأع�صاء هيئة 

التدري�ض ومن�صوبات الكلية.
 وقد حوت اأجنحة املعر�ض  

خمتلف الكتب واملخطوطات.

زهراء حبرت

قسم اإلعالم

اأق���ام ق�صم الإع����الم والت�����ص��ال، 
)���ص��ع��ب��ة ال���ط���ال���ب���ات(، ال��ث��الث��اء 
امل���ا����ص���ي، ور����ص���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان 
»�صانع الأفالم«، قدمتها املدربة 
وح�صرتها  ال�����ص��ه��راين،  ت��رك��ي��ة 
امل�صتوى  طالبات  من  جمموعة 
هيئة  اأع�صاء  وع��دد من  الثالث، 

التدري�ض.
واأك������������دت م���ن�������ص���ق���ة ق�����ص��م 
الإع������الم والت�������ص���ال ال��دك��ت��ورة 
ال��ق�����ص��م  اأن  ال���ع�������ص���ريي  اإمي�������ان 
ي���ه���دف م����ن خ�����الل م���ث���ل ه���ذه 
ال��ط��ال��ب��ات  تهيئة  اإل���ى  ال���ور����ض، 
واإع���داده���ن  الإع���الم���ي،  للعمل 
ملعرفة كل ما يدور فيه. وقالت« 
اأع��م��ال الق�صم  ما زال يف ج��دول 
�صيكون  حيث  لتقدميه  الكثري 
بالطالب  هناك فعاليات خا�صة 
اأن ه��ن��اك ما  وال��ط��ال��ب��ات، ك��م��ا 
تنفرد به كل �صعبة ح�صب اآلياتها 
وم���ا ي��ت��واف��ر ل��ه��ا م���ن اإم��ك��ان��ات 

لتحقيقها«.

كلية العلوم
واآلداب

حتت اإ�صراف عميدة كلية العلوم 
والآداب للبنات ببلقرن الدكتورة 
عالية �صالح القرين، اأقيم حفل 
عيد  مبنا�صبة  الطالبات  ملعايدة 

الأ�صحى املبارك.
ووزع�������ت ع���ل���ى ال��ط��ال��ب��ات 
ب��ط��اق��ات التهنئة  خ��الل احل��ف��ل 
واحل����ل����وى يف اأج�������واء ت�����ص��وده��ا 

الفرحة والبهجة.

 اأماين حامد

كلية العلوم
واآلداب

وال��ع��ل��وم  الآداب  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
يف  م�صيط،  بخمي�ض  )جم��م��ع2( 
قاعة الجتماعات بالكلية، حفل 
التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  معايدة 

بعيد الأ�صحى املبارك.
ويف كلمتها باملنا�صبة، هناأت 
فوزية  الأ���ص��ت��اذة  الكلية  عميدة 
بالعيد  احل���ا����ص���رات،  ع�����ص��ريي، 
دوام  ل���ه���ن  م��ت��م��ن��ي��ة  ال�����ص��ع��ي��د، 
ال��ف��رح وال��ت��وف��ي��ق، ك��م��ا حثتهن 
الطالبات   واإ�صراك  ت�صجيع  على 
املتنوعة  والأن�صطة  ال��ربام��ج  يف 

التي تنظمها الكلية.

فاطمة حمدان
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ن�صاهد ون�صمع بني احلني والآخر عن حوادث مميتة ب�صبب التفحيط  الذي 
انت�صر ب�صكل كبري بني ال�صباب يف مراحل عمرية خمتلفة، وقد تكون هذه 
الذين  ال�صباب  بع�ض  جت��ذب  والعامة  اخلا�صة  لالأمالك  املدمرة  الهواية 
ميار�صونها من اأجل حب الظهور ولفت الإنتباه ملا يقومون به من حركات 

خطرية ب�صياراتهم التي تكون يف بع�ض الأحيان م�صروقة اأو م�صتاأجرة.
وقد انت�صرت هذه الهواية ب�صكل عجيب بني طالب املدار�ض واأ�صبح يف 
اإليه املفحط �صاحة كبرية  كل مدينة ميدان لهذا التحدي، فكل ما يحتاج 
وعدد من امل�صجعني واملعززين الذين يطلقون �صرارة التحدي لهذا املتهور 

الذي يتمادى يف خمالفة الأنظمة وتعري�ض حياة الآخرين للخطر.
 املفحط يف الغالب يكون حمبا لل�صهرة، مل ت�صاعده قدراته الذهنية 
والنف�صية اإل يف ممار�صة هذا العمل ليقال له املفحط الكبري، وتطلق عليه 
الذي  ا�صمه  اللقب  ه��ذا  ويكون  اأ�صدقائه،  بني  بها  يتفاخر  التي  الأل��ق��اب 

يعطيه ال�صهرة بني اأقرانه من املفحطني. 
ورغم املنع واملطاردة لهذه الفئة من ال�صباب �صواء املفحط اأم امل�صجع 
ي��زداد  القاتلة  الهواية  ه��ذه  انت�صار  ف��اإن  واملجتمع،  امل��رور  اأنظمة  قبل  من 
الإج���راءات  ل�صعف  ال�صبب  يعود  وق��د  كبرية،  ب�صورة  ال�صباب  بني  تاأ�صال 
اإن التعهد  الذي  النظامية  التي تطبق على املفحطني واملتفرجني، حيث 

يوؤخذ عليه اأكر من مرة مل يعد رادعا له. 
رغم ال�صكوى املتكررة واحلوادث الفظيعة التي ت�صبب فيها التفحيط، 
ارتكب  املا�صية عن عقوبة �صارمة �صد من  ال�صنني  ن�صمع ط��وال  فاإننا مل 
ي�صببه  وما  التفحيط  اأن  اجلميع  وليعرف  لغريه  عربة  ليكون  العمل  هذا 
من حوادث �صيجرم من ميار�صه ب�صكل مبا�صر ول مكان لتدخل اأي عوامل 

خارجية تنقذه من العقاب.
التي  ال��درا���ص��ات  �صعف  الظاهرة،  ه��ذه  انت�صار  اأ�صباب  من  يكون  وق��د 
يبتعدوا عن ممار�صة هذه  لل�صباب حتى  البديلة  اإيجاد احللول  اأخفقت يف 
الهواية  اخلطرية، ويقتنعوا بخطورتها عليهم اأول وعلى جمتمعهم ثانيا، 
فتجمعات التفحيط جتمع كل اأنواع املنكرات واجلرائم ومتثل ميدانا خ�صبا 
الأخالقية،  واجل��رائ��م  امل��خ��درات  ون�صر  ال�صباب  لإغ���راء  النفو�ض  ل�صعاف 

بالإ�صافة للموت الذي تت�صبب فيه. 
* نائب رئي�ض التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

التفحيط: ضعف العقوبات 
وغياب الحلول

قرارات مدير الجامعة
اأ�صدر معايل مدير اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 

عددا من القرارات الإدارية على النحو التايل:
القرين حممد  نا�صر  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  • تكليف 

عميدا لكليتي العلوم والآداب واملجتمع مبحايل ع�صري.
ع�صريي قايد  اآل  حممد  علي  ابراهيم  الدكتور  • تكليف 

وكيال لعمادة القبول بفرع اجلامعة بتهامة.
الفلقي اأحمد  ح�صن  يحيى  الدكتور  • تعيني 

وكيال لكية الطب لل�صوؤون الإدارية.
�صرمي اآل  مبارك  حممد  مبارك  الدكتور  تعيني  • جتديد 

رئي�صا لق�صم علم الأمرا�ض.
فائع اآل  عبدالرحمن  فايع  فريد  الدكتور  تعيني  • جتديد 

رئي�صا لق�صم الت�صريح بكلية الطب.
احلكمي حممد  مو�صى  اأحمد  الدكتور  تعيني  •  جتديد 

رئي�صا لق�صم الكائنات الدقيقة والطفيليات.
احلميد عبداهلل  حممد  �صليمان  الدكتور  تعيني  •  جتديد 

رئي�صا لق�صم الطب الباطني.
باوهاب اأحمد  عبدالرحمن  حممد  الدكتور  تعيني  •  جتديد 

رئي�صا لق�صم اجلراحة.
ال�صائغ عوا�ض  حممد  �صمرية  املحا�صرة  •  تعيني 
عميدة لكلية العلوم والآداب للبنات مبحايل ع�صري.

د. القحطاني في ضيافة جامعة روزاريو
ا�صتقبل رئي�ض جامعة روزاريو بالأرجنتني الدكتور داريو مايورانا، ع�صو 
هيئة التدري�ض بكلية ال�صريعة بجامعة امللك خالد، الأ�صتاذ الدكتور �صعيد 
بحث  لإج���راء  لالأرجنتني  العلمية  زي��ارت��ه  �صمن  القحطاين،  متعب  ب��ن 
التوا�صل  واأثرها يف حتقيق  الفقهية  التي�صري  »اأ�صول  علمي عن مو�صوع 

الإن�صاين«.
اجلامعة  جهود  على  العلمية  الرحلة  تلك  خالل  القحطاين  واطلع 
يف جمال حوار الأدي��ان، ومت تزويد الباحث مبا يحتاج اإليه يف بحثه. ويف 
ختام الزيارة طلب معايل رئي�ض جامعة روزاريو نقل حتياته ملعايل مدير 
علمية  �صراكات  وبناء  خمتلفة  لقاءات  بعقد  واأمنيته  خالد،  امللك  جامعة 

قوية معها. 
 

اللقاء األول لنادي الدواء
اأقام نادي دواء بكلية ال�صيدلة اللقاء الطالبي الأول يف ا�صرتاحة اجلامعة، 
وتخلله برنامج ريا�صي وثقايف، حيث اأبدع طالب النادي يف الرتتيب لها. 

دورة لـخمسة مديرين في تركيا
حممد  �صلطان  املهند�ض  باجلامعة  امل�صاريع  اإدارة  مدير  م��ن  ك��ل  ���ص��ارك 
ومدير  املعاوي،  عبداهلل  �صعد  وال�صيانة  الت�صغيل  اإدارة  ومدير  مطيحن، 
اإدارة القبول والت�صجيل �صعيد بن علي ال�صمراين، ومدير اإدارة امل�صرتيات 
عبداهلل  غريب  الرتبية  كلية  اإدارة  ومدير  القحطاين،  ظافر  بن  مبارك 
دورة  يف  بي�صة،  يف  اجلامعة  بفرع  الإدارات  مديري  من  وكلهم  ال�صهراين، 

»املدير املعتمد« التي اأقيمت يف مدينة ا�صتانبول الرتكية.

مجتمع الجامعة

حلظة راحة من القراءة
يف معر�ش الكتاب 

واملعلومات باجلامعة
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تقرير

يوزع على قادة قمة العشرين ومنهم خادم الحرمين

»QS« اإلصدار العالمـي السـنوي لـ
يبرز إنجازات الجامعة وتميزها

»آفاق« خاص

 QS« م�������ن�������ظ�������م�������ة  خ�������������ص�������������ص������ت 
Quacquarelli Symonds« م�صاحة 
كتابها  يف  خالد  امللك  جلامعة  وا�صعة 
يهتم  ال��ذي  النت�صار،  وا�صع  ال�صنوي 
ب��ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء ع���ل���ى اجل���ام���ع���ات 
ال��ع��امل،  الأك����ر مت��ي��زا ع��ل��ي م�صتوى 
وي���ت���م الح���ت���ف���اظ ب����ه ب�����ص��ف��ت��ه اأح����د 
واأهم مكتبات  اأ�صهر  املهمة يف  املراجع 
ال����ع����امل م���ث���ل م��ك��ت��ب��ة ال���ك���وجن���ر����ض 
الأمريكية، كما يتم توزيعه علي قادة 
قمة الع�صرين، ومنهم خادم احلرمني 

ال�صريفني حفظه اهلل.
وق����د خ�����ص�����ض ال��ك��ت��اب م�����ص��اح��ة 
وا�����ص����ع����ة ل���ل���ح���دي���ث ع�����ن اجل���ام���ع���ة 
م�����ن خ�������الل ن�������ص���ر م����ق����ال����ني مل���ع���ايل 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
ال��داود، ووكيل  عبدالرحمن بن حمد 
الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة 

اأحمد اجلبيلي.

أسباب منطقية
امل��ك��ان��ة،  ح�صلت اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ه���ذه 
روؤي��ة  م��ن  لقياداتها  ت��واف��ر  م��ا  نظري 
مدعومة  امل��دى  بعيدة  وا�صرتاتيجية 
بقرارات واإجراءات تنفيذية، ومتابعة 
م�صتمرة، وتطوير دائم يقود اجلامعة 
قدما نحو م�صتقبل متميز من جهة، 
العربية  اململكة  ت��ك��ون  اأن  يف  وت�صهم 
للمعرفة  متميزا  جمتمعا  ال�صعودية 
العلمي،  ال��ب��ح��ث  اإن��ت��اج��ه��ا  م��ن ح��ي��ث 
وتطبيقها  والتعلم،  التعليم  ونقلها 
كافة منا�صط ومناحي احلياة لتطوير 
امل��ج��ت��م��ع مب���ا ي��ت��ن��ا���ص��ب م���ع ت��وج��ه��ات 
امل��م��ل��ك��ة، وال���دع���م غ���ري امل���ح���دود من 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���ص��ي��دة وم�����ص��ان��دة اأم���ري 
م���ن���ط���ق���ة ع�������ص���ري �����ص����اح����ب ال�����ص��م��و 
امل��ل��ك��ي الأم�����ري ف��ي�����ص��ل ب���ن خ��ال��د بن 
عبدالعزيز، اإ�صافة اإلى جناح اجلامعة 
يف حت��ق��ي��ق روؤي���ت���ه���ا ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ب�����ص��ف��ت��ه��ا ج��ام��ع��ة م��ت��م��ي��زة مب��ت��اب��ع��ة 
الأ�صتاذ  العايل،  التعليم  وزي��ر  معايل 

الدكتور خالد العنقري.

ريادة رغم الزيادة
وجاء ت�صدر جامعة امللك خالد لهذه 
املكانة املميزة على الرغم من الزيادة 
امللتحقني  الطالب  اأع��داد  يف  الكبرية 
اأع��داد الربامج واملقررات  بها، وزي��ادة 
ال��درا���ص��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا م��ن خ��الل 
اأق�صامها وكلياتها يف فروعها املختلفة 
اجلهود  حجم  يعك�ض  مب��ا  امل��ت��ب��اع��دة، 

ال���ت���دري�������ض ح��ت��ى  ه��ي��ئ��ة  اأع�������ص���اء  اأو 
العمل  ل�صوق  مغذيا  راف���دا  اأ�صبحت 

باملتخ�ص�صني يف جمالت خمتلفة.
تعمل  اجلامعة  اأن  معاليه  واأك��د 
على تطوير براجمها يف دعم البحوث 
العلمية، وتطوير براجمها يف جمالت 
والتو�صع  الطبية،  واملجالت  التقنية، 
ويف  التعليمية،  ك���وادره���ا  ت��ط��وي��ر  يف 
ا�صتقطاب الكفاءات املتميزة يف العامل 
من اأجل النهو�ض باجلامعة ومتيزها 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وال����ربام����ج  يف اجل�����وان�����ب 

العلمية املقدمة للطلبة.
ك��م��ا ن��ب��ه اإل����ى اإن�����ص��اء 10 م��راك��ز 
للبحوث والدرا�صات العلمية والبيئية 
وال�صياحية، وثمانية مراكز بحثية يف 
ب��الإدارات  اأكادميية مرتبطة  جمالت 
الكليات  يف  والتعليمية  الأك���ادمي���ي���ة 
اإل�����ى معهد  ب���الإ����ص���اف���ة  ب���اجل���ام���ع���ة، 

البحوث ال�صت�صارية.
اإل��ى مركز  اأي�صا  ال��داود  وتطرق 
ال��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين يف اجل��ام��ع��ة، 
ت�صافر  بهدف   2005 عام  اأن�صئ  ال��ذي 
ومعاهد  وم��راك��ز  كليات  م��ع  اجل��ه��ود 
اجل��ام��ع��ة يف ت��ق��دمي اأح�����دث ال��ط��رق 
�صاأنها  من  التي  العلمية  واملنهجيات 
يف  التعليمية  العملية  من  حت�صن  اأن 

اجلامعة.
 واأ�صاف الداود يف مقاله بالكتاب 
»اجل���ام���ع���ة اأن�������ص���اأت م���رك���زا ل�����ص��م��ان 
الهيئة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اجل�����ودة 
ببع�ض  اخل��ا���ص��ة  اجل������ودة  وم��ع��اي��ري 
اأن  كما  العاملية،  الع��ت��م��اد  موؤ�ص�صات 
اآراء  ا�صتق�صاء  على  حتر�ض  اجلامعة 
وم��وؤ���ص�����ص��ات  ط���الب  م��ن  امل�صتفيدين 
كاملوؤ�ص�صات  العمل  وج��ه��ات  املجتمع، 
وت�صتفيد  دوري���ة  ب�����ص��ورة  وال�����ص��رك��ات 
م���ن ال��ن��ت��ائ��ج يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر 
تتوقف  ل  التي  امل�صتمرة  والتح�صني 
�صاملة  ب�����ص��ورة  وت��ن��ف��ذ  يف اجل��ام��ع��ة، 
اإلى جنب مع اخلطة  وم�صتمرة جنبا 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ط���ورت م��وؤخ��را 
يف اجل���ام���ع���ة، ال��ت��ي ت�����ص��م��ن ال���روؤي���ة 
والر�صالة واأهدافا ا�صرتاتيجية عامة 
وا�صرتاتيجيات تف�صيلية لتحقيقها«.

مقال وكيل الجامعة
اأما املقال الثاين الذي ن�صر يف الكتاب 
ف��ق��د ك���ان ل��وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتطوير 
واجلودة الدكتور اأحمد اجلبيلي الذي 
التطوير  ع��ات��ق��ه م��ه��م��ة  ع��ل��ي  ي��ح��م��ل 

باجلامعة وكلياتها.
وغ����ل����ب ع���ل���ى امل�����ق�����ال، ال���ط���اب���ع 
امل�صتقبلية  والنظرة  للواقع  التحليلي 
للجامعة، حيث دعم طرحه مبجموعة 
من الأرقام والأمثلة ذات الدللة، مبا 
الذي  املنهجي  العلمي  تفكريه  يعك�ض 

يتبعه يف قيادة مهام التطوير.
وحت����دث اجل��ب��ي��ل��ي ع���ن ال��ت��ط��ور 
ال��ن��وع��ي وال��ك��م��ي ال���ذي ���ص��ه��ده قطاع 
التعليم العايل يف عهد خادم احلرمني 
ال�����ص��ري��ف��ني، امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ب��ن عبد 

العزيز.

الدقيقة  املتابعة  وعمليات  امل��ب��ذول��ة، 
ال�صاملة للتاأكد من التوازن بني اإتاحة 

الفر�ض التعليمية، وجودتها.

مقال مدير الجامعة
في الكتاب

يف   »QS« م���ن���ظ���م���ة  ك����ت����اب  وع�����ر������ض 
للجامعة،  خ�ص�صها  ال��ت��ي  امل�����ص��اح��ة 
الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  ملعايل  مقال 
ب��ن حمد بن  ال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور عبد 
اجلامعة  لوكيل  اآخ��ر  ومقال  ال���داود، 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

اجلبيلي.
وا�����ص����ت����ع����ر�����ض م�����ع�����ايل م���دي���ر 
اجلامعة  ن�����ص��اأة  مقالته،  يف  اجل��ام��ع��ة 
عام 1999 والربامج التعليمية املتعددة 

وال�صاملة التي ت�صمها.
ك��م��ا اأو����ص���ح اأن اجل��ام��ع��ة ت��ق��دم 
لأك��ر  البكالوريو�ض  مرحلة  ب��رام��ج 
ويف  وط���ال���ب���ة،  ط���ال���ب   70.000 م����ن 
ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا لأك����ر م���ن 3000 
طالب وطالبة موزعني على دبلومات 
ال�����درا������ص�����ات ال���ع���ل���ي���ا، وامل���اج�������ص���ت���ري 

والدكتوراه.
م��دي��ر اجلامعة  م��ق��ال  وج���اء يف 
الأكادميي  اجلامعة  ن�صاط  جمال  اأن 
اإطار  العلمي يف  البحث  لي�صمل  ميتد 
���ص��ام��ل خل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع، م��ب��ي��ن��ا اأن 
ن�صب  ي�صعون  وق��ي��ادات��ه��ا،  اجل��ام��ع��ة 
املحيط  املجتمع  اح��ت��ي��اج��ات  اأعينهم 
مب���ن���ط���ق���ة ع�������ص���ري ب�������ص���ف���ة خ���ا����ص���ة، 

واملجتمع ال�صعودي ب�صفة عامة. 
واأك��������د  ال��������داود ع�����زم اجل��ام��ع��ة 
علي  وكلياتها  براجمها  ح�صول  علي 
من  وال��رباجم��ي  املوؤ�ص�صي  الع��ت��م��اد 
الأكادميي  لالعتماد  الوطنية  الهيئة 
ذلك  اأن  موؤكدا   NCAAA والتقومي 
���ص��ي��ك��ون جم����رد ب���داي���ة لن��ط��الق��ات 
وامل�صتمر  الدائم  التطوير  نحو  قوية 
مب�����ا ي���ح���ق���ق روؤي���������ة اجل����ام����ع����ة وه���و 
اإقليمي،  »حتقيق دور ريادي ذي عمق 
وب��ع��د ع��امل��ي، ومت��ي��ز م��ع��ريف وب��ح��ث��ي، 
اجل��ودة  نحو  فاعل  جمتمعي  واإ�صهام 
التناف�صية«، واأتبع ذلك تو�صيح ر�صالة 

اجلامعة واأهدافها الإ�صرتاتيجية.
واأ�صار مدير اجلامعة اإلى التو�صع 
ال����ذي ح���دث يف اجل��ام��ع��ة ب��ني عامي 
2005- 2007، مبينا اأنه مت �صم كليات 
املعلمات يف املنطقة من وزارة التعليم 
العايل اإلى اجلامعة، كما مت �صم كليات 
ال�صحة  وزارة  من  لالإناث  التمري�ض 
اأدى  ال��ذي  الأم��ر  اأي�صاً،  الى اجلامعة 
برامج اجلامعة  التو�صع يف  زي��ادة  اإلى 
اإل��ى  م�صريا  امل��ت��ع��ددة،  وتخ�ص�صاتها 
العديد  ت��ق��دم  اأ���ص��ب��ح��ت  اجل��ام��ع��ة  اأن 
جم��الت  يف  التعليمية  ال��ربام��ج  م��ن 
الهند�صة، والإدارة، والرتبية، والعلوم 
الج��ت��م��اع��ي��ة، وال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
والعلوم الطبية )�صيدلة وطب اأ�صنان 
ومتري�ض وغريها( لت�صبح بهذا من 
واملنطقة  اململكة  يف  اجل��ام��ع��ات  اأك���رب 
م��ن حيث اأع���داد ال��ط��الب وال��ربام��ج، 
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اأن عدد الطالب زاد من  واأو�صح 
اإل��ى  ينتمون  وطالبة  طالب   550000
كليات  م��ن  ج��ام��ع��ات حكومية  ث��م��اين 
خا�صة،  كليات  و�صبع  العايل،  التعليم 
ط���ال���ب وط���ال���ب���ة،  م���ل���ي���ون   1.2 اإل������ى 
بالإ�صافة اإلى طالب الدرا�صات العليا 
ال��ذي��ن ب��ل��غ ع����دده����م)63000( طالب 

وطالبة.
م��ن  الأع�����������داد  ه������ذه  اإن  وق�������ال 
ال�����ط�����الب م�����وزع�����ة ع����ل����ي ع�������دد م��ن 
اجل����ام����ع����ات احل���ك���وم���ي���ة وال���ك���ل���ي���ات 
وامل��واق��ع  الرئي�صية  امل��دن  يف  اخلا�صة 
الإق��ل��ي��م��ي��ة يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ب��الد، 
اأن هذه الأرق��ام ل ت�صمل  اإل��ى  م�صريا 
163،000 طالب وطالبة من امل�صجلني 
وال��درا���ص��ات  البكالوريو�ض  ب��رام��ج  يف 
العليا يف اجلامعات العاملية يف العديد 

من البلدان يف جميع اأنحاء العامل. 
وف�������ص���ر ه�����ذه ال�����زي�����ادة ب��ال��ن��م��و 
اإل��ى  ي�صل  مب��ع��دل  لل�صكان  ال�����ص��ري��ع 

1.5% �صنويا.
كما اأ�صار اإلى زيادة ن�صبة ال�صباب 
التعليم  ���ص��ن  ال��ع��م��ري��ة يف  ال��ف��ئ��ات  يف 
واإقبالهم على التعليم، بالإ�صافة اإلى 
التعليم  على  الطالبات  اإق��ب��ال  زي���ادة 
ال���ذي و���ص��ل الآن اإل���ى م��ا ي��ق��رب من 
ال��ط��الب  اأع�������داد  اإج����م����ايل  60% م���ن 

بالتعليم العايل.
وحت�����دث اجل��ب��ي��ل��ي ع���ن ح��ر���ض 
احل���ك���وم���ة ع���ل���ي ت��ع��ل��ي��م ال���ط���ال���ب���ات، 
فقدم مثال على ذلك، تطوير جامعة 
ن��ورة بنت عبد الرحمن بني  الأم��رية 
ق��دره��ا  بتكلفة   2011 و   2009 ع��ام��ي 
حوايل خم�صة مليارات دولر اأمريكي، 
مبينا اأن هذه اجلامعة توفر الفر�ض 
التعليمية ل�� 40000 األف طالبة، وهي 
���ص��ا���ص��ع م��ن حيث  ع��ل��ى م��وق��ع  مبنية 
امل�صاحة مع توافر م�صت�صفى تعليمي، 
يف  للطالبات  جامعة  اأك���رب  تعد  وه��ي 

العامل. 
وج����اء يف م��ق��ال وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
اأي�صا »على الرغم من التو�صع الكبري 
والدعم  اململكة،  العايل يف  التعليم  يف 
ل����ه، مل يخل  امل��خ�����ص�����ض  وال��ت��م��وي��ل 
الأم������ر م���ن ب��ع�����ض ال���ت���ح���دي���ات وم��ن 
اأع�صاء هيئة  اأول��ه��ا: ع��دم كفاية ع��دد 
ون�صر  ال��ت��دري�����ض  لتنفيذ  ال��ت��دري�����ض 
م�صكلة  ميثل  وهذا  العلمية،  البحوث 
الإن��اث  م��ن  التدري�ض  هيئة  لأع�����ص��اء 

خا�صة.
زي��ادة  ال��ث��اين فكان  التحدي  اأم��ا 
اأعداد الطالب والطالبات يف الدرا�صة 
اجل��ام��ع��ي��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإل���ى اخ��ت��الف 
اجلامعية  املرحلة  الدرا�صة يف  طبيعة 

وما قبلها.
من  والتاأكد  ذلك،  على  وللتغلب 
الفائدة  من  جيدة  م�صتويات  حتقيق 
فقد  والطالبات،  للطالب  التعليمية 

اأدخ����ل����ت م��ع��ظ��م اجل���ام���ع���ات ب���رام���ج 
ال�صنة التح�صريية لتوفري ج�صر بني 
اجلامعية،  وال��درا���ص��ة  ال��ع��ام  التعليم 
ل��دي��ه��م  ال����ط����الب  اأن  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د 
ا���ص��ت��ع��داد ك���اف ل��ل��ن��ج��اح يف درا���ص��ت��ه��م 

وال��ه��ن��د���ص��ة، وال���ع���ل���وم، وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل��ع��ل��وم��ات وغ���ريه���ا، ي��ت��م ت��دري�����ص��ه��ا 

باللغة الإجنليزية«.
واأ�������ص������ار اإل��������ى اأن��������ه ا����ص���ت���ج���اب���ة 
التعليم  يف  ال�صريع  النمو  لتحديات 

نقل املعرفة واأنه يجب عليها اأن تكون 
�صريكا فاعال.

من  اأ�صتنتج  »ك��م��ا  اأي�����ص��ا  وك��ت��ب 
وال���دللت  ال�صابقة  ال��ع��الق��ات  تلك 
ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي اأو���ص��ح��ه��ا خ��ا���ص��ة ما 
ال��ط��الب،  اأع���داد  ب��زي��ادة  يتعلق منها 
واحل���اج���ة اإل����ى اأع�����داد اإ���ص��اف��ي��ة من 
اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض، ����ص���رورة 
مراعاة القدرة ال�صتيعابية، واحلاجة 
باملجتمع،  العمل  ملوؤ�ص�صات  النوعية 
وع���دم اك��ت��ف��اء اجل��ام��ع��ة ب�صخ اأع���داد 
النظر  جديدة من اخلريجني بغ�ض 
عن امل�صتوى النوعي لهم، حيث تزداد 
ح��اج��ة امل��ج��ت��م��ع يف الآون�����ة احل��ال��ي��ة 
جديدة،  تخ�ص�صات  اإلى  وامل�صتقبلية 
خمتلفة  تفكري  واأ���ص��ال��ي��ب  وم��ه��ارات 
م��ت��ن��وع��ة، وب���ال���ت���ايل ف�����اإن الأم������ر ل 
اأع�����ص��اء  اأع�����داد  زي�����ادة  ع��ل��ى  يقت�صر 
هيئة التدري�ض لتح�صني ن�صبتهم اإلى 
اأن يكونوا  ال��ط��الب، بل يجب  اأع���داد 
نخبة متميزة قادرة على اإعداد خريج 

خمتلف«.
 ك���م���ا اأك��������د اجل���ب���ي���ل���ي ح���ر����ض 
اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ب��راجم��ه��ا 
جديدة  ب��رام��ج  وا�صتحداث  القائمة 
ال���ت���وازن���ات الكمية  ت��راع��ي ك��ل ه���ذه 
احلداثة  عنا�صر  وتراعي  والكيفية، 

العلمية والتطور العلمي والتقني.
من  جمموعة  مقالته  وح���ددت   
الإج��������راءات ال��ت��ي ت��رت��ب��ط ب���الأرق���ام 
التي قدمها مثل �صرورة  وال��دللت 
امل�صتمرة  امل��ه��ن��ي��ة  التنمية  وح��ت��م��ي��ة 
لكافة من�صوبي اجلامعة وعلى راأ�صهم 
ال��ت��دري�����ض وال��ق��ي��ادات  اأع�����ص��اء هيئة 
الأك����ادمي����ي����ة، وال���ت���ق���ومي امل�����ص��ت��م��ر، 
من  وال���ص��ت��ف��ادة  ال�صاملة،  واملتابعة 
الدائم،  والتطوير  الراجعة،  التغذية 
وت���و����ص���ي���ع م�������ص���ارك���ة وت���ف���ع���ي���ل دور 
عمليات  يف  اجلامعة  من�صوبي  ك��اف��ة 
الإداري،  اجل����ه����از  م���ث���ل  ال���ت���ط���وي���ر 
واجل������ان������ب ال����ن���������ص����ائ����ي، وال����ط����الب 

والطالبات.

تغطية كافة
مجاالت التطوير

وخل�ض مقال معايل مدير اجلامعة، 
واجل��ودة،  للتطوير  اجلامعة  ووكيل 
اإع��داد  الفوري يف  البدء  اإل��ى �صرورة 
وتنفيذ خطط عمل متنوعة لتغطية 
ك��اف��ة جم����الت ال��ت��ط��وي��ر، واأك�����دا اأن 
هو  ما  املكانة،  بتلك  اجلامعة  انفراد 
روؤي��ت��ه��ا  لتحقق  ان��ط��الق  ن��ق��ط��ة  اإل 
يتنا�صب  مب��ا  مت��ي��زا،  اأك���ر  كجامعة 
مع تطلعات واآمال املجتمع ال�صعودي 
والعاملي نحوها، ومبا يليق مبا تلقاه  
م���ن دع����م ك��ام��ل و���ص��ام��ل م���ن امل��ق��ام 
ع�صري  منطقة  اأم��ري  و�صمو  ال�صامي، 

الأمري في�صل بن خالد.

ب��رام��ج حت�صني  م��ن خ��الل  اجلامعية 
ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة، وال��ري��ا���ص��ي��ات، 
وال����ع����ل����وم وال����ع����دي����د م����ن امل����ج����الت 
الأخرى، خا�صة اأن العديد من برامج 
نظام التعليم العايل كالعلوم الطبية، 

ال������ع������ايل ول���������ص����م����ان ج�������ودت�������ه، مت 
ال��وط��ن��ي��ة للتقومي  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��اأ���ص��ي�����ض 
 NCAAA الأك�����ادمي�����ي  والع���ت���م���اد 
دع��م عمليات  ع��ام 2004، لرتكز على 
����ص���م���ان اجل�������ودة داخ������ل امل��وؤ���ص�����ص��ات 
تقدمي  م��ع  واجل��ام��ع��ات،  التعليمية 
ب��رام��ج ال��ت��دري��ب يف امل��واق��ع املركزية 
والإقليمية، وتوفري جمموعة وا�صعة 

من مواد الدعم.
الع��ت��م��اد  ع��م��ل��ي��ة  اأن  واأ�����ص����اف 
تطبق كحافز ودليل لعمليات حت�صني 
اجلودة التي يجب اأن تنفذ داخل تلك 
اإط��ار  اإع��داد  اأن��ه مت  املوؤ�ص�صات، مبينا 
نتائج  لتحقيق  ل��ل��م��وؤه��الت،  وط��ن��ي 
واملهارات  واملعرفة  التاأهيل  مميزة يف 
املعرفية )مبا يف ذلك التفكري الناقد 
التعامل  وم��ه��ارات  امل�صكالت(،  وح��ل 
مع الآخرين وامل�صوؤولية، والت�صالت 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وامل���ه���ارات 

العددية، واملهارات احلركية.
اإع��داد كتيبات  اأنه مت  اإلى  واأ�صار 
ل��و���ص��ف ���ص��م��ان اجل�����ودة والع��ت��م��اد 
الهيئة،  يف  املعتمدة  للمعايري  وف��ق��ا 
وت���وف���ري من����اذج ل��ت��و���ص��ي��ف ال��ربام��ج 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وامل����ق����ررات ال��درا���ص��ي��ة، 
للتعليم،  التف�صيلية  وامل��خ��ط��ط��ات 
وت���ق���اري���ر ال���درا����ص���ة ال���ذات���ي���ة، وم��ن 
ث��م اإع�����داد ج����داول ال��ت��ق��ي��ي��م ال��ذات��ي 
وتقييم  امل��وؤ���ص�����ص��ات  يف  ل��ال���ص��ت��خ��دام 
ال����ربام����ج ل��ل��م�����ص��اع��دة يف ع��م��ل��ي��ات 

التقييم واملراجعة الداخلية.
تقدمي  مت  »كما  مقاله  يف  وتابع 
جوانب  خمتلف  يف  تدريبية  ب��رام��ج 
الهيئة  معايري  وف��ق  اجل���ودة  �صمان 
الوطنية لالعتماد الأكادميي يف عام 
التعليمية،  الربامج  2010، ومراجعة 

واملقررات من اأجل اعتمادها«.
واأ�صاف اأن عملية العتماد كانت 
يف ب���ادئ الأم����ر ع��ل��ى اأ���ص��ا���ض ط��وع��ي، 
م��واع��ي��د  ف��ق��د مت حت��دي��د  الآن  اأم����ا 
لإجن��������از ال����ه����دف وال����و�����ص����ول اإل����ى 
جامعات  لكافة  الأك��ادمي��ي  العتماد 
امل��م��ل��ك��ة وب���راجم���ه���ا ب�����ص��ك��ل اإل���زام���ي 
ي�صمن جودة ما تقدمه من خدمات 
العالية  امل�صتويات  وحتقيق  تعليمية، 

من املعايري العاملية.
واأو�صح وكيل اجلامعة للتطوير 
واجلودة اأن »التوجهات ال�صرتاتيجية 
للحكومة،  القت�صادية  اجل��وان��ب  يف 
ت��ع��دت ح���دود الع��ت��م��اد ع��ل��ى النفط 
م�����ص��درا اأ���ص��ا���ص��ي��ا ل��ل��دخ��ل ال��ق��وم��ي، 
القت�صادية  اخل��ط��ط  ت��ن��وع��ت  ح��ي��ث 
جمتمع  �صنع  تفعيلها  يتطلب  التي 
ر�صمية  تكليفات  اأعتربه  مبا  املعرفة، 
لها  ت�����ص��ت��ج��ي��ب  اأن  اجل���ام���ع���ات  ع��ل��ى 
لتحقيق  اأدواره���ا  وتفعل  بها  وت�صعر 
ه����ذه الأه�������داف ال���وط���ن���ي���ة«، م���وؤك���دا 
رف�صه اأن يقت�صر دور اجلامعات على 
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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

طالب يناقشون البحث العلمي..
أسباب تراجعه وغيابه

سلمان العلي

ات���ف���ق���ت ع���ي���ن���ة م�����ن ال�����ط�����الب ال���ذي���ن 
من  اأن  على  »اآف����اق«  اآراءه����م  ا�صتطلعت 
اأ���ص��ب��اب ت���راج���ع ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ت��ع��ود 
ال���ط���الب يف امل����دار�����ض ق��ب��ل ال��ت��ح��اق��ه��م 
ب����اجل����ام����ع����ات ع���ل���ى اأ�����ص����ل����وب ال��ت��ل��ق��ني 
يحفظ  اأ�صبح  الطالب  اأن  اأي  واحلفظ، 
املادة املقررة عليه عن ظهر قلب، واأ�صاروا 
اإلى اأن عدم الرغبة لدى بع�ض الطالب 
يف ال��ب��ح��ث ع��ن امل��ع��ل��وم��ة وامل��ع��رف��ة نتاج 
ت��راك��م��ي و���ص��ف��ة لزم��ت��ه��م م��ن امل��در���ص��ة 

والبيت والأخري على وجه اخل�صو�ض. 

التلقين والحفظ
القحطاين  �صعيد  حممد  الطالب  يرى 
البحوث  لرتاجع  اأ�صباب  ع��دة  هناك  اأن 
ال��ع��ل��م��ي��ة، اأه���م���ه���ا: ت���ع���ود ال����ط����الب يف 
امل����دار�����ض ق��ب��ل ال��ت��ح��اق��ه��م ب��اجل��ام��ع��ات 
ع��ل��ى اأ���ص��ل��وب ال��ت��ل��ق��ني واحل���ف���ظ، وق��ال 
»مل ن��ت��ع��ود ع��ل��ى اأ���ص��ل��وب ال��ب��ح��ث، حتى 
ف��ي��ه��ا  ي���وج���د  ل  م���دار����ص���ن���ا  م��ع��ظ��م  اإن 
مكتبات واإن وجد فهي للمدر�صني فقط 

وممنوعة على الطالب«.

نتاج تراكمي
اأم����������ا ال�����ط�����ال�����ب ح���������ص����ني �����ص����ي����ف اهلل 
الرغبة  ع��دم  اأن  اأك���د  فقد  ال��ق��ح��ط��اين، 

التركيز على أبحاث التخرج
ي�����ص��ري ال���ط���ال���ب  اأح���م���د اجل��ه��ن��ي اإل���ى 
تراكمية،  وال��ب��ح��ث  التعليم  عملية  اأن 
ُتَنّمى  البحث  وملكة  ال��ق��درات،  وكذلك 
م���ع ال���زم���ن م��رح��ل��ة ت��ل��و الأخ������رى بكل 
املرحلة  اإل���ى  ت�صل  »وح���ني  اإ���ص��اف��ات��ه��ا، 
ا�صب على اعتبار امتالكك  اجلامعية حُتَ
ملا يوؤهلك لتقدمي بحث مميز، ومع ذلك 
اجلامعة  يف  علمي  بحث  مناهج  تو�صع 
ي��ج��ت��ازه��ا ال���ط���الب، خ��ا���ص��ة يف اأب��ح��اث 

التخرج«.

نشأة البحث العلمي 
يرتبط البحث العلمي يف تاريخه العتيق 
للمعرفة  ال��دائ��ب��ة  الإن�������ص���ان  مب��ح��اول��ة 
ال���ذي يعي�ض ف��ي��ه، وظلت  ال��ك��ون  وف��ه��م 
الرغبة يف املعرفة مالزمة لالإن�صان منذ 

املراحل الأولى لتطور احل�صارة.
وع��ن��دم��ا ح��م��ل امل�����ص��ل��م��ون ال��ع��رب 
���ص��ع��ل��ة احل�������ص���ارة ال��ف��ك��ري��ة ل��الإن�����ص��ان، 
هذا  ك��ان  ال�صليم،  مكانها  يف  وو�صعوها 
على  القائم  العلمي  الع�صر  ببدء  اإيذانا 
الفكر  ال�صليم يف البحث، وجت��اوز  املنهج 
التقليدية  احل���دود  الإ���ص��الم��ي  ال��ع��رب��ي 

للتفكري اليوناين.
الفكر  اإل��ى  العرب  العلماء  واأ�صاف 
القائم  العلمي  البحث  منهج  الإن�صاين 
ع��ل��ى امل���الح���ظ���ة وال���ت���ج���ري���ب، ب��ج��ان��ب 

لدى  وامل��ع��رف��ة  املعلومة  ع��ن  البحث  يف 
الطالب نتاج تراكمي، اأي اأنه ي�صت�صحب 
والأخ��ري على  والبيت  املدر�صة  ذلك من 

وجه اخل�صو�ض.
ف�����اإذا ك���ان���ت ال���ع���ادة يف ال��ب��ي��ت هي 
ت�صفح  طريق  عن  املعلومة  عن  البحث 
ال��ك��ت��ب وت�����ص��ف��ح الن����رتن����ت، ل���ن ي��ك��ون 
اإجراء  كان  واإن  الأبناء خمتلفني عنهم. 
ال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة ���ص��م��ة م����ن ���ص��م��ات 
امل��در���ص��ة ال��ت��ي ق���دم منها ال��ط��ال��ب اإل��ى 
اجلامعة فاإنه �صيوا�صل ذلك يف اجلامعة 
العلمية  البحوث  اإج��راء  و�صيكون  اأي�صا 

عادة من عاداته. 

عدم الصبر 
وي����وؤك����د ال���ط���ال���ب ن���ا����ص���ر غ�������زواين اأن 
امل��ك��ت��ب��ات ت��ع��ج ب��ال��ه��دوء ك��م��ا يخيم على 
وذلك  ال�صكون،  العملية  البحوث  اأماكن 
 ، يتعلم  ول  يلقن  اأ���ص��ب��ح  ال��ط��ال��ب  لأن 
حيث يحفظ املادة املقررة عليه عن ظهر 

قلب.
واأ����������ص���������اف »اف�����ت�����ت�����ح�����ت اأب�����������واب 
وف��ج��اأة  م�صراعيها،  على  التكنولوجيا 
ي���ري���دون خ��ال���ص��ة ج��ه��د ���ص��ام��ل يحيط 
ب��ج��م��ي��ع اجل���وان���ب وامل����ه����ارات ال��ك��ت��اب��ي��ة 
وال��ع��ل��م��ي��ة وال���ل���غ���وي���ة، ظ��ن��ا م��ن��ه��م اأن 
الطالب عند تخرجه يكون عاملا اأو فقيها 

متخ�ص�صا«.

بالتحديد  اهتموا  كما  العقلي،  التاأمل 
يف  العلمية  ب����الأدوات  وا�صتعانوا  الكمي 

القيا�ض.
 ويف الع�صور الو�صطى بينما كانت 
اأوروب��������ا غ���ارق���ة يف ظ����الم اجل���ه���ل ك��ان 
نقلة  الإ�صالمي يفجر يف  العربي  الفكر 
نقل  ثم  املعرفة،  ينابيع  كربى  تاريخية 
اإليه  واأ�صاف  الإ�صالمي،  الرتاث  الغرب 
ال�صورة  اكتملت  حتى  جديدة  اإ�صافات 
وظهرت معامل الأ�صلوب العلمي ال�صليم، 
يف اإط�������ار ع�����ام ي�����ص��م��ل م���ن���اه���ج ال��ب��ح��ث 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وط���رق���ه يف خم��ت��ل��ف ال��ع��ل��وم، 

التطبيقية والإن�صانية.
ومت�������ص���ك امل�������ص���ل���م���ون ب��امل��ن��ه��ج��ي��ة 
ال�����ص��ارم��ة يف ب��ح��وث��ه��م ودرا���ص��ات��ه��م يف 

خمتلف جوانب املعرفة.
وامل����ن����ه����ج����ي����ة ال�����ت�����ي اخ���ت���ط���وه���ا 
البحث  مبناهج  كثريا  تلتقي  لأنف�صهم 
امل��و���ص��وع��ي يف ع�����ص��رن��ا، و���ص��ه��د ب��ذل��ك 
بع�ض امل�صت�صرقني الذين كتبوا موؤلفات 
العلماء  ب��ه  يتمتع  مب��ا  ف��ي��ه��ا  ي�����ص��ي��دون 
امل�����ص��ل��م��ون م���ن ب���راع���ة ف��ائ��ق��ة يف منهج 
البحث والتاأليف، ويبدو ذلك وا�صحا يف 
كتاب »مناهج العلماء امل�صلمني يف البحث 

العلمي« للم�صت�صرق فرانرت روزنتال.

مفهوم البحث العلمي 
ك��ل  ن���ح�������ص���ر  اأن  ال���ي�������ص���ري  م�����ن  ل���ي�������ض 
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أنشطة طالبية
ال��ت��ع��ري��ف��ات ال��ت��ي اأُط��ل��ق��ت ع��ل��ى مفهوم 
»ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي« ح��ي��ث ت���ع���ددت تلك 
ال��ت��ع��ري��ف��ات وت���ن���وع���ت، ت��ب��ع��ا لأه���داف���ه 
تلك  معظم  لكن  ومناهجه،  وجم��الت��ه 
ال��ت��اأك��ي��د على  ح���ول  تلتقي  ال��ت��ع��ري��ف��ات 
وفقا  ح��ل��ه��ا،  بق�صد  م��ا  م�صكلة  درا����ص���ة 
لقواعد علمية دقيقة، وهذا يعطي نوعا 
رغم  العلمية  البحوث  بني  الوحدة  من 

اختالف حياديتها وتعدد اأنواعها.
 وت����ن����اول ال���ع���دي���د م���ن ال��ب��اح��ث��ني 
م���ف���ه���وم ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي، ف��اخ��ت��ل��ف��ت 
مداخلهم وتباينت اجتاهاتهم حول هذا 
اإليه من  املفهوم، فكل واح��د منهم نظر 
زاويته اخلا�صة وح�صب ميوله اأو قناعته 

العلمية.
وع���ن���د ت����ن����اول م�����ص��ط��ل��ح ال��ب��ح��ث 
اأنه يتكون من كلمتني  العلمي، يالحظ 
لغويا  فالبحث  والعلمي،  البحث  هما: 
هو م�صدر الفعل املا�صي« َبَحَث« ومعناه 
تتبع، �صاأل، حترى، تق�صى، حاول، طلب، 
وب��ه��ذا ي��ك��ون م��ع��ن��ى ال��ب��ح��ث ه���و: طلب 
وتق�صي حقيقة من احلقائق اأو اأمر من 
التنقيب والتفكري  الأم��ور، وهو يتطلب 
والتاأمل، و�صول اإلى �صيء يريد الباحث 

الو�صول اإليه.

أهداف البحث العلمي
عن  البحث  اإل��ى  العلمي  البحث  يهدف 
اكت�صافها  ثم  ومن  واحلقائق  املعلومات 
واإي����ج����اد م��ع��رف��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ج��دي��د، 
وكذلك  ون��ظ��ري��ات،  مفاهيم  وا�صتنباط 
الظواهر  لدرا�صة  جديدة  علمية  اأجهزة 

املختلفة.
اأن و�صع الأه��داف يف البحوث  كما 
هو  فيما  ح�صرها  على  ي�صاعد  العلمية 
����ص���رور،  اإ���ص��اف��ة اإل���ى اأن��ه��ا جت��ن��ب جمع 
البيانات غري املهمة و تنظيم الدرا�صة يف 

اأجزاء حمددة واأ�صلوب وا�صح. 

فوائد البحث العلمي
اإن ممار�صة البحث العلمي وكتابته تعود 
الباحث  على  الكبرية  وال��ف��ائ��دة  بالنفع 
وعلى املجتمع الذي يعي�ض فيه، وخا�صة 
م�����ص��خ��رة خل��دم��ة  الأب����ح����اث  ك���ان���ت  اإذا 
امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وب��ي��ئ��ت��ه، ومت�����ض حياة 
ولي�ض  واب��ت��ك��ار،  وفيها جت��دي��د  ال��ن��ا���ض، 
اإعادة وتكرار، ومن تلك الفوائد ما يلي:

• حت�صني م�صتوى الكتابة.
• ال���رب���ط ب���ني اجل��م��ل وال��ف��ق��رات 

واملو�صوعات املتداخلة.
• اكت�صاف حقائق جديدة مفيدة يف 

جمال التخ�ص�ض.
• ت��رت��ي��ب الأف���ك���ار ح���ول م��و���ص��وع 

ذلك البحث.
• التحلي بروح ال�صرب واجلد.

• التحلي بروح البحث والعمل.
• التعود على الإنتاجية.

• التعود على املثابرة.
• تنمية قلم الكتابة.

بالكتاب  وط��ي��دة  ع��الق��ة  تكوين   •
واملكتبة وم�صادر املعلومات.

• التعود على القراءة والإملام ب�صتى 
املجالت.

• تعلم النتقائية والتحليل والنقد 
والتفاعل مع املعلومات. 

• تعود احلر�ض على املو�صوعية.
• اكت�صاب بعد النظر.

• التعود على عدم تلقي املعلومات 
بجمود ودون فهم وتفكري.

اإب��������راز ال���ط���اق���ات والإب�����داع�����ات   •
الكامنة يف نف�ض الكاتب والباحث.

الباحث  تعلمه  مم��ا  ال���ص��ت��ف��ادة   •
وتفعيله  عمليا  وتطبيقه  م�صبقا 

يف بحثه.
العلمية  الأم���ان���ة  ع��ل��ى  ال���ت���درب   •

بتوثيق املعلومات.

معظم المدارس
تخلو من المكتبات

وإن وجدت فممنوعة 
على الطالب!

االهتمام بالبحث 
العلمي يبدأ من البيت 
والمدرسة  
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حوارات شبابية

من مقاعد الدراسة نهارا إلى العمل ليال
الطالب العاملون.. اتفاق على المبدأ 

واختالف في الطرق

ريم العسيري 

يقول الطالب خالد �صفر اآل م�صروح 
ال�صيدلة  تخ�ص�ض  الرابعة،  )ال�صنة 
ال�����ص��ري��ري��ة الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة(، اأع��م��ل يف 
اإ�صافة لكوين طالبا،  الإعالم  جمال 
حيث بداأت خو�ض هذا املجال مبكرا، 
وك�������ان داف����ع����ي الأك��������رب ن���ح���و ذل����ك، 
وال���دي واإخ��وت��ي وح��ب��ي ل��ه��ذا املجال 
مف�صلة  ه��واي��ة  ب�صفته  ومم��ار���ص��ت��ه 
ل����دي م��ن��ذ ���ص��غ��ري وت��ط��ل��ع��ي اإل��ي��ه 
ب�صكل م�صتمر من خالل  ومالحقته 
ال�������دورات وامل���ح���ا����ص���رات وامل��م��ار���ص��ة 
امل��ي��دان��ي��ة واك��ت�����ص��اب امل����ه����ارات ال��ت��ي 
احلمد،  وهلل  اأ���ص��ب��ح��ت،  خاللها  م��ن 
�صحفيا،  حم����ررا  ع��م��ل��ي  يف  متمكنا 
وا�صتمررت بهذا العمل قبل التحاقي 

باجلامعة«. 
وع������ن ب�����داي�����ات ع���م���ل���ه مب��ج��ال 
الإعالم قال »بداياتي كانت يف املجمع 
اخل��ريي بتندحة حيث وج��دت املكان 
اخل�������ص���ب خل����و�����ض ال���ت���ج���رب���ة م��ن��ذ 
الكبرية  الإمكانات  توافر  ال�صغر مع 
العمل  يف  وتدرجت  اآن���ذاك،  والهائلة 
الإع����الم����ي يف ع����دة ���ص��ح��ف ورق��ي��ة 
حمطتي  وكانت  كبرية،  واإلكرتونية 
الأك�����رب م���ن خ����الل ال��ع��م��ل ب���اإح���دى 
التي  املعروفة  الإلكرتونية  ال�صحف 
ن��ل��ت ع��ربه��ا ف��ر���ص��ة اأك����رب وجت��رب��ة 
اأ�صماء  م��ع  فيها  عملت  حيث  ق��وي��ة، 
مديرا  اأعمل  والآن  كبرية،  اإعالمية 

للتحرير يف تلك ال�صحيفة«. 
واأ���������ص��������اف »ع����م����ل����ي ب����امل����ج����ال 
ياأتي  درا�صتي  جانب  اإل��ى  الإع��الم��ي 
التوفيق بني  واإ���ص��رارا يف  رغبة مني 
هوايتي ودرا�صتي مع منح الأولويات 
اأن  بحكم  للدرا�صة،  الأكرب  والرتكيز 
ويتطلب  ال��ط��ب  ت��خ�����ص�����ص��ي  جم����ال 

مني جهدا كبريا«.
اك��ت�����ص��ب��ت  احل����م����د،  وت����اب����ع »هلل 
من خ��الل عملي يف الإع��الم العديد 
م��ن امل���ه���ارات واخل����ربات ال��ت��ي اأث���رت 
وب�صكل مبا�صر وكبري على �صخ�صيتي 
وع���الق���ات���ي الج��ت��م��اع��ي��ة وط��ري��ق��ة 

ممار�صتي للحياة«. 
الكثري  اأن  م�����ص��روح  اآل  واأو���ص��ح 
م���ن ال���ط���الب اجل��ام��ع��ي��ني ي��ق��ب��ل��ون 
منهم  رغ��ب��ة  املختلفة  الأع��م��ال  على 
يف مم���ار����ص���ة ه���واي���ات���ه���م وت�����ص��خ��ري 
اإمكاناتهم فيها، اأو حلاجتهم اإلى رفع 
�صقف دخلهم ال�صهري، وا�صفا  العمل 
اإلى جانب الدرا�صة، بالطبيعي، واأنه 
لي�ض من ال�صروري اأن يتوافق جمال 
ال��درا���ص��ة م��ع ال��ه��واي��ات وامل��م��ار���ص��ات 

الجتماعية خارج اإطار اجلامعة. 

طالب وموظف استقبال
عبداهلل  خالد  الطالب  ذك��ر  جانبه  من 
ال���راب���ع، تخ�ص�ض  )امل�����ص��ت��وى  ح��ج��ازي 
ن���ظ���م امل����ع����ل����وم����ات( اأن��������ه ي���ع���م���ل م��ن��ذ 
باأحد  ا�صتقبال  م��وظ��ف  ���ص��ن��وات  خم�ض 

امل�صت�صفيات اخلا�صة.
واأ�صار اإلى اأن ما دفعه للعمل، وقت 
ال��ذي ع��ادة م��ا يق�صيه  ال��ف��راغ الطويل 
البقاء  اأو  النوم  يف  ال�صباب  من  العديد 

خارج املنزل دون فائدة. 
ب�صعوبة اجلمع  واع��رتف حجازي 
هناك  يكن  ما مل  والعمل  الدرا�صة  بني 
تن�صيق ي�صهم يف جناحه باجلانبني، مع 

مراعاة جتنب ال�صهر لفرتات طويلة.
وق������ال »ال���ت���وف���ي���ق ب����ني ال���درا����ص���ة 
اإذا  خ�صو�صا  جهد،  اإل��ى  يحتاج  والعمل 
اإلى  اأحيانا  حتتاج  اأ�صرة  هناك  كانت  ما 
اأن ي��ب��ت��ع��د ال�����ص��خ�����ض ع���ن الث���ن���ني من 

اأجلها يف اأوقات معينة«.

العمل عليه  ت��اأث��ري  واأك���د ح��ج��ازي 
املفاهيم  م��ن  الكثري  غ��رّي  واأن���ه  اإي��ج��اب��ا 
التعامل  طريقة  �صمنها  وم��ن  بداخله 
اأ���ص��ب��ح يجيدها  اأن���ه  ال��ن��ا���ض، مبينا  م��ع 
اإل��ى  لف��ت��ا  ال���ص��ت��ق��ب��ال،  عمله يف  بحكم 
قام  اأن  بعد  اأي�����ص��ا   اأف��ادت��ه  اأن عالقاته 
اأ�صبح  حيث  للمقاولت  موؤ�ص�صة  بفتح 
املراجعني خارج  بع�ض  توا�صل مع  على 

العمل، ح�صب قوله. 

وظيفة في مصلحة الدراسة 
ع�صريي  علي  �صباح  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
)ط���ال���ب���ة ب��امل�����ص��ت��وى ال�������ص���اد����ض ب��ك��ل��ي��ة 
اأع��وام،  ثالثة  ح��وايل  »منذ  التمري�ض( 
ب������داأت ال��ع��م��ل اإل�����ى ج���ان���ب ال���درا����ص���ة، 
ب��اإح��دى  ا�صتقبال  موظفة  اأع��م��ل  حيث 
امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات اخل���ا����ص���ة، وم�����ا دف��ع��ن��ي 
لالإقدام على تلك اخلطوة هو اأن لغتي 
اإلى  بحاجة  وكنت  �صعيفة  الإجنليزية 

تطويرها من خالل ممار�صتها لأن ذلك 
اأي�صا  ولأين  تخ�ص�صي،  يف  �صيفيدين 

كنت بحاجة لأخذ درو�ض خ�صو�صية. 
واأ�صافت »يف البداية واجهت رف�ض 
واأع��م��ل  ���ص��اأدر���ض  ل��ك��وين  اأه��ل��ي للفكرة 
ب��ن��ف�����ض ال���وق���ت، ول��ك��ن��ي اأ�����ص����ررت على 
تلك اخل��ط��وة لرغبتي يف  الإق���دام على 
اأحملهم عبء  العتماد على نف�صي واأل 
م�صاريفي اجلامعية بحكم اأن مكافاآتي 
لتدين  اآن��ذاك  متوقفة  كانت  اجلامعية 
ذلك،  بعد  اقتنعوا  ال��درا���ص��ي.  م�صتواي 
اإ����ص���راري  راأوا   اأن  ب��ع��د  احل���م���د،  وهلل 

الكبري وثقتي يف نف�صي«. 
وع������ن ج����دول����ه����ا ال����ي����وم����ي ق���ال���ت 
ال��ف��ج��ر ثم  واأ���ص��ل��ي  »اأ���ص��ت��ي��ق��ظ �صباحا 
اأذه������ب اإل�����ى ال��ك��ل��ي��ة وم��ن��ه��ا اأع������ود اإل���ى 
امل��ن��زل ع��ن��د ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر لآخ��ذ 
ذل����ك، لأن  اأم���ك���ن  اإن  ق��ي��ل��ول��ة ���ص��غ��رية 
عملي يبداأ عند  الرابعة ع�صرا وينتهي 

يعفيني  ل  وه���ذا  م�����ص��اء،  التا�صعة  ب��ع��د 
اأي�صا  اأ�صاعد  حيث  اأهلي،  م�صاعدة  من 
اإخوتي  وم�صاعدة  الرتتيب  اأو  بالطبخ 
ال�صغار بال�صتذكار وحل الواجبات، كما 

اأقوم بال�صتذكار اأي�صا«. 
اأ�صعرها  العمل  اأن  �صباح  واأك����دت 
تعتمد  اأ�صبحت  حيث  اأكر،  بامل�صوؤولية 
العمل  اأن  كما  اأك��رب،  ب�صكل  نف�صها  على 
»تعلمت  امل��ه��ارات،  م��ن  ال��ع��دي��د  اأك�صبها 
ح�صن الت�صرف والتعامل مع الآخرين، 
خ�����ص��و���ص��ا الأط���ف���ال وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل 
من  ال��ط��ارئ��ة  احل���الت  بع�ض  يف  معهم 
امل�صت�صفى،  مبمر�صات  الحتكاك  خالل 
كثريا،  الإجن��ل��ي��زي��ة  لغتي   ح�صنت  كما 
وكان ذلك هديف الأول الذي �صعيت اإلى 

حتقيقه«.  

عالقات واكتساب خبرات 
عبدالرحمن  خالد  الطالب  يبتعد  ومل 

ف���ه���اد )ت��خ�����ص�����ض ال�����ص��ري��ع��ة واأ����ص���ول 
ال�����دي�����ن( ع�����ن ف���ئ���ة ال�����ط�����الب ال���ذي���ن 
ي�صتثمرون اأوقات فراغهم بالعمل حيث 
موظف  اأع��م��ل  واأن���ا  عامني  »منذ  يقول 
اخلا�صة،  امل�صت�صفيات  باإحدى  ا�صتقبال 
حيث دفعني اإلى ذلك الرغبة يف اكت�صاب 
اخل���ربة و���ص��غ��ل وق���ت ف��راغ��ي، واأف����ادين 
ال��ع��م��ل يف اإن�������ص���اء ع���الق���ات ج���ي���دة مع 
وكيفية  الربامج  بع�ض  واإتقان  املجتمع 

التعامل مع بع�ض الأجهزة«. 

تطفل الناس ونظراتهم
وي���ق���ول ال���ط���ال���ب ف���اي���ع ح�����ص��ن حممد 
ال�صريعة  تخ�ص�ض  اخلام�ض،  )امل�صتوى 
واأ�����ص����ول ال���دي���ن( »م��ن��ذ ع����ام وث��م��ان��ي��ة 
باأحد  للمراجعني  منظما  اأعمل  اأ�صهر، 
امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات اخل��ا���ص��ة وم���راق���ب���ا على 
جانب  اإل��ى  للعمل  واجتهت  الكامريات، 
الدرا�صة، لتاأمني تكاليف الزواج و�صراء 

�صيارة، وبحمد اهلل وفقت«.
يواجهني  ما  اأ�صعب  »من  واأ�صاف 
اأن يقابلني بع�ض ممن  اأثناء العمل هو 
اأع���رف���ه���م وح���ت���ى م���ن ال��ن��ا���ض ال��غ��رب��اء 
ين�صحني  وبع�صهم  غ��ري��ب��ة،  ب��ن��ظ��رات 
بالقطاع  للعمل  والجت���اه  عملي  ب��رتك 
الع�صكري، علما اأنهم ل يدرون بالأ�صباب 

الرئي�صية التي دفعتني للعمل اأ�صال«. 

عمل لتحسين الظروف
عبد  عبا�ض  �صريفة  الطالبة  تتاأخر  مل 
تخ�ص�ض  اخل��ام�����ض،  )امل�صتوى  ال��ع��زي��ز 
املادية  الظروف  اأن  اإعالن  حما�صبة( يف 
»منذ  وق��ال��ت  للعمل،  دفعتها  ال��ت��ي  ه��ي 
���ص��ه��ري��ن ال��ت��ح��ق��ت ب��ال��ع��م��ل يف اإح����دى 
املحالت اخلا�صة ببيع املالب�ض الن�صائية 
ب���اأح���د الأ������ص�����واق، وم����ا دف��ع��ن��ي للعمل 
ه���و ال���ظ���روف امل���ادي���ة ال�����ص��ع��ب��ة وزي����ادة 

امل�صاريف«.
واجهتها،  ال��ت��ي  ال�����ص��ع��وب��ات  وع���ن 
قالت »يف بداية عملي عانيت من العودة 
اإلى املنزل يف وقت متاأخر، حيث ل يكون 
اأين  اإل  ل��ل��م��ذاك��رة،  ك����اف  ه��ن��اك وق����ت 
جنحت يف تنظيم وقتي نوعا ما وبداأت 

يف التوفيق بني الثنني«. 
واأ�صافت »لي�ض عيبا اأن اأعمل طاملا 
هناك �صرورة، ومن هنا اأن�صح الطالب 
ظروفهم  كانت  اإذا  بالعمل  والطالبات 

املادية �صعبة ويحتاجون للمال« .
وعن جدولها اليومي قالت »اأذهب 
منذ وقت مبكر �صباحا للجامعة واأبقى 
اأتناول  الع�صر، ومن بعدها  هناك حتى 
وجبة الغداء ثم اأذهب بعد �صالة الع�صر 
العا�صرة،  حتى  هناك  واأبقى  العمل  اإلى 
واإذا مل يكن هناك �صغط بالعمل اأخرج 
اأ�صغايل،  بع�ض  لأنهي  املوعد  ذل��ك  قبل 

يشغل العديد من طالب وطالبات الجامعة أوقات فراغهم في العمل بعدد من القطاعات والمجاالت المختلفة رغبة منهم في تحسين مستواهم المادي 
وتطوير مهاراتهم وشغل أوقات فراغهم واكتساب الخبرات الالزمة. »آفاق« التقت ببعضهم مطلعة على كيفية توفيقهم بين الدراسة والعمل. 
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حوارات شبابية
ثم بعد ذلك اأتناول وجبة الع�صاء داخل 
اإقامتي  ملقر  بعدها  لأع���ود  اأب��ه��ا  مدينة 
مقر  عن  تبعد  التي  ال�صودة  منطقة  يف 

درا�صتي وعملي حوايل 20 كلم«. 

تطوير مهارات
وتحمل مسؤولية

وقفت  والطالبات،  الطالب  عمل  وع��ن 
الطالب  �صوؤون  راأي عميد  »اآف��اق« على 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور م���ري���ع ال��ه��ب��ا���ض، 
ف���ق���ال »اأوؤي����������د ع���م���ل���ه���م  خ�����الل ف���رتة 
درا���ص��ت��ه��م ب��اجل��ام��ع��ة مل���ا ي��رتت��ب على 
ال�صخ�صية  ملهاراتهم  تطوير  من  ذل��ك 
امل�صوؤولية  وحتمل  اجلمهور  ومواجهة 
من  يزيد  مما  النف�ض،  على  والعتماد 
عمل  اأن  كما  الطالب،  �صخ�صية  ن�صج 
اأث��ن��اء ال��درا���ص��ة يفتح اأم��ام��ه  ال��ط��ال��ب 
اآفاق امل�صتقبل من خالل خربات العمل 

املرتاكمة«. 
واأك����د ال��ه��ب��ا���ض اأن ع��م��ادة ���ص��وؤون 
العمل  ف��ر���ص��ة  للطلبة  تتيح  ال��ط��الب 
من خالل برنامج »الت�صغيل الطالبي« 
الذي يقوم الطالب من خالله بالعمل 
مقابل  بالكليات  الإداري�����ة  الأع��م��ال  يف 

مبلغ  مادي جمز. 
عمل  ح���ول  النف�صي  ال�����راأي  وع���ن 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات اأث���ن���اء ال��درا���ص��ة، 
ق��ال��ت اأ����ص���ت���اذة ع��ل��م ال��ن��ف�����ض امل�����ص��ارك��ة 
العليا  ل��ل��درا���ص��ات  الأك���ادمي���ي  باملجمع 
ب�صرى  ال��دك��ت��ورة  بلع�صان  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
العمل  »يعترب  اأرن��وط  اأحمد  اإ�صماعيل 
النف�صية  ال�����ص��ح��ة  اأه����م حم����ددات  م��ن 
اإن  والر�صا عن احلياة، حيث  وال�صعادة 
كل اإن�صان لديه رغبة حقيقية يف تقدير 
الآخرين له، والع��رتاف به كاإن�صان له 
حقوق ومن ثم فهو ل ي�صتطيع حتقيق 
ذلك اإل من خالل وجوده مع الآخرين، 
ح���ي���ث اأث���ب���ت���ت ال����درا�����ص����ات ال��ن��ف�����ص��ي��ة 
والجتماعية اأن النتماء ير�صخ حتقيق 
الهوية الإن�صانية ول�صك يف اأن حتقيق 
الهوية ل يكون اإل من خالل احل�صول 
ع���ل���ى ع���م���ل ي�����ص��ب��ع احل����اج����ات امل���ادي���ة 

والجتماعية والنف�صية«. 
وذكرت الدكتورة ب�صرى اأن العمل 
����ص���رورة ملحة  يعترب  ال��درا���ص��ة  اأث���ن���اء 
لدى الطالب ل�صتكمال درا�صته نتيجة 
ل���زي���ادة الأع���ب���اء وال�����ص��غ��وط الأ���ص��ري��ة 

واملالية وزيادة تكاليف الدرا�صة.
ول��ف��ت��ت ال��دك��ت��ورة ب�����ص��رى اإل���ى اأن 
اأث���ن���اء ال���درا����ص���ة ب��غ�����ض النظر  ال��ع��م��ل 
امل��ادي��ة، يعد مهما  ع��ن منظور الأع��ب��اء 
تتحقق  خالله  م��ن  لأن  للطالب،  ج��دا 
هوية الطالب و�صحته النف�صية وتزداد 
بنف�صه  وثقته  مداركه  وتتو�صع  خربته 
تفاوؤل  اأك��ر  وي�صبح  ل��ذات��ه،  وت��ق��دي��ره 
واإق��ب��ال على احل��ي��اة، وم��ن ث��م تتحقق 
اأ�صبحت  باأن حياته  ال�صعادة وي�صعر  له 

اأف�صل. 
واأ������ص�����ارت اإل������ى اأن������ه ع���ل���ى ال���رغ���م 
م���ن اإي��ج��اب��ي��ة ال��ع��م��ل اأث���ن���اء ال��درا���ص��ة 
اإن����ه قد  اأي�����ص��ا ح��ي��ث  ل��ه �صلبيات  ف��اإن��ه 
ل��دى  خ��ا���ص��ة  لل�صغط  م�����ص��درا  ي�صكل 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ات ال���ه�������ص���ة وغ�����ري امل���رن���ة 

والنطوائية والع�صبية.
وت����اب����ع����ت »ق������د ي�������ص���ع���ر ال���ط���ال���ب 
بال�صغوط ومن اأهمها �صراع الدور بني 
الوقت  لإه��دار  نتيجة  والدرا�صة  العمل 
لديه  لي�ض  ب��اأن��ه  وال�����ص��ع��ور  ال��ع��م��ل،  يف 
جيدا،  درو���ص��ه  ل�صتذكار  الكايف  الوقت 
والذهني  اجل�صدي  لالإرهاق  بالإ�صافة 

فهو يعمل ليل نهار.
اأح��ي��ان��ا ل  ال��ط��الب  بع�ض  اأن  كما 
يعملون يف نف�ض جمال درا�صتهم، وذلك 
والت�صتت  الهدف  ب�صياع  ي�صعرهم  قد 
وي��ف��ق��ده��م ال���ص��ت��م��ت��اع ب���احل���ي���اة، وق��د 
درا�صيا  ي��ت��ع��رون  اأو  ال��ط��ري��ق  ي�صلون 

فيحدث  ال��ه��وي��ة  حتقيق  يف  ويف�صلون 
يقع  وق��د  لهويتهم،  ان��غ��الق  اأو  ت�صتت 
وال�صعيفة  اله�صة  ال�صخ�صيات  بع�ض 
للم�صكالت  فري�صة  النف�صية،  البنية  يف 
وال�صطرابات النف�صية وال�صلوكية مثل 
القهري  وال��و���ص��وا���ض  والك��ت��ئ��اب  القلق 
للمجتمع  امل�����ص��اد  وال�صلوك  والإدم����ان 
وال�صطرابات  والتطرف  وال��ع��دوان��ي��ة 
النف�صية اجل�صمية اأو ال�صيكو�صوماتية«. 

نصائح للطالب العاملين
ووج�����ه�����ت ال�����دك�����ت�����ورة ب�������ص���رى ب��ع�����ض 
ال��ذي��ن  وال��ط��ال��ب��ات  ل��ل��ط��الب  الن�صائح 
يعملون اأثناء الدرا�صة قائلة »نظرا لأن 
ال��ع��م��ل م��ع ال��درا���ص��ة اأ���ص��ب��ح اأم����را �صبه 
نقدم  اأن  يجب  ف��اإن��ه  لكثريين،  حتمي 
من  املكافحني  ل��ه��وؤلء  الن�صائح  بع�ض 
اأجل حياة جيدة ولتجنب �صغط �صراع 
الدور بني العمل و الدرا�صة«. ومن هذه 

الن�صائح:
• حدد هدفك جيدا وحدد قيمته، 
واملهند�ض  وامل�صمم  الر�صام  فاأنت 

حلياتك. 
الأول���وي���ات يف حياتك ول  • ح��دد 

تبدد طاقتك وت�صو�ض عقلك. 
اأدر وقتك وحدد ما تقوم بعمله   •
خالل 24 �صاعة يوميا باأق�صر وقت 

واأقل جهد. 
ب���ح���ي���ات���ك وخ���ط���ط  ا����ص���ت���م���ت���ع   •
لطف  يف  ح���ازم���ا  وك���ن  مل�صتقبلك 

وارف�ض ال�صت�صالم.
• احلم وجتراأ واعمل و�صيطر على 
حياتك ب�صكل اأكرب ول ت�صمح لأي 

�صخ�ض اأن يثنيك عن هدفك. 
ما  تنجز  حتى  واملثابرة  ال�صرب   •
تقوم به لأنك اإذا مل تقم بتوظيف 

ع�صالت ج�صمك ف�صوف ت�صمر. 
وال�������ص���ك���ي���ن���ة  ب�����ال�����ه�����دوء  • مت����ت����ع 
وال�������ص���ل���وك احل��ك��ي��م ح��ت��ي حتقق 

اأهدافك . 
• تنّب التفاوؤل بالعمل على اإجناح 
م�����ص��ت��ق��ب��ل��ك وحت���ق���ي���ق غ���اي���ات���ك 

وحلمك. 
ب��اأخ��ط��ائ��ك فقط بل  ت��ع��رتف  • ل 
ت��ع��ل��م م��ن��ه��ا، ف���الأخ���ط���اء ق��ا���ص��ي��ة 

ولكنها اأف�صل معلم ل غنى عنه. 
• ���ص��ج��ل الأع���م���ال ال��ت��ي اأجن��زت��ه��ا 
وتعطيك  نف�صك  لت�صجع  ب��ك��ف��اءة 

قوة ملوا�صلة عملك.
• ل تقارن ذاتك بالآخرين ول تلق 
التى  اخلاطئة  التفاهات  اإل��ى  ب��ال 

يتفوه بها الآخرون عنك.
ال�صلبي  ال��ت��ف��ك��ري  م���ن  ت��خ��ل�����ض   •

وتغلب عليه واأمالأ قلبك باحلب.
• اكت�صف الأ�صياء التي حتب فعلها 
واف��ع��ل��ه��ا، ف��ال��ن��ج��اح ه��و ع��م��ل��ك ملا 

حتب.
• اج��ع��ل داف���ع���ك ل��ل��ع��م��ل اإي��ث��اري��ا، 
اأن تخدم الآخرين  اإن عليك  حيث 

وتفيد جمتمعك. 
ن�����وع حم�����دد م��ن  ت��خ�����ص�����ض يف   •

العمل ومتيز وتفوق واأبدع فيه. 
• كن على ثقة باأنك ل تن�صد من 
عملك جناحك ال�صخ�صي فقط بل 
اأن تفيد الإن�صانية واأن حتقق جناح 

جمتمعك.
ت�صتطيع  ب��ع��م��ل��ك  اأن�����ك  ت��ي��ق��ن   •
بالكون فم�صروع  حتقيق وظيفتك 
الإن�صانية يحتاج اإليك واأنك خلقت 
يف احلياة لهدف، وتقبل ذاتك فهي 

تعبري عن اإبداع اهلل يف خلقه.
وال�����غ�����ف�����ران  ال���������ص����ف����ح  ت���ق���ب���ل   •
����ص���يء واأي  ك����ل  وال���ت�������ص���ام���ح م����ع 

�صخ�ض.
• تيقن اأن اخلالق ل يتخلى عنك 

اأبدا واطمئن. 
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ماذا ت�صعر الآن؟ هل حت�ض بال�صعادة؟ اإن كان جوابك نعم فاحمد اهلل على 
ذلك، لأن هناك اآخر لديه �صعور بامللل ورمبا الياأ�ض ب�صبب م�صكلة اأو موقف 

حدث له موؤخرا جعله يكر التفكري فيه دون اأن يجد حال منا�صبا.
البع�ض رمبا و�صل به احلال اإلى اأن ي�صعر بالإحباط ورمبا الكتئاب 

لطول املدة التي يعاين فيها من م�صكلته اأو م�صكالته.
اآخرون يحدث لهم ال�صعور ال�صلبي دون �صبب معني اأو لكونهم خططوا 
لعمل ما مثل ال�صفر مثال ومل يتحقق لهم ذلك. هذه احلالت متر علينا 
جميعا ويجب اأن نعتقد اأن احلياة فيها كثري من الأ�صياء اجلميلة ولكنها 

يف نف�ض الوقت طبعت على كدر كما يقول ال�صاعر.
لهذا نتوقع خطاأ اأننا يجب اأن ن�صعد من ل �صيء ويف كل الأوقات وهذا 
غري �صحيح، فاإذا اقتنعنا باأن امل�صكالت تالزم كل الب�صر وميرون بحالت 
اأو �صغرية  باأ�صباب خمتلفة كبرية  من الفرح واحلزن وال�صعادة والتعا�صة 
عالجها  ون��ب��داأ يف  احل��الت  تلك  نتقبل  يجعلنا  �صبب  دون  من  اأحيانا  بل 

ومقاومتها قبل حدوثها.
التمري�ض  بكلية  النف�صية  ال�صحة  يف  امل�صاعدة  الأ���ص��ت��اذة  وتت�صاءل 
امل��زاج؟  تعكري  ت�صبب  اأغ��ذي��ة  توجد  ه��ل  اأح��م��د،  توفيق  عدلية  ال��دك��ت��ورة 

واأخرى جتلب ال�صعادة؟ واأين جندها؟
ثم جتيب قائلة »تناول الغذاء يقلل �صغل النف�ض عن و�صعها احلايل 
وينقل التفكري اإلى الغذاء، لهذا فاإن الذين يعانون من م�صكالت مرتاكمة 
النا�ض  بع�ض  اإن  بل  لل�صمنة  عر�صة  النا�ض  اأك��ر  هم  ومتكررة  دائمة  اأو 
ومبجرد وجود اأي �صيء ي�صايقه يتوجه للمطبخ ورمبا كان الو�صع اأكر 
لدى الن�صاء، وراأيي ال�صخ�صي اأنه ل مانع من تناول الغذاء اأو امل�صروبات 
نتعود  األ  املهم  ولكن  النف�صي،  الو�صع  لتغيري  اأحيانا  الباردة  اأو  ال�صاخنة 
ي�صكل  الن�صاء  بع�ض  اأن  الكاكاو لدرجة  الرتكيز على  يكون  على ذلك ول 

الكاكاو لهن الوجبة الرئي�صية، فهن مدمنات �صوكولتة مبعنى الكلمة.
والأمر الآخر اأن الأكل ل يحل امل�صكلة فرمبا ي�صتخدم لتلطيف اجلو 
النف�صي، ولكن ل بد من حل امل�صكلة الأ�صا�صية ومناق�صتها بطريقة منا�صبة 

ت�صمن حلها اأو على الأقل تقليل تاأثريها«.
واأ�صافت »نحن جميعا نتمنى اأن جند الغذاء الذي يجلب ال�صعادة فور 
تناوله، فاإذا �صعرت بقلق ب�صيط فما عليك اإل تناول ملعقة من ذلك الغذاء 
فتن�صى كل همومك وتنقلب تك�صريتك اإلى ابت�صامة عري�صة، لكن هذا ل 

يوجد ولن يوجد لأنه يخالف �صنة احلياة«. 
املو�صوعات،  ه��ذه  ملثل  كثريا  العلمية  البحوث  تتطرق  »مل  وتابعت 
وذلك لعدم وجود دليل علمي يوؤكد التاأثري املبا�صر لالأغذية على احلالة 
ال�صغوط  من  للتخل�ض  و�صائل  لإي��ج��اد  ملحة  احلاجة  وباتت  النف�صية، 
ال��ن��ف�����ص��ي��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال���ع���امل ب��اأ���ص��ره مب��خ��ت��ل��ف ط��ب��ق��ات��ه واخ��ت��الف 
جغرافيته، ومل تقت�صر تلك امل�صكالت على عمر معني اأو جن�ض معني، بل 

كل الفئات ت�صتكي من نوع اأو اأكرث من تلك ال�صغوط النف�صية«. 
وتابعت »كان الختيار الطبيعي هو الغذاء بعد اأن تخوف النا�ض من 
الدواء غري املاأمون، وبعد التطور احلا�صل وجد تزاوج بني بع�ض الأدوية 

النافعة والأغذية امل�صاعدة والواقية يف نف�ض الوقت.
الطبيعية  الأغ���ذي���ة  ب��ا���ص��ت��خ��دام بع�ض  اإي��ج��اب��ي��ا  ال��ت��اأث��ري  ك���ان  ل��ه��ذا 
للمو�صوع،  جانبني  و�صاأو�صح  الأزم���ة،  لتلك  كحل  امل�صنعة  عن  والبتعاد 

اجلانب الأول: الطب املجرب قدميا مبا فيه الطب ال�صيني.
بالن�صبة  ومعلوم  وا�صح  وهذا  وعلميا،  طبيا  املثبت  الثاين:  واجلانب 
اأي��ام كحال  اأو  باأن يظهر خالل �صاعات  اأن تاأثريه ل يكون �صريعا  لنا، مع 
بال  تاأثري  هناك  �صيكون  ولكن  الأ�صابيع  بع�ض  يحتاج  قد  لكن  الأدوي���ة، 
�صك. واأثبتت الأبحاث تاأثري الغذاء لتهدئة احلالة النف�صية مبراعاة بع�ض 

الأغذية وطريقة تقدميها«.
ال�صحية  امل�صكالت  لكل  امل��ث��ايل  اأن احل��ل  اإل���ى  اأ���ص��ارت  ال��غ��ذاء،  وع��ن 
وجلميع النا�ض »�صليمهم ومري�صهم« هو تناول الغذاء املتوازن الذي يحوى 
جميع العنا�صر، وهي الكربوهيدرات والربوتينات والدهون والفيتامينات 
مل��ن يعاين من  اأو���ص��ح  والأم����الح املعدنية وامل���اء، وت��ت��اأك��د احل��اج��ة ب�صورة 

اأمرا�ض ع�صوية اأو نف�صية، فبال �صك هم اأكر النا�ض ا�صتفادة منها.

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.

د.عدلية توفيق: الغذاء المتوازن حل مثالي لكل المشكالت الصحية 

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

استشارة غذائية استشارة دوائية

»الغذاء والدواء«:
معاجين »كولجيت« منتجات 

صحية وليست تجميلية
منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء بيع معاجني »كوجليت« التي حتتوي 
على مادة Triclosan، مامل يتم اإدراجها لدى الهيئة ك�� »منتجات �صحية« 
حتى يتم التحقق من ماأمونيتها، ومتابعتها بعد الت�صويق. واأدرجت الهيئة 

هذا النوع من املعاجني على اأنها »منتجات �صحية« ولي�صت جتميلية.
منتجات  يف   Triclosan م���ادة  ا���ص��ت��خ��دام  منعت  اأن��ه��ا  اإل���ى  واأ����ص���ارت 
التجميل كاإجراء اح��رتازي، بناء على تقييم املنافع واملخاطر، وذلك على 
�صوء الدرا�صات املعملية والتجارب على احليوانات التي ت�صري اإلى احتمال 

وجود ارتباط بني هذه املادة وبع�ض حالت مر�ض ال�صرطان.
لعالج  الأ�صنان  معاجني  بع�ض  يف  ت�صتخدم  امل��ادة  ه��ذه  اأن  واأو�صحت 
اأ�صنان  ملعجون  املنتجة  ال�صركة  به  تقدمت  ما  على  وبناء  اللثة،  التهابات 
»كوجليت« من اإثباتات توؤكد ماأمونية منتجها على الإن�صان، ولعدم وجود 
درا�صات �صريرية كافية على الإن�صان تثبت هذا الرتباط، اأدرجت معاجني 
ولي�ض  �صحية،  كمنتجات   Triclosan م��ادة  على  حتتوي  التي  »كوجليت« 
كمنتجات جتميلية، على اأن ل يزيد تركيز هذه املادة عن 0.3% مع �صرورة 
»الطفال من  اأن  تن�ض على  املخاطر،  لتقليل  العبوة،  اإر�صادات على  و�صع 
باإ�صراف  املعجون،  من  قليلة  كمية  ا�صتعمال  عليهم  واأ�صغر،  �صنوات  �صت 
تنظيف  بعد  بالكامل  وال�صطف  الب�صق  م��ع  البلع،  ع��دم  وي��راع��ى  الكبار، 

الأ�صنان«.
وال���دواء، طماأنة  للغذاء  العامة  الهيئة  »ت��ود  الهيئة  اإع��الن  وج��اء يف 
اإج��راءات  اأنها تقوم ب�صكل م�صتمر مبتابعة ما يتم اتخاذه من  امل�صتهلكني 
وغريها  امل��ادة  ه��ذه  بخ�صو�ض  ي�صتجد  وم��ا  العاملية،  الرقابية  الهيئات  يف 
التي  كوجليت  اأ�صنان  معاجني  واأن  ال�صيدلنية،  وامل�صتح�صرات  املواد  من 
حتتوي على مادة Triclosan م�صوقة يف الوليات املتحدة الأمريكية منذ 
اأو  اأي حتذير  الأمريكية  وال��دواء  الغذاء  عام 1997، ومل ي�صدر من هيئة 

�صحب لهذه املنتجات«.
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رياضة

سلطان عوض

�صيتم  ال���ذي  الريا�صي  ال���ص��ت��اد  يعد 
اإن���������ص����اوؤه مب��ق��ر امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 
بالفرعاء، واحدا من ال�صروح املهمة 
على  القائمني  اأن  خا�صة  باجلامعة، 
اأن��ه  انطالقته  منذ  اأع��ل��ن��وا  امل�����ص��روع 
يخدم  كبريا  ريا�صيا  ا�صتاد  �صيكون 
ب�صكل  امل��ن��ط��ق��ة  واأب����ن����اء  اجل���ام���ع���ة، 
ع���ام، وذل���ك ب��ع��د اع��ت��م��اده م��ن وزي��ر 
التعليم العايل الدكتور خالد حممد 

العنقري.
يقع ال�صتاد على م�صاحة قدرها 
27500 مرتا مربعا ويت�صع ل� 20 األف 
اإ���ص��اف��ة  م��ت��ف��رج، وي��ت��وق��ع اأن ي��ك��ون 
التحتية  وال��ب��ن��ى  ل��ل��م��ن�����ص��اآت  م��ه��م��ة 

الريا�صية يف املنطقة.
لعدد  ا�صت�صافته  ج��ان��ب  ف��اإل��ى 
م��ن الأن�����ص��ط��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة اخل��ا���ص��ة 
كبرية  اإ���ص��اف��ة  �صي�صكل  ب��اجل��ام��ع��ة، 
التي  املنطقة  يف  الريا�صية  للمن�صاآت 
كما  للريا�صيني،  قبلة  منها  جت��ع��ل 
احلياة  تطوير  دورا مهما يف  �صيلعب 
الريا�صية يف منطقة ع�صري، وي�صجع 
ممار�صتها  على   بالريا�صة  املهتمني 
اإمكانية  اإل��ى  اإ�صافة  منتظم،  ب�صكل 

ا�صت�صافة مباريات مهمة.
وت����ب����ذل اجل���ام���ع���ة م���ن���ذ ب���داي���ة 
عام  ب�صكل  اجلامعية  باملدينة  العمل 

خ��ا���ض،  ب�صكل  ال��ري��ا���ص��ي  وال���ص��ت��اد 
ج����ه����ودا ج����ب����ارة وم���ت���وا����ص���ل���ة رغ��ب��ة 
م��ن��ه��ا يف دع����م امل�������ص���رية ال��ري��ا���ص��ي��ة 
على  بالنفع  تعود  لكونها  باملجتمع، 
املنوط  اجلامعة  دور  وتعزز  ال�صباب، 
ب��ه��ا يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع والرت����ق����اء 
امل�صتهدف  هم  الذين  الوطن  ب�صباب 
امل�صاريع  ه��ذه  مثل  اإق��ام��ة  من  الأول 

العمالقة.
واأو������ص�����ح م�������ص���وؤول الأن�����ص��ط��ة 
ال�����ري�����ا������ص�����ي�����ة ب�����اجل�����ام�����ع�����ة ول����ي����د 
ال��ري��ا���ص��ي��ة،  امل��دي��ن��ة  اأن  ال�����ص��ه��راين 
جميعها  يتمتع  الريا�صي،  وال�صتاد 
اإ�صافة  �صتكون  ع��امل��ي��ة،  مب��وا���ص��ف��ات 

كبرية للريا�صة يف املنطقة. واأكد اأن 
ال�صتاد  بجوار  ريا�صية  �صالة  هناك 
وع��ددا  قانونية  م�صابح  ثالثة  ت�صم 
لعدد  املك�صوفة  امل��الع��ب  م��ن  ك��ب��ريا 
وال�صلة  الطائرة  ككرة  الأل��ع��اب  م��ن 

والتن�ض وكرة القدم.
وع����ن م����دى ا���ص��ت��ف��ادة امل��ن��ط��ق��ة 
م��ن ه��ذا امل�����ص��روع، اأو���ص��ح ال�صهراين 
خا�صة  كبرية  �صتكون  ال�صتفادة  اأن 
اأن املنطقة ت�صهد كل عام اإقامة عدد 
من  لعدد  الريا�صية  املع�صكرات  م��ن 
الأن���دي���ة، وه����ذا ب��ك��ل ت��اأك��ي��د �صيكون 

داعما لها.
م�����ن ج���ه���ت���ه، اأ�������ص������ار ال���ط���ال���ب 

ع����ب����دال����ع����زي����ز ج��������ربان )امل�������ص���ت���وى 
ال�صاد�ض من ق�صم املحا�صبة(، اإلى اأن 
ال�صتاد الريا�صي اجلديد �صيكون له 
الريا�صية  امل�صرية  دع��م  يف  كبري  دور 
يف املنطقة، خا�صة يف كرة القدم التي 
وق��ال  الأول����ى،  ال�صعبية  اللعبة  تعد 
»اأمتنى اأن ي�صتفيد اأبناء املنطقة من 
من  جعلت  التي  امل�صاريع،  ه��ذه  مثل 

اأجل خدمتنا«.
ك��ل من  اأ���ص��ك��ر  اأن  »اأود  واأ���ص��اف 
اأ���ص��ه��م يف ه���ذا امل�����ص��روع ، وك��ل��ي اأم��ل 
من  اأقيم  ال��ذي  الهدف  يحقق  اأن  يف 

اأجله«.
ال����ع����ل����وم  ط�����ال�����ب  ي����خ����ف  ومل 

عمري  اخلام�ض(  )امل�صتوى  الإداري���ة، 
ال�������ص���ه���راين ����ص���ع���ادت���ه ب���اإق���ام���ة ه���ذا 
امل�صروع، متوقعا اأن يكون رافدا مهما 
النف�ض  للريا�صيني، وقال« كنا منني 
بتعدد امل�صاريع الريا�صية يف منطقتنا 
ل��ن�����ص��ه��م ب���دورن���ا يف ري��ا���ص��ة ال��وط��ن 

ب�صكل عام« .
وع���ل���ق ال�������ص���ه���راين ع���ل���ى م���دى 
ا���ص��ت��ف��ادة ط���الب اجل��ام��ع��ة م���ن ه��ذا 
امل�������ص���روع ب��ق��ول��ه »ب��ك��ل ت���اأك���ي���د، ف���اإن 
الريا�صية  امل�صاريع  ه��ذه  مثل  اإقامة 
الكبرية �صيكون لها اأثر كبري يف حياة 
ال�صاب الذي �صي�صقل موهبته ب�صكل 
اح���رتايف اأك���رب، ول���ص��ك يف اأن وج��ود 

�صيجعل  مميزة  ريا�صية  حتتية  بنية 
منه مميزا ريا�صيا«.

واأث�����ن�����ى ال����ط����ال����ب ����ص���ي���ف اهلل 
باجلامعة  القائمني  على  القحطاين 
له��ت��م��ام��ه��م ال��ك��ب��ري ب���اإي���ج���اد اأر�����ض 

خ�صبة للمهتمني بال�صاأن الريا�صي.
ي��ح��ق��ق ه��ذا  اأن  »اأمت����ن����ى  وق�����ال 
اأن من��ار���ض  ال���ص��ت��اذ ط��م��وح��ات��ن��ا يف 
لنا  ي�صمن  اح��رتايف  ب�صكل  هواياتنا 
ال���ص��ت��ف��ادة ال��ق�����ص��وى م��ن م��ث��ل ه��ذه 

امل�صاريع«.
يف ال�����ص��ي��اق ذات�����ه، اأ����ص���ار ط��ال��ب 
املوارد الب�صرية باجلامعة علي اأحمد 
ا�صتاد  اإن�����ص��اء  ف��ك��رة  اأن  اإل���ى  ع�صريي 
ري��ا���ص��ي ب��ه��ذا احل��ج��م ف��ك��رة رائ����دة 
عليها،  والقائمني  للجامعة  حت�صب 
الذين  ال�صباب  يف  ا�صتثمرت  لكونها 

هم عماد الوطن.
ملثل  �صيكون  ت��اأك��ي��د،  »بكل  وق��ال 
ه���ذا امل�����ص��روع الأث����ر الأك����رب يف دع��م 

امل�صرية الريا�صية«.
 واأ����ص���اف »ن��ح��ن ب��ح��اج��ة ما�صة 
لإق���ام���ة م�����ص��اري��ع ري��ا���ص��ي��ة م��ت��ع��ددة 
ل����ك����ون امل���ن���ط���ق���ة اإح����������دى امل���ن���اط���ق 
من  ع��ددا  ت�صتقطب  التي  ال�صياحية 
الأن��دي��ة ك��ل ع��ام لإق��ام��ة مع�صكرات 
ري���ا����ص���ة، وب�����ال ����ص���ك وج������ود ا���ص��ت��اد 
داعما  �صيكون  امل�صتوى  بهذا  ريا�صي 

لهذه الفكرة«.

يقع على 27500 متر مربع ويتسع لـ20 ألف متفرج
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آفاق مصورة

حفل المعايدة السنوي للجامعة
ب���رع���اي���ة م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�صتاذ 
حمد الداود اأقامت اإدارة العالقات 
ال���ع���ام���ة ح��ف��ل امل���ع���اي���دة ال�����ص��ن��وي 
الريا�صية  ال�صالة  مبقر  للجامعة 

يف  القريقر.
والتقى مدير اجلامعة خالل 
احلفل بعدد من الوكالء، واأع�صاء 
ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������ض وامل����وظ����ف����ني، 
والتربيكات  التهاين  اإياهم  مبادل 
امل��ب��ارك،  الأ���ص��ح��ى  عيد  مبنا�صبة 
متمنيا تقبل احلج و�صالح الأعمال 

ملن تي�صر له ذلك هذا العام.
وق����ال م��دي��ر اجل��ام��ع��ة »م��ث��ل 
ه���ذه الأج������واء الأ����ص���ري���ة ل يجب 
فنحن  ر���ص��م��ي��ة،  ك��ل��م��ات  ت�صهد  اأن 
ه��ن��ا ل��ن��ح��ت��ف��ل ون���ت���ب���ادل ال��ت��ه��اين 
وال���ت���ربي���ك���ات مب��ن��ا���ص��ب��ت��ي احل���ج 
اأنني  اإل  امل��ب��ارك،  وع��ي��د الأ���ص��ح��ى 
للتاأكيد  منا�صبة  ف��ر���ص��ة  اأج���ده���ا 
ع���ل���ى �����ص����رورة ت���ق���وي���ة الأوا�����ص����ر 
نوؤدي  كما  بيننا  فيما  الجتماعية 
اأدوارن���������ا ال��ر���ص��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

والرتبوية«.
وت����خ����ل����ل احل�����ف�����ل ع�������دد م��ن 
ال���ف���ق���رات ال���ت���ي ح��ظ��ي��ت ب��ت��ف��اع��ل 
احل�����ص��ور، وك����ان م���ن ب��ي��ن��ه��ا ط��رح 
�صبقت  ج��وائ��ز  وت��ق��دمي  م�صابقات 

تناول ماأدبة الع�صاء.
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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
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أقسام
وكيل الشؤون السريرية بطب األسنان د. أبو ملحة:

من أولوياتنا مواكبة تطورات التخصص 
وتوسيع الخدمة المجتمعية

خالد العمري

ما اخلدمات التي تقدمها
وكالة ال�شوؤون ال�شريرية

بكلية طب الأ�شنان؟
ه��ي م�����ص��وؤول��ة ع��ن الإ����ص���راف على �صري 
اإداري��ة  بهيكلة  وت�صغيلها  العيادات  عمل 
من  ل��ل��ع��ي��ادات  امل�صغلة  ب��ال�����ص��رك��ة  ت��ب��داأ 
مم��ر���ص��ني وف��ن��ي��ني ���ص��ح��ي��ني وف��ن��ي��ني 
اإدارة  ن��ظ��اف��ة حت���ت  ل��ل�����ص��ي��ان��ة، وع���م���ال 
الكلية  وكالة  وباإ�صراف  العيادات  مدير 

لل�صوؤون ال�صريرية.
ه���ذه ال�����ص��راك��ة ب��ني ت��ل��ك اجل��ه��ات 

ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م وق�����ت ال���ع���ي���ادات 
وت���وزي���ع���ه���ا ب����ني ال����ط����الب يف خم��ت��ل��ف 
مقرراتهم ال�صريرية بالعيادات، وكذلك 
ت��ن��ظ��ي��م م���واع���ي���د امل���ر����ص���ى وا���ص��ت��ق��ب��ال 
التخ�ص�صات  على  وت��وزي��ع��ه��ا  ح��الت��ه��م 
بالإ�صافة  للطالب،  املختلفة  واملقررات 
ل���ع���ي���ادات اأط���ب���اء الم���ت���ي���از وال���ع���ي���ادات 
تعقيم  وح���دات  ومتابعة  ال���ص��ت�����ص��اري��ة، 
ال���ع���ي���ادات  ن��ظ��اف��ة  وم��ت��اب��ع��ة  الأدوات 
وال��ت��خ��ل�����ض م����ن ال���ن���ف���اي���ات ال��ط��ب��ي��ة، 
ل��ل��ع��ي��ادات  والأدوات  امل�������واد  وت����وف����ري 
�صيانة  وك��ذل��ك  ا�صتهالكها،  وم��ت��اب��ع��ة 

العيادات والأجهزة.

ما مدى مواكبة الكلية للتطورات 
يف جمال طب الأ�شنان؟

على  ال�صريرية  ال�صوؤون  وكالة  حتر�ض 
والأج��ه��زة  امل���واد  واأف�صل  اأح���دث  توفري 
الكلية  لعيادات  الأ�صنان  طب  جم��ال  يف 
يف  العمل  �صري  متابعة  على  واحل��ر���ض 
العيادات وفق معايري عالية اجلودة من 
يح�صل  ال��ذي  التدريب  م�صتوى  خ��الل 
اخلدمات  وك��ذل��ك  الكلية،  ط��الب  عليه 

العالجية املقدمة للمر�صى.

ماذا عن برنامج المتياز
يف طب الأ�شنان؟

برنامج المتياز هو �صنة تدريبية تعقب 
تخرج الطالب، فامللتحق بهذا الربنامج 
ه�����و مب����رت����ب����ة ط���ب���ي���ب ي����ق����وم ب���اأغ���ل���ب 
اإ�صراف  حتت  الأ�صنان  طب  تخ�ص�صات 

الكلية ب�صفة ا�صت�صارية.
ي��ق�����ص��ي ط��ب��ي��ب الم���ت���ي���از ن�صف 
فرتة الربنامج بعيادات الكلية، ويق�صي 
مب�صت�صفيات  الكلية  خ��ارج  الفرتة  بقية 
خ��ارج��ي��ة ح��ت��ى يح�صل ع��ل��ى اأك���رب ق��در 
لتطوير  الالزمة  واملهارات  اخل��ربة  من 
م�����ص��ت��واه ح��ت��ى ي���ك���ون ك���ام���ل ال��ت��اأه��ي��ل 

عندما يبداأ م�صواره املهني بعد النتهاء 
من الربنامج.

ي����وج����د ل���دي���ن���ا يف ه������ذا ال��ف�����ص��ل 
يعملون  ام��ت��ي��از  ط��ب��ي��ب   42 ال���درا����ص���ي 
ت�صخي�ض  ق�صم  ه���ي:  اأق�����ص��ام  ث��الث��ة  يف 
العاملون  الأط��ب��اء  يقوم  حيث  املر�صى، 
ف���ي���ه ب��ف��ت��ح م���ل���ف���ات امل���ر����ص���ى واإج�������راء 
الفحو�صات وال�صور الإ�صعاعية الالزمة 
واملقررات  التخ�ص�صات  اإل��ى  وحتويلهم 

التي تنا�صب حاجة املري�ض.
والق�صم الثاين: الطوارئ، ومهمته 

ا�صتقبال ومعاجلة احلالت الطارئة.
اأم����ا ال��ق�����ص��م ال��ث��ال��ث ف��ه��و ع��ي��ادات 
فيه  العاملون  الأطباء  ويقوم  املواعيد، 

مبتابعة وعالج املر�صى املحولني لهم.
ك���م���ا اأن��������ه ب����الإ�����ص����اف����ة ل��ل��ج��ان��ب 
الإكلينيكي هناك اجلانب البحثي يقوم 
ال�صنة  ه���ذه  ب��ه طبيب الم��ت��ي��از خ���الل 
اأع�صاء  باإ�صراف  للتخرج  بحث  ب��اإج��راء 

هيئة التدري�ض بالكلية.

ما دور طبيب المتياز
جتاه املر�شى واملجتمع؟

عيادات  قوة  م�صدر  هم  المتياز  اأطباء 

الكلية، فهم ال�صورة التي تعك�ض م�صتوى 
ال��ت��ع��ل��ي��م وج�����ودة ال���ع���الج ال��ت��ي ت��اأ���ص�����ض 
من  فهم  تخرجه،  قبل  الطبيب  عليها 
يقابلون املر�صى لأول مرة، ومن خالل 
هذه املقابلة ين�صاأ اأول انطباع للمري�ض 
وبها  والطبيب  ال��ع��ي��ادات  م�صتوى  ع��ن 
اأق�صام  واأهم  املري�ض.  الثقة يف  يزرعون 
اأطباء المتياز هو ق�صم الطوارئ الذي 
يقدم خدمات عالجية جليلة للمر�صى 
واإزال��ة  ط��ارئ  الذين هم بحاجة لعالج 

اآلمهم.
المتياز  طبيب  دور  يقت�صر  ول   
على مر�صى الكلية لكن اأي�صا ي�صاركون 
يف زي�����ارة وع����الج امل��ر���ص��ى يف الأم���اك���ن 
الوقائية،  الكلية  برامج  �صمن  النائية 
واأي�صا زيارة وعالج املر�صى باجلمعيات 

كجمعية الأطفال املعوقني.

خطتكم امل�شتقبلية
لتطوير الربنامج؟

دورات  بعقد  الربنامج  لتطوير  نتطلع 
المتياز  لأط��ب��اء  متقدمة  عمل  وور����ض 
يف اأحدث ما تو�صل له علم طب الأ�صنان 
م����ن خ�����الل حم���ا����ص���ري���ن مم���ي���زي���ن يف 

اجل��ان��ب  اإث����راء  وك��ذل��ك  تخ�ص�صاتهم، 
ال��ب��ح��ث��ي ب��ت��ق��وي��ة م�����ص��ت��وى الأب���ح���اث 
علمية  مبجالت  الن�صر  تالئم  مبعايري 
البحثية  ب��اأوراق��ه��ا  وامل�صاركة  مرموقة، 
يف موؤمترات داخلية وخارجية. وتو�صيع 
ن��ط��اق خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ب���زي���ارة وع���الج 
واجلمعيات  النائية  الأماكن  يف  املر�صى 

اخلريية. 

ن�شيحة لطالب الكلية؟
اأمت����ن����ى م����ن ك����ل ط���ال���ب يف ك��ل��ي��ة ط��ب 
الأ�صنان اأن يعي مقدار اأهميتها، فدخول 
ال�صهل  بالأمر  لي�ض  الكليات  ه��ذه  مثل 
ويجب اأن ينعك�ض هذا على كل خطواته 
واملهام  باحل�صور  ان�صباط  من  بالكلية 
اإليه، ويراعوا اهلل يف  والواجبات املوكلة 
مر�صاهم فهم اأمانة يف اأعناقهم ي�صاألون 
عميدها  يف  ممثلة  الكلية  واإدارة  عنها، 
ال�����ص��ه��راين تعمل  اإب���راه���ي���م  ال���دك���ت���ور 
جميع  من  الكلية  م�صتوى  تطوير  على 
ن�صل  حتى  والعملية  النظرية  النواحي 
اإل���ى ال��ه��دف الأ���ص��م��ى وه��و ب��ن��اء طبيب 
اأ�صنان مميز بعلمه ومهاراته بني اأقرانه 

يف الكليات الأخرى.

تسعى كلية طب األسنان إلى تطوير برنامجها ألطباء االمتياز 
بعقد دورات وورش عمل متقدمة في أحدث ما توصل له 

علم طب األسنان من خالل محاضرين مميزين في تخصصاتهم، 
إضافة إلى إثراء الجانب البحثي بتقوية مستوى األبحاث 

بمعايير تالئم النشر بمجالت علمية مرموقة، والمشاركة 
بأوراقها البحثية في مؤتمرات داخلية وخارجية.

جاء ذلك في حديث لوكيل الشؤون السريرية بكلية طب 
األسنان الدكتور عبدالعزيز أبو ملحة، مع »آفاق«.
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خالد العمري

بق�صم  التدري�ض  هيئة  ع�صو  اق��رتح 
ال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��وم  كلية  يف  الكيمياء 
ال��زه��ار، يف ح��وار  ع��ادل عبدالواحد 
م���ع »اآف�������اق«، ت��وف��ري م��ت��ج��ر للكتب 
اجل��ام��ع��ي��ة داخ����ل م��وق��ع اجل��ام��ع��ة، 
الكتاب  ت��واف��ر  ع��دم  اأن  اإل���ى  م�صريا 
اجل���ام���ع���ي ال��ت��دري�����ص��ي ل��ل��م��ق��ررات 
ال�صعوبات  من  يعد  وي�صر  ب�صهولة 
ال��ت��ي ت���واج���ه ال���ط���الب. وح����ذر من 
ال��ف�����ص��ول  ع����ن  ال���غ���ي���اب  ك�����رة  اأن 
يوؤدى  والنظرية  العملية  الدرا�صية 
اإل�����ى ان��خ��ف��ا���ض امل����ه����ارات امل��ع��رف��ي��ة 

والتح�صيل العلمي.

كيف ترى البيئة
التعليمية باجلامعة؟

ت����ع����د ج����ام����ع����ة امل�����ل�����ك خ�����ال�����د م��ن 
رع����اي����ة  ال�������رائ�������دة يف  اجل�����ام�����ع�����ات 
وه��ذا  وال��ب��اح��ث��ني،  العلمي  ال��ب��ح��ث 
العميق  اإمي��ان��ه��ا  منطلق  م��ن  ين�صاأ 
ب���اأه���م���ي���ة ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ل��رق��ى 
الأم��م، ويظهر ذلك جليا يف  وتقدم 
العلمية  والندوات  املوؤمترات  انعقاد 
تنمية  على  تعمل  التي  املتخ�ص�صة، 

م���ه���ارات اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
وال��ب��اح��ث��ني م��ه��ن��ي��ا وب��ح��ث��ي��ا، حيث 
كرمية  برعاية  اجلامعة  ا�صت�صافت 
اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري �صاحب  م���ن 
ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري ف��ي�����ص��ل بن 
خ��ال��د، ع���ددا م��ن امل���وؤمت���رات املهمة 
ونظمت عددا من الندوات والدورات 

التدريبية.
 وتعد هذه املوؤمترات والندوات 
���ص��م��ة ب�������ارزة ل��ل��ب��ي��ئ��ة الأك���ادمي���ي���ة 
اخل��رباء  لها  ي��دع��ى  حيث  الفاعلة، 
ال����دول����ي����ون وال����وط����ن����ي����ون مل��ع��رف��ة 
احلديث واجلديد يف البحث العلمي 
يقام  ك��م��ا  م��ت��ع��ددة،  تخ�ص�صات  يف 
ع��ل��ى ه��ام�����ض امل����وؤمت����رات ع����دد من 
التدريبية  وال��ل��ق��اءات  العمل  ور����ض 

املتخ�ص�صة يف كافة املجالت.
وُي���ظ���ه���ر ذل�����ك اأي�������ص���ا رع���اي���ة 
ودعمها  ال��ع��ل��م��ي  للبحث  اجل��ام��ع��ة 
امل�����ادي امل�����ص��ت��م��ر ل��ل��ب��ح��وث امل��ت��م��ي��زة 
ال���ت���ي ت���خ���دم ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ج��ت��م��ع يف 
الذى  العلمي  البحث  مناحي  كافة 
ي�صفى على البيئة اجلامعية مزيدا 
م���ن ال��ت��ف��اع��ل. ون��ت��ط��ل��ع مل��زي��د من 
العلمي باجلامعة يف  للبحث  الدعم 

امل�صتقبل القريب.

ما اأهم املو�شوعات البحثية
التي تهتم بها؟

اأهتم  التي  البحثية  املو�صوعات  م��ن 
ب��ه��ا ���ص��م��ن اأع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
ال��ك��ي��م��ي��اء بكلية  ب��ق�����ص��م  وال��ب��اح��ث��ني 
حت�صري  يف  تطبيقية  بحوث  العلوم، 
وت��ط��ب��ي��ق م����واد ج���دي���دة ل��ه��ا ال��ق��درة 
وامل��واد اخلطرة،  املخلفات  اإزال��ة  على 
املياه  من  الع�صوية،  وغري  الع�صوية 
ال�صناعية وال�صطحية حلماية البيئة 
ل��ه��ذه املخلفات.  ال�����ص��ارة  م��ن الآث����ار 
م��واد  حت�صري  على  اأي�صا  نعمل  كما 
ت�صلح  متقدمة  خوا�ض  ذات  جديدة 
لإنتاج اخلاليا ال�صم�صية وغريها من 

التطبيقات التقنية.

ايجابيات و�شلبيات تلم�شها
لدى الطالب؟

اأه��م الي��ج��اب��ي��ات، حر�صهم على  م��ن 
اإجن������از م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي 
تاأثريه  له  وه��ذا  ممكن،  وق��ت  باأ�صرع 
ال�����ص��ل��ب��ى ع���ل���ى حت�����ص��ي��ل��ه��م امل���ع���ريف 
واملهارات التخ�ص�صية. ومن ال�صلبيات 
الدرا�صية  الف�صول  عن  الغياب  كرة 
اإل��ى  ي���وؤدى  العملية وال��ن��ظ��ري��ة، مم��ا 
ان���خ���ف���ا����ض ال��ت��ح�����ص��ي��ل وان��خ��ف��ا���ض 

الطالب  اأن�صح  لذا  املعرفية،  املهارات 
العلمية  ال���درو����ض  ب�����ص��رورة ح�����ص��ور 
ك��ام��ل��ة، وع����دم ال��غ��ي��اب اإل يف اأ���ص��ي��ق 

احلدود، وفى ال�صرورات الق�صوى.

ما ال�شعوبات الأكادميية
التي تواجه الطالب؟

م���ن ال�����ص��ع��وب��ات الأك����ادمي����ي����ة ال��ت��ي 
ت����واج����ه ال�����ط�����الب: ع������دم اإم���ك���ان���ي���ة 
احل�������ص���ول  ع��ل��ى ال���ك���ت���اب اجل��ام��ع��ي 
وي�صر،  ب�صهولة  للمقررات  التدري�صي 
اإل��ى جل��وء الطالب مل�صادر  ي��وؤدى  ما 
غري مطابقة للموا�صفات اجلامعية، 
ت���وف���ر اجل��ام��ع��ة  اأن  اأمت����ن����ى  وع���ل���ي���ه 
للكتب اجلامعية داخل موقع  متجرا 

اجلامعة. 

ن�شائح تقدمها للطالب؟
اأن�����ص��ح��ه��م ب��احل��ر���ض ع��ل��ى الط���الع 
ال����دائ����م ع��ل��ى اجل���دي���د يف ال��ن��واح��ي 
اللغوية  م��ه��ارات��ه��م  وزي����ادة  العلمية، 
تخ�ص�صاتهم،  جميع  يف  واملعلوماتية 
وح�����ص��ور ال���ن���دوات وال�������دورات ال��ت��ي 
لهم  اأمت��ن��ى  ك��م��ا  اجل��ام��ع��ة،  تنظمها 
الوطن  بهم  اهلل  ينفع  واأن  التوفيق 

والأمة العربية.

األستاذ بقسم الكيمياء د. عادل الزهار:
إستعجال الطالب على إنهاء المرحلة الجامعية

يضعف مهاراتهم التخصصية
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رئيسة قسم الدراسات اإلسالمية
األستاذة سميرة دبيس:
تكليف أعضاء التدريس
بأمور إدارية يعيق تفعيل
البحث العلمي

فاطمة حمدان

ن�صحت رئي�صة ق�صم الدرا�صات الإ�صالمية 
بكلية العلوم والآداب يف جممع 2 بخمي�ض 
دبي�ض،  عبداهلل  �صمرية  الأ�صتاذة  م�صيط، 
الطالبة اجلامعية بالعمل بالعلم ال�صرعي 
الذي تتلقاه، مبينة اأن املراأة قلب املجتمع 
على  و���ص��ددت  نه�صته،  يف  كبري  دور  ول��ه��ا 

�صرورة تفعيل البحث العلمي.

نبذة خمت�شرة
عن م�شريتك التعليمية؟

الرتبية  بكلية  اجلامعية  املرحلة  اأنهيت 
مب����ح����اف����ظ����ة اخل�����������رج، وح���������ص����ل����ت ع��ل��ى 
ال��درا���ص��ات  ال��ب��ك��ال��وري��و���ض يف ق�صم  درج���ة 
الإ�صالمية عام 1419، ثم ُر�صحت لالإعادة 
يف الكلية التي تخرجت فيها، ومن ثم مت 
م�صيط.  بخمي�ض  الرتبية  كلية  اإل��ى  نقلي 
ب���ع���ده���ا ال��ت��ح��ق��ت ب���ربن���ام���ج امل��اج�����ص��ت��ري 
)ت��خ�����ص�����ض ع��ق��ي��دة وم���ذاه���ب م��ع��ا���ص��رة( 
على  وح�صلت  باأبها،  خالد  امللك  بجامعة 

درجة املاج�صتري عام 1432.

حدثينا عن ق�شم
الدرا�شات الإ�شالمية؟

ق�صم الدرا�صات الإ�صالمية هو اأحد ق�صمي 
م�صيط.  بخمي�ض  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية 
اإلى كلية الرتبية  ان�صم الق�صم عام 1428 
امل��ل��ك خ��ال��د، ويف ع���ام 1432 مت  ب��ج��ام��ع��ة 
حت��وي��ل��ه  ل��ي��ك��ون ق�����ص��م��ا يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
م�����ص��ي��ط،  ب��خ��م��ي�����ض  »جم����م����ع2«  والآداب 
ويقوم الق�صم بتخريج معلمات وتهيئتهن 
اأك���ادمي���ي���ا ل��ت��دري�����ض امل�����واد ال�����ص��رع��ي��ة يف 

مراحل التعليم املختلفة.

ما دور الق�شم يف خدمة املجتمع؟
ق��ادرة  ك��ف��اءات  تخريج  اإل��ى  الق�صم  ي�صعى 
على النخراط يف �صوق العمل، واإعدادهن 
اإل�������ى اهلل  ل��ل��ع��م��ل يف جم�������الت ال�����دع�����وة 

والوعظ والإر�صاد.

كيف تقيمني البحث العلمي
يف الق�شم؟

ل���ص��ك يف اأن ت��ف��ع��ي��ل ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
الأق�������ص���ام م��ه��م ج����دا، ول��ك��ن ك����ون جميع 
مكللني  بالق�صم  التدري�ض  هيئة  اأع�����ص��اء 
بعدة مناهج درا�صية، وتكليف بع�ض منهم 
بال�صكل  تفعيله  دون  يحول  اإداري���ة  باأمور 

املطلوب، ومع ذلك اأُقيمه ب�� »جيد«.

ما الدور الإيجابي
الذي تلعبه املراأة يف املجتمع؟

امل�����راأة ه��ي ق��ل��ب امل��ج��ت��م��ع ول��ه��ا دور كبري 
النواة  اأنها  نن�صى  فال  نه�صته،  يف  وفعال 
اإذا  خ�صو�صا  ورف��ع��ت��ه،  ل�صالحه  الأول����ى 

كانت على درجة عالية من التعليم.

راأيك يف الطالبة اجلامعية اليوم؟ 
ال��ط��ال��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ة ال���ي���وم »ف��ي��ه��ا خ��ري« 
كثري، ولديها دراية كافية ل�صمان حقوقها 
بها  تت�صم  اأن  �صمة يجب  واأه��م  اجلامعية، 
ال�صرعي الذي  الطالبة هي العمل بالعلم 

تتلقاه كل يوم.

الن�شيحة التي تقدمينها
للطالبات امل�شتجدات من خالل 

خرباتك العملية؟
امل��واظ��ب��ة يف ح�صور امل��ح��ا���ص��رات، والأخ��ذ 
يف العتبار اأن جميع الأمور التي طرحت 
ُعقد  ال���ذي  التعريفي  ال��ل��ق��اء  اأث��ن��اء  ل��ه��ن 
وترافقهن  تهمهن  الدرا�صي،  العام  بداية 

طيلة م�صارهن الدرا�صي باجلامعة.

تطلعاتكم لتطوير الق�شم؟
خلريجات  تربوي  برنامج  لإع��داد  نتطلع 

الق�صم بكلية العلوم والآداب.

باأيام جديدة تبعث الأم��ل واحلب للحياة  كل عام مير على املرء يكون حممال 
وملن حوله. كل عام فيه يوم ُينبئ مبيالد جديد، اأو احتفاء مبنا�صبة وطنية، اأو 
ذكرى لفرحة حدثت ذات يوم، اأو ح�صول على وظيفة، اأو بداية اجتهاد وحما�صة 
يف عمل بعد اإجازة، اأو من�صب، اأو ترقية، اأو ارتباط، اأو �صفاء من علة، اأو عودة 

غائب من �صفر طويل، اأو لقاء عزيز، اأو عودة لدرا�صة يف مرحلة جديدة.
تعلن  بحلل خمتلفة  العام  ط��وال  علينا  تطل  التي  ال�صعيدة  الأح���داث  اإن 

وتعني بداية يوم جديد. 
يومنا اجلديد يحدث الآن مع اإقبال الطالب والطالبات على �صروح العلم 
وهمة،  بفرح  ل�صتقبالهم  م�صراعيها  على  ال�صخمة  الأب���واب  ُتفتح  املختلفة. 
وحتت�صنهم الف�صول ب�صوق ولهفة بعد اأن تركوها خلفهم وعالها تراب ال�صيف 
بال�صتجمام  يق�صونها  ك��ان��وا  التي  ال��ف��رتة  تلك  طيلة  حزينة  بقيت  الكئيب. 

والرتفيه والجتماع باأ�صرهم واأقربائهم.
�صبحان اهلل، اجلماد ي�صتاق لكم يا فلذات الكبد، يا عماد الوطن، يا نواة 
املجتمع! فما بالكم بنا نحن من�صوبي هذه اجلامعة العريقة؟ اإننا ن�صتاق اإليكم 
اأعياه املطر، وكقطرة ندية تنف�صتها  وننتظر عودتكم كاإ�صراقة �صم�ض بعد يوم 

براعم اأزهار اأرهقها الظماأ، وكولدة اأمل من خلف ق�صبان الأمل.
�صف  يف  نقف  نحن،  كما  ونحن  ن�صاأتها؟!  منذ  اجلامعة  بهذه  التحق  كم 
ن��راك��م  وب��اك��ني.  �صاحكني  وم��ه��ن��ئ��ني،  م��رح��ب��ني  وم���ودع���ني،  م�صتقبلني  واح���د 
تكربون فتكرب اآمالنا بكم، نتابع خطواتكم باأعنٍي تراقبها، ونر�صم معكم لوحة 
الأماين باألوان النجاح، ونعب�ض عندما تتاأففون من اإخفاق ل جند له �صبيال. 
اأعلنا  ون�صتيقظ وقد  �صيكون يومكم اجلديد،  اأجفاننا ونحن نحلم كيف  تغفو 

لكم نتاج عمل عظيم. اإننا بحق ل نبتعد عنكم قدر اأمنلة واإن ظننتم. 
ل تعتقدوا اأن اإخفاقكم يروق لنا فنتعمده، اأو اأن بكاءكم ل يعنينا فنخطط 
ب��ل على  ب��اه��را فنقف ح��اج��زا ملنع ح��دوث��ه،  اأن��ن��ا ل نريد لكم م�صتقبال  اأو  ل��ه، 
التي تطوق قلوبكم  الأم��اين  دائ��م عما يحقق لكم تلك  العك�ض، نحن يف بحث 
واأنتم ت�صتمعون لنا وترفرف اأمام اأعينكم واأنتم تنظرون اإلينا. وكما اأننا اأملكم 
اأملنا مل�صتقبل قادم ندي. متنياتنا لكم مبفاجاآت  لرتقاء درجات النجاح فاأنتم 

�صعيدة مع كل يوم جديد.

يوم جديد

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري
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التعليم العالي

أحمد العياف 

اأعلنت وزارة التعليم العايل ممثلة يف 
الإل��ك��رتوين  للتعليم  الوطني  املركز 
يف  الت�صجيل  ب��دء  بعد،  عن  والتعليم 
الإلكرتوين  التعلم  يف  التميز  جائزة 
الثالثة  دورت��ه��ا  يف  بعد  عن  والتعليم 
التعلم  ا���ص��ت��خ��دام  ت��رك��ز ع��ل��ى  ال��ت��ي 
الإل������ك������رتوين اجل���ام���ع���ي وت��ق��ن��ي��ات 
التعليم واملعلومات يف التعليم العايل، 
م��وع��د  اآخ����ر   ،1436/1/29 حم�����ددة  
ت�صليم  و�صيتم  امل�صاركات.  ل�صتقبال 
اجل��وائ��ز يف اف��ت��ت��اح امل��وؤمت��ر ال���دويل 
والتعليم  الإل��ك��رتوين  للتعلم  الرابع 
وت�صتمل    .1436/5/11 يف  بعد  ع��ن 

جائزة التميز على خم�صة فروع:
 

»نتعلم«.. التميز في
المقررات الرقمية

ت��خ�����ص��ي�����ض اجل�����ائ�����زة لأف�������ص���ل  مت 
امل��������ق��������ررات ال����رق����م����ي����ة امل�������ص���م���م���ة 
للجامعات وموؤ�ص�صات التعليم العايل 
ت�صارك كل جامعة  بال�صعودية، حيث 
ت�صميمه  مت  رق��م��ي  م��ق��رر  ب��اأف�����ص��ل 
بني  املناف�صة  يف  ل��ل��دخ��ول  للجامعة 

اجلامعات. 

»نبدع«.. التميز في إنشاء 
الكائنات التعليمية ألساتذة 

»LOs« الجامعات
يف ه���ذا ال���ف���رع م���ن اجل���ائ���زة، ميكن 
لع�صو هيئة التدري�ض امل�صاركة بكائن 
تعليمي يحقق هدفا تعليميا حمددا، 
التدري�ض  هيئة  ع�صو  تخ�ص�ض  يف 
ويكون من املواد التي تدر�ض يف اإحدى 
يف  وللم�صاركة  ال�صعودية.  اجلامعات 
هذا الفرع على ع�صو هيئة التدري�ض 
وتقييم(  )ف��ي��دي��و  بكائنني  امل�صاركة 
اأو  اأو ���ص��ورة  اإم��ا �صوت  وك��ائ��ن ثالث 
ر�صم ورفعها وتو�صيفها كم�صدر من 
يف   »OER« املفتوحة  التعلم  م�صادر 
امل�صتودع الوطني للوحدات التعليمية 
»م���ك���ن���ز«، وذل������ك ح�����ص��ب ال�������ص���روط 

وال�صوابط.

»نسهم«.. التميز
بالبحوث والدراسات

في التعلم اإللكتروني
دورت��ه��ا  يف  اجل���ائ���زة  تخ�صي�ض  مت   
ال���ث���ال���ث���ة ل����ه����ذا ال����ف����رع يف اخ���ت���ي���ار 
مقدم  بحث  اأو  علمية  ورق���ة  اأف�����ص��ل 
م����ن اأ�����ص����ات����ذة وط������الب وم��ن�����ص��وب��ي 
اجل���ام���ع���ات ال�����ص��ع��ودي��ة ف��ي��م��ا ي��خ��دم 
ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين يف امل��م��ل��ك��ة من 
درا�صات وبحوث يف املحتوى التعليمي 
اأو  ال��ت��ع��ل��م،  ت��ق��ن��ي��ات  اأو  الإل���ك���رتوين 

التطبيقات واملبتكرات احلديثة.

»نتميز«.. التميز في
استخدام الشبكات 

االجتماعية وتوظيفها في 
التدريس 

ال��ف��رع  ل��ه��ذا  اجل��ائ��زة  تخ�صي�ض  مت 
لأع�صاء هيئة التدري�ض يف اجلامعات 

لقطات

فتح باب القبول بالدراسات العليا 
بجامعة المؤسس

باب  فتح  ع��ن  عبدالعزيز،  امل��ل��ك  بجامعة  العليا  ال��درا���ص��ات  ع��م��ادة  اأع��ل��ن��ت 
اجلامعي  للعام  الأول  الدرا�صي  للف�صل  العليا  الدرا�صات  برامج  يف  القبول 
1436-1437ه� ابتداًء من اخلام�ض من  حمرم اإلى ال� 12 من �صفر 1436ه�، 
والدكتوراه  العامة  املاج�صتري  املفا�صلة لربامج  اختبار  �صيكون موعد  فيما 
التي ت�صرتط ذلك يوم 16 ربيع الأول 1436ه� داعية املر�صحني للقبول اإلى 
موعد  قبل  الختبار  وحمتوى  مكان  ملعرفة  العلمية  الأق�صام  مع  التوا�صل 

الختبار بوقت كاف.
اختبار  اأن  احلميدان  عدنان  الدكتور  العليا  الدرا�صات  عميد  واأو�صح 
القدرات العامة للجامعيني الذي يقدمه املركز الوطني للقيا�ض والتقومي، 
املاج�صتري  وب��رام��ج  ال��دك��ت��وراه  ب��رام��ج  جلميع  للتقدمي  اأ���ص��ا���ص��ي  متطلب 
م�صيفا  الدبلوم،  وبرامج  النظرية،  الكليات  يف  املاج�صتري  وبرامج  اخلا�صة 
اأن اختبار اللغة الإجنليزية »التوفل – الآيلت�ض- كفايات اللغة الإجنليزية« 
هو متطلب بجميع برامج املاج�صتري يف الكليات العلمية والربامج اخلا�صة 
اأنه مت  واأ�صاف  الإ�صالمية.  والدرا�صات  العربية  اللغة  ، ما عدا  والدكتوراه 
»65« كحد  وهي  للجامعيني  العامة  القدرات  معينة لختبار  درج��ة  حتديد 
للراغبني يف احل�صول  التنفيذية، وميكن  املاج�صتري  للقبول بربامج  اأدن��ى 
للغة  املعتمدة  والختبارات  القبول  �صروط  حول  املعلومات  من  املزيد  على 
الإجن��ل��ي��زي��ة وال���درج���ات امل��ط��ل��وب��ة، زي����ارة م��وق��ع ع��م��ادة ال��درا���ص��ات العليا 

الإلكرتوين.

جامعة األميرة نورة
تدشن خمسة كراسي بحثية

تعتزم جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، تد�صني خم�صة كرا�صي بحثية 
يف جمالت خمتلفة )علمية - واإن�صانية - واجتماعية( قام عليها نخبة من 
الوراثية  الدم  ا�صطرابات  بحث  كر�صي  هي:  والكرا�صي  اجلامعة،  اأ�صتاذات 
ال��ع��ل��وم(،  ال��دك��ت��ورة دج��ان��ة بنت يحيى الأي��وب��ي )كلية  ب��اإ���ص��راف الأ���ص��ت��اذة 
الدكتورة  باإ�صراف  املحلي  املجتمع  يف  الوراثية  ال�صيدلة  اأب��ح��اث  وكر�صي 
احلا�صوبية  الل�صانيات  بحث  وكر�صي  ال�صيدلة(،  )كلية  �صلبانة  �صريين 
اإبراهيم  بنت  ن��وال  الدكتورة  الأ�صتاذة  باإ�صراف  العربية  اللغة  يف  املتقدمة 
احللوة )كلية الآداب(، وكر�صي القت�صاد املعريف مقرتح مقدم من الأ�صتاذة 
بنت  ن��ورة  الأم��رية  الآداب(، وكر�صي  )كلية  القبالن  الدكتورة جناح قبالن 
عبدالرحمن لدرا�صة العمل اخلريي باإ�صراف الأ�صتاذة الدكتورة �صارة بنت 

�صالح اخلم�صي )كلية اخلدمة الجتماعية(.

العايل  التعليم  ال�صعودية وموؤ�ص�صات 
ت���ط���ب���ي���ق وا����ص���ت���خ���دام  ودوره����������م يف 
التوا�صل  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�صبكات 
العملية  يف  وتوظيفها  طالبهم  م��ع 
من  جمموعة  و�صع  ع��رب  التعليمية 
التي  التعليمية  والأن�����ص��ط��ة  امل�����ص��ادر 
ال��ط��الب  وم�����ص��ارك��ة  ت��ف��اع��ل  تتطلب 
م���ع���ه���ا، و������ص�����وف ي���ت���م���ك���ن اأ�����ص����ات����ذة 
التناف�ض  يف  ال��دخ��ول  من  اجلامعات 
ف���ي���م���ا ب���ي���ن���ه���م م�����ن خ������الل ت���ق���دمي 
واأن�صطتهم  و�صفحاتهم  م��واق��ع��ه��م 
مت  ال��ت��ي  الجتماعية  ال�صبكات  على 
ا�صتخدامها خالل �صهري ذي القعدة 
ال��درا���ص��ي  الف�صل  م��ن  احل��ج��ة  وذي 
 1436/1435 ال��درا���ص��ي  للعام  الأول 
مع  التوا�صل  يف  حم��دد  درا�صي  ملقرر 
ال���ط���الب وت���ق���دمي م�������ص���ادر رق��م��ي��ة 
الدرا�صي،  باملنهج  �صلة  ذات  متنوعة 
لهم  تعليمية متنوعة  اأن�صطة  وو�صع 
مثل الختبارات وا�صتطالعات الراأي 
من  الفاعلة  امل�صاركة  مع  واملناق�صات 
قبل الطاب وفق النماذج وال�صروط 

املعدة لهذا الفرع.

»نعلم«.. التميز
في البرامج النوعية

في التعلم اإللكتروني 
ال��ف��رع  ل��ه��ذا  اجل��ائ��زة  تخ�صي�ض  مت 
ت��دري��ب��ي يف التعلم  ب��رن��ام��ج  لأف�����ص��ل 
تنفيذه يف اجلامعات  الإلكرتوين مت 
ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ص�����ص��ات  اأو  ال�����ص��ع��ودي��ة 
ال��ع��ايل، وذل���ك ل��ل��دور ال��ك��ب��ري ال��ذي 
ت�����وؤدي�����ه ال�����ربام�����ج ال���ت���دري���ب���ي���ة م��ن 
التعريف بالأنظمة احلديثة يف جمال 
التدريب  التعلم الإلكرتوين وتوفري 
ال��ع��م��ل��ي ع��ل��ي��ه��ا، و���ص��وف ي��ت��م تقييم 
ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ب��ن��اء على عدة 
للربنامج  بالتنظيم  متعلقة  معايري 
تقدميه  واآل��ي��ة  وحم��ت��واه،  التدريبي 
واإخ����راج����ه وت��ن�����ص��ي��ق��ه، وذل����ك خ��الل 

ال���ع���ام ال���درا����ص���ي 1435/1434وف����������ق 
مناذج التقييم املو�صحة يف اجلائزة.

شروط الجائزة
• ال��ت��ق��ي��د مب��ح��ت��وى امل�����ص��ارك��ة 
اإ�صافية  معلومات  اإر���ص��ال  وع��دم 
ت��ق��ي��ي��م  م���ع���اي���ري  ك���ان���ت  اإذا  اإل 
اجلائزة قد بينت ذلك على وجه 

التحديد.
• ب���ع�������ض ف��������روع اجل�����ائ�����زة ق��د 
تتطلب تقدمي عر�ض حي اأو عن 
طريق احل�صور الفرتا�صي بني 
التحكيم  جلنة  واأع�صاء  امل�صارك 
ح�����ص��ب م���ا ت����راه ال��ل��ج��ن��ة، وه���ذه 
ال��ع��رو���ض ل ت��ت��ج��اوز م��دت��ه��ا 30 

دقيقة و�صيتم اإبالغ املتقدمني.
من�صاأة  اأو  ف���رد  لأي  مي��ك��ن  ل   •
للفروع  امل�صاركة  بنف�ض  ال��ت��ق��دم 

الأخرى للجائزة.
• ي��ح��ق ل��ل��م�����ص��ارك امل�����ص��ارك��ة يف 
اأك�����ر م���ن ف�����رع، ول���ك���ن ل يحق 
ب��اأك��ر م��ن م�صاركة يف  ال��دخ��ول 

الفرع الواحد.
• تعترب اجلائزة حقا للفائز ول 
ي��ج��وز ل���ه ال���ت���ن���ازل ع��ن��ه��ا ل��غ��ريه 
�صعارها  له احل��ق يف طبع  ويكون 
ل  واأن  ومنتجاته.  وث��ائ��ق��ه  على 
بها  التقدم  �صبق  امل�صاركة  تكون 
لنف�ض اجلائزة اأو جوائز مماثلة.

• هناك �صروط و�صوابط خا�صة 
ل��ك��ل ف����رع م���ن ف�����روع اجل���ائ���زة، 
ول��ل��ت��وا���ص��ل م���ع امل���رك���ز ال��وط��ن��ي 
الإلكرتوين والتعليم عن  للتعلم 
بعد على الفاك�ض )0112938080( 
award@ :اأو الربيد الإلكرتوين

elc.edu.sa

الجوائز
خ�����ص�����ص��ت ج���وائ���ز يف ث���الث���ة ف���روع 

لأع�صاء هيئة التدري�ض وهي:

ف���رع ال��ت��م��ي��ز يف اإن�����ص��اء ال��ك��ائ��ن��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وف����رع ال��ت��م��ي��ز ب��ال��ب��ح��وث 
وال���درا����ص���ات يف ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين، 
ال�صبكات  ا���ص��ت��خ��دام  يف  ال��ت��م��ي��ز  وف����رع 
التعليم. يف  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  الج��ت��م��اع��ي��ة 
على  الأول   املركز  �صاحب  و�صيح�صل 
اجلائزة الذهبية ومبلغ قدره )30000( 

ريال، ودرع التميز الذهبي.
اأم���������ا �����ص����اح����ب امل������رك������ز ال����ث����اين 
على  ف�صيح�صل  ال��ف�����ص��ي��ة(  )اجل���ائ���زة 
مبلغ قدره )15000( ريال ودرع التميز 
 )5000( ق���دره  مبلغ  م��ق��اب��ل  ال��ف�����ص��ي، 
ل�صاحب  ال��ربون��زي  التميز  ودرع  ري��ال 

املركز الثالث.
املخ�ص�صة  ال���ف���روع  ج���وائ���ز  اأم�����ا 
جوائز  ثالث  لها  فر�صدت  للجامعات ، 

اأي�صا على النحو التايل: 
• املركز الأول )اجلائزة الذهبية( 

درع التميز الذهبي.
• املركز الثاين )اجلائزة الف�صية( 

درع التميز الف�صي.
)اجل�����ائ�����زة  ال����ث����ال����ث  امل�����رك�����ز   •
الربونزية( درع التميز الربونزي.

يف  »ال���ت���م���ي���ز  ج�����ائ�����زة  اأن  ي����ذك����ر 
بعد«  عن  والتعليم  الإلكرتوين  التعلم 
هدفها الوعي بثقافة التميز يف التعلم 
الكرتوين يف اململكة العربية ال�صعودية، 
وت��ب��ن��ي م��ع��اي��ري ال��ت��م��ي��ز والإب��������داع يف 
تطبيقات التعلم الإلكرتوين، وت�صجيع 
التعلم  اإث���راء  يف  ُت�صهم  التي  القدرات  
النجاح  وتبادل  اجلامعي،  الإل��ك��رتوين 
التطبيقات يف  اأف�صل  واخل��ربات ون�صر 
التعلم الإل��ك��رتوين، والرغبة  جم��الت 
يف تطوير التعلم الإلكرتوين، وتقدير 
التعلم  جم��ال  يف  املتميزين  وت�صجيع 
الإلكرتوين، ومن هنا برز اهتمام وزارة 
الوطني  باملركز  ممثلة  العايل  التعليم 
ل��ل��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����رتوين وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن 
التعلم  يف  التميز  جائزة  بتنظيم  بعد، 

الإلكرتوين اجلامعي ب�صكل �صنوي.

»نتعلم.. نبدع.. نسهم.. نتميز.. نعلم«
بدء التسجيل بجائزة التميز

في التعلم اإللكتروني
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تبوك
دع����م ك��ر���ص��ي الأم������ري ف��ه��د بن 
ال�صباب  ق�صايا  لدرا�صة  �صلطان 
وتنميتها بجامعة تبوك، خم�صة 
ق�صايا  جم��ال  يف  علمية  بحوث 
ال�صباب، ووافق على 15 مقرتحا 
البحثي  الربنامج  بحثيا، �صمن 
ل��ل��ك��ر���ص��ي يف ال��ف�����ص��ل ال��درا���ص��ي 
احلايل 1435 /1436ه�، لتطوير 
عرب  ال�صبابية  ال��ق��درات  وتنمية 
ع���دد م��ن اجل��وان��ب ال��ت��ي تخدم 
اإط������ار  ال����وط����ن وامل������واط������ن، يف 
ي��وؤدي��ه��ا كر�صي  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ال��ة 

الأمري فهد بن �صلطان.

األميرة نورة
ن����ال����ت ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم ب��ج��ام��ع��ة 
ن��ورة بنت عبدالرحمن  الأم��رية 
اجل������ودة  اإدارة  ن����ظ����ام  ����ص���ه���ادة 
)الآي��زو(، وعربت عميدة الكلية 
ال����دك����ت����ورة اأري�������ج ال���غ���ري���ر ع��ن 
الذي  ال�صتحقاق  بهذا  �صعادتها 
و���ص��ف��ت��ه ب���ن���ت���اج ج���ه���ود ج���ب���ارة 
وم��ت��ف��ان��ي��ة م���ن ق��ب��ل زم��ي��الت��ه��ا 
بالكلية  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الأق�������ص���ام  يف 
وم��ك��ات��ب��ه��ا الإداري������ة ووح��دات��ه��ا 
امل�����ص��ان��دة، اإل����ى ج��ان��ب امل��ت��اب��ع��ة 
ال���دق���ي���ق���ة م����ن وك����ال����ة ال��ك��ل��ي��ة 
ل���ل���ت���ط���وي���ر واجل�����������ودة ب���ق���ي���ادة 
ال�����دك�����ت�����ورة ه���ي���ف���اء ال���ي���و����ص���ف 
من  الكلية  تلقاه  وم��ا  وفريقها، 
حثيثة  وم��ت��اب��ع��ة  ����ص���ادق  دع����م 
م���ن م���دي���رة اجل���ام���ع���ة ووك���ال���ة 

اجلامعة للتطوير واجلودة.

أم القرى
ال���ق���رى  اأم  ج���ام���ع���ة  وك����ي����ل  اأك�������د 
للفروع الدكتور حممد احلازمي، 
اأن ال��ع��م��ل ج���ار ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ق��دم 
الدرا�صية  الف�صول  لت�صليم  و�صاق 
للطالبات  املخ�ص�صة  امل�صتعجلة 
القنفذة  يف  اجلامعية  امل��دي��ن��ة  يف 
ط��ال��ب��ة   )2000( ت�����ص��ت��وع��ب  ال��ت��ي 
الف�صل  ب��داي��ة  ق��ب��ل  واح����د  اآن  يف 
الدرا�صي الثاين من العام احلايل، 
مبينا اأن العمل جار لتنفيذ مبنيي 
والطالبات  للطالب  الطب  كلية 
�صخ�ض،   )4000( ل������  تت�صع  ال��ت��ي 
بجانب اأعمال ملحق مبنى الكلية 

اجلامعية يف القنفذة.

الملك فهد
واف�������ق جم���ل�������ض ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
ف��ه��د ل���ل���ب���رتول وامل����ع����ادن، على 
لئ���ح���ة م��ك��اف��ح��ة ال���ت���دخ���ني يف 
اجلامعة، التي �صتجعل التدخني 
حمظورا يف مرافقها. جاء ذلك 
جل�ص�ته  امل��ج��ل�����ض  ع��ق��د  خ����الل 
احلايل،  الدرا�ص�ي  للعام  الأول��ى 
ب��رئ��ا���ص��ة م��دي��ر اجل��ام��ع��ة نائب 
خالد  ال��دك��ت��ور  جمل�صها  رئي�ض 

ال�صلطان.

اإلمام
الريا�ض  منطقة  اأم��ري  ا�صتقبل 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز 
معايل  احلكم،  بق�صر  مكتبه  يف 
الإم��ام حممد بن  مدير جامعة 
بن  �صليمان  الإ���ص��الم��ي��ة  ���ص��ع��ود 
عبداهلل اأبا اخليل يرافقه وكالء 

اجلامعة وعمداء الكليات.

المجمعة
اأ�����ص����در م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
�صعد  بن  الدكتور خالد  املجمعة 
ال��دك��ت��ور  بتكليف  ق����رارا  امل��ق��رن 
اليحيى  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  ب��ن��در 
والدرا�صات  العلوم  لكلية  عميدا 
الإن�������ص���ان���ي���ة مب��ح��اف��ظ��ة رم����اح. 
وق����ّدم ال��دك��ت��ور ال��ي��ح��ي��ى �صكره 
ملعايل مدير اجلامعة على منحه 

هذه الثقة الكبرية.

الملك فيصل
في�صل  امللك  جامعة  مدير  اأك��د 
جمال  ب��ن  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور 
الدين ال�صاعاتي اأن كلية خدمة 
باتت  بقيق  مبحافظة  املجتمع 
ج����اه����زة ل���ب���دء ال����درا�����ص����ة ف��ي��ه��ا 
الثاين  الدرا�صي  الف�صل  مطلع 
اإنهاء  بعد  وذل��ك  العام،  من هذا 
اإج�����راءات ال��ق��ب��ول ل�����200 طالب 
وط��ال��ب��ة، ح��ي��ث ���ص��ي��ت��م ت��دري�����ض 
امل��وارد  دبلوم  برامج هي:  ثالثة 
الب�صرية، ودبلوم التاأمني واإدارة 
�صكرتارية  وب��رن��ام��ج  امل��خ��اط��ر، 

طبية خ�ص�ض للطالبات.

جازان
الأ�صنان  طب  كلية  عميد  ناق�ض 
في�صل  الدكتور  ج��ازان  بجامعة 
ال��ط��ب��ي��ق��ي م��ع وك����الء واأع�����ص��اء 
من  ع���ددا  الكلية  تدري�ض  هيئة 
تو�صيات موؤمتر الحتاد الدويل 
ال����ذي   ،FDI الأ�����ص����ن����ان  ل���ط���ب 
���ص��ارك ف��ي��ه وف���د م��ث��ل اجلامعة 
نيودلهي،  الهندية  العا�صمة  يف 
األ����ف  اأك�������ر م����ن 17  ب���ح�������ص���ور 
م�صارك من خمتلف دول العامل.

جامعة  م�����ص��ارك��ة  ومت��ث��ل��ت 
ج���������ازان ب����ورق����ت����ني ب��ح��ث��ي��ت��ني، 
التو�صيات  اآخ��ر  الأول���ى  تناولت 
ال��ع��امل��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��ر���ض 
ال�����ص��ك��ري وت���اأث���ريه ع��ل��ى �صحة 
الفم والأ�صنان قدمها الطالبان 
حم����م����د ال��������ودع��������اين وي���ح���ي���ى 

اخلرباين.

الطائف
الإلكرتوين  التعلم  عميد  ك�صف 
وال���ت���ع���ل���ي���م ع����ن ُب���ع���د ب��ج��ام��ع��ة 
ال��ط��ائ��ف ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��غ��ف��ار 
ح��ق��ق��ت  اجل���ام���ع���ة  اأن  ق���ر����ص���ي 
الثاين  الدرا�صي  الف�صل  خ��الل 
جن��اح��ا   1435 اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام 
ا�صتخدام  ثقافة  ن�صر  متميزا يف 
التعلم الإلكرتوين بني من�صوبي 

اجلامعة.
اأن������ه مت ت���دري���ب  واأو������ص�����ح 
450 ع�صو هيئة تدري�ض بكليات 
اجل����ام����ع����ة �����ص����ط����ري ال����ط����الب 
وال��ط��ال��ب��ات، وت��رت��ب ع��ل��ى ذل��ك 
درا�صيا على  تفعيل 3095 مقررا 
ذاته مب�صاركة من 1194  النظام 
ت��دري�����ض و 22166  ه��ي��ئ��ة  ع�����ص��و 
التفاعل مع  طالبا وطالبة على 

نظام البالك بورد.

الملك فهد
ع�����ني جم���ل�������ض ج����ام����ع����ة امل���ل���ك 
ف���ه���د ل����ل����ب����رتول وامل�������ع�������ادن، يف 
الدرا�ص�ي  للعام  الأول���ى  جل�صته 
1436/1435ه��������، ب��رئ��ا���ص��ة مدير 
اجل�����ام�����ع�����ة ال������دك������ت������ور خ����ال����د 
ال�������ص���ل���ط���ان، اأع���������ص����اًء ج������ددا يف 
تعيني  مت  كما  العلمي،  املجل�ض 
الهند�صية  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  مم��ث��ل 
وتعيني ممثل معهد البحوث يف 

املجل�ض العلمي. 
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بقلم: بيت ويلتون
مدونة جامعة

أكسفورد للعلوم 

ي��ع��د ت��ق��ل��ي�����ض م���واط���ن ح��ي��اة ال��دب��ب��ة، 
والإغراءات  للرعي،  وغارات احليوانات 
ال��ت��ي ت��راه��ا ال��دب��ب��ة يف ال��ق��م��ام��ة التي 
ي��ل��ق��ي��ه��ا ال��ب�����ص��ر م����ن ال���ع���وام���ل ال��ت��ي 
�صتف�صي اإلى �صراع بني الب�صر والدبب 
ح�صب اأول درا�صة عاملية اأجرتها جامعة 

اأك�صفورد على هذه امل�صكلة.
واأج����رت اأك�����ص��ف��ورد ال��درا���ص��ة التي 
ح��م��ل��ت ا���ص��م »ح����ل ����ص���راع ب���ني الب�صر 
البلدان  ع��ن  درا���ص��ة م�صحية  وال��دب��ب��ة: 
 « الرئي�صة  ال�صراع  وع��وام��ل  واخل���رباء 
اأن��واع من الدببة يف 54 دولة  على �صتة 
مب�����ص��اع��دة 104 خ���رباء م��ن ك��ل اأن��ح��اء 
ال��ع��امل واأع���ده���ا وح���دة اأب��ح��اث احل��ي��اة 
 WildCRU �الربية املعروفة اخت�صارا ب
لرتز«  »كون�صرفاي�صن  جملة  ون�صرتها 

العلمية.

وحدد الفريق العلمي الذي اأجرى 
ت��ل��ك الأب����ح����اث امل���واق���ف ال���ت���ي ت��ق��ع يف 
دائرة ال�صراع بني الب�صر والدببة وهي 
املواقف التي جتعل الدبب تتخذ موقفا 
عدائيا جتاه الب�صر بتدمري ممتلكاتهم 
ال��ت��ي  ت��ل��ك  اأو  ب��ه��م  الأذى  اإحل������اق  اأو 
اأن��ه��م ي��ع��دون ال��دب��ب فيها  ي��رى النا�ض 
و�صالمتهم  اأم��ن��ه��م  على  داه��م��ا  خ��ط��را 

وممتلكاتهم.
الأ�صتاذ  اأعده  الذي  التقرير  وقال 
بوحدة الأبحاث »الدكتور  اأوزجان اإمر 
كان«:  »اإن ال�صراع بني الدببة والإن�صان 
بدنية  واإ���ص��اب��ات  مالية  اأ���ص��رارا  ي�صبب 
ت�صل حلد املوت اأحيانا. ويوؤثر ال�صراع 
ال��ع��امل  اق��ت�����ص��ادي��ات  ب��ع�����ض  �صلبا ع��ل��ى 
الفقري يف مقابل اأن الرغبة يف النتقام 
م���ن ال��دب��ب��ة ق���د ي��ه��دد م�����ص��ت��ق��ب��ل ع��دد 

ال�صكان املعزولني القليل ن�صبيا«.
الأمم  منظمة  تقديرات  وح�صب    
املتحدة، �صيعي�ض 87% من �صكان العامل 
يف ال��ع��امل ال��ن��ام��ي، الأم����ر ال���ذي يعني 

اأنف�صهم  ���ص��ي��ج��دون  ال��ن��ا���ض  معظم  اأن 
ب���ال���ق���رب م����ن جت���م���ع���ات ال����دب����ب، مم��ا 
�صيزيد من حتمية ال�صراع بني الإن�صان 
والدببة، ويعني اأن امل�صكلة �صتتفاقم اإذا 

ما مت جتاهلها اليوم«.
امل�����ص��ك��ل��ة  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأو������ص�����ح 
وامل��ج��ت��م��ع��ات  ال���دب���ب���ة  لأن  ع���وي�������ص���ة 
خمتلفة  معها  تتفاعل  التي  الإن�صانية 
ب���اأ����ص���ره، فمثال  ال���ع���امل  وم��ت��ن��وع��ة يف 
يف  الب�صر  يلقيها  ال��ت��ي  القمامة  متثل 
املتاأجج  لل�صراع  داف���ع  اأه���م  ال�صناديق 
بني الدبب  البي�صاء وال�صوداء املعروفة 
ال�صمالية  اأم��ريك��ا  يف  الأ���ص��ه��ب،  ب�الدب 
وب���ني ال��ب�����ص��ر، ن��اه��ي��ك ع��ن ع���دم ت��واف��ر 

املوارد الطبيعية لغذائها.
 اأما بالن�صبة للدبب البنية يف اآ�صيا 
والدبب ال�صوداء الآ�صيوية ودبب اأنديزا 
الك�صول فكلها خ�صرت مواطنها  والدب 
لأن  حداها  مما  الب�صر،  تعديات  ب�صبب 
تتخذ موقفا عدائيا نحوهم، يف الوقت 
الذي تدخل فيه دبب اأوروبا بنية اللون، 

تعّلم كيف تعيش مع الدببة
اإثر  الب�صر  مع  �صراع  يف  الأرج���ح،  على 
اأو خ��الي��ا  امل��ح��ا���ص��ي��ل  ه��ج��وم��ه��ا ع��ل��ى 

النحل.
  ي��ق��ول ال��ربوف�����ص��ي��ور »اإم�����ري« اإن 
اجلمعية  اأي�صا  مولتها  التي  الدرا�صة  
ال��ع��امل��ي��ة حل��م��اي��ة احل��ي��وان��ات امل��ع��روف��ة 
اخت�صارا ب� WSPA اأو�صحت اأن امل�صكلة 
ت��ت��ف��اق��م يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��دة ال�����ص��راع 
واآث������اره ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��دب��ب��ة يف 
القارات الأربع التي تعي�ض الدببة فيها؛ 
ف��ف��ي اآ���ص��ي��ا واأم���ريك���ا اجل��ن��وب��ي��ة ي�صبب 
ال�������ص���راع م��اآ���ص��ي ل��ل��ن��ا���ض وي���وؤث���ر على 
قبول  ويعيق  فيها  ال��زراع��ي  القت�صاد 

مبادرات احلفاظ عليها.
اأم���ا م��ع اأن����واع ال��دب��ب��ة ال��ت��ي متثل 
خطرا حقيقيا اأو مت�صورا على الإن�صان، 
كما هو احلال مع الدب الك�صول، فيمكن 
جريانهم  مع  الب�صر  ت�صامح  اإن  القول 
ال��دب��ب��ة يعد اأم���را ع�����ص��ريا، ب��ل حتى لو 
كان هجومها على الب�صر نادرا، كما هو 
احل��ال مع دب الأنديز ال��ذي تغري على 

فر�ض  ف����اإن  ن����ادر،  ب�صكل  حما�صيلهم 
ت�صامح الب�صر معها تقل اأي�صا.

ويردف الربوف�صيور »اإمري« قائال 
الب�صر  بني  ال�صلمي  التعاي�ض  ك��ان  »اإذا 
املناطق  يف  تاأ�صي�صه  ميكن  ل  وال��دب��ب 
فاإن  اأوروب��ا  ال�صكان يف  اإليها  يعود  التي 
مزيد  يبذل  اأن  يجب  اأن��ه  الوا�صح  م��ن 
املن�صود  احل��ف��اظ  لتحقيق  اجل��ه��ود  م��ن 
ل��ل��دب��ب��ة يف امل���ن���اط���ق الأق������ل ت��ن��م��ي��ة يف 

العامل«.
ال����ت����ي مي��ث��ل  امل����ن����اط����ق  اأم��������ا يف   
الدببة  بقاء  على  خطرا  فيها  ال�صراع 
ت��ب��ذل��ه��ا  اأن  ي���ج���ب  ث���م���ة ج����ه����ودا  ف������اإن 
جم��م��وع��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات احل��ف��اظ على 
ال��دب��ب��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��رتوي��ج ل��ه��ذا الأم��ر 

وللم�صاعدة يف اإدارة الأزمة. 
نحتاج  م��ا  ج��ل  اأن  التقرير  واأف����اد 
على  ال�صراع  لذلك  �صاملة  حلول  اإليه 
ب�����ص��ري��ا من  ت�����ص��م احل���ل���ول ع��م��ال  اأن 
»راي��ز«  مبقاطعة  املحليني  ال�صكان  قبل 
�صمايل تركيا مثال حيث و�صع ال�صكان 

املحليون خاليا النحل يف �صقوق اجلبال 
واجل��رف اأو على اأرف��ف اجل���دران لثني 

عزمية الدببة عن الإغارة.
 و���ص��م��م ال��ب��اح��ث��ون اأي�����ص��ا من�صة 
اأك����ر اأم���ن���ا واأق�����ل ت��ق��ن��ي��ة ���ص��د ال��دب��ب��ة 
م��ق��ام��ة ع��ل��ى ق��ط��ب��ني ل��ل��ح��ف��اظ على 
خاليا النحل بعيدا عن متناول الدببة، 
اأم��اك��ن  ومي��ك��ن تطبيق ه��ذا ال��ن��ظ��ام يف 
اإن��ه  الباحثون  ي��ق��ول  ت��رك��ي��ا.  اأخ���رى يف 
اإدارة  م��ن��اه��ج  تطبيق  ل��الإن�����ص��ان  مي��ك��ن 
الأزم�����ة ت��ل��ك ع��ل��ى احل��ي��وان��ات ال��ربي��ة 
املفرت�صة الأخرى مثل الأ�صود والنمور.

باأنه ياأمل  واختتم »اأمري« تقريره 
يف اأن نتعلم اأن نعي�ض ب�صال�صة مع تلك 
»لطاملا  مت�صائال:  البديعة  املخلوقات 
�صعبية  الدمى  اأك��ر  الدببة  اأن  وج��دت 
باأ�صره ومن ثم  بني الأطفال يف العامل 
عامليا  نوعا  ب�صفتها  لها  الرتويج  يجب 
للو�صول لأنا�ض من ح�صارات خمتلفة 
ولكننا  بطريقة ما ن�صينا اأف�صل �صديق 

لنا يف الطفولة. كيف حدث هذا؟«.

آفاق الجامعة  |  العدد 125  |  2 محرم 1436  |  26 أكتوبر 2014



لقطات

حول العالم

أوروبا
م��ن  م����ن����دوب  م����ن 200  اأك������ر   
اجل��ام��ات وال��ط��الب وال����وزارات 
امل��ع��ن��ي��ة وج����ه����ات ال���ت���م���وي���ل يف 
م�صتقبل  ع��ن  يبحثون  اأوروب�����ا 

متويل اجلامعات هذا ال�صهر.

الدنمارك
الطالب  من  املزيد  قبول  وقف 
اجل����ام����ع����ات  ال������واف������دي������ن  يف 

الدامناركية.
   

بولندا
ع������امل ال����ب����ي����ان����ات ال���ب���ول���ن���دي 
م����ارك����ني وجن���ار����ص���ك���ي ي��د���ص��ن 
اأول����ى جم��م��ع ب��ي��ان��ات ل����الأوراق 
تعمل  حيث  العملية  وامل��ج��الت 
 Paperity »بابرييتي«  �صركته 
على ربط املوؤلفني والقراء معا، 
ودع����م الك��ت�����ص��اف��ات اجل���دي���دة، 
ودع���م الأك��ادمي��ي��ني يف اأدب��ي��ات 
البحث العلمي. وحتتوي قاعدة 
ال�����ص��رك��ة ع��ل��ى 160000  ب��ي��ان��ات 
ت��األ��ي��ف 2000  م��ق��ال علمي م��ن 

عامل وباحث م�صهور.

المملكة المتحدة
لندن،  ك��ول��ي��دج  كينجز  جامعة 
تطلق ب��ح��ث��ا  ك��ب��ريا ع��ن ال���دور 
العلمية  ال�صراكات  تلعبه  ال��ذي 
ال���ت���ي  يف مت����ك����ني اجل�����ام�����ع�����ات 
ت���دع���م���ه���ا احل����ك����وم����ة يف ���ص��خ 
اجل��������ودة وت����ن����وع الأع������م������ال يف 

بريطانيا والعامل باأ�صره.

الربوف�صيور »اأنتوين غرايلينغ« 
مدير كلية »نيو كوليدج للعلوم 
الن�����ص��ان��ي��ة« يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، دع��ا 
اإلى رفع الر�صوم اجلامعية التي 
ت�صتقيها اجلامعات من طالبها، 
الكربى  اجلامعات  تتكبد  حيث 
اإ����ص���رتل���ي���ن���ي  ج���ن���ي���ة   18.000
اأم�����ريك�����ي(  دولر   28.000(

لتعليم الطالب الواحد

إيطاليا
 ICTP مركز الفيزياء النظرية
له  فرعا  �صيفتتح  روم��ا  وم��ق��ره 
يف روان����دا ب��ح��ل��ول ي��ن��اي��ر 2015 
ل��ت��ق��دمي ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 
والأب���ح���اث ل��ط��الب م��رح��ل��ة ما 
الفيزياء  يف  البكالوريو�ض  بعد 

والريا�صيات.

الصين
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأق������رت 
ال���������ص����ي����ن����ي����ة ع�������رب م���وق���ع���ه���ا 
الإل����ك����رتوين ح��زم��ة ام��ت��ي��ازات 
ك��ربى  لت�صع ج��ام��ع��ات  ج��دي��دة 
م�صاحة  م���ن  ت��زي��د  ال�����ص��ني  يف 

ا�صتقاللها.

أيهما أهم:
دراسة التخصص

أم شهرة الجامعة؟
Alexandra Hansen :بقلم

The Conversation
اأ�صرتاليا الثماين املرموقة  يتلقى احلا�صلون على موؤهل جامعي من جامعات 
على رواتب �صخمة طوال حياتهم العملية مقارنة بنظرائهم خريجي اجلامعات 
الأقل �صهرة، ويت�صاوى معهم يف ذلك احلا�صلون على موؤهل جامعي يف التقنية.

العلوم  خرجي  ف��اإن  حديثا  ���ص��درت  التي  ال��روات��ب  حتليل  درا���ص��ة  فح�صب 
دولر   175،000 )ح���وايل  اأ���ص��رتايل  دولر   200،000 على  يح�صلون  وال��ت��ج��ارة 
اأمريكي( اأو اأكر،  ما يعادل 10% اأكر من نظرائهم الآخرين، ولكن الن�صبة قد 

تقل اإلى 4% اإذا ما مت توفري المتيازات الجتماعية لهم.
 واأفادت الدرا�صة التي اأعدها معهد »غراتان« الذي ي�صم نخبة كربى من 
املفكرين امل�صتقلني، اأن اجلامعات الثماين تقبل الطالب احلا�صلني على درجات 
حت�صيل علمي عالية يف املرحلة الثانوية وطالب املدرا�ض اخلا�صة اأو من حت�صل 

اآباوؤهم على درجات علمية عالية اأو وظيفة مرموقة.
وعزا التقرير متيز هوؤلء الطالب للمرحلة ما قبل الن�صمام للجامعات 

الثماين، الأمر الذي يعني »اأن اجلامعة ل ف�صل لها بذاتها« يف ذلك التميز.  
واأ�صار التقرير اإلى فرق اأكر عمقا يف نوعية التخ�ص�ض، وهو اأن الطالب 
يقبلون على درا�صة القانون الذي يتح�صل خريجوه على وظيفة تدر عليهم راتبا 
قدره  300،000 دولر اأ�صرتايل )262،000 دولر اأمريكي( اأكر من اإقبالهم على 
اأ�صرتايل )875،000 دولر  التي تدر على خريجيها مليون دولر  العلوم  درا�صة 

اأمريكي( الأعلى بطبيعة احلال عن خريجي الفنون اجلميلة.
وع��ن اأم��اك��ن ال��درا���ص��ة ق��ال »اأن���درو ن��ورت��ون« الباحث يف معهد »غ��رات��ان«: 
تخ�ص�ض  ه��و  املهم  ولكن  ت��در���ض  اأي��ن  يهم  ف��ال  بالك�صب  الأم���ر  يتعلق  »عندما 
الدرا�صة �صاربا مثال بدرا�صة الهند�صة التي يتلقى احلا�صلون على درجاتها على 

رواتب مرتفعة مقارنة بدار�صي الفنون يف اجلامعات املرموقة«.
  ويف معر�ض تعليقه على التقرير اأ�صار الأ�صتاذ بجامعة ملبورن، »د. جيف 
اأن تخ�ص�ض  اإليها التقرير، تتمثل يف  اأهم النتائج التي تو�صل  اأن  اإلى  �صاروك« 
اأن يختار  اأن الطالب عليه  اأهم من اجلامعة ذاتها، الأمر الذي يعني  الدرا�صة 
ثم  ومن  ثانيا،  اجلامعة  ا�صم  ثم  اأول  قدراته  ينا�صب  ال��ذي  الدرا�صة  تخ�ص�ض 
على  �صتقع  التي  الديون  حجم  وتقدير  ال��روات��ب  يف  الفرق  قيا�ض  ي�صتطيعون 

كاهلهم نظرا لأن الدرا�صة مكلفة اأي�صا.

Sience Magazine

اجلذعية  اخللية  علماء  من  ع��دد  عقد 
ب����ال����ي����اب����ان ���ص��ل�����ص��ل��ة م�����ن امل�����وؤمت�����رات 
ال�����ص��ح��ف��ي��ة يف الأ����ص���اب���ي���ع الأخ�������رية، 
لالعتذار عن الأخطاء الواردة يف بع�ض 
اأبحاثهم املن�صورة يف الدوريات العلمية. 
وان�صم الفائز بجائزة نوبل، �صنيا 
ياماناكا، اإلى قائمة طويلة من العلماء 
ال���ي���اب���ان���ي���ني امل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف جم���ال 
ال��ذي��ن �صلكوا درب  اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة، 

العتذار.
 2006 يف  اكت�صف  ال���ذي  ي��ام��ان��اك��ا 
طريقة لإعادة برجمة اخلاليا البالغة 
اجلنينية  ل��ل��خ��الي��ا  م�����ص��اب��ه��ة  لت�صبح 
وت�صمى »خاليا جذعية متعددة القوى 

.iPS »امل�صتحثة
ج���ائ���زة  مب��ن��ح��ه   2012 يف  م  وُك��������رِّ
الأع�صاء لي�صبح  نوبل يف طب وظائف 
اليابان �صهرة، ب�صبب  اأكر باحثي  اأحد 
اك��ت�����ص��اف��ه ال����ذي اأح����دث ث����ورة يف حقل 
ال�صهرة  �صريبة  دفع  اجلذعية،  اخللية 
عدد  ���ص��رع  بعدما  تخ�ص�صه،  جم��ال  يف 
من املدونني املجهولني يف التنقيب عن 
البارزين،  الباحثني  اأوراق  يف  خلل  اأي 

مقاالت مجهولة تجبر أشهر علماء
الخاليا الجذعية باليابان على االعتذار

بع�ض  ���ص��ال��ت��ه��م يف  امل����دون����ون  ووج�����د 
من�صورات يامانكا القدمية.

وقال يامنكا يف موؤمتر �صحفي اإن 
بحثا ن�صر عام 2000 يت�صمن �صورة قد 
تكون غري �صحيحة، �صببت جدل كبريا 
ب��ع��دم��ا اأث�����ارت م���ق���الت جم��ه��ول��ة على 
الإنرتنت عددا من عالمات ال�صتفهام 

حول تلك ال�صورة.
وحترت جامعة كايوتو عن البحث 
�صحيفة  ح�صب  ي��ام��ان��اك��ا،  م��ن  بطلب 
جت��د  ومل  ج�����ورن�����ال«  ����ص���رتي���ت  »وول 
يت�صل  ف��ي��م��ا  م�����ص��ك��الت  اأي  اجل��ام��ع��ة 

با�صتنتاجات البحث.
امل���راج���ع  اأن  ي���ام���ان���اك���ا  واأو������ص�����ح 
ال����الزم����ة ل��ل��ت��ح��ق��ق م����ن ال�������ص���ورة مل 
ت��ع��د ب��ح��وزت��ه، لأن ال��ت��ج��رب��ة اأج���راه���ا 
خرج  اأن���ه  اإل���ى  م�صريا  م��ع��ه،  متعاونون 
التجربة،  ه���ذه  م��ن  ين�صاه  ل��ن  ب��در���ض 
ل��ي��اأخ��ذ ب��ع��د ذل����ك ج��م��ي��ع امل��الح��ظ��ات 
بكافة  ويحتفظ  اجلد  ماأخذ  الب�صيطة 

ال�صجالت اخلا�صة باأبحاثه.
وقال ياماناكا ب�صوت متهدج وهو 
يقاوم دموعه »يف ظل الظروف الأخرية، 
عندما تهتز الثقة يف م�صداقية البحث 
اأعماق  من  اأع��ت��ذر  اأن  فيجب  الياباين، 

ق���ل���ب���ي«، ث���م وق����ف وان���ح���ن���ى ب��ط��ري��ق��ة 
ر�صمية موؤكدا اعتذاره مرة اأخرى.

�صل�صلة  م��وؤخ��را  ال��ي��اب��ان  و���ص��ه��دت 
من الع��ت��ذارات العامة من قبل علماء 
بحثان  �صببها  بعدما  اجلذعية،  اخللية 
ب�����ارزان ن�����ص��را يف وق���ت ���ص��اب��ق م��ن ه��ذا 
العام يدعيان اأنهما وجدا طريقة بديلة 
لإع�����ادة ب��رجم��ة اخل��الي��ا ال��ب��ال��غ��ة اإل��ى 

.STAP خاليا جنينية تدعى خاليا
بعد  ال��ن��ج��اح  للبحث  ي��ك��ت��ب  ومل   
ف�����ص��ل��ه ع��م��ل��ي��ا يف ع����دد م���ن امل��خ��ت��ربات 
الأخ����������رى، م����ا ت�����ص��ب��ب يف ح�����رج ب��ال��غ 
ل�����ص��اح��ب��ة ال��ب��ح��ث ه���اروك���ا اأوب���وك���ات���ا، 
ال��ذي   ،RIKEN معهد  روؤ���ص��اء  واأج���رب 
علنا،  الع��ت��ذار  على  اأب��وك��ات��ا  ب��ه  تعمل 
اإ�صافة اإلى عدد ممن ا�صرتكوا معها يف 

كتابة البحث.
و�صهدت الق�صة  حتول دراماتيكيا 
التحري،  جلنة  رئي�ض  ا�صتقال  عندما 
اأن ط��ف��ت على  ب��ع��د  اإ����ص���ي���ي،  ���ص��ن�����ص��وك 
ال�������ص���ط���ح اأدل����������ة ح�������ول م�������ص���ك���الت يف 
املن�صورات التي �صارك يف كتابتها )هناك 
ما  ال�صاأن(،  بهذا  حاليا  يجري  حتقيق 

اأدى اإلى اعتذاره اأي�صا.

كبار م�شوؤويل معهد Riken Institute يقدمون اعتذارهم العلني

الربوفي�شور �شنيا ياماناكا يف مواجهة الإعالم
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دراسات

 ريم العسيري

امل�صاركة  النف�ض  �صددت  اأ�صتاذة علم 
باجلامعة الدكتورة ب�صرى اإ�صماعيل 
على اأهمية دور اجلامعات واملدار�ض 
يف ت���ق���دمي ي���د امل�����ص��اع��دة ل��ل��ط��الب 
على  التغلب  اأج���ل  م��ن  وال��ط��ال��ب��ات 

م�صكالت التح�صيل العلمي.
واأك������دت يف درا����ص���ة ع��ل��م��ي��ة لها 
ن��ف�����ص��ي��ة  اأن  امل����و�����ص����وع  ه�����ذا  ح�����ول 
الطالب تلعب دورا مهما يف حتديد 
العلمي  ع��ل��ى  التح�صيل  ق��درات��ه��م 
ب�����ص��ك��ل مم���ي���ز، وق����ال����ت »م���و����ص���وع 
اأهمية   ي�صكل   العلمي  التح�صيل 
الإج���ب���اري  ل��ك��ون��ه  الطريق  ك���ربى 
لخ��ت��ي��ار م��ه��ن��ة امل�����ص��ت��ق��ب��ل وامل��ك��ان��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي م���ن امل��م��ك��ن اأن 

يحتلها الفرد يف املجتمع«.
وذك���������رت ب�������ص���رى اإ����ص���م���اع���ي���ل 
ي��ت��ح��دد  ال��ت��ح�����ص��ي��ل  م�������ص���ت���وى  اأن 
منها:  م��ت��داخ��ل��ة،  ع��وام��ل  ملجموعة 
ال��ع��وام��ل ال��رتب��وي��ة والق��ت�����ص��ادي��ة 
والثقافية  والأ���ص��ري��ة  والجتماعية 

والنف�صية.
الطالب  نف�صية  اأن  واأو���ص��ح��ت 
ال�����ص��دد،  ه���ذا  يف  ك��ب��ريا  دورا  تلعب 
بع�ض  نتائج  له   تو�صلت  م��ا  ح�صب 

الدرا�صات العلمية.  

ّأهداف وأولويات
تكنولوجيا  ال��ت��ق��دم  يف  اأن   واأبانت 
والت�صالت  والتطورات  املعلومات 
نف�صها يف  ف��ر���ص��ت  ال��ت��ي  امل��ع��ا���ص��رة 
ت�صببت  احل���ي���اة،  خم��ت��ل��ف جم����الت 
يف  ازدي��اد املعرفة، واأدت اإلى حدوث 
ويف  التعليمية  املنظومة  يف  تغريات 
من���ط ح���ي���اة ال���ط���الب وع��الق��ات��ه��م 
واأولوياتهم  واأهدافهم  الجتماعية 
مع  تعاملهم  ط��رق  اختلفت  »ح��ي��ث 
وتغري  الدرا�صية  وامل��ه��ام  ال��واج��ب��ات 
مم��ا  ق���ب���ل،  ذي  ع����ن  ال���ط���ال���ب  دور 
املعوقات  م��ن  كثري  ظهور  اإل��ى  اأدى 
الأك������ادمي������ي������ة، ك���ن���ق�������ض م�����ص��ت��وى 
الدافعية للتعلم والتلكوؤ الأكادميي، 
وق����ل����ق الخ������ت������ب������ارات، وال���ت�������ص���رب 
ال����درا�����ص����ي، وال����ت����اأخ����ر ال���درا����ص���ي، 
وي�����ص��ب��ب ا���ص��ت��ن��زاف ط��اق��ات وج��ه��ود 
ثم  التعليم ومن  الدولة وميزانيات 
الداخلية  ال��ك��ف��اءة  م�صتوى  �صعف 
ل���ق���ط���اع ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م رغ���م 

اجلهود املبذولة فيه«.
التح�صيل  اأن  اإل�����ى   واأ�����ص����ارت 
ال����درا�����ص����ي ي��ع��ن��ي امل���ج���م���وع ال���ع���ام 
ل����درج����ات ال���ط���ال���ب يف ك���اف���ة امل����واد 
التي  الكت�صاب  درج��ة  اأو  الدرا�صية 

يحققها ال�صخ�ض.

ضعف التحصيل
ال��درا���ص��ي  التح�صيل  �صعف  وع���زت 
ل���ل���ط���ال���ب اإل�������ى اأ�����ص����ب����اب م��ت��ن��وع��ة 
بالتلميذ  يتعلق  ما  منها  ومتعددة، 
ن��ف�����ص��ه وم��ن��ه��ا م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ب��ي��ئ��ة 

والدرا�صية  والجتماعية  الأ���ص��ري��ة 
وال�صيا�صية.

ال���ذي  ال��ط��ال��ب  اأن  واأو����ص���ح���ت 
ال����ك����ف����اءة  ن���ق�������ض يف  ي�����ع�����اين م�����ن 
الج��ت��م��اع��ي��ة و���ص��ع��ف يف م���ه���ارات 
ب��الآخ��ري��ن؛  تكوين ع��الق��ات ج��ي��دة 
منخف�صا  حت�صيله  م�صتوى  ي��ك��ون 
ومعلمه  باأ�صدقائه  عالقاته  ل�صوء 
املحيطني  وب���الآخ���ري���ن  وال���دي���ه  اأو 
الطالب  مفهوم  ب�صبب  وكذلك  ب��ه، 
اإلى  ال�صلبي عن نف�صه، ما ي��وؤدي به 
ل���ذات���ه، وثقته  ت��ق��دي��ره  ان��خ��ف��ا���ض 
يف ن��ف�����ص��ه  وي��ن��ع��ك�����ض ع��ل��ى ق��درت��ه 
ع���ل���ى ����ص���ب���ط ����ص���ل���وك���ه، وال��ت��ح��ك��م 
ف��ي��ه. وت��اب��ع��ت »اخل��الف��ات الأ���ص��ري��ة 

�صد  ميار�ض  الذي  الأ�صري  والعنف 
الطالب من قبل والديه، كلها اأمور 
درا�صية لالأبناء  توؤدي اإلى م�صكالت 

اأو �صعف م�صتوى حت�صيلهم«.
واأردف�����������������ت »ه�������ن�������اك ال���ك���ث���ري 
م�����ن امل�������ص���ك���الت وال�����ص����ط����راب����ات 
م�صكلة  خ��ل��ف  ت��ق��ف  ال��ت��ي  النف�صية 
�����ص����ع����ف ال���ت���ح�������ص���ي���ل ال�����درا������ص�����ي 
ك������ال������ع������دوان وال������ك������ذب وال����ت����م����رد 
كالقلق  امل��زاج  والعناد  وا�صطرابات 
مثل  الأك��ل  وا�صطرابات  والكتئاب 
فرط  ا���ص��ط��راب  اأو  ال�صهية  ف��ق��دان 
الأك����ل، وا���ص��ط��راب نق�ض الن��ت��ب��اه، 
وفرط احلركة والن�صاط، و�صعوبات 
ال��ت��ع��ل��م وا���ص��ط��راب��ات��ه، وا���ص��ط��راب 

وتعاطي  للمجتمع،  املعادي  ال�صلوك 
ا�صتخدام  و���ص��وء  وف���رط  امل��خ��درات، 

�صبكات التوا�صل الجتماعي«.

نصيحة
ون�������ص���ح���ت ال�����دك�����ت�����ورة اإ����ص���م���اع���ي���ل 
اأه��داف��ا حمددة  ب��اأن ي�صعوا  الطالب 
ل���ه���م وي���خ���ط���ط���وا ج����ي����دا ل��ك��ي��ف��ي��ة 
حت����ق����ي����ق����ه����ا واأن ي����ح����ر�����ص����وا ع��ل��ى 
يجتنبوا  واأن  ب���اأول،  اأول  ال�صتذكار 
ال��ت�����ص��وي��ف يف ال���ق���ي���ام ب���ال���واج���ب���ات 
ال��در���ض  م��و���ص��وع  الدرا�صية وقراءة 
اأو امل��ح��ا���ص��رة ق��ب��ل ���ص��رح امل��ع��ل��م  له، 
وال��رتك��ي��ز اأث���ن���اء ال�����ص��رح وامل��راج��ع��ة 
م��������دى  الف�صل  ع����ل����ى  ال��������دوري��������ة 

بع�ض  ت�صحيح  الدرا�صي،  وحماولة 
الأفكار اخلاطئة عن التعليم اأو املعلم 
»على  وق��ال��ت  �صخ�صيا.  ه��و  ع��ن��ه  اأو 
الطالب  اأن يثق اهلل ثم بقدارته، واأن 
تركيزه  م��ن  اأك���ر  الفهم  على  ي��رك��ز 
ع��ل��ى احل���ف���ظ الأ�����ص����م، و ي�����ص��ت��خ��دم 

ملخ�صات  يقوم باإعدادها بنف�صه«.
واأ������ص�����اف�����ت »ن���ن�������ص���ح ال���ط���الب 
امل��ث��ريات املميزة  ب��ا���ص��ت��خ��دام ط��ري��ق��ة 
اأث���ن���اء ال���ص��ت��ذك��ار ل��ت�����ص��اع��ده��م على 
الب�صيط  من  ال�صرتجاع،  والنتقال 
اإل��ى الأ���ص��ع��ب وع��دم ال��ب��دء بال�صعب 
اأث��ن��اء ال���ص��ت��ذك��ار حتى ل ي���وؤدي اإل��ى 
الفتور، وعدم ا�صتذكار املواد امل�صابهة 
بينها  يباعد  اأن  فالبد  متتال،  ب�صكل 

ب��ف��ا���ص��ل زم��ن��ي م��ن��ا���ص��ب،  ك��م��ا يجب 
نف�ض  يف  ال���درو����ض  ا���ص��ت��ذك��ار  عليهم 
ل���ه���ا دون ف��ا���ص��ل  امل���ع���ل���م  ����ص���رح  ي�����وم 
النوم  على  ط��وي��ل،  واحلر�ض  زم��ن��ي 
وع�����دم  ال�صهر   امل���ن���ت���ظ���م  وجت����ن����ب 
ال��ع��ق��اق��ري،  اأو  امل��ن��ب��ه��ات  ا����ص���ت���خ���دام 
ل�صبكات  امل��ف��رط  ال���ص��ت��خ��دام  وع���دم 
وب��رام��ج ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي التي 
ت�����ص��ت��ت الن����ت����ب����اه وت�������ص���رق ال���وق���ت، 
 %67 اأن  ال����درا�����ص����ات  اأث���ب���ت���ت  ح���ي���ث 
م����ن ال���ط���ل���ب���ة يف امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة 
�صبكة  ي�����ص��ت��خ��دم��ون  ل  ال�����ص��ع��ودي��ة 
التوا�صل الجتماعي لأغرا�ض تتعلق 
بها  تاأثروا  واأن 78% منهم  بالدرا�صة، 

�صلبا يف حت�صيلهم الدرا�صي«.

دور الجامعة
ل��ل��م��در���ص��ة  اأن  اإ����ص���م���اع���ي���ل  وب���ي���ن���ت 
يف  دورا  ك������ب������ريا  اجل������ام������ع������ة  اأو 
التح�صيل  م�����ص��ك��الت  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب 
ال������درا�������ص������ي،  م���������ص����رية اإل���������ى اأن�������ه  
واملدار�ض،  اأي اجلامعات  يجب عليها، 
امل�����ص��ت��وي��ات  ل���رف���ع  ت��ب��ن��ي خ��ط��ط��ا  اأن 
التح�صيلية من خالل العتماد على 
نتائج الدرا�صات العلمية، والت�صخي�ض 
وال��وق��وف  امل�صكلة  لأ���ص��ب��اب  ال��واق��ع��ي 
على اأهم التجارب الرتبوية الناجحة 
اإل��ى  ب��الإ���ص��اف��ة  امل�صكلة،  ه��ذه  ل��ع��الج 
ت��ف��ع��ي��ل ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات ال���ت���ق���ومي 
التعليمية،  امل��راح��ل  كافة  يف  امل�صتمر 
على اأن يكون تقوميا ولي�ض امتحانات 
م�صتوى  لتحديد  فقط  اإجراوؤها  يتم 

التح�صيل الدرا�صي للطالب.
واأردف����������������������ت »ي�������ج�������ب ع���ل���ي���ه���ا 
الأ���ص��ري  الإر����ص���اد  دور  اأي�����ص��ا  تفعيل 
وجمال�ض الآباء لزيادة التوا�صل بني 
وات��ب��اع  والأ����ص���رة،  الكلية  اأو  امل��در���ص��ة 
م�صتوى  ل���زي���ادة  م��ت��ط��ورة  اأ���ص��ال��ي��ب 
واإثراء  للطالب،  الدرا�صي  التح�صيل 
واجتماعيا  ثقافيا  امل��در���ص��ي��ة  البيئة 
وت��رف��ي��ه��ي��ا م���ع مت��ك��ني ال��ط��ال��ب من 
راأيه  التعبري عن  ممار�صة حقوقه يف 
والإدارة  وامل��ع��ل��م  للمنهج  وت��ق��ومي��ه 
امل���در����ص���ي���ة، م����ع ا����ص���رتاك���ه يف ك��اف��ة 
الأن�����ص��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة وف���ق���ا مل��ي��ول��ه، 
املدر�صة  املر�صد يف  املعلم  دور  وتفعيل 
اإن ك���ل م��ع��ل��م ي���ك���ون م��ر���ص��دا  ح��ي��ث 
مهمة  ح�صر  ع��دم  يعني  ما  للطالب، 
الإر�صاد على املر�صد الطالبي فقط«.

تدريب المعلمين
اإ�صماعيل  ب�صرى  ال��دك��ت��ورة  و���ص��ددت 
ع��ل��ى ����ص���رورة ت��دري��ب امل��ع��ل��م��ني على 
والأ�صاليب  الو�صائل  اأحدث  ا�صتخدام 
التى  التدري�ض،  يف  احلديثة  والطرق 
تتالءم مع ق��درات الطالب وم�صتوى 
الو�صائل  وت��وف��ري  ال��ع��ق��ل��ي��ة،  ق��درات��ه 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة احل���دي���ث���ة وامل����ت����ط����ورة، 
للطالب  وم�صابقات  ج��وائ��ز  واعتماد 
امل����ث����ايل وال���ف�������ص���ل امل���ت���م���ي���ز، وامل��ع��ل��م 
والتحفيز  ال��داف��ع��ي��ة  ل��زي��ادة  ال��ق��دوة 

على التفوق والتميز.

أستاذة علم النفس المشاركة.. في تشخيص شامل

د. بشرى: التمرد والعناد واضطرابات 
المزاج.. أبرز أسباب التدهور الدراسي
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

محمد شامي

الريا�صني  م��ن  العديد  اآراء  تباينت 
ح���ول امل��وق��ع الأن�����ص��ب لإق��ام��ة ا�صتاد 
اجلوهرة الذي اأمر به خادم احلرمني 
ريا�صية  مدينة   11 �صمن  ال�صريفني 

يف كل مناطق اململكة.
ف��ي��ه  راأى  ال������ذي  ال����وق����ت  ف���ف���ي 
امل���ل���ك ع���ب���داهلل،  اأن ط���ري���ق  ال��ب��ع�����ض 
الأن�صب، راأى اآخرون اأن ذلك �صيكون 
نع�ض  يف  الأخ���ري  امل�صمار  دق  مبنزلة 
ري��ا���ص��ة امل��ن��ط��ق��ة ن��ظ��را ل��ع��دم وج��ود 

منطقة عمرانية حولها.
وجهات  الريا�صيون  وا�صتعر�ض 
ن��ظ��ره��م يف حت��ق��ي��ق اأج���رت���ه »اآف�����اق« 
حول ما يخ�ض املوقع الأن�صب لتنفيذ 
لال�صتفادة  الأف��ك��ار  وك��ذل��ك  امل�صروع 

منه.
اأعلنت يف  املنطقة  اأم��ان��ة  وك��ان��ت 
اأنها تدر�ض ثالثة مواقع  �صابق  وقت 
التي  اأرام��ك��و  ل�صركة  اأح��ده��ا  لت�صليم 

�صتقوم باإن�صاء امللعب. 

اختالف في تحديد المكان
لكرة  ال�صعودي  الحت���اد  ع�صو  وج��د 

القدم نائب رئي�ض جلنة احلكام �صعد 
الأح��م��ري ال��ع��ذر لأم��ان��ة املنطقة يف 
الإحجام عن اختيار اأي اأر�ض لإقامة 

م�صروع ال�صتاد عليه.
وق�����ال »ل����ن ن��خ��ت��ل��ف يف اخ��ت��ي��ار 
املنا�صب، فنحن نعرف ظروف  املوقع 
الأرا�صي يف مدينة اأبها وقلة الأماكن 
واأرج����وا  اخل��ا���ص��ة،  الأم�����الك  ب�صبب 
اأن ي��وف��ق امل�����ص��وؤول ع��ن��ه يف الخ��ت��ي��ار 
قريبا  امللعب  ي��ك��ون  بحيث  املنا�صب، 
اإليه  الو�صول  ومي��ك��ن   ال�صكان،  م��ن 

ب�صرعة«. 
واأ����ص���اف »ال�����ص��ك��ر هلل ث��م �صكرا 
مل��ن اأم����ر ب��ه��ذا امل�����ص��روع احل��ي��وي يف 
امل�صائف  ج��وه��رة  ويف  اململكة،  م��دن 
اأبها، وهو خادم احلرمني ال�صريفني، 
الإ�صكان  اأروقته  اأن ي�صم يف  واأمتنى 
واملرافق  املع�صكرات  لإقامة  املنا�صب 
بناء  و���ص��الت  م�صابح  م��ن  امل�صاندة 
الأج�����ص��ام وم��الع��ب ردي��ف��ة واأم��اك��ن 
حم�����ا������ص�����رات جم�����ه�����زة ب��ال��ت��ق��ن��ي��ة 

احلديثة«.
واأ�صار الأحمري اإلى اأن املالعب 
اململكة  م��ن��اط��ق  اإق��ام��ت��ه��ا يف  امل��زم��ع 
�صت�صهم يف حل الكثري من امل�صكالت 

تباين وسط رياضيي عسير حول 
الموقع األنسب لـ »الجوهرة«

ال���ت���ي ت����واج����ه الحت�������اد ال�����ص��ع��ودي 
وك��ذل��ك الأن��دي��ة، واأن��ه��ا �صت�صهم يف 
العديد  واح��ت�����ص��ان  اللعبة،  تطوير 
يف  ل�صيما  ال��ك��روي��ة،  املنا�صبات  م��ن 
الأن�����ص��ب  ت��ع��د  ال��ت��ي  ع�����ص��ري  منطقة 
ال�����ص��ي��ف،  ف����رتة  يف  دورات  لإق���ام���ة 
تن�صيط  يف  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  وت�صهم 

اجلانب ال�صياحي.
يف املقابل، عار�ض ع�صو الحتاد 
العام  امل�صرف  القدم  لكرة  ال�صعودي 
القدم،  لكرة  الأومل��ب��ي  املنتخب  على 
���ص��ال��ح اأب��ون��خ��اع زم��ي��ل��ه يف الحت���اد 
�صعد الأحمري، ب�صاأن املوقع، متمنيا 
اأن ي��ك��ون داخ���ل ال��ن��ط��اق ال��ع��م��راين 
لأي م��دي��ن��ة م��ن م���دن وحم��اف��ظ��ات 
جتربه  »لنا  اأبونخاع  وق��ال  املنطقة، 
ف��ا���ص��ل��ة ب��ك��ل م���ا حت��م��ل��ه ال��ك��ل��م��ة يف 
م��وق��ع م��دي��ن��ة الأم�����ري ���ص��ل��ط��ان بن 
املدينة  وهي  الريا�صية،  عبدالعزيز 

املهجورة«.
واأ�����ص����اف »ح�����ص��ب ع��ل��م��ي، فقد 
للملعب،  م��واق��ع  ث��الث��ة  اخ��ت��ي��ار  مت 
وكلها �صتدق امل�صمار الأخري يف نع�ض 
ريا�صة املنطقة، فهي يف و�صط جبال، 
وت��ب��ع��د ع��ن ال��ن��ط��اق ال��ع��م��راين، ول 

املواقع  لهذه  ومنافذ  طريق  يوجد 
اأ�صا�ض  اأي  على  اأدري  ول  امل��ح��ددة، 
مت حت����دي����ده����ا؟! وم�����ن ه����و ال����ذي 

اقرتحها؟!
ف���اأح���د ه����ذه امل���واق���ع ي��ب��ع��د عن 
ملعب الأمري �صلطان تقريبا 12 كلم، 
وه���ذا ي��دل على ���ص��وء اخ��ت��ي��ار وع��دم 
الوقت  واأكد يف  الدراية يف اختياره«، 
ذات�����ه اأن�����ه ي���وج���د ب��امل��ن��ط��ق��ة اأم���اك���ن 
املقرتحة،  امل��واق��ع  من  بكثري  اأف�صل 
»م��ث��ل ط��ري��ق اأب��ه��ا اخل��م��ي�����ض، اأو يف 
اأح����د امل��دي��ن��ت��ني خ��م��ي�����ض م�����ص��ي��ط اأو 
اأف�صل نظرا  واإن كان اخلمي�ض  اأبها، 
�صا�صعة  وم�����ص��اح��ات  اأرا������ض  ل���وج���ود 
اإقامة  على  ت�صاعد  فيها  ومنب�صطة 
ف�صال  واأك��م��ل،  اأ�صرع  ب�صكل  امل�صروع 
عن اأن اخلمي�ض اأكر كثافة �صكانية، 
وه����ذا م���ا حت��ت��اج اإل���ي���ه ه���ذه امل��ن�����ص��اأة 

العمالقة«.

حل لعزوف الشباب 
اأك������د ال���ري���ا����ص���ي ع����ب����داهلل م��ي��م�����ض، 
مب�صماه  اأبها  لنادي  رئي�ض  اأول  اب��ن 
�صليمان  ال��راح��ل  »ال��ودي��ع��ة«  ال�صابق 
ميم�ض، اأن ا�صتاد اجلوهرة اإ�صافة قد 

األحمري: أمانة المنطقة معذورة
..ال يوجد مساحات كبيرة 
أبو نخاع: المواقع المقترحة ستدق

المسمار األخير في نعش رياضتنا 
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ت�صاعد يف دعم احلركة الريا�صية يف 
املنطقة التي ت�صهد عزوفا كبريا من 

�صباب املنطقة.
اأن يكون ال�صتاد  وف�صل ميم�ض 
ي�صهم يف  ك��ي  اأب��ه��ا  م��ن مدينة  قريبا 

زيادة احل�صور اجلماهريي.
واأ����ص���اف »ك��وج��ه��ة ن��ظ��ر اأمت��ن��ى 
اأن يكون من املالعب املُكيفة كما هو 
القطري، لأن  ال�صد  احل��ال يف ملعب 
دائما،  م�صتقرة  غ��ري  املنطقة  اأج���واء 

متكاملة  امل��دي��ن��ة  ت��ك��ون  اأن  وي��ن��ب��غ��ي 
جتعل املتابع ينتقل هو واأ�صرته ملكان 
احل�����دث، ح��ي��ث ت��ك��ون م�����زودة مب��ول 
ومطاعم،  ترفيهية  وحدائق  جت��اري 
ف���ك���ل ه������ذه الأم����������ور ك��ف��ي��ل��ة ب��دع��م 
ال��ن�����ص��اط ال��ري��ا���ص��ي م���ن ك���ل اأف����راد 

املجتمع ال�صعودي«.

أبها الكبرى األنسب
الزميل  الوطن  �صحيفة  حمرر  راأى 

نقلة  امل��ك��رم��ة  اأن  ال��ع�����ص��ريي  حم��م��د 
نوعية يف تطور كرة القدم ال�صعودية، 
وقال  »منطقة ع�صري اإحدى املناطق 
من  متلكه  مل��ا  باملكرمة  حظيت  التي 
املكان  م�صتوى  على  ���ص��واء  م��ق��وم��ات 
امل��وق��ع  ي��ك��ون  اأن  واأرى  ن�����ص��ان،  الإ اأم 
بال�صكان  املاأهولة  املناطق  من  قريبا 
وق��د ي��ك��ون ط��ري��ق امل��ل��ك ع��ب��داهلل هو 
خمطط  �صمن  يقع  لكونه  ن�����ص��ب  الأ
اأبها الكربى ويخدم �صريحة كبرية«.

واأ�������ص������اف »ول����ال�����ص����ت����ف����ادة م��ن 
امل�������ص���روع ي���ج���ب اإع��������ادة ال��ن�����ص��اط��ات 
وذل��ك  ال�صيف،  ف�صل  يف  الريا�صية 
باإقامة بطولت دولية ودية اأو حملية 
وا�صت�صافة مناف�صات قارية واإقليمية 
ب���ع���د ال��ت��ن�����ص��ي��ق م����ع احت�������اد ال���ق���دم 
ال�صباب،  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  وال��رئ��ا���ص��ة 
اأن ت��ك��ون ال���ف���رق امل�����ص��ارك��ة  واأمت���ن���ى 
اأجل احل�صور  ذات �صعبية كبرية من 

اجلماهريي«.

أمنية تحققت
ب����دوره����م����ا، ع����رب ال���ط���ال���ب���ان ب��ق�����ص��م 
الإع�����������الم والت�����������ص�����ال ب���اجل���ام���ع���ة 
عن  خم��اف��ة،  وخ��ال��د  ع�صريي  متعب 
ال��ع��م��الق،  امل�����ص��روع  ب��ه��ذا  �صعادتهما 
يف  دوليا  ملعبا  متنينا  »لطاملا  وق��ال 
منطقة ع�صري نح�صر ون��وؤازر فرقنا 

ومنتخباتنا فيه«.
وعن موقعه، قال »من دون اأدنى 
منا�صب  موقع  يف  و�صعه  يجب  �صك 

لتفادي الزحام املتوقع بن�صبة كبرية، 
للمواقف  وا���ص��ع��ة  اأرا�����ض  فيه  ي��وج��د 
بكل  للملعب  ت����وؤدي  ���ص��ري��ع��ة  وط����رق 

اأريحية«.
واأ�����ص����اف����ا« ه���ن���اك اأف����ك����ار يجب 
وبع�ض  املطاعم  توافر  وه��ي  طرحها 
م��راك��ز ال��ت�����ص��وي��ق لبيع الأك����ل وامل���اء 
اأثناء املباراة مبراقبة جتارية حلفظ 
التجاري  الغ�ض  م��ن  امل��واط��ن  حقوق 

باأنواعه«.

�شعد الأحمري

اأبها وحميطها - خريطة عرب »غوغل اإيرث«�شالح اأبونخاع
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ثقافة

فعاليات معرض الكتاب هذا األسبوع
أحمد العياف 

ال��ث��ال��ث ع�صر  ي��وا���ص��ل معر�ض اجل��ام��ع��ة 
الأح��د  ال��ي��وم  �صباح  وامل��ع��ل��وم��ات،  للكتاب 
من  الثقافية  فعالياته  غ��د،  وبعد  وغ��دا 
ودورات  وور��������ض  وحم����ا�����ص����رات  ن�������دوات 
تقام  التي  للمعر�ض،   تدريبية م�صاحبة 
املدينة  يف  اجلامعي  امل�صرح  خ�صبة  على 

اجلامعية بالقريقر.
الدكتور  اليوم  يلقي  اأن  املقرر  ومن 
حما�صرة  من�صور،  حممد  ب��ن  اهلل  عبد 

بعنوان »كيف تكتب مقال موؤثرا«.

جلسة حوارية طالبية
حوارية  جل�صة  املغرب  �صالة  بعد  تنعقد 
نادي  مع  بالتعاون  لتقود«  »اق��راأ  بعنوان 
القراءة باجلامعة، يقدمها الطالب علي 
وي�صارك  الإدارة،  كلية  حامد فرحان من 
اإعداد  )مركز  القرين  علي  من�صور  فيها 
القادة باجلامعة( احل�صن بن علي ح�صني 

)طالب درا�صات عليا بكلية ال�صريعة(.

أمسية شعرية
و�صتقام بعد �صالة الع�صاء اأم�صية �صعرية 
بالتعاون مع النادي الأدبي باأبها لكل من 
اأحمد ع�صريي، الدكتور مطلق  ال�صعراء: 
ع�صاكر،  جا�صم  اخل�صري،  عبداهلل  �صايع، 
وي��دي��ره��ا ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ح�صن 

البارقي. 

تجربة في القراءة
اأك��ت��وب��ر   27(  1436/1/3 الث���ن���ني  غ����دا 
2014( تتوا�صل الفعاليات بجل�صة حوارية 
ال��ق��راءة«،  م��ع  »جتربتي  بعنوان  طالبية 
اجلامعة  يف  ال��ق��راءة  ن��ادي  م��ع  بالتعاون 
وي��ق��دم��ه��ا ال��ط��ال��ب ع��ل��ي ح��ام��د ف��رح��ان، 
عبداللطيف  ال���ط���الب:  ف��ي��ه��ا  وي�����ص��ارك 
حممد  الإدارة(  )ك��ل��ي��ة  ال��ب�����ص��ري  ���ص��ف��ر 
في�صل  ال�صريعة(،  )كلية  القرين  اأحمد 
ال�صاكتي  اإب��راه��ي��م  وع��ل��ي  ال��ق��رق��اح،  علي 
)كلية الطب(.  وتقام دورة بعنوان »كيف 
توؤلف كتابا؟« للدكتورة اإميان الع�صريي، 

وذلك بالقاعة الن�صائية.

أمسية قصصية 
ت��ق��ام غ���دا ب��ع��د ���ص��الة ال��ع�����ص��اء اأم�����ص��ي��ة 

الأ�صتاذ  من  كل  فيها  ي�صارك  ق�ص�صية، 
ال����دك����ت����ور حم���م���د م���ن�������ص���ور امل���دخ���ل���ي، 
الأ���ص��ت��اذ ظ��اف��ر اجل��ب��ريي، عبد اجلليل 
احل���اف���ظ، وحم��م��د ال��ب�����ص��ري، وي��دي��ره��ا 

الدكتور حممد بن يحيى اأبو ملحة. 
ب��ي��ن��م��ا ت����ق����ام ب���ع���د غ����د ال���ث���الث���اء 
الأدبي  »نتاجنا  الرابع من حمرم قراءة 

امل��ع��ا���ص��ر« ل��ل��دك��ت��ورة م����رمي ال��غ��ام��دي 
ب��ال��ق��اع��ة ال��ن�����ص��ائ��ي��ة، وذل����ك يف ال��ف��رتة 

ال�صباحية. 

الورش والدورات 
كما تتوا�صل الور�ض والدورات التدريبية 
احلا�صب  من  كل  يف  للمعر�ض،  امل�صاحبة 

وال��رتب��ي��ة،  الإجن���ل���ي���زي،  والأدب  الآيل، 
يف  واأخ����رى  ال����ذات،  تطوير  يف  مبحطات 
بقاعة  امل��ن��ظ��وم��ة،  دار  م��ع��ل��وم��ات  ق��واع��د 
وخ�ص�ض   ،)5 )م��درج  املركزية  امل��درج��ات 
ل��ل��ن�����ص��اء ال��ق��اع��ة ال��ن�����ص��ائ��ي��ة ب��ك��ل��ي��ة طب 

الأ�صنان.
للكتاب  اجلامعة  معر�ض  اأن  يذكر 

وامل���ع���ل���وم���ات ان���ط���ل���ق الث����ن����ني امل���ا����ص���ي، 
زي��ارت��ه مفتوحة من  م��واع��ي��د  ت���زال  ول 
ظ��ه��را،  ال��ث��ان��ي��ة  وح��ت��ى  �صباحا  التا�صعة 
وم����ن ال���راب���ع���ة ع�����ص��را وح���ت���ى ال��ع��ا���ص��رة 
زيارة  اأوق��ات  حتديد  ا�صتمرار  مع  م�صاًء، 
العوائل يف الفرتة امل�صائية حتى الأربعاء 

1436/1/5ه�.

رئيس وزراء األردن يشيد بالجناح السعودي في معرض عمان للكتاب
الدكتور  الأردين  ال��وزراء  رئي�ض  افتتح 
اململكة  جناح  اأخ���ريا،  الن�صور،  عبداهلل 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة يف م��ع��ر���ض عمان 
�صفري  بح�صور  للكتاب،   15 ال���  ال��دويل 
خادم احلرمني ال�صريفني لدى الأردن 
ال�صالح،  ع��ب��داهلل  ب��ن  �صامي  ال��دك��ت��ور 
وامل���ل���ح���ق ال���ث���ق���ايف الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
حممد بن مفرح بن �صبلي القحطاين، 
ووزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة لنا 
النا�صرين  م��ن  ك��ب��ري  وح�����ص��د  م��ام��ك��غ، 
والعرب،  الأردن��ي��ني  واملثقفني  والكتاب 
العربية  ال����دول  ومب�����ص��ارك��ة ع���دد م��ن 
والأج���ن���ب���ي���ة يف م��ب��ن��ى ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
مبدينة  الأردن��ي��ة  باجلامعة  الريا�صية 

احل�صني لل�صباب.
الأردين  ال�������وزراء  رئ��ي�����ض  واأ�����ص����اد 
�صاهده  مب��ا  الن�صور  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
تنوع و�صمولية،  ال�صعودي من  باجلناح 
وق������ال »ح���ف���ظ اهلل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�صعودية يف ظل راعيها خادم احلرمني 
ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

حفظه اهلل ذخرا للعرب وامل�صلمني«. 
ال��ن�����ص��ور وال������زوار بجناح  وجت����ول 
امل��م��ل��ك��ة واأب��������دوا اإع���ج���اب���ه���م ب��ال��ك��ت��اب 
ال�����ص��ع��ودي، واط��ل��ع��وا ع��ل��ى م��ن�����ص��ورات 
واإ������ص�����دارات ال��ع��دي��د م���ن امل��وؤ���ص�����ص��ات 
احل���ك���وم���ي���ة وال���ع���ل���م���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة 
قدم  اجل��ول��ة  نهاية  ويف  والإع��الم��ي��ة. 
ال�صفري الدكتور �صامي ال�صالح وامللحق 
ال��ث��ق��ايف ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ق��ح��ط��اين 
هدية تذكارية لرئي�ض الوزراء الأردين 
ك���ان���ت ع����ب����ارة ع����ن م�����ص��ح��ف م��ذه��ب 

وجمموعة من الكتب القيمة. 
اأك���د امل��ل��ح��ق الثقايف  م��ن ج��ان��ب��ه، 
الدكتور حممد القحطاين اأن معر�ض 
واح��دا من  يعد  للكتاب  ال��دويل  عمان 
اأهم معار�ض الكتب املهنية دوليا، حيث 
يف  النا�صرين  كبار  ع��ام  ك��ل  ب��ه  ي�صارك 

اإل���ى ج��ان��ب امل��ك��ت��ب��ات الوطنية  ال��ع��امل 
ال������ك������ربى، وخ������ري دل����ي����ل ع���ل���ى ذل���ك 
وط��ول  للمعر�ض  املتتالية  النجاحات 

�صنواته منذ بداأ وحتى الآن.
ال�������ص���ع���ودي  اجل����ن����اح  اأن  واأب���������ان 
ي�����ص��م م��ن�����ص��ورات وم��وؤل��ف��ات ل��ك��ل من 

الثقافة  ووزارة  العايل،  التعليم  وزارة 
ودارة  ف��ه��د،  امل��ل��ك  ومكتبة  والإع�����الم، 
����ص���وؤون  ووزارة  ع���ب���دال���ع���زي���ز،  امل���ل���ك 
الإ�����ص����الم����ي����ة والأوق�������������اف وال�����دع�����وة 
امللك فهد لطباعة  والإر���ص��اد، وجممع 
الإدارة  وم��ع��ه��د  ال�����ص��ري��ف،  امل�����ص��ح��ف 

مشاركة فعالة 
لناديي أبها 

واألحساء 
بمعرض الكتاب

ي��وا���ص��ل ن���ادي���ا اأب���ه���ا والأح�������ص���اء 
معر�ض  يف  م�صاركتهما  الأدبيان 
ال��ك��ت��اب يف اجل��ام��ع��ة، ب��ع��دد من 
خم�ض  اإل��ى  اإ�صافة  اإ�صداراتهما، 

فعاليات اأخرى هي: 

األحد 1/2:
اأحمد  م��ن:  لكّل  �صعرية  اأم�صية 
ع�صريي، والدكتور مطلق �صايع، 
وج���ا����ص���م  اخل�������ص���ري،  اهلل  ع���ب���د 
عبد  الدكتور  ويديرها  ع�صاكر، 
ال���رح���م���ن ب���ن ح�����ص��ن ال���ب���ارق���ي، 

وذلك بعد الع�صاء. 

االثنين 1/3:
دورة كيف توؤلف كتابا؟ للدكتورة 
اإمي������ان ال��ع�����ص��ريي يف ال��������12.10 
���ص��ب��اح��ا ب��ال��ق��اع��ة ال��ن�����ص��ائ��ي��ة«. 
ق�ص�صية  اأم�صية  امل�صاء  يف  وتقام 
ي�صارك فيها اأ. د. حممد من�صور 
امل����دخ����ل����ي، وظ����اف����ر اجل����ب����ريي، 
وحممد  احل��اف��ظ،  اجلليل  عبد 
بن  حممد  د.  ويديرها  الب�صري، 

يحيى اأبو ملحة.

الثالثاء 1/4:
املعا�صر،  الأدب����ي  نتاجنا  ق����راءة 
ل����ل����دك����ت����ورة م�������رمي ال����غ����ام����دي 
بالقاعة  ال���12.10���ص��ب��اح��ا  ع��ن��د 

الن�صائية.
وكان ع�صو هيئة التدري�ض 
ب���اجل���ام���ع���ة رئ���ي�������ض ن������ادي اأب���ه���ا 
اآل  اأح�����م�����د  ال����دك����ت����ور  الأدب����������ي 
بعنوان  حما�صرة  يف  اأك��د  مريع، 
»خ��دم��ة ال��ع��ل��م وال���وط���ن.. روؤي���ة 
ح�صارية وا�صرتاتيجية تنموية« 
اأن امل�����ص��ارك��ة ب��ه��ذه احل��زم��ة من 
لتفاق  مفعلة  ت��اأت��ي  الفعاليات 
ال�����ص��راك��ة ب���ني ال���ن���ادي���ني، حيث 
�صمن  اإ����ص���دارت���ه���م���ا  ي��ع��ر���ص��ان 

جناح واحد يف املعر�ض.

ال���ع���ام���ة، وج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة، واجل��ام��ع��ة 
الإ�صالمية، وجامعة الإمام حممد بن 

�صعود الإ�صالمية
الإقبال على  راأيته من  »ما  وق��ال 
الوطنية  وامل��وؤل��ف��ات  ال�صعودي  الكتاب 
يجعلني واث��ق��ا ب��اأن ه��ذا اجل��ن��اح، ب��اإذن 

اهلل،  �صي�صتمر بالتطور والنمو، وتتاأكد 
م��ك��ان��ت��ه ع��ام��ا ت��ل��و الآخ�����ر، لأن���ه ي�صم 
ال��ك��ت��اب ال����ذي ي��ح��وي ج��م��ي��ع امل��ع��ارف 
واخل��������ربات«، ومت���ن���ى ال��ق��ح��ط��اين اأن 
للفكر  دائما  رائ��دة  منارة  اململكة  تظل 

والثقافة والإبداع.
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إعالن

أسرتك بانتظارك

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

هل حقا ال تبالي؟!
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إعالم

يحيى القبعة

الريا�ض،  بجريدة  الكاتب  اع��رتف 
عبداهلل الكعيد، خالل حوار اأجرته 
م��ع��ه »اآف��������اق«، ب���اأن���ه مل ي��و���ص��ل ما 
يريده حتى الآن من خالل كتاباته 
املجتمع  يف  معينة  فئة  مت�ض  ال��ت��ي 

ح�صب تعبريه لأ�صباب مل يذكرها.
وذكر الكعيد اأن هناك من يقراأ  
ال��ك��ات��ب ح�����ص��ب ال�����ص��ورة امل���وج���ودة 
يف  الفئة  ه��ذه  اأن  م�صتدركا  بذهنه، 

طريقها اإلى الختفاء لالأبد.

كيف ت�شف قدرة الكاتب 
ال�شحايف على ت�شكيل راأي عام 

من خالل ممار�شتك الطويلة
يف هذا املجال؟

اإذا ف�صل الكاتب يف ت�صكيل اأو �صناعة 
راأي عام اأو بعبارة اأخرى مل ُيحّرك 
املياه الراكدة ي�صبح خارج الت�صنيف 
ككاتب �صحايف، ولكم ُحرية ت�صميته 

ب��ال�����ص��ف��ة ال���ت���ي ت���ن���ا����ص���ب ق���درات���ه 
واإمكاناته. 

بع�ش الكتاب يعانون اأحيانا 
من عدم ن�شر مقالتهم لأ�شباب 

عديدة، هل واجهك مثل
هذا الأمر؟

اأنا �صمن هذا ال�������� »بع�ض« بالتاأكيد 
لأنني اأحدهم وما يواجهه اأي كاتب 
من �صعوبات )ح�صب ت�صميتكم( قد 
واجهتني ب�صرف النظر عن ال�صبب 
اأو  هنا  احلرية  وم�صتوى  والو�صيلة 

هناك.

هل ترى اأن �شقف م�شتوى 
احلرية الإعالمية قد ارتفع

عن ال�شابق؟ 
احل���ري���ة الإع���الم���ي���ة ل م��ق��اي��ي�����ض 
 )X( حل���دوده���ا، ف��م��ا ُي�����ص��م��ح ب��ه يف
من دولة متح�صرة قد ل ُي�صمح به 
اأخرى.  يف )Z( من دولة متح�صرة 

ب���الدن���ا ينطبق  ن��ح��ن ه��ن��ا يف  ل��ه��ذا 
.)Z و X ( علينا مثل

من خالل كتاباتك
ما ال�شيء الذي اأردت اإي�شاله 

ولكنك مل تفعله بعد؟ 
الأحداث ومتغريات الزمن اأ�صبحت 
من ال�صرعة بحيث ي�صعب متابعتها 
واحلديث عنها، لهذا اأظن اأن هناك 
م���ا مل اأق����م ب��اإي�����ص��ال��ه ب��ع��د، ث���م اإن 
فئات  تعني  رمب��ا  مو�صوعات  هناك 
معينة يف املجتمع لكنني مل اأتناولها 

لأ�صباب عديدة.

هناك من الكتاب من يتعر�ش 
مل�شايقات نتيجة ملا ين�شره

ماذا عن مواقف اجلمهور معك؟ 
ال��ق��راء ه��م ه���دف اأي ك��ات��ب فنحن 
اأجل  بل من  الكتابة  ملجرد  نكتب  ل 
القارئ يف حماولة للو�صول جميعا 

الى احلقائق.

ولكن بع�ض  هوؤلء القراء يقراأ 
لك ب�صورة م�صبقة الت�صور يف ذهنه، 
وم��ه��م��ا ك��ت��ب��ت واأو���ص��ح��ت ف��اإن��ه لن 
اأّط��رك  التي  ال�صورة  م��ن  يخرجك 
بها، وه���وؤلء )ه��ّم( بحد ذات��ه، ومع 
هذا فهم يف طريقهم لالختفاء من 

امل�صهد اإلى الأبد.

كيف ترى القلم الن�شائي 
ال�شعودي حاليا، وهل هناك 

كاتبات تقراأ لهن؟ 
الزميالت من الكاتبات يف ال�صحف 
اإن  بل  الكتاب  �صاأن  �صاأنهن  املحلية، 
ما  ب��ج��ودة  تفوقن  ق��د  منهن  بع�صا 
يطرحنه من اأفكار جادة ولغة كتابة 

اأنيقة.
ن��ع��م ه��ن��اك م���ن اأح���ر����ض على 
م��ت��اب��ع��ة م����ا ي��ك��ت��ب��ن��ه، م��ن��ه��ن ع��ل��ى 
الزميلة  احل�����ص��ر،  ل  امل��ث��ال  �صبيل 
ب��ج��ري��دة ال���ري���ا����ض ال���دك���ت���ورة هيا 
العري�ض،  ث��ري��ا  وال��دك��ت��ورة  امل��ن��ي��ع، 

اأ�����ص����در ال���ك���ات���ب ال�������ص���ع���ودي خ���ال���د ب��ن 
ع��ب��دال��رح��م��ن اآل دغ���ي���م، ك��ت��اب��ا ج��دي��دا 
ب���ع���ن���وان »الإع��������الم ال�����ص��ي��اح��ي وت��ن��م��ي��ة 
ال�������ص���ي���اح���ة ال���وط���ن���ي���ة«، ت����ن����اول خ��الل��ه 
ت��ع��ري��ف ال�����ص��ي��اح��ة يف ال��ل��غ��ة واأه��م��ي��ت��ه��ا 
بها،  املتعلقة  وامل�صطلحات  وتعريفاتها، 
واأهمية الإعالم ال�صياحي ودوره يف تنمية 

ال�صياحة الوطنية.
 وي��ن��ق�����ص��م ال���ك���ت���اب اإل������ى م��ق��دم��ة 
القطع  و�صتة ف�صول يف 186 �صفحة من 
امل��ت��و���ص��ط ح��ي��ث خل�����ض ال���ك���ت���اب، ال���ذي 
الإع��الم  دور  الكاتب،  اأعمال  باكورة  يعد 
ال�����ص��ي��اح��ي يف تنمية  الإع�����الم  وب��خ��ا���ص��ة 
ال��وط��ن��ي��ة، متخذا  ال�����ص��ي��اح��ة  وت��ن�����ص��ي��ط 
ال�����ص��ي��اح��ة اخل���ا����ص���ة ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�صعودية منوذجا يف طرحه.
الأول  ال��ف�����ص��ل  ال��ك��ات��ب  وخ�����ص�����ض 
الف�صل  ت��ن��اول  فيما  ال�����ص��ي��اح��ة،  لأه��م��ي��ة 
تعر�ض  بينما  الدينية،  ال�صياحة  الثاين 
الف�صل الثالث لالإعالم وال�صياحة، وقدم 
لل�صياحة  املختلفة  املفاهيم  الكاتب  فيه 
بالتجربة  م�����رورا  واأه��م��ي��ت��ه��ا  واأن���واع���ه���ا 
الأوربية يف حتديد الهوية العاملية ملفهوم 
ال�����ص��ي��اح��ة اإب����ان احل����رب ال��ع��امل��ي��ة الأول����ى 

والثانية.
خ�ص�صه  فقد  ال��راب��ع،  الف�صل  اأم���ا 
ال���ك���ات���ب ل��و���ص��ائ��ل الإع�������الم ال�����ص��ي��اح��ي، 
وت����ط����رق ف���ي���ه اإل������ى م��ف��اه��ي��م ال���دع���اي���ة 
وامل��زي��ج  والت�صويق  والإع����الم  وال��رتوي��ج 
ال��ت�����ص��وي��ق��ي ال�����ص��ي��اح��ي ودوره�������ا »امل��ه��م 

آل دغيم يصدر كتابا عن اإلعالم السياحي

التنقل المهني يربكه

الكعيد
لــ »آفاق«: 
الكاتب غير 
المؤثر.. خارج 
»التصنيف«!

والأ�����ص����ت����اذة ع��ب��ري ال��ع��ل��ي، واإمي�����ان 
مظفر،  حليمة  وال��زم��ي��ل��ة  الأم����ري، 
والأ����ص���ت���اذة جن���وى ه��ا���ص��م، واإمي����ان 
اجل��ار  ف��وزي��ة  وال��دك��ت��ورة  ال�صهري، 

اهلل، وغريهن.

جمعية كتاب الراأي
التي اأطلقت موؤخرا، كيف

ترى جدواها؟ وهل �شتحقق 
مطالب الكتاب ال�شعوديني؟

ل اأ�صتطيع احلكم على �صيء مل يبداأ 
بعد، فجمعية كتاب ال��راأي مل تقّدم 
�صيئا اإلى الآن رمبا لن�صغال جمل�ض 
واأعتقد  التاأ�صي�ض،  مبراحل  اإدارتها 
يعيقها عن  ماليا  ماأزقا  تواجه  اأنها 

النطالق.

يف ظل الغزو الإلكرتوين
هل �شتحن اإلى الإعالم الورقي 

م�شتقبال؟ 
اإل��ك��رتون��ي��ا،  ال�صحف  م��واق��ع  اأت��اب��ع 

ك���م���ا اأق���ت���ن���ي ب��ع�����ص��ه��ا يف ن�����ص��خ��ت��ه��ا 
اأح��ر���ض على ق��راءة  ال��ورق��ي��ة، لكن 
الكتاب الورقي، لهذا ل اأعتقد اأنني 
���ص��اأت��خ��ل��ى ع���ن ال���ورق���ة ق��ري��ب��ا رغ��م 
ك��ل ه���ذا ال��غ��زو الإل���ك���رتوين ح�صب 

ت�صميتك.

هناك من يت�شاءل عن �شر بقائك 
يف جريدة الريا�ش، ما ردك؟

ل��ق��اء تلفزيوين  اأك����ر م��ن  ق��ل��ت يف 
اإن���ن���ي اإن�������ص���ان اأح����ب ال���ص��ت��ق��رار يف 
م��ع��ظ��م ����ص���وؤون ح��ي��ات��ي وال��ت��ن��ق��ل اأو 
يربكني،  الأم��اك��ن  وتغيري  النتقال 
الريا�ض هذا  لهذا بقيت يف جريدة 

الوقت الطويل ن�صبيا.

كلمة اأخرية، واأمنية
ترجو حتقيقها؟

اأرجو اأن يعم ال�صالم هذا الكون، فقد 
وال�صطهاد..  والظلم  القتل  طغى 

فاأقول: كفى.

ال�صياحي،  ال��ن�����ص��اط  حتفيز  يف  ل��ل��غ��اي��ة« 
م�صتعر�صا العديد من اخلربات والنماذج 
�صواء  للقارئ  ليظهر  من��وذج��ا   21 تفوق 
ك����ان م��ت��خ�����ص�����ص��ا اأم ق���ارئ���ا ع���ام���ا م��دى 
ال�صياحي  الإع���الم  اآف���اق  واخ��ت��الف  تنوع 
العمل  مناحي  لكل  ال��دق��ي��ق  وا�صتيعابه 

الدعائي لل�صياحة.
وي��������دور ال���ف�������ص���ل اخل���ام�������ض ح���ول 
ب�صفته  والتخطيط  ال�صياحي  الإع����الم 
مفهوما علميا ومعايري دقيقة ومقومات 
حم���������ددة وم�������راح�������ل ع����امل����ي����ة وع���ل���م���ي���ة 

للتخطيط لالإعالم ال�صياحي .
وي���ل���ق���ي ال��ف�����ص��ل ال�������ص���اد����ض ن��ظ��رة 
باململكة،  ال�صياحي  الإع����الم  على  ع��ام��ة 
ث����م ي���ع���رج ع���ل���ى ال��ع��ن��ا���ص��ر الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

واملنطلقات  ال�صعودي  ال�صياحي  لالإعالم 
امل��و���ص��وع��ي��ة والأول�����وي�����ات ال���ت���ي ي��ح��ت��اج 
البنية  ثم  ال�صياحي، ومن  الإع��الم  اإليها 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���الإع���الم ال�����ص��ي��اح��ي وت��ق��دمي 
قطاع  يف  بالت�صال  للقائمني  ال��ت��دري��ب 
التعامل  اأطر  ال�صياحي، واأخ��ريا  الإع��الم 
الف�صل  خمتتما  ال�صياحية،  الأزم��ات  مع 
ب��ال��ع��م��ل ب���ال���وح���دة الأ����ص���ا����ص���ي���ة ل��ل��ع��م��ل 
الإعالمي يف جمال ال�صياحة، وهى وحدة 

املعلومات.
ويف مقدمته للكتاب، ذهب اآل دغيم 
الكرمي،  القراآن  يف  ال�صياحة  تعريف  اإلى 
وت��ف�����ص��ريات ال�����ص��ري��ع��ة الإ���ص��الم��ي��ة، وم��ا 
�صهدته ال�صياحة من تطور حتى اأ�صبحت 
م�����وردا اق��ت�����ص��ادي��ا ل��ع��دد ك��ب��ري م���ن دول 

ال��ع��امل مب��ا وف��رت��ه م��ن ف��ر���ض ت�صغيل، 
وت����روي����ج مل��خ��ت��ل��ف امل���ن���ت���ج���ات ال���زراع���ي���ة 

وال�صناعية والثقافية.
اأن ال��ك��ت��اب ي��ع��و���ض  واأك�����د امل��ن��اع��ي 
ال���ن���ق�������ض ل�����دى اجل����ام����ع����ات وامل���ك���ت���ب���ات 
ال�صياحية من وزارات و�صركات  والهيئات 
بو�صع  يخت�ض  لكونه  وغ��ريه��ا،  وف��ن��ادق 
الأط��ر  مبختلف  ال�صياحة  ملفهوم  دق��ي��ق 
والرتفيهية  والق��ت�����ص��ادي��ة  الجتماعية 
واأهميتها الثقافية واحل�صارية وتعريفها 
التي يجب  ال�صاملة  بدقة وم�صطلحاتها 
ولي�ض  للبناء  ق��ان��ون��ي��ة  ق��اع��دة  ت��ك��ون  اأن 
اأي�صا  يعرج  الكتاب  اإن  وقال  لالختالف. 
التنمية  يف  ال�صياحي  الإع����الم  دور  على 

ال�صياحية واأنواع الإعالم ال�صياحي.
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تقنية

ريتويت

فاجاأت �صركة وا�صب الإيطالية، املتخ�ص�صة يف جمال الطابعات ثالثية الأبعاد، 
زوار معر�ض »ميكر فري« يف العا�صمة الإيطالية روما، بطابعة من نوع جديد 
والأل��ي��اف  ال��ط��ني  م��ن  الأب��ع��اد مكونة  ب��ي��وت طينية ثالثية  ق���ادرة على طبع 
املناطق  من  العديد  يف  واملحتاجني  الفقراء  احتياجات  مع  تتالءم  الطبيعية 
النائية، وتعد هذه البيوت حال ملن اأ�صابتهم الكوارث الطبيعية من اأعا�صري 

واأمطار وزلزل.
طبيعية  ب��األ��ي��اف  م��زج  ال��ب��ن��اء  يف  امل�صتخدم  ال��ط��ني  اإن  ال�صركة  وت��ق��ول 
اإلى  جدرانه  ارتفاع  ي�صل  منزل  بناء  يف  متا�صكا  اأك��ر  جلعله  مثال  كال�صوف 

اأكر من ثالثة اأمتار.
القادرة على  اأن��ه ورغ��م وج��ود العديد من الطابعات  ال�صركة  اأك��دت  كما 
بناء البيوت بتقنية ثالثية الأبعاد، فاإن طابعتهم قادرة على بناء منزل كامل 

يف �صاعتني فقط.
�صيتبادر اإلى ذهن كل من يقراأ ال�صطور اأعاله وخ�صو�صا اأ�صحاب اخليام، 
كيفية  ا�صتغالل هذه الطابعة وال�صتفادة منها يف ال�صوق املحلية، وحتى البدء 
الطابعة ومن خلفها، قفزوا  التجاري وجلب اخليام، تكون  امل�صروع  يف تنفيذ 

اإلى تقنية اأكرب.
وكلما اطلعت على تقنية جديدة اأو اخرتاع جديد حلل جميع امل�صكالت 
اأننا ما زلنا  اأتذكر حال البع�ض ونحن منهم،  التي تواجه الإن�صان يف حياته، 
اأك��ر مما  الأم���ور  تعقيد  ونتفنن يف  لنفخر  العزة  تعلوه  ب��راأ���ض مرتفع  نقف 
تقريبا،  ونيف  �صنوات  ثالث  دام  انتظار  وبعد  املثال  �صبيل  فعلى  معقدة.  هي 
تكرمت وزارة الإ�صكان اأخريا باإعالن اأ�صماء امل�صتحقني للدعم ال�صكني، وعلى 
الرغم من انتظار هذا الإعالن ثالث �صنوات و)عليها( فاإن الأمر بدا مقبول 
وطبيعيا، لكن الأمر امل�صحك املبكي يف الوقت نف�صه، ح�صر عقب هذا الإعالن 

ويف اآلية ال�صتحقاق التي ل اأرى فيها ا�صتحقاقا.
فبمجرد وجود ال�صم الرباعي لأي مواطن على عداد الكهرباء، ي�صقط 
ا�صمه من قائمة امل�صتحقني فورا ودون تردد، واإذا كانت الزوجة متلك اأر�صا ولو 
يف الربع اخلايل، فاإن الزوج يف نظر وزارة الإ�صكان ميلك منزل �صاحلا لل�صكن!
األ يدعونا ذلك لتف�صيل بيوت الطني، على الأقل اأن ت�صبح واقعا على 
الفور، بينما مع وزارة الإ�صكان حتتاج اإلى مت�صية �صنني يف النتظار ومثلها يف 

املالحقة اإن كنت �صمن قائمة امل�صتحقني.
كنا نعتقد اأن فاتورة الكهرباء ورقة ل�صاحلنا ن�صتخدمها يف بع�ض الأمور 
من بينها اكتمال ملف ا�صتخراج �صيارة جديدة مثال، لكننا مل نكن نعلم اأنها 

�صتكون �صدنا يوما ما وتذكرنا ببيوت الطني. 

بيوت طين
للغاضبين من اإلسكان

حسن أحمد العواجي

شاشة عرض 
بقياس 98 إنش 
LG من
ال��ك��وري��ة م���وؤخ���را، معر�ض   LG ���ص��رك��ة  ا���ص��ت��غ��ل��ت 
�صا�صة  الك�صف  عن  الأو�صط، يف  بال�صرق  اإنفوكوم 

عمالقة بحجم 98 اإن�ض.
نقلة  �صتمثل   98LS95A اإن  ال�صركة  وقالت 
ثورية يف جمال �صا�صات العر�ض العمالقة لف�صل 

.4K Ultra تقنيتها اجلديدة
وتظهر ال�صا�صة اجلديدة تركيز ال�صركة على 
الأعلى،  ال�صطوع  وم�صتوى  الفائقة،  الدقة  مزايا 
والكفاءة يف ا�صتهالك الطاقة من خالل ا�صتخدام 
HD فائقة  األ��رتا  اإلى تقنية  اإ�صافة   ،LED تقنية 

الدقة.
بعر�ض  املعر�ض  فعاليات  خالل   LG وقامت 
ع��دد م��ن املنتجات الأخ���رى، مب��ا يف ذل��ك �صا�صات 
اجلدارية  العر�ض  واأجهزة  الدقة،  فائقة  العر�ض 
 ،  )Video Walls 3.5mm bezel-to-bezel(
 Supersign اخلارجي  العر�ض  اأجهزة  اإلى جانب 
2000، وتلفاز 84اإن�ض الذكي واملزود بتقنية اللم�ض 
امل��زي��د م��ن �صا�صات العر�ض  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  امل��ت��ع��دد، 

الأخرى جلذب زوار املعر�ض.

آبل تعلن عن 
جهازي آيباد 
Mini 3 و Air 2

اأعلنت �صركة اآبل الأ�صبوع املا�صي عن 
اللوحية  حلوا�صيبها  اجلديد  اجليل 
م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة اآي���ب���اد امل���ع���روف���ة، حيث 
ك�صفت  ع��ن جهازين يف وق��ت واح��د، 

.iPad Mini 3 و iPad Air 2 وهما
وياأتي جهاز iPad Air2 ب�صا�صة 
خارجي  وت�صميم  اإن�����ض   9.7 بقيا�ض 
 ،iPad Air ال�صابق  للجهاز  م�صابه 
تبلغ  حيث   ،18% بن�صبة  اأنحف  لكنه 
اآب��ل  وق��ال��ت  فقط.   6.1mm �صماكته 
ا�صتخدمت  ذل��ك  اإل���ى  للو�صول  اإن��ه��ا 
األغت  ال�صا�صة  تقنية جديدة يف �صنع 

فيها وجود اأية فراغات للهواء.
تغليفا  ال�����ص��ا���ص��ة  ت�صمنت  ك��م��ا 
للمرة  ي�صتخدم  لالنعكا�ض  م�صادا 

الأولى يف حا�صب لوحي.
وي��ع��م��ل اجل���ه���از مب��ع��ال��ج اآب���ل 
ِب��ت  A8X اجل��دي��د مب��ع��م��اري��ة 64 
خ�صي�صا  ���ص��ن��اع��ت��ه  مت���ت  ال�����ذي 
اجلديد  املعالج  ويح�صن  للجهاز. 
ب�صكل  ال���ل���وح���ي  احل���ا����ص���ب  اأداء 
ب��اأداء  يتعلق  فيما  خا�صة  كبري، 
ال����ر�����ص����وم����ي����ات، ح����ي����ث ذك�����رت 
اأ����ص���رع 180 م��رة  اأن����ه  ال�����ص��رك��ة 

مقارنة بجهاز iPad الأول.
بكامريا  اجلهاز  ُزود  وقد 
ميغابيك�صل   8 ب��دق��ة  خلفية 
فيديو  ت�صجيل  ع��ل��ى  ق�����ادرة 
 ،1080 بدقة  الو�صوح  ع��ايل 
الفيديو  اإلى ت�صجيل  اإ�صافة 
ب��احل��رك��ة ال��ب��ط��ي��ئ��ة، وذل��ك 
يف  اإط�����������ارا   120 ب�������ص���رع���ة 

.720p الثانية بدقة
وق���د ح��ر���ص��ت اآب���ل يف 
ه���ذه ال��ن�����ص��خ��ة م���ن اآي��ب��اد 
ع����ل����ى ت�������زوي�������ده مب���ي���زة 
 Touch ح�ّصا�ض الب�صمة
ط��رح��ه��ا   مت  ال����ت����ي   ID
هاتف  يف  الأول���ى  للمرة 
وت��ت��ي��ح   ،iPhone 5s

اإل��غ��اء  للم�صتخدم،  اجل���دي���دة   امل��ي��زة 
ت���اأم���ني اجل���ه���از ع���رب مت��ري��ر ب�صمة 
الإ���ص��ب��ع ف���وق ال����زر ال��رئ��ي�����ص��ي، كما 
اأجل  من  امليزة  ه��ذه  ا�صتخدام  ميكن 
ال�صراء عرب الإنرتنت بوا�صطة خدمة 

.Apple Payاآبل اجلديدة
وخالل نف�ض املوؤمتر، اأعلنت اآبل 
وهي  اآيباد  من  امل�صغرة  الن�صخة  عن 

iPad mini 3 الذي يحمل �صا�صة من 
اإن�ض وكامريا   7.9 بقيا�ض  ريتينا  نوع 
لتزويده  اإ�صافة  5 ميغابيك�صل،  بدقة 

Touch ID.بح�صا�ض الب�صمة
بثالث  اجل��ه��ازي��ن  ط��رح  و�صيتم 
 16،64،128 ه����ي:  خم��ت��ل��ف��ة  ���ص��ع��ات 
وتقنية   LTE تقنية  م��ع  بايت  جيجا 

الويرل�ض فقط.
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الرأي الجامعي

درويش والقاسم .. شاعرا اإلصرار
هيفاء حمد البصراوي
    كلية العلوم

ال�����ص��ع��ر  يف  الأمل  رغ������م  ل�����الإ������ص�����رار 
اأر����ض  ع��ل��ى  امل��ط��ر  ن��ك��ه��ة  الفل�صطيني 
يكتبون  هم  الب�صر.  من  خالية  قاحلة 
قلوبهم؛  يف  الغل  بع�ض  ل�صفاء  ال�صعر 

فيزداد الأمل يف دواخلنا.
ال�������ص���اع���ر ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ���ص��اع��ر 
اأجمل  فيبدع  بكلماته،  قلبه  اأمل  مي��زج 
الذهول،  اإلى حد  ت�صل  التي  الق�صائد 
املعجم  من  يقتب�صها  خمتلفة  لغة  ول��ه 
ال��واق��ع��ي، ال����ذي ي��ح��اك��ي ���ص��راع��ا بني 
ن�����ص��وة النت�صار  احل���ب وال���ك���ره، وب���ني 

والهزمية.
�صاعر  ه��و  الفل�صطيني  ال�����ص��اع��ر 
بالتغيري  حامل  �صاعر  والوطن،  الثورة 
م��ن��ذ ع���ام 1948 واإل����ى ه���ذا ال���ي���وم، مل 
الظلم  رغ���م  قلبه  اإل���ى  ال��ي��اأ���ض  يت�صلل 

والهدم والقتل والت�صريد.
تعزز  ق�صائد  و�صمعنا  ق��راأن��ا  ك��م 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، فهو  ال���ف���رد  ال��ث��ق��ة يف 
الأق�����وى م��ه��م��ا ط��غ��ى ال��ع��دو ب��دب��اب��ات��ه 
ب��اإح�����ص��ا���ض الطفل  ي��ك��ت��ب  واأ���ص��ل��ح��ت��ه. 
في�صنع  ال�صغري  احلجر  يحمل  ال��ذي 
التي  الأم  باإح�صا�ض  الأمل، ويكتب  منه 
فقدت ابنها ال�صهيد فتجعل من الدعاء 

اأقرا�صا ت�صكن الوجع، ويكتب باإح�صا�ض 
ال�صيخ الكبري الذي يعت�صر عجزا اأمام 

�صحق وظلم ذلك العدو.
اأما على �صعيد ال�صعر الفل�صطيني 
الذاتي، فال يوجد اأ�صعب من اأن يتنباأ 
ال�صاعر مبوته، قبل اأن يرى احللم على 
ال��ذي غنى وكتب  الواقع، احللم  اأر���ض 
اأر�صه  ي��رى  اأن  اأج��ل��ه؛ وه��و  ال�صعر من 

حمررة من العدوان ال�صهيوين .
فهذا دروي�ض يقول:

�صاأودع قافية من خ�صب
�صاأرفع فوق اأكف الرجال

�صاأرفع فوق عيون الن�صاء...

وهذا �صميح القا�صم يقول:
منت�صب القامة اأم�صي

مرفوع الهامة اأم�صي
يف كفي ق�صفة زيتون

وعلى كتفي نع�صي
واأنا اأم�صي واأنا اأم�صي

قلبي قمر اأحمر
 يف كفي ق�صفة زيتون

وعلى كتفي نع�صي
واأنا اأم�صي واأنا اأم�صي.

عش حرا 
عبداهلل محمد 

الحالفي 
 كلية الطب

ال���ق���ي���ود،  ت����ن����ايف  احل����ري����ة ل 
والقيود ال�صحيحة لي�صت اإل 
هناك  ول��ك��ن  م��ر���ص��دا،  �صلوكا 
قيود جعلت طلقاء يف الأر�ض 
ت��راه  مقيدين، وك��م م��ن ح��ر 

م�صتعبدا! 
 ل تكن مم��ن عبد ه��واه 

واتبع خطوات الردى.
اأخ���ي ال���ذي اأ���ص��غ��ل��ه م��ال 
الدنيا عن كنز  الآخرة، تذكر 
ق����ول احل��ب��ي��ب ع��ل��ي��ه اأف�����ص��ل 
ال�صلوات واأمت الت�صليم »تع�ض 
ع���ب���د ال����دي����ن����ار، ت���ع�������ض ع��ب��د 
فاأنت  اإن كنت منهم  الدرهم« 

ل�صت حرا.
اأخ������ي امل����دخ����ن، اأن������ت يف 
احل��ق��ي��ق��ة ل�����ص��ت ح������را، اأن����ت 

حبي�ض �صجارتك.
ل�صانه  اعتاد  ال��ذي  اأخ��ي 

الكذب، اأنت ل�صت حرا.
اأخي الذي يطلق الب�صر 
ال�������ص���د ع��ن  ي�����ص��ت��ط��ي��ع   ول 

حمارم اهلل، اأنت ل�صت حرا.
املمار�صات اخلاطئة تاأتي 
يف ال��ب��داي��ة جت��رب��ة ث��م تاأخذ 
ق��درا م��ن اله��ت��م��ام وال��وق��ت، 
ث���م ت��ت��ح��ول م���ع ال���زم���ن اإل���ى 

عاده فت�صبح اأ�صريا لها.
ح����اج����ة  يف  ال�����ن�����ف�����������ض   
ل��ل��رتب��ي��ة وامل��ج��اه��دة يف كبت 
ال�صهوات حتى تكون حرة. ل 
هواهم  ي�����ص��اي��رون  مم��ن  تكن 
بل  م��ال��ت،  م��ا  فيميلون حيث 

وطن نف�صك يف احلق.
تبقى   اأن  امل��وؤ���ص��ف  م��ن    
القدرة  ولديدك  لهوك  اأ�صري 

على حترير نف�صك.
املع�صية  ذل  م���ن  حت���رر 
ب����ال����ت����وب����ة وال�������رج�������وع اإل������ى 
الرحيم،  وحترر من العادات 
ال�صيئة واأقلع عنها وتعلم  يف 
املقابل عادات اإيجابية ترتقي 

بك نحو املعايل.

الوطن هوية 
المواطن
أمينة فوزي الفالح 
كلية الطب والجراحة

الإن�صان،  به  يعتز  ما  اأغلى  هو  الوطن 
لأنه مهد �صباه، ومدرج خطاه، ومرتع 
ط��ف��ول��ت��ه وم��������اأوى ك���ه���ول���ت���ه، وم��ن��ب��ع 
ذكرياته ونربا�ض حياته، وموطن اآبائه 
واأج��داده، ومالذ اأبنائه وحفدته، فبني 
م��ع��ان عظيمة من  الكلمة  ه��ذه  ط��ي��ات 
الأمن والأمان، وجذور ثابتة وم�صتقرة 

يف اأعماق الأر�ض باإذن اهلل تعالى.
ال�صعودية  العربية  اململكة  وتعد 
م�����ص��رب الأم���ث���ال يف الأم����ن والأم�����ان، 
اإل����ى ت��ط��ب��ي��ق ���ص��رع  اأول  وه����ذا ي��رج��ع 
ال��ذي له الأثر  اأر�صها، الأم��ر  اهلل على 
وال�صتقرار  الأم��ن  الإيجابي يف توفري 

الذي نعاي�صه، وهلل احلمد واملنة.

ف���ح���ب ال�����وط�����ن والع�������ت�������زاز ب��ه 
املواطن  اإليه يتملك  والفخر بالنتماء 
الإن�����ص��ان ب��ك��ل م�����ص��اع��ره واأح��ا���ص��ي�����ص��ه، 
ول����ذل����ك ي��ع��ت��رب وط���ن���ه دن����ي����اه ورم����ز 
بال  وه��و  م��ن��اه،  ومبلغ  وع��زت��ه  �صعادته 
�صك هوية املواطن الذي ي�صتوطنه ول 
ي�صعر بذلك اإل اإن�صان حمب وخمل�ض 

لوطنه.
حت���ث ت��ع��ال��ي��م دي��ن��ن��ا الإ����ص���الم���ي 
احل��ن��ي��ف الإن�����ص��ان ع��ل��ى ح��ب ال��وط��ن، 
ولعل خري دليل على ذلك ما �صح عن 
وقف  اأن��ه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي 
وهي  لها  مودعا  املكرمة  مكة  يخاطب 

وطنه الذي اأخرج منه.
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فقد روي عن عبد اهلل بن عبا�ض 
اأن��ه ق��ال: ق��ال ر�صول  ر�صي اهلل عنهما 
مل��ك��ة »م��ا  اهلل ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م 
اأط��ي��ب��ك م��ن ب��ل��د، واأح��ب��ك اإل����ى، ول��ول 
اأخ���رج���وين م��ن��ك م��ا �صكنت  اأن ق��وم��ي 

غريك«(. 
ولول اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
الب�صرية يحب وطنه  ُمعلم  و�صلم وهو 
مل��ا ق��ال ه��ذا ال��ق��ول ال���ذي ل��و اأدرك كل 
اإن�صان م�صلم معناه لراأينا حب الوطن 
يتجلى يف اأجمل �صوره واأ�صدق معانيه، 
القلوب،  حتبه  لفظا  ال��وط��ن  ولأ�صبح 
وت����ه����واه الأف�����ئ�����دة، وت���ت���ح���رك ل��ذك��ره 

امل�صاعر.
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الرأي الجامعي

م���ن���ذ ع������دة ����ص���ن���وات خ������رج ع��ل��ي��ن��ا 
الباحثون يف املجال الطبي بنتيجة 
درا�����ص����ة ل��ه��م م���ف���اده���ا ل��ك��ي ت��ك��ون 
���ص��ح��ي��ح ال��ب��ن��ي��ة و���ص��ل��ي��م اجل�����ص��م 
بتناول  عليك  حياتك  يف  و�صعيدا 
خم�ض حبات من الفواكه واخل�صر 

يوميا.
العاملية  ال�صحة  منظمة  تبنت 
ن��ت��ائ��ج  ه����ذه ال���درا����ص���ة، )وي��ط��ل��ق 
ع��ل��ي��ه��ا خ��م�����ض يف ال���ي���وم(، واأع��ق��ب 
ي����ت����وق����ف يف  ن�������ص���ره���ا ح����دي����ث ل 
املهتمة  والأخ��رى  الطبية  املجالت 
ب���ال���غ���ذاء والج���ت���م���اع، وال�����ص��ح��ف 
وق���ن���وات ال��ت��ل��ف��از واأن�����ص��ئ��ت م��واق��ع 
خا�صة بها على ال�صبكة العنكبوتية، 
خم�ض  اأك��ل  اأهمية  معلوما  واأ�صبح 
حبات من الفواكه واخل�صر يوميا 
لي�صعر الإن�صان بالن�صاط واحليوية 
ق������درات ج�صمه  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 

ووظائفه.
ت��ل��ق��ف ه�����ذا اخل�����رب ب��ال��ب�����ص��ر 
وال��رتح��اب ك��اف��ة امل��زارع��ني وجت��ار 
ال����ف����واك����ه واخل���������ص����ر واأ�����ص����ح����اب 
ال��ن��اق��الت وامل�����ص��ت��وردي��ن، ومل يعد 
بني هذه الفئات عاطل عن العمل، 
اأح��دث ن�صر  املقابل قد  واإن كان يف 
ن��ت��ي��ج��ة ه���ذه ال���درا����ص���ة وال��دع��اي��ة 
امل�����ص��اح��ب��ة ل��ه��ا ع��ب��ئ��ا م���ادي���ا على 

خا�صة  واملتو�صطة،  الفقرية  الأ�صر 
ذات الأعداد الكبرية .

لكن تاأتي الرياح مبا ل ت�صتهي 
اأبريل/ني�صان  �صهر  ففي  ال�صفن. 
الكلية  م��ن  ب��اح��ث��ون  ن�صر  امل��ا���ص��ي، 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��ل��ن��دن ب��ح��ث��ا ج��دي��دا 
ي��و���ص��ي ب��ت��ن��اول ع�����ص��ر ح���ب���ات من 

الفواكه واخل�صر ولي�ض خم�صا.
وب��ق��در م��ا اأح����دث ه���ذا اخل��رب 
ن�����ص��وة وف��رح��ة يف اأو����ص���اط اأ���ص��واق 
اخل�صر والفاكهة فقد اأحدث هلعا 
واملتطلعني  امل�صتهلكني  ج��ي��وب  يف 

اإلى العمر املديد.
الغا�صب  الفعل  ل��رد  ونتيجة 
بتهدئة  اأ����ص���رع���وا  ال��ب��اح��ث��ني  ف����اإن 
اخل��واط��ر وق��ال��وا: لب��اأ���ض، ب�صرط 
األ يقل عدد احلبات املتناولة للفرد 

كل يوم عن �صبع!
مل يدم الأمر طويال . . فمنذ 
ع����دة اأي������ام )وب��ال��ت��ح��دي��د ي����وم 30 
علينا  اأط��ل  امل��ا���ص��ي(،  يوليو/متوز 
ب��اح��ث��ون اأم��ري��ك��ي��ون م��ن »ج��ام��ع��ة 
من  �صينيون  واآخ�����رون  ه���ارف���ارد« 
»ج����ام����ع����ة ������ص�����ان�����دوجن« ل���ي���ع���ي���دوا 
ال�صكينة للنفو�ض املنزعجة ويعلنوا 
اأن نتيجة درا�صتهم التي امتدت اإلى 

26 عاما تعيدنا اإلى املربع الأول.
فنتيجة الدرا�صة الأخرية هذه 

متيل اإلى ا�صتهالك خم�ض حبات يف 
اليوم لكل فرد.       

من حق املرء اأن يت�صاءل: اأين 
احل��ق��ي��ق��ة يف ك���ل م���ا ي��ج��ري ح��ول 
ه���ذا امل���و����ص���وع، ف���الأم���ر ي��ح��م��ل يف 
ط��ي��ات��ه ح��ق��ائ��ق ط��ب��ي��ة ث��اب��ت��ة على 
البحوث  نتائج  تباين  م��ن  ال��رغ��م 
اأهمية  العلمية، فكلها تربهن على 
ال��ط��ع��ام  ي�صتمل  اأن  اإل����ى  احل���اج���ة 
لحتوائها  واخل�صر  الفواكه  على 
ل�صالمة  ال�صرورية  العنا�صر  على 
العلل  بع�ض  من  وللوقاية  اجل�صم 
والأم����را�����ض، وع��ل��ى راأ���ص��ه��ا اأن����واع 
خمتلفة من الأمرا�ض ال�صرطانية 
ال���ت���ي ت�����ص��ي��ب ال��ب��ال��غ��ني وال��ك��ب��ار 
اأم���را����ض ���ص��راي��ني القلب  وك��ذل��ك 
وبع�ض اأمرا�ض العدوى باجلراثيم 
وحتى  والإم�صاك،  العظام  و�صعف 
توتر الأع�صاب له عالقة بالطعام.

ت���ن���اول »خ��م�����ض يف  اأن  وث���ب���ت 
ال��ي��وم« ل��ه ت��اأث��ري وق��ائ��ي على تلك 
اأكلها طازجة  اأن  الأم��را���ض، ورغ��م 
م��ف��ي��د ف��اإن��ه مي��ك��ن ا���ص��ت��ه��الك��ه��ا يف 
���ص��ور اأخ����رى )م��ط��ب��وخ��ة م��ث��ال اأو 
مع  نتعامل  اإن��ن��ا  وح��ي��ث  جمففة(، 
العلم، فلعلنا ل ن�صتيقظ غدا على 
بحث طبي جديد يغري من مفهوم 

يومنا هذا.

حكاية خمس حبات في اليوم!
علي سعيد القحطاني

وكيل كلية الطب للشئون 
األكاديمية والجودة

االختالف.. قد يفسد للود قضية
مشهور العمري

طالب بقسم االعالم واالتصال

هو اأمر طبيعي يف حياة الب�صر .. فاأي اأمر يطراأ ل بد اأن يقبل به بع�ض النا�ض ويرف�صه اآخرون، فالختالف رحمة ونعمة، ولنا يف ال�صحابة والتابعني 
واختالفهم درو�ض يف جانب الختالف واخلالف. لكني، اليوم، اأ�صكو لذوي العقول اللبيبة. ما حدث عند البع�ض من ا�صمئزاز من �صماع املخالف، واإن 

فكرت يف خمالفتهم، ف�صرتمى باأفظع ال�صتائم واأقبح الألفاظ. اأنا�ض عا�صوا على اإق�صاء الآخر واإن مل يتغريوا ف�صتكون لهم الهالكة.
اأعود للخالف والختالف، واأقول: كم من عالقة و�صداقة تهدمت مبجرد خالف يف الراأي انقلبت بعده لعداوة، واحلقيقة اأن لدى هوؤلء انحرافا 
اآخرين   جند  بينما  واأهله،  باخلالف  تقبل  كال�صماء  وا�صعة  قلوبهم  اأ�صخا�ض  هناك  يذكر.  �صبب  الختالف  لهذا  يكن  مل  لو  حتى  اخل��الف  مفهوم  يف 

يختلفون معك حتى ولو كنت �صادقا من اأجل اإغاظتك، وهوؤلء يجب اأن ل تلقي لهم بال لأنهم �صيخ�صرون يف نهاية الأمر.
من هنا نقول: اإن اأردت العي�ض ب�صالم فتقبل ما يخالف راأيك باأدب، وقل ملن خالفك، كمثل قول الإمام ال�صافعي »لباأ�ض اأن نختلف ونبقى اإخوة«. 
جل اخلالف، ف�صكرا هلل الذي اأنعم علي برحيلهم. وتذكروا جيدا اأننا نحن الب�صر كاأقالم التلوين،  �صكرا لكل من اختلفت معهم وبقوا، واأما من رحلوا لأ

قد ل اأكون لونك املف�صل، وقد ل تروق لك األوان الآخرين، لذا �صيحتاج بع�صنا لالآخر لتكتمل اللوحة.
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

امل�صوؤول  اإبراهيم،  حممد  زميلي 
ع��ن ���ص��ف��ح��ات ال�����راأي اجل��ام��ع��ي، 
يعاين من قلة املقالت التي تعالج 
القيادات  من  اجلامعي  التطوير 
واملوظفني  والأ�صاتذة  الأكادميية 
وال����ط����الب، ون��ق�����ص��د ه��ن��ا ن��وع��ا 
تعك�ض  ال��ت��ي  امل��ق��الت  م��ن  معينا 
جمالته  ب�صتى  اجلامعي  ال���راأي 
وهمومه، ول نعرف �صببا لذلك، 
لأن��ن��ا ن��رى اأن م��ن ال��واج��ب على 
ه���ذه ال��ن��خ��ب��ة اأن ت��ط��رح الأف��ك��ار 
تهم خمتلف  ال��ت��ي  وامل��و���ص��وع��ات 
����ص���رائ���ح اجل���ام���ع���ة وامل���ج���ت���م���ع.
وت�����ص��ل اإل��ي��ن��ا م��ق��الت ع��دي��دة ل

تلبي هذا التوجه التطويري، فن�صطر اإلى تاأجيلها اأو ا�صتبعادها. ونتمنى 
فعال م�صاركة حقيقية من اأ�صحاب الفكر والقلم يف الراأي اجلامعي بهذه 

ال�صحيفة.
الأكادميية  القيادات  عواتق  على  امللقاة  امل�صوؤوليات  ندرك  ونحن 
الن�صغال  عذر  اأن  نظن  ل  الوقت  نف�ض  يف  ولكن  اجلامعات،  واأ�صاتذة 
ال��راأي اجلامعي، بل  امل�صاركة يف  هو �صبب كاف ملثل هذا الإحجام عن 
وت�صب كذلك  الوظيفية،  واملهام  امل�صوؤوليات  لتلك  امتداد  اأنها  نعتقد 
اأ�صا�صية  يف جمال التثقيف والتوعية الذي متار�صه اجلامعة كوظيفة 

من وظائفها.

الرأي الجامعي
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

أسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا: 43 الف نسخة اسبوعيا

أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب
توزع في كافة مناطق المملكة وخارجها

توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح
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يوم املهنة ال�صيديل

اآخر موعد لالإعذار عن الدرا�صة للف�صل الدرا�صي الأول

اآخر موعد لالإعذار عن مقرر درا�صي

املوؤمتر الدويل لالإعالم والإ�صاعة: املخاطر املجتمعية و�صبل املواجهة

بدء الختبارات ملواد الإعداد العام والعملي والنت�صاب

نهاية الختبارات ملواد الإعداد العام العملي والنت�صاب

بدء الختبارات النهائية

نهاية الختبارات النهائية

6-7 حمرم 1436 )30-31 اكتوبر 2014(

الثالثاء 11 حمرم 1436

الثالثاء، 25 حمرم 1436

من 3 اإلى 5 �صفر 1436 

الأحد 6 ربيع الأول 1436

اخلمي�ض، 10ربيع الأول 1436 

الأحد، 13 ربيع الأول 1436

الثالثاء، 22 ربيع الأول 1436

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

بدون زعل
هيئ��ة  اأع�ش��اء  م��ن  كث��ري  ي��زال  ل   •
التدري�ش واملوظف��ني يعانون من اإيقاف 
�شياراته��م يف مواق��ف الكلي��ات ب�شب��ب 
ك��رة ال�شي��ارات الت��ي يتم ال�شم��اح لها 

بدخول املواقف من دون ت�شريح.

اإدارات  من�شوب��ي  اأغل��ب  ي��زال  ل   •
وكلي��ات اجلامع��ة يتابع��ون معامالتهم 
الت��ي مت اإر�شاله��ا ع��رب برنام��ج اإجن��از 
اإجن��از  ع��دم  اأو  ال��رد  تاأخ��ري  ب�شب��ب 
املعام��الت ب�شورة �شريع��ة، رغم ما كان 

يعد به الربنامج من �شرعة ومرونة!

• عن��د اإر�ش��ال من��اذج خارج ال��دوام ل 
بد اأن تبح��ث عنها وتفرغ موظفا يتابع 
خ��ط �شريها لأنها معر�ش��ة لل�شياع رغم 

دخولها برقم وتاريخ!

• يكت��ب يف ال�شح��ف اليومي��ة وعندما 
يطل��ب من��ه الكتابة يف »اآف��اق« يتحجج 
بعدم وج��ود الوقت ال��كايف لديه. واإذا 

عرف ال�شبب بطل العجب!

اأول  حما�شراته��م  ع��ن  يتغيب��ون   •

اأ�شبوعني من الدرا�شة، وقبل الإجازات، 
وي�شتنف��دون حقه��م الر�شمي يف الغياب 
ثم ياأتون ويقولون: »الدرا�شة �شعبة.. 

اجلامعة تتعمد ر�شوبنا«!

ومدرب��ون  ومكاف��اآت  مع�شك��رات   •
الط��الب  �ش��وؤون  عم��ادة  به��ا  وع��دت 
املناف�ش��ة يف دوري اجلامع��ات  خلو���ش 
ال�شعودي��ة. ناأمل اأن تتكلل هذه اجلهود 

بالنجاح ونريد نتائج جيدة!

• كث��ري م��ن من�شوبي اجلامع��ة وخا�شة 
العام��ة  الإدارة  يف  الإدارات  م��دراء 
يح�ش��رون  ل  والعم��ادات  والكلي��ات 
يف  تق��ام  الت��ي  والأن�شط��ة  الفعالي��ات 
اجلامع��ة، وتنتهي عالقته��م بها بنهاية 

الدوام الر�شمي!

• التوا�ش��ل بني اجلامع��ة واأولياء اأمور 
الط��الب �شبه مع��دوم ونادرا م��ا يكون. 
�شحي��ح اأن الطال��ب بل��غ م��ن العم��ر م��ا 
يجعل��ه يعتمد على نف�ش��ه، ولكن هناك 
اأم��ور يج��ب فيها اإحي��اء ه��ذا التوا�شل 

لتتحقق الفائدة للجامعة والطالب!
�صد حيلك!.. باقي ا�صبوع ملعر�ض الكتاب واملعلومات

أسبوعية جامعة الملك خالد

مفكرة الجامعة
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