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مدير الجامعة: اللجنة الطالبية العليا رافد في صناعة القرار
الهدف: اإلنتاج واإلنجاز

باجلامعة  العليا  ال��ط��اب��ي��ة  اللجنة  ع��ق��دت 
ال��درا���س��ي  ل��ل��ع��ام  الأول  ال�����دوري  اج��ت��م��اع��ه��ا 
احلايل برئا�سة رئي�س اللجنة مدير اجلامعة 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن حمد 

الداود.
ع��ددا  الجتماع  خ��ال  اللجنة  وناق�ست 
من الق�سايا واملتطلبات على م�ستوى البنني 
وال���ب���ن���ات يف خم��ت��ل��ف ال�����ف�����روع، ح���ي���ث وع���د 
الأهمية  ح�سب  على  بحلها  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
اجتماعات  ب�سبب  اأن���ه  مو�سحا  والأول���وي���ة، 
اللجنة، مت اعتماد عدد من القرارات التي تعد 

جميعها جوهرية يف م�سرية اجلامعة.
كما اأو�سح اأن الهدف الأول من الجتماع 
هو الإنتاج والإجناز، موؤكدا اأن اللجنة اأ�سهمت 
من خال اجتماعاتها ال�سابقة يف حل العديد 
من املو�سوعات املهمة التي ت�سب جميعها يف 

م�سلحة الطالب.
وقال »اأ�سهمت اللجنة يف حل اأكرث من24 
م�سكلة من خال دوراتها ال�سابقة، بالإ�سافة 
اأع�ساء هيئة  اإل��غ��اء عقود 11 من  اأن��ه مت  اإل��ى 
ال���ت���دري�������س ب���ع���د ال���ت���اأك���د م����ن ع�����دم ج����دوى 

ا�ستمرارهم«.
التي  الإ�ساءة  ا�ستياءه من  الداود  واأبدى 
م��واق��ع  م���ن  ع���دد  يف  لها اجلامعة  ت��ت��ع��ر���س 
»اأتابع باهتمام  وق��ال  الجتماعي،  التوا�سل 
متطلبات الطاب، واأرحب بالنقد املو�سوعي 
الهادف، ومن واجبنا العمل يدا بيد لتح�سني 

�سورة اجلامعة يف املجتمع«.
اللجنة  اأمني  الجتماع ح�سره  اأن  يذكر 
ع��م��ي��د ����س���وؤون ال���ط���اب ال���دك���ت���ور م��ري��ع اآل 

هبا�س، وعدد من اأع�ساء اللجنة.
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ت��ل��ق��ت اجل���ام���ع���ة م����وؤخ����را خ��ط��اب��ا من 
ت��ع��ن��ى  ال����ت����ي  ال���ع���امل���ي���ة،   QS م��ن��ظ��م��ة 
ب��ال��رت��ي��ب ال���ع���امل���ي ل��ل��ج��ام��ع��ات، اأك���د 
من  واح���دة  ب�سفتها  اجلامعة  ت�سنيف 
اأف�سل 700 جامعة على م�ستوى العامل، 
اجلامعات  قائمة  ت�سدرها  اإل��ى  اإ�سافة 
يف  املنظمة  ت�سنيف  بح�سب  ال�سعودية 

معدل تطوير الأداء.
وتقدمت اجلامعة عامليا، 35 مرتبة 
يف  كانت  اأن  بعد   ،)604( امل��رك��ز  لتحتل 

املرتبة )639( يف الت�سنيف املا�سي.
الأبحاث مبركز  رئي�س ق�سم  واأك��د 
م���ع���ل���وم���ات امل���ن���ظ���م���ة، ب����ن ����س���وي���ر اأن 
من  اأف�����س��ل  م��رت��ب��ة  ت�ستحق  اجل��ام��ع��ة 
قواعد  اأن  اإل  عليها،  ح�سلت  التي  تلك 

ترتيب  ب��ت��ق��دم  ت�سمح  ل  املنظمة  ع��م��ل 
املعدل  ذل��ك  تفوق  مبعدلت  جامعة  اأي 

الذي ح�سلت علية جامعة امللك خالد.
ك��م��ا اأك�����د اخل���ط���اب امل���ر����س���ل اإل���ى 
اجل���ام���ع���ة وامل���ب���ن���ي ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ق�سم 
العلمية  ال�سمعة  اأن  باملنظمة،  الأبحاث 
من  الكثري  �سمعة  ف��اق��ت  ق��د  للجامعة 
نظرياتها من اجلامعات ال�سعودية، وقد 
باأن اجلامعة يف طريقها  املنظمة  تنباأت 

اإلى ت�سدر اجلامعات العربية كافة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأرج������ع م���ع���ايل م��دي��ر 
عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 
بن حمد ال��داود هذا التقدم، اإلى توجه 
اجلامعة وقيادتها وحت�سني دور اأع�ساء 

هيئة التدري�س.

ت�سعى  خ��ال��د  امل��ل��ك  وق���ال« جامعة 
واجل����ودة،  الأداء  حت�سني  ن��ح��و  ج��اه��دة 
اجليد،  الأداء  ه��ذا  على  ا�ستمررنا  واإذا 
���س��ن��ن��اف�����س ب��ك��ل ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن ت��ك��ون 
اجلامعات  ت�سنيف  يف  الأول��ى  اجلامعة 

عربيا، كما �ستتقدم عامليا«.
ت�ستحق  اجلامعة  اأن  معاليه  واأك��د 
عليه  ح�سلت  ال���ذي  م��ن  اأف�سل  موقعا 
املقدمة  والدرا�سات  البيانات  على  بناًء 

مقارنة بني اجلامعات.
واأو�سح« نظام واآلية عمل وت�سنيف 
ي�سبط  ال���ع���امل  ح���ول  ل��ل��ج��ام��ع��ات   QS
ميكن  ل  ثابتة  بن�سب  التقدم  موؤ�سرات 

جتاوزها.«
علي آل سعيد



يتضمن توقيع اتفاقيات وإطالق مبادرات بمشاركة 40 خبيرا

»سياحة عسير« تحتضن
ملتقى التراث العمراني الرابع

أخبار الوطن

العمراين  لطاب املدار�س العامة.
وزاد العمرة »�سيناق�س امللتقى دور 
على  املحافظة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات 
ال����راث ال��ع��م��راين وت��ن��م��ي��ة ال��ف��ر���س 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة امل�����س��ت��دام��ة يف جم��ال 
املجتمع  وم�ساركة  العمراين،  ال��راث 
املحلي يف احلفاظ عليه وتطويره ودور 
اأهمية  بجانب  املجال،  هذا  يف  التعليم 
ال������راث ال���ع���م���راين يف ب���ن���اء ال��ه��وي��ة 
اإدارة  وو����س���ائ���ل  واأ����س���ال���ي���ب  ال��وط��ن��ي��ة 

وت�سغيل مواقع الراث العمراين«.
ولفت العمرة اإلى اإقامة معار�س 
امل��ع��ر���س  م��ن��ه��ا:  للملتقى،  م�ساحبة 
ال����ث����ال����ث مل�������س���اري���ع ك���ل���ي���ات ال���ع���م���ارة 
ب���اجل���ام���ع���ات ال�������س���ع���ودي���ة، وم��ع��ر���س 
امل�������س���اري���ع ال���ف���ائ���زة ب���ج���ائ���زة الأم����ري 
العمراين،  �سلمان للراث  �سلطان بن 
ع�سري  ال��ذاك��رة:  من  »�سور  ومعر�س 
ومعار�س  واحلا�سر«،  املا�سي  بني  ما 

اأخرى.
اأك���رث  زار  ���س��ل��ة،  ذي  ���س��ي��اق  ويف 
م����ن 23 ط���ال���ب���ة م����ن ك��ل��ي��ة ال���ع���م���ارة 
ب��ج��ام��ع��ة احل���ك���م���ة، ق���ري���ة ال��ع��ك��ا���س 
اأع�ساء  من  ثاث  مبرافقة  الراثية، 
اأنا  الدكتورة  برئا�سة  التدري�س  هيئة 

وقمن  القرية  يف  جتولن  حيث  كلني، 
ب���اأع���م���ال ال��ت�����س��وي��ر ل��ل��ق��ري��ة، واأخ����ذ 
تق�سيمهن  بعد  امل��ع��م��اري��ة،  القيا�سات 
اإلى اأربع  جمموعات، ومقارنه الأفكار 
ال��ت��ي مت اإع��داده��ا م��ن قبلهن مب��ا هو 

موجود على اأر�س الواقع.
 وبني مدير التخطيط والتطوير 
بفرع الهيئة العامة لل�سياحة يف ع�سري 
عقد  مت  اأن��ه  ثقفان  اآل  �سعد  املهند�س 
اج���ت���م���اع م�����س��ائ��ي م���ع ع��م��ي��د ����س���وؤون 
الدكتور  امللك خالد  بجامعة  الطاب 
الت�سكيلي  وال���ف���ن���ان  ال��ه��ب��ا���س  م��ري��ع 
الدكتور اأحمد ماطر وبع�س املدعوين 

من املهتمني بالراث يف املنطقة.
ت��ق��دمي  الج����ت����م����اع  خ�����ال  ومت 
ع���ر����س م���رئ���ي م����ن ق���ب���ل ال���دك���ت���ورة 
اأن�����ا ع���ن م��ب��ادرت��ه��ا لإع������ادة اك��ت�����س��اف 
ومت  العكا�س،  بقرية  ال���راث  واإح��ي��اء 
ا���س��ت��ع��را���س ك��اف��ة امل�����س��اري��ع والأف���ك���ار 
الأول���ي���ة اخل��ا���س��ة ب��اإح��ي��اء ال����راث يف 

هذه القرية.
القرية  اأن  اإل��ى  ثقفان  اآل  واأ���س��ار 
مميزة  تراثية  فعالية  مع  موعد  على 
الدكتورة  �ستقدمها  خم�سة  اأيام،  ملدة 

اأنا كلني جمان.

يحيى التيهاني 

لل�سياحة  العامة  الهيئة  يحت�سن فرع 
مب��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري ف���ع���ال���ي���ات م��ل��ت��ق��ى 
الرابع من  الوطني  العمراين  الراث 
الثاين  املقبل وحتى  التا�سع من �سفر 
ع�سر منه، برعاية اأمري املنطقة رئي�س 
�ساحب  ال�����س��ي��اح��ي��ة  التنمية  جم��ل�����س 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد، 
والأم���ان���ة،  املنطقة  اإم����ارة  ومب�����س��ارك��ة 
وجامعة امللك خالد، وعدد من اجلهات 

احلكومية واخلا�سة.
واأو�������س������ح م����دي����ر ف������رع ال��ه��ي��ئ��ة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة امل��ه��ن��د���س حم��م��د ال��ع��م��رة 
اأن »ع���ق���د امل��ل��ت��ق��ى ج����اء ب��ع��د ���س��دور 
م�سروع  على  ال���وزراء  جمل�س  موافقة 
امل����ل����ك ع�����ب�����داهلل ل���ل���ع���ن���اي���ة ب����ال����راث 
احل�������س���اري، وب��ال��ت��زام��ن م���ع م��ب��ادرة 
���س��م��و اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، و���س��م��و 
رئ���ي�������س ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة 
وجهة  اإل���ى  لتحويل  املنطقة  والآث����ار 
�سياحية على مدار العام، ومنح فر�سة 
املحلي  املجتمع  من  كل  مع  للتوا�سل 
وامل�ستثمرين  وال��ب��اح��ث��ني  وامل��ه��ت��م��ني 
م���ا يتعلق  ل��ب��ح��ث ج��م��ي��ع  وغ����ريه����م، 

العربية  اململكة  يف  العمراين  بالراث 
ال�سعودية ب�سكل عام، ويف ع�سري ب�سكل 

خا�س«.
�سي�سهد  امللتقى  اأن  العمرة  واأك��د 
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات واإط�����اق م���ب���ادرات 
العمراين  ال���راث  م�ساريع  وت��د���س��ني 
ب��امل��واد  ال��ب��ن��اء  يف  ودورة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
من  اأك��رث  م�ساركة  خ��ال  من  املحلية 
40  متحدثا من املخت�سني يف الراث 
ال��دول  العامليني وم��ن  ال��ع��م��راين م��ن 

العربية واخلليج واململكة.
دع������وات  اإر�������س������ال  »مت  واأ�������س������اف 
���س��خ�����س��ي��ة  م����ن 200  ر���س��م��ي��ة لأك������رث 
اأك��رث  ح�سور  املتوقع  وم��ن  اعتبارية، 
من 100 �سخ�س من املهتمني بالراث 

العمراين«.
امللتقى  فعاليات  �ستت�سمن  كما 
ل��ق��اء ���س��م��و رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال�����س��ب��اب 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ���ال���د، وح��ف��ل ت��وزي��ع 
ج���ائ���زة الأم������ري ���س��ل��ط��ان ب���ن ���س��ل��م��ان 
اجلائزة،  ومعر�س  العمراين،  للراث 
وور����س���ة ع��م��ل ال�����راث ال���ع���م���راين يف 
التعليم اجلامعي، وفعاليات احلرفيني 
والأ����س���ر امل��ن��ت��ج��ة، وب��رن��ام��ج »ل���ون مع 
الراث  �سور من  وم�سابقة  ال��راث«، 

لقطات

توظيف 60 معوقا
من خالل برنامج »ساب«

  
يحيى التيهاني 

فعاليات  الثاثاء  املا�سي،  بع�سري،  املعوقني  الأط��ف��ال  جمعية  مركز  نظم 
اإتاحة  ي�ستهدف  ال��ذي  املعوقني،  لتوظيف  »�ساب«  لربنامج  الثالث  امللتقى 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي،  ال��ت��وظ��ي��ف للمعوقني وامل��ع��وق��ات مب��وؤ���س�����س��ات  ف��ر���س 

واخلا�س بالتعاون مع العديد من اجلهات ذات العاقة.
واحت�سد عدد من ممثلي ال�سركات واملوؤ�س�سات واملعوقني الراغبني يف 
التوقيع  ومت  ال�سخ�سية.  املقابات  لهم  اأجريت  حيث  املركز  مبقر  العمل 
املبا�سر لعدد من العقود الوظيفية ل� 60 من املعاقني؛ كما وعدت ال�سركات 
واملوؤ�س�سات املوظفني من املعوقني باإقامة دورات تدريبية وتطويرية ل�سقل 

قدارتهم، والرتقاء بخرباتهم الوظيفية.
 واأجمع مندوبو ال�سركات على متيز هذه التجربة واإمكانيتها يف خلق 

فر�س عمل للمعوقني، اإذ ت�سهل فر�س اللتقاء بهم مبا�سرة .
باخلطوة  وو�سفوه  بامللتقى،  املعوقني  من  العديد  اأ�ساد  جهتهم،  من 
املباركة التي متنحهم املزيد من الندماج يف املجتمع وتوؤمن لهم امل�ستقبل.

اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  �سكرهم  امل�ساركون  امل��ع��وق��ون  ورف��ع 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان على تبنيه هذه املبادرة التي 

ت�ساعدهم على حتقيق طموحاتهم.
نا�سر  بن  �سالح  الدكتور  بع�سري  اجلمعية  مركز  اأك��د  مدير  ب��دوره، 
املعوقني؛  لتوظيف  الثاث  ا�ستطاع من خال جتاربه  املركز  اأن  احلمادي 
اإتاحة فر�س التوظيف لأكرث من 200 معوق ومعوقة يف عدد من املوؤ�س�سات 

وال�سركات.
من  العديد  بكفاءة  وجن��اح��ه  الثالث  امللتقى  بتميز  احل��م��ادي  واأ���س��اد 

املعوقني وح�سول الكثري منهم على �سهادات عليا .
الل��ت��ح��اق بفر�س  وال��راغ��ب��ني يف  املقيمني يف ع�سري  امل��ع��وق��ني  ودع���ا   
القدرة  اأنف�سهم  يف  ي��رون  الذين  وال�سركات  املوؤ�س�سات  يف  منا�سبة  وظيفية 

على ذلك، اإلى تقدمي اأوراقهم ملركز اجلمعية بع�سري.

بدء التسجيل
ألولمبياد »موهبة«

اإدارة  يف  ممثلة  ع�سري  منطقة  يف  والتعليم  للربية  العامة  الإدارة   وجهت 
الأوملبياد  يف  الت�سجيل  اإل��ى  املنطقة  وطالبات  ال��دع��وة  لطاب  املوهوبني 
من  وذل��ك  والبتكار«،  العلمي  »البحث  مب�ساريه  العلمي  لاإبداع  الوطني 
الإدارة  واأه��اب��ت   ،ibda.org.sa موهبة  ملوؤ�س�سة  الإل��ك��روين  املوقع  خ��ال 
الت�سجيل  على  والطالبات  الطاب  حث  اإل��ى  امل��دار���س  وم��دي��رات  مبديري 

والتعاون مع مدربي الأوملبياد مب�ساريه.
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ت�سعد اجلامعة مب�ساركة الطالب والطالبة يف القرار اجلامعي من خال 
اللجنة الطابية العليا التي ي�سرك فيها عدد من الطاب ممثلني ملختلف 

كليات اجلامعة.
ويف اإطار الجتماعات الدورية لهذه اللجنة اجتمعت الأ�سبوع املا�سي 
اللجنة وجميعهم ط���اب مي��ث��ل��ون زم��اءه��م وزم��ي��ات��ه��م يف  اأع�����س��اء  م��ع 
اجلامعة. و�سعادتي اأنني اأ�ستمع اإليهم وهم يعر�سون اأفكارهم ومقرحاتهم 
ال�سريحة  التي تهم  وروؤاه��م يف خمتلف مو�سوعات اجلامعة وخا�سة تلك 

الطابية.
قبل  اإدراجها من  يتم  التي  الق�سايا  كافة  الطاب  �سويا مع  وندر�س 
تلك  جت���اه  علمية  ومبنهجيات  مبو�سوعية  ونناق�سها  ال��ل��ج��ن��ة،  اأع�����س��اء 
ال��ق�����س��اي��ا، وي�����س��ع��دين اأن��ن��ي اأرى م��واق��ف ن�سج ف��ك��ري م��ن ق��ب��ل ال��ط��اب 
والطالبات يف مناق�ستهم لق�ساياهم يف اجلامعة، وهي تعك�س وعيا وطنيا 
كذلك بق�سايا الوطن وهمومه. وبهذه العقول الواعية تنجح هذه اللجنة 

يف حتقيق اأهدافها بال�سكل املاأمول.
اجلامعية  الفعاليات  يف  �سواء  يومية  وب�سفة  دائما  بالطاب  واألتقي 
من  اأو  اجلامعة  وعمادات  كليات  ملختلف  التفقدية  زياراتي  يف  اأو  املختلفة 
اأراه���م  واأن���ا  باإن�سات  اإليهم  واأ�ستمع  مكتبي،  يف  ال��ط��اب  ا�ستقبال  خ��ال 
يعربون عن اآرائهم يف املو�سوعات والق�سايا التي نتناق�س فيها، ونحمد اهلل 
على اأن اجلامعة قد اأدت ر�سالتها يف بناء �سخ�سية طابية نا�سجة وواعية 

ومقتدرة يف عر�س وجهات نظرها بحكمة واتزان ومو�سوعية.
اأهم العمادات املوجودة يف اجلامعات  وتعد عمادة �سوؤون الطاب من 

نظرا لتقاطع ن�ساطاتها وفعالياتها واخت�سا�ساتها مع كافة طاب 
الفكرية  العديدة  الربامج  اإلى  وطالباتها  اجلامعة  طاب  ا�ستقطاب 
العمادة،  عليها  ت�سرف  التي  والريا�سية  والجتماعية  والعلمية  والثقافية 
فالطالب يف مثل مرحلته العمرية يحتاج اإلى وجود منافذ وبيئات منا�سبة 

ملمار�سة هواياته املختلفة.
ينخرطوا  اأن  اإل��ى  اجلامعة  يف  والطالبات  الطاب  يبادر  اأن  واأمت��ن��ى 
العام.  الطاب على مدار  �سوؤون  التي تقدمها عمادة  املختلفة  الربامج  يف 

وت�سع العمادة حمفزات مادية ومعنوية للبارزين يف ن�ساطاتها العديدة. 
اأن اجلامعة متتلك بنية جتهيزية من املن�ساآت التي  ونحمد اهلل على 
اجلامعية  املدينة  اإل��ى  النتقال  اأن  كما  ال��ع��م��ادة،  اأن�سطة  كافة  ت�ست�سيف 
اأكرث يف تعزيز فر�س الأن�سطة والربامج يف �سوء وجود  اجلديدة �سي�سهم 
التي تديرها كوادر  الفنية واللوج�ستية  التجهيزات  من�ساآت ع�سرية بكافة 

ب�سرية  مقتدرة.

رؤية

اللجنة الطالبية العليا

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

أخبار الجامعة

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

خالل افتتاحه اللقاء الثاني لعمادات شؤون التدريس

الداود: عمادة الموظفين العمود 
الفقري للجامعات السعودية

عميد  الثانية،  اجلل�سة  وت��راأ���س 
�����س����وؤون اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
الدكتور  الدمام  بجامعة  واملوظفني 
وت��ن��اول��ت �سوابط  م�����س��ع��ود،  حم��م��د 
وم���ع���اي���ري م���ن���ح احل����واف����ز وب�����دلت 
ال��ت��م��ي��ز وال������زي������ادات ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
لأع�ساء هيئة التدري�س )ال�سعوديني 

واملتعاقدين(.
ك���م���ا مت����ت م��ن��اق�����س��ة ال��ت��ب��اي��ن 
يف ���س��رف امل���ك���اف���اآت ب���ني اجل��ام��ع��ات 
ال�������س���ع���ودي���ة ق���دم���ه���ا ع��م��ي��د ����س���وؤون 
واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 
ال���دك���ت���ور في�سل  اجل�����وف  ب��ج��ام��ع��ة 
الروي�سد، بالإ�سافة اإلى حمور مهام 
اأع�ساء هيئة التدري�س  عمادة �سوؤون 
وامل��وظ��ف��ني ل��ل��م��دي��ر ال���ع���ام ل�����س��وؤون 
واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 

حممد  الأ����س���ت���اذ  الباحة   ب��ج��ام��ع��ة 
���س��ال��ح ال���غ���ام���دي. ع��ق��ب ذل����ك دار 

نقا�س مفتوح حول املحور.
الثالثة برئا�سة  وجاءت اجلل�سة 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  �سوؤون  عميد 
وامل���وظ���ف���ني ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ه���ادي، 
ت���ن���اول ف��ي��ه��ا وك���ي���ل ع���م���ادة ����س���وؤون 
واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 
نا�سر  ال��دك��ت��ور  ال��ق��رى  اأم  بجامعة 
عملية  اإدارة  جت���رب���ة  ال�������س���ه���راين، 

التعاقد بجامعة اأم القرى.
 بعد ذلك طرحت عميدة �سوؤون 
وامل��وظ��ف��ات  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 
بجامعة الأمرية نورة الدكتورة �سارة 
ثم  املتعاقدين،  ا�ستقطاب  العديلي، 

نوق�س ما مت تناوله يف اجلل�سة.

 عبد العزيز رديف 

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اأك��د 
ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
ال�����داود، اأه��م��ي��ة ع��م��ل ع��م��ادة ���س��وؤون 
واملوظفني  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����س��اء 
اإياها  وا�سفا  ال�سعودية،  باجلامعات 
عليه  ترتكز  ال��ذي  الفقري  بالعمود 
اجل���ام���ع���ة، وذل������ك م����ن خ�����ال رف���ع 
الأف���ك���ار  ودرا�����س����ة  الأداء  م�����س��ت��وى 
مفهوم  وتعزيز  امل�سركة،  والتجارب 
اجلامعات،  بني  التعليمية  املنظومة 
البينية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
اخل��ربات  نقل  يحقق  مب��ا  الناجحة، 
وتعميم  اجل���ام���ع���ات،  ب���ني  وت��ب��ادل��ه��ا 
واملهتمني  امل��خ��ت�����س��ني  ب��ني  ال��ف��ائ��دة 

باملو�سوعات ذات العاقة.
ج��اء ذل��ك خ��ال افتتاح معاليه 
ج���ل�������س���ات ب���رن���ام���ج ال���ل���ق���اء ال���ث���اين 
لعمداء �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س 
ال�سعودية،  ب��اجل��ام��ع��ات  وامل��وظ��ف��ني 
مبينا اأهمية هذا اللقاء الذي يهدف 
اإل�������ى ت����ب����ادل ون����ق����ل اخل��������ربات ب��ني 
ال�سعودية وال�ستفادة من  اجلامعات 
يعود  فيها مب��ا  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��ارب 
باملنفعة على املخت�سني وامل�ستفيدين 

بهذا القطاع.
ودع������ا ال���������داود احل�������س���ور اإل����ى 
اخل������روج ب��ت��و���س��ي��ات ت���ك���ون مب��ن��زل��ة 
تبادل  تت�سمن  للم�ستقبل  انطاقة 
اخلربات واملعلومات وتن�سيق املواقف 
وت�����س��ه��ي��ل وت��ط��وي��ر ع��م��ل��ه��م خ��دم��ة 

جلامعاتهم وبلدهم.
التي  الأول���ى  اجلل�سة  وت��ن��اول��ت 
للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ت��راأ���س��ه��ا 
اأح��م��د اجلبيلي،  ال��دك��ت��ور  واجل����ودة 
ال��ت��ع��ام��ات الإل���ك���رون���ي���ة ل�����س��وؤون 

واملوظفني،   التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
ق��دم��ه��ا ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل�����س��وؤون 
العزيز  امللك عبد  بجامعة  املوظفني 

في�سل الكحيلي.
ت����ا ذل�����ك امل�������س���ارك���ة ال��ث��ان��ي��ة 
الزهراين  اأحمد  بن  م�سرف  قدمها 
عبدالعزيز،  ب��ن  �سلمان  جامعة  م��ن 
تكنولوجيا  توظيف  واق��رح خالها 
����س���وؤون  ع���م���ادة  يف  ال��ب�����س��ري  الأداء 
واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 
ب����اجل����ام����ع����ات، ث�����م ورق��������ة ب���ع���ن���وان 
الإل��ك��رون��ي��ة يف جامعة  »اخل��دم��ات 
امل����ل����ك خ����ال����د: ال�����واق�����ع وت��ط��ل��ع��ات 
اإدارة  م����دي����ر  ق���دم���ه���ا  امل�������س���ت���ق���ب���ل« 
بجامعة  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ع��ام��ات 
امل��ل��ك خ��ال��د ع��ل��ي ج��وف��ان، ت��ا ذل��ك 

نقا�س مفتوح حول املحور.
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الداود يستقبل محافظ سراة عبيدة والدكتور المانع
استقبل معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود بمكتبه الثالثاء الماضي، محافظ سراة عبيدة المهندس علي إبراهيم 
فقيه يرافقه أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة. وناقش مدير الجامعة مع محافظ السراة عددا من المشاريع واألمور المتعلقة بالتعليم 
العالي بالمحافظة، مبينا للمحافظ الدور الذي تقوم به الجامعة من خالل التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، مثمنا له االهتمام بأبناء 

وبنات المحافظة واإلسهام في دفع عجلة التقدم والبناء والنماء.
من جانبه، أعرب المهندس الفقيه عن شكره وتقديره للدكتور الداود، مشيدا بما تقدمه الجامعة للحركة التعليمية في المنطقة، مطالبا  

بافتتاح كلية بنين بالمحافظة.
من جهته أخرى، رحب الداود بأستاذ األدب العربي في جامعة الملك سعود المشرف على كرسي »المانع« لدراسة اللغة العربية وآدابها 
األستاذ الدكتور عبدالعزيز المانع، الذي حل ضيفا زائرا لقسم اللغة العربية بكلية العلوم اإلنسانية. وتخلل زيارة الدكتور المانع، إقامة عدد من 

اللقاءات والمحاضرات خالل مجموعة من الوقفات والتأمالت، والدراسات التحليلية حول بعض الكتب والنصوص األدبية.
عبد العزيز رديف 

إطالق مشروع إنشاء المكاتب االستشارية المتخصصة
اأط���ل���ق م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات 
ال�ست�سارية باجلامعة، م�سروع اإن�ساء 
التي  املتخ�س�سة  ال�ست�سارية  املكاتب 
تقدم خدماتها التعليمية والأكادميية 
ا�ست�سارية  بعقود  واملهنية  والتدريبية 

مدفوعة الثمن للجهات امل�ستفيدة.

وقد اأو�سح عميد معهد البحوث 
باجلامعة  ال���س��ت�����س��اري��ة  وال��درا���س��ات 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب��ن اإب��راه��ي��م 
املكاتب  هذه  مثل  اإن�ساء  اأن  احلديثي 
اآفاقا وا�سعة  ���س��ي��ف��ت��ح  ال���س��ت�����س��اري��ة 
العلمية  والأق�سام  والكليات  للجامعة 

واأع�ساء هيئة التدري�س للتوا�سل مع 
ال��ق��ط��اع��ات اخل��ارج��ي��ة، والإ���س��ه��ام يف 
وال�ستفادة  وخدمته،  املجتمع  تنمية 
والإف������ادة م��ن امل���ق���درات والإم��ك��ان��ات 

واخلربات املوجودة لدى اجلامعة.
علي آل سعيد

ورشة عمل للدكتورة
إيمان عسيري على هامش 

معرض الكتاب
اأقامت ع�سو جمل�س اإدارة نادي اأبها الأدبي، املدربة املعتمدة من البورد 
الأمريكي، الأكادميية بجامعة امللك خالد، الدكتورة اإميان الع�سريي، 
الثنني املا�سي، تزامنا مع معر�س الكتاب ال�13 باجلامعة،  ور�سة عمل 
طب  بكلية  الن�سائي  الق�سم  مبقر  وذل��ك  كتابا«،  توؤلف  بعنوان »كيف 

الأ�سنان.
لتاأليف  ال�سحيحة  الكيفية  الور�سة،  خال  الع�سريي  واأو�سحت 
اأن ي�سبح  اأنه لي�س �سعبا  الكتاب بطريقة �سحيحة و�سليمة،  موؤكدة 
ال�سحيحة و�سلك كافة اخلطوات  التاأليف  اتبع طرق  اإذا  كاتبا  الفرد 

بكل دقة.
القراءة والط��اع و�سبورا،  املوؤلف كثري  اأن يكون  وقالت »يجب 
مع وجود رغبة اأكيدة يف الكتابة اإلى جانب مهارته وموهبته، واأن تكون 

الكتابة لديه متعة، ولي�س مهمة �ساقة فين�سرف عنها فيما بعد«.
واأن  با�ستمرار،  الكتابة  ميار�س  اأن  اجل��اد  الكاتب  »على  واأ�سافت 
يعرف كل ما يدور يف املراجع، وامل�سادر التي يقراأها من الغاف اإلى 
الغاف ليملك مهارة التاأليف، واأن ي�سجل اأفكاره با�ستمرار لي�ستعني 

بها فيما بعد اأثناء كتابته«.
وعن الإب��داع يف فن الكتابة، اأبانت اأنه يقع على راأ�س القائمة يف 
اأن ي�سبح متميزا موؤثرا وتابعت » لي�س كل ما  اأراد  اإن  �سفات الكاتب 
ين�سر من كتب هي الأف�سل، بل هي لأف�سل من توافرت فيه ال�سفات 

�سابقة الذكر«.
ريم العسيري

د. كمير يحصل على جائزة 
األبحاث الطبية المنشورة 

بالبحرين 
نال بحث اأجراأه ع�سو هيئة التدري�س بكلية الطب )ق�سم الت�سريح(، 
امل��ن�����س��ورة يف جملة  ال��دك��ت��ور حممد احل�سن ك��م��ري، ج��ائ��زة الأب��ح��اث 
البحرين الطبية للعام 2013 واملقدمة من مركز اأبحاث ال�سيخ حممد 
اآل خليفة، حيث ح�سل على جائزة مالية و�سهادة تقدير مت ت�سليمها 
يف  البحرين  مبملكة  التعليمي  حممد  امل��ل��ك  مب�ست�سفى  احتفال  يف 

2014/10/23 املا�سي.
اأكد ذلك عميد كلية الطب باجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن 

�سعيد ع�سريي، مبينا اأن البحث الفائز جاء حتت عنوان:
The Protective Effect of Vanadium Sulphate
on Ethanol Induced Gastric Ulcer
واأ�ساف ع�سريي، اأنه �سيتم ت�سجيل ا�سم الدكتور كمري يف قائمة 

ال�سرف للباحثني.
عبد العزيز أبوسحمة

حلقة نقاش حول
أدب الجزيرة العربية

ن�ساطاته  �سمن  الإن�سانية  العلوم  بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  نظم 
اجل��زي��رة  اأدب  ح��ول  علمية  نقا�س  حلقة  امل��ا���س��ي،  الأح���د  العلمية، 
العربية،  قدمها رئي�س الق�سم �سابقا الأ�ستاذ املتعاون حاليا الدكتور 

عبداهلل اأبو داه�س.
الرحمن  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  ال��ق�����س��م  رئ��ي�����س  ال��ن��ق��ا���س  حلقة  واأدار 
اأبو  عبداهلل  الدكتور  الأ�ستاذ  بجهود  البداية  يف  م�سيدا  املح�سني، 
اأنه  موؤكدا  والعلمي،  الفكري  والعطاء  والتق�سي  البحث  يف  داه�س 

قدم من الأعمال ما يحتاج اإلى عمل موؤ�س�سي.
وب��ع��د ع��ر���س ل��ل��م��و���س��وع وط����رح م��ف�����س��ل م���ن ق��ب��ل ال��دك��ت��ور 
اإثراء النقا�س واملداخات يف احللقة نخبة من  اأبوداه�س، �سارك يف 
حممد  والدكتور  حامد،  اهلل  عبد  الدكتور  منهم:  الق�سم  اأ�ساتذة 
اإب��راه��ي��م  اأب��وم��ل��ح��ة، وال��دك��ت��ور عبداحلميد احل�����س��ام��ي، وال��دك��ت��ور 
الكحاوي،  حممد  والدكتور  اجللوب،  طاهر  والدكتور  اأبوطالب، 

والدكتور م�سلم عبد الفتاح.
وطرح خال احللقة، عدة اأ�سئلة مرتبطة بتاريخ اأدب اجلزيرة 
اأ���س��ئ��ل��ة م��ه��م��ة ط��رح��ت خ��ال��ه��ا،  العربية،  واأج���اب���ت احل��ل��ق��ة ع��ل��ى 
اأدب اجلزيرة العربية من عدمه،  كالتعريف باإمكانية جتزئة مقرر 
�سورته  يف  العربية  اجل��زي��رة  اأدب  م��ق��رر  الق�سم  ا�ستيعاب  وم���دى 
احلالية، وال��راأي يف ت�سمية الأدب ال�سعودي باأدب اجلزيرة، وكذلك  

املنهج الذي يدر�س به مقرر اأدب اجلزيرة العربية.
عبد العزيز رديف
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إعالن

مسابقة تصميم شعار المدينة 
الطبية بجامعة الملك خالد

خاص بمنسوبي جامعة الملك خالد

1( أن يكون الشعار معبرا عن المدينة الطبية وأهدافها.
2( أن يتضمن الشعار أسم المدينة الطبية باللغة العربية واللغة االنجليزية.

)King Khalid University Medical City( )المدينة الطبية بجامعة الملك خالد(
.KKUMC واالسم الرمزي

3( أن يكون الشعار مميزا، وال يتشابه مع أي شعارات أخرى في أي جهة كانت.
4( أن ال يتضمن الشعار رموزا تخالف الشريعة اإلسالمية.

5( أن يكون الشعار بسيطا في ألوانه وتكويناته وخطوطه وإبراز الجمال والترابط في 
عناصره، وسهولة التنفيذ.

6( أن يتضمن شعار المدينة هوية شعار جامعة الملك خالد.
7( الحد من األلوان المستخدمة في التصميم قدر اإلمكان، وأن تكون ضمن ألوان شعار جامعة الملك 

خالد وبما يخدم الفكرة وذات دالالت معبرة عن الفكرة. 
8( أن يكون التصميم ببرامج مشهورة ومتعارف عليها وشائعة االستخدام في مجال التصميم بالحاسب 

اآللي ودقة وضوح 300 بكسل، وأن يكون قابال للنسخ والنقل الكترونيا وورقيا.
عند  واألسود  األبيض  باللونين  أو  المختلفة  باأللوان  عناصره سواء  بوضوح جميع  التصميم  يحتفظ  أن   )9

التصغير أو التكبير. 
10( أن يتميز التصميم بإمكانية تنفيذه في جميع وسائل اإلعالم واإلعالن وتنفيذه على الدروع والميداليات 

والشهادات وما شابهها دون اختفاء مكوناته. 
الورقة تظهر كيفية استعماله في  A4 في مواقع متعددة من  11( أن يطبع الشعار مصغرا على ورق 

المطبوعات الرسمية باأللوان، وباألبيض واألسود للتأكد من وضوح معالمه عند تصويره ضوئيا.
12( يرفق شرح الفكرة التصميمية للشعار بصورة مفصلة وللجنة االختيار الحق في إجراء بعض التعديالت 

أو التغييرات التي تراها ضرورية على الشعار المختار، وعلى المصمم إجراء تلك التعديالت. 
13( يمكن االشتراك بأكثر من تصميم على أن ال تتعدى 3 نماذج. 

استرجاعها  أو  بها  المطالبة  يحق  وال  خالد  الملك  لجامعة  ملكا  المقدمة  التصاميم  جميع  تعتبر   )14
مستقبال أو المطالبة بالتعويض عنها. 

15( يتحمل المشارك مسؤولية حقوق الملكية الفكرية تجاه الغير في العناصر المستخدمة في التصميم. 
16( تسلم التصاميم بظرف مختوم بموعد أقصاه أسبوعين )15يوم( من تاريخ اإلعالن في صحيفة »آفاق«.
17( تكتب البيانات الشخصية وبيانات االتصال للمشارك على ورقة منفصلة عن العمل، على أن تتضمن هذه 

البيانات اإلسم والعنوان ورقم الهاتف الجوال والبريد اإللكتروني.
18( تقوم لجنة االختيار بالتصويت الختيار الشعار الفائز، ويحق لها عدم اختيار أي تصميم، وفقا لتقديرها 
المطلوب لعدم وجود تصاميم مناسبة أو متوافقة مع المعايير المهنية، وفي هذه الحالة لن يتم منح 

أي جائزة.
19( يحصل صاحب التصميم الفائز من منسوبي الجامعة على مبلغ وقدره )15000( خمسة عشر الف ريال.

20( يعتبر التصميم الفائز ملكا للمدينة الطبية بجامعة الملك خالد.
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الجامعة توقع عقود مشاريع 
تطويرية بأكثر من 60 مليون ريال

وق���ع مع���ايل مدير اجلامع���ة الأ�ستاذ الدكت���ور عبدالرحمن ب���ن حمد الداود، 
الأحد املا�سي، 25عقدا بقيمة اإجمالية تقدر ب�اأكرث من 60  مليون ريال.

و�سم���ل التوقي���ع، التف���اق مع عدد م���ن املوؤ�س�سات التجاري���ة، وال�سركات 
الكربى لتطوير العملية التعليمية باجلامعة، وتاأمني امل�ستلزمات اجلامعية 
م���ن اأدوات طبي���ة واأجه���زة كيميائي���ة وفيزيائي���ة، و�سب���كات للحا�س���ب الآيل 
و�سيانته���ا، وكذل���ك �س���ركات للتدريب، والتعلي���م للتطوي���ر والتدريب املهني 

ملن�سوبي اجلامعة.
كم���ا وقع معاليه عقود اأعمال اإن�س���اء وترميم خا�سة باملجمع الأكادميي 
بلع�س���ان، ومبن���ى كلي���ة الربية للبن���ات ببي�س���ة، واملجمع الأكادمي���ي بطريق 
املل���ك عب���داهلل، واأعم���ال تعدي���ات عل���ى اأ�سق���ف املجم���ع الأكادمي���ي باملحالة، 
وكذل���ك تعدي���ات ملعم���ل اخلاي���ا اجلذعي���ة بكلية الط���ب واملرك���ز اجلامعي 
ومعام���ل  درا�سي���ة  قاع���ات  واإن�س���اء  ع�س���ري،  مب�ست�سف���ى  الطالب���ات  لدرا�س���ة 
تخ�س�سي���ة لكلي���ة العل���وم والآداب ببلقرن، كذل���ك عقد ا�ستئج���ار مبنى اإدارة 

لفرع اجلامعة بتهامة ع�سري.
عبدالعزيز رديف 

قسم المحاسبة
يقدم CMACC لمنسوبيه 

ق���دم ق�سم املحا�سبة بكلية العل���وم الدارية واملالية الدورة التدريبية لربنامج 
�سم���اك CMACC برئا�س���ة رئي�س ق�سم املحا�سبة الدكتور علي فايع ال ح�سن 

لأع�ساء هيئة التدري�س.
ويعت���رب برنامج �سماك CMACC م���ن اكرث الربامج املطورة ، ويحمل 
فه���م عمي���ق لبيئة العم���ال يف اململكة العربي���ة ال�سعودية من خ���ال تاريخه 
الطوي���ل يف ال�س���وق وتلبي���ة متطلب���ات العم���اء واحتياجاته���ا. حت���ت بيئ���ة 
الوين���دوز بالإ�ساف���ة لتوفريه خا�سية الربط بني ال�سب���كات املحلية والبعيدة 

عرب جهاز الكمبيوتر وتقدمي بيانات حما�سبية دقيقة ذات م�سداقية.
كما مينع الربنامج التاعب باملدخات مما يت�سمن �سا�سة العمليات 
املحا�سبي���ة، وق���د مت تدري���ب الع�س���اء عل���ى كيفي���ة ا�ستخ���دام ه���ذا الربنامج 
والط���اع عل���ى خ�سائ�سه ومميزات���ه، ويعد الربنامج اح���د متطلبات طاب 
البكالوريو����س يف ال�ساع���ات املعملي���ة يف م���ادة التطبيق���ات املحا�سبي���ة بق�س���م 
املحا�سبة باعتباره يعرف الطالب على اهم الربامج املحا�سبية والملام الكامل 
مبثل هذه الربامج املحا�سبية و كذلك القدرة على مواكبة احتياجات ال�سوق.
أحمد الماحوزي

شؤون الطالب تنظم حملة
»احمي نفسك بنفسك«

تنظ���م عم���ادة �سوؤون الط���اب باجلامعة بالتع���اون مع جمعية زه���رة ملكافحة 
�سرط���ان الث���دي حمل���ة بعن���وان )احم���ي نف�س���ك بنف�س���ك( للتوعي���ة باأهمي���ة 
الفح����س املبك���ر والوقاية من الإ�سابة ب�سرط���ان الثدي، وذلك يف الفرة من 
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التايل:
• الثاثاء 1436/1/11

يف املجمع الأكادميي للطالبات بطريق امللك عبداهلل باأبها.
• الأربعاء 1436/1/12

يف املركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات باأبها.
• اخلمي�س 1436/1/13

يف كلية العلوم والآداب جممع )2( بخمي�س م�سيط.
سارة القحطاني

تهدف إلى خدمة العمل الثقافي والفني والنشاط المسرحي
مدير الجامعة يرعى توقيع اتفاقية تعاون

مع جمعية الثقافة والفنون بعسير
عبد العزيز رديف

رع����ى معايل مدير اجلامع����ة ال�ستاذ 
حم����د  ب����ن  عبدالرحم����ن  الدكت����ور 
تع����اون  اتفاقي����ة  توقي����ع  ال����داود، 
العربي����ة  ب����ني اجلامع����ة، واجلمعي����ة 
ال�سعودية للثقافة والفنون مبنطقة 
باملدين����ة  املا�س����ي،  الأربع����اء  ع�س����ري 
خدم����ة  به����دف  باأبه����ا،  اجلامعي����ة 
العم����ل الثق����ايف، والفن����ي ب�س����كل عام، 
ب�ش����كل خا�����ص،  امل�شرح����ي  والن�ش����اط 
الم����ر ال����ذي �سي�سه����م ب����دورة يف م����د 
وتعزي����ز  الثق����ايف،  التوا�س����ل  ج�س����ور 
م����ن  انطاق����اً  الجتماع����ي  العم����ل 
القيم والربامج والهداف امل�سركة 

بني اجلهتني .

وته����دف التفاقي����ة اإل����ى توف����ري 
ن����ادي  لأع�س����اء  ال����ازم  التدري����ب 
امل�سرح اجلامعي، وموظفي الن�سطة 
اجلمعي����ة،  قب����ل  م����ن  الطابي����ة 
بالإ�ساف����ة اإلى التع����اون يف الفعاليات 
الثقافي����ة وامل�سرحي����ة والفني����ة، م����ع 
اقام����ة الربامج، وامللتقي����ات والور�س 
امل�سرحي����ة، واإقامة الربامج الثقافية 
والإثرائي����ة وال�سعبي����ة، والت�سكيلي����ة، 
بال�س����كل  الفوتوغ����رايف  والت�سوي����ر 

الذي يحقق تطلعات اجلهتني .
التوقي���ع  يف  اجلامع���ة  ومّث���ل 
عل���ى ه���ذه التفاقي���ة عمي���د �س���وؤون 
الط���اب الدكت���ور مريع ب���ن �سعد اآل 
هبا�س، ال���ذي تولى امله���ام التنفيذية 
مدي���ر  نظ���ريه  م���ع  لاتفاقي���ة، 

ال�س���روي،  اأحم���د  الأ�ست���اذ  اجلمعي���ة 
وبح�س���ور ع���دد من ممثل���ي اجلامعة 

واجلمعية .
وبح�سب الدكتور اآل هبا�س، اأكد 
اأن اجلامعة موؤمنة بقدرات اجلمعية، 
واإمكاناته���ا لتدريب ال�سباب وتقدمي 
الربام���ج، التي تعن���ي بتنمية املواهب 

واحت�سانها.
وقال: »با �سك اأن اجلمعية هي 
بيت الثقافة والفن الأول يف املنطقة، 
تزخ���ر  اجلامع���ة  ف���اإن  وبالت���ايل 
بالعدي���د م���ن املواه���ب ال�ساب���ة الت���ي 
حتت���اج ملنحه���ا الفر�س���ة لتق���دمي م���ا 
لديها عرب بوابة اجلمعية التي ناأمل 
م���ن خال ه���ذه التفاقي���ة اأن نحقق 
طموحات �سبابنا وبناتنا يف املنطقة«.

اأحم����د  اأو�س����ح  جهت����ه  م����ن 
ال�س����روي، اأن التفاقي����ة تاأت����ي �سمن 
عق����ود ال�سراكة املوؤ�س�سية التي ت�سعى 
كل من جامعة امللك خالد واجلمعية 
خلدم����ة �سب����اب وبن����ات املنطق����ة، من 
خال برامج نوعية ت�سعى لتقدميها 
البع�����س،  بع�سهم����ا  م����ع  م�سارك����ة 
عل����ى �سعي����دي الثقاف����ة والفنون من 

منطلق اأكادميي مثمر.
واعترب هذه التفاقية اأحد اأهم 
ال�س����راكات بني اجلمعي����ة وموؤ�س�سات 
الدول����ة الأخرى، مثنيا على اإمكانات 
اجلامعة يف املنطقة ودورها الريادي 
يف ال�سع����ي لتدريب طابها، وتقدمي 
برام����ج تدريبي����ة مميزة له����م ب�سورة 

م�سرفة بالتعاون مع اجلمعية.



٣ - ٥ صفر ١٤٣٦   |   ٢٥ - ٢٧ نوفمرب ٢٠١٤
فندق قرص أبها

محاور المؤتمر:
• مفاهيم اإلشاعة وتطورها.

• مخاطر وتأثيرات اإلشاعة على المجتمع.
• اإلشاعة واألزمات.

• اإلشاعة في فضاء االعالم واالنترنت.
• دور المنظومة القيمية والمؤسسات 

المجتمعية في مواجهة اإلشاعة.

الدعوة عامة

المؤتمر الدولي لإلعالم     واإلشاعة
المخاطر المجتمعية وسبل المواجهة

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDIA AND RUMOR 
Societal Risks and Ways of Confrontation

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES MÉDIAS ET LA RUMEUR 
Risques Sociaux et Moyens de Lutte 
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متابعات

خالل افتتاحه »يوم المهنة الصيدلي« األول

مدير الجامعة يصف طالب الصيدلة بالمتميزين
علي آل سعيد 

افتت���ح مع���ايل مدي���ر اجلامع���ة الأ�ست���اذ 
الدكت���ور عب���د الرحم���ن بن حم���د الداود 
فعاليات يوم املهنة ال�سيديل الأول الذي 

تنظمه كلية ال�سيدلة باجلامعة.
ك���م���ا اف���ت���ت���ح امل���ع���ر����س امل�����س��اح��ب 
ل���ل���ف���ع���ال���ي���ات ال�������ذي �����س����ارك ف���ي���ه ع���دد 
م���ن اجل���ه���ات احل���ك���وم���ي���ة، وال�����س��رك��ات 
امل��خ��ت�����س��ة يف جم���ال ال�����س��ي��دل��ة، ك����وزارة 
بالقوات  ال�سحية  واخل��دم��ات  ال�سحة، 
واجلمعية  اجلنوبية،  باملنطقة  امل�سلحة 
امللك  وم��دي��ن��ة  ال�سيدلية  ال�سعودية، 
في�سل الطبية خلدمة املنطقة اجلنوبية، 
اخلليج  و�سركة  باجلامعة،  دواء  ون���ادي 
ل��ل�����س��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة، و���س��رك��ة ت��وري��د 
اخل��ل��ي��ج ل��اأن��ظ��م��ة الإح��ي��ائ��ي��ة، و���س��رك��ة 

اخلليج لل�سناعات الدوائية.
رح���ب  الفتت���اح،  حف���ل  بداي���ة  ويف 
الداود  بال�سي���وف والزائري���ن، كما �سكر 
عمي���د كلية ال�سيدلة عل���ى اقراح اإقامة 
ه���ذا املن�سط امله���م الذي ينتظ���ره الكثري 

من الطاب واملتابعني.
اإقام���ة  ي�ستحق���ون  »طابن���ا  وق���ال 
مث���ل ه���ذه الفعاليات الت���ي �ستعود عليهم 
بامل���ردود الإيجاب���ي املنتظ���ر مم���ا ينعك�س 
على م�سريتهم امل�ستقبلية مب�سيئة اهلل«.

كما اأ�س���اد مدير اجلامع���ة باملعر�س 
امل�ساح���ب للفعالية، وق���ال »�سرين كثريا 
اإبداع���ات  م���ن  املعر����س  يف  �ساهدت���ه  م���ا 
دلي���ل  اأعتربه���ا  الت���ي  الط���اب،  اأبنائ���ي 
متي���ز الكلي���ة وطابه���ا، كما يج���ب علينا 
اأن نوا�س���ل دوم���ا واأب���دا، اإقام���ة مثل هذه 
الفعالي���ات الت���ي ت�سه���م يف تطوي���ر ومنو 

العملية التعليمية«.
اللجن���ة  رئي����س  األق���ى  ذل���ك،  بع���د 
العلمي���ة عمي���د كلي���ة ال�سيدل���ة الدكتور 
ع���ادل عل���ي اله���زاين كلم���ة رح���ب فيه���ا 
باحل�س���ور، مبين���ا »اأن ع���دد امل�سجل���ني يف 
الفعالية جتاوز 600 م�سرك وم�سركة، 
كم���ا �س���ارك يف ه���ذا الي���وم ثم���اين كلي���ات 
�سيدل���ة باململك���ة، و15 جهة م���ن القطاع 
احلكوم���ي واخلا�س، بالإ�ساف���ة اإلى عدد 

من الهيئات التخ�س�سية«.
متزامن���ا  ياأت���ي  الي���وم  ه���ذا  وق���ال« 
م���ع افتتاح ن���ادي ال�سيادلة حت���ت اإ�سراف 
وه���و  ال�سعودي���ة  ال�سيدلي���ة  اجلمعي���ة 
وم�سوؤوليته���ا  الكلي���ة  روؤي���ة  يج�س���د  م���ا 
املجتمعية ل�ستيع���اب ال�سيادلة باملنطقة 
لتو�سيع قاع���دة املعرفة، وتبادل اخلربات 
وتطويرهم عرب برامج التعليم امل�ستمر«.

م���ن جهت���ه �سك���ر مدي���ر اجلمعي���ة 
الدكت���ور  العقي���د  ال�سعودي���ة  ال�سيدلي���ة 
عب���داهلل الزه���راين، جامعة املل���ك خالد، 
عل���ى جهودها املبذول���ة وامل�ستمرة يف دعم 
امل�س���رية التعليمي���ة يف اململك���ة من خال 
اإقام���ة مث���ل ه���ذه الفعاليات الت���ي ت�سب 
اجلامع���ة  وطالب���ات  ط���اب  خدم���ة  يف 

واملجتمع ب�سكل عام.
وقال »تت�س���رف اجلمعية ال�سيدلية 
ال�سعودية بح�سور وتلبية دعوة اجلامعة 
للم�سارك���ة يف مثل ه���ذا املحفل الذي يعد 
اللبن���ة الأ�سا�سي���ة لبن���اء م�ستقب���ل اأبن���اء 

وبنات مهنة ال�سيدلة«.
ويف ختام العالية، كرم معايل مدير 
اجلامعة اجلهات امل�ساركة والراعية ليوم 

املهنة.
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خارطة األخبار

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

ات
لبن

ت ا
ليا

ك

المركز
الجامعي

اجلامعي  املركز  عميدة  برعاية 
وك���ل���ي���ة ال��ت��م��ري�����س ال���دك���ت���ورة 
كلية  احتفلت  ال��ق��رين،  �سنيفاء 
ال���ع���ل���وم ال���ط���ب���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
يف  بها  اخل��ا���س  ال��ن��ادي  بافتتاح 
لدرا�سة  اجلامعي  املركز  م�سرح 

الطالبات.
ف����ع����ال����ي����ات  يف  و���������س��������ارك 
الكلية  طالبات  بع�س  الحتفال 
»خم��ت��ربات  ال��ث��اث��ة  باأق�سامها 
وعاج  ت�سخي�سية  اأ�سعة  طبية، 

طبيعي«.
الكلية  م��ن�����س��ق��ة  وحت���دث���ت 
ال����دك����ت����ورة اإمي��������ان ال���ن�������س���ار يف 
ك��ل��م��ت��ه��ا ع��م��ا ���س��ي��ق��دم��ه ال��ن��ادي 
ن�ساطات  ال�سنة من  ه��ذه  خ��ال 
فيديو  ع��ر���س  ومت  وف��ع��ال��ي��ات، 
ع���ن اخل���ط���ة ال��ك��ام��ل��ة ل��ل��ن��ادي، 
واإع�������ان ت�����س��وي��ق��ي ل��ف��ي��ل��م من 
طاب  ومونتاج  وت�سوير  اإع��داد 

وطالبات الكلية.
ثابته ال�شهراين 
و�شاميه القحطاين

كلية العلوم
واآلداب والمجتمع

عبد  حمد  اآم��ال  الدكتورة  األقت 
اهلل حم��ا���س��رة ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ع���ن » 
العلوم  بكلية  ال��ث��دي«  ���س��رط��ان 
اأمل��ع،  ب��رج��ال  واملجتمع  والآداب 
�سرطان  مفهوم  فيها  وت��ن��اول��ت 
الثدي واأعرا�سه والعوامل التي 
ت��زي��د م���ن خ��ط��ر الإ����س���اب���ة ب��ه، 

وطرق الوقاية منه. 
�شماح حممود

كليتا اآلداب
والتربية

بق�شم  ال��ن�����ش��اط  ن��ظ��م��ت وح����دة 
الآداب  ب���ك���ل���ي���ت���ي  اجل����غ����راف����ي����ا 
والربية للبنات باأبها، برناجما 
ل��ت��ع��ري��ف ال���ط���ال���ب���ات ب��ط��ب��ي��ع��ة 
ت�سهده  وم��ا  وطبقاتها  الأر�����س 
م��ن ت��غ��ريات. وت��ن��اول الربنامج 
الإعجاز العلمي يف خلق اجلبال 
والرباكني والزلزل، كما تطرق 
اإل���ى ف��وائ��د ال����زلزل وال��رباك��ني 

وتكوين اجلبال.
م���ط���وي���ات  ت������وزي������ع  ومت   
ت��و���س��ي��ح��ي��ة ع��ل��ي ه��ي��ئ��ة ال��ك��رة 
الأر����س���ي���ة ب���اإ����س���راف ال��دك��ت��ورة 

هاجر حميدة.
هناء اآل �شرور

اإلدارة العامة
للخدمات الطبية

ل����اإدارة  الن�سائي  الق�سم  اأق����ام 
ال����ع����ام����ة ل���ل���خ���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة 
امللك  جلامعة  التابعة  بع�سري، 
باليوم  توعية  احتفالية  خ��ال��د، 
ال����ع����امل����ي ل���������س����رط����ان ال�����ث�����دي، 
بح�سور كل من: الدكتور عو�س 
ع�سريي، والدكتور خالد املهدي 
والأ�����س����ت����اذ خ���ال���د اجل���ع���ف���ري، 
وال��دك��ت��ورة مها ال��ت��وم، وال��ك��ادر 
و���س��ه��دت  والإداري.  ال���ط���ب���ي 
ب��رو���س��ورات  ت��وزي��ع  الحتفالية 

توعية على احل�سور.
هدى الر�شيد

كلية اآلداب
وإدارة البنات

الطالبة �سهام الأكلبي، من ذوات 
بكلية  وتدر�س  الب�سرية  الإعاقة 
ببي�سة،  للبنات  والإدارة  الآداب 
لوي�س  بفريق  ع�سو  اأي�سا  وه��ي 
ب���راي���ل، وم���وؤخ���را اأق���ام���ت مبقر 
ال��ك��ل��ي��ة، حم��ا���س��رة ت��وع��ي��ة عن 
ا���س��ت��خ��دام ال��ع�����س��ا ال��ب��ي�����س��اء يف 
امل�سي  على  املكفوفني  م�ساعدة 
واأن��واع��ه��ا  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  وكيفية 
وخمرعها. واأجابت الأكلبي عن 
ذلك  وك��ان  الأ�سئلة،  من  العديد 
بح�سور عميده الكلية الدكتورة 
اجل�������وه�������رة، واأع�������������س������اء ه��ي��ئ��ة 
ومن�سوبات  والطالبات  التدري�س 
الكلية،  عميده  و�سكرت  الكلية. 
م�سرية  الأكلبي،  �سهام  الطالبة 

اإلى اأنها منوذج يحتذى به.
يا�شمني العمودي

كلية العلوم 
الطبية التطبيقية

اأق����ام����ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
دورة  ببي�سة  للبنات  التطبيقية 
تدريبية حول التعامل مع نظام 

الباك بورد يف اجلامعة.
وخال ال��دورة، مت تدريب 
الطالبات امل�ستجدات على كيفية 
ا�ستخدام الاب توب يف التعليم 

الإلكروين. 
هياء البي�شي

كلية العلوم
واآلداب

التي  »املت�سامح«  حملة  تناولت 
اأق���ام���ه���ا م�����س��ل��ى ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
بخمي�س   )2 )جم��م��ع  والآداب 
م�����س��ي��ط مل���دة ث��اث��ة اأي������ام، ع��دة 
م����و�����س����وع����ات م���ن���ه���ا: ت��ع��ري��ف 
الت�سامح: اأثره واأجره يف الدنيا 
واأج���ره، وق�س�س عن  والآخ����رة، 
ال���ر����س���ول �سلى  ع��ف��و وت�����س��ام��ح 
واأ����س���ح���اب���ه،  و����س���ل���م  ع��ل��ي��ه  اهلل 
وع����ن ال��ك��ل��م��ة ال��ط��ي��ب��ة واأث���ره���ا 
يف امل��ج��ت��م��ع، وال��ب��ع��د ع���ن اآف���ات 
من  الأعمال  وحمبطات  الل�سان 
القول والفعل، والقوة احلقيقية 
وك���ظ���م ال���غ���ي���ظ. ك���م���ا ت��ن��اول��ت 
والأن���اة  احللم  مو�سوع  احلملة 

واآثاره على النف�س.
فاطمة حمدان

كلية اإلدارة
واالقتصاد المنزلي

والقت�ساد  الإدارة  كلية  اأق��ام��ت 
بعنوان  ت�سكيليا  معر�سا  املنزيل 
واأبدعت   . بالر�سا�س«  »الإب��داع 
ال��ط��ال��ب��ات خ����ال امل���ع���ر����س  يف 
ال���ر����س���م ب���ال���ر����س���ا����س واإب��������راز 
م���واه���ب���ه���ن ف����ي����ه، م�����ن ك��ي��ف��ي��ة 
التظليل بالر�سا�س، والتحديد، 
وو�����س����ع امل����ام����ح، واإب���������راز ه���ذا 
ال��ن��وع م��ن ال��ف��ن يف ال��ك��ث��ري من 
ال���ل���وح���ات.  ويف ن��ه��اي��ة امل��ع��ر���س 
�سمر  الدكتورة  العميدة  جتولت 
اأجنحة  يف  واحلا�سرات  النعمي 
مبا  اإعجابهن  واأب��دي��ن  املعر�س، 

راأينه من اإبداع وجمال.
زهراء حبرت

وكالة القبول
والتسجيل

نظمت وكالة القبول والت�سجيل 
»الإر���س��اد  بعنوان  تدريبية  دورة 
الأكادميي« ا�ستملت على حماور 
منها: كيفية تعامل املحا�سرين 
املر�سدين مع النظام الأكادميي، 
وق��دم��ت��ه��ا امل��وظ��ف��ة وف���اء �سعيد 
�سلة،  ذي  �سياق  يف  ال�����س��ه��راين. 
ق���دم���ت امل���وظ���ف���ة ���س��م��رية علي 
ح��ول  دورة  ال��ق��ح��ط��اين  ي��ح��ي��ى 
ال�سكرتارية ا�ستهدفت موظفات 

عمادة القبول والت�سجيل.
اأمرية �شحيم

كلية العلوم
واآلداب

والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ���س��ارك��ت 
ب��خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط »جم���م���ع 1«، 
الثاثاء املا�سي، يف فعالية اليوم 
اأقيمت  ال��ت��ي  للطفولة،  ال��ع��امل��ي 
بالبتدائية اخلام�سة والثاثني 
بخمي�س م�سيط. و�سارك النادي 
ال�����س��ح��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع ف��ري��ق 
الأن�����س��ط��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة يف ب��رن��ام��ج 

بعنوان »الطفل والغذاء«.
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دللت  ذات  فكرتها  كانت  اإذا  خا�سة  بالفخر،  ت�سعرك  التطوعية  الأعمال 
بقليل من  الواقع  اأر�س  بها �سخ�س وينفذها على  عظيمة ومبتكرة ينفرد 

الإمكانات وكثري من اجلهد واملثابرة. 
هذه الفكرة قد تكون حتمل هما عظيما ن�سيه النا�س يف زحمة م�ساغلهم 
الدنيوية، كما هو احلال مع فكرة الطالبة رفعة ال�سهراين �ساحبة برنامج 
»براعمنا متطوعة« الذي �سعت من خاله اإلى غر�س حب العمل اخلريي 
الروابط  وتقوية  لاآخرين  الإح�سان  على  بت�سجيعهم  اأطفالنا  نفو�س  يف 
التي ت�ساعدهم على احرام الآخر، وال�سعي بهذا الن�سء لتطوير اأفكارهم 
وحب العمل التطوعي الذي نفتقده كثريا يف جمتمعنا رغم ما يظهر من 

حماولت لبث هذا العمل اخلريي يف نفو�س النا�س.
ل��دى هذا  ال��رباءة  ا�ستغال  على  العتماد  الفكرة هو  اأعجبني يف  ما 
الن�سء ودفعها نحو عمل اخلري وجعله ي�سارك بكل حوا�سه يف هذا العمل 

الذي �سيدفعه حلب امل�ساركة يف اأعمال نبيلة اأخرى تنا�سب �سنه.
جميل جدا اأن يربى الن�سء يف جمتمعنا على حب هذه الأعمال التي 
من  الطالبة  اإليه  �سعت  ما  وه��و  النف�س،  على  والعتماد  الثقة  فيه  تربي 
ه��وؤلء حيث جعلت منهم متطوعني بجهدهم وفكرهم يف م�ساعدة  خال 
ه��وؤلء  يبذله  م��ا  ب�سعوبة  الأط��ف��ال  لي�سعر  خ��ا���س  ب��وج��ه  النظافة  ع��م��ال 
العمال من جهد يعر�سون خاله اأنف�سهم للخطر من اأجل اأن ينعم اجلميع 
ببيئة نظيفة، وبذلك يكون هوؤلء ال�سغار يف م�ستقبل حياتهم خري معني 

ملجتمعهم.
اإن  هذه الطالبة تعد مثال م�سرفا لطالباتنا الاتي لديهن الإ�سرار 
وال�ستعداد لتنفيذ برامج خدمية مفيدة للمجتمع، واأرى اأن فكرتها ات�سمت 
باأعمال  امل�ساركة  �سبيل  يف  للتعاون  اجلميع  لدعوة   ن��واة  و�ستكون  باجلدة 

تطوعية حتمل دللت عظيمه بعيدة عن التكرار.
ل �سك يف اأن املجتمع عليه م�سوؤولية كبرية جتاه حتبيب الن�سء يف هذه 
الأعمال، فقد كنا يف اأزمان �سابقة نقوم باأعمال تطوعية من خال املدار�س 
عند  الكرام  القراء  اأيها  معي  وا�ستح�سروا  الطاب.  جميع  فيها  وي�سارك 
افتقدناها كثريا،  التي  الأ�سبوعية  املدر�سية  الفعاليات  النقطة جمال  هذه 

مثل: اأ�سبوع ال�سجرة والنظافة. اإلى اللقاء.
* نائب رئي�س التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

»براعمنا متطوعة«..
روعة الفكرة 

قرارات إدارية
اأ�سدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 

عددا من القرارات الإدارية على النحو التايل:
• جتدي���د تعي���ني الدكت���ورة �سنيف���اء حمم���د بي�سي الق���رين عميدة 

للمركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات. 
• تكلي���ف الدكت���ورة وج���دان ال�سدي���ق اخلليفة برئا�س���ة ق�سم اللغة 

الإجنليزية بكلية العلوم والآداب للبنات يف اأحد رفيدة.

ترقيات مجلس الجامعة
واف���ق جمل����س اجلامعة  يف جل�ست���ه الأخرية على ترقية ع���دد من القيادات 

الإدارية  ملراتب عليا يف اجلامعة على النحو التايل:
ع�سرة.  الثالثة  للمرتبة  مانع  اآل  الرحمن  • عبد 

ع�سرة. الثانية  للمرتبة  الفواز  اهلل  عبد  • �سعد 
ع�سرة.  الثانية  للمرتبة  الفيفي  �سليمان  • اأحمد 

ع�سرة. الثانية  للمرتبة  ح�سر  اآل  العزيز  عبد  • يحيي 
ع�سرة  الثانية  للمرتبة  فايع  علي  • اأحمد 

ماجستير للقواتي
نوق�س���ت بق�س���م الفيزياء بكلية العلوم باجلامع���ة، ر�سالة املاج�ستري املقدمة 
النانو�سيلي���كا  بعن���وان »حت�س���ري  القوات���ي،  عل���ي  الطال���ب  حمم���ود  م���ن 

وتطبيقاتها لتح�سني خوا�س املواد ال�سمنتية«.. بالتوفيق. 

نايف ينضم لـ آل قماش 
رزق الأ�ست���اذ خال���د ب���ن نا�س���ر اآل قما����س م���ن اإدارة الت�سغي���ل وال�سيان���ة، 
مبول���وده الث���اين، واأ�سم���اه »نايف« لين�سم ل�سقيقة  م�س���اري. بارك اهلل فيه 

واأ�سعد به والديه. 

القحطاني.. الموظف المثالي بكلية الطب 
ح�س���ل املوظ���ف يحي���ى عب���د اهلل م���داوي القحط���اين،  م���ن ق�س���م �س���وؤون 
املوظف���ني بكلية الط���ب، على رتبة املوظف املثايل ل�سه���ر ذي القعدة 1435.  
وتق���دم الكلية للقحطاين التهنئة اخلال�سة متمنية له مزيدا من التوفيق 

يف حياته العملية.

مجتمع الجامعة

البحيري أستاذا مشاركا 
�سدرت موافقة معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد 
الدكتور حممد بن حامد  العلمي برقية  املجل�س  بامل�سادقة على قرار  ال��داود 
البحريي امل�سرف العام على الإدارة العامة للعاقات اجلامعية املتحدث الر�سمي 
التدري�س  وط��رق  املناهج  تخ�س�س  م�سارك يف  اأ�ستاذ  درج��ة  اإل��ى  اجلامعة  با�سم 

بكلية الربية.. متنياتنا له بالتوفيق ومزيدا من العطاء 

تهانينا للتيهاني
بن  يحيى  ال��زم��ي��ل  التحرير  م��دي��ر  رزق 
ع��ب��د اهلل ال��ت��ي��ه��اين مب��ول��ودت��ه ال��ث��ان��ي��ة، 
جعلهما  اإي����ان..  �سقيقتها  اإل���ى  لتن�سم 
اهلل من مواليد ال�سعادة واأقر بهما عيني 

والديهما.
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جائزة نادي الباحة 
األدبي للحسامي

الأكادميي  والباحث  املحا�سر  فاز 
باجلامعة  الإن�سانية  العلوم  بكلية 
احل�سامي  احلميد  عبد  ال��دك��ت��ور 
ب���امل���رك���ز ال����ث����اين جل����ائ����زة ن����ادي 
العربية  باململكة  الأدب����ي  ال��ب��اح��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة ل���ه���ذا ال����ع����ام. ون����ال 
احل�������س���ام���ي اجل����ائ����زة ع����ن ك��ت��اب��ه 
»حت�����ولت اخل���ط���اب ال�����س��ع��ري يف 

اململكة العربية ال�سعودية«.
وت��ع��د ج���ائ���زة ن����ادي ال��ب��اح��ة 
الأدب���ي ه��ي اجل��ائ��زة الأول���ى التي 
ن���ال���ه���ا ال����دك����ت����ور ع���ب���د احل��م��ي��د 
اجلوائز  م�ستوى  على  احل�سامي 
على  الثالثة  واجلائزة  ال�سعودية، 
بعد  اخلليجية  اجل��وائ��ز  م�ستوى 
ب���ن حميد  را����س���د  ن���ال ج���ائ���زة  اأن 
ال���ن���ق���د الأدب�������ي  الإم�����ارات�����ي�����ة يف 
ل����دورت����ني، واجل����ائ����زة ال�����س��اد���س��ة 
يف م�����س��ريت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ع��د ف���وزه 

بجائزة ال�سعيد لثاث دورات .



تقرير

»الحج« و »اإلعالم« تكسبان تحدي
التغطية اإلعالمية ألكبر مؤتمر عالمي

موفد آفاق: ساعد ساعد

واحل���ج،  الإع���ام  وزارت���ا  ك�سب���ت 
حت���دي التغطي���ة الإعامي���ة ملو�سم 
التنظي���م  بع���د جناحهم���ا يف  احل���ج 
والتغطي���ة الإعامي���ة لهذا احلدث 

الكبري والتوجيه والإر�ساد. 

برمجة وتهيئة 
الوف���ود  وبرجم���ة  تنظي���م  مت 
الإعامي���ة داخ���ل اململك���ة العربي���ة 
خ���ال  م���ن  وخارجه���ا  ال�سعودي���ة 
هيئ���ة خا�س���ة مهمته���ا ت�سهيل عمل 
ال�سحفي���ني والقن���وات التلفزيونية 
وزارة  م���ع  بالتن�سي���ق  والإذاعي���ة 
اخلارجية ووزارة احلج، حيث �سكلت 
يف ه���ذا الإط���ار جلن���ة اإع���ام احل���ج 
ومقره���ا بج���دة، لتق���دمي املعلومات 
ح���ول �سري امل�ساع���ر واأه���م الأحداث 
احل���ج،  ف���رة  خ���ال  جت���ري  الت���ي 
م���ن و�س���ول الوف���ود ع���رب التن�سي���ق 
م���ع مديري���ة اجل���وازات اإل���ى العودة 

للديار.

أكثر من ألف صحفي
واأك���دت م�س���ادر اأن اأك���رث م���ن األ���ف 
�سح���ايف غط���وا مو�س���م احل���ج ه���ذا 
يعمل���ون  منه���م   الأغلبي���ة  الع���ام، 
حل�ساب و�سائل اإعام دولية واأخرى 
اأت���ى بع����س  حملي���ة ر�سمي���ة، فيم���ا 
التابع���ة  احل���ج  بعث���ات  م���ع  منه���م 
تغطي���ات  واقت�س���رت  لباده���م.  
الإعامي���ني امليداني���ة عل���ى متابعة 
امل�ساع���ر  اأثن���اء  وفوده���م  وتفاع���ل 

املقد�سة.

قنوات ووكاالت
وغط���ى ح���ج ه���ذا املو�س���م م���ا يقرب 
�سم���ن   يعمل���ون  �سح���ايف   100 م���ن 
وكالت الأنب���اء العاملية مثل رويرز 
وقن���وات  والأملاني���ة،  والفرن�سي���ة 
اأخ���رى �سينية وهندي���ة، اإ�سافة اإلى 
»وا����س«،  ال�سعودي���ة  الأنب���اء  وكال���ة 
يف ح���ني غط���ى اأك���رب موؤمت���ر عامل���ي 
حمليا نح���و 300 �سحفي  من داخل 
اململكة   العربي���ة ال�سعودية يعملون 

يف و�سائل الإعام املحلية.
ال�سحفي���ني  لعم���ل  وت�سهي���ا 
ع���دد  جت���اوز  ال���ذي  احل���ج  اأثن���اء 
احلج���اج في���ه خم�سة ماي���ني حاج، 
ال�سعودي���ة  الإع���ام  وزارة  وف���رت 
يف  متخ�س�س���ة  اإعامي���ة  مراك���ز 
جدة ومكة وامل�ساع���ر املقد�سة )منى 
ال�سحافي���ني  مل�ساع���دة  وعرف���ات( 
يف احل�س���ول عل���ى املعلوم���ات الت���ي 
اإع���داد تقاريره���م ع���ن  تفيده���م يف 

احلج.

مركز إعالمي لغير المسلمين
ك���م���ا مت جت���ه���ي���ز م����رك����ز اإع����ام����ي 
م����ت����خ���������س���������س مب������دي������ن������ة ج������دة 
ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني الأج����ان����ب م���ن غري 

التزاح���م والتنظي���م اجلي���د يف رمي 
اجلمرات على وجه اخل�سو�س.

وق�������د اأب����������دى جم����م����وع����ة م��ن 
ب�سري  الكبري  اإعجابهم  ال�سحفيني 
احلج  يف  الإعامية  اخلطة  تنظيم 
م����ن خ�����ال ت�����س��ري��ح��ات خم��ت��ل��ف��ة 
لو�سائل اإعام �سعودية ولبلدانهم.  

ثناء مغربي 
يق���ول ال�سحف���ي املغرب���ي حممد بو 
ه���اوي اإن جتربت���ه ال�سحافية هذا 
الع���ام تختل���ف ع���ن جمي���ع جت���ارب 
زمائ���ه يف املهنة، حيث اإنها مل تكن 
تقري���را مكتوبا اأو ر�سال���ة �سوتية اأو 
مرئي���ة بقدر ما كان���ت تنفيذا عمليا 
ت�سهي���ل عملي���ة  ي�سه���م يف  ملخط���ط 
احلج وخ�سو�س���ا يف رمي اجلمرات، 
مبين���ا اأن���ه اأ�سار اإلى ذل���ك يف ر�سائله 

وتقاريره.

 CNN إشادة
واأكد مرا�سل �سبكة CNN الإخبارية 
الأمريكي���ة، عزي���ز فهم���ي، اأن وزارة 
الإع���ام ال�سع���ودي جنح���ت خ���ال 
ه���ذا العام والأعوام الأربعة ال�سابقة 
للو�سائ���ل  واإقناعه���ا  دعوته���ا  يف 
الإعامي���ة الأجنبية وغ���ري امل�سلمة 
املختلف���ة للم�ساركة يف نقل وتغطية 
�سعائ���ر احل���ج. وق���ال »ه���ذا الن�س���ك 
ملي���ار   1.2 نح���و  باهتم���ام  يحظ���ى 
م�سل���م منت�س���رون يف اأنح���اء العامل، 
وه���ذا يجعلنا ن�ستطي���ع اأن ن�ستخدم 
الإ�س���ام  ل�سال���ح  العومل���ة  اآلي���ة 
وامل�سلم���ني من خ���ال الركيز على 
تعريف امل�ساه���د الغربي غري امل�سلم 

بالدين الإ�سامي«.

انبهار جزائري 
مول���ود  اجلزائ���ري  الإذاع���ي  وع���رب 
حمم���د رب���اح ع���ن انبه���اره باحل���ال 
امل�ساع���ر  اإلي���ه  و�سل���ت  ال���ذي 
ال�سريف���ني،  وباحلرم���ني  املقد�س���ة، 
به���ا  حظ���ي  الت���ي  والت�سهي���ات 
احلجي���ج، موؤك���دا اأن���ه حر����س عل���ى 
اإي�س���ال ذلك يف تقدمي تقرير اإذاعي 
ق���ال عن���ه اإن���ه م���ن اأف�س���ل م���ا ق���دم 

خال تاريخه الإعامي.

مراسل التلفزيون اليمني
اليم���ن  تلفزي���ون  مرا�س���ل  اأب���دى 
مب���ا  اإعجاب���ه  احل���رازي،  عب���داهلل 
م���ن  ال�سعودي���ة  احلكوم���ة  قدمت���ه 
ل�سي���وف  الراح���ة  توف���ري  اأج���ل 
الرحمن وخدمتهم على اأكمل وجه، 
مبين���ا اأن���ه عم���ل عل���ى اإي�س���ال ذلك 
من خ���ال ر�سائ���ل وتقاري���ر يومية 
واحلرم���ني  احلج���اج  اأح���وال  ع���ن 
املقد�س���ة  وامل�ساع���ر  ال�سريف���ني 
والتو�سع���ات الت���ي اأراح���ت احلج���اج 
و�ساعدته���م عل���ى اأداء امل�ساع���ر دون 
اأن تك���ون هناك خملفات حزينة كما 

كان يحدث يف املا�سي.

امل�����س��ل��م��ني ال����ذي����ن ل ي�����س��م��ح ل��ه��م 
ب�����ال�����دخ�����ول اإل���������ى م����ك����ة امل���ك���رم���ة 
وزارة  ووف������رت  امل����ن����ورة،  وامل���دي���ن���ة 
الإع�����ام ال�����س��ع��ودي��ة يف ه���ذا امل��رك��ز 
ك���ل امل��ع��ل��وم��ات امل��ه��م��ة م���ن ب��ي��ان��ات 
واإح�ساءات، يتم حتديثها على مدار 

ال�ساعة.
وتوافر يف املركز و�سائل ات�سال 
متطورة منحت باملجان لل�سحفيني 
حتى يوؤدوا مهامهم ب�سكل جيد، كما 
اأن عملي���ات نق���ل التقاري���ر وال�س���ور 
والفيديوه���ات كان���ت تتم من خال 
وزارة  تقدمه���ا  الت���ي  اخلدم���ات 

الإعام ال�سعودية.

بث فضائي سعودي
وف���ر التلفزي���ون ال�سع���ودي بقنواته 
املتخ�س�س���ة، البث املبا�سر من داخل 
امل�ساعر املقد�سة من خال كامريات 
واإعامي���ني  ناحي���ة  كل  يف  مثبت���ة 
يعمل���ون  متخ�س�س���ني  وفني���ني 
عل���ى م���دار ال�ساع���ة لنق���ل م���ا يدور 
التغطي���ات  ه���ذه  وتق���دم  احل���ج.  يف 
جماني���ة للقن���وات الف�سائي���ة الت���ي 
تريده���ا، وه���و الأم���ر ال���ذي اأ�سحي 
خدمة تغني ال�سحفيني عن التنقل 
املي���داين للتغطي���ات يف مو�سم احلج 
اجلاه���زة  املعلوم���ة  لتواف���ر  نظ���را 

واجليدة وعلى مدار ال�ساعة.

إعالم الحج ضرورة  
تط���رح التغطي���ات الإعامية ملو�سم 
احل���ج كل �سنة �س���رورة اإعادة تنظيم 
داخ���ل  لي����س  احل���ج  اإع���ام  مفه���وم 
واإمن���ا  ال�سعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة 
الف�سائي���ة  القن���وات  ط���رف  م���ن 
الواف���دة وو�سائل الإع���ام الأخرى، 
اإذ تنح�س���ر بع�س  مهام ال�سحفيني 
اخلارجي���ة  الف�سائي���ة  والقن���وات 
وف���ود  �س���ري  ح���ول  تقاري���ر  نق���ل  يف 
يف  ال�سحي���ة،  واأو�ساعه���م  بلدانه���م 
ح���ني كان يتوج���ب عليه���م �س���رورة 
برجمة تغطيات للتوعية حول �سري 
امل�ساع���ر وم���اذا يج���ب عل���ى احلجاج 
القيام به وعدم الكتفاء بالتغطيات 
الكا�سيكي���ة الت���ي ل تتع���دى بع�س 
ه���و  فالأ�س���ل  اليومي���ة،  املجري���ات 
اأن ت�سه���م ه���ذه القن���وات يف توعي���ة 
احلجاج قب���ل �سفرهم باأ�سهر وتقدم 
برامج عن التعري���ف باحلج وكيفية 
اأداء املنا�سك وطرق ال�ستعداد لهذه 
النظامي���ة  والإج���راءات  الفري�س���ة 

حتى يكمل احلاج منا�سكه.
وت��ع��د ال��ت��غ��ط��ي��ات الإع��ام��ي��ة 
مل��و���س��م احل���ج، ف��ر���س��ة مل��ح��و م��ا علق 
�سوائب  من  امل�سلمني  غري  ذه��ن  يف 
عن الإ���س��ام، خا�سة بعد الأح��داث 
الأخرية التي عرفها العامل العربي 

والإ�سامي على اخل�سو�س.
ورك���زت القن���وات عل���ى النج���اح 
الكب���ري يف تنظي���م احلج ه���ذا العام، 
وع���دم  الوف���ود  �س���ري  يف  خا�س���ة 
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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

تحويل السلبيات إلى إيجابيات يبدأ بتحديد األسباب والمواقف

نقص الثقة بالنفس.. عدو
يمكن قهره بأكثر من سالح

سلمان العلي

الثقة  لنق�س  ال�سلبية  الآث����ار  ت��ت��ع��دد 
ب��ال��ن��ف�����س وت���ب���دو اأك����رث و���س��وح��ا عند 
راأي  ح�سب  ال�سعبة  امل��واق��ف  مواجهة 
اآث���ار  اإل����ى  ال��ن��ف�����س، وه���ى تنق�سم  ع��ل��م 
وع��ق��ل��ي��ة معرفية  ووج���دان���ي���ة  ���س��ل��ب��ي��ة 

وج�سدية و�سلوكية.

اآلثار السلبية الوجدانية
وت��ن��ح�����س��ر ه�����ذه الآث��������ار يف ال���ت���ايل: 
والنطواء،  والقلق، واخلجل،  اخلوف، 
بالنق�س،  وال�سعور  بالعجز،  وال�سعور 
واحل�سا�سية الزائدة، وال�سعور بالف�سل، 
يف  وال���س��ت��غ��راق  ال���زائ���دة،  والع�سبية 
والغرور،  والعدوانية،  اليقظة،  اأح��ام 

والتكرب.

اآلثار السلبية العقلية
وت��ت��م��ث��ل ب���ال���ت���ايل: ت�����س��ت��ت الن���ت���ب���اه 
وال���رك���ي���ز، وال������ردد ون��ق�����س ت��ردي��د 
وال�سلبية  بالدونية  وال�سعور  ال���ذات، 
وع���دم امل��خ��اط��رة، وع���دم ال���ق���درة على 
الإبداع، وعدم القدرة على اتخاذ قرار. 

• ي��ج��ب ب��داي��ة حت��دي��د الأ���س��ب��اب 
اأدت  التى  والأ���س��خ��ا���س  وامل��واق��ف 
لديك  بالنف�س  الثقة  نق�س  اإل��ى 
البحث  خ��ال  حتديدا جيدا من 
اأو  م���ع���ني،  �����س����يء   ف�����س��ل��ك يف  يف 
اأو  والإه���ان���ة،  لل�سرب  ال��ت��ع��ر���س 
ال�سكل املتوا�سع،  اأو ق�سر القامة 
وغ���ريه. وك��ذل��ك امل���رور مبواقف 
م��ث��ل ال��ت��ع��ر���س اإل�����ى اإه����ان����ة من 
اأو نقد  ال���زم���اء،  اأم����ام  الأ���س��ت��اذ 
جارح من رئي�سك يف العمل، ومن 
الأ�سخا�س حولك كالأب اأو الأم .

وامل������واق������ف  الأ�������س������ب������اب  رت�������ب   •
والأ���س��خ��ا���س - ك��ل ع��ل��ى ح���ده - 
الثقة  نق�س  فى  تاأثريهم  ح�سب 

بالنف�س لديك.
كل  الناجتة من  امل�ساعر  3- حدد 
�سبب وم���ن ك��ل م��وق��ف وم���ن كل 
�سخ�س، واملوؤدية اإلى نق�س الثقة 

بالنف�س لديك.
• اك��ت��ب الأف����ك����ار ال��ت��ي ت����دور يف 
ذه�����ن�����ك، امل���رت���ب���ط���ة ب���ك���ل ���س��ب��ب 

وموقف و�سخ�س.
• اكت�سف بنف�سك اأخطاء التفكري 

اآلثار السلبية الجسدية
وت��ت��ل��خ�����س ب��ال��ت��ايل: ت�����س��ب��ب ال��ع��رق، 
وارت��ع��ا���س الأي���دى، وب���رودة الأط���راف، 
التنف�س،  و�سرعة  القلب،  دق��ات  وزي��ادة 

واحمرار الوجه.

اآلثار السلبية السلوكية
التوا�سل،  على  ال��ق��درة  �سعف  وه���ي: 
وال������ه������روب م����ن امل�����واق�����ف ال�����س��ع��ب��ة، 
والن�����س��ح��اب م��ن امل��واج��ه��ة، وق��ل��ة عدد 
القيادة،  دور  من  والهروب  الأ�سدقاء، 
و����س���ع���ف ال����ق����درة ع���ل���ى ال��ت��ع��ب��ري ع��ن 
التعبري  على  ال��ق��درة  و�سعف  ال����ذات، 
ع��ن الأف��ك��ار وامل�����س��اع��ر، وع���دم ال��ق��درة 
لن  وبالطبع  النف�س.  عن  الدفاع  على 
اإذا تخل�س  اإل  اإيجابيا  الإن�سان  ي�سبح 
من �سعف الثقة بالنف�س وت��درب على 

مهارات زيادة الثقة بالنف�س.

كيفية التخلص من نقص الثقة 
بالنفس

هناك طرق كثرية ت�ساعد الإن�سان على 
التخل�س من نق�س الثقة بالنف�س، اإل 

اأن اأهمها ينح�سر يف التايل:

ال��ت��ي وق��ع��ت فيها )الأف���ك���ار غري 
العقانية( مثل:

التهويل والمبالغة
امل���ق�������س���ود مب��ع��ن��ى  • امل��ب��ال��غ��ة: 
الق�سور  اإدراك جوانب  يف  املبالغة 
ال����ذات����ى وال���ت���ه���وي���ن م����ن امل���زاي���ا 
وت�سخيم  ال�����س��خ�����س��ي،  وال��ن��ج��اح 
�سبب لك  الذى  ال�ساغط  احلدث 
نق�س الثقة بالنف�س.  مثال اإهانة 
ل�ست  لنف�سك  فتقول  لك،  املدر�س 
اأنا من اأهان، اإنها م�سيبة امل�سائب 
اأن يحدث لى ذلك، الكل يعرف ما 

حدث يل.
ه��ذه  تعميم  وي��ع��ن��ى  التعميم:   •
ال��ذات ككل.  ال�سلبية على  اخلربة 
اإه��ان��ة امل��در���س ل��ك، فتقول  مثال: 
اأنا �سخ�سية مهانة، و�ساأظل مهانا 

دائما.
اإدراك  الكل اأو ال �شيء: وتعني   •
�سيئة متاما  اإما  اأنها  الأ�سياء على 
اأو ل �سيء، وعدم اإدراك اأن ال�سيء 
الذي قد يبدو �سلبيا، قد ينطوى 
م�ستقبا.  اأو  الآن  ف���ائ���دة  ع��ل��ى 
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أنشطة طالبية
فتقول  لك:  الأ�ستاذ  اإهانة  مثال: 
ما حدث لى اأمر �سيئ للغاية، كله 

�سيئ.
ال�شلبى:  االنتقائى  االإدراك   •
تفكريه  يركز  ال�سخ�س  اأن  ويعني 
املوقف  فى  ال�شلبية  النقاط  على 
الإيجابية،  للنواحي  م��درك  غ��ري 
كما يركز على نقاط ال�شعف لديه 
فقط وال يرى نقاط القوة. مثال: 
اإهانة الأ�ستاذ لك: يركز ال�سخ�س 
الإه��ان��ة فقط ول يركز على  على 

اأى مدح �سمعه فى حياته.
• التف�شري ال�شلبي ملا هو اإيجابي: 
يكون  التي  الأم��ور  تف�سري  ويعني 
اإيجابية وطيبة،  اأنها  الوا�سح  من 
ت���ف�������س���ريا ����س���ل���ب���ي���ا. م�����ث�����ال: ح��ب 
�سفقة  وت��ق��دي��ره��م  يل  ال���زم���اء 
على حايل بعد اإهانتي من الأ�ستاذ 

ولي�س لأ�سياء اإيجابية لدي.
اال�شتنتاجات:  اإل���ى  ال��ق��ف��ز   •
على  ي��ن��ط��وى  امل���وق���ف  اأن  اإدراك 
اأن  ت��ه��دي��د وخ��ط��ر وام��ت��ه��ان دون 
ت���ك���ون ه���ن���اك دلئ�����ل ع��ل��ى ذل���ك. 
ال�����س��خ�����س لنف�سه  ي��ق��ول  م���ث���ال:  
اإهانة املدر�س لى تدل على  جمرد 
�سيئة  درج���ات  يعطينى  �سوف  اأن��ه 

و�ساأر�سب هذا العام.
�شلبيا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ق������راءة   •
وح��ت��م��ي��ا: ال�����ت�����وق�����ع ال�������س���ل���ب���ى 
كان  لو  كما  والت�سرف  للم�ستقبل 
هذا التوقع حقيقة. مثال: يعتقد 
زمائه  اأم��ام  اإهانته  اأن  ال�سخ�س 
معه  تظل  ع��ار  بو�سمة  �ست�سيبه 
طول احلياة يتجرع مرارتها، واأنه 
لن يحرمه اأحد بعد اليوم ، واأنه 
اإل���ى  ال��و���س��ول  ي�ستطيع  ل  رمب���ا 
�سخ�س  لأن��ه  امل�ستقبل  اأه��داف��ه يف 

مهان.
اأن  للأمور:  ال�شخ�شى  التاأويل   •
م�سوؤولية  لنف�سه  ال�سخ�س  ين�سب 
التي  امل��واق��ف  يف  ال�سلبية  النتائج 
مي��ر ب��ه��ا. م��ث��ال: ي��ق��ول ال�سخ�س 
الإهانة  اأ�ستحق  ال��ذى  اأن��ا  لنف�سه 
لأن�����ن�����ي غ����ب����ي. وب����ال����ت����ال����ى ع��ل��ى 
اأن  بالنف�س،  الثقة  فاقد  ال�سخ�س 
يكت�سف اأن الأ�سباب اأو الأحداث اأو 
الأ�سخا�س،  اأو  ال�ساغطة  املواقف 
نق�س  ل��ه  �سببت  ال��ت��ى  ه��ى  لي�ست 
الثقة بالنف�ص واإمنا هذه االأمناط 
من الأفكار الاعقانية هى التى 

اأدت اإلى ذلك.

المقاومة واالستبدال
وغري  العقانية  غري  الأف��ك��ار  ا�ستبدل 
املنطقية وال�سلبية امل�سببة لنق�س الثقة 
منطقية  ع��ق��ان��ي��ة  ب���اأف���ك���ار  ب��ال��ن��ف�����س، 
اإيجابية. ففي م�سكلتنا ال�سابقة ميكنك 
ا�ستبدال فكرة الإهانة امل�سيطرة عليك 

باأفكار اأخرى مثل:
• الأ�ستاذ هو املخطئ، وكل الب�سر 
خ�����ط�����اوؤون.. واأ����س���ل���وب���ه ���س��ي��ئ ول 

يجيد مهارات الت�سال.
• الأ���س��ت��اذ اأه����ان ك��ل ال��ط��اب يف 
الف�سل واأن���ا واح���د م��ن ال��ط��اب، 

وبالتالى لن يعاير بع�سنا بع�سا.
الأ�ستاذ ما فعله لأنه  • رمبا فعل 
ل�سبب  �سيئة  نف�سية  حالة  يف  ك��ان 
اأن���ه لي�س دوم��ا  اأو لآخ����ر، خ��ا���س��ة 

كذلك.
وما  م�سلحتنا  يق�سد  الأ���س��ت��اذ   •

اأهاننا اإل كي نذاكر وننجح.
• اإن اإهانات الأ�ستاذ جعلتني اأنتبه 

لدرو�سي بعد اأن اأهملتها.
• يرجع الف�سل بعد اهلل لأ�ستاذي 
ال�����ذي ع��ن��ف��ن��ي، ول������وله م���ا كنت 

اجتهدت وو�سلت ملا اأنا فيه.

استبدل األفكار غير العقالنية 
وغير المنطقية والسلبية

المسببة لنقص الثقة بالنفس 
بأفكار منطقية إيجابية
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حوارات شبابية

أشادوا بالمشاركة الواسعة من دور النشر والفعاليات المصاحبة 

طالب: التوقيت أبرز سلبيات
معرض الكتاب

سلمان العلي

اأ�����س����اد ع�����دد م����ن ال����ط����اب ال���ذي���ن 
مبعر�س  »اآف���اق«  اآراءه���م  ا�ستطلعت 
ال� 13 باجلامعة،  واملعلومات  الكتاب 
وم����ا ���س��ه��ده م���ن م�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة 
املحلية  وامل��ك��ت��ب��ات  ال��ن�����س��ر  دور  م��ن 
املحا�سرات  م��ن  وع���دد  واخل��ارج��ي��ة 
ح�سور  و�سط  ال�سعرية  والأم�سيات 

كبري من الطاب.
وو�سف الطالب �سليم اآل �سليم 
املعر�س باملميز اإذ »اإنه �سهد م�ساركة 
ال��ن�����س��ر والأج���ن���ح���ة  ع����دد م���ن دور 
واملكتبة  الوطني  املعلومات  كمركز 
بابتكار  اإع��ج��اب��ه  م��ب��دي��ا  ال��رق��م��ي��ة، 
ح����واف����ز ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة م���ث���ل ال���ه���داي���ا 

واجلوائز التحفيزية«.
ل��ك��ن ال��ط��ال��ب ع���ب���داهلل يحيى 
اإق��ام��ة  ت��وق��ي��ت  اأن  راأى  ف��ق��د  ظ��اف��ر 
امل��ع��ر���س مل ي��ك��ن م��ن��ا���س��ب��ا، وق����ال« 
امل�ساحبة  والفعاليات  جيد  املعر�س 
منا�سبا  يكن  مل  الوقت  لكن  جيدة، 

لأن الطاب م�سغولون بالختبارات 
ال��ف�����س��ل��ي��ة«. واأ����س���اف »ك��ن��ت اأمت��ن��ى 
اأي�سا اأن يكون املعر�س اأو�سع واأ�سمل 
رغم اأنه حوي اجلديد يف كل �سيء«.

اأم������ا ال���ط���ال���ب ع���م���ر م��ن�����س��ور 
ت��ك��ون  اأن  ال�����س��ن��ح��اين ف��ق��د اق�����رح 
املقر  املعر�س خ��ارج  اإقامة مثل هذا 
اجل��ام��ع��ي ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن اجل��م��ه��ور 
اخلارجي من زيارته، وقال »توقيت 
اأح��ي��ان��ا مع  ت��ك��ون  الفعاليات  اإق��ام��ة 
م���وع���د حم��ا���س��رات��ن��ا، مم���ا ي��ح��دث 

ركبة للطاب«.
واأ����س���اف »ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث عن 
اأه���م���ي���ة ال����ق����راءة وال���ك���ت���اب���ة ن��ع��رف 
عليه  ج��ربي��ل  حملها  كلمة  اأول  اأن 
���س��ل��ى اهلل عليه  ل��ل��ر���س��ول  ال�����س��ام 
و �سلم ه��ي »اق�����راأ« و ك��رره��ا ث��اث 

مرات.
ف��������اأول خ����ط����اب اإل����ه����ي وج��ه��ه 
ج��ربي��ل اإل���ى ال��ر���س��ول ال��ك��رمي ك��ان 
و  القلم  عن  وحديثا  بالقراءة  اأم��را 
تدل  معاين  كذلك  وت�سمن  العلم، 

على اأن اهلل هو الذي يجعل الر�سول 
ق��ادرا على ال��ق��راءة ، واأن��ه هو الذي 
ي��ه��ب��ه ال��ع��ل��م، واأن ال��وح��ي اإمن����ا هو 
خطاب اإلهي يرتبط بالذات الإلهية 
ل ب�سائر الكتب الو�سعية؛ فاهلل هو 
ال���ذي ي��ن��زل ال��وح��ي وي��ه��ب الإمي���ان 

وال���ه���دى وامل��ع��رف��ة، وه����ذه ال��ع��ب��ارة 
الأول������ى يف ال���واق���ع اأ����س���ا����س ال��دي��ن 

ومنطلق الإميان«. 
وحت���������دث ال����ط����ال����ب ع����ب����داهلل 
املعر�س  اأهمية  مبارك ع�سريي عن 
واملراجع  باملقررات  الطلبة  لتعريف 

ذل�����ك م��ن  اأن  م����وؤك����دا  اجل���ام���ع���ي���ة، 
باعتماد  و�سفه  م��ا  يعالج  اأن  �ساأنه 
وكرا�سات  ملخ�سات  على  ال��ط��اب 
املكتبات  م�سدرها  امل�سمون  ردي��ئ��ة 
ال�������س���غ���رية والأك�����������س�����اك اخل���ا����س���ة 
املنت�سرة حول اجلامعات، »ما يلحق 

الثقايف اجلامعي«. يف  باملنتج  الأذى 
املعر�س فر�سة  اأن  اأكد  ال�سياق ذاته 
ل��اط��اع على اآخ���ر الإ����س���دارات يف 
خم��ت��ل��ف ال��ع��ل��وم والخ��ت�����س��ا���س��ات، 
ب��ه��دف اإي�����س��ال ال��ك��ت��اب اإل����ى اأو���س��ع 

�سريحة من الطاب واملهتمني.
وقال »املعر�س فر�سة للتعريف 
بالكتب واملراجع اجلامعية املعتمدة 
واآخر الإ�سدارات يف خمتلف حقول 
ال���ع���ل���م وامل����ع����رف����ة. واأه�������م م����ا ل��ف��ت 
املعر�س عددا من  ا�ستقطاب  نظري 

النا�سرين«.
امل��ع��ر���س  اإدارة  ع���ل���ى  واأث�����ن�����ى 
واجلهد  والتنظيم  التن�سيق  بح�سن 
الإع�����ام�����ي والإع���������اين امل����ب����ذول، 
متمنيا لها اأن ت�سري على هذا املنوال 
املعار�س  يف  والإب����داع  التطوير  م��ن 

املقبلة.
ب����دوره، اأرج����ع ال��ط��ال��ب متعب 
من  امل��ع��ر���س  �سهده  م��ا  القحطاين 
اإق���ب���ال اإل����ى اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة من 

اجلهات ذات العاقة.
على  اأ�سبحوا  »القراء  اإن  وقال 
وع����ي واه���ت���م���ام ب��ج��م��ي��ع اجل���وان���ب 
اإقبالهم  والدليل  املتعددة  العلمية 
ومتنى  الكتب.  اقتناء  على  املتزايد 
زي��ادة  والإع����ام  الثقافة  وزارة  م��ن 
وعن  ال��ف��ائ��دة«.  لتعم  املعر�س  م��دة 
اه��ت��م��ام��ات��ه ال��ق��رائ��ي��ة، ق���ال »ح��ب��ي 
امل���ت���ن���وع���ة  امل�����ج�����الت  ل����ل����ق����راءة يف 
ال��ن��رث جعلني  وال��ك��ت��اب��ة يف جم���ال 
للمعر�س  احل�����س��ور  ع��ل��ى  اأواظ������ب 
هذا  �سهد  املعر�س  اأن  خا�سة  يوميا 
ال��ع��ام م�����س��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري م��ن دور 
الن�سر، وه��ذا ي�سهم يف زي��ادة فر�س 
البحث عن الكتب التي قد ل توجد 

يف بع�س الدور«.
ي���ع���د م��ن  امل���ع���ر����س  اأن  واأب��������ان 
للمثقفني  ت��ت��اح  ال��ت��ي  الفر�س  اأه���م 
اأن  ل�سيما  عامة،  ب�سورة  واملجتمع 
التقلبات،  من  الكثري  ي�سهد  العامل 
وهذا قد ل يعرفه املتابعون اإل من 
ال��ك��ت��ب ول ميكن  خ����ال م��ع��ار���س 
اإلغاء الكتاب من ذاكرة القراء مهما 

بلغت الت�سالت من تطور«.
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ترى الدكتور اأمرية م�سطفى من ق�سم علوم التاأهيل الطبي بكلية العلوم 
الطبية التطبيقية باجلامعة اأن النوم على البطن اأو النوم على جمموعة 
جعل  اإل��ى  ت���وؤدي  التي  اخلاطئة  ال��ع��ادات  م��ن  تعد  العالية،  الو�سائد  م��ن 
الليل  اأثناء  الرقبة للعمل  الرقبة يف و�سع غري متزن، فت�سطر ع�سات 
لتثبيت ومنع عدم اتزان فقراتها، مما يوؤدي اإلى الإح�سا�س بالأمل والتيب�س 

يف ال�سباح مبجرد القيام من النوم.
واأ�سارت اإلى اأن اجللو�س اخلاطئ امل�ستمر ل�ساعات طويلة على املكتب 
اأو الكمبيوتر اأو قيادة ال�سيارة له دور مهم يف اآلم الرقبة، واأن زيادة الوزن 

توؤثر على فقرات الرقبة.
اإلى  ب��دوره  ي��وؤدى  يومي  ن�شاط  الأي  نتيجة  ذل��ك  يكون  قد   « وقالت 
بالرقبة  املحيط  الع�سلي  الن�سيج  اإره����اق  ي�سبب  مم��ا  الكتفني،  ارت��ف��اع 

والع�سات، مما ي�سيبنا باآلم واإرهاق«.
املزمن،  القلق والكتئاب  النف�سية مثل  العوامل  اإلى  اأ�سري  واأ�سافت« 
وال�شغوط النف�شية والذهنية، والعمل املتوا�شل وامل�شكالت املادية احلادة، 
والتوتر الدائم والهموم الوظيفية والعائلية والطموح املفرط كلها تلعب 

دورا يف زيادة اآلم الرقبة«. 
وزادت« غالبا ما تنت�سر اآلم الرقبة اإلى الكتف والذراع وحتى ال�ساعد 
واليد، وقد ي�سعر الإن�سان اأي�سا بالدوار وال�سداع يف منت�سف الراأ�س اأو يف 
مقدمة الراأ�س واجلبهة، وقد يحدث ال�سعور بالأمل نتيجة خل�سونة الرقبة 
اأمل مع حتدد بحركات  اأو و�سعيات عنقية معينة يرافقها  ويثار بحركات 
الرقبة.  حركة  مع  »طرقعة«  احتكاك  �سوت  املري�س  ي�سمع  وق��د  العنق، 
املري�س  ي�سعر  قد  العنقية  بالفقرات  الأع�ساب  جذور  على  ال�سغط  ومع 
والأ�سابع«،  واليدين  الذراعني  ال�سعف يف ع�سات  اأو  الأمل  اأو  بالتنميل 

وقدمت الدكتورة اأمرية م�سطفى جملة من الن�سائح يف هذا ال�سياق.

نصائح 
ال��ذي  اجللو�س  وه��و  طويلة:  ل��ف��رة  اجللو�س  يف  ال���س��ت��م��رار  جتنب 
اأو  يكون فيه الفرد م�سطرا لتثبيت الرقبة يف اجتاه واحد، مثل القراءة 
الكتابة اأو م�ساهدة التلفزيون، وحماولة العتدال والراحة كل 15 دقيقة 
على الأق��ل، والقيام ببع�س التمرينات اخلفيفة، مع املحافظة على و�سع 
زحف  زاد  كلما  لأن��ه  اجللو�س  اأثناء  الفقري  العمود  مع  م�ستقيما  الراأ�س 
الراأ�س لاأمام مبقدار بو�سة واحدة )2.5 �شم( تزداد ال�شغوط على فقرات 

الرقبة ال�سفلى مبقدار وزن الراأ�س.
جتنب وجود فراغ بني اأ�سفل الظهر وم�سند الكر�سي: عند اجللو�س يف 
املنزل اأو العمل اأو ال�سيارة، ميكن و�سع قاعدة خ�سبية مائلة �سغرية على 
املكتب لت�ساعد على القراءة اأو الكتابة من دون انحناء الرقبة بحيث يكون 
ما يكتبه اأو يقروؤه ال�سخ�س يف م�ستوى النظر، والو�سع الأمثل للعمل على 
املفاتيح  الأمام مبا�سرة وبو�سع لوحة  ال�سا�سة يف  الكمبيوتر يكون بو�سع 
اأعلى ويكون  اإلى  الأكتاف يف و�سع معتدل وغري مرفوعتني  بحيث تكون 

الكوع مثنيا 90 درجة و يكون املع�سم م�سرخيا يف و�سع 30 درجة.
عند  والكتف  الأذن  ب��ني  املحمول  اأو  الهاتف  �سماعة  و�سع  جتنب   -
العنقية واإلى  اإلى �سغط على الع�سات  ي��وؤدي  القيام بعمل ما، لأن ذلك 

ت�سنج الع�سات يف اجلانب املم�سك بالهاتف.
- جتنب القراءة اأو م�ساهدة التلفاز م�ستلقيا على ال�سرير، حيث تكون 

الرقبة يف اأغلب الأو�ساع يف و�سع �سيئ.
- جتنب النوم بقدر امل�ستطاع اأثناء اجللو�س اأو اأثناء ركوب ال�سيارة.

م�ستقيم  و�سع  يف  والرقبة  بالراأ�س  الحتفاظ  مع  النوم  حماولة   -
ذلك  ك��ان  ���س��واء  ج��دا  منخف�سة  اأو  ج��دا  عالية  الو�سائد  ت��ك��ون  ل  بحيث 

وال�سخ�س نائم على جانبه اأم على ظهره.

العالج الطبيعي
يلعب دورا مهما يف عاج اآلم الرقبة التي ل حتتاج اإلى تدخل جراحي، 
ولكن يف حالة عدم توافر هذه الطرق العاجية لدى الطبيب املعالج فاإنه 
ي�سطر لو�سف الأدوية امل�سكنة واملرخية للع�سات ولكن لفرة ق�سرية ملا 

لها من تاأثريات جانبية على املعدة والكلى.
 قد يحتاج املري�س ل�ستخدام الرقبة الطبية يف بع�س الأحوال لفرة 
ق�شرية لتقلل من حركة الرقبة ومن ال�شغوط على جذور االأع�شاب. اإن 
الرقبة  بل يحفظ  للعنق، فح�سب  داعما ومريحا  اإج��راء  لي�س  ا�ستعمالها 

دافئة اأي�سا.
ولكن يجب الأخذ يف العتبار اأن ال�ستخدام الطويل للرقبِة الطبيِة 
اأن ي�����س��ع��ف ع�����س��ات��ه��ا. ويف ب��ع�����س احل�����الت، ي��ج��ب ع��ل��ى طبيب  مي��ك��ن 
الروماتيزم اأن يحولها اإلى طبيب املخ والأع�ساب اأو طبيب العظام، وخا�سة 
يف حال تطور الأعرا�س ب�سرعة �سديدة وخا�سة التنميل واخلدر و�سعف 

الع�ساِت وا�ستمرار الأمل بالرغم من ا�ستعمال الطرق ال�سابقة. 

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. أميرة: هناك عادات حركية خاطئة تسبب آالم الرقبة واألكتاف

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

استشارة صحية استشارة أمنية

»الخارجية«
توصي باالطالع

على نظام مكافحة
غسل األموال 

والهتمام  باحلر�س  ال�سعودي  املواطن  اخلارجية  وزارة  ن�سحت 
اململكة بالطاع على نظام مكافحة غ�سل  اإلى خارج  �سفره  عند 

الأموال.
اإل���ى اأن ه��ذا الإج����راء ي��اأت��ي ا�ست�سعارا م��ن ال���وزارة  واأ���س��ارت 
على  منها  وحر�سا  اخل��ارج،  يف  ال�سعودي  املواطن  جت��اه  لواجبها 
ت�سهيل �سفره واإقامته، وحمايته هو واأ�سرته من اأية م�ساعب اأو 
م�سكات اأو معوقات قد تعر�سه، وتوفريا جلهده ووقته وماله.

المبالغ النقدية أو األوراق المالية 
  يت�سمن نظام مكافحة غ�سل الأموال ال�سادر باملر�سوم امللكي ذي 
التنفيذية للنظام؛  الرقم م/31 وتاريخه 1433/5/11 والائحة 
للتداول  القابلة  املالية  الأوراق  اأو  النقدية  املبالغ  ب���اأن  الن�س 
حكمها  يف  وم��ا  الكرمية  الأح��ج��ار  اأو  الثمينة  املعادن  اأو  حلاملها 
التي يجب الإق��رار عنها عند اخل��روج اأو الدخول اإلى اململكة 60 

األف ريال �سعودي اأو ما يعادلها من العمات الأجنبية.

الحد األدنى
 )36235  ( اأولهما  رق��م  الكرميان  ال�ساميان  الأم���ران  ويت�سمن 
وتاريخه 1434/9/29 ورقم الثاين )18864( وتاريخه 1435/5/18 
اأن يكون احلد الأدن��ى للمبلغ النقدي الذي يجب الإق��رار به ملن 
���س��واء من  اململكة  اإل��ى  ال��دخ��ول  الإي��ران��ي��ة عند  يحمل اجلن�سية 
اإيران مبا�سرة اأو من دولة اأخرى اأو اخلروج منها )18.750( األف 

ريال �سعودي اأو ما يعادلها من العمات الأجنبية.

السفر إلى إيران
وعند اإق��رار امل�سافر الإي��راين بحمله لأكرث من ذلك املبلغ اأو ما 
اململكة �سواء كان  ال�سعبة عند اخلروج من  العمات  يعادله من 
متجها اإلى اإيران اأو اأي دولة اأخرى، عليه اإرفاق وثيقة تبني كيفية 
ح�سوله على هذا املبلغ، وي�سمل ذلك جميع املواطنني ال�سعوديني 
اأو حاملي اأي جن�سية اأخرى من امل�سافرين من اململكة اإلى اإيران 

اأو القادمني منها مبا�سرة اأو عن طريق دولة اأخرى.
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إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!
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آفاق مصورة

معرض الكتاب والمعلومات.. عارضون وزوار
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إدارات

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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إدارات

أحاط مدير إدارة كلية التربية بالجامعة، األستاذ عوضه مبارك عسيري، »آفاق« بما تقوم به إدارته من أعمال كثيرة كتنفيذ لوائح وأنظمة الشؤون اإلدارية 
والمالية، ومتابعة تطور األعمال اإلدارية للوحدات التابعة إلدارة الكلية. وأبان العسيري أن طموح اإلدارة يشمل رفع كفاءة الكلية وإدخال نظام التطوير 

والجودة المطبق على النواحي التعليمية بالكلية ليشمل النواحي اإلدارية أيضا.

مدير إدارة كلية التربية يحدد صالحيات ومهام إدارته

العسيري: نطمح لنقل نظام التطوير
المطبق في التعليم لإلدارة

خالد العمري

حدثنا عن املهام الرئي�شة
التي تقوم بها اإدارتكم؟ 

بينها:  من  الأع��م��ال  من  بعدد  تقوم 
ت��ط��ب��ي��ق وت��ن��ف��ي��ذ ل����وائ����ح واأن���ظ���م���ة 
ال�سوؤون الإدارية واملالية يف اجلامعة، 
من�سوبي  ج��م��ي��ع  وال���رف���ع مب��ب��ا���س��رة 
ال��ك��ل��ي��ة ل���ل���دوام ، وت��رك��ه��م ال��ع��م��ل، 
وم��ت��اب��ع��ة ت��ط��ور الأع���م���ال الإداري�����ة 
ال��ك��ل��ي��ة،  لإدارة  ال��ت��اب��ع��ة  ل���ل���وح���دات 
���س��ج��ات احل�سور  والإ����س���راف ع��ل��ى 
وال����غ����ي����اب مل���ن�������س���وب���ي ال���ك���ل���ي���ة م��ن 
الإداري�����ني، وك��ذل��ك درا���س��ة ومتابعة 
الكلية  يف  املتعاقدين  طلبات  وتنفيذ 
ف��ي��م��ا ي��خ�����س اجل�������وازات )الإق���ام���ة 
وال�����ت�����اأ������س�����ريات وت�����ذاك�����ر ال�������س���ف���ر( 
والإ�سراف على كافة موظفي الكلية 
وحتديد �ساحية كل منهم ومراقبة 
ح�����س��وره��م وان�������س���راف���ه���م، واإع������داد 
من�سوبي  ت���دري���ب  خ��ط��ط  وم��ت��اب��ع��ة 

الكلية. ومن املهام اأي�سا:
• اإع������داد ال��ت��ق��ومي ال��وظ��ي��ف��ي 
مل��ن�����س��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة ال��واق��ع��ني يف 
ورفعها  الإداري  اإ�سرافه  نطاق 

لعميد الكلية.
• الإ�سراف على جرد ال�سندوق 

وامل�ستودعات التابعة للكلية.
الإ���س��راف علي تاأمني جميع   •

احتياجات الكلية.
ت��ن��ظ��ي��م  ع����ل����ى  الإ���������س��������راف   •
ل�سمان  ب��ال��ك��ل��ي��ة  امل�����س��ت��ودع��ات 
ت������واف������ر م���ت���ط���ل���ب���ات ال���ك���ل���ي���ة 

با�ستمرار.
• الإ�سراف على من�ساآت الكلية 

مع اجلهات ذات العاقة.
اخلطة  تنفيذ  م��دى  متابعة   •

املعتمدة للكلية. 
• الت�������س���ال امل���ب���ا����س���ر ب�������اإدارة 
ب��اجل��ام��ع��ة لطلب  امل�����س��ت��ودع��ات 
الكلية ح�سب  احتياجات  �سرف 

الأنظمة.
ت��ت�����س��ل م���ب���ا����س���رة ب��ج��م��ي��ع   •
فيما  اجل��ام��ع��ة  داخ���ل  الإدارات 
ي���خ���ت�������س ب����ال����ن����واح����ي امل���ال���ي���ة 

والإدارية.
• ت��ن��ظ��ي��م الإج��������ازات ال��ع��ادي��ة 
الإداري���ني،  من  الكلية  ملن�سوبي 
املوظفني  ���س��وؤون  اإدارة  واإب����اغ 
ب��اجل��ام��ع��ة ق��ب��ل ب����دء الإج������ازة 
ب���وق���ت ك����اف ل���س��ت��ك��م��ال ب��اق��ي 

الإجراءات من قبلهم.
• اإع���������داد واإ�������س������دار ق������رارات 
ملن�سوبي  اململكة  داخل  النتداب 
العميد ويف  الكلية بعد موافقة 

حدود �ساحياته.
• تنفيذ اأي اأعمال اأخرى يكلفه 

• الإ�سراف على ال�سوؤون املالية 
والعهد املخ�س�سة لاإدارة وفق 

اللوائح والأنظمة.

كيف ا�شتفدمت من التقنية
يف جمال عملكم؟

ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة اأه����م����ي����ة ب����ال����غ����ة، ف��ب��ع��د 
الإداري���ة  ال�سوؤون  برامج  ا�ستحداث 
التي  الآيل  احل��ا���س��ب  ع��ل��ى  وامل��ال��ي��ة 
تنجز العديد من املهام مثل ح�سور 
وان�سراف املوظفني، وطلبات الكلية 
من الحتياجات التعليمية، واإجازات 
املوظفني،  اأ�سبحت الإجراءات اأكرث 
دقة ومرونة و�سهولة يف اإجناز اأعمال 
م��وث��ق��ة مي��ك��ن ال���رج���وع اإل��ي��ه��ا بكل 

�سهولة وي�سر مقارنة بذي قبل.

ما طموحاتكم يف هذا املجال؟ 
ك��ف��اءة  رف���ع  ك��ب��ري وي�سمل  ال��ط��م��وح 

كيف تقي�س مدى ا�شتجابة 
اإدارات اجلامعة ملا تقومون به 

من عمل, وما انعكا�شاتها
على �شري عملكم؟

اأكرث ما ي�سعدين التعاون والتكامل 
فيه  ب�����س��ك��ل  اجل��ام��ع��ة  اإدارات  ب���ني 
واإجن���از،  و���س��رع��ة  و�سهولة  م��رون��ة 
بكل  امل��ه��ام   اأداء  على  ينعك�س  مم��ا 
الأدوار وفق  وت��اأدي��ة  واإت���ق���ان،  دق��ة 

منظومة عمل حمددة.

ال�شعوبات التي
تواجهونها يف عملكم؟ 

ترتقي  ل  ب�سيطة  �سعوبات  هناك 
ال��ع��ق��ب��ات  مل���رح���ل���ة  ت�����س��ل  اأن  اإل������ى 
وبال�سرب  التي ل ميكن جت��اوزه��ا، 
واجل����ه����د وت���ق���ب���ل ال���������راأي الآخ�����ر 
والعمل كفريق، نتجاوزها بكل ي�سر 

و�سهولة.

كيف ترى تعاون
من�شوبي اجلامعة معكم؟

ال��ت��ع��اون ب���ني م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة 
التي  واملحبة،  ال��ود  بعاقات  ميتاز 
وف��ع��ال على  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  ت��وؤث��ر 
اأداء املهام املوكلة اإليهم، وبحمد اهلل 
نتمتع بعاقات جيدة مع اجلميع. 

 كلمة اأخرية؟
ي�سعدين اأن اأتقدم بخال�س ال�سكر 
اجلامعة  م��دي��ر  مل��ع��ايل  والتقدير 
لل�سوؤون  اجلامعة  وك��ي��ل  و���س��ع��ادة 
وكذلك  والأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية 
�سعادة عميد كلية الربية، ووكاء 
يف  واإ���س��ه��ام��ه��م  لأدواره�����م  الكلية، 
ملهامها  الإدارات  خمتلف  اإجن����از 
ب�������س���ك���ل م���ت���ق���ن وف�����ع�����ال ل��ل��رق��ي 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والإداري������ة 

باجلامعة.

يفو�سه  اأو  ال��ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ب��ه��ا 
�ساحية تنفيذها.

• اإعداد تقارير دورية عن و�سع 
ال��ع��م��ل م��ن ال��ن��واح��ي الإداري�����ة 

واملالية.
• م���ت���اب���ع���ة ����س���ي���ان���ة ون���ظ���اف���ة 
اخلطط  وو�سع  الكلية  من�ساآت 

لتح�سينها .
املخت�سة  باجلهات  الت�سال   •
لإ�ساح الأعطال الطارئة التي 

حتدث يف الكلية ومتابعتها.
ت����وزي����ع  ع����ل����ى  الإ���������س��������راف   •
برامج  وتن�سيق  بالكلية  املكاتب 
ا����س���ت���خ���دام ق����اع����ات ال����ن����دوات 
ي��ت��ي��ح ح�سن  وامل���ن���اق�������س���ات مب���ا 

ا�ستخدامها.
ت���ه���ي���ئ���ة وجت��ه��ي��ز  م���ت���اب���ع���ة   •
والإ���س��راف  الدرا�سية  ال��ق��اع��ات 

على �سيانتها دوريا.

ال��ك��ل��ي��ة واإدخ���������ال ن���ظ���ام ال��ت��ط��وي��ر 
واجل���������ودة امل���ط���ب���ق ع���ل���ى ال���ن���واح���ي 
النواحي  لي�سمل  بالكلية  التعليمية 
الإداري�������ة اأي�������س���ا، ك��م��ا اأمت���ن���ى رب��ط 
النظم الإدارية بالكلية بنظام ر�سائل 
على اجلوال ليتم اإخطار اأي �سخ�س 
على  تذكريية  بر�سالة  طلب،  لديه 

اجلوال توؤكد ما مت عمله يف طلبه.

اإلى اأي مدى �شعيتم 
لتطوير موظفي االإدارة؟

املوظف جزء اأ�سا�سي من نظام العمل 
الكلية لذلك حتر�س  الإداري داخل 
الكلية على اإتاحة الفر�سة ملوظفيها 
املتاحة،  التدريبية  الدورات  حل�سور 
وال��ن��دوات  اللقاءات  ح�سور  وكذلك 
ال��ت��ي تعقد داخ���ل اجل��ام��ع��ة، وت��ع��ود 
ع��ل��ى امل���وظ���ف ب��ال��ف��ائ��دة ����س���واء من 

الناحية ال�سخ�سية اأم العملية

نحمل هم تنفيذ لوائح وأنظمة الجامعة ومتابعة تطور األعمال اإلدارية
نتيح للموظفين فرصة حضور دورات وندوات الجامعة ليستفيدوا شخصيا وعمليا
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أساتذة

خالد العمري

كيف بداأت رحلتك العلمية؟
در����س���ت الب��ت��دائ��ي��ة يف اجل���زائ���ر حتت 
كنا  وم��ا  الفرن�سي  ال�ستعمار  ظ���روف 
ن��واج��ه��ه م���ن خ����وف، ث���م ان��ت��ق��ل��ت اإل���ى 
ثانوية  يف  والثانوية  املتو�سطة  املرحلة 
اجلزائرية  بالعا�سمة  الر�سيد  ع��م��ارة 
جامعة  ثم  الثانويات،  اأع��رق  من  وه��ي 
املدر�سة  ث��م  ال��ف��ي��زي��اء،  ق�سم  اجل��زائ��ر، 

الوطنية متعددة التقنيات.
اإل����ى فرن�سا  ب��ع��د ذل���ك  ���س��اف��رت 
ل��ت��ح�����س��ري امل��اج�����س��ت��ري وال���دك���ت���وراه، 
ذل��ك مبنزلة ولدة من جديد،  وك��ان 
مل����ا وج����دت����ه م����ن ان���ف���ت���اح وت����ع����دد يف 
امل��ج��الت العلمية  الخ��ت��ي��ارات يف ك��ل 
حمطات  اأه��م  بحق  فكانت  والفكرية، 
ال��ع��ل��م��ي��ة، وحت�سلت  خ��ا���س��ة  ح��ي��ات��ي 

على براءة ابتكار يف �سهادة الدكتوراه. 
اإل��ى اجل��زائ��ر، والتفكري  بعدها ع��دت 
يف اإ����س���ه���ام ت��ط��وي��ر ب������ادي، ف��ك��ان��ت 
ال��ت��ع��ل��ي��م  م�������س���ارك���ات���ي م���ت���ن���وع���ة يف 
الإداري.  والت�سيري  العلمي  والبحث 
باملدر�سة  م�ساركا  اأ���س��ت��اذا  واأ�سبحت 
ال��ع��ل��ي��ا ل��اأ���س��ات��ذة، ث���م رئ��ي�����س ق�سم 
ال��ف��ي��زي��اء ب��امل��در���س��ة ذات���ه���ا، ورئ��ي�����س��ا 
الذكية  احل�سا�سات  البحث يف  لوحدة 
وت���ط���ب���ي���ق���ات���ه���ا، وم���������س����وؤول خم��ت��رب 
الع�سكرية  املايكروبرو�سي�سور بالكلية 

متعددة التقنيات.

ما ال�شعوبات التي واجهتك
يف م�شريتك العلمية؟

ب��داي��ة احل��ي��اة  ال��ت��ح��دي الأول ك���ان يف 
وحت����ت وط������اأة ال���س��ت��ع��م��ار ال��ف��رن�����س��ي 
والإمكانيات املحدودة للوالد، وكل ذلك 

ش��دد األس��تاذ بقسم الشبكات واالتصاالت بكلية الحاسب اآللي د. عبدالحليم بن بلقاسم في حوار مع » آفاق« على ضرورة تدعيم وتثبيت ملكة الحفظ ونسخ المعلومات 
لدى الطالب، بالفهم واالستيعاب للمواد الدراسية، وأشار إلى أنهم في ذلك يحتاجون إلى من يرشدهم لكي يهتموا أكثر بالتحصيل العلمي.

عضو التدريس بقسم الشبكات د. عبد الحليم بن بلقاسم:

بعض الطالب يهتمون بالحفظ
ويتجاهلون فهم المعلومات

كان يبعث يف النف�س اإرادة قوية ورغبة 
يف حتدي مع�سات احلياة والرغبة يف 
الأف�سل.  اإلى  الأحوال  النجاح وتغيري 
والتحدي الثاين كان عند ال�سفر لأول 
حم��دودة  باإمكانيات  فرن�سا،  اإل��ى  م��رة 
الأهل ويف  ومواجهة احلياة بعيدا عن 
جم��ت��م��ع م����ادي ل ي��رح��م ال��ف��ا���س��ل اأو 
التحديات  اأق��وى  ذل��ك  ك��ان  ال�سعيف. 
بف�سل  ولكن  حياتي  يف  واجهتها  التي 
اأن  ا�ستطعت  الوالدين  بر�سى  ثم  اهلل 
اإل��ى  اأع���ود  اأن��ه��ي درا���س��ات��ي بتفوق، واأن 

اأهلي ووطني معززا مكرما. 

اأهم املو�شوعات البحثية
التي تهتم بها؟

ل��ل��دك��ت��وراه يف فرن�سا  درا���س��ت��ي  اأث���ن���اء 
عملت يف ميدان الإلكرونيات الدقيقة 
بعد  ث��م  الت�����س��الت،  يف  وتطبيقاتها 

ذل���ك اه��ت��م��م��ت يف اجل���زائ���ر مب��ي��ادي��ن 
ال��ت��ح��ك��م واحل�����س��ا���س��ات ال���ذك���ي���ة، كما 
ت�سميم  اهتمامات يف ميدان  كانت يل 
اأدوات التعليم يف خمابر الإلكرونيات، 

واأي�سا طرق التدري�س.

�ضروط ع�ضو هيئة
التدري�س يف نظرك؟

خمل�سا  ع��م��ل��ه  يف  ����س���ادق���ا  ي���ك���ون  اأن 
علمه  يف  متمكنا  بطلبته،  رحيما  لربه 

مواظبا يف عمله.

ما ال�شلبيات التي
الحظتها على الطلب؟

ق��ب��ل احل���دي���ث ع���ن ال�����س��ل��ب��ي��ات ي��ج��در 
طلبتنا  الإي��ج��اب��ي��ات:  اإل��ى  ننبه  اأن  بنا 
لديهم قدرة عالية على احلفظ ون�سخ 
تثبيت  اإل�����ى  وي���ح���ت���اج���ون  امل���ع���ل���وم���ات 

بالبحث  ويهتمون  بالفهم،  املعلومات 
على  للح�سول  والتناف�س  التفوق  عن 
الدرجات ويحتاجون اإلى من ير�سدهم 
العلمي  بالتح�سيل  اأك��رث  يهتموا  لكي 
لأنهم طلبة علم ولي�سوا طلبة درجات 

فقط. 

املناهج التعليمية احلالية.. هل 
هي مواكبة ملتطلبات الع�شر؟

ن���ق���وم م���ن���ذ ع�����ام يف ق�����س��م ال�����س��ب��ك��ات 
بدرا�سة  احل��ا���س��ب  بكلية  والت�����س��الت 
اأخرى جديدة  املناهج واق��راح  لتغيري 
ت����واك����ب ال����ت����ط����ورات ال���ت���ي حت�����دث يف 

الخت�سا�س ب�سكل اأكرث فعالية.

كيف تنظر جلامعة امللك خالد 
و�شعيها يف حتقيق الريادة؟

بداأت اجلامعة خطوات جيدة لتحقيق 

الريادة يف �ستى الخت�سا�سات، واإن �ساء 
م�ساف  يف  ت�سبح  حتى  �ستوا�سل  اهلل 
اجلامعات الرائدة يف العامل، ولن يتاأتى 
التعليم  م�ستوى  برفع  اإل  الأم���ر  ه��ذا 
والتح�سيل العلمي لطلبتنا ثم البحث 

العلمي املبني على عمل الطلبة.

ر�شالة لكل الطلب؟
امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة م��رح��ل��ة ق�سرية 
مل�ستقبلكم  مهمة  ولكنها  احل��ي��اة،  يف 
ومهاراتكم  �سخ�سيتكم  كونوا  لذلك 
ت�سيعوها  ول  امل��رح��ل��ة  ه����ذه  خ����ال 
ب��ال��ل��ه��و وال��ل��ع��ب ف��ت��ن��دم��وا ب��ع��د ذل��ك 
التح�سيل  اأع��ي��ن��ك��م  ن�����س��ب  واج��ع��ل��وا 
واح��د  ك��ل  وليتفقد  وامل��ه��ارة،  العلمي 
نهاية  بعد  علم  من  اكت�سبه  ما  منكم 
ل��ريى ح�سيلته يف  درا���س��ي  ك��ل ف�سل 

نهاية املطاف. 
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa

آفاق الجامعة  |  العدد 126  |  9 محرم 1436  |  2 نوفمبر 2014



التعليم العالي

لقطات

»تشغيل المستشفيات«
تحث على توسيع دور مراكز
الخدمات الطبية بالجامعات 

 
اجتماعها  امل�ست�سفيات اجلامعية اجلديدة يف  ت�سغيل  ناق�ست جلنة متابعة 
من  لعدد  اللجنة  اأقامته  ال��ذي  الثاين  التدريبي  الربنامج  تقرير  ال�سابع 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اجل��دي��دة  اجلامعية  امل�ست�سفيات  ق��ي��ادات 
بالتعاون مع مايوكلينيك، وما �سدر عنه من تو�سيات تت�سل بتطوير العمل 
مايو  م�ست�سفيات  يف  عليه  الط��اع  مت  ما  وف��ق  اجلامعية،  امل�ست�سفيات  يف 
الأمريكية، برئا�سة معايل نائب وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور اأحمد 
امل�ست�سفيات  عن  امل�سوؤولني  اجلامعات  وك��اء  وح�سور  ال�سيف،  حممد  بن 

اجلامعية اجلديدة.
امل�سكلة  اجلامعات  يف  العليا  اللجان  ب��ه  قامت  م��ا  ا�ستعرا�س  مت  كما 
برئا�سة اأ�سحاب املعايل مديري اجلامعات، وذلك ملتابعة ت�سغيل امل�ست�سفيات 
اجلامعية اجلديدة حيث حتدث مندوبو اجلامعات يف اللجنة عما مت اإجنازه 
ل�سمان  ج��ه��ود  م��ن  ب��ذل��ه  مت  وم��ا  اجلامعية،  امل�ست�سفيات  م�سروعات  م��ن 
املوا�سفات  اأف�سل  ووف��ق  لها،  املحددة  املواعيد  يف  امل�ست�سفيات  تلك  ت�سغيل 
من  اإجن���ازه  مت  وم��ا  ال�ساملة،  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  لتقدمي  وذل���ك  العاملية، 

اخلطط الت�سغيلية لتلك امل�ست�سفيات.
للم�ست�سفيات  املوحد  الطبي  امللف  م�سروع  اإجن��از  اأهمية  تاأكيد  ومت 
على  اجلامعات  وح��ث  العاملية،  التقنيات  اأح���دث  وف��ق  اجل��دي��دة  اجلامعية 
ن��واة  لتكون  الطبية فيها  م��راك��ز اخل��دم��ات  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ال���دور  تو�سيع 

للم�ست�سفيات اجلامعية اجلديدة.

جامعة الجوف تضع استراتيجية 
لتشجيع ذوي االحتياجات الخاصة

عن  ال�سمري  غربي  الدكتور  اجل��وف  بجامعة  الربية  كلية  عميد  ك�سف 
ا�سراتيجية وطنية رائدة لت�سجيع ذوي الحتياجات  �سعي اجلامعة لبناء 
ي��ع��ان��ون من  ال��ف��ئ��ة  اأن ج���زءا لي�س بقليل م��ن ه����وؤلء  واأ����س���اف  اخل��ا���س��ة، 
جمتمعاتهم ومن بيئاتهم القريبة املحيطة بهم وقد يكون الأهل والأقارب 
جزءا من هذه امل�سكلة ول ميكننا التغلب على هذه امل�سكلة ما مل ن�سعهم يف 
الواجهة وندعهم بكل حرية وثقة وعزم ودعم يواجهون �سوؤون احلياة بعني 

اإيجابية وقلب مياأه النب�س بجمال احلياة«.

السيف يشدد على استكمال
معالجة أوضاع كليات البنات

اأهمية  ال�سيف على  اأحمد بن حممد  د.  اأ.  العايل  التعليم  نائب وزير  �سدد 
اإجناز ما تبقى من امل�سروعات ب�سورة عاجلة، وحث اجلامعات على ا�ستكمال 
الل��ت��زام  على  واحل��ر���س  امل�سروعات،  تلك  اإل��ى  ال��ازم��ة  اخل��دم��ات  اإي�سال 
على  حفاظا  وذل���ك  والتنفيذ؛  الت�سميم  يف  والأم����ان  ال�سامة  مبعايري 

�سامة وراحة الطالبات.
جاء ذلك يف الجتماع ال� 23 للجنة العليا ملعاجلة اأو�ساع كليات البنات 
ال�سيف  برئا�سة  اللجنة،  ب��اأع��م��ال  املت�سلة  امل��و���س��وع��ات  م��ن  ع��دد  ملناق�سة 
وبح�سور وكاء اجلامعات. وا�ستعر�س ال�سيف مع مندوبي اجلامعات �سري 
اللجنة،  عليها  ت�سرف  التي  البنات  لكليات  العاجلة  امل�سروعات  يف  العمل 
للجنة«،  واملتوا�سل  امل�ستمر  »لدعمه  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  معايل  �ساكرا 
البيئة  تطوير  على  انعك�ست  م��ن��ج��زات  م��ن  للجنة  حتقق  م��ا  على  واأث��ن��ى 

التعليمية للطالبات يف اجلامعات.

أحمد العياف
 

العايل  التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  ك�سف 
اأن��ه مت  ال�سيف  اأحمد بن حممد  الدكتور 
اإجناز اأغلب املتطلبات واملهام الأ�سا�سية يف 
نواجت  قيا�س  الأول��ى من م�سروع  املرحلة 
�سملت  ال��ت��ي  ال��ع��ايل،  التعليم  يف  التعلم 
مل  اأنه  مبينا  هند�سية،  تخ�س�سات  �سبعة 

يبق لها اإل التطبيق الفعلي.
واأكد ال�سيف خال رعايته نيابة عن 
معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد 
ن��واجت  قيا�س  ن���دوة  العنقري  حممد  ب��ن 
توجيهات  اأن  ال��ع��ايل  التعليم  يف  التعلم 
النتهاء  �سرعة  تن�س على  الوزير  معايل 
الأول������ى وال���ب���دء يف تنفيذ  امل��رح��ل��ة  م���ن 

املرحلة الثانية. 
قيا�س  »م�سروع  اأن  ال�سيف  واأ���س��اف 
يهدف  ال��ع��ايل  التعليم  يف  التعلم  ن���واجت 
لقيا�س  م��وح��دة  وطنية  معايري  لإي��ج��اد 
التخ�س�سات  ل��ه��ذه  امل��ت��وق��ع��ة  امل��خ��رج��ات 
وت��ت��ب��ن��ي م����وؤ�����س����رات دق���ي���ق���ة مي���ك���ن ب��ه��ا 

تقدمها  التي  الربامج  احلكم على جودة 
اجلامعات«. واأو�سح اأن الوزارة ت�سعى من 
الرتقاء  اإل��ى  امل�سروع  لهذا  تبنيها  خال 
التعليم  م��ن��ظ��وم��ة  اجل����ودة يف  مب�����س��ت��وى 
الربامج  خمرجات  جودة  و�سبط  العايل 
لأف�سل  مواكبتها  من  والتاأكد  اجلامعية 
املعايري العاملية، لفتا اإلى اأن امل�سروع يعد 
خطوة يف حت�سني اأداء اجلامعات وتطوير 
ممار�ستها  وتطوير  وبراجمها  خططها 
امللحوظ الذي  التو�سع  التعليمية يف ظل 

ت�سهده اململكة يف التعليم العايل.
ت��ه��دف  ال�����ن�����دوة  ه������ذه  اإن«  وق�������ال 
ال���وزارة  م�سروع  على  ال�سوء  اإل��ق��اء  اإل���ى 
ال���وط���ن���ي ل��ق��ي��ا���س خم����رج����ات ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ع��ايل، واإي�����س��اح امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة التي 
واإع����داد  ال��ت��ع��ل��م  ن���واجت  �ست�سمل حت��دي��د 
القيا�سية يف 21 تخ�س�سا، يف  الختبارات 

املجالت العلمية املتنوعة«.
لهذا  ال����وزارة تنظر  اأن  اإل���ى  واأ���س��ار 
امل�������س���روع ب�����س��ك��ل اإي���ج���اب���ي، وت�����س��ت��ه��دف 
ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ى دور ال��������وزارة يف 

خطة اآفاق وما تقوم به يف حمور اجلودة 
للتح�سني والتطوير.

منهجية علمية وعملية 
من جهته، اأكد وكيل وزارة التعليم العايل 
بن  حممد  الدكتور  التعليمية  لل�سوؤون 
اأن برنامج »تقومي  عبدالعزيز العوهلي، 
خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال��ت��ع��ل��م ال��ع��ايل« 
و�سع  ب�سرورة  ُيعنى  اآف���اق  خطة  �سمن 
جلمع  م�ستمرة  وعملية  علمية  منهجية 
اأو غري  م��ب��ا���س��رة  ب��و���س��ائ��ل  امل���ع���ل���وم���ات 
مبا�سرة لتقومي جودة خمرجات التعليم 

اجلامعي املعرفية واملهارية.
وقال »اإن زيادة الطلب على التعليم 
ال��ع��ايل وال��ت��و���س��ع ال��ك��م��ي ال���ذي ت�سهده 
اململكة �سواء يف عدد اجلامعات والكليات 
ال��ت��خ�����س�����س��ات  ع�����دد  يف  اأم  والأق���������س����ام 
روؤي��ة  م��ن  انبثقت  اجلامعية  وال��ربام��ج 
عملية  وتطبيقات  وطنية  ا�سراتيجية 
تهدف اإلى �سبط جودة خمرجات التعليم 
اجلامعي، لفتا اإلى اأن م�سروع اآفاق �سدد 

العنقري يوجه بتنفيذ المرحلة الثانية 
لمشروع قياس نواتج التعلم

ع��ل��ى ����س���رورة ت��ب��ن��ي ت��ط��ب��ي��ق��ات اجل���ودة 
ل�سمان  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة  يف 
وال��ري��ادة  املناف�سة  على  ق��ادرة  خمرجات 
العاملية، م�سريا اإلى اأنها – اأي تطبيقات 
ا�سراتيجية  اأه���داف���ا  ح����ددت  اجل�����ودة- 
املتعلقة  وال�سعوبات  التحديات  ملعاجلة 
ت�سمنت  اجلامعية،  وامل��ن��اه��ج  ب��ال��ربام��ج 
واأ�ساليب  التعليمي،  باملحتوى  الرت��ق��اء 
مع  التقومي،  واأمن���اط  والتعلم،  التعليم 
وتعزيز  فيها،  والتنوع  البتكار  ���س��رورة 
ج�����ودة ال����ربام����ج الأك����ادمي����ي����ة وال�����س��ع��ي 

للح�سول على العتماد املحلي والعاملي.

التركيز على 21 تخصصا
يف ال�����س��ي��اق ذات�����ه، اأو����س���ح رئ��ي�����س امل��رك��ز 
التعليم  يف  وال��ت��ق��ومي  للقيا�س  ال��وط��ن��ي 
ال���ع���ايل ���س��م��و الأم�����ري ال���دك���ت���ور في�سل 
الثانية  امل��رح��ل��ة  اأن  ���س��ع��ود،  اآل  امل�����س��اري 
����س���رك���ز ع���ل���ى  21ت��خ�����س�����س��ا ت�����س��م��ل: 
ال��ك��ي��م��ي��اء، ال���ف���ي���زي���اء، الأح����ي����اء، ع��ل��وم 
اإدارة  امل��ح��ا���س��ب��ة،  الق��ت�����س��اد،  الأغ���ذي���ة، 
والأنظمة،  القانون  التمري�س،  الأعمال، 
النف�س،  علم  العربية،  اللغة  ال�سريعة، 
ع���ل���م الج����ت����م����اع، ال���ت�������س���وي���ق، اخل���دم���ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة، اجل��غ��راف��ي��ا، ال��ري��ا���س��ي��ات، 
املعلومات، الإعام،  علوم احلا�سب، نظم 

واللغة الإجنليزية.
امل��رك��ز  اإن »  وق����ال الأم�����ري ف��ي�����س��ل 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ق��ي��ا���س وال��ت��ق��ومي » ق��ي��ا���س« 
املتخ�س�سني  م��ع  امل�����س��روع  ب����اإدارة  معني 
م�����ن اجل����ام����ع����ات وال���ه���ي���ئ���ة ال���وط���ن���ي���ة 
ويهدف  الأك��ادمي��ي،  والعتماد  للتطوير 
ل�سبط املنتج التعليمي ممثا بخريجي 
اجل����ام����ع����ات، ح���ي���ث ي��ت�����س��م��ن امل�������س���روع 
الوطني لقيا�س خمرجات التعليم العايل 
التخ�س�سات  يف  ال��ت��ع��ل��م  ن����واجت  ت��وث��ي��ق 
امل�����س��م��ول��ة وم���ن ث���م اإع�����داد الخ��ت��ب��ارات 
املبنية عليها وتنفيذها واإ�سدار التقارير 
الازمة لو�سف م�ستوى اأداء اخلريجني 
اجلامعات  برامج  وم�ستوى  حققوه،  وما 

باملقارنة يف ما بينها«.
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الباحة

اإلحساء

الجوف
اأ����س���درت ج��ام��ع��ة اجل���وف ق���رارا 
ب���ف�������س���ل اأرب�����������ع ط����ال����ب����ات م��ن 
اجل��ام��ع��ة، ع��رث ب��ح��وزت��ه��ن على 
�سكاكني وولعات ومق�سات، بعد 
ق��رار م�سابه بحق  نحو ع��ام من 
خم�س طالبات تورطن يف ق�سية 
رده��ات  داخ��ل  جماعية  م�ساجرة 

اجلامعة.
واأو����س���ح م��دي��ر ال��ع��اق��ات 
العامة والإعام جميل فرحان، 
ح��ق��ه��ا  م���ار����س���ت  اجل���ام���ع���ة  اأن 
ال��ط��ب��ي��ع��ي يف ت��ط��ب��ي��ق ال��ائ��ح��ة 
اأن  ال���ت���اأدي���ب���ي���ة ب��ح��ق��ه��ن، ب���ع���د 
اأع����ل����ن����ت اأك�������رث م�����ن م�������رة، ويف 
اأك�����رث م���ن م��ن��ا���س��ب��ة ح��زم��ه��ا يف 
ت��ط��ب��ي��ق الأن��ظ��م��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
ع��ل��ى ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات على 
العقوبات  اأن  مبينا  ���س��واء،  ح��د 
كاملة  �سنة  ف�سل  ب��ني  ت��راوح��ت 
املخالفات  ح�سب  درا�سي  وف�سل 
امل���������س����ج����ل����ة ع����ل����ى ال����ط����ال����ب����ات 

املف�سولت.

اإلمام
الباحة  منطقة  اأم���ري  ا�ستقبل 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
م�������س���اري ب����ن ����س���ع���ود يف م��ك��ت��ب��ه 
الإم���ام  ب���الإم���ارة، وك��ي��ل جامعة 
حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود الإ���س��ام��ي��ة 
ل���ل���ت���ب���ادل امل����ع����ريف وال���ت���وا����س���ل 
ال�������دويل ال����دك����ت����ور حم���م���د ب��ن 
���س��ع��ي��د ال��ع��ل��م وال����وف����د امل���راف���ق 
ال��ذي��ن ق��دم��وا لل�سام على  ل��ه، 
�سل�سلة  اختتام  مبنا�سبة  �سموه 
املحا�سرات العلمية التي اأقيمت 
يف املعاهد العلمية باملنطقة حتت 
عنوان »مفهوم الوحدة الوطنية 

ومقوماتها و�سبل تعزيزها«.

أم القرى
اجلامعية  ال��درا���س��ات  عمادة  تنظم 
للطالبات بجامعة اأم القرى حملة 
ت��وع��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ���س��رط��ان ال��ث��دي 
بالتعاون مع جمعية زهرة ل�سرطان 
ال�������ث�������دي، حت������ت رع������اي������ة م���ع���ايل 
ع�سا�س،  ب��ك��ري  د.  اجلامعة  م��دي��ر 
التعليمية  ال�سوؤون  وكيل  واإ�سراف 
ومتابعة  ���س��روج��ي،  عبدالعزيز  د. 
ع���م���ي���دة ال�����درا������س�����ات اجل���ام���ع���ي���ة 
ال�����س��ب��ي��ع��ي،  م���ن���ى  د.  ل���ل���ط���ال���ب���ات 
ووك���ي���ل���ة ع���م���ادة �����س����وؤون ال��ط��اب 
د.  الطابي  والتدريب  لاأن�سطة 
اإمي����ان امل��ن��ت�����س��ر، ومب�����س��ارك��ة ع��دد 
بال�سالة  اجلامعة  يف  الكليات  من 
اخلارجية لقاعة اجلوهرة يف مقر 

الطالبات بالزاهر.

األميرة نورة
اأط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة الأم�����رية ن���ورة 
بكلية  ممثلة  عبدالرحمن  بنت 
ال��ب�����س��ري ح��م��ل��ة تطعيم  ال��ط��ب 
�سد مر�س الإنفلونزا املو�سمية. 
وت�������س���ت���ه���دف احل����م����ل����ة ج��م��ي��ع 
طالبات  من  اجلامعة  من�سوبات 
واأع�ساء هيئة تدري�س واإداريات، 
وت�ستمر احلملة حتى ال� 24 من 

حمرم اجلاري.

الملك سعود
افتتح معايل مدير جامعة امللك 
ب��دران  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  �سعود 
ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر حفل 
عمادة تطوير املهارات باجلامعة 
مبنا�سبة انطاق برنامج الدورة 
ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة لأع�����س��اء 
بح�سور  اجلدد،  التدري�س  هيئة 
وكاء اجلامعة وعمداء الكليات 
وال���ع���م���ادات امل�����س��ان��دة واأع�����س��اء 

هيئة التدري�س.

شقراء
اف���ت���ت���ح وك���ي���ل ج���ام���ع���ة ���س��ق��راء 
امل��ل��ت��ق��ى  ال�������س���ري���ف،  ط�����ال  د. 
ب����ع����ن����وان  الأول  ال������ق������ان������وين 
»اجل���رائ���م الإل��ك��رون��ي��ة واأدل����ة 
اإثباتها وفقا لاأنظمة القانونية 
���س��ع��ار »وطننا  امل��ع��ا���س��رة« حت��ت 
اجلامعة  وكيل  بح�سور  اأم��ان��ة« 
اهلل  عبد  د.  التعليمية  لل�سوؤون 
ال�����س��ب��ي��ع��ي، وع���م���داء ال��ع��م��ادات 
امل�ساندة والكليات واأع�ساء هيئة 

التدري�س واملوظفني والطاب.

حائل
اللقاء  حائل  جامعة  ا�ست�سافت 
ل��ع��م��داء القبول  ال��� 13  ال����دوري 
والت�سجيل بجامعات وموؤ�س�سات 
جمل�س  دول  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
ال�����ت�����ع�����اون اخل����ل����ي����ج����ي.  وم����ن 
امل��ن��ت��ظ��ر، ح�����س��ب م���ع���ايل م��دي��ر 
اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ل ب��ن 
يخرج  اأن  ال��رباه��ي��م،  اإب��راه��ي��م 
ال���ل���ق���اء ب���ت���و����س���ي���ات ت�����س��ه��م يف 
ال��ن��ه��و���س ب��ن��ظ��ام ال��ق��ب��ول على 
العربية،  اخلليج  دول  م�ستوى 
ع���ل���ى ن���ح���و ي��ت��ي��ح يف امل�����س��ت��ق��ب��ل 
بني  والتنقل  الت�سجيل  �سهولة 
واأو���س��ح  اخلليجية.  اجل��ام��ع��ات 
ع��م��ي��د ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل د. 
ال���ل���ق���اء  اأن  ال���ل���وي�������س  الأده���������م 
�سيناق�س تطوير عمادات القبول 
والت�سجيل بجامعات وموؤ�س�سات 

التعليم العايل بدول املجل�س.

الملك فيصل
ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل م��دي��ر جامعة 
ع��ب��دال��ع��زي��ز  د.  ف��ي�����س��ل  امل���ل���ك 
ال�������س���اع���ات���ي، ال���ق���ن�������س���ل ال���ع���ام 
الأمريكي مايك هانكي، والوفد 
الزائر  الوفد  توجه  ثم  املرافق، 
اإل��������ى ك���ل���ي���ة ال�����ط�����ب، وك��������ان يف 
ا�ستقبالهم عميد الكلية د. وليد 
البوعلي. ثم التقى الوفد الزائر 
ب��ط��ل��ب��ة ال��ك��ل��ي��ة، ح��ي��ث ا���س��ت��م��ع 
طموحاتهم  ح��ول  �سرحا  منهم 

وخططهم امل�ستقبلية.
ث���م ت���وج���ه ال���وف���د ال���زائ���ر 
الإل��ك��روين  التعلم  ع��م��ادة  اإل���ى 
اإدارة  وزار  ب��ع��د،  ع��ن  وال��ت��ع��ل��ي��م 
البث الف�سائي، حيث اطلع على 
اإمكانيات الإدارة من ا�ستديوهات 
وقاعات مونتاج وغريها، والدور 
امل����ن����وط ب���ه���ا واخل�����دم�����ات ال��ت��ي 

تقدمها.

اإلسالمية
ن��ظ��م��ت ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��اب 
املدينة  يف  الإ�سامية  باجلامعة 
املنورة ندوة بعنوان »حب الوطن 
من منظور �سرعي« �سارك فيها 
م�ست�سار مدير اجلامعة الدكتور 
عبدال�سام بن �سامل ال�سحيمي، 
ال��ت��دري�����س بكلية  وع�����س��و ه��ي��ئ��ة 
�سوؤون  ع��م��ادة  ووك��ي��ل  ال�سريعة، 
اخل���ري���ج���ني ال����دك����ت����ور م�����س��ع��د 
واأداره���ا  احل�سيني،  م�ساعد  ب��ن 
وكيل  اجلامعة  م��دي��ر  م�ست�سار 
الدكتور  املكتبات  ���س��وؤون  ع��م��ادة 

خالد بن قا�سم الردادي.

األمير سلمان
ت�����س��ل��م م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
�سلمان بن عبد العزيز، الدكتور 
ع�����ب�����د ال�����رح�����م�����ن ب�������ن حم���م���د 
ال��ع��ا���س��م��ي، ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي 
ال���ط���اب للعام  ����س���وؤون  ل��ع��م��ادة 
اجل��ام��ع��ي 1434-1435ه�����������، من 
م�سفر  ال��دك��ت��ور  ال��ع��م��ادة  عميد 
ب����ن حم���م���ا����س ال���ك���ب���ريي ال����ذي 
ق���دم ���س��رح��ا ع��ن الأع���م���ال التي 
�ستقدمه  وما  العمادة  بها  قامت 
وم�ساركات  وبرامج  اأن�سطة  من 

خال الفرة املقبلة.
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المصدر موقع
جامعة لبفربول

غاين�سين�س«  »ل���ي���زك  ل��ل��ربوف��ي�����س��ور 
تعليم  ن��وع��ه��ا يف  ج���دي���دة  يف  ف���ك���رة 
ط����اب م��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د ال���دك���ت���وراه 
التطبيقية  الريا�سيات  م��ادة  من��وذج 

عن طريق »توير«.
يروي رئي�س ق�سم علوم احلا�سب 

حول العالم

يف ج��ام��ع��ة ل��ي��ف��رب��ول ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
جت��رب��ت��ه ق��ائ��ا »مل�����س��ت يف ال�����س��ن��وات 
الأخ��رية اأن ع��ددا كبريا من الطاب 
ل ي���ق���روؤون ال��ر���س��ائ��ل الإل��ك��رون��ي��ة 
امل��ر���س��ل��ة ع��رب ب��ري��د اجل��ام��ع��ة ب�سفة 
م��ن��ت��ظ��م��ة، ب����ل ي�����ق�����روؤون ال��ر���س��ائ��ل 
اخلا�سة املر�سلة عرب »ياهو« و »هوت 
ميل« و »جي ميل« اأو و�سائل الت�سال 
احل���دي���ث���ة ال����ت����ي ت����دم����ج ال���و����س���ائ���ط 
التقارير يف  اإع��داد  اآليات  مع  املتعددة 
�سورة حوار جذاب ومعقد، مما �ساعد 
ب��دي��ا قويا  ت��وي��ر  ع��ل��ى ظ��ه��ور دور 
و�سطى  طريقة  يوفر  لأن��ه  للتوا�سل 
وكمن�سة  عملية  ات�سال  ك���اأداة  مثلى 

تخزين للو�سائط املتعددة.« 
ال��ع��ام قمنا  وا���س��ت��ط��رد »يف ه���ذا 
ب��ا���س��ت��خ��دام »ت���وي���ر« ك������اأداة ات�����س��ال 
ل���ن���م���وذج ���س��غ��ري احل���ج���م ن�����س��ب��ي��ا يف 
يوفر  لأن���ه  التطبيقية،  الريا�سيات 
خ��ل��ي��ط��ا م����ن ن���ظ���ري���ة ال���ري���ا����س���ي���ات 
م�����س��ح��وب��ا ب���ن���ظ���ام امل�������س���اع���دة حل��ل 

امل��ع�����س��ات ال��ري��ا���س��ي��ة، ف�����س��ا عن 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ربجم���ي���ات امل��ل��ح��ق��ة 

الأخرى«.
اإلى املحا�سرات التي  وبال�سافة 
يح�سر  تعليمية،  م���واد  على  حت��ت��وي 
ال���ط���اب امل���خ���ت���ربات حل���ل واج���ب���ات 
التغذية  لنظام  تخ�سع  التي  »ج��اف��ا« 
الختبار  بغر�س  اإلكرونيا  امل�سردة 

والتقييم.

منتدى عام مفتوح
ما  مبجرد  اأن��ه  الربوفي�سور  واأ�سهب 
اأن يقدم الطاب اأعمالهم مرات عدة 
يرون، ب�سورة ل تك�سف عن اأ�سمائهم، 
ج����دوى اأدائ���ه���م م��ق��ارن��ة ب��الآخ��ري��ن 
فيبدوؤون طرح الأ�سئلة والتفكري مليا 

يف التلميحات والتو�سيحات.
وتابع »هذه العملية تتطلب اأداة 
ات�����س��ال ج��ي��دة، وم���ن ث��م قمنا بعمل 
يف  للم�ستخدمني  ج��دي��دة  ح�����س��اب��ات 
»ت��وي��ر« لكل دار���س��ي ال��ن��م��وذج ومن 

تويتر ومستقبل التعليم
بينهم اأن���ا امل��ع��ل��م، وك��ذل��ك واح���د من 
طاب الدكتوراه يراقب النظام جزء 

من اهتماماته البحثية«.
النموذج  ت�سليم  اأث��ن��اء  »يف  وق��ال 
ا���س��ت��خ��دم��ن��ا »ت���وي���ر« ك�����اأداة ات�����س��ال 
ب�����س��ك��ل ح�����س��ري ب��ي��ن��م��ا ت���اب���ع بع�س 
املنتدى  لأن  الطاب حواراتنا فقط، 
ال��وق��ت  يف  للجميع  م��ف��ت��وح  واحل����وار 
ال�����ذي ي��ت��ب��ادل ف��ي��ه امل��ح��ا���س��ر م��ئ��ات 
فردا  الطاب  مع  اخلا�سة  الر�سائل 

فردا«. 
اأج������زم  »اأك�����������اد  ق����ائ����ا  واأردف 
ي�����س��ت��خ��دم��ون  ال���ن���م���وذج  ط�����اب  اأن 
على  ب��ال��ن��م��وذج  اخل��ا���س��ة  ح�ساباتهم 
»توير« كاأداة ات�سال لأمور �سخ�سية 

فيما بينهم اأي�سا«.

ميزات وعيوب »تويتر«
يرى الربوفي�سور »ليزك غاين�سين�س« 
من����وذج  يف  »ت����وي����ر«  ا����س���ت���خ���دام  اأن 
ب�سكل  ك���ان  التطبيقية  ال��ري��ا���س��ي��ات 

بعد  نتمكن  »اأننا مل  جتريبي، موؤكدا 
لأق�سى  اإمكانياته  ك��ل  ا�ستغال  م��ن 
قبل  من  ا�ستخدامه  واأن  ممكن«  حد 
الطاب كان اإيجابيا للغاية وم�سجعا 

على ا�ستخدامه يف ال�سنوات املقبلة.«
وع������دد ال���ربوف���ي�������س���ور مم���ي���زات 
ا����س���ت���خ���دام »ت�����وي�����ر«، واأه���م���ه���ا اأن����ه 
م��ن��ت��دى ع����ام وم��ف��ت��وح وت��ق��ري��ب��ا كل 
ال���ر����س���ائ���ل ك���ان���ت م���ت���اح���ة ل��ل��ج��م��ي��ع 
ب���غ���ر����س الط��������اع ب���ا����س���ت���ث���ن���اء ت��ل��ك 
اأن  اأي  اخل��ا���س«  ب��الت�����س��ال  املتعلقة 
اأن  ي�ستطيع  النموذج  يح�سر  مل  من 
ي��ق��راأه��ا، مم��ا ي��وف��ر فر�شة ان��خ��راط 
املزيد من النا�س يف النموذج بالنقا�س 

والت�سال.
ل�غاين�سين�س،  وال���ك���ام  وه���ن���ا،   
ي��ك��م��ن ج��وه��ر الخ���ت���اف ب���ني ب��ري��د 
و�سائط  كمن�سة  »توير«  و  اجلامعة 
يوفر  الأخ��ري  لأن  مفتوحة،  متعددة 
امل����زي����د م����ن ال���ت���ح���ل���ي���ات وال�������س���ور 
ا�ستخدامها   مي��ك��ن  ال��ت��ي  وامل��رئ��ي��ات 

النموذج  االن��خ��راط  يف  اآل��ي��ات  لفهم 
مبا فيها الت�سال.

ومع هذا، ا�ستعر�س الربوفي�سور 
ع���ي���وب »ت����وي����ر« ق���ائ���ا »ع��ل��ي��ك اأن 
ال��دورة،  واح��د يف  توؤ�س�س ح�سابا لكل 
لأن احل�سابات ال�سخ�سية تركز عامة 
احلياتية  الأم����ور  على  التعليق  على 
املختلفة، وهي اأمور تقع اأحيانا �سمن  
ال��ر���س��ائ��ل اخل��ا���س��ة امل��ت��ب��ادل��ة  داخ��ل 
املحا�سر  اأن  الثاين  والعيب  ال���دورة.  
ا�ستعمال  يف  حمرفا  يكون  اأن  عليه 
النموذج ول  واإل فلن ينجح  »توير« 

العمل باأ�سره«.

الخطوة التالية
يرى الربوفي�سور اأن اخلطوة التالية 
ت��ت��م��ث��ل يف اخ��ت��ب��ار ال��ن��م��وذج م��ق��ارن��ة 
�سيعمل  اأن����ه  م���وؤك���دا  اأك�����رب،  ب��ن��م��اذج 
علوم  ق�سم  يف  زم��ائ��ه  ت�سجيع  على 
احل��ا���س��وب ع��ل��ى جت��رب��ت��ه يف جم��الت 

اأخرى.
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لقطات

حول العالم

تشيلي
خم����اوف م���ن ت��ق��ل��ي��ل ج���ودة 
التعليم بعد تخفي�س ر�سوم 

اجلامعات.

الصين
اأعدت مقاطعة »جياجنينج« 
ال�����س��ي��ن��ي��ة خ���ط���ة ج���دي���دة 
ل������س�����ت�����ق�����ط�����اب ال�����ط�����اب 
ال���واف���دي���ن اإل���ي���ه���ا ب��ت��وف��ري 
م��ن��ح درا����س���ي���ة ل���ه���م، الأم����ر 
الطاب  �سخط  اأث���ار  ال���ذي 
ال�����س��ي��ن��ني ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون 
م���ن رف����ع ر����س���وم ال���درا����س���ة 
اجل��ام��ع��ي��ة، م��ت��ذم��ري��ن من 
ت��ت��ك��ف��ل  اأن  م����ن  ب�����دل  اأن������ه 
ال�����دول�����ة ب��ت��ق��ل��ي�����س ر����س���وم 
بتخ�سي�س  ت��ق��وم  ال��ت��ع��ل��ي��م 
م�������وارده�������ا ب����ت����وف����ري م��ن��ح 
الوافدين  للطاب  تعليمية 
ال���ت���ي  امل����ق����اط����ع����ة  ت����ل����ك  يف 
ت�ست�سيف العديد من فروع 
اجل��ام��ع��ات الأج��ن��ب��ي��ة على 

اأرا�سيها.

بريطانيا
ح������ذر وزي��������ر الأع������م������ال يف 
احل����ك����وم����ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
م���ن مغبة  ك���اب���ل«  »ف��ي��ن�����س 
اإقرار خطة حزب املحافظني 
ب��ت��ق��ل��ي�����س ���س��ب��ع��ة م��ل��ي��ارات 
جنيه ا�سرليني من موازنة 
الإن���ف���اق ال���ع���ام، م���وؤك���دا اأن 
على  �سلبا  »�سينعك�س  ذل��ك 
التي  ال��ع��ايل  التعليم  ر���س��وم 
�ستزيد حتما اإن مت اقراره«.

أوروبا
اأ�������س������ارت  درا������س�����ة ج���دي���دة  
اأورب���ي���ة  دول  ت�����س��ع  ���س��م��ل��ت 
واأع������ده������ا خ���ب���ري ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأ�سر  األيك�س  كندا  يف  العايل 
اأور«  »دوم��ي��ن��ي��ك  وزم���ي���اه 
اأن  اإل��ى  وي�سبل«  »ج��وه��ان  و 
التعليم  يف  ال��ر���س��وم  زي�����ادة 
ال����ع����ايل ل ت����وؤث����ر ���س��ل��ب��ا يف 
ال���ط���ل���ب ع���ل���ى اجل���ام���ع���ات 
كانت  اإذا  اإل  الت�سجيل  اأو 

الزيادة زيادة مفرطة.

الهند
ت��ط��وي��ر  وزارة  اق�����رح�����ت 
الهند  يف  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد 
الط��ار  لو�سع  جلنة  تكوين 
اجل��ام��ع��ات  لت�سنيف  ال��ع��ام 
والكليات الهندية مبقارنتها 
ب�����اجل�����ام�����ع�����ات وال����ك����ل����ي����ات 
اأف���اد به  ال��دول��ي��ة ح�سب م��ا 
ال���ربوف�������س���ي���ور »ب��ه��ا���س��اك��ر 
رام������وث������ي«، م����دي����ر امل��ع��ه��د 
الهندي للتقنية يف مادرا�س. 

جامعة ييل تفتح فرعها 
الجديد في بكين

بقلم »إيمي آثي مكدونالد«
موقع جامعة ييل 

 
افتتحت جامعة »ييل« اأول واأكرب �سرح اأكادميي لها يف ال�سني يف احتفالية كربى 

ح�سرها نحو 200 من كبار القادة يف جمال الأعمال واخلدمات الجتماعية.
»بير  ال��ربوف�����س��ي��ور  ييل  م��دي��ر جامعة  ق��ال  الح��ت��ف��ال��ي��ة،  اأم���ام  كلمته  يف 
�سالفوي«، »نحتفل اليوم بكيان جديد يتمثل يف افتتاح فرع جلامعتنا هنا يف بكني 
الوليات  خ��ارج  ييل  ف��رع جلامعة  اأك��رب  وه��و  وبراجمها  واأق�سامها  كلياتها  بكل 

املتحدة.
لقد جئنا اإلى بكني لأن هذا الفرع ميثل حجر الزاوية للعاقات ما بني ييل 
التي تنتهجها  التدويل  ا�سراتيجية  الزاوية يف  وال�سني، و�سيظل كذلك حجر 

جامعة ييل طوال العقد املن�سرم.«
قدم،   16.500 م�ساحة  على  »ت�ساوياجن«  مقاطعة  يف  اجلديد  الفرع  ويقع 
العديد من  ملناق�سة  والطاب  وال��رواد  والعلماء  للقادة  و�سيعمل كمركز فكري 
الق�سايا التي تتعلق بال�سني والوليات املتحدة والعامل باأ�سره، و�سيدر�س الفرع 
والتقنية  املناخ  وتغري  ال�سحية،  الرعاية  مثل:  وخمتلفة،  متنوعة  تخ�س�سات 
والقت�ساد والآداب، و�سيعقد فرع اجلامعة �سل�سلة من ور�س العمل والجتماعات 

والدورات التدريبية والفعاليات الأخرى بال�سراكة مع نظرائهم يف ال�سني.
»اإدوارد �سيندر«، عن  الإدارة يف جامعة ييل الربوف�سيور  وعرب عميد كلية 
�سعادته بوجوده يف   مقاطعة  »ت�ساوياجن«  معلا ذلك باأنها »اأف�سل مكان لإكمال 
الربامج الرائعة التي ا�ستهللناها يف اأماكن اأخرى يف بكني كاجلامعات يف ال�سني 

باأكملها واآ�سيا باأ�سرها«. 
واأ�ساف »هذا املكان حمايد ومرابط ومنا�سب للحوار ورائع يف جلب اأف�سل 

بنات اأفكارنا عن كيفية تنظيم احلوار والتعليم من »ييل«  اإلى ال�سني«.
بدًء   �ستى  مبو�سوعات  تعلقت  رئي�سية  جل�سات  �ست  عقد  الحتفال  و�سهد 
وال�سحة  بالبيئة  وانتهاًء  القت�سادي،  بالنمو  م��رورا  احل�سارية،  القيادة  من 

والرفاهية.
كابيتا  »�سيكويا  ل�سركة  املنتدب  ال�سريك  من  كل  اأعلن  ذات��ه،  ال�سياق  ويف   
»براد هوانغ«،   »نيل �سني«، وموؤ�س�س ورئي�س »لوت�س كابيتال ماجنمنت  ت�سينا«، 
اأ�سدقاء  »جمعية  من  وهو  �سو«،  »�سيابنوغ  »زنفند«  ل�سركة  املوؤ�س�س  وال�سريك 
جامعة ييل« اأي�سا، عن تربعهم بتاأ�سي�س مركز » ييل بينتغ �سنر« لكونهم من 

خريجي جامعة ييل الأمريكية. 
واأعرب »�سني« عن �سعادته بهذا املركز موؤكدا اأن ييل لديها تاريخ حافل مع 
اإعجابه بجامعة ييل يف قدرتها على جمع  ال�سينيني، مبديا  ال�سني والطاب 
اإثراء  املركز جهود  ي�سهل هذا  اأن  اأمله يف  ال�سني معربا عن  املفكرين يف  نخبة 
التبادل احل�ساري والتعليمي يف كثري من املناهج بني ال�سني والوليات املتحدة 

المريكية.

اأطلقت جامعة اأوهايو �سل�سلة من املبادرات 
النوعية اجلماعية بهدف الرقي بالرعاية 
ال�سحي���ة يف الوليات املتح���دة الأمريكية، 
العامل���ني يف  العدي���د م���ن  وذل���ك بجم���ع 
املج���ال باختاف تخ�س�ساته���م واأعمالهم 

حتت مظلة واحدة يف فعاليات واحدة .
متثل���ت اآخر تلك املبادرات يف منتدى 
ال���ذي عق���د يف  التعلي���م املهن���ي املتداخ���ل 
مرك���ز  يف  املن�س���رم  اأكتوب���ر  م���ن  الثال���ث 
»غروف���ر« يف اأثين���ا، ملدة ن�س���ف يوم،  حتت 
رعاي���ة كلي���ة هريتيج لطب العظ���ام وكلية 
العل���وم واملهن ال�سحي���ة CHSP وح�سره 
املج���ال  يف  والعامل���ني  الأ�سات���ذة  م���ن   70
معظ���م  يف  الكليت���ني  هات���ني  يف  الطب���ي 
التخ�س�س���ات، ومنه���ا: ال�سح���ة النف�سية، 
والت�س���ال ال�سح���ي، والع���اج باملو�سيقى، 
وغ���ري ذلك، ملناق�س���ة اأف�س���ل املمار�سات يف 

التعليم ال�سحي.
و�سل���ط املنتدى ال�س���وء على النجاح 
امل�س���رك ب���ني الكليت���ني يف جم���ال تعلي���م 
الرعاي���ة ال�سحي���ة و�س���رب اأغ���وار العقبات 
الك���وؤود التي تقف حجر ع���رثة اأمام جهود 

تطوير الرعاية ال�سحية.
وا�سته���ل عمي���د كلي���ة العل���وم واملهن 
»ران���دي  الربوفي�س���ور   CHSP ال�سحي���ة 
ليت���ي«،  كلمت���ه يف املنت���دى ب�س���رد ح���ادث 
وق���ع ل���ه �سخ�سي���ا، م�سلط���ا في���ه ال�س���وء 
عل���ى احلاج���ة للتن�سي���ق ب���ني العامل���ني يف 

بهدف الرقي بالرعايا الصحية في الواليات المتحدة

جامعة أوهايو تطور 
التخصصات الطبية البينية

الرعاي���ة ال�سحية، راويا ما حدث لوالدته 
الت���ي ق�ست نحبها يف ماي���و املا�سي، قائا 
 62 و  طبي���ا  فح�س���ا   14 ل����  خ�سع���ت  اإنه���ا 
لق���اء طبيا م���ع موفري الرعاي���ة ال�سحية 
وطبي���ب  العائل���ة،  اأطب���اء  �سمنه���م  وم���ن 
وطبي���ب  ال�سحي���ة،  واملمار�س���ة  القل���ب 
الأع�س���اب، وال�سي���ديل، وطبي���ب احلمي���ة 
اآخري���ن،  اإل���ى جان���ب  الطبيع���ي  والع���اج 
موؤك���دا اأن���ه »مل جتر حمادث���ة واحدة بني 
رعاي���ة  ح���ول  الطبي���ة  الرعاي���ة  موف���ري 
والدت���ي ط���وال الأ�سه���ر الثاث���ة الأخرية 
م���ن حياته���ا، الأم���ر ال���ذي اأف�س���ى بتكرار 
تن�سي���ق  ب���ا  والرعاي���ة  اخلدم���ة،  تكلف���ة 
م�سب���ق، وتخب���ط ب���ني اأف���راد العائلة حول 
الإج���راءات والأولوي���ات«، خمتتما حديثه 
ب���اأن »ه���ذه اأك���رب املع�س���ات الت���ي تواج���ه 

الرعاية ال�سحية يف الوليات املتحدة.«
من جانب���ه اأماط العمي���د التنفيذي 
لكلي���ة »هريتتي���ج« الربوف�سي���ور »كيني���ث 
الت���ي  اجله���ود  ع���ن  اللث���ام  جوهن�س���ون«، 
تبذله���ا الكلية بال�سراك مع كلية العلوم 
ط���رق  اإل���ى  للو�س���ول  ال�سحي���ة  وامله���ن 
اإبداعي���ة لتطوي���ر عمل ممار�س���ي الرعاية 
وجمي���ع  الأ�سات���ذة  بت�سجي���ع  الطبي���ة 
العاملني عل���ى اإجراء اأبحاث يف التخ�سات 
البيني���ة«، اآم���ا اأن يتخ���ذ ط���اب جامع���ة 

اأوهايو الريادة يف هذا امل�سمار.«
وجاءت باكورة ه���ذا التعاون الناجح 

باإع���داد دورة التخ�س�س���ات املهنية البينية 
»ذا  ع���ام 2012 يف مرك���ز  اأع���دت يف  الت���ي 
لوريل اأوف اآثين�س« للتمري�س والتاأهيل، 
و�سارك فيه���ا طاب من الكليتني من كل 
التخ�س�س���ات املختلف���ة املتعلق���ة بالرعايا 
رعاي���ة  ح���ول  املزي���د  لتعل���م  ال�سحي���ة 

املر�سى.
و�س���ارك طاب الكليت���ني يف فعاليات 
تعلمي���ة اأخرى عن اإ�ساب���ات امللعب ل�سيما 
تل���ك الت���ي تتعلق باحلب���ل ال�سوك���ي لأحد 
لعب���ي ك���رة القدم الأمريكي���ة، حيث تعلم 
الط���اب كي���ف ت���وؤدي كل مهن���ة وظيفتها 
م���ن تثبي���ت الاع���ب عل���ى اأر�سي���ة امللعب، 
وه���ي مهن���ة طبيبب لعبني، اإل���ى الرعاية 
يف غرف���ة الط���وارئ، وه���ي مهم���ة الأطباء 
للتاأهي���ل،  م�ساعدت���ه  حت���ى  واملمر�س���ني، 

وهي مهمة طبيب العاج الطبيعي.
وت�سهد جامعة اأوهايو �سراكة اأخرى 
ب���ني كلي���ة هريتي���ج لط���ب العظ���ام، وكلية 
حت���ت   CHSP ال�سحي���ة  وامله���ن  العل���وم 
ا�س���م مبادرة ال�سح���ة العاملية بالتعاون مع 
مرك���ز الدرا�س���ات الدولي���ة، وته���دف هذه 
ال�سراكة اإلى منح �سهادات يف التخ�س�سات 
املهنية البينية، واإن�ساء برامج للماج�ستري 
رح���ات  و�ستنظ���م  العاملي���ة،  ال�سح���ة  يف 
اأ�سا�سي���ات  اإل���ى  تدريبي���ة لأماك���ن تفتق���ر 
الرعاي���ا الطبي���ة كم���ا ه���و احل���ال يف دولة 

بوت�سوانا يف اأفريقيا.

عميد كلية العلوم واملهن ال�شحية بجامعة اأوهايو الربوفي�شور راندي ليتي

مدير جامعة ييل, الربوف�شيور بيرت �شالفوي
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القارئ يختار من النص 
ما يتجاوب مع  قناعاته 

واتجاهاته
التكنولوجيات أحدثت

نقلة نوعية في تغيير 
عالقة الجمهور باإلعالم
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دراسات

ف��ه��م  ع���ل���ى  امل��ت��ل��ق��ي  دور  ي��ق��ت�����س��ر  »مل 
وت��ف��ك��ي��ك رم�����وز ال��ر���س��ائ��ل الإع��ام��ي��ة 
دوره  اأ�سبح  ب��ل  ال�سابق،   يف  ك��ان  مثلما 
الإ�سهام يف ت�سكيل واإنتاج املعنى املت�سمن 

يف اخلطاب الإعامي«.
نقدية  درا�سة  اإليه  خل�ست  ما  هذا 
اأج����راه����ا اأ����س���ت���اذ ال��ت��ل��ف��زي��ون والإذاع������ة 
امل�������س���ارك ب��ق�����س��م الإع��������ام والت�������س���ال 
ب���اجل���ام���ع���ة، ال���دك���ت���ور ع���م���ر اإب���راه���ي���م 
ب����و�����س����ع����دة، وت�����ن�����اول ف���ي���ه���ا امل����ق����ارب����ات 
النظريات احلديثة للتلقي، مع اإبراز دور 
التكنولوجيات احلديثة لو�سائل الإعام 
والت�سال يف التغيريات التي طراأت على 

عملية تلقي اخلطاب الإعامي.
»دور  درا�����س����ة  اآف�������اق  وت�����س��ت��ع��ر���س 
التلقي  تفاعلية  يف  الت�سال  تكنولوجيا 

للخطاب الإعامي« يف ما يلي:

تمهيد
ي�����س��ه��د ال���ع���امل يف ال�������س���ن���وات الأخ�����رية 
وخ��ا���س��ة يف ال���دوائ���ر ال��ف��ك��ري��ة وم��راك��ز 
املوجود  بالتقارب  بالغا  اهتماما  البحث 
والتفاعل  والتكنولوجيا  ال��ث��ق��اف��ة  ب��ني 
الفكري  والإب���داع  التقنية  بني  احلا�سل 
وال��ف��ن��ي مب��خ��ت��ف اأ���س��ك��ال��ه ومت��ظ��ه��رات��ه 
وخ���ا����س���ة يف ع��م��ل��ي��ات اإن����ت����اج اخل���ط���اب 

الإعامي.
التكنولوجية  للتقنيات  اأ�سبح  فقد 
احلديثة ا�ستخدامات وا�سعة يف خمتلف 
العمليات املحددة للممار�سة الإعامية، 
اإل����ى ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��غ��ي��ريات  مم��ا اأدى 
بناء اخلطاب  التقليدية يف  الطرق  على 
اأ�ساليب تلقيه من قبل  الإعامي وعلى 
الإب��داع  اآف��اق جديدة يف  امل�ستقبل ور�سم 
وعلى قراءة وتاأويل الر�سائل الإعامية 

واإنتاج املعنى.
ال����درا�����س����ات  مل��خ��ت��ل��ف  امل���ت���ت���ب���ع  اإن 
ال���ن���ق���دي���ة ال����ت����ي اه���ت���م���ت ب���ال���ظ���اه���رة 
ياحظ  ال�سابقة  العقود  يف  الإعامية 
عدم تناولها للمكانة التي يحتلها املتلقي 
يف امل��ن��ت��وج الإع���ام���ي ول��ك��ن يف الآون����ة 
الخرية  نتابع يف العديد من الدرا�سات 
احل���دي���ث���ة ت��وج��ه��ا ب������ارزا ال����ى ال��ع��ن��اي��ة 
بالو�سيلة،  لي�س فقط  باملتلقي وعاقته 
ل��ك��ن ب���امل���ادة الإع���ام���ي���ة اأي�����س��ا �سمن 
خمتلف ال�سياقات التي تتم فيها عمليات 
الإنتاج والإبداع، مما حدا بع�س املدار�س 
اإل����ى ات���خ���اذ عملية  ال��ن��ق��دي��ة احل��دي��ث��ة 
يف  وج��وه��ري��ا  اأ�سا�سيا  مو�سوعا  التلقي 
وعاقتها  الإعامية  للظاهرة  درا�ستها 

بعمليات �سناعة اخلطاب العامي.

التكنولوجيا
ومفهوم التلقي 

املتلقي  ب��ع��اق��ة  ت�����س��ك��ل اله��ت��م��ام  ل��ق��د 
باخلطاب  امل�ساهد(  امل�ستمع،  )ال��ق��ارئ، 
الإعامي خا�سة يف �سياق التطور الذي 
تزامن  الذي  النقدية  الدرا�سات  �سهدته 
والجتماعية  ال�سيا�سية  التحولت  م��ع 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال���ت���ط���ورات ال��ع��ل��م��ي��ة التي 
عرفها العامل مع نهاية القرن الع�سرين 
بحيث حتول تركيزها يف حتليل اخلطاب 

واملبدع  بالت�سال  القائم  من  الإعامي 
اإلى املتلقي وتعامله مع ذات اخلطاب.

ي���ع���د م���ف���ه���وم ال��ت��ل��ق��ي ح���دي���ث���ا يف 
اخلطاب النقدي لو�سائل الإعام،  فهو 
ي�سري اإلى خمتلف ال�سريورات النف�سية 
والثقافية  وال��ت��اري��خ��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ا���س��ت��ق��ب��ال اخل��ط��اب  ال��ت��ي حت���دد عملية 
الإعامي من طرف عينة من اجلمهور، 
فهو ي�سم العنا�سر املكونة للفعل الذي 
مي���ار����س���ه امل��ت��ل��ق��ي مب��ك��ون��ات��ه ال��ذه��ن��ي��ة 
خمتلف  وت���اأوي���ل  لتف�سري  والن��ف��ع��ال��ي��ة 
التعر�س  يتم  التي  الإعامية  الر�سائل 

اإليها.
ال��ب��ع�����س م����ن رواد   وي���ع���ن���ي ع���ن���د 
موقف  ع��ن  ع��ب��ارة  اأن��ه  النقدية  املدر�سة 
ي��ت��خ��ذه امل��ت��ل��ق��ي جت����اه ال��ن�����س امل���ق���روء  
ال��ب�����س��ري   ال���ع���ر����س  اأو   امل�������س���م���وع  اأو 
التلفزيوين اأو ال�سينمائي اأو الإلكروين 
ال��ذي  اأو الأ���س��ل��وب  م��ن خ��ال الطريقة 
يتبعه يف قراءة  الر�سائل التي متكنه من 

الفهم و الإدراك.
ن��ظ��ري��ة   م���ق���ارب���ة  ه����و  ال��ت��ل��ق��ي  اإن 
اإع��ام��ي��ة ات�����س��ال��ي��ة  ظ��ه��رت يف اأمل��ان��ي��ا 
املفكرين  من  العديد  اأعمال  خ��ال  من 
الذين تزعموا املدر�سة النقدية احلديثة 
جورج  »هانز  اأمثال  الإعامي  للخطاب 
املقاربة  وتبني هذه  »في�س«،  و  جادمري« 
النظرية اأن النقد الإعامي ينطلق من 

اإبرا ز تعامل املتلقي مع اخلطاب وتاأويله 
ولي�س فقط  عليه  اآث���اره  م��ع حتديد  ل��ه 
�سرح اخلطاب وتو�سيحه واإظهار مكامن 

ال�سعف والقوة فيه.
منابعها  ال��ت��ل��ق��ي  ن��ظ��ري��ة  وت���اأخ���ذ 
وبنيوية  الرو�سية  ال�سكانية  يف  خا�سة 
براغ مثلما ي�سري اإليه »روبرت هولب« يف 
اهتمامها  وتركز  التلقي«  »نظرية  كتابه 
ب��ع��اق��ة امل��ت��ل��ق��ي ب��اخل��ط��اب الإع���ام���ي، 
ف��م��ث��ا جن���د ال�����س��ح��ف��ي ي��ك��ت��ب ل��ل��ق��ارئ 
الن�س  بناء  يف  اأ�سا�سيا  دورا  له  باعتباره 

واإنتاج دللته.
فاملعنى لي�س كامنا فيه واإمنا جند 
من  جمموعة  ل��ل��ق��ارئ  ي��ق��دم  الن�س  اأن 
امل��ع��اين ي��خ��ت��ار م��ن��ه��ا ت��ل��ك ال��ت��ي تت�سح 
ل��ه وت��ت��ج��اوب م��ع  قناعاته واجت��اه��ات��ه، 
ولي�س بال�سرورة هي املعاين الوحيدة يف 
ال�سياق موجود  هذا  فالقارئ يف  الن�س، 

خارج الن�س وداخله اأي�سا.
التلقي  ون��وع��ي��ة  م�ستوى  يختلف 
ح�������س���ب ع�����اق�����ة امل���ت���ل���ق���ي ب���اخل���ط���اب 
املرئي  اأو  امل�سموع  اأو  املكتوب  الإع��ام��ي 
ت��ت��م يف الإط����ار  ال��ت��ي  الإل����ك����روين،  اأو 
النفعايل والفكري واحل�سي من خال 
امل�����س��م��ون وال�����س��ك��ل وج��م��ال��ي��ة ال��ع��ر���س 
ور���س��ي��ده  ذوق����ه  ووف����ق  الأداء  ون��وع��ي��ة 
للرموز  واإدراك������ه  فهمه  وم���دى  امل��ع��ريف 

التي حتدد درجة املتعة.

وهناك عوامل اأخرى تلعب كذالك 
ل���دى  ال��ت��ل��ق��ي  ع��م��ل��ي��ة  يف  م��ه��م��ا  دورا 
منها:  امل�ستمع،  اأو  امل�����س��اه��د  اأو  ال��ق��ارئ 
فيه  تتم  الذي  املكان  عوامل مادية مثل 
امل�����س��اه��دة، وع���وام���ل ذات���ي���ة م��ث��ل درج���ة 

الإقبال اأو الإعرا�س عما يقدم اإليه.
ومي���ث���ل من������وذج »����س���ت���ي���وارت ه���ل« 
الأ�سا�س املف�سر لنظرية التلقي باعتباره 
ال���ر����س���ال���ة الإع���ام���ي���ة  اأن م��ن��ت��ج  ي����رى 
ي�سمن  ل  ولكنه  مهيمنا  معنى  ي�سفي 
ال���ذي ي��ق��وم املتلقي  ب���اأن ه��ذا املعنى ه��و 

بتفكيكه وتاأويله.
ويف هذا ال�سياق يفر�س »�ستيوارت 
بها  يقوم  ممكنة  احتمالت  ثاثة  ه��ل« 
متوافقة  ق���راءة  ي��ق��دم  اأن  ف��اإم��ا  املتلقي 
واإم��ا  املنتج  قبل  م��ن  املهيمن  املعنى  م��ع 
اأن يقدم قراءة تفاو�سية مبوافقته على 
ورف�سه  املهيمن  املعنى  عنا�سر  بع�س 
بع�سها، واإما اأن يقدم قطيعة مع املعنى 

املهيمن.
اإن حتليل �سلوكيات جمهور و�سائل 
التلقي قد جعلت  وف��ق مقاربة  الإع��ام 
نتائجها تغري يف فهم الدور الذي يلعبه 
امل�ستمع  اأو  امل�ساهد  اأو  ال��ق��ارئ  املتلقي 
الثقايف  ال��ب��ن��اء  ت�سكيل  يف  امل�ستخدم  اأو 
الإع��ام��ي  اخل��ط��اب  ملعنى  والجتماعي 
ودللت���ه الإي��دي��ول��وج��ي��ة وت��ك��ون تقاربا 
امل��ق��ارب��ة النقدية  ب����ارزا ب��ني  وان��دم��اج��ا 

للدرا�سات الثقافية واملقاربة التجريبية 
لأبحاث ودرا�سات اجلمهور.

معنى  اإن��ت��اج  يف  املتلقي  دور  ولفهم 
اخلطاب  يف  الب�سري   ال�سمعي  للن�س 
ال��ت��ل��ف��زي��وين والإذاع�������ي وال�����س��ي��ن��م��ائ��ي، 
ا���س��ت��خ��دم��ت و���س��ائ��ل خ��ا���س��ة مت��ث��ل��ت يف 
الت�سجيات والتوثيق ال�سمعي الب�سري 
بروز  اإلى  واأدى ذلك  واملقابات وغريه، 
اث��ن��وغ��راف��ي��ة لتلقي  ب��ح��وث ودرا�����س����ات 
الب�سري  ال�سمعي  الإع��ام��ي  اخل��ط��اب 

من خال الركيز على املتلقي.
 ويف ه���ذا الإط������ار، ي�����س��ري »دان��ي��ال 
داي�����ان« اإل����ى احل��ت��م��ي��ة الرت��ب��اط��ي��ة بني 
اخل����ط����اب الإع�����ام�����ي وامل���ت���ل���ق���ي ال����ذي 
يعتربه عن�سرا مركزيا يف عملية ت�سكيل 

املعاين والدللت.
وت��ت��م��ح��ور ال���ع���دي���د م���ن درا����س���ات 
ال���ت���ل���ق���ي ح�������ول ع�����اق�����ة ال���ت���ل���ف���زي���ون 
باجلمهور ومكانته لديه واآليات التحول 
م����ن ال���ف�������س���اء ال����ف����ردي اإل������ى ال��ف�����س��اء 
ال��ع��م��وم��ي م���ن خ����ال ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ل��ق��ي 
خمتلف  ينت  وق��د  �سياقاته،  ب��اخ��ت��اف 
ال��درا���س��ات يف ه��ذا امل��ج��ال اأن ك��ل اأف���راد 
بنف�س  التلفزيون  ي�ساهدون  ل  الأ���س��رة 
الطريقة والأ�سلوب واأن تاأويل الر�سائل 
اجتماعية  ���س��ي��اق��ات  ت��ت��م يف  الإع��ام��ي��ة 
العمل  يف  العائلة  يف  وخمتلفة  متعددة 
وغ����ريه����ا ت�����س��اع��د ع���ل���ى الن���ت���ق���ال م��ن 

العمومي  الف�ساء  اإل��ى  الفردي  الف�ساء 
ال��ذي يعتربه »ه��اب��رم��ا���س« الآل��ي��ة التي 
خمتلف  على  الق�ساء  يتم  خالها  م��ن 
ال���ت���ج���اوزات وال���ت���وت���رات ال���ت���ي ت��ع��ري 

التفاعات احلداثية يف املجتمع.

نقلة نوعية
ل����ق����د ����س���ك���ل ال����ت����ط����ور ال��������ذي ع���رف���ت���ه 
يف  نوعية  نقلة  الت�����س��ال  تكنولوجيات 
تغيري عاقة اجلمهور بو�سائل الإعام 
وخ���ا����ش���ة يف اأمن������اط وع�������ادات ال���ق���راءة 
مما  وال�ستخدام،  وامل�ساهدة  وال�ستماع 
ببحوث  بالغ  اهتمام  لظهور  املجال  فتح 
ال�ستعمالت لو�سائل الإعام واإبراز دور 
الآلة والتكنولوجيات املرتبطة بالتقنية 
ل��ت��ف�����س��ري وف���ه���م ال���ع���اق���ة ب���ني امل��ت��ل��ق��ي 

والآلة، وحتديد الآثار الناجتة عنها.
وق�����د خ��ل�����س��ت ال���ع���دي���د م����ن ه���ذه 
البحوث و الدرا�سات اإلى اأن املتلقي بفعل 
يحاول  لاآلة  تابعا  اأ�سبح  التكنولوجيا 
تفر�سها  ال��ت��ي  ال�سلوكيات  م��ع  التكيف 
ال�سياقات  التقنية يف خمتلف  عليه هذه 
م����ن ب��ي��ن��ه��ا ال���ت���ع���ام���ل م����ع ال��ت��ل��ف��زي��ون 
وال���ف���ي���دي���و وال���ك���وم���ب���ي���وت���ر وال���ه���ات���ف 

اجلوال.
ف��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل حت���م���ل ق��ي��م��ة 
على  اأي�سا  ت�ستمل  ولكن  فح�سب  مادية 
ت��اأخ��ذ �سكلها م��ن خ��ال  ق��ي��م��ة رم��زي��ة 
وبهذا  اليومية،  احلياة  يف  ا�ستعمالتها 
والت�سال  الإع��ام  تكنولوجيا  اأ�سبحت 
وثقافيا  واجتماعيا  وماديا  تقنيا  نظاما 
ي�����س��م ق���واع���د  وا���س��ت��ع��م��الت وع��اق��ات  
درا���س��ات  م��ن  العديد  اإل��ي��ه  ت�سري  مثلما 
واأع���م���ال ال��ب��اح��ث ال��ربي��ط��اين »داف��ي��د 
م�������وريل« ال������ذي ي��ع��ت��رب ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لي�ست فقط نظاما تقنيا ماديا فقط بل 

اجتماعيا وثقافيا اأي�سا .
الت�����س��ال  تكنولوجيا  غ���ريت  ل��ق��د 
م��ف��ه��وم ال��ت��ل��ق��ي ون��ق��ل��ت اجل��م��ه��ور من 
 Post اإل�����ى ب���ع���دي ال���ام���ادي���ة خ���ال���ه 
وال��ام��ت��ن��اه��ي��ة   Audience World
اأ���س��ب��ح  م��ا  ليت�سكل  وامل���ك���ان  ال���زم���ان  يف 
ي�سمى ب� »عامل ما بعد اجلمهور« يتميز 
االت�����ش��ال  وبفعالية  امل�شتمر  بالن�شاط 

واإنتاج املعنى. 
ل����ق����د اأ������س�����ب�����ح ت����ل����ق����ي اخل����ط����اب 
الإع������ام������ي م�����ن خ������ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�سوابط  للعديد من  الت�سال يخ�سع 
بالو�سيلة  اجل��م��ه��ور  ب��ع��اق��ة  امل��رت��ب��ط��ة 
التي  املختلفة  وبال�سياقات  الإع��ام��ي��ة 
اأك��ان��ت  ت��ت��م ف��ي��ه��ا عملية ال��ت��ل��ق��ي ���س��واء 

ثقافية اأم اجتماعية.
على  فقط  املتلقي  دور  يقت�سر  فلم 
الإعامية  الر�سائل  رم��وز  وتفكيك  فهم  
دوره  اأ�سبح  ولكن  ال�سابق،   يف  كان  مثلما 
احلديثة  ال��ن��ظ��ري��ات  ظ��ل  ويف  الآن  اأي�����س��ا 
املعنى  واإن��ت��اج  ت�سكيل  يف  الإ���س��ه��ام  للتلقي 
املت�سمن يف اخلطاب الإعامي من خال 
والجتماعية  الثقافية  ال�سياقية  عاقته 
الو�سيلة  وتكنولوجية  اخل��ط��اب  ن�س  م��ع 
ال�����ت�����ي حت��������دد امل����ع����ن����ى ع������رب ال����������دللت 

والتاأويات الناجتة عنها. 

د. بوسعدة في دراسة نقدية:

دور المتلقي في إنتاج الرسالة جوهري.. 
والتكنولوجيا عززت التفاعل
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حول الجامعة

محمد شامي 

اأي�����دت اأك���ادمي���ي���ت���ان ع��م��ل امل������راأة يف بيع 
املاب�س الن�سائية، موؤكدتني اأن اخلطوة 
التي  البطالة  مع�سلة  ح��ل  يف  �ست�سهم 
ع�سري  منطقة  يف  ال��ن�����س��اء  م��ن��ه��ا  ت��ع��اين 
ب�سكل خا�س، م�ستعر�ستني املميزات التي 

�ستنالها من ذلك.
ياأتي ذلك يف الوقت الذي حدد فيه 
باملنطقة ح�سني  العمل  وزارة  مدير فرع 
امل���ري م��وع��د وت��ف��ا���س��ي��ل ب��داي��ة املرحلة 
املحات  بيع  تاأنيث  خطوات  من  الثالثة 

الن�سائية يف ت�سريح خا�س ل� »اآفاق«.

مطلب ضروري
والت�سال  الإع���ام  ق�سم  من�سقة  اأك���دت 
اأن  الع�سريي  اإمي��ان  الدكتورة  باجلامعة 
فتح جم��الت ج��دي��دة للعمل اأم���ام امل��راأة 
اأ�سبح مطلبا �سروريا، لفتة  يف املنطقة 
باب  ويفتح  للتفاوؤل  يدعو  اأم��ر  اأن��ه  اإل��ى 

رزق للمراأة.
العمل  جم����الت  ف��ت��ح  »اإن  وق��ال��ت 
خ��ط��وة �سحيحة يف طريق  ه��و  ل��ل��م��راأة 
اإن�����ه ق���د مت ال���ب���دء اأول  ط���وي���ل، ح��ي��ث 
املاب�س  بيع  يف  �سة  املتخ�سّ ب��امل��ح��ات 
الن�سائية الداخلية وفق �سوابط دقيقة، 
ث��م ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل يف ه���ذا امل��ج��ال اإل��ى 

مرحلتني ثانية وثالثة«.
متاما  متاحة  الفر�سة  اأن  واأب��ان��ت 
ل��ل�����س��ي��دات ال���راغ���ب���ات يف ال��ع��م��ل احل��ر 
مّمن لديهن العزمية وعدم ال�ست�سام 
بيع  متاجر  يف  بالعمل  وذل��ك  للبطالة، 
امل�ستلزمات الن�سائية واإدارتها اأو تاأ�سي�س 
حم��ال ج��دي��دة وف��ق روؤي���ة تعطي امل���راأة 
م�سددة  م�ستلزماتها،  يف  خ�سو�سيتها 
ع��ل��ى اأن�����ه » ح����ان ال���وق���ت لإع������ادة ه��ذه 

الفر�سة للمراأة«. 
»فر�س  الع�سريي  اإمي���ان  وت��اب��ع��ت 
مبا  ال�سعودية  ل��ل��م��راأة  منا�سبة  العمل 
ي���ت���واءم م��ع ظ��روف��ه��ا وي�����س��اع��ده��ا على 
الإ����س���ه���ام يف ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 

املنطقة«.
تفعيل  يف  امل��راح��ل  ه��ذه  اأن  وبينت 
املختلفة؛ تهيئة  امل��راأة يف املجالت  عمل 
ل��ل��ظ��روف اأم��ام��ه��ا ل��ل��ع��م��ل ���س��م��ن اأط���ر 
العمل  ف��ر���س  ل��ه��ا  يحقق  مب��ا  املجتمع 
ن�سبة  خف�س  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  امل��ن��ا���س��ب��ة 
ال���ب���ط���ال���ة يف امل���ن���ط���ق���ة وحت���ق���ق دخ���ا 
اأهمية  م��ع  ل��ه��ا،  ك��رمي��ة  حل��ي��اة  منا�سبا 
لهذه  وتاأهيلها  حقوقها  على  احل��ف��اظ 

املرحلة. 
الكلية  عميدة  اأي���دت  جانبها،  م��ن 
اأب��و  م��ن��رية  ال��دك��ت��ورة  للبنات  العلمية 
امل�ستلزمات  بيع  يف  امل���راأة  عمل  حمامة 

الن�سائية.
معاجلة  يف  ي�سهم  »عملها  وق��ال��ت 
البطالة الن�سائية يف املنطقة، مع اأهمية 
لعمل  منا�سبة  م��واق��ع  ت��وف��ري  م���راع���اة 
واإبعادها  التحر�س  من  وحمايتها  امل��راأة 

عن اإ�شكاليات االختالط«.
ول��ف��ت��ت اأب����و ح��م��ام��ة اإل����ى ���س��رورة 
وتاأهليهن  البائعات  بتدريب  الهتمام 
حق  وحفظ  وال�سرعي  العملي  التاأهيل 
ال��ب��ائ��ع��ات وح��م��اي��ت��ه��ن اأي�����س��ا م��ن كافة 
ال��ظ��روف وال��ع��وائ��ق ال��ت��ي ت��وؤث��ر عليهن 
من خال توفري بيئة ن�سائية متكاملة 

من  البائعات  وحماية  املحات  تلك  يف 
ا�ستغال اأرباب العمل اأو البتزاز.

واأ�سافت »من اأهم حقوق العامات 
ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة ع��م��ل اآم���ن���ة ل��ه��ن، فعندما 
نطالب نحن الن�ساء بحقوقنا كم�سريات 
اأن  كحفظ خ�سو�سية م�سرياتنا، ل بد 
اأخواتنا  املقابل بحفظ حقوق  نطالب يف 
البائعات الاتي ي�ساركهن رجال يف املحل 

ذاته«.
فتح  »اإن  قائلة  اأب��و حمامة  وختمت 
جم����الت ع��م��ل م��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��م��راأة اأ���س��ب��ح 
م�ساركة  تفعيل  يف  ي�سهم  مهما  مطلبا 
وت��وف��ري  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  يف  امل����راأة 
فيه  ي��ت��م  اأن  ب�����ش��رط  ل��ه��ا،  منا�شب  دخ���ل 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ح��ق��وق��ه��ا ك��ام��ل��ة حتى 
تتمكن من احل�سول على زيادة يف دخلها 

والتخل�س من م�سكات البطالة«. 

المري يحدد موعد وتفاصيل المرحلة الثالثة بعسير

تأنيث المحالت النسائية حل لبطالة المرأة

البداية في عسير 
ياأتي ذلك يف الوقت الذي انطلقت فيه 
اللجان املخت�سة بتفعيل املرحلة الثالثة 
من مراحل تاأنيث امل�ستلزمات الن�سائية 
كا  لت�سمل  املن�سرم  الأ�سبوع  باملنطقة 

من اأبها وخمي�س م�سيط.
العمل  وزارة  ف��رع  م��دي��ر  واأو���س��ح 
املرحلة  ه��ذه  اأن  امل��ري  باملنطقة ح�سني 
و�ست�ستمر  امل��دي��ن��ت��ني،  ه��ات��ني  �ست�سمل 
لت�سمل يف امل�ستقبل 13 حمافظة، �سيتم 
خ��ال��ه��ا ت��وج��ي��ه حم���ات »اجل��اب��ي��ات 
وم�����س��ت��ل��زم��ات رع��اي��ة الأم���وم���ة« ب��اآل��ي��ة 

التاأنيث.
وع�����ن ع�����دد امل����ح����ات ال���ت���ج���اري���ة 
معنية  �ستكون  ال��ت��ي  الت�سوق  وم��راك��ز 
ب���ت���ط���ب���ي���ق ال������ق������رار وع��������دد ال�������س���اب���ات 
امل�ستفيدات من هذا الربنامج، اأ�سار اإلى 

وح�سر  م�سح  عملية  حاليا  يجري  اأن��ه 
لهذه املواقع ملعرفة اإجمايل املراكز التي 
ينطبق عليها هذا النظام وتوفري املوارد 

الب�سرية الن�سائية لها.
تعد  الثالثة  »املرحلة  اأن  واأ���س��اف 
والثانية  الأول��ى  للمرحلتني  ا�ستكمال 
ال��ل��ت��ني ���س��م��ل��ت��ا حم����ات ب��ي��ع امل��اب�����س 
وحمات  التجميل،  واأدوات  الداخلية، 
بيِع ف�ساتني ال�سهرة وف�ساتني العرائ�س 

والعباءات الن�سائية والإك�س�سوارات«.
الثالثة  امل��رح��ل��ة  »�ست�سمل  وت��اب��ع 
���س��ي��ب��داأ  اإذ  تف�سيلية،  م���راح���ل  خ��م�����س 
الإل��������������زام ب���ن�������س���اط���ي )اجل�����اب�����ي�����ات، 
اأن  على  الأم��وم��ة(،  رعاية  وم�ستلزمات 
)العطور،  حم��ات  م��ن  ك��ل  تاأنيث  يتم 
الأحذية واحلقائب، اجلوارب الن�سائية، 
الن�سائية،  الأك�ساك  الن�سائية،  املاب�س 

العامني  خ��ال  الن�سائية(  والأق��م�����س��ة 
املقبلني، عرب اإحال الباعة من الإناث 
عام  بحلول  ال��رج��ال  م��ن  الباعة  م��ك��ان 

.»1438
ال��������وزارة  اأن  اإل�������ى  امل�������ري  ول����ف����ت 
ح��������ددت ت����رت����ي����ب اجل����������دول ال���زم���ن���ي 
ل��ت��اأن��ي��ث امل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ن�����س��ائ��ي��ة، حيث 
ت�����س��ع��ى ال��������وزارة ل��ل��ت��و���س��ع ال��ت��دري��ج��ي 
يف امل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ن�����س��ائ��ي��ة ال���واج���ب 
القطاع  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون  تاأنيثها 
احلكومي والقطاع اخلا�س، والأطراف 
وج���ه���ات  وزارات  م����ن  ال���ع���اق���ة  ذات 
عمل  ب��ي��ئ��ة  لتهيئة  خمتلفة  ح��ك��وم��ي��ة 

اآمنة للمراأة«.
واأب��ان اأن فرع وزارة العمل بع�سري 
بتوجيه  تقوم  ب�سرية  ط��اق��ات  جند  ق��د 
امل���ح���ات ن��ح��و ت��ط��ب��ي��ق ق������رارات وزارة 

اأوراق  وب���ت���وزي���ع  ال�������س���اأن  ب��ه��ذا  ال��ع��م��ل 
تعريفية باآلية تنفيذ القرار.

دور  ال��ق��رار  لهذا  يكون  اأن  وت��وق��ع 
ك��ب��ري يف ت��ع��ي��ني ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��اب��ات 
وفتح  ع�����س��ري،  منطقة  يف  ال�����س��ع��ودي��ات 
وتقلل  ت�سملهن  جديدة  عمل  جم��الت 
من ن�سبة البطالة الن�سائية يف املنطقة 
وحتد من �سيطرة العمالة الوافدة على 
هذه املواقع التي ميكن اأن تكون مهياأة 
كافة  م��ن  اجل��ه��ود  ت�سافر  بعد  ل��ل��م��راأة 

اجلهات املعنية.
العمل  باأن مكتب  وختم ت�سريحه 
اجلهات  م��ع  تعاونية  ���س��راك��ات  �سيعقد 
امل��ع��ن��ي��ة ل�����س��م��ان جن����اح ه����ذا امل�����س��روع 
دور  تفعيل  املرجوة يف  اأهدافه  وحتقيق 
املراأة يف التنمية القت�سادية يف املنطقة 

واململكة بوجه عام.
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ثقافة
على هامش معرض الكتاب والمعلومات بالجامعة

السليمان: المكتبة الرقمية
أهم مصدر للمعلومات اإللكترونية

أحمد العياف

التعليم  وزارة  يف  امل�����س��ت�����س��ار  اأو����س���ح 
ال���ع���ايل، امل�����س��رف ال��ع��ام ع��ل��ى املكتبة 
ال�����س��ع��ودي��ة، ع�����س��و هيئة  ال��رق��م��ي��ة 
ال��ت��دري�����س ب��ج��ام��ع��ة الإم������ام حممد 
عبد  الدكتور  الإ�سامية،  �سعود  بن 
احل��م��ي��د ب���ن حم��م��د ال�����س��ل��ي��م��ان، اأن 
اأ�سبحت  ال�سعودية  الرقمية  املكتبة 
م��ن   ،2010 ع������ام  ت���اأ����س���ي�������س���ه���ا  م���ن���ذ 
اأب������رز واأه������م من�����اذج ال��ت��ك��ت��ات على 
م�����س��ت��وى ال���وط���ن ال��ع��رب��ي يف جم��ال 
املعلومات  مل�سادر  اجلامعي  القتناء 
الإلكرونية من حيث عدد الأع�ساء، 

اقتناوؤها،  يتم  التي  امل�����س��ادر  وحجم 
وال������س�����راك يف ق���واع���د امل��ع��ل��وم��ات 

والكتب الإلكرونية.
واأ������س�����اف ال�����س��ل��ي��م��ان يف ن����دوة 
ال�سعودية  الرقمية  »املكتبة  بعنوان 
ال��ع��ايل«،  التعليم  خ��دم��ة  ودوره����ا يف 
امل�ساحب  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  �سمن 
دورت��ه  يف  واملعلومات  الكتاب  ملعر�س 

ال�13 بجامعة امللك خالد،
اأن وزارة التعليم العايل ت�ست�سعر 
بها،  ت�سطلع  ال��ت��ي  امل�سوؤولية  عظم 
اأن  اإليها وتدرك  وحجم املهام املوكلة 
على راأ�س اأولوياتها ال�ستثمار املوجه 
الوطن  وبنات  اأبناء  من  اأجيال  نحو 

العلمية  ب��ق��درات��ه��م  ب��ه��دف الرت��ق��اء 
الع�سر،  متطلبات  ملواكبة  واملعرفية 
نحو  امل�ستقبل  دفة  لقيادة  وتهيئتهم 

مرافئ الرقي والزدهار.
الندوة  خال  ال�سليمان  وناق�س 
املكتبة  اأهمها:  املحاور من  ع��ددا من 
الرقمية ال�سعودية ودورها يف خدمة 
املكتبة  ال���ع���ايل، وحم���ت���وى  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الرقمية ال�سعودية وتقدمي خدماتها 
ومنتجاتها للم�ستفيدين، كما تطرق 
اإل����ى اإح�����س��ائ��ي��ات ا���س��ت��خ��دام م�����س��ادر 
املعلومات، والإنتاج العلمي ال�سعودي 
وت���ط���ور  ال����ع����امل����ي����ة،  ال�������دوري�������ات  يف 

م�ساركات اجلامعات.

د. آل مريع: مشروع خدمة العلم والوطن
يركز على توظيف طاقات الشباب

باجلامعة،  الأكادميي  الباحث  اأو�سح 
رئ��ي�����س ن����ادي اأب���ه���ا الأدب������ي ال��دك��ت��ور 
م�سروع  اأن  مريع،  اآل  علي  بن  اأحمد 
باحلد  ُيعنى  وال��وط��ن،  العلم  خدمة 
م����ن ال���ب���ط���ال���ة واح������ت������واء ال�����س��ب��اب 
وت���وظ���ي���ف ط��اق��ات��ه��م وت��ف��ع��ي��ل عمل 
املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية لتنمية 
العلم  وخدمة  العام  املجتمعي  العمل 
والوطن يف اململكة العربية ال�سعودية 

ودول اخلليج العربي.
واأ�����س����ار يف حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان » 
خدمة العلم والوطن: روؤية ح�سارية 
وا����س���رات���ي���ج���ي���ة ت���ن���م���وي���ة« ���س��م��ن 
الفعاليات الثقافية امل�ساحبة ملعر�س 
اجل��ام��ع��ة ال������13 ل��ل��ك��ت��اب وامل��ع��ل��وم��ات 
اإلى ورقة  اأ�سله  امل�سروع يعود  اأن  اإلى 
بنف�سه  ه���و  ق��دم��ه��ا  تف�سيلية  ع��م��ل 
الأدب  م������ادة  ط�����اب  م����ع  ون��اق�����س��ه��ا 
املعلمني  ك��ل��ي��ة  يف  احل���دي���ث  ال��ع��رب��ي 
باأبها، و�شمن ن�شاط االحتفاء باليوم 

الوطني ال�77 للمملكة عام 1428.
وا���س��ت��ح�����س��ر ب��ع�����س ال��ت��ح��دي��ات 
ال����ك����ربى ال���ت���ي ت���ت���ع���ر����س ل���ه���ا دول 
اخلليج العربي، وال�سعودية على وجه 
وحقبة  العوملة،  ع�سر  يف  اخل�سو�س، 
الق��ت�����س��ادي��ات امل��ف��ت��وح��ة، وم��ا بعدها 
م���ن امل��ت��غ��ريات ال��دول��ي��ة امل��ت�����س��ارع��ة، 
الآخ�����ذة يف ال���ت���وايل والن��ت�����س��ار، وم��ا 
يتطلبه ذلك من عناية كربى، بالبناء 
النف�سي واجل�سمي والفكري املتوازن، 
الرا�سد،  والربوي  املعريف  والتوجيه 
اجلن�سني  م��ن  ال�����س��ب��اب  ل�سخ�سيات 
وم���ن ث��م ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ح�سور 
وتعميق  والوطنية،  الدينية  الهوية 
واملجتمع،  الكيان  اإل��ى  النتماء  ح�ّس 
ثقافة  ون�سر  الإن��ت��اج،  م�ستوى  ورف��ع 
ال���ع���م���ل، ودم������ج ال�������س���ب���اب يف ح��رك��ة 

املجتمع القت�سادية والإنتاجية.
ه��ذه  اأن  اإل����ى  م��ري��ع  اآل  واأ�����س����ار 
ب��ني احلقوق  ل��ل��ت��وازن  ال��روؤي��ة ت�سعى 
وال��واج��ب��ات جت��اه ال��وط��ن وامل��واط��ن، 
ف��ك��رة »خ��دم��ة العلم  مم��ا يجعل م��ن 

نحو  ع��ل��ى  تطبيقها  ع��ن��د  وال���وط���ن« 
ج����ي����د، م���ع���ر����س���ا خ�������س���ب���ا ل���ل���ت���ع���اون 
احلكومية  املوؤ�س�سات  ب��ني  وامل�ساركة 
وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س من جهة، 
اأخ���رى،  جهة  م��ن  واأف����راده  واملجتمع 
�سخ�سيات  ل�سقل  حقيقية  وفر�سة 
ال�سباب، وتنمية مهاراتهم وخرباتهم 

ومعارفهم ب�سورة تكاملية �ساملة.
حيوي  جم��ال  يف  »تتجلى  وق���ال 
التما�س  طريق  ع��ن  مبا�سر،  تفاعلي 
مع الواقع، واالنخراط يف بنية العمل 
برامج حم��ددة، ومقننة،  العام �سمن 
ذات اأهداف تربوية وح�سارية وطنية 

واإن�سانية وتنموية وا�سحة املعامل«.
وتطرق اإلى ماآخذ نظام التجنيد 
اإليه كثري من  ال��ذي تلجاأ  الإج��ب��اري 
الدول والذي تعد اأداءه عملية واقعية 
ال�����س��احل��ة يف  امل���واط���ن���ة  ل���رف���ع روح 
لدى  الوطنية  ح�س  واإذك���اء  املجتمع، 
امل���واط���ن، وم��ظ��ه��ًرا م��ن اأب����رز العمل 

اجلماعي والنتماء والولء للوطن.
املغايرة  املدنية  فكرة  على  وعرج 
ال��ت��ي تتمثل يف  ال��وط��ن��ي��ة،  ل��ل��خ��دم��ة 
ن��ق��ل م��ف��ه��وم خ��دم��ة ال��ع��ل��م وال��وط��ن 
التجنيدية  الع�سكرية  �سورتها  م��ن 
اإل��ى  ال��ع��امل،  م�ستوى  ع��ل��ى  املنت�سرة 
وفاعلة  منتجة  جديدة  مدنية  �سور 
بتوجيه خدمة العلم والوطن ل�سالح 
ال���ت���ح���دي���ات احل�������س���اري���ة ال��ت��ن��م��وي��ة 
امل�����ت�����زاي�����دة يف ع������امل ال�����ي�����وم، ال���ت���ي 
ال���ذي يواجه  الأك���رب  ال��ت��ح��دي  متثل 
واملوؤ�س�سات  واملجتمعات  احل��ك��وم��ات 
ب��ع��ام��ة، ويف  يف دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي 

ال�سعودية ب�سفة خا�سة .
وق����ال »ه����ذه ال��ف��ك��رة ت��ت��م��ث��ل يف 
ت��وج��ي��ه ال�����س��ب��اب م��ن اجل��ن�����س��ني اإل��ى 
من  وال��وط��ن  العلم  خدمة  يف  العمل 
والتنموية  احليوية  امل��ج��الت  خ��ال 
امل��دن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��دول��ة اأو ال��ق��ط��اع 
اخل���ا����س، ���س��واء اأك����ان ال��ع��م��ل ب�سفة 
تطوعية تقوم على الرغبة والختيار، 

اأم ب�سفة اإلزامية«.

تدشين 
النسخة 

الثانية من 
بوابة عمادة 

المكتبات 
املكتبات  ���س��وؤون  عميد  د���س��ن 
ب�������اجل�������ام�������ع�������ة، ال������ب������واب������ة 
الإل��ك��رون��ي��ة ل��ع��م��ادة ���س��وؤون 
امل����ك����ت����ب����ات ب�����اجل�����ام�����ع�����ة، يف 
ن�����س��خ��ت��ه��ا ال���ث���ان���ي���ة، ���س��م��ن 
امل�ساحب  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج 
مل��ع��ر���س ال��ك��ت��اب وامل��ع��ل��وم��ات 
يف دورت����ه ال�����13 ب��اجل��ام��ع��ة.، 
الرابط  عرب  زيارتها  وميكن 

Lib.kku.edu.sa :التايل

د. الخالدي 
يعرف 

بخدمات 
المكتبات 

ق���دم ع��م��ي��د ����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
بن  �سعيد  الدكتور  باجلامعة 
ق��ا���س��م اخل����ال����دي حم��ا���س��رة 
ب����ع����ن����وان »ع������م������ادة ������س�����وؤون 
خالد  امللك  بجامعة  املكتبات 
وط���م���وح« �سمن  اإجن�����ازات   ..
امل�ساحب  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج 
مل��ع��ر���س ال��ك��ت��اب وامل��ع��ل��وم��ات 

ال�13باجلامعة.
وعّرف اخلالدي، اأع�ساء 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وال���ط���اب 
وط�����اب ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا، 
ب����ع����م����ادة ������س�����وؤون امل���ك���ت���ب���ات، 
وال������ربام������ج ال����ت����ي ت��ق��دم��ه��ا 
واخل���ط���ط امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ه��ا، 
وخ���دم���ة ال��ب��ح��ث يف ق��واع��د 
وال��دورات  العاملية،  املعلومات 
املكتبة،  وفهر�س  التدريبية، 
والإع����ارة ال��ذات��ي��ة، واخل��دم��ة 
الرقمي  وال��ن�����س��خ  امل��رج��ع��ي��ة، 
وط���رق ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ح��ث يف 
قواعد املعلومات وكل ما يهم 
ويخدم ع�سو هيئة التدري�س 

والطالب. 
ك��م��ا ت���ط���رق ل��ل��خ��دم��ات 
ال�����ت�����ي ت����ق����دم����ه����ا امل���ك���ت���ب���ات 
وكيفية  ا�ستخدامها  وط���رق 
والتعريف  منها،  ال���س��ت��ف��ادة 
ال�سعودية،  الرقمية  باملكتبة 
وذل�������ك ل��ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات 
دور  وت����اأك����ي����د  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
املكتبات يف نقل  �سوؤون  عمادة 

املعرفة لكافة امل�ستفيدين.
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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

اخ��ت��ت��م م��ل��ت��ق��ى »الإع��������ام امل��رئ��ي 
ال��رق��م��ي« )����س���وف( اأع���م���ال دورت���ه 
ال����ري����ا�����س م�����وؤخ�����را،  ال���ث���ان���ي���ة يف 
من  ع���ددا  ناق�س  ق��د  امللتقى  وك���ان 
ال��ق�����س��اي��ا الإع���ام���ي���ة ال���ت���ي تهم 
القنوات  يف  وامل�ستثمرين  ال�سباب 
هذا  م��ع  واملتفاعلني  الإل��ك��رون��ي��ة 
الإع�������ام امل���رئ���ي ال���رق���م���ي، وذل���ك 
مب���ب���ادرة م��ن م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د بن 
���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اخل��ريي��ة 

»م�سك«.
وتناول امللتقى، وفقا ل�سحيفة 
الق�سايا  اأبرز  الإلكرونية،  »�سبق« 
الرقمي  امل��رئ��ي  ب��الإع��ام  املتعلقة 
املتنوعة  وم��ن��اب��ره  منافذه  وت��اأث��ري 
مع  ال�سباب  وتفاعل  ال�سباب،  على 
ه���ذا ال��ن��م��ط الإع���ام���ي احل��دي��ث، 
ب����ه����دف ال�����و������س�����ول اإل��������ى ���س��ي��غ��ة 
تلك  مع  الإيجابي  التعامل  توؤطر 
لتحقيق  منها  والإف������ادة  الأدوات، 
ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
والقت�سادية، يف ظل تنامي التوجه 
نحو هذا الإع��ام، وتاأثريه الفاعل 

على خمتلف �سرائح املجتمع.
و���س��ل��ط »����س���وف« ال�����س��وء على 
املرئي  ب��الإع��ام  املتعلقة  الق�سايا 
ال��رق��م��ي، وم����دى اإ���س��ه��ام��ه يف رف��ع 
ال����وع����ي ل�����دى ال�������س���ب���اب وت�����س��خ��ري 
اأدوات هذا الإع��ام خلدمة وتنمية 
ال�����وط�����ن، ب����ه����دف اإب���������راز امل����ق����درة 
الوطنية يف الإعام املرئي الرقمي، 
ورفع الوعي لدى ال�سباب وت�سخري 
ال��رق��م��ي  امل���رئ���ي  الإع�������ام  اأدوات 
لتطوير ال�سباب ال�سعودي وتو�سيع 
ن���ت���اج���ه ب�����س��ك��ل اأف���������س����ل، واإت����اح����ة 
ف���ر����س ال���ل���ق���اء وت���وط���ي���د ع��اق��ة 
ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة ب���ني امل��واه��ب 
امل�ستثمرين  وبني  اجلديدة  ال�سابة 

واجلهات ذات العاقة.
املتخ�س�سني  امللتقى  وخ��اط��ب 
يف الإعام املرئي الرقمي، والأفراد 
ال���راغ���ب���ني يف ت���ط���وي���ر م��ع��ارف��ه��م 
وم��ع��ل��وم��ات��ه��م ع��ن الإع����ام امل��رئ��ي 
اخلا�س  القطاع  و�سركات  الرقمي، 

يف  املجال نف�سه.
 

قدوم قريب للسينما
وخال مداخلته يف اجلل�سة الأولى 
الإع��ام��ي  اأداره����ا  وال��ت��ي  بامللتقى، 
اأكد مدير  الزميل عبداهلل املديفر، 
وامل�����س��م��وع  امل��رئ��ي  الإع�����ام  تنظيم 
الكثري  جهل  اأن  الغبي�سي«  »حمزة 
الت�سوير  اإج���راءات  يف  ال�سباب  من 
»يوتيوب« دون  الأف��ام عرب  واإنتاج 
اأخ�����ذ ال��ت�����س��اري��ح ال����ازم����ة، اأوق����ع 

العديد من املخالفات.
 واأ�ساف »الغبي�سي« اأن ال�سبب 
يف اجن���ذاب اجل��م��اه��ري اإل���ى قنوات 
»ي���وت���ي���وب« ل��ي�����س ج����ودة امل��ح��ت��وى، 
ب����ل اأ����س���ب���ح ه���ن���اك جم���م���وع���ة م��ن 
التي  ال��ق��وي��ة  امل�سطنعة  العناوين 

تعمل على جذب اجلماهري.
 وق�������ال »ال���غ���ب���ي�������س���ي«: ه��ن��اك 
ال�سكاوى  ازدي��اد ملحوظ يف معدل 
اإ���س��دار  الهيئة، ومت  اإل��ى  امل��رف��وع��ة 
لئ���ح���ة ج���دي���دة ل����اإع����ام امل��رئ��ي 

وامل�سموع، واإعداد لوائح للت�سوير.

هناك  اأن  »الغبي�سي«   واأو�سح 
تنتج  ال��ت��ي  ال�سلبيات  م��ن  ال��ع��دي��د 
م���ن ت��ل��ك ال���ق���ن���وات، وم��ن��ه��ا ك��رثة 
الربامج التي حتتوي على جتاوزات 
اأخ��اق��ي��ة ودي��ن��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
اأنه مل يكن هناك جهة حكومية يف 
تلك  عمل  وتنظم  ت�سرف  ال�سابق 

القنوات، وت�سدر الراخي�س.
الهيئة  اأن  »ال��غ��ب��ي�����س��ي«  وت��اب��ع 
وج���ه���ت ل��ت��ن��ظ��ي��م الإع�������ام امل��رئ��ي 
اأه��داف��ه��ا، توعية  وامل�����س��م��وع، وم���ن 
ال��رف��ع يف  م��ن  ي�ساهم  ال�سباب مب��ا 

جودة الإنتاج.
اأن هناك  الغبي�سي عن  وك�سف 
قدوما لل�سينما، ويتم حالياً درا�سة 
�سينمائية  دور عر�س  اإن�ساء  عر�س 

بح�سب ال�سوابط امل�سموحة.
 

»ام بي سي«
منبعها سعودي

وحت�����دث م���دي���ر ع����ام ال��ت�����س��وي��ق يف 
رام����ي  �����س����ي«،  ب����ي  »ام  جم���م���وع���ة 
دمنهوري، عن جتربة »�ساهد« التي 
اإل��ى  م�سريا   ،2008 ع��ام  اأط��ل��ق��ت يف 
اأن م��ن اأ���س��ب��اب الإن�����س��اء ه��و زي���ادة 
اإلى  عدد املتحدثني باللغة العربية 
زي��ادة ملحوظة  اإل��ى  بالإ�سافة   ،%5
 280 مب��ع��دل  الفيديو  م�ساهدة  يف 

مليون م�ساهدة يوميا.
واأو���س��ح »دم��ن��ه��وري« اأن اأك��رث 
واأن%40  ال�سعودية،  من  امل�ساهدين 
م�����ن امل�������س���ت���خ���دم���ني ي�������س���اه���دون 
ال����ت����ل����ف����زي����ون م�����ن خ�������ال ���س��ب��ك��ة 

الإنرنت.
يتحكم  امل�����س��اه��د  اأن  واأ����س���اف 
التي  والطريقة  امل�ساهدة  ف��رة  يف 
اأن  مبينا  الإن���رن���ت،  ع��رب  يحبها 
50% من م�ساهدات من�سة »�ساهد« 
تاأتي من �سبكات التوا�سل، واأن %41 
من م�ساهدي املحتوى التلفزيوين 
 %58 واأن  الإن���رن���ت،  ي�ستخدمون 
م���ن م�����س��ت��خ��دم��ي الإن���رن���ت ي���زور 

�سبكات التوا�سل.
ويف رده على �سوؤال عن معايري 
احرامها  وم��دى  القناة  يف  الإنتاج 
بني  ال�����س��ع��ودي��ة،  وال��ث��ق��اف��ة  للهوية 
من  منبعها  ق��ن��اة  ���س��ي«  ب��ي  »ام  اأن 
ال�سعودية، ومتثل ثقافة هذا البلد، 
تعر�س  ال��ت��ي  ال���ربام���ج  اأك����رث  واأن 
ت��خ�����س��ع ل���درا����س���ات ع��ل��ى امل�����س��اه��د 

ال�سعودي قبل العر�س.
 

النشرة أكثر مشاهدة
وق����ال م�����س��ت�����س��ار الإع�����ام اجل��دي��د 
ب���ق���ن���وات »روت�����ان�����ا« ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال��ط��ري��ري: »روت��ان��ا كانت ت��رى اأن 
الإنرنت من�سة اأخرى حالها حال 
لديها  روت��ان��ا  اأن  وب��ني  التلفزيون، 
جم���م���وع���ة م����ن امل����م����ي����زات، وم��ن��ه��ا 
احتواوؤها على املجلة والتلفزيون«.

اإن�������س���اء �ست  اأن�����ه مت  واأ�����س����اف 
قنوات يوتيوب على روتانا خليجية 
ل���ع���ر����س ال�����ربام�����ج الأ����س���ب���وع���ي���ة، 
وبالإ�سافة اإلى اأربع قنوات لعر�س 
ال��ربام��ج ال��ي��وم��ي��ة، واأن م��ن اأك��رث 
روتانا  قناة  على  م�ساهدة  الربامج 

هو برنامج الن�سرة.

هيئة اإلعالم: ندرس جديا
عروض إنشاء صاالت للسينما في المملكة

وحت����دث امل���خ���رج ال��ت��ل��ف��زي��وين 
تعامل  ال�سبيخان عن كيفية  ثامر 
الإع�������ام ال��ت��ق��ل��ي��دي م���ع الإع�����ام 

اجلديد.
 منصة »يوتيوب«

امللتقى  الثانية يف  وناق�ست اجلل�سة 
امل��ذي��ع عبدالرحمن  اأداره����ا  وال��ت��ي 
احل�سني »كيف ت�ستطيع من خال 
ق��ن��ات��ك ع��ل��ى »ي���وت���ي���وب« ال��و���س��ول 
املعرفة ومتابعة  اأكرب قدر من  اإلى 
اه��ت��م��ام��ات��ك وم�������س���ارك���ة اجل��م��ي��ع 

اهتماماتهم«.
 

اإلعالم المرئي ناقص
واأكد املتحدث »في�سل ال�سيف« من 
ب��رن��ام��ج »ت��ي��ك ب��ي��ل��ز« اأن امل��ح��ت��وى 
املرئي اجلديد يف ال�سعودية ناق�س، 
ح��ي��ث ل ي��وج��د اأح����د ي��ت��ح��دث عن 
ال�سياحة يف اململكة. وتابع »باإجراء 
اأع��داد متابعي  ب�سيطة بني  مقارنة 
التلفزيون الر�سمي ومتابعي قنوات 
زي��ادة  فيه  ظهر  وال��ذي  اليوتيوب، 

عدد متابعي اليوتيوب«.
 

أرض خصبة لإلعالن
واأ�سار املتحدث »علي احلميدي« من 
برنامج »اأ�سكل« على قناة »�ساحي«، 
بقوة  املجال  فتح  »يوتيوب«  اأن  اإل��ى 
على الإعان، واأ�سبح اأر�سا خ�سبة 
للمعلن، واأن ما مييزه هو تلخي�س 
واأ���س��اف  دق��ائ��ق.  ع�سر  اإل��ى  الفكرة 
اأن »الدراما اخلليجية كانت تفتقد 
ذلك النوع من الخت�سار يف الزمن 
وال�����وق�����ت، وخ�������س���و����س���اً ل���اأع���م���ال 
ال��درام��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى اح��ت��واء 

اليوتيوب على موا�سيع متنوعة«.
واأو�سح »احلميدي« اأن ال�سباب 
اأي عمل  ل��دي��ه  ي��ك��ن  ال�����س��ع��ودي مل 
اإعامي قبل وجود اليوتيوب، مبينا 
اأن ال�سباب ال�سعودي ا�ستطاع اإثبات 

نف�سه بقوة  يف جمال اليوتيوب.
ح�����ي�����در«،  »ج�������واه�������ر  وروت 
�سكر«،  »حياتي  قناة  م��ن  متحدثة 
وقالت  ال��ق��ن��اة،  اإن�����س��اء  يف  جتربتها 
هو  �سكر«  »حياتي  قناة  تاأ�سي�س  اإن 
ب�����س��ب��ب اإ���س��اب��ت��ي مب��ر���س ال�����س��ك��ر، 
وهديف من ذلك هو التوعية لتفادي 
ب�سكل  املنت�سر  امل��ر���س  ه��ذا  �سلبية 

موؤمل«.
وت��اب��ع��ت »م����ن خ����ال م��ق��ارن��ة 
يتعاملون  الغرب  اأن  تبني  اأجريتها 
ولي�س  لهم  الأم��را���س ك�سديق  مع 

عدوا«. 
وبينت اأن »من ال�سعوبات التي 
واجهتها ه��و ع��دم وج���ود داع��م��ني؛ 
لأن���ه���ا ق��ن��اة غ���ري رب��ح��ي��ة، وك��ذل��ك 
�سعوبة العمل الفردي، كوين معدة 

وم�سورة«.

 12 درسا للقرار
ووج�����ه امل���خ���رج ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي »ب���در 
ل�سانع  در���س��ا  ب����دوره 12  احل��م��ود« 
جتربة  اأن  مبينا  امل��رئ��ي،  الإع����ام 
الأم��ور  اأه��م  الب�سرية من  التغذية 
ل�����س��ن��اع ال����ق����رار، ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 
ال��ب��ح��ث ع���ن امل��ت��م��ي��زي��ن، وال��ع��م��ل 
م���ع���ه���م وال����رك����ي����ز ع���ل���ى ���س��ن��اع��ة 

امل��ن��ت��ج، و�سناعة  امل��ح��ت��وى وك��ذل��ك 
�سانع  مطالبا  م�ستمر،  مواز  منتج 
ال����ق����رار ب���ع���دم ال���ت���وه���ج اأك�����رث مما 

يجب.
 

منصة »إنستغرام«
التي  الثالثة  اجلل�سة  وا�ستعر�ست 
اأداره����ا ال��زم��ي��ل »ع��ب��داهلل امل��ن��ق��ور«، 
كاأحد  »اإن�ستغرام«  ا�ستثمار  كيفية 

الأ�سواق التجارية.
وق�������دم ع������دد م����ن امل�������س���ارك���ني 
امل���خ���ت���ل���ف���ة يف جم����ال  جت����ارب����ه����م 
ا���س��ت��خ��دام »اإن�����س��ت��غ��رام«ح��ي��ث قالت 
امل��ت��ح��دث��ة جن���ود احل��ري��ق��ي، وال��ت��ي 
بخيتة  اإن  »بخيتة«  �سخ�سية  متثل 

�سخ�سية حتكي الواقع ال�سعودي.
وحت��������دث حم����م����د ال���ر����س���ي���د، 
����س���اح���ب جت���رب���ة ت���ق���دمي وج���ب���ات 
التي  ثانية، عن جتربته   15 خ��ال 
جنحت ب�سبب ما ميزها من وجود 

فيديو و�سور.
وحت�������دث ت����رك����ي ال�������س���ف���ي���ان، 
����س���اح���ب ح�������س���اب »م����ط����ع����م«، ع��ن 
جتربته تطور املطاعم ال�سعودية يف 
الفرة الأخرية، مبينا اأن هناك 10 
مطاعم برجر افتتحت خال �سهر 

رم�سان.
ك��م��ا اأ����س���ارت امل��ت��ح��دث��ة اإ���س��راء 
الإع���ام  يف  املتخ�س�سة  ع�����س��ريي، 
ال�����رق�����م�����ي، ع�����ن م�����راح�����ل ت���ط���ور 
مييزه  م��ا  اأن  مبينة  »اإن�����س��ت��غ��رام« 
وال��ب��ح��ث،  ال���س��ت��خ��دام  �سهولة  ه��و 
وا����س���ت���خ���دام »ه���ا����س���ت���اق« وت��ف��اع��ل 
املجتمع، م�سرية اإلى اأن الن�ستغرام 
طرح عام 2010، واأ�سبح يحتوي عام 
2014 على 16 مليار �سورة، وهناك 
»اإن�ستغرام«،  يف  تاجرة  اآلف  اأربعة 
ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى 55 م��ل��ي��ون ���س��ورة 
ي��وم��ي��ا ت��وج��د يف »اإن�����س��ت��غ��رام« على 

م�ستوى العامل.
  

كيف تصنع محتوى؟
حر�س امللتقى يف عامه الثاين على 
تطوير �سناعة املحتوى ب�سكل اأكرب 
ث���اث كيفيات  ت��ق��دمي  م���ن خ���ال 
امل��رئ��ي  الإع����ام  �سناعة  يف  رئي�سة 
ال���رق���م���ي، وه�����ي ع����ب����ارة ع����ن م����ادة 
من  خم��ت�����س��ون  ي��ق��دم��ه��ا  تثقيفية 
خ����ال جت��رب��ت��ه��م، وت���ع���ود ب��ف��ائ��دة 
اإي��ج��اب��ي��ة على احل�����س��ور، وم���دة كل 

كيفية 15 دقيقة.
ق�����دم ال��ك��ي��ف��ي��ة الأول���������ى ف��ه��د 
العتيبي عن كيف تن�سئ قناة ناجحة 

على »يوتيوب«.
وحتدث بدر احلمود يف الكيفية 
موهبتك  تنمي  ك��ي��ف  ع��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
يف الإع�����ام ال��رق��م��ي، وه���و خم��رج 
�سينمائي وحا�سل على العديد من 

اجلوائز ال�سينمائية الدولية.
وحت�����دث يف ال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة 
�سبكة  مالك  وهو  اخل�سريي،  �سعد 
اأب����و ن����واف وم�����س��ت��ث��م��ر يف ع���دد من 
املواقع الإلكرونية، عن كيف ت�سوق 

منتجاتك عرب الإعام الرقمي.

غزوان الحسن
عبداهلل النحيط
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Lollipop.. نظام 
أندرويد الجديد

من قوقل
عن  موؤخرا  قوقل  اأعلنت  ك��ات،  وكيت  �ساندوت�س  اآي�س كرمي  بعد 
اأحدث اأنظمتها الت�سغيلية اأطلقت عليه )لويل بوب( اأو امل�سا�سة.

النظام  ت�سميم  ي��ائ��م  اأن  على  جهدها  ق��وق��ل  رك���زت  وق��د 
جميع   Material Design تقنية  ع��ل��ى  يعتمد  ال���ذي  اجل��دي��د 
الأجهزة الذكية بدءا من التقنيات القابلة لارتداء وو�سول اإلى 

اأجهزة التلفزيون.
ومينح النظام اجلديد امل�ستخدم �ساعة ون�سف �ساعة اإ�سافية 
اإ�سافة ملوؤ�سر ملعرفة ما تبقى على عمر  ا�ستخدام البطارية،  من 
البطارية والوقت املتبقي لعملها اأو �سحنها بالكامل، كما يحتوي 
الإ���س��ع��ارات من  ا�ستقبال  تخ�سي�س  اأك��رب يف  خ��ي��ارات  على  اأي�سا 
امل�ستخدم  اأ�سخا�س معينني، وذلك لتح�سني جتربة  اأو  تطبيقات 

وم�ساعدته يف تقليل الإزعاج الذي ت�سبب فيه التنبيهات.
وي�سم النظام اجلديد، ميزة الو�سول ال�سريع اإلى الإعدادات، 
بالإ�سافة اإلى مزايا اأخرى خا�سة بتحديد درجة �سوت التنبيهات 
اأو جعلها �سامتة لفرة زمنية معينة، حيث ميكن تعطيلها ملدة 

�ساعة اأو اأكرث اأثناء الجتماعات اأو الأوقات املهمة.
 Multi ومل تن�س قوقل ميزة تعدد املهام يف نظامها اجلديد
يف  نافذة  من  اأك��رث  بفتح  للم�ستخدمني  ت�سمح  التي   ،Tasking
ك���روم، و�سي�سل  امل��ي��زة على مت�سفح  ال��وق��ت م��ع دع��م ه��ذه  نف�س 
ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د اإل����ى ب��اق��ي اأج���ه���زة ن��ي��ك�����س��و���س4،5،7،10 خ��ال 

الأ�سابيع القليلة املقبلة.

تقنية

ريتويت

الهبوط  ال�شني  مب��ق��دور  �شيكون    ،2017 يف  اأي  الآن،  م��ن  ع��ام��ني  بعد 
العودة  ثم  ا�ستك�ساف، ومن  رحلة  القمر يف  �سطح  على  ف�سائية  مبركبة 

اإلى كوكب الأر�س.
املا�سي،   الأ�سبوع  العا�سمة بكني  بداأت  الرحلة اجلديدة،  ومتهيدا لهذه 
من  زوج  اإط��اق  خ��ال  من  اآه«  »ت�سانغ  الف�سائي  م�سروعها  خطوات  فعليا، 
جمع  طريق  عن  القمر  كوكب  ودرا�سة  ل�ستك�ساف  املدارية  القمرية  امل�سابري 
ت�سمي  اأن  قبل  الكوكب  هذا  عليه  يحتوي  ما  لفهم  حتليلها،  ثم  ومن  عينات 
ال�سني نف�سها، البلد الثالث ف�سائيا بعد رو�سيا الحتادية والوليات املتحدة 

الأمريكية.
ومن ال�سني اإلى الإمارات العربية املتحدة، فقد اأعلنت الأخرية موؤخرا، 
اأول م�سبار  اإن�ساء وكالة الف�ساء الإماراتية والبدء يف التخطيط لإر�سال  عن 
فريق  بقيادة  علمية  ا�ستك�سافية  رحلة  يف  املريخ،  كوكب  اإل��ى  اإ�سامي  عربي 

عربي اإماراتي اإلى الكوكب الأحمر.
ويهدف امل�سروع الإماراتي اإلى دخول الدولة يف قطاع �سناعات الف�ساء 
وال�ستفادة من التكنولوجيا، مبا يعزز التنمية والعمل على بناء كوادر وطنية 
متخ�س�سة يف هذا املجال، لتن�سم الإمارات بذلك، اإلى قائمة الدول الكربى 

يف جمال علوم الف�ساء قبل حلول 2021.
وما بني التلفت تارة نحو اجلارة القريبة الإمارات وم�سروعها الف�سائي، 
والتحول تارة اأخرى اإلى داخل القارة الآ�سيوية للوقوف على امل�سروع ال�سيني، 
نطرح �سوؤال: هل �سنقف موقف املتفرج، اأم اإن الأيام املقبلة كفيلة باأن ت�سمع 
اأذاننا �سوتا يتحدث بثقة يدعونا اإلى روؤية امل�سروع ال�سعودي يف علوم الف�ساء؟

مثل هذه الأم��ور مل تعد بتلك ال�سعوبة التي كانت عليها يف البدايات، 
ن�سد  اأن  مب��ق��دورن��ا  اأم�سى  ال��ي��وم،  نعاي�سه  ال��ذي  التكنولوجي  الن��ف��ت��اح  فمع 
حكرا  تعد  مل  واملقومات  املتطلبات  اأن  خ�سو�سا  ج��ادة،  خطوات  ونبداأ  العزم 
الأح��ام  الطريان يف  ونتوقف عن  قليا  اأن جنتهد  علينا  الغرب، فقط  على 

ونرجمه اإلى واقع.
من الإن�ساف اأن نذكر اأنف�سنا ومن حولنا، باأننا ع�سو فعال يف منظمة 
قيمة  م��ن   %36.7 منلك  واأن��ن��ا  ���س��ات«  »ع���رب  العربية  الف�سائية  الت�����س��الت 
متلكها  التي  ال�سناعية  الأق��م��ار  اإط��اق  يف  وا�سحة  جهودا  لنا  واأن  املنظمة، 
ملاذا  ولكن  الإن��رن��ت.  اأم  الف�سائي  البث  اأم  لات�سالت  كانت  �سواء  عرب�سات 

يتوقف الطموح عند هذا احلد!
�ساأنا،   نقل  الريادة مع غرينا، فنحن ل  لنت�سارك كر�سي  الأوان  اآن  لقد 

منلك العقول والعزمية واملال.

لنشاركهم
كرسي الريادة 

حسن أحمد العواجي

اأ�����س����درت ���س��رك��ة LG ال���ك���وري���ة ه��ات��ف��ه��ا 
مب��ع��ال��ج   LG G3 Screen اجل����دي����د 
وت��ق��ن��ي��ات  مب���وا����س���ف���ات   NUCLUN
بحجم   IPS ن����وع  وب�سا�سة من  ع��ال��ي��ة 
وم��ع��ال��ج   ،full HD اإن�س بو�سوح   5.9
 ،LG م���ن  ال����ن����واة  ث���م���اين   NUCLUN
وذاك�����رة   ،4.4 ك��ت��ك��ات  اأن�����دروي�����د  ب��ن��ظ��ام 
واأخ���رى  جيجابايت   2 �سعتها  ع�سوائية 

منفذ  وج���ود  م��ع  جيجابايت   32 داخلية 
للذاكرة اخلارجية. ويحتوي اجلهاز على 
مع  ميجابك�سل   13 بدقة  خلفية  كامريا 
املثبت الب�سري OIS+ اإ�سافة اإلى كامريا 
وبطارية  ميجابك�سل   2.1 بدقة  اأمامية 
الت�����س��ال  وي��ت��واف��ر  ام��ب��ري.  مللي   3000
 .NFC.GPS الواي فاي والبلوتوث  عرب 

LTE-A Cat.6 و�سبكات اجليل الرابع

الخط الزمني لتطور إصدارات »إندرويد«

LG G3 Screen تطلق هاتف LG
 NUCLUN بمعالج 
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الرأي الجامعي

التفكير اإلبداعي
د.عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك
قسم اإلعالم واالتصال
كلية العلوم اإلنسانية

ت��ط��ورا كبريا   لقد ع��رف حقل الإب�����داع  
ب��الأم��م  اأدى  الأخ������رية، مم���ا  ال��ع��ق��ود  يف 
املبدعني  جلب  تبحث  اأن  اإل���ى  املتقدمة 
خمتلف  ويف  العامل  بقاع  �ستى  من  اإليها 
اإ�سراكهم  بهدف  واملعرفة  العلم  ميادين 
وال�ستفادة منهم يف م�ساريعها التنموية، 
ويف �سبيل ذلك وفرت لهم كل الإمكانات 
والظروف التي ت�سمح لهم بالنطاق يف 

ف�ساء التطور والتميز.
لعملية  اأ���س��ب��ح  الإط�������ار،  ه����ذا  ويف 
دور  الإب������داع������ي  ال��ت��ف��ك��ري  ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
وقد  املجتمعات،  تقدم  يف  وب���ارز  اأ�سا�سي 
الإب����داع  ب��درا���س��ة  العلمي  ب���داأ اله��ت��م��ام 
واأ�ساليب تطويره يف الن�سف الثاين من 
القرن الع�سرين حيث حظي هذا املو�سوع 
ال��دول من  العديد من  بالغة يف  باأهمية 
واأم��ري��ك��ا خا�سة  واأوروب����ا  ال��ي��اب��ان  بينها 
الأم��ري��ك��ي  النف�سي  ال��ع��امل  خ��ط��اب  بعد 
اأم����ام  ع����ام 1950  »ج���ي���ل���ف���ورد«  امل���ع���روف 
ال��ذي  الأم��ري��ك��ي��ة،  النف�س  ع��ل��م  جمعية 
الإب��داع��ي  التفكري  اإل���ى درا���س��ة  دع��ا فيه 
وت���ط���وي���ره ل��ت��ن��م��ي��ة ال����ق����درات ال��ع��ق��ل��ي��ة 
مرة  لأول  فيه  وق��دم  لل�سباب،  والفكرية 
فاتخذ  لاإن�سان  العقلي  للبناء  منوذجا 
ق���اع���دة لإج������راء ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات 
ومنطلقا  الإب���داع���ي  التفكري  جم���ال  يف 
التعليمية  املناهج  العديد من  اأ�سا�سيا يف 

احلديثة نظرا لفعاليته وجدواه.
ف��الأف��راد ذوو ال��ق��درات الإب��داع��ي��ة  

والنماء  التطور  يف  مهم  دور  لهم   �سار 
لدى معظم الدول يف العامل،  واإن عملية 
ال��ت��ق��دم وال���رق���ي ����س���ارت ت��رت��ك��ز ب�سفة 
اأ�سا�سية على تنمية املهارات املختلفة لكل 

اأبناء املجتمع.
االإب�������داع ن�����ش��اط خ��ي��ايل واإن��ت��اج��ي 
ياأخذ طابعا علميا اأو فنيا اأو اأدبيا اأو غري 
ذلك، ويربز قدرة الفرد على اإنتاج اأفكار 

اأو معارف واأفعال.
وه������و اأي���������ش����ا ن�������ش���اط يف ج���وه���ره 
ل ي��رت��ب��ط ب���ال�������س���رورة  ب���درج���ة ذك���اء 
اأن  ال����ازم  م��ن  لي�س  بحيث  ال�����س��خ�����س، 
واإمن��ا   مبدعا،  تكون  حتى  عبقريا  تكون 
رغبتك واإرادت��ك و�سعة خيالك هي التي 

تك�سبك ميزة الإبداع.
ف���ك���ل اإن���������س����ان  ب���ف���ط���رت���ه مي��ت��ل��ك 
اإمكانات اإبداعية ي�ستطيع ا�ستغالها اذا 

وظفت بطريقة منا�سبة. 
ومن اأجل بعث حركة تنموية اأكرث 
اإب����داع����ا يف جم��ت��م��ع��ات��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة يجب 
ب��ال��ت��ف��ك��ري  اأن جت��ع��ل اله���ت���م���ام  ع��ل��ي��ه��ا 
اأول��وي��ات��ه��ا  ال�سباب م��ن  ل��دى  الإب���داع���ي 
يف ر����س���م خ��ط��ط��ه��ا ال����س���رات���ي���ج���ي���ة يف 
والربوية  العلمية  القطاعات  خمتلف 
وغ��ريه��ا م��ن اأج���ل ال��و���س��ول اإل���ى نتائج 
ال��ط��اب  ل���دى  اإب���داع���ات متميزة  حت��ق��ق 
والطالبات، فاكت�ساف مواهبهم وتنميتها 
الإب��داع يف  على  بالقدرة  �سيمدهم حتما 

تأملك م�سرية التطور والعطاء .
إيمان

عبداهلل محمد 
الحالفي
 كلية الطب

دليل وجود  اأعرابي عن  �سئل 
اهلل؟ فقال: البعرة تدل على 
ال���ب���ع���ري، والأث��������ر ي�����دل ع��ل��ى 
اأب�����راج،  ف�����س��م��اء ذات  امل�����س��ري، 
ت��دل  األ  ف��ج��اج،  ذات  واأر������س 

على العليم اخلبري؟  
تر�سل  �سم�س  اأك��رب.  اهلل 
ال��دفء  معها  حتمل  و  ال��ن��ور 
وع��ل��ي��ه��ا ت��ق�����س��م��ت اأوق���ات���ن���ا، 
وال���ع���م���ل ي��ح�����س��م ف��ي��ه��ا ب��ني 
�سروق ومغيب. وكل ذلك من 

اآيات اهلل لعلكم تتفكرون.
اأن  ال���غ���ري���ب ج�����دا  م����ن 
ب��ع�����س ع��ل��م��اء ال���غ���رب ق��ال��وا 
نف�سها،  اأوج���دت  الطبيعة  اإن 
غ�����اف�����ل�����ني ع��������ن ال�����������س�����واب 

ومقت�سى الإدراك ال�سليم.
)اإنَّ  ت���ع���ال���ى:  اهلل  ق�����ال 
��َم��َواِت َوالأَْر������سِ  يِف َخ��ْل��ِق ال�����سَّ
���َه���اِر  َواْخ�����ِت�����اِف ال���لَّ���ْي���ِل َوال���نَّ
لآَياٍت لأُْويِل الأَْلَباِب . الَِّذيَن 
َ ِق��َي��اًم��ا َوُق��ُع��وًدا  َي���ْذُك���ُروَن اهللَّ
��ُروَن  َوَع��لَ��ى ُج��ُن��وِب��ِه��ْم َوَي��َت��َف��كَّ
��َم��َواِت َوالأَْر������سِ  يِف َخ��ْل��ِق ال�����سَّ
���َن���ا َم���ا َخ��لَ��ْق��َت َه����َذا َب��اِط��ًا  َربَّ

�ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر( .
كل الآيات الكونية حتمل 
ال���ع���رب وال�����درو������س ل��ك��ل من 
اإمي��ان،  والتاأمل  فيها،  يتاأمل 
وما من يوم مير على ابن اآدم 
اإل قال له: اأنا يوم جديد واأنا 
خ��ريا  يف  ف��ق��ل  �سهيد،  عليك 
واعمل خريا. فاإنك لن تراين 

بعد اأبدا.

األداء 
المنضبط
د. غادة حمزة الشربينى

مستشارة بعمادة التطوير 
األكاديمي والجودة

اإن م��ا مي��ي��ز ال��ن��ج��اح��ات ال��ك��ربى يف 
العامل  م�ستوى  على  ع��دة  قطاعات 
على  امل��رت��ك��ز  امل��ن�����س��ب��ط  الأداء  ه���و 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ق��ي��م  ال��ت��ي ت��وج��ه 
����س���ل���وك ف������رق ال���ع���م���ل داخ�������ل ه���ذه 

املوؤ�س�سات.
 ول���ع���ل م���ن اأب������رز ه����ذه ال��ق��ي��م: 
الفريق،  اأع�ساء  بني  املتبادلة  الثقة 
وال���ت���ع���اون، وال���دق���ة، وت��ق��دي��ر قيمة 
الأوق���ات احلرجة،  ال��وق��ت خا�سة يف 
يتوقف  ل  ال�سيارات  �سباق  يف  فمثا 
الفوز على قائد ال�سيارة، واإمنا يقف 
ف��ري��ق عمل م���وزع على  وراء جن��اح��ه 
لل�سباق،  امل��ح��ددة  ال���س��راح��ات  كافة 

واأثناء الو�شول لهذه النقاط يتعاون 
�سيمفونية  يف  م��ع��ا  ال��ف��ري��ق  اأع�����س��اء 
رائعة ل��اأداء، فهناك من يقوم  مبد 
ال���ق���ائ���د مب���ا ي��ح��ت��اج اإل����ي����ه، وه��ن��اك 
ال�سيارة،  اإط����ارات  بتغيري  ي��ق��وم  م��ن 
واآخ���������رون ي���ق���وم���ون مب�����لء اخل�����زان 
ب���ال���وق���ود ب���اأ����س���رع وق����ت م���ع م��راع��اة  
اجل���ودة وال��دق��ة يف اإجن���از امل��ه��ام، لأن 
ما يقومون به ي�سكل عاما مهما يف 
يف  ال��ف��روق  اأن  خا�سة  ال��ف��وز  حتقيق 
النتائج هي فروق ب�سيطة ل تتجاوز 

اأجزاًء من الثانية. 
   اإن جناح مثل هوؤلء ل يعتمد 
على  وجود خطة م�سبقة فقط، واإمنا 

يعتمد بالدرجة الأولى على التنفيذ 
قلنا  �سئنا  واإن  اخلطة،  لتلك  اجليد 
املن�سبط  والأداء  املن�سبط«.   »الأداء 
ي��ع��ت��م��د اأي�����س��ا ع��ل��ى اإج��������راءات ع��دة 
منها: الركيز على الأه��داف الأهم، 
ف��اأح��ي��ان��ا ت���وؤدى ك��رثة الأه����داف اإل��ى 

اإحداث نوع من فقدان الركيز.
ت��زي��د  اأن ل  ي��ف�����س��ل  ه��ن��ا  م���ن   
الأه��������داف ع���ن خ��م�����س��ة، ف��ال��رك��ي��ز 
واجلهد املوزع على الأهداف اخلم�سة 
���س��ي��ك��ون اأع���ل���ى م���ن اجل��ه��د امل��ب��ذول  
الأه�����داف.  م��ن  اأك����رب  ع���دد  لتحقيق 
اأي�سا يجب اإ�سراك جميع الأف��راد يف 

حتقيق هذه الأهداف.

اإج����راءات   وت��ع��د عملية حت��دي��د 
مهمة  خ��ط��وة  الأه�����داف  ه���ذه  تنفيذ 
لبلوغها. اأما اخلطوة الأخرية فتكمن 
يف امل��ت��اب��ع��ة مل����دى حت��ق��ي��ق الأه������داف 
وع��ق��د ل���ق���اءات ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م��دى 
الإجناز املتحقق. وعليه  ميكن القول 
ووحداتنا  موؤ�س�ساتنا  م��ن  ك��ث��ريا  اإن  
واإل���ى  امل��ن�����س��ب��ط  الأداء  اإل����ى  ب��ح��اج��ة 
ال����ت����دري����ب ع���ل���ى ال���ع���م���ل اجل���م���اع���ي 
اإل��ى  بحاجة  واأي�سا  قيمه،  وممار�سة 
حدثت  ل��و  حتى  البديل.  ثقافة  ن�سر 
املوؤ�س�سة تعمل  التغيريات تظل  بع�س 
اإل���ى  وت��ن��ف��ذ خ��ط��ط��ه��ا دون احل���اج���ة 

الوقوف اأو الرجوع الى الوراء.
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الرأي الجامعي

كلنا ميار�س اجلودة عن ق�سد اأو من 
دونه، فمن منا ل يريد اأن ياأكل اأ�سهى 
واألذ الطعام، اأو يلب�س اأف�سل الك�ساء 
اأو  امل�ساكن  واأو���س��ع  اأج��م��ل  يقطن  اأو 

يقتني اأفخم املركبات؟
الأح�������س���ن  ن���ح���و  ال�������س���ع���ي  اإذا، 
الطبيعة  ���س��م��ي��م  م���ن  ه���و  والأرق������ى 
ال��ب�����س��ري��ة، ل��ك��ن اجل�����ودة ج��ع��ل��ت من 
كل هذا علما له قواعد واأ�سول، وله 
املثال  �سبيل  نظريات وتطبيق، وعلى 
بدء  منذ  الطعام  ياأكل  الإن�سان  ف��اإن 

اخلليقة بطريقة معينة.
ف��م��ا ال�����ذي مي��ك��ن ل���ل���ج���ودة اأن 
ت��ن��اول  اأ���س��ل��وب  ع��ل��ى  لت�سفي  تفعله 

الطعام مل�سات مهذبة راقية؟
الغام تطي�س  يد  كانت   حينما 
قام  الطعام  تناول  اأثناء  ال�سحفة  يف 
و���س��ل��م  ع��ل��ي��ه  ر����س���ول اهلل ���س��ل��ى اهلل 
ب��ت��وج��ي��ه��ه ق���ائ���ا: »ي����ا غ�����ام! ���َس��مِّ 
يليك«  وُك���ْل مم��ا  بيمينك،  وُك���ْل  اهلل، 
)متفق عليه(، وقيا�سا على ذلك فاإن 
اأ�سول  لها  امل�سهورة  اجل���ودة  ق��واع��د 
اإ�سامية، مما يجعل تطبيق  وجذور 
اجلودة ملزما لنا يف حياتنا �سواء يف 
اخلدمات  امل���داولت، يف  اأم  املعامات 

اأم املنتجات.
وم���ن ب��ني رك��ائ��ز اجل����ودة ه��ذه؛ 
واملراجعة  والإت��ق��ان  الكمال  عنا�سر 

وال���ت���دق���ي���ق وامل����راق����ب����ة والق�����ت�����داء 
ال��ف��ري��ق  وال��ت��وث��ي��ق وروح  ب��الأف�����س��ل 
والعمل اجلماعي واحلوافز وغريها.

ل��ق��د ا���س��ت��دل اب���ن ع��ب��ا���س ر�سي 
اهلل عنهما بتفرد اهلل �سبحانه وتعالى 
فيها  التي  الآي��ة  الكمال من  ب�سفات 
امل��ث��ل الأع����ل����ى« ف���ق���ال: »ل��ي�����س  »وهلل 
كمثله ���س��يء« ك��ذل��ك و���س��ُف ال��ق��راآن 
هلل ت��ع��ال��ى ب���اأن���ه: »ب���دي���ع ال�����س��م��وات 
اهلل  نع  »�سُ )البقرة:117(،  والأر���س« 
ال��ذي اأت��ق��ن ك��ل ���س��يء« )ال��ن��م��ل:88(، 
وام��ت��دح ال��ق��راآن ال��ك��رمي النبي عليه 
ال�����س��اة وال�����س��ام ب��و���س��ف��ه: »واإن���ك 
، ويف  )ال��ق��ل��م:4(  ُخ��ل��ق عظيم«  لعلى 
اإت���ق���ان ال��ع��م��ل ي��ق��ول ع��ل��ي��ه ال�����س��اة 
عمل  اإذا  ي��ح��ب  اهلل  »اإن  وال�������س���ام: 
)الأل��ب��اين:  يتقنه«  اأن  اأح��دك��م عما 

ال�سل�سلة ال�سحيحة(.
وم������ن ال���ن�������س���و����س ال���ق���راآن���ي���ة 
ال���ت���ي حت����ث ع���ل���ى اجل�������ودة وال��ع��م��ل 
مب��ق��ت�����س��ي��ات��ه��ا: »اأول����ئ����ك ي�����س��ارع��ون 
يف اخل��������ريات وه�����م ل���ه���ا ����س���اب���ق���ون« 
»ويف  واأي���������س����ا:  )امل�������وؤم�������ن�������ون:61(، 
ذل�������ك ف���ل���ي���ت���ن���اف�������س امل���ت���ن���اف�������س���ون« 

)املطففني:26(.        
اجل��ودة  ج��ذور  اأي�سا  ت�سمل  كما 
واملراقبة  املحا�سبة  مبداأ  الإ�سام  يف 
العظيم:  ال��ق��راآن  يف  ج��اء  والتدقيق، 

»وك������ان اهلل ع��ل��ى ك���ل ����س���يء رق��ي��ب��ا« 
»ول  وك�����ذل�����ك:  )الأح�������������������زاب:52(، 
يخ�سون اأحدا اإل اهلل« )الأحزاب:39(، 
وي��ق��ول اخل��ل��ي��ف��ة ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب 
ر�سي اهلل عنه: »حا�سبوا اأنف�سكم قبل 
توزنوا«  اأن  قبل  وزنوها  حتا�سبوا  اأن 
)ابن كثري يف م�سند الفاروق(، ومبداأ 
احلوافز من �سميم اجلودة ت�سجيعا 

ومكافاأة على ال�ستزادة منها ».
ف���اإذا ك��ان دي��ن الإ���س��ام يحتوي 
على هذا الكم من الن�سو�س ال�ساملة 
بها  بالعمل  واملطالبة  اجل��ودة  ملبادئ 
قد  ي��ك��ون  الإ���س��ام  ف���اإن  وبتطبيقها 

ربط اجلودة بعقيدة امل�سلم.
ف����الإ�����س����ام ه����و ال����دي����ن ال���ت���ام 
ال��ك��ام��ل: »ال��ي��وم اأك��م��ل��ت ل��ك��م دينكم 
لكم  ور�سيت  نعمتي  عليكم  واأمتمت 
الإ���س��ام دي��ن��ا« )امل���ائ���دة:3(، ويقول 
»الإ���س��ام  ال�����س��اة وال�����س��ام:  عليه 
يف  )ال�سيوطي  عليه«  ُيعلى  ول  يعلو 

اجلامع ال�سغري(.
باجلودة  العمل  ف��اإن  ه��ذا  وعلى 
وممار�ستها لهو واجب ديني له ثواب 
واإهمالها  بها  العمل  وترك  ومكافاأة، 
يوؤدي اإلى املحا�سبة واملوؤاخذة، يحدث 
ت��ع��د اجل������ودة فيه  ه����ذا يف وق����ت مل 
احلياة  منهاج  من  و�سيلة  اأو  طريقة 

بل اأ�سبحت هي احلياة نف�سها. 

االلتزام بالجودة
علي سعيد القحطاني

وكيل كلية الطب للشئون 
األكاديمية والجودة

عملية االتزان والجهاز
القلبي الوعائي )1(

د. محمد دالك
كلية الطب, علم وظائف األعضاء

التنا�سلي، فهو  ، ما عدا اجلهاز   Homeostasis اأجهزة اجل�سم معنية مبا ي�سمى بعملية الت��زان  كل 
معني بالأ�سا�س باحلفاظ على بقاء النوع الإن�ساين. قال تعالى »والأر�س مددناها واألقينا فيها روا�سي، 
واأنبتنا فيها من كل �سيء موزون« )احلجر:119(، وقال تعالى: »الذي له ملك ال�سموات والأر�س ومل 
يتخذ ولدا ومل يكن له �سريك يف امللك وخلق كل �سيء فقدره تقديرا« )الفرقان:2(. اإذا، فيما يخ�س 

الغطاء النباتي، فاهلل اأنبت يف الأر�س من كل �سيء موزون. 
وب�سفة عامة، فاهلل خلق كل �سيء فقدره تقديرا. باخت�سار، كل �سيء اأوجده اخلالق بقدر موزون.  

وتعني عملية التزان: احلفاظ على البيئة التي تعمل فيها خايا اجل�سم املختلفة يف عملية التزان.
  فاجلهاز الوعائي القلبي وظيفته التاأكد من اأن اأن�سجة اجل�سم تتلقى كمية كافية من جريان 
)تدفق( الدم، كمية كافية اأي بالقدر املوزون، الذي يجعله يقوم ب�سد احتياجات اخلايا من الأك�سجني، 
ق��ادرا على تخلي�س اخلايا من خملفات  وال��غ��ذاء، والهرمونات، والأم���اح، وامل��ع��ادن، وال��ذي يجعله 

عملية الأي�س )Metabolism( ، مثل غاز ثاين اأك�سيد الكربون، وخافه. 
ال��دم يف  يكون جريان  اأن  على  ه��ذا اجلهاز  كيف يحافظ  ه��و:  الآن،  نف�سه  ال��ذي يطرح  ال�سوؤال 

عروقنا بالقدر املوزون، ل يزيد عنه ول ينق�س؟
 يتكون هذا اجلهاز من القلب، والأوعية الدموية، والدم. اأما القلب فمهمته �سخ الدم، عن طريق 
انقبا�س ع�ساته، مما يجعل الدم يحدث �سغطا على جدران الأوعية الدموية. هذا ال�سغط يكون 

بدوره م�سوؤول عن جريان الدم.
 تقوم الأوعية الدموية بنقل هذا الدم من مكان اإلى اآخر. يحمل الدم اإلى اخلايا العنا�سر اآنفة 

الذكر، ويزيح منهم خملفات عملية الأي�س.
 يف وقت الراحة، فالإن�سان الرا�سد ، متو�سط وزنه 70 كجم ، يتوزع جريان الدم كالآتي: 24% اإلى 
، و%10  ، 4% للقلب نف�سه  ، 13% للدماغ  ، 20% للع�سات  ، 20% للكليتني  الأع�ساء املوجودة بالبطن 
لأن�سجة واأع�ساء اأخرى، مثل العظام والغدد ال�سمام. لكن اأثناء التمارين الريا�سية، ولأ�سباب جلية 

ووا�سحة، يختلف هذا التوزيع كليا، فيذهب معظم جريان الدم اإلى الع�سات )%73(. 
كما هو معروف، يتكون القلب من اأذين وبطني اأمين. البطني الأمين ي�سخ الدم اإلى الرئتني، 
الدم  في�سخ  الأي�سر  البطني  اأم��ا  الكربون.  اأك�سيد  ثاين  من  ويتخل�س  بالأك�سوجني  يتحمل  وهناك 
املحمل بالأك�سجني اإلى بقية اأع�ساء اجل�سم، فكلما زاد حجم الدم بداخل البطني زادت قوة انقبا�س 

ع�سلته.
 وعندما تنقب�س ع�سلة البطني فا ميكن لأي انقبا�سة جديدة اأن حتدث قبل اأن تكتمل الأولى، 
وهذا يعطي البطني الوقت الكايف لإخراج اأكرب كمية من الدم، وكذلك لإعطائه الوقت لا�سرخاء 

لكي ميتلئ بالدم، ومن ثم تبداأ دورة جديدة.
�سنكمل يف العدد القادم ق�سة هذا اجلهاز مع عملية التزان.. و�سكرا لكم.
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

م��ن ال�����س��ف��ح��ات ال��ت��ي اأح���ر����س على 
دائ���م���ا �سفحتا  ب��ا���س��ت��ي��اق  م��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
»ح������ول ال�����ع�����امل«، وه���م���ا ���س��ف��ح��ت��ان 
م��ت��خ�����س�����س��ت��ان ح������ول اجل���ام���ع���ات 
الذي  الزميل  يعر�س  حيث  العاملية، 
اأبرز  يقدم ويرجم هذه املو�سوعات 

مامح الفكر اجلامعي العاملي.
من  »اآف������اق«  �سحيفة  وت��ه��دف 
والتقارير  الإخبارية  املواد  مثل هذه 
اجلامعات  يف  ي��دور  م��ا  تتناول  التي 
واأوروبا  املتحدة  الوليات  الرائدة يف 
اإلى اأن تكون مثل بع�س هذه  واآ�سيا، 
التجارب الدولية مثار اهتمام حملي 

يف جامعاتنا ال�سعودية.
  واإذا خرجنا من ال�سحف اجلامعية اإلى و�سائل الإعام �سنجد اأن اجلامعات 
التلفزة، من خال نتائج  العاملية تت�سدر الأخبار يف وكالت الأنباء ويف �سا�سات 
اإن�سانية. ومن هنا حتر�س »اآفاق« على ا�ستدعاء  اأو حتى  اأو علمية  اأبحاث طبية 

هذه التجارب الناجحة يف اجلامعات العاملية اإلى واقعنا املحلي.

حول العالم
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

2414

ممطرمشمسمشمس

2512241323112511

غائم 
جزئيا مشمس

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

اآخر موعد لاإعذار عن مقرر درا�سي.

املوؤمتر الدويل لاإعام والإ�ساعة: املخاطر املجتمعية و�سبل املواجهة.

بدء الختبارات ملواد الإعداد العام والعملي والنت�ساب.

نهاية الختبارات ملواد الإعداد العام العملي والنت�ساب.

بدء الختبارات النهائية.

نهاية الختبارات النهائية.

بدء اإجازة منت�سف العام بنهاية دوام هذا اليوم.

الثاثاء 11 حمرم 1436

الثاثاء، 25 حمرم 1436

من 3 اإلى 5 �سفر 1436 

الأحد 6 ربيع الأول 1436

اخلمي�س، 10ربيع الأول 1436 

الأحد، 13 ربيع الأول 1436

الثاثاء، 22 ربيع الأول 1436

اخلمي�س، 24ربيع الأول 1436

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

بدون زعل
يف  تنظ��م  الت��ي  الفعالي��ات  بع���س   •
اجلامعة ال يعرف عنها �شيء �شوى يوم 
اإقامته��ا ب�شب��ب �شع��ف اللج��ان وعدم 

اإبراز الفعالية اإعلميا بوقت كاف!

• عن��د طلب �شيارة من االإدارة املعنية 
ب��د  ال  للجامع��ة  مهم��ة  يف  للخ��روج 
م��ن املخاطب��ات  قب��ل املهم��ة  بف��رتة 
كافي��ة..  هل هناك �ش��رورة لكل هذه 

االإجراءات؟

• ت�شل التعاميم ملدراء االإدارات ولكن 
ع��دم االلت��زام به��ا وجعله��ا حبي�ش��ة 
االأدراج عن��د بع���س املوظف��ني, يجعل 

هذه التعاميم تتكرر دون فائدة!

لط��لب  البحثي��ة  امل�شروع��ات   •
االآيل  احلا�ش��ب  كلي��ات  وطالب��ات 
والهند�شة.. م��ا م�شريها بعد االنتهاء 

منها؟ جمرد ت�شاوؤل!

• خ��رب ف�شل 11 ع�ش��و هيئة تدري�س 
الذي ن�شر موؤخ��را اأثلج �شدور كثريين 
الأن التقييم اأ�شا�س العمل يف اجلامعة, 

كاف��ة  التقيي��م  ي�شم��ل  اأن  ونتمن��ى 
من�شوبي اجلامعة.

• عن��د ر���س احلدائ��ق, تت�ش��رب املياه 
ملمرات امل�شاة, وتلحق االأذى مبلب�شهم 
يلي��ق  وكتبه��م وكلياته��م.. منظ��ر ال 

باجلامعة!

• يوج��د يف مم��رات اجلامع��ة بع���س 
احلف��ر اخلا�ش��ة مبفاتي��ح املي��اه التي 
ترتك دون غطاء وميكن اأن تت�شبب يف 

حوادث خطرية!

• فرحن��ا باخلط��وات الت��ي اتخ��ذت 
ب�ش��اأن املواق��ف يف ب��ادئ االأم��ر, ولكن 
االأم��ر زاد ع��ن ح��ده واأ�شب��ح الوقوف 
املم��رات  يف  واخلاط��ئ  الع�شوائ��ي 

والدوارات ي�شكل اأزمة حقيقية!

• اإذا تاأخ��ر الطال��ب والطالب��ة ع��ن 
ح�ش��ور حما�شراته يه��دد باحلرمان, 
وهذا طبيعي. لك��ن, ما االإجراء املتبع  
اإذا تاأخ��ر اأ�شتاذ املادة اأو غاب؟ جمرد 

ت�شاوؤل!
م�ساورات على هام�س »يوم املهنة ال�سيديل«

أسبوعية جامعة الملك خالد

مفكرة الجامعة
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