
آفاق الجامعة  |  العدد 82  |  22 رجب 1434  |  1 يونيو 2013

أسبوعية جامعة الملك خالد

AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid University AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid Universityآفاق الجامعة  |  العدد 130  |  8 صفر 1436  |  30 نوفمبر 2014

»أكاديمي« النماص يقيم حملة عن المخدرات الرقمية

دراسات

قصة نشأة
الريال السعودي

32

الذهب يؤخر عالمات 
الشيخوخة ويعالج

القلب والمفاصل
36

إستشارات أخبار الجامعة

تغطية شاملة
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لفعاليات المؤتمر الدولي 
لإلعالم واإلشاعة 

بالنما�ص  للبنني  الأك���ادمي���ي  امل��ج��م��ع  اأق����ام 
ن����ادي ال��ن��خ��ب��ة ال��ط��اب��ي حملة  مم��ث��ا يف 
واأَ���ض��راره��ا  الرقمية  امل��خ��درات  عن  توعوية 
تلك  ال��ن��ادي  وتبنى  وامل��ج��ت��م��ع،  ال��ف��رد  على 
الأي���ام  خ��ال  اململكة  دخ��ول��ه��ا  بعد  احلملة 

املا�ضية.
وبرو�ضورات  اإعانية  لوحات  وت�ضمنت 
اإر�ضاديه، وقد �ضارك جمموعة من الطاب 
واإن���ت���اج م��ق��ط��ع فيديو  يف مت��ث��ي��ل واإخ������راج 

يو�ضح بداية الظاهرة ونهايتها.
واأو�����ض����ح امل�������ض���رف ع��ل��ى ال����ن����ادي رائ���د 
حيدان  اآل  حممد  الأ�ستاذ  باملجمع  الن�ساط 
اأن النادي تبنى تلك احلملة اإميانا بواجباته 
جت������اه امل���ح���ي���ط اجل���ام���ع���ي ب�����ض��ك��ل خ��ا���ص 

واملجتمع اخلارجي ب�ضكل عام.  

الطبية  العلوم  اآل جلبان، وعميد كلية  �ضعد  د. خالد بن  ال�ضحية  للكليات  بح�ضور وكيل اجلامعة 
التطبيقية الدكتور خالد الأحمري احتفلت الكلية باليوم العاملي لاأ�ضعة. 

وافتتح د. اآل جلبان املعر�ص املُعد بهذه املنا�ضبة و�ضط ح�ضور كبري من اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
والطاب، حيث ا�ضتمع ل�ضرح موجز من طاب الكلية  عن حمتوى املعر�ص  من من�ضورات وبرنات 
والعاج   الت�ضخي�ص  يف  امل�ضتخدمة  الأج��ه��زة  بع�ص  وع��ن  الأ�ضعة  علم  تاريخ  عن  تتحدث  تعريفية 
بالأ�ضعة. ويف نهاية املعر�ص قدم اآل  جلبان �ضكره وتقديره لعميد الكلية وجميع امل�ضاركني يف هذا 

الحتفال ملا قدموه من تعريف بعلم الأ�ضعة.
وكانت  الكلية ممثلة يف ق�ضم العلوم الإ�ضعاعية اأقامت يف وقت �ضابق معر�ضا تعريفيا وتثقيفيا 
افتتحه عميد الكلية يف مركز ع�ضري مول التجاري، وح�ضره عدد كبري من الزوار ا�ضتمعوا ل�ضرح 

مف�ضل من امل�ضاركني يف املعر�ص.
الإ�ضعاعية  العلوم  ق�ضم  املبذولة من طاب  واجلهود  بالدور  الأحمري  خالد   الدكتور  واأ�ضاد 
اإلى توعية املجتمع من  املعر�ص من من�ضورات تهدف  ل��زوار  بالكلية يف توعية املجتمع وما قدموه 

خطورة الإ�ضعاع واأي�ضا املجالت التي ت�ضتخدم فيها الأ�ضعة. 
وذكر العميد اأن اجلامعة تقدم الدعم الكامل لطابها وت�ضعى لتوفري الإمكانيات الازمة التي 

تتيح لهم امل�ضاركة يف خدمة جامعتهم والرقي بها وكذلك خدمة جمتمعهم.

»تطبيقية« أبها تحتفل باليوم العالمي لألشعة

أمير عسير يرعى حفل جائزة األمير سلطان للتراث العمراني
بحضور األمير سلطان بن سلمان ونائب وزير التعليم العالي.. في المسرح الجامعي

ي����رع����ى ����ض���اح���ب ال�������ض���م���و امل��ل��ك��ي 
الأم���������ري ف���ي�������ض���ل ب�����ن خ����ال����د ب��ن 
ع�ضري  منطقة  اأم���ري  عبدالعزيز، 
ال�ضياحية  التنمية  جمل�ص  رئي�ص 
ب����امل����ن����ط����ق����ة، ب���ح�������ض���ور ����ض���اح���ب 
بن  �ضلطان  الأم���ري  امللكي  ال�ضمو 
���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز رئ��ي�����ص 
والآث���ار،  لل�ضياحة  العامة  الهيئة 
ال��راث  موؤ�ض�ضة  ورئي�ص  موؤ�ض�ص 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  اخل���ريي���ة، 
الأم��ري �ضلطان بن �ضلمان  جلائزة 
للراث العمراين، ومعايل الأ�ضتاذ 
ال�ضيف  حممد  بن  اأحمد  الدكتور 
نائب وزير التعليم العايل، ومعايل 
الأ����ض���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
ب���ن ح��م��د ال������داوود م��دي��ر جامعة 
وت�ضليم  اإع���ان  حفل  خ��ال��د،  امللك 
�ضلطان  الأم��ري  بجائزة  الفائزين 
ب����ن ���ض��ل��م��ان ل����ل����راث ال���ع���م���راين 
»ال�ضنة  اخلام�ضة  للدورة  للطاب 
موؤ�ض�ضة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  ال��ث��ان��ي��ة« 
ال������راث اخل���ريي���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
�ضباح  اأبها   يف  خالد  امللك  جامعة 
 1436 ���ض��ف��ر   9 ال����ق����ادم  الث����ن����ني 
املوافق 1 دي�ضمرب 2014 يف القاعة 
الرئي�ضية مبقر جامعة امللك خالد 
يف ابها، وذلك على هام�ص فعاليات 
الوطني  العمراين  ال��راث  ملتقى 
الرابع الذي يفتتح الثنني القادم 
لأرب��ع��ة  وي�ضتمر  ع�ضري  مبنطقة 

اأيام.
حفل  ه��ام�����ص  ع��ل��ى  و�ضيفتتح 

ال��ث��ال��ث مل�ضاريع  امل��ع��ر���ص  اجل��ائ��زة 
والتخطيط  العمارة  كليات  طاب 
ومعر�ص  ال�ضعودية،  اجلامعات  يف 
امل�����ض��اري��ع ال��ف��ائ��زة ب��ج��ائ��زة الم��ري 
����ض���ل���ط���ان ب�����ن ����ض���ل���م���ان ل����ل����راث 

العمراين.
���ض��ل��ط��ان  الأم��������ري  اأن  ي����ذك����ر 
العامة  الهيئة  رئي�ص  �ضلمان  ب��ن 
وموؤ�ض�ص  رئي�ص  والآث���ار  لل�ضياحة 
ورئي�ص  اخلريية  ال��راث  موؤ�ض�ضة 
اأطلق  ق��د  للجائزة  العليا  اللجنة 
 1425 ال��ق��ع��دة  ذي   21 اجل��ائ��زة يف 
ب��ه��دف   ،2005 ي���ن���اي���ر   2 امل����واف����ق 
اإي��ج��اد وع��ي جمتمعي  اإل��ى  ال�ضعي 
مبفهوم العناية بالراث العمراين 
واحل����ف����اظ ع��ل��ي��ه وت���ط���وي���ره اإل���ى 
ج��ان��ب اإب����راز م��ا يت�ضم ب��ه ال��راث 
ال����ع����م����راين ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة 
ال�ضعودية من متيز يف اإطار الراث 
ال����ع����م����راين ال���ع���رب���ي الإ����ض���ام���ي 
واحل��ف��ز اإل���ى الإب�����داع يف جم��الت 
واإلقاء  العمراين  بالراث  العناية 
العمرانية  ال��ن��م��اذج  ع��ل��ى  ال�����ض��وء 

احلديثة ذات الأبعاد الراثية.
اجلامعة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
حتت�ضن يف اأول اأيام ملتقى الراث 
العمراين الوطني الرابع عددا من 
ي�ضتمر  وال��ذي  العلمية،  اجلل�ضات 
على م��دار اأرب��ع��ة اأي���ام يف ع��دد من 

املواقع مبدينة  اأبها وخارجها

محمد شامي

أخبار الجامعة

الجامعة تحرز المركز 22 
عربيا.. والجبيلي يحاضر 

»QS« في مؤتمر
6 
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رعاه أمير عسير
المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة.. تظاهرة علمية 
متميزة استقطبت الخبراء وطالب وطالبات الجامعة

اأمري  املا�ضي  الثاثاء  �ضباح  افتتح 
منطقة ع�ضري �ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأم�����ري ف��ي�����ض��ل ب���ن خ��ال��د ب���ن عبد 
ال��ع��زي��ز ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ال���دويل 
ل��اإع��ام والإ���ض��اع��ة، ال���ذي نظمته 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د خ���ال ال��ف��رة 
اإل��ى اخلام�ص من �ضفر  الثالث  من 
اجلاري مب�ضاركة اأكرث من 80 باحثا 
وباحثة من داخل اململكة وخارجها.

واأك�����������د �����ض����م����وه خ�������ال ح��ف��ل 
الفتتاح اأن لاإعام دورا مهما جدا 
لأن��ه  وحت�ضينه،  املجتمع  توعية  يف 
مي�ص جانبا ح�ضا�ضا ومهما من حياة 

النا�ص. 
املوؤمتر  اأن »هذا  واأ�ضاف �ضموه 
ك��ربى يف مكافحة  ف��ائ��دة  وذو  مهم 
تاأثري  م��ن  لها  مل��ا  الإ���ض��اع��ة  وانت�ضار 
ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع���ات خ�������ض���و����ض���ا م��ع 

الو�ضائل الإعامية اجلديدة«.
واأل����ق����ى رئ��ي�����ص امل����وؤمت����ر م��دي��ر 
الدكتور  الأ�ضتاذ  خالد  امللك  جامعة 
كلمة  ال���داود  بن حمد  الرحمن  عبد 
رح����ب ف��ي��ه��ا ب���اأم���ري م��ن��ط��ق��ة ع�ضري 
في�ضل  الأمري  ال�ضمو  امللكي  �ضاحب 
واأ�ضحاب  العزيز،   بن عبد  بن خالد 
امل�ضاركني  م��ن  وال�����ض��ع��ادة  الف�ضيلة، 

واحل�ضور، والطاب والطالبات.
اأم��ري ع�ضري  ال��داود �ضمو  و�ضكر 
على رعاية املوؤمتر قائا »اإن ت�ضريف 

���ض��م��وك��م ل��رع��اي��ة واف��ت��ت��اح ف��ع��ال��ي��ات 
ال��دائ��م  ل��ي��دل ع��ل��ى �ضعيكم  امل���وؤمت���ر، 
ومنا�ضطها  اجل��ام��ع��ة،  ه���ذه  دع���م  يف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ل��ت��ح��ق��ق اأه����داف����ه����ا ن��ح��و 
وخ��دم��ة  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث  التعليم 
ذلك  خ��ال  م��ن  وحتققون  املجتمع، 
روؤي������ة خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، و�ضمو 
العهد،  ويل  ويل  و�ضمو  ع��ه��ده،  ويل 
مب�ضتوى  النهو�ص  يف  اهلل،  حفظهم 

التعليم يف وطننا الغايل«.
وعن مو�ضوع املوؤمتر قال الداود 
ت�ضكل ظ��اه��رة  وت��ط��وره��ا  »الإ���ض��اع��ة 
م��ت��ن��ام��ي��ة يف احل���ق���ل الق���ت�������ض���ادي 
تفر�ص  اأن  ا�ضتطاعت  فقد  ال��ع��امل��ي، 
العديد  العام  يف  ال���راأي  على  نف�ضها 
م���ن امل��ج��ت��م��ع��ات امل���ع���ا����ض���رة، وت��ف��رز 
ت����داع����ي����ات خ����ط����رية اأث���������رت ب�����ض��ك��ل 
وا�ضتقرار  كيانها  متا�ضك  بالغ  على 
ت����وازن����ه����ا خ���ا����ض���ة م�����ع ال���ت���ح���ولت 
ال���ت���ي اأف���رزت���ه���ا م��ن��ظ��وم��ة الإع�����ام 
والت�������ض���ال  م���ن ج������راء ال���ت���ط���ورات 
�ضمحت  ال��ت��ي  الهائلة  التكنولوجية 
وانت�ضارها  الظاهرة،  با�ضتفحال هذه 
ب�ضكل بارز و�ضريع، مما جعلها حمور 
الفكرية  ال��دوائ��ر  خمتلف  يف  البحث 

يف العامل«.
اأن اجلامعة من خال  كما بني 
لا�ضتمرار  يف  »ت�ضعى  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 

التعليم  وال��ت��ق��دم يف جم���ال  ال��ت��م��ي��ز 
وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي، ح���ي���ث و���ض��ل��ت 
م��راك��ز  احلمد  اإلى  وهلل  اجل��ام��ع��ة، 
امل��ح��ل��ي  على  امل�ضتوى  م���ت���ق���دم���ة 
والعاملي، حتقيقا ملا ت�ضعى اإليه وزارة 
التعليم العايل، وبدعم وت�ضجيع من 
م��ع��ايل وزي���ره���ا ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن 

حممد العنقري« .
وق������ال »اإن����ن����ا يف ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
اأن هذا  باإذنه تعالى  خالد على يقني 
هذه  يف  ثماره  يوؤتي  �ضوف  الهتمام 
املرحلة املتقدمة  التي ي�ضهدها قطاع 
التعليم وعلى وجه التحديد التعليم 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  العايل 
الوطنية  التنمية  يف  ر�ضالته  ويحقق 

والتحول لقت�ضاد املعرفة«. 
اأو�ضح  امل��وؤمت��ر،  اأم��ام  ويف كلمته 
التعليمية  ل��ل�����ض��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل 
والأكادميية رئي�ص اللجنة التنظيمية 
اأن  الدكتور حممد بن علي احل�ضون 
حقيقة،  واأ���ض��ب��ح  حلما  ك���ان  امل��وؤمت��ر 
اأك��رر،  اأطيل احلديث ولن  وق��ال »لن 
م��وج��زة،  بلمحة  ال��ك��ل��م��ة  و���ض��اأخ��ت��زل 
ف��ق��د ك���ان ه���ذا امل���وؤمت���ر ف��ك��رة واأم���ا 
اإل��ى واق��ع ملمو�ص،  ومل يتم  وحت��ول 
بجهود  ث��م  اأول  اهلل  بف�ضل  اإل  ذل��ك 

املخل�ضني ودعم امل�ضوؤولني«.
خادم  مبوافقة  »حظينا  واأ�ضاف 
احل��رم��ني ع��ل��ى اإق��ام��ة ه���ذا امل��وؤمت��ر، 

ب��اأه��م��ي��ة  اإمي����ان����ا م���ن���ه، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
الإع�������ام. ب��ع��د ذل����ك ج����اء ال��ت��وج��ي��ه 
اجلامعة ومبتابعة  من معايل مدير 
�ضموكم الكرمي فاأنت املر�ضد واملوجه 
ال��ذي �ضي�ضب  وال��راع��ي لهذا اجلهد 
باإذن اهلل يف م�ضلحة الوطن واملواطن 
الوطن  يف  بل  فح�ضب  بلدنا  يف  لي�ص 

العربي والإ�ضامي كافة«.
وق������ال »ي�������ض���ع���دن���ا ت���ق���دمي ه���ذا 
الكمال،  ن��دع��ي فيه  ال���ذي ل  اجل��ه��د 
ف��ه��و ج��ه��د ب�����ض��ري ي��ح��ف��ه ال��ن��ق�����ص، 
الكرمي  �ضموكم  ون�ضتاأذن  والق�ضور، 
ب��ال��ب��دء يف ت��اأط��ري ال�����ض��ب��ل م��ن اأج��ل 
احلقائق  وت�ضويه  الإ�ضاعات  مواجهة 
ا�ضتغل  الإ�ضاعات  من  م��وج  خ�ضم  يف 
م��روج��وه��ا م���ا ج���اد ب���ه ال��ع�����ض��ر من 

تطور«.
واأل���ق���ى رئ��ي�����ص ق�����ض��م الإع�����ام 
اللجنة  رئي�ص  باجلامعة،  والت�ضال 
بن  علي  ال��دك��ت��ور  الأ���ض��ت��اذ  العلمية 
���ض��وي��ل ال���ق���رين، ك��ل��م��ة رح���ب فيها 
الأم��ري  ع�ضري  منطقة  اأم��ري  ب�ضمو 
»ي�ضعدين  وق���ال  خ��ال��د،  ب��ن  في�ضل 
الزماء  كافة  عن  ونيابة  �ضخ�ضيا 
وال���زم���ي���ات م���ن اأع�������ض���اء ال��ل��ج��ن��ة 
ن���رح���ب  اأن  ل���ل���م���وؤمت���ر  ال���ع���ل���م���ي���ة 
ب�����ض��م��وك��م يف اجل��ل�����ض��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة 
ل��ل��م��وؤمت��ر، وه����ا ن��ح��ن ال���ي���وم ن��ب��داأ 
املوؤمتر العلمي، وكان ذلك  فعاليات 

التي  ال�ضباحية  اجلل�ضة  خال  من 
���ض��ب��ق��ت الف��ت��ت��اح واجل��ل�����ض��ات ال��ت��ي 
 12 ب��واق��ع  غ��د  ب��ع��د  ح��ت��ى  �ضت�ضتمر 
جل�ضة علمية مب�ضاركة اأكرث من  80 
اململكة  داخ����ل  م���ن  ب��اح��ث��ا وخ���ب���ريا 

وخارجها«.
وب���ني ال��ق��رين اأن ف��ك��رة اإق��ام��ة 
املوؤمتر قد طرحت قبل عام تقريبا 
م���ن ق��ب��ل م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن حمد 
الداود، وذلك اإميانا  بدور اجلامعة 

يف الت�ضدي ملثل هذه الظاهرة.
العلمية  اللجنة  وقال »نحن يف 
ن��ع��م��ل ع���ل���ى م�����دى ����ض���ه���ور م�����ض��ت 
العلمية  الأم����ور  ك��اف��ة  متابعة  على 
للموؤمتر، ور�ضدنا اإقبال كبريا على 
امل�����ض��ارك��ة ح��ي��ث جت�����اوزت ال��ط��ل��ب��ات 
700  ط������ل������ب م�����ن داخ���������ل امل���م���ل���ك���ة 
لقت�ضار  �ضعينا  ولكننا  وخ��ارج��ه��ا، 

امل�ضاركات على العدد احلايل«.
تنوعت  امل�����ض��ارك��ات  اأن  واأو���ض��ح 
على خمتلف حماور املوؤمتر، ومتثلت 
يف التق�ضيم املو�ضوعي من التاأ�ضيل، 
والتعريف، واملواجهة، و�ضبل العاج، 
لاإ�ضاعة  الو�ضائلي  التق�ضيم  اإيل 
وانرنت،  وتلفزيون،  �ضحافة،  من 
اإ�ضافة  اجتماعية،  اإع���ام  وو���ض��ائ��ل 
اأوراق  م��ن  اجل��غ��رايف  التق�ضيم  اإيل 

حملية، وعربية، ودولية. 

واأك�����د ال���ق���رين اأن�������ه  لأول م��رة 
الرحيب  املوؤمتر  هذا  خال  �ضيتم 
العليا  ال��درا���ض��ات  وطالبات  بطاب 
يف م�ضاركاتهم، وقال »خ�ض�ضنا من 
العلمية  الأوراق  من  ن�ضبة  البداية 
الهياكل  يف  املهمة  ال�ضريحة  ل��ه��ذه 
ننظر  ون��ح��ن  ل��ل��ج��ام��ع��ات،  العلمية 
امل�ضتقبل  يف  باحثني  ب�ضفتهم  لهم 
ال��ق��ري��ب، واأع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����ص 
ال�ضعودية  جامعاتنا  يف  مر�ضحني 
والعربية وغريها، وهذا يتوافق مع 
�ضيا�ضة جامعة امللك خالد يف حتفيز 
ال��درا���ض��ات العليا  ط���اب وط��ال��ب��ات 
ال��ف��ر���ض��ة  واإع��ط��ائ��ه��م  وت�ضجيعهم 
م�ضاركاتهم  يف  الإمكانيات  وت�ضهيل 

العلمية«.
واأ�������ض������اد مب�������ض���ارك���ة ع������دد م��ن 
ممثلي اجلهات احلكومية يف اململكة 
�ضتكون  خ��ا���ض��ة  رئي�ضية  جل�ضة  يف 
ع����ن  »دور امل��وؤ���ض�����ض��ات ال�����ض��ع��ودي��ة يف 
�ضتعر�ص  كما  الإ���ض��اع��ة«،  م��واج��ه��ة 
اجل��ل�����ض��ة دور الأج���ه���زة الإع��ام��ي��ة 
الأمنية،  القطاعات  يف  والت�ضالية 
والع�ضكرية، والتعليمية، وال�ضحية، 
مب�ضاركة  والإعامية  والقت�ضادية 
خ���رباء يف امل��ج��ال الإع���ام���ي، وق��ال 
»����ض���ن���ت�������ض���ارك م��ع��ه��م يف جت��ارب��ه��م 
ال�����رثي�����ة وال���ع���م���ل���ي���ة يف م���واج���ه���ة 

الإ�ضاعات«.

الداود: من خالل هذا المؤتمر تسعى جامعتنا لالستمرار في التميز والتقدم في مجال التعليم والبحث العلمي
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�����ض����ارك����ت اجل����ام����ع����ة مم���ث���ل���ة مب��رك��ز 
الأ�ضنان  ط��ب  لكلية  التابع  الأب��ح��اث 
وزارة  اأقامتها  ال��ت��ي  العمل  ور���ض��ة  يف 
وزي��ر  م��ع��ايل  برعاية  ال��ع��ايل  التعليم 
التعليم العايل الأ�ضتاذ الدكتور خالد 
ال��ع��ن��ق��ري واف��ت��ت��ح��ه��ا م���ع���ايل ن��ائ��ب 
اأحمد ال�ضيف، لبحث  الوزير الدكتور 
���ض��ب��ل ت��ع��زي��ز م�����ض��ارك��ة ال��ب��اح��ث��ات يف 

عملية البحث العلمي.
وق���ال وك��ي��ل كلية ط��ب الأ���ض��ن��ان 

ن��ائ��ب رئي�ص  الأك���ادمي���ي���ة،  ل��ل�����ض��وؤون 
الدكتور  ال��ور���ض��ة  الأب��ح��اث يف  م��رك��ز 
ممثا  �ضارك  ال��ذي  الفار�ضي  حممد 
ل��ل��م��رك��ز »ك����ان ل��ق��اءا م��ث��م��را بتوفيق 
املراكز  ملمثلي  باجتماع  ابتداأ  اهلل  من 
مع الباحثات يف خمتلف التخ�ض�ضات 
ل��ط��رح امل��ع��وق��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ن��ه��ا يف 

جمال البحث العلمي«.
املراكز  اجتماع ممثلي  ذلك   تا 
مع وكيل وزارة التعليم العايل لل�ضوؤون 

العوهلي،  حممد  الدكتور  الأكادميية 
والأم�������ني ال���ع���ام ل��ل��م��راك��ز ال��ب��ح��ث��ي��ة 
ملناق�ضة  العبدالوهاب  �ضامي  الدكتور 

�ُضبل التغلب على تلك املعوقات.
وزارة  اأن  الفار�ضي  الدكتور  واأكد 
التعليم العايل تدعم حاليا 22 مركزا 
التخ�ض�ضات  خم��ت��ل��ف  يف  ل��اأب��ح��اث 
اأن  اإلى  ال�ضعودية، م�ضريا  باجلامعات 
املركز  احت�ضنت  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة 
طب  اأب���ح���اث  يف  املتخ�ض�ص  ال��وح��ي��د 

الأ�ضنان.
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  »ه���دف���ت  وق�����ال   
ال��ع��ايل م��ن اإن�����ض��اء ه���ذه امل���راك���ز اإل��ى 
امل��م��ل��ك��ة يف  الإ���ض��ه��ام يف حتقيق روؤي����ة 
ال��ت��ح��ول ل��اق��ت�����ض��اد امل���ع���ريف، وذل���ك 
وامل��ب��دع��ات لتحويل  امل��ب��دع��ني  ب��دع��م 
اأف����ك����اره����م الإب�����داع�����ي�����ة ع����ن ط��ري��ق 
البحث العلمي ملنتجات جتارية تدعم 

القت�ضاد املحلي«.
واأ����ض���اف »ن��ن��ع��م وهلل احل��م��د يف 
ب��ج��و بحثي راٍق  امل��ل��ك خ��ال��د  ج��ام��ع��ة 
جدا ي�ضاهي اجلامعات العاملية بف�ضل 
اهلل ثم بجهود معايل مدير اجلامعة 
ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال���رح���م���ن ، ووك���ي���ل 
والبحث  العليا  ل��ل��درا���ض��ات  اجل��ام��ع��ة 
ال��ع��م��ل��ي ال���دك���ت���ور م���اج���د احل���رب���ي، 
عيد  الدكتور  العلمي  البحث  وعميد 

العتيبي«.  
كلية  اأن  اإل����ى  ال��ف��ار���ض��ي  واأ����ض���ار 
عميدها  بقيادة  اأثبتت  الأ���ض��ن��ان  ط��ب 
هذا  يف  ال�ضهراين  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور 
والريادة  التميز  على  مقدرتها  اللقاء 
العلمي يف تخ�ض�ص  يف جمال البحث 

طب الأ�ضنان.
بف�ضل  ح��ال��ي��ا  »ن��ن��ع��م  واخ���ت���ت���م 
احلكيمة  قيادتنا  بجهود  ث��م  اهلل  م��ن 
ب��ن��ه�����ض��ة ج����ب����ارة يف جم�����ال ال��ب��ح��ث 
الأب��ح��اث هذه  م��راك��ز  وت��ع��د  العملي، 
اأحد اأهم الطرق التي متكن املبدعني 
وامل���ب���دع���ات م���ن ت��رج��م��ة اإب��داع��ات��ه��م 
ال���ف���ك���ري���ة ل�����واق�����ع م���ل���م���و����ص م��ف��ي��د 
م��راك��ز  جميع  اأن  واأو����ض���ح  ل��ل��وط��ن«. 
الباحثني  بان�ضمام  ترحب  الأب��ح��اث 

والباحثات ودعمهم لتحقيق ذلك.

»طب األسنان« تشارك في ورشة بوزارة التعليم العالي كرسي الملك خالد
يعقد لقاءه العلمي الثالث 
ي��ع��زم ك��ر���ض��ي امل��ل��ك خالد 
للبحث العلمي عقد اللقاء 
تاريخ  من  الثالث  العلمي 
امللك خالد بن عبد العزيز 
اآل �ضعود، رحمه اهلل، حتت 
العلمية  »احل��رك��ة  ع��ن��وان 
امل��م��ل��ك��ة  يف  وال����ث����ق����اف����ي����ة 
العربية ال�ضعودية يف عهد 
امللك خالد بن عبدالعزيز 
ع��ام��ي  م���اب���ني  ����ض���ع���ود  اآل 
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الآخرة املقبل.
امللك خالد  التعليمية يف عهد  الأول عن احلركة  املحور  و�ضيكون 
»التعليم العام، التعليم الأهلي، التعليم العايل، التعليم الفني والتدريب 

املهني، التعليم يف القطاع الع�ضكري، والبعثات واملنح الدرا�ضية«.
وي�ضلط املحور الثاين ال�ضوء على احلركة الثقافية يف عهد امللك 
والفنية،  الثقافية  اجلمعيات  العامة،  املكتبات  الأدبية،  خالد«النوادي 
املتاحف واملراكز الثقافية، املنتج الثقايف، الندوات، املوؤمترات الثقافية 

والعلمية والإعامية، والإ�ضدارات الثقافية«.
خالد  امللك  عهد  يف  الإعامية  احلركة  الثالث  املحور  و�ضيتناول 
املحور  �ضيكون  بينما  واملطبوعات«،  ال�ضحافة  والتلفزيون،  »الإذاع���ة 
املجتمع  ع��ل��ى  وال��ث��ق��اف��ة  للتعليم  التنموية  الن��ع��ك��ا���ض��ات  ع��ن  ال��راب��ع 
وال�ضيا�ضي،  والقت�ضادي،  الجتماعي،  املجال  »يف  املعا�ضر  ال�ضعودي 

والإعامي«.
فائع،  اآل  بن يحيى  اأحمد  الدكتور  الكر�ضي  امل�ضرف على  واأو�ضح 
املحاور  اأح��د  علمية يف  ب��اأوراق  امل�ضاركة  للراغبني يف  عامة  الدعوة  اأن 
ال�ضابقة، وقال« من لديه الرغبة يف امل�ضاركة، فعليه زيارة موقع كر�ضي 

امللك خالد للبحث العلمي على النرنت«.

حتت�ضن اجلامعة يف اأول اأيام ملتقى 
ال����راث ال��ع��م��راين ال��وط��ن��ي ال��راب��ع 
والذي  العلمية،  ع��دداً من اجلل�ضات 
ي�ضتمر على مدار اأربعة اأيام يف عدد 

من املواقع مبدينة  اأبها وخارجها.
ويف  للملتقى  الأول  اليوم  ففي 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د وحت���ت ع��ن��وان 
»التعليم اجلامعي يف جمال الراث 
يديرها  ور�ضة عمل  تقام  العمراين« 
نائب  ال�ضيف  اأحمد  الدكتور  معايل 
وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، وم��ق��رره��ا 
الدكتور ح�ضني الوادعي عميد كلية 
كل  مب�ضاركة  ب��اجل��ام��ع��ة،  الهند�ضة 
وكيل  الثابت  عبداهلل  الدكتور  من: 
بجامعة  والتخطيط  ال��ع��م��ارة  كلية 
ال��ق�����ض��ي��م، ال���دك���ت���ور ف��ه��د احل�����ض��ني 
ال���راث  م�����وارد  اإدارة  ق�����ض��م  رئ��ي�����ص 
ال�ضياحة  بكلية  ال�ضياحية  والإر���ض��اد 
والآث������������ار، ال����دك����ت����ور ع���ب���دال�������ض���ام 
ال�������ض���دي���ري ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ع���م���ارة 
وال���ت���خ���ط���ي���ط ب���ج���ام���ع���ة ال�����دم�����ام، 
كلية  عميد  غلمان  ح��م��زة  ال��دك��ت��ور 
ال��ه��ن��د���ض��ة وال����ع����م����ارة الإ����ض���ام���ي���ة 
�ضالح  الدكتور  ال��ق��رى،  اأم  بجامعة 
ال����رك����ي ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ت�����ض��ام��ي��م 
الدكتور  ج��ي��زان،  بجامعة  والعمارة 
العمارة  كلية  عميد  املروعي  حممد 
وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ج��ام��ع��ة ال��ق�����ض��ي��م، 

الجامعة تحتضن خمس جلسات علمية
في ملتقى التراث العمراني بعسير

ق�ضم  رئي�ص  كلينقمان  اآن��ا  الدكتورة 
الدكتور  احلكمة،  دار  بكلية  العمارة 
ال���ع���م���ارة  ك��ل��ي��ة  ع���م���ي���دة  وود  ج����ني 
والتخطيط بجامعة الأمري �ضلطان 

بن عبدالعزيز.
امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  ويتحدث 
الأم����ري ���ض��ل��ط��ان ب��ن ���ض��ل��م��ان رئي�ص 
العامة لل�ضياحة والآث��ار عن  الهيئة 
احل�ضاري  ب��ال��راث  ال��دول��ة  عناية 
ال����وط����ن����ي، وذل�������ك يف ور�����ض����ة ع��م��ل 
»م�������ض���روع امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ل��ل��ع��ن��اي��ة 
ب����ال����راث احل�������ض���اري ال���وط���ن���ي يف 
اململكة« التي حتت�ضنها جامعة امللك 
ال��دك��ت��ور  اإدارة م��ع��ايل  خ��ال��د، حت��ت 
ويل  �ضمو  م�ضت�ضار  ال�����ض��م��اري  فهد 
ال��ع��ه��د، وال���ت���ي ي��ع��رف م���ن خالها 
د.علي الغبان نائب الرئي�ص وامل�ضرف 
للعناية  عبداهلل  امللك  م�ضروع  على 
ب�����ال�����راث احل���������ض����اري ب���امل�������ض���روع، 
وي���ر����ض���د ال���دك���ت���ور ���ض��ع��د ال��را���ض��د 
ل���ل���راث عناية  ال��رئ��ي�����ص  م�����ض��ت�����ض��ار 
الإ�ضامي،  ال��راث  مبواقع  الدولة 
زلفة  اآل  حممد  ال��دك��ت��ور  مب�ضاركة 
ع�����ض��و جم��ل�����ص ال�������ض���ورى ال�����ض��اب��ق، 
والدكتور اأحمد اآل فايع امل�ضرف على 

كر�ضي امللك خالد للبحث العلمي.
»دور  ب���ع���ن���وان  ج��ل�����ض��ة  وت����ق����ام 
امل��وؤ���ض�����ض��ات وامل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة يف 

العمراين«،  ال��راث  وتطوير  تاأهيل 
يتناول خالها د. �ضتيفانو دي كارو 
يف  العاملني  وت��دري��ب  تاأهيل  اأهمية 
جمال الراث العمراين، وي�ضتعر�ص 
امل��ج��ت��م��ع  جت���رب���ة  ل����ني  اأي  ����ض���و  د. 

ال�ضنغافوري يف اإدارة الراث.

د. ط��ارق يو�ضف عن  ويتحدث 
العمراين  ال���راث  ب��ني  ال�ضتدامة 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ض��ي��اح��ي��ة مب�����ض��ارك��ة 
منى  د.  وت��ت��ط��رق  امل����دين،  املجتمع 
والفعاليات  املهرجانات  اإل��ى  حلمي 
يف مواقع الراث العمراين، ويذكر 

املجتمعية  امل�ضاركة  اآثر  مهند فودة 
على  احل��ف��اظ  م�ضاريع  جن��اح  على 
الراث العمراين باملدن املتو�ضطة، 
ي���دي���ر اجل���ل�������ض���ة د. م��رع��ي  ف��ي��م��ا 
ال��ق��ح��ط��اين وك���ي���ل ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خالد ويقررها د. نا�ضر القمي�ضان.

الو�ضع  عمل  جل�ضة  وتناق�ص 
ال�������راه�������ن ل������ل������راث ال�����ع�����م�����راين، 
عميد  الوادعي  ح�ضني  د.  ويديرها 
كلية الهند�ضة بجامعة امللك خالد، 
حيث  فلقي،  اإب��راه��ي��م  د.  ومقررها 
يبني د. علي مرزوق األفاظ العمارة 
التقليدية مبنطقة ع�ضري، ويو�ضح 
النباتية  ال��ع��م��ارة  ���ض��اب��ر  اأح��م��د  د. 
ج��ن��وب امل��م��ل��ك��ة واأط�����ر ت��ط��وي��ره��ا، 
ال�����ض��ع��ود  وي�����ض��ت��ع��ر���ص د. ع���ب���داهلل 
اأب���رز م��واق��ع ال���راث ال��ع��م��راين يف 
حمافظة الأف��اج، ويحدد د. اأمين 
امل��ل��ي��ج��ي ط����رز ال�����راث ال��ع��م��راين 
التفكري  لتنمية  تعليمي  ك��م��دخ��ل 
املت�ضعب لطاب العمارة والت�ضميم 
حممد  ويوثق  بالطائف،  الداخلي 
ال�����وادع�����ي ال�������راث ال���ع���م���راين يف 

ظهران اجلنوب.
وي��ت��ط��رق ح�����ض��ن ع��ي��دي��د اإل���ى 
ح�ضرموت  يف  ال��ع��م��راين  ال����راث 
ب���ني م�����ض��اري��ع احل���ف���اظ وخم��اط��ر 
اأحمد عامر  م.  الن��دث��ار، ويتحدث 

ح����ول اإع�������ادة ال����ض���ت���خ���دام ك��م��ب��داأ 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل���ب���اين ال��راث��ي��ة 
ع��رب م��ق��ارن��ة ب��ني ح��م��ام��ات مدينة 

القاهرة و�ضنعاء التاريخيتني.
جل�ضة  ال�ضعيبي  م.علي  ويدير 
ب���ع���ن���وان »ال��������راث احل�������ض���اري يف 
يقررها  ال�ضعودية«  العربية  اململكة 
فيها  وي��ت��ح��دث  اخل��ري�����ض��ي،  نا�ضر 
الرئي�ص  م�ضت�ضار  ال��را���ض��د  د.�ضعد 
مبواقع  الدولة  عناية  عن  للراث 
اأب��و  ال���راث الإ���ض��ام��ي، د. ح�ضني 
احل�������ض���ن ن���ائ���ب ال���رئ���ي�������ص ل���اآث���ار 
واملتاحف عن حماية الآث��ار واإن�ضاء 
ج��ا���ض��ر  د.  امل���م���ل���ك���ة،  يف  امل���ت���اح���ف 
احل���رب�������ص امل�������ض���رف ع��ل��ى ب��رن��ام��ج 
احل���رف وال�����ض��ن��اع��ات ال��ي��دوي��ة عن 
احل�������رف وال�������ض���ن���اع���ات ال���ي���دوي���ة 
اخل��ث��ع��م��ي  م�����ض��ف��ر  د.  ب���امل���م���ل���ك���ة، 
يف  خالد  امللك  جامعة  جهود  ح��ول 
احل�ضاري  ال���راث  على  املحافظة 

للمملكة.
اليوم  فعاليات  بالذكر  اجلدير 
العمراين  ال���راث  للملتقى  ال��ث��اين 
ال��وط��ن��ي ت�����ض��ت��م��ر ب��ق��ري��ة امل��ف��ت��اح��ة 
وت��ت�����ض��م��ن ال���ع���دي���د م���ن اجل��ل�����ض��ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي ت�����ض��ت��ع��ر���ص جت���ارب 
ن��اج��ح��ة يف جم���ال ت��اأه��ي��ل وت��ط��وي��ر 

الراث العمراين.
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الجامعة تحرز المركز 22 عربيا
اأح����رزت اجل��ام��ع��ة امل��رك��ز ال����22 يف ترتيب 
 QS اجلامعات العربية، اإذ اأعلنت منظمة
يف موؤمترها ال��دويل الأول ال��ذي عقد يف 
14 نوفمرب 2014 مبدينة دبي الإماراتية، 
ويف ح�����ض��ور ن��خ��ب��ة ك���ب���رية م���ن م��دي��ري 
ووكائها،  والأجنبية،  العربية  اجلامعات 
م���ع���اي���ريه���ا ال���ت���ي خ�����ض�����ض��ت��ه��ا ل��رت��ي��ب 
اجل���ام���ع���ات ل��ت��م��ي��ز اأدائ����ه����ا يف ال�����ض��ن��وات 

الأخرية.
 وحت���دث وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتطوير 
واجل���������ودة ال����دك����ت����ور اأح����م����د ب����ن ي��ح��ي��ى 
اجلبيلي، يف اجلل�ضة الفتتاحية للموؤمتر 
ع��ن ن��ق��ل اخل����ربات امل��ت��م��ي��زة، وامل���ب���ادرات 
ال���ت���ط���وي���ري���ة اجل�������ادة ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا 
اجلامعة، ما اأ�ضفر عن حدوث نقلة نوعية 

يف ترتيبها العربي، والدويل.
وق��������ال »ت�����ق�����دم ت���رت���ي���ب اجل���ام���ع���ة 
35 م�����ض��ت��وى ب���ني اجل���ام���ع���ات ال���دول���ي���ة، 
واأ���ض��ب��ح��ت م���ن اأف�����ض��ل 700 ج��ام��ع��ة يف 
ال�22  املرتبة  الآن  ت�ضغل  اأنها  كما  العامل، 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة وه��و 
اأن  العتبار  يف  اأخذنا  اإذا  متقدم  م�ضتوى 
اجلامعات  ت�ضم  ت�ضبقها  التي  اجلامعات 
وب��ريوت،  القاهرة،  من  كل  يف  الأمريكية 

وال�ضارقة، ولبنان«.
واأ�����ض����اف »ت��ت��م��ث��ل ت��ل��ك امل��ع��اي��ري يف 
)يخ�ض�ص  للجامعة  الأكادميية  ال�ضمعة 
اإجمايل الدرجات( وي�ضتدل  لها 30% من 
عاملية  راأي  ا�ضتق�ضاءات  خال  من  عليها 
اجلامعة  و�ضمعة   ،QS منظمة  بها  تقوم 
العمل  واأ���ض��ح��اب  التوظيف،  جهات  ل��دى 

)يخ�ض�ص لها 20% من اإجمايل الدرجات( 
ا�ضتق�ضاءات  خ��ال  م��ن  عليها  وي�ضتدل 
راأي عاملية، ون�ضبة اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
اإل����ى ال���ط���اب )ي��خ�����ض�����ص ل��ه��ا 20% من 
اإج����م����ايل ال�����درج�����ات(، وف��اع��ل��ي��ة امل��وق��ع  
الإلكروين للجامعة )يخ�ض�ص لها %10 
من اإجمايل الدرجات( وي�ضتدل عليها من 
تقييم  يف  املتخ�ض�ضة  الدولية  املنظمات 
املواقع الإلكرونية للموؤ�ض�ضات التعليمية 
اأع�����ض��اء  ون�ضبة   ،Wobometrics م��ث��ل 
لها  )يخ�ض�ص  الدوليني  التدري�ص  هيئة 
ون�ضبة  ال���درج���ات(،  اإج��م��ايل  م��ن   %  2.5
بلدان  م��ن خمتلف  ال��واف��دي��ني  ال��ط��اب 
العامل )يخ�ض�ص لها 2.5 % من اإجمايل 
الدرجات(، ون�ضبة اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
احل���ا����ض���ل���ني ع���ل���ى درج��������ة ال����دك����ت����وراه 
)يخ�ض�ص لها 5% من اإجمايل الدرجات(، 
العلمية  بالبحوث  ال�ضت�ضهاد  وم��ع��دلت 
ال��ت��ي ي��ن�����ض��ره��ا اأع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
باجلامعة )يخ�ض�ص لها 5% من اإجمايل 
مبحركات  بال�ضتعانة  وذل��ك  ال��درج��ات( 
البحث املتخ�ض�ضة مثل Scopus، ون�ضبة 
ال��ب��ح��وث امل��ن�����ض��ورة اإل����ى اإج���م���ايل اأع����داد 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص )يخ�ض�ص لها %5 

من اإجمايل الدرجات(«.
اأن  ال����دك����ت����ور اجل���ب���ي���ل���ي  واأ������ض�����اف 
»اهتمام جامعة امللك خالد ل يقت�ضر على 
ال�ضعودية،  اجلامعات  بني  العام  ترتيبها 
تقوم  ب��ل  فح�ضب،  وال��دول��ي��ة  وال��ع��رب��ي��ة، 
اجل��ام��ع��ة ب��درا���ض��ة ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل اخل��ا���ض��ة 
بهذا الرتيب، ومدى تقدمها يف كل من 

هذه املعايري واملوؤ�ضرات اخلا�ضة بها على 
حدة، والفروق بينها وبني اجلامعات التي 
دوم��ا على  تعمل  بحيث  تليها،  اأو  ت�ضبقها 
تقدم ترتيبها وتطوير اأدائها، وا�ضتعر�ص 
اأم��ث��ل��ة ل��ل��رت��ي��ب احل����ايل ل��ل��ج��ام��ع��ة من 
خ��ال بع�ص املعايري من خ��ال اجل��دول 

التايل:
يتقدم  اجل��ام��ع��ة  ت��رت��ي��ب  اأن  معقبا 
ال�ضت�ضهاد  معدل  مثل  املعايري  بع�ص  يف 
بالبحوث، ون�ضبة اأع�ضاء هيئة التدري�ص، 
ع���ن ت��رت��ي��ب��ه��ا الإج����م����ايل ال�����ض��اد���ص بني 
اجل��ام��ع��ات ال�����ض��ع��ودي��ة، واأن ال��ف��روق بني 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د واجل���ام���ع���ات ال��ت��ي 

ت�ضبقها كانت طفيفة يف بع�ص الأحيان.
ترتيبها  يف   60.3 على  ح�ضلت  فقد 
العام، بينما ح�ضلت اجلامعتان ال�ضابقتان 
 ،62.4  ،61.3 على  ال��ع��ام  الرتيب  يف  لها 
جامعه  تلي  التي  اجلامعة  ح�ضلت  بينما 
امللك خالد مبا�ضرة على 49.7، وهو فارق 

كبري يف �ضالح اجلامعة.
تقدمت  خالد  امللك  جامعة  اأن  كما 
يف م��ع��ي��ار م��ع��دل ال���ض��ت�����ض��ه��اد ب��ال��ب��ح��وث 
امل���ن�������ض���ورة ب����ف����ارق ث����م����اين درج��������ات ع��ن 
اأي�ضا  وهو  مبا�ضرة،  لها  التالية  اجلامعة 

فارق كبري ل�ضاحلها.
اأن  ل���ي���وؤك���د  وا�����ض����ت����درك اجل���ب���ي���ل���ي 
امل��ن��اف�����ض��ة ���ض��ر���ض��ة، واأن����ه ع��ل��ى اجل��ام��ع��ات 
ب�ضفة  خالد  امل��ك  وجامعة  عامة،  ب�ضفة 
م���راآة  ال��رت��ي��ب  ن��ت��ائ��ج  اأن ت�ضع  خ��ا���ض��ة، 
اأدائ��ه��ا،  ل��واق��ع��ه��ا، وف��ر���ض��ة ج���ادة لتعزيز 

و�ضمعتها العلمية.

»تقويم النظير لألداء التدريسي«
في ورشة عمل

التطوير  الأكادميي واجل��ودة ور�ضة عمل يف جمال  التطوير  عقدت عمادة 
املهنى لأع�ضاء هيئة التدري�ص بعنوان »تقومي النظري لاأداء التدري�ضي«. 
بلغ  ال��ذي��ن  ال��رج��ايل  اأمي���ن عبداحلميد للجانب  ال��دك��ت��ور  ال��ور���ض��ة  وق���دم 
عددهم 34 ع�ضو هيئة تدري�ص، والدكتورة غادة ال�ضربيني للجانب الن�ضائي 

الاتي بلغ عددهن 32، و�ضط م�ضاركة تفاعلية من املتدربني واملتدربات. 
ومن اأبرز اأهداف الور�ضة: ن�ضر ثقافة مراجعة النظري ب�ضفتها عملية 
ت�سهم يف حتديد نقاط القوة وال�سعف يف الأداء التدري�سي، والتعرف على 
التقييم،  اإحدى طرق  الذى يعد  التدري�ضي  ل��اأداء  النظري  اآليات مراجعة 
الأدوات  تطبيق  على  امل�ضاركني  التدري�ص  هيئة  اأع�����ض��اء  ت��دري��ب  واأخ����ريا 

امل�ضتخدمة يف مراجعة النظري.
وتاأتي هذه الور�ضة �ضمن اجلهود الرامية اإلى الرتقاء بجودة العملية 

التعليمية وحت�ضني خمرجات اجلامعة.

تدشين برنامج التطوير المهني 
للمعيدين والمحاضرين

واجل��ودة  الأك��ادمي��ي  التطوير  ب��داأت عمادة  برعاية معايل مدير اجلامعة، 
بهدف  وذلك  واملحا�ضرين«،  للمعيدين  املهني  »التطوير  برنامج  تنفيذ  يف 
اأعلى  حتقيق  ي�ضمن  مب��ا  واملحا�ضرين  املعيدين  وم��ه��ارات  م��ع��ارف  تنمية 

م�ضتويات اجلودة والإبداع.
املرتبطة  التدريبية  ال��دورات  من  جمموعة  الربنامج  هذا  ويت�ضمن 
ب��اآل��ي��ات ���ض��م��ان اجل����ودة ب��اجل��ام��ع��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإل���ى امل���ه���ارات ذات ال�ضلة 
والتدري�ص  التخطيط  ا�ضراتيجيات  م��ن  اجلامعي  التدري�ص  مبنظومة 

ومهارات التقومي وبناء الختبارات التح�ضيلية. 
وا�ضتفاد من الربنامج يف اأولى مراحله 15 معيدا وحما�ضرا من كليات 

البنني، و24 معيدة وحما�ضرة من كليات البنات.
الدكتور  العام على الربنامج  امل�ضرف  العمادة للتطوير،  ومتنى وكيل 
ملن�ضوبي  التطوير  الربنامج يف دفع عجلة  ي�ضهم  اأن  الهاجري  العزيز  عبد 
اإيجابا على جودة العملية  اجلامعة من معيدين وحما�ضرين واأن ينعك�ص 

التعليمية وجودة الأداء بوجه عام.

الجامعة في الملتقى األول 
لريادة األعمال 

كليات  خمتلف  م��ن  املتميزين  ط��اب��ه��ا  م��ن  مبجموعة  اجل��ام��ع��ة  ���ض��ارك��ت 
الذي  ج��ازان،  بجامعة  والإب���داع  الأعمال  لريادة  الأول  امللتقى  اجلامعة يف 
نا�ضر  الأم��ري حممد بن  امللكي  ال�ضمو  اأم��ري منطقة ج��ازان �ضاحب  رع��اه 
بن عبد العزيز، بح�ضور مدير اجلامعة الدكتور حممد بن علي اآل هيازع، 
ووكيل اجلامعة لل�ضوؤون الأكادميية رئي�ص اللجنة العلمية للملتقى الدكتور 

�ضلطان احلازمي.
وحتدث عدد من وكاء اجلامعات على م�ضتوى اململكة خال الفتتاح 

عن الفكر وت�ضجيل براءات الخراع واحلقوق الفكرية.
 بعد ذلك مت طرح الأفكار الريادية من قبل املدراء التنفيذيني لبع�ص 
اأودية التقنية وهم من ثاث جامعات هي: جامعة اأم القرى، وجامعة امللك 

فهد للبرول واملعادن، وجامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية.

د. عبد العزيز 
الهاجري

ترشيح تسع 
لملتقى
طالبات 
الخليج

هناء آل سرور 

ن����ظ����م����ت وك�������ال�������ة ع�����م�����ادة 
�����ض����وؤون ال���ط���اب ب��رئ��ا���ض��ة 
ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان ال��ق��ا���ض��ي، 
الأن�����ض��ط��ة  اإدارة  وم����دي����رة 
القحطاين،  عمرة  الأ�ضتاذة 
ت�������ض���ف���ي���ات ع���ل���ى م�����ض��ت��وى 
ك��ل��ي��ات ال���ب���ن���ات ب��اجل��ام��ع��ة 
ل��ل��ط��ال��ب��ات امل�������ض���ارك���ات يف 
والعلمي  ال��ث��ق��ايف  »امل��ل��ت��ق��ى 
جل��ام��ع��ات  ل��ط��ال��ب��ات  الأول 
العايل  التعليم  وموؤ�ض�ضات 
ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ص  دول  يف 

لدول اخلليج العربية«. 
ت���ك���وي���ن خ���م�������ص  ومت 
خمتلف  م��ن  حتكيم   جل��ان 
ك����ل����ي����ات ال����ب����ن����ات لإج��������راء 
ت�ضفيات مل�ضاركات الطالبات 
وذل���ك ب��ق��اع��ة الج��ت��م��اع��ات 
والربية  الآداب  كليتي  يف 

للبنات باأبها.
 وب���ع���د ال����ف����رز ح�����ض��ب 
���������س��������روط ال������ل������ج������ن������ة، مت 
من  ط��ال��ب��ات  اختيار ت�ضع 
خم��ت��ل��ف ال���ل���ج���ان حل�����ض��ور 
اأ�����ض����ب����وع  امل���ل���ت���ق���ى ال��ث��ق��ايف 
للطالبات  الأول  وال��ع��ل��م��ي 
ال������ذي ���ض��ي��ن��ع��ق��د ب��ج��ام��ع��ة 
امل����ل����ك ����ض���ع���ود ب���ال���ري���ا����ص 
امل��ق��ب��ل،  الأول  رب��ي��ع   27 يف 
حتت  اأي���ام  خم�ضة  وي�ضتمر 
����ض���ع���ار »خ���ل���ي���ج���ن���ا ارت����ق����اء 
واب��داع«، ويهدف اإلى تنمية 
ومهارات  القيادية  امل��ه��ارات 
احل��������وار ل������دى ال���ط���ال���ب���ات 
املعرفية  اخل����ربات  وت��ب��ادل 
والثقافية بني طالبات دول 
الفر�ضة  واإت���اح���ة  اخل��ل��ي��ج، 
ل���ل���ط���ال���ب���ات ل��ل��ت��ع��ب��ري ع��ن 
اآرائ������ه������ن جت������اه ال��ق�����ض��اي��ا 
املعا�ضرة واإك�ضاب الطالبات 
ب��ع�����ص ال��ق��ي��م والجت���اه���ات 
ومنها:  ال�ضليمة  الإيجابية 
ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي، وحت��م��ل 
امل�����ض��وؤول��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة، 
للطالبات  الفر�ضة  واإتاحة 
التي  الق�ضايا  عن  للتعبري 
حت����ظ����ى ب���اه���ت���م���ام���ات���ه���ن، 
درا����ض���ت���ه���ا  يف  وامل���������ض����ارك����ة 
واإيجاد احللول املنا�ضبة لها،  
وت���ع���زي���ز ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، 
البحثية  امل���ه���ارات  واإث������راء 
الطالبات  لدى  والبتكارات 
م��ن خ��ال امل��ح��اور العلمية 

امل�ضاحبة.

منيرة شداد

ا����ض���ت�������ض���اف امل�����رك�����ز اجل���ام���ع���ي 
»اإحمي  حملة  الطالبات  لدرا�ضة 
وكيلة  بح�ضور  بنف�ضك«  نف�ضك 
عميد �ضوؤون الطاب الدكتورة 
ح�������ن�������ان ع������ب������دال������ه������ادي 
وا�ضت�ضارية  القا�ضي، 
ط����ب الأط������ف������ال يف 

م�ضت�ضفى اأبها
ال�ضعودية  اجل��ام��ع��ة  م��ن  لبنى  وال��دك��ت��ورة  غ����زايل،  بثينة  ال��دك��ت��ورة   
املركز  وعميدة  البلوي،  مها  الأ�ضتاذة  املتابعة  ومديرة  الإلكرونية، 
املركز  ووك��ي��ات  ال��ق��رين،  حممد  بنت  �ضنيفاء  ال��دك��ت��ورة  اجل��ام��ع��ي 
واأع�ضاء هيئة التدري�ص واملوظفات الإداريات وم�ضرفات الأمن، وعدد 

كبري من الطالبات. 
الوعي  ن�ضر  يف  اجلامعة  جلهود  ا�ضتكمال  احلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�ضرطان  ملكافحة  زه���رة  جمعية  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال�ضحي،  والتثقيف 

الثدي.
املبكر  الفح�ص  اأهمية  عن  توعوي  برنامج  على  احلملة  وا�ضتملت 
املركز  املركز، وكلمة لعميدة  اأقيم على م�ضرح  الثدي  للك�ضف عن �ضرطان 
الدكتورة �ضنيفاء القرين �ضكرت فيها احلا�ضرات ورحبت بهن يف مقر احلفل، 
كما �ضكرت جميع املوظفات الإداريات وم�ضرفات الأمن باملركز اجلامعي ملا بذلنه 

من جهود لإجناح هذه »احلملة املباركة«.
عقب ذلك األقى كل من الدكتورة اإميان الن�ضار والأ�ضتاذة هيفاء احلفظي 
ال�ضرطان  ومفهوم  ومكوناته  بالثدي  التعريف  على  ا�ضتملت  حما�ضرة 

واأنواعه ون�ضب الإ�ضابة به والعوامل التي ت�ضببه وطرق الوقاية منه.
وع��ن ه��دف احل��م��ل��ة، ق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان القا�ضي اإن��ه��ا، اأي 
احلملة، يتم تنظيمها يف كليات البنات كافة، م�ضرية اإلى اأنها حمله 
على  ال��ت��ع��رف  اإل���ى  ت��ه��دف  اجل��ام��ع��ة  من�ضوبات  جلميع  توعية 
الوقاية منه.  التي ت�ضببه، وطرق  الثدي والعوامل  �ضرطان 
الدكتور  �ضوؤون الطاب برئا�ضة  اأن عمادة  القا�ضي  واأك��دت 
�ضاأنها  التي من  املنا�ضط  توؤيد وتدعم جميع  الهبا�ص  مريع 
تعزيز جميع القيم واملفاهيم ال�ضحيحة للطالبات، �ضعيا اإلى  
حتقيق املراتب العليا يف جمال الأن�ضطة الطابية على م�ضتوى 

جامعات اململكة العربية ال�ضعودية.

المركز الجامعي للطالبات
يستضيف حملة »احمي نفسك«
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الجامعة تقدم 
أنشطتها المتنوعة 
من خالل 17 فرعا

إنشاء 19 مركزا 
للدراسات البحثية 
والعلمية

تأسيس عمادة 
تقنية المعلومات 
وربط المكتبة 
المركزية 
بالمكتبات العالمية 
اإللكترونية

واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة  وكيل  ق��دم 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن ي��ح��ي��ى اجل��ب��ي��ل��ي 
حم���ا����ض���رة ب���ع���ن���وان »ا����ض���رات���ي���ج���ي���ات 
وع��اق��ت��ه��ا  اجل���ام���ع���ي،  الأداء  حت�����ض��ني 
متحدثا  للجامعة«،  الدويل  بالت�ضنيف 
رئي�ضيا يف اجلل�ضة الفتتاحية للموؤمتر 
عقد  ال���ذي   QS ملنظمة  الأول  ال���دويل 
ال���12 من نوفمرب وحتى  يف الفرة من 
ال�����14 م��ن��ه مب��دي��ن��ة دب����ي، ح��ي��ث اأع��ل��ن��ت 
امل��ن��ظ��م��ة م��ع��اي��ري ت�����ض��ن��ي��ف اجل��ام��ع��ات 

العربية.
وت��اأت��ي ه���ذه ال��دع��وة ال��ت��ي تلقتها 
اجلامعة من منظمة QS العاملية املعنية 
لعر�ص  للجامعات،  ال��دويل  بالت�ضنيف 
ال��واع��دة  وامل���ب���ادرات  املتميزة،  التجربة 
التطوير  جمال  يف  خالد  امللك  جلامعة 
ق��وي،  اأداء  م��ن  واجل���ودة، وم��ا �ضاحبها 
بالرتيب  دف��ع  م��ا  متميزة،  واإجن�����ازات 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ج��ام��ع��ة مب���ع���دلت ك��ب��رية يف 
فاقت  املختلفة،  ال��دول��ي��ة  الت�ضنيفات 
م��ع��دلت ال��ت��ق��دم يف ج��م��ي��ع اجل��ام��ع��ات 
ال�����ض��ع��ودي��ة، ح��ي��ث ت���ق���دم ت��رت��ي��ب��ه��ا 35 

.QS مرتبة يف ت�ضنيف

نبذة موجزة
ا���ض��ت��ه��ل اجل��ب��ي��ل��ي ك��ل��م��ت��ه ب��ا���ض��ت��ع��را���ص 
موجز لن�ضاأة اجلامعة عام 1999، وذلك 
ب��ان��دم��اج ف��رع��ي ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ض��ع��ود، 
كما  �ضعود،  ب��ن  حممد  الإم���ام  وجامعة 
اأو�ضح طبيعتها ال�ضاملة اإذ ت�ضتمل على 
وتقدم  للبنات،  واأخ���رى  للبنني،  كليات 
ع����ددا ك��ب��ريا م���ن ال���ربام���ج ال��درا���ض��ي��ة 
امل��ت��ن��وع��ة مل��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ص مثل: 
ال���ط���ب، وط����ب الأ����ض���ن���ان، وال�����ض��ي��دل��ة، 
وال��ه��ن��د���ض��ة، وال���رب���ي���ة، وال��ت��م��ري�����ص، 
وال���ع���ل���وم ال�����ض��رع��ي��ة، وال���ع���ل���وم امل��ال��ي��ة 
وكليات  الإن�ضانية،  والعلوم  والإداري����ة، 
املجتمع، بالإ�ضافة اإلى برامج الدرا�ضات 
ال��درا���ض��ات  كدبلوم  مب�ضتوياتها  العليا 
والتي  وال��دك��ت��وراه،  واملاج�ضتري  العليا، 
بها عن  امل�ضجلني  الطاب  اأع��داد  يزيد 

ثاثة اآلف طالب.
واأو�ضح اأن اجلامعة تقدم اأن�ضطتها 
الأك���ادمي���ي���ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة من 
ل��ل��ج��ام��ع��ة  ف���رع���ا وم���وق���ع���ا  خ�����ال 17 
اآلف  ت�ضعة  بها  يعمل  ع�ضري،  مبنطقة 
ع�ضو   4300 عن  يزيد  ما  منهم  موظف 

هيئة تدري�ص، ومن يف حكمهم.
ك����م����ا ا�����ض����ت����ع����ر�����ص ال����ت����وج����ه����ات 
و�ضل  ح��ي��ث  للمملكة  ال��دمي��وغ��راف��ي��ة 
ت��ع��داد ال�����ض��ك��ان يف ال��وق��ت احل���ايل نحو 
و�ضوله  املتوقع  ومن  ن�ضمة،  مليون   30
�ضنة   15 خ���ال  ن�ضمة  م��ل��ي��ون   38 اإل����ى 
ت�ضتعد  اأن  باأهمية  ذل��ك  ورب��ط  ق��ادم��ة، 
الزيادة  ل�ضتيعاب  ال�ضعودية  اجلامعات 
ت�ضاحبها  ال��ت��ي  امل��ت��وق��ع��ة،  ال�����ض��ك��ان��ي��ة 
زيادة ملحوظة يف الطلب على التعليم، 
خا�ضة اأنها تاقي كافة الدعم الوطني 
الذى يتوافق مع اهتمام خادم احلرمني 
اإزاء  اململكة  توجهات  وم��ع  ال�ضريفني، 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب���اع���ت���ب���اره ال��و���ض��ي��ل��ة 

الرئي�ضية ل�ضنع جمتمع املعرفة.

..QS في المؤتمر الدولي لمنظمة

الجبيلي يحاضر عن استراتيجيات
تحسين األداء الجامعي

البحث العلمي
واأكد اجلبيلي اهتمام اجلامعة بالبحث 
ال��ع��ل��م��ي يف ك���اف���ة امل���ج���الت ال��ع��ل��م��ي��ة، 
مو�ضحا اأن اأن�ضطة البحث العلمي بها 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ل تنح�ضر 
الأق�ضام العلمية بالكليات، حيث اأن�ضاأت 
اجلامعة 11 مركزا للدرا�ضات البحثية 
والعلمية، بالإ�ضافة اإلى ثمانية مراكز 

اأخرى تابعة لاأق�ضام الأكادميية.
ك��م��ا مت اإن�����ض��اء م��ع��ه��د ال��درا���ض��ات 
وال��ب��ح��وث ال���ض��ت�����ض��اري��ة ل��ريب��ط بني 
الن�ساط البحثي للجامعة، واحتياجات 
املجتمع وموؤ�ض�ضاته، و�ضدد على �ضرورة 
توجيه املزيد من ال�ضتثمار، يف جمال 
مع  خا�ضة  والتطوير،  العلمي  البحث 
القائم  الق��ت�����ض��اد  ن��ح��و  اململكة  ت��وج��ه 
امل��ع��رف��ة، ح��ي��ث ت��ط��ورت ميزانية  ع��ل��ى 
البحث العلمي بجامعة امللك خالد اإلى 

عدة اأ�ضعاف خال �ضنوات وجيزة.

رؤية الجامعة
وا���ض��ت��ع��ر���ص ال��دك��ت��ور اجل��ب��ي��ل��ي روؤي���ة 
ملجالت  ال�ضاملة  ور�ضالتها  اجلامعة، 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي، وخ��دم��ة 
امل��ج��ت��م��ع مب���ا ي��ح��ق��ق غ��اي��ت��ه��ا ال��ك��ربى 
وه���ي ال��ت��م��ي��ز م��ن ج��ه��ة، وي��ت��واف��ق مع 
للهيئة  امل��وؤ���ض�����ض��ي  الع���ت���م���اد  م��ع��اي��ري 

الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي 
من جهة اأخرى.

امل�ضتقبلية  التوجهات  اأن  واأو�ضح 
ت�����ض��م��ل �ضتة  ل��ل��ج��ام��ع��ة، واأول���وي���ات���ه���ا 
فيما  ت��راب��ط  ا�ضراتيجية  ت��وج��ه��ات 
وه��ي:  متكاملة،  ب�ضورة  وتعمل  بينها 
ال���رك���ي���ز ع���ل���ى اجل��������ودة وال���ت���ط���وي���ر 
يف  املمار�ضات  اأف�ضل  وتطبيق  امل�ضتمر، 
املالية والإداري��ة، وا�ضتقطاب  العمليات 
اأع���������ض����اء ه���ي���ئ���ة ت���دري�������ص ب��امل�����ض��ت��وى 
العلمي  البحث  ثقافة  و�ضيادة  العاملي، 
ب���اجل���ام���ع���ة، وت����وف����ري ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
واأك���ادمي���ي���ة م��ت��م��ي��زة، واإث�������راء احل��ي��اة 
الطابية مبجموعة متميزة ومتنوعة 
والتوا�ضل  واخل��دم��ات،  الأن�ضطة  م��ن 
الفعال الكامل بني اجلامعة واملجتمع.  

التركيز على الجودة
لتحقيق  اجلامعة  به  تقوم  ما  وناق�ص 
التوجه ال�ضراتيجي الأول )الركيز 
من  امل�ضتمر(  والتطوير  اجل���ودة  على 
خ����ال ن�����ض��ر ث��ق��اف��ة ���ض��ام��ل��ة ل��ل��ج��ودة، 
والإدارة ال�ضراتيجية ملوارد اجلامعة، 
ال��وح��دات  ب��ني  ال�ضراتيجي  وال��رب��ط 
م�ضتوياتها  بكل  والإداري���ة  الأكادميية 

من خال بيئة تقنية متميزة.
تطبيق  على  اجلامعة  عملت  كما 

املالية  العمليات  يف  امل��م��ار���ض��ات  اأف�ضل 
والإداري������ة م��ن خ���ال ت��ف��وي�����ص بع�ص 
لوحدات  والإداري��ة  املالية  ال�ضاحيات 
املهنية  بالتنمية  الهتمام  اجلامعة مع 
مبا  اجلامعة  من�ضوبي  لكافة  ال�ضاملة 
فيهم املوظفون، بل والطاب اأنف�ضهم، 
مع ابتكار اآليات متنوعة لتنمية املوارد 

الذاتية للجامعة. 
اإل���ى جم��ه��ودات  وت��ط��رق اجلبيلي 
اأع�������ض���اء هيئة  اجل��ام��ع��ة ل���ض��ت��ق��ط��اب 
و���ض��ي��ادة  ال��ع��امل��ي،  بامل�ضتوى  ال��ت��دري�����ص 
من  باجلامعة  العلمي  البحث  ثقافة 
خ�����ال حت���دي���د ال�������ض���واب���ط ال���ازم���ة 
اخل��ا���ض��ة  الأداء  وم���وؤ����ض���رات  للتعيني، 
مع  ال��ت��دري�����ص،  ه��ي��ئ��ة  اأع�����ض��اء  بتقييم 
يتعلق  م��ا  خا�ضة  اجل���ودة  نظم  تفعيل 
واإت���اح���ة  ال����ط����اب،  راأي  ب��ا���ض��ت��ق�����ض��اء 
ال���ف���ر����ص ل������ض�����راك اأع���������ض����اء ه��ي��ئ��ة 
العلمية خا�ضة  املوؤمترات  يف  التدري�ص 

العاملية. 

بيئة أكاديمية متميزة
���ض��ب��ي��ل  يف  اجل���ام���ع���ة  اأن  اإل������ى  واأ������ض�����ار 
ت��وف��ريه��ا ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واأك���ادمي���ي���ة 
م��ت��م��ي��زة ل��ط��اب��ه��ا، م����وؤك����دا اأن���ه���ا مل 
حت���ر����ص ف��ق��ط ع��ل��ى اإع�������داد ال��ط��ال��ب 
ب�����������ض�����ورة م����ت����م����ي����زة خ�������ال م���رح���ل���ة 

ال��ب��ك��ال��وري��و���ص، ب���ل ح��ر���ض��ت ع��ل��ى اأن 
املعارف  من  متنوعة  جمموعة  تك�ضبه 
امل�ضتقبلية مثل  وامل��ه��ارات والجت��اه��ات 
الب��ت��ك��اري،  والتفكري  ال��ذات��ي،  التعلم 
وح������ل امل�������ض���ك���ات، وت���ن���م���ي���ة م����ه����ارات 
واملهارات  اجلامعي،  والعمل  التوا�ضل، 
العلمي،  بالبحث  والهتمام  القيادية، 
ال�ضراك  للطاب  اأت��اح��ت  اأن  لدرجة 
يف الأب����ح����اث ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي ي��ج��ري��ه��ا 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص مبا يتنا�ضب مع 

م�ضتواهم واإمكاناتهم املهارية. 
�ضتوؤ�ض�ص  اجل��ام��ع��ة  اأن  وك�����ض��ف   
وربط  املعلومات،  بتقنية  خا�ضة  عمادة 
خ���دم���ات امل��ك��ت��ب��ة امل���رك���زي���ة ب��امل��ك��ت��ب��ات 

العاملية الإلكرونية.  
اجلامعة  تخ�ضي�ص  اإل��ى  وت��ط��رق 
ع������ددا ك���ب���ريا م����ن ج����وائ����ز ال��ت��م��ي��ز يف 
م�ضابقة  وت��ن��ظ��ي��م  م���ت���ع���ددة،  جم����الت 
امل��ق��رح��ات  اأف�����ض��ل  ل��ت��ق��دمي  تناف�ضية 

لتطوير البيئة اجلامعية.  
واأعلن عن اإن�ضاء رابطة خلريجي 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��وا���ض��ل امل�����ض��ت��م��ر م��ع��ه��م، 
وال����ض���ت���ف���ادة م���ن اآرائ����ه����م يف ت��ط��وي��ر 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��ط��اب، وك��ذل��ك 
ال�����ربام�����ج الأك�����ادمي�����ي�����ة ال����ت����ي ت���ق���دم 
اجلامعة  ت��وج��ه  ك�ضف  كما  باجلامعة، 
ل��ت��ب��ن��ي ع�����دد م����ن الآل�����ي�����ات ل��ت��ح��ق��ي��ق 

وهو  ال�ضاد�ص  ال�ضراتيجي  توجهها 
التوا�ضل الفعال ال�ضامل بني اجلامعة 

واملجتمع.
وقال »تقدمت جامعة امللك خالد 
مبقرحات بحثية كثرية لوزارة التعليم 
اأعلنتها  التي  م�ضابقتها  �ضمن  العايل 
امل�����ض��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز دور 
اإلى  ونبه  ال�ضعودية«.  اجلامعات  ل��دى 
تهتم  بحثية  م��راك��ز  اجلامعة  تاأ�ضي�ص 
للمجتمع،  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ب��الح��ت��ي��اج��ات 
واآخ���ره���ا م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث وال��درا���ض��ات 
ال���ض��ت�����ض��اري��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإل����ى ع��م��ادة 

خدمة املجتمع والتعليم امل�ضتمر.

جوائز التميز
تقدمها  ال��ت��ي  التميز  ج��وائ��ز  واع��ت��رب 
اجل���ام���ع���ة ���ض��ن��وي��ا اإح������دى الإ����ض���اف���ات 
حيث  للجامعة  امل��ت��ن��وع��ة  للممار�ضات 
ت��ق��دم خ��م�����ص ج���وائ���ز ���ض��ن��وي��ة مل��ج��الت 
املتميز،  الطالب  التدري�ص،  يف  التميز 
واملوظف املتميز، والتميز يف اخلدمات، 

والتميز يف الوحدات الأكادميية.  
امل���ج���ه���ودات  ه�����ذه  ك����ل  اأن  واأك�������د 
ال�����ض��ام��ل��ة وامل��ك��ث��ف��ة وف���ق���اً ل��ل��ت��ق��دي��رات 
الدولية من منظمات عاملية متخ�ض�ضة 
عن  اأ�ضفرت    QS منظمة  اأهمها  وم��ن 
اإع������ان ت���ق���دم ت��رت��ي��ب اجل���ام���ع���ة من 
املرتبة 639 اإلى املرتبة 604 مبعدل 35 
اأي جامعة  م�ضتوى، وهو مامل حتققه 
�ضعودية اأخرى، وذلك عن اإجمايل اأداء 

جامعة امللك خالد. 
اأن  اإل���ى  ال��دك��ت��ور اجلبيلي  واأ���ض��ار 
عن  ال�����ض��ادرة  اجلامعات  ترتيب  نتائج 
اأن جامعة  �ضجلت   US News منظمة 
امللك خالد احتلت املرتبة اخلام�ضة على 
م�ضتوى اجلامعات ال�ضعودية يف جمال 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وامل��رت��ب��ة ال�����27 على 
كما  العربي،  العامل  جامعات  م�ضتوى 
 Wobometrics ت�ضنيف  نتائج  جاءت 
ال�ضابقة  النتائج  مع  ومتوافقة  موؤكدة 
املرتبة  يف  اجلامعة  ترتيب  ظهر  حيث 
اخل��ام�����ض��ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى اجل��ام��ع��ات 
ال�ضعودية، وتقدم ترتيبها على م�ضتوى 
اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة اإل����ى ال�������18.  كما 
ح�����ض��ل��ت اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى امل���رك���ز الأول 
 Excellence ال���ت���م���ي���ز  م���ق���ي���ا����ص  يف 

.Measure
و�����ض����ك����ر ال������دك������ت������ور اجل���ب���ي���ل���ي، 
اجلامعة،  ق��ي��ادات  كافة  با�ضم  متحدثا 
وب��ا���ض��م وك��ال��ة اجلامعة  وم��ن�����ض��وب��ي��ه��ا، 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة ب�����ض��ف��ة خ��ا���ض��ة، 
معايل مدير اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور 
ال��داود لكل ما  الرحمن بن حمد  عبد 
ومتابعة  ورع��اي��ة،  ت��وج��ي��ه،  م��ن  يبذله 
م��ب��ا���ض��رة، وك����ل م���ا ي��ق��دم��ه م���ن دع���م، 
وت�����ض��ه��ي��ات ل��ك��اف��ة وح�����دات اجل��ام��ع��ة 
ثمار  اأن  موؤكدا  والإداري����ة،  الأكادميية 
ال���ع���م���ل والإجن�����������ازات ال���ت���ي ���ض��ج��ل��ت��ه��ا 
املنظمات العاملية مل يكن اإل حتت كامل 
رع��اي��ت��ه، وح��ث��ه ال��دائ��م ع��ل��ى التطوير 
ال�ضكر  التميز، كما وجه  والتقدم حتى 

لكافة قيادات اجلامعة، ومن�ضوبيها.
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حصاد مؤتمر اإلعالم الذي نظمته الجامعة
خبراء دوليون وعرب يواجهون اإلشاعة بـ 66 دراسة 

ريم العسيري - سارة القحطاني

ا����ض���ت���م���ل امل������وؤمت������ر ال����������دويل ل����اإع����ام 
اأم�����ري منطقة  ال�����ذي رع�����اه  والإ�����ض����اع����ة، 
ع�����ض��ري ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
ونظمه   العزيز  عبد  بن  خالد  بن  في�ضل 
ق�ضم  الإعام  والت�ضال باجلامعة، على 
13 جل�ضة قدمت خالها 66 ورقة علمية.

اليوم األول

قدمت  جل�ضات   اأرب���ع  الأول  ال��ي��وم  �ضهد 
خالها 22 ورقة عمل وتخللتها م�ضاركات  
ل��ع��دد م���ن مم��ث��ل��ي الأج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة 
وال�ضركات والأجهزة الوطنية، بالإ�ضافة  
ح�ضرها  التي  الفتتاحية  اجلل�ضة  اإل���ى  

�ضمو اأمري املنطقة. 

التأصيل الشرعي لإلشاعة
تناولت اجلل�ضة الأولى مو�ضوع »التاأ�ضيل 
ال�ضرعي لاإ�ضاعة« حيث  قدمت خالها 
اأربع اأوراق عمل، اأولها  بعنوان » الأبعاد 
الج��ت��م��اع��ي��ة والأم����ن����ي����ة  ل���اإ����ض���اع���ات: 
الروؤية الإ�ضامية«  وتطرق فيها الأ�ضتاذ 
ع���ث���م���ان حم���م���د ع���ث���م���ان م����ن اجل��ام��ع��ة 
الإ�ضامية يف ماليزيا اإلى  نظرة الإ�ضام 
اإ�ضافة  ملواجهتها،   وتعاليمه  لاإ�ضاعة 
مع  للتعامل  طبقت  التي  املمار�ضات  اإل��ى 

الإ�ضاعات.  
الثانية فكانت  للدكتور  اأما الورقة 
خم���ت���ار حم���م���ود ع��ط��ا اهلل م���ن ج��ام��ع��ة 
امل��ل��ك ف��ي�����ض��ل،  وج����اءت ب��ع��ن��وان »تنمية 
الفكر العلمي لدى الفرد يف �ضوء الهدي 

القراآين واأثرها يف مواجهة الإ�ضاعة«.
ال��ث��ال��ث��ة، قدمتها  ال���ورق���ة  وح��م��ل��ت 
جامعة  من  حمامة  اأب��و  منرية  الدكتورة 
امل���ل���ك خ���ال���د، ع���ن���وان »ع��ق��وب��ة م��روج��ي 

الإ�ضاعات يف الفقه الإ�ضامي«.  
واأما الورقة الرابعة فكانت للدكتور 
ع��م��ر ع��ب��د ال��رح��ي��م رب��اب��ع��ة  م��ن جامعة 
»كيفية  بعنوان  وك��ان��ت  ب����الأردن،  البلقاء 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع الإ����ض���اع���ة  اأث���ن���اء الأزم�����ات 

والكوارث من منظور اإ�ضامي«. 

اإلشاعة واالتصال
واندرجت اأوراق العمل يف اجلل�ضة الثانية  
حت��ت م��و���ض��وع  » الإ���ض��اع��ة و الت�����ض��ال«، 
ق�����دم اأوله��������ا ال���دك���ت���ور ل��ط��ف��ي حم��م��د 
الزيادي من جامعة امللك  في�ضل بعنوان 
»الت�ضويق باعتماد الإ�ضاعة  اأو »الت�ضويق 
ال��ف��ريو���ض��ي«،  وال��ث��ان��ي��ة ب��ع��ن��وان  ت��اأث��ري 
يف  ال�ضائعة  على من��و  الت�����ض��ايل  ال��ف��راغ 
���ض��ب��ك��ات ال��ت��وا���ض��ل الإج��ت��م��اع��ي: درا���ض��ة 
حتليلية للعاقات بني الأخبار و م�ضتوى  
عبد  تهاين  لاأ�ضتاذة   ال�ضائعات«  انت�ضار 
ال�����رازق ال��ب��اح�����ض��ني م���ن ج��ام��ع��ة الإم����ام 

حممد بن �ضعود الإ�ضامية.
اأديب  الثالثة الدكتور  وقدم الورقة 
اأحمد ال�ضاطري من جامعة عدن باليمن، 
وحملت عنوان »دور القائم بالت�ضال  يف  
.. مناذج تطبيقية من  الإ�ضاعة  مواجهة 
الورقة  كانت  بينما  الإ���ض��ام��ي«  التاريخ 
املطريي  �ضباب  �ضلمى  لاأ�ضتاذة  الرابعة 
�ضعود،  امللك  بجامعة  الإع���ام  ق�ضم  م��ن 
لتفعيل  مقرحة  »اإ�ضراتيجية  وبعنوان 
ال�ضراكة املجتمعية  يف مواجهة  الإ�ضاعات 

عرب الإعام اجلديد«.

مفاهيم وتعريفات
وحملت اجلل�ضة الثالثة عنوان » مفاهيم 
اأوراق  اأرب��ع  خالها   »وقدمت  وتعريفات 
ع��م��ل،  ك��ان��ت الأول����ى ب��ع��ن��وان »الإ���ض��اع��ة: 
ن�������س���اط ات���������س����ايل م���ب���ن���ي ل��ل��م��ج��ه��ول« 
ل��ل��دك��ت��ورة ���ض��ام��ي��ة ب��و ب��ك��ر غ����زواين من 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ف��ي�����ض��ل، وك���ان���ت ال��ث��ان��ي��ة 
ل��ل��دك��ت��ور ب��ن��ع��ي�����ض��ى ع�����ض��ل��ون م���ن امل��ع��ه��د 
ال��ع��امل��ي ل���اإع���ام والت�������ض���ال ب��امل��غ��رب، 
املعريف  الغمو�ص  بني  »الإ�ضاعة  وبعنوان 

والوظيفة الإعامية«.
عبد  الأ�ضتاذ  الثالثة  ال��ورق��ة  وق��دم 
مدينة  م��ن  اخل��ي��اط  �سعيد  ب��ن  ال��ع��زي��ز 
امل���ل���ك ع��ب��د ال���ع���زي���ز ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
اأهدافها،  مفهومها،  »الإ�ضاعة،  وتناولت 
الورقة  ق��دم  بينما  م�ضادرها«،  اأن��واع��ه��ا، 
ال��راب��ع��ة الأ���ض��ت��اذ را���ض��د �ضعيد الأح��م��ري  
النهي عن  و  ب��امل��ع��روف  الأم���ر  م��ن هيئة 
على  الإ�ضاعة  »ت��اأث��ري  عنوان  حتت  املنكر 

حتول املجتمعات«.

دور المؤسسات
ع��ن��وان   ال��راب��ع��ة فحملت  واأم����ا اجل��ل�����ض��ة 
ال�����ض��ع��ودي��ة  يف مواجهة  امل��وؤ���ض�����ض��ات  »دور 
الإ������ض�����اع�����ات« و������ض�����ارك ف���ي���ه���ا ع�����دد م��ن 
وال�ضركات  احلكومية  الأج��ه��زة   ممثلي 
وامل��وؤ���ض�����ض��ات ال��وط��ن��ي��ة م��ن خ���ال ثاثة  
حم��اور  هي: »من��اذج ودرا���ض��ات حالة من 
جتارب عملية«،    و »الو�ضائل الإعامية 
ن�ضر  يف  ا�ضتخداما  الأك���رث  والت�ضالية  
»���ض��ب��ل مواجهة  و  الإ����ض���اع���ات«،  وت���روي���ج 

الإ�ضاعات«. 

و���ض��ل��رك يف اجل��ل�����ض��ة ال���راب���ع���ة كل 
من:  الدكتور فايز ال�ضهري  من جمل�ص 
من  مرغاين  خالد  والدكتور  ال�ضورى، 
امل��ط��ريف  �ضعد  والأ���ض��ت��اذ  ال�����ض��ح��ة،  وزارة 
�ضالح  الركن  وال��ل��واء  العربية،  قناة  من 
وال��دك��ت��ور  ال���دف���اع،  م���ن وزارة  ال��ع��م��ري 
عبد العزيز اجلار اهلل من وزارة التعليم 
العايل، والأ�ضتاذ عبد الرحمن  ال�ضلطان 
م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل���ل���غ���ذاء وال�������دواء،  
والأ����ض���ت���اذ ح��م��دان ال�����ض��ي��ب��اين م��ن هيئة 
زيد  اأب��و  رح��اب  والأ�ضتاذة  املالية،  ال�ضوق 
م���ن  ���ض��رك��ة اأرام���ك���و، والأ����ض���ت���اذان اأح��م��د 
ال��ف��ح��ي��ل��ة واأح���م���د ال��ف��رح��ان  م��ن وزارة 

الربية و التعليم. 

اليوم الثاني

���ض��ه��د ال���ي���وم ال���ث���اين م���ن اأي�����ام امل���وؤمت���ر، 
تقدمي 26 ورقة بحثية يف �ضت جل�ضات.

وح����م����ل����ت اجل����ل���������ض����ة الأول��������������ى يف 
ال������ي������وم ال������ث������اين ع������ن������وان »الإ������ض�����اع�����ة 
والنرنت«  مت�ضممنة خم�ص اأوراق عمل 
ب��و عمامة  ال��دك��ت��ور العربي  اأوله���ا  ق��دم 
ب��ادي�����ص  ب���ن  ع��ب��د احل��م��ي��د  م���ن جامعة  
ظل  يف  »الإ�ضاعة  عنوان  حتت  باجلزائر، 
تطور و�ضائط الإعام«، والثانية للدكتور 
خالد بن في�ضل الفرم من جامعة الإمام 
حممد بن �ضعود الإ�ضامية حتت عنوان 
باململكة  الإن��رن��ت  ف�ضاء  يف  »ال�ضائعات 
املكافحة  يف  واأنظمة  ال�ضعودية  العربية 
جرائم  وقوانني   الإعامية  الت�ضريعات  
املعلوماتية: درا�ضة مقارنة على عينة من 

القوانني اجلزائية يف الدول العربية«.
فقد  الثالثة  البحثية  ال��ورق��ة  واأم��ا 
ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور ه��ا���ض��م حم��م��د عبا�ص 
بال�ضودان  النيل  وادي  جامعة  من  زكريا 
املمار�ضات  »انعكا�ضات  ع��ن  فيها  وحت��دث 
الإعامية ال�ضالبة  على تكوين ال�ضائعة: 
جمال  يف  بالت�ضال  القائم  على  درا�ضة  

ال�ضحافة«.
الرابعة  التي  ال����ورق����ة  وت���ن���اول���ت 
ح�ضني  الدكتور  الأ�ضتاذ  من   كل  قدمها 
ال�����ض��ل��ط��ان  ج���ام���ع���ة  ن�ضر، من  حم���م���د 
جال  �ضناء  وال��دك��ت��ورة  بعمان،  قابو�ص 
م���ن ك��ل��ي��ة الإع������ام يف ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة 
ن�ضر   يف  امل��واط��ن  �ضحافة  »دور  مب�ضر 
ال�ضائعات ال�ضيا�ضية يف املجتمع العربي«.

وج���اءت ال��ورق��ة اخل��ام�����ض��ة  بعنوان 
ال�ضعودية  الإلكرونية  ال�ضحف  »تعامل 
على  ا�ضتطاعية  درا���ض��ة  الإ���ض��اع��ة:  م��ع 
الوئام،  املناطق،   �ضحف:  حترير  روؤ�ضاء 
امللك  بجامعة  املعيد  وعاجل«، وقدمها 
القبعة  الأ�ضتاذ يحيى بن عبد اهلل  خالد 

الزهراين. 

مواجهة اإلشاعة
���ض��ل��ط��ت اجل��ل�����ض��ة ال��ث��ان��ي��ة ال�����ض��وء على 
مت�ضمنة  الإ���ض��اع��ة«  مواجهة   « مو�ضوع 
الدكتور  اأوله��ا  اأوراق بحثية قدم  خم�ص 
ح��م��زة ب��ن اأح��م��د ب��ي��ت امل���ال م��ن جامعة 
»ا�ضراتيجية  ع��ن��وان  حت��ت  �ضعود،  امللك 
الإ�������ض������اع������ات يف  ع����ل����ى  امل����وؤ�����ض���������ض����ات  رد 
و���ض��ائ��ل ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي.. درا���ض��ة 
بعنوان  درا���ض��ة  تلتها  م�����ض��م��ون«  حتليل 

يف  موؤثرة   ظ��اه��رة  ب�ضفتها  »الإ����ض���اع���ة 
املجتمع.. جتارب  عاملية: درا�ضة  حالة«، 
جامعة  م��ن  اإي�����دوز  امل�ضطفى  ل��ل��دك��ت��ور 

مونديابولي�ص باملغرب.  
 وجاءت الورقة الثالثة بعنوان »دور 
مع  التعامل  عقلنة  يف  النقدي  التفكري 
الجتماعية«  ال�ضبكات  ع��ل��ى  الإ���ض��اع��ات 
ل���ل���دك���ت���ور ال�������ض���ادق راب����ح  م����ن ال��ك��ل��ي��ة 

الإماراتية الكندية  بالإمارات.
وت���ن���اول���ت ال����ورق����ة ال���راب���ع���ة، ال��ت��ي 
وزارة  من  ب�ضري  حمدي  الدكتور  قدمها 
ال���ت���ج���ارة مب�������ض���ر، »و����ض���ائ���ل ال��ت��وا���ض��ل 
ال�ضائعات  انت�ضار  خماطر  الجتماعي.. 

و�ضبل املواجهة«.
الإع����ام����ي يف  ال��ن��اق��د  »دور  وك�����ان 
الإع��ام..  و�ضائل  عرب  الإ�ضاعة  مواجهة 
ال��ن��ق��اد  درا����ض���ة حتليلية ع��ل��ى ع��ي��ن��ة م��ن 
الورقة  عنوان  الريا�ص«  يف  الإعاميني 
اخل��ام�����ض��ة يف اجل��ل�����ض��ة ال��ث��ان��ي��ة وق��دم��ه��ا 
الربية  وزارة  من  ال�ضيخ  معاذ  الأ�ضتاذ 

والتعليم باململكة.

اإلشاعة واألزمات
كانت  الإ�ضاعة والأزم��ات« �ضعار اجلل�ضة 
اأوراق  خ��م�����ص  ���ض��م��ل��ت  ال���ت���ي  ال���ث���ال���ث���ة 
ع��ل��م��ي��ة، ح��ي��ث ق���دم ال���ورق���ة الأول�����ى كل 
م���ن ال��دك��ت��ورع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ب���ن �ضفية 
لاإعام  باملغرب،  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ه��د  م���ن 
ن���ا����ض���ر احل���م���ود  وال����دك����ت����ور ع���ب���د اهلل 
م���ن ج��ام��ع��ة الإم������ام حم��م��د ب���ن ���ض��ع��ود 
ال�ضامي  وال��دك��ت��ورة ع��اء  الإ���ض��ام��ي��ة، 
وكانت  مب�ضر،  �ضم�ص  ع��ني  جامعة  م��ن 
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بعنوان »حتديات الإ�ضاعة خال الأزمات 
ال��ع��رب��ي«،  ال��وط��ن  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�ضحية 
وت����ط����رق����وا  خ���ال���ه���ا  اإل������ى م����ا خ��ل��ف��ت��ه 
الأزم��������ات ال�����ض��ح��ي��ة ك��ح��م��ى اخل��ن��ازي��ر 
وفريو�ص كورونا  من خوف وهلع ت�ضببا 

يف ظهور الإ�ضاعات وتناميها.
اجلل�ضة  يف  الثانية  ال��ورق��ة   وقدم 
ال��ث��ال��ث��ة ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص بكلية 
الت�������ض���ال مب��ال��ي��زي��ا ال���دك���ت���ور رح��م��ات 
غ������زايل وت�����ن�����اول ف��ي��ه��ا »ت���ف���ه���م ت��ب��ع��ات 
و�ضائل  املختلفة يف  الإ�ضاعات  والروايات 
باختفاء  املتعلقة  الإنرنت  الإع��ام عرب 
امل��ال��ي��زي��ة يف رحلتها  اخل��ط��وط  ط��ائ��رة 
رقم MH370 من وجهة نظر ال�ضلطات 

املاليزية«.
وج���������اءت ال�����ورق�����ة ال���ث���ال���ث���ة حت��ت 
ع���ن���وان »اأو������ض�����ام ه��ا���ض��ت��اق والإ����ض���اع���ة« 
وقدمها كل من الأ�ضتاذتني �ضا�ضا وي�ضت 
وه���اي���دي م��اك��ي��دي م���ن ق�����ض��م الت�����ض��ال 
ب��ج��ام��ع��ة ل��وي��زن��ي��ا ب���ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
البحثية  ال���ورق���ة  واأل���ق���ت  الأم���ري���ك���ي���ة، 
ال�����ض��وء ع��ل��ى ت���اأث���ري امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي 
تنت�ضر على مواقع التوا�ضل الجتماعية 
خ��ال  م��ن  مهمة  م��و���ض��وع��ات  ب�ضفتها 
ال���ه���ا����ض���ت���اق،  يف ن�����ض��ر م���ع���ل���وم���ات غ��ري 

موثوقة.  
عن  »دور  الرابعة   ال��ورق��ة   وكانت 
تظهر  الأزمة  كما  تفاقم  ال�ضائعات  يف 
يف و�ضائل  الإعام الجتماعي يف م�ضر«، 
عبد  اإ�ضماعيل  وائ���ل  وقدمها  الدكتور 
مب�ضر،  �ضم�ص  ع��ني  جامعة  الباري من 
بينما تناولت الورقة اخلام�ضة »دور اإدارة 

الأزم��ات يف احلد من الإ�ضاعة«، وقدمها 
القادر من جامعة  الدكتور بوحنية عبد 

قا�ضدي مرباح باجلزائر.

اإلشاعات والمجتمع
ت���ن���اول���ت اجل���ل�������ض���ة ال����راب����ع����ة م���و����ض���وع 
»الإ������ض�����اع�����ات وامل���ج���ت���م���ع » ح���ي���ث ق���دم 
تقدمتها  ع��م��ل،  اأوراق  خالها  خم�ص 
درا�ضة للدكتور اأحمد حممد اجلدي من 
حتدث  خالها  بال�ضويد،  اأميوه  جامعة 
ال�ضيا�ضية  املنظمات  ح�ضور  »طبيعة  عن 
امل�������ض���ري،  الإل�������ك�������روين  ال���ف�������ض���اء  يف 
النقا�ص  جل���ذب  الإ����ض���اع���ات  وا���ض��ت��خ��دام 
»النقرات  ع��ن  درا���ض��ة  تلتها  ال�ضيا�ضي«، 
اأو دور النرنت وتطبيقاتها يف  الكذابة 
ن�ضر ال�ضائعات« قدمتها الدكتورة رحيمة 

الطيب عي�ضاين من جامعة ال�ضارقة.
الثالثة بعنوان  ال����ورق����ة  وج������اءت 
جمل�ص  دول  يف  والإ�ضاعات  املناخ  »فوبيا 
على  تطبيقية  درا�ضة  اخلليج..  التعاون 
ا���ض��ت��خ��دام��ات وات�������ض���اب وب�����اك ب���ريي: 
املحا�ضر  وقدمها  اأمن��وذج��ا«  ال�ضعودية 
امللك  بجامعة  والت�ضال  الإع��ام  بق�ضم 

خالد الأ�ضتاذ �ضاعد �ضاعد.
وت��ن��اول��ت ال��ورق��ة ال��راب��ع��ة مو�ضوع 
امل�ضرك«  واجلمهور  الرقمية  »الإ�ضاعة 
الرحمن  عبد  منرية  الأ�ضتاذة  وقدمتها 
النعيم من اإدارة ال�ضوؤون ال�ضحية بوزارة 

احلر�ص الوطني باململكة.
واأم�����ا ال���ورق���ة ال��ع��ل��م��ي��ة اخل��ام�����ض��ة 
يف  الأم��ن��ي  املتحدث  »دور  بعنوان  فكانت 
مكافحة الإ�ضاعات عرب الإعام اجلديد« 

وقدمها الأ�ضتاذ حممد اإبراهيم العمري 
من وزارة احلر�ص الوطني باململكة.

ترويج اإلشاعات
حتت  اخلام�ضة  اجلل�ضة  اأوراق  ان��درج��ت 
الإ���ض��اع��ات«،  ترويج  وانت�ضار   « مو�ضوع 
وت��ن��اول��ت ال���ورق���ة الأول�����ى ال��ت��ي قدمها 
ال��دك��ت��ور ن�ضر ال��دي��ن ع��ب��د ال���ق���ادر من 
والتكنولوجيا  للعلوم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة 
الإ�ضاعة  يف  ن�ضر  اجلديد  الإع���ام  »دور 
وال���روي���ج«، تلتها درا���ض��ة ح��ول »دواف���ع 
املراهقني امل�ضريني يف اإطاق ال�ضائعات 
ع����رب م����واق����ع ال���ت���وا����ض���ل الج���ت���م���اع���ي« 
قدمتها الدكتورة مها اأحمد من جامعة 

الإمام حممد بن �ضعود الإ�ضامية.
وتناولت الورقة الثالثة »دور مواقع 
التوا�ضل الجتماعي يف ترويج ال�ضائعات 
و���ض��ب��ل حم��ا���ض��رت��ه��ا« وق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور 
ر����ض���اء ع��ب��د ال���واح���د اأم����ني م���ن جامعة 
الورقة  �ضلطت  بينما  بالبحرين،  اململكة 
الإ�ضاعة  »انت�ضار  على  ال�ضوء  الرابعة  
يف  م�����واق�����ع ال���ت���وا����ض���ل الج���ت���م���اع���ي.. 
منوجا«  ب��وك  في�ص  ودواف��ع��ه��ا:  اأ�ضكالها 
وق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور ال�����ض��ر ع��ل��ي �ضعد من 

املركز القومي للمعلومات بال�ضودان.
وا����ض���ت���ه���دف���ت ال�����ورق�����ة اخل��ام�����ض��ة 
»ت����ط����وي����ر امل������ه������ارات ال����ض���رات���ي���ج���ي���ة 
التعليمية  املوؤ�ض�ضات  وط��ال��ب��ات  لطاب 
والأك����ادمي����ي����ة يف ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
علي  اأحمد  الأ�ضتاذ  ال�ضائعات«، وقدمها 
بجامعة  »اآف������اق«  �ضحيفة  العياف من 

امللك خالد.

اإلشاعة  والتلفزيون
على  ال�����ض��وء  ال�����ض��اد���ض��ة  اجلل�ضة  األ��ق��ت 
م��و���ض��وع » الإ���ض��اع��ة وال��ت��ل��ف��زي��ون«، من 
اأوله�����ا  ق����دم  ع��م��ل  اأوراق  ���ض��ت  خ����ال 
ك���ل م����ن  ال���دك���ت���ور ف��ي��ل��ي��ب اأوت���ر  م���ن  
امل��ت��ح��دة،  ب���ال���ولي���ات  جامعة  لوزيانا 
وال���دك���ت���ور ع����زي����ز  داوي  م����ن ج��ام��ع��ة 

اأونتاريو بكندا.
وت���ن���اول���ت ال����ورق����ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي 
ق��دم��ه��ا ال���دك���ت���ور ع��م��ر ب���و ���ض��ع��دة من 
امللك  بجامعة  والت�ضال  الإع��ام  ق�ضم 
عرب  الإ�ضاعة وترويجها  »�ضناعة  خالد 
ناق�ضت  بينما  التلفزيونية«،  ال�����ض��ورة 
الأ���ض��ت��اذة ف��وزي��ة ع��ب��د اهلل م��ن جامعة 
ال�ضارقة يف م�ضاركتها العلمية »اجتاهات 
القنوات  دور  الإماراتي  حول  ال�ضباب 
انت�ضار  من  احل��د  يف  املحلية  الف�ضائية 

ال�ضائعات«. 
وت�����ن�����اول�����ت ال�������ورق�������ة ال�����راب�����ع�����ة، 
ال����ت����ي ق���دم���ت���ه���ا  ال�����دك�����ت�����ورة ف��اط��م��ة 
الإع������ام بجامعة  ك��ل��ي��ة  م���ن  ال����زه����راء 
ال�����ض��ائ��ع��ات  »العاقة  بني  ال���ق���اه���رة ، 
وال���ت���غ���ري  الف�ضائيات  امل�ضرية  يف 
تلتها  املجتمع«،  يف  والثقايف  الجتماعي 
وامل��وؤث��رات  الرقمي  »املونتاج  عن  درا�ضة 
ل�ضائعات  تزييف  �ضور  يف  ال��ب�����ض��ري��ة 
ت�ضليلية«، للدكتور حممد حامد املقري 

من جامعة احلديدة باليمن.
اجلل�ضة  يف  ال�ضاد�ضة  ال��ورق��ة  واأم��ا 
ال�����ض��اد���ض��ة ف��ق��د ���ض��ل��ط��ت ال�����ض��وء على 
»الف�ضائيات العربية و دورها يف  ترويج 
الإ�����ض����اع����ة داخ������ل امل��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي«، 

وق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور رم���زي ج��اب اهلل من 
جامعة احلاج خل�ضر باجلزائر.

اليوم الثالث
ا����ض���ت���م���ل ال�����ي�����وم ال����ث����ال����ث ع���ل���ى ث���اث 
عمل.  ورق��ة   17 خالها  قدمت  جل�ضات 
 « م���و����ض���وع  الأول�������ى  وتناولت اجلل�ضة 
�ضت  خ��ال  والتلفزيون« ،  من  الإ�ضاعة 
الأ�ضتاذ  كل من  اأوله���ا  ق��دم  اأوراق عمل 
الدكتور فيليب اأوتر من جامعة لويزيانا 
من  داوي  ع���زي���ز  وال���دك���ت���ور  ب���اأم���ري���ك���ا، 
ج��ام��ع��ة اأون����ت����ارو ب��ك��ن��دا وك���ان���ت ب��ع��ن��وان 
»درا�ضة حتليل حمتوى تعليقات املتابعني 
الغربية  الإع��ام  الأخبار يف و�ضائل  على 

وال�ضرق الأو�ضطية«.
وج������اءت ال����ورق����ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��ن��وان 
»����ض���ن���اع���ة الإ�����ض����اع����ة وت���روي���ج���ه���ا ع��رب 
للدكتور  عمر  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة«  ال�����ض��ورة 
بو�ضعدة من جامعة امللك خالد،  وقدمت 
علي  فوزية اآل  الدكتورة  الثالثة  الورقة 
»اجت��اه��ات  بعنوان  ال�ضارقة  جامعة  م��ن 
ال�����ض��ب��اب الإم���ارات���ي ح���ول دور ال��ق��ن��وات 
انت�ضار  م��ن  احل��د  يف  املحلية  الف�ضائية 
فقدمتها  الرابعة  الورقة  اأما  ال�ضائعات. 
من  حجازي  فاطمة  الزهراء  الدكتورة 
ج��ام��ع��ة ���ض��وه��اج مب�����ض��ر، وت��ن��اول��ت فيها 
الف�ضائات  ال�ضائعات  يف  ب��ني  »ال��ع��اق��ة 
امل�ضرية والتغري الجتماعي والثقايف يف 

املجتمع«.
للدكتور  اخلام�ضة  ال��ورق��ة  وج��اءت 
حم����م����د ح����ام����د امل�����ق�����ري م�����ن ج���ام���ع���ة 

املونتاج  »دور  وتناولت  باليمن،  احلديدة 
تزييف  يف  الب�ضرية  وامل��وؤث��رات  الرقمي 
ق��دم  بينما  ت�ضليلية«،  ل�ضائعات  ���ض��ور 
جاب  رم���زي  الأ���ض��ت��اذ  ال�ضاد�ضة   ال��ورق��ة 
باجلزائر  احل��اج خل�ضر  اهلل من جامعة 
العربية  »مو�ضوع  الف�ضائيات  بعنوان 
ودورها يف ترويج الإ�ضاعة داخل املجتمع 

العربي« .

اإلشاعات
وشبكات التواصل

ت���ن���اول���ت اجل���ل�������ض���ة ال���ث���ان���ي���ة م���و����ض���وع 
»الإ�ضاعات و�ضبكات التوا�ضل الجتماعي 
قدمت  ع��م��ل،  اأوراق  خال  خم�ص  »م��ن 
ال�ضيد من جامعة  اأولها الدكتورة منى 
فيها »ال�ضائعات  وت����ن����اول����ت  جن�������ران، 
وال�����ض��ف��اف��ي��ة واأث���ره���م���ا ع��ل��ى امل��ع��ام��ات 
املعامات  على  الركيز  مع  القت�ضادية 
ب���ال���ب���ور����ض���ة،  ب���ن���ي���م���ا ج��������اءت ال����ورق����ة 
ت��وي��ر  يف  »امل���رج���ف���ون  الثانية بعنوان 
.. ر���ض��د ال�����ض��ائ��ع��ات يف ف�����ض��اء ت��وي��ر « 
م�ضاعل العي�ضى  من  الأ�ضتاذة  وقدمتها 
ج����ام����ع����ة الإم������������ام حم����م����د ب�����ن ����ض���ع���ود 

الإ�ضامية.
الثالثة  التي  ال���ورق���ة  وت��ط��رق��ت 
ق��دم��ت��ه��ا الأ����ض���ت���اذة ف��وزي��ة احل��رب��ي من 
م��ك��ت��ب الإ�����ض����راف ال����رب����وي اإل�����ى »دور 
وو�ضائل  الإج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل  �ضبكات 
الإعام اجلديد واملنتديات واملدونات يف 
لها«،  وكانت  والرويج  الإ�ضاعة  انت�ضار 
���ض��ب��ك��ات  »دور  ال����راب����ع����ة  ع����ن  ال�����ورق�����ة 
ال�ضائعات  ن�ضر  يف  الجتماعي  التوا�ضل 
اأريج  الأ�ضتاذة  وقدمتها  لها«،  والت�ضدي 

الدبيخي من وزارة التعليم العايل.
 اأم������ا ال����ورق����ة اخل���ام�������ض���ة ف���ج���اءت 
بعنوان » دور �ضبكات التوا�ضل الجتماعي 
الأ�ضتاذة  وقدمتها  ال�ضائعات«،  انت�ضار  يف 
ران�����ي�����ا ال�������ض���ري���ف م�����ن ك���ل���ي���ة ال���رب���ي���ة 

للمعلمات. 

اإلشاعة والسياسية
 « م���و����ض���وع  ال���ث���ال���ث���ة  عاجلت اجلل�ضة 
الإ����ض���اع���ة والأح��������داث ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة »م��ن 
اأوله�����ا  ق����دم  ع���م���ل،  اأوراق  خال  �ضت 
ال�����دك�����ت�����ور ع����ب����د ال����رح����م����ن امل����ط����ريي 
م���ن ج��ام��ع��ة الإم�������ام حم��م��د ب���ن ���ض��ع��ود 
ب��رام��ج  ع��ل��ى  ال�����ض��ائ��ع��ات  بعنوان  »تاأثري 
العامة  الإت�ضالية:درا�ضة  ال��ع��اق��ات 
امل���وؤ����ض�������ض���ات احل��ك��وم��ي��ة  م���ي���دان���ي���ة يف 
بالريا�ص«، تلتها درا�ضة بعنوان »العوامل 
امل���وؤث���رة يف من��و ال�����ض��ائ��ع��ات ع��ل��ى �ضبكات 
يف  الأزم����ات  وق��ت  الجتماعي  التوا�ضل 
م�����ض��ر« ق��دم��ت��ه��ا ال��دك��ت��ورة ع���زة عثمان 
م���ن ج��ام��ع��ة الأه������رام ال��ك��ن��دي��ة مب�ضر، 
»�ضيا�ضات احل��د من  ب��ع��ن��وان  درا���ض��ة  ث��م 
للدكتور  التنظيمي«  الإط��ار  يف  الإ�ضاعة 
اأبوبكر عبد الرحمن من جامعة  حممد 

الطائف.
 وج�������اءت ورق������ة ال���ع���م���ل ال���راب���ع���ة 
امل��ه��ن��ي��ة  غ���ري  امل���ت���غ���ريات  »دور  ب��ع��ن��وان 
يف ت�ضوي�ص  امل�ضري  الإع��ام��ي  ل���اأداء 
ثورة  بعد  ال�ضيا�ضي  الجتماعي  الواقع 
يناير يف �ضوء نظرية الفو�ضى«، قدمتها 
من  ال�ضيد  ال��زه��راء  فاطمة  ال��دك��ت��ورة 
ال��ورق��ة  ج���اءت  بينما  ال��ق��اه��رة،  جامعة 
دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة  »دور  ب���ع���ن���وان  اخل��ام�����ض��ة 
الإع�����ام يف احل���د م��ن الإ����ض���اع���ة« وه��ي 
ل���اأ����ض���ت���اذة مل���ي���اء ح���م���دان ال��ع��ن��زي من 

جمعية الإعام والت�ضال.
الأ���ض��ت��اذ  ال�ضاد�ضة  ال��ورق��ة  وق���دم 
اأحمد بن م�ضعود من معهد  اأمني  بن 
الأخبار  بتون�ص،  وع���ل���وم  ال�����ض��ح��اف��ة 
ال���ض��ت��ق�����ض��ائ��ي��ة  بعنوان »ال�ضحافة 
و���ض��ب��ل م��واج��ه��ة الإ����ض���اع���ة.. ق����راءة يف 
احل���ال���ة ال��ت��ون�����ض��ي��ة ع��ق��ب اأح������داث 14 

يناير 2011«.
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منصور كويع 

د����ض���ن م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د الأ����ض���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
ال��داود، بح�ضور رئي�ص حترير �ضحيفة  عبدالرحمن بن حمد 
اجلزيرة الأ�ضتاذ خالد املالك، موقع »كر�ضي �ضحيفة اجلزيرة 
اأم�ص، الأربعاء،  لاإعام ال�ضعودي« بجامعة امللك خالد، م�ضاء 
امل��وؤمت��ر ال��دويل الأول ل��اإع��ام والإ���ض��اع��ة، و�ضط  على هام�ص 

ح�ضور عدد من ممثلي اجلامعة .
اإج�����راء درا����ض���ات  اإل����ى  وي���ه���دف ك��ر���ض��ي �ضحيفة اجل���زي���رة 
وال���دورات  العمل،  ور���ص  وتنظيم  البحوث،  واإع���داد  متخ�ض�ضة، 
الإع��ام  ق�ضم  وطالبات  لطاب  امل��ج��الت  خمتلف  يف  التدريبية 
ب��اجل��ام��ع��ة، واإع���ام���ي م��ن��ط��ق��ة ع�����ض��ري، ال����ذي م���ن ���ض��اأن��ه��ا رف��ع 
م�ضتوى الإعام واأدائه وممار�ضته، وتوفري بيئة اإعامية وفكرية 
تن�ضيط  اأجل  من  اجلامعة،  مع  حقيقة  �ضراكه  واإيجاد  وثقافية، 

العمل الإعامي يف اجلامعة، وق�ضم الإعام حديث الن�ضاأة .
ك��م��ا ت��ه��دف ب��رام��ج ك��ر���ض��ي اجل���زي���رة اإل����ى امل�����ض��اه��م��ة يف 
ت��ب��وء امل��م��ل��ك��ة م��ك��ان��ة ع��امل��ي��ة م��ت��م��ي��زة يف الإب������داع والب��ت��ك��ار، 
اجلامعة،  م��ع  املجتمع  �ضراكة  وتعزيز  والتطوير،  وال��ب��ح��ث، 
الوطنية،  للتنمية  دعماً  الب�ضرية  للموارد  الأمثل  وال�ضتثمار 
لتدري�ص  وال��دول��ي��ني  املحليني  الباحثني  اأف�ضل  وا�ضتقطاب 
الن�ضر  حركة  دعم  اإلى  بالإ�ضافة  الوطنية،  الكفاءات  خمتلف 
والإمل��ام  العاملية  ال�ضمعة  ذات  املتخ�ض�ضة  الدوريات  العلمي يف 
عمل  وور���ص  علمية  دورات  وتقدمي  احلديثة،  بالتكنولوجيا 
متخ�ض�ضة يف املجالت ذات احلاجة، وتنظيم اللقاءات الدورية 
والتقنية  العلمية  التخ�ض�ضات  واأ���ض��ح��اب  الإع��ام��ي��ني  ب��ني 
اأر�ضية ثقافية م�ضركة، والإ�ضهام يف تطوير وتاأهيل  لتاأمني 

الإعاميني واملحررين ال�ضحفيني.
جت����در الإ�����ض����ارة اإل����ى اأن »ك��ر���ض��ي ���ض��ح��ي��ف��ة اجل��زي��رة 
امللك  بجامعة  اإعامي  كر�ضي  اأول  يعد  ال�ضعودي«  لاإعام 
خالد يتم تاأ�ض�ضيه حتت مظلة ق�ضم الإعام والت�ضال بكلية 

العلوم الإن�ضانية .

على هامش المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة..
الداود والمالك يدشنان موقع »كرسي الجزيرة«
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اخ���ت���ت���م »امل�����وؤمت�����ر ال��������دويل ل����اإع����ام 
و�ضبل  املجتمعية  امل��خ��اط��ر  والإ���ض��اع��ة: 
املواجهة« الذي نظمته اجلامعة، بفندق 
ق�ضر اأب��ه��ا  خ��ال ال��ف��رة  من 3 اإل��ى 5 
نوفمرب  اإل��ى 27   25 املوافق  �ضفر 1436 
ع�ضري  م��ن��ط��ق��ة  اأم�����ري  ب���رع���اي���ة   2014
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري في�ضل بن 
تو�ضيات  ب�ع�ضر  العزيز،  عبد  بن  خالد 

ملكافحة الإ�ضاعة.
وك��ان راع��ي املوؤمتر الأم��ري في�ضل 
ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز اأك����د خ��ال 
حفل الفتتاح اأن لاإعام دورا مهما يف 
توعية املجتمع وحت�ضينه حيث اإن »من 
املهم مكافحة الإ�ضاعة واتقاء تاأثرياتها 
ال��ك��ب��رية ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع��ات ل���ض��ي��م��ا مع 
التطورات التي �ضهدتها و�ضائل الإعام 

والت�ضال«.

ظاهرة متنامية
 من جهته، اأو�ضح معايل مدير اجلامعة 
امل�����ض��رف ال���ع���ام ع��ل��ى امل���وؤمت���ر الأ���ض��ت��اذ 
ال��داود  بن حمد  الرحمن  الدكتور عبد 
ظ��اه��رة  ت�ضكل  وت��ط��وره��ا  الإ���ض��اع��ة  اأن 
العاملي،  الت�����ض��ايل  احل��ق��ل  يف  متنامية 
وا�ضتطاعت اأن تفر�ص نف�ضها على الراأي 
العام يف العديد من املجتمعات املعا�ضرة 
اأّثرت ب�ضكل  واأن تفرز تداعيات خطرية 
ب��ال��غ ع��ل��ى مت��ا���ض��ك ك��ي��ان��ه��ا وا���ض��ت��ق��رار 
ت���وازن���ه���ا خ��ا���ض��ة م���ع ال���ت���ح���ولت ال��ت��ي 
اأفرزتها منظومة الإعام والت�ضال من 
الهائلة  التكنولوجية  التطورات  ج��راء 
الظاهرة  هذه  با�ضتفحال  �ضمحت  التي 
وان��ت�����ض��اره��ا ب�����ض��ك��ل ب�����ارز و���ض��ري��ع مما 
جعلها حمور البحث يف خمتلف الدوائر 

الفكرية يف العامل
وق��ال ال��داود »امل��وؤمت��ر ياأتي اإميانا 

أبرزها تأسيس مركز وطني إلكتروني لمكافحة الشائعات
مؤتمر اإلعالم يضع 10 توصيات الجتثاث جذور اإلشاعة

الوطن  خدمة  يف  بدورها  اجلامعة  من 
العلمية  الأه�����داف  وامل��ج��ت��م��ع وحت��ق��ي��ق 

والعملية ملو�ضوع الإعام والإ�ضاعة«.
 يف ال�ضياق ذاته، اأكد وكيل اجلامعة 
رئي�ص  والأكادميية،  التعليمية  لل�ضوؤون 
الدكتور  للموؤمتر،  التنظيمية  اللجنة 
اأن  كلمته  يف  احل�����ض��ون  علي  ب��ن  حممد 
»امل����وؤمت����ر ج����اء ل��ي�����ض��ه��م يف ال���دف���اع عن 
احل��ق امل�����ض��وه مم��ن ل م��ب��داأ ول اأخ��اق 
ل��ه��م«، ك��م��ا اأ����ض���ار اإل����ى اأه��م��ي��ة م��و���ض��وع 
والعملي  العلمي  ال�ضعيد  على  املوؤمتر 

يف املجتمعات.

700 طلب
اإل����ى ذل����ك، ب���ني رئ��ي�����ص ق�����ض��م الإع����ام 
والت�������ض���ال، رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة، 
الأ�ضتاذ الدكتور علي بن �ضويل القرين 
نحو  ا���ض��ت��ق��ب��ل��ت  ال��ع��ل��م��ي��ة  »ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
اململكة  داخ���ل  م�����ض��ارك��ة م��ن  700 ط��ل��ب 
الطلبات  وخ��ارج��ه��ا، وق��ام��ت بفرز ه��ذه 
واختيار اأف�ضلها، حيث و�ضل امل�ضاركون 
يف املوؤمتر  اإلى ما يزيد عن 80 م�ضاركا 
م���ن داخ����ل امل��م��ل��ك��ة وخ���ارج���ه���ا، ت��وزع��ت 
اأي��ام  خ��ال  جل�ضة   12 على  م�ضاركاتهم 

املوؤمتر الثاثة«.
خا�ضة  جل�ضة  امل���وؤمت���ر  ع��ق��د   كما 
ال�ضعودية  املوؤ�ض�ضات  دور  ناق�ص خالها 
���ض��ارك��ت فيها  يف م��واج��ه��ة الإ����ض���اع���ات، 
ال��وزارات والهيئات واملوؤ�ض�ضات  عدد من 

ال�ضعودية.
امل��وؤمت��ر الثاثة،  اأي��ام  وعلى م��دار 
ت����وا�����ض����ل ع���ق���د اجل���ل�������ض���ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
وم�ضائية  �ضباحية  جل�ضات  يف  للموؤمتر 
عدد  وم�ضاركة  ح�ضور  �ضهدت  تزامنية، 
م����ن اخل�������رباء وال���ب���اح���ث���ني وامل��ه��ت��م��ني 
وجم����م����وع����ة م������ن ط�������اب وط����ال����ب����ات 

اجل����ام����ع����ات  ال���ع���ل���ي���ا يف  ال������درا�������ض������ات 
ال�����ض��ع��ودي��ة، وط�����اب وط���ال���ب���ات ق�ضم 

الإعام والإت�ضال.

تنوع المشاركات
وت��ن��وع��ت امل�����ض��ارك��ات يف ه���ذا امل���وؤمت���ر يف 
ت��ق�����ض��ي��م��ه��ا امل���و����ض���وع���ي م���ن ال��ت��اأ���ض��ي��ل 
بالنظريات  والتعريف  والعلمي  ال�ضرعي 
الإعامي  والتناول  لل�ضائعات،  املف�ضرة 
ل��ه��ا، ودور و���ض��ائ��ط الإع����ام اجل��دي��د يف 
املتعددة  املجتمعية  والأدوار  انت�ضارها، 
يف م��واج��ه��ت��ه��ا واحل����د م���ن خم��اط��ره��ا، 
لاإ�ضاعة  ال��و���ض��ائ��ل��ي  التق�ضيم  وك��ذل��ك 
يف ال�����ض��ح��اف��ة وال��ت��ل��ف��زي��ون والإن���رن���ت 
وو�ضائل الإعام الجتماعي، اإ�ضافة اإلى 
املحلي  ال�ضعيد  على  اجلغرايف  التق�ضيم 

والعربي والدويل.
امل��وؤمت��ر  واأوراق  ب��ح��وث  وخ��ل�����ض��ت 
اإل��ى طرح عدد من الربامج والإر���ض��ادات 
ال�ضائعات،  ملواجهة  املقرحة  وال��ن��م��اذج 
املعنية  املجتمعية  املوؤ�ض�ضات  ميكن  مب��ا 
املنظمة  والعملية  العلمية  املواجهة  من 
وحتجيم  لاإ�ضاعات  للت�ضدي  والفاعلة 

خماطرها على املجتمعات والأفراد.

شكر وتقدير
�ضكرهم  امل�ضاركون  رف��ع  امل��وؤمت��ر  ختام   يف 
وتقديرهم ملقام خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز على موافقته 
على تنظيم املوؤمتر، وعلى الدعم امل�ضتمر 
الذي يوليه يحفظه اهلل ملوؤ�ض�ضات التعليم 
ال���ع���ايل واجل���ام���ع���ات يف امل��م��ل��ك��ة، وك��ذل��ك 
الدعم الذي حتظى به اجلامعات من ويل 
عهده �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 
بن عبدالعزيز ومن �ضمو ويل ويل العهد 
بن  م��ق��رن  الأم���ري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

عبدالعزيز يحفظهم اهلل. واأكدوا اأن  هذا 
املوؤمتر لي�ص اإل منوذجا من مناذج الدعم 
غ��ري امل��ح��دود ال��ذي حتظى ب��ه اجلامعات 
مب���ا ف��ي��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
املتقدمة  العلمية  للمعرفة  دعما  الكربى 
التي  ال�ضاملة  التنمية  ملعطيات  وم�ضاندة 
ال�����ض��ع��ودي��ة يف  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ت�ضهدها 
رفع  كما  ال�ضريفني.  عهد خادم احلرمني 
املوؤمتر �ضاحب  امل�ضاركون �ضكرهم لراعي 
الأم��ري في�ضل بن خالد بن  امللكي  ال�ضمو 
عبد العزيز على رعايته الكرمية وحر�ضه 
ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ج��م��ع  اأن ي��ح��ق��ق ه�����ذا  ع���ل���ى 
اأهدافه النبيلة يف حماية الأف��راد  ال��دويل 

واملجتمعات من خماطر الإ�ضاعات.
العملية  تلقاه  ما  امل�ضاركون  وثمن    
عناية  م��ن  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ع��ال��ي��ة  التعليمة 
العايل  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  م��ن  ك��رمي��ة 
الأ������ض�����ت�����اذ ال����دك����ت����ور خ����ال����د ب�����ن حم��م��د 
العنقري، وما وجده امل�ضاركون من متابعة 
حثيثة لفعاليات املوؤمتر من معايل مدير 
الرحمن  عبد  الدكتور  الأ���ض��ت��اذ  اجلامعة 
اإيجابا على  انعك�ص  ال��ذي  ال���داود، »الأم��ر 
البيئة العلمية والبحثية الفعالة واملنتجة 

خال جل�ضات املوؤمتر«.
 كما عرب امل�ضاركون يف املوؤمتر الذين 
عديدة  واأجنبية  عربية  دول  م��ن  ق��دم��وا 
عن خال�ص �ضكرهم ملا وجدوه من دقة يف 
يف  وك���رم  ال�ضتقبال  يف  وح��ف��اوة  التنظيم 

ال�ضيافة.

توصيات المؤتمر

خل�ص  للموؤمتر،  اخلتامي  البيان  ويف 
اإليها  انتهت  التي  التو�ضيات  امل�ضاركون 

الأوراق العلمية يف النقاط التالية:

الأك�����ادمي�����ي  امل���ج���ت���م���ع  •  ح����ث 
الإع����������ام  ع�����ل�����وم  يف جم����������الت 
وال���ت���خ�������ض�������ض���ات الج���ت���م���اع���ي���ة 
وال��ن��ف�����ض��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ن��ظ��ري��ات 
وتوظيف  وا���ض��ت��ح��داث  الإ���ض��اع��ة 
م���ن���ه���ج���ي���ات ح���دي���ث���ة ل���درا����ض���ة 
املجتمعات  يف  الإ���ض��اع��ة  ظ��اه��رة 

الإن�ضانية .
امللك خالد  •  التو�ضية جلامعة 
متخ�ض�ص  بحثي  مركز  لإن�ضاء 
يف درا�����ض����ة الإ�����ض����اع����ة واآث����اره����ا 
وخم���اط���ره���ا و���ض��ب��ل م��واج��ه��ت��ه��ا 

على امل�ضتوى املحلي والدويل.

اإ�ضافة  اأو  مقررات  • ا�ضتحداث 
م�����ف�����ردات يف م�����ق�����ررات ق��ائ��م��ة 
يف ك��ل��ي��ات واأق�������ض���ام الإع�������ام يف 
والعربية  ال�ضعودية  اجل��ام��ع��ات 
ومكافحتها  الإ����ض���اع���ة  ل��درا���ض��ة 
وال����ت����وع����ي����ة مب���خ���اط���ره���ا ع��ل��ى 

املجتمع. 

وم��ف��ردات  ب��رام��ج  •  ا�ضتحداث 
ال����ع����ام  ال���ت���ع���ل���ي���م  م������ق������ررات  يف 
لتوعية طاب املدار�ص مبخاطر 

الإ�ضاعات.

وط���ن���ي  م�����رك�����ز  ت����اأ�����ض����ي���������ص   •
اإل�����ك�����روين مل��ك��اف��ح��ة الإ����ض���اع���ة 
ت��اب��ع ل�����وزارة ال��ث��ق��اف��ة والإع����ام 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة 
ويرد  املتداولة  الإ�ضاعات  لعر�ص 
اجل���ه���ات  م����ع  ي��ن�����ض��ق  اأو  ع��ل��ي��ه��ا 
احلقائق،  وبيان  للرد  بها  املعنية 
التي  احلالية  امل��ب��ادرات  وي�ضجع 

تعمل يف هذا الجتاه.

ال���ع���ام���ة  امل����وؤ�����ض���������ض����ات  ح�����ث   •
من�ضاتها  تطوير  على  واخلا�ضة 
الت�������ض���ال���ي���ة والإع����ام����ي����ة مب��ا 
يف  مبا  ال�ضائعات  مواجهة  يكفل 
ومواقع  الر�ضمي  املتحدث  ذل��ك 
املوؤ�ض�ضات الإلكرونية وح�ضابات 
و���ض��ائ��ل ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي، 
وا���ض��ت�����ض��دار ال����ق����رارات امل��ل��زم��ة 

لهذه اجلهات لتنفيذها.

مل����وؤ�����ض���������ض����ات  •  ال�����ت�����و������ض�����ي�����ة 
الإع�����ام وامل���واق���ع الإل��ك��رون��ي��ة 
باملمار�ضات  بالهتمام  الإخبارية 
الح��راف��ي��ة واأخ��اق��ي��ات العمل 
انت�ضار  من  حتد  التي  الإعامي 
الإ�ضاعات والتوعية بخطورتها .

ال��ر���ض��م��ي��ة  امل���وؤ����ض�������ض���ات  • ح����ث 
مقا�ضاة  على  والأف��راد  والأهلية 
م����ن ي����ق����رف ج����رائ����م يف ن�����ض��ر 
الأخبار املكذوبة اأو غري الدقيقة 
وي������روج م���ن خ��ال��ه��ا لإ���ض��اع��ات 

ت�ضر بهذه املوؤ�ض�ضات.

ال��دي��ن��ي��ة  امل���وؤ����ض�������ض���ات  •  ح����ث 
واجل����ه����ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل��ع��ن��ي��ة 
للتوعية  الإ���ض��ام��ي��ة  ب��ال�����ض��وؤون 
مبخاطر  املتعددة  منافذها  عرب 
الإ�ضاعات على الأفراد واملجتمع، 
ورف������ع ال��������وازع ال���دي���ن���ي امل�����ض��اد 

لاإ�ضاعة وترويجها يف املجتمع.

كل  اإع����ام����ي  م���وؤمت���ر  •  عقد 
ع����ام����ني ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ��ال��د 
الإعامية  الق�ضايا  اأهم  يتناول 

وم�ضتجدات الإعام والت�ضال.



آفاق الجامعة  |  العدد 130  |  8 صفر 1436  |  30 نوفمبر 2014

استطالع شارك
في إعداده:

ريم العسيري، فيصل 
محمد، محمد العسيري، 

ناصر القحطاني، علي 
المرزوقي، محمد البشري، 

وزهرة البسامي

اأبدى عدد من امل�ضاركني وامل�ضاركات 
ل�����اإع�����ام  ال������������دويل  امل�������وؤمت�������ر  يف 
والإ�ضاعة ارتياحهم ال�ضديد ملو�ضوع 
موؤكدين  تنظيمه،  وطريقة  املوؤمتر 
اأن مما مييزه �ضمولية املحاور وتنوع 
اأن  اآم��ل��ني  ال��ط��رح،  وعمق  امل�ضاركات 
احلد  يف  وتو�ضياته  نتائجه  ت�ضهم 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  لي�ص  ال�����ض��ائ��ع��ات  م��ن 
ب���ل ع��ل��ى م�ضتوى  ال��ع��رب��ي ف��ح�����ض��ب 

العامل كله.

مشاركات قيمة
امل�����ض��اع��دة بق�ضم  و���ض��ف��ت الأ����ض���ت���اذة 
الت�����ض��ال والإع�����ام ب��ج��ام��ع��ة امللك 
ف��ي�����ض��ل ال���دك���ت���ورة ���ض��ام��ي��ة ب���و بكر 
باملوؤمتر  العلمية  امل�ضاركات  غزواين 
ب��ال��ق��ي��م��ة وال�����رثي�����ة، واأك�����دت اأن���ه���ا 
���ض��ت�����ض��ه��م يف ال���ب���ح���ث ع����ن احل���ل���ول 
العملية والقانونية التي �ضتحد من 
انت�ضارها، وقالت  الإ�ضاعات  واأ�ضباب 
»اأ�ضكر جامعة امللك خالد على  فكرة 

»آفاق« ترصد إنطباعاتهم في استطالع

المشاركون في المؤتمر: معجبون بطريقة 
التنظيم وشمولية المحاور وعمق الطرح

وم����و�����ض����وع امل������وؤمت������ر  ال��������ذي ي��ع��د 
ح��دي��ث ال�����ض��اع��ة وي��ه��م ك��ل ال��ب��ل��دان 
تتعر�ص  العربية  والإ�ضامية  التي 
ح���دوده���ا،  وخ�����ارج  لاإ�ضاعة داخل 
اإن ذلك املوؤمتر من املوؤمترات  حيث 
امل�ضتوى  العاملي،   ع��ل��ى  ال��ق��ائ��ل 
وا�ضتمتعت فيه كثريا وا�ضتفدت منه، 
التنظيم  ب��روع��ة  اأع��ج��ب��ت  اأن��ن��ي  كما 
وع��ل��ى امل�����ض��ت��وى ال���راق���ي امل��ت��م��ي��ز يف 

املداخات«.
الإ������ض�����اع�����ة  اأن  وؤز��������ض�������اف�������ت 
ال�����ك�����ايف م��ن  ب����ال����ق����در  مل حت����ظ����ى 
ال��وط��ن  الأب����ح����اث  وال����درا�����ض����ات يف 
العربي وحتى يف العامل كله، م�ضرية 
اإل�����ى اأن  امل�����وؤمت�����ر احل������ايل  ف��ر���ض��ة 
ل���ل���وط���ن ال���ع���رب���ي ب����اأن  ي����ك����ون ه��و 
واملفاهيم  و�ضع  الأطر  يف  ال�ضباق 
�ضيعتمدها  »رمب����ا  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��ري��ة 
وع���ن م�ضاركتها  م���ا«.  ي��وم��ا  ال��غ��رب 
يف امل����وؤمت����ر ق���ال���ت »ن����ادي����ت خ���ال 
اإيجاد  باملوؤمتر ب�ضرورة  م�ضاركتي  
لاإ�ضاعات،  رادع���ة  ق��وان��ني  وتفعيل 
وق���ل���ت اإن�����ه ل ب���د م���ن وج�����ود اإط����ار 
يعاقب  لاإ�ضاعة  ومفهومي  قانوين 

كل من يطلقها ويبثها«.

تقييم
ردا على �ضوؤال حول تقييمه للموؤمتر 
ق����ال ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل ب���ن ن��ا���ض��ر 

الإم����ام حممد  احل��م��ود م��ن جامعة 
امللك  »جامعة  الإ�ضامية  �ضعود  بن 
املو�ضوع  ه��ذا  اختيار  اأح�ضنت  خالد 
املهم  يف ظل تنامي عدد من الأزمات 
الجتماعية  امل�ضتويات  خمتلف  يف 
وال�ضيا�ضية  وال�����ض��ح��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
والأم���ن���ي���ة والإ����ض���اع���ة يف احل��ق��ي��ق��ة 
م��و���ض��وع لي��ن�����ض��ب ب���ل ه���و م��وج��ود 

منذ الأزل ول يزال م�ضتمرا«.
لهذا  اجلامعة  »اختيار  واأ�ضاف 
املو�ضوع موفق و�ضرين اأي�ضا �ضمول 
امل�ضاركات، فقد كان هناك م�ضاركون 
م���ت���م���ي���زون يف درا������ض�����ات اجل��م��ه��ور 
وال����راأي ال��ع��ام م��ن ع��دة دول عربية 

وغري عربية«.
»املرجو  بالقول  واختتم حديثه 
تو�ضيات  ي�ضدر  اأن  املوؤمتر  من هذا 
الأن�ضب  التعامل  ت�ضتطيع  وب��رام��ج 
مع ما يدور حولنا من اإ�ضاعات، كما 
اأمت��ن��ى اأن ي��خ��رج م��ن ه���ذا امل��وؤمت��ر 
اإ����ض���ه���ام���ات م��ه��م��ة يف دع����م امل��ع��رف��ه 
ال���ن���ظ���ري���ة امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف جم���ال 

الإ�ضاعات«.

هيئة األمر بالمعروف
غ����ري ب��ع��ي��د ع����ن ذل�����ك ق�����ال را����ض���د 
الأحمري من هيئة الأمر باملعروف 
وال��ن��ه��ي ع���ن امل��ن��ك��ر »امل��ن��ت��ظ��ر من 
امل�����وؤمت�����ر الإ�����ض����ه����ام يف احل�����د م��ن 

ال�����ض��ائ��ع��ات وال����وق����وف ع��ل��ى اأب����رز 
ال���ع���وام���ل والأ�����ض����ب����اب ال���ت���ي ت��ق��ف 
وراءه�������������ا«، م�������ض���ي���دا مب�����ا و���ض��ف��ه 
امل�ضاركات  وج��ودة  الرائع  بالتنظيم 

وتنوع الأطروحات العلمية.
الإ�ضاعات  �ضوؤال عن  وردا على 
تعميم  اأو  الهيئة  ح��ول  التي حت��اك 
ب���ع�������ص اأخ������ط������اء اأف��������راده��������ا، ق���ال 
الأح���م���ري »م���ن امل���وؤك���د اأن اإظ��ه��ار 
لأع�ضاء  ال��ف��ردي��ة  الأخ��ط��اء  بع�ص 
ه��ي��ئ��ة الأم�������ر ب���امل���ع���روف وال��ن��ه��ي 
ع����ن امل���ن���ك���ر ي���ف���ي���د ك����ث����ريا ل��ت��ايف 
قبل  اأخ��رى من  م��رة  تكرار اخلطاأ 
اأنا �ضد الإ�ضاعات  الآخرين ، ولكن 
ن��ظ��ه��ر  اأن  اإل������ى  واأدع��������و  ال���ب���اط���ل���ة 
لأع�ضاء  الإيجابيات  مع  ال�ضلبيات 

الهيئة«.    
الدين  ن�ضر  الدكتور  وحت��دث 
عبد القادر علي من جامعة عجمان 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ع���ن دور 
الإ�ضاعة،  ن�ضر  يف  اجلديد  الإع��ام 
دورا  يلعب  »الإع��ام اجلديد  فقال 
اأي��ادي��ن��ا  لأن يف  الإ����ض���اع���ة  ن�����ض��ر  يف 
من  ت�ضهل  حممولة  ذك��ي��ة  ه��وات��ف 
ع��م��ل��ي��ة ال��ن�����ض��ر وال���ب���ث، وه����ذا من 
ن�ضر  يف  ا���ض��ت��غ��ال��ه  ي��ت��م  اأن  ���ض��اأن��ه 
م��ع��ل��وم��ات غ���ري ���ض��ح��ي��ح��ة، ول��ه��ذا 
اأ�ضهم  الإع����ام اجل��دي��د  اأن  اأع��ت��ق��د 
ب�ضكل �ضلبي يف هذا اجلانب، فدورنا 

نحن الإعاميني اأن نقوم بالواجب 
م����ن ت���وع���ي���ة امل���ج���ت���م���ع«. واأ�����ض����اف 
للحد  ح��ل��ول  �ضماه  م��ا  م�ضتعر�ضا 
م��ن الإ���ض��اع��ة »اإن�����ض��اء م��رك��ز تقني 
تفعيل  الأخ��ب��ار،  فلرة  على  يعمل 
الأم��ن��ي��ة  ال�����ض��رط��ه واجل���ه���ات  دور 
يف  وال�ضرعة  ال�ضائعات،  متابعة  يف 

تكذيب الإ�ضاعة«.

ثالث لغات
الدكتور عبد اهلل  اأ�ضاد   من جهته، 
ع�����ض��ريي م���ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د 
موؤمتر  اأول  »يعترب  قائا  باملوؤمتر 
دويل عن الإع���ام والإ���ض��اع��ة، وقد 
ال��ل��غ��ة العربية  ل��غ��ات:  ب��ث��اث  ق���ام 
والإجن��ل��ي��زي��ة وال��ف��رن�����ض��ي��ة، وه���ذا 
ويح�ضب  ل��ل��ج��ام��ع��ة  يح�ضب  ���ض��يء 
ل��ق�����ض��م الإع�����ام والت�������ض���ال، علما 
على  مي�ص  ومل  ج��دي��د  الق�ضم  اأن 
�ضنة  ون�����ض��ف  ���ض��ن��ة  اإل  ت��اأ���ض��ي�����ض��ه 

فقط«.
ومتنى الع�ضريي  اأن تخرج من 
تقييد   يف  ت�ضب  تو�ضيات  امل��وؤمت��ر 
مو�ضوع الإ�ضاعة واحلد منها حتى 
بال�ضكل  للمتلقي  امل��ع��ل��وم��ة  ت�����ض��ل 

ال�ضحيح.
الرحمن  عبد  الأ���ض��ت��اذ  وات��ف��ق 
ال�ضلطان، من الهيئة العامة للغذاء 
والدواء، مع غريه من امل�ضاركني يف 

وطريقة  املوؤمتر  مبو�ضوع  الإ�ضادة 
احللول  اأه��م  اأن  مقرحا  تنظيمه، 
ل��ل��ح��د م����ن ال�������ض���ائ���ع���ات، ه����و رف���ع 
مبخاطر  وتب�ضريه  املجتمع  وع��ي 
احلكومية  اجلهات  داعيا  الإ�ضاعة، 
يف  احلقيقي  ب��دوره��ا  تقوم  اأن  اإل��ى 

مكافحة ال�ضائعات.
وخل�������������ص ال������دك������ت������ور خ����ال����د 
ال�����ض��ح��ة  وزارة  م�����ن  م�����رغ�����اين 
النقاط  املوؤمتر احلايل يف  مميزات 
ال�ضمولية يف طرح حماور  التالية: 
واحل�ضور  الطرح،  وعمق  املو�ضوع، 
ال��ن��وع��ي ل��ل��م�����ض��ارك��ني وامل��ه��ت��م��ني، 

وحداثة واأهمية املو�ضوع.
وع����م����ا ي���ت���وق���ع���ه م�����ن ن���ت���ائ���ج 
وت����و�����ض����ي����ات ق������ال »ن�����ع�����ول ك���ث���ريا 
ع��ل��ى ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د وب��ال��ذات 
ق�����ض��م الإع������ام والت�������ض���ال وجل��ن��ة 
اجل��م��ي��ع  ت�����زود  اأن  يف  ال��ت��و���ض��ي��ات 
مب�����خ�����رج�����ات امل�������وؤمت�������ر وت����ر�����ض����ل 

تو�ضياته اإلى اأ�ضحاب القرار«.
وت����وج����ه����ت الأ������ض�����ت�����اذة ه���ن���اء 
بال�ضكر  احل��ا���ض��رات،  من  الركابي، 
جلامعة امللك خالد نظري تنظيمها 
وا�ضفة  والإ�ضاعة،  الإع��ام  موؤمتر 
اإياه باحليوي واملهم، مبدية تفاوؤلها 
يف  وت��و���ض��ي��ات��ه  نتائجه  ت�ضهم  ب���اأن 
من  للحد  العلمية  الأ���ض�����ص  و���ض��ع 

انت�ضار الإ�ضاعات.

ّ
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في جلسة خاصة في المؤتمر.. مؤسسات سعودية تحذر من مخاطر اإلشاعات
عبد العزيز رديف

لاإعام  ال��دويل  املوؤمتر  تناولت جل�ضات 
امل���وؤ����ض�������ض���ات  »دور  ج��ل�����ض��ة  وال������ض�����اع�����ة، 
ال�����ض��ع��ودي��ة يف م��واج��ه��ة ال����ض���اع���ة« ال��ت��ي 
اجلزيرة  �ضحيفة  حترير  رئي�ص  تراأ�ضها، 

الأ�ضتاذ خالد املالك.
و�ضارك يف اجلل�ضة عدد من ممثلي 
الأجهزة احلكومية وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات 
حماور  من  عدد  ناق�ضت  والتي  الوطنية، 
ومواجهة  العامة  ال��ع��اق��ات  جهاز  ك��دور 
الثاين  ال���ض��اع��ة. وت��ن��اول حم��ور اجلل�ضة 
ودرا�ضات حالة من جتارب عملية،  مناذج 
والت�ضالية  الإعامية  الو�ضائل  وحم��ور 
الأك�������رث ا����ض���ت���خ���دام���اً يف ن�����ض��ر وت���روي���ج 
ال�ضاعات، فيما حتدث املحور الأخري عن 

�ضبل مواجهة ال�ضاعة.
عدد  مناق�ضة  مت  اجلل�ضة  ختام  ويف 
من املوا�ضيع الهامة اأبرزها تطوير نظام 
الر�ضد ملروجي ال�ضاعة، بالإ�ضافة الى 

اإيجاد نظام حديث للعقوبات.
وذك��������ر ع�������ض���و جم���ل�������ص ال�������ض���ورى 
الدكتور فايز ال�ضهري اأنه ي�ضعب تطبيق 
ال��ن��ظ��ام يف م��و���ض��وع ال�����ض��ائ��ع��ات خ��ا���ض��ة 
يف ب��رام��ج ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي خا�ضة 

املعلومة  انت�ضار  ل�ضرعة  وذل���ك  »ت��وي��ر« 
م���ن خ���ال���ه ول���ك���رثة امل���غ���ردي���ن، اإل ان��ه 
بف�ضل تطور التقنية احلديثة ميكن تتبع 
م�ضدر ال�ضائعة، واأو�ضح ال�ضهري اأن نظام 
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة يخ�ضع  م��ك��اف��ح��ة اجل���رائ���م 
خ��ال ه��ذه ال��ف��رة ال��ى حت��دي��ث، ي�ضمل 
ال�ضعيدين  ع��ل��ى  بالن�ضر  يتعلق  م��ا  ك��ل 

ال�ضلبي والإيجابي والذي �ضيعر�ص قريباً 
ال�ضورى  مبجل�ص  املخت�ضة  اللجان  على 

لعتماده.
عدد  فيها  ���ض��ارك  اجلل�ضة  اأن  يذكر 
م���ن الأك���ادمي���ي���ني وامل�������ض���وؤول���ني يف ع��دد 
م���ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة وال�����ض��رك��ات 
وامل���وؤ����ض�������ض���ات، ك��ع�����ض��و جم��ل�����ص ال�����ض��ورى 

ال��دك��ت��ور ف��اي��ز ال�����ض��ه��ري، ومم��ث��ل وزارة 
وعن  م��رغ��اين،  خالد  الدكتور  ال�ضحة 
ومن  املطريف،  �ضعد  الأ�ضتاذ  العربية  قناة 
الدكتور عبدالعزيز  العايل  التعليم  وزارة 
اجل�����اراهلل، وم���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء 
ال�ضلطان،  عبدالرحمن  الأ�ضتاذ  وال��دواء 
ومم��ث��ل��ة ���ض��رك��ة اأرام���ك���و الأ���ض��ت��اذة رح��اب 

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  وم���ن  اأب���وزي���د، 
الأ����ض���ت���اذ اأح���م���د ال��ف��ح��ي��ل��ة. واأو�����ض����ح اأن 
احل�����ض��اب��ات امل�����ض��ب��وه��ة ال���ت���ي ت���ق���وم على 
اإليه  تهدف  م��ا  تف�ضري  ميكن  ال�ضائعات، 
بعدة تف�ضريات، اإما نف�ضية، اأو اجتماعية، 
و���ض��ي��ا���ض��ي��ة، وم����ع ذل����ك ول���اأ����ض���ف تلقى 
ملا  كبريا،  رواج��ا  احل�ضابات  تلك  �ضائعات 

حتمله من حقيقة ب�ضيطة بني �ضطورها، 
مت����ام����اً ك���م���ا ه����و احل�������ال يف ال���دع���اي���ات 

الرمادية.
ك����م����ا ح�������ذر ال���������ض����ه����ري م������ن ت��ل��ك 
احل�����ض��اب��ات لأن��ه��ا ل ت��ع��م��ل اب����دا لإ���ض��ب��اع 
رغ���ب���ات امل��ج��ت��م��ع ب��امل��ع��رف��ة، واإمن�����ا تعمل 
وق��وى  ت���ي���ارات  ت��خ��دم  �ضيا�ضية  لأه�����داف 
على  وا�ضتدل  عاملية،  ا�ضتخبارات  واأجهزة 
ال��ع��رب��ي��ة واخلليجية  امل��ن��ط��ق��ة  ب����اأن  ذل���ك 
يف ال�����ض��ن��وات الأرب������ع الأخ������رية ت��ق��ري��ب��اً، 
اأو  الناعمة  بالقوى  م�ضتهدفة مبا ي�ضمى 
اأن  احلرب املعلوماتية، وقال »ل ي�ضتغرب 
تبحث  خارجية  ا�ضتخبارات  اأج��ه��زة  جند 
وجت���ن���د م��وظ��ف��ني ل��ه��ا ي���ج���ي���دون ال��ل��غ��ة 
ب��وك«  »في�ص  و  ت��وي��ر«   « خ��ال  العربية 
وت�ضع يف اجلانب الآخر ح�ضابات باأ�ضماء 
زاهية وبراقة تعتمد على جنودها يف اأخد 
البلبلة  لإث��ارة  وتلوينها  املعلومات  بع�ص 

خلدمة اأغرا�ص �ضيا�ضية تهدف اإليها.
ي�ضاعد  حني  املجتمع  اأن  اإل��ى  واأ�ضار 
قلة  على  دليل  لي�ص  ال���ض��اع��ة،  ن�ضر  على 
وع��ي��ه اأو اأن���ه يبحث ع��ن الإ���ض��اع��ة، واإمن��ا 
الف�ضول وحب  اإل��ى  نعيد ذلك  اأن  ميكننا 
ال�ضتطاع، اأو تاأخر املعلومة من امل�ضدر 

نف�ضه، اأو عدم و�ضوحها.

أخبار الجامعة
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اآلداب والتربية

الآداب  بكلتي  التاريخ  ق�ضم  اأق��ام 
»الوالد«  برناجما عن  والربية 
اأ�ضماء  ال��دك��ت��ورة  اإ���ض��راف  حت��ت 
من  جم��م��وع��ة  وتنفيذ  م��و���ض��ى، 
ال��ط��ال��ب��ات ل��ت��ع��زي��ز اأه���م���ي���ة بر 
علم  ق�ضم  نظم  كما  ال��وال��دي��ن. 
والربية  الآداب  بكليتي  النف�ص 
ل��ل��ب��ن��ات ب���اأب���ه���ا ور����ض���ة ع��م��ل يف 
ال��ك��ل��ي��ة ت��ه��دف اإل����ى زي����ادة وع��ي 
امل���ن�������ض���وب���ات مب����ر�����ص ال��ف�����ض��ام 
امل�ضكات  حجم  على  وال��ت��ع��رف 
الف�ضام  مر�ضى  يواجهها  التي 
واآثار تلك امل�ضكات على حياتهم 
الج���ت���م���اع���ي���ة والق���ت�������ض���ادي���ة 
وال�ضحية، باإ�ضراف رئي�ضة ق�ضم 
ع��ل��م ال��ن��ف�����ص ال���دك���ت���ورة عبري 

حمفوظ.
هناء �آل �سرور

كلية العلوم
واآلداب

بكلية  الأدب�������ي  امل��ج��م��ع  يف  ُع���ق���د 
مب���ح���اي���ل،  والآداب  ال�����ع�����ل�����وم 
الأ������ض�����ب�����وع امل����ا�����ض����ي، ع������دد م��ن 
التعلم  حول  التدريبية  ال��دورات 
الإل�������ك�������روين لأع���������ض����اء ه��ي��ئ��ة 
قدمتها  اجل����دي����دات  ال��ت��دري�����ص 
الأ�ضتاذة �ضباح �ضالح النت�ضة، مت 
فيها التعرف على مفهوم التعلم 
واأنظمته  واأن���واع���ه  الإل���ك���روين 
وك��ي��ف��ي��ة ال��و���ض��ول اإل����ى ال��ب��اك 
الرئي�ضية  الواجهة  وعلى  ب���ورد، 
ل��ل��ن��ظ��ام، وال���واج���ه���ة ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
ل��ل��م��ق��رر الإل�����ك�����روين، وف���ائ���دة 
وا�ضتخدام  املقرر،  رواب��ط  جميع 
اإن�ضاء  وكيفية  الإع��ان��ات،  لوحة 
وح������دة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���ل���ى ���ض��ف��ح��ة 

املحا�ضرات.
مني حمد

المركز الجامعي

رع����ت ع��م��ي��دة امل���رك���ز اجل��ام��ع��ي 
ل���درا����ض���ة ال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة 
تكرمي  ال��ق��رين  حممد  �ضنيفاء 
الثقافية  البطولة  يف  ال��ف��ائ��زات 
كلية  نظمتها  ال��ت��ي  الرفيهية 
ال���ت���م���ري�������ص، وذل�������ك ب��ح�����ض��ور 
عدلية  ال��دك��ت��ورة  الكلية  وكيلة 
ت���وف���ي���ق. وف������از ف���ري���ق ال���ه���دى 
بجائزة امل�ضابقة الدينية، وفريق 
التخ�ض�ضات  مب�ضابقة  ال�ضحة 
ال�ضحية،  تلتها ق�ضيدة �ضعرية 
ب��ع��ن��وان »ط���م���وح ال�����ض��ب��اب« من 
ال����دك����ت����ورة م���ن���رية اأح����م����د، ث��م 
وفازت  لاإن�ضاد  م�ضابقة  نظمت 
ب��ه��ا ال��ط��ال��ب��ات ث��اب��ت��ة واأ���ض��م��اء 
ول�������ول�������و، ون����ظ����م����ت م�������ض���اب���ق���ة 
للفيديو فازت بها الطالبة ثابتة 
الطالبة  وح�ضلت   ال�����ض��ه��راين. 
وج�����دان ال���زه���ريي ع��ل��ى امل��رك��ز 

الأول يف م�ضابقة الر�ضم.
منرية �آل �سد�د

كلية العلوم

اأق����ام����ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم م��ل��ت��ق��ي 
حتى  خطاك  »على  حملة  �ضمن 
ن��ل��ق��اك«، وا���ض��ت��م��ر اأرب���ع���ة اأي����ام، 
�ضخ�ضية  ا�ضتح�ضار  اإلى  وهدف 
و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول 
يف حياتنا اليومية، وا�ضتمل على 
حما�ضرات مدة كل واحدة منها 
���ض��اع��ة، ب��ت��ق��دمي الأ���ض��ات��ذة منى 
الأ���ض��ل��م��ي،  ومعي�ضة  الأح���م���ري 
جمموعة  اإق��ام��ة  اإل��ى  بالإ�ضافة 
م��ن الأرك����ان منها: رك��ن زاج��ل، 
ورك�����ن  اأح������ب������ك،  لأين  ورك���������ن 
امل�����ض��اب��ق��ات، ورك���ن حمبته دف��اع 
»ق�ضة  بعنوان  وملحمة  وات��ب��اع، 
ع�����ز«. واخ��ت��ت��م احل���ف���ل ب��ت��وزي��ع 
اجل�����وائ�����ز ع����ل����ى  ال����ف����ائ����زات يف 

امل�ضابقة الكربى.
نورة رمان

االقتصاد المنزلي

ال�ضابع  امل�ضتوى  طالبات  نظمت 
املنزيل  والقت�ضاد  الإدارة  بكلية 
معر�ص »مكمات الأزياء« حيث 
اأب��دع��ن  يف عر�ص املكمات من 
وف�ضاتني  واأح��ذي��ة  اك�ض�ضوارات 
لل�ضهرة وخا�ضة يف كيفية عر�ص 
تن�ضيق  م���ن  ال�����زي  ي��ت��ط��ل��ب��ه  م���ا 
للذوق ومكمل لاإبداع يف كيفية 
ال��ل��ب�����ص. ون���ال امل��ع��ر���ص اإع��ج��اب 

احلا�ضرات.
زهر�ء حبرت

كلية العلوم 
واآلداب

نظم م�ضلى كلية العلوم والآداب 
)جم����م����ع2( ب��خ��م��ي�����ص م�����ض��ي��ط 
اهلل،  ع���ظ���م���ة  ع������ن  ب�����رن�����اجم�����ا 
الأ�ضتاذة  الكلية  وكيلة  ح�ضرته 
ف���اط���م���ة م�������ض���ه���ور، ورئ���ي�������ض���ات 

الأق�ضام.
 وحت������دث  ال���ربن���ام���ج عن 
وتعالى جل  �ضبحانه  عظمة اهلل 
يحدها  ل  عظمته  واأن  ع��اه  يف 
ق��ل��م ول  ي�����ض��ط��ره��ا  ل�����ض��ان ول 
يحويها قر�ص ول قلم، واأكد اأن 
اأن نفر من اهلل  »ال��واج��ب علينا 
�ضخطه  من  نهرب  واأن  اهلل  ال��ى 

اإلى رحمته«.
فاطمة حمد�ن

كلية العلوم 
واآلداب

ن��ظ��م ن����ادي ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
بخمي�ص  والآداب  العلوم  بكلية 
ي��وم  مبنا�ضبة  اح��ت��ف��ال  م�ضيط 
ال���ط���اب ال���ع���امل���ي، حت���ت رع��اي��ة  
عميدة الكلية الأ�ضتاذة الدكتورة 
احلفل  و�ضمل  ملحة،  اأب��و  �ضراء 
ف�����ق�����رات ت���رح���ي���ب���ي���ة مب��خ��ت��ل��ف 
ال��ن��ادي  لرئي�ضة  وكلمة  ال��ل��غ��ات 
الأ����ض���ت���اذة  رح��م��ة ال��ع��ل��وي، كما 
املنا�ضبة،  بهذه  م�ضرحية  اأقيمت 
بالإ�ضافة اإلى عدد من الأنا�ضيد 
وال���ع���رو����ص ب��ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة 

والإجنليزية.

كلية العلوم
واآلداب

العلوم  كلية  عميدة  رعاية  حتت 
والآداب بخمي�ص م�ضيط )جممع 
عن  توعوية  حملة  تفعيل  مت   )1
ال���وق���اي���ة م���ن ال����ع����دوى اأق��ي��م��ت 
ال�ضاد�ضة  ال��ث��ان��وي��ة  امل��در���ض��ة  يف 
بخمي�ص م�ضيط، وتنوعت فقرات 
قدمتها  حم��ا���ض��رة  ب��ني  احلملة 
واإقامة  د�ضوقي،  منى  الدكتورة 
رك������ن ت����وزي����ع����ات ت����وع����وي����ة م��ن 

طالبات الن�ساط.
تغريد �لو�دعي

مركز السامر

اأطلق فريق ب�ضمة فتيات مبركز 
ال�������ض���ام���ر ل���درا����ض���ة ال��ط��ال��ب��ات 
ملخ�ضه  وك��ان  »غيمة«،  برنامج 
ح�����ض��ب ف��ري��ق الإع�������داد اأن����ه »يف 
ظ���ل ت���ك���رار ال���روت���ني ال��ي��وم��ي، 
والبع�ص  العام  تلو  العام  ومرور 
دون  مكانه  يف  يقف  لي���زال  منا 
اأدنى تقدم اأو اإجناز، جاءت غيمة 
ل���ت���ذك���رك���م ب���اأه���م���ي���ة الأه�������داف 
جمدا  لنف�ضك  ت�ضنعني  وك��ي��ف 
وت���ت���م���ي���زي���ن ع�����ن ال���ك���ث���ري م��ن 
اأم��ث��ال��ك«. وف��ت��ح ب��رن��ام��ج غيمة 
ت�ضاوؤلت منها: كيف حال فتيات 
اأم�����ة الإ�����ض����ام وم����ا اأه���داف���ه���ن 

وطموحاتهن؟ 
ثابته �ل�سهر�ين

العلوم واآلداب
والمجتمع

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
حما�ضرة  اأمل��ع  برجال  واملجتمع 
العلم  »ط��ل��ب  ب��ع��ن��وان  تثقيفية 
اآم��ال  ل��ل��دك��ت��ورة  للجنة«  ط��ري��ق 
طلب  اأه��م��ي��ة  فيها  بينت  ها�ضم 
ال��ع��ل��م واحل���ث ع��ل��ي��ه، وف���وائ���ده، 
واأج��اب��ت  طلبه.  يف  والإخ���ا����ص 
الطالبات  اأ�ضئلة  عن  املحا�ضرة 
قيمة  جوائز  توزيع  �ضهدت  كما 

عليهن.
�سماح حممود

خارطة األخبار
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من الأمور التي تفرحني ابتكار بع�ص الربامج املجتمعية التي يكون 
اأثرها كبريا على املجتمع اخلارجي، وتكون منطلقة من اأفكار وجهود 

من�ضوبي اجلامعة.
وخال الأ�ضابيع املا�ضية احتفلت كليتا الآداب والربية للبنات 
اأم��ه��ات  ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ب��دع��وة ع���دد م��ن  ب��اأب��ه��ا ممثلة يف ق�ضم 
الطالبات حتت �ضعار »احتاجك يا اأمي مهما كربت«، واجلميل يف هذا 
امللتقى اأنه يحقق توا�ضا مبا�ضرا بني الأمهات والطالبات من جهة؛ 
واإدارة الق�ضم ومن�ضوبيه من جهة ثانية، وتعريف الأمهات باأ�ضاليب 

الدرا�ضة خال املرحلة اجلامعية.
الأم��ور  واأولياء  توا�ضل بني اجلامعة  اأول  اأن هذا  اعتقادي  ويف 
من خال دعوة الأمهات واحل�ضور مع بناتهن ومعرفة  احتياجاتهن 

خال هذه املرحلة.
وه��دف الق�ضم م��ن ه��ذه ال��دع��وة اإل��ى حتقيق ج��زء م��ن اأه��داف 

التطوير واجلودة والتوا�ضل مع الطالبة ووالدتها.
 اإن التوا�ضل مع الأم من اخلطوات التي �ضتجني منها الطالبات 
الكثري من الفوائد، لأن هذا التوا�ضل �ضيجعل الأم اأكرث اطاعا على 
وذلك  مراحلها،  كافة  يف  لها  عونا  �ضتكون  كما  درا�ضيا،  ابنتها  ح��ال 
ملا عرف عن الأم من حر�ص على تهيئة كافة الظروف التي ت�ضاعد 

اأبناءها وبناتها، واإيجاد اأجواء ت�ضهم يف جناحهم. 

الأم مدر�ضة اإذا اأعددتها 
اأعددت �ضعبا طيب العراق

ما اأود تاأكيده يف هذا املقال، اأن ربط الطالبة بوالدتها �ضيحقق 
اأكرب لأن الأم بح�ضها العاطفي ت�ضهم يف  لها النجاح املن�ضود ب�ضورة 
تفوق ابنتها ملا عرف عنها من اهتمام وحنان واقراب من اأولدها. 

�ضكرا لكم.
* نائب رئي�ص التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

أحتاجك يا أمي
مهما كبرت

قرارات ادارية 
اأ�ض���در مع���ايل مدي���ر اجلامع���ة الأ�ض���تاذ الدكت���ور عب���د الرحمن ب���ن حمد 

الداود عددا من القرارات الإدارية على النحو التايل:
لكلية  وكيا  الغامدي  عبداهلل  عاي�ص  م�ضبب  الدكتور  تكليف   •

الطب يف حمافظة بي�ضة. 
الباطنة  لق�ضم  رئي�ضا  اآدم  اخلليفة  اإ�ضحق  م�ضود  الدكتور  • تكليف 

يف كلية الطب مبحافظة بي�ضة. 

مشرف الجامعة في بيشة ضيفا
على نادي مسارات

ا�ضت�ضاف نادي م�ضارات الطابي امل�ضرف العام على فرع اجلامعة يف بي�ضة 
الدكتور مهدي بن علي القرين  يف اأم�ضية قدم لها املحا�ضر بق�ضم اللغة 

الإجنليزية، امل�ضرف على النادي الأ�ضتاذ عبداهلل �ضعيد القرين.
اللقاء عن مفهوم  خ��ال  ف��رع اجلامعة  العام على  امل�ضرف  وحت��دث 

الهمة يف حياة ال�ضباب امل�ضلم ودورها يف دفعه خلدمة املجتمع والدين.

الخالدي في مؤتمر باليابان
�ضارك عميد �ضوؤون املكتبات باجلامعة الدكتور �ضعيد بن قا�ضم اخلالدي 
يف موؤمتر علمي عقد يف جامعة ميجي Meiji University يف العا�ضمة 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ط��وك��ي��و ق���دم خ��ال��ه��ا ورق����ة ع��ل��م��ي��ة ع���ن م��و���ض��وع ال�����ض��ح��اب��ة 

احلا�ضوبية وجمال تطبيقها يف املكتبات اجلامعية.

آل محيا مديرا إلدارة العالقات الجامعية 
مت تكليف الأ�ضتاذ علي ح�ضني اآل حميا مديرا لإدارة العاقات اجلامعية،  

نتمنى ل� اآل حميا والفريق العامل معه التوفيق والنجاح. 

»الطب« تكرم مميزيها 
�ضعيد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  الأ�ضتاذ  عميدها  برعاية  الطب  كلية  اأقامت 
ع�ضريي، حفل تكرمي ملن�ضوبيها الذين ح�ضلوا على عدد من جوائز التميز 
الثاين يف  املركز  الغامدي  را�ضد  بن  ب��در  الدكتور  ن��ال  يف اجلامعة، حيث 
جائزة اجلامعة للتميز يف خدمة املجتمع )اأفراد – رجال( وح�ضل الطالب 
للطالب  الأول يف جائزة اجلامعة  املركز  اأب��و عبثان، على  اهلل  مهند عبد 
اآل عيا�ص املركز الأول يف  اإمي��ان غرم  املتميز )رج��ال(، واأح��رزت الطالبة 

جائزة اجلامعة للطالب املتميز )ن�ضاء(.
جهود  من  قدموه  ما  على  والفائزات  الفائزين  الكلية  عميد  و�ضكر 

اأ�ضهمت يف الرتقاء بالكلية، داعيا املولى لهم بدوام التوفيق والنجاح.

»الشؤون الفنية«
تحتفل بموظفيها

بح�ضور وكيل اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور 
احتفلت  القحطاين،  ح�ضني  ب��ن  م��رع��ي 
بتكرمي  م��وؤخ��را  الفنية  ال�����ض��وؤون  اإدارة 
موظفيها املتميزين الذين كان لهم اأدوار 

بارزة يف عدة جمالت خال عام 1435.
وت��خ��ل��ل احل��ف��ل ح����وار م��ف��ت��وح مع 
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ح���ول اأب����رز الإي��ج��اب��ي��ات 
وال�����ض��ل��ب��ي��ات ال���ت���ي ك���ان���ت ط��ي��ل��ة ال���ع���ام 
امل���ن�������ض���رم، وك����ذل����ك اأب��������رز امل���ق���رح���ات 
اإليها  حتتاج  التي  التطويرية  والأف��ك��ار 

الإدارة.

مجتمع الجامعة
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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

تعددت تعريفاتها واختلفت أهدافها

اإلشاعة.. تطلق حسب األهواء
ومعرفة الحقيقة تقضي عليها

دائما ما نطلق كلمة �ضائعة اأو اإ�ضاعة 
لكن  م��وؤك��دة،  غ��ري  ك��ل معلومة  على 
ت���ع���ري���ف الإ�����ض����اع����ة يف ال���ل���غ���ة ي��ع��ن��ي 
ا���ض��ت��ق��اق��ا م���ن ال��ف��ع��ل »اأ������ض�����اع«، اأم���ا 
ال�����ض��ائ��ع��ة ل���غ���ة، ف��ه��ي ا���ض��ت��ق��اق من 
�ضيوعا  ي�ضيع  ال�����ض��يء  الفعل »�ضاع« 
وانت�ضر،  ظهر  اأي  وم�ضاعا،  و�ضياعا 

ويقال: �ضاع بال�ضيء، اأي اأذاعه.

اإلشاعة اصطالحا 
ت�����ع�����ددت ت����ع����ري����ف����ات����ه����ا، وم����ن ه����ذه 

التعريفات:
ال��ت��ي  الأف����ك����ار  اأو  امل��ع��ل��وم��ات   •
تكون  اأن  دون  ال��ن��ا���ص،  يتناقلها 
به  م�ضدر موثوق  اإل��ى  م�ضتندة 
ي�ضهد ب�ضحتها، اأو هي الرويج 
اأ���ض��ا���ص ل��ه من  خل��رب خمتلق ل 
اأو يحتوي جزءا �ضئيا  الواقع، 

من احلقيقة.

يجري  ع��ب��ارة،  اأو  ق�ضية  ك��ل   •
قابلة  وت��ك��ون  �ضفهيا،  ت��داول��ه��ا 
للت�ضديق، وذلك  دون اأن  تكون 

هناك معايري اأكيدة ل�ضدقها.
ع��ام��ة  اأف����ك����ار  اأو  م��ه��م  ك����ام   •
ان���ت�������ض���رت ب�������ض���رع���ة، واع���ت���ق���د 
وج��ود  اأي  لها  ولي�ص  ب�ضحتها، 

اأ�ضلي.
• ���ض��غ��ط اج���ت���م���اع���ي جم��ه��ول 
امل���������ض����در، ي��ح��ي��ط��ه ال��غ��م��و���ص 
والإب��ه��ام، وحتظى من قطاعات 
ويتداولها  بالهتمام،  عري�ضة 
املعلومات،  نقل  بهدف  النا�ص ل 
واإمنا بهدف التحري�ص والإثارة 

وبلبلة الأفكار.
من  التحقق  يتم  ل  معلومة   •
م�������ض���دره���ا،  م����ن  ول  ���ض��ح��ت��ه��ا 
وت���ن�������ض���ر ع������ن ط�����ري�����ق ال���ن���ق���ل 

ال�ضفهي. 

ال����ت����ع����دد يف  • وم�����رج�����ع ه�������ذا 
يركز  تعريف  كل  اأن  التعريفات 
على خ�ضائ�ص معينه لاإ�ضاعة، 

دون غريها من اخل�ضائ�ص. 
• وباجلمع بني هذه التعريفات 
مي�����ك�����ن ت�����ع�����ري�����ف الإ�������ض������اع������ة 
امل�����ض��در،  جم��ه��ول  باأنها: خرب 
غ������ري م������وؤك������د ال���������ض����ح����ة، ي��ت��م 
للت�ضديق  قابل  �ضفاهة،  تداوله 

والنت�ضار. 
ب�����ض��ك��ل  ت��ن��ت�����ض��ر  • وال�������ض���ائ���ع���ة 
ناقل  ي���درى  اأن  ودون  ت��ل��ق��ائ��ي، 
اخل����رب ك����ذب ه����ذا اخل�����رب، كما 
بفعل  اأي  مق�ضود  ب�ضكل  تنت�ضر 
مراحلها  يف  الأق���ل  )على  فاعل 

الأولى(.

أنواع اإلشاعة
ال�ضائعات  اأن���واع  م��ن  نوعا   11 هناك 

تاأتي يف قوالب خمتلفة وهي:

�لإ�ساعة �لز�حفة 
)�لبطيئة(:

وبطريقة  وهم�ص  ب��ب��طء  ت���روج 
����ض���ري���ة،  وه���ذا ال��ت��ك��ت��م ي��ج��ع��ل 

املتلقي يجعله يعتقد ب�ضدقها.

�لإ�ساعة �ل�سريعة 
)�لطائرة(:

����ض���ري���ع���ة الن���ت�������ض���ار و���ض��ري��ع��ة 
الختفاء اأي�ضا.

�لإ�ساعة �لر�جعة:
ت���������������روج ث���������م ت������خ������ت������ف������ي، ث���م 
ت�����ع�����ود  وت�����ظ�����ه�����ر م�������ن ج����دي����د 
اإذا ت����ه����ي����اأت ل��ه��ا ال����ظ����روف، اأو 
يريدها مطلق  التي  يف  الأوقات 

الإ�ضاعة.
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�ل�ساعة �لتهامية 
)�لهجومية(:

احل��ط  ب��ه��دف  �ضخ�ص  يطلقها 
من مكانة مناف�ص له.

الإ���������������������������������ض��������������������������������اع��������������������������������ة 
ال�����ض����ت����ط����اع����ي����ة: حم����اول����ة 
ال�����ض��ارع،  ف��ع��ل  ل���ض��ت��ط��اع ردة 
لذلك يطلقها من�ضوؤها للوقوف 
على رد فعل ال�ضارع لو مت اتخاذ 

قرار ما.

اإ�ساعـة الإ�سقاط:
مطلقها  خ��ال��ه��ا  ي�ضقط  من 
�ضخ�ص  على  الذميمة  �ضفاته 
املتعلقة  الإ�ضاعات  واأغلب  اآخ��ر، 
بال�ضرف هي من هذا النوع، وقد 
الن�ضو�ص  اإيل  ب��ع�����ص  اأ����ض���ارت 
هذا النوع من الإ�ضاعات و�ضفات 
يف قوله تعالى  ك��م��ا  م��ط��ل��ق��ه��ا 
َم��ِه��نٍي.  ٍف  َح�����َاّ ُك����َلّ  ُت��ِط��ْع  »َوَل 
اٍع ِلْلَخرْيِ  اٍء ِبَنِميٍم .َمَنّ اٍز َم�َضّ َهَمّ
ُمْعَتٍد اأَِثيٍم.ُعُتٍلّ َبْعَد َذِلَك َزِنيٍم« 

)القلم: 13-10(.
كثري  اب��ن  تف�ضري  يف  وورد 
»...َق���������اَل ِاْب������ن ع��ب��ا���ص: امْل��ه��ني 
اْل����ك����اذب... و  »ه��م��از« ق���ال اب��ن 
ع��ب��ا���ص وق��ت��ادة يعني الغ��ت��ي��اب 
���اء ِب���َن���ِم���ي���ٍم« ي��ع��ن��ي ال���ذي  »َم�������ضَّ
مي�����ض��ي ب���ني ال���ن���ا����ص وي��ح��ِر���ص 
اأَْي مي��ن��ع ما  »م���ن���اع«  ب��ي��ن��ه��م... 
ع��ل��ي��ه وم�����ا ل���دي���ه م����ن اخْل�����ري، 
»معتد« يف تناول ما اأَحل اهلل له 
امْل�����ض��روع...  احْل��د  فيها  يتجاوز 
»اأَِثيم« اأَي يتناول املحرمات، اأما 

اْلعتل فهو اْلفظ اْلغليظ.
واْلأق���������وال يف ه����ذا ك��ث��رية 
وت��رج��ع اإِل����ى م��ا ق��ل��ن��اه وه���و اأَن 
امْل�ضهور بال�ضر الذي  الزنيم هو 
يْعرف به من بني النا�ص وغالبا 

ما يكون دعيا وله زنا...«.

اإ�ساعـة التربير:
ي���������ه���������دف م������ط������ل������ق������ه������ا  اإل������ى 
الأخ��اق��ي  غ��ري  تربير  �ضلوكه 

جتاه �ضخ�ص اأو جماعة معينة.

اإ�ساعـة التوقع:
اجلماهري  تكون  عندما  تنت�ضر 
اأو  معينة  اأخ��ب��ار  لتقبل  م��ه��ي��اأة 
اأح���������داث خ���ا����ض���ة، م���ه���دت ل��ه��ا 

اأحداث �ضابقة.

�سائعة �خلوف:
دافعها اخل��وف من وق��وع حدث 

ماأ�ضاوي معني يف امل�ضتقبل.

�سائعة �لأمل:
دافعها الأمل يف وقوع حدث �ضار 
يف امل�ضتقبل  كاإ�ضاعات الن�ضر يف 

زمن احلرب .

�سائعة �لكر�هية:
اأو  داف���ع���ه���ا ك���راه���ي���ة ���ض��خ�����ص 

جماعة معينة.

عوامل انتشار اإلشاعة
ي��ق��ول  ال����ع����ام:  ال�������ض���ك  �أول: 
م��ون��ت��غ��م��ري ب��ل��ج��ي��ون »ي��ت��وق��ف 
���ض��ري��ان الإ����ض���اع���ة ع��ل��ى ال�����ض��ك 
والغمو�ص يف اخلرب اأو احلدث، 
فحينما تعرف احلقيقة ل يبقى 

جمال لاإ�ضاعة«.
وي������رى ب��ع�����ص ال��ب��اح��ث��ني 
اأن الإ����ض���اع���ة ه���ي جم���رد ب��دي��ل 
ي�����ع�����و������ص غ������ي������اب احل���ق���ي���ق���ة 
تنت�ضر  الر�ضمية. فالإ�ضاعة 

ع���ن���دم���ا ت���ت���وق���ف امل���وؤ����ض�������ض���ات، 
ت��ق��دم  اأن  امل���ف���رو����ص  ال���ت���ي م���ن 
امل�����س��ب��وط، ع��ن مهامها  اخل���ر 

احلقيقية.

ــيــا: اإ�������ض������راك امل���ت���ل���ق���ي يف  ثــان
يفتح  مم��ا  ال��ن��ت��ائ��ج  يف  التفكري 
ل  التخيات  اأمامه ف�ضاءا من 

تخ�ضع اإل للرغبات والأهواء.

ثالثا:القلق ال�ضخ�ضي.

اأو  الإ�ضاعة  تلقي  ر�بعا:�ضرعة 
�ضذاجة املتلقي.

وال��ت��وق��ع،  ال���رق���ب  خام�سا: 
وعدم ال�ضتقرار وعدم الثقة.

التوتر  اأج���واء  وج���ود  �ساد�سا: 
ال���ن���ف�������ض���ي ال����ت����ي ت���خ���ي���م ع��ل��ى 

املجتمع.

�سابعا:�ضوء الو�ضع الجتماعي 
والقت�ضادي.

ثــامــنــا: ال�����ف�����راغ ال����ن����اجت م��ن 
تف�ضي ظاهرة البطالة الظاهرة 
البطالة  اأ�ضكاله  ومن  واملقنعة، 
البريوقراطية  ب����اأوراق  املقنعة 
مم��ث��ل��ة يف وج�����ود م��وظ��ف��ني ل 
ال���ب���ق���اء يف  اإل  ���ض��ي��ئ��ا  ي��ع��م��ل��ون 
ق��ب�����ض��ه��م  مكاتبهم  لتربير 

مل��رت��ب��ات��ه��م وت��ع��ط��ي��ل امل��وظ��ف��ني 
العاملني املنتجني فعا.

تـــا�ـــســـعـــا: ������س�����ي�����وع اأمن���������اط 
ال��ت��ف��ك��ري اخل����رايف ال��ق��ائ��م على 
ق���ب���ول الأف���ك���ار اجل���زئ���ي���ة دون 
كذبها  اأو  �ضدقها  م��ن  التحقق 
ب�����اأدل�����ة جت���ري���ب���ي���ة، وال��ت��ف��ك��ري 
ال��ق��ائ��م على قبول  الأ���ض��ط��وري 
ال��ت��ح��ق��ق  دون  ال��ك��ل��ي��ة  الأف����ك����ار 
ب���اأدل���ة  اأو ك��ذب��ه��ا  م���ن ���ض��دق��ه��ا 

منطقية.

ـــرا: �����ض����ي����وع  ظ����اه����ره  ـــس عـــا�
احلرمان الإدراك��ي، وم�ضمونها 
ت������داول ال���ن���ا����ص يف امل��ج��ت��م��ع��ات 
امل���غ���ل���ق���ة مل���ج���م���وع���ة حم������دودة 
م��ن امل���ع���ارف، ومم��ار���ض��ة ع���ادات 
من��ط��ي��ة م���ت���ك���ررة، غ����ارق����ني يف 
ب��رك��ة راك����دة م��ن احل��ي��اة اململة 
احلياة  مبجريات  املت�ضلة  غري 
اإط���اق  ي�ضبح  وه��ن��ا  خ��ارج��ه��ا، 
الإ�����ض����اع����ات وت��ل��ق��ي��ه��ا حم��اول��ة 

لإيجاد جديد.

مراحل انتشار اإلشاعة

�أول: مرحلة
الإدراك النتقائي

اأو اخلرب من  اإدراك احلدث  اإي 
جانب �ضخ�ص اأو عدة اأ�ضخا�ص، 
باحلدث  ه��وؤلء  اهتمام  ويرجع 

يف  الجتماعي  مل��غ��زاه  اخل��رب  اأو 
نفو�ضهم.

ثانيا: مرحلة التنقيح
بالهدف و�لإ�سافة

وذل�������������ك ح������ت������ى ت������ت������اءم 
مع  لاإ�ضاعة  املكونة  العنا�ضر 
ثقافة  وم��ن  ج��ه��ة،  م��ن  بع�ضها 

املجتمع من جهة اأخرى.

ثالثا: مرحلة �ل�ستيعاب 
�لنهائي و�لنت�سار:

م�ضت�ضاغة،  تكون  اأن  بعد  وذلك 
���ض��ه��ل��ة ال����ض���ت���ي���ع���اب، م��ت��واف��ق��ة 
والقيم  والأف��ك��ار  املعتقدات  م��ع 

ال�ضائدة يف املجتمع.
الإ���ض��اع��ة  انت�ضار  ويخ�ضع 
ل�ضرطني اأ�ضا�ضيني هما: اأهمية 
وغمو�ضه.  الإ���ض��اع��ة،  م��و���ض��وع 
كما اأن هناك تنا�ضبا طرديا بني 
الإ�ضاعة  انت�ضار  فر�ضة  ازدي���اد 
الإ�ضاعة  �ضكل  ب��ني  والن�ضجام 
الو�ضط  وا�ضتعداد  و�ضياغتها، 
الج���ت���م���اع���ي ل��ت��ق��ب��ل��ه��ا، وك����ون 
حم���ت���وى اجل����د ال�����ذي حت��ت��وي��ه 
الإ����ض���اع���ة خم��ت�����ض��را، وك��ون��ه��ا 
ت���ع���رب ع����ن رم�����ز اج���ت���م���اع���ي اأو 
اأع�ضاء  برهبة  اأو  برغبة  نف�ضي 

اجلماعة.

موقف الدين من اإلشاعة
وال�ضائعة  الإ���ض��اع��ة  الإ���ض��ام   اعترب 

اإطاقهما  ونهى عن  �ضالبة،  ظواهر 
اأو تلقيهما بن�ضو�ص قطعية، وو�ضع 
ج��م��ل��ة م���ن ال�����ض��واب��ط الأخ��اق��ي��ة 
تف�ضيهما  من  حتد  التي  والقانونية 
الذين  )اإن  تعالى:  املجتمع، قال  يف 
يف  ال���ف���اح�������ض���ة  ت�����ض��ي��ع  اأن  ي���ح���ب���ون 
ال���ذي���ن اآم���ن���وا ل��ه��م ع�����ذاب األ���ي���م يف 
واأن��ت��م ل  الدنيا والآخ���رة واهلل يعلم 

تعلمون(، )النور:19(.
الرازي يف  الإمام الفخر  ويقول 
ت���ف�������ض���ري ه��������ذه الآي������������ة )وم����ع����ن����ى 
ه��ذا  يف  ي���ق���ال  الإ�ضاعة النت�ضار، 
العقار �ضهم اأ�ضاع، اإذا كان يف اجلميع 
ومل يكن منف�ضا، و�ضاع احلديث اإذا 

ظهر يف العامة(.
ِذيَن اآَمُنوا  َها اَلّ وقال تعالى »َيا اأَُيّ
اأَْن  ��ُن��وا  َف��َت��َب��َيّ ِب��َن��َب��اإٍ  َف��ا���ِض��ٌق  اإِْن َج��اَءُك��ْم 
ِبُحوا َعلَى  يُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُت�ضْ ُت�ضِ

َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي«، )احلجرات:6(.
وق���������ال ت�������ع�������ال�������ى:»اإذ ت���ل���ق���ون���ه 
ب��األ�����ض��ن��ت��ك��م وت���ق���ول���ون ب���اأف���واه���ك���م 
م���ا ل��ي�����ص ل��ك��م ب���ه ع��ل��م وحت�����ض��ب��ون��ه 
اإذ  ل���ول  هينا وه���و ع��ن��د اهلل ع��ظ��ي��م، 
�ضمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم 
عظيم،  ب��ه��ت��ان  ه���ذا  �ضبحانك  ب��ه��ذا 
اإن  اأب���دا  ملثله  ت��ع��ودوا  اأن  اهلل  يعظكم 

كنتم موؤمنني«،)النور:17-15(.
َي��ْرُم��وَن  ���ِذي���َن  »َواَلّ وق���ال تعالى 
ْرَب���َع���ِة  ِب���اأَ َي����اأُْت����وا  ُث����َمّ مَلْ  ��َن��اِت  امْلُ��ْح�����ضَ
َوَل  َجْلَدًة  َثَماِننَي  �ُضَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم 
ُهُم  اأََبًدا َواأُوَلِئَك  �َضَهاَدًة  َلُهْم  َتْقَبُلوا 

اْلَفا�ِضُقوَن«، ) النور :4(.

لكن رغم ذلك فقد �ضاعت هذه 
لعوامل   حم�ضلة  ال�ضالبة  الظواهر 
منها:   متفاعلة  ومو�ضوعية  ذات��ي��ة 
اإلى  انزلقت  قد  املجتمعات  هذه   اأن 
لتخلف  نتيجة  القبلية  اجل��م��اع��ي��ة 
من��وه��ا الج��ت��م��اع��ي، و���ض��ي��وع كثرب 
م����ن اأمن��������اط ال���ت���ف���ك���ر وال�������س���ل���وك 
الإ�ضام  مع  يتناق�ص  الذي  البدعي 
ك���ع���اق���ة ان����ت����م����اء دي����ن����ي ح�������ض���اري 
�ضيوع  وك��ذل��ك  امل�ضلمة،  لل�ضخ�ضية 
و�ضبه  اخل��رايف  �ضبه  التفكري  منطي 

الأ�ضطوري.

دوافع وأهداف اإلشاعة
 تتعدد دواف���ع واأه����داف الإ���ض��اع��ات، 
فهناك اإ�ضاعات ذات دوافع �ضخ�ضية 
يف  واحل�ضد  احل�ضد،  اأهمها  عديدة 
يف  ل���ض��ط��راب  م��وؤ���ض��ر  النف�ص  علم 
ال�����ض��خ�����ض��ي��ة، وه���و حم�����ض��ل��ة حتكم 
ال�ضلبية  الن���ف���ع���الت  م���ن  ال��ع��دي��د 
كالغ�ضب واخلوف والكراهية وعدم 
امل���ق���درة ع��ل��ى امل���واج���ه���ة وال�����ض��ع��ف 
وال�������ض���ع���ور ب��ال��ع��ج��ز وع������دم ال��ث��ق��ة 
ب��ال��ن��ف�����ص، ع���ل���ى ال����ق����وى ال��ع��ق��ل��ي��ة 

والنف�ضية، وظاهرة احل�ضد.
واإن كانت لها جذور يف النف�ص 
بل  غ��ري��زة،  لي�ضت  ف��اإن��ه��ا  الب�ضرية 
ه���ي  ظ���اه���رة ن��ف�����ض��ي��ة ت���رج���ع اإل���ى 
ثقافية  اجتماعية  تربوية،  عوامل 
م��ت��ف��اع��ل��ة ك����احل����رم����ان وال��ن��ق�����ص 
حماولة  فهي  الجتماعي،  والطرد 
�ضلبية لتعوي�ص مركب نق�ص مادي 

اأو اجتماعي اأو تعليمي اأو ثقايف.
مقدرتهم  يف  الأف���راد  ويتفاوت 
ع���ل���ى ال�������ض���ب���ط ال�����ذات�����ي لن��ف��ع��ال 
احل�ضد، فقد يبقى عند البع�ص على 
اأن  دون  النفعال الذاتي  م�ضتوى 
اإل��ى فعل، وقد يتحول عند  يتحول 
للمجتمع،  راف�ص  فعل  اإل��ى  اآخرين 
وق����د ي���اأخ���ذ ه����ذا ال��ف��ع��ل ال��راف�����ص 
اإل��ى  ي�ضل  �ضلبيا  �ضكا  للمجتمع 
من  عاجها  يجب  ح��ال��ة  ي��ك��ون  اأن 
رف�����ص ���ض��اح��ب��ه��ا ال���ض��ت��ج��اب��ة اإل���ى 

واقعه الجتماعي.
وق�����د ي����اأخ����ذ ���ض��ك��ا اإي���ج���اب���ي���ا 
ق����د ي��ت��ج�����ض��د يف م����واق����ف م�����ض��ادة 
ل��ق��ي��م امل��ج��ت��م��ع ف��ت��ث��ري ا���ض��ت��ن��ك��اره 
وا�ضتهجانه. وقد ي�ضل اإلى اأن يكون 
حالة اإجرامية ل يردد الق�ضاء يف 
اإعدامه  اأو  �ضاحبها  بحب�ص  احلكم 
اإلى  للمجتمع  رف�ضه  ي�ضل  عندما 

حد حتدى حركته اأو وجوده.
اأه����داف  اإ���ض��اع��ات ذات  وه��ن��اك 
���ض��ي��ا���ض��ي��ه ك���الإ����ض���اع���ات ال��ه��ج��وم��ي��ة 
ال���ت���ي ت��ط��ل��ق��ه��ا ق��وة  اأو الت��ه��ام��ي��ة 
�ضيا�ضية  ق��وة  �ضد  معينة  �ضيا�ضية 
الن�ضرافية  وك��الإ���ض��اع��ات  اأخ����رى، 
ال���ت���ي ت��ط��ل��ق��ه��ا احل���ك���وم���ات ب��ه��دف 
���ض��رف اأن���ظ���ار ال��ن��ا���ص ع��ن ق����رارات 
قد  اأن��ه��ا  تفر�ص  معينة،  واأح����داث 
ت��ل��ق��ى م��ع��ار���ض��ة م��ن��ه��م، غ���ري اأن��ه��ا 
بنتيجة  ت���اأت  ال��ن��ه��ائ��ي  التحليل  يف 
م��ع��اك�����ض��ة، اإذ ه���ي ب��ذل��ك ت�����ض��ه��م يف 
اإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة م��وات��ي��ة ل��اإ���ض��اع��ات، 
امل�ضادة لهذه  الإ����ض���اع���ات  وم��ن��ه��ا 

احلكومات.
اأه����داف  اإ����ض���اع���ات ذات  وه���ن���اك 
اقت�ضادية كالتاأثري على اأ�ضعار مواد 
الأرب��اح،  من  مزيد  لتحقيق  ال�ضوق 
وهناك اإ�ضاعات ذات اأهداف ع�ضكرية، 
فالإ�ضاعة من اأخطر اأ�ضاليب احلرب 
النف�ضية، وقد  ت�ضتخدم بهدف رفع 
ال�����روح امل��ع��ن��وي��ة ل��ل��ج��ي�����ص وت�����ض��م��ى 
اإ�ضعاف الروح  اأو  الدعاية البي�ضاء، 
امل��ع��ن��وي��ة ل��ل��ع��دو، وت�����ض��م��ى ال��دع��اي��ة 

ال�ضوداء.
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سلمان العلي
 

اأبدى طاب ق�ضم الإعام والت�ضال 
باجلامعة، �ضعادتهم باإتاحة الفر�ضة 
الإع���ام  م��وؤمت��ر  يف   للم�ضاركة  لهم 
اجل��ام��ع��ة،  تنظمه  ال���ذي  والإ���ض��اع��ة 
ع������ادي������ن ذل�������ك ف����ر�����ض����ة ح��ق��ي��ق��ي��ة 
العمل  ومام�ضة  مهاراتهم  ل�ضقل 
اأن هياأهم  بعد  ق��رب  ع��ن  الإع��ام��ي 
ال���ق�������ض���م ج���ي���دا م����ن خ�����ال اإق���ام���ة 
جانب  اإلى  متوا�ضلة  دورات  وتنظيم 
ال��درا���ض��ة ال��ن��ظ��ري��ة. ووق��ف��ت »اآف���اق« 
امل�ضاركني  ال��ط��اب  بع�ص  اآراء  على 
من  لديهم  م��ا  لإخ���راج  وجاهزيتهم 
واقع درا�ضة نظرية مت ربطها بالعمل 

والتطبيق اأثناء الدرا�ضة. 

تمهيد داخلي
قال الطالب حامت اآل �ضاوي »�ضاركت 
يف التدريب على راأ�ص الدرا�ضة الذي 
اأق����ام����ه ق�����ض��م الإع��������ام والت�������ض���ال 
ب���اجل���ام���ع���ة، وق�����د ك�����ان ل����ه ت���اأث���ريه 
الأكادميية  امل��ادة  تر�ضيخ  يف  الوا�ضح 

التي نتلقاها من اأ�ضاتذة الق�ضم.
ول����ع����ل اآخ��������ر ال������������دورات ال���ت���ي 
ق��دم��ه��ا ال��ق�����ض��م ل��ل��ط��اب ه���ي ال��ت��ي 
امل��وؤمت��رات  تغطية  بطريقة  اهتمت 
وتنظيمها توافقا مع املوؤمتر الدويل 
ال����ذي تنظمه  ل���اإع���ام والإ����ض���اع���ة 
وقد  املقبلة،  الأي���ام  خ��ال  اجلامعة 
تركزت الدورات على جوانب عديدة 

مهمة خا�ضة فيما يعنى باإقامة مثل 
الإعامية،  املوؤمترات كاللجان  هذه 
والتن�ضيق،  العامة  العاقات  وجلنة 
وجل���ن���ة ال��ت�����ض��ج��ي��ل وال����ع����دي����د م��ن 

اللجان املوجودة يف املوؤمتر.
نحن  نتقدم  وعربكم  هنا  وم��ن 
ال����ط����اب ب��ال�����ض��ك��ر ل��رئ��ي�����ص ق�����ض��م 
اللجنة  رئ��ي�����ص  الإع����ام والت�����ض��ال 
الدكتور  الأ���ض��ت��اذ  ب��امل��وؤمت��ر  العلمية 
واإلى رئي�ص  علي بن �ضويل القرين، 
ال��ل��ج��ن��ة الإع��ام��ي��ة الأ���ض��ت��اذ يزيد 
ب���ن ع��ب��دال��ك��رمي اجل��ا���ض��ر ع��ل��ى ما 
و�ضعيهما  الق�ضم  لطاب  يقدمانه 
الدائم لتطويرهم وجعلهم جاهزين 
لهم  ُفتح  م��ا  متى  امل��ي��دان  يف  للعمل 

ت�ضلم  م��ن  مكنوهم  اأن  ب��ع��د  امل��ج��ال 
زم����ان  اأي  يف  ت��ف��ي��د  راب����ح����ة  ورق������ة 

ومكان«. 

عناية واهتمام
في�ضل  اآل  حم��م��د  ال���ط���ال���ب  واأك������د 
والت�������ض���ال منذ  الإع������ام  ق�����ض��م  اأن 
اف���ت���ت���اح���ه، ح��ظ��ي ب��ع��ن��اي��ة واه��ت��م��ام 
ب��ال��غ��ني، ب���دءا م��ن ا���ض��ت��ق��ب��ال معايل 
مدير اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور عبد 
ال����داود للطاب  ب��ن حمد  ال��رح��م��ن 
عدة  عقد  اإل���ى  و���ض��ول  امل�ضتجدين، 
دورات تدريبية مفيدة يف هذا املجال، 
معتربا ذلك ميزة ل تتوافر يف بقية 

اجلامعات.

توسيع معرفة
بداأ الطالب راكان العكا�ضي حديثه 
ب���ت���اأك���ي���د ا����ض���ت���ف���ادت���ه ال���ك���ب���رية م��ن 
الدورات التي يقدمها الق�ضم، وقال 
»ه�����ذه ال��������دورات و���ض��ع��ت م��ع��رف��ت��ي 
���ض��واء  املختلفة  الإع����ام  مب��ج��الت 
ال�ضحافة اأم الإذاعة والتلفزيون اأم 
ال�ضراتيجي،  الت�ضال  جم��ال  يف 
ول���ض��ك يف اأن��ن��ي ك��غ��ريي م��ن بقية 
زمائي، اكت�ضبت من هذه الدورات، 
م�����ه�����ارات ت���ف���ي���دين م�����ض��ت��ق��ب��ا يف 
ح��ي��ات��ي ال��ع��م��ل��ي��ة، و���ض��راح��ة نحن 
حم����ظ����وظ����ون ب���ت���ل���ق���ي م���ث���ل ه���ذه 
الإع��ام  اأن طالب  ال���دورات خا�ضة 
ب���ح���اج���ة ل���ه���ا ل���ي���ق���وى ع������وده ق��ب��ل 

التخرج«.

مزايا متعددة
وع��ل��ى درب زم��ائ��ه ���ض��ار ال��ط��ال��ب 
الراقدي، موؤكدا جني ثمار  الوليد 
ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة، ق��ائ��ا« لقد 
اأ���ض��ب��ح��ت ت�����ض��ك��ل اأه��م��ي��ة ك���ربى يف 
�ُضمو النف�ص والبحث عما هو اأجود 
واأف�ضل، وهي يف الواقع تقي املتدرب 

من �ضعف تطوره وجهله بذاته.
وق�������د ع����م����ل ق�������ض���م الإع���������ام 
والت���������ض����ال ب���اجل���ام���ع���ة م����ا مي��ك��ن 
ت���ق���دمي���ه ل���ل���ط���اب م����ن ال��ت��ع��ل��ي��م 
�ضبل  وف���ر جميع  وق���د  وال��ت��م��ري��ن، 
كل  تقام  دورات  طريق  عن  التعليم 
فرة بطرق متطورة ومثقفة، وقد 
حتى  دورات  لتنظيم  الق�ضم  اجتهد 
قبل بدء موؤمتر الإعام والإ�ضاعة، 
املطلوبة  باملهمات  التعريف  �ضهدت 

من الطاب واملحا�ضرين«.

دورات داعمة
اآل زاه����ر،  واأب������ان ال��ط��ال��ب حم��م��د 
كثريا  ا���ض��ت��ف��ادوا  الق�ضم  ط��اب  اأن 
م����ن ال������������دورات  ال����ت����ي مت����ت ع��ل��ى 
اأي����دي اأ���ض��ات��ذة مم��ي��زي��ن يف امل��ج��ال 
�ضاأن  اأن من  اإلى  الإعامي، م�ضريا 
ه��ذه ال����دورات اأن ت��دع��م م��ا يدر�ص 
يف ال��ق�����ض��م وت���زي���د م���ن م��ع��ل��وم��ات  

وت���اب���ع »ال���ت���دري���ب ع��ل��ى راأ�����ص 
تدريبية  دورات  عن  عبارة  الدرا�ضة، 
يقدمها اأف�ضل اأ�ضاتذة الق�ضم، وهذه 
للعمل  ال���ط���اب  ت���وؤه���ل  ال��������دورات 
الإعامي وتنمي مهارتهم، كما تعلم 
اأكرث  اأف��ادن��ا  وه��ذا  املثابرة،  الطالب 
من املحا�ضرات التقليدية التي تركز 

على اجلانب النظري«.
واأ������ض�����اف »ب���ع���د الن���ت���ه���اء م��ن 
ه���ذه ال�����دورات ي��ت��م ت��وزي��ع ���ض��ه��ادات 
بقية  عن  يتميزوا  حتى  للحا�ضرين 
اأق�ضام الإع��ام الأخ��رى يف  خريجي 
يتخرج  حيث  ال�ضعودية،  اجلامعات 
الطالب يف ق�ضمنا وهو ميلك �ضرية 

ذاتية مميزة«.

الطالب وت�ضاعده على تقوية نف�ضه 
يف املجال الإعامي، كما متكنه من 
قطع م�ضوار كبري يف فره وجيزة، 
على  الق�ضم  لأ�ضاتذة  �ضكره  مقدما 
لتطوير  الدائم  و�ضعيهم  حر�ضهم 

اأداء الطاب.

رفع كفاءة 
اآل مريع، مبا  اأ�ضاد الطالب حممد 

يحظى به الق�ضم من اهتمام، وقال
امل�ضتجدين  الطاب  نحن  »حظينا 
ب��ق�����ض��م ج����دي����د، وب���اه���ت���م���ام ك��ب��ري 
ومميز، وات�ضح هذا يف لقاء معايل 
م���دي���ر اجل��ام��ع��ة وال��ق��ائ��م��ني على 
وطالباته،  الق�ضم  ب��ط��اب  الق�ضم 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال�����ك�����ادر  اه����ت����م����ام  ويف 
دورات  ع��دة  تنظيم  على  وحر�ضهم 
متنوعة  م��و���ض��وع��ات  ذات  تدريبية 
الطاب،  وق��درة  كفاءة  رف��ع  بهدف 
وب�����رز ه����ذا اله���ت���م���ام يف احل��ر���ص 
ع��ل��ى ت��دري��ب ال��ط��اب ع��ل��ى العمل 
ال�������ض���ح���ف���ي م����ن خ������ال ���ض��ح��ي��ف��ة 
»اآف����اق«، وه��ذا مبنزلة ورق��ة رابحة 
يف  الق�ضم  وطالبات  ط��اب  ت�ضاعد 
امل�ضتقبل لينخرطوا يف �ضوق العمل 
وه���م ع��ل��ى ق���در ك��ب��ري م��ن ال��ك��ف��اءة 

والتميز املهني«.

هم االرتقاء بالطالب
نايف الأحمري، تفهم  الطالب  اأكد 
الطاب للهدف من اإقامة الدورات 
ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ال��ق�����ض��م، م��ب��ي��ن��ا اأن 
ذل����ك زاده������م م�����ض��وؤول��ي��ة وح��ر���ض��ا 
ب���اأدائ���ه���م يف جميع  ع��ل��ى الرت����ق����اء 

تخ�ض�ضات الإعام.
الق�ضم  اأ���ض��ات��ذة  ك��ان  »اإذا  وزاد 
ما  و���ض��ق��ل  ت��ط��وي��رن��ا  ع��ن  يبحثون 
ل��دي��ن��ا م��ن م���ه���ارات، ف��ن��ح��ن اأي�����ض��ا 
كل  تلقي  يف  الأك��ي��دة  الرغبة  لدينا 
ما يفيد، وهو ما �ضي�ضاعدنا يف جعل 
من  خ�ضو�ضا  م�ضاعفة،  ال��ف��ائ��دة 
من  قريبني  ت�ضعرنا  التي  ال��دورات 
ال��ول��وج  ت�ضبق  كتهيئة  العمل  بيئة 

اإلى �ضوق العمل«.

وصفوا التدريب على رأس الدراسة بالورقة الرابحة

طالب قسم اإلعالم: مؤتمر اإلشاعة 
فرصة لترجمة فوائد الدورات

حوارات شبابية
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لقطات من المؤتمر 
الدولي لإلعالم 

واإلشاعة
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رئيس قسم نظم المعلومات بـالخميس محمد عبود:

نستهدف تأهيل حملة 
الدبلومات لسد حاجة المجتمع

حوار: خالد العمري

ماذا يقدم الق�سم لطالبه؟
ي��ه��دف ق�����ض��م ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اإل��ى 
تاأهيل خريجني من حملة الدبلوم 
ت��ت��واف��ر ل��دي��ه��م امل���ه���ارة وال��ك��ف��اءة 
ال�����ازم�����ة ل�������ض���د ح����اج����ة امل��ج��ت��م��ع 
واحلكومية  اخل��ا���ض��ة  مب��وؤ���ض�����ض��ات��ه 
م�������زودي�������ن ب����امل����ع����رف����ة احل����دي����ث����ة 
املت�ضارعة  التطورات  واملتنا�ضبة مع 
يف جمالت احلا�ضب الآيل املختلفة.

كذلك فاإن الق�ضم يقوم بتاأهيل 
ط���اب ذوي كف���اءة عالي���ة يف جمال 
نظم املعلومات، وذلك بتوفري تعليم 
يتميز بجودة عالي���ة يوؤهل الطالب 
علمي���ا ومهني���ا يف ه���ذا املج���ال وفق 

متطلبات �ضوق العمل.

كيف يواكب الق�سم التطورات
يف جمال �خت�سا�سه؟

ي�ض���عى ق�ض���م نظ���م املعلوم���ات بكلية 

ب��اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى م��راج��ع��ة اخلطط 
ل�ضمان  وذل��ك  الدرا�ضية  واملناهج 
جودة العملية التعليمية ومواكبتها 
ل��ل��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي يف جم����ال ع��ل��وم 

احلا�ضب الآيل والتقنية.

ما الدور الذي يقوم به الق�سم
يف خدمة �ملجتمع؟

ان��ط��اق��ا م���ن ال��ر���ض��ال��ة ال�����ض��ام��ي��ة 
للكلية يف خدمة املجتمع والنهو�ص 
بامل�ضتوى العلمي والتقني ولتعزيز 
م��ك��ان��ت��ه��ا امل���رم���وق���ة يف امل��ج��ت��م��ع، 
ف��اإن��ن��ا ن��ح��ر���ص ع��ل��ى ت��ق��دمي ع��دد 
والبحثية  العلمية  اخل��دم��ات  م��ن 
وال�ضت�ضارية وبرامج التدريب التي 
وتوعيته  املجتمع  تثقيف  يف  ت�ضهم 

والرتقاء به فكريا وعلميا.
كما اأننا دائما ما نحر�ص على 
خمتلف  يف  املجتمع  اأف��راد  م�ضاركة 
والجتماعية،  الثقافية،  الأن�ضطة 

والعلمية.

املجتمع بخمي�ص م�ضيط اإلى مواكبة 
التط���ورات احلديث���ة يف جمال نظم 
املعلومات وذلك لارتقاء مب�ض���توى 
الق�ض���م يف خدم���ة وتعلي���م وتدري���ب 

الطاب وخدمة املجتمع.
يق���وم  الق�ض���م  ف���اإن  كذل���ك   
ن���دوات  باإقام���ة  دوري  وب�ض���كل 
وحما�ض���رات يف ع���دد م���ن جمالت 
ويت���م  والتقني���ة،  الآيل  احلا�ض���ب 
خ���ال ه���ذه الن���دوات واملحا�ض���رات 
التط���رق اإل���ى الأبح���اث احلديثة يف 
مو�ض���وع الندوة والأبحاث املن�ضورة 

يف ذلك املو�ضوع.
 كم���ا اأنن���ا يف الق�ض���م نحر����ص 
عل���ى حتقيق ال�ض���راكة م���ع الكليات 
واملراك���ز العلمي���ة وذل���ك �ض���عيا منا 
اإل���ى مواكب���ة كل م���ا ه���و جدي���د يف 

عامل التقنية واملعلومات.
الق�ضم  ف����اإن  اآخ����ر  م���ن ج��ان��ب 
يعمل وب�ضكل دوري وبالتن�ضيق مع 
عمادة التطوير الأكادميي واجلودة 

هل يقيم الق�سم دورات
يف نظم �ملعلومات للطالب؟

درا�ض���ي  ف�ض���ل  كل  فف���ي  بالتاأكي���د، 
يحر�ص الق�ض���م على تقدمي عدد من 
ال���دورات وور����ص العم���ل يف جم���الت 
احلا�ض���ب الآيل املختلف���ة، ويك���ون لها 
اأبنائن���ا  عل���ى  الكب���ري  الطي���ب  الأث���ر 
الطاب؛ كما اأن الق�ض���م بالتعاون مع 
وحدة التدريب بالكلية ب�ضدد تقدمي 
ور�ض���تي عمل؛ الأول���ى بعن���وان »اإدارة 
والأخ���رى  الآيل«  احلا�ض���ب  �ض���بكات 

بعنوان »�ضيانة احلا�ضب الآيل«.
كما اأننا دائما ما نحر�ص على اأن 
تكون ه���ذه الدورات وور����ص العمل يف 
املج���الت ال�ت�ي ت�ت�اءم م�ع احتياجات 
الطال���ب واأي�ض���ا مع احتياجات �ض���وق 

العمل املتجددة واملختلفة.

هل هناك تعاون بني ق�سم
نظم املعلومات والأق�سام املماثلة 

له يف �جلامعات �لأخرى؟

أكد رئيس قس��م نظم المعلومات بكلية المجتمع بخميس مش��يط األس��تاذ محمد سعد عبود أن 
القس��م يهدف إلى تأهيل خريجي��ن من حملة الدبلوم تتوافر لديهم المه��ارة والكفاءة الالزمة 

لسد حاجة المجتمع بمؤسساته الخاصة والحكومية.

أقسام

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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ب��اأن  اإع��ان��ا منها  وال��ط��ال��ب��ات  للطاب  التخرج  ���ض��ه��ادات  اجل��ام��ع��ات  متنح 
هوؤلء اخلريجني قد باتوا اأكرث ا�ضتعدادا لإكمال م�ضوارهم التعليمي دون 
م�ضادر  ويعلمون  البحث  اأدوات  ميتلكون  فهم  لهم،  املعلم  ملرافقة  احلاجة 
التعلم ومراجعه، لكن الظروف احلياتية اجلديدة، والأحوال الجتماعية 
التي يعي�ص فيها الطالب والطالبة اأ�ضافت عليهم م�ضوؤوليات واأعباءا ثقيلة 
دفعتهم لاجتاه نحو �ضوق العمل بعيدا عن طموح موا�ضلة التعلم واكت�ضاب 

الدرجات العالية يف البحث والبتكار والتطوير.
والطالبات  الطاب  اأجرب  كان ملحا فقد  واإن  التحول اجلديد  وهذا 
ح�ضلوه،  ال��ذي  التعليم  بنوعية  ترتبط  ل  وظيفية  م�ضارات  خو�ص  على 
وبني  العمل  �ضاحب  امل�ضروع  مالك  بني  العمل،  ط��ريف  بني  ماأزقا  فاأحدث 
املخرجات  اأن  ي�ضكو:  العمل  ف��رب  اخل��ري��ج،  الطالب  وه��و  املنفذ،  امل��وظ��ف 
اجلامعية ل تفي بحاجة ال�ضوق، والطالب ي�ضتكي من حداثة بيئة العمل 
ب��اأن تعمل على  اأم��ام اجلامعات،  اأنتج حتديا كبريا  امل��اأزق  له، هذا  بالن�ضبة 

تطوير مناهجها مبا يتاءم مع متطلبات �ضوق العمل.
وجامعة امللك خالد يف اأبها ممثلة يف وكالة اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية 
يف  وامل�����ض��ارع��ة  التطوير،  ه��ذا  م�ضوؤولية  عاتقها  على  حتمل  والأك��ادمي��ي��ة 
تلبية هذا املطلب املهم حلاجة املجتمع، وحاجة اخلريج قبل ذلك، ووكالة 
اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية والأكادميية، واإن كانت حديثة يف اجلامعة فاإن 

ذلك مل مينعها من اأن تقوم بواجبها جتاه طابها.
م�ضتعينني  التحدي،  هذا  ملعاجلة  احلثيثة  اجلهود  نبذل  الآن  ونحن 
باهلل تعالى ثم باخلربات يف هذا املجال، ومند اأيدينا لكل من يتعاون معنا 
امل�ضوؤول  اأن ترثي هذا اجلانب، واهلل تعالى وح��ده   �ضاأنها  مبقرحات من 

واملوؤمل.

* وكيل اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية والأكادميية

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

تطوير المناهج لمالءمة سوق 
العمل بين التحديات والتطلعات

فيما يخ�ص التعاون مع اأق�ض����ام نظم 
الأخ����رى  اجلامع����ات  يف  املعلوم����ات 

فاإننا حري�ضون على هذا التعاون.
اإل��ى تنمية هذا  اأننا نتطلع  كما 
التعاون وتبادل اخلربات يف جمالت 
�ضوف  التي  املختلفة  الآيل  احلا�ضب 
ي���ك���ون ل���ه���ا الأث�������ر الإي����ج����اب����ي ع��ل��ى 

العملية التعلمية والربوية.

كيف تقيمون م�ستوى
البحث العلمي يف الق�سم؟

اأم����ر  العلم����ي  البح����ث  اأن  يف  ل�ض����ك 
�ض����روري وه����و من امله����ام الرئي�ض����ية 
اجلامع����ة،  يف  ق�ض����م  اأو  كلي����ة  لأي 
ولذل����ك فاإن الق�ض����م وم����ع بداية هذا 
الع����ام الدرا�ض����ي ق����ام باإن�ض����اء وح����دة 

داخل الق�ضم تعنى بالبحث العلمي.
ونح����ن م����ن ه����ذا املنطل����ق فاإننا 
ه����ذا  عل����ى  احلر�����ص  كل  حري�ض����ون 
اأح����د  يع����د  ال����ذي  امله����م  اجلان����ب 
التعلي����م  يف  الأ�ضا�ض����ية  اجلوان����ب 

اجلامعي.
دع����م  عل����ى  نحر�����ص  اأنن����ا  كم����ا 
البحث العلمي بالتوازي مع تطلعات 
اجلامع����ة بزي����ادة ر�ض����يدها البحثي، 
حيث اإن����ه يعترب م����ن العوامل املهمة 
والأ�ضا�ض����ية لتحقيق مراكز متقدمة 

يف الت�ضنيفات العاملية للجامعة.

تطلعاتكم امل�ستقبلية
لتطوير الق�سم؟

نتطل���ع اإل���ى اأن يك���ون الق�ض���م منارة 
ونح���ن  العلم���ي،  والبح���ث  للتعل���م 
ب���اإذن اهلل ن�ض���عى اإل���ى حتقي���ق ه���ذا 
الهدف ع���ن طريق مراجع���ة املناهج 
واخلط���ط الدرا�ض���ية وتفعيل وحدة 
البح���ث العلم���ي داخ���ل الق�ض���م التي 
م���ن �ض���اأنها تطوير امل�ض���توي العلمي 
عل���ى  الركي���ز  وكذل���ك  والبحث���ي، 
تخريج كوادر وطني���ة موؤهلة للعمل 
التحدي���ات  جمابه���ة  عل���ى  قادري���ن 
مه���ارة  ب���كل  العم���ل  �ض���وق  ودخ���ول 

وكفاءة.

كلمه اأخرية؟
اأو�ض���ي الط���اب باجل���د والجته���اد 
يف درا�ضتهم وال�ض���تفادة مما تقدمه 
اجلامع���ة له���م م���ن خدم���ات علمي���ة 
وبحثي���ة واجتماعي���ة؛ كما اأو�ض���يهم 
مبزيد من العمل واملثابرة لأن املهنة 
التي تنتظرهم �ض���وف تتطلب منهم 
ق���درا كبرا م���ن الن�س���باط والعلم 

والعمل.
كما اأن عليهم اللتزام بح�ض���ور 
املحا�ض���رات والركي���ز عل���ى تطوير 
اجلان���ب العلم���ي لتحقي���ق اأهدافهم 

املن�ضودة باإذن اهلل عز وجل.

»نحرص على دعم 
البحث العلمي بالتوازي 

مع تطلعات الجامعة 
بزيادة رصيدها البحثي 

لتحقيق مراكز متقدمة 
في التصنيفات العالمية 

للجامعة«
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خالد العمري

م�سريتك الأكادميية يف �سطور؟
ب���ع���د ت���خ���رج���ي م�����ن ك���ل���ي���ة ال���ط���ب 
ب���ج���ام���ع���ة اخل�����رط�����وم، مت ت��ع��ي��ي��ن��ي  
م�����ض��اع��د ت��دري�����ص يف ق�����ض��م وظ��ائ��ف 

الأع�ضاء بالكلية.
ب���ع���د ذل������ك مت اب���ت���ع���اث���ي اإل�����ى 
ب��ري��ط��ان��ي��ا وحت�����ض��ل��ت ع���ل���ى درج����ة 
ال���دك���ت���وراه م���ن ج��ام��ع��ة ن��ي��وك��ا���ض��ل 
وع��������دت ب���ع���ده���ا ل���ل���ع���م���ل ب��ج��ام��ع��ة 

اخلرطوم.
ال��ت��ح��ق��ت ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
اأ�����ض����ت����اذا م�������ض���ارك���ا ب��ق�����ض��م وظ���ائ���ف 
املرة  وه��ذه هي   ،1433 عام  الأع�ضاء 
ال��ث��ان��ي��ة ح��ي��ث ك���ان���ت ب���داي���ة عملي 
ب��اجل��ام��ع��ة يف ال��ف��رة م��ا ب��ني 1425 
اإل��ى 1431. وم��ا عاي�ضته خ��ال تلك 
جميع  من  وتعاون  األفة  من  الفرة 
على  �ضجعني  اجل��ام��ع��ة   م��ن�����ض��وب��ي 

العودة جلامعة امللك خالد.
خ���ال ف���رة ع��م��ل��ي ب��اجل��ام��ع��ة 
ع��اي�����ض��ت ت����ط����ورا يف ك����ل امل����ج����الت،  
وعلى �ضبيل املثال ل احل�ضر، اإدخال 
م���ن���ظ���وم���ة ال���ت���ع���ل���ي���م الإل�����ك�����روين 
التوا�ضل  التي �ضهلت   Blackboard
وال��ت��ف��اع��ل الأك���ادمي���ي م��ع ال��ط��اب، 
ب��الإ���ض��اف��ة ل��ل��خ��دم��ات الإل��ك��رون��ي��ة 
املعامات  اأوج��ه  جميع  �ضملت  التي 
باجلامعة، مما وفر كثريا من اجلهد 

والوقت.

كيف ترى البيئة
�لتعليمية باجلامعة؟

م���ا ن���ري���ده م���ن اجل���ام���ع���ة، وال����ذى 
�ضيتحقق قريبا باإذن اهلل مع اكتمال 
ب��ي��ئ��ة جامعية  اجل��ام��ع��ي��ة؛  امل��دي��ن��ة 
على  اإيجابا  �ضينعك�ص  مم��ا  مثالية، 
ال��ع��م��ل��ي��ة الأك�����ادمي�����ي�����ة خ�����ض��و���ض��ا 
ت��واف��ر  م��ع  الطبية  ال��ع��ل��وم  ل��ط��اب 

امل�ضت�ضفى اجلامعي.

ما �لإيجابيات و�ل�سلبيات
�لتي ر�أيتها لدى �لطالب؟

ع��ل��ى م�ضتوى  واحل��م��د هلل  ط��اب��ن��ا 
عال من الأخاق واحرام الأ�ضاتذة 
التميز  ع��ل��ى  وال��ع��ام��ل��ني واحل���ر����ص 

وروح املناف�ضة فيما بينهم.
كبرية  ن�ضبة  على  اأعيب  ولكنى 
م��ن��ه��م ال��غ��ي��اب ع���ن امل��ح��ا���ض��رات يف 
الفرة التي ت�ضبق الختبارات وهذا 
يعود اإلى عدم ال�ضتعداد املبكر لهذه 

الختبارات.
عدم  املاحظة  ال�ضلبيات  وم��ن 
رغ���ب���ة ال���ط���اب يف ال����ض���ت���ف���ادة من  
والعتماد  بها،  يو�ضى  التي  املراجع 
ب�����ض��ورة اأ���ض��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى امل��ح��ا���ض��رات، 

ولكن ل نلقي اللوم كليا على الطاب  
ال��ت��ي نتبعها  ال��ت��دري�����ص  ف��ط��ري��ق��ة  
ح��ال��ي��ا وال���ت���ي ع��م��اده��ا امل��ح��ا���ض��رات 
ك��ج��زء م��ن امل��ن��ه��ج ال��ت��ق��ل��ي��دي املتبع 

حاليا هي اأي�ضا من العوامل.
يف  الآن  ال����ط����ب  ك���ل���ي���ة  ول����ك����ن 
املراحل النهائية لانتقال اإلى منهج 
امل��واد  فيه  تتكامل  ح��دي��ث  تدري�ضي 
اأفقيا وراأ�ضيا يقوم فيه الأ�ضتاذ بدور 
امل�����ض��ه��ل مم��ا ي��ف��ر���ص ع��ل��ى ال��ط��ال��ب 
ال���ب���ح���ث وال���ت���ق�������ض���ي  ل���ض��ت��ج��م��اع 

املعلومات من م�ضادر متعددة.

ما الن�سائح التي تقدمها 
للطالب من �أجل حت�سيل

در��سي �أف�سل؟
���ض��اأرك��ز ع��ل��ى جم���ايل ع��ل��م وظ��ائ��ف 
للتعريف  ف��ر���ض��ة  وه���ذه  الأع�����ض��اء، 
بهذا العلم واأهميته وهو من العلوم 
الطب،  وممار�ضة  لدرا�ضة  الأ�ضا�ضية 
اإذ اإنه العلم الذى يعنى بكيفية قيام 
اجل�����ض��م ب��وظ��ائ��ف��ه وه����و يف احل��ال��ة 
م��رورا  اخللية  م��ن  ب���دءا  الطبيعية 
ب��الأع�����ض��اء والأج��ه��زة وو���ض��ول اإل��ى 

اأداء اجل�ضم وظيفته يف تنا�ضق تام.
ف�����ال�����ط�����ب�����ي�����ب ي�����ت�����ع�����ام�����ل م���ع 
اختال  ي��ح��دث  عندما  الأ���ض��خ��ا���ص 
م�ضاعدة  ومهمته  الوظائف  هذه  يف 
اجل�ضم على اإعادة هذه الوظائف اأيا 

كانت اإلى حالتها الطبيعية.
الأ���ض��ا���ض��ي��ة  الطبيب  م��ه��ام  م��ن 
اجل�ضم  اأداء  لكيفية  الكامل  الفهم 
ال��ط��ب��ي��ع��ي  ل���وظ���ائ���ف���ه، ل���ه���ذا جند 
اأن درا����ض���ة ع��ل��م وظ���ائ���ف الأع�����ض��اء 
ل ت��ق��ت�����ض��ر ع���ل���ى م���رح���ل���ة م����ا ق��ب��ل 
ال����ت����خ����رج واإمن����������ا مت����ت����د درا�����ض����ت����ه 
يرغب  من  لكل  امتحاناته  واجتياز 
ال��ط��ب  ال��ت��خ�����ض�����ص يف جم�����الت  يف 

املختلفة.
هذه  يف  طابنا  اإل��ى  فر�ضالتي 
جهدهم  اأق�ضى  بذل  املهمة  املرحلة 
يف درا�ضة وفهم هذه املادة وال�ضتفادة 
املوجودة  والإمكانات  اأ�ضاتذتهم  من 
اأ�ضري  اأن  يف الق�ضم، ول يفوتني هنا 
التي حدثت يف  النوعية  النقلة  اإل��ى 
 Power ب��اإدخ��ال  العملي  التدري�ص 
ع���امل���ي���ا يف  الأح��������دث  ال���ن���ظ���ام   Lab
ط���ري���ق���ة ت����دري���������ص ع���م���ل وظ���ائ���ف 

الأع�ضاء.
وع���م���وم���ا اأرج������و م���ن ال��ط��اب 
احل������ر�������ص ع����ل����ى ح���������ض����ور ج��م��ي��ع 
امل���واد  ك���ل  يف  التعليمية  الأن�����ض��ط��ة 
ومراجعة املواد ب�ضورة منتظمة من 
واملناق�ضة  ال��درا���ض��ي  الف�ضل  ب��داي��ة 
اأ�ضتاذ  اإل��ى  ال��رج��وع  مع  بينهم  فيما 
املادة دون تردد يف حالة مواجهة اأي 

�ضعوبة يف الفهم.

ع��اب أس��تاذ علم وظائف األعض��اء في كلية الطب الدكتور أس��امة عثمان النيل على بعض الط��الب غيابهم عن المحاضرات في الفترة التي تس��بق 
االختبارات بس��بب عدم االس��تعداد المبكر لهذه االختبارات. وأش��ار إلى أن من السلبيات التي الحظها أيضا عدم رغبة بعض الطالب في االستفادة من 

المراجع التي يوصى بها واالعتماد بصورة أساسية على المحاضرات.

أستاذ علم وظائف األعضاء د. أسامة النيل:
غياب الطالب عن المحاضرات

التي تسبق االختبارات يؤثر على تحصيلهم
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ال تهدر صحتك جامعة بال تدخين
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لقطات

األمير أندرو يزور »التعليم العالي«

وزي��ر  نائب  برئا�ضة  �ضعودي  وف��د  ���ض��ارك 
خالد  الدكتور  معايل  والتعليم  الربية 
»التعليم  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  يف  ال�����ض��ب��ت��ي، 
للتنمية امل�ضتدامة« الذي اأقامته منظمة 
اليابانية  ن��اج��وي��ا  م��دي��ن��ة  يف  اليون�ضكو 
نوفمرب  م��ن  العا�ضر  م��ن  ال��ف��رة  خ��ال 
اإلى ال� 12 منه، وح�ضر املوؤمتر  ويل عهد 

اليابان الأمري ناروهيتو.
وع����ق����دت خ�����ال امل����وؤمت����ر ال��ع��دي��د 
والفعاليات  العمل  وور����ص  ال��ن��دوات  م��ن 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة مب�����ض��ارك��ة ممثلني 

لأكرث من 150 دولة حول العامل. 
و����ض���ه���د امل����وؤمت����ر ت���األ���ق���ا وح�������ض���ورا 
ال��ذي  ال�����ض��ع��ودي  للجناح  مم��ي��زا  ثقافيا 
اأ�ضرفت عليه امللحقية الثقافية ال�ضعودية 

   زار الأمري اأندرو األربت كري�ضتيان اإدوارد، 
من اململكة املتحدة، وزارة التعليم العايل 
ا���ض��ت��ق��ب��ل��ه خ��ال��ه��ا م���ع���ايل ن���ائ���ب وزي���ر 
التعليم العايل الدكتور اأحمد بن حممد 
ال�ضيف وعدد من م�ضوؤويل الوزارة، وذلك 

�ضمن زيارة ر�ضمية يقوم بها للمملكة. 
وتعرف الأمري اأندرو خال الزيارة 
ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  برنامج  على 
لابتعاث  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
للتعليم  امل�ضتقبلية  واخل��ط��ة  اخل��ارج��ي، 
اجل��ام��ع��ي يف ال�����ض��ع��ودي��ة )اآف�����اق( وم���ا مت 
اإجن�������ازه خ����ال امل���رح���ل���ة الأول�������ى م��ن��ه��ا، 
وامل��راح��ل  اأع������وام،  ام��ت��دت خلم�ضة  ال��ت��ي 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���ت���ي ي���ج���ري ال��ع��م��ل على 
برنامج  يف  التو�ضع  اإل��ى  اإ�ضافة  تنفيذها، 
الب��ت��ع��اث اخل���ارج���ي. ون��اق�����ص اجل��ان��ب��ان 
ب���ني اململكة  ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ع��اون  جم����الت 
يف  امل��ت��ح��دة  واململكة  ال�ضعودية  العربية 
و�ضبل  العايل،  بالتعليم  املت�ضلة  املجالت 

تعزيزها.
وزار اإدوارد، معر�ص م�ضاريع التعليم 
اإلى �ضرح  العايل الدائم بالوزارة وا�ضتمع 
مناطق  خمتلف  يف  اجلامعية  امل���دن  ع��ن 

اململكة، و�ضجل كلمة يف ال�ضجل ال�ضريف. 

إلحاق 370 دارسا على حسابهم 
الخاص بالبعثة في أستراليا

بناءا على توجيهات ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء �ضاحب ال�ضمو 
ح�ضابهم  على  ال��دار���ض��ني  اإحل���اق  مت  عبدالعزيز؛  ب��ن  �ضلمان  الأم���ري  امللكي 
اخلا�ص يف ا�ضراليا وعددهم 370 طالبا وطالبة ممن توافرت فيهم �سروط 

الدرا�ضة على ح�ضابهم اخلا�ص بالبعثة.
عبدالعزيز  الدكتور  ا�ضراليا  يف  الثقايف  امللحق  رف��ع  املنا�ضبة  وبهذه 
امللحقني  وجميع  امللحقية  يف  زم��ائ��ه  وب��ا���ض��م  با�ضمه  متحدثا  ط��ال��ب  ب��ن 
على  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  الأم��ري  امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب  �ضكره  واأ�ضرهم، 
لفتته الكرمية ل�ضباب و�ضابات الوطن، داعيا اهلل اأن يحفظ لبادنا قيادتها 
الر�ضيدة وعلى راأ�ضها خادم احلرمني ال�ضريفني واأن يدمي على بادنا نعمة 

الأمن والأمان وال�ضتقرار والنماء.

جامعة أم القرى تكرم الحاصلين
على أول 100 براءة اختراع 

براءة  وامل�ضجلني لأول 100   بتكرمي احلا�ضلني  القرى  اأم   احتفلت جامعة 
USPTO من طاب وطالبات  اخراع مبكتب ب��راءات الخ��راع الأمريكي 
اجلامعة  نظمتها  التي  الحتفالية  يف  باجلامعة  التدري�ص  هيئة  واأع�ضاء 
من  ع��دد  بح�ضور  بالعابدية  مبقرها  التاريخية  عبدالعزيز  امللك  بقاعة 
وروؤ���ض��اء  الكليات  وع��م��داء  ووك���اء  ال�ضعودية  اجل��ام��ع��ات  ووك���اء  م��دي��ري 

الأق�ضام باجلامعة وامل�ضوؤولني واملهتمني يف القطاعني العام واخلا�ص.
اأن براءات الخراع باجلامعة انطلقت قبل عامني من ال�ضفر  يذكر 
وقفزت اإلى 500 طلب براءة اخراع يف جميع التخ�ض�ضات �ضجل منها 100  
براءة اخراع و�ضدر عنها 12 براءة اخراع حتى الآن، وتقرر اأن يتم ترجمة 
�ضركة  نا�ضئة من خال  و�ضركات  منتجات وخدمات  اإلى  الخراعات  هذه 

وادي مكة للتقنية باجلامعة لتنمية القت�ضاد املعريف. 

بدء القبول بجامعة محمد بن فهد
بداأت اإدارة القبول والت�ضجيل يف جامعة الأمري حممد بن فهد، يف ا�ضتقبال 
القبول  �سروط  وفق  الثاين،  الدرا�سي  للف�سل  باجلامعة  اللتحاق  طلبات 
درج��ة  وال��ط��ال��ب��ات يف  ل��ل��ط��اب  اجل��ام��ع��ي 1436/1435،  ل��ل��ع��ام  ب��اجل��ام��ع��ة 
القبول يف  اإج��راءات  وتتمثل  اإلكرونيا عرب موقع اجلامعة.  البكالوريو�ص 

تعبئة طلب اللتحاق واإجراء مقابلة �ضخ�ضية.
وي�ضمل التقدمي جميع الأق�ضام وهي: بكالوريو�ص يف كل من: هند�ضة 
احلا�ضب  وعلوم  املعلومات  تقنية  املدنية،  والهند�ضة  وامليكانيكا  الكهرباء 
وهند�ضة احلا�ضب، املحا�ضبة واإدارة الأعمال والعلوم املالية وُنظم املعلومات 

الدارية واإدارة املوارد الب�ضرية، القانون، والت�ضميم الداخلي.

استمرار القبول بجامعة »المؤسس«
اأعلن ق�ضم العلوم ال�ضيا�ضية بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة ا�ضتمرار القبول 
�ضفر  من  ال���12  حتى  التنفيذي«،  العامة  ال�ضيا�ضة  »ماج�ضتري  برنامج  يف 
ال�ضديري  نايف  الدكتور وليد بن  امل�ضرف على الربنامج  واأو�ضح  اجل��اري. 
اأن الربنامج يركز على الدرا�ضة العلمية املتخ�ض�ضة حلقل ال�ضيا�ضة العامة، 
بعملية  يتعلق  ال��ذي  ال�ضيا�ضية  العلوم  يف  واملتطورة  احليوية  احلقول  اأح��د 
درا�ضة وحتليل امل�ضكات والق�ضايا والحتياجات التنموية و�ضناعة وتنفيذ 

وتقومي ال�ضيا�ضات العامة املائمة ملعاجلتها.

يف ال���ي���اب���ان ح���ي���ث ك�����ان حم����ط اه��ت��م��ام 
امل�ضوؤولني وامل�ضاركني. 

والعلوم  التعليم  وزي��ر  اجلناح  وزار 
وحمافظ  هاكوبون،  �ضيمومورا  الياباين 
وغريهم  اأوم��ورا  هيدياكي  اآيت�ضي  اإقليم 
م���ن ك���ب���ار امل�������ض���وؤول���ني ال���ذي���ن ا���ض��ت��م��ع��وا 
ل�����ض��رح م��ن امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ال�����ض��ع��ودي يف 
ال��ي��اب��ان ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���ص ع�����ض��ام اأم���ان 
ال�����ض��ع��ودي��ني  وامل���ب���ت���ع���ث���ني  ب����خ����اري  اهلل 
الدار�ضني يف اليابان �ضمن برنامج خادم 
ال�ضريفني لابتعاث اخلارجي  احلرمني 
التي  والتعليمية  العلمية  النه�ضة  ح��ول 
احلكيمة  القيادة  اململكة يف ظل  تعاي�ضها 
وال���دع���م غ���ري امل���ح���دود م���ن ل����دن خ���ادم 
عهده  ويل  و�ضمو  ال�ضريفني  احل��رم��ني 

الأم��ني و�ضمو ويل ويل العهد ، حفظهم 
ال�ضتثمار  يف  ال�ضعودية  والتجربة  اهلل، 
يف امل����وارد ال��ب�����ض��ري��ة. واأ����ض���اد امل�����ض��وؤول��ون 
ال��ي��اب��ان��ي��ون والأج���ان���ب ب��ال��ت��ق��دم الكبري 
ال������ذي مت����ر ب����ه امل��م��ل��ك��ة يف م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا 

التعليمية.
واح���ت���وى اجل���ن���اح ال�����ض��ع��ودي على 
ل���وح���ة ذك���ي���ة ب��ت��ق��ن��ي��ات ال����واق����ع امل���ع���زز 
ل���ل���ت���ع���ري���ف ب�������ض���رية ال���ب���ط���ل امل���وؤ����ض�������ص 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود،  وروب����وت 
بالتعريف  ي��ق��وم  امل��ب��ت��ع��ث��ون  ط����وره  ذك���ي 
مب��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، ورك���ن خ��ا���ص بالكتب 
الراثية  للمعامل  وق�ضم  الإل��ك��رون��ي��ة، 
�ضالح  مدائن  مثل  باململكة  والتاريخية 
و قلعة امل�ضمك، بالإ�ضافة اإلى جمموعة 

باململكة  للتعريف  امل�ضموعة  الكتب  م��ن 
واحل�ضارة الإ�ضامية.

واأ���ض��ه��م��ت امل��ل��ح��ق��ي��ة وامل��ب��ت��ع��ث��ون يف 
ال��رج��م��ة وال��ت��ن�����ض��ي��ق ل��ل��وف��د ال�����ض��ع��ودي 
م��ن  ع��������دد  يف  امل�������وؤمت�������ر  يف  امل�����������ض�����ارك 

الجتماعات الر�ضمية والزيارات.
واأ�����ض����اد امل��ل��ح��ق ال���ث���ق���ايف ال��دك��ت��ور 
ب���خ���اري ب��ال��دع��م ال��ك��ب��ري وامل��ت��اب��ع��ة من 
م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال��دك��ت��ور 
الدكتور  نائبه  وم��ع��ايل  العنقري  خ��ال��د 
اأح���م���د ال�����ض��ي��ف وت�����ض��ج��ي��ع ك���ل م���ا ي��ع��زز 
احل�����ض��ور ال��ث��ق��ايف ال�����ض��ع��ودي امل��ت��م��ي��ز يف 
اليابان واملحافل العلمية والثقافية. كما 
قدم �ضكره ملن�ضوبي امللحقية من ال�ضباب 

ال�ضعودي والطلبة املبتعثني. 

اليابان.. مشاركة سعودية مميزة
في مؤتمر »التعليم للتنمية المستدامة«
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اإلحساء

الباحة
وق���ع���ت ج���ام���ع���ة ال���ب���اح���ة، ع��ق��د 
املباين  اإن�ضاء  م�ضروع  ا�ضتكمال 
ال���ع���اج���ل���ة م����ن خ�����ال اإ����ض���اف���ة 
م���ع���ام���ل وف�������ض���ول اأك����ادمي����ي����ة، 
وت����وف����ري اخل�����دم�����ات ال����ازم����ة 
عدد  اأكرب  ل�ضتيعاب  وجتهيزات 
بتكلفة  ال��ط��ال��ب��ات  م���ن  مم��ك��ن 
اإجمالية قدرها 60 مليون ريال .

واأف��اد معايل مدير جامعة 
�ضعد احلريقي،  الدكتور  الباحة 
امل�����ض��روع��ات  ا���ض��ت��ك��م��ال ه���ذه  اأن 
التحتية  البنية  تنمية  يف  ُي�ضهم 
للجامعة، م�ضريا اإلى اأنه �ضيكون 
بيئة  اإيجابي لإيجاد  م��ردود  لها 

تعليمية منا�ضبة.

حائل
د�����ض����ن م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
الرباهيم،  خليل  الدكتور  حائل 
اأع����م����ال ال���ور����ض���ة ال��ت��اأ���ض��ي�����ض��ي��ة 
ل���ك���ر����ض���ي الأم����������ري �����ض����ع����ود ب��ن 
العمل  ل���درا����ض���ات  ع��ب��دامل��ح�����ض��ن 
الأهلي واخلريي باململكة، وذلك 
يف م���رك���ز امل�����وؤمت�����رات ب��امل��دي��ن��ة 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��ح�����ض��ور ع����دد من 
م�������ض���ريف ال���ك���را����ض���ي ب���ع���دد م��ن 
اإلى جانب جمموعة  اجلامعات، 
م���ن مم��ث��ل��ي اجل���ه���ات اخل��ريي��ة 
الأه��ل��ي  ب��ال��ع��م��ل  ال��ع��اق��ة  ذات 
واخل�������ريي ب���امل���م���ل���ك���ة. وت���ه���دف 
اآليات جديدة  اإلى و�ضع  الور�ضة 
باململكة  اخل��ريي  بالعمل  حتلق 
يف اآف����اق ج��دي��دة وت�����ض��اع��د على 
تقليدية  غري  عمل  خطة  بلورة 
ت��ن��ط��ل��ق م����ن خ���ال���ه���ا اأب���ح���اث 
الأم�����ري �ضعود  ك��ر���ض��ي  وب���رام���ج 
بن عبداملح�ضن لدرا�ضات العمل 
الأه������ل������ي واخل���������ريي ب��امل��م��ل��ك��ة 
وجتعله رائداً يف تذليل جزء من 
مبناطق  اخل��ريي  العمل  عوائق 

اململكة. 

القصيم
والدرا�ضات  ال�ضريعة  كلية  اأقامت 
الإ�����ض����ام����ي����ة ل���ل���ب���ن���ات ب����ربي����دة 
اإل��ى حتفيز  للكتاب هدف  معر�ضا 
ال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى ال���ق���راءة واق��ت��ن��اء 
الكتب املفيدة. ود�ضن عميد الكلية 
املعر�ص  احل�ضني،  وليد  ال��دك��ت��ور 
ال��ت��اب��ع ل��ن��ادي ط��ال��ب��ات الأن��ظ��م��ة 
�ضعار  ال��ق�����ض��ي��م حت���ت  ج��ام��ع��ة  يف 
بح�ضور  الأك��������رم«،  ورب����ك  »اق������راأ 
وال�ضيانة  للم�ضاريع  العام  املدير 
ب���اجل���ام���ع���ة امل���ه���ن���د����ص ���ض��ل��ي��م��ان 
عبدالرحمن  والدكتور  الفريدي، 

املحيميد، ومن�ضوبي الكلية.
املعر�ص  يف  اجلميع  وجت���ول 
ومت الطاع على الأركان امل�ضاركة 
م���ن ع���دد م���ن امل��ك��ت��ب��ات امل��ع��روف��ة 
من  ع����دد  وك���ذل���ك  ال��ن�����ض��ر  ودور 
اأع����م����ال ال���ط���ال���ب���ات م����ن امل��ت��اج��ر 

اخلا�ضة.

اإلمام
للحوار  يوني�ضكو  ك��ر���ض��ي  ن��ظ��م 
والثقافات،  الديانات  اأت��ب��اع  بني 
ن����دوة ع��ل��م��ي��ة ح���ول »اإ���ض��ه��ام��ات 
خ��������ادم احل�����رم�����ني ال�����ض��ري��ف��ني 
يف  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
وذل��ك  ال����دويل«،  ال�ضلم  حتقيق 
يف م��رك��ز امل����وؤمت����رات وال��ت��ع��ل��ي��م 
حممد  الإم���ام  بجامعة  امل�ضتمر 
بح�ضور  الإ���ض��ام��ي��ة،  �ضعود  ب��ن 
مدير اجلامعة الدكتور �ضليمان 
اأب��ا اخليل، وع��دد من امل�ضوؤولني 
وال������ب������اح������ث������ني، ون�����خ�����ب�����ة م���ن 
املخت�ضني واملهتمني يف عدد من 

اجلامعات والوزارات واملعاهد.

الملك سعود
وقعت جامعة امللك �ضعود ومعهد 
تعاون  اتفاقية  ال��ع��ام��ة،  الإدارة 
والبحوث  التدريب  جم��الت  يف 
املعلومات،  وتبادل  وال�ضت�ضارات 
وال�����ض����ت����ف����ادة م�����ن ال����ك����ف����اءات 
ال��ب�����ض��ري��ة ب���ني اجل��ان��ب��ني. وق��ع 
الت���ف���اق���ي���ة م����ن ج���ان���ب م��ع��ه��د 
امل��دي��ر  م���ع���ايل  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
العام للمعهد الدكتور اأحمد بن 
عها  وقَّ كما  ال�ضعيبي،  اهلل  عبد 
م��ن ج��ان��ب ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �ضعود 
الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل 

بدران بن عبد اهلل العمر.

الملك عبداهلل
ال��ت��ق��ى رئ��ي�����ص حت���ري���ر ج��ري��دة 
ال����ري����ا�����ص ت����رك����ي ال�������ض���دي���ري 
ال���ك���ات���َب ع��ل��ي م��ك��ي يف ج��ام��ع��ة 
والتقنية  للعلوم  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
وي��راف��ق��ه امل�����ض��ت�����ض��ار الإع���ام���ي 

�ضاح �ضندي.
وج����������رى خ��������ال ال����ل����ق����اء 
احل����دي����ث ع����ن روؤي�������ة اجل��ام��ع��ة 
جل�����ذب امل����واه����ب ال���ك���ب���رية م��ن 
امل��م��ل��ك��ة وج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��امل 
وال�����ع�����م�����ل ع�����ل�����ى ت����ط����وي����ره����ا، 
العقول  اأ�ضحاب  يف  وال�ضتثمار 
ال�����واع�����دة وم�������ض���اع���دت���ه���م ع��ل��ى 
الفكرية من  اإمكاناتهم  اكت�ضاف 
والأبحاث  الدرا�ضية  املنح  خال 
وما تطبقه جامعة امللك عبداهلل 
الأكادميية  املمار�ضات  اأعلى  من 
التوظيف  اإج����راءات  يف  واملهنية 

والرقيات.

الطائف
ا���ض��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل م��دي��ر جامعة 
عبد  ال��دك��ت��ور  الأ���ض��ت��اذ  الطائف 
الإل����ه ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ان��اج��ه، 
بجدة  الفرن�ضي  ال��ع��ام  القن�ضل 
وم�ضاعده  بلني  لوي�ص  الدكتور 
مدير  و  لف��راج��ي��ت  �ضيب�ضتيان 
مي�ضيل  الفرن�ضي  الثقايف  املركز 
م��وت��ون وح�����ض��ر ال���زي���ارة وكيل 
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ق��ادر 
ب���ن ���ض��ي��خ ال��ع��ي��درو���ص . وب��ح��ث 
ال����ل����ق����اء اأوج���������ه ال����ت����ع����اون ب��ني 
بالطاب  يتعلق  فيما  اجلانبني 
وم���ن���اق�������ض���ة جم������الت ال���ت���ع���اون 
اجلامعة  ب��ني  والعلمي  البحثي 

واجلامعات الفرن�ضية.

الدمام
ال��رب��ي��ة بجامعة  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
ري��ا���ص  ق�ضم  يف  ممثلة  ال���دم���ام 
الأط��������ف��������ال م�����ه�����رج�����ان »ك���ل���ن���ا 
م�ضتهدفة  ع���ط���اء«،  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
ع�������ددا م�����ن اأط�����ف�����ال م��رح��ل��ت��ي 
ال����رو�����ض����ة وال���ت���م���ه���ي���دي، ومت 
تنوعت  فقرات  جمموعة  عر�ص 
من  والرفيهية  التعليمية  بني 

تنفيذ الطالبات.
وا�����ض����ت����ق����ب����ل����ت ط����ال����ب����ات 
امل�ضتوى ال�ضابع يف كلية الربية 
بالدمام )ق�ضم ريا�ص اأطفال( يف 
اجلامعة 40 طفا من الرو�ضة 
الفعاليات  يف  ب��ال��دم��ام،  الرابعة 
ال���ت���ي اأُق����ي����م����ت م��ت��ط��ل��ب��ا مل��ق��رر 
درا����ض���ي اأُ����ض���رف ع��ل��ي��ه ع���دد من 
اأ�ضاتذة املقرر، وت�ضمن املهرجان 
جمموعة من الأركان التعليمية 

من اإعداد طالبات الق�ضم.

جازان
رع�������ى اأم��������ري م���ن���ط���ق���ة ج�������ازان 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
حممد بن نا�ضر بن عبدالعزيز 
الأول  امللتقى  فعاليات  ان��ط��اق 
ل��اإب��داع وري���ادة الأع��م��ال، الذي 
و�ضارك  ج���ازان،  جامعة  نظمته 
ورائ�����دات  م���ن رواد  ن��خ��ب��ة  ف��ي��ه 
م�ضرح  ع��ل��ى  باململكة،  الأع���م���ال 
الكربى مبقر  قاعة الحتفالت 

الإدارة العليا باجلامعة.

الملك عبدالعزيز
احل���ق���وق  ك���ل���ي���ة  م����ن  وف������د  زار 
ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ع���ب���دال���ع���زي���ز، 
العام  والدع����اء  التحقيق  هيئة 
برئا�ضة  ج��دة،  ب��دائ��رة حمافظة 
وك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور حممد 
ال����ع����ث����م����ان، وم���������ض����رف وح������دة 
الأن�ضطة الطابية الأ�ضتاذ بندر 
باغامن، ومن�ضق وحدة التدريب 
واخل���ري���ج���ني الأ�����ض����ت����اذ ���ض��م��ري 
الطاب  م��ن  ونخبة  ال��غ��ام��دي، 

املتميزين بالكلية.
ا����ض���ت���ق���ب���ال���ه���م  يف  وك����������ان 
الأ�ضتاذ  ب��ال��دائ��رة  ال��ع��ام  املن�ضق 
ن���واف احل��م��ادي، ورئ��ي�����ص دائ��رة 
التحقيق يف ق�ضايا املال الأ�ضتاذ 
ال�ضوؤون  ومدير  الغامدي،  عمر 
الإدارية واملالية الأ�ضتاذ عبداهلل 

الفار�ضي.



آفاق الجامعة  |  العدد 130  |  8 صفر 1436  |  30 نوفمبر 2014

المصدر: موقع
جامعة أكسفورد

ت���خ���ط���ط ج���ام���ع���ة اأك���������ض����ف����ورد يف 
امل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة، ل���ض��ت��ق��ط��اب 
الهند  طاب وطالبات نابغني من 
البكالوريو�ص  مرحلة  يف  للدرا�ضة 

واملاج�ضتري والدكتوراه.
اأر�ضلت  اجل��اري  نوفمرب  ففي 
الطاب  لت�ضجيع  وف���دا  اجلامعة 
ع���ل���ى الن�������ض���م���ام وح����ج����ز م��ك��ان 
ل��ه��م يف ت��ل��ك اجل��ام��ع��ة امل��رم��وق��ة، 
واأر�ضلت  وفدها لزيارة املدن دلهي 
معر�ص  حل�ضور  وكلكتا  ومومباي 
حيث  الربيطاين  الثقايف  املجل�ص 
بني  ما  الفرة  يف  فعاليات  عقدوا 
15 و 19 نوفمرب احلايل، ح�ضرها 

حول العالم

ح�ضد كبري من الطاب والأ�ضاتذة 
للحديث معهم ب�ضكل مبا�ضر.

ت����ق����ول م�����دي�����رة ال����ق����ب����ول يف 
جامعة اأك�ضفورد الدكتورة »�ضامينا 
خ���ان« اإن���ه م��ن��ذ الإع����ان ع��ن ب��دء 
اأك�������ض���ف���ورد  ال����ق����ب����ول يف ج���ام���ع���ة 
ل��ل��ط��اب م���ن ال��ه��ن��د ب���ن���اءا على 
اختبار  يف  ح�ضدوها  التي  النتائج 
املركزي  الثانوي  التعليم  جمل�ص 
امل��در���ض��ة  ���ض��ه��ادة  CBSE واخ��ت��ب��ار 
مل�����ض��ت اجل��ام��ع��ة   ISC ال���ه���ن���دي���ة  
املقدمة لربامج  الطلبات  زي��ادة يف 
وعدتها  خ�ضي�ضا،  البكالوريو�ص 
ف���ر����ض���ة ط���ي���ب���ة ل��ت�����ض��اف��ر ل��ل��ه��ن��د 
ل���ت���ت���ح���اور م����ع ال����ط����اب مل��ع��رف��ة 
الطلبات  لتقدمي  املثلى  الطريقة 
املتقدمني  اأقرانهم  عن   ليتميزوا 

يف مناف�ضة حامية الوطي�ص حلجز 
م��ك��ان يف اأك�����ض��ف��ورد«. وع���ربت عن  
امل��در���ض��ني  م��ع  ل��اج��ت��م��اع  تطلعها 
لإباغهم  املهنيني  وال�ضت�ضاريني 
املحتملني  الطاب  يحددون  كيف 
وك���ي���ف ي���دع���م���ون ال���ط���اب اأث���ن���اء 

عملية التقدمي املعقدة.
واأكدت مديرة  قبول الدار�ضات 
العليا والتمويل يف جامعة اأك�ضفورد  
ال��دك��ت��ورة »ج���ني ����ض���ريوود«، رغبة 
اأق�������وى  ا�����ض����ت����ق����دام  اجل����ام����ع����ة يف 
اخل���ري���ج���ني يف ال����ع����امل  ل��دار���ض��ة 

املاج�ضتري والدكتوراه.
ينطبق  هذا  »بالتاأكيد  وقالت 
على الطاب القادمني من الهند، 
ف��رواب��ط��ن��ا م��ع ال��ه��ن��د ق��وي��ة حيث 
يف  هندي  طالب   300 لدينا  يوجد 

»أكسفورد« توفر 900 منحة دراسية 
لطالب الهند النابغين

مرحلة الدرا�ضات العليا يف العديد 
من التخ�ض�ضات«.

 واأ������ض�����اف�����ت »ال�����ي�����وم ���ض��ي��ج��د 
ال�����ط�����اب اأن���ف�������ض���ه���م ج���������زءا م��ن 
ال�ضوق  على  املهيمنني  اخلريجني 
الدويل بف�ضل الدعم ال�ضخي الذي 
تعليمية  منح  من  اجلامعة  تقدمه 
وتكاليف معي�ضية ور�ضوم منخف�ضة 
اإطار برامج املنح الدرا�ضية مثل  يف 

»كارندون« و »رودز«.
وا�ضتطردت »جني« اأن اجلامعة 
ت��ري��د اأن ت��ع��ل��م ال��ه��ن��د اأن���ه���ا ت��ق��دم 
ك��وك��ب��ة م���ن الأ����ض���ات���ذة امل��م��ت��ازي��ن 
ي�ضتفيد  حيث  اخليالية  وامل��ن�����ض��اآت 
ممتازة  تعليمية  بيئة  من  الطاب 
الكلية  من الربامج القيمة، ونظام 
امل��م��ت��از؛ ف��� »الأ����ض���ات���ذة ي��ع��م��ل��ون يف 

جمتمع �ضغري يف ظل جامعة عاملية 
لدى  ال�ضعور  ه��ذا  وي�ضتمر  ك��ربى 
ب�ضبب  التخرج  بعد  حتى  ال��ط��اب 
���ض��ب��ك��ة اخل���ري���ج���ني ال���ق���وي���ة ال��ت��ي 

متتلكها اأك�ضفورد«. 
اجل��ام��ع��ة  اأن  »ج�����ني«  واأك�������دت 
ت��ع��م��ل ع���ل���ى م���ن���ح ف���ر����ص ل��ل��ع��م��ل 
وع��دم  ال��ت��خ��رج  بعد  حتى  للطاب 
تاأثر هوؤلء اخلريجني بالتغيريات 
�ضيا�ضة  على  ط��راأت  التي  اجل��ذري��ة 
لأنها  امل��ت��ح��دة   اململكة  يف  ال��ه��ج��رة 
تعمل على تقليل ذلك الأث��ر ب�ضبل 
العمل بعد الدرا�ضة اأمامهم للبقاء 

يف اململكة املتحدة ما اأمكنهم.
 900 اأك�ضفورد  جامعة  وتقدم   
منحة درا���ض��ي��ة ل��ط��اب ال��دار���ض��ات 
الأك��ادمي��ي   عامها  يف  اجل��دد  العليا 

مثل  ب��رام��ج  وت�ضمل   2016-2015
غاندي  اأك�ضفورد-اإنديرا  »برنامج 
اأول  و�ضل  ال��ذي  الدرا�ضية«  للمنح 

طابه يف عام 2013. 
املركز  الهند يف  وي��اأت��ي ط��اب 
اخلام�ص �ضمن اأكرب اجلاليات التي 
ت��در���ص يف ج��ام��ع��ة اأك�����ض��ف��ورد حيث 
اأكرثهم  طالبا   381 ح��وايل  يدر�ص 

يف مرحلة الدرا�ضات العليا.
وي�����ض��ه��م ال���ط���اب يف ال��ع��دي��د 
م����ن ج����وان����ب احل����ي����اة يف امل��ج��ت��م��ع 
الأك��������ادمي��������ي وال�����ربي�����ط�����اين م��ن 
خ�������ال ال����ع����دي����د م�����ن اخل����دم����ات 
يف  ال��ه��ن��ود  جمعيات  تقدمها  ال��ت��ي 
اأك�ضفورد وجمعية هندو�ص بجامعة 
حوايل  الهند  يف  ويوجد  اأك�ضفورد، 

1500 خريج من جامعة اأك�ضفورد.
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لقطات
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ماليزيا
»اليانز«  جامعة   كلية  اأغلقت  
ال���ط���ب���ي���ة يف م��دي��ن��ة  ل���ل���ع���ل���وم 
»ب���ن���اي���ج« امل���ال���ي���زي���ة  اأب���واب���ه���ا 
بعدم  تتعلق  م�ضكات  ب�ضبب 
دفع رواتب الأ�ضاتذة وحماولة 
بجامعات  الل��ت��ح��اق  ال��ط��اب 

اأخرى.

نيجيريا
اأعدت اأربع جامعات يف نيجرييا 
خارطة طريق لتطوير التعليم 
ال���ع���ايل وال���ت���دري���ب ب��ع��د عقد 
لها منذ  الأول  التعليم  موؤمتر 
ا�ضتقال نيجريا عن بريطانيا 

عام 1954.
وك������ان امل����وؤمت����ر ق����د ���ض��م 
روؤ�����ض����اء اجل���ام���ع���ات الأرب������ع يف 
العا�ضمة الفيدرالية »اأبوجي«. 
خارطة  تعالج  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
تقف  ال��ت��ي  امل�ضكات  ال��ط��ري��ق 
ح����ج����ر ع�������رثة اأم����������ام حت��ق��ي��ق 

اأهداف تلك اجلامعات.

غانا
حذر جمل�ص العتماد الوطني 
يف غ��ان��ا اجل��ام��ع��ات الأج��ن��ب��ي��ة 
وم��وؤ���ض�����ض��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
اأو  ت��رخ��ي�����ص  دون  ال��ع��م��ل  م���ن 
اعتماد من العمل ح�ضب لوائح 
امل���ج���ل�������ص، وه�����دده�����ا ب����اإغ����اق 
فروعها مبا يف ذلك اجلامعات 
ت�ضتوف  مل  م���ا  الإل���ك���رون���ي���ة 

ال�سروط القانونية.

الصين
ال�ضينية  التعليم  وزارة  ن��ف��ت 
م����ا ت������ردد ع����ن ع���زم���ه���ا اإل���غ���اء 
»م�ضروع 211« و »م�ضروع 985« 
ال��ع��ايل  التعليم  م�����ض��اري��ع  م��ن 
ب��غ��ي��ة حت�����ض��ني ج����ودة ون��وع��ي��ة 
اأكدته  ح�ضبما  العايل،  التعليم 
���ض��ح��ي��ف��ة »���ض��ي��ن��ه��وا«. وك��ان��ت 
دعم  ق��ررت  ال�ضينية  احلكومة 
تلك امل�����ض��اري��ع ب���الأم���وال اأك��رث 
مما تدعم بقية اجلامعات بغية 

حتويلها جلامعات عاملية.

ألمانيا 
ي���رك���ز ال����ط����اب الأمل��������ان ع��ل��ى 
والتعليمي  الأك��ادمي��ي  النجاح 
ب�ضكل كبري، ول يولون اهتماما 
ح�ضب  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  ل��ل��ق�����ض��اي��ا 
التعليم  وزارة  دع��م��ت��ه  ت��ق��ري��ر 
و���ض��م��ل   .BMBF والأب�����ح�����اث 
جميع  يف  ط��ال��ب   5000 امل�����ض��ح 
اأنحاء اأملانيا،  واأجرته جمموعة 
اأب�����ح�����اث ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف 
ج���ام���ع���ة »ك��ون�����ض��ت��ان�����ص« ع��ل��ى 
ط����اب ال��ف�����ض��ل ال�����ض��ت��وي من  

العام الدرا�ضي 2013/2012. 

تطوير عالقات التعليم العالي بين الصين وأستراليا
وورلد يونيفرسيتي نيوز

اتفاقية  واأ���ض��رال��ي��ا  ال�����ض��ني  وق��ع��ت 
ال����ت����ج����ارة احل�������رة امل�������ض���رك���ة ي���وم 
كانبريا،  العا�ضمة  يف   2014/11/17
وح���������ض����ر ح����ف����ل ال����ت����وق����ي����ع مم��ث��ل��و 
ال�������ض���غ���ط يف ج���ام���ع���ات  جم���م���وع���ة 

اأ�ضراليا الذين رحبوا بالتفاقية.
وو�ضفت اجلامعات ال�ضرالية 
الت��ف��اق��ي��ة »ب��ال�����ح��دث ال��ت��اري��خ��ي« 
اأنها تدعم العاقة الثنائية  واأعلنت 
ب���ني ال�����ض��ني واأ����ض���رال���ي���ا يف جم��ال 

التعليم العايل والبحث العلمي.
وق���ال���ت ال��رئ��ي�����ض��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
مل��ج��م��وع��ات ال�����ض��غ��ط يف اجل��ام��ع��ات 
»ب���ل���ي���ن���دا روب���ن�������ض���ون«، اإن������ه حل���دث  
ت��ن��ت��ف��ع به  اأن  ����ض���اأن���ه  ت���اري���خ���ي م���ن 
ال�����ض��ني واأ����ض���رال���ي���ا م���ن ال��ت��ع��اون 
القوي املثمر بني الدولتني يف جمال 

التعليم العايل.
وق��ال��ت »روب��ن�����ض��ون«: »اأ���ض��ح��ت 
الأول  اأ����ض���رال���ي���ا  ���ض��ري��ك  ال�����ض��ني 
 ،2009 ع����ام  يف  ال���ت���ج���ارة  جم����ال  يف 
ع��ام  يف  امل��ع��رف��ة  يف  الأول  و�ضريكها 
يف  اأي�����ض��ا  الأول  و���ض��ري��ك��ه��ا   ،2012
نقل  يف  واأ�ضهمنا   ،2014 ع��ام  املعرفة 
ت��ل��ك ال���ع���اق���ة اإل�����ى م���ا ه���و اأ���ض��م��ى 

بالتوقيع على هذه التفاقية(.
واأ���ض��اف��ت »روب��ن�����ض��ون« اأن ع��دد 
الت��ف��اق��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة م��ع ال�ضني 
 1237 اإل���ى  لي�ضل   %171 بن�ضبة  زاد 

ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا   2014 ع�����ام  ات���ف���اق���ي���ة 
ب����الإن����ت����اج وال����ت����ج����ارة وال���ع���اق���ات 

اخلارجية والتبادل الثقايف.
وزير  باأن  »روبن�ضون«  و�ضرحت 
ال��ت��ع��ل��ي��م الأ�����ض����رايل »ك��ري�����ض��ت��وف��ر 
ي����اب����ن« وق�����ع ع���ل���ى م����ذك����رة ت��ف��اه��م 
ل����ت����ط����وي����ر الع������ت������م������اد امل���������ض����رك 

للجامعات يف الدولتني.
كا  يف  اجلامعات  اأن  واأ���ض��اف��ت 
م�ضركة  مباحثات  تدعم  البلدين 
ل��ت�����ض��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة  حت����رك وان��ت��ق��ال 
بني  والأ�ضاتذة  والباحثني  الطاب 
الدوليتني، وتدر�ص اجلامعات اأي�ضا 
العايل  التعليم  ت�ضويق  زي��ادة فر�ص 

جلامعات اأ�ضراليا يف ال�ضني. 
الطاب  اإقبال  »بليندا«  وع��زت 
اجلامعات  يف  للدرا�ضة  ال�ضني  م��ن 
العالية  »اجل����ودة  اإل���ى  الأ���ض��رال��ي��ة 
وخ������ربات ال���ط���اب ال�����ض��اب��ق��ني« يف 
ج��ام��ع��ات اأ���ض��رال��ي��ا، مم��ا اأ���ض��ه��م يف 
ال�����ض��ي��ن��ي��ني  ال���ط���اب  اآلف  اإق����ب����ال 
ال�ضرالية  باجلامعات  لالتحاق 
اأو بربامج اجلامعات ال�ضرالية يف 

ال�ضني. 
تلك  اأن  »روبن�ضون«  واأو�ضحت 
التفاقية لبنة النخراط امل�ستقبلي 
ب��ني ال�����ض��ني واأ���ض��رال��ي��ا ن��ظ��را لأن 
ه����������وؤلء اخل����ري����ج����ني ي���ع���م���ل���ون يف 
ال�ضينية  احل��ك��وم��ة  يف  اأو  امل�����ض��اري��ع 
ب��ف�����ض��ل ت��ع��ل��ي��م��ه��م واأب���ح���اث���ه���م يف 

اأ�ضراليا.

»هارفارد« وحل مشكالت جنوب آسيا  
موقع  جامعة هارفارد

�ضوى  النامية  ال��دول  اأم��ام  �ضبيل  ل 
طرق باب ريادة الأعمال لأن النظام 
على  تطبيقه  ميكن  ل  فيها  القائم 

العوام«.
ب���ه���ذه ال��ك��ل��م��ات ال���رن���ان���ة، ب���داأ 
اأ�ضتاذ كر�ضي »جورغي باولو لييمان« 
كلية  يف   Jorge Paulo Lemann
ل���اأع���م���ال، م���دي���ر معهد  ه����ارف����ارد 

ه�����ارف�����ارد جل���ن���وب اآ����ض���ي���ا ال���دك���ت���ور 
»ت���������ارون خ���ان���ن���ا« حم���ا����ض���رت���ه ع��ن 
والقت�ضادية  الجتماعية  الق�ضايا 
التي تواجه دول جنوب اآ�ضيا كالهند 

وباك�ضتان وبنغادي�ص وغريها.
وح���م���ل���ت امل����ح����ا�����ض����رة ع���ن���وان 
ريادة  املعا�ضرة: حلول  اآ�ضيا  »جنوب 
الأع���م���ال ل��ل��م�����ض��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة 
والقت�ضادية الع�ضرية«  التي اأقيمت 
كان  حيث   »113 »�ضيفر  ق��اع��ة  اأم���ام 
ع��ل��ى و�ضع  يعمل ط��اب��ه ج��اه��دي��ن 
خ���ط���ط ل��ت��ق��ل��ي��ل وف������اة امل���وال���ي���د يف 
ولي����ة »اأوت�������ار ب���رادي�������ص« يف ال��ه��ن��د 
واإقليم البنجاب يف باك�ضتان  يف اإطار 
فيهما  الطاب  ناق�ص  �ضيناريوهني 
يف  فيهما  احللول  تلك  و�ضع  كيفية 

اإطار زمني ل يتعدى ن�ضف �ضاعة.
ق�����دم  ال������������ذي  اأن  ال������غ������ري������ب 
ال�����ض��ي��ن��اري��وه��ني مل ي��ك��ن »ت������ارون« 
ب���ل ك��ان��ت اأ����ض���ت���اذة »ك��ر���ض��ي »روج����ر 
مديرة  العامة«  لل�ضحة  يل  اإيرفني 
»ح��ا���ض��ن��ة ت��ع��ل��ي��م ال�����ض��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 
»�ضوجا  هارفارد«  جامعة  يف  والتعلم 
غ��ول��دي«، وه��ي واح��دة من القائل 
م���ن الأ�����ض����ات����ذة ال���ذي���ن ق���دم���وا يد 
العون للربوفي�ضور »تارون«، ناقلني 
خرباتهم يف نف�ص املجال للطاب.    

ال��وح��ي��دة  ت��ك��ن »غ������وديل«  ومل 
ال���ت���ي ن��ق��ل��ت خ���ربات���ه���ا ل��ل��ط��اب؛ 
ف��ع��ل��ى م������دار اأرب����ع����ة اأ����ض���اب���ي���ع ك���ان 
ه����ن����ال����ك  اأ�����ض����ت����اذ ورئ����ي���������ص ق�����ض��م 
ال��ع��م��راين  وال��ت��خ��ط��ي��ط   الت�ضميم 

ال��ربوف��ي�����ض��ور »راه�����ول م��ي��ه��روت��را« 
عن  املنبثقة  التحديات  ناق�ص  ال��ذي 
التح�ضر والتمدن،  واأ�ضتاذ الهند�ضة 
الطبية  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  امليكانيكية 
والعلوم  الهند�ضة  كلية  من  امل�ضاعد 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال��ربوف�����ض��ي��ور »ك��ون��ور 
ول�������ص« ال�����ذي ن��اق�����ص امل�����ض��ك��ل��ة من 
ال��دي��ان��ات  واأ���ض��ت��اذ  التقنية،  منظور 
كر�ضي   رئي�ص  الهندية،  والفل�ضفات 
الربوف�ضيور  اآ���ض��ي��ا  ج��ن��وب  درا����ض���ات 
امل�ضكلة  ناق�ص  الذي  باتل«  »بارميال 

من منظور الدرا�ضات الإن�ضانية .
الربوف�ضيور  ه��ن��ال��ك   واأب����دى   
»راهول ميهروترا« اإعجابه بالتعاون 
املثمر بني الأ�ضاتذة ل�ضالح الطاب 
قائا »اأعتقد اأن هذه اخلربة تعر�ص 
رائعة متنوعة. فهذه  لآراء  الطاب 
بع�ضها  يرتبط  ح�ضا�ضة   الق�ضايا 
عن  تتحدث  اأن  ميكن  ف��ا  ببع�ص. 
ال�����ض��ح��ة ال��ع��ام��ة دون احل��دي��ث عن 

التمدن.«
اأن  »ت��ارون«  الربوف�ضيور  ويرى 
تتعامل  التي  البينية  التخ�ض�ضات 
م��ع ه���ذه ال��ق�����ض��ي��ة ه��ي م��ن �ضميم 

ر�ضالة معهد هارفارد جلنوب اآ�ضيا.
وي���دع���م امل��ع��ه��د م��ن��ح ه���ارف���ارد 
زخما  ويعطي  املنطقة  يف  التعليمية 
للتعاون مع الأ�ضاتذة ح�ضب ما يرى  
الربوف�ضيور  التنفيذي  املعهد  مدير 
»ميينا هيوات« الذي اأ�ضاف اأن املعهد 
ي�ضرب اأغوار املنطقة بحثا عن املزيد 
ر�ضالة  تخدم  التي  املو�ضوعات  م��ن 

وه��ذا  ال��ط��اب،  ب��ني  لن�ضرها  املعهد 
ما و�ضح جليا يف وجود منهج يدر�ص 
ع��ل��ى اأرب�����ع ���ض��ن��وات ل��ط��اب امل��ع��ه��د 
ي��ر���ض��م ����ض���ورة ج���دي���دة ل��ل��م��ع��ه��د يف 
اأبحاثه عن جنوب اآ�ضيا، »ولهذا حقق  
املعهد طفرة وا�ضحة واأ�ضحى مهدا 

حقيقيا للتجارب«.
»تارون«  الربوف�ضيور  وا�ضتطرد 
اأن اأحد املفاهيم الأ�ضا�ضية التي على 
بالرغم  اأنه  ي�ضتوعبوها  اأن  الطاب 
اأن جمع البيانات عامل مهم يف  من 
كافيا يف  يعد  فاإنه مل  امل�ضكات  حل 
نف�ضه، مبعنى اأن الطاب عليهم اأن 
يتحلوا باإرادة  العمل على بيانات اأقل 
م��ن امل�����ض��ت��وى امل��ط��ل��وب م��ن الكمال 
باأنف�ضهم  يثقوا  اأن  وعليهم  والتمام 
اأهبة  على  يكونوا  واأن  وب�ضركائهم 
»لأن  التعديات،  لإجراء  ال�ضتعداد 
ه��ذا ه��و واق���ع ح��ي��اة رواد الأع��م��ال؛ 
يديك  بني  كافية  بيانات  توجد  فا 

اإل وعليك اأن تاأخذ قرارا وتعمل«.
وجذب املنهج التعليمي اإلى الآن 
جامعة  م��ن  وط��ال��ب��ة   طالبا   65-60
ب��ي��ن��ه��م ل زال���وا  ه���ارف���ارد ، 25 م���ن 
بينما  ب��ع��د،  ي��ت��خ��رج��وا  ط��اب��ا ومل 
والتعليم  ال��ق��ان��ون  الآخ�����رون  در����ص 
الآداب  و  العامة  وال�ضحة  والأعمال 

والعلوم  وغريها.
م�����������ن ج������ان������ب������ه������ا ح�����ر������ض�����ت 
ال����ربوف����ي���������ض����ورة »غ������ول������دي« ع��ل��ى 
الو�ضع  عن  خلفية  الطاب  اإع��ط��اء 
ال�ضحي العام يف الباد قبل ال�ضروع 

يف ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ب��اد 
عدم  اإل��ى  الطاب  نظر  لفتت  حيث 
ب��ل حفظ طرق  الإح�����ض��اءات  حفظ 
ح�ضتها  خ��ال  وذل���ك  ال�ضتق�ضاء، 

لتدري�ص املادة طوال اأربعة اأ�ضابيع.
وح���ث���ت ال���ط���اب ع��ل��ى ال��ع��م��ل 
اأع��م��ال  رواد  ب�ضفتهم  دوره����م  لأن 
ي��ت��ربع��م، قائلة  ال�����ض��ح��ة  يف جم���ال 
» ق��وم��وا مب�����ض��ح الآف������اق« ب��ح��ث��ا عن 
)منهج  التاأ�ضي�ضي،  والفراغ  الفر�ص 
و�ضعه »تارون« واأ�ضتاذ اإدارة الأعمال  
غراهام  »روز  و  باليبو«  »كري�ضنا  يف 
ووك��������ر«(  يف الأم����اك����ن ال���ت���ي ت��وف��ر 
م��ن�����ض��ة ل��ل��ن��م��و ح��ي��ث ي���وف���ر ع��ام��ل 
التحتية فيها بيئة  ال�ضركاء والبنية 

خ�ضبة للنمو عام 1997.
»اأن����ت����م رواد  ل��ل��ط��اب  وق���ال���ت 
اأن  ال�ضحة! عليكم  اأعمال يف جمال 
ق���رارات!   تتخذوا  واأن  �ضيئا  تفعلوا 
اأ�ضا�ضيا  ع��ام��ا  ت��ع��د  ال�����ض��راك��ة  لأن 
ال�ضحة. وح��ذرت من مغبة  بيئة  يف 
قائلة  والتكرب  الأف��ق  �ضيق  التفكري 
ي�ضتطيعون  املحليني  ال�����ض��رك��اء  اإن 
اأن ي���وف���روا ل��ك��م امل�����وارد ون��وع��ا من 
ما  غالبا  ال��ت��ي  الأم��ام��ي��ة  املعلومات 

تكون حا�ضمة.
 10000 الآن  اإل��ى  امل��ادة  وجذبت 
م�������ض���ارك ب��ع��د م���ا مت و���ض��ع��ه��ا على 
م��ن�����ض��ة  ل����ل����ط����اب يف  الن������رن������ت 
ه��ارف��ارد  الن��رن��ت يف  ع��رب  التعليم 
اأن  م���ن  ب���ال���رغ���م   ».HarvardX«

تد�ضينها بداأ يف 30 اأكتوبر املا�ضي. جورغي باولو لييمان



قصة نشأة الريال السعودي

آفاق الجامعة  |  العدد 130  |  8 صفر 1436  |  30 نوفمبر 2014دراسات

يعد الريال ال�ض���عودي واحدا من اأهم 
العمات العاملية ب�ضبب ا�ضتناده لقوة 
اقت�ض���اد اململك���ة العربية ال�ض���عودية، 
لكن العملةالتي نعرفها جميعا اليوم 
مل تن�ضاأ من عدم، بل هي نتاج جلهود 
اأ�ض���لوب التج���ارة يف  كب���رية لتوحي���د 
منطق���ة ا�ض���تهرت منذ فج���ر التاريخ 

بالن�ساط القت�سادي.
وك�������ض���ف���ت ���ض��ح��ي��ف��ة »ال�������ض���رق 
الأو�����ض����ط« م��ن��ذ ���ض��ن��وات ع���ن ق�ضة 
�ضهادات  عرب  ال�ضعودي  الريال  ن�ضاة 
م��واط��ن��ني ���ض��ع��ودي��ني ���ض��ه��دوا ن�����ض��اأة 
اململكة اأو �ضمعوا ق�ضة التاأ�ضي�ص من 
اأبائهم، وقالوا فيها اأنه منذ فتح امللك 
ث��راه، مدينة  العزيز، طيب اهلل  عبد 
ال���ري���ا����ص، ال���ت���ي ����ض���ارت ف��ي��م��ا بعد 
العربيةال�ضعودية،  اململكة  عا�ضمة 
الباد  اأج��زاء  لتوحيد  منها  وانطلق 
واإل��ى  التوحيد،  راي��ة  حت��ت  املتناثرة 
اأن مت بناء الدولة ال�ضعودية الثالثة، 
مت تداول العديد من النقود ال�ضائدة 
يف تعامات الن�ضف الأول من القرن 

امليادي املا�ضي.
وكان النظ���ام النق���دي يف معظم 
اأقاليم اجلزيرة العربية ب�ضفة عامة، 

واأقالي���م اململكة ب�ض���كل خا�ص، يعاين 
فو�ض���ى وتده���ورا مل ي�ض���هدهما م���ن 
قب���ل، فمعظ���م النق���ود الأجنبي���ة من 
ذهبي���ة وف�ض���ية وبرونزية ونحا�ض���ية 

جرى التعامل بها.
ويف ظل تلك الفو�ضى النقدية،  
مل ي��ك��ن اأم����ام امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز يف 
بعد دخ��ول��ه مدينة  اأي  ب��داي��ةالأم��ر، 
ال���ري���ا����ص و���ض��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى معظم 
اإقليم جند، �ضوى اأن يقبل ولو ب�ضكل 
موؤقت بهذا الو�ضع، حيث اأبقى على 
بالأ�ضواق  املتوفرة  بالنقود  التعامل 
اآن������ذاك، لإدراك������ه ال��ت��ام ب����اأن ال��ن��ق��ود 
�ضيادة  مظاهر  م��ن  مظهر  اأه��م  تعد 
الدولة، واإحدى �ضارات امللك الثاث.
واأدى ذل���ك اإل���ى حماول���ة املل���ك 
م���ن  مبك���رة  ف���رة  يف  العزي���ز  عب���د 
عمل���ة  لإ�ض���دار  التوحي���د  م�ض���رية 
نحا�ضية خا�ضة ب�ضلطنة جند اآنذاك، 
رغبة منه يف �ضبط الأو�ضاع النقدية 

يف اأ�ضواقها اإبان تلك الفرة.
وت�����و������ض�����ح م����وؤ�����ض���������ض����ة ال���ن���ق���د 
ال�������ض���ع���ودي »����ض���ام���ا« اأن�����ه ب��ع��د تلك 
اخل���ط���وة اجل���ري���ئ���ة م���ن امل���ل���ك عبد 
ال���ع���زي���ز، ويف ظ���ل ���ض��ي��ادة ال��ع��م��ات 

الأج���ن���ب���ي���ة، مل ي��ك��ن اأم������ام م��وؤ���ض�����ص 
الباد �ضوى اإقرارالتعامل يف حميط 
امل��ت��داول��ة  بالنقود  ال�ضيا�ضي  ن��ف��وذه 
اآنذاك، وهي النقود التي جرىتداول 
معظمها اإبان عهد الدولة ال�ضعودية 
التي �ضبقت دخوله  الثانية، والفرة 

مدينةالريا�ص.
اأه���م  النق���د  موؤ�ض�ض���ة  وتعت���رب 
تل���ك العمات عل���ى الإط���اق التالر 
»دولر  ب����  يع���رف  اأوم���ا  النم�ض���اوي، 
ماري���ا تريزا« واملعروف حمليا با�ض���م 
»الريال الفرن�ض���ي«، وهو ال�ضم الذي 
اأ�ضبح جمازا ا�ضما ر�ضميا لهذا النقد 
يف معظ���م اأقالي���م اجلزي���رة العربية، 
ب���ل وبع�ص الأقطار العربية، بح�ض���ب 

ما اأكدته موؤ�ض�ضة النقد.
وتو�ض���ح »�ض���اما« اأن���ه اإل���ى جنب 
اأن���واع  ت���داول  الري���ال الفرن�ض���ي، مت 
العثماني���ة  النق���ود  م���ن  خمتلف���ة 
الذهبية والف�ض���ية والنحا�ض���ية. واإن 
كان���ت النق���ود الف�ض���ية والنحا�ض���ية، 
ومثله���ا النق���ود »الكوب���ر ني���كل« ه���ي 
الأك���رث انت�ض���ارا و�ض���يادة يف الت���داول 
ب���ني النا����ص، ذلك لأن ه���ذه العمات 
متت���از ع���ن غريه���ا بفئاته���ا املتع���ددة 

الت���ي جعل���ت منه���ا نق���ودا رائج���ة يف 
املعامات التجارية.

وبح�ضب موؤ�ض�ضة النقد، ا�ضتهر 
م��ن ت��ل��ك ال��ن��ق��ود م��ا ع���رف ب��ال��ري��ال 
امل����ج����ي����دي، ن�������ض���ب���ةاإل���ى ال�����ض��ل��ط��ان 
كذلك  خ���ان،  املجيد  عبد  العثماين 
ال����ب����ارات )ج���م���ع ب������ارة( وه����ي ن��ق��ود 
م����ن»ال����ك����وب����ر ن����ي����ك����ل«، ومت����ث����ل يف 

حقيقتها اأجزاء للريال املجيدي.
وك����ان����ت ت���ل���ك ال����ن����ق����ود ت��ت��م��ي��ز 
ب�ضفة عامة باأنها حتمل على وجهها 
ا�ضمه  على  امل�ضتمل  ال�ضلطان  توقيع 
ك���ام���ا ن��ق�����ص ب���اخل���ط ال��ط��غ��رائ��ي، 
على  ال�ضلطان  جلو�ص  �ضنوات  وع��دد 
على  في�ضتمل  ال��ظ��ه��ر  اأم���ا  ال��ع��ر���ص، 
تولية  وت��اري��خ  ال�ضك،  وت��اري��خ  مكان 

ال�ضلطان.
واإل���ى جانب تل���ك النقود، جرى 
ت���داول اجلني���ه الإجنلي���زي ال���ذي ل 
يق���ل �ض���هرة ع���ن الري���ال الفرن�ض���ي، 
مو�ض���حا اأنه عرف بني �ض���كان الباد 
باأ�ض���ماء حملي���ة منها: جني���ه جورج، 
ج���ورج  الإمرباط���ور  اإل���ى  ن�ض���بة 
اخلام����ص ال���ذي �ض���ك ه���ذا النقد يف 
عهده، كذلك عرف با�ضم حملي اآخر 

ه���و »جنيه اأب���و خيال« لوجود �ض���ورة 
رجل ميتطي �ض���هوة جواد على ظهر 

القطعة.
الفو�ض���ى  تل���ك  خ�ض���م  ويف 
النقدي���ة الت���ي كانت تعي�ض���ها الباد، 
كان املل���ك عبدالعزي���ز ي�ض���عى جاهدا 
لإيج���اد احلل���ول الت���ي ت�ض���اعد عل���ى 
�ضبط الأو�ض���اع النقدية تلك، وحتد 

من تنوع تلك النقود.
ق��ام  اأول خ��ط��وة ع��م��ل��ي��ة  ول��ع��ل 
بها امللك عبد العزيز متثلت يف دمغ 
يف  والرائجة  ال�ضائعة  النقود  بع�ص 
ال���ت���داول بكلمة »جن����د«، وك���ان ذل��ك 
قبل �ضنة 1340ه� املوافق لعام 1922م.
املتطابقة  ال����رواي����ات  وب��ح�����ض��ب 
م��ن 80 عاما،  اأك���رث  وامل��ت��وات��رة منذ 
ف������اإن م����ن اأه������م ت���ل���ك ال���ن���ق���ود ال��ت��ي 
الريال  النقدي:  لاإ�ضاح  خ�ضعت 
ال���ف���رن�������ض���ي، وال����روب����ي����ة ال��ه��ن��دي��ة 
العثمانية  النقود  وبع�ص  واأجزاوؤها، 
امل�ضروبة من النحا�ص ومن »الكوبر 
ن��ي��ك��ل« م��ن ف��ئ��ة ع�����ض��ر ب�����ارات، وفئة 
اإ�ضافة  ب��ارة،  ب��ارة، واأرب��ع��ني  ع�ضرين 
ال��رك��ي��ة مثل  ال��ق��رو���ص  اإل���ى بع�ص 
خ��م�����ض��ة ق���رو����ص، وب��ع�����ص ال��ق��رو���ص 

امل�������ض���ري���ة وال����ت����ي ت���ع���ود اإل������ى ع��ه��د 
ال�ضلطنة امل�ضرية من فئة القر�ضني، 
الع�ضرة  وفئة  اخلم�ضةقرو�ص،  وفئة 

قرو�ص، وفئة الع�ضرين قر�ضا.
وتفيد موؤ�ض�ضة النقد ال�ضعودي 
اأن���ه يت�ضح م��ن خ��ال ه��ذا الإج���راء 
الإ����ض���اح���ي اأن امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
ك��ان ي��ه��دف اإل���ى اإع���ام ال��رع��ي��ة من 
اأن تلك  ���ض��ي��ارف��ة وب��اع��ة وغ���ريه���م، 
هي  »جن��د«،  بكلمة  املدموغة  النقود 
النقود الر�ضمية املعرف بها، والتي 
ب��ه��ا دون غ��ريه��ا.  ال��ت��ع��ام��ل  ي��ج��ب 
وك���ون���ه���ا ر����ض���ال���ة ���ض��ري��ح��ة ت��ع��ك�����ص 
ال��و���ض��ع ال�����ض��ي��ا���ض��ي ل�����ض��ل��ط��ن��ة جند 
جريئة  وخطوة  الفرة،  تلك  خ��ال 
ت��ع��د مب��ث��اب��ة ال��ل��ب��ن��ة الأول�������ى ال��ت��ي 
و�ضعها امللك عبد العزيز، رحمه اهلل، 
وفق  ال�ضعودي  النقد  نظام  لأ�ضا�ص 

امل�ضادر املتاحة له اآنذاك.
امل��ل��ك عبد  اأن  »���ض��ام��ا«  وت���وؤك���د 
توحيد  م���ن  اأن مت��ك��ن  ب��ع��د  ال��ع��زي��ز 
احل����ج����از م����ع جن����د ����ض���ن���ة 1343ه��������  
ب��ال��ري��ال  ال��ت��ع��ام��ل  اأق�����ر  )1925م( 
ال���ف���رن�������ض���ي وال����ن����ق����ود ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 
وغ��ريه��ام��ن ال��ن��ق��ود الأج��ن��ب��ي��ة التي 



كان ال�ضريف ح�ضني بن علي قد منع 
تداولها خال فرة حكمه، مو�ضحة 
اأن امللك عبد العزيز دمغ تلك النقود 
ب��ك��ل��م��ة »احل����ج����از«، وذل�����ك ك���اإج���راء 

وقائي.
م���ن  �ض���ادرة  معلوم���ات  ووف���ق 
موؤ�ض�ض���ة النقد، فاإن اأندر تلك النقود 
الربيط���اين  وحدةالنق���د  املدموغ���ة 
املع���روف ب���� »بيني برونزي« امل�ض���كوك 
يف عهد الإمرباطور جورج اخلام�ص، 

امرباطور بريطانياالعظمى.
ال�ض���عودية  الإ�ض���دارات  واأول 
النقدي���ة بع���د اأن تلم����ص املل���ك عب���د 
العزي���ز حاجةال�ض���وق املحلي���ة والت���ي 
تطلب���ت كمي���ات كب���رية م���ن ال�ض���وق، 
جرى �ض���ك كميات كب���رية من النقود 
النحا�ض���ية م���ن فئ���ة ن�ض���ف القر����ص 
وفئ���ة رب���ع القر�ص، والت���ي نق�ص على 
وجهها ا�ض���م املل���ك عبدالعزيز كاما 
الرحم���ن  عب���د  ب���ن  العزي���ز  )عب���د 
الفي�ض���ل اآل �ضعود( على هيئة طغراء 
اأو باخلطالطغرائ���ي، وتاري���خ �ض���كها 
�ض���نة 1925، اأم���ا ظه���ر الفئت���ني فق���د 
النقديةل���كل  القيم���ة  عليه���ا  نق����ص 
منهما، ومكان ال�ضك وهو اأم القرى.

الإ�ض���دار  ه���ذا  يع���د  وبذل���ك 
بفئتي���ه )ن�ض���ف قر�ص، ورب���ع قر�ص( 
اأول الإ�ض���دارات ال�ض���عودية النقدية، 
ب���ل اإنه نق���د قان���وين ج���رى التعامل 
به وفقا لاأوامر ال�ضادرة اآنذاك وما 
نق����ص عليه من عب���ارات ل تختلف يف 

م�ضمونها عن اأي نقد اآخر.
م���ن  متح���ى  ل���ن   ،1928 و�ض���نة 
�ض���هدت  لكونه���ا  نظ���را  التاري���خ 
التط���ورات النقدي���ة الت���ي ل تن�ض���ى؛ 
حي���ث اأم���ر املل���ك عب���د العزي���ز ط���رح 
م���ن  �ض���كها  ج���رى  جدي���دة  نق���ود 
مع���دن »الكوب���ر نيكل« وحمل���ت لقبه 
ون�ض���ف  القر����ص  فئ���ة  م���ن  ال�ض���ابق 
القر����ص ورب���ع القر����ص، بع���د اإلغائ���ه 
جلمي���ع النقوداملتداول���ة، كالعثمانية 
ج���اء  والت���ي  وغريه���ا.  والها�ض���مية 
ت�ض���ميمها مطابقا لت�ض���ميم القر�ص 
1344ه����.  �ض���نة  امل�ض���روب  وفئات���ه 
با�ض���تثناء �ض���نة ال�ض���ك 1346ه���� الت���ي 

نق�ضت اأ�ضفل ظهر القطعة النقدية.

و�ض���نة 1346ه� )1928م( تعترب 
�ض���نة الإ�ض���اح النق���دي؛ حيث قام 
املل���ك عبدالعزي���ز بط���رح اأول ريال 
فئ���ة  م���ن  �ض���عودي خال����ص  عرب���ي 
الريال ون�ض���ف الريال وربع الريال 
مع���دن  م���ن  �ض���كه  ج���رى  وال���ذي 
الف�ض���ة على غ���رار الريال املجيدي 
والذي يعد النقد الف�ضي الرئي�ضي 

املتداول يف ذلك الوقت.
وتفي���د »�ض���اما« اأنه يت�ض���ح من 
خال الإ�ض���اح النق���دي الذي قام 
ب���ه امللك عبدالعزيز كاأن���ه اأراد بهذا 
العم���ل تقب���ل الرعي���ة له���ذا النق���د 
اجلدي���د، اإذ ج���رى �ض���كه من معدن 
الف�ض���ة ب�ض���كل مطابق لوزن وقطر 

الريال املجيدي.
ه���ذا  لت�ض���ميم  بالن�ض���بة  اأم���ا 
الري���ال واأجزائ���ه م���ن فئ���ة ن�ض���ف 

الريال، وفئة ربع الريال.
ي�ض���ف فهد ب���ن ردين���ي والذي 
العم���ات  م���ن  العدي���د  يجم���ع 
ال�ض���عودية القدمي���ة ال�ض���كل ال���ذي 
كان عليه الريال ال�ضعودي، بالقول 
عب���ارات  عل���ى  ا�ض���تمل  الري���ال  اإن 
كتاب���ات  علىهيئ���ة  نق�ض���ت  واأرق���ام 

مركزية واأخرى هام�ضية.
وب���ني اأن���ه ج���رى �ض���ك الري���ال 
ب�ض���كل ممي���ز وفريد للغاي���ة، اإذ ورد 
على مركز الوجه داخل دائرة ا�ض���م 
املل���ك كاما )عبد العزي���ز بن عبد 
الرحمن اآل �ضعود(، يف حني ت�ضمن 
احلج���از  )مل���ك  لقب���ه  الهام����ص 
وجن���د وملحقاتها( و�ض���عار الدولة 
�ض���يفان متقاطعان داخل �ضكل �ضبه 

م�ضتطيل نق�ص بجانبه نخلتان.
الري���ال  �ض���ك  اإع���ادة  ومت 
ال�ض���عودي مرة اأخرى �ض���نة 1348ه� 
ووف���ق  فئات���ه،  بجمي���ع  )1930م( 
موا�ض���فاته ال�ض���ابقة عدا �ضنة �ضكه 
للت���داول  ط���رح  حي���ث  )1348ه����(، 
وف���ق معي���ار �ض���رفه من���ا لقرو����ص 
اأعي���د  الت���ي  النجدي���ة،  احلجازي���ة 
تل���ك  خ���ال  الأخ���رى  ه���ي  �ض���كها 
وطبق���ا  فئاته���ا،  بجمي���ع  ال�ض���نة 
تاري���خ  ع���دا  ال�ض���ابقة  ملوا�ض���فاتها 

�ضكها 1348ه�.
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جاكرتا: عبداهلل العسيري

الثانية يف معر�ص  للمرة  اململكة  �ضاركت 
اإلى  ال���34  ن�ضخته  يف  للكتاب  اإندوني�ضيا 
ج��ان��ب ع��دد م��ن ال���دول وامل��ئ��ات م��ن دور 
ال�ضعودي  اجلناح  ومتيز  العاملية،  الن�ضر 
العلمية  الإ���ض��دارات  يف  والتنوع  بالرثاء 
وال��ث��ق��اف��ي��ة والإه����������داءات م���ن اجل��ه��ات 
امل�����ض��ارك��ة، ك��م��ا ان��ف��رد ب���الإب���داع يف رك��ن 
خ�����ض�����ص ل��ت��م��ث��ي��ل ال�������راث ح���ي���ث زود 
عن  الوثائقية  الأف����ام  لعر�ص  ب�ضا�ضة 
ركن  على  احتوى  كما  ونه�ضتها،  اململكة 
واأن�ضطة  وم��ر���ض��م  امل��رج��م��ة،  الق�ض�ص 

ترويحية وترفيهية لاأطفال.
ح�����ض��ر اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���ص ع����دد من 
جمل�ص  رئي�ص  يتقدمهم  ال�ضيوف  كبار 
ح�ضن،  الكفل  ذو  ال�ضورى الإندوني�ضي 
ل�ضوؤون احلرمني  العام  الرئي�ص  ومعايل 
ال�ضيخ الدكتور عبد الرحمن  ال�ضريفني 
ال�������ض���دي�������ص، و����ض���ف���ري خ�������ادم احل���رم���ني  
م�ضطفى  اإن��دون��ي�����ض��ي��ا  ل���دى  ال�ضريفني 
ب��ن اإب��راه��ي��م امل���ب���ارك، وم�����ض��ت�����ض��ار وزي��ر 
اإدارة  على  العام  امل�ضرف  العايل،  التعليم 
امل��ال��ك،  ���ض��امل  ال��دك��ت��ور  ال���دويل  التعليم 
ماليزيا  ال�����ض��ع��ودي يف  ال��ث��ق��ايف  وامل��ل��ح��ق 
ين  زاي���د  ال��دك��ت��ور  الأ���ض��ت��اذ  واإندوني�ضيا 

عجري احلارثي.
وعرب ال�ضيخ الدكتور عبد الرحمن 
ال�ضدي�ص عن �ضعادته بزيارة جناح اململكة 
�ضاأنه،  اأن من  اإلى  واأ�ضار  املعر�ص  يف هذا 
ال��و���ض��ط��ي��ة  ت��ع��زي��ز م��ن��ه��ج  امل���ع���ر����ص،  اأي 
والع���ت���دال مب��ا ي��ح��وي��ه م��ن اإ����ض���دارات، 
وث����م����ن م�����ا ي����ق����دم����ه خ��������ادم احل����رم����ني 

»جميع  واأ���ض��اف  تركيز«.  �ضرف وحم��ور 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��ام يف ج��ن��اح اململكة 
الثقافية  التظاهرة  هذه  يف  وم�ضاركتها 
يف  �ضابقتها  ع��ن  خمتلف  ب�ضكل  ج���اءت 

ال�ضكل وامل�ضمون«. 
»امل����ع����ر�����ص  اأن  احل������ارث������ي  وب�������ني 
احل�ضاري  التوا�ضل  و�ضائل  من  و�ضيلة 
وال��ث��ق��ايف، وه��و فر�ضة م��وات��ي��ة لإط��اع 
ال�����ض��ع��ب الن��دون��ي�����ض��ي وج��م��ي��ع ال����دول 
امل�ضاركة وال��زوار يف هذا املحفل على ما 
و�ضلت اإليه مملكتنا احلبيبة من نه�ضة 
تنموية وتقدم علمي وح�ضاري قام على 
الهتمام ببناء الإن�ضان«، م�ضيدا بالدعم 
ممثلة  العايل  التعليم  وزارة  من  الكبري 
خالد  الدكتور  الأ���ض��ت��اذ  ال��وزي��ر  مبعايل 
العنقري لتحقيق الأه��داف املرجوة من 

م�ضاركة اململكة يف املعر�ص لهذا العام.
واأث����ن����ى احل����ارث����ي ع���ل���ى ال���ط���اب 
ال�����ض��ع��ودي��ني ق��ائ��ا » ق���دم���وا م�����ض��ارك��ة 
التنظيم  حل�ضن  رائ��ع��ة  و���ض��ورة  مبهرة 
فعاليات  اإدارة  يف  وال��رت��ي��ب  والتن�ضيق 
بحفاوة  ال���زوار  ا�ضتقبلوا  حيث  املعر�ص 
وتقدمي القهوة العربية والتمر والهدايا 
وال��ب��خ��ور ال���ذي ع��ط��ر الأج�����واء وت��ول��ت 
جم��م��وع��ة اأخ�����رى م���ن ال��ط��ل��ب��ة تعريف 
ال����زوار مب��ح��ت��وي��ات امل��ع��ر���ص م��ن خ��ال 
���ض��رح م��ف�����ض��ل ب��ل��غ��ة م��ت��م��ك��ن��ة واأ���ض��ل��وب 
م�����ض��وق والإج����اب����ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأ���ض��ئ��ل��ة 
يتعلق  فيما  وا���ض��ت��ف�����ض��ارات��ه��م  احل�����ض��ور 

باجلانب التاريخي والثقايف للمملكة«.
وذك���ر اأن م��ن اأه���م اأه����داف اإ���ض��راك 
الفر�ضة  اإت���اح���ة  امل��ع��ر���ص:  يف  ال��ط��اب 
ل��ه��م ل��ت��ع��ري��ف امل��ج��ت��م��ع الإن��دون��ي�����ض��ي 

ال�ضريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
واهتمام  �ضعود حفظه اهلل من رعاية  اآل 

يف خدمة الإ�ضام وامل�ضلمني.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال م�����ض��ت�����ض��ار وزي���ر 
اإدارة  على  العام  امل�ضرف  العايل،  التعليم 
اإن املعار�ص  املالك  التعليم الدويل �ضامل 
ال�ضعوب  بني  للتوا�ضل  ج�ضورا  اأ�ضبحت 
وال���ت���ع���ارف، وامل��م��ل��ك��ة ا���ض��ت��ث��م��رت ه���ذا يف 
من  الميانية  ال�ضامية  ر�ضالتها  اإي�ضال 
اأر����ص احل��رم��ني مب��ا متلكه م��ن خم��زون 

ثقايف كبري.
خ��ادم  �ضفري  ق��ال  ذات���ه،  ال�ضياق  يف 
اإندوني�ضيا  ل���دى  ال�����ض��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
»نعي�ص  امل��ب��ارك  اإب��راه��ي��م  ب��ن  م�ضطفى 
الثقايف  العر�ص  من  اأ�ضبوعا  الأي���ام  ه��ذه 
امل�ضارك  اململكة  وجناح  الكتاب،  معر�ص 
ف���ي���ه وال������ن������دوة ال����ت����ي ���ض��ب��ق��ت ذل������ك يف 
ي�ضهم يف  ذل��ك  والع��ت��دال كل  الو�ضطية 
اإب���راز دور اململكة وري��ادت��ه��ا، وج��اء جناح 
اململكة الأك��رب ه��ذه امل��رة، مما ي��دل على 

العاقة القوية املتينة بني البلدين«.
اإل����ى ذل����ك، و���ض��ف امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف 
الأ�ضتاذ  واإندوني�ضيا  مباليزيا  ال�ضعودي 
الدكتور زايد بن عجري احلارثي املعر�ص 
مهيب،  ح�ضور  من  �ضهده  ملا  ناجح  باأنه 
واأه�����دى ه���ذا ال��ن��ج��اح خل����ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�ضريفني 
العظيمة  للجهود  اهلل  حفظه  �ضعود  اآل 

التي يبذلها يف خدمة العلم. 
امل�ضرك  »الهتمام  احلارثي  وقال 
واإندوني�ضيا؛  اململكة  يف  اجل��ان��ب��ني  م��ن 
اأظ����ه����ر م�������ض���ارك���ة امل��م��ل��ك��ة يف امل��ع��ر���ص 
يف اأب��ه��ى ح��ل��ة ث��ق��اف��ي��ة، وج��ع��ل��ه��ا �ضيف 

بثقافة  جميعا  وال��زائ��ري��ن  خا�ص  ب�ضكل 
وتاريخ اململكة والنه�ضة احل�ضارية التي 
ت�ضهدها يف خمتلف املجالت، واإبراز دور 
القيادة الر�ضيدة يف بناء الإن�ضان وال�ضعي 
والثقافية  العلمية  اجل��وان��ب  تطوير  يف 
وغ���ريه���ا، واإع���ط���اء ���ض��ورة م�����ض��رق��ة عن 
وجد  اململكة  ج��ن��اح  اأن  م�ضيفا  اململكة، 

تفاعا كبريا من الزوار.
ك��ان عبارة  »املعر�ص  اأن  اإل��ى  واأ���ض��ار 
ع��ن خ��ي��م��ة ث��ق��اف��ي��ة ت��راث��ي��ة ي��ع��ب��ق منها 
اللم�ضات  منها  وجعلت  اجلميل  املا�ضي 
ال��ف��ن��ي��ة، ب�����ض��ه��ادة اجل��م��ي��ع، م���ن اأف�����ض��ل 
انعك�ص  م��ا  وتن�ضيقا  تنظيما  الأج��ن��ح��ة 
ب����دوره يف ج���ذب ان��ت��ب��اه ح�ضد ك��ب��ري من 

الزوار«.
امل��ل��ح��ق��ي��ة  دور  ع�����ن  حت������دث  ك���م���ا 
الثقافية وكل من اأ�ضهم يف اإجناح اجلناح 
الذي �ضهد توزيع العديد من املطبوعات 
وال��ك��ت��ي��ب��ات ع���ن امل��م��ل��ك��ة م�����ض��ت��م��ل��ة على 
خم���ت���ل���ف الإجن������������ازات يف ال���ع���دي���د م��ن 

اجلوانب.
واأه������دى امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف الأ���ض��ت��اذ 
كتاب  احل��ارث��ي  بن عجري  زاي��د  الدكتور 
احلرمني  خ��ادم  عهد  يف  والتعليم  العلم 
ال�����ض��ري��ف��ني، ال�����ذي ت��رج��م��ت��ه امل��ل��ح��ق��ي��ة 
الجنليزية  باللغة  مب��ال��ي��زي��ا  الثقافية 
والإن���دون���ي�������ض���ي���ة اإل������ى رئ���ي�������ص جم��ل�����ص 
الكفل.  ذو  ح�ضن  الندوني�ضي  ال�ضورى 
والكتاب اأعده 25 اأ�ضتاذا من اأ�ضاتذة كلية 

الربية يف جامعة اأم القرى.
د�ضنت  اأي�ضا،  املعر�ص  اأر���ص  وعلى 
الأول  العدد  مباليزيا  الثقافية  امللحقية 

من جملة »طابنا يف ماليزيا«.

المملكة تشارك في معرض إندونيسيا للكتاب 

السديس: المعرض من شأنه تعزيز 
منهج الوسطية واالعتدال
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أسرتك بانتظارك

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

هل حقا ال تبالي؟!
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اأك���������دت الأ������ض�����ت�����اذة مب���رك���ز 
القبول والت�ضجيل للطالبات 
�ضحيم،  اأم�����رية  ب��اجل��ام��ع��ة، 
اأن ال��ذه��ب ه��و م��ع��دن ثمني 
ج���دا ا���ض��ت��خ��دم ك��وح��دة نقد 
ع��ن��د ال��ع��دي��د م���ن ال�����ض��ع��وب 
واحل���������������ض�������ارات وال������������دول، 
اأن���ه ي�ضتخدم  اإل���ى   واأ����ض���ارت 
يف �ضناعة احللي واجلواهر، 
وي�ضفي  امل��راأة جمال  ويزيد 

عليها التاألق.

الذهب األصفر
جم����وه����رات  يف  ي�������ض���ت���خ���دم 
ال���زي���ن���ة، ع����ن ط���ري���ق خ��ل��ط 
الذهب مع النحا�ص والف�ضة 
متفاوتة  بن�ضب  واخلار�ضني 
ي��ن��ت��ج ع��ن��ه ع���ي���ارات ال��ذه��ب 
درج��ة  قيا�ص  ويتم  امل��ت��ع��ددة، 
»ج���زء من  ب��الأج��زاء  نقاوته 
ح�ضب  ب��ال��ع��ي��ار  اأو  الأل�������ف« 

املقيا�ص الأمريكي. 

الذهب األبيض
بالق�ضدير  هو ذهب مم��زوج 
اأو الباديوم من اأجل اإك�ضابه 
وي�ضتخدم  الأب��ي�����ص  ال���ل���ون 
الذهب الأبي�ص عادة لأطقم 
املجوهرات، ول يتعلق الأمر 
ه���ن���ا ب���احل���ل���ي وامل���ج���وه���رات 
ف��ح�����ض��ب، ب���ل اأي�������ض���ا روت���ني 
والتجميل،  العناية باجلمال 
ذلك اأن مزاياه يف هذا املجال 
ومعرفا  معروفة  اأ�ضبحت 
ب��ه��ا. م���ن اأه����م ه���ذه امل��ي��زات 
ق���درت���ه ع��ل��ى ت���اأخ���ري زح��ف 
الزمن وعامات ال�ضيخوخة 
واحليوية  الن�ضارة  واإ�ضفاء 

على الب�ضرة. 

التجميل والعالج
ي��ع��ود ا���ض��ت��غ��ال ال���ذه���ب يف ال��ت��ج��م��ي��ل وال���ع���اج اإل����ى احل�����ض��ارات 
الفرعونية ثم ال�ضينية القدمية، قبل اأن ينتقل اإلى الهند ليدخل 

الطب التقليدي من اأو�ضع الأبواب.

المعالجة
القلب  اأم��را���ص  ملعاجلة  الركيبات  من  كثري  يف  الذهب  ا�ضتخدم 
وداء املفا�ضل، نظرا لقدرته على تن�ضيط الدورة الدموية وحماربة 
ال��ذه��ب��ي��ة ع��ل��ى ع���امل اجل��راح��ة  ال��ت��ج��رب��ة  الل��ت��ه��اب��ات، وان�ضحبت 
والتعديات  الزمن  مواجهة  على  قدرته  ا�ضتغلت  التي  التجميلية، 
التاآكل  اأو  للتاأك�ضد  قابل  لكونه غري  ناجحة،  بجراحات  اخلارجية 

ب�ضهولة  الب�ضرية  الأن�ضجة  طبيعة  م��ع  يتكيف  وك��ون��ه  جهة،  م��ن 
ل�ضد  التجميل  ج��راح��ي  بع�ص  اع��ت��م��ده  ل��ذل��ك  ث��ان��ي��ة،  ج��ه��ة  م��ن 
للجراحة  احلاجة  لتاأخري  لاأن�ضجة،  داعمة  �ضبكة  واإيجاد  الوجه 
املناطق  الوجه لرفع  اأ�ضاك رفيعة يف  باإدخال  الكا�ضيكية، وذلك 
املرهلة اإلى اأعلى اأو اإلى اأماكنها قبل اأن تقع �ضحية جاذبية عامل 

ال�ضن.  
اأن  �ضحيم،  تقول  العلمية،  الدرا�ضات  ذلك، ح�ضب  والأه��م من 
لقول  باجل�ضم  الأن��وث��ة  هرمون  من  يزيد  اإ�ضعاعا  ي�ضدر  الذهب 
الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »حرم لبا�ص احلرير والذهب على 

ذكور اأمتي واأحل لإناثهم«.

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.

أميرة سحيم: الذهب يؤخر عالمات الشيخوخة 
ويعالج أمراض القلب والمفاصل

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

استشارة تثقيفية استشارة وظيفية

»الخدمة المدنية«:
ال نص يقضي بحرمان 

الموظف من العالوة السنوية 
اأو�ضحت وزارة اخلدمة املدنية اأنه مل يرد يف لئحة تقومي الأداء الوظيفي اأو 
املدنية ن�ص يق�ضي بحرمان  التنفيذية لنظام اخلدمة  اللوائح  يف غريها من 

املوظف من العاوة ال�ضنوية اإذا ح�ضل على تقومي اأداء بتقدير غري مر�ص.
امل��ادة  ل���وزارة اخل��دم��ة املدنية، »م��ع م��راع��اة م��ا ن�ضت عليه  وذل���ك، وفقا 
)6/ج/1( من الائحة التعليمية فقط، والتي تق�ضي بحرمان امل�ضمول بهذه 

الائحة من العاوة اإذا ح�ضل على تقرير كفاية بدرجة غري مر�ص«.
اأخ��رى غري  اأن��ه يف حالة تكليف املوظف بوظيفة  اإل��ى  ال���وزارة،  واأ���ض��ارت 
وظيفته الأ�ضلية، �ضواء يف جهته الأ�ضلية اأم يف جهة حكومية اأخرى، فاإن تقومي 
وذل��ك يف  تلك اجلهة،  عليه يف  امل�ضرف  امل�ضوؤول  قبل  يتم من  الوظيفي  الأداء 

حالة تكليفه اأكرث من �ضتة اأ�ضهر.

استشارة تجارية

السياسات االسترشادية للسلع
وثائق  ت��ق��دمي  اإل���ى  وال�ضناعة  ال��ت��ج��ارة  ل���وزارة  الإر���ض��ادي��ة  ال�ضيا�ضات  ت��ه��دف 
منوذجية وا�ضحة وحمددة ت�ضاعد التاجر وامل�ضتهلك على ترتيب الآثار التي 
امل�ضتهلك  بينهما، مبا يرعى حقوق  التي يربمونها فيما  التعامات  تن�ضاأ عن 

ويحافظ يف الوقت نف�ضه على م�ضالح التاجر.
التجاري  امل��ح��ل  داخ���ل  ل��وح��ة  على  ال�ضيا�ضات  ه��ذه  تو�ضع  اأن  وال��غ��ال��ب 
الناحية  من  ملزم  الأول  جانبني:  من  تتاألف  وه��ي  الفاتورة،  خلف  تو�ضع  اأو 
النظامية لوجود ن�ص نظامي يقرره، والثاين �ضيا�ضة جتارية يهدف بها التاجر 

اإلى تقدمي مزايا اإلى زبائنه. 
امل�ضتهلك من يح�ضل على �ضلعة اأو خدمة، اأو يجري التعامل اأو التعاقد 

معه يف �ضاأنها.
ومفهومة  وا���ض��ح��ة  بلغة  اإع��ان��ي��ة  ل��وح��ة  اأو  مكتوبة  وث��ي��ق��ة  ال�ضيا�ضة 

للم�ضتهلك، تبني التزامات التاجر جتاه امل�ضتهلك.
وي�ضمن  لأغ��را���ض��ه��ا  ال�ضلعة  حتقيق  يت�ضمن  مكتوب  ال��ت��زام  ال�ضمان 

عيوبها خال مدة حمددة.
العيب كل خلل ين�ضاأ من اخلطاأ يف ت�ضميم ال�ضلعة اأو ت�ضنيعها اأو اإنتاجها 

اأو تخزينها اأو نقلها ويرتب عليه نق�ص يف قيمة ال�ضلعة اأو نفعها.
ذلك  يف  مبا  حتويلي  اأو  حيواين  اأو  زراع��ي  اأو  �ضناعي  منتج  كل  ال�ضلعة 

العنا�ضر الأولية للمواد الداخلة يف تكوين املنتج.
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ريتويت

يف عام 1839، اكت�ضف العامل الفيزيائي »هرنيك ويلهم دوف« اأنه اإذا �ضلطت 
ف��اإن  اأذن،  ك��ل  على  بع�ضهما  ع��ن  قليا  خمتلفني  ت��رددي��ن  واح���د  وق��ت  يف 

امل�ضتمع �ضيدرك �ضوت نب�ص �ضريع.
ا���ض��ت��خ��دم��ت ه���ذه الآل���ي���ة لأول م���رة ع���ام 1970 يف ع���اج بع�ص  وق���د 
والقلق  اخلفيف  كالكتئاب  اأمرا�ص  من  يعانون  الذين  النف�ضيني  املر�ضى 
لذبذبات  الدماغ  تعري�ص  يتم  حيث  ال��دوائ��ي،  العاج  رف�ضهم  عند  وذل��ك 
التعلم  م��ع��دلت  ي�ضرع  مم��ا  من�ضطة،  م��واد  لفرز  ت���وؤدي  كهرومغناطي�ضية 

ويح�ضن دورة النوم ويعطي �ضعورا بالراحة.
واليوم تعرف هذه العملية باملخدرات الرقمية اأو الن�ضوة الرقمية، فهي 
والأ�ضكال  الب�ضرية  امل��واد  بع�ص  اأحيانا  ترافقها  �ضوتية  ملفات  عن  عبارة 
والألوان تتحرك وتتغري وفق معدل مدرو�ص، متت هند�ضتها لتخدع الدماغ 
عن طريق بث موجات �ضوتية خمتلفة الردد ب�ضكل ب�ضيط لكل اأذن، يعمل 
معها الدماغ على توحيد هذه الرددات من الأذنني للو�ضول اإلى م�ضتوى 

واحد، مما يوؤدي اإلى اإح�ضا�ص معني يحاكي اإح�ضا�ص ن�ضوة املخدرات.
الطامة الكربى اأن مواقع اأجنبية بداأت يف النت�ضار، تعتمد على ترويج 
اآمن و�ضرعي يف ظل  اأنه  النوع اجلديد من املخدرات، وت�ضوق له على  هذا 

عدم وجود اأي قانون يجرم ال�ضتماع للملفات ال�ضوتية يف العامل اأجمع.
فهذا املروج اجلديد اأو »بائع املزاج« يتفنن يف عر�ص ب�ضاعته ومقدار 
الن�ضوة املتاحة لكل نوع مع و�ضف كامل لطريقة ال�ضتخدام وعينة جتريبية 
اإلى 30 دولرا مع  للتاأكد من اجلودة، وباأ�ضعار تراوح بني ثاثة دولرات 
خدمة املكتبة املزاجية التي تتيح لك نظري 100 دولر فقط، ت�ضميم خمدر 
رقمي جديد على مزاجك، بعد اأن ت�ضف للموقع �ضعور النت�ضاء الذي تود 

الو�ضول اإليه.
مل يعد هناك باب مل تطرقه التقنية واإن غفله العلماء، اإل اأن املخدرات 
باملر�ضاد  ل��ه  تقف  اأن  يجب  ال���ذي  باخلطر  تو�ضف  اأن  ت�ضتحق  الرقمية 
لن  فهو  ال�ضيطرة،  عن  يخرج  اأن  قبل  باملدمنني  املعنية  املوؤ�ض�ضات  كربيات 
الأي��ام، بل �ضي�ضبح مهددا حقيقيا للحياة  يكون جمرد تقليعة �ضتزول مع 
الطبيعية، ومق�ضد كثريين بحجج واهية.  اإذا، هناك ما يقلق حياتنا وعلينا 
الكثريين خ�ضو�ضا  ي�ضتق�ضد  موؤثر  بخطورة  الأجرا�ص مذكرين  نعلق  اأن 

من يعانون من عدم انتظام النوم، وما اأكرثهم!

المخدرات الرقمية..
خطر قادم!

حسن أحمد العواجي

BitBite سماعة 
لتحسين النظام 
الغذائي للفرد

اأحدث الأجهزة ال�ضحية  BitBite قائمة  تقدم جهاز 
مل�����ض��اع��دة ال���ف���رد ع��ل��ى ف���ق���دان ال������وزن، ح��ي��ث ميكن 
العادات  تعمل على حت�ضني  ل��اأذن  ك�ضماعة  ارت���داوؤه 
الغذائية من خالل حتليل الأ���س��وات واأمن��اط م�سغ 
ال��وزن  وف��ق��دان  اأف�ضل  ب�ضحة  �ضعور  وم��ن��ح  الطعام 

الإ�ضايف بف�ضل اأجهزة ال�ضت�ضعار املوجودة به.
ويتم ارت��داء اجلهاز يف الأذن يف كل مرة ياأكل فيها الفرد، كما 
ومعاجلة  لت�ضجيل  ا�ضت�ضعار  واأج��ه��زة  مايكرفون  على  يحتوي 
 BitBite تطبيق  بالتوا�ضل مع  يقوم  بحيث  ال��واردة،  الأ�ضوات 
عملية  ج��راء  ال���واردة  املعلومات  لتو�ضيح  ال��ذك��ي،  الهاتف  على 
ت���ن���اول ال��ط��ع��ام. وي��ع��م��ل اجل���ه���از ك��ذل��ك ع��ل��ى حت��ل��ي��ل ب��ي��ان��ات 
الأكل،  عادات  وتقارير حول  بيانية  ر�ضوما  يولد  امل�ضتخدم مما 
امل�ضتهلكة،  ال�����ض��ع��رات احل��راري��ة  وع���دد  ال��ط��ع��ام،  وج���ودة م�ضغ 
الن�ضائح حول  ت��ق��دمي  ك��م��درب م��ن خ��ال  اإل���ى عمله  اإ���ض��اف��ة 
حت�����ض��ني ال���ع���ادات وت��ق��ل��ي��ل ال�����ض��ع��رات احل���راري���ة. وب��ذل��ك يعد 
BitBite اأول جهاز يهتم بتقدمي الن�ضائح حول الأكل وامل�ضاعدة 

يف فقدان الوزن.

اأعلنت نوكيا عن اإطاق اأول جهاز لوحي 
اأن��دروي��د5  بنظام  عامتها  يحمل  تابلت 
وبت�ضميم قريب جداً لت�ضميم جهاز اآبل 

.Ipad  Air اللوحي
 Nokia N1 ا���ض��م  وي��ح��م��ل اجل��ه��از 
نوع  من  اإن�ص   7.9 قيا�ص  ب�ضا�ضة  ويتميز 
 Intel 64-bit ومعالج ،IPS panel LED
 ،Atom Processor Z3580،2.3 GHz
 LPDDR3 )800MHz( 2GB وذاك���رة 

.32GB مع ذاكرة داخلية بحجم
اأم�����ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ل��ك��ام��ريا اخل��ل��ف��ي��ة 
اجلهاز  ت��زوي��د  على  نوكيا  حر�ضت  فقد 
واأخ���رى  بك�ضل،  ميجا   8 دقتها  ب��ك��ام��ريا 
5 ميجا بك�ضل، مع بطارية  اأمامية بدقة 
يتميز  كما   .mAh  5300 بقوة  مدجمة 
Nokia N1 بخفة وزنه، حيث تبلغ 318 
غ��رام��ا ف��ق��ط، اإ���ض��اف��ة اإل���ى رق��ة �ضماكته 

البالغة 6.9 ملم.
ت�ضغيل  نظام  اأي�ضا،  مميزاته  وم��ن 
 Android 5.0 اجل�����دي�����د  اأن�������دروي�������د 
Lollipop و�ضعره الرخي�ص ن�ضبيا  وهو 
ي��ت��واف��ر يف  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  249 دولر. 

الأ�ضواق مطلع 2015 املقبل.

أول تابلت
 Nokia من

بنظام
أندرويد 5



الرأي الجامعي

نحو تحقيق 
الذات

عبدالرحمن قطومة
كلية الطب

حياتنا  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف  يف 
اأم   ع��م��ل��ي��ة  اأم  ك���ان���ت  ع��ل��م��ي��ة 
ع���ائ���ل���ي���ة، جن����د اأن����ن����ا ن��ق��ات��ل 
ب���ج�������ض���ارة ك����ي ت�����ض��ري ع��ج��ل��ة 
املطلوب؛  ال�ضكل  احلياة على 
فنم�ضي �ضت �ضاعات يوميا يف 

العمل، لنال الثناء واملال.
جن��ت��ه��د  ال�����ع�����ل�����م،  ويف 
اأعلى  لنح�ضد  ِط��وال  �ضاعات 
اأن ن�ضنع  ال�ضهادات، ونحاول 
اإلى  بال�ضتقرار  تت�ضم  عائلة 

حد كبري.
رغ�������م ك�����ل ذل�������ك ن��غ��ف��ل 
ك��ث��ريا اأح���د اجل��وان��ب املهمة 
التي من �ضاأنها اأن جتعل كل 
ت��ل��ك امل���ح���اور ال��ث��اث��ة على 
ك���ف���اءة ع���ال���ي���ة، وه����و ج��ان��ُب 
ن�ضيع  واأن��ت  فاأنا  »الإن�ضان«، 
العودة لذواتنا،  كثريا طريق 
ونفتقر اإلى مراجعة اأنف�ضنا، 
املهملة  ال��زواي��ا  عن  والبحث 
ف���ي���ه���ا وت���ف���ع���ي���ل���ه���ا ب��ال�����ض��ك��ل 

املطلوب.
نعي�ص  اأ�ضبحنا  لاأ�ضف 
حياة م�ضابهة لغرينا، ون�ضري 
وكاأن  على منط غري مغاير، 
خ�����ارط�����ة ال����ط����ري����ق واح������دة 

للجميع.
 ي������ق������ول امل������ث������ل »ل�������ول 
ل���ب���ارت  الأذواق  اخ�����ت�����اف 
ال�������ض���ل���ع«، واأع����ي����د ���ض��ي��اغ��ت��ه 
ب����ت���������ض����رف ف�������اأق�������ول »ل������ول 
اخ�����ت�����اف ال�����������ذوات ل����ب����ارت 

الهمم«.
»الإن�����ض��ان«  اأج���د  فاليوم 
ت���ل���ك ال���ك���ت���ل���ة امل���ت���ح���دة م��ن 
والقيم،  امل�ضاعر والأحا�ضي�ص 
حت��م��ل ال�����ض��ف��ات اخل��ارج��ي��ة 
الداخلية،  تكون  وقد  نف�ضها، 
ل��� »اإن�����ض��ان« اآخ����ر، وذل���ك من 
�ضاأنه اأن يجعل من جمتمعنا 

اليوم يتلون بلون واحد.
مل���������������اذا ع������ل������ى ����ض���ب���ي���ل 
امل������ث������ال جن������د ال����ن����اج����ح����ني، 
ك���ل ع��ل��ى ح�����دة، ع���ا����ص منط 
ح������ي������اة خم����ت����ل����ف ان���ع���ك�������ص 
ع���ل���ى خم����رج����ات����ه ال��ع��ل��م��ي��ة 
وال��ع��م��ل��ي��ة؟! اأت����رك اجل���واب 

لكم.
اأخ���ت���م ف���اأق���ول، ع���د اإل���ى 
ينق�ضها،  عما  واب��ح��ث  ذات���ك 
ال�ضفينة،  ق��ب��ط��ان  اأن���ت  وك���ن 
ول ت��ت��ح ل���اأم���واج ال��ف��ر���ض��ة 

لتقودك.

كثري من النا�ص يعتقدون اأن البتكار 
والإبداع خا�ضيتان متيزان اأ�ضخا�ضا 
ت���ك���ون  لديهم  امل��ج��ت��م��ع،  م��ع��ي��ن��ة يف 
ق���درات ف��ري��دة م��ن نوعها يف جت��اوز 
ال����روؤى ال��ع��ادي��ة ل��اأم��ور يف ال��زم��ان 

واملكان.
م��ن  ال���ع���دي���د  اأن  ول����ك����ن جن����د 
عك�ص  اإل��ى  ت�ضري  العلمية  الدرا�ضات 
ذلك وتبني اأنهما ميثان فقط منطا 
اكت�ضابه  مي��ك��ن  ال��ت��ف��ك��ري  يف  م��ع��ي��ن��ا 
الت�ضل�ضل  عملية   يف  وي�ضتخدمونه 

الفكري والتحليلي لديهم .
جمالني  والبتكار  الإب���داع  يعد 
م���رت���ب���ط ب��ع�����ض��ه��م��ا ب��ب��ع�����ص، ح��ي��ث 
اإن الب��ت��ك��ار يف ح��د ذات���ه م��ا ه��و اإل 
فكرة جديدة، يف حني  لإنتاج  عملية 

لتلك  وتنمية  الإب��داع هو تطوير  اأن 
الفكرة ب�ضكل متميز.

 ك��م��ا ي��ع��ت��رب الب��ت��ك��ار والإب�����داع 
�ضبحانه  اهلل  منحهما  �ضفتني  اأي�ضا 
وت��ع��ال��ى ل��ك��ل ع���ب���اده، وع��ل��ي��ه، ميكن 
يرغب  مل��ن  وت��ط��وي��ره��م��ا  تنميتهما 
ل��دى  وج��وده��م��ا  اإن  بحيث  ذل���ك،  يف 
الإن�ضان ل يتوقف بامتاكه مل�ضتوى 
معني من الذكاء والفطنة كما ت�ضري 
اإل��ي��ه بع�ص ال���درا����ض���ات، ف��ق��د جن��ده 
لدى الأطفال والرجال والن�ضاء على 

حد �ضواء.
عبقريا  تكون  اأن  �ضرطا   فلي�ص 
اإرادت���ك  ول��ك��ن  ت��ب��دع،  اأو  تبتكر  لكي 
ال����ق����وي����ة وخ����ي����ال����ك ال����وا�����ض����ع ه��م��ا 

الدافعان الأ�ضا�ضيان  اإلى ذلك.

ف���ك���ل اإن���������ض����ان مي��ت��ل��ك ق�����درات 
ت�ضمح  ن��ف�����ض��ي��ة وع��ق��ل��ي��ة  واإم���ك���ان���ات 
ل���ه ب��ال��غ��و���ص يف ف�����ض��اء ال��ت��ط��وي��ر 
وال���ت���ج���دي���د ب�����ض��ك��ل ي��ج��ع��ل��ه دائ���م���ا 
لاأ�ضياء  وتقييمه  روؤيته  يف  خمتلفا 
ب�����ه يف ك��ل  وال�����ظ�����واه�����ر امل���ح���ي���ط���ة 
امليادين املرتبطة بحياته وم�ضتقبله، 
فالإن�ضان املبتكر واملبدع هو الذي ل 
ي��ت��وان��ى يف اأي وق��ت م��ن الأوق����ات يف 
ب�ضفة  وحت�ضينها  ق��درات��ه  ا�ضتخدام 

م�ضتمرة.   
وح�������������ض������ب ع������ل������م������اء ال�����ط�����ب 
ملكة  ف��اإن  الب�ضرية  والفيزيولوجيا 
الب��ت��ك��ار والإب����داع م��وج��ودة تكوينيا 
وتتفاوت  الإن�ضان  دم��اغ  من  ج��زء  يف 
درج����ة ا���ض��ت��خ��دام ك���ل ���ض��خ�����ص ل��ه��ذا 

وتطوير  �ضخ�ضيته  ب��ن��اء  يف  اجل���زء 
ذاته وحتقيق اأهدافه وطموحاته. 

ولتنمية البتكار والإبداع لدينا 
العلماء  و�ضعها  خطوات  ع��دة  هناك 
ويجب علينا اتباعها من بينها  اأهمية 
واقعنا  حت�ضني  علي  قدراتنا  حتفيز 
وتعاملنا معه بطريقة عقانية من 
�ضليم،  ب�ضكل  وحت��ل��ي��ل��ه  ف��ه��م��ه  اأج����ل 
وعدم العتماد اأو الكتفاء فقط على 
الذي  ال�ضائد  العادي   التفكري  منط 
يطبعه اجلمود واملحدودية، بل يجب 
التفكري  ف��اأك��رث على  اأك���رث  الن��ف��ت��اح 
املت�ضعب احلركي غري املحدود الذي 
يق�سي على الأمناط ال�سائدة ويفتح 
خمتلف  فيها  ترتقي  ج��دي��دة  اآف��اق��ا 

الأفكار املنتجة لابتكار والإبداع.

االبتكار واإلبداع نمط في التفكير
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الرأي الجامعي
راي�����ه ال��ت��م��ي��ز غ��ال��ي��ة ال��ث��م��ن. فحني 
ويقرر  اجلمع  ال�ضفينة  رب��ان  يت�ضدر 
ذلك  فلي�ص  التميز  ���ض��راع  يب�ضط  اأن 

بالي�ضري.
ل  اأن  ال�ضفينة  ل��رب��ان  ك���ان  وق���د 
يب�ضط ذلك ال�ضراع واأن يبحر ب�ضفينته 
ومن معه يف م�ضار اآمن وقليل املخاطر 
حتى ل توؤثر عليه العوامل اخلارجية، 

ولكنه يف حقيقة الأمر م�ضار خطري.
ف��ف��ي ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ي��ن��ت��ه��ي بك 
امل�������ض���ار اإل������ى ذي�����ل ال���ق���ائ���م���ة ح���ي���ث ل 
ت�����ض��ت��ط��ي��ع ال��ل��ح��اق ب��ال�����ض��ف��ن امل��ب��ح��رة 

وتبقى متخلفا مع املراكب املتعرثة.
ال�ضفينة  قائد  يتمرد  حني  ولكن 
ورب���ان���ه���ا ع��ل��ى ال����واق����ع وي����اأخ����ذ ق���رار 
املبادرة فاإن ذلك موؤ�ضر باأن هذا الربان 
ميتلك  مقومات التميز، فما اأن يب�ضط 
ذلك ال�ضراع حتى تبحر �ضفينته مبن 
رفاقها  متجاوزة  الريح  وت�ضابق  فيها 
طموح  م�����ض��رق  م�ضتقبل  اإل����ى  ه��ادف��ة 

مليء بالنجاح والإبداع.
ذلك الإبحار املطمئن ل ياأتي من 
متناغم  عمل  م��ن  ول��ك��ن  ف���ردي  عمل 

وفريق متميز متجان�ص.
ولكي يكتب النجاح لهذه الرحلة 
لب���د م��ن ت��واف��ر ع���دة ع��وام��ل منها: 

ال�ضفينة،  رب���ان  ل���دى  ال���روؤي���ة  و���ض��وح 
وت��واف��ر الإم��ك��ان��ي��ات وال���ق���درات لديه 
اأن��ه يف  كما  اق��ت��دار،  بكل  دفتها  ليدير 
ال�ضامل  العمل  لفريق  احلاجة  اأم�ص 
واقع  اإلى  روؤيته وحلمه  الذي يرجم 
احلا�ضنة  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��وج��ود  ب��الإ���ض��اف��ة 
اجلاذبة لذلك امل�ضروع وتلك املمار�ضة 

ملعظم اأفراد الفريق.
كما اأن من حتديات تلك الرحلة 
ال����ف����ري����دة امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى الت������زان 
وم���وا����ض���ل���ة امل�������ض���ري، ف���ح���ني ي��ل��ت��ف��ت 
ال���ق���ائ���د ل��ف��ري��ق��ه وي��ب��ت��ه��ج ب��ه��م على 
اأنها من  التكرمي، فا �ضك يف  من�ضة 
ه��وؤلء  م�ضرية  يف  ال��ف��ارق��ة  اللحظات 
الأف����راد وت��ل��ك امل��وؤ���ض�����ض��ات حيث يزف 
ويكون  التكرمي  �ضاحة  اإل��ى  املتميزون 
ذل���ك اأي�����ض��ا م���وق���دا  ل��ه��م��ة الآخ��ري��ن 

وموؤ�ضرا جليا لنجاح ذلك الربان. 
ومن متطلبات جناح تلك الرحلة 
ح�ضن اختيار املعايري وعدالة تطبيقها 
امل��اأم��ول من  مب��ا يكفل ال��وق��ع احل�ضن 
من  ال��ت��ك��رمي  ف��م��ب��داأ  ال�ضريحة،  تلك 
عنها-  نتغافل  اأو  نغفل  ال��ت��ي  امل��ب��ادئ 
بينما  احل��ي��اة  زخ��م  يف  الب�ضر-  مع�ضر 
ل نغفل عن املحا�ضبة ملن ق�ضر طرفة 

عني اأو دونها.

يف الآونة الأخرية قامت �ضفينة 
وب�ضط  بالإبحار  خالد  امللك  جامعه 
رب��ان��ه��ا ����ض���راع مت��ي��زه��ا ب��ك��ل اق��ت��دار 
وح��ك��م��ة ف��اأب��ح��رت اإل���ى م���دى اأرح���ب 
لذلك  اأهليتها  ج���دارة  بكل  واأث��ب��ت��ت 
مثياتها  ت��ت��ج��اوز  وب���ات���ت  ال�����ض��ب��اق 
و�ضاهد العيان يف ذلك عيون الر�ضد 

الأكادميية العاملية.
اأق��ام��ت��ه��ا  للتميز  اح��ت��ف��ال��ي��ة  يف 
اجلامعه موؤخرا، جتلت روح التناف�ص 
جو  يف  الأن��ف�����ص  وابتهجت  ال�ضريف 
عامات  باتت  حيث  مميز  احتفايل 
البهجة وال�ضرور ترت�ضم على مامح 
ال�ضفينة  رب����ان  م���ن  الإجن�����از  ف��ري��ق 
يتح�ض�ص  ب����دا  ع��م��ل  ف��ري��ق  واأف�������راد 
ويلم�ص  ال��ت��ك��رمي  ح����اوة  وي���ت���ذوق 

نتائجه.
وت���ل���ك ق�����ض��ة مل ت��ن��ت��ه ب��ع��د بل 
جناح  مل�ضرية  اجلميلة  البدايات  هي 
ال��غ��راء، يف  اجلامعة  ه��ذه  بها  ت�ضهم 
دفع دفة �ضفينة الوطن الكربى اإلى 
�ضواطئ الأمان والتقدم العلمي لكي 
ت�ضتحقها  ومكانة  مقعدا  لها  حتجز 
ب���ني ���ض��ع��وب ال���ع���امل امل��ت��ق��دم وت��ظ��ل 
بكل  ال��وط��ن  ذل��ك  اإل��ى  ت�ضري  البنان 

احرام واإعجاب.

شراع التميز
أ. د. عبد اهلل عسيري
عميد كلية الطب

الشهادة 
أمانة

أحمد حسن آل مريف
طالب بكلية العلوم

لو جمعت عددا من الطاب واختربتهم 
م�ضبقا؛  در�ضوها  التي  امل��ق��ررات  اأح��د  يف 
اأو  اإل واحد  فاإنه قطعا لن يجيب منهم 
اث��ن��ني على الأ���ض��ئ��ل��ة، ول��و ك��ان جميعهم 
قد ح�ضلوا يف هذه املقررات على درجات 
نطرح  يجعلنا  وه����ذا  ك��ام��ل��ة،  اأو  ع��ال��ي��ة 
ت�������ض���اوؤلت ك���ث���رية ق���د ت���ك���ون اإج��اب��ات��ه��ا 

خمجلة نوعا ما.
الف�ضل  ه��ذا  وراء  احلقيقي  ال�ضبب 
ه��ذه  اإل���ى  تنظر  الغالبية  اأن  اإل���ى  ي��ع��ود 
امل�����ق�����ررات ع���ل���ى اأن����ه����ا م���وؤق���ت���ة، ت��ن��ت��ه��ي 
ع��اق��ت��ه��م ب��ه��ا مب���ج���رد ن��ه��اي��ة ال��ف�����ض��ل 
الدرا�ضي، متجاهلني هذه الدرو�ص التي 
ت�سكل جمموعة خيوط يكتمل بها ن�سيج 

تخ�ض�ضاتهم.
م��ا  ����ض���ن���ط���ب���ق  اأن�����ن�����ا  يف  ن���ف���ك���ر  مل 
اهتمامنا  واأن مدى  امل�ضتقبل  تعلمناه يف 
ب��راع��ت��ن��ا يف تطبيقها  ق���وة  ���ض��ي��ح��دد  ب��ه��ا 

م�ضتقبا.
ال��ذي  املجتمع  يف  ب��دورن��ا  نهتم  مل 
الأم���ور،  زم���ام  لي�ضلمنا  بلهفة  ينتظرنا 
متعذرين  والتطوير  بالتنمية  نبال  ومل 
باأن هناك من �ضيهتم بهذه الأ�ضياء التي 

هي بالن�ضبة لنا من �ضفا�ضف الأمور.
همنا  ي�ضبح  اأن  ج���دا  امل��وؤ���ض��ف  م��ن 
احل�ضول على �ضهادات تثبت اأننا قادرون 
ون�ضتطيع  منا  �ضيطلبون  م��ا  عمل  على 
من خالها اأن جند وظائف ذات مرتبات 
التي  لاأمانة  �ضافر  جتاهل  يف  مر�ضية، 

تعنيها ال�ضهادة.
الف�ضاد  ر�ضيعة  الق�ضية  ه���ذه  اإن 
اأول،  بنف�ضك  ف��اب��داأ  ترف�ضه  كنت  ف���اإذا 

ففاقد ال�ضيء ل يعطي.
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

احلمد هلل اأن انتهينا من حدث علمي 
ال��دويل  املوؤمتر  واإع��ام��ي كبري، هو 
ال����ذي نظمته  ل���اإع���ام وال����ض���اع���ة 
اجل��ام��ع��ة يف ال���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي، وق��د 
مناق�ضة  امل��وؤمت��ر يف  اأه���داف  حتققت 
يف  العامية  املو�ضوعات  اأه��م  اأح��د 
يف  فقط  لي�ص  الجتماعية،  ال�ضاحة 
وباقي  العربي  ال��ع��امل  يف  ب��ل  اململكة 
ال�ضاعة  م��و���ض��وع  وه��و  ال��ع��امل  دول 

وعاقتها بالعام.
وق����د ع��ق��د امل���وؤمت���ر مب�����ض��ارك��ة 
اأكرث من ثمانني باحثا وخبريا، ومت 
ت����داول امل��و���ض��وع م��ن ك��اف��ة ج��وان��ب��ه 
والتعريفية،  والتاريخية  التاأ�ضيلية 

الإنرنت،  وعرب  والتلفزيونية،  والإذاعية  ال�ضحافية  و�ضائله،  كافة  وعرب 
النطاق  وعرب  الإخبارية،  واملواقع  واملنتديات  الحتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  من 

اجلغرايف املحلي والعربي والدويل.
وكان لتفاعل احل�ضور من امل�ضوؤوليني والإعاميني واملهتمني والطاب دور 
مهم، اأن�ضج الفهم  و�ضاعد على ا�ضتدعاء التجربة يف جمال املواجهة والت�ضدي.

ومل يكتف التداول على احل�ضور داخل اأروقة قاعات املوؤمتر، بل تعداه اإلى 
اجلمهور العام، حيث جنح املوؤمتر يف ا�ضتقطاب اهتمام و�ضائل الإعام الف�ضائية 

العربية واملحلية، والإذاعات وال�ضحافة وو�ضائل ومنافذ الإنرنت املختلفة.

الحمد هلل
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

1911

غائم ماطر
جزئيا

غائم 
جزئيا

181020112082210

غائم 
جزئيا

ماطر

ملتقى الراث العمراين الوطني ال�4،  )تطلق فعالياته من اجلامعة(

اآخر موعد لاعتذار عن الدرا�ضة للف�ضل الدرا�ضي الأول

الأوملبياد الثقايف لطاب وطالبات اجلامعة

اآخر موعد لاعتذار عن مقرر درا�ضي

بدء الختبارات ملواد الإعداد العام والعملي والنت�ضاب

نهاية الختبارات ملواد الإعداد العام العملي والنت�ضاب

بدء الختبارات النهائية

نهاية الختبارات النهائية

الثنني 9 �ضفر 1436

اخلمي�ص 11�ضفر1436

من 23 اإلى 25 �ضفر 1436

خلمي�ص 25 �ضفر 1436

الأحد 6 ربيع الأول 1436

اخلمي�ص 10 ربيع الأول 1436

الأحد 13 ربيع الأول 1436

الثاثاء 22 ربيع الأول 1436

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

بدون زعل
ــن الــتــدخــني،  • يــحــذر الأطـــبـــاء م
ال�سباب  ــرب  اأك مــن  بانه  وي�سفونه 
عندما  ولــكــن  لــالأمــرا�ــض،  امل�سببة 
ــون عـــدد ممـــن ميــار�ــســون هــذه  ــك ي
ال�سحية،  الكليات  طالب  من  العادة 

فامل�سيبة �عظم !

يف  �سعفهم  من  ي�ستكون  �لطالب   •
 ،Blackboard نــظــام  مــع  التعامل 
للتعريف  تعقد  التي  الــدورات  لقلة 
ــنــظــام،  ــتــعــامــل مـــع ال بــطــريــقــة ال
اإقامة  على  توؤكد  املعنية  والإدارة 
دورات تعريفية على مدار العام بهذا 

النظام، ولكن من ح�سر ؟!

اأول جمل�ض  د�سنت كلية الهند�سة   •
الكلية  لأعــ�ــســاء  يتيح  اإلــكــروين، 
لقاعة  ــور  احلــ�ــس دون  ــاع  ــم ــت الج
ــات، وميــكــن تــوثــيــق ما  ــاع ــم ــت الج
فهل  ومالحظات،  قــرارات  من  يتخذ 
نرى تطبيق مثل هذا املجل�ض لتوفري 

الوقت واجلهد؟

• نعاين كثريا يف �سفحتي »درا�سات« 

علمية  درا�ــســات  بن�سر  تهتم  والتي 
خا�سة، من عدم اقبال اأع�ساء هيئة 
لديهم  مبا  تزويدنا  على  التدري�ض 
�لتو��سل  �سعوبة  ومن  در��سات،  من 

معهم!

م�سرح  يف  �لفعاليات  تنظيم  عند   •
ي�سبق  اجــتــمــاع  كــل  ويف  اجلــامــعــة، 
�سوء  من  �ل�سكوى  تتكرر  �لفعالية، 
�سماعات  ��ستئجار  فيتم  �ل�سوتيات، 
بعد  املو�سوع  ن�سيان  ويتم  م�ساندة، 
ل  ملاذا  وال�سوؤال  الفعالية..  انتهاء 
�سوتي  بنظام  �سماعات  تامني  يتم 

متطور للم�سرح؟

زعــل«  »بـــدون  اأن  للجميع  نــوؤكــد   •
الهادف  للنقد  مكان  وهــي  للجميع، 
بواقعية  تــريــده  مــا  اأكــتــب  البناء. 
ـــن الــتــجــريــح  ـــدق وبـــعـــيـــدا ع ـــس و�
والأهداف ال�سخ�سية، فحتما �ستجد 
ب�سدر  املــالحــظــة  تــلــك  يتقبل  مــن 
ــوا مــ�ــســاركــاتــكــم عرب  ــل ــس رحـــب. اأر�

�لربيد �لإلكرتوين �لتايل:
lmioo@kku.edu.sa

أسبوعية جامعة الملك خالد

مفكرة الجامعة
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»السجل العلمي« 
كتاب »السجل العلمي« هو الكتاب التوثيقي الشامل

ل� »المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة« ستصدره جامعة الملك 
خالد بعد انتهاء أعمال المؤتمر. الكتاب يتضمن كافة البحوث 

والمشاركات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر.


