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»علوم ومجتمع« محايل تصدر مجلتها الفصلية
اأ�شدرت اإدارة الأن�شطة الطالبية بكليتي العلوم والآداب 
واملجتمع يف حمايل العدد الأول من جملتها الف�شلية، 
حيث مت ت�شليم اأولى ن�شخها اإلى امل�شرف العام على فرع 
وعميد  مزهر،  اآل  حممد  الدكتور  تهامة  يف  اجلامعة 
توزيع  كما مت  القرين،  الدكتور حممد  الأ�شتاذ  الكلية 

ن�شخ على الطالب بالكليتني.
واأك����د وك��ي��ل ����ش���وؤون ال��ط��الب ب��ف��رع اجل��ام��ع��ة يف 
تهامة الدكتور حمزه الفتحي، ورائد الن�شاط الطالبي 
بالكلية الأ�شتاذ راجي فقيه اأن هذا العدد ميثل توثيقا 
تاريخيا مل�شرية الأن�شطة الطالبية يف الفرتات املا�شية. 
جماالت  يف  �شفحات  ي�شمل  العدد  ه��ذا  اأن  يذكر 
وفعاليات  وال��ث��ق��ايف،  الريا�شي،  امل��ج��ال  مثل:  خمتلفة 

التن�شيط ال�شياحي. 

إبراهيم محمد آل خلف

»الطب« تظفر بجائزة المركز األول 
الأ�شتاذ  توج معايل مدير اجلامعة 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن حمد 
الفائزين  املا�شي،  الثالثاء  ال��داود، 
ال��ذي  الأول  ال��ث��ق��ايف  الأومل��ب��ي��اد  يف 
املبدعني«  »�شباق  �شعار  حتت  اأقيم 
معاليه  ب��درع  اأي���ام،  ثالثة  وا�شتمر 

للثقافة والإبداع.  
وت�������ش���م���ن الأومل�����ب�����ي�����اد اإق����ام����ة 
ال���ق���راآن  16 م�����ش��اب��ق��ة يف جم�����الت: 
وامل�شابقة  النبوية،  وال�شّنة  الكرمي، 
ال���ث���ق���اف���ي���ة، االإل�����ق�����اء واالأوب�����ري�����ت 
مع  ال�شعرية  امل�شاجلة  الإن�����ش��ادي، 
االأف��الم  والنبطي،  الف�شيح  ال�شعر 
ال���وث���ائ���ق���ّي���ة، ال���ر����ش���م ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي، 
الت�شوير  ال��ك��اري��ك��ات��ريي،  ال��ر���ش��م 
ال���ف���وت���وغ���رايف، ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي، ال��ف��ن 
ال����رق����م����ي »ال����ت���������ش����ام����ي����م«، اخل���ط 

العربي، واخلدمة املجتمعّية.
وح�������ش���ل���ت ك���ل���ي���ة ال����ط����ب ع��ل��ى 
االأومل��ب��ي��اد  يف  االأول  امل���رك���ز  ج���ائ���زة 
الثقايف الأول ب� 2000 نقطة، وجاءت 
كلية ال�شريعة واأ�شول الدين  ثانية 
ب��ر���ش��ي��د م���ن ال��ن��ق��اط ق����دره 1600 
ن��ق��ط��ة، ون��ال��ت ك��ل��ي��ة ط��ب االأ���ش��ن��ان 
النقاط  م��ن  بر�شيد  الثالث  امل��رك��ز 

قدره 1550 نقطة. 
واأك���د م��ع��ايل الأ���ش��ت��اذ الدكتور 
اإدارة  ح��ر���ص  ال���داود  الرحمن  عبد 
امل�شابقة  ه��ذه  اإق��ام��ة  على  اجلامعة 
ورغبتها يف اكت�شاف املواهب ال�شابة 
املنطقة،  ل�شباب  املتنوعة  والطاقات 
وحت��ف��ي��زه��ا ن��ح��و االإب�����داع وال��ظ��ه��ور 

ورع���اي���ة و���ش��ق��ل امل���ي���ول وت��ق��دمي��ه��ا 
للمجتمع.

امل�شابقة   وق��ال »جتلت يف ه��ذه 
ال���ت���ي ا����ش���ت���م���رت ث���الث���ة اأي�������ام روح 
امل���ن���اف�������ش���ة ال�������ش���ري���ف���ة، وت���ن���وع���ت 
كافة  يف  امل�شاركني  الطالب  مواهب 

املجالت«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ن��ب��ه وك��ي��ل ع��م��ادة 
�شوؤون الطالب لالأن�شطة الطالبية 
اأن  اإل��ى  قمي�شان،  اآل  نا�شر  الدكتور 
ال��ث��ق��ايف الأول  م�����ش��اب��ق��ة الأومل���ب���ي���اد 
ك�����ش��ف��ت ع���ن ال��ك��ث��ري م���ن امل���واه���ب 
م��ره  الأول  تظهر  ال��ت��ي  وال��ك��ف��اءات 

للجمهور.
ال��ت��ن��اف�����س  »ه�����ذا  اأن  واأ�����ش����اف 
اإث��رائ��ي��ة  ل��رام��ج  منطلقا  ���ش��ي��ك��ون 
ل���ل���ط���الب امل�������ش���ارك���ني ل���ك���ي حت��ق��ق 

امل�شابقة الهدف املرجو منها«.
عقب ذلك �شاهد اجلميع عر�شا 
مرئيا ر�شدت خالله اجلوائز املالية 
املتقدمة  باملراكز  الفائزة  لالأعمال 
ري��ال، وكرم  بربع مليون  تقدر  التي 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، وك���ل م��ن ال��وك��الء 
القحطاين،  م��رع��ي  ال��دك��ت��ور  وه���م: 
والدكتور حممد احل�شون، والدكتور 
اأح���م���د اجل��ب��ي��ل��ي، وال���دك���ت���ور م��اج��د 
جلبان،  اآل  خالد  والدكتور  احلربي، 

الفائزين يف فروع االأوملبياد.
تفاصيل وصور
صفحات 4، 5، 20، 21

منصور كويع

بالنما�س  للبنني  االأكادميي  املجمع  اأق��ام 
ممثال يف نادي النخبة الطالبي، االثنني 
»ا���ش��ت��خ��دام��ات  ب���ع���ن���وان  دورة  امل���ا����ش���ي، 
ق�شم  رئي�س  قدمها  امل��ت��ع��ددة«  الو�شائط 
حممد  الدكتور  باملجمع  املعلومات  نظم 
اأحمد عثمان، وح�شرها 40 طالبا، وعدد 

من اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية.
وتاأتي هذه الدورة اإميانا من النادي 
املتعددة  الو�شائط  ب��اأن  عليه  والقائمني 
اأ�شبحت جزءا ال يتجزاأ من حياة الطالب 
اجل���ام���ع���ي، و���ش��ي��ئ��ا اأ����ش���ا����ش���ي���ا لب�����د م��ن 
التطور  به ملواكبة  معرفته جيدا والإمل��ام 

وتقنيات التعليم احلديثة.

محمد آل حيدان

»أكاديمي« النماص يقيم دورة الوسائط المتعددة
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منصور كويع

قدمت اجلامعة ممثلة يف معهد البحوث 
اإمارة  وباإ�شراف  ال�شت�شارية،  والدرا�شات 
منطقة ع�شري وم�شاركة 18 جهة حكومية 
باملنطقة، درا�شة وندوة عن قيا�س وتقييم 
وذلك  باملنطقة،  احلكومية  االأجهزة  اأداء 
�شاحب  ع�شري،  منطقة  اأم���ري  جل�شة  يف 
ال�شمو امللكي االأمري في�شل بن خالد بن 
ال�شيافة  ق�شر  امل��ع��ت��ادة يف  ال��ع��زي��ز   عبد 
بحي ال�شد يف اأبها، بح�شور معايل مدير 
الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة 
ب����ن ح���م���د ال����������داود، ووك��������الء اجل��ام��ع��ة 
وم����دراء  وال��ق�����ش��اة  الف�شيلة  واأ���ش��ح��اب 
جمل�س  واأع�������ش���اء  احل��ك��وم��ي��ة  االإدارات 

املنطقة والبلدي.
وخ��ل�����ش��ت ال���درا����ش���ة اإل����ى ع����دد من 

التو�شيات يف عدد من املجالت.
وق���������دم ع���م���ي���د م���ع���ه���د ال���ب���ح���وث 
وال��درا���ش��ات ال���ش��ت�����ش��اري��ة ال��دك��ت��ور عبد 
عر�شا  احل��دي��ث��ي،  اإب��راه��ي��م  ب��ن  اللطيف 
اأم�����ام اأم����ري امل��ن��ط��ق��ة ت���ن���اول درا����ش���ة عن 
مبنطقة  احلكومي  االأداء  وتقييم  قيا�س 
عن  مرئي  عر�س  اإل��ى  باالإ�شافة  ع�شري، 
الندوة التي اأعدتها اجلامعة بهذا ال�شاأن. 
م�شريتها  يقود  املباركة  بالدنا  »اإن  وق��ال 
ا�شتثنائي  ملك  واالإ���ش��الح��ي��ة  التنموية 
ه��دف��ا وغ��اي��ة،  التنمية واالإ����ش���الح  ج��ع��ل 
وه��و ال���ذي ي���ردد دائ��م��ا اأن ال ع��ذر مل��ن ال 

يعمل«.
منطقة  اأم���ري  �شمو  راأى  واأ����ش���اف« 
البي�شاء،  التنموية  اليد  �شاحب  ع�شري 
التنموي  بح�شه  ال��و���ش��اء،  النري  والفكر 
وهمه الوطني، اأن تقوم اجلامعة بدرا�شة 
تقوميية لقيا�س وتقييم االأداء احلكومي 
يف املنطقة ملعرفة جوانب ال�شعف واخللل  
بطرق علمية مبنية على درا�شات ميدانية 
احلقيقي  الواقع  على  للوقوف  وم�شحية 

الأداء تلك االأجهزة واالإدارات«.
وتابع »جتاوبا مع رغبة �شموه، وجه 
الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل 
باختيار  ال����داود  حمد  ب��ن  ال��رح��م��ن  عبد 
فريق عمل من املخت�شني واخلراء ممن 
الق�شايا  درا����ش���ة  ل��ه��م جت��رب��ة مم��ي��زة يف 
على  �شخ�شيا  ي�شرف  اأن  على  الوطنية 

هذه الدرا�شة«.
واأكد الدكتور احلديثي اأن اجلامعة 
���ش��ع��ت ل��ت��ح��ري امل��و���ش��وع��ي��ة وال�����ش��ف��اف��ي��ة 
اإليها،  املوكلة  باملهام  القيام  عند  كاملة 
م�شددا على �شرورة البدء بقيا�س وتقييم 
احلكومية  االإدارات  واأول��ى  اجلامعة  اأداء 
ال����ت����ي ت���خ�������ش���ع ل���ل���ق���ي���ا����ص وال���ت���ق���ي���ي���م، 
قيا�شه  الذي ال ميكن  العمل  مو�شحا اأن 
اإدارت��ه وال تطويره  وال تقييمه، ال ميكن 

وال النجاح فيه.
اإنها  ق��ال  ال��درا���ش��ة،  منهجية  وع��ن 
اب���ت���داأت ب��درا���ش��ة ل��ل��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة يف 
احلكومية،  االأجهزة  اأداء  وتقييم  تنظيم 
ودرا��������ش�������ة ك�����ل م�����ن جت����رب����ة احل���ك���وم���ة 
امل���ت���ح���دة  ال�������والي�������ات  ال����ف����ي����درال����ي����ة يف 
االأم��ري��ك��ي��ة، وجت���رب���ة ب��ري��ط��ان��ي��ا وك��ن��دا 

ونيوزلندا واأ�شرتاليا.
ك���م���ا مت حت��ل��ي��ل م���ع���اي���ري اجل���ائ���زة 

الدرا�شة مل يكن اأبدا النتقاد، بل التقييم 
تقييم  يظهر  كما  ب��امل��ع��اجل��ة،  واله��ت��م��ام 
االأداء ب�شكل عام بح�شب االأوزان الن�شبية 
وب��ح�����ش��ب امل��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة ل��ل��ت��ق��ي��ي��م«، 
موؤكدا اأن االأداء العام لالأجهزة احلكومية 
72% من  ب��ن�����ش��ب��ة  ك����ان  مب��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري 
ل��الأداء  املعتمدة  الدولية  املقايي�س  اأ�شل 
فريق  اأن  اإل���ى  م�شريا  امل��ث��ايل،  احلكومي 

الدرا�شة، يعتر ذلك م�شتوى جيدا.
اإل��ى  يحتاج  بالتاأكيد  »االأم����ر  وق���ال 
لتح�شني  اجل���ه���ود  ت�����ش��اف��ر  م���ن  م���زي���د 
االأ���ش��ع��دة  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  االأداء  وت��ط��وي��ر 
وخ��ا���ش��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب���ح���ور االإب������داع 
وال��ت��م��ي��ز، وحم����ور ال���ش��ت��غ��الل الأف�����ش��ل 
ل������ل������م������وارد، وت�����ق�����دي�����ر ث����ق����اف����ة ال���ع���م���ل 

واالأخالقيات املهنية«.

توصيات عملية
وعن التو�شيات العملية القابلة للتطبيق، 
اأو�����ش����ح ال���دك���ت���ور احل���دي���ث���ي، اأن�����ه يجب 
التخطيط اال�شرتاتيجي والتنفيذي، من 

خالل اآليات التنفيذ التالية:
باإمارة  تن�شيقي  جمل�س  تاأ�شي�س    •
ذات  اجل��ه��ات  مي��ث��ل  ع�شري  منطقة 
ال��ع��الق��ة ي��ن��اق�����س خ��ط��ط امل��ن��ط��ق��ة 
ظل  يف  والتنفيذية  اال�شرتاتيجية 

خطة �شاملة للمنطقة.
•  تبادل خرات االأجهزة احلكومية 

يف املنطقة يف جمال التخطيط.
ونتائجها  الدرا�شة  هذه  تكون  • اأن 
والقيا�ص  والتقييم  للتخطيط  ن��واًة 

املعياري الأداء االأجهزة احلكومية.
في مجال التطوير اإلداري:

•   التو�شية بعقد اجتماعات دورية 

ال���ع���الق���ات  لإدارة  ت��ت��ب��ع  ح���ك���وم���ي 
ال���ع���ام���ة ل��ت��ح�����ش��ني ����ش���ورة اجل��ه��از 
والتفاعل  التوا�شل  م�شتوى  ورف��ع 

مع املجتمع.
•  التو�شع يف تثقيف امل�شتفيد حول 

حقوقه وواجباته.
االإج���������راءات  يف  ال���ن���ظ���ر  اإع��������ادة   •
بع�س  يف  امل��ت��ب��ع��ة  ال���ب���ريوق���راط���ي���ة 

االإدارات احلكومية وت�شحيحها.

في مجال التميز واإلبداع:
ب����رام����ج  يف  ال����ت����و�����ش����ع  • �شرورة 
التحفيز الداعمة لالإبداع والتميز.

امل��ت��م��ي��زة  ب���ال���ن���م���اذج  •  االإ�������ش������ادة 
واملبدعة والتكرمي العلني لها.

• و����ش���ع م��ع��اي��ري دق��ي��ق��ه ل��ق��ي��ا���ص 
التميز واالإب��داع يف تقدمي اخلدمة 

للعمالء/امل�شتفيدين.
تعنى  اإداري�����ة  وح���دة  • ا���ش��ت��ح��داث 
واجل���ودة  والتميز  الإب����داع  ب�����ش��وؤون 
مبنطقة  احل��ك��وم��ي��ة  االأج����ه����زة  يف 

ع�شري.

االستغالل األمثل للموارد:
تو�شيات  ع��دة  الدرا�شة  قدمت  كما 
يف جمال ال�شتغالل الأمثل للموارد 

املتاحة على النحو التايل:
• اإيجاد روافد مالية مبا�شرة وغري 
الفرعية  للميزانية  داعمة  مبا�شرة 
ل���ل���ج���ه���از احل����ك����وم����ي م�����ن خ����الل 

القنوات الر�شمية.
• اال�شتفادة املبا�شرة من هذه املوارد 
برنامج وخطط مدرو�شة حتد من 

اإعادة توريدها لوزارة املالية.

االأوروب����ي����ة ل��ل��ج��ودة ل������الأداء احل��ك��وم��ي، 
املاليزية لكونها  التجربة  واالط��الع على 
دول���ة اإ���ش��الم��ي��ة، ب��االإ���ش��اف��ة اإل���ى جتربة 

حكومة دبي ب�شفتها منوذجا خليجيا.
اأن فريق  ال��دك��ت��ور احل��دي��ث��ي  وب��ني 
العمل، قام بزيارات متتالية لبع�ص املراكز 
تلك  خ�شو�شا  اململكة  داخ���ل  احلكومية 
للتقييم  متخ�ش�شة  م��راك��ز  لديها  التي 
والقيا�ص اأو تلك الوزارات والهيئات التي 
لال�شتفادة  �شخمة  م�شاريع  على  ت�شرف 
النتيجة  وكانت  وتقييمها،  من جتربتهم 
  10 يطور  اأن  الدرا�شة  فريق  ا�شتطاع  اأن 
م��وؤ���ش��را   148 تت�شمن  للقيا�ص  م��ع��اي��ري 
ميكن من خاللها احلكم على اأربعة اأمور 
ه��ي: ال��ك��ف��اءة، وال��ف��اع��ل��ي��ة، واالإن��ت��اج��ي��ة، 

واجلودة يف كل عمل يخ�شع للتقييم.
واعتمد الفريق على ت�شميم خم�شة 
اأنواع خمتلفة من اأدوات القيا�ص تت�شمن 
ا���ش��ت��م��ارات، وم��ق��اب��الت وور�����ص ع��م��ل مع 
 18 ل�  والعاملني  وامل�شتفيدين  اجلمهور 
�شاركت  ع�شري  منطقة  يف  حكومية  جهة 

يف الدرا�شة.
اأهمية  احلديثي  الدكتور  راأى   كما 
والنوعية  الكمية،  البيانات  ه��ذه  اإك��م��ال 
ب��اال���ش��ت��م��اع، وامل��ن��اق�����ش��ة، وال���ت���ح���اور مع 
م���دراء االأج��ه��زة احل��ك��وم��ي��ة، وق��ي��ادات��ه��ا، 
ن���دوة يف رح���اب اجلامعة  وق���ال« مت عقد 

لعر�س التقرير التايل عنها«.
قال  العامة،  بالنتائج  يتعلق  وفيما 
»يظهر م�شتوى االأداء احلكومي باملنطقة 
مقارنة مبعايري االأداء القيا�شية املعتمدة، 
وامل��ث��ال��ي��ة ل����الأداء احل��ك��وم��ي، وه��ن��ا كانت 
امل��ق��اي��ي�����ص ب�����ش��ك��ل ع���ام دون اخل���و����ص يف 
تفا�شيل اأداء جهات بعينها، فهدف فريق 

باملنطقة  احلكومية  االأج��ه��زة  ب��ني 
والتنمية  التطوير  ق�شايا  ملناق�شة 

الإدارية.
االإداري  للتطوير  م��رك��ز  اإن�����ش��اء    •
ت��دع��م��ه اإم������ارة امل��ن��ط��ق��ة، وت�����ش��رف 
والتنمية  للتطوير  اجلامعة  عليه 

الإدارية.
يف جمال تقنية املعلومات

املعلومات  لتقنية  جمعية  •  اإن�شاء 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري ت�����ش��م م�����ش��وؤويل 
ت���ق���ن���ي���ة امل����ع����ل����وم����ات ب�����االأج�����ه�����زة 

احلكومية.
واملالية  التقنية  املوارد  •  ا�شتثمار 
امل��ت��اح��ة مل�����ش��روع »ي�����ش��ر« مب��ا يخدم 

االأجهزة احلكومية باملنطقة.
منذجة  تطبيقات  يف  •  التو�شع 

اخلدمة.

في مجال
خدمات المستفيدين

اإلى  •   التحول من خدمة املراجع 
امل�شتفيد اأو العميل واملبادرة بدرا�شة 

االحتياجات وتقدمي اخلدمات.
ال��ر���ش��ا  ق��ي��ا���س  ب��رام��ج  •   تفعيل 
ع��ن��د امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن .. وال��ت��و���ش��ع يف 

اخلدمات الإلكرتونية.
•  ر�شد م�شادر وجهات التذمر من 
ق��ب��ل امل��راج��ع��ني ال��ذي��ن ي��ت��واف��دون 
متكرر.  وب�شكل  الإم���ارة  مقام  على 
واإيجاد اآلية للتعامل مع م�شبباتها.

في مجال التفاعل
والتواصل مع المجتمع:

ج��ه��از  ك����ل  يف  وح�������دة  اإن���������ش����اء   •

• و����ش���ع ن���ظ���ام م��ت��ك��ام��ل وف���اع���ل 
الإع������داد م��ي��زان��ي��ات االأج����ه����زة، مبا 
ي�شهم يف  تخفي�ص تكاليف الت�شغيل 

والتنفيذ.
اخلا�ص  القطاع  م�شاركة  • تفعيل 
يف ت��ن��ف��ي��ذ ودع�����م ب��ع�����س ال���رام���ج 

احلكومية.
 

العمل  في مجال تعزيز ثقافة 
واألخالقيات المهنية:

• و�شع �شوابط تنظيمية و�شلوكية 
للو�شول اإلى اأداء مميز.

لتعزيز  قنوات جديدة  • ا�شتحداث 
التوجه  املهنة ودعم هذا  اأخالقيات 

بالتدريب والتقنيات الالزمة.
واملعنوية  امل��ادي��ة  احل��واف��ز  • رب��ط 
احلكومية  الأج��ه��زة  يف  للموظفني 
ب��ق��درت��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل ال��ق��ي��م��ي 
واالأخ����������الق����������ي وال������ت������ع������رف ع���ل���ى 

م�شكالتهم واإيجاد احللول لها.
اجل��ي��دة  وال��ق��ي��م  امل��ف��اه��ي��م  • تعزيز 
واإل��زام��ي��ة تقدمي  املهنة  اأم��ان��ة  ع��ن 
اخل��دم��ة ب��امل�����ش��ت��وى امل��م��ي��ز كجانب 
املهنية  الثقافة  تفعيل  جوانب  من 

ال�شحيحة.

فريق العمل
يذكر اأن الفريق البحثي تكون من: 
الدكتور حممد بن يحيى اآل مزهر، 
اإبراهيم  بن  اللطيف  عبد  الدكتور 
احل����دي����ث����ي، ال����دك����ت����ور ح�����ش��ني ب��ن 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  عبيد،  اآل  حممد 
���ش��ي��د ج���اب اهلل، وال���دك���ت���ور اأح��م��د 

�شالمة �شمعون.

خالل الجلسة األسبوعية ألمير المنطقة..

الجامعة تقدم دراسة وندوة
لتحسـين أداء األجهزة الحكومية بعسير



االإع��الم  ق�شم  وطالبات  بطالب  املا�شي  الثالثاء  م�شاء  التقيت  اأن  اأ�شعدين 
لالإعالم  ال��دويل  املوؤمتر  يف  ناجحة  م�شاركة  من  فرغوا  اأن  بعد  واالت�شال 
واالإ�شاعة الذي انعقد  يف اجلامعة من خالل ق�شم االإعالم واالت�شال بكلية 

العلوم الإن�شانية.
و���ش��ع��دت ب��ت��ك��رمي ال���ط���الب وج��ه��ا ل��وج��ه وال��ط��ال��ب��ات ع���ر ال���دائ���رة 
نظمها  ال��ت��ي  االحتفالية  ه��ذه  يف  وم�شاركتهم  وبح�شورهم  التلفزيونية 
الق�شم برغبة �شخ�شية مني للتعبري لهوؤالء الطلبة عن اعتزاز اجلامعة بهم 

ومب�شاركتهم يف منا�شبة علمية دولية كرى كما هو هذا املوؤمتر.
الدرا�شة اجلامعية  الطالب خالل مرحلة  يكت�شبها  التي  اإن اخل��رات 
العملي  امليدان  توؤثر على م�شرية اخلريج يف  التي  اخل��رات  اأعمق  هي من 
ويف �شوق العمل التناف�شي الذي ي�شكل قوة موؤثرة على النجاح اأو االإخفاق يف 

امل�شتقبل العملي للطالب.
اإل��ى  اأن ن�شعى  ك��ب��رية  ن��ح��اول بجهود  امل��ل��ك خ��ال��د  ون��ح��ن يف جامعة 
حتقيق مثل هذا الهدف اال�شرتاتيجي ملخرجاتنا الطالبية قبل و�شولها 

اإلى �شوق العمل.
واالإعالم ب�شكل خا�س يخ�شع ل�شوق تناف�شية كبرية حيث اإن حجم 
االأخ��رى،   املجاالت  العمل يف  اأ�شواق  اأعلى م�شتوياته من بني  التناف�س يف 
واف��ق��ت عليها اجلامعة  التي  االإع���الم واالت�����ش��ال  ف��اإن خطة ق�شم  ول��ه��ذا 
و�شارك فيها نخبة من اأ�شاتذة االإعالم راعت نقاط ال�شعف التي يواجهها 
طالب وخريج االإع��الم يف كليات واأق�شام االإع��الم يف اجلامعات ال�شعودية 
اأ�ش�س وثيقة من دعم ومتابعة  والعربية، وبنت مقرراتها وبراجمها على 
وحتى  االأول  الدرا�شي  الف�شل  منذ  الق�شم  يف  اجلامعي  الطالب  ورعاية 
اأف�شل  توؤ�ش�س اخلريج على  تخرجه وفق قيم مهنية وتدريبات ميدانية 

امل�شتويات.
وعندما ح�شرت وتابعت طالب وطالبات ق�شم االإعالم مبا �شكلوه من 
بالغ  املوؤمتر، كنت يف  التنظيمية يف  امل�شاركة  املائة من  اأك��ر من ثمانني يف 
�شعادتي، وما زاد �شعادتي هو ما مل�شته من �شيوف املوؤمتر من داخل اململكة 

وخارجها من �شدي اإيجابي عن  الدور الطالبي يف املوؤمتر.
وبهذه املنا�شبة اأ�شيد بدور اإدارة الق�شم ممثلة برئي�شها االأ�شتاذ الدكتور 
خدمة  يف  تفانيهم  على  واأ���ش��ت��اذات��ه  الق�شم  وب��اأ���ش��ات��ذة  ال��ق��رين  �شويل  علي 

الطالب والطالبة مبا يحقق روؤية ور�شالة الق�شم يف اجلامعة واملجتمع.
كما اأ�شكر كلية العلوم االإن�شانية ممثله يف عميدها الدكتور يحي بن 
حممد  الدكتور  برئي�شها  ممثلة  التنظيمية  واللجنة  ال�شريف،  اهلل  عبد 
بن علي احل�شون على دعمهم وت�شجيهم مل�شاركة الطالب يف هذه املنا�شبة 

العلمية.

رؤية

طلبة اإلعالم

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

أخبار الجامعة

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

استهدفت40 
قياديا أكاديميا
الداود يرعى ورشة

»كيف تكون 
متميزا«

عبد اهلل زارب 
رع��ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ الدكتور 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال�����داود ور���ش��ة العمل 
اأقامتها وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة  التي 
ا�شتهدفت  وال��ت��ي  متميزا«  تكون  »كيف  بعنوان 
40 ع�شوا م��ن ال��ق��ي��ادات الأك��ادمي��ي��ة والإداري����ة 
على  الزامل  خالد  الدكتور  وقدمها  باجلامعة، 

مدار يومني.
يف  امل�شاركني  تكرميه  خ��الل  ال���داود  و�شدد 
الور�شة  الور�شة،  على �شرورة حتويل ما مت يف 
م��ن اك��ت�����ش��اب م��ع��رف��ة وم���ه���ارات وخ�����رات، اإل��ى 

ممار�شات واقعية تقود اجلامعة نحو التميز.
التي  املحاور  الور�شة  العديد من  وتناولت 
حددت مفاهيم كثرية مرتبطة بالتميز، كمفهوم 
اجل��دارة  ومفهوم  التميز،  بناء  وكيفية  التميز 
وامل��ن��ظ��وم��ة االإداري�����ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اجل����دارات، 
والفرق بني اجلدارة، واملهارة، وحتديد جدارات 
امل�شتفيدين  اإر���ش��اء  واأ�شاليب  الرئي�شة،  التميز 

من اخلدمة والعمالء.
واجل����ودة  للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  واأك����د 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن ي��ح��ي��ى اجل��ب��ي��ل��ي اأن ه��ذه 
التوا�شل  م��ه��ارات  تنمية  اإل���ى  ت��ه��دف  ال��ور���ش��ة 
الواحد،  الفريق  امل�شتهدفني، والعمل بروح  بني 
ب���الإ����ش���اف���ة اإل�����ى ك�����ش��ب ال���ع���دي���د م���ن ج�����دارات 
التميز، الأمر الذي ي�شاعدهم يف حت�شني عملية 
لدى  الكامنة  ال��ق��درات  وتنمية  ال��ق��رار،  ات��خ��اذ 
م��روؤو���ش��ي��ه��م وط��الب��ه��م ح��ت��ى ي��ت��ح��ول جمتمع 

اجلامعة اإلى بيئة متكاملة من التميز.

عبد  ب��ن  خالد  الدكتور  معايل  رف��ع 
اهلل ال�����ش��ب��ت��ي ب���ال���غ ���ش��ك��ره وع��ظ��ي��م 
ت����ق����دي����ره مل����ق����ام خ��������ادم احل����رم����ني 
ال�������ش���ري���ف���ني امل�����ل�����ك ع�����ب�����داهلل ب��ن 
الثقة  على  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز، 
تعيينه  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال��غ��ال��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
املولى  �شائال  العايل،  للتعليم  وزي��را 
اأن يكون عند ح�شن ظنه-  عز وجل 
حفظه اهلل- واأن يحقق روؤى مقامه 
واأن  احل��ي��وي،  القطاع  لهذا  الكرمي 
االأمانة ويوفقه يف  يعينه على حمل 
تقدمي ما يرقى اإلى تطلعات القيادة 
ملا  وذل���ك  امل��واط��ن،  واآم���ال  الر�شيدة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل م���ن دور ك��ب��ري يف 

نه�شة وطننا الغايل ورفعته.
ون����ب����ه اإل��������ى ال���������دور امل����ح����وري 
ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
يف ب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع امل���ع���ريف امل��ن�����ش��ود، 

اإليه  و�شل  ال��ذي  بامل�شتوى  م�شيدا 
يف اململكة العربية ال�شعودية ب�شفته 
ال�شاملة يف ظل  التنمية  اأحد روافد 
ال���دع���م غ���ري امل���ح���دود م���ن ح��ك��وم��ة 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد 
اهلل بن عبد العزيز و�شمو ويل عهده 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 
ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، و���ش��م��و ويل ويل 
الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  العهد 
مقرن بن عبد العزيز- حفظهم اهلل 

ورعاهم-.
التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ع��ر  كما 
ال�شبتي عن  ال��دك��ت��ور خ��ال��د  ال��ع��ايل 
معايل  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  للجهود  ���ش��ك��ره 
العنقري  حممد  بن  خالد  الدكتور 
اإب������ان ت��ول��ي��ه م�����ش��وؤول��ي��ة ال�������وزارة، 
ممتدحا ما حتقق خالل تلك الفرتة 

من اإجنازات.  

د.السبتي يشكر الملك على ثقته
بتعيينه وزيرا للتعليم العالي
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ا���ش��ت��ي��ع��اب ���ش��ري��ح��ة ك���ب���رية م���ن ال��ط��الب 
وت��ط��وي��ر  بتنمية  وااله��ت��م��ام  وال��ط��ال��ب��ات 
نفت  وتقومي مواهبهم االإبداعية بعد اأن �شُ

على 16 جماال تناف�شيا«. 
اأم������ا ف���ع���ال���ي���ات الأومل����ب����ي����اد ال��ث��ق��ايف 
للطالبات على م�شرح كلية العلوم باملجمع 
االأك����ادمي����ي ب��اأب��ه��ا، ف��ت��ن��اف�����ش��ت خ��الل��ه 92 
ط��ال��ب��ة م���ن خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة يف 
خ��م�����ش��ة جم�����االت ه����ي: ال�����ش��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة، 
واالإل�����ق�����اء، وال�����ش��ع��ر ال��ف�����ش��ي��ح، وال�����ش��ع��ر 

النبطي، وامل�شابقات الثقافية. 
واف���ت���ت���ح ب���رن���ام���ج االأومل����ب����ي����اد ال���ذي 
بالقراآن  احلمياين،  رمي  االأ�شتاذة  قدمته 
ال���ك���رمي ث���م ك��ل��م��ة ل��وك��ي��ل��ة ع���م���ادة ���ش��وؤون 
اأعلنت  القا�شي  حنان  ال��دك��ت��ورة  ال��ط��الب 

خاللها عن انطالق امل�شابقات. 
النبوية،  ال�شنة  جم��ال  يف  و���ش��ارك��ت 
11 طالبة من 11 كلية، ويف جمال االإلقاء، 
ال�شعر  كلية، ويف جمال   21 21 طالبة من 
الف�شيح، ثماين طالبات من ثماين كليات، 
من  طالبة   12 النبطي،  ال�شعر  جمال  ويف 
12 كلية، ويف جمال امل�شابقات الثقافية، 40 

طالبة من 10 كليات. 
وت��ك��ون��ت جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م يف ال��ي��وم 
ت��دري�����س، ح��ي��ث مثّل  م��ن 15ع�����ش��و  الأول 
جل���ن���ة حت��ك��ي��م جم�����ال ال�����ق�����راآن ال���ك���رمي، 
زكية  واالأ�شتاذة  االأ�شمري  مرمي  االأ�شتاذة 
ال��ت��م��ن��ي، واالأ����ش���ت���اذة اأ����ش���م���اء احل�����ش��ي��ك��ي، 
تكونت  االأ�شمري، فيما  واالأ�شتاذة خديجة 
الدكتورة  النبوية من  ال�شنة  جلنة حتكيم 
اأب��و  ال��ق��ح��ط��اين، وال��دك��ت��ورة عائ�شة  ه��ن��د 
���ش��ب��ع��ة، وت���ك���ون���ت جل��ن��ة ال�����ش��ع��ر ال��ن��ب��ط��ي 
الدكتورة  م��ن  واالإل��ق��اء  الف�شيح  وال�شعر 

هناء آل سرور
ريم العسيري 

زهراء حبتر 

حتت  باجلامعة  الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  انطلق 
�شعار »�شباق املبدعني«،  و�شارك فيه طالب 
مرحلتي  يف  املنتظمون  اجلامعة  وطالبات 

البكالوريو�ص والدبلوم.
وت�����ش��م��ن االأومل����ب����ي����اد، ال��ت��ن��اف�����س يف 
ال��ك��رمي،  ال���ق���راآن  جم����االت خمتلفة ه���ي: 
وال�����ش��ّن��ة ال��ن��ب��وي��ة، وامل�����ش��اب��ق��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
وامل�شاجلة  االإن�شادي،  واالأوبريت  واالإلقاء، 
والنبطي،   الف�شيح  ال�شعر  م��ع  ال�شعرية 
الت�شكيلي  وال��ر���ش��م  الوثائقية،  واالأف����الم 
الفوتوغرايف  والت�شوير  والكاريكاتريي، 
)الت�شاميم(  الرقمي  والفن  والت�شكيلي، 

واخلط العربي واخلدمة املجتمعّية.
ويهدف �شباق املبدعني اإلى الهتمام 
ب���اك���ت�������ش���اف وت���ن���م���ي���ة م����واه����ب ال���ط���الب 
مناف�شة  بيئة  توفري  ثم  ومن  والطالبات، 
ت�شهم يف تطوير مواهبهم  وو�شعهم على 
امل�����ش��ار ال�����ش��ح��ي��ح، وف���ق ���ش��واب��ط ول��وائ��ح 
اجل��وان��ب  ك��اف��ة  ال��ل��وائ��ح  وت�����ش��م��ل  �شل�شة. 
الإب���داع���ي���ة م���ع امل�����ش��داق��ي��ة يف اح��ت�����ش��اب 
اإع��الن��ات  �شمن  �شرحها  مت  التي  النقاط 
ن�����ش��اط من  اأو  ب��رن��ام��ج  ك���ل  امل��ن��اف�����ش��ة يف 

اأن�شطة الأوملبياد.
واأو�������ش������ح ع���م���ي���د ������ش�����وؤون ال���ط���الب 
ب��اجل��ام��ع��ة، ال��دك��ت��ور م��ري��ع اآل ه��ب��ا���ص اأن 
للمناف�شة ال�شريفة اأثرا كبريا يف اكت�شاف 
واإبرازها يف جو مثري،  املواهب وتطويرها 
الأول  الأوملبياد  اأقامت هذا  »العمادة  وقال 
و���ش��ع��ت اإل�����ى ت��ن��وي��ع جم���االت���ه م���ن اأج���ل 

علي،  ���ش��ف��اء  وال��دك��ت��ورة  م��و���ش��ى،  �شعدية 
عائ�شة  والدكتورة  �شفيع  كوثر  والدكتورة 

مريغلي.
وت���ك���ون���ت جل���ن���ة حت���ك���ي���م امل�����ش��اب��ق��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة م���ن ال���دك���ت���ورة اإمي�����ان ال��ن�����ش��ار، 
والدكتورة حنان اأبو لبدة، والدكتورة �شعاد 
ن��ور ال��دي��ن، وال��دك��ت��ورة حليمة اإب��راه��ي��م، 

والدكتورة اأمل ماحي. 
وع����ن ه����ذه االأومل���ب���ي���اد ق���ال���ت وك��ي��ل��ة 
ع���م���ادة ����ش���وؤون ال���ط���الب ال���دك���ت���ورة ح��ن��ان 
ال��ق��ا���ش��ي »اإمي����ان����ا ب�����دور ع���م���ادة ����ش���وؤون 
الطالب وحر�شا منها على اكت�شاف واإبراز 
العمادة  �شعت  الطالبية،  املواهب  وتقومي 
اإلى اإقامة الأوملبياد الثقايف الأول للطالب، 
ال��ذي تقوم  ال��دور الكبري  ومما يوؤكد على 
ال��ع��م��ادة يف خ��دم��ة ط��الب��ه��ا، تقدميها  ب��ه 
املادي واملعنوي  الت�شهيالت والدعم  جميع 
لإق���ام���ة الأومل���ب���ي���اد ال��ث��ق��ايف، ح��ت��ى يظهر 
ب�شورة م�شرفة تليق بجامعة امللك خالد«.

االأوملبياد  بافتتاح  »ت�شرفنا  واأ�شافت 
الثقايف يف ن�شخته االأولى، ونتمنى للجميع 

التوفيق وال�شداد«. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت رئ��ي�����ش��ة ال��ل��ج��ان 
فاطمة  االأ���ش��ت��اذة  ل��الأومل��ب��ي��اد  التنظيمية 
العمل  م��ن  اأ�شابيع  ثالثة  »بعد  ال��غ��ام��دي 
ال��ت��ي بلغ  التنظيم  ك��ون��ت جل��ان  ال�����دوؤوب، 
عددها �شبع  جلان ت�شم 34 موظفة، ثالث 
موظفات  وخم�س  االإع����الم،  بلجنة  منهن 
امل�������ش���رح، وخ��م�����س بلجنة  ت��ن��ظ��ي��م  ب��ل��ج��ن��ة 
وت�شع  التقنيات،  بلجنة  وث��الث  ال�شيافة، 
باالأمن، و�شت باال�شتقبال، وثالث بتنظيم 
اإلى م�شاركة 11  اإ�شافة  الثقافية،  امل�شابقة 

طالبة يف التنظيم«

»سباق المبدعين«.. األولمبياد الثقافي بالجامعة
انطلق بالتنافس في 16 مجاال

أخبار الجامعة



منصور كويع
ريم العسيري

هناء آل سرور
زهراء حبتر

ك����رم م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����ش���ت���اذ 
ال��داود،   حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور 
ال���ث���الث���اء امل���ا����ش���ي، ال���ف���ائ���زي���ن ب��ج��ائ��زة 
�شعار  حتت  املقام  الأول  الثقايف  الأوملبياد 
للثقافة  معاليه  ب��درع  املبدعني«  »�شباق 

والإبداع.
ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ال��ط��ب  كلية  وح�شلت 
الأول  الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  يف  الأول  امل��رك��ز 
ال�شريعة  ك��ل��ي��ة  وج����اءت  ن��ق��ط��ة،  ب������2000 
واأ������ش�����ول ال����دي����ن  ث���ان���ي���ة ب��ر���ش��ي��د م��ن 
كلية  ون��ال��ت  نقطة،   1600 ق��دره  النقاط 
من  بر�شيد  الثالث  املركز  االأ�شنان  طب 

النقاط قدره 1550 نقطة. 
وب���ل���غ���ت ق���ي���م���ة اجل������وائ������ز امل���ال���ي���ة 
ربع  املتقدمة  باملراكز  الفائزة  لالأعمال 
ري��ال، وك��رم مدير اجلامعة، وكل  مليون 
من الوكالء: الدكتور مرعي القحطاين، 
وال���دك���ت���ور حم��م��د احل�����ش��ون، وال��دك��ت��ور 
اأحمد اجلبيلي، والدكتور ماجد احلربي 
ال��ط��الب  اآل ج���ل���ب���ان،  وال���دك���ت���ور خ���ال���د 
الفائزين يف فروع االأوملبياد، وهم كالتايل 

وفقاً ملجاالت التناف�س )�شطر البنني(:

مجال القرآن الكريم
اأن�س علي القحطاين  املركز االأول: 

من كلية ال�شريعة واأ�شول الدين.
 املركز الثاين: حممد امل�شعبي من 

كلية الطب. 
امل���رك���ز ال���ث���ال���ث: ع��ب��د امل��ج��ي��د اآل 

معدي من كلية الطب.

السنة النبوية
ه�شام  الرحمن  عبد  الأول:  املركز 

من كلية طب االأ�شنان.
املركز الثاين: حمدان ال�شهري من 

كلية ال�شريعة واأ�شول الدين.
 املركز الثالث: عبد الرحمن عو�شه 
م���ن ال��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

باأبها.

الشعر الفصيح
من  ال��ق��رين  حممد  الأول:  امل��رك��ز 

كلية ال�شريعة.
اآل دوا���ص من  الثاين: مفرح  املركز 

كلية الطب. 
املركز الثالث: حممد اآل طالع من 

كلية العلوم الإن�شانية.

الشعر النبطي
من  ال��ق��رين  يو�شف  الأول:  امل��رك��ز 

كلية طب االأ�شنان.
القحطاين  �شعيد  ال��ث��اين:  امل��رك��ز 

من كلية العلوم املالية والإدارية.
اهلل  جوير  ع��ب��داهلل  الثالث:  امل��رك��ز 

من كلية الطب.

المساجلة الشعرية
من  دوا���ص  اآل  مفرح  الأول:  املركز 

كلية الطب.
ال�شهري من  ال��ث��اين: علي  امل��رك��ز   

كلية العلوم الإن�شانية.
املركز الثالث: �شالح االأحمري من 

طب االأ�شنان يف املركز الثالث.

اإللقاء
ال�����ش��م��راين من  ال��ع��ز  امل��رك��ز الأول: 

كلية ال�شريعة.
دا�شر  اأبو  عبدالعزيز  الثاين:  املركز 

من كلية الطب.
من  ال�شهري  �شامل  الثالث:  املركز   

كلية العلوم الإن�شانية.

امل�شابقة الثقافية 
املركز الأول: كلية العلوم الإن�شانية.

املركز الثاين:كلية علوم احلا�شب.
امل����رك����ز ال����ث����ال����ث: ك��ل��ي��ة ال�����ش��ري��ع��ة 

واأ�شول الدين.

األوبريت اإلنشادي 
املركز الأول: كلية املجتمع

 املركز الثاين: كلية الطب.
املركز الثالث: كلية الرتبية.

الخدمة المجتمعية
املركز الأول: ح�شن عقران من كلية 

الطب.
من  ال�شهري  مهند  ال��ث��اين:  امل��رك��ز 

كلية العلوم واالآداب بتنومة.
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث: ع��ب��داهلل ب��ن حممد 

من كلية العلوم.

األفالم الوثائقية
املركز الأول: عبد الرحمن الغامدي 

من كلية ال�شريعة واأ�شول الدين.
 امل���رك���ز ال����ث����اين: را����ش���د اأمي�����ن من 

الرامج امل�شرتكة.
�شعيد ج��ه��ا���ص من  ال��ث��ال��ث:  امل��رك��ز 

كلية العلوم الإن�شانية.

الخط العربي
املركز االأول: خالد العمري من كلية 

طب االأ�شنان.
اآل حابي من  ن��واف  ال��ث��اين:   املركز 

كلية الطب.
العمري من  الثالث: حممد  املركز   

كلية العلوم الإدارية واملالية.

الرسم التشكيلي
املركز االأول: مت حجب اجلائزة.

امل�����رك�����ز ال������ث������اين: ع���ب���دال���رح���م���ن 
والآداب  العلوم  كلية  من  ال�شهري 

بتنومه.
املركز الثالث: مت حجب اجلائزة.

الرسم الكاريكاتيري
من  درع��ان  اآل  الأول: ح�شن  املركز 

كلية العلوم الإدارية واملالية.
القحطاين  ت��رك��ي  ال���ث���اين:  امل��رك��ز 

من كلية الطب.
القحطاين  يحيى  ال��ث��ال��ث:  امل��رك��ز 

من كلية علوم احلا�شب الآيل.

التصوير الضوئي
املركز الأول: حممد اآل مدران من 

كلية الهند�شة. ، 
�شبيلي من  خ��ن��ني  ال���ث���اين:  امل��رك��ز 

كلية العلوم واالآداب بتنومة.
مقبول  اآل  حممد  الثالث:  امل��رك��ز   

من كلية طب االأ�شنان.

التصوير التشكيلي
الثالثة  امل���راك���ز  مت ح��ج��ب ج��وائ��ز 

الأولى.
الفن الرقمي

املركز االأول: مت حجب اجلائزة.
املركز الثاين: مت حجب اجلائزة.

املركز الثالث: فار�ص الزهراين من 
كلية الطب.

القسم النسائي

يف ال��ق�����ش��م ال��ن�����ش��ائ��ي، وع��ل��ى خ��ط م���واز، 
كرم كل من وكيلة عمادة �شوؤون الطالب 
اإدارة  وم��دي��رة  القا�شي  حنان  ال��دك��ت��ورة 
الأن�����ش��ط��ة ب��اجل��ام��ع��ة الأ����ش���ت���اذة ع��م��رة 
ال���ق���ح���ط���اين، ال���ط���ال���ب���ات ال���ف���ائ���زات يف 
االأوملبياد الثقايف االأول لطالب وطالبات 
اخلتامي  احلفل  وذلك  خالل  اجلامعة. 
امل��ا���ش��ي  االأرب�����ع�����اء  اأقيم  �شباح  ال�����ذي 

بح�شور  عميدات الكليات ووكيالتها.
وق�����دم�����ت وك���ي���ل���ة ع�����م�����ادة �����ش����وؤون 
ال�����ط�����ال�����ب�����ات خ��������الل ح����ف����ل ال����ت����ك����رمي 
ك�������ل�������م�������ة  ع�������رت ف������ي������ه������ا ع����������ن ف����خ����ر 
طالبها  مب��واه��ب  اجلامعة واعتزازها 

وطالباتها، واأ�شادت بحر�س معايل مدير 
اجل���������ام���������ع���������ة  وع��������م��������ي��������د �����������ش����������وؤون 
الطالب   م���واه���ب  دع����م  الطالب على 
والطالبات،  ثم  قدمت بعد ذلك  اأن�شودة 
واأع����ل����ن����ت  بعدها  اأ�شماء  ت���رح���ي���ب���ي���ة 

الفائزات. 
و����ش���ه���د احل����ف����ل ت����ك����رمي ال��ك��ل��ي��ات 
وال��ط��ال��ب��ات ال���ف���ائ���زات، وجل����ان حتكيم 
لطالب  الأول  والعلمي  الثقايف  امللتقى 
اجل��ام��ع��ات اخلليجية، وجل��ان  وط��ال��ب��ات 

الأوملبياد الثقايف الأول.
كلية  فازت  الكليات،  م�شتوى  وعلى 
االأول، تلتها  باملركز  باأبها  العلوم  للبنات 
كلية  ث��م  ب��اأب��ه��ا،  وال��رتب��ي��ة  الآداب  كليتا 
ال�����ش��ي��دل��ة ب��امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي ل��درا���ش��ة 

الطالبات بال�شامر.  
الفائزات  الطالبات  اأ�شماء  وج��اءت 
يف خمتلف جماالت االأوملبياد على النحو 

التايل:

القرآن الكريم
من  �شعيد  وج����دان  الأول:  امل��رك��ز 
 1 جم��م��ع  الآداب  و  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة 

بخمي�ص م�شيط.
املركز الثاين: بيان را�شد احلديثي 

من كليتي الآداب و الرتبية باأبها.
اهلل  �شفي  فاطمة  ال��ث��ال��ث:  امل��رك��ز 

من كلية العلوم والآداب ببلقرن . 

السنة النبوية
حممد  من  �شلمى  الأول:  امل��رك��ز 

كلية الآداب والإدارة ببي�شة 
امل��رك��ز ال���ث���اين: زي��ن��ب ���ش��ري��ف من 

كليتي الآداب والرتبية باأبها.
�شالح  عامر  ال��ث��ال��ث: عبري  امل��رك��ز 

من كلية العلوم  للبنات باأبها.
 

المسابقة الثقافية
والآداب  العلوم  كلية  الأول:  املركز 

بظهران اجلنوب.
امل���رك���ز ال����ث����اين: امل���رك���ز اجل��ام��ع��ي 
)كلية  بال�شامر  الطالبات  لدرا�شة 

ال�شيدلة(.
املركز الثالث: كلية العلوم والآداب 

ب�شراة عبيدة.

اإللقاء
ح�����ش��ني  وع��������د  الأول:  امل������رك������ز 
ال���ق���ح���ط���اين م�����ن ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
ب��خ��م��ي�����ص   )2 )جم���م���ع  الآداب  و 

م�شيط.
الرحمن  اأروى عبد  الثاين:  املركز 
ال�شهري من كلية الآداب و الرتبية 

باأبها.
املركز الثالث: فوزية فائع ع�شريي 
مبحايل  االآداب  و  العلوم  كلية  من 

ع�شري.

األوبريت اإلنشادي
للبنات  العلوم  كلية  االأول:  املركز 

باأبها.
املركز الثاين: كلية العلوم والآداب 

ببلقرن.
امل����رك����ز ال���ث���ال���ث: ك��ل��ي��ت��ا ال��رتب��ي��ة 

والآداب باأبها.

الشعر الفصيح
املركز االأول: اأ�شماء نا�شر البي�شي 

من كلية ال�شيدلة بال�شامر.
امل�����رك�����ز ال�����ث�����اين: اإمي���������ان حم��م��د 
الطبية  العلوم  كلية  من  الغامدي 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب���ال���ن���م���ا����س. امل���رك���ز 
كلية  م��ن  البي�شي  الثالث:  روان 

العلوم و االقت�شاد املنزيل ببي�شة.

الشعر النبطي
اآل  ع��ل��ي  خ��دي��ج��ة  االأول:  امل���رك���ز 
الآداب  و  العلوم  كلية  من  جم��دوع 

مبحايل ع�شري االأدبية.
امل���رك���ز ال���ث���اين: م���ن���رية ع����ون من 

كليتي الرتبية و الآداب باأبها.
ال�شهري  �شعد  هيا  الثالث:  املركز 
من كلية العلوم و الإقت�شاد ببي�شة

الخدمة المجتمعية
االأول: نورة علي �شالح من  املركز 
ب��ظ��ه��ران  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ت��ي 

اجلنوب.
املركز الثاين: رفعة عاي�س مبارك 
ال�شهراين من كلية  العلوم للبنات 

باأبها.

بلغت جوائز المسابقات ربع مليون ريال
مدير الجامعة يكرم الفائزين والفائزات باألولمبياد الثقافي
الثالث: فريق من طالبات  املركز 

كلية احلا�شب بال�شامر.

األفالم الوثائقية
من  ع��م��ل  ف���ري���ق  الأول:  امل���رك���ز 
واالآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ط���ال���ب���ات 

مبحايل ع�شري.
امل������رك������ز ال�������ث�������اين: ه����ي����ا ع���ام���ر 
و  الآداب  ك��ل��ي��ة  م���ن  ال�������ش���ه���راين 

الإدارة ببي�شة.
من  ف����الح  الثالث:  اأمل  امل���رك���ز 
املنزيل  االقت�شاد  و  االإدارة  كلية 

باأبها.

الخط العربي
الأول: كادية علي ع�شريي  املركز 
م����ن ك���ل���ي���ة ال���ت���م���ري�������ص ب���امل���رك���ز 
اجل���ام���ع���ي ل����درا�����ش����ة ال���ط���ال���ب���ات 

بال�شامر.
امل��رك��ز ال��ث��اين: ���ش��م��راء مطح�س 
ال��ق��ح��ط��اين م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم و 

الآداب بتثليث.
املركز الثالث:  �شارة ظافر القرين 

من كلية العلوم والآداب ببلقرن .

الرسم التشكيلي
امل��رك��ز االأول:  ����ش���ذى خ��ال��د ق��دح 

من كلية الطب بال�شامر. 
العزيز  عبد  الثاين:  �شهد  املركز 
ب����دوي م��ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الطبية 

بال�شامر.
حممد  ���ش��ي��خ��ة  الثالث:   امل���رك���ز 
الدعجاين من كلية العلوم باأبها.

الرسم الكاريكاتيري
املركز االأول: مت حجب اجلائزة

املركز الثاين: فاطمة علي حممد 
ع�������ش���ريي م����ن ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����ص 

بال�شامر.
حممد  الثالث:  ب�شاير  امل���رك���ز 
ال���ق���ح���ط���اين م����ن ك����ل����ي����ة  االآداب 

والإدارة ببي�شة.

التصوير الضوئي )الفوتوغرافي( 
ع���ل���ي  ل����ي����ل����ى  الأول:  امل�������رك�������ز 
ع�شريي  من كلية العلوم و الآداب 

مبحايل ع�شري.
امل������رك������ز ال������ث������اين: ن���������ورة ���ش��ي��ف 
ال�������������������ش���������ه���������راين م������������ن ك����ل����ي����ة 

املجتمع  للبنات بخمي�س م�شيط.
 امل��رك��ز ال��ث��ال��ث: ���ش��ع��دي��ة حممد 

مو�شى من كلية املجتمع باأبها.

التصوير التشكيلي
حممد  ال����ري����اء  االأول:  امل���رك���ز 

الفهمي من كلية العلوم باأبها.
املركز الثاين: ربى يحيى علي من 
املنزيل  االإقت�شاد  و  االإدارة  كلية 

باأبها.
املركز الثالث: خلود حممد من كلية 

االإدارة و االقت�شاد املنزيل باأبها.

الفن الرقمي )التصاميم(
املركز االأول:  مت حجب اجلائزة

امل������رك������ز ال�������ث�������اين: رن��������ا حم��م��د 
و  الإدارة  ك��ل��ي��ة  م���ن  الأ����ش���م���ري 

االإقت�شاد املنزيل باأبها 
املركز الثالث: مت حجب اجلائزة
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ستة أوراق بحثية في احتفاء الجامعة باليوم العالمي للغة العربية
بكلية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ق�شم  اح��ت��ف��ى 
يف  العربية  باللغة  الإن�شانية،  العلوم 
يومها العاملي الذي �شادف ال� 26 من 
دي�شمر،   18 امل��واف��ق  اجل���اري  �شفر 
امللك عبد  بالتعاون مع مركز  وذلك 
العربية،  اللغة  خلدمة  ال���دويل  اهلل 

وعمادة �شوؤون الطالب باجلامعة.
وندوة  كلمات  الحتفال  وتخلل 

تناولت �شت اأوراق بحثية. 
واأك����������د ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
يحيى  الدكتور  باجلامعة  االإن�شانية 
اأن  كلمته،  يف  ال�شريف  اهلل  عبد  ب��ن 
مبكر  وق��ت  يف  حققت  العربية  اللغة 
ف��ي��ه على  تغلبت  وان��ت�����ش��ارا  ات�����ش��اع��ا، 
كثري من اللغات اآنذاك، وا�شتقرت يف 
جانب كبري م��ن الأر����ص ح��ني كانت 
ال��راب��ط��ة ق��وي��ة ب��ني ال��ل��غ��ة وال��ه��وي��ة 
الت�شامح عر  اإط��ار من  الثقافية يف 
م����راح����ل م����ن ال���ت���ف���اع���ل ب���ع���ي���دا ع��ن 

قوانني االإجبار واالإكراه.
وق���ال »ك��ت��ب ب��ه��ا ع��ل��م��اء واأدب����اء 
وفال�شفة ومفكرون من كل الأعراق 
هيكلها،  على  فحافظت  وال��دي��ان��ات، 
وا���ش��ت��وع��ب��ت ومت��ّث��ل��ت، وب��ع��ث��ت حياة 
جديدة فيما ذبل اأو بلي من األفاظها 

وتراكيبها«.
اإل���ق���ائ���ه كلمة  واأو�����ش����ح خ����الل 
االه��ت��م��ام  »ازداد  اأن���ه  املنا�شبة  ب��ه��ذه 
�شرقا  العربية  باللغة  االأي��ام  ه��ذه  يف 
دينية  الأه��داف خمتلفة منها  وغربا 
اأ�شبح  و�شيا�شية،  حتى  واقت�شادية 

اللغة العربية باجلامعة الدكتور عبد 
الرحمن املح�شني �شعادته بهذا اليوم 
وق���ال »ن��ع��ان��ق اآم��ال��ن��ا يف ال��ب��ق��اء للغة 
فينا،  ال���روح  يبعث  ن��ور���ش��ا،  العربية 
ها هي االآن تب�شم، حني نحن نحيط 
اأال  ال�شنني،  ج���راح  مللمتنا  وق��د  ب��ه��ا، 
ال�شائتة، ح�شبنا منك  العربية  اأيتها 
وحدتنا،  وميمت  اأمتنا،  وح��دت  اأن��ك 
ال��ورى مهيبا ننتظيه  لنا يف  وزرع��ت 
وا�شلمي  للمنى،  فا�شلمي  عام،  كل  يف 
للغنى، اإننا نحتويك باآمالنا البي�س، 

فاب�شمي تب�شم احلياة لنا«.
عقب ذلك �شاهد اجلميع فيلما 

علينا  فر�شتها  ثقيلة  مهمة  اأمامنا 
ظ������روف خ���ارج���ي���ة ت��ت��م��ث��ل يف ه���ذا 
االإقبال والطلب املتزايد على لغتنا«.
 واأ�����ش����اف »ه�����ذا االإق����ب����ال اأّه����ل 
ع��امل��ي��ة  ل���غ���ة  ت����ك����ون  لأن  ال���ع���رب���ي���ة 
امل���ت���ح���دة �شمن  االأم������م  اع��ت��م��دت��ه��ا 
ال���ل���غ���ات ال��ر���ش��م��ي��ة ول����غ����ات ال��ع��م��ل 
وجلانها  العامة  اجلمعية  يف  املقررة 
االأم���م  اإدارة  واع��ت��م��دت  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة، 
امل���ت���ح���دة ل�������ش���وؤون االإع��������الم ق�����رارا 
الدولية  ب��الأي��ام  بالحتفال  يق�شي 
َد يوم 18  للغات الر�شمية ال�شت، وُحدِّ
العربية،  للغة  عامليا  يوما  دي�شمر 
وهذا ي�شعنا اأمام م�شوؤولية تاريخية 
والتفكري  اللغة  ه��ذه  على  للحفاظ 
على  وتطورها  رقيها  يف  ي�شهم  فيما 
فهو  واملوؤ�ش�شي،  ال�شخ�شي  امل�شتوى 
م�����ش��روع اأم����ة ي��ن��ه�����س ب���ه اأب���ن���اوؤه���ا، 

وترعاه الدول« .
واخ�����ت�����ت�����م ال������دك������ت������ور ي���ح���ي���ى 
ح�شر  م��ن  جلميع   بال�شكر  حديثه 
ه����ذا االح���ت���ف���ال، ول��ل��ق��ائ��م��ني عليه 
رئي�شا  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  بق�شم 
واأع�شاءا، م�شيدا بالتعاون بني مركز 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل 
من  والق�شم  العربية  اللغة  خلدمة 
لالحتفاء  امل�شاحبة  ال��ن��دوة  خ��الل 
»احل��رف  ومعر�ص  العربي  باحلرف 
���ش��ي��ق��ام يف جممع  ال�����ذي  ال���ع���رب���ي« 

ع�شري مول.
ق�شم  رئي�س  اأب���دى  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

عن اللغة، تناول تعريفا بلغة »ال�شاد« 
اللغة العربية،  وال��دول التي تتحدث 
اإل��ى  االإ����ش���الم،  �شعائر  يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا 

جانب تاأثريها على اللغات العاملية.
تال ذلك ندوة تناولت �شت اأوراق 
تقنية  ابتكارات  على  ا�شتملت  بحثية 
خلدمة اللغة العربية، وهي كالتايل: 
 Microsoft بيئة  يف  امل��اك��رو  تقنية 
دروي�������ص،  ي��ا���ش��ر  ل��ل��دك��ت��ور   Word
احل��رف  على  الهجينية  اللغة  واأث���ر 
التوا�شل  م��واق��ع  خ��الل  م��ن  العربي 
الج��ت��م��اع��ي ل��الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد 

الكرمي عويف.

ك���م���ا ت�����ن�����اول ال����دك����ت����ور ف�����وزي 
اأ���ش��رار  ب��ع��ن��وان:  ورق��ة بحث  �شويلح 
القلم..  ���ش��ورة  يف  العربية  احل���روف 
امليم والواو والنون منوذجا، وتطرقت 
القحطاين  عي�شى  �شهري  ال��دك��ت��ورة 
اإل�����ى »ح�����رف الأل������ف ب���ني ر���ش��م��ني.. 
االأغرا�س  وتنوع  االختالف  مظاهر 
ال���ب���الغ���ي���ة« وق�����دم ال���دك���ت���ور ط��اه��ر 
اجل��ل��وب ورق���ة بحثية ع��ن »احل���رف 
العربي والإيقاع ال�شعري«  بالإ�شافة 
الآنية  العربي  احلرف  م�شكالت  اإلى 

للدكتور م�شلم عبد الفتاح.
الطالب  �شوؤون  عمادة  اأن  يذكر 

اللغة  ق�شم  م��ع  بالتعاون  باجلامعة 
ال��ع��رب��ي��ة اأق����ام����ت م���ه���رج���ان اخل��ط 
ال�����ع�����رب�����ي، مب���ج���م���ع ع�������ش���ري م����ول 
الفعالية  ت�شمنت  ح��ي��ث  ال��ت��ج��اري، 
تعريفا بجماليات اخلط العربي مع 
ا�شت�شافة كبار اخلطاطني يف املنطقة 
يف  �شريعة  م��ه��اري��ة  ب����دورات  للقيام 
ر�شم خطي الرقعة والن�شخ، كما كان 
لتعليم فنون   ل��الأط��ف��ال  رك��ن  ه��ن��اك 
الكتابة والتلوين، وعر�ص ق�شم اللغة 
يومها  يف  اللغة  ع��ن  فيلما  العربية 
وجوائز  مل�شابقات  باالإ�شافة  العاملي، 

اجلمهور.

عميد النماص يعقد لقاءه الفصلي
مع طالب المجمع األكاديمي

محمد آل حيدان

على  امل�����ش��رف  املجتمع  كلية  عميد  عقد 
الدكتور  بالنما�س  واالآداب  العلوم  كلية 
اأب��وه��ا���ش��م ل��ق��اءه الف�شلي  علي ب��ن ف��اي��ز 
بطالب املجمع، الذي ياأتي �شمن لقاءات 

الأن�شطة الطالبية.
وا����ش���ت���ه���ل ع���م���ي���د ال���ك���ل���ي���ة ك��ل��م��ت��ه 

اجلد  على  وحثهم  بالطالب  بالرتحيب 
واالج��ت��ه��اد خ��ا���ش��ة يف ه���ذه االأي����ام التي 
متثل ح�شيلة الطالب خالل هذا الف�شل 
عدد  ي�شتقبل  اأن  قبل  وذل���ك  ال��درا���ش��ي، 
الطالب.  قبل  من  املوجهة  الأ�شئلة  من 
ون��اق�����ص اجل��م��ي��ع ع���ددا م��ن امل��و���ش��وع��ات 
ذات الأهمية التي تخ�ص الطالب املتوقع 

تخرجهم.

منصور كويع

بكلية  والإب����داع  ال��ط��ب  ن���ادي  ا�شتغل 
ال��ط��ب ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��م��ادة ���ش��وؤون 
الطالب، اإحياء اليوم العاملي ملكافحة 
ب��امل��ر���ص و�شبل  الإي����دز يف ال��ت��ع��ري��ف 
تثقيفي  ي��وم  يف  وذل��ك  منه،  الوقاية 
وكيل  برعاية  �شنرت  الواحة  مبجمع 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ش��ات ال�����ش��ح��ي��ة 
اآل  ب��ن �شعد  ال��دك��ت��ور خالد  االأ���ش��ت��اذ 

جلبان.
ال��ع��امل��ي ملكافحة  ال��ي��وم  وي��ه��دف 
من  الأول  ي�����ش��ادف  ال����ذي  الإي�������دز، 
دي�����ش��م��ر م���ن ك���ل ع�����ام، اإل�����ى اإع�����ادة 
والتعريف  املر�س  مبخاطر  التوعية 
التعامل  وط��رق  منه،  الوقاية  ب�شبل 
ال�����ش��ل��ي��م وال�����ش��ح��ي��ح م���ع امل�����ش��اب��ني 

واحلاملني للفريو�ص.
وث��م��ن اآل ج��ل��ب��ان ج��ه��ود ن��ادي 
الر�شالة  والإب���داع يف حتقيق  الطب 
ال���ن���ب���ي���ل���ة ل���ل���ج���ام���ع���ة، واأه����داف����ه����ا 
الإن�������ش���ان���ي���ة ال�����ش��ام��ي��ة وم�����ش��ان��دة 
م��ر���ش��ى الإي�����دز ودع��م��ه��م مل��واج��ه��ة 
بالإ�شافة  امل��ر���ص،  ه��ذا  م�شاعفات 
وقال  الأ�شرهم،  املعنوي  الدعم  اإل��ى 
اأنه  دوم��ا  اأثبت  ال�شعودي  »املجتمع 
ت��راح��م وت�����ش��اب��ق يف اخل��ري  جمتمع 
مبداأ  خ��الل جت�شيد  م��ن  وال��ع��ط��اء 
ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي ال���ذي اأو���ش��ى 
به ديننا احلنيف« معرا عن �شكره 
ملن بادر يف اإحياء هذا اليوم، واأ�شهم 
هذا  عن  املجتمعية  الثقافة  ن�شر  يف 
املر�س، داعيا اهلل �شبحانه وتعالى اأن 
موازين  يف  اخل��رية  اأعمالهم  يجعل 

الجامعة توعي أكثر من 700 شخص بمرض اإليدز
التوفيق  للنادي  متمنيا  ح�شناتهم، 

واأن يوا�شل خدماته االإن�شانية.
من جهته اأكد ع�شو نادي الطب 
واالإبداع املتحدث با�شم النادي ماجد 
ال���ن���ادي ح��ر���س على  اأن  ال�����ش��ب��ي��ع��ي، 
اأفراد  جلميع  ال�شحية  الثقافة  ن�شر 
الق�شايا  اأه���م  م��ن خ���الل  امل��ج��ت��م��ع، 
ب��ال��روز خالل  ب��داأت  التي  ال�شحية 
ال�����ش��ن��وات االأخ������رية ك��م��ر���س نق�س 
املناعة املكت�شبة »االإيدز« وقال »بحكم 
م�����ش��ادف��ة ه���ذه االأي�����ام ل��ي��وم االإي����دز 

ال��ن��ادي بحملة  ���ش��ارك  ال��ع��امل��ي، فقد 
�شاملة اأطلق عليها م�شمى »جمتمعي 
ي�������ش���ان���دين« ت��خ��ل��ل��ه��ا ال���ع���دي���د م��ن 
وال��ن��دوات  وامل��ح��ا���ش��رات،  الفعاليات 
ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ب���ه���دف ن�����ش��ر ال��ث��ق��اف��ة 
املر�ص كفانا اهلل  املجتمعية عن هذا 

و اإياكم جميعا �شره«.
امتدادا  ياأتي  »املعر�ص  واأ���ش��اف 
منذ  انطلقت  التي  ال��ن��ادي  لفعاليات 
اأن  املا�شي«، مبينا  االأول من نوفمر 
ال��ه��دف الأ���ش��ا���ش��ي ه��و ال��ت��وا���ش��ل مع 

امل��ر���ص،  ب��ه��ذا  ال��وع��ي  ون�شر  املجتمع 
م�شريا اإلى اأن املعر�س ا�شتقبل خالل 

يومه االأول اأكر من 700 زائر.
العاملي  اليوم  فعاليات  واختتمت 
مب��ر���س االأي�����دز ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
ب��اأب��ه��ا، ف��ي��م��ا ي�����ش��ت��ع��د ال���ن���ادي لن�شر 
احل���م���ل���ة م����ن خ�����الل ن���ق���ل امل��ع��ر���س 
امل��ت��ن��ق��ل ل��ع��دد م���ن م���دار����س امل��رح��ل��ة 
الثانوية للتعليم العام، وذلك ل�شمان 
و����ش���ول امل��ح��ت��وى ال��ت��وع��وي جلميع 

فئات املجتمع.
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الجامعة تعيد صيانة
وترميم 8 مساجد بعسير

عبد العزيز رديف 
�شيانة  عمليات  ال��ط��الب،  ���ش��وؤون  ع��م��ادة  اجل��ام��ع��ة ممثلة يف  اأن��ه��ت 
وذلك من خالل  ع�شري،  م�شاجد مبنطقة  ثمانية  وتنظيف  وترميم 

حملة تطوعية اأطلقتها �شابقا بعنوان »م�شاجدنا واجهتنا«.
من  املتطوعني  من  عدد  تدريب  خالل  من  امل�شروع  تفعيل  ومت 
الدينية  بالفوائد  وتعريفهم  وخارجها  اجلامعة  داخ��ل  من  ال�شباب 
التي �شتعود عليهم، بالإ�شافة اإلى تقدميهم ذلك العمل كبذرة لعمل 

اأو�شع خالل املرحلة املقبلة.
واأنهى املتطوعون كافة اأعمال ال�شيانة التي مرت بثالث مراحل، 
�شهدت االأولى، تنظيف �شتة م�شاجد وتهيئتها وجلب كل ما ينق�شها، 
اإلى  حيث نظف املتطوعون الفر�ص، واجل��دران، والأ�شقف، بالإ�شافة 

تنظيف املغا�شل ودورات املياه.
اأعداد كبرية من املباخر الكهربائية،  كما قام املتطوعون ب�شراء 
وح���وام���ل امل�����ش��اح��ف، وك���را����ش���ي ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة ل��ل��م�����ش��ن��ني، وامل��ك��ان�����س 
املياه، واالأك��واب  ب��رادات  اأع��داد من  اإلى توفري  الكهربائية، باالإ�شافة 
البال�شتيكية، وتوفري مناديل، وماء، ومطبوعات �شغرية احتوت على  

بع�ص الأذكار.
خاللها  اأعيد  حيث  م�شجدين،  �شيانة  الثانية  املرحلة  و�شملت 
اأ�شباغ دورات املياه،  اإ�شالح الرادات املوجودة بهما م�شبقاً، وجتديد 
باالإ�شافة اإلى اإ�شالح زجاج كافة النوافذ املك�شورة، مع تركيب �شنابري 

مياه جديدة، و�شيانة �شاملة للمواد ال�شحية والكهربائية فيها.
ويف املرحلة الثالثة واالأخرية، مت توزيع 200 مطوية عن العمل 
التطوعي  العمل  على  املجتمع  وت�شجيع  حتفيز  ب��اب  م��ن  التطوعي 
واإ�شعارهم باأهمية و�شرورة الهتمام بامل�شاجد، بالإ�شافة اإلى توزيع 

اأكر من 300 بطاقة خا�شة باالأذكار.

المحاكاة الطبية وأثرها
في ندوة بالجامعة

عبد العزيز أبوسحمة
بن  اهلل  عبد  الدكتور  االأ�شتاذ  عميدها  بح�شور  الطب  كلية  عقدت 
�شعيد ع�شريي، االثنني املا�شي، ندوة بعنوان )املحاكاة الطبية واأثرها 

يف التعليم الطبي(.
ا�شت�شاري  باملحاكاة،  الطبي  التعليم  ق�شم  على  امل�شرف  واأف���اد 
جراحة االأنف واالأذن واحلنجرة بالكلية الدكتور عبداهلل م�شلح، اأن 
واأع�شاء  الطالب  ق��درة  من  تعزز  بالكلية،  الندوات  هذه  مثل  اإقامة 
الطرق  باأحدث  الطبي  التعليم  باأ�شاليب  الرقي  التدري�ص على  هيئة 

املتبعة يف اأف�شل جامعات العامل.
Beta لالأجهزة  �شركة  بكر »ممثل  اأب��و  املهند�س  من جانبه قدم 
العلمية املحدودة، وهي اإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة يف جمال املحاكاة 
الطبي  التعليم  يف  املتبعة  الأ���ش��ال��ي��ب  اأح����دث  ع��ل��ى  اأم��ث��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ة، 
باملحاكاة، حيث ا�شتعر�س التطور يف هذا املجال وفوائده على التعليم 
والتدخالت  اجلراحية  العمليات  وحماكاة  مراحله  جميع  يف  الطبي 

الطبية يف �شتى التخ�ش�شات.

احتفال بمرور 30 عاما 
على تأسيس »فيزياء« البنات

 نوره آل رمان 
برعاية عميدة كلية العلوم للبنات باأبها د. زهبة اآل رائزة، وم�شاعدة 
وكيل اجلامعة لكليات البنات د. خلود اأبوملحة، ووكيلة عمادة القبول 
والت�شجيل د. حنان ال�شعيدي، ووكيلة عمادة الدرا�شات العليا د. عالء 
ق�شم  اإن�شاء  على  عاما  م���رور30  مبنا�شبة  الكلية  احتفلت  احل��اق��ان، 

الفيزياء.
وابتداأ احلفل بعر�س فيديو تعريفي عن اأع�شاء الق�شم ثم كلمة 
�شكرت م�شرفة  ذلك  الدكتورة عواطف عبيدي. عقب  الق�شم  رئي�شة 
نادي الفيزياء »عامل االإبداع« د. حليمة ال�شعيدي، عميدة الكلية على 
دعمها املتوا�شل واأو�شحت اأن افتتاح النادي ياأتي تزامنا مع احتفال 
الق�شم مبرور 30 عاما على تاأ�شي�شه ليكون ح�شنا للعقول الفيزيائية 

املبدعة وموجها لها.
من جهتها، �شكرت رئي�شة  نادي الفيزياء الطالبة نهى حممد اآل 
اإلى دعمهن واالأخ��ذ باأيديهن  رافع كل من ارتقى بالطالبات، و�شعى 
اإلى طريق العلم واالإبداع، وقالت »لن نخفي جهود اجلمعية ال�شعودية 
للعلوم الفيزيائية ب�شفتها اجلهة الداعمة لفيزيائي اململكة، واملهتمة 

بتن�شيق جهود الباحثني بهدف االرتقاء باملعرفة الفيزيائية«.

تدشين المرحلة األولى من الحكومة اإللكترونية
10 مواقع استثمارية ما بين المدينة الجامعية وفروعها

منصور كويع 

يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال��ع��ام��ة  الإدارة  دف���ع���ت 
اجلامعة، ب�10 مواقع ا�شتثمارية متفرقة 
باأبها وعدد من فروع  باملدينة اجلامعية 
املنطقة،  اجلامعة يف خمتلف حمافظات 
لل�شعي يف كل ما من �شاأنه توفري الراحة 
مل��ن�����ش��وب��ي��ه��ا واأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

وطالبها وطالباتها.
واأو�شح امل�شرف على االإدارة العامة 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ام��ر 
ال�شتثمار  اإدارة  اأن  ال�شهري،  حممد  بن 
عليها  يعول  التي  االإدارات  من  اأ�شبحت 
امل���ن���وط بها  ال�����دور  واأن ط��ب��ي��ع��ة  ك���ث���ريا، 
التقليدي يف  تتطلب منها جت��اوز دوره��ا 
اإلى  االإي���رادات،  تنمية  م�شوؤولة عن  اأنها 

ي�شمى  ما  اأنتجت  والت�شالت  املعلومات 
)الفرتا�شية(  الإلكرتونية  باحلكومة 

بديال للحكومة التقليدية«.
االإلكرتونية  احلكومة  اأن  واأو���ش��ح 
احلكومية  الأع���م���ال  ت���اأدي���ة  ب��ه��ا  يق�شد 
بطريقة ي�شتخدم فيها الإنرتنت لإجناز 
املعامالت احلكومية من خالل احل�شور 
ال���ال م��ك��اين وال����ال زم�����اين، مم���ا ي�شهل 
تقدمي اخل��دم��ات الأم��اك��ن قد ال تتوافر 
الكفاءة  ويحقق  حكومية،  اإدارات  فيها 
يجعلها  مما  التكلفة،  وخف�س  االأداء  يف 

و�شيلة فعالة لبناء اقت�شاد معلوماتي .
ك��م��ا ب���ني اأن ال��ت��ط��ور ال�����ش��ري��ع يف 
يف  ع��ام��ال مهما  ي��ع��د  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية 
من  للجامعة  الأكادميي  التفوق  حتقيق 
خالل احلكومة االإلكرتونية التي متكن 

تعتمد  ال��ت��ي  الأذرع  اأح���د  ك��ون��ه��ا  ج��ان��ب 
عليها اجلامعة لدفع التنمية وتوجيهها 
وامل�شاركة  وتطويرها  اخل��دم��ات  وتهيئة 
يف ال��ت��ح��ف��ي��ز وال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة 

باجلامعة.
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، د����ش���ن ال�����ش��ه��ري 
امل������رح������ل������ة الأول����������������ى م�������ن احل����ك����وم����ة 
لال�شتثمار  العامة  ب��الإدارة  الإلكرتونية 
من خالل تطبيقات Google، موؤكدا 
نوعية  اأحدثت قفزة  املعلومات  تقنية  اأن 
يف جمال تطوير العمل وزيادة الإنتاجية 
ال��ت��ي ت���وؤدي ب��دوره��ا اإل���ى زي���ادة معدلت 
االأكادميية،  البيئة  يف  االقت�شادي  النمو 
ب�����االإ������ش�����اف�����ة اإل���������ى حت���ق���ي���ق ال���ت���ن���م���ي���ة 
االقت�شادية املن�شودة، وقال« الثورة التي 
مي��ر ب��ه��ا ال��ع��امل ح��ال��ي��ا يف جم���ال تقنية 

�شوؤونهم واحل�شول  اإجناز  املوظفني من 
وقال  و�شهولة،  ي�شر  بكل  املعلومات  على 
االإدارة مبا  ت��دع��و  اأ���ش��ب��اب  ع���دة  »ه��ن��اك 
حكومة  م��ن  للتحول  اجل��ام��ع��ة  ذل���ك  يف 
تاأتي يف  اإلكرتونية  اإلى حكومة  تقليدية 
طليعتها التقدم التقني والثورة املعرفية، 
اإلى حتقيق ال�شتخدام الأمثل  واحلاجة 
للموارد، مع �شرورة ال�شتجابة ملتطلبات 

احلياة الع�شرية بفاعلية« .
واأ�����ش����اد ال�����ش��ه��ري ب��ح��ر���س م��ع��ايل 
م����دي����ر اجل����ام����ع����ة الأ������ش�����ت�����اذ ال���دك���ت���ور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال��������داود، على 
تطبيق مبادئ ال�شفافية وت�شريع الإجناز 
االج��راءات  �شالمة  التاأكد من  اأج��ل  من 
واإجناز املهام املوكلة للموظفني بكل ي�شر 

و�شهولة. 

نادي اللغة 
اإلنجليزية 

ينظم فعالية 
رياضية

اأق������ام ن�����ادي ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
ب���ك���ل���ي���ة ال�����ل�����غ�����ات وال����رتج����م����ة 
املفتوح  ال��ي��وم  فعالية  باجلامعة 
 ،1436 الأول  ال��درا���ش��ي  للف�شل 
يف ا�شرتاحة »اجلوهرة« بح�شور 
ك����ل م����ن ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ل���غ���ات 
وال��رتج��م��ة د. ع���ب���داهلل امل��ل��ه��ي، 
اأع�������ش���اء هيئة  �����ش����وؤون  وع��م��ي��د 
باجلامعة  واملوظفني  التدري�ص 
د. ع���ب���داهلل ه����ادي ال��ق��ح��ط��اين، 
ورئي�س االأندية الطالبية باإدارة 
ال��ق��ح��ط��اين،  اأ. رائ����د  االأن�����ش��ط��ة 
ونائبه اأ. يا�شر ال�شاملي، وم�شرف 
الأ�شتاذ  الإجنليزية  اللغة  ن��ادي 
واأع�شاء  وط��الب  العمري،  علي 

هيئة التدري�ص بالكلية.
ب��امل��ب��اراة  الفعالية   وب����داأت 
النهائية التي جمعت بني فريقي 
امل��ل��ك��ي وال��ن��ج��وم  وان��ت��ه��ت بفوز 
ت��ك��رمي��ه  مت  ح���ي���ث   2/7 امل���ل���ك���ي 
بطال لدوري كرة القدم بالكلية.
ع���ق���ب ذل�����ك األ����ق����ى ع��م��ي��د 
الفائزين  فيها  هناأ  كلمة  الكلية 
بالبطولة و�شكر احلا�شرين من 
ط���الب واأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س 
اأقيمت ندوة  و�شيوف �شرف، ثم 

للدكتور عبداهلل هادي.
وق���������ال رئ����ي���������س االأن������دي������ة 
ال��ق��ح��ط��اين  رائ����د  اأ.  ال��ط��الب��ي��ة 
»ت�����ش��رف��ت ب����زي����ارة ن�����ادي ال��ل��غ��ة 
الإجن��ل��ي��زي��ة وه���و م���ن الأن���دي���ة 
يف  رائ���ع  دور  ل��ه��ا  ال��ت��ي  الن�شطة 
ال��ط��الب، ومم��ا  م��واه��ب  تفعيل 
����ش���رين ك���ث���ريا ال���دع���م امل��ع��ن��وي 
النادي  ب��ه  يحظى  ال��ذي  الكبري 
م���ن ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة د. ع��ب��داهلل 
امل���ل���ه���ي، م���ا ي��ع��د ن��ق��ط��ة ق����وة يف 
الطالب  �شوؤون  وعمادة  ال��ن��ادي، 
حتر�ص على دع��م الأن��دي��ة حتى 
ت�شهم بدورها يف ا�شتثمار وتفعيل 

قدرات ومواهب الطالب«.
عبدالرحمن حرقان

»اآلداب والتربية« تشاركان
في اليوم العالمي لذوي االحتياجات

هناء آل سرور

اأق�����ام م��رك��ز اجل���ن���وب ل��رع��اي��ة امل��ع��اق��ني 
ال���ت���اب���ع جل��م��ع��ي��ة اجل����ن����وب ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
اخل����ريي����ة ب���اأب���ه���ا، ب���رن���اجم���ا اح��ت��ف��ال��ي��ا 
مبنا�شبة اليوم العاملي لذوي االحتياجات 
اخل��ا���ش��ة، ع��ل��ى م�����ش��رح جمعية اجل��ن��وب 
امل�شاركة  ب��روح  متيز  اخلريية،  الن�شائية 
ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة وط��ال��ب��ات 

املدار�ص واجلامعات واملعاهد.
خيال،  فرقة  الرنامج  يف  و�شاركت 
واملدار�ص  والكليات  املعاهد  من  والعديد 
الحتياجات  ذوي  ب�شاأن  املهتمة  واملراكز 
اخل���ا����ش���ة، م���ث���ل: م��ع��ه��د الأم������ل لل�شم 
وال���ب���ك���م، وم��ع��ه��د ال���ن���ور ل��ل��م��ك��ف��وف��ني، 
وم��ك��ت��ب الإ����ش���راف الج��ت��م��اع��ي، وم��رك��ز 
الإ������ش�����راف ال����رتب����وي وك���ل���ي���ات ج��ام��ع��ة 
اإل��ى زرع روح  امللك خالد. وه��دف احلفل 
التعاون ور�شم االبت�شامة على �شفاه هذه 

الفئة الغالية.
واأق��ي��م احل��ف��ل ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
االأمينة العامة جلمعية اجلنوب االأ�شتاذة 
م���ن���ى ال�����ري�����ك، وم�������ش���اع���دة ال�������ش���وؤون 
االأ�شتاذة منى  التعليمية مبنطقه ع�شري 

املطريف.
وال��رتب��ي��ة  الآداب  ك��ل��ي��ت��ا  و���ش��ارك��ت 
ل��ل��ب��ن��ات ب���اأب���ه���ا ب���اأع���م���ال مم���ي���زة ح��ي��ث 
»ي��وم يف حمو  عر�شت  م�شرحية بعنوان 

االأم����ي����ة« ق��دم��ه��ا ث���م���اين ط���ال���ب���ات من 
اإ���ش��راف  حت��ت  بالكلية  امل����وازي  التعليم 
رمي  االأ�شتاذة  بالكليتني  الن�شاط  رائ��دة 

احلمياين.
دب���ل���وم  ط����ال����ب����ات  م�����ن  وق��������دم 10 
طالبات  م��ن  وث��م��ان  واالإر����ش���اد  التوجيه 
بكالوريو�س علم النف�س م�شرحية بعنوان 
املعاق وكيف  »وقفة حتدي« ترز قدرات 
ي��ت��خ��ط��ى ال�����ش��ع��اب ال���ت���ي ت���واج���ه���ه، مع 
تقدمي احلب والوالء للوطن الذي قدم 
ل��ه الكثري م��ن ال��ع��ون وامل�����ش��اع��دة، وك��ان 
اإ�شراف الدكتورة �شامية عبد  ذلك حتت 

الفتاح خليل احللفاوي.
من��وذج  ب��ع��ر���س  امل�شرحية  وان��ت��ه��ت 

ناجحة  كفيفة  معاقة  ح��ال��ة  ج�ّشد  ح��ي 
و���ش��ل��ت اإل���ى م��ا مل ي�شل اإل��ي��ه ك��ث��ريون 
هذا  وقدمت  واملب�شرات،  املب�شرين  من 
اآم��ن��ة ع��ب��ده الفيفي  ال��ع��ر���س ال��ط��ال��ب��ة 
)دب����ل����وم ال��ت��وج��ي��ه واالإر������ش�����اد( ب��ع��ن��وان 
)ن��ع��م اأن����ا ك��ف��ي��ف��ة(. و����ش���ارك���ت ط��ال��ب��ات 
الدبلوم وعلم النف�س بعدد من املطويات 
مع  التعامل  كيفية  ع��ن  وال��رو���ش��ورات 

املعاق داخل املنزل.
 واخ��ت��ت��م احل��ف��ل ب��ت��ك��رمي اجل��ه��ات 
امل�شاركه يف الحتفال، حيث ح�شلت كليتا 
الآداب والرتبية على درع تكرميي، ونالت 
�شكر  �شهادات  على  امل�شاركات  الطالبات 

وتقدير.

الجامعة تثقف أمهات ذوي االحتياجات الخاصة
االأ�شتاذة  وباإ�شراف  القرين،  �شنيفاء  الدكتورة  التمري�س   وكلية  الطالبات  لدرا�شة  اجلامعي  املركز  عميدة  رعاية   حتت 
الدكتورة اإميان حممد الن�شار، اأقامت وحدة خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر باملركز يوما تثقيفيا الأمهات ذوى االحتياجات 
اخلا�شة، وذلك مبركز اجلنوب لرعاية املعوقني التابع جلمعيه اجلنوب الن�شائية يف اأبها. وابتداأ اللقاء برتحيب من مديرة 
املركز االأ�شتاذة �شلمى �شاردة مبن�شوبات املركز اجلامعي، حيث اأ�شادت باإ�شهامات املركز مع اجلمعية. ثم حتدثت االأخ�شائيه 

النف�شية بجمعية اجلنوب االأ�شتاذة حفيظة عن امل�شكالت النف�شية لالأطفال ذوى االحتياجات اخلا�شة.
»كيفية  بعنوان  حما�شرة  فهمي  حممود  اإح�شان  الدكتورة  االأ�شتاذة  الطب  بكلية  النف�شي  الطب  اأ�شتاذة  قدمت  ثم 
التعامل مع الطفل ذي االحتياجات اخلا�شة« اأو�شحت خاللها امل�شكالت التي تواجه االأمهات مع االأطفال ذوى االحتياجات 

اخلا�شة وكيفية التعامل معها، كما حتدثت عن االحتياجات النف�شية لذوى االإعاقة، واأنواع العنف االأ�شرى.
اأب��وت،  منتجات  عن  للت�شويق  امل��ح��دودة  الطبى  الت�شويق  ب�شركة  التغذية  اأخ�شائية  من  اأخ��رى  حما�شرة  ذل��ك  تال 
الدكتورة دعاء اأبو زيد، عن �شعوبات التغذية عند االأطفال وكيفية التغلب عليها وعالجها، كما تناولت االأ�شاليب ال�شحية 

لتغذية االأطفال من ذوى االحتياجات اخلا�شة وكيفية التغلب وعالج �شعوبة التغذية عند هوؤالء االأطفال.
سارة القحطاني
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متابعات

80 عضو هيئة تدريس يزورون مهرجان العسل
عبد العزيز رديف 

نظمت الإدارة العامة للعالقات اجلامعية 
باجلامعة، الأحد املا�شي، رحلة ترفيهية 
الأك������ر م����ن 80 ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ت��دري�����ص 
الع�شل  مهرجان  اإلى  باجلامعة  وموظف 
ال�شابع املقام هذه االأيام مبحافظة رجال 
�شعادتهم مبا  الوفد  اأع�شاء  واأب��دى  اأمل��ع. 
�شاهدوه من تنظيم للمهرجان الذي �شم 
عر�س  يف  تناف�شوا  م�شاركا   22 من  اأك��ر 

منتجاتهم من الع�شل ال�شايف.
وكان رئي�س جلنة املهرجان االأ�شتاذ 
ع��ل��ي احل���ي���اين، رح����ب ب���ال���وف���د  ال���زائ���ر، 
مثمناً هذه اخلطوة التي حت�شب للجامعة 
لدعمها للمهرجان، وقال »زيارة اجلامعة 
ك���ان ل��ه��ا دور اإي��ج��اب��ي وك��ب��ري يف اإجن���اح 
ال��ف��ع��ال��ي��ات، ك��م��ا اأن���ه���ا ���ش��ت��ك��ون مب��ن��زل��ة 
تقدمي  يف  للموا�شلة  لنا  الكبري  ال��داف��ع 
كل ما من �شاأنه الرقي باملهرجان«. وطلب 
احلياين من معايل مدير اجلامعة عقد 
م�شريا  امل��ه��رج��ان،  م��ع  جمتمعية  �شراكة 
اإلى اأن هذه ال�شراكة �شت�شيف للمهرجان 

الكثري يف الأعوام املقبلة.
وت�����ش��م��ن��ت ال���رح���ل���ة زي������ارة ل��ق��ري��ة 
ا�شتقبلهم  ح��ي��ث  ال���رتاث���ي���ة،  اأمل����ع  رج����ال 
امل�����ش��رف ع��ل��ى ت�����ش��غ��ي��ل ال��ق��ري��ة الأ���ش��ت��اذ 
اإب��راه��ي��م م�شفر ال����ذي راف����ق ال���وف���د  يف 
جولة تعريفية داخل مباين القرية التي 
الطابع  ذات  الأق�شام  من  بالعديد  تتمتع 
وبع�شري  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  اخل���ا����س  ال���رتاث���ي 
الوفد على بع�ص  ع��ام، كما تعرف  ب�شكل 
ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��رت بها 

حمافظة رجال اأملع.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأ����ش���اد ال��دك��ت��ور خ��ال��د 
االأك���ح���ل���ي م���ن ك��ل��ي��ة ال�����ش��ي��دل��ة، ب��ف��ك��رة 
ال��ع�����ش��ل يف  م��ه��رج��ان  وبتنظيم  ال��رح��ل��ة، 
اأمتنى  تخ�ش�شي،  »بحكم  وق��ال  املنطقة. 
على  والقائمني  اجل��ام��ع��ة  ب��ني  التن�شيق 
علمية  اأبحاث  هناك  تكون  واأن  املهرجان 
حول اإمكانية ا�شتخدامات الع�شل الطبية 
اكت�شافات  التي ميكن تطويرها لتعطينا 

علمية جديدة«.
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متابعات

التربية تحتفي باختتام أنشطتها الفصلية
عبد العزيز رديف 

رعى وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية 
والأكادميية الدكتور حممد احل�شون، 
االأن�شطة الطالبية بنادي  حفل ختام 
الأول  الدرا�شي  للف�شل  الرتبية  كلية 
من العام اجلامعي )1436/1435ه����(، 

بالتعاون مع عمادة �شوؤون الطالب.
ب���داي���ة احل���ف���ل، كلمة  و����ش���ه���دت 
حممد  الدكتور  الرتبية  كلية  لعميد 

الهادفة، فاإن �شعادتنا جميعا تزداد ملا 
الإخ��وان��ن��ا  حقيقية  ف��ائ��دة  م��ن  مل�شناه 
ال���ط���الب ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د غ��ر���ص ال��ق��ي��م 

وتعديل ال�شلوك«.
ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن  ����ش���ف���ران  اأك�����د  ك��م��ا 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال ت��ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى امل��ن��اه��ج 
اأي�����ش��اً  ب��ل تتطلب  ف��ق��ط،  ال��درا���ش��ي��ة 
ال��ط��الب��ي��ة  الأن�������ش���ط���ة  دور  ت��ف��ع��ي��ل 

لتحقيق تنوع م�شادر التعلم.
م������ن ج����ان����ي����ة ����ش���ك���ر ال����دك����ت����ور 

�شفران رحب فيها بال�شيوف، ثم بنّي 
الكلية  قدمتها  التي  الإجن���ازات  فيها 
احل���ايل من  الف�شل  خ���الل  وال���ن���ادي 
اإجنازات ون�شاطات خمتلفة كانت نتاج 
خطط ا�شرتاتيجية، و�شعت منذ وقت 
�شامية  تربوية  اأهداف  لتحقيق  مبكر 
و�شباب  ومادية  ب�شرية  اإمكانيات  وفق 
متفاعل وطموح. وقال »بقدر �شعادتي 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة مب���ا ُق�����دم م���ن ال���رام���ج 
املتميزة، والدورات الفعالة، والزيارات 

احل�������ش���ون، ع���م���ادة �����ش����وؤون ال��ط��الب 
ال���داع���م���ة ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر ل��الأن��دي��ة 
و���ش��ارك يف  الطالبية، وك��ل م��ن عمل 

هذه االأن�شطة. 
اإال  االأن�شطة ما هي  »ه��ذه  وق��ال 
نتاج جهود اأيدي اأبناء اجلامعة الذين 
نفخر بهم كطالب، وحتى مرحلة ما 

بعد التخرج اأي�شا«.
بعد ذلك مت عر�ص تقرير م�شور 
لالأن�شطة الطالبية التي مت تنفيذها 

خ���الل ه���ذا ال��ف�����ش��ل، ث��م ق���دم ط��الب 
ابتدائية �شدى االإبداع االأهلية عر�شا 
م�����ش��رح��ي��ا ب���ع���ن���وان »ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة 
تنادي اأبناءها«، تالها اأوبريت �شعري 
وعلي  الريعي  �شعيد  الطالبان  قدمه 

القحطاين.
بعد ذلك األقى الطالب حامت اآل 
املنا�شبة،  بهذه  وطنية  ق�شيدة  مانع 
ت��ل��ت��ه��ا ق�����ش��ي��دة ب��ال��ف�����ش��ح��ى ق��دم��ه��ا 
ط��الب اب��ت��دائ��ي��ة ���ش��دى االإب�����داع، ثم 

اأوب����ري����ت اإن�������ش���ادي ق��دم��ه ال��ط��ال��ب��ان 
ح�شن العمري وعبد الإله ع�شريي.

ويف خ���ت���ام احل����ف����ل، ك�����رم وك��ي��ل 
من  امل�����ش��ارك��ني  التعليمية  ال�����ش��وؤون 
ال��ك��ل��ي��ة م���ن ط����الب واأع�������ش���اء هيئة 
ت��دري�����س وم��وظ��ف��ني، ك��م��ا مت تكرمي 
مدير مدر�شة �شدى االإبداع االأهلية، 
اإ�شافة اإلى تقدمي نادي كلية الرتبية، 
درعا تذكاريا لوكيل اجلامعة الدكتور 

حممد احل�شون.
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كلية العلوم

واآلداب
والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  يف  ع��ق��د 
مب���ح���اي���ل )امل����ج����م����ع االأدب����������ي(، 
االأ�شبوع املا�شي، برامج تدريبية 
وتث��ق�يفية نظمها مركز التدريب 
وال���ت���ط���وي���ر امل���ه���ن���ي. وا���ش��ت��م��ل 
ال���رام���ج ع��ل��ى ه����ي:  »االإع������داد 
هيئة  الأع�شاء  لالختبار«  اجليد 
���ش��ايل  د.  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���دري�������ص، 
�شالح، و»اإدارة الوقت« للطالبات 
اأتعلم  و»ك��ي��ف  قنديل،  اأم���اين  د. 
د.   ق���دم���ت���ه���ا   ، ال����ف����وت����و�����ش����وب« 
���ش��ي��م��اء ����ش���ط���ارة، و»اال���ش��ت��ع��داد 
للطالبات، قدمتها  لالختبارات« 
د. �شلفيا حممود، و»كيفية كتابة 
تو�شيف وتقرير املقرر الدرا�شي« 
التدري�س قدمتها  الأع�شاء هيئة 

د. هالة بيومي.
مني حمد

العلوم الطبية
التطبيقية

ب���رع���اي���ة ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال��دك��ت��ور 
خ��ال��د االأح��م��ري ووك��ي��ل الكلية 
اأقامت  ع�شريي  في�شل  الدكتور 
ال��ك��ل��ي��ة يف م�������ش���رح م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ال��ي��وم  لتفعيل  ب��رن��اجم��ا  ع�شري 
)ك��اأن��ك  ب��ع��ن��وان  للمعاق  ال��ع��امل��ي 

مل ت�شب(.
اأعدت  الرنامج،  اإط��ار  ويف 
ط��ال��ب��ات امل�����ش��ت��وى ال�����ش��اد���س يف 
ق�شم العالج الطبيعي، حما�شرة 
ت��ع��ري��ف��ي��ة ع���ن امل���ع���اق���ني.  وب��ع��د 
الق�ش�ص  ب��ع�����ص  ���ش��رد  مت  ذل���ك 
ال���و����ش���ط  امل���ع���اق���ني يف  لأ����ش���ه���ر 
ال����ع����امل����ي وق�������ش�������ص ك��ف��اح��ه��م 

وجناحهم.
ك�����م�����ا �����ش����ه����د ال�����رن�����ام�����ج 
ذوي  م������ن  ل�����ع�����دد  م���������ش����ارك����ات 

الحتياجات اخلا�شة.

عائ�سة مو�سى

كلية الطب

اأق��������ام ن�������ادي ال����ط����ب والإب���������داع 
م�شرح  يف  م���وؤخ���را،  ل��ل��ط��ال��ب��ات، 
امل����ب����ن����ى اجل�����ام�����ع�����ي ل����درا�����ش����ة 
حما�شرة  ع�شري،  يف  ال��ط��ال��ب��ات 
ب��ع��ن��وان »ك��ي��ف ت��ق��وي ذاك��رت��ك«، 
ق���دم���ه���ا ال����روف����ي���������ش����ور اأن������ور 

حمدي.
تعريف  املحا�شرة  تناولت 
ال���ذاك���رة وم��ك��ون��ات��ه��ا واأن��واع��ه��ا، 
اال�شتيعاب  على  قدرتها  وم��دى 
اال�شرتخاء  واأهمية  والتخزين، 
ترتيب  على  الدماغ  م�شاعدة  يف 
الأفكار، وقدمت بع�ص التمارين 
ل���ت���ق���وي���ة ال�������ذاك�������رة،  و����ش���ه���دت 
ا����ش���ت���ح�������ش���ان احل����ا�����ش����رات م��ن 

اأع�شاء التدري�س والطالبات.

 اأمينة الفالح 

كلية اإلدارة
واالقتصاد المنزلي

ال�شابع  امل�شتوى  طالبات  اأقامت 
املنزيل  واالقت�شاد  االإدارة  بكلية 
م��ع��ر���ش��ا ح���ول ال��ط��ف��ل، ت�شمن 
ع���������ددا م������ن الأرك��������������ان ت��خ�����ص 
اللب�س  منها:  الطفل يف جوانب 
وال����ت����غ����ذي����ة، واالأزي����اء.ح���������ش����ر 
املعر�ص عميدة الكلية الدكتورة 
ال��ن��ع��م��ي واأ�����ش����ادت بعمل  ���ش��م��ر 

الطالبات امل�شاركات.

زهراء حبرت

كلية العلوم
واآلداب

له�شا�شة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
ال���ع���ظ���ام، ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
م�شيط،  بخمي�ص  )م2(  والآداب 
لوحات  ت�شمن  توعويا  معر�شا 
املر�ص،  عن  تثقيفية  ومطويات 
اإل������ى ج���ان���ب ع���ر����ص ل���الأغ���ذي���ة 
التي حتتوي  واالأدوي��ة  ال�شحية 

على فيتامني )د( وكال�شيوم.
ب��ع�����س  ت�����ق�����دمي  ك����م����ا مت 
الأدوي������ة ال��ت��ي ت��خ��ف��ف م��ن اآلم 

ه�شا�شة العظام.  

فاطمة حمدان

كلية العلوم
واآلداب

�شاركت  املجتمع،  اإطار خدمة  يف 
ل��ل��ب��ن��ات  واالآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة 
ب���ب���ل���ق���رن ب����رع����اي����ة ع��م��ي��دت��ه��ا 
ال�����دك�����ت�����ورة ع����ال����ي����ة ال����ق����رين، 
ال���ث���الث���اء امل���ا����ش���ي، يف ت��ف��ع��ي��ل 
ال����ي����وم ال���ع���امل���ي ل����الإع����اق����ة، م��ن 
خ����الل ب��رن��ام��ج ���ش��ع��اره »ك��اأن��ك 
مب��در���ش��ة  وذل������ك   ،« ت�����ش��ب  مل 
اب��ت��دائ��ي��ة وم��ت��و���ش��ط��ة ال��ع��الي��ة 
الثانية ووحدة الرتبية اخلا�شة 
ب����امل����در�����ش����ة. وم����ث����ل ال���ك���ل���ي���ة يف 
ال���ف���ع���ال���ي���ات امل���ق���ام���ة ه���ن���ال���ك، 
التنمية   « عنوان  حتت   « بعنوان 
امل�شتدامة ..وعد التكنولوجيا »، 
التدري�س  اأع�شاء هيئة  وفد من 

والطالبات.

اأماين حامد

كلية العلوم
واآلداب

والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اأن�������ش���اأت 
بظهران اجلنوب �شندوق تكافل 
اج���ت���م���اع���ي ي����دع����م م��ن�����ش��وب��ات 
الكلية وخا�شة الطالبات الالتي 
ي��ح��ت��ج��ن اإل����ى م�����ش��اع��دة م��ال��ي��ة 
ل��ت��غ��ط��ي��ة ب���ع�������ص امل�����ش��ت��ل��زم��ات 

ال�شرورية. 
ال�شندوق  هذا  متويل  ومت 
اأع�����ش��اء هيئة  ع��ن ط��ري��ق بع�س 
والإداري��ات  واملوظفات  التدري�ص 
وامل�شرفات، وت�شرف عليه عميدة 

الكلية.

كلية المجتمع

مت���ه���ي���دا ل���الأومل���ب���ي���اد ال���ث���ق���ايف، 
امل��ج��ت��م��ع ممثلة  ك��ل��ي��ة  اأق����ام����ت 
يف م��ك��ت��ب ال���ن�������ش���اط ال��ط��الب��ي 
ثقافية م�شغرة جمعت  م�شابقة 
ب����ني ق�����ش��م��ي ال���ع���ل���وم الإداري��������ة 

وعلوم احلا�شب.
و����ش���ارك يف امل�����ش��اب��ق��ة اأرب���ع 
ق�شم، وحكمتها  كل  طالبات من 
اإح��دى  جلنة حتكيم مكونة من 
واإح��دى  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
امل���وظ���ف���ات الإداري�������������ات، وذل����ك 
بهدف تقييم م�شتوى الطالبات 
ي�شتحق  م��ن  وت��ر���ش��ي��ح  ث��ق��اف��ي��ا، 

امل�شاركة يف الأوملبياد الثقايف.

�سذى ال�سربمي 

كلية الطب

اأق��������ام ن�������ادي ال����ط����ب والإب���������داع 
م�شرح  يف  م���وؤخ���را،  ل��ل��ط��ال��ب��ات، 
امل����ب����ن����ى اجل�����ام�����ع�����ي ل����درا�����ش����ة 
حما�شرة  ع�شري،  يف  ال��ط��ال��ب��ات 
ح���������ول ال����������ق����������رارات ال���ط���ب���ي���ة 
 Live or« ب��ع��ن��وان  امل�����ش��ريي��ة  
 »Die Difficult Decision
قدمها ا�شت�شاري العناية املركزة 
الدكتور علي الب�شاب�شي، وتناول 
ف���ي���ه���ا ����ش���ب���ل اإن�����ق�����اذ امل���ري�������ص، 
واحل������االت ال��ط��ارئ��ة واحل��رج��ة 
وكيفية  للم�شت�شفى،  تاأتي  التي 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، وم����دى اأه��م��ي��ة 
باأ�شرع  ال�شحيح  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 
وق���������ت، اإل���������ى ج�����ان�����ب اخل���ط���ط 
يتبعها  اأن  يجب  التي  العالجية 

املري�ص حتى ي�شفى.

اأمينة الفالح 

المجاردةالمجاردة

المركز الجامعي

ب���ال���ت���زام���ن م����ع ال����ي����وم ال��ع��امل��ي 
ي�شادف  ال��ذي  الإن�����ش��ان  حلقوق 
نظم  ع���ام،  ك��ل  م��ن  �شبتمر   10
موؤخرا،  ال�شيديل،  ترياق  ن��ادي 
يف امل����رك����ز اجل���ام���ع���ي ل���درا����ش���ة 
ال����ط����ال����ب����ات، ح���م���ل���ة ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
اأين  »ي�����ك�����ف�����ي  ع�������ن�������وان  حت�������ت 
اجلمعية  م��ع  بالتعاون  اإن�����ش��ان« 
ال���وط���ن���ي���ة حل����ق����وق االإن���������ش����ان. 
اأرك���ان���ا منها:  و���ش��م��ل��ت احل��م��ل��ة 
كفلها  التي  الطفل  حقوق  رك��ن 
ومنع  الر�شاعة  كحق  االإ���ش��الم 
مبنظمة  والتعريف  االإج��ه��ا���س 
االأط��ف��ال  حل��م��اي��ة  اليوني�شيف 
يف ال��ع��امل، ورك���ن ح��ق��وق اخل��دم 
وكيفية التعامل معهم باحل�شنى 
ب��ال��ر���ش��ول �شلى اهلل  واالإق���ت���داء 
امل��راأة،  عليه و�شلم، وركن حقوق 
الإن�شان  اإلى ركن حقوق  اإ�شافة 
العامة وحقوقه يف حالة احلرب، 
ورك�����ن ح���ق���وق امل���ر����ش���ى، ورك���ن 
اجل���م���ع���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة حل���ق���وق 

الإن�شان والتعريف بها.

منال اآل هتان
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إعالن

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية 
ومكافحة الفساد المالي واإلداري

بشتى صوره ومظاهره وأساليبه
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تعجبني كثريا االإبداعات اأيا كان من يقدمها، وقد يكون ال�شخ�س املبدع تنق�شه 
بع�س اللم�شات، ولكن املطلوب منه اأن ال يتوقف عن تطوير اإبداعه، وي�شارع اإلى 

التزود بالدرا�شة وال�شوؤال حتى يكتمل عمله.
لقد �شاهدت، بكل تقدير واإعجاب، ما قدمته طالبات امل�شتوى الثالث بق�شم 
االقت�شاد املنزيل بكلية العلوم واالآداب بالنما�س من لوحات تفتحت من خاللها 
االإب��داع  هذا  بالر�شا�س،  الر�شم  خا�شة  االأل��وان  مبختلف  الر�شم  يف  اإبداعاتهن 

دليل على املوهبة التي ميتلكنها. 
واإميانهن  الطبيعة  ر�شم  يف  ل��الأل��وان  ا�شتخدامهن  بطريقة  اأعجبت  لقد 

العميق بالري�شة، مما جعلني اأتنباأ لهن مب�شتقبل باهر يف هذا الفن اجلميل.
عليها  وي��ح��اف��ظ  بها  ي��وؤم��ن  االإن�����ش��ان موهبة  ل��دى  ي��ك��ون  اأن  ج��دا  جميل 
وي�شقلها بالتعليم ليكت�شب معارف اأخرى وطرق ر�شم جديدة جتعله اأكر �شدقا 
واإميانا مبوهبته التي عاي�شها طوال حياته، وقد يكون للوالدين دور ت�شجيعي 
خالل  من  �شقلها  خطوات  يف  والبدء  املوهبة،  بهذه  واالهتمام  ممار�شتها،  على 

ح�ش�ص الر�شم يف املدر�شة.
بالعلم  ع��ل��ى �شقل موهبتهن  ال��ن��م��ا���س  ط��ال��ب��ات  ح��ر���ش��ت  ف���اأق���ول:  اأع����ود 
مكانا  وج��دن  اأنهن  خا�شة  الفن  لهذا  االأكادميية  الدرا�شة  خالل  من  احلقيقي 
اأمل  االأ�شتاذة  بقيادة  اإدارة مميزة  الر�شم حتت  الأدوات  وتوافرا  وت�شجيعا  اأرح��ب 

وجدي. 
ويجب علينا جميعا اأن نحر�س على موهبة املبدع يف جمال الر�شم ون�شجعه 
وناأخذ بيده لكي يتعلم فنونا جديدة يف عامله، فكثري من كبار الر�شامني العامليني 
باأنف�شهم  نهجوا  ال��ذه��ن  و�شفاء  ال�شر  م��ن  وبقليل  ب�شيطة،  بداياتهم  كانت 

مناهج جديدة ا�شتطاعوا من خاللها اأن ي�شيفوا للر�شم اإبداعا اآخر. 
على  املنزيل  االقت�شاد  ق�شم  لطالبات  والتقدير  ال�شكر  اأزج��ي  اخل��ت��ام،  يف 
م��ا حولهن حتى يحققن  ك��ل  م��ن  اال�شتفادة  اإل��ى  واأدع��وه��ن  ال��رائ��ع،  معر�شهن 
الأنف�شهن امل�شتوى الذي ي�شعني اإليه، ويجب عليهن تطوير موهبة الر�شم لديهن 
بابتكار كل ماهو جديد، واخلروج اإلى جمالت جديدة يف هذا الفن الإبداعي من 
ا�شتقطاب  على  حر�شت  قد  اجلامعة  اأن  خا�شة  لوحات،  من  يقدمنه  ما  خ��الل 

اأف�شل الكوادر التي �شت�شيف الكثري للموهوبني يف هذا املجال الرائع.
* نائب رئي�س التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

إبداعات من النماص

مجتمع الجامعة

قرارات إدارية 
وافق معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 

على عدد من قرارات التكليف والتجديد على النحو التايل : 
ل�شوؤون  عميدا  الهبا�س  �شعد  ب��ن  م��ري��ع  ال��دك��ت��ور  تعيني  جت��دي��د   •

الطالب. 
البحث  لعمادة  وكيال  ملحة  اأب��و  يحي  بن  حممد  الدكتور  تكليف   •

العلمي للتطوير واجلودة.
• تكليف الدكتور يحي حممد اأحمد اآل ح�شن  وكيال لعمادة البحث 

العلمي.

القبعة إلى أميركا
املعيد  اآف���اق  ب�شحيفة  الزميل  ابتعاث  على  اجلامعة  مدير  معايل  واف��ق 
ال��والي��ات  اإل��ى  بق�شم االإع���الم واالت�����ش��ال االأ���ش��ت��اذ يحيى ع��ب��داهلل القبعة 
اأ�شرة  ال�شحافة..  تخ�ش�س  يف  املاج�شتري  لدرا�شة  االأم��ريك��ي��ة   املتحدة 

حترير »اآفاق« تتمنى للقبعة التوفيق.

»الدماء المهدرة« في رسالة ماجستير
بعنوان  ر�شالة ماج�شتري  الدين  واأ�شول  ال�شريعة  كلية  نوق�شت يف رحاب 
امل��ه��درة يف اجل��ن��اي��ات.. درا���ش��ة فقهية م��ق��ارن��ة« قدمها الطالب  »ال��دم��اء 

حممد اآل زريب.
الرحمن  عبد  الدكتور  االأ�شتاذ  من  كل  من  املناق�شة  جلنة  وتكونت 
كا�شي،  اآل  خالد  الدكتور  الفقه  ق�شم  ورئي�س  وم��ق��ررا،  م�شرفا  اجلرعي 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي حم��م��د ع��ل��ي، ب�شفتهما  ال��ف��ق��ه  امل�����ش��اع��د بق�شم  ���ش��ت��اذ  والأ
بتقدير  املاج�شتري  الطالب درجة  املناق�شة منح  داخليني، وبعد  مناق�شني 

ممتاز.

الماجستير لطالبات بالجامعة
• ح�شلت الطالبة نورة عبداهلل �شعيد الأ�شمري، على درجة املاج�شتري 

يف ق�شم التاريخ.
• ح�شلت الطالبة منى ح�شني مفرح ع�شريي، على درجة املاج�شتري 
�شوعي  اأمل  نالت  الطالبة  كما  النف�شي،  واالإر�شاد  التوجيه  ق�شم  يف 

هتان، درجة املاج�شتري يف ق�شم اجلغرافيا.

وفد »الشريعة« يزور اإلفتاء 
حممد  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  الكلية  وكيل  �شم  ال�شريعة  كلية  م��ن  وف��د  زار 
الن�شاط  ورئي�س  كا�شي،  اآل  خالد  الدكتور  الفقه  ق�شم  ورئي�س  الغامدي، 
الطالبي الدكتورعلي الزبيدي، وبع�س اأع�شاء هيئة التدري�س وجمموعة 

من الطالب، فرع هيئة االإفتاء مبنطقة ع�شري.
والتقى الوفد برئي�س الفرع ف�شيلة ال�شيخ الدكتور �شعد بن �شعيد 
احلجري، وبحثوا معه اأوجه التعاون بني الكلية والفرع مبا يخدم اأبناء 
يف  ت�شب  التي  والفعاليات  الرامج  من  يقدم  اأن  ميكن  وما  املنطقة، 

هذا االجتاه.

تراث عمراني
تحت المجهر
اأ. د. �شامي اأحمد عبد اهلل ود. �شامي
 خلف واأ. علي الغنمي، يتفدان اأحد 
املنازل القدمية املهجورة
يف قرية بني غنمي بباحة ربيعة،  
خالل التجهيزات التي متت
قبيل افتتاح معر�ص اجلامعة 
مبلتقى الرتاث العمراين
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إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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أنشطة طالبية

أسبوعية جامعة الملك خالد

»طالبنا« قسم 
يختص بشكل 
مباشر بشؤون طالب 
الجامعة وطالباتها، 
يبحث في قضاياهم 
وهمومهم ويسعى 
إلى تقديم الحلول 
من خالل التواصل مع 
مسؤولي الجامعة 
وأكاديمييها
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أشاد بجهودهم وضاعف مكافآتهم %25 
مدير الجامعة يكرم

طالب وطالبات قسم اإلعالم 
المشاركين في مؤتمر اإلشاعة

عبد العزيز رديف

الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  ك��رم 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن حمد 
ال�������داود، ال���ث���الث���اء امل���ا����ش���ي، ط��الب 
وط��ال��ب��ات ق�شم االإع����الم واالت�����ش��ال 
امل�شاركني  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  بكلية 
ال���دويل  امل���وؤمت���ر  واإجن�����اح  تنظيم  يف 
ال����ذي نظمته  ل���الإع���الم والإ����ش���اع���ة 
اجل����ام����ع����ة يف ال����ث����ال����ث م������ن  ���ش��ف��ر 
ط��ال��ب��ا   )81( وع�����دده�����م  اجل���������اري، 

وطالبة.
رئي�س  �شكر  احل��ف��ل  ب��داي��ة  ويف 
علي  الدكتور  الأ�شتاذ  الإع���الم  ق�شم 
ب��ن ���ش��وي��ل ال��ق��رين م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
على دعمه واهتمامه امل�شتمر باأبنائه 
كما  االإع���الم،  ق�شم  وطالبات  ط��الب 
اأكد اأن م�شاركة الطالب يف مثل هذه 
الفعاليات تفتح اآفاقا وا�شعة اأمامهم 

لالإبداع وحتمل امل�شوؤولية.
للق�شم  الرئي�شي  »الهدف  وق��ال 
اأن يقوم بتنظيم  خالل االأيام املقبلة 
جميع فعاليات وموؤمترات اجلامعة«.

ال��داود بجميع  اأ�شاد  من جانبه 
املوؤمتر  ه��ذا  يف  عملت  التي  اللجان 
ب��رئ��ا���ش��ة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��وؤون 

الأك���ادمي���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��دك��ت��ور 
حممد احل�شون، وعميد كلية العلوم 
ال�شريف،  يحيى  الدكتور  االإن�شانية 
ورئي�س الق�شم االأ�شتاذ الدكتور علي 
بن �شويل القرين، كما �شكر الطالب 
ما  اأن  موؤكدا  امل�شاركني،  والطالبات 
ق��دم��وه ي��ع��د مم��ي��زا، واأ����ش���اف »ه��ذا 
ن��ت��ج ع��ن��ه ط���الب م�شرفون  امل��وؤمت��ر 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اجل��ام��ع��ة وامل��ن��ط��ق��ة، 

والوطن باأكمله«.
واأ������ش�����اف »ال����ه����دف ال��رئ��ي�����ش��ي 
هذه  مثل  يف  ال��ط��الب  م�شاركة  م��ن 
امل���وؤمت���رات ه��و االح��ت��ك��اك ب��اأع�����ش��اء 
ه���ي���ئ���ة ال�����ت�����دري�����������ص وامل���خ���ت�������ش���ني 
الإك���������ش����اب����ه����م اخل����������رات ال��ع��م��ل��ي��ة 
اجل�����دي�����دة«، م��ت��م��ن��ي��ا م���ن ال��ط��الب 
م��زي��دا م��ن ال��ت��م��ي��ز والإب�������داع، واأن 
ي��ك��ون��وا م��ث��ااًل ي��ح��ت��ذى ب��ه م��ن بني 

اأق�شام وكليات اجلامعة.
اأنه »عندما يطلب  الداود  وبني 
اأي  اإق��ام��ة  يف  امل�شاركة  اجلامعة  من 
موؤمتر تنظمه وزارة التعليم العايل 
م�شتقبال، لن نرتدد يف اإر�شال طالب 

ق�شم الإعالم لتغطيته«.
واأع������ل������ن ال������������داود ع�����ن زي�������ادة 
م��ك��اف��اآت ط���الب وط��ال��ب��ات االإع����الم 

امل�شاركني يف املوؤمتر، عما كان مقررا 
يف ال�����ش��اب��ق،  وق�����ال« ت�����ش��ج��ي��ع��ا لكم 
ن�شبتها  ب��زي��ادة  امل��ك��اف��اأة  ���ش��اأ���ش��اع��ف 
مبنا�شبة  امل��ق��ررة،  املكافاأة  على   %25

جناحكم الكبري يف املوؤمتر«.
يف ال�����ش��ي��اق ذات����ه، ن��ب��ه ال��دك��ت��ور 
حم���م���د احل���������ش����ون ال�����ط�����الب اإل�����ى 
يف  االأول  امل�����ش��وؤول  قناعة  ا�شتغالل 
ت��ف��ع��ي��ل دوره�����م يف اجل��ام��ع��ة، ودور 
ليتحول  واالت�����ش��ال  االإع�����الم  ق�شم 

لحقا اإلى كلية.
وق�������������ال »اأن���������ت���������م ال������واج������ه������ة 
واأن����ت����م ط���ري���ق ال���ن���ج���اح يف امل���وؤمت���ر 
ال�شابق،  ويف املوؤمترات القادمة باإذن 
اهلل«. ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ك��رم ال���داود 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات امل�����ش��ارك��ني يف 

املوؤمتر.
الإع����������الم  ق���������ش����م  اأن  ي�����ذك�����ر 
وليدا  ي��زال  ل  باجلامعة  والت�شال 
ب��ني اأق�����ش��ام وك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة اإذ مل 
يكمل عامه الثاين، كما تعد م�شاركة 
موؤمتر  يف  الق�شم  وط��ال��ب��ات  ط��الب 
الإ�شاعة  كملتقى  متخ�ش�ص  ع��امل��ي 
والإع�������الم ه���ي الأول������ى م���ن ن��وع��ه��ا 
على م�شتوى طالب وطالبات اأق�شام 

وكليات الإعالم يف اململكة.



سلمان العلي 

اأ�شبابها  م��ا  النف�شية؟  ال�����ش��غ��وط  م��ا 
واأعرا�شها واآثارها؟ وما الطرق املثلى 

للتعامل معها؟
ال�شوء  ت�شليط  ح��اول��ت  »اآف�����اق« 
ع��ل��ى ه���ذا امل��و���ش��وع ب��ط��ري��ق��ة علمية، 
ا���ش��ت��ط��الع��ا طالبيا  ال��ب��داي��ة  وك���ان���ت 

م�شغرا فيما يلي ن�شه:
ي���رى ال��ط��ال��ب م��ان��ع ال�����ش��ه��راين 
تكون  اأن  ميكن  النف�شية  ال�شغوط  اأن 
وهذا  �شديدة،  اأو  متو�شطة  اأو  ب�شيطة 
ميكن اأن يكون له تاأثري على ال�شخ�ص 

ب�شور خمتلفة.
وق��������ال »ال���������ش����غ����وط ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
لأن  ومطلوبة  مفيدة  تكون  الب�شيطة 
جتعل  النف�شية  ال�شغوط  م��ن  قليال 
ال�����ش��خ�����ص ي��ق��ل��ق ب�������ش���ورة ب�����ش��ي��ط��ة، 
ال�شخ�س  على  ذل��ك  ينعك�س  وبالتايل 
عمل  اأي  يف  اأدائ�����ه  م��ن  يح�شن  ح��ي��ث 
يقوم به؛ فمثال الطالب الذي �شيقوم 

رجال  ال�شخ�ص،  على  نف�شيا  �شغطا 
الوظيفة  تغيري  ام���راأة، كذلك  اأم  ك��ان 
اأو ف��ق��دان وظ��ي��ف��ة، وك��ذل��ك ال��ط��الق، 
توؤثر  فجميع هذه احل��وادث احلياتية 
ب�����ش��ك��ل ���ش��ل��ب��ي ع��ل��ى ح���ي���اة ال�����ش��خ�����ص 

وجتعله ي�شعر مب�شاعر �شلبية«.
ووا����ش���ل »ب��ال��ط��ب��ع ت��خ��ت��ل��ف ردة 
ال��ف��ع��ل جت���اه احل����وادث احل��ي��ات��ي��ة من 
���ش��خ�����س الآخ�����ر، ف��ب��ع�����س االأ���ش��خ��ا���س 
مفرطة  بح�شا�شية  ي��ت��م��ي��زون  ال��ذي��ن 
وع����دم ق����درة ع��ل��ى حت��م��ل ال�����ش��ع��وب��ات 
النف�شية  ال�����ش��غ��وط��ات  ت���اأث���ري  ي��ك��ون 
ال��ن��اجت��ة ع���ن احل������وادث احل��ي��ات��ي��ة يف 

اأنف�شهم كبريا«.
اأما الطالب عبدالقادر ال�شهراين 
فاإنه يرى اأن ال�شغوط النف�شية جتعل 
وقلق؛  ُمقّيد  »اأن���ه  ب���  ي�شعر  ال�شخ�س 
يوؤثر  و�شديدا  بالغا  قلقا  يكون  اأحيانا 

على �شري حياة ال�شخ�ص.
القلق من  ف���اإن  م��ع��روف  كما ه��و 
ب�شكل  امل��وؤث��رة  النف�شية  اال�شطرابات 

ي���ن�������ش���اأ ن������وع م�����ن ت�������ش���و����س ال��ت��ف��ك��ري 
امل�����ش��ك��الت اليومية  وال��ف�����ش��ل ف��ى ح��ل 
وال���ت���ن���اق�������س وال���ع���ج���ز؛ وامل����زي����د م��ن 
ال�شغوط الع�شبية التى جتلب الكاآبة 
واالإح����ب����اط، وق���د ت��ن��ت��ه��ى ب��ح��ال��ة من 
االكتئاب اأو العنف خا�شة عندما تهدد 
احل��اج��ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة ال��الزم��ة حلياة 

الإن�شان«.

بين األمس واليوم
وفقا خلراء متخ�ش�شني، فقد كانت 
الزمن  م��ن  عقود  قبل  الإن�����ش��ان  حياة 
ال��ه��دوء هو  ن��وع��ا م���ا، وك���ان  م�شتقرة 
ديدنه يف معظم اأحواله، لقلة املثريات 
امل�شائب  تكن  مل  بل  اآن���ذاك،  النف�شية 
ال��ت��ي ت��ع��رتي االإن�������ش���ان ب��ه��ذه احل���دة 
بهذه  اأم��را���س  ثمة  تكن  فلم  وال�شدة، 
الن�شب املهولة واالأ�شماء املتعددة، التي 
حياته  وتهدد  بالإن�شان  تفتك  �شارت 
وجتعله اأ�شري اخلوف والقلق، مع بطء 

الو�شول اإلى عالجات لها.

ي��ُع��اين من  ك��ان  اإذا  ام��ت��ح��ان،  بتقدمي 
ي�شتعد  ف��اإن��ه  ب�شيطة  نف�شية  �شغوط 
اأداءه،  وُي��ح�����ّش��ن  ي��ن��ج��ح  ك��ي  وي��ج��ت��ه��د 
وذل����ك ي��ج��ع��ل��ه ي��ح�����ش��ل ع��ل��ى درج����ات 

اأعلى.
ال�����ش��غ��وط  جت��������اوزت  اإذا  ل���ك���ن 
متو�شطة  واأ���ش��ب��ح��ت  احل���د  النف�شية 
�شلبا  توؤثر  فاإنها  �شديدة  كانت  اإذا  اأو 
ُي��ع��اين  ال�شخ�س وجت��ع��ل��ه  ح��ي��اة  ع��ل��ى 
نف�شية  ك��ث��رية  �شحية  م�شكالت  م��ن 

وج�شدية«.
ب����������دوره ق�������ال ال����ط����ال����ب ن���اي���ف 
تاأتي  النف�شية  ال�شغوط  ال�شوكاين« 
م���ن امل�����ش��ك��الت ال��ن��ف�����ش��ي��ة واحل��ي��ات��ي��ة 
ال����ت����ي حت������دث ل����الإن���������ش����ان. وُت���ع���ت���ر 
الأح�����داث امل���وؤث���رة يف ح��ي��اة الإن�����ش��ان، 
اأكر م�شّبب  خا�شة االأحداث ال�شلبية 

لل�شغوط النف�شية«.
واأ���ش��اف »ه��ن��اك اأح����داث حياتية 
حياة  على  امل��وؤث��رات  من  تعتر  كثرية 
مثال  ال����زواج  ي��ك��ون  ورمب���ا  ال�شخ�س، 

يجعله  وقد  الإن�شان،  حياة  على  كبري 
م��ع��وق��ا ال ي�����ش��ت��ط��ي��ع ال���ق���ي���ام ب��اأع��ب��اء 
احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك عمله 
والواجبات التي ُيفرت�س اأن يقوم بها.

ك���ذل���ك ي�����ش��ع��ر ال�����ش��خ�����ص ب���اأن���ه 
ل��ي�����س لديه  واأن  اأم�����ره،  ع��ل��ى  م��غ��ل��وب 
اأع��ب��اء احلياة  لتحّمل  وال��ق��وة  ال��ق��درة 
ي�شعر  كذلك  ال�شعوبات.  مواجهة  اأو 
ال�����ش��خ�����ص ال�����ذي ي���ع���اين م���ن ت��اأث��ري 
ال�شغوطات بعدم اال�شتقرار واحلركة 
ال���دائ���م���ة حت���ت ت���اأث���ري ال��ق��ل��ق ال��ن��اجت 
ُيعاين  التي  النف�شية  ال�شغوطات  عن 

منها«.
وي��وؤك��د ال��ط��ال��ب زي��د اآل زي��د اأن 
�شقف  يرتفع  عندما  ت��اأت��ي  ال�شغوط 
جتر  اأن��ه��ا   مبينا  احل��ي��اة،  متطلبات 
ال���ف���رد ع��ل��ى ال��ت��خ��ل��ى ع���ن ك��ث��ري من 

عاداته و�شلوكياته ورغباته وهواياته.
وق���ال »ع��ن��دم��ا ت��ق��ل ق���درة ال��ف��رد 
ال�شريعة  ال��ت��غ��ريات  م��ع  التكيف  على 
ل��ل��ح��ي��اة ال��ع�����ش��ري��ة وم����ا ي��ن��ت��ج عنها 

مل تكن هذه احلوادث املريعة الناجمة 
من جراء حوادث ال�شيارات والطائرات 

والبواخر وغريها من و�شائل النقل.
وف������وق ذل�����ك ك���ل���ه مل ت���ك���ن ث��م��ة 
اأزمات مالية واقت�شادية حتل بالب�شر 
وتقلب اأحوال الأمم وال�شعوب من قمة 
النعيم والرفاهية اإلى ح�شي�س الفقر 
واحل���اج���ة، وغ���ري ذل���ك م��ن ال��ت��غ��ريات 
والآفات وامل�شكالت التي اأثرت ب�شورة 
وبالتايل  الإن�����ش��ان،  ح��ي��اة  على  �شلبية 

اأثرت على قدراته وطاقاته الكامنة.
ال��ت��ط��ور  ه�����ذا  اأن  ي��ع��ن��ي  وه������ذا 
وال��ذي  ال��ع��امل  ي�شهده  ال���ذي  التقني 
اأ���ش��ه��م ك��ث��ريا يف راح���ة الإن�����ش��ان ف��اإن��ه 
الإن�شان  كاهل  اأث��ق��ل  نف�شه  ال��وق��ت  يف 
امل�����ش��وؤول��ي��ات والل��ت��زام��ات  بكثري م��ن 
ال��ت��ي ت��اأك��ل م��ن ع��م��ره ووق��ت��ه، ب��ل اإن��ه 
ياأتي جاحما ل  الأح��ي��ان  يف كثري من 
اأو  اأم��ام��ه  ال��وق��وف  ي�شتطيع الإن�����ش��ان 

احلّد من امتداده.
النف�شي  ال�شغط  ظهر  هنا  م��ن 

حوارات شبابية
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حوارات شبابية
ال�����ذي ي��ت��م��ث��ل يف ع����دم ال����ق����درة على 
ال���ق���ي���ام  اأو  ال����ت����ح����دي����ات  م����واج����ه����ة 
ب���امل�������ش���وؤول���ي���ات امل���ن���وط���ة ب��ال��و���ش��ائ��ل 

والإمكانات املتاحة. 

آثار الضغط النفسي 
�شاحبها  ت�شع  النف�شية  ال�شغوط  اإن 
يف كثري م��ن الأح��ي��ان يف ح���الت غري 
ي��وؤدي يف النهاية  ال��ذي  متزنة، االأم��ر 
�شلبية على  ون��ت��ائ��ج  اآث����ار  اإل���ى ظ��ه��ور 

حياته وجمتمعه.
ومن اأهم هذه االآثار: اأن ال�شغط 
ال��ن��ف�����ش��ي ي����ول����د،  اأح���ي���ان���ا،  يف نف�س 
ال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف  ن��وع��ا م��ن  �شاحبه 
وال��ن��ق��م��ة ع��ل��ى ال���واق���ع وال��ن��ظ��ر اإل��ي��ه 
ب�����ش��وداوي��ة ق���امت���ة، اأم����ال يف اخل���روج 
امل�شوؤوليات  وطاأة  وتخفيف  اأزمته  من 
يقف  م��ن  يجد  مل  اإذا  �شيما  ل  عليه، 
ب��ج��ان��ب��ه وي��ح��م��ل ع��ن��ه ب��ع�����س اأع��ب��ائ��ه 

واآلمه.
ك���م���ا ي�������وؤدي ال�����ش��غ��ط ال��ن��ف�����ش��ي 
يف  ويوؤثر  احلياة،  عن  النعزالية  اإل��ى 
اأو بناء عالقات  التعامل مع االآخرين 

معهم. 
ك���م���ا ل��ل�����ش��غ��ط ال��ن��ف�����ش��ي اآث�����ار 
����ش���ل���ب���ي���ة ك�����ث�����رية ع����ل����ى اجل�����وان�����ب 
ال��ع�����ش��وي��ة يف الإن�������ش���ان، ف��ك��ث��ري من 
الأم����را�����ص ال��ع�����ش��وي��ة ه���ي اإف�����رازات 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ح��ال��ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة ال��ت��ي 
ذل��ك  اأج����ل  وم���ن  امل��ري�����ص،  يعاي�شها 
باالبتعاد  مر�شاهم  االأط��ب��اء  يو�شي 
�شيما  ال  النف�شية،  االن��ف��ع��االت  ع��ن 

)ل تياأ�شوا 
اهلل  روح  م���ن 
من  يياأ�ص  ل  اإن���ه 

روح اهلل اإل القوم الكافرون(.
وي������ق������ول ع����ل����ي����ه ال���������ش����الة 
وال�شالم يف احلديث القد�شي »اإن 
اهلل يقول: اأنا عند ظن عبدي بي 

واأنا معه اإذا دعاين«.
ب��الع��ت��ق��اد  ت��ع��ال��ى  اهلل  ذك����ر   •
لتفريج  ���ش��ب��ب  وال��ع��م��ل  وال���ق���ول 
ال����ه����م����وم وا�����ش����ت����ق����رار ال��ن��ف�����س 
وط��م��اأن��ي��ن��ت��ه��ا، ل���ق���ول���ه ت��ع��ال��ى: 
ُقُلوُبُهم  َوَتْطَمِئنُّ  اآَمُنواْ  )الَِّذيَن 
َتْطَمِئنُّ  اهلّلِ  ِبِذْكِر  اأَاَل  اهلّلِ  ِبِذْكِر 

اْلُقُلوُب (.

وك������ان م����ن دع������اء م���و����ش���ى ع��ل��ي��ه 
ي�����ش��رح  اأن  ت���ع���ال���ى  هلل  ال�������ش���الم 
ما  ليذهب  اأم��ره،  ويي�شر  �شدره 
به من ه��ّم وغ��م، ق��ال اهلل تعالى 
)َق��اَل  ال�شالم:  عليه  ل�شانه  على 
يِل  ْر  َوَي�شِّ ��ْدِري.  ���شَ يِل  ا�ْشَرْح  َربِّ 

اأَْمِري(.
على  املعينة  باالأ�شباب  العمل    •
ال��ن��ج��اح يف احل���ي���اة، ث���م ال��ت��وك��ل 
وال����ش���ت���ع���ان���ة  ت���ع���ال���ى  اهلل  ع���ل���ى 
ب����ه م����ن اأج������ل حت��ق��ي��ق ال���غ���اي���ات 
فالعمل  النتائج،  اأف�شل  وح�شول 
وال����ت����وك����ل اأم�����������ران م���ت���الزم���ان 
ل���ت���ف���ادي ال�������ش���غ���وط ال��ن��ف�����ش��ي��ة 
واآث�����اره�����ا ال�����ش��ل��ب��ي��ة، ي���ق���ول اهلل 
 ِ ��ْل َع��لَ��ى اهللَّ ت��ع��ال��ى: )َوَم����ن َي��َت��َوكَّ
َفُهَو َح�ْشُبُه (، ومن كان اهلل ح�ْشُبه 

فال ي�شل ول ي�شقى اأبدا.
امل�شلم  ي�شتعني  ب���اأن  ب��اأ���ص  ل   •
ب�����اأه�����ل اخل��������رة م�����ن االأط�����ب�����اء 
النف�شيني اأو غريهم، فقد ت�شيق 
عليه  وي�شيطر  بالإن�شان  احلالة 
ال��ه��م وال��غ��م واحل���زن والك��ت��ئ��اب 
ج��������راء ه������ذه ال�������ش���غ���وط ف������اإذا 
فتح  على  فيعينه  غ��ريه  ا�شت�شار 
ب��اإذن  ب��اب مهم ي��رى منه ال��ن��ور 

اهلل تعالى.
وم�����ن خ���ال����ش���ة ال����ق����ول: اأن���ه���ا 

امل�شابني بالقلب اأو ال�شغط اأو ال�شكر 
اأو املعدة اأو القولون وغريها.

 
عالج الضغط النفسي

مبا اأن ال�شغط النف�شي ي�شكل م�شكلة 
له  يكون  اأن  ب��د  ف��ال  قائما،  مر�شا  اأو 
التي متنعه  العالجات واالأدواء  بع�س 
اأو حتد من وطاأته على االإن�شان، ومن 

اأهم هذه العالجات والو�شائل:
وال��ت��ق��رب  ت��ع��ال��ى  اهلل  ت��ق��وى   •
اإل���ي���ه ب��ال��ع��م��ل ال�����ش��ال��ح، ل��ق��ول��ه 
���ِق اهلل َي��ْج��َع��ل  ت��ع��ال��ى: )َوَم�����ن َي���تَّ
���َرج���اً(، وق��ول��ه ج��ل ث��ن��اوؤه  ���ُه خَمْ لَّ
���ُه ِم��ْن  َ َي��ْج��َع��ل لَّ ��ِق اهللَّ )َوَم����ن َي��تَّ

اأَْمِرِه ُي�ْشراً(.
وق�شة النفر الثالثة الذين 
ُحب�شوا يف الغار لي�شت بعيدة عنا، 
الكربة  ف��ّرج اهلل عنهم ه��ذه  فقد 
حني تذكر كل واحد منهم عمال 
�شاحلا وخال�شا هلل تعالى فتو�شل 

به اإليه تعالى.
وال�شالة،  بال�شر  •  اال�شتعانة 
لأنها تعني الإن�شان على مواجهة 
بثبات  وامل�����ش��وؤول��ي��ات  ال��ت��ح��دي��ات 
��َه��ا  اأَيُّ )َي���ا  تعالى:  لقوله  وجن���اح، 
ْرِ  ِبال�شَّ ا�ْشَتِعيُنواْ  اآَم��ُن��واْ  ��ِذي��َن  الَّ
اِبِريَن(. اَلِة اإِنَّ اهلّلَ َمَع ال�شَّ َوال�شَّ

ي��ق��ول ح��ذي��ف��ة ر���ش��ي اهلل ع��ن��ه: 
ر���ش��ول اهلل �شلى اهلل عليه  »ك��ان 

و�شلم اإذا حزبه اأمر �شلى«.
اأن��ه  تعالى  ب��اهلل  الظن  ح�شن   •
وحده كا�شف ال�شّر عن االإن�شان، 
اأم��ده��ا  ال�����ش��دة م��ه��م��ا ط���ال  واأن 
ب��ف��رج  م��ت��ب��ع��ه��ا  اهلل  ف�������اإن 
ي����ق����ول اهلل  وي���������ش����ر، 
ل�شان  على  تعالى 
ي���ع���ق���وب ع��ل��ي��ه 

ال�شالم: 

ل�������زوم ال����ش���ت���غ���ف���ار وال��������دوام   •
ال�شعادة  اأ���ش��ب��اب  م��ن  ف��اإن��ه  عليه، 
اأن��ه  ك��م��ا  النف�شية،  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
ال��ك��رب��ات وي��ذه��ب الهموم  ي��ف��رج 
عليه  اهلل  �شلى  لقوله  وال��غ��م��وم، 
ال�شتغفار جعل  لزم  »من  و�شلم: 
اهلل له من كل هّم فرجا ومن كل 
�شيق خمرجا ورزقه من حيث ل 

يحت�شب«.
• اللجوء اإلى اهلل تعالى بالدعاء، 
لأن�������ه ي����ذه����ب ال����ه����م����وم وي���ف���رج 
ال�����ك�����روب، حل���دي���ث اأب������ي ���ش��ع��ي��د 
اخل�����دري ر���ش��ي اهلل ع��ن��ه: دخ��ل 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
برجل  ه��و  ف���اإذا  ي��وم  ذات  امل�شجد 
اأمامة  اأب��و  له  يقال  الأن�شار  من 
ف��ق��ال: »ي��ا اأب��ا اأم��ام��ة م��ايل اأراك 
جال�ًشا يف امل�شجد يف غري �شالة؟« 
ق����ال: ه��م��وم ل��زم��ت��ن��ي ودي�����ون يا 
اأعلمك  اأف���ال  ق���ال:«  ر���ش��ول اهلل. 
اأذه���ب اهلل هّمك  قلته  اإذا  ك��الًم��ا 
وق�شى عنك دينك؟« قال: بلى يا 
ر�شول اهلل. قال: »قل اإذا اأ�شبحت 
اأع���وذ  اإين  ال��ل��ه��م  اأم�����ش��ي��ت:  واإذا 
ب��ك م��ن ال��ه��ّم واحل����زن وال��ع��ج��ز 
وال��ك�����ش��ل، واأع����وذ ب��ك م��ن اجل��ن 
وال���ب���خ���ل، واأع������وذ ب���ك م���ن غلبة 

الدين وقهر الرجال«.

االإن�����ش��ان  ال��ن��ه��اي��ة م��ن �شنع  يف 
����ا  وم�����ن ع���م���ل ي������ده، )َذِل���������َك مِبَ
َلْي�َس  اهلّلَ  َواأَنَّ  اأَْي��ِدي��ُك��ْم  َم��ْت  َق��دَّ
(، الأن ج��ّل هذه  ْلَعِبيِد  لِّ ٍم  ِب��َظ��الَّ
ال�����ش��غ��وط ع���ب���ارة ع���ن اأخ���ط���اء 
����ش���اب���ق���ة ت���راك���م���ت وت��ع��اظ��م��ت 
ي��ت��ع��ام��ل  ���ش��اح��ب��ه��ا ومل  ع���ل���ى 
حتى  ���ش��ل��ي��م��ة،  مبنهجية  م��ع��ه��ا 
ب��ل��غ��ت ح���ّده���ا، ف���ج���اءت ���ش��دي��دة 
ل��الآم��ال  وقا�شمة  النف�س  على 
الإن�شان  وي�شتطيع  وال��رغ��ب��ات، 
النف�شية  ال�شغوط  يتفادى  اأن 
ويتجنب االآثار ال�شلبية املالزمة 
ل��ه��ا، ح��ني ي��ت��ه��ي��اأ م��ن��ذ ال��ب��داي��ة 
مل��واج��ه��ة م��ث��ل ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات، 
وذل���������ك م�����ن خ�������الل ال���رتب���ي���ة 
لالأجيال  ال�شحيحة  االإميانية 
م��ن االأب��ن��اء وال��ب��ن��ات يف البيوت 
وامل�������ش���اج���د وامل�����دار������ص وج��م��ي��ع 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��رتب��وي��ة وامل���راك���ز 

التعليمية.
باهلل  يتعّلق  ح��ني  العبد  الأن 
وق��درت��ه  بعظمته  وي�شعر  ت��ع��ال��ى، 
على االأ�شياء من جهة، كما ي�شعر 
مب�����دى ل��ط��ف��ه ورح���م���ت���ه ب��ع��ب��اده 
اأخ���رى، ف��اإن��ه ال يخ�شى  م��ن جهة 
ال�شعاب والتحديات، بل يتخطاها 

ويواجهها بثبات وجناح.

التطور التقني الذي يشهده

العالم والذي أسهم كثيرا في 

راحة اإلنسان فإنه في الوقت 

نفسه أثقل كاهل اإلنسان بكثير 

من المسؤوليات وااللتزامات

التي تأكل من عمره ووقته
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إستشارات

قدمت وزارة اخلارجية عددا من االإر�شادات املهمة التي تعني املواطن عند 
بال�شورة  اخل��ارج  الوطن يف  التي ق�شدها، ومتثيل  الدولة  اإلى  الو�شول 

امل�شرفة التي تليق به ب�شفته مواطنا للحرمني ال�شريفني، هي:
ا�شتف�شارات  االإجابة على  الدخول بكل دقة ومراعاة  • تعبئة مناذج 
اأي معلومات واالإج���اب���ة على قدر  ع��ن  ال��دخ��ول  م�����ش��وؤويل ج����وازات 

ال�شوؤال فقط. 
• احرتام اأنظمة وقوانني الدولة املق�شودة .

يوجد  ما  كل  عن  الو�شول  عند  اجلمارك  ملوظف  بدقة  االإف�شاح   •
لديه  ما  ت�شجيل  القادم  على  حتتم  ال��دول  فبع�س  االأمتعة،  بداخل 
اإذا  من جموهرات ونقود و�شيكات وغريها من املتعلقات ال�شخ�شية 

جتاوزت حدا معينا .
التي  املبالغ  اإي�����ش��ال  على  ال�شرف  عند  احل�شول  على  احل��ر���س   •
يتم حتويلها اإلى عملة البلد الإبرازها عند املغادرة حتى ال تتعر�س 
املجوهرات  �شراء  اإي�شاالت  وكذلك  للم�شادرة  ونقودك  جموهراتك 

واالأ�شياء الثمينة .
اأو  ال�شرقة  الحتمال  يعر�س  قد  كبرية  نقدية  مبالغ  ا�شطحاب   •
فقدانها، وباالإمكان اال�شتعا�شة من ذلك با�شتخدام الو�شائل البديلة 

مثل) البطاقات االئتمانية، ال�شيكات ال�شياحية(.
تذاكر  وك��ذل��ك  خا�شة،  وثيقة  فهو  ال�شفر،  ج���واز  على  احل��ف��اظ   •

اإلى  الو�شول  وعند  اآمنة،  اأماكن  يف  ال�شخ�شية  واملتعلقات  الطريان 
بت�شجيل  وب��ادر  فيه،  لو�شعها  اأم��ان��ات  اطلب �شندوق  االإق��ام��ة،  مقر 

جوازك لدى املمثلية ال�شعودية .
البلد الذي  ال�شعودية يف  املمثلية  ال�شفر لدى  • بادر بت�شجيل جواز 

تق�شده.
• ال ترهن جواز ال�شفر اأو الهوية الوطنية لدى اأي جهة من اجلهات 

مهما كان الأمر .
• عند الرغبة يف اإعطاء توكيل لفرد اأو موؤ�ش�شة اأو حمام يف اخلارج، 
ال  واأن  ال�شلة  ذي  املو�شوع  على  قا�شرا  التوكيل  يكون  ب��اأن  ين�شح 
يكون توكيال عاما ويو�شح به رقم الق�شية ومو�شوعها واأن ال يعطي 
الوكيل حق توكيل الغري اأو الدخول يف ت�شوية والت�شالح اأو التنازل 
موافقة  على  منه  واحل�����ش��ول  للموكل  ال��رج��وع  دون  ال��ذم��ة  واإب����راء 
خطية م�شبقة وم�شدقة ر�شميا من اجلهات ذات االخت�شا�س حتى ال 

تقع �شحية اال�شتغالل .
مهمة  ي�شهل  هواتفك  واأرق��ام  بالعنوان  ال�شعودية  املمثلية  تزويد   •
اأي  وق��وع  عند  لك  امل�شاعدة  تقدمي  منها يف  املطلوب  بالدور  قيامها 

حاالت طوارئ يف البلد امل�شيف.
املمثلية  مب�شوؤول  االت�شال  اطلب  م�شكلة،  اأي  يف  الوقوع  حالة  يف   •

ال�شعودية يف البلد امل�شيف.

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.

إرشادات »الخارجية« عند الوصول إلى دولة أجنبية 

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

استشارة أمنية استشارة وظيفية

عدم نقل الموظف قبل مضي 
سنة لمزاولته الوظيفة

اأك����دت وزارة اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة اأن����ه ي��ت��ع��ذر ن��ق��ل امل��وظ��ف م��ن ج��ه��ة اإل��ى 
اأخرى  قبل  م�شي مدة �شنة على االأقل من تاريخ مزاولة املوظف الفعلية 
امل�شتمرة لأعمال الوظيفة املرقى لها يف مقرها، ول حتت�شب �شمن الفرتة 
امل�شار اإليها، مدة االإجازة اال�شتثنائية اأو الغياب من دون راتب، وي�شتثنى 
من ذلك النقل اإلى جهة حكومية اأخرى اأو النقل من داخل اململكة اإلى 
خارجها اأو العك�س، اأو من مقر اإلى اآخر خارج اململكة اأو يف حالة ال�شرورة 
التي تقدرها اجلهة االإداري��ة، ويف جميع احلاالت يتم اأخذ موافقة وزارة 

اخلدمة املدنية قبل اإ�شدار قرار النقل.
�شغل  ت��اري��خ  م��ن  �شنوات   4 م�شي  قبل  النقل  يتم  ال  اأن��ه   واأ�شافت 
املوظف وظيفة م�شتثناة وتتثبت وزارة اخلدمة املدنية من توافر ال�شروط 

الالزمة ل�شغل الوظيفة املراد نقله اإليها.
وح�شب الالئحة، يجوز لوزير اخلدمة املدنية اال�شتثناء من �شرط 
املدة، واأي�شاً ال يتم النقل  اأثناء فرتة التجربة اإال اإذا كان النقل اإلى وظيفة 
تقع يف مقر الوظيفة التي عني عليها ويف نف�ص فئتها الوظيفية، اإ�شافة 
املوظف  اإال مبوافقة  اأقل مرتبة  اإلى وظيفة  نقله من وظيفته  اإلى عدم 
املرتبة  على  ح�شوله  قبل  يتقا�شاه  كان  ال��ذي  الراتب  ويعطى  اخلطية، 
املتنازل عنها ما مل يكن قد اأم�شى بها �شنة فاأكر فيعطى راتب الدرجة 
التي تتجاوز راتبه يف املرتبة املنقول منها، فاإذا كان راتبه يزيد على راتب 
الدرجة االأخرية من املرتبة املتنازل عنها منح تلك الدرجة، اإلى جانب اأن 
املوظف كان قد ح�شل على تقدير )غري مر�س( يف تقومي االأداء املعد عنه 

يف ال�شنة ال�شابقة عند النقل من جهة حكومية اإلى اأخرى.

استشارة تجارية

»التجارة والصناعة«
تطالب التجار باإلفصاح
عن سياسة محالتهم 

 
طالبت وزارة التجارة وال�شناعة، التاجر ب�شرورة االإف�شاح عن �شيا�شة املحل 

نحو امل�شتهلك وذلك على النحو االآتي:
• ت��ك��ون ���ش��ي��ا���ش��ة امل��ح��ل ال��ت��ج��اري م��ك��ت��وب��ة ب��ل��غ��ة وا���ش��ح��ة ومفهومة 

للم�شتهلك وتو�شع يف مكان بارز ووا�شح يف املحل.
• تكتب �شيا�شة املحل باللغة العربية، وميكن باالإ�شافة اإلى ذلك اإعداد 

ن�شخة اأخرى لل�شيا�شة تكون مكتوبة بلغة اأجنبية.
• على التاجر اأن يعطي امل�شتهلك فاتورة �شراء باللغة العربية، وميكن 
اأن  ويجب  اأخ���رى،  اأجنبية  بلغة  مكتوبة  تكون  اأن  ذل��ك  اإل��ى  باالإ�شافة 
تت�شمن جميع املعلومات عن ال�شلع واخلدمات وثمنها وعددها وتاريخ 

ال�شراء واال�شم.
• على التاجر اأن يبني يف الفاتورة جميع االأ�شناف املبيعة اأياً كان ثمنها، 

وثمن كل �شنف، وال يجوز االكتفاء ببيان اإجمايل مبلغ الفاتورة.
الفاتورة  ت�شمني  يتم  لل�شمان،  م�شتقلة  وثيقة  وج��ود  • يف حال عدم 
و���ش��روط��ه،  وم��دت��ه،  ي�شمله،  وم��ا  ال�شمان،  ع��ن  ووا���ش��ح��ا  كافيا  بيانا 

واأحكامه.
فعلى  اخلدمة،  اأو  ال�شلعة  ثمن  من  مبلغ  للم�شتهلك  تبقى  ح��ال  يف   •

التاجر بيان ذلك يف الفاتورة.
• على امل�شتهلك االحتفاظ بن�شخة من الفاتورة ل�شمان حقه.
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رياضة

أشاد بدعم إدارة الجامعة لألنشطة الرياضية

مدرب منتخب التايكوندو محمد غانم:
حققنا أربع ميداليات في دوري الجامعات.. والقادم أفضل 

سلطان عوض

اأ������ش�����اد م�������درب م���ن���ت���خ���ب ال���ت���اي���ك���ون���دو 
ب��اجل��ام��ع��ة حم��م��د غ���امن ب��ال��دع��م ال��ذي 
اإل��ى  م�شريا  اجل��ام��ع��ة،  اإدارة  م��ن  ي��ج��ده 
اأنه مل يجد مثل هذا الدعم اإبان قيادته 
ل��ع��دد م��ن امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة يف وق��ت 
تغيري  رغ��م  املنتخب،  اأن  واأو���ش��ح  �شابق. 
موعد بطولة احتاد اجلامعات ال�شعودي، 
ذهبيتني  م��ي��دال��ي��ت��ني  ا���ش��ت��ط��اع حت��ق��ي��ق 
يحقق  اأن  ومت���ن���ى  ب����رون����زي����ات.  واأرب�������ع 
امل�شتقبل،  يف  اأخ����رى  اإجن�����ازات  املنتخب 
مبينا اأنه مقبل على امل�شاركة يف  بطولة 

دولية �شتقام يف قطر بعد �شهرين.

حدثنا عن اإجنازكم يف بطولة 
احتاد اجلامعات ال�سعودي؟

حققنا اإجن��ازات كبرية، وهذه االإجن��ازات 
ثم  اأوال،  اهلل  م��ن  بف�شل  اإال  تتحقق  مل 
قدمها  التي  اجل��ب��ارة  املجهودات  بف�شل 
ال��الع��ب��ون خ��الل امل�����ش��ارك��ة، اإ���ش��اف��ة اإل��ى 
قبل  به من  ال��ذي حظينا  الكبري  الدعم 

اإدارة اجلامعة.

هل وجدمت �سعوبات اأثناء 
م�ساركتكم يف البطولة؟

بكل  اإيجابية  امل�شاركة  كانت  هلل،  احلمد 
م��ع��وق��ات منذ  اأي  امل��ق��اي��ي�����س، ومل جن��د 

انطالقة البطولة حتى نهايتها.

ولكنك ذكرت يف وقت �سابق
اأن تغيري موعد انطالق البطولة 

كان مفاجئا لكم؟
املقرر  الوقت، حيث كان من  نعم، تغيري 
ال��ف�����ش��ل  خ�����الل  ال���ب���ط���ول���ة  ت��ن��ط��ل��ق  اأن 
الدرا�شي الثاين، اإال اأننا فوجئنا بتقدمي 
اإل��ى الف�شل احل���ايل، مم��ا جعلنا  امل��وع��د 
ب�شكل  واال�شتعداد  اأوراق��ن��ا  ترتيب  نعيد 

اأ�شرع للم�شاركة.

وكيف كانت ا�ستعداداتكم
قبل امل�ساركة؟

كانت اإيجابية بكل املقايي�س، حيث اأقمنا 
اأب��ه��ا تخللته  م��ع�����ش��ك��را داخ��ل��ي��ا مب��دي��ن��ة 
ت��دري��ب��ات ي��وم��ي��ة مل���دة اأ���ش��ب��وع��ني، ت��اله 
مع�شكر اإع��دادي يف مدينة جازان ا�شتمر 
ال��وق��وف  خ��الل��ه  م��ن  ا�شتطعنا  الأ���ش��ب��وع 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات ال���الع���ب���ني امل��ن�����ش��م��ني 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب، ك��م��ا ا���ش��ت��ط��ع��ن��ا اإع���ط���اءه���م 
ال��ت��وج��ي��ه��ات ال���الزم���ة، واخل���ط���ط ال��ت��ي 

نراها منا�شبة للم�شاركة.

بكم العبا �ساركتم يف البطولة؟
13 لع��ب��ا يف ال��ب��ط��ول��ة ب�شكل  ب���  ���ش��ارك��ن��ا 
عام، �شارك ثمانية منهم ب�شكل ر�شمي يف 
جميع االأوزان والباقي كانوا احتياطيني.

ما امليداليات التي حققها
املنتخب وما تقييمك للبطولة؟

البطولة كانت قوية بكل املقايي�س، و�شارك 
فيها جمموعه كبرية من النجوم والعبون 
اهلل  م��ن  بف�شل  وا�شتطعنا  املنتخب،  م��ن 
ا�شتطاع  ح��ي��ث  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  نحقق  اأن 
لعبونا حتقيق ذهبيتني واأربع برونزيات، 

وهذا دليل على قوة منتخبنا.

ولكن البع�ض يطالبكم
باأكرث من ميداليتني؟

ه������ذا غ�����ري ����ش���ح���ي���ح، ف����ال����ع����ارف ب��ل��ع��ب��ة 
ذهبيتني  حتقيقك  اأن  يعرف  التايكوندو 

واأربع برونزيات يعتر اإجنازا كبريا.

هل يوجد يف منتخب اجلامعة 
العبون حمرتفون ؟

ن��ع��م ه���ن���اك الع���ب���ون اخ����ت����ريوا م���ن قبل 
املنتخبات الوطنية ولديهم اإمكانات كبرية 
و�شيكون لهم ا�شم يف امل�شتقبل، ا�شافة اإلى 
اأن جميع الالعبني ينتمون الأندية ع�شري 

املحلية كاأبها، وجر�س، وامل�شيف.

من هم؟
ع����ل����ي حم����م����د ع�����������ش�����ريي، وع����ب����دامل����ل����ك 
عبدالوهاب، و�شلطان عبدالوهاب، ونواف 
اأن حقق  ل��ه  �شبق  م��ن  م���داوي، ومنهم  اآل 

بطولة اخلليج.

وماذا عن العبي
قائمة االحتياط يف البطولة؟

ه�����ي ف���ر����ش���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل���ه���م لك���ت�������ش���اب 

بطوالت  يف  وامل�شاركة  املطلوبة  اخل���رات 
ت�شم اأ�شماءا بارزة يف عامل اللعبة.

ما البطوالت املقبلة
التي �ست�سارك فيها اجلامعة؟

بعد  قطر  يف  �شتقام  دول��ي��ة  بطولة  هناك 
با�شم  اهلل  ب��اإذن  فيها  و�شن�شارك  �شهرين، 
لتحقيق  خ��الل��ه��ا  م��ن  ون�شعى  اجل��ام��ع��ة، 
ن���ت���ائ���ج م�����ش��رف��ة ب���ا����ش���م ال����وط����ن وب��ا���ش��م 

اجلامعة.

ماذا ينق�سكم لتحقيق
نتائج اأف�سل يف مقبل االأيام؟

ال ينق�شنا اأي �شيء، فقد وجدنا االهتمام 
من قبل اإدارة اجلامعة ووجدنا دعما غري 
يتحقق  م��ا نطلبه  ك��ل  حم����دود، ووج��دن��ا 
ذك��رت  اإذا  اأب��ال��غ  ول��ن  و�شهولة،  ي�شر  بكل 
لك اأننا وجدنا دعما مل اأجده اأنا �شخ�شيا 
يف امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة ب�����ش��ف��ت��ي م��درب��ا 
للمنتخب يف وقت �شابق، وهذا بكل تاأكيد 
انعك�س على اأدائنا يف البطولة، واإذا ا�شتمر 
�شنحقق  اأننا  من  متاأكد  فاأنا  الدعم  ه��ذا 

نتائج كبرية جدا.

»وجدنا دعما غير محدود من قبل إدارة الجامعة ووجدنا كل ما نطلبه 
يتحقق بكل يسر وسهولة وهذا انعكس على أدائنا في البطولة
..وإذا استمر هذا الدعم فأنا متأكد من أننا سنحقق نتائج كبيرة جدا«
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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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مدير إدارة كلية اللغات والترجمة األستاذ محمد آل قعيص:

اإلدارة فن ونشاط إنساني.. 
وصعوباتها اختبار للقدرات

خالد العمري

ن�ش���ح مدير اإدارة كلية اللغات والرتجمة 
االأ�شت���اذ حممد يحي���ى اآل قعي�س، يف هذا 
اللقاء، ب�شرورة �شعي املوظف اإلى تطوير 
اأدائه من خ���الل االلتحاق مبعهد االإدارة 
العام���ة ال���ذي ي�شاع���د كث���ريا يف تطوي���ر 

وترقية اأداء املوظف.

حدثنا عن املهام
الرئي�سية الإدارتكم؟ 

املهام كث���رية جدا، ومن بينه���ا: االإ�شراف 
املبا�ش���ر عل���ى �شري العم���ل يف الإدارة وفقا 
لل�شالحي���ات املوج���ودة، اإع���داد التقاري���ر 
لعمي���د  ورفعه���ا  العم���ل  ب�ش���ري  املتعلق���ة 
عل���ى  التوقي���ع  فيه���ا،  والنظ���ر  الكلي���ة 
الإدارة،  يف  ال�ش���ادرة  املرا�ش���الت  جمي���ع 
اإحال���ة املعام���الت ال���واردة اإل���ى املوظفني 
االخت�شا����س،  ح�ش���ب  االأق�ش���ام  وروؤ�ش���اء 
توزي���ع العم���ل عل���ى املوظف���ني يف الإدارة، 
مم���ا ي�شاع���د عل���ى اإجناز العم���ل وجتديد 

م�شوؤولية كل موظف.
عل���ى  املبا�ش���ر  الإ�ش���راف  وكذل���ك 
اليوم���ي،  واأدائه���م  الكلي���ة  يف  املوظف���ني 
تنفي���ذ  اإمكاني���ة  م���دى  م���ن  والتاأك���د 
ومتابع���ة  له���م،  ال�ش���ادرة  التوجيه���ات 
العم���ل،  �ش���ري  الت���ي تعرت����ص  امل�ش���كالت 
وتق���دمي  له���ا  املنا�شب���ة  احلل���ول  وو�ش���ع 
�ش���ري  لتطوي���ر  املنا�شب���ة  االقرتاح���ات 
الكلي���ة  احتياج���ات  ومتابع���ة  العم���ل، 
وتوفري اخلدمات الالزمة ل�شري العملية 
التعليمي���ة ومتابع���ة اجله���ات املخت�شة يف 
ذل���ك، والعمل على متابع���ة ال�شلف املالية 

وت�شديدها باأ�شرع وقت.
ومن مه���ام الإدارة اأي�ش���ا: الت�شال 

االأداء  تقيي���م  واإج���راء  الكلي���ة  ملن�شوب���ي 
والرف���ع  الكلي���ة،  ملن�شوب���ي  الوظيف���ي 
الب�شري���ة  امل���وارد  م���ن  الكلي���ة  باحتي���اج 
وت�شجيل املوظفني بدورات معهد الإدارة 

والقيام باأي اأعمال اأخرى ذات �شلة. 

كيف ا�ستفدمت من التقنية
يف جمال عملكم؟

يف ع���امل الي���وم اأ�شبح���ت التقني���ة ج���زءا 
العم���ل بال�ش���كل  �ش���ري  مهم���ا ج���دا الأداء 

مبا�ش���رة بجمي���ع االإدارات داخل اجلامعة 
فيم���ا يخ����س النواح���ي املالي���ة، ومتابع���ة 
اأع�شاء هيئ���ة التدري�س من حيث جتديد 
الإج���ازات،  بع���د  ومبا�شراته���م  الهوي���ات 
باإ�ش���دار  �شفره���م  اإج���راءات  واإنه���اء 
وت�شليمه���م  والع���ودة  اخل���روج  تاأ�ش���ريات 
للطاق���م  االإجن���ازات  وتنظي���م  التذاك���ر، 
االإداري بحي���ث ال يوؤث���ر ذل���ك عل���ى �ش���ري 

العمل.
ومن امله���ام اأي�شا: عم���ل النتدابات 

واجله���د،  للوق���ت  واخت�ش���ارا  املطل���وب 
كم���ا اأن ا�شتخ���دام االإدارة لنظ���م التقني���ة 
احلديثة يخف���ف الكثري من االأعباء على 
املوظف���ني، وتتغل���ب التقنية عل���ى الكثري 
م���ن ال�شلبي���ات وال�شعوب���ات يف العم���ل يف 
اإدارة  اأن تواج���ه كل  ه���ذا املج���ال، ولب���د 

بع�ص ال�شعوبات.
فاملدي���ر الناجح هو ال���ذي ي�شتطيع 
التغل���ب عل���ى هذه ال�شعوب���ات عن طريق 
التخطي���ط ال�شليم ملوظفيه حتى يقوموا 

لق���د كان ال�شاعر العربي اأبو الطيب املتنبي موفقا حني جمع بني �شرف 
الفرو�شية، وجمال�شة الكتاب يف بيته ال�شهري: 

اأعز مكان يف الدنا �شرُج �شابٍح
وخري جلي�س يف الزمان كتاب

وقد اأخذ الكتاب اأهميته الكبرية مع ن�شاأة نظام التعليم احلديث، وتطور 
املعرفة يف التخ�ش�شات املختلفة.

 اإن املكتب���ة بالن�شب���ة للجامع���ة ه���ي رئ���ة التنف����س، وال ن�شتطي���ع اأن 
نتح���دث ع���ن جامع���ة دون مكتب���ة، فاملكتبة تق���وم بدور فع���ال يف العملية 
التعليمي���ة، فهي كنز املعرفة الذي ال ينفد كما ت�شاند العملية التعليمية 
وت�شه���م يف م�شارك���ة املجتم���ع يف ح���ل م�شكالت���ه، ويف ظالله���ا يت���م عق���د 

ندوات وموؤمترات وطباعة الكتب واإقامة املعار�س.
ويف املرحل���ة املعا�ش���رة يف ظل تقدم العلوم ت�شب���ح م�شوؤولية املكتبة 
اأك���ر تعقي���دا، اإذ اإن م���ن م�شوؤولياته���ا توف���ري واإتاح���ة املراج���ع الرقمية 
ورب���ط البيئ���ة اجلامعية بال�شبك���ة العاملية ومواكب���ة كل جديد يف ميدان 
املعرف���ة �ش���واء على م�شتوى املراجع العلمية اأم البحوث اأم التقنيات التي 
ت�ش���كل اأوعي���ة للمعرف���ة، اأو متك���ن الأ�شت���اذ والطال���ب م���ن التوا�شل مع 

مواقع املعرفة عامليا.
اإن املكتب���ة ت�شب���ح يف �شب���اق م���ع الزم���ن لتلب���ي احتياج���ات احلي���اة 

اجلامعية، وتقوم بدورها على اأكمل وجه.
اإن عم���ادة املكتب���ات يف جامعتن���ا تع���ي م�شوؤوليتها وتعم���ل بداأب على 
تعزيز موقع املكتبة يف العملية التعليمية، وقد قامت بعدد من الأن�شطة 
ولديه���ا عدد من امل�شاريع قيد االإجناز، تب�شر بو�شع جديد يالئم مكانة  
املكتب���ة يف اجلامع���ة ومكان���ة اجلامع���ة يف املجتم���ع، ويعر ع���ن طموحنا 
يف خل���ق بيئ���ة تعليمية منوذجي���ة، وتقوم املكتبة ب�شياغ���ة جزء كبري من 

احلياة التعليمية، وتقدم للطالب خدماتها الالزمة .

* وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

مكتبة الجامعة

إدارات

بالتنفيذ ال�شحي���ح، وعليه متابعة تنفيذ 
ون�ش���اط  ف���ن  واالإدارة  اخلط���ط،  ه���ذه 
اإن�ش���اين وذهن���ي يه���دف اإل���ى حتقي���ق م���ا 
مت و�شع���ه م���ن خط���ط وا�شرتاتيجي���ات، 
و�شاعدتن���ا التقني���ات املوج���ودة كث���ريا يف 
ت�شري���ع دورة العم���ل واإجن���از مهام كثرية 

يف اأوقات وجيزة.

اإلى اأي مدى �سعيتم
لتطوير اأداء موظفي االإدارة؟

اأه���داف  اإدارة  لأي  اأن  املع���روف  م���ن 
بينه���ا:  وم���ن  اإي�شاله���ا،  اإل���ى  تطم���ح 
االرتق���اء ب���اأداء وعم���ل املوظ���ف، ومعه���د 
الإدارة العام���ة ي�شاع���د كث���ريا يف تطوي���ر 
وترقي���ة اأداء املوظ���ف م���ن خ���الل برامج 
تدري���ب املوظف���ني عل���ى الوظائ���ف الت���ي 
ميار�شونه���ا فعليا، كما ي�شهم ب�شكل كبري 
يف اإم���داد القطاع���ات املختلف���ة بالكفاءات 
املتخ�ش�ش���ة يف جميع املج���الت املطلوبة، 

ويتميز التدريب فيه باجلودة العالية.
كما يقوم اأي�شا بدور رائد وفعال يف 
امل�ش���رية التنموي���ة التي ت�شهده���ا اململكة 
بقيادة �شي���دي خادم احلرمني ال�شريفني 
املل���ك عب���داهلل ب���ن عبدالعزي���ز اآل �شعود، 
الوط���ن  �شب���اب  توؤه���ل  الرام���ج  وه���ذه 

لل�ش���روع يف حي���اة العمل، لذل���ك اآمل من 
جمي���ع املوظف���ني احلر����ص كل احلر����ص 
على الت�شجيل يف هذه الرامج التي تعود 

عليهم وعلى العمل بال�شيء املفيد.

كيف تقي�ض مدى ا�ستجابة
اإدارات اجلامعة لعملكم

وما انعكا�ساتها على �سري  العمل؟
اإدارة اجلامع���ة ممثلة يف مع���ايل مديرها 
الأ�شت���اذ الدكت���ور عب���د الرحمن بن حمد 
ال���داود، ت�شع���ى جاه���دة اإل���ى القي���ام ب���كل 
للطال���ب  العلمي���ة  العملي���ة  يخ���دم  م���ا 
والطالب���ة عل���ى اأكم���ل وج���ه، كم���ا تهت���م 
اأي�ش���اً مبتابع���ة ال�ش���وؤون االإداري���ة وحتث 

على تطوير االأداء.

كلمة اأخرية؟
اختي���ار  عل���ى  االإدارة  جن���اح  يتوق���ف 
ال�شخ�س املنا�شب له���ا والقادر على قيادة  
�شيمفوني���ة العم���ل لتع���زف نغم���ة واحدة 
حتى ت�شل يف النهاية اإلى الهدف املن�شود، 
واأخريا نق���ول اإن ال�شخ�س الوحيد الذي 
يعم���ل..  ال  ال���ذي  ذاك  ه���و  يخط���ئ  ال 
وعرك���م يف »اآفاق« اأ�شك���ر جميع زمالئي 

واأمتنى التوفيق للجميع. 
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أساتذة

خالد العمري

كيف بداأت رحلة
حياتك العلمية؟ 

بداأت حياتي العملية منذ تخرجي من 
عام  الزقازيق  بجامعة  التجارة  كلية 
يف  العام  بالدبلوم  التحقت  ثم   ،1995
الرتبية وحتديدا تخ�ش�ص الكمبيوتر 
الرتبوية  الدرا�شات  التعليمي )معهد 
ال���ق���اه���رة( وح�����ش��ل��ت عليه  ب��ج��ام��ع��ة 
بتقدير جيد جداً، ثم الدبلوم اخلا�ص 
بتقدير جيد جدا )معهد  الرتبية  يف 
الدرا�شات الرتبوية بجامعة القاهرة ( 

.ICDL واحل�شول على �شهادة
ووا�����ش����ل����ت ح���ت���ى ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى 
امل��اج�����ش��ت��ري ودك�����ت�����وراه ال��ف��ل�����ش��ف��ة يف 
للعلوم  ال�شادات  اأكادميية  من  الإدارة 
اأع���رق اجلامعات  م��ن  الإداري����ة، وتعد 
الإدارة  جم��ال  يف  وال��ع��رب��ي��ة  امل�شرية 
املجتمع  الإداري���ة يف  القيادات  واإع���داد 
ال���ع���رب���ي، وك������ان م���و����ش���وع ال��ر���ش��ال��ة 
دور  يف  املتمثلة  التعليم  حوكمة  ع��ن 
يف  واملعلمني  واالآب��اء  االأمناء  جمال�س 
حت�شني م�شتوى االأداء يف �شوء مبادئ 

احلوكمة.
عملت اأ�شتاذا م�شاركا، ثم ح�شلت 
ع��ل��ى االأ����ش���ت���اذي���ة م���ن خ����الل اإج�����راء 

ال��دك��ت��وراه،  درج���ة  على  ح�شلت  حتى 
وك���ان م��ن ال�����ش��ع��وب��ات اأي�����ش��ا، ارت��ف��اع 
العليا  للدرا�شات  الدرا�شة  م�شاريف 

وحتملي نفقات النتقال.
وه���ن���ا ال اأن�������ش���ى ف�����ش��ل وال�����دي 
ووالدتي يف حتملهما معي كل ال�شعاب 
على  ح�شلت  حتى  وامل��ال��ي��ة  النف�شية 
املراجع  قلة  واأي�شا  الدكتوراه،  درج��ة 
يف جم����ال ر����ش���ال���ة ال����دك����ت����وراه ال��ت��ي 
مت��ث��ل��ت يف ح��وك��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م، وال��ب��ع��د 
عناء  اأتكبد  جعلني  مما  املكتبات،  عن 
بحثا  م�شر  حمافظات  ك��ل  يف  ال�شفر 

عن املراجع العلمية.
 

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟ 

من  التعليم  جم��ال  يف  بالبحث  اأه��ت��م 
التي  املعوقات  واأه��م  االإداري��ة  الناحية 
ر�شالة  فكرة  ج��اءت  هنا  وم��ن  تعوقه، 
ال����دك����ت����وراه ال���ت���ي مت��ث��ل��ت يف جم���ال 
ج���دي���د، وه����و ح��وك��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م، ن��ال 
االإدارة  ق�شم  اأع�شاء  كافة  ا�شتح�شان 
بحث  على  اأعكف  كذلك  باالأكادميية، 
خا�س بدور اإدارة االإر�شاد والتوجيه يف 
حت�شني م�شتوى التعليم بجامعة امللك 
خ���ال���د، ف��ال��ط��ال��ب ق���د ي�����ش��ل طريقه 
ودور املر�شد م�شاعدته يف و�شعه مرة 

م��ب��ت��ك��رة مت��ث��ل��ت يف ت��اأ���ش��ي�����ص ن����ادي 
ال���ذي يعمل على  ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
م�����دار ال���ي���وم ال���درا����ش���ي وي���وج���د به 
اللغة  بق�شم  التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء 
الطالب يف  كافة  مل�شاعدة  الإجنليزية 
كافة الأق�شام وبكل امل�شتويات، والعمل 
ع���ل���ى ج���ع���ل ال����ن����ادي م����ن����ارة خل��دم��ة 

املجتمع يف مدينة النما�س.
 كذلك واإميانا من عميد ووكيل 
الكلية بالأن�شطة الطالبية، مت افتتاح 
ن�����ادي ال��ن��خ��ب��ة حت���ت اإ�����ش����راف وك��ي��ل 
ال�شيخ  اآل  اهلل  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  الكلية 
املجالت  كافة  يف  اأن�شطة  يقدم  ال��ذي 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���دي���ن���ي���ة وال��ري��ا���ش��ي��ة، 

بالإ�شافة اإلى الدورات التدريبية.

هل ترى اأن املناهج
التعليمية احلالية

مواكبة ملتطلبات الع�سر؟
الإدارة،  �شاأركز على جمايل وهو علم 
اإلى  فهي مواكبة، حيث ي�شعى الق�شم 
اق��ت��ن��اء ك��ل م��ا ه��و ح��دي��ث م��ن العلوم 
كتب  من  التدري�ص  وكذلك  الإداري���ة، 

ذات اإ�شدارات حديثة قدر الإمكان.

كيف تنظر للجامعة
و�سعيها يف حتقيق الريادة؟

احل�شول  وك��ذل��ك  العلمية  االأب��ح��اث 
ه��ي��ئ��ة  اأع�������ش���اء  ت���رق���ي���ة  دورات  ع���ل���ى 
اأ�شا�شيا  �شرطا  تعتر  التي  التدري�س 

يف الرتقية يف م�شر.
وف����ى خ�����ش��م ه����ذه امل���راح���ل ك��ان 
امل�شرية  اجلامعات  خمتلف  يف  العمل 
وال�����ش��ع��ودي��ة، ان��ت��ه��اءا ب��ج��ام��ع��ة امللك 
خالد فكان ختامها م�شكا حيث اأعمل 
املجتمع  كلية  يف  تدري�ص  هيئة  ع�شو 
ورئي�شا  للكلية  وم�شجال  بالنما�س، 
�شوؤون  للجنة اجل��داول وم�شوؤوال عن 
ال����ط����الب ورئ���ي�������ش���ا ل��ل��ج��ن��ة االأع�������ذار 

وم�شرفا على الإر�شاد الأكادميي.

ما ال�سعوبات التي واجهتها
يف حياتك العلمية؟

ال�������ش���ع���وب���ات ك���ث���رية ول���ك���ن���ه���ا ت��ه��ون 
لت�شبح ذكريات جميلة عندما تتحقق 
ال�شعاب  واأول  والأه������داف،  ال��غ��اي��ات 
امل�شافة   بعد  يف  متثلت  واجهتها  التي 
مرحلتي  يف  واجل��ام��ع��ة  م�شكني  ب��ني 
املاج�شتري والدكتوراه حيث كان البد 
م��ن ال�����ش��ف��ر مل���دة اأرب����ع ���ش��اع��ات ذه��اب��ا 
خ�شو�شا  العامة،  باملوا�شالت  وع��ودة 

اأنى مل اأكن اأمتلك �شيارة.
اأن�����ش��ى زوج��ت��ي واأوالدي  وه��ن��ا ال 
الذين حتملوا الكثري من البعد عنهم 

ال�شحيح، وهذا ما  امل�شار  اأخ��رى على 
االإداري��ة  الناحية  من  البحث  يتناوله 

واالأكادميية وهو طور االإعداد.
باالإ�شافة اإلى اأبحاث اأخرى كلها 
ول  والإدارة،  التعليم  ف��ل��ك  يف  ت���دور 
اجلليلة  امل�����ش��اع��دة  اأ���ش��ك��ر  اأن  يفوتني 
اأط��راف��ه��ا ويف  ب��ك��ل  ال��ك��ل��ي��ة  اإدارة  م��ن 
م��ق��دم��ت��ه��م ك���ل م���ن  ال��ع��م��ي��د ووك��ي��ل 
الكلية واإدارة البحث العلمي يف تذليل 

كافة ال�شعاب البحثية.
  

ال�سلبيات امللحوظة
على الطالب؟

والعلوم  املجتمع  كليتي  يف  طالبنا  اإن 
بخلق  ي��ت��م��ت��ع��ون  ب��ال��ن��م��ا���س  واالآداب 
رف��ي��ع واح������رتام ك��اف��ة اأع�����ش��اء هيئة 
موقعي  خ��الل  وم��ن  ولكن  التدري�س، 
ك��م�����ش��رف ع��ل��ى الإر�����ش����اد الأك���ادمي���ي، 
امل�شتمر  تفاعلي  خ���الل  م��ن  وك��ذل��ك 
مع الطالب من خالل عملي ب�شوؤون 
ال���ط���الب وجل���ن���ة االأع��������ذار، ن��الح��ظ 
االإجنليزية،  اللغة  م�شتوى  انخفا�س 

و�شعف القدرات يف مادة الريا�شيات.
ب�����الإ������ش�����اف�����ة اإل���������ى ان���خ���ف���ا����ص 
ال������روح امل��ع��ن��وي��ة ل���ط���الب ال���دب���ل���وم، 
الأك��ادمي��ي  الإر����ش���اد  وب��ع��ر���ص تقرير 
حلول  باإيجاد  العميد  �شارع  للطالب، 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ال��ت��ي اأت�����ش��رف 
ب��االن��ت��م��اء اإل��ي��ه��ا م��ن��ذ ع��ام��ني وم��ن 
خالل عملي م�شجال للكلية، عاي�شت 
التطوير العظيم يف جمال اخلدمات 
الإل��ك��رتون��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��ط��الب من 
الت�شجيل  وخ��دم��ات  درا�شية  ج���داول 
املبا�شر، واآخر هذه اخلدمات جداول 
االخ���ت���ب���ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت��ق��دم 
ل��ل��ط��الب ع��ل��ى م��وق��ع اجل��ام��ع��ة، مما 
العملية  على  اإيجابي  ب�شكل  ينعك�س 

الأكادميية.

ر�سالة عامة توجهها
اإلى كافة الطالب؟

م���ن خ����الل جت��رب��ت��ي امل��ت��وا���ش��ع��ة يف 
عام  ب�شكل  اجلامعي  التعليم  جم��ال 
خا�س،  ب�شكل  خالد  امللك  وبجامعة 
�شيئني   يف  تتمثل  لهم  ر�شالتي  ف���اإن 
اأ�شا�شني؛ الأول: التوا�شل مع املر�شد 
التعليمية  ال��ن��واح��ي  يف  االأك����ادمي����ي 
يف  فيتمثل  ال��ث��اين  اأم��ا  وال�شخ�شية، 
اإل���ى الأن�����ش��ط��ة الطالبية  الن�����ش��م��ام 
والريا�شية  الثقافية  جوانبها  بكل 
ال��ط��ال��ب  ي�شتطيع  ح��ت��ى  وال��دي��ن��ي��ة 
تخريج  من  ونتمكن  ميوله،  معرفة 
مع  ومتفاعل  بالعلم  مت�شلح  طالب 

جمتمعه. 

أوصى أستاذ علم اإلدارة
بكلية المجتمع بالنماص، 
المشرف على اإلرشاد 
األكاديمي، الدكتور عادل 
محمد حبيب، الطالب بالتواصل 
مع المرشد األكاديمي،  
واالنضمام إلى ألنشطة 
الطالبية بكل جوانبها

أستاذ علم اإلدارة بمجتمع النماص د. عادل حبيب:

هناك ضعف في اإلنجليزية والرياضيات 
وانخفاض بمعنويات طالب الدبلوم
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وللمجتمع  ب��ل  فقط  للفرد  لي�س  وم��ط��ل��وب  م�شتحب  اأم���ر  ال��ن��ج��اح 
اأي�شا. فكلما كر الناجحون برزت املجتمعات وارتقت. وكلما تطورت 
جمدا  لتبني  �شواعدهم  ومت��ه��رت  ومت��ي��زوا  االأف���راد  نبغ  املجتمعات 

وح�شارة.
هذا كالم جميل ولكن خفافي�س الظالم حتيك لهوؤالء الناجحني 
من  في�شقطون  يعلمون  ال  حيث  من  املكائد  لهم  وتدبر  الد�شائ�س  
اأعايل القمم ويتناثرون �شرعى وي�شتاء منهم القريب قبل الغريب 
دون اأن يعرف حقيقة االأمر، واأنى ل�شحايا اأعداء النجاح  اأن يعرفوا 
خطواتهم  ويعيق  امل��ك��ر  بهم  ويحيق  الف�شل   ق��ب��ور  لهم  يحفر  م��ن 
حلفوا  لو  حتى  واحليل!  اخل��دع  اأ�شاليب  بكل  جناحهم  ل�شتمرارية 

واأق�شموا فال دليل دامغ  لديهم!
 يف ال�شابق كانت حتاك املوؤامرات �شرا، اأما االآن فقد باتت عيانا 
حيث ترى حقد اأعداء النجاح ي�شع من  مقلتيهم وت�شرفاتهم مريبة 
اإلى  ت��زل  قدمك  ويتوعدون حتى  يهددون  وقد  اأمامك  ويتغامزون 

اأ�شفل �شافلني.
اأرنبة  اإليك من  اأق��رب  لي�شوا بعيدا عنك بل هم  النجاح  اأع��داء 
اأو  املقربني  االأ�شدقاء  اأو  االأق��رب��اء  اأو  االأ�شرة  يكونون من  قد  اأنفك 
زميل لك يف العمل تثق به اأو ال�شائق اأو العاملة املنزلية، اأو، اأو.. الأن 
ال�شمري اأ�شبح يباع وي�شرتى ولن جتد خمل�شا. وال�شدمة الكرى 
اأن اأمني �شر مكتبك الذي تعتره �شاعدك االأمين هو اأول من يلدغك 
ويف�شي اأ�شرار عملك  ويبلغ موظفيك مبا تعزم عليه  ويحذرهم من 
اإلى م�شاحله اخلا�شة التي يبيعك  اأمور �شجلتها عليهم، بالإ�شافة 
من اأجلها. لكن مهما كانت االأ�شباب فلن تقر عينه اأو يهداأ باله حتى 

يدمرك.
من ال�شعب فعال اأن ت�شدق كل هذا عزيزي القارئ ولكن لي�ص 
َها الَِّذيَن اآَمُنوا اإِنَّ ِمْن اأَْزَواِجُكْم  هناك اأ�شدق من قول اهلل تعالى »َيا اأَيُّ

ا َلُكْم َفاْحَذُروُهْم« )�شورة التغابن:14 (. َواأَْواَلِدُكْم َعُدوًّ
ما  ا�شاأله:  النجاح  يكره  من  به  غ��در  قد  ناجحا  تواجه  عندما 
جرميتك؟ قطعا �شيكون رده: »جرميتي الوحيدة اأنني ادخرت وقتي  
مل  النجاح  فعدو  باهظا.  ذل��ك  ثمن  دفعت  ولكنني  جناحي  الأ�شنع 

يغتنم وقته الإجناح نف�شه بل �شخره لعرقلتي وتدمريي«.
يف هذا املقام لن اأقدم ن�شائح اأو �شمانات اأو عالمات تك�شف لك 

اأعداء جناحك، لكن احذر عدوك مرة و�شديقك األف مرة.

إحذر أعداء النجاح

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

أساتذة

أستاذة األحياء المساعدة د. إخالص علي:

دراسة األنسجة النباتية
تحتاج إلى صبر وجلد

زهراء الذيب

تخ�ش�س  يف  امل�شاعدة  االأ�شتاذة  متنت 
باأحد  واالآداب  العلوم  بكلية  االأح��ي��اء 
رف��ي��دة، ال��دك��ت��ورة اإخ��ال���س ع��ل��ي، اأن 
تتم اإ�شافة اأق�شام جديدة بالكلية مثل 
ق�����ش��م االأح���ي���اء، واأك�����دت اأن��ه��ا واج��ه��ت 
�شعوبات يف مو�شوع بحثها عن زراعة 
االأن�����ش��ج��ة ال��ن��ب��ات��ي��ة، م�����ش��رية اإل����ى اأن 

درا�شتها حتتاج اإلى �شر وجلد.

حياتك العلمية يف �سطور؟
ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى درج�����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ص 
الرتبية(،  )كلية  اخل��رط��وم،  بجامعة 
ث��م ن��ل��ت درج����ة امل��اج�����ش��ت��ري يف ال��ن��ب��ات 
درم��ان  اأم  بجامعة  ال��زراع��ة  كلية  م��ن 
حم��ا���ش��رة  تعييني  ومت  االإ���ش��الم��ي��ة، 
ب���ك���ل���ي���ة ال�����رتب�����ي�����ة ب����ج����ام����ع����ة ب��ح��ر 
ال��دك��ت��وراه يف  ال��غ��زال،  وح�شلت على 
االأن�شجة  »زراع��ة  النبات  في�شيولوجيا 
ج��ام��ع��ة  م����ن   2010 ع�����ام  ال���ن���ب���ات���ي���ة« 
اخل��رط��وم، ث��م مت ترفيعي اإل��ى درج��ة 
اأ���ش��ت��اذ م�����ش��اع��د، وان��ت��ق��ل��ت اإل����ى كلية 

العلوم التطبيقية وال�شناعية.
 ب���ع���د ذل�����ك مت ت��ع��ي��ن��ي ب��ال��ك��ل��ي��ة 
رئ���ي�������ش���ة ل��ق�����ش��م االأح�����ي�����اء ال��دق��ي��ق��ة 

والكيمياء احليوية واالأحياء اجلزئية، 
العلوم  كلية  يف  للعمل  انتقلت  ح��ت��ى  
امللك  ج��ام��ع��ة  رف��ي��دة،  ب��اأح��د  والآداب 

خالد، عام 2013.

اهتماماتك البحثية؟
اأه���ت���م ك��ث��ريا ب���االأب���ح���اث ال��ت��ي تتعلق 
اأوراق  ويل  النباتية،  االأن�شجة  بزراعة 
الن�شر،  حتت  واأخ��رى  من�شورة  بحثية 
االأوراق  م��ن  ع���دد  بتحكيم  ق��م��ت  ك��م��ا 

العلمية البحثية.

ما ال�سعوبات التي واجهتك
يف رحلتك االأكادميية؟

م���ن ال�����ش��ع��وب��ات ال���ت���ي واج��ه��ت��ن��ي يف 
م��و���ش��وع  اأن  الأك����ادمي����ي����ة  م��رح��ل��ت��ي 
بحثي كان يف غاية ال�شعوبة والتعقيد 
وتوفيقه  اهلل  وبعون  �شرت،  ولكنني 

مت التغلب على هذه ال�شعوبة.

اأمنية تودين حتققها؟

مثل  بالكلية  ج��دي��دة  اأق�����ش��ام  اإ���ش��اف��ة 
ق�شم االأحياء.

موا�سفات ع�سو
هيئة التدري�ض يف نظرك؟

اأن يتحلى باأخالق عالية ويكون قدوة 
علمية  م��ع��رف��ة  وذا  ل��ل��ط��الب،  ح�شنة 
وا�شعة، ق��ادرا على التعامل اجليد مع 

طالبه.

و�سيتك للطالبات؟ 
اأو����ش���ي ج��م��ي��ع ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات 
وب��ذل  وامل��ع��رف��ة،  العلم  ب��الإق��ب��ال على 
لنيلها واال���ش��ت��ف��ادة من  اق�����ش��ى ج��ه��د 
هذه املرحلة املهمة يف حياتهم، واأقول 

لهم: بالعلم واملعرفة ترتقي الأمم.

كلمة اأخرية؟
اأت���ق���دم ب��ال�����ش��ك��ر ل��ك��م واأع���ت���ر نف�شي 
م��ن احل��ري�����ش��ات ع��ل��ى ق����راءة »اآف����اق« 

واالطالع على كل جديد فيها.
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التعليم العالي

الخارجية: 
إنخفاض 
مخالفات 
المبتعثين

أحمد العياف

الدكتور  اخلارجية  وزارة  ممثل  اأ�شار 
حم��م��د ال�����ش��م��ري اإل����ى اأن خم��ال��ف��ات 
ال��ط��ل��ب��ة ال�����ش��ع��ودي��ني ال���دار����ش���ني يف 
م��ل��ح��وظ��ا يف  ���ش��ه��دت تقل�شا  اخل����ارج 
ع���دد ال��ق�����ش��اي��ا امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا. فيما 
و���ش��ل م��ع��دل ب��ع�����ص امل��خ��ال��ف��ات اإل���ى 
يتلقاها  التي  التوعية  نتيجة  �شفر% 
ال���ط���ل���ب���ة خ�����الل م���رح���ل���ة ت��اأه��ي��ل��ه��م 
ملتقيات  �شمن  اخل���ارج  يف  للدرا�شة 
التعليم  وزارة  تنظمها  التي  املبتعثني 

العايل.
�شمن  حما�شرته  خ��الل  واأك����د  
املبتعثني  ملتقى  من  الثالثة  املرحلة 
يف جدة اأن ق�شايا الطلبة ال�شعوديني 

لقطات

هيئة اإلذاعة اليابانية
تبث األذان من مكة المكرمة

  
NHK يف  اليابانية  ا�شت�شافت حمطة هيئة الإذاع��ة والتلفزيون احلكومية 
برنامج ثقافات العامل، امللحق الثقايف ال�شعودي يف اليابان الدكتورع�شام اأمان 
اهلل بخاري ليكون اأول �شخ�شية دبلوما�شية من العامل العربي والإ�شالمي يف 
هذا الرنامج الذي يقوم على ا�شت�شافة اأربع �شخ�شيات دبلوما�شية فقط يف 

كل عام للتعريف بثقافات ال�شعوب املختلفة باللغة اليابانية.
حيث  امل�شتقبل«،  اأج��ي��ال  يف  واال�شتثمار  »اململكة  اللقاء  عنوان  وحمل 
حتدث امللحق الثقايف عن الدعم غري املحدود والعطاء الكبري من حكومة 
اململكة العربية ال�شعودية بقيادة حكيمة من لدن خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز،حفظه اهلل، يف التعليم وتنمية املوارد الب�شرية 
الذي  اخل��ارج��ي  لالبتعاث  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  وبرنامج  ال�شعودية 
مبتعث  األ��ف   150 ب��وج��ود  عامليا،  حكومي  ابتعاث  برنامج  اأك��ر  يعد  اأ�شبح 
ومبتعثه اإلى اخلارج اإلى جانب التو�شع الكبري يف اأعداد اجلامعات والإنفاق 

ال�شخي على قطاع التعليم الذي و�شل ملا يقارب 25% من امليزانية العامة.
وتطرق اإلى احلديث عن مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني للحوار بني 
بني  للحوار  العاملي  عبداهلل  امللك  مركز  وتد�شني  واملذاهب  الديانات  اأتباع 

اأتباع االأديان والثقافات يف فيينا.
وا�شتمع اليابانيون اإلى االأذان من امل�شجد احلرام مبكة املكرمة مع �شرح 
الوطنية والنقا�س يف  االأنا�شيد  امللكي وعدد من  ال�شالم  ملعانيه، ومت عر�س 
مو�شوعات ثقافية خمتلفة، وال�شراكة ال�شرتاتيجية بني ال�شعودية واليابان 

واآليات تفعيلها م�شتقبال.

طالئع المرحلة العاشرة لالبتعاث
تبدأ الدراسة في يناير

  
برنامج خادم  العا�شرة من  املرحلة  املر�شحني يف  العايل  التعليم  وزارة  دعت 
احل��رم��ني ال�شريفني امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��الب��ت��ع��اث اخل��ارج��ي 
الإلكرتونية لهم بعد نهاية  اإتاحة اخلدمات  ابتعاثهم فور  لإ�شدار قرارات 

ملتقيات املبتعثني.
واأ�شارت الوزارة اإلى اأن من �شيبداأ بدرا�شة اللغة �شيكون باإمكانه البدء 
يف يناير املقبل، يف الوقت الذي �شهدت فيه املرحلة العا�شرة مميزات اأبرزها: 
الت�شنيفات  على  بناءا  نوعية، وحتديد جامعات متميزة  اختيار تخ�ش�شات 

العاملية لأف�شل 200 جامعة وفقا للمجالت الدرا�شية.
ونبه م�شت�شار برنامج خادم احلرمني لالبتعاث الدكتور عبدالرحمن 
الداغري اإلى الروؤية اخلا�شة باملرحلة احلالية التي اأعدتها الوزارة قبل عام، 
الفتا اإلى حتقق االأه��داف املر�شومة لها، متناوال اأبرز ما متيزت به املرحلة 
العا�شرة، ومنها: التخ�ش�شات النوعية للمتقدمني، و�شرورة احل�شول على 
القبول يف اأف�شل 200 جامعة يف التخ�ش�س، واال�شتغناء التام عن التعامالت 
تعامالته عن طريق خدمات  اإجن��از كل  التقليدية، ومتكني كل مر�شح من 
ال��وزارة  وفرتها  اإلكرتونية  خدمة   22 وجود  موؤكدا  االإلكرتونية،  الرنامج 
على بوابة الرنامج، لت�شهل على املر�شحني يف كافة مناطق اململكة اإنهاء كل 

تعامالتهم بي�شر و�شهولة.
بنف�شه،  قبوله  املر�شح  اإح�شار  �شرورة  على  الداغري  الدكتور  و�شدد   
حمذرا من اللجوء اإلى املكاتب التجارية. وطماأن الراغبني يف درا�شة اللغة 
يف اأمريكا على وجود معاهد لغة خم�ش�شة للمرحلة العا�شرة، بحيث �شتكون 
يف  الطالب  يرغب  ال��ذي  املعهد  يف  الدرا�شي  املقعد  حلجز  متاحة  الفر�شة 

الدرا�شة به، ثم طلب ال�شمان املايل املوجه للمعهد.
وال��رن��ام��ج  امل��ر���ش��ح��ني  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل  اأن  ال�����وزارة  واأو����ش���ح م�شت�شار 
اال�شتف�شارات  خدمة  عر  وذل��ك  با�شتمرار،  مفتوحة  واح��دة  بقناة  �شيكون 
االإلكرتونية، التي �شتحظى باهتمام اإدارة الرنامج، و�شيكون الرد والتوا�شل 

مع كافة املر�شحني �شريعا وموثقا.

بعدد  م��ق��ارن��ة  ج���دا  قليلة  اخل����ارج  يف 
ن�شبتها  وت��ب��ل��غ  احل������ايل،  امل��ب��ت��ع��ث��ني 
الطلبة  داع��ي��ا   ،%1 م��ن  اأق��ل  لعددهم 
اإلى التوا�شل مع املمثليات ال�شعودية 
ببيانات  وت��زوي��ده��ا  ال��درا���ش��ة،  بلد  يف 
االت�شال، عر احل�شور ملقر ال�شفارة 
اأو بوا�شطة تطبيقات الأجهزة الذكية 
املتوافرة، وذلك حتى يتمكن الطالب 
من احل�شول على اخلدمات املطلوبة.

ول��ف��ت ال���دك���ت���ور ال�����ش��م��ري اإل���ى 
بني  ال��زوج��ي��ة  اخل��الف��ات  ق�شايا  اأن 
اإط�����ار  يف  اأن حت����ل  ي���ج���ب  امل��ب��ت��ع��ث��ني 
لكون  ال�شعودية،  ال�شفارة  اأو  العائلة 

الطرفني من املواطنني ال�شعوديني.
العام  القن�شل  اأ���ش��اد  جهته،  من 
ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة االأم����ريك����ي����ة يف 

خادم  هومل�شرتوم  برنامج  جدة تود 
ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني 
اخلارجي،  لالبتعاث  عبدالعزيز  بن 
م�شريا اإلى اأهميته يف تعزيز العالقات 

الثنائية بني اململكة واأمريكا.
لال�شتفادة  فر�س  »ه��ن��اك  وق��ال 
م��ن ال��ط��ل��ب��ة ال�����ش��ع��ودي��ني ال��ع��ائ��دي��ن 
م��ن ال��درا���ش��ة يف اأم���ريك���ا، واآرائ���ه���م، 
اإ�شافة اإلى تاأثريهم الإيجابي يف نقل 
الثقافة ال�شعودية، وتعريف زمالئهم 
الطالب  واأ���ش��اف«  بها«،  الأمريكيني 
بلدكم  على  �شيتعرفون  الأمريكيون 
بف�شل وجودكم«، واعتر تود برنامج 
االب��ت��ع��اث اأح����د ال���رام���ج امل��ه��م��ة من 
العالقات  توطيد  يف  االإ���ش��ه��ام  ناحية 

بني ال�شعب ال�شعودي والأمريكي.

ال�شفارة  وف���د  م�����ش��ارك��ة  وخ���الل 
االأم����ريك����ي����ة وال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة ال���ع���ام���ة، 
يف  الثقافية  ال�����ش��وؤون  م�شاعد  اأو���ش��ح 
املتحدة  للواليات  العامة  القن�شلية 
ع���ل���ي ال��غ�����ش��ب��ان اأن������ه ي���ت���وج���ب ع��ل��ى 
من  ي��وم��ا   30 خ���الل  ال�شفر  الطلبة 
ت���اري���خ ب����دء ال���درا����ش���ة يف ال���والي���ات 
ي�شمح  اأن�����ه ال  اإل�����ى  امل���ت���ح���دة، الف���ت���ا 
بال�شفر قبل تلك الفرتة للم�شافرين 
اإل��ى  ودع��ا  ال��درا���ش��ي��ة،  التاأ�شرية  على 
اإب�������الغ م��ك��ت��ب ال����ط����الب ال���دول���ي���ني 
بها  يدر�ص  التي  اجلامعة  يف  املوجود 
ال��ط��ال��ب خ���الل 10 اأي�����ام م���ن ت��اري��خ 
ترتيب  اإمكانية  اإل��ى  لفتا  الو�شول، 
ال�����ش��ك��ن ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع اجل��ام��ع��ة يف 

بع�ص احلالت.
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التعليم العالي تختتم توعية 10 آالف مبتعث قبل سفرهم
بجدة  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اخ��ت��ت��م��ت 
ال��ع��ا���ش��رة من  امل��رح��ل��ة  ت��اأه��ي��ل مر�شحي 
ب���رن���ام���ج خ������ادم احل����رم����ني ال�����ش��ري��ف��ني 
مدينة  كانت  حيث  اخلارجي،  لالبتعاث 
جدة املحطة االأخرية بعد عقد امللتقيات 
يف كل من الريا�س واخلر، فيما جتاوز 
امللتقيات  يف  امل�شاركني  الطالب  اإجمايل 

10 اآالف طالب وطالبة.
م�شاركة  جمموعة  امللتقى  و�شهد 
ال��ث��ق��اف��ي��ني م���ن بينهم  امل��ل��ح��ق��ني  م���ن 

امللحق الثقايف بوا�شنطن الدكتور حممد 
العي�شى وامللحق الثقايف بفرن�شا الدكتور 
بكندا  الثقايف  وامللحق  البلوي،  اإبراهيم 
الثقايف  وامللحق  الب�شري،  علي  الدكتور 
اإل��ى  العي�شى،  ال��دك��ت��ور خ��ال��د  ب��اأي��رل��ن��دا 
ج���ان���ب م�����ش��ارك��ة م�������ش���وؤويل ال��ق��ب��ولت 
الثقافيني  امللحقني  وم�شاعدي  الطبية 
يف ع������دد م����ن امل���ل���ح���ق���ي���ات، ك���م���ا ���ش��ه��د 
الأمريكية  ال�شفارتني  م�شاركة  امللتقى 

والكندية.

امللحق  اأ����ش���ار  وخ����الل حم��ا���ش��رت��ه 
الثقايف بفرن�شا الدكتور اإبراهيم البلوي 
فرن�شا  يف  ال��ع��ايل  التعليم  نظام  اأن  اإل��ى 
ث��الث  م��ن  وي��ت��ك��ون   ،LMD ب���  يخت�شر 
البكالوريو�ص )3  ه��ي  درا���ش��ي��ة  م��راح��ل 
������ش�����ن�����وات(، وامل���اج�������ش���ت���ري )����ش���ن���ت���ني(، 
البلوي  ولفت  �شنوات(،  والدكتوراه )3 
�شرط  الفرن�شية  اللغة  معرفة  اأن  اإل��ى 
اأ����ش���ا����ص ل��ل��ق��ب��ول يف ج��م��ي��ع م��وؤ���ش�����ش��ات 
ي�شرتط  كما  الفرن�شية،  العايل  التعليم 

اأن ي��ك��ون ال��ط��ال��ب االأج��ن��ب��ي ق��د ب��ل��غ يف 
 ،B2 �ل معادل  م�شتوى  الفرن�شية  اللغة 
بها،  امل��ع��م��ول  االأوروب���ي���ة  ل��ل��ل��وائ��ح  طبقا 
مو�شيا بالبدء يف درا�شة اللغة الفرن�شية 
االإب��ت��ع��اث  ي��ن��وي  م��ن  اململكة لكل  داخ���ل 
اإلى فرن�شا  فذلك ي�شاعد وي�شهل عملية 

التح�شيل والنجاح.
اإل�����ى ذل����ك اأو�����ش����ح ال���دك���ت���ور علي 
الب�شري امللحق الثقايف يف كندا اخلطوات 
عند  اإتباعها  الطالب  على  ينبغي  التي 
التوا�شل  كندا، حيث ميكن  اإلى  القدوم 
املبتعث  املدينة  يف  ال�شعودي  النادي  مع 
اإل��ي��ه��ا، م���وؤك���دا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اأن ي��ت��اأك��د 
املبتعث من اأن بيانات ومعلومات الوثائق 
ال�شخ�شية مطابقة متاما مع ترجمتها.

واأو�شح الدكتور الب�شري اأنه يجب 
مدينة  يف  ال��ن��زول  املبتعثني  ك��اف��ة  على 
االإبتعاث يف كندا ح�شب توجيه ال�شلطات 
ال��ك��ن��دي��ة، الف��ت��ا اإل����ى اأن اأه����م ال��وث��ائ��ق 
تت�شمن  ك���ن���دا،  يف  ل��ل��درا���ش��ة  امل��ط��ل��وب��ة 
وت�����ش��ت��خ��دم   ،VISA ال���دخ���ول  ت��اأ���ش��رية 
اإ�شافة  اإلى كندا فقط،  الدخول  لغر�س 

.Study Permit اإلى ت�شريح الدرا�شة
اإج���راءات فتح ملف مبتعث  وح��ول 
ب��امل��ل��ح��ق��ي��ة، اأو����ش���ح ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���اأن 
اإلى مقر  املبتعث مبجرد و�شوله  يتقدم 
ال��ب��ع��ث��ة ب��ط��ل��ب ف��ت��ح م��ل��ف م��ب��ت��ع��ث عر 
ال��ب��واب��ة الإل��ك��رتون��ي��ة م��ع اإرف�����اق كافة 
اأن  على  امللف  لفتح  املطلوبة  امل�شتندات 
واأن  املفعول  �شاري  الإبتعاث  ق��رار  يكون 

تكون مدة البعثة �شتة اأ�شهر فاأكر.
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الباحة
 15 اإي���داع  الباحة  ق��ررت جامعة 
مليونا و681 األفا و330 ريال، يف 
ح�شابات طالبها عن �شهر �شفر 

اجلاري.
 ويبلغ عدد طالب اجلامعة 
األفاً   16 املكافاآت  ت�شلموا  الذين 

و189 طالبا وطالبة.

سلمان
ب�����������داأت ج����ام����ع����ة �����ش����ل����م����ان ب��ن 
عبدالعزيز يف اخلرج يف ا�شتقبال 
ط����ل����ب����ات امل����ت����ق����دم����ني ل����رام����ج 
من  ال��ث��اين  للف�شل  ال��ت��ج�����ش��ري 
ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي احل����ايل مبقر 

اجلامعة يف مدينة ال�شيح.
واأو������ش�����ح ع���م���ي���د ال���ق���ب���ول 
عبدالعزيز  الدكتور  والت�شجيل 
هي  التج�شري  ب��رام��ج  اأن  �شقر 
واح��دة من الرامج املهمة التي 
ت�شهم بها اجلامعة منطلقة من 
دورها الريادي يف خدمة املجتمع 
وال�شعي لن�شر املعرفة واالرتقاء 
اأبناء  وخدمة  الب�شرية  بالكوادر 
اإلى  طموح  لديهم  ممن  الوطن 

اإكمال درا�شتهم اجلامعية.

تبوك
الإلكرتوين  التعلم  عمادة  عقدت 
تبوك  بجامعة  بعد  عن  والتعليم 
البث  »تقنيات  بعنوان  ور�شة عمل 
الإل���ك���رتوين«،  التعلم  يف  املبا�شر 
هيئة  اأع�����ش��اء  م��ن  ع���دد  ح�شرها 
ال����ت����دري���������ص مي����ث����ل����ون ال���ك���ل���ي���ات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب���اجل���ام���ع���ة وق���دم���ه���ا 

املهند�س ح�شام حزوري.

طيبة
م��دي��ر جامعة طيبة  م��ع��ايل  رع��ى 
الدكتور عدنان املزروع لقاء عمداء 
�����ش����وؤون ال����ط����الب يف اجل���ام���ع���ات 
ال�������ش���ع���ودي���ة ال������ذي ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه 

اجلامعة يف املدينة املنورة.
وخ�����������الل ال������ل������ق������اء، رح�����ب 
الدكتور املزروع ب�شيوف اجلامعة 
من عمداء �شوؤون الطالب، موؤكدا 
االجتماعات  اللقاءات  عقد  اأهمية 

بني عمداء اجلامعات ال�شعودية.

اإلمام
ب��رع��اي��ة م��دي��ر ج��ام��ع��ة الإم����ام 
حم��م��د ب���ن ���ش��ع��ود الإ���ش��الم��ي��ة 
ب��ال��ن��ي��اب��ة ال���دك���ت���ور ف������وزان بن 
وح�شور  ال��ف��وزان  عبدالرحمن 
وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة ل���ل���درا����ش���ات 
الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 
الع�شكر،  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  ف��ه��د 
اأق���ام���ت ع��م��ادة ����ش���وؤون ال��ط��الب 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع���م���ادة ال��رام��ج 
ال��ت��ح�����ش��ريي��ة ���ش��م��ن ب��رن��ام��ج 
اجل�����ام�����ع�����ة ل����الح����ت����ف����اء مب��ن��ح 
����ش���ه���ادة ال����دك����ت����وراه ال��ف��خ��ري��ة 
يف  ال�شريفني  احل��رم��ني  خل���ادم 
»ال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة وحت��ق��ي��ق 
مبادئ الأم��ن وال�����ش��الم«؛ حلقة 
ن��ق��ا���س ���ش��ب��اب��ي��ة ط��الب��ي��ة ح��ول 
»اإ�����ش����ه����ام����ات خ�������ادم احل���رم���ني 

ال�شريفني لل�شباب«.

الجوف
اأن���ه���ى ع����دد م���ن اأع�������ش���اء هيئة 
ال����ت����دري���������ص ب���ج���ام���ع���ة اجل�����وف 
متخ�ش�شة  مكثفة  دورة  ح�شور 
يف جم�����ال ال���زي���ت���ون وت��ق��ن��ي��ات 
بجامعة جايني  وزراعته  رعايته 
جرى  حيث  اإ�شبانيا،  مملكة  يف 
النظرية  احل�ش�س  ج��ان��ب  اإل���ى 
ت����ن����ف����ي����ذ ج������ان������ب ع����م����ل����ي م���ن 
خ����الل م��ع��اي��ن��ة من����اذج م��ت��ع��ددة 
يف جم�����ال ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
وال��ع��م��ل��ي��ة امل����ت����ط����ورة، ل��ل��ب��ح��ث 
اإنتاج زيت  العلمي املتخ�ش�ص يف 
الزيتون، باالإ�شافة اإلى االأبحاث 

املنفذة يف هذا املجال. 

حائل
ق���رارات  اأ���ش��درت جامعة ح��ائ��ل 
ت��ع��ي��ني 66 م��ع��ي��دا وم���ع���ي���دة يف 
عدد من كليات اجلامعة »العلوم 
ال�شحة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة،  ال��ط��ب��ي��ة 
ال�شيدلة،  العامة،  واملعلوماتية 
علوم  االأع��م��ال،  اإدارة  الهند�شة، 
االآداب  االآيل،  احلا�شب  وهند�شة 

والفنون، العلوم، والرتبية«.

الملك سعود
بجامعة  الطبية  املدينة  ت�شتعد 
امل����ل����ك ����ش���ع���ود الإط��������الق ن�����ش��رة 
اإع��الم��ي��ة ���ش��ه��ري��ة خ��ا���ش��ة ب��ه��ا، 
تعريف  اإل��ى  خاللها  من  تهدف 
امل��ج��ت��م��ع ع��م��وم��ا وم��ن�����ش��وب��ي��ه��ا 
وامل�����ش��اري��ع  ب��ال��رام��ج  خ�شو�شا 
ال����ت����ط����وي����ري����ة، وم�������ش���اري���ع���ه���ا 

امل�شتقبلية.
االإدارة  م����دي����ر  واأو�������ش������ح 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��الق��ات والت�������ش���ال 
ب���امل���دي���ن���ة ال��ط��ب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
الأ����ش���ت���اذ ���ش��ام��ي ال�����ش��ع��الن، اأن 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��دي��ن��ة 
ال��ط��ب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود 
الن�شرة  ان��ط��الق  خ��ط��ة  اع��ت��م��د 
ال�شهرية اخلا�شة با�شم »اإطاللة 
امل���دي���ن���ة ال��ط��ب��ي��ة اجل���ام���ع���ي���ة«، 
و�شينطلق اأول عدد لها يف االأول 

من يناير املقبل. 

نجران
اأول  اأ���ش��ب��ح��ت ج��ام��ع��ة جن�����ران 
جامعة نا�شئة يف اململكة، تتمكن 
الذين  طالبها  جميع  نقل  م��ن 
يدر�شون يف 13 كلية، اإلى مبانيها 
تقع  ال��ت��ي  اجلامعية  امل��دي��ن��ة  يف 
�شرق مدينة جنران وترتبع على 
م�����ش��اح��ة 18 ك��ي��ل��وم��رتا م��رب��ع��ا، 
ب���اإ����ش���راف م��ب��ا���ش��ر م���ن م��ع��ايل 
حممد  الدكتور  اجلامعة  مدير 

اإبراهيم احل�شن.

الملك عبدالعزيز
ح�����ق�����ق م�������رك�������ز ال�������درا��������ش�������ات 
امللك  ب��ج��ام��ع��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
عبدالعزيز التوازن بني العملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
ت��اأ���ش��ي��ال لأه�������داف و���ش��ي��ا���ش��ات 
اجل���ام���ع���ة يف ال���ع���ن���اي���ة ب����اإع����داد 
ال�����درا������ش�����ات ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
ون�شر  ال�شلة  ت��وث��ي��ق  اأج���ل  م��ن 
امل����ع����رف����ة و�����ش����ي����اغ����ة اخل���ط���ط 
حل  يف  والإ�شهام  ال�شرتاتيجية 
امل�شكالت والتعامل الإيجابي مع 
التحديات التي تواجه املوؤ�ش�شات 

احلكومية وغري احلكومية.
���ش��رح ب��ذل��ك م��دي��ر مركز 
ال�����درا������ش�����ات ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ع���ب���دال���ع���زي���ز 
اإ�شماعيل  ب��ن  اإب��راه��ي��م  الدكتور 

كتبي.
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المصدر: موقع جامعةليستر

الدكتوراه  طلبة  من  علمي   فريق  ح�شد  
الأول يف  امل���رك���ز  »ل��ي�����ش��رت«  ج��ام��ع��ة  م���ن 
البيولوجية  للتقنية  فكرة  اأف�شل  م�شابقة 
»بيوتكنولوجي  امل�����ش��م��اة  االأع���م���ال  ل����رواد 
ي�ص« Biotechnology YES بعد مناف�شة 

�شر�شة مع  جامعات بريطانية عظمى.
يف  تتمثل  التي  الفريق  فكرة  ون��ال��ت 
 SenzaSeeds »خطة الإطالق »�شينزا�شيدز
وه���ي اأع���م���ال جت��اري��ة ج��دي��دة ت��ق��وم على 
ت�����ش��خ��ري ال��ت��ق��ن��ي��ة ل���زراع���ة ب����ذور ال��ق��ه��وة 
اخل��ال��ي��ة م��ن ال��ك��اف��ي��ني مت��ام��ا  للتخل�ص 
من عملية نزع الكافيني، الأم��ر الذي نال 
لفيفا  �شمت  التي  التحكيم  جلنة  اإع��ج��اب 
من رجال االأعمال وال�شناعة يف بريطانيا.
و�������ش������م ال�����ف�����ري�����ق ال�����ف�����ائ�����ز »زي�������و 
ال�شموم  مكافحة  وح��دة  من  �شتيفان�شون« 
»اإم اأر �شي« رئي�شا تنفيذيا ل� »�شينزا�شيدز«، 
م���ن وح����دة مكافحة  دي���ف���ي«  »م��ون��ي�����ش��ا  و 
و  للعمليات،  م��دي��را  ���ش��ي«  اأر  »اإم  ال�شموم 

اجلينات«  اإدارة  يف  �شانتو�س«  دو���س  »جوانا 
اأري����ال« م��ن ق�شم  »اأو���ش��ا  و  م��دي��ر ت�شويق، 
ال�شوؤون  موظفي  كبري  ب�شفته  اجلينيات  
امل��ال��ي��ة، و »ري��ك��ي ت��ري��غ« م��ن ق�شم درا���ش��ات 
ال�شوؤون  موظفي  كبري  بو�شفه  ال�شرطان 

العلمية.
ي�س«  »بيوتكنولوجي  م�شابقة  تعقد 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل�����دن ال��ري��ط��ان��ي��ة، وه��ي 
التجاري  الوعي  لزيادة  م�شممة  اإبداعية 
بالعلوم احليوية بني �شباب الباحثني حيث 
اأفكار  لتطوير  العلماء  من  فريق  يت�شابق 
تقوم  النا�شئة  التجارية  االأع��م��ال  ل��ري��ادة 

على اكت�شافات علمية متخيلة.
والفائز يف امل�شابقة ي�شافر اإلى والية 
االأم��ريك��ي��ة   امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف  تك�شا�س 
م�شابقة  اأكر �شمن  مناف�شات  للدخول يف 
 Rice  2015 ال��ت��ج��اري��ة  االأع���م���ال  خ��ط��ط 
التي   Business Plan Competition
دول��ة   40 م��ن  م��ن��اف�����ش��ون  ف��ي��ه��ا  �شي�شرتك 
مناف�شات جامعية  اإط��ار  يف  املقبل  العام  يف 

�شر�شة بهذا املجال.

جامعة ليستر تبتكر زراعة البن بال كافيين 
عن طريق التقنية الحيوية
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لقطات
أستراليا

للعلم  التنفيذية  امل��دي��رة  ت��رى 
ت��روب«   »ل  جامعة  يف  والتعلم 
يف اأ����ش���رتال���ي���ا »ب��ي��ت��ي ل���ي���زك«، 
يف م��ق��ال ل��ه��ا، اأه��م��ي��ة ت��دوي��ل 
اجل����ام����ع����ات   ك�����ل  امل����ن����اه����ج يف 
اأم  النظرية  الناحية  من  �شواء 

التطبيقية.

النيجر
ق������ررت احل���ك���وم���ة ال��ن��ي��ج��ري��ة 
اإن�����ش��اء اأرب����ع ج��ام��ع��ات ج��دي��دة 
تخت�س كل واحدة منها مبجال 
حم���دد م��ن ال��ع��ل��وم، يف خطوة 
ثمنها اخلراء وو�شفوها باأنها 
العايل  التعليم  لزده��ار  مهمة 
يف الدولة الإفريقية ال�شغرية.

أوروبا
الأوروب��ي لالإبداع  املعهد  اأعلن 
الأ����ش���ب���وع  يف   EIT وال��ت��ق��ن��ي��ة 
املا�شي اأ�شماء الفائزين باإن�شاء 
 KICs والإب���داع  املعرفة  مركز 
يف جمال ال�شحة واملواد اخلام. 
اإن�شاء  »اأن��وف��ا« مب�شروع  وف��ازت 
امل���رك���ز ال�����ش��ح��ي، ب��ي��ن��م��ا ف���ازت 
»ورم�����ت�����ريز« مب�������ش���روع اإن�����ش��اء 

مركز املواد اخلام.

الواليات المتحدة
اق��رت���ص ال��ط��الب يف ال��ولي��ات 
االأم��ريك��ي��ة �شعف ما  امل��ت��ح��دة 
 20 منذ  اأقرانهم  يقرت�س  كان 
الدرا�شية  الر�شوم  لدفع  عاما 
للجامعات ح�شب تقرير اأعدته 
���ش��ح��ي��ف��ة »م�����ارك�����ت ووت���������س« 
ال��ت��ي تعنى مب��راق��ب��ة االأ���ش��واق 
املالية.  واعتمد التقرير، الذي 
املتغرية  »ال��ب��ي��ان��ات  ا���ش��م  حمل 
ل��ل��ط��الب ال����ذي ح�����ش��ل��وا على 
حتليل  على  للدرا�شة«  قرو�ص 
قام  ال��ت��ي  احلكومية  ال��ب��ي��ان��ات 
بها مركز »بيو« لالأبحاث غري 

الربحي.

للتقنية:  ما�شا�شو�شت�س  معهد 
م��ع��ه��د  ب�����اح�����ث�����ون يف  اب����ت����ك����ر 
نظاما  للتقنية  ما�شا�شو�شت�س 
الآيل  احلا�شب  ي�شاعد  جديدا 
م��ن �شمن  على حتديد من��اذج 
م����الي����ني ال�����ن�����م�����اذج امل���دخ���ل���ة 
وي�شاعد االإن�شان على ا�شتنباط 

النماذج من بع�س االأمثلة.

بوتسوانا
خ��ا���ش��ة  ج��ام��ع��ة  اأول  ت��د���ش��ني 
يف ب���وت�������ش���وان���ا ب���ا����ش���م ج��ام��ع��ة 
لالإبداع  املاليزية  »ليمكووينغ 
ال���ت���ق���ن���ي« ب���ع���د ����ش���ب���ع اأع�������وام 
م���ن ال��ع��م��ل  مب��وج��ب رخ�����ش��ة  

موؤقتة.

جامعة »ييل« تستهدف النهوض بالقارة السمراء
المصدر: موقع جامعة ييل 

»ي��ي��ل« م��ع��امل طريق  ح���ددت جامعة 
اأف��ري��ق��ي��ا وال����دور ال��ذي  تنمية ق���ارة 
ل���الإ����ش���ه���ام يف  ت��ل��ع��ب��ه  اأن  ت�����ش��ت��ط��ي��ع 
القارة ال�شمراء التي  ق�شة منو تلك 
والفقر  ال�شتعمار  من  عقودا  عانت 

وا�شتغالل الروات.  
قررت اجلامعة ت�شخري مواردها 
بتزويد  و�شتقوم  لإفريقيا  الفكرية 
امل���ن���ظ���م���ات االإف���ري���ق���ي���ة ب��ال��ت��دري��ب 
اإفريقيا  ال��الزم لبناء جيل جديد يف 

يتحلى بقدرات قيادية.
ول����ه����ذا ا���ش��ت�����ش��اف��ت اجل��ام��ع��ة 
م����������وؤمت����������رات خم����ت����ل����ف����ة ل�������ش���ق���ل 
بالفكر  ال�شباب  القياديني  م��ه��ارات 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي م��ث��ل م���ب���ادرة �شباب 
ن��ي��ج��ريي��ا ال������17 ح��ي��ث ���ش��ارك��ت تلك 

م��ب��ادرة  ال��ق��ي��ادات يف منتدى زم��ال��ة 
ق�����ي�����ادة ن���ي���ج���ريي���ا ال�������ذي اأق�����ي�����م يف 
اجل��ام��ع��ة ب��رع��اي��ة م��ك��ت��ب ال�����ش��وؤون 

الدولية.
 وق�����ش��ى امل�����ش��ارك��ون ���ش��ت��ة اأي���ام 
يف م��ن��اق�����ش��ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل االق��ت�����ش��ادي 
»ييل«  جامعة  اأ�شاتذة  مع  لنيجرييا 
و�شفراء الواليات املتحدة االأمريكية 
ن��ي��و  اأو  »����ش���ي���ت���ي  م���دي���ن���ة  ومم���ث���ل���ي 
هيفني« حيث تقع اجلامعة يف ولية 
»كونيكتيكت«، ف�شال عن مو�شوعات 
وري��ادة  الذكية،  القيادة  مثل  اأخ��رى 
امل���دن، والكثري من  االأع��م��ال، وب��ن��اء 
ب��االق��ت�����ش��اد  ال�������ش���اأن  ذات  ال���ن���ق���اط 
ن��ه��اي��ة ال��رن��ام��ج  ال��ن��ي��ج��ريي. ويف 
َم���ن���ح���ت امل������ب������ادرة ِم����ن����ح ال���زم���ال���ة 

للم�شاركيني فيها.
وم��ن اأم��ث��ل��ة امل���ب���ادرات االأخ���رى 

»السابينزا«.. عراقة الجامعات اإليطالية
وت�شمى  ال�شابينزا،  جامعة  تتميز 
اأي�������ش���ا ج��ام��ع��ة روم������ا، ب��ال��ع��راق��ة، 
ف��ح��ني ت�����ش��ري ب���ني ج���دران���ه���ا ت�شم 
تاأ�ش�شت  فقد  ل  ومل  التاريخ؛  عبق 
عام 1030م، مما يعني اأنها اجلامعة 
الأع������رق  يف روم����ا، وال��غ��ري��ب اأن��ه��ا 

اجلامعة االأكر يف القارة العجوز.
ب��ل��غ ع����دد ط��الب��ه��ا ع����ام 2012 
نحو 172 األف طالب وطالبة، وهي 
ب�شبكة  االأع�������ش���اء  اجل��ام��ع��ات  م���ن 
للجامعات  تكتل  وه��ي  �شانتاندير، 
 1988 دي�شمر  يف  اأن�شئ  االأوروب��ي��ة 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وال��ت��ب��ادل 

العلمي بني اجلامعات االأع�شاء.
وف���ق���ا ل��ل��ت�����ش��ن��ي��ف االأك����ادمي����ي 
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة ال�������ش���ادر عن 
ال��ع��ايل يف جامعة  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ع��ه��د 
 Shanghai �شنغهاي  ت��ون��غ  ج��ي��او 
�شنفت   ،Jiao Tong University
�شمن  روم����ا«  �شابينزا  »ال  ج��ام��ع��ة 
ك��رى،  اأوروب��ي��ة  جامعة   30 اأف�شل 
وحازت يف 2010 املرتبة ال� 190 وفقا 
 QS World اإ����س«  »ك��ي��و  لت�شنيف 
بينما   ،University Rankings
للت�شنيف  وفقا   2003 عام  كانت يف 
يف املرتبة ال� 70 عامليا، ويف عام 2011 

يف املرتبة ال� 101.
���ش��اب��ي��ن��زا«  وت���ع���د ج��ام��ع��ة »ال 
اأف�������ش���ل ج��ام��ع��ة يف اإي���ط���ال���ي���ا اإل���ى 
وجامعة  »ب��ول��ون��ي��ا«  جامعة  ج��ان��ب 
�شنف   ،2013 ع���ام  ويف  »ب����ادوف����ا«. 
م��رك��ز اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة جامعة 
على   62 ال���  املرتبة  يف  �شابينزا«  »ال 
م�����ش��ت��وى ال����ع����امل، واالأول���������ى ع��ل��ى 
م�شتوى اإيطاليا، وذلك يف التقرير 
ال�������ش���ن���وي ل��ت�����ش��ن��ي��ف اجل���ام���ع���ات 

العاملية.
ت��در���ص اجل��ام��ع��ة  ال��ك��ث��ري من 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات، م���ن���ه���ا: ال����زراع����ة، 
وال�����ف�����ن، وال����ع����ل����وم، وال���ه���ن���د����ش���ة، 
والقت�شاد، والقانون، والريا�شيات، 
وال����ط����ب، وال�������ش���ي���دل���ة، وت���دري���ب 

املهند�شني، والطب البيطري.
وال�����ك�����ث�����ري م������ن اخل����ري����ج����ني 
والأ�شاتذة الذين عملوا يف اجلامعة 
ح�����ش��ل��وا ع��ل��ى ج��وائ��ز ن��وب��ل، ولعل 
اأ���ش��ه��ره��م »دان���ي���ال ب���وف���ه«، احل��ائ��ز 

والفيزيائي  الطب،  يف  نوبل  جائزة 
»اإنريكو  نوبل  احلا�شل على جائزة 
ف�����ريم�����ي«، و«اإم���ي���ل���ي���و ����ش���ي���غ���ري«، 

والطبيبة »ماريا مونتي�شوري«.
املدينة اجلامعية جلامعة  تقع 
م��ن��ط��ق��ة  يف  ����ش���اب���ي���ن���زا«  »ال  روم������ا 
»����ش���ان ل����ورن����زو« ب���ج���وار امل��ح��ط��ات 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل���ل���ق���ط���ارات يف روم����ا، 
حتفة  وكانت   ،1935 �شنة  وافتتحت 
معمارية  �شممها املهند�س املعماري 
وتت�شمن  بيات�شنيني«.  »مار�شيلو 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة اجل����زء االأك���ر 
�شابينزا«،  »ال  ج��ام��ع��ة  يف  للكليات 
 439 ق��دره��ا  م�شاحة  على  و���ش��ي��دت 

األف مرت مربع.
وت�����ع�����د امل���ك���ت���ب���ة ال���رئ���ي�������ش���ي���ة 
 Biblioteca ل�����ل�����ج�����ام�����ع�����ة 
 ،Universitaria Alessandrina
ال��ت��ي ب��ن��اه��ا األ��ك�����ش��ن��در ال�����ش��اب��ع ع��ام 
ق��ري��ن��ات��ه��ا  اأك�������ر  اإح��������دى   ،1667
ع���امل���ي���ا، وحت����ت����وي ع���ل���ى اأك������ر م��ن 
من  ع��ن��وان  مليون  ون�شف  مليون 
الكتب  من  كثري  بينها  من  الكتب، 

التاريخية.
يف جامعة »ال �شابينزا » جترى 
عدة اأبحاث علمية يف �شتى املجاالت 
على  نتائج  باإ�شافة  وذلك  العلمية، 
اأع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ات امل��ع��روف��ة، ���ش��واء 
اأم ع��امل��ي��ة. وح��ال��ي��ا  ك���ان���ت حم��ل��ي��ة 
150 برنامج  اأك���ر م��ن  ب��ه��ا  ي��وج��د 
م��رك��زا  و30  ق�شما  و111  دك���ت���وراه 

متخ�ش�شا يف البحث العلمي.
ي���وج���د داخ�����ل اجل���ام���ع���ة نحو 
لتقدمي  كلها  مبنى  و30  اإدارة   100

البحوث العلمية.
اإلى  اإ�شافة   املدينة اجلامعية، 
الكليات املذكورة، ت�شمل 130 ق�شما 
متخ�ش�شة  مدر�شة  و127  ومعهدا 
150 مكتبة،  و21 متحفا واأكر من 
لال�شتخدامات  م��ب��ان  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة 
اأوب���رت���و  م�شت�شفى  م��ن��ه��ا  ال��ع��ام��ة، 
ي�����ش��م اخ��ت�����ش��ا���ش��ات طبية  ال�����ذي 
م���ت���ع���ددة ب���ال���ق���رب م���ن م��ق��ر كلية 
ال���ط���ب واجل�����راح�����ة، اإ����ش���اف���ة اإل���ى 
الكثري من املكاتب الفرعية يف روما 
ال �شابينزا، ولديها مراكز فرعية يف 

اأمريكا الالتينية.

حول العالم

يف  متمثلة  اجل��ام��ع��ة،  اأطلقتها  التي 
 ،GHLI معهد قيادة ال�شحة العاملية
م���ن���ت���دى ال��ت��ف��ك��ري اال����ش���رتات���ي���ج���ي 
لل�شوؤون اخلارجية، حيث ح�شر وفد 
اخلارجية  وزارة  من  مندوبا   16 من 
احلوكمة  ق�شايا  ملناق�شة  االإثيوبية 
وم�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ع���الق���ات الإف��ري��ق��ي��ة 
والكثري  االأع��م��ال  وتنمية  ال�شينية 
جامعة  اأ���ش��ات��ذة  م��ع  املو�شوعات  م��ن 
»ييل« اأمثال مديرة املعهد »اإليزابيث 

براديل«.
ت��ع��ل��م  امل�����ن�����ت�����دى  اأث�������ن�������اء  ويف 
امل�����ش��ارك��ون ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ج��دي��دة 
لتطبيقها عقب عودتهم لإثيوبيا.    

الإدارة، نظم »احت��اد  ويف جم��ال 
الأع�شاء  التابع   BBA ب��الك«  اأعمال 
كلية »ييل« لالإدارة، اأول دورة تدريبية 
ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة يف 

اإفريقيا تناولت التحديات احلقيقية 
ال���ت���ي ت���واج���ه ال�����ش��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة 
�شعيها  اإط����ار  ���ش��واء يف  ن��ي��ج��ريي��ا  يف 
تواجهه  ما  اأم  اإفريقيا  اإل��ى  للدخول 

فعليا اإذا ما دخلت ال�شوق.
 و�شارك يف ور�شة العمل اأع�شاء 
هيئة ال��ت��دري�����ص م��ن ج��ام��ع��ة »ي��ي��ل« 
لإدارة  و«�شولن«  »هوارتون«  وكليتي 
االأع����م����ال، وك����رى ك��ل��ي��ات االأع���م���ال 
التي تعاونت لإيجاد حلول مقرتحة، 
وت��ل��ق��ى ت��غ��ذي��ة م�����ش��رتدة م���ن »ي��ي��ل 

ويرلد فيلوز«.
كما �شارك يف الور�شة طالب من 
اإفريقيا  تاون يف جنوب  جامعة كيب 
التجارية  ل��الأع��م��ال  لغ��و���ص  وكلية 

عر موؤمتر فيديو.
      يف ال�شياق نف�شه، ا�شت�شافت 
الواليات املتحدة االأمريكية ومنظمة 

ت��ن��م��ي��ة اإف���ري���ق���ي���ا م���وؤمت���ر االأع���م���ال 
االإفريقي االأمرييكي يف مركز »ماك 
وا�شعي  املوؤمتر  وا�شت�شاف  ميالن«، 
ال�شيا�شات ورواد الأعمال والباحثني 
لبحث  امل���دين  املجتمع  يف  واخل���راء 
�شبل تو�شيع التجارة ما بني اإفريقيا 

والواليات املتحدة.
ون��اق�����ص امل�����ش��ارك��ون يف امل��وؤمت��ر 
���ش��ب��ل اإزال�����ة ال��ع��وائ��ق احل��ال��ي��ة التي 
ت��ع��ي��ق ال���ت���ف���اع���ل الق���ت�������ش���ادي ب��ني 
ال���ق���ارت���ني وم����ا ت�����ش��ت��ط��ي��ع ال��ق��ارت��ان 
ال��ق��ارة  رب���وع  ال��رخ��اء يف  لن�شر  فعله 
ال�����ش��م��راء.  واف��ت��ت��ح امل���وؤمت���ر بكلمة 
بعنوان »النمو الزراعي واالقت�شادي: 
ف��ر���ص الأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة لأم��ريك��ا 
اأ���ش��ت��اذ القت�شاد  األ��ق��اه��ا  واإف��ري��ق��ي��ا« 
االإفريقية   الدرا�شات  جمل�س  رئي�س 

الروف�شيور هرني الثاين.
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ح�شلت الباحثة خديجة بنت اأحمد اأمني 
عزيز على درجة الدكتوراه يف اجلغرافيا 
وكانت  �شعود،  امللك  جامعة  من  املناخية 
ر�شالتها بعنوان »اأثر اخل�شائ�س املطرية 
يف ت���وزي���ع ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ات��ي ل��الأرا���ش��ي 
اجل��ب��ل��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري ب��امل��م��ل��ك��ة 

العربية ال�شعودية« .
ومت��ث��ل ر���ش��ال��ة ال��دك��ت��ورة خديجة 
اأحمد عزيز درا�شة بحثية تطبيقية  بنت 
املنطقة اجلبلية يف منطقة  املناخ يف  عن 
ع�����ش��ري وت���رك���ز ب���الأ����ش���ا����ص ع��ل��ى حتليل 
عن�شر االأمطار على الت�شاري�س اجلبلية 
ارتفاعها  يبلغ  وال��ت��ي  ع�شري  منطقة  يف 
البحر  �شطح  م�شتوى  فوق  فاأكر  800م 

وعالقتها بالغطاء النباتي الطبيعي.
وق������د مت�����ح�����ورت ه������ذه ال����درا�����ش����ة 
ح���ول حم��وري��ن اأ���ش��ا���ش��ني ه��م��ا: حتديد 
واملكانية  الزمنية  والتباينات  التغريات 

التوزيع  على  تاأثريها  وم��دى  لالأمطار 
امل����ك����اين الأن��������واع ال���ن���ب���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 
املنطقة اجلبلية بع�شري، ودرا�شة الغطاء 
اجلبلية  االأرا���ش��ي  يف  الطبيعي  النباتي 
ارتفاعاتها  ت��زي��د  ال��ت��ي  ع�شري  مبنطقة 
�شطح  م�شتوى  ع��ن  م��رت  ثمامنائة  على 
البحر. وتهدف هذه الدرا�شة الى ايجاد 
واملكانية  الزمنية  للعالقة  علمي  ت�شور 
االأمطار  املناخية، وخا�شة  العنا�شر  بني 
باملنطقة  الطبيعي  ال��و���ش��ط  وم��رك��ب��ات 
التباينات  يف  ذل��ك  واأث��ر  بع�شري  اجلبلية 
املكانية الأنواع الغطاء النباتي الطبيعي.

هذه  تعر�شت  فقد  ذل��ك  �شوء  ويف 
املناخية  التباينات  حتليل  ال��ى  الدرا�شة 
للفرتة ما بني 1970 الى 1997 يف خم�س 
ال��زراع��ة  ل���وزارة  تابعة  وث��الث��ني حمطة 
وحماية  اجلوية  االأر�شاد  ورئا�شة  واملياه 
ال��ب��ي��ان��ات املناخية  ال��ب��ي��ئ��ة، ومت��ث��ل ه���ذه 

اع��ت��م��اده��ا  دورة م��ن��اخ��ي��ة ع���ادي���ة مي��ك��ن 
ل��ت��ح��دي��د ن��ظ��ام��ي ال��ت�����ش��اق��ط واجل��ري��ان 

ال�شطحي يف املنطقة اجلبلية بع�شري.
املنهج  على  الدرا�شة  اعتمدت  وق��د 
اال����ش���ت���ق���رائ���ي وال��ت��ح��ل��ي��ل االح�����ش��ائ��ي 
املناخية  ل��ل��ب��ي��ان��ات  امل��ب�����ش��ط  التف�شيلي 
ب����ع����د ت�������ش���ح���ي���ح ب����ع���������س ال�������ش���ال����ش���ل 
املحطات.  بع�س  يف  للقيا�شات  الزمنية 
وا�شتخدمت بع�س االأ�شاليب االح�شائية 
من  العديد  يف  ممثلة  والكارتوجرافية 
ال��ب��ي��ان��ي��ة لتمثيل  واالأ����ش���ك���ال  اخل���رائ���ط 
ال���ب���ي���ان���ات ال���رق���م���ي���ة مل���ع���رف���ة حت��دي��د 
العالقات القائمة بني املتغريات املناخية 
اجلبلية  باملنطقة  الطبيعية  وال��ع��وام��ل 
بني  القائمة  العالقات  وحتديد  بع�شري، 
ال��ت��ب��اي��ن��ات امل��ك��ان��ي��ة ل��الأم��ط��ار وال��ت��وزي��ع 

املكاين للغطاء النباتي الطبيعي.
وقد ا�شتملت الر�شالة على مقدمة 

في أطروحتها للدكتوراه عن األمطار والنبات في منطقة عسير..
د. خديجة عزيز تبين أثر الخصائص المطرية 

على توزيع الغطاء النباتي
ال��ف�����ش��ل االأول  ت���ن���اول  و���ش��ت��ة ف�������ش���ول، 
مو�شوع  و���ش��م��ل��ت  املنهجية  االج������راءات 
ال��ب��ح��ث واأه���م���ي���ت���ه وم�����ش��ك��ل��ة ال���درا����ش���ة 
والدرا�شات  البحث،  وت�شاوؤالت  واأهدافها 
ال�����ش��اب��ق��ة يف ه���ذا امل��ج��ال ���ش��م��ن االط���ار 
ال����ن����ظ����ري ل���ل���ب���ح���ث، وم���ن���ه���ج ال��ب��ح��ث 
منطقة  ع��ل��ى  ي�شتمل  ال����ذي  واأ���ش��ال��ي��ب��ه 
وكيفية  امل��خ��ت��ارة  وامل��ح��ط��ات  ال���درا����ش���ة 

ت�شنيفها، ومراحل تنفيذ البحث.
وت����ن����اول ال��ف�����ش��ل ال����ث����اين درا����ش���ة 
يف  العامة  الطبيعية  لل�شمات  تف�شيلية 
بع�شريكاخل�شائ�س  اجلبلية  االأرا���ش��ي 
الطبيعية والطبوغرافية، كما مت تناول 
ال���ع���وام���ل اجل���غ���راف���ي���ة وال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
املوؤثرة يف مناخ االأرا�شي اجلبلية بع�شري، 
اجل��وي��ة  ال��و���ش��ع��ي��ات  لبع�ص  حتليل  م��ع 

الرئي�شة املولدة لالأمطار.
ال���ث���ال���ث حتليل  ال��ف�����ش��ل  وت����ن����اول 

وم����ع����اجل����ة اخل�������ش���ائ�������س امل���ن���اخ���ي���ة يف 
فيه  ب��ع�����ش��ري، ومت  اجل��ب��ل��ي��ة  الأرا������ش�����ي 
احل��رارة  معدالت  تقدير  من��اذج  ت�شميم 
وال���رط���وب���ة ال��ن�����ش��ب��ي��ة وال��ت��ب��خ��ر/ال��ن��ت��ح 
اعتمادا على العالقات بني هذه املتغريات 
امل��ن��اخ��ي��ة وع��ام��ل��ي االرت���ف���اع وال��ب��ع��د عن 

خط ال�شاحل.
ثورنثوايت  معادلة  تعديل  مت  كما 
الأ�شلية بوا�شطة بيانات التبخر امل�شجلة 
ا�شتخدامها يف  املناخية قبل  املحطات  يف 
تقدير معدالت التبخر مبحطات قيا�س 

الأمطار.
اأم�������ا ال���ف�������ش���ل ال�����راب�����ع يف حت��ل��ي��ل 
ال�������ش���م���ات امل���ن���اخ���ي���ة ال���ع���ام���ة ل���الأم���ط���ار 
الزمنية  تغرياتها  يف  امل��وؤث��رة  وال��ع��وام��ل 
واملكانية على امل�شتوى ال�شنوي والف�شلي 
املدرو�شة  املحطات  وت�شنيف  وال�شهري، 
ح�شب معدالت االأمطار ال�شنوية املطلقة 

وال��ف��ع��ل��ي��ة وك��م��ي��ة االأم����ط����ار ال�����ش��ن��وي��ة 
ال��ق�����ش��وى وال�����ش��غ��رى، ك��م��ا ي��ق��دم ه��ذا 
امل��درو���ش��ة  للمحطات  ت�شنيفا  ال��ف�����ش��ل 
لالأمطار الف�شلية/ ال�شهرية للمعدلت 
معدلت  على  اعتماداً  والفعلية  املطلقة 
املطلقة  ال�شهرية  الف�شلية/  الأم��ط��ار 
وال��ف��ع��ل��ي��ة وك��م��ي��ة االأم����ط����ار ال�����ش��ن��وي��ة 
الق�شوى وال�شغرى الف�شلية/ال�شهرية، 
املطلق  وال�شهر  الف�شل  ام��ط��ار  وا���ش��ه��ام 
يف امل����ع����دل ال�������ش���ن���وي امل���ط���ل���ق، وا����ش���ه���ام 
اأمطار الف�شل وال�شهر الفعلي يف املعدل 

ال�شنوي الفعلي.
وخ�ش�س الف�شل اخلام�س لدرا�شة 
امل�����ي�����اه وال������رتب������ة وحت�����دي�����د اخل����وا�����س 
ال��ه��ي��درول��وج��ي��ة لأح���وا����ص ال��ت�����ش��ري��ف 
هذا  ويقدم  لها.  املائية  امل��وازن��ة  وح�شاب 
الف�شل ت�شنيفا الأنواع الرتبة االأ�شا�شية 

يف املنطقة.
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دراسات
حتديد  ال�����ش��اد���ص  الف�شل  يف  ومت 
اأنواع الغطاء النباتي الطبيعي وت�شنيف 
خل�شائ�شها  وفقا  النباتية  التجمعات 
ال����ه����ي����درول����وج����ي����ة وال���ب���ي���دول���وج���ي���ة 
وموازنتها  وامل��ن��اخ��ي��ة،  والطبوغرافية 
امل���ائ���ي���ة. وق����د اأظ���ه���رت ه����ذه ال��درا���ش��ة 

العديد من النتائج منها:

الناحية الجيولوجية
• اأدى التنوع اجليولوجي ل�شخور 
الدرع العربي الى تنوع الت�شاري�س 
بني �شفحني متمايزين يف ال�شرق 

والغرب.
هامة  ت�شريف  اأح��وا���ص  وج���ود   •
املنطقة  م��ن  وا�شعة  م�شاحة  على 
بني  الت�شريف  �شبكات  ت��ن��وع  م��ع 

�شفحني وتنوع تربتها.

ال�������ش���خ���ري  ال���ت���ج���ان�������س  اأدى   •
ال���ى جت��ان�����س ارت���ف���اع ال��ت�����ش��اري�����س 

وجتان�س اأ�شكالها واجتاهاتها.

الناحية المناخية
ال�شم�شي  ال���ش��ع��اع  كمية  تباين   •
وع���������دد �����ش����اع����ات ال���������ش����ط����وع ب��ني 
امل��ح��ط��ات امل��ن��اخ��ي��ة امل��درو���ش��ة على 

م�شتوى املعدالت ال�شهرية.
• ق�شور املعدلت ال�شهرية ل�شاعات 
ال�������ش���ط���وع يف ت��ف�����ش��ري ال���ت���غ���ريات 
ال�شم�شي  ال���ش��ع��اع  لكمية  املكانية 
بني  العالقة  تباينات  تعك�شه  كما 
ع���دد ���ش��اع��ات ال�����ش��ط��وع وال���ش��ع��اع 

ال�شم�شي.
• تقدير معدلت احلرارة ال�شهرية 
وال���رط���وب���ة ال��ن�����ش��ب��ي��ة يف حم��ط��ات 

قيا�ص الأمطار اعتمادا على عاملي 
االرتفاع والبعد عن البحر.

• تعديل ثوابت معادلة ثورنثوايت 
واع��������ادة ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف ح�����ش��اب 
ال�شهرية  النتح  التبخر/  معدالت 
يف امل��ح��ط��ات ال��ت��ي ال حت��ت��وي على 

القيا�شات.
• تعتر منطقة الدرا�شة من اأكر 
امل��ن��اط��ق رط��وب��ة واأم���ط���اراً واأق��ل��ه��ا 

تذبذباً.
يف  رئي�شاً  االرت��ف��اع عاماًل  • يعتر 
ال�شنوية  االأم��ط��ار  معدالت  توزيع 

الفعلية واملطلقة.
• هناك عالقة عك�شية بني معدالت 

االأمطار وامل�شافة عن البحر.
• تتماثل معدلت الأمطار الفعلية 
وامل���ط���ل���ق���ة ال�������ش���ن���وي���ة م����ع ت���وزي���ع 

خالل  وامل��ط��رية  اجل��اف��ة  ال�شنوات 
الفرتة املدرو�شة.

فرتة  م��ن  اأك���ر  باملنطقة  ي�شود   •
مطرية يت�شدرها ف�شل الربيع.

• يعتر �شهر ابريل ال�شهر املطري 
يف ال�شنة مبعظم حمطات الدرا�شة 
ومبعدل مطلق ي�شل الى 44 ،4مم 
ما يعادل 24 ،2% من معدل اأمطار 

منطقة الدرا�شة ال�شنوي.
املكانية  ال��ت��ب��اي��ن��ات  تلخي�س  مت   •
وال��زم��ن��ي��ة ل��ل��ع��ن��ا���ش��ر امل��ن��اخ��ي��ة يف 
خرائط خطوط الت�شاوي مبقيا�س 

.1:25000

التوازن المائي
ه����ي����درول����وج����ي����ة  حت�����دي�����د  مت   •
امل���ن���ط���ق���ة وخ������وا�������س واأح������وا�������س 

الناحية  م��ن  الرئي�شة  الت�شريف 
املورفومرتية.

امل����ائ����ي يف  ال�����ت�����وازن  ت���ق���دي���ر  • مت 
االم��داد  عنا�شر  وحت��دي��د  املنطقة 
وعنا�شر الفقد املائي خالل الدورة 

املائية.
• ت��ت��ب��اي��ن ف���رتة الم�����داد وال��ف��ق��د 

املائي من منطقة الأخرى.

التربة
ي��و���ش��ح  ل��ل��رتب��ة  ت�����ش��ن��ي��ف  • مت 
وامل��م��ي��زات  الطبيعية  اخل��وا���ص 
يف  لها  املمثلة  ل��ل��وح��دات  امل��ائ��ي��ة 

املنطقة.
• مت اجن����از خ��ري��ط��ة ل��وح��دات 

الرتبة االأ�شا�شية يف املنطقة.
م����ن����اط����ق   4 حت�������دي�������د  مت   •

م��ت��ب��اي��ن��ة م����ن ح���ي���ث خ��وا���ش��ه��ا 
الهيدروبيدلوجية.

الغطاء النباتي
ويندرج  النباتي  الغطاء  تنوع   •

يف ق�شمني اأ�شا�شيني هما:
ال������الزه������ري������ة  ال������ن������ب������ات������ات   •

والوعائية.
بنوعيها  ال���ب���ذري���ة  ال��ن��ب��ات��ات   •
البذور  وكا�شيات  البذور  عاريات 

اأحادية وثنائية الفلقة.
نباتية  م��ن��اط��ق   4 حت��دي��د  مت   •
اعتمادا على  املنطقة  مناخية يف 
ال��ع��الق��ة امل��ك��ان��ي��ة ب���ني خ��رائ��ط 
الأ�����ش����ا�����ص ل���ك���ل م����ن الرت����ف����اع 
واأح���وا����ص ال��ت�����ش��ري��ف وال��رتب��ة 
وم����ع����دلت الأم�����ط�����ار ال��ف��ع��ل��ي��ة 

ال�شنوية.
للمناطق  خ��ري��ط��ة  اجن����از  مت   •
على  اع��ت��م��ادا  املناخية  النباتية 

العنا�شر املذكورة �شابقاً.
النباتية  العائالت  حتديد  مت   •
ال�����ش��ائ��دة يف امل��ن��اط��ق ال��ن��ب��ات��ي��ة 

املناخية.

توصيات الدراسة
ل����ل����ق����راءات  �������ش������رورة ر�����ش����د   •
اليومية لعنا�شر الطق�س واملناخ.
• زيادة االهتمام بكثافة املحطات 
بجانب  اجل��وي  للر�شد  املناخية 

حمطات قيا�ص الأمطار.
• �شرورة ر�شد عن�شر التبخر يف 
التابعة  اجلوي  الر�شد  حمطات 
مل�شلحة االأر�شاد اجلوية وحماية 
املحطات  ل�شبكة  تدعيما  البيئة 

التابعة لوزارة الزراعة واملياه.
• اج����راء امل��زي��د م��ن ال��درا���ش��ات 
ال��ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة ع���ل���ى ال���ت���ب���خ���ر يف 
امل��ن��ط��ق��ة وغ���ريه���ا م���ن م��ن��اط��ق 

اململكة بجانب الأمطار.
• ت��وج��ي��ه ال��ب��اح��ث��ني ال���ى اج���راء 
امل���زي���د م���ن ال���درا����ش���ات امل��ن��اخ��ي��ة 

التف�شيلية التطبيقية.
• توجيه الباحثني على الرتكيز 
يف الدرا�شات املناخية التطبيقية 

على الف�شول املطرية.
ال�����ى  ال�����ب�����اح�����ث�����ني  ت�����وج�����ي�����ه   •
ال�شتفادة من الطرق والأ�شاليب 
االح�������ش���ائ���ي���ة امل����ت����ط����ورة ال���ت���ي 
عن�شر  ت��ق��دي��ر  يف  ا���ش��ت��خ��دم��ت 
اأخرى  مناطق  يف  التبخر/النتح 

باململكة.
• ح���اج���ة امل��ن��ط��ق��ة ال�����ى م��زي��د 
ملعرفة  النباتية  ال��درا���ش��ات  م��ن 
ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ن��ب��ات��ي��ة وخ��ا���ش��ة 
يف  امل��وج��ودة  الطبيعية  ال��غ��اب��ات 

املناطق املرتفعة الوعرة.
• االك����ث����ار م���ن ان�������ش���اء ال��ع��ق��وم 
مناطق  يف  واحلجرية  الرتابية 
على  للحفاظ  ال�شيول  جم���اري 

الرتبة والغطاء النباتي.
املناطق  ت�شجري  م��ن  االك��ث��ار   •
النباتية املناخية يف املنطقة باأهم 
ال���ع���ائ���الت ال�����ش��ج��ري��ة امل��الئ��م��ة 
واجلغرافية  الطبيعية  للظروف 

بكل منطقة نباتية مناخية.
• اال�شتفادة من هذه الدرا�شة يف 
للجغرافيا  اأطل�س  م�شروع  انتاج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة اجل��ب��ل��ي��ة 

بع�شري.
اأ�شا�شاً  الدرا�شة  هذه  تكون  ان   •
يف  باملنطقة  ا�شتثمارية  مل�شاريع 

جمال ال�شياحة البيئية.
• ان ت�شهم هذه الدرا�شة بق�شط 
معلومات  قاعدة  اع��داد  يف  كبري 

جغرافية مناخية تطبيقية.
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محمد شامي

مت���ل���ك م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري م����واه����ب ف��ن��ي��ة 
جمالياتها  اإبراز  يف  اأ�شهمت  فوتوغرافية 
ومقوماتها ال�شياحية والرتاثية والأثرية 
ما  منها  املا�شية،  الطويلة  العقود  ع��ر 

تخطى النطاق املحلي وبلغ العاملي.
التاريخية  امل��راح��ل  »اآف����اق« ر���ش��دت 
ل���ل���ح���رك���ة ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة م���ن���ذ اأي������ام 
بدايتها  كانت  التي  والأ���ش��ود«  »الأب��ي�����ص 
ع���ر ال��ي��م��ن��ي��ني ال���واف���دي���ن م���ن خ��الل 
ا�شتديوهات ما زال بع�شها موجودا حتى 
الفوتوغرايف  ع�شري  بنادي  وم��رروا  االآن، 
ال����ذي ب���ات ي��ن��ظ��م ت��ل��ك احل��رك��ة وي��وج��د 
املنطقة،  من  للم�شورين  كبريا  ح�شورا 

كما ا�شتعر�شت بع�س االآراء.

حقبة تاريخية ونقد للحاضر
والت�شكيلي  ال��ف��وت��وغ��رايف  ال��ف��ن��ان  اأك����د 

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

حول الجامعة

عدسات تتغنى بجمال عسير الفاتن

نادي عسير الفوتوغرافي..
360 عضوا يجيدون بالغة الكاميرا

ال��ي��م��ن��ي��ني  اأن  م���اط���ر  اأح����م����د  ال���دك���ت���ور 
الذين قدموا اإلى اململكة بحثا عن لقمة 
احلركة  اأدخ��ل��وا  م��ن  اأول  ك��ان��وا  العي�س، 
م��وردا  ع�شري،  منطقة  يف  الفوتوغرافية 
اأ���ش��م��اء اأق����دم اال���ش��ت��دي��وه��ات، ب��االإ���ش��اف��ة 
اإلى اأ�شماء امل�شورين الذين كان لهم دور 
والت�شوير،  ال�شورة  ثقافة  ن�شر  يف  مهم 
وهم على النحو التايل: �شيف ال�شراري 
ال�شامعي  ع��ب��داهلل  ال��ق��د���ص«،  »ا���ش��ت��دي��و 
»ا���ش��ت��دي��و ال��ري��ا���ص«، اأم���ني اأح��م��د ف��ارع 
»ا����ش���ت���دي���و ال����ف����ن«، اإ����ش���م���اع���ي���ل وح�����ش��ن 

البعداين »ا�شتديو التوفيق«.
من  االأوائ����ل  الفوتوغرافيني  وم��ن 
اأن��ور خليل  ملاطر،  والكالم  املنطقة،  اأبناء 
ال�����ذي راأ�������ص ن�����ادي اأب���ه���ا الأدب������ي ل��ف��رتة 
ويليز  الريطاين  اأن  اإلى  �شابقة، م�شريا 
تاريخية  حقبة  توثيق  يف  جتربة  له  ك��ان 
كان  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأن  �شابقة، 
و�شعوبة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  وج����ود  ل��ع��دم  �شعبا 

الفوتوغرايف  الفنان  وراأى  التحمي�س. 
اأن امل�شورين الفوتوغرافيني  والت�شكيلي 
يف امل��ن��ط��ق��ة اأم��ع��ن��وا ال��ن��ظ��ر يف ال�����ش��ورة 
ال�شياحية اجلمالية املبا�شرة وال�شطحية، 
يكرر  باتوا  الفوتوغرافيني  اأن  اإلى  لفتا 
ب��ع�����ش��ه��م ب��ع�����ش��ا، ومل ت�����ش��ه��د ال�����ش��اح��ة 

الفوتوغرافية عمال مغايرا.
وق����ال »ن��ح��ت��اج اإل����ى ال��رتك��ي��ز على 
ال���ت�������ش���وي���ر الج���ت���م���اع���ي وال���ت���اري���خ���ي 
الذي يوثق ملراحل اجتماعية  وال�شيا�شي 
وت���اري���خ���ي���ة و���ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ه���م���ة، ورب����ط 
احل���ي���اة  ح���ت���ى  اأو  ب���امل���ا����ش���ي،  احل���ا����ش���ر 

اليومية«.
واأ�شاف »امل�شورون الفوتوغرافيون 
من  اأك��ر  كحرفة  املهنة  ميار�شون  ب��ات��وا 
ال�شورة  اأن  من  الرغم  على  ثقافة،  اأنها 

الفوتوغرافيية لغة متكاملة«.
وح������ول م�������ش���روع���ه ال���ف���وت���وغ���رايف 
ال�شمو  �شاحب  وج��ود  اأث��ن��اء  نفذه  ال��ذي 

امل��ل��ك��ي االأم������ري خ���ال���د ال��ف��ي�����ش��ل اأم����ريا 
مل��ن��ط��ق��ة ع�������ش���ري ب����ع����ن����وان »ع�������ش���ري م��ن 
اأول عمل  »اإنه  2004/2003، قال  ال�شماء« 
ف���وت���وغ���رايف ب��ع��ني ف��اح�����ش��ة م���ن ن��وع��ه، 
وكان  الهليكوبرت،  طائرة  من  بالت�شوير 
ي��ح��ك��ي ال��ت��ن��م��ي��ة واالإن�������ش���ان يف امل��ن��ط��ق��ة، 
وي�����ش��األ ع��ن االإن�����ش��ان وال��ف��ك��ر التنموي، 
ونزوح للتغيري، والأماكن التي كان يعي�ص 
ف��ي��ه��ا ال���ق���دم���اء، ف��ك��ن��ا ن�����ش��ور يف اجل��ب��ل 
البحر  اآخ��ر ننزل جلزيرة يف  ي��وم ويف  يف 
اأول  »ك����ان  م�شيفا  ل���الأ����ش���دار«،  وث���ال���ث 
الثقايف  فهد  امل��ل��ك  م��رك��ز  يف  يل  معر�ص 
االأم��ري  حينها  افتتحه  املفتاحة«،  »قرية 
اإل��ى  ذل��ك  بعد  وانتقلنا  الفي�شل،  خ��ال��د 
العا�شمة الريطانية لندن وغريها من 
اجلمالية  ال�شور  ون�شرنا  العاملية،  امل��دن 

والثقافية والتاريخية للمنطقة«.
وام���ت���دح م��اط��ر م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل 
ب�شفتها  ال�شورة  تر�شيخ  يف  الجتماعي 
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حول الجامعة
من  باتت  اإنها  حتى  حا�شرة،  يومية  لغة 
خاللها تقام معار�س، موؤكدا اأن املعار�س 
م���ت���ف���اوت بح�شب  ول���ه���ا ح�����ش��ور  ب��اق��ي��ة 

املجتمعات.

نادي عسير الفوتوغرافي
اأطلق امل�شورون نادي ع�شري الفوتوغرايف 
م���ن���ذ ع����ام����ني، ب���ه���دف ت���ع���زي���ز احل�����راك 
اأكر لهم يف  الفوتوغرايف واإيجاد ح�شور 

املنطقة وخارجها.
واالأن�شطة  ال��رام��ج  مدير  وك�شف 
فكرة  اأن  عن  �شجاع  اآل  عبداهلل  بالنادي 
ملجموعة  اج��ت��م��اع  م��ن  انطلقت  ال��ن��ادي 
م����ن امل�������ش���وري���ن ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ني يف 
ف���ن���دق ���ش��ف��ا اأب����ه����ا، ي����ق����درون ب��ن��ح��و  50 
اأ�شبوع  فر�شة  منح  حينها  ق���رروا  ف���ردا، 
جل���م���ي���ع امل�������ش���وري���ن الخ���ت���ي���ار خ��م�����ش��ة 
التالية:  الإداري����ة  امل��ه��ام  لتويل  قياديني 
اإعالمي،  م�شرف  رئي�س،  نائب  »رئي�س، 
عر  اأن�شطة«،  م�شرف  معار�س،  م�شرف 

الت�شويت على اأرقام معينة.
 ونال اأحمد حا�شر، وفقا لآل �شجاع،  
ال��ن��ادي،  رئا�شة  فتولى  االأك���ر  االأ���ش��وات 
الرئي�س،  نائب  مهام  القحطاين  وح�شني 
الإع��الم��ي،  امل�����ش��رف  �شجاع  اآل  وع��ب��داهلل 
واأ�����ش����ام����ة ال���ع���ري���ف���ي م�������ش���رف اأن�����ش��ط��ة، 
معار�ص،  م�شرف  القي�شي  وعبدالرحمن 
قبل اأن يعتذر العريفي والقي�شي، ويكلف 
واالأن�����ش��ط��ة،  ل��ل��رام��ج  م�شرفا  ���ش��ج��اع  اآل 

وعبداهلل التيهاين م�شرفا اإعالميا.
واأ������ش�����اف »ي��ن��ت�����ش��ب ل���ل���ن���ادي اأك����ر 
يف  وه��و  ن�شاء،  منهم   60 ع�شوا   360 م��ن 
ازدي�����اد، وق���د ���ش��ارك ال��ن��ادي يف مهرجان 
املا�شي وله م�شاركة هذا  العام  اجلنادرية 
العام، وكذلك يف ملتقى األوان ال�شعودية، 
وم��ل��ت��ق��ى ال�������رتاث ال���ع���م���راين ال��وط��ن��ي 
ال�����راب�����ع، وح���ف���ل ال����ي����وم ال���وط���ن���ي ال����ذي 
نظمه جمل�س �شباب ع�شري وكانت حينها 
الثقافة  وافتتاح جمعية  الأول��ى،  امل�شاركة 
اليوم  بي�شة، وحفل  والفنون يف حمافظة 
ال���وط���ن���ي يف ع�����ش��ري م������ول، ف�����ش��ال ع��ن 
املحافظات،  اأخ��رى يف عدد من  م�شاركات 
كما اأنه نظم العديد من الدورات والور�ص 

واملحا�شرات واملعار�س وامل�شابقات«.
���ش��ج��اع ع��ل��ى ط��م��وح��ات  اآل  و����ش���دد 
ال���ن���ادي يف االرت���ق���اء ل��الأف�����ش��ل، وت��وف��ري 
الحتياحات، التي ياأتي يف مقدمتها مقر 
�شيكون يف مركز امللك فهد الثقايف »قرية 
امل��ف��ت��اح��ة«، ح��ي��ث جت���ري خم��اط��ب��ات مع 
املوافقة  تتم  اأن  وينتظر  املنطقة،  اإم���ارة 
خالل االأيام املقبلة، باالإ�شافة اإلى توفري 

الدعم املادي من رجالت الأعمال.
اإطالق  و�شك  على  النادي  اأن  وختم 
اإل���ك���رتوين ل���ه، بينما ي��ت��ع��اون مع  م��وق��ع 
املكتبة ال�شياحية للهيئة العامة لل�شياحة 
واالآث������ار ال��ت��ي دع��م��ت امل�����ش��وري��ن ب�����ش��راء 

بع�ص ال�شور.

آراء مصورين
احل����راك  يف  اآراء  ل��ل��ف��وت��وغ��راف��ي��ني  ك����ان 
املعوقات  وبع�ص  ماأمول  هو  وم��ا  املوجود 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي يف  ودور و���ش��ائ��ل 

تعزيز احلراك.
ال�شلمي  اأ�شامة  الفوتوغرايف  يقول 
ل��ل��م�����ش��وري��ن  الأ�����ش����ا�����ش����ي  ال���������دور  »اإن 
ال�شياحية  امل��ع��امل  اإب���راز  الفوتوغرافيني 
ماديا  امل�شورين  دعم  متمنيا  والرتاثية«، 
ومعنويا،  واإحياء فعاليات ومعار�س تتيح 

للم�شورين امل�شاركة فيها.
ال���ت���وا����ش���ل  و�����ش����ائ����ل  اأن  واأو�������ش������ح 
الج���ت���م���اع���ي ه����ي ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر اأع���م���ال 
امل�شورين وت�شهرها يف هذه الفرتة، واأنه 
امل�شاركة  من  امل�شور  يتمكن  خاللها  من 

يف املعار�ص.
وق���ال ال��ف��وت��وغ��رايف زي���د ال��زي��د اإن 
ال��ت�����ش��وي��ر ال��ف��وت��وغ��رايف ي��ع��د اأح����د اأه��م 

و����ش���ائ���ل االإع��������الم احل���دي���ث���ة واأ����ش���رع���ه���ا 
ان���ت�������ش���ارا، ال ���ش��ي��م��ا م����ع وج������ود ب���رام���ج 
ال�شور  ت��ويل  التي  الجتماعي  التوا�شل 
اإظهار  يف  فاعل  دور  ول��ه  خا�شا،  اهتماما 
مكت�شبات املنطقة من الناحية ال�شياحية، 
ال�شياحية  الوجهات  تعدد  ظل  يف  خا�شة 

وعوامل اجلذب بني املدن ال�شياحية.
الفوتوغرايف  الت�شوير  اأن  واأ���ش��اف 
ق���د ي��ح��ول ال���وج���ه ال�����ش��ي��اح��ي مل��دي��ن��ة ما 
مميزة  ���ش��ورة  ب�شبب  من�شودة،  قبلة  اإل��ى 

اأظهرت بع�س جماليات املنطقة مثال.
وت�������اب�������ع »ه������ن������ا ن������ت������ح������دث، ن���ح���ن 
املناظر  الفوتوغرافيني، عن ع�شري حيث 
اخلالبة وال�شواطئ الهادئة وعن ال�شحاب 
وبالن�شبة  اجل���ب���ال،  ق��م��م  ي��ع��ان��ق  ع��ن��دم��ا 
ل���الآث���ار ف��ه��ي ك��ن��وز حت��ت��ف��ظ ب��ه��ا ع�شري، 
وه����ي م���ن امل���ن���اط���ق امل���م���ي���زة م���ن ن��اح��ي��ة 
الرتاث العمراين، حيث تتنوع الت�شاميم 
م����ن م���دي���ن���ة ل���الأخ���رى وت�������ش���ك���ل ل��وح��ة 
الت�شوير  دور  ياأتي  وهنا  فريدة،  جمالية 
ال���ف���وت���وغ���رايف م���ن ح��ي��ث اإب�������راز م��ع��امل 
فنية  بلم�شة  واالأث��ري��ة  الرتاثية  املنطقة 

ت�شيف للموقع جمالية اأخرى«.
وحول املاأمول، قال »الآمال ل تقف 
ع��ن��د ح��د م��ع��ني، ل��ذل��ك اآم��ال��ن��ا م��ع��ق��ودة 
ع��ل��ى اإب�����راز امل��ن��ط��ق��ة ب��اأب��ه��ى ����ش���ورة كما 
ه��ي ع��ل��ى ال���واق���ع، ول��ع��ل ملتقى ال���رتاث 
ال���ع���م���راين ب���اأب���ه���ا ك�����ان مب���ن���زل���ة ال��ك��ن��ز 
ال��ث��م��ني، ح��ي��ث ت���زام���ن م��ع��ه ا���ش��ت��ح��داث 
تناف�س  ع�شري،  األ����وان  مب�شمى  م�شابقة 
اأنحاء  جميع  من  الفوتوغرافيون  عليها 
امل��م��ل��ك��ة لإظ����ه����ار ت�����راث ع�����ش��ري ب�����ش��ورة 
م�����ش��رف��ة، اإ����ش���اف���ة اإل�����ى اإق���ام���ة م��ع��ر���ص 
الفوتوغرايف،  ع�شري  ل��ن��ادي  ف��وت��وغ��رايف 
اإبداعات فوتوغرافيي املنطقة من  اأظهر 
اأمل  وكلنا  وال�شياحية،  الرتاثية  الناحية 
الفعاليات  ه��ذه  مثل  وتطور  ت�شتمر  ب��اأن 
الإب��راز  امل�شورين  ت�شجع  التي  وال��رام��ج 

املنطقة تراثياً و�شياحياً«.
وع���رج على امل��ع��وق��ات، ق��ائ��ال »وع��ي 
امل�شور مبا متتلكه منطقته من خمزون 
ت��راث��ي مم��ي��ز ق��د ي��ك��ون اأح���د اأه���م واأب���رز 
املعوقات، ال �شيما اأن املنطقة جتذب مئات 
اململكة  اأن���ح���اء  امل�����ش��وري��ن م���ن خم��ت��ل��ف 
ودول العامل ملا حتويه من مناظر خالبة 
وت����راث مم��ي��ز، اأم���ا ال��دع��م امل����ادي  فلعله 
يكون من املعوقات التي تواجه الت�شوير 
ال��ف��وت��وغ��رايف م��ن ح��ي��ث اإق���ام���ة واإن�����ش��اء 
املعار�س، باالإ�شافة للدورات واملحا�شرات 
الهيئة  ب��ه  ق��ام��ت  م��ا  اأن  اإل  املتخ�ش�شة، 
الفرتة  خ��الل  واالآث����ار  لل�شياحة  العامة 
اإ�شافة لنادي  االأخرية يعد عمال مميزا، 
ع�����ش��ري ال���ف���وت���وغ���رايف ال���ق���ائ���م ب��ج��ه��ود 

�شخ�شية«.
واأك������د اأن امل���ع���ار����ص ت��ع��د م���ن اأه���م 
ال���رك���ائ���ز يف اإب�������راز امل��ن��ط��ق��ة ���ش��ي��اح��ي��ا و 
ت��راث��ي��ا، مل��ا متثله م��ن ن��اف��ذة، ت��وف��ر على 
اإذا  ما  وتو�شح  العناء،  الكثري من  الزائر 
اأعمال  اأرك��ان��ه��ا  يف  حتمل  املعار�ص  كانت 
فوتوغرافية تتحدث عن جمال الطبيعة 

يف ع�شري وعبق املا�شي اجلميل.
وتطرق اإلى دور الإعالم اجلديد يف 
»ل�شبكات  وق��ال  الفوتوغرايف،  الفن  ن�شر 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي دور مهم وف��اع��ل، 
خ��ا���ش��ة اأن���ه���ا ال��و���ش��ي��ل��ة االأك������ر ت��ف��اع��ال 
ت�����ش��ل لفئة  اأن  ال�����ش��ه��ل  وان��ت�����ش��ارا، وم���ن 
م��ع��ي��ن��ة م���ن امل��ج��ت��م��ع ب��وا���ش��ط��ة و���ش��ائ��ل 
علينا  ما  كل  فقط  االجتماعي.  التوا�شل 

هو البحث عنهم«.
اأم����ا ال��ط��ال��ب يف ق�����ش��م الإع������الم يف 
ال�شهري،  يا�شر  ال��ف��وت��وغ��رايف  اجل��ام��ع��ة، 
اإل��ي��ه،  فاتفق م��ع زي��د يف كثري مم��ا ذه��ب 
لكنه انتقد توقيت بع�س املعار�س املقامة 
اجلامعية،  االخ��ت��ب��ارات  مع  تتزامن  التي 
مناديا بو�شع دورات تعليمية للم�شورين 

ت�شمل جميع اأفراد املجتمع.

آل شجاع:
سننتقل

إلى المفتاحة 
وإطالق موقعنا 

اإللكتروني.. قريبا
السلمي:

أتمنى دعم 
المصورين 

ليسهموا في إبراز 
سياحة المنطقة

ماطر:
أمعنا في الصورة 
السياحية وأهملنا 

االجتماعية 
والتاريخية

آفاق الجامعة  |  العدد 133  |  29 صفر 1436  |  21 ديسمبر 2014



ثقافة

أحمد العياف 

وكلياتها  العربية  اللغة  اأق�����ش��ام  احتفت 
وم��ع��اه��ده��ا يف اجل���ام���ع���ات ال�����ش��ع��ودي��ة، 
الثقافية  امللحقيات  اإلى عدد من  اإ�شافة 
ال��ع��رب��ي��ة يف يومها  ب��ال��ل��غ��ة  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
العاملي الذي يوافق يوم 18 من دي�شمر 

من كل عام.
الذي  االحتفاء  فعاليات  وت�شمنت 
وزارة  بني  الدائمة  ال�شراكة  �شمن  ياأتي 
عبداهلل  امللك  ومركز  والتعليم  الرتبية 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال����دويل خل��دم��ة اللغة 
ال���ع���رب���ي���ة، اإط�������الق اجل���ه���ت���ني م�����ش��اب��ق��ة 
مراحل  معلمي  م�شتوى  على  تناف�شية 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام وم��ع��ل��م��ات��ه��ا )اب��ت��دائ��ي- 

متو�شط - ثانوي(.
مل�شابقة  ا�شتمرارا  امل�شابقة  وت��اأت��ي 
ال�����ع�����ام امل����ا�����ش����ي اخل����ا�����ش����ة ب���ال���ط���الب 
م�شابقة  تخ�ش�ص  ح��ني  يف  وال��ط��ال��ب��ات، 

هذا العام يف اإطار املعلمني واملعلمات.
وتهدف امل�شابقة اإلى اإثراء املحتوى 
امللكات  وا�شتثمار  »ي��وت��ي��وب«،  يف  العربي 
وامل���واه���ب امل��م��ي��زة يف ه���ذا امل���ج���ال ل��دى 

احل��دث  مل��واك��ب��ة  ال�شعودية  املوؤ�ش�شاتية 
الدويل باللغة العربية.

يعمل  امل���رك���ز  اأن  ال��و���ش��م��ي  وب����ني 
هذا  يف  العربية  باللغة  احتفائه  خ��الل 
دولية متعددة،  برامج  تنفيذ  على  العام، 
من  مبزيد  ال�شعودي  اجلانب  و�شيخ�س 
واملعاهد  الكليات  مع  بال�شراكة  الرامج 
اجلامعات  خمتلف  يف  العلمية  والأق�شام 
الكليات  ه���ذه  تنظم  بحيث  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
مو�شوع  حول  علمية  فعاليات  والأق�شام 
اإط��ار  ال��ع��ام، �شمن  االحتفاء خ��الل ه��ذا 
ع����ام اأق�������ّره امل���رك���ز وي��ع��م��ل ع��ل��ى دع��م��ه 
ومتويله، م�شريا اإلى اأن اجلهات اللغوية 
يف اجل����ام����ع����ات، ���ش��ت��ن��ظ��م ن������دوة ع��ل��م��ي��ة 
ي�شتكتب فيها ما ال يقل عن خم�شة من 
ال��ب��اح��ث��ني امل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف اجل��ام��ع��ات 
للكتابة يف مو�شوعات بحثية متخ�ش�شة 
يف اللغة العربية، حددها املركز بالتن�شيق 

مع هذه اجلهات.
و���ش��ي��ق��وم امل���رك���ز لح���ق���ا ب��ط��ب��اع��ة 
م�شتقلة،  اإ���ش��دارات  يف  العلمية  االأبحاث 
اإ����ش���اف���ة اإل�����ى ب���رام���ج م���ت���ع���ددة اأخ�����رى، 
الناجحة للمركز يف  وذلك بعد التجربة 

التي  املبادرات  امل�شتهدفة، وتقدمي  الفئة 
واملعلمات على حد  املعلمون  بها  ي�شرتك 
�شواء، وتنويع امل�شابقات وتقدمي اجلديد، 
)اأفالم  وذلك من خالل عرو�س مرئية 
الرتبية  وزارة  معلمو  ينتجها  ق�شرية( 
التي  املو�شوعات  يف  ومعلماتها  والتعليم 
تقدم مبقررات اللغة العربية يف املراحل 

التعليمية.
من جهة اأخرى اأ�شدر املركز كتابني 
ال�شني،  يف  العربية  اللغة  ح��ول  علميني 
�شمن  وذل���ك  الهند،  يف  العربية  واللغة 
غري  العامل  يف  العربية  )اللغة  �شل�شلته 
الإ����ش���داران  ه���ذان  ويت�شمن  ال��ع��رب��ي(، 
العلمية  واالأوراق  االأب���ح���اث  م��ن  ع����ددا 
املتخ�ش�شة يف درا�شة حالة اللغة العربية 

يف هذه الدول.
واأو������ش�����ح االأم�������ني ال����ع����ام ل��ل��م��رك��ز 
اأن  الو�شمي  �شالح  بن  عبداهلل  الدكتور 
امل��رك��ز ب��دع��م م��ن م��ع��ايل امل�����ش��رف ال��ع��ام 
وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وم���ع���ايل ن��ائ��ب��ه 
م���ن جمل�س  االإ���ش��ت�����ش��راف��ي��ة  وال��������روؤى 
دوائ��ر  �شمن  العمل  يف  يجتهد  االأم��ن��اء، 
دول��ي��ة م��ت��ع��ددة، وم��ن��ه��ا تفعيل اجل��ه��ود 

مع  لالحتفاء  املا�شية  ال�شنة  يف  �شراكته 
االأندية االأدبية، اإ�شافة اإلى برامج نوعية 

ي�شارك فيها املركز مع منظمات دولية.
ال����ق����ن����وات  ب���ع�������س  اأن  واأ��������ش�������اف 
االإعالمية الكرى، �شتبث تقارير نوعية 
وثقافته  وخطوطه  العربي  احل��رف  عن 

بالتن�شيق مع املركز.
اللغة  ب���اأن  حديثه  الو�شمي   وختم 
ال���ع���رب���ي���ة ه����ي ل���غ���ة ال����دي����ن وال�����دول�����ة، 
متكني  على  العمل  اجلميع  على  ويجب 
ا�شتخدامها يف خمتلف املجالت، بو�شفها 
م�شوؤولية اجلميع، ولي�شت وظيفة فرد اأو 
املنا�شبات  ا�شتثمار  يجري  واأن  موؤ�ش�شة، 
الدولية الإطالق املبادرات يف خدمة لغتنا 

ال�شريفة وتقييم اجلهود ال�شابقة.
يذكر اأن الهيئة ال�شت�شارية للخطة 
ال���دول���ي���ة ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
منظمة اليون�شكو، قد اأقرت اقرتاح مركز 
امل��ل��ك ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���دويل 
عنوان  يكون  ب��اأن  العربية  اللغة  خلدمة 
العربية  للغة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��اء 
رئي�شي، حيث  كعنوان  العربي(  )احلرف 

جرى تعميمه على املوؤ�ش�شات الدولية.

برامج وطنية ودولية 
ومسابقات ضمن االحتفاء 

باليوم العالمي للعربية بحثا عن »أمير الشعراء« 
أبوظبي تستعد الستقبال
300 شاعر من 29 دولة

ت�شتعد العا�شمة الإماراتية اأبوظبي ل�شتقبال300 �شاعر من 29 دولة حول 
العامل يف يناير املقبل، الإجراء مقابالت مبا�شرة مع جلنة حتكيم امل�شابقة 
باإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية يف اأبو ظبي، وذلك وفقا ملا 

اأعلنه مدير اأكادميية ال�شعر يف اللجنة، ال�شيد �شلطان العميمي.
اآالف املرت�شحني  اأنهت تقييم ق�شائد  اأن جلان الفرز  واأب��ان العميمي 
الختيار االأف�شل منها وفق املعايري التي مت االإعالن عنها �شابقا، ومن ثم 
اختيار املر�شحني املوؤهلني للمرحلة التالية يف اأبوظبي ال�شهر املقبل، التي 
تت�شمن مقابلة جلنة التحكيم ب�شكل مبا�شر، والتي �شتقوم بدورها باختيار 
ال�شعراء الذين �شوف ي�شاركون يف حلقات الرنامج التي يتم بثها تلفزيونيا 
عليها  تنطبق  ال  التي  الق�شائد  ا�شتبعاد  يتم  فيما  مبا�شرة،  ال��ه��واء  على 

ال�شروط التنظيمية والفنية املعروفة.
وينتمي ال�شعراء املر�شحون، وعددهم 300 �شاعر، الذين وقع االختيار 
هي:  واالأجنبية،  العربية  ال���دول  م��ن  لعدد  التحكيم  جلنة  ملقابلة  عليهم 
ال�شودان،  اجل��زائ��ر،  االأردن،  فل�شطني،  ال��ع��راق،  �شوريا،  م�شر،  االإم����ارات، 
اليمن، املغرب، تون�س، لبنان، الكويت، البحرين، �شلطنة عمان، موريتانيا، 
بلجيكا،  ال�شنغال،  الهند،  م��ايل،  ليبيا،  اإي���ران،  كندا،  ال�شعودية،  اأريترييا، 

غينيا، النيجر، ت�شاد، وكازاخ�شتان.
بني  كبرية  مناف�شة  ال���دورة  ه��ذه  ت�شهد  اأن  العميمي  �شلطان   وتوقع 
بارتفاع  م�شيدا  ال�شاد�س،  للمو�شم  ال�شعراء«  »اأم���ري  لقب  لنيل  ال�شعراء 
امل�شتوى الفني واالإبداعي لل�شعراء املرت�شحني، ملا بات ميثله هذا الرنامج 
اأمام  التناف�س  املعا�شرين  العرب  لل�شعراء  يتيح  اإبداعي خالق  من م�شروع 
ماليني امل�شاهدين، م�شيفا اأن م�شابقة »اأمري ال�شعراء« تفخر باأنها قدمت 

اأ�شماءا �شعرية �شابة وجديدة يف عامل ال�شعر العربي الف�شيح.

املكرمة  مكة  منطقة  اأم���ري  وج��ه 
العليا  االإ���ش��راف��ي��ة  اللجنة  رئي�س 
ل�����ش��وق ع���ك���اظ، ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و 
عبداهلل  بن  م�شعل  الأم��ري  امللكي 
انطالقة  بتاأجيل  عبدالعزيز،  بن 
���ش��وق ع��ك��اظ اإل���ى 24 رب��ي��ع الأول 
امل��ق��ب��ل ب���دال م��ن م��وع��ده ال�شابق 

.1436-2-23
وج������اء ال���ت���وج���ي���ه ا���ش��ت��ج��اب��ة 
م���ن ل����دن ���ش��م��و رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 
الإ����ش���راف���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا لت�������ش���الت 
وم�����ق�����رتح�����ات م�����ن م�������ش���وؤول���ني 
وم���ف���ك���ري���ن وم��ث��ق��ف��ني ب��ت��اأج��ي��ل 
اإجازة  ليتواكب مع  ال�شوق  موعد 
املقبل،  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  منت�شف 
ب��ق�����ش��د اإت���اح���ة ال��ف��ر���ش��ة ل��ل��زوار 
من  ومتكينهم  ال�شوق  وم��رت��ادي 
وال�شتمتاع  فعالياته  يف  امل�شاركة 

بها.
وبني حمافظ الطائف رئي�س 
عكاظ  ل�شوق  التنفيذية  اللجنة 
م���ع���ايل الأ�����ش����ت����اذ ف���ه���د ب����ن ع��ب��د 
العزيز بن معمر، اأن قرار الأمري 
م�شعل بن عبداهلل بتاأجيل موعد 
ال�������ش���وق اأخ�����ذ يف االع���ت���ب���ار ق��رب 
التعليم  م��وع��د اخ��ت��ب��ارات ط��الب 
ال���ع���ايل وال����ع����ام، وك���ذل���ك اإت���اح���ة 

تأجيل انطالقة سوق عكاظ إلى 24 ربيع األول المقبل
ف���ر����ش���ة اأك������ر ل���الأ����ش���ر حل�����ش��ور 
ال��ت��ظ��اه��رة ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل�����ش��ارك��ة 
اأن »املوعد اجلديد  فيها. واأ�شاف 
روعيت فيه عدة اأمور يف مقدمتها 
حل�شور  للجميع  الفر�شة  اإتاحة 

ال�شوق«.
اإلى  الطائف  حمافظ  واأ���ش��ار 
اللجنة  رئ��ي�����س  ���ش��م��و  ت��وج��ي��ه  اأن 
موعد  بتاأجيل  العليا  الإ�شرافية 
اأي�شا  اأخ���ذ يف احل�����ش��ب��ان  ال�����ش��وق 
ال��ع��وام��ل امل��ن��اخ��ي��ة ال��ت��ي مت��ر بها 
ال��ط��ائ��ف،  والتي رمب��ا  حم��اف��ظ��ة 
ال��راغ��ب��ني يف  اأم����ام  ت�شكل ع��ائ��ق��ا 
ح�������ش���ور امل��ن��ا���ش��ب��ة واال���ش��ت��م��ت��اع 
ب����ال����رام����ج وال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ت���ي 

يقدمها �شوق عكاظ.
ول����ف����ت ب����ن م���ع���م���ر اإل�������ى اأن 
املكرمة  مكة  منطقة  اأم���ري  �شمو 
ح����ر�����ص ك����ل احل����ر�����ص ع���ل���ى اأن 
ت��ك��ون ال���ظ���روف م��وات��ي��ة وم��ه��ي��اأة 
ال�شوق،  زي��ارة  يف   الراغبني  اأم��ام 
ا�شت�شعر  ���ش��م��وه  اأن  اإل����ى  م��ن��ب��ه��ا 
اأهمية حتديد املوعد الأن�شب اأمام 
واملفكرين  وامل��ث��ق��ف��ني  اجل��م��اه��ري 
واالأدباء حل�شور ال�شوق الذي يقع 
فيها  مت��ي��ل  م��ف��ت��وح��ة  منطقة  يف 

درجات احلرارة لالنخفا�ص.
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تقنية

ريتويت

مل يُتق ال�شاب االأملاين راف باير الذي ق�شى معظم حياته املهنية يف العمل 
على اأنظمة الرادار ب�شركة دفاعية، الأن ي�شبح يوما ما �شمن االأ�شماء التي 

ي�شار اإليها بالبنان.
ان��دالع احلرب  ال��ذي فر من موطنه قبل  اأن باير  وال ي��دري كثريون 
العاملية الثانية يف الفرتة من 1939 وحتى 1945، وتويف الأ�شبوع املا�شي عن 
األعاب الفيديو التفاعلية التي  اأول من عمل على  92 عاما، هو  عمر يناهز 
تعد اليوم واحدة من ال�شناعات االقت�شادية املهمة تتناف�س عليها كريات 

�شركات التقنية يف العامل.
وبراون بوك�س هي اأول وحدة ت�شغيل األعاب اخرتعها باير عام 1972م 

من ور�شة منزله الواقع يف مان�ش�شرت بوالية نيو هامب�شري االأمريكية.
وي��ق��ول ب��اي��ر اإن االخ����رتاع ه��و ال�����ش��يء ال��وح��ي��د ال���ذي جعله يتم�شك 
باحلياة وي�شتمتع بها حتى نال درجات عالية التكرمي من بينها ح�شوله عام 
جورج  االأمريكي  الرئي�س  من  للتكنولوجيا  الوطنية  امليدالية  على  2006م 

دبليو بو�ص.
اليوم  باتت  حتى  �شنعها  التي  الفيديو  األعاب  بقيت  ولكن  باير  رح��ل 
واحدة من اأهم و�شائل الغزو الفكري الثقايف يف املجتمع، حيث مل يعد اللعب 
ملجرد الت�شلية فقط، بل اأ�شبح اإدارة لرت�شيخ قيم ومعتقدات جديدة حتى 

يف املجتمعات املحافظة.
فمن منا مل ي�شمع عن لعبة تر�شخ قيم العنف اأو ت�شتهزئ بثقافة �شعب 
اأو اعتقادهم الديني، بل ويدعو بع�شها اأحيانا ب�شكل اأو باآخر، اإلى التعاطف 
مع ال�شر �شد اخلري، لت�شور لك ال�شخ�شية باأن لها احلق يف تدمري كل �شي 

يقف يف طريقها للو�شول اإلى عمل ما ب�شعار »الغاية ترر الو�شيلة«.
ومن باب االإن�شاف، فاإن اأكر �شركتني اليوم يف جمال األعاب الفيديو 
تنبهتا  مايكرو�شوفت،  من  بوك�س  واأك�����س  �شوين،  من  بالي�شتي�شن  وهما: 
حتمل  االأل��ع��اب  اأغ��ل��ب  فاأ�شبحت  ال�����ش��اد،  بلغة  الناطقني  نحن  لنا  اأخ���ريا 
قوائمها اللغة العربية اأو تكون بتعليق عربي، ورمبا يكون الق�شد من ذلك، 
نف�شه  الوقت  اأن��ه يف  اإال  قبل عقولنا،  لغزو جيوبنا  ت�شويقية جديدة  حيلة 

يعني االعرتاف بهويتنا.
وت�شتوعبه  اأ�شابعهم  تديره  ما  فهم  اأبنائنا  باإمكان  ب��ات  االأق��ل  على 
اإلى خطورة بع�س االألعاب وتاأثريها  اأنه من ال�شرورة التنبه  اإال  عقولهم، 
اأو تلك التي توؤثر على تغيري  اإلى عدائية،  يف تكوين ال�شخ�شية وحتويلها 
وظائف املخ لدى االأطفال، فهي، اأي االألعاب، كغريها حتمل ر�شائل مبطنة 

حتى واإن �شميت األعابا.

الترفيه الخطير

حسن أحمد العواجي

يحمل  ذك��ي��ا  هاتفا  اإط��الق��ه��ا  ع��ن  المبورغيني  ال�شهرية  ال�����ش��ي��ارات  �شركة  اأعلنت 
عالمتها املميزة.

وميتاز الهاتف اجلديد بجودة عالية يف ال�شنع وت�شميم اإيطايل فريد اأ�شمته 
بثالثة  اإ�شافة اجللد  الفوالذ، مع  اإط��اره اخلارجي م�شنوع من   Tauri88 ت��اروي 

األوان خمتلفة هي: االأ�شود واالأحمر والرتقايل والبني.
اإلى  اإ�شافة   ،1080p الكاملة  وبالدقة  اإن�ص   5 قيا�ص  ب�شا�شة   Tauri88 وزود 
معالج من نوع Snap Dragon 801، وذاكرة للو�شول الع�شوائي مقدارها 3 جيجا 

بايت، واأخرى داخلية قابلة للتو�شعة ل� 64 جيجابايت.
اأمبري/  ميلي   3.400 �شعتها  ببطارية   Tauri88 تزويد  ال�شركة  راع��ت  وق��د 

�شاعة، وهي كافية للتحدث ملدة 35 �شاعة متوا�شلة.
كما اأن Tauri88 مزود بكامريا خلفية بدقة 20 ميجابك�شل، واأخرى اأمامية 
بدقة 8 ميجابك�شل، والغريب يف االأمر اأن �شركة المبورغيني مل تنتج من الهاتف 
األ��وان  املقبل بثالثة  العام  االأ���ش��واق بداية  �شيتم طرحها يف  1974 وح��دة فقط  اإل 

خمتلفة هي: االأ�شود والذهبي والفوالذ وب�شعر قدره 6000 دولر.

كاميرا لتصوير السيلفي
Casio من شركة

ا�شم  عليها  اأطلقت  )�شيلفي(  ال�شخ�شية  ال�شور  حمبي  ت�شتهدف  كامريا  كا�شيوCasioعن  �شركة  اأعلنت 
 ،f/5 14ميجابيك�شل ومراآة كبرية قليال وفتحة عد�شة قيا�شها الكامريا بدقة  وتاأتي    .Exilim MR1
اإ�شافة اإلى فال�ص من نوع LED. وقد راعت ال�شركة تزويد Exilim MR1 برنامج ي�شاعد على حت�شني 
�شورة الوجه. كما زودت Exilim MR1 مبنفذ للذاكرة اخلارجية من نوع microSD و�شا�شة مبقا�س 
اأمبري، ما يعني   700 ملي  اأن�س بتقنية LCD، ومت دعم الكامريا بتقنية الوايرل�س  وبطارية بحجم   2.7
يف   Exilim MR1 و�شتتوافر   .1080p بدقة  فيديو  ت�شوير  من  دقيقة   35 اأو  �شورة   230 التقاط  

االأ�شواق بثالثة األوان هي: االأبي�س والوردي واالأخ�شر وب�شعر مبدئي قدره 330 دولرا.

هاتف ذكي
Lamborghini من

للسيارات قيمته
ستة آالف دوالر
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إعالم

خبرات وفوائد
بقلم: الطالبة مالك أحمد

آل مضواح 

حتت �شماء مدينة ال�شحاب ومن تربتها 
اخل�شبة اأثمرت لنا اأ�شجارها جيال ناطقا 
الأفعال،  باأعظم  نا�شطا  الكالم،  باأ�شمى 
ي��ح��م��ل م���ن ���ش��ف��ات ال��ع��ظ��م��اء ال�����ش��يء 
الكثري، وبهذه العظمة واأمام ما تواجهه 
ما  جمتمعية،  عقبات  م��ن  امل��دي��ن��ة  ه��ذه 
اأن يعمل  اإل  الواعد  كان من هذا اجليل 
جاهدا وبكل ما ميلك من قدرات جلعل 
واأكرها تقدما  امل��دن  اأرق��ى  مدينته من 
يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت وحت���دي���دا يف جم��ال 
ال��ع��م��ل االإع���الم���ي ل��ُي��خ��رج ل��ن��ا م��وؤمت��را 
دوليا اإعالميا ثريا باخلرات والتجارب 

املليئة بالفوائد.
اأث���ر ه��ذا العمل وا�شحا   وق��د ك��ان 
وجليا لكل من يب�شر الطموح والأمل يف 
املوؤمتر  كان  حيث  وفتياتنا  �شبابنا  اأع��ني 
هذا  يعني  وال  املقايي�س،  بجميع  ناجحا 
مت  فقد  و�شلبيات،  نق�س  اأي  م��ن  خ��ل��وه 
امل�شاركات  اأدوار بع�ص الطالبات  تهمي�ص 
تلقيناه  ما  اإل��ى جانب  املوؤمتر  تنظيم  يف 

من �شوء معاملة من بع�س االأطراف.
اإمي���ان قوي  ب��ه م��ن  لكن م��ا نتمتع 
ك��ب��رية وط��م��وح ع���ال جعلنا نقول  وث��ق��ة 
البداية والطريق ال  ه��ذه هي  اأن  ون��ردد 
ما  وغالبا  بالعقبات،  مليئا  ي��زال طويال 
كانت بدايات العظماء م�شابهة ملا نعاي�شه 
املوؤمتر  يف بداياتنا هذه، فما حققه هذا 
وال��ق��ائ��م��ون عليه م��ن جن��اح ب���ارز م��ا هو 

�شي�شتمر  النجاح  ه��ذا  اأن  اإل��ى  اإ���ش��ارة  اإال 
ويتطور ويرقى اإلى اأعلى املراتب. 

سعادة ال تنسى
الطالبة سارة آل عبيد

اأن������ا ط���ال���ب���ة اإع�������الم يف ال�����ش��ن��ه االأول������ى 
وب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د يف امل��ن��ط��ق��ة 
ال�شعادة  اإن  قلت  اإن  اأبالغ  وال  اجلنوبية، 
ال��ت��ي ���ش��ع��رت ب��ه��ا ب�����ش��ب��ب م�����ش��ارك��ت��ي يف 
امل��وؤمت��ر ال���دويل ل��الإع��الم والإ���ش��اع��ة لن 

اأن�شاها مدى حياتي. 
اأ�شعدين هو ح�شور عدد  واأك��ر ما 
وامل�شاهري  الكبار  الإعالميني  من  كبري 
من داخل اململكة العربية ال�شعودية ومن 
ال�شماح  املوؤمتر  اإيجابيات  واأبرز  خارجها 
ل��ب��ع�����ص ال��ط��ال��ب��ات وال����ط����الب ب��اإق��ام��ة 
تبث  قنوات  بوجود  احل�شور  مع  لقاءات 
امل��وؤمت��ر ب��ال��ك��ام��ل وت��ب��ث ه���ذه ال��ل��ق��اءات، 
مما اأتاح لهم جتربة اأولى يف هذا املجال، 
واأتاح للبع�س االآخر امل�شاركة يف ال�شحف 
املوؤمتر من تقدمي  بتحرير ما جرى يف 

اأبحاث وما اإلى ذلك.
  ومن ال�شلبيات التي اأ�شاءتني كثريا 
االن��ت��ق��ادات غ��ري ال��الئ��ق��ة ال��ت��ي واج��ه��ت 
بع�س الطالب والطالبات وغريهم ممن 
و�شمعت  قراأتها  والتي  املوؤمتر  يف  �شارك 
عنها اأنا �شخ�شيا مع اأننا ما زلنا يف بداية 

طريقنا يف عامل االإعالم.
ت��ك��ون ه��ذه  اأن ال  اأمت���ن���ى  وخ��ت��ام��ا 
الطالبية  م�شريتنا  يف  عائقا  االنتقادات 

نحو النجاح والتفوق. 

ثالثة أيام 
الطالبة فوزية سالمي

ل��ق��د مت ع��ق��د امل��وؤمت��ر ال����دويل ل��الإع��الم 
والإ����ش���اع���ة وا���ش��ت��م��ر ث��الث��ة اأي����ام ب��اأب��ه��ا، 
ث���الث���ة اأي������ام ���ش��ه��دن��ا ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ري من 
ال��ك��ل��م��ات امل��م��ي��زة م���ن خ�����راء ل��ه��م ب��اع 
التحدث  االإع����الم، ومت  طويل يف جم��ال 
ع��ن م��و���ش��وع الإع����الم والإ���ش��اع��ة ب�شكل 
اكت�شبها  ال��ت��ي  اخل���رات  فكمية  جميل، 
احل��ا���ش��رون واحل���ا����ش���رات ك��ان��ت كثرية 

ومفيدة.
وع���ل���ى امل�������ش���ت���وى ال���ط���الب���ي، ف��ق��د 
���ش��ه��دن��ا ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وقمنا 
مع  ومقابالت  �شحفية  تغطيات  باإجراء 
اخل����راء امل�����ش��ارك��ني اإل���ى ج��ان��ب ح�شور 

اجلل�شات واالإ�شغاء لالأوراق العلمية.
واأعتقد اأن طالب وطالبات االإعالم 
والأعمال  امل�شاعدات  من  الكثري  قدموا 
ومل  امل��ن��ا���ش��ب  ال�شكر  ي��الق��وا  مل  لكنهم 
ت��ت��م م��ع��ام��ل��ت��ه��م ب��ال��رق��ي امل��ط��ل��وب من 
ق��ب��ل اجل��ام��ع��ة، رغ���م اأن���ه���م اأ���ش��ه��م��وا يف 
الطولى  اليد  لهم  وكانت  املوؤمتر  اإجن��اح 
يف م��ا حت��ق��ق.  وع��م��وم��ا، ف��ق��د ا�شتغرق 
اأي��ام ال تن�شى مبا �شهدته  املوؤمتر ثالثة 
م��ن ح�����ش��ور ج��م��ي��ل ب��ال��رغ��م م��ن بع�ص 
اأيام  الفو�شى التي ت�شببوا فيها.. ثالثة 

ال تن�شى، وحقا �شتبقى يف الذاكرة.

شكرا لقسم
اإلعالم واالتصال

الطالبة هدى الفيفي

طالبات قسم اإلعالم يكتبن لـ »آفاق«
عن تجربتهن في المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة

اإنطلق املوؤمتر الدويل لالإعالم والإ�شاعة 
مب�����ش��ارك��ة 80 ���ش��خ�����ش��ي��ة وذل����ك ب��ف��ن��دق 
ع�شري  اأمري منطقة  وبرعاية  اأبها  ق�شر 
بن  في�شل  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

خالد بن عبد العزيز .
لق���د �شه���د املوؤمت���ر ح�ش���ورا جي���دا 
م���ن الرج���ال والن�ش���اء، اإلى جان���ب تبادل 
الط���الب  ب���ني  واخل���رات  املعلوم���ات 
والأ�شات���ذة، و�شكل فر�ش���ة جيدة لطالب 
املوؤمت���رات  ع���ن  فك���رة  الأخ���ذ  االإع���الم 
وكيفية طرحها للمو�شوعات ومناق�شتها 
اخلدم���ات  م���ن  متكامل���ة  منظوم���ة  يف 
والتنظيم���ات الت���ي تفيد وتق���دم للطالب 
الفك���ر واملنه���ج االإعالمي ال���ذي �شيحتاج 

اإليه يف حياته وتعليمه الإعالميني .
ك���م���ا ����ش���ه���د امل�����وؤمت�����ر ال���ك���ث���ري م��ن 
الفعاليات والأن�شطة  امل�شاحبة للجل�شات 
ال��ت��ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن االأ����ش���ات���ذة  
اإلى  القديرون.  االإعالميون  و  اخل��راء 
�شارك فيها من�شوبو  التي  الور�س  جانب 
تخ�ش�س  وطالبات  ط��الب  من  اجلامعة 

الإعالم و الت�شال .
اأن ل��ه��ذا امل��وؤمت��ر  ومم��ا ال���ش��ك فيه 
دورا كبريا يف تثقيف املجتمع  وحماربة 
مقومات  على  والق�شاء  االإ�شاعة  م�شكلة 
البديل  دور  تلعب  فالإ�شاعة  انت�شارها. 
يف ظل غياب املعلومة الر�شمية، وتنت�شر 
ع��ن��دم��ا ت��ت��وق��ف اجل���ه���ة امل�������ش���وؤول���ة عن 
م��ه��م��ت��ه��ا يف ت���وف���ري اخل�����ر ال�������ش���ادق، 
ملواجهة  اجل��ه��ود  ت�شافر  ي�شتدعي  مم��ا 

ال�شائعات والق�شاء عليها .
وق����د اأظ���ه���ر ل��ن��ا امل����وؤمت����ر جن��اح��ه 

مبا  وتعريفه  املجتمع  تثقيف  يف  ال��ب��ارز 
التي  ال�شائعات  تلك  جت��اه  علية  وم��ا  ل��ه 
للجامعة  ف�����ش��ك��را  امل��ج��ت��م��ع.  يف  ت��ن��ت�����ش��ر 
وللمنظمني  واالت�شال  االإع���الم  ولق�شم 

وامل�شاركني كافة.
 

تجربة ثرية
الطالبة عبير األحمري

 
امل�����ش��ارك��ة يف م��وؤمت��ر دويل م��ث��ل م��وؤمت��ر 
»االإع����������الم واالإ������ش�����اع�����ة« ال������ذي اخ��ت��ت��م 
ف��ع��ال��ي��ات��ه م���وؤخ���را  يف ق�����ش��ر اأب���ه���ا؛ تعد 
وخ�شو�شا  ثرية،  وجتربة  ذهبية  فر�شة 
م�شتواها  امل�شاركة يف  اأو  امل�شارك  كان  اإذا 

الأول يف تخ�ش�ص الإعالم والت�شال.
امل�شاركة؛  اأثناء  حما�شتي  زاد  ومما 
للموؤمتر  االإع��الم��ي��ة  اللجنة  م��ع  عملي 
واإدارة حمرتفة  �شمن طاقم مميز جدا 
دوؤوب  ب�شكل  تعمل  اأن  اإال  اأب��ت  وحمنكة، 
امل��ه��ام املطلوبة  وت�����وؤدي  ك��ب��ري  وب��ت��ع��اون 
بدقة واحرتافية عالية جدا؛ وقد  منها 
املبذولة من جميع  اأ�شفرت هذه اجلهود 
جدا  م�شرفة  نتائج  ع��ن  اللجنة  اأع�شاء 

وتغطيه �شاملة ومميزة.
وبعد ثالثة اأيام من العمل امليداين 
امل�شتمر، انتهى املوؤمتر بنجاح كبري ي�شيد 
به كل من ح�شره وكل القنوات وال�شحف 

التي واكبته بالتغطية الإعالمية.
اأك��رر  اأن  اإال  ي�شعني  ال  اخل��ت��ام،  يف 
اأن امل��وؤمت��ر ال���دويل ل��الإع��الم والإ���ش��اع��ة 
اأ�شاف يل خرة  كبرية يف جمال درا�شتي 

وجتربة مميزة ال تن�شى.

فرصة ذهبية 
أمل محمد أبومديني 

عاي�شنا يف االأيام الفائتة املوؤمتر الدويل 
جامعة  اأقامته  الذي  والإ�شاعة  لالإعالم 
امل����ل����ك خ����ال����د مم���ث���ل���ة ب��ق�����ش��م االإع�������الم 
والت�شال بكلية العلوم الإن�شانية، وحتت 
رعاية اأمري منطقة ع�شري �شاحب ال�شمو 
ب��ن عبد  ب��ن خالد  في�شل  االأم���ري  امللكي 
العزيز،  وكانت اللفته املهمة هي توظيف 
الأنامل الطالبية يف هذا املوؤمتر وب�شكل 
باب  ووا�شح وحتميلهم مهاما من  كبري 

التدريب على راأ�ص العمل.
ومت خالل املوؤمتر  تق�شيم الطالب 
وال���ط���ال���ب���ات اإل�����ى جل����ان ع����دة ي��راأ���ش��ه��ا 
الأعمال  على  لي�شرفوا  الكرام  الأ�شاتذة 
اأعماال  كانت  �شواء  الطالب  اإل��ى  املوكلة 
اأو  االإع��الم��ي  املركز  اأع��م��ال  اأم  تنظيمية 
تكليفهم باإجراء احلوارات ال�شحفية مع 
نحن  اأننا  اأود  املقام،  هذا  ويف  امل�شاركني. 
باهتمام  اأ���ش��ع��دن��ا  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب 
ق�شم االإعالم واالت�شال بتنمية مهاراتنا 
م��ن خ���الل اإت��اح��ة ف��ر���ش��ة ال��ع��م��ل ل��ن��ا يف 
املوؤمتر الدويل رغم كوننا مبتدئني ويف 
ال�شنة االأولى. لقد �شكل املوؤمتر الدويل 
لالإعالم والإ�شاعة فر�شة ذهبية لطالب 
الفائدة عمت  اأن  االإع��الم، كما  وطالبات 

املجتمع املحيط كله. 
 يف اخل��ت��ام، اأمت��ن��ى اأن ي��ك��ون هذا 
املوؤمتر حقق اأهدافه العظيمة بطريقة 
امللك  جامعة  بها  تفخر  ب���ارزة  علمية 

خالد.

»المؤتمر أضاف لي 
خبرة كبيرة في مجال 
دراستي وتجربة مميزة 
ال تنسى«

»شهدنا العديد من 
الفعاليات وقمنا 
بإجراء تغطيات صحفية 
ومقابالت مع الخبراء 
المشاركين إلى 
جانب حضور الجلسات 
واإلصغاء لألوراق 
العلمية«
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م�ساركات يف املوؤمتر



إعالم

جميلة األحمري

وق��ت مبكر فدر�شته،  الإع���الم يف  اأح��ب��ت 
ول ت������زال ت��ك��م��ل م�������ش���واره���ا ف���ي���ه، ل��ه��ا 
وامل�شكالت  الثقافة  يف  املتنوعة  كتاباتها 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ق�����ش��اي��ا الإع��الم��ي��ة يف 
عدد من ال�شحف الورقية واالإلكرتونية، 
اإن���ه���ا  وال�������ش���ع���ر.  الأدب  يف  ت��ك��ت��ب  ك���م���ا 
الإع��الم��ي��ة اإمي����ان ع��ب��د اهلل احل�����ش��ني.. 
م��ع��ه��ا ح���ول جتربتها  اآف������اق« حت��دث��ت   «
احلديث  يف  وامل��ي��ك��روف��ون  ال�شحافة  م��ع 

التايل:

ماذا اأ�ساف لك العمل
ب�سفتك معدة برامج

يف اإذاعة الريا�ض؟
اأوال قادتني ال�شدفة اإلى اإذاعة الريا�س، 
اإع��داد  يف  لديها  متعاونة  عملي  واأحببت 
حبي  ورغم  واملنوعة،  احلوارية  الرامج 
ملقاعد اجلامعة فاإن العمل يف الإذاعة له 
الرامج  احل��وار مع �شيوف  اآخ��ر.  طعم 
ال��ت��ي ن��ع��ده��ا وت���ن���وع امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي 
ن��ط��رح��ه��ا اأك�����ش��ب��ت��ن��ي امل��زي��د م��ن اجل����راأة 

ومنحتني ثقة اأكر مبوهبتي وعطائي.

�سخ�سية اإعالمية
اأثرت يف اإميان احل�سني؟

تاأملها  ويف  ح��ويل،  من  االأ�شياء  تلهمني 
اأ�شل ملدارات بعيدة حر�شت فيها على األ 
اأجعل بناء راأيي رهن �شخ�شية واحدة بل 
اأقراأ للجميع، واإن اختلفت معهم بالفكر 
والتوجه، والأهم من ذلك اعتدت اأن اأقراأ 
ك��ل م��ا ت�شل ل��ه ي����داي، ف��ال��ق��راءة ع��امل 

يفتح االآفاق وي�شنع الفارق.

اأيهما اأحب اإليك:
ال�سحافة اأم االإذاعة؟

كالهما قريب من القلب. كالهما ق�شة 
ع�شق لوحدها، ع�شقتهما منذ وقت مبكر 
بني  ما  ذكريات  معهما  ويل  حياتي،  من 

ال�شغب والتعب.

ماذا عن جتربتك يف الكتابة
يف �سحيفتي الريا�ض وعكاظ؟

الكتابة  يف  امل�شاركة  يل  مهدت  التي  هي 
ب�����زاوي�����ة م�����ش��ت��ق��ل��ة الإخ����ب����اري����ة ع��رع��ر 
االإل��ك��رتون��ي��ة ب��ع��د اأن اأب����دى ال��ق��ائ��م��ون 
مبجملها  وال��ت��ج��رب��ة  رغ��ب��ت��ه��م،  ع��ل��ي��ه��ا 
القراء  تفاعل  اأرى  جيدة، خا�شة عندما 
يف  وا�شع  نطاق  على  كتبته  ملا  وتداولهم 

املنتديات وال�شحف االإلكرتونية.
ولزل��ت اأذك��ر مقال »معايل الأمني 
ل��ن اأع��م��ل ك��ا���ش��ي��ري«،  وك��ان��ت ل��ه اأ���ش��داء 
األ��ت��ق��ي بهم  ك��ث��ري مم��ن  وا���ش��ع��ة، والزال 
ي���ت�������ش���اءل���ون ع����ن ح���ج���م احل����رق����ة ال��ت��ي 
حت���دث���ت ب���ه���ا، رمب����ا الأين ���ش��ع��رت ب���اأين 
ال��ف��ت��اة  اأرى  والأين  ب���االأم���ر،  امل��ع��ن��ي��ة  اأن����ا 
يت�شوره  اأك��ر مما  ذات عطاء  ال�شعودية 
ت��ك��ون هذه  اأن  املجحف  االآخ����رون، وم��ن 

فر�ص العمل املتاحة لها فقط.
حدثينا عن زاويتك

»تعالوا نعي�ض« يف �سحيفة عرعر 
االإلكرتونية، وما الذي تق�سدينه 

بعبارتك
»من وحي الأر�ص«؟ 

الكتابة  ع��ن  توقفت  ق�شرية  ف��رتة  منذ 
يلتقط فيها  راح��ة  ف��رتة  ل�شيء �شوى  ال 
من  بكل  اأع��ت��ز  اأظ��ل  لكن  اأنفا�شه،  القلم 
اأكتب لهم ويقروؤون يل، واأجدها فر�شة 
���ش��ام��ت��ني  ال���ع���اب���ري���ن  ل���ك���ل  اأق�������ول  لأن 
م�شاك�شني متاأملني اأو حتى من يختلفون 
يوما  و���ش��اأع��ود  اأح��ب��ك��م  جميعكم،  م��ع��ي: 
اأما وحي الأر���ص فهو خمت�شر  لأجلكم. 
ملا اأود اأن اأقوله على م�ش�ص اأو هي كلمات 
ال اأود اأن اأزعج بها اأحدا، رمبا يفهمونها 

اأو يتجاهلونها.

مباذا ت�سفني االإعالم اجلديد 
واالإعالم التقليدي ؟

ب��اخ��ت�����ش��ار ال�����ش��ح��اف��ة اجل���دي���دة ميكن 
اأن  قبل  »���ش��وت��ك  ال��ع��ب��ارة  ب��ه��ذه  و�شفها 
حينما  »�شوُتك  والتقليدية  ُي�����ش��ادروه«، 
مرتبكا  يخرج  ورمب��ا  بالعبور  له  ُي�شمح 

وهزيال«.

ما ال�سعوبات التي تواجهك
يف درا�ستك لالإعالم؟

الوقت، اعتقادي الدائم اأن لدي مت�شعا 
م���اأزق،  دائ��م��ا يف  ال��وق��ت يجعلني  م��ن 
خا�شة اأنني حري�شة على تقدمي كافة 
املتطلبات الدرا�شية مب�شتوى عال من 
اجلودة والتميز، اإل اأن بع�ص الظروف 
على  تقدميها  على  ترغمني  الطارئة 
ا�شتحياء وعلى عجل، وهذا ما ال اأقبله 

واألوم نف�شي عليه دائما.

كيف كانت نتائج
بحث املاج�ستري » ال�سور الذهنية 

لل�سخ�سية ال�سعودية يف الدراما 
املحلية« ؟

كان هذا البحث �شمن متطلبات درجة 
والت�����ش��ال  الإع����الم  بكلية  املاج�شتري 
ب��ج��ام��ع��ة االإم�����ام، وق���د ح��ق��ق اأ����ش���داءا 
ال��ع��دي��د من  نتائجه  وت��ن��اق��ل��ت  ط��ي��ب��ة، 
ال�������ش���ح���ف ال����ورق����ي����ة واالإل���ك���رتون���ي���ة 
وم��ن��ه��ا: احل���ي���اة ب��ن�����ش��خ��ت��ي��ه��ا امل��ح��ل��ي��ة 

والدولية.
االآخ����ر كنتيجة  ل��ك��ن يف اجل��ان��ب 
ع���ن واق����ع ال����درام����ا ل��دي��ن��ا وال�����ش��ورة 

الذهنية التي ت�شكلت عن املجتمع فقد 
خميبة  ن��ت��ائ��ج  اإل���ى  ال��درا���ش��ة  تو�شلت 
ل���الآم���ال، ب����دءا ب�����ش��ورة امل������راأة م��اب��ني 
و�شطحية  االإدارة  وم�����ش��ل��وب��ة  معنفة 
اله��ت��م��ام��ات، م����رورا ب�����ش��ورة الطفل 
املوؤثرة  ال�شخ�شية  �شورة  اإل��ى  املغيبة 
واأرى  ق����دوة.  ت��ك��ون  اأن  ت�شتحق  ال��ت��ي 
باالهتمام،  يحظ  مل  ذل��ك  م��ن  اأي���ا  اأن 
نطالب  اأن  لنا  ذل��ك ال يحق  ك��ل  وبعد 
االآخ����ري����ن ب��ر���ش��م ����ش���ورة ب��ا���ش��م��ة عنا 

ونحن ن�شوه �شورتنا من الداخل.

�سفي جتربتك ب�سفتك
طالبة قيادية يف امللتقيات 

العلمية ومن�سقة اإعالمية
لوزارة التعليم العايل؟

التنظيم  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  اخ��ت��ي��اري  مت 
وال���ل���ج���ن���ة االإع����الم����ي����ة خ�����الل ف���رتة 
العلمي  امللتقى  يف  املاج�شتري  درا�شتي 
يف  امل�شاركة  يل  و�شبق  وال��ث��اين،  الأول 
املوؤمترات وامللتقيات العربية والدولية 
ال��ت��ي تقيمها اجل��ام��ع��ة، مم��ا ه��ي��اأ يل 

ال��ت��غ��ط��ي��ة  يف  اأ�����ش����ارك  الأن  ال��ف��ر���ش��ة 
االإعالمية واإعداد املواد ال�شحفية.

كما مت اختياري من�شقة اإعالمية 
للطالبات عن جامعة الإمام وامل�شاركة 
ال���ث���اين  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  م����وؤمت����ر  يف 
رائعة  اأك��ر من  ، وكانت فر�شة  بجدة 
للتعارف وااللتقاء بطالبات اجلامعات 
ت��رب��ط��ن��ي بهن  زال�����ت  ال�����ش��ع��ودي��ة وال 

عالقة مودة وتوا�شل.

حدثينا عن دورك
وع�سويتك يف عدد

من اجلمعيات االإعالمية 
واخلريية ؟

لالرتباطات  عنها  بعيدة  ب��ت  م��وؤخ��را 
ال��درا���ش��ي��ة وع��م��ل��ي يف االإذاع�����ة، واإمن���ا 
ه��ن��اك اأوق����ات خ��ج��ول��ة م��ع ال��زم��ي��الت 
اأق�شيها يف مزاولة الأن�شطة التطوعية 

مع االأطفال االأيتام.

طموحات حققتها
واأخرى تودين حتقيقها؟  

لها  �شرت  اأ�شياء كثرية  للمولى،  حمدا 
اأم�شي  زل��ت  ال  واأخ��رى  اإليها  وو�شلت 
متوقدة،  زالت  ال  فاأفكاري  لتحقيقها، 
ب���امل���ج���ال  ل���الل���ت���ح���اق  االآن  واأ�����ش����ع����ى 

الأكادميي و�شاأفعل باإذن اهلل.

ن�سيحتك لالإعالميات الواعدات؟
واأع��ي��ده��ا  ���ش��اب��ق��ا  كتبتها  ع���ب���ارة  ه���ذه 
هموم  يحملون  من  هم  »النبالء  االآن 
االآخ��ري��ن، وال��ق��در كفيل ب��اأن ي�شع يف 

طريقهم من يحمل همهم«.
يكون هكذا،  اأن  والإعالمي يجب 
اإع��الم ن�شب  اأن ت�شع كل طالبة  الب��د 
حر  ط��ائ��ر  االإع����الم  دار�����س  اأن  عينيها 
عليها  املعلقة  واالآم���ال  ر�شالة،  يحمل 
ت��ك��ون �شاحبة  اأن  م��ن  ك��ب��رية، ولب����د 
ح�����رف ن���زي���ه و����ش���م���ري ح�����ي، ت��ت��اأم��ل 
ما  نحو  لُتلهمها  حولها  م��ن  االأ���ش��ي��اء 

يدفعها للتميز والإبداع.

كلمة اأخرية؟ 
�شكرا لكم.

اإلعالمية إيمان الحصين: العمل اإلذاعي
أكسبني الجرأة وثقة بموهبتي
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الرأي الجامعي

ليت القدر 
يجمعنا

عهود حسن المالكي
طالبة بكلية المجتمع للبنات 

خميس مشيط

�شريعة.اختفت  االأي���ام  م�شت 
بع�س.  م���ع  بع�شنا  ���ش��ح��ك��ات 
اف����ت����ق����دن����ا اج����ت����م����اع����ات����ن����ا يف 
 . للف�شحة  ا���ش��ت��ق��ن��ا  ال��ف�����ش��ل. 

جتمعاتنا.
اليوم  بعد  اأحد  ي�شاأل  لن 
)كم باقي عالف�شحة؟ كم باقي 

عاحل�شة؟(.
اف���ت���ق���دن���ا ت���ل���ك ال��ع��ط��ور 
للح�شول  ت�شاجرنا  ك��م  ال��ت��ي 

عليها.
اأف�����ت�����ق�����دك ����ش���دي���ق���ت���ي.
ال�شغرية  اأيتها  ال��وط��ن،  اأي��ه��ا 
احلا�شرة يف قلبي الغائبة عن 
ع��ي��ن��ي. اأي��ت��ه��ا ال�����ش��ح��اب��ة التي 
على  املنهمر  ب��ال��ه��دوء  تظلني 

�شدري كاملطر الدافئ.
ال�شباح  ذل���ك  اأج��م��ل  م��ا 
واأن������ت ذاه���ب���ة اإل�����ى امل���در����ش���ة! 
جتمعاتنا  ذل���ك  م��ن  االأج���م���ل 
و���ش��ح��ك��ات��ن��ا. ل���ن اأن�������ش���ى اأي 

حلظة ع�شتها معكن.
م����ن د����ش���ت���ور ال�����ش��داق��ة 
اأن  ي�شتحيل  اأ���ش��دق��اء  )ه��ن��اك 
ن��رتك��ه��م م��ه��م��ا ارت���ك���ب���وا من 
اأخطاء ومهما كان �شوء الفهم 

ومهما حدث(.
هناك ذكريات ال ي�شتطيع 

الإن�شان ن�شيانها.
واأن��������ا اأه��������وى وج����ودك����ن 
بجانبي وكاأين مل اأعرف �شيئا 

باحلياة �شوى اأين اأحببتكن.
فراقنا.   ط��ال  �شديقاتي 
مل اأع����د اأحت���م���ل. ���ش��وق��ي ب���داأ 
اأحن  يتعبني.  يبكيني،  يوؤملني، 

لروؤيتكن كثريا، حلديثكن.
ه��ن��اك  اأن  اأت�����وق�����ع  وم������ا 
من  اأروع  ول  اأج���م���ل  ���ش��ع��ورا 
طول  بعد  �شديقتك  ت��رى  اأن 
غ����ي����اب حل����دي����ث ت�������ش���ارك���ن���اه. 

ل�شحكاتنا. 
ا���ش��ت��ق��ت  ���ش��دي��ق��ات��ي  اأي 
با�شتطاعتي  ك����ان  ل���و  ل���ك���ّن.. 
اخ�����ت�����ي�����ار حل�����ظ�����ات ع����م����ري.
الخ�����رتت�����ه�����ا ج���م���ي���ع���ا ب���ق���رب 

�شديقاتي.
ك����ن����ا ن����ت���������ش����اج����ر. )م����ن 
�شوف  �شيذهب وي�شرتي ومن 

يدفع احل�شاب!(.
للحظاتنا.جميلة  ا�شتقت 
ك����ان����ت اأرواح������ن������ا و����ش���وال���ف���ن���ا 

وطاوالتنا وكرا�شينا.
جميل  �شرا  خاطري  يا 
درب  ال��ق��در!  ه���ذا  تبتئ�ص.  ل 
دائ����م����ا ط���وي���ل ودرب  ال���ل���ق���اء 

املفارقة خمت�شر.
اأن  اأمت����ن����ى  ����ش���دي���ق���ات���ي 
األح  و�شوف  باجلنة  معا  نكون 
ع��ل��ى اهلل دع��ائ��ي واأط���ل���ب من 
كل  لكن  يغفر  اأن  ال�شماء  رب 

ذنوبكن.
ذكركن  يبقى  �شديقاتي 
يف قلبي وف���وؤادي. ميكن حتن 
قريب.  عما  واأراك����ن  ال�شدف 

اأحبكن �شديقاتي.

د. خالد أحمد ابراهيم عبيد
مركز األمير سلطان بن عبد العزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية

التلوث البيئي بالضجيج )الضوضاء(

مكان،  كل  يف  كثريا  ت��رتدد  التي  املخيفة  الكلمة  تلك  التلوث 
املجال�ص  ويف  الطرقات  ويف  العمل  ويف  املدر�شة  ويف  البيت  يف 

وغريها.
حلياة  م��ه��م��ة  جعلها  مم��ا  ك��ب��ري،  ب�شكل  م��ت��داول��ة  وه���ي 
انبعاث  تعني  تلوث  كلمة  اأن  منا  الكثري  يعتقد  وقد  االإن�شان، 
الدخان من امل�شانع وتلوث الهواء اأو تلوث املاء اأو تلوث البيئة 
اأو الروائح الكريهة من خملفات ال�شرف ال�شحي اأو ال�شناعي 

اأو من مكبات القمامة.
اأخ��رى  اأ���ش��ك��ال  على  ي�شتمل  ال��ت��ل��وث  اأن  احلقيقة  ول��ك��ن 
مثل: التلوث الب�شري وال�شمعي وغريهما  من اأ�شكال التلوث 

االأخرى.
وقد بات التلوث ال�شمعي اأو ما ي�شمى بالتلوث بال�شجيج 
اأو ال�شو�شاء من امللوثات ال�شارة باالإن�شان واحليوان وهو ال 

يقل �شررا عن امللوثات االأخرى.
من  ينتج  ال��ذي  ال�شو�شائي  اأو  ال�شجيجي  التلوث  يعد 
املوجات ال�شوتية و�شدتها، ويعتمد على ح�شب م�شدر ال�شوت 
وم�شافته واحلواجز، وكثري من املوؤثرات بحيث ي�شبح ال�شوت 
�شجيجا عند جتاوزه احلدود الطبيعية التي ال توؤثر على اأذن 

االإن�شان اأو احليوان يف املنطقة املحددة.
 Decibel »دي�شيبل«  ت�شمى  بوحدة  ال�شوت  �شدة  وتقا�ص 

حيث ترتاوح �شدة ال�شوت الطبيعي بني  30-50 دي�شيبل.
اإقالعها  عند  النفاثة  ال��ط��ائ��رة  حم��رك��ات  ���ش��وت  ويبلغ 
 175 االإق���الع  عند  ال�شاروخ  �شوت  يبلغ  بينما  دي�شيبال،   140

دي�شيباًل.
يتاأثر  الأح��ي��ان  معظم  يف  التي  الأ���ش��وات  ل�شدة  ونتيجة 
يتعر�شون  الذين  فاالأ�شخا�س  االأذن؛  االإن�شان وخ�شو�شا  بها 
لل�شو�شاء لفرتات؛ ي�شابون ب�شعف ال�شمع لفرتات حمدودة 
قد ت�شتغرق دقائق، ويف بع�س االأحيان �شاعات  حلني عودتهم 

اإلى حالتهم الطبيعية.
دائم   وب�شكل  م�شتمر  �شو�شاء  اإلى  يتعر�شون  الذين  اأما 
ترتاوح �شدته بني 80-90 دي�شيبال فاإنهم ي�شابون ب�شعف دائم 
يف ال�شمع اأو يفقدون ال�شمع، وقد ي�شبب ال�شجيج يف االإ�شابة 
باأمرا�ص ع�شوية ونف�شية مثل: ال�شابة بخلل يف نظام القلب 

وانقبا�ص الأوعية الدموية وارتفاع �شغط الدم.
ك��م��ا ي���وؤث���ر يف اجل���ه���از ال��ه�����ش��م��ي ب��ح��ي��ث ي�����ش��ب��ب ارت��ف��اع 
���ش��وءا بحيث  االأم���ر  ي���زداد  وق��د  امل��ع��دة،  الع�شارة يف  حمو�شة 

ي�شبب قرحة املعدة.
 وبينت بع�س الدرا�شات اأن ال�شجيج يخل بانتظام الدورة 
الطمثية عند الن�شاء، ويوؤثر ال�شجيج يف االإ�شارات الع�شبية، 
املعدة  اإف����رازات  وزي���ادة  القلب  نب�شات  ت�شارع  يف  ينعك�س  مم��ا 

والكبد.
وله اأي�شا تاأثري على الغدد ال�شماء، وقد ي�شاب االإن�شان 
بالتوتر النف�شي والوهن الع�شلي نتيجة لذلك، واأكر الذين 

يتاأثرون بال�شو�شاء هم االأطفال.
اأن املناطق التي يكر فيها  كما اأظهرت بع�س الدرا�شات 
احليواين  االإن��ت��اج  م���زارع  م��ن  بالقرب  تكون  وال��ت��ي  ال�شجيج 
اإنتاجها من  اأّن االأبقار التي تعي�س فيها قد تاأثرت وقّل  ُوجد 

احلليب.

لغة 
الدموع
عبداهلل الحالفي
كلية الطب

تقومي  اأح�شن  يف  االإن�شان  اهلل  خلق 
وجعل له العينني وهداه النجدين. 
االإعجاز وبديع  العني دليل  ولنا يف 
اخللقة واجلمال.. هي من مداخل 

ب�شرية العقل واإر�شاده.   
ال��ع��ني م��وط��ن ل��الأ���ش��رار وه��ي 
فا�شحة  لها، دموعها تف�شي اأ�شرار 
حزنها، وتن�شر اأفراح قلبها، وتظهر 

�شوقها، وكلها بلغة الدموع.  
ل�����ش��ت رخ��ي�����ش��ة اأي��ت��ه��ا ال��دم��وع 
ع��ن��د خ��ال��ق��ك، ف��ق��د ح���رم اهلل ال��ن��ار 

على من بكت عينه من خ�شية اهلل.
ل�شت رخي�شة اأيتها العني، حرم 
اهلل النار على من باتت عينه حتر�س 
االآمنني. ل�شت رخي�شة اأيتها العني. 
غ�ص الب�شر عن حمارم اهلل، يورث 

الب�شرية. 
ه��ي ع��ني امل��وؤم��ن، ت��رى ذنوبها 

كاأنها جبل تخاف اأن تقع عليها.

اأم����ا ع��ني ال��ف��اج��ر ف��اإن��ه��ا ت��رى 
ذنوبها كذباب وقع على الأنف  فقال 

به هكذا.. فطار! 
تتاأمل بديع  امل��وؤم��ن،  ه��ي ع��ني 
نعيمه   خيال  يف  وت�شرح  رب��ه��ا،  خلق 
ال�����ش��وق  دم��ع��ات  فتت�شابق  ول��ق��ائ��ه  
واخلوف والرجاء وكلها ح�شن ظن 

باهلل. 
هي العني  ُتظهر �شر املري�س 
ع��ل��ى اأمل���ه و���ش��ر امل��ح��ب ع��ل��ى ف��راق 
ح��ب��ي��ب��ه،  وب������راءة ال��ط��ف��ل واآم���ال���ه، 
وت���ن���ق���ل م����ع����اين ال�������ش���ع���ادة و����ش���دة 

احلزن. 
ع����ني اأب������ي ي���و����ش���ف م����ن ���ش��دة 
ن��وره��ا وع���اد لها حني  حزنها رح��ل 
ع���اد احل��ب��ي��ب اإل��ي��ه��ا.  رواي����ة العني 
اأوراق  ال���دم���وع ع��ل��ى  ب��ح��ر  ُت��ك��ت��ب 
اخل��������د،  وت��������روي م�������ش���اع���ر ال��ق��ل��ب 

وخفاياه.
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الرأي الجامعي
زاوي����ة »اآف����اق الإب������داع« ال��ت��ي اقرتحها 
ال���دك���ت���ور ي��ح��ي��ى ال��ف��ل��ق��ي وك���ي���ل كلية 
الطب لل�شوؤون الإدارية يف العدد )131( 
من اآفاق، جديرة بامل�شاركة؛ لأنها فكرة 

اإبداعية بحد ذاتها.
يف  ي����ن����ح���������ش����ر  ال  ف������������االإب������������داع 
قد  بل  املعقدة،  االأفكار  اأو  االخ��رتاع��ات 
يكون فكرة ب�شيطة يف م�شمونها، كبرية 

يف اآثارها.
ول���ذل���ك ف����اإن الأف���ك���ار الإب��داع��ي��ة 
منها  بع�س  لتبني  اأحوجنا  وم��ا  كثرية 
املزيد  نحو  احلبيبة  بجامعتنا  للدفع 

من التميز.
م�شتقلة حلفظ  م�شابقة  ماذا عن 
القراآن وال�شنة، اللذين هما د�شتور هذه 
فئات  جميع  ت�شتهدف  املباركة،  البالد 

من�شوبي وطالب اجلامعة؟
وم�����اذا ع���ن ج��ل�����ش��ات ح����وار علنية 
امل��وظ��ف��ني م��ن ناحية  اأو  ال��ط��الب  ب��ني 
العليا  والإدارات  الكليات  اإدارات  وب��ني 
تناق�س  اأخ���رى  ناحية  م��ن  اجلامعة  يف 
اه��ت��م��ام  ذات  ت���ط���وي���ري���ة  م���و����ش���وع���ات 
م�������ش���رتك ل��ل��ج��م��ي��ع، اأ����ش���ب���ه م����ا ت��ك��ون 
ب��ج��ل�����ش��ات احل������وار امل��ج��ت��م��ع��ي ول��ك��ن��ه��ا 

خا�شة مبجتمع اجلامعة؟

مل����اذا ال ي��ك��ون ل��دي��ن��ا يف اجل��ام��ع��ة 
حم�����ا������ش�����رات جم���ت���م���ع���ي���ة ع�����ام�����ة يف 
اإبداعية  وقتها،  يف  خمت�شرة  توجهها، 
من  املتميزون  يقدمها  م�شمونها،  يف 
م��ن�����ش��وب��ي وط����الب و���ش��ي��وف اجل��ام��ع��ة 
اإعالمية  بتغطية  اجلامعة  م�شرح  على 
كافية، تتناول مو�شوعات خمتلفة على 

غرار »موؤمترات تيد« TED؟
م����اذا ع���ن ت��ف��ع��ي��ل ب��ع�����ص الأف���ك���ار 
الإب���داع���ي���ة يف ال��ت��دري�����ص ع��و���ش��ا عن 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى امل��ح��ا���ش��رات ال��ن��ظ��ري��ة؟ 
 small فمثال حلقات النقا�س ال�شغرية
التعلم  وحلقات   ،group discussion
problem- امل�شكالت  حل  على  املبنية 
م��ن  وال��ت��ع��ل��ي��م   ،based learning
team- ����ش���غ���رية  ع���م���ل  ف������رق  خ������الل 
الأ�شاليب  من  كلها   based learning
التي  التعليم،  يف  احل��دي��ث��ة  الإب��داع��ي��ة 

اأثبتت جدواها.
وم�����اذا ع���ن اإن�����ش��اء م��ع��ام��ل عالية 
simulation- التجهيز للتعلم باملحاكاة

based learning بدعم مايل �شخي يف 
تنا�شب  ال�شحية  الكليات  من  كلية  كل 
اإل��ى  بهم  لالنتقال  طالبها  احتياجات 

م�شتوى نوعي يف التعليم الطبي؟

ب�شاطة، مثل  اأكر  اأفكار  ماذا عن 
دخ����ول م���واق���ف اجل��ام��ع��ة ب��ال��ب��ط��اق��ات 
املمغنطة دون تدخل ب�شري، عو�شا عن 
يوميا  ل��ه��ا  يتعر�ص  ال��ت��ي  الإح���راج���ات 
م��وظ��ف��و االأم������ن ع��ن��د ال���ب���واب���ات ممن 
ي���ري���دون ال���دخ���ول دون ت�����ش��اري��ح وم��ا 
ينتج عن ذلك من ازدحام قد يوؤدي اإلى 
حوادث يف الطرق املجاورة وتعطيل ملن 

لديهم اأحقية الدخول؟
بل ماذا عن حمل الئق مع جل�شات 
منا�شبة يف تلك امل�شاحة التي مل ت�شتغل 
لبيع  م���ث���ال؛  )ج(  م��ب��ن��ى  م���دخ���ل  ع��ن��د 
بطريقة  وال��ب��اردة  ال�شاخنة  امل�شروبات 
تليق مبن�شوبي وطالب و�شيوف جامعة 

مثل جامعة امللك خالد؟
واأخ���ريا، م��اذا عن اإت��اح��ة �شحيفة 
اإلكرتوين خا�س يليق  اآفاق على موقع 
ميكن  بحيث  املتميزة،  ال�شحيفة  بهذه 
و����ش���ع ك���ل م��و���ش��وع ي��ن�����ش��ر ف��ي��ه��ا على 
بدال  م�شتقل  ب��راب��ط  م�شتقلة  �شفحة 
من ال�شفحات الكاملة، حتى نتمكن من 
اخلا�ص  برابطه  مو�شوع  اأي  م�شاركة 
ع����ر م����واق����ع ال���ت���وا����ش���ل االج��ت��م��اع��ي 
ال�شحف  خمتلف  تتبناه  ما  غ��رار  على 

الإلكرتونية والورقية يف مواقعها؟

آفاق اإلبداع
د. غازي الشمراني
وكيل كلية الطب
للشؤون األكاديمية

عبير صالح  الصقر
طالبة ماجستير

إدارة وإشراف تربوي

مع  رحلتي  يف  جتربتي  جماليات  م��ن 
اإن�����ش��ان��ي��ة علقت   امل��اج�����ش��ت��ري م���واق���ف 
اأحزان تارة وكاأوراق  بالذاكرة كر�شائل 
ورد تنر الفرح يف االأرجاء تارة اأخرى، 
ف���اأ����ش���اف���ت ل��ع��ق��ل��ي ع���ق���ول، ول��ع��م��ري 
اأعمارا، اأكرها عمقا موقف وفاء جمع 
ينحني  دع��اء  برتانيم  واأبيها  ابنة  بني 

يوميات طالبة ماجستير
اجل��ب��ني وق���ارا ل��ه��ا. تلك ك��ان��ت دقائق 
اغتنمت  حني  »غ���ادة»  عر�س  نهاية  يف 
جمل�ص العلم جمل�شا مباركا ت�شتجاب 
)املتوفى  والدها،  لتذكر  الدعوات  فيه 
ب��دع��وة  �شادقة من  قليلة(،  اأي���ام  قبل 
من  قليال  ت��رد  علها  علم  طالبة  قلب 
جميل اأب عظيم  رحل وما غابت ذكراه 

عن ابنة عظيمة.
ج��م��ي��ٌل ال����ر وال����وف����اء  ي���ا غ����ادة، 
 20 اأزه���رت  على قر وال��دك  دمعاتك 
يجر  اأن  م�شاء  ك��ل  اهلل  تناجي  زه���رة 

ق��ل��ب��ك وي����رح����م م��ي��ت��ا اأجن�����ب�����ك.  ول 
هنا  �شحكات  م��ن  ال��در���س  قاعة  تخلو 
ال�شحكات  تلك  اأ�شمع  فكاأين  وهناك، 
اأط��ل��ق��ت  ع��اب��رة  اإج���اب���ة  ع��ل��ى  للتعليق  
���ش��راح ���ش��ح��ك��ات جم��ن��ون��ة، وه��ن��اك يف 
ذلك الركن البعيد هم�شات ن�شائية يف 
اأ�شمع  وال��رق��ي، وه��ن��اك  ال��رق��ة  منتهى 

�شدى اأبيات �شعر ف�شيح.
 وم������ن ت���ل���ك ال������زاوي������ة ت��ب��ه��رين 
م���داخ���الت يف ال���ت���اري���خ واحل�������ش���ارات 
االأج���ن���ب���ي���ة، وذل������ك ال���ك���ر����ش���ي ي��ح��م��ل 

احل��م��ل  اآلم  ت��غ��ال��ب  وه����ي  اإح����داه����ن 
فيكتب ق�شة كفاح ال تن�شى.

اإ�شرار ومثابرة ج�شدتها  حكايات 
ت�شكو  اأن  معها  تخجل  ج��ب��ارة   ع��ق��ول 
رفيقاتي ل مكان  ال��ظ��روف، فمع  قهر 

للف�شل والرتدد.
عميقة   اآث����ار  احل��ن��اي��ا  يف  �شتبقى 
ل��ل��ق��اء ج��م��ي��ل ف����اإن مل حت��ت��ون��ا ق��اع��ات 
ب��اأروع   الذاكرة  ف�شتحتويكن   الدرا�شة 
اهلل  �شرفني  اإن�شان  عليه  يكون  قد  ما 

برفقته.
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

الأومل����ب����ي����اد ال���ث���ق���ايف ال������ذي ن��ظ��م��ت��ه 
اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف ع���م���ادة ����ش���وؤون 
ال���ط���الب يف الأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي يعد 
حدثا ثقافيا مهما ت�شابق فيه طالب 
باجلوائز  للفوز  اجلامعة  وطالبات 
وال��رتت��ي��ب ب��ني ال��ك��ل��ي��ات، والح��ظ��ن��ا 
املت�شابقني  ب��ني  ال�شديدة  احلما�شة 
وكلياتهم،  اأق�شامهم  ميثلون  الذين 
بني  جممل  بتميز  النتائج  وظ��ه��رت 
على  كليات  باعتالء  ولكن  الكليات، 

اأخرى يف هذه امل�شابقات.
اأن ه��ذه التظاهرة   وال �شك يف 
ال���ث���ق���اف���ي���ة ���ش��ت�����ش��اع��د ع���ل���ى ت��ه��ي��ئ��ة 
اجلامعة  وطالبات  طالب  م�شاركات 

يف امللتقى العلمي لطالب وطالبات التعليم العايل يف اململكة، الذي بدوره يعد من 
اأهم امللتقيات الثقافية يف اجلامعات ال�شعودية.

امللتقى  ه��ذا  يتو�شع  اأن  الطالبي ميكن  امللتقى  ال��ذي حققه  النجاح  وبعد   
التعاون اخلليجي،  لي�شمل موؤ�ش�شات اجلامعات والتعليم العايل يف دول جمل�ص 
التالحم اخلليجي بني �شعوب  اإط��ار  اأن يحدث قريبا يف  وه��ذا ما نتوقع وناأمل 
دول هذه املنطقة،  علما اأن �شمو االأمري خالد الفي�شل قد طرح خالل دورة كاأ�س 
اململكة  نظمتها  التي   - اخلليج  كاأ�س  فكرة  �شاحب  وه��و   - القدم  لكرة  اخلليج 
تتحقق  مل  ف��اإذا  خليجي،  ثقايف  اأولومبياد  ال���دورة  هام�س  على  يقام  اأن  م��وؤخ��را 
الفكرة على ال�شعيد العام فاإنه ميكن اأن تتحقق على �شعيد اجلامعات اخلليجية.
م�شابقة  لت�شبح  تطويرها  ميكن  االأول��وم��ب��ي��اد  م��ن  احلالية  الن�شخة   اإن 
املبدعة بني طالب وطالبات  الطاقات  ال�شعودية، لتحفيز  بني جميع اجلامعات 

اجلامعة.

أولومبياد ثقافي خليجي
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

أسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا: 45 الف نسخة اسبوعيا

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

توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

209

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

219209209209

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

بدء االختبارات ملواد االإعداد العام والعملي واالنت�شاب

نهاية االختبارات ملواد االإعداد العام العملي واالنت�شاب

بدء االختبارات النهائية

نهاية االختبارات النهائية

بدء اإجازة منت�شف العام بنهاية دوام هذا اليوم

املوؤمتر العلمي ال�شاد�س لطالب وطالبات التعليم العايل، يف مدينة جدة

اللقاء العلمي الثالث من تاريخ

امللك خالد بن عبد العزيز اآل �شعود، رحمه اهلل

الأحد 6 ربيع الأول 1436

اخلمي�ص 10 ربيع الأول 1436

الأحد 13 ربيع الأول 1436

الثالثاء 22 ربيع الأول 1436

اخلمي�ص 24 ربيع الأول 1436 

10 اإلى 13/ 6 /1436

من 12 اإلى 13 جمادى االآخرة 1436

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

بدون زعل
ال�����س��ب��ات اخل��ر���س��ان��ي��ة اأم���ام   •
بجامعة  تليق  ال  اجلامعة  بوابات 
ممتلكاتها،  يف  اجل��م��ال  تن�سد 
هذه  من  رقيا  اأكرث  و�سائل  فهناك 

ال�سبات!

انت�سار االأوراق واملناديل وعلب   •
اأر�سيات  يف  الغازية  امل�سروبات 
الكتفاء  يعود  اجلامعة  م��واق��ف 
احلاويات  بتفريغ  النظافة  عمال 

وترك االأر�سيات.. من امل�سوؤول؟!

• ا�ستعجلتم يف ال�سروع يف تطبيق 
من  بالرغم  امل��روري��ة،  الق�سائم 
وقلة  للمواقف  اخلانقة  االأزم��ة 
امل����واق����ف. وف�����رو م���واق���ف ثم 

حا�سبوا املخطئ! 

االه��ت��م��ام  ع���دم  م��ن  ي�ستكون   •
فعاليات  م��ن  وع���دد  ب��اأخ��ب��اره��م 
اجلهات  بع�ض  واإجنازات  اجلامعة 
ال نعلم عنها نحن يف »اآفاق« اإال عرب 
ال�سحف الورقية واالإلكرتونية يف 

اليوم التايل!

مل���اذا ال ي��ت��م ت��رك��ي��ب ب��واب��ات   •
اجلامعة  بوابات  على  اإلكرتونية 
هيئة  وع�سو  امل��وظ��ف  لي�ستطيع 
التدري�ض دخول املواقف ببطاقة 
تنظيم  ي��ت��م  وب���ذل���ك  ال���ع���م���ل، 

الدخول ب�سكل اأف�سل؟!

يط��راأ  مل  املوظف��ني  بطاق��ة   •
تاأ�سي���ض  من��ذ  تغي��ري  اأي  عليه��ا 
اجلامع��ة، واأ�سب��ح ا�ستخدامه��ا يف 
اأي غر�ض م��ن امل�ستحيالت، ويقال 
اإن كث��ريا م��ن املوظف��ني واأع�س��اء 
هيئة التدري���ض ال يحملونها معهم 

ب�سورة دائمة!

زعل«  »ب��دون  اأن  للجميع  نوؤكد   •
الهادف  للنقد  مكان  وهي  للجميع، 
بواقعية  تريده  ما  اأكتب  البناء. 
التجريح  ع��ن  وب��ع��ي��دا  و���س��دق 
فحتما  ال�سخ�سية،  واالأه�����داف 
املالحظة  تلك  يتقبل  من  �ستجد 
م�ساركاتكم  اأر�سلوا  رحب.  ب�سدر 

عرب الربيد االإلكرتوين التايل:
lmioo@kku.edu.sa

الداود يف »�ِشل�ْ�في« با�شم مع طالب فائزين يف م�شابقات »االأوملبياد الثقايف«

أسبوعية جامعة الملك خالد

مفكرة الجامعة
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