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الجامعة تنظم برنامجين تدريبيين في دبي
التطوير  ب��وك��ال��ة  ممثلة  اجل��ام��ع��ة  نظمت 
واجل����ودة يف م��دي��ن��ة دب���ي ب��دول��ة الإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ب��رن��اجم��ن ت��دري��ب��ي��ن 
ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  امل����ب����ادرات  »اإدارة  ب��ع��ن��وان 
ما  ا�ستهدفا  الجتماعات«  تي�سري  ومهارات 
يقارب 40 من القيادات الأكادميية واأع�ساء 
هيئة التدري�س من الرجال والن�ساء. وياأتي 
للخطة  الثانية  املرحلة  اإط���ار  �سمن  ذل��ك 

ال�سراتيجية للجامعة.
وق������دم ع��م��ي��د ال���ت���ط���وي���ر الأك����ادمي����ي 
�سكره  ال�سهراين  م��رزن  الدكتور  واجل���ودة 
د.  اأ.  م���دي���ر اجل���ام���ع���ة  مل���ع���ايل  وت���ق���دي���ره 
ال��داود على حر�سه  بن حمد  عبدالرحمن 
م�سلحة  فيه  وم��ا  العمادة  لربامج  ودعمه 

للتطوير املهني لأع�ساء هيئة التدري�س.

326 عـيادة في خدمة
كافة أفراد المجتمع

بمنطقة عسير

الأ���س��ن��ان باجلامعة  ك��ل��ي��ة ط��ب  اأ����س���درت 
ع���دد  اأن  ت���ف���ي���د  اإح�������س���ائ���ي���ة  م������وؤخ������را، 
تقدمها  التي  اخل��دم��ات  من  امل�ستفيدين 
بلغ  ع�����س��ري،  مب��ن��ط��ق��ة  للمجتمع  ال��ك��ل��ي��ة 
اأك�����ر م���ن 45 األ�����ف م���راج���ع مت ت��خ��زي��ن 
احلفظ  نظام  طريق  عن  رقميا  بياناتهم 

الإلكروين.
واه��ت��م��ت اجل��ام��ع��ة منذ وق��ت مبكر 
املعدات  بكافة  الأ�سنان  كلية طب  بتجهيز 
ال���ازم���ة واحل��دي��ث��ة مل��واك��ب��ة ك���ل م���ا من 
�ساأنه زيادة الرقي بالكلية واخلدمات التي 
تقدمها لكافة اأبناء املجتمع، لتكون بذلك 
م��ن اأب����رز م��ن اأ���س��ه��م يف ت��ق��دمي خ��دم��ات 
جم��ت��م��ع��ي��ة ���س��ح��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ع�سري  وم��ن��ط��ق��ة  ع���ام،  ب�سكل  ال�����س��ع��ودي��ة 

ب�سكل خا�س.
الأ�سنان  طب  كلية  بعيادات  ويوجد 
بق�سميها، الطاب والطالبات، 326 عيادة، 
121عيادة  و  للطاب،  عيادات   205 بواقع 

للطالبات.
ك��م��ا ي��وج��د ب��ه��ا ث��اث��ة اأق�����س��ام ه��ي: 
عيادات الطاب، وعيادات اأطباء المتياز، 

والعيادات ال�ست�سارية.
يذكر اأن كلية طب الأ�سنان تقدم من 
خ��ال ب��رن��ام��ج الم��ت��ي��از خ��دم��ات عديدة 
اأمرا�س الفم  منها: الوقاية والعاج من 
وامل���دار����س،  ال��ن��ائ��ي��ة  للمناطق  والأ���س��ن��ان 

اإ�سافة اإلى تقدمي البحوث امليدانية.

اأو�����س����ح ع��م��ي��د ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل 
اأن  ف��ارح  اآل  �سلطان  الدكتور  املكلف، 
عدد الطاب امل�ستجدين لهذا الف�سل 
ال��درا���س��ي ب��ل��غ اأك���ر م��ن اأرب��ع��ة اآلف 

طالب وطالبة. 
واأو�سح اآل فارح اأن العمادة �سهلت 
كافة الإجراءات املطلوبة للم�ستجدين 
اجل����دد وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اجل��دول��ة الآل��ي��ة 
و����س���ه���ول���ة ال���ت���وا����س���ل ب��ي��ن��ه��م وب���ن 
اجلامعة والطالب، كما قدمت العمادة 
لهم �سرحا عن اخلدمات الإلكرونية 
تفعيلها،  وطريقة  »وات�ساب«  وخدمة 
وال������س�����راك ف��ي��ه��ا ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى 

الأخبار املتعلقة بالعمادة اأول باأول.
باإعداد  الهتمام  �سبيل  »يف  وقال 

أكثر من 4 آالف طالب مستجد بالجامعة
ال���ط���اب امل�����س��ت��ج��دي��ن وا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م 
الازمة  واملهارات  باملعارف  وتهيئتهم 
اأي�سا  مت  فقد  التخ�س�سات،  لدرا�سة 
�سرح كل ما يتعلق بالت�سجيل واحلذف 
والإ�سافة والعتذار والتاأجيل وكيفية 
ح����ذف ال��ف�����س��ول وط���ل���ب ال��ب��ط��اق��ات 

اجلامعية«. 
ت��ع��زز  ����س���وف  ال���ع���م���ادة  اأن  واأك������د 
م�����س��ت��ق��ب��ا ال������ق������درات ال�����س��خ�����س��ي��ة 
للطاب ليتمكنوا من التميز والنبوغ، 
الإمكانيات  كافة  ت�سخري  اإل��ى  اإ�سافة 
التي من �ساأنها جذب الطاب لتعزيز 
العملية  م�سوؤولية  وحتملهم  وعيهم 

التعليمية.
سارة القحطاني
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رف����ع اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ���س��اح��ب 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد 
اأه��ايل  وا���س��م  با�سمه  العزيز  عبد  ب��ن 
امل��ن��ط��ق��ة، خ��ال�����س ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر 
والمتنان خلادم احلرمن ال�سريفن 
امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، 
الأوام������ر  ح��ف��ظ��ه اهلل، ع��ل��ى ����س���دور 
امل��ل��ك��ي��ة ال���ك���رمي���ة وم�����ا ���س��م��ل��ت��ه م��ن 
م�سلحة  يف  ت�����س��ب  ح��ك��ي��م��ة  ق������رارات 

الوطن واملواطن.
»ال������ق������رارات  اإن  ����س���م���وه  وق�������ال 
اإع���ادة  �سملت  ال��ت��ي  احلكيمة  امللكية 
ت�����س��ك��ي��ل جم��ل�����س ال��������وزراء وت�����س��ك��ي��ل 
ال�سيا�سية والأمنية  جمال�س لل�سوؤون 
والق���ت�������س���ادي���ة وال��ت��ن��م��ي��ة، و���س��رف 
رات��������ب ����س���ه���ري���ن جل���م���ي���ع م��وظ��ف��ي 
ال����دول����ة م����ن م���دن���ي���ن وع�����س��ك��ري��ن 
احلكومي،  التعليم  وطالبات  وط��اب 
وم�����س��ت��ف��ي��دي ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي، 
وقبول  امل��ع��اق��ن،  خم�س�سات  وزي���ادة 
م��ن ه��م على قائمة الن��ت��ظ��ار، ودع��م 
الأندية الريا�سية واجلمعيات املهنية 
امل��رخ�����س��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ال��ق��رارات 
احل��ك��ي��م��ة ب��ال��ع��ف��و ع��ن ���س��ج��ن��اء احل��ق 
املالية،  الغرامات  والإعفاء من  العام، 
ودع���م م�����س��اري��ع الإ���س��ك��ان وال��ك��ه��رب��اء 

ال�سعب ورفع  راح��ة  ت�سهم يف  وامل��ي��اه، 
امل�������س���ت���وى امل��ع��ي�����س��ي وت���غ���ي���ريه ن��ح��و 

الأف�سل«.
واأك�����د اأن م���ا ���س��م��ل��ت��ه ال���ق���رارات 
خ��ادم  لرغبة  »ت��اأك��ي��دا  يعد  احلكيمة 
احل��رم��ن ال�����س��ري��ف��ن، اأي����ده اهلل، يف 
والتطوير  التغيري  نحو  قدما  امل�سي 
لها  و���س��ي��ك��ون  التنمية،  عجلة  ودف���ع 
الوطن  الأث��ر يف تنمية وتطوير  بالغ 
وامل���واط���ن، واحل��ر���س على راح���ة كل 
وم�ساركتهم  املخل�س  ال�سعب  اأف���راد 
تعي�سه  ما  على  دليل  حاجاتهم، وهي 
اململكة من عهد زاهر يف ظل القيادة 
احلكيمة التي ل تاألو جهدا يف توفري 

كل ما من �ساأنه راحة املواطن«.
الأم��ري في�سل بن خالد،  و���س��األ 
احلرمن  خ��ادم  يوفق  اأن  تعالى،  اهلل 
الأم�����ن  ع���ه���ده  وويل  ال�������س���ري���ف���ن، 
الأمري  ال���وزراء،  رئي�س جمل�س  نائب 
م��ق��رن ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، وويل ويل 
الثاين لرئي�س جمل�س  النائب  العهد 
ال��������وزراء، وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة، الأم����ري 
لكل  اهلل،  حفظهم  ن��اي��ف،  ب��ن  حممد 
خري واأن ميدهم بعونه وتوفيقه واأن 
وعمل  جهد  م��ن  يقدمونه  م��ا  يجعل 

�سادق يف ميزان ح�سناتهم.

أكد أنها نابعة من حرص خادم الحرمين على تحقيق مطالب المواطنين

أمير عسير: األوامر الملكية سيكون لها
بالغ األثر في تنمية الوطن

ال��ت��ق��ى اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ���س��اح��ب 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد يف 
ق�سر ال�سيافة يف اأبها باأ�سحاب الف�سيلة 
احلكومية  الإدارات  وم����دراء  وال��ق�����س��اة 

واأع�ساء جمل�سي املنطقة والبلدي.
 ويف بداية اللقاء قدم الدكتور عبد 
���س��رح��ا مف�سا مع  ال��ل��ط��ي��ف احل��دي��ث��ي 
التي  امللكية  ع��ر���س م��رئ��ي ع��ن الأوام����ر 
امللك  ال�سريفن  بها خادم احلرمن  اأمر 
ت�سمنته  وم���ا  ال��ع��زي��ز،  ع��ب��د  ب��ن  �سلمان 
اإع�����ادة هيكلة م��وؤ���س�����س��ات  ال���ق���رارات م��ن 
واأج����ه����زة ع��ل��ي��ا وال���ت���ي م��ن��ه��ا اإل����غ����اء 12 
اإن�ساء جمل�سن  جمل�سا وجهازا، وكذلك 
يرتبطان تنظيميا مبجل�س الوزاء وهما: 
والأم��ن��ي��ة  ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  جم��ل�����س 
ال��ث��اين لرئي�س  ال��ن��ائ��ب  ���س��م��و  وي��راأ���س��ه 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية وي�سم يف 
ال�سوؤون  ع�سويته ت�سع وزارات، وجمل�س 
الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة وي���راأ����س���ه وزي���ر 

الدفاع وي�سم 22 ع�سوية. 
وخ���ال ���س��رح��ه ق���رار دم���ج وزارت���ي 

اأكد  والتعليم،  والربية  العايل  التعليم 
احل��دي��ث��ي اأن ه���ذه اخل��ط��وة ت�����س��ري اإل��ى 
امللك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  اإدراك 
التعليم  ل���دور  ال��ع��زي��ز،  عبد  ب��ن  �سلمان 
ب�����س��ف��ت��ه اأ����س���ا����س���ا ل��ل��ت��ن��م��ي��ة احل�����س��اري��ة 

وم�سنعا لراأ�س املال الب�سري.
املباركة  ال���ق���رارات  ع��ن  كما حت��دث 
و�سل  وال��ت��ي  اخل��ري  ب�سائر  ال��ت��ي حملت 
تعزز  ري��ال  مليارات   110 اإل��ى  جمموعها 
والرفاهية  والتنمية  القت�ساد  م�سرية 
ل���ل���م���واط���ن���ن رغ�����م ظ�������روف الأ������س�����واق 

النفطية.
وق����������ال »اأك������������د خ����������ادم احل����رم����ن 
كلمته  يف  القت�سادية  روؤيته  ال�سريفن 
يف ق��م��ة ال�������20 ح���ن ع���رب ع���ن الرت���ي���اح 
املالية اجليدة للمملكة نتيجة  لاأو�ساع 
ل��ت��ع��زي��ز ب���ن���اء الح���ت���ي���اط���ات ال�����س��خ��م��ة 

وتخفي�س ن�سبة الدين العام«.
ت�سمنته  م��ا  احلديثي  وا�ستعر�س 
ال�سكن  �سملت توفري  التي  اأوام��ر اخلري 
الدخل  باأ�سحاب  والهتمام  للمواطنن، 
ال�سمان  �سلم معا�س  املنخف�س، وتعديل 
�سهرين،  راتب  مكافاأة  ال�سهري، و�سرف 
ودعم اجلمعيات املرخ�سة بوزارة ال�سوؤون 
�سجناء  عن  العفو  وكذلك  الجتماعية، 
املع�سرين  وال��ت�����س��دي��د ع��ن  ال��ع��ام،  احل���ق 

ودعم الأندية الريا�سية والأدبية.

األمير فيصل بن خالد يعقد جلسته األسبوعية
الحديثي يقدم شرحا مفصال عن األوامر الملكية
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دعوة
تدعو »آفاق« كافة 
منسوبي ومنسوبات 
الجامعة من أعضاء 

هيئة تدريس 
وموظفين وموظفات 

وطالب وطالبات من 
الراغبين بنشر أخبار 

إداراتهم وكلياتهم 
ونشاطاتهم 

األكاديمية إلى االتصال 
بالصحيفة والتنسيق 

مع فريق تحريرها في 
وقت مبكر قبل الحدث 

المطلوب تغطيته، 
لتتمكن الصحيفة من 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
بهذا الخصوص.

26٪ منهم من برنامج خادم الحرمين الشريفين
مدير الجامعة يعتمد تعيين 363 معيدا

ومحاضرا وأستاذا مساعدا
علي آل سعيد 

اع��ت��م��د م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال��داود  حمد  ب��ن  الرحمن  عبد  الدكتور 
واأ���س��ت��اذا  م��ع��ي��دا وحم��ا���س��را   363 تعين 

م�ساعدا من اجلن�سن.
وت���ع���د ه����ذه اخل���ط���وة ه���ي الأول�����ى 
اأن  ي�سبق  مل  حيث  اجلامعة،  اإن�ساء  منذ 
واح��دة،  دفعة  العدد  ه��ذا  تعين مثل  مت 
العلمية  التخ�س�سات  وذل��ك يف عدد من 

والطبية والإن�سانية.
واأك�����د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات 
ماجد  ال��دك��ت��ور  العلمي  والبحث  العليا 

من  ال����ازم  ا�ستكمال  ومت  مبر�سحيها، 
امل��ج��ال�����س وال��ل��ج��ان امل��ع��ن��ي��ة وا���س��ت��ك��م��ال 
من����اذج ال��ت��وظ��ي��ف م��ن ق��ب��ل ال���زم���اء يف 

عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س«.
مت   93 ت����ع����ي����ن  »مت  واأ����������س���������اف 
برنامج خادم احلرمن  ا�ستقطابهم من 
ال�����س��ري��ف��ن ل��اب��ت��ع��اث اخل����ارج����ي، مبا 
وذل��ك  امل��ع��ي��ن��ن،  م��ن   %26 ن�سبة  ي�سكل 
ح��ر���س��ا م���ن اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة 
جدارتهم  اأث��ب��ت��وا  ال��ذي��ن  املتميزين  م��ن 
ب�سفتهم  اجلامعة  باأق�سام  اللتحاق  يف 

اأع�ساء هيئة تدري�س«.
يف  �ست�ستمر  اجل��ام��ع��ة  اأن  اأك���د  كما 

بن عبد الكرمي احلربي اأن اجلامعة قد 
اأعلنت يف وقت �سابق عن تلك الوظائف، 
ح��ي��ث ك���ان ال��ت��ق��دم ل��ه��ا اإل��ك��رون��ي��ا عن 
ط����ري����ق م����وق����ع اجل����ام����ع����ة، وه������ي امل����رة 
اإع��ان الوظائف  التي يتم رب��ط  الأول���ى 
الأك�����ادمي�����ي�����ة م�����ع ا�����س����ت����م����ارة ت�����س��ج��ي��ل 
املعلومات  دقة  يف  اأ�سهم  مما  اإلكرونية، 
وحفظ حقوق املتقدمن واإلغاء ع�سوائية 

التقدمي الورقي.
وق����ال »مت اإح���ال���ة امل��ت��ق��دم��ن اإل���ى 
املختلفة  ال��ك��ل��ي��ات  يف  العلمية  الأق�����س��ام 
ب��اجل��ام��ع��ة، وب���ع���د اإج�������راء الخ���ت���ب���ارات 
ال����ازم����ة وامل���ق���اب���ات، رف���ع���ت ال��ك��ل��ي��ات 

�سغل م��ا ل��دي��ه��ا م��ن وظ��ائ��ف اأك��ادمي��ي��ة، 
حيث يتم العمل حاليا على فرز جمموعة 
امل�ساعدين  والأ���س��ات��ذة  املحا�سرين  م��ن 
�سبق اأن مت الإعان عنها يف وقت �سابق، 
يف  للمعيدين  وظائف  اإع��ان  �سيتم  كما 
من  اأن��ه  احلربي  واأو���س��ح  املقبل.  ال�سهر 
جديدة  جمموعة  تعين  يتم  اأن  املتوقع 
م��ن ال��وظ��ائ��ف الأك��ادمي��ي��ة ت��ق��در ب�� 349 

وظيفة.
وتابع »الوظائف املتعاقد عليها من 
الأ�سل، وظائف  ال�سعودين هي يف  غري 
���س��اغ��رة ب��ق��وة ال��ن��ظ��ام، ي��ت��م ال��ع��م��ل على 

تعين مواطنن عليها«.

تدشين 
محطة 
التحويل 
الكهربائية 
بالمدينة 
الجامعية 
الجديدة

عبد العزيز رديف 

املدينة  موؤخرا مبقر  اجلامعة  د�سنت 
حتويل  حمطة  بالفرعاء،  اجلامعية 
كيلو   13.8/132 الكهربائية  الطاقة 
ف���ول���ت، ب���ق���درة حت��وي��ل��ي��ة ب��ل��غ��ت 150 
م��ي��ج��اف��ول��ت اأم���ب���ري، ت���غ���ذي حمطة 
ك��ي��ل��و ف��ول��ت  امل��ت��و���س��ط 13.8  اجل��ه��د 
اأمبري   630 ب�سعة  وت�سمل 41 مفتاحا 

يتم تغذية املباين من خالها.
تطلعات  مع  متا�سيا  ذلك  وياأتي 
املدينة اجلامعية للو�سول بخدماتها 
حيث  ال��ك��ف��اءة،  م�ستويات  اأع��ل��ى  اإل���ى 

نقل الكهرباء وتعزيز البنية التحتية 
امل���ائ���م���ة ل��ت�����س��ت��ف��ي��د م���ن خ��دم��ات��ه��ا 

املتعددة كل امل�ساريع احليوية.
ه���ذه  اأن  ال�������س���وي���ان  واأ������س�����اف 
املحطات حتتوي على اأحدث التقنيات 
الرقمية اخلا�سة مبحطات التحويل 
وكفاءة  اعتمادية  دع��م  يف  ي�سهم  مب��ا 
عمل هذه املحطات ويخدم يف النهاية 
العمرانية  اجلامعية  املدينة  خطط 

والقت�سادية الطموحة.
ب�������دوره اأ������س�����ار م���دي���ر م�����س��روع 
حمطة التحويل يف املدينة اجلامعية 
اأن  اإل���ى  الأ���س��م��ري،  خلوفه  املهند�س 

ت�����س��ت��م��ر ب���امل�������س���ي ق���دم���ا يف ت��ن��ف��ي��ذ 
ال��ت��ط��وي��ري��ة يف خمتلف  م�����س��اري��ع��ه��ا 
التحتية  بنيتها  قدرة  ورفع  اأن�سطتها 
وحت���دي���ث���ه���ا، و����س���م���ن ه�����ذا ال�����س��ع��ي 
اجلامعية  امل��دي��ن��ة  ت��وا���س��ل  احل��ث��ي��ث 
ذات اجلهد  الكهرباء  نقل  �سبكة  دعم 

املتو�سط 13.8 كيلو فولت.
واأو�سح وكيل اجلامعة للم�ساريع 
الدكتور �سليمان بن �سالح ال�سويان، 
اجلامعية  املدينة  ملكانة  تر�سيخا  اأن��ه 
ال���رائ���دة يف امل��ن��ط��ق��ة وت��ع��زي��ز دوره���ا 
املدينة  اأكادمييا تعمل  ب�سفتها قطبا 
اجل��ام��ع��ي��ة ع��ل��ى رف���ع ك��ف��اءة �سبكات 

كيلو   132 اجل���ه���د  حم��ط��ة  م�������س���روع 
ف���ول���ت اج���ت���ازت اخ���ت���ب���ارات ال�����س��رك��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء ب���ن���ج���اح، وهلل 
احل����م����د، ب���ع���ب���وره مب�������س���روع حم��ط��ة 
وخ���ط  ف����ول����ت،  ك��ي��ل��و   13.8 اجل���ه���د 
اإلى حمطة  النقل من حمطة ع�سري 
امل�سقي، ومن ثم اإلى املحطة اجلامعة 
ال�����س��م��ال��ي��ة. واأ����س���اف الأ���س��م��ري اأن��ه 
ج���ار الن��ت��ه��اء م��ن مت��دي��د ال��ك��اب��ات 
التيار  لإي�سال  اجلامعة  اأنفاق  داخ��ل 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي ل��ل��م��ب��اين الأك���ادمي���ي���ة 
ورب���ط جممع  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  وم��ق��ر 

اخلدمات.

الداود يفتتح المعرض األول للكتاب األكاديمي.. غدا
يفتتح معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن حمد 
ال��داود، غدا الثنن، معر�س الكتاب 
ت��ن��ظ��م��ه  ال�������ذي  الأول  الأك������ادمي������ي 
ع���م���ادة ����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات ب��اجل��ام��ع��ة 
رب��ي��ع   30-20 م����ن  ال����ف����رة  خ�����ال 
الآخ��ر اجل��اري 1436 )9-19 فرباير 
اجل��ام��ع��ي��ة  امل���دي���ن���ة  مب���ق���ر   )2015
الن�سر  دور  من  عدد  مب�ساركة  باأبها، 

�ستى التخ�س�سات الطبية وال�سحية 
اإقامة  على  وقال« حر�سنا  والعلمية، 
حققها  التي  النجاحات  بعد  املعر�س 
ال�سنوات  يف  الطبي  الكتاب  معر�س 
ال�سابقة، بالإ�سافة اإلى ما مل�سناه من 
واإقبال كبري من قبل طاب  اهتمام 
وطالبات اجلامعة يف الكليات الطبية 

وال�سحية«.
العمادة تهتم  اأن  وبن اخلالدي 

الأك��ادمي��ي��ة،  ال��ك��ت��ب  يف  املتخ�س�سة 
التي �ستقوم بعر�س مئات الإ�سدارات 
تخ�س�سات  يف  واحل��دي��ث��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

علمية متنوعة.
املكتبات  ���س��وؤون  عميد  واأو����س���ح 
قا�سم  ب��ن  �سعيد  الدكتور  باجلامعة 
اأن ال��ع��م��ادة ح��ر���س��ت على  اخل��ال��دي 
اإق�����ام�����ة م���ث���ل ه�����ذا امل���ع���ر����س ال����ذي 
ت��ع��ر���س ف��ي��ه اإ������س�����دارات ح��دي��ث��ة يف 

بتنظيم املعر�س احلايل بداية الف�سل 
ال���درا����س���ي ال���ث���اين ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي 
1436/1435 لإتاحة الفر�سة لطاب 
وط���ال���ب���ات اجل��ام��ع��ة ل�����س��راء ال��ك��ت��ب 
الأكادميية املطلوبة �سمن مقرراتهم 
ال��درا���س��ي  الف�سل  خ���ال  ال��درا���س��ي��ة 
ال���ث���اين وك���ذل���ك ل��ت�����س��ج��ي��ع��ه��م على 
اقتناء الكتب اجلديدة التي تعر�سها 

دور الن�سر باأ�سعار تناف�سية.

جامعة  مدير  رفع  معايل 
امل�����ل�����ك خ�����ال�����د الأ������س�����ت�����اذ 
بن  الرحمن  عبد  الدكتور 
حمد الداود ومدير جامعة 
ب��ي�����س��ة امل��ك��ل��ف، ن��ي��اب��ة عنه 
اجلامعتن  من�سوبي  وع��ن 
وال�����ط�����اب وال���ط���ال���ب���ات، 
�����س����ك����ره وت�����ق�����دي�����ره اإل������ى 
م�����ق�����ام خ���������ادم احل����رم����ن 
ال�سريفن امللك �سلمان بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
مب��ن��ا���س��ب��ة ����س���دور ح��زم��ة 
اأكدت  التي  امللكية  الأوام��ر 
الر�سيدة  حكومتنا  حر�س 
وتعزيز  ال��وط��ن  من��اء  على 
امل��واط��ن  وتنمية   ، ق��درات��ه 

وحتقيق رفاهيته.
وقال الداود اإثر �سدور الأوامر امللكية: » اإن حكومتنا الر�سيدة بقيادة خادم 
احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده و�سمو ويل ويل 
وعلو  وازده���اره  ومنائه  الوطن  م�سلحة  اأن  للجميع  اأثبتت  اهلل،  حفظهم  عهده، 
�ساأنه وم�سلحة املواطن ورفاهيته يف قمة اأولوياتها، واأنها �سائرة على خطى من 
�سبقهم من ملوك هذه الباد الطاهرة، رحمهم اهلل، يف حتقيق احلياة الكرمية 
موؤ�س�سات  ق��درات  وتعزيز  التنمية  م�ستوى  رف��ع  خ��ال  من  ال�سعودي  للمواطن 

الدولة«.
واأ�ساف الداود اأن هذه القرارات امللكية التي اأدخلت ال�سرور على قلوب اأبناء 
اململكة العربية ال�سعودية تنم عن حكمة قائد، وقراءة خبري يف �سوؤون الدولة، ول 
غرابة اإذ خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز، اأيده اهلل، �ساحب 
روؤية �سيا�سية منت طوال �سنن من العمل الإداري والقيادي يف الدولة، فجاءت 

هذه القرارات ترجمة لهذه اخلربة ، ف�سعد بها الوطن ، وا�ستب�سر بها املواطن. 
الإن�سانية  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  �سخ�سية  اأن  ال���داود  ال��دك��ت��ور  وب��ن 
ظهرت يف قراراته، وفقه اهلل، التي �سملت ال�سعي لرفع م�ستوى التنمية والتطوير 
والعفو  املديونيات،  و���س��داد  ال��دول��ة،  يف  للعامن  روات���ب  ومنح  امل��ج��الت  �ستى  يف 
ال�سمان  وم�ستحقي  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  ودع��م  ال��ع��ام،  احل��ق  يف  امل�سجونن  ع��ن 
الجتماعي، وذوي الحتياجات اخلا�سة، وكذلك دعم الأندية الأدبية  والريا�سية 
واأبنائه  وموؤ�س�ساته  للوطن  رعايته  اأن  اهلل،  حفظه  ليوؤكد،  املهنية  واجلمعيات 
اأندية الأدب والريا�سة ل تغيب عن �سلم  وبناته املوظفن، واملحتاجن ، وكذلك 

اهتماماته، وقمة اأولوياته.
بحكومة  تفخر  امل��ب��ارك��ة  ال��ب��اد  ه��ذه  اأن  ال����داود  اأك���د  ت�سريحه  خ��ت��ام  ويف 
تتلم�س احتياجاتها،  وت�سعى لإ�سعادها �سائا اهلل جل وعا اأن يحفظ قائد هذه 
الباد  خادم احلرمن ال�سريفن و�سمو ويل عهده الأمن و�سمو ويل ويل عهده، 
واأن يجزيهم خري اجلزاء على ما يقدمونه للوطن واملواطن، واأن يحفظ بادنا 

بحفظه ويزيدها اأمنا وا�ستقرارا ورغد عي�س يف ظل قيادتها الر�سيدة.

مدير جامعة الملك خالد: 
األوامر الملكية.. اهتمام 

ونماء وعطاء
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كشفت أن 90٪ منهم يعانون من فوبيا المناخ
دراسة: 100٪ نسبة غياب الطالب بسبب تردي األحوال الجوية

تقدمها عمادة خدمة المجتمع بالجامعة

دورات لتطوير منسوبي »جوازات« عسير

ريم العسيري 

ك�����س��ف��ت درا������س�����ة �����س����درت م�����وؤخ�����را ع��ن 
اجلامعة بعنوان »فوبيا املناخ والإ�ساعات 
من  اخلليجي«  التعاون  جمل�س  دول  يف 
اإعداد املحا�سر بق�سم الإعام والت�سال 
ب��اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ ���س��اع��د ���س��اع��د اأن 
اأ�سباب الغياب لدى الطاب ب�سبب �سوء 
اإلى ن�سبة %100،  الأح��وال اجلوية ي�سل 
منهم   %  90 اأن  ال���درا����س���ة  ت���وؤك���د  ح��ي��ث 

يعانون من فوبيا املناخ.
ك���م���ا اأو�����س����ح����ت ال����درا�����س����ة اأي�����س��ا 
اأج���ري���ت  ال���ذي���ن  ال���ط���اب  م���ن   %95 اأن 
ت��غ��ي��ب��وا ع��ن احل�����س��ور  ال��درا���س��ة  عليهم 
تبث  ال��ت��ي  ل��اإ���س��اع��ة  ا�ست�سلموا  لأن��ه��م 
ع��ن ت��ردي الأح���وال اجل��وي��ة، فيما تاأتي 
اأ���س��ب��اب غ��ي��اب 80% م��ن��ه��م، ل��ك��ون��ه��م مل 
يتاأكدوا من �سحة ما يتداول عن حقيقة 
ن�سبة  بلغت  الأح��وال اجلوية، كما  اأخبار 
تفاعلهم وتوا�سلهم عرب »باك بريي« و 

»وات�ساب« %95.
واأجريت الدرا�سة على عينة مكونة 
م��ن ط���اب واأ���س��ات��ذة م��ن ج��ام��ع��ة امللك 
وعينة ق�سدية(،  ع�سوائية  خالد، )عينة 
و�سملت كا العينتن 200 ع�سو تدري�س 
منهم  ط��ال��ب  و500  اأ����س���ت���اذة،   60 م��ن��ه��م 
العينة  يف  الركيز  مت  كما  طالبة.   180
واللغة  الإع�����ام،  طلبة  ع��ل��ى  الق�سدية 

العربية، واحلا�سب الآيل.
واع��ت��م��د ال��ب��اح��ث يف ال��درا���س��ة على 
ال��ت��اري��خ��ي،  امل��ن��ه��ج  ب��ن  منهجية جت��م��ع 
اأداة  ا���س��ت��خ��دم  ك��م��ا  ال��و���س��ف��ي  وامل���ن���ه���ج 

منصور كويع
 

ناق�س عميد خدمة املجتمع والتعليم 
مبارك  الدكتور  باجلامعة،  امل�ستمر 
ب���ن ���س��ع��ي��د ح���م���دان، ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون 
التدريب  ق�سم  مدير  مع  وال�سراكة، 
مبنطقة  للجوازات  العامة  باملديرية 
ع�����س��ري ال����رائ����د ع���ب���د ال���رح���م���ن ب��ن 
من  ع��دد  لتقدمي  القحطاين،  �سايع 
ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��ط��وي��ري��ة 
والتعليمية ملن�سوبي اجلوازات بع�سري 
واللغة  الآيل،  احل��ا���س��ب  جم���الت  يف 
الب�سرية،  امل��وارد  واإدارة  الإجنليزية، 
وذل����ك ب��ه��دف ت��ط��وي��ر ق���درات���ه���م يف 

جمال عملهم .
املجتمع  خ��دم��ة  عميد  واأو����س���ح 
اأن الجتماع ميثل  امل�ستمر،  والتعليم 
ج�����زءا م���ن ال���ت���ع���اون ب���ن اجل��ام��ع��ة 
واجل������وازات، يف امل��ج��الت ال��ت��ي تعود 
كما  ع��ام،  ب�سكل  املجتمع  على  بالنفع 
م��ه��ارات موظفي  تنمية  اإل���ى  ت��ه��دف 
امل��دي��ري��ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، مما 
ينعك�س ب�سكل اإيجابي على اخلدمات 

املقدمة للمواطنن.
واأ��������س�������اد ال�����دك�����ت�����ور ح�����م�����دان، 
ت��وق��ع��ه��ا اجلامعة  ال��ت��ي  ب��ال�����س��راك��ات 
م��ع خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة اأو 
اخل���ا����س���ة، م���وؤك���دا اأن���ه���ا ت��ق��ع �سمن 
امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

ال�ستبيان الإلكروين جلمع املعلومات.
ن�سبة  اأن  ال��درا���س��ة  نتائج  وك�سفت 
ت���ف���اع���ل الأ�����س����ات����ذة يف ال����ب����اك ب���ريي 
والوات�ساب قليلة مقارنة بالطلبة فهي ل 
تتجاوز 50%، كما اأن 70 % منهم ل يثقون 
ب��ريي،  ال��ب��اك  يف  ين�سر  م��ا  مب�سداقية 
من  فيه  ينقل  م��ا  ي�سدقون   %30 بينما 

ر�سائل وغري ذلك.
من  تخوفهم  ن�سبة  اأن  واأو���س��ح��ت 

ال��ت��ي ت��ق��وم بها اجل��ام��ع��ة، لف��ت��ا اإل��ى 
اهتم�م اجل�معة بت�أدية الدور املنوط 

بها �سمن ر�سالتها جتاه املجتمع.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأك������د م���دي���ر ق�����س��م 
للجوازات  العامة  باملديرية  التدريب 
�سينعك�س  التعاون  ه��ذا  اأن  باملنطقة، 
اإيجابا على م�ستوى تقدمي اخلدمات 

�سحية  ووق���ع���وا   ،%45 ي��ت��ع��دى  ل  امل��ن��اخ 
الإ�ساعة بن�سبة 50%، وتغيبوا عن العمل 

بن�سبة %50.
حقيقة  م��ن  ت��اأك��ده��م  ن�سبة  اأن  كما 

الأخبار اجلوية املتداولة %50.
وب����ي����ن����ت ال������درا�������س������ة اأن����������ه ب��ف��ع��ل 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا احل����دي����ث����ة اأ����س���ب���ح���ت 
لاإ�ساعة  رهينة  اجل��وي��ة  ال�ستعامات 
ال���ت���ي ت���خ���دم ط���رف���ا م��ع��ي��ن��ا ي�����س��ع��ى اإل���ى 

للمواطنن  اجل���وازات  من�سوبي  م��ن 
الإي��ج��اب��ي  ال����دور  وامل��ق��ي��م��ن، مثمنا 
ل��ع��م��ادة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ع��ل��ي��م 
امل�ستمر باجلامعة يف تعزيز ال�سراكة 
ال���ف���اع���ل���ة ب��ي��ن��ه��ا وب�����ن ال��ق��ط��اع��ات 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
اأن ذلك  �سبيل خدمة املجتمع، مبينا 

ت�سريب  م��ن خ��ال  ه��دف معن  حتقيق 
اأخ����ب����ار ل اأ����س���ا����س ل���ه���ا م����ن ال�����س��ح��ة ، 
لتعطيل احلياة العامة �سواء يف العمل، اأم 
الدرا�سة، اأم غري ذلك، وهنا تكمن اأهمية 
درا�سة الإ�ساعة يف علم املناخ و اأثرها على 

املجتمعات. 
ا���س��ت��خ��دام  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 
املجتمع  يف  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
ت��ل��ك  واأن  ج������دا،  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل  ت���ن���ام���ى 
الأف��راد  حياة  منط  على  اأث��رت  الو�سائل 

واملجتمعات.
ك��م��ا اأظ���ه���رت ط��غ��ي��ان ال���س��ت��خ��دام 
ال�����س��ل��ب��ي مل���واق���ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
م���ن خ���ال اإ����س���اع���ات الأخ���ب���ار امل��ك��ذوب��ة 
تعطل  التي  الإ�ساعة  وتنامي  واملغلوطة، 
م�سالح النا�س واحلياة العامة من خال 
ا�ستخدام �سور ومقاطع فيديو لأحداث 
يف  ح��دث��ت  اأن��ه��ا  على  وتقدميها  �سابقة، 

زمن قريب.
واأو����س���ت ال���درا����س���ة ب���احل���ذر اأث��ن��اء 
متحي�سا  ومتحي�سها  امل��ع��ل��وم��ات،  تلقي 
ذات  واملوؤ�س�سات  الهيئات،  ورب��ط  دقيقا، 
الجتماعي  التوا�سل  مب��واق��ع  الأه��م��ي��ة 

مبختلف اأنواعها.
واأخبار  ن�سرات  بتقدمي  اأو�ست  كما 
خا�سة اأثناء الأحداث والق�سايا الكربى، 
الن�سية،  كالر�سائل  خمتلفة  وبو�سائل 
وال���ك���ل���م���ات الإذاع�����ي�����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، 
باملخاطر  الطاب  توعية  اإلى  بالإ�سافة 
التوا�سل  �سبكات  م��ن  تر�سدهم  ال��ت��ي 
الجتماعي من خال عقد ندوات وور�س 

عمل حول ذلك. 

اجل��وازات  مدير  توجيه  �سمن  ياأتي 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ال��ع��م��ي��د ���س��ع��د بن 
رح��ي��ل ال�����س��وي��دي، ل��ا���س��ت��ف��ادة من 
م�ستواهم  ورف����ع  ال��ع��ام��ل��ن،  ت��اأه��ي��ل 
الازمة  املهارات  واإك�سابهم  العملي، 
اأعمالهم  اأداء  على  ت�ساعدهم  ال��ت��ي 

على الوجه املطلوب.

أكثر من 8000 مشترك في اليوم األول
إطالق خدمة »واتساب« لمتابعة 

الشؤون األكاديمية بالجامعة
با�ستخدام  ج��دي��دة  اإلكرونية  خدمة  والت�سجيل  القبول  ع��م��ادة  اأطلقت 
طاب  م��ن  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي  اإط���اع  ت�سهيل  ب��ه��دف  »وات�����س��اب«  تطبيق 
واأع�ساء هيئة تدري�س على كل ما يتعلق بال�سوؤون الأكادميية يف اجلامعة، 
مع  الأكادميية،  واللوائح  والأح���داث  الأخبار  كافة  متابعة  اإل��ى  بالإ�سافة 
تزويد كافة امل�سركن باخلدمات الأكادميية، وطريقة ا�ستخدامها، ون�سر 
العمادة يف توفري  وتاأتي هذه اخلطوة رغبة من  والإر���س��ادات.  التعليمات، 

وتقدمي خدمات اإدارية واإلكرونية مميزة.
اأن  اآل فارح  واأو�سح عميد القبول والت�سجيل املكلف الدكتور �سلطان 
هذه اخلدمة بداأت فعليا الأ�سبوع املا�سي باأكر من ثمانية اآلف م�سرك، 
التي  الإلكرونية  اخل��دم��ات  من  كبرية  �سل�سلة  �سمن  »ت��اأت��ي  اأنها  م��وؤك��دا 
�ستقدمها العمادة خال الفرة املقبلة التي ن�سعى من خالها اإلى توفري 
اجلامعة،  وط��ال��ب��ات  وط���اب  ال��ت��دري�����س  هيئة  واأع�����س��اء  ملن�سوبي  ال��راح��ة 
و�ستمكن اجلميع من معرفة امل�ستجدات باجلامعة وما يهمهم من تنبيهات 

واإعانات«.
وبننّ اآل فارح اأن اخلدمة حمكمة، ول ميكن لأي م�سرك اخراقها 
اآل  وك�سف  هاتفه.   رق��م  ع��ن  الك�سف  اأو  الآخ���ر  امل�سرك  اإل��ى  الو�سول  اأو 
اإلى  املقبلة  ت�سعى يف خطتها  والت�سجيل باجلامعة  القبول  اأن عمادة  فارح 
جديد  ه��و  م��ا  لكل  منها  مواكبة  وذل��ك  اإلكرونية،  اإل���ى   العمادة  حتويل 
منها  امل�ستفيدة  الفئات  على  للتي�سري  والت�سال  املعلومات  تقنية  عامل  يف 
ب�سكل تفاعلي ومرابط بحيث ميكنهم من خالها التعرف على اخلدمات 

الإلكرونية باجلامعة وا�ستخدامها ب�سكل مي�سر. 
للراغبن  الت�سال )0552781115(  العمادة خ�س�ست جهة  اأن  يذكر 
الت�سال  اإلى جهة  »تفعيل«  باإر�سال كلمة  »وات�ساب«  ال�سراك بخدمة  يف 
املحددة وذلك لتفعيل اخلدمة، وكذلك ال�سغط على »اإلغاء« عند الرغبة 

يف اإلغاء ال�سراك.
سارة القحطاني

»إفرا« تستثمر في الجامعة
   من خالل محالت كوفي شوب

الإدارة  ع���ل���ى  ال����ع����ام  امل�������س���رف  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ال��ع��ام��ة ل��ا���س��ت��ث��م��ار ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
»اإف����را«  م��وؤ���س�����س��ة  ممثلي  احل�سيني  ع��ام��ر 
ال���ت���ج���اري���ة، امل���ال���ك���ة ل��ل��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة 
فتح  ف��ر���س  وب��ح��ث  مل��ن��اق�����س��ة   ،Joffreyʼs
ع��دد م��ن حم��ات ك��ويف �سوب داخ��ل اأروق��ة 
اجل����ام����ع����ة، ب���ه���دف اإي�����ج�����اد ب��ي��ئ��ة ج���اذب���ة 
ل��ط��اب وط���ال���ب���ات وم��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة.
بدورها على  توؤثر  التي قد  املعوقات  كافة  الجتماع بحث  ومت خال 
املوؤ�س�سة وامل�ستهلك، وذلك من اأجل حتقيق النجاح للطرفن، كما مت خال 
الك�سكات  لإقامة  اقراحها  مت  التي  وامل�ساحات  الأماكن  حتديد  الجتماع 

املخ�س�سة، التي �سيعلن عنها بعد النتهاء من الإجراءات الر�سمية.
املقبلة،  الأ�سابيع  خال  العقد  �ستوقع  اجلامعة  اأن  احل�سيني  واأو�سح 
من  التي  واخل��دم��ات  املتطلبات،  كافة  توفري  اإل��ى  دائما  ت�سعى  اأنها  موؤكدا 
�سيتم  التي  املوؤ�س�سة  وق��ال«  اجلامعة،  ومن�سوبات  مبن�سوبي  الرقي  �ساأنها 
التوقيع معها وهي)اإفرا( خال الأيام املقبلة معروفة على م�ستوى اململكة، 

وهي وا�سعة النت�سار لي�س يف اململكة فح�سب بل على م�ستوى اخلليج« .
عبد العزيز رديف 

الجامعة في المؤتمر السعودي 
العالمي الـ 26 لطب األسنان

�ساركت اجلامعة ممثلة بكلية طب الأ�سنان يف املوؤمتر ال�سعودي العاملي ال�26 
بجامعة  الأ�سنان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية  نظمته  ال��ذي  الأ�سنان،  لطب 

امللك �سعود يف مركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س.
واأكد عميد كلية طب الأ�سنان باجلامعة الدكتور اإبراهيم ال�سهراين، 
علمي  ح��دث  تقدمي  يف  لاإ�سهام  اجل��ه��ود  ت�سافر  على  حر�ست  الكلية  اأن 
العلم من  اإليه  اأح��دث ما و�سل  الأ�سنان ليواكب  متميز يخدم جمال طب 
اإجراءات وقائية وت�سخي�سية وعاجية، اإلى جانب تقدمي اأف�سل اخلدمات 
ف��ي��ه نخبة من  ���س��ارك  امل��وؤمت��ر  اأن  ال�����س��ه��راين  وب���ننَ  امل��م��ل��ك��ة.  ال�سحي يف 
ال��دول  خمتلف  من  املخت�سن  والباحثن  والعاملين  املحلين  املتحدثن 
العلماء يف طب  اأب���رز  م��ن  خ��ب��ريا   25 ق��دم  امل��ج��ال، حيث  ه��ذا  املتقدمة يف 
اإلى  بالإ�سافة  التخ�س�س،  فروع  واأبحاثا يف  خمتلف  الأ�سنان، مو�سوعات 
اأوراق علمية مت تقدميها على �سكل حما�سرات ق�سرية ومل�سقات علمية، 

اإلى جانب عدد من برامج التعليم الطبي امل�ستمر وور�س العمل.
منصور كويع
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شارك فيه 72 جهة سعودية حكومية وخاصة 

»شؤون المكتبات« تعرف زوار معرض القاهرة للكتاب بأدوار الجامعة

مشاركة فاعلة للجامعة
في المجلس االستشاري لطالب الخليج

���س��ارك��ت اجل��ام��ع��ة ممثلة ب��ع��م��ادة ���س��وؤون 
املكتبات يف الدورة ال� 46 ملعر�س القاهرة 
انطلقت  ال����ذي   ،2015 ل��ل��ك��ت��اب  ال����دويل 
»الثقافة  ���س��ع��ار  حت��ت  م��وؤخ��را  فعالياته 
منها  دول����ة   26 وال��ت��ج��دي��د« مب�����س��ارك��ة 
19ع���رب���ي���ة واأف���ري���ق���ي���ة، و���س��ب��ع اأج��ن��ب��ي��ة، 
اأجنبيا،  نا�سرا، منهم 50  ومب�ساركة 850 
ف��ي��م��ا ك���ان ع���دد الأج��ن��ح��ة امل�����س��ارك��ة 48 
ج��ن��اح��ا، وذل���ك م��ن 28 ي��ن��اي��ر وح��ت��ى 12 

فرباير 2015.
وق��������ال ع���م���ي���د �������س������وؤون امل���ك���ت���ب���ات 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ���س��ع��ي��د ب���ن ق��ا���س��م 
على  ح��ر���س��ت  اجل���ام���ع���ة  اأن  اخل����ال����دي 
امل�������س���ارك���ة ل��ع��ر���س ج���ان���ب م���ن ن��ت��اج��ه��ا 
العلمي، ولإعطاء زوار املعر�س فكرة عن 
اجلامعة وال���دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه، وذل��ك 
كان بتوجيه ودعم دائم من معايل مدير 
الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 

بن حمد الداود.
وق�����ال »اجل���ام���ع���ة ���س��ارك��ت ب��ع��ر���س 
جانب من موؤلفات من�سوبيها التي تنوعت 
بن الكتب والأبحاث العلمية املتخ�س�سة، 
اإ�سافة اإلى عدد من املن�سورات والكتيبات 
وم��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة«. وب��ن 
ت�سميما  ن��ف��ذت  ال���ع���م���ادة  اأن  اخل���ال���دي 
مميزا جلناح اجلامعة امل�سارك باملعر�س، 
ذلك  يف  ال�سبق  ق�سب  للعمادة  كان  حيث 
اململكة  جناح  يف  امل�ساركة  اجلهات  �سمن 

العربية ال�سعودية.
ي��ذك��ر اأن امل��ع��ر���س ���س��ارك ف��ي��ه 72 
عر�ست  وخا�سة  حكومية  �سعودية  جهة 
وبرنامج  ع��ن��وان  اآلف  خم�سة  م��ن  اأك��ر 

ثقايف متنوع.

امل���ج���ل�������س  ������س�����ارك�����ت اجل�����ام�����ع�����ة يف   
ال�����س����ت���������س����اري ال����ط����اب����ي ال����راب����ع 
العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  جلامعات 
بدول جمل�س التعاون اخلليجي الذي 
العامة ملجل�س  الأم��ان��ة  اأق��ي��م  مبقر 
ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي يف 
الريا�س، حيث مثل الطالب عبداهلل 
بن �سعيد ال�سيف اجلامعة يف اجتماع 
الذي  الطابي  ال�ست�ساري  املجل�س 
ح��ظ��ي ب��ح�����س��ور مم��ث��ل��ي اجل��ام��ع��ات 
جمل�س  بدول  التعليمية  واملوؤ�س�سات 
املجل�س  واأع�ساء  اخلليجي  التعاون 

من طاب اجلامعات ال�سعودية.
وه�������دف امل�����وؤمت�����ر اإل�������ى اإت����اح����ة 
ال���ف���ر����س���ة لأ����س���ح���اب امل����واه����ب م��ن 
ط����اب وط���ال���ب���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
ب�����دول جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي 
لإب���������رازه���������ا م������ن خ��������ال امل�����ح�����اور 
امل�ستوى  ورفع  املختلفة،  والفعاليات 
ال��ع��ل��م��ي وال���ث���ق���ايف ل�����دى ال���ط���اب 
التعاون  جمل�س  دول  يف  والطالبات 
البحثية  ال��ق��ي��م  وت��ع��زي��ز  اخل��ل��ي��ج��ي، 
والإب���داع���ي���ة ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات، 
وت���ن���م���ي���ة ث���ق���اف���ة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
وت�سجيع  لديهم،  والبتكار  والإب��داع 
الأعمال الفنية والإعامية الأ�سيلة 
وامل����ت����م����ي����زة، وت�������س���ج���ي���ع الأع�����م�����ال 
الطابية التطوعية، واإثراء ال�ساحة 

واحلوارية لدى الطاب والطالبات، 
اإل�����ى ج���ان���ب غ���ر����س ق��ي��م ال��ت��ن��اف�����س 
اجلماعي  والعمل  ال�سريف  العلمي 

ون�سر  بعر�س  الطابية  الأكادميية 
للطاب  والإب���داع���ي  العلمي  النتاج 
والطالبات، وتنمية املهارات القيادية 

وت���ع���زي���زه، وب���ن���اء ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل 
ال��ع��ل��م��ي ب���ن ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات 

بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

وكالة الجامعة للتطوير
تحول أفكار الطالب اإلبداعية

إلى مشاريع واقعية
بداأت اجلامعة ممثلة يف وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة وعمادة 
����س���وؤون ال��ط��اب ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة ال�����س��م��و ل��ت��ط��وي��ر ال�����س��ب��اب، 
واقعية  م�ساريع  اإلى  وحتويلها  الإبداعية  طابها  اأفكار  با�ستقبال 
والعمل  قدراتهم،  واإط��اق  اكت�ساف  بهدف  وموؤثرة،  عملية  بطرق 
اأحدث  وفق  ال�ستثمارية،  الأعمال  ري��ادة  الطاب من  على متكن 

الطرق، والو�سائل الفعالة باأ�سلوب عملي.
اآل  واأو����س���ح عميد ���س��وؤون ال��ط��اب ال��دك��ت��ور م��ري��ع ب��ن �سعد 
هبا�س، اأن اجلامعة هي اجلهة الداعمة ماليا، وتتحالف مع ال�سركة 
الطاب  م�ساريع  لإظ��ه��ار  العقود  واإب����رام  التنظيم  يف  للم�ساعدة 
يف  للطاب  املتنوعة  التطويرية  احل��ل��ول  م��ن  جمموعة  وت��ق��دمي 

جمال ريادة الأعمال، ولي�س للدعم املايل.
الأ�ستاذ  ال�سمو  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اأو���س��ح  جهته  من 
الدعاية  لي�س  امل�����س��روع  م��ن  الأ���س��ا���س��ي  ال��ه��دف  اأن  اأح��م��د ع�سريي 
اأن يتحكم يف حتديات  اأع��م��ال ي�ستطيع  رائ��د  اإع���داد  والإع���ان، بل 
التي  ال�سعودية  القبول يف اجلامعات  »وجدنا  وقال  الأعمال،  ريادة 
الأف��ك��ار  يف  وامل�ساركة  والتبني  القبول  وج��دن��ا  اأن��ن��ا  اإل  بها،  م��ررن��ا 

وحماولة اإن�ساجها يف جامعة امللك خالد«.
ودع���ت ال��ع��م��ادة و���س��رك��ة ال�سمو جميع ال��ط��اب ال��راغ��ب��ن يف 
ال�سركة  موقع  زي���ارة  اإل��ى  وامل�ساركة،  ال�ستثمارية  اأف��ك��اره��م  ط��رح 
للت�سجيل وال�ستف�سار، وبينتا   info@alsmo.com.sa الإلكروين
اأن اكت�ساف واإط��اق ق��درات الطالب اجلامعي مير بثاث مراحل 
هي: مرحلة الكت�ساف، ومرحلة التمكن، ثم التطبيق برحلة اإلى 

اليابان.
يذكر اأن الربنامج �سينظم رحلة طابية لليابان بهدف اإك�ساب 
امل�ساركن خربات وجتارب خمتلفة يف جمال الإبداع وريادة الأعمال 

باليابان، لتطوير مهارات ال�ستك�ساف و تنميتها.



أخبار الجامعة

اختتام ورشة 
التخطيط

االستراتيجي 
الثالثة

اخ��ت��ت��م��ت الأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي، 
ال���ث���ال���ث���ة يف جم���ال  ال����ور�����س����ة 
ال���ت���خ���ط���ي���ط ال����س���رات���ي���ج���ي 
عليها  واأ���س��رف��ت  نظمتها  التي 
وك����ال����ة اجل����ام����ع����ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
واجلودة، بالتعاون مع موؤ�س�سة 
 Meras لا�ست�سارات  م��را���س 

.Consulting
ال����ور�����س����ة  ا�����س����ت����ه����دف����ت   
ت����ط����وي����ر وب������ن������اء الأه������������داف 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ة وامل���رح���ل���ي���ة 
ك���ج���زء  الأداء  وم������وؤ�������س������رات 
ت��ف�����س��ي��ل��ي وح����اك����م ي���وج���ه م��ا 
���س��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه م���ن م�����س��اري��ع 
ل���ل���خ���ط���ط ال����س���رات���ي���ج���ي���ة، 
و����س���ارك ف��ي��ه��ا ث����اث وك����الت 
باجلامعة هي: وكالة اجلامعة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة، ووك���ال���ة 
التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة 
اجلامعة  ووكالة  والأكادميية، 
ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى �ست 
والهند�سة،  الطب،  كليات هي: 
والرجمة،  واللغات  وال��ع��ل��وم، 
وال���ع���ل���وم الإداري����������ة وامل���ال���ي���ة، 

وعلوم احلا�سب الآيل.
وث���م���ن وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة ال��دك��ت��ور 
اأح�����م�����د اجل���ب���ي���ل���ي م�������س���ارك���ة 
م����ن���������س����وب����ي اجل������ام������ع������ة م���ن 
ال���وك���الت وال��ك��ل��ي��ات يف ور����س 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال����س���رات���ي���ج���ي، 
ت�����س��ه��ده وك��ال��ة  اأن م���ا  م��ب��ي��ن��ا 
ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة م��ن تقدم 
ياأتي نتيجة الدعم امل�ستمر من 
معالى مدير اجلامعة لأن�سطة 

الوكالة.
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علي آل سعيد

ن��ي��اب��ة ع��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، افتتح 
ال�سحية  ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل 
اآل ج��ل��ب��ان، م��وؤخ��را، ي��وم البحث  د. خ��ال��د 
ال��ع��ل��م��ي ال��ث��ام��ن لأط���ب���اء الم��ت��ي��از بكلية 
املركزية  املدرجات  وذلك يف  الأ�سنان،  طب 

وبح�سور عمداء الكليات والإدارات.
بحثا   24 تقدمي  العلمي  اليوم  �سهد 
مميزا حتت اإ�سراف كادر الكلية الأكادميي، 
اأبحاث ترقى للن�سر مبجات علمية  وهي 
اليوم  اإف��ادة املنظمن. بداأ  مرموقة ح�سب 
العلمية  املل�سقات  ح���ول  ب��ج��ول��ة  العلمي 
وب��داأ احلفل  للمدرج،  دخ��ول  املعرو�سة ثم 
الكلية  لوكيل  كلمة  ث��م  ال��ك��رمي  ب��ال��ق��راآن 
لل�سوؤون ال�سريرية د. عبدالعزيز اأبو ملحة 

حول برنامج المتياز وحمتوى الأبحاث.
ع��ق��ب ذل����ك األ���ق���ى ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة طب 
ب��ن �سليمان  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ن��ان 
ك��ل��م��ة ح���ول م��ن��ج��زات الكلية  ال�����س��ه��راين 
اأث��ن��ى وكيل  ال��ع��ام، بينما  وال��ع��ي��ادات ل��ه��ذا 

تكريم الفائزين بأبحاث اليوم العلمي
ألطباء امتياز »األسنان«

الدكتور  ال�سحية  للتخ�س�سات  اجلامعة 
الكلية  دور  على  جلبان  اآل  �سعد  بن  خالد 
واختتم احلفل  اإجن���ازات.  تقدمه من  وم��ا 
ب��ت��وزي��ع ال����دروع وال�����س��ه��ادات ع��ل��ى اأف�سل 

ثاثة اأبحاث على النحو التايل:

أطباء االمتياز الفائزين
بالمركز األول:

الع�سريي. ه�سبان  • يحيى 
القحطاين. حممد  • �سالح 

الغامدي. عامر  • مفرح 
الكادر الأكادميي امل�سرف على البحث 

الفائز باملركز الأول:
ال�سهراين. العزيز  عبد  • الدكتور 

بخاري. • كمران 

أطباء االمتياز الفائزين
بالمركز الثاني:

تومان. اآل  �سعد  • ماجد 
ال�سهراين. علي  • عبداهلل 

القرين. علي  • عبداهلل 

الكادر الأكادميي امل�سرف على البحث 
الفائز باملركز الثاين:

هارلور. �ساثي�س  • الدكتور 

أطباء االمتياز الفائزين
بالمركز الثالث:

ال�سهري. ظافر  • عبداهلل 
القي�سي. عبداهلل  • علي 
ع�سريي. حممد  • نايف 

مرعي. اآل  مرعي  • يحيى 
الكادر الأكادميي امل�سرف على البحث 

الفائز باملركز الثالث:
ن�سيم.  • الدكتورة 

فهمي. اأ�سامة  • الأ�ستاذ 
يذكر اأن عدد اأطباء المتياز بالكلية 
ل��ه��ذا ال��ع��ام ب��ل��غ 66 ط��ب��ي��ب ام��ت��ي��از �سمن 
ال��دف��ع��ت��ن ال������10 وال�������11، ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ ع��دد 
خ��ري��ج��ي ال��ربن��ام��ج ح��ت��ى ال��ع��ام اجلامعي 
تن�سم  اأن  املقرر  وم��ن  احل��ايل 373 طبيبا، 
نهاية  الطالبات  من  دفعة  اأول  الكلية  اإل��ى 

العام احلايل.

من بينها مشاريع تفيد الحجاج والمتسوقين

»الحاسب اآللي« تقدم سبعة 
تطبيقات تقنية جديدة

أحمد العياف

�سبعة  والت�����س��الت(،  ال�سبكات  )ق�سم  احلا�سب،  علوم  كلية  يف  ممثلة  اجلامعة  قدمت 
ت�سميم  ب��ن  م��ا   ،1436/1435 اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��درا���س��ي  للف�سل  م�ساريع 
وتنفيذ واإدارة وحماية لنظام التحكم الذكي ل�ستهاك القدرة على التحكم بالأجهزة 
واعتمادا  الكهربائية  القدرة  ا�ستهاك  لتقليل  واإطفائها ل�سلكيا  وت�سغيلها  الكهربائية 
حالة  ع��ن  للمعنين  ر�سائل  ير�سل  ال���ذي  ال��ذك��ي  ال��ع��داد  م��ن  امل�سجلة  املعلومات  على 
ال�سبكة، وم�سروع دائرة امل�سو�س على اأجهزة املوبايل يف الأماكن غري املرغوب ت�سغيلها 
فيها، وم�سروع حتديد املوقع يف �سبكات املتح�س�سات الا�سلكية حيث يتم حتديد موقع 
وجود حامل املتح�س�س ل�سلكيا، وتفيد هذه التقنية يف عدة تطبيقات كاحلج والأ�سواق 

التجارية الكبرية وامل�ساحات املزدحمة.
البيانات  واإدارة وحماية مراكز  ال�سبعة، م�سروع ت�سميم وتنفيذ  امل�ساريع  و�سملت 
من الو�سول غري املرغوب فيه مع �سمان فعالية ق�سوى وجاهزية عمل متوا�سلة حتى 
امل��درك حيث  ال��رادي��و  التعاوين يف �سبكات  الك�سف  الأع��ط��ال، وم�سروع  يف حالة ح��دوث 
يتعاون اأكر من جهازين يف اكت�ساف مدى �سغل احلزمة الرددية من عدمه، وجتنب 
الت�سوي�س على امل�ستخدم الأ�سا�سي وا�ستغال امل�ساحات ال�ساغرة، بالإ�سافة اإلى م�سروع 
منه،  ال�سبكة  حماية  ثم  وم��ن  املهاجم  من  ال�سبكات  حلماية  الع�سل  م�سيدة  ت�سميم 
وجتميع معلومات عن املهاجم وعن الأدوات امل�ستعملة اأثناء الهجوم وتدارك ال�سعف يف 
ال�سبكة اإن وجد، واأخريا ت�سميم �سبكة افرا�سية خا�سة لاأعمال التجارية ال�سغرية 
�سبكات  ع��رب  البيانات  وا�ستقبال  اإر���س��ال  م��ن  ال�سخ�سي  الكمبيوتر  جهاز  متكن  التي 

م�سركة.

تدشين 
فعاليات 

أنشطة النادي 
الهندسي

حتت رعاية عميد كلية الهند�سة 
الأ�ستاذ الدكتور ح�سني الوادعي، 
الطالبية  الأن�سطة  اإدارة  اأقامت 
حفل  املا�سي،  الأح���د  بالكلية، 
ت��د���س��ني ف��ع��ال��ي��ات الأن�����س��ط��ة 
عدد  بح�سور  الهند�سي،  بالنادي 
ال��ت��دري�����س،  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن 
واأك���ر م��ن 200 ط��ال��ب. ووج��ه 
بكلية  الطالبية  الأن�سطة  رائد 
يحيى  اأ�سامة  املهند�س  الهند�سة 
لعميد  وتقديره  �سكره  م�سيبه 
ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى دع��م��ه امل��ت��وا���س��ل 
امل�ستويات،  جميع  على  للطالب 
على  ل��ل��ع��م��ادة  وق���ال«ن�������س���ك���ر 
توليه  ال���ذي  الكبري  اهتمامها 
ل�����س��وؤون ال���ط���الب والأن�����س��ط��ة 

الطالبية«.
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للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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الجامعة 
تشارك في 

مؤتمر الشباب 
والمواطنة 

»قيم وأصول«
ت���������س����ارك اجل����ام����ع����ة مم���ث���ل���ة يف 
ع����م����ادة �����س����وؤون ال����ط����اب ي��وم��ي 
الأرب���ع���اء واخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل��ن يف 
»قيم  وامل��واط��ن��ة  ال�سباب  م��وؤمت��ر 
اأم  ت��ع��زم جامعة  ال���ذي  واأ����س���ول«، 
مب�����س��ارك��ة  تنظيمه  ع��ل��ى  ال���ق���رى 
واملتخ�س�سن  الباحثن  من  عدد 
الربوية  واملوؤ�س�سات  باجلامعات 
بال�سباب  ال��ع��اق��ة  ذات  واجل��ه��ات 
و����س���وؤون���ه���م م����ن داخ������ل امل��م��ل��ك��ة 
وخارجها، وذلك بقاعة امللك عبد 
املدينة  مبقر  التاريخية  ال��ع��زي��ز 

اجلامعية مبكة املكرمة.
وت���ت���م���ث���ل اأه���������داف م���وؤمت���ر 
واأ�سول«  »قيم  واملواطنة  ال�سباب 
م���ف���ه���وم  وت�����ع�����زي�����ز  ت����ع����ري����ف  يف 
اأه���م���ي���ة دور  امل����واط����ن����ة، وب����ي����ان 
وموؤ�س�سات  ال��رب��وي��ة  املوؤ�س�سات 
امل��ج��ت��م��ع امل�����دين يف غ���ر����س ه��ذه 
ال��ق��ي��م ل����دى ال�������س���ب���اب، ودرا����س���ة 
امل��ت��ط��ل��ب��ات وامل����ت����غ����ريات ل��دي��ه��م 
على  امل��وؤث��رة  العوامل  جانب  اإل��ى 
النتماء وتنميته لدى هذه الفئة.

كما �سيتناول املوؤمتر حماور 
جمملها  يف  ت��رك��ز  وم��و���س��وع��ات 
ع���ل���ى ت���وع���ي���ة ال�������س���ب���اب وت��ع��زي��ز 
روح امل��واط��ن��ة ل��دي��ه��م، م��وؤك��دا اأن 
���س��ع��ي اجل��ام��ع��ة ل��ع��ق��د م��ث��ل ه��ذا 
امل�����س��وؤول��ي��ة  م��ن  ينطلق  امل���وؤمت���ر، 
اجلامعة  حتملها  التي  املجتمعية 
جت�����اه ال����وط����ن وامل���ج���ت���م���ع، اإل����ى 
والتعليمي،  العلمي  دوره��ا  جانب 
مب���ا ي��ح��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات ولة الأم���ر 
وحر�سهم على �سباب هذا الوطن 
واه��ت��م��ام��ه��م ال���دائ���م ب�����س��وؤون��ه��م 

كافة.
الطاب  �سوؤون  عميد  واأك��د 
ب��اجل��ام��ع��ة، ال���دك���ت���ور م���ري���ع بن 
ال�سباب  ملتقى  اأن  الهبا�س،  �سعد 
واملواطنة مو�سوع مهم، لرتباطه 
ال�سباب،  تفكري  فيه  يتغري  بعمر 
م����ع����ت����ربا ال���������س����ب����اب وامل����واط����ن����ة 

مو�سوعن متازمن.
اجلامعة  »م�ساركة  واأ���س��اف 
مل تقت�سر على عدد من العمداء 
وال����وك����اء ب���ل ���س��م��ل��ت وف�����دا من 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات وع����ددا من 
اأع�ساء هيئة التدري�س، اإميانا باأن 
امللتقى  هذا  من  امل�ستهدفة  الفئة 
هم فئة ال�سباب لكي تعم الفائدة 
برامج  اإل��ى  التجربة  ه��ذه  وننقل 
-ب��اإذن  املقبلة  الفرة  اجلامعة يف 

اهلل-« .
يذكر اأن امل�ساركن يف املوؤمتر 
رئي�سية  حماور  اأربعة  �سيتناولون 
م����ن خ������ال اجل���ل�������س���ات امل����ق����ررة 
ل���ذل���ك، ح��ي��ث ���س��ي��ت��ط��رق امل��ح��ور 
املواطنة«  »حقيقة  ملو�سوع  الأول 
»دور  الثاين ف�سيتناول  املحور  اأما 
املوؤ�س�سات الجتماعية نحو تنمية 
امل���واط���ن���ة«، يف م���ا ي��ب��ح��ث امل��ح��ور 
املوؤ�س�سات  »دور  م��و���س��وع  ال��ث��ال��ث 
وقيمها«،  املواطنة  نحو  الربوية 
ال���راب���ع، مو�سوع  امل��ح��ور  واأخ����ريا 

»�سباب اجلامعات والُهوية«.

الجامعة تشارك في فعاليات سوق عكاظ 
�ساركت اجلامعة يف فعاليات الدورة 
ال��ث��ام��ن��ة م���ن ����س���وق ع���ك���اظ، ال��ت��ي 

اختتمت  موؤخرا.
وج��������اءت م�������س���ارك���ة اجل���ام���ع���ة 
ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  ج��ن��اح  �سمن 
مدير  معايل  لتوجيهات  ا�ستجابة 
اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور عبد 
اأكد  الرحمن بن حمد الداود الذي 
امل�ساركة  اجل��ام��ع��ة يف  ح��ر���س  ع��ل��ى 

الفاعلة يف كافة املنا�سبات الوطنية، 
لعك�س ال�سورة امل�سرفة التي و�سلت 
اإل��ي��ه��ا اجل��ام��ع��ة يف ���س��ت��ى امل��ج��الت 

ل�سيما العلمية والأكادميية.
واأو�����س����ح امل�������س���رف ع��ل��ى ج��ن��اح 
اجل��ام��ع��ة يف ���س��وق ع��ك��اظ ال��دك��ت��ور 
حم���م���د ب����ن ح���ام���د ال���ب���ح���ريي اأن 
ال����س���ت���ع���دادات ان��ط��ل��ق��ت م��ن��ذ وق��ت 
م��ب��ك��ر م���ن خ����ال اإع�������داد ب��رن��ام��ج 

م���ت���ن���وع ت�������س���رك ف���ي���ه ع������دد م��ن 
اجل���ه���ات داخ����ل اجل��ام��ع��ة، ك��ع��م��ادة 
����س���وؤون ال���ط���اب، وم���رك���ز امل��وه��ب��ة 
والإبداع، والإدارة العامة للعاقات 
اجل��ام��ع��ي��ة، وذل�����ك لإب������راز ر���س��ال��ة 
اجل���ام���ع���ة واأه�����داف�����ه�����ا، وت��و���س��ي��ح 
منجزاتها التي حتققت يف وظائفها 
ب��الإ���س��اف��ة  وال��ب��ح��ث��ي��ة،  التعليمية 
الأن�سطة  على  ال�سوء  ت�سليط  اإل��ى 

وق��ال  املجتمع.  خلدمة  تقدم  التي 
»ج��ن��اح اجل��ام��ع��ة ع��ر���س ع����ددا من 
خم�����رع�����ات م���ن�������س���وب���ي اجل���ام���ع���ة 
وط��اب��ه��ا، واإجن��ازات��ه��م ب��الإ���س��اف��ة 
اإل������ى ت����وزي����ع ع�����دد م����ن ال��ك��ت��ي��ب��ات 
والأدل����������ة ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة 

وبراجمها املختلفة«.
�سوؤون  عميد  اأو�سح  جهته  من 
هبا�س  اآل  مريع  ال��دك��ت��ور  ال��ط��اب 

����س���ارك���ت ���س��م��ن وف��د  ال���ع���م���ادة  اأن 
اجل��ام��ع��ة يف ���س��وق ع��ك��اظ، ونظمت 
ع�������ددا م����ن ال������زي������ارات ال��ط��اب��ي��ة 
للفعاليات امل�ساحبة، وذلك لإطاع 
ط���اب اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى م��ع��امل ه��ذا 
احل�����دث ال���ث���ق���ايف، ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 
اإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة ل��ه��م ل��ل��ت��ع��ل��م من 
خال م�ساهدة رواد الأدب والثقافة 

والفكر.

منصور كويع

اأع��ل��ن��ت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل��وائ��ز اجلامعة 
ل��ل��ت��م��ي��ز ب���ع���م���ادة ال���ت���ط���وي���ر الأك�����ادمي�����ي 
واجل����ودة، ان��ط��اق اأع��م��ال ال���دورة الثالثة 
من اجلائزة للعام اجلامعي احل��ايل، حيث 
ي�ستمر ا�ستقبال الر�سيحات للجوائز حتى 
ال�رابع ع�سر من جمادى الأولى املقبل، على 
اأن يتم فرز واعتماد الفائزين يف ال� 16 من 

جمادى الآخرة.
للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك���ي���ل  واأو�����س����ح 
واجلودة، امل�سرف العام على جوائز التميز، 
الدكتور اأحمد بن يحيى اجلبيلي، اأن قيادة 
اجل��ام��ع��ة ح��ر���س��ت ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ا 
اإل��ى  ال��و���س��ول  يف  املتمثلة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
م�����س��ت��وى ع��ل��م��ي وب��ح��ث��ي وخ���دم���ي متميز 
والأك��ادمي��ي��ة  الإداري�����ة  اأن�سطتها  ك��اف��ة  يف 

والبحثية واخلدمية.
ت��رج��م��ة م�سامن  اأج����ل  وق����ال »م���ن 
اإلى  واخلدمي  والإداري  الأكادميي  التميز 
من�سوبي  كافة  همم  ي�سحذ  ملمو�س  واق��ع 
جامعة  جوائز  اجلامعة  اأطلقت  اجلامعة، 

امللك خالد للتميز« .
ال��ع��دي��د من  اأن ه���ن���اك  اإل�����ى  واأ�����س����ار 

انطالق الدورة الثالثة لجوائز الجامعة للتميز

الأهداف التي ت�سعى اجلامعة اإلى حتقيقها 
وم���ن���ه���ا: حث  ال��ت��م��ي��ز،  ج���وائ���ز  وراء  م���ن 
الإيجابي  التناف�س  على  اجلامعة  من�سوبي 
التميز  وحتقيق  الإب���داع  اأج��ل  من  املحمود 
يف اأدائ���ه���م ل��ارت��ق��اء ب��ال��ع��م��ل الأك���ادمي���ي 
من�سوبي  وت��ق��دي��ر  والإداري،  والتعليمي 
اجل��ام��ع��ة امل��ت��م��ي��زي��ن واإب������راز اإجن���ازات���ه���م، 
العلمي  التح�سيل  على  الطاب  وت�سجيع 

والإبداع.
واأكد اأن حتقيق تلك الغايات وا�ستمرار 
م�ستويات  مبختلف  الرت��ق��اء  يف  اجل��ام��ع��ة 
اأدائها جعلها حتتل مراكز متقدمة يف اأكر 

مبينا  للجامعات،  به  معرف  ت�سنيف  من 
اأن ذلك مل يكن ليحدث اإل بف�سل من اهلل 
تتلقاه  ال��ذي  املتوا�سل  بالدعم  ث��م  تعالى 
اجلامعة م��ن ولة الأم���ر يف ه��ذه ال��ب��اد ، 
اإلى  بالوطن  للدفع  حكيمة  اإرادة  ظل  ويف 

م�ساف الدول املتقدمة.
يذكر اأن اجلائزة ت�ستمل على خم�سة 
هيئة  ج��ائ��زة ع�سو  ه��ي:  رئي�سية  جم��الت 
املميز،  الطالب  وج��ائ��زة  املميز،  التدري�س 
امل��م��ي��ز، وج���ائ���زة التميز  امل��وظ��ف  وج���ائ���زة 
التميز  وج��ائ��زة  )اأف����راد(،  املجتمع  خلدمة 

خلدمة املجتمع )كليات، اأق�سام( .

طالبة بقسم الفيزياء تدرس توليد 
الطاقة من إشعاعات الشمس 

قدمت طالبة مرحلة املاج�ستري بق�سم الفيزياء باجلامعة مها جابر 
اآل �ساح درا�سة جديدة عن املو�سلية ال�سوئية لبلورات مفردة من 
وتعزيز  ال�سوئية  خ�سائ�سه  على  التعرف  بهدف  وذل��ك   ،TlInS2

ا�ستخدامه يف العديد من التطبيقات.
واأو�سحت اآل �سالح اأن مركب الثاليوم انديوم ثنائي الكربيتيد 
اأح����ادي ال��ت��ب��ل��ور ن���ال ق���درا ك��ب��ريا م��ن اله��ت��م��ام ن��ظ��را خل�سائ�سه 

ال�سوئية، والكهربية.
وق���ال���ت »ق���دم���ت ه����ذا ال��ب��ح��ث لإل���ق���اء ال�����س��وء ع��ل��ى اإم��ك��ان��ي��ة 
ا�ستخدامه يف التطبيقات الإلكرو�سوئية حيث اإن هذا املركب �سبه 
جمال  يف  ا�ستخدامه  اإمكانية  �سيمنح  لأن��ه  للدرا�سة  �سائق  املو�سل 

التطبيقات التكنولوجية«.
ك��م��ا بينت اأن���ه وف��ق��ا ل��ل��درا���س��ات ال�����س��اب��ق��ة ف���اإن امل��ع��ل��وم��ات عن 
اأنه من خال هذه  املو�سلية ال�سوئية لهذا املركب ب�سيطة، موؤكدة 
الدرا�سة اأ�سبح من املمكن التعرف على معظم اخل�سائ�س ال�سوئية 

ملركب الثاليوم انديوم ثنائي الكربيتيد اأحادي التبلور.
واأ����س���اف���ت »ه����ذه ال���درا����س���ة ت��ع��زز ا���س��ت��خ��دام��ه يف ال��ع��دي��د من 
التطبيقات املهمة كاخلايا ال�سم�سية، والكا�سفات ال�سوئية، وتخزين 
توليد طاقة كهربائية من  القدرة على  املواد لديها  البيانات، وهذه 

اإ�سعاعات ال�سم�س«.
سارة القحطاني 
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الجامعة األولى في القرآن
والثانية ثقافيا بملتقى طالبات الخليج
ال�سعان،  ط��راد  بنت  ح�سة  الأم��رية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  رعاية  حتت 
���س��ارك��ت اجل��ام��ع��ة ممثله ب��ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��اب )ق�سم ال��ط��ال��ب��ات( يف 
بدول  العايل  التعليم  الأول جلامعات وموؤ�س�سات  العلمي  الثقايف  امللتقى 
جمل�س التعاون اخلليجي حتت عنوان »خليجنا.. ارتقاء واإبداع«، املنعقد 

خال الفرة من 18 اإلى23 يناير 2015 بجامعة امللك �سعود بالريا�س.
وا�ستقطاب  امل��م��ي��زات  ال��ط��ال��ب��ات  اإب����راز  يف  امللتقى  روؤي���ة  وتتلخ�س 
حيث  م��ن  املماثلة  العاملية  للملتقيات  مناف�سا  ي��ك��ون  واأن  اإب��داع��ات��ه��ن، 
ال��ت��ن��ظ��ي��م وج����ودة الأع���م���ال وت��ن��وع��ه��ا، ك��م��ا ي��ه��دف امل��ل��ت��ق��ى اإل����ى حتفيز 
اأوطانهن وخدمة جمتمعاتهن، من خال  الطالبات لاإ�سهام يف نه�سة 
املختلفة،  التخ�س�سات  يف  اإبداعية  واأعمال  بحثية  مب�ساريع  م�ساركتهن 
التي  وال�سخ�سية  الأك��ادمي��ي��ة  امل��ه��ارات  من  جمموعة  اإك�سابهن  وكذلك 

تعمق يف نفو�سهن قيم التعاون والتناف�س ال�سريف.
خالد،  امللك  بجامعة  الطالبات  ل�سوؤون  العمادة  وكيلة  واأو���س��ح��ت 
امللتقى  يف  �ساركت  اجلامعة  اأن  القحطاين،  الهادي  عبد  حنان  الدكتورة 
عمره  الأ���س��ت��اذة  عليهن  اأ���س��رف��ت  ط��ال��ب��ات،  ب�سبع  الأول  العلمي  الثقايف 
جمال  يف  الأول  املركز  ح�سدت  اجلامعة  اأن  وبينت  القحطاين،  معي�س 
امللتقى  اأن  يذكر  الثقافية.  امل�سابقة  يف  الثاين  وامل��رك��ز  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 
التي حتيط بدول  املخاطر   : ع��دة حم��اور منها  اأيامه  م��دى  تناول على 
جانب  اإلى  وال�سحية،  والجتماعية،  البيئية،  كاملخاطر  التعاون  جمل�س 
حمور روابط الأخوة بن دول اخلليج من حيث الدين والثقافة والعروبة.

»آداب وتربية« البنات تقيمان 
دورة تثقيفية للمبتعثات

دورة  املا�سي  اخلمي�س  باجلامعة  للبنات  والربية  الآداب  كليتا  اأق��ام��ت 
كيفية  على  تعرفيهن  بهدف  اململكة  خ��ارج  للدرا�سة  للمبتعثات  تثقيفية 
ملف  فتح  لكيفية  بالإ�سافة  وامل��دي��ن��ة،  بها  والل��ت��ح��اق  اجلامعة  اختيار 

خا�س بامللحقية، وبيان الأوراق املطلوبة من املبتعثات.
كما �سملت الدورة، تعريف احل�سور ببع�س اأهم اإجراءات ال�سامة 
والبتعاث. كما �سملت الدورة تهيئة الطالبات للتعاي�س يف بلد البتعاث 

والدرا�سة واإي�ساح الت�سهيات املقدمة من اجلامعات.
يذكر اأن الدعوة للدورة كانت مفتوحة للجميع، وقدمتها الأ�ستاذتان 

فاطمة �سايع الغامدي، وفاطمة معلوي.

عمادة المجتمع تنظم
دورة لغير الناطقين بالعربية

اللغة  ق�سم  مع  بالتعاون  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  اأعلنت 
يف  مكثفة  دورة  تقدمي  ع��ن  باجلامعة  الإن�سانية  العلوم  بكلية  العربية 
اللغة العربية للناطقن بغريها، ابتداءا من 12 من ال�سهر اجلاري مبقر 
ال�ساعة  امل�سائية من  اأ�سابيع خال الفرة  العمادة بالع�سان وملدة ت�سعة 

6:30 اإلى 8:30 م.
اأن  بن علي احلازمي  الدكتور حممد  ال��دورة  رئي�س جلنة  واأو���س��ح 
باجلامعة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  متكن  هو  ال��دورة  اإقامة  من  الهدف 
غري الناطقن بالعربية، من اإجادة اللغة كتابة ونطقا بال�سكل ال�سحيح، 
وقال » جاءت فكرة اإقامة الدورة بناءا على مقرح مقدم من قبل عدد من 

الكليات، وذلك للرقي مب�ستوى اللغة العربية يف كلياتهم«.
يذكر اأن عدد امللتحقن بالدورة بلغ حتى الآن اأكر من 80 ع�سوا، 
حيث �سيتم تدريبهم مبعدل اأربعة اأيام يف الأ�سبوع، وذلك على اأيدي عدد 

من الأكادميين املتخ�س�سن.

»اإلسعافات األولية«
دورة بالفرع النسائي

لعمادة المجتمع
سارة القحطاني 

بعنوان  تدريبية  دورة  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  ع��م��ادة  نظمت 
»الإ�سعافات الأولية« وذلك بالفرع الن�سائي للعمادة بحي املن�سك.

نعمة  الدكتورة  التمري�س  بكلية  امل�ساعدة  الأ�ستاذة  ال��دورة  قدمت 
علي ريا�س ال�سعيدي، وا�ستفاد منها 29 متدربة تلقن �سرائح تو�سيحية 
وجت����ارب م��ي��دان��ي��ة ل��اإ���س��ع��اف��ات الأول���ي���ة، ك��م��ا اأت��ي��ح ل��ل��م��ت��درب��ات فر�سة 

التطبيق العملي لبع�س احلالت الفر�سية.

من بينها استحداث ناد للفروسية
الجامعة تهيئ الجو األكاديمي لطالبها

بعدد من النوادي واألنشطة

منصور كويع

املائم  الأك��ادمي��ي  اجل��و  اجلامعة  هياأت 
ل��ط��اب��ه��ا ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د من 
وال��ربام��ج  الأن�سطة  م��ن  العديد  خ��ال 
التي ت�سعى من خالها اإلى تفعيل ثقافة 
لتح�سيل  م��دارك��ه��م  وتو�سيع  ال��ط��اب، 
امل������ع������ارف، واخل����������ربات ال���ن���اف���ع���ة ال���ت���ي 
وت��ع��وده��م على  ب��ال��ف��ائ��دة،  عليهم  ت��ع��ود 

املوهبة  اإخ���راج  على  العمل  ه��و  اإقامتها 
ب��اأف�����س��ل ���س��ك��ل ب��ح��ي��ث ي���ك���ون ل��ل��ط��ال��ب 
باأف�سل  م�سقولة  موهبة  تخرجه  بعد 
عن  تامة  خلفية  لديه  ولتكون  الأ�سكال، 
ث�ني�،  وه��واي��ت��ه  اأوال  الطالبي  الن�ش�ط 
�سبه حم��رف يف هذه  كونه  اإل��ى  اإ�سافة 
الهواية اأو الن�ش�ط، واأن يكون اأف�شل من 

الهاوي اأو املبتدئ .
م����ن ج���ه���ت���ه اأ������س�����ار رئ���ي�������س وح����دة 
الأن�����س��ط��ة ال��ط��اب��ي��ة ب��ال��ع��م��ادة الأ���س��ت��اذ 
رائ����د ب���ن ع��ائ�����س ال��ق��ح��ط��اين، اإل����ى اأن 
ال��ربام��ج  لتنفيذ  خطة  و�سعت  ال��وح��دة 
وحتتوي  املنت�سبن  الطاب  تخدم  التي 
واملحرفن  اخل��رباء  بجلب  القيام  على 
ال���ط���اب دورات  يف ك���ل جم���ال لإع���ط���اء 
يف ك��ي��ف��ي��ة امل��م��ار���س��ة ب���ال���وج���ه امل��ط��ل��وب 
وال�����س��ح��ي��ح، وم���ن ث��م ي��ت��م ت��رج��م��ة ه��ذه 
النادي  م�ستوى  على  اأعمال  يف  ال��دورات 
واإقامة مناف�سات ومعار�س لكل ناد على 
حدة، وكذلك فعاليات جماعية للراغبن 

من طاب اجلامعة يف اللتحاق .

الفر�سة  ومنحهم  الجتماعية،  امل�ساركة 
ميولهم  م��ع  املتوافقة  الأن�سطة  مل��زاول��ة 
ومواهبهم لتك�سبهم العديد من املهارات 
يف  ال�سليمة  الإيجابية  والقيم  املتنوعة، 

�سوء اأنظمة اجلامعة ولوائحها.
وح����ر�����س����ت اجل����ام����ع����ة مم���ث���ل���ة يف 
ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��اب على اإن�����س��اء عدد 
م���ن ال����ن����وادي امل��ت��خ�����س�����س��ة لح��ت�����س��ان 
ت��ل��ك امل���واه���ب، ك���ن���ادي ال��ت��و���س��ت��م��ا���س��رز 
والن�ش�ط  ون����دي اجل��وال��ة  )اخل��ط���ب��ة(، 
وال��ف��ن  ال��ع��رب��ي  اخل���ط  ون����ادي  الك�سفي، 
ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي، ون�����ادي ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، 
ون����ادي ال��غ��و���س، ك��ذل��ك ن���ادي ل��ل��ق��راءة، 
ون�����ادي امل�������س���رح، ون�����ادي ن���زاه���ة، ون����ادي 

و�سال الإعامي.
وب�������ن ع���م���ي���د �������س������وؤون ال����ط����اب 
اأن  اآل ه��ب��ا���س،  ب��ن �سعد  ال��دك��ت��ور م��ري��ع 
من  الطابية  ب��الأن��دي��ة  تهتم  اجلامعة 
وتوجيهها  ال��ط��ال��ب  موهبة  �سقل  اأج���ل 
التقاليد  م��راع��اة  م��ع  ال�سحيح  بال�سكل 
من  ال��ه��دف  اأن  اإل��ى  م�سريا  الإ�سامية، 

ال��ن��وادي  اأن م��ن �سمن  اإل���ى  ول��ف��ت 
امل�����س��ت��ح��دث��ة، ن����اد ل��ل��ف��رو���س��ي��ة وذل����ك يف 
للن�ش�ط  التطويرية  الوحدة  اإط�ر خطة 
الطابي التي حتر�س على زيادة تفاعل 

الطاب .
اإدارة  ال�����س��ي��اق ذات����ه، ذك���ر م��دي��ر  يف 
�سالح،  علي  الأ�ستاذ  الطابية  الأن�سطة 
الإمكانات  توفري  اإل��ى  ت�سعى  العمادة  اأن 
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي 
ب��ا���س��ت��ح��داث الأن�����س��ط��ة وال���ربام���ج ال��ت��ي 
ت���واك���ب ت��ط��ل��ع��ات��ه��م، ح��ر���س��ا م��ن��ه��ا على 
ت���رج���م���ة اأه��������داف ال���ن�������ش����ط ال���ط���الب���ي، 
وتنفيذا لتوجيهات معايل مدير اجلامعة 
حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ 
ت��ب��داأ مهام  ال��ع��م��ادة  اأن  ال������داود، م���وؤك���دا 
عملها مع الطالب منذ اليوم الأول له يف 
اإقامة  وذل��ك من خ��ال  رح��اب اجلامعة، 
وا�ست�سافة  للم�ستجدين،  ا�ستقبال  حفل 
ه����واي����ات ال���ط���اب وا���س��ت��ث��م��ار اأوق���ات���ه���م 
ب���الأن���دي���ة ال��ط��اب��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ع��ى من 

خالها اإلى تنمية �سخ�سية الطالب.

دورة في 
الحاسب 
اآللي لذوي 
االحتياجات 
الخاصة

عبد العزيز رديف 

اأق����ام����ت ع����م����ادة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
دورة  باجلامعة،  امل�ستمر  والتعليم 
ت��دري��ب��ي��ة يف ا���س��ت��خ��دام احل��ا���س��ب 
لعدد  املكتبية  الأع���م���ال  يف  الآيل 
م���ن ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة 
والبكم( جمانا،  )ال�سم  من فئتي 
اإمي����ن���� م��ن��ه��� ب����ل���دور امل���ن���وط به� 

جتاه هذه الفئة الغالية.
املجتمع  واأو�سح عميد خدمة 
مبارك  الدكتور  امل�ستمر  والتعليم 
اإق���ام���ة  اأن  ح����م����دان،  ���س��ع��ي��د  ب����ن 
م��ث��ل ه���ذه ال������دورات ل��ه��ذه الفئة 
ال��غ��ال��ي��ة م���ن اأب���ن���اء ال���وط���ن ت��اأت��ي 
اأفراد  �سمن اهتمام العمادة بكافة 
امل��ج��ت��م��ع، وذل����ك ب��ت��وج��ي��ه��ات من 
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن حمد 

الداود .
التدريبية  ال����دورة  خ��ت��ام  ويف 
ال���������س����ه����ادات  ح�����م�����دان  اآل  ����س���ل���م 
ل��ه��م دوام  ل��ل��م��ت��درب��ن، م��ت��م��ن��ي��ا 

التوفيق والنجاح. 



»الطب« تشارك
في مؤتمر 

الجمعية اإلفريقية 
لجراحة األطفال

عبد العزيز أبو سحمة 

����س���ارك الأ����س���ت���اذ امل�����س��ارك ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
ال��دك��ت��ور فينود ب��رمي ���س��اي��ن، يف ال���دورة 
ب��ن��ي��ايل للجمعية  ال��ع��ا���س��رة م��ن م��وؤمت��ر 
اأقيم  ال��ذي  الأطفال  جلراحة  الإفريقية 
بالقاهرة يف الفرة من 9 اإلى 14 نوفمرب 

.2014
ومت��ث��ل��ت م�����س��ارك��ة ���س��اي��ن ب��ت��ق��دمي 
ورق������ة ع��ل��م��ي��ة حت����ت ع����ن����وان »ال���ت���ح���ول 
الأمعائي القولوين عند الأطفال ومدى 
ا�ستجابتهم للعاج عن طريق الأحما�س 

الدهنية الق�سرية«.
واأث����ن����ى ال���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى امل���وؤمت���ر  
احتوت  اأنها  موؤكدين  العلمية،  بالورقة 
ع��ل��ى م��اح��ظ��ات علمية مم���ت���ازة،  وم��ن 
املتوقع اأن تن�سر  يف املجلة العلمية العاملية 

للجمعية.
الدكتور  ح�سر  �سلة،  ذي  �سياق  يف 
���س��اي��ن خ����ال امل���وؤمت���ر ور����س���ة ع��م��ل عن 
ال��ت��ط��ور اجل��ن�����س��ي بجمعية  ا���س��ط��راب��ات 
ج��راح��ة الأط��ف��ال ال��ربي��ط��ان��ي��ة، وكذلك 
ور�سة اأخرى عن جراحة حديثي الولدة. 

طالب من الجامعة 
يمثل المملكة

في مؤتمر الثقافة 
بالبحرين

اأوفدت اجلامعة، الطالب في�سل جاراهلل 
ال��ق��ح��ط��اين م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإداري�����ة 
اململكة  ليمثل  الثالث(  )امل�ستوى  واملالية 
الثقافة  م��وؤمت��ر  ال�����س��ع��ودي��ة يف  ال��ع��رب��ي��ة 
العا�سمة  يف  موؤخرا  اأقيم  ال��ذي  والآداب 
اآل  م�ساركة  وج���اءت  املنامة.  البحرينية 
دول  م��ث��ل��وا  م�����س��ارك��ا   19 اهلل �سمن  ج���ار 
اخل��ل��ي��ج، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى اأرب���ع���ة اآخ��ري��ن 
ملناق�سة  وال��ي��م��ن،  م��ن م�سر  ك��ا  م��ث��ل��وا 
احلداثة الأدبية. واأكد اآل جاراهلل اأنه قدم  
املبحث املخ�س�س له حتت عنوان )�ساهد 
ن��ق�����س احل����داث����ة الأدب����ي����ة م���ن ال��ت��اري��خ 

العربي وال�سرية النبوية(.
ج���اراهلل ميلك جتربة  اآل  اأن  ي��ذك��ر 
الإقليمية  امل�ساركات  من  ع��دد  يف  �سابقة 
حيث �سبق له اأن �سارك يف اأكادميية ال�سعر 
العربي يف دبي يف برناجمها الإلكروين 
)املحاور الأدبية - درا�سة وتاأ�سيل( العام 
امل��ا���س��ي، وح��ق��ق امل��رك��ز ال����14 م��ن ب��ن 42 
األف م�سارك، كما ح�سل على املركز ال�11 
الذي  )البيت(  التلفزيوين  الربنامج  يف 

يبث كل اثنن على قناة �سما دبي.
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حذرت من األساليب التحطيمية والقمعية
د. بشرى أرنؤوط: الحوار الجيد مع األطفال

مهارة يجب أن يتعلمها اآلباء
ريم العسيري

امل�ساركة  النف�س  علم  اأ���س��ت��اذة  ح��ذرت 
اإ�سماعيل  ب�سرى  الدكتورة  باجلامعة 
اأرن��وؤوط االآب���ء واالأمه�ت من جت�هل 
اأح���ادي���ث اأط��ف��ال��ه��م وع����دم ال���س��ت��م��اع 
عن  التعبري  وحرمانهم  لهم،  اجليد 
م�ساعرهم واأفكارهم، موؤكدة اأن ذلك 
النف�سية  امل�سكات  م��ن  ع��ددا  ي�سبب 

والأزمات الع�سبية.
واأ�سارت اإلى اأن الدرا�سات اأثبتت 
اأن ال�ستماع اجليد لاأبناء والتحاور 
اخت�سرت  واإن  معهم مهم جدا، حتى 
لهم  اجليد  »الإن�����س��ات  وقالت  مدته، 
اأن���ه حمدد  مهم ج��دا يف من��وه��م كما 
ق������وي ل�����س��خ�����س��ي��ت��ه��م، ول�����س��ح��ت��ه��م 

النف�سية«.
ي�سارك  اأن  و�سددت على �سرورة 
الأب��������وان اأب���ن���اءه���م يف اه��ت��م��ام��ات��ه��م 
اليومية  والأم����ور  كاللعب  املختلفة، 
ال��ف��ر���س��ة  مي���ن���ح���وا  واأن  الأخ���������رى، 
واأن  واآرائ���ه���م  اأن��ف�����س��ه��م  ع��ن  للتعبري 

يكونوا م�ستمعن جيدين لهم.
واأ�سافت »ال�ستماع اإليهم  يجب 
اأن ي��ك��ون ا���س��ت��م��اع��ا ب��اه��ت��م��ام، وب��ك��ل 
ال��ت��ي يعرب عنها م��ن خال  اجل���وارح 
م��ام��ح ال���وج���ه، ول��غ��ة اجل�����س��م ال��ت��ي 
يبعثها  اإيجابية  ر�سائل  مبنزلة  تكون 
امل�ستمع الإيجابي للمتكلم اأي للطفل، 

الفعال يف  الإن�سات  قوة  تتجلى  حيث 
ير�سلها  التي  اللفظية  غري  الر�سائل 
الأبوان لأبنائهم من خال البت�سامة 
يف وج����ه ال���ط���ف���ل، ون������ربات ال�����س��وت 
املعربة عن احلنان واملحبة املعربة عن 

املوافقة، وتفهم ما يقوله الطفل«.
تلك  اأن  اإل��ى  اأرن����وؤوط  د.  ولفتت 
والطماأنينة  ال��ث��ق��ة  تبعث  احل���رك���ات 
توازنه  له  تعيد  كما  الطفل،  نف�س  يف 
امل�سكات  على  يق�سي  مم��ا  النف�سي، 
والقلق  العناد  راأ�سها  وعلى  النف�سية 

والتوتر.
دور  اأهمية  على  ب�سرى  و�سددت 
الطفل،  �سخ�سية  تنمية  يف  الأ���س��رة 
موؤكدة اأن »اأ�سرة الطفل هي اجلماعة 
منها  يتلقى  التي  الأول���ى  الإن�سانية 
ال��ع��ن��اي��ة وال��رع��اي��ة وال��ت��ه��ذي��ب، كما 
�سخ�سيته وتطورها،  تنمية  ت�سهم يف 
طم�س  يف  ت�سهم  ق��د  العك�س  على  اأو 
���س��خ�����س��ي��ت��ه وحت��ط��ي��م��ه��ا م���ن خ��ال 
ت��ق��دي��ره��ا للطفل  ���س��ل��ب��ي��ات��ه��ا، وع����دم 
واإه����م����ال����ه����ا ل�����ه وع��������دم اع����راف����ه����ا 

بقدراته«.
وح��ذرت من جل��وء الأب��وي��ن اإلى 
ا�ستخدام بع�س الأ�ساليب اخلاطئة يف 
التعامل مع الأبناء، كاأ�سلوب الت�سلط 
ال������ذي ي�����س��ي��ط��ر ف���ي���ه الأب���������وان ع��ل��ى 
الأوق���ات ويتحكمان يف  الطفل يف كل 
مراحل  جميع  يف  وت�سرفاته  اأعماله 

النمو، اأو اأ�سلوب التعنيف الذي يلجاأ 
اإليه الأب��وان من تهديد اأو غريه من 

الأ�ساليب التحطيمية والقمعية.
واأكدت �سرورة اأن يتعلم الأبوان 
م��ه��ارات احل����وار اجل��ي��د م��ع الطفل، 
تدريبية،  دورات  ح�����س��ور  خ���ال  م��ن 
اأو ور�س عمل اأو ندوات اأو قراءة كتب 
قد ت�سهم يف رفع ثقافة الأبوين جتاه 

اأبنائهم.
مع  اجل���ي���د  احل������وار  اأن  وب��ي��ن��ت 
�شروط،  بعدة  يت�شم  اأن  الطفل يجب 
ب��ال��ث��ن��اء  ي�����س��ت��م��ر الأب��������وان  اأن  م��ن��ه��ا 
اإظهار  اإل��ى  بالإ�سافة  ل��ه،  وال�ستماع 
مامح الطمئنان ملا يقوله، لأن ذلك 
باحلوار  يرحبان  والديه  اأن  له  يثبت 
باأنهم  اإ�سعاره  عن  البتعاد  مع  معه، 
جم����ربون ع��ل��ى حت��م��ل ح��دي��ث��ه، واأن 
يحر�سوا على عدم النظر اإلى ال�ساعة 
اأث��ن��اء ح��واره��م معه حتى ل ي�سعروه 
اأن  اأو  للوقت،  م�سيعة  يقوله  ما  ب��اأن 
للحديث  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  لديهم  لي�س 
يف  ويتعجل  يرتبك  يجعله  مما  معه، 

الكام.
تركيز  ي��ت��م  اأن  »ي��ج��ب  واأردف������ت 
عينيه  على  معه  احل��وار  اأثناء  النظر 
اأخرى،  اأ�سياء  اإلى  النظر  �سرف  دون 
ك��ع��ام��ة  ك���ت���ف���ه  ع���ل���ى  ي���رب���ت���وا  واأن 
واأن  ي����ع����ان����ق����وه،  واأن  ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة، 
اجل�سدي  التوا�سل  طرق  ي�ستخدموا 

واأن  باأطفالهم،  عاقتهم  تقوي  التي 
يعربوا عن فهمهم لكام الطفل من 
اأو بقول »اأكمل  خال حركات الراأ�س 
اأن����ا اأ���س��م��ع��ك« اأو ب��ق��ول »ن���ع���م، ك��ام 
عند  مقاطعته  يجتنبوا  واأن  جميل« 
اإي��ق��اف كامه لأن ذلك  اأو  احل��دي��ث، 
ق��د ي�سعره ب��الرت��ب��اك وع���دم الأم���ن، 
اإل��ى كبته وتقليل تقديره  ي��وؤدي  مما 

لذاته«.
ك��م��ا ي��ج��ب اأن ي��ح��ر���س الأب����وان 
الأ���س��ئ��ل��ة،  ط���رح  ع��ل��ى  ت�سجيعه  ع��ل��ى 
وال��ت��ع��ب��ري ب��ط��اق��ة ع��م��ا ي���ج���ول يف 
خاطره، واأن يحر�سا على تلخي�س ما 
قاله باخت�سار، لأن ذلك يكون برهانا 
ال��وال��دي��ن ف��ه��م��اه ب�سكل  اأن  ل��ه ع��ل��ى 
بنف�سه،  ثقته  م��ن  يزيد  وذل��ك  جيد، 
وق���درت���ه ع��ل��ى ال��ت��ع��ب��ري ع���ن اأف���ك���اره 
وانفعالته ب�سكل دقيق وجيد، ويزيد 

من قدراته الإبداعية.
ي��ت��ي��ح للطفل   وق���ال���ت »احل�����وار 
ال���ت���ع���ب���ري ع����ن اأف������ك������اره وم�������س���اع���ره 
واأح��ا���س��ي�����س��ه، وي��ن��م��ي ل���دي���ه ���س��م��ات 
ال�����س��خ�����س��ي��ة الإي���ج���اب���ي���ة م���ن ك��ف��اءة 
الذات والثقة بالنف�س وتقدير الذات، 
ومفهوم الذات الإيجابي والطمئنان 
والأم����ن، وينمي ل��دي��ة اأي�����س��ا ال��ذك��اء 
الن��ف��ع��ايل والج��ت��م��اع��ي، ول �سك يف 
اأن هذا يعزز من الأمن النف�سي ومن 
ثم يكون الطفل �سويا و�سليما نف�سيا 

ومتوافقا مع ذاته ووالديه، واملجتمع 
ب�سكل عام«.

اإعط�ء  اأن ع��دم  اأرن����وؤوط  وبينت 
الآب���������اء لأط���ف���ال���ه���م ف���ر����س���ة ك��اف��ي��ة 
للحديث اأو التحاور معهم يوؤدي اإلى 
زرع بذور ال�سك يف نف�س الطفل باأنه 
اأو غ���ري م���رغ���وب فيه  غ���ري م��ق��ب��ول، 
لدى والديه ومن ثم لدى الآخرين، 
يوؤدي  اأن  �ساأنه  اأن ذلك من  مو�سحة 
اإلى ال�سعور بالقلق والتوتر واخلجل، 
وال��ل��ج��وء ل��ل��ع��زل��ة، وه���ذا ك��ل��ه موؤ�سر 
اأن ي�ساب هذا الطفل  لحتمال كبري 
اخل��ج��ل،  م��ث��ل:  النف�سية  بامل�سكات 
الن����ط����واء، ال���ع���ن���اد، ال���ك���ذب، ال��ق��ل��ق، 
الأزمات الع�سبية مثل ق�سم الأظافر 
و�سد ال�سعر وترمي�س العينن، اإدمان 
الن����رن����ت، ال�������س���رق���ة، ال����ه����روب من 
الدرا�سي،  التح�سيل  �سعف  املدر�سة، 
م�������س���ك���ات وا�����س����ط����راب����ات ال���ن���ط���ق، 
القلق  والكتابة،  ال��ق��راءة  ا�سطرابات 
التوافق  و���س��وء  العزلة،  الجتماعي، 
ال��درا���س��ي والج��ت��م��اع��ي، وا���س��ط��راب 
العاقة بالآخر، الأنانية، ا�سطرابات 
ال����ه����وي����ة وغ�����ريه�����ا م�����ن امل�������س���ك���ات 

النف�سية.
واق��رح��ت اإع����داد م��ق��رر درا���س��ي 
ب��ا���س��م »م���ه���ارات ال��ت��وا���س��ل« ي��ت��ن��اول 
للفرد،  واأه��م��ي��ت��ه  ال��ت��وا���س��ل،  تعريف 

واملجتمع.

الحوار يتيح للطفل التعبير
عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه 

وينمي لديه سمات الشخصية 
اإليجابية من كفاءة الذات

والثقة بالنفس وتقدير الذات 
ومفهوم الذات اإليجابي

واالطمئنان واألمن
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ساعدت منسوبي 
الجامعة في 
المبايعة إلكترونيا

»تقنية 
المعلومات« 
تطلق 
مبادرة 
تعريفية 
بخدماتها

وم��ب��اين  م��راف��ق  التقنية  ف���رق  زارت 
بينما  ب��ال��ق��ري��ق��ر،  اجل��ام��ع��ة  م���رك���ز 
اإلى  اآخر من فرق الإدارة  توجه عدد 
وتولى  باملحالة،  الأك��ادمي��ي  املجمع 
املعلومات  بتقنية  ال��ن�����س��ائ��ي  الق�سم 
الإ�������س������راف ع���ل���ى جم���م���ع ال�������س���ام���ر، 
خدمات  واإي�سال  �سرح  بهدف  وذل��ك 
والوحدات  الكليات  كافة  اإل��ى  الإدارة 

التعليمية باجلامعة.

ح��ث  مت  اجل�����ول�����ة  خ����ت����ام  ويف 
املبايعة  على  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب 
حفظهم  الأم��ر  ل��ولة  الإلكرونية 
من�سوبي  اأي  ت��ل��ق��وا،  اأن  ب��ع��د  اهلل، 
اجل����ام����ع����ة، امل�������س���اع���دات ال��ت��ق��ن��ي��ة 

الازمة. 
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ���س��ارك ع��دد 
اإدارة تقنية املعلومات  من من�سوبي 
ال�سنة  لطاب  التعريفي  اليوم  يف 

ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  اأط���ل���ق���ت 
امل��ع��ل��وم��ات، الأح����د امل��ا���س��ي، م��ب��ادرة 
جميع  ا�ستهدفت  تثقيفية  ت��وع��وي��ة 
م���ن�������س���وب���ي اجل�����ام�����ع�����ة، وال����ط����اب 
والطالبات امل�ستجدين ب�سكل خا�س.

الإدارة  ع���ل���ى  امل���������س����رف  وق�������اد 
ال���دك���ت���ور ����س���امل ال��ع��ل��ي��اين، ووك��ي��ل��ه 
الدكتور فهد الأحمري، جولة �سملت 
معظم مرافق وف��روع اجلامعة حيث 

ثاث  على  اجل��ول��ة  وا�ستملت 
رك���ائ���ز ه����ي: ال��رح��ي��ب ب��ال��ط��اب 
باخلدمات  والتعريف  امل�ستجدين، 
امل��ق��دم��ة م��ن اجل��ام��ع��ة وال����رد على 
الطاب  وم�ساعدة  ال�ستف�سارات، 
ع��ل��ى امل��ب��اي��ع��ة الإل��ك��رون��ي��ة ل���ولة 
وح��ظ��ي��ت  اهلل،  ح���ف���ظ���ه���م  الأم���������ر 
وطالبات  ط��اب  من  كبري  بتفاعل 

اجلامعة.

امل�ستجدين  والطاب  التح�سريية 
ال��ذي  احل����ايل،  ال��درا���س��ي  للف�سل 
اأقيم يف املجمع الأكادميي باملحالة، 
وتخلل احلفل فقرة خا�سة بتقنية 
التي  اخل��دم��ات  �سرحت  املعلومات 
ت��ه��م ال��ط��ال��ب، ت��اه��ا ع��ر���س فليم 
تعريفي ع��ن اخل��دم��ات، ث��م قدمت 
املعلومات  لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة 

هدايا للم�ساركن واحل�سور.



مل ياأت هذا  احلب والتقدير الذي حظي به خادم احلرمن ال�سريفن امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز، رحمه اهلل، من �سعبه واأ�سدقائه زعماء العامل ومن  
كافة �سعوب الأر����س، من ف��راغ، فهو ق��د  ب��داأ حكمه بقوله »اأع��اه��د اهلل ثم 
اأعاهدكم اأن اأتخذ القراآن د�ستورا والإ�سام منهجا واأن يكون �سغلي ال�ساغل 

اإحقاق احلق واإر�ساء العدل وخدمة املواطنن كافة با تفرقة ».
 هذا الق�سم حتول لواقع، وقد راأينا اخلري والتقدم يف عهده الزاهر 
ف��ب��ادل��ه اجل��م��ي��ع احل���ب وال��ت��ق��دي��ر، لأن���ه ت��ع��ام��ل م��ع اجل��م��ي��ع ب��ك��ل و���س��وح 
جامعة  منطقة  كل  يف  واأ�سبح  العايل  التعليم  يف  الوطن  فتو�سع  و�سفافية 

اأو اأكر.
اآمن بالعلم مدركا ما ميكن اأن يتحقق بانت�سار العلم من خري للنا�س، 
الطاب  ا�ستفاد منه كثري من  ال��ذي  البتعاث اخلارجي  برنامج  ف�سرع يف 

والطالبات واأ�سبحنا جنني ثماره املباركة.
 كثرية ماآثر عبد اهلل بن عبد العزيز الذي ترك هذا الإرث ل�ساعده 
الأمين خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز الذي �سيكمل 
امل�سرية امليمونة، فهو رجل املرحلة الذي بداأت تتفتح على يده ب�سائر اخلري 
لأن��ه �سريك يف كل ما حتقق للوطن واأبنائه من مناء وازده��ار عندما كان 

وليا للعهد.
 �سلمان بن عبد العزيز كان رجا وفيا لوطنه، وعندما اآل اإليه الأمر 
�سارع لختيار الأمري مقرن بن عبد العزيز وليا للعهد، وباختياره الأمري 
اأكد  فقد  املن�سب،  ه��ذا  وتاأكيده  العهد  ل��ويل  وليا  نايف  بن  حممد  ال�ساب 
ن�ست�سف  هنا  وم��ن  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  اأخ��وه  �سنه  مبا  مت�سكه 

التناغم الذي يتم بن حكام هذه الباد.
ال�سعودية  العربية  اململكة  عليها  ت�سري  ال��ذي  النهج  يكمل  ملك  فكل 
ب��ف��رة عظيمة، لأن��ن��ا نحن  ل��ه  ال��ت��ي �ست�سهد  ب��اإك��م��ال الإجن����ازات  وي�����س��ارع 
املواطنن تعودنا احلر�س منهم على اإجناز كل ما ي�سهم يف تطوير الوطن 

ومنائه ويف راحة املواطن ورفاهيته.      
واملفرح يف وطننا اأن كل ما حتقق من اإجنازات ي�سعب اأن نن�سبها مللك 
اأو اأمري اأو وزير، فالكل �سريك فيما حتقق وهو ما ن�ساأنا عليه، فالكل �سركاء 
حتقق على اأيديهم الكثري لهدا الوطن الذي �ساهدنا ما ننعم به من حب 

لدى العقاء يف كافة دول العامل خال الأيام املا�سية.

* نائب رئي�س التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

أعاهد اهلل ثم أعاهدكم
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الزميل »بن نومه« 
مشرفا على المركز 

اإلعالمي بالجامعة

الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  مدير  اأ���س��در 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال�������داود، ق����رارا 
وازع  بن  فهد  الإع��ام��ي  الزميل  بتكليف 
املركز  على  وم�سرفا  م�ست�سارا  نومه،  بن 
اجلامعة  ا�ستقطاب  اإط���ار  يف  الإع��ام��ي، 
من  العديد  يف  املتميزة  ال�سابة  للكفاءات 

املجالت.
والزميل »بن نومه« من الإعامين 
ال�����س��ب��اب ال���ب���ارزي���ن، ح��ي��ث اأ���س�����س خ��ال 
يف  متخ�س�سة  ���س��رك��ة  امل��ا���س��ي��ة  ال���ف���رة 
الإع����ام ال��رق��م��ي والإل���ك���روين، ويعمل 
م�����س��ت�����س��ارا اإع��ام��ي��ا ل��ع��دد م��ن اجل��ه��ات، 
وكان اأول متحدث اإعامي جلامعة امللك 
���س��ع��ود، ورئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الإع���ام���ي���ة يف 
املعر�س واملنتدى الدويل للتعليم، ويدير 
الإعامية،  واللقاءات  امل�ساريع  من  عددا 

من اأهمها لقاء الإعامين.

قرارات إدارية
الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اأ���س��در 
بن حمد ال��داود عددا من ق��رارات التعين والتكليف لعدد من 

العمداء والوكاء وروؤ�ساء الأق�سام على النحو التايل:
• تكليف الدكتور حممد عبد اهلل اآل عبا�س، عميدا لكلية العلوم 

الإدارية واملالية.
• جتديد تعين الدكتور علي �سعد �سالح العمري، عميدا لكلية 

املجتمع بخمي�س م�سيط. 
• تكليف الدكتور مرزن عو�سه مرزن ال�سهراين، عميدا لعمادة 

التطوير الأكادميي واجلودة.
وكيا  ال�سهري،  اأحمد  علي  حممد  الدكتور  تعين  جتديد   •

لعمادة �سوؤون الطاب. 
ملركز  وكيا  املغربي،  حممد  خما�س  حممد  الدكتور  تكليف   •

املوهبة والإبداع.
• جت��دي��د ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور ع��ام��ر حم��م��د اأح���م���د ال�����س��ه��ري، 

بالإ�سراف على الإدارة العامة لا�ستثمار.
• جت��دي��د تكليف ال��دك��ت��ور حم��م��د ح��ام��د حم��م��د ال��ب��ح��ريي، 

بالإ�سراف على الإدارة العامة للعاقات اجلامعية.  
• تكليف الدكتور حممد يحيى اأحمد �سويد �سفحي، بالإ�سراف 

على اإدارة التعاون الدويل. 
ال�سيعري،  اهلل  عبد  �سالح  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور  تكليف   •
باملدينة  اخل��ارج��ي��ة  ب��ال��ع��ي��ادات  ال�سيدليات  على  فنيا  م�سرفا 

الطبية.  

األسمري مديرا للوثائق 
���س��در ق���رار امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل�����س��وؤون الإداري������ة وامل��ال��ي��ة بتكليف 
الأ�ستاذ عبد اهلل ح�سن الأ�سمري ليكون مديرا لإدارة الوثائق 

والت�سالت الإدارية.. بالتوفيق وال�سداد.

العمري ينضم للمركز اإلعالمي
انتقل  اأن  بعد  الإعامي  للمركز  العمري  �سعيد  الزميل  ان�سم 
م��ن وك��ال��ة كلية ال��ب��ن��ات. وال��ع��م��ري يحمل ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 

الإعام، ونتمنى له اأن يكون اإ�سافة للمركز.



إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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شؤون 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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شؤون طالبية

سلمان العلي

التعليمي،  امل��ج��ال  يف  ال��رب��وي��ون  يتفق 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة م���ن���ح ال����ط����اب يف ج��م��ي��ع 
املنتظم  التعليم  لأن  اإج������ازات،  امل��راح��ل 
يف ج��م��ي��ع ت��ل��ك امل���راح���ل ي��ل��زم ال��ط��اب 
وحتى  والنف�سية  الذهنية  بذل جهودهم 
اجل�������س���دي���ة، وب��ال��ط��ب��ع ي��ق��ي��د ح��ري��ت��ه��م 
وحركتهم اجل�سدية والنف�سية والفكرية 
املرهقة حلد ما، مما  اليومية  برباجمه 
التزاماتهم  عن  فيها  يتوقفون  يجعلهم 
ال��درا���س��ي��ة،  واأ�����س����اروا اإل����ى اأن ال��ط��ال��ب 
ع��ن��دم��ا ي��ع��ود ب��ع��د الإج�����ازة ي��ك��ون �سايف 

الذهن مليئ� ب�حليوية والن�ش�ط.
اآراء  »اآف������اق«  ا���س��ت��ط��ل��ع��ت  ب���دوره���ا، 
ا�ستعدادهم  الطاب عن مدى  عدد من 
الإج���ازة،  بعد  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي  للف�سل 
حيث اتفقوا على اأن على الطالب ن�سيان 
ال��ث��اين  ال��درا���س��ي  ال��ف�����س��ل  م��ا م�سى يف 
وف���ت���ح ���س��ف��ح��ة ج���دي���دة م���ن الج��ت��ه��اد 

والبحث عن حت�سيل علمي مميز.  
وق���������ال ال����ط����ال����ب ع����ل����ي ع����ب����داهلل 
ما  ين�سى  اأن  ال��ط��ال��ب  »ع��ل��ى  الأ���س��م��ري 
م�سى وي��ب��داأ بفتح �سفحة ج��دي��دة  من 
واأن يبتعد عن كل من  اجلد والجتهاد، 
يحبط طموحه ويبحث عن طرق جديدة 

لتح�سيل علمي عال«.

الغياب
الأ�سمري  عو�س  حممد  الطالب  وق��ال 
الثاين  الدرا�سي  الف�سل  ه��ذا  بداية  »يف 
يعاين الكثري من الطاب من الف�سل يف 
درا�سيا،  التاأخر  اأو  املقررات،  من  العديد 
هذا  اأ�سباب  معرفة  يف  النظر  دققنا  ول��و 
من  الآن  اأ�سبح  ال��ذي  ال��درا���س��ي  الف�سل 
الظواهر اخلطرة يف العملية التعليمية، 

لعرفنا اأنه كرة الغياب«.
اأما الطالب وليد ح�سن النخيخي 
فقد ذكر اأنه »يجب على الطالب اللتزام 
ب��ت��ق��وى اهلل وال���س��ت��ع��ان��ة ب���ه وال��ت��وك��ل 
يعي  واأن  احل����ي����اة،  اأم������ور  ك���ل  يف  ع��ل��ي��ه 
امل�ستقبل  و�سنع  احلياة  يف  العلم  اأهمية 
وخدمة النف�س واملجتمع، وحتقيق املركز 
وا�سح  دافع  وتكوين  املجتمع  املحرم يف 
على  �سي�ساعده  مما  والتح�سيل،  للتعلم 
النطاق بقوة نحو حتقيق اأهدافه، واأن 

يحرم قدراته«.
واأ�ساف »على الطالب اأي�سا اأن يثق 
ب��ق��رارات��ه واأدائ����ه وي��ح��دد اأه��داف��ا قريبة 
امل���دى واأه���داف���ا ب��ع��ي��دة امل���دى ب��دق��ة من 
ال��ث��اين ويبذل  ال��درا���س��ي  ب��داي��ة الف�سل  
اجلهد الكايف واملثابرة والعزم والت�سميم 
على النجاح وحتقيق الأهداف املن�سودة«. 
»الثقة  ب���  وزم����اءه  نف�سه  واأو���س��ى 
ال��ذات يف عملية  بالنف�س والعتماد على 
التعلم وال�ستذكار، واأي�سا الركيز على 
الذاتي،  الفردي  والتعلم  املتعمق  التعلم 
ومراقبة  النف�س  اختبار  م��ه��ارات  وتعلم 
م�����س��ت��وى ال��ت��ع��ل��م وال���ت���ق���دم، وال��ت��ح��ك��م 
امل����وؤث����رة على  ال����ظ����روف اخل���ارج���ي���ة  يف 
ب���دل م��ن جعلها هي  ال��درا���س��ي  ���س��ل��وك��ه 
للمادة  القبلي  والتح�سري  فيه  املتحكمة 

الدرا�سية«. 

األسرة والزمالء
واأ���س��ار اإل���ى اأن ه��ن��اك ات��ف��اق��ا ع��ام��ا لدى 
ال���ذي���ن  ال����ط����اب  اأن  ع���ل���ى  ال���ب���اح���ث���ن 
اأو  بالقراءة  اجلديد  للدر�س  رون   يح�سنّ
يتعلمون  ال�ستعداد  و�سائل  م��ن  غريها 
اأكر ويحتفظون مبا تعلموه ملدة اأطول، 
املحا�سرات  وعلى �سرورة ح�سور جميع 
م��ن ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���س��ي اإل���ى نهايته، 
ومراجعة كل ما يخت�س باملواد الدرا�سية 

يف اليوم نف�سه وجتنب تاأجيلها.

ون�سح الطالب �سعود جابر الفيفي، 
ال���ط���اب، ب����اأن ي��ك��ون��وا اأك����ر ق��رب��ا من 
العائلة واأن يكون لهم القدرة على اإقناع 
من حولهم من »العائلة، والزماء« مبا 
هو مطلوب منهم لي�ساعدوهم يف التعلم 
�سعوبة  م��واج��ه��ة  وع��ن��د  وال����س���ت���ذك���ار. 
م�ساعدته  باملحا�سر يف  ال�ستعانة  ميكن 
يتعلم  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد  الإق�����ن�����اع.  ع��ل��ى 
وذل����ك على  »ل«،  ي��ق��ول  م��ت��ى  ال��ط��ال��ب 
�سبيل املثال عندما يتعلق الأمر بتعطيل 

شددوا على أهمية الحضور وتفعيل الوسائل التعليمية

طالب: النجاح في الفصل الدراسي الثاني 
يتطلب نسيان سلبيات األول

درا���س��ت��ه وت��ع��ل��م��ه، ك��م��ا اأو����س���ى ال��ط��اب 
الواجبات وت�سليمها  باأداء جميع  بالقيام 
ب��امل��وع��د امل���ح���دد.  وق���ال ال��ف��ي��ف��ي »يجب 
الأخذ يف العتبار الن�سائح التي يقدمها 
جهدك،  ح��ول  امل���ادة  اأ���س��ت��اذ  اأو  املحا�سر 
حول  ون�سائحه  لتعليقاته  وال�ستجابة 
اأدائ�������ك، ول ت��ن�����س  ت��ك��ري�����س وق����ت ك��اف 

جلميع جوانب املادة الدرا�سية.
ال�ستغال  اأي�سا   ال�سروري  وم��ن 
الأم����ث����ل مل���ا ي��ق��دم��ه امل��ع��ل��م م���ن ف��ر���س 

تدريبية وتطبيقية يف املحا�سرات، وزيادة 
باملكتبة  وال���س��ت��ع��ان��ة  ال��ل��غ��وي��ة  ال�����روة 
وتعلم مهارات القراءة ال�سريعة واملكثفة 
مهارات  على  وال��ت��درب  عليها،  والتمرن 
ج��دول��ة الأن�����س��ط��ة ال��ع��ادي��ة وال��درا���س��ي��ة 
واإعداد خطة وبرنامج للمذاكرة، وتنظيم 
وقت الدرا�سة والتدرب على مهارات اأخذ 

املاحظات وت�سجيلها وتبويبها«. 
واأ������س�����اف اأن������ه ي���ج���ب ال���ن���ظ���ر اإل����ى 
وتقبلها  اإي��ج��اب��ي��ة،  بنظرة  الم��ت��ح��ان��ات 

نا�سحا  لغر�س معن،  اأنها و�سعت  على 
باأن يكون الطالب هادئ النف�س مطمئنا 
املهارات  على  يتعرف  واأن  تاأديتها،  عند 

الازمة للتعامل معها. 

سلبيات المدرس الخصوصي
اأم����ا ال��ط��ال��ب ف��ه��د ع��ل��ي ال�����س��ه��ري فقد 
دع������ا ال�����ط�����اب اإل�������ى جت���ن���ب ال��ت��ف��ك��ري 
يف ال���س��ت��ع��ان��ة ب���امل���در����س اخل�����س��و���س��ي 
وامل���ذك���رات ال��ت��ج��اري��ة، ح��ي��ث اإن��ه��ا اأم���ور 
ت�����س��و���س ع��ل��ي��ه يف اك��ت�����س��اب امل��ع��ل��وم��ات، 
وحتول بينه وبن احل�سول على درجات 

مميزة يف المتحانات. 
وق������ال »امل�������س���ك���ل���ة ال���رئ���ي�������س���ة اأن���ه���ا 
يف  للطالب  الفعلية  امل�ساركة  م��ن  تقلل 
احل�����س��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات والإج����اب����ات 
ب���ج���ه���ده اخل�����ا������س، وه������و م���ط���ل���وب يف 

التعليم، و�سروري للنجاح والتفوق«. 
وت������اب������ع »ي�����ج�����ب ع����ل����ى ال����ط����ال����ب 
ال���س��ت��ع��ان��ة ب��ال��ك��ت��اب اجل��ام��ع��ي امل��ق��رر 
ومناذج الأ�سئلة التي يحويها والنطاق 
م����ن����ه يف ر������س�����م خ����ط����ط ال�����س����ت����ذك����ار 
وال����س���ت���ع���ان���ة ب���ال���و����س���ائ���ط الأخ��������رى. 
ك���م���ا ي���ج���ب ع��ل��ي��ه ت��ف��ع��ي��ل ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املختلفة  التعلمية  والو�سائل   املعلومات 
اأنها  كما  التجديد،   على  ت�ساعد  لأن��ه��ا 
وعملياته  ال��ط��ال��ب  ح���وا����س  ت�����س��ت��ح��دث 
وا�ستيعاب  فهم  نحو  وتوجهها  العقلية 

املادة العلمية«. 

الكتيبات اإلرشادية
وف�سل الطالب �سليم اآل �سليم ال�ستعانة 
طرق  اإل��ى  تر�سد  التي  الكتيبات  ببع�س 
ال�ستذكار وكيفية ال�ستعداد لامتحان، 

مبينا اأنها متوافرة يف املكتبات.
واأ����س���ار اإل����ى اأن����ه مي��ك��ن ل��ل��ط��ال��ب اأي�����س��ا 
يف  املتفوقن  الطاب  ببع�س  ال�ستعانة 
مذكراتهم  وتفح�س  ال�ستذكار  طريقة 
بع�س  ا���س��ت�����س��ارة  وك��ذل��ك  ا���س��ت��ط��اع،  اإن 
اخل����ري����ج����ن امل���ت���م���ي���زي���ن ح������ول ط���رق 
وتتبع  »ابحث  وزاد  والنجاح.  ال�ستذكار 
م����ا ي��ن�����س��ر يف و����س���ائ���ل الإع���������ام ح���ول 
مو�سوعات ال�ستذكار والتعلم، وبخا�سة 
معاجلة  ط���رق  ب��ا���س��ت��ذك��ار  يت�سل  م��ا  يف 
املواد الدرا�سية ب�سكل متخ�س�س كما اأن 
املواد  جميع  يف  التجريبية  لامتحانات 

الدرا�سية فوائد كثرية«.
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محمد إبراهيم

بها باحث  م��ن 20 تو�سية خ��رج  اأك��ر 
الق�سايا ب�سرطة منطقة مكة املكرمة 
الدكتور عاء �سليمان حنبظاظة بعد 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ث��واب��ت  اأن غ��ا���س يف 

يجب اأن يلتزم بها كل مواطن �سالح.
له،  درا���س��ة  ف حنبظاظه يف  وع���رنّ

جتاوزها اأو اخراقها اأو اإ�سعافها لأنها 
املجتمع  عليه  يلتف  ال��ذي  ال�سياج  هي 
املتنوعة  واأط��ي��اف��ه  م��ك��ون��ات��ه  بجميع 
وي��ت��م�����س��ك ب��ه��ا، وي��ح��اف��ظ ع��ل��ي��ه��ا من 
الخراق اأو امل�سا�س �سواء من الداخل 
ثقافة  م�ستمدة من  وتكون  اخل��ارج  اأو 
تطلعاته  ع��ن  وت��ع��رب  وت��راث��ه  املجتمع 
على اأ�سا�س العدالة وامل�ساواة، كما اأنها 

الجتماعي  الن�سيج  تر�سيخها يف  على 
التعليمي  ونظامنا  واأجيالنا  الثقايف 
واحل����ث ع��ل��ى ع����دم ال��ع��ب��ث مب��ق��درات 
ال���وط���ن وم��وؤ���س�����س��ات��ه والإ�����س����اءة اإل���ى 
رم��������وزه وك����اف����ة اأع�����م�����ال ال��ت��خ��ري��ب 
للممتلكات العامة واخلا�سة واحلفاظ 
الوطنية وتر�سيخ مفهوم  الهوية  على 
ال��ع��دال��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ووق����ف ات�����س��اع 

ال��ث��واب��ت ال��وط��ن��ي��ة ب����اأن امل��ق�����س��ود بها 
امل���ب���ادئ وال��ق��ي��م ال��ث��اب��ت��ة ال��ت��ي جتمع 
امل����واط����ن����ن ع���ل���ى اخ����ت����اف اآرائ����ه����م 
واأف����ك����اره����م وان���ت���م���اءات���ه���م وال���ت���ي ل 
مهما  عليها  ي��زاي��د  اأن  اأح���د  ي�ستطيع 
كان توجهه وطيفه. واأ�ساف يف درا�سته 
اأن الثوابت الوطنية حم�طة بخطوط 
امل�����س��ا���س، ول ميكن  ت��ق��ب��ل  ح���م���راء ل 

ت��ن��ظ��م ال��ع��اق��ة ب��ن امل��ج��ت��م��ع ون��ظ��ام 
احل��ك��م وم���ن خ��ال��ه��ا ت��ت��ح��دد هويتنا 
من  وحتمينا  ال��وط��ن  لهذا  وانتماوؤنا 

الجنراف وراء املكائد.

تعميق وترسيخ
تعميق  ع��ل��ى  ح��ن��ب��ظ��اظ��ه  و����س���دد 
ه���ذه ال���ث���واب���ت، وق����ال »ع��ل��ي��ن��ا العمل 

ال��ف��ج��وة ب���ن اأب���ن���اء ال���وط���ن ال��واح��د 
وم���ع���رف���ة ق�����س��اي��اه وم���ع���ان���ات���ه وح��ل 
م�ستقبله  اآف������اق  ور����س���م  م�����س��ك��ات��ه، 
التما�سك  ليتحقق   ح��ق��وق��ه  و���س��ون 
اإل��ى  ال�����س��ع��ب  ي��ح��ول  ال����ذي  املجتمعي 

كتلة اإن�سانية متجان�سة وقوية«. 
ب�سرطة  الق�سايا  باحث  واأو���س��ح 
م��ك��ة »اأن���ن���ا ن��ع��ي�����س ال���ي���وم يف ف��ت��ن��ة ل 

فكر
23 توصية في دراسة باحث القضايا بشرطة مكة المكرمة

د. عالء حنبظاظة: الثوابت الوطنية..
نقطة التقاء مختلفي اآلراء واألفكار واالنتماء
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فكر

واأمها  داع�س  التكفري  ع�سابات  بفعل  وطننا  على  الع��ت��داءات  تتوالى 
ال��ق��اع��دة، وم��ن خ��ال م��ا حلظته م��ن ردود الفعل يف ت��وايل الأح���داث 
امل�سابهة التي رزئ بها وطننا منذ عام 1400 حتى الآن من قبل علمائنا 
اأحد  امل�ساجد جندها ل تخرج عن  ال�سرعية وخطباء  الكليات  واأ�ساتذة 
حترمي  لتاأكيد  ب��الأدل��ة  ال�ستعانة  ثم  و�سجب  ا�ستنكار  اإم��ا  طريقن: 
بهذه  القائمن  ���س��ال  على  الأدل���ة  اإق��ام��ة  واإم���ا  الفعل،  ه��ذا  و�سناعة 

الأفعال واأنهم خوارج . 
اإذ هما معلومان  لواقع  اإمنا هو تقرير  الطريقن  والأث��ر لهذين 
باطنه جت��اه��ا حلقيقة  ال���ذي يحمل يف  وه��ك��ذا خطابنا  ج��دي��د!  ف��ا 

املر�س لتتم املعاجلة. 
امللك عبد  امل�سارحة من والدنا  املا�سي كانت و�سية   ويف رم�سان 
اهلل، رحمه اهلل، للعلماء حيث انتقد فيها املعاجلة واأخرج الأمر  من ذمته 
وتتابع  احلديث  هذا  بعد  اأ�سهر  �سبعة  مرت  قد  وها  علمائنا،  ذمم  الى 
هو  هو  اخلطاب  وم��ازال  الوطن،  على  داع�س  وربيبتها  القاعدة  هجوم 
مل يتبدل ومل يتغري، وهو عن اخلطاب الذي تقوم به جلان املنا�سحة 
وتزيد على ذلك بدورات علمية موؤ�سلة ل ت�سلح بحال لأكرهم، لأن 
على  ت�سربوه  اإذ  ال�سحيح  طريقه  م��ن  ال��دي��ن  ب��اب  يطرقوا  مل  ه���وؤلء 
طريقة الأحزاب والتنظيمات، ومهما بذل من جهد م�سكور عند اهلل ثم 

عند النا�س فاإنه مذموم مرذول عند هوؤلء .
فماذا اأراد رحمه اهلل؟ 

هذا  عليها  ق��ام  التي  الأ���س��ول  ك�سف  على  تقوم  �سادقة  وقفة  اأراد 
الفكر منبعا وخطابا واأدبيات اإذ هو الناجت  لفكر اجلماعات والتنظيمات 
العلماء عن حقيقة اخلافة  ك��ام  فاأين  اخل��اف��ة،  ح��ول  تدندن  التي 
ارتب�ط  يف  العثم�نيني  �شقوط  واأث��ر  الرا�شدين  اخللف�ء  بعد  وواقعه� 
اخلطاب الديني املعا�سر باخلافة وقيام جماعات عدة كان من اأبرزها 
بها  �سنع  التي  واخللطة  املعقد  وتنظيمها  امل�سلمن  الإخ���وان  جماعة 
موؤ�س�سها هذه اجلماعة واأثر خطابها الذي �سيطر على ال�ساحة وتطور 
فكرها خ�سو�سا على اأبناء الوطن وما تفرع منها من تيارات موجودة 
اإلى  لها حتتاج  ال�ساحة، وظهور م�سطلحات ومنطلقات ل ح�سر  على 
بيان، بداية من معنى م�سطلح الدعوة والدعاة وانتهاءا بباد احلرمن 

واأر�س اجلزيرة. 
اآخ���ر و���س��ع اخل��ط��اب الوعظي املحلي وت��اأث��ريه حتت  وم��ن ج��ان��ب 
اأن�ساف  جعلت  علمية  فو�سى  الناجت  ن��رى  اأن  ويكفي  النقد،  م�سرحة 
املتعلمن دعاة، وغري املتخ�س�سن مفتن، والتائبن، زعموا، موجهن، 
يف  احلقيقين  العلماء  لأث��ر  وا�سح  وق�سور  مت�سدد  مت�سنج  خطاب  يف 
النا�س، ف�سرعان ما  ال�سرعية لدى كثري من  الثقافة  املجتمع، و�سعف 

تهتز الثوابت لأدنى �سبهة ويتخلى عن املبادئ والقيم لأقل داع .
لاأفكار  �سادقة  مناق�سة  اأي  ه���ذا،  مبثل  اإل  ي��ك��ون  ل  ال��ع��اج  اإن 
اإلى  املعاجلة  بالأ�سخا�س، ومنعا لتحويل  بعيدا عن ربطها  والأ�ساليب 
هذه  فبك�سف  منها،  ف��ائ��دة  ل  متناحرة  ت��ي��ارات  ب��ن  ح�سابات  ت�سفية 
الأفكار وبيان ما حتويه من خمالفة لن�سو�س ال�سرع الوا�سحة ي�ستبن 
احلق فيكون هناك جمال لرجوع املخطيء عن خطئه، ومن بقي فاأجزم 

اأن تفرق التباع �سيكون داعيا له ب�سلوك الطريق.

وقفة

أ. د. أحمد بن حميد
عميد كلية الشريعة وأصول الدين

وصية الملك عبد اهلل
رحمه اهلل للعلماء

ول  ال��ع��دو،  م��ن  ال�سديق  فيها  نعرف 
ه��و عدو  ال��ي��وم  ك��ان �سديق  اإن  نعرف 
دينية  اأكانت  الفتوى  نعرف  ول  الغد، 

اأم لأغرا�س اأخرى«.

ثوابت ال يمسها التغيير
وح��������ددت ال����درا�����س����ة ع�������ددا م��ن 
مي�سها  ل  اأن  ي��ج��ب  ال���ت���ي  ال���ث���واب���ت 
ال��ت��غ��ي��ري ب��ح��ك��م  م��ق��ت�����س��ي��ات ال��ت��ط��ور 
وال�سيا�سي  والجتماعي  القت�سادي 
بع�س  اإج�����راء  اأح��ي��ان��ا  تقت�سي  ال��ت��ي 
وهذه  اجل��وان��ب،  بع�س  يف  التعديات 
الثوابت هي: الإ�سام عقيدة و�سريعة، 
والتقاليد،  والعادات  الوطني،  والولء 
ال��راأي  واح��رام  التعبري  اإتاحة حرية 
الآخ�����ر ب��ك��اف��ة ����س���وره م��ث��ل ال�����س��ورى 
و����س���ه���ادة احل����ق وت���ق���دمي ال��ن�����س��ي��ح��ة، 
حم��ب��ة ه����ذا ال���وط���ن ج����زء م���ن حبنا 
على  احل��ف��اظ  الإ���س��ام��ي��ة،  لعقيدتنا 
اأمن الوطن وا�ستقراره، واأخريا، رفعة 

�ساأن الوطن وازدهاره.

نتائج خلصت إليها الدراسة 
اأن�سطته  الأم��ن يهدف يف جممل 
ومواطنيه  ال��وط��ن  حلماية  واأع��م��ال��ه 
اأو  وج������وده  ت���ه���دد  م����ه����ددات  اأي  م���ن 
����س���ام���ت���ه ك��������الإره��������اب وال����ت����ط����رف 
واملخدرات التي تدمر البنية الب�سرية 

للدولة.
ت��وف��ري الأم���ن والأم����ان م��ن اأه��م 
الب�سري  للعن�سر  وال��دع��ائ��م  الأ���س�����س 
وامل��ج��ت��م��ع��ات ح��ي��ث ي��ع��ت��رب الأم�����ن يف 
مقدمة الأولويات لدى الإن�سان، وذلك 
لتوفري احلاجات الأ�سا�سية للحياة من 
امل��اء وال��غ��ذاء وامل����اأوى، وك��ذل��ك الأم��ن 
م���ن اخل�����وف والأم�����را������س وخم��ت��ل��ف 
اأن������واع الأم�����ن ك���الأم���ن الق��ت�����س��ادي، 
والأم���ن الثقايف واحل�����س��اري، والأم��ن 
واملكاين،  الزماين  والأم��ن  ال�سيا�سي، 
والأمن امليداين والجتماعي، فالأمن 
مرتبط بجميع �سوؤون احلياة لاإن�سان 
اأو  ب��ال��ك��ي��ان  ي��خ��ت�����س  ول  وامل��ج��ت��م��ع 
امل��واط��ن  ف��ق��ط، ح��ي��ث ي�سعر  ال���دول���ة 
بالنتماء والولء الذي يعترب مقدمة 

لاأمن ومنطقا للتنمية والزدهار.
الأم����ن ي��ب��داأ م��ن امل���واط���ن ال��ذي 
يعد جزًءا ل يتجزاأ من املجتمع، فمتى 
امل��واط��ن يف خمتلف  ه���ذا  مت حت�سن 
املجتمع  يتم حت�سن  جم��الت احلياة 
وي��رت��ب ع��ل��ى ذل���ك حت�سن ال��وط��ن 
واخلارجية  الداخلية  التهديدات  من 

وتكون الدولة ع�سية على اخل�سوم.
ت���وف���ري الأم������ن على  ي��ق��ت�����س��ر  ل 
ال��دول��ة ح��ي��ث اإن ال��ع��م��ل ال��ر���س��م��ي اأو 
الوقاية  عملية  يف  يغني  ل  احلكومي 
بل يجب على موؤ�س�سات املجتمع املدين 
امل�����س��ارك��ة يف حت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة ن��ظ��ًرا 
لاأدوار التي تلعبها يف ت�سكيل املجتمع 

اجتماعيا وثقافيا.
ع���ل���ى ال�����دول�����ة وج���م���ي���ع ال���ق���وى 
الدولة  وا�ستقرار  الركيز على وحدة 
ب��ج��م��ي��ع ط���وائ���ف���ه���ا وج���م���ي���ع ف��ئ��ات��ه��ا 
وما  املواطنة  اأ�سا�س  على  و�سرائحها 
ي��رت��ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن ح��ق��وق وواج���ب���ات 
���س��م��ن ال���ق���ن���وات ال��د���س��ت��وري��ة، وه���ذا 
ب�����دوره ي��ه��ي��ئ ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال���س��ت��ق��رار 
منه  تنطلق  ال����ذي  امل��ط��ل��وب  وال�����س��ل��م 
املجتمعات نحو الرقي وال�سمو للحياة 

الب�سرية وازدهارها.
يرتبط  الوطنية  الوحدة  مفهوم 
مب��ف��اه��ي��م م���ث���ل الن���ت���م���اء وال�������ولء، 
اإل��ى حتقيق  وال��ولء ي��وؤدي يف النهاية 
ال��وح��دة داخ���ل ال��وط��ن واإل���ى ال��وح��دة 
ال���وط���ن���ي���ة، وال�������ولء والن���ت���م���اء هما 
م����ق����وم����ان م�����ن م����ق����وم����ات ال����وح����دة 

الوطنية.

ب�����ن امل����واط����ن����ن يف م�����ا ي��خ�����س 
احلقوق والواجبات.

• اإبراز اليوم الوطني يف الإعام 
ال�����س��ع��ودي، واإ���س��ه��ام الأك��ادمي��ي��ن 
ف����ي����ه ب����ال����ب����ح����وث وال����ك����ت����اب����ات 

ال�سحفية التي تهتم باملواطنة.
• ربط املواطنة ال�ساحلة بالقيم 
والت�سجيع  الإ�سامية،  الدينية 
ع��ل��ى الأع����م����ال ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ت��ي 

ت�سهم يف تنمية روح املواطنة.
مبا  ال��ت��ع��ل��ي��م  خ��ط��ط  • ت��ط��وي��ر 

يخدم الوطن واملواطن.
واملجتمع  الأ�سرة  بن  • التعاون 
لتقوية  التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات 

حب الوطن يف الأجيال النا�سئة.
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  ق���ي���ام   •
ب����ور�����س ع���م���ل ل��ت��ط��وي��ر م��ف��ه��وم 
املواطنن  لدى  املواطنة  وتطبيق 
وت��ر���س��ي��خ ق��ي��م ال��ع��م��ل يف امل��ن��اه��ج 
الوظيفي  الدرا�سية مثل اللتزام 
واالإنت�جية واالن�شب�ط يف العمل 
م��ن حيث احل�����س��ور والن�����س��راف 
ال��ع��م��ل  الأم������ان������ة يف  وت���ر����س���ي���خ 

واحلر�س على املال العام.
ال�سخ�سية  امل����ه����ارات  ت��ن��م��ي��ة   •
بالعمل  ال��ت��ح��اق��ه  ق��ب��ل  ل��ل��ط��ال��ب 

لي�سبح فاعا.
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  ت��ق��دمي   •
حلالت درا�سية حتوي مناذج عن 

التوصيات
ال�سغر  م���ن  ال��ت��ع��ل��م  ك����ان  مل���ا   •
من  ف��اإن��ه  احل��ج��ر،  على  كالنق�س 
الأ�سرة  من  النطاق  ال�سروري 
وال����رك����ي����ز ع��ل��ي��ه��ا ف���ي���م���ا ن��ح��ن 
ريا�س  الفور  ويليها على  ب�سدده 
التي  املل�سقات  واإع���داد  الأط��ف��ال، 
ت���وح���ي ل��ل��ط��ف��ل ب���امل���ح���ب���ة وح���ب 
الت�سامح  قيم  وتعليمه  الآخ��ري��ن 
اأو  خ��ط��اأ  اأي  ارت��ك��اب  عند  والعفو 

�سجار مع زميله يف املدر�سة.
امل���وؤ����س�������س���ات  ق����ي����ام  اأه����م����ي����ة   •
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ر���س��ي��خ امل���واط���ن���ة 
والن����ت����م����اء وال��������ولء م����ن خ���ال 
التي  الدرا�سية  والربامج  املناهج 
ت��زي��د م��ن وع��ي امل��واط��ن باأهمية 
الن����ت����م����اء وال����ه����وي����ة ال���وط���ن���ي���ة 
امل��واط��ن��ة  ح�����س  وتنمية  امل�سلمة، 
تنميتها  يف  لاإ�سهام  املعلم  ل��دى 

يف طابه.
امل��واط��ن��ة  ���س��ل��وك��ي��ات  • ت��ر���س��ي��خ 
ال�������س���احل���ة وال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ي��ه��ا، 
وجعل الربية الوطنية مرتبطة 

باملواطنة والنتماء والولء.
الإع��������ام  و�����س����ائ����ل  ت����وج����ي����ه   •
للمواطن نحو املواطنة ال�ساحلة 
م��ق��روءة  اإع��ام��ي��ة  م���ادة  وجعلها 

وم�سموعة ومرئية.
الجتماعية  ال��ع��دال��ة  حتقيق   •

املواطنة احل�سنة و�سبل تنميتها.
التدري�س  هيئة  ع�سو  حر�س   •
ال���درا����س���ي���ة  امل�����راح�����ل  يف ج��م��ي��ع 
يف  بعدالته  امل��واط��ن��ة  تقوية  على 

التعامل مع طابه.
امل��غ��ل��وط��ة  امل��ف��اه��ي��م  • ت�����س��ح��ي��ح 
املواطنة  بخ�سو�س  الطاب  بن 
ل��ت��ق��وي��ت��ه��ا  ب��ي��ن��ه��م، وت��ع��زي��ز لغة 
احل���������وار ال����وط����ن����ي ال����ب����ن����اء ب��ن 
وبن  وبينهم  جهة  م��ن  ال��ط��اب 
م��ع��ل��م��ي��ه��م م�����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، 
وتعزيز �سلوك الت�سامح والتعاي�س 

بن املواطنن.
مراجعة  الوطني  اليوم  جعل   •
الوطنية يف  التعليمية  للمنجزات 
ال�����س��احل��ة عندما  امل��واط��ن��ة  ظ��ل 
ه��ذا  يف  للمتميزين  ج��ائ��زة  ت��ق��ام 

ال�ساأن الكبري.
املتميزين يف  املواطنن  • تكرمي 
على  لت�سجيعهم  وطنية  اأع��م��ال 
لاآخرين  الفر�سة  وفتح  املزيد 

ليحذوا حذوهم.
ج�������س���ور  م�����د  ا�����س����ت����م����راري����ة   •
الأمنية  الأج��ه��زة  ب��ن  التوا�سل 
متمثلة  واجل���ام���ع���ات  وامل����دار�����س 
ب��اأ���س��ات��ذت��ن��ا وط��اب��ن��ا م���ن اأج���ل 
ال��و���س��ول اإل����ى حت��ق��ي��ق ال��وح��دة 

الوطنية.
وال���ن���دوات  ال������دورات  • ت��ك��ث��ي��ف 

قبل  م��ن  والتعليمية  التثقيفية 
يف  الأم��ن��ي��ة وخ�سو�سا  الأج��ه��زة 
والإره���اب  امل��خ��درات  مو�سوعات 
وغريها وبالتعاون مع اجلامعات 
واملراكز الثقافية لتثقيف طاب 
اجل���ام���ع���ات ب��ال��ث��ق��اف��ة الأم��ن��ي��ة 
لتعزيز  وال�����س��ل��ي��م��ة  ال�����س��ح��ي��ح��ة 

م�ساركتهم الأمنية.
واأ����س���ال���ي���ب  اآل�����ي�����ات  • ت���ط���وي���ر 
ي�ساعد  بحيث  الأم��ن��ي  الإع����ام 
على مواجهة التحديات الأمنية.

الأج�����ه�����زة  ب�����ن  ال���ت���ن�������س���ي���ق   •
والربوية  والإعامية  الأمنية 
ذات  الأعمال  باإنتاج  يتعلق  فيما 

الطبيعة الأمنية.
ل���دى  اأم����ن����ي  ح�������س  • اإي�����ج�����اد 
الأط�����ف�����ال وال���ع���م���ل ع���ل���ى رف���ع 
خال  م��ن  با�ستمرار  م�ستواهم 

الربامج الإعامية املوجهة.
ال�سراكة  مفهوم  على  • التاأكيد 
امل����ج����ت����م����ع����ي����ة وال�����ع�����م�����ل ع���ل���ى 

تر�سيخه.
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إستشارات

ق��دم��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة ع���ددا م��ن الإر����س���ادات املهمة ال��ت��ي تعن امل��واط��ن عند 
الو�سول اإلى الدولة التي ق�سدها، وت�ساعده يف متثيل الوطن يف اخلارج بال�سورة 
ومهد  امل�سلمن،  وقبلة  ال�سريفن،  للحرمن  كمواطن  به  تليق  التي  امل�سرفة 

احل�سارة الإ�سامية والقيم العربية الأ�سيلة.

السفارة
اإن �سفارة بلدك عليها واجب خدمتك فعليك التوا�سل معها ويف حالة حدوث اأي 
م�سكلة -ل �سمح اهلل- ل تردد بالت�سال بها واإباغها بالواقعة يف حينها حتى 
تتمكن ال�سفارة من القيام بواجبها جتاهك والتدخل للم�ساعدة يف حل امل�سكلة، اإذ 
اإن ذلك قد يوؤدي اإلى اإنهائها يف مهدها قبل تفاقمها وح�سول اأي تداعيات اأخرى 

قد يرتب عليها دفع غرامات اأو الإيقاف .

األنظمة
حيث  م��ن  اجلامعة  نظام  وخا�سة  امل�سيفة  ال��دول��ة  يف  الأنظمة  جميع  اح���رام 
اللتزام بال�ساعات املحددة للدرا�سة التي تفر�سها اجلهة العلمية وعدم النتقال 

من جامعة اإلى اأخرى اإل بعد اأخذ املوافقة على ذلك.

التفرغ
التح�شيل  على  يوؤثر  قد  ن�ش�ط  اأي  يف  االن��خ��راط  وع��دم  للدرا�شة  الت�م  التفرغ 

العلمي.

الممثلية والملحقية
ال�ستعانة يف جميع الأمور باملمثلية ال�سعودية وامللحقية الثقافية اأو نادي الطلبة 

ال�سعودي والبعد عن كل من يدعي تقدمي اخلدمات من غري املرخ�س له.

العادات والتقاليد
واخل�سو�سيات  الأخ����رى  والأدي�����ان  وال��ث��ق��اف��ات  والآداب  ال��ع��ام  ال��ن��ظ��ام  اح���رام 

والعادات والتقاليد لكل جمتمع.

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.

الخارجية تحيط المبتعثين بدور وخدمات السفارات

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

استشارة أمنية استشارة تحذيرية

الغذاء والدواء تحذر
من مياه الساقية المعبأة 

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من �سرب مياه ينتجها م�سنع ال�ساقية 
للمياه املعباأة، لتجاوزها احلدود الق�سوى امل�سموح بها من مادة الربومات.

املنتجة  املعباأة  ال�سرب  مياه  من  عينات  �سحبت  اأنها  الهيئة،  وذك��رت 
لتحديد  متنوعة  واأح��ج��ام  خمتلفة  اإن��ت��اج  بتواريخ  ع��دة  ولدفعات  حمليا 
الرقم )2009/1025  القيا�سية اخلليجية ذات  مدى مطابقتها للموا�سفة 
مادة  من  بها  امل�سموح  الق�سوى  الن�سبة  ح��ددت  التي  املعباأة(  ال�سرب  مياه 
املخربية  التحاليل  نتائج  من  وتبن  البليون،  يف  اأج���زاء   10 ب�  ال��ربوم��ات 
لعينات من مياه ال�ساقية ذات الأحجام )150 مل و6 لر و8 لر و5جالون( 
املنتجة من قبل م�سنع ال�ساقية للمياه املعباأة، جتاوزها احلدود الق�سوى 

امل�سموح بها.
مما  والتخل�س  ه���ذه،  امل��ي��اه  منتجات  بتجنب  امل�ستهلكن  واأو����س���ت 
اأنها خاطبت اجلهات ذات العاقة لتخاذ الإج��راءات  اإلى  لديهم، م�سرية 
اإلزام امل�شنع ب�شحب منتج�ته من االأ�شواق املحلية واإيق�ف خطوط  حي�ل 

الإنتاج للعبوات املحددة حتى يلتزم باحلدود امل�سموح بها من الربومات.
ال�سرب  ملياه  املنتجة  امل�سانع  مراقبة  �ستوا�سل  اأنها  الهيئة  واأك���دت 
املعباأة ور�سد جميع منتجات مياه ال�سرب املعباأة املتداولة بالأ�سواق املحلية 

واتخاذ الإجراءات الازمة حيال امل�سانع املخالفة.

استشارة تجارية

التجارة والصناعة تقدم
نموذج السياسة االسترشادية

لضمان المجوهرات والمعادن والتحف
الرقم )6(، منوذج  امللحق ذي  وال�سناعة من خاق  التجارة  وزارة  قدمت 
ال�سيا�سة ال�سر�سادية ل�سمان املجوهرات واملعادن الثمينة، والتحف، وما 

يف حكمها من الأ�سياء النفي�سة:
يف حال كانت تعامات التاجر اأو طبيعة الأ�سياء النفي�سة اأو ما جرى 
عليه العرف اأو العادة التجارية يقت�سي تقدمي �سمان للم�ستهلك، اأو كان 
تقدمي ال�شم�ن مقررا وفق� للنظ�م، في�شرتط يف وثيقة ال�شم�ن م� ي�أتي: 

اأن تكون مكتوبة بلغة وا�سحة ومفهومة للم�ستهلك وباللغة  اللغة: 
اأجنبية  بلغة  مكتوبة  تكون  اأن  ذل��ك  اإل��ى  بالإ�سافة  وميكن  العربية، 

اأخرى. 
ومدته،  ي�سمله،  وما  ال�سمان،  عن  كافيا  بيانا  تت�سمن  اأن  الضمان: 

و�سروطه، واأحكامه، واأن تكون مرافقة لل�سيء النفي�س.
والأنظمة  الإ�سامية  ال�سريعة  اأح��ك��ام  م��ع  تتعار�س  األ  األحكام: 

واللوائح والقواعد والتعليمات املرعية.
المعمول به: اأن تتفق مع ما هو معمول به لدى املنتجن اأو ال�سركات 

الأم- اإن وجدوا.
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توفر الأغذية التالية حاجة اجل�سم كاما واملخ خا�سة من العنا�سر الغذائية 
وحمفزات للقدرة الذهنية خال فرة الختبارات، ح�سب ما اأ�سار اإليه مكتب 

الربية العربي لدول اخلليج الذي اأو�سى بالتايل:

العشاء
قلل بقدر الإمكان من الأغذية كثرية الدهون، مع تناول الفاكهة بكرة.

اإلفطار
ب�ساندوت�س  الكتفاء  الفيتامينات وميكن  الطاقة وبع�س  وجبة خفيفة توفر 
جنب اأو زبدة الفول ال�سوداين اأو بي�س، اأو ملعقة ع�سل وع�سري م�ساف اإليه 
من  باأكر  الختبار  قبل  يكون  اأن  والأف�سل  �ساخن.  حليب  اأو  ال�سكر  بع�س 

�ساعة.

الخضر والفواكه
اعمل على زيادة اخل�سر والفواكه الطازجة فهي م�سدر لكرة الفيتامينات 

والعادية املهمة جدا.

الماء والعصير
تناول كمية منا�سبة من ال�سوائل )املاء والع�سري( بعد الختبار.

أغذية محفزة للقدرة الذهنية
استشارة غذائية

الغذاء المتوازن
البي�س،  )اللحوم،  واملوجود  الربوتينيات  على  واملحتوي  املتوازن  الغذاء  تناول 
الأرز  يف  واملوجودة  املركبة(  )ال�سعريات  والكربوهيدرات  ومنتجاته(  واحلليب 

واملكرونة واحلبوب.

االبتعاد عن المنبهات
امل�سروبات  ال�����س��اي،  )ال��ق��ه��وة،  املنبهات  ع��ن  قبل  ذي  م��ن  اأك���رب  ب�سكل  الب��ت��ع��اد 
الغازية، وال�سوكاته( بالإ�سافة اإلى تاأثريها ال�سلبي على املخ فهي توؤدي اأدوار 

اإدرار البول الذي يحرج الطاب وقت الختبار.



رياضة

عبدالعزيز رديف 

ع����رب م������درب م��ن��ت��خ��ب اجل���ام���ع���ة ل����ذوي 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة حم��م��د اأب���و ح��رة 
التدريبي  للجهاز  بان�سمامه  �سعادته  عن 
اأنه  اآف���اق«   « للمنتخب، واأك��د يف ح��وار مع 
اإل��ى  ال��ف��ن��ي  اأع�����س��اء اجل��ه��از  �سي�سعى م��ع 
حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة خ����ال امل��رح��ل��ة 
عدم  من  يعانون  اأنهم  اإل��ى  واأ�سار  املقبلة. 
وجود مداخل وخمارج واأماكن خم�س�سة 
ل��اع��ب��ي ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة يف 

ال�سالة الريا�سية.

كيف ترى م�ستويات اأفراد املنتخب 
بعد توليك مهام التدريب؟

لعبون  هناك  جيد.  ع��ام  ب�سكل  امل�ستوى 
ج��اه��زون مي��ل��ك��ون اخل���ربة ال��ك��اف��ي��ة التي 
توؤهلهم اإلى حتقيق نتائج جيدة، بالإ�سافة 
التدريب  اأننا عملنا منذ تولينا مهام  اإلى 
على و�سع اآلية جديدة �سنعمل من خالها 

على تطوير و�سقل مهاراتهم.

وماذا عن اجلانب اللياقي لالعبني؟
ل��ي��اق��ي��ا ج��ي��دا لكونهم  مي��ل��ك��ون خم���زون���ا 
لعبن متمر�سن، وما �سن�سيفه ونقدمه 
لهم هو بع�س التدريبات التي قد جتعلهم 
يف و�سعية لياقية ممتازة، وذلك مع مرور 

الوقت .

ما البطولة والألعاب
التي �سي�سارك فيها املنتخب؟

منها  ال��ب��ط��ولت  م��ن  ع���دد  يف  �سي�سارك 
ب���ط���ول���ة احت������اد اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
ب���ال���ري���ا����س خ�����ال الأ�����س����ب����وع اجل������اري، 
اجلامعة  اأوملبياد  بطولة  اإل��ى  بالإ�سافة 
ال��داخ��ل��ي، وه��ن��اك ب��ط��ولت خ��ارج��ي��ة مل 
عدد  يف  و�سن�سارك  ب��ع��د.  اأوق��ات��ه��ا  حت��دد 
من الألعاب اخلا�سة بذوي الإعاقة ومن 
الطائرة  وك���رة  ال��ط��اول��ة،  تن�س  اأه��م��ه��ا: 

للجلو�س، ورفع الأثقال.

حدثنا عن ا�ستعدادتكم
للبطولة؟

اأق��م��ن��ا م��ع�����س��ك��را م��غ��ل��ق��ا يف م��دي��ن��ة اأب��ه��ا 
اإلى  بالإ�سافة  تقريبا،  �سهر  ملدة  ا�ستمر 
امل��ح��ال��ة،  م��اع��ب  ع��ل��ى  تكميلي  مع�سكر 
ا���س��ت��ط��ع��ن��ا م����ن خ���ال���ه ال����وق����وف ع��ل��ى 

م�ستويات ورفع معدلت اللياقة لديهم.

كم عدد الالعبني
املن�سمني للمنتخب؟

وما ت�سنيفاتهم والألعاب
التي �سي�ساركون فيها؟

حيث  لع��ب��ن.  �سبعة  للمنتخب  ان�����س��م 
���س��ي�����س��ارك خ��م�����س��ة لع���ب���ن م��ك��ف��وف��ن، 
الكرا�سي  لعبة  اإل��ى لعبن يف  بالإ�سافة 

املتحركة.

هل ي�سم املنتخب لعبني
�سبق لهم متثيل اململكة؟ 

اأن  �سبق  لع��ب��ن  امل��ن��ت��خ��ب  ي�سم  ن��ع��م، 
م��ث��ل��وا امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة، وي���اأت���ي يف 
م��ق��دم��ت��ه��م زي����اد اخل��ري��ب ال����ذي حقق 
ال��ع��دي��د م���ن ال���ب���ط���ولت وامل��ي��دال��ي��ات 
ال���ذه���ب���ي���ة ع���ل���ى م�������س���ت���وى اخل���ل���ي���ج ، 
�سباب  بطولة  حتقيقه  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
اأن���ه م��ن املعلوم  اآ���س��ي��ا يف م��ال��ي��زي��ا، كما 
اأن لع��ب��ي م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ب�����س��ك��ل ع��ام 
األ����ع����اب ذوي  ه���م الأع����ل����ى يف ت�����س��ن��ي��ف 
وه��ذا  باململكة،  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
���س��ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى منتخب  ت��اأك��ي��د  ب��ك��ل 

اجلامعة مع مرور الوقت.

كيف جتد اهتمام اجلامعة
بريا�سة ذوي الحتياجات 

اخلا�سة؟
اأ����س���ك���ر ك����ل امل���ه���ت���م���ن ب���ري���ا����س���ة ذوي 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، ح��ي��ث وج��دن��ا 
ك��ب��ريا وغ���ري م�سبوق ودع��م��ا  اه��ت��م��ام��ا 
ن�سعى  اهلل  ب��اإذن  �سيجعلنا  كبريا  ماديا 
اإل������ى اإر������س�����اء ط���م���وح���ات���ه���م وحت��ق��ي��ق 
مدير  معايل  مقدمتهم  ويف  اأمانيهم، 
الدكتور عبدالرحمن  الأ�ستاذ  اجلامعة 
ب�����ن ح���م���د ال�����������داود، وع���م���ي���د �����س����وؤون 
الطاب الدكتور مريع �سعد اآل هبا�س، 

وم�سوؤولو ال�سالة الريا�سية.

أكد أن منتخب االحتياجات الخاصة جاهز للمشاركة في البطوالت المقبلة

المدرب أبو حثرة: الصالة الرياضية
تفتقر ألماكن مخصصة لالعبينا

هل من نواق�س اأو مطالبات
للنهو�س بريا�سة الحتياجات 

اخلا�سة؟
ه��ي��اأت اإدارة اجل��ام��ع��ة ل��ن��ا ك��ل ���س��يء من 
م��ك��اف��اآت ج���ي���دة، ودع����م م��ع��ن��وي منحنا 
اأن هناك  اإل  كافة ال�ساحيات الازمة، 
بعن  اأخ��ذه��ا  اأمت��ن��ى  ب�سيطة  م��اح��ظ��ة 
الع��ت��ب��ار، ف��ال�����س��ال��ة ال��ري��ا���س��ي��ة حتتاج 
واأماكن خم�س�سة  اإل��ى مداخل وخم��ارج 

لاعبي ذوي الحتياجات اخلا�سة.

هل اأنت متفائل بتحقيق نتائج 
اإيجابية يف امل�ساركات املقبلة؟

نعم وهلل احلمد، اأنا متفائل جدا يف اإ�سعاد 
بتحقيق  اجلامعة  ريا�سة  على  القائمن 
نتائج اإيجابية مبهرة، واأمتنى اأن توا�سل 
اجل���ام���ع���ة دع���م���ه���ا ال����ق����وي ل��ري��ا���س��ت��ن��ا 
ويرتفع  الإي��ج��اب��ي��ة،  ال��ن��ت��ائ��ج  لتتوا�سل 
م��رور  م��ع  لنحقق  الطموح  �سقف  لدينا 
جامعتنا  ون�سرف  النتائج  اأف�سل  الوقت 

ووطننا يف املحافل اخلارجية باإذن اهلل .

كلمة اأخرية؟
امل�سارك  ال��وف��د  رئي�س  واأ���س��ك��ر  اأ�سكركم 
ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  احت���اد  ب��ط��ول��ة  يف 
والإداري  ال��ظ��ام��ري،  حممد  ب��ال��ري��ا���س 
معنا  ج��ه��ودا  ب���ذل  ال��ل��ذي��ن  ك�سيم  ع��ل��ي 

خال الفرة املا�سية.
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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

إدارات

سرد مدير إدارة كلية العلوم واآلداب والمجتمع بالنماص األستاذ خالد ظافر العمري األعمال التي تقوم 
بها اإلدارة في تهيئة أجواء عملية في الكليتين، الفتا إلى استفادتهم من التقنية الحديثة في إنجاز 

األعمال بسرعة فائقة ومتابعة دقيقة.

مدير إدارة »آداب ومجتمع« النماص أ. خالد ظافر:

نقص الموظفين يقف حجر عثرة
في طريق اإلنجازات

مبنى كلية العلوم والآداب
واملجتمع بالنما�س
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إدارات

خالد العمري

ما املهام التي تقوم بها اإدارتكم؟
الإ�������س������راف ع���ل���ي ����س���ري ال���ع���م���ل مب��ا 
ف��ي��ه ت���وزي���ع امل���ه���ام ع��ل��ى امل��وظ��ف��ن، 
مبا  املدنية  اخلدمة  اأنظمة  وتطبيق 
ي��خ�����س ال�������س���وؤون الإداري�������ة وامل��ال��ي��ة 
تطوير  ومتابعة  ال�ساحيات،  وف��ق 
التابعة  لاأق�سام  الإداري����ة  الأع��م��ال 
ع��ل��ى  والإ�������س������راف  ال���ك���ل���ي���ة،  لإدارة 
املوظفن  وغياب  وان�سراف  ح�سور 
الإدارين ومتابعتهم، وخدمة اأع�ساء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، وت��ق��دمي اخل��دم��ة 
من  اأم��وره��م  وت�سهيل  للمتعاقدين 
اإ����س���دار اإق���ام���ات وت���اأ����س���ريات خ���روج 
وع���������ودة وت�����ذاك�����ر ����س���ف���ر، وت��ن��ظ��ي��م 
الإجازات العادية ملن�سوبي الكلية من 
الأج��ور،  اإداري��ن وم�ستخدمن وبند 
اإل�����ى ع���م���ادة �����س����وؤون هيئة  ورف���ع���ه���ا 
الأداء  وتقييم  واملوظفن،  التدري�س 
ال��وظ��ي��ف��ي ل��ل��م��وظ��ف��ن الإداري��������ن، 
والإ����������س���������راف ع����ل����ى ق�������س���م الأم�������ن 
الدوام  وال�سامة ومتابعتهم ما بعد 
امل�ستودع،  على  والإ���س��راف  الر�سمي، 

ب��ل ���س��ه��ورا  ح��ت��ى ت�����س��ل اإل����ى اجلهة 
املعامات  لتاأخري  اأدى  مما  املر�سلة، 

وخا�سة املالية.

طموحاتكم يف هذا ال�سدد؟
��ل دورن����ا يف ه��ذا  ط��م��وح��ات��ن��ا اأن ن��ف��عنّ
املجال، من خال حث املوظفن على 
م��زي��د م��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ربن��ام��ج 
على  وتطبيقها  والأن��ظ��م��ة  وال��ل��وائ��ح 
اأر�����س ال���واق���ع، ون��ط��م��ح اإل���ى تطوير 
هذا النظام، وهو نظام »اإجناز« بحيث 
يتم اإ�سافة رقم املوظف لكي نتوا�سل 

معه.

ماذا عن تدريب املوظفني 
وتاأهيلهم ملواكبة التطورات 

التقنية؟
املوظفن  جعل  عملنا  اأول���وي���ات  م��ن 
بتوفري  اإل  ذل��ك  يتم  ول��ن  منتجن، 
بيئة واأجواء منا�سبة للموظف تدفعه 
والعطاء،  املزيد من اجلهد  بذل  اإلى 
امل��ن��ا���س��ب  ال���ت���دري���ب  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
يوافق عمله  الذي  املجال  واملكثف يف 
املدير  وج��ود  م��ن  لب��د  لذلك  فعليا، 

كيف تقيم �سري العمل الإداري 
باجلامعة، وما انعكا�ساته

على اإدارتكم؟
ت��ع��د ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د م���ن اأك���رب 
ج���ام���ع���ات امل���م���ل���ك���ة م����ن ن���اح���ي���ة ع���دد 
العمل  �سغط  ن��ق��در  فنحن  ال��ك��ل��ي��ات، 
يوميا،  اجلامعة  اإدارات  تواجهه  ال��ذي 
ح�سول  ح���ال  يف  ال��ع��ذر  ل��ه��ا  ونلتم�س 
اأك���ارم  زم���اء  اأن��ه��م  علما  تق�سري،  اأي 
وج��ه.  واأك��م��ل  اأمت  على  ي�سري  والعمل 
واإدارة اجلامعة ممثلة يف معايل مدير 
اجل���ام���ع���ة و����س���ع���ادة وك�����اء اجل��ام��ع��ة 
ح��ري�����س��ون ع��ل��ى ���س��ري ال��ع��م��ل واإجن����از 
هيئة  �سوؤون  عمادة  واأي�سا  املعامات، 
ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ن ي��ب��ذل��ون جهدا 
م���ق���درا لإجن�����از الأع����م����ال ك��م��ا جميع 

الإدارات.

ما ال�سعوبات التي تواجهونها
يف عملكم؟

ق��ل��ة امل��وظ��ف��ن ح��ي��ث ي��وج��د ل��دي��ن��ا يف 
والآداب،  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ت��ان:  ال��ن��م��ا���س 
واملجتمع، وكان املوظفون تابعن لكلية 
عملهم  ع��ل��ى  الأع���ب���اء  وزادت  املجتمع 

ال�����ذي ي��ع��م��ل وي��ه��ي��ئ ت��ل��ك الأج�����واء  
التي  الظواهر  على  للق�ساء  املنا�سبة 
تعيق �سري العمل، بل يجب على مدير 
املنظمة تعريف املوظف على اللوائح 
والأن���ظ���م���ة م���ن اأج����ل ال��ق��ي��ام بعمله 
ع��ل��ى اأك��م��ل وج����ه، ولب����د م��ن اإي��ج��اد 
فر�س تدريبية للموظفن من خال 
باملوافقة  ال�ساحية  ل�ساحب  الرفع 
على التدريب �سواء مبعهد الإدارة اأم 
غريه. واأقامت اجلامعة العام املا�سي 

دورات ناجحة للموظفن اجلدد.  
منتجن  م��وظ��ف��ن  اأردن������ا  واإذا 
وم���ت���ح���م�������س���ن ل���ل���ع���م���ل ف����اب����د م��ن 
اله���ت���م���ام ب���ه���م ورع���اي���ت���ه���م وو����س���ع 
حت��ف��ي��ز وت�����س��ج��ي��ع وات����ب����اع ���س��ي��ا���س��ة 
ال�����ث�����واب وال����ع����ق����اب م����ن اأج�������ل زرع 
ال������روح ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ب���ن امل��وظ��ف��ن 
مهاراتهم  لتطوير  الفر�سة  واإت��اح��ة 
وقدراتهم العملية، لأن التدريب اأداة 
لتحقيق  ا�سراتيجي  وخ��ي��ار  فعالة 
واملوظفن،  ل��اإدارات  النتائج  اأف�سل 
مم����ا ي�����س��ه��م يف حت���ق���ي���ق الأه��������داف 
امل�����رج�����وة ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ال���ت���دري���ب 

الفعال.

حيث  والآداب،  العلوم  كلية  اإن�ساء  بعد 
كليتن،  ب��اأع��م��ال  ي��ق��وم��ون  اأ���س��ب��ح��وا 
اأعطال  ك��رة  اأي�سا:  ال�سعوبات  وم��ن 
اجلوية  الأح��وال  �سوء  ب�سبب  الأجهزة 

اأحيانا،  وتاأخر �سيانتها اإلى اأ�سابيع .

كيف ترى تعاون من�سوبي 
اجلامعة معكم؟

نحن ومن�سوبو اجلامعة يكمل بع�سنا 
بع�سا، والعمل ي�سري بطريقة مي�سرة 
ويتجاوبون معنا ون�سكرهم على ذلك.

كلمة اأخرية؟
مل��ع��ايل  ث���م  اأول،  هلل  ب��ال�����س��ك��ر  اأت���ق���دم 
مدير اجلامعة وجميع وكاء وعمداء 
اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى م����ا ي���ب���ذل���ون���ه جت���اه 
واأ�سكر  التعليمية،  باحلركة  النهو�س 
جميع زمائي املوظفن يف اجلامعة. 
امل�سرف  املجتمع  كلية  عميد  واأ���س��ك��ر 
بالنما�س،  والآداب  العلوم  كلية  على 
والوكيل وجميع من�سوبي الكليتن، ملا 
يبذلونه من جهد وعمل وتعاون معنا، 
دائما،  وتوجهاتهم  بعلمهم  ون�ستنري 

وال�سكر مو�سول لكم.

جلهات  الكلية  ب��اح��ت��ي��اج��ات  وال��رف��ع 
الخت�سا�س.

ك���م���ا ن���ت���اب���ع ق�������س���م اخل����دم����ات 
وال�سيانة يف الكلية وال�سركة امل�سغلة 
وتدقيقها،  ال�سلف  م��راج��ع��ة  ون��ق��وم 
وج���م���ي���ع م����ا ذك�������رت حت����ت اإ�����س����راف 

وتوجيه من عميد الكلية.

كيف ا�ستفدمت من التقنية
يف جمال عملكم؟

كبرية   ج��ه��ودا  اجل��ام��ع��ة  ت��ب��ذل  اأول، 
احلديثة  التقنيات  م��ن  ل��ا���س��ت��ف��ادة 
وع��م��ادات  اإدارات  يف  العمل  لت�سهيل 
اجلامعة، وكانت �سباقة يف هذا املجال  
ب��اإن�����س��اء ���س��ب��ك��ات داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة 
مما  ببع�س،  بع�سها  الإدارات  ورب��ط 
اأ�سهم يف تطوير اأداء املوظفن ب�سكل 
كبري و�ساعد يف �سرعة وت�سهيل اإجناز 
الأع����م����ال الإداري��������ة وغ���ريه���ا، حيث 
التقنيات يف  ا�ستفدنا كثريا من هذه 
اإجناز اأعمالنا يف دقائق، بل ي�سل اإلى 
اأ�سرع وقت، بينما  اجلهة املخت�سة يف 
عن  تعلم  ول  املعاملة  ت��ذه��ب  �سابقا 
اأ�سابيع  ذل��ك  ي�ستغرق  وق��د  �سريها، 
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أساتذة

منصور الطيب علي 

حدثنا عن م�سريتك
العلمية والعملية؟

ن���ل���ت درج�������ة  ال���ب���ك���ال���وري���و����س يف ال��ل��غ��ة 
بجامعة  ال��رب��ي��ة  كلية  م��ن  الإجن��ل��ي��زي��ة 
وم��ن   ،1996 ي��ون��ي��و  ب��ال��ي��م��ن يف  ���س��ن��ع��اء 
اجلامعة ذاتها ح�سلت على درجة الدبلوم 
  ،1999 ع��ام  الإجنليزية   اللغة  يف  ال��ع��ايل 
ثم ح�سلت على درجة املاج�ستري يف الأدب 
ع��ام   م���ن اجل��ام��ع��ة نف�سها  الإجن���ل���ي���زي  
2002 ، كما ح�سلت على درجة املاج�ستري 
يف ال��ل��غ��وي��ات م���ن  ج��ام��ع��ة دل��ه��ي بالهند  
2004، واأعمل الآن على نيل الدكتوراه يف 
الأدب الإجنليزي من جامعة بونا بالهند، 
اجلامعات  من  ع��دد  يف  حما�سرا  وعملت 
اليمنية من بينها  جامعتا تعز و�سنعاء، 
كما عملت يف الربية والتعليم، بالإ�سافة 
ل��ل��ع��م��ل يف م����راك����ز ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة 
 2014 مطلع  ويف  وال�سياحة.  والرجمة 
الإجنليزية  اللغة  بق�سم  بالعمل  التحقت 
بوظيفة  بتنومة  والآداب  العلوم  كلية  يف 

حما�سر.

ما اأهم املو�سوعات
البحثية التي تهتم بها؟

الإجنليزية  اللغة  تدري�س  بتطوير  اأهتم 
التعليمية  ال��و���س��ائ��ل  اأح����دث  وا���س��ت��خ��دام 

وطرق التدري�س، كما اأهتم كذلك بدرا�سة 
ال��ل��غ��ة ب��ت��ع��م��ق م���ن ح��ي��ث ت���اري���خ ال��ل��غ��ة 
وال�سرفية  النحوية  وال�سفات  وتركيبها 
النف�سية  باملجالت  وارتباطها  امل�سركة 
وال��ع�����س��ب��ي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، 
اللغة  م�سكات  ت�سخي�س  اإل��ى  بالإ�سافة 
�سعف  على  امل��وؤث��رة  ال�سلبية  وال��ع��وام��ل 
ن�سرت  وق��د   الثانية،  اللغة  اأو  الأم  اللغة 
ث���اث���ة ك��ت��ب اث���ن���ان م��ن��ه��ا يف ال��ل��غ��وي��ات 
وه��ن��اك  الإجن���ل���ي���زي،  الأدب  يف  وواح�����د 

بع�س الأبحاث التي اأعدها للن�سر.

كيف ترى البيئة العلمية
يف جامعة امللك خالد؟

بيئة ممتازة للغاية و�ساملة لكل متطلبات 
اإمكانيات  اجلامعة  توفر  حيث  الع�سر، 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  خ���دم���ة  يف  ع���دي���دة 
واإقليميا  داخليا  واملناف�سة  بها  وال��رق��ي 
من  العديد  انت�سار  ياحظ  كما  وعامليا. 
ل��ل��ج��ام��ع��ة يف معظم  امل��ن��ت�����س��ب��ة  ال��ك��ل��ي��ات 
الهتمام  على  ي��دل  مم��ا  ع�سري،  مناطق 
امل��ل��ح��وظ م���ن ق���ي���ادة ال���دول���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
العايل واجلامعة بتطوير وتو�سيع البيئة 
وجعل  الإل��ك��رون��ي��ة  وخا�سة  التعليمية 

اجلامعة منوذجا لبيئة تعليمية رائدة.

ما ال�سلبيات والإيجابيات
التي لحظتها على الطالب؟

ن��ب��داأ ب��الإي��ج��اب��ي��ات، ح��ي��ث ي��وج��د ط��اب 
م��ت��ف��وق��ون ع��ل��م��ي��ا وع���ل���ى ق����در ع����ال من 
وامل��واظ��ب��ة  وال��ت��ه��ذي��ب  العالية  الأخ����اق 
على التح�سيل العلمي وال�ستفادة من كل 
واملعنوية  والعملية  العلمية  الإمكانيات 
ب��ع�����س��ه��م ي��ق�����س��ون الإج�����ازة  اأن  ل���درج���ة 
�سيفي  درا�سي  ف�سل  درا�سة  يف  ال�سيفية 
ب���اه���رة. ك��م��ا لبع�س  ن��ت��ائ��ج  وي��ح��ق��ق��ون 
ال���ط���اب ب�����س��م��ات رائ���ع���ة يف الأن�����س��ط��ة 
حتت  تعليمية  و�سائل  ب��اإع��داد  والهتمام 
اإ����س���راف م��در���س امل����ادة ك��م��ا ه��و ملحوظ 
الطاب  اأجن��ز  ال�سوتيات، حيث  م��ادة  يف 
ف��رة  يف  تعليمية  و���س��ي��ل��ة   20 م��ن  اأك����ر 

وجيزة.
ح�سرها  فيمكن  لل�سلبيات  بالن�سبة 
املحا�سرات، وعدم  الغياب عن  يف ظاهرة 
املحددة،  املواعيد  يف  الختبارات  ح�سور 
واإه��م��ال ال��واج��ب��ات وال��غ��ي��اب دون م��ربر، 
اأحيانا من دون حقيبة حتوي  واحل�سور 

متطلبات العملية التعليمية.

ن�سائح توجهها للطالب؟
يف  لغريهم  ق���دوة  يكونوا  ب���اأن  اأن�سحهم 
النوعية من  وال�ستفادة  والتعليم  التعلم 
يكونوا  واأن  املتاحة  العلمية  الإمكانيات 
ح��ج��ر ال����زاوي����ة يف ال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي 
واملناف�سة.  وال��ط��م��وح  مب�ستواه  وال��رق��ي 

وكما قال ال�ساعر:

ل يرتقي �سعب اإلى اأوج العا
ما مل يكن بانوه من اأبنائه

ف��ال��ع��ل��م ه���و الأ����س���ا����س ل��ل��ت��ق��دم والأم�����ة 
تنتظر منكم الكثري.

ماذا تتمنى اأن يتوافر
يف اجلامعة؟

ال��ن��اج��ح  الإداري  ي���ت���واف���ر  اأن  اأمت����ن����ى 
وامل����در�����س ال���ك���فء وال���ط���ال���ب امل��ج��ت��ه��د 
وال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وامل��ن��ه��ج احل��دي��ث 
ت�سود  واأن  ال���ط���اب،  مل�����س��ت��وى  امل��ن��ا���س��ب 
روح املحبة وامل�سوؤولية والإخاء والتعاون 
اأج��ل ال��رق��ي مب�ستوى  ب��ن اجلميع م��ن 
اجل���ام���ع���ة ح��ت��ى حت����رز ت�����س��ن��ي��ف��ا ع��امل��ي��ا 

متميزا  نفخر به جميعا.

ماذا عن عالقتك بالطالب
واأع�ساء هيئة التدري�س؟

بتنومة  والآداب   ال��ع��ل��وم  كلية  يف  نحن 
نعمل يف بيئة علمية ممتازة حتت رعاية 
�سعادة عميد الكلية الدكتور عبد العزيز 
اإبراهيم الفقيه، وتربطنا عاقة اأخوية 
ومدعمة  الح���رام،  على  مبنية  ممتازة 
وواجبات  حقوق  على  وقائمة  بالتعاون، 
التعليمية  بالعملية  ال��رق��ي  اإل���ى  ت���وؤدي 
وال��رب��وي��ة ح��ي��ث مي��ث��ل ال��ط��اب حجر 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  وميثل  ال��زاوي��ة 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��ب��ن��اء  ���س��رك��اء 

وت���ط���وي���ره���ا وال����رق����ي ب���ه���ا وت���زوي���ده���ا 
ب���اأف�������س���ل ال���ع���ل���وم وامل������ه������ارات امل���ت���اح���ة 

والازمة. 
ك���م���ا اأن�����ن�����ا ن���ح���ن اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
معظم  يف  بيننا  فيما  نت�ساور  التدري�س، 
التعليمية  العملية  تخدم  التي  الأم���ور 
ملناق�سة  ال���ازم���ة  الج��ت��م��اع��ات  ون��ع��ق��د 
اإل����ى تطبيق  ت�����وؤدي  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات 
الأهداف املرجوة من العملية التعليمية، 
كما نحر�س على تغليب امل�سلحة العليا 

مهما اختلفت الروؤى.

مهام اإدارية تقوم بها
بالإ�سافة للتدري�س؟

ب��وك��ال��ة اجل����ودة بالكلية  اأع��م��ل ع�����س��واً 
�سبيل  على  منها  ع��دة  جل��ان  يف  وع�سوا 
املثال ل احل�سر: جلنة اخلطط واملناهج، 
وجل��ن��ة ال��دع��م وامل��ت��اب��ع��ة، وجل��ن��ة قاعدة 
ال��ب��ي��ان��ات، وجل��ن��ة امل��راج��ع��ة ال��داخ��ل��ي��ة، 
وجل��ن��ة ال���س��ت��ب��ي��ان��ات، وجل��ن��ة ال��درا���س��ة 
وغريها.  ال�سنوية،  والتقارير  الذاتية، 
اللجان �سدرت بقرار م��ن  عميد  وه��ذه 
اإب��راه��ي��م  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  الكلية 
املخولة  ال�ساحيات  على  بناءا  الفقيه 
تفت�سيه  م���ا  ع��ل��ى  وب����ن����اءا  ن���ظ���ام���ا،  ل���ه 
م�سلحة العمل من اأجل تطوير العملية 
مع  يتنا�سب  مبا  بها  والرقي  التعليمية 
احتياجات  و�سد  العمل  �سوق  متطلبات 

امل��ج��ت��م��ع يف جم���ايل ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
خريجن  تاأهيل  خ��ال  من  واحلا�سوب 
متميزين علميا وعمليا مبا يتما�سى مع 

روؤية الكلية واأهداف اجلامعة.
ب��دور الإر���س��اد الطابي  اأق���وم  كما 
وال����ت����ع����رف ع���ل���ى م�������س���ك���ات ال���ط���اب، 
املنا�سبة  احل��ل��ول  اإي���ج���اد  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
اإلى  بالإ�سافة  املنا�سب،  الوقت  ويف  لها 
خال  م��ن  مواهبهم  لإب���راز  ت�سجيعهم 

امل�سابقات والأن�سطة املختلفة.

م�ساحة حرة مب �ست�سغلها؟
اإدارة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ن  �سكر  يف  اأ�ستغلها 
اجلامعة واملدر�سن املخل�سن والطاب 
امل��ت��م��ي��زي��ن ل�����س��ع��ي��ه��م احل��ث��ي��ث ل��ت��ق��دمي 
يحرز  ���س��اخم��ا  علميا  ���س��رح��ا  اجل��ام��ع��ة 

ت�سنيفا عامليا م�سرفا.
وال�������س���ك���ر م���و����س���ول ل��ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة 
عبد  ال��دك��ت��ور  بتنومة  وال��ع��ل��وم  الآداب 
وال��دوؤوب  املتميز  ل�سعيه  الفقيه  العزيز 
لدعم الكلية وتقدميها مناف�سا قويا كي 
التي  الأن�سطة  حترز مراكز متقدمة يف 
امللك  جامعة  كليات  م�ستوى  على  تقام 
ل��اإخ��وة الطاب  ر�سالة   واأوج���ه  خالد. 
باأن يجتهدوا يف درا�ستهم واأن ي�ستفيدوا 
م����ن الإم����ك����ان����ي����ات امل���ت���اح���ة وال���ط���ف���رة 
يكونوا  واأن  وعمليا  علميا  الإلكرونية 

متميزين يف حياتهم العملية.  

اختار المحاضر بقسم اللغة اإلنجليزية
بكلية العلوم واآلداب في تنومة األستاذ
ياسر عبد اهلل محمد األصبحي بيت الشعر:

ال يرتقي شعب إلى أوج العال
ما لم يكن بانوه من أبنائه

كنصيحة تذكيرية لطالب الجامعة
بصفة عامة، معتبرا العلم

أساس التقدم.

أستاذ اللغة اإلنجليزية
بـ »آداب تنومة« ياسر األصبحي:

بيئة الجامعة
أرض خصبة يجب

أن يستغلها الطالب
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خالد العمري

حياتك العلمية يف �سطور؟
اأن����ا ال��دك��ت��ور ن��ب��ي��ه ب���ن ع���ب���داهلل بن 
حم���م���د ال���ق���ح���ط���اين ح���ا����س���ل ع��ل��ى 
درجة البكالوريو�س يف طب وجراحة 
ال��ف��م والأ����س���ن���ان م���ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
بعد  2007م.  ع���ام  ب��ال��ري��ا���س  ���س��ع��ود 
ت��ق��دم��ت بطلب  م��رح��ل��ة الم���ت���ي���از 
احل�سول على وظيفة معيد يف ق�سم 
بكلية  اللثة  وجراحة  اأمرا�س  عاج 
خالد  امللك  جامعة  يف  الأ�سنان  طب 

ومت قبول طلبي.
وبعد  عاما،  باجلامعة  اأم�سيت 
ذل���ك ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ق��ب��ول ل��درا���س��ة 

ال�سريري  والخت�سا�س  املاج�ستري 
نيويورك  ب��ولي��ة  بافلو  جامعة  م��ن 
يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة الأم���ريك���ي���ة. 
ح�سلت من تلك اجلامعة على درجة 
واملاج�ستري  ال�سريري  الخت�سا�س 
يف ع����اج اأم����را�����س وج���راح���ة ال��ل��ث��ة 
ال��ب��ورد  ع��ل��ى  وح�سلت  2013م،  ع���ام 
الأمريكي يف عاج اأمرا�س وجراحة 

اللثة عام 2014م. 
بعد ذلك وجدت عاقة وطيدة 
بن تخ�س�س اللثة وزراع��ة الأ�سنان 
للزمالة  فتقدمت  دقيق.  كتخ�س�س 
يف تخ�س�س زراعة الأ�سنان املتقدمة 
حاليا  2014م.  ع��ام  عليها  وح�سلت 
وقاية  بق�سم  م�ساعدا  اأ�ستاذا  اأعمل 

الأ�سنان ومديرا للعيادات بكلية طب 
الأ�سنان باجلامعة.

ما ال�سعوبات التي واجهتها
يف حياتك العلمية؟

م��ن  ع��ل��م��ي��ة  م���رح���ل���ة  اأي  ت��خ��ل��و  ل 
ال�����س��ع��وب��ات وال���ع���رات، ول��ك��ن املهم 
بحيث  اإيجابية  بطريقة  توظف  اأن 
ت���ك���ون داف���ع���ا ق���وي���ا ل��ل��ت��ق��دم و���س��ري 
ال��ع��ج��ل��ة ل����اأم����ام. اأع�����ود ب��ال��ذاك��رة 
ل��ل��م��ا���س��ي مل���رح���ل���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
ع��ن��دم��ا ج��م��ع��ت اأغ���را����س���ي وج��ه��زت 
حقائبي للذهاب اإلى مدينة الريا�س 
وحتديدا جلامعة امللك �سعود للبدء 
والعلوم  الإجنليزية  اللغة  درا�سة  يف 

أوضح األستاذ المساعد بقسم وقاية األسنان، مدير العيادات بكلية طب األسنان بالجامعة، د. نبيه محمد القحطاني، أن المناهج التعليمية المتبعة بالكلية هي آخر 
ما توصل له العلماء، مؤكدا أنها مواكبة لمتطلبات العصر. وسرد القحطاني في حوار مع آفاق مشوار حياته العلمية، مبينا أن من أصعب المراحل التي مر بها تعلم 

اللهجة الدارجة بمدينة بافلو في بوالية نيويورك في الواليات المتحدة األميركية، إبان تحضيره الماجستير.

اأ�سا�سية  مرحلة  ب�سفتها  ال�سحية 
من  تبقى  م��ا  م�سري  عليها  يتحتم 

�سنوات درا�سة بكلية طب الأ�سنان.
 ك����ان����ت م���رح���ل���ة ���س��ع��ب��ة ج���دا 
ومم���ل���ة ب�����س��ب��ب ال��ب��ع��د ع���ن الأه�����ل، 
وك��ذل��ك الن��ت��ق��ال م��ن ال��ق��ري��ة اإل��ى 
الفرة  تلك  خ��ال  املدينة.  �سخب 
ك��ن��ت اأدع����و اهلل األ اأع����ود اإل���ى اأه��ل��ي 
لأين  اليدين  خ��ايل  خائبا  وقريتي 
العودة  اأن  نف�سي  ق���رارة  يف  اع��ت��ربت 

من دون �سهادة عيب. 
اج���ت���ه���دت وث�����اب�����رت واج����ت����زت 
ت���ل���ك ال�������س���ن���ة، ث����م دخ����ل����ت م��ع��م��ع��ة 
التخ�س�س ملدة �ست �سنوات. واأعترب 
اخ���ت���ي���ار ال��ت��خ�����س�����س ب���ع���د م��رح��ل��ة 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س م��ن امل�����س��ك��ات التي 
ولكن  الأ�سنان  اأطباء  معظم  تواجه 
اجلهد  وت��ك��ري�����س  ال��وق��ت  با�ستثمار 
يف م��رح��ل��ة الم��ت��ي��از وج���دت نف�سي 
الأ�سنان،  زراع��ة  اإل��ى تخ�س�س  اأميل 
للو�سول  طريق  اأف�سل  اأن  ووج��دت 
والإب���������داع يف ه����ذا ال��ت��خ�����س�����س هو 

تخ�س�س عاج وجراحة اللثة.
املاج�ستري  مرحلة  يف  واج��ه��ت   
ال��ع��ق��ب��ات  ب��ع�����س   board وال����ب����ورد 
باملجتمع  الن�سهار  حماولة  ومنها: 
وم��ع��رف��ة ث��ق��اف��ت��ه، وك��ذل��ك ال��ت��درب 
على اإتقان اللهجة الدارجة باملنطقة 
واأق�����س��د م��دي��ن��ة ب��اف��ل��و ب��ن��ي��وي��ورك، 
لي�سهل التعامل مع املر�سى. هنالك 
جانب اآخر من العقبات التي تواجه 
اأغ��ل��ب��ي��ة امل��ب��ت��ع��ث��ن وه����و اله��ت��م��ام 
ب��ال��ع��ائ��ل��ة ب��ج��ان��ب ���س��غ��ط ال��درا���س��ة 
امل��ت��وا���س��ل لإمت���ام الأع��م��ال املنوطة 

بهم.

اأهم املو�سوعات
البحثية التي تهتم بها؟ 

املتعلقة  العلمية  لاأبحاث  بالن�سبة 
ومت�سعبة،  كثرية  فهي  بالتخ�س�س 
ول���ه���ا ع���اق���ة ب��ت��خ�����س�����س��ات ط��ب��ي��ة 
اأخ�����رى م��ث��ل ع��ل��م ال��ب��ك��ت��ريي��ا وع��ل��م 
بكا  املتعلقة  والأم���را����س  اجل��ي��ن��ات 

التخ�س�سن.
التي  البحثية  املو�سوعات  م��ن 
والتطور  الأ���س��ن��ان  زراع���ة  بها  اأه��ت��م 
امللحوظ يف الأبحاث القائمة حولها. 
جناح  اإن  تقول  املوثوقة  فالدرا�سات 
امل��دى الطويل ي�سل  ال��زراع��ات على 
ن�سبة  وه����ذه   ،%98 اإل����ى   %  95 م���ن 
ه��ن���ك  ي���ك���ون  اأن  ب�������ش���رط  مم����ت�����زة 
لإج���راءات  حمكم  خا�س  بروتوكول 

زراعة الأ�سنان.
ت��اأت��ي زراع���ة الأ���س��ن��ان، وعاقة 
الأن�������س���ج���ة امل��ح��ي��ط��ة ب���ه���ا، واأن�������واع 
ال���رك���ي���ب���ات امل���ت���ح���رك���ة وال���ث���اب���ت���ة 
ذات ال��ع��اق��ة ب��ال��زراع��ة، ع��ل��ى راأ����س  
باجلامعة  التحاقي  منذ  اهتماماتي 
لإكمال الدرا�سات العليا. يف جامعتي 
اهلل م�سرية  ب�����اإذن  ���س��اأك��م��ل  امل���وق���رة 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف جم����ال زراع����ة 
باأنواعها  العظمية  الطعوم  الأ�سنان، 
وا����س���ت���خ���دام���ه���ا ب���اإ����س���اف���ة اخل���اي���ا 
الفكن،  ع��ظ��م  لتعوي�س  اجل��ذع��ي��ة 
النتهاء قريبا من  يتم  اأن  اآم��ل  كما 
اإن�ساء وتاأ�سي�س وحدة خا�سة بزراعة 
الأ�سنان بكلية طب الأ�سنان لتدعيم 
اجل�����ان�����ب اخل�����دم�����ي وال���ت���ع���ل���ي���م���ي، 

وباملرتبة الأولى اجلانب البحثي.

حدثنا عن عيادات الكلية؟
مت ت��ك��ل��ي��ف��ي ب�������اإدارة ال���ع���ي���ادات اإل���ى 
جانب ما اأقوم به من عبء تدري�سي 
بتوجيه من عميد كلية طب الأ�سنان 
وكانت  ال�سهراين،  اإبراهيم  الدكتور 

مع  ول��ك��ن  بدايتها  يف  �سعبة  املهمة 
م������رور ال����وق����ت واك���ت�������س���اب اخل����ربة 
حياتي  م��ن  ج���زءا  الإدارة  اأ���س��ب��ح��ت 
ال��ي��وم��ي��ة ول��ه��ا ط��ع��م��ه��ا اخل���ا����س ملا 
واكت�ساب  حت��دي��ات  م��ن  فيها  ي��وج��د 

للمهارات.
ل��ل��ب��ن��ن  ق�������س���م  ع����ي����ادات����ن����ا  يف 
هائا  كما  يوميا  ن�ستقبل  والبنات، 
م��ن امل��ر���س��ى وامل��راج��ع��ن، وه��ن��ا اأود 
يقارب  م��ا  ا�ستقبال  اأن��ه مت  اأذك���ر  اأن 
1320 مري�سا جديدا خال نوفمرب 
قيا�سيا  رق��م��ا  يعترب  وه���ذا  امل��ا���س��ي، 
م��ن��ذ ن�����س��اأة ال��ك��ل��ي��ة. واأ���س��ك��ر ك��ل من 
اأ�سهم اأو �ساعد اأو عمل ليل نهار من 

من�سوبي الكلية لإمتام هذه املهمة.
 

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

جامعة امل��ل��ك خ��ال��د ك��ان��ت وم��ازال��ت 
ت�سعى  ال���ت���ي  ال��ط��م��وح��ة  اجل���ام���ع���ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق امل�����راك�����ز الأول���������ى يف ك��ل 
امل���ج���الت ل��ت�����س��ل اإل����ى م�����س��اف من 
���س��ب��ق��ه��ا ب���ال���ع���م���ر م����ن اجل���ام���ع���ات 
اجلامعة  اأن  كما  وال��ع��امل��ي��ة،  املحلية 
تقدم ترتيبها 35 مرتبة يف ت�سنيف 
املركز  لتحتل  العاملية   »QS« منظمة 
اجل���ام���ع���ات  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى  الأول 
ال�������س���ع���ودي���ة. وه������ذا ي�����دل ع���ل���ى اأن 
نحو  واث��ق��ة  بخطى  ت�سري  اجلامعة 

حتقيق الريادة.  
التعليمية  املناهج  اأن  ت��رى  ه��ل 

احلالية مواكبة ملتطلبات الع�سر؟
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ن���اه���ج  اأن  اأرى 
واملو�سي  الأ�سنان  طب  بكلية  املتبعة 
اآخ��ر م��ا تو�سل له  بها للطاب ه��ي 
ملتطلبات  م��واك��ب��ة  وتعترب  ال��ع��ل��م��اء، 
ال��ع�����س��ر، ن��اه��ي��ك��م ع���ن اأن���ه���ا جتهز 
ليتخرج  وح��رف��ي��ا  ف��ك��ري��ا  ال��ط��ال��ب 
�ساحلة  ب��ذرة  وي��ك��ون  ناجحا  طبيبا 

يف املجتمع.
 

�شروط يلزم توافرها
 يف ع�سو هيئة التدري�س؟

هو  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�سو  اأن  اأرى   
ال��ط��ال��ب، وهو  الأع��ل��ى يف نظر  املثل 
ك���ذل���ك م�������راآة اجل����ام����ع����ة. ي�����س��ت��ق��ي 
التدري�س  هيئة  ع�سو  م��ن  الطالب 
العلم والأدب والأخ��اق، ولذا يجب 
اهلل  يتقي  اأن  ال��ت��دري�����س  ع�سو  على 
يف ط���اب���ه، وف��ي��م��ا اأوك�����ل اإل���ي���ه من 
واأل  بال�سدق  يتحلى  واأن  م�سوؤولية 
من  ع��ن��ده  فيما  ط��اب��ه  على  يبخل 

علم.

ر�سالة للطالب؟
اأق����ول يف ر���س��ال��ت��ي ل��ل��ط��اب اإن اأي���ام 
اأي��ام العمر ولها  اأجمل  اجلامعة هي 
م�����ذاق خ���ا����س، ف��ع��ل��ي��ك��م ب��الج��ت��ه��اد 
احلاجة  اأم�س  يف  فالوطن  واملثابرة، 

لكم لتبنوه وتكونوا خري معن. 

أستاذ أمراض اللثة المساعد د. نبيه القحطاني:

المناهج بطب األسنان تجهز الطالب فكريا ومهنيا



التعليم العالي

أحمد العياف 

قال معايل نائب وزير التعليم للتعليم 
ال�سيف  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  العايل 
مع  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  دم���ج  اأن  
نظر  بعد  على  يدل  والتعليم  الربية 
خادم  لدن  من  للم�ستقبل  وا�ست�سراف 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن 

عبد العزيز.
واأ������س�����اف »ه�����ي ب����ا ����س���ك ن��ظ��رة 
ت�سهم  حيث  ثاقبة،  اقت�سادية  تربوية 
يف ت��وح��ي��د ا���س��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م 
�سيكون  وبالتايل  و�سيا�ساته،  وخططه 
ه��ن��اك ت���ب���ادل يف ال����ك����وادر وال���ق���درات 
واخل�������ربات امل��ت��م��ي��زة، و���س��ي��ت��م اأي�����س��ا 
التي  العلمية  البحوث  من  ال�ستفادة 
ط���رق  ت���ط���وي���ر  يف  دور  ل���ه���ا  ���س��ي��ك��ون 
التعليم باململكة ب�سقيه العايل والعام«.
واأ�سار اإلى اأن هذا اجلو التعليمي 
�سيقلل  املوحدة  وال�سيا�سة  التن�سيق  ذا 
م���ن ح��ج��م ال���ف���ج���وة ال���ت���ي ي��ع��اي�����س��ه��ا 
العايل  التعليم  مرحلتي  بن  الطالب 
والعام، والتي طاملا �سكلت حتديا كبريا 
ي��ع��زز من  املعنية، مم��ا  ال����وزارات  على 
اإي��ج��اد ح��ل��ول ج��ذري��ة ل��ه��ذا التحدي، 

ك��م��ا اأن ه����ذا الأم������ر امل��ل��ك��ي ال��ك��رمي 
�سيعيد تنظيم التعليم باأهداف وطنية 
وروؤي�������ة ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ب��ع��ي��دة امل���دى 
ت�سب يف �سالح الوطن ويكون ثمرتها 
مواطنن �ساحلن موؤهلن للم�ساركة 

يف البناء ومواكبة عملية التطور.

توجيه النابغين
تن�سيق  اأن  ال�سيف  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح 
مظلة  حت��ت  والب�سرية  املالية  امل���وارد 
العمل  على  اإي��ج��اب��ا  �سينعك�س  واح���دة 
»�سي�ساعد  كما  والأك��ادمي��ي،  الربوي 
ذل���ك ع��ل��ى ت��وج��ي��ه اأب��ن��ائ��ن��ا امل��وه��وب��ن 
مل�سارات  ال��ع��ام  التعليم  يف  وال��ن��اب��غ��ن 
ت��خ�����س�����س��ي��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي 

تتوافق مع مواهبهم واإبداعاتهم« .

القضاء على االزدواجية
وق������ال م���ع���ايل ن���ائ���ب وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
العليا  امل��ج��ال�����س  م��ن  ع���دد  »اإل���غ���اء  اإن 
واخ��ت�����س��اره��ا يف جمل�سن  وال��ه��ي��ئ��ات 
لل�سوؤون ال�سيا�سية والأمنية ولل�سوؤون 
الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة ي���وؤك���د اأن 
ال�سريفن  احل���رم���ن  خ����ادم  ح��ك��وم��ة 
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز���� وفقه 

اهلل ورعاه �� حري�سة على �سرعة اإجناز 
القرارات والبت فيها ب�سكل ل يحتمل 
العمل  بريوقراطية  لتتجاوز  التاأخري 
م��ع ع�سر  متوافقة  وت��اأت��ي  احل��ك��وم��ي 

ال�سرعة الذي نعي�سه«.
 وتابع« كما اأن تعدد هذه املجال�س 
من  الكثري  ت��داخ��ل  يعك�س  وال��ه��ي��ئ��ات 
امل��ه��ام وامل�����س��وؤول��ي��ات، وه���و م��ا اأ���س��ب��ح 
وحتولت  فيها،  البت  �سرعة  يف  عائقا 
اأو  تعيق  رمب��ا  اإلى م�سكلة  ال��وق��ت  م��ع 
ت��وؤخ��ر ���س��دور ال��ك��ث��ري م��ن ال���ق���رارات 
املهمة، مبينا اأن هذا الأمر امللكي يوفر 
على  ويق�سي  وال��وق��ت  وامل����ال  اجل��ه��د 

الزدواجية.
خدمات الماء والكهرباء

الأم��ر  اأن  اإل��ى  ال�سيف  الدكتور  واأ���س��ار 
امل��ل��ك��ي امل��ت��ع��ل��ق ب��اإي�����س��ال خ��دم��ات امل��اء 
حر�س  يوؤكد  املنح  لأرا�سي  والكهرباء 
خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ل��ى اأب��ن��ائ��ه وت��اأم��ن 
راحه  ليعي�سوا يف  لهم  املنا�سب  امل�سكن 
وطماأنينة، وهو يعلم اأن هاج�س متلك 
اأولياء الأم��ور، وقال«  امل�سكن ل يفارق 
ت���اأت���ي اأه��م��ي��ة ه����ذا ال���ق���رار يف ت��وف��ري 
ب��اأ���س��ع��ار  لل�سكن  ال�����س��احل��ة  الأرا����س���ي 

م��ن��ا���س��ب��ة، ف��ال��ك��ث��ري مي��ل��ك اأرا����س���ي مت 
م��ن��ح��ه��ا م��ن��ذ ف����رة ط��وي��ل��ة وي��ت��م��ن��ى 
ولعائلته  ل��ه  م��ن��ا���س��ب  م�سكن  اإق���ام���ة 
توافر  ع��دم  ب�سبب  ي�ستطيع  ل  ولكنه 
اخل��دم��ات، وم��ع ه��ذا ال��ق��رار وعندما 
اإي�����س��ال اخل��دم��ات لأرا���س��ي املنح  يتم 
اأ�سحابها  �سيقوم  بالتاأكيد  اهلل  ب���اإذن 
ب��ال��ب��ن��اء وال�����س��ك��ن مم���ا ي���وف���ر زي����ادة 
ت��ن��ع��ك�����س على  ال���ع���ر����س وب���ال���ت���ايل  يف 
عام  ب�سكل  الأرا���س��ي  اأ�سعار  انخفا�س 
وت�����س��ب��ح يف م��ت��ن��اول ال��ي��د، مم��ا يتيح 
التملك  يف  ك��ب��رية  فر�سا  للمواطنن 

والبناء«.
 

الملك سلمان
ال�سيف »و���س��ع خ��ادم  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن 
عبدالعزيز خرباته القيادية والإدارية 
التنمية  برامج  واإدارة  الدولة  بناء  يف 
القت�سادية والجتماعية والعمرانية 
املواطنن من خال  اأبنائه  يف خدمة 
ه���ذه الأوام�����ر امل��ل��ك��ي��ة ال��ك��رمي��ة التي 
ت��ن�����س��ب يف جم��م��ل��ه��ا ل��ت��ط��وي��ر ه���ذا 
امل�ستويات  على جميع  ال�سامخ  الكيان 

ورفاهية اأبنائه«.

أكد أن القرار يدل على بعد النظر االستراتيجي للقيادة
د. السيف: دمج »نظامي التعليم«
سيقلل من الفجوة بين المرحلتين

افتتاح الدورة الثامنة
من برنامج المهارات األمنية 

والدبلوماسية 
 

اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  العايل  للتعليم  التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  افتتح 
الأمنية  امل��ه��ارات   « برنامج   الثامنة من  اخلا�سة  ال��دورة   ، موؤخرا  ال�سيف 
والدبلوما�سية« اخلا�سة باملوفدين للخارج  املنفذة من قبل معهد الدرا�سات 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  خ��ادم احلرمن  وذل��ك يف مركز  الدبلوما�سية، 
م�ساركا   40 ال���دورة  وح�سر  التعليم،  وزارة  مبقر  للموؤمترات  العزيز  عبد 

مر�سحا. 
التطويرية يف معهد  العام على الربامج  امل�سرف  اللقاء  افتتاح  ح�سر 
ال��ع��ام على  وامل�����س��رف  ال��ك��ن��ع��ان،  ح��م��ود  ال��دك��ت��ور  الدبلوما�سية  ال��درا���س��ات 

امللحقيات الثقافية الدكتور حممد الهران.
وقدم ال�سيف �سكره وتقديره لوزير اخلارجية الأمري �سعود الفي�سل 
جهود  من  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  و�سفارات  ممثليات  به  تقوم  ما  على 
كبرية يف متابعة اأبناء اململكة املبتعثن وتقدمي كافة اخلدمات التي حتتاج 

اإليها امللحقيات الثقافية . 
 كما اأعرب عن تقديره ملعهد الدرا�سات الدبلوما�سية لتعاونه يف تنفيذ 
عدد من الدورات الأمنية والدبلوما�سية اخلا�سة للوزارة. كما قدم ال�سكر 
لهم  ومتنياته  وللم�ساركن  الدخيل  ع��زام  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي��ر  ملعايل 

بال�ستفادة من الربنامج .
عدد  يح�سره  ال��ذي  الربنامج  يف  املر�سحن  ال�سيف،  الدكتور  و�سكر 
من اأع�ساء هيئة التدري�س يف عدد من اجلامعات ال�سعودية ومن املوظفن 
املنت�سرة حول  الثقافية  امللحقيات  �سيوفدون يف عدد من  الذين  املتميزين 
العامل خال الفرة املقبلة، من اأجل تقدمي اخلدمات التعليمية والإدارية 
والإ�سرافية لأبناء الوطن املبتعثن .  كما حثهم على اجلد والإخا�س يف 

العمل لتقدمي اأف�سل اخلدمات لأبناء الوطن املبتعثن.
للتطوير  العام  املدير  الربنامج،  تنفيذ  امل�سرف على  �سكر  من جهته، 
الإداري الأ�ستاذ عبدان العبدان، ملعايل الوزير ونائبه على دعمهما الكبري 
وزارة  ملن�سوبي  الثامن   الربنامج  اأن  وذك��ر  ال��ت��دري��ب،   النوع من  ه��ذا  ملثل 

التعليم، ياأتي ثمرة للتعاون والتن�سيق مع معهد الدرا�سات الدبلوما�سية.

�سجل وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل 
له  دوام ر�سمي  اأول يوم  ح�سورا لفتا يف 
بالوزارة، وك�سر الروتن الذي اأعتاد عليه 
ال�سنوات  م��ر  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ن يف وزارت����ه 
وتفاعل  »ب�ست«  ب���دون  فح�سر  املا�سية، 
بداية  ليعلن  اأريحية،  بكل  مع من حوله 
مليئة  التعليم  وزارة  يف  ج��دي��دة  مرحلة 

بالتفاوؤل والعمل اجلاد.
اإل��ى  �سكره  ق��د وج��ه  الدخينّل  وك��ان 
ك��اف��ة،  ومهنئيه  »ت��وي��ر«  ع��ل��ى  متابعيه 
م�سريا  وتهنئته،  مبتابعته  قيامهم  على 
اإلى اأنهم غمروه بوافر الف�سل واجلميل، 
واأو�����س����ح اأن����ه ي��ق��وم مب��ت��اب��ع��ة ت��غ��ري��دات 
م��ت��اب��ع��ي��ه وامل��ه��ت��م��ن ب�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م، 
وجمع املاحظات التي يقدمونها، راجيا 
اأن ُيوفق لتحقيق التطلعات املوؤملة فيه؛ 
حيث كتب على ح�سابه مبوقع »توير«: 
»اأك���رم���ت���م���وين ب��ت��ه��ن��ئ��ت��ك��م ومب��ت��اب��ع��ت��ك��م 
وف�سلكم.  جميلكم  وغ��م��رين  ال��ك��رمي��ة 
ماحظاتكم،  واأجمع  تغريداتكم،  اأتابع 
لتحقيق  بالتوفيق  ال��دع��اء  منكم  راج��ي��اً 

تطلعاتكم«.
وي��ح�����س��ب ل��ل��دك��ت��ور ع����زام ال��دخ��ي��ل 
يتعامل  ال��ت�����س��ن��ع،  يح�سن  ل  رج���ل  اأن����ه 
الأ�سمى  ه��دف��ه  الآخ���ري���ن،  م��ع  ب�سجيته 
احلرمن  خ���ادم  وتطلعات  روؤى  حتقيق 
العربية  اململكة  اأبناء  وخدمة  ال�سريفن 
على  القطاعات  اأه��م  اأح��د  يف  ال�سعودية 
الإط��������اق، ولإدراك��������ه ال���ت���ام ب�����اأن اأول����ى 
خ��ط��وات ال��ن��ج��اح ه��ي ال��ت��وا���س��ل الفعال 
م���ع امل���وظ���ف���ن وال���ع���ام���ل���ن يف ال������وزارة 

كسر كل البروتوكوالت الرسمية المتبعة في أول يوم دوام له عقب تعيينه
باالبتسامة و »السيلفي«.. الدخيل يستقبل موظفي »التعليم«

ك��ان يف  وال���س��ت��م��اع لهم وال��ق��رب منهم، 
لذلك،  جم�سدا  له  ر�سمي  دوام  ي��وم  اأول 
ف��ك��ان »ال�����س��ي��ل��ف��ي« ح��ا���س��را وال��ل��ق��ط��ات 
التوا�سل  م��واق��ع  على  ت��ت��داول  العفوية 
اأنه  مفادها  ر�سالة  لتعطي  الجتماعي، 
ل جمال للت�سنع ول لإ�ساعة الوقت يف 
بامل�سوؤولن  لالتقاء  ب��اذخ��ة  اح��ت��ف��الت 
والتطلعات  ال����روؤى  واإم����اء  وامل��وظ��ف��ن 

امل�ستقبلية عليهم.
ال����دك����ت����ور ع�������زام ال���دخ���ي���ل ال����ذي 
التعليم بعد دمج  يحمل على عاتقه همنّ 
والتعليم  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رب��ي��ة  وزارت�����ي 
العايل يف وزارة واح��دة، يواجه حتديات 
احل��زم  اإل��ى  حتتاج  �ساخنة  وملفات  ع��دة 
ما  خ�سو�سا  وق����ت،  اأ����س���رع  يف  واحل�����س��م 
يتعلق ب�سوؤون املعلمن واملعلمات، والبيئة 
امل��ن��اه��ج،  وج����ودة  وم�����س��ت��وى  التعليمية، 
اخلريجن،  وتوظيف  الطاب،  و�سوؤون 
اأن  وغريها من املو�سوعات التي ينتظر 
اأولوية قبل البدء يف  اإلى هيكلة  تخ�سع 

عملية اإيجاد احللول املثالية لها.
حا�سل  الدخينّل  الدكتور  اأن  يذكر 
على درجة الدكتوراه يف اإدارة امل�ساريع من 
يف  املاج�ستري  ���س��ه��ادات  وع��ل��ى  بريطانيا، 
العمارة من جامعة كاليفورنيا بالوليات 
امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة، وال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
الهند�سة املعمارية من جامعة امللك �سعود 
ب��ال��ري��ا���س، وه���و زم��ي��ل ف��خ��ري يف ق�سم 
ال�سحافة بجامعة لندن باململكة املتحدة، 
مكة  مبدينة   1959 عام  مواليد  من  وهو 

مة، ومتزوج، ولديه اأربعة اأبناء. املكرنّ
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الباحة
ب��ح��ث وف���د م��ن ج��ام��ع��ة الباحة 
برئا�سة وكيل اجلامعة للتطوير 
الأك�����ادمي�����ي وخ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع 
ال������دك������ت������ور ع����ل����ي ب������ن حم��م��د 
�سيباروا  ج��ام��ع��ة  م��ع  ال�����س��ه��ري، 
اإمكانية  اليابانية،  للتكنولوجيا 
ال����ت����ع����اون ب����ن اجل���ام���ع���ت���ن يف 
جم�����ال ت����دري����ب ط�����اب ك��ل��ي��ت��ي 
الآيل  واحل����ا�����س����ب  ال���ه���ن���د����س���ة 
باجلامعة. جاء ذلك خال زيارة 
اإل��ى  ال�سهري  ال��دك��ت��ور  بها  ق��ام 
من  ع��دد  خالها  رافقه  اليابان 

عمداء الكليات.

القصيم
ا�����س����ت���������س����اف����ت ك����ل����ي����ة ال����ع����ل����وم 
ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��ال��ر���س 
وال���ت���اب���ع���ة جل���ام���ع���ة ال��ق�����س��ي��م، 
ترمرب  اإدوارد  الدكتور  من  كا 
با�سفورد،  جريجوري  والدكتور 
لينكولن  ن��ربا���س��ك��ا  م��ن ج��ام��ع��ة 
الأمريكية؛  املتحدة  ب��ال��ولي��ات 
وذل������ك ل���اإ����س���ه���ام يف ت��اأ���س��ي�����س 
بالكلية،  الطبية  الأج��ه��زة  ق�سم 
اتفاقية  �سياغة  يف  وال��ت��ب��اح��ث 

تعاون بن الطرفن.

المجمعة
ثمن الأمن العام للجنة الوطنية 
مل���ك���اف���ح���ة امل�������خ�������درات الأ�����س����ت����اذ 
عبدالإله بن حممد ال�سريف دور 
كافة  يف  ال��ري��ادي  املجمعة  جامعة 
وال��وق��ائ��ي��ة  التعليمية  الأ���س��ع��دة 
ال��ربام��ج  خ���ال  م��ن  والتثقيفية 
اجلامعة  وتنفذها  تعقدها  ال��ت��ي 
امل��خ��درات منذ  يف جم��ال مكافحة 
غ��رية  م��ن  تنبع  وال��ت��ي  تاأ�سي�سها 
امل���واط���ن���ة ال�������س���ادق���ة م���ن م��ع��ايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة واأع�������س���اء هيئة 
الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء  على  التدري�س 

املبارك.

اإلمام
ال��ب��اد  ب��ن��ك  اإدارة  جمل�س  ك���رم 
الرا�سد  حممد  ال�سيخ  وكر�سي 
الإ�سامية،  امل�سرفية  لدرا�سات 
ال��ب��اح��ث��ن ال���ف���ائ���زي���ن ب��ج��ائ��زة 
الإم��ام  بجامعة  البحثي  التميز 
حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود الإ���س��ام��ي��ة 
امل�ستخل�سة  ال�����س��واب��ط  مل�����س��روع 
ال�سرعية  ال��ه��ي��ئ��ة  ق�����رارات  م���ن 

لبنك الباد.

الملك سعود
ب��ن وك��ي��ل ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود 
ل����ل����درا�����س����ات ال���ع���ل���ي���ا وال���ب���ح���ث 
العلمي الدكتور اأحمد العامري، 
الأب�����ح�����اث  ع���ل���ى  الإن������ف������اق  اأن 
مليون   500 يتجاوز  ل  العلمية 
ري�������ال، م��ط��ال��ب��ا ب���اإي���ج���اد ج��ه��ة 
م�ستقلة  وزارة  اأو  كهيئة  ع��ل��ي��ا 
الإ�����س����راف ع��ل��ى البحث  ت��ت��ول��ى 
ال��دع��م  تخ�سي�س  م��ع  ال��ع��ل��م��ي 
اجل��ه��ود،  لتوحيد  ال��ك��ايف  امل���ادي 
نقلة  يحدث  ذل��ك  اأن  اإل��ى  لفتا 
املجالت  جميع  يف  هائلة  نوعية 

باململكة. 

طيبة
حت��ت�����س��ن ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة خ��ال 
ال���ع���ام ال���درا����س���ي احل�����ايل، 100 
الإدارة  مل��ع��ه��د  ت���دري���ب  ب��رن��ام��ج 
 50 تنفيذ  م��ن  العامة وانتهت 
% منها حتى الآن، وذل��ك �سمن 
الإدارة  م���ع���ه���د  ت����ع����اون  خ���ط���ة 
ال�سعودية  اجلامعات  مع  العامة 
ل�ستيعاب  املعهد  اعتمدها  التي 
اأك����رب ق���در مم��ك��ن م��ن موظفي 
ال����دول����ة وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
ال���ت���دري���ب���ي���ة ورف�������ع ك���ف���اءت���ه���م 
تزويدهم  طريق  عن  الإنتاجية 
والجت��اه��ات  وامل��ه��ارات  باملعارف 
ال�سلوكية الإيجابية، التي توؤدي 

اإلى تطوير العمل الإداري.

أم القرى
واملواطنة  ال�سباب  موؤمتر  د�سن 
»ق��ي��م واأ�����س����ول«، ال����ذي اأق��ام��ت��ه 
جامعة اأم القرى يومي الأربعاء 
16 من  وال�����   15 ال�����  واخل��م��ي�����س 
ربيع الآخر اجلاري بقاعة امللك 
مقر  يف  التاريخية  العزيز  عبد 
امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��ال��ع��اب��دي��ة 
الباحثن  م��ن  نخبة  مب�����س��ارك��ة 
وامل���ت���خ�������س�������س���ن ب���اجل���ام���ع���ات 
واجلهات  الربوية  واملوؤ�س�سات 
ذات العاقة بال�سباب و�سوؤونهم 

من داخل اململكة وخارجها.

األميرة نورة
ال��ري��ا���س  ال��ع��ا���س��م��ة  ت�ست�سيف 
ال���20  الوطني  امل��وؤمت��ر  فعاليات 
تنظمه  ال����ذي  الآيل  ل��ل��ح��ا���س��ب 
ج��م��ع��ي��ة احل��ا���س��ب��ات ال�����س��ع��ودي��ة 
حت�������ت ع�������ن�������وان )ال���������س����ب����ك����ات 
الج��ت��م��اع��ي��ة والأم������ن ال��ف��ك��ري 
وال���وط���ن���ي( خ���ال ال���ف���رة من 
22 اإلى 23 ربيع الآخر، يف مركز 
املوؤمترات بجامعة الأمرية نورة 

بنت عبد الرحمن.

جازان
�����س����ارك����ت ج����ام����ع����ة ج����������ازان يف 
بالطائف  عكاظ  �سوق  فعاليات 
يف دورت�����ه احل��ال��ي��ة، ع��ل��ى غ���رار 
املهرجان  يف  ال�سنوية  م�ساركتها 
م���ن خ����ال اجل���ن���اح ال��ت��ع��ري��ف��ي 
الذي اأقامته اجلامعة طيلة اأيام 
املهرجان وعك�ست من خاله ما 
حققه طاب وطالبات اجلامعة 
من جناحات بحثية وعلمية، اإلى 
جانب اإبراز العديد من الربامج 
والإجن���������������ازات ال����ت����ي ح��ق��ق��ت��ه��ا 
التعليمي  وال���ت���ط���ور  اجل��ام��ع��ة 

والأكادميي والبحثي.

الملك عبدالعزيز
د������س�����ن م�����دي�����ر ج����ام����ع����ة امل���ل���ك 
عبدالعزيز بجدة املكلف الأ�ستاذ 
اليوبي،  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
امل����وق����ع الإل������ك������روين جل��ام��ع��ة 
ج������دة، ب��ح�����س��ور ع��م��ي��د ت��ق��ن��ي��ة 
املعلومات الأ�ستاذ الدكتور خالد 

ح�سن.
ي��ذك��ر اأن���ه ���س��در ق���رار �سام 
ب��ت��اري��خ 20 ذي ال��ق��ع��دة 1434ه���� 
ق����رارات جمل�س  على  ب��امل��واف��ق��ة 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل امل����ت����خ����ذة يف 
ج��ل�����س��ت��ه ال���������72، ب��ت��ح��وي��ل ف���رع 
جامعة امللك عبد العزيز ب�سمال 
جدة اإلى جامعة م�ستقلة ت�سمى 
ج��ام��ع��ة ج���دة ت�سم ال��ك��ل��ي��ات يف 
خلي�س  وحمافظات  جدة  �سمال 
ك��ل��ي��ة   18 وع�����دده�����ا  وال����ك����ام����ل 

ومعهدا.
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لقطات
الواليات المتحدة

طرح الرئي�س الأمريكي م�سروع 
الدرا�سة  جلعل  للكونغر�س  قرار 
امل���ج���ت���م���ع  ك����ل����ي����ات  يف  جم�����ان�����ا 
لاأمريكين الراغبن يف العمل 
ب����ك����دح ل�������س���ال���ح ال�����ب�����اد، ع��ل��م��ا 
ب���اأن م�����س��روع ال���ق���رار ل��ن مي��رره 
عليه  ي�سيطر  ال��ذي  الكونغر�س 
اجل��م��ه��وري��ون. وي��ه��دف اأوب��ام��ا 
�سعبيته  رف����ع  ال���ق���رار  ه����ذا  م���ن 
البيت الأبي�س  بعد اخل��روج من 
م�����س��ت��ق��ب��ا ب��ح��ك��م اأن�����ه ���س��اح��ب 
مبادرة اأن تكون الوليات املتحدة 
الأم���ريك���ي���ة الأول������ى ع��امل��ي��ا من 
ح��ي��ث ع���دد خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ات 

بحلول عام 2020.

تركيا والسودان
اللثام  وال�����س��ودان  تركيا  اأم��اط��ت 
يف  للتعاون  م�سركة  خطة  ع��ن 
تاأ�سي�س  ت�سمل  ال��ع��ايل  التعليم 
التبادل  وزي���ادة  م�سرك،  معهد 
اجلامعات،  واأ�ساتذة  ط��اب  بن 
والع���ت���م���اد امل���ت���ب���ادل ل��ل��درج��ات 
انتقال  �سبل  دع��م  بغية  العلمية 
ال�������ط�������اب وال������ط������ال������ب������ات ب���ن 

البلدين.

النرويج وغانا
جامعة  ال��روي��ج  حكومة  منحت 
غ��ان��ا 9 م��ل��ي��ون ك����راون دمن��ارك��ي 
دولر  م��ل��ي��ون   1.4 ي���ع���ادل  )م����ا 
اأمريكي( يف اإطار املرحلة الثانية 
م����ن ب���رن���ام���ج اإن�������س���اء ج��ام��ع��ات 
ال���ن���ام���ي���ة  ال����������دول  ج�����دي�����دة يف 
ك��م��ن��ح��ة م��ق��دم��ة م���ن احل��ك��وم��ة 
ال��دمن��ارك��ي��ة. وال��ربن��ام��ج، ال��ذي 
جامعات  »ب��ن��اء  ا�سم  عليه  اأط��ل��ق 
ال�سيا�سات  لدعم  يهدف  قوية«،  
ال��ب��ح��ث��ي��ة، وب����رام����ج ال���درا����س���ات 
البحث،  ج���ودة  وحت�سن  العليا، 

واملكتبات العلمية.
   

جنوب أفريقيا
املنح  اأفريقيا زيادة  قررت جنوب 
امل��ال��ي��ة ل��ل��ط��اب امل��ح��ت��اج��ن يف 
 9.5 م��ن  ال��ع��ايل  التعليم  ق��ط��اع 
ران��د )ح��وايل 829 مليون  مليار 
دولر اأمريكي( قبيل بداية العام 
ب��� 8.3  ال��درا���س اجل��دي��د مقارنًة 

مليار راند يف العام املا�سي.

اليابان
ت���راج���ع���ت ال���ي���اب���ان يف ال���ربام���ج 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ال���دول���ي���ة وج������اءت يف 
م��رت��ب��ة م��ت��اأخ��رة ب��ع��د ال���ولي���ات 
امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة اإث���ر 
ان��ك��م��ا���س درا���س��ات��ه��ا ع��ل��ى تلبية 
ط��ل��ب ال�����س��وق امل��ح��ل��ي ع��ل��ى حد 
ق����ول اخل���ب���ري ال���ربي���ط���اين  »د. 

غوناثان اأدامز«.

بريطانيا تتراجع عن إبعاد الطالب الدوليين من خارج االتحاد األوروبي
دافيد جوبزن

»يونيفرسيتي وورلد نيوز«

والتجارية  العمالية  الظروف  اأجربت 
الداخلية الربيطانية »تري�سيا  وزيرة 
م�����اي« ع��ل��ى ال����راج����ع ع���ن ق���راراه���ا 
الوافدين  ال��ط��اب  ب��خ��روج  القا�سي 
الأوروب�������ي   م���ن خ�����ارج دول الحت������اد 
وع���ودت���ه���م ب��ت��اأ���س��رية ع��م��ل ج���دي���دة، 
ا�ستهدف الطاب  ال��ذي  ال��ق��رار  وه��و 
ال����دول����ي����ن م�����ن خ�������ارج الحت���������اد يف 

بريطانيا.
ف��ف��ي ت��ق��اري��ر اإع���ام���ي���ة  ق��دم��ت 
منت�سف  اإج���ازة  قبيل  اخلطة  »م���اي« 
اأنها  بيد  املا�سي  دي�سمرب  يف  ال�ستاء 
لقت فتورا من قطاع التعليم العايل 
ال�����س��ن��اع��ة يف  واأث�����ارت حفيظة رج���ال 
ال�سناعة  رج��ل  ق��ال  حيث  بريطانيا 
ال�سهري »ال�سري جيم�س داي�سون«،  يف 
»ال��غ��اردي��ان«،  �سحيفة  ن�سرته  م��ق��ال 
اإي��ج��اد  �ساأنها  م��ن  ال�سيا�سة  ه��ذه  اإن 
التجارية«،  بال�سركات  م�سرة  تبعات 
راب��ح��ة  حلزب  انتخابية  ورق���ة  وت��ع��د 

خطة  اأن  اإل�����ى  م�����س��ريا  امل��ح��اف��ظ��ن، 
»م�����اي« جت���رب الأي������دي امل���اه���رة ال��ت��ي 
العودة لأوطانهم لإيجاد  نربيها على 

�سوق تناف�سية«.
واأ������س�����اف »ه��������وؤلء اخل���ري���ج���ون 
احلا�سلون على درا�سات عليا بتقنيات 
ع��ال��ي��ة ط���وروه���ا يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 
ملناف�سينا  قدمت  غالية  قيمة  ميثلون 

على طبق من ذهب«. 
وح�������س���ب م����ا اأوردت����������ه ���س��ح��ي��ف��ة 
ف��اإن  الربيطانية  ت��امي��ز  الفاينن�سال 
خ��ط��ة »م����اي« لق���ت م��ع��ار���س��ة ك��ربى 
وزي��ر اخلزانة  ال���وزراء مبا فيهم  من 
ال��ربي��ط��اين »ج���ورج اأ���س��ب��ورن«، ال��ذي 

عار�سها ب�سدة.
قالت  خطتها  وراء  ال�سبب  وع��ن 
القرار و�سول  بهذا  اإنها متنع  »م��اي« 
بريطانيا  يف  الدولين  الطاب  ع��دد 
من  الع�سرينيات  بحلول   600،000 ل��� 
العقد القادم. وقالت اإن عدد الطاب 
ح�سب  طالب   121،000 بلغ  القادمن 
اآخ����ر م�����س��ح اأج���رت���ه ال�������وزارة، وغ����ادر 

الباد 50،000 منهم فقط.

إنشاء مركز موحد للقبول في الجامعات الروسية الكبرى
المصدر: صحيفة

رشا بيود ذا هيدالينز

ع��ل��ى  رو�����س����ي����ة  اأخ��������ذت 15 ج���ام���ع���ة 
م��رك��ز موحد  اإن�����س��اء  م��ب��ادرة  عاتقها 
الطاب  من  الدرا�سة  طلبات  لتلقي 
القادمن من خارج رو�سيا يف خطوة 
ع��ده��ا ال��ب��ع�����س و���س��ي��ل��ة ل���س��ت��ق��ط��اب 
امل���زي���د م���ن ال���ط���اب م����ن  اخل�����ارج، 
وجل�����ذب اأن���ظ���اره���م جت����اه ال��ع��ام��ة 

التجارية للتعليم العايل الرو�سي.
وج�������اء ال�����ق�����رار م�����ن اأب���������رز 15 
جامعة يف رو�سيا، والتي توؤلف رابطة 
اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة، ع��ل��ى ح�����س��ب ما 
يف  ف��ي��دروف«  »غليب  ال�سحفي  ذك��ر 
ه��ي��دلي��ن��ز«،  ذا  ب��ي��ود  »ر���س��ا  �سحيفة 

ال��رو���س��ي  ال��ع��ايل  للتعليم  ل��ل��روي��ج 
ال�سهرة  يف  بعد  حظه  ينل  مل  ال���ذي 
وم��ع  التخ�س�سات،  لبع�س  ال��ع��امل��ي��ة 
ت�����س��ت��ف��ي��د رو���س��ي��ا  اأن  ي��ت��وق��ع  ه����ذا ل 
م��ن ثمرة ال��ق��رار  يف ال��وق��ت احل��ايل 
امل��ت��اأخ��ر عن  ن��ظ��را لطبيعة الإع���ان 
اأن الطاب  اإن�ساء املركز، ناهيك عن 
ال��راغ��ب��ن يف ال��درا���س��ة ب��اخل��ارج قد 
ح�����ددوا اأه���داف���ه���م ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي 

احلايل.
ويتوقع مدير املركز نائب مدير 
للعاقات  ف���ي���درال«  »اأورال  ج��ام��ع��ة 
اأن  خ��وم��وك��وف«،  »ماك�سيم  ال��دول��ي��ة 
�سبتمرب 2016  اأكله يف  �سياأتي  القرار 
�سيحل  ال��ذي  الدرا�سي  العام  لبداية 

جديدا  يف موعده. 

حول العالم

دورا حم��وري��ا  امل��رك��ز  و���س��ي��ل��ع��ب 
اختيار  على  اجل��ام��ع��ات  م�ساعدة  يف 
واإك���م���ال ح�����س��ت��ه��ا ف��ي��م��ا ت��رغ��ب فيه 
 20،000 لتكري�س  نظرا  الطاب  من 
مقعد خم�س�س للطاب الدولين.  

ق��ال  امل��و���س��وع  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
»ي��ارو���س��اف  القت�ساد  كلية   عميد 
ك����وزم����ن����وف«، »ل���ي�������س ك����ل ال���ط���اب 
مم���ن ووق�����ع ع��ل��ي��ه��م الخ���ت���ي���ار اآن��ف��ا 
للدرا�سة يف رو�سيا قادرين على اإكمال 
تتعلق  ل�����س��ع��وب��ات  ن���ظ���را  ال���درا����س���ة 
املراد  التخ�س�س  اأو  الرو�سية  باللغة 
درا���س��ت��ه. حت��ت��اج اجل��ام��ع��ات لغربلة 
الطاب ومن ثم  على اجلامعات اأن 
تختار  ب��اأن  امل�سكلة  ه��ذه  على  تتغلب 

باأم اأعينها«. 

 وراع�����ت ال���درا����س���ة ع���وام���ل ع��دة 
م��ن��ه��ا:  ج��ن�����س ال��ب��اح��ث ذك����را ك���ان اأم  
الجتماعية،  وخلفيته  وع��رق��ه،  اأن��ث��ى، 
وق��درت��ه،  وع��ج��زه،  العلمية،  ودرج��ت��ه 

دراسة: نوع الجنس عامل مؤثر في توظيف خريجي الجامعات البريطانية
موقع جامعة أكسفورد

اأع����دت ج��ام��ع��ة اأك�����س��ف��ورد درا����س���ة عن 
خريجي اجلامعات الربيطانية ملعرفة 
ن�سب توظيف اخلريجن واخلريجات 
اأ�سهر  �ستة  غ�سون  يف  اجلامعات  م��ن 

من التخرج.
ع��ل��ى �سبع  ال���دار����س���ة  واأج����ري����ت 
وكمربيدج،  اأك�سفورد،  منها:  جامعات 
ن�سبة  اأن  اإل����ى  وت��و���س��ل��ت  واإم����ربي����ال، 
اخلريجات تقل 7% عن اخلريجن يف 
حديث  خ��ري��ج  وظيفة  على  احل�سول 
توظيف  ن�سبة  و�سلت  حيث  ال��ت��خ��رج 
اخلريجن اإلى 90% من الذكور، بينما 
اإج��م��ايل ن�سبة  اإل���ى 81% م��ن  و���س��ل��ت 

اخلريجات.
وت��ط��رق��ت ال���دار����س���ة اأي�����س��ا اإل���ى 
ت���ف���اوت ال����رات����ب م���ا ب���ن اخل��ري��ج��ن 
واخلريجات، حيث ح�سل اخلريج على 
 25.000 ق��دره  راتبا  عليه  تدر  وظيفة 
ج��ن��ي��ه اإ����س���رل���ي���ن���ي  ب��ي��ن��م��ا ح�����س��ل��ت 
اخل��ري��ج��ة ع��ل��ى رات����ب ق����دره 21.000 

جنيه ا�سرليني.   

واع���ت���م���دت حت��ل��ي��ات ال���دار����س���ة 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا وك��ال��ة 
يف   HESA العايل  التعليم  اإح�سائيات 
 17000 ملفات  يف  ون��ظ��رت   ،2013 ع��ام 
ط���ال���ب وط��ال��ب��ة مم���ن خ�����س��ع��وا مل�سح 
���س��ام��ل ب��ع��د ت��خ��رج��ه��م يف اجل��ام��ع��ات 
»اإمربيال«،  و  »اأك�سفورد«،  �سمت  التي 
و »ك���م���ربي���دج«، و »ل��ن��دن ���س��ك��ول اوف 
اإكونوميك�س«، و »درهام«، و »بري�ستول«، 

و »لندن غلوبال يونيفر�سيتي«.
اأخرى  الدرا�سة اجتاهات  وغطت 
ل���ل���خ���ري���ج���ن واخل�����ري�����ج�����ات ���س��م��ل��ت 
اأه���داف���ه���م وم��رئ��ي��ات��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة، 
مييلون  للدرا�سة  وف��ق��ا  فاخلريجون 
اإلى البدء مبكرا يف التفكري يف حتقيق 
اأه����داف����ه����م ال��وظ��ي��ف��ي��ة ب��ي��ن��م��ا ت��ف��ك��ر 
اجلانب  على  الركيز  يف  اخل��ري��ج��ات 
ال�سفية،  غ��ري  والأن�سطة  الأك��ادمي��ي 
التقدمي  وق��ت  ثم عندما يحن  وم��ن 
ثقة يف  اأك��ر  اخل��ري��ج  يكون  لوظائف 
النف�س عن اخلريجة وغري مردد يف 
من  النقي�س  على  لوظيفة  التقدمي 

اخلريجة.

املهنية  اخل��دم��ات  مدير  اأف���اد  ح�سبما 
 ، اأك�سفورد »جونثان باك«  يف جامعة 

وهو  �ساحب فكرة البحث اأ�سا.
وعلق باك قائا »علينا اأن نتفق 

على اأن اخللفية الجتماعية ل اأهمية 
اجلن�س  عامل  اأن  ووج��دن��ا  ت��ذك��ر،  لها 
اأف��زر ت��اأث��ريا وا�سحا خافا  هو ال��ذي 

لغريه من العوامل«.

آفاق الجامعة  |  العدد 137  |  19 ربيع الثاني 1436  |  8 فبراير 2015



إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!
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شملت مختلف مناطق المملكة 
دراسة حول سبل تطوير المدارس 

الثانوية القائمة على نظام المقررات
 د. فاطمة البشر:
الرضا الوظيفي للعاملين 
بالمدرسة عامل مهم
في رقيها



دراسات

قراءة: زكريا حسين

اأكدت الباحثة الربوية الدكتورة فاطمة 
ب��ن��ت حم��م��د ال��ب�����س��ر اأن اأب�����رز م��ع��وق��ات 
القائمة  الثانوية  املدر�سة  اإدارة  تطوير 
الإدارة  ����س���وء  يف  امل����ق����ررات  ن���ظ���ام  ع��ل��ى 
اأمور  يف  تتمثل  املدر�سة،  حول  املتمركزة 
لقيا�س  املو�سوعية  املعايري  غياب  منها: 
والإج������راءات  ال��ق��واع��د  و���س��ع��ف  الأداء، 
الر�سا  وقلة  املدر�سة،  يف  للعمل  املنظمة 

الوظيفي للعاملن باملدر�سة.
)ر�سالة  علمية  درا�سة  يف  ذلك  جاء 
اأجرتها  ���س��ع��ود(  امل��ل��ك  بجامعة  دك��ت��وراه 
الباحثة وخل�ست يف ختامها اإلى �سرورة 
ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام امل��ع��ل��وم��ات واإج�����راء �سنع 
ال�سفافية  وتبني  ب��امل��در���س��ة،   ال���ق���رارات 
وال���و����س���وح  وامل��ح��ا���س��ب��ي��ة.. ويف م���ا يلي 
ت��ل��خ��ي�����س ب����اأه����م اخل����ط����وات امل��ن��ه��ج��ي��ة 

للدرا�سة.

مشكلة الدراسة 
عن  الك�سف  يف  ال��درا���س��ة  م�سكلة  متثلت 
واقع اإدارة املدر�سة الثانوية القائمة على 
نظام املقررات باململكة العربية ال�سعودية 
الإدارة  ���س��وء  يف  ت��ط��وي��ره��ا  واإم��ك��ان��ي��ة 

املتمركزة حول املدر�سة.

أهداف الدراسة 
���س��ع��ت ال���درا����س���ة اإل�����ى حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
اأب���رزه���ا: ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال���واق���ع الفعلي 
ال��ق��ائ��م��ة  ال���ث���ان���وي���ة  امل����در�����س����ة  لإدارة 
ع��ل��ى ن��ظ��ام امل���ق���ررات ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�����س��ع��ودي��ة، وال����وق����وف ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب 
التي ميكن ال�ستفادة  العاملية  واخلربات 
منها يف تطبيق مدخل » الإدارة املتمركزة 
حول املدر�سة«،  وحتديد معوقات تطوير 
اإدارة املدر�سة الثانوية القائمة على نظام 
يف  ال�سعودية  العربية  باململكة  امل��ق��ررات 

�سوء » الإدارة املتمركزة حول املدر�سة«.
اإل����ى حت��دي��د متطلبات  ���س��ع��ت  ك��م��ا 
القائمة  الثانوية  املدر�سة  اإدارة  تطوير 
ع��ل��ى ن��ظ��ام امل���ق���ررات ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
املتمركزة  الإدارة   « ���س��وء  يف  ال�سعودية 
ح���ول امل��در���س��ة«، واإع�����داد ت�����س��ور مقرح 
القائمة  الثانوية  املدر�سة  اإدارة  لتطوير 
ع��ل��ى ن��ظ��ام امل���ق���ررات ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
املتمركزة  الإدارة   « ���س��وء  يف  ال�سعودية 

حول املدر�سة«.

مصطلحات الدراسة
يف  املفتاحية  الكلمات  الباحثة  �سرحت 
ع���ن���وان امل�����س��ك��ل��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ح��و 

التايل:
• ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ث��ان��وي ال��ق��ائ��م 
 high school امل������ق������ررات  ع���ل���ى 
 :education Based on courses
وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزارة  ت���ع���رف 
ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ث���ان���وي ال��ق��ائ��م 
ع��ل��ى امل���ق���ررات ب���اأن���ه ه��ي��ك��ل ج��دي��د 
للتعليم الثانوي يتكون من برنامج 
م�سرك يدر�سه الطاب جميعهم، 
للعلوم  اأحدهما  تخ�س�س  وم�ساري 
الأدبية والآخر للعلوم الطبيعية. اإذ 
يتجه الطالب للدرا�سة يف اأحدهما. 

هيكلها  يف  اخل���ط���ة  ه����ذه  وت��ت��ب��ن��ى 
اجلديد جوانب عديدة من اأهمها:

املقننة  الدرا�سية  ال�ساعات  نظام   •
التي ي�سجلها الطالب يف كل ف�سل 

درا�سي.
ال���ف�������س���ل���ي���ة  امل�������ع�������دلت  ن�����ظ�����ام   •

والراكمية.
• يعتمد املنهج على مقررات جديدة 
باجلوانب  تهتم  تكاملي  طابع  ذات 
احلياة  ملتطلبات  والإع���داد  املهارية 
ال��ع��م��ل. وتعتني  ل�����س��وق  وال��ت��ه��ي��ئ��ة 
باجلوانب  جميعها  امل��ق��ررات  ه��ذه 
التطبيقية والوظيفية، ويتبع ذلك 
تطوير يف اأ�ساليب التعليم والتعلم، 

والتقومي.
املدر�سة  ح��ول  املتمركزة  الإدارة   •

 school based management:
هي حتويل اإدارة املدر�سة اإلى وحدة 
اإداري�������ة ت��ت��م��ت��ع مب���زي���د م���ن ال��ت��ف��وي�����س 
املختلفة،  �سوؤونها  اإدارة  وال�ساحيات يف 
����س���م���ن اإط���������ار حم������دد م�����ن الأه���������داف 

وال�سيا�سات واملعايري واملحا�سبة.

اإلطار النظري
تناول الإطار النظري يف الدرا�سة حماور 
مامح  واأه���م  امل��در���س��ي��ة،  الإدارة  منها: 
ال���ت���ط���ورات والإ�����س����اح����ات يف ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة  ال��ث��ان��وي 
وال��ع��وام��ل ال��ت��ي دع��ت اإل���ى احل��اج��ة اإل��ى 
تطبيق الإدارة املتمركزة حول املدر�سة يف 
اإدارة املدر�سة الثانوية القائمة على نظام 

املقررات. 

 منهج الدراسة 
ا����س���ت���خ���دم���ت ال����درا�����س����ة م���ن���ه���ج امل�����س��ح 
ال�ستبيان،  اأداة  با�ستخدام  الو�سفي�س 
و�����س����م����ل جم���ت���م���ع���ه���ا ج���م���ي���ع م��ن�����س��ق��ي 
امل��دار���س  وم��دي��رات  وم��دي��ري  ومن�سقات 
احل���ك���وم���ي���ة والأه����ل����ي����ة )ب���ن���ن وب���ن���ات( 
املطبقة لنظام املقررات يف جميع املناطق 
ال�سعودية  العربية  باململكة  واملحافظات 
خال فرة اإج��راء الدرا�سة خال العام 
ال���درا����س���ي 1430-1431ه����������� وال���ت���ي يبلغ 

عددها )174(.
املدار�س  با�ستبعاد  الباحثة  وقامت 
ب��ه من  الأه��ل��ي��ة وذل���ك ب�سبب م��ا تتمتع 
م��دار���س��ه��ا،  اإدارة  و���س��اح��ي��ات يف  ح��ري��ة 
كما مت ا�ستبعاد جميع املدار�س احلكومية 
التي مل مي�س عليها خم�س �سنوات والتي 
م��وؤخ��را  ب��ه��ا  امل���ق���ررات  ن��ظ��ام  مت تطبيق 
املناطق  جميع  يف  وذل��ك   ،)1431-1430(

واملحافظات باململكة العربية ال�سعودية.

نتائج الدراسة
ما  اأب��رزه��ا  نتائج  اإل��ى  ال��درا���س��ة  تو�سلت 

يلي:
• ج������اءت درج������ة م���واف���ق���ة اأف������راد 
جم��ت��م��ع ال���درا����س���ة )م��ن��خ��ف�����س��ة( 
اأ�سل 4( على  مبتو�سط )1.76 من 
املدر�سة  يف  والر�سالة  الروؤية  واق��ع 
ال���ث���ان���وي���ة ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ن��ظ��ام 

املقررات.
• ج������اءت درج������ة م���واف���ق���ة اأف������راد 
جم��ت��م��ع ال����درا�����س����ة )م��ن��خ��ف�����س��ة( 
4( على  اأ�سل  )1.88 من  مبتو�سط 

واق���ع امل�����س��ارك��ة يف �سنع ال��ق��رار يف 
املدر�سة الثانوية القائمة على نظام 

املقررات.
اأف������راد جمتمع  ج����اءت م��واف��ق��ة   •
مبتو�سط  )م��ن��خ��ف�����س��ة(  ال��درا���س��ة 
واق���ع  ع��ل��ى   )4 اأ����س���ل  م���ن   2.42(
للعاملن  امل�ستمرة  املهنية  التنمية 
ب��امل��در���س��ة ال��ث��ان��وي��ة ال��ق��ائ��م��ة على 

نظام املقررات.
اأف������راد جمتمع  ج�����اءت م��واف��ق��ة   •
مبتو�سط  )م��ن��خ��ف�����س��ة(  ال���درا����س���ة 
واق����ع  ع���ل���ى   )4 اأ�����س����ل  م����ن   2.22(
امل�������س���اءل���ة وامل��ح��ا���س��ب��ة يف امل��در���س��ة 
ال����ث����ان����وي����ة ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ن���ظ���ام 

املقررات.
اأف������راد جمتمع  ج�����اءت م��واف��ق��ة   •
ال������درا�������س������ة )م���ن���خ���ف�������س���ة ج������دا( 
على   )4 اأ�سل  من   1.66( مبتو�سط 
الثانوية  املدر�سة  يف  التحفيز  واق��ع 

القائمة على نظام املقررات.
اأف������راد جمتمع  ج�����اءت م��واف��ق��ة   •
ال��درا���س��ة )م��ن��خ��ف�����س��ة(  مبتو�سط 
واق����ع  ع���ل���ى   )4 اأ�����س����ل  م����ن   2.24(
امل���ي���زان���ي���ة وال���ت���م���وي���ل يف امل��در���س��ة 
ال����ث����ان����وي����ة ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ن���ظ���ام 

املقررات.
وفيما يتعلق مبعوقات تطوير اإدارة 
امل��در���س��ة ال��ث��ان��وي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى نظام 
املتمركزة حول  الإدارة  املقررات يف �سوء 
اأن  اإل��ى  الدرا�سة  تو�سلت  فقد  املدر�سة، 
اأبرزها: غياب املعايري املو�سوعية لقيا�س 
من  امل��وج��ه��ة  ال�����س��اح��ي��ات  ق��ل��ة  الأداء، 

وزارة الربية والتعليم لاإدارة املدر�سية، 
املنظمة  والإج��������راءات  ال��ق��واع��د  ���س��ع��ف 
الوظيفي  الر�سا  قلة  املدر�سة،  للعمل يف 
ل��ل��ع��ام��ل��ن ب���امل���در����س���ة، وق���ل���ة ال��ت��م��وي��ل 

املخ�س�س لتطبيق نظام املقررات.

توصيات الدراسة
اأو�ست  فقد  ال��درا���س��ة،  نتائج  على  ب��ن��اءا 
الثانوية  م��دار���س  ت�ستند  ب���اأن  الباحثة 
ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ن����ظ����ام امل������ق������ررات اإل����ى 
واأن  واملحا�سبية،  وال��و���س��وح   ال�سفافية 
ب�سوؤون  املتعلقة  ال��ق��رارات  اإ���س��دار  يكون 
والفنية من  وامل��ال��ي��ة  الإداري�����ة  امل��در���س��ة 
لإدارات  الرجوع  دون  املدر�سة  اإدارة  قبل 
اإب��داع��ي  م��ن��اخ  ت��وف��ري  يتم  واأن  التعليم، 
يتمتع بحرية يف اتخاذ القرارات يف ظل 

نظام تعليمي قليل التمركز.
اإدارة  مت���ك���ن  اأن  اق����رح����ت  ك���م���ا 
امل��در���س��ة ال��ث��ان��وي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى نظام 
وذل��ك  امليزانية،  يف  بالت�سرف  امل��ق��ررات 
املرونة لتوفري متطلبات  بقدر عال من 
املدر�سة دون عقبات حتد �سري  وحاجات 

العمل.
و�سددت الب�سر على �سرورة تطوير 
القرارات  �سنع  واإج��راء  املعلومات  نظام 
معلومات  اإل��ى  ي�ستند  بحيث  باملدر�سة، 
واأن  با�ستمرار،  دائمة وحمددة وجمددة 
املتبادل  الثقة والدعم  يتم رفع م�ستوى 
خال  من  واملدر�سة  املجتمع  اأف��راد  بن 
امل�ساركة املجتمعية، فاملدر�سة حتتاج اإلى 
املجتمع مل�ساركتها يف مهامها، كما يحتاج 

املجتمع اإلى املدر�سة يف تعليم اأبنائها.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

يعرض هذا القسم
من »آفاق« عددا
من الموضوعات
والزوايا المنوعة
عن الحياة الجامعية

وما حولها في محيط 
الجامعة على شكل 
تحقيقات وتقارير
وصفحات متخصصة
باإلعالم والثقافة

والتقنية 

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

محمد شامي 
ت��ت��ج��دد م��ع��ان��اة ط���اب اجل��ام��ع��ة يف 
اإيجاد ماأوى منا�سب لهم مع كل عام 
اخليارات  حمدودية  ظل  يف  درا���س��ي، 
وارت���ف���اع اأ���س��ع��ار الإي���ج���ارات ورف�����س 
العائات،  اأ�سحاب الأماك وكذلك 
املعاناة  وه��ي  ال��ع��زاب،  بجوار  ال�سكن 
ذات��ه��ا ال��ت��ي ت��واج��ه ج��م��ي��ع ال��ط��اب 
التقنية  الكليات  ط��اب  بينهم  وم��ن 

يف مدينة اأبها.
العقار  اأ�سحاب مكاتب  وي�ستغل 
وبع�س من�ساآت الإيواء ظروف هوؤلء 
ال����ع����زاب ل���درج���ة ي�����س��ل ف��ي��ه��ا �سعر 
اإي��ج��ار ال��غ��رف��ة ال���واح���دة اإل���ى 2000 
ريال �سهريا يف بع�س الأحيان، فيما 
واأكر،  الغرفتن  اإيجار  اأ�سعار  تزيد 
م���ا ي�����س��ك��ل ع��ب��ئ��ا م��ال��ي��ا ك��ب��ريا ي��زي��د 
على  يعتمدون  الذين  الطاب  على 

مكافاأتهم اجلامعية.

ق�����س��م ال���راخ���ي�������س ب���ف���رع ال��ه��ي��ئ��ة 
مبنطقة  والآث�����ار  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة 
ع�سري اأحمد معلوي حرجا يف اإي�ساح 
ح��ق��ائ��ق واق��ع��ي��ة ع���ن امل�����س��ك��ل��ة ال��ت��ي 
ي��ع��اين م��ن��ه��ا ط���اب اجل��ام��ع��ة ودور 
اإيجاد حلول لها، قائا يف  الهيئة يف 
الهيئة  اإن  »اآف����اق«  ل���  خ��ا���س  ت�سريح 
نوعية  حت��دي��د  مطلقا  ت�ستطيع  ل 
ن�ش�ط املن�ش�أة، بحيث تكتفي بتطبيق 
ال�سراطات املطلوبة فقط قبل منح 
���ش���ح��ب ال��ن�����ش���ط ال��رتخ��ي�����ص على 

من�ساآته«.
ق�������س���م  رئ�����ي�����������س  ي����ك����ت����ف  ومل 
ال��راخ��ي�����س ب��ف��رع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ع�سري  مبنطقة  والآث������ار  لل�سياحة 
الهيئة  اإن  ق��ال  ب��ل  ال�سراحة،  بتلك 
ل حت���دد اإن ك���ان الإي���ج���ار ي��وم��ي��ا اأو 
اأو ح��ت��ى م��دة  ���س��ه��ري��ا،  اأو  اأ���س��ب��وع��ي��ا 
لديها  ي��وج��د  ل  اأنها   كما  الإي���ج���ار، 

»اآف��اق« بحثت الق�سية املتجددة 
اأط����راف ع��دة معنية، وذل���ك مع  م��ع 
ال��درا���س��ي اجل��دي��د  امل�����س��ت��وى  مطلع 

لطاب اجلامعة.

تراخيص الهيئة
اأك��ر يف املو�سوع،  امل���وؤرق  لعل الأم��ر 
رف���ع م��ن�����س��اآت الإي�����واء امل��رخ�����س��ة من 
قبل الهيئة العامة لل�سياحة والآثار، 
والأجنحة  ال�سقق  يف  ال�سكن  اأ�سعار 
املو�سم  ف��رة  يف  املنطق  يفوق  ب�سكل 
فرة  يف  الطاب  واإخ���راج  الدرا�سي، 
ال�����س��ي��ف ال���ت���ي ت��خ�����س�����س لإ���س��ك��ان 
عادة  يقل  يومي ل  باإيجار  العائات 
ب��ع�����س  يف  وي�������س���ل  ري�������ال،   300 ع����ن 

الأماكن  اإلى 1000 ريال.

إيضاح حقائق
رئي�س  ذل��ك، مل يجد  على  وللتعليق 

التي  املن�ساآت  ع��ن  دقيقة  اإح�سائية 
ت�سكن العزاب.

موسم تغطية المصروفات
اأ�سحاب  من  »كثري  معلوي  واأ���س��اف 
املن�ساآت يعتمدون يف تغطية م�ساريف 
من  بها  العاملن  وروات��ب  من�ساآتهم 
التي  ال�سيف  ف��رة  ا�ستثمار  خ��ال 
ت�سهد فيها املنطقة انتعا�سا ملحوظا 
م�����ن خ������ال ازدح�����ام�����ه�����ا ب��ال�����س��ي��اح 

وال�سكان من خارج املنطقة«.

الحد من المنشآت العشوائية
و����س���دد م��ع��ل��وي ع��ل��ى اأن ال��ه��ي��ئ��ة يف 
اإلى  الرامية  جهودها  تكثف  املقابل 
واأن  الع�سوائية،  امل��ن�����س��اآت  م��ن  احل��د 
يوجد  التي  املن�ساآت  هو  لها  يتبع  ما 
بها لوحة جتاربة وا�ستقبال، ما جعل 
ال��ك��ث��ري م��ن��ه��ا ت�����س��ل��م ع��م��ل��ه��ا ملكاتب 

مع كل مستوى دراسي جديد

شعار يقلق الطالب 
الباحثين عن سكن
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حول الجامعة
عقار. ونبه اإلى اأن الوحدات ال�سكنية 
للهيئة  ت��ت��ب��ع  ل  ب��ال��ع��زاب  اخل��ا���س��ة 
ل���ك���ون���ه���ا ل حت���م���ل ل���وح���ة جت���اري���ة 
اأن  مبينا  ا���س��ت��ق��ب��ال،  ب��ه��ا  ي��وج��د  ول 

البلديات هي التي ترخ�س للبناء.

الطلب متزايد 
الأمل��ع��ي وه��و �ساحب  يقول عبد اهلل 
م��ك��ت��ب ع��ق��ار، اإن م��ك��ات��ب ال��ع��ق��ار يف 
كبرية  حركة  �سهدت  املا�سية،  الأي��ام 
ال�سكن، فيما  الباحثن عن  من قبل 
كان الطلب الأكر عن �سقق العزاب، 
وه�����ذا م���ا اأوج������د م���ع���ان���اة وا���س��ح��ة، 
املجمعات  م��ن  ال��ك��ث��ري  اأن  خ�سو�سا 

م��ع��ان��اة ال��ب��ح��ث ع��ن �سقق ال��ع��زاب 
يف ازدي��اد مع ك��رة ق��دوم الطاب 
امل��ج��اورة  وال��ق��رى  املحافظات  م��ن 
اإلى الدرا�سة على الرغم من توافر 
اجلامعية،  امل��دي��ن��ة  داخ���ل  ال�سكن 
اإل اأن العديد من الطاب يتوجه 
عن  والبعد  ال�سكنية  الأح��ي��اء  اإل��ى 

الأجواء الدرا�سية.
كل  اأ���س��ار  ال�سقق،  اأ�سعار  وع��ن 
من الطالب اأحمد حممد امل�سعودي 
�سعيد  وخالد  البي�سي  علي  وتركي 
مرتفعة،  الأ�سعار  اأن  اإل��ى  الب�سري 
اإ�سافة اإلى قلة املعرو�س يف مكاتب 
غالبيتها  خ�س�ست  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ار 

األفا يف   24 اإل��ى  ال�سقة حيث ي�سل 
ال�سهر«،  ري��ال يف  »اأي 2000  ال�سنة 
م��ن��ا���س��ب  امل��ب��ل��غ  اأن  ي����رى  اأن�����ه  اإل 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ه م���ق���ارن���ة ب��ال��ع��ر���س 
وال��ط��ل��ب وت������ردي و����س���ع م��ن�����س��اآت 
عامة  ب�سفة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الإي������واء 

ومدينة اأبها ب�سفة خا�سة.
وي����رى ال��ب��ي�����س��ي اأن����ه ب���ات من 
ال�������س���رورة ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة اإي��ج��اد 
م�سروع تتبناه باإيجاد من�ساآت اإيواء 
تكون ب�سعر معقول على الطاب، 
ا�ستثمارا  تكون  نف�سه  ال��وق��ت  ويف 

مربحا للجامعة.
وخ�������ال ال�����ف�����رة الأخ���������رية، 

ال�سكنية وال�سقق املفرو�سة خ�س�سها 
اأن  موؤكدا  العوائل،  ل�سكن  اأ�سحابها 
اإيجاد  يف  كبريا  تراجعا  �سجل  ذل��ك 
اأغلبية  اأن  مو�سحا  ل��ل��ع��زاب،  �سقق 
ال�����س��ق��ق امل����وؤج����رة وامل���ع���رو����س���ة هي 

حمددة للعام الدرا�سي فقط.
ال��ع��زاب  واأ���س��اف الأمل��ع��ي »�سقق 
الع�سوائية  الأح��ي��اء  يف  فقط  تتوافر 
و�سط �سكاوى تتوافد اإلى املكاتب من 
�سكن  يرف�سون  الذين  العوائل  قبل 

العزاب بالقرب من منازلهم«.

الهروب من الجامعة
اإن  ع�سريي  حممد  الطالب  يقول 

اأحياء  باإيجاد  مطالبن  للعوائل، 
داخل  للعزاب  خم�س�سة  ومناطق 

مدينة اأبها.
يف املقابل كان للطالب حممد 
جنح  ح��ن  مغايرة،  ق�سة  البي�سي 
اإيجاد �سقة يف عمارة خم�س�سة  يف 
ا�ستطاع  حينما  ال��ع��وائ��ل،  ل�سكن 
اإق���ن���اع ���س��اح��ب��ه��ا ب����اأن ال���ه���دف من 
ال�سكن بها هو اإيجاد بيئة ت�ساعده 

على الدرا�سة.

غرف تويتر 
على  اخلطوة  على  البي�سي  واأق��دم 
لإيجار  املرتفع  ال�سعر  من  الرغم 

حر�س عدد من الوحدات ال�سكنية 
ال����ت����ي حت����ت����وي يف ال������ع������ادة ع��ل��ى 
اأو غ��رف��ت��ن ع��ل��ى الأك����ر،  غ��رف��ة 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
يتوافر  عما  لاإعان  الجتماعي 
ل���دي���ه���ا، ح��ي��ث ت��ن��ت�����س��ر ع��ل��ى وج��ه 
ال���ت���وا����س���ل  ال���ت���ح���دي���د يف م����وق����ع 

الجتماعي »توير«.
كما اأن اللوحات الدعائية هي 
الأخ�����رى ت��ن��ال ح��ظ��ا يف الإع����ان، 
ورغم ذلك ما زال الإعان �سعيفا 
ول ي�سل اإلى ال�سريحة الأكرب من 
الطاب التي تبحث با�ستمرار عن 

ال�سكن املنا�سب.

مكتب عقاري يؤكد تزايد الطلب.. والطالب يتذمرون 
طالب ينجح في كسر القاعدة بالسكن وسط العوائل 
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ثقافة

أحمد العياف

النا�سرين  احت���اد  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ب��ه 
ال����ع����رب اأح����م����د احل����م����دان اإل������ى اأن 
اأه��م��ي��ة كبرية  ذات  ال��ن�����س��ر  ���س��ن��اع��ة 
ب��ال��ن�����س��ب��ة لأي������ة دول������ة ت�����س��ع��ى اإل����ى 
التطور، وذلك على م�ستوى الهدف 
الو�سيلة  الن�سر  الدللة، كما يعد  اأو 
لقيا�س  احلقيقي  واملوؤ�سر  الأ�سا�سية 
فيها  تعي�س  التي  الثقافية  النه�سة 

الأمة الآن.
ن���دوة »ح��رك��ة الن�سر  واأ���س��ار يف 
يف ال�����س��ع��ودي��ة« ال��ت��ي اأق��ي��م��ت �سمن 
للكتاب،  ال��ق��اه��رة  معر�س  فعاليات 
واأدارها اأ�ستاذ الإعام رئي�س حترير 
�سحيفة مكة ال�سابق الدكتور عثمان 
ال��ك��ت��اب م���ا زال  اأن  اإل����ى  ال�����س��ي��ن��ي، 
ي��ح��ظ��ى ب��ال��ن�����س��ي��ب الأك�����رب يف ه��ذه 

ال�سناعة.
الأم���ريي���ة  »امل��ط��ب��ع��ة  اإن  وق����ال 
اأن�سئت  ال��ت��ي  الأول����ى  املطبعة  ك��ان��ت 
واخ��ت�����س��ت   ،1883 ع����ام  امل��م��ل��ك��ة  يف 
وموؤلفات  الدينية  املوؤلفات  بطباعة 
علماء احلرمن ال�سريفن، و�سميت 
بينما  احل��ق��ي��ق��ة«،  »�سم�س  مبطبعة 
كانت »مطبعة الرقي املاجدية« هي 
الأول��ى،  الأهلية  ال�سعودية  املطبعة 
وب�������داأت ب��ط��ب��اع��ة ون�����س��ر ال��ك��ت��ب يف 

اململكة منذ عام 1909«.

  في ندوة متخصصة بمعرض القاهرة للكتاب
الحمدان: الكتاب ما زال يحظى بالنصيب األكبر في صناعة النشر بالمملكة

ول���ف���ت اإل������ى اأن������ه ك���ان���ت ه��ن��اك 
م����ط����اب����ع اأخ����������رى م����ث����ل: م��ط��ب��ع��ة 
الإ������س�����اح الأه����ل����ي����ة ب����ج����دة، ال��ت��ي 

اخت�ست باإن�ساء جريدة الإ�ساح.
واأ���س��اف اأن »امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة مل 
ت��ك��ن اأق���ل ح��ظ��ا م��ن م��دي��ن��ة ج���دة يف 
الكتب،  ون�سر  املطابع  اإن�ساء  جم��ال 
العلمية  امل��ط��ب��ع��ة  اأن  اإل�����ى  م�����س��ريا 
وك��ان  اخل��ف��ج��ي  ك��ام��ل  اأ�س�سها  ال��ت��ي 
ومطبعة  امل��ن��ورة،  املدينة  يف  مقرها 
الفيحاء باملدينة وهي مطبعة يدوية 
الدينية  الكتب  بطباعة  تهتم  كانت 
وم���وؤل���ف���ات ع��ل��م��اء امل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي 

ال�سريف.
اململكة  اأن  اإل��ى  احلمدان  ولفت 
ب��ع��د ت��وح��ي��ده��ا ع��ل��ى ي��د امل��ل��ك عبد 
يف  تعي�س  ب���داأت  اهلل،  رحمه  العزيز، 
ح��ال��ة م���ن ال��ت��ط��ور امل��ت�����س��ارع، وم��ع 
جملة  ط��ب��ع  مت   1343 ع����ام  ب���داي���ة 
عهد  ب��داي��ة  يف  الر�سمية  ال��ق��رى  اأم 
ن�سر  امل��ل��ح��ة يف  ل��رغ��ب��ت��ه  امل���وؤ����س�������س 
امل��وؤ���س�����س معدات  اأع��ف��ى  اإذ  ال��ث��ق��اف��ة، 
امل���ط���اب���ع م���ن ال���ر����س���وم اجل��م��رك��ي��ة 

لتن�سيط حركة الطباعة والن�سر.
وق������ال »اأ�����س���������س ع���ث���م���ان وع��ل��ي 
ب��ا���س��م��ه��م��ا تخت�س  ح��اف��ظ م��ط��ب��ع��ة 
بطباعة جميع الكتب واملوؤلفات ومت 

اإن�ساء جريدة املنهل.
عبدالعزيز  امللك  جمل�س  وك��ان 

ي�����س��م ع��ل��م��اء اأج������اء ب��ع��د ان��ت�����س��ار 
اأرج���اء  جميع  يف  النظامي  التعليم 
امل���م���ل���ك���ة، ك���م���ا ق�����ام ح���م���د اجل��ا���س��ر 
باإ�سدار جملة العرب، واأن�ساأ موؤ�س�سة 
اليمامة وجريدة الريا�س. كما اأن�سا 
اأدبيا  �سالونا  الرفاعي  عبدالعزيز 
ودار ن�سر اأ�سماها الرفاعي، لفتا اإلى 
اأن عدد دور الن�سر ال�سعودية بلغ 700 
عربية  دورا  ناف�ست  اأنها  موؤكدا  دار، 
ك���ربى واأ�����س����درت 40 األ����ف ع��ن��وان، 
وكان لها اإ�سهامها يف تطوير الثقافة 

ال�سعودية.

دور الجهات الحكومية
وحت��دث احل��م��دان ع��ن دور اجلهات 
الن�سر،  دور  ت��ط��وي��ر  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
اأن����ه ه��ن��اك 30 جامعة  اإل����ى  م�����س��ريا 
يف  ال��ع��ل��م��ي  بالن�سر  اه��ت��م��ت  علمية 
امل��م��ل��ك��ة، وك���ذل���ك م���راك���ز ال��ب��ح��وث 
اإ�سهاما  اأ���س��ه��م��ت  ال��ت��ي  وال���درا����س���ات 
علمي  ب��ح��ث    500 ن�����س��ر  يف  ف���اع���ا 
امل��ل��ك  »دارة  اإل������ى  اإ����س���اف���ة  م����وث����ق، 
عبدالعزيز« التي اأخذت على عاتقها 
ن�����س��ر ال���ك���ت���ب ال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب��ت��اري��خ 

اململكة.

المكتبة الرقمية
واأو�سح احلمدان اأن املكتبة الرقمية 
ُت��ع��د الأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا يف  باململكة 

تلك اخلدمة  لتوفري  وذل��ك  العامل، 
التدري�س،  هيئة  واأع�ساء  للدار�سن 
وت��ي�����س��ري احل�����س��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات 
اأنها حتوي  ث��وان م��ع��دودة، مبينا  يف 
ث���اث���ة م���اي���ن ر����س���ال���ة ج��ام��ع��ي��ة 
باللغة الإجنليزية، و 262 األف كتاب، 
األف  األ��ف جملة علمية، و 43  و 147 
كتاب عربي، و 12 األف ر�سالة عربية، 
م���وؤك���دا اأن ذل���ك ي���اأت���ي ح��ر���س��ا من 
مهما  املعلومة  اق��ت��ن��اء  على  اململكة 
كلف ذل��ك من جهد وم��ال، واأن يتم 
تكلفة  باأقل  للجميع  املعرفة  اإت��اح��ة 

ممكنة.

الرواية السعودية 
وت����ط����رق احل����م����دان اإل������ى ال����رواي����ة 
ت�سق  ب���داأت   « اإن��ه��ا  وق���ال  ال�سعودية 
ط���ري���ق���ه���ا ب�������س���ه���ول���ة اإل�������ى م��ط��اب��ع 
ال��ن��ا���س��ري��ن ال�������س���ع���ودي���ن، وك��ذل��ك 
امل���ق���ررات اجل��ام��ع��ي��ة، لف��ت��ا اإل���ى اأن 
ه���ن���اك م���ا ي���ق���رب م���ن ث���اث���ة اآلف 
يف  الآن  ي���ط���ب���ع  ج����ام����ع����ي  م�����ق�����رر 
واأن حكومة خادم احلرمن  اململكة، 
والنا�سر  ال��ك��ات��ب  ت��دع��م  ال�سريفن 
ال�������س���ع���ودي ب�����س��ك��ل ك���ب���ري ج������دا، اإذ 
ن�سر عماقة،  دور  احلكومة  متتلك 
اإ�سافة اإلى املكتبات الكربى يف اأرجاء 

الباد.
واأ���س��ار اإل���ى اأن ه��ذه ال���دور لها 
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العربية  ال����دول  ك��ث��ري م��ن  اأف����رع يف 
والعاملية لتحقيق النت�سار والوجود. 
ويف ختام حديثة �سدد على اأن الكتاب 
بع�سهما  ي��ك��م��ل  وال��رق��م��ي  ال���ورق���ي 
ال�ستغناء عن  واأن��ه ل ميكن  بع�سا، 

اأي منهما يف الوقت احلايل. يذكر اأن 
يف  للكتاب  ال��دويل  القاهرة  معر�س 
دورته ال� 46 ، اختار ال�سعودية لتكون 
�سيف �سرف املعر�س الذي �سيختتم 

يوم 12 فرباير اجلاري.

جائزة الكتاب السنوية تدخل عامها الرابع .. و200 ألف ريال لكل فائز
بدء  استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم بمعرض الرياض الدولي

أحمد العياف

ال��دويل  الريا�س  معر�س  اإدارة  اأعلنت 
وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال������ذي   2015 ل��ل��ك��ت��اب 
ا�ستقبال  يف  ال��ب��دء  والإع�����ام،  الثقافة 
على  كتبهم  توقيع  يف  الراغبن  طلبات 
املن�سات املخ�س�سة داخل املعر�س، وذلك 
وحتى   1436/4/5 الأح����د  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
 -1/25 امل��واف��ق   1436/4/30 اخلمي�س 

 .2015/2/19
ال��ربي��د  امل���ع���ر����س  اإدارة  وح������ددت 
msa.spc@gmail.com الإل��ك��روين 
ل���س��ت��ق��ب��ال ال���ط���ل���ب���ات، ورق�����م اجل����وال 
ع��ل��ى  ل�����اإج�����اب�����ة   )0544919444(
الن�سية،  الر�سائل  ع��رب  ال�ستف�سارات 
وذل����ك ت�����س��ه��ي��ا ل����اإج����راءات و���س��م��ان��ا 
الإدارة  ح�سب  ب��دق��ة،  املواعيد  لتن�سيق 

املعنية.
���س��روط��ا  امل��ع��ر���س  اإدارة  وو���س��ع��ت 
اأمام الراغبن يف الت�سجيل من املوؤلفن 

ودور الن�سر، وفيما يلي ن�سها:
اإ���س��دارات  م��ن  الكتاب  يكون  اأن   •

عام )1435- 1436( 
• اأن يكون يف طبعته الأولى.

وزارة  م��واف��ق��ة  ي��ك��ون ح��ائ��زا  اأن   •
الثقافة والإعام.

ت�سجيل  ب���ي���ان���ات  ت��ت�����س��م��ن  اأن   •
الطلب عنوان الكتاب وا�سم املوؤلف 
ورقم  الن�سر،  ودار  الطباعة  و�سنة 
ال��ط��ل��ب، ومعلومات  م��ق��دم  ج���وال 

عن الكتاب.
• اإرفاق �سورة الف�سح النهائي من 

وزارة الثقافة والإعام.

اأن  اإل����ى  امل��ع��ر���س  اإدارة  واأ�����س����ارت 
اللجنة املخت�سة �ستقوم بتدقيق بيانات 
امل��ت��ق��دم��ن وف���ق امل��ع��اي��ري امل���ح���ددة مع 
ال��ك��ت��ب وامل����دة الزمنية  اأع�����داد  م���راع���اة 
اللتزام  اأهمية  على  م�سددة  للمعر�س، 
مب����وع����دي ال�����زم�����ان وامل�����ك�����ان يف ح���ال 

حتديدهما. 
اأن معر�س الريا�س الدويل  يذكر 
خ��ادم  ب��رع��اي��ة  �سينطلق   2015 للكتاب 
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفن  احل��رم��ن 
الأربعاء  ي��وم  اهلل،  يحفظه  عبدالعزيز، 
13 جمادى الأولى 1436 املوافق 4 مار�س 

 .2015
اأع��ل��ن��ت وزارة  ���س��ي��اق ذي ���س��ل��ة،  يف 
ال��ث��ق��اف��ة والإع�����ام ع��ن ج��ائ��زة الكتاب 
للكتب  ال����راب����ع،  ع��ام��ه��ا  يف  ال�����س��ن��وي��ة 
ع���ام 2014 يف خمتلف  ال�����س��ادرة خ���ال 
احلقول املعرفية للموؤلفن ال�سعودين، 
ف��ي��م��ا ���س��ي��ت��م ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن خ��ال 
افتتاح معر�س الريا�س الدويل للكتاب. 
جمموع  حتديد  ج��رى  اأن��ه  وبينت 
قيمة اجلائزة مبليوين ريال يح�سل كل 
كتاب من الع�سرة الفائزة على 200 األف 
و  للموؤلف،  ري��ال  األ��ف  ري���ال، منها 100 
100 األف ريال قيمة �سراء للكتاب، وذلك 
موؤمتر  يف  الفائزين  اأ�سماء  اإع��ان  بعد 
والإع��ام  الثقافة  وزي��ر  يعقده  �سحفي 

يف الثاين من مار�س 2015.
وت�سلم اجلوائز للفائزين يف حفل 
الف���ت���ت���اح ال��ر���س��م��ي مل��ع��ر���س ال��ري��ا���س 
الدويل للكتاب يوم الأربعاء الرابع من 

مار�س 2015.
 واأو�سحت الوزارة اأن من الأهداف 

الرئي�سية للجائزة اإر�ساء قواعد �سناعة 
الكتاب ال�سعودي من خال دعم واإبراز 
ال���ك���ت���اب امل��ت��م��ي��ز، وت�����س��ج��ي��ع امل��وؤل��ف��ن 

ال�سعودين على التاأليف الر�سن.
واأ���س��ارت ال����وزارة اإل���ى اأن اجل��ائ��زة 
خمتلف  يف  للكتاب  فعلية  قيمة  ُت�سفي 
الأ���س��ع��دة امل��ع��رف��ي��ة وال��دول��ي��ة، وت��دف��ع 
اجلادة  املناف�سة  اإل��ى  ال�سعودي  باملوؤلف 
اأف�سل ما لديه من قدرة بحثية  لإنتاج 
اإل��ى  ت�سل  علمية  وح�سيلة  واإب��داع��ي��ة 
اجلودة التي يرقى بها الكتاب ال�سعودي 

للم�ستوى الذي تطمح اإليه اجلائزة.
جلنة  ه���ن���اك  اأن  ال�������وزارة  وب��ي��ن��ت 
ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ج��ائ��زة ت�����س��م جم��م��وع��ة من 
املخت�سن واخلرباء يف خمتلف احلقول 
امل��ع��رف��ي��ة ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى اإح����ال����ة ال��ك��ت��ب 
ع��دة  ع��ل��ى  وامل��ح��ك��م��ن  الفاح�سن  اإل���ى 
اإع������داد تقرير  اإل����ى  م���راح���ل ل��ل��و���س��ول 
م��ف�����س��ل ع����ن ا���س��ت��ح��ق��اق ت���ل���ك ال��ك��ت��ب 
للجائزة وفق معايري تقييمية حمددة، 
للجائزة  والعمل  التخطيط  يبداأ  حيث 
للكتاب  ال���دويل  ال��ري��ا���س  معر�س  بعد 
وال�سوابط  امل��ع��اي��ري  مل��راج��ع��ة  مبا�سرة 
الآراء  وجمع  املخت�سن  على  وعر�سها 
وامل��ق��رح��ات ودرا���س��ت��ه��ا ل��ل��خ��روج منها 

بتو�سيات ُتعر�س على جلنة اجلائزة.
واأ�سارت اإلى اأن فرة عمل اللجان 
من  ت��ب��داأ  اأ���س��ه��ر  �ستة  ت�ستمر  العلمية 
ل��و���س��ع اخلطط  ع���ام  ك��ل  م��ن  �سبتمرب 
والتوا�سل  الفرعية،  اللجان  وت�سكيل 
الن�سر خ��ال  وح�����س��ر  ال��ن�����س��ر،  دور  م��ع 
عام يف الداخل واخلارج وت�سنيفه ح�سب 

احلقول املعرفية.



تقنية

ريتويت

يف ال�ساعات الأولى من �سباح الثالث من ربيع الآخر لعام 1436، 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  نعى 
�سعود، اأخ��اه،  املغفور له ب��اإذن اهلل تعالى، امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز اآل �سعود يرحمه اهلل.
ومن  الجتماعي  التوا�سل  موقع  عرب  انت�سرت  الفور  وعلى 
التعزية والدعاء  بينها توير، تغريدات احلزن والأ�سى وعبارات 
للفقيد الوالد القائد، حبا وعرفانا ملا قدم يرحمه اهلل لاأمتن 

العربية والإ�سامية والعامل اأجمع خال فرة حكمه.
# وفاة_خادم_ »ها�ستاق«  احتل و�سم  �ساعة،  اأقل من  ويف 
احلرمن_ال�سريفن، �سدارة الت�سنيف العاملي اليومي لتوير 
باأكر من مليون تغريدة، عرب من خالها املغردون عن حزنهم 

ودعائهم للفقيد.
فمنهم من رثاه ومنهم من دعا له ومنهم من عدد اإجنازاته 
وما حتقق من نه�سة وتنمية خال فرة حكمه، وكل هذا يدل 
على التاحم والتعا�سد الذي زرعه امللك عبد اهلل، يرحمه اهلل، يف 
نفو�س �سعبه بقربه منهم وتلم�س احتياجاتهم وتلبية مطالبهم 
ك��ان، وهو ما  اأينما  اأبوته وحبه لفعل اخلري  بطيبة قلبه وحنان 
قاد ال�سعب العربي اأي�سا للدعاء اإليه بالرحمة واملغفرة يف الثلث 

الأخري من الليل.
»اأ�ساأل اهلل اأن يوفقني خلدمة �سعبنا العزيز وحتقيق اآماله، 
واأن يحميها من  واأمتنا الأمن و ال�ستقرار،  واأن يحفظ لبادنا 

كل �سوء ومكروه«.
 هذه اأولى تغريدات خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان 
بن عبد العزيز، حفظه اهلل، ورعاه عرب ح�سابه الر�سمي يف توير 
بعد ت�سلمه مقاليد احلكم، ونحن بدورنا نقول: �سر، رعاك اهلل، 
�سنكون خلفك، نبايعك ونبايع ويل عهدك وويل ويل عهدك، على 
ال�سمع والطاعة، ونعلم جيدا اأن املرحلة املقبلة �ستكون امتدادا ملا 
قبلها من املراحل خ�سو�سا مرحلة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، 
التي �سهدت طفرات يف التعليم نتيجة الهتمام الكبري الذي و�سل 
خاله �سوت الطالب ال�سعودي والأ�ستاذ واملفكر اإلى العامل اأجمع 
وامل��وؤمت��رات  املهرجانات  غالبية  يف  الفاعلة  امل�ساركة  خ��ال  م��ن 

واملنا�سبات على م�ستوى القارة الآ�سيوية  والعامل اأجمع.
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الأول  التعليم  راع���ي  فقدنا 
لكننا اأي�سا ا�ستقبلنا من با�ستطاعته الإ�سافة يف كل املجالت ويف 

مقدمتها التعليم الذي يعد قيا�سا حقيقيا للنه�سة.

هاشتاق الحزن
يتصدر التصنيف

حسن أحمد العواجي

الأ�سبوع  مايكرو�سوفت،  �سركة  ك�سفت 
التطبيقات  برجمة  واجهة  عن  املا�سي، 
 Windows ه��ول��وج��راف��ي��ك«  »وي��ن��دوز 
ل��ن��ظ��ام  امل��خ�����س�����س��ة    Holographic

ت�سغيل windows10 اجلديد.
وق����دم����ت م���اي���ك���رو����س���وف���ت خ���ال 
 windows10 ب���ه���ا  خ����ا�����س  م����وؤمت����ر 
العامل  يف  ت�سغيل  من�سة  اأول  اأن���ه  على 
حل��و���س��ب��ة ال���واق���ع الف���را����س���ي ث��اث��ي 
اأن ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د  الأب����ع����اد، م���وؤك���دة 
���س��ي��دع��م ت�����س��غ��ي��ل ت��ط��ب��ي��ق��ات ب��ت��ق��ن��ي��ة 

الت�سوير املج�سم )هولوجرام(.
اأن »وي���ن���دوز  ال�����س��رك��ة  واأو����س���ح���ت 
ه�����ول�����وج�����راف�����ي�����ك« ����س���ي���ت���ي���ح ت���ط���وي���ر 
اأمام امل�ستخدم يف �سكل  تطبيقات تظهر 
با�ستخدام  الأب���ع���اد  ث��اث��ي��ة  جم�����س��م��ات 
طرقا  يخلق  مم��ا  ال��ه��ول��وج��رام،  تقنية 
جديدة للتفاعل مع املحتوى عرب واقع 

افرا�سي.
وخ����������������ال امل�����������وؤمت�����������ر ك���������س����ف����ت 
م���اي���ك���رو����س���وف���ت ع����ن ن����ظ����ارة ال����واق����ع 
الفرا�سي HoloLens، التي و�سفتها 
باأنها اأول حا�سوب ل�سلكي يدعم عر�س 
ويتيح  »ه��ول��وج��رام«  بتقنية  املج�سمات 

مل�ستخدمه التفاعل معها.
واأ����س���ارت ال�����س��رك��ة اإل����ى اأن ن��ظ��ارة 
ل  منف�سل  كجهاز  تعمل  )هولولن�س( 
يحتاج لات�سال باأي اأجهزة اأخرى �سواء 
ك��ان��ت ح��وا���س��ب اأم ه��وات��ف ذك��ي��ة، وه��ي 
النظارة التي ت�سم معاجلا للر�سوميات 
ومعاجلا لتقنية العر�س ثاثي الأبعاد 

 .HPU
ومت����ل����ك ال����ن����ظ����ارة م�����س��ت�����س��ع��رات 
�سفافة  وع��د���س��ات  امل�����س��ت��خ��دم،  حل��رك��ة 
لعر�س املج�سمات بدقة HD، اإ�سافة اإلى 
�سماعات مدجمة، مما يتيح للم�ستخدم 
روؤية املج�سمات ثاثية الأبعاد و�سماعها 
ارت��داء  عند  حوله  م��ن  معها  والتفاعل 

اجلهاز وو�سعه اأمام عينيه.
مل�ستخدمي  مايكرو�سوفت  و�ستتيح 
من  ك��ب��ري  ع���دد  ا�ستعمال   HoloLens
وي��ن��دوز  لنظام  املخ�س�سة  التطبيقات 
وتطبيق   Skype امل��ح��ادث��ات  كتطبيق 
الربيد الإلكروين Outlook وتطبيق 

.Office اخلدمة املكتبية
�ستوفر  املميزات  ه��ذه  لكل  اإ�سافة 
ال�سركة تطبيقا جديدا خا�سا بالنظارة 
لت�سميم   HoloStudio ا����س���م  حت���ت 
املج�سمات، ومن ثم جتهيزها لتحويلها 
الطباعة  تقنية  اإلى منتج ملمو�س عرب 

ثاثية الأبعاد.

اأعلنت ال�سركة امل�سوؤولة عن التطبيق الأ�سهر يف العامل للدرد�سة »وات�ساب« عن اإطاقها موؤخرا 
ميزة طال انتظارها من قبل م�ستخدمي التطبيق، وهي اإمكانية ا�ستخدام وات�ساب عرب الويب من 

خال مت�سفح جهاز الكمبيوتر.
امل�ستخدم،  لهاتف  امتداد  التطبيق هي عبارة عن  الويب من  ن�سخة  اأن  اإلى  ال�سركة  ونبهت 
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عر�س املحادثات على جهاز الكمبيوتر للم�ستخدم.
https://web. ال��ت��ايل  ال��ع��ن��وان  فتح  اإل���ى  امل�ستخدم  يحتاج  املت�سفح  �سمن  وات�����س��اب  ولتفعيل 
whatsapp.com يف مت�سفح Google chrome وم�سح رمز ال�ستجابة ال�سريعة QR code الذي 
�سيظهر على ال�سا�سة، ليتم بعد ذلك مبا�سرة ربط ن�سخة الهاتف مع ن�سخة الويب مع �سرورة اأن 

يكون امل�ستخدم حا�سا على الن�سخة الأخرية من التطبيق.
وتتوافر هذه امليزة اجلديدة حاليا للهواتف التي تعمل باأنظمة »اأندرويد« و »باك بريي« و 
»ويندوز فون« فقط. اأما الهواتف العاملة بنظام IOS فلي�ست متوافرة عليها، وال�سبب يعود اإلى 

القيود التي تفر�سها �سركة »اآبل« على نظامها حلمايته من اأي اخراق.

آفاق الجامعة  |  العدد 137  |  19 ربيع الثاني 1436  |  8 فبراير 2015

برنامج المحادثات Whatsapp على الكمبيوتر الشخصي
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كلنا ثقة حقيقية
في هؤالء الرجال

د. مرعي بن حسين القحطاني 
وكيل الجامعة

امل��ل��ك عبداهلل  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  وف���اة 
اآل �سعود رحمه اهلل كانت فاجعة  بن عبدالعزيز 
والج��ت��م��اع��ي  ال���ف���ردي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  للجميع 
لكل  نقول  ما  دائما  لكن  عامة،  ب�سفة  وال�سعبي 
اأجل كتاب وهذا اليوم املوعود وما قدم اإليه، غفر 

اهلل له، طريق كلنا �سن�سلكه يوما ما.
ي�سكنه  واأن  وامل��غ��ف��رة  ب��ال��رح��م��ة  ل��ه  اأدع�����وا 
ف�سيح جناته، كما اأرجو من اهلل �سبحانه وتعالى 
اأن  اأمانة  اأن يعو�سنا يف خلفه، وهذا عزاوؤنا بكل 

اخللف �سخ�س 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز، وويل عهده  ال�سريفن  مقتدر كخادم احلرمن 
الأم���ري م��ق��رن ب��ن عبد ال��ع��زي��ز، وويل ويل العهد حممد ب��ن ن��اي��ف ب��ن عبد 

العزيز.
كلنا ثقة حقيقية يف هوؤلء الرجال الذين �سيقودون وي�ستمرون يف قيادة 
اأمل بنا  ال��ذي  اإل��ى بر الأم���ان، ما يثلج ال�سدر رغ��م الفاجعة واحل��زن  الباد 
وا�سحة  كانت  احلكم  انتقال  عملية  يف  الأم���ور  ح�سم  عملية  اأن  ومبجتمعنا 
و�سريحة ج���دا، وع��ل��ى ك��رة الإرج���اف���ات والإ���س��اع��ات ال��ت��ي روج���ت قبل هذه 
واأثبت  بطانها  ثبت  احلكم  على  خافات  هناك  ب��اأن  تزعم  والتي  الفاجعة، 
�سهولة وي�سر  اأثبتت  اأدنى معلومة، كما  املروجن ل ميلكون  اأن هوؤلء  اأي�سا 
ما  وال�سعب متاحمون ومتاآلفون، وهو  الوطن  قيادة هذا  اأن  انتقال احلكم 
راأينا  كما  ال��وق��ت،  نف�س  يف  والبيعة  التعزية  خ��ال  من  اأم��ان��ة  بكل  لحظناه 
للمبايعة  احلكم  ق�سر  واإل��ى  املناطق  اإم���ارات  اإل��ى  تتجه  كلها  الب�سر  جحافل 

واأداء التعزية.
اأي�سا مما يعزينا يف وفاة ملك الإن�سانية اأن زعماء العامل وجدناهم مثل 
ال�سعب اأي�سا جحافل لأداء واجب العزاء، وهذا ل يدل اإل على اأن لهذا البلد 
مدركا  وبلده  وطنه  يف  ي�سكك  من  اأي�سا  واأ�سبح  العامل،  اأم��ام  خا�سة  مكانة 
دول  راأ�سها  وعلى  الكربى  وال��دول  العامل  زعماء  بح�سور  بلده  اأهمية  مدى 
ال��دويل وجدناهم  الأم��ن  اأ�سا�سيا يف جمل�س  النق�س وتعد ع�سوا  متلك حق 

معزين يف وفاة الفقيد، ومباركن للملك اجلديد.
اأكرر الدعاء بالتوفيق للقائد اجلديد �سائا له اهلل اأن يعينه على قيادة 
هذا البلد اإلى مكانة اأف�سل، وهذا ما نعرفه باحلركة التنموية والتطويرية، 
نحن يف مكان اأف�سل ويف موقع اأف�سل، ولكن لزلنا نرى اأنه بالإمكان اأن نتجه 
اإلى اأعلى مما نحن عليه وهذا ما ي�سمى بنظرية التنمية والتطور. رحم اهلل 

فقيدنا، ونفع مبليكنا للرقي بوطننا و�سعبه.

يشهد التاريخ
على مواقفه المشرفة

د. ماجد عبدالكريم الحربي
وكيل الجامعة للدراسات العليا 

 ب��ب��ال��غ احل���زن وع��م��ي��ق الأ���س��ى تلقينا ن��ب��اأ وف��اة 
���س��ي��دي ف��ق��ي��د ال���وط���ن امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ب���ن عبد 
امل�����س��اب  ���س��ع��ود، رح��م��ه اهلل، وب���ه���ذا  اآل  ال��ع��زي��ز 
املوا�ساة  واأ�سدق  التعازي  باأخل�س  نتقدم  اجللل، 
�سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  ل�سيدي 
���س��ع��ود، واإل�����ى ويل ع��ه��ده  اآل  ال��ع��زي��ز  ب���ن ع��ب��د 
الأم�����ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري م��ق��رن 
العهد  واإل��ى ويل ويل  �سعود،  اآل  العزيز  بن عبد 
نايف  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
املالكة الأ���س��رة  واإل���ى  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  ب��ن 
الكرمية، واإلى كافة اأفراد ال�سعب ال�سعودي، واإلى الأمة العربية والإ�سامية 
يف فقيد الأم��ة الإ�سامية خادم احلرمن ال�سريفن امللك عبد اهلل بن عبد 
اأمته  اآل �سعود، رحمه اهلل، وغفر له واأ�سكنه ف�سيح جناته وجزاه عن  العزيز 

خري اجلزاء، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
ون�ساأل اهلل تعالى اأن يعو�سنا عن فقدانه ال�سرب اجلميل وح�سن العزاء 
فامللك العادل عبد اهلل بن عبد العزيز، رحمه اهلل، كان الأب احلنون والقائد 
املحنك، وي�سهد التاريخ على مواقفه امل�سرفة، وقد كان يرحمه اهلل قريبا من 
املجالت،  �ستي  احتياجاتهم وحتقيق تطلعاتهم يف  تلبية  �سعبه حري�سا على 
ومنها جمال التعليم الذي كان من اأولوياته، رحمه اهلل، ويت�سح جليا التو�سع 
واملوؤ�س�سات  اجل��ام��ع��ات  باإن�ساء  ال��ع��ايل  التعليم  يف  النوعية  والنقلة  الكبري 
واإط��اق برنامج  العلمي وتطويره،  املحدود  للبحث  التعليمية والدعم غري 

خادم احلرمن ال�سريفن لابتعاث اخلارجي.
كما نبايع �سيدي خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز 
عهده  ويل  ونبايع  املباركة،  الباد  لهذه  ملكا  ورع���اه،  اهلل  حفظه  �سعود،  اآل 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبد العزيز اآل �سعود، والأمري حممد 
اأن  وتعالى  �سبحانه  اهلل  ون�ساأل  العهد،  ويل  ويل  العزيز  عبد  ب��ن  نايف  ب��ن 
�سلف.  خري  اإل��ى  �سلف  خري  من  املباركة..  الباد  م�سرية  ل�ستكمال  يوفقهم 

وحتقيق املزيد من النماء والرخاء لوطننا الغايل.
ون�ساأل اهلل اأن يحفظ وطننا وقيادتنا الر�سيدة من كل مكروه واأن يدمي 

علينا نعمة الأمن والأمان.

ملك منحه اهلل
الحكمة وسداد الرأي

د. أحمد بن يحيى الجبيلي 
وكيل جامعة الملك خالد للتطوير والجودة

وخ�سرت  عظيما  رجا  الإ�سامية  الأم��ة  فقدت 
وق��ائ��دا  حمنكا  �سيا�سيا  ف��ق��دت  ال��ك��ث��ري،  ب��وف��ات��ه 
عربيا ملهما ا�ستطاع بحكمته وب�سالته اأن ينه�س 
الإجن����ازات،  م��ن  الكثري  لها  يحقق  واأن  ب��ب��اده 
خ����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك ع���ب���داهلل بن 
عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه  واأ�سكنه ف�سيح جناته، 
م��ل��ك م��ن��ح��ه اهلل احل��ك��م��ة و����س���داد ال�����راأي ول��ن 

اجلانب ف�سعد بباده واأمته.
يف  ال��ب��اد  نه�ست  ال��داخ��ل��ي  ال�سعيد  فعلى 

عهده وتطورت الكثري من القطاعات اخلدمية
اململكة  و�سجلت  ال�سخمة.  التنموية  امل�ساريع  من  العديد  عهده  يف  و�سيدت 
نقله هائلة كانت حمط اأنظار العامل، و�سهد احلرمان ال�سريفان يف عهده اأكرب 
تو�سعة وتطوير للم�ساعر املقد�سة حر�سا منه رحمه اهلل على راحة املعتمرين 

واحلجاج والزوار.
اإل اأن ذلك مل ين�سه هم اأمته وامل�سكات التي تواجهها الأمة الإ�سامية 
فعمل على توحيد الكلمة وراأب ال�سدع وا�ستطاع ب�سيا�سته احلكيمة وحر�سه 
على م�سالح اأُمته اأن يحل الكثري من الأزمات التي واجهتها واأن يحقق الكثري 
من اآمالها وكان له ثقل يف اخلروج باجتماعات ناجحة وموفقه تخدم م�سالح 
الأمة والوطن، ناهيك عما يت�سم به من روؤية يف اتخاذ القرارات والقدرة على 

مواجهة امل�ستجدات بكل حزم.
 لقد كان رحمه اهلل اأمنوذجا يف الإدارة والتوا�سع والكرم، غطى بكرمه 
اهتماما  واهتم  وامل�ساجد  الإ�سامية  املراكز  العديد من  و�سيد  العامل  اأنحاء 
بالغا بالأقليات الإ�سامية وما تواجهه من �سعوبات، وعزاوؤنا يف الراحل ما 
تركه يف �سعبه من حب الوطن والت�سحية من اأجله و�سيبقى رحمه اهلل خالدا 

و�ستبقى اإجنازاته وجهوده وابت�سامته العري�سة يف اأذهاننا.
فاللهم ارحمه وو�سع له يف قربه واجعله رو�سة من ريا�س اجلنة وجازه 
عما قدم لاإ�سام وامل�سلمن خري اجلزاء و�سدد اللهم خلفه خادم احلرمن 
ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز، و�سمو ويل عهده الأمن، و�سمو ويل 
ويل عهده ووفقهم واأعنهم وخذ باأيديهم ولهم منا كل ال�سمع والطاعة  وكلنا 
ثقة باأنهم �سيكملون م�سرية من �سبقهم من ملوك هذه الباد العظماء الذين 

�سعوا لنه�سة الوطن ورفاهية املواطن  حفظ اهلل بادنا واأ�سبغ عليها نعمه.
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ملك تحققت على يديه 
اإلنجازات

د. سليمان بن صالح الصويان 
وكيل الجامعة للمشاريع 

على  واإن���ا  لتدمع  ال��ع��ن  واإن  ليحزن  القلب  اإن 
ف���راق���ك ي���ا خ����ادم احل���رم���ن مل���ح���زون���ون، اإن هلل 
م��ا اأخ���ذ ول���ه م��ا اأع��ط��ى وك���ل ���س��يء ع��ن��ده ب��اأج��ل 
م�سمى واحلمد هلل على ق�سائه وقدره. ففي يوم 
اجلمعة رزئت الأمة الإ�سامية جمعاء بفقد علم 
امللك  اإن��ه  قادتها،  وقائد من خرية  اأعامها  من 
نف�سه وماله يف  بذل  ال��ذي  الهمام  والقائد  الفذ 
خدمة دينه ووطنه وما ع�ساي اأن اأقوله عن هذا 
اجلبل الأ�سم يف مثل هذه العجالة، وهل يعقل اأن 

نوفيه حقه يف مثل هذه الأ�سطر القليلة؟
 كا وربي، ولكنها خواطر اأردت اأن اأعرب فيها عن عميق حزننا على رحيل 
ال��ذي نذر نف�سه خلدمة كتاب اهلل - جل وعا - فا يكاد يخلو  هذا الإم��ام 
م�سجد اأو منزل اأ�سقاع العامل من ن�سخة منه، وما ي�سهد احلرمان ال�سريفان 
التو�سعة اجلديدة التي حتققت على يديه يرحمه  اإجن��از عظيم يف هذه  من 
كافة  �سملت  حتى  اجلامعات  عهده  يف  وزادت  العايل  بالتعليم  اهتم  كما  اهلل، 
مناطق اململكة، واهتم بابتعاث العديد من الطاب والطالبات �سمن برنامج 
خادم احلرمن لابتعاث الذي �سيحقق مزيدا من التقدم والنماء لأبناء هذا 
الوطن، ناهيك عن حبه للعلم والعلماء ودعمه املتوا�سل للمراكز الإ�سامية 
ون�سرتها  امل�سلمن  ق�سايا  جانب  وقوفه  اإل��ى  اإ�سافة  اخلريية،  واجلمعيات 
بكل ما اأوتي من قوة فجزاه اهلل عنا وعن امل�سلمن خري اجلزاء، اللهم اغفر 
لعبدك عبد اهلل بن عبد العزيز وارفع درجته يف املهدين واخلف له يف عقبه 

يف الغابرين واجعله من ورثة جنة النعيم.
من  كله  العامل  و�سهده  �سهدناه  ما  نفو�سنا  واأبهج  �سدورنا  اأثلج  ومم��ا   
البدعة،  ع��ن  والبعيدة  لل�سنة  امل��واف��ق  والت�سييع  ال��دف��ن  مرا�سم  يف  ب�ساطة 
فجزى اهلل حكامنا خري اجلزاء واأعان خليفته خادم احلرمن ال�سريفن امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز، وويل عهده الأمن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن 
بن عبد العزيز، وويل ويل عهده �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف 
على ما حتملوا من ثقل الأمانة وامل�سوؤولية،  ونحن على ثقة باأن هذه الباد 
�ستكون يف اأيد اأمينة على م�ساحلها و�ستتكرر الإجنازات لهذا الوطن واأبنائه 
وي�سعد  النمو  نحو  الوطن  يدفع  ما  كل  لعمل  حب  من  قادتنا  من  مل�سناه  ملا 

املواطن الذي وثق فيهم فاأحبهم واأخل�س لهم.

وترجل فارس
الخطط

د. سعد بن محمد آل دعجم
وكيل جامعة الملك خالد لكليات البنات

لقد ك��ان خ��رب وف���اة خ���ادم احل��رم��ن ال�سريفن 
ث��راه،  اهلل  طيب  عبدالعزيز،  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
موؤملا وموؤثرا على اجلميع و�ساد جو من احلزن 
عام  ب�سكل  وال��ع��امل  خا�س  ب�سكل  الوطن  اأرج���اء 
ل��رح��ي��ل م��ه��ن��د���س الإجن��������ازات، ورج����ل امل��ه��م��ات 
ال�سعبة، �ساحب احلكمة والراأي ال�سديد، القائد 

املحنك، فار�س اخلطط والتطوير.
اأبنائه  ال��ذي زرع يف  الوطن مليكه  لقد ودع 
حبه والت�سحية من اأجله والذي بذل فيه، رحمه 
امل��واط��ن ليحظى  ن��ه��ار  ليل  وع��م��ل  طاقاته  اهلل، 
بالرعاية الكرمية. لقد مرت فرة تولى امللك عبداهلل بظروف عاملية �سعبة 
وروؤي��ت��ه  وب�سالته  بحكمته  اهلل  رحمه  ا�ستطاع  امل�ستويات  كافة  على  للغاية 

الثاقبة اأن يتخطاها ويجد لها احللول املنا�سبة.
ب��ادن��ا الكثري م��ن الإجن����ازات بف�سل اهلل   يف ع��ه��ده رح��م��ه اهلل حققت 
املواطنن الذين  ثم مبتابعة وحر�س امللك العظيم الذي جعل ن�سب عينيه 
ال��ع��دي��د من  ال����ولء وال��ط��اع��ة فنه�ست  ل��ه ك��ل  اأح���اط���وه بثقتهم واأخ��ل�����س��وا 
وغريها  والت�سالت  وال�سحية  والزراعية  والتعليمية  ال�سناعية  القطاعات 

وتطورت تطورا ملحوظا خال فرة وجيزة.
 ويف �سوؤون احلرمن، نال احلرمان ال�سريفان اهتماما منقطع النظري 
امل�سلمن يف  واهتمام  اإعجاب  التاريخ كانت حمل  تو�سعة عرفها  اأكرب  ف�سهدا 
اأنحاء العامل، وكان �سغله ال�ساغل هموم امل�سلمن يف اأ�سقاع الأر�س وخ�سو�سا 
امل�ساريع  م��ن  الكثري  ودع��م  الإ�سامية  امل��راك��ز  م��ن  العديد  فبنى  الأق��ل��ي��ات، 

اخلريية.
ونحن اإذ نودع هذا امللك الهمام فاإننا ن�ساأل اهلل تعالى اأن يتغمده بوا�سع 
رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يجزيه على ما قدم لاإ�سام وامل�سلمن 
خري اجلزاء واأن يبارك يف خلفه خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن 
عبد العزيز، و�سمو ويل عهده الأم��ن، و�سمو ويل ويل عهده، واأن يوفقهم 
اهلل  كتاب  على  نبايعهم  هداهم،  اخلري  طريق  على  املولى  وي�سدد  ويعينهم 
و�سنة ر�سوله ونعاهدهم على اأن نكون اأوفياء لهذا الوطن ولهم منا ال�سمع 
تاأبه  ل  قدما  ال�سفينة  لتم�سي  والبناء  العطاء  م�سرية  ليكملوا  والطاعة 

بالأمواج.

دالالت
اللحظة التاريخية

د. محمد بن علي الحسون
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

ح��ي��ن��م��ا ي�����ودع ���س��ع��ب ب��ح��ج��م امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امل��ل��ك  بحجم  ملكا  ال�سعودية 
العزيز وي�ستقبل ملكا اآخر بحجم �سلمان بن عبد 
بالرحمة  ل��اأول  يبتهل  اأن  احل��ق يف  فله  العزيز 
وللثاين بالتوفيق؛ وله احلق يف اأن يقدم الوفاء 
والولء لهذه الأ�سرة الكرمية التي حققت له ما 

مل يتحقق لكثري من �سعوب العامل.
اليوم  عليها  وال�����س��راع  ال�سلطة  انتقال  اإن 
ال��ع��امل ك��ان �سببا يف وي��ات  يف كثري م��ن �سعوب 
بينما يتم وال��ي��اب�����س،  الأخ�����س��ر  اأك��ل��ت  وح����روب 

ب�سا�سة  والثالث  الثاين  اجليل  م�ستوى  على  بادنا  يف  ال�سيا�سي  النتقال   
�سهد العامل بده�سته حيالها وهي موؤ�سرة على عدد من الدللت:

الأ�سرة  اأف��راد  وكل  ال�سيا�سية  القيادة  لدى  �سيا�سيا  وعيا  هناك  اأن  اأول: 
�سعوب  ب��ن  واأهميتها  ودول��ي��ا  واإقليميا  عربيا  اململكة  بحجم  احلاكمة 
الأ���س��رة احلاكمة يقدمون كل  املعنين يف  كل  اأهمية جتعل  وه��ي  العامل 

الت�سحيات يف �سبيل ال�ستقرار ال�سيا�سي للمملكة.
منظومة  على  وتنه�س  الإجن���ازات   تعتمد  ال�سيا�سية  القيادة  اأن  ثانيا: 
متكاملة من القيم ال�سيا�سية التي توؤكد ر�سوخها يوما بعد يوم يف م�سار 

العمل ال�سيا�سي للمملكة العربية ال�سعودية.
النتقال  يف  امل��دى  بعيد  ا�ستثنائيا  �سلوكا  اليوم  تقدم  اململكة  اأن  ثالثا: 
ال�سلمي لل�سلطة وقفزت اإلى اجليل الثالث لتح�سم اأي ت�ساوؤلت حمتملة، 
وتقدم منوذجا رائعا يف تقدمي م�سالح ال�سعوب ورعاية م�ستقبلها على 

كل مكا�سب �سخ�سية فردية.
ال�سيا�سي  الفعل  خ��ارط��ة  يف  الرا�سخ  موقعها  توؤ�س�س  اململكة  اأن  راب��ع��ا: 
يجعلها  الذي  الداخلي  التما�سك  بتحقيق  وال��دويل  والإ�سامي  العربي 
قادرة باإذن اهلل على اإكمال امل�سوار يف �سياق ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية 

املتينة واحلكيمة. 
عبد  بن  �سلمان  امللك  اأ�سدرها  التي  التاريخية  ال��ق��رارات  اأن  خام�سا:   
حكيمة  �سيا�سية  ب�سخ�سية  جازمة  ق��رارات  هي  امللك  توليه  فور  العزيز 
و�سارمة تعي حجم التحديات الداخلية واخلارجية التي تواجه اململكة 
حتتاج  معقدة  ملفات  وه��ي  ودول��ي��ا،  اإقليميا  ال�سائكة  امل��ل��ف��ات  وطبيعة 

لل�سرامة واحلزم واحلكمة اأكر من اأي وقت م�سى.
قيادة  ظل  يف  ال�سعودية  العربية  للمملكة  يت�سكل   جديدا  م�ستقبا  اإن 
امللك �سلمان بن عبد العزيز وويل عهده الأمري مقرن بن عبد العزيز وويل 
ويل عهده الأمري حممد بن نايف، ونحن يف اللحظة التاريخية نبايع قيادة 
�سيا�سية جديدة لنقول للعامل اإن اململكة العربية ال�سعودية تعاي�س ال�ستقرار 
ال�سعب،  همها  حكيمة  ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  وال��رخ��اء  والتنمية  والتما�سك  والأم���ن 

وم�سالح الأمة الكربى.
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الرأي الجامعي

ملك أكمل
مسيرة البناء

أ.د. خالد بن سعد آل جلبان 
وكيل جامعة الملك خالد للتخصصات الصحية

ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع���ن ����س���وؤون امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ن��ت��ج��اوز  اأن  ال�����س��ع��ودي��ة وع����ن ق���ادت���ه ل مي��ك��ن 
احل��دي��ث ع��ن م��وؤ���س�����س ه���ذه ال��ب��اد امل��غ��ف��ور ل��ه،  
باإذن اهلل تعالى، جالة  امللك عبد العزيز، فقد 
بناها مع رجاله على نهج وا�سح ومبادئ را�سخه 
بعده  ال��ق��ي��ادة  راي���ة  م��ن حمل  ���س��ار عليها جميع 
ال���ويف فرحمه اهلل  ال�سعب  اأب��ن��اء ه��ذا  ومب����وؤازرة 

رحمة وا�سعة وجزاه اهلل عن اأمته خري اجلزاء.
خادم  ك��ان  ذاتها  وامل��ب��ادئ  نف�سه  النهج  وعلى 
احلرمن ال�سريفن امللك عبد اهلل بن عبد العزيز،
رحمه اهلل، فاأكمل م�سرية البناء بروؤية �ساملة لكل جوانب ال�ساأن الداخلي بكل 
تفا�سيله وعزز موقع اململكة بن دول العامل، يف اإجنازات ي�سعب ا�ستعرا�سها.
التي  للمكانة  اختبارا  كان  ذلك  ف��اإن  باأ�سره  العامل  اآمل رحيله  ما  وبقدر 
المتحان  هذا  نتيجة  وع��ززت  العاملي،  امل�ستوى  على  وتاأثريها  اململكة  بلغتها 
ال�سعب ثقه اأبناء هذا البلد واعتزازهم بوطنهم وقياداته، وبثباته يف الأوقات 

احلرجة، ليتولى املهام قائد اآخر بكل �سا�سة وو�سوح روؤية.
واملعنوي  امل��ادي  البناء  فيها  ي�ستمر  جديدة  مرحلة  اململكة  تبداأ  وهكذا 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  القيادة خادم احلرمن  ويت�سلم  داخليا وخارجيا 
توؤهل  القيادية  اخل��ربة  هائل من  على خم��زون  يتكئ  وه��و من  العزيز،  عبد 
بعن  ننظر  جميعا  وجتعلنا  الداخلي  وبنائها  ال��دويل  دوره��ا  لتعزيز  اململكة 

التفاوؤل ملزيد من الإجنازات.
 وهنا ن�ست�سعر دورنا يف الإ�سهام يف بناء بلدنا وحبنا له وقياداته وكل ما 
اأنظمته والدفاع عنه والتعبري  اأجله واح��رام  بالعمل اجل��اد من  به   يرتبط 

عن حبنا له بالعمل  والإجناز، وقدوتنا يف ذلك قياداته، حفظهم اهلل جميعا.
ختاما: نعرب عن وفائنا خلادم احلرمن ال�سريفن امللك عبد اهلل بن عبد 
العزيز، رحمه اهلل، ونوؤكد بيعتنا خلادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد 
العزيز، حفظه اهلل، ولويل عهده الأمن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن 
عبد العزيز، و�سمو ويل ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف 

بنب عبد العزيز ، حفظهم اهلل واأدام وطننا يف عزته و�سموخه.

بالد لم يحكمها
غير األخيار

د. أحمد بن محمد حميد
عميد كلية الشريعة وأصول الدين

بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  وف��اة 
عبد العزيز، رحمه اهلل، فقد على ال�سعب ال�سعودي، 
وهو والد للجميع، وهو �سعور كل مواطن �سعودي 
الفقد  ه���ذا  ي�ست�سعر  وق���ي���ادت���ه،  ل��وط��ن��ه  خم��ل�����س 
العظيم على م�ستوى �سخ�سيته الذي فر�س حمبته 
على القلوب بعفويته و�سدقه وباهتمامه بال�سغري 
قبل الكبري والفقري قبل الغني وحر�سه على راحة 

املواطن وا�ستقرار اأمنه العقدي واأمنه ال�سخ�سي.
 كل هذه الأمور ل ت�ستطيع اجلمل اأن تعرب 
ن�ست�سعره يف  ال��ذي  الكبري  الفقد  به عن مكنون 
العاملي  وامل�ستوى  والإ�سامي  العربي  العامل  م�ستوى  على  فقد  وهو  قلوبنا 
يف  ال�سادقة  ال�سجاعة  وق��رارات��ه  الإ���س��ام  ق�سايا  ن�سرة  يف  امل�سهودة  ملواقفه 
عدد من الأزمات التي مر بها الوطن الغايل يف مواجهة الإرهاب، فيما وقف 
اأي�سا مع الدول ال�سقيقة ودعمه جلانب ال�ستقرار والأمن والرخاء للمواطن 

امل�سلم.
ومن نعم اهلل على هذا الوطن اأن من تولى اأمر هذه الباد ملكا مثقفا 
على دراية كاملة بكل م�سالح باده، وهو خادم احلرمن امللك �سلمان بن عبد 
اأ�سال اهلل اأن يعينه ويوفقه يف قيادته هذه الدولة املباركة، واأن ي�سد  العزيز. 
ع�سده باأخيه الأمري مقرن بن عبد العزيز ويل العهد، والأمري ال�ساب حممد 

بن نايف ويل ويل العهد.
ونحن على ثقة باأنهم �سيكونون خري من يحكم هذا الوطن ملا عرف عنهم 
من حكمة وترو، فهذا الوطن منذ عهد املوؤ�س�س الأول امللك عبدالعزيز رحمه 
اهلل ومرورا باأبنائه الكرام الذين قادوا هذه الباد، و�سيا�سته وا�سحة وحمددة 
فا خوف علينا ول خوف على الوطن ونحن يف حفظ اهلل اأول ثم حتت حكم 

امللك �سلمان حفظه اهلل.

وطن تحكمه
الحكمة

أ. د. حسين بن مانع الوادعي 
عميد كلية الهندسة

بن  اهلل  عبد  امللك  احلرمن  خ��ادم  طلب  عندما 
عبد العزيز، يرحمه اهلل، من �سعبه اأن ل ين�سوه 
كبرية  ا�ستجابة  الطلب  ه��ذا  وج��د  دعائهم،  من 
من كافة �سرائح املجتمع ودعوا له كثريا يف ظهر 

الغيب.
وقد �ساعدته دعوات النا�س يف اتخاذ قرارات 
وزادت  وامل��واط��ن،  الوطن  �سالح  يف  ت�سب  حكيمة 
ه���ذه ال���ق���رارات م��ن ر���س��ي��د حم��ب��ت��ه ي��رح��م��ه اهلل 
عند �سعبه فتوالت الإجنازات يف خمتلف املجالت 
التعليمية وال�سحية والثقافية واتخذت على يديه
دعوته  وت��اأت��ي  ع��ال��ي��ا.   اململكة  ا�سم  رفعت  التي  ال��ق��رارات احليوية  م��ن  ع��دد 
للحوار واإن�ساء مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني خري دليل على رغبته 
يف  ت�سهم  التي  الأ�سياء  من  العديد  اإجن��از  ن�ستطيع  ب��احل��وار  لأن��ه  البناء،  يف 

تقدمنا ح�ساريا.
رجا  فقدنا  فقد  �سعبه  على  كبري  وق��ع  اهلل  يرحمه  لوفاته  ك��ان  لذلك 
يبخل  مل  واأمته  ل�سعبه  �سندا  ك��ان  رج��ا  وال�سفافية،  بالطيبة  متتع  حكيما 

بوقته وجهده يف اإ�سعاد مواطني اململكة العربية ال�سعودية.
ولكن وجود رجال خمل�سن يف هذا البلد يجعلنا مطمئنن على توا�سل 
الإجنازات والتقدم، فتويل خادم احلرمن امللك �سلمان بن عبد العزيز زمام 
بن  مقرن  الأم��ري  املهمات  لرجل  واختياره  �سل�سة  بطريقة  اململكة  يف  احلكم 
عبد العزيز وليا للعهد، ورجل الأمن الأول الأمري حممد بن نايف وليا لويل 
اأمن  اأخر�س كثريا من الأل�سن التي كانت تتحن الفر�سة للنيل من  العهد، 
والتعا�سد  التما�سك  بهذا  م�سعاهم  وخ��اب  اأمانيهم  خابت  ولكن  الوطن  هذا 
بديا،  غريها  يريد  ل  التي  الر�سيدة  وحكومته  ال�سعب  بن  عاي�سناه  ال��ذي 
ف�سارع اجلميع ملبايعة �سلمان بن عبد العزيز ملكا للمملكة العربية ال�سعودية 
ال�سهل  ال�سعوب تنده�س من هذا النتقال  الكثري من  بكل حب وثقة جعلت 

لل�سلطة دون اأي قاقل اأو فنت، وهلل احلمد واملنة.

خبا الفرح
بمحيا وطني

إبراهيم علي إبراهيم الكناني
عمادة التعلم اإللكتروني

ال��ذي �سادف  الزفاف  اأن تعود من حفل  امل�ستاق  ع��ادة  اأم��ي على  اأحت��ن  كنت 
بال�سارع  الأط��ف��ال  عبث  اأ���س��اه��د  جل�ست  ذل��ك  وخ���ال  الليلة،  تلك  و���س��ويل 
كنت  الطن،  ب�سدر  حفرة  اأو  مك�سورة  لعبة  ك��ان  لو  حتى  بالفرح  وت�سبثهم 
اأي�سا خال اأ�سبوعن ان�سرما تقريبا وعلى ما جرت به العادة اأنقل التعازي 
بجهازي اإلى كل جمموعة من املت�سلن املفجوعن يقراأون على بع�سهم اأخبار 
الأ�سدقاء  جمموعات  لكل  اأ�سبح  الليلة  تلك  واح��دة  حلظة  وخ��ال  الفقد، 

والزماء والأقرباء
اجلهات  كل  يف  ال�سمت  �سقف  يقرع  وم�ساب  واح��د  ْقٌد  فنَ اأي�سا  والغرباء 
وُي�سفر عن حزن عظيم! وعلى غري العادة هذه املرة عادت الأمهات باكرا من 

حفل الزفاف لي�سفن الأ�سى الذي ا�ستقبلنه.
الأط��ف��ال  بابت�سامات  ت�سج  ك��ان��ت  ال��ت��ي  لاأر�سفة  رج��ع��ت  وح��ن  ف��ج��اأة 
و�سيحاتهم وجدتها لفها الهجر وال�سمت معا والألعاب املنثورة هناك مل تعد 

تكفي لتجفيف دموعهم اأو احت�سان ن�سيجهم. 
حب�ست الأنفا�س وجتمدت الأبدان وارتع�ست الأفواه و�ساد ال�سمت فجاأة، 
وكاأننا نوؤمن باخللود اأو اأننا ن�ستطيع اأن نتمل�س من املوت، كان املُ�ساب اأعظم 
�سيئا ل تقوى مداركنا على  التي جتعل احلق واليقن  من كل هذا للدرجة 
ت�سديقه وا�ستيعابه. اأ�سرقت ال�سم�س ذلك ال�سباح واجلميع يتو�سل اأن تكون 

احلقيقة غري احلقيقة.
مات عبداهلل بن عبدالعزيز، وانطفاأنَ ربيعنا الثاين من اأول ال�سهر. رحل 
لآهاتنا  وعظم  بال�سرب  اليتيمة  قلوبنا  اهلل  يا  ام��اأ  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل 

الثكلى العقبى والأجر.
اأ�سبحت  وال�سمت  باملاء  املبللة  ال�ستاء  وليايل  وطني  مبحيا  الفرح  خبا 

ث يف �سائر الأر�س دنَ تغطي كل املامح التي ت�سهد احلنَ
بي�ساء،  وت�ساب مباأمته كل حمجة  القلوب  تبكي فقده فطرة  هو رجل 
لذلك اأبيح البكاء علنا لل�سغار والكبار على حد �سواء، لكن العزاء الأوحد لنا 
�سلمان جميعنا  وبالأر�س خليفتنا  للقائه  نتوق  ال�سماء رحمان  اأن يف  جميعا 

ُنِهيُب مبرياثه.
فوطني لي�س عقيما ولن ي�ساب بالباء قط ما دمنا جنوده ورايتنا هي 
العقيدة، وهو الوطن الذي نحميه ومنوت لأجله لتحيا يف اإثر هذا املُ�ساب كل 
واحدة  لأ�سرة  نبني  كاأننا  واح��دا  ولنبني وطنا  ووطنها  نف�س لأجل عقيدتها 

نحن فيها الأب والأم والطفل والأخ والأخت واخلادم.

من ذا يرد
قضاءه؟

د. محمد بن سفران 
عميد كلية التربية 

حكم املهيمن يف اخلائق مربم
من ذا يرد ق�ساءه اإذ يحكم

وزادت  �سعريا،  بقلوبنا  الأح���زان  ن��ار  غ���ادرت  لقد 
منا  الفراق  واأوق��د  هموما،  اأفئدتنا  تاأثريها  من 
األ  العيون  واأق�سمت  الهلوع،  فينا  وزاد  ال�سلوع، 
ال��ك��در. كيف ل  ال��غ��م وع��م  ب��ال��دم��وع، وزاد  ت�سن 
املدلهم  واخل��ط��ب  العظيم،  ال��ب��اء  ه��و  وم�سابنا 
املرء و�سنُة اخللِق عي�س  اجل�سيم؛ ولكن ما حيلُة 

يليه زوال، وعقد ي�سبقه انحال، واملوت �سبيل
كل حي، وقد خلقنا يف دار الفناء، دائبن ال�سري اإلى دار البقاء.

اأكتب اليوم للعامل اأجمع معزيا ول�سعبنا واأمتنا يف ُم�سابها  اأن  ويعز علي 
م�سليا، لكنه اأمر اهلل تعالى الذي ل يقابل بغري الت�سليم، وق�ساوؤه الذي لي�س 

له عدة �سوى ال�سرب الكرمي.

فاملوت تقاد على كفه
جواهر يختار منها اجلياد

وال�سعودين  واخلليجين  وال��ع��رب  جميعا،  امل�سلمن  ع��زاء  اهلل  فاأح�سن 
امل�ستوى  تاأثريا على  ال�سخ�سيات  اأكرب  يف فقيدهم، وجرب م�سابهم اجللل، يف 
كلمة  وج��ام��ع  ال�����س��ف،  وم��وح��د  الأك����رب،  ال��ع��رب  اأخ  والق��ت�����س��ادي،  ال�سيا�سي، 

اخلليجين، والثقة لل�سعودين واملقيمن.
فقد كان ف�سل اهلل عليه عظيما فكم كان حمبوبا، �سعر باجلميع وحمل 
همهم، ف�سكن يف قلوبهم، وقد اأطاع اهلل وجعله ن�سب عينيه فر�سي عنه واأر�سى 
عنه النا�س، وكان معينه فيما حتراه، وقرن باليمن ميينه وبالتي�سري ي�سراه، 

وحر�س دينه ودنياه، واأدام متكينه وعلياه.
الراحة لهم، ل فرق  املواطنن والقيام مبا يكفل  �ساهرا على راحة  فكان 
و�سريعته  الإن�ساف  �سنته  وكانت  فقري،  اأو  واأم��ري  �سغري،  اأو  كبري  بن  عنده 
الوابل،  املطر  من  خ��ريا  بادنا  يف  حكمته  واأ�سحت  احلكمة،  و�سيمته  العدل، 
الأقمار  اأ�سرقت  حنكته  اأف��ق  ومن  ال�سعود،  ريا�س  يف  الأطيار  ت�ساجلت  با�سمه 

على الوجود.
وبرغم �سعور كل عربي و�سعودي باحلزن على فراقه فاإنه ي�سعر يف نف�س 
اللحظة بالراحة والفخر باأ�سرة اآل �سعود التي اأثبتت للعامل اأجمع اأنها بتوفيق 
اهلل ومنته قادرة على اأن تتحدى ال�سعاب، ت�سر املحب، وتخالف ظن احلاقد. 
الأ�سل طيبا  ك��ان  وكلما  �سجرة طيبة،  وم��ن  اأ�سل طيب  ومل��ا ل فجميعهم من 
ثابتة  دامت  ما  الكرمية  وال�سجرة  و�سحيحا،  �سليما  حتما  الفرع  كان  و�سليما 

الأ�سل فهي تخرج كل حن زهرا وحتمل يف اأي وقت ثمرا.
وكما اأن قوام كل اأمة برجالها الذين هم قوام كل مائل، وق�سد كل جائر، 
ملهوف،  كل  ومفزع  كل مظلوم،  ون�سفة  �سعيف،  كل  وق��وة  فا�سد،  كل  و�ساح 
فهذا ما كان يف تعين �سلمان ملكا حيث �سعر اجلميع معه بالراحة وتفاءلوا 
مب�ستقبل م�سرق، يف ظل الوقار واحلنكة واحل�سافة، ويف تويل الأمري مقرن 
اإلى  القريب  املبت�سم  القائد  فهو  �سعودي،  لكل  وطماأنينة  دع��م  العهد  لولية 
ال��ن��ا���س كما ع��ه��دوه، ويف تعين الأم���ري ال�����س��اب ال���ذي ت��رب��ى يف م��در���س��ة نايف 

ال�سيا�سية والأمنية قاهرا لاإرهاب وم�سيعا لاآمن يف الباد.
واحل�����س��ور،  الغيبة  يف  الأع��م��ال  �سالح  يف  طاعتهم  علينا  جت��ب  ث��م  وم��ن 
على  و�سكرهم  اأمرهم،  وتقوية  اأزره��م  و�سد  عليهم،  واملحافظة  اإليهم  والتودد 

جميل م�سعاهم.
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ندعو لعبداهلل
ونبايع سلمان

د ابراهيم الشهراني 
عميد كلية طب االسنان 

امللك عبد  وفاة  اأجمع خرب  والعامل  اململكة  تلقت 
اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود رحمه اهلل حيث �ساء 
اهلل، تبارك وتعالى، اأن يختاره اإلى جواره بعد اأن 
اأم�سى حياته مبتغيا طاعة ربه، واإعاء دينه، ثم 
خدمة وطنه و�سعبه، والدفاع عن ق�سايا الأمتن 

العربية والإ�سامية.
�سهدت اململكة العربية ال�سعودية منذ مبايعة 
 1426/6/26 يف  عبدالعزيز  ب��ن  اهلل  عبد  امل��ل��ك 
يف  العماقة  التنموية  الإجن�����ازات  م��ن  ال��ع��دي��د 
والتعليمية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
وال�سحية والجتماعية والنقل واملوا�سات وال�سناعة والكهرباء واملياه 
والزراعة، حيث قام امللك الراحل بالعديد من الإجنازات باململكة، ومنها على 
�سبيل املثال ل احل�سر: حت�سن امل�ستوى املعي�سي للمواطنن، تر�سيم موظفي 
الدولة العاملن على بند الأجور وامل�ستخدمن، اإن�ساء اأكرب مدينة اقت�سادية 
م��ايل متطور  م��رك��ز  اإن�����س��اء  البنزين،  اأ���س��ع��ار  الأو���س��ط، تخفي�س  ال�����س��رق  يف 
ت�سديد  املحدود،  الدخل  ل��ذوي  ا�ستثماري  �سندوق  اإن�ساء  الريا�س،  مبدينة 
الديون والديات عن املوقوفن يف احلقوق اخلا�سة، تطوير ال�ساحات املحيطة 
االأق�ش�ط  من   )%10( اإعفاء  املكي،  احل��رم  �ساحات  وتو�سعة  النبوي  بامل�سجد 
العقارية للمتاأخرين عند كامل ال�سداد، تنفيذ م�سروع امللك عبد اهلل لتطوير 
الق�ساء  نظام  اإ�سدار  الف�ساد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  اإن�ساء  العام،  التعليم 

ونظام ديوان املظامل، اإن�ساء عدد من اجلامعات يف عدد من املناطق.
امللك  ال�سريفن  زي��ارات خ��ادم احلرمن  الناحية اخلارجية ج��اءت  ومن 
وال�سديقة  والإ���س��ام��ي��ة  العربية  ل��ل��دول  ال��ع��دي��دة  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
لت�سكل رافدا اآخر من روافد اتزان ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة وحر�سها على 

م�سرية الت�سامن العربي وال�سام والأمن الدولين .
واإذ نوؤيد ونبايع خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز 
الراحل،  اأن يتحمل م�سوؤوليته وتوليه احلكم خلفا للملك  حيث �ساء اهلل له 
الدولة  القومي الذي �سارت عليه هذه  بالنهج  اأنه �سيتم�سك  فاإننا على يقن 
اآل �سعود، رحمه اهلل، وعلى  منذ تاأ�سي�سها على يد امللك املوؤ�س�س عبد العزيز 
اأيدي اأبنائه من بعده، رحمهم اهلل، فد�ستورنا هو كتاب اهلل تعالى و�سنة نبيه 

�سلى اهلل عليه و�سلم.
اأن يوفق خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان  وندعو املولى عز وجل 
بن عبد العزيز اآل �سعود، وويل عهده وويل ويل عهده خلدمة �سعبنا العزيز 
وحتقيق اآماله، واأن يحفظ لبادنا واأمتنا الأمن وال�ستقرار، واأن يحميها من 

كل �سوء ومكروه.
ووفق  جناتك،  ف�سيح  واأ�سكنه  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ارح��م  اللهم 
ل��ه البطانة  مل��ا حتبه وت��ر���س��اه، واأع��ن��ه وه��ي��ئ  ال��ع��زي��ز  ب��ن عبد  امل��ل��ك �سلمان 

ال�ساحلة التي تدله على اخلري وتعينه عليه.

عبد اهلل بن عبد العزيز
قائد النهضة المستدامة

د. عامر بن محمد الحسيني
المشرف على إدارة االستثمار بالجامعة

ت�سع �سنوات حافلة باملنجزات واملتغريات التنموية 
خ��ادم  فيها  ح��ك��م  ذه��ب��ي  ع�سر  ع��ل��ى  ت�سهد  ال��ت��ي 
احلرمن ال�سريفن املغفور له باإذن اهلل امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز.
�سنوات رخاء نقلت اململكة اإلى م�ساف اأقوى 
القت�ساديات يف العامل، رفعت امل�ستوى التعليمي 
اأك��رب  م��ن  واح���دة  اململكة  اأ�سحت  حتى  البلد  يف 
الدول الباحثة عن املعرفة عن طريق البتعاث. 
وغ����ري ذل����ك ك��ث��ري مم���ا ل���ن ت�����س��ت��وع��ب امل���ق���الت 
ح�����س��ره م��ن اإجن������ازات خ���ال م��ا ي��ق��ارب العقد
التي  التنموية  الأح���داث  يف  املتمعن  اإن  الإن�سانية.  مللك  ال��زاه��ر  العهد  م��ن 
عاي�سها هذا البلد، يرى دللة قاطعة على الفكر التنموي الباحث عن التنمية 
اإيل  اإ�سافة  امل�ستدامة،  التنمية  اأ�سا�س يف حتقيق  امل�ستدامة لاإن�سان كعن�سر 
لاأجيال  وال�ستقرار  ال�ستدامة  حتقيق  يف  ت�سهم  التي  الأخ���رى  املقومات 

احلالية والقادمة.
ال�سريفن  احل��رم��ن  تو�سعة  يف  ح�سرها  مي��ك��ن  ول  ك��ث��رية  والأم��ث��ل��ة 
ل�ستيعاب الأعداد القادمة ل�سنوات، ابتعاث �سباب و�سابات الوطن لنقل املعرفة، 
ن�سر اجلامعات يف كافة مناطق اململكة لتن�سيط بوؤر التنمية احلقيقية، الرعاية 
ال�سحية وتطوير الطاقة ال�ستيعابية ملجابهة الطلب الكبري على اخلدمات 
املتقدمة، رعاية �سباب الوطن وتهيئة كل ما من �ساأنه اأن يحقق لهم ال�سعادة 
والفائدة، تاأ�سيل فكر امل�ساركة بالراأي واحلوار من اأجل البناء، تفعيل دور املراأة 
للم�ساركة يف تنمية الوطن بالراأي والعمل، تطوير مرافق وخدمات التعليم 
والأمن والق�ساء مبا يتنا�سب مع مكانة هذا ال�سعب، وو�سع اللبنات الإ�ساحية 
احلديثة وحماربة الف�ساد وتعزيز النزاهة، كل هذا وغريه الكثري، مما قدمه 
كما يجب. اأن نح�سيها  ن�ستطيع  ولن  لذكره  املقام  يت�سع  ول  اهلل  امللك عبد 
رحم اهلل خادم احلرمن ال�سريفن امللك عبد اهلل بن عبد العزيز وجزاه 
عنا خري اجلزاء، وخال�س العزاء خلادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن 
عبد العزيز ولويل العهد، وويل ويل العهد، ولاأ�سرة املالكة الكرمية، ولأبناء 

الفقيد وبناته.
النعم،  اأك��رب  من  تعالى،  اهلل  بحمد  بادنا،  تعاي�سه  ال��ذي  ال�ستقرار  اإن 
ودللة اأمنية على اأن هذا البلد ي�سري وفق روؤى �ساملة ت�سعى لتحقيق التنمية 
لأبناء وبنات هذا الوطن، واأن ال�ستقرار والرخاء الذي ن�سهده اإمنا هو بف�سل 
اهلل تعالى ثم بف�سل قادة هذه الباد الذين �سخروا اأنف�سهم لتحقيق تطلعات 

ال�سعب، واإحاطته بالأمن ال�ذي هو مطلب كل الب�سر. 
النتقال ال�سل�س لل�ُسلطة والتوافق الكبري بن قادة هذه الباد من اأكرب 
اأو  الأ���س��واق  تتاأثر  لن  جميعا.  عنها  نبحث  التي  ال�ساملة  التنمية  حمفزات 
امل�سالح العامة، بل احلر�س ال�سديد على اأن ت�ستمر وفق ما ر�سم لها من اأجل 
باأن  اقت�سادية  انطباعات  يعطي  هذا  كل  وم�ستدامة،  �ساملة  تنمية  ا�ستمرار 

البلد يوفر الأمان ال�ستثماري لاأجيال القادمة.
العزيز، رجل  بن عبد  �سلمان  امللك  ال�سريفن  خ��ادم احلرمن  اهلل  وفق 
احلكمة واملعرفة، ووفق اهلل ويل العهد الأمن الأمري مقرن بن عبد العزيز ذا 
اخُللق الرفيع، وويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء الأمري 
وال���ده، رحمه اهلل، ون��ذر نف�سه  ا�ستقى م��ن مدر�سة  ال��ذي  ن��اي��ف،  ب��ن  حممد 

حلماية هذا الوطن والذود عنه، وحفظ اهلل وطننا على مر الأزمان.
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

م��ع معايل  اأ���س��ع��ى  ���س��ه��ور،  كنت منذ 
امل��رك��ز الع��ام��ي،   امل��دي��ر ل�ستقال 
وت����رك����ي����زه ع���ل���ى ج����ه����ود اع���ام���ي���ة 
الإع���ام  و���س��ائ��ل  اه��ت��م��ام  ت�ستقطب 
ب�����س��ك��ل ع����ام والإع�������ام الج��ت��م��اع��ي 

ب�سكل خا�س.
والزميل فهد بن نومه هو احد 
للعمل،  املتحم�سه  ال�����س��اب��ه  ال���ك���وادر 
ر���س��ح��ت��ه مل��ع��ال��ي��ه وال���ت���ق���ي ب����ه ومت 

تكليفه.
يحقق  ان  اهلل  ب��ح��ول  ون��ت��وق��ع 
فهد  الزميل  ادارة  خ��ال  من  املركز 
وت��ع��اون ك��اف��ة ال��زم��اء وال��زم��ي��ات 
ق��ف��زات ك��ب��رية وخ��ا���س��ة م��ع اكتمال 
التجهيزات اللوج�ستيه والتجهيزية.

وم�سروع املركز العامي هو م�سروع م�سرك مع ق�سم الإعام والت�سال 
الإع���ام  ق�سم  ل��ط��اب  ت��دري��ب��ي��ة  واأه���داف���ا  للجامعة،  اإع��ام��ي��ة  اأه���داف���ا  يحقق 

والت�سال.
تلفزيونية  ا�ستديوهات  على  ي�ستمل  كبري  م�سروع  هو  الإع��ام��ي  وامل��رك��ز 
واإذاعية وغرفة اأخبار وقاعة تدريب ومكاتب اإدارية، و�سي�سبح، باإذن اهلل تعالى، 

من اأبرز املراكز الإعامية يف اجلامعات ال�سعودية.

المركز االعالمي
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

2411

مشمسمشمسمشمس

2511241124112210

مشمس مشمس

بدون زعل
• يحر���س بع���س املوظف��ني على 
اإي�سال �سور من  �سهادات الدورات 
واخل��رات الت��ي يح�سل��ون عليها 
لإدارة عمله��م لت�سعه��ا يف ملفه��م 
الوظيف��ي، وعن��د احلاج��ة اإليها 
يفاج��اأ املوظف بع��دم وجود ن�سخ 

ال�سهادات يف ملفه!

• لوح��ظ على عم��ال البوفيهات 
القف��ازات  ا�ستخ��دام  واملطاع��م 
طويل��ة  لف��رات  البال�ستيكي��ة 
دون تغيريه��ا، وق��د يق��وم باأكر 
م��ن عمل وه��و يرت��دي القفازات 
ت�سدي��د  يت��م  ل  مل��اذا  نف�سه��ا..  

الرقابة عليهم يف هذا ال�ساأن؟!

مداخ��ل  يف  الط��الب  وق��وف   •
الكليات واأم��ام البوفيهات لتناول 
والع�س��ريات دون وج��ود  ال�س��اي 
اأم��ر  للط��الب  مقاع��د وط��اولت 

يدعو للتعجب!

• الط��رق الرئي�سي��ة اأمام مدخل 
كلي��ة املجتم��ع بخمي���س م�سيط، 
الع�سوائي��ة  م��ن  الكث��ري  فيه��ا 
تنظ��م  اإ�س��ارة  ف��ال  والفو�س��ى، 
احلرك��ة ول مطب��ات ا�سطناعية 
حتد من �سرعة بع���س ال�سائقني، 
والقوي من ي�ستطيع قطع ال�سارع!

•  م��ن امل�ستغ��رب تغييب م�ساركة 
املعار���س  يف  اجلامع��ة  اإع��الم 
الت��ي  اخلارجي��ة  واملوؤمت��رات 
ت�س��ارك فيه��ا اجلامع��ة ول ي�س��ل 
اإلين��ا �سوى خر امل�ساركة بطريقة 

ل تخدم اجلامعة اإعالميا!

مب��اين  داخ��ل  التج��ول  عن��د   •
تواجه��ك  وكلياته��ا،  اجلامع��ة 
اجلدران املك�سوة باأوراق الإعالنات 
اجلديدة والقدمي��ة، وكاأننا نعي�س 
خارج ع�س��ر التكنولوجيا وو�سائل 

التوا�سل الجتماعي، والأغرب اأن 
الإعالنات املعلق��ة لي�ست خمتومة 
بخت��م اجله��ة املعلن��ة، وه��ذا ق��د 
ي�ساع��د بع���س �سع��اف النفو�س يف 
تعلي��ق بع���س الأم��ور املخالف��ة.. 
م��ن  تختف��ي  اأن  نتمن��ى  ظاه��رة 

جدران اجلامعة!

اجل��ام��ع��ة  م��ن�����س��وب��و  زال  ل   •
واأع�����س��اء هيئة  امل��وظ��ف��ني  م��ن 
ناد  تهيئة  يف  ياأملون  التدري�س 
اأوقات  خارج  فيه  يلتقون  �سحي 
فيه  ميار�سون  الر�سمية  ال��دوام 
اأبنائهم  مع  الريا�سية  هواياتهم 

وزمالئهم!

واإع��ادة  الأخب��ار  اخت�س��ار   •
و  »اآف��اق«  يف  ون�سره��ا  �سياغته��ا 
»بواب��ة اجلامع��ة« لي���س ب�سب��ب 
التعن��ت، ولكن ب�سب��ب الرغبة يف 
الركيز على املعلوم��ة الأ�سا�سية 
يف اخلر،  واإعادة �سياغته ح�سب 
العرف ال�سحف��ي للتمكن من ن�سر 

كمية كبرية من الأخبار.

مدخل  اأم��ام  ال�سغري  الر�سيف   •
اجل��ام��ع��ة ب��ال��ق��ري��ق��ر، وم��دخ��ل 
اأن  به  يليق  األ  عموما،  اجلامعة 
ببع�س  وزراع��ت��ه  تنظيفه  يتم 
التي  اجلميلة  والزهور  النباتات 
باجلامعة  يليق  مظهرا  تعطي 

وقيمتها احل�سارية؟!

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

عر الريد الإلكروين التايل:
lmioo@kku.edu.sa

أسبوعية جامعة الملك خالد

�سوؤون  بعمادة  الغو�س  ن��ادي  من  ال�سباحة  ريا�سة  حمبي  من  طالبا   35 تلقى 
الدولية  ال��دورة  اإلى جانب رحلة بحرية، يف  الطاب باجلامعة، درو�سا نظرية 
املنظمة  م��ن  امل��ع��ت��م��دة   »Open water Diver« امل��ف��ت��وح��ة  امل��ي��اه  يف  ل��ل��غ��و���س 
الأمريكية » ناوي-Naui« التي نظمها النادي، بهدف تدريب الطاب على فنون 

ال�سباحة والغو�س.
املعلومات  تنمية  ه���ي: ف�سل  ف�����س��ول  ث��اث��ة  ال����دورة  ال��ت��دري��ب يف  و���س��م��ل 
امل�سبحي  ب�سقيه  العملي  التطبيق  وف�سل  التحمل،  وف�سل  امل��ائ��ي��ة،  وامل��ه��ارات 

والبحري، وقدمها الكابنت حممد ال�سهراين.
ر لتفا�سيل الغو�س،  وبداأ التدريب يف الإطار النظري بعر�س �سريط م�سونّ
ا�ستملت  كما  الغو�س،  تعلم  يريد  فيمن  توافرها  ال��واج��ب  املعايري  تناول  كما 
الدورة على �سرح اأهمية ن�سر وتعليم وزيادة الوعي بريا�سة الغو�س احلر، وذلك 
البيئة  على  املحافظة  الوقت  ذات  ويف  احل��ر،  بالغو�س  ال�ستمتاع  منطلق  من 

البحرية.
ب��داأت تدريبها يف امل�سبح،  ال��دورة  اإن  ال��دورة حممد ال�سهراين  وقال مقدم 
الأحمر،  البحر  يف  والغو�س  ال��ربك  حمافظة  اإل��ى  املتدربون  انتقل  ذل��ك  وبعد 
مو�سحا اأن الإطار العملي للدورة ا�ستمل على تعلم مبادئ الغو�س، والتعريف 
للغو�س  ال��ازم��ة  امل��ه��ارات  على  امل�����س��ارك��ون  ت���درب  حيث  امل�ستخدمة،  ب��امل��ع��دات 

و�سامة الغوا�س وجوانب اأخرى ذات عاقة.
منصور كويع 

35 طالبا بالجامعة يتلقون 
دورة عالمية في الغوص
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