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الدكتور عبد  الأ�ستاذ  د�سن معايل مدير اجلامعة 
الرحمن بن حمد الداود، الثنني املا�سي، معر�ض 
ت��ن��ظ��م��ه ع��م��ادة  ال����ذي  ال��ك��ت��اب الأك����ادمي����ي الأول 
اجلامعية  املدينة  مبقر  باجلامعة،  املكتبات  �سوؤون 
الآخ����ر اجل���اري،  رب��ي��ع  اأب��ه��ا، وي�ستمر ح��ت��ى 30  يف 
مب�ساركة عدد من دور الن�سر املتخ�س�سة يف الكتب 

الأكادميية.
 وجت����ول ال�����داود يف امل��ع��ر���ض واط��ل��ع ع��ل��ى ما 
يحويه من مئات الإ�سدارات يف �ستى التخ�س�سات 
�ساهده  مبا  م�سيدا  والعلمية،  وال�سحية  الطبية 

من تنوع وثراء معريف.
واأو�����س����ح ع��م��ي��د �����س����وؤون امل��ك��ت��ب��ات ب��اجل��ام��ع��ة 
اأن���ه مت منح  ال��دك��ت��ور �سعيد ب��ن ق��ا���س��م اخل���ال���دي، 
من   %75 يبلغ  تعوي�سا  اجلامعة  وطالبات  ط��اب 
املعرو�سة،  العلمية  وامل��راج��ع  الكتب  جميع  قيمة 
م�سريا اإلى اأن العمادة تهتم بتنظيم املعر�ض احلايل 
ب��داي��ة ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي ال��ث��اين ل��ل��ع��ام اجلامعي 
للطاب  الفر�سة  لإت��اح��ة   ،1436/  1435 احل���ايل 
املطلوبة  الأك���ادمي���ي���ة  ال��ك��ت��ب  ل�����س��راء  وال��ط��ال��ب��ات 
الكتب  اقتناء  على  لت�سجيعهم  وكذلك  ملقرراتهم، 
اجلديدة التي تعر�سها دور الن�سر باأ�سعار تناف�سية. 
وتاأتي اإقامة هذا املعر�ض بعد النجاحات التي 
حققها معر�ض الكتاب الطبي يف ال�سنوات ال�سابقة، 
ونتيجة ملا لحظته عمادة �سوؤون املكتبات باجلامعة 
م���ن اه���ت���م���ام واإق����ب����ال ك��ب��ريي��ن م���ن ق��ب��ل ط��اب 

وطالبات اجلامعة يف الكليات الطبية وال�سحية.
ي��ذك��ر اأن امل��ع��ر���ض ي��ف��ت��ح اأب���واب���ه ي��وم��ي��ا من 
ال��ث��ام��ن��ة ���س��ب��اح��ا وح��ت��ى ال��راب��ع��ة ع�����س��را باملكتبة 

املركزية باملدينة اجلامعية بالقريقر.
منصور كويع 

ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
مبكتبه، ع�سو جمل�ض ال�سورى �سابقا، 
اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن الدكتور 
زاه���ر ب��ن ع��وا���ض الأمل��ع��ي ال���ذي ي��زور 
ال�سريعة  كلية  م��ن  ب��دع��وة  اجل��ام��ع��ة 

واأ�سول الدين.
ال���داود ع��ن خال�ض �سكره  وع��ر 
تلبيته  على  زاه���ر  للدكتور  وت��ق��دي��ره 
ال������دع������وة وحت���م���ل���ه م�������س���اق ال�����س��ف��ر 
وح�سوره رغم ظروفه ال�سحية، قبل 
اأن ي��ق��دم ل���ه يف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء، درع���ا 

تذكاريا بهذه املنا�سبة. 
ال��دك��ت��ور  زار  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  يف 
»اآف���اق«،  زاه���ر  الأمل��ع��ي، مقر �سحيفة 

د. األلمعي يزور الجامعة ويمتدح »آفاق«
على  العام  امل�سرف  ا�ستقباله  يف  وك��ان 
الأ���س��ت��اذ  ال��ت��ح��ري��ر  رئ��ي�����ض  ال�سحيفة 
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ب���ن ���س��وي��ل ال���ق���رين، 

وفريق العمل.
ال��زي��ارة  خ��ال  الأمل��ع��ي  وا�ستمع 
العمل  اآل��ي��ة  ع��ن  مف�سل  ���س��رح  اإل����ى 
التحريري والإخراجي يف ال�سحيفة 
وال����ت����وزي����ع، واأ�����س����اد مب��ه��ن��ي��ت��ه��ا وم��ا 
بكافة  للجامعة  ف��ائ��دة  م��ن  ت��ق��دم��ه 
تعك�ض �سورة  اأنها  موؤكدا  من�سوبيها، 
جيدة عن اجلامعة. يف ختام الزيارة، 
قدمت »اآفاق« هدايا تذكارية للدكتور 
الأمل���ع���ي، وال��ت��ق��ط��ت ���س��ور ت��ذك��اري��ة 

بهذه املنا�سبة.
عبد العزيز رديف
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سياحةأنديةتعليمتعليم

خمسة آالف طالب وطالبة 
يصنعون جدارية بينالي

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  اإدارة  ك�����س��ف��ت 
اآلف  خم�سة  نحو  اأن  ع�سري  مبنطقة 
ت�سميم  على  يعكفون  وطالبة  طالب 
جدارية خال افتتاح املعر�ض الدويل 
ل��ر���س��وم الأط��ف��ال »ب��ي��ن��ايل« يف مار�ض 
اأك��ر م��ن 100 طالب  املقبل.  وو���س��ع 
الأول��ى للجدارية خال ور�سة  اللبنة 
عمل �سهدها مم�سى مدينة اأبها وتبلغ 

عدد قطعها �سبعة اآلف قطعة.

»تعليم بيشة«
 تستضيف لقاء »مكن«

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  اإدارة  اأك���م���ل���ت 
لعقد  ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا  بي�سة  مبحافظة 
تعليم  اإدارة   29 مب�ساركة  »مكن«  لقاء 
م����ن خم���ت���ل���ف م���ن���اط���ق وحم���اف���ظ���ات 
اململكة؛  وذلك بهدف تطبيق التقومي 
امل�ستمر لدى معلمي ومعلمات املرحلة 
الب��ت��دائ��ي��ة. وي��ع��ق��د ال��ل��ق��اء يف جانب 
ق���ط���اع ال���ب���ن���ني حت����ت ع����ن����وان »ت���ن���وع 
اأ�ساليب تطبيق التقومي امل�ستمر لدى 

معلمي ومعلمات املرحلة البتدائية«.

نادي أبها لنهائي بطولة 
المملكة لكرة الهدف

تاأهل نادي اأبها اإلى نهائي بطولة اململكة 
ل���ك���رة ال���ه���دف ل��اح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة 
ال��ت��ي اختتمت  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ع���ن 
ال�سباب  رع��اي��ة  ���س��ال��ة  ع��ل��ى  مناف�ساتها 
ي��وم��ني، �سمن  مل��دة  وا�ستمرت  ب��ال��دم��ام، 
ال���رن���ام���ج ال��زم��ن��ي ل��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
احل��ايل.  الريا�سي  للمو�سم  ال�سعودية 
وجاء تاأهل نادي اأبها بعد اأن حقق املركز 
الأول يف املجموعة التي �سمت اإلى جانبه 
اأندية املنطقة ال�سرقية والباحة وجازان.

تدشين مشروع
»عسير حلة العمران«

لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��د���س��ن 
والآث������ار ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة دار 
احل���ك���م���ة م���������س����روع »ع�������س���ري ح��ل��ة 
امل�سروع  فعاليات  اأول���ى  ال��ع��م��ران«، 
يف ق���ري���ة ال���ع���ك���ا����ض مب���دي���ن���ة اأب���ه���ا 
اأربعة  مل��دة  وي�ستمر  املقبل  الأرب��ع��اء 
ومعماريني  فنانني  مب�ساركة  اأي��ام، 
وم�����س��م��م��ني وع���ل���م���اء واأ����س���ح���اب 
الأف������ك������ار امل���ح���ل���ي���ني وال����دول����ي����ني 

واجلهات املعنية.

لقطات

وزير الداخلية يدشن
خدمة إصدار تأشيرات 
المقيمين اإللكترونية

د�ّسن ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية 
مكتبه  يف  عبدالعزيز  ب��ن  ن��اي��ف  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
بالوزارة  اإطاق خدمة اإ�سدار تاأ�سريات ا�ستقدام عائات املقيمني » الزوجة 
اإلكرونيا، بح�سور معايل وكيل وزارة الداخلية الدكتور  ر«  والأبناء الق�سّ
واملالية  الإداري���ة  لل�سوؤون  الداخلية  وزي��ر  م�ساعد  ومعايل  ال�سامل،  اأحمد 

عبداهلل احلماد، وعدد من امل�سوؤولني بالوزارة.
واأكد املدير العام ل�سوؤون الوافدين بالوزارة �سلمان ال�سهيوين اأن اإطاق 
هذه اخلدمة ياأتي �سمن توجيهات وزير الداخلية للتحول الإلكروين يف 
اأعمال الوزارة كافة لت�سهيل الإجراءات على املواطنني واملقيمني والتخل�ض 
من الإجراءات الورقية التي ت�ستنزف اأوقات امل�ستفيدين من هذه اخلدمات.

يذكر اأن هذه اخلدمة متكن املقيمني من اإ�سدار التاأ�سرية دون احلاجة 
ملراجعة فروع الإدارة العامة ل�سوؤون الوافدين » اإدارة �سوؤون ال�ستقدام«. 

جلسة نقاش حول التطرف
وآثاره على الوحدة الوطنية

نظم مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني مبنطقة الباحة بالتعاون مع 
جمل�ض �سباب الباحة موؤخرا، »جل�سة نقا�ض« �سمن جدول فعاليات اللقاء 
حتت  الفكري  للحوار  العا�سر  الوطني  للقاء  بالباحة  الثامن  التح�سريي 

عنوان »التطرف واآثاره على الوحدة الوطنية«.
وهدف اللقاء اإلى تر�سيخ قيم احلوار ون�سر ثقافته، ومكافحة ظاهرة 
الغلو والتطرف والتوعية مبخاطرهما من خال ح�سد الطاقات الفكرية 
والثقافية لاإ�سهام يف هذا ال�ساأن، اإلى جانب م�ساركة املركز ل�سرائح املجتمع 
يف لقاءاته الفكرية واحلوار، للو�سول اإلى روؤية وطنية ي�سارك يف �سياغتها 

جميع اأفراد املجتمع.

مذكرة تفاهم بين بيت الخبرة والمجلس التنسيقي لجمعيات المنطقة
أمير عسير يدشن مشروع خبراء

الجودة والتميز المؤسسي
يحيى التيهاني

دعا اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري في�سل بن خالد بن عبد 
العزيز، اإلى �سرورة حت�سني خمرجات 
املنطقة  يف  والتطوعي  اخلريي  العمل 
عر العتماد على العمل النوعي الذي 
ي��رت��ك��ز ع��ل��ى اجل����ودة وال��ق��ي��م امل��ه��اري��ة 

واملعرفية لأبعاد العمل اخلريي.
ج����اء ذل����ك  خ����ال رع���اي���ة ���س��م��وه 
اإدارة  م�����س��روع خ����راء  ت��د���س��ني  ح��ف��ل 
اجلودة والتميز املوؤ�س�سي الذي نظمته 
جم���م���وع���ة ب���ي���ت اخل�������رة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
الإداري بتمويل من موؤ�س�سة ال�سبيعي 
اخل����ريي����ة وب����ال����ت����ع����اون م����ع امل��ج��ل�����ض 
ال���ت���ن�������س���ي���ق���ي ل���ل���ج���م���ع���ي���ات اخل���ريي���ة 
اأن  اإل��ى  �سموه  ولفت  ع�سري،  مبنطقة 
موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية �ست�ستمر 

التطوعية  اجلمعيات  اأع��م��ال  دع��م  يف 
وخريية  جمتمعية  اإ�سهامات  لها  التي 
وف�����ق امل��ن��ه��ج��ي��ة ال����ت����ي داأب��������ت ع��ل��ي��ه��ا 
هذه  مثل  دع��م  يف  الر�سيدة  حكومتنا 
بظالها  تلقي  التي  اخلريية  املنا�سط 
على �سريحة مهمة يف جمتمعنا حتتاج 
اإلى عمل موؤ�س�سي لدعمها وتطويرها.

ويف ب��داي��ة احل��ف��ل، د�سن الأم��ري 
في�سل بن خالد اللقاء املفتوح لروؤ�ساء 
حيث  املنطقة  يف  اخلريية  اجلمعيات 
مت ا���س��ت��ع��را���ض ع����دد م���ن امل��ن��ج��زات، 
مثل: ارتفاع عدد اجلمعيات اخلريية 
اإلى  اإ�سافة  جمعية،   71 اإل��ى  باملنطقة 
50 جلنة تنمية اجتماعية، كما و�سل 
عدد جمعيات حتفيظ القراآن الكرمي 
اإل��ى جانب 43 مكتبا  اإل��ى 27 جمعية، 

تعاونيا.
وا�ستمع �سموه اإلى دعوة املجل�ض 

يف  جمعية  اإن�ساء  ل�سرورة  التن�سيقي 
كل مركز تابع لإمارة املنطقة لتقدمي 
اخل����دم����ات اخل����ريي����ة ب����ه وف�����ق ع��م��ل 

موؤ�س�سي ومنهجي وا�سح.
واط����ل����ع ����س���م���وه ع���ل���ى ع�����دد م��ن 
العمل  م�سرية  يف  الإيجابية  النتائج 
اخل����ريي يف امل��ن��ط��ق��ة خ���ال الأع�����وام 
امل��ا���س��ي��ة، وم���ن اأب���رزه���ا: ق��ي��ام بع�ض 
اجل���م���ع���ي���ات ب��ت��ع��ي��ني ك������ادر وظ��ي��ف��ي 
ال��ع��م��ل،  ك��ف��اءة  لتح�سني  متخ�س�ض 
وت��ط��وي��ر م��ف��ه��وم ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 
باجلمعيات،  املتطوعني  وا�ستقطاب 
ك���م���ا اأ�����س����ب����ح ه���ن���ال���ك اإح�������س���ائ���ي���ات 
دق�����ي�����ق�����ة  لأع���������������داد امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن 
�سنويا،  والركيز على  تنوع الرامج 
والأن�������س���ط���ة ال���ت���ي ت���رك���ز ع���ل���ى ب��ن��اء 
ومتكني  والتدريب  بالتوعية  الإن�سان 

الأ�سر لت�سبح عنا�سر منتجة.

ل�سرح  �سموه  ا�ستمع  ذل��ك  عقب 
على  ال��ع��ام  امل�سرف  م��ن  مقدم  موجز 
املومري،  م�سطفى  الدكتور  امل�سروع 
حتدث فيه عن فكرة امل�سروع واأهدافه 
منه  امل�ستهدفة  والفئات  التف�سيلية 

ومراحل تنفيذه باملنطقة.
�سموه  ك��رم  احلفل  هام�ض  وعلى 
اأمينها  يف  ممثلة  ب��اأب��ه��ا  ال���ر  جمعية 
وذلك  الأ�سمري،  ال�سيخ  حممد  العام 
اجلمعية  قدمتها  التي  الأعمال  نظري 
ال����دورة  خ���ال  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي  للمجل�ض 

ال�سابقة.
���س��م��وه  احل���ف���ل  �سهد  خ���ت���ام  ويف 
توقيع مذكرة تفاهم بني جمموعة بيت 
التن�سيقي  وامل��ج��ل�����ض  ال����دويل  اخل���رة 
ع�سري،  مبنطقة  اخل��ريي��ة  للجمعيات 
وذلك بهدف ر�سم اآلية تعاونية لتنفيذ 

امل�سروع يف املنطقة.
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اإن اخلط الإ�ساحي الذي ي�سري عليه امللك �سلمان بن عبد العزيز يعك�ض 
دول��ة  منا�سب  يف  ع��دة  ع��ق��ود  م��ر  على  اكت�سبها  ال��ت��ي  اهلل،  حفظه  روؤي��ت��ه، 

ووظائف جمتمعية ومهام ا�ست�سارية كر.
ما   وه��ذا  امل�ستويات،  اأعلى  على  الإداري  العمل  مار�ست  �سخ�سية  وهو 
اأك�سبه احلنكة واخلرة واملعرفة التي جتعل منه قيادة �سيا�سية واعية بكل 

تفا�سيل احلياة ال�سعودية والعربية وكامل الأو�ساع الدولية.
اإن الفرة الق�سرية التي عاي�سناها مع قرارات الدولة ممثلة يف روؤية 
يف  كبري  اإ���س��اح��ي  لتوجه  حقيقي  انعكا�ض  ه��ي  �سلمان،  امللك  و�سخ�سية 
الدولة واملجتمع، وهذه مرحلة نوعية مقبلة عليها اململكة خال ال�سنوات 

القادمة بحول اهلل يف عهد امللك �سلمان.
ومن الوا�سح اأن اململكة مقبلة على اإدارة تنموية ا�ستثنائية يف �سناعة 
القرار ال�سيا�سي والأمني والقت�سادي والتعليمي والجتماعي، وهذه اأمور 
وامل�ستجدات  التطورات  يواكب  ال�سعودية  احلياة  يف  نوعي  لتحول  توؤ�س�ض 

التي متر بها اململكة من ناحية واملنطقة من ناحية اأخرى.
اململكة  يف  التنمية  عليها  ترتكز  ال��ت��ي  ال��رك��ائ��ز  اإح���دى  ه��و  والتعليم 
بناء  لأن  ال��ع��امل،  دول  باقي  ذل��ك كغريها من  وه��ي يف  ال�سعودية،  العربية 
الدول  اأه��داف  اأه��م  اأح��د  يعد  وتثقيفه  وتوعيته  وتاأهيله  وتعليمه  الإن�سان 
الهدف  ه��ذا  حتقيق  �سبيل  يف  اإمكانياتها  كافة  وجتند  اإليها  ت�سعى  التي 

الرئي�ض يف حياة الدول.
العايل  التعليم  وزارت���ي  دم��ج  اهلل،  حفظه  �سلمان،  امللك  روؤي���ة  وك��ان��ت 
والربية والتعليم يف وزارة واحدة هي وزارة التعليم، وهذا، با �سك، قرار 

ا�سراتيجي كبري �سيوؤدي اإلى اإعادة النظر يف كثري من املفاهيم.
التوا�سل  القرار،  هذا  حتما  عنها  �سيثمر  التي  الإيجابيات  اأه��م  ومن 
وت�سبح  العايل،  التعليم  وموؤ�س�سات  العام  التعليم  موؤ�س�سات  بني  املوؤ�س�سي 

بالتايل موؤ�س�سة واحدة يكمل بع�سها بع�سا.
كما اأن حراك الفرد )الطالب اأو الطالبة( من الرو�سات بداية التعليم 
اإدارية  اأ�سهل يف متابعات  اإلى اجلامعات نهاية التعليم العايل �سيكون  العام 
م��ت��ق��ارب��ة ومم��ت��دة وم��راب��ط��ة،  م��ن��اه��ج  وف���ق  مت�سلة لطابنا وط��ال��ب��ات��ن��ا 
وارتباط هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية مبظلة اإدارية واحدة �سي�ساعد على بناء 

منظومة تعليمية م�سركة يف املناهج والكوادر والهتمامات.
ل�ستقالية  ك��رى  فر�سة  �سيتيح  اجل��دي��د  التنظيم  ه��ذا  اأن  ورمب���ا 
اجلامعات من الناحية املالية والإدارية وفق خط�ط ا�سرتاتيجية مت�افقة 

مع ال�سيا�سة التعليمية الواحدة.

رؤية

رؤية الملك سلمان

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

مدير الجامعة يتفقد مركز الدراسات العليا بلعصان
عبد العزيز رديف

ت��ف��ق��د م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال��داود،  حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور 
امل����رك����ز اجل���ام���ع���ي ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا 
اأع��م��ال  ب��ع��د  وذل���ك  بلع�سان،  للطالبات 
الرميم والتجديد التي �سهدها عدد من 
البيئة  حت�سني  بهدف  والقاعات،  املباين 
التطورات  ومواكبة  باملركز،  التعليمية 
ال��ت��ي تتنا�سب م��ع زي����ادة ع��دد  احل��دي��ث��ة 
التي  ب��ال��رام��ج  وامل��ل��ت��ح��ق��ات  امللتحقني 

يقدمها املركز.

من  ع��دد  وت��ط��وي��ر  وتغيري  والت�سجيل، 
م�سجد  وب��ن��اء  امل��رك��ز،  من�سوبي  م��ك��ات��ب 
خا�ض بالق�سم الن�سائي يت�سع لأكر من 

170 م�سلية.
وق����دم م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ���س��ك��ره اإل��ى 
ع��م��ي��د ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ال��دك��ت��ور علي 
وقال  العمل،  على  والقائمني  ال�سهراين 
يف  وتطويرات  جمهودات  من  راأيناه  »ما 
املبنى اأمنوذج نعتز به جميعا، وعمل يليق 
�سيكون  اهلل  وب���اإذن  العريقة،  بجامعتنا 

اأف�سل م�ستقبا«.
كما اأ���س��ار ال���داود اإل��ى اأن��ه يف بداية 

وياأتي هذا التطوير نظرا لاإقبال 
امل��ت��زاي��د ع��ل��ى ب��رام��ج امل��رك��ز ال��ت��ي تقدر 
ال����دك����ت����وراه  ب���رن���اجم���ا يف  ب�����ح�����وايل50 
ب��ه��ا 2500 ط��ال��ب  ي��ل��ت��ح��ق  وامل��اج�����س��ت��ري، 
الن�سائي  الق�سم  يف  غالبيتهم  وط��ال��ب��ة 
اإلى عدد كبري  )1300 طالبة( بالإ�سافة 
من طاب املنح من خمتلف دول العامل.

وا�����س����ت����م����ل����ت اأع�������م�������ال ال����رم����ي����م 
وال���ت���ط���وي���ر ع��ل��ى ا����س���ت���ح���داث ع����دد من 
امل����ب����اين مب��ل��ح��ق��ات��ه��ا، ب���الإ����س���اف���ة اإل����ى 
جتديد قاعات املناق�سة للرجال والن�ساء، 
وا����س���ت���ح���داث ����س���ال���ة خ���ا����س���ة ب��ال��ق��ب��ول 

عدد  ك��ان  اجل��ام��ع��ة  يف  للعمل  مبا�سرته 
ال��ع��ل��ي��ا 400 ط��ال��ب  ال���درا����س���ات  ط����اب 
 2500 يفوق  الآن  اأ�سبح  بينما  وطالبة، 
طالب وطالبة، وقال »اجلامعة ت�ستوعب 
باجلامعات  العدد مقارنة  اأك��ر من هذا 
الأخ����رى ال��ت��ي تعتر اأق���ل اإم��ك��ان��ي��ة من 

جامعتنا«.
ووج�������ه يف خ����ت����ام ج���ول���ت���ه دع���وت���ه 
ي������رددوا يف طلب  ب����اأن ل  ل��ل��م�����س��وؤول��ني 
يف  التعليمية  العملية  لتطوير  دع��م  اأي 

اجلامعة«.
تغطية م�صورة �صفحتي: 20 و 21

افتتاح المكتبة الطبية الجامعية بـ 7 آالف كتاب
اف���ت���ت���ح وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة ل���ل�������س���وؤون 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن  الأ���س��ت��اذ  ال�سحية 
التي  الطبية  املكتبة  جلبان،  اآل  �سعد 
حتتوي على ما يزيد على �سبعة اآلف 
الطب،  جم��الت  خمتلف  تغطي  كتاب 
وال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة، ك��م��ا ت�����س��م وح���دة 
ال��ك��ت��ب اجل����دي����دة، ووح������دة امل���راج���ع، 
ال��ع��ام��ة، وحت���وي كافة  الكتب  ووح���دة 

فيه  يرغبون  ما  لت�سوير  ا�ستخدامها 
اأن  اإلى  من الكتب والدوريات، م�سريا 
للم�ستفيدين  خدماتها  تقدم  املكتبة 
يف جم����ال اإع�������ارة ال��ك��ت��ب واإع���ادت���ه���ا، 
اإر���س��اده��م ل�ستخدام  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 

املكتبة والتعرف على مقتنياتها.
ولفت اإلى اأن حر�ض معايل مدير 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن 

ال��ك��ت��ب ال��ط��ب��ي��ة غ���ري ال��ع��رب��ي��ة، اإل���ى 
ج��ان��ب وح����دة ال��ك��ت��ب ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي 
باللغة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ك��ت��ب  ع��ل��ى  ت�ستمل 

العربية.
املكتبات  ����س���وؤون  ع��م��ي��د  واأو����س���ح 
قا�سم  ب��ن  �سعيد  ال��دك��ت��ور  باجلامعة، 
مكائن  وف����رت  ال��ع��م��ادة  اأن  اخل���ال���دي 
للم�ستفيدين  ميكن  حديثة  ت�سوير 

بن حمد الداود على تخ�سي�ض مكتبة 
ال�سحية  التخ�س�سات  لطاب  طبية 
ب��ال��ق��رب م���ن ك��ل��ي��ات��ه��م، ك����ان ل���ه دور 
يف الرت�����ق�����اء ب����اخل����دم����ات ال�����س��ح��ي��ة 
والأكادميية املقدمة للطاب، م�سيفا 
اأوق����ات  اأن ال���ع���م���ادة ح����ددت م��واع��ي��د 
امل��ك��ت��ب��ة ي��وم��ي��ا م���ن ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة 

�سباحا وحتى ال�ساد�سة م�ساء.

وكيل الجامعة للشؤون الصحية يناقش مع العمداء خطط المرحلة
منصور كويع

التقى وكيل اجلامعة لل�سوؤون ال�سحية 
الأح��د  جلبان،  اآل  �سعد  ب��ن  خالد  د.  اأ. 
امل���ا����س���ي، ب���ع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات ل��ل�����س��وؤون 
وذلك  الكليات،  تلك  وط��اب  ال�سحية 
اجلامعية  باملدينة  املركزية  باملدرجات 

باأبها.
واأت�����������ى ال�����ل�����ق�����اء �����س����م����ن خ��ط��ط 
بال�سوؤون  املعنيني  مع  املبا�سر  التوا�سل 
التعاون  وتعزيز  الكليات،  يف  ال�سحية 
مع الأطراف املعنية بالعملية ال�سحية 
والأك����ادمي����ي����ة، والرت����ق����اء ب��اخل��دم��ات 
ال�سحية والأكادميية املقدمة للطاب، 
ومناق�سة  ال��ت��دري�����ض،  هيئة  ولأع�����س��اء 
ال���ق�������س���اي���ا ال�������س���ح���ي���ة والأك�����ادمي�����ي�����ة 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا، اإ����س���اف���ة ل���ل���وق���وف ع��ل��ى 
امل����ع����وق����ات ال����ت����ي ت���ع���ر����ض ال��ع��م��ل��ي��ة 
وم�ساعدة  اجلامعة،  كليات  ال�سحية يف 
براجمها  واق��ع  ملراجعة  الكليات  بع�ض 
العملية  الأ�ساتذة يف  ودمج  الأكادميية، 

ال�سحية والأكادميية.
اأن  ج��ل��ب��ان  اآل  خ��ال��د  د.  واأو�����س����ح 
وحتديثها  الدرا�سية  اخلطط  مو�سوع 
الرئي�سية  املحاور  اأح��د  كان  وتطويرها 
الوكالة ممثلة  اأن  اللقاء، مبينا  يف هذا 
ب������اإدارة اخل��ط��ط وال���رام���ج ال��درا���س��ي��ة 
التنفيذية  اإع��داد اخلطوات  عملت على 
والإج���������������راءات ال���ن���ظ���ام���ي���ة ل��ت��ح��دي��ث 
اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة م��ن خ���ال درا���س��ة 
م�����س��ت��ف��ي�����س��ة لآل���ي���ات اإق������رار اخل��ط��ط، 
اأث��م��رت ع��ن و���س��ع اآل��ي��ة اإق���رار اخلطط 
وال��رام��ج ال��درا���س��ي��ة ال��ت��ي رك���زت على 
خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��م وا���س��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 

احلديثة.
خم�سة  ا���س��ت��م��ر  ال��ل��ق��اء  اأن  ي��ذك��ر 
اآل جلبان بالطاب  د.  التقى فيها  اأيام 
والأكادمييني يف التخ�س�سات ال�سحية 
ب��ك��ل��ي��ات ال��ط��ب والأ����س���ن���ان وال�����س��ي��دل��ة 
اإل��ى  بالإ�سافة  باأبها،  الطبية  والعلوم 

املركز اجلامعي للطالبات بال�سامر.
»العلوم اإلدارية والمالية«
تحتفي بالطالب المستجدين

اأقام نادي املال والأعمال بكلية العلوم الإدارية واملالية باجلامعة حفل ا�ستقبال للطاب 
الكلية  ووكيل  عبا�ض،  اآل  اهلل  عبد  حممد  الدكتور  الكلية  عميد  ح�سره  امل�ستجدين، 
الدكت�ر حممد الغامدي، ورئي�س الن�ساط الطالبي ووحدة الت�جيه والإر�ساد الأ�ستاذ  

حمود اآل عمر، وعدد من املر�سدين الأكادمييني، واأع�ساء هيئة التدري�ض. 
وبداأ احلفل بكلمة األقاها الأ�ستاذ حمود اآل عمر ورحب فيها بالطاب امل�ستجدين، 
الن�ساط  دور  �سارحا  التعليمية،  حياتهم  من  املقبلة  املرحلة  يف  الت�فيق  لهم  متمنيا 
وما  والإر���س��اد  التوجيه  وح��دة  واأه��م��ي��ة  منه،  ال�ستفاده  وكيفية  وب��راجم��ه  الطابي 
تقدمها من خدمات للطاب. بعد ذلك �سوهد عر�سان مرئيان حول الإر�ساد الأكادميي 
ونظام باك بورد الذي اأ�سبح مطلبا اأ�سا�سيا لكل طالب وع�سو تدري�ض باجلامعة. ثم 
األقى كل من عميد الكلية ووكيل الكلية كلمة ترحيبية باأبنائهما الطاب، وقدما بع�ض 

الن�سائح التي تفيدهم يف حياتهم العلمية والعملية. 
حسام ذيبان



أخبار الجامعة

شؤون الطالب تنظم دورة »التوافق مع الحياة الجامعية«
منصور كويع

نظمت عمادة �سوؤون الطاب باجلامعة 
م���ع احل��ي��اة  )ال���ت���واف���ق  ب��ع��ن��وان  دورة 
اجلمعية  ع�����س��و  ق��دم��ه��ا  اجل��ام��ع��ي��ة( 
 ALDA القيادات  لتطوير  الأمريكية 
اآل �سيف  ���س��امل  ب��ن  ال��دك��ت��ور م��ب��ارك 

باملجمع الأكادميي باملحالة.
واأكد اآل �سيف خال الدورة اأهمية 
التوافق مع متطلبات احلياة اجلامعية 
ملا  يرتب على ذلك من جناح الطالب 
درا�سته اجلامعية، حيث  اإخفاقه يف  اأو 
احل��ي��اة اجلامعية  م��ع  ال��ت��واف��ق  يتثمل 

يف ت��ع��دد ف���روع ال��درا���س��ة الأك��ادمي��ي��ة، 
ال�ساغطة  اجلامعية  احلياة  واأح���داث 
والعاطفية  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ع��اق��ات 
م��ع زم���الء ال��درا���س��ة و���س��غ���ط البيئة 
الذين  ال��ط��اب  وم�سكات  اجلامعية 
ويرحلون  ال�سغرية  مدنهم  ي��رك��ون 

لطلب العلم يف املدن الكرى.
املتوافقني  ال��ط��اب  اأن  اأك���د  كما 
مع احلياة اجلامعية باأبعادها املختلفة 
والثبات  والن�سج  بالإيجابية  يتميزون 
الن���ف���ع���ايل وال�����ق�����درة ع���ل���ى م��واج��ه��ة 
اأحداث احلياة ولديهم دافعية لاإجناز 

الأكادميي.

وق��������ال »ال�����ت�����واف�����ق الأك������ادمي������ي 
ل��ل��ط��ال��ب ي��ع��ت��ر واح�������دا م����ن اأق�����وى 
النف�سية،  ب�سحته  املتعلقة  امل��وؤ���س��رات 
و���س��ع��وره  م��ن��اخ اجل��ام��ع��ة  م��ع  وتكيفه 
حياته  نوعية  عن  والرت��ي��اح  بالر�ساء 
اجلامعية، وي�سهم يف حتديد ا�ستعداده 
ل���ت���ق���ب���ل الجت������اه������ات وال����ق����ي����م ال���ت���ي 
لدى  تطويرها  على  اجل��ام��ع��ة  تعمل 

طابها«.
واأ�ساف »هناك تباين يف توقعات 
ال���ط���اب وان��ط��ب��اع��ات��ه��م ع���ن احل��ي��اة 
اآخ��ر، وذلك  اإل��ى  اجلامعية من طالب 
يتعر�س�ن  التي  ال�سغ�ط  ك��رة  م��ن 

ل���ه���ا يف احل�����ي�����اة اجل����ام����ع����ي����ة، م��ن��ه��ا 
اأكادميية ونف�سية واقت�سادية  �سغ�ط 
قد  مم��ا  وغ���ريه،  وخلقية  واجتماعية 
يوؤثر على توافقهم مع ما يقع عليهم 

من م�سوؤوليات الدرا�سة اجلامعية«.
ونبه اآل �سيف اإلى النتائج ال�سلبية 
ل��ع��دم ال��ت��واف��ق م��ع احل��ي��اة اجلامعية 
ال��ذي  ال��درا���س��ي  الت�سرب  منها  وال��ت��ي 
التعليم  موؤ�س�سة  الطالب  ت��رك  يعني 
ال��ع��ايل ل��ف��رة مت��ت��د لأك����ر م��ن ع��ام 
واح����د ف�����اإذا مل ي��رج��ع ال��ط��ال��ب يعد 
مت�سربا حتى واإن انتقل يف تلك الفرة 

اإلى موؤ�س�سة تعليمية اأخرى.

من المرتبة األولى وحتى العاشرة
94 وظيفة إدارية 

وهندسية للسعوديين 
بالجامعة

أحمد العياف 

لل�سعوديني  �ساغرة  اإداري��ة وهند�سية  توافر 94 وظيفة  اأعلنت اجلامعة عن 
العلمية  املوؤهات  حلملة  عامة  مب�سابقة  �سغلها  يف  ترغب  اجلن�سني(  )من 
والعملية املنا�سبة ملن لي�سوا على راأ�ض العمل احلكومي اأو من ي�سغل مرتبة 
اأقل من امل�ؤهل املعني عليه وتنطبق عليه �سروط ال�ظيفة املعلنة، اأو ملن كان 
موظفي  اإل��ى  بالإ�سافة  اخلا�ض،  القطاع  اأو  بالدولة  �سابقة  خدمة  لديهم 
ي�سغل  ي�سغلونها، عدا من  التي  املرتبة  �سنتني على  اأم�سوا  الذين  اجلامعة 
والعملية  العلمية  املوؤهات  من  الأدن��ى  احلد  لديهم  وتوفر  مميزة  وظيفة 
امل�سابقة  امل��راد  املرتبة  اأي�سا  تكون  اأن  على  الت�سنيف،  بدليل  ورد  ما  ح�سب 
عليها تلي املرتبة التي ي�سغلها املوظف، وي�ستثنى من ذلك من تتوافر لديه 
امل�ؤهالت العلمية الكافية بحد ذاتها ل�سغل ال�ظيفة وفق �سروط الإعالن، 
اإلى العاملني يف القطاع اخلا�ض الذين توافرت لديهم املوؤهات  بالإ�سافة 
جمال  يف  واملنا�سبة  اجلهة  نف�ض  من  املعتمدة  العملية  واخل���رات  العلمية 

التخ�س�ض.
�سبق  للذين  املقدمة  اخلدمة  ب�سهادة  يو�سح  اأن  اجلامعة  وا�سرطت 
كان  التي  واملرتبة  الوظيفة  وم�سمى  ال�سم  حكومية،  جهات  يف  العمل  لهم 
�سهادة  وكذلك  اخلدمة،  اإنهاء  و�سبب  �سغلها  ونهاية  بداية  وتاريخ  ي�سغلها 
اخلدمة للعاملني يف القطاع اخلا�ض، اإ�سافة اإلى م�سادقة املوؤ�س�سة العامة 
التاأمينات يغطي  بيان من  اإرف��اق  اأو  اخل��رات،  الجتماعية على  للتاأمينات 

فرة اخلدمة.
املعلنة،  ال��وظ��ائ��ف  ع��ل��ى  ال��ت��ق��دمي  يف  ل��ل��راغ��ب��ني  الت�سجيل  و���س��ي��ب��داأ 
البوابة  اأيام على  اليوم الأحد 1436/4/26، وي�ستمر ملدة خم�سة  اعتبار من 
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23 باحثة يتدربن على 
تصميم االستبيان اإللكتروني

باجلامعة،  والآداب  العلوم  كلية  نظمت 
»ال���ت���ق���ي���ي���م  ب����ع����ن����وان  ت���دري���ب���ي���ة  دورة 
لتو�سيح  الإل�����ك�����روين«،  وال���س��ت��ب��ي��ان 
الإل��ك��روين،  ال�ستبيان  ت�سميم  كيفية 
ب���اح���ث���ة واأك����ادمي����ي����ة م��ن  ح�����س��ره��ا 23 

اجلامعة.
وه�����دف�����ت ال�����������دورة اإل��������ى ت��ع��ري��ف 
احل���ا����س���رات ب��ال��رام��ج امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 
كما  اإل���ك���روين،  ا�ستبيان  اإن�����س��اء  ت��دع��م 
لت�سميم  عملي  تطبيق  ال����دورة  تخلل 
طرق  على  والتعرف  اإل��ك��روين،  تقييم 
الن�سر عر مواقع التوا�سل الجتماعي.

البيانات، وا�ستطاع  البيانات يف قاعدة  للنتائج وقراءة  اإجراء حتليل  ومت 
النتائج على الر�سوم البيانية.

وك�سفت مقدمة الدورة رئي�سة التطوير الإداري بعمادة التطوير واجلودة 
الأ�ستاذة عبري زاهر الأملعي اأن ال�ستبيان التقليدي مل يعد اخليار الأف�سل جلمع 
البيانات حول مو�سوع الدرا�سة، نظرا لأن الباحثة بحاجة اإلى بيانات دقيقة يف 
زمن قيا�سي، م�سرية اإلى اأن الباحثة يف الت�سميم الإلكروين تعتمد اإلى معايري 
نف�سه،  الوقت  الأ�سئلة با ملل، وب�سرعة ويف  الدرا�سة جتيب على  جتعل عينة 
و�ستعود جميع الإجابات مرتبة يف جداول ميكن قراءة نتائجها وت�سنيفها ح�سب 
حاجة الباحثة، مما ي�سيف لها التنظيم و�سرعة احل�سول على البيانات، والن�سر 

لأكر �سريحة ممكنة من عينة الدرا�سة عر مواقع التوا�سل الجتماعي.
طريق  عن  اإل��ك��روين  ا�ستبيان  ت�سميم  من  املتدربة  تتمكن  »حتى  وقالت 
 ،Gmail على  اإلكروين  بريد  ح�ساب  لديها  يكون  اأن  لبد   ،Google Forms
وبالن�سبة للباحثات يف اجلامعة، فقد كانت هذه ميزة لهن لتعاون اجلامعة مع 
�سركة Google من الناحية الأكادميية، ولبد اأن حتدد الباحثة نوع العمل الذي 
تود ت�سميمه قبل البدء، وهل هو ا�ستبيان تقييم اأم ا�ستطاع راأي، وكذلك نوع 
ال�ستبيان هل هو مغلق مفتوح، اأم الثنني معا، واأي�سا عينة الدرا�سة، وعناوين 

و�سيلة الن�سر اللكروين«.
للت�سميم  والأل���وان  ال�سعار  حتديد  يجب  العملية،  الناحية  »م��ن  وتابعت 
والتنويع يف ا�ستخدام اخل�سائ�ض املتاحة يف اإنتاج الأ�سئلة الإلكرونية، ويف�سل 
قبل  للتعديل  الفعل  رد  اأو  ال�سدى  واأخ��ذ  الن�سر،  مرحلة  قبل  بتجربة  القيام 

الن�سر للح�سول على نتائج اأف�سل«.

»علوم وآداب البنات« تنظم 
برنامج »نظافتي عنوان جمالي«

ريم العسيري

�سراء  الدكتورة  باجلامعة،  والآداب  العلوم  كلية  عميدة  رع��ت 
الكلية  نظمته  ال��ذي  التثقيفي  التوعوي  الرنامج  ملحة  اأب��و 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��م��ادة ����س���وؤون ال���ط���اب  ل��ل��ح��ث ع��ل��ى النظافة 
حتت  ال�سحية  وامل�سكات  الأم��را���ض  من  والوقاية  واأهميتها 
البتدائية  املدر�سة  يف  وذل��ك  ج��م��ايل«،  عنوان  »نظافتي  �سعار 

الرابعة للبنات بخمي�ض م�سيط.
تعليمية  وع��رو���ض  تثقيفية  حما�سرة  الرنامج  وتخلل 
لأكر  الب�سيطة  الأولية  والإ�سعافات  ال�سخ�سية  النظافة  عن 
امل�سكات ال�سحية التي حتدث عادة يف املدار�ض، كما مت توزيع 
التي  النظافة  و�سلة  الطالبات،  على  �سحية  اإف��ط��ار  وجبة   62
مع  معقمات  وتوزيع  ال�سخ�سية،  النظافة  اأدوات  على  حتتوي 

من�سورات توعوية.
الأ���س��ت��اذة  التمري�ض،  فنية  ال��رن��ام��ج،  م��ع��دة  واأو���س��ح��ت 
تغريد علي الوادعي اأن الرنامج ياأتي �سمن جهود كلية العلوم 
وتثقيف  الوعي  ن�سر  يف   )1 )جممع  م�سيط  بخمي�ض  والآداب 
املدر�سة  طالبات  كافة  ا�ستهدف  الرنامج  اأن  مبينة  املجتمع، 
لفتة  وتثقيفهن،  الطالبات  لدى  ال�سحي  الوعي  ن�سر  بهدف 
اإلى اأن مثل تلك الرامج حتد ب�سكل كبري من انت�سار الأمرا�ض 

وامل�سكات ال�سحية داخل املدار�ض.
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دورة لتعليم العربية لغير الناطقين بها من منسوبي الجامعة
علي آل سعيد

العربية  اللغة  تعليم  دورة  تتوا�سل 
ل��غ��ري ال��ن��اط��ق��ني ب��ه��ا ال��ت��ي انطلقت 
اجل��اري  ال�سهر  من  ع�سر  ال�ثاين  يف 
املجتمع  خ��دم��ة  ع��م��ادة  م��ن  بتنظيم 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر ب���ال���ت���ع���اون مع 
اللغة  )ق�سم  الإن�سانية  العلوم  كلية 
ت�سعة  ت�����س��ت��م��ر  اأن  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة(، 

اأ�سابيع.
وت���ق���ام ال������دورة خ����ال ال��ف��رة 
امل�سائية من ال�ساعة 6:30 م�ساء اإلى 
8:30 م�ساء، حيث �سهدت انطاقتها 
ال��دورة بح�سور  افتتاح  تنظيم حفل 
ع���م���ي���د ع�����م�����ادة خ�����دم�����ة امل���ج���ت���م���ع 

والتعليم امل�ستمر الدكتور مبارك بن 
العلوم  كلية  وعميد  ح��م��دان،  �سعيد 
ال�سريف،  يحيى  الدكتور  الإن�سانية 
ورئي�ض ق�سم اللغة العربية الدكتور 
عبد الرحمن املح�سني واأع�ساء هيئة 
التدري�ض الذين �سيتولون التدري�ض 
خال الدورة وهم: الدكتور حممد 
�سامة،  والدكتور حممد  احلازمي، 
وال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ب��ارق��ي، 

والأ�ستاذ يا�سر زايد.
ك���م���ا ح�����س��ر الف���ت���ت���اح ح����وايل 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض  90 م���ن 
بالدورة  امللتحقون  وه��م  باجلامعة، 

من خمتلف الكليات. 
وكان برنامج احلفل قد انطلق 

املحا�سر  ب�����س��وت  ال��ك��رمي  ب��ال��ق��راآن 
حم���م���د ���س��م�����ض ال������رب م����ن ع���م���ادة 

خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر.
املجتمع  خدمة  عميد  األقى  ثم 
مبارك  ال��دك��ت��ور  امل�ستمر  والتعليم 
اأهمية  خالها  اأو�سح  كلمة  حمدان 
ال��������دورة يف مت���ك���ني اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 
اللغة  فهم  من  باجلامعة  التدري�ض 
العربية ب�سكلها ال�سحيح، منبها اإلى 
اأن مثل هذه الدورة متثل جزًءا من 
امل��ج��الت  املجتمع يف  ر���س��ال��ة خ��دم��ة 
التي تعود بالنفع على املجتمع ب�سكل 
امل�سوؤولية  �سمن  ذل��ك  معترا  ع��ام، 
الجتماعية والثقافية التي تقوم بها 

اجلامعة.

ك��م��ا األ��ق��ى ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الإن�سانية كلمة اأ�سار فيها اإلى اأهمية 
الإن�سانية  العلوم  كلية  ودور  ال��دورة 

بتاأدية الدور املن�ط بها.
واأو����س���ح رئ��ي�����ض جل��ن��ة ال����دورة 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ع��ل��ي احل��ازم��ي 
اإق���ام���ة ال�����دورة هو  اأن ال���ه���دف م���ن 
مت���ك���ني اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
العربية،  بغري  الناطقني  باجلامعة 
من اإجادة اللغة كتابة ونطقا بال�سكل 

ال�سحيح. 
يذكر اأن عدد امللتحقني بالدورة 
ع�سوا   94 م��ن  اأك���ر  الآن  حتى  بلغ 
اأي���ام يف  اأرب��ع��ة  تدريبهم مبعدل  يتم 

الأ�سبوع.

وقعت اجلامعة، موؤخرا، عقد تدريب 
ل��ل��م��وظ��ف��ني امل��ث��ب��ت��ني ب��ه��ا م���ع م��رك��ز 
»روؤي�������ة اإي���ج���اب���ي���ة« ل��ل��ت��دري��ب، حيث 
وق���ع ال��ع��ق��د ن��ي��اب��ة ع��ن م��ع��ايل مدير 
اجل���ام���ع���ة، ع��م��ي��د خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
امل�ستمر الدكتور مبارك بن  والتعليم 
�سركة  وق��ع عن  فيما  ح��م��دان،  �سعيد 
علي  الأ�ستاذ  ممثلها  اإيجابية«  »روؤي��ة 

با�سهيل.
»فن  دورة  ي�����س��ارك يف  اأن  وت��ق��رر 
�سمن  ال��ع��م��ل«  �سغ�ط  م��ع  التعامل 
1600 موظف  ح��وايل  »بناء«،  م�سروع 
م���ن م��وظ��ف��ي وم���وظ���ف���ات اجل��ام��ع��ة 

مبعدل ثاثة اأيام يف الأ�سبوع.
ويهف م�سروع »بناء« اإلى حتقيق 
اأداء  ع��دي��دة  منها:  تطوير  اأه����داف 
امل����وظ����ف مب����ا ي���ت���ل���ق���اه يف ال���ت���دري���ب 
م�����ن م����ع����ل����وم����ات ج�����دي�����دة واآل�����ي�����ات 
وظائفها  �سغل  م��ن  اجل��ام��ع��ة  مت��ك��ن 
الإ�سرافية واملهمة باأ�سخا�ض �سقلهم 
ال����ت����دري����ب مب����ا ا����س���ت���ج���د يف جم���ال 
تطويرية  اأفكار  من  الوظيفي  العمل 

واإجراءات جديدة 

توقيع عقد تدريب للموظفين المثبتين
مع مركز »رؤية إيجابية«

خدمة المجتمع تطرح
عددا من الدبلومات التطبيقية

عبد العزيز رديف 

اأع��ل��ن��ت ع��م��ادة خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ع��ل��ي��م امل�ستمر ب��اجل��ام��ع��ة، ب��دء 
التطبيقية،  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ات  ب��رام��ج  م��ن  ع���دد  يف  الت�سجيل 
الف�سل  خ��ال  والن�سائي(  ال��رج��ايل  )الفرعني  الق�سرية  وال���دورات 

الدرا�سي اجلامعي الثاين للعام )1436-1435(.
درا�سية  �سنة  مل��دة  املكتبية  الإدارة  يف  دبلوما  ال��رام��ج  و�سملت 
واحدة، ودبلومات احلا�سب الآيل التطبيقي يف الرجمة التطبيقية، 
للدبلوم  واح��دة  درا�سية  �سنة  م��دى  على  املعلومات  اأنظمة  وبرجمة 
ملدة  واح���دا  دبلوما  العمادة  طرحت  الإجنليزية  اللغة  ويف  ال��واح��د. 

عامني.
ويف جانب الدورات الق�سرية، �ستكون هناك دورة ل�ستة م�ستويات 
اإلى  بالإ�سافة   ،Ventures كامردج  �سل�سلة  اعتماد  طريق  عن  تتم 
دورة احلا�سب الآيل يف الأعمال املكتبية مبدة ل تتجاوز ثاثة اأ�سهر.

يذكر اأن �سهادات الدبلومات والدورات التي تقدمها عمادة خدمة 
املجتمع والتعليم امل�ستمر، معتمدة وم�سنفة من قبل وزارة اخلدمة 
املدنية، ومنا�سبة ل�سوق العمل، حيث اإنه مت ت�سميم الرامج لتلبية 

احتياجات �سوق العمل.

للتعرف بالفرص المتاحة أكاديميا ومهنيا 
كلية الطب تشارك في ورشة

»يوم المهنة الطبي السابع« 
منصور كويع 

وفعاليات  مبعر�ض  املا�سي،  الثاثاء  باجلامعة،  الطب  كلية  �ساركت 
ال�سابع الذي نظمته كلية الطب بجامعة الطائف  املهنة الطبي  يوم 
ملدة ثاثة اأيام، بقاعة الحتفالت يف فندق انركونتننتال بالطائف.

وه�����دف امل��ل��ت��ق��ى اإل�����ى ت��ع��ري��ف ط����اب ك��ل��ي��ات ال���ط���ب ب��امل��م��ل��ك��ة 
والأطباء حديثي التخرج، بالفر�ض املتاحة لهم يف التوظيف واختيار 
وميولهم  لتاأهيلهم  امل��ن��ا���س��ب��ة  والإك��ل��ن��ي��ك��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  التخ�س�سات 
وتطلعاتهم، والتعريف بفر�ض الدرا�سات العليا والتدريب الإكلينيكي 

املتاحة لتاأهيلهم اأكادمييا ومهنيا �سواٌء داخل اململكة اأم خارجها.
و�سم وفد اجلامعة امل�سارك يف امللتقى ت�سعة طاب قدموا نبذة 
خالد،  امللك  بجامعة  الطب  كلية  واأه���داف  ور�سالة  وروؤي���ة  ن�ساأة  عن 
امل�ست�سفى اجلامعي باملدينة  ال��زوار على عر�ض مرئي عن  كما اطلع 
ب�سعة  الطبية  التخ�س�سات  كافة  خلدمة  املوؤهل  بالفرعاء  اجلامعية 
الوفد يف ور�سة عمل بعنوان  اإلى م�ساركة  اإ�سافة  قدرها 800 �سرير، 

»كيف تختار تخ�س�سك الطبي«.
يذكر اأن فعاليات يوم املهنة �سهدت م�ساركة عدد من ال�ست�ساريني 
املتخ�س�سني من داخل اململكة وخارجها قدموا جمموعة من الدورات 
املحاور  من  جملة  ت�سمنت  التي  املتخ�س�سة  واملحا�سرات  التدريبية 
�سهد  كما  الوظيفية،  واملهارات  الطبي  باملجال  العاقة  ذات  املتنوعة 
والقطاعات  وامل�ست�سفيات  اجلامعات  من  العديد  م�ساركة  املهنة  يوم 
ال�سحية ال�سعودية، وعر�ست خالها الفر�ض الوظيفية املتاحة فيها.
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المركز الجامعي

اأق�����ام امل���رك���ز اجل��ام��ع��ي ل��درا���س��ة 
الطالبات لقاءا تعريفيا للطالبات 
الدرا�سي  الف�سل  يف  امل�ستجدات 
رعاية  حتت   ،1436/1435 الثاين 
لدرا�سة  اجلامعي  امل��رك��ز  عميدة 
ال���ط���ال���ب���ات وك���ل���ي���ة ال��ت��م��ري�����ض 
ت�سمن  القرين.  �سنيفاء  د.  باأبها 
باأنظمة  تعريفية  ف��ق��رات  اللقاء 
يحكي  فيديو  وع��ر���ض  اجلامعة، 
م�����س��رية ال���ق���ائ���د ال����راح����ل امل��ل��ك 
ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز رحمه 
ب��امل��ن��ا���س��ب��ة،  ك��ل��م��ت��ه��ا  ويف  اهلل. 
النية  القرين على ح�سن  �سددت  
ثم  اأول،  التعلم  يف  والإخ���ا����ض 
احلقيقي،  للنجاح  الهادف  العمل 
ومتنت التوفيق للطالبات، داعية 
اإياهن اإلى اتباع اأنظمة املركز. ثم 
�سوهد فيلم تعريفي �سرح الإر�ساد 
الإلكروين،  والتعلم  الأكادميي، 
وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات، والأن�����س��ط��ة 

والأندية الطابية.
عواطف القحطاين 

كلية اآلداب
والتربية

واجلودة  التطوير  وحدة  نظمت 
باأبها  وال��رب��ي��ة  الآداب  بكليتي 
»جتربتي  بعنوان  تثقيفية  دورة 
م���ع الب���ت���ع���اث« ق��دم��ه��ا ك���ل من 
الأ���س��ت��اذت��ني ف��اط��م��ة ال��غ��ام��دي 
وف����اط����م����ة م����ع����ل����وي، ب��ح�����س��ور 
40  ع�����س��و  ه��ي��ئ��ة ت��دري�����ض من 
خمتلف الكليات الن�سائية، حيث 
يف  خرتهما  الأ���س��ت��اذت��ان  نقلت 

البتعاث خلارج اململكة.
وت���ن���اول���ت ال������دورة حم���اور 
م��ن��ه��ا: ك��ي��ف��ي��ة اخ���ت���ي���ار امل��دي��ن��ة 
واجل��������ام��������ع��������ة، وف�������ت�������ح م���ل���ف 
امل��ط��ل��وب��ة،  والأوراق  بامللحقية 
وب���ع�������ض اإج����������راءات ال�����س��ام��ة، 
واإج�������������������راءات الب�����ت�����ع�����اث م��ن 
والعي�ض  وال��ت��ع��اي�����ض  اجل��ام��ع��ة، 
يف ب���ل���د الب����ت����ع����اث، وال���درا����س���ة 
وال���ت�������س���ه���ي���ات امل����ق����دم����ة م��ن 

اجلامعات.
هناء اآل �صرور

كلية اآلداب
والتربية

اأو�����س����ح����ت م�����دي�����رة ال���رو����س���ة 
الآداب  ب��ك��ل��ي��ت��ي  واحل���������س����ان����ة 
الأ�ستاذة  باأبها  للبنات  والربية 
فوزية اآل جابر اأن اإدارة اجلامعة 
ما  لكل  ملمو�سا  اهتماما  ت��ويل 
حت���ت���اج اإل���ي���ه امل��ن�����س��وب��ات ع��ام��ة 
والطالبات على وجه اخل�سو�ض 
مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع الإم��ك��ان��ي��ات 
لأطفال  الراحة  لتوفري  املتاحة 

املن�سوبات. 
عن  ج���اب���ر  اآل  وحت���دث���ت 
التعليم  وم�����س��ت��وى  الت�سجيل 
ورع����اي����ة الأط����ف����ال ب��ح�����س��ان��ة 
اإل������ى اأن  ال���ك���ل���ي���ت���ني، م�������س���رية 
»ك������رة ع�����دد الأط�����ف�����ال وق��ل��ة 
احلا�سنات جعلتنا نتوقف عن 
الأط��ف��ال  م��ن  م��زي��د  ا�ستقبال 
لعدم ا�ستيعاب املكان، ونحن يف 
ل��زي��ادة  غ��رف  ا�ستحداث  ط��ور 
م�����س��اح��ة احل�����س��ان��ة ول��ت��ت�����س��ع 

لأكر عدد ممكن«.
هناء اآل �صرور

العلوم واآلداب

والأم��ن  ال�سامة  وح��دة  نظمت 
اجل�����ام�����ع�����ي ب����ج����ام����ع����ة ب��ي�����س��ة 
ا�ستخدام  »كيفية  عن  حما�سرة 
و���س��ائ��ل ال�����س��ام��ة واأن���واع���ه���ا«، 
وذلك مبقر كلية العلوم والآداب 
ب���ال���ن���م���ا����ض. وق������دم امل��ح��ا���س��رة 
امل��ازم عبد اهلل حممد العمري 
لهيئة  ف��ي��ه��ا مم��ث��ل��ون  و�����س����ارك 
مبحافظة  امل���دين  ال��دف��اع  اإدارة 
كلية  عميد  وح�سرها  النما�ض، 
العلوم والآداب بالنما�ض د. علي 
ال�سهري، ووكيل الكلية واأع�ساء 

هيئة التدري�ض والطاب.

العلوم واآلداب

والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اأن�������س���اأت 
بظهران اجلنوب �سندوق تكافل 
اج���ت���م���اع���ي ل����دع����م م��ن�����س��وب��ات 
الكلية وخا�سة الطالبات الاتي 
ي��ح��ت��ج��ن اإل����ى م�����س��اع��دة م��ال��ي��ة 
ل�������س���راء وج���ب���ة ال���ف���ط���ور ودف����ع 
واحل�سانة.  الت�سوير  م�ساريف 
عن  ال�سندوق  ه��ذا  مت��وي��ل  ومت 
طريق الراغبات فيه من اأع�ساء 
هيئة تدري�ض وموظفات اإداريات 
ال�سندوق  اأن  يذكر  وم�سرفات. 
ت�������س���رف ع��ل��ي��ه ع���م���ي���دة ال��ك��ل��ي��ة 

الدكتورة  زهبة علي اآل اأحمد. 

كلية اآلداب
والتربية

 انطاقا من مبداأ ال�سراكة بني 
املجتمع،  وم��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ة 
بكليتي  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  اأق��ي��م��ت 
باأبها،  للبنات  وال��رب��ي��ة  الآداب 
ريا�ض  معلمة  »م��ه��ارات  بعنوان 
الأط�������ف�������ال« ق���دم���ت���ه���ا امل����درب����ة 
امل���ع���ت���م���دة ب����اأك����ادمي����ي����ة امل��ع��ل��م 
الأ�ستاذة  وال�ست�سارات  للتدريب 
اأ���س��م��اء زاه����ر ال��ق��ح��ط��اين على 
الرو�سة  ملعلمات  ي��وم��ني  م��دى 
طالبة   14 بح�سور  بالكليتني، 

من ق�سم ريا�ض الأطفال.
وت���ن���اول���ت ال������دورة م��ف��ه��وم 
ري��ا���ض الأط��ف��ال، روؤي���ة ور�سالة 
ري����ا�����ض الأط������ف������ال، الأه��������داف 
الأطفال،  ريا�ض  ملرحلة  العامة 
املبكرة،  الطفولة  مرحلة  اأهمية 
ال����رن����ام����ج ال���ي���وم���ي ل���ري���ا����ض 
يف  الت�سميم  اأمن����اط  الأط���ف���ال، 
اأ�سئلة  الأط��ف��ال،  ريا�ض  ف�سول 
امل��ع��ل��م��ة يف  ���س��ف��ي��ة ف��ع��ال��ة، دور 
م�سكات  ك�سف  ال�سف،  تنظيم 
ال��رو���س��ة  اأط���ف���ال  ع��ن��د  �سلوكية 
وع����اج����ه����ا، ال���ت���ع���ل���م ب��ال��ل��ع��ب 
لأط�����ف�����ال ال�����رو������س�����ة، وت��ن��م��ي��ة 

مهارات الأطفال.
هناء اآل �صرور

المجاردةالمجاردة

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  اأق����ام����ت 
ب��خ��م��ي�����ض م�����س��ي��ط )جم���م���ع1( 
ال�ستبيانات  عن  تدريبية  دورة 
وذل��ك  للباحثات،  الإل��ك��رون��ي��ة 
بدعم من عمادة �سوؤون الطاب 
ب����اجل����ام����ع����ة وب�����ال�����ت�����ع�����اون م��ع 
قدم  واجل���ودة.  التطوير  ع��م��اده 
ال���دورة الأ���س��ت��اذة عبري الأمل��ع��ي، 
ت�سميم  خطوات  فيها  وتناولت 
الإل��ك��روين  ال�ستبيان  وتنفيذ 
وع���ن���ا����س���ره���ا وال����ق����واع����د ال��ت��ي 
�سياغتها  عند  مراعاتها  يجب 
مع مناذج معدة لأه��داف بحثية 
م��ن��وع��ة. وح�����س��ر ال������دورة ع��دد 
من اأع�ساء هيئة التدري�ض ومن 
ال��ب��اح��ث��ات م���ن م��ك��ت��ب ال��رب��ي��ة 
والتعليم بخمي�ض م�سيط، ومن 

كليات جامعة امللك خالد. 

العلوم واآلداب



إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa

آفاق الجامعة  |  العدد 138  |  26 ربيع الثاني 1436  |  15 فبراير 2015



آفاق الجامعة  |  العدد 138  |  26 ربيع الثاني 1436  |  15 فبراير 2015متابعات

الجامعة
تعقد أول 

اختبارات 
IELTS

ع��ق��دت اجل��ام��ع��ة، الخ��ت��ب��ار ال��ع��امل��ي 
الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ل��ت��ق��ي��ي��م  الأول 
ال����راغ����ب����ني يف ا���س��ت��ك��م��ال  ل���ل���ط���اب 
درا�ستهم باجلامعات املحلية والعاملية 
اأن مت  بعد  وذل���ك   ،IELTS »اإي��ل��ت�����ض« 
موؤخرا اعتماد اجلامعة لتكون مركزا 
لختبارات »اإيلت�ض« العاملية، كما ياأتي 
اإطار خطة اجلامعة للتعاون  ذلك يف 
الطاب  العاملية خلدمة  الهيئات  مع 

ال�سعوديني.
واأو������س�����ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 
وال����رج����م����ة ب���اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور 
معايل  حر�ض  اأن  ملهي،  اآل  ع��ب��داهلل 
مدير اجلامعة على اإيجاد بديل ملركز 
ال��ت��وف��ل يف اأ����س���رع وق���ت، ك���ان ل��ه دور 
اإجن���از ه��ذه الت��ف��اق��ي��ة التي  كبري يف 
وفرت عناء ال�سفر والتكاليف ملن اأراد 

تاأدية هذه الختبار.
يذكر اأن اجلامعة ممثلة يف كلية 
ال��ل��غ��ات وال���رج���م���ة، وق��ع��ت م���وؤخ���راً 
عقد �سراكة ا�سراتيجية مع »اإيلت�ض 
اختبارات  تقدمي  لها  يتيح  ا�سراليا« 
»اإي���ل���ت�������ض« ال���ع���امل���ي���ة ل��ت��ق��ي��ي��م ال��ل��غ��ة 
الإجن��ل��ي��زي��ة ل��ل��ط��اب ال��راغ��ب��ني يف 
ا�ستكمال درا�ستهم باجلامعات املحلية 

والعاملية.
منصور كويع
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ن�سمع ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ك��ت ال��ت��ي تطلق ع��ل��ى ع���دد م��ن ال�����س��ب��اب ال��ذي��ن  
و�سلوا ملرحلة املراهقة وي�ستد تعلقهم بلعبة »البلوت«، بل ي�سبح همهم 
ال�ستمرار فيها، فتجد الواحد منهم ل تزال ورقته يف جيبه ول يردد اأن 
يلعب بها يف كل مكان؛ يف الف�سل الدرا�سي، يف حو�ض املدر�سة، يف الكلية، 

وقد ميتد الأمر ملمار�سة اللعبة عند اإ�سارات املرور.
اعرا�ض  هناك  ولي�ض  ملمار�سيها،  م�سلية  لعبة  تكون  قد  »البلوت« 
هذه  اأن  خا�سة  الفو�سى،  م��ن  ال�سكل  بهذا  تكون  عندما  ولكن  عليها، 
اللعبة لدى البع�ض يكر فيها رفع ال�سوت وال�ستائم، وقد ت�سل ملد اليد 

واخل�سام بني الأهل والأ�سحاب، يظهر حجم التفاهة وال�سرر.
هذه اللعبة يتقا�سمها اأربعة اأ�سخا�ض، اأي اأن كل �سخ�سني ي�سكان 
اأح��د  م��ن  ت�سدر  غلطة  اأول  وعند  ال���ورق  بتوزيع  اللعب  وي��ب��داأ  فريقا، 
اأع�ساء الفريق تبداأ النتقادات واملاحظات التي ي�سبها كل ع�سو على 

زميله يف الفريق. وهكذا طوال الوقت.
والافت يف هذه اللعبة اأنه بداأ كثري من �سغار ال�سن يف ممار�ستها 
وك�سف  تعلمها  يف  اأوق��ات��ه��م  ج��ل  فيها  يق�سون  واأ���س��ب��ح��وا  كبري  ب�سكل 
اأ�سرارها، فا يرددون يف لعبها يف اأي مكان بغ�ض النظر عما حتدثه من 
فو�سى ل تاأبه بحرمة مكان اأو زمان، والأدهى اأنها قد ت�سغلهم عن اأمور 

كثرية مثل ال�ساة والدرا�سة.
�سرخاتهم  متاأ  بل  اللعبة  اأثناء  اللعبة  هذه  ه��واة  اأ�سوات  ترتفع 
رجولتهم  اإثبات  اإل��ى  يهدفون  اأنهم  الأك��ر  والدافع  كافة،  املكان  اأرج��اء 
واأنهم كروا �سنا، لكنهم يتنا�سون اأن الإن�سان يزداد ن�سجا وعقا ووقارا 
ال�سب  تبادل  اأن  اأن يعلموا  اأي�سا  العمر، وكان ينبغي لهم  به  كلما تقدم 
العقلي  والن�سج  الكر  من  لي�ض  وال�سجار  القطيعة  نار  واإيقاد  وال�ستم 

يف �سيء.
يف ختام هذا املقال، اأ�سجل ا�ستغرابي ملا ن�ساهده من اأن هذه اللعبة 
اأروقة اجلامعة، وحدائقها، ف�سار لها ع�ساقها وهواتها من  اإلى  ت�سللت 

بني الطاب. فهل من رادع؟

* نائب رئي�ض التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

هواة البلوت

مدير الجامعة يوافق على ترقية
عدد من أعضاء هيئة التدريس

الرحمن بن حمد  الدكتور عبد  الأ�ستاذ  وافق معايل مدير اجلامعة 
الداود على عدد من القرارات الإدارية واأو�سى خالها املجل�ض العلمي 

برقية عدد من اأع�ساء هيئة التدري�ض على النحو الآتي:
• ترقية الدكتور �سعيد بن �سعيد حمدان، الى رتبة اأ�ستاذ بكلية 

العلوم الإن�سانية.
اإلى  الأ�سمري،  نا�سع  اآل  اهلل  عبد  علي  �سعيد  الدكتور  ترقية   •

اأ�ستاذ م�سارك يف كلية ال�سريعة واأ�سول الدين.
اأ�ستاذ م�سارك  رتبة  اإل��ى  العتيبي،  الدكتور حممد ليف  ترقية   •

بق�سم اجلراحة بكلية الطب.
• ت��رق��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ح�سن ���س��ف��ران، اإل���ى رت��ب��ة اأ���س��ت��اذ 

م�سارك  بق�سم املناهج وطرق التدري�ض بكلية الربية.
اأ�ستاذ  رت��ب��ة  اإل���ى  اخل��ال��دي،  قا�سم  ب��ن  �سعيد  ال��دك��ت��ور  ترقية   •
الإداري���ة  العلوم  بكلية  الإداري����ة  املعلومات  نظم  بق�سم  م�سارك 

واملالية.
• ترقية الدكتور حممد بن عبد الرحمن باوهاب، اإلى رتبة اأ�ستاذ 

م�سارك بق�سم اجلراحة بكلية الطب.

الحديثي ممثال للجامعة
في مبادرة عسير

عبد  ال��دك��ت��ور  ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  ال��ب��ح��وث  معهد  عميد  مثل 
اللطيف بن اإبراهيم احلديثي، اجلامعة يف الجتماع اخلام�ض للجنة 
ال��ع��ام«  م���دار  على  رئي�سية  وج��ه��ة  »ع�سري  مل��ب��ادرة  العليا  التنفيذية 
باملنطقة،  العاقة  ذات  احلكومية  الأج��ه��زة  ق��ي��ادات  كافة  مب�ساركة 
واأ���س��اد احل��دي��ث��ي ب��دع��م وت��وج��ي��ه م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ب��دع��م هذه 

املبادرة لتحقق اأهدافها املاأمولة.

آل فائع مديرا للمراجعة الداخلية
اأ�سدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد 
الداود قرارا بتكليف الأ�ستاذ اأحمد بن علي اأحمد فائع بالعمل مديرا 

لوحدة املراجعة الداخلية باجلامعة.

الوادعي ينال جائزة أفضل بحث
اأحمد  ح�سل ع�سو هيئة التدري�ض بكلية الربية الدكتور م�سفر بن 
الوادعي على جائزة اأف�سل بحث مقدم يف املوؤمتر الدويل يف الربية 
بني  من  وذلك  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  هاوي  بولية  والتعليم 
ال���ذي قدمه  ال��ب��ح��ث  وم��ن�����س��ورا علميا. وحت���دث  م��ن 60 بحثا  اأك���ر 
طاب  ل��دى  الناقد  التفكري  م��ه��ارات  تطوير  ع��ن  ال��وادع��ي  الدكتور 
املرحلة البتدائية من وجهة نظر معلمي العلوم ال�سرعية، ومت تكرمي 

الدكتور الوادعي نظري ح�سوله على جائزة اأف�سل بحث مقدم.

»األلمعي« ينضم إلى وحدة اإلعالم
بعمادة شؤون الطالب

الإع��ام  وح��دة  اإل��ى  الأملعي  بن علي  الإعامي عدنان  الزميل  ان�سم 
بعمادة �سوؤون الطاب.. نتمنى له التوفيق يف مهام عمله.

مجتمع الجامعة

E-Mail: aafaq@kku.edu.sa     |     Tel: 0172419922     |     Fax: 0172419933

YouTube: 

aafaqkku
Facebook: 

aafaq.kku
Instigram: 

aafaq.kku
Twitter:

@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
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حافظوا على
نظافة جامعتكم

إعالن



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

النشاط المسرحي.. ترقية األداء
وممارسة العمل الجماعي وتحمل المسؤولية

طالب: التحفيز المادي والمعنوي 
وتوسيع المشاركة والمنافسة 

عوامل ستنهض بالمسرح
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شؤون طالبية
سلمان العلي

ن�ساط  باأنه  اجلامعي  امل�سرح  يعرف 
مي���ار����س���ه ال���ط���اب وي���ت���درب���ون من 
متعددة  اأن���واع  ممار�سة  على  خاله 
من فنون الأداء، كالإلقاء واخلطابة 
وال���ن�������س���ي���د وال���ت���م���ث���ي���ل وم���واج���ه���ة 
جت�سيد  ع��ل��ى  وال����ق����درة  اجل���م���ه���ور 
اأحا�سي�ض  ال�سخ�سيات، معرين عن 
ه�����ذه ال�����س��خ�����س��ي��ات وان���ف���ع���الت���ه���ا 
ب��و���س��ائ��ل ال��ت��ع��ب��ري امل��خ��ت��ل��ف��ة، وه��و 
ن�ساط يتيح للطالب فر�سة ممار�سة 
امل�سوؤولية،  وحتمل  اجلماعي  العمل 
وال�ستفادة  التنظيم  مهارات  وتعلم 
قدراتهم  واإب��راز  البيئة  من خدمات 

و�سقل مهاراتهم.
بع�ض  اآراء  »اآف����اق«  وا�ستطلعت 
ال����ط����اب، ح��ي��ث ذك����ر رئ��ي�����ض ن���ادي 
امل�سرح باجلامعة الطالب نايف �سعد 
اأك��ر  ي�سم  ال���ن���ادي  اأن  ال�����س��ه��راين، 
داخل  م�ساركات  ول��ه  ع�سوا،   50 من 
م�ساركات  له  �ستكون  فيما  اجلامعة، 

مماثلة خارج اجلامعة.
برعاية  »امل�سرح يحظى  واأ�ساف 
الأ�ستاذ  من  معايل مدير اجلامعة  
ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال���رح���م���ن ال�������داود،  
و�����س����ع����ادة ع���م���ي���د ������س�����وؤون ال���ط���اب 

الدكتور مريع هبا�ض«.
اأما نائب رئي�ض النادي الطالب 
اإن  ف��ق��ال  اآل ح���م���اد،  ���س��ع��ي��د  حم��م��د 
ب��ال��ت��ع��اون مع  دورات  ي��ق��دم  امل�����س��رح 
م�سريا  والإع�����ام،  ال��ث��ق��اف��ة  جمعية 
للم�ساركني   م��ك��اف��اآت  ه��ن��اك  اأن  اإل���ى 
كل  م��ن  امل��واه��ب  ودع���م  بامل�سرحيات 
النواحي، متمنيا م�ساركة وا�سعة من 
الطاب، كما متنى اأن تتوافر غرف  

ماب�ض  ومكياج واإ�ساءة متكاملة.

شعلة األنشطة
وو�سف الطالب اأحمد خالد احلكمي،  
الأن�سطة،  ب�سعلة  امل�سرحي  الن�ساط  
وق�����ال »اأ����س���ع���ر ب���اأن���ه م��ه��م ل��ل��ط��ال��ب 
ل��ك��ي ي��ع��ر خ���ال���ه ع���ن راأي�������ه، كما 
املنت�سبني  بالطاب  الهتمام  اأمتنى 
ل���ل���م�������س���رح اجل����ام����ع����ي وت���ك���رمي���ه���م 
ع���ل���ى اأع���م���ال���ه���م وع����ل����ى ج���ه���وده���م 
ال�سنة،  م���دار  ع��ل��ى  يقدمونها  ال��ت��ي 
املادي واملعنوي لهم،  الدعم  وتقدمي 
وت�سجعيهم على موا�سلة اإبداعاتهم 
اأث��ر  ل��ه  �سيكون  امل�����س��رح  خ�سبة  ع��ل��ى 

كبري يف نفو�ض اجلميع«.  
اأم�������ا ال����ط����ال����ب اأن���������ور ال���ق���ح���ط���اين 
�سعبة  ه���ن���اك   ت���ك���ون  اأن   ف���اق���رح 
ن�������س���اط م�������س���رح���ي م������ج������دة ب��ك��ل 
ك��ل��ي��ة يف اجل���ام���ع���ة وحت��وي��ل��ه��ا اإل���ى 
من  مكونة  م�ستقلة  م�سرحية  ف��رق 
ت��ك��ون حتت  املمثلني  م��ن  اأع�����س��ائ��ه��ا 
ق���ي���ادة خم����رج، ع��ل��ى اأن ت��ق��ي��م ه��ذه 
الفرق ور�ض عمل م�سرحية منتظمة 
ط������وال ال����ع����ام وت���ع���م���ل ع���ل���ى ق�����راءة 
الن�سو�ض واختيارها ب�سفة جماعية 
التي  والندوات  املحا�سرات  وتنظيم 
ت��خ�����ض ال���ع���م���ل امل�������س���رح���ي واآل����ي����ات 
ت��ط��وي��ره والرت���ق���اء ب��ه وت��ك��ون هذه 
لتمثيل  ال���س��ت��ع��داد  اأمت  يف  ال���ف���رق 

اجلامعة يف اأي تظاهرة خارجية.
جمعان  حممد  الطالب  ومتنى 
امل�سرح  م�����س��ارك��ات  اأن مت��ت��د  امل��ال��ك��ي 
بق�سد  اململكة  خ���ارج  اإل���ى  اجلامعي 
تطوير الأداء امل�سرحي ب�سكل اأف�سل 
وخارجيا  داخليا  امل�����س��ارك��ات  وزي���ادة 
م������ن خ��������ال اك����ت���������س����اب اخل��������رات 
ال�����ازم�����ة،  واأي�������س���ا ت���وف���ري ب��ع�����ض 
ت�ساعد  ال��ت��ي  الح��راف��ي��ة  الأدوات 
ال���ط���اب ع��ل��ى ال���ت���ق���دمي ب��ال�����س��ور 

املطلوبة.

أهمية النشاط المسرحي
ي��ع��د امل�������س���رح اجل���ام���ع���ي اأح�����د اأه���م 
ال�����رام�����ج ال����ت����ي ي���ح���ق���ق ال��ن�����س��اط 
اجل��ام��ع��ي م��ن خ��ال��ه��ا ال��ك��ث��ري من 
الطاب من  اأه��داف��ه، حيث ميار�ض 
خ����ال امل�����س��رح اجل���ام���ع���ي  ال��ع��دي��د 
الأن�����س��ط��ة يف خمتلف جم��الت  م��ن 
ال���ن�������س���اط امل����در�����س����ي، ف���ف���ي امل���ج���ال 
ال��ع��ل��م��ي ه���ن���اك م�����س��رح��ي��ة امل��ن��اه��ج 
ال��ت��ي ت��ق��دم م��ن خ��ال��ه��ا جمموعة 
�سكل  على  العلمية  املو�سوعات  م��ن 
هناك  الك�سفي  امل��ج��ال  ويف  م�����س��رح، 
ال���ف���رق���ة ال��ك�����س��ف��ي��ة ال���ت���ي مت���ار����ض 
امل�سرح  يف  الك�سفية  الأن�����س��ط��ة  اأح���د 
اجل��ام��ع��ي م���ن خ����ال ت����ويل مهمة 
م����ن خ���ال  اأو  ت��ن��ظ��ي��م اجل���م���ه���ور، 
كما  وه��ي-  الك�سفية  ال�سمر  حفات 
الك�سفية  احل���رك���ة  م��وؤ���س�����ض  ي��ق��ول 

كبرية  ت��رب��وي��ة  و�سيلة   ، ب���اول  ب���ادن 
اجل������دوى وجن���اح���ه���ا م�����س��م��ون، اإذ 
تقوم على تاأليف م�سرحيات �سغرية 
امل�سرحيات  تنظيم  واإن  وتقدميها، 
الأخ���اق  يف  اأم��ث��ال  للطالب  يعطي 
والتاريخ اأف�سل مما تعطيه اخلطب 

والدرو�ض واملحا�سرات »
ويف املجال الفني يتجلى العمل 
ال��ط��اب  ب��ه  ي��ق��وم  اأن  ينتظر  ال���ذي 
وهكذا  ال��دي��ك��ورات.  بعمل  املكلفون 
وكما  املدر�سي،  الن�ساط  األ���ان  �سائر 
اأبو  امل�سرح  على  يطلق  ك��ان  اإذا  قيل، 
على  يطلق  اأن  ف��اإن��ه ميكن  ال��ف��ن��ون، 

امل�سرح اجلامعي اأب� الن�ساط.

أهداف النشاط المسرحي
ت��ن�����س��ئ��ة  ال�����ط�����اب  ت���ن�������س���ئ���ة   •
اإ����س���ام���ي���ة ع��ل��ى ه����دي ال��دي��ن 

احلنيف.
ال����ف����راغ  اأوق����������ات  ا����س���ت���ث���م���ار   •

وطاقات الطاب.
ال���ف���ن���ي���ة  امل�������واه�������ب  ك���������س����ف   •
والجتاهات  العقلية  والقدرات 
وتنميتها  ال�سلمية  الإي��ج��اب��ي��ة 

لدى الطالب.
التعبري  على  ال��ق��درة  تنمية   •
عاج  اإل��ى  بالإ�سافة  والإل��ق��اء، 
ب���ع�������ض ج�����وان�����ب ال���ق�������س���ور يف 

النطق اأو مواجهة اجلمهور .
• رفع امل�ستوى املعريف والثقايف 

والعلمي لدى الطاب.
• بث روح التعاون بني الطاب، 

والعمل بروح الفريق.
• تدريب الطالب على التحدث 

باللغة العربية الف�سيحة.
• ت��ن��م��ي��ة ال���ت���واف���ق ال��ع�����س��ل��ي 

والع�سبي.
ت��ن��م��ي��ة ق����درة ال��ط��ال��ب على   •

الإبداع والنطاق باخليال.
• م���ع���اجل���ة ب��ع�����ض امل�����س��ك��ات 
ال�����������س�����ل�����وك�����ي�����ة وال����ن����ف���������س����ي����ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة ل���دى ال��ط��اب، 
اأم  ج�����م�����ه�����وراً  ك������ان������وا  �������س������واء 

م�ساركني.
ا�ستيعاب  • متكني الطالب من 
املعلومات الدرا�سية، عن طريق 
معها  ليتفاعل  امل��ن��اه��ج  م�����س��رح 

التفاعل الإيجابي املطلوب.

األسس التربوية
للمسرح الجامعي

ي�سعى  اجلامعي   امل�سرح  ك��ان  واإذا   
اإل�����ى حت��ق��ي��ق ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ة من 
الأه��������داف ال���رب���وي���ة ال���ت���ي ق���د ل 

م�سرف  ع��ل��ى  ف���اإن  ب��غ��ريه،  تتحقق 
الن�ساط امل�سرحي اجلامعي ما يلي: 
• اأن يتحا�سى املديح والإطراء 
على طالب ممثل دون اآخرين.

معاملة  ال��ط��اب  يعامل  اأن   •
ح�سنة م�ست�سعرا باأنه قدوة يف 

تعامله.
ع��ل��ى  ال����ط����اب  ي�����س��ج��ع  اأن   •
ال����ع����م����ل اجل����������اد، وي���ح���ف���زه���م 

بالكلمة الطيبة.
م�ساركة  اأن  م��ن  ي��ت��اأك��د  اأن   •
ال��ط��ال��ب يف امل�����س��رح ل���ن ت��ع��ود 
على حت�سيل الطالب الدرا�سي 

�سلبيا.
عن  ال���ط���رف  ي��غ�����ض  ل  اأن   •
اأخ��������ط��������اء ب����ع���������ض ال�����ط�����اب 
ب�سبب  الأخاقية  وجتاوزاتهم 
اأو  ال��رت��ي��ب��ات،  الن�����س��غ��ال يف 
وع��دم  م�سايقتهم  م��ن  خ��وف��اً 
م�ساركتهم معه، فهدف امل�سرح 

اجلامعي  الربية .
• اأن ل ين�سى الهدف الأ�سا�سي 
يف امل�����س��رح اجل��ام��ع��ي، واأن����ه ل 
ي���ه���دف اإل������ى اإخ��������راج مم��ث��ل��ني 
حم���رف���ني، ب���ل اإل�����ى اأه�����داف 
تربوية، ول يخاطب اجلمهور 
العام، بل هو يخاطب املجتمع 

اجلامعي .
على  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ت�سجيع   •
والبتكار  ب��الق��راح  امل�ساركة 
وال��ت��ج��دي��د، وال��ث��ن��اء ع��ل��ى كل 

مبادرة.

صفات يجب توافرها
ــاط  ــش ــن ـــرف ال ـــش فــــي م

المسرحي
التي حتكم  الثوابت  ولتحقيق هذه 
عمل امل�سرف على الن�ساط امل�سرحي 
اأن يتحلى  يف اجلامعة، فاإنه ينبغي 
ق��ادرا  ي��ك��ون  لكي  ال�سفات  ببع�ض 
ع����ل����ى ق�����ب�����ول حت�����دي�����ات م���ه���م���ت���ه، 
هي  .وال�سفات  اأدائ��ه��ا  يف  وال��ن��ج��اح 

كما يلي :
الفنية  الأ�س�ض  ب��اأه��م  الإمل���ام   •

فيما يتعلق بامل�سرح.
الربوية  ب��الأه��داف  الإمل����ام   •

من التعليم. 
النف�سية  باخل�سائ�ض  الإملام   •
التي  للمرحلة  والج��ت��م��اع��ي��ة 

يعمل فيها.
• امل��ع��رف��ة اجل���ي���دة ب��ال��ط��اب 

الذين يعمل معهم.
• ال���ق���درة ع��ل��ى ك�����س��ب ت��ع��اون 
زم����ائ����ه وم����دي����ري����ه ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

احلفل اجلامعي.
• امل���رون���ة وال���ق���درة ع��ل��ى حل 

امل�سكات.
• العزمية ال�سادقة على اإجناز 

العمل.
امل���اح���ظ���ة  ب����دق����ة  ال���ت���م���ت���ع   •

والقدرة على النقد.
• ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 
ي�سمن  �سليم  ب�سكل  ال��ط��اب 
ك�������س���ب ح���م���ا����س���ت���ه���م ل��ل��ع��م��ل 

وتفاعلهم معه.
-الإملام مبهارات الإلقاء وفنون 

التمثيل.
ال���ت���ح���دث  ع����ل����ى  ال�������ق�������درة   •

بالف�سحى.
يف  العمل  خ�سو�سية  اإدراك   •
امل�����س��رح اجل��ام��ع��ي، واخ��ت��اف��ه 

عن امل�سرح الحرايف .
وه���م���ا  واحل������ل������م  ال���������س����ر   •
�������س������روري������ان ل���ل���ت���ع���ام���ل م��ع 
الطاب  م��ن  كبرية  جمموعة 

وتدريبهم .
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سلمان العلي

حفل الراث العربي باحلكم البليغة 
احل��اث��ة ع��ل��ى ع��ل��و ال��ه��م��ة وال��ط��م��وح، 
ومن ذلك قول الإمام ال�سافعي رحمه 
املعايل ومن  تكت�سب  الكّد  بقدر  اهلل: 

طلب العا �سهر الليايل.
ويف الأ�سطر التالية تقدم »اآفاق« 
ح��ق��ائ��ق ع��ل��م��ي��ة ون�����س��ائ��ح اأك��ادمي��ي��ة 
الدرا�سي، هدية  التفوق  اأ�سباب  حول 
م��ن��ه��ا ل��ع�����س��اق ال��ت��م��ي��ز م���ن ال��ط��اب 

والطالبات.
اأن ت�سبح متفوقا  اإذا كنت تريد 
ات���ب���اع  اإل  ع��ل��ي��ك  ف���م���ا  درا����س���ت���ك  يف 

التايل:

حدد هدفك
من الدراسة

ما  �سريعا  فاملتفوق  لنف�سي:   •
ي�سل ملا يريد. 

اأن  ع��ل��ي  واج�����ب  لأ����س���رت���ي:   •
اأ�سعد والدّي بالنجاح. 

لكل  بحاجة  فهو  ملجتمعي:   •
ناجح.

حاجة  يف  ف��ه��م  للم�سلمني:   •
ملزيد من املتفوقني.

حقائق تعينك
على التفوق 

ولي�ض حلما.  • التفوق حقيقة، 
• ل ياأتي �سدفة. 

وب��ت��ع��ب��ك  ي���دي���ك  ���س��ن��ع  • م����ن 
وكّدك. 

ناجحا. تكن  هادئا  • كن 
على  تعينك  القوية  ال��ذاك��رة   •

التفوق. 
• الثقة بالنف�ض تدفعك للتفوق. 
النتيجة.  ليوم  الدائم  • التذكر 

 تذكر دائما يوم النتيجة
النتيجة  ليوم  الدائم  تذكرك   •

يدفعك اإلى النجاح والتفوق.
ف��رح��ون  اأ����س���دق���اوؤك  • ف���ه���وؤلء 

بالنجاح.
بر�سوبه.  متاأثرا  يبكي  • وهذا 

بف�سله،  ي���ذك���ره  ه���ذا  ووال�����د   •
وبنتيجة اإهماله.

• وهوؤلء جريانك واأ�سدقاوؤك 
واأق����������ارب����������ك ي�����������س�����األ�����ون ع���ن 
ح�سلت  ك���م  وع���ل���ى  ن��ت��ي��ج��ت��ك، 
م��ن ال���درج���ات؟ وه���ل اأن����ت من 

املتفوقني اأم ل؟ 
النتيجة،  يوم  اأنت  اأين  • ترى 
م��ن  اأم  ال����ف����رح����ني  م������ن  ه������ل 

الباكني؟ 

قواعد االستذكار
النتباه. • تركيز 

مذاكرته. يتم  ما  • فهم 
• البتعاد عن املوؤثرات امل�ستتة، 
م���ث���ل امل�������س���ك���ات وال�����س��ج��ي��ج 

والتلفاز.

�سحيحة. بطريقة  • اجللو�ض 
والتهوية  اجل��ي��دة  الإ���س��اءة   •

ال�سحية.
 

طرق المراجعة
اأك���ر  ت���ذاك���ر،  واأن�����ت  دّون،   •
ك���را����س���ة  اأه����م����ي����ة يف  ال����ن����ق����اط 

ماحظاتك.
• راجع هذه املاحظات دوريا.
حتى  امل�ستطاع،  ق��در  خل�ض   •

تتذكر ما قمت بتلخي�سه.
تراجع.  واأنت  الأ�سئلة  • توقع 
دوريا. للمراجعة  خطة  • �سع 

اإلى  واأ�سر  الأل��وان  ا�ستخدم   •
اأهم النقاط.

والأذك��ار  ال�ساة  على  داوم   •
وتاوة القراآن.

نصائح للحفظ
الأ���س��ح��ار،  الأوق�������ات:  • اأج�����ود 

وبعد الفجر. 
• اأجود الأماكن الغرف. 

ع��ن  احل����ف����ظ  ع���ن���د  • اب���ت���ع���د 
الطرقات واخل�سرة وال�سجيج.

كيف تعد
برنامج المراجعة؟

بانتظام  وامل��راج��ع��ة  امل��ذاك��رة   •
اأي  ال���ت���ذّك���ر يف  ع��ل��ي��ك  ت�����س��ه��ل 

وقت.

أسرار التفوق الدراسي
حقائق علمية ونصائح أكاديمية

األهداف
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لقربها  طبقا  امل���واد  ترتيب   •
ال��زم��ن��ي م���ن الم��ت��ح��ان��ات، ول 
المتحان  قبل  امل��راج��ع��ة  جتعل 
تن�سى  ب��ف��رة ط��وي��ل��ة، ح��ت��ى ل 

وحتتاج ملراجعة اأخرى.
• حدد املواد التي حتتاج ملجهود 

ووقت اأكر.
كل  على  املتبقي  الزمن  • حدد 

مادة، وق�سمه تبعا لها.
• �سع عند املراجعة مادة �سهلة 

وحمببة مع مادة �سعبة.
• ل تن�ض اأن ت�سع يف برناجمك 
ف��������رات ل����ل����راح����ة، ومم���ار����س���ة 

الهوايات املف�سلة.

معوقات النجاح
امل���ذاك���رة  اب������داأ  • ال�������س���رح���ان: 
وا�ستخدم  ت�سغلك  ال��ت��ي  ب��امل��واد 

ال�سوت العايل.
امل��ذاك��رة،  م��ك��ان  غ���رّي  • امل��ل��ل: 

ورّفه عن نف�سك.
امل���ذاك���رة:  يف  ال��رغ��ب��ة  • ع����دم 
ت��ق��وي��ة احل���اف���ز وال���ب���اع���ث على 
امل��������ذاك��������رة وه�����ي�����ئ ال����و�����س����ائ����ل 

امل�ساعدة.
ال���ت���ل���خ���ي�������ض  ال����ن���������س����ي����ان:   •
وامل��راج��ع��ة امل�����س��ت��م��رة والب��ت��ع��اد 

عن املعا�سي.
امل��ل��خ�����س��ات  ال���رك���ي���ز:  • ع����دم 

وال�ستعانة ب�سحبة اخلري.
ال�ستعانة  ال��ف��ه��م:  �سعوبة   •

باملدر�ض.
زي��ادة  بالنف�ض:  الثقة  فقد   •

امل������دة امل�����ح�����ددة مل�����ذاك�����رة امل�����واد 
ال�سعبة.

النفعالية. • امل�سكات 

كيف تمر ليلة االمتحان 
بسالم؟ 

الإح�سا�ض  نف�سك  ع��ن  اأب��ع��د   •
اأن ت��راج��ع  اإن�����ك لب����د  ال���ق���ائ���ل: 
املنهج كلمة كلمة و�سطرا �سطرا.

الأ���س��ا���س��ي��ة  الأف�����ك�����ار  • راج������ع 
للمادة.

وكرة  والثبات  بال�سر  • حتل 
ذكر اهلل.

النوم  م��ن  كافيا  ق�سطا  خ��ذ   •
والراحة.

والأح��ادي��ث  القلق  عن  ابتعد   •
غري املفيدة. 

جديد. �سيء  تعلم  حتاول  • ل 
م��ن  وت����اأك����د  اأدوات���������ك  • ج���ّه���ز 

�سامتها.

يوم االمتحان
ال��ف��ج��ر،  ب�����س��اة  ال��ي��وم  • اب����داأ 
ح���ت���ى ت��ن�����س��ط روح������ك وت��رت��ف��ع 

معنوياتك. 
وال��ق��ل��ق  ل���ل���خ���وف  داع������ي  ل   •

وا�ستعن باهلل.
واأكر  القراآن  اآيات  بع�ض  • اتل 

من ال�ستغفار. 
وت�����س��ّف��ح  ب���ال�������س���م���ت،  • حت�����ّل 

العنا�سر الرئي�سة للمادة.
خفيفة،  اإف��ط��ار  وجبة  ت��ن��اول   •

مع كوب ع�سري فاكهة طازج. 

الطريقة المثلى
ألداء االمتحان 

الأ����س���ئ���ل���ة  ع�����دد  م����ن  • ت�����اأّك�����د 
املطلوب الإجابة عنها.

وق��ت  ل���س��ت��غ��ال  خ��ط��ة  • ���س��ع 
المتحان.

الأ�سئلة. جميع  • اقراأ 
لكل  الرئي�سة  العنا�سر  �سع   •

�سوؤال.
عن  يبحث  املمتحن  اأن  • تذكر 
اجلودة، ولي�ض عن كمية الكام 

املكتوب.
ذات  الأ����س���ئ���ل���ة  ب���ح���ل  اب��������داأ   •
ال����درج����ات ال��ك��ب��رية وال�����س��ه��ل��ة، 
وال����ت����ي ذاك���رت���ه���ا ج����ي����دا، ح��ت��ى 
ت��ع��ط��ي��ك ق����درا م���ن الط��م��ئ��ن��ان 

والثقة بالنف�ض.
الذهن  على  تطراأ  اإجابة  • اأول 
غالبا ما تكون �سحيحة، فاحذر 
كنت  اإذا  اإل  اإج��اب��ت��ك،  ت��غ��ري  اأن 
واث����ق����ا ب�������اأن الإج�����اب�����ة الأول�������ى 

خاطئة.

أسباب الشعور
باإلحباط بعد االمتحان

الأ�سئلة  قراءة  وعدم  • الت�سرع 
بتمهل وفهم.

جزء  م��راج��ع��ة  يف  التق�سري   •
معني من املنهج.

الأ�سئلة. فهم  • عدم 
• عدم التمكن من حل الأ�سئلة 

نظرا لقلة التدريب.
ع��ن  اإج���اب���ت���ك  يف  ال���رك���ي���ز   •

الأ�سئلة ذات الدرجات القليلة.
دون  الأج����وب����ة  يف  الإط����ال����ة   •

فائدة. 
تنظيم  يف  كبري  وقت  • ت�سييع 

ورقة الأجوبة. 
اأن  بعد  �سوؤال،  اإجابة  تغيري   •

كانت الإجابة �سحيحة.

ماذا بعد االمتحان؟
يف  وط��اق��ت��ك  ت��ف��ك��ريك  • رك����ز 

املادة القادمة.
• ل تراجع مع الأ�سدقاء حتى 

ل ت�ساب بالإحباط.
• تذكر اأن هذا المتحان خطوة 

لاأمام ولي�ض نهاية الدنيا.
• حاول اأن تعّو�ض ما فاتك من 

درجات يف املادة القادمة.

اإن كنت من  م��اذا بعد المتحان 
الناجحني؟ 

اإل��ى  وال��رك��ون  ال��غ��رور  • اح���ذر 
النف�ض. 

زمائك.  على  التكّر  • احذر 
ع��ل��ي��ك،  اهلل  ف�������س���ل  ت����ذك����ر   •
واحمده، وا�سجد �سجدة ال�سكر. 
وال������دي������ك  ف���������س����ل  ت������ذك������ر   •
ال��ن��ج��اح  اأن  واأ���س��ات��ذت��ك، واع��ل��م 

يعني الإح�سان اإليهم.

ماذا بعد النتيجة
إن كنت من الراسبين؟ 

• ل تقنط ول تياأ�ض من رحمة 
اهلل. 

اإلى اهلل  تقّرب  بل  تنعزل،  • ل 
وادعه اأن يوفقك.

لنف�سك  توجد  اأن  حتاول  • ل 
الأعذار. 

ع���ل���ى  ب���ف�������س���ل���ك  ت�����ل�����ق  ل   •
الآخرين. 

• ادر�ض اأ�سباب الر�سوب وطرق 
عاجها. 

اآخر  يكون  باأن  نف�سك  • عاهد 
ر�سوب لك.

نصائح غالية
واأن��ك  ذاك��ر عن حب واقتناع   *
ل��ل��ن��ج��اح ح��ت��ى تكون  يف ح��اج��ة 

مفيدا للمجتمع. 
بع�ض  بتاوة  امل��ذاك��رة  • اب��داأ 

الآيات القراآنية.
وحدك. تذاكر  اأن  • حاول 

• حافظ على اإر�ساء الوالدين 
ع�سى اأن حتظى بدعائهما.

ال�����راح�����ة  ع����ل����ى  اح������ر�������ض   •
والرفيه حتى ل متل. 

• �سحة جيدة + ج�سم �سليم = 
مذاكرة اأف�سل. 

والقهوة  ال�ساي  كرة  احذر   •
واأكر من ع�سائر الفاكهة.

• ا�ستعن باهلل ول تعجز وادعه 
ع�سى اأن يوفقك.

مقارنة
عليك اأن تقارن تفاهة اختبار الدنيا 
بعظم اختبار الآخرة، واأمعن النظر 

يف النقاط التالية:

م���واد  ل���ه  ال���دن���ي���ا  • ام���ت���ح���ان 
من��ت��ح��ن ف���ي���ه���ا، اأم������ا ام��ت��ح��ان 
الآخرة فله مواده، مثل القراآن 
ن��ع��رف��ه��م��ا  اأن  لب�����د  وال�������س���ن���ة 

ونعمل بها.
الدنيا وقت حمدد  • لمتحان 
الآخ��رة  امتحان  واأم��ا  ومعلوم، 
م��وع��د حم���دد، فكن  ل��ه  فلي�ض 

دائماً على ا�ستعداد.
اأ���س��ئ��ل��ة  ال���دن���ي���ا  • لم���ت���ح���ان 
حم���ددة، واأم���ا امتحان الآخ��رة 
بل  اأ���س��ئ��ل��ة حم����ددة،  ل��ه  فلي�ض 

ت�سمل كل �سغرية وكبرية.
مراقب،  له  الدنيا  امتحان   •
واأم����ا امتحان  م��ث��ل��ك،  خم��ل��وق 
الآخ�����������رة ف����امل����راق����ب ه�����و اهلل 

�سبحانه. 
جن��اح  ل���ه  ال��دن��ي��ا  • ام��ت��ح��ان 
الدنيا..   مراتب  يف  به  ونرتقي 
ام��ت��ح��ان الآخ�����رة فلي�ض  واأم�����ا 
ف��ي��ه ا���س��ت��ع��ان��ة ب����اأح����د، ف��ال��ك��ل 
ال�سر  اأو  ب��اخل��ري  عليك  �ساهد 

حتى جوارحك.
اإع����ادة  ل���ه  ال��دن��ي��ا  • ام��ت��ح��ان 
اأن جنر  م���ن خ��ال��ه��ا  مي��ك��ن 
تق�سرينا، واأما امتحان الآخرة 
له  ولي�ض  واح���د،  امتحان  فهو 
اإع�����ادة، وال��ر���س��وب ف��ي��ه ر���س��وب 

اإلى الأبد.
عليك  متر  التي  املواقف  • كل 
ل��ت��اأخ��ذ  ت��ت��ف��ك��ر ف��ي��ه��ا  اأن  لب����د 
م��ن��ه��ا ال����ع����رة وال���ع���ظ���ة ف��ي��م��ا 

ينفعك يف الدنيا والآخرة.

ياأتي دمج الوزارتني؛ وزارة التعليم العايل ووزارة الربية والتعليم يف 
وزارة واح���دة ه���ي وزارة التعليم، ياأت���ي ذلك  �سمن جمموعة  متكاملة 
م���ن القرارات الت���ي اأ�سدرها امللك �سلمان بن عب���د العزيز، حفظه اهلل 
ورع���اه، وهي ق���رارات حققت تطلعات ال�سعب يف جميع جمالت احلياة 
ال�سيا�سي���ة والقت�سادي���ة والعلمي���ة، ومت�ض حا�س���ر وم�ستقبل ال�سعب 
ال�سع���ودي واملنطق���ة ب�سكل عام نظ���را ملكانة اململك���ة العربية ال�سعودية 

على امل�ستوى الإقليمي والإ�سامي والعاملي.
ويب���دو اأن قرار دمج الوزارت���ني يف وزارة واحدة، ياأتي �سمن روؤية 
متكامل���ة تنظ���ر للم�ساأل���ة التعليمي���ة م���ن املراحل الأول���ى اإلى مراحل 
الدرا�س���ات العليا وبرامج التعليم العايل روؤي���ة واحدة تتناول الق�سية 

التعليمية، وتراعي تتابع مراحلها والتداخل بني هذه املراحل .
اإن ع���ددا م���ن ال���دول املتقدمة تدم���ج الوزارت���ني يف وزارة واحدة، 
وامله���م لي����ض الدم���ج اأو النف�سال، بل طبيعة الروؤي���ة التي تنبثق منها 
ق���رارات الدم���ج اأو الف�س���ل، وم���ا من �س���ك يف اأن ه���ذه الق���رارات كانت 
ح�سيل���ة لتجرب���ة وح�سادا مل�سرية مت���ت مراجعتها والقي���ام بتغيريات 

من �ساأنها اأن تنقل التعليم اإلى م�ستوى اأرقى واأف�سل.
ونح���ن نث���ق بقيادتن���ا ممثل���ة بخ���ادم احلرم���ني ال�سريف���ني امللك 
�سلم���ان ب���ن عب���د العزي���ز وويل عه���ده وويل ويل عه���ده، وب���اأن ه���ذه 
الق���رارات تنه�ض من حر�ض القي���ادة ال�سيا�سية على م�ستقبل التعليم 
و�س���رورة وح���دة املوؤ�س�س���ة الت���ي ت�س���رف عل���ى عملي���ة التعلي���م ووحدة 
الق���رار وتناغ���م الرام���ج التعليمي���ة . ن�س���األ اهلل لقيادتن���ا التوفي���ق، 

ولوطننا احلبيب التقدم والرخاء.

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

دمج الوزارتين



ال�سباب  م��وؤمت��ر  يف  امل�����س��ارك��ون  ات��ف��ق 
واملواطنة »قيم واأ�سول« الذي نظمته 
ت��ع��ري��ف  ع���ل���ى  ال�����ق�����رى،  اأم  ج���ام���ع���ة 
املواطنة باأنها م�سوؤولية م�سركة بني 
وم��ن��ظ��وم��ة متكاملة  امل��ج��ت��م��ع،  اأف����راد 

فيها حقوق وواجبات لكل فرد.
وت��ب��ن��ي امل����وؤمت����ر ت��ن��ظ��ي��م ب��رام��ج  
ت�����وع�����ي�����ة ل����ل����م����وظ����ف����ني ب����احل����ق����وق 
وال��واج��ب��ات يف ال��ع��م��ل، وت��ع��زي��ز م��ب��داأ 
ال��ع��دال��ة وامل�������س���اواة، وت��ك��اف��وؤ الفر�ض 
اأث��ن��اء تطبيق الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني يف 
املوؤ�س�سات احلكومية؛ ملا لها من  كافة 
اأث����ر يف ت��ط��ب��ي��ق مم��ار���س��ات امل��واط��ن��ة، 

واإبراز الهوية الوطنية.
خطط  و���س��ع  امل�����س��ارك��ون  وراأى 
ا����س���رات���ي���ج���ي���ة وم���رح���ل���ي���ة ل��ت��ف��ع��ي��ل 
وممار�ستها  امل��واط��ن��ة،  قيم  منظومة 
على اأر�ض الواقع على كافة امل�ستويات، 
اأو�ساط  اإل��ى جانب تنمية احل���ار بني 
ال�����س��ب��اب وال���س��ت��ف��ادة م���ن اإم��ك��ان��ي��ات 
وب����رام����ج م���رك���ز امل���ل���ك ع���ب���د ال��ع��زي��ز 
املماثلة يف  ال��وط��ن��ي وامل��راك��ز  ل��ل��ح��وار 
اجل���ام���ع���ات وامل���وؤ����س�������س���ات احل��ك��وم��ي��ة 
واأث���ره  احل���وار  ب���اأدب  ال�سباب  لتوعية 
ع���ل���ى امل���واط���ن���ة ال�������س���احل���ة، وك���ذل���ك 
يف  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  ال�ستفادة 

املجتمع.
تو�سياتهم،  يف  امل�����س��ارك��ون  واأق����ّر 

والو�سول لأكر �سريحة من ال�سباب، 
املجتمعية  البيئات  تطوير  جانب  اإل��ى 
امل���ادي���ة م��ث��ل: اأن���دي���ة احل����ّي، وم��راك��ز 
الب�سرية  ال��ب��ي��ئ��ات  وك��ذل��ك  الأح���ي���اء، 
الأحياء، وم�سوؤويل مراكز  مثل: ُعمد 
الأح����ي����اء، وت���ق���دمي ال���دع���م ل��ه��م مبا 
احلفاظ  يف  الوطنية  الر�سالة  يحقق 
ع����ل����ى ت�����راب�����ط م����ك����ون����ات امل���ج���ت���م���ع، 

وا�ستثمار طاقات ال�سباب فيه.
خرج  التي  التو�سيات  اأك��دت  كما 
امل���راأة يف غر�ض قيم  امل��وؤمت��ر؛ دور  بها 
امل���واط���ن���ة ل����دى ال���ن�������ضء، وت�����س��ح��ي��ح 
التي  اخلاطئة  وال�سلوكيات  املعتقدات 

قد ت�سدر عن بع�ض ال�سباب.
ون�����ادت ال��ت��و���س��ي��ات ب��ت��ع��زي��ز اأث���ر 
»املعلم القدوة« من خال دور معلمي 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام واأ����س���ات���ذة اجل��ام��ع��ات 
املواطنة  �سلوك  يف  لطابهم  ك��ق��دوة 
اأف��ع��ال��ه��م يف امل��واق��ف  م��ن خ��ال ردود 
الوطنية  قيم  تتجلى  بحيث  املختلفة، 
عطائهم،  وم��دى  تدري�سهم،  ج��ودة  يف 
واإخ���ا����س���ه���م، وت��ف��ان��ي��ه��م يف خ��دم��ة 

وطنهم.
امل�ساركة  ق��اع��دة  تو�سيع  وك��ذل��ك 
امل���وؤ����س�������س���ات  ال�������س���ب���اب���ي���ة يف ج���م���ي���ع 
و�سع  خ��ال  من  واملدنية،  احلكومية 
خطط وبرامج لتفعيل املواطنة؛ حتى 
تنفيذها،  م�سوؤولية  اجلميع  يتحمل 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��ي��اغ��ة م�����س��روع وطني 
�سبابي خدمي تتبناه اجلامعات ميكن 
وطالبات  ط��اب  خ��ال  م��ن  تطبيقه 
اجل��ام��ع��ات، اإ���س��اف��ة اإل����ى ت��ب��ن��ي وزارة 
للمواطنة  قيمية  مل��ن��ظ��وم��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
تعمل على حتقيقها يف كافة اأن�سطتها 

وبراجمها.
مبداأ  اأه��م��ي��ة  التو�سيات  واأك����دت 
لتحقيق  ب��احل��ق  وال��ت��وا���س��ي  احل�سبة 
امل��واط��ن��ة احل��ق��ة وحت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة، وت�����س��م��ن��ت ال��ت��و���س��ي��ات 
اإن�ساء مركز وطني لإدارة القيم  اأي�سا 
ت�سكيل  نظريات  اأح���دث  فيه  ت�ستثمر 
ال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة م���ن خ����ال ر���س��د 
يف  القيمية  املنظومة  واإدارة  وحتليل 
تطوير  على  العمل  وك��ذل��ك  املجتمع، 
قيم  ت��ع��زي��ز  يف  ت�سهم  علمية  ب��رام��ج 
الولء والنتماء للوطن وفق مفاهيم 
احلا�سل  ال��ف��راغ  و�سد  احلنيف،  ديننا 
واإ�سغال  ال�سباب،  من  العديد  حياة  يف 
علمية  واأن�����س��ط��ة  ب���رام���ج  اأوق���ات���ه���م 
وثقافية وريا�سية نافعة ومفيدة لهم 

وللمجتمع.
على  للعمل  التو�سيات  وتطرقت 
واتفاقيات  ال�����س��راك��ات  ودع���م  ت�سجيع 
ال���ت���ع���اون ب���ني خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات؛ 
ل��ل��م��وارد  الأم��ث��ل  ال���س��ت��ث��م��ار  ل�سمان 
القيمية  التنمية  والطاقات يف حتقيق 

ت�سجيع  جانب  اإل��ى  متابعتها،  وتبني 
اجلامعات  يف  الطاب  �سوؤون  عمادات 
اأك���ر فاعلية  ل��ل��ق��ي��ام ب�����اأدوار ج��دي��دة 
امل��واط��ن��ة  متطلبات  م��ع  يتما�سى  مب��ا 
لل�سباب اجلامعي، مثل: تنويع زيارات 
مناطق اململكة، واإن�ساء مركز للقيادات 
ثقافة  ن�سر  اإل��ى  بالإ�سافة  الطابية، 
التفاوؤل بني اأو�ساط ال�سباب ومنحهم 
ال��ث��ق��ة ل��اإ���س��ه��ام يف ت��ن��م��ي��ة ال���وط���ن، 
الإع���ام  م��ع  ال�سباب  تفاعل  وتنظيم 
اجلديد باإ�سدار ميثاق اأخاقي يحمل 
يف بنوده توجيهات قيمية تعني ال�سباب 
ع���ل���ى م���واج���ه���ة ال����ت����ي����ارات ال��دخ��ي��ل��ة 
التفاعل  يف  ال�سبل  لأم��ث��ل  وتر�سدهم 
مع الإعام اجلديد، وا�ستثمار مواقع 
التوا�سل الجتماعي كنموذج اإعامي 
جديد �سمن و�سائل الت�سال ملوؤ�س�سات 

املجتمع املدين.
ك���م���ا رك��������زت ال���ت���و����س���ي���ات ع��ل��ى 
اله���ت���م���ام ب��ال��ق��اع��دة ال��ب��ح��ث��ي��ة ح��ول 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز  م��و���س��وع��ات 
وامل�����واط�����ن�����ة، م�����ن خ������ال الأق���������س����ام 
الأك����ادمي����ي����ة امل��ع��ن��ي��ة يف اجل���ام���ع���ات، 

ومناهج التعليم.
واأو������س�����ى امل�������س���ارك���ون ب��ت��ن��ظ��ي��م 
مو�سوعات  تتناول  �سنوية  م��وؤمت��رات 
ال���وط���ن وامل���واط���ن���ة والن���ت���م���اء ب�ستى 

�سورها واأ�سكالها املختلفة.

فكر

مؤتمر الشباب والمواطنة يوصي
بمشروع شبابي خدمي لطلبة الجامعات

ال�سعودية، رئي�ض هيئة  العام للمملكة العربية  املفتي  حذر �سماحة 
والإف��ت��اء،  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  رئي�ض  العلماء،  كبار 
ال�سيخ عبد العزيز اآل ال�سيخ، من اجلماعات التي تت�سّمى بالإ�سام 
بع�ض  تثريه  فيما  اخل��و���ض  ع��دم  على  حاثا  عنه،  بعيد  ومنهجها 
القنوات الف�سائية ومواقع الإنرنت من �ُسَبهات حول ذلك، م�سددا 
على اللتزام باملنهج الو�سطي واتباع ال�سلف واأخذ املنهج ال�سحيح 

من علماء الأمة املعروفني.
وتعالى  �سبحانه  ال�سيخ من اخلمول عن طاعة اهلل  اآل  وح��ذر 
اجلهل  عن  بالبتعاد  طالب  كما  العلم،  طلب  يف  واخلمول  وتقواه، 
والباطل خا�سة يف هذا الزمن الذي كرت فيه الفنت التي ابُتلي بها 
كثري من امل�سلمني ب�سبب دعاة ال�سوء وال�سال، والعمل على ن�سر 

اخلري وت�سحيح العقيدة ون�سرها.
تنتهج  ول  بالإ�سام  تت�سمى  التي  املنحرفة  اجلماعات  وح��ول 
بقوله  م�ست�سهًدا  امل�سلمني«  فرقت  اجلامعات  هذه  »اإن  قال  نهجه، 
تعالى )اإن الذين فرقوا دينهم وكانوا �سيعاً ل�ست منهم يف �سيء(. 

موؤكدا اأن منهج هذه اجلماعات لي�ض فيه جمع الكلمة.
ك��م��ا ح���ذر �سماحة امل��ف��ت��ي امل��واط��ن��ني م��ن ال��ت��ع��اط��ف وال��دع��اء 
على  بيانها  يف  الداخلية  وزارة  حددتها  ال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة  للجهات 
اإلى »النتباه من هذا اخلطاأ، فالواجب على عموم  اجلميع، داعيا 
امل�سلمني توجيه هوؤلء وحثهم على الراجع عن اأخطائهم رغبة يف 

اإ�ساحهم ل التعاطف معهم.«
الداخلية عن قائمة للجماعات  اإعان وزارة  �سماحته  واعتر 
واليمن«،  العرب  القاعدة يف جزيرة  »تنظيم  التي �سمت  الإرهابية 
»حزب  و  الن�سرة«،  »جبهة  و  »داع�����ض»،  العراق  يف  القاعدة  وتنظيم 
بالأمر  احل��وث��ي«،  »جماعة  و  امل�سلمني«،  الإخ���وان  »جماعة  و  اهلل«، 
املهم الذي يك�سف حقائق هذه اجلماعات والأحزاب الإرهابية التي 

داأبت على زج النا�ض يف اأماكن الفنت التي ل تليق بهم.
اأما  ق��ول وعما،  لاإ�سام  ننتمي  م�سلمة  اأم��ة  »اإن��ن��ا  واأ���س��اف 
النتماء جلماعات واأح��زاب ل متت لاإ�سام ب�سلة فا خري فيها 
يف  الدقة  وحت��ري  بالتثبت  املواطنني  منا�سدا  منها«،  م�سلحة  ول 

اإي�سال زكواتهم اإلى م�ستحقيها من الفقراء وامل�ساكني.
كما حذر من احلرب الإلكرونية التي تقوم بها املواقع امل�سيئة 
ل��اإ���س��ام واأه��ل��ه وت��د���ض ال�����س��م ب��ني ���س��ف��وف امل�سلمني م��ن خ��ال 
داعيا  الإ�سامية،  لاأمة  والف�ساد  ال�سرر  فيه  ما  لكل  ا�ستغالها 
اأ�سحاب  يتبعها  التي  والأ�ساليب  الطرق  من  احل��ذر  اإل��ى  ال�سباب 

املواقع الإلكرونية امل�سبوهة للتغرير بهم وت�سليلهم.
ب�سبب  هلكوا  امل�سلمني  �سباب  م��ن  ك��ث��ريا  »اإن  �سماحته  وق���ال 
اإل��ى اخل��ري ويف باطنها تدعو  التي يف ظاهرها تدعو  امل��واق��ع  ه��ذه 
اإلى ال�سال ون�سر العداوة والبغ�ساء بني اأبناء الأمة الإ�سامية«، 
وذكر باأن جتنب هذه املواقع امل�سبوهة وحماربتها تعد من اجلهاد 

يف �سبيل اهلل.

مفتي المملكة
يحذر من الجماعات

التي تتسمى باإلسالم

أمريكا وبريطانيا تهتمان بالتجربة السعودية
لمحاربة التطرف

كرى  دول  اهتمام  اأمريكية  درا���س��ة  اأك���دت 
وبريطانيا،  املتحدة  ال��ولي��ات  مقدمتها  يف 
ب���ال����س���رات���ي���ج���ي���ات ال�������س���ع���ودي���ة مل��ح��ارب��ة 
يف  وج��د  ال��ذي  التكفريي  والفكر  التطرف 
لا�ست�سراء  خ�سبا  مرتعا  النرنت  �سبكة 

واإغواء ال�سبان وت�سليلهم.
وق��ال��ت ال��ن�����س��رة ال���دوري���ة ل��� »���س��ي تي 
�سي �سنتنيل« التي ي�سدرها مركز مكافحة 
الع�سكرية  ل��اأك��ادمي��ي��ة  ال��ت��اب��ع  الإره������اب 
تعاظم  اإن  ب��وي��ن��ت،  وي�����س��ت  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
املركزي يف  ودوره��ا  النرنت  �سبكة  �سعبية 
ن�سر اأيديولوجيا التطرف والعنف اأديا اإلى 
اهتمام دويل على نطاق وا�سع مبا تقوم به 
التطرف  ملكافحة  ال�سعودية  ال�سكينة  حملة 

امل�ست�سري يف مواقع ال�سبكة العاملية.
دف���ع  احل���م���ل���ة  جن������اح  اأن  واأ�����س����اف����ت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا واأم���ري���ك���ا واجل����زائ����ر وال��ك��وي��ت 
والإمارات اإلى اإبداء رغبات يف اإن�ساء برامج 

مماثلة لتحقيق الغر�ض املن�سود.
اأع�����ده�����ا  ال�����ت�����ي  ال������درا�������س������ة  وراأت 
خبري  وه���و  ب��و���س��ي��ك،  كري�ستوفر  ال��دك��ت��ور 
اأم��ري��ك��ي ي��ع��ك��ف م��ن��ذ ���س��ن��وات ع��ل��ى درا���س��ة 
الت�سدد  ملكافحة  ال�سعودية  ال�سراتيجيات 
واإع�����ادة ت��اأه��ي��ل امل��ت��ط��رف��ني ال��ت��ائ��ب��ني، ، اأن 
املتم�سكة  ال�سكانية  ال�سريحة  مع  التوا�سل 
بتعاليم دينها وتبحث عن اإجابات عن اأ�سئلة 
للتطرف  بدائل  وتقدمي  ب��الإ���س��ام،  تتعلق 
ال��ع��ن��ي��ف، مي��ث��ل ����س���رورة ح��ا���س��م��ة يف ح��رب 
اأن التجربة  اإلى  الأفكار. وخل�ست الدرا�سة 
الإل��ك��روين  ال�سعودية يف حم��ارب��ة اجل��ه��از 
ل��اآخ��ري��ن ليعكفوا  ���س��ت��ك��ون در���س��ا م��ف��ي��دا 

اأن  اإل��ى  الدرا�سة  اأ�سارت  كما  درا�ستها.  على 
ال�سعودية  ا�ستنتها  التي  ال�سارمة  الأنظمة 
ملكافحة ا�ستخدام النرنت لن�سر التطرف 
والإره����������اب وال���ف���ك���ر ال���ت���ك���ف���ريي، ت��ف��ر���ض 
عقوبات تزيد يف ق�سوتها ع�سرة اأ�سعاف ما 
ذات  غري  الإلكرونية  اجل��رائ��م  يف  يفر�ض 

ال�سلة بالإرهاب.
ا�ستكملت  ال�����س��ع��ودي��ة  اأن  واع���ت���رت 
بتقنني عملية  الأف��ك��ار  تعزيز جبهة ح��رب 

خال  من  ال�سرعية  الفتاوى  اإ�سدار 
م���وق���ع ي��ت��ب��ع ل���ل���رئ���ا����س���ة ال��ع��ام��ة 

ل���ل���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي والإف�����ت�����اء 
وال��دع��وة والإر���س��اد، ما اأدى 

ا�ست�سراء  م��ن  احل���د  اإل����ى 
ال��ف��ت��اوى امل��ت�����س��ددة غري 

ال�سرعية.
الدرا�سة  و�سددت 
على اأن حملة ال�سكينة 
ال�������ت�������ي جت��������د دع����م����ا 
ال�������س���وؤون  وزارة  م����ن 
الإ�سامية هي برنامج 

م�����س��ت��ق��ل غ���ري ح��ك��وم��ي 
ي�����س��ت��ع��ني ب��ع��ل��م��اء اأك���ف���اء 

الدرد�سة  غرف  يف  للدخول 
الإل���ك���رون���ي���ة ل���ل���ت���ح���اور م��ع 

ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ا���س��ت��زادة يف علوم 
ومعارف دينهم مبا ي�سمن اقتيادهم 

موؤكدة  التكفريي،  الفكر  ب��وؤر  ع��ن  بعيدا 
ال��ت��ي  ال�������س���ارم���ة  الأم���ن���ي���ة  اأن احل����م����ات 
اأرغمت  ال�سعودية،  الأمنية  نفذتها اجلهات 
النرنت  ا�ستخدام  تفادي  على  املتطرفني 

ل��ل��ت��وا���س��ل ومت���ري���ر امل���ع���ل���وم���ات، واأ���س��ح��ى 
ه�����وؤلء ي��ف�����س��ل��ون ال��ت��وا���س��ل وج��ه��ا ل��وج��ه، 
املتنقلة  ال�سلبة  الأق���را����ض  م�ستخدمني 

والفا�ض لتبادل املعلومات.       
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

إلعالناتكم في »آفاق« ..
آفاق بال حدود
• 45 الف نسخة أسبوعيا 

•  أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب
على طريقة الصحف اليومية
•  شركة توزيع متخصصة 

•  توزيع ثمانية آالف نسخة داخل صحيفة »الوطن«
•  الصحيفة الجامعية األكثر توزيعا

على القطاعات التجارية 

شاركنا النجاح!
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إستشارات

اأن���ه���ا م���ا زال���ت  ال�����س��ح��ة  اأف�����ادت وزارة 
ت�������س���ج���ل ح��������الت م���ت���ف���رق���ة م�����س��اب��ة 
ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا يف ب��ع�����ض م��ن��اط��ق 
ال��وزارة 11 حالة  اململكة، حيث �سجلت 
م��ن��ذ ب��داي��ة ف��راي��ر اجل�����اري، اثنتني 
م��ن��ه��ا يف ال��ه��ف��وف، وح���ال���ة واح�����دة يف 
ال��دم��ام، وح��ال��ت��ني يف اخل���رج، وخم�ض 
ح��الت يف ال��ري��ا���ض، وح��ال��ة واح���دة يف 
جنران، وجميع هذه احلالت اكت�سبت 
املتوقع،  من  حيث  امل�ست�سفيات،  خ��ارج 
ن��ظ��را ل��ت��غ��ري الأج������واء خ���ال ال��ف��رة 
امل��ق��ب��ل��ة، زي����ادة ع���دد ح����الت الإ���س��اب��ة 
ب���الأم���را����ض ال��ت��ن��ف�����س��ي��ة، مب���ا يف ذل��ك 

الإ�سابة بفريو�ض » كورونا«.
 وتوا�سل وزارة ال�سحة، بالتعاون 
ال�سحة  ومنظمة  ال��زراع��ة،  وزارة  م��ع 
م��راق��ب��ة  وم����رك����ز   ،WHO ال���ع���امل���ي���ة 

الأمرا�ض وال�سيطرة الأمريكية CDC، واجلهات الأخرى املعنية ذات العاقة، 
من  الفريو�ض،  مع  للتعامل  والوقائية  الح��رازي��ة  الإج����راءات  كافة  تطبيق 
�سحة  على  للحفاظ  ال�سحة؛  ل���وزارة  التابع  والتحكم  القيادة  مركز  خ��ال 

و�سامة اأفراد املجتمع كافة.
املواطنني  ون�سحت  ال��ع��دوى،  م��ن  الوقاية  اأهمية  على  ال���وزارة  و���س��ددت 

واملقيمني بالأمور التالية: 
• غ�سل اليدين باملاء وال�سابون.

• جتنب الت�سال مع املر�سى.
• المتناع عن مل�ض العينني اأو الأنف.

اأو و�سع ال��ذراع على الفم عند العطا�ض، ثم  • ال�سعال يف مناديل ورقية 
غ�سل اليدين وكذلك الذراع بعناية.

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.

الصحة: 11حالة إصابة بكورونا منذ بداية فبراير 

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

استشارة وقائية استشارة وظيفية

الخدمة المدنية:
للموظف 7 أيام قبل وبعد

فترة التدريب بالخارج
اأو�سحت وزارة اخلدمة املدنية اأن حتديد بداية فرة التدريب للموظف يف 
اأو  ال��دورة  ال�سابقة لتاريخ بدء  ال�سبعة  الأي��ام  اخل��ارج ونهايتها، تبداأ خال 
تاريخ احل�سور اإلى مقر التدريب وتنتهي خال الأيام ال�سبعة التالية لتاريخ 
تاريخ  ونهايتها من  ال��دورة  بداية  ال��دورة، مما يرتب عليه حتديد  انتهاء 
مغادرة املوظف اإلى مقر التدريب وعودته منه، على اأن تكون املغادرة والعودة 

خال الأيام ال�سبعة ال�سابقة على بدء الدورة والتالية لنتهائها.
ال��دورة قبل  اأن��ه لي�ض بال�سرورة احت�ساب بداية  اإل��ى  ال��وزارة  واأ���س��ارت 
اأ�سبوع من بدايتها وبعد اأ�سبوع من نهايتها بحكم اأن ذلك هو احلد الأق�سى 
الذي ل يجوز جتاوزه عند حتديد بداية التدريب ونهايته، وعلى هذا كله 
يتم �سرف املزايا املالية للموظف، اأما غري ذلك فيقت�سر حتديد ال�ستفادة 

من الدورة يف احلدود الفعلية لها.

استشارة تجارية

العملة وطرق الدفع
والضمان للمستهلك والتاجر

وطريقة  العملة  ا�ستخدام  كيفية  وال�سناعة  التجارة  وزارة  اأو�سحت 
الدفع يف تعامات ال�سراء والبيع لل�سلع واخلدمات من خال التايل:
يف  واملتداولة  امل�ستعملة  العملة  هو  ال�سعودي  الريال  يكون   •

تعامات �سراء وبيع ال�سلع اأو اخلدمات.
ائتمان. بطاقة  عر  اأو  نقدا  ال�سلعة  ثمن  دفع  • للم�ستهلك 

باأي  ال�سلعة  ثمن  دفع  التاجر  مع  التفاق  بعد  للم�ستهلك   •
و�سيلة اأخرى مثل الأوراق التجارية اأو احلوالت البنكية.

الضمان
 يف حال كانت تعامات التاجر اأو طبيعة ال�سلعة اأو اخلدمة اأو ما جرى 
عليه العرف اأو العادة التجارية يقت�سي تقدمي �سمان للم�ستهلك، اأو 
كان تقدمي ال�سمان مقررا وفقا للنظام، في�سرتط يف وثيقة ال�سمان 

بح�سب الأحوال ما ياأتي: 
وباللغة  للم�ستهلك  وا�سحة ومفهومة  بلغة  تكون مكتوبة  • اأن 
العربية، وميكن بالإ�سافة اإلى ذلك اأن تكون مكتوبة بلغة اأجنبية 

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

و�سروطه، واأحكامه، واأن تكون مرافقة لل�سلعة.
• األ تتعار�ض مع اأحكام ال�سريعة الإ�سامية والأنظمة واللوائح 

والقواعد والتعليمات املرعية.
• اأن تتفق مع ما هو معمول به لدى املنتجني اأو ال�سركات الأم، 

اإن وجدوا.
�سنتني.  عن  ال�سمان  مدة  تقل  •  األ 

• اأن تت�سمن حكما يق�سي باأنه اإذا تعذر انتفاع امل�ستهلك بال�سلعة 
ب�سبب عيب طراأ عليها خال مدة �سريان ال�سمان، فعلى التاجر 
كل  عن  نف�سها  �سلعته  فئة  من  للم�ستهلك  بديلة  �سلعة  تقدمي 
يوم مل ينتفع فيه امل�ستهلك بال�سلعة، اأو مبلغ مايل يتفق التاجر 

وامل�ستهلك على حتديده.

حائل،  جامعة  يف  ال�سيدلة  كلية  �سددت 
ع��ل��ى ����س���رورة ات��خ��اذ جميع الإج�����راءات 
اأو  احل��وام��ل،  الن�ساء  قبل  م��ن  الوقائية 
ال���ات���ي ي��ن��وي��ن احل��م��ل ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام 
وامل�سوق  »اإي��زوت��ري��ت��ي��ن��وي��ن«  م�ستح�سر 
ال��ت��ج��اري رواأك��وت��ني، زي��راك��ت��ان،  بال�سم 
لعاج حب  ي�ستخدم  والذي  وكيوراأكني، 
ت�سوه  ي�سبب  ال����دواء  ه��ذا  لأن  ال�����س��ب��اب، 
بحوايل  احلمل  قبل  اأخ���ذه  عند  الأج��ن��ة 
اإل���ى �ستة  اأ���س��ه��ر، واأح��ي��ان��ا ت�سل  ث��اث��ة 
اأ���س��ه��ر، واأي�����س��ا ع��ن��د اأخ����ذه خ���ال ف��رة 

احلمل.
واأو������س�����ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة 
ال��دك��ت��ور ث��ام��ر ال�����س��م��ري، اأن����ه مت ن�سر 

بحث طبي موؤخرا ل�ستطاع ممار�سة ومعرفة ال�سيادلة العاملني يف ال�سيدليات 
الأهلية عن الإجراءات الطبية الازمة عند �سرف الدواء للمر�سى، وقد مت اإجراء 

هذا البحث يف ثاث مدن يف اململكة العربية ال�سعودية، اإحداها مدينة حائل.
وبينت الدرا�سة اأن حوايل 46 % من املر�سى ل ي�ساألون اأو ي�ساألون ب�سكل نادر 
جدا ما اإذا كانت توجد اأي خماطر من هذا ال��دواء على اجلنني اأو اأنه ي�سبب اأي 
يعرفون  ل  بالدرا�سة  امل�ساركني  من   %  40 اأن  الدرا�سة  اأو�سحت  واأي�سا  ت�سوهات، 

صيدلة »حائل« تحذر الحوامل من مستحضر »إيزوتريتينوين« 

استشارة صيدلية

مقارنة  ن�سبة كبرية  وتعتر  احلامل،  على  ناحية خطورته  ال��دواء من  ت�سنيف  ما 
مبخاطر الدواء.

العاملني  ال�سيادلة  م��ن   %  11 ح���وايل  اأن  ال��درا���س��ة  بينت  ذل��ك  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
كانت  اإذا  عما  املري�سة  ���س��وؤال  دون  ال���دواء  ب�سرف  يقومون  الأهلية،  بال�سيدليات 
دون  من  و�سفه  يتم  ال���دواء  ه��ذا  من  عالية  ن�سبة  اأن  كما  احلمل،  تنوي  اأم  حاما 

و�سفة طبية.

واللتزام  تنف�سية  باأعرا�ض  امل�سابة  الإب��ل  مع  الل�سيق  التعامل  جتنب   •
بالتدابري الوقائية عند التعامل معها.

 ويجب على اجلميع، خا�سة من لديهم اأمرا�ض مزمنة، جتنب خمالطة الإبل، اأو 
تناول الألبان غري املغلية اأو املب�سرة، مع اأهمية احلفاظ على العادات ال�سحية اجليدة 
ب�سكل عام. ودعت الوزارة كافة العاملني يف املن�ساآت ال�سحية اإلى اللتزام بالتعليمات، 
وتطبيق الإجراءات الوقائية، والعمل باأ�سا�سيات مكافحة العدوى، والتقيد مب�سارات 
ال�سخ�سية  احلماية  اأدوات  وا�ستخدام  الطوارئ،  اأق�سام  يف  التنف�سية  للحالت  الفرز 

ح�سب الإر�سادات املبلغة لهم من مركز القيادة والتحكم بوزارة ال�سحة.
للعاج  تخ�سع  التي  »كورونا»  بفريو�ض  الإ�سابة  ح��الت  اإجمايل عدد  اأن  يذكر 
بداية فراير  منذ  �ُسجلت  التي  احل��الت  فيها  15 حالة، مبا  بلغ  بامل�ست�سفيات  حاليا 

اجلاري، 11 حالة.
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مدرب منتخب الجودو بالجامعة:
الضغوط األكاديمية أفقدتنا مواهب رياضية

ك���ب���رية م���ن ب��ع�����ض الأ�����س����ات����ذة ال��ذي��ن 
ي��ن�����س��ح��ون��ه��م ب���اله���ت���م���ام ب���اجل���ان���ب 
اأهم بكثري من اجلانب  واأن��ه  الدرا�سي، 
ال��ري��ا���س��ي، مم���ا ان��ع��ك�����ض ع��ل��ى اأدائ���ه���م 
دائ��م��ا يف  ال��ذي ي�سعنا  وت��ك��رار غيابهم 

حرج وعدم جاهزية كاملة.

وما احلل يف نظرك؟
خطابا  الطالب  منح  اقرحت  اأن  �سبق 
مع  م�سارك  اأن��ه  فيه  نو�سح  قبلنا  م��ن 
واإع����ط����اءه فر�سة  م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة، 
ل��ل��م�����س��ارك��ة م���ع م��ن��ح��ه م���ك���اف���اآت على 
ح�������س���وره ل���ل���ت���دري���ب���ات ح���ت���ى ن�����س��ج��ع��ه 
التدريبات  يف  وامل�ساركة  احل�سور  على 
دون خ��وف م��ن ع��ق��اب اأ���س��ات��ذت��ه، ولكن 
بالرف�ض،  قوبل  الق��راح  لاأ�سف هذا 

مم��ا جعلنا ن��ع��اين ك��ث��ريا يف 
ع��دم ان��ت��ظ��ام ال��اع��ب��ني يف 

التدريبات.

اأمنيتك؟ 
ل��ل��ت��م��اري��ن،  م��اب�����ض  ت��وف��ري  نتمنى 

فاملاب�ض غري كافية، بالإ�سافة اإلى اأنه 
ل يوجد بوفية تقدم وجبات خفيفة ول 
حتى ماءا، فنحن نتدرب خال الفرة 
امل�سائية ونعاين كثريا من هذا اجلانب.

وهل طالبتم بتوفريها؟ 
نعم طالبنا ووعدونا بخري، وكلي ثقة 
الريا�سي  الن�ساط  على  القائمني  يف 

ب�������دءا م�����ن ع���م���ي���د ������س�����وؤون ال���ط���اب 
ال��دك��ت��ور م��ري��ع اآل ه��ب��ا���ض، وال��دك��ت��ور 
على  القائمني  وح��ت��ى  قمي�سان  نا�سر 
الريا�سية  بال�سالة  الريا�سي  ال�ساأن 
وه���م اأي�����س��ا  ح��ري�����س��ون ك���ل احل��ر���ض 
كل  وتوفري  اخل��دم��ات  كل  تقدمي  على 
امل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا ال��رق��ي 

بالريا�سة يف جامعتنا املوقرة.
 

ماذا تتوقعون
من م�صاركتكم املقبلة

يف  بطولة احتاد اجلامعات؟
اإيجابية،  نتيجة  بتحقيق  متفائل  اأن���ا 
اأن يك�ن هناك انتظام وح�س�ر  ب�سرط 
اأن  التدريبات، خا�سة  من الاعبني يف 
الاعب يحتاج لفرة ل تقل عن ثاثة 
اليومية  التمارين  يف  متتالية  اأ�سابيع 

للم�ساركة يف مثل هذه البطولت. سلطان عوض

اأو�������س������ح م���������درب م���ن���ت���خ���ب اجل�������ودو 
اللعبة  اأن  يا�سني  اآل  ول��ي��د  باجلامعة 
حت��ظ��ى ب��ق��ب���ل يف اأو�����س����اط ال��ط��الب 
لكونها اإح��دى اأه��م األ��ع��اب ال��دف��اع عن 
منطقة  اأن  اإل����ى  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ن��ف�����ض، 
�سماء  يف  كبرية  بنجوم  حتظى  ع�سري 
اجلامعة  منتخب  اأن  وك�سف  اللعبة، 
ل��ل��ج��ودو ���س��ي�����س��ارك  يف ب��ط��ول��ة احت��اد 
�ستنطلق يف  التي  ال�سعودية  اجلامعات 
ال�20 من ال�سهر املقبل، متمنيا اأن يقدم 

م�ستويات مميزة باإذن اهلل.

حدثنا عن م�صوارك مع اجلودو؟
اأن���ا م���درب لأل��ع��اب ال��دف��اع ع��ن النف�ض 
اأن��ن��ي بطل  ك��م��ا  ع��ل��ى 4 دان،  وح��ا���س��ل 
وبطل   ،60 وزن  �سنة يف   11 مل��دة  اململكة 
وزن  يف  متتالية  �سنوات  ل�سبع  اململكة 
65، وت��وق��ف��ت ع���ن ال��ل��ع��ب ع���ام1415ه���� 
، واجت���ه���ت ل��ل��ت��دري��ب حل��ب��ي ال�����س��دي��د 
وطني  اأبناء  خدمة  يف  ولرغبتي  للعبة 
وم��ن��ح��ه��م امل��وه��ب��ة ال���ت���ي مت��ك��ن��ه��م من 
البطولت  يف  الوطن  منتخبات  متثيل 

اخلارجية خري متثيل.

كيف تقيم م�صتوى
منتخب اجلامعة؟

جميع لعبي املنتخب اجلامعي ميلكون 
امل���وه���ب���ة ال���ت���ي حت���ت���اج ف��ق��ط اإل�����ى من 
ويدعمها  امل��ط��ل��وب  بال�سكل  ي�سقلها  
اإل��ى درج��ات عالية يف فنون  حتى ت�سل 

اللعبة.

ماذا عن م�صاركاتكم املقبلة؟
ل��دي��ن��ا ال���ع���دي���د م���ن امل�������س���ارك���ات حيث 
����س���ي���ك���ون ه����ن����اك اأومل����ب����ي����اد داخ����ل����ي يف 
م�ساركتنا  اإل����ى  ب��الإ���س��اف��ة  اجل��ام��ع��ة، 
امل��ق��ب��ل��ة يف ب��ط��ول��ة احت�����اد اجل��ام��ع��ات 
ال�سعودية الذي �سن�سارك فيه ب�12 لعبا 
اإلى  ب��اإذن اهلل  اأوزان، ون�سعى  يف ثمانية 
حتقيق نتيجة اإيجابية تر�سي طموحنا 
وطموح القائمني على ال�ساأن الريا�سي 

يف اجلامعة.

كيف ترى م�صتويات
العبي املنتخب؟

�سابقا  ذكرت  كما  الاعبون  اأمانة،  بكل 

ميلكون املوهبة،  ولكن ما يعاب عليهم 
ه��و ع��دم الن��ت��ظ��ام يف ال��ت��دري��ب��ات، وقد 
اإل����ى ���س��رورة  م���رة  اأك����ر م��ن  نبهناهم 
النتظام من اأجل حتقيق نتائج اإيجابية 
�سواء على امل�ستوى ال�سخ�سي للحفاظ 
املنتخب،  م�ستوى  على  اأم  اللياقة  على 
املنتخب  لع���ب  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ح��ي��ث 
دائما يف قمة م�ستواه ولياقته البدنية. 

هل ترى اأنهم يتعمدون الغياب؟
ل اأن���ا مل اأق�����س��د ذل���ك، ول��ك��ن ي��ب��دو اأن 
�سغوطا  ي��واج��ه��ون  ال��اع��ب��ني  ج��م��ي��ع 

منتخب االحتياجات الخاصة
ثالثا في بطولة اتحاد 

الجامعات
حقق منتخب ذوي الحتياجات اخلا�سة يف بطولة كرة الهدف واألعاب القوى 
ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  الحت��اد  بطولة  الثالث يف  املركز  باجلامعة، 
الأوملبي  املجمع  يف  وذل��ك  تعليمية،  وموؤ�س�سة  جامعة   12 فيها  �سارك  التي 

بال�سالت اخل�سراء يف الريا�ض. 
وكانت البطولة �سهدت مناف�سة قوية بني الفرق امل�ساركة، حيث ظهر 
يلقاه  ال��ذي  الكبري  الهتمام  م��دى  عك�ض  مميز  مب�ستوى  اجلامعة  اأب��ط��ال 

املنتخب من قبل م�سوؤويل اجلامعة.
والإداري  ح���رة،  اأب���و  امل���درب حممد  م��ن  ك��ل  وم��ث��ل منتخب اجلامعة 
علي حممد القحطاين، والاعبون: مهند مو�سى ال�سهراين، و�سعيد حمود 
ال�سهراين، وزياد ح�سني اخلريب، ومعاذ عو�ض القحطاين، وعبد اهلل اأحمد 

القحطاين، و�سوقي اأحمد نهاري.



آفاق مصورة

مدير الجامعة 
يتفقد مركز 
دراسة طالبات 
الدراسات العليا 
بلعصان
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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

أقسام

قال رئيس قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم واآلداب في تنومه األستاذ مدثر خان محمد أيوب، أن 
ضعف مستوى بعض الطالب في اللغة اإلنجليزية يؤثر سلبا في تحصيلهم األكاديمي، لكنه أشاد في 

الوقت نفسه بما لمسه لدى معظم الطالب من رغبة كبيرة في التعلم.

رئيس علوم الحاسوب بتنومه أ. مدثر خان أيوب:

ضعف المستوى في اللغة 
اإلنجليزية يشكل عائقا للطالب

آفاق الجامعة  |  العدد 138  |  26 ربيع الثاني 1436  |  15 فبراير 2015



أقسام

منصور الطيب 

م�صريتك العلمية
والعلمية باإيجاز؟

اأي���وب. ولدت  اأن��ا مدثر خ��ان حممد 
يف مدينة مراد اأباد بالهند يف يوليو 

.1986
ع����ل����وم  ق���������س����م  يف  ت�����خ�����رج�����ت 
احل���ا����س���وب ب��ك��ل��ي��ة ع��ل��وم احل��ا���س��وب  
بالهند  الإ���س��ام��ي��ة  غ��ري  باجلامعة 
2007، وح�سلت على درجة املاج�ستري 
جامعة  م��ن  احل��ا���س��وب  تطبيقات  يف 
التكنولوجيا يف برادي�ض بالهند عام 
2010 والآن اأعد  ر�سالتي لنيل درجة 
ال��دك��ت��وراه م��ن ج��ام��ع��ة  ت��ري هانكر 
مهافري بالهند يف تخ�س�ض حو�سبة 

ال�سبكات. 
 2012 اإل������ى   2010 م����ن  ع��م��ل��ت 
���س��اران  ���س��ودري  بجامعة  حم��ا���س��را 
�سنق بالهند. ومن 2012 وحتى الآن، 
علوم  لق�سم  ورئي�سا  حما�سرا  اأعمل 
يف  والآداب  العلوم  بكلية  احل��ا���س��وب 

تنومه بجامعة امللك خالد.

اجل����ام����ع����ة م�����ن اأك��������ر اجل���ام���ع���ات 
وتنت�سر  ال��ك��ل��ي��ات،  ع����دد  ح��ي��ث  م���ن 
جممعاتها مبناطق ع�سري املختلفة. 
وه���ي م��ن اجل��ام��ع��ات ال���رائ���دة على 
م�ستوى العامل بدليل تعدد جن�سيات 
ياأتي  ال��ذي  بها  التدري�سي  الطاقم 
اأن  اأوروب��ا واأمريكا  واآ�سيا، كما   من 
باجلامعة  العليا  ال��درا���س��ات  ط��اب 
امل��ت��ق��دم  ال���ع���امل  دول  ي��ن��ت�����س��رون يف 
وي���ع���ودون مب��ع��ارف وع��ل��وم متعددة 
اململكة.  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف  ت�����س��ب 
ال��ق��اع��ات  ف������اإن   ه����ذا وذاك،  وف�����وق 
الدرا�سية باجلامعة جمهزة باأحدث 

ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا.

اإيجابيات و�صلبيات
الحظتها علي الطالب؟

 م����ع����ظ����م ال�������ط�������اب ي����ح���������س����رون 
امل����ح����دد  امل�����وع�����د  امل����ح����ا�����س����رات يف 
وي��ت��م��ت��ع��ون ب��ت��ه��ذي��ب ج���م واح����رام 
برغبة  ويتمتعون  لأ�ساتذتهم  كبري 
املقابل،  يف  ول��ك��ن  التعلم،  يف  ك��ب��رية 
امل�ستوى  �سعف  الطاب  على  يوؤخذ 
يف اللغة الإجنليزية، مما يوؤثر �سلبا 

اإ�سعاع معريف وتقني يتميز باجلودة يف 
وتكنولوجيا  الكمبيوتر  علوم  جمال 
اإل���ى حتقيق  ك��م��ا نطمح  امل��ع��ل��وم��ات، 
معايري اجلودة والنت�سار، واأن نرفد 
واع  بجيل  باململكة  ال��ع��ايل  التعليم 
�سوق  ومن���د  التعليم،  م�����س��رية  ي��ق��ود 
العمل بكفاءات وطنية �سابة خمل�سة 
املنطقة  تنمية  يف  ت�سهم  وط��م��وح��ة 

واململكة ككل. 
ولبد من اأن اأ�سري اإلى اجلهود 
الكبرية التي يقوم بها عميد الكلية 
الدكتور عبد العزيز اإبراهيم الفقيه 
يف  تزويد الق�سم  باأحدث ما تو�سلت 
اإليه التكنولوجيا احلديثة  يف جمال 
احلا�سوب، وكذلك ا�ستقطاب اأ�ساتذة 
مم���ي���زي���ن اأك����ادمي����ي����ا م����ن خم��ت��ل��ف 

اجلن�سيات.

ما الذي تتمنى اأن يتوافر 
بالكلية والق�صم حاليا؟

ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة  ل��ل��ق�����س��م وال��ك��ل��ي��ة 
مم����ت����ازة، ح���ي���ث مت ت����زوي����د ال��ك��ل��ي��ة 
يف  ونطمع  ال�سرعة،  ع��ايل  باإنرنت 
امل�ستقبل اأن يتم تزويد الق�سم  بعدد 

ع��ل��ى ال��ت��ح�����س��ي��ل الأك����ادمي����ي، علما 
بالق�سم هي  وال��درا���س��ة  امل��ق��ررات  اأن 

باللغة الإجنليزية. 
وال���ل���غ���ة الإجن����ل����ي����زي����ة  ت��ع��ت��ر 
و���س��ي��ل��ة ال���ت���خ���اط���ب  ب���ني ال��ط��اب 
م�ستوي  ول�سعف  الق�سم،   واأ�ساتذة 
الإجنليزية  اللغة  يف  الطاب  بع�ض 
يف  جمة  �سعوبات  ي��واج��ه��ون  فاإنهم 
التوا�سل مع اأ�ساتذة الق�سم، واأحيانا 

يف فهم اأ�سئلة المتحان.

ما اخلطط امل�صتقبلية
لق�صم علوم احلا�صوب؟ 

ب��ج��ه��ود  ك��ب��رية م���ن ع��م��ي��د الكلية 
الدكتور عبد العزيز اإبراهيم الفقيه 
اأن�����س��ئ ال��ق�����س��م يف ال���ع���ام ال��درا���س��ي  
1434/1433، ويعمل فيه الآن طاقم 
م��ك��ون م��ن ���س��ت��ة اأ����س���ات���ذة  ي��ق��وم��ون 
اأن  وي���ت���وق���ع  ط���ال���ب���ا،   80 ب��ت��دري�����ض 
اإيل 250 طالبا  يرتفع عدد الطاب 
ب��اك��ت��م��ال ال��دف��ع��ات ال��درا���س��ي��ة بعد 
اأع�ساء  ع��دد  ازدي��اد  عامني  ويتوقع 

هيئة التدري�ض اإلى 15 ع�سوا.
 ونطمح لأن يكون الق�سم مركز 

لت�سغيل  وفنيني  الأ�ساتذة  من  كاف 
املعامل.

ن�صائح توجهها للطالب؟ 
اأو�سي الطاب  بتقوى اهلل واختيار 
الأ������س�����دق�����اء ب���ع���ن���اي���ة ف���ائ���ق���ة، ك��م��ا 
اأو���س��ي��ه��م ب����اأن ي��ح�����س��ن��وا ال���س��ت��ف��ادة 
اليوم  عمل  يوؤجلوا  واأل  الوقت  من 
بتحمل  اأو���س��ي��ه��م  اأي�����س��ا  ال��غ��د.  اإيل 
امل�������س���وؤول���ي���ة وت��ق�����س��ي��م ال���واج���ب���ات 
ي�سهل  �سغرية  واجبات  اإلى  الكبرية 
ال���ت���ع���ام���ل م���ع���ه���ا. وع���ل���ى ال���ط���اب 
اللغة  يف  م�ستوياتهم  حت�سني  اأي�سا 
الوحيد  ال�سبيل  فهي  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
الآيل  احلا�سب  مع  التعامل  لإج���ادة 

والتفوق يف هذا املجال.
بالت�سلح  اأو�سيهم  ع��ام،  وب�سكل 
اأري���د  ول  م��ن��ه،  وال����س���ت���زادة  بالعلم 
م���ن���ه���م  ال�����درا������س�����ة ف���ق���ط ب��غ��ر���ض 
ال���ن���ج���اح يف الم���ت���ح���ان واحل�����س��ول 
واأدع��وه��م يف اخلتام  ال�����س��ه��ادة،  على 
و�سائل  ا���س��ت��خ��دام  يح�سنوا  اأن  اإل���ى 
التوا�سل الجتماعي مبا يفيدهم يف 

تخ�س�سهم ودينهم ودنياهم.

علميتني  ورق��ت��ني  بن�سر  ق��م��ت 
وكذلك  ال�سبكات،  حو�سبة  جمال  يف 
مت قبول درا�سة  عملية اأجريتها من 
بكوريا  ال�سبكات  اأنظمة  قبل  معمل 

اجلنوبية. 

ماذا عن اهتماماتك البحثية؟ 
ال�سبكية،  احل��و���س��ب��ة  ح���ول  ت��رك��ز  
ور���س��ال��ت��ي ل��ل��دك��ت��وراه ال��ت��ي اأع��ك��ف 
اإع����داده����ا ح��ال��ي��ا ت��ه��ت��م ببيئة  ع��ل��ى 
ال�سبكية وهي من  العلوم  احلو�سبة 
امل�ستخدمة  احلديثة  التكنولوجية 
والتقنية،  الأكادميية  املجتمعات  يف 
ال���ك���رى مثل  ال�����س��رك��ات  اأن  وجن���د 
اوركل و اآي بي اأم  و�سن، تروج لهذه 
�سركات  وه��ن��اك  احل��دي��ث��ة.  التقنية 

اأخرى تروج لهذه التقنية اأي�سا.

كيف ترى البيئة
التعليمية باجلامعة؟

فجامعة  ���س��يء،  ك��ل  يف  مم��ي��زة  بيئة 
اخلام�سة  اجلامعة  تعد  خالد  امللك 

على م�ستوى اخلليج العربي.
وع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة تعتر 
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سعيد العمري

ما  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  ظهر 
جعل  مما  الفريو�سات،  بحرب  ي�سمى 
الإن�������س���ان ي��ع��اي�����ض اخل���ي���ال ال��ع��ل��م��ي، 
واأ���س��ب��ح خ���ال ال���ع���ام احل����ايل واق��ع��ا 
م��ل��م��و���س��ا وخ���ط���را ح��ق��ي��ق��ي��ا. ك��ث��رية 
ا�ستنفرت  ال��ت��ي  ال��ف��ريو���س��ات  اأ���س��م��اء 
وو�سائل  ال�سحية  واملنظمات  ال���دول 
الإعام خال العقد الأخري، ومنها: 
الطيور،  اإنفلونزا  اخلنازير،  اإنفلونزا 
وكورونا، والآن يعي�ض العامل على وقع 
وقاتل  �سر�ض  خطري  فريو�ض  تهديد 
ي�سمى اإيبول. وذكرت منظمة ال�سحة 
ال��وف��ي��ات مبر�ض  م��ع��دل  اأن  ال��ع��امل��ي��ة 

فريو�ض الإيبول يبلغ 50% تقريبا.

تاريخ المرض
واأو������س�����ح الأ�����س����ت����اذ امل�������س���ارك ب��ك��ل��ي��ة 
علم  يف  املتخ�س�ض  باجلامعة  ال��ط��ب 
ال���ف���ريو����س���ات الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي ال��دك��ت��ور 
عو�ض اأحمد املكي اأن  مر�ض فريو�ض 

ايبول ظهر لأول مرة عام 1976 م يف 
نزارا بجنوب ال�سودان، ثم يف يامبوكو 
الدميقراطية،  الكونغو  بجمهورية 
وك���ان غ��ري م��ع��روف لقلة الإم��ك��ان��ات 

الطبية يف ذلك الوقت.
وع���ن اأع��را���س��ه يف ذل���ك ال��وق��ت، 
املاريا  مر�ض  ي�سبه  »ك��ان  مكي  ق��ال 
اأع��داد كبرية  وتويف ب�سببه يف بداياته 
اأن ان��ت�����س��اره  م���وؤخ���را يف غ��رب  ع��ل��ى 
اأفريقيا �سرب مناطق ح�سرية كرى 

واأخرى ريفية كذلك«.
وال�����س��ب��ب ي��ع��ود ح�����س��ب ال��دك��ت��ور 
العزل  باأهمية  الوعي  »قلة  اإل��ى  مكي 
ال�����س��ح��ي ل��ل��م��ر���س��ى واحل����اج����ة اإل���ى 
ت��ث��ق��ي��ف امل��ج��ت��م��ع ح���ول ه���ذا امل��ر���ض، 
ح��ي��ث ي��ع��د ه����ذان ال�����س��ب��ب��ان م��ن اأه��م 
الأ�سباب للحد من انت�ساره، وبعد ذلك 
اإن�سان  م��ن  ال��ف��ريو���ض  انتقال  يحدث 
�سوائل  اآخ��ر عن طريق مام�سة  اإل��ى 
ج�����س��م امل��ري�����ض م��ث��ل ال�����دم وال��ل��ع��اب 
وال�سائل املنوي والإفرازات املخاطية«.
الفريو�ض  »ينتقل  مكي  واأ�ساف 

ب��الت�����س��ال امل��ب��ا���س��ر م���ع احل��ي��وان��ات 
امل�������س���اب���ة، وف����ريو�����ض اإي����ب����ول م��ع��د،  
والأه������م ه���و ع����دم مل�����ض الأ���س��خ��ا���ض 
الذين تظهر عليهم اأعرا�ض املر�ض«.  
و���س��دد ال��دك��ت��ور  على ���س��رورة اتباع 
» اإج����راءات دف��ن اآم��ن��ة لأن���ه يف كثري 
الأ�سرة  اأع�ساء  يلم�ض  الثقافات  من 
اجل��ث��م��ان خ���ال اجل���ن���ازة، ويف ه��ذه 

اللحظة ينتقل اإليهم املر�ض«. 

أعراض الفيروس
واأو�سح الأ�ستاذ امل�سارك بكلية الطب 
الأولى  املر�ض ير�سد يف مراحله  اأن 
ارتفاع مفاجئ يف درجة احلرارة واآلم 
الع�سات،  يف  واآلم  بالراأ�ض  �سديدة 
ويف م��رح��ل��ة ث��ان��ي��ة ي�����س��ه��د اجل�����س��م 
ن��زي��ف��ا داخ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا ب��الإ���س��اف��ة 
ل  اأن��ه  اإل��ى  واأ�سار  والإ�سهال.  للتقيوؤ 
يوجد له عاج حتى الآن، واأن جميع 
الأدوي��ة امل�ستخدمة ل ت��زال يف طور 
ناجح  لقاح  اإيجاد  التجربة مبا فيها 

للمر�ض.

تدابير المملكة
»اآف��اق« عن  �سوؤال طرحته  وردا على 
اململكة  اتخذتها  التي  الحتياطات 
الدكتور مكي  اأف��اد  املر�ض،  ه��ذا  عن 
العربية  باململكة  ال�سحة  وزارة   « اأن 
�سليمة  اإج���راءات  اتخذت  ال�سعودية 
ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار ه����ذا امل���ر����ض يف 
م���و����س���م احل������ج ب���ف���ح�������ض احل���ج���اج 
القادمني من غرب اإفريقيا، وتثقيف 
املجتمع ال�سعودي عن هذا الفريو�ض 
وتوعية الأطباء بجميع م�ست�سفيات 

اململكة«.
الفريو�سات  وحول كرة ظهور 
باإنفلونزا  الآون��ة الأخ��رية، بداية  يف 
اخل�����ن�����ازي�����ر وان����ف����ل����ون����زا ال���ط���ي���ور 
وغ���ريه���ا م���ن ال���ف���ريو����س���ات اأج�����اب: 
»ه�������ذه ال����ف����ريو�����س����ات ت��ن��ت��م��ي اإل����ى 
خ�سائ�سها  التي  الفريو�سات  عائلة 
الفريو�سات  وه���ذه   RAN اجلينية 
ت���غ���ري م����ن خ�����س��ائ�����س��ه��ا اجل��ي��ن��ي��ة 
لتعي�ض فيختلف اللقاح من فريو�ض 

اإلى اآخر«.

د. المكي: الفيروس ظهر عام 1976
وكان يشبه المالريا في بداياته

ماذا تعرف عن إيبوال.. المرض األكثر فتكا ببني البشر؟
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أنواع الفيروس
اي��ب��ول خم�سة  ل��ف��ريو���ض   اأن  وك�سف 
  RT اأن�������واع ك��م��ا ذك�����ره م���وق���ع ق���ن���اة
ال���رو����س���ي���ة ع���ل���ى الن�����رن�����ت وه����ي: 
ف��ريو���ض زائ����ري، ف��ريو���ض ال�����س��ودان، 
فريو�ض ري�ستون، فريو�ض غابة تاي، 
ف���ريو����ض ب��ي��ن��دي��ب��وغ��و ، وي��ع��ت��ق��د اأن 
هو  الفريو�ض  لهذا  الأ�سا�سي  املوطن 

الغابات ال�ستوائية ح�سب قوله.
واأ���س��ه��ب م��ك��ي يف ���س��رح ال���ف���روق بني 

الأنواع اخلم�سة على النحو التايل:

فيروس زائير
Zair EbolaVirus

زائ������ري  ال������ن������وع يف  ه��������ذا  اك����ت���������س����ف 
الدميقراطية  الكونغو  )ج��م��ه��وري��ة 
ح���ال���ي���ا(، ل��ذل��ك اأط��ل��ق��ت ع��ل��ي��ه ه��ذه 
اأك��ر  ال��ن��وع  ه���ذا  وي��ع��ت��ر  الت�سمية، 
الأن�������واع ان��ت�����س��ارا وت�����س��ب��ب��ا يف اأك���ر 
ح����الت ت��ف�����س��ي ال����وب����اء، ح��ي��ث ت�سل 
الإ�سابة  عن  الناجتة  الوفيات  ن�سبة 
اإلى 90 % واكت�سف هذا النوع عام  به 
1976 يف حو�ض نهر اإيبول  يف زائري، 
ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال��وف��ي��ات حينها 
ويف   ،%60 بلغت   1994 ع��ام  ويف   ،%88
بلغت   1996 ويف   ،%81 ب��ل��غ��ت   1995
بلغت  و2002   2001 ع��ام��ي  ويف   ،%73
80%، ويف عام 2003 بلغت 90%. اأي اأن 

معدل ن�سبة الوفيات يبلغ 83 %.

فيروس السودان
Sudan EbolaVirus

)SUDV(

اك��ت�����س��ف ه����ذا ال���ن���وع يف ب���ل���دة ن����زارا 
بجنوب غرب ال�سودان يف نف�ض ال�سنة 
ال��ت��ي اك��ت�����س��ف فيها ف��ريو���ض زائ���ري، 
ومل يتمكن اخلراء من حتديد ناقل 
بذلوها  التي  اجلهود  رغ��م  ال��ع��دوى، 
م����رة تف�سى  واآخ�����ر  امل���ج���ال،  ه����ذا  يف 
اأوغندا  يف  كانت  الفريو�ض  هذا  فيها 
يف نوفمر عام 2012 – يناير 2013، 
وي��ب��ل��غ م���ع���دل ن�����س��ب��ة ال���وف���ي���ات بني 

امل�سابني %54.

فيروس ريستون
Reston EbolaVirus

)RESTV(
ب��خ��اف بقية الأن������واع، م�����س��در ه��ذا 
ال���ن���وع ق�����ارة اآ���س��ي��ا وحت���دي���دا »ج���زر 
حيث   1989 ع��ام  واكت�سف  الفلبني«، 
اأ�����س����اب ال����ق����رود. ون���ق���ل ال��ف��ريو���ض 
ري�����س��ت��ون يف فريجينيا  اإل���ى خم��ت��ر 
الأم���ريك���ي���ة، وت��ف�����س��ى ب��ع��د ذل����ك يف 
الفلبني واإيطاليا والوليات املتحدة، 
وه��������ذا ال�����ن�����وع ل ي�������س���ك���ل خ����ط����ورة 
ال��ق��ردة  الإن�����س��ان لأن����ه ي�سيب  ع��ل��ى 

واخلنازير.

فيروس غابة تاي
Taï Forest EbolaVirus

)TAFV(
اك��ت�����س��ف ه�����ذا ال����ن����وع يف غ���اب���ة ت���اي 
اإ�سابة  بعد   1994 عام  العاج،  ب�ساحل 
عدد من قرود ال�سمبانزيه به، ومنها 
فورا  نقلت  علمية،  باحثة  اإل��ى  انتقل 
�ستة  بعد  �سفيت  حيث  �سوي�سرا  اإل��ى 

اأ�سابيع.

فيروس بونديبوغو
Bundibugyo EbolaVirus

)BDBV(
ال����� 24 من  ال���ن���وع يف  ه����ذا  اك��ت�����س��ف 
م��ن��ط��ق��ة  يف   2007 ع�������ام  ن����وف����م����ر 
اأودى  ب���اأوغ���ن���دا، ح��ي��ث  ب��ون��دي��ب��وغ��و 

بحياة 37 �سخ�سا.



آفاق الجامعة  |  العدد 138  |  26 ربيع الثاني 1436  |  15 فبراير 2015التعليم العالي

لقطات

جائزة حمدان آل مكتوم تقابل 
المرشحين السعوديين

من  املر�سحني  مقابلة  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ج��ائ��زة  ب���داأت جلنة 
املناطق املختلفة باململكة، )فئة الطالب(، وهم: طالبان من جدة، واملدينة 
املنورة، وطالب من الأح�ساء، وطالبان من �سبيا.  واأو�سح من�سق اجلائزة 
اأن جلنة قابلت فئة املعلمني املر�سحني،  يف  قطاع البنني �سامي اخل�سري 

و�سملت الفئة معلما من الريا�ض، واآخر من  الأح�ساء، وثالثا من �سبيا.
للتوجيه  العامة  املديرة  من�سقة قطاع البنات  اأو�سحت  جانبها،  من 
مبقابلة  �سيقوم  للمملكة  الزائر  الفريق  اأن  املقيطيب،  مو�سي  والإر���س��اد 
وينبع وع�سري، ومنهن مر�سحات  والأح�ساء وجدة  الريا�ض  املر�سحات يف 
م�ستوى  على  الفائزين  �سيتم حتديد  الزيارة  وبعد  واجلبيل،  من اخلرج 
اململكة، م�سرية اإلى اأنه مت تر�سيح ت�سع طالبات على م�ستوى اململكة ملقابلة 
وال��ري��ا���ض وج��دة وع�سري، كما مت  الأح�����س��اء  م��ن  واأرب���ع معلمات  اللجنة، 

تر�سيح مدر�ستني عن فئة الإدارة املدر�سية.

استمرار اختبارات القياس
اهلل  الأم��ري في�سل بن عبد  والتقومي  للقيا�ض  الوطني  رئي�ض املركز  اأك��د 
يلغي  ل��ن  ال��ع��ايل  التعليم  م��ع  والتعليم  الربية  وزارة  دم��ج  اأن  امل�����س��اري، 
قبول اجلامعيني  اختبارات  اإلغاء  قرار  اأن  اإلى  القيا�ض، م�سريا  اختبارات 
من عدمه يف يد اجلامعات التي اعتمدت يف قبولها للطاب على اختبارات 

القيا�ض. 
واأو�سح الأمري في�سل اأن اختبارات القيا�ض ذات اأهمية كرى، مبينا 
اأنها ك�سفت م�ستوى بع�ض الطاب احلقيقي بعد ح�سولهم على درجات 
اأن  اإلى  واأ�سار  اإليها.  ينتمون  كانوا  التي  الأهلية  املدار�ض  غري دقيقة من 
املنتظر،  تقدم  ل  لكونها  اخل�سو�سية  ال���دورات  يحاربان  واملركز  ال���وزارة 
التجريبية  الخ��ت��ب��ارات  م��ن  ع��ددا  موقعه  على  و�سع  امل��رك��ز  اأن  مو�سحا 
متاحة جلميع الطلبة والطالبات، كا�سفا عن دخول اأكر من 10  مايني 

طالب موقع قيا�ض خال الختبار املا�سي.
امل��رك��ز  اأن  ع��ل��ى  وال��ت��ق��ومي  ل��ل��ق��ي��ا���ض  ال��وط��ن��ي  رئي�ض املركز  و���س��دد 
�سيوا�سل عمله على تطوير الرامج املقدمة با�ستمرار، م�سريا اإلى اأن من 

يتعر ماليا من اخلا�سعني لاختبار معفى من دفع ر�سوم الختبار.

الفايز تبدى إعجابها بإبداعات 
الطالبات في مهرجان العلوم

أحمد العياف 

الفايز،  ن��ورة  الأ���س��ت��اذة  البنات  لتعليم  التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  ع��رت 
علمية  واأب��ح��اث  طابية  واإب��داع��ات  اأف��ك��ار  من  �ساهدته  مبا  اإعجابها  عن 
باملهرجان ال�سعودي  بهن  خا�ض  جناح  يف  �سعودية  طالبة   382 عر�سها 
الربويات  امل�����س��وؤولت  م��ن  ع��دد  وق��ف  حيث  بالريا�ض،  والإب����داع  للعلوم 
الإبداعات و�سط ح�سور كبري من  اململكة والإم��ارات والبحرين، على  يف 
اململكة  يف  التعليم  مدى تاأثري تطور  عن  الفايز  وحتدثت  الأك��ادمي��ي��ات. 
وج��دت  اأن��ه��ا  اإل��ى  م�سرية  الطالبات،  وتعليم  وع��ي  مب�ستوى  النهو�ض  يف 
الكثري من الأفكار التي ت�ستحق الدعم واملوؤازرة ملوا�سلة طريق البتكار، 
اإلى العاملية يف خمتلف جمالت العلوم التي تعود بالنفع على  والو�سول 

الفرد واملجتمع والوطن.
و«اأرام��ك��و«  »�سابك«  مثل  الكرى  الوطنية  ال�سركات  تعاون  وثمنت 
والإب��داع  للموهبة  ورجاله  امللك عبدالعزيز  وموؤ�س�سة  التعليم،  وزارة  مع 
»موهبة« يف اإظهار هذه الإبداعات ال�سابة اأمام اجلميع، ووجهت مبنح هذه 
وت�سجيعها  ابتكارات،  من  لديها  ما  عر�ض  الثقة يف  من  املزيد  املوؤ�س�سات 

على موا�سلة ذلك، وتطوير اإمكانياتها.
 واأعربت عن ترحيب وزارة التعليم بالتعاون مع �سركة �سابك لتنظيم 
رحات وزيارات مدر�سية للطاب والطالبات خال جولة » قافلة �سابك« 

التي انطلقت يف الريا�ض، و�ستجوب خمتلف مناطق اململكة.

أحمد العياف 

اأن�����س��اأ م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 
خا�سا  اإلكرونيا  بريدا  الدخيل،  عزام 
وتلقي  التعليمي،  امليدان  مع  للتوا�سل 
امل��ق��رح��ات وال�����س��ك��اوى ب�سكل  ج��م��ي��ع 
مبا�سر، وباإ�سراف من معاليه. وكتب يف 
ح�سابه ال�سخ�سي على »توير« ما يلي 
وعدم  وتبويبها  طلباتكم  على  »حر�سا 
م�سكورين  اأدعوكم  منها.  �سيء  فقدان 

للتوا�سل عر العنوان:
azzamaldakhil@moe.gov.sa

اأن��ه ي�سعى  الدخيل  الدكتور  واأك��د 
اأن يكون حا�سرا  اإل��ى  م��ن خ��ال ذل��ك 
يف ك��ل ق��اع��ة درا���س��ي��ة، وج��ام��ع��ة، وك��ل 
با�ستمرار  ومتوا�سا  ومدر�سة،  ف�سل 
م���ع ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض، وامل��ع��ل��م، 
واح��دة  كاأ�سرة  الأم��ر،  وويل  والطالب، 
ت�����س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����دف واح�����د، مبينا 

ال��ي��وم��ي��ة وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا لن  اأن الأع���م���ال 
الو�سائل  ا���س��ت��خ��دام  دون  ح��ائ��ا  ت��ق��ف 
التوا�سل  لتعميق  املتاحة  الإلكرونية 
مع الأو�ساط الرتب�ية والتعليمية مبا 

يخدم اجلميع. 
ورح������ب ال���دخ���ي���ل ب��ت��ل��ق��ي ك����ل م��ا 
للعملية  وي�سيف  ي��ري  اأن  �ساأنه  م��ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ع���ل���ى ال����ري����د ال������ذي مت 
ال�سفافية  اأن  مبينا  لذلك،  تخ�سي�سه 
م��ن��ظ��وم��ة  اإل�����ى  وال���و����س���ول  يف العمل 
م��ت��ج��ان�����س��ة ت��ع��م��ل ك��ف��ري��ق واح�����د من 
الطالب اإلى الوزير هي اأ�سا�ض النجاح، 
وهي احلل الأمثل لان�سهار يف حدود 
وت���ق���دمي م�سلحة  ال��ع��ام��ة،  امل�����س��ل��ح��ة 

الوطن.
�سيتحول  ال��ع��م��ل  ه���ذا  اأن  ي��ذك��ر 
قريبا اإلى منظومة اإلكرونية متكاملة 
ب�سكل  امليدان  لربط مكتب معاليه مع 

مبا�سر.

الدخيل ينشئ بريدا إلكترونيا 
للتواصل المباشر

تطبيق وزارة التعليم يفوز بجائزة أفضل خدمة

فاز تطبيق وزارة التعليم على اجلوال بجائزة اأف�سل خدمة حكومية عر الهاتف املحمول قطاع التعليم على 
حملية  م�ستويات  و�سملت  الثانية،  دورتها  يف  الإم���ارات  حكومة  اأطلقتها  واجلائزة  العربي.  الوطن  م�ستوى 

وعربية وعاملية يف ثمانية قطاعات خمتلفة.
وتاأهلت 76 م�ساركة اإلى املرحلة النهائية من جائزة اأف�سل خدمة حكومية عر الهاتف املحمول مبختلف 
فئاتها من اأ�سل 411 م�ساركة تقدمت للجائزة على امل�ستويات الوطنية والعربية والعاملية وم�ساركات طاب 
اجلامعات. ومن املقرر اأن تعلن النتائج النهائية للجائزة يف القمة احلكومية التي تعقد دورتها الثالثة حتت 
رعاية نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 

حتت �سعار »ا�ست�سراف حكومات امل�ستقبل«.
وتقدمت ال�سعودية قائمة الدول العربية بعدد امل�ساركات التي بلغت 30 م�ساركة تلتها عمان ب�14 م�ساركة، 
ثم قطر ب�12،  والبحرين ب�11 والكويت ب�ست م�ساركات، والأردن ولبنان واملغرب بواقع م�ساركتني لكل منها، 

واأخريا ال�سودان بواقع م�ساركة واحدة. 
كما بلغ عدد امل�ساركات على امل�ستوى العاملي 150 م�ساركة، 30% منها من دول الحتاد الأوروبي، و 22% من 
الوليات املتحدة، فيما توزعت بقية امل�ساركات على كوريا اجلنوبية وهونغ كونغ و�سنغافورة واأ�سراليا ورو�سيا 

وغريها من الدول.
وعلى �سعيد القطاعات من جميع الفئات، ت�سدر القائمة قطاع  القت�ساد والتجارة بواقع 77 م�ساركة، 
تاه قطاع ال�سوؤون الجتماعية ب� 63 م�ساركة، ثم قطاع الأمن وال�سامة ب� 62 م�ساركة، وقطاع املوا�سات 
والبنية التحتية ب� 48 م�ساركة، يليه قطاع ال�سحة ب�45 م�ساركة، ثم قطاع التعليم ب� 44 م�ساركة، وبلغ عدد 

امل�ساركات يف كل من قطاعي ال�سياحة والبيئة 36 م�ساركة.
واعتمدت جلنة حتكيم اجلائزة عملية تقييم وحتكيم التطبيقات امل�ساركة على معايري الكفاءة والفعالية 
الكفيلة  املمار�سات  اأف�سل  عن  تعر  التي  التطبيقات  اختيار  على  وحر�ست  والإب���داع،  ال�ستخدام  و�سهولة 

بتقدمي خدمات ذكية ومب�سطة و�ساملة يف الوقت ذاته.
 Dos من اأملانيا و Onleihe من هونغ كونغ و HKDSE وتاأهلت اإلى النهائيات يف قطاع التعليم تطبيقات
التعليم«  »وزارة  ال�سعودية هي  تاأهلت ثاثة تطبيقات جميعها من  املتحدة، وعربيا  الوليات  Careers من 

.»My KAU »و »�سفري الطلبة« وتطبيق »جامعتي
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اإلحساء

الدمام
)الراكة(  الدمام  جامعة  نظمت 
ال����درا�����س����ات  مم���ث���ل���ة يف ع����م����ادة 
اجل��ام��ع��ي��ة ل�����س��وؤون ال��ط��ال��ب��ات، 
الثاثاء املا�سي، حفلها ال�سنوي 
ل��ت��ك��رمي ال��ط��ال��ب��ات امل��ت��ف��وق��ات 
مبختلف  العلمي  التح�سيل  يف 
ال��ك��ل��ي��ات ل��ل��ع��ام احل������ايل. وب��ل��غ 
املتفوقات 1666 طالبة من  عدد 
والتمري�ض  الت�ساميم  ك��ل��ي��ات 
وال������ت������م������ري�������������ض )جت�����������س�����ري( 
وخدمة  التطبيقية  وال��درا���س��ات 
املجتمع والطب والعلوم الطبية 
واإدارة  وال��ه��ن��د���س��ة  التطبيقية 
الأع��م��ال وط��ب الأ���س��ن��ان وعلوم 
احل���ا����س���وب وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 

وال�سيدلة الإكلينيكية.

سلمان
ا���س��ت��ح��دث��ت ج��ام��ع��ة ���س��ل��م��ان بن 
الرابعة  جل�ستها  يف  العزيز  عبد 
ب����اخل����رج  اجل�����ام�����ع�����ة  م����ق����ر  يف 
ب��رن��ام��ج م��اج�����س��ت��ري يف امل��ن��اه��ج 
ك��ل��ي��ة  ال����ت����دري���������ض يف  وط���������رق 
الربية يف اخل��رج. �سرح بذلك 
امل��ج��ل�����ض، وك��ي��ل اجلامعة  اأم���ني 
ل����ل����درا�����س����ات ال���ع���ل���ي���ا وال���ب���ح���ث 
العلمي، الدكتور عبد العزيز بن 

عبد اهلل احلامد.

حائل
حائل  جامعة  مدير  معايل  تفقد 
ووكاء  الراهيم،  خليل  الدكتور 
اجل��ام��ع��ة ���س��ري ال��ع��م��ل يف ف��ن��دق 
اجل����ام����ع����ة مب����ق����ره����ا يف ح����ائ����ل. 
�سيمثل  ال�����ذي  ال��ف��ن��دق  وي��ت��ك��ون 
الفندقية  للخدمات  ك��ب��رية  نقلة 
وال�������س���ي���اح���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة ح��ائ��ل 
م��ن 195 غ��رف��ة جم��ه��زة ب��اأح��دث 
النزيل،  راح���ة  ل�سمان  التقنيات 
اإ���س��اف��ة اإل����ى 27 ج��ن��اح��ا وث��م��اين 

كبائن.

السعودية
انطاق  ج���دة،  حمافظة  ت�سهد 
امل��وارد  تنمية  »اح��راف  برنامج 
امل����ال����ي����ة م�����ن خ������ال ت��خ��ط��ي��ط 
وت�������س���وي���ق ال�����رع�����اي�����ات«، ال����ذي 
ينظمه معهد البحوث باجلامعة 
ال�����س��ع��ودي��ة الإل���ك���رون���ي���ة، على 

مدى اأربعة اأيام.

اإلمام
حت���ت ع���ن���وان »ن��ع��م اأ���س��ت��ط��ي��ع«،  
التوجيه  دب��ل��وم  طالبات  اأق��ام��ت 
والإر�����س����اد ال��ط��اب��ي يف ع��م��ادة 
املركز اجلامعي خلدمة املجتمع 
والتعليم امل�ستمر بجامعة الإمام 
حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود الإ���س��ام��ي��ة، 
ح��م��ل��ة ت��وع��ي��ة ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ل��دع��م 
اأطفال �سعوبات التعلم والإعاقة 
واجل�سدية  والب�سرية  ال�سمعية 

والتاأخر الدرا�سي.

المجمعة
مدير جامعة  م����ع����ايل  اف���ت���ت���ح 
امل���ج���م���ع���ة ال����دك����ت����ور خ����ال����د ب��ن 
امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  امل���ق���رن  ���س��ع��د 
العلمي  ل��ل��م��وؤمت��ر  التح�سريي 
ال�������س���اد����ض ل����ط����اب وط���ال���ب���ات 
ال��ذي  باململكة،  ال��ع��ايل  التعليم 
ت��ن��ظ��م��ه وت�����س��رف ع��ل��ي��ه ع��م��ادة 
كما  باجلامعة.  الطاب  ���س��وؤون 
امل�ساحب  املعر�ض  افتتح معاليه 

للفعاليات.

الملك عبدالعزيز
ن��ظ��م��ت اجل���م���ع���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
اللقاء  م��وؤخ��را،  البيئية،  للعلوم 
عنوان  حتت  للجمعية  اخلام�ض 
»دور ال�سباب يف مواجهة ق�سايا 
ال��ب��ي��ئ��ة«، وذل���ك يف م��رك��ز امللك 
ف��ي�����س��ل ل���ل���م���وؤمت���رات ب��ج��ام��ع��ة 
امل���ل���ك ع��ب��د ال���ع���زي���ز، وب��رئ��ا���س��ة 
اأ����س���ت���اذ الق���ت�������س���اد ب��اجل��ام��ع��ة 

الروفي�سور �سيد اخلويل.

األميرة نورة
رعى معايل وزير التعليم العايل 
املوؤمتر  الدخيل،  ع��زام  الدكتور 
الآيل  للحا�سب  ال�����20  ال��وط��ن��ي 
انعقد خال الفرة )من  الذي 
اإل��ى 23 ربيع الآخ���ر( مبركز   22
املوؤمترات بجامعة الأمرية نورة 
ب��ن��ت ع��ب��د ال���رح���م���ن، ون��ظ��م��ت��ه 

جمعية احلا�سبات ال�سعودية.

جازان
د�����س����ن م����دي����ر ج���ام���ع���ة ج������ازان 
امل��ك��ل��ف ال��دك��ت��ور حم��م��د رب��ي��ع، 
ن����ادي الإب�����داع وري�����ادة الأع��م��ال 
ال��ط��اب��ي، ال����ذي ت�����س��رف عليه 
ع��م��ادة ����س���وؤون ال���ط���اب، وذل��ك 
ع��ل��ى ه��ام�����ض امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ل��م��ي 
ال�������س���اد����ض ل����ط����اب وط���ال���ب���ات 
اجل���ام���ع���ة امل����ق����ام ع���ل���ى م�����س��رح 

الإدارة العليا.
وق�������دم ك����ل م����ن ال���ط���ال���ب 
اأم��ل  والطالبة  حكمي،  احل�سن 
اأهداف  اأبرز  اأبو ديه، عر�سا عن 
اإل��ى تنمية  ال��ذي ي�سعى  ال��ن��ادي 
وت�����س��ج��ي��ع الب��ت��ك��ار وال��ت��وا���س��ل 
مع رواد الأعمال داخل اجلامعة 
وخ���ارج���ه���ا واك��ت�����س��اف امل���واه���ب 

الطابية.

الملك عبداهلل
اهلل  عبد  امل��ل��ك  جامعة  عر�ست 
ل���ل���ع���ل���وم وال���ت���ق���ن���ي���ة »ك���او����س���ت« 
جت���رب���ة ا���س��ت��خ��ا���ض احل��م�����ض 
اأمام   )DNA( امل��وز النووي من 
للعلوم  ال�سعودي  املهرجان  زوار 

والإبداع.
ال��ت��ج��رب��ة يف معمل  ومت���ت 
م�سغر للحم�ض النووي، اأن�ساأته 
اجل��ام��ع��ة يف ج��ن��اح��ه��ا م��ن اأج��ل 
تقريب الطريقة العلمية للزوار، 
ح��ي��ث ي���ج���ري ع���ر����ض احل��م�����ض 
امل�ستخل�ض من املوز عر مراحل 
ت��ت��م��ح��ور ب��ني حت�����س��ري حملول 
ا���س��ت��خ��ا���ض احل��م�����ض ال��ن��ووي 
وحت�سري العينة التي ي�ستخل�ض 

منها.



طالب المناطق الفقيرة في بريطانيا يلتحقون بالجامعات باهظة الرسوم
المصدر: »فاينانشال تايمز«

ي�������زداد ع�����دد ال����ط����اب وال���ط���ال���ب���ات 
ال��ب��ال��غ��ني م���ن ال��ع��م��ر 18 ع��ام��ا فما 
ف�����وق، مم���ن ي���رغ���ب���ون يف الل��ت��ح��اق 
ب��اجل��ام��ع��ات ال��ري��ط��ان��ي��ة امل��رم��وق��ة 
ب��ال��رغ��م م��ن ق��دوم��ه��م م���ن  املناطق 

الأكر فقرا يف اململكة املتحدة.
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المصدر: مجلة
إنسايد هاير إديوكايشن

ي�سعى رئي�ض الوليات املتحدة الأمريكية 
اإلى احل�سول على موافقة  اأوباما  باراك 
ال��ك��ون��غ��ر���ض الأم���ريك���ي ل���زي���ادة الإن��ف��اق 
الفيدرايل على برامج التعليم العايل يف 

املوازنة العامة للدولة.
ف��ح�����س��ب ت���ق���ري���ر ن�������س���رت���ه جم��ل��ة 
»اإن�����س��اي��د ه��اي��ر اإدي��وك��اي�����س��ن« يف فراير 
اجل��اري، ق��ام الرئي�ض  بهذه اخلطوة يف 
�سبيل تغيري منط القرا�ض الذي يقع 

على كاهل الطاب. 

أميركا: زيادة اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي
وج���اء ع��ل��ى راأ�����ض ال�����س��ي��ا���س��ات التي 
انتهجها اأوباما لزيادة الإنفاق على قطاع  
التعليم يف  اإتاحة  العايل مقرح  التعليم 
كليات املجتمع جمانا على ح�ساب الدولة 
مليار   60.3 على  اخلطة  ه��ذه  واعتمدت 
الطاب  و�ستقت�سر على  اأمريكي،  دولر 
احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى م��ع��دل ت��راك��م��ي ق��دره 
)2.5 من اأ�سل 5( فما فوق، على اأن يقل 
اأمريكي  دولر   200،00 عن  الأ�سرة  دخل 

يف العام. 
ويوجد الكثري من املقرحات التي 
وبع�سها  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  بها  ت��ق��دم 
ال�سيناتور »لآمر  يت�سابه مع ما اقرحه 

ف���ح�������س���ب ت����ق����ري����ر ع�����ن ر�����س����وم 
درا�سات  مركز  اأع��ده  العايل  التعليم 
 UCAS والكليات  اجلامعات  ط��اب 
اأن   اأن البيانات تو�سح   اإلى  اأ�سار فيه 
الطاب  ع��زم  تثن  الر�سوم مل  زي��ادة 
عن اللتحاق باجلامعات املرموقة يف 
العام  املا�سي، ناهيك عن زيادة عدد 
ال��ط��اب م��ن دول الحت���اد الأوروب���ي 

مب��ع��دل 7% و 3% م��ن ط��اب ال��دول 
خارج الحتاد الأوروبي.

و���س��م��ل��ت ق���ائ���م���ة ال�������دول ال��ت��ي 
ت�����س��در ط��اب��ه��ا ق��ائ��م��ة امل��ل��ت��ح��ق��ني 
من  دول  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ب��اجل��ام��ع��ات 
اأوروبا، مثل: كرواتيا ورومانيا   �سرق 
الطاب  ن�سبة  وارت��ف��ع��ت  والت�سيك، 
 %12 بن�سبة  ال�����س��ني  م��ن  ال��ق��ادم��ني 

تقرير  ح�سب    %5 بن�سبة  واأم���ريك���ا 
����س���در ع����ن م���رك���ز درا������س�����ات ط���اب 

.UCAS اجلامعات والكليات
واأث�����ن�����ى ال���ت���ق���ري���ر ع���ل���ى زي�����ادة 
الفقرية  الأماكن  من  الطاب  طلب 
الفجوة  ل�سد  ب��اجل��ام��ع��ات  الل��ت��ح��اق 
بينهم وب��ني ال��ط��اب ال��ق��ادم��ني من 

الأماكن الرية.

اإليك�ساندر« الذي تراأ�ض جلنة التعليم يف 
جمل�ض ال�سيوخ الأمريكي.

وع��ل��ى الأرج�����ح ���س��ت��ن��ال امل��ق��رح��ات 
�سنوات  امل��وازن��ة  لع�سر  ح�سة كبرية من 
التي  الكليات  مكافاأة  برنامج  لأن  قادمة 
اأكر عدد من الطاب من  يتخرج فيها 
»بيل غرانت« قد  احلا�سلني على جائزة 
اأن  بيد  ال�سابقة  امل��وازن��ة  يف  رف�سه  �سبق 

الكونغر�ض �سيقبله هذه املرة.
 وم����ن ���س��م��ن امل���ق���رح���ات اأي�����س��ا: 
دولر  مليون   200 قدره  مبلغ  تخ�سي�ض 
ال��ك��ل��ي��ات �سمن  ل����اإب����داع يف  اأم���ري���ك���ي 
برنامج »الأولى يف العامل« الذي و�سعته 

احل��ك��وم��ة الأم���ريك���ي���ة ب��ت��خ�����س��ي�����ض 75 
الكونغر�ض قل�سه  اأن  مليون دولر  غري 

اإلى 60 مليون.

تغييرات في المنح
دعت املوازنة اإلى زيادة منح »بيل غرانت« 
 5775 ب��دًل من  دولرا   5915 اإل��ى  لت�سل 
اإلى  اأي�سا  ودع��ت  القادم،  العام  يف  دولرا 
اإحداث تغيري جذري يف الرنامج بزيادة 
الأك��ادمي��ي،  ال��ت��ق��دم  و���س��روط  متطلبات 
يتقا�ساها  التي  لاأموال  حدود  وبو�سع 
اأن  دون  ب��رام��ج  يف  بالت�سجيل  ال��ط��اب 

يح�سلوا على درجات اأكادميية فعليا.  



لقطات
كوستاريكا

اأكادميية  نقابات  ع��دة  اأع��رب��ت 
وه�������ي�������ئ�������ات ج�����ام�����ع�����ي�����ة ع���ن 
ظاهرة  انت�سار  م��ن  خماوفها 
ال��ت��ج��ارة احل���رة والت��ف��اق��ي��ات 
ال���ت���ج���اري���ة ب����ني ال�������دول ع��ل��ى 
بالرغم  العايل،  التعليم  نظم  
اأكدتها  ال��ت��ي  التطمينات  م��ن 
اجلامعات  ل��روؤ���س��اء  احلكومة 
الاتينية  اأم��ريك��ا  منطقة  يف 
واآ�سيا اجلنوبية على اأن تاأثري 
ت��ل��ك الت���ف���اق���ي���ات، واأب����رزه����ا 
يف  ال��ت��ج��ارة  العامة  التفاقية 
اخلدمات، لن مت�ض املوؤ�س�سات 
التعليم  ن��ظ��م  ول  التعليمية 

العايل ب�سوء.

المملكة المتحدة
ح�������ذر ب���ع�������ض ن��������واب م�������دراء 
اجل��ام��ع��ات يف اجن���ل���را ح��زب 
تقلي�ض  م��غ��ب��ة  م���ن  ال���ع���م���ال 
التعليم يف اجنلرا من  ر�سوم 
اإل���ى  ا���س��رل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه   9000
�سينجم  ب�سبب ما  6000 جنيه 
ع��ن ه���ذه اخل��ط��وة م��ن اإي��ج��اد  
فجوة متويل قدرها 10 مليار 
�سدها  يجب  ا�سرليني  جنية 
م����ن اخل����زان����ة ال���ع���ام���ة، ج���اء 
ر�سالة  اإط��ار  التحذير يف  ذلك 
ن�����س��رت��ه��ا ���س��ح��ي��ف��ة ال��ت��امي��ز 

الريطانية ال�سهرية موؤخراً.

تايوان
م��ن  اللف  ع���������س����رات  ع������اين 
ط�����اب ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة يف 
ت��اي��وان م��ن اخ��ت��ب��ارات القبول 
يف اجل���ام���ع���ات ب�����س��ب��ب م��ادت��ي 
الأجنبية  واللغة  الريا�سيات 
التي جاء الختبار فيها لقيا�ض 
قدرات الطاب يف  حفظ املواد 
�سلبا  �سيوؤثر  مما  كبيري  بقدر 
التعليمي  ت���اي���وان  و���س��ع  ع��ل��ى 
م���ق���ارن���ة ب���ج���ارت���ي���ه���ا ال�����س��ني 
وكوريا اجلنوبية. جاء ذلك يف 
جيننيز«  »رال���ف  �سطره  مقال 

يف »فوي�ض اأوف اأمريكا«.

الدنمارك
حاجتها  عن  الدمنرك  اأعلنت 
العايل  التعليم  نظام  لإ�ساح 
ف��ي��م��ا  ل�����س����ي����م����ا  ال������ب������اد  يف 
العمل  ف��ر���ض  ب��ت��وف��ري  يتعلق 
ل����ل����ط����اب، وت����ط����وي����ر ط����رق 
الطاب  وت�سجيع  التدري�ض، 
ع���ل���ى ال����درا�����س����ة ك�������دوام ك��ل��ي 
ول��ي�����ض ج���زئ���ي. ج����اء ذل����ك يف 
جديدة  »ط��رق  بعنوان  تقرير 
عن  �سدر  عالية«   بطموحات 
التي  احلكومية  اجل��ودة  جلنة 
قدمته لوزيرة التعليم العايل 

والعلوم »�سوفيا كار�سنت«. 
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المصدر: موقع جامعة أوهايو

ال�سحفية  »اأوه���اي���و«  جامعة  ت�ست�سيف 
الأم���ريك���ي���ة »ت�����س��ارل��ني ه��ن��ر-غ��ول��ت« 
للحديث   Charlayne Hunter-Gault
ع��ن ت��اري��خ ال�����س��ود يف ال���ولي���ات املتحدة 
الأم���ريك���ي���ة يف اإط�����ار ب��رن��ام��ج اجل��ام��ع��ة 
ال�������س���ه���ري امل���رت���ق���ب ع���ق���ده ب���ت���اري���خ 18 

فراير اجلاري.
ويف م��ع��ر���ض ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى دع���وة 

كلية »سكريبس لإلعالم« تسلط الضوء
على تاريخ السود في الواليات المتحدة األميركية

مديرة  قالت  بالتحديد،  »هنر-غولت« 
م��رك��ز ال��ث��ق��اف��ات امل��ت��ع��ددة امل�����س��ارك��ة يف 
برايدا«،  ت�سونا  »وين�سوم  اأوهايو  جامعة 
املنا�سب  ال�����س��خ�����ض  ه��ن��ر-غ��ول��ت  »ت��ع��د 
ل��ل��ح��وار  امل��ن��ا���س��ب ع��ن ت��اري��خ ال�����س��ود يف 
عن  لكتاباتها  ن��ظ��را  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
امل�������راأة وح��ق��وق��ه��ا امل���دن���ي���ة يف ال���ولي���ات 
امل��ت��ح��دة وخ��رت��ه��ا ال��ع��م��ي��ق��ة ع��ن ت��اري��خ 
يف  ال�������س���ود  واآداب  وم��و���س��ي��ق��ى  وف����ن����ون 

الوليات املتحدة«.

واأ���س��اف��ت اأن ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ت��اأت��ي 
�سهر  �سمن فعاليات يرتقب عقدها ملدة 
وهي  معنية  ق�سية  ع��ن  للحديث  كامل 
جهات  من  برعاية  وتنظم  ال�سود  تاريخ 
الأفريقية  ال��دار���س��ات  ق�سم  منها:  ع��دة 
الأم��ري��ك��ي��ة، وم��ع��ه��د ال��ت��اري��خ امل��ع��ا���س��ر، 

واإدارة التنوع والندماج وغريها. 
»هنر- ال�سهرية  ال�سحفية  ونالت 

ال�سحافة  ع��دة يف جم��ال  غولت« جوائز 
اللقاء  هام�ض  على  و�ست�سلم  والإع���ام،  

 Carr Van اأن��������دا«  ف�����ان  »ك������ار  ج����ائ����زة 
اأوف  �سكول  »�سكرب�ض  كلية  من    Anda
الدكتور  الكلية  مدير  م��ن  ج��ورن��ال��ي��زم« 
»ب���وب ���س��ت��ي��ورات« ال���ذي ع��ر ع��ن �سعادة 
ال�سحفية  ب��ت��ك��رمي  وت�����س��رف��ه��ا  ال��ك��ل��ي��ة 
الكلية  يف  ج��ائ��زة  باأعلى  »ه��ن��ر-غ��ول��ت« 
لدورها العظيم يف ال�سحافة حيث متثل 

منوذجا يحتذي به.
وا������س�����ت�����ه�����ل�����ت »ه������ن������ر-غ������ول������ت« 
�سحيفة  يف  م��را���س��ل��ة  ال�سحفي  عملها 

»ن��ي��وي��ورك��ر«، ث��م عملت ق��ارئ��ة اأخ��ب��ار يف 
»دبليو اأر �سي - تي يف نيوز«، ثم  انتقلت 
ت��امي��ز«  ي���ورك  »ن��ي��و  �سحيفة  يف  للعمل 
ملدة  ا�ستقرت  ث��م  ال�����س��ه��رية،  الأم��ريك��ي��ة 
اإ�������ض«،  ب����ي  »ب�����ي  20 ع���ام���ا يف ���س��ح��ي��ف��ة 
ل�  متفرغة  غ��ري  حم���ررة  عملت  اأن  اإل���ى 
اإن«، وجملة  اإن  »بابليك رادي���و«،  و »�سي 
و�سطرت  روت�������ض«.  »ذا  و  ي���ورك���ر«،  »ن��ي��و 
»هنر-غولت« بقلمها اأربعة كتب �سهرية 

تتحدث عن املراأة وحقوقها.

انخفاض عدد طالب الجامعات في نيوزيالندا
المصدر: موقع 

»يونيفرسيتي وورلد نيوز«

ج������اءت ن���ت���ائ���ج الخ����ت����ب����ارات ال��ت��ي 
خ����ا�����س����ه����ا ط���������اب ن����ي����وزي����ل����ن����دا 
احل��ا���س��ل��ون ع��ل��ى ���س��ه��ادة ال��دب��ل��وم، 
ال���ت���ي ت����ع����ادل ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة، 

حمبطة للغاية.
ف��ح�����س��ب ن���ظ���ام اجل���ام���ع���ات يف 
ي��خ��و���ض  اأن  ي���ج���ب  ن���ي���وزي���ان���د، 
ال������ط������اب اخ������ت������ب������ارات ل����دخ����ول 
اجل���ام���ع���ات احل���ك���وم���ي���ة، ب���ي���د اأن 
م��ن   %58 اأن  اأو����س���ح���ت  ال���ن���ت���ائ���ج 
ال����ط����اب ا����س���ت���ط���اع���وا احل�����س��ول 
للقبول  ال��ك��اف��ي��ة  ال����درج����ات  ع��ل��ى 
باملقارنة ب� 70% يف عام 2013، الأمر 
ال��ذي �سيحدث ف��راغ��ا يف الأم��اك��ن 
 4400 اإل��ى  ن�سبته  ت�سل  الدرا�سية 
العليا  الإدارة  جعل  ما  وهو  مقعد، 

التقييم  اإع������ادة  يف  ت��ف��ك��ر  ل��ل��ق��ب��ول 
تكاد ت�سل  الذين  لإحل��اق الطاب 
درج��������ات حت�����س��ي��ل��ه��م اإل�������ى ن�����س��ب��ة 

القبول.
»هيكيا  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر  وع����زا 
اإلى  باراتا« انخفا�ض عدد الطاب 
و�سعتها  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  امل��ع��اي��ري 
على  ت��ن�����ض  وال��ت��ي  ال��ق��ب��ول،  اإدارة 
�����س����رورة ح�������س���ول ال����ط����اب ع��ل��ى 
درجات متقدمة يف الكثري من املواد 
اأق��ل يف ع��ام 2013.   باملقارنة مب��واد 
واأكد »كلما زادت املعايري نق�ض عدد 

الطلبات«. 
امل���وؤه���ات  ه��ي��ئ��ة  اأن  ال��غ��ري��ب 
عام  يف  اأك���دت  نيوزياند  يف  العليا 
لن  اجل����دي����دة  امل���ع���اي���ري  اأن   2011
توؤدي اإلى ذلك النخفا�ض الرهيب 
يف عدد الطاب، ل�سيما اأن ثماين 
جامعات اأعلنت الأمر نف�سه اآنذاك 

ح�������س���ب ت���اأك���ي���د رئ���ي�������ض ج���ام���ع���ات 
نيوزلندا »هارلني هاين«. 

واأ���������س��������ارت رئ���ي�������س���ة راب����ط����ة 
الأ�����س����ات����ذة »اأجن����ي����ا روب���رت�������ض«، 
اإل�����ى �����س����رورة  م��راج��ع��ة ال��ت��ق��ي��ي��م 
وم���ع���رف���ة ال�������س���ب���ب ه����ل ه����و ���س��وء 
عن  عجزهم  اأم  ال��ط��اب  تخطيط 
قائلة  اجل��دي��دة،  باملعايري  ال��وف��اء 
ع��دم  ب�سبب  الأم����ر  يف  ف�سلوا  »اإذا 
باجلامعات،  لالتحاق  جاهزيتهم 
ل��ي�����ض  اخل���ل���ل  اأن  ي��ع��ن��ي  ف�����الأم�����ر 
الإج���راءات  ال�سبب  ك��ان  واإن  لدينا 
امل��و���س��وع��ة، فهنا  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة 
واأ���س��اف��ت  ���س��ي��ئ��ا.«  نفعل  اأن  علينا 
»روبرت�ض« اأن هيئة املوؤهات العليا 
التي و�سعت تلك املعايري �سراجع 
املعايري مرة اأخرى لتحديد مكمن 
اخللل وبيانه �سواء كان يف الطاب 

اأم يف النظام.



دراسات

دراسة: قرارات المراهقين
تتأثر بالوالدين أكثر من األصدقاء

توعية األسرة
إعالميا بأساليب 
التنشئة االجتماعية 
السليمة.. ضرورة
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دراسات

قراءة: زكريا حسين

الوالدان  يقوم  ب��اأن  علمية  درا�سة  اأو�ست 
ب��ال��دور ال��ري��ادي م��ع اأب��ن��ائ��ه��م خا�سة يف 
م��رح��ل��ة امل��راه��ق��ة واحل�����س��ول ع��ل��ى اأك��ر 
ق�����در م����ن ال���ت���اأث���ري ع���ل���ى امل���راه���ق���ني يف 
امل��ج��الت ال��ت��ي ي��ك��ون ل��ه دور م��وؤث��ر فيها 
ي�ساعد  ال���ذي  النف�سي  اجل��و  ت��وف��ري  م��ع 
الأ�سرة، وتقبل  املراهق داخل  ا�ستقرار  يف 
اآراء املراهق واإتاحة الفر�سة له يف اتخاذ 
بع�ض القرارات الأ�سرية، مع عدم اإغفال 
جانب التوجيه وخا�سة مع نهاية مرحلة 

املراهقة.
وت��و���س��ل ال��ب��اح��ث خ��ال��د ب��ن حممد 
ال��ل��زام يف درا���س��ت��ه »م��ق��ارن��ة ب��ني دور كل 
م���ن ال���وال���دي���ن والأ����س���دق���اء يف ق����رارات 
امل��راه��ق م��ن وج��ه��ة نظر امل���راه���ق«، وهي 
ر���س��ال��ة م��اج�����س��ت��ري ن��وق�����س��ت ب��ق�����س��م علم 
اأن  اإل���ى  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك  النف�ض يف ج��ام��ع��ة 
اأكر  بالوالدين  تتاأثر  املراهقني  ق��رارات 
اأغلب جمالت احلياة.  الأ�سدقاء يف  من 
املنهجية  اخل��ط��وات  »اآف����اق«  وت�ستعر�ض 
ل���ل���درا����س���ة ون��ت��ائ��ج��ه��ا وت���و����س���ي���ات���ه���ا يف 

ال�سطور التالية:

مشكلة الدراسة 
خل�ض الباحث م�سكلة الدرا�سة يف معرفة 
دور ك���ل م���ن ال���وال���دي���ن والأ����س���دق���اء يف 
املراهق،  نظر  املراهق من وجهة  ق��رارات 
م���وؤك���دا اأن اأه��م��ي��ة ال���درا����س���ة ت��ع��ود اإل���ى 
املو�سوع  ح�سم  ع��دم  منها:  ج��وان��ب  ع��دة 
وتناق�ض  ال�سابقة  ال��درا���س��ات  خ��ال  من 

املو�سوع  هذا  اأن  اإلى  بالإ�سافة  نتائجها، 
ح�سب  ال�سعودية  يف  قبل  م��ن  ي��در���ض  مل 
درا���س��ت��ه  ت�ساعد  اأن  اآم���ا  ال��ب��اح��ث،  ع��ل��م 
واأن  امل��راه��ق��ة،  مبرحلة  املعرفة  زي���ادة  يف 
التعامل  يف  منها  واملعلم  املر�سد  ي�ستفيد 

مع هذه املرحلة.

أهداف الدراسة
اأن ال��درا���س��ة  اإل����ى  • واأ����س���ار ال���ل���زام 
اإل���ى حتقيق جملة  ت��ه��دف  احل��ال��ي��ة 
النحو  ع��ل��ى  �ساغها  الأه�����داف  م��ن 

التايل:
• الك�سف عن الفرق بني دور كل من 
ال��ق��رارات  والأ���س��دق��اء يف  الوالدين 
ال��ت��ي ي��ت��خ��ذه��ا امل���راه���ق م��ن وجهة 

نظر املراهق.
• الك�سف ع��ن ال��ف��روق ب��ني دور كل 
من الوالدين والأ�سدقاء يف قرارات 
القرار،  جم��الت  باختاف  امل��راه��ق 
وباختاف الفئة العمرية للمراهق.
دور  يف  ال�����ف�����روق  ع����ن  ال���ك�������س���ف   •
امل����راه����ق  ق����������رارات  ال�����وال�����دي�����ن يف 
ب�����اخ�����ت�����اف جم�����������الت ال�������ق�������رار، 
وباختاف الفئة العمرية للمراهق.
ال��ف��روق يف  • واأخ����ريا، الك�سف ع��ن 
دور الأ���س��دق��اء يف ق����رارات امل��راه��ق 
ب����اخ����ت����اف جم��������الت ال������ق������رارات، 
وباختاف الفئة العمرية للمراهق.

مصطلحات الدراسة 
حت���ت ع���ن���وان »م�����س��ط��ل��ح��ات ال���درا����س���ة«، 
ت����ن����اول ال����ب����اح����ث ع�������ددا م����ن ال��ك��ل��م��ات 

للدرا�سة،  البحثية  امل�سكلة  يف  املفتاحية 
ومنها: الدور، واملراهقة، واملراهقون.

معاين  ال���دور  مل�سطلح  اأن  واأو���س��ح 
اإج���رائ���ي���ا ح�سب  ي��ع��ن��ي  اأن����ه  اإل  خم��ت��ل��ف��ة 
ال��ب��اح��ث »م����دى ال���ت���اأث���ري ال����ذي ي��درك��ه 
–من وجهة نظره- من قبل كل  املراهق 

من الوالدين والأ�سدقاء على قراراته«.
واأم�������ا امل����راه����ق����ة ف���اإن���ه���ا-وال���ك���ام 
ل��ل��ب��اح��ث خ���ال���د ال����ل����زام- ت��ع��ن��ي م��رح��ل��ة 
ان��ت��ق��ال��ي��ة م��ن م��راح��ل ال��ن��م��و الإن�����س��اين 
ب��داي��ت��ه��ا ع��ن��د ظ���ه���ور ع���ام���ات ال��ب��ل��وغ 
التي  التغيريات  بع�ض  خالها  وي��ح��دث 
ال�ستقال.  على  ق��ادرا  الفرد  من  جتعل 
وق������ال »امل���ق�������س���ود ب���امل���راه���ق���ني يف ه���ذه 
الدرا�سة من طاب  اأفراد عينة  الدرا�سة 
امل��رح��ل��ة امل��ت��و���س��ط��ة وال���ث���ان���وي���ة ومي��ك��ن 

تق�سيمهم اإلى ثاث فئات عمرية هي:
ت��راوح  الأول����ى:  العمرية  الفئة   •

اأعمارهم ما بني )13-14( �سنة.
ت��راوح  الثانية:  العمرية  الفئة   •

اأعمارهم ما بني )15 -16( �سنة.
ت��راوح  الثالثة:  العمرية  الفئة   •

اأعمارهم ما بني )17-18( �سنة«.

نهج الدراسة
اع��ت��م��دت ال��درا���س��ة ع��ل��ى امل��ن��ه��ج امل�سحي، 
ومتثل جمتمعها يف املراهقني من طاب 
امل��رح��ل��ت��ني امل��ت��و���س��ط��ة وال��ث��ان��وي��ة ال��ذي��ن 
اأع��م��ار عينة  اأع��م��اره��م �سمن ح��دود  تقع 

الدرا�سة، وذلك يف مدينة الريا�ض.
الدرا�سة  عينة  اختيار  اأ�سلوب  وعن 
قال اللزام »اختار الباحث عينة الدرا�سة 

والثانوية  املتو�سطة  املرحلة  ط��اب  من 
يف م��دي��ن��ة ال���ري���ا����ض، ح��ي��ث مت اخ��ت��ي��ار 
مماثل  وع���دد  متو�سطة  م��دار���ض  خم�ض 
من الثانوية ع�سوائيا، ومن ثم اختيار 50 
طالبا من كل مدر�سة بطريقة ع�سوائية، 
ف��ئ��ات عمرية هي:  ث��اث  على  م��وزع��ني 
)13-14( �سنة، و )15-16( �سنة، و )17-

18( �سنة«.

نتائج الدراسة 
ال��وال��دي��ن  دور  اأن  ال��درا���س��ة  نتائج  بينت 
ق�����رارات  الأ����س���دق���اء يف  م���ن دور  اأق�����وى 

املراهق ب�سكل عام.
ويف التفا�سيل ورد اأن دور الوالدين 
امل��ج��ال  الأ�����س����دق����اء يف  دور  م���ن  اأق������وى 
وامل��ه��ن��ي،  التعليمي  ب��الخ��ت��ي��ار  اخل��ا���ض 
وامل����ج����ال اخل���ا����ض ب���ال���ن���واح���ي ال��دي��ن��ي��ة 
الأ�سدقاء  دور  جاء  بينما  والجتماعية، 
واملظهر  اللبا�ض  ت��اأث��ريا يف جم��ال  اأق���وى 
اخلارجي  وق�ساء وقت الفراغ وال�سياحة.
كما دلت نتائج الدرا�سة على اأن دور 
ال��وال��دي��ن يف ق�����رارات امل���راه���ق م��ن ذوي 
العمرية )13-14( �سنة موؤثر جدا  الفئة 
ال��ق��رارات  ع��ام يف جميع جم���الت  ب�سكل 
ب��ا���س��ت��ث��ن��اء جم����ال ق�����س��اء وق����ت ال���ف���راغ 
فروق  هناك  يكن  وال�سياحة، يف حني مل 
الوالدين  دور  ب��ني  اإح�سائية  دلل��ة  ذات 
امل��راه��ق��ني  ق�����رارات  الأ����س���دق���اء يف  ودور 
العمريتني  الفئتني  ذوي  من  ع��ام  ب�سكل 

من )15 -16( و )17-18( �سنة. 
واأ�����س����اف ال���ب���اح���ث »اأم������ا ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ل��ك��ل جم���ال ع��ل��ى ح���دة، ف��ق��د ك���ان ت��اأث��ري 

ال����وال����دي����ن اأق�������وى يف امل����ج����ال اخل���ا����ض 
ب��الخ��ت��ي��ار ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وامل��ه��ن��ي، وامل��ج��ال 
اخلا�ض بالنواحي الدينية والجتماعية، 
ب��ي��ن��م��ا ك���ان ت���اأث���ري الأ����س���دق���اء اأق�����وى يف 
جم����ال ال��ل��ب��ا���ض وق�������س���اء وق����ت ال���ف���راغ 

وال�سياحة«.

توصيات الدراسة  
واأو�سى الباحث يف ختام درا�سته باأن يقوم 
اأبنائهم  ال���ري���ادي م��ع  ب��ال��دور  ال���وال���دان 
خا�سة يف مرحلة املراهقة واحل�سول على 
املراهقني يف  التاأثري على  ق��در من  اأك��ر 
املجالت التي يكون له دور موؤثر فيها مع 
على  ي�ساعد  ال��ذي  النف�سي  اجل��و  توفري 
ا���س��ت��ق��رار امل��راه��ق داخ���ل الأ����س���رة، وتقبل 
اآراء املراهق واإتاحة الفر�سة له يف اتخاذ 
اإغفال  عدم  الأ�سرية مع  القرارات  بع�ض 
جانب التوجيه وخا�سة مع نهاية مرحلة 
املعاملة  اأ�سلوب  بتغيري  وذل��ك  امل��راه��ق��ة، 
يف  الب��ن  مع  الأب  ي�ستخدمها  ك��ان  التي 

بداية املرحلة.
الفر�سة  اإت���اح���ة  اإل����ى  ال���ل���زام  ودع����ا 
املنا�سب،  ال�سديق  يختار  لكي  للمراهق 
اأب����وي م��ن��ا���س��ب، وال�سعي  ت��وج��ي��ه  يف ظ��ل 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ن��وع��ي��ة اأ���س��دق��اء امل��راه��ق 
وت��ب�����س��ريه ب�����س��ف��ات ال�����س��دي��ق امل��ن��ا���س��ب، 

خا�سة يف بداية مرحلة املراهقة.
ون����ادى ب��اإي��ج��اد ال��ف��ر���ض ال��رب��وي��ة 
املنا�سبني  الأ�سدقاء  لختيار  للمراهقني 
امللحقة  واملكتبات  ال�سيفية،  املراكز  مثل 
ب��امل�����س��اج��د، وح���ل���ق���ات حت��ف��ي��ظ ال���ق���راآن 
ال���ك���رمي ل���ط���اب امل��رح��ل��ت��ني امل��ت��و���س��ط��ة 

والثانوية، وال�ستفادة من املدار�ض داخل 
على  م�سددا  امل�سائية،  الفرة  يف  الأحياء 
اإ�سراف تربويني  اأن يكون ذلك كله حتت 

بالغني.
ون�سح الباحث بتفعيل دور جمال�ض 
وال�ستفادة  امل��دار���ض  يف  واملعلمني  الآب���اء 
م��ن اأول���ي���اء الأم����ور وخ��رات��ه��م ودوره���م 
امل����وؤث����ر يف امل����راه����ق����ني، وذل������ك ب���اإت���اح���ة 
ب��ارزة يف خمتلف  ب���اأدوار  الفر�سة لاآباء 

اأن�سطة املدر�سة.
ك���م���ا اق�������رح ال����س���ت���ع���ان���ة ب����الآب����اء 
الطالب  واإر�ساد  توجيه  عند  والأ�سدقاء 
م���ن ق��ب��ل امل��ر���س��د ال��ط��اب��ي يف امل��در���س��ة 
لديه يف جمالت  التاأثري  ق��وة  كل ح�سب 
ال���ق���رارات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ط��ال��ب خا�سة 
والتعليمي  املهني  بالتوجيه  يتعلق  فيما 

وال�ستفادة من الوقت.
وق���ال »م���ن ال��وا���س��ح اأن امل��راه��ق يف 
بوالديه  كبري  ب�سكل  يتاأثر  املرحلة  ه��ذه 
واأ�سدقائه، لذا ينبغي توعية الأ�سرة عن 
التن�سئة  باأ�ساليب  الإعام  و�سائل  طريق 
ال�سباب  وتب�سري  ال�سليمة  الجتماعية 
والبعد  ال�سالح  ال�سديق  اختيار  باأهمية 
من  عليه  يرتب  وما  ال�سوء  �سديق  عن 

اأخطار يف املعتقد والأخاق«.
اإق��ام��ة دورات  ���س��رورة  اإل���ى  وخل�ض 
اأث����ن����اء ال��ع��م��ل ل��ل��م��در���س��ني وامل��ر���س��دي��ن 
ال���ط���اب���ي���ني ت����زي����د م����ن ف���ه���م م��رح��ل��ة 
املراهقني  املراهقة والعمل على م�ساعدة 
اتخاذ  على  وال��ق��درة  اأنف�سهم،  تقبل  على 
م�سادر  اإل��ى  الرجوع  بعد  املنا�سب  القرار 

ال�ست�سارة املنا�سبة.
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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 
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حول الجامعة

محمد شامي 

التدريبية حظا وافرا  ال��دورات  تنال 
التنفيذية  اخل��ط��ة  اه��ت��م��ام��ات  م���ن 
مل����ب����ادرة »ع�������س���ري.. وج���ه���ة ���س��ي��اح��ي��ة 
رئي�سية على مدار العام« التي كان قد 
رئي�ض  ع�سري  منطقة  اأم��ري  اأطلقها 
باملنطقة  ال�سياحية  التنمية  جمل�ض 
في�سل  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ورئي�ض 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث�����ار  
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان 

بن �سلمان.
بدوره، اأف�سح املدير العام لفرع 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث�����ار 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري امل��ه��ن��د���ض حممد 
مع  ال��ت��ع��اق��د  تفا�سيل  ع��ن  ال��ع��م��رة 
واجل��ودة  للتدريب  متخ�س�سة  جهة 
مب��ب��ل��غ م��ل��ي��وين ري������ال، م����وؤك����دا اأن 

املدير  التدريبية. ومل يبد  ال��دورات 
لل�سياحة  العامة  الهيئة  لفرع  العام 
اأي خماوف  والآث��ار مبنطقة ع�سري 
يف ه������ذا اجل������ان������ب، ب�����ل اإن��������ه ظ��ه��ر 
تفعيل  يف  ال����دورات  بنجاح  متفائا 
املبادرة وحتقيق عدة مكا�سب اأخرى 
الذات  تطوير  يف  واأبنائها  للمنطقة 

على �سبيل املثال.
  

جامعة الملك خالد
وع����ن دور ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د يف 
ال���رن���ام���ج ب�����س��ف��ة ع����ام����ة، اأو����س���ح 
الكثري  ت��ق��ي��م  اجل��ام��ع��ة  اأن  ال��ع��م��رة 
اآما  ال��دورات على م��دار العام،  من 
اأك����ر،  دور  اأداء  يف  الإ����س���ه���ام  م��ن��ه��ا 
ال��ك��رى يف تفعيل  اأه��م��ي��ت��ه��ا  ن��ظ��ري 
ال�����������دورات ب�����س��ك��ل خ����ا�����ض وق���ط���اع 
ب�سكل  وامل��ع��ار���ض  امل��وؤمت��رات  تنظيم 
التوا�سل مع  �سيتم  اأن��ه  ع��ام، موؤكدا 

عدة  عنا�سر  ت�سمل  التدريب  خطة 
التدريب  ا�سراتيجية  اأهمها:  م��ن 
وا�ستقطاب   ،2019-2015 واجل����ودة 
ال�������رام�������ج ال����ت����دري����ب����ي����ة امل���ح���ل���ي���ة 
واخل��ل��ي��ج��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، وت�����س��غ��ي��ل 
املنطقة من  الإي��واء، وت�سويق  قطاع 

خال التدريب.
وقال العمرة ل� »اآفاق«  اإن الهيئة 
تناق�ض حاليا التفا�سيل النهائية من 
اجلهة املتخ�س�سة قبل اإمتام توقيع 
ال��ع��ق��د ب�����س��ف��ة ر���س��م��ي��ة، م�����س��ريا يف 
الوقت نف�سه اإلى اأن اإنهاء التفا�سيل 
على  �سيكون  ال��ع��ق��د  ت��وق��ي��ع  واإمت����ام 

الأرجح يف مدة اأق�ساها �سهر.
�ستتولى  اأن اجل��ه��ة  اإل���ى  واأ���س��ار 
واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  اإق��ن��اع 
ك����اجل����ام����ع����ات وم�����راك�����ز ال���ت���دري���ب 
ال���ك���رى، وك���ذل���ك ج��ه��ات اإق��ل��ي��م��ي��ة 
باإقامة  اخلليج،  دول  م�ستوى  على 

اجلامعة يف هذا الإطار، ل�سيما اأنها 
»ع�سري..  م��ب��ادرة  يف  اأ�سا�سي  �سريك 
م��دار  على  رئي�سية  �سياحية  وج��ه��ة 

العام«.
وح�����ول اخل���ط���وة امل��ق��ب��ل��ة، ق��ال 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ف��رع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ع�سري  مبنطقة  والآث�����ار  لل�سياحة 
»اإنها تتمثل يف و�سع حقيبة تدريبية 
املنطقة  اإمكانات  فيها  ن�سع  مقننة، 
ال���دورات،  لإق��ام��ة  املتاحة  وقاعاتها 
وحت���دي���د اأ����س���ع���ار م��ن��اف�����س��ة، وخ��ط��ة 
م��ك��ت��م��ل��ة، م���ن���ه���ا درا������س�����ة ال�������س���وق، 
ع��ق��ده من  اأرق����ام للمتوقع  وت��ق��دمي 
ع�سري  �ستزور  التي  والأرق���ام  دورات 

بناءا على ذلك«.
وختم العمرة قائا »اإن منطقة 
ع�����س��ري ���س��ت��ك��ون ب���ح���ول اهلل ت��ع��ال��ى 
مناف�سة يف عقد ال��دورات التدريبية 
امل���دن اخلليجية  اأه���م  واجل����ودة م��ع 

آفاق الجامعة  |  العدد 138  |  26 ربيع الثاني 1436  |  15 فبراير 2015

عسير تنافس دبي في إقامة كبرى الدورات التدريبية

العمرة: نخطط للتعاقد
مع جهة متخصصة خالل شهر



حول الجامعة
يف دب���ي، وح���ل ال��رك��ود ال���ذي تعاين 
بخاف  ال��ع��ام،  ط���وال  املنطقة  منه 
ت��واف��دا  ع���ادة  ي�سهد  ال���ذي  ال�سيف، 
املنطقة  ب��اأج��واء  لا�ستمتاع  ك��ب��ريا 
امل��ت��م��ي��زة وم��ه��رج��ان��ات��ه��ا امل��ت��ع��ددة«، 
لي�ست  ال��������دورات  اأن  ع��ل��ى  م�������س���ددا 
وحدها حا مل�سكلة املو�سمية، بل اإن 
هناك العديد من اخلطط املو�سوعة 
ال���ت���ي ���س��ي��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 

الفرة املقبلة.
ب��������دوره، ك�����س��ف ت���ق���ري���ر ����س���ادر 
قدمه  والآث�����ار  ال�����س��ي��اح��ة  هيئة  ع��ن 
املعار�ض  لرنامج  التنفيذي  امل��دي��ر 
طارق  املهند�ض  بالهيئة  وامل��وؤمت��رات 
ال�سادرة  ال�سجات  عدد  اأن  العي�سى 
لل�سركات واملوؤ�س�سات يف ع�سري ملزاولة 
وامل���ؤمت��رات  امل��ع��ار���س  تنظيم  ن�ساط 
ي��ب��ل��غ 31 ����س���ج���ا، وم��ع��ظ��م��ه��ا غ��ري 
ن�سط، بينما ي�سل عدد الفنادق التي 
ل��دي��ه��ا ���س��الت ل��ل��م��وؤمت��رات وغ��رف 
امل�����س��ح الأويل  ل��اج��ت��م��اع��ات ح�����س��ب 
فنادق،  �ستة  الرنامج،  اأج��راه  ال��ذي 

و����س���م���ت امل���ق���رح���ات ال��ع�����س��رة 
اأربع رحات ملدراء العاقات  تنظيم 
ال����ع����ام����ة يف اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة 
امل����ج����الت  واخل����ا�����س����ة يف خم���ت���ل���ف 
وم���ن���ظ���م���ي امل����ع����ار�����ض وامل�����وؤمت�����رات 
للتعريف باملقومات املوجودة، وتاأهيل 
�سفراء للمنطقة لديهم القدرة على 
التفاو�ض والإقناع ل�ستقطاب فر�ض 
ج��دي��دة. و���س��دد ال��ت��ق��ري��ر يف ختامه 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة يف ال��وق��ت 
انركونتننتال  ف��ن��دق  م��ن  ال��راه��ن 
ب���ال�������س���ودة لح���ت�������س���ان ال��ن�����س��اط��ات 

املتوقعة القادمة.

فريق المعارض والمؤتمرات
وك����ان  اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري رئي�ض 
باملنطقة  ال�سياحية  التنمية  جمل�ض 
في�سل  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
اأ�سدر  قد  العزيز  عبد  بن  خالد  بن 
قرارا بت�سكيل فريق عمل للمعار�ض 
اللجنة  رئي�ض  برئا�سة  وامل���وؤمت���رات 
مبجل�ض  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 

امل��ه��ن��د���ض ���س��ال��ح ب���ن ح�����س��ني ق���دح، 
ورئ��ي�����ض ���س��رك��ة م��ع��ار���ض ال��ري��ا���ض 

اإيدوارد رباط.
تفعيل  لأه��م��ي��ة  ال���ق���رار  واأت������ى 
الأن�������س���ط���ة وال�����رام�����ج ال�����س��ي��اح��ي��ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وم��ن��ه��ا: ن�����س��اط امل��ع��ار���س 
»ع�سري..  م��ب��ادرة  وامل��وؤمت��رات �سمن 
م��دار  على  رئي�سية  �سياحية  وج��ه��ة 

العام«.
وبا�سر الفريق، الذي يعد الأول 
م���ن ن���وع���ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة، 
الأه��داف  مهامه، وج��اء متوافقا مع 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��م��ن��ت��ه��ا 
اخل��ط��ة ال��ت��ن��م��وي��ة ال�����س��ام��ل��ة وال��ت��ي 
اعتمدها جمل�ض ال�سورى بهدف دعم 
قطاع اخلدمات بحيث ي�سهم بن�سبة 
للمملكة  املحلي  الناجت  اأك��ر يف دعم 
على  ت��دري��ج��ي��ا-  الع��ت��م��اد-  وتقليل 
وحيد  �سبه  م�سدرا  ب�سفته  النفط 

للدخل.
بداية مهام  الفريق يف  واقت�سر 
عمله على ت�سخي�ض الو�سع الراهن 

يف  �سح  و�سط  معار�ض،  ملركز  اإ�سافة 
اإق���ام���ة امل��ع��ار���ض وامل���وؤمت���رات خ��ال 

العامني الأخريين.

10 مقترحات
املدير  ق��دم��ه  ال���ذي  التقرير  وط���رح 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����رن����ام����ج امل����ع����ار�����ض 
ل��ب��دء  وامل�����وؤمت�����رات، 10 م���ق���رح���ات 
املرافق  ج��رد  اأب��رزه��ا:  الفريق،  عمل 
ت�سويقية  اأدل�����ة  واإع�������داد  امل���ت���واف���رة 
فيما يخ�ض  اجل��ذب  لأب��رز مقومات 
فعاليات  روزن��ام��ة  بجانب  ال��ق��ط��اع، 
لأع����م����ال خ���ا����س���ة وت�����س��وي��ق��ه��ا ع��ر 
ال��ق��ن��وات الإل��ك��رون��ي��ة، ف�����س��ا عن 
ت�����س��ج��ي��ع م���راك���ز ال���ت���دري���ب وم��ع��ه��د 
الإدارة لإقامة الدورات التدريبية يف 
ع�سري واجلهات احلكومية واخلا�سة 
ل��ت��ب��ن��ي اإق����ام����ة ن������دوات وم����وؤمت����رات 
القت�سادي(،  ع�سري  )منتدى  مثل 
وندوات  الزراعي(،  ع�سري  و)منتدى 
)ن��دوة  مثل  للمهرجانات  م�ساحبة 

الع�سل(.

الرحمن  الدكتور عبد  باأبها  املنطقة 
بن اأحمد اآل مفرح.

و���س��م ف��ري��ق ال��ع��م��ل ك���ا م��ن: 
امل�سرف العام على الرنامج الوطني 
بن  اهلل  عبد  وامل���وؤمت���رات  للمعار�ض 
لفرع  العام  واملدير  اجلهني،  �سلمان 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث�����ار 
بن  حممد  املهند�ض  ع�سري  مبنطقة 
التنفيذي  وامل��دي��ر  العمرة،  اهلل  عبد 
ل����رن����ام����ج امل����ع����ار�����ض وامل������وؤمت������رات 
والآث����ار  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  بالهيئة 
امل��ه��ن��د���ض ط����ارق ال��ع��ي�����س��ى، وامل��دي��ر 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مب��ج��ل�����ض ال����س���ت���ث���م���ار 
مبنطقة ع�سري عبد العزيز بن �سعود 
امل��ت��ح��م��ي، وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، م��دي��ر مركز 
البيئية  ل��ل��درا���س��ات  �سلطان  الأم���ري 
وال�����س��ي��اح��ي��ة ال���دك���ت���ور ح�����س��ني بن 
الغرفة  الوادعي، ونائب رئي�ض  مانع 
الدكتور  باأبها  ال�سناعية  التجارية 
العام  واملدير  عي�سى،  اأحمد  بن  زايد 
لل�سركة الوطنية لل�سياحة »�سياحية« 

حل�سر ك��اف��ة امل��ع��ل��وم��ات ع��ن امل��راك��ز 
وال��ق��اع��ات وم��راف��ق الإي����واء، بجانب 
امل�ساندة  واخل��دم��ات  التحتية  البنى 
الأخ��رى، قبل و�سع ال�سراتيجيات 
واخلطط لتطوير القطاع يف املنطقة 
وحتقيق اآمال وتطلعات �سمو الأمري 

في�سل بن خالد من الفريق امل�سكل.

الطالب 
م���ن ج��ه��ت��ه��م، ق���ال ع���دد م���ن ط��اب 
حتتاج  زال��ت  ل  املنطقة  اإن  اجلامعة 
التدريبية  ال��دورات  العديد من  اإل��ى 
الطالب  ولفت  متنوعة.  يف جم��الت 
ب��ق�����س��م الإع������ام حم��م��د ن��اح��ي اإل���ى 
اجلامعة  من  ينتظرون  الطاب  اأن 
وك��اف��ة اجل��ه��ات فتح جم��الت اأو���س��ع، 
ورف���ع ج���ودة ال������دورات، مب��ا ينعك�ض 

اإيجابا على اأبناء وبنات املنطقة.
الهند�سة  بق�سم  الطالب  واأ�سار 
اأ���س��ام��ة اأح��م��د ع�����س��ريي اإل����ى اأن كل 
مب�سر  مب�ستقبل  ت��ن��ب��ئ  ال��ت��وج��ه��ات 

للمنطقة.
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ت�صوير: حممد الفيفي



ثقافة

»زيارة المؤسس إلى مصر«..
أول كتاب يطبع في عهد الملك سلمان

أحمد العياف

الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  اأ���س��درت 
امللك عبدالعزيز  »زي��ارة  بعنوان  كتابا 
اآل �سعود التاريخية مل�سر عام 1365ه� 

– 1946م«.
وي�سم الكتاب الذي جاء يف 123 
برنامج  الكبري،  احلجم  م��ن  �سفحة 
الزيارة كاما، اإ�سافة اإلى العديد من 
الزيارة، وكتبها  تناولت  التي  املقالت 

اأبرز اأدباء م�سر يف ذلك الوقت.
كلمة  الكتاب  مقدمة  وت�سمنت 
ل����اأم����ني ال����ع����ام ل��ل��م��ك��ت��ب��ة الأ����س���ت���اذ 
ثم  ال��را���س��د،  العزيز  عبد  ب��ن  حممد 
عن  نبذة  حمل  ال��ذي  الأول  الف�سل 

اآل  امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
�سعود.

اأما الف�سل الثاين فقد جاء فيه 
وب��رن��اجم��ه��ا،  امللكية  ل��ل��زي��ارة  و���س��ف 
وح��م��ل ال��ف�����س��ل ال��ث��ال��ث م��ن الكتاب 
امللكية،  للزيارة  ال�سحفية  التغطية 
وجاء يف الف�سل الرابع �سدى الزيارة 
ال�سحفيني.  بع�ض  كتابات  يف  امللكية 
اأما الف�سل اخلام�ض فقد ذكرت فيه 
وجاء  امللكية،  الزيارة  من  مقتطفات 
بع�ض  لي�ستعر�ض  ال�ساد�ض  الف�سل 
ال��ت��ي قابلت  امل�����س��ري��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ات 
عبدالرحمن،  ب��ن  عبدالعزيز  امل��ل��ك 
رح��م��ه اهلل، ث���م اخل���امت���ة ال��ت��ي ج��اء 
امللك  بعثها  التي  الر�سالة  ن�ض  فيها 

امللك  اإل����ى  اهلل،  رح��م��ه  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
�سم  كما  م�سر،  م��غ��ادرة  بعد  ف���اروق 
ال��ك��ت��اب اأك����ر م��ن 50 ���س��ورة حتكي 

تفا�سيل الزيارة.
يذكر اأن طباعة الكتاب جاءت يف 
اجلمعة  �سباح  من  الأول���ى  ال�ساعات 
حني   ،1436 الآخ���ر  ربيع  م��ن  الثالث 
ا�سطرت املطبعة للعمل يوم اجلمعة 
معر�ض  يف  الكتاب  م�ساركة  مبنا�سبة 
ال����ق����اه����رة ال��������دويل ل���ل���ك���ت���اب، ح��ي��ث 
حت���ل امل��م��ل��ك��ة ف��ي��ه ���س��ي��ف ال�����س��رف، 
م��ك��ت��ب��ة  ت��ط��ب��ع��ه  ك���ت���اب  اأول  ل���ي���ك���ون 
امل��ل��ك ف��ه��د ال��وط��ن��ي��ة يف ع��ه��د خ���ادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل.
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الدرويش يتتبع
أصول اللغة العربية وينتقد 

»جحود أبنائها«
أحمد العياف 

اأو�سح ع�سو هيئة التدري�ض بق�سم اللغة العربية يف اجلامعة الدكتور يا�سر 
الدروي�ض، اأن اللغة العربية تعاين جحودا من اأبنائها ومن غريهم.

وقال » اللغة العربية لغة باقية واللغات الأخرى ل ت�ستطيع جماراتها، 
واإن للغات اأن�سابا كما اأن لاإن�سان ن�سبا وجذورا، واأن هنالك األفاظا انقر�ست 
وماتت يف اللغة العربية، ولكن ولدت األفاظا جديدة يف اللغة العربية مثل 
كمبيوتر وتوير وفي�سبوك«، واأ�سار اإيل ن�ساأة لغات واأ�سر لغوية جديدة يف 

العامل.
امل�سطلح  ب��ني  »ال��ع��روب��ي��ة وال�سامية  ب��ع��ن��وان  ذل��ك يف حم��ا���س��رة  ج��اء 
اأب��ه��ا الأدب���ي وقدمها ال��دك��ت��ور ال��دروي�����ض،  والأي��دي��ول��وج��ي��ا«، نظمها ن��ادي 

واأدارها املحا�سر باجلامعة الأ�ستاذ يا�سر زايد.

اللغة العربية
عرف الدروي�ض م�سطلح ال�سامية وم�سطلح العروبية، وقدم ملحة عن ن�ساأة 
اأن »  اللغوية؛ واأو�سح  املقارنات  واأورد بع�سا من  العربية ومميزاتها،  اللغة 
العربية وجدت من ثمانية اآلف �سنة وعدد اجلذور اللغوية 16 األف جذر، 
ويف الل�سان 80 األف مادة لغوية، ويف القامو�ض 60 األف مادة، ويف ال�سحاح 40، 

وعدد اأحرفها 28 حرفا، وتقع يف امل�ستوى الأول«.
انت�سارا  اللغات  اأك��ر  اإح��دى  هي  العربية  اللغة   « اإن  الدروي�ض  وق��ال 
متحدثوها  وي��ت��وزع  ن�سمة،  مليون   422 م��ن  اأك��ر  بها  يتحدث  ال��ع��امل،  يف 
امل��ج��اورة،  الأخ���رى  املناطق  من  العديد  اإل��ى  بالإ�سافة  العربي،  الوطن  يف 
العربية  اللغة  وو�سف  واإرترييا،  وال�سنغال  ومايل  وت�ساد  وتركيا  كالأحواز 
لغة  لغة مقد�سة؛ لأنها  امل�سلمني، فهي  اأهمية ق�سوى لدى  ذات  لغة  باأنها 
باإتقاِن  اإل  الإ�سام  يف  الأخ��رى  العبادات  وبع�ض  ال�ساة  تتم  ول  ال��ق��راآن، 

بع�ض من كلماتها«.
لدى  رئي�سية  �سعائرية  لغة  اأي�سا  ه��ي  العربية  اللغة   « اأن  واأ���س��اف 
اأهم  عدد من الكنائ�ض امل�سيحية يف الوطن العربي، وكتبت بها الكثري من 
الأعمال الدينية والفكرية اليهودية يف الع�سور الو�سطى، كما يوجد عدد 
من اللغات التي ل تزال ت�ستخدم احلروف العربية، مثل: اللغة الفار�سية، 

واللغة الكردية، واللغة الأوردية«.

العبرية 
اأم��ا العرية فقد وج��دت منذ 3500 �سنة، حيث ب��داأت �سنة 1200 قبل 
ويف  19 حرفا،  اأحرفها  وع��دد  لغوي  ج��ذر   2500 اللغوية  وج��ذوره��ا  املياد، 
ال��ث��ال��ث، وه��ي �سالة من  امل�ستوى  ال��ع��ري��ة احل��دي��ث��ة 22 ح��رف��ا وت��ق��ع يف 

الآرامية »لغة اإبراهيم اخلليل«.

اإلنجليزية 
اللغة الإجنليزية يف قامو�ض �سموئيل جون�سون، وهو من اأوائل من و�سع 
قامو�سا اإجنليزيا من القرن ال�18، يحتوي على 42 األف مادة، وهي فرع من 
عدد  ثم  لغوي،  ج��ذر  األ��ف  على  وحتتوي  ال�سك�سونية،  القدمية  الاتينية 
ميزات العربية، ومنها: املفردات، واملرادفات، والأ�سداد، وال�ستقاق، وذاتية 

احلرف العربي ورمزيته، واحلركات ودللتها.

السامية
التي  ال�سامية  اللغات  مثل  اللغات،  تق�سيم  اإلى  الدروي�ض  الدكتور  وتطرق 
ومينية  جنوبية  اإل��ى  تنق�سم  التي  والعربية  وغربية،  �سرقية  اإل��ى  تنق�سم 

و�سبئية وحمرية ومعينية وح�سرمية وقتبانية.
ويف  للح�سور.  اأتيحت  التي  امل��داخ��ات  على  اأج��اب  املحا�سرة،  وعقب 
ومدير  املحا�سر  اآل مريع  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  اأب��ه��ا  ن��ادي  رئي�ض  �سكر  اخل��ت��ام 

احلوار، وقدم لكل منهما درع النادي التذكارية.

أمير الكويت يزور الجناح السعودي بقرية صباح التراثية
الأحمد  �سباح  ال�سيخ  الكويت  اأم��ري  زار 
اجل���اب���ر ال�����س��ب��اح ب�����س��ح��ب��ة ويل ال��ع��ه��د 
ن���واف الأح���م���د اجل��اب��ر ال�سباح  ال�����س��ي��خ 
امل�����س��ارك يف ق��ري��ة �سباح  ج��ن��اح امل��م��ل��ك��ة 

الأحمد الراثية.

الثقايف  امللحق  ا�ستقباله  يف  وك���ان 
بن  املح�سن  ع��ب��د  ال��ك��وي��ت  ال�����س��ع��ودي يف 
ع��ث��م��ان ال�����س��ب��ان��ه، وامل���دي���ر ال��ع��ام لهيئة 
ال�سرقية  ب��امل��ن��ط��ق��ة  والآث������ار  ال�����س��ي��اح��ة 

عبداللطيف البنيان.

وق����ّدم ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى اجل��ن��اح من 
من�سوبي الهيئة العامة لل�سياحة والآثار 
����س���رح���ا م��ف�����س��ا لأم������ري ال���ك���وي���ت ع��ن 
عن  واأي�سا  باململكة،  ال�سياحية  الأماكن 
ال��ي��دوي��ة  وال�����س��ن��اع��ات  خمتلف احل���رف 

امل���ع���روف���ة يف ال�����س��ع��ودي��ة، وع����ن م��ن��اط��ق 
حواها  منطقة   13 عددها  البالغ  اململكة 
منطقة  كل  مييز  وما  ال�سعودي،  اجلناح 
ع���ن غ��ريه��ا م���ن ت����راث وم���ع���امل ب����ارزة، 
ت���ذك���اري���ة  ت���ق���دمي ه���دي���ة رم����زي����ة  ومت 
لأم���ري ال��ك��وي��ت ع��ب��ارة ع��ن ع��م��ل ت��راث��ي 
ا�ستح�سانه  الأب��واب القدمية نالت  لأحد 
واأخ�������رى ل����ويل ال���ع���ه���د.  واأب�������دى اأم���ري 
الكويت اإعجابه مب�ساركة  اململكة، واأ�ساد 
بجناحها الكبري واملميز، �ساكرا القائمني 
ع��ل��ى اجل��ن��اح ع��ل��ى م��ا ق��دم��وه م��ن �سرح 

وتو�سيح خال الزيارة.
م���ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف 
الكويت  اأمري  زيارة  الكويت  ال�سعودي يف 
جت�سد  اأن��ه��ا  مو�سحا  اململكة،  جناح  اإل��ى 
واهتمامه  البلدين  بني  العاقات  عمق 
اخلليجي  ال���راث  على  يحافظ  م��ا  بكل 
واإظهاره بال�سورة اجلميلة، مما �سيكون 
الأبناء براث  الأث��ر من تعريف  اأبلغ  له 
ب��ل��دان��ه��م الأ���س��ي��ل. و���س��ك��ر اأي�����س��ا جهود 
الهيئة العامة لل�سياحة والآثار على هذا 

اجلناح وجتهيزه.



تقنية

ريتويت

يف الأول من مار�ض املقبل، اإن كنت �سينيا اأو مقيما يف ال�سني فلن 
انتحال  اأو  الإنرنت  اإلى  للدخول  ا�سم م�ستعار  ا�ستخدام  ت�ستطيع 
�سخ�سية م�سهورة بفتح ح�ساب مزيف على توير اأو في�سبوك، وهذا 
CAC يف ال�سني موؤخرا عر  اإدارة الف�ساء الفرا�سي  اأعلنته  ما 

موقعها على النرنت.
هيئات  تكون  اأن  اإل��ى  ترمي  التي  احل�سابات  احل��ظ��ر،  وي�سمل 
الإخ��ب��اري��ة،  وال��وك��الت  ال�سينية،  الف�ساد  مكافحة  مثل  حكومية، 
ف�سا عن احل�سابات التي تنتحل �سخ�سيات الزعماء الأجانب، مثل 

الرئي�ض الأمريكي باراك اأوباما، والرو�سي فادميري بوتني.
اإدارة الف�ساء الفرا�سي، جزء  فاللوائح اجلديدة، كما تقول 
الأ���س��م��اء احلقيقية عند  ا���س��ت��خ��دام  ال��رام��ي��ة لفر�ض  م��ن اجل��ه��ود 
الت�سجيل على م�ستخدمي الإنرنت، ووقف انت�سار ال�سائعات على 

ال�سبكة العنكبوتية.
ومبا اأن �سكان ال�سني اأكر من مليار وثاثمائة مليون ن�سمة، 
اآلية  ال�سيوعية  اجل��م��ه��وري��ة  ت��دي��ر  اأن  مب��ك��ان  ال��غ��راب��ة  م��ن  فلي�ض 
الرقابة الأكر على م�ستوى العامل واملعروفة جمازا با�سم »اجلدار 

الناري العظيم«.
فهل �سيظهر التنني قريبا من خلف هذا اجلدار ليفر�ض على 
اجلميع �سيا�سة الع�سا واجلزرة، اأم اإن الأمر برمته جمرد ا�ستعرا�ض 
ال�سني  باأن  للتعريف  الآخرين  اأمام  الرقابة على النرنت  ملفهوم 

تختلف عن كوريا ال�سمالية التي طرقنا بابها يف مقال �سابق.
عن نف�سي، اإذا ما �سئلت عن الفكرة ال�سينية، فاإنني اأميل قليا 
نحوها من حيث فر�ض رقابة على الأ�سماء امل�ستعارة واإيجاد نظام 
عقوبات �سارم للحد من ا�ستخدام احل�سابات املزيفة فمن �ساأن ذلك 
اأ�سبحنا  اأننا يف زمن  ال�سائعة، خ�سو�سا  انت�سار  اأي�سا من  اأن يحد 
وهي  �سيء  كل  الجتماعي يف  التوا�سل  �سبكات  على  نعتمد خاله 
ال�سائعات والفنت، وبتنا ن�سدق ما تنره لنا  بيئة �ساحلة لزراعة 
هذه املواقع كل يوم من الغث وال�سمني دون مراعاة للتدفق الهائل 

للمعلومات التي مل تعد عقولنا قادرة على ا�ستيعابه!
ال�سني لن�سقط  اأكر �سفافية ونحذو قريبا حذو  فهل ن�سبح 
املزيد من الأقنعة التي تختبئ خلفها وجوه مزيفة، خ�سو�سا تلك 
التي حادت عن الطريق ال�سحيح بحجج واهية وباتت ت�سلك طرقا 
مطالبا  بتجنبها،  واأمرنا  اتباعها  عن  احلنيف  ديننا  نهانا  ملتوية 

اإيانا بعدم ت�سديق كل ما يقوله الفا�سقون من اأنباء!.
فائدة  اأك��ر  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  جلعل  ال��وق��ت  ح��ان 
اأم���ام  ال��ب��ل��ع  �سهلة  لقمة  ن��ك��ون  ل  ح��ت��ى  باللحمة  خ��ال��ه��ا  ن��ن��ادي 

املرب�سني.

ال لألسماء المستعارة

حسن أحمد العواجي

ر�سميا  ال�سينية   Manta ���س��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
و�سف  ال���ذي   Manta 7X ال��ذك��ي  هاتفها 
باملميز لكونه ل يحوي اأي اأزرار كما يف بقية 

الهواتف الذكية.
به على  للتحكم   Manta 7X ويعتمد 
 Smart Border ال��ذك��ي��ة«  »احل����دود  م��ي��زة 
وهي ح�سا�سات موجودة على جانبي الهاتف 
قادرة على التعرف على مكان متو�سع اأ�سبع 
الإبهام، وتظهر عند مل�ض احل�سا�سات قائمة 
لل�سا�سة  الولوج  املهام، مثل  ت�سم عددا من 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق ال���ه���ات���ف وال��ر���س��ائ��ل 
وال��ك��ام��ريا وم��ع��ر���ض ال�����س��ور والإع������دادات، 
ف�����س��ا ع���ن ال��ت��ح��ك��م ب��ال�����س��وت، و���س��ي��ك��ون 
امل�ستخدم قادرا على الختيار من بينها من 

خال مترير الإبهام على اخليار املطلوب.
�سركة  اإن���ت���اج  م��ن  ب�سا�سة   7X وزود  
وب���دق���ة  ب���و����س���ه   5.5 ب���ق���ي���ا����ض  )�������س������ارب( 
ال�سركة  حر�ست  كما  بك�سل،   1080X1920
ب���ذاك���رة و���س��ول ع�سوائي   7X ت��زوي��د  ع��ل��ى 
واأخ��رى داخلية �سعتها  2 جيجابايت  �سعتها 

32 جيجابايت. 
كما يت�سمن 7X معاجلا رباعي النوى 
  Qualcomm Snapdragon 801 من نوع

بردد 2.5 جيجاهرتز.
والغبار  للماء  م�ساد  باأنه   7X وميتاز 
وفق معيار IP55، كما اأنه ميتلك كامريتني، 
 13 ب��دق��ة  اأم��ام��ي��ة  واح����دة خلفية واأخ�����رى 
ميغابك�سل لكليهما مع مثبت �سورة ب�سري 
درج��ة   88 تبلغ  وا�سعة  عر�ض  وزاوي���ة   OIS
وفتحة F/2.0 ، اإ�سافة لذلك فاإن 7X مزود 
اأمبري/ ميلي   4.200 �سعتها  تبلغ  ببطارية 

�ساعة تكفي لنحو 35 �ساعة من التحّدث.
 MO7 7 مبن�سة حتمل ا�سمX ويعمل
 kitkat وهي ن�سخة معدلة من الإ�سدار OS
التابع   Android الت�سغيل  نظام  م��ن   4.4

ل�سركة جوجل.
املتاح   Manta 7X هاتف  �سعر  ويبلغ 
ال�سركة، ما  امل�سبق على موقع  الآن للطلب 

يعادل 650 دولرا اأمريكيا.

ما  حد  اإل��ى  ت�سبه  التي   NX500 اجلديدة  كامرياتها  عن  موؤخرا  الإلكرونية  �سام�سوجن  �سركة  ك�سفت 
كامريتها الحرافية NX1 التي اأطلقتها ال�سركة يف دي�سمر املا�سي. وتتميز NX500 مب�ست�سعر من نوع 
APS-C وبدقة 28 ميغابك�سل، وت�ستطيع ت�سجيل الفيديو بتقنية 4K ومبعدل 24 اإطارا يف الثانية، ويبلغ 

م�ستوى ح�سا�سية IOS اخلا�ض بها 51،200.
وزودت NX500 ب�سا�سة AMOLED وقيا�سها 3 اإن�ض، مع اإمكانية قلب ال�سا�سة ل�ستخدامها يف �سور 
wifi والبلوتوث وتقنية الت�سال  NX500 مزودة بتقنية  اإ�سافة لذلك فاإن  ال�سلفي »الت�سوير الذاتي«، 
تزويد  على  ال�سركة  حر�ست  الذكية،  الأج��ه��زة  اإل��ى  ال�سورة  نقل  عملية  ولت�سريع   .NFC امل��دى  قريب 

.mobile كامريتها بزر يحمل ا�سم
الأ���س��واق خال مار�ض  �ستكون متاحة يف   NX500 ف��اإن  �سام�سوجن موؤخرا  به  ما �سرحت  وبح�سب 
هي:  خمتلفة  األ��وان  وبثاثة  ميليمر   16-50 عد�سات  مع  دولرا   799.99 ق��دره  مبدئي  وب�سعر  املقبل 

الأبي�ض والأ�سود والبني.

كاميرا NX500 من سامسونج
مزودة بـتقنيات wifi وبلوتوث واتصال

أول هاتف من دون أزرار من Manta الصينية

آفاق الجامعة  |  العدد 138  |  26 ربيع الثاني 1436  |  15 فبراير 2015



إعالم

»العربية«  قناة  مذيع  ق��ال   
ع���������س����و جل����ن����ة ال���ت���ح���ك���ي���م 
ب��رن��ام��ج »جن���م الإع�����ام«، 
الإع�����������������ام�����������������ي حم�����م�����د 
حتكيم  جلنة  اإن  الطميحي 
ال���رن���ام���ج وج������دت ف��ت��ي��ات 
وم����ذي����ع����ات م���ت���م���ي���زات يف 
ال���ت�������س���ف���ي���ات ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
ل���ل���رن���ام���ج، ل��ك��ن ل��ظ��روف 
بالأ�سر  متعلقة  جمتمعية 
ال���ت���ي ي��ن��ت��م��ني اإل����ي����ه����ا، مل 
ي�ساركن واعتذرن وان�سحنب 
من الرنامج، وهو ما حال 

اأ���س��م��اء  م�����س��اه��دة  دون 
متميزة جداً تناف�ض 

الأول  املركز  على 
بقوة.

وع�������������������ن 
ع�����دم ح�����س��ول 
امل����ت���������س����اب����ق����ة 

ال����وح����ي����دة ع��ل��ى 
امل��راك��ز  اأو  ت��ك��رمي 

خ����ت����ام  يف  الأول���������������ى 
ال���������رن���������ام���������ج، 

ق����������������ال« ه�������ذا 
دل��ي��ل ع��ل��ى اأن 

التحكيم  جلنة 
ت���ف���رق  ت���ك���ن  مل 

ب���ني رج����ل وام��������راأة«، 
اللجنة  راأي  اأن  اإلى  م�سريا 

الذي  ال�سخ�ض  تر�سيح  هو 
عن  ال��ن��ظ��ر  بغ�ض  ي�ستحق 

اجلن�ض، �سابا كان اأم فتاة.
ق����ن����اة  م������ذي������ع  ورد   
»ال��ع��رب��ي��ة« ع��ل��ى ان��ت��ق��ادات 
ال�����������س�����خ�����������س�����ن�����ة وع�����������دم 
مت�سابقي  م��ع  امل��و���س��وع��ي��ة 
ال���رن���ام���ج ب��ق��ول��ه »اأع��ت��ق��د 
ظ��ه��رت  ال���ت���ي  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن 
والت�سفيق  ال�����س��ا���س��ة  ع��ل��ى 
م���ن اجل��م��ه��ور ي�����ردان على 
النتيجة  اأن  يدعي  اأح��د  اأي 
ال���ن���ه���ائ���ي���ة ل��ل��م�����س��اب��ق��ة مل 

تعجبه«.
اأن املعايري كانت  واأكد 
وا�سحة جدا، وقال »النجوم 
ال����ذي����ن اخ���رن���اه���م ك���ان���وا 
اجلميع،  ب�����س��ه��ادة  الأف�����س��ل 
ل��ك��ن امل�����س��ك��ل��ة ال��وح��ي��دة اأن 

امل�����س��ت��وي��ات ك��ان��ت م��ت��ق��ارب��ة، والأ���س��خ��ا���ض 
اأن  ي�ستحقون  ك��ان��وا  اخ��رن��اه��م  ال��ذي��ن 
يح�سدوا املراكز التي نالوها بعيدا عن اأي 

�سخ�سنة«.
م��ن  اأح���������داً  اأع��������رف  واأ�������س������اف »ل   
املت�سابقني، واللقاء الأول الذي جمعنا مع 
الإع��ام،  برنامج جنم  ك��ان يف  املت�سابقني 
وب��ال��ت��ايل ك��ان اأداوؤه����م اأم���ام اجلمهور هو 
الأويل  املراكز  ياأخذوا  لأن  ر�سحهم  ال��ذي 
اأن��ه��م  ت��وق��ع��ن��ا  امل��ت�����س��اب��ق��ني  اأو ل، وب��ع�����ض 
اأداءهم  يح�سلون على املراكز الأولى لكن 
اأن من  اإل���ى  امل�����س��ت��وى«، م�����س��ريا  ك���ان دون 
جلنة  اأقنع  للم�ساهدين  مقنع  ب�سكل  اأدى 

التحكيم.
امل�������س���اه���دي���ن يف  دور  غ���ي���اب  وع�����ن   
الرنامج اأو�سح الطميحي اأن هذا الغياب  
ح��م��ل جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م م�����س��وؤول��ي��ة اأك����ر، 
املوا�سم  يف  واأمتنى  اأتوقع  »لكن  م�ستدركا 
ليقّيموا  للم�ساهدين  اأك���ر  دورا  املقبلة 

مؤتمر للجمعية الخليجية 
للصحافة يناقش األمن 

اإلعالمي الخليجي
نادت املن�سقة العامة للجمعية اخلليجية لل�سحافة وحرية الإعام »كوغر«، 
يف  اخلليجي  لاإعام  وا�سحة  روؤي��ة  اعتماد  ب�سرورة  الوابل،  �سليمان  روان 
الفرة احلالية للت�سدي لغزو الإعام اخلارجي وحمات الإعام الإقليمي 

امل�ساد الذي ي�ستهدف ثقافة وهوية واأمن وا�ستقرار املجتمع اخلليجي.
الدولية  اخلليجية  العاقات  جمل�ض  من  اإمي��ان��ا  اأن��ه  ال��واب��ل  واأ�سافت 
واخل��روج  اخلليجي  الإع���ام  و�سع  ومناق�سة  ال�ستعداد  ب�سرورة  )ك��وغ��ر( 
اخلليج،  دول  مبوؤ�س�سات  الإعامي  القرار  ل�سناع  الطريق  متهد  بتو�سيات 
»غ��اب  بكوغر  الإع���ام  وح��ري��ة  لل�سحافة  اخلليجية  اجلمعية  �سرعت  فقد 
اإيجاد مرجعية اإعالمية  اإم« وهي الذراع الإعالمي للمجل�س املن�ط بها  اإف 
ال�سرق  ملوؤمتر  الإع��داد  يف  الغربية،  الإعامية  املرجعية  عن  بعيدا  خليجية 
الأو�سط الأول لا�سراتيجيات اخلليجية الإعامية الذي تقيمه اجلمعية 
�سركة  م��ع  بالتعاون  باملنامة،   ،2015 م��ار���ض   19 اإل���ى   18 م��ن  ال��ف��رة  خ��ال 
البحرين  مللك  الإعامي  امل�ست�سار  رعاية  حتت  بالكويت،  العاملية  بروميديا 
الأ�ستاذ نبيل احلمر، ومب�ساركة وح�سور نخبة من الإعام اخلليجي ورواده.
الإعام  و�سائل  قيام  تعر�ض  التي  املعوقات  �سيتناول  »املوؤمتر  وتابعت 
اخلليجية لإيجاد ا�سراتيجية اإعامية خليجية موحدة، تتمكن من خالها 
وال�سيا�سية  الثقافية  املنظومة  عن  ال��دف��اع  من  اخلليجي  واملجتمع  ال��دول��ة 

والفكرية اخلليجية و�سط الغزو الإعامي الغربي والإقليمي«.
اخلليجي  الإع��ام��ي  الأم��ن  تر�سيخ مفهوم  اأهمية  على  الوابل  واأك��دت 
الإع��ام  و�سائل  على  القائمني  متكن  ب��روؤى  واخل��روج  وتداعياته،  والعربي 
ملواجهة  الإع��ام��ي  الأم���ن  درج���ات  اأق�سى  حتقيق  م��ن  والعربية  اخلليجية 
ا�ستغال احلرية الإعامية وحرية التعبري التي قد ت�ستخدم من قبل بع�ض 
اجلهات ذات الأجندة اخلارجية يف الإ�سرار باأمن وا�ستقرار املجتمع اخلليجي 

والعربي.
والإعاميني  الإعامية  املوؤ�س�سات  بدعوة  ت�سريحها  الوابل  واختتمت 

حل�سور املوؤمتر والت�سجيل من خال رابط موقع املوؤمتر:
/http://www.bhmediaconference.com

اجلل�سات  من  ع��دد  على  وي�ستمل  يومني  �سي�ستمر   امل��وؤمت��ر  اأن  وبينت 
وور�ض العمل التي تناق�ض اأداء اجلمعيات اخلليجية ال�سحافية والإعامية، 
اأب��رز  على  ال�سوء  وت�سليط  واح���دة،  خليجية  وهوية  فكر  تكوين  يف  ودوره���ا 
التحديات والأخطار التي تهدد الأمن الإعامي اخلليجي، و�سيختتم املوؤمتر 
�سعب  وح��دة  على  يحافظ  موحد  اإع��ام��ي  �سرف  مبيثاق  ب��اخل��روج  اأعماله 

اخلليج .

مساحة التعبير عن الرأي
سلمان العلي

واأو�سع  اأك��ر  فباتت  ال��راأي،  التعبري عن  الفرة احلالية، م�ساحة  ات�سعت يف 
واأعمق  مع ظهور و�سائل جديدة،  ويعتقد البع�ض اأن الإعام اأ�سبح  ميلك 
البع�ض باحلر، هو ما  ال��ذي ي�سفه  الفو�سوي   الإع��ام  اأن  اإل  اأك��ر،  حرية 

ي�سكل خطرا  على املجتمعات والدول  وا�ستقرارها.
اإن حرية التعبري عن الراأي لي�ست اإل �سق�ط الع�ائق التي حت�ل دون اأن 
يعر املرء بفطرته الطبيعية عن ذاته وعن جمتمعه حتقيقا خلريه و�سعادته.

وحرية الكام والتعبري هما النتيجة الطبيعية حلرية العتقاد، وحرية 
اأنه احلقيقة، فهي احلرية  العتقاد تعني حرية التفكري والإمي��ان مبا نرى 
اأنها خاطئة، وحرية العتقاد  اآراء نعتقد  اإلى اعتناق  التي جتعلنا ل ن�سطر 

هي اأولى احلريات لأنها حتدد جميع احلريات الأخرى.
وحرية التعبري يف الإ�سام فري�سة على احلاكم واملحكوم معا، فاحلاكم 
والنظام  العدل  حتقيق  طريق  وعن  ال�سورى،  طريق  عن  بتنفيذها  مطالب 
وغريها  القت�سادي  الكتفاء  وحتقيق  التعليم،  ون�سر  امل�ستقل،  الق�سائي 
فقر  اأو  ظلم  من  الرعية  تخاف  ل  بحيث  ممكنة  جتعلها  التي  الو�سائل  من 
اأو تهمي�ض اإذا مار�ستها، واملحكوم مطالب بها فردا وجماعات يف كل املجالت 

جتاه احلاكم وجتاه الآخرين.
املجتمع  اإليها يحدث خلل يف  ي��وؤدي  ما  وك��ل  التعبري  دون حرية  وم��ن 
والجتماعية  ال�سيا�سية  ال�سهادة  كتمان  بعدم  مطالب  فامل�سلم  الإ�سامي، 
َقْلُبُه  اآِثٌم  ُه  َفاإَِنّ َيْكُتْمَها  َوَمن  َهاَدَة  ال�َسّ َتْكُتُمواْ  »َوَل  �سواء  والق�سائية على حد 

ا َتْعَمُلوَن َعِليٌم« )�سورة البقرة، اآية 283(. َواهلّلُ مِبَ
وقد �سدد الإ�سام بو�سوح على حرية التعبري، وذلك من خال القراآن 
و�سنة النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، وهذا من خال حرية التعبري من 

منظور اإ�سامي.
ويجب اأن يعرف اجلميع اأن حرية التعبري عن الراأي ينبغي اأن ل تخلق 
خافات  وتطرفا وع��داوات وفتنا، ولكم اأن تتاأملوا هذه الآية التي تت�سمن  
ال��راأي  ومفهوم الإ�سام الوا�سع، حيث قال  اأكر قانون حلرية التعبري عن 
علم  بغري  ع��دوا  اهلل  في�سبوا  اهلل  دون  من  يدعون  الذين  ت�سبوا  »ول  تعالى 
كذلك زينا لكل اأمة عملهم ثم اإلى ربهم مرجعهم فينبئهم مبا كانوا يعملون« 

)�سورة الأنعام، اآية 108(.

اعتبر النتائج وتصفيق الجمهور دليال على الحيادية
»الطميحي«: ظروف مجتمعية خلف انسحاب 

متسابقات »نجم اإلعالم«

امل�ساركني وبالتايل يكون لهم ح�سور اأكر 
عن  امل�سوؤولية  من  كبريا  جانبا  ليحملوا 
كاهل جلنة التحكيم، واأتوقع ذلك ابتداءا 
للم�ساهد  يكون  بحيث  املقبل  املو�سم  من 
املت�سابقني  اخ��ت��ي��ار  عملية  يف  اأك����ر  دور 
كبقية امل�سابقات املعروفة حمليا وعربيا«.

ت�سفيات  يف  الر�سيح  اآل��ي��ات  وع��ن   
والأول  الأ�سا�سي  »ال��ه��دف  ق��ال  الرنامج 
اأن تتقبل ال�سا�سة ال�سخ�ض، فنحن حكمنا 
على جزء كبري كم�ساهدين قبل اأن نحكم 
اأ�ساهد  هل  اأنف�سنا  و�ساألنا  حتكيم،  كلجنة 

هذا ال�سخ�ض على ال�سا�سة اأم ل.
م���ث���ا ق����د ي����ك����ون ال�����س��خ�����ض ل��غ��ت��ه 
ال��ع��رب��ي��ة ج��ي��دة ج���دا ل��ك��ن ت��ع��اب��ري وجهه 
لغته  اآخ���ر  مت�سابق  بينما  منا�سبة،  غ��ري 
ولديه  للتطوير  قابلة  لكنها  اأقل م�ستوى 
ح�سور وكاريزما ورغبة يف اأن يكون جنما، 
فالنجومية لها معايري ومقايي�ض معينة«.

التحكيم  جل��ن��ة  اأدوار  اإل����ى  واأ����س���ار   

اخت�سا�ض  من  ك��ان  الأدائ���ي  »الفن  قائا 
ال���دك���ت���ور م��اج��د ال��ع��ب��ي��د وت���وزع���ت بقية 
اللجنة بني �سخ�سي واملذيع القدير جا�سم 
اللغة  يف  الركابي  هناء  واملذيعة  العثمان 
واحل�سور«، لفتا اإلى اأنه لي�ض لديه مانع 
التحكيم  ع�����س��وا يف جل��ن��ة  ال���س��ت��م��رار  يف 
ل��ل��رن��ام��ج يف امل���و����س���م ال���ث���ال���ث يف ال��ع��ام 
ب���اأن الإ���س��ه��ام يف  اأن���ه ي�سعر  امل��ق��ب��ل، مبينا 
اختيار جنوم امل�ستقبل لاإعام ال�سعودي 

م�سوؤولية عليه ب�سفته اإعاميا.
ل��دي��ه  ن���ي���ة  اأي  ال��ط��م��ي��ح��ي  ون���ف���ي   
ل��ل��رح��ي��ل ع���ن ال��ق��ن��اة يف ال���وق���ت احل���ايل، 
اأن  اأث��ب��ت��ت  اإل����ى اأن ق��ن��اة ال���ع���رب  م�����س��ريا 
اأن ي�سدر  ق���ادر ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي  الإع����ام 

جنوما متميزين.
اليوم  العرب يف  قناة  »فاجاأتنا  وق��ال 
على  �سعوديني  اإع��ام��ي��ني  ب��وج��ود  الأول 
دليل  م�ستوى عال جدا ومتميزين، وهذا 
قناة  يف  ���س��واء  ال�سعودي  الإع���ام  اأن  على 

ي�����س��در  اأن  ع��ل��ى  ق����ادر  اأم غ��ريه��ا  ال���ع���رب 
جنوما متميزين«.

 واأ�ساف »�سخ�سيا، فاإن قناة العربية 
بالن�سبة يل كيان اأعطاين الفر�سة والثقة 
اأي فكرة  ولي�ض لدي  وال��روز،  واحل�سور 

اأو نية للرحيل عنها يف الوقت الراهن«.
املت�سابقني  اأن  »العربية«  واأكد مذيع 
جم���م���وع���ة م����ن ال�������س���ب���اب امل���وه���وب���ني مل 
يخ�سعوا لأي تدريب ولي�ست لديهم �سابق 
خرة اإعامية، م�سريا اإلى اأنهم يف اللجنة 
العمل  فر�سة  لهم  اأتيحت  من  ا�ستبعدوا 
مرجعا  واإذاع��ي��ة،  تلفزيونية  حمطات  مع 
ذلك اإلى اأن الرنامج خ�س�ض للموهوبني 
ال���ذي���ن مل ت��ت��ح ل��ه��م ف��ر���س��ة ال���ت���دري���ب، 
من  الإع����ام«  »جن��م  برنامج  اأن  مو�سحا 
اأج����ل ان��ت��ق��اء امل���واه���ب، ومت��ن��ى م��ن وزارة 
الإعام اأن تتبنى مواهب »جنم الإعام«، 
وت����ق����وم ب��ت��دري��ب��ه��م يف م���رك���ز ال���ت���دري���ب 

الإعامي التابع لها.
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إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!

آفاق الجامعة  |  العدد 138  |  26 ربيع الثاني 1436  |  15 فبراير 2015



الرأي الجامعي

ذكريات
منيرة علي

مريع آل هاشل  

غ���ادروا  ك��ث��ريون  اأ�سخا�ض 
ك���ل حلظة  وت����رك����ون����ا،  يف 
ن����ت����ذك����ر اب���ت�������س���ام���ات���ه���م، 
ن�ستطع  ل  و���س��ح��ك��ات��ه��م، 
ن�سيانها، لأنها جمعتنا بهم 
ت�سعرنا  ومواقف  ذكريات  
بوجودهم دائما يف كل زمان 
باأنفا�سهم  ن�سعر  وم��ك��ان، 
م����ع ك����ل ن��ف�����ض ن��ت��ن��ف�����س��ه، 
التي   ال��ه��واء  ن�سمات  حتى 
بذاكرتنا  مي��رون  جتعلهم 
وت���ع���ي���دن���ا  ك�����ل حل���ظ���ة  يف 
بال�ستياق  فن�سعر  اإليهم، 
ل��روؤي��ت��ه��م والج��ت��م��اع بهم 
لأن��ه��م ت��رك��وا اأث���را جميا 
ال�سعادة  تبادلنا  حياتنا  يف 
والبت�سامة فكانت حلياتنا 

�سياءا. 
اأ�����س����خ����ا�����ض ي�����س��ع��ب   
ع���ل���ي���ن���ا حم�����و ذك���ري���ات���ه���م 
لهم  ك��ان  فقد  من حياتنا، 
اأكر الأث��ر فيما نحن فيه 
ن�سيانهم،  ن�ستطيع  ف��ل��ن 
و�سنظل نرددها دائما: لن 
�سخ�سا  اأن�سى  لن  نن�ساكم، 
ذات  �سعادتي  يف  �سببا  ك��ان 
ك����ل ط��م��وح��ات��ي  ي�����وم ويف 
���س��اأظ��ل اأدع�����وا ل��ه��م يف كل 

اأوقات حياتي.
اأم�������ي  واأب�����������ي..  ت��ل��ك 
النقية  البي�ساء  الأي�����ادي 
ال���ت���ي اف��ت��ق��دت��ه��ا ك���ث���ريا.. 

افتقدت توجيههما.
اف��ت��ق��دت ح�����س��ن اأم���ي 
وح�����ن�����ان اأب���������ي، اأ����س���ت���م���ت���ع 
ب���ت���ذك���ره���م���ا لأ����س���ت���م���ر يف 
حلظة  كل  يف  لهما  الدعاء 
اهلل  رحمهما  حياتي،  م��ن  
جناته،  ف�سيح  واأ�سكنهما 
رب����ي اج��م��ع��ن��ي ب��ه��م��ا وك��ل 
ال�����ف�����ردو������ض  يف  اأح�����ب�����ت�����ي 

الأعلى.

أ. د. عصام الدين إبراهيم وراق
مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز  للبحوث والدراسات البيئية والسياحية

المحميات الطبيعية وصون األصول الوراثية في المملكة

ع�سري  منطقة  ويف  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف  ت��وج��د 
ومكونات  النباتية  ل��اأن��واع  كبرية  وراث��ي��ة  ق��اع��دة  خا�سة، 

احلياة الفطرية الأخرى يف البيئات املختلفة.
وعلى م�ستوى الأنواع وامل�سادر اجلغرافية واملجتمعات 
والأفراد، تعتر هذه الأ�سول  الوراثية  اأهم خمزون للتنوع 
ُت�سكل  لأنها  املحافظة عليه  واإرث��ا يجب  اململكة  احليوي يف 
�سا�سل اإيكولوجية واآليات حلفظ م�ستوى عال من التباين 

ملواءمة  الظروف البيئية من اآفات واأمرا�ض و مناخ. 
املو�سع  يف  الوراثية  الأ�سول  ب�سون  العامل  اهتم  وقد 
ب�سبب  ال��ب��ذور«  بنوك  »مثل  خارجه  اأو  الطبيعية«  »امل��واق��ع 
الأن��واع  بع�ض  وانقرا�ض  احليوي  للتنوع  امل�ستمر  التهديد 
وانح�سار  ال��ب�����س��ري  وال��ن�����س��اط  ال��ع��م��راين  للت��سع  نتيجة 

البيئات الطبيعية وقطع الأ�سجار.
لل�سون  ن��اج��ع��ة  و�سيلة  الطبيعية  امل��ح��م��ي��ات  وب����رزت   
ومت��دد  ت��وزع��ه��ا  م���دي  ع��ل��ي  فعاليتها  يف  تعتمد  امل��و���س��ع��ي 
البيئات  يف  خا�سة  املختلفة  ل��اأن��واع  ومتثيلها  م�ساحاتها 

اله�سة والأنواع املهددة بالنقرا�ض.
وُتعرف ح�سب الحتاد الدويل ل�سون الطبيعة )1994( 
احليوي  التنوع  و�سون  حلماية  خم�س�سة  »م�ساحات  باأنها 
واملوارد الثقافية امل�ساحبة وتدار ب�سوره قانونية اأو بو�سيلة 
تدار  التي  امل��وارد  ذات فعالية، وت�سمل ح��الت متعددة مثل 
على اأ�س�ض فنية وم�ساقط املياه املحمية واحلظائر الوطنية 

واملحميات الطبيعية املحظورة وجيوب الغابات القيمة«.
املناطق  ب��اإق��ام��ة  مبكر  وق��ت  منذ  اململكة  اهتمت  وق��د 
املحمية بغر�ض حماية  النظم البيئية الرية من التدهور 
والنقرا�ض و�سون الراث الطبيعي حفظا للتوازن البيئي 

وا�ستدامة املوارد الطبيعية، وذلك لاأهداف التالية:  
1( ح��م��اي��ة الأن�����واع ال��ف��ط��ري��ة م��ن الن��ق��را���ض واإع����ادة 

توطني ما انقر�ض منها.
2( اإعادة تاأهيل البيئات الطبيعية املتدهورة.

3( املحافظة على ا�ستمرار العمليات البيئية التي ت�سكل 
اأ�سا�ض اإنتاجية نظم املوارد الطبيعية.

4( املحافظة على النظم البيئية والتنوع الإحيائي.
على  للمحافظة  وطنية  »منظومة  وثيقة  اإع���داد  ومت 
اململكة  يف  امل�ستدامة  الريفية  والتنمية  الفطرية  احل��ي��اة 
اإح��ي��ائ��ي��ة  ب��ع��د م�����س��وح��ات  ال�����س��ع��ودي��ة« يف 1991،  ال��ع��رب��ي��ة 
واج��ت��م��اع��ي��ة ب��وا���س��ط��ة ال��ه��ي��ئ��ة والحت������اد ال��ع��امل��ي ل�����س��ون 

الطبيعة.
املعلنة  املحمية  املناطق  م��ن  ع��دد  اأق��ي��م  �سوئها  وعلى 
يف اململكة مثل حممية ريده مبنطقة ع�سري وتبعد حوايل 
20 ك��ي��ل��وم��را ���س��م��ال غ���رب اأب��ه��ا مب�����س��اح��ة ق���دره���ا  ت�سعة 

كيلومرات مربعة تقريبا.
 وتغلب عليها املنحدرات ومتتاز بكثافة الغطاء النباتي 
اأنواع من ال�سبار  اأ�سجار العرعر ونباتات العثم وعدة  مثل 
وعدد من اأنواع احليوانات الرية، وتعتر موطنا لأنواع من 

الطيور املتوطنة يف اجلزيرة العربية.

القوم 
يعملون 
وقومي 
ينّظرون 

أ.د. عبد اهلل
بن سعيد عسيري
 عميد كلية الطب

لي�ض انطاقا من حب جلد الذات القا�سي 
امل��ت��وازن  وغ��ري  ال��ه��ادم  ال�سلبي  النقد  ول 
ول���ك���ن ن��ق��ف اأح���ي���ان���اً اأم������ام ظ���واه���ر ت�سد 
فنحاول  تفكرينا  على  وت�ستحوذ  انتباهنا 
اخل�������روج ب��ت��و���س��ي��ف ل���ل���ظ���اه���رة وم�����ن ث��م 

املحاولة يف اإيجاد احللول.
اإن ج����از، بلغة  ال��ظ��واه��ر  ت��ل��ك  وم���ن 
التنظري  ظ��اه��رة  ن�سميها،  اأن   الإح�����س��اء، 
املُبتذل، فمن املراحل التي مير بها العمل 
لدينا مرحلة التخطيط والع�سف الذهني 
نهاية  يف  افرا�سا  ت��وؤدي  والتي  والتنظري 
امل��ط��اف اإل���ى م��رح��ل��ة الإجن�����از ع��ل��ى اأر����ض 

الواقع.
وما بني بداية املراحل ونهايتها تكمن 
والق�سر  الطول  بني  تتاأرجح  زمنية  فرة 
�سغفهم  اأو  للتنظري  ال�سعوب  ح��ب  ح�سب 
بالإجناز، فاإن تغلب جانب التنظري وهو�ض 
ال�����راأي والإط���ال���ة  الآراء ع��ر  ا���س��ت��ع��را���ض 
�سيزيح تواريخ  ذل��ك حتما  ف��اإن  يف اجل��دل 
الإجناز اإلى الوراء، وعلى ال�سفة الأخرى 
�سائدة  ث��ق��اف��ة  الإجن����از  �سغف  ي��ك��ون  ح��ني 

متنحية  ولي�ست  مهيمنة  وراث��ي��ة  و�سفة 
�سيوؤدي  ت��اأك��ي��دا  ذل��ك  ف���اإن  العاملني  ل��دى 
والو�سول  الزمنية  امل�سافات  اخت�سار  اإل��ى 

للهدف املن�سود مبكرا وبجودة اأف�سل.
م��ن تنظري  اأح��ي��ان��ا  م��ا نغرق فيه  اإن 
زائ����د وح����ب ل��ل��ج��دل ه���و ظ���اه���رة ج��دي��رة 
بالدرا�سة والتحليل والتوقف عندها مليا، 
ح��ي��ث اإن��ن��ا يف اأم�����ض احل��اج��ة اإل���ى معرفة 
حجم الظاهرة يف ميادين الإجناز والنظر  
تخرج  ث��م  وم���ن  ون��ت��ائ��ج��ه��ا  م�سبباتها  يف 
املقرحات لعاجها اإن كانت ت�سكل ظاهرة 

اإح�سائية ويف ظني اأنها كذلك.
بنف�ض  ونر�سد  نحلل  اأن  ينبغي  كما 
ظاهرة  ونر�سد  البحثي  العلمي  الأ�سلوب 
املعايري  نف�ض  نطبق  واأن  الإجن����از  �سغف 
ت��ن��اول��ن��اه��ا يف مبحث  ال���ت���ي  وال��ع��ن��ا���س��ر 
الغليل  ي�سفي  مبا  اأي�سا  ونخرج  التنظري 

ويجيب على الت�ساوؤلت.
املعادلة  قلب  على  ذل��ك  ي�ساعد  وق��د 
فن�سحو يوما ما وقد اأ�سبحنا كاليابانيني 
اأو  اإجن��ازات��ه��م  ال��ك��وري��ني يف  اأو  يف دق��ت��ه��م 

اأو غريهم  الأملانيني يف ج��ودة خمرجاتهم 
م���ن ���س��ع��وب الأر��������ض امل��ت��م��ي��زة يف ال��ع��م��ل 
ال�سامت  بالعمل  ات�سموا  مم��ن  والإجن����از 
والإجناز ال�سريع والولء لاإجناز واملن�ساأة 
التوقف والتعر كثريا عند مرحلة  وعدم 
ال��ط��وي��ل  امل�������س���ار  ال��ت��ن��ظ��ري واجل������دل ذات 

امل�ستنفد للطاقات واجلهود.
اأذهانكم  اأع��ل��م متاما م��ا ي��دور يف  اأن��ا 
اأن  اللحظة وه���و  ال��ق��راء يف ه���ذه  اأع���زائ���ي 
هناك عوامل كثرية بل وكثرية جدا حتكم 
ب����اأن احل��ل  ل���ذا عاجلتكم  ال��ظ��اه��رة،  ت��ل��ك 
ال�سايف هو يف درا�سة بحثية ميدانية اأ�سيلة 
ذلك  ولعل  اأع��اه،  الت�ساوؤلت  على  جتيب 
الطموحة  البحثية  م�ساريعنا  اأح��د  يكون 
وب��دع��م من  ال��ط��م��وح  الأك���ادمي���ي  للجيل 
كجامعتنا  م��رم��وق��ة  اأك���ادمي���ي���ة  م��وؤ���س�����س��ة 
ون�سغي  الباحثني  لهوؤلء  فن�ستمع  الغراء 
لهم ومن ثم نوطن تو�سياتهم على اأر�ض 
الواقع لكي نحلق بهذا الوطن عاليا فوق 
ال�����س��ح��ب ول ي��ك��ون ل��ن��ا ���س��ق��ف اإل����ى واح��ة 

ال�سماء الرحبة.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي
)ي��ن��اي��ر  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر  ح���ول منت�سف 
على  احل�سول  العلماء  ا�ستطاع   )2015
م��ع��ل��وم��ات م���ن ق��م��ري��ن ا���س��ط��ن��اع��ي��ني، 
وقاموا بعر�سها على املجموعة ال�سغرية 
م����ن ال���ب���اح���ث���ني ال���ت���ي ت���ر����س���د م�����س��ادر 
امل���ي���اه يف ال���ع���امل، وح��ي��ن��م��ا راآه�����ا خبري 
امل���ي���اه ب��ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا »ج��ي��م�����ض 
�ساهده،  ما  رعب  �سهق من  فاميجليتي« 
على  وه��ي  كاليفورنيا  ولي���ة  راأى  حيث 
ح��اف��ة ج��ف��اف ���س��دي��د، م���ع ن��ق�����ض كبري 
ا�ست�سعاره  ل��درج��ة  اجلوفية  مياهها  يف 
 500 بعد  على  من  ال�سطناعي  بالقمر 

كيلومر يف الف�ساء! 
وع��ل��ق »ف��ام��ي��ج��ل��ي��ت��ي« ق��ائ��ا »اإن��ن��ا 
ذه��ب خمزون  اإذا  كارثة.  �سفا  على  نقف 
املياه الحتياطي فاأين �سنذهب نحن؟«.  
يف ال��ي��وم نف�سه اأع��ل��ن ح��اك��م ولي��ة 
كاليفورنيا »جريي براون« حالة »طوارئ 
بخف�ض  الولية  �سكان  ونا�سد  اجلفاف« 
واأخ��ره��م   %20 بن�سبة  امل��ي��اه  ا�ستهاك 
طاملا  ي���وم  ك��ل  ���س��ت��زداد  الن�سبة  ه���ذه  اأن 

اجلفاف م�ستمر. 
مل ت��ك��ن ه����ذه الأخ����ب����ار ال�����س��ادم��ة 
م��ق��ت�����س��رة ع��ل��ى ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا وح���ده���ا، 
فالعامل كله يعاين من نق�ض م�ستمر يف 

موارد املياه نتيجة الطلب املتزايد 
عليه من الزراعة والزيادة 

ع���دد  امل�������س���ط���ردة يف 

التغريات  وم��ن  الطاقة  وتوليد  ال�سكان 
املناخية، ويوجد على �سطح الأر�ض الآن 
�سبعة(  ك��ل  م��ن  ف��رد  )اأو  �سخ�ض  بليون 
وتظهر  املاأمونة،  ال�سرب  ملياه  يفتقرون 
النكما�ض  ال�سطناعية  الأق��م��ار  ���س��ور 

ال�سريع يف خمزون املياه اجلوفية.
العامل  م��ن  وا�سعة  ملناطق  ويتوقع 
مم���ت���دة م���ن ���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا وال�����س��رق 
ال�سني  بجانب  اآ���س��ي��ا  وج��ن��وب  الأو���س��ط 
املياه يف  نق�ض  تعاين من  اأن  وال��رازي��ل 

ال�سنوات القادمة.
تقارير  اأظ��ه��رت  املثال  �سبيل  فعلى 
اأن اأجزاءا من تركيا  القمر ال�سطناعي 
و����س���وري���ا وال����ع����راق واإي�������ران ع��ل��ى ط��ول 
حو�ض نهري دجلة والفرات فقدت كمية 
كله،  امليت  البحر  ت��ع��ادل مياه  امل��ي��اه  م��ن 
وباك�ستان  الهند  يف  ي��ح��دث  ذل��ك  وم��ث��ل 
ي��ف��اق��م م���ن م�سكلة  وب��ن��غ��ادي�����ض، مم���ا 

املخزون يف باطن الأر�ض.
بهذا  احلكومات  تهتم  اأن  وبديهي 
اخلطب وتعمل له، فاملاء �سروري لإنتاج 
امل��ح��ا���س��ي��ل ال���زراع���ي���ة ل���غ���ذاء الإن�����س��ان 
واحل���ي���وان، وم��ه��م يف ال�����س��ن��اع��ة وب��اق��ي 
الأمريكية  الإدارة  اإن  بل  احلياة،  �سوؤون 

اإقليمية  ���س��راع��ات  ح���دوث  م��ن  تخ�سى 
ب�سبب اخلافات على م�سادر املياه.

لهذا  لدينا  امل�����س��وؤول��ون  تنبه  ولقد 
خطوات  واتخذوا  �سنوات،  منذ  املو�سوع 
وما  امل��ي��اه،  ا�ستهاك  تر�سيد  ط��ري��ق  يف 
ي����زال ي��ن��ت��ظ��ر ال��ك��ث��ري يف ه���ذا امل�����س��م��ار، 
اأي�����س��ا ج���زء م��ن ه���ذه املنظومة  ون��ح��ن 
وجت��اه  اأنف�سنا  جت��اه  بامل�سوؤولية  ن�سعر 
والقادمة، فهي مهمة  احلا�سرة  اأجيالنا 

اأ�سرية وفردية، بل هي مطلوبة �سرعا.
وما يح�سرين هنا مثال عن كيفية 
بعدم  الوطنية  منا يف احلملة  كل  اإ�سهام 
اإهدار املاء، فعندنا نظافة البدن اأ�سا�سية 
�سعائر  ول��ت��اأدي��ة  �سحتنا  على  للحفاظ 
�سلوات  الكرمي،  الر�سول  يف  ولنا  ديننا، 
اهلل و�سامه عليه، املثل والنموذج. ففي 
النبي �سلى  الإم��ام م�سلم: »كان  �سحيح 
ويغت�سل  ب��امل��د،  يتو�ساأ  و�سلم  عليه  اهلل 
اأم��داد« )امل��د يعادل  اإل��ى خم�سة  بال�ساع، 
اأحمد  الإم���ام  م�سند  ويف  ملليلر(،   625
»اأن النبي �سلى اهللهَّ عليه و�سلم مّر ب�سعد 
��رف يا  وه��و يتو�ساأُ، ف��ق��ال: م��ا ه��ذا ال�����سهَّ
�سعد؟ قال: اأيف الو�سوء �سرف قال: نَعم، 

واإن كنَت على نهٍر جار«.
اأين  يف  ل��ي�����ض  امل�����س��ك��ل��ة  اأ�����س����ل  اإن 
امل��ي��اه.  ف��ات��ورة  اأدف���ع  اأن  اأ�ستطيع 
اأن��ه يف حال ن�سب  امل�سكلة 
امل���������اء ل������ن ت��ن��ف��ع��ن��ي 

الفلو�ض!

السلعة 
الشحيحة: 
الماء!
د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للشؤون األكاديمية والجودة

ال��درا���س��ات  ع��م��ادة  دع���وة  و�سلتني  حينما 
العليا، ب�سفتي ع�سوا يف جمل�ض العمادة، 
حل�����س��ور زي�����ارة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن ال���داود، 
حر�ست  بلع�سان،  الطالبات  درا�سة  ملركز 
على تلبية الدعوة، لأكون �سمن جمموعة 
من الزماء يف اجلامعة؛ تقديرا للزماء 
املتقن  عملهم  اأع��ل��م  ال��ذي��ن  ال��ع��م��ادة  يف 

وجهودهم املباركة.
اأي�����س��ا ع��ل��ى روؤي���ة  ث��م ك��ن��ت حري�سا 
هذا املركز، بعد اأن كان من قبل ول�سنوات 
كثرية مقرا »لكلية املعلمني يف اأبها« التي 
�سرفت اأن اأكون اأحد اأ�ساتذتها قبل �سمها 

للجامعة.
وا�سحة  التغري  عامات  كانت  وق��د 
ي��ك��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة  ج��ل��ي��ة، ومل 

من وحي الزيارة
جم������اوزا ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة ح���ني اأ����س���اد ب��ال��ع��م��ل 
والإجن�����از ب��ع��د م�����س��اه��دت��ه ه��و وال��زم��اء 
باملبلغ  مقارنة  الآن��ي��ة؛  �سورته  يف  »املقر« 
الذي عمل به الزماء والذي مل يتجاوز 

800 األف ريال.
 كنت اأمر باملبنى بتفا�سيله، وممراته 
وهنا  اجتمعنا،  متذكرا:فهنا   ، وق��اع��ات��ه 
مل  امل��ك��ان  اأن  بيد  �سححنا.  وهنا  راقبنا، 
التطوير  اأعملت فيه يد  يكن نف�سه، فقد 
الواعية عملها، وبعثته معلما جديدا، اأراه 

واأنا اأ�ستح�سر بيت ابن خفاجة: 
كتبت يد احلدثان يف عر�ساتها

ل اأنت اأنت ول الزمان زمان
واحلزن  الفرح  متباينة من  م�ساعر 
واحلنني كانت تتلب�سني، واأنا اأجول خال 
امل�ساعر  كانت هذه  الأول��ى، ورمب��ا  الديار 
العرب  ل�سعرائنا  ق��راءة  ط��ول  عن  ناجتة 
الذين كانوا يتفننون غاية التفنن يف بكاء 

الأطال، والوقوف على اآثارها.

ك���ان���ت م�����س��اع��ر ال���ر����س���ا والرت����ي����اح 
واحلنني تريحني واأنا اأذكر نخبة متميزة 
م����ن ال����زم����اء ����س���رف���ت ب��ال��ع��م��ل م��ع��ه��ا، 
وال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، و���س��ع��ور احل����زن على 
اأ���س��م��اء ط��واه��ا امل����وت وارحت���ل���ت، و���س��ع��ور 
والفتوة،  ال�سباب  ب��اأي��ام  والبهجة  ال��ف��رح 
�سوقي  بيت  �سوى  ينغ�سها  يكن  مل  التي 
املحبط املثبط ال��ذي ك��ان ي���راءى يل يف 

كل مكان اأمر به:
وهب الزمان اأعادها

هل لل�سبيبة من يعيد
 ك���م���ا ����س���ع���دت ب���ت���ح���ول »ال�������س���ال���ة 
ال���ري���ا����س���ي���ة« اإل�����ى م�������س���روع م��ك��ت��ب��ة من 
وخدمة  نوعية،  اإ���س��اف��ة  لتكون  طابقني، 
ال��درا���س��ات  وط��ال��ب��ات  لأ���س��ت��اذات  متميزة 
العليا، بالقرب من م�سجد رائع الت�سميم 

والعمارة اأن�ساأته اجلامعة.
ال�سالة  اأي�سا  لأن هذه  وقد �سررت 
اق��ت��دار بع�سا  ال��ق��دم وب��ك��ل  حتملت م��ن��ذ 

م���ن ال���زم���اء اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
عليها،  الريا�سة  ميار�سون  وهم  ل�سنوات، 
�سباحا وم�ساء، وكان اإحباط هذه ال�سالة 
امل�سكينة يتجدد؛ حيث مل تكن ترى فارقا 
الن�ساط  ه��ذا  ك��ل  م��ع  اأوزان��ن��ا،  اإيجابيا يف 
اأن  تعلم  امل�سكينة  ت��ك��ن  ومل  وامل���داوم���ة! 
�ساآلة  م��ع  تتوافق  ل  امل��دخ��ات  �سخامة 
للريا�سة،  اأوف���ي���اء  ك��ن��ا  ف��ق��د  امل��خ��رج��ات! 
»للمندي واملظبي«  اأ�سد  ولكن وفاءنا كان 

واهلل امل�ستعان.
���س��ك��را ل��ع��م��ادة ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا، 
وعميدها الأ�ستاذ الدكتور علي ال�سهراين، 
ووكيله الدكتور اأحمد ع�سريي، والدكتور 
اأح��م��د ال��غ��ام��دي، ول��ل��ط��اق��م امل��ت��م��ي��ز من 
موظفي وموظفات العمادة، الذين اأتاحوا 
ه����ذه ال��ف��ر���س��ة؛ ل��ي�����س��ه��د امل���ك���ان ب��ج��م��ال 
الإجناز؛ حني تتكاتف اجلهود من الإدارة 
العليا اإلى الإدارات والعمادات ل�سنع واقع 

متجدد.

د. عبد اهلل حامد
عضو هيئة التدريس
بكلية العلوم اإلنسانية
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

�سفحتني  اآف��اق  �سحيفة  ا�ستحدثت 
اأ���س��ب��وع��ي��ت��ني حت���ت م�����س��م��ى »ف��ك��ر« 
ت���ت���ن���اولن اجل����وان����ب ال��ف��ك��ري��ة من 
اه��ت��م��ام��ات ال�����س��ب��اب اجل��ام��ع��ي، وق��د 
ا���س��ت��ح��دث��ن��اه��م��ا ل���ت���ن���اول خم��ت��ل��ف 
ال��ق�����س��اي��ا ال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي ت��ه��م ه��ذه 
ال�����س��ري��ح��ة ال��ع��ري�����س��ة م���ن ���س��رائ��ح 

املجتمع ال�سعودي.
تقع  ل��اأ���س��ف،  اململكة،  اأن  وتعلمون 
حت����ت ه���ج���وم م����ن ج���م���اع���ات ودول 
حولنا حتاول اأن تنال من فكر ووعي 
ال�����س��ب��اب ال�����س��ع��ودي، وه��ن��اك م��واق��ع 
بناء حالة  اإلى  ت�سعى  الإنرنت  عر 
ويف  علمائنا  يف  �سبابنا  ل��دى  �سكية 

ديننا وقيمنا، ولكن نحمد اهلل اأن هوؤلء ال�سباب متيقظون جدا لهذه املحاولت 
اليائ�سة.

  ول �سك يف اأن توجيهات معايل مدير اجلامعة ومناق�ستنا معه اأ�سهمت يف بلورة 
املطلوب  التوعية  ه��دف  حتقيق  يف  ال�سفحات  ه��ذه  عليه  تعمل  ال��ذي  الت�سور 
منها، كما اأن ترحيب كلية ال�سريعة ودعمها جلهودنا يف هذا املقام �سي�ساعد على 

ا�ستمرار ال�سفحات وتطورها ب�سكل م�ستمر.

فكر
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

2311

غائم 
مشمسمشمسجزئيا

2410241124132511

مشمس مشمس

بدون زعل
ال��ع��ل��ي��ا،   ال���درا����ص���ات  ط��ال��ب��ات   •
وحت���دي���دا ال��ت��ع��ل��ي��م امل�������وازي،  مل 
اجلامعية،  بطاقاتهن  على  يح�صلن 
لهن كثريا من احلرج عند  �صبب  مما 

اأداء االختبارات. 

وال�صيارات  الطالب  ع��دد  ازداد   •
مما  املواقف،  حجم  زي��ادة  يتم  ومل 
املواقف  يف  �صديد  زحام  يف  يت�صبب 

اأمام مبنى »ب« و »ج«.

• ت�����ص��ن��ي��ف ال���وظ���ائ���ف ال��ت��ي مت 
االإعالن عنها، يف عدد من الوظائف 
كلية  خريج  يكون  ان  ال�شرط  ك��ان 
التقنية تخ�ص�ص اإدارة مكتبية، ومل 
التي  املجتمع  كليات  ت�صنيف  يتم 
الطالب  من  كبري  ع��دد  منها  تخرج 
التقنية.   لكلية  مماثلة  بتخ�ص�صات 
والظاهر اأن اأق�صام كليات املجتمع يف 
اجلامعة مل تقنع من و�صع الت�صنيف 

الوظيفي للوظائف .

• بع�ص الكليات واالإدارات دخلت يف 
االجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  �صباق 
ول��ك��ن ه���ذه ال���وح���دات ل��الأ���ص��ف مل 
ت�صتغل الو�صائل املجتمعية للتوا�صل 
مع من�صوبيها واإي�صال التعليمات ومع 

املجتمع اخلارجي اأي�صا.

احلدائق  ي�صتخدم  البع�ص  يزال  ال 
اجلميلة باجلامعة، واأماكن ال�صالة،  
ولعب  للجلو�ص  ال�صيارات،  ومواقف 
املاء  علب  خلفهم  ويرتكون  البلوت، 
ال  منظر  يف  ال��غ��ازي��ة   وامل�صروبات 

يليق باجلامعة.

تلعب  الريا�صية  فرقنا  ت��زال  ال   •
على ا�صتحياء، فهي ال ترغب يف ن�صر 
خجال  اأو  احل�صد  من  خوفا  اأخبارها 

من النتائج.

• وقوف �صيارات االأجرة اأمام بوابة 

ي�صبب  ع�صوائي  ب�صكل  اجل��ام��ع��ة 
الكثري من االأخطار، وذلك الحتاللها 
اأخرى،  ناحية  ومن  الطريق.  ن�صف 
توؤمن  اأن  باجلامعة  جديرا  األي�ص 
بها،  اخلا�صة  العامة،  موا�صالتها 
ل��ل��م��وظ��ف��ن وامل��در���ص��ن وال��ط��الب 
الذين ال ميتلكون و�صائل موا�صالتهم 

اخلا�صة؟

ال�صرعة  ميار�ص  البع�ص  يزال  ال   •
داخ���ل امل��واق��ف وك��اأن��ه يف م��ي��دان 
للم�صاة  وا���ص��ح  ت��ن��ا���ص  يف  ���ص��ب��اق، 

وقوانن املرور.

• ع���دد م��ن ال�����ص��ن��ادي��ق اإع��الن��ي��ة 
مت  زجاجية،  بواجهات  حديدية، 
اجلامعي  املركز  يف  موؤخرا  تركيبها 
ب��ال��ق��ري��ق��ر ع��ل��ى اأر���ص��ف��ة امل�����ص��اة، 
معظمها، اإن مل يكن جميعها، تعرت�ص 
لهم  املخ�ص�صة  االأر�صفة  على  امل�صاة 
من  فيها  اجلامعة  اأن  رغ��م  اأ���ص��ال، 
متاما  مرئية  جدا،  كثرية  م�صاحات 
اأمل يكن  اأح��د..  وال تعرت�ص طريق 
يف  اأف�����ص��ل  ب�صكل  ال��ت��ف��ك��ري  ممكنا 

حتديد مواقع هذه ال�صناديق؟!

ا�صتهالك  الطالب  بع�ص  يتعمد   •
 )%25( امل����ادة  يف  ال��غ��ي��اب  ن�صبة 
باعتبارها حقا من حقوقه،  والواقع 
للظروف  و�صعت  الن�صبة  ه��ذه  اأن 
كفى  والت�صاهل..  للمزاج  ولي�صت 

ت�صاهال اأيها الطالب واالأ�صاتذة!

زع��ل«  »ب���دون  اأن  للجميع  ن��وؤك��د   •
الهادف  للنقد  مكان  وه��ي  للجميع، 
بواقعية  تريده  ما  اأكتب  البناء. 
و����ص���دق وب���ع���ي���دا ع���ن ال��ت��ج��ري��ح 
واالأهداف ال�صخ�صية، فحتما �صتجد 
ب�صدر  امل��الح��ظ��ة  تلك  يتقبل  م��ن 
عرب  م�صاركاتكم  اأر���ص��ل��وا  رح���ب. 

الربيد االإلكرتوين التايل:
lmioo@kku.edu.sa

أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق الجامعة  |  العدد 138  |  26 ربيع الثاني 1436  |  15 فبراير 2015

طائر  من  اقرتابه  حن  القد�صي  علي  الفنان  للم�صور  القحطاين  ح�صن  اال�صتاذ  التقطها  �صورة 
الوروار اأبي�ص الزور الى م�صافة مرت ون�صف تقريبا، خالل رحلة الى حمافظة رجال اأملع جنوب 

اململكة العربية ال�صعودية مع جمموعة من م�صوري منطقةع�صري.


