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باجلامعة  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  اأ���ص��درت 
اخلدمات  م��ن  امل�صتفيدين  ع��دد  اأن  تو�صح  اإح�صائية 
من  ع�صري  مبنطقة  واملجتمع  ملن�صوبيها  تقدمها  التي 
خالل مركز الأ�صعة الت�صخي�صية، بلغ اأكرث من 4450 
طريق  نظام  عن  رقميا  بياناتهم  تخزين  مت  مراجعا 

احلفظ الإلكرتوين.
كلية  تكون  ب��اأن  مبكر  وق��ت  منذ  اجلامعة  وتهتم 
اأب��رز  م��ن  اأق�صامها  بكافة  التطبيقية  الطبية  العلوم 
يف  والعاملي،  والإقليمي  الوطني  امل�صتوى  على  الكليات 
وعملت  واخلدمية،  البحثية  واجل���ودة  املعريف  التميز 
على ذل��ك م��ن خ��الل ت��وف��ري اأح���دث امل��ع��دات ال��الزم��ة 
ملواكبة كل ما من �صاأنه زيادة الرقي بالكلية واخلدمات 
التي تقدمها للمجتمع، لتكون اأي�صا من اأبرز من اأ�صهم 
يف تقدمي خدمات جمتمعية �صحية يف اململكة العربية 

ال�صعودية ب�صكل عام ومنطقة ع�صري ب�صكل خا�ص.
ب��ع��ي��ادات  الت�صخي�صية  الأ���ص��ع��ة  م��رك��ز  وي��ح��وي 
الطالب  بق�صميها  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية 
وال��ط��ال��ب��ات، على اأح���دث اأج��ه��زة الأ���ص��ع��ة امل��ت��واف��رة يف 
والفلور�صكبي،  املغناطي�صي،  الرنني  كجهاز  املنطقة، 
والأ�صعة التلفزيونية، وجهاز الأ�صعة املقطعية، وكذلك 

اأ�صعة )اإك�ص(.
ي���ذك���ر اأن م���رك���ز الأ����ص���ع���ة ال��ت�����ص��خ��ي�����ص��ي��ة ي��ق��دم 
ال��دورات  اإق��ام��ة  خدمات جمتمعية عديدة من خ��الل 
اإ�صافة  امليدانية،  البحوث  وتقدمي  العلمية،  والور�ص 
اإلى ا�صتقبال حالت ت�صخي�صية من من�صوبي اجلامعة 
وعدد من م�صت�صفيات املنطقة احلكومية نظرا حلداثة 

اأجهزة املركز وجودتها.
عبد العزيز رديف 

طالب الصيدلة يقفون على آلية العمل بمصانع »الدوائية« بالقصيم
م�صانع  املا�صي،  الأ�صبوع  باجلامعة،  ال�صيدلة  كلية  من  وف��د  زار 
خاللها  تعرفوا  الق�صيم،  مبنطقة  ال��دوائ��ي��ة  ال�صعودية  ال�صركة 
ع��ل��ى خ��ط��وط الإن���ت���اج وال��ت��وزي��ع ووح����دة اجل�����ودة، وامل�����س��ت��ودع��ات 

الأوتوماتيكية التي حتوي 14 طابقا.
كما اطلع الوفد على املعامل الكيميائية وكيفية تخليق املواد 

بكافة اأنواعها من م�صتح�صرات واأقرا�ص وكب�صول و�صوائل.
امل�صانع  عمل  عن  تثقيفية  حما�صرات  عقد  ال��زي��ارة  و�صملت 

منذ اأول خطوة حتى و�صول املنتج اإلى امل�صتهلك.
ويف ختام الزيارة قدمت كلية ال�صيدلة درعا تذكاريا واأعربت 
عن �صكرها لإدارة امل�صنع والعاملني.   كما زار الوفد اأثناء اإقامته 
يف منطقة الق�صيم، مدن وحمافظات املنطقة ووقف على معاملها، 
اأهمها  اإلى زيارة العديد من املتاحف الأثرية باملنطقة من  اإ�صافة 

متحف بريدة ودارة امللك عبدالعزيز.

سفر آل مسروح

كلية العلوم تحتفي بالطالب الجدد
اأقامت كلية العلوم باجلامعة، الثالثاء املا�صي، حفل ا�صتقبال لطالبها اجلدد واللقاء 
مع عميد الكلية الدكتور �صليمان بن عبد اهلل اآل رمان بح�صور وكيل الكلية لل�صوؤون 
الطالبية  لالأن�صطة  العلوم  ن��ادي  على  وامل�����ص��رف  حن�ص،  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  الإداري����ة 
الكلية،  رم��ان بطالب  اآل  ورح��ب  الكلية.  م��ن ط��الب  وع��دد  ال��دو���ص��ري  الدكتور عبيد 
الإخ��ال���ص  على  وحثهم 
التح�صيل  يف  وامل��ث��اب��رة 
ال���ع���ل���م���ي، ك���م���ا دع���اه���م 
ل��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن ك���ل ما 
اأكرث  ليكونوا  لهم  يقدم 
مت����ي����زا ب�����ني ق���رن���ائ���ه���م 
ب���ع���د ال���ت���خ���رج، م���وؤك���دا 
ومن�صوبيها  ال��ك��ل��ي��ة  اأن 
لدعم  ب��ي��د  ي���دا  يعملون 
ال���ع���م���ل���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

باجلامعة.
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رعى حفل »اليوم العربي« لليتيم

أمير عسير: األيتام أبناؤنا
والدولة حريصة على رعايتهم

الأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ع�صري،  منطقة  اأم���ري  اأك���د 
العربية  اململكة  حر�ص  عبدالعزيز،  ب��ن  خالد  ب��ن  في�صل 
ال�����ص��ع��ودي��ة ع��ل��ى رع��اي��ة الأي���ت���ام وت��وف��ري ك��ل �صبل احل��ي��اة 
الكرمية لهذه الفئة الغالية يف �صتى جمالت احلياة، وذلك 
�صلمان بن  امللك  ال�صريفني  بتوجيهات من خادم احلرمني 
عبد العزيز اآل �صعود، و�صمو ويل عهده الأمني، و�صمو ويل 

ويل العهد.
ج���اء ذل���ك خ���الل رع��اي��ة ���ص��م��وه ح��ف��ل ال��ي��وم ال��ع��رب��ي 
لليتيم 1436، الذي ينظمه فرع وزارة ال�صوؤون الجتماعية 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، حت���ت ���ص��ع��ار »ب��ك��م ن��رت��ق��ي« وذل����ك ب���دار 
ال��رتب��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة للبنني ب��اأب��ه��ا. وق���ال ���ص��م��وه خ��الل 
كلمته »اأ�صكر القائمني على هذه الدار، واأدعو جميع رجال 
، واأنا �صعيد جداً مب�صاركة  الأعمال الإ�صهام فهذا العمل خريرّ

اأبنائي الأيتام يف هذا اليوم«.
الدكتور  الجتماعية  ال�����ص��وؤون  وزارة  وك��ي��ل  األ��ق��ى  ث��م 
العربية  اململكة  اأن  خاللها  اأو���ص��ح  كلمة  املعيقل  ع��ب��داهلل 
ال�����ص��ع��ودي��ة ت��ع��د م���ن اأول�����ى ال�����دول ال��ت��ي ت���ويل اله��ت��م��ام 
والرعاية لفئة الأيتام بو�صفهم �صريحة ل تتجزاأ من هذا 

املجتمع الغايل على اجلميع.
اأن الر�صالة ال�صامية لهذه  اإلى  واأ�صار الدكتور املعيقل 
يف  الغالية  الفئة  ه��ذه  مكانة  تاأكيد  يف  تتلخ�ص  املنا�صبة 
وتوفري  رعايتهم  وح�صن  حقوقهم  لهم  يكفل  مبا  املجتمع 

�صبل احلياة الكرمية لهم ودجمهم يف املجتمع.
بعد ذلك األقى الطالب طالل عبداخلالق كلمة الأيتام 
ال�صريفني  خ��ادم احلرمني  توليه حكومة  ما  ثمن خاللها 
امللك �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود، حفظه اهلل، لالأيتام 
م���ن ت��ذل��ي��ل ل��ك��اف��ة ال�����ص��ع��اب ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م ورع��اي��ت��ه��م 

واملحافظة على حقوقهم.
ثم  �صعرية،  ق�صيدة  اإل��ى  احل�صور  ا�صتمع  ذل��ك  عقب 
�صاهدوا اأوبريتا لأبناء دار الرتبية الجتماعية باأبها بعنوان 
»فرحة وطن« من كلمات ال�صاعر �صعد امل�صاري واأداء املن�صد 
اإخراجية من  وروؤي��ة  ال��دار  واأبناء  القحطاين  الوهاب  عبد 
امل��خ��رج ع��ب��داهلل م��ع��دي وم�����ص��ارك��ة درام��ي��ة للفنان عو�ص 

عبداهلل .
ال��رع��اة  اأم���ري منطقة ع�صري  ك���رم  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 

والداعمني، كما ت�صلم �صموه هدية تذكارية بهذه املنا�صبة.

يحيى التيهاني

التقى اأمري منطقة ع�صري �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن خالد 
باأبها  ال�صد  بحي  ال�صيافة  ق�صر  يف  املا�صي  الأح��د  م�صاء  عبدالعزيز  بن 
خالل جل�صة �صموه املعتادة، باأ�صحاب الف�صيلة الق�صاة ومدراء الإدارات 

احلكومية واأع�صاء جمل�ص املنطقة والبلدي.
الدكتور  الدين باجلامعة  واأ�صول  ال�صريعة  اللقاء عميد كلية  وبداأ 
اأحمد بن حممد بن حميد، بكلمة حتدث فيها عن ما تنعم به اململكة من 
خريات كثرية منذ عهد املوؤ�ص�ص امللك عبد العزيز، رحمه اهلل، وحتى عهد 
�صعود،حفظه  اآل  العزيز  �صلمان بن عبد  امللك  ال�صريفني  خادم احلرمني 
اهلل، ومنها نعمة الأمن والأم��ان.  واأ�صاد بالدور الذي تقوم به احلكومة 
والإر�صاد  الن�صح  وتقدمي  ال�صال  والفكر  الإره��اب  حماربة  يف  الر�صيدة 
للمغرر بهم ، موؤكدا اأهمية ال�صتماع للعلماء من هيئة كبار العلماء، وعدم 

الن�صياق اإلى دعاة الفتنة وال�صالل.
واأو�صح اأن هناك من يريد التاأثري على النا�ص من خالل اخلطاب 
الوطن  ا�صتهداف  يريد  ومن  ال�صرعي،  التاأهيل  يخلو من  الذي  الديني 
اللحمة  بالف�صل يف ظل  باءت  و�صبابه، ولكن خططهم  واأمنه  يف عقيدته 

الوطنية واللتفاف حول القيادة الر�صيدة.
وح�صر اللقاء معايل مدير اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور عبد الرحمن 
بن حمد الداود، ووكيل اإمارة منطقة ع�صري �صليمان بن حممد اجلري�ص.

عميد »الشريعة« يشيد بدور الدولة في محاربة اإلرهاب
األمير فيصل بن خالد يلتقي بالقضاة ومدراء اإلدارات خالل جلسته األسبوعية
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طبية  خ��دم��ات  ب��ت��ق��دمي  ب��اجل��ام��ع��ة  وال�صحية  الطبية  ال��ك��ل��ي��ات  ت��ق��وم 
و�صحية متنوعة للمجتمع، �صواء من خالل العيادات الطبية املفتوحة 
لكافة اأفراد املجتمع اأم من خالل احلمالت التوعوية التي تنظمها هذه 
اأماكن التجمعات ال�صكانية  اأم يف  الكليات ب�صفة دورية �صواء يف املولت 

الأخرى اأم من خالل املهرجانات  واملنا�صبات التي تنظمها اجلامعة.
م��ن خالل  اجلامعة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  ه��ذه  اأن  يف  �صك  ول 
الكليات الطبية وال�صحية تعد واجبا اإن�صانيا واجتماعيا على اجلامعة، 
فاملجتمع املحلي هو يف حاجة ما�صة ملثل هذه اخلدمات ال�صحية التي 
العالجي  ب��ن��وع��ي��ه  ال�����ص��ح��ي  ال��ق��ط��اع  ول���ص��ي��م��ا يف  اجل��ام��ع��ة،  متتلكها 

والتوعوي.
ومنطقة ع�صري منطقة ممتدة مكتظة بال�صكان ومتفرقة جغرافيا 
عرب حمافظات متعددة، ووجود اجلامعة بكافة فروعها اأ�صهم يف تقدمي 

هذه اخلدمات يف خمتلف املحافظات.
املواطن  مع  �صركاء  نكون  اأن  خالد  امللك  جامعة  يف  نحن  ون�صعد 
اململكة ب�صكل عام، ون�صخر كافة جهودنا يف  اأم يف  املنطقة  اأينما كان يف 
اأم  اجلامعي  بالتعليم  ���ص��واء  املجتمع  خلدمة  اجلامعة  جم��الت  كافة 

بالبحث اأم باخلدمات املجتمعية.
للكليات  ن�����ص��دره��ا  ال��ت��ي  التعليمات  ك��اف��ة  دائ��م��ا يف  ن��وؤك��ده  ومم���ا 
والعمادات؛ الرتكيز على وظيفة خدمة املجتمع، لأنها املحور الأ�صا�صي 

الذي يربط اجلامعة بالبيئة املحيطة بها.
اإلى اخلدمات الطبية وال�صحية التي تقدمها اجلامعة  واإذا عدنا 
الطبية  وال��ع��ل��وم  الأ���ص��ن��ان،  )ال��ط��ب، وط��ب  املعنية  الكليات  م��ن خ��الل 
خدمة  يف  بال�صتمرار  تت�صم  خ��دم��ات  فاإنها  وال�صيدلة(  التطبيقية، 
املري�ص، ففتح ملف له بهذه العيادات يعني اأنه اأ�صبح مراجعا منتظما 
لهذه العيادات، مما يك�صب املري�ص خدمة مت�صلة تقدمها العيادات له 

على مدى فرتة طويلة.
اإن�صانية  كليات  م��ن  �صحية  اأو  طبية  غ��ري  اأخ���رى  كليات  اأن  كما 
امل��ج��الت مب��ا فيها  ك��اف��ة  ت��وع��وي��ة م�صتمرة يف  ت��ق��دم ح��م��الت  وعلمية 
تعزيز  يف  الكليات  رغبة  اجلهود  ه��ذه  مثل  وتعك�ص  ال�صحية،  املجالت 
مبداأ ال�صراكة املجتمعية، ول يخلو اأ�صبوع يف اجلامعة من وجود منا�صبة 
اأهم  نعده من  ال��ذي  الهدف  ه��ذا  تعزيز  ي�صب يف  برنامج  اأو  ح��دث  اأو 

الأهداف التي ت�صطلع بها اجلامعة وحتر�ص عليها.

رؤية

الشراكة مع المواطن

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

اتخذ قرارات فورية خالل زيارات مفاجئة
مدير الجامعة يتفقد عددا من كليات البنات بأبها

سلطان عوض

وج����ه م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ص��ت��اذ 
ال���داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
ب����اأن ت��ب��ق��ى ج��م��ي��ع ب���واب���ات جم��م��ع كلية 
للبنات  وال��رتب��ي��ة  الآداب  وكلية  ال��ع��ل��وم، 
باأبها مفتوحة طيلة فرتة الدوام، وذلك 

لت�صهيل حركة ال�صري داخل املجمع.
بالبيئة  اأك���رث  ب��الإه��ت��م��ام  كما وج��ه 
للبنات،  الآداب  بوابة كلية  اأم��ام  املحيطة 
م���ع ع��م��ل ك���اف���ة ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ات ال���الزم���ة 
الأخ��ذ  مع  للكليتني،  توافرها  وال��واج��ب 
بعني العتبار توفر اخلدمات ال�صرورية 
اأم��ور  اأول��ي��اء  انتظار  اأم��اك��ن  التي تخ�ص 

الطالبات وال�صائقني.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي���ارت���ه املفاجئة 

الجامعة تختتم 36 ورشة خاصة بالتخطيط االستراتيجي
علي آل سعيد

اخ��ت��ت��م��ت الأ�����ص����ب����وع امل����ا�����ص����ي، ور�����ص 
ب��اإ���ص��راف  ال���ص��رتات��ي��ج��ي،  التخطيط 
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة، 
الأك��ادمي��ي  التطوير  عمادة  وم�صاركة 
واجل����������������ودة وم�����وؤ������ص�����������ص�����ة »م������را�������ص 

.Meras Consulting »لال�صت�صارات
و����ص���ارك يف ال���ور����ص ال��ت��ي و���ص��ل 
ع��دده��ا اإل���ى 36 ور���ص��ة، ث��الث وك��الت 
ب���اجل���ام���ع���ة ه������ي: وك����ال����ة ال��ت��ط��وي��ر 

وذل��ك  تنفيذها،  وح��دة  ك��ل  على  يجب 
وما  ال�صرتاتيجية  الأه��داف  لتحقيق 
اأه��داف مرحلية، مما  يتفرع عنها من 
يحقق يف النهاية ر�صالة تلك الوحدات 
كما  احل��ال،  بطبيعة  اجلامعة  ور�صالة 
اأر���ص  على  للعمل  مقايي�ص  و���ص��ع  مت 

الواقع.
وقد وجه وكيل اجلامعة للتطوير 
واجل������ودة، ال��دك��ت��ور اأح���م���د اجل��ب��ي��ل��ي، 
اإلى معايل مدير اجلامعة على  �صكره 
ال���دع���م امل�����ص��ت��م��ر لأن�����ص��ط��ة ال��ت��ط��وي��ر 

واجل������������ودة، وال�����������ص�����وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والأك�����ادمي�����ي�����ة، وال�����درا������ص�����ات ال��ع��ل��ي��ا 
�صت  اإل��ى  بالإ�صافة  العلمي،  والبحث 
كليات هي: الطب، والهند�صة، والعلوم، 
الإداري��ة  والعلوم  والرتجمة،  واللغات 

واملالية، وعلوم احلا�صب الآيل.
وا�صتهدفت تلك الور�ص جمتمعة، 
ال�صرتاتيجية  اخلطط  وبناء  تطوير 

لتلك الوحدات.
و�صهدت الور�صة الأخرية، حتديد 
امل����ب����ادرات ال��ت��ي مت��ث��ل امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي 

واجل��ودة باجلامعة، كما قدر اجلبيلي 
من�صوبو  بذلها  التي  امل�صنية  اجلهود 
ت��ل��ك ال����وح����دات ط�����وال ور������ص ال��ع��م��ل 
اإلى خمرجات واقعية تهدف  للو�صول 

اإلى الرتقاء باجلامعة.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���دم وك��ي��ل ال��ع��م��ادة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر، امل��ن�����ص��ق ال���ع���ام ل��ل��م�����ص��روع، 
�صكره  الهاجري  العزيز  عبد  الدكتور 
اإجن��اح هذه الور�صة  لكل من �صارك يف 
من خالل تفاعلهم البناء واإ�صهاماتهم 

الإيجابية.

ك��م��ا ق���ام م��ع��ال��ي��ه ب���زي���ارة مم��اث��ل��ة،  
اخل���دم���ات  لإدارة  امل���ا����ص���ي،  ال���ث���الث���اء 
امل�������ص���ان���دة ب���امل���رك���ز اجل���ام���ع���ي ل��درا���ص��ة 
الطالبات تفقد خاللها الإدارة الرجالية 
فيه،  العمل  �صري  على  واط��ل��ع  للمركز، 
ثم  والعاملني،  املوظفني  اإل��ت��زام  وم��دى 
الأ�صنان  لعيادات طب  اأخ��رى  بزيارة  قام 
العمل،  ���ص��ري  خ��الل��ه��ا  تفقد  اخل��ارج��ي��ة 
واآل����ي����ة ا���ص��ت��ق��ب��ال احل�������الت امل��ر���ص��ي��ة، 
العملية  وك��ذل��ك  للعيادات،  وامل��راج��ع��ني 
التعليمية، وا�صتمع اإلى بع�ص احتياجات 
ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا، ووج�����ه ب��ال��ع��م��ل على 
مب�صتوى  وال��رق��ي  امل��ع��وق��ات  جميع  ح��ل 

اخلدمات الطبية باملركز.
اإل��ى مركز  ال���داود  بعد ذل��ك توجه 
م�صت�صفى  ب���ج���وار  ال���ط���ال���ب���ات  درا�����ص����ة 

الثنني املا�صي لعدد من اإدارات اخلدمات 
امل�صاندة للرجال بكليات البنات.

وحركة  �صري  الزيارة  خالل  وتفقد 
الطالبات  تنقل  ال��ت��ي  ال��ب��ا���ص��ات  دخ���ول 
وال�������ص���ي���ارات اخل���ا����ص���ة وخ���روج���ه���ا من 
ان�صيابية  على  واطماأن  احلرم اجلامعي، 
و���ص��ه��ول��ة ح��رك��ة ال�����ص��ري داخ����ل امل��ج��م��ع 

الأكادميي.
واألتقى الداود اأثناء زيارته للمجمع 
ب���ع���دد م����ن ال�����ص��ائ��ق��ني واأول�����ي�����اء اأم�����ور 
وا�صتمع  وناق�صهم  وح��اوره��م  الطالبات 
اإل����ى م��ق��رتح��ات��ه��م واآرائ����ه����م وم�����ص��ت��وى 
للمجمع،  وخ��روج��ه��م  دخ��ول��ه��م  �صهولة 
وقد اأ�صادوا من جانبهم بح�صن التنظيم 
يف ح���رك���ة دخ������ول وخ�������روج ال�������ص���ي���ارات 

للمجمع .

العمل  �صري  على  واطلع  املركزي،  ع�صري 
التعليمي والإداري يف املركز وتفقد خالل 
ذل����ك م��ك��ات��ب اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
مبجموعة  واأل��ت��ق��ى  ال��رج��ايل(،  )الق�صم 
كما  واآرائهم،  اقرتاحاتهم  و�صمع  منهم، 
واطلع  باملركز،  اخلا�صة  البوفيه  تفقد 
اخلدمة  وج���ودة  فيها  العمل  �صري  على 
املقدمة ، كما زار املكتبة اخلا�صة باملركز 
ووقف على تقدمي اخلدمة املكتبية فيها.

م��ن��ذ  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  اأن  ي���ذك���ر 
مثل  انتهج  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  م��ه��ام  تولية 
الكليات،  لكافة  املفاجئة  ال��زي��ارات  ه��ذه 
وم��راف��ق اجل��ام��ع��ة رغ��ب��ة منه لالطالع 
ع��ل��ى ���ص��ري ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا وال���وق���وف على 
مب�صتوى  ل��ل��رق��ي  وذل����ك  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا، 

اخلدمة التعليمية والإدارية املقدمة.

ع������ام. وت�����رك�����زت ال���������دورة ع���ل���ى اأه����م 
م���ق���وم���ات ال���ن�������ص امل�������ص���رح���ي، ح��ي��ث 
اإل���ى بع�ص الأم��ث��ل��ة  ا���ص��ت��م��ع اجل��م��ي��ع 
ال��ت��ي ك��ت��ب��ه��ا ب��ع�����ص امل�����ص��ارك��ني، قبل 
اأن ي��وق��ع ال��ع��ل��ك��م��ي ع��ل��ى اإ����ص���دارات���ه 

ال�صهرية  »البيدق«.
وي�������دخ�������ل ال������ربن������ام������ج ����ص���م���ن 
ال�����ص����ت����ع����داد ل���ف���ع���ال���ي���ات م���ه���رج���ان 
»م�����ص��رح  الأول  امل�����ص��رح��ي  اجل���ام���ع���ة 
الفرتة  اإقامته خالل  املزمع  الإب��داع« 
امل��ق��ب��ل��ة ب���اإ����ص���راف ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة 

والفنون.
ال��ربن��ام��ج لكت�صاف  ه���دف  ك��م��ا 
املواهب ال�صابة بني الطالب  وتاأ�صي�ص 

منصور كويع

نظمت اجلامعة ممثلة يف نادي امل�صرح 
مع  بالتعاون  الطالب   �صوؤون  بعمادة 
للثقافة  ال�صعودية  العربية  اجلمعية 
ملهارات  التدريبي  الربنامج  والفنون، 
امل��درب  قدمه  امل�صرحي  الن�ص  كتابة 
حممد  ب��ن  يحيى  امل�صرحي  وال��ك��ات��ب 
اجلامعية  ب��امل��دي��ن��ة  وذل���ك  العلكمي، 

باأبها.
وا���ص��ت��م��رت ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
اأي�������ام، ا���ص��ت��ه��دف��ت 30 ط��ال��ب��ا  ث���الث���ة 
م��ن اأع�����ص��اء ن���ادي امل�����ص��رح ع��ل��ى وج��ه 
ب�صكل  اجلامعة  وط��الب  اخل�صو�ص، 

ف���رق���ة م�����ص��رح��ي��ة مت��ت��ل��ك امل��ع��ط��ي��ات 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف امل��ن��اف�����ص��ات 

امل�صرحية م�صتقبال.
ك��م��ا ي��اأت��ي ذل���ك ال��ت��ع��اون �صمن 
ال�������ص���راك���ة ال���ف���اع���ل���ة ب����ني اجل���ام���ع���ة 
ي�صهم  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  واجل��م��ع��ي��ة، 
وتقدميها  ال�صابة  امل��واه��ب  انتقاء  يف 
امل���ن���اف�������ص���ات  الأم������ث������ل يف  ب���ال�������ص���ك���ل 

امل�صرحية.
منوعة  جوائز  تخ�صي�ص  و�صيتم 
لأف�������ص���ل ع���ر����ص م�����ص��رح��ي واأف�����ص��ل 
مم��ث��ل، واأف�����ص��ل دي��ك��ور واأف�����ص��ل ن�ص 
الأع��م��ال  م��ن خ��الل حتكيم  م�صرحي 

املقدمة من قبل جلنة متخ�ص�صة.

استعدادا لفعاليات 
مهرجان الجامعة األول

تدريب30 طالبا 
على مهارات 
كتابة النص 
المسرحي
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كلية الشريعة تعرف 
المستجدين بأنظمتها

اأقامت كلية ال�شريعة واأ�شول الدين باجلامعة، حفل ا�شتقبال لطالبها امل�شتجدين بح�شور عميد الكلية الدكتور اأحمد بن حميد، وم�شرف نادي الكلية الدكتور 
علي الزبيدي، ورئي�س ق�شم العقيدة الدكتور حممد الراجحي. و�شمل احلفل تعريفا للطالب امل�شتجدين باأنظمة الكلية من خالل تقدمي ت�شور عام وخمت�شر 
عرب عر�س مرئي عن الكلية واأن�شطة النادي اخلا�س بها. بدوره رحب بن حميد بالطالب امل�شتجدين، وحثهم على الإخال�س واملثابرة يف التح�شيل العلمي، 

واأكد اأن الكلية ومن�شوبيها جميعا يعملون يدا بيد لدعم العملية التعليمية باجلامعة، واأ�شاف »اأجيالنا واأبناوؤنا يحتاجون منا الكثري، ونحتاج منهم اأكرث«.
ويف نهاية احلفل اأتيحت الفر�شة للطالب امل�شتجدين لطرح اأ�شئلتهم وا�شتف�شاراتهم.

عبدالعزيز رديف

الحبابي والبارقي يمثالن الجامعة في مؤتمر التعلم اإللكتروني
أحمد العياف

ي�����ص��ارك خ��ب��ريا ال��ت��دري��ب ب��اجل��ام��ع��ة، 
حممد بن جار اهلل احلبابي القحطاين، 
واأح��م��د ب��ن ج��ده ال��ب��ارق��ي، يف امل��وؤمت��ر 
الإل���ك���رتوين  للتعلم  ال���راب���ع   ال����دويل 
خادم  �صريعاه  ال��ذي  ُبعد،  عن  والتعلم 
بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني 
اهلل،  يحفظه  ���ص��ع��ود،  اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 

يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال���ري���ا����ص غ����دا الث��ن��ني 
وي�����ص��ت��م��ر اأرب���ع���ة اأي�������ام.  و���ص��ي�����ص��ارك��ان 
ب��ور���ص��ت��ني ت��دري��ب��ي��ت��ني ���ص��م��ن حم��ور 
املوؤمتر الرئي�ص »تعليم مبتكر مل�صتقبل 

واعد«.
و�صيقدم احلبابي ور�صة تدريبية 
املقررات يف  وتطوير  »ت�صميم  بعنوان 
�صيتناول  الإل��ك��رتوين«  التعلم  اأنظمة 
خاللها كيفية ت�صميم وتطوير مقرر 

اإلكرتوين على �صوء معايري اجلودة، 
مركزا  التعليمي،  الت�صميم  واأ���ص�����ص 
ثم  اإل����ك����رتوين،  م��ق��رر  ت�صميم  ع��ل��ى 
تنفيذ ما مت التخطيط له من خالل 
التطبيق العملي املبا�صر على مقررات 
املتدربني، ف�صال عن اجلانب النظري 
امل��ت��ع��ل��ق مب��ف��ه��وم امل��ق��رر الإل���ك���رتوين 
وم��ك��ون��ات��ه واأن����واع����ه، وال��ت��ع��رف على 
بت�صميم  اخل��ا���ص��ة  اجل�����ودة  م��ع��اي��ري 

امل������ق������ررات الإل����ك����رتون����ي����ة وك��ي��ف��ي��ة 
تطبيقها. فيما �صيقدم البارقي ور�صة 
ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن��وان »ال��ن�����ص��ر ال��رق��م��ي 
اأه��م  خاللها  �صيتناول  الإل���ك���رتوين« 
امل�صتخدمة  والربجميات  التطبيقات 
يف ال���ن�������ص���ر امل�����وح�����د ع���ل���ى م��ن�����ص��ات 
ي�صتطيع  ب��ح��ي��ث  ال��ذك��ي��ة،  ال��ه��وات��ف 
النا�صر العربي ن�صر املحتوى الرقمي 

دون معوقات.
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نـادي اللغة اإلنجليزية
ينظم دورة مهارات التواصل

عبدالرحمن حرقان

املا�صي، دورة  اللغات والرتجمة باجلامعة، الأربعاء  اللغة الإجنليزية بكلية  اأقام نادي 
قدمها  الإجنليزية«،  باللغة  التوا�صل  مهارات  »تطوير  عنوان  حتت  للطالب  تدريبية 
باملدرجات  كو�صتيلو  ح�صن  الأ���ص��ت��اذ  وال��رتج��م��ة  اللغات  بكلية  التدري�ص  هيئة  ع�صو 

املركزية )مدرج 8(، و�صط ح�صور كبري من الطالب فاق 500 طالب.
ومتحورت الدورة حول اللغة الإجنليزية التي يحتاج الراغب يف التعرف عليها، 
اإلى عزم ودافع كبري لإجناز هذا الهدف، مع العمل على ممار�صة اللغة بدل من تعلمها، 

كقواعد نحوية ولغوية و�صرفية.
و�صدد كو�صتيلو على �صرورة تطوير مهارتي ال�صتماع والتحدث ب�صكل اأكرب من 

غريهما، لأنهما اأ�صا�ص التوا�صل.
عرب  ملحوظ  ب�صكل  املهارتني  تطوير  كيفية  يف  كثرية  طرقا  كو�صتيلو  �صاق  ثم 
ن�صائح مهمة تهم كل متعلم للغة الإجنليزية، وعر�صه للعديد من املفردات امل�صتخدمة 

يف احلياة اليومية.
اإبراهيم  الأ�صتاذ  الإجنليزية،  اللغة  ن��ادي  م�صرف  تكرمي  ال��دورة،  نهاية  و�صهدت 

الأ�صمري، ملقدم الدورة الأ�صتاذ ح�صن كو�صتيلو.

ّ ُ
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نادي الهندسة يقيم لقاء »سواليف شباب من أجل شباب«

زار 30 طالبة من ق�صم الإعالم والت�صال باجلامعة، مبني الإذاعة 
باأبها، باإ�صراف من�صقة الق�صم الدكتورة اإميان الع�صريي.

وكان يف ا�صتقبالهن مدير مبني الإذاعة الأ�صتاذ �صعيد م�صهور 
الذي �صرح لهن ب�صكل مف�صل، كيفية اإعداد وتن�صيق الربامج، ودور 

ومهام العاملني يف املبنى.
ون�صح الطالبات احلا�صرات، بكرثة القراءة لتنمية مهاراتهن، 
اللغة  ا�صتخدام  دائما على  الإل��ق��اء، واحل��ر���ص  م��ه��ارات  اإت��ق��ان  مع 
العربية الف�صحي، والرتكيز على اأدواتها من نحو وعالمات ترقيم 

وغريه.
من  وط��ل��ب  ال��ط��ال��ب��ات،  اأ�صئلة  على  م�صهور  اأج���اب  ذل��ك  بعد 
م�صمع  على  الأخ��ب��ار  من  مقتطفات  اإلقاء  على  التدريب  بع�صهن 
تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  يذكر  والتو�صيح.  التعليق  ثم  ومن  اجلميع 
امليداين،  العمل  على  الق�صم  طالبات  لتدريب  الق�صم  خطة  �صمن 

ودجمهن باأهل اخلربة والخت�صا�ص.
ساره القحطاني

كليات النماص للبنين
تحتفي بالمتسجدين

ا�صتقبال  حفل  بالنما�ص،  واملجتمع  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمت 
الطالب امل�صتجدين يف الف�صل الثاين من العام اجلامعي احلايل.

قبل  م��ن  امل�صتجدين  بالطالب  الرتحيب  احل��ف��ل،  خ��الل  ومت 
عميد الكلية ووكيلها، وتخلل احلفل اإلقاء كلمات توجيهية، بالإ�صافة 
اإلى �صرح مف�صل عن النظام الدرا�صي اجلامعي. و�صارك يف التقدمي 
اللقاء، جتول الطالب  الأكادميي. ويف ختام  واملر�صد  الكلية  م�صجل 

حول مرافق الكلية واأق�صامها للتعرف عليها.
محمد آل حيدان 

طالب الدكتوراه يزورون
مستشفى الصحة النفسية

م�صت�صفى  باجلامعة،  النف�ص  علم  بق�صم  ال��دك��ت��وراه  برنامج  ط��الب  زار 
التدريب  برنامج  على  الأكادميي  امل�صرف  بقيادة  باأبها،  النف�صية  ال�صحة 

امليداين الأ�صتاذ الدكتور �صعيد بن علي اآل مانع.
وكان يف ا�صتقبالهم امل�صرف العام على امل�صت�صفى الأ�صتاذ من�صور 
بن علي اآل مزهر، بح�صور امل�صرف على برنامج التدريب امليداين يف 

امل�صت�صفى الأ�صتاذ حممد عبد الرحمن ال�صهراين.
وقدم اآل مانع �صكره ملن�صوبي امل�صت�صفى على ما وجده الطالب 
امل��ت��درب��ون م��ن ت��ع��اون طيلة ف���رتة ال��ت��دري��ب يف ال��ف�����ص��ل ال��درا���ص��ي 
املا�صي، مثمنا جهود اإدارة امل�صت�صفى وتعاونها يف تقدمي ال�صت�صارات 

والدرا�صات واخلربات الت�صخي�صية يف العالج والإر�صاد النف�صي.

الدكتور  الطالب  �صوؤون  افتتح عميد 
م���ري���ع ب����ن ���ص��ع��د ال���ه���ب���ا����ص، ال��ل��ق��اء 
الهند�صة  نادي  اأطلقه  الذي  ال�صبابي 
ب��ع��ن��وان »���ص��وال��ي��ف ���ص��ب��اب م���ن اأج���ل 

�صباب«.
اإن  كلمته  يف  الهبا�ص  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
اجل��ام��ع��ة ل ت���األ���وا ج��ه��دا يف خ��دم��ة 
ويف  عامة  امل��ج��الت  �صتى  يف  الطالب 
موجها  خا�صة،  الطالبية  الأن�صطة 

���ص��ك��ره ل���رائ���د الأن�����ص��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة 
بن  اأ�صامة  املهند�ص  الهند�صة،  بكلية 
ي��ح��ي��ى م�����ص��ي��ب��ه، ع��ل��ى م���ا ي��ول��ي��ه من 
اه��ت��م��ام ل��ل��ن�����س��اط ب��ال��ك��ل��ي��ة وك��ذل��ك 

الفريق العامل معه من الطالب.
ثم بداأ الربنامج بح�صور �صيف 
»�صواليف«  برنامج  من  الأول  اللقاء 
للطريان  ع�صري  فريق  وم��درب  قائد 
ال�صراعي وع�صو جمل�ص اإدارة الحتاد 

ال�صعودي للريا�صات اجلوية، الكابنت 
الذي  اهلل  عبد  اآل  ال��ب��اري  عبد  طيار 
ال�صراعي  ال��ط��ريان  ه��واي��ة  ع��ن  تكلم 
حتى  ناجحة  ب�صمة  و�صعه  وكيفية 
م��رورا  الهواية،  ه��ذه  يف  قائدا  اأ�صبح 
يف  اأ�صهمت  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رية  بامل�صاعب 

�صقل هوايته.
الهبا�ص  الدكتور مريع  ثم د�صن 
خدمة »وات�صاب« نادي الهند�صة الذي 
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الطالبية  الأن�����ص��ط��ة  اإدارة  اأط��ل��ق��ت��ه 
ال��ط��ال��ب من  ب��ه��دف مت��ك��ني  بالكلية 
ال���و����ص���ول اإل�����ى م���ا ي��ح��ت��اج اإل���ي���ه من 

منا�صط خمتلفة.
عميد  ت�صلم  ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف 
عبد  طيار  والكابنت  الطالب  ���ص��وؤون 
ت��ذك��اري��ا  اآل ع���ب���داهلل درع�����ا  ال���ب���اري 
بكلية  الطالبية  الأن�صطة  رائ��د  م��ن 

الهند�صة.

نادي أبها لذوي االحتياجات يزور عمادة المجتمع بالجامعة
العمادة وبحث  لزيارة  �شعيد حمدان،  بن  مبارك  الدكتور  امل�شتمر  والتعليم  املجتمع  لذوي الحتياجات اخلا�شة، دعوة عميد خدمة  اأبها  نادي  اأع�شاء  لبى 
احتياجات هذه الفئة الغالية من اأبناء الوطن. ومثل النادي خالل الزيارة، الأ�شتاذ علي عو�شه اأبوحاوي، والأ�شتاذ �شعيد بن نا�شر ال�شهراين، والأ�شتاذ �شعود 
املتحمي، والأ�شتاذ جالل �شعيد ال�شهراين. وعرب الدكتور مبارك بن �شعيد عن �شعادته با�شتقبال اأع�شاء النادي، موؤكدا حر�س اجلامعة ممثلة يف عمادة خدمة 

املجتمع على تقدمي خدماتها ودعمها لذوي الحتياجات اخلا�شة وال�شتفادة من مقرتحاتهم، وتقدمي ما ميكن تقدميه من برامج ودورات وغريها.

طالبات اإلعالم واالتصال
يزرن مبنى اإلذاعة بأبها



أخبار الجامعة

البرامج المشتركة بمجمع المحالة تقيم دورة لطالب الرياضيات
�شعيد  بن  الدكتور علي  امل�شرتكة  للربامج  العام  املن�شق  باملحالة برعاية  الأكادميي  باملجمع  امل�شرتكة  الربامج  نفذت 
العمري، حما�شرة بعنوان »ا�شتخدام برنامج اجليوجربا يف حل م�شائل الريا�شيات املعقدة« وذلك لطالب الريا�شيات 
والهند�شة واحلا�شب الآيل؛ حيث هدفت املحا�شرة اإلى تنمية مهارات املتدربني على ا�شتخدام هذا الربنامج، واإدراك 
املفاهيم الريا�شية وجت�شيدها بطريقة حم�شو�شة، وربط الأفكار الريا�شية مع بع�شها بناءا على ثقة الطالب بنف�شه 

وبقدرته على تعلم الريا�شيات. 

وبني املحا�شر من خالل العر�س التو�شيحي كيفية الو�شول اإلى هذا الربنامج وكيفية ا�شتخدامه، موؤكدا فائدة 
التمثيالت  من  العديد  ربط  يف  ي�شاعد  واأنه  والتكامل،  والتفا�شل  واجلرب  والهند�شة  الريا�شيات  يف  الربنامج  وقوة 
املختلفة بطريقة تفاعلية ت�شاعد الطالب على درا�شة احللول الريا�شية. وبنينّ اأن من اأهم مميزاته اأنه ميكن الطالب 
من اإدخال معادلت مثل اجلذر واملت�شل�شالت، مما يجعل عملية معاجلة املعادلت الريا�شية اأب�شط واأي�شر يف التعامل 

معه. وقد حظيت املحا�شرة مبناق�شات وتفاعالت عديدة من احل�شور.
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ريم العسيري

زي���ادة  ب�����ص��رورة  �صليمان،  اآل  ع��ب��داهلل  م��ه��ا  ال��ب��اح��ث��ة  اأو���ص��ت 
التعلم  م�صروع  تطبق  التي  امل��دار���ص  يف  التقنية  التجهيزات 
امل��دار���ص،  تلك  يف  للمعلمات  التدريب  وتكثيف  الإل��ك��رتوين، 
وال����ت����وازن يف ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين م���ن خ���الل ع��دم 
العتماد الكلي عليه، واأن يكون  للواجبات املنزلية ويف احل�صة 

كاأ�صلوب م�صاعد يف تنفيذ ا�صرتاتيجيات التدري�ص.
اأجرت  بحثا  بعنوان  قد  �صليمان  اآل  الباحثة  وكانت 
اللغة  ت��دري�����ص  يف  الإل���ك���رتوين  ا�صتخدام  التعلم  »اأث����ر 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى امل���ه���ارات ال��ك��ت��اب��ي��ة ل���دى ط��ال��ب��ات ال�صف 
واأداة  بحث  التجريبي،  املنهج  املتو�صط« م�صتخدمة  الأول 

متمثلة يف  اختبار لقيا�ص املهارات الكتابية.
وتكونت عينتها الع�صوائية من 42 طالبة من طالبات 
اإل���ى  ق�����ص��م��ت  ع�����ص��ري،  املتو�صط  مبنطقة  الأول  ال�����ص��ف 
در�صن  طالبة   21 وع��دده��ا  جتريبية  الأول���ى  جمموعتني، 
وعددها  �صابطة  والثانية  الإلكرتوين،  التعلم  با�صتخدام 
21 طالبة  در�صن بالطريقة املعتادة، اأي غري الإلكرتونية.
ذات دللة  الدرا�صة، عدم وجود فروق  نتائج  وك�صفت 
اإح�����ص��ائ��ي��ة ب��ني جم��م��وع��ت��ي ال��درا���ص��ة يف  كل م��ن م��ه��ارة 
اكتمال اأركان اجلملة، ومهارة ا�صتخدام عالمات الرتقيم، 
وم���ه���ارة ال��رب��ط ب��ني اجل��م��ل، وم���ه���ارة الإم�����الء، وم��ه��ارة 

اخلط.
وعزت الباحثة ذلك اإلى حداثة جتربة  تطبيق التعلم 

الإلكرتوين يف املدار�ص التي ينفذ بها امل�صروع.
اإجراء  بحوث  ودرا�صات  تتناول  الباحثة،  واقرتحت 
ومراحل  خمتلفة  اأك��رب  عينة  على  الدرا�صة  ه��ذه  تطبيق 
يف اإدارات الرتبية والتعليم باملناطق واملحافظات، ودرا�صات 
يف  الوظيفي  العربية  اللغة  معلمات  اأداء  تقومي  تتناول 

تنمية  املهارات الكتابية لدى الطالبات.
مدى  لقيا�ص  و�صفية  درا���ص��ة  اإج���راء  اق��رتح��ت   كما 
معرفة معلمات اللغة العربية لأ�صلوب التدري�ص با�صتخدام 

التعلم الإلكرتوين.

باحثة توصي بزيادة التجهيزات التقنية في مدارس التعلم اإللكتروني



إعالن آفاق الجامعة  |  العدد 140  |  10 جمادي األول 1436  |  1 مارس 2015



متابعات

عبدالعزيز رديف

اأقام املركز الإعالمي باجلامعة الثنني املا�صي ور�صة عمل جمعت 
عدد من ال�صحفيني والإعالميني مبنطقة ع�صري، وذلك بهدف 
والتثقيفي،  وال��ت��ن��م��وي،  الإع���الم���ي،  العمل  دائ���رة  يف  اإ���ص��راك��ه��م 

واملعريف  والأكادميي للجامعة.
باجلامعة  الإع��الم��ي  امل��رك��ز  على  امل�صرف  الور�صة  وت��راأ���ص 
الأ���ص��ت��اذ ف��ه��د ب��ن ن��وم��ه، و���ص��ط ح�����ص��ور نخبة م��ن ال�صحفيني 
والإعالميني، واأع�صاء املركز الإعالمي باجلامعة بالإ�صافة اإلى 

من�صوبي �صحيفة افاق.
وه��دف��ت ال��ور���ص��ة اإل���ى رف��ع ال��وع��ي ال��ث��ق��ايف، وامل��ع��ريف لدى 
اجلمهور عن اجلامعة، مع تنفيذ الربامج والن�صاطات الإعالمية 
�صراكة جمتمعية مابني  وذل��ك عن طريق حتقيق  بها،  اخلا�صة 
الإهتمام  بالن�صر  اإل��ى  بالإ�صافة  املنطقة،  واإعالميوا  اجلامعة 
ال�صحفي والإعالمي لأخبارها، وم�صاركة ال�صحفيني يف اللجان 
ال�صحفي  دور  تفعيل  ك��ذل��ك  املختلفة،  لفعالياتها  الإع��الم��ي��ة 
م��ع ح�صور  اإع��الم��ي��اً،  لتغطيتها  اخل��ارج��ي��ة  ال���زي���ارات  ك��اف��ة  يف 
املوؤمترات ال�صحفية والإعالمية  التي تخ�ص اجلامعة، وامل�صاركة 

يف اللجان الإعالمية املوؤقتة للموؤمترات والندوات.
الإع��الم��ي باجلامعة وم��ن خالل  املركز  اأن  واأك��د بن نومة 
ول�صحفيي  ملن�صوبيه،  تقدمي خدماته  على  يعمل  ال�صراكة،  هذه 
اأبناء املجتمع، كما اأ�صاد يف اأخر حديثة   بجهود  املنطقة، ولكافة 
على  اجلامعة  وقائع  نقل  يف  اأ�صهموا  الذين  الإعالميني  جميع 

اأكمل وجه 

المركز اإلعالمي بالجامعة يشـرك إعالميي عسير
في العمل.. إعالميا وتنمويا وأكاديميا
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متابعات

مناهج التعليم ركيزة مهمة من ركائز العملية التعليمية؛ ولذلك فاإن 
املناه���ج التعليمية ل بد اأن تاأخذ حظه���ا من العناية والتجديد الدائم 

الذي ي�صتفيد من كل اخلربات العلمية املتجددة يف العامل.
اإن الع���امل الي���وم يعي����ص يف ث���ورة معرفي���ة معلوماتي���ة وحتول يف 

عملية التعليم بناءا على حتول النظرة لالإن�صان ودوره يف احلياة.
اإن املناه���ج املعا�ص���رة يف الع���امل ج���اءت لتلبي احتياجات الإن�ص���ان 
املعا�صر، ونحن حني ندعو لتجديد املناهج ينبغي اأن ندرك اأن املناهج 
ح���ني ت�ص���تلهم املعطيات املعا�ص���رة للمناه���ج العلمية ومعاي���ري بنائها، 
فاإنه���ا ل ب���د اأن تنطلق م���ن هويتنا العربية الإ�ص���المية التي تتاأ�ص����ص 

عليها اململكة العربية ال�صعودية وتلبي طموحاتنا امل�صتقبلية.
اإن املناه���ج التعليمي���ة الي���وم ل ب���د اأن تنه����ص بعملي���ة التجدي���د 
والتحدي���ث، واأن تتخل����ص م���ن ركام املناهج التقليدي���ة التي مر عليها 
عدد من العقود ومل تعد حمتوياتها قابلة ول منا�ص���بة لإن�ص���ان اليوم 
الذي يعي�ص يف ع�صر حتولت كربى يف العامل، وحتديات العوملة التي 

غريت وجه احلياة واهتمامات الإن�صان.
لق���د دخل���ت املناه���ج الإلكرتوني���ة يف �ص���احة التعلي���م واملكتب���ات 
الإلكرتونية، ول بد اأن ن�ص���تفيد من كل قنوات املعرفة املعا�ص���رة لبناء 
�ص���روحنا التعليمية، يف برامج الدرا�ص���ات اجلامعية والدرا�صات العليا 

يف مراحل املاج�صتري والدكتوراه.
اإنني حني اأحتدث عن مناهج التعليم اأدعو كل موؤ�ص�صات اجلامعة 
اأن جت���دد يف مناهجه���ا وقن���وات املعرف���ة لتجدي���د احلي���اة التعليمي���ة، 

والرتقاء مب�صتواها حتى تكون مناهج وبرامج تعليمية مناف�صة.

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

مناهج التعليم
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خارطة األخبار

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

المجاردة

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

ات
لبن

ت ا
ليا

ك

كلية العلوم

ن�����ظ�����م�����ت ع��������م��������ادة ال����ت����ع����ل����ي����م 
الإل�������ك�������رتوين ب���ك���ل���ي���ه ال���ع���ل���وم 
للمتميزات  ت��ك��رمي  ح��ف��ل  ب��اأب��ه��ا 
م���ن اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
وال��ط��ال��ب��ات امل�����ص��ارك��ات يف حفل 
الأوملبياد الثقايف، كما مت تكرمي 
ال��ط��ال��ب��ات امل�����ص��ارك��ات يف ال��ي��وم 
قبل مكتب  لالإعاقة من  العاملي 

الإر�صاد الجتماعي بالكلية.

نـوره اآل رمـان 

كلية اآلداب
والتربية

اأقام ق�صم التاريخ بكليتي الآداب 
برناجما  باأبها  للبنات  والرتبية 
بعنوان » يوم وفاء للقائد«، حمل 
وقفة اإجالل للملك الراحل عبد 
ملبايعة  وت��اأك��ي��دا  اهلل   اهلل رحمه 
للملك  وطالباته  الق�صم  اأع�صاء 

�صلمان بن عبد العزيز.
ثم  ق�صيدة،  على  وا�صتمل 
امللك  لو�صية  تلفزيوين  عر�ص 
عبد اهلل بن عبد العزيز، وكلمة 
امللك  ال�صريفني  خادم احلرمني 
وكلمة  العزيز،  عبد  ب��ن  �صلمان 
ويل ال���ع���ه���د، ث����م ق�����ام اجل��م��ي��ع 
بكتابة كلمات تعزية ومبايعة يف 

�صجل خا�ص. 

هناء اآل �شرور

كلية اآلداب
والتربية

حت��ق��ي��ق��ا ل��ل�����ص��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
وال��رتب��ي��ة  الآداب  كليتا  اأق��ام��ت 
م��ع  باأبها، بالتعاون  ل��ل��ب��ن��ات 
امل����ك����ت����ب ال�����ت�����ع�����اوين ل���ل���دع���وة 
والإر�����ص����اد وت��وع��ي��ة اجل��ال��ي��ات، 
بعنوان  دع��وي��ا  م��وؤخ��را،  ملتقى 
) ق��ل��ب��ي مل������ن؟( ب��ح�����ص��ور ع���دد 
واملوظفات  الطالبات  م��ن  كبري 

والأكادمييات.
اإلى ا�صت�صعار  امللتقى  هدف 
���ص��يء وغر�ص  ك��ل  اهلل يف  عظمة 
واحل��دي��ث  ال��ن��ف��و���ص،  يف  خ�صيته 
�صفاته.  وعظيم  اهلل  اأ�صماء  عن 
ك��م��ا ت��ن��اول��ت خ��الل��ه ال��داع��ي��ات 
م���و����ص���وع���ات خم��ت��ل��ف��ة يف ج��و 

روحاين.

العلوم واآلداب

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  اأق����ام����ت 
ا�صتقبال  بالنما�ص حفل  للبنات 
ل���ل���ط���ال���ب���ات ل���ل���رتح���ي���ب ب��ه��ن 
وحت��ف��ي��زه��ن وح��ث��ه��ن ع��ل��ى ب��ذل 
باحلر�ص  وت��وج��ي��ه��ه��ن  اجل��ه��د، 
ع���ل���ى امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى وط��ن��ه��ن 
بنعمة  وال�صت�صعار  ومكت�صباته، 
الأم��������ن والإمي�����������ان وال���ت���ك���ات���ف 
اهلل،  ح��ف��ظ��ه��م  الأم������ر  ولة  م���ع 
للوحدة  ال��دع��وة  على  والتاأكيد 
حلماية  الفرقة  ونبذ  الوطنية، 
قيادتنا  وال���وط���ن، حت��ت  ال��دي��ن 

احلكيمة.

 اإميان ال�شهري

كلية الطب

ن��ظ��م��ت جم��م��وع��ة »الإي��ج��اب��ي��ة« 
التطوعية  من    positiveness
باجلامعة  ال��ط��ب  كلية  ط��ال��ب��ات 
ف��ع��ال��ي��ة »ج�������ص���دي اأم���ان���ت���ي« يف 

مدر�صة نهر العلوم الأهلية.
ن�صر  اإلى  الفعالية  وتهدف 
الوعي لدى الأمهات واأطفالهن 
وم��ع��ل��م��ات ال���رو����ص���ة مب��خ��اط��ر 
ال��ت��ح��ر���ص ب���الأط���ف���ال واإي�����ص��اح 
ك��ي��ف��ي��ة ح���م���اي���ة ج�����ص��د ال��ط��ف��ل 
بكيفية  وامل��ع��ل��م��ة  الأم  وت��وع��ي��ة 

اإي�صال املعلومة للطفل .
وقامت املجموعة بعدد من 
الزيارات اإلى عدد من الرو�صات 
ب���اأب���ه���ا واخل���م���ي�������ص، وت�����ص��م��ن��ت 
ت���ق���دمي ع���ر����ص ع��ل��م��ي وت���وزي���ع 
برو�صورات و�صي دي يجمع عددا 
م���ن ال���ف���ي���دي���وه���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

للطفل والهدايا لالأطفال .

 �شارة القحطاين

العلوم واآلداب

حت������ت رع������اي������ة ق�������ص���م ال���ت���ع���ل���م 
اأقيمت  باجلامعة،  الإل��ك��رتوين 
كلية  لأع�������ص���اء  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
رف��ي��دة  ب���اأح���د  والآداب  ال��ع��ل��وم 
التاأ�صي�صية  »الدورة  حتت عنوان 
وا�صتمرت  الإل��ك��رتوين«  للتعلم 

يومني.
اأ������ص�����رف�����ت ع����ل����ى ال���������دورة 
م�����������ص�����وؤول�����ة وح�����������دة ال���ت���ع���ل���م 
الأ���ص��ت��اذة  بالكلية  الإل���ك���رتوين 
وا�صتملت  ال��رح��م��ن،  ف��ت��ح  نهلة 
ع���ل���ى ك���ي���ف���ي���ة ت���ف���ع���ي���ل ال��ت��ع��ل��م 
الإل�����ك�����رتوين واأن�����واع�����ه وم���دى 
الطالب  خلدمة  فائدته  حتقيق 

وع�صو هيئة التدري�ص.

زهراء الذيب 

العلوم واآلداب

بكلية  الطالبي  الن�ساط  اأط��ل��ق 
رف��ي��دة  ب���اأح���د  والآداب  ال��ع��ل��وم 
الوطنية  ال��وح��دة  ع��ن  برناجما 
ون���ب���ذ ال��ف��رق��ة حل��م��اي��ة ال��دي��ن 
والوطن حتت القيادة احلكيمة.

و������ص�����دد ال�����ربن�����ام�����ج ع��ل��ى 
املحافظة  على  احلر�ص  �صرورة 
ع����ل����ى ال������وط������ن وم���ك���ت�������ص���ب���ات���ه 
وال����ص���ت�������ص���ع���ار ب��ن��ع��م��ة الأم������ن 
والإمي�����������ان. وحت����دث����ت ع��م��ي��دة 
الغرابي  �صلمى  الدكتورة  الكلية 
يف كلمتها ع��ن  خطورة ما يبثه 
اأع�����داوؤن�����ا يف م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 
ي�صببه  وم��ا  وغ���ريه  الجتماعي 

من ن�صر لل�صائعات املغر�صة.

 زهراء الذيب 

العلوم الطبية

ك���رم���ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
  10 ع�صري،  مبحايل  التطبيقية 
طالبة  و28  م��ت��ف��وق��ات،   طالبات 
موهوبة، وذلك خالل الحتفالية 
الكلية  لطالباتها  نظمتها  التي 
املتفوقات من  خمتلف امل�صتويات، 
امل�صاركات  املوهوبات  والطالبات 
الأول  ال���ث���ق���ايف  الأل���وم���ب���ي���اد  يف 
ال���ذي عقدته اجل��ام��ع��ة م��وؤخ��را.  
واأو�سحت رائدة الن�ساط بالكلية 
العبا�ص،  اهلل  عبد  ناهد  الأ�صتاذة 
املتفوقات  ال��ط��ال��ب��ات  ت��ك��رمي  اأن 
وامل��وه��وب��ات يعك�ص م��دى حر�ص 
ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى حت��ف��ي��ز ط��ال��ب��ات��ه��ا 

ودعمهن. 

رمي الع�شريي

كلية اآلداب
والتربية

���ص��م��ن ب����رام����ج ال���ت���وع���ي���ة ال��ت��ي 
والرتبية  الآداب  كليتا  تقيمها 
مكتب  ا�صت�صاف  ب��اأب��ه��ا،  للبنات 
الإع��������الم وال����ع����الق����ات ال��ع��ام��ة 
من�صوبات  م���ن  خ��م�����ص��ا  ب��ال��ك��ل��ي��ة 
ال�صحية  امل���راك���ز  ق��ط��اع  اإدارة 
وال��ط��ب ال��وق��ائ��ي ب��اأب��ه��ا وق��ط��اع 
بال�صرطان  للتوعية  رفيدة  اأحد 
يف حملة حتت عنوان » ال�صرطان 

يف متناولنا«.
تعريفا  احل��م��ل��ة  وت��ن��اول��ت 
مل�����ر������ص ال���������ص����رط����ان وال�����ف�����رق 
ب�����ني ال���������ورم احل���م���ي���د وال�������ورم 
بع�ص  وت�����ص��ح��ي��ح  ال�����ص��رط��اين، 
املعتقدات اخلاطئة حول املر�ص، 
وحقائق عن ال�صرطان، وعوامل 
والأع��را���ص  للمر�ص،  اخل��ط��ورة 
امل����ب����ك����رة ل���ل���م���ر����ص، ون�������ص���ائ���ح 

للوقاية منه.

هناء اآل �شرور

المجاردةالمجاردة

ن��ظ��م��ت رئ��ي�����ص��ة ق�����ص��م ال��ف��ي��زي��اء 
بكلية  الطالبات  من  وجمموعة 
للبنات  بظهران  العلوم والآداب 
اجل���ن���وب، زي�����ارة م��ي��دان��ي��ة اإل���ى 
م�����ص��ت�����ص��ف��ى ظ����ه����ران اجل���ن���وب 
ب�صحبة  املا�صي،  الأ�صبوع  العام، 
رائدة الن�ساط الطالبي بالكلية 
ورئي�صة  اأمني،  الدكتورة فاطمة 
ن�صاأت  ال��دك��ت��ورة  الفيزياء  ق�صم 
ه���داي���ا قيمة  ���ص��ع��ي��د، وق���دم���ن 

لالأطفال.

العلوم واآلداب
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مجتمع الجامعة

تناولت درا�صة لإحدى طالبات كلية العلوم والآداب مبحايل ع�صري، ما اأحدثته 
و�صائل التوا�صل الجتماعي من تاأثري على اللغة العربية، وتو�صلت الدرا�صة 
و   44 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  �صخ�صا   460 بلغ عددها  عينة  على  اأج��ري��ت  التي 
وتطبيقاتها  براجمها  بكافة  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  اأن  اإل��ى  عاما،   60
اأحدثت خلال كبريا لدى �صريحة  النا�ص، ولكنها  ت�صهل عملية التوا�صل بني 
كبرية من النا�ص تاأثرت كتابتهم كثريا ب�صبب اإدمانهم هذه الو�صائل، فكرثت 

الأخطاء الإمالئية والنحوية.
على  تعتمد  التي  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  اأن  اإلى  الدرا�صة  واأ�صارت 
فاأ�صبحت  النا�ص،  الدارجة بني  اللغة  اأثرت على  كلماتها  الخت�صار يف بع�ص 
هذه الخت�صارات اأكرث تداول خا�صة بني ال�صباب، وهو ما جعل لغتهم العربية 

تتاأثر كثريا.
كما اأن ا�صتخدامنا لهذه الو�صائل اأحدث لدينا خلال يف ثقافتنا الكتابية 
اأن  لعتمادنا عليها كليا، واأ�صبح من النادر اأن جتد من يكتب بيده، والواقع 
كتابة  اإذا طلب منهم  يريدون  ما  لكتابة  املفاتيح  للوحة  ي�صارعون  منا  كثريا 
اأي مو�صوع �صغريا كان اأم كبريا، وهو ما اأ�صهم يف اإ�صعاف اللغة العربية لدى 
جميع  يف  الو�صائل  ه��ذه  على  يعتمد  ال��ذي  اجلديد  اجليل  خا�صة  منا،  كثري 
�صوؤونه. فاأبناوؤك ي�صارعون لإكمال واجباتهم املنزلية اإلى ال�صتعانة بالنرتنت 
والفي�ص بوك وغريها من الو�صائل، واملوؤ�صف اأن ذلك بتكليف من مدر�صيهم، 
ويندر اأن جتد الطالب يحل واجباته بالكتابة والتفكري، وهو ما �صاعف املاأ�صاة 
الدرو�ص لأبنائها يف  ا�صتذكار  الأمرين يف  ت�صتكي  التي  الأ�صر  لدى كثري من 

املنزل.
اأعود ملو�صوع الطالبة التي بحثت يف هذا الأمر وقالت اإن  اأحد اأ�صباب هذا 
ال�صعف اللغوي هو ا�صتخدام املتلقي لأكرث من و�صيلة يف الوقت نف�صه، وهو ما 
يجعله ي�صرع يف كتاباته التي توقعه يف اأخطاء اإمالئية ولغوية وجتعله اأكرث 
ميال لالخت�صارات التي اأوجدت كلمات لي�صت يف اللغة العربية اأ�صال، كما اأن 

كثريا من النا�ص تدهورت خطوطهم ب�صبب العتماد على هذه الو�صائل.
وذكر يل اأحد الإخوة امل�صهود له بح�صن اخلط اأن خطه تدهور كثريا، مما 
اأن تكون هناك  ب��دورة تدريبية يف حت�سني اخلطوط، لذا يجب  جعله يلتحق 
وقفة �صادقة من املجمعات اللغوية العربية واجلامعات لتدارك هذا الأمر قبل 

اأن ت�صيع لغتنا.
* نائب رئي�ص التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

قبل أن تضيع لغتنا

قرارات إدارية
اأ�صدر معايل مدير اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
عددا من القرارات الإدارية بتكليف وتعيني عدد من اأع�صاء هيئة التدري�ص 

على النحو التايل: 
برئا�صة  ال�صهري  الرحمن  عبد  فائز  الرحمن  عبد  الدكتور  تكليف   •

ق�صم اإدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية واملالية. 
• تكليف املحا�صر عبد الرحمن حممد اآل مراوح ال�صهري برئا�صة ق�صم 

ال�صيدلة ال�صريرية  بكلية ال�صيدلة.  

ماجستير لزكريا حسين
ح�صل حمرر الد�صك املدقق اللغوي يف »اآفاق« الزميل زكريا ح�صني اأحمد على 
درجة املاج�صتري يف الإعالم التلفزيوين بق�صم الإعالم يف جامعة امللك �صعود 
بالريا�ص اإثر مناق�صة ر�صالته العلمية امل�صماة ب� » البناء الفني والتحريري 
درا�صة حتليلة  العربية:  الف�صائية  القنوات  يف  امليدانية  الإخبارية  للتقارير 

مقارنة«. وتتمنى له »اآفاق« التوفيق وال�صداد.   

بندر في منزل آل هيازع 
رزق الزميل عبد العزيز بن علي اآل هيازع،  من من�صوبي مركز الأمري �صلطان 
على  الأ���ص��رة  اتفقت  مبولود  البيئية،  وال��درا���ص��ات  للبحوث  العزيز  عبد  بن 

ت�صميته »بندر« لين�صم ل�صقيقه م�صاري و�صقيقته وتني.  

آل إسماعيل في 
قائمة األجداد

�صحيفة  يف  امل�����ص��ور  ان�����ص��م 
العظيم  عبد  الزميل  اآف���اق 
اإ���ص��م��اع��ي��ل،  اآل  ح�����ص��ن  ب���ن 
اإل����ى ط��ب��ق��ة الأج�������داد، بعد 
الكربى  رزق���ت  كرميته  اأن 
من  اهلل  ج��ع��ل��ه��ا  م����ول����ودة، 
م��وال��ي��د ال�����ص��ع��ادة واأق���ر بها 

عيني والديها. 

مسابقة أفضل بورتريه للملك
نظمت كلية العلوم والآداب للبنات بالنما�ص م�صابقة اأف�صل بورتريه للملك 
�صلمان �صارك فيه عدد من من�صوبات الكلية. وبرزت اأعمال بع�ص الطالبات 

بر�صم لوحات جميلة.

آل فايع في ملتقى ألمع 
�صارك امل�صرف على كر�صي امللك خالد الدكتور اأحمد اآل فايع يف ملتقى اأملع 
الثقايف بورقة عمل يف حما�صرة بعنوان »وطننا: ربيع ال�صتقرار والتنمية«. 

تهنئة
قدمت عميدة كلية العلوم والآداب )جممع2( بخمي�ص م�صيط با�صمها وبا�صم 
ال�صهراين  الكلية بالتهنئة للدكتورة �صلطانة حممد م�صبب  كافة من�صوبات 

مبنا�صبة تعيينها وكيلة للكلية، متمنية لها التوفيق.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

»طالبنا« قسم 
يختص بشكل 
مباشر بشؤون طالب 
الجامعة وطالباتها، 
يبحث في قضاياهم 
وهمومهم ويسعى 
إلى تقديم الحلول 
من خالل التواصل مع 
مسؤولي الجامعة 
وأكاديمييها

عددهم 120 عضوا.. ويطمحون لمقر دائم لهم

طالب يسردون مهام 
عشـائر جوالة الجامعة
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شؤون طالبية

سلمان العلي

اجل���وال���ة ن�����س��اط ت��رب��وي غ��ر �سفي 
ي�����ص��اع��د ال��ط��ال��ب ع��ل��ى اإع�����داد نف�صه 
روح����ي����ا وج�����ص��م��ي��ا وع��ق��ل��ي��ا وت��ن��م��ي��ة 
ال��دورات  الفردية من خالل  مهاراته 
الك�صفية  وامل��ع�����ص��ك��رات  وال����رح����الت 
حتى  الأخ���رى،  اجلماعية  والأن�صطة 
ي���ك���ون م���واط���ن���ا ���ص��احل��ا ق������ادرا على 

البذل والعطاء لالآخرين. 
الك�سفي  الن�ساط  على  وللتعرف 
اآراء  »اآف����اق«  ا�صتطلعت  اجل��ام��ع��ة،  يف 
ع������دد م����ن ال����ط����الب ح������ول ع�����ص��ائ��ر 

اجلوالة واأن�صطتها.
للع�صائر  الأول  ال���رائ���د  وق�����ال 
اآل  ع��و���ص  م��ن�����ص��ور  م�صفر  ال��ط��ال��ب 
دورات  ي��ق��ي��م  »ال�����ن�����ادي  اإن  ع����و�����ص  
ك�صفية وله م�صاركات خارجية، حيث 
�صاركنا  يف برامج ك�صفية بال�صويد ويف 
�صوي�صرا ويف اإ�صبانيا، وكل عام ن�صارك 
يف احلج، وبلغ عدد طالب النادي 120 
ع�����ص��وا، ون��ط��م��ح لأن ي��ك��ون ل��ن��ا مقر 

م�صتقل دائم«.
اأم������ا ال���ط���ال���ب حم���م���د م�����ص��ب��ب 
ع�����ص��رية، فقد عرف  رائ���د  ك��ا���ص��ي،  اآل 
ب��اأن��ه��ا  مرحلة م��ن مراحل  اجل��وال��ة 
احلركة الك�صفية لل�صباب الذين تزيد 
تاأ�ص�صت  اأعمارهم عن 18 عاما، حيث 
حركة اجلوالة عام 1918 بهدف اإعداد 
امل�صوؤول  ال�صالح  وامل��واط��ن  الإن�����ص��ان 
ال����ق����ادر ع��ل��ى ف��ه��م احل���ي���اة وخ��و���ص 
واإ�صعاد  مبجتمعه  والنهو�ص  غمارها 
اأن �صعار  اإلى  نف�صه والآخرين، واأ�صار 

اجلوالة هو اخلدمة العامة.

تعريف
جمموعة  ب��اأن��ه��ا  الع�صرية  ع��رف  كما 
جوالني تتاألف من رهطني اإلى اأربعة 
اأره���اط اأو ره���وط. اأم��ا ال��ره��ط  فهم 
من ثالثة اإلى ثمانية جوالني، بينما 
الرائد هو رئي�ص الرهط والأف�صل اأن 
يتم اختياره من قبل الأفراد وكذلك 

م�صاعده، 
واأكد اأن الرائد الأكرب هو رئي�ص 
اأن  وذك��ر  املجموعة،  رئي�ص  اأو  ال���رواد 
ذات  ع�صا  يحمل  ال�صاعوبة  اجل���وال 
ما حتت  ارتفاع  ي�صاوي طولها  �صعبة 
الإبط.  واأ�صار اإلى اأن القائد هو �صيخ  
اأو  ق��ائ��د  م�صاعد  ي�����ص��اع��ده  ال��ع�����ص��رية 

م�صاعدان.
ب���������دوره، ف�����ص��ل ال���ط���ال���ب ع��ب��د 
الرائد  مهام  �صايع،  حممد  الرحمن 
وم�صاعديه، واأو�صح اأن اختيار الرائد 
يتم من قبل اأفراد الرهط، مبينا اأنه 
وقائده  وقلبه  ورئي�صه  الرهط  راأ���ص 
واأخ ل��ك��ل م��ن رف��اق��ه، وم�����ص��وؤول عنه 
الع�صرية، كما  اأم��ام قائد  يف كل �صيء 
الأل��ف��ة  على  ويعمل  عليه  ي�صهر  اأن���ه 
واملحبة بني اأفراده، ويوزع املهام على 
كفاءته  بح�صب  واح���د  ك��ل  الأع�����ص��اء 
وق����درت����ه، ك��م��ا  ي�����ص��ع ب��ال��ت��ع��اون مع 
الأف������راد ب��رن��ام��ج ره��ط��ه ون�����ص��اط��ات��ه 
موافقة  بعد  تنفيذها  على  وي�صرف 

القائد عليها.
واأكد اأن من مهام الرائد تقدمي 
اقرتاح  للقائد باأ�صماء امل�صتحقني من 
اأفراد رهطه لتقدمي الوعد اأو امليثاق 
اأو لنيل الدرجات اأو املراحل اأو �صارات 
ال��ع��ق��وب��ات،  اأو  اجل���وائ���ز  اأو  ال��ه��واي��ة 

وي���وق���ع اإل�����ى ج���ان���ب ت��وق��ي��ع اأم��ي��ن��ي 
ال�����ص��ر وال�������ص���ن���دوق ع��ل��ى امل��ع��ام��الت 

واملرا�صالت كافة.
واأ����ص���اف »ع��ن��د ال��ت�����ص��وي��ت على 
اأم����ر م���ا، ويف ح���ال ت��ع��ادل الأ����ص���وات 
يقدم  اأن��ه  كما  �صوتني،  �صوته  يعترب 
ل��ل��ق��ائ��د ت��ق��ري��را خ��ط��ي��ا ���ص��ه��ري��ا عن 
����ص���ري الأم��������ور يف ره���ط���ه م����ع ك��ل��م��ة 
ع���ن ك���ل ف���رد وك��ل��م��ة ع���ن ال�����ص��ن��دوق 
وتطرق  والق��رتاح��ات«.  وال�صعوبات 
�صايع ملهام م�صاعد الرائد، م�صريا اإلى 
الرائد  قبل  م��ن  اإم��ا  يتم  اختياره  اأن 
واإم����ا م��ن ق��ب��ل الأف�����راد ب��ع��د موافقة 
ال��رائ��د عليه، حيث ي��ع��اون ال��رائ��د يف 
كل اأعماله وينوب عنه يف اأثناء غيابه.
يعينه  الأك����رب  ال���رائ���د  اأن  واأك����د 
اأم��ام��ه  م�����ص��وؤول  الع�صرية وه��و  ق��ائ��د 
كما اأن���ه ه��و ه��م��زة و���ص��ل ب��ني القائد 
ن�سر  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  الأره�������اط،  ورواد 
الألفة واملحبة بينهم، ويالحق تنفيذ 
ال��ربام��ج وال��ن�����ص��اط��ات، وم���ن مهامه 
على  ويعمل  ال��غ��ي��اب،  ت�صجيل  اأي�����ص��ا 
والتجهيزات  وال�صارات  الأزياء  تاأمني 
وي�����ق�����دم ل���ل���ق���ائ���د ت����ق����ري����را خ��ط��ي��ا 
ال�صعوبات  وع��ن  ال����رواد  ع��ن  �صهريا 

واملقرتحات.
وك�����ص��ف اأن����ه ع��ن��د غ��ي��اب ال��ق��ائ��د 
يعني  مل  ما  عنهما  ينوب  وم�صاعديه 
اأف��راد  اأح��د  ال��ف��وج م�صوؤول م��ن  قائد 

جمل�ص قيادة الفوج.
واط���ل���ع���ت اآف������اق ع��ل��ى اخل��ل��ف��ي��ة 
ال���ت���ع���ري���ف���ي���ة ب��ع�����ص��ائ��ر اجل�����وال�����ة يف 
النحو  ع��ل��ى  ت��ن��اول��ه��ا  وراأت  اجل��ام��ع��ة 

التايل:

الرؤية
اأكادميية عاملية للتنمية القيادية.

الرسالة
اإعداد وتاأهيل قيادات ك�صفية ت�صهم 
امل��ج��ت��م��ع بفكر  وت��ن��م��ي��ة  يف خ��دم��ة 
اإداري حديث وروؤية اإ�صالمية وقيم 

اأ�صيلة.

األهداف 
ت�����ه�����دف ع�������ص���ائ���ر اجل������وال������ة اإل�����ى 
ال�صخ�صية،  متكامل  �صباب  اإع����داد 
وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق غ���ر����ص اح����رتام 
وال��رتف��ع  عليها  والع��ت��م��اد  النف�ص 
ع����ن ال������رذائ������ل، وت���ن���م���ي���ة م���ع���ارف 
ثقافته  وزي����ادة  وم���دارك���ه،  ال�صباب 
وم��ع��ل��وم��ات��ه، واإ����ص���ب���اع اح��ت��ي��اج��ات 
ال�����ص��ب��اب ال��ن��ف�����ص��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال���ري���ا����ص���ي���ة، اإ���ص��اف��ة 
وتنمية  ال�صباب  مواهب  �صقل  اإل��ى 
ق����درات����ه ال����ذات����ي����ة، وحت���ق���ي���ق روح 
حاجاته  ب��اإدراك  للمجتمع  النتماء 
والعمل  املجتمع  وخدمة  وتلبيتها، 

على تطوير البيئة املحيطة.
عليها  ترتكز  التي  امل��ح��اور  اأم��ا 
ال�صمول،  فهي:  اأهدافها  تطبيق  يف 

التوازن، التنوع، والتدرج.

قيم
عشائر الجوالة 

اأع��م��ال  ب����اأن  الإمي�����ان  التقوى: 
التقوى  مقدمتها  ويف  القلوب 
هي املحرك الأ�صا�صي للفرد يف 

عطائه ومتيزه.

اأ�صا�صية يتحلى  �صمه  المبادرة: 
اأعمالهم  يف  امل�صتقبل  ق��ادة  بها 

ون�صاطهم.
توفري  على  احل��ر���ص  الجدية: 
ت�صجع  التي  الإيجابية  البيئة 

ال�صباب على اجلدية.
روح الفريق: ن�صر ثقافة العمل 
ب������روح ال���ف���ري���ق م����ب����داأ ت�����ص��ع��ى 
اإل��ى حتقيقه يف كافة  اجل��وال��ة 

اأعمالها.
اإل����ى حتقيق  اإلتــقــان: ال�����ص��ع��ي 
الكمال يف كافة الأعمال بغر�ص 
ع�صائر  �صباب  الإتقان يف  قيمة 

اجلوالة.

مجاالتها
ك�����ص��ف��ي��ة وري���ا����ص���ي���ة واج��ت��م��اع��ي��ة 
واأن�صطة  وعقلية  وطبية  و�صحية 

علمية ووطنية .

البرامج
ت�������ص���م���ل ال���ري���ا����ص���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة 
والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال����رتف����ي����ه����ي����ة، 
وامل�������ص���ارك���ات وال����رح����الت ال��دول��ي��ة 
وامل��ح��ل��ي��ة، وامل�����ص��ارك��ة يف امل��وؤمت��رات 
وال�����ن�����دوات ال��ك�����ص��ف��ي��ة، وال�������دورات 

التدريبية والتطويرية.
ك���م���ا ت�����ص��م��ل ب���رن���ام���ج اإع������داد 
ال���ق���ي���ادات »ال������رواح������ل«، ول���ق���اءات 
ال���ع�������ص���ائ���ر، واحل�����ف�����ل الإن���������ص����ادي 
وامل�����ص��رح��ي، وم��ع�����ص��ك��رات اخل��دم��ة 
ال����ع����ام����ة ب������احل������ج، وامل����ع���������ص����ك����رات 
الك�صفية، وتنظيم خمتلف منا�صبات 

اجلامعة ذات ال�صلة.
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فكر

دع���ا خ����ادم احل���رم���ني ال�����ص��ري��ف��ني امل��ل��ك 
���ص��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���ع���امل اأج��م��ع 
اإل����ى و���ص��ع خ��ط��ة ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة فاعلة 
اململكة مل  اأن  م��وؤك��دا  الإره���اب،  ملكافحة 
فكرا  الإره���اب  مكافحة  يف  جهدا  تدخر 
وممار�صة بكل احلزم وعلى كل الأ�صعدة.

نيابة  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  وا�صتعر�ص 
عنه م�صت�صار خادم احلرمني ال�صريفني 
الأمري خالد  املكرمة  اأمري منطقة مكة 
ال��ف��ي�����ص��ل، يف اف���ت���ت���اح اأع����م����ال امل���وؤمت���ر 
ال��ع��امل��ي مل��ح��ارب��ة الإره����اب ال���ذي تنظمه 
راب���ط���ة ال���ع���امل الإ����ص���الم���ي مب��ق��ره��ا يف 
وموؤ�ص�صاتها  اململكة  جهود  املكرمة،  مكة 
يف ت��ع��ري��ة وم��ك��اف��ح��ة الإره��������اب، داع��ي��ا 
ت�صكيل منظومة  اإلى  الإ�صالمية  ال��دول 
ج��م��اع��ي��ة ت��ت�����ص��دى ل��ت�����ص��وي��ه الإره������اب 
���ص��ورة الإ����ص���الم وامل�����ص��ل��م��ني يف ال��ع��امل، 
الأم��ة  كيان  على  العظيم  خطره  وت���دراأ 

والعامل اأجمع.

تجاوب العلماء والمفكرين
وث��م��ن خ���ادم احل��رم��ني جت���اوب العلماء 
وامل��ف��ك��ري��ن امل�����ص��ل��م��ني م���ع دع���وت���ه اإل���ى 
و�صرفاء  الأمة  ثقة  املوؤمتر، موؤكدا على 
عملية  نتائج  املوؤمتر  ي�صدر  ب��اأن  العامل 
ت��ع��ط��ي دف���ع���ا م��ن��ظ��م��ا وق���وي���ا ل��ل��ج��ه��ود 
امل���ب���ذول���ة ع��ل��ى م�����ص��ار ال��ت�����ص��دي ل��ه��ذه 
الذين  على  الطريق  وتقطع  ال��ظ��اه��رة، 
اأغرا�صهم  خلدمة  الآف��ة  هذه  ي�صتغلون 
وم���اآرب���ه���م ع��ل��ى ح�����ص��اب م�����ص��ال��ح الأم���ة 
وازده��ار  دولها  وا�صتقرار  �صعوبها  واأم��ن 

اأوطانها. 

اأن هوؤلء الإرهابني ال�صالني امل�صلني قد 
املرتب�صني  للمغر�صني  الفر�صة  اأعطوا 
�صجعت  التي  ال��دوائ��ر  يف  حتى  بالإ�صالم 
اأغ��م�����ص��ت ع��ي��ن��ه��ا عنه  اأو  ه���ذا الإره������اب 
احلنيف  ال���ق���ومي  دي��ن��ن��ا  يف  ي��ط��ع��ن��وا  اأن 
ويتهموا اأتباعه الذين يربو عددهم على 
الف�صيل  بجرم هذا  املليار  ون�صف  املليار 
ال�صفيه الذي ل ميثل الإ�صالم من قريب 

اأو بعيد.
وق�����د ����ص���وغ���ت ج���رائ���م���ه���م امل��ن��ك��رة 
الأم��ة  �صد  العدائية  احل��م��الت  جت��ري��د 
ودي��ن��ه��ا وخ���رية رج��ال��ه��ا وت��روي��ج �صورة 
الإرهاب الب�صعة يف اأذهان الكثري من غري 
اأنها طابع الإ�صالم واأمته  امل�صلمني على 
العاملي  ال��ع��ام  ال���راأي  ل�صحن  وتوظيفها 
ب��ك��راه��ي��ة امل�����ص��ل��م��ني ك���اف���ة واع��ت��ب��اره��م 
حمل اتهام وم�صدر خوف وقلق، ف�صال 
الذي تعر�صت له  عن احلرج والرتباك 
و�صعوبها  ومنظماتها  الإ�صالمية  الدول 
ال��ت��ي تربطها  ال�����دول وال�����ص��ع��وب  اأم�����ام 
ب��ن��ا ع���الق���ات ت���ع���اون، ح��ي��ث ك����ادت ه��ذه 
العالقات تهتز وترتاجع يف اإطار موجة 
من ال�صيق بامل�صلمني والتحامل عليهم 

جراء هذه اجلرائم الإرهابية«.

مسوغات دينية باطلة
على  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  و���ص��دد 
بالرد  ت�صدوا  الأفا�صل  اململكة  اأن علماء 
احل��ا���ص��م ع��ل��ى م��ا يبثه الإره��اب��ي��ون من 
م�����ص��وغ��ات دي��ن��ي��ة ب��اط��ل��ة ي��خ��دع��ون بها 
النا�ص وبينوا حتذير الإ�صالم من العنف 
وال��ت��ط��رف وال��غ��ل��و يف ال���دي���ن وحت��زي��ب 

واملوؤ�ص�صة  والثقافات  الديانات  اأتباع  بني 
وال���داع���م���ة ل��ل��م��رك��ز ال������دويل مل��ك��اف��ح��ة 

الإرهاب بالتعاون مع الأمم املتحدة.

منظومة إسالمية جماعية
وقال خادم احلرمني »اإنه على الرغم من 
حتقيق ه��ذه اجل��ه��ود وغ��ريه��ا يف ال��دول 
الإ���ص��الم��ي��ة نتائج ج��ي��دة، ف���اإن الإره���اب 
م���ا زال ي��ع��ب��ث ب��ج��رائ��م��ه ه���ن���ا  وه��ن��اك 
العربية والإ�صالمية  الأوط��ان  خا�صة يف 
واإن��ه  وقالقل،  له��ت��زازات  تعر�صت  التي 
اأم���ام ه��ذا اخل��ط��ر ال��داه��م ال���ذي يتمدد 
وت��ت��داع��ى اآث����اره وت��ت��ن��ام��ى ���ص��روره يوما 
احلا�صمة  مواجهته  وت�صتع�صي  يوم  بعد 
لواجباتها  اململكة  م��ن  واإدراك����ا  ف���رادى، 
الإ���ص��الم��ي��ة،  اأم��ت��ن��ا  جت��اه  وم�صوؤولياتها 
ج�����اءت دع���وت���ي ل��ع��ق��د ه����ذا امل����وؤمت����ر يف 
لت�صكيل  الإ�صالمي  العامل  رابطة  اإط��ار 
تت�صدى  اإ���ص��الم��ي��ة ج��م��اع��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
ل���ت�������ص���وي���ه الإره�����������اب �����ص����ورة الإ�����ص����الم 
وامل�صلمني يف العامل وتدراأ خطره العظيم 
ع��ل��ى ك��ي��ان اأم��ت��ن��ا الإ���ص��الم��ي��ة ب��ل وعلى 
ا�صرتاتيجية  خطة  بو�صع  اأجمع  العامل 
فاعلة نلتزم بها جميعا ملكافحة هذا الداء 
املتطرف  الفكر  الذي هو �صنيعة  الوبال 
ل����ه����وؤلء اجل���ه���ال وال���ع���م���الء وا���ص��ت��الب 
اأهلها،  غري  من  ال�صرعية  الفتيا  �صاحة 
ال��ن�����ص��و���ص الأ���ص��ي��ل��ة خلدمة  ويل ع��ن��ق 
الدنيوية  الفكر  ه��ذا  اأ���ص��ح��اب  اأغ��را���ص 
وتهييج م�صاعر الن�صء والعامة وا�صتدرار 
عواطفهم الدينية مبربرات ما اأنزل اهلل 

بها من �صلطان.

ال�صريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  واأك����د 
امللك �صلمان بن عبدالعزيز اأن اململكة مل 
فكرا  الإره����اب  مكافحة  يف  جهدا  تدخر 
وممار�صة بكل احلزم وعلى كل الأ�صعدة.

تصد بال هوادة
عنه  نيابة  األقاها  التي  الكلمة  يف  وج��اء 
م�����ص��ت�����ص��ار خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ص��ري��ف��ني 
اأم��ري منطقة مكة املكرمة الأم��ري خالد 
ال��ف��ي�����ص��ل، اإن����ه ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 
ت�صدت اأجهزتنا الأمنية لالإرهابيني بال 
عن  البوا�صل  رجالها  ي��ت��وان  ومل  ه���وادة 
مالحقتهم وتفكيك �صبكاتهم وخالياهم 
يف مهدها وبذلوا اأرواحهم يف �صبيل ذلك، 
وكذا ت�صارك قواتنا اجلوية يف التحالف 

الدويل ملواجهة الإرهاب«.
امل��وؤمت��ر  ح�صور  اإل���ى  كلمته  ووج���ه 
الإ�صالمي  ال��ع��امل  راب��ط��ة  تنظمه  ال���ذي 
مب��ق��ره��ا يف م��ك��ة امل��ك��رم��ة ق��ائ��ال »اإن��ك��م 
يهدد  جلل  اأم���ر  على  ال��ي��وم  لتجتمعون 
بعظيم  اأجمع  والعامل  الإ�صالمية  اأمتنا 
املتاأ�صلم  الإره�����اب  ت��غ��ول  ج���راء  اخل��ط��ر 
�صتى  واأل����وان  والنهب  والغ�صب  بالقتل 
من العدوان الآث��م يف كثري من الأرج��اء 
الإ�صالمي  عاملنا  ح��دود  ج��اوزت جرائمه 
وبهتانا  زورا  الإ���ص��الم  ب��راي��ة  متمرت�صا 

وهو منه براء«.

الخطر األعظم
الفادحة  اخل�صائر  ع��ن  »ف�صال  واأ���ص��اف 
وتق�صيم  وال�صتات  والبنيان  الأرواح  يف 
الأوط��ان فاإن اخلطر الأعظم على اأمتنا 

اأم���ره���ا واأن  الأم����ة واخل�����روج ع��ل��ى ولة 
ال��و���ص��ط��ي��ة والع����ت����دال وال�����ص��م��اح��ة هي 
�صمات الإ�صالم ومنهاجه القومي واأن من 
اأن يخدم  املنهاج ل ميكن  ه��ذا  ع��ن  ح��اد 
الأمة ول يجلب لها اإل ال�صقاء والفرقة 
لدينا  الباحثون  واأ�صهم  ب��ل  والبغ�صاء، 
ب��ت��ق��دمي بحوث  يف اجل��ام��ع��ات وغ��ريه��ا 
ودرا����ص���ات ر�صينة ع��ن ظ��اه��رة الإره���اب 
وحت��ل��ي��ل اأه�����داف اجل��م��اع��ات الإره��اب��ي��ة 
اأخ��ط��اره��ا  واإب�����راز  وخططها  وو���ص��ائ��ل��ه��ا 
املجتمعات وك�صف �صلتها  اجل�صيمة على 
ل��الأم��ة وكيفية  ال��ع��دائ��ي��ة  ب��امل��خ��ط��ط��ات 
عن  املخططات  تلك  لتنفيذ  ت�صخريها 

علم اأو عن غفلة وغباء«.

تعرية اإلرهاب
دور  �صلمان بن عبدالعزيز  امللك  وامتدح 
اململكة  يف  املتنوعة  الإعالمية  املوؤ�ص�صات 
يف تعرية الإره��اب وت�صليط ال�صوء على 
وك�صف  و�صخ�صياته  وتنظيماته  جرائمه 
اإغواء  يف  واأ�صاليبهم  واأهدافهم  �صلوكهم 

الأغرار وا�صتقطابهم.
اأن  ال�صريفني  واأكد خادم احلرمني 
الأ���ص��ق��اء  اأي���دي  يف  ي��ده��ا  و�صعت  اململكة 
ملواجهة الظاهرة الإرهابية اأمنيا وفكريا 
اإقامة  اإل��ى  الداعية  هي  وكانت  وقانونيا 
الإ�صالمية،  امل��ذاه��ب  بني  للحوار  مركز 
يدراأ الفنت ويجمع الأمة بكامل اأطيافها 
على كلمة �صواء، كما عملت على مكافحة 
الإره���اب مع املجتمع ال��دويل من خالل 
الدولية  والهيئات  وامل��ح��اف��ل  امل��وؤمت��رات 
وكانت هي الداعية لإن�صاء مركز احلوار 

هذه  جت���اوب  عاليا  اأث��م��ن  اإذ  واإين 
ال��ق��م��م ال��ف��ك��ري��ة الإ���ص��الم��ي��ة ل��دع��وت��ي 
بعلمها  امل����وؤمت����ر  ه����ذا  اإل�����ى  وت���داع���ي���ه���ا 
الأم���ة  لق�صية  واإخ��ال���ص��ه��ا  وخ��ربات��ه��ا 
الراهنة، اأوؤكد لكم اأن اأمتكم الإ�صالمية 
ب��اأن  تامة  ثقة  على  ال��ع��امل  �صرفاء  وك��ل 
ت�صدر عن موؤمتركم املوقر نتائج عملية 
ت��ع��ط��ي دف���ع���ا م��ن��ظ��م��ا وق���وي���ا ل��ل��ج��ه��ود 
امل���ب���ذول���ة ع��ل��ى م�����ص��ار ال��ت�����ص��دي ل��ه��ذه 
العربي  عاملينا  على  الدخيلة  ال��ظ��اه��رة 
والإ�صالمي وتقطع الطريق على الذين 
اأغرا�صهم  خلدمة  الآف��ة  هذه  ي�صتغلون 
وم���اآرب���ه���م ع��ل��ى ح�����ص��اب م�����ص��ال��ح اأم��ت��ن��ا 
وازده��ار  دولها  وا�صتقرار  �صعوبها  واأم��ن 

اأوطانها«. 

برامج ومشاريع 
ودع����ا خ����ادم احل���رم���ني ال�����ص��ري��ف��ني اإل���ى 
وم�صاريع  ل��ربام��ج  اجلميع  يوؤ�ص�ص  اأن 
ت���ت���ع���اون ف��ي��ه��ا اإع��������دادا واإجن��������ازا ك��اف��ة 
عاملنا  يف  وال�صعبية  الر�صمية  اجل��ه��ات 
الإ�صالمي لت�صهم يف رفع م�صتوى الوعي 
ل��دى الأم��ة باأخطار الإره���اب واأ���ص��راره 
اأو  له  الت�صدي  التقاع�ص عن  وب�صلبيات 
اتخاذ مواقف حيادية منه، وبيان اأن ذلك 
يطيل يف ع��م��ره وي��ث��ق��ل ك��اه��ل اجل��ه��ات 
القائمة على مواجهته، واأن على اجلميع 
اأفرادا وموؤ�ص�صات م�صاعفة جهودهم يف 
موا�صلة مكافحة الإرهاب فكرا و�صلوكا 
ثقفوا  حيثما  الإره���اب���ي���ني  وحم��ا���ص��رة 
والتحذير من تقدمي اأي عون لهم اأو اأي 

من األوان التعاطف معهم.

داعيا إلى وضع خطط استراتيجية فاعلة لمكافحته 

خادم الحرمين الشريفين: اإلرهابيون الضالون المضلون 
أعطوا الفرصة للمتربصين باإلسالم ليطعنوا في ديننا الحنيف
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فكر

آل الشيخ: المنتمون 
لداعش منافقون نسبوا 
لإلسالم ما هو براء منه

و�صف املفتي العام للمملكة، �صماحة ال�صيخ عبد العزيز بن عبد 
باملنافقني،  اإليه،  واملنت�صبني  الإره��اب��ي  داع�ص  تنظيم  ال�صيخ،  اآل  اهلل 
موؤكدا اأنهم �صوهوا �صورة الإ�صالم يف اخلارج، ون�صبوا لالإ�صالم ما هو 
املن�صوين حتت  اإن كل  اإ�صالمية، وقال  دولة  اأنهم  براء منه، وزعموا 

لوائه »منافقون، واهلل يعلم اإن املنافقني لكاذبون«.
الأم��ة  اإذلل  لأج���ل  بهم  »ج���يء  اأن���ه  على  املفتي  �صماحة  و���ص��دد 
الإ�صالمية و�صرب قلوب بع�صها ببع�ص، ولأجل اأن يقال عن الإ�صالم 

دين �صفك للدماء ل يبايل ول يحفظ دما ول مال ول عر�صا«.
الأ�صبوعي  برناجمه  ال�صيخ خالل  اآل  املفتي  ت�صريحات  وجاءت 
املكرمة،  »ن��داء الإ�صالم« من مكة  اإذاع��ة  الفتوى« الذي تبثه  »ينابيع 
غريها،  من  اأعظم  وحديثا  قدميا  املنافقني  ق�صية  اأن  اأو���ص��ح  حيث 
م�صريا اإلى اأن الكفار »وا�صٌح اأمرهم، جلي حالهم، ول اإ�صكال فيه، لكن 
اأ�صر  هم  ه��وؤلء  وبهتانا  زورا  اإليه  واملنت�صب  لالإ�صالم  املدعي  املنافق 
على النا�ص من الكافر وا�صح الكفر«، م�صت�صهدا بقول اهلل جلرّ وعال 
�صياطينهم  اإل��ى  خلوا  واإذا  اآمنا  قالوا  اآمنوا  الذين  لقوا  »واإذا  عنهم: 
اإنا معكم اإمنا نحن م�صتهزئون«. وقال: »هذا هو النفاق الذي  قالوا 
املح�ص  الكفر  وي�صمر  والديانة  الإمي��ان  �صاحبه  يظهر  اأن  حقيقته 

وال�صالل العظيم«.
واأكد ال�صيخ عبد العزيز اآل ال�صيخ اأهمية املوؤمتر العاملي »الإ�ص�الم 
وتنطلق  الإ�صالمي  العامل  رابطة  تنظمه  ال��ذي  الإره���اب«،  وحماربة 
اأعماله اليوم مبقر الرابطة يف مكة املكرمة، برعاية خادم احلرمني 
من  كبري  ع��دد  ومب�صاركة  العزيز،  عبد  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني 
العلماء يف العامل. وحث املفتي العام لل�صعودية على ت�صافر اجلهود 
مكافحة  يف  والإع��الم��ي��ة،  التعليمية  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  جميع  ب��ني 
التطرف وك�صف الغطاء عن اأربابه، مو�صيا خطباء امل�صاجد ب�صرورة 

التحذير والتنبيه خلطورة الأمر.
وق���ال: »ه����وؤلء امل��ج��رم��ون الآث��م��ون م��ن ت��اأم��ل �صريتهم و�صرب 
اأحوالهم ونظر اأعمالهم، علم حقا اأنهم جيء بهم لأجل اإذلل الأمة 
الإ�صالمية و�صرب قلوب بع�صها ببع�ص، ولأجل اأن يقال عن الإ�صالم 
دين �صفك للدماء ل يبايل ول يحفظ دما ول مال ول عر�صا، فهوؤلء 
�صوهوا �صورة الإ�صالم يف اخل��ارج ون�صبوا لالإ�صالم ما هو براء منه، 

وزعموا اأنهم دولة اإ�صالمية، واهلل يعلم اإن املنافقني لكاذبون«.
التطرف،  مواجهة  اإلى  وموؤ�ص�صاتها  الدولة  اأجهزة  جميع  ودعا 
اأنه ل بد من بذل اجلهود املت�صافرة، �صواء على الو�صط  و�صدد على 
مراحلها:  بجميع  وامل��دار���ص  اجل��ام��ع��ات  يف  التعليمي  اأم  الإع��الم��ي 
البتدائية واملتو�صطة والثانوية، من خالل تثقيف ال�صباب وتوعيتهم 
واإعالمهم باأن » هذه الفئة لي�ص لها بالدين �صلة، اإمنا فئة جمرمة 
ظاملة اآثمة لي�ص لها عالقة بالإ�صالم، جيء بها لالإف�صاد والت�صليل«، 
ال�صعودي  والإع���الم  الإع���الم عامة  لو�صائل  بالن�صبة  اأن��ه  اإل��ى  واأ���ص��ار 
خا�صة »فاإن عليها اأن تو�صح هذا الأمر واأن تك�صف للنا�ص هذا الغطاء 
دولة  اأعلنوا  لأنهم  معهم،  النا�ص  بع�ص  ب�صببه  يتعاطف  رمب��ا  ال��ذي 

اإ�صالمية، وهي دولة �صالة غري م�صلمة«.
وو�صائل  امل�صاجد  ال�صيخ خطباء  اآل  العزيز  عبد  ال�صيخ  دعا  كما 
الإعالم املختلفة اإلى النتباه لهذا الأمر »فهو اأمٌر خطري، ل بد من 
الباطل  اأهل  اأن  النا�ص فريوا  يلتب�ص على  تبيينه وتو�صيحه حتى ل 
ع��ل��ى ح��ق وه���م ع��ل��ى ب��اط��ل«، م��ف��ي��دا ب���اأن امل��وؤمت��ر ال��ع��امل��ي »الإ���ص��الم 
وبحوثا  م�صاركات  ي�صهد  الرابطة  تنظمه  ال��ذي  الإره���اب«  وحماربة 

موؤ�صلة حول الإرهاب و�صبل معاجلته.

م��وؤمت��ر مكافحة  امل��ت��ح��دث��ون يف  اأج��م��ع 
الإرهاب الذي عقد حتت عنوان »الإ�صالم 
على  املكرمة،  مبكة  الإره����اب«  وحم��ارب��ة 
الإره�������اب من  داء  ا���ص��ت��ئ�����ص��ال  �����ص����رورة 
وتوجيه  منابع متويله  جذوره وجتفيف 
الدعاة والإعالم اإلى ت�صليط ال�صوء على 
خطورته، والهتمام مبواجهة هذا الفكر 

بالتعليم والتوعية.

قساة القلوب
وقال �صيخ الأزهر الدكتور اأحمد حممد 
ن��ت��داع��ى  ال������ذي  امل����وؤمت����ر  »اإن  ال���ط���ي���ب 
البالغة،  باأهميته  وننادي  اليوم  ل�صاحته 
الدقيق  ياأتي يف وقته ال�صحيح وتوقيته 
م���ع اأ���ص��ب��اه��ه ون���ظ���ائ���ره م���ن امل���وؤمت���رات 
للت�صدي  وال���غ���رب  ال�����ص��رق  يف  ال���ك���ربى 
ابتليت به  ال���ذي  ال�����ص��دي��د  ال��ب��الء  ل��ه��ذا 
جماعات  يف  واملتمثل  العربية،  منطقتنا 
الإ�صالم  على  الغريبة  والإره���اب  العنف 
ع���ق���ي���دة و����ص���ري���ع���ة واأخ�����الق�����ا وت���اري���خ���ا 
هذا  ه��دي  اإل��ى  والتي ل متت  وح�صارة، 
اأو �صبب،  ���ص��ل��ة  ب���اأدن���ى  ال��دي��ن احل��ن��ي��ف 
ب��ل ن��ب��ذت ه��ذه اجل��م��اع��ات حكم ال��ق��راآن 
واتخذت  ظهورها،  وراء  وال�صنة  الكرمي 
ومذهبا  منهجا  الرببرية  الوح�صية  من 
واع��ت��ق��ادا، ن��زع��ت ال��رح��م��ة م��ن قلوبهم 
اأ�صد ق�صوة ولقد برئ  اأو  فهي كاحلجارة 

اهلل منهم ور�صوله و�صالح املوؤمنني«.
 واأ�صاف »من املوؤمل اأن هوؤلء ق�صاة 
القلوب غ��الظ الأك��ب��اد، ق��د خ��رج��وا عن 
اأ�صاليبهم  نعتاد  ك��دن��ا  حتى  ال�صيطرة، 
الإن�صانية  غري  وممار�صاتهم  املتوح�صة، 
يف ت��ن��ف��ي��ذ ج��رائ��م��ه��م ال��ب�����ص��ع��ة، وك��اأن��ه��م 
اإل����ى القتل  ي��ت��ح��رق��ون حت���رق ال��ظ��م��اآن 
وق��ط��ع ال��روؤو���ص واإح����راق الأب��ري��اء وهم 
والرهبة  واخل��وف  للذعر  اإ�صاعة  اأحياء، 
املجرمني  ه��وؤلء  اإن  بل  النا�ص،  يف قلوب 
ال�صعور  وحتجر  القلب  ق�صوة  من  بلغوا 
القتلى بني  اأنهم كانوا يتقاذفون روؤو���ص 

اأرجلهم، ويلعبون بها وهم ي�صحكون«.

سيطرة تربوية
و����ص���دد ���ص��ي��خ الأزه�������ر ع��ل��ى اأن�����ه م���ا مل 
وال��رتب��وي��ة  التعليمية  ال�صيطرة  نحكم 
يف م��دار���ص��ن��ا وج��ام��ع��ات��ن��ا ع��ل��ى ف��و���ص��ى 
على  والف�صق  بالكفر  اإلى احلكم  اللجوء 
امل�صلمني، فاإنه ل اأمل يف اأن ت�صتعيد هذه 
الأمة قوتها ووحدتها واأخوتها وقدرتها 
على التح�صري ومواكبة الأمم املتقدمة.

الأث���ر  اإل����ى  ال��ب��ع�����ص  ينتبه  وق���د ل 
وح��دة  متزيق  يف  التكفري  لنزعة  امل��دم��ر 
املقيتة  النزعة  تثمره هذه  وما  امل�صلمني 
م���ن اأ�����ص����واك ال��ك��راه��ي��ة والأح����ق����اد بني 
امل�����ص��ل��م��ني، وم����ا ي��رتت��ب ع��ل��ى ذل����ك من 
اأن��ه  يزعم  وك��ل  والنق�صامات،  الت�صرذم 
امل�صلم احلقيقي واأن غريه اإما خارج عن 
امللة حالل الدم والعر�ص واملال، اأو فا�صق 
يجب اجتنابه وجتب كراهيته ومفا�صلته 
وغري  م��والت��ه،  وحت��رم  ونف�صيا  �صعوريا 
ذل���ك م���ن ال��ف��ت��اوى ال��ع��اب��ث��ة ب��دي��ن اهلل 

ور�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم.

آفة العصر
وحت����دث الأم����ني ال��ع��ام ل��راب��ط��ة ال��ع��امل 
الإ���ص��الم��ي ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��رتك��ي، 
م�����ص��ريا اإل����ى اأن امل���وؤمت���ر ج���اء ل��ت��دار���ص 
الكربى،  الع�صر  اآف��ة  الإره����اب؛  ظ��اه��رة 

ت���واف���رت ف��ي��ه��ا ال�����ص��م��ول��ي��ة يف ال��و���ص��ائ��ل 
والأ���ص��ال��ي��ب، والن���ط���الق الإ���ص��الم��ي يف 
ب��اأن ي�صاد  ال��روؤي��ة واملنهج، وه��ي ج��دي��رة 
والبحوث  الدرا�صات  يف  ت�صتثمر  واأن  بها 

التي تعتني بهذا املو�صوع املهم.

حماية الدين
ال���ع���ام للمملكة  امل��ف��ت��ي  اأك����د  م���ن ج��ه��ت��ه 
ال��ع��امل  ل��راب��ط��ة  رئ��ي�����ص املجل�ص الأع��ل��ى 
ال�صيخ  اآل  عبدالعزيز  ال�صيخ  الإ�صالمي 
اأن الأمة الآن يف اأم�ص احلاجة اإلى تعاليم 
الإ�صالم واأخالقه الفا�صلة لينقذها من 
ال��ظ��ل��م��ات اإل���ى ال���ن���ور، واأن ع��ق��د راب��ط��ة 
ال���ع���امل الإ����ص���الم���ي ل��ه��ذا امل���وؤمت���ر امل��ه��م 
مل��ك��اف��ح��ة الإره������اب، دل��ي��ل ع��ل��ى حر�صها 
ال��دف��اع ع��ن هذه  و�صعيها يف الإ���ص��ه��ام يف 
الأم����ة وح��م��اي��ة دي��ن��ه��ا وع��ق��ي��دت��ه��ا، واأن 
تخ�ص  ل  عوي�صة  م�صكلة  الإره���اب  ه��ذا 
جمتمعا بل عمت كثريا من الدول، داعيا 
جتفف  واأن  ج���ذوره  م��ن  ا�صتئ�صاله  اإل��ى 

منابعه لأنه �صر وبالء.
اآ ال�صيخ اأن دي��ن الإ���ص��الم هو  واأك��د 
امل�����ص��ك��الت ويق�صي  ي��خ��ل�����ص م���ن  ال����ذي 

يف  تظهر  فتئت  م��ا  ال��ت��ي  اجل���رائ���م،  واأم 
تلو  اأ���ص��ك��ال  يف  وتتجدد  �صتى،  تنظيمات 
اأخ����رى، واأوق���ع���ت ال��ع��دي��د م��ن الأوط����ان 
العربية والإ�صالمية يف حالة من ال�صراع 
والتدهور الأمني، اأفرز تدهورا اقت�صاديا 
واجتماعيا، واأثارت على امل�صلمني ونبيهم 
ودي��ن��ه��م، م��وج��ة ع��ارم��ة م��ن الإ����ص���اءات، 
اغ��ت��ن��م��ه��ا اأع�����داء الإ����ص���الم ل��ل��م��زي��د من 

الإيقاع بني اأبناء الأمة الواحدة.
وقال »اإن رابطة العامل الإ�صالمي، 
ان���ط���الق���ا م����ن ر���ص��ال��ت��ه��ا وا����ص���رت����ص���ادا 
ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  باهتمامات 
اأن  راأت  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ���ص��ل��م��ان  امل��ل��ك 
باأئمتها  لالأمة  عليها  الن�صح  واجب  من 
ال�����ذي ه���و ع�صمة  وع��ام��ت��ه��ا، ول��دي��ن��ه��ا 
امل�����وؤمت�����ر يف  ب���ه���ذا  ت�����ص��ه��م  اأن  اأم�����ره�����ا، 
التي  اخلطرية  الظاهرة  لهذه  الت�صدي 
يف  وال�صيا�صي  الأم��ن��ي  ال���ص��ط��راب  اأدى 
عدد من الأقطار العربية اإلى املزيد من 

انت�صارها«.
فذة  اململكة  جتربة  اأن  على  و���ص��دد 
ورائ�����دة يف ه���ذا امل�����ص��م��ار، حت��ت��وي على 
ر�صيد واف��ر م��ن اخل��ربة وال��ن��ج��اح، وقد 

فاإن  اخلاطئة،  واملواقف  الآراء  على هذه 
دي���ن الإ����ص���الم دي���ن ال��ف��ط��رة وال��رح��م��ة 
والراأفة واملحبة وال�صالم، وحذرهم اأي�صا 
واإخ��اف��ت��ه��م وم��ن  ت��روي��ع��ه��م  مم��ا ي�صبب 
���ص��ك��ب ال���دم���اء ال��ربي��ئ��ة ب��غ��ري ح���ق، ف��اإن 
الإ�صالم  الأم��ور حرمها اهلل، ودي��ن  هذه 
قتل  وجعل  نف�صه  قتل  امل�صلم  على  ح��رم 
نف�صه من كبائر الذنوب وبني �صلى اهلل 
واآث��اره  النتحار  عاقبة جرم  و�صلم  عليه 

ال�صيئة.

جريمة عالمية 
الإره��اب جرمية عاملية عمت  اأن  واأو�صح 
ج��م��ي��ع ال����ب����الد الإ����ص���الم���ي���ة وغ���ريه���ا، 
منه  والتحذير  مكافحته  ال��واج��ب  واأن 
امل�صلمني  وحت���ذي���ر  اأخ��ط��ائ��ه  وت�����ص��وي��ر 
منه، واأن��ه ينبغي ك�صف الغطاء عن هذه 
ال��و���ص��ائ��ل لأن ك��ث��ريا م��ن ال��ن��ا���ص انخدع 
واغ����رت ب��اأ���ص��ال��ي��ب��ه��م امل���اك���رة واأل��ف��اظ��ه��م 
ال�����ص��ي��ئ��ة ال���ت���ي ي���دع���ون اأن���ه���ا اإ���ص��الم��ي��ة 
وفعلهم  اأمرهم  وواق��ع  م�صلمون،  واأنهم 
وقلوبهم تدل على براءتهم من الإ�صالم 

وبراءة الإ�صالم منهم.

علماء يشددون على استئصال 
اإلرهاب وتجفيف منابع تمويله
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اأ�صبح الربيد الإلكرتوين بالفعل اأهم واأ�صرع و�صائل التوا�صل بني امل�صتخدمني، 
الربيد  ي�صتخدم  ل  منا  فمن  ال�صركات،  واأ���ص��ح��اب  الأع��م��ال  رج��ال  وخ�صو�صا 
بعيدا  للتحرك  احلاجة  دون  ب�صهولة  املهام  واإمت���ام  اأعماله  لإدارة  الإل��ك��رتوين 
الإلكرتوين  بريدك  ت�صتخدم  اأن��ك  تعتقد  هل  ولكن  �صكنه؟  اأو  مكتبه  مقر  عن 
قدم  العبارات  بهذه  ل��ك؟  يقدمها  التي  املميزات  كل  من  وت�صتفيد  باحرتافية 
ا�صتخدام  تغيري طريقة  تفيد يف  التي  الن�صائح  بع�ص  ديجيتال«  اأرق��ام   « موقع 

الربيد الإلكرتوين وال�صتفادة منه بالدرجة الق�صوى.
 

إعادة توجيه على »جيميل«
اأكرث من بريد الكرتوين وتريد �صبط »جي ميل«  لري�صل  اإذا كنت ت�صتخدم 
تتمكن من متابعة  الآخ��ر فور و�صوله حتى  الإل��ك��رتوين  اإل��ى بريدك  تلقائيا 
الإل��ك��رتوين مت�صال  بريدك  يكون  اأن  بد  ب��اأول، فال  اأول  اللكرتوين  بريدك 
ب��ح�����ص��اب »ج���ي م��ي��ل«. وذل���ك بال�صغط ع��ل��ى ع��الم��ة الإع������دادات اأع��ل��ى ميني 
اإل��ك��رتوين«  »اإع���ادة توجيه بريد  اخ��رت  »اإع����دادات«، ثم  اخ��رت  ال�صفحة ومنها 
و�صتظهر لك نافذة لكتابة الربيد الإلكرتوين الذي تريد اإعادة التوجيه اإليه، 

وا�صغط موافق و�صيقوم »قوقل« باإر�صال بريد اإلكرتوين للتاأكيد.

حظر بريد معين
 اإذا كنت من م�صتخدمي »جي ميل«، ويزعجك اأحدهم باإر�صال بريد اإلكرتوين 
غري مرغوب به، فيمكنك الآن منعه من الو�صول اإليك بعدة طرق. وذلك عن 
طريق فتح اأي بريد اإلكرتوين من ال�صخ�ص نف�صه، واختيار »املزيد« ثم اختيار 
الربيد  ا�صم  بها  مكتوب  جديدة  نافذة  لك  و�صتظهر  امل�صابهة«  الر�صائل  »منع 

الإلكرتوين الذي اخرتته، لت�صغط على »موافق«.
 

الحصول على بريد دون تسجيل
الإلكرتوين،  بالربيد  اخلا�صة  املواقع  على  الت�صجيل  مللت من  قد  كنت  اإذا 
فهناك  ت�صجيل؛  دون  الإل��ك��رتوين  بريدك  ا�صتخدام  من  تتمكن  اأن  وتريد 
غري  لال�صتخدامات  موؤقتا  بريدا  فيها  ت�صتخدم  دقائق   10 متنحك  مواقع 

املهمة وملرة واحدة.

تغيير البريد دون فقدان بياناتك
الربيد  ح�صابات  اأح��د  تربط  بالتاأكيد  ف��اأن��ت  »اأب���ل«  م�صتخدمي  م��ن  كنت  اإذا 
الت�صغيل  اأنظمة  بقية  عك�ص  وعلى  »اأب��ل«  بك مع ح�صاب  اخلا�صة  الإلكرتوين 
يتيح لك »اأبل« اإمكانية تغيري الربيد الإلكرتوين املت�صل دون التعر�ص لفقدان 

/https://appleid.apple.com بياناتك وذلك بزيارة

الحفاظ على كلمة المرور
اأهم اخلطوات حلماية كلمة مرورك: ا�صتخدم برناجما لإدارة كلمة مرورك. 
فمن املعروف اأن كلمة املرور القوية لبد اأن حتتوي على حروف �صغرية وحروف 
كبرية ورموز، ولتكوين قوية ميكنك ا�صتخدام بع�ص برامج اإدارة كلمات املرور 
امل��رور  كلمات  ب��اإدخ��ال  قم  امل���رور؛  كلمة  ا�صرتجاع  ولإمكانية   .lastpass مثل 

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.

عشر نصائح 
إلدارة بريدك 

اإللكتروني

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

استشارة تقنية استشارة توعوية

عسيري: المسنون من ذوي 
األمراض المزمنة أكثر عرضة 

لإلصابة بكورونا 
اأو�صح وكيل وزارة ال�صحة امل�صاعد لل�صحة الوقائية الدكتور عبد اهلل 
اأعلى ن�صب الإ�صابة بفريو�ص »كورونا« التي �صجلت عند  اأن  ع�صريي 
ذوي الأمرا�ص املزمنة كانت فوق اخلم�صني عاما، وبني الذكور اأكرث 

من الإناث.
قبل  ب��داأ  قد  العام  هذا  بالفريو�ص  الإ�صابة  »مو�صم  اأن  واأ�صاف 
وزارة  ا�صتعدت  واأبريل، حيث  ال�صهرين مار�ص  املتوقع خالل  موعده 
بالإ�صافة  للمجتمع،  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��الت  بتكثيف  ل��ذل��ك  ال�صحة 
وتوعية  ال�صتباه  ح��الت  مع  للتعامل  ال�صحية  املن�صاآت  جتهيز  اإل��ى 
العاملني ال�صحيني بفرز املر�صى يف الطوارئ والعيادات، وا�صتخدام 

اأدوات احلماية ال�صخ�صية.
العدوى  باإجراءات مكافحة  العاملني ال�صحيني  التزام  اأن  وبني 
مهم جدا ملنع انت�صار املر�صى يف املن�صاآت ال�صحية؛ لذلك قامت الوزارة 
بحملة تدريبية �صملت اأكرث من 40 األف ممار�ص �صحي، و�صكلت فرق 
واخلا�صة  امل�صت�صفيات احلكومية  لزيارة  املناطق  مراقبة ميدانية يف 

والتاأكد من مدى تطبيق ال�صرتاطات ال�صحية.
الوطني  املركز  الدكتور ع�صريي يف  ا�صت�صافة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
فعاليات  �صمن  ال�صحة،  ل��وزارة  التابع  ال�صحية  والتوعية  لالإعالم 
احلملة التوعوية للتعريف بفريو�ص »كورونا« امل�صبب ملتالزمة ال�صرق 

.MERS.COV الأو�صط التنف�صية
اأهم الأ�صباب وراء عدم توافر لقاح م�صاد  اأن من  واأكد ع�صريي 
ر اجليني للفريو�ص، و�صعوبة  لفريو�ص »كورونا« حتى الآن هو التحورّ
تركيز  ع��دم  اإل��ى  بالإ�صافة  تركيبته،  يف  ق��وي  مناعي  ز  حمفرّ اإي��ج��اد 
الأب��ح��اث الالزمة  اإج���راء  ال��ك��ربى على  الأب��ح��اث  ال�صركات وم��راك��ز 
لإنتاج اللقاح؛ لعدم وجود املردود الربحي املغري، وكذلك عدم وجود 

حا�صن منا�صب يف حيوانات التجارب لإجراء التجارب عليها.
وعن دور الإبل يف نقل املر�ص، اأكد الدكتور ع�صريي »اأنه مثبت 
علميا، وامل�صوؤولية هنا م�صرتكة بني وزارتي ال�صحة والزراعة للعمل 
ورعاتها وخمالطيها  الإب��ل  وم��الك  ع��ام،  ب�صكل  املجتمع  توعية  على 
ب�صكل خا�ص، والو�صول اإليهم بكل الو�صائل املنا�صبة، خا�صة اأن بع�ص 
كقنوات  احل��دي��ث��ة  الت�����ص��ال  و���ص��ائ��ل  ت�صتخدم  ل  امل�صتهدفة  ال��ف��ئ��ات 
اإلى جهود  يحتاج  وذلك  الإلكرتوين؛  والربيد  الجتماعي  التوا�صل 

اأكرب يف اإي�صال املعلومات اإلى تلك الفئات.

اإذا  ا�صرتجاعها  تتمكن من  امل��رور، حتى  كلمات  اإدارة  برنامج  على  بك  اخلا�صة 
اإلكرتونية حتتوي  ر�صالة  اأي  �صرقتها، وابحث يف بريدك اللكرتوين عن  متت 
على كلمة »كلمة املرور« وقم مب�صحها فورا، لأنها قد تكون طريقة ل�صرقة كلمة 
احل�صاب  مثل  املهمة  احل�صابات  بع�ص  خطوتني:  طريق  عن  والتاأكيد  م��رورك. 
تاأكيد عن طريق خطوتني، لذا يف  البنكي، وكلمة مرور جوالك ت�صتدعي عمل 
حالة �صجلت الدخول من مكان خمتلف عن جهازك الأ�صا�صي الذي ت�صتخدمه 
�صيتوجب عليك اإدخال »كود« )رمز( خا�ص �صي�صلك على جوالك، لذا فاإن هذه 

اخلا�صية مفيدة حلماية ح�صابك من ال�صرقة، فتحقق من تفعليها. 

فتح بريد إلكتروني من تطبيق جديد
اإذا كنت قد تعبت من املواقع التي حتتاج للت�صجيل بربيدك الإلكرتوين، ثم تقوم 
اأنت الكثري من الإعالنات، فاحلل الآن يف  اأخ��رى، وتتلقى  ببيع املوقع ل�صركات 

تطبيق mask me اجلديد.

معرفة من يستخدم بريدك
اإذا كنت من م�صتخدمي »جي ميل« فهناك خطوة ب�صيطة ت�صاعدك يف معرفة من 
يقوم بفتح ح�صابك ملنع اأي عملية قر�صنة اأو �صرقة حل�صابك. وذلك بفتح بريد 
وا�صغط   ،Last Account Activity على  ا�صغط  ثم  بك،  اخلا�ص  ميل«  »جي 
على Details، واإذا وجدت ح�صابا غري معروف، فا�صغط على عالمة X لإغالقه.

الرد التلقائي
الربيد  ر���ص��ائ��ل  على  التلقائي  ب��ال��رد  ليقوم  م��ي��ل«  »ج��ي  ب��ري��د  �صبط   ميكنك 
الإلكرتوين اأثناء ان�صغالك، وذلك عن طريق بع�ص اخلطوات الب�صيطة كالتايل: 
افتح تطبيق »جي ميل« اخلا�ص بك، واخرت Settings، ثم ا�صغط على ح�صابك 
قم  ذلك  بعد   ،Vacation Responder تريد �صبطه، و�صع عالمة على  الذي 

.Ok بكتابة ر�صالتك التي تريد اإر�صالها تلقائيا، وا�صغط

التراجع عن إرسال بريد
ال���رتاج���ع ع��ن اإر����ص���ال ب��ري��د اإل���ك���رتوين ق��م��ت ب��اإر���ص��ال��ه ب��ال��ف��ع��ل م��ن اخل��وا���ص 
»جي  ح�صاب  على  ادخ���ل  اخل��ا���ص��ي��ة:  ه��ذه  ولتفعيل  م��ي��ل«  »ج��ي  يف  التجريبية 
»اإع��دادات«،  ال�صا�صة، اخرت  اأعلى ميني  اأيقونة  ميل« اخلا�ص بك، وا�صغط على 
الكثري من  قائمة حتتوي على  �صتجد   ،Labs اخرت منها  اأفقية  قائمة  �صتظهر 
 Undo Send الإمكانيات منها الرتاجع عن اإر�صال بريد اإلكرتوين، اخرت منها

وقم بتفعيلها عرب اختيار Enable ثم ا�صغط حفظ.

إضافة توقيعك
اإذا كنت قد قمت بتحميل حتديث »جي ميل 5.0« اجلديد من »جوجل« فاإنه يتيح 
لك اإ�صافة توقيعك تلقائيا مع اأي بريد اإلكرتوين. قم بفتح تطبيق »جي ميل« 
اإ�صافة  تريد  ال��ذي  احل�صاب  اخرت  الرئي�صية.  القائمة  من   Settings اخرت  ثم 
ثم  تريده،  الذي  التوقيع  باإدخال  وقم   Signature على  ا�صغط  عليه،  التوقيع 

ا�صغط »موافق«.
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سلطان عوض

ال��ك��ب��رية وامل��م��ي��زة، التي  ال��ن��ج��اح��ات  بعد 
نظمته  ال���ذي  ال��ث��ق��ايف  الأومل��ب��ي��اد  حققها 
ع���م���ادة ����ص���وؤون ال���ط���الب ال���ع���ام احل���ايل، 
ت��ك��رار ذل���ك النجاح  ال��ع��م��ادة يف  ���ص��رع��ت 
ريا�صي  اأوملبياد  اإط��الق  ولكن من خ��الل 
ي�صمل كافة الألعاب ي�صارك فيه اجلميع، 
الريا�سي  الن�ساط  ثقافة  لن�سر  ويهدف 
اختيار  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  ال��وا���ص��ع،  مبفهومها 
منتخبات  �صتمثل  ال��ت��ي  ال�صابة  امل��واه��ب 

اجلامعة يف ال�صتحقاقات املقبلة.
 وال��ت��ق��ت »اآف����اق« م��ع وك��ي��ل عمادة 
الطالبية  ل��الأن�����ص��ط��ة  ال��ط��الب  ����ص���وؤون 
كل  �صرد  ال��ذي  قمي�صان  نا�صر  الدكتور 
ما يخ�ص هذا احلدث من خالل احلوار 

التايل: 

حدثنا عن الأوملبياد الريا�شي 
الذي تنوي اجلامعة اإقامته

يف الفرتة املقبلة؟
ن�ساط  اإق��ام��ة  على  مقبلون  نحن  نعم، 
الريا�صات  جميع  ي�صمل  كبري  ريا�صي 
التي ن�صعر باأنها ت�صتقطب كافة �صرائح 
الطالب، ون�صعى من خالله اإلى اإعطاء 
م�����ص��اح��ة اأك����رب ل��ل��ف��ئ��ة امل�����ص��ت��ه��دف��ة من 
ل�صتخراج  وذل��ك  الريا�صيني،  طالبنا 
اإل�����ى منحهم  ب���الإ����ص���اف���ة  م���واه���ب���ه���م، 
الريا�صات  يف  وجودهم  لإثبات  فر�صة 

املحببة اإليهم.

هل اأعددمت خطة للحدث؟ 
حيث  م�صبقة  علمية  خطة  اأع��ددن��ا  نعم 
متت ال�صتعانة بخرباء ريا�صيني لإعداد 

يجعل  مم��ا  اإل��ي��ه��ا،  ينتمي  ال��ت��ي  للكلية 
يف  النقاط  جتميع  م��ن  ت�ستفيد  الكلية 

نهاية الأوملبياد.

وماذا عن اجلوائز املقدمة؟
ه��ن��اك ج���وائ���ز م���ادي���ة وح���واف���ز تختلف 

بح�صب النتيجة واللعبة.

وما الألعاب التي �شتنظمون لها 
م�شابقات ؟

�صت�صهد  ج��م��اع��ي��ة  األ���ع���اب  ع�����ص��ر  ه���ن���اك 
مناف�صات مفتوحة، مثل: لعبة كرة القدم 
ال�صباحة،  ولعبة  ال��ط��ائ��رة،  ك��رة  ولعبة   ،
والتن�ص  الطاولة،  وتن�ص  القوى،  واألعاب 
الأر������ص�����ي ، واجل����������ودو، وال���ت���اي���ك���ون���دو، 

والكاراتيه، وخما�صية كرة القدم.

هل و�شعتم جداول املناف�شات؟
ن��ع��م، اأع��ددن��ا اجل����داول ال��الزم��ة لذلك، 
ك��م��ا اأع���ددن���ا احل���ك���ام ل��ك��ل ل��ع��ب��ة، ون��ح��ن 

م�صتعدون لالنطالقة.

الكليات التي �شت�شارك؟
�صت�صارك كافة الكليات مثل: كلية الطب، 
ك��ل��ي��ة ال�����ص��ي��دل��ة، ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع، كلية 
كلية  ال��ع��ل��وم،  كلية  وال��رتج��م��ة،  ال��ل��غ��ات 
ال��ع��ل��وم الإن�����ص��ان��ي��ة، كلية ط��ب الأ���ص��ن��ان، 
كلية الرتبية، كلية ال�صريعة، كلية العلوم 
التطبيقية، كلية الهند�صة، كلية احلا�صب 
الآيل، كلية العلوم الإدارية، وكلية العلوم 

ال�صحية.

وماذا عن مناف�شة »اخ�شر تك�شب«؟
مناف�صة »اخ�صر تك�صب« هي من املناف�صات 

الريا�صات،  ه��ذه  ملثل  ال��الزم��ة  ال��ل��وائ��ح 
بالإ�صافة اإلى اأننا قمنا برتتيب اجلدول 
م�صتعدون  ون��ح��ن  بطولة  لكل  ال��زم��ن��ي 

لالنطالقة.

ومتى �شتكون النطالقة؟
اإن �صاء اهلل  املقبلة  القليلة  الأي��ام  خالل 
موافقة  جاءتنا  اأن  بعد  البداية  �صتكون 
الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  معايل 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال�����داود ال���ذي 
باحلر�ص  وط��ال��ب��ن��ا  ذل���ك،  ع��ل��ى  �صجعنا 
ما  كل  وتقدمي  الريا�سي  الن�ساط  على 
وهو  الأول  بامل�صتهدف  الرقي  �صاأنه  من 

الطالب.

وهل هناك نية با�شتمرار الأوملبياد 
الريا�شي يف ال�شنوات املقبلة؟

ح���ال  ف���ف���ي  اهلل،  ����ص���اء  اإن  ت���اأك���ي���د  ب���ك���ل 
خالل  �صن�صعى  العام  ه��ذا  اأوملبياد  جن��اح 
الأومل��ب��ي��اد  تطوير  اإل��ى  املقبلة  ال�صنوات 
املو�صم،  ه��ذا  م��ع جن��اح��ات  يتما�صى  مب��ا 
اإلى تطويره وجتنب الأخطاء  و�صن�صعى 
التي ميكن اأن تقع، واإ�صراك الطالب يف 

كافة تفا�صيله.

ما الألعاب التي �شتنظمونها
العام احلايل؟

طويلة  مناف�صاتها  األعاب  هناك  �صتكون 
امل���دى، وه��ذا ال��ن��وع م��ن الأل��ع��اب �صيبداأ 
مبكرا، وهناك األعاب مناف�صاتها ق�صرية 
املدى، وهذه �صتكون يف نهاية الأوملبياد، 
التي  الفردية  املناف�صات  اإل��ى  بالإ�صافة 
البداية،  يف  نف�صه  فيها  الطالب  �صيمثل 
ول��ك��ن��ه يف ح����ال ف�����وزه ���ص��ي��ح��ق��ق ن��ق��اط��ا 

ال��ف��ردي��ة ح��ي��ث ي��ت��م اخ��ت��ي��ار ع���دد حم��دد 
م���ن امل�����ص��ج��ل��ني، ي��خ�����ص��ع��ون ب��ع��ده��ا اإل���ى 
غذائي  لربنامج  ث��م  وم��ن  اأوزان،  قيا�ص 
ل��ف��رتة حم�����ددة، ب��ع��د ذل����ك ي��ت��م ح�����ص��اب 
اأك����رث م�����ص��ارك خ�����ص��ارة ل���ل���وزن، ث���م يتم 
ح�صاب الفائز يف امل�صابقة التي نهدف من 
خاللها اإلى ن�صر ثقافة اجل�صم ال�صليم يف 

العقل ال�صليم.
ك��م��ا ���ص��ت��ق��ام دورت������ان يف ال�����ص��ب��اح��ة 
والري�صة الطائرة، وذلك متهيدا مل�صاركة 
اجل��ام��ع��ة يف ال���ص��ت��ح��ق��اق��ات امل��ق��ب��ل��ة من 
ب��ط��ول��ة احت�����اد اجل���ام���ع���ات، ب��الإ���ص��اف��ة 
الريا�صية  التغذية  عن  ن��دوة  اإقامة  اإل��ى 
فئة  لكل  الريا�صية  والتمارين  ال�صليمة 

عمرية.

كلمة اأخرية؟
اأت���وج���ه ب��ال�����ص��ك��ر مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�صتاذ 
الداود الذي اأ�صر على اإقامة هذا احلدث 
الريا�صي الذي من �صاأنه الرقي بالعملية 

التعليمية.
عميد  ل�صعادة  بال�صكر  اأت��وج��ه  كما 
اآل هبا�ص  الدكتور مريع  الطالب  �صوؤون 
التفا�صيل لإجناح  كافة  يتابع  كان  ال��ذي 
اأتوجه  كما  املهم،  الريا�صي  احل��دث  ه��ذا 
زال���ت  ل  ال��ت��ي  اآف�����اق  ل�صحيفة  ب��ال�����ص��ك��ر 
ت�����ص��ه��م يف اإجن�����اح ك��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات على 
امل�صاركة  اأمت��ن��ى  كما  اجل��ام��ع��ة،  م�صتوى 
ال��ف��اع��ل��ة م���ن ك��اف��ة ال��ك��ل��ي��ات وال��ط��الب 
هذا  اإقامة  من  املرجوة  النتائج  لتتحقق 
الأومل��ب��ي��اد ال���ذي ن�صعى م��ن خ��الل��ه اإل��ى 
اإ�صراك الطالب ب�صكل اإيجابي يف فعاليات 

اجلامعة ل�صيما الريا�صية منها.

كشف أن الطالب سيتنافسون في 10 ألعاب جماعية

د. قميشان: األولمبياد الرياضي فرصة الكتشاف وصقل المواهب



إعالن آفاق الجامعة  |  العدد 140  |  10 جمادي األول 1436  |  1 مارس 2015



آفاق مصورة

اختبارات »قياس« على مدرجات الجامعة

آفاق الجامعة  |  العدد 140  |  10 جمادي األول 1436  |  1 مارس 2015



آفاق مصورة آفاق الجامعة  |  العدد 140  |  10 جمادي األول 1436  |  1 مارس 2015



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

أسبوعية جامعة الملك خالد

أقسام

رئيس قسم الحاسب بكلية العلوم 
واآلداب بالنماص د. محمد عثمان:

نراجع المقررات 
الدراسية باستمرار 
لمواكبة التطورات 

خالد العمري

بكلية  الآيل  احلا�صب  علوم  ق�صم  »يعمل 
مراجعة  علي  بالنما�ص  والآداب  العلوم 
وت���ق���ي���ي���م وت���ن���ق���ي���ح امل������ق������ررات ب�������ص���ورة 
الذي  ال�صريع  التطور  ليواكب  م�صتمرة 
واملعلومات، كما  ي�صهده جمال احلا�صب 
ي�صعى اإلى ا�صتجالب اأحدث الربجميات 

والأجهزة«.
هذا ما اأكده رئي�ص الق�صم الدكتور 
حممد اأحمد عثمان يف حوار مع »اآفاق« 
تناول فيه حماور اأبرزها: برامج الق�صم، 
واخل��دم��ة  العلمي  البحث  يف  وم�����ص��ت��واه 

املجتمعية. وفيما يلي ن�صه:
  

نبذة موجزة عن الق�شم؟
الكلية  تاأ�صي�ص  ب��داي��ة  م��ع  الق�صم  ن�صاأ 
ع��ام 1429، وب���داأت ال��درا���ص��ة  يف الف�صل 
الدرا�صي الأول من العام اجلامعي 1432 
اإع���داد وت��اأه��ي��ل ك��ادر  بالنما�ص، ب��ه��دف  
متميز يف علوم احلا�صب اإعدادا يتما�صى 
م���ع امل��ت��ط��ل��ب��ات احل���ال���ي���ة وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
واخلا�ص،  العام  بقطاعيه  العمل  ل�صوق 
واله���ت���م���ام ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��ن��ظ��ري 

والتطبيقي يف املجالت احلا�صوبية. 
ال���ط���ال���ب  ي�����در������ص  ال���ق�������ص���م،  ويف 
جم���م���وع���ة م����ن ع���ل���وم احل���ا����ص���ب الآيل 

احلديثة  التقنيات  وممار�صة  تطبيق  يف 
لت�صهيل حياة النا�ص.

ك����ذل����ك ي���ق���ي���م ال���ق�������ص���م ال��������دورات 
���ص��رائ��ح  ل��ك��اف��ة  املتخ�ص�صة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
املجتمع لتثقيفهم وتوعيتهم بالأ�صاليب 
ال��ت��ق��ن��ي��ة وال���ربجم���ي���ات احل��دي��ث��ة ال��ت��ي 

تعينهم علي اأداء مهامهم املختلفة.

هل تنظمون دورات متخ�ش�شة 
خارج املقرر للطالب؟

ب���ال���ت���اأك���ي���د، دائ����م����ا م����ا ي�����ص��ع��ى ال��ق�����ص��م 
ونادي  الطالبي  الن�ساط  مع  بالتن�سيق 
لكافة  دورات  اإقامة  اإلى  بالكلية  النخبة 
ال����ط����الب مب����ا ف��ي��ه��م ط�����الب الأق�������ص���ام 
يف  مهاراتهم  لرفع  الأخ��رى  الأكادميية 
وتطبيقاته  الآيل  احل��ا���ص��ب  ا���ص��ت��خ��دام 
املختلفة. ولعل اآخر دورة اأقيمت الأ�صبوع 
امل��ا���ص��ي ب��ع��ن��وان )ال���و����ص���ائ���ط امل��ت��ع��ددة 

وا�صتخداماتها( خري �صاهد علي ذلك.

هل من تعاون بني ق�شم علوم 
احلا�شب الآيل والأق�شام املماثلة 

يف اجلامعات الأخرى؟
العلمي  للتبادل  مب��ا  الق�صم  م��ن  اإمي��ان��ا 
بالكليات  املتماثلة  الأق�صام  والثقايف بني 
كبرية،  اأهمية  من  الأخ��رى  واجلامعات 
ف��ق��د ح��ر���ص ال��ق�����ص��م ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل ه��ذا 

الق�صم عالقة  ت��رب��ط  اإذ  امل��ه��م،  اجل��ان��ب 
هيئة  اأع�صاء  م��ع  طيبة  وعلمية  بحثية 
وي�صعي  خمتلفة.  جامعات  من  تدري�ص 
الق�صم لتنظيم زيارات طالبية جلامعات 
اأخري خللق ترابط اأكادميي وثقايف بني 

طالب الوطن. 

كيف تقيمون م�شتوى
البحث العلمي يف الق�شم؟

اأحد الأه��داف الأ�صا�صية  البحث العلمي 
ل��ل��ق�����ص��م، ف��ه��و ي��ه��ت��م ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
امل�صاريع  م��ن  اب��ت��داءا  م�صتوياته،  بكافة 
ال�صغرية لطالب ال�صنة الأخرية مرورا 
بامل�صاريع البحثية التي يقوم بها اأع�صاء 
من  للعديد  اإن  ح��ي��ث  ال��ت��دري�����ص،  هيئة 
اأوراق�����ا علمية  ال��ت��دري�����ص  اأع�����ص��اء هيئة 

من�صورة يف العديد من الدوريات.

ما تطلعاتكم امل�شتقبلية
لتطوير الق�شم؟

�صعي  يف  الق�صم  واأع�����ص��اء  الكلية  اإدارة 
دائم ملواكبة كل ما هو جديد، خا�صة اأن 
ونظم  احلا�صب  علوم  جم��ال  يف  التطور 
امل��ع��ل��وم��ات ت��ط��ور ك��ب��ري و���ص��ري��ع ج���دا، 
ولهذا يعمل الق�صم علي مراجعة وتقييم 
وتنقيح املقررات ب�صورة م�صتمرة جلعلها 
مواكبة لذلك التطور ال�صريع يف املجال. 
ك���ذل���ك ن�����ص��ع��ي ل��ت��ح��دي��ث م��ع��ام��ل 
ال���ق�������ص���م ل��ت��ت�����ص��م��ن اأح��������دث الأج����ه����زة 
وك����ذل����ك  امل������ج������ال،  وال�����ربجم�����ي�����ات يف 
فرع  لكل  متخ�ص�صة  معامل  تخ�صي�ص 

من علوم احلا�صب الآيل.

هل من كلمة توجهها
لطالب الق�شم؟

الطالب  لأبنائنا  كلمة  كان لبد من  اإن 
ه��و  ال���ط���ال���ب  اأن  ق���ول���ه  اأود  م����ا  ف���ك���ل 
التعليمية،  العملية  يف  الرئي�صي  املحور 
واإدارة  واجل��ام��ع��ة  ال���دول���ة  وجم���ه���ودات 
تعليمة  بيئة  خلق  اأج��ل  من  كلها  الكلية 

ممتازة للطالب.
 لذلك على الطالب ال�صتفادة من 
املتاحة  والب�صرية  املادية  الإمكانات  هذه 
ل�صقل معارفهم العلمية وال�صتفادة من 
ونذكرهم  بالكلية،  امل��وج��ودة  اخل���ربات 
ال��درا���ص��ة اجلامعية ه��ي من  ب���اأن ف��رتة 
العلم  م��ن  لال�صتزادة  ال��ف��رتات  اأخ�صب 
وامل����ع����رف����ة، وك����ذل����ك ع��ل��ي��ه��م امل�����ص��ارك��ة 
من  له  ملا  الطالبي  الن�ساط  يف  الفاعلة 
دور يف �صقل �صخ�صية الطالب واإعداده 

للم�صتقبل.

للعمل يف جم��ال الربجمة  توؤهله  التي  
وال�������ص���ب���ك���ات يف ال���ب���ن���وك وامل���وؤ����ص�������ص���ات 
احلكومية والأهلية. يحتوي الق�صم على 
ما  بكل  املجهزة  املعامل  م��ن   جمموعة 
يحتاج اإليه الطالب للتدريب العملي يف 

جمال تخ�ص�صه.

كيف يواكب الق�شم التطورات
يف جمال اخت�شا�شه؟

ال��ت��ط��ور امل��ت�����ص��ارع يف جم����ال احل��ا���ص��ب 
يف  علينا  يحتم  املعلومات  وتقنية  الآيل 
الق�صم مراجعة وتنقيح املقررات ب�صورة 
وكذلك  التطور،  ذل��ك  ملواكبة  م�صتمرة 
الربجميات  اأح���دث  ل�صتجالب  ال�صعي 
لأع�صاء  امل�صتمر  والتدريب  والأج��ه��زة، 

هيئة التدري�ص والطالب.

ما الدور الذي يقوم به الق�شم
يف خدمة املجتمع؟

التي  الأق�صام  من  املعلومات  نظم  ق�صم 
تلعب دورا كبريا جدا يف خدمة املجتمع، 
التقني  ال��ت��ط��ور  اأح���د  علي  يخفي  ل  اإذ 
الهائل الذي �صمل كافة مناحي احلياة، 
كليا  اعتمادا  يعتمد  منا  ال��ف��رد  فاأ�صبح 
معامالته.  ك��اف��ة  لإجن���از  التقنية  علي 
ومن هنا تبلورت فكرة الق�صم يف تاأهيل 
الفعال  الإ�صهام  علي  يعمل  و�صيط  ك��ادر 
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حافظوا على
نظافة جامعتكم



أساتذة

منصور الطيب

نبذة عن م�شريتك
العلمية والعملية؟

ح�صلت على لي�صان�ص اللغة العربية 
بجامعة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  كلية  م��ن 
الأزه��ر عام 1990، ثم ح�صلت على 
يف  »امل��اج�����ص��ت��ري«  التخ�ص�ص  درج���ة 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ق�����ص��م ال��ل��غ��وي��ات 
اللغة  كلية  من  وال�صرف«  »النحو 
الأزه��ر  جامعة  باملنوفية،  العربية 
نف�ص  ال��دك��ت��وراه  من  2000، وعلى 
مرتبة  مع   2007 واجلامعة  الكلية 
ال�����ص��رف الأول������ى، وع��م��ل��ت م��در���ص��ا 
ال�صريف  الأزه����ر  يف  العربية  للغة 
1992، ثم معيدا بق�صم اللغويات يف 
كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر 
م�����ص��اع��دا يف  وم���در����ص���ا  ع����ام 1995 
مدر�صا  ثم   ،2000 عام  ذاتها  الكلية 

من 2007  حتى 2013.
وف���������ى ه���������ذه ال�������ف�������رتة ق���م���ت 
املعهد  يف  العربية  اللغة  بتدري�ص 
التابع  الإ�صالمية  للثقافة  ال��ع��ايل 
ل��وزارة الأوق��اف امل�صرية من 2009 
اإلى 2012، كما عملت اإماما وخطيبا 
يف م�صاجد وزارة الأوق��اف امل�صرية 
من 1993 اإلى 2011، والآن اأت�صرف 
اإلى كلية العلوم  بالعمل والنت�صاب 

والآداب بتنومة منذ 2013.

حدثنا عن اللغة العربية 
ومكانتها باإيجاز؟ 

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي ل��غ��ة م��ن لغات 
اللغات؛  اأف�صل  من  هي  بل  العامل 
ي���ع���رب ب���ه���ا ال����ع����رب ع����ن م��ك��ن��ون��ات  
�صدورهم  يف  يختلج  وم��ا  نفو�صهم 

وما يعتلج يف �صمائرهم.
وه���ي ك��ائ��ن ح��ي ت��ق��وى وتنمو 
وت����زده����ر ب���ق���وة ال����ع����رب وت�����ص��ع��ف 
وللغة  ال��ع��رب.  ب�صعف  وت�صمحل 
ال��ع��رب��ي��ة م��ك��ان��ة ���ص��ام��ي��ة وم��ن��زل��ة 
اهلل  ا�صطفاها  فلقد  عالية،  رفيعة 
ع���ز وج�����ل  م���ن ب���ني ل���غ���ات ال��ع��امل 
�صماوي،  ك��ت��اب  اأف�����ص��ل  لغة  لتكون 
وه��و ال��ق��راآن ال��ك��رمي. و���ص��دق اهلل 
العظيم اإذ يقول: »ولقد نعلم اأنهم 
ي��ق��ول��ون اإمن����ا ي��ع��ل��م��ه ب�����ص��ر ل�����ص��ان 
وهذا  اأعجمي  اإليه  يلحدون  ال��ذي 
ل�صان عربي مبني«، والآي��ات كثرية 

يف هذا ال�صاأن. 
كما اأن اللغة العربية هي اللغة 
البقاء  لها  وج��ل  التي كتب اهلل عز 
اإلى اأن يرث اهلل الأر�ص ومن عليها، 
واحل����دي����ث ك��ث��ري وط���وي���ل يف ه��ذا 
العجالة،  ه��ذه  ل��ه  تت�صع  ل  ال�����ص��اأن 
العربية  اللغة  باأبناء  اأهيب  ولكنني 
واأبناء العروبة اإلى اأن يحافظوا على 
التحديات  يواجهوا  واأن  اللغة  هذه 
تتعر�ص  التي  البغي�صة  والهجمات 

لها لغة الكتاب العزيز.

هل من اأعمال اإدارية
تقوم بها اإ�شافة
اإلى التدري�س؟ 

ن��ع��م ه��ن��اك اأع���م���ال اإداري������ة كلفني 
الدكتور  الأ�صتاذ  الكلية  عميد  بها 
ع���ب���د ال���ع���زي���ز اإب����راه����ي����م ال��ف��ق��ي��ه، 
العام،  الإع��داد  كالعمل من�صقا ملواد 
والإ�����ص����راف ع��ل��ى وح����دة ال��ت��ط��وي��ر 
وه��ى:  الأرب����ع  بلجانها  الأك���ادمي���ي 
جل��ن��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ص��رتات��ي��ج��ي، 
وال����ت����دري����ب، وال����ت����ق����ومي، وجل��ن��ة 

اجلوائز. 
واأع���م���ل اأي�����ص��ا رئ��ي�����ص��ا ل��وح��دة 
املجتمع، وم��ق��ررا يف وح��دة  خ��دم��ة 
عملي  اإل��ى  اإ�صافة  اجل���ودة،  �صمان 
يف ع���دد م���ن ال��ل��ج��ان وه����ي: جلنة 
اخل���ط���ط وامل���ن���اه���ج، وال���ت���ع���اق���دات 
وال���ت���وظ���ي���ف، وق����اع����دة ال��ب��ي��ان��ات،  
وم�����رك�����ز ال����ب����ح����وث وال����رتج����م����ة، 
وال�����دع�����م وامل����ت����اب����ع����ة، والع���ت���م���اد 
الأك���ادمي���ي، وامل��راج��ع��ة ال��داخ��ل��ي��ة، 
الذاتية،  وال��درا���ص��ة  وال�صتبيانات، 
���ص��وؤون  وجل��ن��ة  امل�صتمر،  والتعليم 

اخلريجني.

ما املق�شود بوحدة التطوير 
الأكادميي التي ت�شرف عليها؟   

امل��ق�����ص��ود ب��ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي، 
ال��ت��ط��وي��ر امل�����ص��ت��م��ر ل��ك��ل وح����دات 
امل�صتمر  والتطوير  الكلية  وجل���ان 
اأع�����ص��اء  م��ن  الكلية  من�صوبي  ل��ك��ل 
ه��ي��ئ��ة ت���دري�������ص واإداري����������ني، وه���ذه 
الكلية  ب��وك��ي��ل  م��رت��ب��ط��ة  ال���وح���دة 
مهامها:  وم��ن  واجل���ودة،  للتطوير 
ن�����ص��ر ث���ق���اف���ة اجل��������ودة وال���ت���ع���رف 

ع��ل��ى ال��ت��غ��ريات وال���ت���ط���ورات ال��ت��ي 
م�صتوى  على  وذل��ك  عليها،  ط���راأت 
والإداري��ني  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء 
وال���ط���الب وامل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن، واأي�����ص��ا 
ت���و����ص���ي���ف امل�������ق�������ررات وال�����ربام�����ج 
ال��ع��الق��ة،  ال��ت��ق��اري��ر ذات  وم��ت��اب��ع��ة 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى الإم��ك��ان��ات املتاحة 
من املوارد وو�صع خطة لتطويرها، 
ال���الزم���ة لعملية  وو���ص��ع اخل��ط��ط 
ت���ق���ومي اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
وم�����ص��اع��دي��ه��م وال���ع���م���ل ع��ل��ى رف��ع 

م�صتوى كفاءتهم.

ما الدورات التدريبية
والندوات التي �شاركت فيها؟ 

ال���دورات  م��ن  العديد  على  ح�صلت 
بعنوان  دورة  وم��ن��ه��ا:  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
»ن������واجت ال��ت��ع��ل��م وخ����رائ����ط امل��ن��ه��ج 
مل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل«  من 
ب��ع��ن��وان  ودورة  الأزه���������ر،  ج���ام���ع���ة 
»م����ه����ارات ال��ت��وا���ص��ل الك����ادمي����ي«، 
دائ������رة  »اإغ����������الق  ب����ع����ن����وان  ودورة 
خالد،  امل��ل��ك  جامعة  م��ن  التقييم« 
يف  البحث  »م��ه��ارات  بعنوان  ودورة 
»مقدمة  بعنوان  ودورة  النرتنت«، 
من  ال���ص��رتات��ي��ج��ي«  التخطيط  يف 

كلية العلوم والآداب بتنومة.
العلمية  الندوة  كما �صاركت يف 
التي اأقيمت يف كلية العلوم والآداب 
العربية..  »ال��ل��غ��ة  ب��ع��ن��وان  بتنومة 
اليوم  مبنا�صبة  والتحديات«  املكانة 
العاملي للغة العربية وح�صلت فيها 

على جائزة » درع نادي اأبها الأدبي«.

كيف ترى البيئة اجلامعية؟
ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د م�����ن اأك�����رب 
ال��ع��رب��ي��ة  امل���م���ل���ك���ة  اجل����ام����ع����ات يف 
ب��ه من  تتميز  مل��ا  وذل��ك  ال�صعودية، 
اإمكانيات عالية، واأنظمة اإلكرتونية 
هائلة، واأع��داد كبرية من الطالب، 
وا���ص��ت��ق��ط��اب اأف�����ص��ل ال��ك��ف��اءات من 
جميع  من  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء 

اأنحاء دول العامل.
ول������ذل������ك ارت������ف������ع ت�����ص��ن��ي��ف 
اأ�صبحت  حتى  العام  ه��ذا  اجلامعة 
 35 عامليا  وتقدمت  حمليا،  الأول���ى 
اأن  بعد   604 امل��رك��ز  لتحتل  مرتبة 

كانت يف املرتبة 639.
والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  وت���ع���د 
بتنومة من اأف�صل كليات اجلامعة، 
رغ������م ح����داث����ت����ه����ا، وذل�������ك ب��ف�����ص��ل 
اجلهود الكبرية التي يبذلها عميد 
الكلية الأ�صتاذ الدكتور عبد العزيز 
اإب���راه���ي���م ال��ف��ق��ي��ه ل��رف��ع��ت��ه��ا وع��ل��و 
�صاأنها، واأي�صا بف�صل الإخال�ص يف 
التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  من  العمل 
وال���ع���م���ل ب�����روح ال���ف���ري���ق ال���واح���د، 
واحل��م��ي��م��ة  الأب��������وة  روح  وك����ذل����ك 
ال��ق��وي��ة ال��ت��ي ت�����ص��ود ب��ني ال��ط��الب 

واأع�صاء هيئة التدري�ص.

ما الإيجابيات وال�شلبيات
التي لحظتها على الطالب؟

م����ن اأه������م الإي����ج����اب����ي����ات، اح�����رتام 

ال����ط����الب لأ����ص���ات���ذت���ه���م وال��ت��ح��ل��ي 
ب���ال�������ص���ف���ات احل����م����ي����دة وال��ت��خ��ل��ق 
م�صاركة  واأي�صا  الطيبة،  بالأخالق 
ك��ث��ري م���ن ال���ط���الب يف الأن�����ص��ط��ة 
جيدة،  باأعمال  والتقدم  الطالبية، 
واإحراز مراكز متقدمة يف الأوملبياد 
كل  اجلامعة  تنظمه  ال��ذي  الثقايف 

عام.
ح�صرها  فيمكن  ال�صلبيات  اأما 
يف ع�����دم ال�����ت�����زام ب��ع�����ص ال���ط���الب 
وكرثة  للمحا�صرة،  املحدد  بالوقت 
واأحيانا  امل��ح��ا���ص��رات،  ع��ن  التخلف 
التخلف عن الختبارات الف�صلية. 

ن�شائح تقدمها للطالب؟
اأق�������ول لأب���ن���ائ���ي ط�����الب اجل��ام��ع��ة 
ع��ل��ى وج����ه ال��ع��م��وم وط�����الب كلية 
ع��ل��ى  ب���ت���ن���وم���ة  والآداب  ال����ع����ل����وم 
وج����ه اخل�����ص��و���ص: ع��ل��ي��ك��م ب��اجل��د 
وبذل  العلوم  وحت�صيل  والجتهاد 
ك��ث��ري م��ن اجل��ه��د وال���ص��ت��ف��ادة من 
اأ����ص���ات���ذت���ك���م ب����اأك����رب ق�����در مم��ك��ن، 
ف��امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة ه���ي م��رح��ل��ة 
وعليكم   املتميزة،   ال�صخ�صية  بناء 
ال���ص��ت��ف��ادة وا���ص��ت��غ��الل الإم��ك��ان��ي��ات 
اجلامعة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  العظيمة 
وال���ك���ل���ي���ة ح���ت���ى ت��ن��ف��ع��وا اأن��ف�����ص��ك��م 
تتقدم  ف��الأوط��ان  الغايل،  ووطنكم 
بتقدم اأبنائها، وهلل در قول ال�صاعر:

بالعلم واملال يبني النا�ص جمدهم  
 مل ينب جمد على جهل واإقالل 

امتدح أستاذ اللغة العربية بكلية العلوم واآلداب 
بتنومة الدكتور محمد عبد الواحد،  الكلية، واصفا 
إياها بأنها ضمن أفضل كليات الجامعة، وأهاب بأبناء 
اللغة العربية إلى أن يحافظوا على لغتهم وأن 
يواجهوا التحديات والهجمات التي تتعرض لها

أستاذ اللغة العربية
بـ »علوم وآداب« تنومة 
د.محمد عبدالواحد:

تصنيف الجامعة 
محليا وعالميا دليل 
كاف على تميزها
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اأعيت اجلميع، وهي لي�صت ظاهرة حديثة، فقد  اإر�صاء النا�ص مهمة �صاقة 
عانى منها ال�صلف على مر الع�صور و�صتبقى معاناة الب�صر قائمة حتى  ل 

يعد اإر�صاء بع�صهم لبع�ص غاية. 
اليومية  التعامل يف احلياة  اأثناء  اأو حتى  اأو منزل  دائ��رة عمل  اأي  يف 
تعجز عن اإر�صاء النا�ص، فلو اأر�صيت فالنا �صخط منك اآخر. ولو اأم�صيت 
عمرك بحثا وتنقيبا حتى تر�صي الآخرين ف�صتخ�صر عمرك وعملك ومالك 

ورمبا اأ�صرتك ونف�صك.
لبد من اأن يكون الإن�صان حكيما قدر امل�صتطاع اأثناء تعامله واحتكاكه 
بالآخرين فال يتنازل عن حقوقه اأو واجباته، اأو ي�صمد اأمام �صخ�ص معني 
اأو رئي�صه، لأنه قد يدخل يف دائ��رة النفاق وهو غري  فقط لإر�صاء زمالئه 
مدرك لذلك، اأو ُيجر اإلى منحدرات الظلم من حيث ل يعلم وقد تكون نيته 
اأمور  الت�صاهل يف  اإر�صاءه لالآخرين قد يجربه على   اأن  �صادقة. والأده��ى 
جادة ل ميكن اأن يحيد عنها قدر اأمنلة ول يحتمل التق�صري فيها من اأجل 

اأحد لأن عواقبها وخيمة. 
ال�صخ�صية  �صعف  عن  ينم  النا�ص  اإر�صاء  على  احلر�ص  اأن  يل  ويبدو 
اأو عدم الثقة بالنف�ص اأو حر�ص على الدنيا، لذا يجب على املرء اإر�صاء اهلل 
�صبحانه وتعالى اأول واأخريا يف كل عمل يقوم به، اأو حديث ينطق به ومن 
ر�صي اأو �صخط فكل و�صاأنه، واإن جاز له اإر�صاء اأحد فمن منطلق التعاون ل 

من اأجل اإغفال الواجب واحلر�ص على امل�صتحب.
النا�ص بح�صن  واأر�صوا  الذين حفظوا ماء وجوههم  قلة هم احلكماء 
خلقهم دون الإخالل باأي نظام اأو اأي من الواجبات اأو على ح�صاب اأنف�صهم. 

وقد مرت ببايل ق�صيدة ل اأعلم  قائلها:
�صحكت فقالوا: األ حتت�صم

بكيت فقالوا: األ تبت�صم
ب�صمت فقالوا: يرائ���ي بها
عب�صت فقالوا: بدا ما كتم

�صمت فقالوا: كليل الل�صان
نطقت فقالوا: كثري الكلم

حلمت فقالوا: �صنيع اجلبان
ولو كان مقتدرا لنتقم

ب�صلت فقالوا: لطي�ص به
وما كان جمرتئا لو حكم

يقولون: �صذ اإذا قلت ل
واإمعة حني وافقتهم

فاأيقنت باأين مهما اأرد
ر�صا النا�ص لبد من اأن اأذم

غاية ال تدرك

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

أساتذة

األستاذة المساعدة بكيمياء النماص  د. منى هاشم:

تدريس الكيمياء بالعربية
يمنع مواكبة التطورات العلمية

إيمان الشهري

الكيمياء  امل�صاعدة بق�صم  الأ�صتاذة  اأبدت 
ب��ال��ن��م��ا���ص،  والآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة 
اأ�صفها  ه��ا���ص��م،  ���ص��م��ري  م��ن��ى  ال��دك��ت��ورة 
باللغة  الكيمياء  مادة  لتدري�ص  ال�صديد 
ال���ع���رب���ي���ة يف ظ����ل ن�����ص��ر ك����ل الأب����ح����اث 
وامل���راج���ع ب��الإجن��ل��ي��زي��ة، م��ع��ت��ربة ذل��ك 
ظلما للطالبة التي ل ت�صتطيع الرجوع 
اإل  اإلى الكتب واملراجع لأنها ل جتدها 
بها،  تدر�ص  مل  التي  الإجنليزية  باللغة 
م�����ص��ن��ف��ة ذل���ك اأك����رب ع��ائ��ق يف م��واك��ب��ة 

التطورات العلمية.

لكل منا حمطات مهمة يف حياته 
التعليمية، اأي املحطات عالقة 

بذهن الدكتورة منى؟
مهمة  وحمطات  مراحل  هناك  بالطبع 
يف حياة كل اإن�صان، اأما املحطات اخلا�صة 
ب��ال��ن�����ص��ب��ة يل فقد  ب��ال�����ص��ل��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
متثلت يف ح�صويل على درجة الدكتوراه 
درج��ة  وقبلها،   ،2012 ع��ام  الكيمياء  يف 

يتقبلن  حتى  بب�صاطة  معهن  والتعامل 
امل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي ق����د ت���ك���ون يف ب��ع�����ص 
الأح����ي����ان ث��ق��ي��ل��ة و���ص��ع��ب��ة، وه�����ذه هي 
التدري�ص، لأن  اأتبعها يف  التي  الطريقة 
الطالب  الأث��ر يف حمبة  اأك��رب  له  املُعلم 
�صواء  حياته  ط��وال  يذكره  ويظل  ملادته 

بال�صلب اأم بالإيجاب. 

كيف ترين مناهج اجلامعة، وما 
الفرق بينها وبني املناهج وطريقة 

التدري�س يف اجلامعات الأخرى 
العربية اأو الأجنبية؟

اجلامعة  يف  تدري�صها  يتم  التي   املناهج 
ب�صكل  تدري�صها  يتم  ل  لكن  جدا  جيدة 
لعدم  نظراً  العملي منها  كامل وخا�صة 
ت���واف���ر الأج���ه���زة ال���الزم���ة ل��ل��ق��ي��ا���ص يف 

املعامل.
وه���ن���ا ي��ك��م��ن ال����ف����رق يف ط��ري��ق��ة 
التدري�ص بني اجلامعة وبني اجلامعات 
الأخ������رى ال��ع��رب��ي��ة والأج���ن���ب���ي���ة، حيث 
اأب����داً يف  العملي ل غ��ن��ى ع��ن��ه  ال�����ص��ق  اإن 
ب���ل ه���و الأ����ص���ا����ص ول ميكن  ال��ك��ي��م��ي��اء 

ك��ن��ا ن��ق��دم ن��ح��ن ال���ع���رب ل��ل��ع��امل اأج��م��ع 
لالأ�صف  ولكن  �صورها،  �صتى  يف  العلوم 
ال�����ص��دي��د، ف����اإن ك��ل الأب���ح���اث وامل��راج��ع 

اأ�صبحت باللغة الإجنليزية.
العربية  باللغة  الكيمياء  وتدري�ص 
ت�صتطيع  ل  فهي  للطالبة  من�صف  غري 
الرجوع اإلى الكتب واملراجع وال�صتزادة 
اأو البحث عن معلومات يف جمالها لأنها 
علما  الإجنليزية  باللغة  اإل  جتدها  ل 

اأنها مل تدر�ص بها.
العليا  ال���درا����ص���ات  ط���الب  اأن  ك��م��ا 
وال��درا���ص��ة  ال��ت��خ��رج  بعد  ب�صدة  ي��ع��ان��ون 
مل���دة اأرب����ع ���ص��ن��وات ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ثم 
ر�صائلهم  وي��ك��ت��ب��ون  اأب��ح��اث��ه��م  ي��ج��رون 
باللغة الإجنليزية وهو اأمر مل يتدربوا 
اأو يعتادوا عليه، لذا اأجد بالفعل اأن هذه 
ال��ط��ري��ق��ة ت�صكل ع��ائ��ق��ا ك��ب��ريا ج���دا يف 

مواكبة التطورات العلمية.

الكتفاء فقط بتدري�ص اجلانب النظري 
دون العملي يف غالبية املقررات.

هل ت�شتطيع الطالبة اخلريجة 
مزاولة العمل من خالل

ما حت�شلت عليه يف مرحلة 
البكالوريو�س؟ 

ال��ب��ح��ث  جم����ال  يف  ���ص��ت��ع��م��ل  ك���ان���ت  اإذا 
العلمى اأو يف املعامل الكيميائية وما اإلى 
ذلك، ف�صتجد �صعوبة بالغة عند املزاولة 
ما  لغالبية  العملى  والتطبيق  الفعلية 
در���ص��ت��ه ن��ظ��ري��ا ف��ق��ط، وق���د اأ���ص��رت اإل��ى 
م�صوارها  ي�صهل  وقد  اآنفا،  ذلك  اأ�صباب 

يف جمالت اأخرى.

هل ترين اأن العتماد
على اللغة العربية يف التدري�س 

عائق اأمام مواكبة اآخر التطورات 
العلمية؟

الكرمي  القراآن  لغة  هى  العربية   اللغة 
ونعتز بها بال �صك ونفخر بها، ونتمنى 
اأن تعود العلوم بالعربية كما كانت حيث 

اأبحاث علمية قمت بها
واأخرى �شاركت فيها؟

اأج����ري����ت 11 ب��ح��ث��ا ع��ل��م��ي��ا وب������راءة 
اأب��ح��اث  ثمانية  منها  ن�صر  اخ����رتاع، 
والثالثة  عاملية،  علمية  جم��الت  يف 
امل��ت��ب��ق��ي��ة حت����ت ال���ن�������ص���ر وج��م��ي��ع��ه��ا 
يف جم�����ال ال���ب���ول���ي���م���رات احل��ي��وي��ة 

وتطبيقاتها املختلفة.

مبا تن�شحني الطالبات
خالل م�شريتهن الدرا�شية؟

اأن�������ص���ح���ه���ن ب���ج���ع���ل امل�����ذاك�����رة اأه����م 
التح�صيل  اأولوياتهن، لأن هذا وقت 
وال���ع���ل���م، وه�����ذا ال���وق���ت ل���ن ي��ت��ك��رر 
اأخ����رى يف ح��ي��ات��ه��ن، م��ا �صيلي  م���رة 
ت��خ��رج��ه��ن، ه��و ح�����ص��اد م��ا زرع���ن يف 
اأن يتقن  ع��ل��ي��ه��ن  ل���ذا  ال���وق���ت،  ه���ذا 

الزراعة.

امل��اج�����ص��ت��ري يف ال��ك��ي��م��ي��اء احل��ي��وي��ة ع��ام 
درجة  على  ح�صويل  ذل��ك  و�صبق   ،2008
عام  اخلا�صة  الكيمياء  يف  البكالوريو�ص 

.2002

ما املنا�شب التي ت�شغلينها حاليا، 
مقارنة بالتي عملت عليها

يف املا�شي؟
اأ����ص���ت���اذة م�����ص��اع��دة بكلية  اأع���م���ل  ح��ال��ي��ا 
اأ�صغل  كما  بالنما�ص،  والآداب  ال��ع��ل��وم 
م��ن�����ص��ب م�������ص���وؤول���ة ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا 
عملت  وق���د  بالكلية،  العلمي  وال��ب��ح��ث 
���ص��اب��ق��ا يف امل����رك����ز ال���ق���وم���ي ل��ل��ب��ح��وث 
يف  متدرجة  العربية  م�صر  بجمهورية 
ال��وظ��ائ��ف م��ن م�����ص��اع��د ب��اح��ث وب��اح��ث 
باحث  درج��ة  اإل��ى  و�صلت  حتى  م�صاعد 

باملركز.

لكل منا طريقته اخلا�شة
فما الطريقة التي تتبعينها

يف عملية التدري�س؟
الطالبات  م��ع  ال��ع��الق��ة  توطيد  اأح����اول 
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التعليم العالي

لقطات

اجتماع مديري الجامعات
يشدد على االعتناء بالمعلم

الدخيل: العمل ضمن منظومة متسقة 
يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة

الوطن  قيادة  روؤي��ة  اأن  الدخيرّل  ع��زام  الدكتور  التعليم  وزي��ر  اأك��د 
لبناء جيل ميثل عماد  بالتعليم  الهتمام  ا�صتمرارية  بالعمل على 
هذا الوطن يف حتقيق التنمية املن�صودة، تتمثل يف العتناء باملعلم 
وتقدمي  والإع���الء من مكانته،  ب��اأدائ��ه  والرت��ق��اء  وتنمية مهاراته 
متكاملة،  �صخ�صية  ل��ب��ن��اء  ل��ل��ط��الب  وملهمة  ث��ري��ة  تعلم  ف��ر���ص 
بالتوفيق  املولى  داعيا  واجلاذبة،  الآمنة  التعليمية  البيئة  وتوفري 

لكافة الكفاءات يف الوزارة لتقدمي عمل مميز يف خدمة التعليم.
وق����ال ال��دخ��ي��ل »ع��ن��دم��ا ن��ه��ي��ئ ال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��ا���ص��ب��ة وف���ق اأع��ل��ى 
وقادرة  اأجيال مبدعة  بذلك  نبني  اأن  ن�صتطيع  املتاحة،  الإمكانات 
من  الركيزة  هو  املعلم  و�صيكون  الع�صر،  م�صتجدات  مواكبة  على 
ر�صالته  اأداء  على  يعينه  مبا  الهتمام  يف  الأول��وي��ة  اإعطائه  خ��الل 
على اأكمل وجه، متمنيا موا�صلة اجلهود، وتخطي جميع العقبات 

باعتبار اأن التعليم للكل وجناحه م�صوؤولية اجلميع«.
ج��اء ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��ده معاليه م��وؤخ��را مع 
م��دي��ري اجل��ام��ع��ات ال�����ص��ع��ودي��ة، ب��ح�����ص��ور حم��اف��ظ هيئة تقومي 
التعليم العام، ورئي�ص املركز الوطني للقيا�ص والتقومي، وم�صوؤويل 

تعليم البنني والبنات.
وا���ص��ت��ه��ل ال��دخ��ي��ل ح��دي��ث��ه ب��ت��ق��دمي ال�����ص��ك��ر وال��ث��ن��اء للقيادة 
احل��ك��ي��م��ة، م�����ص��ريا له��ت��م��ام��ه��ا ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��ط��ل��ع 
الجتماع  يف  وت��ط��رق  املعلم،  دور  على  رك��ز  ث��م  اأه��داف��ه��ا،  لتحقيق 
اإلى الإح�صائيات حول م�صتويات املعلمني وفقا لنتائج الختبارات 
ل��ه��م، واخل��ط��ط  امل��ه��ن��ي��ة  ل��ل��م��ع��اي��ري  وب���رام���ج م�صتقبلية  امل��ه��ن��ي��ة، 
�صمن  العمل  اأهمية  مبينا  ال����وزارة،  �صتنتهجها  التي  امل�صتقبلية 
منظومة مت�صقة تتكامل خططها وبراجمها مبا ي�صمن ال�صتثمار 

الأمثل للموارد وحتقيق اأعلى درجات الكفاءة.
البحثية يف  وم��راك��زه��ا  اجل��ام��ع��ات  دور  ال��دخ��ي��ل على  و���ص��دد 
ال��دور  وتعزيز  ال�صعودي  بالإن�صان  لالرتقاء  ال���روؤى  ه��ذه  حتقيق 

الفاعل للمملكة يف العامل اأجمع والإ�صهام يف تكامل بنائه.
 

»التعليم« تنفي صدور قرار
باستقالل الجامعات

التوا�صل  مواقع  تناقلتها  التي  الأن��ب��اء  �صحة  التعليم  وزارة  نفت 
باجلامعات  خا�صا  جديدا  نظاما  ال���وزارة  اإ���ص��دار  عن  الجتماعي 

ال�صعودية يف اململكة يق�صي با�صتقاللها اإداريا وماليا.
واأو�صحت وزارة التعليم اأنه »مل يتم بحث اأي مو�صوع يف هذا 
وماليا،  اإداري��ا  اجلامعات  با�صتقالل  ق��رارا  ت�صدر  مل  واأنها  ال�صاأن 
واإق��ام��ة ان��ت��خ��اب��ات لخ��ت��ي��ار روؤ���ص��اء الأق�����ص��ام وال��ع��م��داء، وت�صكيل 

احتادات منتخبة لالأ�صاتذة والطالب«. 
ودع����ت ال������وزارة اإل����ى ����ص���رورة اأخ����ذ الأخ���ب���ار م���ن م�����ص��ادره��ا 
تتعامل مع  اأنها  موؤكدة  الإ�صاعات،  العتماد على  الر�صمية، وعدم 
الإعالم ب�صفافية كبرية، ويف حال �صدور اأي نظام يتعلق باأن�صطتها 

�صتعلنه ر�صميا.

أحمد العياف

ب���رع���اي���ة خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ص��ري��ف��ني 
�صعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �صلمان  امللك 
ح��ف��ظ��ه اهلل، ي��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم الأح�����د يف 
ال����ري����ا�����ص، امل�����وؤمت�����ر ال��������دويل ال���راب���ع 
ُبعد،  عن  والتعليم  الإل��ك��رتوين  للتعلم 
ليتناول على مدى اأربعة اأيام جملة من 
املو�صوعات ذات العالقة مبحور املوؤمتر 
واع��د«  مل�صتقبل  مبتكر  »تعليم  الرئي�ص 
متخ�ص�صة،  ع��م��ل  وور�����ص  دورات  ع��رب 
اأول يومني  ب��دورات  وفيما يلي تف�صيل 

من الربنامج:

دورات اليوم األحد
ــث الفــرتا�ــشــيــة  ــب ــات ال ــط ــاء حم ــن ب
وتوظيفها يف التعليم: يعترب م�صطلح 
تقنيات البث الفرتا�صي عرب الإنرتنت 
من املجالت املتجددة يف جمالت التعلم 
الل����ك����رتوين ح��ي��ث مي��ك��ن امل��ت��ع��ل��م من 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ع��ل��م يف اأي وق���ت داع��م��ا 
تقنيات  بوا�صطة  بعد  عن  التعلم  بذلك 
ت���ه���دف ل��ت��و���ص��ي��ل ال��و���ص��ائ��ط امل��ت��ع��ددة 
الإن��رتن��ت  ع��رب  وال�صوت  الفيديو  مثل 
ب�������س���ك���ل م�������س���غ���وط ي���ق���ل���ل م�����ن ف���رة 
ال�صتماع.  اأو  امل�صاهدة  اأث��ن��اء  الن��ت��ظ��ار 
ال�صيغ  من  العديد  الإنرتنت  يف  يوجد 
وال�صوت.  الفيديو  ل�صغط  امل�صتخدمة 
يقدمها املحا�صر بكلية الرتبية بجامعة 

املجمعة املدرب في�صل ال�صمري.

التعلم  يعد  املنت�شر:  التعلم  تطبيقات 
امل���ن���ت�������ص���ر اأك�������رث م�����ن جم������رد ط��ري��ق��ة 
ميثل  ف��ه��و  وال��ت��ع��ل��ي��م،  للتعليم  ج��دي��دة 
فقط  لي�ص  ي��ح��دث  ال���ذي  للتعلم  روؤي���ة 

ت��ق��دم��ه��ا امل���درب���ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
جم����ال ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����رتوين ب��امل��رك��ز 
والتعليم  الإل��ك��رتوين  للتعلم  الوطني 
عن بعد حنان بنت عبد املح�صن الربيع.

دورات  غدا االثنين
اإن  الــنــ�ــشــر الــرقــمــي الإلــــكــــرتوين: 
ظ���ه���ور ال���ه���وات���ف والأج�����ه�����زة ال��ذك��ي��ة 
الن�صر  تطور  يف  ج��دي��دا  منحنى  �صكل 
الأجهزة  فتلك  والرقمي،  الإل��ك��رتوين 
ت�صغيل  وم��ن�����ص��ات  ت��ط��ب��ي��ق��ات  حت����وي 
توافقية  م�صكلة  ظهرت  حيث  متعددة 
برامج وتطبيقات �صطح املكتب مع تلك 

املن�صات والتطبيقات.
ت��ع��ق��ي��دا اجت���اه  ومم����ا زاد الأم������ر 
الأنظمة،  تلك  نحو  العربي  امل�صتخدم 
ب�صبب  املن�صور  الرقمي  املحتوى  وقلة 
النا�صر  ب��ني  ال��رق��م��ي��ة  ال��ف��ج��وة  ت��ك��ون 
واقت�صرت  اجل���دي���دة،  امل��ن�����ص��ات  وت��ل��ك 
عملية ن�صر املحتوى على املتخ�ص�صني 
يف جمال برجمة التطبيقات املخ�ص�صة 
ل��ك��ل م��ن�����ص��ة م���ن م��ن�����ص��ات ال��ت�����ص��غ��ي��ل 
امل���خ���ت���ل���ف���ة وم������ع ذل������ك ي���ج���د ه������وؤلء 
برجمة  يف  �صعوبة  اأي�����ص��ا  امل��ربجم��ون 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ب�����ص��ب��ب ت���ع���دد الأن��ظ��م��ة 

ومن�صات الت�صغيل.
ي��ق��دم��ه��ا خ��ب��ري ال��ت��دري��ب ب����وزارة 
املتعاقد  واملحا�صر  والتعليم  الرتبية 
بعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر 

بجامعة امللك خالد، اأحمد البارقي.

امل�شدر  ومفتوحة  احلرة  الربجميات 
 :)FOSS( اللــكــرتوين  التعلم  يف 
وت��������ه��������دف ل�����ت�����ع�����ري�����ف امل�����������ص�����ارك�����ني 
امل�صدر  ومفتوحة  احل��رة  بالربجميات 

يف احل����ج����رات ال���درا����ص���ي���ة ول���ك���ن ف��ى: 
واملكتبة،  وامللعب،  العمل،  ومكان  املنزل، 
وامل���ت���ح���ف، وت��ف��اع��الت��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة مع 
تو�صيعا  املنت�صر  التعلم  ويعد  الآخرين. 
املنت�صر  ف��ك��رة احل��ا���ص��ب  ف��ى  وام���ت���دادا 
ي�صف  امل�صطلح  وه���ذا   ،Ubiquitous
ال���وج���ود ال��ن��اف��ذ لأج���ه���زة احل��ا���ص��ب فى 
ت��ع��ل��م��ن��ا. وي�����ص��اع��د ال��ت��ع��ل��م امل��ن��ت�����ص��ر فى 
جديدة  تعليمية  معرفية  بنية  تكوين 
اأ����ص���ب���ح���ت مم��ك��ن��ة ب���وا����ص���ط���ة م���وف���ري 
ال��و���ص��ائ��ط امل���ت���ع���ددة. ي��ق��دم��ه��ا  م��دي��ر 
وحدة التعليم الإلكرتوين بكلية العلوم 
والآداب يف الر�ص الدكتور حممد عبده 

راغب عما�صة.

كو�شيلة  ــاد  ــب الآي تطبيقات  تفعيل 
امل��ا���ص��ة  ل���ل�������ص���رورة  ن���ظ���را  تعليمية: 
ال���ت���ي ت��ف��ر���ص ع��ل��ي��ن��ا م���واك���ب���ة ال���ث���ورة 
التكنولوجية يف جميع جمالت احلياة، 
وع���ل���ى وج����ه اخل�����ص��و���ص يف ال��ت��ع��ل��ي��م،  
ف���اإن ل��ه��ذا ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي اأهمية 
التعليمية  الو�صائل  ا�صتخدام  يف  كبرية 
مر  على  وتنوعها  وتدرجها  التعليم  يف 
النحت على جدران  ب��دءا من  الع�صور؛ 
الكهوف يف الع�صر احلجري وما انتهت 
ا�صتخدام  من  احلديث  الع�صر  يف  اإليه 
اأجهزة تقنية حديثة مثل اأجهزة الأيباد.
�صالح  يف  التكنولوجيا  ولتطويع   
جمموعة  اخ��ت��ريت  التعليمية  العملية 
م�����ن ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات وب�����رام�����ج الأي�����ب�����اد 
ت�صتخدم  اأن  املمكن  التي من  التعليمية 
والف�صول  القاعات  تعليمية يف  كو�صائل 
الدرا�صية والتي من �صاأنها رفع امل�صتوى 
كل  ل��دى  العلمي  والتح�صيل  الإب��داع��ي 

من املعلم و طالبه.

لتوظيفها يف جمال التعلم الإلكرتوين 
لتنمية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  وتطوير 
ج��ان��ب الب��ت��ك��ار ودع����م امل���واه���ب ل��دى 
ال��ط��الب وامل��ع��ل��م��ني، وذل���ك م��ن خالل 
ع���ر����ص من�����اذج وجت������ارب ل��ل��ربجم��ي��ات 
احلرة ومفتوحة امل�صدر، والتعرف على 
اأن تقوم به هذه الربجميات  ما ميكن 
م����ن ت��غ��ي��ري ل��ل��م�����ص��ه��د ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف 

امل�صتقبل.
يقدمها املدرب املحا�صر يف تقنية 
يف  والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  املعلومات 
�صلطنة ع��م��ان، م��دي��ر م��رك��ز الأج��ي��ال 

املتكاملة خلدمات التدريب.

 :MOOCs املــوك  واإدارة  ت�شميم 
بامل�صاقات  تعريفا  ال��ور���ص��ة  ه��ذه  ت��ق��دم 
الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة امل���ف���ت���وح���ة ل��ل��ج��م��ي��ع 
  Massive Open Online Courses

واأ�صرار ت�صميمها واإدارتها بنجاح.
ت����ق����دم����ه����ا م�������دي�������رة ال���ت���ع���ل���ي���م 

الإلكرتوين يف كلية دبي للطالبات.
بلغ  التدريبية  ال��ور���ص  اأن  ي��ذك��ر 
ع��دده��ا  27 ور���ص��ة وت��ت��ن��اول جملة من 
املو�صوعات ذات العالقة مبحور املوؤمتر 
واعد«  مل�صتقبل  مبتكر  »تعليم  الرئي�ص 
وهي: ال�صف املقلوب، الجتاه احلديث 
يف التعليم، واإعداد املحتوى الإلكرتوين 
وتطوير  اخلا�صة،  الحتياجات  ل��ذوي 
كا�صرتاتيجية  الرقمية  الق�صة  روايات 
وت�صميم  التفاعلي،  املحتوى  لتقدمي 
التعلم  اأن��ظ��م��ة  يف  امل���ق���ررات  وت��ط��وي��ر 
الإل���ك���رتوين، واإن���ت���اج الن��ف��وج��راف��ي��ك 
�صفا  ت�صنع  وك��ي��ف  ال��ث��اب��ت،  التعليمي 
املحتوى  ت�صميم  وتطبيقات  مقلوبا، 

لالآيباد يف التعليم.

برعاية خادم الحرمين الشريفين 
انطالق المؤتمر الدولي الرابع

للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
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الباحة

اإلحساء

الطائف
د����ص���ن وك���ي���ل ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف 
ل��ل�����ص��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��دك��ت��ور 
اإبراهيم احلكمي حملة مكافحة 
الإدم�������ان ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا وح���دة 
اخلدمة املجتمعية بكلية خدمة 
امل���ج���ت���م���ع وال���ت���ع���ل���ي���م امل�����ص��ت��م��ر 
حتت  ال��ط��ب  كلية  م��ع  بالتعاون 

�صعار »�صباب بدون اإدمان«.

السعودية اإللكترونية
ال�صعودية  اجلامعة  ا�صتحدثت 
جديدا،  برناجما  الإلكرتونية، 
ل�����دع�����م ال����ب����ح����ث ال����ع����ل����م����ي يف 
اجل���ام���ع���ة، م����ن خ�����الل ت��ق��دمي 
ج��وائ��ز م��ال��ي��ة جم��زي��ة لتحفيز 
اأع�صاء هيئة التدري�ص والطالب 
البحوث يف خمتلف  اإج��راء  على 
وذلك  واملعرفة،  العلوم  جمالت 
يف اأرب����ع����ة ف�����روع ه����ي: اأع�����ص��اء 
هيئة التدري�ص للتميز يف الن�صر 
ال���ع���ل���م���ي، وط������الب ال���درا����ص���ات 
والبحث  العلمي،  للن�صر  العليا 
ال��ع��ل��م��ي امل�������ص���رتك، وب���رن���ام���ج 

»باحث« لدعم البحث العلمي.

األميرة نورة
د���ص��ن ق�����ص��م امل��ك��ت��ب��ات وامل��ع��ل��وم��ات 
الأم���رية  بجامعة  الآداب  كلية  يف 
فعاليات  عبدالرحمن،  بنت  ن��ورة 
املكتبات  جم��ال  يف  املتميزين  لقاء 
لعام  الثانية  �صنته  يف  واملعلومات 
1436� 1437ه���، حتت �صعار »�صفري 

التميز والإبداع واملعرفة«.

الدمام
الطبية  العلوم  كلية  ا�صت�صافت 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ال���دم���ام، 
الطبية  ل��ل�����ص��وؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ال��ري��ا���ص��ي��ة ب��ال��رئ��ا���ص��ة ال��ع��ام��ة 
العام  امل�صرف  ال�صباب،  لرعاية 
على م�صت�صفى الأمري في�صل بن 
الدكتور  الريا�صي  للطب  فهد 
ل��ت��ق��دمي  اجل�����وه�����ر،  اهلل  ع���ب���د 
ور�����ص����ة ع���م���ل ب���ع���ن���وان »ت���اأث���ري 
للطاقة  امل��ول��دة  امل�صاعدة  امل���واد 
وامل��ن�����ص��ط��ات امل���ح���ظ���ورة وط���رق 

الك�صف عنها يف الريا�صة«.
�صمن  الور�صة  ه��ذه  وتاأتي 
امل���ح���ا����ص���رات امل����ق����ررة ل��ط��الب 
يف  الطبيعي  ال��ع��الج  ماج�صتري 

مادة الطب الريا�صي.

الملك سعود
ن��ظ��م��ت ���ص��رك��ة احت����اد ات�����ص��الت 
»م����وب����اي����ل����ي« زي��������ارة ت��ع��ري��ف��ي��ة 
ل���ط���الب ك��ل��ي��ة ع���ل���وم احل��ا���ص��ب 
واملعلومات بجامعة امللك �صعود، 
مبدينة  امللقا  بيانات  مركز  اإل��ى 
اإلى  ال��زي��ارة   وهدفت  الريا�ص. 
ت����ع����ري����ف ال�����ط�����الب م�����ن ق����رب 
يدر�صونه  ما  وب�صكل عملي على 

�صمن مقرراتهم.

سلمان
بالنويعمة  ال�صحي  املركز  اأق��ام 
ال���دوا����ص���ر  وادي  حم���اف���ظ���ة  يف 
بالتعاون مع كلية العلوم الطبية 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة 
���ص��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، يوما 
ت����وع����وي����ا ت��ث��ق��ي��ف��ي��ا ل��ل��ت��ع��ري��ف 
للمراجعني  ال�����ص��رط��ان  مب��ر���ص 
العاملي  اليوم  مبنا�صبة  ول��ل��زوار 

لل�صرطان.

الملك عبدالعزيز
امللك عبد  واف��ق جمل�ص جامعة 
للعام  الثالثة  جل�صته  يف  العزيز 
اجلامعي 1436/1435 على عقد 
اخل��دم��ة ب��ني م��ع��ه��د الق��ت�����ص��اد 
وموؤ�ص�صة  باجلامعة  الإ�صالمي 
ت��وم�����ص��ون روي������رتز. ك��م��ا واف���ق 
الدرا�صية  اخلطة  على  املجل�ص 
امل�����ص��ت��ح��دث��ة ل���ربن���ام���ج دب���ل���وم 
املعلومات  تقنية  بق�صم  التعقيم 
اإ�صافة  املجتمع،  بكلية  ال�صحية 
اإل�������ى م���واف���ق���ت���ه ع���ل���ى اخل���ط���ة 
الأق�����ص��ام  م��ن  ل��ع��دد  امل�صتحدثة 
ال���ع���ل���م���ي���ة ب���ك���ل���ي���ة ال����درا�����ص����ات 

البحرية.

اإلمام
ن��ظ��م��ت م��دي��ن��ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 
ل��ل��ط��ال��ب��ات يف ج��ام��ع��ة الإم�����ام 
بعمادة  ممثلة  �صعود  بن  حممد 
تقنيا  ملتقى  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
الآيل،  احلا�صب  كلية  لطالبات 
ه������دف اإل��������ى ت���و����ص���ي���ع م������دارك 
جم��الت  يف  الطالبات  وم��ع��ارف 

التقنية.

جازان
اأو�����ص����ح وك���ي���ل ع���م���ادة امل��ك��ت��ب��ات 
عي�صى  الأ�صتاذ  ج��ازان،  بجامعة 
ال����ك����ت����اب  م����ع����ر�����ص  اأن  ق����ح����ل 
اخل��ام�����ص امل��ق��ام ب��اجل��ام��ع��ة ق��دم 
اأ���ص��ل��ي��ة  ل������رواده 50 خم��ط��وط��ة 
األف   50 واأك��رث من  املنطقة  من 
ن�����ص��خ��ة م�������ص���ورة مل��خ��ط��وط��ات 
م��ن خم��ت��ل��ف امل��ك��ت��ب��ات ال��ع��امل��ي��ة، 
اجلامعية  الر�صائل  ج��ان��ب  اإل���ى 
الفهر�صة  يف  اإدخ��ال��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
املركزية لتمكني  الآلية للمكتبة 
ال��ب��اح��ث��ني م��ن ال��و���ص��ول اإل��ي��ه��ا 

باأي�صر الطرق.

أم القرى
املجال  القرى  اأم  جامعة  فتحت 
املوازي من  املاج�صتري  خلريجي 
كلية الرتبية للتقدم اإلى برامج 
م�صرتطة  الكلية،  يف  الدكتوراه 
احل�صول على وثائقهم يف موعد 

اأق�صاه 1436/4/23.
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جامعة سنغافورا تبحث ظاهرة 
التقدم العمري في العالم

NUS موقع جامعة

عقدت كلية الآداب والعلوم الجتماعية 
اتفاقية  الوطنية  �صنغافورا  جامعة  يف 
����ص���راك���ة م����ع ج���ام���ع���ة »وا����ص���ن���ط���ن« يف 
اأبحاث  معهد  لتاأ�صي�ص  لويز«  »�صاينت 
العمر  »معهد  ا���ص��م  يحمل  متخ�ص�ص 
ما  واختبار  وت�صميم  لدرا�صة  املتقدم« 
اإل��ي��ه م��ن حلول ملعاجلة  ال��و���ص��ول  يتم 
ال��ق�����ص��اي��ا الج��ت��م��اع��ي��ة امل��ع��ق��دة ال��ت��ي 
يكرث  التي  واملجتمعات  بالأ�صر  حتيط 
اأو  ���ص��ن��غ��اف��ورا  ����ص���واٌء يف  امل�����ص��ن��ون  فيها 

اأمريكا اأو العامل باأ�صره.
وقد ح�صرت احلفل وزيرة الدولة 
ال��دك��ت��ورة  وال��ع��م��ال��ة  لل�صحة  الأع���ل���ى 
»اآم����ي خ����ور«، ح��ف��ل ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة 
ال��ذي عقد يف 23 فرباير 2015 يف بهو 
�صنغافورا  جامعة  يف  اجلامعية  املدينة 

.NUS الوطنية
و���ص��ي��رتاأ���ص امل��ع��ه��د ال��ربوف�����ص��ي��ور 

حول العالم

والأ���ص��ت��اذ  ت�صون«  نغي  »ت�صيا  امل�����ص��ارك 
امل�������ص���ارك »ك�����وراي�����ن غ������وه« م����ن ك��ل��ي��ة 
اجلانب  م��ن  اأم��ا  �صنغافورا،  يف  الآداب 
الأم����ريك����ي ف�����ص��رياأ���ص��ه ال��ربوف�����ص��ي��ور 
»مايكل �صريادين« من جامعة وا�صنطن  
م���ع ال��ع��ل��م ب���اأن���ه ي���راأ����ص ك��ر���ص��ي بحث 
ال��ربوف�����ص��ي��ور »ن���اث���ان« يف ق�����ص��م ع��ل��وم 
اخلدمة الجتماعية يف اجلامعة ذاتها.
التفاقية  ع��ن  ل��ه  ت�صريحات  يف 
امل��ربم��ة ع��رب الأ���ص��ت��اذ امل�����ص��ارك »ت�صيا 
نغي ت�صون« عن ال�صنوات الطوال التي 
عمل فيها باجلامعة جنبا اإلى جنب مع 
جامعة وا�صنطن، تلك املدة التي و�صلت 

اإلى اأكرث من عقدين من الزمان.
 واأ�صاف »اليوم �صعادتنا ل تو�صف 
لأننا قوينا تعاوننا املثمر و�صداقتنا من 
 ، املتقدم«  العمر  تاأ�صي�ص »معهد  خالل 
الذي �صي�صم العديد من التخ�ص�صات 
ال��ب��ي��ن��ي��ة واخل�����ربات ال��دول��ي��ة لإي��ج��اد 
الق�صايا  مل��ع��اجل��ة  الب��ت��ك��اري��ة  احل��ل��ول 

امل��ع��ق��دة اخل��ا���ص��ة ب��ال��ت��ق��دم يف ال��ع��م��ر 
والرعاية الجتماعية.

التبادل  و�صيعمل املعهد على ن�صر 
املتبادلة  التعليمية  وال��ف��ر���ص  امل��ع��ريف 

بني اجلامعتني.
واختتم كلمته باأنه ياأمل اأن ي�صهم 
امل��ع��ه��د يف ن��ف��ع امل��ج��ت��م��ع الإن�������ص���اين يف 
والعامل  املتحدة  وال��ولي��ات  �صنغافورا 

باأ�صره.
واأ�����ص����ار ال���ربوف�������ص���ي���ور »ك���وراي���ن 
غوه« اإلى اأن �صنغافورا تعد واحدة من 
العمري  التقدم  يف  ال��ع��امل  دول  اأ���ص��رع 
ف���وق 65  امل�صنيني  ���ص��ي��زداد ع��م��ر  ح��ي��ث 
اأ�صعاف بحلول عام 2030،  عاما ثالثة 
الأمر الذي يعني اأن جمتمعنا �صيواجه 
ب�صبب  واقت�صادية  اجتماعية  م�صكالت 
هنا  وم��ن  العمري«،  »التقدم  �صماه  ما 
يربز �صبب اإن�صاء املعهد يف هذا التوقيت 
الجتماعية  الظاهرة  ه��ذه  يف  للبحث 

املعقدة.

 واأ������ص�����اف ال���ربوف���ي�������ص���ور »اإن���ن���ا 
امل�����ص��روع البحثي يف  ب��ال�����ص��روع يف ه���ذا 
�صيقارن  املتحدة  وال��ولي��ات  �صنغافورا 
املو�صوعة  ال�صرتاتيجيات  بني  املعهد 
وي��خ��ت��رب احل���ل���ول امل��ق��رتح��ة و���ص��ي��ق��وم 
�صيا�صات  م��ن  ابتكاره  �صيتم  م��ا  ب��اإب��الغ 

لقارة اآ�صيا والعامل باأ�صره.«
واأم���������اط ال���روف�������س���ي���ور »م���اي���ك���ل 
ي���دور يف جعبته  ال��ل��ث��ام عما  ���ص��ريادي��ن« 
قائال »اإن املعهد �صيعالج ق�صايا جديدة 
العمري،  التقدم  تتمثل يف   21 القرن  يف 
واأ�����ص����واق ال��ع��م��ل امل��ع��ومل��ة، وت���زاي���د ع��دم 
�صي�صم خمتلف  ال���ذي  الأم���ر  امل�����ص��اواة، 
التخ�ص�صات للبحث يف هذا املجال، ومنها 
املثال: اخلدمة الجتماعية،  �صبيل  على 
القانون،  الجتماعية،  العلوم  القت�صاد، 
الهند�صة،  العامة،  ال�صحة  التمري�ص، 
ال��ه��ن��د���ص��ة امل��ع��م��اري��ة، ف��خ��رباء ك��ل تلك 
حللول  للو�صول  �صيجتمعون  امل��ج��الت 

مبدعة و�صاملة.
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هولندا تحسن وضعها 
في خارطة التعليم 

العالي العالمي
المصدر: موقع جامعة أمستردام 

التعليم  ب��رن��اجم��ا ج��دي��دا لتح�صني و���ص��ع  اأط��ل��ق��ت ه��ول��ن��دا م��وؤخ��را 
ال��ه��ول��ن��دي يف خ��ارط��ة التعليم ال��ع��ايل ال��ع��امل��ي م��ن اأج���ل زي���ادة دخل 

اجلامعات الهولندية واإثراء تنقل الطالب الدوليني منها واإليها.
ال��ربن��ام��ج جامعة  ل��ه��ذا  ال��ت��ي ان�صمت  اأ���ص��ه��ر اجل��ام��ع��ات  وم���ن 
يح�صن  الطالب  تدويل  ب��اأن  را�صخ  فكر  لديها  التي   UvA اأم�صرتدام 
من جودة ونوعية التعليم كما هو وا�صح يف نتائج برنامج »الف�صول 
فيها طالب  يدر�ص  التي    International Classrooms الدولية«  

من �صتى اأنحاء العامل.
م��ن الطالب  امل��زي��د  ا�صتقطاب  اإل���ى  اأم�����ص��رتدام  وت��اأم��ل جامعة   
اأطلقت برناجما للح�صول على  لدرا�صة مرحلة املاج�صتري، ومن ثم 
اجلامعة  ب��اأن  علما  الأ�صمى،  للهدف  و�صول  هنالك  للدرا�صة  منحة 
تنقل  برنامج  �صترثي  بل  فح�صب  العليا  الدرا�صات  على  تقت�صر  لن 
الطالب  �صقل  يف  لأهميته  نظرا  البكالوريو�ص  مرحلة  يف  الطالب 

مبهارات يتطلبها �صوق العمل املعومل.
منح  اأوله��م��ا  امل��ن��ح  م��ن  ن��وع��ني  على  الهولندية  املنحة  تعتمد 
للطالب القادمني من خارج الحتاد الأوروبي لدرا�صة البكالوريو�ص 
اأم����ا ط���الب اجل��ام��ع��ة  اأو امل��اج�����ص��ت��ري ومت��ن��ح اجل��ام��ع��ة 5000 ي����ورو، 

الراغبني يف الدرا�صة يف برنامج خارجي فتمنح اجلامعة 1250 يورو.
وخ�ص�صت اجلامعة هذا العام 36 منحة للطالب القادمني من 
اأف���ادت  م��ا  ف��ق��ط، ح�صب  ل��ل��داخ��ل فخ�ص�صت 48 منحة  اأم���ا  اخل����ارج، 

اجلامعة يف موقعها الإلكرتوين.



لقطات
اليونان 

اأو�������ص������ح رئ����ي���������ص احل���ك���وم���ة 
»األيك�ص  اجل��دي��د  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
ت�صيربا�ص« اأن حكومته ت�صع 
اأول  �صمن  التعليم  اإ����ص���الح 
اهتماماتها يف بيان احلكومة 
ال�����ذي األ����ق����اه اأم������ام ال���ربمل���ان 
موؤخرا، موؤكدا رغبة بالده يف 
والك�صاد  التق�صف  عباءة  خلع 

القت�صادي.

هونج كونج
ك�����ص��ف م��ع��ه��د »ك��ارول��ي��ن�����ص��ك��ا« 
ال�����ص��وي��دي، وه���و م���ن اأ���ص��ه��ر 
تخ�ص�ص  يف  العامل  جامعات 
اإن�صاء  يف  رغبته  ع��ن  ال��ط��ب، 
م����رك����ز ل�����ه يف ه������وجن ك���وجن 
بقيمة قدرها 50 مليون دولر 
اأمريكي، �صيكون الفرع الأول 
يف  الغريب  اآ�صيا.  ق��ارة  يف  ل��ه 
ل���ن ي��دف��ع  امل��ع��ه��د  اأن  الأم������ر 
بل  ال�صخمة،  الأم����وال  ه��ذه 
ال�صركة  رئي�ص  بها  �صيتربع 
القاب�صة،  للعقارات  ال�صينية 
وه��و رج��ل اأع��م��ال �صهري من 
ي�����دع�����ى »لو  ك�������وجن  ه�������وجن 

مينغ- واي«.

ألمانيا
اأ��������ص�������درت ه���ي���ئ���ة م��ك��اف��ح��ة 
اأملانيا  يف  وال�صفافية  الف�صاد 
حت���ذي���رات م���ن اأم�����ور ك��ث��رية  
تربط ما بني التعليم العايل 
حمذرة  التجارية،  وال�صركات 
م�����ن اأن�����ه�����ا ت����الح����ظ وج�����ود 
يف  تتنامى  لل�صركات  م�صالح 
التعليم  على  هيمنتها  �صورة 
والأب�����ح�����اث ح�����ص��ب م����ا اأف�����اد 

مدير الهيئة »اإيدا مولر«.

غانا
ال��ع��ايل  التعليم  ق��ط��اع  ي�صهد 
يف غ��ان��ا اإق���ب���ال م��ت��زاي��دا من 
ال�����ط�����الب ل����درا�����ص����ة ال���ع���ل���وم 
وال��ه��ن��د���ص��ة. واأك�������دت درا����ص���ة 
اأن اثنني من  ���ص��درت م��وؤخ��را 
كل خم�صة طالب يقبلون على 
درا����ص���ة ال��ع��ل��وم يف اجل��ام��ع��ات 
وامل���ع���اه���د ال��ف��ن��ي��ة يف ال��وق��ت 
ف��ي��ه زي���ادة  ال���ذي ت�صهد غ��ان��ا 
بعد  ع��ن  التعليم  ع��دد ط��الب 
ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة  ب��ن�����ص��ب��ة %20 
امل��ا���ص��ي. ج����اءت ه���ذه ال��زي��ادة 
م���وؤ����ص���را ع��ل��ى جن����اح ب��رن��ام��ج 
احلكومة الذي اأطلقته يف عام 
ال��ط��الب  ع����دد  ل���زي���ادة   2010
يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ل��ت��ل��ب��ي��ة 
اح���ت���ي���اج���ات ال�������ص���وق امل��ح��ل��ي 
حت��ت ع��ن��وان  »خ��ط��ة التعليم 

ال�صرتاتيجي 2020-2010«.

حول العالم

 المصدر: موقع
جامعة ييل

ت���و����ص���ل ع���ل���م���اء يف »ج���ام���ع���ة ي��ي��ل« 
ال��ب�����ص��ري  امل����خ  اأن  اإل�����ى  الأم���ريك���ي���ة 
ع�صبية  خ��الي��ا  ي��ن��ت��ج  اأن  ي�����ص��ت��ط��ي��ع 
اأن  ي�صتطيعوا  مل  اإن��ه��م  اإل  ج��دي��دة، 
ي��ف��ه��م��وا ب��ع��د ك��ي��ف ي��ت��م اإن���ت���اج ه��ذه 

اخلاليا، وما وظيفتها؟
اأع���ده���ا باحثو  ف��ح�����ص��ب درا����ص���ة 
ج��ام��ع��ة »ي��ي��ل« م���وؤخ���را، ف���اإن ع��وام��ل 
ال���ت���ط���ور ال���ت���ي ت��ت��ح��ك��م يف ت��ك��وي��ن 
ال�����ص��ف��ائ��ح ال��دم��وي��ة ت��ع��د ���ص��روري��ة 

لتن�صيط خاليا املخ اجلذعية.

جامعة ييل تكتشف محفزا لنمو خاليا الدماغ
الأع�����ص��اب  علم  خبري  واكت�صف 
يف اجل���ام���ع���ة، ال��ب��اح��ث »ج����ني ل��ي��ون 
ال��دورة  خبري  مع  بالتعاون  توما�ص« 
اخلاليا  اأن  اإي��خ��م��ان«،  »اآن  ال��دم��وي��ة 
حلا�صة  تفتقر  الع�صبية  اجل��ذع��ي��ة 
ل��ق��ي��ا���ص   receptor م�����ص��ت��ق��ب��ل  اأو 
ع���ام���ل ال��ن��م��و ال��غ�����ص��ائ��ي يف ال�����دورة 
خاليا  لإن��ت��اج   VEGFR3 ال��دم��وي��ة 
احل�صني  يف  امل���خ  م��ن  ج��دي��دة  قليلة 
)ب���ن���ي���ة ت�����ص��ري��ح��ي��ة يف ال�����دم�����اغ( يف 
ف����ئ����ران ال����ت����ج����ارب، ف�����ص��ال ع����ن اأن 
ذات��ه��ا  ال��ت��ي تفتقر، يف ح��ذ  ال��ف��ئ��ران 
ل�����ع��ام��ل ال��ن��م��و ال��غ�����ص��ائ��ي يف ال����دورة 
عليها  ي��ظ��ه��ر   VEGFR3 ال��دم��وي��ة 

التي  تلك  م��ن  اأك���رث  القلق  ع��الم��ات 
اخلاليا  يف  م�صتقبل  اأو  حا�صة  لديها 

اجلذعية.
وك�صف الباحثون عن مفاجاأة اأن 
جزيء VEGFR3 ل يحفز ال�صفائح 
ال��دم��وي��ة يف امل��خ بنف�ص ال��ق��در ال��ذي 
ي��ن�����ص��ط ف��ي��ه خ��الي��ا امل���خ اجل��ذع��ي��ة؛ 
العامل  اأن ه���ذا  ي��رج��ح  ال���ذي  الأم����ر 
رمب���ا ي�����ص��ت��خ��دم يف ع���الج الأم���را����ص 

الع�صبية.
البحثي  الفريق  ن�صر  وعلى هذا 
ن�صرته جملة  نتائج بحثه يف  تقرير 
»�صيل ريبورت« العلمية يف 19 فرباير 

.2015

مقاضاة هارفارد لعدم تقديم مناهج مناسبة لضعاف السمع
المصدر: صحيفة

نيويورك تايمز

رف���ع���ت »ال���راب���ط���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل�����ص��م يف 
الأم���ريك���ي���ة« ق�صية  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
فيدرالية �صد جامعة »هارفارد« و »معهد 
ب�صبب    MIT ما�صا�صويت�ص للتقنية« 
التمييز  عدم  لقانون  اجلامعتني  انتهاك 
ن�صية  حا�صية  ت��وف��ري  يف  ف�صلهما  ج���راء 
التعليمية  امل��واد  اأو  املحا�صرات  �صا�صة  يف 
الإلكرتونية ت�صاعد ذوي �صعوبات ال�صمع 

اأو ال�صم على فهم املحا�صرة.
وجاء يف مقدمة ال�صكوى الق�صائية 
عرب  التعليمي  امل��ح��ت��وى  م��ن  ال��ك��ث��ري  اأن 
ما  اأو  حا�صية،  اأ�صفله  يوجد  ل  النرتنت 
التو�صيحية  بالت�صمية  اإلكرتونيا  يعرف 
اأو  له حا�صية غري دقيقة  اأو تو�صع   ،CC

فهم  ب�صببه  يتع�صر  مم��ا   مفهومة؛  غري 
اأو  ال�صمع  �صعف  م��ن  ي��ع��ان��ون  مل��ن  امل����واد 

ال�صمم«.
و�����ص����ب����ه����ت ال�����������ص�����ك�����وى امل����ح����ت����وى 
الإل���ك���رتوين ب��� »امل��ب��ن��ى امل�����ص��ي��د م��ن غري 
لأن��ه  ن��ظ��را  امل��ت��ح��رك��ة؛  للكرا�صي  مطلع 
ي�صتبعد الأفراد ذوي الإعاقة ال�صمعية اأو 

�صعاف ال�صمع«.
جلامعة  الر�صمي  املتحدث  و���ص��رح 
ي�صتطيع  ل  باأنه  نيال«،  »جيف  ه��ارف��ارد، 
ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى ال��ق�����ص��ي��ة، ب��ي��د اأن�����ه اأك���د 
اأن�����ه ي��ت��وق��ع اأن ت���ق���رتح حم��ك��م��ة ال��ع��دل 
التعديالت على  اإدخ��ال بع�ص  الأمريكية 
املحتوى هذا العام، و�صتتبع اجلامعة كل 
هذا  يف  املحكمة  تقرها  التي  الإج����راءات 

ال�صاأن.«     
للتقنية«  »ما�صا�صوت�ص  معهد  اأم���ا 

ل�����ص��ان متحدثه  ع��ل��ى  ���ص��رح  ف��ق��د   ،MIT
املواد  باإتاحة  ملتزم  املعهد  ب��اأن  الر�صمي، 
مبن  للجميع  الن��رتن��ت  ع��رب  التعليمية 
فيهم ذوو الإعاقة ال�صمعية، و�صي�صع كل 
مرئيات  ك��ل  يف  التو�صيحية  الت�صميات 

الدورات اجلديدة.

رب ضارة نافعة
الق�صية  ه��ذه  لأن  ن��اف��ع��ة؛  ���ص��ارة   ورب 
ل��ف��ت��ت الن���ت���ب���اه ����ص���وب اأه���م���ي���ة ال����دور 
امل��ت��ن��ام��ي مل�����واد امل���ح���ت���وى الإل����ك����رتوين 
للتعليم العايل ملوؤ�ص�صات تعليمية كربى 
للتقنية  ما�صا�صويت�ص  ومعهد  كهارفارد 
مل��ا ل��ه��م��ا م��ن م����واد ث��ري��ة ع��ل��ى ال�صبكة 
العنكبوتية اأو على من�صات تعليمية على 
»يوتيوب« اأو »اآي توينز يو« اأو »هارفارد 
اآت ه��وم« اأو اأوب��ن كور�ص وي��ري«، ناهيك 

يف  �صريكا  تعد  املوؤ�ص�صتني  كلتا  اأن  ع��ن 
من�صة  اأك���رب  وه���ي   edX اإك�����ص«  اإد  »اإي 
تقدم  رب��ح��ي��ة  غ��ري  ال��ع��امل  يف  تعليمية 
عرب  املفتوح  التعليم  دورات  من  العديد 

النرتنت.
جامعة  اأن  ال�صكوى  ن�ص  يف  وج���اء 
»انتهكا  ت���ي«  اإي  »اإم  وم��ع��ه��د  »ه���ارف���ارد« 
ق��ان��ون ذوي الإع���اق���ة م��ن الأم��ريك��ي��ني، 
اإعادة التاأهيل، وكالهما �صادران  وقانون 
ب���اأن يتم  ال�����ص��ك��وى  ع���ام 1973، وت��ط��ال��ب 
يلزمهما  للجامعتني  دائ���م  اأم���ر  اإ���ص��دار 
الن�ص  ت�صطر  تو�صيحية  ت�صمية  بو�صع 
كتابة.  الإل��ك��رتوين  املحتوى  يف  امللفوظ 
اأن��ه��ا  ال��وط��ن��ي��ة لل�صم  ال��راب��ط��ة  واأك�����دت 
ق���دم���ت ط��ل��ب��ات م���ت���ك���ررة ل��ل��ج��ام��ع��ة اإل 
اكتفت  اأن  بعد  ال��ري��اح  اأدراج  ذه��ب��ت  اأن��ه��ا 
تو�صيحية  ت�صمية  ب��و���ص��ع  اجل��ام��ع��ت��ان 

اأن��ه��ا ج��اءت غري  امل���واد بيد  فقط لبع�ص 
دقيقة اأي�صا«.

48 مليون مواطن أميركي 
وا�صتنكرت الدعوى الق�صائية اجلماعية 
»جت���اه���ل اجل��ام��ع��ت��ني ت��ط��وي��ر امل��ح��ت��وى 
اأم��ريك��ي  م��ل��ي��ون   48 حل����وايل  التعليمي 
�صمعية  �صعوبات  اأو  ال�صمم  من  يعانون 
باعتبار اأن واحد من كل خم�صة مواطنني 
ي��ع��اين م��ن ه��ذا امل��ر���ص.« وع��ل��ل حمامي 
ال����راب����ط����ة م�����ن »اأوك�������الن�������د« يف ولي�����ة 
اقت�صاره فقط  »بيل لنن«،  »كاليفورنيا« 
ع��ل��ى ه��ات��ني اجل��ام��ع��ت��ني ب��اأن��ه ك���ان لهما 
ف�����ص��ل ال�����ص��ب��ق يف و����ص���ع امل���ح���ت���وى على 
النرتنت  ولأن »تغيري ممار�صتهما جتاه 
تغيري  يف  كبري  اأث���ر  ل��ه  �صيكون  املحتوى 

اجلامعات الأخرى ملمار�صتها«.
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اأن ترى اخلاليا اجلذعية الع�شبية وال�شفائح الدموية القريبة وهي  باللون الأخ�شر ت�شتطيع 
تو�شح جزيء  عامل النمو الغ�شائي يف الدورة الدموية VEGFR3 وهو العامل الذي يلعب دورا يف 

تكوين خاليا املخ اجلديدة وكذلك يف تكوين ال�شفائح الدموية.



دراسات

زكريا حسين

العامة  املحكمة  التنفيذ يف  اأو�صح قا�صي 
مبكة املكرمة �صابقا ال�صيخ عبد العزيز بن 
العوامل  من  اأن  ال�صربمي  الرحمن  عبد 
ب��ج��م��ع��ي��ات حتفيظ  امل��ح��ي��ط��ة  ال�����ص��ل��ب��ي��ة 
من  ال�صر�صة  الهجمة  ال��ك��رمي؛   ال��ق��راآن 
اأع�����داء اجل��م��ع��ي��ات يف ال���داخ���ل واخل����ارج، 
وات����ه����ام اجل���م���ع���ي���ات ب��ت��ف��ري��خ الإره�������اب 
الإداري  وال�������ص���ع���ف  اأب����ن����ائ����ه،  وت���خ���ري���ج 

والتاأهيلي للقائمني على اجلمعيات.
ع���وام���ل  ث���م���ة  اأن  ا����ص���ت���درك  ل��ك��ن��ه 
هذه  ت��دمي  اأن  �صاأنها  من  كثرية  اإيجابية 
ومنها:  ازده��اره��ا،  يف  وت�صهم  اجلمعيات 
الدعم احلكومي ورعاية الدولة لأن�صطة 
هذه اجلمعيات واهتمام القيادة الر�صيدة 
بكتاب اهلل �صبحانه وتعالى. ويف الأ�صطر 

• حت��ق��ي��ق اخل����ريي����ة امل����وع����ود ب��ه��ا 
يف ق���ول���ه ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م: 

»خريكم من تعلم القراآن وعلمه«. 
الكرمي  ال��ق��راآن  مبنزلة  التذكرة   •
ال��ع��ل��م��ي��ة، وم��رت��ب��ت��ه ال�����ص��ن��ي��ة لكي 

ينزله امل�صلم مكانه الالئق به.
ال��ت��خ��ل��ق  ال���ن�������صء يف  م�������ص���اع���دة   •
ال��ك��رمي وتطبيقه  ال��ق��راآن  ب��اأخ��الق 
البيئة  بتهيئة  ���ص��وؤون��ه��م  جميع  يف 
الأكفاء،  املدر�صني  واختيار  املنا�صبة 
املادية  الت�صجيعية  اجلوائز  ور�صد 

واملعنوية.
اهلل، وحثهم  بكتاب  النا�صئة  ربط   •
ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م��ه ل��ت�����ص��ت��ق��ي��م الأل�����ص��ن 

وتقوى امللكة اللغوية.
• اإح���ي���اء درو�����ص امل�����ص��ج��د، واإ���ص��ع��ار 

امل�صلمني باأهميته يف الإ�صالم.

ب�صكل خمت�صر  »اآفاق«  ت�صتعر�ص  التالية 
بعنوان  ال�صربمي  لل�صيخ  علمية  درا���ص��ة 
وامل�صتقبل  ال���ق���راآن  حت��ف��ي��ظ  »ج��م��ع��ي��ات 

امل�صت�صرف«، فاإلى التفا�صيل:

المفهوم
لتحفيظ  اخل���ريي���ة  ب��اجل��م��ع��ي��ة  ي��ق�����ص��د 
ال�����ق�����راآن ال����ك����رمي يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�صعودية، كل جمعية خريية اأن�صئت على 
الالئحة  لأحكام  طبقا  املنطقة  م�صتوى 
لتحفيظ  اخلريية  للجمعيات  الأ�صا�صية 
ال���ق���راآن ال���ك���رمي ب��ه��دف ت��ع��ل��ي��م ال���ق���راآن 
ال���ك���رمي ت����الوة وح��ف��ظ��ا وجت����وي����دا، وم��ا 
اأغرا�ص،  اأو يتفرع عنه من  يت�صل بذلك 
ويق�صد  املنطقة،  عا�صمة  مقرها  ويكون 
للجمعية  ت��اب��ع  ف���رع  ك��ل  اجلمعية  ب��ف��رع 
اأو  املنطقة  حمافظات  يف  ين�صاأ  اأو  اأن�صئ 

ك��ت��اب اهلل، ونطقه  ت���الوة  اإت��ق��ان   •
ن���ط���ق���ا ���ص��ح��ي��ح��ا ح�������ص���ب ق���واع���د 

التالوة املعروفة يف كتب التجويد.
حافظ  جيل  تخريج  على  العمل   •
وجمود للقراآن الكرمي، يقوم بدوره 
كتاب  تعليم  ويف  امل�صاجد،  اإمامة  يف 

اهلل العزيز.
ت�صعى  التي  اجلهات  مع  التعاون   •
حتفيظ  كمدار�ص  الغر�ص،  لنف�ص 

القراآن الكرمي وغريها.
• اإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة ل����ذوي ال����رثاء 
واأه����ل اخل���ري ب��الإن��ف��اق وال���ب���ذل يف 
خ���ري م���ي���دان ت��ب��ذل ف��ي��ه الأم������وال  

ميدان خدمة كتاب اهلل وتعليمه.
• ت��خ��ري��ج جم��م��وع��ة م��ن ال��ط��الب 
وتدري�ص  امل�صاجد  لإمامة  املوؤهلني 

القراآن الكرمي.

مراكزها طبقا لأحكام الالئحة الأ�صا�صية 
ال��ق��راآن  لتحفيظ  اخل��ريي��ة  للجمعيات 

الكرمي .
للجمعية  الإداري  الهيكل  ويتكون 
ال�����واح�����دة م�����ن: اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة، 
ال��رئ��ي�����ص،  م��ن  امل��ك��ون  الإدارة،  وجم��ل�����ص 
ون���ائ���ب���ه، وامل���������ص����وؤول امل������ايل، وع�����دد من 

الأع�صاء، وعدد من املوظفني الإداريني.
منطقة  ك��ل  يف  جمعية  ك��ل  وت�صرف 
وحم��اف��ظ��ة ع��ل��ى احل��ل��ق��ات ال��ق��راآن��ي��ة يف 

امل�صاجد والدور الن�صائية.

أهداف جمعيات تحفيظ
القرآن الكريم بالمملكة

• ربط امل�صلم بكتاب اهلل تعالى علما 
اإذ هو م�صدر عزه احلقيقي  وعمال 

ومتكينه يف الأر�ص.

نشأة جمعيات تحفيظ
القرآن بالمملكة 

م���نرّ اهلل ت��ع��ال��ى ع��ل��ى اأب���ن���اء ه���ذه ال��ب��الد 
اهلل،  كتاب  خدمة  يف  املخل�صة،  بالرغبة 
تالوة وحفظا وجتويدا، فاأن�صئ فيها منذ 
لتحفيظ  خريية  جمعيات  طويلة،  فرتة 
لأب��ن��اء  تعليمها  ب��غ��ي��ة  ال���ك���رمي،  ال���ق���راآن 
امل�صلمني، وهي امتداد للكتاتيب، وحلقات 
ت��ع��ل��ي��م ال���ق���راآن ال��ت��ي ك��ان��ت م��ع��روف��ة يف 
م�صاجد مدن اململكة وقراها، قبل التعليم 

النظامي القائم حاليا.
خريية  جمعية  اأول  تاأ�ص�صت  وق��د 
ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال����ق����راآن ال���ك���رمي ب��امل��م��ل��ك��ة 
احلرم  1382 يف  عام  ال�صعودية  العربية 
ت��ل��ت��ه��ا اجلمعية  امل��ك��رم��ة،  امل��ك��ي مب��ك��ة 
اخل��ريي��ة ب��امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة، ع���ام 1383، 
ثم اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن 

الشبرمي: الهجمات الظالمة والضعف اإلداري 
أبرز مهددات جمعيات التحفيظ بالمملكة
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دراسات
الكرمي مبنطقة الق�صيم )بريدة( التي 
اجلمعية  ث��م  اأي�����ص��ا،   1383 ع��ام  اأن�صئت 
اخل���ريي���ة ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال����ق����راآن ال��ك��رمي 
)مدينة  ج��ازان  مبنطقة  تاأ�ص�صت  التي 
اجلمعية  وب��ع��ده��ا   ،1385 ع���ام  ج����ازان( 
اخل���ريي���ة ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال����ق����راآن ال��ك��رمي 
اجلمعية  ث��م   ،1386 ع���ام  ال��ري��ا���ص  يف 
اخل���ريي���ة ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال����ق����راآن ال��ك��رمي 
مدينة  يف  ومقرها  ال�صرقية  باملنطقة 
الدمام عام 1388، ثم اجلمعية اخلريية 
مبنطقة  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن  ل��ت��ح��ف��ي��ظ 
ع�صري )اأبها( عام 1390، وتاأ�ص�صت بعدها 
ال��ق��راآن  لتحفيظ  اخل��ريي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
ال����ك����رمي يف م��ن��ط��ق��ة ت���ب���وك )م��دي��ن��ة 
تبوك( عام 1397، ثم اجلمعية اخلريية 
مبنطقة  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن  ل��ت��ح��ف��ي��ظ 
ح��ائ��ل )م��دي��ن��ة ح��ائ��ل( ع���ام 1400، ثم 
ال��ق��راآن  لتحفيظ  اخل��ريي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
ال���ك���رمي مب��ن��ط��ق��ة احل�����دود ال�����ص��م��ال��ي��ة 
)مدينة عرعر( عام 1409، ثم اجلمعية 
اخل���ريي���ة ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال����ق����راآن ال��ك��رمي 
عام  �صكاكا(  )مدينة  اجل��وف  مبنطقة 
14012،  ثم اجلمعية اخلريية لتحفيظ 
القراآن الكرمي مبنطقة الباحة )مدينة 
اجلمعية  واأخ��ريا   ،14014 ع��ام  الباحة( 
اخل���ريي���ة ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال����ق����راآن ال��ك��رمي 
عام  جن���ران(  )مدينة  جن��ران  مبنطقة 

.14016
ولكل م��ن ه��ذه اجلمعيات ف��روع يف 
احللقات  جميع  على  ت�صرف  املحافظات 

والدور الن�صائية. 
الكرمي  ال�صامي  الأم���ر  ���ص��در  وق��د 
 1400/11/22 يف   )8/2047( ال��رق��م  ذو 
باإ�صناد الإ�صراف على اجلمعيات اخلريية 
جامعة  اإل����ى  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  لتحفيظ 
الإم������ام حم��م��د ب���ن ���ص��ع��ود الإ���ص��الم��ي��ة، 
ال�������ص���وؤون  وزارة  ت���ك���وي���ن  مت  وح���ي���ن���م���ا 
والإر�صاد  والدعوة  والأوق��اف  الإ�صالمية 
لتحفيظ  اخل���ريي���ة  اجل��م��ع��ي��ات  ���ص��م��ت 
اإنفاذا   1414 عام  اإليها يف  الكرمي  القراآن 
للتوجيه ال�صامي رقم 10737/5/7 املوؤرخ 

يف 1414/7/10.

الوضع الحالي
لجمعيات التحفيظ

ل��ق��د ان��ت�����ص��رت ح��ل��ق��ات حت��ف��ي��ظ ال���ق���راآن 
اخل��ريي��ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات  ال��ت��اب��ع��ة  الكرمي  
الدعم  وب��ل��غ  اململكة،  اأرج����اء  يف  امل��ذك��ورة 
مليون  نحو  اجلمعيات  ل��ه��ذه  احل��ك��وم��ي 
ريال �صنويا، اأما الدعم التطوعي من اأهل 
اخل��ري والإح�����ص��ان في�صل اإل��ى اأك��رث من  
دقيق  ح�صاب  اإ���ص��دار  ويتم  ري���ال،  مليون 
م��ن ك��ل ف���رع م��ن ه���ذه اجل��م��ع��ي��ات يبني 
فيه ال���وارد وامل�����ص��روف م��ن ه��ذه املبالغ، 
وي�������ص���رف ع��ل��ى ذل����ك حم��ا���ص��ب ق��ان��وين 

معتمد لكل جمعية.
املنت�صبون لهذه اجلمعيات  وي�صتكي 
بع�ص  اإدارة  يف  الإداري  ال�����ص��ع��ف  م���ن 
ويرجع  ل��ه��ا،  ينت�صبون  ال��ت��ي  اجلمعيات 
ذلك اإلى �صعف التاأ�صيل الإداري، اإ�صافة 
اإلى عدم تفرغ العاملني فيها تفرغا تاما 
للجمعيات  املنت�صبني  غالب  يعمل  حيث 
يف اأع��م��ال��ه��م ووظ��ائ��ف��ه��م احل��ك��وم��ي��ة يف 
اأول ال��ن��ه��ار وي��ع��م��ل��ون ب��ق��ي��ة ي��وم��ه��م يف 
امل��وارد  قلة  اإل��ى  اإ�صافة  اجلمعيات،  ه��ذه 
�صعيفة  يجعلها  مما  بع�صها،  عند  املالية 
وال��دور  للحلقات  ورعايتها  ق��رارات��ه��ا  يف 

التابعة لها.
من  اجلمعيات  غ��ال��ب  ي�صتكي  كما   
اللتحاق  م��ن  والفتيات  ال�صباب  ع��زوف 
اآث���ار  بع�ص  عليه  ظ��ه��ر  م��ن  ل�صيما  ب��ه��ا 
الن������ح������راف،  وذل�������ك ب�����ص��ب��ب ال���رتب���ي���ة 
الأ���ص��رة،  ت�صجيع  وع��دم  لديهم  اخلاطئة 
اإ�صافة  الأخ��رى،  املوؤ�ص�صات  تعاون  وع��دم 
اجلمعية  من  امل�صجعة  احلوافز  قلة  اإل��ى 

نتيجة ال�صعف املادي البارز.

المؤثرات المحيطة 
توؤثر  ال��ت��ي  العوامل   م��ن  الكثري  ه��ن��اك 
اإيجابا  القراآن  حتفيظ  جمعيات  عمل  يف 

و�صلبا، ومن هذه العوامل:

أوال: العوامل المؤثرة إيجابا
ل��ه��ا، فال�صك  ال���دع���م احل��ك��وم��ي   •
هذه  ت��ويل  اهلل،  وفقها  ال��دول��ة،  اأن 
اجلمعيات دعما �صخيا كل عام وبقدر 

هذا الدعم يكون الأثر الإيجابي.
• التربعات اخلريية من اأهل اخلري 
النا�ص  ثقة  تعك�ص  التي  والإح�صان، 
ب��ه��ا، وت��ع��ني ع��ل��ى مت��وي��ل ال��ربام��ج 

التابعة لها.
• ال��دع��م امل���ادي وامل��ع��ن��وي م��ن ذوي 
اأ�صحاب  م��ن  امل��ع��ت��ربة  ال�صخ�صيات 

ال�صمو، والعلماء ورجال الأعمال.
ال���ب�������ص���ري���ة  ال��������ك��������وادر  ت���ن���م���ي���ة   •
يف  امل�صاركة  خ��الل  م��ن  باجلمعيات 

الدورات التدريبية التطويرية.
الدورية   والجتماعات  اللقاءات   •
ب���ني اجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة ع��م��وم��ا 
وب����ني ف�����روع اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة 
خ�صو�صا،  الكرمي  القراآن  لتحفيظ 

مما جعل اخلربة متبادلة. 
• ت���ع���اون امل����دار�����ص احل��ك��وم��ي��ة مع 
ح��ل��ق��ات ج��م��ع��ي��ات حت��ف��ي��ظ ال���ق���راآن 
ال���ك���رمي اخل���ريي���ة ل���ص��ي��م��ا معلمي 
ال��ك��رمي وح��ث��ه��م لطالبهم  ال���ق���راآن 

على اللتحاق بحلقات التحفيظ.
وامل�صايخ  العلماء  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة   •
ال������ق������راءات  ع���ل���م���ي  امل������ربزي������ن يف 
ال���ع���رب���ي���ة  ال���������دول  وال����ت����ج����وي����د يف 
والإ�����ص����الم����ي����ة، مم����ا ج���ع���ل ط���الب 
اجل��م��ع��ي��ات ي��ت��ق��ن��ون ك��ت��اب اهلل عز 

وجل اإتقانا موؤ�صال.

ثانيا: العوامل المؤثرة سلبا
• ال��ه��ج��م��ة ال�����ص��ر���ص��ة م���ن اأع�����داء 
اجل���م���ع���ي���ات يف ال����داخ����ل واخل������ارج 
بتفريخ  اجلمعيات  وات��ه��ام  �صدها، 

الإرهاب وتخريج اأبنائه!
• ال����ت����خ����وف ال�������ص���دي���د م�����ن دع���م 
اجل���م���ع���ي���ات اخل�����ريي�����ة ل��ت��ح��ف��ي��ظ 
ال���ق���راآن ال���ك���رمي م���ن ب��ع�����ص رج���ال 
الأع���م���ال وامل��و���ص��ري��ن ت���اأث���را ب��ه��ذه 

الهجمة الظاملة.
ال��ت��ي ت�صهم يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة  و���ص��ائ��ل   •
كالنرتنت  والفتيات  ال�صباب  �صياع 
والف�صائيات وما تفرزه من اأخالق 
���ص��ي��ئ��ة ت���ن���م ع����ن ت���رب���ي���ة ه���زي���ل���ة ل 
بهذه  اللتحاق  يف  اجل��دي��ة  تتحمل 

اجلمعيات.
ال����ق����ي����ادات الإداري������������ة وامل���ال���ي���ة   •
بع�ص  يف  امل��وؤه��ل��ة  وغ��ري  ال�صعيفة  
ي�صعف  مم��ا  وف��روع��ه��ا،  اجلمعيات 
ال��ع��م��ل وي��ب��ع��رث اجل���ه���ود وي��ح��ب��ط 

امل�صتفيدين ويعطل الربامج .
ب����اأه����م����ي����ة ع��م��ل  ال������وع������ي  ق����ل����ة   •
اجل���م���ع���ي���ات اخل����ريي����ة وع��ن��اي��ت��ه��ا 
املناطق  يف  ل�صيما  الكرمي  بالقراآن 
العي�ص  ب�صظف  تتميز  التي  النائية 

وقلة الوعي والثقافة.
ال�صعودي  ال�صباب  بع�ص   ع��زوف   •
امل��ت��ع��ل��م ع���ن امل�����ص��ارك��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م 
اخلريية،  اجلمعيات  يف  والإ���ص��راف 
مم����ا ج���ع���ل احل����اج����ة ل���غ���ريه���م م��ن 
وب��ذل��ك  و���ص��دي��دة،  م��ا���ص��ة  املقيمني 
احلفظ  على  مق�صورا  العمل  يكون 

والتلقني دون الرتبية والتوجيه.

استشراف مستقبلي 
ي���رتج���ح ل����دي ال���ب���اح���ث م���ن وج����ه نظر 
الوقت  يف  الو�صع  ي�صتمر  اأن  متوا�صعة، 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ك��م��ا ه���و ال���و����ص���ع يف ال��وق��ت 
احلايل، ملدة ع�صر �صنوات قادمة، اأي عدم 

ح����دوث ت��غ��ريات وم�����ص��ت��ج��دات ج��وه��ري��ة 
امل�صوب  النجاح  حيث  اإيجابية  اأو  �صلبية 
متيز  ف��ي��ه��ا  واإدارة  الإخ���ف���اق���ات،  ببع�ص 
ذلك،  ودون  املتميز  فيها  ونتائج  و�صعف، 

وذلك يف احلالت التالية:
• يف حال ا�صتمرار الدعم احلكومي 
على ن��ظ��ام م��ت��ق��ارب، وع���دم ح��دوث 

تغري جذري �صلبا اأو اإيجابا. 
الإداري  العمل  ا�صتمرار  ح��ال  يف   •
ب��اجل��م��ع��ي��ات ع��ل��ى ذل����ك، واحل��ر���ص 
على عدم التغيري، وحماولة الإبقاء 

على �صالح هذا احلال. 
الدعم اخلريي  ا�صتمرار  • يف حال 
م���ن رج�����ال ال��ي�����ص��ار ع��ل��ى ال��و���ص��ع 
تغري مواقفهم من  وع��دم  احل���ايل، 

اجلمعية نحو الأف�صل اأو الأ�صواأ. 
• ����ص���ن���ة ال����ت����داف����ع ب����ني اجل��م��ع��ي��ة 
وامل���داف���ع���ني ع��ن��ه��ا م���ن ج��ه��ة، وب��ني 
امل���واج���ه���ني وامل���ه���اج���م���ني ل���ه���ا م��ن 
واملدرّ  بينهما،  واملعادلة  اأخ��ري،  جهة 

واجلزر يف ذلك امليدان.

التوصيات
اأما التو�صيات فهي كما يلي:

الل����ت����زام مبنهج  ع��ل��ى  احل���ر����ص   •
تعلم  يف  عنهم  اهلل  ر���ص��ي  ال�صحابة 
عبد  قول  يف  املتمثل  الكرمي  القراآن 
»كان  عنه  اهلل  ر�صي  م�صعود  بن  اهلل 
مل  اآي���ات  ع�صر  تعلم  اإذا  منا  ال��رج��ل 
ي���ج���اوزه���ن ح��ت��ى ي���ع���رف م��ع��ان��ي��ه��ن 

والعمل بهن«.
م���در����ص���ة  ح����ي  ك����ل  يف  ي����ك����ون  اأن   •
من���وذج���ي���ة م��ق��ره��ا اأك�����رب ج���ام���ع يف 
ومتابعة  خا�صة  عناية  ت��ول��ى  احل��ي 
دق���ي���ق���ة م����ن ح���ي���ث و����ص���ائ���ل ال��ن��ق��ل 

واملعلمني وامليزانية.
• اأن يكون لكل مدر�صة ح�صاب خا�ص 
عليها  القائمون  ليتمكن  البنك  يف 
من الإنفاق على احللقة، ويفتح باب 

التربع لدعم احللقات.
• ال�صعي احلثيث لتعيني املتقنني يف 
احلفظ اأئمة للم�صاجد بدل ممن مل 

يحفظ.
م���دار����ص  خ��م�����ص  ل���ك���ل  ي���ك���ون  اأن   •
م�صرف واحد، ليتمكن من متابعتها 
ع���ن ق����رب وي���ق���وم ب��ت��وج��ي��ه��ه��ا على 

اأح�صن وجه.
ت��رب��وي��ة  ت���دري���ب���ي���ة  دورات  ع���ق���د   •
مل��ع��ل��م��ي احل��ل��ق��ات، ب��ه��دف الرت���ق���اء 

مب�صتواهم.
اأو  ل��ق��اءات �صهرية  • ���ص��رورة و���ص��ع 
اأم���ور  لأول���ي���اء  الأق�����ل  ع��ل��ى  ف�صلية 
على  لإطالعهم  احللقة  يف  الطالب 

�صري اأبنائهم.
• اإق��ام��ة مثل ه��ذه ال��ن��دوات، وحبذا 
لو خ�ص�صت يف تعليم القراآن الكرمي 
والأ�صاليب املتبعة يف ذلك وتقييمها 
ب���ني وق����ت واآخ�����ر واأخ�����ذ ر����ص���وم من 
اأول�����ي�����اء اأم�������ور ال����ط����الب، ول�����و ك���ان 
باأن  قليال، لأن ذلك يعطي مفهوما 
النت�صاب لهذه احللقة بثمن ومقابل 

فينظر الأب نتيجة ذلك.
• الهتمام باختيار املدر�صني اختيارا 
مت�صما  امل��در���ص  ي��ك��ون  بحيث  دقيقا 
بقوة ال�صخ�صية ذا خلق رفيع وديانة 

متينة واأدب جم.
للمدر�ص  جمزية  مكافاآت  �صرف   •
حتى يت�صنى للم�صرف واملوجه واإدارة 
واإذا  املدر�صة متابعته متابعة دقيقة، 
مل تكن املكافاأة منا�صبة �صي�صطر اإلى 

البحث عن عمل اآخر.
امل�صجد  جماعة  من  جلنة  اختيار   •

مهمتها الإ�صراف على املدر�صة.
التقنية احل��دي��ث��ة يف  الإف����ادة م��ن   •
واأجهزة  ال�صوتيات  كمعامل  التعليم 

تايل الليزر واحلا�صب وغريها.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

حول الجامعة

خالل مشاركتهن في معرض »من هنا ننهض بمنتجاتنا«

خمس جامعيات يكسرن األوهام 
االجتماعية ويجنين 86 ألف ريال
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حول الجامعة

محمد شامي 

���ص��رب��ت خ��م�����ص ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ي��ات 
اأمن���وذج���ا ف���ري���دا يف حت��ق��ي��ق ع��وائ��د 
م����ال����ي����ة م������ن م����ن����ت����ج����ات����ه����ن، ح��ني 
ننه�ص  هنا  »م��ن  معر�ص  يف  �صاركن 
مب��ن��ت��ج��ات��ن��ا« ال�����ذي اأق���ي���م يف م��رك��ز 
اأف��ي��ن��و مب��ح��اف��ظ��ة خمي�ص  خ��م��ي�����ص 
الزامل  فاطمة  من  بتنظيم  م�صيط 
لل�صياحة  العامة  الهيئة  م��ن  ودع���م 
والآثار، وا�صتمر 11 يوما، وذلك من 

بني 25 اأ�صرة منتجة.
وك�صفت منظمة املعر�ص فاطمة 
عائدات  اإجمايل  اأن  »اآف��اق«  ل�  الزامل 
األف   86.5 نحو  بلغ  الأرب��ع  امل�صاركات 
ريال، حققت اأعالهن 33 األفا، واأقلهن 

11 األفا.

الطالبات  اأك��رث  واأ�صبحت  الأك����الت، 
امل�����ص��ارك��ات يف امل��ع��ر���ص دخ���ال ب��واق��ع 
والأخ�����رية  واخل��ام�����ص��ة  ري�����ال،   3000
التي قدمت معمول  ال�صربمي  �صدى 
ال���ق���ه���وة ال��ت��م��ر وال��ت��م��ري��ة وح��ق��ق��ت 

عائدات يومية قدرها 1200 ريال«.
واأ����ص���ارت ال��زام��ل اإل���ى اأن ه��دف 
ج��م��ي��ع امل�������ص���ارك���ات حت��ق��ي��ق ع���وائ���د 
مالية تنفعهن واأ�صرهن وفقا للطرق 
ب��ه��ن، كا�صفة  ي��ل��ي��ق  والأن���ظ���م���ة وم����ا 
اأن��اب��ت عنها  فتاة  األ��غ��ت م�صاركة  اأن��ه��ا 
ب�صعودة  لهتمامها  وذل���ك  اأف��غ��ان��ي��ة، 

املعر�ص.
ون����ب����ه����ت اإل����������ى اأن������ه������ا ت��ن��ت��ظ��ر 
دع�����م ال���ربن���ام���ج ال���وط���ن���ي ل��ل��ح��رف 
وال�����ص��ن��اع��ات ال��ي��دوي��ة »ب����ارع« يف ظل 
على  ال��ع��ام  امل�صرف  وت��وا���ص��ل  اهتمام 

ألف ريال دخل يومي
ويف ت��ف��ا���ص��ي��ل م�����ص��ارك��ات ال��ط��ال��ب��ات 
الأربع، تقول الزامل »الطالبة الأولى 
يف  املتخ�ص�صة  ال��ع��م��ري  عائ�صة  ه��ي 
اليومي  دخلها  وبلغ  ال��دي��ك��وب��اج،  ف��ن 
اإل��ى 1000 ري��ال، والثانية  ما بني 80  
ف���اط���م���ة ال����ب����ن����اوي، م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
الأط��ف��ال،  ور���ص��وم  التي�صرات  طباعة 
اإل�����ى 1200،  ال���ي���وم���ي  و����ص���ل دخ��ل��ه��ا 
دينا  الفوتوغرافية  امل�صورة  والثالثة 
ا�صتديو  اأح�����ص��رت  ال��ت��ي  ال��ق��ح��ط��اين 
ك��ام��ال ت�����ص��ور خ��الل��ه اأط��ف��ال الأ���ص��ر 
ال���ت���ي ت������زور امل������ول وف���ق���ا ل��ل��ت��ق��ال��ي��د 
الفورية  ال�صورة  وتطبع  والأع���راف، 
يف براويز واألبومات باإجمايل عائدات 
ب��ل��غ��ت 1500 ري����ال ي��وم��ي��ا، وال��راب��ع��ة 
خ���ل���ود ال�����ص��ه��ري ال���ت���ي ت���ق���دم جميع 

احلرب�ص،  حرب�ص  الدكتور  الربنامج 
العام  امل��دي��ر  وموافقة  بدعم  م�صيدة 
لفرع الهيئة العامة لل�صياحة والآثار 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري امل���ه���ن���د����ص حم��م��د 
�صهرية  معار�ص  اإق��ام��ة  على  العمرة 
يف م��راك��ز ال��ت�����ص��وق ب��امل��ن��ط��ق��ة، لفتة 
ع�����ددا من  اأن  اإل�����ى  ذات�����ه  ال���وق���ت  يف 
املعار�ص  اأجنحة يف  الطالبات حجزن 
القادمة واأكدن ا�صتمرارهن يف تقدمي 

منتجاتهن املختلفة.
امل�صاركات  »جميع  اأن  واأ���ص��اف��ت 
خرجن من رحم ال�صمان الجتماعي 
ل��رح��اب��ة ال���ص��ت��ث��م��ار ال�����ص��ي��اح��ي، واأن 
ال��ك��ث��ري م��ن��ه��ن ج��ن��ني ف���وائ���د ج��م��ة، 
ان���ع���ك�������ص���ت ع���ل���ى اأ�����ص����ره����ن ب��ال��ن��ف��ع 

والفائدة«.
اخل��ط��وة  اأن  ال����زام����ل  وك�����ص��ف��ت 

امل��ق��ب��ل��ة ���ص��ت�����ص��ه��د م�������ص���ارك���ة ط���الب 
جامعيني من خمتلف ال�صرائح.

اأن م��ع��ر���ص الأ����ص���ر  اإل�����ى  ي�����ص��ار 
ك���ان حتت  ال��ث��ال��ث��ة  املنتجة يف دورت����ه 
مبنتجاتنا«  ننه�ص  ه��ن��ا  »م���ن  ���ص��ع��ار 
وحقق جناحا كبريا وعوائد اقت�صادية 
ا�صتفادت منها  ري��ال،  األ��ف  فاقت 250 
اأ����ص���رة م��ن��ت��ج��ة، قدمت  اأك���رث م��ن 25 
افينيو  خمي�ص  م��رك��ز  يف  منتجاتها 

مبحافظة خمي�ص م�صيط.
اأن »  ال���زام���ل  وك�����ص��ف��ت ف��اط��م��ة 
حققت  امل�صاركة  الأ�صر  من  اأ�صرة  كل 
اآلف  ت���ق���ل ع����ن ع�������ص���رة   اأرب�����اح�����ا ل 
ري�����ال، ح��ي��ث ���ص��م امل��ع��ر���ص ال��ع��دي��د 
م��ن امل��ن��ت��ج��ات ال��رتاث��ي��ة وال��دي��ك��وب��اج 
والر�صم على الزجاج واأ�صغال الرتيكو 
والطباعة  ال��ف��وت��وغ��رايف  والت�صوير 

وامل������اأك������ولت ال�����ص��ع��ب��ي��ة واحل���ل���وي���ات 
واملعمول والر�صم على الوجه وحياكة 
اجل���ل���ود والإك�������ص�������ص���وارات وال��ع��ط��ور 
وال���ب���خ���ور وق�����ص��م امل��ه��ي��ل��ة و����ص���اللت 
الإف�����ط�����ار ال��ف��ن��دق��ي��ة وامل���ج���وه���رات 
وتعليب  الهدايا  وتغليف  والف�صيات 

املك�صرات وجتهيز احلفالت.

أفكار جديدة
واأ����ص���ارت اإل���ى اأن���ه ي��ت��م اإدخ�����ال اأف��ك��ار 
جديدة كل مو�صم على معار�ص الأ�صر 
فيها  امل�صاركات  التي جتاوزت  املنتجة 
رحابة  اإلى  الجتماعية  النظرة  مبداأ 
كبري  دعم  و�صط  ال�صتثماري،  العمل 

من املجتمع.
وذك����رت ال��زام��ل اأن امل��ع��ر���ص مل 
والأرام����ل،  املطلقات  فقط  ي�صتهدف 
واإمن����ا ا���ص��ت��وع��ب ك��اف��ة ال�����ص��رائ��ح من 
ط���ال���ب���ات ج���ام���ع���ي���ات ورب��������ات ب��ي��وت 
لتنمية  �صعيه  اإط����ار  يف  وم��وظ��ف��ات، 
م�صاركة املراأة القت�صادية يف املنطقة 
وتعزيز دورها يف احلراك القت�صادي، 
اأن »ال��ع��دي��د  ك��ا���ص��ف��ة يف ه���ذا الإط�����ار 
م���ن امل�����ص��ارك��ات ع��ل��ى ح�����ص��ب قولهن 
ديونهن  ���ص��داد  يف  الإ���ص��ه��ام  ا�صتطعن 
وتاأمني اأو�صاعهن القت�صادية، حيث 
متكنت اإحداهن من الإ�صهام يف �صراء 
�صيارة لأحد اأبنائها واأخرى يف جتهيز 
تاأ�صي�ص  يف  وثالثة  ابنها  خطبة  حفل 

حمل جتاري لها«.

11 مشاركة
م���ن ج��ه��ت��ه، ب���ني امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ف��رع 
باملنطقة  لل�صياحة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
اأن »ه���ذا  ال���ع���م���رة  امل��ه��ن��د���ص حم��م��د 
ل��ف��ك��رة ب�صيطة  ن��ت��ي��ج��ة  ال��ن��ج��اح ه���و 
ع���ززت م��ن ت��واج��د الأ���ص��ر املنتجة يف 
امل��ن��ط��ق��ة، ب��ع��د امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اإق��ام��ة 
م��ع��ار���ص ���ص��ه��ري��ة، ج��ع��ل��ت��ه��ا ت��ت��ج��اوز 

املو�صمية«.
الفرع  اأن  العمرة  املهند�ص  واأك��د 
يف امل��ن��ط��ق��ة وم����ن خ����الل ال��ربن��ام��ج 
الوطني للحرف وال�صناعات اليدوية 
»ب��ارع« الداعم الأك��رب لالأ�صر املنتجة 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى امل��م��ل��ك��ة؛ ���ص��ان��د ه��ذه 
املبادرة التي و�صفها بالنقلة النوعية، 
ودع��م  ومتابعة  اه��ت��م��ام  على  م�����ص��ددا 
جمل�ص  رئي�ص  ع�صري  منطقة  اأم���ري 
�صاحب  باملنطقة  ال�صياحية  التنمية 
ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن خالد، 
ورئ���ي�������ص ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ص��ي��اح��ة 
الأمري  امللكي  ال�صمو  والآث��ار �صاحب 

�صلطان بن �صلمان.
واأ����ص���ار اإل���ى اأن اآخ���ر م�����ص��ارك��ات 
الأ�������ص������ر امل���ن���ت���ج���ة ال����الف����ت����ة ك���ان���ت 
يف ف��ع��ال��ي��ة م�������ص���روع »ع�������ص���ري ح��ل��ة 
العمران« التي اأقيمت بقرية العكا�ص 
11 م�صاركة  اأب��ه��رت  ال��رتاث��ي��ة، حيث 
م����ن الأ������ص�����ر امل���ن���ت���ج���ة واحل���رف���ي���ات 
للحرف  الوطني  للربنامج  التابعات 
وال���������ص����ن����اع����ات ال����ي����دوي����ة »ب���������ارع«، 
املحليني  وال������زوار  امل�����ص��ارك��ني  ك��اف��ة 
ثالث  فتولت  للفعالية،  والأج���ان���ب 
ح���رف���ي���ات ر����ص���م ال���ق���ط ال��ع�����ص��ريي 
داخل مباين ق�صور القرية بطريقة 
جاذبة كما هو معروف عن هذا الفن 
ال���ق���دمي، ي�����ص��ت��خ��دم��ن اأرب���ع���ة األ����وان 
ال��ع�����ص��ريي،  ال��ق��ط  ر���ص��م  يف  رئي�صية 
والأ�صفر  والأح��م��ر  الأخ�صر  وه��ي: 
�صبع  ق��دم��ت  بينما  ال��ف��احت،  والأزرق 
�صعبية،  اأك����الت  املنتجة  الأ���ص��ر  م��ن 
العريكة،  الت�صابيع،  املبثوث،  مثل: 
كما  وغريها،  التنور،  خبز  ال�صويقة، 
ق���دم ع���دد م��ن امل�����ص��ن��ني »امل���ل���ه« وه��ي 
ال�صعبية لتح�صري احلنيذ  الطريقة 

يف املنطقة.
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ثقافة

بمشاركة 915 دار نشر 

الملك سلمان يرعى
معرض الرياض الدولي للكتاب 

مركز الملك عبداهلل للعربية 
يطلق سلسلة من الكتب 

العلمية
اأ�صدر مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 
عددا من الكتب العلمية تت�صمن بحوثا ودرا�صات علمية متثل ح�صيلة 

عدد من امل�صروعات التي يعمل عليها املركز.
واأو�صح الأمني العام للمركز الدكتور عبداهلل بن �صالح الو�صمي، 
براجمه  يعمل عليها �صمن  التي  العلمية  امل�صارات  املركز من خالل  اأن 
 100 على  يزيد  ما  تت�صمن  علميا،  كتابا   40 يقارب  ما  اأ�صدر  املتنوعة، 
درا�صة علمية، و�صوف تكون متوافرة يف معر�ص الكتاب القادم بالريا�ص.
واأ������ص�����اف« ت��ت�����ص��م��ن جل�����ان الإ�������ص������دارات ن��خ��ب��ة م����ن الأ����ص���ات���ذة 
الكتب،  ه���ذه  لإ����ص���دار  العلمية  امل��رك��ز  ب��رام��ج  يف  تعمل  واملتخ�ص�صني 
فيها  �صارك  التي  والأبحاث  الدرا�صات  هذه  تكون  اأن  على  حر�صت  وقد 
اأ�صاتذة وباحثون من خمتلف التخ�ص�صات املت�صلة باللغة العربية، ذات 
مناهج علمية، ومو�صوعات حية تهدف اإلى تر�صيخ خدمة اللغة العربية 

بالأ�صاليب العلمية، وتعالج ما تواجهه اللغة العربية من حتديات«.
�صل�صلة  الآت��ي��ة:  العلمية  ال�صال�صل  �صمن  الإ���ص��دارات  ه��ذه  وتاأتي 
املحا�صرات العلمية، �صل�صلة املوؤمترات والندوات، �صل�صلة مباحث لغوية، 

�صل�صلة درا�صات، �صل�صلة الأدلة واملعلومات، �صل�صلة الر�صائل اجلامعية.
والتقارير  التوثيقية،  الكتب  م��ن  ع��ددا  اأ���ص��در  امل��رك��ز  اأن  واأ���ص��اف 

الإعالمية اخلا�صة والكتب امل�صورة.

أربع جوائز للشباب بمسابقة 
كرسي غازي القصيبي 

التنموية  للدرا�صات  الق�صيبي  غ��ازي  لكر�صي  العلمية  اللجنة  اأعلنت 
والثقافية بجامعة اليمامة انطالق اأربع جوائز لل�صباب حتت 30 عاما، 

وذلك تنفيذا ملا اأقرته اللجنة م�صبقا.
ومتميزة، حددت  متنوعة  امل�صابقة  تكون  اأن  على  اللجنة  وحلر�ص 
والجتماعية  التنموية  البحوث  كالتايل: جائزة  للجائزة  جمالت عدة 
من خالل درا�سة اأكادميية منّفذة وفق ال�سروط العلمية، جائزة الإبداع 
الأدبي، و�صتخ�ص�ص هذا العام لفن الرواية، فيما �صتكون جائزة العمل 
اأن تكون من خالل عمل موؤ�ص�صي  الثالثة، ويف�صل  امل�صابقة  التطوعي، 
اإل��ى  بالإ�صافة  منه،  حم��ددة  لفئة  اأو  للمجتمع  ملمو�صة  خدمة  يقدم 
امل�صابقة الأخرية التي �صتكون خا�صة بجائزة الفيلم الت�صجيلي الق�صري 

ويراعى فيه اأن يكون من 10 اإلى 15 دقيقة كحد اأق�صى. 
اأك��رب عدد ممكن من  ا�صتقطاب وتكرمي  اللجنة على  وحر�صا من 
كل  عن  فائزين  ثالثة  هناك  يكون  اأن  اأع�صاوؤها  اأق��ررّ  ال�صابة،  الطاقات 
اآلف  و�صبعة  ري��ال،  اآلف   10 الأول  باملركز  الفائز  ينال  بحيث  ج��ائ��زة، 
للفائز باملركز الثاين، مقابل خم�صة اآلف ل�صاحب املركز الثالث، ف�صال 

عن تكرمي اأ�صحاب العمل التطوعي اجلماعي.
�صتبداأ  اأنها  اإل��ى  اجلامعة  يف  الكر�صي  اإدارة  نبهت  ثانية  جهة  من 
النتائج  تعلن  اأن  على  ي��ول��ي��و،  نهاية  حتى  امل�صاركني  اأع��م��ال  ا�صتقبال 
العربية  للمملكة  الوطني  اليوم  مع  تزامنا  العام  ه��ذا  من  �صبتمرب  يف 

ال�صعودية.
الدكتور  العلمية  اللجنة  رئي�ص  الكر�صي  على  امل�صرف  اأن  ي��ذك��ر 
اأن ه��ذه اجل��وائ��ز لي�صت �صوى بداية  اأع��ل��ن  ال��زه��راين، ك��ان ق��د  معجب 
للمرحلة الأولى من م�صروع تاأمل فيه اإدارة الكر�صي باأن يت�صع ويتطور 

با�صتمرار لي�صمل حقول معرفية واإبداعية اأخرى.

أحمد العياف

ي���رع���ى خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ص��ري��ف��ني 
امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، 
الدويل  الريا�ص  معر�ص  اهلل،  حفظه 
معايل  �صيفتتحه  ال��ذي   2015 للكتاب 
وزير الثقافة والإعالم الدكتور عادل 
بعنوان  احلالية  دورت���ه  يف  الطريفي، 
املعار�ص  مب��رك��ز  تعاي�ص«،  »ال��ك��ت��اب.. 
من  الفرتة  خالل  بالريا�ص  الدولية 

13 اإلى 23 جمادى الأول 1436.
وزارة  اأك����م����ل����ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
ال��ث��ق��اف��ة والإع������الم مم��ث��ل��ة يف وك��ال��ة 
ا�صتعدادها  الثقافية  لل�صوؤون  ال��وزارة 
فعاليات  من  ي�صاحبه  وم��ا  للمعر�ص 
وب���رام���ج ث��ق��اف��ي��ة مب�����ص��ارك��ة ع���دد من 
والفنية  والإداري�����ة  الثقافية  اللجان 
من اأ�صحاب اخلربة والراأي واملعرفة.

915 مشاركة 
ن�صر  دار   915 امل��ع��ر���ص  يف  وي�����ص��ارك 
وم��وؤ���ص�����ص��ة حكومية  وه��ي��ئ��ة  وت��وك��ي��ل 
واأه���ل���ي���ة وخ���ريي���ة م���ن خم��ت��ل��ف دول 
ال�����ع�����امل ان���ط���ب���ق���ت ع���ل���ي���ه���ا امل���ع���اي���ري 
اأ�سل  وذل��ك من  ال��الزم��ة،  وال�سروط 
عرب  للت�صجيل  ت��ق��دم��ت  ج��ه��ة   1273

موقع املعر�ص الإلكرتوين.

جنوب أفريقيا ضيف شرف
دول��ة  ال��ع��ام  ه��ذا  املعر�ص  وي�صت�صيف 
�صرف،  اأفريقيا ب�صفتها �صيف  جنوب 
لها  مم��ي��ز  ج��ن��اح  تخ�صي�ص  �صيتم  اإذ 
واإ�صداراتها  واأدب��ه��ا  تاريخها  لعر�ص 
لزوار املعر�ص، كما �صيكون لها ن�صيب 
الثقافية  وال���ن���دوات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 

امل�صاحبة للمعر�ص.
ال�����ص��رف يف  وك���ان���ت دول ���ص��ي��ف 

الأع�����وام  يف  ال��ك��ت��اب  م��ع��ر���ص  دورات 
ال�صابقة: اليابان والربازيل وال�صنغال 

والهند وال�صويد واملغرب واإ�صبانيا.

خدمات إلكترونية
الكتاب  معر�ص  دورة  خ��الل  ي�صتفاد 
التقنية  م���ن اجل���وان���ب  ال���ع���ام،  ل��ه��ذا 
ع��دة جم��الت حيوية  كبري يف  ب�صكل 
وم���ه���م���ة خ���دم���ة ل��ل��ك��ت��اب وال��ن��ا���ص��ر 
واملوؤلف والقارئ يف اآن واحد، اإذ قامت 
من  ال��ع��دي��د  بتنفيذ  امل��ع��ر���ص  اإدارة 
اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة، ال��ت��ي ي��اأت��ي 
الإل���ك���رتوين،  ال��ت�����ص��وق  مقدمتها  يف 
الربيد  التعاون مع  وذلك من خالل 
الكتب  ���ص��راء  ي�صهل  مم��ا  ال�����ص��ع��ودي، 
املعر�ص  ح�صور  م��ن  املتمكنني  لغري 
تفعيل  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  ل��ه��م،  وتو�صيلها 
خ��دم��ات ال���ص��ت��ع��الم ع��ن ال��ك��ت��ب من 
اأروقة  داخل  احلا�صبات  اأجهزة  خالل 
امل���ع���ر����ص وع�����رب الأج�����ه�����زة ال���ذك���ي���ة، 
ب����الإ�����ص����اف����ة اإل�������ى ت����وف����ري خ���دم���ات 
اإل��ك��رتون��ي��ة وم�����ص��اع��دة ال��ب��اح��ث��ني يف 
والعناوين  الن�صر  دور  اإل��ى  الو�صول 

املطلوبة بي�صر و�صهولة.

برامج لألسرة
الأ���ص��رة  اأف���راد  بجميع  املعر�ص  اهتم 
من خالل الربامج اخلا�صة بالأ�صرة 

والطفل امل�صاحبة للفعاليات.

ذكرى الراحلين
خ�ص�صت وزارة الثقافة والإعالم ركنا 
يف ج��ن��اح��ه��ا ب��امل��ع��ر���ص ب��ا���ص��م »ذك���رى 
الراحلني« لبع�ص املوؤلفني من الأدباء 
والكترّاب ال�صعوديني الذين �صاركوا يف 
اهلل،  وت��وف��اه��م  املا�صي  ال��ع��ام  معر�ص 
�صورهم  الركن  ه��ذا  يف  ُتعر�ص  حيث 

و�صريهم الذاتية وعينة من موؤلفاتهم 
فون  ويتعررّ املعر�ص  زوار  عليها  يطلع 
على نتاجهم الأدبي، مع طباعة كتيرّب 
غابوا عن  الذين  املوؤلفني  ه��وؤلء  عن 
وبقيت  باأج�صادهم  العام  هذا  معر�ص 
م��وؤل��ف��ات��ه��م واإن��ت��اج��ه��م ال��ع��ل��م��ي حية 
الدكتور  الأ���ص��م��اء،  اأب���رز  وم��ن  بيننا، 
ع��ب��دال��ع��زي��ز اخل���وي���ط���ر، وال���دك���ت���ور 
عبدالرحمن العثيمني، والدكتور علي 
اإ�صماعيل  حممد  وال�صاعر  اخلليف، 
ج���وه���رج���ي، والأدي�������ب ال��ك��ات��ب ع��اب��د 
اهلل  وغرم  النملة،  واإبراهيم  خزندار، 

ال�صقاعي، والدكتور را�صد املبارك.

صالة مصاحبة
واأ�صيف ملقر املعر�ص �صالة م�صاحبة 
ا���ص��ت��وع��ب��ت ال��ك��ث��ري م���ن دور ال��ن�����ص��ر، 
كبرية  م�صاحة  اإت��اح��ة  يف  اأ���ص��ه��م  مم��ا 

للم�صاركة حمليا وعربيا وعامليا.

جائزة التميز
العام  لهذا  احلالية  املعر�ص  دورة  يف 
والإع��الم  الثقافة  وزارة   2015، تكرم 
اأف�صل دور الن�صر املحلية واخلارجية 
ال��ت��م��ي��ز، حيث  ب��ج��ائ��زة  امل��ع��ر���ص  يف 
�صتبداأ بتكرمي اثنتني من دور الن�صر 
املحليرّة واخلارجية، بناًءا على املعايري 
خالل  من  حددتها  التي  وال�صوابط 
جل���ن���ة ت�����ص��م ع������ددا م����ن امل��خ��ت�����ص��ني 
ب�صناعة الكتاب ون�صره، مثل الر�صانة 
والعناية  الن�صر،  يف  والتميرّز  العلمية 
���ف ال�����ص��ع��ودي ون�����ص��ر اإن��ت��اج��ه  ب���امل���وؤلرّ
العلمي والثقايف، وامل�صاركة يف اأن�صطة 
الثقافة  جتاه  الجتماعية  امل�صوؤولية 
واملجتمع كرعاية الفعاليات الثقافية، 
املتعارف  املهنية  باملعايري  والل��ت��زام 
ع��ل��ي��ه��ا يف جم���ال ال��ن�����ص��ر، وامل�����ص��ت��وى 

ال���ف���ن���ي ل���ل���م���ط���ب���وع���ات »ال�������ص���الم���ة 
ال��ت�����ص��م��ي��م  ���ز يف  ال���ت���م���يرّ ال����ل����غ����وي����ة؛ 

والإخراج؛ جودة الورق«.
ك��م��ا خ�����ص�����ص��ت ج���ائ���زة ل��ل��ك��ت��اب 
لع�صرة كتب متميزة يف جمالها، وفتح 

املجال للن�صر الإلكرتوين للكتب.

المؤلفون السعوديون
و���ص��ي�����ص��ه��د امل��ع��ر���ص اإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة 
ال�����ص��ع��ودي��ني مم���ن لي�ص  ل��ل��م��وؤل��ف��ني 
كتبهم  ي��ع��ر���ص��وا  اأن  ن��ا���ص��ر  ل��ك��ت��ب��ه��م 
�صيتم  كما  خا�ص،  جناح  يف  للجمهور 
للجميع  الكتاب  �صل�صلة  ن�صر  خالله 
اأ�صهمت  ب��الدن��ا مم��ن  الفكر يف  ل���رواد 
الثقافة  خارطة  ت�صكيل  يف  موؤلفاتهم 

يف املجتمع.

الخيرية الثقافية
واأت��������اح امل���ع���ر����ص ل��ل��ج��ه��ات اخل���ريي���ة 
لر�صالتها  تعزيزا  امل�صاركة  الثقافية 
الج��ت��م��اع��ي��ة ع���رب ه����ذه ال��ت��ظ��اه��رة 

الثقافية، اإ�صافة اإلى 
الن�صر  دور  اأكرب  م�صاركة  اإتاحته 
الأجنبية التي تقدم مئات الآلف من 
ع��ن��اوي��ن ال��ك��ت��ب يف خم��ت��ل��ف امل��ع��ارف 

و�صتى اأنواع الفنون. 
ال���ري���ا����ص  م���ع���ر����ص  اأن  ي����ذك����ر 
وزارة  تنظمه  ال���ذي  للكتاب  ال����دويل 
ال��ث��ق��اف��ة والإع�������الم ي��ع��د اأح�����د اأك���رب 
اأك��رث  فهنالك  الثقافية،  املهرجانات 
من مليون زائر ي��زورون هذا املعر�ص 
كم  ب�صراء  مهتمون  جميعهم  �صنوياً 
كبري من الكتب وامل�صاركة يف الندوات 
ال��ت��ي ي�����ص��ارك فيها ال��ع��دي��د م��ن كبار 
املثقفني، واأ�صبح املعر�ص يف ال�صنوات 
املفكرين  بني  للحوار  منربا  الأخ��رية 

والكتاب واجلمهور.
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تقنية

ريتويت

مل ي��ع��د ع��ل��ي ب��اب��ا ذل���ك احل���ط���اب ال��ب�����ص��ي��ط ال��ف��ق��ري ال����ذي �صمع 
الأربعون ل�صا كنزهم  التي يخبئ فيها  املغارة  بال�صدفة كلمة �صر 
الأول يف  املوقع  بات  ال�صرقية، بل هو  امل�صروق، كما تقول احلكاية 

ال�صني للتجارة الإلكرتونية.
نف�صها  ال�صني  ت��ع��دى  ب�صيت  ب��اب��ا«  »ع��ل��ي  م��وق��ع  حظي  وق��د 
لي�صت  واحلكاية  ال�صعودية،  وخ�صو�صا  العربي  العامل  اإلى  لي�صل 
املوقع متنوعة متجددة  وليلة، فب�صاعة  ليلة  األف  اإحدى حكايات 
لل�صعودية  املجاين  ال�صحن  وتلبي جميع الحتياجات، ومع خدمة 

خا�صة، ازداد زبائنه يوما بعد يوم.
ومبا اأننا �صعب ا�صتهالكي، ومن باب ال�صطارة، راأت ال�صني اأنه 
من الأن�صب اأن تاأتي اإلينا بب�صائعها بدل من اأن نذهب نحن اإليها، 
ومنتوجات  ثقافات خمتلفة  ما حتويه من  كل  تقدمي  خ��الل  من 

جديدة وغريبة اأحيانا.
�صر  كلمة  له  ون�صلم  بابا  لعلي  ن�صت�صلم  اأن  املطلوب منا  فقط 
جيوبنا قبل عقولنا، لأننا لو منحنا فر�صة التفكري  مليا، لوجدنا 
اأن اأغلب ما نقتنيه من علي بابا هذا، ل�صنا بحاجة فعلية اإليه، لكن 
الإغراء هو الذي يجرنا دائما ملا ل حاجة لنا اإليه، وهنا كلمة �صر 

ال�صوق والت�صوق.
األ يقت�صر ن�صاطه على نف�ص وتقليب  موؤخرا، قرر علي بابا 
موقع  على  ا�صتحواذه  خالل  من  �صطوته  متدد  اأعلن  بل  جيوبنا، 
الإن��رتن��ت،  ع��رب  ال��رق��م��ي  الت�صويق  يف  املتخ�ص�ص   Add China
الذكية،  الت�صويقية على الأجهزة  ليطرق بذلك جمال الإعالنات 

كخطة جديدة لتو�صيع ن�صاطه.
ال��ت��ي تركها  امل���غ���ارة  ه��و  ه����ذا..   Add China ���ص��ي��ك��ون  ف��ه��ل 

الأربعون ل�صا؟.
ا�صرتاحة  جم��رد  فهو  مت  وم��ا  ب��ذل��ك،  ال�صينيون  يكتفي  ل��ن 
حمارب ليبداأ بعدها من جديد يف فتح مغارة اأخرى، يف ظل املوجة 
عليها  ت�صتحوذ  اأك��رب  ل�صركات  �صغرية  �صركات  بيع  م��ن  ال�صائدة 

مببالغ طائلة لقناعتها بجدوى هذا ال�صتحواذ الآن ولي�ص غداً.
لقد  الأق���ل!  على  عربي  ن�صف  اأو  عربيا،  ك��ان  بابا  علي  ليت 
اأن يكون عربيا من حيث ال�صم فقط، فيما ذهبت لغرينا  اإل  اأبى 
ن�صيبهم،  م��ن  ال�صيت  لي�صبح  ال���ص��م،  م��ن  وال��ع��ائ��دات  ال��ت��داب��ري 
وتكون لنا احل�صرة، ورمبا نتعاهد فقط على ذرف الدموع والتغني 
املا�صي  ذكر  يف  عاداتنا  فهي  ال�صرقية،  احلكاية  �صاحب  بابا  بعلي 

ون�صيان احلا�صر!

علي بابا صيني

حسن أحمد العواجي

اأع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة »���ص��ح��ي��ح ب��ي��زن�����ص« امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف جم����ال ح��ل��ول 
تكنولوجيا املعلومات لبلدان ال�صرق الأو�صط، موؤخرا، النتهاء من 
التح�صريات النهائية لإطالق اإ�صدار جديد من برنامج »األف ياء« 

اخلا�ص باإن�صاء واإدارة الفواتري باإمكانية العمل دون انرتنت.
ف��اإن اجلمع  الإ���ص��دار،  Aliphia Box مع  وم��ع توفري جهاز 
بني كفاءة العمل علي الربنامج دون انرتنت، ومرونة العمل ب�صكل 

مت�صل »اأون لين« اأ�صبح ممكنا الآن. 
وقد اأعلن املدير التنفيذي لل�صركة اأن الوقت قد حان لقفزة 
احتياجات  م��ع  اأك���رث  ليتما�صى  ال��ربن��ام��ج  بتطوير  ت�صمح  ج��دي��دة 
ال�صوق العربية، مبينا اأن �صعف البنية التحتية خلدمات النرتنت 
�صببا مهما لإطالق  العربية، كان  ال��دول  الكثري من  وه�صا�صتها يف 
ال�صركة  يرا�صلون  امل�صتخدمني  م��ن   5/2 اإن  حيث  الن�صخة،  ه��ذه 
مب�صكلة عدم ا�صتقرار الإنرتنت وحاجتهم لال�صتمرار يف العمل عند 

بطئه وتوقفه.
املتحكم  الإ����ص���دار،  امل��ت��واف��ر م��ع   Aliphia Box وي��ع��د ج��ه��از 
واملوفر لت�صال م�صتمر واآمن اإلى موارد ال�صركة )من واإلى موقع 
داخل اأو خارج املن�صاأة(، ويعطي ل�صاحب ال�صركة اأو املوؤ�ص�صة اإمكانية 

تتبع املبيعات من اأي مكان وجد فيه. 
كما اأنه ياأتي بت�صميم اأنيق و�صغري احلجم ميكن حمله طوال 
التجارية يف متناول  املعامالت  اأي مكان لتبقى جميع  واإلى  الوقت 
اأينما  اآم���ن  واح���د  ج��ه��از  با�صتخدام  ي�صمح  ال����دوام، مم��ا  على  ال��ي��د 
اأجهزه  املهمة على  امللفات  بت�صغيل  املغامرة  دون  امل�صتخدم من  كان 

متعددة.
و Aliphia Box هو مبنزلة جهاز �صمم لدعم التوجه نحو 
يف  تتجه  امل�صتقبلية  ال�صركة  وروؤي��ة  الأ�صياء،  اإنرتنت  حلول  تبني 
هذا ال�صياق، حيث اإن ال�صركات حاليا يلزمها التفاعل مع اأنظمتها 
اإليها، وبذلك �صتتمكن  اأو البيئة اخلارجية التي تنتمي  الداخلية 
وك�صب  مبيعاتها  لزيادة  اإن�صاوؤها  مت  التي  البيانات  ا�صتخدام  من 

عمالء جدد.

»ألف ياء« أول برنامج فواتير عربي دون انترنت

»علَم وتعلم«.. �صعار رفعته من�صة التدريب احلديثة »مهارات« التي 
وبرامج  احلديثة  الت�صال  تقنيات  من  لت�صتفيد  م��وؤخ��را  انطلقت 
الت�صال عرب الإنرتنت يف عقد دورات تدريبية يف كافة التخ�ص�صات، 
�صيكون   www.maharah.net املن�صة  م��وق��ع  دخ���ول  ومب��ج��رد 
الت�صجيل واحل�صول على ح�صاب �صخ�صي والطالع على  باإمكانك 
الدورات املقدمة والتخ�ص�صات املتاحة، كما اأن با�صتطاعة امل�صتخدم 
اأن يكون مدربا اأو متدربا، وهذا ما مييز املوقع عن غريه من املواقع. 
وللتذكري، فاملوقع مازال يف بدايته ويعر�ص دورات جمانية واأخرى 

مدفوعة التكاليف.

»مهارات«
منصة تدريب عربية 
بتقنيات حديثة

 Ascend
Y540 هاتف 
ذكي جديد 
من هواوي 
الصينية

هاتفها  ال�صينية  ه��واوي  �صركة  اأطلقت 
ويعد   ،Ascend Y540 اجل��دي��د  ال��ذك��ي 
 Y530 الهاتف ن�صخة مطورة من �صابقه
املتوافر حاليا بالأ�صواق، كما اأنه من فئة 

الهواتف منخف�صة التكلفة.
 4.5 بقيا�ص  �صا�صة   Y540 ويحمل 
بك�صل،   854X480 ب��دق��ة  ت��ع��م��ل  اإن�������ص 
 snapdragon200 اإ�صافة ملعالج من نوع
1.3جيجاهرتز،  ب�صرعة  ال��ن��واة  ث��ن��ائ��ي 
بايت  1جيجا  �صعتها  ع�صوائية  وذاك����رة 
جيجابايت   4 �صعتها  داخ��ل��ي��ة  واأخ�����رى 

نوع  من  خارجية  ب��ذاك��رة  زيادتها  ميكن 
micro sim �صعتها 32 جيجابايت.

ومت تزويد اجلهاز بكامريا خلفية 
ب��دق��ة 5 م��ي��ج��اب��ك�����ص��ل واأخ������رى اأم��ام��ي��ة 
�صعة  تبلغ  فيما  ميجابك�صل،   0.3 ب��دق��ة 
البطارية 1950 ملي اأمبري/ �صاعة. وهو 
 Android kitkat ت�صغيل  بنظام  يعمل 
وي��دع��م ات�����ص��الت اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث فقط. 
هاتفها  ال�صينية  ال�صركة  ط��رح��ت  وق��د 
Y540 يف الأ����ص���واق الأوروب���ي���ة الأ���ص��ب��وع 

املا�صي ب�صعر قدره 110 يورو فقط.

آفاق الجامعة  |  العدد 140  |  10 جمادي األول 1436  |  1 مارس 2015



إعالم

عبير الجماز

ت��وق��ع��ت م�����ص��وؤول��ة ق�����ص��م ال��ع��الق��ات 
العامة والإع��الم ووح��دة ن�صر ثقافة 
ح��ق��وق الإن�����ص��ان ب��ف��رع ه��ي��ئ��ة حقوق 
الإن�������ص���ان ب��ع�����ص��ري، احل���ائ���زة ج��ائ��زة 
املفتاحة لالإعالم املقروء، الإعالمية 
اأه��م��ي��ة  ت���ف���وق  اأن  ال�������ص���ه���ري،  ف���ات���ن 
وجود املراأة يف الإعالم، اأهمية وجود 

الرجل.
 

حدثينا عن بداياتك يف املهنة 
ومن خلف متيزك الذي ي�شهده 

اجلمهور اإعالميا؟
الأدوات  م����ن  اأي������ا  اأم���ت���ل���ك  اأك������ن  مل 
اأت���ق���ن اللعب  اأن���ن���ي  ال�����ص��ح��ف��ي��ة ع���دا 
ب��اجل��م��ل وامل�����ص��ط��ل��ح��ات لأك�����ون من 
خ��الل��ه��ا خ��اط��رة اأو رواي����ة ق��ا���ص��رة، 
حتى اأردت ومبح�ص ال�صدفة الولوج 
يف عامل الإعالم، فبداأت م�صواري مع 
�صحيفة الوطن كاتبة مقالت، اإل اأن 
فاتخذت من  رغبتي،  ي�صبع  ذل��ك مل 

التحرير مرتعا لتحقيق رغبتي.
وم���ن ه��ن��ا ان��ط��ل��ق��ت ح��ت��ى بلغت 
بعد عملي  ال�صحافة  درجة جيدة يف 
الدولية،  الأو���ص��ط  ال�صرق  ب�صحيفة 
وف���ي���ه���ا ت��ع��ل��م��ت م���ع���ن���ى ال�����ص��ي��اغ��ة 
اأت��رك الكتابة  الدولية، ومع ذلك مل 

املقالية بل اأمار�صها من حني اإلى اآخر 
يف ال�صحف الإلكرتونية.

العمل يف جمال الإعالم
فماذا اأ�شاف لك؟

اأه��م��ه الثقة  اأ���ص��اف يل الكثري، وم��ن 
الفكر  والأم����ان����ة يف ط���رح  ب��ال��ن��ف�����ص، 
وال���ف���ك���ر الآخ��������ر، وال���������راأي وال�������راأي 
امل���ع���اك�������ص، اإل�������ى ج����ان����ب ال���ع���الق���ات 
اكت�صبتها  التي  واملهنية  الجتماعية 

من خالل عملي اإعالمية.

هل هناك عوائق واجهتك خالل 
ممار�شتك مهنتك؟

ل��ك��وين اأن��ت��م��ي مل��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري ال��ت��ي 
ب��ال��ع��ادات  امل�صبعة  امل��ن��اط��ق  م��ن  ت��ع��د 
امل��راأة  وج��ود  ف��اإن  القبلية،  والتقاليد 
الذكوري،  التواجد  يك�صوه  عامل  بني 
ي��ع��د م���ن اأ����ص���ع���ب الأم�������ور ال���ت���ي قد 
وه���ذا  ال��ع�����ص��ريي،  امل��ج��ت��م��ع  يتقبلها 
ك���ان���ت ل���ه ب��ع�����ص الن���ع���ك���ا����ص���ات على 
اأ���ص��رت��ي ووال�����دي، ول��ك��ن ���ص��رع��ان ما 

زالت تلك النعكا�صات.

ما �شفات الإعالمية الناجحة 
وعلى ماذا يجب اأن تعتمد 
لتحقق القبول يف الو�شط 

الإعالمي؟

ال���ب���دء بتكوين  ال�����ص��ف��ات،  اأه����م  م���ن 
مبهنية  ت��ب��داأ  اأن  اأي  ���ص��ل��ب��ة،  ق��اع��دة 
بعيدة عن العالقات الجتماعية التي 
واأن  والأول،   الأه��م  الهدف  تبدد  قد 
ال�صحفية  ال�صياغات  خمتلف  تتابع 
واأن  الإعالمية،  مداركها  بها  لتغذي 
اإعالمية من  م��واد  اإل��ى توليد  ت�صعى 
�صغائر الأ�صياء املحيطة بها لتجعلها 
باأنه  وت�صعره  للمتلقي  انتباه  حمط 

هو من عاي�ص احلدث وراأى ما �ُصرد.
وم�����ن ه�����ذا امل���ن���ط���ل���ق ���ص��ت��ت��ك��ون 
ال���ق���اع���دة ال�����ص��ل��ب��ة ال���ت���ي ق���د متكن 
الإعالمية من الرتفاع بها مع مزيد 
عليها  �صتح�صل  التي  الإ�صافات  من 

خالل م�صوارها الإعالمي.

راأيك يف دخول املراأة الإعالم 
وماذا ينبغي عليها مراعاته

يف جمتمعاتنا؟
اأه��م��ي��ة وج����ود امل�����راأة يف الإع�����الم قد 
الرجل،  اأهمية وجود  اأو يفوق  يوازي 
ال�صعوديات  الإع��الم��ي��ات  اأثبتت  وق��د 
ذلك طوال ال�صنوات الع�صر املن�صرمة 
ن�صائيا  اإع��الم��ي��ا  ف��وج��ا  �صهدت  ال��ت��ي 
غري م�صبق، اإل اأنها و�صمن م�صوارها 
ق��وة  وب��ح�����ص��ب  �صتكت�صف  الإع���الم���ي 
ما  والإعالمية،  الجتماعية  اأدوات��ه��ا 

يجب عليها مراعاته.

هل جتدين لالإعالم املرئي دورا 
يف تكوين �شخ�شية املراأة؟

املرئي  الإع��الم  لأن  بال�صرورة،  لي�ص 
ي��ظ��ه��ر ال��ف��ك��ر وال�������ص���ورة وال��ب��الغ��ة 
ي��ج��م��ع م���ا بني  اأن�����ه  اأي  ال���ك���الم���ي���ة، 
الإعالم املقروء وامل�صموع معا، فرمبا 
الأ���ص��ه��ل يف  الأداء  م��ا جعل منه  ه��ذا 

اإبراز املراأة اإعالميا.

ما مدى انعكا�س ازدياد
الن�شاء العربيات اإيجابا

يف جمال الإعالم على التوجه 
العام للربامج وعلى �شورة املراأة؟

ي��ع��ت��م��د ذل����ك ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ال���ربام���ج 
ب�صورة  امل���راأة  ُتظهر  ل  التي  املقدمة 
يقلل  اأو  يرفع  ق��د  م��ا  وه��ذا  مبتذلة، 
امل��راأة الإعالمية خا�صة يف  من قيمة 

الإعالم املرئي .

ن�شيحة لكل مبتدئة طرقت باب 
الإعالم؟

الط�����الع ال���دائ���م وامل�����ص��ت��م��ر ع��ل��ى ما 
املتبعة  والأدوات  الإع��الم  داخل  ُيقدم 
يف تقدميه، وتنمية احل�ص الإعالمي 
كانت  واإن  حتى  املمار�صة  خ��الل  م��ن 
وال��ب��ح��ث عن  ال���ذات���ي،  التعلم  مل��ج��رد 
الأدوات التطويرية يف الإعالم خا�صة 

املقروء.

اعترفت بصعوبة اقتحام المجال اإلعالمي 

فاتن الشهري: وجود المرأة
في اإلعالم يفوق أهمية حضور الرجل

جامعة اإلمام تنظم مؤتمر
»وسائل التواصل االجتماعي.. 

التطبيقات واإلشكاالت 
المنهجية«

أحمد العياف 

كلية  يف  الإ�صالمية، ممثلة  �صعود  ب��ن  حممد  الإم���ام  جامعة  تنظم 
»و�صائل  الإع��الم والت�صال، يف 10 و 11 من مار�ص اجل��اري، موؤمتر 

التوا�صل الجتماعي.. التطبيقات والإ�صكالت املنهجية«.
و���ص��ت��ع��ق��د ���ص��ت ج��ل�����ص��ات و���ص��اب��ع��ة خ��ت��ام��ي��ة، مب�����ص��ارك��ة ع���دد من 
من  جمموعة  ملناق�صة  وخ��ارج��ه  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  م��ن  املتخ�ص�صني 
وجوانبها  وتطبيقاتها،  »واق��ع��ه��ا،  ال��و���ص��ائ��ل:  ب��ه��ذه  املتعلقة  امل��ح��اور 
يف  البحث  اإلى  اإ�صافة  املنهجية«،  واإ�صكالتها  والنظامية،  الت�صريعية 
تواجه  التي  والأمنية  وال�صيا�صية  والجتماعية  الثقافية  التحديات 

املجتمعات العربية والإ�صالمية عرب هذه الو�صائل.
واأو�صح معايل مدير جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية 
بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، اأن تنظيم اجلامعة 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  باأهمية  منها  حر�صا  ي��اأت��ي  للموؤمتر 
والإعالم اجلديد التي باتت حتتل مكانة بارزة يف الآونة الأخرية على 

م�صتوى العامل.
واأ�صار الفوزان اإلى اأن املوؤمتر يهدف اإلى  التعرف على ا�صتخدامات 
و�صائل التوا�صل الجتماعي والإعالم اجلديد يف املجتمع ال�صعودي، 
وحتديد الأبعاد ال�صرعية والنظامية »القانونية« ل�صتخدامات و�صائل 
الثقافية  التاأثريات  وبحث  اجلديد،  والإع��الم  الجتماعي  التوا�صل 
التوا�صل  لو�صائل  والأمنية  وال�صيا�صية  والقت�صادية  والجتماعية 
الجتماعي والإعالم اجلديد، والتعرف على الجتاهات احلديثة يف 
اجلديد،  والإع��الم  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  وتطبيقات  درا�صات 

وك�صف واقع التاأهيل العلمي واملهني يف الإعالم اجلديد.

200 فيلم في مهرجان القاهرة 
لسينما الطفل

ي�صارك اأكرث من 200 فيلم من 45 دولة يف »مهرجان القاهرة الدويل 
م��ار���ص اجل��اري.  ال��ذي ينطلق يف 20  ال��� 22«  الطفل  وف��ن��ون  ل�صينما 

وذلك بعد توقف املهرجان ثالث دورات خالل اأربعة اأعوام.
واأقيمت الدورة ال�20 عام 2010، واألغي املهرجان عام 2011 ب�صبب 
�صعار  2012 حت��ت  ع��ام   21 ال���دورة  واأقيمت  الأم��ن��ي.  ال�صتقرار  ع��دم 
 2014 و   2013 عامي  امل��ه��رج��ان  توقف  فيما  يتغري«  الأط��ف��ال  »ع��امل 

ب�صبب الظروف الأمنية غري املواتية.
واأ���ص��ي��ف��ت كلمتا »ف��ن��ون ال��ط��ف��ل« اإل���ى ا���ص��م امل��ه��رج��ان يف دورت��ه 

اجلديدة التي ت�صتمر �صبعة اأيام.
وقالت مديرة املهرجان اإميان �صند اإن »املهرجان �صيعر�ص اأكرث 
من 200 فيلم، ومت ال�صتقرار على بو�صرت املهرجان يف �صكله النهائي. 
حتى يكون معربا عن مفردات الأطفال ونابعا من الأ�صياء امل�صتخدمة 

يف حياتهم الفنية كالألعاب التكنولوجية واأدوات الر�صم«.
واأ�صافت اأن »املهرجان �صينظم �صوقا خريية مب�صاركة 19 جمعية 

خريية م�صرية«.
وم���ن اأب����رز ال����دول امل�����ص��ارك��ة: ب��ري��ط��ان��ي��ا، وه��ول��ن��دا، وال��ولي��ات 
اجلنوبية،  وك��وري��ا  والهند،  و�صوي�صرا،  ورو���ص��ي��ا،  واإ�صبانيا،  املتحدة، 
وال��ف��ل��ب��ني، وف��رن�����ص��ا، وال��ي��ون��ان، ول��ي��ت��وان��ي��ا، وب��ول��ن��دا، والأرج��ن��ت��ني، 

والأردن، اإ�صافة اإلى م�صر.

السجن خمس سنوات
عقوبة قرصنة األفالم

بالواليات المتحدة
بخ�صائر  وتت�صبب  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  منت�صرة  ظاهرة  القر�صنة 
كبرية للدول امل�صنعة لالأفالم ت�صل اإلى ما يقارب 12.5 مليار دولر 

�صنويا.
وك�صف املتخ�ص�ص يف النقد ال�صينمائي، لوؤي ال�صريف، اأن وزارة 
الإعالم ال�صعودية بثت من�صورات مبنع القر�صنة دون حتديد عقوبات 
الأف��الم  لقر�صنة  املتحدة  الوليات  يف  الوا�صحة  والعقوبة  وا�صحة، 

�صجن ملدة خم�ص �صنوات، وغرامة مالية قدرها 250 األف دولر.
لالأفالم  امل�صنعة  ال��دول  اقت�صاد  ر  تخ�ِصرّ »القر�صنة  اأن  واأ�صاف 
12.5 مليار دولر �صنويا، لفتا اإلى اأن م�صتوى القر�صنة يف ال�صعودية 
وال�صرق الأو�صط يتجاوز 58%«. واأ�صار اإلى اأن اأعلى فيلم متت قر�صنته 

حتى الآن » اأفاتار« بنحو 18 مليون حتميل غري قانوين. 
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إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

أصدق أصدقائك هو الكتاب
..كلما أشتقت إليه وجدته ينتظرك
..ينفعك أكثر مما يأخذ منك
..يأخذ من عمرك ساعات ويزيدك بالمعرفة أعمارا
..فهل يستحق منك الهجران؟!
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الرأي الجامعي

يقولون
ماال يفعلون

إبراهيم الكناني
التعليم االلكتروني

غاية،  منا  واح���د  لكل  اأن  اأع��ت��ق��د 
لنُقل  اأو  يبلغها  اأن  ُم����راده  مت���اُم 
اإننا نت�صع لأكرث من غاية واحدة 
ونريدها جميعا بكل ما اأُتينا من 

اأمل.
جمتمعاتنا  يف  الآن  ن��ح��ن 
من���ار����ص ال��ت��م��ن��ي ب���ب���ذخ، ن��ب��ت��ذل 
ك���ل ق�����ص��ة وك���ل جن���اح ول ن��اأخ��ذ 
فقط  ي�صلينا  م��ا  اإل  �صيئا  منها 
ال��ت��ي  ب��ع�����ص ق��ن��اع��ات��ن��ا  ي���ع���زز  اأو 
نريد، مثاليون يف كل �صيء اإل اأن 
ن��ح��ارب اخل���ذلن فينا واخل��وف. 
التي  ال�صراحة  ولكن  نريد  كلنا 
ل��ت��ط��ول  ن���واج���ه���ه���ا  اأن  ي��ن��ب��غ��ي 
رغ���ب���ات���ن���ا ت����ق����ول: ل��ي�����ص ه��ن��اك 
ن�صنع   اأن  يف  اإرادت��ن��ا  م��ن  اأ�صعف 

لأقوالنا اأفعال. 
ك���ل ال��ع��ظ��م��اء م���ن ال��ن��ا���ص 
الذين تركوا لهم اأثرا يف التاريخ 
يختلفوا  مل  بع�صنا  ح��ي��اة  يف  اأو 
عنا اأبدا، بل بالعك�ص متاما قد ل 
تكون اأ�صال اأج�صادهم يف مثل ما 
نحن فيه من �صحة، اأو اأو�صاعهم 
ما  ت�����ص��اوي  لي�صت  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ن���ح���ن ف���ي���ه م����ن ف�������ص���ل، ل��ك��ن��ه��م 
جنحوا فعال حني قالوا ومار�صوا 

ما يقولون.
ت����رج����ل����وا م����ع����ي م�����ن ه��ن��ا 
اإل���ى ح��ي��ث امل��رف��اأ ال���ذي ت�صطف 
ب�صدره اأ�صرعة العظماء ولرنافق 
»ب��ي��وت��ه��وف��ن« ه���ذه امل���رة اإع��ج��اب��ا 
الإ���ص��رار  ول��ذي��ذ  الإرادة  بحجم 
ال���������ذي ك��������ان ي����دف����ع����ه ل��ل��م��ج��د 
باأعجوبة، فاأبوه كان مدمنا واأمه 
املراهقة  �صن  يف  وال��ول��د  توفيت 
واأكل منه الفقر ما يكفي لإحباط 
اأي واحد فينا، ن�صمع به كلنا حتى 
للمو�صيقى  ن�صتمع  نكن  مل  واإن 
الكال�صيكية اأو ل ترتك فينا اأثرا 
امتثال ملاهية عقيدتنا و�صالمتها 
اأعظم من كتب  اأن��ه  ولكن نعرف 

هذه املو�صيقى يوما.
العجيب اأنه كان اأ�صم حيث 
من  ال��ث��الث��ي��ن��ات  يف  �صمعه  ف��ق��د 
التي طرقت  وكل عظمته  عمره، 
ذائقة  على  تعتمد  كانت  الأ�صماع 
الطرق  عن  �صاأتوقف  ه��و،  �صمعه 
الذي اأعتدناه لكل �ِصرَي العظماء، 
دع��ون��ا ن��ت�����ص��اءل م��ع��ا: ك��ي��ف ك��ان 
باأنه  ال��داخ��ل  م��ن  نف�صه  �صيقنع 
به  لل�صمع يف ما يقوم  لن يحتاج 

ليكمل حلمه ويحقق ُمراده؟
ك����ان  ه������ل  ل����ن����ت���������ص����اءل  اأو 
���ص��ي��واج��ه ال��ل��وم ح��ت��ى م��ن نف�صه 
ح������ني ي����ع����ت����ذر وي�����ت�����وق�����ف؟ م��ا 
اأع��ظ��م بحثنا ن��ح��ُن ع��ن الأع���ذار 
اأجنبتنا  ال��ت��ي  ال�����ُص��الل��ة  اأن  رغ��م 
ون��ق��ل��ت اإل��ي��ن��ا ك��ل ال��ع��ل��وم حتمُل 
نخجل  يجعلنا  م��ا  العظماء  م��ن 
م���ن اأب��ن��ائ��ن��ا ك��ث��ريا ح���ني ن�صبح 
م���ت���ح���دث���ني ف����ق����ط، ف���اأح���الم���ن���ا 
من  لي�صت  بعد  نحققها  مل  التي 
اأن  لب��د  ولكن  مب��ك��ان،  ال�صعوبة 
ل  لأن��ن��ا  تتحقق  مل  باأنها  نقتنع 
اأو مل نبذل لأجلها ما  ن�صتحقها 

يجعلها ت�صتحقنا.

دروس من األخبار
علي بن عبداهلل بن البكري 

مدير إدارة االستثمار 

 مت��ر ب��الإن�����ص��ان اأخ��ب��ار اإم���ا اأن ت�صفي 
ع��ل��ى وج��ه��ه ال��ب��ه��ج��ة وال�������ص���رور واإم���ا 
ولي�ص  واأمل،  ح��زن  م�صدر  ت��ك��ون  اأن  
الثانية يف طياتها  اأن حتمل  بالعجيب 
خ���ريا ك��ث��ريا، وم��ث��ال ذل���ك خ��رب ليلة 
ربيع  الثالث  اجلمعة  �صباح  اخلمي�ص 
الثاين 1436 الذي �صعق البالد وحول 
بفقد  دمعا  تنهمر  ينابيع  اإل��ى  البيوت 
م���ن زرع احل����ب وال����وف����اء وال��ت��ق��دي��ر 
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والكبار  ال�صغار  ق��ل��وب  يف  والح����رتام 
والذكور والإناث املواطنني واملقيمني.

وما هي اإل �صاعة قليلة حتى كان 
�صابقه  اآلم  م���ن  ي��خ��ف��ف  خ���رب  ه��ن��اك 
اخلرب  ذل��ك  الك�صري،  اخلاطر  ويجرب 
ال����ذي ج��ع��ل ال��ق��ل��وب ت��ل��ني وال���وج���وه 
ت�صتنري والنا�ص ت�صرتجع وت�صتلهم اأن 
قدرة اهلل نافذة واأن مع ال�صرب الفرج 
واأن من كان مع  ي�صرا  الع�صر  واأن مع 

اهلل كان اهلل معه.
ذل����ك اخل����رب ال�����ذي ب���ني ل��ل��ن��ا���ص 
ب����اق يف ه����ذه الأم����ة  اأن اخل����ري  ك���اف���ة 

جت��ت��م��ع ع��ل��ي��ه وت��ع��ل��ن يف حل���ظ���ات اأن 
احلنون  والأب  الفذ  القائد  ه��و  امللك 
اأخذ  ال��ذي  العزيز  �صلمان بن عبد  هو 
ال��و���ص��ي��ة م���ن اأخ���ي���ه ل��ي�����ص��ع��ه��ا ن�صب 
اأنا منكم واأنتم  عينيه ليقول لل�صعب: 
م��ن��ي ج�صد واح���د ث��م ت���اله يف اخل��رب 
درب��ه  رفيق  وع�صيده  �صنده  اأن  نف�صه 
اأخ������اه ال��ع�����ص��ك��ري امل��ح��ن��ك م���ق���رن بن 

عبدالعزيز ويل للعهد.
يثلج  م��ا  ي��اأت��ي  اللحظة  ذات  ويف 
من  خ��ري  اإن  للعاملني  ل��ي��ق��ول  ال�����ص��در 
�صهر  رج��ل  الأم���ني،  ال��ق��وي  ا�صتاأجرت 

ال��ل��ي��ايل ل��ت��ن��ام ع��ي��ون ال�����ص��ع��ب ق��ري��رة 
م��ط��م��ئ��ن��ة ���ص��اب��ح��ة يف ن��ع��ي��م الأم�����ن 
والأم���ان. اإن��ه �صمو الأم��ري حممد بن 

نايف بن عبد العزيز 
ويف اليوم التا�صع من ال�صهر ذاته 
ياأتي خرب يزيد من البهجة وال�صرور 
ليقول للجميع هذا عطاء ت�صتحقونه.

وتلك  احلكيمة  القيادة  هي  تلك 
هي القيادة الر�صيدة وتلك هي القيادة 
واأف��ع��ال��ه��ا من  اأق��وال��ه��ا  ت�صتمد  ال��ت��ي 
كتاب اهلل و�صنة ر�صوله �صلى اهلل عليه 
و���ص��ل��م م��ن��ذ ع��ه��د امل��وؤ���ص�����ص امل��ل��ك عبد 

على  وج��ب  لذلك  اهلل،  رحمه  العزيز، 
النعمة  ه��ذه  على  يحافظ  اأن  اجلميع 
التي نحن فيها وغابت عن كثري ممن 

حولنا.
جعلنا  ب���اأن  علينا  اهلل  اأن��ع��م  ك��م��ا 
حتت مظلة واحدة ل يزيغ عنها اإل من 
واختطفته  وا�صتهوته  مر�ص  قلبه  يف 
عقولهم  ذهبت  ممن  الإن�ص  �صياطني 
وق��ل��وب��ه��م اإل����ى ب��ح��ر ال���ه���وى و���ص��راب 
ال�صحراء الذين لي�ص لهم يف حياتهم 
اإل التعب والن�صب ويف الآخرة  الدنيا 

عذاب عظيم.

ملمح من  النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية
ا. د. عصام الدين وراق

مركز االمير سلطان بن عبد العزيز 
للبحوث والدراسات البيئية والسياحية

اهتمام  تو�صيح  اإل��ى  املقال  هذا  يهدف 
البيئية  وال��ل��وائ��ح  ب��ال��ق��وان��ني  اململكة 
امل��وؤث��رة  الب�صرية  لالأن�صطة  املنظمة 
ع��ل��ي ال��ب��ي��ئ��ة يف ال��ب��ي��ئ��ات احل�����ص��ري��ة 
وال���ق���روي���ة وال����زراع����ي����ة وال�����ص��ن��اع��ي��ة 
واحل�����د م���ن ال��ت��ل��وث ب��ج��م��ي��ع اأن���واع���ه 
وامل��وارد  البيئة  علي  املحافظة  بغر�ص 
هذا  ويظهر  وا�صتدامتها.   الطبيعية 
ال�صناعية  املن�صئات  التزام  الهتمام يف 

جميع  يف  البيئية  بالنظم   اململكة  يف 
امل��خ��ل��ف��ات  واإدارة  ال��ت�����ص��ن��ي��ع   م���راح���ل 
ال�����ص��ائ��ل��ة وال�����ص��ل��ب��ة، ب���ل زي�����ادة ك��ف��اءة 
الت�سغيل  وخطوط  وامل��ع��دات  الأج��ه��زة 

لتقليل الآثار البيئية املحتملة. 
اأ�����ص����درت  امل��م��ل��ك��ة ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام 
للبيئة باملر�صوم امللكي ذي الرقم م/34  
التنفيذية  يف  7/28/ 1422 والالئحة 
من الرئا�صة العامة لالأر�صاد وحماية 

البيئة )اجلهة املخت�صة(.
وقد ن�صت املادة الثانية يف النظام 

علي الأهداف التالية: 
1( املحافظة على البيئة وحمايتها 

وتطويرها، ومنع التلوث عنها.
2( ح��م��اي��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة من 
اأخطار الأن�صطة والأفعال امل�صرة 

بالبيئة.
3( املحافظة على املوارد الطبيعية 

وتنميتها وتر�صيد ا�صتخدامها.
4( جعل التخطيط  البيئي جزءا 
ل يتجزاأ  من التخطيط ال�صامل 

للتنمية يف جميع  املجالت 
بق�صايا  ال��وع��ي  م�صتوى  رف��ع   )5
ال����ب����ي����ئ����ة، وت����ر�����ص����ي����خ ال�������ص���ع���ور 
واجلماعية  الفردية  بامل�صوؤولية 

للمحافظة عليها.

ال��ت��ي اهتمت بها  وم��ن اجل��وان��ب 
امل�صاريع  للنظام،  التنفيذية  الالئحة 
ال��ت��ن��م��وي��ة اجل��دي��دة وال��ق��ائ��م��ة مل��ا لها 
احلد  وكيفية  �صالبة،  بيئية  اآث���ار  م��ن 
م��ن��ه��ا اأو ال��ت��ع��ام��ل م���ع اآث����اره����ا، وي��ع��د 
ال��ت��ق��ي��ي��م م���ن اأه�����م ال��ع��ن��ا���ص��ر مل��ع��رف��ة 
م���ا ق���د ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه م���ن اآث�����ار بيئية 
اأث���ن���اء م���راح���ل ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ف��ي��ذ 
الرتتيبات  اإل��ى  بالإ�صافة   والت�صغيل، 
واحل��د  ال�صالبة  الآث���ار  ملنع  املقرتحة  
اإلى  التنموية  امل�صاريع  وُق�صمت  منها. 
ث��الث ف��ئ��ات ع��ام��ة ح�صب ���ص��دة الآث���ار 

املحتملة من امل�صروع: 

ال���ف���ئ���ة الأول����������ى: امل�������ص���اري���ع ذات 
التاأثريات البيئية املحدودة.

ال���ف���ئ���ة ال���ث���ان���ي���ة: امل�������ص���اري���ع ذات 
التاأثريات البيئية املهمة.

ال���ف���ئ���ة ال���ث���ال���ث���ة: امل�������ص���اري���ع ذات 
التاأثريات البيئية اخلطرية.

وحددت الالئحة امل�صاريع الواقعة 
والتحوطات  وال���ص��رتاط��ات  فئة  كل  يف 

وطريقة التقدمي لكل فئة. 
اأمهلتها  اأما امل�صاريع القائمة فقد 
الالئحة ) املادة 15( فرتة خم�ص �صنوات 
متديد  اإمكانية  مع  اأو�صاعها  لرتتيب 

املهلة بقرار من جمل�ص الوزراء.

منظر ليلي جلانب من جوانب
جبل قاره بالإح�شاء
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الرأي الجامعي

ل���ط���امل���ا جت���اذب���ن���ا اأط���������راف احل���دي���ث 
والنقا�ص يف جمال�صنا العامة واخلا�صة 
ويف ب��ي��ئ��ات��ن��ا الأك���ادمي���ي���ة ودل��ف��ن��ا اإل���ى 
ه����اوي����ة ال���ت���ذم���ر وج���ل���د ال�������ذات ح��ني 
ن��ن��اق�����ص م��و���ص��وع ���ص��ل��وك��ي��ات ال��ط��الب 
وغ���رق���ن���ا يف ذل�����ك ال����ق����اع الآ������ص�����ن يف 
وحما�صبات  وم�صاءلت  ذهنية  معارك 
يف حم��اول��ة لإي��ج��اد احل��ل��ول لالرتقاء 
نطمح  م��ا  اإل��ى  ال�صلوكي  الأداء  بذلك 
اإليه، ونن�صى اأو نتنا�صى اأننا قد اأ�صهمنا 
بغري ق�صد منا وبطريقة غري مبا�صرة 
يف ذل���ك ال�����ص��ل��وك اإم����ا ب���وج���ود ل��وائ��ح 
واأن���ظ���م���ة ت�����وؤدي اإل����ى ذل����ك اأو ل��غ��ي��اب 

اللوائح والأنظمة التي حتد منه. 
واأعتقد اأن ال�صر يف املو�صوع يكمن 
يف غياب ت�صمني تعليم تلك ال�صلوكيات 
يف م��ن��اه��ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام وال���ع���ايل، 
العملية  يف  ت�����ص��م��ي��ن��ه  غ��ي��اب  وك���ذل���ك 
اأوؤم���ن  ال��ت��ي  ال��ق��اع��دة  لأن  التقييمية، 
ي�صرتعي  ل  يقيم  ل  م��ا  اإن  ت��ق��ول  بها 

النتباه.
فاإذا اأردت اأن تغر�ص �صلوكا اإيجابيا 
فيجب اأن تكون مفرداته وا�صحة لديك، 

����ص���وف ت�صمن  ف��ق��ط  ح��ي��ن��ه��ا وح��ي��ن��ه��ا 
خمرجا ذا اأداء �صلوكي متميز.

فمثال وج���ود ل��وائ��ح احل��رم��ان يف 
اجل��ام��ع��ات مل��ن غ��اب اأك��رث م��ن 25% من 
املنهج اأرى اأنه يعزز لدى الطالب ثقافة 

الغياب بطريقة غري مبا�صرة.
ب�صماع  اآذاننا  طربت  مرة  من  فكم 
غري  ر�صيدهم  عن  يتحدثون  الطالب 
امل�����ص��ت��ن��ف��د م���ن ال���غ���ي���اب، وك���اأن���ه اأ���ص��ب��ح 

ر�صيدا لالإجازات !
وت�����ص��ح��ي��ح��ا ل��ذل��ك حت���دي���دا فقد 
املنطق و�صع درج��ات موزونة  يكون من 
ل��ل��ح�����ص��ور وال��غ��ي��اب م���ع ���ص��ري��ان م��ب��داأ 
فلي�ص  املنهج.  ربع  غياب  عند  احلرمان 

من غاب 5% من املنهج كمن غاب %24.
�صلوكية  اأم������ورا  ذل���ك  ع��ل��ى  وق�����ص 
اأخ������رى ك�����اأن ت�����ص��م��ل  ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م 
ال��ل��ب��ا���ص وامل��ظ��ه��ر وق������درات ال��ت��وا���ص��ل 
واإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��ب��ري وم���ه���ارات امل��ح��اورة 
بالوقت  واللتزام  العام  الذوق  ومراعاة 
امل�صروعة  للو�صائل  الأمثل  وال�صتخدام 
يف امل��ط��ال��ب��ة ب��احل��ق��وق وال��ت��ع��ام��ل مع 
�صلوكية  واأم������ورا  وامل����درب����ني،  الأق������ران 

تطبيقها  عند  �صاأنها  من  كثرية  اأخ��رى 
اأن ت�����ص��م��ن  خ��ري��ج��ا م��ت��م��ي��زا اأك��ادمي��ي��ا 

و�صلوكيا.
ومن باب العدالة واملنطق اأن تطبق 
ت��ل��ك امل��ع��اي��ري ع��ل��ى ال���ك���ادر ال��ت��دري�����ص��ي 
اأي�صا عند احت�صاب الرتقيات واحلوافز 
تغلفها  متكاملة  منظومة  ت��ك��ون  حتى 

جودة الأداء وحتلق يف اآفاق الإبداع.
ال��ب�����ص��ري  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  امل���راق���ب  اإن 
ب�����ص��ك��ل ع���ام وجم��ت��م��ع��ن��ا ب�����ص��ف��ة خا�صة 
ي�صل اإلى قناعة باأن ما ي�صن من قوانني 
تقييمية  بعملية  يرتبط  اإذا مل  واأنظمة 
م���ن خ����الل اآل���ي���ات حت��ف��ي��زي��ة اإي��ج��اب��ي��ة 
النجاح لها  ف��اإن فر�ص  و�صلبية حم��ددة 

لن تكون م�صجعة على اأقل تقدير.
ون��ح��ن ه��ن��ا ن�����ص��دد ع��ل��ى اله��ت��م��ام 
التي  املخرجات  لأن  ال�صلوكي  باجلانب 
تغطيتها  مي��ك��ن  علمية  ث��غ��رات  ل��دي��ه��ا 
اأ�صبح  ع�صر  يف  املعلومة  ع��ن  بالبحث 
م���اء، ولكن  �صربة  م��ن  اأي�����ص��ر  فيه  ذل��ك 
ي��ج��ب اأن ن��ب��ايل ون��ت��خ��وف م��ن اإخ��ف��اق 
الفجوة  تلك  لأن  املخرجات  يف  �صلوكي 

من ال�صعب ردمها يف م�صتقبل الأيام.

االرتقاء بالجانب السلوكي للطالب الجامعي

آفاق 
اإلبداع
د. يحيى بن حسن الفلقي
وكيل كلية الطب للشؤون اإلدارية

يعد نظام اإجن��از من الأنظمة الإداري��ة 
ال���رائ���دة يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د حيث 
اأ����ص���ه���م ال���ن���ظ���ام يف ���ص��رع��ة ال��ت��وا���ص��ل 
الإداري بني الهياكل الإداري��ة املختلفة 
يف اجلامعة، مما اأ�صهم يف توفري الكثري 

من الوقت واجلهد.
ول �صك يف اأن اأي نظام اإلكرتوين 
اإل��ى  ث��غ��رات فنيه حت��ت��اج  م��ن  ل يخلو 
بني  ال��ن��ظ��ام  على  ال��ق��ائ��م  يتعهدها  اأن 
ف�����رتة واأخ��������رى ل�������ص���ده���ا، وم�����ن ذل���ك 
و�صمان  النظام  داخ��ل  املعلومات  اأم��ن 
�صريتها ثم اإن هناك وجهة نظر ل اأعلم 
التقنية  الناحية  تطبيقها من  اإمكانية 
اإمكانية  يف  تتمثل  الفنية  وال��ن��واح��ي 
حكومية  مبوؤ�ص�صات  النظام  ه��ذا  رب��ط 
وغري حكومية خارج املدينة اجلامعية، 
ل��ي��ت��م ك���ل وارد اجل��ام��ع��ة م���ن داخ��ل��ه��ا 
نظام  ع��رب  كذلك  و���ص��ادره��ا  وخارجها 
بوابة  النظام  ه��ذا  يكون  بحيث  اإجن���از 
الدخول واخلروج يف التوا�صل الإداري 

ب����ني اجل���ام���ع���ة وب�����ني ك����ل امل��وؤ���ص�����ص��ات 
خارج  من  احلكومية  وغ��ري  احلكومية 

اجلامعة.
الأنظمة  يف  العقبات  ك��ان��ت  واإذا   
ال��ت��ق��ن��ي��ة وال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ت��ل��ك 
املوؤ�ص�صات خارج اجلامعة، فاإن اجلامعة 
الب�صرية يف  وكوادرها  ت�صهم بخرباتها 
تذليل العقبات واإيجاد احللول املنا�صبة 
لها، واإذا ما قامت اجلامعة بهذا الدور 
الإل��ك��رتوين  التوا�صل  ثقافة  ون�صرت 
ب���ني ك���ل ال���ق���ط���اع���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة داخ���ل 
امل��ن��ط��ق��ة اب����ت����داءا وخ���ارج���ه���ا ك��خ��ط��وة 
لح����ق����ة، ف������اإن ه�����ذا الأم�������ر ���ص��ي��ح�����ص��ب 
ل���ل���ج���ام���ع���ة ال�����ت�����ي ت�����ق�����ود م���ن���ظ���وم���ة 
ال��ت��ط��وي��ر داخ����ل اجل��ام��ع��ة وخ��ارج��ه��ا 
يف ك��ل الجت��اه��ات، وه��ذه اإح���دى املهام 
اجلامعة  بها  ت�صطلع  التي  الرئي�صية 
جتاه املجتمع تعزيزا لدورها الرائد يف 

خدمة املجتمع.
اإنني اأكتب وجهة النظر هذه بعد 

اأن جاءتني معاملة من خارج اجلامعة 
اخلطوات  بع�ص  وكانت  باليد،  مناولة 
الإداري��������ة ال��ت��ي ت��خ�����ص ه����ذه امل��ع��ام��ل��ة 
اإجناز  اإلكرتونيا عن طريق نظام  متت 
داخ���ل امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ث��م م��ا لبثت 
النظام لرت�صل  املعاملة من  اأن خرجت 
بطريقة بدائية )مناولة باليد( للجهة 

املر�صلة خارج اأ�صوار اجلامعة.
اإنني اأتطلع اإلى اليوم الذي تكون 
فيه ك��ل امل��ع��ام��الت ال����واردة وال�����ص��ادرة 
من داخل اجلامعة وخارجها معامالت 
هو  اإجن��از  نظام  ي�صبح  واأن  اإلكرتونية 
النظام ال�صائد لكل ات�صالتنا وتوا�صلنا 
اجل��ه��د  م���ن  ال��ك��ث��ري  ل��ت��وف��ري  الإداري 
بل  فح�صب  اجلامعة  يف  لي�ص  وال��وق��ت 
وخارجها اأي�صا، ولي�ص هذا بعيد املنال 
وال���ك���وادر  التقنية  ت��وظ��ي��ف  مت  م��ا  اإذا 
هذه  لتحقيق  اجلامعة  داخ��ل  الب�صرية 
النبيل.  الوطني  الإجن���از  وه��ذا  الغاية 

واهلل من وراء الق�صد.
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أ. د. عبد اهلل عسيري
عميد كلية الطب



أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

ال��ب��واب��ة  اأن  نعلم  ���ص��راح��ة  ب��ك��ل 
ال����ت����ي ت���ف�������ص���ل ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
وال��رتب��ي��ة  الآداب  ك��ل��ي��ت��ي  ع���ن 
منها  يعاين  عقبة  كانت  للبنات 
ال����ط����ال����ب����ات وع���������ص����وات ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����ص وامل���وظ���ف���ات. وع��ل��ى 
م��دار ع��ام كامل مل جن��د تفهما 

حلل هذه امل�صكلة.
يف  املثال  �صبيل  على  نحن   
ق�صم الإعالم والت�صال، املوجود 
ح���ال���ي���ا ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم، ن��ع��اين 
م��ن ال�����ص��م��اح ل��ط��ال��ب��ات الإع���الم 
الآداب  كليتي  اإل���ى  ال��ذه��اب  م��ن 
�صحافية ل��ت��غ��ط��ي��ات  وال��رتب��ي��ة 

اأو  تدري�ص  هيئة  ع�صوات  اأو  موظفات  اأو  عميدات  م��ع  مقابالت  واإج����راء 
التدريبية  الطالبات  ن�صاطات  من  الكثري  اأع��اق  البوابة  واإغ��الق  طالبات، 
واملهنية، وكان ي�صتلزم ذلك موافقة عميدة كلية العلوم، وفق بريوقراطية 
املنا�صبات، ويف الأغلب تكون احللول  اأحيانا بعد فوات  عمل طويلة، تنتهي 

باخلروج من املبني ودخول املبنى الآخر. 
بفتح  املكان ووج��ه  زار  ال��ذي  واأ�صكر �صخ�صيا معايل مدير اجلامعة،   

هذه البوابة التي كانت م�صتع�صية علينا للتدخل هنا وهناك لفتحها.
ولكن ال�صوؤال: هل ي�صتلزم وجود معايل املدير وح�صوره يف كل �صغرية 
وكبرية حتى تنحل مثل هذه امل�صكالت؟ بع�ص الأمور ب�صيطة وهام�صية ول 
الأ�صا�ص فيها  البوابة، لأن  لإدارة اجلامعة مثل م�صكلة  بها  الرفع  ت�صتحق 

اأن تكون مفتوحة.

بوابة كليات العلوم
واآلداب والتربية

أ. د . علي بن شويل القرني
aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

اسبوعية 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

أسبوعية جامعة الملك خالد

2412

غائم مشمس
مشمسجزئيا

2412241224112411

مشمس مشمس

بدون زعل
ـــب«  ـــاأدي مــ�ــشــمــى لئــحــة »ت  •
يحتاج  رمبا  والطالبات  الطالب 
لئحة  مثال  لتكون  تعديل،  اإلى 
خمالفات  لئحة  اأو  العقوبات 
يكون  فقد  والطالبات،  الطالب 

ذلك اأكرث قبول لدى اجلميع!

جمالت  خم�س  اجلــامــعــة  يف   •
علمية حمكمة، ول يزال بع�س 
ياأملون  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
حمكمة  علمية  جمــلــة  وجـــود 
تــتــولــى نــ�ــشــر اأبــحــاثــهــم بــدل 
من  اأخـــرى!  جلامعات  الــذهــاب 

يبحث عن من؟!

• اإجنازات كبرية وبرامج رائعة 
تقدمها  �شخمة  ــزات  ــي ــه وجت
من�شوبيها  لــكــافــة  ــة  ــع ــام اجل
ولكنها  ــي،  ــارج اخل وللمجتمع 
ــاء حــتــى تــاأتــي  ــف تــظــل يف اخل
يا جماعة،  لتكت�شفها!  ال�شدفة 

الإعالم ناقل ب�شري!

املواقف  ــة  اأزم حلل  كخطوة   •
داخل املدينة اجلامعية، ملاذا ل 

اإلكرتونية  بطاقات  اإ�شدار  يتم 
هيئة  واأعـــ�ـــشـــاء  لــلــمــوظــفــني 
بدل  البوابات  لفتح  التدري�س 
مت  التي  الــدخــول  ت�شاريح  من 

توزيعها ب�شورة كبرية؟!

ــــدات  وح ــعــ�ــس  ب ـــــزال  ت ل   •
ــل اأخـــبـــارهـــا  ــش ــر� اجلـــامـــعـــة ت
مبا�شرة  الإلكرتونية  لل�شحف 
املخت�شة  للجهة  اإر�شالها  دون 
باجلامعة«  الإعــالمــي  »املــركــز 
ب�شياغة  تخرج  يجعلها  ما  وهو 
تـــخـــدم اجلــامــعــة  ــة ل  ــك ــي رك

اإعالميا!

»بـــدون  اأن  للجميع  نــوؤكــد   •
للنقد  للجميع، وهي مكان  زعل« 
تريده  ما  اأكتب  البناء.  الهادف 
عن  وبــعــيــدا  و�ــشــدق  بواقعية 
التجريح والأهداف ال�شخ�شية، 
يتقبل  مـــن  ــتــجــد  �ــش فــحــتــمــا 
رحــب.  ب�شدر  املــالحــظــة  تلك 
الربيد  عرب  م�شاركاتكم  اأر�شلوا 

الإلكرتوين التايل:
lmioo@kku.edu.sa

نهاية ا�صتقبال الرت�صح من الكليات / الإدارات جلائزة التميز 

املوؤمتر العلمي ال�صاد�ص لطالب وطالبات التعليم، يف مدينة جدة

اللقاء العلمي الثالث من تاريخ امللك خالد بن عبد العزيز اآل �صعود، رحمه اهلل، 

حتت عنوان: احلركة العلمية والثقافية يف اململكة العربية ال�صعودية يف عهد امللك 

خالد بن عبد العزيز اآل �صعود ما بني عامي 1395-1402 املوافق 1982-1975 

اخر موعد لالعتذار عن الف�صل الدرا�صي الثاين

اخلمي�ص 14 جمادى الأول 1436

من 10 اإلى 13 جمادى الثاين 1436

من 12 اإلى 13 جمادى الثاين 1436

اخلمي�ص 27جماد الثاين 1436

املوافق 16 اأبريل 2015

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

»قيا�س« .. اإجراء اأكادميي »حتت النظر«!
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