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مجلس الجامعة: إنشاء ثالث كليات بتهامة عسير
تدشين البرنامج الصحي والتوعوي والتثقيفي

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اأعلن 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن حمد 
ال������داود، م��واف��ق��ة جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة 
اإن�ساء كلية طب الأ�سنان، وكلية  على 
احلا�سب الآيل، وكلية العلوم الإدارية 
حاليا،   املجل�س  ي��در���س  كما  بتهامة، 

اإقامة كليتني للطب والهند�سة.
ذل��ك خ��ال تد�سني مدير  ج��اء 
اجلامعة، فعاليات الربنامج ال�سحي 
نيابة  الثالث   والتوعوي  والتثقيفي 
ع���ن اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، �ساحب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ر ف��ي�����س��ل بن 
اأقامته  ال��ذي  العزيز،  عبد  بن  خالد 
اجلامعة بتهامة ع�سر خال الفرتة 

من 17 اإلى 22 من ال�سهر اجلاري.
 وب������داأ ح��ف��ل ال��ت��د���س��ني ب��ت��اوة 
اآي��ات عطرة من ال��ق��راآن ال��ك��رمي، ثم 
رئي�س  األ��ق��اه��ا  املنظمة  للجنة  كلمة 
اجلامعة،  وكيل  التنظيمية،  اللجنة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور م��رع��ي ب��ن ح�سني 
القحطاين، اأكد خالها اأن الربنامج 
ي��اأت��ي بف�سل من  ال��ث��ال��ث��ة  دورت����ه  يف 
اهلل ثم بف�سل معايل مدير اجلامعة 
امل�����س��رف ال��ع��ام على ال��ربن��ام��ج ال��ذي 
تقدمي  اأف�سل  ع���ل���ى  دائ����م����ا  ي���ح���ث 
اخل�����دم�����ات والإم����ك����ان����ي����ات امل���ت���اح���ة 
ل����س���ت���ه���داف ���س��ري��ح��ة وا����س���ع���ة م��ن 
املواطنني واملقيمني يف جميع املراحل 

العمرية.
واأ�ساف اأنه من خال امل�سوحات، 
والدرا�سات امليدانية، ات�سحت حاجة 
ت��ه��ام��ة ع�����س��ر وم���ا ج���اوره���ا لإق��ام��ة 

مثل هذا الربنامج.
وقال »بناءا عليه  اأقيم الربنامج 
املكون من  285 من�سطا، ما بني  طبية 
�سرعية  ودورات  وتثقيفية،  وتوعوية 
ي�سرف  ميدانية  وج��ولت  وتدريبية، 
عليها فريق عمل متكامل مكون من 

250 �سخ�سا.
على  القائمني  اأن  م��رع��ي  وب���نينّ 
ال��ربن��ام��ج ي�����س��ع��ون خ���ال ال�����س��ن��وات 
املقبلة، باإذن اهلل، اإلى تطوير اخلدمة 
امل����ق����دم����ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى ت��و���س��ع 
واأن  الن�سائي،  ال�سق  خدمة  يف  اأك��ر 
للم�سوحات  مرجعا  الربنامج  يكون 

امليدانية يف مقبل الأيام .
على  امل�سرف  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 
ف����رع اجل���ام���ع���ة يف ت��ه��ام��ة ال��دك��ت��ور 
»ال��ربن��ام��ج  اأن  م��زه��ر  حم��م��د يحيى 
مي��ث��ل ج�����زءا م���ن ر����س���ال���ة اجل��ام��ع��ة 
مل��ح��ي��ط��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ي ال������ذي ن���وؤم���ن 

فيه،  الج��ت��م��اع��ي  البعد  ب���اأن  جميعا 
حم�����ور م���ه���م م����ن حم������اور ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�ستدامة يف هذا البلد املبارك الذي 
ج��ع��ل م��ن الإن�����س��ان ه��دف��ا وغ��اي��ة يف 
وال�سحية  التنموية  براجمه  جميع 
اأن  مدركا  والتعليمية  والجتماعية 
الإن�������س���ان م���ن خ��ال��ه ت�����س��ر احل��ي��اة 
وت�سل  احل�����س��ارات  وتبنى  الب�سرية 
اإل����ى ف�����س��اء احل��ق��ي��ق��ة ليكون  الأم����ة 
اإدراك��ه  لها وجود ح�ساري ول ميكن 
اأخ��ذ  متعلم  خ���ال جم��ت��م��ع  م��ن  اإل 
بزمام املعرفة ملحاربة الفقر واجلهل 

واملر�س«.
واأ����س���اف »ه����ذا م���ا ت�����س��ع��ى اإل��ي��ه 
اجل��ام��ع��ة ب��خ��ط��ى ح��ث��ي��ث��ة وب��ع��زمي��ة 
الزمن  م��ع  �سباقا  الإ���س��رار  ي��ق��وده��ا 
�سلبة  واإدارة  ثاقب  فكر  ذل��ك  يدفع 
بالو�سول  حقيقي  اإمي���ان  م��ن  نابعة 

اإلى اأهدافها النبيلة«.
األ���ق���ى م��ع��ايل م��دي��ر   بعد ذل���ك 
اجل���ام���ع���ة الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د 
ال���رح���م���ن ال���������داود ك��ل��م��ة ن���ق���ل م��ن 
ع�سر  منطقة  اأم��ر  حتيات  خالها 
في�سل  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
ال��ذي يقام  العزيز  بن خالد بن عبد 
ه���ذا ال��ربن��ام��ج ب��رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة، 
وقال »هذه الفعالية تعد الثالثة من 
اجلامعة  م��ن  وت��اأت��ي حر�سا  ن��وع��ه��ا، 
مع  املجتمعية  ال�سراكة  تفعيل  على 
املجتمع من خال اخلدمات ال�سحية 
الوعي  لرفع  والتثقيفية  والتوعوية 
الثقايف والديني والفكري لدى اأفراد 

املجتمع واأبناء املنطقة«.
واأ�ساف »عام بعد اآخر، وبرنامج 
م�ستمرة  واجل��ام��ع��ة  ب��رن��ام��ج،  يتلوه 
ب��رام��ج  ت��ق��دمي  يف  امل��وف��ق  نهجها  يف 
لتلبي  بدقة  درا�ستها  جمتمعية متت 
احتياجات املجتمع وت�سهم يف تنميته، 
وحتقق له خدمات تليق به ا�ستجابة 
لتطلعات قيادة اأو�ست باملجتمع خرا 
حبا  اجل��ام��ع��ة  فا�ستجابت  وع���ط���اءا، 

وولءا«.
ال���ت���وع���وي  »ال�����ربن�����ام�����ج  وزاد 
وال�����س��ح��ي وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي ال��ث��ال��ث ه��ذا 
ال��ع��ام اأح���د ���س��واه��د اإمي����ان اجلامعة 
ب����اأن ب��راجم��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ي��ج��ب اأن 
ومراكزها  املنطقة  حمافظات  ت�سمل 
احل��ايل  وع��ام��ن��ا  وال��ق��ري��ب��ة،  البعيدة 
حمطة الربنامج الثالثة تقرر لها اأن 
تكون يف تهامة ع�سر لنخدم اأجزاءا 

غالية من وطننا املجيد«.

م�ستمر  ال�سعي  اأن  ال����داود  وب��ني 
واملطالبات ل زالت جارية لفتح جامعة 
مب��ح��اي��ل ع��ل��ى غ�����رار ج��ام��ع��ة ب��ي�����س��ة. 
واأ����س���اف »ن�����س��م��ي ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة يف 
هذه املنطقة بالفرع وذلك متهيدا لأن 
ت��ك��ون ه��ن��اك ج��ام��ع��ة يف ه���ذه املنطقة 

باإذن اهلل«. بعد ذلك مت تكرمي اجلهات 
امل�ساركة يف الربنامج من حمايل وهي: 
حمافظ حمايل ع�سر الأ�ستاذ حممد 
ال�سرطة،  مدير  ���س��ربة،  ب��ن  �سعيد  ب��ن 
م��دي��ر امل�����رور، م��دي��ر ال���دف���اع امل���دين، 
الكهرباء،  البلدية،  مدير قطاع  مدير 

فرع  م��دي��ر  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  م��دي��ر 
هيئة  فرع  مدير  الإ�سامية،  ال�سوؤون 
الأم����ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر، 
العام،  مدير  حمايل  م�ست�سفى  مدير 
الوقائي،  امل�سرف  على  ال��ط��ب  اإدارة 
عناية  وجمعية  بتهامة  اجلامعة  ف��رع 

اخل�����ري�����ة. ك���م���ا مت ت���ك���رمي ال���راع���ي 
الإع��������ام��������ي ل����ل����ربن����ام����ج ���س��ح��ي��ف��ة 
»ال������وط������ن«، وال�����راع�����ي الإل�����ك�����رتوين 
تويرت  على  والراعي  »�سبق«،  �سحيفة 

»ه�ستاق ال�سعودية«.
سلطان عوض

 الملك سلمان: 
التطوير والتحديث 
ومضاعفة الجهود

متابعات صفحتي 10 و 11 وتقرير خاص مصور صفحات 18 - 25
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أكد توجيهه للمسؤولين بمضاعفة الجهود للتيسير على المواطنين

 الملك سلمان ألبنائه المواطنين: التطوير 
سمة الزمة للدولة وسوف يستمر التحديث

اأك����د خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك 
اأن  اهلل،  حفظه  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن  �سلمان 
ال�سنوات املقبلة �ستكون، باإذن اهلل، زاخرة 
ب�����اإجن�����ازات م��ه��م��ة؛ ب���ه���دف ت��ع��زي��ز دور 
اخلدمية  والقطاعات  ال�سناعي  القطاع 

يف القت�ساد الوطني.
وق����ال »���س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اأداء 
الرتقاء  ذلك  ومن  احلكومية  اخلدمات 
ب��اخل��دم��ات ال�����س��ح��ي��ة ل��ك��ل امل��واط��ن��ني«، 
م�����س��ي��ف��ا »ع���ازم���ون ع��ل��ى و���س��ع احل��ل��ول 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��اج��ل��ة ال���ت���ي ت��ك��ف��ل ت��وف��ر 
على  م�سددا  للمواطن«،  امل��ائ��م  ال�سكن 
مب�ساعفة  امل�سوؤولني  جميع  على  تاأكيده 
اجلهود للتي�سر على املواطنني، والعمل 
لهم،  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  �سبل  ت��وف��ر  على 
اأنظمة  مبراجعة  اهلل،  حفظه  وتوجيهه، 
الأج����ه����زة ال���رق���اب���ي���ة مب���ا ي��ك��ف��ل ت��ع��زي��ز 
ملهامها  باأدائها  والرت��ق��اء  اخت�سا�ساتها 

ن��ب��ي��ن��ا حم��م��د اأ����س���رف امل��ر���س��ل��ني وخ���امت 
ال��ن��ب��ي��ني وع��ل��ى اآل����ه و���س��ح��ب��ه اأج��م��ع��ني، 

وبعد:

اأيها املواطنون واملواطنات

ال�سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته

اأحت�����دث  اأن  ال����ي����وم  ه�����ذا  يف  يل  ي��ط��ي��ب 
م��ع��ك��م م���ن ق��ل��ب ي��ح��م��ل ل��ك��م ك���ل املحبة 
واعد  لغد  جميعا  متطلعني  والإخ��ا���س 

م�سرق مزدهر باإذن اهلل تعالى.
رحمه  عبدالعزيز  امللك  اأ�س�س  لقد 
اهلل واأبناء هذه الباد دعائم هذه الدولة، 
وحققوا وحدتها على هدي من التم�سك 
بال�سرع احلنيف واتباع �سنة خر املر�سلني 
�سلى اهلل عليه و�سلم وخال العقود التي 

ه�����ذه ال����ب����اد امل���ب���ارك���ة م���ن���ذ ت��وح��ي��ده��ا 
ال��غ��راء،  الإ���س��ام��ي��ة  بال�سريعة  ��ك��اً  مت�����سنّ
وح���ف���اظ���اً ع��ل��ى وح�����دة ال���ب���اد وت��ث��ب��ي��ت 
موا�سلة  على  وعمًا  وا�ستقرارها،  اأمنها 
اأ���س�����س��ه م���ن �سبقونا  ال��ب��ن��اء واإك���م���ال م���ا 
م���ن م���ل���وك ه����ذه ال���ب���اد، رح��م��ه��م اهلل، 
التنمية  ن��ح��و  امل��ت��وا���س��ل  بال�سعي  وذل���ك 
مناطق  يف  وامل��ت��وازن��ة  املتكاملة  ال�ساملة 
اململكة كافة، والعدالة جلميع املواطنني، 
تطلعاتهم  لتحقيق  لهم  امل��ج��ال  واإت��اح��ة 
الدولة  اإطار نظم  امل�سروعة يف  واأمانيهم 

واإجراءاتها.
وك���ل  ب����ادن����ا  يف  م����واط����ن  ك����ل  اإن 
ج��زء م��ن اأج���زاء وطننا ال��غ��ايل ه��و حمل 
اهتمامي ورعايتي فا فرق بني مواطن 
واآخ��ر، ول بني منطقة واأخ��رى، واأتطلع 
اإل���ى اإ���س��ه��ام اجل��م��ي��ع يف خ��دم��ة ال��وط��ن، 
ولقد وجهت �سمو وزير الداخلية بالتاأكيد 

على  الق�ساء  يف  وي�سهم  وم�سوؤولياتها، 
ال���ع���ام وي�سمن  امل����ال  ال��ف�����س��اد، وي��ح��ف��ظ 

حما�سبة املق�سرين.
ل��ه، حفظه اهلل،  ج��اء ذل��ك يف كلمة 
املواطنني  واأبنائه  لإخوانه  اليوم  وجهها 
وامل���واط���ن���ني، وذل����ك ب��ح�����س��ور ���س��م��و ويل 
ال��ع��ه��د، خ��ال  و���س��م��و ويل ويل  ال��ع��ه��د 
ا�ستقباله لأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمراء 
واأمراء املناطق و�سماحة مفتي عام اململكة 
وال��ع��ل��م��اء وامل�����س��اي��خ وال������وزراء واأع�����س��اء 
جمل�س ال�سورى وكبار امل�سوؤولني وجمعا 
املناطق. وقال، حفظه اهلل، يف  اأعيان  من 

كلمته:
 

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأمت علينا نعمته ور�سي  الذي  احلمد هلل 
لنا الإ�سام دينا، وال�ساة وال�سام على 

ت��ل��ت م��رح��ل��ة ال��ت��اأ���س��ي�����س اإل���ى ع��ه��د خ��ادم 
بن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ع��ب��دال��ع��زي��ز رح��م��ه اهلل؛ ودول��ت��ك��م وهلل 
احل��م��د وامل���ن���ة ت�����س��ر ع��ل��ى خ��ط��ى النمو 
والتطور بكل ثبات مع التم�سك بعقيدتها 
ال�����س��اف��ي��ة، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اأ���س��ال��ة ه��ذا 

املجتمع وثوابته.
لقد مننّ اهلل على هذه الباد ب�سرف 
ال�����س��ري��ف��ني، وحر�ست  خ��دم��ة احل��رم��ني 
بواجبها  القيام  على  ن�ساأتها  منذ  اململكة 
وم�������س���وؤول���ي���ت���ه���ا، مب����ا ي���خ���دم الإ�����س����ام، 
ويحقق تطلعات امل�سلمني يف دوام الراحة 
احلج  منا�سك  اأداء  يف  لهم  والطماأنينة 

والعمرة بكل ي�سر و�سهولة.
 

اأيها املواطنون واملواطنات
العمل  لقد و�سعت ن�سب عيني موا�سلة 
عليها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الثابتة  الأ���س�����س  على 

املواطنني  با�ستقبال  املناطق  اأم��راء  على 
ورف��ع ما قد يبدونه من  وال�ستماع لهم 
اأفكار ومقرتحات تخدم الوطن واملواطن 

وتوفر اأ�سباب الراحة لهم.
ون����وؤك����د ح��ر���س��ن��ا ع���ل���ى ال��ت�����س��دي 
لأ����س���ب���اب الخ���ت���اف ودواع������ي ال��ف��رق��ة، 
ت�سنيف  �ساأنه  من  ما  كل  على  والق�ساء 
امل��ج��ت��م��ع مب��ا ي�سر ب��ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، 
ف���اأب���ن���اء ال���وط���ن م��ت�����س��اوون يف احل��ق��وق 

والواجبات.
وف���ق  ك���ب���را  دورا  ل����اإع����ام  واإن 
تعاليم الدين الإ�سامي احلنيف يف دعم 
التعبر عن  واإتاحة فر�سة  هذه اجلهود 
اإث��ارة ما  ال��راأي، واإي�سال احلقائق وع��دم 
يدعو اإلى الفرقة اأو التنافر بني مكونات 
اأن يكون  املجتمع فالواجب على الإع��ام 
تقوية  يف  و�سبباً  والبناء  للتاآلف  و�سيلة 

اأوا�سر الوحدة واللحمة الوطنية.
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اإخواين واأخواتي
اإن ال��ت��ط��وي��ر ���س��م��ة لزم����ة ل��ل��دول��ة منذ 
ي�ستمر  و�سوف  اهلل،  رحمه  املوؤ�س�س،  اأي��ام 
من  جمتمعنا  ي�سهده  ملا  وفقا  التحديث 
ت��ق��دم ومب���ا ي��ت��ف��ق م���ع ث��واب��ت��ن��ا ال��دي��ن��ي��ة 
احل��ق��وق  وي��ح��ف��ظ  الج��ت��م��اع��ي��ة،  وقيمنا 

لكافة فئات املجتمع.
ل��ق��د اأك����دت ع��ل��ى جميع امل�����س��وؤول��ني 
ال�سيا�سية  ال�������س���وؤون  جم��ل�����س  وب��خ��ا���س��ة 
القت�سادية  ال�سوؤون  وجمل�س  والأمنية 
للتي�سر  اجل��ه��ود  مب�ساعفة  والتنمية، 
على املواطنني، والعمل على توفر �سبل 
الواجب  اأق��ل  وه��و  لهم،  الكرمية  احل��ي��اة 
يف  ت��ه��اون  اأي  نقبل  ول��ن  منهم،  املنتظر 

ذلك. 
ويف ه���ذا ال�����س��دد اأخ���اط���ب ال����وزراء 
وامل�سوؤولني يف مواقعهم كافة اأننا جميعا 
يف خ����دم����ة امل�����واط�����ن ال�������ذي ه����و حم���ور 
اأنظمة  مبراجعة  وجهنا  وق��د  اهتمامنا، 
الأج����ه����زة ال���رق���اب���ي���ة مب���ا ي��ك��ف��ل ت��ع��زي��ز 
ملهامها  باأدائها  والرت��ق��اء  اخت�سا�ساتها 
على  الق�ساء  يف  وي�سهم  وم�سوؤولياتها، 
ال���ع���ام وي�سمن  امل����ال  وي��ح��ف��ظ  ال��ف�����س��اد 

حما�سبة املق�سرين.
 

اأبنائي وبناتي
الأ�سا�س يف  الأم��ن نعمة عظيمة وه��و  اإن 
الدوام  ال�سعوب وا�ستقرارها، وعلى  رخاء 
ا�ست�سعارا كبرا  ال�سعودي  اأظهر املواطن 
وحكومته  قيادته  مع  و�سكل  للم�سوؤولية، 
والطامعني،  احلاقدين  اأم��ام  منيعا  �سدا 
ب��ع��د ت��وف��ي��ق اهلل، ال��ك��ث��ر من  واأف�������س���ل، 
امل��خ��ط��ط��ات ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف ال���وط���ن يف 
�سبابه ومقدراته. ونقول لأبنائنا وبناتنا 
الأم��ن  اإن  اأر���س��ن��ا،  يقيم على  م��ن  ول��ك��ل 
اأن  لأح��د  ن�سمح  ول��ن  اجلميع  م�سوؤولية 

يعبث باأمننا وا�ستقرارنا. 
 

اأيها الإخوة والأخوات
ال��ب��رتول خال  اأ�سعار  ك��ان لرت��ف��اع  لقد 
ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة اآث�����ار اإي��ج��اب��ي��ة على 
اقت�ساد بادكم يف امل�ساريع التي حتققت 
ب��ن��اء  ن��ع��م��ل ع���ل���ى  ب��ح��م��د اهلل، و�����س����وف 
اق��ت�����س��اد ق���وي ق��ائ��م ع��ل��ى اأ���س�����س متينة 
ت��ت��ع��دد ف��ي��ه م�����س��ادر ال��دخ��ل، وت��ن��م��و من 
خ��ال��ه امل��دخ��رات واإي��ج��اد ف��ر���س العمل 
وت�سجيع  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني  يف 
امل��وؤ���س�����س��ات امل��ت��و���س��ط��ة وال�����س��غ��رة على 
النمو؛ ودعمها لتكوين قاعدة اقت�سادية 

متينة ل�سريحة كبرة من املجتمع.
و�ستكون ال�سنوات القادمة باإذن اهلل 
زاخرة باإجنازات مهمة؛ بهدف تعزيز دور 
اخلدمية  والقطاعات  ال�سناعي  القطاع 

يف القت�ساد الوطني.
 

اأيها املواطنون الكرام
اإن ما مير به �سوق البرتول من انخفا�س 
اإل  اململكة،  تاأثر على دخل  لاأ�سعار، له 
اإل���ى احل��د م��ن ت��اأث��ر ذلك  اأن��ن��ا �سن�سعى 
�ساء  اإن  و�ست�ستمر،  التنمية،  على م�سرة 
والغاز  البرتول  ا�ستك�ساف  عمليات  اهلل، 

والروات الطبيعية الأخرى يف اململكة.
�سنعمل على  ويف جم��ال اخل��دم��ات، 
ومن  احلكومية  اخل��دم��ات  اأداء  تطوير 
ال�سحية لكل  ب��اخل��دم��ات  ذل��ك الرت��ق��اء 
بحيث  اململكة  اأنحاء  جميع  يف  املواطنني 
ت��ك��ون امل���راك���ز ال�����س��ح��ي��ة وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
املرجعية واملتخ�س�سة يف متناول اجلميع 
فاإننا  لاإ�سكان  وبالن�سبة  ك��ان��وا،  حيثما 
ع���ازم���ون ب��ح��ول اهلل وق���وت���ه ع��ل��ى و���س��ع 
احل���ل���ول ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��اج��ل��ة ال��ت��ي تكفل 

توفر ال�سكن املائم للمواطن.
ويف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م، ف��ق��د وج��ه��ن��ا 
التكامل بني  التعليم من خال  بتطوير 
وتعزيز  وال��ع��ايل  ال��ع��ام  ب�سقيه  التعليم 
يكفل  مبا  له  ال�سليمة  الأ�سا�سية  البنية 

حتقيق ما �سعت وت�سعى اإليه اململكة دائما 
على  الفل�سطيني  ال�سعب  يح�سل  اأن  من 
حقوقه امل�سروعة، واإقامة دولته امل�ستقلة، 

وعا�سمتها القد�س ال�سريف.
ك���م���ا اأن����ن����ا �����س����ائ����رون اإل������ى حت��ق��ي��ق 
بتنقية  والإ���س��ام��ي  ال��ع��رب��ي  الت�سامن 
الأج��������واء وت���وح���ي���د ال�����س��ف��وف مل��واج��ه��ة 

املخاطر والتحديات املحدقة بهما.
وي�ساحب ذلك كله العمل من اأجل 
حت��ق��ي��ق الأم�����ن وال���س��ت��ق��رار يف ال��ع��امل، 
واإر�ساء مبداأ العدالة وال�سام، اإلى جانب 
الل���ت���زام ب��ن��ه��ج احل����وار وح���ل اخل��اف��ات 
ب��ال��ط��رق ال�����س��ل��م��ي��ة، ورف�������س ا���س��ت��خ��دام 
القوة والعنف، واأي ممار�سات تهدد الأمن 
وال�����س��ل��م ال��ع��امل��ي��ني. وم����ع ب����روز ظ��اه��رة 
اآف��ة عاملية  باعتبارها  والإره��اب  التطرف 
امل��م��ل��ك��ة مبكافحة  اه��ت��م��ت  ل��ه��ا،  دي���ن  ل 
ال���ت���ط���رف والإره�����������اب ب��ج��م��ي��ع ����س���وره 
ك��ان��ت م�����س��ادره، والتعاون  اأي���اً  واأ���س��ك��ال��ه، 
مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة والهيئات 
الدولية يف مكافحة هذه الآفة البغي�سة 

عرب اجتثاث جذورها وم�سبباتها.
نحن ج��زء م��ن ه��ذا ال��ع��امل، نعي�س 
م�����س��اك��ل��ه وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��واج��ه��ه 
ون�����س��رتك ج��م��ي��ع��اً يف ه����ذه امل�����س��وؤول��ي��ة، 
و���س��ن�����س��ه��م ب�����اإذن اهلل ب��ف��اع��ل��ي��ة يف و���س��ع 
احللول للكثر من ق�سايا العامل امللحة، 
ومن ذلك ق�سايا البيئة وتعزيز التنمية 
امل�����س��ت��دام��ة، و���س��ن�����س��ت��م��ر يف ال��ع��م��ل على 
الدولية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  م��ع  ذل��ك 

وال�سركاء الدوليني.

اأيها املواطنون واملواطنات
مع �سعوري بثقل الأمانة وعظم امل�سوؤولية 
بعونه  اأن ميدين  تعالى  اهلل  اأ�ساأل  فاإنني 
وتوفيقه لتاأدية هذه الأمانة على الوجه 
اأمنه  لوطننا  يحفظ  واأن  ير�سيه،  ال��ذي 
جميعاً،  باأيدينا  ي��اأخ��ذ  واأن  وا���س��ت��ق��راره، 
ع�سمة  هو  ال��ذي  ديننا،  لن�سرة  ويوفقنا 
ما  لنا  يحقق  واأن  عزنا،  وم�سدر  اأم��رن��ا، 

نطمح اإليه اإنه خر نا�سر وخر معني.

 وال�سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته

خطط  مع  متوافقة  خمرجاته  تكون  اأن 
التنمية و�سوق العمل.

ولأبنائنا وبناتنا اأقول: لقد �سخرت 
لكم  وي�سرت  الإمكانات،  كل  دولتكم  لكم 
اأرق���ى  ال��ع��ل��م يف  ال�����س��ب��ل لتنهلوا م��ن  ك��ل 
والوطن  واخل���ارج،  الداخل  يف  اجلامعات 
ينتظر منكم الكثر، فعليكم اأن حتر�سوا 
التح�سيل،  يف  اأوق��ات��ك��م  ا���س��ت��غ��ال  ع��ل��ى 
ونحن  للوطن  امل�ستقبل  ا�ستثمار  فاأنتم 
حري�سون كل احلر�س على اإيجاد فر�س 
الكرمية،  احل��ي��اة  لكم  يحقق  مب��ا  العمل 
وع����ل����ى احل����ك����وم����ة وال����ق����ط����اع اخل���ا����س 

م�سوؤولية م�سرتكة يف هذا اجلانب.
الغالية  بادنا  يف  الأعمال  ولرجال 
اأق�����ول ل��ه��م: اأن���ت���م ���س��رك��اء يف ال��ت��ن��م��ي��ة، 
القطاع  فر�س  دع��م  على  تعمل  وال��دول��ة 
اخل���ا����س ل��ي�����س��ه��م يف ت��ط��وي��ر الق��ت�����س��اد 
ال���وط���ن���ي، ف��اأن��ت��م ج����زء م���ن ن�����س��ي��ج ه��ذا 
ال���وط���ن ؛ ال�����ذي ق����دم ل��ك��م ال��ك��ث��ر من 
منكم  وينتظر  والم��ت��ي��ازات،  الت�سهيات 
ال��ك��ث��ر، فعليكم واج���ب الإ���س��ه��ام  ك��ذل��ك 
التوظيف  جم��الت  يف  وا�سحة  مببادرات 

واخلدمات الجتماعية والقت�سادية. 
ولأب���ن���ائ���ي ال���ب���وا����س���ل يف ق��ط��اع��ات 
حمل  اأنتم  اأق��ول  كافة  الع�سكرية  قواتنا 
الوطن  ح��م��اة  واأن��ت��م  اجل�سد  م��ن  القلب 
ودرعه وكل فرد منكم قريب مني وحمل 
رع���اي���ت���ي واه���ت���م���ام���ي، وال����وط����ن ي��ق��در 
جهدكم وعملكم، بارك اهلل فيكم جميعاً، 
ونحن ب�سدد تعزيز قدراتكم، مبا ي�سمن 
ب������اإذن اهلل ت��ع��ال��ى ح��م��اي��ة ه����ذا ال��وط��ن 

وتوفر الأمن والأمان للمواطنني.
 

اإخواين واأخواتي
ملتزمة  اخل��ارج��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ���س��ي��ا���س��ة  اإن 
ع���ل���ى ال��������دوام ب��ت��ع��ال��ي��م دي���ن���ن���ا احل��ن��ي��ف 
جلملة  وفقا  وال�سام،  للمحبة  الداعية 
م��ن امل���ب���ادئ اأه��م��ه��ا ا���س��ت��م��رار امل��م��ل��ك��ة يف 
اللتزام باملعاهدات والتفاقيات واملواثيق 
ال����دول����ي����ة، مب����ا يف ذل�����ك اح�������رتام م���ب���داأ 
يف  للتدخل  حماولة  اأي  ورف�س  ال�سيادة، 
املتوا�سل عن  والدفاع  الداخلية،  �سوؤوننا 
الق�سايا العربية والإ�سامية يف املحافل 
الدولية ب�ستى الو�سائل، ويف مقدمة ذلك 

اأك����د وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور ع����زام بن 
حممد الدخينّل، اأن م�سامني كلمة خادم 
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
هها  وجنّ ال��ت��ي  اهلل،  حفظه  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
اأم�������س، ل���رج���الت ال���دول���ة وامل��واط��ن��ني، 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ملنهج  تر�سيخا  متثل 
يف ت��ت��ب��ع اح��ت��ي��اج��ات امل����واط����ن وت��ن��م��ي��ة 
الوطن والدعم الاحمدود الذي تلقاه 

قطاعات الدولة كافة.
التي  »الكلمة  التعليم  وزي���ر  وق���ال 
ت��اأت��ي يف خ�سم م��ا ي�����س��ه��ده ال��ع��امل من 
برهنت  واق��ت�����س��ادي��ة،  �سيا�سية  اأح����داث 
دا على ال�سيا�سة احلكيمة لقيادتها  جمدنّ
يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ت��ل��ك الأح���������داث، كما 
للمواطنني  ب�سائر اخلر  الكلمة  حملت 
م�ستقبلية  عمل  خطة  اأم���ام  وو�سعتهم 
اهلل،  مب�سيئة  بتنفيذها،  تقوم  للحكومة 
مب��ا يحقق ل��ل��وط��ن م��زي��دا م��ن ال��رخ��اء 

ويكفل ملواطنيه رغد العي�س«.
»اأن  ال���دخ���ي���ل  ال���دك���ت���ور  واأ�����س����اف 
ح����دي����ث امل����ل����ك ال�������ذي وج����ه����ه لأب���ن���ائ���ه 
ال��ط��ل��ب��ة مي��ث��ل ال��ع��ون واحل���اف���ز الأك���رب 
من  امل��زي��د  لبذل  وال�سعي  ل��اإب��داع  لهم 
اجل���ه���د يف ال��ت��ح�����س��ي��ل ال���ع���ل���م���ي، ف��ق��د 
قيمة  ر�سالة  ال�سافية  الكلمة  ت�سمنت 
لأبنائه  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  م��ن 
لهم يف م�سرتهم  نربا�سا  الطلبة متثل 

اإياهم اأمام م�سوؤولية  التعليمية، وا�سعة 
الإ����س���ه���ام يف ب��ن��اء ه���ذا ال���وط���ن ب��ق��ول��ه، 
الوطن ينتظر منكم  »اإن هذا  ��ده اهلل،  اأينّ
ع��ل��ى  اأن حت���ر����س���وا  ف��ع��ل��ي��ك��م  ال���ك���ث���ر، 

ا�ستغال اأوقاتكم يف التح�سيل«.
اأن هذا  اإل��ى  التعليم،  وزي��ر  واأ���س��ار 
ال��ق��ط��اع ي�����س��ر وف����ق ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة 
ال��ت��ك��ام��ل بني  م��ن خ���ال  ب���ه،  للنهو�س 
���س��َق��ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال����ع����ام، ورب���ط 

امل����خ����رج����ات م����ع ح����اج����ة �����س����وق ال��ع��م��ل 
والتنمية وهو ما تعمل عليه الوزارة.

ت�سريحه  التعليم،  واختتم  وزير 
ال�سكر والعرفان ملقام  اآي��ات  ا�سمى  برفع 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
واإل���ى �سمو ويل عهده  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن 
الأمني، و�سمو ويل ويل العهد، حفظهم 
اهلل، على ما يولونه لقطاع التعليم من 

رعاية كرمية ودعم �سخي.

وزير التعليم د. عزام الدخيل:
كلمة خادم الحرمين رسخت

نهج القيادة في رعاية التعليم

و�����س����ف ن����ائ����ب وزي�������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ال�سيف،  حممد  بن  اأحمد  الدكتور  العايل 
ال��ك��ل��م��ة ال���ت���ي وج���ه���ه���ا خ������ادم احل���رم���ني 
عبدالعزيز،  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
بامل�سامني  واملواطنات،  للمواطنني  اليوم 
للمواطنني  امل�سرق  امل�ستقبل  حت��دد  ال��ت��ي 
واملواطنات والبلد يف كل ال�سوؤون التي تهم 

جميع اأبناء اململكة.
ي��ح��ف��ظ��ه  امل����ل����ك،  ك���ل���م���ة  »اإن  وق�������ال 
الجتماعية  ال�����س��وؤون  جميع  تناولت  اهلل، 
والأم����ن����ي����ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة والق���ت�������س���ادي���ة 
واأم���اين  تطلعات  يحقق  مب��ا  والعمرانية، 
ال�ساملة  التنمية  يف  واملواطنات  املواطنني 
ومبا  املناطق،  كافة  يف  واملتوازنة  املتكاملة 
وم��وا���س��ل��ة  للمملكة  ال���س��ت��ق��رار  ي�����س��م��ن 
خ��ادم  اأن  مبينا  امل���ي���ادي���ن«،  ك��ل  يف  ال��ب��ن��اء 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني اأك�����د ع��ل��ى وج���وب 
حتقيق كل ما من �ساأنه اأن ي�سمن حتقيق 
واإخ��وان��ه  لأب��ن��ائ��ه  م�����س��رق  ل��غ��د  التطلعات 

املواطنني واملواطنات«.
للتعليم  التعليم  وزي���ر  ن��ائ��ب  وت��اب��ع 
بن  �سلمان  امل��ل��ك  كلمة  اأن  »ل���س��ك  ال��ع��ايل 
باأن ت�سر  روؤي��ة حكيمة  عبدالعزيز حملت 
النمو  نحو  وحثيثة  ثابتة  بخطى  اململكة 
الأهمية،  ج��وان��ب غاية يف  وه��ي  وال��ت��ط��ور 
واأن امل��ل��ك اأك����د ع��ل��ى ت��وف��ر ���س��ب��ل احل��ي��اة 
ال��ك��رمي��ة ل��ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ب��اأك��م��ل��ه، ووج��ه 
بت�سخر كل الإمكانيات التي تخدم الوطن 

واملواطن وتوفر اأ�سباب الراحة لهم«.

اأن  اإلى  ال�سيف  اأحمد  الدكتور  واأ�سار 
التعليم  اعترب  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
ا���س��ت��ث��م��ارا مل�����س��ت��ق��ب��ل ال���وط���ن، واأن�����ه وج���ه، 
التكامل  بتطويره من خال  اهلل،  يحفظه 
وال��ع��ايل  ال��ع��ام  ب�سقيه  ال��ع��ام  التعليم  ب��ني 
مبا  له  ال�سليمة  الأ�سا�سية  البنية  وتعزيز 
ي��ك��ف��ل اأن ت��ك��ون خم��رج��ات��ه م��ت��واف��ق��ة مع 
ال��ع��م��ل، لتتحقق  ال��ت��ن��م��ي��ة و����س���وق  خ��ط��ط 
التكامل  ه���ذا  اأن  يف  اهلل،  يحفظه  روؤي���ت���ه، 
الب�سرية  للتنمية  اأ�سا�سية  لركيزة  يوؤ�س�س 
واجل��������ودة وي���ح���ق���ق الأه���������داف امل���ن�������س���ودة، 
ب��اع��ت��ب��اره اأف�����س��ل ا���س��ت��ث��م��ار مل��ك��ون��ات البلد 

واأبنائه يف كافة املجالت.
خ����ادم  اأن  ال�����س��ي��ف  ال���دك���ت���ور  وق������ال 

الإمكانات،  كل  �سخر  ال�سريفني  احلرمني 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات ليحققوا ما  لأب��ن��ائ��ه 
ال��ع��ل��وم،  خمتلف  يف  دول��ت��ه��م  منهم  ت��اأم��ل��ه 
واأن امل��ل��ك دع��اه��م ل���س��ت��غ��ال اأوق��ات��ه��م يف 
التح�سيل العلمي لأن الوطن ينتظر منهم 
�سخرت  التي  والإمكانيات  نتاج هذا اجلهد 

لهم يف الداخل واخلارج.
ال��وزارة �سيعملون على  اأنهم يف  واأك��د 
ما ت�سمنته كلمة خادم احلرمني ال�سريفني 
بواجباتهم  ل��ي��ق��وم��وا  وروؤي�����ة،  ت��وج��ي��ه  م��ن 
توفر  على  احل��ر���س  نحو  وم�سوؤولياتهم 
ك���ل م���ا م���ن ����س���اأن���ه اأن ي��رت��ق��ي ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 
وخم��رج��ات��ه، واأن ي��وف��روا ك��ل الإم��ك��ان��ي��ات 

التي حتقق هذه الروؤية احلكيمة.

السيف: كلمة الملك أساس للتنمية 
البشرية والتكامل في التعليم



أخبار الوطن

د����س���ن اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، ���س��اح��ب 
خالد  ب��ن  في�سل  الأم���ر  امللكي  ال�سمو 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، الأح����د امل��ا���س��ي، مبقر 
اأ�سبوع  فعاليات  ال��ق��ري��ق��ر،  يف  اجل��ام��ع��ة 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  ل��دول  امل��رور 
ت��ن��ظ��م��ه  ال������ذي   ،)2015(  1436 ل���ع���ام 
�سعار  حت��ت  ع�سر  منطقة  م���رور  اإدارة 

»قرارك.. يحدد م�سرك«.
وف����ور و���س��ول��ه اإل����ى م��ق��ر احل��ف��ل، 
د���س��ن ���س��م��وه امل��ع��ر���س امل�����س��اح��ب ال��ذي 
الإدارات  م���ن  ع����دد  م�����س��ارك��ة  ت�����س��م��ن 
احل��ك��وم��ي��ة وامل���وؤ����س�������س���ات الأه���ل���ي���ة ذات 
والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن  ب��ع��دد  ال�سلة 

التثقيفية والتوعية.
بعد ذلك بداأ احلفل اخلطابي املعد 
ال��ق��راآن  اآي���ات م��ن  ب��ت��اوة  املنا�سبة  بهذه 
ال��ك��رمي، ث��م األ��ق��ى م��دي��ر م���رور منطقة 
ع�����س��ر ال���ل���واء ع��ائ�����س ب���ن ع���ب���داهلل اآل 
دخيل اهلل كلمة رحب فيها باأمر املنطقة 

في رحاب الجامعة
أمير عسير يدشن فعاليات

أسبوع المرور الخليجي

الداود يؤكد 
أهمية استهداف 
الشباب في 
األسابيع التوعوية

اللواء بن دخيل 
اهلل: 30886 حادثا 
بعسير خالل عام 
1435

األمير فيصل بن خالد:
الملك سلمان يرسم خارطة 

الطريق لتنمية الوطن
اأمر  العزيز  امللكي الأمر في�سل بن خالد بن عبد  ال�سمو  و�سف �ساحب 
منطقة ع�سر، كلمة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 
لل�سعب ال�سعودي بالكلمة التاريخية ملا ت�سمنته من خطوط عري�سة تر�سم 
مامح عهد جديد زاهر ،يتفهم اأبعاد املرحلة التي يعي�سها العامل »حمليا 
اأطياف  تهم  متنوعة  ر�سائل  م��ن  حملته  م��ا  اإل��ى  اإ�سافة  ودول��ي��ا«،  وعربيا 
ال�سعب ال�سعودي، حاملة يف طياتها ب�سائر خر مل�ستقبل واعد ينتظر ال�سعب 

ال�سعودي واأبنائه.
الوطن  مل�ستقبل  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  مبثابة  الكلمة  ه��ذه  �سموه  واع��ت��رب 
اأبناء  اإدراك خادم احلرمني، حفظه اهلل، لتطلعات  وتنميته ،و تعك�س مدى 
هذا الوطن الغايل ، وما يعي�سه العامل من متغرات، فجاء خطابه، اأيده اهلل 
تعالى، مركزا على اأهمية بناء اقت�ساد قوي ومتني يواجه التحديات ويوفر 
العي�س الكرمي لأبناء ال�سعب ال�سعودي، ويتجاوز كافة الأزمات، موؤكدا على 
�سرورة العمل على تطوير اأداء اخلدمات احلكومية التي من بينها  الرتقاء 
تكون  اململكة،  بحيث  اأنحاء  جميع  يف  املواطنني  لكل  ال�سحية  باخلدمات 
اجلميع  متناول  يف  واملتخ�س�سة  املرجعية  وامل�ست�سفيات  ال�سحية  امل��راك��ز 
الأك��ي��د على و�سع احللول  ال��دول��ة  ع��زم  اهلل،  ك��ان��وا، مبديا، حفظه  حيثما 

العملية العاجلة التي تكفل توفر ال�سكن املائم للمواطن.
اأي���ده اهلل،  امل��ل��ك،  الأم���ر في�سل،  يظهر جليا م��ن كلمة  واأ���س��اف �سو 
التعليم  بني  التكامل  خال  من  وتطويره  التعليم   الكبر  باأهمية  اإميانه 
اأن  يكفل  مبا  له  ال�سليمة  الأ�سا�سية  البنية  وتعزيز  وال��ع��ايل،  العام  ب�سقيه 
تكون خمرجاته متوافقة مع خطط التنمية و�سوق العمل، كما اأنه مل يغب 
عنه، حفظه اهلل، حماة الوطن البوا�سل اللذين ي�سهرون حلماية كل �سرب 
قريب  منكم  فرد  »كل  بقوله  اإليهم  ال�سخ�سي  اأرا�سيه موجها خطابه  من 

مني وحمل رعايتي واهتمامي«.
كما اأكد �سموه اأن كلمة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد 
ال�ساأن اخلارجي الذي ي�سكل ركيزة هامة يف  العزيز، حفظه اهلل، مل تغفل 
�سيا�سة الدولة فاأكد بكل بو�سوح اأن اململكة  ملتزمة  يف �سيا�ستها اخلارجية 
املحبة  دواع��ي  كل  منه  تنطلق  احلنيف،  الذي  الإ�سامي  الدين  بتعاليم 
التزام  م��وؤك��دا على  اأج��م��ع،  العامل  لل�سام يف  وال��ذي يعد نربا�سا  وال��وئ��ام، 
ال�سعودية باملعاهدات والتفاقيات واملواثيق الدولية، وم�سددا على احرتام 
مبداأ ال�سيادة، ورف�س كل حماولت التدخل يف �سوؤون الوطن الداخلية باأي 
والعربية وعلى  الإ�سامية  الق�سايا  اهلل،  اأي��ده  الأ�سكال، جاعا،  �سكل من 
راأ�سها الق�سية الفل�سطينية �سمن اأولويات �سيا�سات اململكة اخلارجية التي 

ل ميكن اأن تتخلى عنها.
واأردف �سموه قائا »لقد جاءت كلمة  خادم احلرمني ال�سريفني  امللك 
بو�سع  خالها  من  وع��د  �ساملة،  جامعة  كلمة  تعالى،  اهلل  حفظه  �سلمان، 
وتعزيز  البيئة  ق�سايا  ذلك  ومن  امللحة  العامل  ق�سايا  للكثر من  احللول 
التنمية امل�ستدامة، م�ست�سعرا، وفقه اهلل، ثقل الأمانة وعظم امل�سوؤولية التي 

يحملها على كاهله .
احل��رم��ني  خ���ادم  كلمة  يف  املتمعن  »اإن  ب��ق��ول��ه  في�سل  الأم����ر  وخ��ت��م 
الكلمة،  ال�سعودي هو حمور هذه  املواطن  اأن  ال�سريفني، حفظه اهلل، يجد 
اأط��ال اهلل يف  العزيز،  �سلمان بن عبد  امللك  ال��ذي يحمله  الأك��رب  الهم  واأن 
عمره، هو املواطن ال�سعودي يف املقام الأول، ومن هنا فاإن هذه الكلمة تر�سم 
طريق م�ستقبل واعد لكل فرد من اأبناء ال�سعب ال�سعودي، وتوؤكد حر�سه، 
الباد  عليه  ت�سر  وا���س��ح  منهج  تاأ�سي�س  للباد  على  كقائد  اهلل،  اأي���ده 

لتحقيق الرفاه والنماء للوطن واأبنائه«.

واحل�سور، مبينا اأن دول جمل�س التعاون 
بفعاليات  ال��ي��وم  ه��ذا  حتتفل  اخلليجي 
اأ�سبوع املرور اخلليجي املوحد ال�31 حتت 

�سعار » قرارك .. يحدد م�سرك«.
وق����ال »ن��ح��ن يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
التي تقوم  ال��دول  تلك  ال�سعودية �سمن 
مناطق  ك��اف��ة  يف  الأ���س��ب��وع  ه���ذا  بتفعيل 
امل��م��ل��ك��ة وم���ا ه���و اإل ث��م��رة م���ن ث��م��رات 
ت��ع��اون دول امل��ج��ل�����س مل��ا ي��خ��دم امل��واط��ن 

واملقيم«.
اأن��ه  واأو���س��ح ال��ل��واء اآل دخ��ي��ل اهلل، 
التوعوي اخلليجي  الأ�سبوع  يقام خال 
التابعة  وامل���راك���ز  امل��ح��اف��ظ��ات  جميع  يف 
املحا�سرات  م��ن  العديد  ع�سر  ملنطقة 
وال���ف���ع���ال���ي���ات امل�����س��اح��ب��ة وحت����دي����دا يف 
امللك  واأق�����س��ام جامعة  وك��ل��ي��ات  امل��دار���س 
خ���ال���د اإل������ى ج���ان���ب ت����وزي����ع ال��ك��ت��ي��ب��ات 
على  التثقيفية  وامل��ن�����س��ورات  ال��ت��وع��وي��ة 

قائدي املركبات يف الطرقات.

ظل  يف  ومتح�سر  اآم��ن  جمتمع  �سياغة 
القيادة الر�سيدة.

عقب ذلك ا�ستمع الأمر في�سل بن 
خالد واحل�سور اإلى ق�سيدة �سعرية، ثم 
�ساهد اجلميع عر�سا مرئيا ت�سمن عددا 

من املواد التوعوية والتثقيفية.
ع���ق���ب ذل������ك، ث���م���ن م���ع���ايل م��دي��ر 
الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 
ب��ن ح��م��د ال�����داوود اإق��ام��ة اأ���س��ب��وع امل���رور 
اخلليجي واملعر�س امل�ساحب يف اجلامعة 
م��وؤك��دا  ال�����س��ب��اب،  فئة  م��ن  قريبا  ليكون 
اأه��م��ي��ة ا���س��ت��ه��داف ه����ذه ال��ف��ئ��ة يف مثل 
ه���ذه الأ���س��اب��ي��ع ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي حتفظ 
اأرواحهم وممتلكاتهم وجتعل منهم  لهم 

لبنات �ساحلة يف املجتمع.
اأم��ر منطقة  م  ك��رنّ يف ختام احلفل 
ع�سر اجلهات امل�ساركة يف فعاليات اأ�سبوع 
املرور اخلليجي باملنطقة، ثم ت�سلنّم �سموه 

هدية تذكارية بهذه املنا�سبة.

اآل دخ��ي��ل اهلل  وا���س��ت��ع��ر���س ال���ل���واء 
خ�����ال ك��ل��م��ت��ه اإح�������س���ائ���ي���ات احل������وادث 
امل�����روري�����ة يف امل��ن��ط��ق��ة خ�����ال الأع�������وام 
 1435 عام  يف  بلغت  اأنها  موؤكدا  املا�سية، 
حوايل 30886 حادثا نتج عنها 792 حالة 

وفاة و 2182 اإ�سابة.
واأ�����س����اف »ب����ن����اءا ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات 
بن  في�سل  الأم��ر  ع�سر  اأم��ر منطقة 
لعدد  امل��روري��ة  الأع��م��ال  بتفعيل  خ��ال��د، 
افتتاح  مت  فقد  واملحافظات،  املراكز  من 

ثمانية مراكز مرورية يف املنطقة«.
اأ�سبوع املرور وما  اأهمية  اإلى  ولفت 
تثقيف م�ستخدمي  ب��ارز يف  دور  م��ن  ل��ه 
ال���ط���ري���ق واإط����اع����ه����م ع���ل���ى الأن���ظ���م���ة 
امل�����روري�����ة وجت���ن���ب الأخ�����ط�����اء امل�����س��ب��ب��ة 
داعيا  القيادة،  اأث��ن��اء  امل��روري��ة  للحوادث 
اجلميع اإل���ى ال��ت��ع��اون م��ع رج���ال الأم��ن 
مالهم  وم��ع��رف��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة  وا�ست�سعار 
من حقوق وما عليهم من واجبات لأجل 

آفاق الجامعة  |  العدد 142  |  24 جمادي األول 1436  |  15 مارس 2015



أخبار الجامعة

الأ�ستاذ  اجلامعة،  مدير  معايل  افتتح 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، 
ال���ل���ق���اء ال��ع��ل��م��ي ال��ت��ن��اف�����س��ي ل��ط��اب 
نائب  بح�سور  وط��ال��ب��ات��ه��ا،  اجل��ام��ع��ة 
التعليم  بوازرة  املوؤمترات  امل�سرف على 

الدكتور ح�سن ال�سهري.
ويدخل اللقاء الذي تنظمه عمادة 
����س���وؤون ال���ط���اب ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
للم�ساركة  ال���س��ت��ع��داد  باأبها، �سمن 
يف امل�����وؤمت�����ر ال���ع���ل���م���ي ال�������ذي ت��ن��ظ��م��ه 
-10 من  الفرتة  خ��ال  التعليم  وزارة 

1436/6/13 مبدينة جدة.
وع���ن ه���ذا ال��ل��ق��اء، ق���ال ال��دك��ت��ور 
ال������داود »ال���ل���ق���اء ال��ع��ل��م��ي ال��ت��ن��اف�����س��ي 
م��ن��ا���س��ب��ة م���ن ���س��م��ن امل��ن��ا���س��ب��ات ال��ت��ي 
ت����ت����األ����ق ب����ه����ا ج����ام����ع����ة امل����ل����ك خ���ال���د 

الإن�����س��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، والب��ت��ك��ار، 
الأعمال. فيما ت�سمنت  ري��ادة  وحم��ور 
العلوم  حم��ور  يف  بحثا   46 امل�����س��ارك��ات، 
العلوم  بحثا يف حم��ور   63 و  ال�سحية، 
يف  بحثا   67 و  والهند�سية،  الأ�سا�سية 
الإن�سانية والجتماعية،  العلوم  حمور 
و 32 اب��ت��ك��ارا يف حم��ور الب��ت��ك��ار، و 81 
ري���ادة عمل يف حم��ور ري���ادة الأع��م��ال. 

ور�سحت 10 م�ساركات من كل حمور .
م��ن ج��ه��ت��ه اأو����س���ح ع��م��ي��د ���س��وؤون 
ال��ط��اب ال��دك��ت��ور م��ري��ع ال��ه��ب��ا���س اأن 
هذه  مثل  دع��م  على  حر�ست  ال��ع��م��ادة 
عرب  وت�سجيعها  وتنميتها  الإب��داع��ات، 
حم�����اور ال��ل��ق��اء امل��خ��ت��ل��ف��ة وف��ع��ال��ي��ات��ه 
وب��ن��اء  نه�سة  ل��اإ���س��ه��ام يف  امل�����س��اح��ب��ة 

وطنهم وخدمة جمتمعهم.

ال���ت���ي ل����ن ت���ت���وان���ى يف دع�����م ط��اب��ه��ا 
العلمية  املجالت  جميع  يف  وطالباتها 
البيئة  وتهيئة  الإبداعية  والبتكارات 

املنا�سبة لهم«.
ال��داود  الدكتور  افتتح  ذلك   بعد 
على  واط��ل��ع  للقاء،  امل�ساحب  املعر�س 
على  ا�ستملت  اأع���م���ال  م��ن  ي��ح��وي��ه  م��ا 
اأكر من 280 م�ساركة تنوعت ما بني 
ا�ستمع  ث��م  علمية،  واأب��ح��اث  اب��ت��ك��ارات 
اإلى �سرح من قبل امل�ساركني يف املعر�س 

عن اأعمالهم.
وت�سمن اللقاء، م�ساركة الطاب 
الأعمال  والبتكارات وريادة  بالأبحاث 
رئي�سية  على خم�سة حماور  مق�سماً 
ه������ي: ال����ع����ل����وم ال�������س���ح���ي���ة، وال���ع���ل���وم 
الأ����س���ا����س���ي���ة وال���ه���ن���د����س���ي���ة، وال���ع���ل���وم 

ك����م����ا اأوك�������ل�������ت ال�����ع�����م�����ادة م���ه���ام 
للطاب  وت��ق��دمي��ه��ا  اجل��ل�����س��ات  اإدارة 
والطالبات وتنظيم الفعالية وتوثيقها 
ح���ر����س���ا م��ن��ه��ا ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة امل����ه����ارات 
ال��ق��ي��ادي��ة ل���دى ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات 
ال�سريف  العلمي  التناف�س  قيم  وغر�س 
والعمل اجلماعي وبناء ج�سور التوا�سل 

العلمي بني الطاب والطالبات.
ويف نهاية اللقاء كرم معايل مدير 
اجل��ام��ع��ة ال���ط���اب ال��ف��ائ��زي��ن، حيث 
املركز الأول يف كل حمور على   ح�سل 
ودرع  ري����ال  اآلف  ث��اث��ة  ق����دره  م��ب��ل��غ 
حمور  ك��ل  يف  ال��ث��اين  وح�سل  التميز، 
ال��ت��م��ي��ز، فيما  ري����ال ودرع  األ��ف��ي  ع��ل��ى 
ح�سل املركز الثالث يف كل حمور على 

األف ريال ودرع التميز.

الجامعة تستعد لمؤتمر التعليم بلقاء تنافسي للطالب
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ثمن معايل مدير اجلامعة 
الأ�����س����ت����اذ ال����دك����ت����ور ع��ب��د 
ال��رح��م��ن ب��ن حمد ال���داود 
امل�������س���ام���ني ال����ت����ي ح��وت��ه��ا 
ك���ل���م���ة خ���������ادم احل����رم����ني 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�����س��ري��ف��ني 
ب����ن ع���ب���د ال���ع���زي���ز ، اأي�����ده 
���س��اه��دة  واع����ت����ربه����ا  اهلل، 
اهلل،  حفظه  ح��ر���س��ه،  على 
وتنمية  الوطن  رفعة  على 

املواطن.
اإن  ال�������������داود  وق����������ال 
»ك���ل���م���ات خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني التي جتلت حبا 
ل���ه���ذا ال���وط���ن، واه��ت��م��ام��ا 
ب����اأب����ن����ائ����ه، وح���ر����س���ا ع��ل��ى 
الرا�سخة،  بثوابته  اللتزام 
وموا�سلة م�سرة التطوير 
والتنمية املتوازنة لتعك�س حجم العزمية وعلو الهمة لدى مقامه الكرمي، 
وحتمل كل م�سوؤول يف هذه الباد املباركة م�سوؤولية ترجمة م�سامني تلك 

الكلمات ال�سافية اإجنازا وعطاءا لهذا الوطن املعطاء«.
واأ�ساف مدير اجلامعة اأن دللت ما حملته كلمات خادم احلرمني 
ال�سريفني من حث على جمع الكلمة ونبذ الفرقة، وامل�ساواة يف احلقوق 
واللتزام بالواجبات وال�سراكة يف التنمية، وامل�سوؤولية عن الأمن، والدفاع 
مبا  اللتزام  على  تاأكيد  لهو  والإ�سامية؛  العربية  الأمتني  ق�سايا  عن 
قامت عليه هذه الباد املباركة منذ عهد موؤ�س�سها امللك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن اآل �سعود اإلى هذا العهد امليمون، وهي ر�سالة للعامل  اأجمع 
باأن بادنا، وهلل احلمد، متم�سكة بثوابتها الدينية ومرتكزاتها  ال�سيا�سية.

 ونبه مدير اجلامعة اإلى اأن »تاأكيد خادم احلرمني ال�سريفني على 
وتعليمه؛  وتنميته  �سكنه،  وتاأمني   وا�ستقراره  و�سحته،  املواطن  رعاية 
معهم  تعي�س  القيادة  اأن  للجميع  وب��ره��ن  امل��واط��ن��ني،  احتياجات  لم�س 
عينيها  ن�سب  احتياجاتهم  جعلت  وق��د  عليهم  وحت��ر���س  ل��ه��م،  وت��ب��ذل 
موؤكدة باأن احللول العاجلة جلميع ذلك، و�ستكون البل�سم ال�سايف واحلل 

الناجع باإذن اهلل«.
وقال الداود »اإننا يف جامعة امللك خالد اإدارة وم�سوؤولني ومن�سوبني 
اأع��م��ال��ن��ا،  جميع  يف  ل��ن��ا  ن��ربا���س��ا  ال�سافية  الكلمة  ه���ذه  م�سامني  ن���رى 
و�سنكون باإذن اهلل دروعا لأمن الوطن و�سواعد لبنائه و�سركاء يف تنميته«.

احلرمني  خل���ادم  وت��ع��ال��ى  �سبحانه  اهلل  ���س��األ  ت�سريحه،  خ��ت��ام  ويف 
العهد  ويل  و�سمو  ���س��ع��ود،  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
واأن يجعلهم  وال�سداد،  والتوفيق  العون  العهد،  و�سمو ويل ويل  الأم��ني، 

ذخرا لاإ�سام وامل�سلمني.

مدير الجامعة:
كلمة الملك دليل حرص

على رفعة الوطن والمواطن

دعوة
تدعو »آفاق« كافة 
منسوبي ومنسوبات 
الجامعة من أعضاء 

هيئة تدريس 
وموظفين وموظفات 

وطالب وطالبات من 
الراغبين بنشر أخبار 

إداراتهم وكلياتهم 
ونشاطاتهم 

األكاديمية إلى االتصال 
بالصحيفة والتنسيق 

مع فريق تحريرها في 
وقت مبكر قبل الحدث 

المطلوب تغطيته، 
لتتمكن الصحيفة من 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
بهذا الخصوص.

أسبوعية جامعة الملك خالد



أخبار الجامعة

نادي البرامج المشتركة بالمحالة 
يستضيف د. صالح القحطاني

هيئة  ع�سو  املا�سي،  الأرب��ع��اء  باملحالة،  امل�سرتكة  الربامج  ن��ادي  ا�ست�ساف 
التدري�س بكلية الطب ا�ست�ساري طب الأطفال، د. �سالح القحطاين بح�سور 
م�ساعد املن�سق العام للربامج امل�سرتكة ل�سوؤون الطاب د. م�سفر بن اأحمد 
الوادعي، حيث التقى بطاب تخ�س�سات الكليات ال�سحية، متحدثا اإليهم 

عن اأهمية التخ�س�سات ال�سحية واحتياج �سوق العمل لها.
املناهج  ال�سحيحة يف  امل��ذاك��رة  القحطاين عن ط��رق  د.  كما حت��دث 
وامل��راج��ع،  العلمية  الكتب  على  الع��ت��م��اد  ���س��رورة  على  م�سددا  الطبية، 
اإلى  داعيا  امل��ذاك��رة،  عند  التقدميية  والعرو�س  امللخ�سات  عن  والبتعاد 
الرئي�سية يف  اللغة  بو�سفها  الإجنليزية  اللغة  اإتقان  الجتهاد يف  �سرورة 
ال�سحية  واملوؤ�س�سات  امل�ست�سفيات  يف  املتداولة  واللغة  التخ�س�سات  ه��ذه 
الأخ��رى، وحثهم على املثابرة والتميز، قبل اأن ي�سلط ال�سوء على مناذج 
احلما�سة  روح  لبث  ال�سحية  املجالت  يف  واأب��دع��وا  متيزوا  ممن  خمتلفة 

والإبداع يف  نفو�سهم.
ال�ستفادة مما توفره اجلامعة من  اإل��ى  الطاب  القحطاين  د.  ودع��ا 
خدمات وكوادر تعليمية. يف ختام اللقاء اأتيحت الفر�سة للطاب للمناق�سة 

وطرح اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم.

طالبة تحاضر
عن الذكاء التكنولوجي

ق�����دت ال���ط���ال���ب���ة �����س����ارة حم��م��د 
حول  علمية  حما�سرة  اجل��اب��ر، 
من  لأك��ر  التكنولوجي  ال��ذك��اء 
ع�����س��وات  م���ن   15 و  ط��ال��ب��ة   50
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ب���اجل���ام���ع���ة. 
ونظم املحا�سرة، مكتب الن�ساط 
ب��ك��ل��ي��ة ال����ع����ل����وم ب���اجل���ام���ع���ة يف 
اأب��ه��ا، وب��اإ���س��راف ع��م��ي��دة الكلية 

الدكتورة زهبة اآل رائدة.
وحت��دث��ت امل��ح��ا���س��رة عن 
ال����ث����ورة ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة ال��ت��ي 
الإن�سان،  حياة  يف  كثرا  اأث��رت 
واأ�سبحت مقيا�سا للتقدم الذي 
الب�سرية  العقول  اإل��ي��ه  و�سلت 

الفذة.
وقالت �سارة اجلابر »ل يكاد مير يوم اإل ون�سمع فيه عن اخرتاع 
اآلة تكنولوجية متطورة اأو اأكر تطورا وذكاءا من �سابقاتها، بل اأ�سبح 
�سعبا على كل فرد، ال�ستغناء عن التكنولوجيا �سواء يف حياته العلمية 
اأم العملية لأنه �سوف يفقد الكثر بفقدان اأدوات واأ�سكال التكنولوجيا«.
وهدفت املحا�سرة اإلى التعريف  بالتكنولوجيا وتاريخها واأ�سكالها 
الع�سور  منذ  الت�����س��الت  م��ع  الإن�����س��ان  رح��ل��ة  عر�ست  املختلفة  كما 

القدمية.
العربي فيه، و�سرحت  وحتدثت الطالبة عن النرتنت واملحتوى 
طريقة التعامل مع املو�سوعة احلرة »ويكيبيديا«، وكيف ميكن اإ�سافة 
مو�سوعات اأو التعديل على املو�سوعات من اأجل اإثراء املحتوى العربي.
البحث،  حم��رك��ات  الن���رتن���ت  مثل  تطبيقات  ع��ن  حت��دث��ت  ك��م��ا 
اأ����س���رارا ك��ث��رة يف حم��رك البحث ال�سهر  و���س��رح��ت يف ه��ذه ال��ف��ق��رة، 

»غوغل« التي ل يتقنها الكثرون ح�سب قولها.
اأي�سا �سرحا لكيفية التعامل مع »غوغل دراي��ف« حلفظ  وقدمت 
�سكل  ب���اأي  امل�ستندات  م��ع  التعامل  كيفية  وك��ذل��ك  امل�����س��ت��ن��دات،  ون��ق��ل 
حول  املجتمع  وتثقيف  الأج��ه��زة،  اأن���واع  جلميع  نقلها  وت�سهيل  كانت، 
والتعامل  اأف����راده،  حياة  م��ن  مهما  ج��زءا  اأ�سبحت  التي  التكنولوجيا 

ال�سهل معها.
سارة القحطاني

قسم المحاسبة يقيم ورشة 
»المراجعة الداخلية«

الداخلية«،  »املراجعة  بعنوان  عمل  ور�سة  باجلامعة،  املحا�سبة  ق�سم  عقد 
وذل���ك ب��ه��دف ال���رب���ط  ب��ني م��ا ي��ت��ل��ق��اه ال��ط��ال��ب م��ن م��ع��رف��ة اأك��ادمي��ي��ة يف 

املحا�سرات اجلامعية، وما ميار�س يف الواقع العملي.
وتعد هذه الور�سة نقطة انطاق ملزيد من الور�س والندوات امل�ستقبلية 
التي ت�سب يف م�سلحة الطالب وجتعله اأكر قدرة على التكيف �سريعا مع 

احلياة العملية.
حسام ذيبان

سعيد العمري

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، 
تقنية  على  وامل�سرف  اجلامعة،  ووك��اء 
امل��ع��ل��وم��ات، مت ت��د���س��ني م��وق��ع ال��ع��م��ادة 
الجتماعات  امل��ا���س��ي،  بقاعة  الأرب��ع��اء 

مبجل�س اجلامعة.
وق����د ب�����داأ ع��م��ي��د ����س���وؤون اأع�����س��اء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ني الأ���س��ت��اذ 
القحطاين  الدكتور عبد اهلل بن هادي 
بال�سكر ملعايل مدير اجلامعة والوكاء 

عمادة شؤون أعضاء التدريس والموظفين
تطلق موقعها اإللكتروني

واحل�سور على ت�سريفهم حفل تد�سني 
املوقع، وبني اأهمية موقع عمادة �سوؤون 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س واخل���دم���ات 
ال��ت��ي ت��ق��دم م��ن خ��ال��ه لأع�����س��اء هيئة 
ال���ت���دري�������س وامل����وظ����ف����ني وال����زائ����ري����ن 

للموقع.
تا ذلك عر�س م�سور  للخدمات 
املقدمة على موقع عمادة �سوؤون اأع�ساء 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وامل���وظ���ف���ني ق��دم��ه 
الأ�ستاذ علي �سعبان ع�سري،  بني فيه 
ط��ري��ق��ة ا���س��ت��خ��دام امل���وق���ع واخل���دم���ات 

املقدمة وبع�س الأيقونات امل�ساعدة.

بعد ذلك علق عميد �سوؤون اأع�ساء 
هيئة التدري�س واملوظفني على العر�س 
العمل  ه��ذا  يف  اأ�سهم  م��ن  جميع  و�سكر 
لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى 
امل��ع��ل��وم��ات وف���ري���ق ال��ع��م��ل م���ن ع��م��ادة 
�سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني 
ممثلة يف اإدارة التعامات الإلكرتونية.

معايل  لكلمة  اجلميع  ا�ستمع  ث��م 
وقد جاء  املنا�سبة  بهذه  اجلامعة  مدير 
خ�س�س  ال��ذي  اللقاء  بهذا  ن�سعد  فيها« 
وعمادة  عموما  اجلامعة  ي�سرف  ملنجز 
�سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني 

التقنية  يواكب  العمل  وه��ذا  خ�سو�سا، 
اململكة، ومبادرة  ت�سهده  الذي  والتطور 
العامة  الإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��م��ادة 
حر�س  ع��ل��ى  وي���دل  امل��ع��ل��وم��ات،  لتقنية 
هيئة  اأع�����س��اء  ���س��وؤون  عميد  �سعادة  م��ن 
العمادة  ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ني ووك���اء 
وامل���وظ���ف���ني امل��خ��ت�����س��ني ب���ه���ذا ال��ع��م��ل، 
ول��ق��د ج���اءت ه��ذه امل��ب��ادرة ال��رائ��ع��ة من 
وال��ب��دء يف هذه  باجلامعة  اأه��م اجلهات 
دور  لها من  ملا  العمادة  �سيميز  اخلدمة 
خدمي مهم لدى اأع�ساء هيئة التدري�س 

واملوظفني ذكورا واإناثا«.

إسالم الرميلى 

امل�سرتكة  ل��ل��ربام��ج  ال��ع��ام  املن�سق  رع��ى 
ال���دك���ت���ور ع���ل���ي ب����ن ���س��ع��ي��د ال���ع���م���ري، 
امل�ستجدين  ال��ط��اب  ا���س��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل 
ال��ذي   ب��امل��ح��ال��ة،  الأك���ادمي���ي  يف املجمع 
حظي بح�سور عدد كبر من الطاب 
التدري�س، وممثلني من  واأع�ساء هيئة 

البرامج المشتركة بالمحالة تحتفي بالطالب المستجدين
عمادة تقنية املعلومات. وا�ستمل احلفل 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ق��رات امل��ت��ن��وع��ة 
وامل��ف��ي��دة؛ حيث ب���داأ ب��اآي��ات ع��ط��رة من 
الذكر احلكيم، ثم كلمة للمن�سق العام 
رحب فيها بالطاب امل�ستجدين، واأكد 
املجمع على توفر  فيها حر�س عمادة 
اخل�����دم�����ات ل���ل���ط���اب وجت���ه���ي���ز ك��اف��ة 
وحر�سها  واملعامل،  الدرا�سية  القاعات 

تواجه  التي  امل�سكات  جميع  حل  على 
ال���ط���ال���ب اجل���ام���ع���ي، داع���ي���ا ال��ط��اب 
اإل����ى ن�سائح  اإل����ى ����س���رورة ال���س��ت��م��اع 
املر�سد الأكادميي ومن�سقي  وتوجيهات 
الأق�����س��ام، و����س���رورة ال��ت��وا���س��ل ال��دائ��م 
التي  ال�سعوبات  ك��اف��ة  لتذليل  معهم 

تعرت�س م�سرتهم الدرا�سية.
اإلى بذل اجلهد  كما دعا الطاب 

وال��ع��ط��اء ل��ل��و���س��ول اإل����ى ال��ت��ف��وق من 
خال املواظبة امل�ستمرة على التح�سيل 
الأف��ك��ار  وراء  الجن���رار  وع��دم  العلمي، 
ال��ه��دام��ة ال��ت��ي ت��ه��دد اأم����ن وا���س��ت��ق��رار 

و�سامة الوطن.
وثائقي  فيلم  ُع��ر���س  ذل��ك،  عقب 
ع����ن امل����ج����م����ع  الأك������ادمي������ي ب��امل��ح��ال��ة 
ت��ل��ت��ه  فقرة  م���راف���ق،  وم���ا ي�سمه م��ن 
واملر�سد  الأق�سام  من�سقي  بلقاء  خا�سة 
الأكادميي مع الطاب، نوق�س خالها 
املتعلقة  الأك��ادمي��ي��ة  الق�سايا  جميع  
ب��ه��م والإج����اب����ة ع���ن ج��م��ي��ع اأ���س��ئ��ل��ت��ه��م 
ممثلو  ق��دم  ذل��ك  بعد  وا�ستف�ساراتهم. 
مرئيا  عر�سا  املعلومات  تقنية  ع��م��ادة 
ع����ن اخل�����دم�����ات الإل����ك����رتون����ي����ة ال��ت��ي 

تقدمها اجلامعة.
و���س��ه��د خ��ت��ام الح���ت���ف���ال، تف�سل 
الأق�����س��ام  اأوائ����ل  ب��ت��ك��رمي  ال��ع��ام  املن�سق 

للف�سل الدرا�سي الأول.
اأن احل���ف���ل ت��خ��ل��ل��ه ت��وزي��ع  ي���ذك���ر 
ح��ق��ائ��ب حت��ت��وي ع��ل��ى ك��ت��ي��ب اإر����س���ادي 
وتعريفي باملجمع، بالإ�سافة اإلى اأفام 
ومن���وذج  م��رف��ق��ة،  وتعريفية  اإر���س��ادي��ة 
الطابية،  بالأن�سطة  ت�سجيل  ا�ستمارة 
الو�سول  يف   الطالب  ت�ساعد  وبطاقة 

اإلى مكان حما�سراته.
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توثيق حساب الجامعة
في »تويتر« 

@ »تويرت«  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  الر�سمي  ح�سابها  اجلامعة  وثقت 
انتحال  ع��دم  اإل��ى  تهدف  خطوة  يف  الإعامي   املركز  طريق  عن   kkueduksa
الذي ميثل اجلامعة يف  الوحيد  وليكون احل�ساب   »تويرت«  ح�ساب اجلامعة يف 
»تويرت«. ومن جهتة يعمل املركز الإعامي حاليا على من�سة اإجتماعية جلميع 
موحد  موقع  يف  لتوثيقها  الإجتماعي  التوا�سل  �سبكات  يف  اجلامعة  ح�سابات 

حتمل م�سمى »املن�سة الإجتماعية للجامعة« و�سيتم اإطاقه قريبا.

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  د�سن 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، 
املوؤ�س�سي،  الأكادميي  م�سروع العتماد 
ب��ح�����س��ور ع����دد م���ن وك�����اء اجل��ام��ع��ة 

والعمداء واأع�ساء هيئة التدري�س.
وي��ه��دف امل�����س��روع اإل���ى ب��ن��اء نظام 

واجل�������ودة ال���دك���ت���ور اأح���م���د اجل��ب��ي��ل��ي 
اململكة  يف  الأول������ى  ه���ي  اجل��ام��ع��ة  اأن 
م�����ن ح���ي���ث ت���ط���ب���ي���ق ن����ظ����ام اجل������ودة 
الإلكرتوين ب�سكل كامل. وقال »تقرر 
جامعة  رئي�س  نائب  امل�سروع  يدير  اأن 
الأكادميي  والعتماد  للجودة  الينوي 

م��وؤ���س�����س��ي ل���ل���ج���ودة ي���وؤه���ل اجل��ام��ع��ة 
وب����راجم����ه����ا ل���اع���ت���م���اد امل���وؤ����س�������س���ي 
املحلي وال��دويل، و�سمان  والرباجمي 
توافر الإح�ساءات واملعلومات الازمة 

لتخاذ القرار حيال ذلك.
للتطوير  اجلامعة  وكيل  واأو�سح 

بن  ل���وؤي  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  ب�سيكاغو، 
ي��ع��م��ل م��ت��ف��رغ��ا لإدارة  ال����ذي  ���س��اح 
�سركة  تعمل  فيما  باجلامعة،  امل�سروع 
العتماد والتقييم الإلكرتوين م�سغلة 

للم�سروع«.
سعيد العمري

الداود
يدشن مشروع 
االعتماد 
األكاديمي 
المؤسسي

 جولة موسعة في الرياض
لنادي المال واألعمال  

وهيئة  والتقنية  للعلوم  العزيز  امللك عبد  باجلامعة، مدينة  والأع��م��ال  امل��ال  ن��ادي  زار 
بجامعة  الأعمال  اإدارة  كلية  اأي�سا،  زار  كما  الريا�س،  مبنطقة  القانونيني  املحا�سبني 
امللك �سعود، واجلمعية ال�سعودية لاإدارة، واجلمعية ال�سعودية للمحا�سبيني القانونني، 
وجمعية القت�ساد، وكر�سي الأمر مقرن بن عبد العزيز، وكر�سي الراجحي اخلري، 
ثم قام اأع�ساء النادي بالتربع بالدم للم�ست�سفى التخ�س�سي بالريا�س، قبل زيارة ركن 

جامعة امللك خالد مبعر�س الكتاب الدويل.
حسام ذيبان

عالئم البارقي
سمية الشهراني

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم  ي���وم���ي الث��ن��ني 
وال���ث���اث���اء امل��ا���س��ي��ني، ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة 
ت���ث���ق���ي���ف���ي���ة ع�����ن اأ�������س������رار امل������خ������درات، 
وق���اع���ة  م�������س���رح  الكلية  وذل���ك مب���ق���ر 

التدريب.
ال��دك��ت��ورة  الكلية  ع��م��ي��دة  ورح��ب��ت 
بالوفود،  الأول  اليوم  يف  رائ��ز  اآل  زهبة 
بذلت  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  ب��اجل��ه��ود  م�سيدة 

لإجناح الربنامج.
من جهتها، اأخذت املدربة النا�سطة 
احل�سور  العتيبي  الجتماعية جميلة 
يف رح��ل��ة ح��ول الثقة ب��ال��ذات والإمي���ان 

وال�سعاب  امل�سكات  وحت��دى  بالقدرات 
حتى و�سلت يف اخلتام  اإلى ذكر ق�س�س 
ق��دمي��ة ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ح��ول وحت��ق��ي��ق 

الطموحات.
ويف اليوم الثاين، ا�ستعر�ست ع�سو 
الرا�سد  املخدرات جناء  مكافحة  هيئة 
خ���ال ن���دوة ت��وع��وي��ة، احل���رب اخلفية 
مروجو  ميار�سها  التي  الفنون  وبع�س 
امل����خ����درات يف ال���ع���امل الإ����س���ام���ي على 
وجه العموم واململكة العربية ال�سعودية 
على وجه اخل�سو�س، مثنية على جهود 
الوطني واجل��ه��ات  اجل��م��ارك واحل��ر���س 

املخت�سة ملكافحة املخدرات.
وتخلل الندوة، مداخات لطالبات 
وثائقي،  فيلم  وع��ر���س  الإع����ام،  ق�سم 

ومكاملة اأجرتها الطالبة مها القحطاين 
الأمل  اأخ�سائي نف�سي يف م�ست�سفى  مع 
اأث��ن��ى  ال��زاي��د  �سليمان  ال��دك��ت��ور  ب��ج��دة، 
الطالبات، واأكد  ج��ه��ود  ع��ل��ى  خ��ال��ه��ا 
اأن اجلميع م�ستهدف، حمذرا من  فيها 
خطورة البداية وحب التجربة كمدخل 

اأوقع بالكثرين يف م�سيدة الهاك.
ك���م���ا ن���ظ���م���ت يف ال�����ي�����وم ال���ث���اين 
ا���س��ت��ه��دف��ت  اأي���������س����ا،  ت����وع����وي����ة  دورة 
ق��دم��ت��ه��ا  امل�����وظ�����ف�����ات يف اجل�����ام�����ع�����ة، 
العامة  ب��الإدارة  الجتماعية  امل�ست�سارة 
الدريبي،  املخدرات  عواطف  مبكافحة 
ع��رف��ت خ��ال��ه��ا ب��امل��خ��درات واأن��واع��ه��ا 
وخ��ط��ورت��ه��ا وت���اأث���ره���ا، م�����س��رة اإل���ى 
رم�سان  و���س��ه��ر  الخ��ت��ب��ارات  ف���رتة  اأن 

التي يكر فيها تعاطي  الأوق���ات  اأك��ر 
للمخدرات. وتخلل الدورة العديد من 
الأن�����س��ط��ة وامل��ق��اط��ع ال��ت��ي حت��دث��ت عن 
منه خال فرتة  يعانون  وما  املدمنني 

العاج وما قبلها.
ت��ك��رمي  احل���م���ل���ة، مت  ن��ه��اي��ة  ويف 
احلا�سرات من اأع�ساء هيئة التدري�س 
وامل����وظ����ف����ات، ب����ال����دروع وال�������س���ه���ادات، 
�سلمتها لهن العميدة تقديرا لتفاعلهن 
املنظمة  ال��ل��ج��ان  اأن  ي��ذك��ر  امل��ل��ح��وظ. 
للحملة �سمت جلنة الن�ساط الطالبي 
والإر��������س�������اد الج����ت����م����اع����ي،  وال����ن����ادي 
ال�سحي، والنادي الإعامي للطالبات، 
واللجنة الإعامية والعاقات العامة 

واخلدمات.

كلية العلوم
تنظم حملة 
تعريف بأضرار 
المخدرات

لجنة تقييم دولية
تزور كلية الطب 

اجلبيلي،  اأحمد  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة  وكيل  افتتح 
لاعتماد  والتح�سر  التاأهل  »اآل��ي��ة  ور���س��ة  ال��ط��ب،  بكلية  م��وؤخ��را 
الدكتور  الكلية  عميد  بح�سور  الوطنية«،  الهيئة  من  الرباجمي 
اع��ت��م��اد اجل����ودة يف  امل�ست�سارتني يف  م��ن  وك���ل  ع�����س��ري،  ع��ب��د اهلل 
لاعتماد  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة  يف  للمحكمني  امل��درب��ت��ني  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 

الأكادميي، الدكتورة �سونا باتر�سون، والدكتورة جيليان كينج.
وبداأ حفل الفتتاح بكلمة لعميد الكلية رحب فيها  باملحكنّمتني 
و�سكر لهما على تلبية الدعوة، وزيارة الكلية،  كما نبه اإلى املجهود 
املبذول من قبل كلية الطب واجلهود التي يقوم بها وكيل الكلية 

للتطوير واجلودة الدكتور علي القحطاين.
دعمه  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  مل��ع��ايل  بال�سكر  كلمته  واخ��ت��ت��م 
امل�ستمر ورغبته الأكيدة يف تطبيق كافة معاير اجلودة يف اجلامعة 

ب�سفة عامة وكلية الطب بوجه خا�س. 
 ويف ختام حفل الفتتاح قام وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 
بتكرمي املحكنّمتني مبيداليتني ذهبيتني مقدمتني من الكلية، كما 
مت توزيع ال�سهادات وامليداليات الذهبية والف�سية والربونزية على 

املتميزين يف اأعمال اجلودة بالكلية.
الكلية وخمتلف وحداتها  اأق�سام  الزائر  يف  الوفد  ثم  جتول 
الرئي�سية  اللجنة  واأع�����س��اء  الكلية  جمل�س  قابل  حيث  الإداري����ة، 
للجودة، وجميع مقرري املقررات وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س 
وب��ع�����س ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات، ك��م��ا مت��ت م��راج��ع��ة ك��اف��ة ال��وث��ائ��ق 
وتقريرها،  ال��ذات��ي��ة  ال��درا���س��ة  على  م�ستملة  لاعتماد  املطلوبة 
الثاث  ال�سنوات  خ��ال  وتقريره  الربنامج  تو�سيف  اإل��ى  اإ�سافة 
الأخرة، وكذلك تو�سيف جميع مقررات الكلية التي يبلغ عددها 
تدر�س  و11 مقررا  الكلية  داخ��ل  تدر�س  46 مقررا منها 35 مقررا 

خارج الكلية.
وركز املحكمون على معاير الهيئة الوطنية وخا�سة املعيارين 
الأول والرابع، والأدلة التي تثبت الآليات وال�سيا�سات والإجراءات 

وجميع املمار�سات يف الكلية. 
امل�ستندي  اجل���ودة  نظام  ع��ن  �ساما  تقريرا  املحكمون  وق��دم 
من  املوؤ�س�سي  لاعتماد  جاهزة  اأنها  ت�سمن  بالكلية  والتطبيقي 
الآن، »بل مع القليل من التطوير �ست�سبح اأمنوذجا لكافة الكليات 
جمال  يف  نوعية  وقفزة  �سبقا  يعد  مما  اململكة،  جامعات  مبختلف 

التطوير والرتقاء بجودة التعليم«. 
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الطالبة مرام الفيفي تثقف الحوامل بأضرار األعشاب
ساره القحطاني

ق����دم����ت ط����ال����ب����ة امل���������س����ت����وى ال�������س���اد����س 
مرام  اجلامعة،  يف  ال�سريرية  بال�سيدلة 
علي قا�سم الفيفي بحثا عن اأهم الأع�ساب 
اأو تفيدها،  امل��راأة احلامل،  التي قد ت�سر 
ملخ�سة ذلك يف 23 ع�سبة لها دور مبا�سر 

على ال�سيدات.
ع�����س��ب��ة  ال���ف���ي���ف���ي  ب������ 17  وع�����رف�����ت 
ت��ت��ن��اول��ه��ا ال��ن�����س��اء دون ه�����وادة م���ن بني 
ب���الأم وجنينها  بالغة  اأ���س��رارا  23 حت��دث 
خال فرتة احلمل اأو الر�ساعة، وتت�سبب 
ال��ت�����س��وه��ات  اأو  الإج���ه���ا����س���ات  ح����دوث  يف 

مع  بالت�ساور  الفيفي  ون�سحت  احلمل«. 
ذوي اخلربة لإفادة املراأة احلامل بنوعية 

الأع�ساب ال�ساحلة حلالتها.
وت��ط��رق��ت ال��ف��ي��ف��ي ل��������س��رح م��وج��ز 
اأن  مبينة  الأع�����س��اب،  تلك  ع��ن  بحثها  يف 
الن�ساء  تتناولها  التي  الأع�ساب  اأه��م  من 
احلوامل وقد تلحق ال�سرر بها وبجنينها 
ويجب البتعاد عنها، هي الزعفران، حيث 
ي�سبب  ق��د  لأن��ه  للحامل  م�سر  اأن��ه  ثبت 
حدوث اإجها�س اأو طلق مبكر، وخ�سو�سا 

عند اأخذ كميات كبرة منه.
التي  الأخ��رى  الأع�ساب  وزادت »من 
احل��ام��ل:  لل�سيدة  م�����س��ك��ات  ت�سبب  ق��د 

ع����دم الإك����ث����ار م��ن��ه يف الأ����س���ه���ر ال��ث��اث��ة 
الأولى من احلمل، لأنه قد ي�سبب خطرا 
مانعا  املرمية  وتعد  اجلنني،  حياة  على 
الأع�����س��اب  وم���ن  امل��ر���س��ع،  ح��ل��ي��ب  لإدرار 
اأي�����س��ا: ع�سبة  امل��ح��ظ��ورة ع��ل��ى احل���ام���ل 
ال���زع���رت، ح��ي��ث ي��ج��ب جت��ن��ب��ه ب����اأي �سكل 
م���ن الأ����س���ك���ال اأث���ن���اء ف����رتة احل��م��ل لأن 

ا�ستخدامه  ين�سط  الرحم«.
و���س��م��ت ال��ق��ائ��م��ة ال��ت��ي ق���د ت�سبب 
م�������س���ك���ات ���س��ح��ي��ة ل���ل�������س���ي���دة احل���ام���ل 
توؤثر  ق��د  ال��ت��ي  م��ك��ى(  )ال�سنا  وامل��ر���س��ع، 
ب�������س���ك���ل ����س���ل���ب���ي  خ�������ال ف�������رتة احل���م���ل 
على  ا�ستخدامه  عند  وذل��ك  والر�ساعة، 

ب��ع�����س الأع�������س���اء يف  اأو ت��ت�����س��رر م��ن��ه��ا 
اجل�����س��م. واأو���س��ح��ت »ال��ن�����س��اء احل��وام��ل 
ب�سيطة  لأع���را����س  ال��غ��ال��ب  يف  يتعر�سن 
م��ث��ل ال��غ��ث��ي��ان ون������زلت ال�����ربد وغ��ره��ا 
الأع�ساب  ال��ت��ي جت��دى فيها  الأم���ور  م��ن 
هناك  اأن  كما  بكثر،  الأدوي����ة  م��ن  اأك���ر 
اأجريت  العلمية  قد  الأب��ح��اث  من  ع��ددا 
واأمانها يف فرتة  الأع�ساب  اأثبتت �سامة 
احل���م���ل، وال�������ولدة، وال��ن��ه��ج الأ���س��ل��م هو 
الأ�سهر  خال  الأع�ساب  ا�ستخدام  جتنب 
اإل عند  احل���م���ل  م���ن  الأول�������ى  ال���ث���اث���ة 
ي�ستخدمن  األ  احلوامل  وعلى  ال�سرورة 
اأثناء  اآمنة  باأنها  املعروف  الأع�ساب  �سوى 

الزجنبيل، فعلى الرغم من اأنه ي�ستخدم 
تناوله  الإف���راط يف  ف��اإن  للغثيان،  كعالج 
من قبل املراأة احلامل قد ي�سبب ت�سوهات 
خ��ل��ق��ي��ة، وم�������س���ك���ات اأخ�������رى ل��ل��ج��ن��ني، 
قد  منه  كبرة  كمية  اإل��ى  اأن  بالإ�سافة 
للطفل،  اجلن�سية  الهرمونات  على  توؤثر 
النزيف،  اأو  الإجها�س  اأي�سا  ت�سبب  وقد 
املُرنّ الذي له تاأثر �سلبي ويجب  وكذلك 
احلامل  امل���راأة  قبل  م��ن  ا�ستخدامه  ع��دم 
اأن  ومي��ك��ن  ل��ل��رح��م  ي��ع��د  من�سطا  لأن����ه 

يحدث اإجها�سا«.
ووا�����س����ل����ت« اأي�������س���ا م����ن الأع�������س���اب 
يجب  حيث  )امل��رم��ي��ة(،  ع�سبة  ال�����س��ارة 

غر  اأن��ه  اإل��ى  بالإ�سافة  الق�سر،  امل��دى 
اآم����ن ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل اأو ب��ج��رع��ات 

عالية.
ك��م��ا ب��ي��ن��ت اأب���ح���اث ���س��اب��ق��ة ح���دوث 
ع���اق���ة ب���ني ا���س��ت��خ��دام��ه امل���ت���ك���رر وب��ني 
اآث������ار ج��ان��ب��ي��ة خ���ط���رة، ك���ذل���ك احل��ب��ق 
وذلك  لحتمالية ت�سببه يف حدوث نزيف 

للحامل خا�سة اإذا اأخذت كميات كبرة.
الكركديه،   ع�سبة  القائمة،  و�سملت 
حيث يجب على احلوامل عدم �سرب �ساي 
الرحم،  على  �سلبا  ي��وؤث��ر  لأن��ه  الكركديه 
الدم  وتدفق  احلي�س  عملية  يحفز  وق��د 

من الرحم بكميات كبرة.

لجنة شؤون الخريجات
تنظم دورات استراتيجيات

الحصول على عمل
اأعدت جلنة �سوؤون اخلريجات بكليتي الآداب والرتبية باجلامعة برئا�سة 
الأ�ستاذة فاطمة �سايع )حما�سرة بق�سم اأ�سول الرتبية واملناهج(، جدول 
ي�سمل جميع ال��دورات التي �سوف تعقد خال الف�سل الدرا�سي الثاين 
للعام اجلامعي 1436/1435 بهدف تثقيف الطالبات املتخرجات بكيفية 

البحث عن عمل.
ب��ع��ن��وان )ا�سرتاتيجيات  ال����دورات  اأول���ى  امل��ا���س��ي  وق��دم��ت الث��ن��ني 
املقابلة  واج��ت��ي��از  ال��ذات��ي��ة  ال�����س��رة  كتابة  وكيفية  عمل  على  احل�����س��ول 

ال�سخ�سية( بح�سور 53  طالبة من كافة اأق�سام الكليتني.
واملتوقع  الأول،  الدرا�سي  للف�سل  اخلريجات  ال���دورة  وا�ستهدفت 
�سمن  وذل���ك   )1436/1435 اجلامعي  )للعام  الف�سل  ل��ه��ذا  تخرجهن 
ال��ت��وا���س��ل مع  ع��ل��ى  وال��رتب��ي��ة  الآداب  كليتي  ع��م��ادة  واه��ت��م��ام  ح��ر���س 

اخلريجات وجهات التوظيف.
وقد بداأت الدورة بور�سة عمل قدمت خاها الأ�ستاذة فاطمة علي 
ال����دورات يف  ه��ذه  واأه��م��ي��ة  بها  والتعريف  ال��وح��دة،  ع��ن  �سرحا  ال�سايع 
اإعداد اخلريجات ل�سوق العمل، بعدها تطرقت الأ�ستاذة اأروى عو�س اآل 
حماور  جميع  اإلى  واملناهج(  الرتبية  اأ�سول  بق�سم  )حما�سرة  حم�سنه 
الدورة التي متثلت يف حتديد الهدف، والهدف الوظيفي وبناء العاقات، 
ال�سخ�سية  واملقابلة  اإع��داده��ا  وكيفية  الذاتية  ال�سرة  اإل��ى  بالإ�سافة 

وكيفية اجتيازها، وقدمت مناذج لل�سرة الذاتية )اجليدة وال�سيئة(.
و���س��ه��دت ال����دورة ت��ف��اع��ا ك��ب��را م��ن احل��ا���س��رات م��ن خ���ال ط��رح 
الأ�سئلة، وال�ستف�سار عن الفرق بني ر�سالة التغطية وال�سرة الذاتية، 
وقد متت الإجابة عن جميع ال�ستف�سارات، كما مت توزيع مناذج لبع�س 
الأ�سئلة التي ميكن اأن تطرح اأثناء املقابلة ال�سخ�سية. ويف نهاية الدورة 
ح�سور  �سهادات  ت��وزي��ع  وك��ذل��ك  ال���دورة  لتقييم  ال�ستبانات  ت��وزي��ع  مت 

للجميع.
ال��دورة وع��ربن عن  اإعجابهن بهذه  اأب��دت احلا�سرات  من جانبهن 
�سكرهن على تلم�س احتياجاتهن، وطالنب باملزيد من الدورات الأخرى 
اأ���س��م��اء ع��دد م��ن الطالبات  ت��ط��وي��ره��ن، وق��د مت ت�سجيل  امل�����س��اع��دة يف 
ال��دورة يف موعدها  الرغبة يف ح�سور  املتاأخرات عن احل�سور ولديهن 

القادم وهو  يوما ال� 16و ال� 17/ 6/ 1436.

د. المالك يزور جناح الجامعة 
بالمعرض الدولي للكتاب

ال��ع��ام  امل�����س��رف  امل�ست�سار  زار 
للتعاون  العامة  الإدارة  على 
ال���������دويل ب�����������وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م 
العايل املكلف، الدكتور �سامل  
ب�����ن حم���م���د امل����ال����ك،  ج����ن����اح 
الريا�س  اجلامعة يف معر�س 
الدويل للكتاب الذي انطلقت 
وي�ستمر  اأي���ام  قبل  فعالياته 
حتى 23 من ال�سهر اجلاري. 

واأ������س�����اد امل����ال����ك ب��ج��ن��اح 
اجل����ام����ع����ة، ك���م���ا اأث����ن����ى ع��ل��ى 
ان�سباط املنظمني وحر�سهم 
على الظهور باملظهر امل�سرف. 
علي  باجلامعة الدكتور  العليا  ال��درا���س��ات  عميد  اأي�سا،  اجلناح  زار  كما 
ال�سهراين، واأ�ستاذ التاريخ باجلامعة الدكتور غيثان بن جري�س، حيث اطلعا 
من  تقدمه  وم��ا  املعر�س   يف  اجلامعة  مب�ساركة  م�سيدين  حمتوياته،  على 

خاله. 
وقال عميد �سوؤون املكتبات باجلامعة، الدكتور �سعيد بن قا�سم اخلالدي 
اإن  معر�س الريا�س الدويل للكتاب ياأتي  كاأكرب تظاهرة  ثقافية يف  املالكي، 
الكتب  اقتناء  وحمبي   ال��ق��راءة  حمبي  حمل  اأنظار  ويعد  الأو�سط،   ال�سرق 

القدمية  مبختلف جمالتها العلمية والأكادميية واإ�سداراتها املختلفة. 
واأو�سح اأن املعر�س جاء  حتت �سعار » الكتاب .. تعاي�س« ، ليرتجم بذلك 
راأ���س  على  عالية  مكانة  يحتل  ي��زال  ل  لكونه  العالية،  الكتاب  مكانة  حقيقة 
و�سائل نقل املعرفة، كما اأنه ل زال �سديق املثقفني واملبدعني يف اأي مكان يف 

العامل.
�سنوي   لي�س جم��رد ح��دث  للكتاب  ال���دويل  ال��ري��ا���س  واأ���س��اف« معر�س 
يتجمع فيه النا�سرون ليلتقى فيه القراء، ولكنه اأ�سبح مكانا وموعدا ملحبي 
القراءة والعلم والثقافة، تتبناه وزارة الثقافة والإعام للدفع بعملية احلركة 
واإث��راء  ال��ق��راء يف املجتمع  ل��دى جمهور  املعرفة  ال��ق��راءة وزي���ادة  الثقافية يف 
الوعي ب�ستى اأنواع الثقافة، والطاع على اآخر ما اأ�سدرته دور الن�سر املحلية 

والعربية من كتب«.
ريم العسيري
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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متابعات

في البرنامج الصحي التوعوي التثقيفي الثالث:
• عيادات الجامعة تخدم أهالي تهامة عسير بأحدث األجهزة وأرقى العالجات.

• كلية العلوم الطبية التطبيقية تستقبل أكثر من 1700 مراجع.
• كلية طب األسنان توفر جهاز RVG األكثر تطورا وتكتشف حالة نادرة.

• كلية الطب تفحص 1018 مراجعا وتحيل بعض الحاالت إلى »مركزي« عسير.

علي آل سعيد
عبدالعزيز رديف

�سهد برنامج اجلامعة التوعوي ال�سحي 
ع�سر،   بتهامة  امل��ق��ام  الثالث  التثقيفي 
ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة وخ���دم���ات ع��اج��ي��ة 
اأه��ايل  ا�ستح�سان  ن��ال��ت  راق��ي��ة  وك�سفية 

املحافظة واملنطقة ب�سكل عام.
وق����دم����ت ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب���اجل���ام���ع���ة يف ث�����اين اأي�����ام 
ال��ربن��ام��ج خ��دم��ات��ه��ا لأك����ر م���ن 1700 
م���راج���ع، م���ن خ����ال ع��ي��ادات��ه��ا امل��م��ث��ل��ة 
ال��درق��ي��ة، وك�سف  ال��غ��دة  ب��ع��ي��ادات ك�سف 
وظائف  وك�سف  والكولي�سرتول،  ال�سكر، 

الكلى، والعاج الطبيعي.
الدكتور ح�سني  الكلية   وذكر وكيل 
ال��ت��ي مت  اآل حم���ي  اأن م��ع��ظ��م احل�����الت 
اإج�����راء ال��ك�����س��ف ع��ل��ي��ه��ا ت��ع��اين م���ن اآلم 
ال��ظ��ه��ر ب��ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة، ي��ل��ي��ه��ا خ�����س��ون��ة 
الكعب،  و���س��وك��ة  ال��رق��ب��ة،  واآلم  ال��رك��ب��ة، 
اإلى  يعود  ذل��ك  وراء  ال�سبب  اأن  مو�سحا 

وال�سرور  الر�سى  ع��ام��ات  م��ن  �ساهده 
من قبل املراجعني الذين اأبدوا �سعادتهم 

بتوافر هذه اخلدمات يف منطقتهم.
على  الفائدة  تقت�سر  »مل  واأ���س��اف 
ب��ل �سملت الطاب  وامل��راج��ع��ني،  ال���زوار 
امل�����س��ارك��ني م���ن ق��ب��ل ال��ك��ل��ي��ة م���ن خ��ال 
الط��اع على احل��الت ومتابعتها، وهذا 
فكرتها  ب�سبب  ل��ل��ج��ام��ع��ة  يح�سب  اأم����ر 

الرائدة باإقامة مثل هذه الربنامج«.

كلية طب األسنان
واأما كلية طب الأ�سنان فقد وفرت جهاز 
واأو�سح  الرقمية.  لاأ�سعة  RVG املتقدم 
الأ�سنان  اإ�ساح  ا�ست�ساري  الكلية   وكيل 
املتقدم، الدكتور حممد القرين اأنه بدعم 
اجل��ه��از  ت��وف��ر  اجل��ام��ع��ة، مت  اإدارة  م��ن 
الذي يعد من اأحدث الأجهزة يف العامل، 

والوحيد من نوعه باملنطقة اجلنوبية.
»الواي  بتقنية  اجلهاز  »يعمل  وقال 
على  مبا�سرة  الأ�سعة  عر�س  ليتم  ف��اي« 
عن  النظر  بغ�س  الإلكرتونية،  ال�سا�سة 

ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر اأرب�����ع ����س���ن���وات، ي��ع��اين 
�سيارة  ت��وف��ر  م��ع  خلقية،  ت�سوهات  م��ن 
�سكنه  م��ق��ر  م��ن  احل��ال��ة  لنقل  ب�سائقها 
الأ���س��ن��ان  كلية  ع��ي��ادة  مقر  اإل���ى  مبحايل 
ب��اأب��ه��ا مل��ت��اب��ع��ة ح��ال��ت��ه م��ن ق���رب وت��ق��دمي 

اخلدمات الازمة له.
واأو��������س�������ح رئ����ي���������س ق�������س���م ال����ع����اج 
الدكتور  الأ���س��ن��ان  ط��ب  بكلية  التحفظي 
ع��ادل اآل عبيد، اأن��ه خ��ال ال��ربن��ام��ج مت 
ال��ت��ي تعد  ال��ن��ادرة  اكت�ساف ه��ذه احل��ال��ة 
مت  اأن  بعد  اململكة  م�ستوى  على  الثانية 

اكت�ساف حالة مماثلة لها عام 1419.
وق�����ال »ال���ط���ف���ل ي���ع���اين م���ن ت�����س��وه 
خلقي نادرا ما يح�سل يف الأ�سنان اللبنية، 
الت�سخي�سية  الفحو�سات  اإج����راء  فبعد 
�سنا  هناك  اأن  ات�سح  ال��ازم��ة،  والأ���س��ع��ة 
ي��ظ��ه��ر يف الأ����س���ع���ة ب���ج���ذري���ن وق��ن��ات��ني 
منف�سلتني، مما ي�ستدعي اإخ�ساع احلالة 
والأ���س��ع��ة  ملعرفة  الفحو�سات  م��ن  مل��زي��د 
لبع�س«،  بع�سهما  ال�سنني  ان�سمام  �سبب 
عن  عبارة  احلالة  تكون  اأن  ي�ستبعد  ومل 

ت�ساري�سها،  و���س��ع��وب��ة  املنطقة  طبيعة 
وخ���ا����س���ة ك���ب���ار ال�����س��ن ال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون 
التكنولوجيا  دور  اإل��ى  اإ�سافة  بالزراعة، 
النا�سئ،  اجليل  على  وتاأثرها  احلديثة 
من خال الطريقة اخلاطئة يف التعامل 
م���ع���ه���ا، م����ن ح���ي���ث اجل���ل���و����س اخل���اط���ئ 
وغرها من الأ�سباب التي توؤدي اإلى مثل 

هذه الإ�سابات.
ب�ثاثة  ت�سارك  الكلية  اأن   واأ�ساف 
الت�سخي�سية،  الأ�سعة  ق�سم  ه��ي:  اأق�سام 
وق���������س����م ال�����ع�����اج ال���ط���ب���ي���ع���ي، وق�������س���م 

املختربات.
وقال »قامت العيادات التابعة لهذه 
ال��زوار،  من  كبر  ع��دد  بفح�س  الأق�سام 
وطلبت من بع�س احلالت التي ترى اأنها 
جمددا  بالعودة  فقط  للمراجعة  حتتاج 
عدد  حتويل  مت  فيما  والعاج،  للمتابعة 
م���ن احل������الت امل��ت��ق��دم��ة اإل�����ى م��راج��ع��ة 
م�ست�سفى حمايل العام اأو املراكز القريبة 

لهم نظرا لحتياجها لذلك«.
����س���روره مبا  اآل حم���ي  ي��خ��ف   ومل 

م���ك���ان الل���ت���ق���اط، وه�����ذا ي���وف���ر ���س��ه��ول��ة 
اأخ��ذ  عملية  يف  ع��ال��ي��ة،  ودق���ة  وان�سيابية 

الأ�سعة الت�سخي�سية للفم والأ�سنان«.
ت�ستقبل   الأ�سنان  كلية طب  وكانت  
ت�سخي�س  ع���ي���ادة  خ����ال  م���ن  احل������الت 
اأم�����را������س ال����ف����م واحل�����������س�����وات، وع����ي����ادة 
اأ���س��ن��ان الأط���ف���ال، واأم���را����س اللثة،  ط��ب 
ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى ع����ي����ادة ج����راح����ة ال��ف��م 
لاأطفال،  الوقائية  والعيادة  والأ���س��ن��ان، 
والتعقيم،  الت�سخي�سية،  الأ�سعة  وق�سم 

وال�سجات الطبية.
الأ�����س����ن����ان  ط�����ب  ج����ن����اح  اأن  ي����ذك����ر 
مكون  طبي  ك���ادر  ب��وج��ود  حظى  باملخيم 
وذلك  امتياز،  وطبيب  ا�ست�ساريا   34 من 
ب��ه��دف ت��ق��دمي ك��اف��ة اخل���دم���ات الطبية 
اأحدث  والتوعوية، مع وجود  والتثقيفية 
اأج��ه��زة الك�سف والأ���س��ع��ة، واأج��ه��زة خلط 

احل�سوات، وحتديد األوانها.
ويف �سياق ذي �سلة،  اأو�ست عيادات 
ط���ب الأ����س���ن���ان امل�������س���ارك���ة يف ال��ربن��ام��ج 
لطفل  ن��ادرة  حالة  لتقييم  جلنة  بتكليف 

�سن واحد انف�سل اإلى جزءين.
اأن مثل هذه احلالة  اآل عبيد  وبني 
حت�����س��ل ع����ادة ل��اأ���س��ن��ان ال���دائ���م���ة، اأم���ا 
التي  الأول����ى  ه��ي احل��ال��ة  ف��ه��ذه  اللبنية 

يكت�سفها خال م�سرته الطبية.
 وح���ول ع���اج امل��ري�����س اأو���س��ح اأن��ه 
�سيعمل ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����س��ن ق��در 
لي�ستفيد  امل���رح���ل���ة  ه����ذه  يف  امل�����س��ت��ط��اع 
حول  دليا  ليكون  واأي�سا  منه،  املري�س 

طريقة ظهور ال�سن الدائم.
اآل عبيد  اأك��د  وع��ن متابعة احل��ال��ة 
اأنه مت تاأمني عدد من الأدوات والأجهزة 
العيادات باجلامعة يف  الازمة من مقر 
للحالة يف  اخل��دم��ة  تقدمي  بهدف  اأب��ه��ا، 

مقر املخيم.
التي  اجلامعة  اإدارة  »ن�سكر  وق��ال   
الطفل خال  لنقل  ب�سائق  �سيارة  وفرت 
مرحلة العاج واملتابعة من واإلى �سكنه، 
ن��ظ��را لأن ح��ال��ة امل��ري�����س الج��ت��م��اع��ي��ة 
وظروفه ل متكنه من الذهاب اإلى اأبها، 

ب�سبب م�ساريف ال�سفر«.
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متابعات

ب�����������دوره اأو��������س�������ح امل�����������س�����رف ع��ل��ى 
امل�ساركة يف برنامج  عيادات طب الأ�سنان 
اجلامعة بتهامة الدكتور حممد القرين 
ت��وا���س��ل ع��م��ل��ه��ا يف ا���س��ت��ق��ب��ال احل����الت، 
�سباح  املراجعني حتى  حيث جت��اوز عدد 
اليوم  اخلام�س اأكر من 927 مراجعا يف 

كافة عيادات الأ�سنان.

كلية الطب
الطب  كلية  ج��ن��اح  ا�ستقبل  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
امل�سارك يف الربنامج حتى اليوم اخلام�س 
مراجعا   1018 من  اأك��ر  النطاقة  من 
يف  لهم  ال��ازم��ة  الفحو�سات  اإج���راء  مت 
والأن��ي��م��ي��ا،  وال�����س��غ��ط،  ال�سكر،  اأم��را���س 

وقيا�س م�ستوى الهيموجلوبني يف الدم.
وق���دم���ت ال��ك��ل��ي��ة خ���ال ال��ربن��ام��ج 
ال�����ع�����دي�����د م������ن اخل�������دم�������ات ال�������س���ح���ي���ة 
والتوعوية والجتماعية وذلك من خال 
�سملت  التي  واليومية  الدائمة  زياراتها 
ال�سحية،  واملراكز  املدار�س،  من  العديد 
العام.  حمايل  م�ست�سفى  اإل��ى  بالإ�سافة 

للجناح،  املراجعني  بع�س  اإح��ال��ة  مت  كما 
وامل��راك��ز  ال��ع��ام،  حم��اي��ل  م�ست�سفى  اإل���ى 
املجاورة لهم للمتابعة، وا�ستكمال متابعة 

حالتهم العاجية.
و���س��ه��د ال���ي���وم ال����راب����ع ل��ل��ربن��ام��ج 
حالته  ا�ستوجبت  ملري�س  ح��ال��ة  حت��وي��ل 
التحويل مل�ست�سفى ع�سر املركزي، نظرا 
لح��ت��ي��اج��ه ل��ذل��ك ح��ي��ث ب��ي��ن��ت ال��ن��ت��ائ��ج 
وجود  والتحاليل  ا�ستباه  والفحو�سات 

ف�سل كلوي.
واأو������س�����ح امل�������س���رف ع���ل���ى اأن�����س��ط��ة 
ك���ل���ي���ة ال����ط����ب امل�������س���ارك���ة يف ال���ربن���ام���ج 
اأن ح��ال��ة  ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ال�����س��ب��ع��اين 
التحاليل  بينت  حيث  خ��ط��رة،  املري�س 
وال��ف��ح��و���س��ات اأن���ه ي��ع��اين م��ن ق�����س��ور يف 
وظ���ائ���ف ال��ك��ل��ى، ب��الإ���س��اف��ة ال����ى وج���ود 
غ�������ازات ك���ث���رة يف ال���ب���ط���ن، م����ع وج����ود 
والإغ��م��اءات  متعددة  كالدوخة  اأع��را���س 
امل����ت����ك����ررة.  وق������ال »م�����ن خ�����ال اإج������راء 
وجود  لنا  تبني  ال�سوتية  امل��وج��ات  اأ�سعة 
م�سكات يف الكلى مع احتمال وجود ف�سل 

�سديد  نق�س  م��ن  يعاين  املري�س  ك��ل��وي. 
اإل��ى عدم قدرته على  يف ال��وزن، مما اأدى 
بتحويل  نقوم  ال��ذي جعلنا  الأم��ر  امل�سي، 

احلالة اإلى طوارئ م�ست�سفى ع�سر«.

عمادة القبول والتسجيل
القبول  ال��ت��ق��ى عميد  اآخ����ر،  ج��ان��ب  م��ن 
�سلطان  الدكتور  باجلامعة،  والت�سجيل 
ب���ع���دد من  ال���ربن���ام���ج،  اآل ف�����ارح خ����ال 
ال��ط��اب واأول���ي���اء الأم������ور، و���س��رح لهم 
ك��ي��ف��ي��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل ب���اجل���ام���ع���ة، وع����دد 
ال��ك��ل��ي��ات والأق�������س���ام، وال��ط��ري��ق��ة املثلى 
لتقدمي طلبات اللتحاق باجلامعة، كما 
الأق�����س��ام  ب��ني  الطلبات  ف��رز  كيفية  ب��ني 

والكليات.
ال���ع���م���ادة،  اأن  ف������ارح  اآل  واأو������س�����ح 
ت�ستطيع  اجل��دي��د،  نظامها  خ���ال  م��ن 
ونتائج  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  نتائج  معرفة 
ال�سجل  رقم  طريق  عن  »قيا�س«  اختبار 
ول��ي�����س بالطريقة  م��ت��ق��دم،  ل��ك��ل  امل���دين 
ح�سور  ت�ستوجب  كانت  التي  التقليدية 

على  �سدد  كما  للجامعة،  مبلفه  املتقدم 
وقال  املتقدم.  ج��وال  رق��م  �سحة  اأهمية 
»رقم جوال املتقدم نف�سه مهم جدا، لأن 
اإخ��ط��ار  اجل��ام��ع��ة �سرت�سل ع��ن ط��ري��ق��ه 
القبول«. كما اأ�سار اإلى اأن جميع خطوات 
ال��ت�����س��ج��ي��ل وال����ق����ب����ول م����ت����واف����رة ع��ل��ى 

»يوتيوب« وميكن للجميع م�ساهدتها.
اإلى ذلك، ا�ستقبل املخيم الرئي�سي 
الفرتة  خال  الثانوية  املرحلة  طالبات 
 600 من  اأك��ر  عددهن  وبلغ  ال�سباحية 
ط��ال��ب��ة ا���س��ت��ف��دن م��ن حم��ا���س��رة »ق�سة 
ط��ال��ب��ة.. م��ن ال��ق��ب��ول وح��ت��ى ال��ت��خ��رج« 
قدمتها وكيلة عمادة القبول والت�سجيل 

الدكتورة حنان اأحمد ال�سعيدي.

215 فعالية
برناجمها  من  الثالثة  ال��دورة  اأن  يذكر 
ال�سحي والتوعوي والتثقيفي، انطلقت 
الأح������د امل���ا����س���ي ب��ت��ه��ام��ة ع�����س��ر، حتت 
ال�سمو  امل��ن��ط��ق��ة ���س��اح��ب  اأم����ر  رع���اي���ة 
الأم��ر في�سل بن خالد. و�سملت  امللكي 

ال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����س��اح��ب��ة ل��ل��ربن��ام��ج اأك��ر 
م��ت��ن��وع��ة  منها:  ف��ع��ال��ي��ة   )215( م���ن 
امل���ح���ا����س���رات، وامل����ع����ار�����س، وال���ع���ي���ادات 
ال�����س��ح��ي��ة ال���ع���اج���ي���ة، وج�������ولت ع��ل��ى 
امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية يف تهامة، 
وزي������ارات ل��ل��م��دار���س وع����دد م��ن امل��راك��ز 

املختلفة.
و�سارك يف الربنامج كل من كليات 
ال���ط���ب، وط����ب الأ�����س����ن����ان، وال�����س��ري��ع��ة، 
وع���م���ادة ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل، وال��ع��ل��وم 
عمادة  اإل��ى  اإ�سافة  التطبيقية،  الطبية 
امل�ستمر، وذلك  خدمة املجتمع والتعليم 
مبتابعة واإ�سراف معايل مدير اجلامعة 
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد 
الداود، ووكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 

مرعي القحطاين.
التوعوي  اجلامعة  برنامج   ويعد 
وال�������س���ح���ي وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي ال���ث���ال���ث ه���ذا 
ب��اأن  اإمي���ان اجلامعة  �سواهد  اأح��د  ال��ع��ام 
ت�سمل  اأن  ي��ج��ب  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ب��راجم��ه��ا 
البعيدة  وم��راك��زه��ا  املنطقة  حمافظات 

والقريبة، وهي حمطة الربنامج الثالثة 
التي تقرر لها اأن تكون يف تهامة ع�سر

ي��ذك��ر اأن����ه ا���س��ت��ف��اد م��ن ال��دورت��ني 
ال��ربن��ام��ج ح��وايل  والثانية م��ن  الأول����ى 
50 األفا من املواطنني واملقيمني ويتوقع 
للربنامج الثالث اأن يخدم �سريحة اأكرب 

بفريق عمل  يبلغ نحو 300 �سخ�س.
وك���ان���ت اجل���ام���ع���ة ح��ق��ق��ت جن��اح��ا 
اللتني  ال�سابقتني  ال��دورت��ني  يف  ك��ب��را، 
اأق��ي��م��ت��ا يف ك���ل م����ن: ت��ه��ام��ة ق��ح��ط��ان، 
وتثليث، وقدمت حينها خدمات الك�سف، 
لاأهايل  املنا�سب  والعاج  والت�سخي�س، 
ا�ستنتاج  على  وعملت  �سكنهم،  مقر  يف 
ال���ت���و����س���ي���ات والح����ت����ي����اج����ات ال���ازم���ة 
ال�سحي  امل�ستوى  رف��ع  �ساأنها  م��ن  التي 
والثقايف ل�سكان تلك املحافظات والقرى 

التابعة لها.

تقرير مصور حول البرنامج
الصحي التوعوي التثقيفي
صفحات 18 - 25

لقطات من حفل تد�سني الربنامج وكلمة معايل مدير اجلامعة باملنا�سبة
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المركز الجامعي

التطوير  ق�����س��م  م��دي��رة  ق��دم��ت 
العامة  امل��دي��ري��ة  يف  وال��ت��دري��ب 
مل��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات ب��ال��ري��ا���س 
الزامل  من�سور  ن��وال  الأ���س��ت��اذة 
ا�ستمرت  ت��دري��ب��ي��ة  ع��م��ل  ور���س��ة 
والوقاية  »التوعية  ع��ن  ي��وم��ني 
ب���اأ����س���رار امل����خ����درات«  يف امل��رك��ز 
اجل���ام���ع���ي ل���درا����س���ة ال��ط��ال��ب��ات 
ال����ن����دوات  ب���ال�������س���ام���ر يف ق���اع���ة 
موظفة   50 ي��ق��ارب  م��ا  بح�سور 
م����ن خم��ت��ل��ف ال���ك���ل���ي���ات ب���اأب���ه���ا. 
رئي�سية  حم��اور  الور�سة  ناق�ست 
اأب���رزه���ا: اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر ال���ذات 
ل��دى ال��ط��ال��ب��ات، وم��ه��ارة الثقة 
ب��ال��ن��ف�����س وات����خ����اذ ال�����ق�����رارات، 
واأه�����م�����ي�����ة ت������زوي������د الأم������ه������ات 
ب���امل���ع���ل���وم���ات وامل�����ع�����ارف امل��ه��م��ة 
ع��ن اح��ت��ي��اج��ات الأب���ن���اء، واأن���واع 

املخدرات والأ�سرار.
عواطف القحطاين

كلية اآلداب
والتربية

ن���ظ���م ق�������س���م ري�����ا������س الأط�����ف�����ال 
للبنات  وال��رتب��ي��ة  الآداب  بكليتي 
الق�سم  رئ��ي�����س��ة  ب��ح�����س��ور  ب���اأب���ه���ا، 
الدكتورة ماجدة فتحي، برناجما 
م���ف���ت���وح���ا، رك������ز ع���ل���ى ف���ت���ح ب���اب 
الإب���������داع ل��ل��ط��ال��ب��ات ب��ت��ك��ل��ي��ف��ه��ن 
ب���رتت���ي���ب وت��ن��ظ��ي��م ف����ق����رات ه���ذا 
اليوم مبا يرينه منا�سبا ومتوافقا 
م���ع وج���ه���ات ن��ظ��ره��ن يف ت��ق��وي��ة 
عاقتهن باأع�ساء هيئة التدري�س 
والرتويح من �سغوط املحا�سرات 
ال���درا����س���ي���ة. وت�����س��م��ن ال��ربن��ام��ج 
ك��ل��م��ة ل��رئ��ي�����س��ة ال��ق�����س��م ���س��ك��رت 
م�ساركتهن  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب��ات  ف��ي��ه 
الفعالة واإبداعاتهن وحثتهن على 
املثابرة يف الدرا�سة. وجاءت فكرة 
الن�ساط  من�سقة  م��ن  ال��رن��ام��ج 
الطابي الأ�ستاذة �سمرة املنيعي 

الأكلبي.
هناء اآل �سرور

العلوم واآلداب

الطالبي  الن�ساط  وحدة  نظمت 
ال��ع��ل��وم  بكلية  ال��ف��ي��زي��اء  بق�سم 
»ك��ن  ب��رن��ام��ج  ب��ب��ق��ل��رن  والآداب 
القمة«،  اإل��ى  لت�سل  الهمة  عايل 
ال��ربن��ام��ج العديد  وت��ن��اول ه��ذا 
م���ن ال���ف���ق���رات وال���ع���رو����س عن 

النجاح وتطوير الذات.
يف خ��ت��ام ال��ربن��ام��ج قدمت 
ال�سكر  ال��ف��ي��زي��اء  ق�����س��م  رئ��ي�����س��ة 
على  الق�سم  لأ���س��ت��اذات  وال��ث��ن��اء 

جهودهن.
منريه القرين

العلوم واآلداب

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
اإدارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ب��ب��ل��ق��رن 
بلقرن  مبحافظة  امل��دين  الدفاع 
للدفاع  العاملي  اليوم  ومبنا�سبة 
امل��������دين، وحت������ت ����س���ع���ار ت��ن��م��ي��ة 
»م���������س����ت����دام����ة ب�����ا خم�����اط�����ر«،  
حما�سرة حول احتياطات الأمن 
علي  امل��ق��دم  قدمها  وال�سامة  
عميدة  بح�سور  احلارثي،  �سليم 
القرين  عالية  الدكتورة  الكلية 
والوكيات وطالبات ومن�سوبات 

الكلية.
املحا�سرة �سامة  وتناولت 
امل��ن�����س��اآت وامل���ن���ازل واح��ت��ي��اط��ات 
التعامل مع  وكيفية  بها،  الأم��ن 
اخل���ط���ر واحل��������وادث واحل���ف���اظ 
بجميع  الأ�سخا�س  �سامة  على 

املن�ساآت.    
منريه القرين

النشاط الطالبية

الطالبي  الن�ساط  وحدة  اأقامت 
ب��ق�����س��م ال���درا����س���ات الإ���س��ام��ي��ة 
م�سابقات  اجل��ن��وب  ظ��ه��ران  يف  
للطالبات،  وث��ق��اف��ي��ة  اأك��ادمي��ي��ة 
وذلك بح�سور وتن�سيق اأ�ستاذات 
ق�����س��م ال���درا����س���ات الإ���س��ام��ي��ة، 
واإ�����س����راف م���ن رائ�����دة ال��ن�����س��اط 
ال���ط���اب���ي ال����دك����ت����ورة ف��اط��م��ة 
حم��م��د. وا���س��ت��ف��ادت ال��ط��ال��ب��ات 
اأثرت  التي  بالأ�سئلة  وا�ستمتعن 
م���ع���ارف���ه���ن واأ����س���ف���ت ج�����وا م��ن 
ختام  ويف  وال��ن�����س��اط.  احلما�سة 
ت��ل��ك امل�����س��اب��ق��ة ق���دم���ت ج��وائ��ز 

حتفيزية للطالبات املتميزات. 
هديل اآل عامر

العلوم واآلداب

ن�����ظ�����م�����ت »جم�������م�������وع�������ة ق���ي���م 
واإ���س��راف  مب�ساعدة  التطوعية« 
بكلية  الطالبي  الن�ساط  رائ���دة 
عبيدة  ب�����س��راة  والآداب  ال��ع��ل��وم 
زيارة  الأن�ساري،  اأري��ج  الأ�ستاذة 
ال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة  اإل����ى دار 
باأبها، وت�سمنت الزيارة برناجما 
حول ذكر اهلل والتذكر بال�سيام 
ت���وزي���ع  ال����ل����ي����ل،  ومت  و�����س����اة 
خال  للمقيمات  رم��زي��ة  ه��داي��ا 

الربنامج.
اأفراح الربيعي

المركز الجامعي

حمد  �سيخة  الأ���س��ت��اذة  بح�سور 
مكافحة  اإدارة  م���ن  ال���ه���اج���ري 
امل�����خ�����درات ب��ال��ق�����س��م ال��ن�����س��ائ��ي 
ب���ال���ري���ا����س، اأق���ي���م���ت حم��ا���س��رة 
ت����وع����وي����ة ب����امل����رك����ز اجل���ام���ع���ي 
عنوان  حت��ت  الطالبات  لدرا�سة 
ال��واق��ع  ب��ني  العقلية  »امل���وؤث���رات 
واخل���ي���ال اخل�����ادع ».  وت��ن��اول��ت 
امل���ح���ا����س���رة م���ف���ه���وم امل����خ����درات 
واأ�سلها  التعاطي  وا���س��ط��راب��ات 
واأنواعها واأ�سكالها بال�سور. كما 
الهروين  ملراحل  فيديو  عر�س 
وفيديو  ال��ف��رد،  على  وت��اأث��ره��ا 
مع  التعامل  كيفية  يحكي  اآخ��ر 

الأبناء اإثر التعاطي. 
 عواطف القحطاين

كلية اآلداب
والتربية

ال��ن�����س��اط بق�سم  رائ�����دة  اأق���ام���ت 
الآداب  بكليتي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
الأ�ستاذة  باأبها  للبنات  والرتبية 
حما�سن الفا�سل دورة للطالبات 
حت����ت ع����ن����وان » الرت�����ق�����اء اإل����ى 
ال��ن��ج��اح ال��درا���س��ي«، ه��دف��ت اإل��ى 
غ���ر����س ح���ب ال��ن��ج��اح يف ن��ف��و���س 
ال���ط���ال���ب���ات وحت���ف���ي���زه���ن ع��ل��ى 
ال���ت���م���ي���ز، واأو�����س����ح����ت ال��ف��ا���س��ل 
فر�سة  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��درا���س��ة  اأن 
والتعود  الأفق  لتو�سيع  للطالبة 

على تنمية املهارات.
هناء اآل �سرور

المجاردةالمجاردة

والآداب  العلوم  كلية  ا�ست�سافت 
كلية  وكيلة  بالنما�س،  للبنات 
ال���ع���ل���وم الإن�������س���ان���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة 
د.  امل�����س��اع��دة  الأ���س��ت��اذة  املجمعة 
ن������ورة ����س���اك���ر ال�������س���ه���ري، ح��ي��ث 
»املبادرة  بعنوان  حما�سرة  األقت 
ب��ال��ع��م��ل يف امل���ي���دان ال���رتب���وي« 
مبعمل التعلم الإلكرتوين.  من 
تنمية  اإط�����ار  ويف  اأخ�����رى،  ج��ه��ة 
الكلية نظمت  مهارات من�سوبات 
وحدة خدمة املجتمع  حما�سرة 
ب����ع����ن����وان »ا�����س����ت����خ����دام امل���دخ���ل 
ت���ط���وي���ر ج����ودة  امل���ن���ظ���وم���ي يف 
اأ�ستاذ الفيزياء  التعليم«، قدمها 
والفيزياء  التطبيقية  ال��ن��ووي��ة 
الإ����س���ع���اع���ي���ة ال���دك���ت���ور ع��ا���س��م 

عبدرب النبي.
اإميان ال�سهري

العلوم واآلداب

آفاق الجامعة  |  العدد 142  |  24 جمادي األول 1436  |  15 مارس 2015خارطة األخبار



ت��ع��ددا لعناوينها  ن���رى ون�سمع  ون��ح��ن  ال���� 29،  ع��ام��ه��ا  امل����رور  اأ���س��اب��ي��ع  دخ��ل��ت 
و�سعاراتها كل عام، ويف هذا العام يقام اأ�سبوع املرور حتت �سعار »قرارك.. يحدد 
م�سرك« ليلقي ال�سوء على م�سوؤولية ال�سائق ويبني اأن قراره ال�سخ�سي هو 

ما يو�سله اإلى وجهته �ساملا اأو يحدد م�سره غر املف�سل.
امل�سوؤولية،  اجلميع  يتحمل  اأن  هدفه  ك��ان  ال�سعار،  ه��ذا  اعتمد  وعندما 
وما  امل��روري��ة  احل���وادث  ب�سبب  تطالعنا  التي  املخيفة  ل��اأرق��ام  ح��دا  وي�سعوا 
وخ�سائر  لاأطفال،  وت�سريد  الوطن  لن�ساء  وترمل  ل��اأرواح  هدر  من  تخلفه 
اقت�سادية من احلوادث املرورية تقدر بحوايل 21 مليار ريال �سنويا،  فبقليل 
اأنظمة املرور والقيادة بوعي وحر�س �ستقل هذه احلوادث،  من الوعي باتباع 

و�سيخف الهدر املايل الذي ميكن ال�ستفادة منه يف تنمية جوانب اأهم.
ولكن ما ن�ساهده يف �سوارعنا وطرقاتنا من فو�سى مرورية وعدم تقيد 
الناجت  ارتفع معدل« فاقد  ت��زداد ب�سكل خميف كما  بالأنظمة جعل احل��وادث 
الوطني ب�سبب حوادث املرور يف ال�سعودية 4.7% بينما مل يتجاوز ن�سبة %1.7 

يف كل من ا�سرتاليا واإجنلرتا واأمركا«
يقول قائل: نعم  القرار بيدنا ولكن هل الأنظمة املرورية املوجودة لدينا 
�ستحد من هذه  احل��وادث؟ وهل تطبيقها �سيجعل ال�سائقني يلتزمون بهذه 
املبادرة منهم؟  فالأنظمة موجودة واجلزاءات  الأنظمة ب�سكل كبر و�ستكون 
يخاف  ل  اجلميع  فاأ�سبح  �سحيح،  ب�سكل  تطبق  ل  ولكنها  م��وج��ودة،  كذلك 
مثال،  �ساهر  نظام  يف  ولنا  احلقيقية،  ب�سورتها  تطبق  ل  التي  الأنظمة  هذه 
هذا  يخ�سون  ال�سائقني  جميع  جعل  مالية  ومبخالفات  ب�سرامة  فتطبيقه 
النظام الذي نا�سبوه العداء لأنهم يخافونه » اإن اهلل يزع بال�سلطان ما ل يزع 
بالقراآن«. نعم الأنظمة موجودة ولكن التهاون يف تطبيقها خا�سة ماليا جعل 

الكثر ي�ستهرت بها ول يقيم لها وزنا.
�ست�ستمر  للتوعية  ك��ب��رة  ج��ه��ودا  وب��ذل��ن��ا  اأ���س��اب��ي��ع  م��ن  نظمنا  فمهما 

احلوادث و�سي�ستمر الهدر الكبر يف كل تبعات هذه احلوادث. 
لذلك يجب على اجلهات املخولة تطبيق النظام بكل حزم على اجلميع 
وال�سعي بكل جدية ل�ستخدام التقنية احلديثة واإدخالها يف اأنظمتها لأنها ل 
التكنولوجيا، و�سيوؤدي  اأمام  اأحدا مهما كانت مكانته، فالكل �سوا�سية  جتامل 
املايل  الهدر  و�سيخف  احل���وادث  ه��ذه  من  للحد  �سرامة  بكل  النظام  تطبيق 

والنف�سي، و�سنلغي جميع اأ�سابيع املرور. 
* نائب رئي�س التحرير
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قرارك يحدد مصيرك

قرارات إدارية
اأ�سدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد 

الداود عددا من القرارات الإدارية، على النحو التايل:
البارقي  الفقيهي  الرحمن ح�سن عبده  الدكتور عبد  تكليف   •

وكيا لعمادة القبول والت�سجيل لل�سوؤون الفنية.
• تكليف الدكتور يحيى حممد اآل حن�س وكيا لكلية ال�سريعة 

للتطوير واجلودة.
اآل قائد ع�سري وكيا  اإبراهيم علي حممد  الدكتور  تعيني   •

لعمادة القبول والت�سجيل بفرع اجلامعة يف تهامة.
الفيفي   علي  اأح��م��د  ال��رح��م��ن  عبد  املحا�سر  تكليف  جت��دي��د   •

مديرا ملركز اإعداد القادة الإداريني باجلامعة.
• جتدي���د تكلي���ف الدكت���ورة لطيف���ة �سليم���ان اإبراهي���م الأحم���د 

بوكالة عمادة �سوؤون املكتبات لكليات البنات.

تفوق المبتعث القحطاني
الدكتور  الكلية  عميد  راأ�سهم  وعلى  ال�سيدلة،  كلية  من�سوبو  ثمن 
ق�سم علم  القحطاين من  املعيد  طه  اإليه  ما و�سل  ال��ه��زاين،  ع��ادل 
الأدوي��ة، وهو حاليا مبتعث بالوليات املتحدة الأمركية، من تفوق 
املوؤ�س�سة  م��ن  لان�سمام  دع���وة  تلقى  حتى  التعليمية،  م�سرته  يف 
الأكادميية الأمركية لل�سيدلة Rho Chi ليكون من اأف�سل الأوائل 

الع�سرين. تتمنى الكلية له النجاح والتفوق امل�ستمر.

تهنئة لعميدة »علوم وآداب« محائل 
عميدة  ع�سر  مبحايل  للبنات  والآداب  العلوم  كلية  من�سوبات  تهنئ 
م��وؤخ��را  رزق���ت  ال��ت��ي  ال�سائغ،  حممد  بنت  �سمرة  الأ���س��ت��اذة  الكلية 
مواليد  م��ن  ي��ك��ون  اأن  ول��ل��م��ول��ود  ال�����س��ام��ة،  لها  ويتمنني  مب��ول��ود، 

ال�سعادة وقرة عني لوالديه.

خطاب شكر لوفاء عسيري 
بتهامة  اجلامعة  ب��ف��رع  وال�سيانة  اخل��دم��ات  م��دي��ر  م�ساعدة  تلقت 
الأ�ستاذة وفاء اإبراهيم ع�سري خطاب �سكر وتقدير من امل�سرف العام 
قدمته من  ملا  اآل مزهر  يحيى  بن  الدكتور حممد  تهامة  ف��رع  على 
الكليات  جميع  يف  وال�سيانة  اخلدمات  م�ستوى  على  ملمو�سة  جهود 

بالفرع ح�سب ما جاء يف اخلطاب.

رسائل علمية
اهلل  عبد  الطالب  بها  تقدم  التي  املاج�ستر  ر�سالة  • نوق�ست 
حممد �سعيد ال�سهراين بعنوان »فاعلية الذات والأرجاء للمهام 
الأكادميية وعاقتهما باأداء طاب كلية الرتبية بجامعة امللك 
خالد« وعليها مت منحه درجة املاج�ستر.. مزيدا من النجاحات.
درجة  ال�سهراين  عبا�س  �سعد  حممد  اهلل  عبد  الطالب  • منح 
ال��ع��ل��م��ي��ة »دور رئ��ي�����س الق�سم  اإج�����ازة ر���س��ال��ت��ه  ب��ع��د  امل��اج�����س��ت��ر 
امل��ع��رف��ة«..  عمليات  تطبيق  يف  خالد  امللك  بجامعة  الأك��ادمي��ي 

مزيدا من النجاحات.

مجتمع الجامعة

كرمت عمادة �سوؤون الطاب باجلامعة، موظفيها املثاليني خال حفل بداأ 
بكلمة لعميد �سوؤون الطاب الدكتور مريع الهبا�س، رحب فيها باجلميع.

وقال »اإن التكرمي ياأتي يف اإطار تقدير اجلهود التي يبذلها املوظفون 
م�ستوى  وتقدمي  الإنتاجية  على  وحتفيزهم  العمادة  ووح���دات  اإدارات  يف 
م��ه��ن��ي ع����ال، والإ����س���ه���ام يف ت��ع��زي��ز دور ال��ع��م��ادة يف خ��دم��ة ال��ط��ال��ب وف��ق 
ا�سرتاتيجية اأعدتها العمادة لاأعوام القادمة تتمثل يف الهتمام بالكوادر 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  موجها  م��ث��م��رة«،  مهنية  تناف�سية  بيئة  وخ��ل��ق  الب�سرية 
املزيد من  بذل  املوظفني على  الفائزين، وحث جميع  للموظفني  التهنئة 

اجلهد يف الفرتة القادمة.
وحتدث الهبا�س عن الآلية التي مت بها اختيار املوظف املثايل وعما 
املهني  امل�ستوى  ت��ق��ارب  نظر  الخ��ت��ي��ار  يف  �سعوبة  م��ن  اللجنة  واج��ه��ت��ه 
والإنتاجية  املهنية  الن�سباطية  على  ركزت  املعاير  اأن  مبينا  للموظفني، 

يف العمل.
ورحبت العمادة بوكيل العمادة للتطوير واجلودة الدكتور عبداهلل اآل 

ع�سيد واملوظفني املنظمني للعمل بها.
ح�سلوا  موظفني  اأربعة  الطاب  �سوؤون  عميد  كرم  اللقاء  نهاية  ويف 
ذئاب،  التغذية عبدالرحمن  اإدارة  املثايل وهم: مدير  املوظف  على جائزة 
العمادة  اإدارة  مدير  وم�ساعد  ال��زه��راين،  ه��اين  الن�ساط الك�سفي  ورئي�س 

�سعيد �سالح العمري، ورائد ال�سهراين من من�سوبي اإدارة ال�سندوق.

عدنان األلمعي

عمادة شؤون الطالب تكرم أربعة موظفين بجائزة »المثالي«
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فكر

ت��و���س��ل��ت درا�����س����ة ق��دم��ت��ه��ا الأ����س�������ت���اذة 
امل�������س�����������اع���دة مل���ن���اه���ج وط�������رق ت���دري�������س 
الإ�سامية  وال��درا���س��ات  العربية  اللغة 
اليزيد  اأب�و  دع���اء  ال��دك��ت��ورة   باجلامعة 
التوا�سل  م��واق��ع  اأن  اإل���ى  ال��ب�����س��ط��ام��ي، 
خطرا  واق��ع��ا  ت�سكل  ب��ات��ت  الجتماعي 
ق��ادرة  واأن��ه��ا  املجتمع؛  على  وم��ف��رو���س��ا 
على اخرتاق احلواجز الزمانية واملكانية 
والو�سول اإلى جميع الب�سر يف �ستى بقاع 
الأر�س، والنخراط يف املحيط املجتمعي 
له  اف��رتا���س��ي��ا  جمتمعا  ب��ذل��ك  لة  م�سكِّ

قوانينه.
 وق���دم���ت درا����س���ة »اأث�����ر ا���س��ت��خ��دام 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى كل 
عن  والبعد  ال�ساحلة  املواطنة  قيم  من 
واملواطنة:  »ال�سباب   ملوؤمتر  التطرف«، 
قيم .. واأ�سول«  الذي انعقد يف  جامعة 
اأم القرى، وهدفت اإلى بيان دور التفاعل 
م��ع م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي على 
ق��ي��م امل��واط��ن��ة ال�����س��احل��ة ل���دى الفتيات 
التوا�سل  م��واق��ع  واإ���س��ه��ام  ال�����س��ع��ودي��ات، 
الج���ت���م���اع���ي يف ن�������س���ر ق���ي���م امل���واط���ن���ة 
وقيمه  التطرف  ع��ن  والبعد  ال�ساحلة 

ب�ستى اأ�سكاله. 
حكومة  اأن  الب�سطامي  واأو���س��ح��ت 
توظيف  على  حري�سة  احل��رم��ني  خ���ادم 
مواقع التوا�سل الجتماعي؛ مبا يخدم 
ال�ساحلة  وامل��واط��ن��ة  املجتمع  مفاهيم 

والبعد عن التطرف.
الب�سطامي  دعاء  الدكتورة  ووقفت 

ملفا  ين�سئ  اأن  م�����س��رتك  ك��ل  ي�ستطيع 
اأخ��رى  معلومات  واأي  �سورته،  يت�سمن 
فيها  يكتب  ج��دار )�سفحة(  ولديه  عنه، 
األبومات �سور وملفات  كما ي�ساء، ولديه 
الذين  بالأ�سدقاء  قائمة  ولديه  اأخ��رى، 

ي�سيفهم اأو ي�سيفونه. 
وم����������ن اأه������������م ه����������ذه ال����ت����ق����ن����ي����ات 
م�سرتك  اأي  ي�ستطيع  التي  والتطبيقات 
يف »في�سبوك« من خالها ت�سويق اأفكاره:

ب��ه��ذه  ي��ظ��ه��ر  الرئيسية:  الصفحة 
تعليقات  م��ن  ج��دي��د  ك��ل  ال�سفحة 
و�سور وروابط الأ�سدقاء امل�سافني، 
ورمب�������ا ت���ظ���ه���ر ت���ع���ل���ي���ق���ات و����س���ور 
اأ���س��دق��اء الأ���س��دق��اء، وذل��ك ح�سب 
م��ا يتيح امل�����س��ت��خ��دم ع��رب اإع����دادات 
حمتويات  ي�ساهد  ب��اأن  ال�ساحية 

�سفحة اأ�سدقاء اأ�سدقائه.

ال�سفحة  وه��ي  الشخصية:  الصفحة 
وحتتوي  للم�ستخدم،  ال�سخ�سية 
من  امل�ستخدم  يخ�س  م��ا  ك��ل  ع��ل��ى 
فيديو،  ومقاطع  و�سور  معلومات، 
وم����اح����ظ����ات ورواب���������ط واأح�������داث 
واأ�����س����دق����اء وغ����ره����ا، وي�����س��ت��ط��ي��ع 
وامل�ستخدمون  امل�ستخدم  اأ���س��دق��اء 
الط����������اع ع���ل���ي���ه���ا، واأن�������س���ط���ت���ه���م 
احل���دي���ث���ة، وي�����س��م��ح ال��ف��ي�����س ب��وك 
ل���ل���م�������س���ت���خ���دم���ني ب����ال����ت����ح����ك����م يف 
امل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي ي��ت��ب��ادل��ون��ه��ا مع 

التمتع باخل�سو�سية.

الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأب��رز  على 
بال�سرح، على النحو التايل:

موقع فيسبوك
هو موقع اإلكرتوين لل�سبكة الجتماعية 
ي�ساعد النا�س على الت�سال باأ�سدقائهم 
بفعالية  ال��ع��م��ل  واأ���س��دق��اء  وع��ائ��ات��ه��م 

اأكر عرب الإنرتنت. 
 بداأ موقع »في�سبوك« يف الرابع  من 
فرباير �سنة 2004 على يد موؤ�س�سه »مارك 
زكربرغ«، وكان طالب يف جامعة هارفارد 
للتعارف  �سبكة  اإن�ساء  بهدف  الأمركية، 
ب���ني ط����اب ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ج��ام��ع��ة 
اأخ��ب��اره��م  ت��ب��ادل  ه���ارف���ارد، متكنهم م��ن 
و����س���وره���م واآرائ�����ه�����م، ون���ظ���را ل��اإق��ب��ال 
ال�����س��دي��د م���ن ق��ب��ل ال���ط���اب ق���رر م���ارك 
ت��و���س��ي��ع ق��اع��دة م��ن ي��ح��ق ل��ه��م ال��دخ��ول 
اإل������ى امل����وق����ع؛ ل��ت�����س��م��ل ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ات 
اأخ����رى وط��ل��ب��ة ال��ث��ان��وي��ة ال��ذي��ن ي�سعون 
ويف  اجلامعية،  احلياة  على  التعرف  اإل��ى 
اأب��واب  اأن يفتح  م��ارك  ق��رر  �سبتمر 2006 
موقعه اأمام كل من يرغب يف ا�ستخدامه، 
امل�سرتكني،  ع��دد  يف  طفرة  امل��وق��ع  وحقق 

حيث جتاوز 200 مليون م�سرتك.

تطبيقات فيس بوك
مت اإن�����س��اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ك��ا���س��ت��ب��ي��ان��ات اأو 
م�سابقات من ال�سهولة تنفيذها، وهناك 
لكربى  ت��ت��ب��ع  خمتلفة   Games األ���ع���اب 
ال�����س��رك��ات امل��ع��روف��ة، وم���ن ج��ه��ة اأخ���رى 

من  امل�����س��رتك  ي�ستطيع  الرسائل: 
خ��ال��ه��ا الط�����اع ع��ل��ى ال��ر���س��ائ��ل 
ال�������واردة، وك���ذل���ك اإر����س���ال ر���س��ائ��ل 
التي  الر�سائل  وم�ساهدة  ج��دي��دة 

يقوم باإر�سالها.

المجموعات:  ي�ستطيع كل م�سرتك 
عرب  جمموعة  ين�سئ  اأن  امل��وق��ع  يف 
ت�����س��م��ي��ت��ه��ا، وك���ت���اب���ة ت���ع���ري���ف ع��ن 
املجموعة  اإمييل مدير  ثم  املفكرة، 
املجموعات  اإن�����س��اء  وي��ت��م   admin
لأع�ساء  اأو  م�سرتكة  له��ت��م��ام��ات 
ن�����اد م���ع���ني، وامل���ج���م���وع���ات ل��دي��ه��ا 
ال�سفحة  واأدوات  ع��ن��ا���س��ر  ن��ف�����س 
�سفحة  وفيها   Wall ال�سخ�سية  
ي�سمح بالكتابة فيها جلميع اأع�ساء 
وم�ساحة  ���س��ور  واأل��ب��وم  املجموعة 
ذلك  وك��ل  فيديو،  وملفات  للحوار 
ي���ت���م ع�����رب ����س���اح���ي���ات مي��ن��ح��ه��ا 

لاأع�ساء مدير املجموعة.
اأخطر  م��ن  املجموعات  وت��ع��د 
الفي�س  املوجودة يف  التقنيات  واأهم 
ي�ستطيع من خالها؛  ب��وك، حيث 
اأي تكتل التعريف بالأفكار اجلديدة 
مو�سوعات  اإث���ارة  اأو  لها  وال��دع��وة 
لكل  ر���س��ائ��ل  اإر�����س����ال  اأو  ل��ل��ن��ق��ا���س 
اإمكانية  وكذلك  املجموعة،  اأع�ساء 
اأع�ساء  بني  للدرد�سة  اإط��ار  تفعيل 
امل����ج����م����وع����ة ال��������واح��������دة، وت��������زداد 
اأه��م��ي��ت��ه��ا ب���زي���ادة ع����دد اأع�����س��ائ��ه��ا 

د. البسطامي: المملكة وظفت
مواقع التواصل االجتماعي لخدمة 

مفاهيم المجتمع والمواطنة الصالحة

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

وم�����س��ارك��ات��ه��م واإمي��ان��ه��م ب��الأف��ك��ار 
املجموعة،  لها  تدعو  التي  واملبادئ 
وميكن زيادة اأع�ساء املجموعة من 
ك��ل ع�سو يف  دع��وة  اإمكانية  خ��ال 
لان�سمام  لأ���س��دق��ائ��ه  املجموعة 

للمجموعة.

طريقة  ه��ي  والمناسبات:  األح��داث 
لأع�������س���اء ال��ف��ي�����س ب����وك ي��ع��رف��ون 
وميكن  واملنا�سبات  الأح�����داث   بها 
ل��ه��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا وال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ه��ا، 
دع��وة  اأي�����س��ا  الأع�����س��اء  وي�ستطيع 

وقبول دعوات الآخرين للحدث.

ا�ستخدامات  نف�س  لها  الصفحات: 
وم����ي����زات امل���ج���م���وع���ة؛ ف��ي��م��ا ع���دا 
اأن��ه��ا اأك����ر ت��ف��اع��ا ع��رب ظ��ه��وره��ا 
ل��ك��ل  ال���رئ���ي�������س���ي���ة  ال�������س���ف���ح���ة  يف 
امل�ستخدمني، حيث تكون ال�سفحة 
ال�سخ�سية  م��ع  ل��ل��ت��وا���س��ل  و�سيلة 
امل���ع���ي���ن���ة ح���ي���ث ي�����س��ت��ط��ي��ع م��ن�����س��ئ 
ال�����س��ف��ح��ة اإ����س���اف���ة م���ا ي�����س��اء من 
التعليقات  وا���س��ت��ق��ب��ال  حت��دي��ث��ات، 
ن�سر  بها  يتم  كما  ج��دي��د  ك��ل  على 

كافة اأ�ساليب الدعاية.
ال�سفحات  وهناك نوعان من 
بوك  الفي�س  على  اإن�ساوؤهما  ميكن 

وهي:
ر����س���م���ي���ة: وه���ي  • ����س���ف���ح���ة 
م��ن��ت��ج،  اأو  مل��وؤ���س�����س��ة  ���س��ف��ح��ة 
الت�سنيفات  من  ع��ددا  وت�سم 

والختيارات.
اج����ت����م����اع����ي����ة:  �����س����ف����ح����ة   •
التي  والق�سايا  لل�سخ�سيات 
�سعبية  ل��ه��ا  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن 

كبرة. 

قائمة  ه��ي   :newsfeed نيوزفييد 
ت��ع��ر���س ب��ا���س��ت��م��رار ك��ل ج��دي��د من 
اأن�����س��ط��ة  ع����ن  ق�����س�����س  اأو  اأخ����ب����ار 
امل�����س��ت��خ��دم��ني واأ���س��دق��ائ��ه��م على 
الفي�س بوك، ويعد الق�سم الرئي�سي 
ويكمل  الرئي�سية،  ال�سفحة  على 

ه�����ذه ال���ق���ائ���م���ة ج�����زء اآخ������ر ي��ت��ي��ح 
لاأع�ساء روؤية �سريعة و�سهلة على 

اهتمامات النا�س.

�سبيهة  والتدوينات: وهي  المالحظات 
ب���امل���دون���ات، ول��ك��ن��ه��ا ع��ل��ى ال��ف��ي�����س 
بوك تكون اأكر انت�سارا من خال 
الأ����س���دق���اء وي��ت��م ف��ي��ه��ا ك��ت��اب��ة اأي 

تعليقات والنقا�س حولها.

موقع تويتر 
التوا�سل الجتماعي،  �سبكات  اإحدى  هو 
التي انت�سرت يف ال�سنوات الأخرة. لعبت 
يف  ال�سيا�سية  الأح�����داث  يف  ك��ب��را  دورا 
البلدان، وخا�سة يف منطقة  العديد من 
ال�سرق الأو�سط، وت�سدرت هذه ال�سبكات 
يف الآونة الأخرة ثاثة مواقع رئي�سية، 
لعبت دورا مهما جدا يف اأحداث ما ي�سمى 
بثورات الربيع العربي وهي »في�سبوك« و 
»تويرت«  اأخذ  »يوتيوب«. وقد  و  »تويرت« 
ا�سمه من م�سطلح »توييت« الذي يعني 
»ال��ت��غ��ري��د«، وات��خ��ذ م��ن رم���ز الع�سفور 
رم����زا ل���ه، وه���و خ��دم��ة م�����س��غ��رة ت�سمح 
ق�سرة  ن�سية  ر�سائل  اإر�سال  للمغردين 
الواحدة،  للر�سالة  حرفا   140 تتعدى  ل 
موجزا  ن�سا  ي�سميها  اأن  للمرء  وي��ج��وز 

مكثفا لتفا�سيل كثرة.
ل��دي��ه ح�ساب يف موقع  مل��ن  ومي��ك��ن 
»ت��وي��رت« اأن ي��ت��ب��ادل م��ع اأ���س��دق��ائ��ه تلك 
ال���ت���غ���ري���دات م���ن خ����ال ظ��ه��وره��ا على 
ح��ال��ة  يف  اأو  ال�����س��خ�����س��ي��ة،  ���س��ف��ح��ات��ه��م 
�ساحب  امل�ستخدم  �سفحة  على  دخولهم 
تويرت من خال  �سبكة  وتتيح  الر�سالة، 
اإمكانية  ه��ذه  امل�سغرة  ال��ت��دوي��ن  خ��دم��ة 
ال����������ردود وال���ت���ح���دي���ث���ات ع�����رب ال���ربي���د 
الإل��ك��رتوين، وكذلك اأه��م الأح���داث من 
خال خدمة RSS عرب الر�سائل الن�سية 

.SMS
اخلدمة  ه��ذه  ب��داي��ات مياد  كانت 
ع��ن��دم��ا   ،2006 ع����ام  اأوائ������ل  يف  »ت���وي���رت« 
اأقدمت �سركة Obvious الأمركية على 
التدوين  خلدمة  تطويري  بحث  اإج���راء 
امل�سغرة، ثم اأتاحت ال�سركة املعنية ذاتها 

يف  النا�س  لعامة  اخلدمة  هذه  ا�ستخدام 
اأك��ت��وب��ر م��ن ال��ع��ام نف�سه، وم��ن ث��م اأخ��ذ 
ه���ذا امل��وق��ع ب��الن��ت�����س��ار ب��اع��ت��ب��اره خدمة 
امل�سغرة،  ال��ت��دوي��ن��ات  يف جم���ال  ح��دي��ث��ة 
بف�سل  ذات��ه��ا  ال�سركة  اأق��دم��ت  ذل��ك  بعد 
الأم،  ال�سركة  عن  امل�سغرة  اخلدمة  هذه 
ا�سما خا�سا يطلق عليه  وا�ستحدثت لها 

»تويرت« وذلك يف اأبريل عام 2007.
ت��وا���س��ل  م���وق���ع  ه����و  »ت����وي����رت«  اإن 
اأهمية عن »في�سبوك«،  اجتماعي ل يقل 
ويعد املناف�س الأكرب له، ويتميز »تويرت« 
خ�سو�سا  امل��ع��ل��وم��ات  اإي�������س���ال  ب�����س��رع��ة 

الإخبارية.

تسارع التغيرات
يعاي�سها  ال��ذي  التغرات  ت�سارع  ظل  يف   
ع��امل ال��ي��وم يف ج��وان��ب احل��ي��اة املختلفة 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 
احلاجة،  ف��اإن  والوطنية؛   والجتماعية 
ت��ق��ول ال��ب�����س��ط��ام��ي، م��ا���س��ة اإل����ى حت��ري��ر 
تكون  م��ا  غالبا  ال��ت��ي  املفاهيم  م��ن  ع��دد 
عر�سة للت�ساوؤل واإعادة النظر يف بع�سها 
ث���ورة الت�����س��الت  الآخ����ر، وذل���ك ب�سبب 
وت���اق���ي ال��ث��ق��اف��ات واخ��ت��اط��ه��ا، ول��ع��ل 
امل�سطلحات  اأك��ر  م��ن  امل��واط��ن��ة  مفهوم 
حاجة اإلى الإثارة واملدار�سة والفهم ومن 
حاجة  الن��ت��م��اء  اأن  ذل��ك  التج�سيد،  ث��م 
الب�سرية؛  ال��ن��ف�����س  طبيعة  يف  م��ت��اأ���س��ل��ة 
فاإن�سان با وطن تائه، ووطن با اإن�سان 

»مهجور« ل معنى له.

مفهوم المواطنة
ال��رتب��ي��ة يف معظم  ف��ل�����س��ف��ة  ت���ع���ددت يف 
امل��واط��ن  م��ث��ل  ال��ع��رب��ي��ة مفاهيم  ال����دول 
ال�����س��ال��ح، ال���وط���ن، ال��وط��ن��ي��ة، وخ��ا���س��ة 
يف م����ادت����ي ال���رتب���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة وامل������واد 

الجتماعية.
كما  العربية  ا�سطاح  يف  فالوطن 
ج���اء يف  »ل�����س��ان ال��ع��رب« لب���ن منظور: 
ه��و امل��ن��زل ال���ذي ميثل م��وط��ن الإن�����س��ان 
وحم��ل��ه، فنقول وط��ن ب��امل��ك��ان، واأوط���ن: 
اإي����اه حم��ا و�سكنا  ب��ه م��ت��خ��ذا  اأق����ام  اأي 
الإ�سام  يف  الوطن  �ساع  وق��د  فيه،  يقيم 

وبلورة  اخل���ارج،  يف  والأف���راد  املوؤ�س�سات 
ال��وط��ن��ي  ل��ل��ح��وار  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  روؤى 
و����س���م���ان ت��ف��ع��ي��ل خم���رج���ات���ه، وح��م��ل��ة 
وط��ن��ن��ا اأم���ان���ة ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

الجتماعي.
مم���ا ���س��ب��ق ي��ت�����س��ح ل���ن���ا، وال���ك���ام 
ل��ل��ب�����س��ط��ام��ي، ح���ر����س ح���ك���وم���ة خ����ادم 
التوا�سل  مواقع  توظيف  يف  احلرمني 
الج����ت����م����اع����ي؛ مب�����ا ي����خ����دم م��ف��اه��ي��م 
املجتمع واملواطنة ال�ساحلة والبعد عن 

التطرف. 

مائة مفردة
وك��ان��ت ع��ي��ن��ة ال��درا���س��ة ا���س��ت��م��ل��ت على  
م���ائ���ة م����ن ال�������س���اب���ات ال�������س���ع���ودي���ات يف 
�سنة   »25 اإل���ى   18« م��ن  العمرية  الفئة 
والآداب  ال��ع��ل��وم  ط��ال��ب��ات جم��م��ع  م���ن 
خمتلف  ع��ل��ى  م�����س��ي��ط  ب��خ��م��ي�����س   )2(
م�����س��ت��وي��ات��ه��ن ال���درا����س���ي���ة، ومت اإج����راء 
البحث يف الف�سل الدرا�سي الأول للعام 

الدرا�سي »1435 - 1346ه� ».
 وا����س���ت���خ���دم���ت ال���ب���اح���ث���ة امل��ن��ه��ج 
الو�سفي الذي يعد اأحد اأ�سكال التحليل 
وال��ت��ف�����س��ر ال��ع��ل��م��ي امل���ن���ظ���م ل��و���س��ف 
وت�سويرها  حم��ددة  م�سكلة  اأو  ظ��اه��رة 
كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات 
امل�سكلة  اأو  ال��ظ��اه��رة  واق���ع  ع��ن  مقننة 
لتحولت  متهيدية  خ��ط��وات  بو�سفها 
تعد �سرورية نحو الأف�سل، وذلك من 
خال درا�سة نظرية ل�سمات وخ�سائ�س 

با�سم دي��ار الإ���س��ام، واأم��ا الوطنية فهي 
تنمو  التي  الفطرية  وال��رواب��ط  امل�ساعر 
الوطن  اإل���ى  الإن�����س��ان  لت�سد  بالكت�ساب 

الذي ا�ستوطن وتوطن فيه. 
اأك�������س���ف���ورد  ق���ام���و����س  ت���ع���ري���ف  ويف 
مواطنا  امل��واط��ن  ي��ك��ون  اأن  ل��ل��م��واط��ن��ة: 
وقد  والواجبات،  باحلقوق  معينة  لباد 
وردت لفظ اجلن�سية؛ وتعني: انت�ساب اأو 
بو�سفه  الدولة  �سعب  اإل��ى  الفرد  انتماء 

عن�سرا من العنا�سر املكونة لها . 
ويف ع�����س��رن��ا احل���ايل ح��ي��ث ال��ث��ورة 
الت�����س��ال واملعلومات  ال��ك��ربى يف جم��ال 

وانت�سار مواقع التوا�سل الجتماعي.
اأنه ميكن اعتبار  وترى الب�سطامي 
ال��ذي  ال�سلوك  اأن��ه��ا  ال�ساحلة  امل��واط��ن��ة 
ال�����س��ال��ح يف جمتمعه  امل���واط���ن  مي��ار���س��ه 
املجتمع  ذلك  تعامله مع  وبيئته، وط��رق 
من عدل، م�ساواة، ح�سن اجل��وار، حفظ 
للحقوق، �سبط للحريات، وتطور للح�س 

الإن�ساين بعيدا عن التنافر والتخا�سم.

قيم المواطنة
ال��ت��ال��ي��ة:  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ة  ت�ستمل 
ق��ي��م��ة امل�������س���اواة، ق��ي��م��ة احل���ري���ة، قيمة 

امل�سورة،  وقيمة امل�سوؤولية الجتماعية .

أبعاد المواطنة
م��ف��ه��وم امل���واط���ن���ة ل���ه اأب����ع����اد م��ت��ع��ددة، 
تناوله  يتم  التي  للزاوية  تبعا  تختلف 
البعد  يلي:  الأبعاد ما  منها، ومن هذه 
البعد  امل��ه��اري،  البعد  امل��ع��ريف/ال��ث��ق��ايف، 
الج��ت��م��اع��ي، ال��ب��ع��د الن��ت��م��ائ��ي، البعد 

الديني اأو القيمي، والبعد املكاين. 
 ك���م���ا ح���ر����س���ت ح���ك���وم���ة امل��م��ل��ك��ة 
العربية ال�سعودية على مواكبة التطور 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي، وا�����س����ت����خ����دام م���واق���ع 
وتنمية  غر�س  يف  الجتماعي  التوا�سل 
ق��ي��م امل���واط���ن���ة ال�����س��احل��ة م���ن خ��ال 

مواقع التوا�سل الجتماعي.
وع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ل احل�����س��ر:  
مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، 
وم���ن ب��ني اأه�����داف ه���ذا امل���رك���ز: تعزيز 
ق��ن��وات الت�����س��ال واحل���وار الفكري مع 

�سبكة التوا�سل الجتماعي وانعكا�ساتها 
على قيم املواطنة ال�ساحلة والبعد عن 
ا�ستخدام مواقع  اأثر  التطرف، وعر�س 

التوا�سل الجتماعي على كل منهما. 

نتائج الدارسة
ما  اأبرزها  نتائج  اإل��ى  الدرا�سة  تو�سلت 

يلي:
• وج��ود ف��روق دال��ة اإح�سائيا بني 
العينة  اأف����راد  درج���ات  متو�سطات 
وف��ق��ا مل�����س��ت��وي ا���س��ت��خ��دام م��واق��ع 
»في�سبوك،  الجتماعي   التوا�سل 
م�ستوي   - كبر  »م�ستوي  تويرت« 
الكلية  ال���درج���ة  ع��ل��ى  منخف�س« 
ع��ل��ى م��ق��ي��ا���س امل��واط��ن��ة يف اجت���اه 

م�ستوى منخف�س. 
• وج��ود ف��روق دال��ة اإح�سائيا بني 
العينة  اأف����راد  درج���ات  متو�سطات 
وف��ق��ا مل�����س��ت��وى ا���س��ت��خ��دام م��واق��ع 
التوا�سل الجتماعي » في�س بوك، 
م�ستوي   - كبر  »م�ستوي  تويرت« 
الكلية  ال���درج���ة  ع��ل��ى  منخف�س« 
مل��ق��ي��ا���س ال��ب��ع��د ع���ن ال��ت��ط��رف يف 

اجتاه م�ستوى منخف�س. 
موجبة  ارتباطية  عاقة  توجد   •
دللة  م�ستوي  عند  اإح�سائيا  دالة 
عينة  اأف�����راد  درج����ات  ب��ني   »0.01«
ال���درا����س���ة ع��ل��ى ال����درج����ة ال��ك��ل��ي��ة 
الكلية  وال��درج��ة  املواطنة  ملقيا�س 

ملقيا�س البعد عن التطرف.

الفكر والكتاب
د. حسن محمد األسمري 

أستاذ مشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

يجد الكتاب فر�سته للح�سور يف معر�س الكتاب، وعندما ياأتي الكتاب 
نافع ومنه  الفكر ما هو  اأن من  الفكر. ومن حت�سيل احلا�سل  ياأتي 

غر ذلك.
ه��ن��اك ك��ت��ب ت��ن�����س��ر اخل�����راب يف ال���ع���امل واأخ�����رى ت���ن���ره، ق�سى 
اأن ُتغرنّ العامل، وهو  اأراده��ا  »مارك�س« حياته لإخ��راج فكرة يف كتاب، 
مات  ولكنه  تف�سره،  ولي�س  العامل  تغير  الفيل�سوف  مهمة  القائل: 
وفاته،  بعد  باقيه  وطبع  الأول،  املجلد  �سوى  كتابه  م��ن  يخرج  ومل 
لكن الفكر امل�سطور يف ذلك الكتاب قد اجتذب عقول مايني الب�سر، 
واأح����دث خ��راب��ا ك��ب��را يف ال��ع��ق��ائ��د، وت�سبب يف ه��اك م��ئ��ات الآلف 

قرابني لهذا الفكر.
هذا النوع من الفكر هو الفكر املظلم من الأفكار، وهناك الفكر 
النر املنر، واأعظم الكتب نورا ما جاء من اهلل، قال تعالى: »اإِنَّا اأَْنَزْلَنا 
يَل  التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر« )املائدة: 44(، وقال تعالى: »َواآَتْيَناُه اْلإجِْنِ
الكتب ونا�سخ  اآخر  َوُن��وٌر« )املائدة: 46(، وقال �سبحانه يف  ُه��ًدى  ِفيِه 
الكتاب  فجاء   ،)174 )الن�ساء:  ُمِبيًنا«  ُن��وًرا  اإَِلْيُكْم  »َواأَْن��َزْل��َن��ا  قبله:  ما 
ثناياه  يف  وما  والنور،  الهدى  على  م�ستمًا  ال��روح،  بهذه  الإ�سامي 
به  وت�ستنر  النفو�س،  به  ت�سعد  نور  القارئ،  طريق  ي�سيء  كم�سباح 

العقول، وحتل به امل�سكات، وتن�سرح به احلياة.
والعلماء  واملكتبات  الكتب  فظهرت  الإ���س��ام،  م��ع  ال��ك��ت��اب  ج��اء 
والكتاب، وخمطوطات امل�سلمني يف كل مكان، وما جتد خمطوطة اإل 

وت�سعر بذاك النور ي�سع منها.
اليوم، يواجه الكتاب حتديات، لي�س حتدي املناف�سة مع ال�سا�سة 

وال�سبكة فقط، بل التحدي الأكرب اأن يكون الكتاب نورا.
املوؤ�سف اأن البع�س فهم حرية الفكر مبعنى كتابة اخلراب، وما 
َوَم��ا  َواْل��َق��لَ��ِم  ���س��وؤال يف ي��وم من الأي���ام، »ن  ره موطن  اأن ما �سطنّ علم 

َي�ْسُطُروَن« )القلم: 1(، فالقلم والكتابة م�سوؤولية ولي�سا عبثا.
م��ع �سعف  ي��واج��ه تقل�سا يف احل�����س��ور،  امل��ن��ر  ال��ك��ت��اب  اأن  ك��م��ا 
ق���ادرة على  غ��ر  اأن جت��د جامعات  اأ���س��ى  والأك���ر  بالكتابة،  الهتمام 
اأن هناك عدادا على موقع كل  املناف�سة يف عامل الكتب. ولنتخيل لو 
جامعة يح�سب لنا ما تخرجه من الكتب يف اأ�سبوع اأو �سهر!! فمتى يا 

ترى يتحرك!
كنت قد قراأت مقولة: »عندما يكون عندك كتاب واحد فاكتب 
توؤلف  اأن  فيجب  كتب  ع�سرة  عندك  يكون  وعندما  مفيدة،  مقالة 
كتابا، اأما عندما يكون عندك مائة كتاب فاأنت قادر على اأن تخرج 

للعامل نظرية«.
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عيادات كلية الطب
وكلية العلوم الطبية التطبيقية
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عيادات كلية الطب وكلية العلوم الطبية التطبيقية
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عيادات كلية طب األسنان
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ندوات ومحاضرات وحوارات توعوية وتثقيفية



تقرير مصور: البرنامج الصحي التوعوي التثقيفي الثالث

الجامعة تكرم أبنائها الذين ساهموا في إنجاز البرنامج



تهدف تطبيقات وزارة ال�سحة الإلكرتونية لاأجهزة الذكية، اإلى اإتاحة الو�سول 
لكافة معلومات وخدمات ال��وزارة جلميع امل�ستخدمني، وذلك من خال توفر 

التطبيقات التالية:

التطبيق الرئيسي
ال��وزارة  روؤي��ة  �ساملة  ال���وزارة  عن  نبذة  ا�ستعرا�س  التطبيق،  مل�ستخدمي  ميكن 
اإ�سافة  اإمكانية  مع  العاملية  ال�سحية  الأي��ام  ال��وزارة،  واأخبار  وقيمها،  ور�سالتها 
احلدث للتقومي، جديد الوزارة، موقع الوزارة، وبيانات الت�سال، بالإ�سافة اإلى 

تطبيقات الوزارة لاأجهزة الذكية، ورابط ملوقع الوزارة الإلكرتوين،
اخل��دم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  التطبيق  مل�ستخدمي  ك��م��ا مي��ك��ن 
ال���وزارة  ملراجعي  تتيح  التي  معاملة  ع��ن  ال�ستعام  خدمة  مثل  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ال�ستعام عن حالة املعامات املقدمة اإلكرتونيا، وكذلك ال�ستعام عن اأوامر 
حيث  معها؛  املتعاقدة  لل�سركات  ال�سحة  وزارة  تقدمها  خدمة  وه��ي  ال�سرف، 
ال�سركة  بحق  ال�سادرة  ال�سرف  اأوام���ر  عن  ال�ستعام  ال�سركات  ملمثلي  ت�سهل 

خال فرتة معينة. 
كما يحتوي التطبيق على خدمة التنبيه مبواعيد تطعيمات الأطفال؛ التي 
تهدف اإلى تذكر من لديه اأطفال مبواعيد التطعيمات الأ�سا�سية �سد الأمرا�س 
ال�سحة؛ حيث  لوزارة  التطعيمات اجلديد  بالتح�سني ح�سب جدول  امل�ستهدفة 
التنبيه  اأو عرب خا�سية  التطعيم على اجلوال  اإر�سال ر�سالة تذكر مبوعد  يتم 
ب��اأ���س��ب��وع، ومي��ك��ن عرب  ال��ذك��ي��ة قبل م��وع��د تطعيم الطفل  ب��الأج��ه��زة  اخل��ا���س��ة 
التطبيق، اأي�سا، اإدارة معلومات الأطفال، وا�ستعرا�س لئحة التطعيمات اخلا�سة 

بكل طفل ومتابعة حالة التطعيمات.

األدلة اإللكترونية
التابعة  ال�سحية  امل��راف��ق  م��واق��ع  وحت��دي��د  البحث،  اإمكانية  توفر  اإل��ى  يهدف 
لوزارة ال�سحة مل�ستخدمي الأجهزة الذكية املختلفة، وميكن مل�ستخدمي التطبيق 
التاأهيل،  م��راك��ز  ال�سحية،  امل��راك��ز  احلكومية،  امل�ست�سفيات  قائمة  ا�ستعرا�س 
ومراكز غ�سيل الكلى يف جميع مناطق ومدن اململكة، وكذلك اإمكانية البحث عن 
مرفق باأكر من طريقة، من خال ا�سم املرفق، اأو املرفق الأقرب ملوقع امل�ستخدم 

احلايل، اأو على بعد م�سافة معينة.
رقم  امل�ست�سفى،  ة  اأ�سرَّ عدد  مثل:  املرفق  عن  معلومات  التطبيق  يوفر  كما 
وبا�ستخدام  اجلهاز.  عرب  املبا�سر  الت�سال  للم�ستخدم  تتيح  باملرفق،  الت�سال 
خا�سية »املف�سلة«، ميكن للم�ستخدم اإ�سافة مرفق �سحي اإلى قائمة حمددة من 
قبله؛ لت�سهيل الو�سول ال�سريع اإليها، دون احلاجة اإلى البحث عن املرفق عند 

كل ا�ستخدام.

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.

تطبيقات وزارة الصحة اإللكترونية.. سكرتير خاص

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

استشارة صحية

كما تتوافر خا�سية »القيادة«، التي ت�ساعد م�ستخدم التطبيق على الو�سول 
اإلى  اإلى مكان املرفق من املكان الذي يوجد فيه، من خال ر�سم م�سار الو�سول 
الذكي،  باجلهاز  التفاعلية  اخلرائط  على  اإليه  التوجه  امل��راد  امل�ست�سفى  اأو  املركز 

وتوجيه امل�ستخدم اإلى املكان املرغوب بطريقة �سريعة مي�سرة. 

صوت المواطن
اأن�سئ تطبيق »�سوت املواطن« لاأجهزة الذكية، كامتداد خلدمة »�سوت املواطن« 
املواطنني  �سوت  اإي�سال  اإل��ى  وتهدف  ل��ل��وزارة،  الإلكرتونية  البوابة  على  املتاحة 
ال�سكاوى،  من  كا  وت�سمل  ال�سحة،  وزارة  يف  امل�سوؤولني  اإل��ى  مبا�سرة  واملقيمني 
ال�ستف�سارات، القرتاحات، وال�سكر؛ حيث ميكن للم�ستخدم عرب التطبيق تقدمي 
اإن وجد،  وا�ستعرا�س قائمة الباغات التي  اإ�سافة مرفقات،  باغ جديد �ساما 

تقدم بها، ومتابعة حالة الباغ، والرد عليه، وتاأكيد اإغاقه.
م��دى ر�ساه عن  ت�سجيل  للم�ستخدم  الباغ، ميكن  اإغ��اق  تاأكيد   ويف ح��ال 
اخلدمة املقدمة عرب التطبيق.  كما ميكن للم�ستخدم ا�ستعرا�س قائمة الأ�سئلة 

ال�سائعة عرب التطبيق لت�سهيل احل�سول على املعلومة.
وقد مت ربط ال�سكاوى وال�ستف�سارات بالإدارات املعنية اأوتوماتيكيا؛ لت�سريع 
و�سول الر�سالة اإلى اجلهة املعنية ومتابعتها حتى يتم الرد عليها. كما اأن مدة الرد 
على الر�سائل مت حتديدها مبعدل ثاثة اأيام عمل، وتختلف ح�سب املو�سوع، ويف 
حال تاأخر الرد، يتم ت�سعيد الر�سالة اأوتوماتيكيا. وعند رد الإدارة على الر�سالة، 
يتم اإغاقها من ِقَبل املوظف؛ حيث اإنه يتم تنبيه امل�ستفيد بر�سالة ن�سية ور�سالة 

بريد اإلكرتوين يف كل مرحلة من مراحل ال�سكوى.

التنبيه بمواعيد التطعيمات
اأطفال،  لديه  من  تذكر  اإلى  الأطفال  تطعيمات  مبواعيد  التنبيه  خدمة  تهدف 
ح�سب  بالتح�سني  امل�ستهدفة  الأم��را���س  �سد  الأ�سا�سية  التطعيمات  مبواعيد 
جدول التطعيمات اجلديد لوزارة ال�سحة؛ حيث يتم اإر�سال ر�سالة تذكر مبوعد 
التطعيم على اجلوال اأو عرب خا�سية التنبيه اخلا�سة بالأجهزة الذكية قبل موعد 

تطعيم الطفل باأ�سبوع.
وميكن عرب التطبيق اإدارة معلومات الأطفال، وا�ستعرا�س لئحة التطعيمات 

اخلا�سة بكل طفل ومتابعة حالة التطعيمات.

األدلة اإلرشادية السريرية
ال�سحية  ال�سريرية  والرعاية  الإر�سادية  بالأدلة   يهدف تطبيق اجلوال اخلا�س 
املبادئ  تنفيذ  يف  ال�سحيني  املمار�سني  مل�ساعدة   ،EBHC ال��رباه��ني  على  املبنية 

التوجيهية الكاملة يف كافة امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية.

استشارة تصميمية

كيف تنشئ خريطة ذهنية
من خالل أفضل التطبيقات

واألدوات والمواقع
 

ال����ذه����ن����ي،  ال����ع���������س����ف  اأو  ال����ذه����ن����ي����ة  ال�����زوب�����ع�����ة  ال����ذه����ن����ي����ة،  اخل�����ري�����ط�����ة 
ك��ون��ه��ا  يف  ت��ت��ف��ق  ل��ك��ن��ه��ا  امل�����س��ط��ل��ح��ات  ح��ي��ث  م���ن  جميعها مفاهيم تختلف 
جماعية،  الإبداعي بطريقة  على التفكر  حتفز  واأ���س��ال��ي��ب  ا�سرتاتيجيات 
ومتثات  عفوية  اأفكار  من  انطاقا  معينة  م�سكلة  حل  هو  الأ�سا�سي  هدفها 
عرب  وحتليلها  وتنظيمها  جمعها  وي��ت��م  املجموعة  اأف���راد  بها  ي�سهم  م�سبقة 
اأدوات وو�سائل. ويقدم هذا املقال، وهو للكاتب جنيب زوحى، عرب موقع »تعليم 

جديد« جمموعة من احللول التي وفرتها املواقع الرائدة يف هذا املجال:

المواقع
وم�ساريعك  اأف��ك��ارك  ت��دوي��ن  م��ن  ميكنك  امل��وق��ع  ه��ذا  يف   :wridea
مفتوحة  جعلها  اأو  اأ�سدقائك  مع  وم�ساركتها  �سفحات  يف  وتنظيمها 
تقت�سر  ل  التعليقات.  ميزة  عرب  وحت�سينها  ملناق�ستها  للم�ستخدمني 
تدوين  اأي�سا  بل ميكنك  واإدارت��ه��ا فقط  الأفكار  تدوين  اخلدمة على 
ات، تنظيم مهام يومينّة، وتن�سيقها يف �سفحات  ماحظات، كتابة م�سودنّ
خا�سة. يوفر املوقع ميزة جتعل �سفحاتك التي اأن�ساأتها، اأو ال�سفحات 
عناوين  لعر�س  ع�سوائي،  ب�سكل  ال�سا�سة  على  تظهر  ت�ساركها  التي 

اأفكارك، وم�ساعدتك على اإيجاد اأفكار جديدة وخمتلفة.
اإن�ساء  على  وال��ط��اب  املعلمني  ي�ساعد  جم��اين  موقع   :bubbl.us
خطاطات ملفاهيم معينة انطاقا من عملية الع�سف الذهني. وميكن 
اإجن��از م�سروع معني من خال رابط  بامل�ساركة يف  ال�سماح لاآخرين 

يوفره املوقع.

األدوات
وت�����س��م��ح  ال���ذه���ن���ي���ة،  اخل����رائ����ط  ت���ر����س���م  اأداة   :spiderscribe
من  جمموعة  تن�سيق  خ��ال  م��ن  اأف��ك��اره��م  بتج�سيد  للم�ستخدمني 
وامللفات  وال�سور  الن�سو�س  مثل  خمتلفة  عنا�سر  ودم��ج  املعلومات، 

واملواقع اجلغرافية.
الع�سف  عملية  اأثناء  اأف��ك��ارك  بتنظيم  لك  ت�سمح  اأداة   :edistorm

الذهني وحتويلها اإلى ماحظات مفيدة لاآخرين.
ذهنية  خريطة  اإن�ساء  �سهولة  بكل  لك  تتيح  اأداة   :mindmeister
وم�ساركتها مع الآخرين، اإ�سافة اإلى مميزات اأخرى كثرة من بينها 

.  pdf اأو word  ت�سدير هذه اخلرائط ب�سيغة وورد
wise mapping: اأداة لتحرير واإن�ساء خرائط ذهنية معقدة على 

الإنرتنت مع اإمكانية م�ساركتها مع الآخرين.
ذهنية،  وخرائط  ان�سيابية  بيانات  لر�سم  �سهلة  اأداة   :lucid chart
البيانية،  الر�سوم  والإف��ات كتقنية لإن�ساء  ال�سحب  ت�ستخدم طريقة 

حيث ميكن للم�ستخدم رفع ال�سور وو�سعها على اخلطاطات.

التطبيقات
text 2 mind map: تطبيق يحول الن�سو�س اإلى خرائط ذهنية.

للمواد  املفاهيم  وخرائط  ذهنية  خرائط  لإن�ساء  تطبيق   :mind42
ت�سهل  تنظيمها وعر�سها بطريقة  يتم  اأفكار  انطاقا من  الدرا�سية، 

فهمها وا�ستيعابها. هذا التطبيق ل يتطلب التحميل والتثبيت.
املفاهيم  خ��رائ��ط  اإع�����داد  م��ن  ميكنك  جم���اين  تطبيق   :popplet
امللونة عن طريق دمج الن�سو�س وال�سور والر�سوم ومقاطع الفيديو 

وخرائط جوجل.
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أساتذة

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

أستاذ الرياضيات ب� »علوم وآداب« د. محي الدين امصطافية:
 فهم الطالب الخاطئ لنسبة %25
من الغياب يؤثر في  تكوينهم المعرفي

منصور الطيب

اأ�ستاذ الريا�سيات بكلية  مثل ما لحظ 
ال��دك��ت��ور  ت��ن��وم��ة،  يف  والآداب  ال��ع��ل��وم 
على  ام�ساطفية،  بلقا�سم  الدين  حمي 
وانتظام  رفيع  بخلق  متيزهم  الطاب 
ب��ع�����س��ه��م يف امل���ح���ا����س���رات، واإظ���ه���اره���م 
احرتاما مقدرا وكبرا لاأ�ساتذة، عاب 
على فئة منهم اعتقادهم اأن ن�سبة %25 
م��ن ال��غ��ي��اب ع��ن امل��ح��ا���س��رات، ح��ق من 
حقوقهم الأ�سيلة التي يجب ا�ستغالها 
دون معرفة اأن ذلك اأي�سا يوؤثر �سلبا يف 

تكوينهم املعريف ويف نت�ائجهم اأي�سا.

م�سريتك العلمية
والعملية يف �سطور؟

ول�����دت مب��دي��ن��ة ق��ف�����س��ة ب��ت�����������������ون�����س يف 
���س��ه��ادة  ع��ل��ى  ح�سلت   .1983 دي�����س��م��رب 
كلية  من  الريا�سي�����������ات  يف  الأ�ستاذية 
العلوم بجامعة قف�سة �سنة 2007، وهي 
اململكة  يف  البك����الوريو�س  �سهادة  تعادل 

العربية ال�سعودية.
ال����ذي حققته،  ل��ام��ت��ي��از  ون��ظ��را 
ال��ع��������������������������ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اب��ت��ع��ث��ت��ن��ي 
فرن�سا  اإيل  نف�سها  ال�سنة  يف  بت�����ون�س 
لأوا������س�����ل درا�����س����ت����ي، ح����ي����ث  ح�����س��ل��ت 
 2008 ���س��ن��ة  امل�������اج�ستر  درج����ة  ع��ل��ى 
يف جم�����������������������������������ال ال��ري��ا���س��ي��������ات ال��ب��ح��ت��ة 
ج�������امعة  م���ن  ه��ن��د���س��ة(  )ت��خ�����س�����س 
ال�سنة  ويف  ب��������������اري�����س،  دي�����دورو  دي��ن�����س 
نف�سها وباجلامعة ذاتها، بداأت يف اإعداد 
نلت   ،2012 ويف  ل��ل��دك��ت��وراه،  ر���س��ال��ت��ي  

درجة الدكتوراه يف جم���ال الريا�سي�������ات 
تطبيقية(  هند�سة  )تخ�س�س  البحتة 

من ج�����امعة دين�س ديدورو باري�س 7.
ع��م��ل��ت   2012 اإل��������ى   2008 م�����ن 
ديدورو  دين�س  ج������امعة  يف  حم��������ا�سرا 
عملت   2013 و   2012 ويف   ،7 ب��اري�����س 
نانت���������ار  بج�������امعة  م�س�����������اعدا  اأ�ستاذا 
 2013 وخ���ال  ب������������اري�س،  لديفون�س 
م�����س�����������������اع��دا  اأ���س��ت��������������اذا  ع��م��ل��ت   2014 و 
ب��امل��ع��ه��د ال���ع���ايل ل��ل��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

والتكنولوجي����ا بجامعة قف�سة.
ومع بداية العام الدرا�سي احلايل 
ت�����س��رف��ت ب��ال��ع��م��ل يف وظ���ي���ف���ة اأ����س���ت���اذ 
بكلية  احل������ا�سب  علوم  بق�سم  م�ساعد 

العلوم والآداب بتنومة.

�سعوبات واجهتها
يف حياتك العلمية؟

ال��ع��������������������ائ��ق ال��رئ��ي�����س��ي ال���وح���ي���د ال���ذي 
واج��ه��ن��ي يف م�����س��رت��ي  ك���ان يف مرحلة 
ال��درا���س��������������ات ال��ع��ل��ي��ا، ورمب��������ا ح���دث ما 
املختلفة  فرن�سا  ثق���افة  ب�سبب  ح��دث 
خال  فقط  ذل��ك  وك��ان  ثق����افتن��ا،  عن 

مرحلة امل�����اج�ستر. 

ما اأهم املو�سوعات
البحثية التي تهتم بها؟    

ن�������س���رت  ال������ب������ح������وث،  ي����خ���������س  م������ا  يف 
الهند�سة يف  من�س��������ورات عدة مبج��������ال 
وخال  واأ�سرتالية،  ايط����الية  جمات 
ال����ف����رتة احل���ال���ي���ة، اأع����م����ل م����ع ب��ع�����س 
يف  والتون�سيني  الفرن�سيني  الأ�س����اتذة 

كتطبيق  التطبيقية  الهند�سة  جم�����ال 
حلل  ك���ارتون  ل��دي  التك������افوؤ  م�ساألة 
ب��ع�����س امل���ع�������������������������������ادلت، ف���اأه���م���ي���ة ه���ذه 
على  تطب�������يقها  يف  تكمن  املو�سوعات 
الف�����يزي��������اء  يف  جت�����������ارب  نت���ائج  ح��ل 

خ�����ا�سة.

هل ترى اأن اجلامعة ت�سري
 يف الطريق ال�سحيح

نحو البحث عن الريادة؟
م����ن خ�����ال اخل��ط�����������������اب ال������ذي ت��ل��ق��ت��ه 
الع�������املية   QS منظمة  م��ن  اجل���امعة 
فاإن  اجل�����امعات،  بت�سنيف  تعن����ي  التي 
اأف�سل  �سمن  خ��������الد  امللك  ج�������امعة 
700 ج���امعة يف الع����امل، كما اأنها �سنفت 
اململكة  يف  ج�����امعات  خم�س  اأك���رب  م��ن 
يجعلن�������ي  ما  وهو  ال�سعودية،  العربية 

فخورا و�سع�����يدا بانتم�����ائي اإليها.
يف  الإلكرتونية  الأنظمة  تعد  كما 
اجلامعة متقدمة جدا، وهو ما ي�س�������اعد 
املحور  الذي ميثل  الط���الب،  تكوين  يف 
الرئي�سي للعلمية التعليمية، يف خمتلف 

املجالت.

اأعمال اإدارية تقوم بها
اإلى جانب التدري�س؟

بتنومة  والآداب  العل�������وم  كلية  ت�سم 
ق�����س��م��ني ه���م���ا: ال��ل��غ��ة الإجن��ل�����������������ي��زي��ة، 
وعل����وم احل������ا�سب الآل����ي، وبتكليف من 
العزيز  عبد  الدكت������ور  الكلية  عم����يد 
اإبراه����������يم الفقيه، اأعمل الآن اإلى جانب 
الدكتور ح�س���ني عبا�س، والدكتور اأحمد 

اآخ��ري��ن  ق�سمني  اإ���س��اف��ة  على  �سع�����يد، 
والفيزي����اء  الري���������ا�سيات  هما:  للكلية 
العل����وم،  لكلية  ���س��روري��������ني  كق�سمني 
وخ��ا���س��ة يف ظ��ل ت��واف��ر اأه���م امل��ق��وم��ات  
يتم قبول الطاب  اأن  بالكلية، ونتوقع 
ب��ه��ذي��ن ال��ق�����س��م��ني اع��ت��ب��ارا م���ن ال��ع��ام 

الدرا�سي القادم باإذن اهلل.

اإيجابيات و�سلبيات
لحظتها لدى الطالب؟ 

ال��ع��ل��وم  بكلية  ال��ط��اب  ع��ام��ة،  ب�سفة 
بخلق  ي��ت��م��ي��زون  ت��ن��وم��ة  يف  والآداب 
املح����������ا�سرات،  على  ويحر�سون  رفيع 
وي���ظ���ه���رون اح����رتام����ا م���ق���درا وك��ب��را 
ف��ئ��ة قليلة  ل��ك��ن ه��ن��ال��ك  ل���اأ����س���ات���ذة، 
 %25 ن�����س��ب��ة  اأن  ي�����رون  ال����ط����اب،  م���ن 
م���ن ال��غ��ي�����������������������اب ع���ن امل���ح���ا����س���رات، حق 
م���ن ح��ق��وق��ه��م الأ����س���ي���ل���ة  ال���ت���ي يجب 
ا���س��ت��غ��ال��ه��ا، وه����ذا خ��ط��اأ لأن ال��غ��ي��اب 
امل������ادة ب�سكل �سحيح،  يعيقهم عن فهم 
وهذا يوؤثر �سلبا يف تكوينهم املعريف ويف 

نت����������ائجهم اأي�سا.

ن�سائح ت�ساعد الطالب
على اأداء اأف�سل

يف مرحلتهم اجلامعية؟
ط���اب  ج���م���ي���ع  ي����وف����ق  اأن  اهلل  اأدع��������و 
بالعلم  طري����قهم  ين����ر  واأن  اجلامعة، 
بالعمل  اإل  يك��������ون  ل  وه��ذا  وامل��ع��رف��ة، 
ب��اأن  يراجعوا  واأن�سح الطاب  واجل��د، 
اأن  وليعلموا  م�ستمر،  ب�سكل  درو���س��ه��م 

�ساعات املح����ا�سرات وحدها ل تكفي.
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أقسام

رئيسة »الدراسات اإلسالمية« بالنماص أ. جميلة الصميدي:

هدفنا التميز والجمع
بين ثوابت الدين ومتغيرات العصر

إيمان الشهري

�سردت رئي�سة ق�سم الدرا�سات الإ�سامية 
بالنما�س  للبنات  والآداب  العلوم  بكلية 
ال�سميدي،  علي  �ساكر  جميلة  الأ�ستاذة 
املجتمع  خ��دم��ة  يف  الق�سم  ب��ه  ي��ق��وم  م��ا 
الكلية  يف  الأق�سام  واأك��رب  اأه��م  باعتباره 
ح�سب قولها، واأو�سحت اأن الق�سم  ي�سر 
على منهج الو�سطية يف الدعوة اإلى اهلل 

عز وجل، والبعد عن الغلو والتطرف.
 

لنبداأ بنبذة �سخ�سية موجزة؟
حا�سلة  ال�سميدي،  علي  �ساكر  جميلة 
ع��ل��ى امل��اج�����س��ت�����ر يف ال��ف��ق��ه واأ����س���ول���ه، 
حم���ا����س���رة ورئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال���درا����س���ات 
يف  والآداب  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  الإ���س��ام��ي��ة 
ال���ن���م���ا����س. ع��م��ل��ت م���ن ق��ب��ل م�����س��اع��دة 
مبكتب الوكيلة بني اأعوام 1422 و 1424، 
 ،1426 اإل��ى   1422 م��ن  ك��ن��رتول  ورئي�سة 
الأك��ادمي��ي  الإر����س���اد  بلجنة  ع�سو  واأن����ا 
وع�سو  الإ�سامية،  ال��درا���س��ات  ق�سم  يف 
كنرتول بق�سم الريا�سيات 1429، وقائمة 
)الف�سل   1430 الكلية  وك��ي��ل��ة  ب��اأع��م��ال 
ت��روؤ���س  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  الأول(،  ال��درا���س��ي 
م����رات، ورئي�سة  ث���اث  ال��ت��اأدي��ب  جل��ن��ة 
ال��ن�����س��اط ال��ط��الب��ي ب��ق�����س��م ال���درا����س���ات 
ك��ن��رتول  ورئ��ي�����س��ة   ،1435 الإ����س���ام���ي���ة 
واأخ���را  الإ���س��ام��ي��ة،  ال��درا���س��ات  بق�سم 
رئي�سة ق�سم الدرا�سات الإ�سامية 1436.

من الدرا�سات والبحوث التي قمت 
ال�سرعية  الأدل�����ة  امل��ج��از يف  وق����وع  ب��ه��ا: 

كيف ترين البيئة اجلامعية؟ 
اهلل  اأنعم  تربوي  �سرح  اجلامعية  البيئة 

به علينا نتلقى فيه العلوم واملعارف.

وما الربامج غري الف�سلية
التي يقدمها الق�سم لطالباته؟ 

والعديد  والتجويد،  التاوة  دورة  يقدم 
امل���ن���ا����س���ب���ات  ����س���ت���ى  ال�������ن�������دوات يف  م�����ن 
ك��الأ���س��ح��ي��ة، وم��ن��ا���س��ك احل����ج، وف�����س��ل 
والقدوة  الأولد،  وتربية  عا�سوراء،  ي��وم 
احل�سنة، اإلى جانب امل�ساركة يف الأن�سطة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة داخ����ل ال��ك��ل��ي��ة، وع��ق��د دورات 
واإقامة  والطالبات،  لاأع�ساء  تدريبية 
م�����س��اب��ق��ات ث��ق��اف��ي��ة وع��ل��م��ي��ة، واإن�������س���اء 
الأع�����س��اء  ب��ني  للتوا�سل  نقا�س  حلقات 
وال����ط����ال����ب����ات، وغ����ره����ا م����ن ال����ربام����ج 

التدريبية والتطويرية.

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

من مظاهر هذا الدور: اإقامة حما�سرات 
ع���ام���ة، ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���س�����س��ات خ��ري��ة 
لإق���ام���ة م��ل��ت��ق��ي��ات وب���رام���ج ل��ل��ط��ال��ب��ات، 
م��ت��اب��ع��ة ح�����الت ال���ط���ال���ب���ات الأ����س���ري���ة، 

والتعاون يف اإيجاد حلول منا�سبة لهن.

ما الإيجابيات وال�سلبيات
التي لحظتها لدى الطالبات؟

لب����د م���ن وج�����ود ���س��ل��ب��ي��ات واإي���ج���اب���ي���ات 
ولكن على ح�سب املوقف وكذلك طريقة 

التعامل معهن.

هل هناك تعاون بني الق�سم 
والأق�سام الأخرى يف اجلامعة؟

نعم هناك توا�سل وتعاون.

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

ب��ه، ون��ح��اول التطوير. ووج��ود  ب��اأ���س  ل 
الق�سم �سروري  العلمي يف  البحث  مادة 

لكي يفهم كيفية اإعداده.

ماذا ينق�س الكلية حاليا؟
م��ت��خ�����س�����س��ات يف ال��ت��وج��ي��ه والإر�����س����اد، 
النف�سي،  الإر�ساد  وكذلك متخ�س�سة يف 

وذلك  للحاجة املا�سة لدى لطالبات.

ما تطلعاتكن امل�ستقبلية للتطوير؟
ودعوية  ثقافية  ن��واد  اإن�ساء  اإل��ى  نطمح 
للطالبات، واإقامة مركز موهبة ت�سارك 
ف��ي��ه ال��ط��ال��ب��ات امل���وه���وب���ات مب��واه��ب��ه��ن 
املتميزة لي�سهمن بالأن�سطة يف املوؤمترات 

العلمية.

مب تن�سحني الطالبات
من اأجل اأداء اأف�سل

يف مرحلتهن اجلامعية؟
اأو���س��ي��ه��ن ب��اإخ��ا���س ال��ن��ي��ة هلل ت��ع��ال��ى، 
وامل���ج���اه���دة يف ط��ل��ب ال��ع��ل��م ال�����س��رع��ي، 
والأنظمة  باللوائح  والل��ت��زام  والتعاون 
اجل��ام��ع��ي��ة، وحت��ق��ي��ق الن��ت��م��اء وال����ولء 
ل��ل��ج��ام��ع��ة وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات 

البيئة اجلامعية.

درا���س��ة اأ���س��ول��ي��ة، وث��ق��اف��ات��ن��ا اإل���ى اأي���ن؟ 
حتت الطبع.

حدثينا عن الق�سم؟ 
يعد ق�سم الدرا�سات الإ�سامية من اأهم 
واأكرب الأق�سام يف الكلية اإذ ي�سم حوايل 
ثاثة اآلف طالبة. يقوم الق�سم مبهامه 

الأكادميية على حمورين،
الكلية؛  لكافة  الق�سم  الأول: خارج 
اأكر من 80 �ساعة لكافة  فالق�سم يقدم 
 170 من  اأك��ر  يقدم  كما  الكلية،  اأق�سام 
فيه  ال��درا���س��ات  الطالبات  لكافة  �ساعة 
على  الق�سم  وي�سر  امل�ستويات،  بجميع 
عز  اهلل  اإل��ى  الدعوة  يف  الو�سطية  منهج 
وج���ل ، وال��ب��ع��د ع���ن ال��غ��ل��و وال��ت��ط��رف، 
وحت��ق��ي��ق ال��ق��دوة ال�����س��احل��ة يف خمتلف 

مناحي احلياة.
يكون  اأن  يف  الق�سم  روؤي���ة  وتتمثل 
ال�سرعي  العلم  تقدمي  يف  متميزا  رائ��دا 
ثوابت  بني  يجمع  منهج  وف��ق  للمجتمع 

الدين ومتغرات الع�سر.
وي�����ه�����دف ال���ق�������س���م اإل��������ى ت���اأه���ي���ل 
واملعارف  امل��ه��ارات  واإك�سابهن  الطالبات 
الدرا�سات  جم��ال  يف  والعملية  النظرية 

الإ�سامية.
يقوم  التي  والقيم  الأه���داف  وم��ن 
الأ�سمى من  الهدف  الق�سم، حتقيق  بها 
وج���ود الإن�����س��ان وه��و ع��ب��ادة اهلل تعالى، 
والإمل������ام ب��اأ���س��ول ال��رتب��ي��ة الإ���س��ام��ي��ة 
ال�سحيحة،  العقيدة  تر�سيخ  اأج���ل  م��ن 

والتخلق بالقراآن الكرمي والعمل به.

الأم��م ويخلد  التاريخ، ي�سجل ماآثر  الإن�سانية عرب  الكتاب هو ق�سة رحلة 
ومع  خلت،  ق��د  اأم��م  ت��اري��خ  ق��راأن��ا  وبالكتاب  ديننا  عرفنا  بالكتاب  حياتها. 

الكتاب يعي�س الظامئون للمعرفة واحلقيقة.

اأعز مكان يف الدنا �سرج �سابح 
وخر جلي�س يف الزمان كتاب

جديدا  ربيعا  فيكون  الربيع  يف  �سنوي  موعد  الكتاب  م��ع  وللريا�س 
اأقبلت من خمتلف الأرج��اء جاءت  تزدهي الريا�س فيه بزوارها ومبكتبات 

لتعر�س ما لديها من كتب ومواد معرفية يف اأوعية ورقية واإلكرتونية.
ترافقها  التي  الحتفالية  هذه  يف  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  ت�سارك  كما 

العديد من الفعاليات الأدبية والثقافية.
للكتاب  يظل  الرقمية  امل��واد  الإلكرتوين وطغيان  الكتاب  انت�سار  ومع 
عا�سقوه وحمبوه الذين تتزاحم بهم اأبواب املعر�س �سباحا وم�ساءا يبحثون 
عن معلومة ويفت�سون عن فكرة، يتابعون كتابا اأو كاتبا، ديوان �سعر اأو رواية، 
اقتناء  املعر�س يحر�سون على  الأ�سعار يظل رواد  ارتفاع  اأنه مع  والعجيب 
الكتب بنهم �سديد يدل على وعي ثقايف باأهمية الكتاب والحتفاء باملعرفة. 
طيور   « �سعري  دي��وان  احت�سن  لأن��ه  خ�سو�سية  عندي  املعر�س  لهذا 
الأدب��ي  وال��ن��ادي  العربي  الثقايف  املركز  ال��ذي �سدر عن  ال��ري��ح«  ت�سكو من 

بالريا�س.
م��ع��ر���س ال��ري��ا���س ف��ر���س��ة لل��ت��ق��اء املثقفني واق��ت��ن��اء ال��ك��ت��ب وت��ب��ادل 

اخلربات والطاع على املنتج املعريف يف الأقطار العربية املختلفة.
العربية،  للثقافة  مهمة  عا�سمة  الريا�س  اأن  ي��وؤك��د  الكتاب  معر�س 
بل  واقت�ساديا  �سيا�سيا  لي�س  العربية  اخلارطة  يف  مهم  مركز  اململكة  واأن 
اأهمية يوما بعد ي��وم، يف ظل قيادة خ��ادم احلرمني  ي��زداد  هي مركز ثقايف 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل.
* وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

الكتاب ومعرض الكتاب 1436

قسم الدراسات اإلسالمية.. 
قيم وأهداف

تعالى،  اهلل  عبادة  وهو  الإن�سان  وجود  من  الأ�سمى  الهدف  • حتقيق 
والإملام باأ�سول الرتبية الإ�سامية.

ال�سلوكية ال�سحيحة يف طالبات  املعرفية والأخاقية  الأ�س�س  • غر�س 
امل��ج��ت��م��ع، واإع�����داد  ال��ب��ن��اء يف  ال��ع��م��ل  ق�����ادرات ع��ل��ى  ال��ق�����س��م لي�سبحن 
ما  يف  تعالى  اهلل  حكم  ملعرفة  موؤهات  ال�سريعة  علوم  يف  متخ�س�سات 

ي�ستجد من اأمور احلياة.
واحل�سبة  والإر���س��اد  وال��وع��ظ  اهلل  اإل��ى  للدعوة  الطالبات  تاأهيل    •
اخلرية  وامل��وؤ���س�����س��ات  احلكومية  ال��دوائ��ر  يف  ال�سرعية  وال���س��ت�����س��ارات 
ح��وار  ح��اج��ة  لتلبية  ال��ط��ال��ب��ات  م��ن  علمية  ك��ف��اءات  وتهيئة  وغ��ره��ا، 

احل�سارات واملوؤمترات العلمية ال�سرعية العاملية.
يف  �سعيا  وحتقيقا،  درا���س��ة  الإ���س��ام��ي  ب��ال��رتاث  اخلا�سة  العناية    •

خدمة الدين الإ�سامي وغاياته ال�سامية.
توعية  اأج��ل  من  وال��ق��درات  للمواهب  الأمثل  وال�ستثمار  التنمية   •

دينية را�سدة، والعناية بعلوم القراآن الكرمي والعلوم ال�سرعية.
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التعليم العالي

لقطات

وزير التعليم: الرياضة المدرسية
ليست إلزامية بمدارس البنات

اأكد معايل وزير التعليم الدكتور عزام الدخينّل اأن وزارة التعليم لن 
تطبق الريا�سة املدر�سية ب�سكل اإلزامي يف مدار�س البنات. جاء ذلك 
الريا�سة  تطبيق  اإلزامية  عن  ال�سحافيني  اأح��د  �سوؤال  على  رده  يف 

املدر�سية للبنات، حيث اكتفى معاليه بالإجابة ب�«ل«.
ح�سره  ال��ذي  التعليم،  يف  الريا�سة  لقاء  عقب  الدخينّل  وق��ال 
الرئي�س العام لرعاية ال�سباب �ساحب ال�سمو امللكي الأمر عبد اهلل 
يف  يتمثل  دوؤوب  كبر  لعمل  انطاقة  اليوم  »اجتماعنا  م�ساعد،  بن 
الريا�سة يف التعليم، ومن هنا اأعلن اأن م�ستقبل الريا�سة يف اململكة 
�سيبداأ مب�سيئة اهلل من املدار�س واجلامعات، و�سن�سهم يف العمل على 
اأن ي�سبح للجامعات واملدار�س فرق م�ستقلة ت�سهم يف دعم املنتخبات 
لديها  ال���وزارة  اأن  اإل��ى  لفتا  املختلفة«،  العمرية  بفئاتها  ال�سعودية 
خال  من  املقبلة  الفرتة  خال  املدر�سية  الريا�سة  تعزيز  يف  توجه 
اجلانب  وتعزيز  للطاب،  املدر�سية  والأن�سطة  باملاعب  الهتمام 

ال�سحي والوقائي من خال الهتمام بالريا�سة.
���س��وؤال على رئي�س الحت��اد  ب��ط��رح  التعليم  م��ع��ايل وزي���ر  وب���ادر 
اأن  بعد  ال��ق��دم،  ك��رة  ريا�سة  ح��ول  عيد  اأحمد  القدم  لكرة  ال�سعودي 
اأ�سار معاليه اإلى مطالبة العديد ممن تناول معهم مو�سوع الريا�سة 
امل��ق��رتح��ة، وت�سمنت  ال��ري��ا���س��ات  اإدراج���ه���ا �سمن  ب��ع��دم  امل��در���س��ي��ة، 
اململكة كان من  الريا�سة يف  انطاق  اأن  اإل��ى  الإ���س��ارة  مداخلة عيد، 
الأول���ى  املظلة  ك��ان��ت  واأن��ه��ا  ح��ال��ي��ا(،  )التعليم  �سابقا  امل��ع��ارف  وزارة 

للريا�سة«. 
واأ�ساف »رمبا كان هناك بع�س الق�سور يف الهتمام بالريا�سة 
التنظيم،  اإل��ى  ذل��ك  يف  العمل  يحتاج  اإذ  مقلق،  غر  لكنه  املدر�سية، 
وعقد اللقاءات، وطرح املقرتحات التي نحن اليوم نقف على اأبوابها 
من خال هذا اللقاء، خ�سو�سا اأن نحو 750 األف ممار�س للريا�سة 
من �سغار ال�سن، والعديد من احلكام املدر�سيني لزالوا على مقاعد 
الدرا�سة، وهو الأمر الذي يدعونا اإلى الهتمام باملراحل ال�سنية يف 
املدار�س واجلامعات، والإ�سهام يف حتويل هذه اللعبة من هواية اإلى 

�سناعة تقوم على اأ�سا�سات ثابتة«.

إشراك المعلمين والمعلمات
في تطوير حركة النقل الخارجي

املعلمني  باإ�سراك  الدخينّل  ع��زام  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  وجه 
مبقرتحاتهم  والأخ���ذ  اخل��ارج��ي  النقل  حركة  تطوير  يف  واملعلمات 
واآرائهم حول اآلية تطبيق احلركة للعام الدرا�سي املقبل 1437/1436، 
اإ�سافة  ل��ل��وزارة،  الإلكرتونية  البوابة  يف  ا�ستبيان  ط��رح  خ��ال  م��ن 
اإلى عقد لقاءات وور�س عمل جمدولة للعاملني يف امليدان الرتبوي 
باملناطق واملحافظات، للو�سول اإلى اآلية حمددة حتقق لهم ال�ستقرار 

النف�سي واملهني.
حركة  تطوير  يف  واملعلمات  املعلمني  اإ���س��راك  اأن  الدخينّل  واأك��د 
ال��ن��ق��ل اخل��ارج��ي ي��اأت��ي اإمي��ان��ا م��ن��ه ب���اأن امل��ع��ل��م ه��و امل��ع��ن��ي باحلركة 
وم��ع��اي��ره��ا ال��ت��ي ي��ت��م ب��ن��اءا عليها اإج�����راءات ال��ن��ق��ل، لف��ت��ا اإل���ى اأن 
اآل��ي��ات  اإل���ى حت��دي��ث  امل��ق��رتح��ة م��ن��ه��م، ي��ه��دف  الأخ����ذ بجميع الآراء 
النقل اخلارجي يف ال��وزارة، وفقا ملعطيات امليدان التعليمي، مطالبا 
مبناق�سة جميع معاير املفا�سلة يف احلركة، وال�ستماع اإلى مطالب 
امل��ق��رتح��ات،  ه���ذه  بنتائج  والأخ����ذ  وامل��ع��ل��م��ات  املعلمني  وم��ق��رتح��ات 

لعر�سها �سمن ور�سة عمل ختامية تقيمها الوزارة.  

أحمد العياف 

ال����دويل ال���راب���ع للتعلم  امل���وؤمت���ر  خ��ل�����س 
الإل���ك���رتوين وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن ب��ع��د، ال��ذي 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  برعاية  اأقيم 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
وزي����ر  م���ع���ايل  واف���ت���ت���ح���ه  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����دك����ت����ور ع�������زام ب����ن حم��م��د 
الدخيل يف ال��ث��اين م��ن م��ار���س اجل���اري، 
املو�سوعات  من  جملة  على  التاأكيد  اإل��ى 
رفع  على  التاأميم  مت  حيث  والتو�سيات، 
خادم  ملقام  وتقدير  وعرفان  �سكر  برقية 

للمحتوى الرقمي واإثرائه يف دعم من�سة 
الجتماعية  ال�سبكات  وتوظيف  التعليم، 

التفاعلية يف عملية التعليم والتعلم.
وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  امل���وؤمت���ر  اأن  ي���ذك���ر 
للتعلم  الوطني  باملركز  ممثلة  التعليم، 
حتت  ب��ع��د  ع���ن  الإل����ك����رتوين  والتعليم 

عنوان »تعلم مبتكر مل�ستقبل واعد«.
وع����ق����د امل������وؤمت������ر ل���ت���ح���ق���ي���ق ع���دد 
م��ن الأه�����داف مت��ث��ل��ت يف ال��ت��ع��رف على 
بيئة  يف  وامل��م��ار���س��ات  التطبيقات  اأح���دث 
واملتميزة؛  املبتكرة  الإل��ك��رتوين  التعلم 
وا����س���ت���ع���را����س ال���ت���ج���ارب والجت����اه����ات 

احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني، ي��ح��ف��ظ��ه اهلل، 
املحدود  غر  ودعمه  للموؤمتر  لرعايته 
للتعليم، والعمل مبا جاء يف كلمة معايل 
ال����وزي����ر، ك��و���س��ع اإط������ار ع��م��ل وخ���ارط���ة 
طريق للمرحلة القادمة، ودعم املبادرات 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا م��ع��ال��ي��ه، ك��م��ب��ادرة امل���وارد 
التعليمية املفتوحة ومبادرة الرائدات يف 
التعليم الإلكرتوين، اإ�سافة اإلى ما وجه 
به معاليه من تعميم جائزة التميز على 
والرتكيز  العام،  التعليم  جميع قطاعات 
موجها  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ف��ردي  التعلم  ع��ل��ى 
للتعلم غر املحدود، والإتاحة والو�سول 

ا����س���ت���خ���دام���ات  ال���ع���امل���ي���ة احل���دي���ث���ة يف 
امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي واأ���س��ال��ي��ب ت��ط��وي��ره، 
والتعلم  التعليم  م�ستقبل  وا�ست�سراف 
املتوقعة  والأدوار  املعرفة  جمتمعات  يف 
م��ن��ه، والط�����اع ع��ل��ى اأح�����دث ال��ب��ح��وث 
التعلم  جم���ال  يف  العلمية  وال���درا����س���ات 
الإلكرتوين والتعليم عن بعد، ومناق�سة 
جم���الت  يف  الإل�����ك�����رتوين  ال��ت��ع��ل��م  دور 
البتكار وامل�ساركة من اأجل تعلم اأف�سل، 
من  الإل��ك��رتوين  التعلم  ج��ودة  و�سمان 
ح���ي���ث امل���ح���ت���وى وال���ق���ي���ا����س وال���ت���ق���ومي 

واآليات التطبيق.

»التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد« يوصي 
بالمحتوى الرقمي وتوظيف الشبكات االجتماعية

ل�سوؤون  التعليم  وزير  نائبة  اأكدت معايل 
اململكة  ق���ي���ادة  اأن  ال��ف��اي��ز  ن����ورة  ال��ب��ن��ات 
تعزيز  على  حت��ر���س  ال�سعودية  العربية 
م���ك���ان���ة امل���������راأة، واإت�����اح�����ة ال���ف���ر����س���ة ل��ه��ا 
والإ�سهام  املجتمع،  يف  الفاعلة  للم�ساركة 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ل���ه���ذا ال���وط���ن، 

لإميانها باأهمية دورها.
اليوم  مبنا�سبة  كلمة  خ��ال  وقالت 
للمراأة  الفر�سة  »اأتيحت  للمراأة  العاملي 
املجالت يف عدد كبر  للعمل يف خمتلف 
القطاعني  يف  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن 
الفر�سة  واأت��ي��ح��ت  والأه���ل���ي،  احل��ك��وم��ي 
وامل�ساركة  القرار،  للم�ساركة يف �سنع  لها 
ب����ال����راأي وامل�������س���ورة ب��ع�����س��وي��ة ك��ام��ل��ة يف 
جم��ل�����س ال���������س����ورى، وق���ري���ب���ا امل�����س��ارك��ة 

مبنا�سبة  كلمتها  يف  ال��ع��واد  وق��ال��ت 
ب��اأن  ال��ق��ول  ل��ل��م��راأة »ميكن  العاملي  ال��ي��وم 
خ���ط���وات م�����س��ارك��ة امل������راأة ال�����س��ع��ودي��ة يف 
التنمية قد تاأخرت، ومل تظهر ب�سكل جاد، 
ومل يبداأ منحها الفر�س التي ت�ستحقها 
اإل منذ �سنوات قليلة، اإل اأنها يف م�سرتها 
باقي  ن��ظ��رات��ه��ا يف  ع��ن  تختلف  ل  ه���ذه 
الن�ساء طويا  العامل، حيث عانت  اأنحاء 
يف خمتلف دول العامل للو�سول لتحقيق 
مبا  جمتمعاتهن  يف  للمراأة  نوعي  منجز 
ف��ي��ه��ا ال����دول امل��ت��ق��دم��ة، وم���ع ذل���ك فقد 
ودول��ي��ا  حمليا  ال�����س��ع��ودي��ة  امل����راأة  حققت 
منجزات  والثقايف  العلمي  امل�ستوى  على 
ي���ق���دره���ا ك���ل م���ن ت��ه��م��ه م�����س��ل��ح��ة ه��ذا 
الوطن وتقدمه، وتبني بجاء ما متتلكه 

ال��ب��ل��دي��ة، وت�ستمر  امل��ج��ال�����س  ال��ك��ام��ل��ة يف 
حكومتنا الر�سيدة بقيادة خادم احلرمني 
عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
الثقة  وب���ث  امل�����راأة  دع���م  يف  اهلل،  يحفظه 
طاقاتها  وا�ستثمار  مكانتها  وتعزيز  بها 

ومنحها فر�س خدمة دينها ووطنها«.
اأك������دت وك��ي��ل��ة وزارة  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
هيا  ال��دك��ت��ورة  ال��ب��ن��ات  ل�����س��وؤون  التعليم 
ق���ادرة  الآن  ال�����س��ع��ودي��ة  امل�����راأة  اأن  ال���ع���واد 
دول  خمتلف  يف  نظراتها  مناف�سة  على 
وثقتها  ج��دا،  كبرة  وطموحاتها  العامل، 
ع��ال��ي��ة ب�����اأن ال���ط���ري���ق اأم���ام���ه���ا ���س��ي��ك��ون 
م�سرعا لتحقق املزيد من النجاح، يف ظل 
القيادة احلكيمة، مبا يعزز  دعم واهتمام 

التفاوؤل مب�ستقبل املراأة ال�سعودية.

املراأة ال�سعودية من طاقات كامنة تنتظر 
منحها الفر�س املنا�سبة لإطاقها«.

اأن الوزارة تقوم بتطوير  واأو�سحت 
على  القائمة  الن�سائية  الب�سرية  الكوادر 
ت��ع��ل��ي��م ال���ب���ن���ات، وف��ت��ح امل���ج���ال اأم��ام��ه��ن 
ل��اإي��ف��اد ال��داخ��ل��ي والب��ت��ع��اث اخل��ارج��ي 
واللتحاق  العليا،  الدرا�سات  ل�ستكمال 
ب���ال���ربام���ج ال���ت���دري���ب���ي���ة داخ������ل امل��م��ل��ك��ة 
املراأة حمليا  وخارجها، وتو�سيع م�ساركة 
املوؤمترات  يف  ومتثيلها  ودوليا  واإقليميا 
وال���ن���دوات وال���ل���ق���اءات وامل�����س��اب��ق��ات على 
امل�������س���ت���وى ال���ع���امل���ي وامل����ح����ل����ي، ومت��ث��ي��ل 
م��ن�����س��وب��ات ال�������وزارة ب�����س��ك��ل م��ت�����س��او مع 
زم���ائ���ه���ن يف ج��م��ي��ع ب���رام���ج ال��ت��ط��وي��ر 

املهني والرتبوي.

الفايز والعواد تؤكدان حرص المملكة
على تعزيز مكانة المرأة
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الطائف
انطلقت فعاليات امللتقى العلمي 
ال���ط���اب���ي ب���ج���ام���ع���ة ال���ط���ائ���ف 
بهدف  اكت�ساف وتنمية مواهب 
ال����ط����اب يف جم������الت ال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي والب����ت����ك����ارات وري������ادة 
للمجالت  بالإ�سافة  الأع��م��ال؛ 
���س��وؤون  واأو����س���ح عميد  ال��ف��ن��ي��ة. 
اأن  امل��ال��ك��ي  في�سل  د.  ال��ط��اب 
ع����دد امل�������س���ارك���ات ال���ت���ي ق��دم��ه��ا 
ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات ب��ل��غ��ت ما 
م��وزع��ة  م�����س��ارك��ة   982 ي���ق���ارب 
وف����ق����ا ل���ل���م���ج���الت امل����ت����اح����ة يف 
العلمي،  البحث  وه��ي:  امللتقى، 
البتكارات والخرتاعات، وريادة 
الوثائقية  والأف�����ام  الأع���م���ال، 
وامل�������س���ارك���ات ال��ف��ن��ي��ة، وب���رام���ج 

اخلدمة املجتمعية.

الجوف
اأح��������اط��������ت ج�����ام�����ع�����ة اجل�������وف 
ط��ال��ب��ات��ه��ا ب���ال���ب���دء يف ت��ط��ب��ي��ق 
بالزي  املتعلقة  العقوبات  لئحة 
اجل����ام����ع����ي وق���������س����ات ال�������س���ع���ر 
وامل����اب���������س والإك���������س���������س����وارات 
امل���خ���ال���ف���ة، م�������س���ددة ع���ل���ى ع���دم 
الع��������ت��������داء ع����ل����ى م���ن�������س���وب���ات 
ك��م��ا ح��ظ��رت عليهن  اجل��ام��ع��ة، 
اأو  اأف������ام  اأو  ����س���اح  اأي  ح��م��ل 
ل��اآداب  منافية  وجم��ات  �سور 
اأو حيازة  الإ�سامية،  والأخ��اق 
اأج���ه���زة  ا����س���ت���خ���دام  اإ������س�����اءة  اأو 
اجلوال داخل املدينة اجلامعية.

الدمام
اأق���ام���ت ج��ام��ع��ة ال���دم���ام م��وؤخ��را 
ال���ل���ق���اء ال��ت��ح�����س��ري ل��ل��م��وؤمت��ر 
وذلك  ال�ساد�س،  الطابي  العلمي 
ا���س��ت��ع��دادا ل��ل��م�����س��ارك��ة يف امل��وؤمت��ر 
ج��دة  حم��اف��ظ��ة  ت�ست�سيفه  ال���ذي 
يف ال��ع��ا���س��ر م���ن ج���م���ادى الآخ����رة 
للعام 1436ه احلايل برعاية خادم 

احلرمني ال�سريفني.
وح�����������س�����ر ال�����ل�����ق�����اء م����دي����ر 
اجل����ام����ع����ة ال�����دك�����ت�����ور ع����ب����د اهلل 
ل�سوؤون  اجلامعة  ووكيل  الربي�س، 
العفالق،  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  ال��ف��روع 
واملجتمع  الأ�سرة  طب  وا�ست�ساري 
ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى اجل��ام��ع��ي ال��دك��ت��ور 
ع��ب��داهلل اجل�����ودي، ومم��ث��ل وزارة 
الدكتور  ال��ع��ايل  للتعليم  التعليم 
م���اج���د امل���وا����س���ي، وامل��ن�����س��ق ال��ع��ام 

الدكتور علي ال�سامي.

الباحة
اأ�����س����در م���دي���ر ج��ام��ع��ة ال��ب��اح��ة 
امل���ك���لَّ���ف ال���دك���ت���ور ع����ب����داهلل ب��ن 
حم���م���د ال�����زه�����راين ع�������ددا م��ن 
بالقطاعات  الإداري����ة  ال��ق��رارات 
تكليف  �سملت  للجامعة،  التابعة 
الزهراين  حممد  بن  اهلل  دخيل 
م���دي���را ع���ام���ا ل��ل�����س��وؤون امل��ال��ي��ة 
والإداري����������ة، و����س���امل ب���ن اأح��م��د 
العام  للمدير  م�ساعدا  الغامدي 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ل�سوؤون 
وامل��وظ��ف��ني، و���س��ال��ح ب��ن اأح��م��د 
���س��وي��ل م�����س��اع��دا ل��ل��م��دي��ر ال��ع��ام 
للمالية، وعلى عبداهلل غرم اهلل 

مديرا للم�ستودعات.

الملك سعود
ال���ق���راءة بجامعة  ن����ادي  ���س��ارك 
���س��ع��ود يف ج��ن��اح مبعر�س  امل��ل��ك 
ال�����ري�����ا������س ال����������دويل ل���ل���ك���ت���اب، 
متنوعة  فعاليات  اجل��ن��اح  وق��دم 
ومب�ساعدة  ل��ل��ج��ن��اح،  ل��ل��زائ��ري��ن 

كفاءات �سابة �سعودية.
ومن الفعاليات املهمة التي 
الكتاب،  ت��دوي��ر  اجل��ن��اح،  قدمها 
للمعر�س،  ل��ل��زائ��ر  مي��ك��ن  ح��ي��ث 
ا�ستبدال كتبه التي قراأها بكتب 
اأخ����رى ي��وف��ره��ا اجل���ن���اح، وه��ذه 
الفكرة ت�سمح بتدوير الكتب بني 

القراء دون تكاليف مادية.

حائل
�سلنّمت جامعة حائل عقود الدفعة 
الأول������ى م���ن امل�����س��اري��ع ال��ب��ح��ث��ي��ة 
���س��م��ن ب��رن��ام��ج »ب�����ادئ« لأع�����س��اء 
مت  الذين  اجل��دد  التدري�س  هيئة 
ا�ستقطابهم واملبتعثني احلا�سلني 
ع��ل��ى درج�����ة ال���دك���ت���وراه ح��دي��ث��ا، 
اجلامعة  مدير  معايل  �سلنّم  حيث 
ال���ع���ق���ود  ال�����رباه�����ي�����م،  خ���ل���ي���ل  د. 
ل���اأ����س���ات���ذة م����ن ه����م ع���ل���ى رت��ب��ة 
تقدموا  ول��ل��ذي��ن  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ 
للح�سول على دعم لبحوثهم من 
خالل الرنامج، واجتازوا �سروط 

احل�سول على الدعم.

الملك عبدالعزيز
ال���ق���ن�������س���ل���ي���ة  م�������ن  وف���������د  زار 
امللحق  الأمريكية بجدة برئا�سة 
الثقايف  جي�سون را�سكن، جامعة 
امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز. وت�����س��م��ن 
برنامج الزيارة لقاءا بني الوفد 
ووكيل اجلامعة للدرا�سات العليا 
والبحث العلمي الدكتور عدنان 
بن حمزة زاهد، وعمداء الكليات 
ب����اجل����ام����ع����ة. وت�����ن�����اول ال���ل���ق���اء 
الأك��ادمي��ي��ة  الق�سايا  م��ن  ع���ددا 
تهم  ال��ت��ي  والثقافية  والعلمية 

الطرفني.

السعودية اإللكترونية
ن���ظ���م���ت اجل���ام���ع���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
التدريبية  ال��دورة  الإلكرتونية، 
التعليم  اإدارة  ل��ن��ظ��ام  ال��ث��ال��ث��ة 
 »Black board« الل���ك���رتوين 
بورد  ب��اك  �سركة  مع  بالتعاون 

.»BME« يف ال�سرق الأو�سط
اإن  اجل������ام������ع������ة  وق�������ال�������ت 
ال����������دورة ت����ه����دف اإل�������ى ت���دري���ب 
يف  ب��ورد  الباك  نظام  م�سوؤويل 
اأ�س�س  اجلامعات احلكومية على 
التعليمي  املحتوى  مع  التعامل 
التقنية  والإدارة  الإل���ك���رتوين، 
جل���م���ي���ع الأن����ظ����م����ة امل����ت����واف����رة، 
وط����ري����ق����ة ����س���ب���ط امل���ع���ل���وم���ات 
الطلبة  ومتابعة  التعليم،  لإدارة 
مب��ن��ت��ه��ى ال�����دق�����ة، ف�������س���ا ع��ن 
مراقبة كفاءة العملية التعليمية 
روؤي��ة  مع  يتوافق  مبا  وتقييمها 
امل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وم��ع��رف��ة 
امل���ت���اح���ة  وال����و�����س����ائ����ل  الأدوات 

لأع�ساء الهيئة التدري�سية.

جازان
الثالثة  بال�سنة  الطالبة  ابتكرت 
ج��ازان،  بجامعة  الطب  كلية  يف 
احل��ازم��ي،   احل�سني  بنت  غالية 
�ساعة يد ت�ساعد ال�سم و�سعاف 
ال�سمع على عبور الطرق، وذلك 
ال��ت��ق��اط  ع���ر  اإي���اه���م  بتنبيهها 
اجتاه  وحتديد  ال�سيارات  اأب��واق 
م���������س����در ال�����������س�����وت. وي�������س���اع���د 
عند  التنبيه  يف  كذلك  الب��ت��ك��ار 
اإط���اق ���س��اف��رات الإن�����ذار. وقد 
يف  بابتكارها  احل��ازم��ي  ���س��ارك��ت 
جامعات  لطالبات  الأول  امللتقى 
موؤخرا  اأقيم  ال��ذي  اخلليج  دول 

بالعا�سمة الريا�س.

أم القرى
ال���ق���رى عن  اأم  داف���ع���ت ج��ام��ع��ة 
البالغ عددها   الإعامية  املراكز 
حت��ت  ت����ن���������س����وي  م�������رك�������زا    14
مع  تتكامل  اأنها  مفيدة  اإدارتها، 
والتعليمي  الج��ت��م��اع��ي  ال����دور 
وال����رتب����وي ل��ل��ج��ام��ع��ة. واأك�����دت 
ال��ع��امل��ي  اأن الأ����س���ل���وب  اجل��ام��ع��ة 
يت�سق مع وج��ود عدة  الطرح  يف 
املتعلقة  ال�����روؤى  ل��ط��رح  م��راك��ز 
ب�����الإع�����ام احل����دي����ث وامل����وج����ه، 
النوع من  اأن وج��ود هذا  موؤكدة 
ال���ط���رح ي��خ��ل��ق ل��ل��ج��ام��ع��ة ه��وي��ة 

اإعامية متفردة.
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جامعة »ستانفورد« تبحث إعادة صناعة الكليات
المصدر: موقع

جامعة »ستانفورد«

يعيدوا  اأن   اإلى  الأمركيون  هل يحتاج 
ال��ت��ف��ك��ر يف ف��ه��م ط��ب��ي��ع��ة ال��ت��ع��ل��م بعد 

احل�سول على �سهادة الثانوية؟
وه���ل ح��ل��م احل�����س��ول ع��ل��ى �سهادة 
اجلامعة والدرا�سة يف اجلامعة ملدة اأربع 
الكثرون  ي�ستطيع  ل  ق��د  حلم  �سنوات 

حتقيقه؟
اأن يعد يف ح��د ذات��ه   ب��ل ه��ل ميكن 

فكرة جانبها ال�سواب؟ 
ه����ذه الأ���س��ئ��ل��ة ط��رح��ه��ا اأ����س���ت���اذان 
كبران يف جامعة »�ستانفورد« الأمركية 
�سناعة  »اإع��ادة  بعنوان  �سطراه  كتاب  يف 
الكلية: البيئة املتغرة للتعليم العايل«، 
�ستانفورد  كلية  امل�سارك يف  الأ�ستاذ  هما 
للرتبية الربوفي�سور »مي�سيل �ستيفنز«، 
الربوفي�سور  باجلامعة  الزائر  والأ�ستاذ 
»م��اي��ك��ل ك��ر���س��ت«، ون��اق�����س��ا ف��ي��ه فكرة 

اإيجاد منوذج اآخر للتعليم العايل.
وحتدى الكتاب وا�سعي ال�سيا�سات 
يجب  العلمية  ال��درج��ة  ب���اأن  التعليمية 

بل  �سنوات؛  ل�ست  اأرب��ع  ت�ستغرق من  األ 
ي�ستطيع املرء اأن يدر�سها يف الع�سرينيات 
من العمر؛ لأنها �سيء يتحرك يف داخله 
ي��ك��ون هنالك  ب��ل رمب���ا ل  ع��م��ره  طيلة 
حاجة يف اأن تاأخذها يف اجلامعة بل على 

�سكل دورات على النرتنت. 
�سحفي  لقاء  خمت�سر  يلي  وفيما 
ن�سرته »�ستانوفرد يونيفر�سيتي بري�س« 

مع موؤلفي الكتاب:

ملاذا نحتاج لإعادة
ت�سور الكلية؟

للتعليم  الذهبي  الع�سر  »اإن  »�ستيفنز«: 
ال����ع����ايل ق����د ان���ت���ه���ى، حم������ددا ب��داي��ت��ه 
ب��داي��ة  الأرب��ع��ي��ن��ات ح��ت��ى  م��ن منت�سف 
�سهدت  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  تلك  الت�سعينات، 
مع  مقرتنا  للكليات  احلكومة  ا�ستثمار 
يعد  والأم����ر مل  ل��ه��ا؛  ال��ت��ام  ال�ستقال 
ك���ذل���ك ب��ع��د ه����ذه ال����ف����رتة،  ف��اح��ظ��ن��ا 
احلكومي  ال��دع��م  يف  �ساما  انخفا�سا 
وزي������ادة ال��ت��ك��ال��ي��ف، وال��ط��ل��ب امل��ت��ن��ام��ي 
ت��ع��د  ال���ت���ع���ل���ي���م اجل����ام����ع����ي. ومل  ع���ل���ى 
قابلة  امل���وروث���ة  ال��ع��ايل  التعليم  من���اذج 

لا�ستمرار، ومن ثم كان من ال�سروري 
ولتقدمي  لقيا�س  ج��دي��دة  ط��رق  اإي��ج��اد 

التعليم العايل.«

فقط؛  التمويل  اإل��ى  »ان��ظ��ر  »كري�ست«: 
ف��ف��ي ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل��ث��ال، 
نعطي  مم��ا  اأق���ل  املجتمع  كليات  نعطي 
ل��ط��اب امل���دار����س ال��ث��ان��وي��ة، ب��ل نعطي 
اأقل ما يعطى للموؤ�س�سات التي حتت�سن 
اأك���ر م��ن ال��ط��اب املحتاجني.  اأع����دادا 
ال�����س��ن��وات  اأ����س���ف، �سغطنا من����وذج  ب��ك��ل 
ال�ستثمار  من  وقللنا  النمطي،  الأرب���ع 
على  ت�ستحوذ  ال��ت��ي  املجتمع  ك��ل��ي��ات  يف 

ن�سيب الأ�سد من العمل.«

هل �سحيح اأن منوذج ال�سنوات 
الأربع هو الأقوم؟

اأمن���اط  بع�س  ل��وج��ود  »ل.  »�ستيفنز«: 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ف����ات����رة، ف��ب��ع�����س ال�����س��ب��اب 
ل ي��ف�����س��ل ف���ك���رة ال�����س��ن��وات الأرب������ع يف 
اأو  الكتئاب  لظروف  اجلامعية  املدينة 
الإح�سا�س بالغربة اأو لعدم قدرتهم على 
الأ���س��ري��ة،  اأو  امل��ال��ي��ة  الل��ت��زام��ات  تلبية 

يختاروا  اأن  الأمريكيني  على  ث��م  وم��ن 
تنوعات اأكر من اأمناط الكليات.

»ك���ري����س���ت«: ت����وج����د م�����س��ك��ل��ة ه���ن���ا يف 
النا�س  عقول  ويف  التعليمية  ال�سيا�سات 
ل��ل��ك��ل��ي��ات يف  ال��ن��م��ط��ي��ة  ال�����س��ورة  ب�سبب 
اأذه������ان ال��ن��ا���س ال���ت���ي اأ���س��ح��ت حمملة 
وتخ�س�سات  وا���س��ح��ة  زم��ن��ي��ة  ب��ج��داول 
حمددة؛ فنحن يف  حاجة لوجود اأ�سكال 
ت�سكل  وم���ن���اه���ج  دورات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
اأنها  بيد  حياتنا  طيلة  ال��ع��ايل  التعليم 

يجب اأن تكون  ذات جودة عالية. 

هل من املمكن اأن ت�سرح لنا
ما املق�سود من اأن الأبحاث

التي جترى على التعليم العايل 
خارج منوذج ال�سنوات الأربع

تعد قليلة؟  
»���س��ت��ي��ف��ن��ز«: غ��ال��ب��ي��ة اأب����ح����اث ال��ع��ل��وم 
الج���ت���م���اع���ي���ة ط��ي��ل��ة ال�������س���ن���وات ال������50 
املا�سية قامت على التوقع الب�سيط باأن 
تاأخذ  اأن  بعد  للكلية  ت��ذه��ب  اأن  عليك 
اأن  دون  ت�سجل  واأن  الثانوية،  ال�سهادة 

على  حت�سل  واأن  كاهلك،  الديون  تثقل 
ال�سهادة �سريعا، فاإذا مل يحدث هذا فاإن 
هنالك نوعا من اخللل �سواء يف الطاب 

اأم يف النظام.
علينا فقط اأن نعرتف بنمطية هذا 
ال��زم��ان وامل��ك��ان. نحن  الفكر م��ن حيث 
اأن كليات املجتمع تعني  الأ�ساتذة قررنا 
درا���س��ة مل��دة اأرب��ع��ة اأع���وام، وو�سعنا هذه 
اأننا  بالرغم من  اأ�سا�سا  الزمنية  الفرتة 
كاملوؤ�س�سات  ت�سمم  مل  اأنها  جيدا  نعلم 
التعليمية الأخرى ذات ال�سنوات الأربع، 
فلم  ال��ط��اب؛  احتياجات  ك��ل  تلبي  ول 
العلمية  الدرجات  معاير  عليها   نق�س 
اأن نغر ه��ذا الأم��ر  اإذا علينا  الأع��ل��ى؟! 
جامعة  خطط  اإح���دى  ه��ذه  اأن  ل�سيما 

»�ستانفورد« حاليا.

كيف ترى اأن املوؤ�س�سات الكربى 
اأ�سحت اأكرث اإبداعا يف اإعادة 

�سناعة التعليم العايل؟ 
املوؤ�س�س�سات  تلك  انغم�ست  »�ستيفنز«: 
اأي  لأنها،  اأك��ر من غرها؛  التقنية  يف 
املوؤ�س�سة، اعتمدت عليها ب�سفتها و�سيلة 

م�����س��روع��ة ل��ل��درا���س��ة ع��ام��ا ت��ل��و الآخ����ر 
البحثية  اجلامعات  تفعل  اأن  قبل  حتى 

املرموقة.
ف��ال��ق��ط��اع ال��رب��ح��ي يف ه���ذا الأم���ر 
ك���ان م��ت��ق��دم��ا لأن����ه ي��ائ��م اإي���ق���اع حياة 
البالغني؛ فهم يقدمون دورات م�سائية 
تنا�سب الكثر من النا�س الذين لديهم 
ويراعون  ال�سباح،  يف  وظيفية  م�ساغل 
اأولده���������م، وج������دول ح��ي��ات��ه��م ال��ي��وم��ي 

م�سغوط.

»كري�ست«:  لأن هذه املوؤ�س�سات  اعرتفت 
اأي�سا باأن اأرباب العمل ل يبحثون فقط 
عن الدرجات العلمية؛ بل يبحثون عما 

ي�ستطيع النا�س فعله يف اأر�س الواقع.
ب���رام���ج متنوعة  ت��ق��دم  ال��ك��ل��ي��ات  ف��ه��ذه 
ي�����س��ع��ى ال����ط����اب م����ن ورائ����ه����ا ل�����س��ق��ل 
درجة  على  احل�سول  ولي�س  مهاراتهم؛ 
علمية لأنهم رمبا قد يكونون حت�سلوا 
الكتاب  اآن��ف��ا. وم��ن هنا دع��ون��ا يف  عليها 
اإلى زيادة الهتمام بالكليات بالعرتاف 
قد  التي  التعليميىة  بالأمناط  الأو�سع 

تخرج منها.

Stanford University
Clark Center
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لقطات
الواليات المتحدة

• اأقام املركز الثقايف يف جامعة 
����س���ي���ك���اغ���و ن�������دوة ع��ل��م��ي��ة ع��ن 
بال�سيا�سة  امل��دن  تنمية  كيفية 
امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال���رباه���ني وف��ق��ا 
للبيانات املتاحة. واألقت وزيرة 
العمرانية  والتنمية   الإ�سكان 
»ج��ول��ي��ان ك��ا���س��رتو«، ك��ل��م��ة يف 
لعمدة  كلمة  اأعقبتها  ال��ن��دوة، 
وعمدة  اإمانيول«  »رام  �سيكاغو 
ف��ي��ادي��ل��ف��ي��ا »م���اي���ك���ل ن����رت«. 
التنفيذي  املدير  ال��ن��دوة  واأدار 
وم���وؤ����س�������س خم���ت���رب ال��ت��ع��ل��ي��م 
العمراين وخمترب اجلرمية يف 
جامعة �سيكاغو، »روزانا ندر« .

• ت����وج����د ف����ج����وات ك����ب����رة يف 
والن��رتن��ت  التقنية  ا�ستخدام 
بني  الذكية  والأدوات  ال�سريع 
الأطفال الذين تربوا يف بيوت 
ت���ت���ح���دث الأ����س���ب���ان���ي���ة ف��ق��ط، 
تتحدث  التي  بالبيوت  مقارنة 
التي  وتلك  فقط،  الإجنليزية 
تتحدث الإ�سبانية والإجنليزية 
امل���ت���ح���دة  ال������ولي������ات  م����ع����ا، يف 
الأم�����رك�����ي�����ة، ح�������س���ب ت��ق��ري��ر 
ن�����س��رت��ه ج��ام��ع��ة ���س��ت��ان��ف��ورد يف 
ف���رباي���ر امل���ا����س���ي، م���ن اإع�����داد 
ك��ل��ي��ة  امل���������س����ارك يف  الأ�����س����ت����اذ 
الرتبية الربوفي�سور »بريجيد 
بارون« بالتعاون مع الخ�سائي 
»ج�����وون ل��ي��ي« يف ور����س���ة عمل 
مركز  نظمها  ال��ت��ي  »���س��م�����س��م« 

»جوان كانز كووين«.

الصين
ت���و����س���ل���ت درا������س�����ة اأم���رك���ي���ة 
���س��ي��ن��ي��ة م�������س���رتك���ة، اأج����راه����ا 
«م�����ع�����ه�����د م���ا����س���ا����س���و����س���ت�������س 
ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة« و »ج��ام��ع��ة زان���غ���وا« 
اأن  اإل������ى  م����ار�����س اجل��������اري،  يف 
تنبتها  ال��ت��ي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ال�����س��ني ل��ت��ن��ظ��ي��ف ال����ه����واء، ل 
تقلي�س  اإل��ى  بال�سرورة  ت��وؤدي 
انبعاثات  ثاين اأك�سيد الكربون، 
ب��ل ب��ال��ع��ك�����س رمب���ا ت����وؤدي اآث���ار 
تلك ال�سرتاتيجيات اإلى زيادة 

تلك النبعاثات.

المملكة المتحدة
اأماطت اململكة املتحدة اللثام يف 
الأ�سبوع املا�سي عن اأول جامعة 
بريطانية متخ�س�سة يف العلوم 
ال��ه��ن��د���س��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة ت��ه��دف 
امل��راأة لتمثل ن�سف  ل�ستقطاب 
التدري�سي.  وطاقمها  طابها 
وت���ه���دف اجل���ام���ع���ة اخل��ا���س��ة، 
غ���ر ال��رب��ح��ي��ة، جل����ذب 5000 
قدرتها  لت�سل  وطالبة  طالب 

الت�سغيلية لأعلى م�ستوى.

عودة »مهرجان إلهام العلوم« في جامعة أكسفورد
المصدر: موقع

جامعة أكسفورد

اف��ت��ت��ح��ت ج��ام��ع��ة اأك�����س��ف��ورد، الأ���س��ب��وع 
الذي  العلوم«  »اإل��ه��ام  مهرجان  املا�سي، 
يعر�س  باقة متنوعة من العلوم ت�سمل 
ال���ف���ي���زي���اء وال���ط���ب احل����ي����وي، وك��ي��ف��ي��ة 
تفاعلها  داخل اجل�سد الب�سري من مخ 
وغريه، والرتباط  الوثيق ما بني علم 

الأع�ساب واملو�سيقى. 
الذي عاد بعد  املهرجان،  وا�ستهل 
علم  اأ�ستاذ  األقاها  بكلمة  طويل،  غياب 
ال��ف��ي��زي��اء يف اجل��ام��ع��ة ال��ربوف��ي�����س��ور 
»فرانك كلو�س«، الفائز بجامعة »مايكل 
ف������اراداي« ال����ذي حت���دث ع��ن م��و���س��وع 
 – بوتاكورفو«  »ي��رن��ون  الأخ���ر  كتابه 
ال��ذي عمل  الإي��ط��ايل،  الفيزياء  ع��امل 
يف خم���ت���ربات ال�����ذرة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا يف 

»هاروول«.
ي��روق  م��ا   ع��ودة  املهرجان  وي�سهد 
»ال���واو!  �سيحة  م��ن  م�ساهدته  لاأ�سر 
ال��ع��ل��وم يف متحف  م��ه��رج��ان  ه����او« يف  
ال���ت���اري���خ ال��ط��ب��ي��ع��ي،  و »م��ت��ح��ف بيت 
ري����ف����رز«  ال��ل��ذي��ن ي���ق���دم���ان  30 عما 

يجري العمل على ا�ستك�سافها.
اأن  فر�سة  للزوار  املهرجان  ويتيح 
ي�ساهدوا ما يدور خلف اأروقة  خمتربات 
اأك�سفورد للطب  اجلامعة ومنها: مركز 
احليوي الذي افتتح يف 6 مار�س اجلاري 
يخ�سع  ح��ي��ث  م��ن��ه؛   21 ح��ت��ى  وي�ستمر 
الزوار يف غرفة التحكم ملا�سحات �سوئية 

لأ�سعة الرنيني املغناطي�سي قوية للغاية 
التفكر.  حالة  يف  الب�سري  امل��خ  تريهم 
ال���دورة  اأي�����س��ا م��رك��ز ت�سوير  وه��ن��ال��ك 
للباحثني  �سرحا  يقدم  ال��ذي  الدموية، 
اأو  القلبية  الأزم����ة  ح���دوث  كيفية  ع��ن 
�سورا  م�ستخدمني  الدماغية  ال�سكتة 

حقيقية.
ويواكب املهرجان الأ�سبوع الدويل 
الفرتة  ال��ذي يعقد يف  باملخ   للتوعية  
م��ا ب��ني 16و 22 م��ن م��ار���س  اجل���اري، 
وي�����س��رب غ���ور اآل���ي���ة  ع��م��ل امل����خ، ف�سا 
ع��ن ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات الأخ���رى  
م��ث��ل: ف��ع��ال��ي��ة »داخ�����ل امل���خ ال��ب�����س��ري« 
على  ال���زوار،  وجتعلهم  �ستجذب  التي 
الأع�����س��اب يف جامعة  ق��رب م��ن علماء 
وللرتفيه  للمتعة  جتربة  يف  اأك�سفورد 

وجتربة اأ�سياء جديدة.
اجل��اري  ال�سهر  م��ن  ال��ث��ام��ن  ويف 
الع�سبي  النف�سي  الطب  مركز  افتتح 
الإدراك��ي  عرو�سا تقدميية عن كيفية 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ال�����س��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة كل 
التقاء  كيفية  ل��ه��م  �ستتاح  ح��ي��ث  ي���وم، 
ال��ف��ن ب��ال��ع��ل��م، و���س��ت�����س��رح ذل���ك الأم���ر 
اأ����س���ت���اذة ع��ل��م الأع�������س���اب يف اجل��ام��ع��ة 
الربوفي�سورة »جان �سونوب«، بالتعاون 
م�����ع ال����ب����اح����ث يف ف�����ن امل���و����س���ي���ق���ى يف 

اجلامعة »اإيريك كارك«.
اأك�سفورد الأ�سبوع بعمل  و�ستختتم 
ت��و���س��ي��ح��ي ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل ال��ه��ي��ك��ل 
عند  بنائه  اإع����ادة  يتم  وك��ي��ف  العظمي، 

حدوث ك�سر فيه لينا�سب حياتنا.

جامعة بكين تفتتح فرعا لها في اليابان
المصدر: »ذا جابان تايمز«

واحل�سارة  للغات  بكني  جامعة  ق��ررت 
خ��ارج  لها  ف��رع  ث��اين  افتتاح  ال�سني  يف 
اأبريل  ال�سعبية يف  ال�سني  دول��ة  ح��دود 
افتتاح  يف  تكمن  ل  وامل��ف��اج��اأة  ال���ق���ادم، 
الفرع ذاته بل يف مكان الفرع، فال�سني  
الثاين  املركز  من  اليابان  اأزاح��ت  التي 
تفكر يف  زال��ت  ل  اقت�ساد عاملي  ك��اأك��رب 
ال���ي���اب���ان؛ ف���ق���ررت اأن مت��ه��د ال��ط��ري��ق 
للح�سول  ال��ي��اب��ان��ي��ني  ال���ط���اب  اأم�����ام 
ع��ل��ى درج�����ة ع��ل��م��ي��ة م���ن ال�����س��ني دون 
وال��رتح��ال؛  احل��ل  ع��ن��اء  يتج�سموا  اأن 
منطقة  يف  لها  فرعا  تفتح  اأن  وق���ررت 
»اإكيبوكورو« ل�ستغال اهتمام الطاب 
ال�سينية، على حد  اللغة  بتعلم  الكبر 

قول م�سوؤويل املدار�س.
وي���ه���دف ال���ف���رع اجل����دي����د، ال���ذي 
ي��ع��د ال���ث���اين م���ن ن���وع���ه ل��ل��ج��ام��ع��ة يف 
العا�سمة  يف  الأول  ف��رع��ه��ا  ب��ع��د  اآ���س��ي��ا 
ال���ت���اي���ان���دي���ة، ب���ان���ك���وك، ل���س��ت��ق��ط��اب 
اليابانيني  الثانوية من  ال�سهادة  حملة 
وغرهم، يف الوقت الذي يرتاجع فيه 
الدرا�سة  الراغبني يف  اليابانيني  ع��دد  
القت�سادي  ال��ت��ب��ادل  رغ��م  ال�����س��ني،  يف 

الكبر بني الدولتني.
وي�����رج�����ع ����س���ب���ب ����س���ع���ف اإق����ب����ال 
ال���ط���اب ال���واف���دي���ن اإل����ى ال�����س��ني من 
اليابان اإلى م�سكات التلوث ال�سناعي 
الكثر  اأن  واإل���ى  ال�سني،  يف  املت�ساعد 
م��ن��ه��م ي��ف�����س��ل��ون ال���ب���ق���اء يف ال��ي��اب��ان 

للبحث عن وظيفة. 
ول���ي�������س���ت ج���ام���ع���ة ب���ك���ني ل��ل��غ��ات 
وال���ث���ق���اف���ة الأول����������ى م����ن اجل���ام���ع���ات 
ال�����س��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي اف��ت��ت��ح��ت ف���روع���ا لها 

يف ال����ي����اب����ان؛ ف���ق���د ���س��ب��ق��ت��ه��ا ج��ام��ع��ة 
التقليدي،  ال�سيني  للطب  »تياجنني« 
التي افتتحت فرعا لها يف »ك��ووب«، اإل 
اأن لها ف�سل ال�سبق يف اأن تكون الأولى 
التعليم  وزارة  اإ�سراف  حتت  نوعها  من 

ال�سينية، على حد قول امل�سوؤولني. 
و���س��ت��ب��داأ اجل��ام��ع��ة يف ال��درا���س��ة يف 
�سهري اأبريل و�سبتمرب القادمني؛ وهو 
نف�س الوقت الذي تبداأ فيه الدرا�سة يف 
معظم الكليات يف اخلارج، و�ستبداأ ب� 150 

طالبا وطالبة.
و���س��رح م�����س��وؤول يف اجل��ام��ع��ة ب��اأن 
ف��رع��ه��ا يف ط��وك��ي��و ���س��ي��ب��داأ يف ت��ق��دمي 
باللغتني  ال��ت��ج��اري  الت�����س��ال  ب���رام���ج 
اجلامعة  واأن  والإجن��ل��ي��زي��ة،  ال�سينية 
قررت زيادة عدد التخ�س�سات اإلى �ستة 
امل��ايل  2016؛ مبا فيها برامج  العام  يف 
ال�سيني.  والق��ت�����س��اد  وال��ت��ج��ارة  اللغة 
وتتطلع اجلامعة اإلى اأن يجد خريجوها 
فر�س عمل يف بيوت التجارة وال�سركات 
ال�سناعية وم�ساعدة ال�سركات اليابانية 

يف تاأ�سي�س �سركات جتارية دولية.
وع���رب »���س��وب��ارو ا���س��ي��ك��اوا«،  وه��و 
ط���ال���ب ي����اب����اين ي��ب��ل��غ م����ن ال���ع���م���ر 18 
يخطط  »�سايتاما«  مقاطعة  م��ن  �سنة 
���س��ع��ادت��ه  ع���ن  اجل��ام��ع��ة،  يف  للت�سجيل 
تتاح  اأن  »اأمت��ن��ى  ق��ائ��ا  ال��ف��رع  بافتتاح 
يل ف��ر���س��ة ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
وال�����س��ي��ن��ي��ة م���ن خ����ال ال��ت��ع��ام��ل مع 
بالعمل  اأحلم  فاأنا  الوافدين؛  الطاب 

يف اخلارج يوما ما.«
ل��ل��غ��ات  ب���ك���ني  ج���ام���ع���ة  اأن  ي���ذك���ر 
والثقافة قامت بت�سميم اختبار الكفاءة 
يف ال���ل���غ���ة ال�����س��ي��ن��ي��ة وه�����و م����ا ي��ع��رف 
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أحمد العياف 

اأك������د ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الإن�����س��ان��ي��ة 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور يحيى ب��ن ع��ب��داهلل 
يف  الإبداعية  امللتقيات  اأهمية  ال�سريف، 
واكت�ساف  الطالبي  الن�ساط  دور  تفعيل 
امل��واه��ب وتاقي اخل��ربات بني الطاب 
ال�ساعر  ي�ستفيد  اأن  واأهمية  واأ�ساتذتهم، 
امل��ب��ت��دئ م���ن ال�����س��اع��ر ال��ق��دي��ر يف ل��ق��اء 

الأجيال وتكامل اخلربات.
ج��اء ذل��ك يف كلمه ل��ه م��ع انطاق 
العلوم  كلية  يف  الأول  الإب��داع��ي  امللتقى 
جلنة  من  بتنظيم  باجلامعة،  الإن�سانية 
واآداب���ه���ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  الإب������داع بق�سم 
بالكلية،  الطالبي  الن�ساط  مع  بالتعاون 
اأولها  املحاور  الربنامج عددا من  و�سمل 
ال�سعر، ثم الإن�ساد، ثم الربنامج الثقايف 

وامل�سابقة الطابية واجلوائز.
اأم��ني جلنة  اأ���س��ار  ذات��ه  ال�سياق  ويف 
اللغة  بق�سم  امل�����س��اع��د  الأ���س��ت��اذ  الإب�����داع، 
اأب��و  اإب��راه��ي��م  العربية واآداب��ه��ا، ال��دك��ت��ور 
طالب اإلى اأن هذا امللتقى، هو الأول الذي 
العربية  ال��ل��غ��ة  ق�سم  يف  اللجنة  تطلقه 
ب���رع���اي���ة وم��ت��اب��ع��ة م���ن رئ��ي�����س ال��ق�����س��م 
الدكتور عبد الرحمن املح�سني، اآما  اأن 
يعقبه ملتقيات اأو�سع واأكرب على م�ستوى 
اجل��ام��ع��ة، وب��دع��م م��ن اإدارت���ه���ا امل��وق��رة 
�ستى  يف  الإب���داع���ي���ة  امل���واه���ب  لتكت�سف 
وثقافة،  واإن�����س��ادا  وق�سة  �سعرا  امل��ج��الت 
الطاب  ���س��وؤون  ن�ساطات  بذلك  وت��دع��م 

باعتبارها اإحدى الروافد املهمة لذلك.
ب��اآي��ات من الذكر  ب��داأ  وك��ان امللتقى 
الكرمي تاها ع�سو نادي القلم بالكلية، 
الطالب �سامل ال�سهري ثم توالى �سعراء 

امللتقى.

التيهاني.. وصية تهلل
وق�����راأ امل��ح��ا���س��ر ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
واآداب������ه������ا ال�������س���اع���ر اأح����م����د ال���ت���ي���ه���اين، 
َتْهلل«.  »و�سية  عنوانها  تفعيلة  ق�سيدة 
مه؟  ومطلعها: »اأتر�سيك ق�سمة من ق�سنّ
�س  ي�سمنّ اإث��������ٍم...  ب�����وادر  اجل���ف���اف  وه����ذا 

�سهوته الظاملة...«.

الريح.. طاب المقام 
ث���م ت��اه��ا ن�����ٌس ���س��ع��ري ب��ع��ن��وان »ط���اب 
امل����ق����ام« حت����دث ف��ي��ه ال�����س��اع��ر ال��دك��ت��ور 
��ح ع��ن م�����س��اع��ره جت���اه اأب��ه��ا  ���س��دي��ق ال��رينّ
اجل���م���ي���ل���ة، وك���ي���ف اأن����ه����ا اأن�������س���ت���ه ال��ن��ي��ل 
واخلرطوم عا�سمة باده، وم�سى ين�سج 
حمبته فيها، ويقول م�ستحثا يف مطلعها 
اجلمال  اأب��ه��ا  يتاأملوا  اأن  ال��رف��اق  جميع 
 .. جمال  اأردَت  اإن  ا  هينّ �ساح  »ي��ا  بقوله: 

ناأتي اإلى اأبها اجلنوب ُعجالى...«.

الجلوب.. الغصن
ث���م ق�����راأ ال���دك���ت���ور ط���اه���ر اجل���ل���وب من 
ديوانه »الغ�سن« عددا من ق�سائده التي 
النرية  واملقطوعات  ال�سعر  ب��ني  مت��زج 
��ل��ه��ا م��ن جتربته  يف جت��رب��ة ج��دي��دة ح��منّ
»الغ�سن  ومنها:  والإب��داع��ي��ة،  احلياتية 
واحل�����ج�����ر« وف���ي���ه���ا ي����ق����ول: »وال���غ�������س���ن 
ينبُت... ل يرى الأحجار عالقة، فيمكُث 
��ت��ه��ا، ي�����س��قُّ  حت��ت��ه��ا، ي��غ��ل��و ب���ا ق���ل���ٍق، ي��ف��تنّ
غ ب���ال���رتاب،  ال�����س��خ��ر، ل ي��خ�����س��ى ال��ت��م��رنّ
ول اك��ت��ظ��اظ ج�����ذوره، ف��م�����س��اف��ة اأخ���رى 

�ستمنحه الطهارة والنقاء...«

األحمري.. عرس الوطن
واأعقبه ال�ساعر ظافر الأحمري، طالب 
درا����س���ات ع��ل��ي��ا ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
بعر�س  فيها  تغننّى  بق�سيدة  واآداب���ه���ا، 

الوطن ومفاخره واأجماده، ومنها:
اهلل اأكرب فالليايل مقمره

ووجوه اأ�سحابي اأراها م�سفره
يف �سفة التاريخ طاب لقاوؤنا

قي�ٌس ميينك والربيعة مي�سره
يتخرون من احلديث اأطايبا

ال�����ف�����وؤاد  ي���������س����ري يف  ك���ال�������س���ه���د 
لياأ�سره..«

المحسني.. تفاح الصياح
واآدابها  العربية  اللغة  ق�سم  رئي�س  اأما 
فقد  املح�سني  الرحمن  عبد  الدكتور 
ق���راأ ق�����س��ي��دة »ت��ف��اح ال�����س��ي��اح« وي��ق��ول 
ال�سينّاح..  تفاحة  تكن  ... ومل   « فيها: 
ككل ما ياأكله العباد من تفاح.. تفاحة 
ال��ف��وؤاد..  م�سرق  الغبي  جتعل  ال�سينّاح 
ويرتوي من نهلها العباد والباد...«. 

الشهري.. يا طالب العليا
ال�سهري  املجيد  عبد  الطالب  واأن�سد 
ق�سيدة بعنوان )يا طالب العليا( يعربنّ 
العلم  ط��اب  زم��ائ��ه  ل�سان  على  بها 
مه للطاب  عن �سكِره للوطن وما يقدنّ
من دعم ورعاية، وما يجب عليهم من 
الجتهاد ليقابلوا ذلك العطاء بالوفاء 

وتطوير الذات والنجاح.

فاطمة.. وطني
وك������ان ل���ل���ط���ال���ب���ات م�������س���ارك���ة يف ه���ذا 
امللتقى، حيث األقت الطالبة يف مرحلة 
امل��اج�����س��ت��ر ف��اط��م��ة اآل ع��ب��د امل��ت��ع��ايل 
ق��راأت  ال�سوت،  عرب  اإبداعية  م�ساركة 
����ك(،  ف��ي��ه��ا ق�����س��ي��دت��ه��ا )وط����ن����ي اأح����بنّ

وقالت:
�����س��ُت يف   وط���ن���ي اأح���ب���ك ك��ل��م��ا ف��تنّ

الأخبار عن وجه الأمان
����ك ك��ل��م��ا اج��ت��م��ع��ت   وط���ن���ي اأح����بنّ
همومي، ل يفرقها �سوى �سوت الأذان، 
العهد،  اللئيم  خان  كلما  اأحبنّك  وطني 

وانتقم اجلباُن من اجلبان...«

طالع.. الطريق
حممد  الطالب  ال�سعري  اللقاء  وختم 
م��ف��رح ط��ال��ع ب��ق�����س��ائ��د ق�����س��رة منها 

ق�سيدة يقول فيها: 
ذاك الطريق يعيد كلَّ الذكريات

عبق البقايا والتبعر وال�ستات
 وقدا�سة املوتى بجانب لهونا
حلن يردد ما تبقى من رفات

 عبثا نقول وما لنا من �ساعر  
ع للرواة يروي حكايات الت�سكنّ

البرنامج الثقافي 
والمسابقات

وامل�سابقات،  الثقايف  الربنامج  ب��داأ  ثم 
بق�سم  امل�����س��ارك  الأ���س��ت��اذ  اأداره  ال����ذي 
الإعالم امل�سرف على الن�ساط الطالبي 
بالكلية الدكتور ال�سيد عزت مبجموعة 
مع  التفاعلية  الثقافية  الأ�سئلة  م��ن 
احل�����س��ور م���ن ال���ط���اب، وك���ان���ت  ملن 
اأجاب على الأ�سئلة جوائز قيمة، ثم متنّ 
على  والتقدير  ال�سكر  �سهادات  توزيع 

امل�ساركني واجلوائز على الفائزين.

إنطالق الملتقى اإلبداعي األول
لكلية العلوم اإلنسانية
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ثقافة

أحمد العياف

���س��ارك��ت اجل��ام��ع��ة، مم��ث��ل��ة يف ع��م��ادة 
الريا�س  معر�س  يف  املكتبات  ���س��وؤون 
انطلقت  ال��ذي   2015 للكتاب  ال��دويل 
اجل��اري  ال�سهر  م��ن   13 يف  فعالياته 
وي�ستمر ملدة 10 اأيام، وذلك من خال 
اإ�سداراتها  عر�س مناذج من خمتلف 
التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  موؤلفات  من 
اإل���ى ع��دد م��ن املطبوعات  ب��الإ���س��اف��ة 

املختلفة.
املكتبات  ����س���وؤون  عميد  واأو����س���ح 
قا�سم  بن  �سعيد  الدكتور  باجلامعة، 
اخلالدي، اأن العمادة منذ فرتة �سابقة 
اأكملت كافة الرتتيبات وال�ستعدادات 
التعليم  وزارة  جناح  �سمن  للم�ساركة 

للتعليم العايل.
معر�س  اأن  اإل��ى  اخلالدي  واأ�سار 
الريا�س الدويل للكتاب ياأتي بو�سفه 
اأك�����رب ت���ظ���اه���رة ث��ق��اف��ي��ة يف ال�����س��رق 

الأو�سط وحمل اأنظار حمبي القراءة، 
ال��ق��ي��م��ة مبختلف  ال��ك��ت��ب  ولق���ت���ن���اء 
جم���الت���ه���ا ال��ع��ل��م��ي��ة والأك����ادمي����ي����ة 

واإ�سدارتها املختلفة.
واأ���س��اف »ان��ط��ل��ق امل��ع��ر���س حتت 
لأن  وذل��ك  تعاي�س(،  )الكتاب..  �سعار 
عالية  مكانة  يحتل  ي���زال  ل  ال��ك��ت��اب 
على راأ�س و�سائل نقل املعرفة، ولزال 
ك��ذل��ك ه��و ال�����س��دي��ق واجل��ل��ي�����س لكل 
املثقفني وكل املبدعني يف اأي مكان يف 

العامل«.
م��ع��ر���س  اأن  اخل����ال����دي  وي������رى 
ال��دويل للكتاب لي�س جمرد  الريا�س 
النا�سرون  فيه  يتجمع  �سنوي  ح��دث 
ل��ي��ل��ت��ق��وا ف��ي��ه ب��ال��ق��راء، ل��ك��ن��ه اأ���س��ب��ح 
والعلم  القراءة  ملحبي  وموعدا  مكانا 
ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت��ت��ب��ن��اه  وال���ث���ق���اف���ة 
والإع��������ام ل��ل��دف��ع ب��ع��م��ل��ي��ة احل��رك��ة 
املعرفة  وزي����ادة  ال��ق��راءة  يف  الثقافية 
لدى جمهور القراء يف املجتمع واإثراء 

الجامعة تثري معرض الكتاب الدولي 
بإص�دارات أعضاء هيئة التدريس

الوعي ب�ستى اأنواع الثقافة، والطاع 
الن�سر  دور  اأ����س���درت���ه  م���ا  اآخ����ر  ع��ل��ى 

املحلية والعربية من كتب.

السفر للدراسة
والحياة  في الواليات 

المتحدة األميركية
وح����ظ����ي ك����ت����اب »ال�������س���ف���ر ل���ل���درا����س���ة 
امل���ت���ح���دة  ال�������ولي�������ات  واحل�������ي�������اة يف 
الأمركية.. اأنظمة واإجراءات« ملعايل 
مدير اجلامعة الدكتور عبدالرحمن 
كبر نظر  باإقبال  ال���داود،  بن حمد 
اأه���م���ي���ة وت���ق���دمي���ه خ���دم���ة ج���دي���دة 
لقرائه، عندما ر�سد الإجراءات التي 
ال�سفر  ل��ل��راغ��ب��ني يف  ات��ب��اع��ه��ا  مي��ك��ن 
عن  الكتاب  اأج��اب  حيث  اأمريكا،  اإل��ى 
ال��ت�����س��اوؤلت التي ت���راود ال��راغ��ب��ني يف 
ت�سمن  كما  الغرب،  ب��اد  اإل��ى  ال�سفر 
اأكر من 250 �سورة وجاء يف  الكتاب 

�ستة ف�سول.

زوار الجناح
ك��ب��ر م��ن زوار معر�س  ع���دد  ت��واف��د 
ال��ري��ا���س ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب اإل���ى رك��ن 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ���ال���د، ل��ت�����س��ف��ح ع��دد 
اأع�������س���اء هيئة  ك��ب��ر م���ن م���وؤل���ف���ات 
عدد  زي��ارة  اإل��ى  بالإ�سافة  التدري�س، 
من اإدارة ومن�سوبي وطاب اجلامعة 
ل��ل��ج��ن��اح ح��ي��ث ا���س��ت��م��ع��وا اإل�����ى ���س��رح 
املكتبات  ���س��وؤون  ع��م��ادة  موظفي  م��ن 
بجناح  واأ���س��ادوا  باجلناح.  املوجودين 
اجلامعة واأثنوا على تعامل املنظمني 
وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى ال���ظ���ه���ور ب��امل��ظ��ه��ر 

امل�سرف. 

»آفاق« حضرت
وك������ان م����ن ���س��م��ن اإ�������س������دارات رك���ن 
اجل���ام���ع���ة، ال����ع����دد الأ����س���ب���وع���ي م��ن 
اإعجابا  »اآف��اق« وال��ذي لقى  �سحيفة 
ك��ب��را م��ن ال����زوار ون��ف��د م��ن��ذ الأي���ام 

الأولى للمعر�س.
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إعالم

وردت تهديدات مزعومة من تنظيم 
املا�سي،  الأ�سبوع  الإرهابي،  »داع�س« 
وجهت جلاك دور�سي، اأحد موؤ�س�سي 

تويرت. 
ويعتمد التنظيم الإرهابي بقوة 
ع��ل��ى »ت���وي���رت« وغ����ره م���ن م��واق��ع 
للتن�سيق  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
وال����ت����وا�����س����ل، وي�����س��م��ل ذل�����ك ن�����س��ر 
لعملياته  ���س��ادم��ة  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع 

الإجرامية.
وت���ع���ر����س���ت ح�������س���اب���ات م���وؤي���دة 

هجوم كاسح من »تويتر«
ردا على تهدي�دات »داعش«

بح�سب  لاإيقاف  »داع�����س«  لتنظيم 
�سبكة  عنها  نقلت  مطلعة  م�����س��ادر 

ABC التلفزيونية الأمركية.
و�سملت احل�سابات التي اأوقفت، 
اأب����رز ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ن�����س��ر احلملة 
ت�ستخدم  التي  »داع�س«  ل�  الدعائية 
اإم  »جي  بح�سب  وللتجنيد  للرتويج 
برغر« وهو حملل يف �سوؤون الإرهاب 
الإره��اب��ي  التنظيم  اأن�سطة  ي��راق��ب 

على الإنرتنت.
 وي�����ق�����ول »ب�������رغ�������ر«: »ب����ذل����ت 

»ت���وي���رت« ج���ه���ودا ك���ب���رة الأ���س��ب��وع 
امل����ا�����س����ي، ووج����ه����ت ����س���رب���ة ق��وي��ة 
ل��ت��ن��ظ��ي��م »داع�������������س«  وامل�������س���وؤول���ني 
ال��ر���س��م��ي��ني ع���ن ن�����س��ر دع��اي��ت��ه عرب 
احل�سابات  اآلف  ت�سمنت  »ت��وي��رت« 
التي مت اإيقافها، ما بني 13 و 16 من 

احل�سابات الرئي�سية للتنظيم«.
امل�سوؤولني  كبار  اأعلن  اأن  و�سبق 
الأم��ري��ك��ي��ة،  الإدارة  يف  الأم���ن���ي���ني 
ا�ستخدام  »داع�����س«   تتقن فنون  اأن 
وا�ستخدامها  الجتماعية  ال�سبكات 

�سخرت  حيث  الإره��اب��ي��ني،  لتجنيد 
ه���ذه ال�����س��ب��ك��ات مب���ا ف��ي��ه��ا »ت��وي��رت« 

ل�ستقطاب مقاتلني من 90 بلدا.
واأك��������د م�������س���در م���ط���ل���ع ن��ق��ل��ت 
»تويرت«  قيام  اأن   ABC �سبكة  عنه 
ب����ه����ذه احل����م����ل����ة مل ي����ك����ن ب�����س��ب��ب 
����س���غ���وط احل���ك���وم���ة الأم���ري���ك���ي���ة، 
م�����س��وؤول��و  ال��ع��ك�����س يف�سل  ع��ل��ى  ب��ل 
هذه  بقاء  الأمريكية  ال�ستخبارات 
احل�سابات لأغرا�س جمع املعلومات 

ال�ستخباراتية عن التنظيم.

إعالم جديد في حوارات
»رواق الفكر«

عقدت يف ق�سر الإمارات موؤخرا، اأولى الندوات احلوارية اخلم�س التي تنظمها مبادرة 
»رواق الفكر« التابعة ملهرجان اأبوظبي، الذي يقام هذا العام حتت �سعار »الفكرة نواة 
الإبداع«، وجاءت الندوة بعنوان »اإعام جديد مبخرجات جديدة«، طرحت خالها 
اأمثلة واقعية من املنطقة حول كيفية ا�ستقطاب و�سائل الإعام احلديثة للجمهور، 
للتعبر  ال�سباب  اأمام  الفر�سة  واإتاحة  بالإعاميني اجلدد،  التعريف  واإ�سهامها يف 
عن اآرائهم. واأدار الندوة املوؤ�س�س واملدير التنفيذي ل�سركة الهتان ميديا، الدكتور 
�سليمان الهتان، مب�ساركة املوؤ�س�س الإبداعي ل�سبكة خرابي�س، وائل عتيلي، و�سانعة 

الأفام ال�سعودية هيفاء املن�سور، واملدونة ومقدمة الربامج هتون قا�سي.

خالل افتتاحه مكتب »سكاي نيوز عربية« بالكويت..
الحمود: نحتاج إلى إعالم عربي هادف

اف��ت��ت��ح وزي�����ر الإع������ام وزي�����ر ال���دول���ة 
ل�سوؤون ال�سباب ال�سيخ �سلمان احلمود 
م����وؤخ����را، م��ك��ت��ب ق���ن���اة »����س���ك���اي ن��ي��وز 
بقاعة  الكويت  يف  التلفزيونية  عربية« 

بدرية بفندق اجلمرا. 
وح�����س��ر الف��ت��ت��اح وزي����ر ال��دول��ة 
ال�سيخ حممد  ال��وزراء  ل�سوؤون جمل�س 
ال���ع���ب���داهلل، ووزي�����ر ال��رتب��ي��ة ال��دك��ت��ور 
ب�����در ال��ع��ي�����س��ى، واأم�������ني ����س���ر ج��م��ع��ي��ة 
ال�سحافيني الكويتية في�سل القناعي، 
وامل����دي����ر ال����ع����ام ل��ل��ق��ن��اة ن������ارت ب�����وران 
والدبلوما�سيني  ال�����س��ف��راء  م��ن  وع���دد 
و�سخ�سيات  ال��ك��وي��ت،  يف  امل��ع��ت��م��دي��ن 

اجتماعية وفنية باملجتمع.
بافتتاح  وه��ن��اأ احل��م��ود احل�����س��ور 
اأن  نيوز عربية«، موؤكدا  »�سكاي  مكتب 
ان�سمامها يعد اإ�سافة اإعامية مميزة 
احلاجة  اإل��ى  لفتا  الكويتي،  ل��اإع��ام 
ال�سورة  يعك�س  ه���ادف  ع��رب��ي  لإع���ام 

احلقيقية لاأمة العربية. 
واأ�سار الى اأن القناة اأثبتت قدرتها 
ومت��ي��زه��ا الإع���ام���ي، وح��ر���س��ه��ا على 
الف�سائية  القنوات  اأن تكون يف طليعة 

العربية.
اأمر  �سمو  رعاية  احلمود  وثمن 
الباد لاإعام من خال تعزيز وجود 
الإعام الكويتي، ودعم وجود القنوات 
لاإر�ساد  وزي���را  ك��ان  اأن  منذ  اخلا�سة 

والأنباء.

واأك����د امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��ن��اة �سكاي 
نيوز عربية نارت بوران اأهمية الإعام 
وحر�س  العربية  املنطقة  يف  الكويتي 
وعمله  ح�����س��وره  تكثيف  ع��ل��ى  امل��ك��ت��ب 
خ�����ال ال����ف����رتة امل��ق��ب��ل��ة ل���س��ت��ق��ط��اب 
تقدمي  خ��ال  من  الكويتي،  اجلمهور 
ال������ربام������ج ال���ت���ح���ل���ي���ل���ي���ة وال���ت���ق���اري���ر 
الإخ�����ب�����اري�����ة وامل����ق����اب����ات وال����ربام����ج 
الوثائقية ذات املعاير املهنية العالية، 
التي ت�سيف لاإعام الكويتي والقناة 
القناة ت�سعى لتكون  اأن  الى  معا، لفتا 
املف�سلة  العربية  التلفزيونية  الوجهة 

للمعلومة واخلرب والتحليل.
وق�������������ال اأم�������������ني ������س�����ر ج���م���ع���ي���ة 
القناعي  في�سل  الكويتية  ال�سحافيني 
اإن م��ك��ت��ب »���س��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة« يعد 
التي  للكويت  مميزة  اإعامية  اإ�سافة 
تعترب خيمة احلرية والدميوقراطية 

واأك����د ا���س��ت��ع��داد اجل��م��ع��ي��ة مل��د يد 
ال���ت���ع���اون م���ع ال��ق��ن��اة ل��ن��ق��ل احل��ق��ي��ق��ة 
انطاقا من »�سعار اجلمعية »حرية... 
به  نوؤمن  الذي ميثل مبداأ  م�سوؤولية« 

وندافع عنه«.
ت�سجيلي  ف��ي��ل��م  احل���ف���ل  وت��خ��ل��ل 
املطبخ  داخ���ل  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ة  ي�ستعر�س 

الإعامي لقناة �سكاي نيوز عربية.
راع����ي  ت����ك����رمي  مت  اخل����ت����ام  ويف   
احل��ف��ل وب��ع�����س ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ع��ام��ة 

تقديرا جلهودهم خال م�سرتهم.
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أ. د. علي شويل القرني يشارك
في دورة »أساسيات التحرير الصحفي« 

بجامعة القصيم

الدكتور  الأ�ستاذ  خالد،  امللك  بجامعة  والت�سال  الإع���ام  ق�سم  رئي�س  �سارك 
علي بن �سويل القرين، الأ�سبوع املا�سي يف الدورة التي نظمتها جامعة الق�سيم 
بعنوان »اأ�سا�سيات التحرير ال�سحفي«. يذكر اأن الدورة التي متتد ل�ستة اأ�سابيع، 
ي�سارك فيها عدد من الأكادمييني والإعاميني واملهنيني، العاملني يف القطاع 

ال�سحايف والإعامي يف اململكة.



تقنية

ريتويت

اأ�سهر من  اأي بعد عام وب�سعة  اأنه يف عام 2017،  ت�سر درا�سة ن�سرت موؤخرا، 
يف  والتعلم  التدري�س  لغر�س  الذكية  الأج��ه��زة  ا�ستخدام  ن�سبة  �ستكون  الآن، 

قطاع التعليم بدول اخلليج، %100.
فهل  املتوقعة،  للنتائج  م��ت��اأم��ل  اأي  ف�سول  يثر  ال��درا���س��ة،  اأك��دت��ه  وم��ا 
العلم  من  ب�سيء  للم�ستقبل  ونتطلع  نفكر  اأ�سبحنا  اإننا  اأم  متفائلون،  نحن 

والتخطيط ال�سليم؟
توؤكد الدرا�سة اأي�سا، اأن ا�ستثمار ما يعادل 616 مليون دولر اأمريكي يف 
ما  اأي  املعلومات،  تكنولوجيا  العربي يف جمال  اخلليج  دول  التعليم يف  قطاع 
اإل��ى منو  �سيوؤدي  العامل،  ال�ستثمارات يف  اإجمايل  2.3% من  ن�سبته  ما  يعادل 

ي�سل اإلى 10.4% �سنويا يف الفرتة من 2013 اإلى 2017.
وهل  عدمها،  م��ن  الأرق���ام  ه��ذه  �سحة  على  للوقوف  يدعو  اأي�سا  وه��ذا 
تنطبق على دول اخلليج كافة اأم على الإمارات العربية املتحدة وقطر، وقوفا 
التعليم يف بع�س مدار�سنا، خ�سو�سا  اأب�سط و�سائل  اأننا مازلنا ل منلك  على 

تلك التي تقبع يف الهجر والأماكن اجلبلية.
اإلى  اإلى الع�سر الرقمي، حولنا الكتاب املدر�سي  اأن ننتقل  عندما قررنا 
واأقنعنا  املحمولة،  الأج��ه��زة  على  ت�سفحه  م��ن  لنتمكن   PDF ب�سيغة  كتاب 

اأنف�سنا يومها باأننا حتولنا اإلى الكتاب الرقمي التفاعلي.
واحلقيقة الوا�سحة و�سوح ال�سم�س، اأننا مازلنا يف بداية الطريق، ويجب 
اأن نعي اأن حتول كتاب من ورقي اإلى �سورة على جهاز حممول، لي�س بالأمر 
ال�سعب، فابد اأن تكون املناهج الدرا�سية تفاعلية ولي�ست �سورية، مبعنى اأن 
ال�سورة  باأ�سلوب تعليم جديد يحتوي على  اإلى تفاعلي  املنهج برمته  يتحول 
وال�سوت وملف الفيديو، حينها ن�ستطيع القول باأعلى �سوت، اإننا على الطريق 

ال�سحيح، فالركب قد �سار ولبد من اللحاق به قبل حلول 2017.
اإن عجلة الزمن والتطور ال�سريع الذي يحدث حولنا، يجرباننا على اأن 

نتزود من املفيد منه والعمل على ترقيته، خ�سو�سا يف جانب التعليم.
لكل  مفتوح  ب��اب  ه��و  واإمن���ا  جهة،  على  حكرا  لي�س  التكنولوجيا  وع��امل 
مبتكر مبدع ي�سعى لتطوير بلده، ول اأظن اأننا نقل �ساأنا عمن �سبقونا، واإمنا 
ا�ستباق اخلطوات،  يف  بل  واملحاكاة،  املجاراة  لي�س يف  الكافية  اجل��راأة  تنق�سنا 

علما اأن الدولة دائما ما ت�ساند وتدعم عجلة  التعليم.

موقعنا قبل 2017

حسن أحمد العواجي

ساعة Apple Watch الذكية بأشكال وإصدارات مختلفة

JAQ لشحن بطارية الهواتف الذكية بالماء والملح
ك�سفت �سركة  myFC ال�سويدية النقاب 
عن ابتكار جديد يتمثل يف �سحن بطارية 

الهواتف الذكية بوا�سطة املاء وامللح.
ج��ه��از  اأن  ال�������س���رك���ة  واأو�����س����ح����ت   
خلية  عن  عبارة  اجلديد   JAQ ال�سحن 
وق�����ود يف ح��ج��م ح��اف��ظ��ة ال��ن��ق��ود ت��ق��وم 
م�ستقل  ب�سكل  الكهربائي  التيار  بتوليد 
اخللية  اإدخ��ال  ويتم  ال�سبكة،  عن  متاما 
يف خزان بحجم بطاقة الرتكيب ي�ستمل 
على ماء وملح، بحيث يتم حتويلهما اإلى 

وي��ه��دف  للخلية.  ه��ي��دروج��ني  اأو  وق���ود 
امل�ستخدم،  متطلبات  تلبية  اإل��ى  اجلهاز 
الهاتف  بطارية  �سحن  يف  يرغب  ال��ذي 
عن  م�ستقل  ب�سكل  التنقل  اأث��ن��اء  الذكي 

�سبكة التيار الكهربائي. 
الهواتف  م��ودي��ات  �سحن  ومي��ك��ن 
���س��اع��ت��ني بوا�سطة  ال��ذك��ي��ة  يف غ�����س��ون 
البطاقة، ب�سعة تبلغ 2400 ملي اأمبر/

فاإنه  البطاقة،  ا�ستهاك  واإذا مت  �ساعة. 
يتم التخل�س منها.

 JAQ ال�������س���ح���ن  ومي�����ت�����از ج����ه����از 
اجل���دي���د م��ق��ارن��ة ب���الأج���ه���زة الأخ�����رى 
ب��داخ��ل��ه��ا،  ب��ط��اري��ة  ع��ل��ى  ت�ستمل  ال��ت��ي 
ل�سحن خايا  امل�ستخدم ل ي�سطر  ب��اأن 
يتم  اإن��ه  حيث  ال�ستخدام،  قبل  ال��وق��ود 
ت��ول��ي��د ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ب��ع��د اإدخ����ال 

خزان املاء وامللح.
واأ����س���ارت ال�����س��رك��ة اإل���ى اأن���ه �سيتم 
توزيع البطاقات التي مل يتحدد �سعرها 
ب���ع���د، يف الأك�������س���اك وحم���ط���ات ال���ت���زود 

بالوقود، كما اأنه من املقرر طرح موديل 
نظر ا�سرتاكات. 

املقرر  م��ن  اأن���ه  ال�سركة  واأع��ل��ن��ت 
الأ�سواق  يف   JAQ ال�سحن  جهاز  طرح 
خ�����ال ن���وف���م���رب امل���ق���ب���ل يف ال�����س��وي��د 
الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  واأملانيا 
وفرن�سا واليابان. ومن املتوقع اأن تبلغ 
اخلزانات  وبع�س  الوقود  خلية  تكلفة 
 ،Power Card ا����س���م  ���س��ت��ح��م��ل  ال��ت��ي 

حوايل 90 يورو.

ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ك�سف 
الأ�سبوع  كوك،  تيم  الأمركية،  اآبل 
 Watch Apple املا�سي، عن �ساعة
اأع���ل���ن ع��ن��ه��ا ب�سكل  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة 
وق���د  امل���ا����س���ي.  ���س��ب��ت��م��رب  يف  اأويل 
بتفا�سيل  اجل���دي���د  الإع������ان  ج���اء 
اأك�����ر، م���ع ���س��رح مل��م��ي��زات ال�����س��اع��ة 
وكذلك  تقدمها  التي  والإ���س��دارات 

الأ�سعار.
وقد اأكد كوك خال املوؤمتر اأن 
Apple Watch �ستتيح للم�ستخدم 
اإجراء املكاملات الهاتفية وا�ستقبالها 
ال�سوت  امل��اي��ك��روف��ون وم��ك��رب  ع��رب 
املدمج، فعند ورود ات�سال هاتفي اأو 
ر�سالة �سوتية ن�سية �ستهتز ال�ساعة 
تلقائيا يف مع�سم امل�ستخدم للتنبيه.

ومن مميزات ال�ساعة توفرها 
مل���ع���ل���وم���ات ع����ن ال����وق����ت وال��ط��ق�����س 
وال���ب���ي���ان���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن�����س��اط��ات 
مل�ساعدته  للم�ستخدم،  الريا�سية 

على �سبط مواعيده من خالها.
ال�سوتية  الأوام���ر  وم��ع خدمة 
���س��ي��ك��ون مب��ق��دور   Siri ب��ا���س��ت��خ��دام 
مميزات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  امل�ستخدم 
.Apple Pay كثرة كخدمة الدفع

البطارية،  اأن عمر  ك��وك  واأك��د 
18 ���س��اع��ة ا���س��ت��خ��دام م��ت��وا���س��ل��ة يف 
ال���ظ���روف ال���ع���ادي���ة، وق����د ح��ر���س��ت 
ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ت���وف���ر اإ�����س����دارات 
 Apple Watch م����ن  خم��ت��ل��ف��ة 
لتلبية خمتلف الأذواق، فالإ�س����دار 
 Sport Edition ال���ري���������������ا����س���ي 

�������س������ي������ت������واف������ر 
الأول  بقيا�سني: 

ملم   38 ب��ق��ي��ا���س 
وب�سعر 350 دولرا، 

والآخ�������ر ب��ق��ي��ا���س 42 
ملم وب�سعر 399 دولرا.

اأم������ا ال��ن�����س��خ��ة اخل��ا���س��ة 
 Apple Watch Edition
امل�����س��ن��وع��ة ب��ال��ك��ام��ل م���ن م���ادة 
ذهب خا�سة باآبل فاإنها �ستتوافر 
دولر.  اآلف   10 ق����دره  ب�����س��ع��ر 
و���س��ت��ت��واف��ر ال�����س��اع��ة اجل��دي��دة 
الأ���س��واق  يف   Apple Watch
اأب��ري��ل املقبل،  اب��ت��داءا م��ن 24 
على اأن يتاح الطلب امل�سبق يف 

العا�سر من ال�سهر نف�سه.
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الرأي الجامعي

ومن أوفى 
من اهلل

افراح اليامي 
طالبة بكلية العلوم 

واآلداب بخميس مشيط

ال���وف���اء ���س��ف��ة ج��م��ي��ل��ة وخ��ل��ق 
اأن  اإن�����س��ان  ل��ك��ل  ينبغي  ك���رمي 
ي��ت��ح��ل��ى ب���ه وه����و الإخ���ا����س 
ال��ذي ل غ��در فيه ول خيانة 
وه������و ع����ط����اء غ����ر حم������دود، 
ال��ن��ا���س ير�سم  ب���ني  ف��ال��وف��اء 
ح��ي��ات��ه��م وت��ع��ام��ات��ه��م، فبه 
ت�����س��ت��ط��ي��ع اإع���ط���اء ال��ث��ق��ة ملن 
ح��ول��ك لأن���ه���م اأوف���ي���اء معك 
انعك�س  ووفاوؤهم  غرك  ومع 

على �سخ�سياتهم و�سلوكهم. 
ياأتي  الوفاء احلقيقي ل 
ت��دف��ع��ه  اإل م���ن ق��ل��ب ط���اه���ر 
النية الطيبة اخلال�سة  يهبه 
اهلل ملن يريد من عباده، ومن 
حت��ل��ى ب���ه���ده ال�����س��ف��ة جت��ده 
حم��ب��وب��ا مم���ن ح���ول���ه ي��ت��ودد 
اإليه اجلميع لك�سب �سداقته. 
والوفاء �سفة من �سفات 
اهلل �سبحانه وتعالى، فقد قال  
املوؤمنني  ا�سرتى من  »اإن اهلل 
لهم  ب���اأن  واأم��وال��ه��م  اأنف�سهم 
اهلل  �سبيل  يف  يقاتلون  اجلنة 
عليه  ويقتلون وعدا  فيقتلون 
ح���ق���ا يف ال�����ت�����وراة والإجن����ي����ل 
اأوف����ى بعهده  وال���ق���راآن وم���ن 
الآي������ة:  )ال����ت����وب����ة،  اهلل«  م����ن 

  .)111
جميلة  ���س��ف��ة  وال����وف����اء 
خلقه  م��ن  لكثر  اهلل  منحها 
الإن�����س��ان  ع��ل��ى  ح��ك��را  فلي�ست 
اأوجدها اهلل يف احليوان  فقد 

والطر وكثر من خلقه.  
وم���������ن �������س������ور ال������وف������اء 
ال�����������س�����داق�����ة وه��������ي �����س����ورة 
التفاعات  ���س��ور  م��ن  راق��ي��ة 
الج����ت����م����اع����ي����ة ب������ني اأف���������راد 
امل����ج����ت����م����ع ل����ك����ون����ه����ا ح���اج���ة 
اإن�سانية و�سرورية مبفهومها 
اأي  احل���ق���ي���ق���ي اخل�������ايل م����ن 
م�������س���ال���ح وم���ط���ام���ع خ��ب��ي��ث��ة 
يدفعها اأحيانا النفاق، فلذلك 
ن��ن��م��ي ���س��خ�����س��ي��ت��ن��ا ل��ت�����س��ب��ح 
ق�����ادرة ع��ل��ى اج���ت���ذاب ال��ن��ا���س 
خللق �سورة للوفاء..فما اأروع 

اأن نعتاد كلمة الوفاء!

البيئة كل ما يحيط بنا من ماء وهواء 
ونباتات وحيوانات وجمادات  وغرها، 
الإن�سان  ميار�س  ال��ذي  املجال  وتعترب 
فيه كل اأن�سطته املختلفة �سواء النافعة 
منها اأم ال�سارة التي ل ينتبه اإليها اإل 
بعد وقوع الكوارث ب�سببه. قال تعايل 
ِ ِم���ْن َب��ْع��ِد َما  ْل ِن��ْع��َم��َة اهللَّ «َوَم����ن ُي���َب���دِّ
َ �َسِديُد الِعَقاِب« )�سورة  َجاَءْتُه َفاإِنَّ اهللَّ

البقرة، اآية 211 (. 
وقد اأخل الن�سان مبعظم عنا�سر 
تام فيما  ان�سجام  كانت يف  التي  البيئة 
بينها حتى ا�ستخدم املواد امللوثة للبيئة 
اأك�سيد الكربون الناجم من  مثل ثاين 
ال�سناعية  واملن�ساآت  ال�سيارات  ع���وادم 
اأك�سيد  اأول  وكذلك  الوقود،  وحمطات 
ك��ث��ر من  يت�سبب يف  ال���ذي  ال��ك��رب��ون 
عاقة  لها  التي  وخ�سو�سا  امل�سكات 

بالتنف�س.
ت�سمى  التي  امل��رك��ب��ات  توجد  كما 
ب��ال��ك��ل��وروف��ل��وروك��رب��ون، وه���ي غ���ازات 
ال�����ث�����اج�����ات وم���ع���ظ���م  ت�������س���ت���خ���دم يف 
العنا�سر  من  وكثر  التربيد،  اأج��ه��زة 
م��ث��ل ال��زئ��ب��ق، واحل���دي���د، وال��زرن��ي��خ، 
وال����ك����ربي����ت، وال���ف�������س���ف���ور، وال����زن����ك، 
والر�سا�س، وغرها.. وكذلك املبيدات 
التي تر�س بكميات كبرة علي احلقول 
ال���زراع���ي���ة، وم�����واد ت�����س��ف��ي��ف ال�����س��ع��ر، 
اإزال��ة روائ��ح العرق، واملنظفات،  وم��واد 
وامل�����واد امل�����س��ع��ة، وخم��ل��ف��ات ال���ب���رتول، 
وال�سناعي،  ال�سحي  ال�����س��رف  وم��ي��اه 

واملخ�سبات الزراعية املختلفة.
النووية  التجارب  هنالك  اأن  كما 
ال��ت��ي ت���وؤدي اإل���ى ان��ب��ع��اث امل���واد امل�سعة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ت���وؤث���ر يف اأي ���س��يء يف 
وال�����س��و���س��اء  الأر�������س،  اأو يف  ال��ف�����س��اء 
من  كثر  يف  ال��ت��اأث��ر  على  تعمل  التي 
الأن�����س��ط��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة جل�����س��م الإن�����س��ان 
و�سحية  نف�سية  اأ���س��رارا  ت�سبب  حيث 
اإف��راز الهرمونات املهمة كما  فتوؤثر يف 

تعمل خلا يف بع�س وظائف املخ.
من  املختلفة  الأ���س��ك��ال  ه���ذه  ك��ل 
ال��ي��وم  ب�سببنا  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  امل��ل��وث��ات 
اأث������رت يف ب��ي��ئ��ت��ن��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ت���اأث���را 
ب��ال��غ��ا وع��ظ��ي��م��ا، ون��ت��ج ع��ن ذل���ك كثر 
م���ن امل�����س��ك��ات ال��ت��ي ن��ع��اي�����س��ه��ا ال��ي��وم 
م��ث��ل ال��ع��وا���س��ف ال��ع��ات��ي��ة، وال�����زلزل 
وال����رباك����ني امل����دم����رة، وال��ف��ي�����س��ان��ات 
ال��ق��وي��ة ال��ت��ي ت��ق�����س��ي ع��ل��ى الأخ�����س��ر 

والياب�س وغرها.

امل�سكات  هذه  كل  اأ�سحت  اليوم 
ملمو�سة توؤثر يف حياتنا فاإذا تقاع�سنا 
واأه��م��ل��ن��ا ���س��ب��ل امل��ع��اجل��ة ال���ت���ي ت��ب��داأ 
ب�����س��ي��ط��ة ف�����اإن امل�����س��ت��ق��ب��ل ي��خ��ب��ئ  لنا 
الكثر والكثر ملواجهته، ولكن علينا 

لي�سبح كثرا مبرور  بالقليل  نبداأ  اأن 
الأيام.

وب��داي��ة  ال�سعاب  مواجهة  علينا 
التي  القمامة  م��ن  نتخل�س  اأن  يجب 
ننتجها يوميا ب�سورة اآمنة، والهتمام 

ب����ال����زراع����ة  واحل����ر�����س ع���ل���ى زراع�����ة 
ال��زي��ن��ة يف جميع  الأ���س��ج��ار ون��ب��ات��ات 
بتعليم  اله���ت���م���ام  وك���ذل���ك  الأم����اك����ن 
وامل��ح��اف��ظ��ة  اله��ت��م��ام  كيفية  ال��ن�����سء 
املنظفات  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  البيئة،  على 

دور الجامعات األكاديمي في دراسة نتائج الفعاليات الدولية
العديد  ع��ن  ن�سمع  ال��ع��ام  م��دار  على 
م���ن الأ���س��اب��ي��ع والأي������ام وامل��ن��ا���س��ب��ات 
ال��ت��وع��وي��ة م��ث��ل اأ����س���ب���وع ال�����س��ج��رة، 
اأ����س���ب���وع ال���ن���ظ���اف���ة، اأ����س���ب���وع امل�����رور، 
الأ����س���ب���وع ال��ع��امل��ي ل��ل��ت��م��ري�����س، ي��وم 
ال�������س���ح���ة ال����ع����امل����ي، ال����ي����وم ال���ع���امل���ي 
ل��ل��ت��دخ��ني، ال���ي���وم ال��ع��امل��ي مل��ك��اف��ح��ة 
للم�سنني،  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  امل���خ���درات، 
الأ�سبوع  للر�ساعة،  العاملي  الأ�سبوع 
ال��ع��امل��ي مل��ح��و الأم���ي���ة، ال��ي��وم العاملي 

لاإيدز، اليوم العاملي لل�سكر، اإلخ.
ه�����ذه امل���ن���ا����س���ب���ات ت����اأت����ي ���س��م��ن 
يف  التوعوية  الأ�سابيع  م��ن  منظومة 
الوعي  لتعزيز  احل��ي��اة  جم��الت  �ستى 

ال��وط��ن،  مكت�سبات  ع��ل��ى  للمحافظة 
والإدراك،  اله��ت��م��ام  م�����س��ت��وى  ورف����ع 
بالغر�س  تفي  ل  فاإنها  تعددها  ورغم 
امل���ط���ل���وب ل���ت���ك���رار اأ����س���ال���ي���ب���ه���ا ح��ت��ى 
�سعاراتها  م��ن  بامللل  ن�ساب  اأ�سبحنا 

وعدم التفاعل معها. 
مدار  على  نراها  املنا�سبات  ه��ذه 
ال�����س��ن��ني حت��ول��ت اإل����ى اأي�����ام و���س��اع��ات 
حتى نخت�سرها فيقوم امل�سوؤول بق�س 
ال�سريط والفتتاح لهذا احلدث، ويتم 
والن�سرات  الكتيبات  الت�سوير وتوزيع 
وتلفازية.. ولكن ماذا  اإذاعية  وبرامج 

ح�سل؟ 
اإل���ى  اإن ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ات حت��ت��اج 

اأ�سحاب  من  وتقييم  موؤ�س�ساتي  عمل 
الخت�سا�س بعد نهاية كل منا�سبة.

للجامعات  اأك���ادمي���ي  دور  وه����ذا 
لأننا  النتائج  ح��ول  درا���س��ات  لإج����راء 
اأ���س��ب��وع ال�����س��ج��رة فنقوم  ن���رى م��ث��ا 
ثقافة  توجد  ل  ولكن  �سجرة  ب��زراع��ة 
ال��ع��ن��اي��ة وال���رع���اي���ة ب��ه��ا وب��ال��غ��ط��اء 
ال��ن��ب��ات��ي وع���دم ال��ع��ب��ث ب��ه يف املناطق 
املفتوحة واملنتزهات، اأي اإن نتائج هذه 
املنا�سبات مل توؤثر يف ثقافة النا�س واإن 
كانت هناك اإيجابيات فهي قليله جدا، 
النظر يف طريقة  اإع���ادة  ول��ه��ذا يجب 

التنفيذ لهذه املنا�سبات املهمة.
ال��ت��وع��ي��ة  وك����ذل����ك يف و����س���ائ���ل 

ناحية  م��ن  واملل�سقات  الكتيبات  م��ن 
الإخراج والتبويب وباملحتوى حتريرا 
واإع��������دادا، واأي�����س��ا ال��ت��ج��دي��د ال��دائ��م 
اأمثلة  وت��ق��دمي  فعالياتها  لأ���س��ال��ي��ب 
واقعية للتوعية ولقاءات مفتوحة مع 
حم��ا���س��رات ون����دوات، وع��ل��ى اأن تكون 
املناهج  برامج  �سمن  التوعية  و�سائل 
�سخ�سية  تكون �سمن  الدرا�سية حتى 
الإن�سان وفكره و�سلوكه فيتعامل معها 
الطالب منذ ال�سغر وتظل را�سخة يف 
ذهنه على م��دى احلياة، ه��ذا كله مع 
والأح��ادي��ث  القراآنية  ب��الآي��ات  ال��دع��م 
النبوية والتذكر باإيجابيات و�سلبيات 

كل فعل مقرونا بالثواب واجلزاء.

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

بالوعي المجتمعي نصون البيئة ونحافظ عليها

م. أشرف
محمد مدين

بطريقة  ال�سامة  وامل����واد  الكيميائية 
�سليمة واآمنة ما اأمكن ذلك، والحتفال 
لغر�س  وذل��ك  املهمة،  البيئية  ب��الأي��ام 
مثل هذه الهتمامات فينا حتى يتكون 

لدينا وعي بيئي يف امل�ستقبل.
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الرأي الجامعي

املدينة  خ��ال��د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  حتت�سن 
امل�ست�سفى  على  حتتوى  التي  الطبية 
وحتيط  ���س��ري��ر   800 ب�سعة  ال��رئ��ي�����س��ي 
والبنات،  للبنني  ال�سحية  الكليات  به 
للمدينة  التابعة  العيادات  اإل��ى  اإ�سافة 
لة  م�سكنّ ع�سر،  منطقة  حمافظات  يف 
بذلك نظاما �سحيا متكاما ومكما 
ل��ل��خ��دم��ات ال�����س��ح��ي��ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 
ال��ق��ط��اع��ات الأخ�����رى ل��ت��ق��دمي خ��دم��ة 
طبية ونظام تدريبي وتعليمي وبحثى 
مبعاير عاملية وبكفاءة عالية وتقنيات 
ال��ري��ادة  عينها  ن�سب  وا�سعة  حديثة، 
ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  يف  والتميز 
العربية  اململكة  يف  ال��ط��ب��ي  والتعليم 

ال�سعودية. 
ول��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذا ال����ه����دف ع��م��ل��ت 
اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى اإن�������س���اء امل���دي���ن���ة وف��ق��ا 
ل����ل����ت����وج����ه����ات احل�����دي�����ث�����ة م������ن ح��ي��ث 
للبيئة  ���س��دي��ق��ة  ل��ت��ك��ون  ال��ت�����س��م��ي��م، 

وامل��ج��ت��م��ع وم��ت��واف��ق��ة م���ع اح��ت��ي��اج��ات 
بالأنظمة  وجتهيزها  والأ���س��رة  ال��ف��رد 
ذكية  تكون مدينة  الإلكرتونية بحيث 
)با ورق(، الأمر الذي �سينعك�س على 
الدقة يف العمل، وعلى �سامة املر�سى 
و���س��رع��ة الإجن�����از،  وم��ت��وا���س��ل��ة ب�سكل 
دائم  مع املر�سى واأهاليهم من خال 
�سركاء يف  العنكبوتية جلعلهم  ال�سبكة 
وتوا�سل  اط��اع  وعلى  املر�سى  رعاية 
ذلك  ميكنها  كما  امل��ع��ال��ج،  الفريق  م��ع 
م���ن ال���ت���وا����س���ل  م���ع امل����راك����ز ال��ط��ب��ي��ة  
ال��ع��امل��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة م���ن خ����ال ال��ط��ب 

الت�سايل واجلراحة الت�سالية.
حجر  الب�سري  العن�سر  ول��ك��ون   
ال����زاوي����ة، ف��ق��د ع��م��ل��ت اجل��ام��ع��ة على 
ت�سغيل  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة  ال���ك���وادر  تهيئة 
ال�ستقطاب  ع��ن ط��ري��ق  امل��دي��ن��ة  ه���ذه 
وال�����ت�����دري�����ب والب������ت������ع������اث،  وع���ق���دت 
ات��ف��اق��ي��ات ت���ع���اون م���ع م���راك���ز وب��ي��وت 

اخل����ربة يف جم����الت ج����ودة اخل��دم��ات 
والأنظمة  الب�سرية،  وامل��وارد  ال�سحية، 
امل��دي��ن��ة  وت�����س��غ��ي��ل  لإدارة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 

وفروعها.
اخل��دم��ات  �سمولية  اإل���ى  اإ���س��اف��ة   
ال�سحية باملدينة الطبية، تبنت املدينة  
م���راك���ز مت��ي��ز ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع احل����الت 
امل�����س��ت��ع�����س��ي��ة يف اأم����را�����س ال�����س��رط��ان 
والأم�����را������س ال��ع�����س��ب��ي��ة والأم����را�����س 
لة  م�سكنّ الأط���ف���ال،  ل��دى  ال�ستقابية 
احل��الت  لهذه  حتويلية  مراكز  بذلك 

من مناطق اململكة. 
وت�����س��ع��ى امل���دي���ن���ة ب��ال��ت��ك��ام��ل مع 
باملنطقة  الأخ��رى  ال�سحية  القطاعات 
املنطقة  م��ر���س��ى  اح��ت��ي��اج��ات  لتحقيق 
وه����م ب���ني اأ����س���ره���م  وجت��ن��ي��ب��ه��م ع��ن��اء 
ال�سفر والنتقال اإلى مراكز متخ�س�سة 
داخل اأو خارج املنطقة، وما يرتتب على 

ذلك من اإرباك حلياة الأ�سر.

أ. د. خالد بن سعد آل جلبان  
 وكيل الجامعة
للتخصصات الصحية

المدينة الطبية بالجامعة 

اإن املتاأمل يف اآلية التخطيط والتفكر 
اأجيالنا اليافعة ي�ستنتج  التي متتلكها 
التخطيط  وانعدام  غياب  و�سوح  بكل 

ال�سرتاتيجي لديهم، اإلى حد ما.
ف��ح��ني ت�����س��ت��وق��ف ���س��اب��ا وت���ب���ادره 
ب���ال�������س���وؤال ع���ن خ��ط��ط��ه امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
الأج��ل  وطويلة  واملتو�سطة  الق�سرة 
ب�سكل عام  اأو يف حياته  يف مو�سوع ما 
اأو  اإل �سمتا متذمرا  فلن جتد جوابا 
ا�ستهجانا لل�سوؤال اأو جها مطبقا مبا 

تعنيه من �سوؤالك.
اأرى  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ة 
اأنها ل تولد يف اجلامعات اأو عند تقلد 
حينها  ففي  ق��ي��ادي��ة،  ملنا�سب  �سخ�س 
الوقت متاأخر ومتاأخر جدا، واإمنا هي 
ثقافة يجب علينا غر�سها يف الأجيال 
وفناء  البيت  يف  الأظ��اف��ر  نعومة  منذ 

املدر�سة يف احلي واجلامعة.
ف��ح��ني ي��ت��م��ر���س الإن�������س���ان على 
م��ع��رف��ة م���وق���ع ان��ط��اق��ت��ه وحم��ط��ة 
اإل���ى تلك  ال��و���س��ول  ال��و���س��ول وكيفية 
واأقلها تكلفة  باأجنح الطرق  الأه��داف 
منذ �سنواته الأولى ويف مراحل مبكرة 

ف��ا �سك  ل��ف��ن��ون احل���ي���اة،  م��ن تعلمه 
يف اأن ذل���ك ���س��ي��ول��د ق��ائ��دا ن��اج��ح��ا يف 
امل�ستقبل القادم، مما ينتج عن و�سوح 

للروؤية وجودة يف املخرج واملنتج.
ل��دى  ال��ث��ق��اف��ة  ت��ل��ك  اإن غ���ي���اب   
�سطحية  بثقافات  وا�ستبدالها  اأجيالنا 
غريبة املفردات باهتة الألوان عدمية 
امل������ذاق وم��ن��ه��ا ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ل 
م�ساء  �سباح  اآذان��ن��ا  ي�سنف  ما  احل�سر 
وثقافة  واحل��ق��ه��ا،  »ث��ق��اف��ة طقها  م��ن 
الوجبات ال�سريعة، وثقافة ا�سرف ما 
يف اجليب ياأتيك ما يف الغيب، وثقافة 
ك��ل ي��وم بيومه« واأخ���رى ك��ث��رة، وهي 
ث��ق��اف��ات م��ن��ت�����س��رة ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع 
اإل��ى  ���س��ت��وؤدي  حتما  ع��م��ق��ا؛  متتلك  ل 
ال��ع�����س��وائ��ي��ة والج���ت���ه���ادات ال��ف��ردي��ة، 
التوجه  وهدر   اإل��ى تيه يف  ي��وؤدي  مما 
املادية، ويف  الب�سرية واملوارد  للطاقات 

نهاية املطاف رداءة يف اجلودة.
التفكر  ع��ل��ى  ال��ت��ن�����س��ئ��ة  اأن  ك��م��ا 
ب���ن���اء  يف  ي�������س���ه���م  ال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي 
ال�سخ�سية املتزنة ويوؤمنها من التاأثر 
ال�سطحي  ال��ف��ك��ر  وراء  والن����ح����راف 

وال��ع��ب��ث��ي وال�����س��ال، وه���ي ك��ذل��ك تبث 
عن  الب�سرية  النف�س  يف  ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

م�ستقبلها وم�سارها.
وك��م نحن يف اأم�����س احل��اج��ة اإل��ى 
م�����س��روع وط��ن��ي ل��ن�����س��ر ث��ق��اف��ة الفكر 
ويف  امل�ستويات  كل  على  ال�سرتاتيجي 
ك��ل مناحي احل��ي��اة ودجم��ه يف مناهج 
ي�سبح  حتى  واجلامعي  العام  التعليم 
خطوات  نخطو  لكي  للحياة  منهاجا 

ثابتة بني الأمم املتقدمة.
يوؤ�س�س  م��ا  احلنيف  ديننا  يف  ولنا   
ت��ع��زي��ز، فكل مناحي  اأي  وي��ع��ززه  ل��ذل��ك 
الإ�سام احلنيف ا�سرتاتيجيات للو�سول 
اإلى ر�سا اخلالق وعبوديته وكل منا�سك 
ا�سرتاتيجية  خ��ط��ط  اإل  م��اه��ي  ال��دي��ن 
الأه���داف  و���س��وح  فيها  يتجلى  حمكمة 
ال��و���س��ول مر�سومة  ل��و���س��ائ��ل  وت�����س��ري��ع 
وا�سحة  تنفيذ  واآل��ي��ات  زمنيه  بخطط 

املنار وامل�سار.
ف���ه���ل ح�����ان ت��ب��ن��ي ذل�����ك امل�������س���روع 
م�ستقبل  لإدراك  به  والنهو�س  الوطني 
وال��روؤي��ة  �ساطعة  ال�سم�س  ف��ي��ه  م�����س��رق 

�سافية والنفو�س مطمئنة؟ اآمل ذلك.

ثقافة 
االستراتيجية
أ. د. عبد اهلل عسيري
عميد كلية الطب

وجدتها!!
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

ل���و ���س��األ��ن��ا م���اه���ي امل���اك���ن���ة ال��ت��ي 
حت����رك اجل���ام���ع���ة م���ن اأق�����س��اه��ا 
واأع�����س��اء  اأق�����س��اه��ا بطابها  اإل���ى 
ال��ك��ادر  لوجدنا  ال��ت��دري�����س،  هيئة 
ه��و  ال���ت���وظ���ي���ف���ي يف اجل����ام����ع����ة 
ال���ذي ي��ق��وم ب��ذل��ك، وه��م اجلنود 
املجهولون وراء كوالي�س الأحداث 

الكربى وال�سغرى يف اجلامعة.
ع��ق��ول  ه���ن���اك  اأن  ���س��ح��ي��ح 
م������ن ال������ق������ي������ادات الك�����ادمي�����ي�����ة 
تخطط وت��ت��اب��ع، ول��ك��ن اجل��ه��ات 
ال����ت����ي حت������رك ه������ذه الأح���������داث 
الأق�����������س�����ام  م�����وظ�����ف�����ون يف  ه������ي 
اجل���ام���ع���ة، واإدارات  وال���ك���ل���ي���ات 

تلك  فيها  ت�سر  التي  والج���راءات  بالنظمة  كاملة  ودراي��ة  ب�سمت  يعملون 
الحداث بداأ بطلب املوافقات وحتى انتهاء تلك املنا�سبات.

يتبعون  حيث  والح����رتام  التقدير  ك��ل  وامل��وظ��ف��ات  املوظفني  ول��ه��ولء 
عمادة من اأهم العمادات امل�ساندة يف اجلامعة.

اأ�سواء  اأن يظهر يف  العادة  لأن��ه ج��رت  اإل��ى جهودهم  اأ�سر  اأن  اأحببت 
الأحداث اأ�ساتذة وطاب، ونادرا ما يظهر موظفون يف املنا�سبات اجلامعية 
امل�ستوى  م��ن  رف��ع��ت  ال��ت��ي  التطويرية  الداري����ة  ال��ربام��ج  حتي  اأو  الكثرة 

الداري يف اجلامعة.

الماكنة الجامعية
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

2714

غائم مشمس
مشمسجزئيا

2614251426142614

غائم 
جزئيا مشمس

بدون زعل
• اأث���ن���اء اف��ت��ت��اح اأ���س��ب��وع امل���رور 
اجلامعة  م�سور  منع  مت  اخلليجي، 
الفتتاح  حفل  فعاليات  ت�سوير  من 
ب�سبب )على غري عادة( عدم وجود 
بطاقة دخول، ولهذا مل جند �سورا 
للفعالية �سوى ما ا�ستعرناه من جهات 

خارجية. عا�س التن�سيق!

اأي  يف  اأ�سا�سي  �سريك  الإع���الم   •
من  يعد  اجلامعة  واأوملبياد  فعالية، 
اإعالميا،  املظلومة  املهمة  الفعاليات 
مع  التن�سيق  �سعف  ب�سبب  وذل���ك 
املركز الإعالمي باجلامعة و�سحيفة 

»اآفاق«!

ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات  دخ�����ول   •
بهواتفهم اجلوالة قاعات المتحان 
يعد خمالفة يجب النتباه لها حتى 

ل يعر�س الطالب نف�سه للعقاب!

اإلى مبنى  نقلها  التي مت  الإدارات   •
»ج« ت��ع��اين ك��ث��ريا م��ن ع��دم وج��ود 
وقلة  ب������الإدارة  م�����س��ت��ودع خ��ا���س 
الكثرية،  امل��ط��ال��ب��ات  رغ��م  امل��ك��ات��ب 
ت�سغل  الأغرا�س  من  وكثري  فامللفات 
لعدم وجود  املكاتب  حيزا كبريا من 

م�ستودع لالإدارة.

اأر���س��ي��ة ال�����س��ال��ة ال��ري��ا���س��ي��ة   •
باملدينة اجلامعية حتتاج اإلى تغيري 
م�ستخدميها  على  خلطورتها  �سريع 
خا�سة اأنها تخدم عددا من الألعاب 
فعاليات  عليها  وت��ق��ام  الريا�سية 
ك���ث���رية.. ال��الف��ت اأن��ه��ا ت��ع��اين من 
ملعاجلة  ول�سقات يف حماولة  ترقيع 

الت�سققات.. وهذا ل يفي بالغر�س!

• ع���دم وج����ود ط����اولت واأم��اك��ن 
جل���ل���و����س ال����ط����الب ب���ال���ق���رب م��ن 
جعل  الكليات،  داخ���ل  البوفيهات 
الطاولت  ي�ستخدم  منهم  البع�س 
ال�سمنتية  وال��ط��اولت  الدرا�سية 

الكليات  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة  ب��احل��دائ��ق 
ل��ت��ن��اول ال��ط��ع��ام، وم���ن ث���م ت��رك 
املخلفات حتت الأ�سجار ويف املمرات!

خارجية  جلهات  فعاليات  تنظيم   •
يحتاج  اأمر  املواقف  ازدح��ام  ظل  يف 
يكفل  مب��ا  التنظيم  م��ن  م��زي��د  اإل���ى 
املدينة  داخ���ل  امل����رور  ان�سيابية 
ل  اجلامعة  من�سوبي  لأن  اجلامعية، 

يجدون مواقف ل�سياراتهم!

الحتياجات  ذوي  م��ن  ال��ط��الب   •
اخل��ا���س��ة ي��ح��ت��اج��ون اإل����ى ت��وف��ري 
على  ت�ساعدهم  خا�سة  منزلقات 
وفعالياتها  اجلامعة  حفالت  ح�سور 
يف املدرجات املركزية لكي ل ي�سطرو 
اإل اللتفاف حول املبنى ل�ستخدام 

امل�سعد من الدور الأر�سي!

الأجهزة الريا�سية الرتفيهية يف   •
اأيدي  طاولتها  الريا�سية،  ال�سالة 
م�ستخدميها  بع�س  وتنا�سى  العبث، 
لتتم  اأح�����س��رت��ه��ا  اجل��ام��ع��ة  ب����اأن 
ل  ك��ب��ري  ب�سكل  م��ن��ه��ا  ال���س��ت��ف��ادة 

بتك�سريها والعبث بها.

اجل��ام��ع��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ت�����زال  ل   •
�سعيفا  ح�سورا  ت�سهد  وملتقياتها 
وهذا  اجلامعة،  من�سوبي  من  ن�سبيا 
هذه  عن  املنا�سب  الإع���الن  يتطلب 
الفعاليات لدى املهتمني بها من داخل 

اجلامعة وخارجها؟!

زع��ل«  »ب���دون  اأن  للجميع  ن��وؤك��د   •
الهادف  للنقد  مكان  وه��ي  للجميع، 
بواقعية  تريده  ما  اأكتب  البناء. 
و����س���دق وب���ع���ي���دا ع���ن ال��ت��ج��ري��ح 
والأهداف ال�سخ�سية، فحتما �ستجد 
ب�سدر  امل��الح��ظ��ة  تلك  يتقبل  م��ن 
عرب  م�ساركاتكم  اأر���س��ل��وا  رح���ب. 

الربيد الإلكرتوين التايل:
lmioo@kku.edu.sa

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

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

توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

أسبوعية جامعة الملك خالد

نفحات الربيع يف ع�سري: طائر »وروار اأبي�س الزور«
White-throated Bee-eater :وا�سمه بالإجنليزية
Merops Albicollis :والإ�سم العلمي لهذا الطائر
ت�سوير:  علي القد�سي
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