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ال�سمو  ���س��اح��ب  ع�����س��ر  منطقة  اأم����ر  ب��رع��اي��ة 
العزيز،  الأم��ر في�سل بن خالد بن عبد  امللكي 
الذي  العلمي  للبحث  خالد  امللك  كر�سي  ينظم 
واخلمي�س  الأرب��ع��اء  يومي  اجل��ام��ع��ة،  حتت�سنه 
املقبلني بفندق ق�سر اأبها، اللقاء العلمي الثالث 
من تاريخ امللك خالد، بعنوان: »احلركة العلمية 
ال�سعودية يف عهد  العربية  اململكة  والثقافية يف 
-1975 امل��واف��ق   1402 اإل���ى   1395( خ��ال��د  امل��ل��ك 

.»1982
واأو����س���ح امل�����س��رف ع��ل��ى ال��ك��ر���س��ي ال��دك��ت��ور 
اأحمد بن يحيى اآل فائع، اأن ال�ستعدادات لعقد 
اللقاء كانت قائمة منذ فرتة طويلة، حيث متت 
الإع��ان  مت  بعدها  ال�سامي،  املقام  من  املوافقة 

عن اللقاء مبختلف الو�سائل الإعامية.
العلمية  امل�ساركات  اأن  اإل��ى  فايع  اآل  واأ���س��ار 
ك��م��ا مت  ُق��ب��ل منها 42،   ، م�����س��ارك��ة  جت����اوزت 55 
خم��اط��ب��ة ال��ب��اح��ث��ني، وب����داأت ال��ب��ح��وث العلمية 
املحددة، ومت  املواعيد  الكر�سي ح�سب  اإلى  ت�سل 
توزيع الأوراق العلمية على ثماين جل�سات على 

مدار يومني.
 وقال اآل فايع »مت ت�سكيل اللجنة التنظيمية 
ل��ل��ق��اء، ب��اإ���س��راف م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ورئا�سة  ال����داود،  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل 
اإل��ى عدد من  بالإ�سافة   ، الدكتور ماجد احلربي 

الأع�ساء املمثلني للجهات املخت�سة يف اجلامعة«.
العلمي  اللقاء  جل�سات  »اآف���اق«  وت�ستعر�س 

بالتف�سيل يف الق�سم الثقايف يف هذا العدد.

أحمد العياف

أربع دورات علمية لنادي الحاسب اآللي
علوم  كلية  مبعامل  باجلامعة،  الآيل  احلا�سب  ن���ادي  اأق���ام 
ملدة  الآيل  احلا�سب  علمية يف جم��ال  دورات  اأرب��ع  احلا�سب، 

اأربعة اأيام، بواقع ثماين �ساعات لكل دورة. 
وك��ان��ت ال�����دورة الأول�����ى يف جم���ال »ال�����س��ب��ك��ات« قدمها 
مو�سوع  يف  الثانية  وال��دورة  العاطي،  عبد  حممد  املهند�س 

»النظم املغمورة« قدمها املهند�س اأمر الر�سيد.
بعنوان  الثالثة  ال��دورة  وح�سة  حيدر  الأ�ستاذ  قدم  كما 
»اأدوات وتقنيات التنقيب عن البيانات«،  بينما قدم الأ�ستاذ 
ي��ا���س��ني ه����ادج ال������دورة ال���راب���ع���ة ب��ع��ن��وان »ب���رجم���ة واج��ه��ة 

امل�ستخدم الر�سومية«.
ال��دورات  ه��ذه  امل�ستفيدين من  الطاب  ع��دد  اأن  يذكر 
يزيد على 130 طالبا، حيث اأعطيت ال��دورات برتكيز كبر 

على اجلانب العملي.

شوقي النهاري

 طب األسنان تستقبل وفد ثانوية العرين
ا�ستقبلت كلية طب الأ�سنان بالتعاون مع نادي طب الأ�سنان، وفدا من ثانوية العرين 
العا�سمي. ومت خال  الأ�ستاذ حممد  الطابي  واملر�سد  الطاب  باأبها �سم عددا من 
الزيارة، �سرح عر�س تقدميي عن اأق�سام الكلية وطريقة القبول فيها. وجتول الطاب 

يف عيادات الكلية ومرافقها ومعامل الأ�سنان وعدد من مرافق الكلية.
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يحيى التيهاني

اأكد اأمر منطقة ع�سر �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمر في�سل بن خالد اأن رجال 
الأمن يف خمتلف قطاعاتهم يد واحدة 
يف حفظ اأمن هذا الوطن من كل عابث 

وحاقد.
خ��ال  ت�����س��ري��ح �سحفي  وق���ال يف 
رعايته حفل تخريج ال��دورة ال���59 ملهام 
وواجبات قوات الطوارئ اخلا�سة ودورة 
ال��ط��وارئ  الثانية مب��رك��ز ق��وة  الأف����واج 
خ��ادم  �سيدي  اأه��ن��ئ   « بع�سر:  اخلا�سة 
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
�سعود، و�سمو ويل عهده  اآل  عبدالعزيز 
النائب  العهد  ويل  ويل  و�سمو  الأم��ني، 
وزي��ر  ال�����وزراء  جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين 
تخريج  على   � اهلل  حفظهم   � الداخلية 

ال��ط��وارئ اخلا�سة مبنطقة  ق��وة  ق��ائ��د 
ع�����س��ر ال��ع��ق��ي��د ال���رك���ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
ف��ي��ه��ا با�سمه  ك��ل��م��ة رح���ب  ال��ق��ح��ط��اين 
ال��ط��وارئ  ق����وات  من�سوبي  ع��ن  ون��ي��اب��ة 
اخل��ا���س��ة ب���الأم���ر ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د، 
موؤكدا اأن ت�سريف �سموه حلفل تخريج 
الدورة ال� »59« ملهام وواجبات الطوارئ 
اخلا�سة، ودورة الأفواج الثانية، ي�سفي 

عليها بهجة و�سرورا.
اأن���ه مت تطبيق  ال��ق��ح��ط��اين  وب���ني 
ال��ط��وارئ،  دورة  ب��اأف��راد  خا�س  برنامج 
واآخ��������ر لأف���������راد الأف����������واج روع�������ي ف��ي��ه 
ال��ب��دن��ي��ة وق����وة التحمل  ال��ل��ي��اق��ة  رف���ع 
وال��ت��ع��اي�����س ال����ف����ردي وال���رم���اي���ة على 
احلرا�سات  و�ساح  ال�سخ�سية  الأ�سلحة 
واملهمات، اإلى جانب ما تقوم به الأفواج 
املعلومات، وقد  من دور مهم يف مترير 

اأم���ن ه��ذا ال��وط��ن ال��ط��اه��ر، �سائا اهلل 
تعالى اأن يدمي على بادنا نعمة الأمن 
والأم����ان يف ظ��ل ق��ي��ادة خ��ادم احلرمني 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
و���س��م��و ويل ع��ه��ده الأم����ني و���س��م��و ويل 

ويل العهد � حفظهم اهلل � .
األقى قائد ق��وة الأف��واج  بعد ذل��ك 
مبنطقة ع�سر العقيد عبداهلل بن �سعد 
الب�سري كلمة اأو�سح خالها اأن » عمل 
الأفواج اأ�سبح وب�سكل ملمو�س يف �سراكة 
الأم��ن��ي��ة،  الأج���ه���زة  ب��اق��ي  م��ع  حقيقية 
وذلك مبا خ�س�س لها من مهام وحدد 
ل��ه��ا م���ن واج�����ب�����ات«، م�����س��را اإل�����ى اأن���ه 
اأع����داد ك��ب��رة م��ن من�سوبي  اإحل����اق  مت 
الأفواج باملنطقة بدورات تخ�س�سية يف 
معاهد ومراكز تدريب قطاعات الأمن 
ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، ح��ي��ث ك��ان 

ه�����ذه ال���دف���ع���ة م����ن ق�������وات ال����ط����وارئ 
الأف��واج  من  الثانية  والدفعة  اخلا�سة 
التي  بالنجاحات  اأ�سيد  كما  املنطقة،  يف 
 ،»85 »وط��ن  التعبوي  التمرين  حققها 
حيث اإنه كان ر�سالة وا�سحة و�سريحة 
لكل مرتب�س باأمن هذا الوطن العظيم 

من الأعداء يف الداخل واخلارج«.
اأم���ر منطقة ع�����س��ر: »  واأ����س���اف 
اإننا يف هذه الباد املباركة قوة واحدة.. 
و�سعب واحد متحد هو وقيادته، يف وجه 
ك��ل ط��ام��ع وك���ل م��ن يفكر يف الإخ���ال 
بيد من  ال��وط��ن، ف�سيواجه  ه��ذا  ب��اأم��ن 
ح��دي��د وب���ق���وة ����س���ارب���ة«، م��ب��ي��ن��ا �سموه 
اإ�سافة  اخلريجني  ال��ط��اب  ه���وؤلء  اأن 

مهمة لزمائهم رجال الأمن.
وكان احلفل املعد بهذه املنا�سبة قد 
األقى  بداأ باآيات من القراآن الكرمي، ثم 

اأ�سيف للربنامج هذا العام مادة »طرق 
واأ�ساليب جمع املعلومات.«

واأ�������س������اف ق����ائ����د ق������وة ال����ط����وارئ 
خ�س�س  اأن���ه  ع�سر  مبنطقة  اخل��ا���س��ة 
التدريبية  الن�سرة  يف  الأف����واج  لأف����راد 
دورات  اخل���ا����س���ة  ال������ط������وارئ  ل����ق����وات 
ال��ع��م��ل��ي��ات  دورة  م���ن���ه���ا  ت��خ�����س�����س��ي��ة 
ف��ردا من   30 بها  التحق  اخلا�سة حيث 
ق���وة الأف�����واج ب��امل��ن��ط��ق��ة، وذل���ك ل�سقل 
م��ه��ارات��ه��م ورف���ع ك��ف��اءت��ه��م، م��وؤك��دا اأن 
تام  ا�ستعداد  ال��ط��وارئ على  ق��وة  ق��ي��ادة 
ال���دورات  يف  الأف���واج  من�سوبي  لتدريب 
التخ�س�سية، وذلك بناءا على توجيهات 
لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية �ساحب 
نايف  ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي  ال�سمو 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، يف ت��ن��ف��ي��ذ م���ا ي��خ��دم 

يف  الأك����رب  الن�سيب  امل��ي��داين  للجانب 
ذلك. ثم األقى كلمة اخلريجني الطالب 

عبداهلل بن �سعيد اآل �ساهر.
اأم�����ر ع�سر  ع��ق��ب ذل����ك ���س��اه��د 
ع����رو�����س ال����رم����اي����ة احل���ي���ة وف��ر���س��ي��ة 
امل����ط����اردة والق���ت���ح���ام مل��ن�����س��وب��ي امل��رك��ز 
ت��دري��ب��ه��م يف م��ي��ادي��ن حية  ال���ذي���ن مت 
لأج�����ل رف����ع م�����س��ت��وى ج��اه��زي��ت��ه��م من 
خ����ال ال���رم���اي���ة احل���ي���ة ع��ل��ى اأ���س��ل��ح��ة 
م��ت��ن��وع��ة واأه�������داف م��ت��ح��رك��ة واأخ�����رى 
ثابتة، ثم �ساهد الأمر في�سل بن خالد 
العر�س الع�سكري واأداء الق�سم لطاب 

املركز اخلريجني.
ويف خ���ت���ام احل���ف���ل اأع���ل���ن���ت ن��ت��ائ��ج 
اخل���ري���ج���ني ث���م ك����رم ���س��م��وه ال��ط��اب 
ت�سلم  ذل��ك  اإث��ر  وامل�ساركني.  املتميزين 

�سموه هدية تذكارية بهذه املنا�سبة.

أكد أن رجال األمن يد واحدة لحفظ الوطن

أمير عسير يرعى حفل تخريج
الدورة 59 لقوات الطوارئ الخاصة
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التعاون اخلليجي  اململكة ومعها �سقيقاته من دول جمل�س  تقف 
ودول عربية واإ�سامية يف خندق الدفاع عن �سرعية دولة �سقيقة 
فيه  ال��ذي مت��ادت  الطغيان  ل�سد  اليمن، يف حماولة حازمة  هي 
عبداهلل  علي  املخلوع  الرئي�س  اأن�سار  ومعها  احلوثية  اجلماعات 

�سالح.
وع��ن��دم��ا اأط���ل���ق خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك �سلمان 
عربية  دول  م��ع  الع�سكرية  احلملة  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز،  ب��ن 
ت�ستعيد  اأن  اأراد  فقد  عاملية،  ومنظمات  دول  وب��دع��م  واإ�سامية 
الأم��ن  معها  �سيجلب  مم��ا  دوره���ا،  اليمن  يف  الرئا�سية  ال�سرعة 

وال�ستقرار يف اليمن، واأن يزيح كابو�س التمرد احلوثي.
اهدافها  حتقيق  يف  اهلل  بحول  �ستنجح  احل��زم«  »عا�سفة  اإن 
يف  احل��وث��ي��ني  ل��ت��ه��دي��دات  ح��دا  و�ست�سع  والع�سكرية،  ال�سيا�سة 
اإلى  ال�ستياء على ال�سلطة واختطاف ال�سرعية وحتويل اليمن 
كانت  كما  م�ستعمرة،  اخ��رى  عربية  وعا�سمة  اإي��ران��ي��ة  مقاطعة 

تب�سر بذلك قوى �سيا�سية عديدة داخل ايران.
لقد فوتت مبادرة امللك �سلمان، حفظه اهلل، بت�سكيل حتالف 
اليمنية  املوؤ�س�سات  على  احل��وث��ي  الإع��ت��داء  لدحر  ودويل  عربي 
وعلى دول اجلوار نقطة حتول كربى يف ال�سراع اليمني احلايل، 
فبعد اأن كاد احلوثيون مبا ميثلونه من واجهة لإيران اأن ي�ستولوا 
على كافة املوؤ�س�سات اليمنية ويق�سون ال�سلطة ال�سرعية، زرع اهلل 
الأمل مرة اخرى يف ا�ستعادة الأمور اإلى جمراها ال�سرعي، بف�سل 
للقيادة  ال�سرتاتيجي  والبعد  احلكيمة  ال��روؤي��ة  بف�سل  ث��م  اهلل 

ال�سعودية.
وما نحتاجه نحن يف اململكة العربية ال�سعودية يف ظل هذه 
الأزمة، هو الوقوف �سفا واحدا خلف قيادتنا احلكيمة ودعمها يف 
كل ما حتتاجه منا، ورمبا ياأتي يف مقدمة ذلك العني اليقظة على 
وخا�سة  وجمتمعنا،  موؤ�س�ساتنا  على  والغرة  وا�ستقرارنا  اأمننا 
املغر�سون د�سها  التي يحاول  الإ�ساعات  الوعي مبخاطر ت�سديق 
و�سائل  من  وغرها  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  خال  من  لنا 

العام.
اإن امل��واط��ن ه��و رج��ل الأم���ن الأول يف ه��ذه ال��ب��اد، وخا�سة 
دائما  ت�ستهدفهم  ال��ذي��ن  اجل��ام��ع��ات  ط��اب  م��ن  وبناتنا  اأبنائنا 

جماعات التطرف والإرهاب.
النوع  الكايف لفرز هذا  الوعي  �سبابنا لديهم  اأن  ونحمد اهلل 
من الإ�ساعات املغر�سة ورف�س تلك املواقع امل�سبوهة التي حتاول 
من  اأو  الوطنية  موؤ�س�ساتنا  اأو  احلنيف  ديننا  قيم  م��ن  تنال  اأن 

اأعراف وتقاليد جمتمعنا ال�سعودي.
ونحن يف جامعة امللك خالد �سعينا، ول زلنا، ن�سعى دائما اإلى 
غر�س قيم املواطنة بني اأبنائنا وبناتنا طاب اجلامعة، من خال 
الكثر من الندوات واملحا�سرات، ومن خال التاأكيد عليها دائما 
من خال الزماء والزميات  اأع�ساء هيئة التدري�س يف القاعات 

الدرا�سية والفعاليات والربامج الجتماعية.
وقد و�سعنا اأمام اأعيننا اأن خريجي اجلامعة يجب اأن يكونوا 
امل�ستويات،  اأف�سل  وبالقيم. علم متخ�س�س على  بالعلم  موؤهلني 
وطنه  تخدم  وطنية  �سخ�سية  اخلريج  من  تبني  مواطنة  وقيم 

وقيادته وجمتمعه.
اللهم اإنا ن�ستودعك وطننا واأمنه وملكه وقيادته و�سعبه، اللهم 

من اأراد بنا �سوء فا�سغله يف نف�سه واجعل تدبره تدمره.

رؤية

عاصفة الحزم

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

مدير الجامعة يفتتح العيادات الطبية
بالمجمع األكاديمي بالمحالة

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  افتتح 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، 
الأك��ادمي��ي  باملجمع  الطبية  ال��ع��ي��ادات 
ب���امل���ح���ال���ة، ب��ح�����س��ور وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  ال�سحية،  للكليات 
خالد بن �سعد جلبان وعمداء الكليات 

ال�سحية باجلامعة.
ك����م����ا ح�������س���ر امل���ن���ا����س���ب���ة امل����دي����ر 
الدكتور  الطبية  للمدينة  التنفيذي 

وه���ي م�����زودة ب����الأدوي����ة وامل�����س��ت��ل��زم��ات 
الطبية الازمة.

وذك�����ر وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��ك��ل��ي��ات 
بن  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  ال�سحية 
م��دي��ر  م���ع���ايل  اأن  ج���ل���ب���ان،  اآل  ���س��ع��د 
اجل����ام����ع����ة، وج�����ه ب���اإن�������س���اء ع�����دد م��ن 
ال���ع���ي���ادات امل��م��اث��ل��ة يف جم��م��ع��ات ف��رع 
اأن����ه �سيتم  اجل��ام��ع��ة ب��ت��ه��ام��ة، م��ب��ي��ن��ا 
ق���ري���ب���ا، اف���ت���ت���اح م���رك���ز ط���ب���ي ي��خ��دم 

ال����رف����ي����دي، وع���م���ي���د ك��ل��ي��ة  ع���ب���د اهلل 
امل���ج���ت���م���ع، امل���ن�������س���ق ال����ع����ام ل���ل���ربام���ج 
امل�������س���رتك���ة ال���دك���ت���ور ع���ل���ي ال���ع���م���ري، 
وامل����دي����ر ال���ع���ام ل��ل��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة 
ب���امل���دي���ن���ة ال��ط��ب��ي��ة الأ�����س����ت����اذ ع��اي�����س 

الع�سري.
وتقوم العيادة الطبية التي زودت 
احل��الت  مببا�سرة  ومم��ر���س،  بطبيب 
اجلامعة،  ملن�سوبي  الطارئة  ال�سحية 

حمايل  �سكان  م��ن  اجلامعة  من�سوبي 
اأن مدير اجلامعة وجه  ع�سر، موؤكدا 
اأي�سا بفتح عيادات مماثلة يف جممعات 
اجل��ام��ع��ة مب��ح��اف��ظ��ات ����س���راة ع��ب��ي��دة 

واأحد رفيدة وظهران اجلنوب. 
ي���ذك���ر اأن�����ه ي���وج���د ت�����س��ع ع���ي���ادات 
خ���ارج���ي���ة يف اجل���ام���ع���ة ت��ع��م��ل ب��ك��اف��ة 
ط��واق��م��ه��ا يف امل��ج��م��ع��ات الأك���ادمي���ي���ة 

مبدينتي اأبها وخمي�س م�سيط.

وق����ع م��ع��ايل م��دي��ر اجل���ام���ع���ة، الأ���س��ت��اذ 
ال���داود،  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
لكليات  التطوير  اأع��م��ال  عقود  ع��ددا من 
اجلامعة، بقيمة اإجمالية تقدر ب�اأكرث من 

ثاثة مايني ريال.
و�سملت العقود املوقعة، التفاق مع 
وال�سركات  التجارية،  املوؤ�س�سات  من  عدد 
الكربى بهدف تطوير العملية التعليمية، 

وتاأمني امل�ستلزمات اجلامعية.
ت�سحيح  اأجهزة  تركيب  �سملت  كما 
اآيل ل��ع��دد م��ن ال��ك��ل��ي��ات، ب��الإ���س��اف��ة ال��ى 
ت���اأم���ني وح����دة اأ���س��ن��ان م��ت��ن��ق��ل��ة، وت��وري��د 
وت���رك���ي���ب ����س���ا����س���ات اإل���ك���رتون���ي���ة ب��ق�����س��م 
ال���ع���اق���ات اجل��ام��ع��ي��ة، وك���ذل���ك اأع���م���ال 
ب�����الإدارة  ال��ط��ب��ي��ة  لل�سجات  ت��ط��وي��ري��ة 

العامة للخدمات الطبية باجلامعة.
عبدالعزيز رديف

الجامعة توقع 
عقودا بأكثـر
من ثالثة
ماليين ريال
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معرض 
للكتاب 

األكاديمي 
خاص بطالبات 

الجامعة 
برعاية معايل مدير اجلامعة  
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن 
تقيم عمادة  ال���دود،  ب��ن حمد 
������س�����وؤون امل���ك���ت���ب���ات م��ع��ر���س��ا 
ل���ل���ك���ت���اب خ����ا�����س ب���ط���ال���ب���ات 
اجل��ام��ع��ة، ب��ع��ن��وان »م��ع��ر���س 
الأول  الأك������ادمي������ي  ال���ك���ت���اب 
ل��ل��ط��ال��ب��ات«  مب�����س��ارك��ة ع��دد 
املتخ�س�سة  ال��ن�����س��ر  دور  م��ن 
يف ال��ك��ت��ب الأك���ادمي���ي���ة ال��ت��ي 
العديد  ب��ع��ر���س  ت��ق��وم  ���س��وف 
م����ن الإ��������س�������دارات ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال��ت��خ�����س�����س��ات  واحل���دي���ث���ة يف 
جممع  مبقر  وذلك  املختلفة، 
ال���ك���ل���ي���ات ال���ط���ب���ي���ة ل��ل��ب��ن��ات، 
ب�����ج�����وار م�����س��ت�����س��ف��ى ع�����س��ر 
املركزي، وي�ستمر ملدة 10 اأيام 
اإل��ى 22  خال الفرتة من 12 

جمادى الأخر اجلاري.
واأو�����س����ح ع��م��ي��د ����س���وؤون 
بن  �سعيد  ال��دك��ت��ور  امل��ك��ت��ب��ات 
ق���ا����س���م اخل������ال������دي، ت��وج��ي��ه 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ب��ت��ع��وي�����س 
بن�سبة ت�سل اإلى )75%( دعما 
اقتناء  يف  اجلامعة  لطالبات 
ال��ك��ت��ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وت��ه��ي��ب 
ال���ع���م���ادة ط���ال���ب���ات اجل��ام��ع��ة 
بزيارة املعر�س واقتناء الكتب 

الأكادميية.
ي��ذك��ر اأن اأوق����ات ال���دوام 
ال�ساعة  من  �ستكون  باملعر�س 
9 �سباحا وحتى 5 م�ساء وذلك 
يوم  ع��دا  املعر�س،  اأي���ام  طيلة 
اإعتبارا  �سيبداأ  ال��ذي  اجلمعة 
وحتى  ظهرا،   12 ال�ساعة  من 

6 م�ساء.
أحمد العياف

الجامعة تستضيف 
طالب الجامعات 

في مجلس 
التعاون الخليجي 

ت�������س���ت�������س���ي���ف اجل�����ام�����ع�����ة مم���ث���ل���ة 
ب��ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��اب ال��زي��ارة ال� 
وم��وؤ���س�����س��ات  ج��ام��ع��ات  26  لطاب 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل ب�������دول جم��ل�����س 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، خ���ال ال��ف��رتة 
الأخ�����ره  ج���م���ادى   21 اإل�����ى   17 م���ن 

اجلاري.
���س��وؤون الطاب  واأو���س��ح عميد 
اأن ه��ذه  ال��دك��ت��ور م��ري��ع ال ه��ب��ا���س 
واإ�سراف  تندرج حتت مظلة  الزيارة 
جمل�س  ب��اأم��ان��ة  التعليمية  الإدارة 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي، وت���ه���دف اإل���ى 
ت��ع��م��ي��ق رواب�������ط الأخ��������وة وامل��ح��ب��ة 
ب���ني ����س���ب���اب، وم��ن�����س��وب��ي ج��ام��ع��ات 
وم���وؤ����س�������س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف 
دول امل��ج��ل�����س، وذل���ك ب��ه��دف ت��ب��ادل 
الثقافية  املعارف  وتنمية  اخلربات،  
مب�ساركة  وذل���ك  بينهم،  والعلمية 
 30 ميثلون  م�سرفا  و30  طالبا،   90
ج��ام��ع��ة م��ن خمتلف ج��ام��ع��ات دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.
العمادة  وكيل  اأف���اد  جانبه  م��ن 
ل���اأن�������س���ط���ة ال���ط���اب���ي���ة وامل�������س���رف 
ع��ل��ى ه���ذه ال���زي���ارة ال��دك��ت��ور نا�سر 
اأوك���ل���ت  اجل��ام��ع��ة  اأن  ق��م��ي�����س��ان  اآل 
ال��ت��ن��ظ��ي��م خل��م�����س جل����ان ط��اب��ي��ة، 
الثقة ليكونوا  حيث منحت طابها 
واجهتها ويقدموا ما يتطلعون اإليه 
اجلامعات  خمتلف  م��ن  ل�سيوفهم 
الأخ����رى  وق���ال« مت اإع����داد برنامج 
متكامل ي�سمل جولة يف مدينة اأبها، 
وحمافظتي خمي�س م�سيط،  ورجال 
منتزه  زي����ارة  اجل��ول��ة  وت�سمل  اأمل����ع، 
اإ�سافة  اجل��رة،  و  واحلبلة،  ال�سودة، 
املدينة اجلامعية  مل�سروع  زي��ارة  اإل��ى 
ب����ال����ف����رع����اء وع���������دد م������ن امل�����واق�����ع 

ال�سياحية والرتاثية الأخرى. 
عدنان األلمعي

سلطان عوض

ح��ظ��ي ج��ن��اح اجل��ام��ع��ة امل�����س��ارك يف 
ي����وم امل��ه��ن��ة اخل��ام�����س ال�����ذي اأق��ي��م  
ب���ال���ع���ا����س���م���ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة ل��ن��دن 
يومي 21 و 22 من مار�س اجل��اري، 
ب��اه��ت��م��ام وم��ت��اب��ع��ة م��ن ق��ب��ل �سفر 
خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ل��دى 
امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة ���س��اح��ب ال�����س��م��و 
امللكي الأم���ر حممد ب��ن ن��واف بن 

عبدالعزيز.
اجلامعة  جناح  �سموه  زار  وق��د 
امل��ع��ر���س، واط��ل��ع على  اأث��ن��اء افتتاح 
اجلامعة،  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
كما ا�ستمع اإلى �سرح مف�سل من قبل 
الأكادميية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 
وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ال�����دك�����ت�����ور حم��م��د 
الوظيفية  ال��ف��ر���س  ع��ن  احل�����س��ون 
اإلى  بالإ�سافة  للخريجني،  املقدمة 
وما  اجلامعة  منجزات  اأه��م  عر�س 
العلمية  اإل��ي��ه يف وظ��ائ��ف��ه��ا  و���س��ل��ت 

والبحثية واملجتمعية.
ك��م��ا اط���ل���ع ���س��م��وه ع��ل��ى �سر 
العمل يف اجلناح من خال ا�ستقبال 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ت��وظ��ي��ف  ط��ل��ب��ات 
املبتعثني، من خال  املتميزين من 
ع����دة جل����ان ه����ي: جل��ن��ة ا���س��ت��ق��ب��ال 

سفير خادم 
الحرمين بلندن 
يزور جناح 
الجامعة في 
يوم المهنة

ال��ت��وظ��ي��ف، وجل��ن��ة تعبئة  ط��ل��ب��ات 
وا�ستقبال ملفات املتقدمني، وجلنة  
امل��ق��اب��ات ال�����س��خ�����س��ي��ة، ح��ي��ث يتم 
التي و�ضعتها  ال�ضروط  ذلك �ضمن 

اجلامعة م�سبقا.
وتاأتي م�ساركة اجلامعة يف اإطار 
ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
ب��رن��ام��ج  بتفعيل  ال�����داود  ح��م��د  ب��ن 
املتميزين  الأك��ادمي��ي��ني  ا�ستقطاب 
ال�ستفادة  على  والعمل  للجامعة، 
م������ن خم������رج������ات ب�����رن�����ام�����ج خ������ادم 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ل��اب��ت��ع��اث، 
الوطن  ل�سباب  الفر�سة  اإتاحة  مع 
لهذا  وال��ب��ن��اء  التنمية  يف  لاإ�سهام 

البلد املعطاء .
اخلام�س  املهنة  ي��وم  اأن  ي��ذك��ر 
ي���ق���ام ع��ل��ى ه��ام�����س ح��ف��ل ت��خ��ري��ج 
ال����دف����ع����ة اخل���ام�������س���ة م�����ن ط���اب 
وطالبات خادم احلرمني ال�سريفني 
ب���ل���ن���دن، ال����ذي����ن ي���ت���ج���اوز ع���دده���م 
وط��ال��ب��ة  ط���ال���ب   3300 م����ن  اأك������رث 
م����ن خم��ت��ل��ف ال�����درج�����ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
م�ساركة  ي�سهد  كما  والتخ�س�سات، 
اأك���رث م��ن 70 ع��ار���س��ا م��ن خمتلف 
واجلامعات،  وال��وزارات،  القطاعات، 

والبنوك، وال�سركات اخلا�سة.

كليات المجتمع للبنات
تسهم في التوعية بأمراض الكلى

اجلنوب  جمعية  م�سرح  على  توعويا 
الكلية  برعاية عميدة  باأبها  الن�سائية 
الدكتورة منرة اأبو حمامة، والأمينة 
الأ���س��ت��اذة  اجل��ن��وب  جلمعية  ال��ع��ام��ة 
م��ن��ى ال����ربي����ك، ومب�������س���ارك���ة خمترب 

ال�سحة النف�سية باأبها .
عن  حما�سرة  ال��ربن��ام��ج  و�سهد 
احلفاظ  وكيفية  واأم��را���س��ه��ا،  الكلى 
باجلامعة  املحا�سرة  قدمتها  عليها، 
الدكتورة اأمينة راأفت، حيث اأو�سحت 

�سغط  وارتفاع  ال�سكري  باأن  التوعية 
التي تهدد  ع��وام��ل اخلطر  م��ن  ال��دم 
ب��الإ���س��اب��ة ب��اأم��را���س ال��ك��ل��ى امل��زم��ن��ة، 
ال��دوري  الفح�س  على  الت�سجيع  مع 
خا�سة  الكلى  اأم��را���س  ع��ن  واملنتظم 
مم���ن ي��ع��ان��ون م���ن اأم����را�����س ال�����س��ك��ر 
على  والت�سجيع  الدم،  وارتفاع �سغط 
على  والتاأكيد  الوقائية،  ال�سلوكيات 
مكافحة  يف  ال�����س��ح��ي��ة  اجل���ه���ات  دور 

اأمرا�س الكلى.
والإح�سائيات  الن�سب  اأهم  وعن 
ح����ول اأم����را�����س ال��ك��ل��ى، اأ�����س����ارت اإل���ى 
م�����س��اب��ون  ال�����س��ع��ودي��ني  م���ن   %5 اأن 
امل��راح��ل  يف  امل��زم��ن  ال��ك��ل��وي  بالف�سل 
التي ل تتطلب غ�سيا كلويا، كما اأن 
األ��ف مري�س يعاجلون   13 م��ن  اأك��رث 
بالغ�سيل الدموي، واأن اأ�سباب الف�سل 
ارت��ف��اع  اإل���ى  ت��ع��ود  ال��ك��ل��وي يف اململكة 
ب��ن�����س��ب��ة 35%، وال�����س��ك��ر  ال����دم  ���س��غ��ط 
ال��ك��ب��ي��ب��ات،  وال���ت���ه���اب   ،%39 ب��ن�����س��ب��ة 
ت�سخم  مثل  البول  جم��رى  وان�سداد 
الربو�ستاتا، وح�سى الكلية، واأمرا�س 
جمرى  يف  خلقية  وت�سوهات  وراث��ي��ة 

البول. 
من جهتها �ساركت كلية املجتمع 
فعاليات  يف  م�سيط  بخمي�س  للبنات 
ع�سر  مبنطقة  للكلى  العاملي  ال��ي��وم 
حت��ت ���س��ع��ار »ك��ل��ي��ت��ي ح��ي��ات��ي«، وذل��ك 
بالتعاون مع مركز اجلفايل اخلرى 
خمي�س  وم�ست�سفى  ال��ك��ل��ى،  لغ�سيل 
ع���دد من  ال���ع���ام، ومب�����س��ارك��ة  م�سيط 
ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ات  اأع�����س��اء هيئة 
بزيارة  قمن  الاتي  الكلية  وطالبات 
بالف�سل  امل�سابني  امل��ر���س��ى  م��ن  ع��دد 
الهدايا،  ت��وزي��ع  خالها  مت  ال��ك��ل��وي، 
ال���ع���ي���ادات  امل����راج����ع����ني يف  وت���وع���ي���ة 
بطريقة  امل�ست�سفى  ومرافق  املختلفة 

احلفاظ على الكلية.

ساره القحطاني
وريم العسيري

ت���ف���اع���ل���ت ك���ل���ي���ات امل���ج���ت���م���ع ل��ل��ب��ن��ات 
للكلى،  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  باجلامعة، 
ب���اإق���ام���ة ب����رام����ج ت���وع���وي���ة وزي�������ارات 
ميدانية للتوعية باملر�س، وبيان �سبل 

الوقاية منه. 
للبنات  امل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ة  ون��ظ��م��ت 
باأبها ممثلة يف جلنة التوعية برناجما 

اأن ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ك��ل��ى ل���ع���ام2015 
ت�����ن�����اول م����و�����س����وع )�����س����ح����ة ال���ك���ل���ى 
اإل��ى  الن��ت��ب��اه  ل��ف��ت  ب��ه��دف  للجميع( 
تعاين  املجتمعات  بع�س  اأن  حقيقة 
من ارتفاع معدلت الإ�سابة باأمرا�س 
من  ت��ع��اين  ال��ت��ي  كاملجتمعات  ال��ك��ل��ى 

ظروف اجتماعية واقت�سادية �سيئة.
ال��ي��وم  اأه�������داف  اأن م���ن  وب��ي��ن��ت 
العاملي للكلى، زيادة الوعي، والتعريف 
ب���اأم���را����س ال���ك���ل���ى، ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 
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منظمة QS تهتم بجامعة الملك خالد
نموذجا لتطور التعليم بالمملكة

عبد العزيز رديف 

ح���ظ���ي���ت اجل���ام���ع���ة ب��ت��غ��ط��ي��ة م��ت��م��ي��زة 
مل���ن���ظ���م���ة  ال�����������س�����ن�����وي  الإ�����������س����������دار  يف 
ال���ذي   Quacquarelli Symonds
ي��ح��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة وا���س��ع��ة ع��ل��ى م�ستوى 

العامل.
وخ�����س�����س��ت امل��ن��ظ��م��ة ع���رب ك��ت��اب��ه��ا، 
م�ساحة متميزة للجامعة، معتربة اإياها 
التعليم  وت��ط��ور  لنمو  اإيجابيا  من��وذج��ا 

العايل يف اململكة العربية ال�سعودية.
الهتمام  ب��ه��ذا  اجل��ام��ع��ة  وحظيت 
املجتمع  ورق��ي  متيز  يف  لإ�سهامها  نظرا 
بالإ�سافة  العلمي،  اجلانب  ال�سعودي يف 
ومناحي  منا�سط  لكافة  تطبيقها  اإل���ى 
احل��ي��اة ال��ت��ي ت��ه��دف اإل���ى ت��ط��وي��ر كافة 

اجلوانب لدى املجتمع ال�سعودي.
املنظمة  عن  ال�سادر  الكتاب  ويعد 
تقدمي  من  به  يخت�س  ملا  مهما  مرجعا 
اجلامعات املتميزة على م�ستوى العامل، 
املراجع  اأحد  ويتم الحتفاظ به ب�سفته 
املهمة يف اأ�سهر واأهم مكتبات العامل مثل 
يتم  كما  الأمريكية،  الكوجنر�س  مكتبة 
توزيعه على قادة قمة الع�سرين، ومنهم 

خادم احلرمني ال�سريفني، حفظه اهلل.
وق�������د ����س���ه���د ال����رتت����ي����ب ال�������دويل 
للجامعات، اهتماما كبرا على م�ستوى 
ال�����دول امل��خ��ت��ل��ف��ة مل���ا ي��ع��ك�����س��ه ذل����ك من 
ك���ف���اءة وج�����ودة ال��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ب��ه��ا، 
وعلى م�ستوى اجلامعات، حيث تتناف�س 

الأك��ادمي��ي��ة،  و�سمعتها  متيزها  لإظ��ه��ار 
وعلى م�ستوى جهات التوظيف لختيار 
اأف�سل العنا�سر من خريجي اجلامعات، 
اإ���س��اف��ة له��ت��م��ام الأف�����راد ال��راغ��ب��ني يف 

اللتحاق باإحدى اجلامعات املتميزة.
الهتمام  اأح��د مامح هذا  وتظهر 
خ��روج عديد  م��ن خ��ال  املناف�سة  وتلك 
ال���دويل،  الت�سنيف  م��ن اجل��ام��ع��ات م��ن 
ودخول اأخرى مل تكن م�سجلة من قبل، 
ترتيب  التفاوت يف  اإل��ى قدر من  اإ�سافة 

اجلامعات من عام اإلى اآخر.
QS يف امل�ساحة التي  وعر�س كتاب 
مقالة  خ��ال��د،  امل��ل��ك  جل��ام��ع��ة  خ�س�سها 
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ملعايل 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال������داود، حتت 
عنوان »جامعة امللك خالد منوذجا جيدا 
باململكة  ال��ع��ايل  التعليم  وت��ط��ور  لنمو 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة« ذك���ر ف��ي��ه��ا ن�����س��اأة 
جامعة  ف��رع  ب�سم   ،1999 ع��ام  اجلامعة 
اأكادميية  برامج  تقدم  التي  �سعود  امللك 
الإم���ام حممد  ف��رع جامعة  اإل��ى  �ساملة، 
تقدم  كانت  التي  الإ�سامية،  �سعود  بن 
الربامج الإ�سامية والعلوم ذات ال�سلة 

بها.
واأ���س��ار خ��ال املقال اإل��ى اأن��ه خال 
الفرتة من 2005-2007، �سهدت اجلامعة 
م��رح��ل��ة اأخ�����رى م���ن ال��ت��و���س��ع��ات وذل���ك 
اإليها،  البنات  كليات  من  كلية   11 ب�سم 

بالإ�سافة اإلى خم�س كليات متري�س.
اجل��ام��ع��ة يف مقاله  م��دي��ر  وت���اب���ع 

»ت���زام���ن���ا م����ع ع��م��ل��ي��ات ال�������س���م، ق��ام��ت 
اجل����ام����ع����ة ب���ت���ط���وي���ر ع������دد ك���ب���ر م��ن 
زمنية  فرتة  خال  الأكادميية  الربامج 
ق�������س���رة، ح���ي���ث حت����ول����ت ب����ذل����ك اإل����ى 
الهند�سة،  ب��رام��ج  ت�سم  �ساملة  جامعة 
والإدارة، والرتبية، والعلوم البيولوجية 
مت�سمنة  الطبية  والعلوم  والطبيعية، 
ال����ط����ب وال�������س���ي���دل���ة وط������ب الأ����س���ن���ان 

والتمري�س، والعلوم الجتماعية«.
ك���م���ا اأك�������د ال����دك����ت����ور ال����������داود اأن 
التعليم  موؤ�س�سات  اإح��دى  تعد  اجلامعة 
العايل مت�سارعة النمو، حيث يبلغ اأعداد 
 70 عن  يزيد  ما  بها  امللتحقني  الطاب 

األف طالب وطالبة.
الآن  ت�سعى  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأو����س���ح 
ك���غ���ره���ا م����ن اجل����ام����ع����ات ال�����س��ع��ودي��ة 
العتماد  احل�����س��ول على  اإل���ى  الأخ����رى، 
للتقومي والعتماد  الوطنية  الهيئة  من 
الأك��ادمي��ي م��ن خ��ال خ��ط��وات متعددة 
وحتليل  تف�سيلية،  درا���س��ة  على  ت�ستمل 
واقع اجلامعة يف �سوء معاير العتماد.
امل��ل��ك  ج���ام���ع���ة  اأن  ال���������داود  وب�����ني 
خ��ال��د ب���ن���اءا ع��ل��ى م���ا ���س��ب��ق، ت��ع��د م��ث��ال 
التطورات  ع��ن  يعرب  بالهتمام  ج��دي��را 
على  ال��ع��ايل  التعليم  بيئة  يف  احل��دي��ث��ة 
اململكة، واختتم معاليه مقالته  م�ستوى 
ب��ال��ت��وج��ه��ات احل���ال���ي���ة ل��ل��ج��ام��ع��ة وه��و 
التميز A University of Distinction يف 
جمال التعليم، والبحث العلمي، وخدمة 

املجتمع املحيط.
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رحلة لـ »علوم ومجتمع« محايل 
إلى معـالم الرياض

داب واملجتمع مبحايل ع�سر، رحلة طابية اإلى  انطلقت من كليتي العلوم والآ
مدينة الريا�س، باإ�سراف وكيل عمادة �سوؤون الطاب بالفرع الدكتور حمزة اآل 

�ستاذ راجي احلفظي. فايع، والأ
واملعار�س  التاريخية،  املعامل  ببع�س  الطاب  تعريف  اإلى  الرحلة  وتهدف 
الثقافية بالريا�س. وكانت اأولى الزيارات اإلى معر�س الريا�س الدويل للكتاب، 
الق�سر،  يف  ا�ستقبلهم  حيث  امل�سمك«،  ق�سر  التاريخي«  املعلم  اإل��ى  رحلة  تلتها 
ن�ضاأة  ع��ن  ب�ضرح  ال��ط��اب  اأح���اط  ال��ذي  العريفي  نا�ضر  ���ض��ت��اذ  ا�أ املتحف  مدير 

حداث التي مرت عليه. الق�سر واأهم الأ
التعرف  �سملت  حيث  �سعود،  امللك  جامعة  ال��زي��ارة،  حمطات  اآخ��ر   وكانت 
ومتحف  العلوم،  كلية  يف  احليوان  ومتحف  املركزية،  �سلمان  امللك  مكتبة  على 
وجل�سات  ترفيهية  جولت  الرحلة،  تخلل  كما  الآداب.  بكلية  والآث��ار  ال�سياحية 

�سمر يف الفندق وحلقات.



أخبار الجامعة

وفد من »عمادة الطالب« يزور مشروع المدينة الجامعية
ا�شتقبل وكيل اجلامعة للم�شاريع، الدكتور �شليمان بن �شالح ال�شويان، الثالثاء املا�شي، مبقر م�شروع املدينة اجلامعية 

بالفرعاء، وفدا من عمادة �شوؤون الطالب باجلامعة. 
ويف بداية اللقاء رحب الدكتور ال�شويان بالوفد و�شكر حر�شهم على زيارتهم واهتمامهم بتقدمي االقرتاحات 
التي ت�شب يف م�شلحة م�شروع مبنى العمادة والتجهيزات التابعة لها.  كما اأكد ال�شويان حر�ص واهتمام معايل مدير 

اجلامعة باإجناز امل�شاريع على اأكمل وجه، مقدما دعمه الكامل لكل ما يخ�ص م�شروع املدينة اجلامعية.
و�شم الوفد كال من عميد �شوؤون الطالب، الدكتور مريع الهبا�ص، ووكيل العمادة الدكتور حممد ال�شهري، ووكيل 
العمادة لالأن�شطة، الدكتور نا�شر اآل قمي�شان، ووكيل العمادة للتطوير واجلودة الدكتور عبداهلل اآل ع�شيد، وعدد من 

مدراء االإدارات بالعمادة .
اأهمها  من  اجلامعية  املدينة  مب�شروع  الطالب  �شوؤون  عمادة  يف  اأجُنزت  التي  امل�شاريع  اأهم  اللقاء  خالل  ونوق�ص 

املن�شاآت الريا�شية كاال�شتاد الريا�شي واملالعب اجلانبية التابعة لها، واخلدمات الواجب توافرها يف امل�شروع، وهي 
التي تخ�ص ذوي االحتياجات اخلا�شة وتهيئة الظروف املنا�شبة لهم من جميع النواحي.

كما مت مناق�شة بع�ص االأمور التي تخ�ص مركز التوجيه واالإر�شاد وال�شكن واملطعم اجلامعي، اإ�شافة اإلى تقدمي 
خا�ص  ومقر  للطالب،  فرو�شية  نادي  اإن�شاء  طلب  و�شملت  للم�شاريع،  اجلامعة  لوكيل  ُقدمت  التي  االقرتاحات  بع�ص 

جلوالة اجلامعة جمهزا بكامل التجهيزات املنا�شبة.
ويف ختام اللقاء �شكر عميد �شوؤون الطالب الدكتور مريع الهبا�ص  وكيل اجلامعة للم�شاريع على ح�شن اال�شتقبال 
وعلى ما يقدمه من جهود وا�شحة يف م�شروع املدينة اجلامعية. ثم جتول الوفد ب�شحبة عدد من املهند�شني يف م�شروع 

العمادة واملباين املرافقة لها، واطلعوا على مراحلها واآخر التطورات فيها.
عدنان األلمعي
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ومت����ت م��ع��اجل��ة ال��ب��ي��ان��ات اإح�����س��ائ��ي��ا 
ب���ا����س���ت���خ���دام ع������دد م�����ن الأ����س���ال���ي���ب 
برنامج  با�ستخدام  وذل��ك  الإح�سائية 
النحو  ع��ل��ى  ال��ن��ت��ائ��ج  وج�����اءت   ،spss

التايل: 
دال  ���ض��ال��ب  ارت����ب����اط  وج�����ود   •
اإح�����س��ائ��ي��ا ب���ني م���ه���ارة امل����ب����اداأة 
تقدير  اأب��ع��اد  م��ن  وك��ل  بالتفاعل 
ال������ذات الج���ت���م���اع���ي وامل���در����س���ي 
لتقدير  الكلية  والدرجة  واملتنوع 

الذات.
دال  م��وج��ب  ارت���ب���اط  • وج����ود 
اإح�����س��ائ��ي��ا ب���ني م���ه���ارة ال��ت��ع��ب��ر 
من  وك���ل  ال�سلبية،  امل�����س��اع��ر  ع��ن 
الجتماعي،  ال��ذات  تقدير  اأب��ع��اد 
وامل���در����س���ي، وامل���ت���ن���وع، وال���درج���ة 

الكلية لتقدير الذات. 

دال  ���ض��ال��ب  ارت���ب���اط  • وج����ود 
الكلية  ال��درج��ة  ب��ني  اإح�سائيا 
للمهارات الجتماعية وكل من 
اأبعاد تقدير الذات الجتماعي، 
وامل��در���س��ي، وامل��ت��ن��وع وال��درج��ة 

الكلية لتقدير الذات.
دال  ���ض��ال��ب  ارت���ب���اط  • وج����ود 
اإح�����س��ائ��ي��ا ب���ني م���ه���ارة امل���ب���اداأة 
ب���ال���ت���ف���اع���ل وك�����ل م����ن ت��ق��دي��ر 
ال���������ذات امل����در�����س����ي وال�����درج�����ة 
ال��ذات، يف حني  لتقدير  الكلية 
اإح�سائيا  دال��ة  ل توجد عاقة 
بني مهارة املباداأة بالتفاعل وكل 
الجتماعي  ال���ذات  تقدير  م��ن 

وتقدير الذات املتنوع.
دال����ة  ف�������روق  وج�������ود  • ع�����دم 
اأب����ع����اد  اإح�������س���ائ���ي���ا يف ج���م���ي���ع 

ساره القحطاني

باجلامعة،  املاج�ستر  طالبة  ق��دم��ت 
عبر علي حممد الع�سري )تخ�س�س 
درا���س��ة  النف�سي(  والإر����س���اد  ال��ت��وج��ي��ه 
ت���ه���دف اإل������ى ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ط��ب��ي��ع��ة 
ال��ع��اق��ة ب��ني امل���ه���ارات الج��ت��م��اع��ي��ة، 
وت���ق���دي���ر ال��������ذات ل�����دى امل���ح���روم���ات 
اأ����س���ري���ا وغ�����ر امل����ح����روم����ات، وم����دى 
الختاف بينهما، وفقا ملتغر املهارات 

الجتماعية، ومتغر تقدير الذات.
واأج�����رت ال��ب��اح��ث��ة درا���س��ت��ه��ا على 
ع��ي��ن��ة م��ك��ون��ة م���ن 310 ط���ال���ب���ات مت 
اأبها  م��دار���س  م��ن  انتقائيا  اختيارهن 
مقيا�س  عليهن  طبق  كما  البتدائية، 
تقدير  ومقيا�س  الجتماعية،  املهارات 
الو�سفي،  امل��ن��ه��ج  وا���س��ت��خ��دام  ال����ذات، 

دال  ارت����ب����اط  وج�����ود  ع����دم   •
ال�سبط  م��ه��ارة  ب��ني  اإح�سائيا 
الجتماعي النفعايل، وكل من 
اأبعاد تقدير الذات الجتماعي، 
وامل���در����س���ي وال����درج����ة ال��ك��ل��ي��ة 

لتقدير الذات.
�ضالبة  ارتباط  • وجود عاقة 
دال������ة اإح�������س���ائ���ي���ا ب����ني م���ه���ارة 
النفعايل  الجتماعي  ال�سبط 

وتقدير الذات املتنوع.
دال  ���ض��ال��ب  ارت��ب��اط  • وج���ود 
التعبر  م��ه��ارة  ب��ني  اإح�سائيا 
ع���ن امل�����س��اع��ر الإي��ج��اب��ي��ة وك��ل 
م������ن اأب������ع������اد ت����ق����دي����ر ال�������ذات 
الج�����ت�����م�����اع�����ي، وامل�����در������س�����ي، 
وامل����ت����ن����وع وال������درج������ة ال��ك��ل��ي��ة 

لتقدير الذات.

والدرجة  الجتماعية،  املهارات 
الجتماعية  ل��ل��م��ه��ارات  الكلية 
ل�����دى ال���ط���ال���ب���ات امل���ح���روم���ات 
اأ���س��ري��ا وغ���ر امل���ح���روم���ات من 

طالبات املرحلة البتدائية.
دال����ة  ف�������روق  وج�������ود  • ع������دم 
اإح�������س���ائ���ي���ا يف ت���ق���دي���ر ال�����ذات 
الج���ت���م���اع���ي وت���ق���دي���ر ال�����ذات 
امل������ت������ن������وع ب��������ني ال�����ط�����ال�����ب�����ات 
امل�����ح�����روم�����ات اأ������س�����ري�����ا وغ����ر 
املحرومات من طالبات املرحلة 

البتدائية. 
اإح�سائيا  دال��ة  ف��روق  • وج��ود 
امل���در����س���ي،  ال��������ذات  ت���ق���دي���ر  يف 
ل��ت��ق��دي��ر  ال��ك��ل��ي��ة  ال���درج���ة  ويف 
غر  ال��ط��ال��ب��ات  ل�سالح  ال���ذات 

املحرومات.

طالبة 
ماجستير تبحث 
في المهارات 
االجتماعية 
وعالقتها 
بتقدير الذات



أخبار الجامعة

افتتاح نادي طالبات
قسم اإلعالم واالتصال

نوره العامر

د�سن ق�سم الإعام والت�سال باجلامعة 
نادي الإعام للطالبات بح�سور عميدة 

كلية العلوم الدكتورة زهبة اآل رايزة.
وت����اأت����ي ال���ف���ك���رة م���ن ب����اب ح��ر���س 
امل��واه��ب،  وتنمية  اكت�ساف  على  الق�سم 
والإب��داع،  البتكار  ت�سجيع  والعمل على 
واأن يكون النادي مركزا لاإ�سعاع الثقايف 
والج���ت���م���اع���ي ح��ي��ث ي��ت��ي��ح ل��ل��ط��ال��ب��ات 
الأن�سطة  رواد  م��ع  التوا�سل  الأع�����س��اء 
الإع��ام��ي��ة داخ���ل اجل��ام��ع��ة وخ��ارج��ه��ا، 
رئي�سا  م�سدرا  يكون  اأن  اإل��ى  بالإ�سافة 
ترثي  لبنة  يكّن  حتى  نتاجهن  لعر�س 

املجتمع.
الق�سم،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  وب��ح�����س��ب 
ي��ك��ون رائ����دا يف  اأن  اإل���ى  ال��ن��ادي  يتطلع 
ينه�س  واأن  والت�سال،  الإع���ام  جم��ال 
ب���ال���ط���ال���ب���ات ع��ل��م��ي��ا وف���ك���ري���ا وم��ه��ن��ي��ا 
م��ت��م��ي��زات ميتلكن  ل��ي��ك��ّن  واج��ت��م��اع��ي��ا 
والأدوات  واملهارات  املعارف  من  العديد 
والت�سال  الإع��ام  جمال  يف  الأ�سا�سية 

خال  م��ن  العمل  ���س��وق  يتطلبها  ال��ت��ي 
ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى 
واأعمال  اجلامعية  الأن�سطة  يف  الإ�سهام 

خدمة املجتمع.
ك���م���ا ت��ت��ج�����س��د اأه����������داف ال����ن����ادي 
درا���س��ت��ه  ي��ت��م  م��ا  الإع���ام���ي يف تطبيق 
���س��م��ن اخل���ط���ة الأك����ادمي����ي����ة ل��ل��ق�����س��م، 
وتوجيه طاقات الطالبات وا�ستثمارها ملا 
يعود عليهم بالنفع والفائدة، بالإ�سافة 
ال���ع���م���ل اجل��م��اع��ي  روح  ت�����س��ج��ي��ع  اإل������ى 
امل��ج��الت  وت��ب��ادل اخل����ربات يف خمتلف 
الإع���ام���ي���ة، وحت��ق��ي��ق الن��ت��م��اء لق�سم 
حد  على  واجلامعة  والت�سال  الإع���ام 

�سواء.
اأن النادي ي�سمل تخ�س�سات  يذكر 
اإع���ام���ي���ة م���ت���ع���ددة م���ن خ����ال ث��م��اين 
بال�سحافة،  خ��ا���س��ة  جل��ن��ة  ه���ي:  جل���ان 
واأخ��������رى ل����اإع����ام ال���رق���م���ي، وجل��ن��ة 
جلنة  اإل��ى  بالإ�سافة  العامة،  للعاقات 
التوثيق واملعلومات والتنظيم والتنفيذ، 
وكذلك  وامل�سرح،  والتلفزيون،  والإذاع��ة 

جلنة الت�سميم والت�سوير.

م���ع نهاي���ة كل عام درا�س���ي تتهي���اأ اجلامعة لتخريج املئ���ات من طابها 
وطالباتها الذين اأكملوا براجمهم التعليمية يف التخ�س�سات املختلفة 
باجلامعة، لتدفع بهم اإلى �س���وق العمل، وخدمة املجتمع يف جمالتها 
املتعددة؛ لأنهم قد اأ�س���بحوا موؤهلني لتحمل امل�س���وؤولية، وحتولوا من 

جمال الأخذ والتلقي اإلى جمال العطاء.
اإن حف���ل التخري���ج ه���و حف���ل قط���ف الثم���ار، ومو�س���م احل�س���اد 
ل�س���نوات من ال�س���هر والتعب واملتابعة اجلادة لربامج اجلامعة والأخذ 
ع���ن اأ�س���اتذتها الذي���ن مينح���ون طابهم ع�س���ارة اأفكاره���م واأرواحهم 
و�س���نوات خربتهم لرتبية الأجيال وتعليمها حتى ت�ستطيع اأن تقف يف 

مواجهة احلياة وتكاليفها وم�سوؤولياتها.
اإنن���ا نق���دم �س���كرنا ل���كل من ب���ذل جهدا يف �س���بيل تعلي���م الطاب 
والطالب���ات، �س���واء م���ن الأ�س���اتذة اأم الإداري���ني الذي���ن ي�س���روا عملي���ة 

التعليم بخدمة الطاب وتلبية احتياجاتهم الإدارية.
كم���ا نق���دم تهانينا ل���كل طالب وطالبة يقطف الي���وم ثمرة جهده 
ويفاخر ب�س���هادة تخرج���ه بني اأهله، نبارك للمتميزي���ن الذين تفوقوا 
يف درا�س���تهم ون�س���د على اأي���دي املتعرثين ليلحق���وا باأقرانهم، وليعمل 
اجلميع يف خدمة مملكتنا احلبيبة وتنميتها لتكون يف م�س���اف الدول 
املتقدمة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 

الذي يويل التعليم اهتماما بالغا لكونه ركيزة التنمية والتقدم.

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

تهانينا ألبنائنا الخريجين
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عبدالعزيز رديف

عميد  يتابع  للجامعة،  حت�سب  ب���ادرة  يف 
ك��ل��ي��ة ال��ط��ب الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 
ع�����س��ري ح��ال��ة م��ر���س��ي��ة ن�����ادرة مل��ري�����س 
ي���ع���اين م����ن ���س��ي��ق ����س���دي���د يف ال�����س��م��ام 

الأورطي)الأبهر(.
وك���ان���ت احل���ال���ة ق���د مت اك��ت�����س��اف��ه��ا 
اأث��ن��اء اإق��ام��ة ب��رن��ام��ج اجل��ام��ع��ة ال�سحي 
وال���ت���وع���وي وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي ب��ت��ه��ام��ة ع�سر 

خال الأ�سابيع املا�سية.
انتهاء  بعد  احل��ال��ة  ع�سري  وت��اب��ع 
الربنامج ب�سكل �سريع خوفا من تفاقمها 
اإل��ى  ب��ادر  امل��ري�����س، حيث  وازدي����اد معاناة 
ا���س��ت��ك��م��ال الإج���������راءات ال����ازم����ة ح��ي��ال 
حت���وي���ل امل��ري�����س اإل�����ى م�����س��ت�����س��ف��ى امل��ل��ك 
ب��ال��ري��ا���س لتلقي  ال��ت��خ�����س�����س��ي  ف��ي�����س��ل 

العاج الازم ومتابعة احلالة من كثب.
واأو�سح الدكتور عبداهلل اأن »احلالة 
ه���ي مل��ري�����س يف الأرب���ع���ي���ن���ات م���ن ع��م��ره 
ويحتاج اإلى تدخل جراحي �سريع، وتاأخر 
عاج مثل هذه احلالت خطر جدا، حيث 

أثناء برنامج الجامعة الصحي والتوعوي الثالث

عميد الطب يكتشف حالة نادرة
ويتابع تحويلها لـ »تخصصي« الملك فيصل

 ،%90 اإل����ى  ب�سببها  ال���وف���اة  ن�سبة  ت�����س��ل 
م��ن ظهور  ث���اث  اأو  �سنتني  ب��ع��د  وذل���ك 

الأعرا�س«.
اآلم  تتمثل يف  »الأع��را���س  اأن  وب��ني 
ال�سدر، اأو �سيق النف�س، اأو فقدان الوعي 
باأنها  احلالة  ت�سنيف  ميكن  كما  املوؤقت، 
اإن �سيق  اإذ  ال��ن��ادرة  احل���الت  م��ن  لي�ست 
امل��ر���س ال�سائد  ال��ت��اج��ي��ة ه��و  ال�����س��راي��ني 

لدينا«.
اأو�سح  احلالة  اكت�ساف  تاريخ  وع��ن 
ع�سري اأنه مت الك�سف عنها بعد خ�سوع 
تبني  ح��ي��ث  ال�����س��ري��ري،  للك�سف  امل�����س��اب 
���س��م��اع ���س��وت ل��غ��ط ����س���ادر م���ن ال�����س��م��ام 
الأب���ه���ر الأورط��������ي، وات�����س��ح م���ن خ��ال 
يف  ���س��دي��دا  �سيقا  ل��دي��ه  ب���اأن  الت�سخي�س 
ال�سمام. واأردف عميد كلية الطب قائا 
»ل��ل��ت��اأك��د م���ن ���س��ح��ة ال��ت�����س��خ��ي�����س قمنا 
فاأظهرت  للقلب،  )الي��ك��و(  اأ�سعة  بعمل 
الأورط��ي،  ال�سمام  وجود �سيق �سديد يف 
�سريع  ب�سكل  اإح��ال��ت��ه  مت��ت  ذل���ك  وع��ل��ى 
التخ�س�سي  في�سل  امللك  م�ست�سفى  اإل��ى 

لإجراء عملية تبديل ال�سمام«.

تدشين عيادات لمكافحة التدخين
والعالج النفسي

منصور كويع

د���س��ن��ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف وح���دة 
ال��ت��وج��ي��ه والإر����س���اد، ع��ي��ادة الإق���اع 
ع����ن ال���ت���دخ���ني ل���ط���اب اجل���ام���ع���ة، 
باأبها،  اجلامعية  املدينة  مبقر  وذلك 
بح�سور وكيل اجلامعة للتخ�س�سات 
ال�����س��ح��ي��ة ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب���ن �سعد 
الطاب  ���س��وؤون  وعميد  جلبان،   اآل 
هبا�س،  اآل  �سعد  ب��ن  م��ري��ع  ال��دك��ت��ور 

وال���ربن���ام���ج ال�����س��ل��وك��ي وال��ع��اج��ي 
على  ي�سرف  الإق����اع.  على  امل�ساعد 
العيادات نخبة من الكوادر ال�سحية، 
وا�ست�سارات  توعوية،  خدمات  لتوفر 
ط��ب��ي��ة وخ���دم���ات ع��اج��ي��ة جم��ان��ي��ة 
ل���ل���م���دخ���ن���ني، ك���م���ا ت����وف����ر ال���ع���ي���ادة 
جم��م��وع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن اخل���دم���ات 
ال��ت��وع��وي��ة وال����س���ت�������س���ارات ال��ط��ب��ي��ة 
واخل���دم���ات ال��ع��اج��ي��ة، ال��ت��ي ت��ق��دم 

جمانا مل�ساعدتهم على الإقاع«.

واملتخ�س�سني.  الأط���ب���اء  م��ن  وع���دد 
جلبان،  اآل  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح 
اأن��ه��ا تهدف  ال��ع��ي��ادة،  خ��ال تد�سينه 
اإل���ى ال��و���س��ول اإل���ى اأك���رب ع��دد ممكن 
من املدخنني من من�سوبي اجلامعة، 
اأجل مد يد العون لهم لاإقاع  من 

عن عادة التدخني.
على  »ي���ق���وم  ج��ل��ب��ان  اآل  وق�����ال   
للتعريف  موؤهلة  فنية  ك��وادر  العيادة 
ب���خ���دم���ة الإق�����������اع ع�����ن ال���ت���دخ���ني 

وبني اأنه يتم ا�ستقبال املراجعني 
التعامل  وت�سجيل بياناتهم التي يتم 
م��ع��ه��ا مب��ن��ت��ه��ى ال�����س��ري��ة، ث���م ي��ك��ون 
توجيه املدخن اإلى عيادة التمري�س، 
ل��ق��ي��ا���س ال��ع��ام��ات احل��ي��وي��ة، مثل: 
ال��ن��ب�����س، احل��������رارة، و���س��غ��ط ال����دم، 
ب��ع��ده��ا ي���دخ���ل وح�����دة ال���ع���اج ال��ت��ي 
ي����وج����د ب���ه���ا اأط�����ب�����اء م��ت��خ�����س�����س��ون 
للفح�س وتلقي امل�سورة الطبية، ليتم 
ال��ع��اج��ي املنا�سب  ال��ربن��ام��ج  و���س��ف 

وفقا حلالة كل مراجع على حدة.
اف��ت��ت��ح  ع����اق����ة،  ذي  ����س���ي���اق  يف 
ال��ن��ف�����س��ي،  اآل ج��ل��ب��ان ع���ي���ادة ال��ط��ب 
النف�سي  ال�ست�ساري  عليها  وي�سرف 
وعيادة  القحطاين،  حممد  الدكتور 
ال�سلوكي(  )امل��ع��ريف  النف�سي  ال��ع��اج 
�سعيد  ال��دك��ت��ور  عليها  ي�سرف  ال���ذي 
الأح�����م�����ري، والأخ�������س���ائ���ي ال��ن��ف�����س��ي 

مو�سى النجعي.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ع��م��ي��د ���س��وؤون 
اآل  الطاب الدكتور مريع بن �سعد 
هبا�س اأن تبادل اخلربات والزيارات 
ك����ان وراء ه��ذه  ال�������دورات  وت��ك��ث��ي��ف 
اأن اف��ت��ت��اح  اإل����ى  الإجن��������ازات، لف��ت��ا 
ع����ي����ادات الإق��������اع ع����ن ال���ت���دخ���ني، 
والطب، والعاج النف�سي يف املدينة 
اجل���ام���ع���ي���ة ب���اأب���ه���ا ي����اأت����ي ل��ت�����س��ه��ي��ل 
ح�����س��ول امل���ري�������س ع��ل��ى اخل���دم���ات 
الطبية  اخلدمات  ولدمج  الازمة، 
الأخ���رى  الطبية  التخ�س�سات  م��ع 
لرت�سيخ مفهوم التكامل البيولوجي 
وذلك  املجتمع،  لأف���راد  الجتماعي 
الإرادة  مي���ل���ك  »م�����ن  ����س���ع���ار  حت����ت 

ميتلك القوة«.



متابعات

ساره القحطاني
وريم العسيري 

 
اللقاء  العلمي  املا�سي  اختتم اخلمي�س 
�سعار  حت��ت  ال�سحية  ل��ل��ك��وادر  ال��ث��اين 
» امل���م���ار����س���ة امل���ب���ن���ي���ة ع���ل���ى الأدل���������ة و 
العلوم  كلية  نظمته  وال��ذي  الرباهني« 
مبحايل  ل��ل��ب��ن��ات  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة 
ع�سر، مبركز الأمر نايف احل�ساري، 
رعاية معايل مدير  اأقيم حتت  وال��ذي 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن 
ب����ن ح���م���د ال���������داود وب���ح�������س���ور وك��ي��ل 
الأ�ستاذ  الطبية  للتخ�س�سات  اجلامعة 
الدكتور خالد اآل جلبان وامل�سرف العام 
ع��ل��ى ف���رع اجل��ام��ع��ة ب��ت��ه��ام��ة ال��دك��ت��ور 
حم��م��د اآل م���زه���ر، ومب�����س��ارك��ة ث��اث 
ج��ام��ع��ات ه��ي ج��ام��ع��ة ال��ب��اح��ة، وبي�سة 
واأم القرى، وا�ستمر على مدى يومان  
قدمت خالها 45 ورق��ة علمية وثمان 

تو�سيات.
 وقال وكيل اجلامعة للتخ�س�سات 
اآل  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  ال�سحية 

تحت شعار »الممارسة المبنية على األدلة والبراهين«

»تطبيقية« محايل تقيم
اللقاء العلمي الثاني للكوادر الصحية

الفتتاح  حفل  يف  كلمته   جلبان خال 
بينكم  اأك���ون  اأن  ي�سعدين  و  »ي�سرفني 
ه���ذا ال��ي��وم ،  ن��ي��اب��ة ع��ن م��ع��ايل مدير 
ح�����س��وره  دون  ح���ال  وال����ذي  اجلامعة  
وم�����س��ارك��ت��ه  رغم ح��ر���س��ه ع��ل��ى ذل���ك ، 

ارتباطات عملية«.
 واأ�ساف باأن احلديث عن املمار�سة 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ن��ه��ج ال��ط��ب��ي امل��ب��ن��ي على 
عامليا،  نهجا  اأ�سبح  وال��رباه��ني  الأدل���ة 
واأ���س��ب��ح احل��ل��ق��ة ال��ت��ي ت��رب��ط البحث 
واملعرفة باملمار�سة وهذا يتطلب منا اأن 
نركز يف اإنتاج البحث املوثوق واأل نبقى 
امل��وج��ودة  ل���اأدل���ة  م�ستخدمني  ف��ق��ط 
وهذا النهج  الأدل���ة،  لهذه  �سناع  واإمن��ا 
يحقق التكامل اجلميل بحيث اأن لديه 

الراأي ال�سحي هو من ميلك الدليل.
وق������ال »حت����ر�����س اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى 
التطبيقية  والأب��ح��اث  املجال  هذا  دعم 
وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا مب���ا ي��ت��واف��ق م���ع ال��ت��وج��ه 
عذر  اأي  جن��د  ل  احلقيقة  ويف  العاملي، 
ل��دي��ن��ا خ��ا���س��ة ب��ال��ق��ط��اع��ني ال�����س��ح��ي 
من  الدعم  كل  وجد   فقد  والتعليمي، 

حكومة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
عهده،  ويل  وويل  عهده  وويل  �سلمان 
هذا  ل��دع��م  ال�سخمة  امل��ب��ال��غ  فو�سعت 
املجال وبقي دورنا يف التنفيذ و تفعيل 
ه���ذا ال��دع��م ب�����س��ورة ت��خ��دم املجتمع و 

الطاب والطالبات.
اأم��ر منطقة ع�سر  �سمو  اأن  كما 
اأن�سطة  وي��ت��اب��ع  ك��ث��را  يدعمنا   اأي�����س��ا 
اجلامعة ويحر�س عليها و يفرح كثرا 
ع��ن��د وج����ود اأي اإجن�����ازات و م��ن��ه��ا ه��ذا 

الإجناز.
عميدة كلية  اأك�����دت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
د.  للبنات  التطبيقية  الطبية  العلوم 
اللقاء عقد حتت  اأن هذا  منى جماهد 
الرعاية  اإح��داث تغير يف جمال  �سعار 
ال�����س��ح��ي��ة م����ن خ�����ال ب���ن���اء امل��ع��رف��ة 
وا�ستخدام نهج التعليم امل�ستمر ونظرا 
ل��ل��ت��ق��دم امل��ت�����س��ارع يف خم��ت��ل��ف ال��ع��ل��وم 
اإل��ى  ال��ت��وج��ه  ي�ستدعي  ال���ذي  الطبية 
وال��ل��ق��اءات  امل��وؤمت��رات  وتكثيف  تنظيم 
للباحثني  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ب���امل���ج���ال ال�����س��ح��ي ل���ط���رح خ��ربات��ه��م 

اأهم  ب��اأن  واأك���دت  واأبحاثهم  وجتاربهم 
م��ا ه��دف ل��ه ال��ل��ق��اء ه��و حت�سني ج��ودة 
اخل��ربات  وت��ب��ادل  ال�سحية  اخل��دم��ات 
املعلومات  العلمية ومد اجل�سور لربط 
وال��ت��ج��ارب  ال��ب��ح��وث  م��ن  امل�ستخل�سة 
العلمية مع املمار�سة املبنية على الأدلة 
وال����رباه����ني يف امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة 
وا����س���ت���خ���دام���ه���ا يف حت�����س��ني ال���رع���اي���ة 

ال�سحية للفرد واملجتمع.

التوصيات
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء اأو����س���ى امل��ت��ح��دث��ون 

بالعديد من التو�سيات وهي:
ال���ع���ل���م���ي يف  ال���ب���ح���ث  اإث���������راء   )1
جم��������الت ال����رع����اي����ة ال�����س��ح��ي��ة 
ال�سعيد  على  خا�سة  و  املختلفة 

الإقليمي واملهني.
2( ن�����س��ر ث��ق��اف��ة ال����س���ت���ن���اد اإل���ى 
اأف�سل الأدلة والرباهني العلمية 
ب���اإق���ام���ة ال�������دورات ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
املختلفة  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
املنهج  م��ن  اأ�سا�سيا  ج��زء  وجعله 

ال���درا����س���ي وب����رام����ج ال���درا����س���ات 
وكليات  ال��ط��ب  ك��ل��ي��ات  يف  العليا 
ال����ع����ل����وم ال���ط���ب���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
البيانات  ق��واع��د  يف  وال����س���رتاك 
لإت������اح������ة ال����ف����ر�����س����ة ل��ل��ج��م��ي��ع 
ل��ل��ت��و���س��ل اإل�����ى اأح������دث ال��ن��ت��ائ��ج 
البحثية وتطبيق املنا�سب والآمن 
منها اأثناء املمار�سات الأكينيكية.

3( ���س��رورة ال��رب��ط امل��ب��ا���س��ر بني 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ن���ظ���ري امل����ق����دم م��ن 
ك��ل��ي��ات ال���ط���ب وك���ل���ي���ات ال��ع��ل��وم 
ال����ط����ب����ي����ة ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة وب����ني 
داخل  واملهني  التطبيقي  ال��واق��ع 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وم���راك���ز ال��رع��اي��ة 

ال�سحية.
اأح����دث  ا����س���ت���خ���دام   4( �����س����رورة 
الأ����س���ال���ي���ب و ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

احلديثة يف التعليم.
ال��ع��ل��م��ي��ة  امل������وؤمت������رات  عقد    )5
املعلم  ب��ال��ف��ائ��دة على  ت��ع��ود  ال��ت��ي 
بالتبادل  ت�سمح  وال��ت��ي  واملتعلم، 
املعريف وتخ�س اأحدث امل�ستجدات 

يف ال��ع��ل��وم ال�����س��ح��ي��ة وم��ن��اق�����س��ة 
يعاين  الرئي�سية  التي  امل�ساكل 
منها القطاع ال�سحي وال�ستعانة 
ب��اخل��رباء وامل�����س��ت�����س��اري��ن يف ه��ذا 
امل����ج����ال ع���ل���ى امل�������س���ت���وى ال��ع��امل��ي 
تو�سيات عملية يف  اإلى  للو�سول 

هذا املجال.
 6( اأن يعتمد هذا امللتقى العلمي 
امللك  بجامعة  ال�سحية  للكوادر 

خالد �سنويا.
التعليم  ب��اأن�����س��ط��ة  اله��ت��م��ام   )7 
الطبي و التمري�س امل�ستمر التي 
وت��رف��ع  املهنية  امل���ه���ارات  ت�سقل  
ملن  ال��وظ��ي��ف��ي  الأداء  م�����س��ت��وى 

يقدمون الرعاية ال�سحية .
الإر�سادية   ال��ق��واع��د  اإع����داد   )8 
امل�ستندة  الأكلينيكية  للممار�سة 
اإل������ى ال����رباه����ني وت����وف����ر ���س��ب��ل 
املحلي  ل��ا���س��ت��ع��م��ال  م��واءم��ت��ه��ا 
الكتب  ت��األ��ي��ف  ع��ل��ى  والت�سجيع 
وال��رتج��م��ة ون�����س��ر الأب���ح���اث يف 

هذا املجال.
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كلية اآلداب
والتربية

اأق�������ام�������ت وح���������دة اخل����ري����ج����ات 
الآداب  ب��ك��ل��ي��ت��ي  وال���ت���وظ���ي���ف 
وال��رتب��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات ب��اأب��ه��ا، دورة 
ت���دري���ب���ي���ة ل���ط���ال���ب���ات ال��ف�����س��ل 
امل����ت����وق����ع  الأول  ال������درا�������س������ي 
)للعام  الف�سل  لهذا  تخرجهن 
اجلامعي 1436/1435ه�( بعنوان 
»ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات احل�����س��ول على 
ع���م���ل وك��ي��ف��ي��ة ك���ت���اب���ة ال�����س��رة 
ال�����ذات�����ي�����ة واج�����ت�����ي�����از امل���ق���اب���ل���ة 

ال�سخ�سية«.
ال�������������دورة، 53  وح���������س����رت 
طالبة من جميع اأق�سام الرتبية 

والآداب.
هناء اآل �شرور

كلية اآلداب
والتربية

نفذت من�ضقة الن�ضاط الطابي 
بكليتي  الأط��ف��ال  ري��ا���س  بق�سم 
الأ�ستاذة  باأبها  والرتبية  الآداب 
�����س����م����رة امل����ن����ي����ع����ي الأك�����ل�����ب�����ي، 
ب���رن���اجم���ا م��ف��ت��وح��ا ل��ل��ط��ال��ب��ات 
بح�سور رئي�سة الق�سم الدكتورة 
ماجدة فتحي، ركز على فتح باب 
الإب�������داع ل��ل��ط��ال��ب��ات م���ن خ��ال 
ترتيب وتنظيم فقرات الربنامج 
مبا يتوافق مع وجهات نظرهن 
يف ت��ق��وي��ة ع��اق��ت��ه��ن ب��اأع�����س��اء 

هيئة التدري�س.
ال��ربن��ام��ج كلمة  وت�����س��م��ن 
���س��ك��رت فيها  ال��ق�����س��م  ل��رئ��ي�����س��ة 
ال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى اإب��داع��ه��ن، كما 
ق�����س��ي��دة �سعرية  األ��ق��ت ط��ال��ب��ة، 
م��دح��ت خ��ال��ه��ا ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

خالد.
هناء اآل �شرور

كلية اآلداب
والتربية

بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  نظم 
باأبها  للبنات  وال��رتب��ي��ة  الآداب 
بعنوان  للطالبات  تاأهيلية  دورة 
اأعدتها  ال��درا���س��ي«  النجاح  »اإل��ى 
رائدة ن�ضاط ق�ضم اللغة العربية 
الأ�����س����ت����اذة حم��ا���س��ن ال��ف��ا���س��ل، 
وحتدثت فيها عن قيمة النجاح 
روح  وغر�س  بتحقيقه،  والفخر 
اجل�����د وب������ذل اجل���ه���د ����س���را يف 
ط���ري���ق ال��ع��ل��م وال���س��ت��ق��ام��ة يف 
ال���درا����س���ة ح��ق��ل من  واأن  ذل����ك، 

حقول �سناعة احلياة واإدارتها.
 هناء اآل �شرور 

كلية اآلداب
والتربية

اأق����ام����ت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م اأ����س���ول 
ال����رتب����ي����ة وامل�����ن�����اه�����ج ب��ك��ل��ي��ت��ي 
باأبها،   للبنات  وال��رتب��ي��ة  الآداب 
دورة  العجمي،  لبنى  ال��دك��ت��ورة 
ت��دري��ب��ي��ة ت��اأه��ي��ل��ي��ة يف ال��رتب��ي��ة 
م��ن  ط����ال����ب����ة   15 ل������  ال���ع���م���ل���ي���ة 
ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة الإم����ام حممد 
ب���ن ���س��ع��ود الإ����س���ام���ي���ة، وذل���ك 
بالكلية  خديجة  ال�سيدة  بقاعة 
مل��دة ثاثة اأي��ام، كما اأق��ام فريق 
برناجما  التطوعي  اأم��ل  ب�سمة 
بعنوان )هل اأنت من الرا�سيات( 
مب�ساركة وتنظيم جمموعة من 

الطالبات.
هناء اآل �شرور

المجاردةالمجاردة

كلية اآلداب
والتربية

اح���ت���ف���ل م��ك��ت��ب الأخ�������س���ائ���ي���ات 
الآداب  ب��ك��ل��ي��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ات 
باليوم  ب��اأب��ه��ا،  للبنات  وال��رتب��ي��ة 
ال��ع��امل��ي ل��ل��خ��دم��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، 
التطوير  وح��دة  وكيلة  بح�سور 
واجل����ودة ال��دك��ت��ورة دول���ه مانع 
ع�سري، ووفد من هيئة حقوق 
اآباء  جمعية  من  ووف��د  الإن�سان، 
ل��رع��اي��ة الأي����ت����ام، ح��ي��ث ���س��ارك 
جميعهم بكلمات خمتلفة تفاعل 

معها احل�سور.
هناء اآل �شرور

كلية اآلداب
والتربية

اأطلق ق�سم الدرا�سات الإ�سامية 
للبنات  والرتبية  الآداب  بكليتي 
ب�����اأب�����ه�����ا، ح���م���ل���ة حت�����ت ع����ن����وان 
)ت��ع��ظ��ي��م ك���ت���اب اهلل ع���ز وج���ل( 
اه��ت��م��ت ب��ال��ت��ذك��ر ب����اأن ال��ق��راآن 
وهو  الأ�سا�سية  امل�سلم  هوية  هو 
الكتاب املعظم واملنزل ول ينبغي 
كما  مكان.  اأي  يف  تركه  اأو  رميه 
ا�ستعدادها جلمع  اأك��دت احلملة 
امل�ساحف التي تعر�ست  لبع�س 

التلف.
هناء اآل �شرور

الدراسات العليا

رع���ت وك��ي��ل��ة ع���م���ادة ال��درا���س��ات 
عا  الدكتورة  للطالبات  العليا 
ح����اق����ان، ال���ربن���ام���ج ال���ت���وع���وي 
ال�����س��ح��ي ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه جلنة 
ال��ن�����ض��اط ال���ط���اب���ي ب���ع���ن���وان » 
ومكافحة  للكلى  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
ال�����س��رط��ان«.واف��ت��ت��ح ال��ربن��ام��ج 
الكياين،  للدكتورة منى  بكلمة 
����س���اح���ب���ه���ا ف����ي����دي����و ت���ع���ري���ف���ي 
وم�سبباته  ال�����س��رط��ان  مب��ر���س 
والوقاية منه. واختتم الربنامج 

مب�سابقات و�سحب هدايا اآيباد.
نوف قرا�ص 

العلوم واآلداب

والإر���س��اد  التوجيه  مكتب  نظم 
والآداب  العلوم  بكلية  الأكادميي 
برناجما  رف��ي��دة،  ب��اأح��د  للبنات 
خ�����س�����س��ه ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���الإر����س���اد 
الأك�������ادمي�������ي، وم�����ه�����ام امل���ر����س���د 
الأك���ادمي���ي امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��واح��ي 
التوجيهية والعلمية والتعليمية 
والج����ت����م����اع����ي����ة وال�������س���ل���وك���ي���ة 

والإبداعية للطالبات.
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خارطة األخبار

العلوم واآلداب

ال���ع���ل���وم  ك���ل���ي���ة  م�����ن  وف�������د  زار 
متثل  ببلقرن،  للبنات  والآداب 
يف ال���دك���ت���ورة ع���زي���زة ال���ق���رين، 
للجامعة  الإع��ام��ي��ة  واملن�سقة 
الأ�����س����ت����اذة م���ن���رة ���س��ع��د ع��ام��ر 
ال�����ق�����رين، اب���ت���دائ���ي���ة وث���ان���وي���ة 

العايا الثانية.
برناجما  الطالبات  ونظم 
ق��دم��ن خ��ال��ه ف���ق���رات م��ن��وع��ة 

وعرو�سا واأن�سودة ترحيبية.
منريه القرين

العلوم واآلداب

ت��ف��اع��ل وف����د م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
بوكيلة  متمثا  ببلقرن  والآداب 
ال���ك���ل���ي���ة ل���������س����وؤون ال���ط���ال���ب���ات 
الأ������س�����ت�����اذة ن�������س���ي���ب���ة، ورئ��ي�����س��ة 
ال���ن�������ض���اط ال���ط���اب���ي ال���دك���ت���ور 
ع��زي��زة ال���ق���رين، م��ع ال��ربن��ام��ج 
ال����ذي اأق��ام��ت��ه م��در���س��ة ث��ان��وي��ة 
ع���ف���راء ل��ل��ب��ن��ات، ب��ح�����س��وره��م��ا 
بعنوان«  الربنامج  وج��اء  هناك. 
ك�������وين م�������س���ت���ق���ب���ا ل����اإر�����س����اد 
امل��ه��ن��ي« ومت خ��ال��ه  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ع���ر����س ل��ل��م��ه��ن ال��ن��اف��ع��ة ال��ت��ي 
ت��خ��دم امل��ج��ت��م��ع وت�����س��ع��ى لرقيه 

ونه�سته.
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العلوم واآلداب

اأقام ق�سم الدرا�سات بكلية العلوم 
بعنوان  حملة  ببلقرن،  والآداب 
اإ�سراف  )تعظيم ا�سم اهلل( حتت 

الدكتورة �سناء.
و������س�����دد ال�����ربن�����ام�����ج ع��ل��ى 
ا����س���م اهلل عز  ت��ع��ظ��ي��م  �����س����رورة 
ع��ل��ى  دل����ي����ل  ذل������ك  واأن  وج�������ل، 
�سبحانه  اهلل  وتوحيد  ال��ت��ق��وى، 
وت��ع��ال��ى، وال��ل��ج��وء اإل���ي���ه يف كل 

الأحوال.
منريه القرين

العلوم واآلداب

ال��ري��ا���س��ي��ات بكلية  اه��ت��م ق�����س��م 
بكيفية  ببلقرن،  والآداب  العلوم 
ت���خ���ط���ي ال����ه����م����وم م�����ن خ����ال 
ت��ن��ظ��ي��م ب���رن���ام���ج ب������داأ ب��ت��م��ث��ي��ل 
ل���ط���ال���ب���ة  ت�����س��ت��ن��ج��د ب��ط��ال��ب��ات 
على تخطي همومها  مل�ساعدتها 
وم�����س��ك��ات��ه��ا، ث��م ق��ام��ت اأخ���رى 
بن�سيحتها على اأن حتافظ على 
ق��وت��ه��ا ال���داخ���ل���ي���ة. ع��ق��ب ذل��ك 
ال��ت��ي تتحدث  ال��ف��ق��رات  ت��وال��ت 

عن زوال الهموم والأحزان. 
 منريه القرين

العلوم واآلداب

ك����رم����ت ع���م���ي���دة ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
ب��ال��ن��م��ا���س  ل���ل���ب���ن���ات  والآداب 
ال��ط��ال��ب��ات ال��ف��ائ��زات يف ال��ل��ق��اء 
ال��ع��ل��م��ي ال��ت��ن��اف�����س��ي ب��اجل��ام��ع��ة، 
زه��راء  الطالبة  تكرمي  حيث مت 
ال���������س����ه����ري، حل�������س���ول���ه���ا ع��ل��ى 
اجلائزة الثانية يف جمال اأبحاث 
والجتماعية  الإن�سانية  العلوم 
وتاأهلها ملناف�سات ن�سف النهائي 
على م�ستوى جامعات اململكة يف 
املوؤمتر العلمي ال�ساد�س لطاب 
وطالبات التعليم العايل.كما مت 
اهلل  عبد  ���س��ارة  الطالبة  ت��ك��رمي 
على  حل�سولها  ال�سهري  اأحمد 
ع��ل��ى م�ستوى  ال��ت��ا���س��ع��ة  امل��رت��ب��ة 
اجلامعة يف املجال نف�سه، اإ�سافة 
مب�سابقات  الفائزات  تكرمي  اإلى 

وحدة الن�ضاط بالكلية.
اإميان ال�شهري

المجاردةالمجاردة

والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  ا�ستقبلت 
الأول  ال�سف  طالبات  بالنما�س 
الثانوي من جممع اآل غرثان يف 
اإلى تفعيل برنامج  زيارة هدفت 
)زيارة غّرتني( �سمن م�ساريع 

املدر�سة.
وق���دم���ت رئ��ي�����س��ة الإر����س���اد 
الأك����ادمي����ي ب��ال��ك��ل��ي��ة الأ����س���ت���اذة 
ح���ن���ان ال���ق���ح���ط���اين ب���ال���ت���ع���اون 
ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات  من�سقة  م���ع 
الأ������س�����ت�����اذة اإمي��������ان ال�������س���ه���ري، 
عن  مف�سا  �سرحا  للطالبات، 
ن�ساأة الكلية واأهدافها واأق�سامها 

ونظام الدرا�سة اجلامعية.
اإميان ال�شهري

العلوم واآلدابالعلوم واآلداب

اح��ت��ف��ل��ت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
والآداب ببلقرن، الدكتورة عالية 
ال����ق����رين ب���ال���ط���ال���ب���ات ال���ل���وات���ي 
م��راك��ز جيدة  جنحن يف حتقيق 
يف  الأومل��ب��ي��اد ال��ث��ق��ايف وامل��وؤمت��ر 
ال��ت��ن��اف�����س��ي، وذل�����ك م���ن خ��ال 
ت��ن��ظ��ي��م ح���ف���ل ت�����س��م��ن ب��ع�����س��ا 
على  اح��ت��وت  التي  الفقرات  م��ن 
ال��ت��ح��ف��ي��ز وال��ت�����س��ج��ي��ع لإب������راز 
قبل  وذل��ك  ملواهبهن،  الطالبات 
بتكرمي  الكلية  عميدة  تقوم  اأن 

الطالبات.
منرية القرين 

ف���ّع���ل���ت اأ�����ض����رة ال���ن�������ض���اط ب��ك��ل��ي��ة 
العلوم والآداب للبنات بالنما�س 
بيئتي  ب��ع��ن��وان)ن��ظ��اف��ة  ح��م��ل��ة 
ع�����ن�����وان ����س���خ�������س���ي���ت���ي(، ح��ي��ث 
التدري�س  هيئة  ع�سوات  قامت 
الن�ضاط،  طالبات  مع  بالتعاون 
الأوراق  م��ن  اجل����دران  بتنظيف 
ال��ب��ال��ي��ة والإع���ان���ات ال��ق��دمي��ة، 
ك��م��ا ق��م��ن ب��ت��ع��ل��ي��ق امل��ن�����س��ورات 
وت��وزي��ع علب امل��ي��اه واحل��ل��وي��ات 
ال��ت��ي حت��م��ل ���س��ع��ارات وع��ب��ارات 
حت��ف��ي��زي��ة ل��اه��ت��م��ام ب��ال��ب��ي��ئ��ة 

واملظهر العام للكلية .
اإميان ال�شهري

العلوم الطبيةالعلوم واآلداب

اأح���ي���ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة مب��ح��اي��ل ع�����س��ر، 
حم����ا�����س����رة دي����ن����ي����ة ب����ع����ن����وان« 
ال�������س���داق���ة«، ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور 
اأح����م����د ب����ن ع���ل���ي احل���ن���ت���ودي، 
وح���������س����ره����ا ع�������دد ك����ب����ر م��ن 
ح�سور  اإل��ى  اإ�سافة  الطالبات، 
ع���م���ي���دة ال���ك���ل���ي���ة، ال����دك����ت����ورة 
الكلية  ووك��ي��ل��ة  م��ن��ى جم���اه���د، 
ال�����دك�����ت�����ورة ف���ت���ح���ي���ة ع���ط���ي���ة، 
ورئ���ي�������س���ة ال���ق�������س���م ال���دك���ت���ورة 
الن�ضاط  ورئي�ضة  اآدم،  فاطمة 

الدكتورة ناهد عبد اهلل. 

العلوم واآلداب

اأط�����ل�����ق�����ت وح����������دة الأن���������س����ط����ة 
والآداب  العلوم  بكلية  الطابية 
للبنات  مبحافظة املجاردة حملة 
ب���ع���ن���وان »اأن������ا م�����س��ل��م��ة« ت��األ��ف��ت 
م��ن ث��اث م��راح��ل، الأول����ى عن  
التحلي  ع��ن  والثانية  احل��ج��اب، 
الكرمية،  والأخ����اق  بال�سفات 
الر�سول  ن�سرة  حملة  والثالثة، 

�سل اهلل عليه و�سلم.
و���س��اح��ب احل��م��ل��ة، و���س��ع 
م��ل�����س��ق��ات وجم�����ات ح��ائ��ط��ي��ة 
احلجاب  ارت����داء  كيفية  تعر�س 
عليه  والأدلة  واأهميته  ال�سحيح 
�سهدت  كما  وال�سنة،  الكتاب  من 
وقفازات  نقابات  توزيع  احلملة، 

وجوارب واأ�سرطة دينية.

العلوم الطبية

الثامن  امل�ستوى  طالبات  نظمت 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية 
مب����ح����اي����ل ع���������س����ر، ب���رن���اجم���ا 
توعويا حتت عنوان »نعم ملجتمع 
خ����ال م���ن الأن��ي��م��ي��ا امل��ن��ج��ل��ي��ة«، 
وذل�����ك يف امل���در����س���ة امل��ت��و���س��ط��ة 
ال�سابعة مبحايل، حيث تطرقن 
خ�����ال ب���رن���اجم���ه���ن ال���ت���وع���وي 
اإل��������ى ك���ي���ف���ي���ة ح��������دوث امل���ر����س 
وكيفيه  وم�ساعفاته  واأعرا�سه 
م��ع��اجل��ت��ه وال���وق���اي���ة م��ن��ه، كما 
لل�سغط  قيا�س  الربنامج  تخلل 

وال�سكر وم�ستوى الدم.
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مجتمع الجامعة

ي��ق��دم ق��ل��ة م���ن الأ���س��خ��ا���س ع��ل��ى ل��ع��ن ال���وال���دي���ن جم��ت��م��َع��ني اأو 
اللعن  اأن  متنا�سني  الألفاظ  بكل  لعنهما،  يف  وي�سرفون  منفرَدين، 
هو  الطرد  والإب��ع��اد عن رحمة اهلل، ويعترب ه��ذا  اأم��را طبيعيا يف 
ت�سرفاتهم خا�سة اإذا اأراد اأحدهم اأن يحلف لتاأكيد مو�سوع يخرب 
اللعنات  ي�سب  ي�سدقه م�ستمعوه  اأن  اأجل  اأ�سدقائه ومن  اأحد  به  

على والديه ليوؤكد اأنه �سادق  فيما يقول.
من  وبالرغم  الأ�سخا�س،  بع�س  عند  ن�ساهدها  الظاهرة  هذه 
ح�سن نيتهم ف��اإن ح�سن النية يف هذه الأم��ور لي�س له م��ربر،  لأن 
يلعن  اأن  لاإن�سان  ديننا احلنيف فكيف  ذات��ه منبوذ يف  اللعن بحد 
والديه باإرادته وهو يف اأمت ال�سحة العقلية  متنا�سيا اأنه بذلك دخل 

يف باب العقوق من حيث ل يدري!
العقوق من الأمور اخلطرة، فقد حذرنا �سلى اهلل عليه و�سلم 
من عقوق الوالدين واأكد اأنه من الكبائر التي يرتكبها الإن�سان يف 
حياته، فعن عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول اهلل �سل 
اهلل عليه و �سلم، قال »اإن من اأكرب الكبائر اأن يلعن الرجل والديه. 
قيل: يا ر�سول اهلل وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: ي�سب الرجل 
البخاري.  اأم��ه« �سححه  اأم��ه في�سب  اأب��اه وي�سب  الرجل في�سب  اأب��ا 
اآخ��ر وهو احللف بغر اهلل، وهذا  اأن��ه يدخله يف حمظور ديني  كما 

ل يجوز. 
الرجل  �سب  عن  نهانا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  ر�سولنا 
للرجل  فكيف اإذا �سب الإن�سان والديه! ومن هنا فاإن �سب الرجل 
بع�س  يرتكبها  التي  الكبائر  من  يعترب  مبا�سرة  ولعنهما  وال��دي��ه 

النا�س.
اأن من يقوم بلعن والديه بهذه الطريقة ل ي�سعر  وامل�ستغرب 
يا  الوالدين،  ولعن  طبيعيا،  مو�سوعا  ه��ذا  ويعترب  العقوق  بذنب 
لاأ�سف، من الألفاظ التي يتعلمها كثر من الأ�سخا�س حماولني 
اأن يقلدوا بها من هم  اأكرب �سنا منهم  ويتعودون هذا الفاح�س من 
الكام دون رقيب من اأنف�سهم بل اإن البع�س ل يعترب لعن والديه 
ت��ع��ود ذلك  ولكنه  الق�سد،  ع��دم  الأ���س��ل��وب حم��ظ��ورا  بحجة  ب��ه��ذا 

فاأ�سبح اللعن عادة. وبئ�ست العادة!
* نائب رئي�س التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

قمة عقوق الوالدين

بن نومه متحدثا إعالميا للجامعة 
�سدر قرار معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
قرارا بتكليف امل�سرف العام على املركز الإعامي الأ�ستاذ فهد بن وازع بن نومه 

متحدثا ر�سميا با�سم اجلامعة؛ اإ�سافة لعمله م�ست�سارا ملعايل املدير.

السرحان وكيال للجودة 
�سدر قرار معايل مدير اجلامعة بتكليف الدكتور يحيى بن نا�سر مو�سى ال�سرحان 

وكيا لكلية العلوم الإدارية واملالية للتطوير واجلودة. بالتوفيق وال�سداد.

»أدبي« أبها يحتفي بالتيهاني 
احتفى جمل�س اإدارة نادي اأبها الأدبي بع�سو هيئة التدري�س بق�سم اللغة العربية 
التيهاين مبنا�سبة  اهلل  عبد  اأحمد  الدكتور  باجلامعة   الإن�سانية  العلوم  كلية  يف 
الإم��ام  جامعة  م��ن  العربية  اللغة  تخ�س�س  يف  ال��دك��ت��وراه  �سهادة  على  ح�سوله 

حممد بن �سعود الإ�سامية بتقدير ممتاز. بالتوفيق وال�سداد.

مرزوق في مؤتمر بتونس
�سارك  الدكتور علي مرزوق، يف ال�سالون الدويل للحفر )اجلرافيك( الذي عقد 
يف مدينة املهدية بتون�س، وقدم اأعمال حفر متثل بيئة ع�سر وعمارتها التقليدية، 
كما ي�سارك بورقة علمية عنوانها: »احلفر يف الت�سكيل ال�سعودي، الواقع واملاأمول« 

�سمن اأوراق العمل البحثية املقدمة.

القحطاني مديرا لعيادات االسنان 
ال�سهراين  �سليمان  ب��ن  اإب��راه��ي��م  الدكتور  الأ���س��ن��ان  ط��ب  كلية  عميد  ق��رار  �سدر 
طب  كلية  ل��ع��ي��ادات  م��دي��را  القحطاين  اهلل  عبد  نبيه  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  بتكليف 
الأ�سنان للبنني بالقريقر، والدكتورة غدير �سالح الوادعي مديرة لعيادات كلية 

طب الأ�سنان باملجمع الأكادميي للبنات بال�سامر.

العلوم اإلدارية تحتفي بالرايقي 
احتفت كلية العلوم الإدارية واملالية بالطالب علي الريقي من ق�سم اإدارة العمال 
�سمن  التايكوندو  للعبة  املفتوح  بامل�ستوى  الثاين  املركز  على  حل�سوله  تتويجا 
البطولة التي اأقيمت يف دولة قطر. وكان الرايقي نال امليدالية الف�سية القطرية.

الجعفري عريسا 
القبول  ع��م��ادة  اأح���د من�سوبي  اإب��راه��ي��م اجل��ع��ف��ري، وه��و  الأ���س��ت��اذ حممد  احتفل 
والت�سجيل، بزفافه و�سط ح�سور وم�ساركة عدد من زمائه باجلامعة وبالعمادة، 

متمنني له حياة زوجية �سعيدة.

حسين ينير منزل السالمي
رزق الزميل يا�سر ح�سني ال�ساملي، من من�سوبي وحدة الأندية الطابية، مولوده 
البكر الذي اتفق هو وحرمه على ت�سميته »ح�سني«، جعله اهلل من مواليد ال�سعادة 

واأقر به عيني والديه.

مدارس األندلس 
تزور »الصيدلة« 

م���دار����س  زار وف����د م���ن ط����اب 
الأن������دل�������������س ال����ث����ان����وي����ة ك��ل��ي��ة 
ال�����س��ي��دل��ة ب��اجل��ام��ع��ة، وال��ت��ق��ى 
اأع�ساء  من  وعدد  الكلية  بوكيل 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س. ك���م���ا جت���ول 
ال���وف���د ال���ط���اب���ي يف ع����دد من 
امل���ع���ام���ل والأق���������س����ام يف ال��ك��ل��ي��ة 
لاطاع على ما تقدمه الكلية 

من خطط وبرامج.
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

Facebook: 
aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kku

Twitter:
@aafaqkkuعنا
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E-Mail: aafaq@kku.edu.sa
Tel: 0172419922
Fax: 0172419933
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

طالب يلقون الضوء على أهميتها ووظائفها

المكتبة الجامعية
منهل إلشباع النهم العلمي
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شؤون طالبية

سلمان العلي 

اجلامعة  يف  مهما  معلما  املكتبة  تعد 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م�����س��ادر ت��ع��ني الطالب 
باأنها  تعريفها  وميكن  درا���س��ت��ه،  على 
م��وؤ���س�����س��ة ث��ق��اف��ي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ت��وج��د 
يف جم��ت��م��ع م���ن امل��ج��ت��م��ع��ات ت��ه��دف 
وترقية  ثقافته  وزي����ادة  خدمته  اإل���ى 
ح�����س��ي��ل��ت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة، وحت���ت���وي على 
جم���م���وع���ة م����ن م�������س���ادر امل��ع��ل��وم��ات 

وغرها من و�سائل املعرفة.
 وت���اأ����س�������س���ت امل���ك���ت���ب���ة امل���رك���زي���ة 
مبنى  يف  وتقع   ،1422 ع��ام  باجلامعة 
ح����دي����ث و�����س����ط امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 
كليات  يتو�سط  متميز  موقع  يف  باأبها 
اجلامعة ويوجد به مقر عمادة �سوؤون 

املكتبات.
اأع�������س���اء هيئة  امل��ك��ت��ب��ة  وت���خ���دم 
ال���ت���دري�������س وال�����ط�����اب وامل���وظ���ف���ني 
من  الباحثني  ت��خ��دم  كما  باجلامعة، 

خارج اجلامعة.
واأج����������رت »اآف�����������اق« ا���س��ت��ط��اع��ا 
م�سغرا لآراء عدد من الطاب حول 
اأهمية املكتبة وماذا تعني لهم، فكانت 

هذه احل�سيلة:

استطالع مصغر
ع��ب��دال��ع��زي��ز فقيه  ال���ط���ال���ب  ي�����س��ف 
امل���ك���ت���ب���ة ب����اأن����ه����ا م���وؤ����س�������س���ة ث��ق��اف��ي��ة 
اج��ت��م��اع��ي��ة حت���ت���وي ع��ل��ى جم��م��وع��ة 
ترتيبا  مرتبة  املعلومات،  اأوع��ي��ة  م��ن 
ي�سهل عملية ال�ستفادة منها، وتهدف 
خلدمة جمتمع من املجتمعات وزيادة 

ثقافته .

وق����ال ف��ق��ي��ه »م���ن اأه����م اأه����داف 
القراءة  ع��ادة  وت�سجيع  غر�س  املكتبة 
وح���ب امل��ط��ال��ع��ة وع���دم الك��ت��ف��اء مبا 
الدرا�سي،  امل��ق��رر  يف  املحا�سر  يقوله 
وي����ك����ون ذل�����ك ع����ن ط���ري���ق ت�����س��ج��ي��ع 
الطاب على زيارة املكتبة والت�سجيع 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ث يف ال��ك��ت��ب، وم�����س��اع��دة 
وتنمية  ال��ك��ت��ب  اخ��ت��ي��ار  ال��ط��اب يف 
اأن��واع  جميع  ا�ستعمال  على  قدراتهم 
اأوعية املعلومات فيها، وتدريبهم على 
وال�سرح  والتلخي�س  والفهم  القراءة 
والتعبر  البحوث  واإع��داد  والتحليل 
�سليم ي�ساير  باأ�سلوب وا�سح ومفهوم 

الع�سر«.
وتطرق اإلى اأهمية املكتبة قائا 
اجتماعية  ع����ادات  ال��ط��اب  »تك�سب 
ح�����س��ن��ة، وذل����ك ع���ن ط��ري��ق ال��ت��ع��اون 
واح���������رتام الأن����ظ����م����ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
�سبيل  على  ذل��ك  وم��ن  ب��ه��ا،  والتقيد 
امل�����ث�����ال ال������ت������زام ال������ه������دوء وت���ق���دي���ر 
اإزعاجهم،  وتفادي  الآخرين  م�ساعر 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ق��ت��ن��ي��ات امل��ك��ت��ب��ة 
روح  وب��ث  للجميع،  ملكا  باعتبارها 
ال���ت���ع���اون وال���ع���م���ل اجل���م���اع���ي حيث 
زم���اءه  التلميذ  ي�����س��ارك  اأن  مي��ك��ن 
اأو يف  ب��ع�����س الأب����ح����اث،  يف حت�����س��ر 
اإع��������داد ���س��ح��ي��ف��ة امل���ك���ت���ب���ة، وغ���ر����س 
والإخا�س، واحرتام حقوق  الأمانة 
الآخ����ري����ن وح����ب ال��ن��ظ��ام وال��ك��ت��اب، 
املحافظة  و����س���رورة  اأه��م��ي��ة  واإدراك 
م��ه��ارات  اكت�ساب  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  عليه، 
وخ��������ربات م���ك���ت���ب���ي���ة، ودع�������م امل��ن��ه��ج 
ال���درا����س���ي، وت��ع��وي��د ال��ت��ام��ي��ذ على 
فراغهم  لأوق���ات  الأم��ث��ل  ال�ستغال 

من  وي��رف��ع  بالنفع  عليهم  يعود  مب��ا 
م�ستواهم الثقايف«.

معوقات
وحت����دث ال��ط��ال��ب اأح��م��د ع�����س��ري عن 
املكتبات  قيام  دون  التي حتول  املعوقات 
ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���وظ���ائ���ف���ه���ا يف  اجل���ام���ع���ي���ة 
والتثقيف، فقال »منها افتقار هذا النوع 
الأ�سا�سية  امل��ق��وم��ات  اإل���ى  املكتبات  م��ن 
املنوط  ال���دور  بهذا  تقوم  جتعلها  التي 
بها اإذ اإنها تواجه العديد من ال�سعوبات 
التي  واملت�سعبة  امل��ت��داخ��ل��ة  وامل�����س��ك��ات 

تتطلب حلول جذرية.
ل��ل��م��ك��ت��ب��ات اجل���ام���ع���ي���ة م��ع��اي��ر 
ولكن  العاملي،  امل�ستوى  على  بها  تنفرد 
ال��ع��رب��ي��ة معاير  ال�����دول  ي��وج��د يف  ل 
خا�سة باملكتبات اجلامعية، لذا يتوجب 
ع��ل��ي��ن��ا امل���ث���اب���رة واحل������ث ع���ل���ى اإخ������راج 
املكتبات  ح��اج��ات  م��ع  تتما�سى  معاير 

اجلامعية«.
الطالب  ق���ال  م�سابه  م��وق��ف  ويف 
قلة  م��ن  املكتبة  »ت�سكو  حم��م��د  �سعيد 
املنا�سبة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��رتب��وي��ة  ال��ك��ت��ب 
مل�ستوى الطلبة العقلي واملعريف والثقايف 
يف هذه املرحلة، ومن �سعوبة احل�سول 
وامل��راج��ع، ومن عدم وجود  الكتب  على 
يعرف  املكتبات  بعلم  خمت�س  م��وظ��ف 
كيف يتعامل مع الطلبة يف هذه املرحلة 
وت�����س��اوؤلت��ه��م؛  ملتطلباتهم  وي�ستجيب 
ف��ه��و يف اأغ��ل��ب الأح���ي���ان م��وظ��ف ع��ادي 
بهذا  بالقيام  مكلفا  يكون  اجلامعة  يف 
العمل، كما نعاين من عدم وجود قاعة 
مريحة للمطالعة مزودة ب��الأدوات من 

كرا�سي وطاولت واإ�ساءة منا�سبة«.

وصفة مثالية
الرتبويني  ق��دم بع�س  اآخ��ر  من جانب 
من  ال�ستفادة  اأراد  ملن  مثالية  و�سفة 

املكتبة يف ع�ضر نقاط كالتايل:
• من خ�سائ�س املثقف اأو الباحث 
اأن يقيد ما  اأو طالب العلم النهم 
يحتاج اإليه من كتب قبل فرتة من 
ذهابه للمكتبة اأو معر�س الكتاب، 
ب���ل جن����ده ي�����س��ع دف�����رتا ���س��غ��را 
ب���ال���ق���رب م���ن���ه ل ي���ك���اد ي���ف���ارق���ه، 
لل�سراء،  املوؤهلة  بالكتب  يخت�س 
ويتفقد اجلديد والنادر �سواء من 
الإنرتنت اأم من الأ�سدقاء اأم من 

الباحثني واملهتمني.
ال�����س��وؤال  اأي�����س��ا  خ�سائ�سه  م��ن   •
امل�ساركة  واملكتبات  الن�سر  دور  عن 
يف املعر�س والطاع على فهر�س 
خال  من  افتتاحه  قبل  املعر�س 
اأو م���ن خ����ال م��ك��ان  الإن����رتن����ت 

املعر�س نف�سه .
الذهاب لاطاع على  اأن  اعلم   •
�سفاء  اإل���ى  يحتاج  املكتبة  ج��دي��د 
ذه���ن، و���س��ع��ة وق���ت م��ع��ق��ول��ة، فا 
تذهب واأنت م�ستت الفكر، ووقتك 

ق�سر .
ال���ع���ل���م  • م�����ن �����س����ف����ات ط�����ال�����ب 
وح���ذاق���ت���ه اأي�����س��ا ح�����س��ن اخ��ت��ي��ار 
والكتب  املوثوقة،  املنا�سبة  املكتبة 
تغريه  ف��ا  العلمية،  القيمة  ذات 
ول  الف�سية،  ال��ت��ج��اري��ة  املكتبات 
ال���رباق���ة  الأغ����ل����ف����ة  ذات  ال���ك���ت���ب 

املزركر�سة.
• من املهم اختيار الوقت املنا�سب 
يكون  فيه  امل��ك��ان  اأن  تعتقد  ال��ذي 

ه���ادئ���ا، ف��ا ت��ذه��ب وق���ت ازدح����ام 
ال��ن��ا���س يف امل��ك��ت��ب��ة، ول ع��ن��د ق��رب 

اإغاقها لنهاية وقت العمل.
الكتاب  ت�سفح  ال�����س��روري  م��ن   •
اب���ت���داءا ب��امل��ق��دم��ة، واإل���ق���اء نظرة 
���س��ري��ع��ة ع��ل��ى ال��ف��ه��ر���س، وامل����رور 
على ف�سوله كمر ال�سحابة ل ريث 

ول عجل.
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على  امل��ف��ي��د  • م���ن 
الوقت اأن ت�ستخدم خدمة البحث 
عنوان  اأو  امل��وؤل��ف  با�سم  كتاب  عن 
ت�سنيف  اأو  الن�سر  دار  اأو  الكتاب 
خدمة  جهاز  طريق  ع��ن  الكتاب، 

البحث اخلا�س يف املكتبة. 
ال��ك��ت��اب  اق���ت���ن���اء  ت��ت�����س��رع يف  • ل 
مامل تكن قد اأخ��ذت عليه م�سحا 
�سريعا، ول باأ�س اإن مل تتو�سل الى 
معرفة مدى ماءمة الكتاب لك 
ورقة  على  الكتاب  ا�سم  ن  ت���دِوّ اأن 
ث���م ت�����س��األ ع��ن��ه م���ن ه���و خمت�س 
الأ����س���دق���اء،  اآراء  ع��ل��ى  ت��ط��ل��ع  اأو 
ع��ن��ه يف  م��ع��ل��وم��ات  ع��ن  اأو تبحث 
الإن����رتن����ت، وع��ن��دم��ا ت��ت��اأك��د من 
يف  باقتنائه  تقوم  اإي��اك  ماءمته 

املرة القادمة .
• من اجليد اأي�سا اأن تعرف مكان 
ك���ل ت�����س��ن��ي��ف يف امل��ك��ت��ب��ة، وذل���ك 
اللوحات  بقراءة  اأو  عنه،  بال�سوؤال 

الإر�سادية داخل املكتبة .
• ل باأ�س باجللو�س لت�سفح كتاب 
ف��اإن طول  اق��ت��ن��اءه،  تقرر  اأن  قبل 
قد  املعر�س  اأو  املكتبة  يف  الوقوف 
يوؤثر على قرارك ودرجة اقتناعك 

بالكتاب.
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اأك����د ال��دك��ت��ور ع��ب��دال�����س��ت��ار اإب��راه��ي��م 
ال��ه��وي��ت��ي م���ن ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن يف 
ب���ح���ث ق���دم���ه يف »م����وؤمت����ر ال���وح���دة 
الوطنية: ثوابت وقيم« املقام بجامعة 
ال�سامية  �سعود  ب��ن  حممد  الإم���ام 
�سلبا  اأث����رت  الطائفية  ال��ن��زاع��ات  اأن 
بني  وامل���دين  الأه��ل��ي  ال�ستقرار  على 
م���ك���ون���ات امل��ج��ت��م��ع��ات الإ����س���ام���ي���ة، 
وف��ت��ح��ت ال���ب���اب وا���س��ع��ا اأم�����ام اأ���س��ك��ال 
متعددة من التدخات اخلارجية اأدت 

اإلى تفتت الن�سيج العام لاأمة.
ال���ع���امل الإ���س��ام��ي  اأن  واأو����س���ح 
���س��ه��د يف ال�����س��ن��وات الأخ�����رة اأن���واع���ا 

وبدل اأن يجعلوا من �سفحات التاريخ 
امل�سيئة دافعا م�ساعدا على مد ج�سور 
ال��ت��وا���س��ل وال����وح����دة وب���ن���اء ال��ه��وي��ة 
ي��ن��ب�����س��ون يف بع�س  اأخ�����ذوا  اجل��ام��ع��ة 
حمطاته عما يف�سد حا�سرهم ويهدد 

م�سرهم.
ن�سر  اأن  ه����ذا  يف  ي��ف��وت��ن��ا  ول 
لعبت  وده��ال��ي��زه��ا  ال�سيا�سة  اأن  اإل���ى 
الفنت  لهيب  اإ�سعال  يف  اأ�سا�سيا  دورا 
ال��واح��دة،  الأم��ة  اأب��ن��اء  الطائفية بني 
ال���ف���نت  ت���ل���ك  م�����ن  ك����ث����را  اأن  ذل������ك 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة واحل������روب الأه��ل��ي��ة اإمن���ا 
ال�سيا�سة  لألع��ي��ب  حقيقي  نتاج  ه��ي 

الوحدة الوطنية وبناء دولة املواطنة 
ال��ت��ي ت��ت�����س��ع اجل��م��ي��ع و���س��ي��ق الأف����ق 
الفكري والديني لتلك اجلماعات هو 
الذي دفع الأمور نحو تعميق التمزق 
اأ�س�س ال�ستقرار  الجتماعي وزعزعة 
ال���ع���ام، ح��ت��ى زع���م ال��ب��ع�����س خ��ط��اأ اأن 
ال���ت���وج���ه���ات ال���دي���ن���ي���ة ك���ان���ت ع��ام��ل 
عامل  تكون  اأن  ب��دل  ومتزيق  تفجر 
اأن  ي��ري��دون  وكاأنهم  وجتميع  توحيد 
يثبتوا اأن الدين عاجز عن بناء اأ�س�س 

املجتمع املتوازن واملتحد.
اإليها  اأ�سرنا  التي  املعطيات  هذه 
وال���ت���ي وج����دت ل��ه��ا ب��ع�����س الأ����س���داء 

الجتماعية  ال�سراعات  من  متعددة 
وال�سيا�سية والفكرية.

ال�سراعات  لتلك  »نتيجة  وق��ال 
ب�����رزت ظ���اه���رة الن��ق�����س��ام ال��ط��ائ��ف��ي 
وامل���ذه���ب���ي ال���ت���ي اأ���س��غ��ل��ت الأم�����ة عن 
كثرا  واأه���درت  امل�سرية،  ق�ساياها 
وجعلتها  والب�سرية،  املادية  اإمكاناتنا 
بعيدة كل البعد عن معطيات الوحدة 
الوطنية وبناء دولة املواطنة وامل�ساواة 

التي دعا اإليها الإ�سام«.
وتابع »لقد اأدى ذلك ال�سطفاف 
اأب��ن��اء  بع�س  يتبناه  ال���ذي  ال��ط��ائ��ف��ي 
اإلى النكفاء على الذات،  الأمة اليوم 

هي  مما  اأك��رث  ال�سيا�سيني  وح�سابات 
الفكرية  اجل��م��اع��ات  ل��ط��روح��ات  نتاج 
وال���ط���وائ���ف امل��ذه��ب��ي��ة، الأم�����ر ال���ذي 
اأبناء  م��ن  العديد  يتجه  اأن  اإل��ى  اأدى 
الأمة اإلى تبني الطروحات العلمانية 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ه���ي امل���ن���ق���ذة وامل��خ��ل�����س��ة 
الطائفية  ال�سراعات  تلك  اأت��ون  من 

ال�سيقة«.

الجهل
اجل���م���اع���ات  ت���ل���ك  ج���ه���ل  »ل���ع���ل  وزاد 
املذهبية والطائفية مبا يقدمه املنهج 
الإ�سامي من اأ�س�س وبرامج لتحقيق 

داخ���ل امل��ج��ت��م��ع��ات الإ���س��ام��ي��ة كانت 
ال��ورق��ة  ه��ذه  اإع���داد  التفكر يف  وراء 
ال���ب���ح���ث���ي���ة ب����ع����ن����وان »ال���������س����راع����ات 
الوحدة  حتديد  يف  واأثرها  الطائفية 
ال��وط��ن��ي��ة« ال��ت��ي ن��ح��اول م��ن خالها 
حتديد اأ�سباب وخطر تلك ال�سراعات 
، وت�سخي�س احللول  الأم��ة  اأبناء  بني 
وامل��ع��اجل��ات ل��ل��خ��روج م��ن اأت����ون تلك 

ال�سراعات الطائفية املقيتة«.

محاور البحث
وت����ن����اول ال���ب���اح���ث حم�����اور اأب����رزه����ا: 
الإ�سامية:  املجتمعات  يف  الطائفية 

في بحث قدمه بمؤتمر المواطنة المقام بجامعة اإلمام  

د. الهويتي: النزاعات الطائفية
تمزق اللحمة الوطنية وتهدد االستقرار
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مركز للحوار الفكري
عبد المحسن هالل *

عقد م��رك��ز امل��ل��ك عبد ال��ع��زي��ز ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي، ل��ق��اء مفتوحا مع 
�سباب حمافظة جدة، ل اأدري ما النقا�س الذي دار فيه، كل ما نقلته 
ال�سحف الكلمات الرئي�سة مل�سوؤويل املركز، ومل تنقل فحوى احلوار 

الذي مت مع ال�سباب.
ال��ق��دمي��ة يف حتميل  النغمة  ذات  ال��ك��ل��م��ات  ه���ذه  راأي����ت يف  وق���د 
ال�سحية وزر اجلاد، نف�س الكلمات القدمية بلوم ال�سباب املغرر بهم 
اأو عتاب الأ�سر التي ل حت�سن مراقبة  باأفكار دخيلة على جمتمعنا، 
ل  والف��رتا���س��ي،  الواقعي  الجتماعي  توا�سلهم  و�سائل  يف  اأبنائها 
اأقول اإنها كلمات ومواقف ل جدوى منها ، بل هي اأ�سا�سية يف التطرق 

للم�سكلة، ولكن تقادم بها العهد ومل ت�سل بعد لقلوب ال�سباب.
عقولهم،  خماطبة  من  بد  ل  ال�سباب  قلوب  اإل��ى  الو�سول  قبل 
ت�سللت الأفكار املنحرفة اإلى قلوب هوؤلء ال�سباب عن طريق عواطفهم 
وا�ستثارة م�ساعرهم الدينية لتحريفها وتوجيهها الوجهة اخلاطئة 
حتى انتهت بتكفر املجتمع، فاإن خاطبنا عواطفهم وجدناها م�سبعة 
بتلك النبتة اخلبيثة لاأفكار املنحرفة، اأما عقولهم فيمكن احلرث 
وط��رح  وال��ت��وا���س��ل  التخاطب  يف  حديثة  و�سائل  على  اع��ت��م��ادا  فيها 

الأفكار الو�سطية للدين الإ�سامي احلنيف. 
وال�سنة  الكرمي  القراآن  تف�سر  يف  يخطئوا  مل  ال�سباب   ، قطعا 
اأخ��ذوه  ، هم  اللقاء  الف�ساء يف  املتحدثني  اأح��د  قال  ال�سريفة، كما 
من �سيخ اأو داعية ف�سره لهم كما يريد، وغر �سحيح اأنهم ل يعلمون 
اأ�سا ل يعلمون �سوابا غره ول  اأنهم ي�سلكون طريقا خاطئا، هم 
للمعرفة  منابر جديدة  لهم  اأتيحوا  للنور،  �سواه، عر�سوهم  طريقا 
املت�سددين  اأ���س��وات  ا�سكتوا  املت�ساحمة،  املعتدلة  احلقة  الإ�سامية 
املتطرفني، اق�سوا على الإق�سائية والطائفية، افتحوا ل�سبابنا نوافذ 
جحافل  كل  بطرد  كفيل  املعرفة  ف�سعاع   ، ال�سم�س  ومنافذ  ال�سوء 

الظام.
وقبل الو�سول لقلوب وعقول ال�سباب، يلزمنا اعرتاف جمعي، 
للدعاة  فري�سة  تركناهم  ال�����س��ب��اب،  جت��اه  بتق�سرنا   ، �سمني  واإن 
الفتنة، نحتاج من علماء ديننا احلقيقيني اخلروج  اجلهلة ول�سيوخ 
ملخاطبة ال�سباب وجها لوجه لتعريفهم بحقيقة ديننا ال�سمح املعتدل 

ولتطهر عقولهم من تلك الفنت.
يلزم مركز احلوار الوطني اخلروج من �سرنقة حوار الطر�سان 
الهائل  الكم  ه��ذا  تفعيل  ي��ب��داأ  اأن  يلزمه  ن�ساأته،  منذ  فيها  الرا�سخ 
بخلق  ي��ب��ادر  اأن  ال�سنني،  ع��رب  ل��دي��ه  جتمعت  ال��ت��ي  التو�سيات  م��ن 
علماء  برعاية  املجهر  حتت  اأفكارهم  وو�سع  �سبابية  حوارية  منابر 
اآن  واأعتقد  بذلك،  تقوم  العامل، مثا  التفكر يف  ومفكرين. مراكز 

اأوان تغير وظيفة مركز احلوار من التحاور اإلى التفكر.

* املقال من�شور اأ�شال يف �شحيفة »عكاظ«
و »اآفاق« راأت اأن تعيد ن�شره مع حفظ حقوق امللكية.

اأ�سكالها وخطرها، ومفهوم ومقومات 
الوحدة الوطنية، والعاج الإ�سامي 

وبناء دولة املواطنة.
وق���ال ال��دك��ت��ور ال��ه��وي��ت��ي« اأم��ل��ي 
ك��ب��ر اأن اأك����ون م��وف��ق��ا يف ب��ح��ث ه��ذا 
علمية  مناق�سة  ومناق�سته  امل��و���س��وع 
وخطورته،  اأهميته  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 

واهلل من وراء الق�سد«.
وعن مفهوم الطائفية، قال اإنها 
العقل  اأنتجه  اإط��ار ثقايف  اأ���س��واأ  متثل 
الطويل،  تاريخه  الب�سري على مدى 
ال��ل��وث��ة  اب���ت���دع ه����ذه  اأول م���ن  وك�����ان 
ال��ف��ك��ري��ة ه��م ال��ي��ه��ود ع��ن��دم��ا زع��م��وا 
اأبناء  واأك���رم  املختار،  اهلل  �سعب  اأن��ه��م 
لأنف�سهم  اأباحوا  لذلك  واأحباوؤه،  اهلل 
ك���ل حم���ظ���ور، وان��ت��ه��ك��وا ك���ل حم���رم، 
وفعلوا كل املوبقات بحق غرهم من 
الب�سر بحجة اأنهم الأف�سل والأح�سن 
ل��ظ��ه��ور  ب��������ادرة  اأول  ذل������ك  ف����ك����ان   ،

ال�سراعات الطائفية لدى الب�سر .

نتائج الدراسة
الطائفية  اأن  اإل��ى  الدرا�سة  وتو�سلت 
ه��ي ح��ال��ة م��ن الن��ك��ف��اء ع��ل��ى ال���ذات 
والع����ت����داد ب��ه��ا ب���ه���دف ال���س��ت��ح��واذ 
ع��ل��ى ك���ل ����س���يء واإق�������س���اء الآخ���ري���ن 
معهم،  التعاي�س  ورف�س  وتهمي�سهم 
بناءا على اعتبارات دينية اأو مذهبية 

اأو �سيا�سية.
وخل�س الباحث اإلى اأن الطائفية 
امل��ج��ت��م��ع��ات الإن�����س��ان��ي��ة تتنوع  داخ����ل 
والعرقية  الفكرية  لنتماءاتهم  تبعا 
، تتمثل يف الطائفية  اأن���واع  اإل��ى ع��دة 
الدينية واملذهبية التي ينتمي اأتباعها 
م��ع��ني، ويعتمد  اأو م��ذه��ب  دي���ن  اإل���ى 
على فهم متع�سب للدين اأو للمذهب، 
ال��ط��روح��ات  على  القد�سية  وي�سفي 
ذلك  وم��ن��ظ��روا  علماء  يقدمها  ال��ت��ي 

املذهب اأو الدين .
وم���ن اأن���واع���ه���ا اأي�����س��ا، وال��ك��ام 
التي  العن�سرية  الطائفة  للهويتي، 
تبني اأفكارها على اأ�سا�س التمييز بني 
العرق  اأو  كاللون  الطبيعية  املكونات 
والطائفية  الجتماعية،  الطبقة  اأو 
توظيف  على  تعمل  ال��ت��ي  ال�سيا�سية 
مكا�سب  لتحقيق  الطائفية  امل�ساعر 
الدين  ا�ستخدام  خال  من  �سيا�سية، 
اأو املذهب اأو العرق ك�سعارات ودعايات 
مبظهر  ال�سيا�سي،  الك�سب  اأج��ل  م��ن 
ال��وط��ن��ي��ة م���رة ومب��ظ��ه��ر ال��دف��اع عن 

احلقوق مرة اأخرى.
»ن��ت��ي��ج��ة لتلك  ال���ب���اح���ث  وق�����ال 
تف�سيل  ي��ت��م  الطائفية  م��ن  الأن�����واع 
جماعة على جماعة يف جمالت احلياة 
ال��ي��وم��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 
بال�ستناد  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  املتمثلة  الزائفة  املعاير  تلك  اإل��ى 
الدين اأو املذهب اأو العن�سر اأو العرق 
اأو اللون اأو اجلن�س اأو امتاك الرثوة 

واملال اأو الرتكيبة الجتماعية«.

مخاطر الطائفية
الطائفية يف  »ت��ربز خماطر  واأ���س��اف 
الفرد  ح��ول  التمركز  اإل��ى  تدعو  اأنها 
اأن جتعل منه رم��زا مطلقا،  وحت��اول 
فكريا  ال�سيق  اأف��ق��ه��ا  بحكم  وت��دف��ع 
واجتماعيا ودينيا الأمور نحو تعميق 
ال��ت��م��زق��ات ال��دي��ن��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

وزعزعة اأ�س�س ال�ستقرار العام«.
املواطنة فقد  وبالن�سبة لتعريف 
اأن��ه��ا جملة من  اإل���ى  ال��ب��اح��ث  تو�سل 
احلقوق والواجبات، ميكن ممار�ستها 
يف جم��ت��م��ع ع�����ادل وم���ت���زن ي��ح��ر���س 
الفر�س وحتمل  وتكافوؤ  امل�ساواة  على 
اأعباء امل�سوؤولية من اأجل تر�سيخ هذه 

املبادئ وحمايتها.

ال������ولء ل��ل��وط��ن ب���اع���ت���ب���اره ع��ن�����س��را 
اأ���س��ا���س��ي��ا م��ن ع��ن��ا���س��ر ب��ن��اء امل��واط��ن��ة 
احل��ق��ة، واع��ت��رب ذل���ك واج��ب��ا �سرعيا 
يلزم على املواطن القيام به، ويتطلب 
ذل�����ك حت��ق��ي��ق ال�������ولء ل�����اأر������س، اإذ 
اأن يكون مواليا لتلك  ينبغي للم�سلم 
ال���رتب���ة والأر��������س ال���ت���ي خ��ل��ق ون�����س��اأ 
من  للقوم  ال��ولء  يتطلب  كما  عليها 
اعتمده  الذي  التعاون  برنامج  خال 
اب��ت��داءا من  الإ���س��ام بني بني الب�سر 
�سلة الأرحام، و�سيغ التعاون املتنوعة، 
الذمة،  اأه��ل  حقوق  بحفظ  وان��ت��ه��اءا 
باعتبارهم مواطنني لهم حقوق على 

اإخوانهم يف الديار والوطن.
واإذا كانت فكرة املواطنة حتققت 
الدولة  �سياق  الغربية يف  التجربة  يف 
ال��ع��ل��م��ان��ي��ة احل��دي��ث��ة، ف����اإن الإ����س���ام 
ل��ه ���س��رف ال�����س��ب��ق ع��ن��دم��ا ح��ق��ق ه��ذه 
امل��ع��اين وال��ق��ي��م ق��ب��ل ذل���ك ب��ق��رون يف 
بنود وم��واد �سحيفة املدينة يف �سياق 
ال��ت��ج��رب��ة الإ����س���ام���ي���ة ال���ت���ي و���س��ع 
اهلل  ر���س��ول  ب��راجم��ه��ا  و���س��اغ  اأ�س�سها 

�سلى اهلل عليه و�سلم« . 

وق����ال »اأث���ب���ت ت���اري���خ احل�����س��ارة 
ال��ن��ب��وة م��رورا  الإ���س��ام��ي��ة منذ عهد 
وال��ع��ه��ود  ال��را���س��دي��ن  بعهد اخل��ل��ف��اء 
الل��ت��زام  الإ���س��ام��ي��ة الاحقة م��دى 
ب��ت��ط��ب��ي��ق امل���ب���ادئ ال��ع��ام��ة امل��رت��ب��ط��ة 
الإ�سام  يف  والدولة  املواطنة،  بفكرة 
مواطنيها  بني  ع��ام  تعاقد  على  تقوم 
الدينية،  بعقائدهم  احتفاظهم  م��ع 
وا����س���ت���م���ر الل�����ت�����زام ب���ه���ذه امل��ف��اه��ي��م 
وال��ق��ي��م ع��ل��ى م���دى ت��اري��خ اخل��اف��ة 

الإ�سامية«.
ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  »ج��ع��ل  واأردف 
الوطن قرين الروح ، وجعل الإخراج 
م���ن���ه مب���ن���زل���ة ال���ق���ت���ل وال������ع������دوان، 
واع�����ت�����رب امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال���وط���ن 
مما  ال�سرعية،  ال��واج��ب��ات  م��ن  ج���زءا 
ي���وؤك���د ال���رتاب���ط ال��وث��ي��ق ب���ني املنهج 
الإ���س��ام��ي وب��ني ال��وط��ن، وق��د اأ���س��ار 
ال��ق��راآن ال��ك��رمي اإل���ى ���س��رورة تعمر 
ذلك  اأن  باعتبار  وتنميتها،  الأوط���ان 
ج��زء م��ن مهمات ووظ��ائ��ف اخلافة 

التي اأناطها اهلل تعالى ببني الب�سر«.
واأ����س���اف »ي��ح��دد الإ����س���ام فكرة 

وت����اب����ع »ن����ح����ن يف ن���ه���اي���ة ه���ذه 
ل  الدينية  الأخ���وة  اأن  ن��رى  الدرا�سة 
تتناق�س مع املواطنة، بل اإن الرابطة 
ل  اإذ  املواطنة،  وتدعم  تعزز  الدينية 
اأح��ك��ام ه��ذا الدين ما مينع  يوجد يف 
امل�ضلم  وا�رت��ب��اط بني  لتعاي�ش  ا  من 

وغره مبيثاق املواطنة.
ف��امل��واط��ن غ��ر امل�����س��ل��م ال���ذي ل 
ي��ع��ل��ن احل����رب ���س��د امل�����س��ل��م��ني ت��ك��ون 
م���ودت���ه م�����س��روع��ة، وال��ت��وا���س��ل معه 
ف�سيلة، والأ�سل يف العاقة بني بني 
الب�سر هو املودة والرب، وال�ستثناء هي 

القطيعة والتدابر.
ف��ال��دول��ة يف امل��ف��ه��وم الإ���س��ام��ي 
املواطنة  اأ���س��ا���س  على  ت��ق��وم  اأن  يجب 
وامل�������س���اواة يف احل���ق���وق وال���واج���ب���ات، 
وه���و ج��وه��ر م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ة ال��ت��ي 
اأف��راد الأم��ة يف بوتقة الوحدة  جتمع 
وال��ت��ع��اون وال��ت��ن��ا���س��ر، وه���ي ال��ع��اج 
ال�سراعات  الذي يقف بوجه  الوحيد 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��ع��رق��ي��ة ال��ت��ي ت��ف��ت يف 
ع�����س��د الأم������ة وت�������وؤدي اإل�����ى ف��رق��ت��ه��ا 

وت�ستت كلمتها«.
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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.

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

استشارة تقنية استشارة دوائية

»الغذاء والدواء« تحذر من مضخة 
إنسولين غير مرخصة

الأن�سولني  وال��دواء م�ستخدمي م�سخة حقن  للغذاء  العامة  الهيئة  نبهت 
»اأنيما�س ڤايب«، التي تنتجها �سركة اأنيما�س كوربوري�سن، وت�ستخدم حلقن 
الأن�سولني امل�ستمر حتت اجللد لعاج ارتفاع �سكر الدم، من احتمال ت�سببها 
يف فقد حتذيرات تفريغ الأنابيب من الهواء وفقد تنبيه توقف ال�سخ وعدم 
قدرة امل�سخة على التعرف على عبوة الأن�سولني. واأ�سارت الهيئة يف بيان، 

اإلى اأن اأرقام طرازات م�سخة الأن�سولني املتاأثرة بهذا اخللل هي:
-100511  ،63-100512  ،63-100514  ،63-100510  ،63-100515

 ،03-101205  ،03-101204  ،03-101202  ،03-100201  ،03-101200  ،63
-101201 ،57-101200 ،02-101200 ،53-101205 ،53-101202 ،53-101200
 ،63-101201  ،63-101200  ،57-101205  ،57-101204  ،57-101202  ،57

.63-101206 ،63-101205 ،63-101204 ،63-101202
واأو�ست هيئة الغذاء والدواء بالتوقف عن ا�ستخدام الطرازات املتاأثرة، 
الهيئة،  م��ن  غ��ر مرخ�سة  ه��ذه  الأن�����س��ول��ني  اأن م�سخة حقن  اإل���ى  لف��ت��ة 
ح�سل  امل�ستهلك  يكون  قد  ولكن  احل��دودي��ة،  املنافذ  عرب  ف�سحها  يتم  ومل 
بالأجهزة  املتعلقة  امل�سكات  اأخ��رى. ودعت لاإباغ عن  عليها من م�سادر 
وامل��ن��ت��ج��ات ال��ط��ب��ي��ة ع��رب امل��وق��ع الإل���ك���رتوين ل��ل��م��رك��ز ال��وط��ن��ي لباغات 

الأجهزة واملنتجات الطبية.

عليه �سبكة  ا�ستحوذت  ال��ذي  ال��ف��وري  اآب للرتا�سل  وات�����س  اأ�سبح تطبيق 
في�سبوك العام املا�سي مقابل 20 مليار دولر، اأعلى تطبيقات متجر جوجل 
باي حتميا بعد اأن جتاوزت مرات حتميله مليار مرة، وهذا ما يدفعنا 
لطرح �سوؤال مهم هو ما الذي يتميز به التطبيق عن غره حتى ينال تلك 

املكانة؟ هذا ما اأجاب عليه موقع اأرقام ديجيتال:
العوامل  اأكرث  ال�ستخدام من  �سهولة واجهة  سهل وصديق: تعد 
للتطبيق، حيث  ثقتهم  امل�ستخدمني على منح  �سجعت مايني  التي 

خمس مميزات منحت »واتس آب«
التفوق على التطبيقات المنافسة

اإن �سهولتها اأتاحت للم�ستخدمني التعامل مع التطبيق دون تعقيد اأو 
عقبات.

ال لإلعالنات: ل يعر�س وات�س اآب اأي اإعانات، على عك�س العديد من 
بالن�سبة  الربح  م�سدر  هي  الإع��ان��ات  اأن  رغ��م  املناف�سة،  التطبيقات 

للتطبيقات، وهذا ما ي�سجع على موا�سلة ا�ستخدامه ب�سا�سة.
اإلتاحة: هو متاح على اأنظمة » iOS واأندرويد و باك بري وويندوز 
يحظى  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ك����ان  واإن  ف������ون«، 
على نظام  ال���������رواج  ن�������س���ب  ب���اأع���ل���ى 
التوا�سل  يتيح  والتطبيق  اأن��دروي��د، 
نظم  خمتلف  على  امل�ستخدمني  بني 

الت�سغيل.

االســتــخــدام: ت�����س��ج��ي��ل ال���دخ���ول 
اخلطوات  اأك��رث  م��ن  احل�سابات  على 
اإن  ح��ي��ث  امل�ستخدمني،  ت��زع��ج  ال��ت��ي 
اإدخ��ال بيانات الدخول ي�سيب  تكرار 
ينطبق  ل  وه��ذا  بامللل،  امل�ستخدمني 
بن�سبة  يتميز  ال���ذي  اآب  وات�����س  على 
عالية من �سهولة الدخول دون تلك 

اخلطوة.

فرتة  منذ  ي�ساع  رسوم:  دون  من 
على  ر�سوما  �سيفر�س  اآب  وات�����س  اأن 
م�����س��ت��خ��دم��ي��ه، ول��ك��ن ح��ت��ى الآن مل 
اأن  يحدث ذلك، واإن كان من املتوقع 
ت�ستغله في�سبوك يف حتويل الأموال، 
لتحقيق  ف��ر���س��ة  ���س��ي��م��ن��ح��ه��ا  وه�����ذا 

الربح.

إستشارات

استشارة تجارية

»التجارة«: ستة أشهر مهلة 
لتسجيل وتحديث الوكاالت التجارية 

دعت وزارة التجارة وال�سناعة لعموم ال�سركات واملوؤ�س�سات التي لديها عقود 
امل��ب��ادرة بت�سجيل ه��ذه العقود يف مدة  اإل��ى  وك���الت جت��اري��ة وم��ا يف حكمها 
اأق�ساها �ستة اأ�سهر ابتداءا من تاريخ 1436/6/1، و�سددت على اأنها �ستطبق 
العقوبات املن�سو�س عليها يف نظام الوكالت التجارية بحق كل من مل يلتزم 
بالت�سجيل خال هذه الفرتة، علما باأنه يجوز ت�سجيل اأكرث من وكالة ملنتج 

اأو موكل واحد يف حال تعدد الوكاء.
واأو�سحت الوزارة اإجراءات التحديث، م�سرة اإلى اأن هذه الإجراءات 
التزاماتهم جتاه  الوكالت وو�سوح  اأط��راف عقود  اإلى حفظ حقوق  تهدف 
امل�ستهلكني، وتعزز من تطبيق الأنظمة الأخرى ذات العاقة كنظام مكافحة 

الغ�س التجاري، ونظام العامات التجارية وغرها.
ويحق ملن قيدت وكالته التجارية يف ال�سجل دون غره اأن ي�سف نف�سه 
باأنه وكيل اأو موزع يف الو�سائل الإعانية، اإ�سافة اإلى ا�ستفادته من �سرعة 

ف�سح منتجاته عن طريق املنافذ اجلمركية.
ع��ل��ى �سعيد م��ت�����س��ل، ت�����س��دد ال������وزارة ع��ل��ى ����س���رورة ال���ت���زام ال��وك��اء 
ج��ودة  و�سمان  الغيار  قطع  وت��وف��ر  ال�سيانة  خ��دم��ات  بتقدمي  وامل��وزع��ني 
اأم  قبلهم  م��ن  م�ستوردة  ك��ان��ت  ���س��واء  ال��وك��ال��ة  مو�سوع  للمنتجات  ال�سنع 
وفقا  اخلليجية  وامل��ق��اي��ي�����س  امل��وا���س��ف��ات  م��ع  غ��ره��م  واملطابقة  ق��ب��ل  م��ن 
لأحكام املادة الثانية امل�سافة من نظام الوكالت التجارية واأحكام الائحة 
النظام،  من  امل�سافة  الثانية  امل��ادة  حكم  وي�سري  العاقة.  ذات  التنفيذية 
�سالفة الذكر، على امل�ستوردين ولو مل يكونوا وكاء اأو موزعني، وعلى كل 

من اتخذ من عملية البيع مبا�سرة اأو بالوا�سطة حرفة له بق�سد الربح.

القيادة والتحكم،  العامة، رئي�س مركز  �سدد وكيل وزارة ال�سحة لل�سحة 
الدكتور عبدالعزيز بن �سعيد، على اأهمية اللتزام بتطبيق اآليات مكافحة 
العدوى لاأمرا�س املعدية عموما، والرتكيز على الفرو�سات التنف�سية، 
اعتمادها  ال��ت��ي مت  ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  ك���ورون���ا  يف  ف��رو���س  ذل���ك  مب��ا يف 

وتعميمها على كافة مديريات ال�سوؤون ال�سحية يف املحافظات واملناطق.
جاء ذلك خال الجتماع الدوري للمركز الذي عقد موؤخرا،  يف اإطار 
جهود املركز للت�سدي لاأمرا�س املعدية، وموا�سلة �سعي الوزارة لإر�ساء 

ودعم كافة العوامل للحد من الأمرا�س الوبائية يف اململكة.
العقوبات  ت��ت��ه��اون يف تطبيق  ل��ن  ال����وزارة  اأن  اإل���ى  �سعيد  ب��ن  واأ���س��ار 
بحق من يت�ساهل يف اللتزام باإجراءات مكافحة العدوى، وبني اأنه مت يف 
الجتماع مراجعة احلالت اليومية امل�سابة بفرو�س )كورونا(، وما اتخذ 

من اإجراءات ب�ساأنها.
حديثة  خا�سة  الإب���ل،  خمالطة  م��ن  باحلد  ال�سحة  وزارة  وطالبت 
الإب��ل  درا���س��ة عن  اأظ��ه��رت  �سنتني، حيث  اأعمارها عن  تقل  التي  ال���ولدة، 

»الصحة« تشدد على تطبيق آليات
مكافحة العدوى لألمراض المعدية

استشارة صحية

اأجريت موؤخًرا يف الإمارات اأن 96% من الإبل كانت اإيجابية مل�سادات فرو�س 
كورونا » اأكرث من 800 عينة«، واأن الغالبية العظمى من الإبل التي حتمل 
ال�سنتني،  اأع��م��اره��ا حت��ت  كانت  ال��ع��دوى  نقل  وت��ق��در على  الفرو�س احل��ي 
ال�سغرة  الإب���ل  ف�سل  ت��اأخ��ر  ف��اإن  النتائج،  ه��ذه  على  ب��ن��اءا  اأن��ه  مو�سحة 
احتمال وقوع خمالطة بني  يقلل من  الثاين  العام  نهاية  اإلى  اأمهاتها  عن 
اإن خمالطة هذه الإبل تبداأ غالبا  الإن�سان والإبل ال�سغرة املعدية؛ حيث 

بعد انف�سالها عن اأمهاتها.
اأنها ناق�ست خطة احلملة التوعوية لفرو�س كورونا  وك�سفت الوزارة 
العديد  تت�سمن  والتي  نوقفها«،  نقدر   « �سعار  حتت  موؤخرا  اأطلقتها  التي 
من الأن�سطة والفعاليات التوعوية التي تنفذها املن�سة الإعامية يف مركز 
اإع��ادة تقييم مراكز عاج كورونا  اإلى مناق�سة  بالإ�سافة  القيادة والتحكم، 
اإلى ثاثة م�ستويات هي:  الزماء بت�سنيفها  اأحد  املقدم من  ، والق��رتاح 
وامل��راك��ز  ال��ع��اج،  وم��راك��ز  �سابقا،  معروفة  وه��ذه  التميز،  م��راك��ز  م�ستوى 

امل�ساندة.
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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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رياضة

الصالة الرياضية تحتضن نهائي
خماسي الصاالت بين الطب والتربية

سلطان عوض

باجلامعة  الريا�سية  ال�سالة  حتت�سن 
الأح��د  ال��ي��وم  م�ساء  م��ن  اخلام�سة  عند 
امل�����ب�����اراة ال���ن���ه���ائ���ي���ة ل��������دوري خ��م��ا���س��ي 
الأومل��ب��ي��اد  ال��ق��دم �سمن  ال�����س��الت لكرة 
النهائية  املباراة  الريا�سي. ويتناف�س يف 

فريقا كليتي الرتبية والطب.
وك����ان����ت ك���ل���ي���ة ال����رتب����ي����ة ت���اأه���ل���ت 
كلية  جت��اوزه��ا  ب��ع��د  النهائية  ل��ل��م��ب��اراة 
املجتمع  بركات الرتجيح. بينما حجز 
النهائي  يف  م��ق��ع��ده  ال��ط��ب  كلية  ف��ري��ق 
ن�سف  يف  احلا�سب  كلية  جت��اوز  اأن  بعد 

النهائي 6/11 .
وكانت البطولة افتتحت يف الأدوار 
الأولى مبباراة بني فريقي كلية املجتمع 
وك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ب��اخل��م��ي�����س، وان���ت���ه���ت امل����ب����اراة ل�����س��ال��ح 
فريق كلية املجتمع 5/7. كما فازت كلية 

الرتبية على العلوم الإن�سانية 2/7.
 ويف م���ب���اراة اأخ����رى م��ن م��ب��اري��ات 
ال��دور الأول تغلبت كلية علوم احلا�سب 
ويف   .5/6 ب����  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ع��ل��ى  الآيل 
مواجهة اأخرى اكت�سحت  كلية ال�سيدلة 

ن��ظ��رت��ه��ا  ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات وال��رتج��م��ة ب�
10/�سفر.

كما تغلبت كلية الهند�سة على كلية 
الطب  كلية  واأحل��ق��ت   ،  5/6 ب�  ال�سريعة 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية يف اأبها 
خ�سارة من العيار الثقيل بنتيجة قا�سية 

قوامها 5/12.
اأول������ى  دارت  ال����ث����م����اين  دور  ويف 
م��ب��اري��ات��ه ب���ني ك��ل��ي��ت��ي امل��ج��ت��م��ع وط��ب 
كلية  ل�سالح  امل��ب��اراة  وانتهت  الأ���س��ن��ان، 

املجتمع ب� 5/10.
ال��دور  اإل��ى  الرتبية  كلية  وت��اأه��ل��ت 
التايل بعد تغلبها بكل �سهولة على كلية 

العلوم الإدارية واملالية 2/10 .
بعد  الآيل  احلا�سب  كلية  وتاأهلت 
انت�سارها على كلية ال�سيدلة 5/6، بعد 
من  واحلما�سة  بالندية  ات�سمت  مباراة 
بعد  الطب  كلية  تاأهلت  كما  الفريقني، 

تغلبها على كلية الهند�سة 7/9.
ويف مباراة حتديد املركزين الثالث 
وال���راب���ع ان�����س��ح��ب��ت ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع من 
2/�سفر  النتيجة  تكون  وبذلك  املباراة، 
املركز  لت�سمن  احل��ا���س��ب  كلية  ل�سالح 

الثالث.
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رياضة

البلوز يخطف 
كأس العلوم 

اإلدارية 
والمالية

توج فريق البلوز بكاأ�س دوري 
واملالية  الإداري��ة  العلوم  كلية 
ب��اجل��ام��ع��ة ل��ك��رة ال��ق��دم بعد 
)ف��ري��ق  ت�سل�سي  ع��ل��ى  ف����وزه 
املباراة  يف  بالكلية(  ق��دم  ك��رة 
النهائية ب�ستة اأهداف مقابل 

هدفني.
 ح�����س��ر امل����ب����اراة رئ��ي�����س 
الدكتور  الأعمال  اإدارة  ق�سم 
ح�����س��ن ط��ال��ع ورئ��ي�����س ق�سم 
امل���ح���ا����س���ب���ة ال����دك����ت����ور ع��ل��ي 
الن�ضاط  ورائ���د  املتعال،  عبد 
ع��م��ر،  اآل  ح����م����ود  الأ�����س����ت����اذ 
الأعمال  اإدارة  بق�سم  واملعيد 

الأ�ستاذ اإبراهيم النعمي. 
الفائز  ال��ف��ري��ق  وت�����س��ل��م 
امل��ي��دال��ي��ات ال��ذه��ب��ي��ة وك��اأ���س 
الفريق  ن��ال  بينما  البطولة، 
الو�سيف امليداليات الف�سية.

وح�������س���ل ع���ل���ى ج���ائ���زة 
اأف�����س��ل لع���ب ح��ار���س فريق 
ت�����س��ل�����س��ي ال����ط����ال����ب ظ���اف���ر 

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

إدارات

أكد مدير إدارة كلية طب األسنان ماجد علي العمري أن أسلوب التعليم من خالل تفعيل دور التقنية 
إثارة  أكثر  أصبح  المنهج  وأن  التعليمي،  بالمنهج  وربطهم  بأنفسهم  الطالب  ثقة  رفع  في  أسهم 

وإمتاعا بالنسبة لهم.

مدير إدارة »طب األسنان« أ. ماجد العمري:
نعاني من نقص في الكوادر 

اإلدارية ومكاتب أعضاء التدريس

خالد العمري

ما املهام الرئي�شية
التي تقوم بها اإدارتكم؟

من مهام اإدارتنا: الإ�سراف على ح�سور 
الإداري���ني  من  الكلية  من�سوبي  وغياب 
اإدارة  موظفي  اأداء  وتقييم  والفنيني، 
الكلية، ومتابعة اإجناز الأعمال الإدارية 
وتنفيذ  ومتابعة  ودرا�سة  الكلية،  ب��اإدارة 
من  ب��دءا  الكلية  يف  املتعاقدين  طلبات 
التحاقهم بالكلية وو�سولهم اإلى نهاية 
بجميع  مبا�سرة  والت�����س��ال  ع��ق��وده��م، 
يخت�س  فيما  اجلامعة  داخ��ل  الإدارات 
ب��ال��ن��واح��ي امل��ال��ي��ة والإداري��������ة، اإ���س��اف��ة 
ملن�سوبي  العادية  الإج���ازات  تنظيم  اإل��ى 
ورفعها  والفنيني  الإداري��ني  الكلية من 
باجلامعة،  املوظفني  ���س��وؤون  اإدارة  اإل��ى 
وتطبيق وتنفيذ لوائح واأنظمة ال�سوؤون 
الإدارية واملالية يف اجلامعة، وتنفيذ اأي 

اأعمال اأخرى يكلفنا بها عميد الكلية.

كيف ا�شتفدمت من التقنية
يف جمال عملكم؟

اأول، اأهمية التقنية تكمن يف اأن التعليم 
اأخ����ذ ���س��ك��ا اآخ����ر يف حم���ت���واه واأ���س��ل��وب 
عر�سه ب�سورة تتزامن طرديا مع الثورة 
حيث  احل��ال��ي��ة،  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  التقنية 
اآيل  حا�سب  معامل  الكلية  ل��دى  اأ�سبح 
خا�سة بالطاب مزودة بخدمة انرتنت. 
واأتاحت اخلدمات املقدمة للطاب على 

اأ�سوار اجلامعة،  يف جميع الأمور داخل 
تطور  على  اإيجابي  ب�سكل  �سينعك�س  ما 

الفرد واملجتمع.

ما خططكم لتطوير
موظفي االإدارة؟

كافة  ت��دري��ب  اإل���ى  الكلية  اإدارة   ت�سعى 
اإحلاقهم  خ��ال  م��ن  وفنييها  اإداري��ي��ه��ا 
فبالن�سبة  اأعمالهم،  جم��ال  يف  ب���دورات 
على  يح�سلون  فاإنهم  الكلية  لإداري����ي 
اأم��ا  ال��ع��ام��ة،  الإدارة  معهد  م��ن  دورات 
ال����دورات  يتلقون  ف��اإن��ه��م  الكلية  فنيو 
العامة  الإدارة  معهد  من  لهم  املنا�سبة 
اأي�����س��ا، اإ���س��اف��ة اإل���ى ع��ق��د دورات داخ��ل 
م���ع���ام���ل ال��ك��ل��ي��ة ل���ه���م، وذل������ك ب��ه��دف 
اإط����اع����ه����م ع���ل���ى اأح���������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات 

احلديثة يف طب الأ�سنان.

كيف تقي�ص مدى ا�شتجابة
اإدارات اجلامعة ملا تقومون به

من عمل، وما انعكا�شاتها
على �شري عمل اإدارتكم؟

العتماد يف  يتم  فاإنه  �سابقا  ذك��رت  كما 
الت�سالت الإدارية على برنامج اإجناز، 
وتقوم اإدارات اجلامعة باإنهاء املعامات 
فور ت�سلمها، عدا بع�س احلالت القليلة 
ال���ت���ي ي���ت���اأخ���ر ف��ي��ه��ا اإجن������از امل��ع��ام��ات 
���س��رع��ان  الإرادة  ع��ن  خ��ارج��ة  ب��ظ��روف 
م��ا ي��ت��م اإن���ه���اوؤه���ا، وه����ذا ك��ل��ه ل��ه الأث���ر 

الإيجابي على اإنهاء واإجناز املعامات.

ما ال�شعوبات التي
تواجهونها يف عملكم؟

ال�سعوبات  بع�س  الكلية  اإدارة  ت��واج��ه 
وم���ن���ه���ا: ال��ن��ق�����س يف ع�����دد الإداري��������ني 
اأو  مرا�سل  وج��ود  ع��دم  وكذلك  بالكلية، 
�سائق خا�س بالكلية، وكذلك تعاين من 
التدري�س،  هيئة  لأع�ساء  املكاتب  نق�س 
بعد  عاما  م�ستمر  ازدي���اد  اإن��ه��م يف  حيث 
عام، وت�سطر اإدارة الكلية اإلى جمع اأكرث 
من ع�سو هيئة تدري�س يف مكتب واحد.

كيف ترى تعاون
من�شوبي اجلامعة معكم؟

ب�سكل  ي���ت���ع���اون���ون  اجل���ام���ع���ة  م��ن�����س��وب��و 
اإيجابي مع اإدارة الكلية �سواء من خال 
التعامات  خ��ال  اأم من  اإجن��از  برنامج 
هي  اجلامعة  اإن  حيث  معهم،  املبا�سرة 
ف���ري���ق ع���م���ل واح������د ه���دف���ه الأ����س���ا����س���ي 
التدري�س  هيئة  وع�سو  الطالب  خدمة 

ومن�سوبي اجلامعة ب�سكل عام.

كلمة اأخرية؟
اجلامعة  م��دي��ر  مل��ع��ايل  بال�سكر  اأت��وج��ه 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���رح���م���ن بن 
وعميد  اجلامعة  ووك���اء  ال����داود،  حمد 
الكلية على �سعيهم الدائم واحلثيث اإلى 
�سواء  اإداري��ي اجلامعة  الرفع من كفاءة 
ب��ت��زوي��ده��م ب��اأح��دث ب��رام��ج الت�����س��الت 
الإداري������ة لإن��ه��اء ك��اف��ة الأع���م���ال اأم من 

خال اإر�سالهم اإلى دورات تدريبية.

مناهج  حتميل  �سهولة  اجلامعة  موقع 
اخ��ت��ب��ارات  ودخ����ول  م�����س��اع��دة،  تعليمية 
هيئة  اأع�����س��اء  م��ع  واملناق�سة  جتريبية، 
التدري�س حول املقرر. وعليه فاإن اأ�سلوب 
التقنية  دور  تفعيل  خ��ال  من  التعليم 
باأنف�سهم  ال��ط��اب  ث��ق��ة  رف���ع  اأ���س��ه��م يف 
اأ�سبح  حيث  التعليمي،  باملنهج  وربطهم 
اإثارة واإمتاعا بالن�سبة لهم،  املنهج اأكرث 
اأك�سبهم هذا الأ�سلوب ال�ستقالية  كما 

يف البحث والعمل.
�سا�سات  ببع�س  ن�ستعني  واأي�����س��ا 
ال����ع����ر�����س ب������اأروق������ة ال���ك���ل���ي���ة ل��ع��ر���س 
بطاب  اخلا�سة  والأخ��ب��ار  الإع��ان��ات 
وم���ن�������س���وب���ي ال���ك���ل���ي���ة. اأم������ا م����ا ي��خ�����س 
الإداري،  العمل  يف  التقنية  ا���س��ت��خ��دام 
ب���رن���ام���ج  ف����ق����د مت الع�����ت�����م�����اد ع����ل����ى 
»اإجن���از« يف جميع  الإداري���ة  الت�سالت 
امل��ع��ام��ات وت��ت��م ب��ك��ل ���س��ه��ول��ة وي�����س��ر، 
حيث مكننا الربنامج من تتبع املعاملة 
ومعرفة اإلى اأين انتهت والرجوع اإليها 

متى كان ذلك.

ما طموحاتكم يف هذا املجال؟
هو  املعلوماتية  التقنية  على  العتماد 
اإحدى اأهم ركائز النه�سة ال�ساملة التي 
املختلفة،  ال�سعد  على  اململكة  ت�سهدها 
ال��ت��ق��ن��ي��ة  اأن  ع��ل��ى  اث���ن���ان  ي��خ��ت��ل��ف  ول 
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ت�����س��ك��ل ع�����س��ب ط��م��وح��ات 
العتماد  يتم  اأن  وناأمل  باململكة،  النمو 
منها  يجد  وم��ا  احلديثة  التقنية  على 
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إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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أساتذة

خالد العمري

حدثنا عن م�شريتك
يف املجال االأكادميي؟

ح�سلت على بكالوريو�س العلوم »فيزياء« 
م���ن ق�����س��م ال���ف���ي���زي���اء ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم يف 
جامعة املنوفية، ثم املاج�ستر يف العلوم 
»تخ�س�س فيزياء اإ�سعاعية« من اجلامعة 
يف  العلوم«  »فل�سفة  دكتوراه  ونلت  ذاتها، 
ق�سم  م��ن  ج��وام��د«  »تخ�س�س  ال��ف��ي��زي��اء 
الأزه��ر،  بجامعة  العلوم  بكلية  الفيزياء  
�سيلر،  فردر�س  جامعة  مع  بال�سرتاك 

اأملانيا  عام 2003.
م�ساعدا،  مدر�سا  ثم  معيدا  عملت 
عملت  كما  ال��ف��ي��زي��اء،  بق�سم  مدر�سا  ث��م 
م���در����س���ا ب��اأمل��ان��ي��ا يف م��ع��ه��د اأوت������و ���س��وت 
واأ�ستاذا م�ساعدا يف  لتكنولوجيا الزجاج، 
الفيزياء، واأ�ستاذا زائرا باليابان ثم اأ�ستاذ 

فيزياء جوامد.

كيف ترى البيئة التعليمية
بجامعة امللك خالد؟

ت���وج���د ب��اجل��ام��ع��ة اإم���ك���ان���ي���ات م��ت��ع��ددة 
وج��ي��دة م��ن حيث الأج���ه���زة، وه��ي توفر 
واأع�ساء  للطاب،  ممتازة  تعليمية  بيئة 
ال��ت��دري�����س وال��ب��اح��ث��ني، مم��ا ي����وؤدى اإل��ى 
مكانها  اجلامعة  تاأخذ  حتى  الأداء  رق��ى 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ���س��م��ن اأف�������س���ل اجل���ام���ع���ات 

ال�سعودية والعاملية.

اأهم املو�شوعات البحثية
التي تهتم بها؟ 

اأق�����وم ح��ال��ي��ا اإل����ى ج��ان��ب ف��ري��ق بحثي 
ال�سعوديني  امل��ت��م��ي��زي��ن  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن 
ب���درا����س���ة زج����اج مطعم  وامل��ت��ع��اق��دي��ن، 
بالعنا�سر الأر�سية النادرة وا�ستخدامها 
ك���م���ك���رب ب���������س����ري ل����ط����اق����ة ف���ون���ون���ي���ة 
غر  الب�سرية  الأل��ي��اف  ويف  منخف�سة 
اخل��ط��ي��ة، ودرا����س���ة اخل�����س��ائ�����س امل��رن��ة 
والكهربائية  وال��ب�����س��ري��ة  امل��رن��ة  وغ���ر 

واحلرارية ثم تطويرها. 
التطبيقات   الفريق يدر�س  اأن  كما 
�سناعة  يف  املح�سرة  للمواد  ال�سوئية 
الألياف الب�سرية، ويقوم اأي�سا بدرا�سة 
اأن��واع جديدة من م��واد نانونية »زج��اج 
اأك���ا����س���ي���د ال���ه���ال���ي���دات« ل���س��ت��خ��دام��ه��ا 
ك��م�����س��ادر لن��ب��ع��اث ال�����س��وء الأب��ي�����س، 
امل���واد النانوية  اإ���س��اف��ة  ت��اأث��ر  ودرا���س��ة 
ال�سوئية والومي�سية  على اخل�سائ�س 
الهاليدات  اأكا�سيد  ل��زج��اج  واحل��راري��ة 
الأر���س��ي��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر  ب��اأك�����س��ي��د  مطعمة 

النادرة.
ك����م����ا ن�����ق�����وم ب���ت���ح�������س���ر زج������اج 
ظ��روف  ع��ل��ى  اع��ت��م��ادا  التجان�س  ع���ايل 
الأكا�سيد  بع�س  اإ�سافة  مع  التح�سر 
التجن�ستني،   ال��ن��اب��ي��وم،  م��ث��ل  الأخ����رى 
امل��اغ��ن�����س��ي��وم، وال���زن���ك، وال��ب��وت��ا���س��ي��وم، 
وال����س���رتان�������س���ي���وم، وذل������ك ل��ت��ح�����س��ني 
خوا�سه الومي�سية، وقدرته على توليد 

ال�سوء الأبي�س.
وح����ال����ي����ا ن���ه���ت���م ك���ف���ري���ق ب��ح��ث��ي 
ب��ت��ح�����س��ر زج������اج ح���ي���وي يف ���س��ورت��ه 
على  اعتمادا  التجان�س  عايل  النانونية 
ظ������روف ال��ت��ح�����س��ر ب���ط���رق خم��ت��ل��ف��ة 

اأباتيت«  »الهيدروك�سي  طبقة  لتكوين 
ع��ن��د ال��ت��ف��اع��ل م��ع ب��ازم��ا ال����دم، ويتم 
اإ����س���اف���ة ب��ع�����س الأك���ا����س���ي���د الأخ������رى 
ل����رتك����ي����ب ال������زج������اج احل������ي������وي، م��ث��ل 
والزنك،  املاغن�سيوم،  الف�سة،   الذهب، 
وذلك  وال�سرتان�سيوم،  والبوتا�سيوم، 
البيولوجية، وقدرته  لتح�سني خوا�سه 

على تعوي�س العظام.

ماذا قدمت لطالب وطالبات 
الدرا�شات العليا حتى االآن؟

لقد اأ�سرفت على ثاث ر�سائل ماج�ستر 
ع��ارف  الطالب  ح�سل  حيث  باجلامعة، 
ال��ث��اين للتمييز  امل��رك��ز  ال�����س��ي��ادي ع��ل��ى 
معايل  قبل  م��ن  تكرميه  ومت  باجلامعة 

مدير اجلامعة.
�سفر  ���س��م��ر  ال��ط��ال��ب��ة  ح�سلت  ك��م��ا 

املجادعة على املركز الثاين للتمييز ومت 
تكرميها من قبل معايل مدير اجلامعة 
امل�سرفني،  تكرمي  يتم  مل  اأن��ه  اإل  اأي�سا، 
واأمتنى اأن يوؤخذ هذا يف العتبار اأو يذكر 
مدير  معايل  مبوافقة  م�سرف  ك��ل  ا�سم 

اجلامعة.

ما االإيجابيات وال�شلبيات
التي راأيتها لدى الطالب؟

ي��ت��م��ي��ز ط�����اب اجل���ام���ع���ة ب��اح��رتام��ه��م 
الن�سبة  وح���ر����س  ال��ت��دري�����س،  لأع�����س��اء 
والتفاعل  احل�سور  على  منهم  الغالبة 
ال�سلبيات  اأما  املحا�سرة.  ب�سكل جدي يف 
منه  يعاين  ال��ذي  الق�سور  يف  فتنح�سر 
ال���ط���اب يف م��رح��ل��ة م���ا ق��ب��ل اجل��ام��ع��ة 
يف  وخ�سو�سا  التح�سيلية،  الناحية  من 
املادة العلمية للعلوم والريا�سيات، وعدم 
تربية  يف  اجلامعة  قيمة  الطاب  اإدراك 
الإن�سان القيادي الناجح. ومن ال�سلبيات 
اأي�سا، كرثة ا�ستخدام الهاتف املحمول يف 

الطرقات بالكلية لوقت طويل.

هل تعتقد اأن الطالب
يواجهون �شعوبات اأكادميية؟ 

يف ال�������س���وؤال ال�����س��اب��ق اأج���ب���ت ع��ل��ى ج��زء 
ب��اأن��ه يوجد  ال�����س��وؤال، واأك��م��ل عليه  م��ن 
ق�����س��ور يف رب����ط ال��ن��اح��ي��ة الأك���ادمي���ي���ة 
اأمتنى  ل��ذا  امليدانية،   العملية  بالناحية 
اأن ترعى �سركات القطاع اخلا�س والعام 
مع  �سراكة  اإق��ام��ة  املجتمع،  وموؤ�س�سات 
اجل���ام���ع���ة ل���ت���دري���ب ال����ط����اب، وت��ن��ف��ي��ذ 
ذل���ك م���ن خ���ال ب��رن��ام��ج م��ت��ك��ام��ل من 

املرحلة البتدائية اإلى التعليم اجلامعي، 
وت���دري���ب ال���ط���اب ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب ه��ذا 
يف  تدريبية  دورات  خ��ال  من  الربنامج 

مراحل خمتلفة.

ما الن�شائح التي تقدمها
للطالب من اأجل تقدمي

اأداء اأف�شل؟
واأن ل  م��ع��رف��ت��ه��م  ب��ت��و���س��ي��ع  اأن�����س��ح��ه��م 
ي��ق��ت�����س��روا ف��ق��ط ع��ل��ى درا����س���ة امل���ق���ررات 
الدرا�سية، بل اأن يعملوا على اأخذ دورات 
تدريبية لتنميه قدراتهم وكيفية تنظيم 
وق���ت���ه���م، وال��ت��خ��ط��ي��ط ال���س��رتات��ي��ج��ي 
اأخ��ذ دورات  اأه��داف��ه��م، وك��ذل��ك  لتحقيق 
تدريبية يف اللغات املختلفة للتوا�سل مع 

الطاب يف اجلامعات العاملية.

ماذا تتمنى اأن يتوافر
يف اجلامعة خالل املرحلة احلالية؟

اأمتنى توافر م�ست�سفى وعيادات للطاب 
متخ�س�سني  باأطباء  التدري�س  واأع�ساء 
يف جميع التخ�س�سات للرعاية ال�سحية 
داخ��ل اجلامعة مع  �ساعة   24 م��دار  على 
وجود برامج اجتماعية وترفيهية تربط 

اجلميع فيما بينهم.
كما اأمتنى اإن�ساء ناد خا�س باأع�ساء 
للطاب  اخل��دم��ات  وحت�سني  التدري�س، 
والطالبات من الناحية الجتماعية من 
مع  لهم  اجتماعية  م��راك��ز  اإن�����س��اء  حيث 
م�سكاتهم  لدرا�سة  متخ�س�سني  وج��ود 
وت���وع���ي���ت���ه���م وت���ن�������س���ئ���ت���ه���م اج���ت���م���اع���ي���ا 

واإعدادهم كقادة للم�ستقبل.

كشف أستاذ فيزياء الجوامد بكلية العلوم، الدكتور 
السيد سعيد يوسف أنه يجري حاليا إلى جانب 
فريق بحثي من الباحثين المتميزين السعوديين 
والمتعاقدين، عددا من الدراسات المهمة، متمنيا أن 
تعمل الجامعة بقيادة مديرها الدكتور عبدالرحمن بن 
حمد الداود، على تكريم األساتذة الذين أشرفوا على 
رسائل الماجستير، أسوة بالطالب أيضا.

أستاذ فيزياء الجوامد
د. السيد يوسف:

نتمنى أن تكرمنا 
الجامعة كما 
تفعل مع الطالب 
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ل زلت اأذكر تلك الق�سة التي علمنا من خالها نبي الرحمة حممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم معنى الغ�س، فعن اأبى هريرة ر�سي اهلل عنه اأن 
ة طعام، فاأدخل يده فيها  َ ربرْ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مر على �سُ
فنالت اأ�سابعه بلا، فقال »ما هذا يا �ساحب الطعام؟«، قال »اأ�سابته 
ال�سماء يا ر�سول اهلل«، قال »اأفا جعلته فوق الطعام كي يراه النا�س؟ 
من غ�ّس فلي�س مني« رواه م�سلم. ويف رواية اأخرى »من غ�سنا فلي�س 

منا«.
اأو  �سيء  بيع  بغية  خفية  ال�سابق  يف  يطبق  ك��ان  الغ�س  اأن  نعلم 
من  زم��رة  فهناك  �سخ�سية،  م�سلحة  اأج��ل  م��ن  �سيء  م��ن  التخل�س 
اأمرها  يفت�سح  �سرا حتى ل  الدنيئة  اأعمالها  تنفذ  اأن  النا�س حتاول 

وُيت�سدق بها يف كل مكان.
اأما الآن، يا لاأ�سف، اأ�سبح الغ�س عانية من اأجل التحدي واإثارة 
النتباه ومن اأجل اإ�سحاك البع�س اأو التهكم باآخرين ل يعلمون ما 

الذي يدور حولهم اأو يحاك �سدهم.
الكييك  والإع��ام اجلديد وخا�سة  الجتماعي  التوا�سل  قنوات 
واليوتيوب تعر�س لنا ليا ونهارا اأنواعا عديدة للغ�س، جتراأت على 
الدين دون حياء وعلى اأوامره ونواهيه دون اأن يكون لها رادع، وعلى 

اخللق دون خوف من املنتقم اجلبار.
يقلي  ومن  بقدميه،  البيتزا  يعجن  �ساهدناه  منها من  الب�سيط 
امتدت  الغ�س  اإن  بل  اأ���س��ا،  زي��ت  زي��ت مل يعد فيه قطرة  الطعام يف 

اأذرعه حتى تناولت كل جمالت التعامل مع الب�سر.
ل اأ�ستطيع اأيها القارئ الكرمي اأن اأذكر اأكرث من هذا �سناعة، فقد 

راأيته مثلي اأو اأكرث.
�سكت  و�سلم  عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  الرجل يف عهد  ذل��ك  اإن 
باأن  يوؤمن  »ل«  يفعله من  ما  �سن�سمي  فماذا  مبتل،  على طعام  غا�سا 

اهلل يراه!
ن�ساهد هذه احلقائق ون�سحك  اأننا  �سوءا  ي��زداد  الأم��ر  ما جعل 
الذين مل  امل�ستثنون  وكاأننا  قلوبنا  اأعماق  اأ�سداقنا ومن  عليها مبلء 
اأ�سبحوا  الأط��ف��ال  اأن  وامل��ح��زن  الغ�س،  ممار�سي  اأي���دي  اإليهم  متتد 

بالكبار معجبني ولهم مقلدين.
والعبث  اهلل  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي  �سيتوقف  م��ت��ى  رادع؟  ه��ن��اك  األ��ي�����س 
اأ�سواأ من  القريب من غ�س  امل�ستقبل  ينتظرنا يف  ال��ذي  وما  بخلقه؟ 

هذا نعجز التنبوؤ به؟

من غشنا..

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

أساتذة

عضو هيئة التدريس بـ »كيمياء« النماص د. منى هاشم:

قلة المعامل تجبرنا على التدريس 
النظري.. واللغة إلنجليزية عائق!

إيمان الشهري

بق�سم  امل�������س���اع���دة  الأ�����س����ت����اذة  اأك������دت 
والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  يف  ال��ك��ي��م��ي��اء 
العليا  الدرا�سات  م�سوؤولة  بالنما�س، 
الدكتورة  بالكلية،  العلمى  والبحث 
اأف�������س���ل  اأن  ه����ا�����س����م،  ����س���م���ر  م���ن���ى 
العاقة  ت��وط��ي��د  للتدري�س  ط��ري��ق��ة 
ب���ني الأ����س���ت���اذ وال���ط���ال���ب ب��ال��ت��ع��ام��ل 
م���ع ال���ط���اب ب���رف���ق ح��ت��ى ي��ت��ق��ب��ل��وا 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون يف بع�س 

الأحيان ثقيلة و�سعبة.

م�شريتك االأكادميية
يف �شطور؟ 

ح��ا���س��ل��ة ع��ل��ى درج�����ة ال���دك���ت���وراه يف 

اأب���ح���اث يف جم����ات ع��ل��م��ي��ة ع��امل��ي��ة، 
وه��ن��اك ث��اث��ة حت��ت ال��ن�����س��ر، وكلها 
ال���ب���ول���ي���م���رات احل���ي���وي���ة  يف جم�����ال 

وتطبيقاتها املختلفة.

ما الطريقة التي تتبعينها
يف التدري�ص؟

اأحاول توطيد العاقة مع الطالبات 
وال���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��ن ب��ب�����س��اط��ة ح��ت��ى 
ي��ت��ق��ب��ل��ن امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ق���د ت��ك��ون 
يف ب��ع�����س الأح���ي���ان ث��ق��ي��ل��ة و���س��ع��ب��ة، 
يف  اأتبعها  ال��ت��ي  الطريقة  ه��ي  وه���ذه 
الأث��ر  اأك��رب  ل��ه  املُعلم  لأن  التدري�س، 
يف حم���ب���ة ال���ط���ال���ب مل����ادت����ه، وي��ظ��ل 
يذكره طوال حياته �سواء بال�سلب اأم 

بالإيجاب.

هل ثمة �شعوبات تواجهها 
خريجات الكلية يف �شوق العمل؟

�ستعمل  كانت  اإذا  اخلريجة  الطالبة 
يف جمال البحث العلمي اأو يف املعامل 
ف�ستجد  ذل���ك،  اإل���ى  وم���ا  الكيميائية 
الفعلية،  امل��زاول��ة  عند  بالغة  �سعوبة 
در�سته  ما  لغالبية  العملي  والتطبيق 
نظريا، وهو ما قد اأ�سرت اإلى اأ�سبابه 

اآنفا.

هل ترين اأن لغة التدري�ص عائق 
اأمام مواكبة التطورات العلمية؟ 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ة ال���ق���راآن ال��ك��رمي 
ون��ع��ت��ز ب��ه��ا ون��ف��خ��ر ب��ه��ا، ون��ت��م��ن��ى اأن 
تعود العلوم بالعربية كما كانت وكما 
اأجمع  للعامل  ال��ع��رب  نحن  نقدم  كنا 

العلوم يف �ستى �سورها.
ول��ك��ن احل���ال الآن، ي��ا ل��اأ���س��ف، 
ب��ال��ل��غ��ة  ك���ل الأب����ح����اث وامل����راج����ع  اأن 
الإجن���ل���ي���زي���ة، وت���دري�������س ال��ك��ي��م��ي��اء 
باللغة العربية غر من�سف للطالبة، 

ما راأيك يف املناهج التي تدر�ص 
يف اجلامعة، وما الفرق بينها 

وبني املناهج يف اجلامعات 
االأخرى؟

املناهج التي يتم تدري�سها يف اجلامعة 
تدري�سها  ي��ت��م  ل  ل��ك��ن  ج����دا،  ج��ي��دة 
منها  العملي  وخ��ا���س��ة  ك��ام��ل  ب�سكل 
الازمة  الأج��ه��زة  توافر  لعدم  نظرا 
للقيا�س يف املعامل، وهنا يكمن الفرق 
ب��ني اجلامعة  ال��ت��دري�����س  يف ط��ري��ق��ة 
واجلامعات العربية والأجنبية، حيث 
اأب���دا  ع��ن��ه  غ��ن��ى  العملي ل  ال�����س��ق  اإن 
الأ�سا�س،  هو  بل  الكيمياء  يف  خا�سة 
باجلانب  ف��ق��ط  الك��ت��ف��اء  ول مي��ك��ن 
غ��ال��ب��ي��ة  يف  ال��ع��م��ل��ي  دون  ال���ن���ظ���ري 

املقررات.

الكتب  اإل��ى  الرجوع  ت�ستطيع  ل  فهي 
البحث عن  اأو  وال���س��ت��زادة  وامل��راج��ع 
معلومات يف جمالها لأنها ل جتدها 

اإل بالإجنليزية وهى مل تدر�س بها.
العليا  ال��درا���س��ات  اأن ط��اب  كما 
والدرا�سة  التخرج  بعد  ب�سدة  يعانون 
ثم  العربية  باللغة  �سنوات  اأرب���ع  مل��دة 
ر�سائلهم  ويكتبون  اأبحاثهم  يجرون 
ب��ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة وه�����و اأم������ر مل 
ي��ت��درب��وا اأو ي��ع��ت��ادوا ع��ل��ي��ه، ل���ذا اأج��د 
بالفعل اأن هذه الطريقة ت�سكل عائقا 
ك���ب���را ج����دا يف م���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات 

العلمية.

مب تن�شحني الطالبات؟
اأن�������س���ح���ه���ن ب���ج���ع���ل امل������ذاك������رة اأه�����م 
التح�سيل  وقت  هذا  لأن  اأولوياتهن، 
يتكرر مرة  ل��ن  ال��وق��ت  وه��ذا  والعلم، 
اأخ�����رى يف ح��ي��ات��ه��ن ب��ع��د ت��خ��رج��ه��ن، 
الوقت  ه��ذا  وه��و ح�ساد ما زرعنه يف 

فليتقن الزرع.

الكيمياء عام 2012، ودرجة املاج�ستر 
 ،2008 ع����ام  احل���ي���وي���ة  ال��ك��ي��م��ي��اء  يف 
الكيمياء  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ودرج����ة 

اخلا�سة عام 2002.
اأعمل الآن اأ�ستاذة م�ساعدة بكلية 
اأ�سغل  كما  بالنما�س،  والآداب  العلوم 
العليا  ال��درا���س��ات  م�����س��وؤول��ة  من�سب 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، وعملت  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 
للبحوث  القومي  باملركز  ال�سابق  يف 
مب�����س��ر م��ت��درج��ة يف ال��وظ��ائ��ف من 
حتى  م�ساعد  وباحث  باحث  م�ساعد 

و�سلت اإلى درجة باحث باملركز.

اهتماماتك البحثية؟
ب��ح��ث��ا ع��ل��م��ي��ا وب������راءة  اأج����ري����ت 11 
اخ�������رتاع، ن�����س��ر م��ن��ه��ا ن��ح��و ث��م��ان��ي��ة 
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»التعليم«

لقطات

»جانج« يقدم عرضا لتجربة ماليزيا
في دمج وزارتي التعليم

ا�ستمع معايل وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، من الأمني العام لوزارة 
التجربة  ع��ن  تف�سيليا  عر�سا  ج��اجن،  زيني  ال��دك��ت��ور  ماليزيا  يف  التعليم 

املاليزية يف دمج وزارتي التعليم العام والتعليم العايل يف منظومة واحدة.
عنها  اأ���س��ف��رت  ال��ت��ي  والنتائج  اخل��ط��وات  ج��اجن  ال��دك��ت��ور  وا�ستعر�س 
الأداء يف  ذل��ك على موؤ�سرات  واأث��ر  ع��ام  2013  بها يف  العمل  التجربة منذ 
اأملته  تطبيقها  اأن  اإلى  م�سرا  والعايل،  العام  بقطاعيه  التعليم  موؤ�س�سات 
املتغرات  مع  التعامل  وال�سمولية يف  الروؤية  توحيد  اأهمها  رئي�سة  عوامل 

املوؤثرة يف جناح العملية التعليمية.
اإطار برنامج  اإعادة الهيكلة الذي تعمل  اأن هذا اللقاء ياأتي يف  يذكر 
عليه وزارة التعليم بعد �سدور القرار امللكي الكرمي بدمج وزارتي الرتبية 

والتعليم والتعليم العايل يف وزارة واحدة.

الحميضي: برنامج خادم الحرمين 
لالبتعـاث أبرز استثماراتنا الوطنية

باأملانيا الدكتور عبد الرحمن احلمي�سي يف فعاليات  �سارك امللحق الثقايف 
اململكة  عن  حما�سرة  اإلقاء  خال  من  ال��دويل  القت�سادي  برلني  موؤمتر 

بعنوان »القت�ساد والتعليم باململكة« .
ب�سكل  بالنمو  وُم�ستمر  ال�سعودي قوي  القت�ساد  اأن  واأكد احلمي�سي 
مت�ساعد، حيث ل يقت�سر على النمو يف القطاع النفطي فقط، بل ي�سمل 
اأي�سا القطاعات غر النفطية التي من �ساأنها الإ�سهام يف حتقيق التنمية 

امل�ستدامة يف كافة القطاعات ال�سناعية والتجارية والتعليمية.
وت��ط��رق اإل���ى احل���واف���ز ال��ت��ي ت�سجع ع��ل��ى ال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ق��ط��اع��ات 
قوية،  حتتية  وبنية  اقت�ساد  من  متتلكه  ملا  نظرا  باململكة  ال�سرتاتيجية 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  قلب  الناب�س يف  القلب  اململكة هي  اأن  اإل��ى  واأ�سار 
اأفريقيا من خال تعداد ال�سكان، م�سيفا اأنها ُتعّد �سمن القت�سادات ال�20 
الأكرب يف العامل، وحتتل املرتبة الأولى يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا، كما حتتل املركز ال� 22 �سمن 185 دولة فى الت�سنيف العاملي من 
التابعة  اأداء الأعمال وفقا لتقرير موؤ�س�سة التمويل الدولية  حيث �سهولة 

للبنك الدولى.
الأك��رب يف  ُتعد  التي  للدولة،  العامة  امليزانية  اأن  الثقايف  امللحق  واأك��د 
توجهات  ُت��وؤك��د  ال��ب��رتول،  اأ�سعار  انخفا�س  من  الرغم  على  اململكة  تاريخ 
احلكومة الر�سيدة باململكة وتوجهاتها ال�سرتاتيجية نحو حتقيق اأهداف 
اقت�سادية وتنموية و�سناعية  اإطاق برامج  امل�ستدامة من خال  التنمية 
م�ستقبلية تتمتع مبيزة تناف�سية دولية، وحتر�س على ال�ستثمار يف املواطن 

ال�سعودي. 
وا���س��رت���س��ل ق��ائ��ا اإن اأب����رز ه���ذه ال���س��ت��ث��م��ارات ال��وط��ن��ي��ة يف امل��واط��ن 
ال�����س��ع��ودي ه��و ب��رن��ام��ج خ���ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني ل��اب��ت��ع��اث اخل��ارج��ي 
التنمية  فاعل يف  ب�سكل  الإ���س��ه��ام  اإل��ى  خ��ال خمرجاته  م��ن  يهدف  ال��ذي 
باعتباره  ب��ارزة  اأهمية  الدولة  وُتوليه  ال�سعودية،  ت�سهدها  التي  ال�ساملة 
ال��ع��ام��ل ال��رئ��ي�����س يف  ُي��ع��د  ال���ذي  امل��ع��ريف  ل��ب��ن��اء املجتمع  اللبنة الأ���س��ا���س��ي��ة 
اأف�سل  ازدهار القت�سادات العاملية، عن طريق تاأهيل ال�سباب ال�سعودي يف 
اجلامعات العاملية واأكرثها خربة، يف جميع التخ�س�سات التي حتتاج اإليها 

التنمية الآنية وامل�ستقبلية الوطنية.

أحمد العياف 

من  ح���زم���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
الطلبة«  »�سفر  لتطبيق  التحديثات 
اأنها   اإل��ى  واأ���س��ارت  الذكية،  لاأجهزة 
تعمل على اإ�سافة عدد من اخلدمات 
للتطبيق الذي يعد امتدادا للمنتجات 
ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا م���ن���ظ���وم���ة ���س��ف��ر 

الإلكرتونية للدار�سني باخلارج.
ال��ذي وجه  الوقت  ياأتي ذلك يف 
ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ف��ي��ه 
الحتياجات  بتحديد  الدخيل  ع��زام 

ال�������س���ف���ر، خ���دم���ة ت���ع���دي���ل ال��ب��ي��ان��ات 
ملوقع  الإر���س��ادات  خدمة  ال�سخ�سية، 
امللحقية الثقافية، وخدمة التنبيهات 

غر الدرا�سية.
»املنظومة  اأن  الفنتوخ  واأو���س��ح 
ت�������س���ع���ى لإي���������س����ال اأك�������رب ق������در م��ن 
اخلدمات الأكرث طلبا من الدار�سني 
ب��اخل��ارج وف��ق اأع��ل��ى معاير اجل��ودة 
التطبيق  �سهد  اأ�سرع وقت، حيث  ويف 
خ����ال ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة حت��دي��ث��ات 
م��ت��ت��ال��ي��ة واإ���س��اف��ة خ��دم��ات ج��دي��دة 
ه���دف���ه���ا ت��ي�����س��ر ح�������س���ول ال����دار�����س 

املبتعثني،  الطلبة  اأعمال  تي�سر  التي 
وال����ع����م����ل ع���ل���ى ت���ط���وي���ر وم���ت���اب���ع���ة 

ا�ستخدام منظومة �سفر. 
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وك����ي����ل  ول����ف����ت 
عبد  الدكتور  واملعلومات  للتخطيط 
ال���ق���ادر ب���ن ع��ب��د اهلل ال��ف��ن��ت��وخ اإل���ى 
التطبيق  ع��ل��ى  تطوير  ال��ع��م��ل  اأن 
اأول���وي���ات اخل��دم��ات ح�سب  يتم وف��ق 
بها  قامت  التي  ال���راأي  ا�ستطاعات 
اأن التحديث  منظومة �سفر، موؤكدا 
خدمات  اإ�سافة  على  ا�ستمل  الأخ��ر 
ع����دة اأب����رزه����ا خ���دم���ة ط��ل��ب ت��ذك��رة 

الإلكرتونية  اخلدمات  على  باخلارج 
التي تقدمها الوزارة، وذلك لت�سهيل 
باخلارج  الدار�س  وتفريغ  الإج��راءات 
ل���ل���ه���دف الأ����س���م���ى م����ن ب��ع��ث��ت��ه وه���و 

التح�سيل العلمي والثقايف«.
ي�سهد  اأن  املخطط  »م��ن  وت��اب��ع 
ال��ت��ط��ب��ي��ق حت���دي���ث���ات اأخ������رى خ��ال 
خ��دم��ات  ت�سمل  ال��ق��ادم��ة  الأ���س��اب��ي��ع 
م��ت��ع��ددة م��ن اأه��م��ه��ا خ��دم��ة حتديث 
ب���ي���ان���ات الت�������س���ال وخ����دم����ة اإع������ادة 
ال�سرف، وخدمة طلب �سمان مايل، 

وغرها«. 

»التعليم« تطلق حزمة من التحديثات لـ »سفير الطلبة«

    و����س���ف وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال����دك����ت����ور ع����زام 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  الدخيل رعاية 
امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز، حفظه 
اهلل، امل���وؤمت���ر ال��ع��امل��ي ال���ث���اين ع���ن ت��اري��خ 

املوؤ�س�س، املغفور له باإذن اهلل . واأ�سار معايل 
اأن ه��ذه ال��رع��اي��ة الكرمية يف  اإل���ى  ال��وزي��ر 
ا�ستكمال  تاأتي  واملعرفة  العلم  اأحد �سروح 
ال�سريفني  احلرمني  خلادم  الوثيق  للدور 

ال��ذي  ث���راه،  ال��ع��زي��ز، طيب اهلل  امللك عبد 
ع��ق��د يف ج��ام��ع��ة الإم����ام حم��م��د ب��ن �سعود 
القيمة  تعك�س  رع��اي��ة  ب��اأن��ه��ا  الإ���س��ام��ي��ة؛ 
التاريخية لهذا املوؤمتر الذي يروي �سرة 

يف دع���م ك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه ت��ر���س��ي��خ اأجم���اد 
امل��ا���س��ي ل���دى اأج��ي��ال احل��ا���س��ر، وام��ت��دادا 
للملك  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ل��ل��م��ك��ان��ة 
ت���اري���خ  ح���ف���ظ  يف  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ����س���ل���م���ان، 
اأن ر�سد م�سرة  العربية، موؤكدا  اجلزيرة 
املوؤ�س�س وتوثيقها يتم عرب  اإ�سراف مبا�سر 
من خادم احلرمني ال�سريفني، حفظه اهلل، 
املخت�سة  الر�سمية  القنوات  من  عدد  على 
حتقق  مب��ا  ورب��ط��ه��ا  امل��رح��ل��ة  تلك  لتوثيق 
للوطن من تطور ونه�سة �ساملة ودوره يف  
والإ�سامية، وهو  العربية  الأمتني  خدمة 
ال���دور ال���ذي خ��رج ع��ن حميطه اجل��غ��رايف 
انعكا�ساته  ل��ه  وك��ان��ت  ال��ع��امل،  دول  ليعم 
على كافة امل�ستويات الثقافية والقت�سادية 

وال�سيا�سية.
اأن ه��ذه الرعاية  ال��ى  واأ���س��ار الدخيل 
تاأتي  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ل��دن  من 
امتدادا ملا عرف عنه حفظه اهلل من ثقافة 
ثاقبة  اإعامية  وروؤي���ة  بعيد  واأف��ق  وا�سعة 
واطاع وا�سع على الإنتاج الأدبي والعلمي 
اأغ��وار التاريخ يف خمتلف  والبحثي، و�سرب 
لكافة  الأول  ال��راع��ي  اأ�سبح  حتى  احلقب، 
التي تخدم هذا الجتاه، وموؤرخا  املنا�سط 
ال�سعودية  العربية  اململكة  لتاريخ  اأ�سيا 

واجلزيرة العربية. 

جامعة االمام احتضنت المؤتمر العالمي الثاني
عن تاريخ الملك المؤسس
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خارطة »التعليم«
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اإلحساء

الطائف
اأط���ل���ق ق�����س��م  ال��ط��ال��ب��ات بكلية 
ال�����س��ي��دل��ة ب��ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف 
فعالية »يوم التثقيف الدوائي 2« 
بعد  ال��ت��وايل،  على  الثاين  للعام 
الفعالية  حققته  ال���ذي  ال��ن��ج��اح 
العام املا�سي، وذلك انطاقا من 
ب��دوره��ا يف جمال  الكلية  اإمي���ان 

اخلدمة املجتمعية.
وه���دف���ت احل��م��ل��ة اإل�����ى ت��ع��ري��ف 
ا�أو�����ض����اط غ���ر ال��ط��ب��ي��ة ب��اأه��م 
اأك��رث  ح��ول  ال��دوائ��ي��ة  املعلومات 
الأم�����را������س ���س��ي��وع��ا ب��ال��ط��ائ��ف 
والإجابة عن ت�ساوؤلت الطالبات 
والعناية  ال��غ��ذاء  ���س��ام��ة  ح���ول 

بالب�سرة.

الجوف
ع���ق���دت اجل��م��ع��ي��ة اجل��غ��راف��ي��ة 
العمومية  جمعيتها  ال�سعودية 
ال�������31 امل���ت���زام���ن���ة م���ع ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ل��ق��اء ال��ع��ل��م��ي حت���ت ع���ن���وان » 
امل����ي����اه وم�����س��ت��ق��ب��ل ال�����زراع�����ة يف 
منطقة اجل��وف »، ال��ذي تنظمه 
ال�سعودية  اجلغرافية  اجلمعية 
وت�ست�سيفه جامعة اجلوف حتت 
رع���اي���ة اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة اجل���وف 

الأمر فهد بن بدر.

الدمام
اأطلقت جامعة الدمام املحا�سرات 
املهنة  مللتقى  امل�ساحبة  العلمية 
ال����ث����اين ب���رع���اي���ة اأم������ر امل��ن��ط��ق��ة 

ال�سرقية الأمر �سعود بن نايف.
واأو����س���ح���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا 
للموؤمتر اأن اللقاء العلمي لتطوير 
امل������ه������ارات امل�������س���اح���ب ل��ل��م��ل��ت��ق��ى 
ي���ت�������س���م���ن خ���م�������س حم����ا�����س����رات 
م�����وج�����ه�����ة ل������ط������اب وط�����ال�����ب�����ات 
الدكتور عبداهلل  اجلامعة.  وقدم 
املغلوث حما�سرة بعنوان »�سناعة 
هاين  الدكتور  وحا�سر  ال��ن��ج��اح«، 
�������س������ودري ح�������ول »جت����رب����ت����ي م��ع 
ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى  بينما  الب��ت��ع��اث«، 
ب��ن��در ال��ع��ام��ر حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان 

»التعلم من احلياة«.

الباحة
زار وف����د م���ن جل��ن��ة الأن�����س��ط��ة 
والعلوم  الآداب  بكلية  الطابية 
الإن�سانية بجامعة الباحة، مركز 
امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز احل�����س��اري 
اأ�سبوع  فعاليات  على  ل��اط��اع 
امل������رور اخل��ل��ي��ج��ي امل���وح���د ل��ع��ام 
اأقيم حتت �سعار  ال��ذي  1436ه����، 

م�سرك”. يحدد  “قرارك 
 وجت���ول ال��وف��د يف م��راف��ق 
امل���ع���ر����س امل����ق����ام، واط����ل����ع ع��ل��ى 
املختلفة  والأن�سطة  الفعاليات 
مب������ا حت�����وي�����ه م������ن م����ط����وي����ات، 
وم������ن�������������س������ورات، وم����ط����ب����وع����ات 

توعوية، واأفام وثائقية. 

اإلمام
املركز اجلامعي  ا�ستاأنفت عمادة 
خل����دم����ة امل���ج���ت���م���ع وال���ت���ع���ل���ي���م 
حممد  الإم���ام  بجامعة  امل�ستمر 
براجمها  الإ�سامية  �سعود  ب��ن 
ال���درا����س���ي���ة ل���ربن���ام���ج ال��دب��ل��وم 
والدبلومات  للجامعيني  العايل 
اخلا�سة حلملة الثانوية العامة 
اأو ما يعادلها يف الف�سل الدرا�سي 
ال����ث����اين ل���ك���اف���ة ال��ت��خ�����س�����س��ات 
ل��ل��ط��اب وال���ط���ال���ب���ات. ك��م��ا مت 
امل�ستجدات  الطالبات  ا�ستقبال 
والرتحيب بهن يف مقر العمادة 
النفل  ب��ف��رع  ال��ن�����س��ائ��ي  ل��ل��ق�����س��م 
املتعلقة  باملعلومات  وتعريفهن 

بالربنامج.

المجمعة
ب������داأت ع���م���ادة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
وال���ت���ع���ل���ي���م امل�����س��ت��م��ر ب��ج��ام��ع��ة 
امل��ج��م��ع��ة امل���رح���ل���ة الأول�������ى من 
ب����رن����ام����ج ت�����دري�����ب م��ت��ط��وع��ني 
خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، ���س��م��ن اإط���ار 
مّد ج�سور التوا�سل بني العمادة 
وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، وب��ال��ت��ع��اون 
ب��اجل��ام��ع��ة،  ال��ه��ن��د���س��ة  م��ع كلية 
وال�سرتاك مع املعهد ال�سناعي 

الثانوي يف املجمعة.

أم القرى
ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة مل�����س��روع 
امللك  ال�سريفني  خادم احلرمني 
عبد اهلل بن عبد العزيز، يرحمه 
ال�ستيعابية  الطاقة  لرفع  اهلل، 
ل���ل���م���ط���اف، اج���ت���م���اع���ه���ا ال�������17 
ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل م��دي��ر جامعة 
ع�����س��ا���س،  ب���ك���ري  د.  ال���ق���رى  اأم 
الفنية  اللجنة  رئي�س  بح�سور 
ف���وؤاد،  ب��ن  في�سل  د.  ل��ل��م�����س��روع 
ومب�ساركة ممثلني لأمانة جلنة 
واإم�������ارة منطقة  ال��ع��ل��ي��ا،  احل����ج 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة وق��ط��اع��ات الأم���ن 
ال��ع��ام وال���دف���اع امل����دين، اإ���س��اف��ة 
اإل����ى ال��رئ��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ل�����س��وؤون 
امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي 
وا�ست�ساري  لدن  بن  وجمموعة 
امل�������س���روع، وذل�����ك ب��ق��اع��ة امل��ل��ك 
اجلامعية  املدينة  مبقر  في�سل 

بالعابدية.

األمير سطام
�����س����دد م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
العزيز،  عبد  ب��ن  �سطام  الأم���ر 
ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال����رح����م����ن ب��ن 
اأهمية  ال��ع��ا���س��م��ي، ع��ل��ى  حم��م��د 
املثالية  التعليمية  البيئة  توفر 
للطالب، التي متكنه من حتقيق 
رّكز  كما  واإتقان،  بجودة  اأهدافه 
امل�ستمرة  املراجعة  �سرورة  على 
ال��درا���س��ي��ة  وال���ربام���ج  للخطط 
ل����ت����ك����ون ق�����������ادرة ع����ل����ى ت��ل��ب��ي��ة 

متطلبات جمتمع املعرفة.
اأن  ال���ع���ا����س���م���ي  واأو�������س������ح 
اجلامعة ل بد اأن ُت�سلح الطالب 
ال���ت���ي تلبي  وامل����ه����ارة  ب��امل��ع��رف��ة 
حاجات �سوق العمل، كما تطرق 
اإل����ى دور الأ���س��ت��اذ اجل��ام��ع��ي يف 
خ��ل��ق اجت���اه���ات اإي��ج��اب��ي��ة ل��دى 

الطاب نحو البحث العلمي.

القصيم
والإدارة  القت�ساد  كلية  نظمت 
الثاين  امللتقى  الق�سيم  بجامعة 
لق��ت�����س��اد امل���ع���رف���ة، وذل����ك بعد 
عقد  ال���ذي  الأول  امللتقى  جن��اح 
اإح��دى  امللتقى  وي��ع��د  ع���ام.  قبل 
مبادرات كلية القت�ساد والإدارة 
ال�����ت�����ي ت�����ت�����واك�����ب م������ع اخل���ط���ة 
ال�سرتاتيجية للجامعة وتهدف 
ب����ن����اء م���ق���وم���ات  ل����اإ�����س����ه����ام يف 
الق���ت�������س���اد امل����ع����ريف وال���ت���ح���ول 
يعك�س  م��ا  املعرفة،  جمتمع  اإل��ى 
ال���س��ت��ج��اب��ة  يف  اجل���ام���ع���ات  دور 
الق��ت�����س��اد  وزارة  م���ب���ادرات  اإل����ى 
والتخطيط باململكة حيال و�سع 
ا�سرتاتيجية وطنية للتحول اإلى 

جمتمع املعرفة. 

تبوك
د������س�����ن وك�����ي�����ل ج����ام����ع����ة ت���ب���وك 
للدرا�سات العليا والبحث العلمي 
الدكتور عوي�س العطوي ملتقى 
اأ�سباه  كوا�سف   ( الأول  الفيزياء 
امل��و���س��ات امل��ت��ق��دم��ة(. وت��ط��رق 
امل��ل��ت��ق��ى لآخ����ر م���ا ت��و���س��ل اإل��ي��ه 
اأ�سباه  ك��وا���س��ف  جم��ال  يف  العلم 
املعوقات  ناق�س  كما  املو�سات، 
واحل���ل���ول ال��ت��ي ت���واج���ه جت��رب��ة 
اأك��رث  فيها  ت�سرتك  التي  ب��ي��ل2، 
م���ن 100 ج��ام��ع��ة م���ن 15 دول���ة 

حول العامل.
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دراسة أسترالية: محتوى الموضوعات الصحية
أعلى من مستوى فهم القراء

موقع جامعة
»ديكين« األسترالية

للمواقع  ال��ع��ادي  ال��رج��ل  فهم  ي�سعب 
تقدم  اأن  املفرت�س  م��ن  التي  ال�سحية 
الأم��را���س  عن  للنا�س  �سهلة  معلومات 

البدنية والعقلية التي قد يواجهونها.
ه�����ذا م����ا ت���و����س���ل���ت اإل����ي����ه درا����س���ة 
اأ���س��رتال��ي��ة اأع��ده��ا ب��اح��ث��ون م��ن اأوروب���ا 
واأم����رك����ا واأ����س���رتال���ي���ا ح��ي��ث خ��ل�����س��وا 
ب�سكل  ت�سطر،  ال�سحية  امل���واد  اأن   اإل��ى 
املتو�سط  احل��د  جت���اوزت  بطريقة  ع��ام، 
يفرت�س  بينما  البالغني،  عند  للقراءة 

اأنها تقدم معلومات مفيدة للجميع. 
وب����ال����رغ����م مم�����ا ت���و����س���ل���ت اإل���ي���ه 
ال����درا�����س����ة ف���ق���د اأك�������د ال���ب���اح���ث���ون اأن 
الن����رتن����ت اأ����س���ح���ت ال��و���س��ي��ل��ة الأك����رث 
فعالية لتقدمي معلومات �سحية للنا�س 
مبا  لديهم؛  ال�سحية  الثقافة  ول��دع��م 
والتعليم  امل���ح���دود  ال��دخ��ل  ذوو  ف��ي��ه��م 

حول العالم

املعلومات  ت��ك��ون  اأن  �سريطة  امل��ت��دين، 
�ساملة ويف م�ستوى املتلقي.

وذهب الباحثون الأ�سرتاليون اإلى 
اأن عاملي كرب ال�سن وزيادة الطلب على 
امل�ستع�سية  لاأمرا�س  الذاتية  الإدارة 
ل��ت��ق��ل��ي��ل ت���ك���ل���ف���ة ال�����ع�����اج ي���رت���ب���ط���ان 
وخيارات  املتنوعة  ال�سحية  باخلدمات 
العاج، اإل اأن الثقافة ال�سحية اأ�سحت  
»م���ه���ارة ح��ي��ات��ي��ة ����س���روري���ة« يف ال��ق��رن 

ال��21.

مستوى القراءة
ب��اأن  الأم��رك��ي��ة  ال�سحة  وزارة  اأو���س��ت 
ت�سطر  اأن  ي��ج��ب  ال�سحية  امل��ع��ل��وم��ات 
يف م�����س��ت��وى ط����اب ال�����س��ف ال�����س��اد���س 
الب���ت���دائ���ي ح�����س��ب ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ل��ك��ن ال��درا���س��ات يف 
اأن  اكت�سفت  واأوروب����ا  املتحدة  ال��ولي��ات 
من  اأعلى  اأ�سحى  امل��واد  كتابة  م�ستوى 

املتو�سط املعروف.

 352 على  اأج��ري��ت  درا���س��ة  فح�سب 
م��وق��ع��ا م��ع��ن��ي��ا ب����الأم����ور ال�����س��ح��ي��ة يف 
اأعلى  كان  القراءة  متو�سط  فاإن  العامل 
م��ن م�����س��ت��وى ط���اب ال��ث��ان��وي��ة، الأم���ر 
 12 اإك��م��ال  عليه  البالغ  اأن  يعني  ال���ذي 
املحتوى  لي�ستوعب  ال��درا���س��ة  يف  ع��ام��ا 
اأن  اإل��ى  ال��درا���س��ة  وتو�سلت  ت��ام،  ب�سكل 
كل تلك املواقع مل تف مبتطلبات وزارة 

ال�سحة الأمركية.

دراسة أسترالية
ت��و���س��ل ال��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة »دي��ك��ني« 
»م��ل��ب��ورن«  يف   Deakin University
اإلى اأن املواقع املعنية بال�سوؤون ال�سحية 
العادي،  ال�سارع  رجل  على  الفهم  �سعبة 
ل����س���ي���م���ا مم����ن ي���ع���ان���ون م����ن ال�����س��م��ن��ة 
م�سكلتان  وه��م��ا  ال��ذه��ن��ي،  ال�����س��ع��ف  اأو 

متفاقمتان يف اأ�سرتاليا.  
وق���ال  الأ���س��ت��اذان يف كلية ال�سحة 
»ماثيو  الدكتور  الجتماعية  والتنمية 

ت�سنغ«  »ك��ري�����س��ت��ي��ان  وال���دك���ت���ور  دوون« 
املعلومات  مقروئية  بتقييم  قاما  اإنهما 
اأ���س��رتال��ي��ا،  ال�����س��ح��ي��ة يف الن���رتن���ت يف 
بطريقة  كتبت  امل����واد  اأن  اإل���ى  وت��و���س��ا 
العادي،  الفرد  ق��راءة  اأعلى من م�ستوى 
لتزويد  ناجعة  غ��ر  و�سيلة  جعلها  مم��ا 
ال�سحية  ب��امل��ع��ل��وم��ات  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد 

املطلوبة.
درا�ستهما  نتائج  الباحثان  ون�سر   
يف املجلة العلمية املعنية ب�سوؤون ال�سحة 
العامة يف  اأ�سرتاليا ونيوزياندا؛ جملة 
اأوف  جورنال  نيوزلند  اآن��د  »اأ�سرتاليان 

بابلك هيلث«.
احلاجة  »دوون«  الدكتور  وا�ستبعد 
ب�سكان  اخل��ا���س��ة  ال��رط��ان��ة  ل���س��ت��خ��دام 
جل  اإن  بل  املعلومة،  لتو�سيل  اأ�سرتاليا 
امل���ط���ل���وب  ا���س��ت��خ��دام ل��غ��ة غ���ر م��ع��ق��دة 
املطلوبة  ال�سحية  املعلومات  لتو�سيل 

للقراء. 
اأن ق��ط��اع��ا  اأه��م��ي��ة م���راع���اة  واأك�����د 

ك���ب���را م���ن ال�����س��ع��ب مل ي��ت��ح�����س��ل على 
درجات علمية بل حتى مل يدر�س العلوم 
يف املدر�سة، ومن ثم علينا اأن نراعي كيف 
يف  �سهلة  جلعلها  املعلومات  تلك  ن�سطر 
معناها  نفقدها  اأن  دون  اجلميع  متناول 

الأ�سلي. 
مراجعة  على  ال��درا���س��ة  واع��ت��م��دت 
 137 م����ن  وي�����ب  ���س��ف��ح��ة   251 حم���ت���وى 
ب���� 12 ق�سية  اإل��ك��رتون��ي��ا م��ع��ن��ي��ا  م��وق��ع��ا 
و�سرطان  الأم��ع��اء  �سرطان  منها  �سحية 
واأمرا�س  الربو�ستاتا  و�سرطان  الثدى، 
ال��ق��ل��ب وال��ق��ل��ق وا�إح����ب����اط وال�����ض��ك��ري 
وال�سمنة  الظهر  واآلم  التنف�س  واأزم����ة 

واعتال الوظائف العقلية.
ال�سف  م�ستوى  الدرا�سة  وو�سعت 
ال���ث���ام���ن )ال����ث����اين امل���ت���و����س���ط( م��ع��ي��ارا 
حيث  خميبة؛  النتائج  وج��اءت  للقراءة، 
ج��اءة   %2.4 اأن  اإل����ى  ال��درا���س��ة  ت��و���س��ل��ت 
اأق��ل  ج����اءت   %0.4 بينما  ال��ف��ه��م،  �سهلة 
م���ن م�����س��ت��وى ال�����س��ف ال��ث��ام��ن )ال��ث��اين 

املتو�سط(، ومل ت�ستطع بقية املو�سوعات 
للحد،  ت�سل  اأن  مر�سا   12 ناق�ست  التي 
ل�سيما املو�سوعات التي ناق�ست ال�سمنة 
واع����ت����ال ال���وظ���ائ���ف ال��ع��ق��ل��ي��ة ف��ج��اءت 
ع�����س��رة ال��ف��ه��م  ب���امل���رة، ع��ل��ى ح���د  ق��ول 

الدكتور » دوون«.
اخل���ط���ر  ن����اق����و�����س  »دوون«  ودق 
ب����اأن ع�����س��ر ف��ه��م امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي تتعلق 
لأن  قلق  م�سدر  ميثل  املر�سني  بهذين 
ان��ت�����س��اره��م��ا ك��ب��ر، وم���ن ال�����س��روري اأن 
ي��ك��ون ك���ل م��ن��ه��م��ا ���س��ه��ل ال��ف��ه��م لتلبية 
اح��ت��ي��اج��ات مم��ن ل��دي��ه��م ف��ر���س��ة كبرة 

لاإ�سابة باأي من هذين املر�سني.     
ف��ق��دان  م��غ��ب��ة  م���ن  »دوون«  وح����ذر 
فر�سة ا�ستعمال النرتنت كو�سيلة ناجعة 
ل��ن��ق��ل امل��ع��ل��وم��ات ال�����س��ح��ي��ة م���ا مل تلق  
املواد  مقروئية  بتقييم  املعنية  الوكالت 
التغيرات  واإدراج  ب��الأم��ر،  ب��ال  املن�سورة 
عري�س  لقطاع  يت�سنى  حتى  ال�سرورية 

من ال�سكان فهم تلك املواد.
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لقطات
آسيا

تبذل اجلامعات الآ�سيوية م�ساعي 
ح��ث��ي��ث��ة ل���ل���و����س���ول اإل������ى م�����س��اف 
اجلامعات البحثية املتقدمة لتلبي 
ط���م���وح���ات ال��ط��ب��ق��ة امل��ت��و���س��ط��ة، 
حديثا  �سدر  كتاب  اأف���اد  م��ا  ح�سب 
واملعهد  العايل  التعليم  معهد  عن 
الأم����رك����ي مل��وؤ���س�����س��ة ال���درا����س���ات 

الأجنبية.

ألمانيا
اأن�����س��اأت احل��ك��وم��ة الأمل��ان��ي��ة جلنة 
للحكومة  امل�سورة  لتقدمي  جديدة 
التي  الق�سايا  ح��ي��ال  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
التقنية.  عالية  بال�سيا�سات  تتعلق 
ويتكون اأع�ساء اللجنة من خرباء 
والج��ت��م��اع.  وال�سيا�سة  العلوم  يف 
اأه���داف  لتحقيق  اللجنة  وت��ه��دف 
ب��ع��ن��وان  ت��ق��ري��ر ���س��در ع���ام 2010 
»ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة اأمل����ان����ي����ا ع��ال��ي��ة 
التقنية يف 2020: الأفكار والإبداع 

والرخاء«.

الواليات المتحدة
ح����ذرت اأ���س��ت��اذة ال��ق��ان��ون وال��ع��م��ل 
يف ج��ام��ع��ة ك���ورن���وي���ل، امل�����س��ت�����س��ارة 
اجلامعات  اأ�ساتذة  لرابطة  العامة 
الربوفي�سورة    ،AAUPالأمركية
»ري������زا ل��ي��ربف��ي��ت��ز« م���ن ال��ع��اق��ة 
بني  ما  بالرومان�سية  �سمتها  التي 
الأع��م��ال  وري�����ادة  ال��ع��ايل  التعليم 
ج�����راء م���ا مت��ث��ل��ه م���ن خ��ط��ر على 
احل���ري���ة الأك���ادمي���ي���ة ل��ل��ج��ام��ع��ات 
حول العامل ح�سب قولها يف كلمة 
موؤمتر  يف  الباحثني  اأم���ام  األقتها 
وامل��ق��ارن  ال���دويل  التعليم  جمعية 

الذي عقد موؤخرا يف وا�سنطن.

المملكة المتحدة
اف��ت��ت��ح وزي����ر اخل���زان���ة ال��ربي��ط��اين 
الوطني  املعهد  اأ���س��ب��ورن«،  »ج���ورج 
مان�س�سرت،  ج��ام��ع��ة  يف  ل��ل��غ��راف��ني 
وت���ف���ق���د ال�����وزي�����ر ب���رف���ق���ة احل���ائ���ز 
ج����ائ����زة ن����وب����ل يف ال���ف���ي���زي���اء ع���ام 
»كون�ستانتني  ال��ربوف��ي�����س��ور   2004
املقامة  امل��خ��ت��ربات  ن��وف��و���س��ي��ل��وف«، 
على اأحدث التقنيات العاملية بتكلفة 

قدرها 61 مليون جنيه ا�سرتليني.

جنوب أفريقيا
ت�����س��ت�����س��ي��ف ج��ام��ع��ة »وي���ت�������س« يف 
ج���وه���ان�������س���ربج خم���ت���ربا ل�����س��رك��ة 
IBM ي��ع��د ال���ث���اين م���ن ن���وع���ه يف 
 62 ق��دره��ا  بتكلفة  وه���و  اأف��ري��ق��ي��ا 
وي��ع��د  اأم�����رك�����ي.  دولر  م���ل���ي���ون 
امل��خ��ت��رب ب��ي��ئ��ة خ�����س��ب��ة ل��اب��ت��ك��ار 
وال��ت��ن��م��ي��ة والأب�����ح�����اث امل��ت��ع��م��ق��ة 
امل��ت��ق��دم��ة، وو����س���ل اإج���م���ايل ع��دد 
خم��ت��ربات ال�����س��رك��ة يف ال��ع��امل 12 

خمتربا دوليا. 

حول العالم

موقع جامعة ليفربول

افتتحت جامعة ليفربول الإجنليزية 
الإن�����س��ان  ع��ني  ل�ستك�ساف  معر�سا 
والأمرا�س التي تلحق بها، بالتعاون 

معرض لطب العيون في جامعة ليفربول
»�ساينت  العيون يف م�سفي  مع وحدة 
ب���ول«، وذل��ك يف قاعة »ت���اون ه��وول« 

باجلامعة يوم 2015/3/18.
واأق����ي����م����ت ه������ذه الح���ت���ف���ال���ي���ة 
بول«  »�ساينت  مبنا�سبة منح  م�سفى 

���س��ي��ت��ي« من  اأوف  »ف���ري���دوم  ج���ائ���زة 
ليفربول.

 واأتاح املعر�س للزائرين فر�سة 
م�������س���اه���دة ا����س���ت���ع���را����س���ات ت��ف��اع��ل��ي��ة 
املعر�س  ل��زوار  اأتاحت  العني  حلركة 

جامعة »جون هوبكنز« األعلى إنفاقا على األبحاث في الواليات المتحدة
المصدر: صحيفة »جوهن 

هوبكنز غازيت« الجامعية

قائمة  هوبكنز«  »ج���ون  جامعة  ت�����س��درت 
اإن��ف��اق��ا ع��ل��ى التعليم  اجل��ام��ع��ات الأك����رث 
العايل يف الوليات املتحدة الأمركية يف 
دولر  مليار   2.2 اأنفقت  حيث   2013 ع��ام 
والعلمية  الطبية  الأبحاث  على  اأمركي 
»موؤ�س�سة  اأف��ادت��ه  م��ا  ح�سب  والهند�سية 

.NSF »العلوم الوطنية
واأنفقت اجلامعة اأي�سا يف العام ذاته 
الأبحاث  على  اأمركي  دولر  مليار   1.89
احلكومية  التي تدعمها موؤ�س�سة العلوم 
ال��وط��ن��ي��ة، ووك���ال���ة ال��ف�����س��اء الأم��رك��ي��ة 
»ن���ا����س���ا«، وم���ع���اه���د ال�����س��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة، 
ووزارة الدفاع الأمركية ح�سب ما اأكدته 

.NSF موؤ�س�سة العلوم الوطنية

وت���ن���ف���ق ج���ام���ع���ة »ج������ون ه��وب��ك��ن��ز« 
اأم������وال ط��ائ��ل��ة ع��ل��ى ك���ل الأب����ح����اث دون 
الكون حتى  ن�ساأة  اأ�سل  ا�ستثناء بدءا من 
ال���ع���اج امل��ح��ت��م��ل لأم����را�����س م��ت��ن��وع��ة؛  
فحاليا يدر�س الباحثون تاأثرات ظاهرة 
الح��ت��ب��ا���س احل�������راري، و���س��ب��ل ال��وق��اي��ة 
واإ�سابات  الأي��ب��ول،  مر�س  م��ن  الأف�سل 
امل��خ عند لع��ب��ي ك��رة ال��ق��دم الأم��رك��ي��ة، 
وم�����دى ارت���ب���اط ع����رق ا�إن�������ض���ان ب���اأزم���ة 
التنف�س، وكيف ميكن للثقوب ال�سوداء اأن 

تعيق النجوم.    
يف م��ع��ر���س ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى اأب���ح���اث 
 Johns Hopkins »جامعة »جون هوبكنز
م��دي��ره��ا  ن���ائ���ب  ����س���رح   University
»معهد جون  ل�  امل�سارك  املدير  لاأبحاث، 
»دين�س  احليوية«،  النانو  لتقنية  هوبكنز 
اأن��ه  امل�سح على  »ي��دل ه��ذا  ف��رت��ز« قائا 

ال��ت��ي تواجهها  ال��ت��ح��دي��ات  ب��ال��رغ��م م��ن 
ج��ام��ع��ة »ج����ون ه��وب��ك��ن« ف����اإن الأ���س��ات��ذة 
اجل��ام��ع��ي��ني ل زال�����وا ي��ب��ذل��ون ق�����س��ارى 
جهدهم من اأجل ا�ستمرار الأبحاث التي 
قد تنقذ اأرواح املر�سى، وحتدث الطفرات 
الفنون  يف  ج��دي��دة  روح��ا  وتبث  التقنية، 

والعلوم الإن�سانية.«
ع��ل��ى  الإن������ف������اق  ي��ق��ت�����س��ر دع������م  ول 
الوكالت الفيدرالية؛ بل ميتد للموؤ�س�سات 
وال�سركات واملوارد الأخرى. وتاأتي  جامعة 
الإنفاق  قائمة  راأ���س  على  هوبكنز«  »ج��ون 
عام  منذ   NSF الوطنية  العلوم  ملوؤ�س�سة 
على  الوكالة  ركزت  اأن  بعد  1979، ل�سيما 
تغير منهجيتها البحثية لت�سمل الأبحاث 
املقت�سرة على خمترب الفيزياء التطبيقي، 
ق�����س��م م��ك��ر���س ل��اأب��ح��اث ف��ق��ط، م��ق��ارن��ة 

بجميع اأق�سام اجلامعة الأخرى.

ويف عام 2002 ت�سدرت جامعة »جون 
اإنفاقا  الأك��رث  اجلامعات  قائمة  هوبكنز« 
ع��ل��ى الأب���ح���اث ال��ت��ي ت��رع��اه��ا ال���وك���الت  
الوطنية  ال��ع��ل��وم  وموؤ�س�سة  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
على  دولر  مليار   1.4 الإن��ف��اق  بلغ  حيث 
اأمركي  دولر  ومليار  الأبحاث،  اإجمايل 
واح�������د ع���ل���ى الأب������ح������اث ال����ت����ي ت���رع���اه���ا 

الوكالت الفيدرالية. 
ت��ت��ل��ق��ى ج��ام��ع��ة »ج�����ون ه��وب��ك��ن��ز« 
م�����وارد م��ال��ي��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن��ه��ا م���ا ت���دره 
ع��ل��ي��ه��ا الك���ت�������س���اف���ات ال����ت����ي ت��و���س��ل��ت 
اإل���ي���ه���ا م�����س��ب��ق��ا ل��ت��ج��ن��ي ث���م���اره���ا  م��ن 
خ�����ال امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ال����ذي����ن ط��ب��ق��وا 
ربحت   2013 ع��ام  ففي  الأب���ح���اث؛  تلك 
ج��ام��ع��ة »ج���ون ه��وب��ك��ن��ز«  22.7 مليون 
وب��راءة  اأم��رك��ي من 800 رخ�سة  دولر 
رحمها ف�سا عن  اخ��رتاع خرجت من 

12 �سركة تفرعت من  اجلامعة. وح�سب 
النتائج الأخرة للم�سح الذي �سمل 645 
املتحدة  ال��ولي��ات  م�ستوى  على  جامعة 
الأمركية، جاءت جامعة »ميت�سغن« يف 
املركز الثاين بن�سيب 1.27 مليار دولر 
وجامعة  البحثي،  الإن��ف��اق  يف  اأم��رك��ي 
اأمركي  مليار   1.2 بن�سيب  »وا�سنطن« 
يف املركز الثالث، وجامعة »وين�سكو�سن« 
امل��رك��ز  يف  دولر  م��ل��ي��ار   1.2 ب��ن�����س��ي��ب 
»كاليفورنيا«  ج��ام��ع��ة  واأخ����را  ال���راب���ع، 
دولر  مليار  بن�سيب  املركز اخلام�س  يف 

اأمركي واحد.
وو�سل اإجمايل ما اأنفقته اجلامعات 
اإل��ى 67 مليار  الأم��رك��ي��ة على الأب��ح��اث 
دولر اأمركي لعام 2013 بزيادة معقولة 
ال���ذي قبله حيث بلغ الإن��ف��اق  ال��ع��ام  ع��ن 

65.7 مليار دولر اأمركي.

وامل�ستقبلي  احل���ايل  ال��ع��اج  معرفة 
تلك  ت�سخي�س  مع  العيون  لأمرا�س 

الأمرا�س.
من  والعلماء  الأط��ب��اء  وحت��دث 
عن  للزائرين  ب��ول«  »�ساينت  م�سفى 

التقنية  ال��ع��اج��ي��ة  ال���ط���رق  اأح�����دث 
ل��ت��ح��دي��د وع����اج اأم���را����س ال��ع��ي��ون، 
واأو�����س����ح����وا ل���ه���م اآل����ي����ة ع���م���ل ت��ل��ك 

املعدات.

فرصة نادرة
وع�����ل�����ى اإق������ام������ة ت����ل����ك ال���ف���ع���ال���ي���ة، 
ع��ل��ق اأ����س���ت���اذ اأم����را�����س ال�����س��ي��خ��وخ��ة 
التابع  املعهد  يف  املزمنة  والأم��را���س 
جل���ام���ع���ة ل���ي���ف���رب���ول، رئ���ي�������س ق�����س��م 
وحدة  يف  ال�سريرية  العيون  اأمرا�س 
الربوف�سيور  للعيون  ب��ول«  »�ساينت 
»���س��ي��م��ون ه��اردي��ن��غ« ق��ائ��ا: »يتلقى 
م�����س��ف��ى »���س��اي��ن��ت ب�����ول« دع���م���ا غر 
حمدود من املجتمع املحلي؛ ومن ثم 
يحر�س امل�سفى على ا�ست�سافة اأفراد 
املجتمع من العوام لإعطائهم فر�سة 
ا�ستك�ساف املزيد عن اأمرا�س العيون، 
العيون،  باأمرا�س  وملقابلة املخت�سني 
العظيمة  الأع���م���ال  ب��اك��ورة  ول���روؤي���ة 
ال����ت����ي ت���ن���ف���ذه���ا اجل����ام����ع����ة يف ه���ذا 
اإياها باأنها »فر�سة  امل�سمار«، وا�سفا 
نادرة للنا�س لرتى عامل طب العيون 

يف بيئة خمتلفة.«
وقدم احتفالية امل�سفى مبنا�سبة 
�سيتي«   اأوف  »فريدوم  بجائزة  الفوز 
ع���م���دة ل���ي���ف���رب���ول ال����ل����ورد »اإي���ري���ك���ا 
اأك��د فيها  كلمة  األ��ق��ى  ال��ذي  كيمب«، 
يعطى  اأن  و�سام ميكن  اأعلى  ه��ذه  اأن 
ل��ك��ي��ان ي��ق��دم خ��دم��ة ج��ل��ي��ل��ة وقيمة 

للمدينة وللمواطنني«.
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دراسات

قراءة: ريم العسيري

ت��و���س��ل��ت الأ�����س����ت����اذة م����رمي حممد 
اإب����راه����ي����م ع���ط���ي���ف، )ب���اح���ث���ة م��ن 
اجلامعة(، اإلى اأن جمهولت الن�سب 
ي��ع��ان��ني م���ن اأ���س��ع��اف ال��ق��ل��ق ال���ذي 
ت�ستت  واأن  ال��ع��ادي،  ال��ف��رد  يعاي�سه 
يكون  اأن  اإل��ى  مييل  لديهن   الهوية 

�سلوكا دائما.
ج����اء ذل����ك يف درا�����س����ة ح��دي��ث��ة 
اأج���رت���ه���ا ال��ب��اح��ث��ة ب��ع��ن��وان »ج����ودة 
احل���ي���اة وع��اق��ت��ه��ا ب��ك��ل م���ن رت��ب 

�سلة  ب�سبب  هي  بع�سهن  اأج�سام  يف 
اأن  كما  فيها،  رميت  التي   النفايات 
اأط���راف  على  تظهر  ال��ت��ي  النه�سات 
بع�س  حماولة  ب�سبب   هي  بع�سهن 
ونه�س  ع�سها  الأل��ي��ف��ة  احل��ي��وان��ات 
جلدها، ونوبات الربو التي  تتعر�س 
عانت  ال���ذي  ال���ربد  ب�سبب  ه��ي  لها  
منه بع�سهن اأثناء رميها على قارعة 
اأو ب��ال��ق��رب م��ن باب  اأح��د  ال��ط��ري��ق 
امل�ساجد، كما اأن الأم املربية تت�سرف 
العاطفة  م��ن  يخلو  مهني  باأ�سلوب 

واحلب يف كثر من الأحيان«.

ال����ه����وي����ة وق����ل����ق امل�������س���ت���ق���ب���ل ل���دى 
جم����ه����ولت ال���ن�������س���ب ب���امل���وؤ����س�������س���ات 
الإي���وائ���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة«، 
البحث  جمتمع  من  عينتها  تكونت 
ك�����ام�����ا،  وه�������ن ج���م���ي���ع ال���ف���ت���ي���ات 
جم������ه������ولت ال����ن���������س����ب ب���امل���ن���ط���ق���ة 
ع���دده���ن )68(  ال���ب���ال���غ  اجل��ن��وب��ي��ة 
فتاة ترتاوح اأعمارهن بني )21-12( 
عاما توزعن على النحو التايل: 19 
 49 و   ، بجازان  دار احلنان  فتاة من 

فتاة من دار احل�سانة باأبها.
 ووفقا للدرا�سة فاإن جمهولت 

زيارات ميدانية
ووق����ف����ت ال���ب���اح���ث���ة اأث����ن����اء زي���ارات���ه���ا 
ح��الت  ع��ل��ى  الإي��وائ��ي��ة  للموؤ�س�سات 
امل��ع��ن��ي��ة  امل���وؤ����س�������س���ات  يف  للفتيات  
من  اأنواعا  ميار�سن  وهن  بالدرا�سة، 
الع���ت���داء ع��ل��ى الأخ����ري����ات، وت��دب��ر 
على   القائمات  خا�سة  لهن،  املكايد 
امل��وؤ���س�����س��ة، »فا  تنظيم اخل���روج م��ن 
ت��ر���س��ى ال��ف��ت��اة ب���الل���ت���زام ب��اأن��ظ��م��ة 
املوؤ�س�سة، بل يرفعن �سعار العرتا�س 
بال�سرب  ال��ر���س��ى والع���ت���داء  وع���دم 
وتخريب  الأب����واب  وتك�سر  وال�ستم 

ال��ن�����س��ب ي�����س��ع��رن ب��ال��ق��ل��ق م���ن ع��دم 
���س��ورة  وا�سحة  ر���س��م  ال��ق��درة على 
احلياة  اإن  حيث  للم�ستقبل،  املعامل 
التي  يع�سنها داخل الدور الإيوائية 
ال�سطناعي،  اجل��ان��ب  عليها  يغلب 
الفتاة  معها  تعي�س  ال��ت��ي  ف��الأ���س��رة 
جمهولة الن�سب، اأ�سرة م�سطنعة اأو 
مفرت�سة، كما اأنها تعي�س مع فتيات 
من خمتلف الأعمار ل تربط بينهن 

عاقة ن�سب.
واأ�سافت الباحثة »تدرك الفتاة 
ال��ت�����س��وه��ات  ب��ع�����س  اأن  ذلك وتعلم 

على  يعتدين  كما  املوؤ�س�سة،  م��راف��ق 
اأج���زاء  كتخرمي  ب���الإي���ذاء،  اأنف�سهن 
اأن  كما  م��ق��زز،  ب�سكل  اأج�سادهن  م��ن 
ب��ع�����س��ه��ن ي���ح���اول���ن الن���ت���ح���ار حيث 
رمت اإحداهن نف�سها من اأعلى ال�سور 

واأ�سيبت بك�سور.
ك��م��ا اأن���ه���ن ي��ج��ت��م��ع��ن وي��ت��ف��ق��ن 
واح��دة  ت�ستطيع  ل  م��ا  تخريب  على 
ال�سعبة،   الأق��ف��ال  كك�سر  تفعله،  اأن 
ت��دل  ال��ت��ي  ال�سلوكيات  م��ن  وغ��ره��ا 
مييل  لديهن   الهوية  ت�ستت  اأن  على 

اإلى اأن يكون �سلوكا دائما«.
كلما  اأن����ه  ال��ب��اح��ث��ة   واأو�سحت 
النف�سية  قل  احل��ي��اة  ج���ودة  ارت��ف��ع��ت 
جمهولت  لدى  امل�ستقبل   قلق  معها 
الن�سب بالدور الإيوائية، م�سرة اإلى 
اأنه يقل لدى الفتاة جمهولة الن�سب  
ال��ف��ت��ي��ات  واأن  ال��������زواج،  م���ن  ال��ق��ل��ق 
يتمتعن  ال��ات��ي  الن�سب  جم��ه��ولت 
ج�����ودة احلياة   م���ن  ع��ال��ي��ة  ب���درج���ة 
ال���روح���ي���ة، ح��ي��ث ال�����س��م��و ال���روح���ي 
وروؤي���ة  بالنف�س  بالثقة  والإح�����س��ا���س 
اجل��ان��ب امل�����س��يء م��ن امل���واق���ف التي 
ميررن بها،  يتمتعن بدرجة عالية من 
والإنتاجية،  ال��ذات  وتقدير  التوافق 
النف�سية  ال�سطرابات  لديهن  وتقل 
اإل����ى  ذل�����ك  وال�سلوكية ويدفعهن 

حتقيق الهوية.
الاتي  الفتيات  »واأم����ا  وت��اب��ع��ت 
حيث  وجدانية  حياة  بجودة  يتمتعن 
والعطاء،  الآخ��ري��ن  وح��ب  التعاطف 
ف���اإن ذل��ك يدفعهن اإل���ى رت��ب��ة اإجن��از 
يتمتعن  ال���ات���ي  اأن  ك��م��ا  ال���ه���وي���ة، 
ب��ج��ودة ح��ي��اة درا���س��ي��ة ح��ي��ث التفوق 
اإلى   يو�سلهن  ذل��ك  ف���اإن  والنجاح،  

رتبة حتقيق الهوية«.

مفاهيم نظرية
ع��رف��ت ال��ب��اح��ث��ة ج����ودة احل��ي��اة ل��دى 
الإيوائية  ب��ال��دور  الن�سب  جم��ه��ولت 
ال�����س��ع��ادة  اإل����ى  ال��ف��ت��اة  و���س��ول  باأنها  
ال����ذات����ي����ة  م����ن خ�����ال اأ����س���ل���وب���ه���ا يف 
احلياة وهدفها منها يف �سوء نظرتها 
املتعددة  الإي��ج��اب��ي��ة جل��وان��ب احل��ي��اة 
ال�����س��ح��ي��ة وال���ن���ف�������س���ي���ة وال���روح���ي���ة 
والعلمية،  والوجدانية  والجتماعية 
ويجعلها  احلياة  بقيمة  ي�سعرها  مما 

را�سية عنها.
باأنها  ال��ه��وي��ة  رت���ب  عرفت   ك��م��ا 
ح��ال��ة حت��دي��د ال��ف��ت��اة، مل���ن ه���ي وم��ن 
احلياة   فل�سفة  حت��دي��د  اأي  �ستكون، 
التخطيط  على  والقدرة   وقيمتها  
ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل وال�����وع�����ي ب��امل��ع��ت��ق��دات 
بها،  والل��ت��زام  والجتماعية  الدينية 
وت��ك��وي��ن ع���اق���ات ج���ي���دة ب���الأق���ران 
وامل�ساركة  وخارجها،  املوؤ�س�سة  داخ��ل 
الأدوار  وممار�سة  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف 

الجتماعية بكفاءة.
امل�ستقبل  قلق  الباحثة  وع��رف��ت   
النف�سي  ب��اأن��ه ح��ال��ة م��ن ال���س��ط��راب 
واخل��������وف م����ن امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��غ��ام�����س 
يف  القادمة  لاأحداث  ال�سلبي   والتنبوؤ 

�سوء اخلربات املا�سية غر ال�سارة.

باحثة من الجامعة تسبر أغوار المعاناة

دراسة: القلق وتشـتت الهوية
يالحقان مجهوالت النسب أكثر من غيرهن

الفتيات المجهوالت
يرفعن شعار العناد
والتخريب واإليذاء
والسبب تشتت الهوية
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دراسات
نتائج الدراسة

ف��ئ��ة  اأن   اإل�������ى  ال�����درا������س�����ة  اأ�������س������ارت 
اأك���رث  م���ن  ت��ع��د  الن�سب   جم���ه���ولت 
ال���ف���ئ���ات امل����ح����روم����ة م����ن ال���رع���اي���ة 
الأ������س�����ري�����ة وامل�����ع�����ر������س�����ة ل��ل��خ��ط��ر 
والج��ت��م��اع��ي��ة  النف�سية  وامل�����س��ك��ات 
وخ���ا����س���ة م���رح���ل���ة امل����راه����ق����ة، ح��ي��ث 
ي�����س��ت��ع��ي��د ال���ف���رد خ���ربات���ه ال�����س��اب��ق��ة 
ف��ي�����س��دم ب��ع��امل ال���واق���ع ال���ذي ي��وؤك��د 
اأن���ه جم��ه��ول الن�سب واأن���ه ب��ا اأ���س��رة 
اإي��وائ��ي��ة يتلقى  وي��ق��ي��م يف م��وؤ���س�����س��ة 
حاجاته  ت�سبع  ل  التي  الرعاية  فيها 
من  الفئة  ه��ذه  كما تعاين  املختلفة، 
ا�إح��ب��اط وف��ق��دان ا�أم���ل يف احلياة 

بن�سبة %87،5.
الدرا�سة عدم  ن��ت��ائ��ج   وك�سفت 
وجود عاقة ارتباطية دالة اإح�سائيا 
ب����ني ج������ودة احل����ي����اة ورت������ب ال��ه��وي��ة 
باملوؤ�س�سات  الن�سب  جم��ه��ولت  ل��دى 
كما   اجلنوبية،  باملنطقة  الإي��وائ��ي��ة 
دال���ة  ارت���ب���اط���ي���ة  ه���ن���اك  عاقة  اأن 
اإح�����س��ائ��ي��ا ب���ني ج����ودة احل���ي���اة وق��ل��ق 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ل��دي��ه��ن، وه���ن���اك ع��اق��ة 
متو�سطات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق 
ومنخف�سات جودة  درجات مرتفعات 
احلياة من جمهولت الن�سب يف قلق 
امل�ستقبل، كما اأو�سحت نتائج الدرا�سة 
الهوية وقلق  برتب  التنبوؤ  اإمكانية 
احلياة   ج��ودة  م�ستوى  من  امل�ستقبل 

لدى جمهولت الن�سب. 

توصيات الدراسة
م��وؤمت��ر  بتنظيم  ال��درا���س��ة  واأو����س���ت 
ج���ودة حياة  جمهويل  ح���ول  ���س��ن��وي 
والعوامل  العربية،  ال��دول  الن�سب يف 
التي ت�سهم يف تنميتها ب�سورة فعالة، 
الفئة،  ه��ذه  حقوق  اأه��م  مناق�سة  مع 
وت���ق���دمي ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة لهم 
تنا�سب  ال��ت��ي  الرتويحية  وال��ربام��ج 
املوؤهلة  الكوادر  واإع��داد  احتياجاتهم، 
الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  قبل  من 
ومراكز التنمية الجتماعية باملناطق 
وامل����ح����اف����ظ����ات، وذل�������ك ب��ت��دري��ب��ه��م 
وتوجيههم اإلى كيفية التعامل معهم، 
واملتابعة امل�ستمرة من قبل امل�سوؤولني 
للوقوف على واقعهم، وتدعيم هوية 
ج��ودة  بتحقيق  امل��ف��ت��ق��دة  امل��راه��ق��ني 
حياة عالية جدا متنكهم من حتقيق 

هويتهم.
اإل������ى  تكوين  ال���ب���اح���ث���ة  ودع������ت 
املربيات  بني  م��وؤث��رة  مهنية  عاقات 
واأف������راد ه���ذه ال��ف��ئ��ة، وت��ق��دمي ور���س 
احلا�سر،  اإيجابيات  على  تركز  عمل 
وت��ك��ث��ي��ف ال���ربام���ج ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي 
تعيد البناء املعريف لكل من جمهويل 
ال��ن�����س��ب وال���ف���ئ���ات ال���ع���ام���ل���ة م��ع��ه��م 
ومزاولة  الإيوائية،  املوؤ�س�سات  داخل  
الأن�سطة الفنية داخ��ل ال��دار، واإب��راز 
حقوق  ن�سر  يف  الإع����ام  و���س��ائ��ل  دور 
ه���ذه ال��ف��ئ��ة، وت��وف��ر ف��ر���س العمل 

التي تنا�سب ميولهم واجتاهاتهم.
 واق�����رتح�����ت ال���ب���اح���ث���ة اإج�������راء 
م�����س��در  تتناول   واأب����ح����اث  درا�����س����ات 
ال�����س��ب��ط وع���اق���ت���ه ب���ج���ودة احل��ي��اة 
باملوؤ�س�سات  الن�سب  جم��ه��ولت  ل��دى 
وعاقتها  ال��ذات  وتوكيد  الإي��وائ��ي��ة، 
ب��ق��ل��ق امل�����س��ت��ق��ب��ل ل���دي���ه���ن، واإط�����اق 
لتح�سني  ف���اع���ل  اإر������س�����ادي  ب���رن���ام���ج 
ج���������ودة احل������ي������اة ل�������دى جم����ه����ولت 
ال���ن�������س���ب ب���امل���وؤ����س�������س���ات الإي����وائ����ي����ة، 
ودرا������س�����ة م���ي���دان���ي���ة ل���ل���وق���وف ع��ل��ى 
لتحقيق  ال��ازم��ة  ال�سروريات  اأهم  
الن�سب،  امل��راه��ق��ني جم��ه��ويل  ه��وي��ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة  النف�سية  وامل�����س��ك��ات 
ل����دى جم���ه���ولت ال��ن�����س��ب امل��ق��ي��م��ات 

باملوؤ�س�سات الإيوائية.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

حول الجامعة

رغم شح اإلمكانات وضعف اإلدراك المجتمعي ألهميتها

»واعي عسير« تنجز نصف أهدافها 
خالل خمس سنوات من تدشينها
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حول الجامعة

محمد شامي 

م���ن اأج����ل روؤي�����ة جم��ت��م��ع ي��ت��م��ي��ز اأف�����راده 
وموؤ�س�ساته بالوعي الجتماعي وال�سلوك 
احل�������س���اري، ان��ط��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة ال��ت��وع��ي��ة 
وال��ت��اأه��ي��ل الج��ت��م��اع��ي مب��ن��ط��ق��ة ع�سر 
»واع������ي ع�������س���ر«، ح��ام��ل��ة ر����س���ال���ة تنمية 
الفرد  ل��دى  احل�ساري  وال�سلوك  ال��وع��ي 
والأ�������س������رة وامل���ج���ت���م���ع وت���ف���ع���ي���ل ط���اق���ات 
والثقافية  الرتبوية  واملوؤ�س�سات  الأف���راد 
والإع���ام���ي���ة والإف��������ادة م���ن ال���درا����س���ات 

والتجارب املحلية والعاملية.
وحت����م����ل اجل���م���ع���ي���ة ال����ت����ي د���س��ن��ت 
اأه��داف��ا  املن�سك  بحي  اأع����وام  خم�سة  قبل 
العمل  يف  ال��ري��ادة  ت�سمل:  ا�سرتاتيجية، 
الج��ت��م��اع��ي وال��ت��ط��وع��ي، ت��ن��م��ي��ة امل����وارد 
حتقيق  ال�سرتاتيجية،  ال�سراكات  وبناء 
ال��وع��ي  ون�����س��ر  تنمية  امل�ستفيدين،  ر���س��ا 
الج���ت���م���اع���ي، ت��ف��ع��ي��ل ال������دور ال��ن�����س��ائ��ي، 
ال��ت��ن��وع وال��ت��م��ي��ز يف ال��ربام��ج والأن�����س��ط��ة 
الج����ت����م����اع����ي����ة، ال�����س����ت����خ����دام الأم����ث����ل 
وامل�سروفات،  النفقات  و�سبط  لاإيرادات 
ال��ع��اق��ات  وتفعيل  الإع���ام���ي  ال��ت��وا���س��ل 
العامة، توفر بيئة العمل الفاعلة، ورفع 

كفاءات العاملني واملتطوعني.
ومت��ك��ن��ت اجل��م��ع��ي��ة خ����ال ال��ف��رتة 
امل�ساريع  م��ن  جملة  اإط���اق  م��ن  املا�سية 

املهمة، ومنها ما يلي: 

مشروع األسرة الواعية
ي���ه���دف اإل�����ى ت��ك��وي��ن اأ�����س����رة م��ت��م��ا���س��ك��ة، 

الوالدين، وذلك من خال تقدمي برامج 
توعوية وتثقيفية مركزة تهدف اإلى غر�س 
الدينية الجتماعية  القيم  جمموعة من 
ال�سلة،  »ال��رب،  التالية:  القيم  بينها  من 

الرتاحم، التعاطف، التكاتف، والتعاون«.

سفراء الوعي 
ي���ق���وم ع��ل��ى ت���اأه���ي���ل وت����دري����ب جم��م��وع��ة 
وال�سلوك  الجتماعية  القيم  �سفراء  من 
احل�������س���اري م���ن ك���اف���ة ����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع 
من  واأع��م��ال��ه��م،  تخ�س�ساتهم  مبختلف 
خ����ال اإق���ام���ة ل���ق���اءات ���س��ه��ري��ة ون����دوات 
لهم  ت���ق���دم  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات  ت���وع���وي���ة 
ليقوموا بدورهم بن�سر القيم الجتماعية 
وب�سكل  بهم  املحيط  املجتمع  اأف����راد  ب��ني 
الو�سائل  ذل���ك  يف  م�ستخدمني  ت��ط��وع��ي 
امل��ن��ا���س��ب��ة ل���ه���م ك������ال������دورات، وال���ل���ق���اءات 

احلوارية، واملطبوعات، وغرها.

رعاية 
املتعاملني مع  وتدريب  تاأهيل  يعمل على 
املراهقني، وهم املربون واملربيات، ليكونوا 
واإطاق  وتوجيههم  فهمهم  على  قادرين 
املجتمع والوطن، من  بناء  قدراتهم نحو 
واملربيات،  للمربني  تربوية  دورات  خال 
وور�����������س ع����م����ل ت���ف���اع���ل���ي���ة ب�����ني امل����رب����ني 
جماهرية  توعوية  وبرامج  واملراهقني، 
ع���ام���ة ت��ت��م��ث��ل يف امل���ط���وي���ات وال��ك��ت��ي��ب��ات 
وال���������س����ح����ف وامل������ج������ات وال���ت���ل���ف���زي���ون 
املختلفة  الإلكرتونية  والو�سائل  والإذاعة 

واملحا�سرات والندوات.

ون���ف���ذ ف����رع اجل��م��ع��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة 
بع�س ال��ربام��ج يف ال��ع��ام احل���ايل، وك��ان 
من بينها: الإدارة الحرتافية للم�ساريع 
الج��ت��م��اع��ي��ة واخل����ري����ة، اأب���ه���ا اأج��م��ل، 
لقاء جماهري  ال��واع��ي،  احل��ي  ديوانية 
الج��ت��م��اع��ي،  ال��ع��ي��د  ملتقى  واع«،  »اأن����ا 
قيادة  ورخ�سة  الن�سائي  رائ��دات  ملتقى 

الأ�سرة.

إشادات
باإ�سادات  حظيت  اجلمعية  اأن  اإل��ى  ي�سار 
ال�سيخ  ف�سيلة  عنها  ق��ال  حيث  وا�سعة، 
ال����دك����ت����ور ع����ب����داهلل ب����ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
– : » ل�سك يف  – رحمه اهلل  اجلربين 
التعاون  و���س��رورة  اجلمعية  ه��ذه  اأهمية 
م��ع��ه��ا وت��ق��ب��ل اإ����س���ادات���ه���ا وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا 
وم�ساعدتها بكل ما يف الإمكان، رجاء اأن 
يعظم النفع وحت�سل النتيجة املرجوة«.

 من جهته لفت معايل وزير ال�سوؤون 
بن  يو�سف  الدكتور  الأ�سبق  الجتماعية 
اأحمد العثيمني اإلى اأن »اجلمعية حديثة 
ا�سمها  من  لها  الهدف،  عظيمة  الن�ساأة، 
ن�سيب، حيث ت�سمت اخت�سارا لتدل على 

عمقها و�سدقها يف التعبر«.
 اأم���������ا م�����ع�����ايل وزي���������ر ال�����������س�����وؤون 
بن  علي  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ب��ق  الجتماعية 
»وج���دت من  ق��ال  النملة فقد  اإب��راه��ي��م 
اجلمعية ما يثلج ال�سدر يف جمال توعية 
املجتمع ال�سعودي حلياة هانئة تت�ساءل 
فيها امل�����س��ك��ات وت��ك��ون ه��ن��اك خ���ربة يف 

التعامل معها«.

واآمنة  الإ�سامية  بالقيم  متزنة، ملتزمة 
اج��ت��م��اع��ي��ا م���ن خ����ال ت��وع��ي��ة وت��اأه��ي��ل 
ب��دوره��م احلقيقي �سمن  الأ���س��رة  اأف����راد 
ه��ذا الإط����ار، ع��رب اإق��ام��ة دورات وب��رام��ج 
جمموعة  امل�����س��روع  ه��ذا  وي�سم  تاأهيلية. 
رخ�سة  ومنها:  التدريبية،  ال��ربام��ج  من 
قيادة الأ�سرة، الرخ�سة الوالدية، الطفل 

الآمن.

تكامل
الأ�سرة  اأبناء  وتاأهيل  تدريب  اإل��ى  يتطلع 
امل���ح���ت���اج���ة امل�����س��ج��ل��ني ل�����دى اجل��م��ع��ي��ات 
يف  وم��راك��زه��ا  ع�سر  مبنطقة  اخل��ري��ة 
املجالت التالية: املجال الدرا�سي،  تطوير 
الذات،  والتاأهيل ل�سوق العمل الجتماعي 
منتجني  اأ�سخا�سا  لي�سبحوا  والإن�ساين 
م�ستفيد  كل  يتلقى  حيث  ذات��ي��ا،  مكتفني 

16 برناجما تدريبيا مكثفا.

الريادة االجتماعية 
الجتماعية  امل�سوؤولية  تنمية  اإل��ى  ي�سعى 
للمراأة ال�سعودية، وتنمية وعيها، وتطوير 
كله  ذل��ك  وا�ستثمار  وم��ه��ارات��ه��ا  ق��درات��ه��ا 
اأفراد الوطن التفعيل  فيما يحقق تفعيل 
اإل��ى رع��اي��ة امل��ب��ادرات  الأم��ث��ل، كما ي�سعى 
الن�سائية املتميزة يف جوانب وعي الأ�سرة 

واملجتمع.

التواصل 
ي���رم���ي اإل�����ى م��ع��اجل��ة ال��ت��ف��ك��ك الأ����س���ري 
وامل��ج��ت��م��ع��ي وق��ط��ي��ع��ة ال����رح����م وع���ق���وق 

البداية الرشيدة
يهدف اإلى تاأهيل وتدريب املقبلني على 
اأ�س�س  ال�سباب والفتيات على  الزواج من 
الزوجية  واحل��ي��اة  ال�سعيد  ال���زواج  ب��ن��اء 
امل�����س��ت��ق��رة والأ�����س����رة امل��ت��م��ا���س��ك��ة، وذل���ك 
ن�سبة  وتقليل  ا�ستمرارها  فر�س  بزيادة 
ال���ط���اق، ع��رب جم��م��وع��ة م��ن ال��ربام��ج 

التدريبية املركزة.

جمال وطن
ي���ه���دف اإل�����ى ت��ع��ري��ف ال�����س��ب��اب ب��ج��م��ال 
وط��ن��ن��ا ال���غ���ايل يف م��ا���س��ي��ه وح��ا���س��ره 
هذا  على  املحافظة  وكيفية  وم�ستقبله، 
اجل���م���ال والن���ت���م���اء اإل����ي����ه، ع���ن ط��ري��ق 
اإقامة رحات �سياحية تثقيفية توعوية 
تعريفهم  مع  ال�سياحية  الأم��اك��ن  لأب��رز 
ب���دوره���م احل�����س��اري يف امل��ح��اف��ظ��ة على 
امل��ك��ت�����س��ب��ات ون���ق���ل ����س���ورة ح�سنة  ه����ذه 
ملرتاديها من ال�سباب ال�سعودي وثقافته 
وت��ن��ف��ي��ذ اأع���م���ال ت��ط��وع��ي��ة م��ي��دان��ي��ة يف 
وطن  لرت�سيخ  ال�سياحية  الأماكن  هذه 

اجلمال لديهم.

مركز استشاري
اإطاق مركز واعي  اإلى  بادرت اجلمعية 
املتخ�س�س  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ا���س��ت�����س��ارات 
تقوية  ع��ل��ى  ليعمل  الأ����س���رة،  ���س��وؤون  يف 
رواب��ط��ه��ا وال��رق��ي ب��ه��ا ل��رتب��ي��ة وتن�سئة 
بيئة  و���س��ق��ائ��ق��ه��م يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل  رج�����ال 
���س��ل��ي��م��ة، وذل����ك م���ن ي���وم الأح�����د وح��ت��ى 
اخلمي�س عرب الهاتف ) 0114255050 (.

تحديات 
يف امل���ق���اب���ل، مل ي��خ��ف م�����س��رف ال���ربام���ج 
يف  كامل  اآل  حممد  باجلمعية  والأن�سطة 
ال�سعوبات  »اآف��اق« وج��ود بع�س  ل�  حديثه 
والتحديات التي تواجه اجلمعية، واأبرزها 
لها  لعدم وجود موارد  املالية-  التحديات 
اأنها جهة غر حكومية-، وكرثة  باعتبار 
ل  اأن���ه  اإل���ى  م�سرا  املجتمعية،  الق�سايا 
ت��ن��ت��ه��ي م�����س��ك��ل��ة ح��ت��ى ت��ظ��ه��ر الأخ������رى، 
للعمل  املجتمع  ن��ظ��رة  ق�سر  ع��ن  ف�سا 
ال��ث��ق��اف��ة يف  اإج��م��ال ل�سعف  الج��ت��م��اع��ي 
ه���ذا اجل��ان��ب، م��وؤك��دا يف ال��وق��ت ذات���ه اأن 
اجل��م��ع��ي��ة حت��ت��اج مل��زي��د م��ن ال��وق��ت حتى 
يدرك املجتمع اأهميتها ويتقبلها ويتفاعل 

معها ومينحها جزءا من وقته.
وب��ال��ن�����س��ب��ة مل���ا حت��ق��ق م���ن اأه�����داف 
اجل��م��ع��ي��ة، ف��ق��د ق����دره اآل ك��ام��ل ب�����50 %،  
القادم  املزيد يف  التوفيق لتحقيق  متمنيا 

من الوقت.
والأن�سطة  الربامج  وك�سف م�سرف 
مع  ���س��راك��ة  اإب����رام  ط���ور  يف  اجلمعية  اأن 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د، وق�����ال »اجل��ام��ع��ة 
م����ن امل���وؤ����س�������س���ات امل���ه���م���ة، ف���ه���ي ل��ي�����س��ت 
دورا  تلعب   بل  تعليمية،  موؤ�س�سة  جمرد 
من  النتهاء  متوقعا  ك��ب��را«،  اجتماعيا 
التفاقية خال عام. و�سدد اآل كامل على 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  ح�����س��اب��ات  اأه��م��ي��ة 
باملنطقة  ف���رع اجل��م��ع��ي��ة  اأن�����س��اأه��ا  ال��ت��ي 
للو�سول للنا�س، لأنهم الرثوة احلقيقية 
ت��ل��ك احل�����س��اب��ات مت��ن��ح خط  ل����ه، ولأن 

توا�سل مفتوح بينهما.
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ثقافة

كرسي الملك خالد يعقد لقاءه العلمي الثالث

آل فائع: الملتقى يضم 42 مشاركة علمية 
بحثية.. وزعت على ثماني جلسات

أحمد العياف 

�ساحب  ع�سر  منطقة  اأم��ر  برعاية 
ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن خالد، 
ي��ن��ظ��م ك��ر���س��ي امل���ل���ك خ���ال���د ب���ن عبد 
ال��ع��زي��ز، ي��وم��ي الأرب����ع����اء واخل��م��ي�����س 
املقبلني 12 و 13 جمادى الثاين 1436، 
العلمي  ال��ل��ق��اء  اأب���ه���ا،  ق�����س��ر  ب��ف��ن��دق 
الثالث من تاريخ امللك خالد، بعنوان 
)احلركة العلمية والثقافية يف اململكة 
العربية ال�سعودية يف عهد امللك خالد 

)1395-1402 املوافق1982-1975(.
واأك������د امل�������س���رف ع��ل��ى ال��ك��ر���س��ي، 
ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ب��اجل��ام��ع��ة 
ف��ائ��ع،  اآل  ب��ن يحيى  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
اأن ال����س���ت���ع���دادات ل��ع��ق��د ه���ذا ال��ل��ق��اء 
بداأت  منذ فرتة طويلة، حيث �سدرت 
�سوء  ويف  ال�سامي،  املقام  من  املوافقة 
ذل��ك  مت الإع���ان ع��ن اللقاء بجميع 
الو�سائل الإعامية املختلفة ، وبدعم 
م��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 

الداود.

42 مشاركة
»امل�����س��ارك��ات  اأن  اإل����ى  ف��ائ��ع  اآل  واأ����س���ار 
ال��ع��ل��م��ي��ة ب��������داأت ت�����س��ل اإل������ى م��وق��ع 
اللجنة  اجتمعت  ذل��ك  بعد  الكر�سي، 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ك��ر���س��ي ع����دة اج��ت��م��اع��ات 
للبحوث  الأويل  للتحكيم  متوا�سلة، 
وامل�������س���ارك���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة، ح��ي��ت جت���اوز 
علمية،  م�ساركة   55 امل�����س��ارك��ات  طلب 
بحثية،  علمية  م�ساركة   42 منها  ُقبل 
ومت����ت خم��اط��ب��ة ال��ب��اح��ث��ني، وب�����داأت 
الكر�سي  اإل��ى  ت�سل  العلمية  البحوث 

ح�سب املواعيد املحددة« .

اللجنة التنظيمية
اللجنة  ت�سكيل  »مت  فائع  اآل  واأ���س��اف 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل���ل���ق���اء، حت����ت اإ�����س����راف 
م��ب��ا���س��ر م���ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
اجلامعة  وكيل  ورئا�سة  ال���داود،  حمد 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��درا���س��ات 
ال��دك��ت��ور م��اج��د احل���رب���ي، وع���دد من 
املخت�سة  للجهات  املمثلني  الأع�ساء  
يف اجلامعة، حيث عقدت اللجنة عدة 
والرتتيب  التن�سيق  بهدف  اجتماعات 
بال�سكل  الأم�����ور  ت��رت��ي��ب  ومت  ل��ل��ق��اء، 

املطلوب بتوفيق اهلل تعالى«.

جلسات علمية
ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ف���ائ���ع  اآل  واأ�����س����اف   
لتن�سيق  اجتماعاتها،  وا�سلت  العلمية 
يتعلق  وم����ا  وامل��ل��خ�����س��ات،  اجل��ل�����س��ات 
ب���ال���ن���واح���ي ال��ع��ل��م��ي��ة، وق�����ال اإن�����ه مت 
ثماين  ع��ل��ى  العلمية  الأوراق  ت��وزي��ع 
ي�سبقها  ي��وم��ني،  م���دار  على  جل�سات، 
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  افتتاح 
في�سل بن خالد بن عبد العزيز، للقاء 
 ،1436/6/12 الأرب���ع���اء  ي��وم  العلمي، 
ال�����س��اع��ة 11 ���س��ب��اح��ا، يف ف��ن��دق ق�سر 

اجلامعة،  مدير  معايل  بح�سور  اأبها، 
ووك�����اء اجل���ام���ع���ة، وع����دد ك��ب��ر من 

املهتمني والباحثني والباحثات.
وق������دم امل�������س���رف ع���ل���ى ال��ك��ر���س��ي 
لأمر  �سكره  فائع  اآل  اأحمد  الدكتور 
منطقة ع�سر رئي�س الهيئة الإ�سرافية 
ع��ل��ى ال���ك���ر����س���ي، الأم������ر ف��ي�����س��ل بن 
خالد، وملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
ال��داود، وجلامعة امللك خالد )اجلهة 
املمولة  وللجهة  للكر�سي(،  احلا�سنة 
والراعية للكر�سي موؤ�س�سة امللك خالد 
للقاء  التنظيمية  وللجنة  اخل��ري��ة، 
وجلميع  العلمية،  وللجنة  ال��ع��ل��م��ي، 
امل�ساركني وامل�ساركات باأوراق علمية يف 

اللقاء، ولوكالة اأركان العامل.

جلسات اليوم األول

الجلسة األولى 
تبداأ اجلل�سة الأولى )1-2:30 ظهرا( 
يف ق��اع��ة ع�����س��ر ب��ف��ن��دق ق�����س��ر اأب��ه��ا، 
عبدالكرمي  ماجد  الدكتور  ويراأ�سها 
احلربي، وي�سارك فيها كل من الأ�ستاذ 
ال���دك���ت���ور ب���ن���در ال�����س��وي��ل��م »ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�سرعي يف عهد امللك خالد - املعاهد 
عو�س  والدكتور  اأمن��وذج��ا«،  العلمية 
ال�سهري »اجلهود الفقهية يف التعليم 
العايل يف عهد امللك خالد«، والدكتور 
حممد ال�ساذيل »مكانة التعليم الأهلي 
الكرمي  ال��ق��راآن  امللك خالد..  يف عهد 
والعلوم ال�سرعية اأمنوذجا«، والدكتور 
اأحمد احل�سني »قراءة حتليلية مل�سرة 

تعليم الكبار وحمو الأمية بني عامي 
خ��ال��د..  امل��ل��ك  ع��ه��د  يف   1402-1395
والدكتور  من��وذج��ا«،  الريا�س  مدينة 
حممود د�سوقي »التدابر الواقية من 
يف  والأخاقية  الفكرية  النحرافات 

مناهج التعليم يف عهد امللك خالد«.

الجلسة الثانية
ت��ب��داأ اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة امل��ت��زام��ن��ة مع 
ال�����س��اع��ة )1 -2:30    الأول�����ى  اجل��ل�����س��ة 
ق�سر  بفندق  النخيل  قاعة  ظهرا( يف 
�سعد  الدكتور  اجلل�سة:  ويراأ�س  اأبها، 
بن ح�سني عثمان، مب�ساركة كل من: 
»البعثات  اجلميعي  ع��و���س  ال��دك��ت��ور 
واملنح الدرا�سية يف عهد امللك خالد.. 
والأ���س��ت��اذ  حتليلية«،  و�سفية  درا���س��ة 

التقني  »ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ق��ب��ي�����س��ي  م��و���س��ى 
والتدريب املهني يف عهد امللك خالد«،  
»جهود  ال�سرحاين  فاطمة  والدكتورة 
التعليم يف غرب  امل��ل��ك خ��ال��د يف دع��م 
اإفريقيا«، والدكتورة جناء النرباوي 
»اإ�سهامات امللك خالد يف جمال التعليم 
والأ���س��ت��اذة  املهني«،  وال��ت��دري��ب  الفني 
العلمية  »ال�سات  اأحمد هنيدي  اأمل 
الباك�ستانية  ال�����س��ع��ودي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
يف  ال�سعودي  املجتمع  على  وت��اأث��ره��ا 

عهد امللك خالد«.

الجلسة الثالثة
ال�ساعة  )4:30 - 6م�ساء( يف  تبداأ يف 
قاعة ع�سر، ويراأ�سها الأ�ستاذ الدكتور 
ع���ل���ي ����س���ت���وي، مب�������س���ارك���ة ك����ل م���ن: 

»ال��ت��ح��ول  ال��ع��ق��ي��ل  �سليمان  ال��دك��ت��ور 
للمجتمع  الج��ت��م��اع��ي  وال��ت��ح��دي��ث 
ق��راءة  خالد  امللك  عهد  يف  ال�سعودي 
�سو�سيولوجية يف التحول الجتماعي 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي يف ع��ه��د امل��ل��ك 
خالد من خال خطة التنمية الثانية 
1395 - 1402«، والدكتور فهد املالكي 
»ال��ف��ك��ر ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��م��ل��ك خ��ال��د يف 
والثقافية«،  العلمية  احل��رك��ة  تنمية 
وال����دك����ت����ور ع���ب���د ال����وه����اب دف�����ع اهلل 
يف  والثقافية  العلمية  »احلركة  اأحمد 
درا���س��ة  خ��ال��د..  امل��ل��ك  اململكة يف عهد 
وال��دك��ت��ورة  ح��ائ��ل«،   ملنطقة  وثائقية 
الأهلي  »التعليم  �سالح  جال  اأ�سماء 
عهد  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
امل��ل��ك خ��ال��د«،  وال��دك��ت��ورة اأح���ام اأب��و 
قايد »دور املراأة التعليمي يف عهد امللك 

خالد«.

الجلسة الرابعة 
امل��ت��زام��ن��ة مع  ال��راب��ع��ة  ت��ب��داأ اجلل�سة 
اجل��ل�����س��ة ال��ث��ال��ث��ة يف مت����ام ال�����س��اع��ة 
النخيل،  ق��اع��ة  يف  6م�����س��اء(   -  4:30(
ال�سريف،  يحيى  ال��دك��ت��ور  وي��راأ���س��ه��ا 
وي�سارك فيها كل من: الأ�ستاذ نا�سر 
التعليمية  »النه�سة  ال�سريف  حممد 
ب��ال��ط��ائ��ف يف ع��ه��د امل���ل���ك خ���ال���د بن 
عبدالعزيز اآل �سعود، يرحمه اهلل، من 
عام 1395 اإلى 1402«، والدكتورة عهود 
اأبو الهيجاء »تطور التعليم العايل يف 
عهد امللك خالد واأثره يف بناء وتطور 
وال��دك��ت��ورة جميلة م��دين  امل��ج��ت��م��ع«، 
عهد  يف  التعليمية  اخل��دم��ات  »ت��ط��ور 
نوال خياط  والدكتورة  امللك خالد«،  
خالد  امل��ل��ك  عهد  يف  ال��ع��ايل  »التعليم 
 ،»1982-  1975 امل��واف��ق   1402-1395
امللك  »دور  ال��ر���س��ود  ن���وال  والأ���س��ت��اذة 
خ���ال���د يف ت���ط���وي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 

باململكة العربية ال�سعودية«. 

جلسات اليوم الثاني

الجلسة األولى
الثاين  اليوم  يف  الأول��ى  اجلل�سة  تبداأ 
���س��ب��اح��ا(   10:30-9( ال�������س���اع���ة   يف 
وكيل  اجلل�سة  وي��راأ���س  ع�سر،  بقاعة 
القحطاين،  مرعي  الدكتور  اجلامعة 
مب�����س��ارك��ة ك���ل م���ن: ال��دك��ت��ور �سعيد 
مكة  يف  »التعليم  القحطاين  م�سبب 
امل���ك���رم���ة وامل���دي���ن���ة امل����ن����ورة يف ع��ه��د 
درا���س��ة    ..1982-1975 خ��ال��د  امل��ل��ك 
تاريخية«، والدكتور مطلق بن �سياح 
والثقافية  العلمية  »احل��رك��ة  البلوي 
خالد  امللك  عهد  يف  تبوك  منطقة  يف 
1395 -1402«، والدكتور خالد ح�سني 
حم���م���ود »م��ك��ت��ب��ة ال���ب���ن���ي���ان ودوره������ا 
ال���ف���ك���ري يف م��ن��ط��ق��ة ح���ائ���ل خ���ال 
كرمية  والدكتورة  خالد«،  امللك  عهد 
الدومي »املعهد العلمي مبدينة حائل 
يف عهد امللك خالد - درا�سة وثائقية«، 
وال��دك��ت��ور حم��م��د ال�����س��ن��اين »م��ام��ح 
ع��ن احل��رك��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
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ثقافة
اململكة يف عهد امللك خالد«، والأ�ستاذ 
ال�سعودية  »امل��در���س��ة  ف�سي  ب��ن  خ��امت 

مبدينة حائل يف عهد امللك خالد«.

جلسة الثانية
ت��ب��داأ اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة امل��ت��زام��ن��ة مع 
 10:30-9( ال�����س��اع��ة  الأول����ى  اجلل�سة 
���س��ب��اح��ا( ب��ق��اع��ة ال��ن��خ��ي��ل، وي��راأ���س��ه��ا 
الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ع���ل���ي ب����ن ���س��وي��ل 
القرين، وي�سارك فيها كل من: الدكتور 
الإع��ام��ي��ة  »ال�سيا�سة  بو�سعدة  عمر 
واق��ع  على  وانعكا�ساتها  خالد  للملك 
�ساعد  والدكتور  اململكة«،  يف  الإع���ام 
ال�سحفية  املوؤ�س�سة  »مفهوم  ب��وع��ام 
يف ع��ه��د امل��ل��ك خ��ال��د«، والأ���س��ت��اذ عبد 
ال�ست�سرافية  »ال����روؤى  الطيب  احل��ق 
الأع��ل��ى  املجل�س  جت��رب��ة  يف  والبحثية 
لاإعام يف عهد امللك خالد«، والأ�ستاذ 
التنموية  »النعكا�سات  العيايف  اأحمد 
ل����اإع����ام يف ع��ه��د امل���ل���ك خ���ال���د على 
املجتمع ال�سعودي املعا�سر«، والأ�ستاذة 
جن����ود ال��ف��ق��ر »احل���رك���ة الإع��ام��ي��ة 
امللك خ��ال��د«، والأ���س��ت��اذة هند  يف عهد 
خالد  امل��ل��ك  عهد  يف  »الإع����ام  خلوفة 
واأثره على احلركة الثقافية للمجتمع 
املوافق  1975- ال�سعودي 1402-1395 

.»1982

الجلسة الثالثة
ت���ب���داأ اجل��ل�����س��ة ال��ث��ال��ث��ة يف ال�����س��اع��ة  
ع�سر،  ب��ق��اع��ة  ظ��ه��را(    12:30-  11(
وي��راأ���س��ه��ا ال��دك��ت��ور ���س��ع��د احل��م��ي��دي، 
مب�����س��ارك��ة الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح 
اأب���وع���راد، والأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �سلطان 
امل���خ���ايف »ال��ت��ط��ور ال��ك��م��ي وال��ن��وع��ي 
امللك  جالة  عهد  يف  ال��ع��ايل  للتعليم 
-1975 امل����واف����ق   1402-1395 خ���ال���د 

امل�ستفادة«،  الرتبوية  والدرو�س   1982
ال�سيف  اإبراهيم  بن  حممد  والدكتور 
»الآث��������ار ال���رتب���وي���ة حل���رك���ة ال��ت��ع��ل��ي��م 
الع�سكري على م�ستوى تاأهيل وتدريب 
امل��ل��ك خ��ال��د -  ا�أم���ن يف عهد  �ضباط 
كلية امل��ل��ك ف��ه��د الأم��ن��ي��ة اأمن���وذج���ا«، 
»تطور  معا�سة  بن  من�سور  والدكتور 
امل��ك��رم��ة يف  م��ك��ة  العلمية يف  احل��رك��ة 
اإدارة  امل���ل���ك خ���ال���د م���ن خ����ال  ع��ه��د 
وثائقية  درا���س��ة   - والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
اإح�����س��ائ��ي��ة«، وال��دك��ت��ور اأح��م��د ح�سني 
التعليمية يف قطاع  »النه�سة  ع�سري 
باملنطقة   - اجلي�س   - امل�سلحة  القوات 
ال�����س��م��ال��ي��ة ال���غ���رب���ي���ة، يف ع��ه��د امل��ل��ك 
خ���ال���د«، والأ����س���ت���اذة ���س��ي��م��ة ال�����س��م��ري 
»التطورات امل�ستجدة يف جمال التعليم 

العام يف عهد امللك خالد«.

الجلسة الرابعة واألخيرة
ت��ب��داأ اجل��ل�����س��ة ال��راب��ع��ة امل��ت��زام��ن��ة مع 
 12:30-11( ال�ساعة  الثالثة  اجلل�سة 
ظ���ه���را( ب��ق��اع��ة ال��ن��خ��ي��ل، وي��راأ���س��ه��ا 
مب�ساركة  ال�سوكاين،  ح�سن  ال��دك��ت��ور 
�سوؤون  »معهد  بيومي  حممد  الدكتور 
الثقايف«،  ودوره  الإ�سامية  الأقليات 
»املوؤ�س�سة  م��ري��ع  اآل  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور 
الثقافية يف عهد امللك خالد: نادي اأبها 
اآل  اأمنوذجا«، والدكتورة فائزة  الأدبي 
الب�سرية  التنمية  »م��وؤ���س��رات  �سليمان 
يف ع���ه���د امل���ل���ك خ����ال����د«، وال���دك���ت���ورة 
امل��راأة يف عهد  »تعليم  مرفت ح�سنني 
امللك خالد واأث��ره يف خدمة املجتمع«،  
امللك  »دور  ال�سمري  ن��وف  وال��دك��ت��ورة 
خ���ال���د يف ج��م��ع الأدب�������اء حت���ت مظلة 
النادي الأدبي«، والأ�ستاذة هند حبيب 
امل���ط���ري »ت���ط���ور ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام يف 
خ��ال��د1395- امللك  عهد  خ��ال  ع�سر 

درا���س��ة   ..1982-1975 امل���واف���ق   1402
تاريخية«.
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تقنية

ريتويت

»دق ناقو�س اخلطر«.. تعبر جمازي يف اللغة العربية يطلقه من 
يتوقع حدوث خطر، ولكن ناقو�سا من نوع اآخر يقبع الآن يف معمل 
كاريندون التابع جلامعة اأوك�سفورد الربيطانية الأقدم يف العامل 
الغربي، ومازال يدق منذ حوايل قرنني من الزمان وحتى حلظة 

كتابة هذه الأ�سطر.
ب��ط��اري��ة منخف�سة  اإل����ى  ي��ع��ود  ت��ع��ال��ى،  ب��ع��د اهلل  وال��ف�����س��ل، 
الأ�سل  اإيطايل  »الكومة اجلافة« اخرتعها  تعمل مبفهوم  الرتدد 
جوزيبيزامبوين عام 1812م ممثلة لأحد النماذج الأولى للبطارية 

الكهربائية.
هذه البطارية حرت العلماء يف معامل اجلامعة بقوة جهدها 
ه��ذا،  يومنا  العمل حتى  ال���س��ت��م��رار يف  م��ن  ال���ذي مكنها  ال��ع��ايل 
مقتحمة مو�سوعة جيني�س لاأرقام القيا�سية لكونها الأكرث قدرة 

يف العامل.
ق�سمني،  اإل��ى  اجلامعة  علماء  انق�سام  اإل��ى  اأدت  احل��رة  ه��ذه 
الأول ينادي ب�سرورة معرفة اآلية عمل البطارية وال�سر وراء هذا 
الباحثني  ج��زء من  الآخ��ر  الآن، ويف اجلانب  العايل حتى  اجلهد 
يتم  اأن  والأ���س��ل��م  ال��ب��ط��اري��ة،  عمل  يف  التجربة  ت��وؤث��ر  اأن  يخ�سى 

النتظار ملعرفة متى �ستقف البطارية عن العمل.
وبني ناقو�س بطارية اأوك�سفورد غر اخلطر، وناقو�س خطرنا 
املا�سية، معلنا احل��رب يف كل  الع�سر  ال�سنوات  ال��ذي دق كثرا يف 
ومتاحف  �ساعت  اأجيال  على  والندم  احل�سرة  اإل  منلك  ل  مكان، 
اأن تدر�س وتكت�سف  ب��دل من  دم��رت،  واآث��ار  اأحرقت وكتب مزقت 

لنعي ما �سنع اإن�سان املا�سي من اإبداع يف �ستى جمالت احلياة.
ما تاأتي منا�سبة واإل وردد العقاء اأن الأقدم كان اأف�سل من 
حيث التاريخ وال�سناعة وحتى التعامل والنفو�س، اإل اأن هناك من 
واإمنا  التفاوؤل  باب  لي�س من  اأحلى«  »القادم  �سعار  رفع  ي�سر على 
حياة  عا�س  ال��ذي  املا�سي  اإن�سان  خطاها  التي  اخلطوات  كل  ملحو 
و�سنع  ابتكر  ذلك  ومع  حاليا،  نعي�سها  التي  من  اأ�سعب  وظروفا 

واأبدع. 
باأيدينا يف  ن�سنعه نحن  ما  اأن  ياأتي جيل يحاول فهم  فمتى 
زماننا هذا، ل مياثل القليل مما �سنعه �سابقونا، واإن مل ن�ستيقظ 
م���ن اأج����ل احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ق��ل��ي��ل امل��ت��ب��ق��ي م���ن م��وروث��ات��ن��ا، فلن 
تطاوله  ب��داأت  التاريخ  فحتى  عنا،  يقال  �سيئا  القادم  اجليل  يجد 

الألعيب.
نريد من يذكرنا باأننا لدينا ما مياثل بطارية اأوك�سفورد!

نحن وبطارية 
أوكسفورد

حسن أحمد العواجي

اأعلنت �س���ركة مايكرو�س���وفت الأ�س���بوع 
املا�س���ي ع���ن طرحها جه���از هاتف 430 
Lumia بال�س���ريحة املزدوج���ة لين�س���م 
اإل���ى جمموعته���ا احلديثة م���ن هواتف 
باأ�س���عار يف  تب���اع  الت���ي  الذكي���ة  لومي���ا 

متناول اجلميع.
ب���ن���ظ���ام   Lumia 430 وزود 
»وي����ن����دوز ف�����ون« وم���ع���ال���ج »ك���وال���ك���وم 

Lumia 430 هاتف من مايكروسوفت بـ 70 دوالرا

تطبيق يدمج الصور
Instagram بأشكال مختلفة من

ك�������س���ف���ت ����س���ب���ك���ة م���������س����ارك����ة ال�������س���ور 
الج��ت��م��اع��ي��ة »ان�����س��ت��غ��رام« م���وؤخ���را عن 
يتيح  ال���ذي  اجل��دي��د   Layout تطبيق 
مل�ستخدمي ال�سبكة، �سنع �سورة واحدة 

تت�سمن جمموعة متنوعة من ال�سور.
 Layout اأن  ان�ستغرام،  واأ�سحت 
ع��ل��ى  ال���ت���ع���دي���ل  اأدوات  ك����اف����ة  مي���ل���ك 
ال�سبكة  مل�ستخدمي  تتيح  التي  ال�سور 
الجتماعية، �سهولة اإن�ساء �سور جديدة 

باأ�سكال متنوعة عرب دمج �سور عدة.
اأدوات  اجل��دي��د  التطبيق  ومي��ل��ك 
ل���دم���ج ال�������س���ور امل���خ���ت���ارة يف ال�������س���ورة 
واأفقية  راأ�سية  اأو���س��اع  بعدة  الرئي�سية 
للتعديل  اأدوات  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  خمتلفة، 
ظهورها،  وطريقة  ال�سور  قيا�س  على 
لتنفيذها  خمتلفة  مر�سحات  يقدم  كما 

على ال�سور.
امل�ستخدم كذلك، اختيار  وباإمكان 
ال�سور من ذاكرة جهازه الذكي، وي�سهل 
ع��ل��ي��ه اإي���ج���اد ال�������س���ورة امل���خ���ت���ارة ب��ع��دة 

خيارات لرتتيب ظهور ال�سور مثل خيار 
كما  تخزينها،  ت��وق��ي��ت  ح�سب  ترتيبها 
عدة  عينات  للم�ستخدم  التطبيق  يوفر 
ل�سور يدمج بع�سها مع بع�س، وميكن 

حماكاتها للخروج ب�سور مماثلة.
مدونتها  عرب  ان�ستغرام،  واأك���دت 
ال��ت��ط��ب��ي��ق  خ�����ي�����ارات  اأن  ال���ر����س���م���ي���ة، 
اجل��دي��د م�����س��ت��وح��اة م��ن ال�����س��ور التي 
�سبكتها  ع��ل��ى  ي��وم��ي��ا  م�����س��ارك��ت��ه��ا  ي��ت��م 
الج��ت��م��اع��ي��ة، م��و���س��ح��ة اأن��ه��ا لحظت 
قيام عدد كبر من م�ستخدميها بن�سر 
تلك النوعية من ال�سور املدمج بها عدة 

لقطات متنوعة.
اأطلقت   Instagram اأن  ي��ذك��ر 
الذكية،  اأبل  Layout لأجهزة  تطبيق 
حيث ميكن تنزيله جمانا عرب متجر 
اب�ستور، بحجم 4.8 ميغابايت، واأكدت 
بنظام  اخل��ا���س��ة  التطبيق  ن�سخة  اأن 
اأندرويد قادمة خال الفرتة القليلة 

املقبلة.

 Qualcomm �������س������ن������اب������دراج������ون« 
ثنائي  ملعالج  اإ�سافة   ،Snapdragon
1.2 جيجاهرتز،  النواة يعمل ب�سرعة 
اأنه مزود بربنامج »مايكرو�سوفت  كما 
اأوفي�س« Microsoft Office و�سكايب 
 OneDrive دراي�������ف  وون   Skype
اأك��رب  حتقيق  على  امل�ستخدم  مل�ساعدة 
ا�ستفادة �سواء يف العمل اأم يف اللعب اأم 
اجلهاز  ترقية  ميكن  كما  تنقله.  اأثناء 

.windows 10 اإلى
 Lumia 430 ه���ات���ف  وي��ت��م��ي��ز 
ال�سغر  ب��ح��ج��م��ه  ال�����س��ري��ح��ة  م�����زدوج 
اإن��ه  ح��ي��ث  واأل���وان���ه  وت�سميمه  وق��وت��ه 
 3 WVGA وق��ي��ا���س��ه��ا  ب�����س��ا���س��ة  م����زود 
ت��ب��ع��ث احل���ي���اة يف جميع  ال���ت���ي  اإن�������س، 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات والأل�����ع�����اب وت�����س��ج��ي��ات 

الفيديو. 

ي�����س��ت��ط��ي��ع   Lumia 430 وم�����ع 
م�������س���ت���خ���دم اجل������ه������از، اإجن�����������از ع����دد 
اأك����رب م��ن امل��ه��ام ك��ل ي����وم، ك��م��ا ميكنه 
ا����س���ت���خ���دام ب���رن���ام���ج م��اي��ك��رو���س��وف��ت 
واوتلوك   Microsoft Office اأوفي�س 
ول��ا���س��ت��خ��دام��ات  ل��ل��ع��م��ل   Outlook

ال�سخ�سية املنتجة.
وب��ا���س��ت��ط��اع��ة م�����س��ت��خ��دم��ي ه��ذا 
ال�سحابة  تخزين  ا���س��ت��خ��دام  ال��ه��ات��ف، 
امل���ج���اين ب�����س��ع��ة 30 ج��ي��ج��ا ب��اي��ت على 
املحتوى  على  للمحافظة   OneDrive
املهم، اإ�سافة للقيام بات�سالت الفيديو 
بع�سا  بع�سهم  وم�ساهدة   Skype عرب 

بف�سل الكامرا الأمامية. 
ك����م����ا ت���ت���ي���ح م����ي����زة ال�������س���ري���ح���ة 
حتديد  مل�ستخدميه  بالهاتف  املزدوجة 
اأو  ل��ل��ع��م��ل،  امل��ن��ا���س��ب��ة   SIM ���س��ري��ح��ة 

على  مل�ساعدتهم  العائلي،  لا�ستخدام 
اإدارة ات�سالتهم اليومية ب�سكل اأف�سل. 
وم���ن ب��ني ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل��ف�����س��ل��ة على 
وات�����س��اب،  ت��وي��رت،  في�سبوك،  ال��ه��ات��ف: 

كاندي كرا�س �ساجا، وان�ستغرام. 
اآخ��ر من  كما ميكن حتميل عدد 
ب�سهولة  الرتفيهية  واملواد  التطبيقات 
 Windows ف��ون  وي��ن��دوز  متجر  م��ن 

.Phone Store
 Lumia ه���ات���ف  ط����رح  و���س��ي��ب��داأ 
اأ���س��واق  يف  امل���زدوج���ة  بال�سريحة   430
خم��ت��ارة يف ال��ه��ن��د وال�����س��رق الأو���س��ط 
واأف��ري��ق��ي��ا واآ����س���ي���ا وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ، 
ورو����س���ي���ا وك���ازخ�������س���ت���ان وب��ي��ارو���س��ي��ا 
ب�سعر قدره   2015 اإب��ري��ل  اب��ت��داءا من 
باللونني  متوفرا  و�سيكون  دولرا،   70

الأ�سود والربتقايل الغامق.

شبكة للنحو واإلمالء
باللغة العربية

بالنحو  يتعلق  ما  وكل  العربية  اللغة  لعلوم  جمتمعا  العربية،  الف�سيح  �سبكة  توفر 
الأمور  لتغطية معظم  الأق�سام  والإم��اء ونحوهما، كما توفر جمموعة كبرة من 
املتعلقة باللغة. فبعد الدخول اإلى موقع ال�سبكة، ميكن ت�سفح حمتويات املوقع من 
اأو  اأو تعليق  �سوؤال  اأج��ل طرح  اإل��ى ت�سجيل ح�ساب م�ستخدم، ولكن من  دون احلاجة 
م�ساركة ميكن ت�سجيل ح�ساب جماين والبدء يف طرح ال�ستف�سارات مبا�سرة. ميكنك 

http://www.alfaseeh.com/vb/forum.php الدخول للموقع عرب الرابط
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إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

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

الدفء
في التربية.. 
ماذا يعني؟

د ظافر آل حماد 
المشرف على مركز
الموهبة واإلبداع 

معلما  اأم  ق���ائ���دا  ك��ن��ت  ����س���واء 
م��رب��ي��ة  اأم�����ا  اأم  اأ����س���رة  رب  اأم 
وو����س���ع���ت ب�����س��م��ة ال���ن���ج���اح يف 
نظامك  م��ن  وخ���رج  حميطك 
ال���ذي ت��دي��ره ن��اج��ح��ون ي�سار 
ل����ه����م ب����ال����ب����ن����ان، م����وه����وب����ون 
وموهوبات موؤثرون ومنتجون 
يف جمالتهم، فكلي ثقة باأنك 
ت��ت��م��ي��ز ب��اأرب��ع��ة م���ب���ادئ مهمة 
على راأ�سها ما اأكدته الدرا�سات 
ال��رتب��وي��ة احل��دي��ث��ة، وه���و اأن 

تكون دافئا، ولي�س حارا.
اأراأيتم نور القمر؟ مثله. 
ول  الطريق  ينر  مثله.  نعم، 
وحرارة  ك�سوء  امل�سافر  يحرق 
�سلى  احلبيب  قالها  ال�سم�س، 
العامل  اهلل عليه و�سلم »ف�سل 
على العابد كف�سل القمر على 

�سائر الكواكب«.
 اإن م��ا ي��ق��اب��ل ال����دفء يف 
الرحمة،  هو  الأ�سيلة  ثقافتنا 
رح��م��ة من  فبما   « تعالى  ق��ال 
اهلل ل��ن��ت ل��ه��م ول���و ك��ن��ت ف�سا 
غ��ل��ي��ظ ال��ق��ل��ب لن��ف�����س��وا من 

حولك«.
عليه  اهلل  ���س��ل��ى  وي���ق���ول 
يرحمهم  »ال���راح���م���ون  و���س��ل��م 

اهلل«. نعم، الرحمة.
�سلى  ر���س��ول��ه  اهلل  واأدب 
ف��اأح�����س��ن  و����س���ل���م،  ع��ل��ي��ه  اهلل 

تاأديبه بالرحمة.
ال����رح����م����ن  اهلل  ب���������س����م 
الرحيم، رحمن الدنيا ورحيم 

الآخرة.
العاملني  رب  هلل  »احل��م��د 
ن�سمعها  ال���رح���ي���م«  ال��رح��م��ن 
ون���ردده���ا ك��ث��را يف ���س��ل��وات��ن��ا 

وحياتنا.
عليهم  ال��ر���س��ل  اأدب  م��ن 
ال��رح��م��ن  ه����و اهلل  ال�������س���ام؟ 
ال���رح���ي���م، وك����ذل����ك ال��رح��م��ة 
املهداة ربى �سحابته بالرحمة 
ل��ن��ت  »ف���ب���م���ا رح���م���ة م����ن اهلل 
لهم.. الآية« فقد تولى اأبو بكر 
ال��ق��ي��ادة م��ن ر���س��ول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم، لأنه كما قال 

»اأرحم اأمتي باأمتي اأبو بكر«.
ك������م ل������ل������دفء ول����ل����رف����ق 
والإك��رام  وللتقدير  وللرحمة 
واللني  والح���رتام  والت�سجيع 

من بركات!
ك������م ن����ح����ن ب����ح����اج����ة يف 
جامعتنا لأن نقف مع طابنا 
املعلم  الأب  وق��ف��ة  وط��ال��ب��ات��ن��ا 

احلازم الرحيم!
نتذكر  تدري�سنا  يف  ليتنا 
من  ���س��ر  ال���رح���م���ة  اأن  دائ���م���ا 
اأ����س���رار امل��ه��ن��ة ل مي��ار���س��ه اإل 
�سلى  ف��ق��دوت��ن��ا  ال���ن���اج���ح���ون، 
اهلل عليه و�سلم قال اهلل تعالى 
رحمة  اإل  اأر�سلناك  »وم��ا  عنه 

للعاملني«.
وللحديث بقية.

أطلق العنان لعقلك

وهب اهلل الإن�سان عقا مبدعا من اأجل 
اأن يفكر به ويتاأمل فيما حوله، ويخ�سع 
بني  فيها  مييز  متاأنية  ل��درا���س��ة  الأم���ور 
وال�����س��ر،  ب��ني اخل���ر  ال�سحيح واخل���ط���اأ، 

بني الإيجابي وال�سلبي، اإلى غر ذلك.
وب��ال��رج��وع اإل���ى ك��ت��اب اهلل ال��ك��رمي 
التي  الآي���ات  العديد من  ال��ق��ارئ  �سيجد 
تفكرهم  باإعمال  النا�س  فيها  اهلل  ياأمر 

وا�ستخدام عقولهم.
 وك���ل���م���ا اأع�����م�����ل الإن�����������س�����ان ع��ق��ل��ه 
الو�سول  م��ن  متكن  تفكره  وا���س��ت��خ��دم 
اإل���ى اأف��ك��ار م��ب��دع��ة وم��ق��رتح��ات مفيدة 
واأفعال رائعة، مما يولد لديه همة عالية 

وطموحات ل تقف عند حد.

ولذلك تربز هنا اأهمية املمار�سة 
امل�ستمرة لدى كل اإن�سان يف ا�ستخدامه 

لعقله وتفكره.
م���ن  ب����ع���������س����ا  اأن  وامل���������اح���������ظ 
ال�سباب  بع�س  وخ�سو�سا  الأ���س��خ��ا���س 
ق���د اأغ��ل��ق��وا م��ن��اف��ذ ال��ت��ف��ك��ر وب���واب���ات 
ال�����ع�����ق�����ول مب����ق����اب���������س م�������ن ح�����دي�����د، 
واأ�سبح  التفكرية،  ق��درات��ه��م  فعطلوا 
وال��ر���س��ا  امل���ادي���ات  وراء  ال��ل��ه��اث  همهم 
اجلهود  من  مزيد  ب��ذل  وع��دم  بالقليل 
ل��ل��ت��ف��ك��ر، ف��ك��ان��ت امل��ح�����س��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ج��م��ود ع��ق��ول��ه��م و���س��ح��ال��ة ت��ف��ك��ره��م، 
وم���وت همهم ووق��وف��ه��م ع��ن��د ال��درج��ة 
الرغبة  لديهم  لي�س  ال�سلم  يف  الأول���ى 

يف ال��ت��ق��دم وال�����س��ع��ود وال���و����س���ول اإل���ى 
حتفيز  على  ي�ساعد  مما  ولعل  الأعلى. 
التفكر وت�سجيع العقول على الدرا�سة 
توافر  والإب���داع،  وال�ستق�ساء  والبحث 
تعتمد  التي  املنا�سبة  التعليمية  البيئة 
ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��رائ��ق 
التدري�سية املتنوعة التي تنمي مهارات 
ال��ت��ف��ك��ر ال���ت���اأم���ل���ي والإب�����داع�����ي ل��دى 
البحث  م��ه��ارات  وتك�سبهم  ال��دار���س��ني، 
والإب�����داع والب��ت��ك��ار، وت��دف��ع اإل���ى طرح 
امل���زي���د م���ن الأف���ك���ار امل��ب��دع��ة، وك��ذل��ك 
فتيل  اإ�سعال  على  القادر  الأ�ستاذ  وجود 
ا�ستنتاجية  ب��ط��رق  واحل�����وار  ال��ن��ق��ا���س 
اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة  متنوعة،  وا�ستقرائية 

ب�سورة  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ا���س��ت��خ��دام 
اإيجابية تدفعهم اإلى مزيد من التاأمل 

والفح�س والتق�سي.
ومن هنا اأدعو طابنا وطالباتنا 
اإلى اإطاق العنان لعقولهم، وحتريك 
امل��ق��اب�����س ب�����س��ورة م�����س��ت��م��رة ودائ��م��ة 
مت��ك��ن��ه��م م���ن ال���و����س���ول اإل�����ى اأع���م���ال 
جمتمعهم  وعلى  عليهم  تعود  خ��ال��دة 
ووط���ن���ه���م ب��ال��ن��ف��ع ال��ك��ب��ر وال��ث��م��رة 
ال���ي���ان���ع���ة، وجت��ن��ب��ه��م وي������ات غ�����س��ي��ل 
وراء  والبعد عن الجن���راف  الأدم��غ��ة، 
من  ومتكنهم  واحل��اق��دي��ن  املغر�سني 
مواجهة كافة التحديات والتكيف مع 

املتغرات املت�سارعة للع�سر احلايل.

مذكرات موظف متقاعد

تعييني معيدا يف فرع جامعة  �سدر قرار 
باأبها  الإم��ام حممد بن �سعود الإ�سامية 
ق�سم  يف  التدري�س  وبا�سرت   1400 ع��ام  يف 
جامعة  اإن�ساء  قبل  واآدابها  العربية  اللغة 
بتدري�س عدد من  وقد قمت  امللك خالد، 

املقررات الدرا�سية لطاب الكلية.
وب����ع����د ذل������ك ح�����س��ل��ت ع���ل���ى درج����ة 
امل��اج�����س��ت��ر م����ن ك��ل��ي��ة ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة 
ب��ال��ري��ا���س يف ع���ام 1407ب��ت��ق��دي��ر مم��ت��از، 
الإ�سامي  الر�سالة »الجتاه  وكان عنوان 
الثالث  القرنني  يف  الأندل�سي  ال�سعر  يف 
والرابع الهجريني« ثم �سجلت الدكتوراه 
يف الكلية نف�سها وكان عنوان ر�سالتي »اأدب 
الوعظ حتى نهاية القرن الرابع الهجري 

جمعا ودرا�سة«.

على  وح�سلت  مناق�ستها  متت  وق��د 
درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة 

ال�سرف الأولى يف 1414/5/11.
  ويف عام 1417 �سدر القرار بتعييني 
وك���ي���ا ل��ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��ل��وم 
الج��ت��م��اع��ي��ة ل���ل�������س���وؤون ال��ع��ل��م��ي��ة ب��اأب��ه��ا 

لفرتتني انتهت بتاريخ 1417.
باجلامعة  عملي  اأث��ن��اء  حظيت  وق��د 
مبزاملة نخبة ممتازة من الإخوة اأع�ساء 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س واأف��������دت م����ن ع��ل��م��ه��م 
وف�سلهم، رحم اهلل من مات منهم ووفق 

من كان حيا واأمد يف عمره على طاعته.
ك��م��ا ك����ان ل��ع��م��ل��ي يف اجل��ام��ع��ة دور 
ا���س��ت��ف��دت م��ن��ه يف ح��ي��ات��ي اخلا�سة  ك��ب��ر 
ل  هنا  وم��ن  لنف�سي،  مقربا  عملي  وك��ان 

اأن يحب عمله ليخل�س فيه  بد لاإن�سان 
ويعطي فيه بكل �سدق واإخا�س يف ال�سر 

والعلن.
من  �سنة   25 نحو  اأم�سيت  اأن  وبعد 
تر�سيحي  مت  اجلامعة  يف  العملية  حياتي 
ال�سابق،  ع�سر  منطقة  اأم���ر  �سمو  م��ن 
م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني واأمر 
منطقة مكة املكرمة حاليا الأم��ر  خالد 
الفي�سل،  مديرا عاما لفرع وزارة ال�سوؤون 
والإر�ساد  والدعوة  والأوق���اف  الإ�سامية 
يف  بذلك  ال��ق��رار  ف�سدر  ع�سر،  مبنطقة 

عام 1426.
وب���ا����س���رت ال���ع���م���ل يف ذل�����ك امل���رف���ق 
ال����دع����وي مل����دة خ��م�����س ����س���ن���وات ون�����س��ف، 
ت��اري��خ 1432/1/19 ح��ي��ث مت  اإل���ى  وذل���ك 

واخلطباء  الأئ��م��ة  معهد  يف  للعمل  نقلي 
بالريا�س.

 وب��ع��د م����رور ح����وايل ���س��ب��ع��ة اأ���س��ه��ر 
امللك  اإل���ى ج��ام��ع��ة  ن��ق��ل خ��دم��ات��ي  طلبت 

خالد فتم ذلك.
كما مت ندبي للعمل م�ست�سارا �سرعيا 
لدى �ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل 
ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ت��وج��ي��ه من 
تقريبا  �سنة  م��رور  وبعد  ال��ك��رمي،  �سموه 
ط��ل��ب��ت ال��ت��ق��اع��د امل��ب��ك��ر م���ن اجل��ام��ع��ة، 
بتاريخ  التقاعد  اإل��ى  اإحالتي  ق��رار  و�سدر 
1435/3/1 بعد حياة وظيفية ا�ستمرت 35 
املليك والوطن  الدين ثم  عاما يف خدمة 
والتاأليف  والبحث  للقراءة  تفرغت  حيث 

يف مكتبتي اخلا�سة.

د. مبارك بن سعيد حمدان
عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر

د. عبد اهلل بن محمد بن حميد
عضو هيئة التدريس السابق بكلية العلوم اإلنسانية
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الرأي الجامعي

اجل��ام��ع��ي��ة  امل���دي���ن���ة  م�������س���روع���ات  اإن 
بجامعة امللك خالد ت�سر بوترة عالية 
ووف��ق م��ا مت و�سعه م��ن خطط زمنية 
واجلامعة  ت��اأخ��ر،  اأي  دون  واإن�����س��ائ��ي��ة 
تنفذ حاليا املدينة اجلامعية بالفرعاء 
يف ق���م���ة ج����ب����ال ال���������س����روات مب��ن��ط��ق��ة 
2.185م،  قدره  ارتفاع  مبتو�سط  ع�سر 
ومب�����س��اح��ة اإج��م��ال��ي��ة ت���ق���در ب��ث��م��ان��ي��ة 

مايني مرت مربع.
 وت����ت����ك����ون امل����دي����ن����ة اجل���ام���ع���ي���ة 
م����ن امل���ن���ط���ق���ة ال�������س���رف���ي���ة، وامل��ن��ط��ق��ة 
الأك�����ادمي�����ي�����ة ل����ل����ط����اب، وامل���ن�������س���اآت 
املجمع  ومركز  والرتفيهية،  الثقافية 
اجلامعي  وامل�ست�سفى  للطاب،  الطبي 
واإ�سكان  املركزية،  الريا�سية  واملنطقة 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س، واإ����س���ك���ان 
الطاب،  واملراكز البحثية والتعليمية، 

 17 بطول  خدمات  نفق  اإل��ى  بالإ�سافة 
ك��ل��م، وحم��ط��ة ك��ه��رب��اء ب��ج��ه��د 132ك 
متعددة  ال�ضيارات  ملواقف  ومبان  واط، 

الأدوار.
وق���د ح��ر���س��ت اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى اأن  
ال��ع��م��اق��ة بل  امل��دي��ن��ة  ب��ه��ذه  ل تكتفي 
كلياتها  كافة  حتظى  اأن  على  حر�ست 
م��ن��ط��ق��ة ع�سر  ك��اف��ة حم��اف��ظ��ات  ويف 
ذات  وال��ب��ن��ات مب��ب��ان م�ستقلة  ل���اأولد 
موا�سفات عاملية عالية جتعل من هذه 
ف�سارعت  ج��ي��دة،  علمية  بيئة  امل��ب��اين 
ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن ك��اف��ة ال��ت��ج��ارب التي 

�سبقتها.
املباين  وجاء حر�سها لتكون هذه 
الدرا�سية  الحتياجات  لكافة  منا�سبة 
املعامل  ب��اأرق��ى  جتهيزها  على  والعمل 
الدقيقة  امل��وا���س��ف��ات  ذات  وامل��خ��ت��ربات 

ال����ت����ي ت�������س���اع���د ط���اب���ه���ا وط��ال��ب��ات��ه��ا 
ب��ال���س��ت��ف��ادة م��ن اأح����دث م��ا ت��و���س��ل له 

العلم يف هذا املجال.
ك��م��ا ك���ان ل��ل��ج��ام��ع��ة ن��ظ��رة ثاقبة 
املنا�سبة  املواقع  باختيار  قامت  عندما 
ملبانيها يف كافة املحافظات لتخدم هذه 
الواحدة،  املحافظة  �سكان  كافة  املواقع 
اأن جت���ع���ل م����ن ه���ذا  وح���ر����س���ت ع���ل���ى 
واجتماعيا  وثقافيا  علميا  منارا  املبنى 
ال�سكان من خال  ي�ستفيد منه جميع 
ت���ق���دمي ال��������دورات والأن�������س���ط���ة ل��ك��اف��ة 
ال��روؤي��ة  تتحقق  حتى  املجتمع  ���س��رائ��ح 
اإن�ساء اجلامعات يف كافة  والفائدة من 
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة وت���ك���ون ه����ذه امل��ب��اين 
اجلامعية منارة للعلم ت�سهم يف تطوير 
وت��زوده��م  امل��ج��الت  جميع  يف  املجتمع 

باملعرفة ال�سحيحة.

مشاريع جامعة الملك خالد مفخرتنا القادمة 

أ. د. حسين بن مانع
الوادعي
 عميد كلية الهندسة
ومدير مركز األمير سلطان
للدراسات البيئية والسياحية

اإن اأبرز ما يتحقق من خال امل�ساركة 
ال���ف���اع���ل���ة يف ال�����ن�����دوات وامل�����وؤمت�����رات 
واملعرفة  الط��اع  لاإن�سان  العلمية 
وزي����ادة ر�سيد خ��ربات��ه، وم��ن خال 
الآف���اق  ن���دوة  فعاليات  يف   م�ساركتي 
لل�سياحة  والجتماعية  القت�سادية 
نظمتها  ال���ت���ي  ال���ع���رب���ي،  ال���وط���ن  يف 
حم���اف���ظ���ة ال���ط���ائ���ف ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
واحت���اد  لل�سياحة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
جم��ال�����س ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��ع��رب��ي��ة 
اأح�س�ست  للتنمية  الإ�سامي  والبنك 
اكت�سبت  ق���د  امل�����س��ارك��ة  ب��ه��ذه  ب��اأن��ن��ي 

معرفة وخربة جديدة.
لقد اأب����رزت  ه��ذه ال��ن��دوة ال��دور 
ال����ت����ن����م����وي، ب�������س���ق���ي���ه الق���ت�������س���ادي 
يلعبه  اأن  ال��ذي ميكن  والج��ت��م��اع��ي، 
ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة، وت�����س��خ��ي�����س واق���ع 
العربي،  الوطن  يف  ال�سياحي  القطاع 
وفتح قنوات احلوار بني املتخ�س�سني 

وال��ب��اح��ث��ني الأك����ادمي����ي����ني، وك��ذل��ك 
مناق�سة �سبل التعاون بني القطاعات 
ال�����س��ي��اح��ي��ة ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال���وط���ن 
ال�ستفادة  كيفية  وحت��دي��د  ال��ع��رب��ي، 
م���ن جت����ارب ب��ع�����س ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
املتقدمة يف  اخل��ربات  ذات  والأجنبية 

هذا املجال. 
وقد اأح�سن القائمون على الندوة 
مبعدل  اأرب����ع  ال���ى  جل�ساتها  تق�سيم 
احتوت كل  ي��وم، بحيث  لكل  جل�ستني 
العمل  اأوراق  من  العديد  على  جل�سة 
للندوة  املختلفة  املحاور  تتناول  التي 
ومب�ساركة وا�سعة من خمتلف الدول 
ال�سياحة،  مبو�سوع  املهتمة  العربية 
وت��خ��ت��ت��م  ك���ل ج��ل�����س��ة ب��ح��ل��ق��ة نقا�س 
تتاح  فيها الفر�سة للتداول والنقا�س 

واإبداء الآراء.
وقد مت طرح العديد من النقاط 
املعمقة  ال���روؤي���ة  ال��ت��ي مت��ث��ل  امل��ه��م��ة 

ملركز الأمر �سلطان لدرا�سات البيئة 
التي  واملعوقات  باجلامعة  وال�سياحة 
احليوي  القطاع  بهذا  النهو�س  تعيق 
ع��ل��ى ال��وج��ه امل��ط��ل��وب داخ����ل ال��وط��ن 
ك���ك���ل ومب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ع���ل���ى وج���ه 

اخل�سو�س. 
وق�������د ك�������ان ل����ه����ذه امل�����داخ�����ات 
ال��������دور ال�����ب�����ارز يف اإث���������راء ال��ن��ق��ا���س 
اخل��روج  واأي�����س��ا  واملو�سوعي  العلمي 

بالتو�سيات اخلتامية للندوة. 
وق�������د ����س���ك���ل���ت ه�������ذه امل�������س���ارك���ة 
من  بالعديد  لالتقاء  طيبة  فر�سة 
الوطن  ال�سياحي يف  بال�ساأن  املهتمني 
والباحثني،  الأكادمييني  من  العربي 
عن  امل�سوؤولني  بع�س  ال��ى  بالإ�سافة 
عزز  مما  دولهم،  يف  ال�سياحي  ال�ساأن 
تعاون م�سرتك مع  اإقامة  من فر�س 
البيئة  لأبحاث  �سلطان  الأمر  مركز 

وال�سياحة.

د مرعي بن حسين القحطاني 
وكيل جامعة الملك خالد

ندوة اآلفاق االقتصادية واالجتماعية للسياحة
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

العاملي الب��رز حاليا، هو  احلدث 
م���ا ي��ق��وم ب���ه الئ���ت���اف ال��ع��رب��ي 
الإ�����س����ام����ي ب���ق���ي���ادة امل��م��ل��ك��ة يف 
اليمن  يف  احلوثية  املواقع  �سرب 
ب��ه��دف وق���ف ال��ط��غ��ي��ان وال��ت��م��رد 
وال��ع��ن��ج��ه��ي��ة احل���وث���ي���ة وم��ع��ه��ا 
م��رت��زق��ة ال��رئ��ي�����س امل��خ��ل��وع علي 
ا�ستكربت  ال��ت��ي  ���س��ال��ح  ع��ب��داهلل 
ع��ل��ى ك��اف��ة ال��ط��وائ��ف ال��ي��م��ن��ي��ة،  
وح������اول������ت ان������ت������زاع ال�������س���رع���ي���ة 
لت�سليمها اإلى طهران ورفع العلم 

الإيراين يف اليمن.
اململكة هذه  احلملة  وتقود 
الع�سكرية بعد اأن اأف�سل احلوثيون

وب����داأو مب��ن��اورات  اليمنية،  الط����راف  ب��ني  ل��ل��ح��وار  ال�سيا�سية  ك��اف��ة اجل��ه��ود 
باأ�سلحة ثقيلة على احلدود ال�سعودية، اإ�سافة اإلى ت�سريحاتهم الهادفة الى 

زعزعة الأمن وال�ستقرار يف بادنا.
وهناك وهلل احلمد تاأييد عاملي كبر لهذه اخلطوة التي اتخذتها اململكة 
وعدتها �سرورية لوقف الزحف احلوثي لا�ستياء على ال�سرعية اليمنية، 
وا���س��ت��ق��رار دول اخلليج  اأم���ن  ك��ان��ت ت�سدرها على  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات  ووق���ف 

العربي.
وقد اأ�سار معايل مدير اجلامعة يف مقاله بهذا العدد اإلى اأهمية انتباه 
اإليكرتونية  مواقع  ت�سدرها  التي  املغر�سة  الإ�ساعات  اإل��ى  اجلامعي  �سبابنا 
يجب  م��ا  واتباعهم. وهذا  واحل��وث��ي��ني  اإي���ران  قبل  م��ن  وم��اأج��ورة  م�سبوهة 

النتباه اليه.

الحدث العالمي
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

اسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا:

45 الف نسخة اسبوعيا
أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب

توزع في كافة مناطق المملكة وخارجها
توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

أسبوعية جامعة الملك خالد

2412

غائم مشمس
مشمسجزئيا

2412241224112411

مشمس مشمس

بدون زعل
التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  م��ن  كثري   •
يحر�ص على طلب ح�شور موؤمتر علمي 
يف اأقا�شى الكرة االر�شية، ويف الوقت 
موؤمتر  ح�شور  ويهمل  يتجاهل  نف�شه 
علمي اأو فعالية تخ�ش�شية يف جامعته 

وهو ال يبعد عنها �شوى خطوات!

من  ال��ب��ع�����ص  ي��ت��ن��ا���ش��ى  اأو  ين�شى   •
املكلفني  ال��ت��دري�����ص  هيئة  اأع�����ش��اء 
ب��اع��م��ال اإداري����ة اأن���ه اأك��ادمي��ي قبل 
يحر�ص  ال  فتجده  اإداري���ا،   يكون  اأن 
من  االأك��ادمي��ي  العمل  ممار�شة  على 
يف  جلان  اأو  اجتماعات  اأو  حما�شرات 

ق�شمه العلمي الذي ينت�شب اإليه.

يف  الرئي�ص  ال�شبب  اأن  املوؤ�شف  من   •
املحا�شرات  عن  الطلبة  بع�ص  تغيب 
اإج��ازة، كون  اأي  ت�شبق  التي  االأيام  يف 
قد  ال��ت��دري�����ص  هيئة  اأع�����ش��اء  بع�ص 
لن  اأنه  باآخر  اأو  ب�شكل  لطالبه  اأوحى 
ياأخذ  اأنه  لن  اأو  جديدا،  در�شا  ي�شرح 

الغياب عن تلك املحا�شرات.

يعرف  ال  اجلامعة  من�شوبي  بع�ص    •
يف  الطبية  اخل��دم��ات  اإدارة  ب��وج��ود 

خدمات  من  تقدمه  ما  رغم  اجلامعة، 
ال��ب��ع�����ص عندما  وي��ت��ف��اج��اأ  ج���ي���دة،  
املقدمة  الطبية  باخلدمات  حتدثه 
�شعف  يكون  وق��د  اجلامعة،  ملن�شوبي 
اأ�شباب  اأب��رز  من  يقدم  مبا  التعريف 

ذلك!

الطالب  مواقف  يف  االأم��ن  حرا�ص   •
وج��ود  ل��ع��دم  ال�شجر  بظل  يحتمون 
من  لتحميهم  ب��ه��ا  يجل�شون  اأم��اك��ن 

حرارة ال�شم�ص واملطر!
 

• اق��ت�����ش��رت م�����ش��ارك��ة اجل��ام��ع��ة يف 
على  للكتاب  الدويل  الريا�ص  معر�ص 
موؤلفات  ببع�ص  والتعريف  العر�ص 
اجلامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء 
االإه��داءات.  غابت  كما  بيعها،  ولي�ص 
وتوفري  امل�شبق  التن�شيق  يتم  ال  مل��اذا 
عدد من املوؤلفات وعر�شها للبيع ولي�ص 

لال�شتعرا�ص فقط؟ 

• دخ�����ول ب��ع�����ص ال���ط���الب ق��اع��ات 
و�شعر  ر�شمي،  غري  بلبا�ص  املحا�شرات 
جامعي   بطالب  يليق  ال  منثور،  طويل 

يجب اأن يو�شع له حد!

املوؤمتر العلمي ال�ساد�س لطاب وطالبات التعليم، يف مدينة جدة

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

حتت عنوان: احلركة العلمية والثقافية يف اململكة العربية ال�سعودية

يف عهد امللك خالد بن عبد العزيز اآل �سعود ما بني عامي 1402-1395

املوافق 1982-1975 

اخر موعد لاعتذار عن الف�سل الدرا�سي الثاين

من 10 اإلى 13 جمادى الثاين 1436

من 12 اإلى 13 جمادى الثاين 1436

اخلمي�س 27جماد الثاين 1436

املوافق 16 اأبريل 2015

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

املاء واخل�شراء والطائر احل�شن.. يف ربيع »تهامة ع�شري«
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