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الملك لقيادات التعليـم: في كل منطقـة بالمملكة 
جامعتـان أو ثالث.. والحمد هلل على األمن والرخاء

امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  ا�شتقبل 
�شعود، حفظه  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان 
املا�شي،  الثالثاء  اليمامة،  ق�شر  يف  اهلل، 
ال��دك��ت��ور ع���زام بن  م��ع��ايل وزي���ر التعليم 
حم��م��د ال��دخ��ّي��ل، وم���دي���ري اجل��ام��ع��ات، 
وع�����م�����داء ال���ك���ل���ي���ات ووك�������الء وم���دي���ري 
التعليم،  ب�����وزارة  التعليمية  ال��ق��ط��اع��ات 
وك���ب���ار امل�����ش��وؤول��ني وامل��ه��ت��م��ني وامل��ع��ن��ي��ني 
باملجال التعليمي يف القطاعني احلكومي 
اململكة. حيث  واخلا�ص مبختلف مناطق 
ت�����ش��رف اجل��م��ي��ع ب��ال�����ش��الم ع��ل��ى خ���ادم 

احلرمني ال�شريفني، اأيده اهلل. 
نائب  العهد  ويل  اال�شتقبال  ح�شر 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ال�����وزراء  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
اآل  العزيز  عبد  ب��ن  مقرن  االأم���ر  امللكي 
الثاين  النائب  العهد  ويل  وويل  �شعود، 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  لرئي�ص 
بن  حممد  االأم��ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

نايف بن عبدالعزيز.
يف بداية اال�شتقبال، اأن�شت اجلميع 
اإل�����ى ت�����الوة اآي������ات م���ن ال���ذك���ر احل��ك��ي��م. 
ث����م وج�����ه خ������ادم احل����رم����ني ال�����ش��ري��ف��ني 
ل��ل��ح��ا���ش��ري��ن ك��ل��م��ة ت��ن��اول ف��ي��ه��ا م�شرة 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف امل��م��ل��ك��ة وم�����ا ت�����ش��ه��ده م��ن 

تطورات هائلة يف الوقت الراهن.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ك��ل��م��ة خ����ادم احل��رم��ني 

ال�شريفني، حفظه اهلل:
»ال�����������ش�����الم ع���ل���ي���ك���م ورح�����م�����ة اهلل 
اأراكم  اأن  اليوم  هذا  م�شرور  اأنا  وبركاته، 
واجتمع بكم، واحلمد هلل الذي اأرانا اأبناء 
التعليم، ويف  بلدنا يف كل جماالت  وبنات 
وع�شكرية  ال��دول��ة من مدنّية  اأج���زاء  كل 
ون�شكر  بلدنا،  اأبناء  من  كلها  هلل،  احلمد 
دّر�شوا  الذين  وامل�شلمني  العرب  اإخواننا 

قبل يف املا�شي.
الدولة  اهتمام  نتيجة  هلل  واحل��م��د 
منذ عهد امللك عبد العزيز واأبنائه حتى 
اليوم، احلمد هلل والتعليم عندنا يف  هذا 
املا�شي  تتذكرون يف  كامل، وهناك  تطور 
ك����ان ال�����ذي ي���ج���يء م��ع��ه خ���ط���اب ي��ذه��ب 
ليبحث له عن »املطوع« اإمام امل�شجد من 
اأجل يقراأ له خطابه، االآن احلمد هلل ما 
وتكتب  ت��ق��راأ  اإال  واح���دة  اأو  واح���د  عندنا 
وتتعلم، اجلامعات كما ترون االآن احلمد 
اأو  هلل يف كل مكان يف كل منطقة جامعة 
جامعتان اأو ثالث، املدار�ص يف كل حمل. 

 اأبناء بلدنا، احلمد هلل، واأنتم مثال 
ك��ل جهة من  ك��ل منطقة وم��ن  لهم م��ن 
ج��ه��ات امل��م��ل��ك��ة، ه��ا اأن��ت��م ت��دي��رون تعليم 
بلدكم، احلمد هلل، ون�شكر اإخواننا العرب 

املا�شي،  يف  قبل  دّر�شوا  الذين  وامل�شلمني 
واحلمد  نتيجتهم،  ه��ذه  هلل  احلمد  لكن 
بلدنا،  وا�شتقرار  اأم��ن  ن�شكر اهلل على  هلل 
احل��م��د هلل ج��ع��ل اأب��ن��اءه��ا ي�����ش��ت��م��رون يف 
خ��دم��ت��ه��ا واالآن ك��م��ا ت����رون االأو����ش���اع يف 
حولنا،  التي  االأو���ش��اع  من  وكثر  العامل 
ومع ذلك تتمتع بلدنا، احلمد هلل، باأمن 
وطماأنينة وجمع كلمة ورخاء، احلمد هلل. 
اأن  يجب  �شيء،  كل  قبل  اهلل   ن�شكر 
اأنتم  لكم  قلت  كما  ث��م  عليه،  اهلل  ن�شكر 
امل��وج��ودي��ن ع��ن��دي م��ن ك��ل بلد وم��ن كل 
اإق��ل��ي��م م���ن م��ن��اط��ق اململكة  ق��ري��ة وك����ل 
حممد  اهلل  اإال  اإل�����ه  ال  ك��ل��م��ة  ج��م��ع��ت��ك��م 
ر�شول اهلل التي قامت عليها هذه الدولة 
واحلمد هلل الذي جعلني اجتمع بني وقت 
واآخر باأبناء وطننا يف كل املجاالت الفنية 

والعمل ويف كل �شيء.
اإذا ج���اء مع  وك��م��ا ق��ل��ت ل��ك��م ق��ب��ل 
اأح����د خ��ط��اب ي��ذه��ب ل��ي��ب��ح��ث ع���ن اأح���د 
ل���ه خ��ط��اب��ه االآن واحل���م���د هلل كل  ي���ق���راأ 
اهلل،  ن�شاأل  خطابا،  وي��ق��راأ  خطابا  يكتب 
بكم  ي��ن��ف��ع  واأن  ي��وف��ق��ك��م  اأن  وج����ل،  ع���ز 
دينكم وبلدكم و�شعبكم وما نفع هذا نفع 
اأنا مثل ما قلت لكم  دولتكم واحلمد هلل 
اأن بلدكم يف اأمن ورخاء واطمئنان، وهذا 
اأب��ن��اءه��ا يعملون يف  م��ا جعل احل��م��د هلل 
كل املجاالت واأن��ا مره ثانية م�شرور اأين 
و�شكرا  قبل  اإخوانكم  لقيت  كما  األقاكم 

على زيارتكم«.

كلمة وزير التعليم
التعليم  األ���ق���ى م��ع��ايل وزي����ر  ب��ع��د ذل����ك 
رواد  وا���ش��م  با�شمه  خاللها  اأع���رب  كلمة 
التعليم والثقافة واملعرفة، عن �شرورهم 
احلرمني  ب��خ��ادم  ب��االل��ت��ق��اء  وبت�شرفهم 
ال�����ش��ري��ف��ني، واال����ش���ت���م���اع ل��ت��وج��ي��ه��ات��ه، 

حفظه اهلل.
»نعاهدكم  كلمته  يف  ال��دخ��ّي��ل  وق��ال 
الرا�شخة  االأ�ش�ص  وفق  بالتعليم  ن�شر  اأن 
التي قامت عليها مملكتنا، عقيدة واإميانا، 
هذه  لتكون  الكرمية،   توجيهاتكم  ووف��ق 
البالد اأمنوذجا ناجحا ورائدا يف العامل يف 
ميادين  اأهمها  من  التي  امليادين،   جميع 

العلم والتعليم والتعلم«. 
واأ�شاف »ال ي�شعني �شيدي وزمالئي 
اأن  اإال  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  يف  وزم���ي���الت���ي 
والعرفان  ال�شكر  عبارات  باأ�شمى  نتقدم 
للتعليم  قدمتموه  م��ا  على  �شيدي  لكم 
والطالب والطالبات يف الداخل واخلارج 
وملزيد  لدعمكم  دوم���ا  يتطلعون  ال��ذي��ن 

ال���دوام جند  وال��ذي��ن هم على  عطائكم؛ 
اأوفياء لكم وللوطن«.

 وق�������ال ال���دخ���ي���ل يف ت�������ش���ري���ح ل��ه 
���ش��ل��م��ان يحفظه اهلل  امل��ل��ك  ك��ل��م��ة  ع��ق��ب 
وه��و  ال�����ش��ري��ف��ني  احل���رم���ني  خ�����ادم  »اإن 
وح��ا���ش��را،  ما�شيا  التعليم  ع��ن  يتحدث 
اأبناء  ك��ان  وكيف  الفرتتني  ب��ني  وي��ق��ارن 
و�شعف  التعليم  قلة  من  يعانون  وطننا 
لنا  يعك�ص  التاأ�شي�ص  ف��رتة  يف  ان��ت�����ش��اره 
�شلب قرارته، يحفظه اهلل، التي تنطلق 
من دراية وا�شعة بواقع الوطن واملراحل 
ال��ت��ي م���ر ب��ه��ا ع��ل��ى خم��ت��ل��ف االأ���ش��ع��دة، 
فامللك �شلمان لي�ص جمرد ملك و�شيا�شي 
فح�شب بل موؤرخ يعرف حمطات التحول 

ال���ت���ي ع��اي�����ش��ه��ا وط���ن���ه م��ن��ذ ال��ت��اأ���ش��ي�����ص 
الوجوه  الراهن على كافة  الوقت  وحتى 

التنموية«.
واأك��������د وزي�������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ال���دك���ت���ور 
خ���ادم احلرمني  كلمة  اأن  ال��دخ��ّي��ل  ع���زام 
التعليم  مبن�شوبي  لقائه  يف  ال�شريفني 
ك�����ش��ف��ت ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ني ���ش��ورة 
الوطن  يعاي�ص  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  امل��رح��ل��ة 

التاأ�شي�ص لها بعد قرار الدمج.
واأ����ش���اف ال��دخ��ي��ل »اإن���ن���ي اأمل�������ص يف 
ح����دي����ث خ�������ادم احل����رم����ني ال�����ش��ري��ف��ني 
التعليم  يقف  اأال  اهلل،  يحفظه  اإ���ش��راره، 
اإل��ى  التعليم  ي��ك��ون  واأن  معني  ح��د  عند 
القيادة  حول  وااللتفاف  املواطنة  جانب 

اأبناء �شعب اململكة  ال�شمة التي متيز  هو 
العربية ال�شعودية بني ال�شعوب«.

وبني الدخّيل اأن عر�ص امللك �شلمان 
قيادات  اأم��ام  اهلل،  حفظه  كلمته،  �شياق  يف 
التعليم لنعمة االأمن واالأمان التي يعاي�شها 
ال�شاحة  ت�شهده  مبا  مقارنة  اململكة  �شعب 
العاملية من ارتباك يف هذا اجلانب، يحمل 
االآم��ن��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن  وه��و  ك��ب��رة  م�شامني 
ت�شنع تعليما اآمنا ووطنا م�شتقرا ومواطنا 
�شاحلا يخدم بلده يف كل اجلوانب، وجتعل 
التنموي  احل��راك  فاعال يف  الفرد عن�شرا 
مب���ا ي��ق��دم��ه ل��ل��دي��ن وال����وط����ن وامل��ج��ت��م��ع 
اإ�شهام حقيقي يف حياة  والعامل باأ�شره من 

االإن�شان واالإن�شانية.

واخ���ت���ت���م ال���دخ���ي���ل ت�����ش��ري��ح��ه ب���اأن 
ح����ر�����ص خ�������ادم احل�����رم�����ني ال�����ش��ري��ف��ني 
ق��ي��ادات  ك��ل  اهلل،  يحفظه  مقابلته،  على 
املوؤ�ش�شات احلكومية واحلديث معهم بكل 
اآخ��ر من رواف��د  ود وم�شوؤولية لهو راف��د 
مبهامهم  ليقوموا  للم�شوؤولني  ال��دع��م 
من  �شيناق�شون  واأن��ه��م  وج���ه،  خ��ر  على 
به من مهام،  كلفوا  االأم��ر عما  قبل ويل 
كما اأن��ه من��وذج م��ن من��اذج النجاح ال��ذي 
قيادة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شهده 
القائد  ب��ني  الوطنية  اللحمة  يف  و�شعبا 
وامل�������ش���وؤول م���ن اأج����ل ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات 

املواطن.
أحمد العياف 



أخبار الوطن

يحيى التيهاني

ن��ق��ل اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر، االأم����ر 
في�شل بن خالد، تعازي وموا�شاة خادم 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
عبد العزيز اآل �شعود، و�شمو ويل عهده 
وزي��ر  العهد  ويل  ويل  و�شمو  االأم����ني، 
رئي�ص  ال��دف��اع  وزي��ر  و�شمو  الداخلية، 
الديوان امللكي امل�شت�شار اخلا�ص خلادم 
احل���رم���ني ال�����ش��ري��ف��ني، ح��ف��ظ��ه��م اهلل، 
حممد  بن  جمعان  ال�شهيد  اأ���ش��رة  اإل��ى 

ك��م��ا ن��ق��ل اأم�����ر ع�����ش��ر، ت��ع��ازي 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  وم��وا���ش��اة 
�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
وتعازي �شمو ويل عهده االأمني، و�شمو 
ويل ويل العهد وزير الداخلية، و�شمو 
وزي����ر ال���دف���اع رئ��ي�����ص ال���دي���وان امللكي 
امل�����ش��ت�����ش��ار اخل���ا����ص خل����ادم احل��رم��ني 
اأ�شر  اإل��ى   - اهلل  حفظهم   - ال�شريفني 
القحطاين  كليب  ب��ن  حممد  ال�شهيد 
مب��ح��اف��ظ��ة ت��ث��ل��ي��ث، ال�����ذي ا���ش��ت�����ش��ه��د 
اأث��ن��اء امل��واج��ه��ات امل��ت��ك��ررة م��ع عنا�شر 

و�شمو ويل ويل العهد وزير الداخلية، 
و���ش��م��و وزي���ر ال���دف���اع رئ��ي�����ص ال��دي��وان 
امل���ل���ك���ي امل�������ش���ت�������ش���ار اخل�����ا������ص خل�����ادم 
احلرمني ال�شريفني، حفظهم اهلل، اإلى 
اأ�شر ال�شهيد علي بن م�شفر اآل من�شور 
ع�شري بقرية �شوحط مبحافظة اأبها 
على  مواجهات  اأث��ن��اء  ا�شت�شهاده  عقب 

احلدود اجلنوبية
ال�شهيد  اأن  ع�����ش��ر  اأم�����ر  وب����ني 
اب����ن م���ن اأب����ن����اء ه���ذ ال���وط���ن ال���غ���ايل، 
اأرواحهم فداءا للدين  الذين يقدمون 

اأثناء مواجهة  ا�شت�شهد  الذي  احلبابي 
مع عنا�شر من امليلي�شيا احلوثية على 

احلدود اجلنوبية.
واأك�����د االأم�����ر ف��ي�����ش��ل ب���ن خ��ال��د 
اأ���ش��رة ال�شهيد يف  خ��الل زي��ارت��ه مل��ن��زل 
طريب  ملحافظة  التابع  اخلنقة  مركز 
ل��ل��وط��ن  ���ش��ه��ي��د  ال��ف��ق��ي��د  اأن  ال����ي����وم، 
واجبه،  ي���وؤدي  وه��و  ا�شت�شهد  وال��دي��ن، 
اهلل  �شائال  ووط��ن��ه،  دي��ن��ه  ع��ن  مدافعا 
اأن يتقبل ال�شهيد برحمته، واأن  تعالى 

يلهم اأهله ال�شرب وال�شلوان.

احل���دود  ع��ل��ى  احل��وث��ي��ة  امليلي�شيا  م��ن 
اجلنوبية.

ودعا االأمر في�شل بن خالد اهلل 
واأن  ال�شهيد  يتقبل  اأن  القدير  العلي 
موؤكدا  وال�����ش��ل��وان،  ال�شرب  اأه��ل��ه  يلهم 
ي��وؤدي واجبا  ا�شت�شهد وهو  ال�شهيد  اأن 

دينيا ووطنيا.
ك���م���ا ن���ق���ل االأم���������ر ف���ي�������ش���ل ب��ن 
خالد، تعازي وموا�شاة خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
���ش��ع��ود، و���ش��م��و ويل ع��ه��ده االأم���ني  اآل 

والوطن، مدافعني عن ترابه بكل حزم 
وقوة، داعيا لل�شهيد بالرحمة واملغفرة 

اإن �شاء اهلل. 
ال�����ش��ه��داء،  ذوو  ع��رب  جهتهم  م��ن 
ع����ن ����ش���ك���ره���م وت���ق���دي���ره���م ل��ل��ق��ي��ادة 
على  ع�شر  منطقة  والأم��ر  الر�شيدة 
ت��ع��زي��ت��ه��م وم��وا���ش��ات��ه��م يف ا���ش��ت�����ش��ه��اد 
ف��داء  جميعا  اأن��ه��م  م��وؤك��دي��ن  اأبنائهم، 
اأن  اهلل  �شائلني  وحكامه،  الوطن  لهذا 
يحفظ لهذه البالد اأمنها وا�شتقرارها 

يف ظل القيادة احلكيمة.
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أمير عسير ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء
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قال لهم: أنتم شوكة في نحر
من يريد المساس بأمننا واستقرارنا

األمير فيصل بن خالد
ينقل تحيات خادم الحرمين 
للمصابين من القوات البرية

نقل اأمري منطقة ع�سري الأمري في�سل بن خالد اعتزاز وحتيات خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�سمو ويل عهده الأمني، و�سمو ويل ويل العهد وزير الداخلية، و�سمو وزير 
للم�سابني  اهلل،  حفظهم  ال�سريفني،  احلرمني  خلادم  اخلا�ص  امل�ست�سار  امللكي  الديوان  رئي�ص  الدفاع 
مع  حدودية  مواجهات  اإثر  م�سيط  بخمي�ص  الع�سكري  بامل�ست�سفى  املنومني  الربية  القوات  اأفراد  من 
يقدمونه  ما  مثمنا  اهلل،  �ساء  اإن  العاجل  بال�سفاء  للم�سابني  زيارته  خالل  ودعا  احلوثي.  ملي�سيات 
للدفاع عن الدين واأمن هذا الوطن الغايل، موؤكدا اأن هوؤلء الأبطال �سوكة يف نحر من يريد امل�سا�ص 

باأمننا وا�ستقرارنا.
ب�سالة  بكل  اإخوانهم مدافعني  مع  ال�سفوف  اإلى  للعودة  ا�ستعدادهم  امل�سابون  اأو�سح  من جهتهم، 
اأ�سابهم مل يزدهم اإل عزمية وقوة  اأن ما  عن تراب هذا الوطن بعد تلقيهم العالج الالزم، موؤكدين 

و�سيبقون درعا ح�سينا حتى اآخر قطرة من دمائهم.
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الحديثي: المشروع يهدف إلى تطوير العمل اإلجتماعي والخيري
أمير عسير يرعى توقيع اتفاقيات الجامعة مع عدد من المؤسسات الخيرية

مدير الجامعة يترأس اجتماع اللجنة الطالبية العليا
ت���راأ����ص م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���ش��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن ب��ن حمد ال���داود، 
الثانية  العليا  الطالبية  اللجنة  اجتماع 
جم��ل�����ص  م���ق���ر  يف   ،1436 احل������ايل  ل���ل���ع���ام 
بينما  باأبها،  اجلامعية  باملدينة  اجلامعة 
ان��ع��ق��د جم��ل�����ص ال���ط���ال���ب���ات االأع�������ش���اء يف 
كلية  مبنى  يف  الن�شائية  بالقاعة  اللجنة 

طب االأ�شنان.
ويف ب���داي���ة االج��ت��م��اع رح���ب ال����داود 
ب��ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات االأع�����ش��اء، م��وؤك��دا 
يهم ط��الب وطالبات  م��ا  ك��ل  ط��رح  اأهمية 
لتحقيق  و�شفافية  �شراحة  بكل  اجلامعة 
التي  ال���ق���رارات  ال��ل��ج��ن��ة يف �شنع  اأه�����داف 

ت�شب يف م�شلحة الطالب. 
وا���ش��ت��م��ع م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اإل���ى كافة 
والطالبات،  الطالب  وا�شتف�شارات  طلبات 
ووج������ه ب�����ش��رع��ة ح��ل��ه��ا خ�����الل االج���ت���م���اع 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا ع����ن ط���ري���ق ع����م����ادة ����ش���وؤون 

الطالب واجلهات املعنية االأخرى. 

عدنان األلمعي
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واأع�شاء جمال�ص اإدارات الهيئات املحلية 
على  وامل�شرفني  التنفيذيني  وامل��دي��ري��ن 
الت�شويق  وم�شوؤويل  الهيئات،  هذه  عمل 
وت���ن���م���ي���ة امل���������وارد وال����ع����الق����ات ال��ع��ام��ة 
وامل��ح��ا���ش��ب��ني وامل�������ش���وؤول���ني امل���ال���ي���ني يف 
خدمات  توفر  ذل��ك  يلي  الهيئات،  ه��ذه 
الهيئات  لهذه  التدريب  بعد  ا�شت�شارية 
ملدة �شنة كاملة. ويختتم امل�شروع بقيا�ص 

االأثر التدريبي والتطويري املتحقق.
واأو������ش�����ح ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 
وال����درا�����ش����ات اال���ش��ت�����ش��اري��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب����ن اإب���راه���ي���م 
ي��ع��د نوعيا  امل�����ش��روع  اأن ه���ذا  احل��دي��ث��ي، 
ف��ري��دا ي�����ش��م م��وؤ���ش�����ش��ات م��ان��ح��ة ك��ربى 
كموؤ�ش�شة امللك خالد اخلرية وموؤ�ش�شة 
ال����راج����ح����ي اخل�����ري�����ة، وج����ه����ة ع��ل��م��ي��ة 
اأك��ادمي��ي��ة رائ����دة ك��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
وي�����ش��ت��ه��دف ع�����ددا ك���ب���را م���ن ال��ه��ي��ئ��ات 
وعددها  وزارات  لعدة  تتبع  التي  املحلية 

رعى اأمر منطقة ع�شر �شاحب ال�شمو 
امل���ل���ك���ي االأم�������ر ف��ي�����ش��ل ب����ن خ���ال���د ب��ن 
عبد ال��ع��زي��ز، االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، ب��دي��وان 
وتعاون  �شراكة  اتفاقية  توقيع  االإم���ارة، 
ب��ني اجل��ام��ع��ة وم��وؤ���ش�����ش��ات خ��ري��ة ه��ي: 
وموؤ�ش�شة  اخلرية،  خالد  امللك  موؤ�ش�شة 
التن�شيقي  واملجل�ص  اخلرية،  الراجحي 
ع�شر،  منطقة  يف  اخل��ري��ة  للجمعيات 
من اأجل تاأهيل وتطوير قيادات الهيئات 

املحلية باملنطقة.
 ك��م��ا مت ت��د���ش��ني م�����ش��روع ت��اأه��ي��ل 
ق�����ي�����ادات ال���ه���ي���ئ���ات امل���ح���ل���ي���ة ب��امل��ن��ط��ق��ة 
ب��ه��دف ت��ط��وي��ر وت��اأه��ي��ل ق���ي���ادات العمل 
االج��ت��م��اع��ي واخل����ري م��ن خ���الل اأرب���ع 
لدرا�شة  ا�شتطالع  ب��اإج��راء  تبداأ  مراحل 
وحت��ل��ي��ل االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة، يلي 
ذلك ت�شميم عدد من الربامج التدريبية 
وفق احتياجات اجلهات اخلرية، ثم يتم 
روؤ�شاء  ي�شتهدف  ال��ذي  التدريب  تنفيذ 

وع��ام��ل��ي��ه��ا، منها  ب��ق��ي��ادات��ه��ا  ه��ي��ئ��ة   156
تنمية  جل��ن��ة   42 و  خ��ري��ة،  جمعية   60
اجتماعية و 20 جمعية لتحفيظ القراآن، 
و 34 مكتب دعوة، ويعمل يف هذه الهيئات 

جمتمعة 1564 موظفا وموظفة. 
كما بنّي الدكتور احلديثي اأن هذا 
امل�شروع �شيمتد لفرتة عامني، ويتوقع 
من�شوبي  وم��ه��ارات  مبعارف  يرتقي  اأن 
القيادية  امل��ج��االت  يف  املحلية  الهيئات 
والعالقات،  والفنية  واملالية  واالإداري��ة 
ن��وع��ي��ة يف حت��دي��ث  ن��ق��ل��ة  ي��ح��دث  واأن 
منهجية عمل الهيئات املحلية باملنطقة 
اإل������ى ال���ع���م���ل االج���ت���م���اع���ي ال��ت��ن��م��وي 
تنفيذ  ي���وؤدي  اأن  يتوقع  كما  امل�����ش��ت��دام، 
العمل االجتماعي  اإلى تطوير  امل�شروع 
واخل���������ري ا����ش���ت�������ش���راف���ا وت��خ��ط��ي��ط��ا 
وتنفيذا وتقوميا، واأن يحدث ذلك اأثرا 
اإيجابيا كبرا يف املجتمع املحلي تنمية 

وتكامال وتفاعال.
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عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  خ�شه  ال���ذي  ال��ل��ق��اء 
بالقيادات التعليمية يف اململكة برئا�شة معايل وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل 
مع الزمالء والزميالت مديري اجلامعات وقيادات التعليم العايل والتعليم العام 

وقيادات الوزارة كان متميزا يف م�شمونه وتوقيته.
فا�شتقبال امللك �شلمان الأ�شرة التعليم كان ت�شريفا للتعليم ويعك�ص اهتماما 
امل�شتمرة  التعليم وتوجيهاته  اأ�شيال لديه، حفظه اهلل، يف رعايته وحر�شه على 

لدفع عجلة التعليم اإلى االأمام.
وتعد الكلمة ال�شامية التي ارجتلها خادم احلرمني ال�شريفني يف هذا اللقاء 
تاأكيدا الهتمام الدولة بالتعليم منذ عهد امللك عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه، اإلى 

العهد احلايل، فهو اأحد اأهم مكونات التنمية ال�شعودية ومرتكزها االأ�شا�شي.
كلمته،    يف  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ي�شتذكر  اأن  م�شتغربا  لي�ص  ولهذا 
تطور التعليم وكيف كانت بدايته متوا�شعة اإلى اأن و�شل التعليم اليوم يف بالدنا 
اإلى اأرقام قيا�شية، حيث و�شلت مدار�ص التعليم العام اإلى اأكرث من ثالثني األف 
مدر�شة وعدد اجلامعات اإلى اأربع وثالثني جامعة وعدد الكليات جتاوز خم�شمائة 

كلية يف خمتلف مناطق اململكة، وال تزال عجلة التطوير م�شتمرة، وهلل احلمد.
امللك �شلمان، حفظه  ال�شريفني  وما لفت االنتباه يف كلمة خادم احلرمني 
دول عربية  وجامعاتنا من  واأ�شاتذة يف مدار�شنا  ب��دور معلمني  اإ�شادته  هو  اهلل، 
مدار�شنا  يف  والتعليم  وال��ت��دري�����ص  ال��ت��اأ���ش��ي�����ص  عمليات  يف  ���ش��ارك��وا  واإ���ش��الم��ي��ة 
الف�شل  يعيد  اأنه  �شلمان، هي  امللك  �شخ�شية  �شمات يف  يعك�ص  وجامعاتنا، وهذا 
تطور  ن�شتذكر  عندما  ي�شتحقونها  التي  ومكانتهم  حقهم  ويعطيهم  الأ�شحابه، 

التعليم يف بالدنا.
كما اأن كلمة معايل وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل يف هذا اللقاء جاءت 
العقيدة  تعزز مبادئ  واجلامعات، فهي  املدار�ص  ثابتة يف  التعليم  قيم  اأن  لتوؤكد 

االإ�شالمية وتكر�ص قيم املواطنة لدى طالب وطالبات التعليم.
التعليم يف  اإليه  ي�شعى  الذي  االأ�شا�شي  الطموح  اأن  اإلى  كلمته  اأ�شار يف  كما 
اململكة هو االرتقاء اإلى اأف�شل امل�شتويات العاملية، مبا ي�شهم يف بناء جمتمع ودولة 
ع�شرية جتني ثمار التعليم على اأر�ص الواقع وترتجم التطور والنمو على كافة 

االأ�شعدة التنموية يف اململكة.
  وهذا ما نرجوه لبالدنا يف ظل توجيهات حكومتنا الر�شيدة بقيادة خادم 
احلرمني ال�شريفني، وم�شاندة ويل عهده �شاحب ال�شمو امللكي االأمر مقرن بن 
االأم��ر حممد بن نايف بن  امللكي  ال�شمو  العهد �شاحب  عبدالعزيز، وويل ويل 

عبدالعزيز، حفظهم اهلل.

رؤية

الملك سلمان ولقاؤه 
بأسرة التعليم

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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»سابك« تطلب دعم المشاريع البحثية

الداود يدشن ورشة »شركاء النجاح«
سعيد العمري

االأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  د�شن 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
ور����ش���ة ع��م��ل »���ش��رك��اء ال��ن��ج��اح« ال��ت��ي 
والت�شجيل،  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة  تنظمها 
وذل������ك ب����امل����درج����ات امل����رك����زي����ة مب��ق��ر 

اجلامعة باأبها.
اجلامعة،  وكالء  الور�شة  وح�شر 
وع���دد م��ن ع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات، وروؤ����ش���اء 
االأق�����ش��ام، وع���دد م��ن ع��م��ي��دات كليات 
بالقاعة  االأق�����ش��ام  ورئ��ي�����ش��ات  ال��ب��ن��ات 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ب��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��امل��دي��ن��ة 

اجلامعية.
التي  كلمته  خ��الل  ال���داود   وقال 
تقدمه  م��ا  اإن  املنا�شبة،  ب��ه��ذه  األ��ق��اه��ا 
عمادة القبول والت�شجيل من خدمات 
اإلكرتونية جديدة، حمل فخر واعتزاز 

كافة من�شوبي اجلامعة.
املقدمة من  واأ���ش��اف »اخل��دم��ات 
ق��ب��ل ال��ع��م��ادة ال ت��ت��واف��ر يف ج��ام��ع��ات 
على م�شتوى العامل، كما اأنه ال يوجد 
جامعة تقدم ما تقدمه عمادة القبول 
حتى  خالد  امللك  بجامعة  والت�شجيل 

ولو بن�شبة %10«.
وتابع »ما حتظى به بالدنا ب�شكل 
ع���ام، وج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ع��ل��ى وج��ه 
ومتوا�شل  كبر  دع��م  من  اخل�شو�ص 
من قبل قيادتنا الر�شيدة بقيادة خادم 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
عهده  وويل  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز، 
واأم�����ر  ع����ه����ده،  ويل  وويل  االأم��������ني، 
االأك���رب على  االأث���ر  ل��ه  منطقة ع�شر، 

م�شرتنا التعليمية«.
بزيارة ممثلي  �شعادته  اأب��دى  كما 
الذين تقدموا  للجامعة  �شابك  �شركة 
ب��ط��ل��ب خ��ا���ص ل��دع��م ب��ح��وث اأع�����ش��اء 

هيئة التدري�ص والطالب.
وق����ال »ال��ت��ق��ي��ن��ا مب��م��ث��ل��ي ���ش��رك��ة 
�شابك دون ترتيب م�شبق، حيث بادروا 
عدد  رعاية  بطلب  اأنف�شهم  تلقاء  من 

من البحوث ملا مل�شوه من اجلامعة وما 
تقدمه  خلدمة املجتمع«.

ك��م��ا ���ش��ه��دت ال���ور����ش���ة م��ن��اق�����ش��ة 
ال���������ش����الح����ي����ات اجل������دي������دة ل��ل��ن��ظ��ام 
االأك������ادمي������ي االإل������ك������رتوين وك��ي��ف��ي��ة 
ا�شتخدامها، حيث توفر هذه اخلدمة 
����ش���الح���ي���ات ل��ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة مل��ع��رف��ة 
واحت�شاب  االأكادميية،  الطالب  بيانات 
ال��ف��ر���ص االإ���ش��اف��ي��ة، م��ع ا���ش��ت��ع��را���ص 

وتنفيذ طلبات تعديل الدرجة.
و����ش���م���ل���ت ال�������ش���الح���ي���ات اأي�������ش���ا 
االأكادميي،   واملر�شد  االأق�شام،  روؤ�شاء 

وم�شجلي الكليات.
اخل������دم������ات  ت������ق������دمي  مت  ك�����م�����ا 
اجل�����دي�����دة، ك���خ���دم���ة ت���ع���دي���ل درج����ة 
ال��ط��ل��ب��ة، وذل����ك ع���ن ط��ري��ق ال��ب��واب��ة 
االإل��ك��رتون��ي��ة، واأي�����ش��ا اع��ت��م��اد درج��ة 

االأكادميي،  النظام  الطلبة عن طريق 
ب��االإ���ش��اف��ة اإل����ى  ما ي��خ�����ص امل��ع��ادالت 
اخل��ارج��ي��ة ح��ي��ث ي��ح��ق ل��ع�����ش��و هيئة 
اخلارجية،  املعادالت  اعتماد  التدري�ص 
هيئة  ع�شو  ح�شاب  طريق  ع��ن  وذل��ك 
ال���ت���دري�������ص، ف��ي��م��ا ق���دم���ت اخل���دم���ات 
والت�شجيل  القبول  لعمادة  اجلديدة  
خ����دم����ة اع���ت���م���اد ط���ل���ب ال���ط���ال���ب اأو 
طريق  عن  وذل��ك  الزائرين،  الطالبة 
رئ���ي�������ص ال��ق�����ش��م م����ن خ�����الل ال��ن��ظ��ام 

االأكادميي للعمادة.
م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى ك������رم م��دي��ر 
والت�شجيل  القبول  ع��م��داء  اجلامعة، 
رفاع،  �شعيد  ال�شابقني وهم:  الدكتور 
والدكتور مرعي القحطاين، والدكتور 
، كما مت تكرمي  عدد  �شعد بن دعجم 
م��ن امل��وظ��ف��ني ال��ذي��ن ع��م��ل��وا ب��ع��م��ادة 

ال��ق��ب��ول وال��ت�����ش��ج��ي��ل وق���دم���وا ج��ه��ودا 
بالعمادة،  عملهم  ف��رتة  خ��الل  مميزة 
»وات�ص  ل���  خدمة  العمادة  اأطلقت  كما 
ال���رق���م  ع���ل���ى  االآيل،  ل����الإر�����ش����اد  اآب« 

 .)055281115(
والت�شجيل  ال��ق��ب��ول  عميد  وب��ني 
الدكتور �شلطان اآل فارح، اأن اخلدمات 
االإل���ك���رتون���ي���ة امل���ق���دم���ة ت���خ���دم اأك���رث 
األ�����ف ط���ال���ب وط���ال���ب���ة، فيما  م���ن 75 
ف����اق����ت ح�����رك�����ات ت���ع���دي���ل اجل��������داول 
ع���ل���ى ال����ن����ظ����ام االأك�������ادمي�������ي، ث���الث���ة 
متابعي  ع���دد  ح��رك��ة،  وبلغ  م��الي��ني  
التوا�شل  موقع  على  العمادة  ح�شاب 
االجتماعي »تويرت« اأكرث من 22 األف 
م��ت��اب��ع، وب���ذل���ك ت��ك��ون ث����اين ج��ام��ع��ة 
حل�شابات  امل��ت��اب��ع��ني  ع���دد  يف  باململكة 

عمادة القبول والت�شجيل.

دعوة
تدعو »آفاق« كافة منس��وبي ومنس��وبات الجامعة من أعضاء هيئة 
تدريس وموظفين وموظفات وطالب وطالبات من الراغبين بنشر أخبار 
إداراتهم وكلياتهم ونشاطاتهم األكاديمية إلى االتصال بالصحيفة 
والتنس��يق مع فريق تحريرها في وقت مبك��ر قبل الحدث المطلوب 
تغطيته، لتتمكن الصحيفة من اتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الجامعة تختتم مهرجانها المسرحي األول
اآل ثواب ، والثالثة كانت بعنوان »اإعداد 
املخرج امل�شرحي« قدمها االأ�شتاذ اأحمد 
ال�����ش��روي، وه��دف��ت ه��ذه ال����دورات اإل��ى 
تر�شيخ دور العمل امل�شرحي وفنونه يف 

نفو�ص الطالب.
امل���ه���رج���ان  اأن  ه���ب���ا����ص  اآل  وب�����ني 
���ش��ارك��ت ف��ي��ه ���ش��ب��ع ك��ل��ي��ات ه����ي: كلية 
»حالة  بعنوان  عر�شا  وقدمت  الرتبية 
االأ���ش��ن��ان وقدمت  وكلية ط��ب  ت����وازن«، 
وط���ن«،  »�شخ�شية  ب��ع��ن��وان  م�شرحية 
التي  التطبيقية  الطبية  العلوم  وكلية 
قدمت عر�شا بعنوان »ما�ص وحا�شر«، 

اج��ت��م��اع��ات م��ت��وا���ش��ل��ة لو�شع  ع��ق��دت 
حتقق  ال��ت��ي  املنا�شبة  التحكيم  اآل��ي��ات 
امل���و����ش���وع���ي���ة واحل����ي����ادي����ة يف ج��م��ي��ع 

امل�شرحيات املقدمة يف املهرجان.
ث���م ب���ني اآل���ي���ة جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م يف 
وع��ر���ص  امل��ق��دم��ة،  امل�����ش��رح��ي��ات  تقييم 
امل�شرحي  للمهرجان  التو�شيات  بع�ص 

املقبل.
يف ختام احلفل مت اإع��الن النتائج 
حيث ح�شلت م�شرحية »نريد م�شرحا« 
اأف�����ش��ل ع���ر����ص م��ت��ك��ام��ل، بينما  ع��ل��ى 
ح�شل على جائزة اأف�شل ممثل الطالب 

�����ش����وؤون ال���ط���الب ال���دك���ت���ور م���ري���ع اآل 
العمل  اأهمية  فيها  اأو�شح  كلمة  هبا�ص 
مهارات  ي�صقل  ن�صاط  واأن���ه  امل�صرحي 
ال����ط����الب وي��ن��م��ي��ه��ا وي�������زرع ال���ث���ق���ة يف 
اجلماعي،  العمل  روح  وينمي  النف�ص 
االإع���داد  ب��دء  املهرجان  اأن  اإل��ى  م�شرا 
له منذ وقت مبكر، حيث عقدت عمادة 
�شوؤون الطالب ثالث دورات تدريبية يف 
جمال امل�شرح، االأولى كانت حتت عنوان 
»كتابة الن�ص امل�شرحي« لالأ�شتاذ يحيى 
عنوان  حت��ت  كانت  والثانية  العلكمي، 
»اإعداد املمثل امل�شرحي« لالأ�شتاذ متعب 

وك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم االإداري������������ة م�����ش��ارك��ة 
احل��زم«،  »عا�شفة  عنوانها  مب�شرحية 
مب�شرحية  باخلمي�ص  املجتمع  وكلية 
بعنوان »لبيك يا وطني«، وكلية العلوم 
م��ق��دم��ة م�����ش��رح��ي��ة ب��ع��ن��وان » اإ���ش��اع��ة 
ت��ق��ن��ي��ة«، وك��ل��ي��ة ع��ل��وم احل��ا���ش��ب االآيل 
»نريد  ب��ع��ن��وان  م�شرحية  ق��دم��ت  ال��ت��ي 

م�شرحا«.
ب��ع��د ذل���ك حت���دث رئ��ي�����ص جمعية 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ب��اأب��ه��ا رئ��ي�����ص جلنة 
ال��ت��ح��ك��ي��م ب��امل��ه��رج��ان االأ����ش���ت���اذ اأح��م��د 
ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اأك��������د  ال��������ذي  ال���������ش����روي 

»ما�ص  م�شرحية  يف  العمري  ع��ب��داهلل 
وحا�شر«. وح�شلت م�شرحيتا »عا�شفة 
احلزم« و«�شخ�شية وطن » على جائزة 
كانت  بينما  م�����ش��رح��ي،  دي��ك��ور  اأف�����ش��ل 
اأف�����ش��ل م����وؤث����رات م���ن ن�شيب  ج���ائ���زة 
امل�شارك يف  القحطاين  الطالب في�شل 

م�شرحية »نريد م�شرحا«.
ك��م��ا ن����ال ج���ائ���زة اأف�������ش���ل اإخ�����راج 
م��ب��ارك يف م�شرحية  ال��ط��ال��ب حم��م��د 
نايف  الطالب  وح�شل  ت���وازن«  »ح��ال��ة 
يف  اإ���ش��اءة  اأف�شل  جائزة  على  الب�شري 

م�شرحية »نريد م�شرحا«.

عدنان األلمعي 

رعى وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية 
احل�شون  حممد  الدكتور  واالأكادميية 
االأول  امل�شرحي  املهرجان  اختتام  حفل 
ال���ذي اأق��ام��ت��ه اجل��ام��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
خالل  باأبها،  والفنون  الثقافة  جمعية 
االأ�����ش����ب����وع امل����ا�����ش����ي، ب���ح�������ش���ور وك��ي��ل 
ال��دك��ت��ور  ال�شحية  ل��ل�����ش��وؤون  اجل��ام��ع��ة 
الفنانني  م��ن  وع���دد  ج��ل��ب��ان  اآل  خ��ال��د 

واملهتمني.
األ���ق���ى عميد  احل���ف���ل،  ب���داي���ة  ويف 
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تدشين وحدة 
في الجامعة 

لدعم الخريجين
د�����ش����ن م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
االأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
ب���ن ح��م��د ال�������داود، اأع���م���ال وح���دة 
اخلريجني بعمادة �شوؤون الطالب، 
ال��ت��ي ت���اأت���ي ���ش��م��ن ه��ي��ك��ل��ة وك��ال��ة 
للتطوير  ال��ط��الب  ���ش��وؤون  ع��م��ادة 
واجلودة، لتقدمي خدمات للطالب 
وذل��ك  تخرجهم،  بعد  اخلريجني 
م�����ن خ�������الل ال����ت����وا�����ش����ل م���ع���ه���م، 
املنا�شب،  املهني  االإعداد  واإعدادهم 
ب���االإ����ش���اف���ة اإل�����ى م�����ش��اع��دت��ه��م يف 
املالئمة  الوظائف  على  احل�شول 
امل����ت����واف����ق����ة م�����ع ت��خ�����ش�����ش��ات��ه��م 
وم���ت���ط���ل���ب���ات �����ش����وق ال����ع����م����ل، م��ع 
واخلا�ص  العام  القطاعني  تعريف 
ب���ال���ك���ف���اءات ال���ت���ي مت ت��خ��ري��ج��ه��ا. 
واأو����ش���ح رئ��ي�����ص ال���وح���دة االأ���ش��ت��اذ 
عبدالرحيم اآل م�شاري، اأن الوحدة 
عملت على جتهيز جناحها مبوقع 
خا�ص خالل حفل تخريج الدفعة 
17، بهدف التوا�شل مع اخلريجني 
بياناتهم  وجمع  فرحتهم،  وتوثيق 

للتوا�شل معهم. 
عبد العزيز رديف 

»علوم وآداب« و»مجتمع« محايل عسير تزوران الدفاع المدني
واالآداب  العلوم  كليتي  م��ن  وف��د  زار 
ع�شر  حمايل  مبحافظة  واملجتمع 
ي�شم ع���ددا م��ن ال��ط��الب واأع�����ش��اء 
هيئة ال��ت��دري�����ص، ال���دف���اع امل���دين يف 
امل��ح��اف��ظ��ة ل��ل��ت��ع��رف م���ن ق���رب على 
م���ه���ام وواج����ب����ات امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة 
امل�شتقبلية  وخططها  امل��دين  للدفاع 
ل��الرت��ق��اء ب��اأدائ��ه��ا امل��ي��داين حتقيقا 
املتمثلة  النبيلة  االإن�شانية  لر�شالتها 
املكت�شبات  و���ش��ون  االأرواح،  بحماية 
وامل�������ق�������درات ال���وط���ن���ي���ة م�����ن ���ش��ت��ى 
امل���خ���اط���ر، ك��م��ا ت���ع���رف ال���وف���د على 
التي  االإن�����ش��ان��ي��ة  اخل���دم���ات  طبيعة 
�شرائح  لكافة  اجل��ه��از  ه��ذا  يقدمها 

املجتمع.
وا���ش��ت��م��ل��ت ال���زي���ارة ع��ل��ى جولة 
ال���ع���م���ل���ي���ات وال�����ش��ي��ط��رة  يف ج����ن����اح 
على  التعرف  اإلى  اإ�شافة  الرئي�شية، 
والتقنيات  املتطورة  االأجهزة  اأح��دث 
امل���دين يف  ال��دف��اع  ي�شتخدمها  ال��ت��ي 
والتغطية  احل��وادث ميدانيا  متابعة 

ال�شاملة خلدمات الدفاع املدين.
رائ��د  اأع���رب  ال��زي��ارة  ويف نهاية 
ال��ن�����ص��اط الأ���ص��ت��اذ راج����ي ف��ق��ي��ه عن 
واملتطور  املتميز  بامل�شتوى  اإعجابه 
ال���ذي و���ش��ل اإل��ي��ه ال��دف��اع امل���دين يف 
حمايل ع�شر اإعدادا وتاأهيال واأداءا 

ميدانيا.
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اجلامع���ة ج���زء من املجتمع، بل هي اأعلى موؤ�ش�ش���ة تعليمية يف املجتمع، ولذا 
ف���اإن الكث���ر م���ن االأن�شط���ة حت���اول الربط ب���ني اجلامع���ة واملجتم���ع، كما اأن 
اجلامع���ة م�شوؤول���ة عن تخريج ط���الب وطالبات ي�شهم���ون يف تنمية املجتمع 
وحتر����ص عل���ى اأن تك���ون املخرج���ات منا�شب���ة ومتوافق���ة م���ع �ش���وق العم���ل 

واحتياجات املجتمع يف التخ�ش�شات املختلفة.
اإن اجلامع���ة تعم���ل عل���ى مواكب���ة االأح���داث وت�شكي���ل وع���ي الط���الب 

والطالبات بكل ما يدور يف ال�شاحة الوطنية والعربية والعاملية.
وحينم���ا اأعلن���ت اململك���ة مع حلفائه���ا القي���ام بعا�شفة احل���زم ا�شتجابة 
لن���داء االأ�شق���اء يف اليم���ن يف التدخ���ل الإنق���اذ الو�شع من االنهي���ار وحماولة 
ال�شتدراك االأمر من ا�شتفحال جماعة احلوثي التي اأخذت تعيث يف االأر�ص 
ف�ش���ادا كان لزام���ا على املوؤ�ش�شات التعليمية اأن تقوم بدور مهم يف تعزيز هذه 

العا�شفة بربامج ومنا�شط خمتلفة.
 وقد و�شعت اجلامعة كل اإمكانياتها يف خدمة عا�شفة احلزم وامل�شاركة 
فيه���ا، وق���د قام���ت م���ن خ���الل كلي���ة الط���ب بتجهي���ز مئ���ات م���ن املتطوعني 

للم�شاركة باإمكانياتهم الطبية. 
وق���د نه�ش���ت �شحيف���ة »اآف���اق« واملرك���ز االإعالم���ي باجلامع���ة، بتغطية 
ال���روؤى واالإ�شهام���ات يف ه���ذه  ت���زال ال�شحيف���ة تق���دم  مهني���ة كب���رة وم���ا 
العا�شف���ة، وق���دم ق�شم االإع���الم طاقما اإعالمي���ا لتغطية االأح���داث اإعالميا 

على نقاط التما�س يف احلدود.
كم���ا اأن الدع���وة للت���ربع بال���دم كان���ت من اأه���م االإج���راءات التي حفزت 
من�شوبي اجلامعة ال�شت�شعار امل�شوؤولية وامل�شاركة بدمائهم يف هذه العا�شفة.

اإن ت�شاب���ق من�شوب���ي اجلامع���ة للت���ربع بال���دم يف طواب���ر اكتظ���ت به���ا 
ال�شاح���ات اأمر دال على وعيه���م وحر�شهم على امل�شاركة الفاعلة يف العا�شفة 
ومواكب���ة احل���دث واالإ�شرار على م�شاركة القيادة ال�شيا�شية والوطن يف هذه 

العا�شفة التي تعمل على اإعادة االأمور اإلى ن�شابها يف اليمن ويف املنطقة .
�شك���را ل���كل قطرة دم قدم���ت يف �شبيل الوطن، وعزت���ه وجمده. وحفظ 

اهلل دولتنا وقيادتنا ووفق �شبابنا للنهو�ص مب�شوؤولية خدمة هذا الوطن.

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

الجامعة والعاصفة

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���ش��ت��اذ 
ال��داود،  حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور 
اأق����ام����ت ع����م����ادة �����ش����وؤون اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة 
املا�شي،  االث��ن��ني  وامل��وظ��ف��ني،  ال��ت��دري�����ص 
واملتقاعدات  للمتقاعدين  تكرمييا  حفال 
ع��ن ال��ع��م��ل م��ن اجل��ام��ع��ة ل��ل��ع��ام احل��ايل 
موظفني  ب�شفتهم  لهم  وف���اءا  1436ه�����، 
الوطن  �شخروا وقتهم وجهدهم خلدمة 

اأوال ثم خلدمة هذا ال�شرح ال�شامخ.

الجامعة تكرم متقاعديها
ورحب الداود خالل كلمته، بجميع 
امل���ك���رم���ني م�����ش��ي��دا مب����ا ق����دم����وه خ���الل 
م�شوارهم الوظيفي الذي ا�شتمر �شنوات 

طويلة كانت حافلة بالعطاء.
وق�������ال »ت���ك���رمي���ك���م واج�������ب ع��ل��ي��ن��ا 
م���ق���اب���ل م����ا ق��م��ت��م ب����ه م����ن ج���ه���د مم��ي��ز 
وهذا  وجلامعتكم،  اأوال   الغايل  لوطنكم 
والتكرمي  الثناء،  فعال  منا  ي�شتحق  اأم��ر 
اخل��دم��ات  ك��اف��ة  اأن  واالإ����ش���ادة«، مو�شحا 

التي كانت تقدمها اجلامعة لهم �شت�شتمر 
حتى بعد التقاعد.

من جهته األقى عميد �شوؤون اأع�شاء 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ص وامل���وظ���ف���ني ال��دك��ت��ور 
�شكر  كلمة  القحطاين  هادي  بن  عبداهلل 
ف��ي��ه��ا م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، م��ث��م��ن��ا للجميع 
ي�شتحقها  وف���اء  كلم�شة  احل��ف��ل  ح�����ش��ور 
العاملون يف اجلامعة ملا قدموا من جهد 
خالل م�شرتهم املليئة بالعطاء ال�شخي.

اللغات والرتجمة  كلية  واألقى عميد 
نيابة  كلمة  ال�شلمي،  اهلل  ح��زب  د.  �شابقا 
عن املتقاعدين، �شكر فيها مدير اجلامعة 
عن  معربا  احلفل،  اإق��ام��ة  على  والعاملني 
���ش��ع��ادت��ه��م ب��ه��ذه ال��ل��ف��ت��ة ال��ك��رمي��ة، وق���ال 
»تكرميكم لنا اليوم دليل على الوفاء وهو 
التي  جامعتنا  على  مب�شتغرب  لي�ص  اأم���ر 

عودتنا دائما على وفائها«.
عبد العزيز رديف 

ان�شمت كلية طب االأ�شنان باجلامعة اإلى 
طب  الأب��ح��اث  الدولية  املنظمة  ع�شوية 
االأمركية  املتحدة  ب��ال��والي��ات  االأ���ش��ن��ان 
 The International Association for
اأول  Dental Research IADR  لتكون 
تن�شم  التي  اململكة  كليات  بني  من  كلية 
موقع  ع��ل��ى  ���ش��ع��اره��ا  وي��و���ش��ع  للمنظمة 

املنظمة الدولية الأبحاث طب االأ�شنان.
املنظمة  اإل��ى  الكلية  ان�شمام  وج��اء 
التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  م�شاركات  نتيجة 
ال���ب���ح���ث���ي���ة، ب���االإ����ش���اف���ة اإل������ى ال��ب��ح��وث 
خمرجات  ج��ودة  مع  املقدمة،  الطالبية 

الكلية.
اجلامعة  ق��دم معايل مدير  ب��دوره 
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  االأ�شتاذ 
ال������داود ال��ت��ه��ن��ئ��ة اإل����ى ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة طب 
ال�شهراين،  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  االأ���ش��ن��ان 
واإل�����ى اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص، وك��اف��ة 

الطالب على هذا االإجن��از الذي �شيكون 
حافزا للكلية لتقدمي املزيد من التميز.

اإب��راه��ي��م ب��ن �شليمان  واأو���ش��ح ال��دك��ت��ور 
الع�شوية  الكلية  منح  مت  اأن��ه  ال�شهراين 
 IADR امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة ب���ن���اءا ع��ل��ى م��ع��اي��ر
الأبحاث اأع�شاء هيئة التدري�ص والبحوث 

الطالبية.
وقال« املنظمة الدولية الأبحاث طب 
االأ�شنان بالواليات املتحدة االأمريكية هي 
اأعلى من�شة بحثية يف جمال اأبحاث طب 

الفم واالأ�شنان«.
ب���دوره���ا ���ش��ك��رت امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة 
دعم  على  الكلية  االأ�شنان،  طب  الأبحاث 
املتمثلة  ر���ش��ال��ت��ه��ا  اجل��م��ع��ي��ة م��ن خ���الل 
يف دف���ع ع��ج��ل��ة ال��ب��ح��ث وزي������ادة امل��ع��رف��ة 
لتح�شني �شحة الفم واالأ�شنان يف جميع 

اأنحاء العامل
سعيد العمري

طب األسنان أول كلية سعودية 
تنضم لعضوية المنظمة الدولية

سعيد العمري

االأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  افتتح 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
»ط��واق��م  بعنوان  ن���دوة طبية  ال����داود، 
وذل��ك  احل���زم«،  عا�شفة  تدعم  الطب 
مب���ق���ر اجل����ام����ع����ة ب����اأب����ه����ا، ب��ح�����ش��ور 
العقيد عائ�ص اآل مر�شي من القوات 
وع��م��داء  اجل��ام��ع��ة  ووك����الء  امل�شلحة، 
ال��ك��ل��ي��ات ال�����ش��ح��ي��ة، وع����دد ك��ب��ر من 
ال�شحي  القطاع  ومن�شوبي  ال��ط��الب 

احلكومي واخلا�ص باملنطقة.
وب���������داأت ال�����ن�����دوة ب��ك��ل��م��ة مل��دي��ر 
اجل�����ام�����ع�����ة �����ش����ك����ر خ����الل����ه����ا  خ������ادم 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
عبد العزيز على قراره ال�شجاع الذي 
كما  احل����زم«،  »عا�شفة  ب�����ش��اأن  ات��خ��ذه 
الكليات  بال�شكر لكافة من�شوبي  تقدم 
»اجلامعة  وق��ال  باجلامعة،  ال�شحية 
وم����ن���������ش����وب����وه����ا ج������اه������زون خل���دم���ة 

الوطن وعا�شفة احلزم«.
اجل���ام���ع���ة  اأن  ال������������داود  وب���������نّي 
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مل�شاندة  م�شتعدة  ط��واق��م��ه��ا  بجميع 
وخ���دم���ة اأف������راد ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة يف 
ك��اف��ة امل��ن��اط��ق احل���دودي���ة م��ت��ى دع��ت 
ال�شرورة اإل��ى ذل��ك، واع��دا ب��اأن تكون 
ه��ن��اك حم��ا���ش��رات ت��وع��وي��ة وزي����ارات 
ميدانية من قيادي اجلامعة للمواقع 
احل������دودي������ة وزي������������ارات ل��ل��م�����ش��اب��ني 

مب�شت�شفيات املنطقة.
م�����ن ج�����ان�����ب�����ه،  اأو�������ش������ح مم��ث��ل 
اجلامعة يف احلملة، عميد كلية الطب 
اأن م�شاركة  الدكتور عبداهلل ع�شري 
اجلامعة تاأتي على عدة حماور ممثلة 
يف كلياتها ال�شحية، وقال »مت جتنيد 
طواقم ا�شت�شاريني �شعوديني يف جميع 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ط��ب��ي��ة، واجل��راح��ي��ة 
وال��ت��م��ري�����ش��ي��ة وال�����ش��ي��دل��ي��ة ب��ه��دف 

خدمة اأفراد القوات امل�شلحة«.
اأقيمت قبيل  وب��داأت الندوة التي 
اختتام عا�شفة احلزم باأيام، فعالياتها 
مب���ح���ا����ش���رة ع����ن االإع���������داد ال��ن��ف�����ش��ي 
ال��دك��ت��ور ح�شن  األ��ق��اه��ا  ال���ك���وارث  يف 
للدكتور  ت��اله��ا حم��ا���ش��رة  ال��ع��م��ري، 

ال���ك���وارث،  اإدارة  ع��ن  ال�����ش��ب��ع��اين  ع��ل��ي 
وحم���ا����ش���رة ع���ن اإ����ش���اب���ات ال���ك���وارث 

األقاها الدكتور حممد باوهب.
و���ش��م��ل��ت ال���ن���دوة حم��ا���ش��رة عن 
ف�����رز م�������ش���اب���ي ال�����ك�����وارث ل��ل��دك��ت��ور 
ح�����ش��ن ال���زه���راين، ك��ذل��ك حم��ا���ش��رة 
ع���ن جم����رى ال����ه����واء ل��ل��دك��ت��ور علي 
ال��ب�����ش��اب�����ش��ي، وحم���ا����ش���رة ل��ل��دك��ت��ور 
الوجه  اإ�شابات  عن  البخاري  كمران 

والفكني.
الغامدي  �شالح  الدكتور  واأل��ق��ى 
حما�شرة عن اإ�شابات ال�شدر والبطن، 
النعمي  اإبراهيم  الدكتور  األقى  بينما 
الع�شبية،  االإ���ش��اب��ات  ع��ن  حم��ا���ش��رة 
العظام  اإ���ش��اب��ات  ع��ن  حما�شرة  تلتها 
ل��ل��دك��ت��ور ع��ب��داهلل رائ����زة، وحم��ا���ش��رة 
ل��ل��دك��ت��ور ف��ي��ن��ود ���ش��ن��ق ع���ن اإ���ش��اب��ات 
االأط����ف����ال، وحم���ا����ش���رة ع���ن اإ���ش��اب��ات 

االنفجار للدكتور عبداهلل الهيزعي.
واخ��ت��ت��م��ت ال����ن����دوة مب��ح��ا���ش��رة 
ل��ل��دك��ت��ور ج���اي���ا ���ش��ان��ك��ر ع���ن ت��اأه��ي��ل 

م�شابي الكوارث. 

افتتاح ندوة 
طواقم الطب



الجامعة تبرم اتفاقيات مبدئية
مع عدد من الجامعات

المحلية والدولية
عبد العزيز رديف وأحمد العياف

على هام�ص املعر�ص واملوؤمتر الدويل للتعليم العايل ال�شاد�ص، اأبرمت اجلامعة عددا 
من االتفاقات املبدئية مع جمموعة من اجلامعات املحلية والدولية، بهدف حت�شني 
االأكادميية  ال��ري��ادة  اإل��ى  منها  �شعيا  املجاالت  �شتى  يف  التعليمية  العملية  وتطوير 

واملهنية.
اأكرب جامعة  تعد  التي  اأوكالند  اتفاقية مبدئية مع جامعة  واأنهت اجلامعة 
وجه  على  واالأب��ح��اث  ع��ام  ب�شكل  ال�شحي  التعليم  يف  بتقدمها  وت�شتهر  بنيوزلندا 
دعم  اإل���ى  االتفاقية  ه��ذه  خ��الل  م��ن  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  �شعت  حيث  اخل�شو�ص، 

تعليمها ال�شحي وتطويره.
اآل جلبان  االأ�شتاذ الدكتور خالد  امل�شرف على جناح اجلامعة باملوؤمتر،  وقال 
»من خالل الزيارات املتبادلة بني جامعتنا واجلامعات احلا�شرة يف املعر�ص، ناق�شنا 
قق االأه��داف التي تتما�شى مع  العديد من االأم��ور التي ن�شعى من خاللها اإلى حتحُ
روؤية واأهداف جامعة امللك خالد، ومن املتوقع اأن تخرج جامعتنا مبح�شلة جيدة 
من االتفاقيات مع عدد من اجلامعات املتميزة يف املجاالت التي حتتاجها«. واأ�شاف 
»كل هذه االتفاقيات مل تتخذ ال�شفة الر�شمية حتى االآن ومل يتم توقيعها، لكونها 

اتفاقيات مبدئية يف طريقها اإلى التوقيع ح�شب االإجراءات الالزمة«.
يذكر اأن هذه االتفاقيات املبدئية �شملت عملية تطوير املناهج عن طريق اإيجاد 
مقّيم خارجي يقيم املناهج املعمول بها باجلامعة حاليا، باالإ�شافة اإلى العمل على 
اأع�شاء  لتبادل اخلربات عن طريق  اإيجاد طريقة  امل�شرتكة، مع  العلمية  االأبحاث 

هيئة التدري�ص، والتعاون يف عملية التدري�ص عن طريق التعليم االإلكرتوين. 

السرحان يقدم نموذجا
لتفعيل إدارة التغيير

واالبتكار في الجامعة
اإدارة االأعمال امل�شاعد بكلية العلوم االإداري��ة واملالية باجلامعة الدكتور  اأ�شتاذ  قدم 
يحيى بن نا�شر ال�شرحان، منوذجا ميكن اأن ي�شهم بفاعلية يف تفعيل اإدارة التغير 
واالبتكار يف اجلامعة يتمثل يف اإعادة هيكلها مبا يحقق وجود خطني متوازيني يف 
روؤيتها  ليحقق  اال�شت�شاري  واخل��ط  ال�شلطة  خط  يف  يتمثالن  التنظيمي  الهيكل 

وتكون جامعة عالية التاأثر.
 وقال ال�شرحان يف ور�شة عمل قدمها على هام�ص املعر�ص واملوؤمتر الدويل 
العربية  اململكة  يف  العايل  التعليم  حقق  »لقد  ال�شاد�شة  دورت��ه  يف  العايل  للتعليم 
ال�شعودية عموما تطورا ملمو�شا خالل فرتة وجيزة نتيجة لل�شيا�شات احلكومية 

التي اأولت التعليم العايل اأولوية ق�شوى يف اخلطط التنموية«. 
واأ�شاف« تعد جامعة امللك خالد منوذجا متميزا للتطور يف التعليم العايل. 
التي يجب  التحديات  العديد من  اأب��رز  النمو  ف��اإن هذا  وبرغم ما حتقق من منو، 
التعامل معها بروؤى اإدارية معا�شرة. ولعل اأبرز ما ميكن اأن ي�شهم يف معاجلة تلك 
حتقيق  يف  ي�شهم  فاعل  تنظيم  لتطوير  واالبتكار  التغر  اإدارة  تفعيل  التحديات 

التميز لي�ص على امل�شتوى املحلي فح�شب بل على امل�شتوى العاملي«. 
وهو  ال��دول  اأب��رز  يف  العايل  التعليم  م�شتوى  بني  يقارن  تقرير  اإل��ى  وتطرق 
التعليم  بني  يقارن  نظام  وهو   ،2014 لعام   University 21 Assessment تقرير 
امل��وارد والبيئة والعالقة  اأربعة جم��االت تتمثل يف  بلدا معتمدا على  العايل يف 50 

املحلية والعاملية واملخرجات. 
وقد اأبرز التقرير اأن اململكة حتتل مكانة بارزة يف التعليم العايل على م�شتوى 
اأما  عامليا،  ال���30  املرتبة  احل��ايل  العام  التقييم  م�شتوى  على  احتلت  حيث  ال��ع��امل، 
م�شتوى  على  الثامن  املركز  اململكة  احتلت  فقد  التقييم  يف  امل��وارد  ملجال  بالن�شبة 

العامل. 
واأكد اأن التطور الذي حققه التعليم ينعك�ص بو�شوح يف التطور الذي حتقق 
يف جامعة امللك خالد، وقال » تاأ�ش�شت يف عام 1999 نتيجة للدمج بني فرعي جامعة 
االإمام حممد بن �شعود االإ�شالمية وجامعة امللك �شعود، وان�شم اإليها كذلك منذ عام 
2005 عدد من كليات البنات والكليات ال�شحية وكليات املعلمني، ومت تطوير العديد 
من الربامج االأكادميية التي تغطي تقريبا جميع املجاالت العلمية واالجتماعية، 
ونتيجة لذلك فقد بلغ عدد طالبها اأكرث من 70 األف طالب وطالبة«.  وتابع »�شكل 
بروؤية  وتوجها  فعال  تنظيم  اإل��ى  احلاجة  يحتم  مما  للجامعة،  حتديا  النمو  ه��ذا 
وا�شحة تتمثل يف حتقيق التميز يف جماالت التعليم العايل من تعليم وبحث علمي 
وخدمة. ولعل هذا التوجه يعد اأولى خطوات اإدارة التغير التي تتبناها اجلامعة يف 

جهودها نحو جامعة عالية التاأثر«.

متابعات

على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي
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عطية: وظيفة الجامعة التعليم وتعميق البحث العلمي وخدمة المجتمع
اأكدت ع�شو هيئة التدري�ص باجلامعة الدكتورة  مرمي عطية  اأن وظيفة اجلامعات تتلخ�ص يف التعليم، وتعميق البحث العلمي، وخدمة املجتمع، وعليه فاإن االأ�شتاذ اجلامعي تنح�شر مهماته 
�شمن الوظائف الثالث املذكورة، واأ�شافت اأن التغرات املت�شارعة التي ي�شهدها العامل يف ع�شر الثورة التكنولوجية وتراكم املعلومات جعلت دور االأ�شتاذ اجلامعي يتحدد وفق م�شارات موجهة 

تواكب هذه التحديات، ويجعل الأمناط التعليمية التقليدية غري قادرة على مواجهة متطلبات هذه التطورات.
واأ�شافت خالل ورقة عمل قدمتها بعنوان »االأ�شتاذ اجلامعي: ال�شمات واالأدوار يف ظل الثورة التكنولوجية.. جامعة امللك خالد منوذجا« �شمن ور�ص العمل يف املعر�ص واملوؤمتر الدويل 
للتعليم العايل يف دورته ال�شاد�شة، اأن دور نقل املعلومة اإلى ذهن الطالب مل يعد ميثل الدور االأ�شا�ص يف ظل االنفجار املعريف والرتاكم الكمي للمعلومات، بقدر ما اأ�شبحت �شمات ال�شخ�شية 

العلمية املتكاملة التي تعتمد على حتليل املعلومة ونقدها وكذلك تنمية االإمكانات والقدرات العقلية لدى الطالب، مبا يوؤهله لقيادة الفكر والتجديد يف املجتمع، وهو االأمر املطلوب وامللح.
و�شلطت الدكتورة عطية ال�شوء على حماور هي: �شمات االأ�شتاذ اجلامعي يف ظل االنفجار املعريف لالألفية الثالثة، ودوره يف ظل تاأثر التكنولوجيات يف املناهج والنظم، واأخرا االأ�شتاذ 

اجلامعي بني البحث العلمي اخلادم حلاجات املجتمع وامل�شهم يف حل امل�شكالت البحثية.
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كلية اآلداب

والتربية
اأقام ق�شم التاريخ بكليتي االآداب 
برناجما  باأبها  للبنات  والرتبية 
ل��ل��ط��ال��ب��ات ب���ع���ن���وان »ال�������ش���رب« 
ق���دم���ت���ه ال�����دك�����ت�����ورة  ف��اط��م��ة 
ال�����ش��رح��اين وال���دك���ت���ورة اأ���ش��م��اء 
م��و���ش��ى، وت��ن��اول��ت��ا ف��ي��ه امل��ح��اور 
ال��ف��رج،  مفتاح  ال�شرب  التالية: 
ال�شرب  من  تاأتي  ال�شرب  وثمرة 
اجل���م���ي���ل وال����ط����وي����ل، ل���راج���ع 

اأنف�شنا، والن�شر مع ال�شرب.
هناء اآل �سرور

كلية اآلداب
والتربية

املجتمع  خ��دم��ة  وح����دة  اأق���ام���ت 
وال����رتب����ي����ة  االآداب  ب���ك���ل���ي���ت���ي 
ال���دورات  م��ن  ع��دد  باأبها  للبنات 
جمل�ص  مع  بالتعاون  التدريبية 
�شباب ع�شر باأبها. وقدم كل من 
واأزهار  الع�شري،  نورة  االأ�شتاذة 
»ك��ن  ب���ع���ن���وان  دورة  ال�����ش��م��راين 
متطوعا«، بينما قدمت د. كارمن 
ال���واح���د  حم��م��د ود. م��ن��ى ع��ب��د 
دورة ب��ع��ن��وان »جن���اح ب��ال ح��دود 
حلياة زوجية �شعيدة« وقدمت د. 
مهارات  دورة  العمرو�شي  نيللي 

التفكر وحل امل�شكالت«.
هناء اآل �سرور

العلوم واآلداب

يف اإط������ار ال�������ش���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
ق���دم���ت وح������دة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
بالنما�ص،  واالآداب  العلوم  بكلية 
وذلك  التميز«،  »فن  بعنوان  دورة 
بنت  خ��دي��ج��ة  امل���وؤم���ن���ني  اأم  ب����دار 
خ��وي��ل��د ر���ش��ي اهلل ع��ن��ه��ا، والق��ت 

الدورة ا�شتح�شان احل�شور.
اإميان ال�سهري

العلوم واآلداب

نظمت كلية العلوم واالآداب باأحد 
با�شم  ب��رن��اجم��ا وط��ن��ي��ا  رف���ي���دة 
وعا�شفة  رف��ي��دة  اأح��د  »مواطنة 
احل���زم« ب��اال���ش��رتاك م��ع جمعية 
يف  اخل��ري��ة  الن�شائية  اجل��ن��وب 
الربنامج  ال�شعب. وهدف  مبنى 
املنتجة، وتخلله  االأ�شر  اإلى دعم 
م���ع���ر����ص م���ت���ن���وع ا���ش��ت��م��ل ع��ل��ى 
واإب�����راز ح�شارة  ال����رتاث  اإح��ي��اء 
كيفية  عن  �شرح  وعلى  املجتمع، 
ا����ش���ت���خ���دام م����واق����ع ال���ت���وا����ش���ل 

االجتماعي.
ي�سرى الكبا�سي

العلوم واآلداب

املجتمع  خ��دم��ة  وح����دة  اأق���ام���ت 
العلوم  كلية  يف  الكيمياء  بق�شم 
ب��ع��ن��وان  دورة  ب��ب��ل��ق��رن  واالآداب 
مدر�شي  كيميائي  خمترب  »نحو 
م����ت����ط����ور«، وذل������ك يف امل���در����ش���ة 
بالعاليا.  وال��ث��ان��وي��ة  املتو�شطة 
وه����دف����ت ال��������دورة اإل������ى ت��دع��ي��م 
مبختلف  الكيمياء  م��ادة  مناهج 
امل�����ش��ت��وي��ات ب��امل��در���ش��ت��ني، حيث 
الكيمياء  مادة  معلمات  ح�شرها 
ب���امل���ن���ط���ق���ة، وك����ذل����ك ع�����دد م��ن 

الطالبات. 
منرية القرين 

كلية اآلداب
والتربية

اأقامت اإدارة الرو�شة واحل�شانة 
للبنات  والرتبية  االآداب  بكليتي 
اليوم  مبنا�شبة  ب��رن��اجم��ا  ب��اأب��ه��ا 
ال����ع����امل����ي ل���ل���م���ه���ن حت�����ت ���ش��ع��ار 
»ال����ع����ط����اء وال����ت����م����ي����ز« ا���ش��ت��م��ر 
االأ�شتاذة  اإ���ش��راف  حتت  �شاعتني 
وم��ن�����ش��وب��ات  ج���اب���ر  اآل  ف����وزي����ة 
ال�����رو������ش�����ة واحل���������ش����ان����ة. ك��م��ا 
اأق��ي��م ط��ب��ق خ���ري ع��ل��ى هام�ص 

الربنامج.
هناء اآل �سرور

كلية اآلداب
والتربية

ال��ت��ط��وي��ر  وح����دة  دورات  ���ش��م��ن 
واجلودة بكليتي االآداب والرتبية 
اللغة  ق�شم  اأق���ام  ب��اأب��ه��ا،  للبنات 
العربية دورة تدريبية للطالبات 
ال��ت��ع��ل��م  ب����ع����ن����وان »اجل����������ودة يف 
اأب��و  حنان  للدكتورة  وال�شلوك« 
ل���ب���دة.  ك��م��ا اأق�����ام ق�����ش��م اأ���ش��ول 
تدريبية  دورة  واملناهج  الرتبية 
ل���الأع�������ش���اء ب���ع���ن���وان »ال���ق���ي���ادة 
الرائدة« قدمتها الدكتورة نورة 

الفيفي.

مركز الطالبات

حت�����ت رع�����اي�����ة ع�����م�����ادة �����ش����وؤون 
ال�����ط�����الب، اأق��������ام ن�������ادي ال��ط��ب 
درا�����ش����ة  م����رك����ز  واالإب��������������داع يف 
ج�شد  »مبادرة  بع�شر  الطالبات 
وهدفت  املر�شى«.  لزيارة  واح��د 
امل���ب���ادرة اإل����ى ت��وع��ي��ة ال��ط��ال��ب��ات 
وت���ذك���ره���ن ب��اح��ت�����ش��اب االأج����ر 
املري�ص،  زي��ارة  عند  وا�شت�شعاره 
والتدريب  ال��درا���ش��ة  جانب  اإل��ى 

الطبي.
عواطف القحطاين

مركز الطالبات

حت�����ت رع�����اي�����ة ع�����م�����ادة �����ش����وؤون 
ال������ط������الب، ا����ش���ت�������ش���اف ن�����ادي 
ال��ط��ب واالإب�������داع ل��ل��ط��ال��ب��ات يف 
بع�شر،  الطالبات  درا�شة  مركز 
الدكتور عبد اهلل املالكي يف لقاء 
ب��ع��ن��وان »ح��ي��اة طبيب«  م��ف��ت��وح 
�شرد فيه  املراحل التي مير بها 
ط��ل��ب��ة ال���ط���ب، واأه��م��ي��ة اخ��ت��ي��ار 

التخ�ش�ص عن قناعة تامة.
     عواطف القحطاين

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

المجاردة

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

المجاردةالمجاردة

واالآداب  العلوم  كلية  ا�شت�شافت 
عميدتها  بح�شور  رف��ي��دة  ب��اأح��د 
ال�����دك�����ت�����ورة  ���ش��ل��م��ى ال���غ���راب���ي، 
اخلرية  الن�شائية  ال��رب  جمعية 
اجلمعية.  ع��ن  تعريفي  ل��ق��اء  يف 
واأو���ش��ح��ت ال��ق��ائ��م��ات ع��ل��ى اأم��ر 
اجل��م��ع��ي��ة اأه���داف���ه���ا وف��وائ��ده��ا 
والكفاالت  وتغطياتها  املجتمعية 
وج���م���ي���ع م����ا ي���خ�������ص اجل��م��ع��ي��ة 
خل�����دم�����ة امل����ج����ت����م����ع واالأي�������ت�������ام 
رغبتهن  واأب���دي���ن  وامل��ح��ت��اج��ني، 
التامة يف تو�شيع نطاقها لتغطية 

م�شالح االأ�شر املحتاجة.

العلوم واآلداب
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طالبن بوحدة الصف النسائي وااللتفاف حول القيادة

أكاديميات من الجامعة: الدعم الدولي
لعاصفة الحزم يبرز دور المملكة الريادي

سارة القحطاني

ات��ف��ق��ت اأك��ادمي��ي��ات ب��اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى اأن 
احلزم  لعا�شفة  الوا�شع  ال��دويل  الدعم 
ويعك�ص  للمملكة،  الريادي  ال��دور  يوؤكد 
م����دى ت���اأث���ر ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا اخل���ارج���ي���ة يف 
وطالنب  واالإقليمية،  ال��دول��ي��ة  امل��واق��ف 
ب���ال���ت���ك���ات���ف ح������ول ال����ق����ي����ادة ودح�������ص 
ال�شائعات التي يبثها االإعالم االإيراين، 
العا�شفة  دع��م  ا���ش��ت��م��راره��ن يف  واأك����دن 
�����ش����د ال������ع������دو احل������وث������ي ب���اأق���الم���ه���ن 
اإال  وب��األ�����ش��ن��ت��ه��ن، واأن دف��اع��ه��ن م��ا ه��و 
الن�شائية  ع��ل��ى مت��ا���ش��ك اجل��ب��ه��ة  دالل���ة 
الوالء  بث  الوطن وحر�شها على  داخل 

واالنتماء وال�شالم.
وق����ال����ت ع���م���ي���دة ك���ل���ي���ة امل��ج��ت��م��ع 
ل��ل��ب��ن��ات ب���اأب���ه���ا ال���دك���ت���ورة م���ن���رة اأب���و 
لالأمة  اأع���ادت  احل���زم  »عا�شفة  حمامة 
فيها  االأم��ل  واأح��ي��ت  روحها  االإ�شالمية 
م����ن ج����دي����د، وج���م���ع���ت ����ش���ف ال���ع���رب 
وامل�شلمني ون�شرت الفرحة بني اجلميع 
واحدا  �شفا  ووقوفهم  امل�شلمني  باحتاد 
�شد العدو، وكانت �شببا يف اجتماع كلمة 
اأع��ادت  االأم��ة ونبذ اخلالفات بينهم بل 
كلمة  اهلل  يجمع  ب���اأن  وال���رج���اء  االأم����ل 
امل�شلمني ويتحدوا يف �شرب كل عدو من 

قرار حاسم
واأك������دت اأن ه����ذه اخل���ط���وة مت��ث��ل ق����رارا 
حا�شما يف تاريخ اليمن واالأمة االإ�شالمية 
املنطقة  االإي�����راين يف  امل��خ��ط��ط  اأج��ه�����ص 
ال�شيعية  ال���ث���ورة  ت�����ش��دي��ر  اإل����ى  ال���رام���ي 
اإي���ران من  اإل��ى اليمن ع��ن طريق اأذن���اب 
اجل��م��اع��ات احل��وث��ي��ة وح��ل��ف��ائ��ه��م �شمن 

خمططهم ال�شفوي.
مع  ال�شعودي  ال�شعب  تالحم  وع��ن 
»���ش��ع��ب اململكة دائ��م��ا ما  ق��ال��ت  ق��ي��ادت��ه، 
مي��ث��ل اأروع ���ش��ور ال��ت��الح��م م��ع ق��ي��ادت��ه، 
ال��ي��وم يقفون �شفا واح���دا خلف  وه��اه��م 
يا �شلمان«  القيادة وي��رددون »لبيك  هذه 
داف����ع����ا ع����ن ال����دي����ن وع�����ن ه����ذ ال���وط���ن 
اأن  اآل ح�����ش��ن ع��ل��ى  ال����غ����ايل«. و�����ش����ددت  
ال�����ش��ائ��ع��ات ال��ت��ي ت��ب��ث م��ن خ���الل بع�ص 
و����ش���ائ���ل االإع��������الم و����ش���ب���ك���ات ال��ت��وا���ش��ل 
االجتماعي التابعة الإيران مل ولن توؤثر 
على حلمة هذا الوطن، �شائلة اهلل العلي 
ووطننا  ديننا  علينا  يحفظ  اأن  القدير 
واأن  جنودنا  ين�شر  واأن  وقيادتنا  واأمننا 
ي�شدد رميهم ويحمي بالد احلرمني من 

كيد الكائدين.
كلية  قالت عميدة  ذات��ه،  ال�شياق  يف 
دالل  الدكتورة  م�شيط  بخمي�ص  املجتمع 
االأعظم اإن »اجلميع م�شارك يف االأو�شاع 

امل�شت�شعفني يف  امل�شلمني ون�شرة  اأعداء 
بن�شرة  تختم  ثم  وال��ع��راق،  ال�شام  ب��الد 
واإع�����ادت�����ه بيد  االأق�������ش���ى  امل�����ش��ل��م��ني يف 

امل�شلمني وتطهره من ال�شهاينة«. 
واأ����ش���اف���ت راف���ع���ة اأك��ف��ه��ا ب��ال��دع��اء 
العا�شفة  ه��ذه  يف  يبارك  اأن  اهلل  »ن�شاأل 
وي���وح���د  ج����ن����وده����ا  رم������ي  ي�������ش���دد  واأن 
كلمتهم وي�شدد �شهمهم وين�شرهم على 
الرواف�ص وال�شيعة اخلونة، ويوفق من 
امل�شلمني  جمع  وم��ن  فيها  ال�شبب  ك��ان 
ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  وه��و  حولها 
وف���ق���ه اهلل واأي��������ده ب��ن�����ش��ره وت��وف��ي��ق��ه 

ويجزيه خر اجلزاء«.

بلبلة وشائعات
اأن��ه يجب  اأب��و حمامة،  واأك��دت الدكتورة 
عليهن ب�شفتهن مواطنات قبل اأن يكن 
اأك���ادمي���ي���ات، ال���وق���وف ي���دا واح����دة �شد 
قدمية  ���ش��ور  ون�شر  بلبة  م��ن  ي�شاع  م��ا 
واأخ����ب����ار ت���وظ���ف ���ش��د ع��ا���ش��ف��ة احل���زم 
ب���ه���دف زع���زع���ة االأم������ن ون�����ش��ر ال��ذع��ر 
اأن هذه  واإظهار  امل�شلمني  واخل��وف بني 

العا�شفة ت�شتهدف املدنيني ». 
وتابعت »يجب اأن نكون اأكرث وعيا 
وي��ق��ظ��ة مم���ا ي���ح���اك ����ش���دن���ا، ون��و���ش��ح 
احلقيقية  ال�����ش��ورة  وف��ت��ي��ات��ن��ا  ل�شبابنا 

الراهنة بالدعاء وبذل كل ما هو ممكن 
من اأجل تعزيز ودعم العا�شفة«. 

وتوعوي  تربوي  دور  »لنا  واأ�شافت 
ال�شائعة  ناقل  على  بالرد  يبداأ  بالتاأكيد 
مبا يو�شح له خطورة ذلك، واأثرها على 
واج��ب كبر جتاه  وعلينا  البعيد،  امل��دى 
الوطن وذلك بن�شر ثقافة نبذ ال�شائعات 
واإيقافها من اأجل حلمة الوطن. فاالأمن 
م�شوؤولية اجلميع، ولنكن قدوة �شاحلة 

تتعلم منها االأجيال«. 

زرع االنتماء
و�����ش����ددت االأع����ظ����م ع���ل���ى �����ش����رورة زرع 
االن��ت��م��اء يف ن��ف��و���ص ال��ن�����صء ع��ن طريق 
ب�شكل غر  ي�شهم  ال��ذي  الهادف  احل��وار 
مبا�شر يف غر�ص االنتماء والوالء، وقالت 
لتكتمل  اجلهود  تت�شافر  اأن  يعني  »ه��ذا 

لوحة االنتماء«. 
اأ�شا�شي  عن�شر  االأطفال  اأن  واأك��دت 
ال ميكن جتاهله يف هذه الفرتة حتديدا، 
ومهمة البيت واملدر�شة وال�شديق واجلار 
الواجب  فمن  كبرة،  جتاههم  واجلميع 
لهذه  ومميزاته  ال��وط��ن  خ��رات  اإي�شاح 
ويكون  واالنتماء،  ال��والء  وغر�ص  الفئة، 
ذلك بق�ص الق�ش�ص والتعريف بالوطن 

وال نن�شى اأثر القدوة ال�شاحلة.

باأن  بالدعاء  نلهج  اأن  يجب  كما  للعدو، 
الن�شر  ويبلغها  العا�شفة  ه��ذه  ين�شر 
عاجال غر اآجل واأن يهزم اأعداء الدين 
ويجعل  �شملهم  وي��ف��رق  االأم���ة  واأع����داء 
دينه  اهلل  ين�شر  واأن  عليهم.  ال���دائ���رة 
من  وي��ن��ق��ذه��ا  امل�شلمني  وب���الد  و���ش��ن��ت��ه 

االأعداء«. 
كليتي  عميدة  اأ���ش��ارت  جهتها،  من 
اآل  ال��دك��ت��ورة خ��ري��ة  وال��رتب��ي��ة  االآداب 

ح�شن 
اإط�����الق خ�����ادم احل��رم��ني  اأن  اإل�����ى 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز، 
حفظه اهلل، عا�شفة احلزم جاء حفاظا 
على ال�شرعية يف اليمن والإع��ادة االأمن 
واال����ش���ت���ق���رار ل���ه���ا، وت�����ش��دي��ا مل��ح��اول��ة 
احل���وث���ي���ني اخ���ت���ط���اف ه����ذه ال�����ش��رع��ي��ة 

وت�شليمها الإيران.
وت���اب���ع���ت »ه������ذا ق������رار ح��ك��ي��م م��ن 
واأمن  مل�شتقبل  روؤي��ة مدركة  لديه  ملك 
وا����ش���ت���ق���رار م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، 
عدة  واإ���ش��الم��ي��ة  عربية  دول  وان�����ش��م��ام 
على  احلملة  وح�شول  احل��زم،  لعا�شفة 
الدور  اإمنا يربز  الوا�شع  الدويل  الدعم 
تاأثر  مدى  ويعك�ص  للمملكة،  الريادي 
الدولية  املواقف  �شيا�شتها اخلارجية يف 

واالإقليمية«.

امل��ه��م علينا يف ه��ذه  واأردف�����ت »م���ن 
ال��ب��الد الت�شدي  ال��ت��ي مت��ر بها  امل��رح��ل��ة 
واإخرا�ص  ال�شائعات،  لكل  جماعية  ب��روح 

املغر�شني بكل ال�شبل«. 
�شمته متا�شك اجلبهة  واأ�شادت مبا 
الن�شائية يف الوطن وتكاتفها مع القيادة، 
مبينة اأن »دور املراأة ال يخفى على عاقل، 
ف��ه��ي م��ن اأك���رب امل��ح��رك��ات وامل���وؤث���رات يف 
امل��ج��ت��م��ع، وت�����ش��ت��ط��ي��ع اإي���ق���اف ال�����ش��ائ��ع��ة 
قيم  غر�س  بها  وم��ن��وط  لها،  والت�صدي 
االنتماء لدى االأطفال والنا�شئة، بل قد 
�شرائح  ك��اف��ة  اإل���ى  لي�شل  ذل���ك،  ي��ت��ع��دى 
املجتمع، بيدها الكثر والكثر وبو�شعها 
االأك�������رث ف���ه���ي ال���ع���ط���اء وق�����ت احل���اج���ة، 
ال�شائعات،  ب��اب  اإغ���الق  عليها  فالواجب 
وال��ف��ك��اه��ات ال��ت��ي مت�����ص ال���وط���ن وع��ل��ى 
واأن  ال��وط��ن،  معنى  يعني  اأن  الن�شاء  ك��ل 
ال�شف  حلمة  يف  االإ���ش��ه��ام  يف  ي�شتمررن 
حولها  م��ن  ك��ل  وتوعية  الكلمة،  ووح���دة 
للوطن  ال��دع��اء  وعليهن  ذل���ك،  باأهمية 
ب�شكل  االإ���ش��الم��ي��ة  اأم���ره والأم��ت��ن��ا  ووالة 

عام«.
واختتمت قائلة »من املهم اأي�شا اأن 
اليمن  اأن  ال�شعودية وتن�شر  ال�شيدة  تعي 
اأ���ش��ق��اء ن�����ش��ع��ى ل�����ش��ع��ادت��ه��م واأم���ن���ه���م، ال 

لنبذهم ومعاداتهم«.
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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

فكر
نظمتها كليات الشريعة والتربية والعلوم اإلنسانية 

طالب وطالبات يثرون حلقة
»الشباب واإلعالم الجديد
بين المكاسب والخسائر«

محمد إبراهيم 

الدين،   واأ���ش��ول  ال�شريعة  كليات  تعاونت 
عمادة  م��ع  االإن�شانية  والعلوم  وال��رتب��ي��ة، 
نقا�ص  حلقة  تنظيم  يف  ال��ط��الب،  ���ش��وؤون 
بني  اجل��دي��د  واالإع����الم  »ال�شباب  بعنوان 
امل��ك��ا���ش��ب واخل�����ش��ائ��ر« وذل����ك يف امل��دي��ن��ة 
كليتي  م��ق��ر  ويف  ب��ال��ق��ري��ق��ر،  اجل��ام��ع��ي��ة 
واملجتمع مبحايل ع�شر،  واالآداب  العلوم 

وكذلك يف كليات البنات باأبها. 
وحتدث يف احللقة عدد من الطالب 
الكليات،  اأق�����ش��ام  خمتلف  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
وتقييم  احل���وار  اإدارة  على  اأ���ش��رف  بينما 
للم�شاركة،  ت��ق��دم��ت  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  اأوراق 
ك���ل م���ن ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ص بق�شم 
العقيدة بكلية ال�شريعة، االأ�شتاذ الدكتور 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ال����غ����ام����دي، وع�������ش���و ه��ي��ئ��ة 
الرتبية  بكلية  امل��ن��اه��ج  بق�شم  ال��ت��دري�����ص 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اآل ك��ا���ش��ي، وامل��ح��ا���ش��ر 
العلوم  بكلية  واالت�����ش��ال  االإع����الم  بق�شم 
ي��زي��د اجل��ا���ش��ر، واأدار احل��وار  االإن�����ش��ان��ي��ة 
واجل���ودة  للتطوير  ال�شريعة  كلية  وك��ي��ل 

الدكتور يحيى اآل حن�ص.
ون�����اق�����������ش�����ت احل�����ل�����ق�����ة ع�����������ددا م���ن 
امل��و���ش��وع��ات وامل���ح���اور اأه��م��ه��ا: ال��ت��اأث��ر 

وا�شتعر�ص  ف��ق��ط.  متلقيا  اع��ت��ب��اره  م��ن 
امل��واط��ن،  �شحافة  خ�شائ�ص  ���ش��اوي  اآل 
وال��الت��زام��ن��ي��ة،  التفاعلية  يف   واأوج���زه���ا 
وخا�شية  واالن��ت�����ش��ار،  امل�����ش��ارك��ة  وك��ذل��ك 
احل���رك���ة وامل����رون����ة وان����دم����اج ال��و���ش��ائ��ط، 
التخزين  واأخ�����را  وال��رتك��ي��ز،  واالن��ت��ب��اه 

والتحفظ.
االإح�����ش��اء  ����ش���اوي،  اآل  ي��ه��م��ل  ومل 
ذاكرا اأن االأرقام واالإح�شائيات يف االإعالم 
اجل��دي��د ت��ذه��ل ال��ع��ق��ل، وق���ال« اليوتيوب 
مثال ي�شتقبل كل دقيقة ما يزيد عن  48 

�شاعة«.
كما ذكر اأن عدد م�شاهدات »يوتيوب« 
ت�شل اإلى ثالثة مليارات م�شاهدة يوميا، 
مبينا اأن ال�شعوديني ي�شاهدون ما معدله 
ي��وم��ي��ا مب���ع���دل 144  36 م��ل��ي��ون م��ق��ط��ع 

مليون دقيقة يوميا.  
ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  وب��ني 
ق��ائ��م��ة  ال���ث���ان���ي���ة يف  امل����رت����ب����ة  ت�����اأت�����ي يف 
م�����ش��ت��خ��دم��ي م���وق���ع ال��ف��ي�����ص ب����وك بعد 
يزيد  مب��ع��دل  العربية،  م�شر  جمهورية 
ع����ن م���ل���ي���ون ون�������ش���ف م���ل���ي���ون م�������ش���ارك 

متو�شط اأعمارهم اأقل من 25 عاما. 
اأن عدد م�شتخدمي  اآل �شاوي  واأكد 
اإل����ى خم�شة  ت��وي��رت يف ال�����ش��ع��ودي��ة ي�����ش��ل 

ماليني م�شتخدم يغردون مبا ال يقل عن 
150 مليون تغريدة �شهريا.

التعامل مع اإلعالم
الرحمن  عبد  م��ع��اذ  الطالب  حت��دث  كما 
ال���ع���م���ري م���ن ك��ل��ي��ة ال�����ش��ري��ع��ة واأ����ش���ول 
ال����دي����ن ع�����ن  ال����وع����ي يف ال���ت���ع���ام���ل م��ع 
االإع������الم اجل���دي���د، م�����ش��ددا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
واملوؤمترات  والندوات  املحا�شرات  ح�شور 
ال��ت��ي ت��ن��اق�����ص م��ف��ه��وم االإع������الم اجل��دي��د 
واال�شتفادة من اأهل اخلربة و�شوؤالهم عن 
كل جديد يف االإعالم، مطلقا على القراءة 
واالط�����الع راف���دي���ن اأ���ش��ا���ش��ي��ني يف  زي���ادة 
الوعي باأهمية االإعالم اجلديد والتعريف 

مبدى خطورته.
االنقطاع  بعدم  الباحث  طالب  كما 
ال��ت��ام ع��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع و���ش��ائ��ل االإع���الم 
اجلديد، موؤكدا اأنه، اأي االإعالم اجلديد، 
ل��ن ي��ت��وق��ف ع��ن اب��ت��ك��ار واخ����رتاع و�شائل 

وبرامج اأخرى كثرة.
 وحت��������دث ال����ع����م����ري ع�����ن اأه���م���ي���ة 
تواجه  التي  واملخاطر  بالتحديات  الوعي 
ك��االف��رتاء  االإع���الم اجل��دي��د  امل�شلمني يف 
ع��ل��ى االإ�����ش����الم وو���ش��ف��ه مب���ا ل��ي�����ص ف��ي��ه، 
وكذلك الكذب على اهلل ور�شوله، والكذب 

والنف�شي،  الثقايف والفكري، واالجتماعي 
اأعمالها،  ت�شمنت  كما  امل��ع��ريف،  وال��ت��اأث��ر 
جم���م���وع���ة م����ن ت���ع���ق���ي���ب���ات وت���وج���ي���ه���ات 
اإدارة  ع��ل��ى  اأ����ش���رف���وا  ال���ذي���ن  امل�����ش��ارك��ني 

احلوار.

مزايا اإلعالم الجديد
 حتدث الطالب حامت علي اآل �شاوي من 
ق�شم االإعالم واالت�شال عن مزايا االإعالم 
اجلديد، حيث ق�ّشمها اإلى ات�شال �شخ�شي 
اأ�شماءا  ي�شع  اأن  قبل  جماهري،  واآخ���ر  
ل���الإع���الم اجل��دي��د ح�����ش��ره��ا يف االإع����الم 
ال��رق��م��ي وال��ت��ف��اع��ل��ي وال�����ش��ب��ك��ي، واإع���الم 

املعلومات.
وق�����دم ال���ط���ال���ب ���ش��ح��اف��ة امل���واط���ن 
مع  التعامل  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  باعتبارها 
�شكال  تعد  اأن��ه��ا  االإع���الم اجل��دي��د، مبينا 
غر  ال�شحفية  واملمار�شات  االأ�شكال  من 
�شريكا  باعتباره  املواطن  بها  يقوم  املهنية 
ال�شحافة مل  اأن ممار�شة  اأ�شا�شيا، موؤكدا 
تعد تعتمد على ر�شد االأحداث وامل�شكالت 
فح�شب، بل تقوم على م�شاركة املواطن يف 
تغطية االأحداث اليومية ال�شيا�شية منها 
يف  فاعال  م�شاركا  باعتباره  واالجتماعية 
اأكرث  االأح��داث ومناق�شتها وحتليلها  نقل 
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إجماع على ضرورة 
التنبه إلى خطورة 
وسائل التواصل 
االجتماعي
تحذير من التأثير 
الثقافي والفكري 
واالجتماعي 
والنفسي 
والمعرفي

ال�شلف، وكرثة  واالأخ��ب��ار عن  يف احلديث 
ميكن  و���ش��ائ��ل  حم����ددا  واالأه�������واء،  االآراء 
االإع���الم  م��ع  اجل��ي��د  للتعامل  تف�شي  اأن 
اجل��دي��د وت��ك��ون م��ن  اأف�����ش��ل احل��ل��ول  يف 
اإ���ش��الم  كح�شن  ال��ت��ح��دي��ات،  م��ع  التعامل 
املرء وتركه ما ال يعنيه،  وكذلك  التقليل 

من التعامل مع هذه الو�شائل.

بناء القيم وهدمها
وعن االإعالم اجلديد بني بناء القيم وبني 
هدمها، حتدث الطالب نا�شر اآل م�شلوي 
م���ن ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة، وا���ش��ف��ا ال��ق��ي��م من 
الناحية ال�شرعية مبجموعة من االأخالق 
التي ت�شنع ن�شيج ال�شخ�شية االإ�شالمية، 
التفاعل  ع��ل��ى  ق����ادرة  متكاملة  وجت��ع��ل��ه��ا 
احل����ي م���ع امل��ج��ت��م��ع وع���ل���ى ال���ت���واف���ق مع 

واالإذاع��ة  عاما،   13 اإل��ى  التلفزيون  احتاج 
78 عاما، بينما الهاتف الثابت ا�شتغرق 75 

عاما لي�شل اإلى هذا الرقم. 
امل�شتخدمني  اأن  ال��ب��اح��ث  ذك���ر  ك��م��ا 
احل��ق��ي��ق��ي��ني ل��ت��وي��رت ب��ل��غ ع���دده���م، 388 

مليونا  يف اأقل من ع�شر �شنوات. 
واأبرز اآل �شلوي، التاأثرات االإيجابية  
يف االإعالم اجلديد على القيم االإ�شالمية 
ال��ت��ي مي��ك��ن ت��ع��ل��م��ه��ا  ب�����ش��ك��ل اأ����ش���رع  عن 
طريق االإعالم اجلديد، واالإ�شهام يف ن�شر 
بها،  النا�ص  وتثقيف  االإ�شالمية  التعاليم 
وال��ت��اأث��ر  ال�شيا�شية  القيم  على  معرجا 
بكل  �شوتهم  واإي�����ش��ال  ال�شعوب  بع�ص  يف 
التقليدي  االإع����الم  ك��ان  م��ا  بعد  �شفافية 

موجها.
كما مل يغفل الباحث القيم االأمنية 

وما حتققه للمتلقي، واال�شتغالل االأمثل 
ل��الإع��الم اجل��دي��د م��ن خ��الل اال�شتفادة 
ت�شهم  املتاحة وجعلها  التقنيات  كافة  من 
يف تب�شيط االإجراءات واالأنظمة االأمنية.  
وت���ط���رق اأي�����ش��ا ل�����ش��ل��ب��ي��ات االإع����الم 
ك�شعوبة  القيم  على  وت��اأث��رات��ه  اجل��دي��د 
الوثوق والتحقق من املحتوى من �شحة 
و���ش��دق��ي��ة ال���ب���ي���ان���ات وامل���ع���ل���وم���ات ال��ت��ي 
حت��وي��ه��ا ب��ع�����ص امل���واق���ع يف ظ���ل احل��اج��ة 
والتعليمية  الثقافية  القدرات  تعزيز  اإلى 
ل��ل��م��ت��ل��ق��ي، وك����ذل����ك ���ش��ع��ف ال�����ش��واب��ط 
بالقيم  امل�شا�ص  ع��دم  ل�شمان  ال�شرورية 
الثقافية  وامل��وروث��ات  واملعتقدات  الدينية 
للمجتمعات، باالإ�شافة اإلى �شلبية خطرة 
يف االعالم اجلديد وهي �شعف ال�شيطرة 
ع��ل��ى ن�����ش��ر ال��ع��ن��ف وال���ت���ط���رف واجل��ن�����ص 

اأع�شائه والعمل من اأجل النف�ص واالأ�شرة 
عن  عبارة  باأنها  و�شفها  كما  والعقيدة.  
اأح����ك����ام ع��ق��ل��ي��ة ان��ف��ع��ال��ي��ة ت��وج��ه��ن��ا نحو 
ويتعلمها  يكت�شبها  واجتاهاتنا،  رغباتنا 
ويت�شربها الفرد من املجتمع وت�شبح هي 

حمركا ل�شلوكه. 
اآل م�����ش��ل��وي ع�����ددا من  وق����د ح����دد 
اجلديد  االإع��الم  عليها  يقوم  التي  القيم 
ح�شرها يف قيم دينية ونظرية و�شيا�شية 

واجتماعية واقت�شادية وجمالية. 
ن�شيبا  لالإح�شاء  �شلوي  اآل  وجعل 
احتاجت  الذي  الوقت  ذكر  اأي�شا، حينما  
لتتخطى  التوا�شل  و�شائل  من  عدد  اإليه 
اأن االنرتنت  50 مليون م�شتخدم، موؤكدا 
ا���ش��ت��غ��رق ف��ق��ط اأرب����ع ���ش��ن��وات لي�شل اإل��ى 
حني  يف  امل�شتخدمني  من  كبرة  �شريحة 

واالإرهاب.  واأو�شح اأن من �شلبيات االإعالم 
اجلديد اأي�شا، �شعوبة احلفاظ على اأمن 
و�شائل  تطور  ظل  يف  واملعلومات  الوثائق 
واخل�شو�شية  املواقع  اخ��رتاق  يف  التقنية 
ل��ل��م��ح��ت��وى يف االإع���������الم االإل�����ك�����رتوين، 
وت��ف��ت��ي��ت دائ����رة ال��ت��ل��ق��ي، وال��رتك��ي��ز على 
ال�شغرة  واجل��م��اع��ات  االأف����راد  خماطبة 
وفق امليول واالحتياجات الفردية، وكذلك  
وحرية  الفكرية  وامللكية  الن�شر  انتهاك 

االإبداع.
وخ��ل�����ص ال��ب��اح��ث اإل����ى اأن ال��ر���ش��ال��ة 
االإع���الم���ي���ة ����ش���واء  ك��ان��ت يف ���ش��ك��ل خرب 
ف��اإن��ه��ا  وث���ائ���ق���ي،  ب���رن���ام���ج  اأم  ف��ك��اه��ة  اأم 
من  قيمة  اإزال����ة  على  تعمل  اأن  ت�شتطيع 
تر�شيخ  اأو  حملها،  اأخ��رى  وتثبيت  القيم 
وه��ذا  ق���ادم،  الآخ��ر  والت�شدي  قائم  �شيء 

بال�شبط هو مفهوم التن�شئة االجتماعية 
يف اأب�شط �شورها.

كيفية التصدي لإلشاعات
وت���ن���اول ط��ال��ب ق�شم االإع�����الم واالت�����ش��ال 
ال�شباب  و�شع  ع�شري،  في�شل  بن  حممد 
م���ع االإع������الم اجل���دي���د، م��ن��ادي��ا ب�����ش��رورة 
ال��وع��ي يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع االإع����الم اجل��دي��د 
وك��ي��ف��ي��ة ال���ت�������ش���دي ل���الإ����ش���اع���ات، وذل����ك 
ب��ت��ط��وي��ر و���ش��ائ��ل ال���ت���وا����ش���ل، م���وؤك���دا اأن 
التوا�شل  تطبيقات  اأف��رز  التقني  التطور 
االجتماعي  التي يجب اأن توظف توظيفا 
ا�شتخدامها يكون  �شوء   اأن  اإيجابيا، مبينا 
�شرعة  يف  ي�شهم  ال�شفرات  متعدد  �شالحا 
ترويج ال�شائعات خ�شو�شا من خالل تلك 
الر�شائل التي تقتحم الهاتف النقال عنوة 

ودون موافقة �شاحبه.
وت����ن����اول ال���ب���اح���ث ال�����ش��ائ��ع��ة وذك����ر 
اأو فيه ج��زء من  اأن��ه��ا ت��روج خ��ربا مكذوبا 
التاأثر  بق�شد  املبالغة  وتتعمد  ال�شحة، 
اأو  اقت�شادية  الأه����داف  ال��ع��ام  ال����راأي  على 
اأ�شاليب  من  وه��ي  ع�شكرية،  اأو  اجتماعية 

احلرب النف�شية.
وق����ال« خ��ط��ورة ال�����ش��ائ��ع��ات ت����زداد يف 
الكبر يف  التقدم  ع�شرنا احلا�شر يف ظل 
و�شائل االت�شال، واإن اإ�شاعة واحدة يكتبها 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  يف  �شخ�ص 
)تويرت، الفي�شبوك، وات�شاب( لت�شل خالل 
اإل����ى م��الي��ني االأ���ش��خ��ا���ص، وت�شبح  ث����وان 

كاأنها حقيقة«.
واأو������ش�����ح اأن������ه مي���ك���ن ال���ت���ع���ام���ل م��ع 
االإ������ش�����اع�����ة ب���و����ش���ع ق�����اع�����دة مل��ك��اف��ح��ت��ه��ا  
�شوء  على  اعتمادا  لها  ال��ف��وري  بالتكذيب 
باملوؤمنني،  الظن  وح�شن  مب�شدرها  الظن 
م�شتدال بقوله تعالى »يا اأيها الذين اأمنوا 
ت�شيبوا  اأن  فتبينوا  بنباأ  فا�شق  جاءكم  اإن 
فعلتم  م��ا  ع��ل��ى  فت�شبحوا  بجهالة  ق��وًم��ا 

نادمني« )�شورة احلجرات، اآية 6(.
الت�شدي  اأن  مو�شحا  الباحث  وتابع 
لالإ�شاعة يبداأ بتفعيل دور و�شائل االإعالم 
خالل  من  امل�شجد  دور  وكذلك  التقليدية 
الدور  اخلطب واملحا�شرات، كما مل يغفل 
الن�صء  تربية  امل��در���ش��ة يف  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي 
على التفكر النقدي الذي ميح�ص االأمور 
قبل ت�شديقها،  وكذلك اأهمية تفعيل دور 
ب��دور  القائمني  وتوعية  امل��در���ش��ي،  امل�شرح 
ال�شفحات  دور  بتفعيل  العامة  العالقات 
ال��ر���ش��م��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ���ش��ك��ال م���ن اأ���ش��ك��ال 

االإعالم اجلديد يف مواجهة ال�شائعات.



طالب الجامعة يثنون على أهداف
المؤتمر الدولي السادس للتعليم العالي

آفاق الجامعة  |  العدد 147  |  7 رجب 1436  |  26 إبريل 2015 شؤون طالبية

عبدالعزيز ردبف

م��ن��ح��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف ع��م��ادة ���ش��وؤون 
ال���ط���الب ل���ع���دد م���ن ط��الب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا، 
ف��ر���ش��ة ح�����ش��ور امل��ع��ر���ص وامل���وؤمت���ر ال���دويل 
الريا�ص،  مبدينة  العايل  للتعليم  ال�شاد�ص 
واهتمامها  باب حر�ص اجلامعة  وذل��ك من 
ب��ا���ش��ت��ف��ادة ال��ط��الب م��ن امل��وؤمت��ر وامل��ع��ر���ص 
امل�شاحب له،  والور�ص القائمة على هام�شه، 
اأكرث من 400  ي�شهد م�شاركة  اأنه  خ�شو�شا 

موؤ�ش�شة علمية ما بني حملية ودولية.

تجربة مفيدة
واأك�����د ال��ط��ال��ب ه�����ش��ام ال�����ش��ه��ري م���ن كلية 
الهند�شة، اأن زيارة املعر�ص الدويل للتعليم 
العايل، كانت جتربة مفيدة جدا بالن�شبة له، 
مبينا اأنه تعرف خالله على اأنظمة القبول 
والت�شجيل يف اجلامعات العاملية،  واملجاالت 
والتخ�ش�شات املتاحة للطالب الراغبني يف 

اإكمال الدرا�شة ما بعد املرحلة اجلامعية.
ب��ي��ئ��ة علمية  »امل���ع���ر����ص مي��ث��ل  وق�����ال 
وطالب  الثانوية،  املرحلة  لطالب  منا�شبة 
اجل����ام����ع����ة ل���ت���ح���دي���د م�������ش���اره���م ال��ع��ل��م��ي 
املعر�ص  ه��ذا  زي���ارة  خ��الل  فمن  م�شتقبال، 
املرحلة  ط��الب  اأو  اجلامعي  للطالب  ميكن 
الثانوية،  معرفة االإ�شكاالت لديه من حيث 

اختيار التخ�ش�ص«.

تسهيل مهمة المبتعث 
عبدالعزيز  اخل��ا���ش��ة  ال��رتب��ي��ة  ط��ال��ب  اأم����ا 
بالغ  لها  ك��ان  ال��زي��ارة  اأن  فاأو�شح  الب�شامي 
االأث�����ر يف ت��ع��رف��ه ع��ل��ى اأن��ظ��م��ة اجل��ام��ع��ات 
فيما  خ�شو�شا  اخلارجية  واأي�شا  الداخلية 
العليا  الدرا�صات  يف  القبول  ب�صروط  يتعلق 
املاج�شتر  ودرا���ش��ة  االب��ت��ع��اث  يف  للراغبني 

والدكتوراه.
واأ�شاف »كما اأتاح يل املعر�ص الدويل، 
يف  العمل  ور����ص  م��ن  بع�ص  ح�شور  فر�شة 
جمال تخ�ش�شي وقد ا�شتفدت منها كثرا، 
فاملعر�ص اأ�شهم ب�شكل كبر يف زيادة الوعي 
لدّي بجامعات التعليم العايل على م�شتوى 
يوفقني  اأن  �شبحانه  اهلل  من  واآم��ل  العامل، 
وي���وف���ق زم���الئ���ي ال���ط���الب يف حت��ق��ي��ق ما 
ك��ل م��ا فيه خ��دم��ة ديننا  اإل��ي��ه، م��ن  ن�شبوا 

ورفعة وطننا واأمتنا«.

مؤتمر محفز  
وذك����ر ط��ال��ب ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات ع��ب��دال��ق��ادر 
تعرف  م��ث��م��رة،  ك��ان��ت  ال��زي��ارة  اأن  احلفظي 
خ��الل��ه��ا ال��ط��الب ع��ل��ى اأه����م اجل��ام��ع��ات يف 
امل��دة  ال��ع��امل وط��رق االلتحاق بها، وك��ذل��ك 
الالزمة الإمتام الدرا�شات العليا يف عدد من 
هذه اجلامعات، اإ�شافة اإلى اأن املعر�ص ميثل 
جزءا كبرا من جهود و زارة التعليم العايل  

املتوا�شلة للرقي بنوعية التعليم العايل.
وتابع »املعر�ص ي�شعى اإلى حتقيق وعي 
ال�شعوديني  الطالب  نحن  لنا  كامل  معريف 
على  وموؤ�ش�شاته  ال��ع��ايل  التعليم  بق�شايا 
الفر�شة  اإت��اح��ة  خ��الل  من  العامل  م�شتوى 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه 
واأف��راده يف التوا�شل مع التجارب الدولية، 
يف  للراغبني  الفر�شة  اإتاحة  الى  باالإ�شافة 
االبتعاث من خالل التعرف على موؤ�ش�شات 
التعليم العايل العاملية مبا يف ذلك ا�شتيعاب 
والعلمية  التعليمية  واإج��راءات��ه��ا  اأنظمتها 

اإل�����ى اأن ه��ذا  وال���ت���ف���اع���ل م���ع���ه���ا«، م�����ش��را 
املعر�ص يعد حمفزا قويا بالن�شبة ملوؤ�ش�شات 
التعليم العايل يف اململكة العربية ال�شعودية 
والعملية  العلمية  بقدراتها  االرت��ق��اء  نحو 
تتمتع  التي  امل�شتويات  اأف�شل  اإلى  للو�شول 

بها نظراتها العاملية العريقة. 

مؤتمر اختصار المشوار
كلية  م��ن  م�شتور  ف��ار���ص  الطالب  ق��دم  كما 
طب االأ�شنان �شكره ملن اأتاح له هذه الزيارة  
وع���ل���ى راأ����ش���ه���م م���دي���ر اجل���ام���ع���ة االأ����ش���ت���اذ 
اأن  مو�شحا  ال���داود،  عبدالرحمن  الدكتور 
هذا املوؤمتر يخت�شر اآفاق العامل حتت �شقف 
اأي طالب  اأم��ام  الطريق  واح��د، كما يو�شح 
ا�شتف�شار عن  او  يريد احل�شول على قبول 

اجلامعات العاملية املرموقة امل�شاركة فيه.
للنظر  الالفتة  االأ�شياء  »من  واأ�شاف 
يف املعر�ص، نوعية اجلامعات العريقة  وعلى 

راأ�شها جامعة هارفارد االأمريكية«.
واأ�شاد م�شتور بجناح اجلامعة امل�شارك 
يف امل��ع��ر���ص، وك���ذل���ك  ب��ور���ص ال��ع��م��ل التي 

عقدت على هام�ص املوؤمتر. 

تواصل مع الجامعات
اأما طالب ق�شم االإعالم واالت�شال حامت اآل 
م�شاركة  �شهد  املعر�ص  اأن   فاأو�شح  �شاوي، 
عدد كبر من اجلامعات العاملية واملنظمات 
م�شاركة  جانب  اإل��ى  العالقة،  ذات  الدولية 
ي�شهم  امل��وؤمت��ر  اأن  م��وؤك��دا  ال��ت��ع��ل��ي��م،  وزارة 
ال��ع��امل��ي��ة يف  ن��ق��ل اخل����ربات  ب�شكل ك��ب��ر يف 
جم�����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل اإل������ى اجل���ام���ع���ات 
ال�شعودية، ال�شيما اأن اجلامعات املدعوة هي 

من اأرقى واأعرق اجلامعات العاملية.
اأت�����اح الأع�����ش��اء  واأ����ش���اف اأن امل��ع��ر���ص 
ال��ت��وا���ش��ل مع  ال��ت��دري�����ص وال���ط���الب،  هيئة 
اأت��اح  اجل��ام��ع��ات ذات اخل���ربة ال��ك��ب��رة، كما 
ل��ه��م االط����الع ع��ل��ى اأن��ظ��م��ت��ه��ا واإج���راءات���ه���ا 
اأف�شلها  التعليمية والعلمية، بغر�ص انتقاء 
يف ح���ال ال��درا���ش��ة خ����ارج ال��ب��الد وال��ت��ع��رف 
العمل بهذه اجلامعات وال�شيما  اآليات  على 
املتقدمة منها بغر�ص احل�شول على ترتيب 
كافة  اإليه  ت�شعى  ما  وه��و  متقدم  وت�شنيف 

اجلامعات ال�شعودية.
وزارة  اإل����ى  ���ش��ك��ره  ����ش���اوي  اآل  وق����دم 
التعليم وعلى راأ�شها معايل الوزير  الدكتور 
ملثل  دع��م��ه  على  الدخيل   حممد  ب��ن  ع���زام 
اجلامعة  م��دي��ر  �شكر  ك��م��ا  امل��ع��ار���ص،  ه���ذه 
االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن حمد 
ال��������داود حل���ر����ش���ه ع���ل���ى م�������ش���ارك���ة ط���الب 

اجلامعة يف مثل هذه الفعاليات. 

تنمية روح التنافس  
وع����ّد ح�����ش��ام ردي�����ف، ط��ال��ب ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب، 
حتت  امل��رم��وق��ة  العاملية  اجل��ام��ع��ات  اجتماع 
�شقف واحد يف العا�شمة ال�شعودية الريا�ص، 
داللة  على اأهمية اململكة العربية ال�شعودية 
اأن  ك��م��ا  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  العلمية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
لذلك دورا كبرا يف تطوير جامعات اململكة 
وحت�����ش��ني امل��خ��رج��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة، 
وت���ب���ادل اخل�����ربات ب��ي��ن��ه��ا وب���ني اجل��ام��ع��ات 
ال��ع��امل��ي��ة، م��وؤك��دا اأن ا���ش��ت��م��رار ه��ذا امل��وؤمت��ر 
ينّمي يف اجلامعات روح التناف�ص والتميز يف 
جماالت التعليم والبحث العلمي واخلدمة 

املجتمعية.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

Facebook: 
aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kku

Twitter:
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إستشارات

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.

استشارة صحية

استشارة وظيفية

آلية تعويضات اإلصابة
أو الوفــاة بسبب العمل

ال��واردة يف  املالية  واملزايا  اأن الئحة احلقوق  املدنية  اأو�شحت وزارة اخلدمة 
نظام اخلدمة املدنية  ت�شمنت موادا تبني اآلية تعوي�شات االإ�شابة اأو الوفاة 
ب�شبب العمل، حيث تن�ص املادة 35 من الالئحة على اأن مينح املوظف تعوي�شا 
قدره مائة األف ريال يف حالة الوفاة اأو حالة االإ�شابة بعجز اأو عاهة متنعه 
عن اأداء العمل ب�صورة قطعية، وي�صرتط يف ذلك اأن تكون الوفاة اأو الإ�صابة 

نا�شئتني ب�شبب العمل، على اأن يعو�ص عن كامل ر�شيده من االإجازات.
واأ�شافت الوزارة اأن املوظف الذي يتعر�ص الإ�شابة اأو مر�ص مينعه من 
اأداء عمله ب�شفة موؤقتة ويكون ذلك ب�شبب تاأدية العمل دون اأخطاء اأو اأثناء 
اإج��ازة مر�شية قدرها  فاإنه ي�شتحق  العمل والعودة منه،  اإلى  املوظف  ذهاب 

�شنة ون�شف براتب كامل.
انتهاء  بعد  يبا�شر عمله  ال���ذي مل  امل��وظ��ف  اأن  اإل���ى  ال����وزارة  واأ����ش���ارت  
هذه املدة، يعر�ص اأمره على اللجنة الطبية لتقرر اإما اإحالته اإلى التقاعد 
وي�شرف له راتبا تقاعديا يعادل 80% من الراتب االأ�شا�شي االأخر الذي كان 
يتقا�شاه، اأو متديد اإجازته مع حتديد املدة االإ�شافية، وي�شرف له يف هذه 

احلالة ن�شف الراتب.
واإذا قررت اللجنة الطبية �شرورة معاجلة املوظف امل�شاب خارج اململكة، 

ت�شرف له نفقات �شفره وعالجه مهما كانت املدة.
عزز مركز القيادة والتحكم بوزارة ال�شحة قدراته يف التعامل واال�شتجابة 
اأخ�شائيا   120 ت�شم  �شريعة  ا�شتجابة  ف��رق  ت�شكيل  مت  حيث  ل��الأح��داث، 
مع  للتعامل  وذل��ك  اململكة،  مناطق  يف  التخ�ش�شات  خمتلف  من  �شحيا 
ال�شرق  متالزمة  فرو�ص  �شيما  ال  املعدية،  باالأمرا�ص  االإ�شابة  بالغات 
وتاأهيل  ت��دري��ب  اإل���ى دوره���ا يف  ب��االإ���ش��اف��ة  »ك���ورون���ا«  التنف�شية  االأو���ش��ط 
املمار�شني ال�شحيني على طرق التعامل مع االأمرا�ص الوبائية ب�شكل عام. 
اإدارات مكافحة  م��ن ج��اه��زي��ة  ال��ت��اأك��د  ع��ل��ى  ال��ف��رق  ه���ذه  ك��م��ا تعمل 
اأي  مواجهة  يف  كفاءتها  لرفع  اململكة  مبناطق  الطبية  باملن�شاآت  العدوى 

وباء مفاجئ.
عبدالعزيز  الدكتور  العامة،  لل�شحة  ال�شحة  وزارة  وكيل  واأو���ش��ح    
بن �شعيد اأن فرق اال�شتجابة ال�شريعة التابعة ملركز القيادة والتحكم، مت 
ت�شنيف م�شتويات عملها اإلى ثالثة اأق�شام، حيث تبادر بالتحرك الفوري 
حلظة و�شول بالغ عن ا�شتباه باالإ�شابة بفرو�ص »كورونا«  وبعد ت�شجيل 
العمليات  وغ��رف��ة  والتحكم  القيادة  مبركز  احل��ال��ة  ع��ن  ال��ب��الغ  تفا�شيل 
للفرق، يتم اإر�شال فريق ا�شتجابة �شريعة يف املنطقة نف�شها ملبا�شرة احلالة 

فرق استجابة سريعة تضم 120 أخصائيا صحيا
ب�شكل عاجل وفقا لطبيعة احلالة؛ اإذ تخت�ص الفرقة »اأ« با�شتك�شاف حاالت 
وتقوم  بل  جاهزيتها،  من  للتاأكد  املن�شاآت  وح��دات  جميع  وزي���ارة  »ك��ورون��ا« 
بتدريب العاملني ب�شكل خمت�شر، لت�شحيح الفجوات يف ممار�شات مكافحة 
»ب«  الفرقة  تر�شل  بينما  باملن�شاأة،  العدوى  نقل  خطورة  وتقليل  العدوى، 
ليكون عملها مع فريق مكافحة العدوى باملن�شاأة، ملنع انت�شار املر�ص، وللتاأكد 

من اإجراءات النظافة البيئية التي قد تكون �شببا يف انت�شار العدوى. 
اأك��رث من حالتني بال�شهر يف  اأم��ا الفرقة »ج« فيبداأ دوره��ا عند وج��ود 
املن�شاأة نف�شها، عندها يتم اإر�شال الفرقة »ج« لفح�ص املن�شاأة ملدة خم�شة اأيام 
متوا�شلة، يتم خاللها تدريب العاملني ب�شكل مكثف، باالإ�شافة اإلى جتهيز 
قبل  من  التف�شي  الأ�شباب  الوبائي  التحقيق  على  والعمل  املن�شاأة،  وتعقيم 

خمت�شني من الفريق.
الدائمة  باملراقبة  ي��ق��وم  ب��ال��وزارة  والتحكم  ال��ق��ي��ادة  م��رك��ز  اأن  ي��ذك��ر   
جلميع االأمرا�ص الوبائية، والتح�شر امل�شبق للوقاية منها، ور�شد ومتابعة 
لل�شيطرة عليها  ال�شريع  االأمرا�ص، واال�شتجابة والتن�شيق للتدخل  بيانات 

حال حدوثها والق�شاء عليها قبل تف�شيها.

استشارة غذائية

الغذاء والدواء تحذر من منتجات 
Blue Bell آيسكريم

ا���ش��ت��ه��الك منتجات  اأو  ���ش��راء  ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء م��ن  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ح���ذرت 
اآي�شكرمي Blue Bell Ice Cream لتلوثها بنوع من البكتريا.

واأو�شحت الهيئة يف بيان، اأنها ر�شدت عرب مركز االإنذار ال�شريع للغذاء 
اإن��ذارا �شادرا من مركز ال�شيطرة على االأمرا�ص والوقاية  واإدارة االأزم��ات، 
ب��ال��والي��ات   Blue Bell Creameries �شركة  ب�شحب  يفيد   ،CDC منها 
 Blue التجارية  العالمة  التي حتمل  اآي�شكرمي  االأمركية منتجات  املتحدة 
Bell Ice Cream واملعباأة يف عبوات باأوزان ونكهات خمتلفة، وذلك لتلوثها 

. Listeria Monocytogenes ببكتريا اللي�شتريا مونو�شيتوجيني�ص
ال�شركة  املنتجات يف م�شنع  امللوثة ت�شمل جميع  املنتجات  اأن  واأ�شافت 
تاريخ  رم��ز  بوا�شطة  عليها  التعرف  وميكن  االأمريكية،  اأوكالهوما  بوالية 
 ،O،P،Q،R،S،T احل��روف  ب��اإح��دى  الرمز  ينتهي  اإذ   ،Date Code االنتهاء 
االنتهاء  تاريخ  رمز  وعلى  املنتجات  هذه  على  التعرف  اإمكانية  اإل��ى  م�شرة 

املوجود اأ�شفل العبوة.
املنتجات  ه��ذه  من  لديهم  مما  بالتخل�ص  امل�شتهلكني  الهيئة  واأو���ش��ت 
فورا، موؤكدة اأنها خاطبت اجلهات ذات العالقة التخاذ االإج��راءات الالزمة 

حيال التاأكد من خلو االأ�شواق املحلية من هذه املنتجات.
وميكن التوا�شل مع مركز االإنذار ال�شريع للغذاء واإدارة االأزمات عرب 

alert.food@sfda.gov.sa الربيد االإلكرتوين

خمس نصائح للنجاح من الملياردير هوفمان
استشارة تقنية

 ،Linkedin »ل��ي��ن��ك��دن«  م��وق��ع  م��وؤ���ش�����ص  ق���دم 
رائد  اأي�شا،    PayPal اأحد موؤ�ش�شي موقع  وهو 
ن�شائح  خم�ص  هوفمان  ريد  امللياردير  االأعمال 
ل��ل��ن��ج��اح، ن�����ش��ره��ا امل��وق��ع االإل���ك���رتوين »���ش��دى 

التقنية«.

استغالل الفرص: ميكن الأي �شخ�ص اأن ي�شبح 
حياتك  يف  �شتاأتي  اأن���ه  واملق�شود  اأع��م��ال،  رائ���د 
اأن���ه يبقى م��ن املهم  اإال  ال��ف��ر���ص،  ال��ع��دي��د م��ن 

كيفية ا�شتغالل اأف�شلها.

اليوم األول: تعامل مع عملك اأو م�شروعك يف 
العمل، وحاول  االأول يف  اليوم  اأن��ه  كل يوم على 
بذل اأق�شى جهد ممكن، وهو ما �شي�شاعدك على 

عملك وتقييمه با�شتمرار وحت�شني االأخطاء.

اأن  مي��ك��ن��ه��م  ���ش��خ�����ص  م��ل��ي��ون  خاصة:  ميزة 
ال��ذي مييزك عنهم؟ ولتكون  ي��وؤدوا عملك، ما 
عملك  بتقييم  بانتظام  تقوم  اأن  يجب  مم��ي��زا، 
واإع��ادة النظر فيه والتثبت من اأنك اأف�شل من 
مناف�شيك، اأو لديك ميزة متيزك عن املناف�شني.

ال��دائ��م  ال��غ��رور وال�����ش��ع��ور  النجاح: اح���ذر م��ن 
الغطر�شة،  يولد  اأن  �شاأنه  م��ن  فهذا  بالنجاح، 

والغطر�شة توؤدي اإلى الف�شل الذريع.

حتمل املخاطر، فاأي �شخ�ص ميكنه  المخاطر: 
االأن����ني وال�����ش��ك��وى م��ن م���دي ال�����ش��وء ال���ذي هو 
والتح�شن  امل�شكلة،  يحل  ل��ن  ذل��ك  ولكن  عليه، 
ي��ت��وق��ف ع��ل��ى ال����ق����درة ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م ال���ظ���روف 

واكت�شاف الفر�ص.

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

سلطان عوض

االأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  يرعى 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، 
ب��ع��د غ���د ال���ث���الث���اء، اخ��ت��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات 
االأوملبياد الريا�شي االأول الذي نظمته 
ع��م��ادة ���ش��وؤون ال��ط��الب خ��الل الفرتة 

من  5/17  اإلى 1436/7/9.
 وم���ن امل���ق���رر يف ح��ف��ل االخ��ت��ت��ام 
ل��ل��ف��رق  ك����وؤو�����ص   10 ت���ق���دمي  ي��ت��م  اأن 
ال��ف��ائ��زة يف األ��ع��اب )ك���رة ال��ق��دم، وك��رة 
واألعاب  ال�شاالت،  وخما�شي  الطائرة، 
االأر�شي،  والتن�ص  وال�شباحة،  القوى، 
وال����ط����اول����ة، وال���ك���ارت���ي���ة، واجل�������ودو، 
والتايكوندو(، باالإ�شافة اإلى االحتفاء 
االأوملبياد،  درع  على  احلا�شلة  بالكلية 
وه���ي ال��ك��ل��ي��ة ال��ت��ي جمعت اأك���رب ع��دد 

ممكن من النقاط.
وكان االأوملبياد قد انطلق منت�شف 
امل��ا���ش��ي، و�شط  االأول����ى  �شهر ج��م��ادى 
التناف�ص  ب��روح  مليئة  ريا�شية  اأج��واء 
والندية بني الكليات والفرق امل�شاركة، 
امل�����ش��ارك��ون يف  ال��ط��الب  ح��ي��ث تناف�ص 
بطولة كرة القدم خلما�شي ال�شاالت، 
ويف كرة القدم وكرة الطائرة والتن�ص 
االأر�شي وبطولة ال�شباحة، اإ�شافة اإلى 

م�شابقة »اخ�شر تك�شب« . 
واأو����ش���ح ع��م��ي��د ����ش���وؤون ال��ط��الب 
ه��ذا  اأن  ه��ب��ا���ص  اآل  م���ري���ع  ال���دك���ت���ور 
الذي  االأه��داف  جميع  حقق  االأوملبياد 
اأق��ي��م م��ن اأج��ل��ه، كما اأن��ه الق��ى اإقباال 
ك��ب��ريا ب��ن اأو����ص���اط ط���اب اجل��ام��ع��ة 
االألعاب  كافة  يف  فيه  تناف�شوا  الذين 
ب��ال��دع��م الكبر  ال��ري��ا���ش��ي��ة، م�����ش��ي��دا 
االأوملبياد من معايل  ه��ذا  يلقاه  ال��ذي 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة االأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور 

عبدالرحمن بن حمد الداود.
وق����ال »االأومل���ب���ي���اد اأخ����رج ط��اق��ات 

الطالب املبدعني و�شاعد على اكت�شاف 
ع��دد م��ن امل��وه��وب��ني ال��ذي��ن نتمنى اأن 
ت��ل��م��ع اأ���ش��م��اوؤه��م يف ���ش��م��اء ال��ري��ا���ش��ة 
امل��ح��ل��ي��ة وخ���دم���ة ري��ا���ش��ة ال���وط���ن يف 

مقبل االأيام«.
ك���م���ا اأ�����ش����اد ال���ه���ب���ا����ص مب�����ش��ت��وى 
امل�شاركة الوا�شعة والكبرة بني طالب 
الكليات، مما ك��ان له االأث��ر االأك��رب يف 
على  اإي��ج��اب��ا  وانعك�ص  التنظيم  جن��اح 
الهبا�ص  وت��وق��ع  االأومل��ب��ي��اد.  مناف�شات 
اأن يتم تاليف ال�شلبيات التي جاءت يف 
يف  املقبلة  املناف�شات  يف  االأوملبياد،  هذا 

االأعوام القادمة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأف������اد امل�������ش���رف على 
االأوملبياد االأ�شتاذ علي الوهابي اأن عدد 
الطالب امل�شاركني جتاوز 842 م�شاركا 
م���ن خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة، حيث 
�شارك ما يقارب  320 طالبا يف بطولة 
ك��رة ال��ق��دم، اأم��ا يف بطولة ك��رة القدم 
فيها  ���ش��ارك  فقد  ال�����ش��االت  خلما�شي 

189  طالبا.
التن�ص  بطولة  يف  »���ش��ارك   وتابع 
ب��ط��ول��ة  ويف  ط����ال����ب����ا،   22 االأر�������ش������ي 
كرة  بطولة  ويف  طالبا،   55 ال�شباحة 
م�شابقة  واأم����ا  ط��ال��ب��ا،   177 ال��ط��ائ��رة 
 79 فيها  ���ش��ارك  فقد  تك�شب«  »اخ�����ش��ر 
البطوالت  كافة  يف  �شارك  كما  طالبا، 
اأك���رث م��ن 57 حكما منهم ط��الب من 
اجل��ام��ع��ة مم��ار���ش��ون للعبة وع��ارف��ون 

بكافة القوانني«.
ال��ن��ت��ي��ج��ة  اأن  ال���وه���اب���ي  واأو�����ش����ح 
�شيقام  حيث  بعد  حت�شم  مل  النهائية 
قبل حفل اخلتام دور الثمانية ملناف�شات 
ب��ط��ول��ة ك����رة ال���ق���دم، وب��ط��ول��ة األ��ع��اب 
الدفاع عن النف�ص، وقال« بعد االطالع 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ه����ذا االأ����ش���ب���وع ���ش��ي��ت��ق��رر 
والكلية  ال��ف��ائ��زة،  ال��ف��رق  �شوئها  على 

احلا�شلة على درع االأوملبياد«.
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بمشاركة 842 طالبا من مختلف الكليات

اختتام منافسات األولمبياد الرياضي بالجامعة



آفاق مصورة

المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي
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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
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خالد العمري

الطب يحيى مفرح  كلية  اإدارة  �شرد مدير 
اأب���و ح��م��اد امل��ه��ام ال��ت��ي ت��ق��وم بها اإدارت����ه يف  
ال��ل��وائ��ح االإداري����ة  االإ����ش���راف ع��ل��ى تطبيق 
وامل���ال���ي���ة يف ال��ك��ل��ي��ة، م�����ش��را اإل�����ى اأن��ه��م 
ا���ش��ت��ف��ادوا م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ة م���ن خ���الل ن��ظ��ام 
اإجناز، وذلك باإنهاء املعاملة يف اأ�شرع وقت 
وتطوير  حتديث  يتم  ب��اأن  وطالب  ممكن، 
برامج التقنية با�شتمرار، واأن يكون هناك 
للمعامالت  اخل��ا���ص  احل�����ش��اب  ب��ني  رب���ط 

ونظام الر�شائل على اجلوال. 
                         

ما املهام التي تقوم بها اإدارتكم؟ 
ال��ل��وائ��ح االإداري����ة  االإ����ش���راف ع��ل��ى تطبيق 
وامل��ال��ي��ة يف ال��ك��ل��ي��ة، امل���ق���ررة ح�����ش��ب ن��ظ��ام 
اخل���دم���ة امل���دن���ي���ة، وم��ت��اب��ع��ة ���ش��ر ال��ع��م��ل 
اإ����ش���دار  وك���ذل���ك  االإدارة،  يف  وت���ط���وي���ره 
العمل  م�شلحة  تقت�شيها  التي  ال��ق��رارات 

يف االإدارة. 
كما نرفع اإلى اإدارة اجلامعة مببا�شرة 
من  والعائدين  بالكلية  تعيينهم  يتم  من 
االإج�����ازات وك��ذل��ك م��ن ت��رك��وا ال��ع��م��ل من 
مبا�شرتهم  تتم  مل  مم��ن  الكلية  من�شوبي 
الكلية  باحتياجات  وال��رف��ع  االإج����ازة،  بعد 
م���ن ال����ك����وادر االإداري���������ة ح�����ش��ب احل���اج���ة، 
م�شرتيات  ت��اأم��ني  �شرعة  على  واالإ���ش��راف 
ال�شلفة  من  العاجلة  املتطلبات  من  الكلية 

املقررة للكلية.
توجيه  اأي�����ش��ا:  االإدارة  م��ه��ام  وم���ن 
امل��خ��ت�����ش��ني  ب��ت��ج��دي��د اإق���ام���ة امل��ت��ع��اق��دي��ن 
اإ�شدار  وطلب  �شفرهم  تاأ�شرات  واإ���ش��دار 
وكذلك  ومرافقيهم،  للمتعاقدين  تذاكر 

»اإجناز«  نظام  اإدارة اجلامعة  ا�شتحدثت   
اإذ مت��ت  اإجن�������از ع���ظ���ي���م،  ال���ع���م���ل  وه������ذا 
اال�شتفادة منه يف التخل�ص من املعامالت 
وق��ت،  اأ���ش��رع  يف  املعاملة  واإن��ه��اء  الورقية 
االإج���راءات وطورها،  �شهل  النظام  وه��ذا 
وال��وق��ت،  للجهد  اإه���دار  ه��ن��اك  يعد  فلم 
وميكن للموظف متابعة معاملته دون اأن 

يبذل جمهودا.
ي��ت��م حت���دي���ث وت��ط��وي��ر  اأن  ن���اأم���ل 
الأن  واأتطلع  با�شتمرار،  التقنية  ب��رام��ج 
ربط بني احل�شاب اخلا�ص  يكون  هناك 
ل��ل��م��ع��ام��الت م���ع ن���ظ���ام ال��ر���ش��ائ��ل على 
على  تنبيهية  ر�شالة  ت��رد  حيث  اجل���وال، 
اإر���ش��ال املعاملة. املوظف ال  اجل��وال ف��ور 
ملواكبة  ع��ال  ب��ت��دري��ب  يتمتع  اأن  م��ن  ب��د 

التطورات يف االأنظمة امل�شاعدة له.
 

اإلى اأي مدى �سعيتم لتطوير
م�ستوى موظفي الإدارة ملواكبة 

التطورات يف الأنظمة؟
موظف  يحظى  اأن  ع��ل��ى  دائ��م��ا  ن��ح��ر���ص 
الكلية باأكرب عدد من الدورات التدريبية 
اإذ  غ��ره  اأم  العامة  االإدارة  مبعهد  �شواء 
مت تخ�شي�ص موظف لت�شجيل املوظفني 
على موقع معهد االإدارة بداية كل فرتة 

درا�شية. 
واأر�������ش������ح م����ن ي����رغ����ب يف ح�����ش��ور 
وكالة  تعدها  ال��ت��ي  التدريبية  ال����دورات 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل��������ودة واأح�����ث 
ب���ا����ش���ت���م���رار امل���وظ���ف���ني ع���ل���ى احل�����ش��ور 
ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة وزي����ادة 
امل��ع��رف��ة ب��ال��ع��م��ل، ك��م��ا اأن��ن��ي ال اأم��ان��ع يف 

طلب اأي موظف الإكمال درا�شته العليا.

كيف تقي�ص مدى ا�ستجابة
اإدارات اجلامعة ملا تقومون به
من عمل، وما انعكا�ساتها على

�سري عمل اإدارتكم؟
اال�شتجابة ممثلة  �شريعة  اإدارة اجلامعة 
وامل�شاندة  املتخ�ش�شة  اإدارات��ه��ا  جميع  يف 
يف ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ال��ك��ل��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة، 
�شر  يف  قبلهم  من  التعاون  هذا  وي�شهم 
العمل على الوجه املطلوب واملاأمول منا.

ما ال�سعوبات التي تواجهونها
يف عملكم؟ 

لي�ص هناك �شعوبات ميكن اأن تعيق اأداء 
اإدارات��ن��ا مل��ا جن��ده م��ن دع��م غ��ر حم��دود 
الكلية ممثلة  اإدارة اجلامعة وعمادة  من 
يف ع��م��ي��د ال���ك���ل���ي���ة، وج���م���ي���ع م��ن�����ش��وب��ي 
اجلامعة متعاونون يف االأداء املمتاز والكل 
وه��ذا  ا�شتثناء،  دون  ال��ن��ج��اح   يف  �شريك 
اجلامعة  من�شوبي  جميع  اأن  على  دليل 
ل��دي��ه��م احل���ر����ص وال���ت���ف���اين يف ال��رق��ي 

باجلامعة ملواكبة اجلامعات العاملية.

كلمة اأخرية؟
اأ���ش��ك��ر م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وجميع 
وك����الء اجل��ام��ع��ة وك���ذل���ك ع��م��ي��د كلية 
ال����ط����ب ووك�����الئ�����ه ع���ل���ى ال����دع����م غ��ر 
امل�شورة  وت��ق��دمي  التوجيه،  يف  امل��ح��دود 
وت�شهيل االإجراءات مبا يخدم م�شلحة 
اإل��ى  اأت��ق��دم  اأن  يفوتني  ال  كما  ال��ع��م��ل، 
الفر�شة يل  اإت��اح��ة  اآف��اق على  �شحيفة 
الط���الع  االإدارات  م�����دراء  ول���زم���الئ���ي 
جميع القراء على ما نقوم به يف الكليات 

من اأعمال.

ل��ه��م، واالإ����ش���راف على  ال�شكن  ب���دل  ط��ل��ب 
االإجازات العادية واال�شطرارية واعتمادها 
وتن�شيقها بني من�شوبي الكلية من اإداريني 
وفنيني و�شكرتاريني وم�شتخدمني وعمال 
وكذلك  املبا�شر،  الرئي�ص  بعد  واعتمادها 
واالأج��ه��زة  الكلية  من�شاآت  على  االإ���ش��راف 
من  ل��ذل��ك  اح��ت��اج��ت  اإذا  �شيانتها  وط��ل��ب 
اإدارة اخلدمات وال�شيانة ح�شب االإجراءات 
من�شوبي  وغياب  ح�شور  ومتابعة  املتبعة، 
وفنيني  و�شكرتاريني  اإداري���ني  م��ن  الكلية 
وم�����ش��ت��خ��دم��ني ع���ل���ى ب���رن���ام���ج ال��ب�����ش��م��ة 

والرفع بتقارير �شهرية اإلى اإدارة املتابعة.
وم���ن امل���ه���ام اأي�����ش��ا: االإ�����ش����راف على 
والتوجيه  العهد  الكلية وم�شوؤول  م�شتودع 
ب���ج���رد حم���ت���وي���ات ال��ك��ل��ي��ة ب�����ش��ك��ل ن�شف 
امل�����ش��ت��ودع،  م��ن  ب��ال�����ش��رف  ���ش��ن��وي، واالإذن 
اإدارة  من  الكلية  احتياجات  طلب  وكذلك 
امل�شتودعات عن طريق  الربنامج، واعتماد 
امل�����ش��اه��د ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة جل��م��ي��ع م��ن�����ش��وب��ي 
واإداري��ني  اأع�شاء هيئة تدري�ص  الكلية من 
و����ش���ك���رت���اري���ني وف���ن���ي���ني وم�����ش��ت��خ��دم��ني 
وال��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ي��ه��ا مل���ن ي��ط��ل��ب��ه��ا وك��ذل��ك 
من�شوبي  جلميع  بالراتب  م�شاهد  اعتماد 
ال��ك��ل��ي��ة، وال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى خ��ط��اب��ات حتويل 
وتر�شيح  الطبي  للك�شف  الكلية   موظفي 
م��وظ��ف��ي ال��ك��ل��ي��ة م���ن غ���ر اأع�����ش��اء هيئة 
ال��ت��دري�����ص حل�����ش��ور ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
واع��ت��م��اد ال��ن��م��اذج اخل��ا���ش��ة ب��ه��ا، واع��ت��م��اد 
ل���الإداري���ني  ال������دورة  اأو  م��ه��م��ة االن����ت����داب 

والفنيني والباحثني.

كيف ا�ستفدمت من التقنية
يف جمال عملكم؟

مدير إدارة الطب أ. يحيى مفرح أبو حماد:

»إنجاز« وفر الجهد والوقت
للمعامالت في الجامعة
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إيمان الشهري

املنزيل  االق��ت�����ش��اد  ق�شم  رئي�شة  و�شفت 
بالنما�ص  للبنات  واالآداب  العلوم  بكلية 
�شامل،  ح��ج��ازي  اهلل  عبد  منى  االأ���ش��ت��اذة 
م�شتدركة  ب��ال��رائ��ع��ات،  الق�شم  ط��ال��ب��ات 
وفتح  التحفيز  اإل��ى  يحتجن  فقط  اأنهن 
ت��خ�����ش�����ش��ات دق��ي��ق��ة وح��دي��ث��ة ت��ت��ف��ق مع 

ميولهن وتوفر لهن فر�ص العمل.

م�سريتك العلمية يف �سطور؟
ح�شلت على بكالوريو�ص اقت�شاد منزيل 
جامعة  من  ون�شيج(  مالب�ص  )تخ�ش�ص 
املنوفية يف م�شر، ثم ماج�شتر مالب�ص 
ون�����ش��ي��ج م����ن اجل���ام���ع���ة ن��ف�����ش��ه��ا، وك����ان 

ال��ع��ل��م��ي وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي، ورب�����ط م���واد 
والبيئة،  املجتمع  باحتياجات  ال��درا���ش��ة 
م��ن اأج���ل اإع����داد خ��ري��ج��ات ق����ادرات على 

التعامل اجليد مع متطلبات الع�شر.
وان�����ش��م��ت ال��ك��ل��ي��ة جل��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خالد بتاريخ 1482/6/5، وقد مت تخريج 
هيكلة  اإع������ادة  ومت  االآن،  ح��ت��ى  دف��ع��ت��ني 
اأول  ت��خ��ري��ج  و�شيتم  ع������ام1433،  الق�شم 
دفعة بعد اإعادة الهيكلة العام القادم باإذن 

اهلل.

كيف ترين البيئة اجلامعية؟
من  تطوير  اإلى  اجلامعية  البيئة  حتتاج 
باأحدث  واملعامل  القاعات  جتهيز  ناحية 
الأن�شطة  املخ�ش�شة  واالأم��اك��ن  االأج��ه��زة 
ال��ط��ال��ب��ات، وك��ذل��ك حت��ت��اج اإل���ى تطوير 
املكتبة باأحدث املراجع، وفتح تخ�ش�شات 
فر�ص  وتتيح  العمل  �شوق  تخدم  دقيقة 
ع���م���ل ل���ل���ط���ال���ب���ات ت��ت��ف��ق م����ع م��ي��ول��ه��ن 

ورغباتهن.

ماذا عن بداية الق�سم
وما يقدمه للطالبات؟

يقدم الق�شم للطالبات، مهارات متنوعة 
يف جم������االت ع�����دة ك���ال���ت���غ���ذي���ة وت��ن��ف��ي��ذ 
امل���الب�������ص وت�����ش��م��ي��م االأزي��������اء وال��ف��ن��ون 

وامل�شروعات  املجتمع  باحتياجات  الوفاء 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال�������ش���ن���اع���ي���ة ال�������ش���غ���رة 
امل��ن��اف�����ش��ة حمليا  وب���اإم���ك���ان���ه���ن حت��ق��ي��ق 

واإقليميا.

وماذا عن اأهداف الق�سم؟ 
االإ���ش��الم��ي��ة  ال�شريعة  م��ع  ال��ع��ل��م  ت��واأم��ة 
القومية التي اأمر ديننا احلنيف بال�شر 
على نهجها يف جميع تطلعاتنا واأعمالنا، 
تربية  يف  لالإ�شهام  الق�شم  يتطلع  حيث 
اإ�شالمية �شحيحة  تربية  امل�شلمة  الفتاة 
رب��ة  ب�شفتها  احل��ي��اة  ب��دوره��ا يف  ل��ت��ق��وم 
ب���ي���ت ����ش���احل���ة، وم���وظ���ف���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
وجهدها  بفكرها  ت�شعى  قديرة  ومربية 
وعملها يف تقدم املجتمع علميا وتربويا، 
ق��ادرا على تنمية  اأكادمييا  وتخرج جيال 
وكذلك  للعاملية.  ونقله  املحلي  االإن��ت��اج 
االإ����ش���ه���ام يف ت���ق���دمي خ���دم���ات م��ت��ن��وع��ة 
تطوير  اإل��ى  اإ�شافة  للمجتمع،  ومفيدة 
التدري�ص،  اأع�شاء هيئة  قدرات ومهارات 
وتوفر بيئة اأكادميية حتث على االإبداع 
واالب���ت���ك���ار وال��ت��م��ي��ز ال��ب��ح��ث��ي وال��ع��ل��م��ي 

وت�شاير متطلبات �شوق العمل.

لكل ق�سم روؤية م�ستقبلية
فما روؤيتكم؟

اخ��ت��الف زواي��ا  الر�شالة )ت��اأث��ر  ع��ن��وان 
امل��ربدي  الن�شجى  ال��رتك��ي��ب  وام���ت���دادات 
على  البنائي  الرتكيب  متغرات  وبع�ص 

اخلوا�ص الوظيفية الأربطة العنق(.
نبذة تعريفية

عن ق�سم القت�ساد املنزيل؟
للبنات  واالآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  اإن�����ش��اء  مت 
ب����ال����ن����م����ا�����ص حت������ت م�������ش���م���ى ال���ك���ل���ي���ة 
امل��ت��و���ش��ط��ة ب��ال��ن��م��ا���ص، ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة 
البنات  كليات  )وكالة  والتعليم  الرتبية 
ب��ال��ري��ا���ص(، وذل���ك ب��ال��ق��رار ذي ال��رق��م 

)615-1م-1ث( بتاريخ 1412/12/22.
وك�����ان�����ت م������دة ال�����درا������ش�����ة ع���ام���ني 
كلية  اإل��ى  الكلية  تطوير  ومت  درا���ش��ي��ني، 
ال��رتب��ي��ة الإع�����داد امل��ع��ل��م��ات ب��ال��ق��رار ذي 
 ،1421/4/2 بتاريخ  ال���رق���م11734-11ق 
ال�شادر عن الرئي�ص العام لتعليم البنات، 
�شنوات  اأرب���ع  بها  ال��درا���ش��ة  م��دة  لت�شبح 
درا����ش���ي���ة، ومت���ن���ح ال��ك��ل��ي��ة خل��ري��ج��ات��ه��ا 

بكالوريو�ص الرتبية والعلوم.
ويهتم ق�شم االقت�شاد املنزيل بفتح 
اآف�����اق ل��ل��ف��ت��اة، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اجل��ان��ب 
امل��ن��زيل  اإذ مل ي��ع��د االق��ت�����ش��اد  ال��ع��ل��م��ي، 
قا�شرا على جمرد تعليم مهارات عملية 
فقط، بل تعدى ذلك االهتمام بالدرا�شات 
ال��ن��ظ��ري��ة وال��ع��م��ل��ي��ة مل�����ش��اي��رة ال��ت��ط��ور 

وت��اأث��ي��ث امل�����ش��ك��ن وغ��ره��ا م��ن امل��ه��ارات 
امل��ت��ن��وع��ة وامل���ف���ي���دة، ك��م��ا ن���اأم���ل يف فتح 
احتياجات  م��ع  تتفق  دقيقة  تخ�ش�شات 

�شوق العمل وميول الطالبات.

كيف يواكب الق�سم التطورات
يف جمال اخت�سا�سه؟

ن���ح���اول م�����ش��اي��رة ال���ت���ط���ور يف جم���االت 
التقنية  وا�شتخدام  املتعددة  التخ�ش�ص 
احلديثة الإي�شال املعلومة للطالبات قدر 

امل�شتطاع من خالل روؤية الق�شم.
اآدم  بني  ا�شتخالف  من  وانطالقا   
يف االأر�ص الإعمارها، واأن اأمة حممد خر 
بعودة  واال�شتيقان  للنا�ص،  اأخرجت  اأم��ة 
العظيمة يف  االأم��ة  القيادية لهذه  املكانة 
ق�شم  ي�شبح  ن�شعى الأن  االأي���ام،  م��ن  ي��وم 
االقت�شاد املنزيل مركزا منوذجيا ورائدا 
التعليم  ن��ظ��م  ي��ق��وم مب��واك��ب��ة وت��ط��ب��ي��ق 
ت��ط��وي��ر م�شتوى  احل��دي��ث��ة ع���ن ط��ري��ق 
يف  والبحثي  العلمي  والتميز  التعليم، 
خدمة املجتمع واإع��داد خريجات لديهن 
ق������درة ت��ن��اف�����ش��ي��ة ت��ت��ف��ق م����ع م��ت��ط��ل��ب��ات 

اجلودة.
من  ي�شعى  ر���ش��ال��ة  للق�شم  اأن  ك��م��ا 
متميزات  خ��ري��ج��ات  اإع����داد  اإل���ى  خاللها 
يف جم�������االت م����ت����ع����ددة، ق����������ادرات ع��ل��ى 

ن����اأم����ل يف وج������ود ت��خ�����ش�����ش��ات م��ت��ع��ددة 
ودق����ي����ق����ة، ت���ت���ف���ق م����ع م����ي����ول ورغ����ب����ات 
الطالبات وتواكب متطلبات �شوق العمل، 
حيث توجد تخ�ش�شات متنوعة يف جمال 
وتخدم  الطالبة  تفيد  املنزيل  االقت�شاد 
امل��ج��ت��م��ع و����ش���وق ال��ع��م��ل م��ث��ل امل��الب�����ص 
وال��ن�����ش��ي��ج وت�����ش��م��ي��م االأزي������اء وال��ت��غ��ذي��ة 
وع���ل���وم االأط��ع��م��ة وال��ت��غ��ذي��ة ال��ع��الج��ي��ة 

واإدارة ال�شكن والرتبية الفنية.

وما دوركم يف خدمة املجتمع؟
الكلية،  خ���ارج  ال����دورات  بع�ص  عقد  يتم 
ح��ي��ث ق���ام���ت ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة ب��اإع��ط��اء 
دورات بلجنة ال�شوؤون االجتماعية تتعلق 
قامت  كما  امل��ن��زيل،  االقت�شاد  مب��ج��االت 
ب��اإع��ط��اء دورات عن  امل��ح��ا���ش��رات  اإح���دى 

التغذية ال�شليمة اأي�شا.

هل تقيمون دورات
يف القت�ساد املنزيل؟

تتعلق  دورات  ع��ق��د  ���ش��ي��ت��م  اهلل،  ب������اإذن 
ب��ت�����ش��م��ي��م االأزي�������اء وم��ك��م��الت امل��الب�����ص 

واإدارة املنزل والفنون هذا العام.

ما الإيجابيات وال�سلبيات
التي لحظتها على الطالبات؟

التحفيز  اإلى  ويحتجن  رائعات  طالباتنا 
والدعم امل�شتمر وفتح تخ�ش�شات دقيقة 
لهن  وتوفر  ميولهن  مع  تتفق  وحديثة 
مل��زي��د من  ك��م��ا يحتجن  ال��ع��م��ل،  ف��ر���ص 
املثابرة وعدم الت�شجر مما يطلب منهن 

من واجبات. 
تواجههن  التي  ال�شعوبات  عن  اأم��ا 
فتتمثل يف عدم وجود تخ�ش�شات دقيقة 
ت��خ��دم ���ش��وق ال��ع��م��ل وت��ف��ت��ح ل��ه��ن فر�شا 
االإمكانيات  ت��واف��ر  ع��دم  وك��ذل��ك  للعمل، 
م��ن ح��ي��ث امل��ع��ام��ل وال��ق��اع��ات وامل��راج��ع 
احلديثة، واأي�شا �شعوبة توفر اخلامات 
الطالبات  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��ي حت��ت��اج  وامل���راج���ع 

لتنفيذ ما يطلب منهن من اأعمال.

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

ت���ق���دمي م�����ش��اري��ع ب��ح��ث��ي��ة م���ن قبل  مت 
ال���ط���ال���ب���ات اخل����ري����ج����ات، وك����ان����ت ع��ل��ى 
و�شملت جم��االت متعددة  رائ��ع،  م�شتوى 
وي���ن���ق�������ش���ن���ا م����زي����د م�����ن االإم����ك����ان����ي����ات 
املعامل  جتهيز  ح��ي��ث  م��ن  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
وينق�شنا  احل���دي���ث���ة.  امل���راج���ع  وت���وف���ر 
ن��ح��ن اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص تطوير 
اأنف�شنا من هذا اجلانب ولكن ال تتوافر 

االإمكانيات لتحقيق ذلك.

مباذا تن�سحني الطالبات
من اأجل اأداء اأف�سل

يف مرحلتهم اجلامعية؟
اأداء  عند  اهلل  اإل��ى  النية  اإخ��ال���ص  علينا 
ال  اهلل  اأن  من  متاأكدين  ولنكن  اأعمالنا، 
ي�شيع اأجر من اأح�شن عمال، واأن امل�شلم 
احلق يتقن عمله ويوؤديه على اأكمل وجه 
�شخ�شية  وي��ك��ون  عنه  اهلل  ير�شى  حتى 
اأعباء احلياة،  ناجحة وقادرة على حتمل 
ج��ه��د  م����ن  ن���ب���ذل���ه  م����ا  اأن  ن��ت��ي��ق��ن  واأن 

�شنح�شده ونحن �شعداء يف امل�شتقبل.

رئيسة قسم االقتصاد المنزلي بالنماص أ. منى سالم:

طالباتنا تنقصهن تخصصات دقيقة
تدعمهن في سوق العمل



منصور الطيب

اأك������د م��ن�����ش��ق ال��ت��ع��ل��ي��م االإل�����ك�����رتوين 
املحا�شر بق�شم اللغة االإجنليزية بكلية 
اأ�شامة  االأ�شتاذ  بتنومه  واالآداب  العلوم 
خالد نزرول اأنهم يعانون يف الكلية من 
�شعوبات تقنية تتمثل يف �شعف �شرعة 
ي��ع��ي��ق ع��م��ل��ي��ة التعلم  االن���رتن���ت، مم���ا 
االإلكرتوين وخ�شو�شا اأداء االختبارات 
انت�شار   اإل��ى  اإ�شافة  ب��ورد،  البالك  علي 
ال���ف���رو����ش���ات يف اأج����ه����زة احل��وا���ش��ي��ب 
برامج  وج��ود  لعدم  باملعامل  امل��وج��ودة 
كفاءة  يقلل  مما  الفرو�شات،  مكافحة 

االأجهزة.
وا���ش��ت��ك��ى اأي�����ش��ا م���ن ع����دم رغ��ب��ة 
ب��ع�����ص ال���ط���الب يف ال����دخ����ول ل��ن��ظ��ام 
ال���ب���الك ب������ورد، وع�����دم ت���واف���ر فنيني 
ملتابعة وت�شغيل املعامل، لكنه يف الوقت 
جمال  يف  اجلامعة  بتميز  اأ���ش��اد  نف�شه 
ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام اجل������ودة االإل����ك����رتوين 

ال�شامل.

م�سريتك الأكادميية يف �سطور؟
ولدت   ن���زرول.  حممد  خالد  اأ�شامة  اأن��ا 
مبدينة  تاكورغاو  ب�شمال بنغالدي�ص يف 
1983. نلت درجة البكالوريو�ص يف اللغة 
االإ�شالمية  اجلامعة  م��ن  االإجن��ل��ي��زي��ة  

بك�شتيا بنغالدي�ص عام 2007.
ثم نلت  درجة املاج�شتر يف اللغة 
االجنليزية واالأدب االإجنليزي يف 2008 
من اجلامعة نف�شها.  عملت يف تدري�ص 
ال��ل��غ��ة االإجن���ل���ي���زي���ة مب���در����ش���ة ���ش��ان��ت 

ج��وزي��ف مب��دي��ن��ة داك���ا ع��ام��ي 2008 و 
ب�شحيفة  حم����ررا  ع��م��ل��ت  ك��م��ا   ،2009
ج��اي ج��اي دي��ن مبدينة دك���ا، وعملت 
ب��وظ��ي��ف��ة حم��ا���ش��ر يف ج��ام��ع��ة ن��ورث��ن 
للغة  ومعلما    ،  2011 اإل���ى   2009 م��ن  
االجنليزية لالأغرا�ص اخلا�شة مبعهد 

نت وورث يف 2012/20011.
بالعمل  ب��االل��ت��ح��اق   ت�شرفت  ث��م 
ب���وظ���ي���ف���ة حم����ا�����ش����ر ب���ق�������ش���م ال���ل���غ���ة 
واالآداب  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  االإجن���ل���ي���زي���ة 
بتنومة التابعة جلامعة امللك خالد  يف 

اأغ�شط�ص 2012. 
اإداري�������������ا، اأن��������ا م���ن�������ش���ق ال��ت��ع��ل��ي��م 
االإل����������ك����������رتوين ب�������وح�������دة ال���ت���ع���ل���ي���م 
االإل����ك����رتوين ب��ال��ك��ل��ي��ة، ون��ل��ت ���ش��ه��ادة 
���ش��ك��ر وت���ق���دي���ر م����ن ع����م����ادة ال��ت��ع��ل��ي��م 
املبذولة  للجهود  تقديرا  االإلكرتوين  
االإل������ك������رتوين  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ف���ع���ي���ل  يف 
املتاحة  االأدوات  وا���ش��ت��خ��دام  بالكلية، 
اال�شتخدام االأمثل  يف مقررات التعليم 
االإل�����ك�����رتوين  يف ال��ف�����ش��ل ال���درا����ش���ي 

الثاين 1435/1434. 

ما املق�سود مبفهوم
التعليم الإلكرتوين؟ 

ي�صتخدم  التعلم  اأمن��اط  من  منط  هو 
ف���ي���ه االن�����رتن�����ت وت���ق���ن���ي���ات ال��ت��ع��ل��ي��م 
التعليمية  العملية  الإي�����ش��ال  االأخ���رى 
والطالب  املعلم  ب��ني  التفاعل  واإدارة 
الطالب  اأنف�شهم، وبني  الطالب  وبني 
وم�شادر التعلم، ويعد تعليما ح�شوريا 

اإلكرتونيا.

ما اأهداف التعليم الإلكرتوين؟ 
للجميع  االإل���ك���رتوين  التعليم  اإت��اح��ة 
ال��ت��دري�����ص من  اأع�����ش��اء هيئة  ومت��ك��ني 
ا�شتخدام  واإع����ادة  وامل�����ش��ارك��ة  التطوير 
واال�شتخدام  التعلم  م�شادر  تعديل  اأو 
االإل��ك��رتوين  التعليم  الأدوات  االأم��ث��ل 
ل���الإ����ش���ه���ام يف ح���ل م�����ش��ك��الت وت��ل��ب��ي��ة 
اح��ت��ي��اج��ات اجل��ام��ع��ة، وال�����ش��راك��ة مع 

اجلامعات العاملية الرائدة. 

فوائد التعليم الإلكرتوين؟ 
متعددة  ف��وائ��د  االإل���ك���رتوين  للتعليم 
منها: اأن التعليم االإلكرتوين  ميكن من 
االإل��ك��رتوين،  احل�شور  خا�شية  تفعيل 
واإق�����ام�����ة االخ����ت����ب����ارات االإل���ك���رتون���ي���ة 
الطالب  مهارات  من  ويرفع  للطالب  
التعامل  يف  ال��ت��دري�����ص  هيئة  واأع�����ش��اء 
م��ع االأن��ظ��م��ة االإل��ك��رتون��ي��ة احل��دي��ث��ة، 
التعليم  يف  جديد  ه��و  م��ا  ك��ل  ومواكبة 

االإلكرتوين.

مهامكم يف وحدة التعليم 
الإلكرتوين بالكلية.. باإيجاز؟

خ�����دم�����ات  ت������ق������دمي  يف  ت����ت����ل����خ���������ص 
التدري�ص  هيئة  الأع�شاء  وت�شهيالت 
يتعلق  ما  واإر�شادهم يف كل  والطالب 

بالتعليم االإلكرتوين.
ك����م����ا ت�����ق�����وم وح���������دة ال���ت���ع���ل���ي���م 
تطوير  يتطلبها  مبهام  االإل��ك��رتوين 
مبا�شر  باإ�شراف  االإلكرتوين  التعليم 
من عمادة التعليم االإلكرتوين باأبها. 
ت��دري��ب��ي��ة  ب��اإق��ام��ة دورات  ق��م��ن��ا  وق���د 

وور��������ص ع���م���ل ع�����دة الأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����ص ���ش��ع��ي��ا ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات 
االأ���ش��ات��ذة يف ال��ت��دري�����ص االإل��ك��رتوين 
وا�شتخدام اأنظمة التعلم  االإلكرتوين 

واجلودة  يف ت�شميم املقررات. 
ب���داي���ة ك���ل ف�شل  ن��ق��ي��م يف  ك��م��ا 
ل��ل��ط��الب  ت���دري���ب���ي���ة  دورة  درا������ش�����ي 
واأع�شاء هيئة التدري�ص اجلدد تنويرا 
ل��ه��م ح���ول ا���ش��ت��خ��دام ن��ظ��ام ال��ب��الك 
القريب  امل�شتقبل  يف  ونخطط  ب��ورد، 
م��ت��ق��دم��ة  ت���دري���ب���ي���ة  دورة  الإق�����ام�����ة 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م االإل�����ك�����رتوين الأع�����ش��اء 
ه��ي��ئ��ة  ال��ت��دري�����ص ب��ال��ك��ل��ي��ة ي��ق��دم��ه��ا 
التعليم  عمادة  من  متخ�ش�ص  فريق 

االإلكرتوين باأبها.

ما هو نظام اإدارة التعلم
الـ »بالك بورد«؟

بب�شاطة موقع  التعلم هو  اإدارة  نظام 
الو�شول  ميكن  االنرتنت  �شبكة  على 
وق���ت،  اأي  ويف  م���ك���ان  اأي  م���ن  اإل���ي���ه 
االأ���ش��ا���ش��ي يف منظومة  ال��ن��ظ��ام  وه���و 
ال��ت��ع��ل��ي��م االإل�����ك�����رتوين، وي�����ش��ت��خ��دم 
ويعد  واملحتوى،  امل�شتخدمني  الإدارة 
ب���ي���ئ���ة ل����ط����رح امل�����ق�����ررات وامل���ح���ت���وى 
هيئة  اأع�شاء  كما ميكن  االإلكرتوين، 
ال��ت��دري�����ص وال���ط���الب م��ن ال��ت��وا���ش��ل 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م م���ن خ����الل م��ن��ت��دي��ات 

وغرف درد�شة يوفرها النظام. 
وميكن نظام البالك بورد ع�شو 
االإع��الن��ات  ن�شر  م��ن  التدري�ص  هيئة 
وو����ش���ع ال���واج���ب���ات وا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��ا من 

خالل النظام، كما ميكن ع�شو هيئة 
ال��ت��دري�����ص م���ن اإج������راء االم��ت��ح��ان��ات 

ومتابعة النتائج.

كيف ترى حا�سر وم�ستقبل 
التعليم الإلكرتوين باجلامعة؟

االإل��ك��رتوين  التعليم  ع��م��ادة  تاأ�ش�شت 
باجلامعة عام 1426 لتكون جزءا من 
تبني  يف  للجامعة  امل��ت��وا���ش��ل  اجل��ه��د 
تهدف  ال��ت��ي  العلمية  ال��ط��رق  اأح���دث 

اإلى تطوير العملية التعليمية.
خالد  امل��ل��ك  جامعة  متيز  وم��ع   
ب���اح���ت���الل���ه���ا امل����رك����ز اخل���ام�������ص ب��ني 
18ع��رب��ي��ا،   وال����  ال�شعودية  اجل��ام��ع��ات 
تطبيق  جمال  يف  اأي�شا  متيزت  فاإنها 
ال�شامل  االإل���ك���رتوين  اجل����ودة  ن��ظ��ام 
حيث احتلت املركز االأول بني جامعات 

اململكة.
ك��م��ا ح�����ش��ل��ت مم��ث��ل��ة يف ع��م��ادة 
ال��ت��ع��ل��ي��م االإل�����ك�����رتوين  ع��ل��ى امل��رك��ز 
ال��ت��م��ي��ز  ج����ائ����زة  يف  وال����ث����اين  االأول 
االإل�����ك�����رتوين  اجل��ام��ع��ي »االإ�����ش����دار 
الثالث« �شمن املوؤمتر الدويل  الرابع 
اأق��ي��م يف  ال���ذي  االإل���ك���رتوين  للتعليم 
م��ار���ص امل��ا���ش��ي، وذل���ك ب��ف��رع التميز 
االجتماعية،  ال�شبكات  ا�شتخدام  يف 

وا�شتخدامها يف التدري�ص اجلامعي. 
ك���ل ه����ذه امل����وؤ�����ش����رات ت����دل على 
ح��ا���ش��ر اجل��ام��ع��ة االإل����ك����رتوين، مع 
ال���وع���د مب�����ش��ت��ق��ب��ل اأك�����رث ت���ط���ورا يف 
وتطوير  االإل��ك��رتوين  التعليم  جم��ال 

البنية التحتية لها.

ما ال�سعوبات التي تواجهكم؟ 
ال�������ش���ع���وب���ات م���ت���ع���ددة ب��ع�����ش��ه��ا ت��ق��ن��ي 
وي��ت��م��ث��ل يف �شعف  ب���االأج���ه���زة  ي��ت��ع��ل��ق 
�شرعة االنرتنت يف كثر من االأحيان، 
االإل��ك��رتوين  التعلم  عملية  يعيق  مم��ا 
وخ�شو�شا اأداء االختبارات علي البالك 
بورد، كما تنت�شر الفرو�شات يف اأجهزة 
احل��وا���ش��ي��ب امل���وج���ودة ب��امل��ع��ام��ل ل��ع��دم 
وجود برامج مكافحة الفرو�شات، مما 

يقلل كفاءة االأجهزة.
 وب����ع���������ص ال���������ش����ع����وب����ات ت��ت��ع��ل��ق 
ال��دخ��ول  يف  رغبتهم   وع���دم  بالطالب 
بع�شهم  وادع����اء  ب���ورد،  ال��ب��الك  لنظام 
ع�����دم االإمل��������ام ب���ال���ت���ع���ام���ل م����ع اأج���ه���زة 
احل��ا���ش��وب، كما نعاين م��ن ع��دم توافر 
مما  امل��ع��ام��ل،  وت�شغيل  مل��ت��اب��ع��ة  ف��ن��ي��ني 
يلقي باأعباء اإ�شافية على اأع�شاء هيئة 

التدري�ص.
 

كلمة اأخرية؟ 
اأ���ش��ك��ر مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���ش��ت��اذ 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
راع����ي ال��ن��ه�����ش��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ع��م��ران��ي��ة 
اأدت  التي  الكبرة  جلهوده  باجلامعة  
امل��ك��ان��ة  ه����ذه  اجل��ام��ع��ة  ت��ت��ب��واأ  اأن  ايل 
امل���رم���وق���ة حم��ل��ي��ا واإق���ل���ي���م���ا وع���امل���ي���ا، 

وال�شكر هلل من قبل ومن بعد.
الكلية  لعميد  بال�شكر  اأتقدم  كما 
الفقيه  اإب��راه��ي��م  العزيز  عبد  الدكتور 
مل��ا يحيطنا ب��ه م��ن رع��اي��ة  واهتمام يف 
وحدة التعليم االإلكرتوين بتذليل كافة 

ال�شعاب والعقبات التي تواجهنا.
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منسق التعليم اإللكتروني 
بتنومة أ. أسامة نزرول:

الفيروسات
تعيق اختبارات
الـ »بالك بورد«
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ك�شف موؤ�ش�ص »وات�ص اآب«، جان كوم، عن و�شول عدد امل�شتخدمني الن�شطني 
للتطبيق اإلى 800 مليون م�شتخدم حول العامل، وقد يكون التطبيق قد و�شل 
لهذا العدد من امل�شتخدمني ل�شهولة ا�شتخدامه من اجلميع، ال�شغر والكبر 
والذكر واالأنثى، وبكل لغات العامل، فهو ال يتطلب �شوى حتميل التطبيق على 
اجلوال ال�شخ�شي والبدء يف ا�شتقبال ما ير�شل من خالل الر�شائل ال�شخ�شية 

اأو عن طريق املجموعات التي ي�شارك فيها امل�شتخدم. 
جعل  م��ا  وه��و  الب�شر،  ب��ني  مم��ت��ازة  توا�شل  و�شيلة  التطبيق  ه��ذا  وي��ع��د 
االجتماعية  العالقات  على  اآث��اره  يدر�ص  امل�شتنر،  عي�شى  ال�شعودي  الباحث 
داخ��ل االأ���ش��رة ال�شغرة واالأ���ش��رة املمتدة وب��ني االأق���ارب واالأ���ش��دق��اء وزم��الء 
ال��ع��م��ل، مب�����ش��ارك��ة 500 م��ب��ح��وث وم��ب��ح��وث��ة م���ن 43 م��دي��ن��ة ���ش��ع��ودي��ة، من 

م�شتخدمي »وات�ص اب«.
اأفراد العائلة ال�شغرة  اأ�شهم يف جمع  اأن هذا التطبيق  واأكدت الدرا�شة 
واملمتدة يف بيئة افرتا�شية واحدة، لتبادل االأخبار العائلية، ومناق�شة الق�شايا 

املهمة.
مثل   التطبيقات  م��ن  ع��دد  على  يتفوق  »وات�����ش��اآب«  اأن  الباحث  واأو���ش��ح 
ي�شمن  مما  جواالتهم،  باأرقام  امل�شتخدمني  ربط  يف  »تويرت«  و  »الفي�شبوك« 
الو�شول لالأهل واالأقارب بكل ي�شر و�شهولة، و�شاعد على جتاوز حاجز املكان، 
فاأعطى امل�شتخدمني فر�شة التوا�شل ب�شكل يومي، مما يقوي العالقة ويزيل 

حاجز الكلفة بني امل�شتخدمني.
ومن منافع هذا التطبيق اأنه �شهل على �شريحة كبرة من امل�شتخدمني 
التوا�شل م��ع زم���الء واأ���ش��ح��اب ي�شعب االل��ت��ق��اء بهم يف ك��ل وق���ت، ف���زاد من 

توا�شلهم ومعرفة بع�شهم اأحوال بع�ص.
يف املقابل، يعد التطبيق و�شيلة ن�شر لل�شائعات واالأكاذيب من خالل ما 
اإذ اإن  اإر�شالها من قبل اجلميع،  ير�شل فيه من ر�شائل ي�شهل قراءتها واإع��ادة 
التي  االأم��ور  للكثر من  يروجون  النفو�ص  �شعاف  ا�شتخدامه جعلت  �شهولة 
االأراجيف  ون�شر  املغلوطة  واالأدعية  االأحاديث  ن�شر  العقيدة من خالل  مت�ص 
وال���دج���ل ب��ك��ل ط��رق��ه وك��ذل��ك امل�����ش��ا���ص باللحمة ال��وط��ن��ي��ة م��ن خ���الل ن�شر 

العن�شرية وال�شائعات التي ت�شهم يف خلخلة املجتمع. 
اأده�ص كثرا منا وجعلنا ا�شتخدامه نتوقف  ال �شك يف اأن هذا التطبيق 
عن التفكر يف ابتكار برامج اأكرث تطورا ت�شهم يف خدمة الب�شرية، واالأغرب 
التطبيقات  لهذه  واالإيجابيات  لل�شلبيات  البحثية  بالدرا�شة  نكتفي فقط  اأننا 
والربامج دون اأن ن�شتقل باأفكارنا ونتطلع اإلى اخرتاع مثلها اأو ما هو اأف�شل 

منها. فاإلى متى نتوقف عند البحوث النظرية ونحجم عن االخرتاع؟ 

* نائب رئي�ص التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

إلى متى نحجم
عن االختراع؟

قرارات تجديد وتعيين
ال��داود  ب��ن حمد  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور  االأ���ش��ت��اذ  اجلامعة  اأ���ش��در معايل مدير 

قرارات على م�شتوى اأع�شاء هيئة التدري�ص متثلت فيما يلي:
العلوم  لكلية  وكيال  ح�شن  اآل  حممد  فايع  علي  الدكتور  تعيني  جتديد   •

االإدارية واملالية لل�شوؤون االأكادميية.
• جتديد تعيني الدكتور �شعيد حممد اآل مو�شى مديرا ملركز البحوث بكلية 

العلوم االإن�شانية.
• تكليف الدكتور اأحمد عبد اهلل اأحمد اآل مب�شر بالعمل وكيال لكلية املجتمع 

)بنني( بخمي�ص م�شيط.
• تكليف الدكتور عبد العزيز حممد ح�شن ال�شهراين بالعمل وكيال لكلية 

طب االأ�شنان للتطوير واجلودة. 

الربعي لمرتبة أستاذ مشارك 
وافق معايل مدير اجلامعة االأ�شتاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود على 
قرار املجل�ص العلمي القا�شي برتقية الدكتور فقيه بن عبده حممد الربعي ملرتبة 

اأ�شتاذ م�شارك بق�شم اللغة االإجنليزية يف كلية العلوم واالآداب يف حمايل ع�شر.

»الندوة العالمية« تكرم الشايع 
تكرمييا  حفال  اجلنوبية  باملنطقة  االإ���ش��الم��ي  لل�شباب  العاملية  ال��ن��دوة  اأق��ام��ت 
لالأمني ال�شابق للندوة، ع�شو هيئة التدري�ص بكلية العلوم االإن�شانية باجلامعة، 
الدكتور مطلق بن حممد �شايع الع�شري، نظر جهوده املبذولة طيلة فرتة عمله 
له  و�شلم  به  املحتفى  باملنطقة اجلنوبية،  العاملية  الندوة  فرع  كّرم  كما  بالندوة.  

درعا تذكاريا بهذه املنا�شبة، اإ�شافة اإلى ت�شليم دروع تذكارية لعدد من احل�شور.

المحاسبة تحتفل بعبد المتعالي وحموض 
وترقية  بعودة  باجلامعة،  واملالية  االإداري���ة  العلوم  بكلية  املحا�شبة   ق�شم  احتفل 

الدكتور علي اآل عبد املتعايل واملحا�شر عبداهلل اآل حمو�ص.

د. عبد اهلل هادي 
القحطاني يحاضر

في الصيدلة
األقى عميد �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�ص 
الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  باجلامعة،  واملوظفني 
ع��ب��داهلل ه���ادي القحطاين حم��ا���ش��رة يف 
كلية ال�شيدلة بعنوان »االإ�شالم والتنمية 
الب�شرية« ح�شرها عدد من اأع�شاء هيئة 

التدري�ص بالكلية.

التربية تلتقي بطالب الميداني 
التقى عميد كلية الرتبية الدكتور حممد بن ح�شن اآل �شفران ومعه وكالء الكلية وروؤ�شاء االأق�شام واأع�شاء هيئة التدري�ص مع طالب الرتبية امليدانية من اأبناء الكلية يف لقاء ا�شتمر 

�شاعتني، متيز باحلوار الهادف البناء، ومت خالله التطرق لكافة املو�شوعات وثيقة ال�شلة مبنظومة الرتبية امليدانية يف العملية التعليمية.

مجتمع الجامعة
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أحمد العياف 

ال��ع��ايل،  للتعليم  ال����دويل  امل��وؤمت��ر  ���ش��دد 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��ع��اجل��ة ح��اج��ات واأو����ش���اع 
ال����ط����الب، واإع��������داد اجل���ي���ل امل��ق��ب��ل من 
االأ���ش��ات��ذة وال��ع��ل��م��اء، وم��ع��اجل��ة حاجات 
امل��ج��ت��م��ع، وال��ع��م��ل يف ظ���ل ع����امل اأك���رث 

ترابطا وعوملة.
وجدد املوؤمتر يف بيانه اخلتامي يف 
الريا�ص، بتنظيم من وزارة التعليم حتت 
توقعاته   ،« ال����21  ال��ق��رن  »ج��ام��ع��ة  �شعار 
بحدوث تغير جذري يف منط اجلامعات 
واملعرفية  التقنية  للمتغرات  ا�شتجابة 
النموذج اجلامعي  والبعد عن  احلديثة، 
جديدة  م�شارات  يتطلب  مما  التقليدي، 
وكيفية  املناهج اجلامعية  التفكر يف  يف 
التدري�ص وتطوير ا�شرتاتيجيات البحث 

وامل�شاركة يف امل�شوؤولية االجتماعية.
على  ال��ع��ام  امل�شرف  امل�شت�شار  وق���راأ 
رئي�ص  ال���دويل،  للتعاون  العامة  االإدارة 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر ال��دك��ت��ور 
البيان اخلتامي  املالك  �شامل بن حممد 
للتعليم  ال�����دويل  وامل����وؤمت����ر  ل��ل��م��ع��ر���ص 
النحو  على  ال�شاد�شة،  دورت���ه  يف  ال��ع��ايل 

التايل:

مسارات جديدة
تغّر العامل ب�شكل مثر، اإذ اأدى التقدم 
ال��ت��ق��ن��ي ب��ط��رائ��ق��ه امل���ت���ع���ددة اإل�����ى دم��ج 
ال��ت��ق��ن��ي��ة يف احل���ي���اة احل���دي���ث���ة وال��ب��ع��د 
التقليدي، مما  اجل��ام��ع��ي  ال��ن��م��وذج  ع��ن 
التفكر  يف  ج���دي���دة  م�������ش���ارات  ي��ت��ط��ل��ب 
التدري�ص  وكيفية  اجلامعية  املناهج  يف 
وتطوير ا�شرتاتيجيات البحث وامل�شاركة 

يف امل�شوؤولية االجتماعية.

تحفظ الجامعات
اأ�شا�شية  رك��ي��زة  ال��ع��ايل  التعليم  اأ�شحى 
للحياة االجتماعية واالقت�شادية، وباتت 
اجلامعات حمل تركيز التوقعات الكبرة 
اجل��ام��ع��ات عن  واأدى حتفظ  امل��ت��زاي��دة، 
القيام باإ�شالحات كبرة اإلى اإثارة كثر 

من النقد يف الأو�صاط الجتماعية. 

القيادة األكاديمية
جتاربهم  على  ال�شيا�شات  �شانعو  يعتمد 
بتطوير  االأم���ر  يتعلق  حينما  ال��ق��دمي��ة 
اال�شرتاتيجيات  بناء  اأو  التعليم  �شيا�شة 
املهنية يف  ول��ع��ل  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
االأكادميية بحاجة لالت�شاق مع  القيادة 
تعك�ص  اأن  ويجب  احلوكمة،  اإ���ش��الح��ات 
ه��ذه االإ���ش��الح��ات ال��واق��ع املعقد ال��ذي 

جتابهه جامعة القرن ال�21. 

إتاحة المعلومات
معاجلة حاجات واأو�شاع اجليل اجلديد 
م���ن ال���ط���الب. ي��ت��م��ت��ع م��ع��ظ��م ال��ط��الب 
ب����خ����ربٍة ����ش���اب���ق���ٍة م���ع���ت���ربة يف ال��ت��ع��ام��ل 
اأج��ه��زة احل��ا���ش��وب وم��واق��ع ال�شبكة  م��ع 
العنكبوتية قبل بدء الدرا�شة اجلامعية، 
اإت��اح��ة جميع  امل�شلمات  م��ن  اأن���ه  وي���رون 
اأزرار  ع��ل��ى  ال�شغط  مب��ج��رد  امل��ع��ل��وم��ات 

االل��ت��ح��اق ب��اجل��ام��ع��ات اأك���رث ت��ن��ّوع��اً من 
قليل  ع��دد  و���ش��ع  فقد  م�شى؛  وق��ت  اأي 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات للدمج  م��ن اجل��ام��ع��ات 
ال��ن��اج��ح ل��ل��ط��الب م��ن خمتلف االأع��م��ار 
واجل��ن�����ش��ي��ات واالأق����ل����ي����ات، ف�����ش��ال عن 
ي�شجلون  ل��ط��الب  ا�شرتاتيجيات  و���ش��ع 
خمتلفة  الأغ��را���ص  علمية  ���ش��ه��ادة  لنيل 
جديدة  اإلكرتونية  اأنظمة  م�شتخدمني 

حل�شور الدرا�شة.
 

الجيل القادم
ل��ق��د زاد ���ش��ق��ف ال��ت��وق��ع��ات امل��ع��ل��ق��ة على 
اأ����ش���ات���ذة اجل���ام���ع���ات حل����ٍدّ ك��ب��ر، حيث 
��م��ون بها  ��ق��َيّ اإن امل��ع��اي��ر ال��ت��ي ال زال���وا يحُ
البحثي  اإنتاجهم  هي  عربها  ويكافوؤون 
يحُنظر  ذل��ك،  وم��ع  مطبوعاتهم.  ونتائج 
»عمالء«  باعتبارهم  با�شتمرار  للطالب 
ويحُنظر لالأ�شاتذة على اأنهم جهة مقدمة 
اإ�شراك  االأ�شاتذة  من  ويحُتوقع  للخدمة. 
ال���ط���الب يف ال��ت��ع��لحُّ��م ال��ن�����ش��ط، وق��ي��ا���ص 
بحاجات  وال��وف��اء  التعلم،  نتائج  واإجن��از 
امل��ت��ع��ل��م��ني ع��ل��ى ن��ح��و ف������ردي، واإدخ������ال 
وت�شجيع  ج��دي��دة،  تعليمية  تكنولوجيا 

طالبهم يف اإطار العملية التعليمية.
 

أساتذة الجامعات
ي���ت���ع���نّي ع���ل���ى اأ�����ش����ات����ذة اجل���ام���ع���ات يف 
لهذه  ي�شتجيبوا  اأن  احل���ايل  ال��ع�����ش��ر 
م�شتعدين  يكونوا  مل  التي  التحديات 

لها ب�شكل جّيد.

هواتفهم  تكون يف حوزة  واأن  احلا�شوب، 
اخل���ل���وي���ة. اأ���ش��ب��ح��ت ف�����رتات ال��رتك��ي��ز 
ق�������ش���رة، وال���ن���ت���ائ���ج ف�����وري�����ة، وت�����ش��ر 
ال��ن��ت��ائ��ج اجل���دي���دة  اأن  اإل�����ى  ال��ت��وق��ع��ات 
�شتحُنقل  املعلومات  واأن  م�شلية،  �شتكون 

عرب ر�شوم جّذابة. 

الطالب
املالحظ اأن الطالب اليوم اأكرث تعر�شا 
االأحيان  من  كثر  ويف  العاملية،  للثقافة 
يحُعتربون اأكرث تطورا وتنوعا يف القدرات 
من �شابقيهم. اإن تعر�ص الطالب مل�شادر 
معلومات غر حمدودة قد ال ي�شحبه يف 

الغالب ن�شج �شخ�شي اأو ذهني. 

جامعة القرن الـ 21
ال���21  ال��ق��رن  جامعة  الأ�شتاذ  ينبغي  هنا 
ال���ق���درة  ل��ت��ط��وي��ر  ال���ط���الب  ���وج���ه  يحُ اأن 
الكفيلة بتطبيق املعرفة بجدارة تتما�شى 
م��ع اأح����وال ال��واق��ع امل��ت��غ��رة يف حياتهم 
الطالب،  ويحتاج  واملهنية.  ال�شخ�شية 
ل��ك��ي ي��ن��ج��ح��وا يف ح��ي��ات��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة، 
اإلى احل�شول على مهارات تتجاوز اإطار 
املعرفة املهنية، مثل القدرة على التكّيف، 
ومهارات  واالبتكار،  واالإب���داع،  وامل��رون��ة، 
القومية،  ب��االأخ��الق  والتحّلي  التعاون، 

والروؤية ال�شاملة. 

الدمج
واأمن��اط  الطابية  املجموعات  اأ�صبحت 

الجامعات
على اجلامعات اأن ت�شيغ �شيا�شات تكافئ 
وحتفزهم  االأ���ش��ات��ذة  م��ن  ال�شن  �شغار 
وتقدم الدعم اأي�شاً لل�شباب والكبار من 
اأع�شاء هيئة التدري�ص على قدم امل�شاواة 
م���ن اأج�����ل م�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
مهارات جديدة يف علم اأ�شول التدري�ص 
و���ش��م��ان ال���وف���اء ب��ال��ت��وق��ع��ات ال��ك��ب��رة 
اجل��ام��ع��ات  م���ن  ك��ث��ر  ف��ف��ي  االأداء.  يف 
ال�����رائ�����دة، ت���ق���وم ف����رق م���ن ال��ب��اح��ث��ني 
بالبحث املتقدم تتاألف من خمت�شني يف 

خمتلف التخ�ش�شات.
 

هيئة التدريس
ه��ن��ال��ك ح��اج��ة م��ا���ش��ة الآل���ي���ات ج��دي��دة 
لتقييم اأداء هيئة التدري�ص ومكافاأتهم. 
وه����ن����اك ت����وزي����ع غ����ر ع�������ادٍل ل��ل��ع��ل��م��اء 
امل��وؤه��ل��ني يف ال��ع��امل، مم��ا ي��رتك ال��دول 
اأن تناف�ص للح�شول  اإم��ا  اأم��ري��ن:  اأم��ام 
على املواهب العاملية اأو تخاطر بخ�شارة 

مواهبها وقدراتها الوطنية.
 

المجتمع
اأنها  على  ال��ي��وم  اجل��ام��ع��ات  اإل���ى  يحُنظر 
م�����ش��ادر الإن���ت���اج اجل��دي��د م��ن امل��ع��رف��ة، 
ومواطني  امل�شتقبل،  و�شناع  واالبتكار، 

املجتمعات احلديثة.
املتعددة،  التوقعات  ه��ذه  وملعاجلة 
وثيقة  روابط  الإقامة  اجلامعات  حتتاج 
مع العامل خارج اإطار املدينة اجلامعية 

المالك قرأ البيان الختامي للدورة السادسة

مؤتمر التعليم العالي للجامعات: طوروا المناهج
واستحدثوا مهارات في علم التدريس

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى احل��ك��وم��ة، وال�����ش��ن��اع��ة، 
واملجتمع املدين.

القرن 21 تفكرا  اقت�شاد  ويتطلب 
م��رن��ا وم�����ش��ت��ق��ال، وم���ه���ارات يف ال��ك��ت��اب��ة 
وامل��ن��ط��ق، وك���ف���اءات ذات ���ش��ل��ة ت���اأت���ي يف 
ال���غ���ال���ب حم�����ش��ل��ة ل����درا�����ش����ات م��ت��ع��ددة 

التخ�ش�شات.

 الخيارات الوظيفية
رمب���ا ي���واج���ه خ��ري��ج��و ال��ع�����ش��ر ال��راه��ن 
جمموعة من اخليارات الوظيفية مقابل 
التدريب التقليدي يف جمال واحد ملهنة 
وينبغي  كله.  عمره  ال��ف��رد  فيها  يق�شي 
اأن ت��ط��ور م��ن��اه��ج وه��ي��اك��ل  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
درا����ش���ي���ة الإع��������داد ال����ط����الب ل��ل��ت�����ش��دي 
للحاجات املجتمعية يف امل�شتقبل، حيث اإن 
جميع االأمم جتابه حتديات جمة متعلقة 
وال�شحة  امل�����وارد،  وا���ش��ت��خ��دام  ب��ال��ب��ي��ئ��ة، 

العامة، واأمور اأخرى.
 

العمل
الطالب تطوير مكانتهم يف  يتعني على 
عامل مرتامي االأط��راف، والعمل يف ظل 
اأ�شبح  ت��راب��ط��ا وع��ومل��ة، لقد  اأك���رث  ع��امل 
يف  تنقال  اأك���رث  االآن  اجل��ام��ع��ات  خريجو 

كافة اأرجاء العامل من اأّي وقت م�شى.
 

التدويل
اأن  اجل�������ام�������ع�������ات  ع�����ل�����ى  وج����������ب  ل����������ذا 
ت��ت��ب��ن��ى ال���ت���دوي���ل ك��ع��ن�����ش��ٍر اأ����ش���ا����ش���ّي يف 

ا�شرتاتيجياتها املوؤ�ش�شية، واأن توؤكد على 
بتطوير  تدري�شها  وهيئات  طالبها  قيام 
ك�����ف�����اءات ت�����ش��ت��ق��ي م����ن م���ع���ني خم��ت��ل��ف 
الثقافات، واأن تغتنم اجلامعات كثرا من 
اجلامعات  م��ع  للتعاون  املتاحة  الفر�ص 
اأرج��اء العامل ملعاجلة  االأخ��رى يف جميع 

التحديات العاملية االأ�شا�شية. 

العولمة
اأ�شفت العوملة طابعا جتاريا على التعليم 
اجلامعات،  بني  التناف�شية  وعلى  العايل 
مم����ا اأ�����ش����ر ب����االأخ����الق����ي����ات ال���ع���ام���ة يف 
ل��ظ��ه��ور  اأي�������ش���اً  ه����ذا  واأدى  اجل���ام���ع���ات. 
ب��ج��ودة  ف��ي��م��ا يتعلق  ال��ت�����ش��اوؤالت  ب��ع�����ص 
م�شاألة  وه���ي  ال���ع���ايل،  التعليم  خ��دم��ات 
املحلية  امل�شتويات  على  ملعاجلة  بحاجة 

واالإقليمية والدولية.

خاتمة
القرن  التي جتابه جامعة  التحديات  اإن 
21 تختلف اختالفا كبرا عن نظراتها 
يف القرن املا�شي، وتظل املوؤ�ش�شات بطيئة 
وت�شتمر  امل��ن�����ش��ود،  ال��ت��غ��ي��ر  حت��ق��ي��ق  يف 
حتديات  م��واج��ه��ة  يف  اجل��ام��ع��ات  معظم 
ال���ق���رن احل�����ايل ب��اع��ت��ب��اره��ا ا���ش��ت��م��رارا 

لتحديات القرن الع�شرين.
فاإذا رغبت اجلامعات يف اال�شتمرار 
يف االت�����ش��ال م���ع امل��ج��ت��م��ع��ات احل��دي��ث��ة، 
اإج������راء  ت��ع��ك��ف ع���ل���ى  اأن  وج�����ب ع��ل��ي��ه��ا 

االإ�شالحات اجلادة والالزمة.
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اإلحساء

اإللكترونية
ال�شعودية  اجلامعة  م��دي��ر  ق��رر 
االإل���ك���رتون���ي���ة امل��ك��ل��ف ال��دك��ت��ور 
املو�شى،  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
اإعفاء طالب اجلامعة امل�شاركني 
يف ع��م��ل��ي��ة »ع���ا����ش���ف���ة احل������زم« 
واأهاليهم من الر�شوم الدرا�شية، 
وت����اأج����ي����ل اخ���ت���ب���ارات���ه���م ل��ه��ذا 
منا�شب  لوقت  الدرا�شي  الف�شل 
م�����ش��رت��ه��م  ع��ل��ى  ال���ت���اأث���ر  دون 
التعليمية، ومبا ي�شمن معاجلة 
اأو�شاعهم االأكادميية بالطريقة 

املثلى. 

األميرة نورة
ل���الأم���ن  ال���ع���ام���ة  االإدارة  ن���ف���ذت 
وال�������ش���الم���ة ب���ج���ام���ع���ة االأم�������رة 
ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��م��ن فر�شية  ن���ورة 
باملدينة اجلامعية،  القطار  اإخالء 
الإح��دى  مفاجئ  بتوقف  ومتثلت 
ع�����رب�����ات ال����ق����ط����ار ع���ل���ى ال�����ش��ك��ة 
احل��دي��دي��ة، واحل��اج��ة ايل اإخ��الء 
كان  بينما  الطالبات،  من  العربة 
ه���ن���اك ح���ري���ق ن�����اجت ع����ن مت��ا���ص 
باإحدى  االأول  بالطابق  كهربائي 
حمطات القطار، ويف وقت جتتمع 

فيه الطالبات يف املحطة.

اإلمام
ت����وق����ع م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
الدمام الدكتور عبداهلل الربي�ص 
اأن ي�شكل ابتعاث 600 طالب من 
باخلارج  الدرا�شة  اإل��ى  اجلامعة 
ق�����وة دف�����ع ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
اجل��ام��ع��ة عند ع��ودت��ه��م. واأ���ش��ار 
االإن���ف���اق على  م��ع��دالت  اأن  اإل����ى 
البحث العلمي من الناجت املحلي 
االإجمايل من اأهم املوؤ�شرات ذات 
ال���دالل���ة امل��ه��م��ة ع��ل��ى االه��ت��م��ام  
ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وق����ال » ه��ذا 
املوؤ�شر يعد داللة على ما توليه 
اأهمية  ال���دول واحل��ك��وم��ات م��ن 
تلك  وت�شتخدم  العلمي،  للبحث 
امل���ن���ظ���م���ات وال���ه���ي���ئ���ات ال��ع��امل��ي��ة 
الإج������راء م���ق���ارن���ات ب���ني ال����دول 
حيث اإن اململكة تنفق ما معدله 

.»% 3.010

الملك فهد
ح�������ش���دت ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ف��ه��د 
ل��ل��ب��رتول وامل����ع����ادن ب��ال��ظ��ه��ران 
للبنني  الذهبية  الري�ص  ن�شف 
يف امل���وؤمت���ر ال��ط��الب��ي ال�����ش��اد���ص 
ال������ذي اخ���ت���ت���م���ت ف���ع���ال���ي���ات���ه يف 
جامعة امللك عبدالعزيز يف جدة، 
ح��ي��ث ف����ازت اجل��ام��ع��ة م��ن��ف��ردة 
وا�شتحوذت  ذهبية  ري�ص  بثالث 
ع���ل���ى40% م��ن ج��وائ��ز االب��ت��ك��ار، 
جوائز  م��ن   %40 اإل��ى  باالإ�شافة 

ريادة االأعمال.

الباحة
اأ�����ش����در م���دي���ر ج��ام��ع��ة ال��ب��اح��ة 
امل�����ك�����ل�����ف ال������دك������ت������ور ع�����ب�����داهلل 
ال����زه����راين ت��وج��ي��ه��ات��ه ب��اإع��ف��اء 
عملية  يف  امل�����ش��ارك��ني  ال���ط���الب 
»ع����ا�����ش����ف����ة احل����������زم« م�����ن دف����ع 
ال���ر����ش���وم ال���درا����ش���ي���ة وم��ع��اجل��ة 
اأو�شاعهم االأكادميية مبا يحقق 

م�شلحتهم.

جازان
رعى اأمر منطقة جازان االأمر 
حممد بن نا�شر بن عبدالعزيز، 
ت���خ���ري���ج 7121  م�����وؤخ�����را، ح���ف���ل 
خريجا ميثلون الدفعة العا�شرة 

من طالب جامعة جازان.

طيبة
اخ���ت���ت���م���ت ط����ال����ب����ات االأن�����دي�����ة 
ال��ط��الب��ي��ة ب��ف��رع ج��ام��ع��ة طيبة 
ب��ي��ن��ب��ع رح���ل���ت���ه���ن اإل������ى م��دي��ن��ة 
جمل�ص  زرن  اأن  ب��ع��د  ال��ري��ا���ص 
ال�شورى، وجامعة االأمرة نورة، 
وامل��ت��ح��ف ال��وط��ن��ي ال�����ش��ع��ودي، 
امللك  وواح���ة  م�شكاة،  وم��ع��ر���ص 
ال��زي��ارة  وتخلل  للعلوم.  �شلمان 
ل��ق��اء م��ف��ت��وح م��ع ف��ري��ق اح��ت��واء 
الرحلة  اأن  اإلى  ي�شار  التطوعي. 
���ش��م��ت 13  ط���ال���ب���ة  راف��ق��ت��ه��ن 
وك��ي��ل��ة ع��م��ادة ����ش���وؤون ال��ط��الب، 
اإدارة الن�صاط الطابي  ومديرة 

بفرع جامعة طيبة يف ينبع.

نجران
رع������ى اأم��������ر م���ن���ط���ق���ة جن�����ران 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و االأم����ر جلوي 
اآل  م�شاعد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
���ش��ع��ود، ب��ح�����ش��ور م���ع���ايل وزي���ر 
التعليم الدكتور عزام بن حممد 
املرحلة  تد�شني  حفل  ال��دخ��ي��ل، 
ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
وت�������خ�������رج ط���������الب وط�����ال�����ب�����ات 

الدفعتني الثامنة والتا�شعة .

ثول

أبها

الخبر

الملك عبد العزيز
اأ����ش���در امل���دي���ر امل��ك��ل��ف جل��ام��ع��ة 
امل����ل����ك ع���ب���د ال���ع���زي���ز االأ����ش���ت���اذ 
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد 
ال��ي��وب��ي ت��وج��ي��ه��ا ب��اإع��ف��اء ك��اف��ة 
ال���دار����ش���ني امل��ن��ت�����ش��ب��ني ب��ربام��ج 
اجلامعة املدفوعة من ع�شكريني 
عا�شفة  يف  امل�شاركني  ومدنيني، 
الر�شوم  واأه��ال��ي��ه��م، م��ن  احل���زم 
االختبارات  وتاأجيل  الدرا�شية، 
لظروفهم  تقديرا  بهم  اخلا�شة 

ودعما لهم.

العليا  ال��درا���ش��ات  ع��م��ادة  اأعلنت 
يف ج��ام��ع��ة ح��ائ��ل ع��ن ف��ت��ح ب��اب 
القبول لربامج الدرا�شات العليا 
للف�شل الدرا�شي االأول من العام 
واأو�شح   .1437-1436 اجلامعي 
الدكتور  العليا  الدرا�شات  عميد 
عبدالرحمن بن اإبراهيم الفريح 
امل��ن��ف��ذة ح��ال��ي��ا يف  اأن ال���ربام���ج 
اجلامعة هي برامج املاج�شتر يف 
واأ�شوله،  الفقه  وال�شنة،  الكتاب 
املناهج وطرق  الرتبوية،  االإدارة 
والنحو  اللغة  العامة،  التدري�ص 
وال���ب���الغ���ة  االأدب  وال���������ش����رف، 
واإدارة  وبرنامج هند�شة  والنقد، 

اجلودة التنفيذي.

حائل



تقرير:
أوروبا مقصرة 
في توسيع نطاق 
التعليم العالي

المصدر: يونيفرسيتي
وورلد نيوز

ف�شلت احلكومات االأوروبية وموؤ�ش�شات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف ت���ط���وي���ر م��ن��اه��ج 
م��ت��م��ا���ش��ك��ة ل��ت��ح�����ش��ني ال���و����ش���ول اإل����ى 
عمل  ف��ر���ص  وت��وف��ر  التعليمية  امل���ادة 

للخريجيني.
»ي����ورداي���������ص«  ت���ق���ري���ر  وج�������اء يف 
اأوروب��ا  يف  تعليمية  )�شبكة   Eurydice
ل��ه��ا م���ق���رات يف 37 دول������ة، وت�����ش��م يف 
ع�شويتها 41 دولة تعنى باأمور التعليم 
يف اأوروبا(،  »بالرغم من اأن العديد من 
حتديات  ثمة  هنالك  ب���اأن  تقر  ال���دول 
خمتلفة تتعلق مبجموعات من الطلبة 
التعليم  ال��ك��ايف م��ن  ب��ال��ق��در  مل حت��ظ 
فاإن القليل منهم و�شع لبنات �شيا�شات 
واأول����وي����ات وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات واأه�����داف 

لقيا�شها«.
ويف معر�ص تعليقها على التقرير 
قالت املفو�شة االأوربية ال�شابقة ل�شوؤون 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ث��ق��اف��ة وال���ت���ع���دد ال��ل��غ��وي 
»هنالك  فا�شيليو«،  »ان���دروال  وال�شباب 
ل�����ش��م��ان جن����اح تو�شعة  ح��اج��ة م��ا���ش��ة 
وتعليمهم  ال���ط���الب  ودع����م  امل�����ش��ارك��ة 
ل�شمان قدرتهم على مواجهة »الطلبات 
اإل��ى  العمل. فبالنظر  ل�����ش��وق  امل��ع��ق��دة 
اأوروبا �شتجد اأن وعينا ازداد باأهمية اأال 
ن�شتثمر يف التعليم العايل فح�شب، بل 

يف اال�شتثمار بحكمة وتريث«.
 واأردف��ت قائلة »ال يجب اأن نكثف 
العايل  التعليم  على  ال��ط��الب  ت�شجيع 
ف��ح�����ش��ب، ب���ل ي��ج��ب اأن ن�����ش��اع��ده��م يف 

عامل  الأنها  الدرا�شة  برامج  النجاح يف 
مهم يف الوظائف ويف النمو االقت�شادي، 

وكذلك للو�شع االجتماعي.«
وح���م���ل ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي ن�����ش��ر يف 
ا�شم »حتديث  املا�شي  مار�ص  ال���30 من 
ال��و���ش��ول  اأوروب������ا:  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
وال��ت��وظ��ي��ف«، وه���و ال���ث���اين م���ن ن��وع��ه 
ال�����ذي ي���ه���دف ل��ب��ح��ث اإن�������ش���اء ال��ل��ج��ن��ة 
التعليم  اأج���ن���دة  ل��ت��ح��دي��ث  االأوروب����ي����ة 

العايل يف اأوروبا.
ال���ت���ق���ري���ر  اأن  م�����ن  وب�����ال�����رغ�����م   
 36 م��ن  ا�شتقاها  ب��ي��ان��ات  اع��ت��م��د  على 
 ،28 ال����  ال����دول  ت�شمل  تعليميا  ن��ظ��ام��ا 
وهولندا  لوك�شمبورج  اإل���ى  ب��االإ���ش��اف��ة 
واأي�شلندا وليختن�شتاين ومونتينيجرو 
والرويج وتركيا، فاإن ما جرى ر�شده 
من معلومات يف اأوروبا ال زال غر كاف 
عن  بالدليل  كاملة  ال�����ش��ورة  لتقدمي 

القارة العجوز.
 واأو�����ش����ي ال��ت��ق��ري��ر ب��اأه��م��ي��ة اأن 
ل�شمان  نظمها  بتطوير  ال���دول  ت��ق��وم 
االعرتاف بالتعلم امل�شبق الأنه الطريق 
ال���وح���ي���د ل��ف��ت��ح ف���ر����ص ال��ت��ع��ل��م اأم����ام 
املواطنني ممن ف�شلوا يف اإكمال التعليم 
ما بعد الثانوي من اأجل دعم الطالب 

ومل ي�شبق  لهم االلتحاق باجلامعات.
الطالب  ان�شحاب  م��ع��دالت  وع��ن 
اإنها عالية  من اجلامعات قال التقرير 
ج���دا يف ال��ع��دي��د م���ن اجل��ام��ع��ات لكن 
ال�����دول ق��ام��ت ب��و���ش��ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
وا����ش���ح���ة امل����ع����امل م����ع اأه��������داف مي��ك��ن 
التغلب  اإمكانية  م��دى  ملعرفة  قيا�شها 

على هذه امل�شكلة. 

وب���ال���رغ���م م���ن ت���واف���ر امل���زي���د من 
اأمن�����اط ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ف����اإن ه��ن��ال��ك 
ح����اج����ة ل����ت����دب����ر االأم����������ر م�����ن ن���اح���ي���ة 
ال���ت���م���وي���ل وم�������ش���اع���دة ال����ط����الب ع��ل��ى 
ترى  ثم  وم��ن  الفر�ص.  ه��ذه  ا�شتغالل 
اأن  �شمان  اأهمية  فا�شيليو«  »«ان����دروال 
قبل  اأك��ادمي��ي  توجيه  للطالب  يتوافر 
اأن  اإل���ى  ال��ع��ايل  التعليم  يف  ي��دخ��ل��وا  اأن 
العايل  التعليم  يف  منا�شبا  دعما  يتلقوا 
مبعرفتهم بالفر�ص الوظيفية التي قد 

تظهر اأمامهم بعد التخرج.«

تحسين وصول
التعليم العالي للجميع 

العايل يف  التعليم  اأجندة حتديث  تركز 
اأوروب��ا اال�شرتاتيجية 2020 على  خطة 
زي����ادة م�����ش��ارك��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل بغية 
ل���%40  ال��ع��ايل  التعليم  و���ش��ول  ت�شهيل 
مم��ن ت���رتواح اأع��م��اره��م م��ا ب��ني 34-30  

بحلول 2020. 
نف�شه  يطرح  ال��ذي  ال�شوؤال  ولكن 
ه���و ه���ل االأم������ر ب��رم��ت��ه يف زي������ادة ع��دد 
ط��ري��ق��ة  ل��ه��ا  ال����زي����ادة  اإن  اإم  ال���ط���الب 
اج��ت��م��اع��ي��ة ع���ادل���ة ب��ت��و���ش��ي��ع م�����ش��ارك��ة 

الطالب ال�شباب من االأ�شر املعدمة؟
 وت���و����ش���ل ال��ت��ق��ري��ر اإل�����ى ت��ف��اوت 
الطالب  التحاق  نطاق  تو�شيع  درج��ات 
ب���اجل���ام���ع���ات ب����ني ال�������دول االأوروب�����ي�����ة 
قليلة  ق��ل��ة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وج����د  ح��ي��ث 
جماعات  اإدراج  ا�شتطاعت  ال���دول  م��ن 
اأيرلندا  منها  ال��ع��ايل،  للتعليم  بعينها 
ال��ت��ي   و�شعت جمموعة من االأه��داف 
التي  املجموعات  �شمن  من  لتحقيقها 

ال متثيل لها، وت�شمنت  اخلطة خم�شة 
اأهداف هي كالتايل:

الطالب  و���ش��ول  ق��اع��دة  تو�شيع   •
للجامعات.

• دعم الو�شول من خالل التعلم 
مدى احلياة

• اال���ش��ت��ث��م��ار يف ت��و���ش��ي��ع ق��اع��دة 
م�شاركة الطالب

• حتديث دعم الطالب
• تو�شيع م�شاركة النا�ص جميعا.

و����ش���م���ل���ت جم����م����وع����ات ال���ط���الب 
وال����ع����اط����ل����ني  االإع���������اق���������ة  ذوي 
املهني  التعليم  وط��الب  والبالغني 
املعدمني  وال��ط��الب  وامل�����ش��اف��ري��ن 
االجتماعية  ال��ط��ب��ق��ات  ك��اف��ة  م��ن 

واالقت�شادية.
وك�������ان ال�����ه�����دف وا������ش�����ح�����اً؛ وه���و 
الو�شول اإلى 72% من م�شاركة الطالب 
ما  الأع��م��ار  اجلامعي  التعليم  يف  و%60 
بني 30-34 بحلول عام 2020، وو�شعت 
للرقابة حيث  رائ��ع��ا  اأي��رل��ن��دا من��وذج��ا 
اأجربت املوؤ�ش�شات التعليمية على تقدمي 
ن�شبة  وم���دى  امل��ت��ق��دم��ني  ك��ل  تفا�شيل 
وو�شعت  واح��د،  لكل  االأكادميي  التقدم 
يف �شجل كل طالب خلفيته االقت�شادية 
�شحيا  وو�شعه  والعرقية  واالجتماعية 
اإن كان من ذوي االحتياجات اخلا�شة. 

دوال  اأن  اإل�����ى  ال��ت��ق��ري��ر  وت���و����ش���ل 
معينة  جمموعات  على  رك��زت  خمتلفة 
رك��ز  بلجيكا،  يف  فمثال  امل��ج��ت��م��ع؛  م��ن 
ممن  االأط��ف��ال  على  الفلنكي  العن�شر 
ع��ال  تعليم  ع��ل��ى  اآب���اوؤه���م  يتح�شل  مل 
على  امل�����ش��ارك��ة  رك���زت  فنلندا  يف  بينما 

اجلن�شني،  بني  الفجوة  لتقليل  الذكور 
اأ�شكتلندا ركزت على زيادة م�شاركة  ويف 

الطالب من املدار�ص احلكومية.
ن��ت��ائ��ج مذهلة  اأي���رل���ن���دا  وح��ق��ق��ت 
حيث زاد عدد طالب التعليم العايل من 
2%  اإلى 6% يف الفرتة ما بني 2004 حتى 
من  البالغني  الطالب  ع��دد  وزاد   2012
عمر 23 عاما من 9% اإلى 13% وزاد عدد 
الطالب الدار�شني بدوام جزئي من %7 

اإلى %16.

تحديات التوظيف
دورا  يلعب  التوظيف  اإن  التقرير  ق��ال 
حموريا يف اأهمية التعليم العايل اإال اأن 
اأرباب العمل يقت�شر اأمرهم على الدور 
املقدمة  الربامج  تقييم  يف  اال�شت�شاري 
لكنهم ال ي�شتطيعون اتخاذ قرار حيال 

تطويراملناهج مثال اأو التدري�ص.
اأن  اإل���ى  التقرير  تو�شل  ث��م  وم��ن 
ال��ط��الب ال��ذي��ن ت��ل��ق��وا ت��دري��ب��ا عمليا 
عددهم قليل يف الدول االأوروبية فمثال 
اأع���ل���ى  م�����ش��ت��وى الأن��ه��ا  �شجلت ف��ن��ل��ن��دا 
ب��دورات  ال��ط��الب على االلتحاق  جت��رب 
يف  انخراطهم  اأث��ن��اء  اأ�شهر  ث��الث��ة  مل��دة 
الدرا�شة يف املعاهد التقنية بينما تكون 
الدورات اأطول يف اجلامعات وتكون على 

وجه االإلزام.
وم��ع وج���ود ال��ع��دي��د م��ن احل��واف��ز 
ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا ال��������دول االأورورب������ي������ة 
عدد  ل��زي��ادة  العمل  واأرب����اب  للجامعات 
املتدربني فاإن التقرير اأو�شح اأن اململكة 
على  رك��زت  التي  الوحيدة  ه��ي  املتحدة 

الطالب املعدمني.
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لقطات
المملكة المتحدة

احلكومي  االإن��ف��اق  حجم  زاد   
ع���ل���ى االأب�����ح�����اث امل��خ�����ش�����ش��ة 
الأم�����را������ص ����ش���ع���ف ال����ذاك����رة 
واجل����ل����ط����ات ال����دم����اغ����ي����ة يف 
امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة يف غ�����ش��ون 
اإال  املا�شية  القليلة  ال�شنوات 
اإذا  كبر  ب�شكل  انخف�ص  اأن���ه 
م���ا ن��ظ��رن��ا اإل����ى ج��ان��ب االأث���ر 
الذي  وال�شخ�شي  االقت�شادي 
ت���رتك���ه ع���ل���ى االأف����������راد. ج���اء 
ذلك يف درا�شة اأجرتها جامعة 
املتحدة  اململكة  يف  اأك�����ش��ف��ورد 
اإم جي  ون�����ش��رت��ه��ا جم��ل��ة »ب���ي 
الطبية   BMJ Open اأوب����ن« 

يف ال� 14 من اأبريل اجلاري.

جنوب أفريقيا
اأفريقيا  ي�شتعد معهد جامعة 
ل���ع���ل���وم ال���ف�������ش���اء ال���ش��ت��ق��ب��ال 
���ش��ه��ر  اجل��������دد يف   ال�����ط�����الب 
اأك��م��ل  اأن  ب��ع��د   2016 ي��ن��اي��ر 
ع���ق���د االأب������ح������اث وال����������دورات 
التدريبية وبرامج الدكتوراه.  
باأن يكون  املعهد قرارا  واتخذ 
امل���ق���ر ال���رئ���ي�������ص ل��ل��م��ع��ه��د يف 
ال���ك���ام���رون،  وج����رى اإع����داد 
للتنفيذ جاءت  خارطة طريق 
اإث�������ر ات����ف����اق ����ش���ام���ل م����ا ب��ني 
االحت����اد االإف��ري��ق��ي وح��ك��وم��ة 
جنوب اإفريقيا ال�شهر املا�شي.

هولندا
الكيمائيني  من  فريق  تو�شل 
اإل����ى  يف ج���ام���ع���ة اأم���������ش����رتادم 
ط��ري��ق��ة ج��دي��دة الإزال����ة م��ادة 
ال�شامة  الكيمائية  ال�شينايد 
م���ن خم��ل��ف��ات م���ي���اه م�����ش��ان��ع 
اأن  م��وؤك��دي��ن  احل��دي��د،  دلفنة 
ال��ت��ك��ل��ف��ة ع��ال��ي��ة ل��ك��ن ال��ع��م��ل 
���ش��روري، الأن��ه��ا اأك��رث فعالية 

من غرها.

الواليات المتحدة
اح��ت��ف��ل��ت ج��ام��ع��ة اأوه����اي����و يف 
اإب����ري����ل اجل�����اري،  ال����� 12 م���ن 
ب��االأ���ش��ب��وع ال��ع��امل��ي ال�����ش��ن��وي، 
ب���ع���ن���وان »اح����ت����ف����ال االأ�����ش����رة 
كل  �شي�شارك  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة« 
اختيار  احتفالية  يف  ال��ط��الب 

اأثينا لهذا العام.

ألمانيا
ق�����������ررت ج�����ام�����ع�����ة »م����اك���������ص 
متويل  زيادة  االأملانية  بالنك« 
االأبحاث التي يجريها ال�شباب 
الباحثون من كل اأنحاء العامل 
املبلغ  جعل  مم��ا   ،%40 بن�شبة 
اإل�������ى54 م��ل��ي��ون دوالر  ي��ق��ف��ز 

اأمركي يف العام الواحد.
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المصدر: »هارفارد غازيت«

اإدخال اإ�شالحات على الرعاية ال�شحية 
ال�شوء  وت�شليط  كولومبيا،  �شجون  يف 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال���ت���غ���ذي���ة يف امل��ج��ت��م��ع��ات 
ال���ف���ق���رة م���ث���ل »دوري���������ش����رت« يف والي����ة 
دواء  واع���ت���م���اد  »م��ا���ش��ات�����ش��وي�����ش��ت�����ص«، 
ج��دي��د م��ن ق��ب��ل هيئة ال��غ��ذاء وال����دواء 
االأم����رك����ي����ة، وغ����ره����ا، ت��ع��د م���ن اأه���م 
اجلامعات  ل��ط��الب  البحثية  امل��خ��رج��ات 
الزمالة  تلقوا منحة  الذين  االأمركية  
يف  العاملية  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  لتح�شني 

املجتمع االأمركي.
ح���م���ل���ت م���ن���ح���ة  ال����زم����ال����ة ا����ش���م 
وال�شيا�شات  للرعاية  فاميلي«  »كورديرو 
ال�����ش��ح��ي��ة، وان���ط���ل���ق���ت م���ن���ذ ع���ق���د م��ن 
اأك��رث من  االأ���ش��رة  الزمان مولت خالله 
م�����ش��روع ���ش��ح��ي حل�����وايل 100 ط��ال��ب، 
وتعر�ص نتائج هذه امل�شاريع على اأ�شاتذة 
كبار يف جامعة هارفارد مع وجود اأع�شاء 
للكليات  لرفعها  »ك���وردي���رو«  اأ���ش��رة  م��ن 
ال�����ش��ح��ي��ة ب��ع��د ت��خ��رج ه�����وؤالء ال��ط��الب 
ع��ل��ى اأن ي��ت��م م��ن��ح م��ن��ح��ة »ف��ول��رباي��ت« 
ت�شان«  »فيفيان  مثل  منهم،  للمتمزين 
و »اأوب��ري ووك��ر« و »مي�شيل يل« الإكمال 

م�شاريعهم البحثية. 
م��ول��ت عائلة »ك���وردي���رو« ال��ربام��ج 
مقدمة  ال�شحية  االأعمال  اإدارة  االآتية: 
م���ن »ك���ارل���و����ص ك�����وردي�����رو«، 78 ع��ام��ا، 
وال���ط���ب ال��ب��اط��ن��ي م��ق��دم��ة م���ن »ب��ي��رت 
االأع��م��ال  واإدارة  ع��ام��ا،   79 ك����وردي����رو«، 
ال�شحية مقدمة من »اإدواردو كورديرو«، 
وذل�����ك ب��غ��ي��ة دع����م م��ن��ظ��وم��ة ال��رع��اي��ة 

ال�شحية العاملية لالأجيال القادمة.
يف معر�ص تعليقه على املنحة، قال 
ك��ان يف و�شعي احل�شور  »م��ا  »ك��وردي��رو« 
دون اأن اأقدم معونة مالية«، موؤكدا اأنه هو 
للبقاء  ط��رق  عن  يبحثون  كانوا  وذري��ت��ه 
اأثر  له  �شيكون  ات�شال مع مكان ما  على 
اجلميل  ن��رد  اأن  واأردن����ا  حياتهم.  يف  م��ا 

للمجتمع بدعم اأبحاث اخلريجني«.

لمحة عن
إصالح السجون

ي���روي »ووك����ر« ق�شته م��ع ال��زم��ال��ة التي 
منحة  يل  »�شمحت  ق��ائ��ال  عليها  ح�شل 
اإح���دى  اأب��ح��اث��ي يف  اأك���م���ل  اأن  ك���وردي���رو 
هارفارد  تقدمها  التي  البحثية   احلقول 
التحولية« حيث  »اخل��ربات  م�شمى  حتت 
����ش���اف���رت اإل�����ى ك��ول��وم��ب��ي��ا م���ع م�����ش��ت�����ش��ار 
االأب������ح������اث، خ����ري����ج ج���ام���ع���ة ه�����ارف�����ارد، 
»ج��ول��ي��ان اأورت����ي����ا«، الإع�����داد درا����ش���ة عن 
للخدمات  ال��رج��ال  �شجن  اح��ت��ي��اج  م��دى 

ال�شحية«.
واأك������د »ووك�������ر« اه��ت��م��ام��ه ال��ك��ب��ر 
ب��ال��ب��ح��ث يف اأث����ر ال��ت��ف��رق��ة امل��ب��ن��ي��ة على 

اأ�شا�ص العرق على الرعاية ال�شحية.  

يف ال��ن��ه��اي��ة ق����رر »ووك�������ر« ت��ق��دمي 
امل�����������ش�����اع�����دة ع�����ل�����ى حت���������ش����ني ال���ن���ظ���م 
وبعد  ال�شحية،  للرعاية  الت�شحيحية 
ح�شوله على منحة »فولربايت« �شيعود 
مع  للعمل  التخرج  بعد  كولومبيا  اإل���ى 
»ج��ول��ي��ان اأورت���ي���ا« ع��ل��ى حت�����ش��ني ج��ودة 

الرعاية ال�شحية يف ال�شجون.

كيف يطعم
المجتمع العمراني نفسه؟

يف  ال�شيف  ج��ل  نيل�شون«  »اأن��ي��ك��ا  ق�شت 
ا�شتق�شاء كيف ي�شرتي اأهل  »دوري�شرت«  
طعامهم، ووجدت اأنهم مل يذوقوا طعم 
»الأنهم  الطعام  على  للح�شول  ال��راح��ة 
ال ي��ذه��ب��ون اإل����ى االأ����ش���واق ال��ق��ري��ب��ة اأو 
املجاورة بل اإلى ال�شوق التي تقدم اأف�شل 
ال�شفر  عناء  تكبدوا  ول��و  حتى  االأ���ش��ع��ار 
من اأجل ذلك؛ اأي اإنهم يف�شلون ال�شعر 

على قرب املكان.«
وا����ش���ت���خ���دم���ت »اأن����ي����ك����ا« االأم�������وال 
اأه��ل  مقابلة  يف  املنحة  م��ن  تلقتها  التي 
املوا�شالت  ر�شوم  دف��ع  »دوري�����ش��رت«  ويف 
اإجرائها  اأث��ن��اء  املنتوجات  بع�ص  و���ش��راء 
»كم  اخلطوة  ه��ذه  على  وعلقت  البحث، 
االأم���ور يف  ه��ذه  ت�شتق�شي  اأن  هو جميل 

اجلوار الذي تربيت فيه«.
من�شاأة  يف  للعمل  »اأنيكا«  وتخطط 
معرفة  على  تركز  التخرج  بعد  جديدة 
خطط التغذية يف املجتمع الأنها مهتمة 
للطبخ  منهج  ب��اإع��داد  النا�ص  مب�شاعدة 
والغذاء ال�شحي؛ قائلة »تعلمت من هذه 
وكيف  املجتمع  �شحة  اأه��م��ي��ة  التجربة 
ال�شحية  االأ���ش��رار  اأن نخفف من  ميكن 

من خالل التعليم«.
 

موافقة هيئة
الغذاء والدواء األميركية

على العقاقير الجديدة
»اأودري زانغ« من العمل يف بيئة  متكنت 
االأط���ب���اء ال�����ش��ري��ري��ني يف »ب���رغ���ه���ام« يف 
م�شروع  يف  هو�شبيتال«  »ومي��ني  م�شفى 
تقييم  كيفية  »فح�ص  ب��ع��ن��وان  م�شتقل 
هيئة الغذاء والدواء االأمركية لفعالية 

و�شالمة العقاقر اجلديدة.
ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  »اإن  »زان�������غ«  ت���ق���ول   
من  متكنت  فقد  التخ�ش�شات؛  مت�شعبة 
البيئة من معرفة  العمل يف تلك  خالل 
ك��ي��ف مي��ك��ن��ن��ا اأن ن��ق��رتب م���ن  االإب�����داع 
ال��ط��ب��ي م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة وم��ن 
البحثي  ي��ع��م��ل��ون يف  اأن���ا����ص  م���ع  ال��ع��م��ل 
ال�شيا�شات  اأث���ر  معرفة  وم��ن  ال��ق��ان��وين 

ال�شحية«.
واأع���رب���ت ع���ن ح��م��ا���ش��ت��ه��ا امل��ت��وق��دة 
كلية  يف  ال�شيدالنية  ال�شيا�شة  لدرا�شة 
ال��ط��ب اخل���ري���ف امل��ق��ب��ل، الأن���ه���ا وج���دت 
العديد من االأمور التي ترغب يف اإجراء 

البحث فيها.

السويد تضع 
نظاما جديدا 
لرقابة جودة 
التعليم 
العالي

بقلم: جين بيتر
مايكلوبست

اأعطت احلكومة ال�شويدية اإ�شارات 
وا����ش���ح���ة ب��ن��ي��ت��ه��ا زي������ادة م�����ش��ت��وى 
مت���وي���ل االأب����ح����اث ال��ع��ل��م��ي��ة ورف���ع 
الفر�ص الوظيفية للمراأة وال�شباب 
ال��ب��اح��ث��ني وت��اأ���ش��ي�����ص ن��ظ��ام جديد 

يعنى برقابة اجلودة.
ق��ال وزي��ر  ل��ه،  ويف ت�شريحات 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 
»هلمارك كن�شتون«، »جرت مراجعة 

و���ش��ع ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل واالأب���ح���اث 
واالإب����داع، وح��ان ال��وق��ت لنقول اإن 
البحث العلمي ن�صاط طويل الأمد، 
التعليم  اأن تقوي  واحلكومة عليها 
بالتوا�شل  العلمي  والبحث  العايل 
مع موؤ�ش�شات التعليم العايل نف�شها 
والهيئات املعنية واأ�شحاب امل�شلحة 

االآخرين.
ه��ذا  ك���ل  وراء  م���ن  وال����ه����دف 
اإعداد خطة ع�شر �شنوات لتقدميها 
للبحث  ب��ي�����ش��اء  ورق�����ة  ����ش���ورة  يف 

املقرر اإجراوؤه يف عام 2016.

وق�����ال ال���وزي���ر اإن�����ه ي���ري���د اأن 
ي���ق���وي ف���ر����ص ال��ع��م��ل ل��ل��ب��اح��ث��ني 
���ش��واء ك��ان��وا ���ش��وي��دي��ني اأم غ��رب��اء 

الأنهم �شيخدمون ال�شويد.
ق���دم���ت  ذات���������ه  االإط������������ار  ويف 
احل��ك��وم��ة م��ق��رتح��ا ل��ه��ا الإن�����ش��اء 
ملوؤ�ش�شات  اجل���ودة  ل��رق��اب��ة  من���وذج 
اأرب��ع��ة  على  ي��ق��وم  ال��ع��ايل  التعليم 
ع����وام����ل ه����ي ك����ال����ت����ايل: اع���ت���م���اد 
ال������ربام������ج اجل�������دي�������دة، وت��ق��ي��ي��م 
ن��ظ��م رق��اب��ة اجل����ودة ال��داخ��ل��ي��ة يف 
الربامج  وتقييم  ال��ع��ايل،  التعليم 

ال��درا���ش��ي��ة، وت��ق��ي��ي��م امل��و���ش��وع��ات 
يقرتب  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  البحثية. 
ال�شويد  رق��اب��ة اجل���ودة يف  من���وذج 
املطبقة  االأخ���رى  النماذج  ليماثل 
يف اأوروب�����ا مل��راع��اة اأع��م��ال اجل���ودة 
اجلامعية،  والكليات  اجلامعات  يف 
وف�������ص االق��������رتان م����ا ب����ني ن��ظ��ام 
اجل�����ودة ون���ظ���ام احل���واف���ز امل��ال��ي��ة 
ال�شابقة  احل��ك��وم��ة  طبقته  ال���ذي 
التعليم  م���وازن���ة  م���ن  زادت  ال��ت��ي 
ثماين  ط���وال   %26 بن�شبة  ال��ع��ايل 

�شنوات ق�شتها يف احلكم.



دراسات

ريم العسيري 

اأ�شتاذة  ك�شفت  حديثة،  علمية  درا���ش��ة  يف 
الدكتورة  باجلامعة،  امل�شاركة  النف�ص  علم 
روؤ���ش��اء  بع�ص  ات��ب��اع  اأن  اإ�شماعيل  ب�شرى 
وم���دي���ري ال��ع��م��ل اأ���ش��ل��وب »ال��ت�����ش��ل��ط« يف 
ت��ع��ام��ل��ه��م م����ع م���روؤو����ش���ي���ه���م، ي��ق��ل��ل م��ن 
ومن  امل��روؤو���ش��ني  ل��دى  العمل  اأداء  ك��ف��اءة 
ج����ودة ح��ي��ات��ه��م امل��ه��ن��ي��ة، م�����ش��رة اإل����ى اأن 
االإدارة  ذات  اجلماعة  اأن  اأثبتت  الدرا�شات 
قيم  فيها  ي�شود  الت�شلطية  االأوتوقراطية 
خارجة عن العمل مثل رغبة كل موظف يف 
جذب انتباه املدير، وينتج عن ذلك جماعة 
قريبة من املدير، واأخرى بعيدة عنه، حيث 
داخل  التخريب  على  النمط  ذل��ك  ي�شجع 
املوظفني  نفو�ص  يف  مما يولد  اجل��م��اع��ة، 

يراأ�شها  والتي متثل حم�شلة التفاعل بني 
املمار�شة  موقف  يف  اأ�شا�شية  ع��دة  عنا�شر 
يف  االأف��������راد  ح���ق  القيادية،  وت�شتهدف 
حتقيق االأهداف املنوطة باجلماعة باأكرب 
قدر من الفاعلية، وهذا يعني كفاءة عالية 
يف اأداء االأفراد مع توافر درجة كبرة من 

الر�شا وقدر عال من متا�شك اجلماعة.
 وب��ي��ن��ت اأن جل���وء امل����دراء اإل���ى ات��ب��اع 
اأ�شلوب الت�شلط يف تعاملهم مع املوظفني، 
ي��ع��ود ل��ع��وام��ل ال��ت��ن�����ش��ئ��ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
ال��ت��ي ت��وؤث��ر يف �شمات  م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة 
على  ت��رب��ى  م��ن  اأن  ال�شخ�شية،  موؤكدة 
حياته  اأ�شلوب  �شيكون  والت�شلط،  الق�شوة 
باملنزل  به  املحيطني  تعامله مع  قا�شيا يف 

اأو العمل.
وت��اب��ع��ت »ت�����ش��ل��ط امل��دي��ر ق��د يرجع 

كما  والتوتر،  والعدوان  الإحباط  م�صاعر 
اإ�شابتهم ببع�ص  اإلى  الت�شلط  ذلك  ي��وؤدي 
اال�شطرابات اجل�شمية التي يكون ال�شبب 
والقولون، و�شغط  كال�شداع،  نف�شيا  فيها 

الدم املرتفع .

النمط االستبدادي
 واأو�شحت اأن النمط اال�شتبدادي باالإدارة، 
بني  اجل��ي��د  لالت�شال  ك��ب��را  معوقا  يعد 
معظم  اإن  واملروؤو�شني،  حيث  ال��روؤ���ش��اء 
ات�������ش���االت ه����ذا ال��ن��م��ط ت��ك��ون م���ن اأع��ل��ى 
اإل��ى املوظفني،  امل��دراء  اأي من  اأ�شفل،  اإل��ى 
والتوجيهات،  بينما  االأوام��ر  وتاأخذ �شكل 
االت�����ش��ال م��ن اأ���ش��ف��ل اإل���ى اأع���ل���ى، اأي من 
امل��وظ��ف��ني اإل����ى امل������دراء، ي��ك��ون حم����دودا، 
ال��ت��ع��رف  ي��ه��م��ه  ال  امل�����ش��ت��ب��د  امل���دي���ر  الأن 

من  ه��و  املت�شلط  ال�شخ�ص  اأن  الع��ت��ق��اده 
التاأثر  وي�شتطيع  االأم����ور،  زم���ام  ميلك 
التق�شر  من  ويحدهم  مروؤو�شيه،  على 
حيث  منه،  ب��اخل��وف  وي�شعرهم  بالعمل، 
النجاح،  ولكن  له  يحقق  ذل��ك  اأن  يعتقد 
العك�ص  ه���و  ي��ح��دث  م���ا  اأن  احل��ق��ي��ق��ة  يف 
ح���ي���ث ي��ت�����ش��رب امل���وظ���ف���ون م����ن ال��ع��م��ل 
�شعيفة  اإدارت��������ه  ويت�شيبون،  وت�شبح 
الكفاءة  انخفا�ص  واإن  اخل��ل��ل،  ي�شودها 
الذاتية للمدير يقلل من الكفاءة املهنية 

والوظيفية ملروؤو�شيه«. 
 

الذكاء الوجداني
اأرج��ع��ت ال��دك��ت��ورة ب�����ش��رى جل���وء امل���دراء 
الذكاء  مهارات  نق�ص  اإل��ى  الت�شلط،  اإل��ى 
ال����وج����داين ل���دي���ه���م، م�����ش��رة اإل�����ى اأن��ه��ا 

وال  تابعيه،  وم�شكالت  واآراء  اأف��ك��ار  على 
ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  عند  اعتباره  يف  ياأخذها 
اإح�شا�شهم  ع���دم  اإل���ى  ي����وؤدي  امل��ه��م��ة، مم��ا 
ذلك  اأن  كما  للعمل،  واالن��ت��م��اء  بالقيمة 
يقلل من االإبداع املهني  لديهم، ومن حب 
اإلى  متار�شه  ب��االإ���ش��اف��ة  لعمله،  امل��وظ��ف 
اأعمال  اأي  اأداء  وتهربه من  تغيبه،  وك��رثه 
اأي�����ش��ا م��ن حما�شته  اإل���ي���ه، وي��ق��ل��ل  ت��وك��ل 

الوظيفية وتقدمه بالعمل. 
اأن هذا النوع من املدراء  اإلى  ولفتت 

ي�شكل عائقا يف حتقيق اأهداف املوؤ�ش�شة.

تعريف اإلدارة
 وع���رف���ت ال���دك���ت���ورة ب�����ش��رى اإ���ش��م��اع��ي��ل 
ال�شلوكيات  م��ن  باأنها جمموعة  االإدارة 
ال��ت��ي مي��ار���ش��ه��ا امل��دي��ر يف اجل��م��اع��ة التي 

اإدارات  يف  مديرا   180 على  درا�شة  اأج��رت 
عام  و�شناعية  و�شحية  تعليمية  خمتلفة 
الذكاء  اأن  النتائج  حينها  واأثبتت   ،2008
الوجداين لدى املدير ينبئ بنمط االإدارة 
امل���دراء  ال���ذي يتبعه م��ع م��روؤو���ش��ي��ه، واأن 
اتبعوا  امل��رت��ف��ع  ال���وج���داين  ال��ذك��اء  ذوي 
والتحويلي  الدميوقراطي  االإدارة  منط 

والتباديل ومركزية املبادئ.
اأم�����ا امل����دي����رون م��ن��خ��ف�����ش��و ال���ذك���اء 
ال����وج����داين ف��ي��ت��م��ي��ز اأ����ش���ل���وب اإدارت����ه����م 
بالنمط الت�شلطي والفو�شوي، واأن القادة 
ال���ذي���ن ي��ت��م��ي��زون ب���ال���ذك���اء ال���وج���داين، 
مروؤو�شيهم،  ح��اج��ات  فهم  على  ق����ادرون 

واإمدادهم  بتغذية راجعة بناءة.
اإداري����ة  هناك  اأ�شاليب  اأن  وذك����رت 

جيدة منها ما يلي:

آفاق الجامعة  |  العدد 147  |  7 رجب 1436  |  26 إبريل 2015

 د. بشرى إسماعيل: تسلط المدراء
يقلل من كفاءة الموظفين ويحبطهم

العاملون في
البيئات األوتوقراطية

يتنافسون في جذب 
انتباه المدير
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الذي  الدميوقراطي  االأ�شلوب   •
امل���دي���ر  م����ن  ك����ل  ي�شبع   حاجات 
هذا  على  يعاب  ولكن  وامل��وظ��ف��ني، 
القرارات،  اتخاذ  النمط  البطء يف 
تف�شل  ق���د  االإدارة  ت��ل��ك  اأن  ك��م��ا 
على  لي�شوا  لها  التابعون  ك��ان  اإذا 

م�شتوى امل�شوؤولية.
• االأ�شلوب االإداري التباديل الذي 
ي��ق��وم ع��ل��ى اأ���ش��ا���ص ع��م��ل��ي��ة ت��ب��ادل 
بني القائد واالأتباع، ويتبع القائد 
اأي  باال�شتثناء،  االإدارة  اأ�شلوب  فيه 

التدخل عند ال�شرورة.
التحويلي، حيث يكون  • االأ�شلوب 
والر�شالة  ال��روؤي��ة  �شاحب  امل��دي��ر 
ن��ق��ل النا�ص  ال��وا���ش��ح��ة ووظ��ي��ف��ت��ه 

من حوله نقلة ح�شارية.
املبادئ،  مركزية  االإدارة  • اأ�شلوب 
امل��دي��ر ف��ي��ه لتحقيق  ح��ي��ث ي��ع��م��ل 
يجمع  كما  ورف���ق،  الكفاءة  بعدل 
ب����ني حت��ق��ي��ق اأه���������داف امل��وؤ���ش�����ش��ة 

واأهداف االأفراد.
واأملحت اإلى اأن  هناك �شفات للقائد 
قام  بتلخي�شها كل من   الفعال،  الناجح 
10�شفات  هوفر يف  كوك�ص  وجون  دان��ى 
هي: �شقل املقايي�ص العليا لالأخالقيات 
امل��دي��ر  ي�شتطيع  ال  بحيث  ال�شخ�شية 
مزدوجة  اأخالقيات  يعاي�ص  اأن  الفعال 
)ال�شخ�شية(  العامة  حياته  يف  اإحداها 
والأخرى يف العمل، اإ�صافة اإلى الن�صاط 
ال�شجاعة،  وامتالك  العايل،  واالإجناز، 
اجل��اد  والعمل  االإب����داع،  ب��داف��ع  والعمل 
حتديد  على  والعمل  واالل��ت��زام،  بتفان، 
االأهداف، وا�شتمرار احلما�شة، وامتالك 
احلنكة، وم�شاعدة االآخرين على النمو. 

توصيات
الدكتورة  �شددت 

ب�����ش��رى اإ���ش��م��اع��ي��ل 
التحاق  ���ش��رورة  ع��ل��ى 

بدورات  وامل��دراء  الروؤ�شاء 
ب�����ه�����دف ت���ن���م���ي���ة اأ����ش���ال���ي���ب 

ت���ع���ام���ل���ه���م م�����ع م���روؤو����ش���ي���ه���م، 
غاية  ال����دورات يف  تلك  اأن  م��وؤك��دة 

مركز  ب��اإن�����ش��اء  طالبت  االأهمية،  كما 
يف  وال���روؤ����ش���اء  ال���ق���ادة  ق�����درات  لتنمية 
املهنية،  التنمية  اأج��ل  من  موؤ�ش�شة  كل 
يف  واالإ�شهام  املوؤ�ش�شة،  اأه��داف  وحتقيق 

حتقيق اأهداف املجتمع. 
واأو������ش�����ت ب���ات���ب���اع ب��ع�����ص االأم������ور 
ومنها:  االإدارة،  م�شكالت  على  للتغلب 
نف�شية  ب���رام���ج  ت�����ش��م��ي��م  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
لتو�شيح  االإداري�����ني  ل��ل��ق��ادة  واإر���ش��ادي��ة 
العالقة بني ما يتميزون به من �شمات 
وخ�������ش���ائ�������ص وب�����ني ال����ت����واف����ق امل��ه��ن��ي، 
االأداء  املروؤو�شني، وجودة  اأداء  وم�شتوى 
اإلى  باالإ�شافة  االإنتاج،  وم�شتوى  املهني 
املختلفة  الأمن��اط  عقد دورات لتو�صيح 
للقيادة و�شرح مميزات وعيوب كل منط 
من هذه الأمناط، وعقد دورات تدريبية 
زي���ادة  اأو  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��ك��ف��اءة  لتح�شني 
�شلوكيات القيادة الفعالة، وتعليم القادة 
م���ه���ارات ال���ذك���اء ال���وج���داين م���ع عقد 
دورات لزيادة قدرة القادة االإداريني على 
الإيجابية  بالطرق  ال�صغوط  مواجهة 

الفعالة  )قيادة االأزمات(.

وخل�شت 
ال��ب��اح��ث��ة 

اإلى �شرورة 
االه���������ت���������م���������ام 

املعوقات  ب��درا���ش��ة 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

االإداري��ة ملا يرتتب على 
ذل�����ك م����ن زي�������ادة االإن����ت����اج 

والب�شرية،  االإداري��ة  والتنمية 
ال��وج��داين  ال��ذك��اء  اأب��ع��اد  واإدراج 

الوظيفي،  االأداء  ا�شتمارة تقومي  يف 
احلياة  يف  النجاح  الأهميتها  يف  نظرا 
امل��ه��ن��ي ب�شكل  ب�����ش��ك��ل ع����ام وال���ن���ج���اح 
الذكاء  دورات  اجتياز  خا�ص،  وجعل 
ال���وج���داين م���ن ����ص���روط ال��رتق��ي��ة يف 
العمل وفع م�شتويات االنتاجية، االأمر 
الذي يودي بدوره اإلى جناح املو�ش�شات 

وال�شركات ب�شكل عام.

الــذكاء الوجدانــي لــدى المدير ينبئ 
مــع  يتبعــه  الــذي  اإلدارة  بنمــط 
مرؤوسيه والمدراء ذوي الذكاء 
اتبعــوا  المرتفــع  الوجدانــي 
الديموقراطي  اإلدارة  نمط 
والتحويلــي  والتبادلــي 

ومركزية المبادئ



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 
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محمد شامي 

ت���وق���ع���ت م����ب����ادرة »ع�������ش���ر.. وج��ه��ة 
ال��ع��ام«  م���دار  ع��ل��ى  رئي�شية  �شياحية 
النمو  معدالت  يف  �شخمة  ارتفاعات 
اإل����ى املنطقة  ال�����زوار ال��ق��ادم��ني  م��ن 
ال����ع����ام احل������ايل 2015  اع���ت���ب���ارا م����ن 
املحلية  االأ�شعدة  على   ،2020 وحتى 
واخل��ل��ي��ج��ي��ة وال���دول���ي���ة وجم��م��وع��ة 

ال�شياحة املحلية الوافدة.
للهيئة  ال���ع���ام  ل��ل��م��دي��ر  ووف���ق���ا 
مبنطقة  واالآث�����ار  لل�شياحة  ال��ع��ام��ة 
ع�����ش��ر، امل��ه��ن��د���ص حم��م��د ال��ع��م��رة، 
�شت�شهد  املتوقعة  النمو  معدالت  فاإن 
ارتفاعا من 97.9% يف  2015 احلايل 
�شعيد  على  ع����ام2020  يف   %128 اإل���ى 
عام  يف   %2.5 وم��ن  املحليني،  ال�شياح 
�شعيد  على   2020 يف   2.8 اإل��ى   2015
ال��ق��ادم��ني م��ن دول جمل�ص  ال�����ش��ي��اح 

التعاون اخلليجي.

زيادة عدد الرحالت الوافدة
التنمية  خطة  اأه���داف  ت�شر  وبينما 
املعتمدة  ع�����ش��ر  ملنطقة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
اإل����ى زي����ادة ع���دد ال���رح���الت ال��واف��دة 
���ش��ن��وي��ا،   %7،3 بن�شبة  امل��ن��ط��ق��ة  اإل����ى 
املحلية  ال�شياحية  ال��رح��الت  وع���دد 
���ش��ن��وي��ا، وع�����دد غ��رف  ب��ن�����ش��ب��ة %16 
لتبلغ  ���ش��ن��وي��ا   %2،9 بن�شبة  االإي������واء 
15016غ��������رف��������ة، وع��������دد ال���وظ���ائ���ف 
وعدد  �شنويا،   %2،9 بن�شبة  ال�شياحية 
بن�شبة  ال�شياحية  التدريبية  الفر�ص 
ال�����ش��ي��اح��ي  وال����دخ����ل  ���ش��ن��وي��ا،    %15

مبنطقة ع�شر بن�شبة 14% �شنويا.
ال��ه��دف حاليا  اأن  امل��ب��ادرة  تذكر 
رف��ع ع��دد ال��رح��الت ال��واف��دة م��ن 51 
اإلى 64 رحلة، حيث اإن الفجوة ت�شاوي 
13، وعدد الرحالت ال�شياحية املحلية 
)باالآالف( من 2836 اإلى 4439، اإذ اإن 
ت�����ش��اوي 1603، وع���دد غرف  ال��ف��ج��وة 
االإيواء من 20787 اإلى 22649، يف ظل 
فجوة حالية قدرها 1862، والفر�ص 
 ،15016 اإل���ى   13782 م��ن  الوظيفية 
ارت���ف���اع  ل��ي��ك��ون   ،1234+ وال���ف���ج���وة 
ال�شياحي  للقطاع  ال�����ش��ن��وي  ال��دخ��ل 
ال�شياحية  ال��رح��الت  ي�شمل  وال���ذي 
ال����واف����دة وامل��ح��ل��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، من 

2،995 اإلى 3،412.

أبرز التحديات
جمال  يف  االأ�شا�شية  التحديات  وع��ن 
ع�شر،  ملنطقة  ال�شياحي  الت�شويق 
واالآث��ار،  ال�شياحة  هيئة  مدير  ي�شر 
ال��ع��ام  ي��ت��ويل من�شب االأم����ني  ال���ذي 
ومهرجان  ال�شياحية  التنمية  ملجل�ص 
اأب������رز  اأن  اأي���������ش����ا؛  ي��ج��م��ع��ن��ا  اأب�����ه�����ا 
ال��ت��ح��دي��ات: احل��ف��اظ ع��ل��ى مركزها 
ب�����ش��ف��ت��ه��ا وج���ه���ة ت��رف��ي��ه��ي��ة رائ�����دة 
امل��م��ي��زة  خ�شائ�شها  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز 
عالية  ال�شياحية  منتجاتها  وت��ن��وع 
اجلودة، التخفيف من حدة املو�شمية 
ال��ت��ي ت��ع��ي��ق ت��ط��ور ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ة 

االإنتاج االإعالمي والتثقيف ال�شياحي 
وال���وث���ائ���ق���ي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، ال��ت�����ش��وي��ق 
امل��ب��ا���ش��ر ل��ل��ف��ر���ص اال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 
املنطقة وا�شتمرار هذه اجلهود طوال 
وم�شاركة  تبادل  اأدوات  تطوير  العام، 
اخل����دم����ات ل��ل��م�����ش��اري��ع ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
ابتكار   ،B2B املنطقة  وخ����ارج  داخ���ل 
�شياحية  ومنتجات  واأن�شطة  فعاليات 
املحلي  امل�شتوى  جديدة وجاذبة على 
ال�شياحة  حركة  ور���ش��د  واخلليجي، 
واإ����ش���دار ون�����ش��ر ت��ق��اري��ر دوري����ة عن 
ال�شوق ال�شياحي يف املنطقة، حتديث 
للقطاع  البيانات  وق��واع��د  املعلومات 
ال�����ش��ي��اح��ي يف امل��ن��ط��ق��ة وت��ق��دمي��ه��ا 
ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن، وت���ط���وي���ر ب���رام���ج 
ل�����دول جمل�ص  ت�����ش��وي��ق خم�����ش�����ش��ة 

التعاون اخلليجي«. 

قصر الموسم السياحي
املو�شم  وعن معاناة ع�شر من ق�شر 
ت�شتقبل  حيث  ال�شيف  يف  ال�شياحي 

واحل�����واف�����ز ل���ل�������ش���رك���ات وامل���ع���ار����ص 
واملوؤمترات، وتن�شيط جهود الت�شويق 
واالإع�����������الم وال���ن�������ش���ر االإل�����ك�����رتوين 
على  واملحافظة  ال�شياحية،  للوجهة 
بقاء هذا الن�صاط م�صتمرا دون توقف 

طوال العام.
مم���ا ي��ح��ق��ق ق����درة ع��ال��ي��ة ل��ف��رع 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة واالآث�����ار 
مب����ن����ط����ق����ة ع���������ش����ر ع�����ل�����ى ت���ن���ف���ي���ذ 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة، وخ���ط���ط ال��ع��م��ل 
ال�شياحية،  ال��وج��ه��ة  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة 
والتاأثر يف معدالت النمو ال�شياحي 
االأث��ر  وتخفي�ص  ع�شر،  منطقة  يف 
مبا�شر  وتفعيل  للمو�شمية  ال�شلبي 
التدريجي  النمو  وحتقيق  للمبادرة 
ل��ل��ط��ل��ب ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات ال�����ش��ي��اح��ي��ة 

طوال العام«.

أولويات المرحلة
وح����ول اأه����م االأول����وي����ات يف امل��رح��ل��ة 
ل��ت�����ش��وي��ق  احل��������ايل   2015 خ������الل 

�شياحية  رح���الت  ت��ط��وي��ر  باملنطقة، 
املنطقة  م��ن��ت��ج��ات  ت��رب��ط  م��ت��ك��ام��ل��ة 
فيما بينها، االبتكار يف و�شائل ت�شويق 

الوجهة ال�شياحية.

تطبيقات
التسويق اإللكتروني

واأ������ش�����اف ال���ع���م���رة »ت�������ش���دد امل����ب����ادرة 
الت�شويق  تطبيقات  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
االإل�������ك�������رتوين ب���ف���ع���ال���ي���ة وت���ط���وي���ر 
اإل����ك����رتون����ي����ة يف جم���ال  ت���ط���ب���ي���ق���ات 
التجارة  وخ��دم��ات  االإع��الم��ي  الن�شر 
وال�شبكات  ال�شياحية  االإل��ك��رتون��ي��ة 
االج���ت���م���اع���ي���ة، وا�����ش����ت����م����رار ج��ه��ود 
على  ال�شياحي  وال��رتوي��ج  الت�شويق 
م���دار ال��ع��ام، وت��ط��وي��ر ق��ن��وات توزيع 
مبتكرة خارج املنطقة، وتو�شيع �شبكة 
عالقات فرع الهيئة العامة لل�شياحة 
واالآثار يف الو�شط اال�شتثماري داخل 
وخارج اململكة، االبتكار يف الت�شاميم 
ال�شياحي،  الرتويج  ومواد  االإعالنية 

ال����ع����دد االأك�������رب م����ن ال��������زوار خ���الل 
ال�شيف يف  املدر�شية ومو�شم  العطلة 
اململكة رغم اعتدال درجات احلرارة، 
ال�شيفي  اأب��ه��ا  مهرجان  اإل��ى  اإ���ش��اف��ة 
�شوق  يف  املدر�شية  العطالت  وحتكم 
ال���ع���ائ���الت ال�����ذي ي��ع��د اأه�����م اأ����ش���واق 
ال�شياحي  املو�شم  »ق�شر  ق��ال  ع�شر، 
امل�شطافني  الأه����واء  ي��ع��ود  ع�شر  يف 
و�شعوبة  اأخ���رى،  وج��ه��ات  اختيار  يف 
وامل��ن��اف�����ش��ة  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  اإدارة 
خالل  املاهرة  العمالة  على  ال�شديدة 
الرتكيز  يقت�شي  ما  ال���ذروة،  مو�شم 
ع��ل��ى ���ش��رائ��ح ال�����ش��وق االأخ����رى خ��ارج 
ال�شباب  ك��اأ���ش��واق  ال�����ش��ي��اح��ي  امل��و���ش��م 
وال���ري���ا����ش���ة وامل���غ���ام���رة وال�����ش��ي��اح��ة 
الأغ������را�������ص ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وال�������ش���ي���اح���ة 
وال�شحراء  ال�شاحل  على  ال�شتوية 
وال�����ش��ي��اح��ة الأغ����را�����ص واه��ت��م��ام��ات 
وال�شياحة  والثقافة  كالرتاث  خا�شة 
واملجموعات  واال�شتجمام،  اجلبلية 
ال��درا���ش��ي��ة، و���ش��ي��اح��ة االج��ت��م��اع��ات، 

رئي�شية  �شياحية  ك��وج��ه��ة  املنطقة 
م��ن خ��الل مظلة م�����ش��روع »م��ب��ادرة 
ع�����ش��ر«، ق���ال »ن��ع��م��ل ع��ل��ى حتديث 
كوجهة  ع�شر  بيانات  قواعد  كامل 
التنمية  م�شاريع  ور���ش��د  �شياحية، 
االأثر على  احلالية وامل�شتقبلية ذات 
�شناعة ال�شياحة باملنطقة، وت�شميم 
خ��ط��ة ت�����ش��وي��ق حم��ك��م��ة وب��رن��ام��ج 
ع���الق���ات ع���ام���ة واإع�������الم وت�����ش��وي��ق 
اإلكرتوين موجه للتاأثر يف الطلب 
يف  للمنطقة  االإع���الم���ي  واالإ���ش��ه��ار 
ور�شد  امل�شتهدفة،  االأ���ش��واق  �شرائح 
ال��ف��ر���ص اال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف ال��وج��ه��ة 
برنامج  واإع���داد  بع�شر،  ال�شياحية 
ت�����ش��وي��ق ه���ذه ال��ف��ر���ص ع��ل��ى ن��ط��اق 
وا���ش��ع م��دع��وم م��ن ���ش��رك��اء التنمية 

ال�شياحية باملنطقة«.

مساندة
التسويق بالمعلومات

تن�شيقا  ه���ن���اك  اأن  ال���ع���م���رة  واأك������د 
ال���ت�������ش���وي���ق  اإدارة  م�����ع  م����ب����ا�����ش����را 
للعمل  بالهيئة  العامة  وال��ع��الق��ات 
ع���ل���ى م�������ش���ان���دة ف����ري����ق ال��ت�����ش��وي��ق 
االإب��داع��ي��ة  والت�شاميم  باملعلومات 
وال���ر����ش���ائ���ل ال���رتوي���ج���ي���ة ل��ل��وج��ه��ة 
الفوتوغرافية،  وال�شور  ال�شياحية 
وحت��دي��ث ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات يف 
املواقع االإلكرتونية ومركز االت�شال 
ال�������ش���ي���اح���ي وم������راك������ز امل���ع���ل���وم���ات 
والن�شر  االإنتاج  ومتابعة  ال�شياحية، 
وامل��ط��ب��وع��ات وال��ه��داي��ا واخل��رائ��ط 

ال�شياحية وغرها.
االأن�شطة:  ه��ذه  »اأه���م  واأ���ش��اف 
ت�شميم وتنفيذ احلمالت االإعالمية 
والرتويجية ملنطقة ع�شر، وتطوير 
جميع املطبوعات وفقا للم�شتجدات 
هدايا  ت��وف��ر  ومتابعة  املنطقة،  يف 
ت�شويقية وفقا للمتطلبات، ومتابعة 
ا����ش���ت���خ���دام  ال����ك����ام����ل يف  ال���ت���ف���ع���ي���ل 
وتزويد  بع�شر،  اخلا�شة  ال��ه��وي��ات 
مركز االت�شال ال�شياحي باملعلومات 
احل��دي��ث��ة ع���ن ال�����ش��ي��اح��ة وامل���راف���ق 

واخلدمات«.
يذكر اأنه يتوقع اأن ي�شل معدل 
املحلية  ال�شياحة  يف  الوطني  النمو 
لعام 2015م اإلى 5.0%، فيما �شيكون 
املفرو�شة  ال�شقق  النمو يف جممعات 
خالل االأعوام القليلة املقبلة ب�شكل 
اأك�����رب، ويف ح���ال ا���ش��ت��خ��دام ال��غ��رف 
ب�شبب  ن�����ش��ب��ي��ا  ���ش��ع��ي��ف��ا  ال��ف��ن��دق��ي��ة 
املو�صمية  اأمن��اط  ا�صتمرار احلدة يف 
ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا ع�����ش��ر يف ال��وق��ت 

احلايل.
ووف���ق���ا مل���راق���ب���ني، ف����اإن ت��وزي��ع 
على  اأف�����ش��ل  ب�شكل  ال�شياح  و���ش��ول 
م������دار ال����ع����ام، ���ش��رت��ب��ط ب�����ش��ي��اح��ة 
امل���ع���ار����ص وامل�����وؤمت�����رات واحل���واف���ز 
املنتظمة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  وامل��ج��م��وع��ات 
من  واخلليجي  املحلي  ال�����ش��وق  م��ن 
التجارية  االت�شاالت  تفعيل  خ��الل 

والفعاليات املهمة. 

خطوات جادة لتحويل المنطقة وجهة سياحية على مدار العام

توقعات بارتفاع معدل سياح عسير
إلى 128% خالل خمس سنوات

املدير العام للهيئة العامة 
لل�سياحة والآثار مبنطقة ع�سري 

املهند�ص حممد العمرة
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أحمد العياف 

ال�شمو  اأمر منطقة ع�شر �شاحب  رعى 
امللكي  االأمر في�شل بن خالد، الثالثاء 
امل��ا���ش��ي، ح��ف��ل ان���ط���الق م��ل��ت��ق��ى ال��ه��وي��ة 
االأدب���ي  اأب��ه��ا  ن���ادي  نظمه  ال���ذي  واالأدب 

بفندق ق�شر اأبها.
 وفور و�شوله اإلى مقر احلفل افتتح 
الذي احتوى  امل�شاحب للملتقى  املعر�ص 
على عدد من ال�شور والوثائق التاريخية، 
الهوية واالأدب«  اأهمية »ملتقى  اأكد  حيث 
اإل��ى بحث  اأن��ه ع��ن��وان يحتاج  اإل��ى  م�شرا 
االأدب���اء  و�شي�شهم  درا���ش��ة،  واإل���ى  وتدقيق 
واملثقفون يف اإثراء امللتقى للخروج ببع�ص 
وال��ه��وي��ة  االأدب  ت���ربز  ال��ت��ي  ال��ت��و���ش��ي��ات 

العربية لتكون وا�شحة املعامل.
م���ن ج��ه��ت��ه، األ���ق���ى رئ��ي�����ص جمل�ص 
اآل  اأحمد  اأبها االأدب��ي الدكتور  اإدارة نادي 
احلفل  براعي  خاللها  رحب  كلمة  مريع 
اململكة  داخ���ل  م��ن  امل�شاركني  وال�شيوف 
وخ���ارج���ه���ا، م�����ش��را اإل����ى اأن ه���ذا االأم���ر 
للقاء  جيدة  فر�شة  امللتقى  من  �شيجعل 
العميق  العلمي  واحل����وار  الباحثني  ب��ني 
والثقافة  العربية  الهوية  ملناق�شة مفهوم 

وحمدداتها وطبيعتها.
مب�شاركة  يحظى  امللتقى  اأن  واأك���د 
ل��ه يف  اإجن����از م�شهود  ك��ب��رة ذات  اأ���ش��م��اء 
حيث  والفكرية،  االأدبية  الدرا�شات  حقل 
حيز  يف  ال��ه��وي��ة  ل��ت��ح��ري��ر  ين�شط  ال  اإن����ه 
حم��اول��ة  يف  وي�شتغل  ين�شغل  ب��ل  مطلق 
�شياقات  يف  الهوية  مفهوم  على  التعرف 
من التجربة الب�شرية والوقائع الثقافية 
ليكون ف�����ش��اءا ل��ت��داول االأف��ك��ار وت��ط��ارح 
خمل�ص  علمي  منهجي  اإط����ار  يف  االآراء 

ومنفتح على التنوع الذي يرثي ويغني. 
اإل���ى بحث  ي��ه��دف  »امللتقى  واأ���ش��اف 
الذي  الوقت  يف  واالأدب  الهوية  مو�شوع 
ي��ج��ت��از ال��ع��امل امل��رح��ل��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة التي 
املوانع  وغياب  احلواجز  باختفاء  تت�شف 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واق���ت���ح���ام ق��الع 
كل  يف  والثقافية  ال��ف��ردي��ة  اخل�شو�شية 
حل��ظ��ة ويف ك���ل م��ك��ان وال��ت��غ��ر وال��ت��ن��وع 
من  �شمتني  اأ�شبحا  اللذين  ال�شديدين 

اأبرز �شمات الع�شر« .
التون�شي  الناقد  الباحث  األ��ق��ى  ث��م 

�شعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك 
حفظه اهلل«.

ودعا الفطنا�شي اإلى حتويل امللتقى 
اإلى موؤمتر عاملي ليتداعى له اأهل الثقافة 
م��ن��ارة  امل��م��ل��ك��ة  لتبقى  واالأدب  واالإب������داع 

للعلم واالإبداع يف ن�شر الثقافة وال�شالم.
عقب ذل��ك األ��ق��ى اأ���ش��ت��اذ ال��درا���ش��ات 
اأم القرى الدكتور حممد  العليا بجامعة 
امل�����ش��ارك��ني من  م��ري�����ش��ي احل���ارث���ي كلمة 
الهوية  اململكة حتدث خاللها عن  داخ��ل 
االأدب�����ي�����ة واالأ�����ش���������ص ال���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا 
احل�����ص��ارة يف رب����اط امل��ج��ت��م��ع��ات، »وم���ن 

بالدعوة اإلى »عا�شفة احلزم« التي اأنتجت 
التحالف العربي الكبر، الذي تبعه ذلك 
القرار االأممي  الدويل و�شدور  التحالف 
العربية  ل��الأم��ة  ليعيد  ج��اء  ال���ذي   2216
اأن  ل���وال  ت��ن��در���ص  اأن  ك���ادت  ال��ت��ي  هويتها 
ق��ام��ت ه���ذه ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة مبهمتها 
احلقوق  اإع����ادة  يف  وال��ق��ي��ادي��ة  التاريخية 

اإلى اأهلها« .
هذا  اجتمعوا يف  املثقفني  »اإن  وق��ال 
واالأدب  العربية  الهوية  ليناق�شوا  املكان 
يف  لتتبلور  وروؤاه����م  خ��ربات��ه��م  ليقدموا 

بيان تتحقق منه اأهداف امللتقى«.

الدكتور حامت الفطنا�شي كلمة امل�شاركني 
م����ن خ������ارج امل��م��ل��ك��ة رف�����ع ف��ي��ه��ا ال�����ش��ك��ر 
االأم��ر  وال��ع��رف��ان الأم��ر منطقة ع�شر 
الكرمية  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى  خ��ال��د  ب��ن  في�شل 
الثقافية  لالأن�شطة  وت�شجيعه  للملتقى 
والعلمية يف املنطقة، م�شرا اإلى اأن نادي 
اأبها االأدبي يقدم منا�شط ثقافية متنوعة 
جت�������اوزت احل�������دود اجل���غ���راف���ي���ة ل���ل���دول 

املجاورة.
واأ������ش�����اف »ن����رف����ع م��ع��ك��م وع���ربك���م 
اأوال  وال��وف��اء  واالمتنان  وال�شكر  التحية 
اإل���ى خ���ادم احل��رم��ني ال�شريفني  واأخ����را 

ال����ذي ينتمي  اأب����رزه����ا ال��ن�����ص ال��ي��ق��ي��ن��ي 
اأ���ّص  ويتبعه  و�شلوك  وعمل  كلم  كل  اإليه 
الذي  امل�شرتك احل�شاري  وكذلك  اللغة، 
على  البطوالت  تقوده  جمتمعاً  لنا  اأنتج 
م�����ش��ت��وى م���ن ال���ق���ي���ادة احل�����ش��ي��ف��ة ال��ت��ي 
التاريخية  اللحظة  اأجواءها هذه  نعاي�ص 
يف ذل���ك ال��ق��رار ال�����ش��ج��اع ال���ذي وق���ف به 
�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم 
بن عبد العزيز اآل �شعود، اأيده اهلل، ليعيد 
الذي  امل�شار  وي�شحح  اأهلها  اإل��ى  احلقوق 
اختل يف غفلة من الزمن بل يف غفلة من 
اهلل،  حفظه  ق��ام،  حتى  العربي،  املجتمع 

ويف نهاية احلفل ا�شتمع �شمو اأمر 
ق�شيدة  اإل���ى  واحل�����ش��ور  ع�شر  منطقة 
���ش��ع��ري��ة ل��ل�����ش��اع��ر اأح����م����د ب����ن ع���ب���داهلل 
ع�����ش��ري ، ث���م ت�����ش��ل��م ���ش��م��وه ال��ع�����ش��وي��ة 
ال�شرفية لنادي اأبها االأدبي قدمها رئي�ص 
نادي اأبها االأدبي الدكتور اأحمد اآل مريع.

فعالياته  ا�شتمرت  امللتقى  اأن  يذكر 
ث��الث��ة اأي�����ام، و����ش���ارك يف ج��ل�����ش��ات��ه اأك���رث 
اململكة  داخ��ل  م��ن  وباحثة  باحثا   49 م��ن 
املغرب،  ه��ي:  دول  �شبع  مثلوا  وخارجها، 
واالأردن،  وم�����ش��ر،  واجل���زائ���ر،  وت��ون�����ص، 

واليمن، وال�شعودية.

افتتح المعرض المصاحب للملتقى وتسلم العضوية الشرفية لنادي أبها األدبي 

أمير عسير: »الهوية واألدب«
عنوان يحتاج لبحث وتدقيق ودراسة

أمير مكة 
يناقش 
استعدادات 
سوق عكاظ 

راأ�������������ص  م�������ش���ت�������ش���ار خ���������ادم احل����رم����ني 
املكرمة،  مكة  منطقة  اأم��ر  ال�شريفني، 
رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة االإ���ش��راف��ي��ة ع��ل��ى ���ش��وق 
عكاظ، االأمر خالد الفي�شل مبكتبه يف 
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  اأخ���را،  ج��دة 
م�شت�شار  معايل  بح�شور  عكاظ،  ل�شوق 
اأمر منطقة مكة املكرمة، الدكتور �شعد 
اأم��ني حمافظة  بن حممد م��ار، ومعايل 
الطائف املهند�ص حممد املخرج، ومعايل 
مدير جامعة الطائف الدكتور عبداالإله 
ب��ان��اج��ه، واأم����ني ���ش��وق ع��ك��اظ ال��دك��ت��ور 
جريدي املن�شوري، وامل�شرف على ال�شوق 

الدكتور را�شد الغامدي.
الفي�شل  خالد  االأم��ر  وا�شتعر�ص 
خ����الل االج���ت���م���اع ا����ش���ت���ع���دادات ال��ل��ج��ان 
التا�شعة،  دورت����ه  يف  لل�شوق  التنفيذية 
تنفيذها  امل��زم��ع  واالأن�����ش��ط��ة  وال���ربام���ج 
ب��ج��ان��ب مناق�شة  ال�����ش��وق،  ف���رتة  خ���الل 

افتتاح  وموعد  املقرتحة،  اللجان  مهام 
يف  للفائزين  املقدمة  واجل��وائ��ز  ال�شوق، 
االأف����رع ال��ت�����ش��ع��ة، وم�����ش��رح��ي��ة االف��ت��ت��اح، 
اإ����ش���اف���ة اإل������ى ا����ش���ت���ع���را����ص ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة واجل������دول ال��زم��ن��ي ل���ل���دورة 

التا�شعة.
 وا�شتمع �شموه �شرحا عن الت�شور 
اللتني  ع��ك��اظ  ���ش��وق  خليمتي  ال��ن��ه��ائ��ي 
ال�����ش��وق،  يف  التعليم  وزارة  �شتنفذهما 
والتي من املنتظر اأن تخ�ش�ص للفعاليات 
وال������ن������دوات واالأم���������ش����ي����ات ال�������ش���ع���ري���ة، 

واأكادميية ال�شعر، واللغة العربية.
ون��اق�����ص االج��ت��م��اع م��ه��ام ال��ل��ج��ان، 
التي  التا�شعة  ال��دورة  ال�شوق يف  وبرامج 
اطلع  احل��ايل، حيث  العام  نهاية  تنطلق 
���ش��م��وه ع��ل��ى اأف����رع اجل���وائ���ز، ب��االإ���ش��اف��ة 
اإلى الت�شور املبدئي للفعاليات الثقافية 

امل�شاحبة واالإطار الزمني املقرتح لها.



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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تقنية

ريتويت

يف االأ�شبوع املا�شي، طرقنا باب موقع »كّداد« خلدمات �شيارات االأجرة عن 
طريق االإنرتنت، وفيه اأ�شرنا اإلى اأن احلياة املدنية اجلديدة ومتطلبات 
اأر����ص ال��واق��ع، اإال  اأوج���د ه��ذه اخل��دم��ة على  الع�شر احل��دي��ث، هما م��ا 
اأك��رث متعة،  ال��ك��ّداد ليكون  اأن هناك من يفكر يف تطوير ه��ذا  اأن��ه يبدو 
بالتعاون  االأج���رة  ���ش��ي��ارات  خ��دم��ات  يف  متخ�ش�شة  �شركة  اأعلنت  حيث 
بتزويد  تقوم مبقت�شاها  العاملية عن خدمة جديدة،  مايكرو�شوفت  مع 
�شيارات اأجرة خا�شة جدا، باأجهزة األعاب »اإك�ص بوك�ص« ليتمكن الزبون 
خالل فرتة الرحلة من اللعب عرب هذه املن�شة حتى ي�شل اإلى وجهته،  

وذلك �شعي لتق�شر الرحلة وعدم ال�شعور بامللل.
امل��رغ��وب فيها، �شتكون بثمنها من  االإ���ش��اف��ة غ��ر  اأن ه��ذه  االأك��ي��د 

خالل زيادة قيمة االأجرة.
حال  يف  حديث  دون  وندفع  االأج���رة  لعداد  ن�شت�شلم  اأن  املمكن  من 
اأمانا كتزويدها  اأك��رث  االأج��رة  �شيارة  اأم��ور جتعل من  ال�شعي خلف  كان 
ال�شائق الذي يقبع خلف  بكامرا مراقبة مثال لرتاقب ت�شرفات ذلك 
املقود وهو يتالعب بجهازه املحمول اأثناء القيادة، وكذلك لتكون رادعا 
ال�شيارة  ي�شتقل  مبن  التحر�ص  ميتهنون  ممن  الب�شرية  الذئاب  لبع�ص 

من الن�شاء واالأطفال.
اإل��ى  ال��ذي ي�شعون  ل��ه��وؤالء  ال��راه��ن، ولنقل  ال��وق��ت  لنن�ص ذل��ك يف 
ا�شتنزاف جيوبنا يف ما ال ينفعنا، ملاذا ال تكون هناك مكتبة �شغرة داخل 
اأي�شا  �شاأنها  من  للزبون  جاذبة  كفكرة  خمتلفة  كتيبات  حتوي  ال�شيارة 
من  االنتظار  فدقائق  زم��ن،  منذ  فارقته  التي  هيبته  للكتاب  تعيد  اأن 
نعاين منه  ال��ذي  ال�شديد  الزحام  ينفع، يف ظل  فيما  ا�شتغاللها  املمكن 

يف �شوارعنا كل يوم.
ملاذا تفرت�ص ال�شركات يف تقدمي خدماتها دائما اأننا �شر�شى مبا 
النار. كان االأج��در مبن فكر  الفرا�ص على  يقدم ونتهافت وراءه تهافت 
اأن ي�شمنها جمموعة اختيارية من اخلدمات، كل مبا  يف هذه اخلدمة 

يراه منا�شبا له.
اأخ�شى ما اأخ�شاه اأن يلحق بجهاز الرتفيه هذا، مطبخ �شغر الإعداد 
ج��وع، وحل��اف  م��ن  يغني  وال  ي�شمن  م��ا  وث��الج��ة حت��وي  ال�شاندوي�شات 
وو�شادة، فبعد اللعب واالأكل �شيغلب زبوننا النعا�ص ليبداأ يف النوم، ومن 

ثم ين�شى وجهته اأو ي�شل اإليها وهو ال يدري ملاذا اأتى اإليها.

إكس بوكس الكداد

حسن أحمد العواجي

سوارة رياضية
بـ 99 دوالرا

ع��ن   Jawbone ����ش���رك���ة  ك�����ش��ف��ت 
Up2 متو�شطة االأداء ب�شعر  �شوارة 
وحتمل  اأمريكيا.  دوالرا   99 ق��دره 
وامل��م��ي��زات  اخل��دم��ات  نف�ص   ،Up2
 ،Up24 ���ش��اب��ق��ت��ه��ا  يف  امل�����وج�����ودة 
اأ���ش��ب��ح��ت  ال��ت�����ش��ن��ي��ع  ج����ودة  اأن  اإال 
وتتوافر  اأجمل.  والت�شميم  اأف�شل 
االآن من خالل موقع   Up2 �شوارة 
اأم��ازون وميكنها االق��رتان بهاتفك 
كما  ال��ب��ل��وت��وث،  تقنية  خ���الل  م��ن 
ت�شتطيع تعقب حركاتك وت�شجيلها 
واإر���ش��ال��ه��ا اإل���ى ه��ات��ف��ك م��ن خ��الل 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا اخل����ا�����ص، اإ����ش���اف���ة اإل���ى 
اأن���ه���ا لن  ت��ع��ق��ب ن��ظ��ام ن���وم���ك، اإال 
التنبيهات  نظام  للم�شتخدم  تقدم 

وال حتى نظام اإيقاظه من النوم.

»ندرس« منصة عربية
للتعليم عبر اإلنترنت

على  التدريبية  ال��دورات  من  جمموعة  العربي،   nadrus.com ندر�ص  موقع  يوفر 
تحُغطي مو�شوعات  العربية، حيث تتوافر دورات جمانية ومدفوعة  باللغة  االإنرتنت 
تلفة مثل �شيانة احلا�شب، وا�شتخدام نظام ويندوز، والتعامل مع برنامج اإك�شل  خمحُ
وغرها من املو�شوعات املهمة للمبتدئني والراغبني يف تعلم كل ما هو جديد. فبعد 
كن ا�شتعرا�ص الدورات من ال�شفحة الرئي�شية مبا�شرة، كما ميكن  دخول املوقع، ميحُ

اإن�شاء ح�شاب جماين واإن�شاء دورة جديدة ون�شرها على املوقع.
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Innjoo One 3G هاتف
مواصفات عالية

بسعر رخيص
الثمن  بتقدمي هواتف رخي�شة  التي متيزت  ال�شينية   Innjoo �شركة  اأطلقت 

.One 3G HD ومبوا�شفات رائعة، هاتفها اجلديد
وتبدو   ،720X1280 وب��دق��ة  ان�����ص   5 بحجم  �شا�شة   One 3G وميتلك  
ال�شا�شة جّيدة من ناحية الدقة، اإال اأن األوانها باهتة قليال وكذلك زوايا الروؤية 

مل تكن على النحو املطلوب.
 MediaTek MT6592M ن��وع  م��ن  فهو  بالهاتف  اخل��ا���ص  املعالج  اأم��ا 
بثماين اأنوية حقيقية تعمل يف اآن واحد وبرتّدد 1.4GHz، ومعالج ر�شومّيات 
من نوع Mali-450 وذاكرة ع�شوائية بحجم 2GB، والذاكرة التخزينية بحجم 
الهاتف  وي��دع��م   .32GB ذاك���رة خ��ارج��ي��ة حتى  اإ���ش��اف��ة  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع   ،16GB
 ،mAh  2600 ب�شعة  فهي  للبّطارية  بالن�شبة  اأم��ا  الوقت.  نف�ص  يف  �شريحتني 

ومدعومة بنظام توفر الطاقة. 
وتاأتي الكامرا بدقة 13MP، مع فال�ص LED واإمكانية ت�شوير فيديو 

ب�30  اإطارا بالثانية الواحدة.  p بدقة 1080 
اأما نظام الت�شغيل فهو Android 4.4.2، اأو ما ي�شمى بال� Kitkat، حيث 

عّدل ب�شكل كبر من ال�شركة، ولكنه ال تزال فيه روح ت�شميم النظام اخلام.
 iPhone وبالن�شبة للت�شميم اخلارجي، فالهاتف ميتلك ت�شميما ي�شبه 
جدا  جيد  وه��و   mm  6.9 و�شمكه  جراما،   One 3G 123 وزن  ويبلغ    .4S/4

بالن�شبة لهاتف رخي�ص الثمن.
ويتوافر الهاتف يف اأ�شواق ال�شرق االأو�شط ب�شعر قدره 499 رياال �شعوديا. 

كما ياأتي بلونني هما االأ�شود واالأبي�ص.
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قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!



الرأي الجامعي

قواسم 
مشتركة

وائل محمد أبو سراح
طالب بكلية الطب 

ت����وج����د ق����وا�����ش����م م�������ش���رتك���ة ب��ني 
االأ����ش���ي���اء، م��ن��ه��ا م���ا ه���و ا����ش���رتاك 
مت����ا�����ص، وم���ن���ه���ا م����ا ه����و ا����ش���رتاك 
ت���ق���اط���ع، وم��ن��ه��ا م���ا ه���و ا����ش���رتاك 
القا�شم  اأن  فتجد  ت��ت��اأم��ل  م��زي��ف، 
امل���������ش����رتك  ب����ني ب���ن���ي ال���ب�������ش���ر ه��و 
ال�شكل  ومن��ط  والتحليل  االإدراك 
القا�شم  اأن  الهيئات، وجتد  وت�شابه 
وغرهم  الب�شر  بني  بني  امل�شرتك 
من كل ذي نف�ص عداهم هو االأكل 
وال�������ش���رب وال�����ت�����زاوج وامل����ي����ل اإل����ى 
قا�شم  االآخ��ر؛ ولكن هناك  اجلن�ص 
م�����ش��رتك ي��ظ��ل حت���ت ظ���الل���ه كل 

�شيء، اأال وهو احلياة! 
واأن��ا  ج��زء مني  ف��احل��ي��اة  اإذا، 
ك��ذل��ك ج����زء م��ن��ه��ا. احل���ي���اة نعمة 
اأنا نعمة  اأك��ون  وهبها اهلل يل، فهل 

عليها اأي�شا؟
نعمة  اأك��ون  اأن  اأ�شتطيع  نعم، 
واح��د  ط��رف  م��ن  فالعطاء  عليها، 
مي���ح���ي ك����ل ل�����ون ب���ه���ي���ج، وي��ج��ع��ل 
ومرجعها  م��اآل��ه��ا  رم���ادي���ة  احل��ي��اة 
اإل��ى ال�����ش��واد، »ف��اأم��ا ال��ذي��ن ا�شودت 
 ».. اإميانكم  بعد  اأكفرمت  وجوههم 

)�شورة اآل عمران(. 
بطاعتي  عليها  ن��ع��م��ة  اأك����ون 
مل����وج����دي وم����وج����ده����ا وان���ق���ي���ادي 
كل  خ��ال��ق  »اهلل  وخالقها،  خلالقي 
���ش��يء وه���و ع��ل��ى ك���ل ���ش��يء وك��ي��ل« 

)�شورة الزمر(. 
اأتعلم  ب��اأن  عليها  نعمة  اأك��ون 
م�شكلة  لكل  واأج��د  واأتفكر  واأتفقه 

حال، ولكل نعمة زيادة! 
اأجعل  ب��اأن  عليها  نعمة  اأك��ون 
كل من حويل اأ�شدقائي، اأو اأبعدهم 
عن عدائي ومعاداتي، وذلك اأ�شعف 
االإمي���ان!  احلياة يل ول��ك، فلماذا 

االمتعا�ص يا �شديقي؟! 
ول��ك  دوري،  ي��ك��ّم��ل  دور  ل��ك 
ق��وة تزيد  ي��ع��ّزز �شفي، ول��ك  �شف 
م��ن ق��وت��ي، واأن���ت اأخ��ي بن�ص كالم 
خ��ال��ق��ي، »اإمن�����ا امل���وؤم���ن���ون اإخ�����وة«، 

)�شورة احلجرات(. 
رف�ص اخلطاأ ال يعني امتناع 
وق����وع����ه؛ ول���ك���ن �����ش����ددوا وق���ارب���وا 

والق�شد الق�شد تبلغوا..! 
لها  وح��ق  وعليها،  لها  نف�شي 
وح����ق ع��ل��ي��ه��ا، وخ����ر م��ن��ه��ا وخ��ر 
اإل���ي���ه���ا، و����ش���ر م��ن��ه��ا و����ش���ر ع��ل��ي��ه��ا، 
ومقبول  اإليها،  ووارد  منها  و�شادر 
منها ومردود عليها، ولها ما ك�شبت 

وعليها ما اكت�شبت! 
ن���ب���ن���ي، اأن������ا واأن���������ت، ح��ي��ات��ن��ا 
ال���دن���ي���ا، ل��ت��ك��ون ح��ي��ات��ن��ا االأخ�����رى 
ع���ام���رة ب��ط��ي��ب اجل������وار و���ش��ح��ب��ة 
�شدورهم  يف  ما  »ونزعنا  االأخ��ي��ار، 
من غل اإخوانا على �شرر متقابلني« 

)�شورة احلجر(. 
احلياة متانع وتعادي وتغري 
وت���ف���ن، ول��ك��ن ك��م��ا ق����ال ال�����ش��اع��ر 
الفل�شطيني اإبراهيم وليد اإبراهيم 
�شاأنها،  فهذا  احلياة  اأ�شقطتني  »اإن 
اأ�شقط واق��ف��ا، حتى  اأن  اأن��ا  و���ش��اأين 
ل���و ك��ل��ف��ن��ي ذل����ك ���ش��رخ��ا اأب���دي���ا يف 
ظ���ه���ري«. ويف ال��ن��ه��اي��ة، اأن����ت واأن���ا 

واحلياة �شركاءحُ النجاح باإذن اهلل.

 »+ A« عاصفة الحزم.. النتيجة
�شهدنا يف ال�شهر املا�شي ومن خالل 
ت�شمرنا اأمام �شا�شات التلفزة وقنوات 
التوا�شل املختلفة اأهم حدث يحدث 
يف وط��ن��ن��ا ال��ع��رب��ي وه����و »ع��ا���ش��ف��ة 
احلزم« التي انطلقت �شد ملي�شيات 
احل���وث���ي وب���ق���اي���ا ق�����وات ���ش��ال��ح يف 
ال��ي��م��ن وب��ق��ي��ادة �شجاعة م��ن خ��ادم 
�شلمان  امل��ل��ك   ال�شريفني  احل��رم��ني 
ومن  اهلل،  حفظه  ال��ع��زي��ز.  عبد  ب��ن 
والعامل  اخلليج  دول  وقف معه من 

العربي واالإ�شالمي.
 مل ت��اأت عبثا ب��ل ج��اءت بطلب 
من الرئي�ص ال�شرعي لليمن ون�شرة 
ل�����ش��ع��ب��ه��ا، ف��ف��ي ���ش��ه��ر واح�����د فقط 
واملتوقعة،  املحتومة  النتيجة  كانت 
املر�شومة  االأه���داف  ت�شاقطت  فقد 
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عادل العقيد
التحرير الفني- صحيفة »آفاق«

ك���ان���ت ت�شبو  ت��ت��ال��ي��ا وحت��ق��ق��ت م���ا 
 %90 وبن�شبة  احل��زم«  »عا�شفة  اإليه 
ملن�شات  امل��ج��االت من تدمر  كل  يف 
وم��رورا   %80 البال�شتية  ال�شواريخ 
وجتمعات   %90 االأ���ش��ل��ح��ة  مب��خ��ازن 
احل��وث��ي��ني 80% و���ش��وال اإل���ى ور���ص 

الت�شنيع %90.
 ويف راأيي اأن  كل ذلك مت بف�شل 
التي بذلت  ث��م  بف�شل اجلهود  اهلل 
الإجن����اح ه���ذه احل��م��ل��ة ح��ت��ى اأ���ش��ب��ح 

الطريق ممهدا الإعادة ال�شرعية.
ف��ه��ن��ي��ئ��ا الإخ����وان����ن����ا ال��ي��م��ن��ي��ني 
طريق  عن  اال�شتغاثة  طلبوا  الأنهم 
رئي�شهم ال�شرعي من ملك ال يرتدد 
اإخوانه وجرانه وكل من  يف ن�شرة 
ال  فكيف  العون،  طالبا  به  ي�شتجر 

تربى  وم���ا  دي��دن��ه  وه���ذا  ي�شتجيب، 
عليه!

 ل���ق���د اأث�����ل�����ج ه������ذا ال���ت���ح���ال���ف 
���ش��دورن��ا واالأه����م م��ن ذل���ك اأن���ه قد 
حقق لنا  اأهدافا غر مبا�شرة كثرة 
اأن  باأمننا  اأن يعبث  جتعل من يريد 
يفكر مرة واألف مرة قبل اأن يهاجم 
دول���ة عربية  اأي  ال��ق��وم��ي يف  اأم��ن��ن��ا 
اإ����ش���الم���ي���ة، وه����ي ر���ش��ال��ة  اأم  ك���ان���ت 
وا�شحة املعامل لهم، وحينها ن�شمن 
زعزعة  تريد  التي  ال���دول  تلك  م��ن 
عدم  امللي�شيات  تلك  وت��دع��م  االأم���ن 

التدخل.
وم��ث��ل ه���ذه ال��ع��ا���ش��ف��ة ه���ي ما 
فقدناه يف العقود االأخ��رة، فنحمد 
ه���ذا  م���ث���ل  ����ش���ه���دن���ا  اأن  ع���ل���ى  اهلل 

ال��ذي  االإ���ش��الم��ي  العربي  التالحم 
يعد مفخرة لكل فرد من جمتمعنا 
ومن  بلداننا،  يف  االأم��ن  لنا  ويحقق 
اليوم لن تتجراأ اأي قوة على التدخل 
يف اأي بلد عربي، الأنها راأت النتيجة. 
ت��ل��ك  اإي�������ق�������اف  مت  وع�����ن�����دم�����ا 
العا�شفة ترقبنا نتيجتها فكانت كما 
جنحت  اإذ  ال�شاحق  النجاح  توقعنا 
ما  وه��و  ال��ت��ف��وق،  م��ع  عالية  بن�شبة 
يف  ال��ط��الب  نتائج  ع��رف  يف  ن�شميه 

.+A اجلامعات
وب���ع���د ظ���ه���ور ه�����ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة 
بحُ�شرنا باإعادة االأمل الأهلنا يف ميننا 
ال�شعيد واإعادته لال�شتقرار ونه�شة 
واالآن  بعا�شفة  ب��داأن��ا  ف��ق��د  �شعبه، 

ننتظر رياح االأمل.

ال�����ش��ه��ر  ي�����وم م����ن ه�����ذا  اأي  ك��م��ث��ل 
اأيقظتني اأ�شوات الطائرات احلربية 
القوية وكاأنها تالم�ص �شقف منزيل. 
مل اأعتد هذه االأ�شوات ومل اأ�شمعها 

من قبل اإال يف الن�شرات االإخبارية.
ت�����ش��اءل��ت ك��ث��را: مل���اذا نخو�ص 
ح���رب���ا ون���غ���ام���ر ب��اأب��ن��ائ��ن��ا وف���ل���ذات 
وطني  دام  ما  وطننا  وحماة  اأكبادنا 
بلدا اآمنا؟ ملاذا نيّتم االأطفال ونحرق 
قلوب االأمهات ونق�شم ظهور االآباء 

حزنا؟
اأفكر  ومل  ك��ث��را  نف�شي  ���ش��األ��ت 
اأ������ش�����وات  م�����ن  خ������ويف  الأن  ح���ي���ن���ه���ا 

لم الحرب؟
أفنان سعيد
حسين الزهيري

الطائرات جعلني اأفكر يف �شكان هذه 
الدول التي ال ذنب لها؟

ب��ع��د حل��ظ��ات ع���اد ب��ي تفكري  
�شنوات  يقارب خم�ص  ما  اإلى  للوراء 
م��ا���ش��ي��ة. ت��ذك��رت ���ش��ورا ت��اأمل��ت لها 
ك���ث���را: اأط���ف���اال ي�����ش��رخ��ون يف كل 
اجتاه، ن�شاءا قتلن، جي�شا هزم، اأزيز 
توقظهم  االأ�شلحة  وطلقات  املدافع 
ك��ل ي���وم ع��ل��ى ل���ون ال��دم��اء ورائ��ح��ة 

البارود.
ت�����ش��اءل��ت ك��ي��ف ك���ان���ت ���ش��وري��ا 
وال���ي���م���ن وت���ون�������ص ول���ي���ب���ي���ا وك��ي��ف 

اأ�شبحت!

ع��رب  اأن���ن���ا  اأوق������ن  االآن  ب������داأت 
يجمعنا االإ�شالم قبل كل �شيء، واأننا 
كج�شد واحد اإذا اأ�شاب بع�شه االأمل 

فكاأمنا اأ�شابه االأمل كله. 
جعلتني  امل��وؤمل��ة  الذكريات  ه��ذه 
�شارع  ال��ذي  وطني  يف  اأفكر  للحظة 
اإخ��وت��ه وج��ران��ه الأن��ه  ن���داء  لتلبية 
ال ح���ي���اة ل���ه م���ن دون����ه����م، ف��ب��ق��ويل 
اأن���ا ع��رب��ي��ة اأع��ن��ي ب��ه اأن��ن��ي �شعودية 
ميانية...  م�شرية  عمانية  �شورية 
الخ، اآمنت باأننا ج�شد واحد وعندئذ 
تقدم  الن�شاء  اأرواح  كانت  ل��و  قلت: 
ل��ل��ج��ه��اد ت��ف��دي ال���وط���ن ل��ك��ن��ت من 

ال�����ش��ب��اق��ات. غ��م��رين ���ش��ع��ور الفخر 
بوطني ومبليكه وجنوده االأبطال.

جبال  قمم  على  اأق���ف  اأن  اأري���د 
واأ�شرخ باأعلى �شوتي واأقول: كم اأنا 
فخورة بك يا وطني! فاالآن مل يعد 
من  خ��وف��ا  وي�شتيقظ  يخفق  قلبي 
�شوت الطائرات بل قابلته بابت�شامة 

عز، وحمدا هلل. 
يف اخل��ت��ام، اأج��ي��ب على ���ش��وؤايل 
واأق����ول: نحن ل�شنا دع��اة ح��رب وال 
ن��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا ول��ك��ن اإذا ك��ان��ت ه��ذه 
احلرب مت�ص اأمن وطني ومقد�شاته 

فمرحبا بها.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

ح���ر����ص ال���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى اجل���ام���ع���ة يف 
امل�شاريع  ال�شتكمال  وا�شحة  خطة  ر�شم 
وامل���ب���اين اجل��ام��ع��ي��ة ع��ل��ى اأر�����ص ال��واق��ع 
وف����رع اجل��ام��ع��ة ب��ت��ه��ام��ة ح��ي��ث يحظى 
امل�شاريع  ه��ذه  م��ن  كبر  بن�شيب  ال��ف��رع 
التعليم  ك���ف���اءة  رف���ع  يف  �شت�شهم  ال��ت��ي 
اجل��ام��ع��ي، وم�����ش��اري��ع ال��ك��ل��ي��ات ال��واق��ع��ة 
يف حم��اف��ظ��ت��ي حم��اي��ل وب������ارق، وت��ب��ذل 
امل��ب��اين  لتهيئة  ك��ب��را  ج��ه��دا  اجل��ام��ع��ة 
اجل���ام���ع���ي���ة وف�����ق اأح��������دث امل���وا����ش���ف���ات 

والتجهيزات املطلوبة.
لذلك حر�شت اجلامعة على اختيار 
امل���وق���ع امل��ن��ا���ش��ب ال�����ذي ت��ب��ل��غ م�����ش��اح��ت��ه  
ح���وايل اأرب��ع��ة م��الي��ني م��رت م��رب��ع حيث 
اأواله���ا:  ب��ن��اء ث��الث كليات  ال��ب��دء يف  مت 
واالآداب  العلوم  لكلية  االأكادميي  املجمع 
ت���ق���در �شعته  ال�����ذي  ل��ل��ب��ن��ات مب���ح���اي���ل، 
مزود  وهو  طالبة،  اآالف  خم�شة  بحوايل 
اأرق��ى  على  التعليمية  املتطلبات  بجميع 
امل�شتويات ومبوا�شفات عالية من معامل 

و�شبكات  اآيل  تخ�ش�شية ومعامل حا�شب 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وق����اع����ات درا����ش���ي���ة م�����زودة 
ذات  ومبوا�شفات  حديثه  تقنية  بو�شائل 
جمهزة  مكاتب  توفر  م��ع  عالية  ج��ودة 
الأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص وامل��وظ��ف��ني 
وغرهم. و�شتكون الدرا�شة فيه بدءا من 

الف�شل الدرا�شي االأول للعام القادم.
 ي��ل��ي ذل����ك ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة 
تعمل اجلامعة  التي  للبنات،  التطبيقية 
ع��ل��ى اإق���ام���ة ج�����ش��ر م��غ��ط��ى ي��رب��ط بني 
ال��ك��ل��ي��ت��ني م����ن اأج������ل ���ش��ه��ول��ة ت��وا���ش��ل 
ال��ط��ال��ب��ات واالأ���ش��ات��ذة واال���ش��ت��ف��ادة من 
امل���ع���ام���ل واخل�����دم�����ات امل�����وج�����ودة ل���دى 

الكليتني.
اأم�����ا امل�������ش���روع ال��ث��ال��ث ف��ه��و مبنى 
)بنني(   واملجتمع  واالآداب  العلوم  كليتي 
ال��دور الثالث فيه حاليا،  ال��ذي مت رف��ع 
الإجن��از  و�شاق  ق��دم  على  يجري  والعمل 
هذا امل�شروع الذي �شيكون اإ�شافة مميزة 

لفرع اجلامعة يف تهامة.

اأما امل�شروع الرابع فهو مبنى كلية 
برجال  للبنات  واملجتمع  واالآداب  العلوم 
اأملع، الذي �شوف يتم ت�شليمه قريبا باإذن 
معمارية  اإ���ش��اف��ة  و�شيكون  ت��ع��ال��ى،  اهلل 
ي�شتوعب  اأمل����ع  رج����ال  مل��ح��اف��ظ��ة  جميلة 

اأعدادا كبرة من الطالبات.
يحر�ص  م�شاريع  من  يقدم  ما  كل 
راأ���ش��ه��م معايل  ال��ق��ائ��م��ون عليها  وع��ل��ى 
بيئة  لتوفر  وي�شعون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
هذا  الأبناء  منا�شبة  واأكادميية  تعليمية 

اجلزء الغايل من بالدنا العزيزة.
و�������ش������ت������وؤدي ه��������ذه امل������ب������اين ع��ن��د 
اجلامعي  التعليم  ل��ت��ع��زي��ز  ا�شتكمالها 
الأب����ن����اء وب���ن���ات ت���ه���ام���ة، مم���ا ي�����ش��ه��م يف 
ترفع  م�شتقلة  جامعة  اإن�����ش��اء  اإم��ك��ان��ي��ة 
م���ن ن�����ش��ب��ة ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي وه���و ما 
خالل  من  الر�شيدة  دولتنا  اإليه  ت�شعى 
اال���ش��ت��ث��م��ار يف ال��ع��ق��ول وزي������ادة ف��ر���ص 
وطالبات  ط��الب  لكل  اجلامعي  التعليم 

الوطن. 

عن فرع الجامعة في تهامة أحدثكم
د. محمد آل مزهر
  المشرف العام
على فرع الجامعة
في تهامة 

االأوراق  اإل��ى  ال��ع��ادة  يف  ترمز اخل�شرة 
ال���ن���ب���ات،  واالأج�������������زاء اخل���������ش����راء يف 
النبات  جم��ال  يف  للمخت�شني  وت��رم��ز 
اإل����ى ���ش��ب��غ��ة ال��ك��ل��وروف��ي��ل يف اخل��الي��ا 
الورقية وتثبيت طاقة ال�شم�ص وتثبيت 
كاأ�شا�ص   CO2 ال��ك��رب��ون  اأك�شيد  ث��اين 

للمركبات الع�شوية.  
وت���ع���ن���ي ل��ل��م��ه��ت��م��ني ب��ال��ب��ي��ئ��ة: 
احليوية،  الطاقة  الغذائية،  ال�شال�شل 
املختلفة  البيئية  ال��ن��ظ��م  يف  ال���ت���وازن 
وال��ت��ن��وع احل��ي��وي وم���ا يتبع ذل���ك من 
مثل  املختلفة  البيئة  عنا�شر  ت����وازن 
املناخ والرتبة واملوارد الطبيعية، لهذا 
 Green »ظهر مفهوم »املدن اخل�شراء
واملباين  اخل�شراء  واجلامعات   Cities
اخل�شرة  اأهمية  علي  ليدل  اخل�شراء 
الطاقة،  ا���ش��ت��خ��دام  وك��ف��اءة  النباتية، 
اال�شتخدام  اإعادة  النفايات مع  وتقليل 

والتدوير وتقليل التلوث باأنواعه.
والأه���م���ي���ة ه����ذا امل���ف���ه���وم اح��ت��ف��ل 
ال���ع���امل ه����ذا ال���ع���ام ب���ي���وم االأر��������ص يف 
3 رج����ب اجل������اري حت���ت ���ش��ع��ار »امل����دن 

عامليا  تنظمه  واالح��ت��ف��ال  اخل�����ش��راء«. 
»�شبكة يوم االأر���ص« يوم 22 اأبريل من 

كل عام.
املدن  العام عن  �شعار هذا  وياأتي  
الكبر  االجتماعي  للتغر  اخل�شراء  
يف م��ع��ظ��م ال������دول وان���ت���ق���ال ال�����ش��ك��ان 
م���ن ال���ري���ف اإل�����ى امل������دن، مم���ا اأ���ش��ب��ح 
ي�����ش��ك��ل اك��ت��ظ��اظ��ا ���ش��ك��ان��ي��ا وع��م��ران��ي��ا 
الأمناط  ا�صتهاكيا وتغريا يف  وتركزا 
ال���ع���م���ران���ي���ة وا����ش���ت���ه���الك���ا ل��ل��ط��اق��ة 
وزي���ادة  التلوث  اإل���ى  اأدى  وامل��وا���ش��الت 
لالحتبا�ص  امل�شببة  ال��غ��ازات  انبعاثات 
احلراري. ويوؤكد �شعار هذا العام على 

العمران، والطاقة واملوا�شالت. 
ويف اإطار اجلامعات اخل�شراء فاإن 
بالقريقر  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  جممع 
معايرها؛   م��ن  ك��ب��را  ع���ددا  ي�شتويف 
مليئة  اجل��ام��ع��ة  ف�����ش��اءات  اأن  ف��ن��ج��د 
ب��اخل�����ش��رة ال��ن��ب��ات��ي��ة، ب��االإ���ش��اف��ة اإل��ى 
النوافذ  م��ن  املنعك�ص  االأخ�شر  ال��ل��ون 
وال���واج���ه���ات ال��زج��اج��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
اجلامعة  يف  الفريد  النباتي  وال��ت��ن��وع 

الزينة  نباتات  اأنواعا من  ي�شمل  الذي 
ذات  وم��ن  املعمرة  واالأ���ش��ج��ار  احلولية 
املناطق  اأن����واع  م��ن  والفلقتني  الفلقة 

الباردة واملدارية.  
وم���ن ن��اح��ي��ة ال��ط��اق��ة ف���اإن موقع 
اجل��ام��ع��ة يف م��ن��ط��ق��ة م��ع��ت��دل��ة امل��ن��اخ 
ي��ق��ل��ل ك��ث��را م���ن ا���ش��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة 
اهتمت  واأي�شا  والتدفئة،  التربيد  يف 
املخلفات  املا�شي بجمع  العام  اجلامعة 
الورقية اأثناء فرتة االمتحانات واإعادة 

تدويرها.
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى ف����اإن م��وق��ع 
ال��ف��رع��اء يتيح  اجل��ام��ع��ة اجل���دي���د يف 
م�شتدامة  خ�شراء  جلامعة  الفر�شة 
بتعاون كل من�شوبي اجلامعة والطالب 
علي  ال��رتك��ي��ز  ي��ت��م  بحيث  االإدارة  م��ع 
امل�������ش���اح���ات اخل���������ش����راء وال����ك����ف����اءة يف 
ووق��ود  الكهربائية  الطاقة  ا�شتخدام 
ال�����ش��ي��ارات واإع������ادة ت��دوي��ر ال��ن��ف��اي��ات، 
علي  يحتوي  املبني اجلديد  اأن  خا�شة 
حمطة ملعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي 

وا�شتخدامها لري امليادين واالأ�شجار.

أ. د. عصام الدين
إبراهيم وراق
مركز األمير سلطان
بن عبد العزيز للبحوث
والدراسات البيئية
والسياحية
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

ال��درا���ش��ة االن��ق��رائ��ي��ة ال��ت��ي وجه 
ب����ه����ا م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
�شتكتمل  »اآف�������اق«  ���ش��ح��ي��ف��ة  ع���ن 
االأ����ش���اب���ي���ع  خ������الل  اهلل  ب����ح����ول 
درا����ش���ة م�شحية  ال��ق��ادم��ة، وه���ي 
ع���ل���ى م��ن�����ش��وب��ي اجل���ام���ع���ة م��ن 
ط���الب واأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����ص 
وم��وظ��ف��ني، اإ���ش��اف��ة اإل���ى درا���ش��ة 

حمتوى �شحيفة »اآفاق«.
وم��������������ن خ��������������الل ه������ات������ني 
ال���درا����ش���ت���ني ���ش��ي��ع��م��ل ال��ف��ري��ق 
ل�شحيفة  وال��ف��ن��ي  ال��ت��ح��ري��ري 
اآف�������اق ع���ل���ى ا����ص���ت���ن���ب���اط م��ام��ح 

التطوير القادم لهذه ال�شحيفة
تكون،  قد  التي  وال�شعوبات  امل�شكالت  ومعاجلة  وم�شمونها،  �شكلها  يف 

وفقا ملا الحظه من�شوبو اجلامعة.
 و�شنعمل، مب�شيئة اهلل، خالل هذا ال�شيف، على بناء �شكل فني 
وحتريري ينقل ال�شحيفة اإلى اآفاق جديدة من التطوير، لتظل اآفاق 

هي ال�شحيفة االأولى على م�شتوى ال�شحف اجلامعية يف اململكة.

»آفاق«.. العام القادم

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

األخيرة
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الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا: 45 الف نسخة اسبوعيا

أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب
توزع في كافة مناطق المملكة وخارجها
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رحلة الألف ميل التي �سيخو�سها هذا ال�ساب اإلى العلم والتعلم بداأت ب�سوؤال يف املعر�ص واملوؤمتر الدويل للتعليم العايل يف الريا�ص الذي اختتم فعالياته قبل اأيام
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