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رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، 
الثنني املا�سي، مبقر املدينة اجلامعية 
ب���اأب���ه���ا احل���ف���ل اخل���ت���ام���ي ل���أن�����س��ط��ة 
اململكة  رب��ي��ع  وم���ه���رج���ان  ال��ط���ب��ي��ة، 
الذين نظمتهما عمادة �سوؤون الط�ب، 
ومن�سوبي  ال��وك���ء  م��ن  ع��دد  بح�سور 

اجلامعة وعدد من اإع�ميي املنطقة.
واف���ت���ت���ح ال��������داود ف�����ور و����س���ول���ه، 
اململكة،  ربيع  مهرجان  قرية  معر�ض 
ال��ذي اح��ت��وى على ع��دد م��ن الأجنحة 
ويل  �سمو  ملبايعة  رك���ن  ع��ل��ى  م�ستملة 
واآخ��ر  ال��ع��ه��د،  و�سمو ويل ويل  ال��ع��ه��د، 
متثل  واأخ���رى  احل���زم،  عا�سفة  يخ�ض 
ثقافاتها  مبختلف  ال��وط��ن��ي��ة  اللحمة 

وعاداتها.
ل�أ�سر  دعمها  القرية  كما قدمت 
املنتجة من خ�ل تخ�سي�ض جناح لها 

يعر�ض منتجاتها للزوار.
 واف��ت��ت��ح ال������داود اأي�����س��ا م��ع��ر���ض 
اأندية الأن�سطة الط�بية الذي احتوى 
على 26 معر�سا لكافة نوادي اجلامعة 
م���ا ب���ني الأن����دي����ة امل���رك���زي���ة، ون�����وادي 

الكليات.

فقرات الحفل
ع���ق���ب ذل������ك ب��������داأت ف����ق����رات احل���ف���ل، 
ح��ي��ث ق���دم ع���دد م��ن ط����ب اجل��ام��ع��ة 
م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات ب��ال��رح��ي��ب 
ب���احل�������س���ور ب��ل��غ��ات��ه��م اخل���ا����س���ة، ك��م��ا 
مت ت��ق��دمي ع��ر���ض م�����س��رح��ي ع���ن دور 
الأن�����س��ط��ة ال��ط���ب��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة، ثم 
الدكتور  ال��ط���ب  ���س��وؤون  لعميد  كلمة 
مريع الهبا�ض، ووكيل العمادة الدكتور 
ن��ا���س��ر ق��م��ي�����س��ان، رح��ب��ا ف��ي��ه��ا ب��امل��دي��ر 
العمادة  عمل  وا�ستعر�سا  وال�سيوف، 
وخارجها،  اجلامعة  داخل  وم�ساركاتها 
اإجن���ازه ط��وال هذا  اأن م��ا مت  موؤكدين 
بف�سل  ث��م  اأول  اهلل  بف�سل  ك��ان  ال��ع��ام 
ال��ع��م��ل اجل���م���اع���ي، ك��م��ا اأ�����س����ادا ب���دور 
ال���ط����ب ال���ب���ارز يف اإجن�����اح الأن�����س��ط��ة 

مبختلف جمالتها.
بعد ذلك مت عر�ض تقرير مرئي 
ح���ول اأن�����س��ط��ة ال��ع��ام احل����ايل، ت�سمن 
واإجنازاتها  جمالتها  عن  اإح�سائيات 
و�سائل  خمتلف  يف  املن�سورة  وتقاريرها 
الإع�������م، اإ���س��اف��ة ال���ى اجل���وائ���ز ال��ت��ي 

ح�سلت عليها داخليا وخارجيا.

عرض إنشادي
عقب ذلك اأقام عدد من اأع�ساء جمعية 
ال�����س��ع��ودي��ة عر�سا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ك�����س��اف��ة 
ال��ولء  ع��ن  للتعبري  ع�سكريا  اإن�����س��ادي��ا 
عملية  ودع�����م  ال���ر����س���ي���دة،  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ق���دم من�سدو  ك��م��ا  »ع��ا���س��ف��ة احل������زم«، 
جهود  ب��اإب��راز  اخت�ست  فقرة  اجلامعة 
اجلامعة يف الرقي باملنطقة من خ�ل 
العملية التعليمية، اإ�سافة اإلى املنا�سط 

الجتماعية التي تقدمها. 

تتويج الفائزين
و���س��ه��د احل��ف��ل ت��ك��رمي اأن���دي���ة الأن�����س��ط��ة 
الط�بية، حيث نال نادي كلية الهند�سة 
ت��اج  ب��ل��ق��ب  ت��ت��وي��ج��ه  ومت  الأول  امل���رك���ز 
الأندية ومبلغ قدره 20 األف ريال، اإ�سافة 
اإلى زيادة يف ميزانيته للعام القادم بن�سبة 

.%20
وح�سل على املركز الثاين نادي كلية 
قدره  مبلغا  الأ���س��ن��ان، حيث ح�سد   طب 
األ��ف ري��ال، وزي���ادة يف ميزانيته للعام   15

القادم بن�سبة 15%، بينما حقق نادي كلية 
ال��ث��ال��ث  حا�س� ع��ل��ى 10  امل��رك��ز  ال��ط��ب 
 .%10 مبقدار  ميزانيته  يف  وزي��ادة  اآلف، 
اأم���ا م��ن ن��اح��ي��ة الأن���دي���ة امل��رك��زي��ة، فقد 
ح�سل نادي العمل التطوعي على ال�سارة 

الذهبية ومبلغ قدره 10 اآلف ريال.
بدوره عرب الداود عن �سكره لعميد 
����س���وؤون ال���ط����ب وال��ع��ام��ل��ني م��ع��ه، على 
جهودهم الوا�سح اأثرها يف جمال اأن�سطة 
امل��ح��اف��ل، مو�س�  اجل��ام��ع��ة يف خم��ت��ل��ف 

وق��ال  ال��ط���ب.  لأبنائه  وتقديره  �سكره 
اجلامعة  جمل�ض  اأع�ساء  جميعا،  »ن�سعد 
والأمهات،  والآب��اء  واملوظفني  والأ�ساتذة 
ومتيز،  اإب��داع  من  اأبناوؤنا  اإليه  و�سل  مبا 
مت�����ي�����زت ب�����ه ج���ام���ع���ت���ه���م وم��ن��ط��ق��ت��ه��م 

ووطنهم«.
ك��رم م��دي��ر اجل��ام��ع��ة يف نهاية  كما 
اأ�سهموا  الذين  املنطقة  اإع�ميي  احلفل 
بتعاونهم مع اجلامعة يف جناح اأن�سطتها 
طوال العام املن�سرم، اإ�سافة الى تكرميه 

وقتهم  �سخروا  الذين  اجلامعة  ملن�سوبي 
وجهدهم يف �سبيل اإجناح تلك الأن�سطة.

بال�سحب  واختتمت فعاليات احلفل 
ع��ل��ى اجل���ائ���زة ال��ك��ربى وه���ي ع��ب��ارة عن 
�سيارة  مقدمة من عمادة �سوؤون الط�ب، 
من  �ساكر  �سعد  ال��ط��ال��ب  عليها  وح�سل 
ال�سحب  ك��م مت  ال��ط��ب واجل��راح��ة،  كلية 
ال��ت��ي تناف�ض  ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز  على 

فيها الط�ب.
عبدالعزيز رديف

تكريم
األندية الجامعية 
وإعالميي المنطقة



أخبار الوطن

أمير عسير يستقبل المبايعين
لولي العهد وولي ولي العهد

الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع��ن  نيابة 
حم��م��د ب���ن ن���اي���ف ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ويل 
ال���ع���ه���د ن���ائ���ب رئ���ي�������ض جم��ل�����ض ال�������وزراء 
ال�سوؤون  جمل�ض  رئي�ض  الداخلية  وزي���ر 
ال�سمو  و���س��اح��ب  والأم��ن��ي��ة،  ال�سيا�سية 
امل��ل��ك��ي الأم������ري حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان بن 
العهد  ويل  ويل  ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

القبائل  وم�سائخ  وال��ق�����س��اة،  والف�سيلة 
الإدارات  املحافظات ومديري  وحمافظي 
املنطقة،  جم��ل�����ض  واأع�����س��اء  احل��ك��وم��ي��ة، 
وجموع  املراكز  البلدي وروؤ�ساء  واملجل�ض 
من املواطنني الذين قدموا ملبايعة �سمو 

ويل العهد و�سمو ويل ويل العهد.
و�����س����ك����ر �����س����م����وه اجل����م����ي����ع ع��ل��ى 

ك���م���ا رف������ع اجل���م���ي���ع ل�����س��اح��ب 
ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الأم�������ري حم���م���د ب��ن 
ن���اي���ف ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ويل ال��ع��ه��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء وزي���ر 
ال�����س��وؤون  ال��داخ��ل��ي��ة ورئ��ي�����ض جمل�ض 
ال�سمو  ول�ساحب  والأمنية  ال�سيا�سية 
بن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي 

ال���وزراء  جمل�ض  لرئي�ض  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب 
وزي����ر ال���دف���اع رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����س��وؤون 

القت�سادية والتنمية، حفظهم اهلل.
امل��ل��ك��ي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب   ا�ستقبل 
العزيز  بن عبد  بن خالد  في�سل  الأم��ري 
الحتفالت  ب�سالة  ع�سري  منطقة  اأم��ري 
الرئي�سة باخلالدية باأبها، اأ�سحاب املعايل 

م��ب��اي��ع��ت��ه��م وم�����س��اع��ره��م ال��ط��ي��ب��ة جت��اه 
القيادة احلكيمة وقال �سموه » باأن هذه 
وال�سعب  القيادة  بني  الوطنية  اللحمة 
الويف  ال�سعب  ديدن  وهو  م�ستغربة  غري 
بن  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�ض  عهد  منذ 
ع��ب��د ال��رح��م��ن، ط��ي��ب اهلل ث�����راه، حتى 

عهدنا هذا«.

العهد  ويل  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء 
ال�سوؤون  ورئي�ض جمل�ض  الدفاع  وزير 
اهلل،  حفظهم  والتنمية،  القت�سادية 
تهنئتهم ومبايعتهم على الكتاب و�سنة 
نبيه وعلى ال�سمع والطاعة يف املن�سط 

واملكره.
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ن��ق��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
في�سل بن خالد بن عبدالعزيز اأمري 
خادم  منطقة ع�سري تعازي وموا�ساة 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل العهد 
العهد، حفظهم اهلل،  و�سمو ويل ويل 
م�سفر  ب��ن  اأ�سرة ال�سهيد يا�سر  اإل���ى 

يلهم  واأن  ال�سهيد برحمته،  يتقبل  اأن 
اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  ن��ق��ل  ك��م��ا 
عبدالعز بن  بن خالد  في�سل  الأم��ري 
يز اأمري منطقة ع�سري، تعازي وموا

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �ساة 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو 

يتقبل  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل  خ��ال��د 
وذوي�����ه  اأه����ل����ه  ي���ل���ه���م  واأن  ال�����س��ه��ي��د 
ال�����س��رب وال�������س���ل���وان، م����وؤك����دا ���س��م��وه 
ي�����وؤدي  ا�ست�سهد وهو  ال�����س��ه��ي��د  اأن 
واج�����ب دي���ن���ي ووط���ن���ي حم��ام��ي��ا عن 
ت�����راب ه����ذه الأر�������ض ال���ط���اه���رة. كما 
�سكرهم  ع��ن  ال�����س��ه��ي��دي��ن،  ذوي  ع��رب 

مبدينة  ا�ست�سهد  من�سور الذين  اآل 
جنران.

بن  الأمري في�سل  ���س��م��و  واأك�����د 
خالد خ�ل زيارته ملنزل اأ�سرة ال�سهيد 
يف حمافظة خمي�ض م�سيط،اأن ال�سهيد 
نال �سهادة العز والكرامة باذل روحه 
فداء للوطن والدين �سائ� اهلل تعالى 

ال��ع��ه��د،  و���س��م��و ويل ويل  ال��ع��ه��د  ويل 
حفظهم اهلل، اإلى اأ�سر ال�سهيد مو�سى 
مبدينة  باملحالة  الع�سريي  متعب  بن 
اأثناء املواجهات  ا�ست�سهد  وال��ذي  اأبها 
امليلي�سيا  م���ن  ع��ن��ا���س��ر  م���ع  امل��ت��ك��ررة 

احلوثية على احلدود اجلنوبية.
بن  الأمري في�سل  ���س��م��و  ودع�����ا 

وت����ق����دي����ره����م ل����ل����ق����ي����ادة ال���ر����س���ي���دة 
على  ع�سري  منطقة  مري  اأ ل�سمو  و
ا�ست�سهاد  يف  تعزيتهم  وموا�ساتهم 
فداء  جميعا  اأنهم  موؤكدين  ابنيهما، 
يحفظ  اأن  اهلل  �سائلني  ال��وط��ن،  لهذا 
لهذه الب�د اأمنها وا�ستقرارها يف ظل 

القيادة احلكيمة.

..وينقل تعازي القيادة للشهيدين آل منصور والعسيري
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وقع معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
)اث��ن��ني   32،815،900 بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  ال��ع��ق��ود  م��ن  ع���ددا  مبكتبه، 
وث�ثني مليون وثمامنائة وخم�سة ع�سر األفا وت�سعمائة ريال(،  مع عدد 
م�سروع  امل��وق��ع��ة،  العقود  وت�سمنت  الوطنية.  وال�سركات  املوؤ�س�سات  م��ن 
الإلكرونية  الأنظمة  وم�سروع  الإلكرونية،  اخل��دم��ات  واإت��اح��ة  تطوير 

والبنية التحتية، بالإ�سافة اإلى الطلبية ال�سنوية ل�إدارة العامة للخدمات 
هذه  وتاأتي  املعلومات.   لتقنية  التحتية  البنية  تطوير  وم�سروع  الطبية، 
ع��دد من  �سعي اجل��ام��ع��ة لتحقيق  وال��ع��ق��ود اجل��دي��دة �سمن  الت��ف��اق��ي��ات 

اأهدافها التي مت التخطيط لها.
سلطان عوض

الجامعة توقع عقودا بأكثر من 32 مليون ريال

محاضرة للدكتور الماجد 
بالجامعة عن »عاصفة الحزم« 

املاجد  �سعد  ب��ن  فهد  الدكتور  ال�سيخ  معايل  العلماء  كبار  لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  األ��ق��ى 
وراية  احل��زم  »عا�سفة  بعنوان  باأبها  اجلامعية  باملدينة  املركزية  باملدرجات  حما�سرة 

العلم - ر�سائل يف العلم واملعرفة«.
واأ�سار الدكتور املاجد اإلى اأهمية هذه املحا�سرة يف موؤ�س�سة تعليمية مهتمة بالعلم 
تتمحور  التي  العلم،  وراي��ة  احل��زم  عا�سفة  مو�سوع  بني  الع�قة  اأن  موؤكدا  واملعرفة، 

حولها هذه املحا�سرة، ع�قة متينة يجب اإي�ساحها ومناق�ستها.
اأن كل من كان يف جمال وظيفي علمي فاإنه يعترب جنديا حاميا للوطن،  وذك��ر 
حتى واإن مل يكن يف �سفوف املعركة، كما قدم املاجد ا�ستقراءا حول عنوان املحا�سرة 
من �سورة التوبة، من خ�ل ت�سع ر�سائل وجهها للح�سور، �سملت اأن القوة بعد الإميان 
التوبة مماثلة ل�سيغة الأمر  هي قوة العلم، واأن �سيغة الأمر بالتعلم جاءت يف �سورة 
باجلهاد، كما اأو�سح اأن حق القائم بواجب التعليم يوازي حق القائم باجلهاد، اإ�سافة 
اإلى منح اهلل �سبحانه وتعالى ل�إن�سان اأدوات التعلم املمثلة يف ال�سمع والب�سر والفوؤاد، 

موؤكدا اأن الإن�سان مفطور على الإميان.
ويف ر�سالته ال�سابعة، بنينّ املاجد مدى معرفة الإن�سان بطبيعة حياته التي تفتح له 

اآفاق التعلم يف �ستى جمالت احلياة.
�سنن  من  يتكون  املعرفية  الناحية  من  الكون  اأن  يف  الثامنة  الر�سالة  وتلخ�ست 

وحكم وهما ميث�ن جناحي املعرفة.
يف  الإن�سان  حياة  يرفد  ما  هي  املعرفة  اأن  اإل��ى  فيها  فاأ�سار  الأخ���رية  ر�سالته  اأم��ا 

املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل.
عبدالعزيز رديف

د�سنت الربامج امل�سركة مبجمع املحالة 
ج���داري���ة ع��ا���س��ف��ة احل����زم ب��ال��ت��ع��اون مع 
التي  القاب�سة  ال��ن��وع��ي  التعليم  �سركة 
ن��ظ��م��ت ح��ف��ل ال���ت���د����س���ني، ح��ي��ث �سجل  
م�ساعرهم  امل�سركة،  الربامج  من�سوبو 
جت�����اه ع��م��ل��ي��ة »ع���ا����س���ف���ة احل�������زم« ع��ل��ى 
اللوحة اجلدارية ال�سخمة التي اأن�سئت 
باملحالة،  الأك���ادمي���ي  املجمع  م�سرح  يف 
حت���ت ���س��ع��ار »ك��ل��ن��ا ف�����داك ي���ا وط���ن���ي«، 
املن�سق العام للربامج امل�سركة  بح�سور 
ال��ذي  العمري  �سعيد  ب��ن  علي  ال��دك��ت��ور 
العام  املن�سق  وم�ساعد  اجل��داري��ة،  افتتح 

ل�����س��وؤون ال���ط����ب ال��دك��ت��ور م�����س��ف��ر بن 
العام  املن�سق  وم�ساعد  ال��وادع��ي،  اأح��م��د 
الدكتور  والأكادميية  الإداري���ة  لل�سوؤون 
�سالح بن م�سرف ال�سهري، ووك�ء كلية 

املجتمع مبجمع املحالة.
�سارك  التي  اللوحة  ا�ستملت  وق��د 
ط��ال��ب،    500 م��ن  اأك���ر  عليها  بالكتابة 
ع��ل��ى ع���ب���ارات ال��ت��اأي��ي��د وال�����ولء للوطن 
واأن  البا�سلني،  ال��وط��ن  جلنود  وال��دع��اء 
ي��ح��ف��ظ اهلل ال���وط���ن م���ن ك���ل ���س��ر، واأن 
ال�سريفني،  يطيل  عمر خادم احلرمني 

حفظه اهلل.

البـرامج المشتركة بمجمع المحالة 
تدشن »جدارية« عاصفة الحزم 

كلية الصيدلة 
تقيم ورشة
عمل لخريجيها

أحمد عبد البر

ن���ظ���م���ت ك���ل���ي���ة ال�������س���ي���دل���ة ل���ط����ب���ه���ا 
وطالباتها املتوقع تخرجهم، ور�سة عمل 

عن التدريب بامل�ست�سفى.
وح���ر����ض ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة 
الدكتور عادل بن علي الهزاين، ووكيل 
على  ال��ق��ردي،  حممد  الدكتور  الكلية 
التي  ال�سيدليات  مديري  جميع  دع��وة 
���س��ي��ت��درب ب��ه��ا ال���ط����ب وال���ط���ال���ب���ات، 

وت����ك����رمي ك����ل م����ن اأ����س���ه���م يف ت���دري���ب 
ال���ط����ب وال���ط���ال���ب���ات خ�����ل ال��ف��رة 
املا�سية وهم: م�ست�سفى ع�سري املركزي، 
وم�ست�سفيات القوات امل�سلحة باجلنوب، 
وم�����س��ت�����س��ف��ى خ��م��ي�����ض م�����س��ي��ط امل����دين، 
ب��اأب��ه��ا،  والأط���ف���ال  ال����ولدة  وم�ست�سفى 
مبنطقة  النف�سية  ال�سحة  وم�ست�سفى 
ع�����س��ري، وم�����س��ت�����س��ف��ى ال���دك���ت���ور غ�����س��ان 
فرعون بخمي�ض م�سيط، ومركز داوين 

الطبي باأبها.

ورع��������ى احل�����ف�����ل، �����س����رك����ة ����س���اج���ا 
نبذة  ممثلوها  ق��دم  التي  ال�سيدلنية، 
التي  ال�سيدلية  واملجالت  ال�سركة  عن 
عن  واف  �سرح  اإل��ى  بالإ�سافة  تغطيها، 
جم����الت ال��ع��م��ل ال��ت��ي مي��ك��ن للط�ب 

العمل بها بعد التخرج.
واأع����ل����ن����ت ال�������س���رك���ة ف���ت���ح ف��ر���ض 
ل���ل���ط����ب ال����راغ����ب����ني يف ال���ع���م���ل ب��ه��ا 
ب��ع��د ال��ت��خ��رج،  ح��ي��ث وزع���ت ا���س��ت��م��ارات 

للراغبني يف ذلك.
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اخل�سو�ض  وج��ه  على  خالد  امللك  وجامعة  ال�سعودية  اجلامعات  اأ�سبحت 
تعمل على مدار العام من خ�ل الوظائف الث�ث التي تاأ�س�ست من اأجلها: 

التدري�ض، والبحث، وخدمة املجتمع.
 ونحن على نهاية الف�سل الدرا�سي الثاين، ولكن اجلامعة قد بداأت 
فع� لرباجمها التعليمية واملجتمعية للف�سل ال�سيفي منذ فرة، حيث مت 
ت�ستقبلهم  اإلى من  اإ�سافة  ال�سيفي،  للف�سل  والطالبات  الط�ب  ت�سجيل 
من ط�ب اجلامعات الأخرى للدرا�سة يف الف�سل ال�سيفي بجامعة امللك 
ربوع  يف  ال�سنوية  اإجازاتهم  يق�سون  وهم  لأ�سرهم  مرافقتهم  اأثناء  خالد 

منطقة ع�سري.
كما اأن جامعة امللك خالد قد اأعدت برامج خا�سة ت�سارك بها يف املو�سم 
ال�سياحي للمنطقة كما تعودنا كل عام، وهذه الربامج متنوعة وعلى كافة 
الأ�سعدة التعليمية والتثقيفية والرفيهية واملجتمعية، وهي منا�سبة مهمة 
للجامعة اأن ت�سارك بها يف اأهم موا�سم ال�سياحة يف اململكة، التي حتظى بها 

منطقة ع�سري كل عام.
من  كبريا  اهتماما  الفعاليات  ه��ذه  �سهدت  املا�سية  ال�سنوات  وخ���ل   
اأهايل املنطقة ومن جمهور ال�سياحة الذي ياأتي كل عام ل��ستمتاع باأف�سل 
اأجواء �سيفية يف ب�دنا وبالطبيعة اجلميلة التي وهبها اهلل لهذه املنطقة، 

اإ�سافة اإلى برامج متنوعة ت�سعها املنطقة خ�ل هذا املو�سم.
العزيز  عبد  بن  خالد  بن  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ويقود 
باأف�سل  ال�سياحي  امل��و���س��م  لإخ����راج  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود  ع�سري  منطقة  اأم���ري 
املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف  كافة  �سموه جهود  يقود  امل�ستويات، حيث 
تكون  اأن  على  دائما  �سموه  ويحر�ض  الفعاليات  هذه  تنفيذ  ويتابع  املنطقة 
فعاليات املو�سم ال�سياحي احلايل اأف�سل من املوا�سم ال�سابقة يف اجتاه م�ستمر 

اإلى اأن تتطور �سناعة ال�سياحة يف املنطقة وت�سبح رائدة يف هذا املجال.
ونحن يف جامعة امللك خالد، وهي موؤ�س�سة كربى يف املنطقة، نحر�ض 
على اأن تكون م�ساركة اجلامعة على اأف�سل امل�ستويات وتتطور نوعيا وعدديا 
التي تقوم بها  ال�سياحي، وهذه اجلهود  املو�سم  كل عام مبا يلبي احتياجات 
امل�ستوى  على  اجلامعة  عليها  تعمل  م�ستمرة  جلهود  ام��ت��داد  هي  اجلامعة 
التدري�سي والبحثي على مدار العام، حيث كافة الكليات والعمادات والإدارات 
ت�ستمر يف تقدمي خدماتها على مدار العام، واأ�سبح الف�سل ال�سيفي جزءا ل 

يتجزاأ من منظومة التقومي اجلامعي يف جامعة امللك خالد.

رؤية

الموسم السياحي

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

تكلفتها تجاوزت سبعة ماليين ريال

الداود يفتتح معامل تقنية األسنان

علي آل سعيد

ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  اأط���ل���ق���ت 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات ب����اجل����ام����ع����ة ت��ط��ب��ي��ق 
امل�سمم  الذكية،  ل�أجهزة   myKKU
الدرا�سية  العملية  لت�سهيل  خ�سي�سا 
لهم كل  يقدم  لطلبة اجلامعة، حيث 
اخلدمات اجلامعية لتكون يف متناول 

اجلميع.
وي���وف���ر ال��ت��ط��ب��ي��ق ل��ل��م�����س��ت��خ��دم 
ذي ال�����س���ح��ي��ة ����س���واء ك����ان ط��ال��ب��ا 

وب��الإ���س��اف��ة اإل���ى خ��دم��ة الربيد 
الإلكروين التي جتمع كل اخلدمات 
مبجرد  الإلكروين  بالربيد  املتعلقة 
امل�سادقة عن طريق CAS هناك اأي�سا 
خدمة ملفاتي التي ت�ساعد م�ستخدم 
التي  امللفات  اإح�سار  على   myKKU
مت حتميلها من خ�ل حمرك قوقل.

اأي�سا ت�سهي�ت  ويقدم التطبيق 
عن  الكتب  وا�ستعارة  باملكتبة  خا�سة 
ت�سمل  تبويب  ع�مات  ث���ث  طريق 
ع���م��ة ك���ل ال��ك��ت��ب امل��ع��رو���س��ة ال��ت��ي 

اأم م��وظ��ف��ا؛ ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات، 
ك����خ����دم����ة احل�����������س�����ور ال�����ت�����ي مت��ك��ن 
امل�����س��ت��خ��دم م���ن احل�������س���ول ع��ل��ى كل 
عرب  ب��احل�����س��ور  املتعلقة  التفا�سيل 
ع���م��ت��ي ت��ب��وي��ب خ��ا���س��ة ب��احل�����س��ور 

الأ�سبوعي وال�سهري.
 ك���م���ا ي���وف���ر ال��ت��ط��ب��ي��ق خ��دم��ة 
من  امل�ستخدم  مت��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ومي 
 myKKU اإن�ساء اأحداث ومهام �سمن
جدا  �سهلة  للتقومي  عر�ض  بطريقة 
م�سممة بالتاريخ الهجري واملي�دي.

منها،  ال�ستفادة  امل�ستخدم  ي�ستطيع 
اإلى  اإ�سافة  امل�ستعارة،  وع�مة الكتب 

ع�مة الكتب املتاأخرة.
املقررات  خدمة  التطبيق  و�سمل 
التعرف  اإمكانية  للطالب  تتيح  التي 
على كل مقررات العام الدرا�سي، عن 

طريق ع�مات تبويب خا�سة.
اأي�������س���ا ي���ق���دم ال��ت��ط��ب��ي��ق دل��ي��ل 
ال���ت���وا����س���ل والأخ�����ب�����ار والإع������ن�����ات 
وامل�����دون�����ات وخ���دم���ة ال���دع���م ال��ف��ن��ي 

والأ�سئلة ال�سائعة.

»تقنية المعلومات« تطلق خدمة myKKU لألجهزة الذكية

عبد العزيز رديف

اف���ت���ت���ح م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة، 
بن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
ح��م��د ال������داود، م��ع��ام��ل ق�����س��م تقنية 
الأ�����س����ن����ان ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
بخمي�ض  اجلامعة  بفرع  التطبيقية 
)ال���ع�������س���ان(، ح��ي��ث �سملت  م�����س��ي��ط 

متر  التي  وامل��راح��ل  الراكيب  عمل 
اأع�ساء  قبل  اعتمادها من  قبيل  بها 

هيئة التدري�ض امل�سرفني عليهم.
من جانبه �سكر الداود الط�ب 
واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض ع��ل��ى ما 
ي���ق���دم���ون���ه م����ن ع���م���ل، م����وؤك����دا اأن 
دعمها  ل��ت��ق��دمي  م�ستعدة  اجل��ام��ع��ة 
ال��ك��ام��ل ل��ل��ك��ل��ي��ة ف��ي��م��ا حت���ت���اج اإل��ي��ه 

خ��م�����س��ة م��ع��ام��ل خ��ا���س��ة ب��الأط��ق��م 
الكاملة،  ل�أطقم  ومعمل  اجلزئية، 
اإ�����س����اف����ة اإل��������ى م���ع���ام���ل ال���ت���ي���ج���ان 
واجل�سور، والتقاومي، ومعمل خا�ض 

بالربو�سلني )تلوين الراكيب(.
وق������دم ط������ب ال��ك��ل��ي��ة ���س��رح��ا 
ت��ف�����س��ي��ل��ي��ا مل���دي���ر اجل���ام���ع���ة داخ����ل 
وكيفية  بها،  العمل  اآلية  املعامل عن 

يذكر  التعليمية.  بالعملية  للرقي 
معامل  وجتهيز  اإن�����س��اء  تكاليف  اأن 
تقنية الأ�سنان، بلغت اأكر من �سبعة 
م�يني ريال، على م�ساحة جتاوزت 
خ��م�����س��ة  وت�������س���م  م����رب����ع،  م����ر   500
م��ع��ام��ل جم��ه��زة ب���اأح���دث الأج���ه���زة 
الطبية، وحتت�سن 130 طالبا، منهم 

15 طالب امتياز.

وكالة شؤون الطالبات
تختتم أنشطتها

احتفلت وكالة عمادة �سوؤون الطالبات باختتام فعاليات الأن�سطة الط�بية لعام 1٤35-
1٤36 بح�سور م�ساعدة وكيل اجلامعة لكليات البنات الدكتورة خلود اأبو ملحه، وذلك 

بقاعة ع�سري بفندق ق�سر اأبها.
وقبل بداية احلفل، جتولت الدكتورة خلود يف معر�ض الأن�سطة الط�بية الذي 
�سم العديد من الإجنازات وامل�ساركات للكليات التابعة.  بعد ذلك ا�ستمع احل�سور اإلى 
كلمة م�سجلة األقاها عميد �سوؤون الط�ب الدكتور مريع اآل هبا�ض، بداأها مببايعة امللك 
�سلمان بن عبد العزيز وويل عهده حممد بن نايف، وويل ويل العهد حممد بن �سلمان 

على ال�سمع والطاعة. تلتها كلمة مل�ساعدة الوكيل الدكتورة خلود اأبو ملحه.
 ثم ا�ستمتع اجلميع بفقرات عدة قدمتها الطالبات امل�ساركات من خ�ل فقرات 
اإن�سادية وعر�ض م�سرحي كوميدي، بعد ذلك تف�سلت اأبو ملحة ووكيلة عمادة القبول 
الكليات  ع��م��ي��دات  ب��ت��ك��رمي  ال��ق��ا���س��ي  ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان  ال��ط��ال��ب��ات(  والت�سجيل )ق�����س��م 

واملتميزات من اأع�ساء هيئات التدري�ض والإداريات والطالبات.
عبير الجماز 
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ترقية 60 
موظفا 
وموظفة 
من مختلف 
األقسام 
والكليات

سلطان عوض

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  واف��ق 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
ع��ل��ى ت��رق��ي��ة 60 م��وظ��ف��ا وم��وظ��ف��ة، 
اأق�سام  وخمتلف  امل��رات��ب  خمتلف  يف 

وكليات اجلامعة.
اأع�ساء  ���س��وؤون  عميد  ذل��ك  اأك���د 
الدكتور  وامل��وظ��ف��ني  التدري�ض  هيئة 
رافعا  القحطاين،  ه��ادي  بن  عبداهلل 
على  اجلامعة  ملدير  وتقديره  �سكره 
دعمه غ��ري امل��ح��دود ال��ذي يحظى به 
اجلامعة،  وموظفات  موظفي  جميع 

متمنيا لهم دوام التوفيق.
م���ن ج��ان��ب��ه ه��ن��اأ ال������داود جميع 
امل����وظ����ف����ني ال�����ذي�����ن ح�������س���ل���وا ع��ل��ى 
املزيد  ببذل  اإياهم  مطالبا  الرقية، 
الأم��ان��ة  واأداء  وال��ع��ط��اء  م��ن اجل��ه��د 
على الوجه املطلوب يف خدمة الوطن،  

وامل�ساركة الفعالة يف تنمية الب�د.

االسم

أحمد محمد عبداهلل آل عبداهلل
تركي عبداهلل عبدالرحمن آل حامد

أحمد يحيى محمد البناوي عسير
عثمان عبدالعزيز عثمان الصوينع

محمد أحمد محمد عسيري 
مشبب محمد مشبب نخاع

خالد معيض دليم آل نعمة القحطاني 
جمال سعيد مبارك عسيري

محمد علي جابر حكمي 
سالم مشبب صالح القحطاني

خالد أحمد عامر الثوابي
خالد محمد سليمان آل خالد عسيري 

صالح هادي علي القحطاني
عبداهلل عبيد علي القحطاني 

علي عبدالرحمن فايز آل طحيطح
علي يحيى علي الشهراني

فهد أحمد منيع الزيداني عسيري
عبداهلل سلطان بواح عسيري

محمد عبداهلل محمد ظافر الشهراني
عبد العزيز عبداهلل علي آل عيسى الشهري

أحمد إبراهيم أحمد القبيعي
سعد عوض محمد القحطاني
عبداهلل أحمد يحيى آل مرعي

عوض سعد عبداهلل آل مصلح القحطاني
خالد عبدالرحمن عبداهلل حموض 

الحسين علي أحمد مصيقل
عايض عبداهلل علي آل سعيد القحطاني

محمد محمد أحمد آل فايع
علي إبراهيم يحيى الحفظي 

عبداهلل سعد قمشع القحطاني
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الموظفون الذين تمت ترقيتهم

كلية العلوم تزور مصابي
»عاصفة الحزم« بمستشفى عسير

امل�سلحة  القوات  اأفراد  لتفقد  املركزي  ع�سري  مب�ست�سفى  احلروق  ق�سم  باجلامعة،  العلوم  كلية  طالب  زار 
الذين تعر�سوا لإ�سابات خمتلفة، وهم يوؤدون واجبهم الوطني خالل عا�سفة احلزم. واطماأن  الطالب على 
امل�سابني وقدموا لهم هدايا رمزية، موؤكدين لأفراد القوات امل�سلحة، وقفة طالب اجلامعة جنبا اإلى جنب 
مع اإخوانهم يف القطاعات الع�سكرية ولءا للدين والوطن.  كما زار طالب الكلية بقية املر�سى يف اأق�سام 

امل�ست�سفى وقدموا لهم هدايا ودعوا لهم بال�سفاء. 

طالبات نادي ترياق الصيدلي
ينظمن فعالية »أنت أجمل«

منال آل هتان، ريم العسيري
تصوير: نجود العاصمي

نظم نادي ترياق ال�سيديل للطالبات 
فعالية  م���وؤخ���را،  ال�����س��ي��دل��ة،  ب��ك��ل��ي��ة 
»اأنت اأجمل« بالتعاون مع مركز طب 
طعم  وحم���ت  التخ�س�سي  الأ�سنان 
الكيك، بهدف التعريف باأ�سماء املواد 
التي  وال�����س��ارة  امل��ف��ي��دة  الكيميائية 
ت��وج��د يف اأدوي�����ة وك���رمي���ات ال��ب�����س��رة 

وال�سعر واملواد التجميلية.
وا����س���ت���ع���ر����س���ت ال��ف��ع��ال��ي��ة اأه����م 
احتياجات املجتمع للتوعية عن تلك 
الكيميائية من خ���ل الأرك��ان  امل��واد 

العلمية  الربو�سورات  بع�ض  وعر�ض 
ال���ت���ي ت��و���س��ح خم���اط���ر ال���س��ت��خ��دام 
اخلاطئ للكرياتني والفرد وال�سبغات 

ومواد العناية بال�سعر.
واأو����س���ح���ت ال��ط��ال��ب��ت��ان اأ����س���واق 
القحطاين وجلني النعمي، الطريقة 
ال�سعر  �سامبو  لخ��ت��ي��ار  ال�سحيحة 
وال�سارة  املفيدة  امل���واد  اأه��م  وع��ر���ض 

فيه.
ك��م��ا اأح���اط���ت ال��ط��ال��ب��ات: دمي��ا 
الع�سكري، وتهاين اآل ج�لة، وجن�ء 
حفظ  بكيفية  احل�سور  عبدالكرمي، 
معرفة  وط��ري��ق��ة  التجميلية،  امل����واد 
وامل���واد  �س�حيتها،  وان��ت��ه��اء  ت��اري��خ 
ت���وج���د يف بع�ض  ال���ت���ي ق���د  ال�������س���ارة 

املنتجات وكيفية معرفتها.
ال��غ��روي،  ر���س��ا  ال�سيدلنية  اأم���ا 
فتحدثت عن العناية بالأطفال الذين 
ي��ع��ان��ون م��ن ب��ع�����ض الأم���را����ض مثل 
الأكزميا وال�سدفية وكيفية ع�جها، 
والتوجيهات  الن�سائح  بع�ض  مقدمة 
مر�سى  ب��ب�����س��رة  ال��ع��ن��اي��ة  كيفية  ع��ن 

ال�سرطان من الأطفال.
اأو����س���ح���ت  ذات���������ه،  ال�������س���ي���اق  يف 
اأن معظم  اآل �سلطان  الطالبة اأجماد 
وا�ستخدام  خماطر  يجهلن  ال�سيدات 
ب��ع�����ض ال���ك���رمي���ات اجل��ل��دي��ة وامل�����واد 
ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة ال���ت���ي ق���د ت�����س��ب��ب لهن 

اأ�سرارا �سحية.

منار  ال��ط��ال��ب��ات  وع��ر���س��ت  العلمية. 
اآل عمر، و�سراء نا�سر، وملى املتحمي، 
وبيان القحطاين، اأمرا�ض وم�سك�ت 

الب�سرة وكيفية ع�جها وجتنبها.
كما �سرحت كل من: دميا بدوي، 
العناية  كيفية  ال�����س��وق��ع��ي،  واأ���س��م��اء 
ال�سم�ض  واقيات  وا�ستخدام  بالب�سرة 
امل���ن���ا����س���ب���ة وخم�����اط�����ر ال����س���ت���خ���دام 

اخلاطئ لكرميات تفتيح الب�سرة.
وحت����������دث ك������ل م��������ن: ف���اط���م���ة 
اآل ملفي، وخلود  ال�سهراين، وم�ك 
ومها  القحطاين،  وجن��ود  مرعي،  اآل 
العجمي عن كيفية الهتمام بال�سعر 
به  للعناية  املنا�سبة  امل����واد  واخ��ت��ي��ار 



عبدالعزيز رديف

اخ��ت��ت��م��ت ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة واأ���س��ول 
ال���دي���ن ب��اجل��ام��ع��ة، ف��ع��ال��ي��ات ي��وم 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ب��ح�����س��ور عميد 
بن  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  الكلية 
اليوم  خ���ل  نوق�ست  حيث  حميد، 
هيئة  اأع�����س��اء  بحث  اأوراق  العلمي 

يف  العلمي  البحث  جلنة  واأع�����س��اء 
التي بذلوها،  الكلية على جهودهم 
ال��ب��ح��ث العلمي  اإث�����راء  اإل����ى  داع��ي��ا 
ال��ع��ام  ب��الأب��ح��اث وال��ل��ق��اءات طيلة 
اجل��ام��ع��ي، مل��ا ل��ه م��ن اأث��ر وا���س��ح يف 
الثقايف والعلمي يف  تقوية احل��راك 
الكلية، وتدعيم للع�قة بني املركز 
والأق���������س����ام، وت��ف��اع��ل م���ن اأع�����س��اء 

التدري�ض حول عدد من املو�سوعات 
امل���ت���ع���ل���ق���ة، ك���م���ا ���س��ه��د م���داخ����ت 

واأ�سئلة اأثرت اللقاء.
وي���اأت���ي ال��ل��ق��اء اخ��ت��ت��ام��ا لعدد 
مركز  اأقامها  التي  الفعاليات  م��ن 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف ال��ك��ل��ي��ة خ���ل 

العام اجلامعي احلايل.
املركز  رئي�ض  حميد  بن  و�سكر 

التي  الفعاليات  التدري�ض مع  هيئة 
ع��ن ط��ري��ق تقدمي  امل��رك��ز،  يقيمها 
الق����راح����ات امل��ف��ي��دة ال��ت��ي ت��رق��ى 

بحركة البحث العلمي. 
واخ�����ت�����ت�����م ال�����ل�����ق�����اء ب����ت����وزي����ع 
ال�����������س�����ه�����ادات ال����ت����ق����دي����ري����ة ع��ل��ى 
ال��ل��م�����س��ارك��ني يف ف��ع��ال��ي��ات امل��رك��ز 

ورئي�سه واأع�سائه.

اإن م�س���رية خ���ادم احلرمني ال�سريف���ني امللك �سلمان بن عب���د العزيز م�سرية 
احل���زم والع���زم عل���ى كافة امل�ستوي���ات؛ فمن���ذ اأن تولى اأمر اململك���ة وهو يقوم 
ب�سيا�س���ة احلزم التي توؤ�س����ض مل�ستقبل اململكة العربية ال�سعودية، هو ل ي�سع 
ال�سي���ف مو�سع الن���دى ول ي�سع الندى مو�سع ال�سي���ف، مما يذكرين بقول 

ال�ساعر اأبي الطيب املتنبي:
وو�سع الندى يف مو�سع ال�سيف بالع�
م�سر كو�سع ال�سيف يف مو�سع الندى

اإن الأوطان حتتاج لقادة تاريخيني جتري على اأيديهم حتولت عظيمة 
وجب���ارة، ق���ادة قادرين على اتخاذ الق���رارات ال�سعبة يف تاري���خ اأوطانهم، ول 
�سك يف اأن امللك �سلمان وهو �سليل املوؤ�س�ض امللك عبد العزيز، رحمه اهلل، يعد 
من القادة التاريخيني الذين حققوا تغريات عميقة يف حياة اململكة العربية 
ال�سعودي���ة، وه���ا هو ي�سع اللبن���ات الأولى لنتقال احلكم اإل���ى اجليل الثالث 
من الأ�سرة املباركة، ويغذي النظام ال�سيا�سي بدماء �سابة مقتدرة على حمل 

امل�سوؤوليات اجل�سيمة وحتقيق تطلعات �سعبنا احلبيب.
اإن اختي���ار �سم���و الأم���ري حمم���د ب���ن ناي���ف املع���روف ب���دوره الوطن���ي 
ومواقف���ه ال�سجاع���ة  ولي���ا للعه���د، واختي���ار �سم���و الأمري حممد ب���ن �سلمان 
ولي���ا ل���ويل العه���د يعترب خطوة مهم���ة يف تر�سيخ النظ���ام ال�سيا�سي واإمداده 
بطاقات �سابة جديرة بتحمل امل�سوؤوليات التي تقت�سيها املرحلة الراهنة وما 
تعاي�سه���ا م���ن �سراعات على امل�ست���وى الإقليمي والدويل، كم���ا اأن التحديات 

الكبرية التي تقف اأمام �سعبنا تقت�سي مثل هذه القرارات.
ونح���ن هن���ا نق���دم تهانين���ا للوط���ن بامللي���ك وب���ويل العه���د وويل ويل 
العه���د، ونهن���ئ املنطقة كلها بهذا التح���ول الكبري ونحن على ثقة اأن قيادتنا 
ال�شي��شي���ة ت�ش���ع النق�ط عل���ى احلروف يف ال�ش�أن الداخل���ي والإقليمي الذي 

تقود فيه اململكة مبادرات ومواقف على قدر كبري من الأهمية.
نبايعك���م ي���ا خ���ادم احلرم���ني ال�سريفني ونباي���ع ويل العه���د وويل ويل 
العه���د عل���ى ال�سم���ع والطاع���ة والعم���ل امل�ستم���ر ملا في���ه خدم���ة وطننا وطن 

احلرمني ال�سريفني.

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

سلمان ملك الحزم والتغيير
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»الشريعة« تختتم فعاليات يوم البحث العلمي

ساره القحطاني

باجلامعة،  الأ���س��رة  طب  ق�سم  رئي�ض  اأك��د 
ال��دك��ت��ور ح�����س��ن امل��و���س��ى، خ����ل »حملة 
خ���ط���وت���ي« ال���ت���ي اأط���ل���ق���ه���ا ط������ب ن����ادي 
التغريات  اأن  باجلامعة،  والإب����داع  الطب 
الجتماعية، والقت�سادية اأحدثت الكثري 
يف املجتمع خ�ل وقت ق�سري، واأدى ذلك 
اإل����ى ت��غ��ي��ري ال��ن��م��ط امل��ع��ي�����س��ي ح��ي��ث قلت 
و�سائل  على  النا�ض  اعتماد  وزاد  احلركة، 
للم�سافات  ح��ت��ى  تنقلهم  يف  امل��وا���س���ت 

الق�سرية.
اإن ذلك التغيري، رافقه تغيري  وقال 
اإلى  اأدى  مما  اأي�سا،  الغذائية  ال��ع��ادات  يف 
زي���ادة ح���الت الإ���س��اب��ة مب��ر���ض ال�سكري 
ال�سرايني  وت�سلب  ال���دم  �سغط  وارت��ف��اع 
ن�سبة  و�سلت  حتى  ال�سمنة  ن�سبة  وارتفاع 
اإلى درجة فاقت  الإ�سابة بهذه الأمرا�ض 
كل الن�سب العاملية، وتنذر مبخاطر كبرية 
اأف��راد املجتمع، ملا ت�سببه هذه  على �سحة 
�سحية  م�سك�ت  ح���دوث  م��ن  الأم���را����ض 
ك���ب���رية ع���ل���ى ���س��ب��ي��ل امل����ث����ال ل احل�����س��ر 
الدماغية،  واجللطات  القلب،  )اأم��را���ض 
و�سعف  الأع�ساء،  وبر  الكلوي،  والف�سل 
عن  ينتج  النهائية  وباملح�سلة  الب�سر(، 
ك��ب��رية على املجتمع وع��بء  اأخ��ط��ار  ذل��ك 

مايل �سخم على اقت�ساد الوطن.
اأه���م احللول  اأن اأح���د  وب���نينّ امل��و���س��ى 

تغيري  ه��و  امل�����س��ك���ت،  ه���ذه  مل��ث��ل  العملية 
ال��ن��م��ط احل��ي��ات��ي ل��ل��م��ج��ت��م��ع ومم��ار���س��ة 
ال��ري��ا���س��ة، وع��ل��ى راأ�����ض ه���ذه ال��ري��ا���س��ات 
ريا�سة امل�سي، و«من املهم بهذا اخل�سو�ض 
�سحيح  باأ�سلوب  امل�سي  ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة 

حتى تتحقق النتائج املرجوة«.
اأن  ال�سليم يجب  »ال�سخ�ض  واأ�ساف 
اإلى خم�ض  يوؤدي ريا�سة امل�سي من ث�ث 
مرات اأ�سبوعيا كل مرة لفرة من 30 اإلى 
60 دقيقة على اأن ي�ستخدم حذاءا ريا�سيا 
منا�سبا وميار�ض امل�سي يف اأماكن منا�سبة«. 
واأو�سح اأن من فوائد ريا�سة امل�سي، 
امل�ساعدة على اإنقا�ض الوزن، والتقليل من 
وارتفاع  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  اأخطار 
�سغط ال����دم، وت��ق��ل��ي��ل خم��اط��ر الإ���س��اب��ة 
مب���ر����ض ال�������س���ك���ري، وخ���ف�������ض م�����س��ت��وى 

الدهون يف الدم.
وط�����ال�����ب امل����و�����س����ى ب���ن�������س���ر م��ف��ه��وم 
»ريا�سة امل�سي« يف املجتمع، كما يلزم ذلك 
املنا�سبة لتكون يف متناول  تهيئة الأماكن 
الريا�سة  اأهمية  مفهوم  وت��ع��زز  اجلميع، 

للجميع. 
ي��ذك��ر اأن »ح��م��ل��ة خ��ط��وات��ي« ���س��ارك 
خدمة  ب��ه��دف  طالبا،   80 م��ن  اأك���ر  فيها 
املجتمع وتثقيفهم وزيادة الوعي ال�سحي 
لديهم، ومت خ�لها توزيع اأكر من 3800 
على  اح���ت���وت  م��ط��وي��ة   1900 و  م��ن�����س��ور، 

معلومات ريا�سة عن امل�سي.

د. الموسى: التغيرات االجتماعية واالقتصادية 
أحدثت تغيرا في العادات الغذائية

عميدة التربية واآلداب تدشن 
معرض قسم رياض األطفال

ريم العسيري

املعر�ض  اآل ح�سن،  الدكتورة خريية  د�سنت عميدة كليتي الربية والآداب، 
طالبات  اأع��م��ال  و�سم  املا�سي  الأ�سبوع  الأط��ف��ال  ريا�ض  ق�سم  نظمه  ال��ذي 
بالكلية،  الأق�����س��ام  ورئ��ي�����س��ات  ال��ت��دري�����ض  هيئة  ع�����س��وات  بح�سور  ال��ق�����س��م، 

وم�سرفات من وزارة التعليم، ومديرات رو�سات.
اللعب،  �سيكولوجية  رك��ن  ه��ي:  اأرك���ان  خم�سة  على  املعر�ض  واح��ت��وى 
وركن املهارات الفنية واحلركية، وركن مكتبة الطفل، وركن رواية الق�سة، 

وركن ر�سومات الأطفال. 
املعر�ض على  األقتها يف حفل تد�سني  التي  اآل ح�سن يف كلمتها  واأثنت 
جهود اأع�ساء الق�سم والطالبات وخ�ست بالذكر املحا�سرة بالق�سم الأ�ستاذة 
كما  واإع���داده،  املعر�ض  تنظيم  يف  واإ�سهامها  جهودها  على  الأكلبي  �سمرية 
قيمة  منا�سبة  ب�سفته  الأط��ف��ال  ري��ا���ض  لطالبات  ال��ي��وم  ه��ذا  اأهمية  اأك���دت 

حتقق اأهدافا تعليمية وثقافية واجتماعية.
ريا�ض  بق�سم  امل��ح��ا���س��رة  امل��ع��ر���ض  على  امل�سرفة  ك�سفت  جانبها  م��ن 
الأطفال الأ�ستاذة �سمرية عبد اهلل الأكلبي، اأن ال�ستعداد للمعر�ض ا�ستغرق 
اأعمال طالبات الق�سم التي مت ت�سميمها �سمن  اإبراز  اإلى  �سهرين، وهدف 
املقررات الدرا�سية، لفتة اإلى اأن اإبراز اأعمالهن يرفع معنوياتهن ويحفزهن 
على الإبداع، كما يدفعهن اإلى املناف�سة والتطوير يف اأعمالهن، وال�ستفادة 
جمالهن  تري  التي  وامل��ه��ارات  وخرباتهم  الآخرين  وت�ساميم  اأعمال  من 

املهني يف اأجواء تعليمية تعاونية.
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المركز الجامعي

اأق���������ام ن��������ادي ال����ط����ب والإب�����������داع 
ل��ل��ط��ال��ب��ات ع���ل���ى م�������س���رح امل���رك���ز 
اجل��ام��ع��ي ل��ل��ط��ال��ب��ات ب��ال�����س��ام��ر، 
ل���ق���اءا م��ف��ت��وح��ا ب���ع���ن���وان »اأف���ك���ار 
ل���ل���م���ذاك���رة« م���ع ط��ال��ب��ات ال��ط��ب 
عازم  مها  الطالبتان  فيه  حتدثت 
القرين عن جتربتيهما يف  وعلية 
الن�سائح  بع�ض  وقدمتا  الدرا�سة 
وكيفية  القلق  لتجاوز  للطالبات 
امل����ذاك����رة وت���رت���ي���ب ال���وق���ت حتى 
ي��ح�����س��ل��ن ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج مم���ي���زة يف 
الختبارات. كما  ا�ست�ساف النادي 
املالكي  اهلل  عبد  الدكتور  باملركز 
يف لقاء مفتوح عن »حياة طبيب«  
حت��دث خ���ل��ه  ع��ن امل��راح��ل التي 
واأه��م��ي��ة  ال��ط��ب  طلبة  ب��ه��ا  �سيمر 

اختيار التخ�س�ض.

المركز الجامعي

حت�����ت رع�����اي�����ة ع�����م�����ادة �����س����وؤون 
ال�����ط������ب اأق���������ام ن��������ادي ال���ط���ب 
والإب���������داع يف امل���رك���ز اجل��ام��ع��ي 
ل���درا����س���ة ال��ط��ال��ب��ات ب��ال�����س��ام��ر 
م����ب����ادرة »ج�����س��د واح�����د ل���زي���ارة 
امل��ر���س��ى«. وه��دف��ت امل��ب��ادرة اإل��ى 
ت��وع��ي��ة ال��ط��ال��ب��ات وت��ذك��ريه��ن 
ب��اح��ت�����س��اب الأج�����ر وا���س��ت�����س��ع��اره 
ع��ن��د زي����ارة امل��ري�����ض اإل���ى جانب 

الدرا�سة والتدريب الطبي.     
اأمينة الفالح

المركز الجامعي

حت�����ت رع�����اي�����ة ع�����م�����ادة �����س����وؤون 
ال�����ط������ب، اأق��������ام ن�������ادي ال��ط��ب 
للطالبات، على م�سرح  والإب��داع 
امل����رك����ز اجل����ام����ع����ي ب���ال�������س���ام���ر، 
ن���دوة ب��ع��ن��وان »ال�����ش��غ��وط التي 
تتعامل  وكيف  الطالبة  تواجها 
الطب  ا�ست�سارية  معها« قدمتها 
النف�سي الدكتورة اإح�سان فهمي، 
من  الطالبات  ح�سور  و�سهدت 
ال�سحية  التخ�س�سات  خمتلف 

يف اجلامعة.
اأمينة الفالح

المجاردةالمجاردة
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المركز الجامعي

حت�����ت رع�����اي�����ة ع�����م�����ادة �����س����وؤون 
ال�����ط������ب، اأق��������ام ن�������ادي ال��ط��ب 
م�سرح  على  للطالبات  والإب���داع 
امل����رك����ز اجل����ام����ع����ي ب���ال�������س���ام���ر، 
الرخ�سة  »اختبار  عن  حما�سرة 
األ��ق��اه��ا   USMLE الأم��ري��ك��ي��ة« 
ق�سم  يف  التدري�ض  هيئة  ع�سوا 
وائ��ل  د.  الطب  بكلية  الباطنية 
ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ود.  ال�������س���ه���ري، 

اللغبي. 
اأمينة الفالح

حت���ت رع���اي���ة امل���رك���ز اجل��ام��ع��ي 
للطالبات، �سممت طالبات كلية 
العلوم الطبية التطبيقية لوحة 
احل���زم،  عا�سفة  م��ع  مت�سامنة 
هدفها اإتاحة الفر�سة للطالبات 
لإر�سال ر�سائل مبا�سرة ل�أبطال 
عن  يدافعون  ال��ذي��ن  البا�سلني  
ه���ذا ال���وط���ن، حم��م��ل��ة ب��ال��دع��اء 
وللمليك  وامل��ج��ن��دي��ن  ل��ل��وط��ن 
 ، عبدالعزيز  بن  �سلمان  املفدى 

يحفظه اهلل.
�سامية القحطاين

المركز الجامعي

اآلداب والتربية

ن���ف���ذت جل���ن���ة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
للبنات  والربية  الآداب  بكليتي 
ب��اأب��ه��ا، جم��م��وع��ة م��ن ال��ربام��ج 
ب��ه��دف ت��وث��ي��ق م���ب���داأ ال�����س��راك��ة 
امل����ج����ت����م����ع����ي����ة ب�������ني اجل����ام����ع����ة 
رئي�سة  اإ���س��راف  حت��ت  واملجتمع، 
ال��ل��ج��ن��ة الأ����س���ت���اذة جن���وى علي 

اأبوعوة.
دورة  ال�����ربام�����ج  و����س���م���ل���ت 
الت�سغيلي«  »التخطيط  ب��ع��ن��وان 
ل���أ���س��ت��اذة جن���وى ع��ل��ي اأب��وع��وة، 
وق��دم��ت��ه��ا مل��وظ��ف��ات م��ع��ه��د اأب��ه��ا 
لإعداد معلمات القراآن، ومعر�ض 
��اب  ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ِك��ت��اب »ل��ل��ُك��تنّ
ب��ال��ل��غ��ة الجن���ل���ي���زي���ة« ن��ف��ذت��ه��ا 
ق�سم  ملن�سوبات   العبيكان  مكتبة 
اللغة الإجنليزية يف كليتي الآداب 

والربية للبنات باأبها.
هناء اآل �سرور

اآلداب والتربية

التوجيه  دب��ل��وم  طالبات  اأق��ام��ت 
علم  بق�سم  النف�سي  والإر�����س����اد 
والربية  الآداب  بكليتي  النف�ض 
بعنوان  ب��رن��اجم��ا  ب��اأب��ه��ا  للبنات 
»وثبات يف ثبات« مبنا�سبة اليوم 
ل��ل��م��راأة، وذل���ك برعاية  ال��ع��امل��ي 
خريية  الدكتورة  الكلية  عميده 
اآل ح�����س��ن، وح�����س��ور ع���دد كبري 
م���ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
والإداري�����������ات. ه����دف ال��ربن��ام��ج 
اإل���ى ال��ت��ع��ري��ف ب���اإجن���ازات امل���راأة 
ال�سعودية داخل اململكة وخارجها 
يف وقت ق�سري، وتو�سيح مراحل 
ت����ط����ور وت�����ق�����دم ت���ع���ل���ي���م امل�������راأة 
ال�سعودية، وجاءت ت�سميته بناءا 
ال�سعودية  املواطنة  حتقيق  على 
اإجنازات كبرية يف �ستى املجالت 
مع ثباتها على ركائزها الدينية 

وموروثاتها الوطنية.
هناء اآل �سرور

اآلداب والتربية

اأق�����ام ن����ادي ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
ب���اجل���ام���ع���ة امل���ه���رج���ان ال��ث��ق��ايف 
ال���ع���امل���ي وم���ع���ر����ض ال���ث���ق���اف���ات 
م�����س��ح��وب��ا ب���ربن���ام���ج اإب����داع����ي 
واإن�������س���ادي م��ن ت��ق��دمي ط��ال��ب��ات 
ال��ن��ادي  رائ����دة  وتن�سيق  ال��ن��ادي 
اللغة  بق�سم  املحا�سرة  الأ�ستاذة 
الإجن���ل���ي���زي���ة الأ������س�����ت�����اذة  اأم����ة 
من  ومب�ساركة  علوي،  احلفيظ 
بق�سم  التدري�ض  هيئة  ع�سوات 

اللغة الإجنليزية.
ح�����س��ر امل���ه���رج���ان ع��م��ي��دة 
ع�������س���ريي،  خ����ريي����ة  د.  ال���ك���ل���ي���ة 
امل�سيقيح  �سلطانة  د.  ووكيلتاها 
والأ�ستاذة عائ�سة فايع، ورئي�سات 
الأق�������������س������ام، وع�����������س�����وات ه��ي��ئ��ة 

التدري�ض والطالبات.
هناء اآل �سرور
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العلوم واآلداب

اختتمت وحدة الن�ش�ط الطالبي 
مبحايل  والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية 
ع�����س��ري اأن�����س��ط��ت��ه��ا ال��ط���ب��ي��ة 
 .1٤36/1٤35 اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام 
ك��رم��ت  اخل���ت���ام���ي  احل���ف���ل  ويف 
ع���م���ي���دة ال��ك��ل��ي��ة امل���ت���م���ي���زات يف 
�سهادة  مبنحهن  الأق�سام  جميع 
بح�سور  وذل���ك  اأك��ادمي��ي،  متيز 
هيئة  واأع�ساء  الأق�سام  رئي�سات 
احلفل  تتخلل  ك��م��ا  ال��ت��دري�����ض. 
قيمة  ج��وائ��ز  وت��وزي��ع  م�سابقات 

على الطالبات الفائزات.

العلوم واآلداب

ق����دم����ت  وك���ي���ل���ة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ع�سو  م�سيط،  بخمي�ض  والآداب 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
ال���ع���رب���ي���ة ال����دك����ت����ورة ���س��ل��ط��ان��ة 
دورة  ال�������������س������ه������راين،  حم�����م�����د 
بعنوان  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء 
»الخ�����ت�����ب�����ارات امل���و����س���وع���ي���ة.. 
اأنواعها وكيفية اإعدادها«، وذلك 
ملكتب  الت�سغيلية  اخلطة  �سمن 
اجل�������ودة وال���ت���ط���وي���ر ب��ال��ك��ل��ي��ة. 
وت�������س���م���ن ال����ربن����ام����ج ت��ع��ري��ف 
الختبارات املو�سوعية واأنواعها 
وخ������ط������وات ب����ن����ائ����ه����ا، وج�������دول 
املوا�سفات، واإعداد الأ�سئلة وفق 

الهرم املعريف.
فاطمة حمدان

المجاردةالمجاردة

العلوم التطبيقية

ال��دك��ت��ورة  الن�ش�ط  رائ���دة  زارت 
ع���زي���زة ال����ق����رين، ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ب��ال��ن��م��ا���ض، حيث  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
األقت كلمة هناأت فيها خريجات 
ال����ع����ام احل�������ايل، ت���ن���اول���ت ف��ي��ه��ا 

اأهمية الن�ش�ط اجل�معي. 

العلوم واآلداب

الطالبي  الن�ش�ط  وحدة  اأق�مت 
للبنات  والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية 
مب���ح���اي���ل )امل����ج����م����ع ال���ع���ل���م���ي( 
نحميه  ل  »وط���ن  بعنوان  حملة 
وياأتي   . فيه«  العي�ض  ن�ستحق  ل 
ه������ذا ال���ن�������ش����ط ل����دع����م ال������روح 
ال���وط���ن���ي���ة ب����ني ج���م���ي���ع اأف�������راد 
وقفتهم  يف  ال�����س��ع��ودي  امل��ج��ت��م��ع 
وم�����س��ان��دت��ه��م ل�����ولة الأم������ر يف 
�سمان اأمن الوطن والدفاع عن 

راية الإ�س�م وامل�سلمني.
واأل������ق������ت ال���ط���ال���ب���ة م���ن���ار 
ال��ع�����س��ريي اأث���ن���اء ح��ف��ل اإط����ق 
احل���م���ل���ة ق�����س��ي��دة م����ن ال�����س��ع��ر 
ال��ن��ب��ط��ي م���ن ت��األ��ي��ف��ه��ا ب��ع��ن��وان 
»ل���ب���ي���ك ي����ا ����س���ل���م���ان«، واأل����ق����ت 
ال��ط��ال��ب��ة رمي ال��غ��ام��دي اأي�����س��ا 
ق�سيدة من تاأليفها تتغني بقوة 
امل���ل���ك و���س��ج��اع��ت��ه يف م�����س��ان��دة 
ك��م��ا عر�ست  ال��ي��م��ن��ي،  ال�����س��ع��ب 
الوثائقية  الأف����م  م��ن  العديد 

حول دعم عا�سفة احلزم.

العلوم واآلداب

ال��ن�����ش���ط بق�شم  اأق����م���ت وح����دة 
ال���ع���ل���وم  ك���ل���ي���ة  ال����ك����ي����م����ي����اء يف 
والآداب ببلقرن برناجما تطرق 
ملو�سوعات عديدة منها: عا�سفة 
احلزم والروؤية احلكيمة  خلادم 
احل�����رم�����ني ال�������س���ري���ف���ني امل���ل���ك 
���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز، كما 
ن��ظ��م��ت ال���وح���دة ف��ق��رة »ع��ي�����ض« 

الإيجابية.
منرية القرين 

العلوم واآلداب

والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ت��ا  اأق���ام���ت 
اأمل��ع  رج���ال  مبحافظة  واملجتمع 
ح��ف��ل ال���ت���خ���رج ل��ل��ع��ام احل����ايل. 
اأمهات الطالبات  وح�سر احلفل 
التدري�ض. و�سمل  واأع�ساء هيئة 
احل��ف��ل ك��ل��م��ة ل��ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة، 
ح��ث��ت خ���ل��ه��ا  ال��ط��ال��ب��ات على 
م���وا����س���ل���ة اجل������د والج����ت����ه����اد. 
بدورها، األقت اإحدى اخلريجات 
كلمة الطالبات و�سكرت فيها كل 
املرتبة.  لنيل هذه  �ساندهن  من 
اأع�����س��اء  ت���ك���رمي  يف اخل���ت���ام، مت 

هيئة التدري�ض املتميزات.
�سماح حممود 

العلوم واآلداب

ن���ظ���م م��ك��ت��ب وح������دة ال��ت��ط��وي��ر 
والآداب  العلوم  بكلية  واجل���ودة 
ب���اأح���د رف���ي���دة ل���ق���اءا ت��ع��ري��ف��ي��ا 
ومفهومها  اجل����ودة  ث��ق��اف��ة  ع��ن 
ومبادئها واأهدافها، وذلك حتت 
التطوير  وح��دة  رئي�سة  اإ���س��راف 
واجل��������ودة ب��ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ورة 

اأ�سماء فاروق اأحمد.
تخلل اللقاء معر�ض ج�سد 
اأهمية اجلودة يف احلياة العامة، 

وم�سابقات ثقافية وترفيهية.

ن���ظ���م���ت ط����ال����ب����ات ق�������س���م ع��ل��وم 
ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  الآيل  احل��ا���س��ب 
برناجما  رف��ي��دة  ب��اأح��د  والآداب 
ع���ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واحل��ا���س��وب 
ت�����س��م��ن اأه���م���ي���ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�سلة  يف  واآث��اره��ا  بها  والتعريف 
ال��رح��م وال��ت��وا���س��ل م��ع ال��ن��ا���ض، 
واإيجابياتها و�سلبياتها خ�سو�سا 
على الأطفال. وتخلل الربنامج 
اأن���واع  لبع�ض  توثيقي  م��ع��ر���ض 
الأج�����ه�����زة اخل���ل���وي���ة، واأج����ه����زة 
احل���ا����س���ب، واأج����ه����زة ال��ت�����س��وي��ر 
ال����ف����وت����وغ����رايف ال����ق����دمي م��ن��ه��ا 

واجلديد.
ي�سرى الكبا�سي

العلوم واآلداب



متابعات

عبدالعزيز رديف

ن��ي��اب��ة ع��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
بن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
ح��م��د ال�����داود، رع���ى امل�����س��رف ال��ع��ام 
ع�سري  بتهامة  اجل��ام��ع��ة  ف��رع  على 
م���زه���ر، حفل  اآل  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
ط�ب  من  الرابعة  الدفعة  تخريج 
اإلى  اإ�سافة  والآداب،  العلوم  كليتي 
ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع، ب��ح�����س��ور حم��اف��ظ 

»فرع تهامة« يحتفل بتخريج 1560 طالبا وطالبة
الرقي بوطنهم مبا اكت�سبوه من علم 
يحملون  اأن��ه��م  اإل��ى  م�سريا  ومعرفة، 
ذكرى جميلة يف اأروقة اجلامعة التي 

منحتهم الكثري.
واأع�����رب ال��غ��ام��دي ع��ن اأم��ل��ه اأن 
ي��ك��ون اخل��ري��ج��ون واخل��ري��ج��ات لبنة 

�ساحلة خلدمة وطنهم وجمتمعهم.
العام  امل�����س��رف  األ��ق��ى  م��ن جهته، 
زاهر  اآل  حممد  الدكتور  الفرع  على 
كلمة رحب فيها باملحافظ وال�سيوف، 

يحكي ق�سة جناح بع�ض من خريجي 
ك��ل��ي��ات ف���رع ت��ه��ام��ة ال��ذي��ن اأ���س��ب��ح��وا 
لبنات فاعلة يف خدمة الوطن بعنوان 
»مناذج م�سرقة«، تلته نبذة خمت�سرة 

عن كليتي الآداب والعلوم واملجتمع.
ث��م اأع��ل��ن وك��ي��ل ع��م��ادة ال��ق��ب��ول 
اإبراهيم  الدكتور  بالفرع  والت�سجيل 
اخلريجني  الط�ب  نتيجة  ع�سريي 
لهذا العام، حيث بلغ عدد اخلريجني 
بينما  البنني،  كليات  يف  خريجا   520

بن  الأ���س��ت��اذ حممد  حم��اي��ل ع�سري 
�سربة.

وا�ستهل احلفل فقراته بانط�ق 
م�سرية اخلريجني، ثم جاءت كلمتهم 
األتي األقاها نيابة عنهم اخلريج ح�سن 
ال��غ��ام��دي، وع���رب ف��ي��ه��ا ع��ن �سكرهم 
ال�سعيدة،  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه  للح�سور 
م���وؤك���دا اأن���ه���م ي���ع���ون ج���ي���دا ����س���رورة 
م��وا���س��ل��ة اجل���د والج���ت���ه���اد وال��ع��م��ل 
امل��ث��م��ر ح��ت��ى ب��ع��د ت��خ��رج��ه��م، ب��ه��دف 

واأق�سامها  الكليات  ع��دد  م�ستعر�سا 
فرع  اأن  اإل��ى  م�سريا  والبنات،  للبنني 
اجل��ام��ع��ة ب��ت��ه��ام��ة ي�����س��ع��ى اإل�����ى رف��ع 
امل�ستوى التعليمي يف املحافظة للرقي 
وب��اأب��ن��ائ��ه��ا، حت��ت ظ��ل حكومتنا  ب��ه��ا 
للحراك  ب�سخاء  ال��داع��م��ة  الر�سيدة 
واملحافظات  املناطق  �ستى  يف  العلمي 
ال���ع���م���ل���ي���ة  جم���������الت  خم���ت���ل���ف  ويف 

التعليمية.
عقب ذلك مت عر�ض فيلم ق�سري 

ب��ل��غ ع���دد اخل��ري��ج��ات 10٤0خ��ري��ج��ة، 
يف درج����ات ال��دب��ل��وم وال��ب��ك��ال��وري��و���ض 

للجن�سني.
ت���ك���رمي  مت  احل�����ف�����ل  خ�����ت�����ام  يف 
ال���ط����ب احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى م��رات��ب 
امل�سرف  تقدمي  اإل��ى  اإ�سافة  ال�سرف، 
على الفرع دروعا تذكارية للمحافظ 
يقدمانه  مل��ا  حمايل  بلدية  ولرئي�ض 
م��ن دع��م دائ���م لأن�سطة اجل��ام��ع��ة يف 

املحافظة.
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ق�سية  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  لل�سم  الوطنية  الرابطة  رفعت 
عدم  ب�سبب  للتقنية  ما�سا�سويت�ض  ومعهد  هارفارد  جامعة  �سد  فدرالية 
توفري حا�سية ن�سية يف �سا�سة املحا�سرات ت�ساعد ذوي �سعوبات ال�سمع اأو 

ال�سم على فهم املحا�سرات واملواد التعليمية الإلكرونية.
جمتمعنا  يف  ال��ف��ئ��ة  ب��ه��ذه  ال�سفقة  ل��دي��ن��ا  ت��ث��ري  امل��رف��وع��ة  الق�سية 
يذكر  �سبب  دون  جتاهلهم  ومت  لدينا،  اجلامعي  التعليم  من  واملحرومة 

ليتوقف تعليم معظمهم عند التعليم العام.
وقد حر�ست الدولة على الأخذ بيدهم نحو النور ووجهت بتعليمهم 
بع�ض املهارات اليدوية اأثناء درا�ستهم يف معاهد الأمل لل�سم والبكم، حيث 
التح�سريية  املرحلة  املعاهد مب��راح��ل ع��دة وه��ي:  ال��دار���ض يف ه��ذه  مي��ر 
وم��دت��ه��ا ���س��ن��ت��ان، وامل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة وم��دت��ه��ا ���س��ت ���س��ن��وات، وامل��رح��ل��ة 
املتو�سطة ومدتها ث�ث �سنوات، و املرحلة الثانوية ومدتها ث�ث �سنوات 

اأي�سا. 
مع  م�سمونها  يف  تتفق  ومناهج  خطة  وف��ق  فيها  ال��درا���س��ة  وت�سري 
املناهج املقابلة يف التعليم العام، كما يقدم املعهد خدمات عديدة للطالبات.
�سحية،  خ��دم��ات  ي��ق��دم  ف��ه��و  التعليمية،  اخل���دم���ات  اإل����ى  واإ���س��اف��ة 
وخ��دم��ات  ونف�سية،  اجتماعية  وخ��دم��ات  وال��ت��خ��اط��ب،  ال�سمع  وخ��دم��ات 

ترفيهية، ويقوم بالتدري�ض متخ�س�سون يف جمال اإعاقة ال�سم.
التي  امل��ه��ارات  ح�سب  عمل  عن  البحث  عليه  الطالب،  تخرج  وعقب 
اأعطيت له فقط، بينما ل جمال اأمامه يف التعليم اجلامعي، حيث ل توجد 
جامعة لديها برنامج يتبنى هذه الفئة كما يحدث يف بع�ض دول العامل. 
فجامعاتنا ان�سغلت بتطوير م�ساراتها الدرا�سية وتفاخرها بتدري�ض بع�ض 
فئات ذوي الحتياجات اخلا�سة التي لي�ض من �سمنها اإعاقة ال�سم والبكم. 
اأي جهة  تتحرك  م�ستمرا، ومل  ي��زال  ما  التجاهل  اأن هذا  والغريب 
دون  حرموا  الذين  اأفرادها  واإن�ساف  الفئة  هذه  م�سكلة  تتبنى  اأن  ميكن 
مربرات التعليم العايل.. حتى املعنيون بالأمر يبدو اأنهم ا�ست�سلموا بدليل 
ين�سفهم  من  اإل��ى  يتطلعون  �سك  دون  لكنهم  بحقهم،  يطالبوا  مل  اأنهم 

وياأخذ باأيديهم ليتمكنوا كغريهم من اإكمال تعليمهم.
ال�سم  اإخواننا من  فيه عن مطالبة  ن�سمع  الذي  اليوم  �سياأتي  فهل 

والبكم بحقهم يف التعليم اجلامعي؟ اأمتنى ذلك.

* نائب رئي�ض التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

قضية على الجامعة 

قرارات إدارية 
اأ�سدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
عددا من القرارات الإدارية بتكليف واإعادة تكليف وتعيني عدد من العمداء 

ووك�ء الكليات والعمادات وروؤ�ساء الأق�سام باجلامعة على النحو التايل:
• تكليف الدكتور عبد اهلل بن علي اآل كا�سي عميدا لكلية الربية. 

• جتديد تكليف الدكتور عبد العزيز اإبراهيم يو�سف الفقيه عميدا 
لكلية العلوم والآداب بتنومه.

• جت��دي��د ت��ع��ي��ني ال��دك��ت��ور ع��ل��ي حم��م��د ���س��ع��ي��د ال�����س��ه��راين عميدا 
للدرا�سات العليا. 

لعمادة  وكي�  ع�سيد  اآل  حممد  من�سور  اهلل  عبد  الدكتور  تعيني   •
�سوؤون الط�ب للتطوير واجلودة .

• تعيني الدكتور حممد يحيى حممد اأبو ملحة وكي� لعمادة البحث 
العلمي للتطوير واجلودة.

وكي�  ال��ق��رين  غيثان  عيد  املح�سن  عبد  ال��دك��ت��ور  تعيني  جتديد   •
لعمادة القبول والت�سجيل. 

• تعيني الدكتور يحيى حممد اأحمد اآل ح�سن وكي� لعمادة البحث 
العلمي.

رئي�سا  احلفظي  القادر  عبد  اللطيف  عبد  الدكتور  تعيني  جتديد   •
لق�سم العقيدة واملذاهب املعا�سرة بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين. 

لق�سم  رئي�سا  ك��ردم  اآل  �سعيد �سالح  الدكتور مفرح  تعيني  • جتديد 
الربية بكلية الربية. 

• جتديد تعيني الدكتور علي حممد علي الوليدي رئي�سا لق�سم علم 
النف�ض الربوي بكلية الربية.

• تعيني الدكتور فهيد ح�سن عبد اهلل اآل ها�سم مديرا ملركز البحوث 
بكلية الطب. 

بكلية  البحوث  ملركز  مديرا  ع��راد  اأب��و  علي  �سالح  الدكتور  تعيني   •
الربية. 

قرارات إدارية بجامعة بيشة 
اأعلن معايل مدير جامعة بي�سة املكلف، الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن 
حمد الداود عددا من القرارات الإدارية بتكليف وتعيني عدد من العمداء 

للكليات والعمادات على النحو التايل:
• تكليف الدكتور �سعود عاي�ض �سعيد ال�سهراين عميدا لعمادة خدمة 

املجتمع والتعليم امل�ستمر.
• تكليف الدكتور حممد برج�ض م�سعل احلريزي ال�سهراين عميدا 

لعمادة القبول والت�سجيل.
• تكليف الدكتور غرم اهلل دخيل اهلل اآل قرزان العلياين عميدا لعمادة 

�سوؤون الط�ب.
• تكليف الدكتور حممد ك�سيم اأحمد الكريعاين عميدا لعمادة �سوؤون 

املكتبات.

د.إيمان العسيري

مبديرية  الن�سائية  الإدارة  مديرة  حتمل 
امل����ي����اه ب��ع�����س��ري الأ�����س����ت����اذة اأري�������ج حم��م��د 
ال���ث���م���ريي، ه���م ت��ذك��ري ال��ن��ا���ض ب�����س��رورة 
اأ�سا�سيا  عن�سرا  كونها  املياه  على  احلفاظ 
من  اليومية،  الإن�سان  احتياجات  يف  ثابتا 
�سرورة  مع  ا�سته�كه،  يف  الر�سيد  املهم 

التوعوية امل�ستمرة بهذا املو�سوع.

الرت�سيد له اأهمية كبرية
يف حياتنا كيف ترينه؟

ق�سية تر�سيد ا�سته�ك املياه وا�ستخدامها 
اإف��راط اأو تفريط، من  بقدر احل�جة دون 
ال��ت��ي مت�ض حياتنا  امل��و���س��وع��ات احل��ي��وي��ة 
اليومية، لذلك اأقمنا العديد من الندوات 
وامل��ح��ا���س��رات وامل��ع��ار���ض. ك��م��ا ���س��ارك��ن��ا يف 
ع���دد ك��ب��ري م���ن  ال��ف��ع��ال��ي��ات اجلماهريية 
اإلى اأكرب  ويف فعاليات ال�سيف حتى ن�سل 
كل  نحر�ض  ونحن  امل�ستفيدين،  من  ع��دد 

يف ك��ل ع���ام ل��ب��ث ر���س��ائ��ل ت��وع��ي��ة نحر�ض 
اإل����ى جميع  اأن ت�����س��ل  ك���ل احل���ر����ض ع��ل��ى 
املواطنني وحتقق الأهداف املرجوة منها.

وم�����س��اري��ع��ن��ا  م����ب����ادرات����ن����ا  اأن  ك���م���ا 
ال��ع��ام،  م���دار  على  م�ستمرة  وم�ساركاتنا 
م�ستمر  ب�����س��ك��ل  ب��ال��ت��وع��ي��ة  ن���ق���وم  ح��ي��ث 
امليدانية  اجل���ولت  على  ذل��ك  يف  ونعتمد 
مو�سوع  ح���ول  تثقيفية  ب��رام��ج  ب��ت��ق��دمي 
الر�سيد  اأدوات  وت��رك��ي��ب  امل��ي��اه،  تر�سيد 
يف امل��ن�����س��اآت ���س��واء ل��ل��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي اأو 

اخلا�ض.
ع��ام  ب�سكل  امل��دي��ري��ة  يف  ن�سعى  ك��م��ا 
املياه  بخدمات  يتعلق  م��ا  ك��ل  تقدمي  اإل��ى 
منطقة  يف  وال�سقيا  ال�سحي  وال�����س��رف 
ع�����س��ري ع��ل��ى اأرق������ى م�����س��ت��وى وب��اأف�����س��ل 

املعايري.
بع�سري  املياه  مديرية  اأن  يف  ول�سك 
املهند�ض  ال��ع��ام  مديرها  وق��ي��ادة  بتوجيه 
جميع  تدعم  عائ�ض،  اآل  يحيى  بن  يزيد 
وت��ق��وم مب�ساركات  ال��ت��وع��وي��ة،  الأن�����س��ط��ة 

احلر�ض على التنوع يف الفعاليات والأفكار 
وت��ق��دمي ك��ل م��ا ه��و جديد وغ��ري تقليدي 

للفت النظر اإلى هذه الق�سية. 

ما خططكم امل�ستقبلية
مع املجتمع املحيط بكم؟

ه���ن���اك خ��ط��ط ك���ث���رية م���ع ج���ه���ات ك��ث��رية 
امللك  جامعة  مثل  معها  ال��ت��ع��اون  لنوثق 
وهيئة  والفنون،  الثقافة  وجمعية  خالد، 
املرحلة  ال�سياحة والآث��ار، لذا �سن�سعى يف 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ل���������إدارة  ي���ك���ون  امل��ق��ب��ل��ة لأن 
هذه  مع  فاعلة  م�ساركات  املياه  مبديرية 

اجلهات.

كيف يوؤدي الق�سم الن�سائي
يف مديرية املياه دوره يف التوعية؟

ال��ق�����س��م ال��ن�����س��ائ��ي ي���ق���وم ب�����دور م��ه��م يف 
خ�ل  من  املياه  تر�سيد  باأهمية  التوعية 
ال���زي���ارات وب��رام��ج ال��ت��وع��ي��ة وال���س��ت��ف��ادة 
للمياه  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  فعالية  اإق��ام��ة  م��ن 

جم��ت��م��ع��ي��ة ع���ل���ى ك����اف����ة الأ�����س����ع����دة ول 
ت��األ��وا ج��ه��دا يف ت��ق��دمي ك��ل م��ا م��ن �ساأنه 
الإ�سهام يف تر�سيد املياه والتوعية باأهمية 

املحافظة عليها. 

هل تعتقدين اأن املراأة اأدت دورها 
كما هو متوقع منها بعد فتح

جمال العمل اأمامها؟
يف  �سرورة ملحة  اليوم  اأ�سبح  امل��راأة  عمل 
ظل وجود الكثري من الأعباء املادية التي 
لوحده  ال��رج��ل  على  ال�سعب  م��ن  اأ���س��ب��ح 
امل���راأة  عمل  اأن  كما  وتلبيتها.  بها  ال��ق��ي��ام 
�سعور  رف��ع  يف  وي�سهم  �سخ�سيتها  ي�سقل 
الر�سي وحتقيق الذات لديها، وقد اأثبتت 
���س��ت��ى م��ي��ادي��ن العمل  امل�����راأة وج���وده���ا يف 
ال��رغ��م م��ن وج��ود ع��وائ��ق و�سعوبات  على 
كثرية اأمامها، لكن املراأة ال�سعودية تكافح 
امل�سوؤولية  ق��در  على  اأنها  واأثبتت  بجدارة 
ولديها القدرة على اأن جتد لنف�سها مكانا 

يليق مب�ستوى تطلعاتها وطموحاتها.

مديرة اإلدارة النسائية
بـ »مياه« عسير أ. أريج الثميري:

ننفذ خططا مع جهات من بينها 
الجامعة لنتشارك هم المياه
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وكيل الجامعة للتطوير والجودة في حديث صريح 

د. الجبيلي: الدعم والرعاية والفكر
قادت الجامعة لقائمة األفضل عربيا وعالميا

حوار

ال���ت���دري���ب ه���و 100% م���ن م��وظ��ف��ي  م���ن 
وم���وظ���ف���ات اجل���ام���ع���ة. وه����ن����اك ت��وج��ه 
امل�سور،  التدريب  بتفعيل  الوكالة  ل��دى 
لتدريبات  فيديوهات  ت�سجيل  يتم  حيث 
م���ت���ن���وع���ة امل�����ج�����الت، وي����ت����م ب���ث���ه���ا ع��رب 
اأن  كما  للجامعة،  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ب��واب��ة 
توجها مدعوما من معايل مدير  هناك 
اجل��ام��ع��ة ن��ح��و ال���رب���ط ب���ني م���ا يح�سل 
التدري�ض  هيئة  ع�سو  اأو  امل��وظ��ف  عليه 
م��ن ت��دري��ب��ات، واإت���اح���ة ال��ف��ر���ض لتويل 
امل��ن��ا���س��ب الإداري������ة، ك��م��ا تعمل ال��وك��ال��ة 

ومنها  اجلامعات،  وميكن  يحفز  ما  وه��و 
جامعة امللك خالد، من القيام بدورها يف 
�سنع جمتمع املعرفة واأن تكون بال�سورة 
والرعاية  الدعم  تتنا�سب مع كرمي  التي 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  م��ن  تلقاها  ال��ت��ي 
العزيز  بن عبد  بن خالد  في�سل  الأم��ري 
التعليم  ووزي�����ر  ع�����س��ري،  م��ن��ط��ق��ة  اأم�����ري 
معايل الدكتور عزام الدخيل، ومع الفكر 
ال�سراتيجي الذي يطبقه معايل مدير 
امل�ستمرة  وتاأكيداته  اإدارت��ه��ا  يف  اجلامعة 
على اأن تكون من اأكرب الكيانات املعرفية 

والتقومي،  امل�ستدامة،  ال�ساملة  واملتابعة 
امل�ساركة  م��ب��ادئ  تطبيق  م��ع  والتطوير، 
والتعاون  وامل�سوؤولية واملحا�سبية.  كما اأن 
وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة ميكن 
للمنظمة  م�����س��غ��راً  من���وذج���اً  اع��ت��ب��اره��ا 
 Learning Organization املتعلمة 
ح���ي���ث ت��ت��م��ي��ز ب���ت���ب���ادل اخل�������ربات ف��ي��م��ا 
وال��وح��دات،  الأف���راد  م�ستوى  على  بينها 
وتطوير  التقييم  نتائج  من  وال�ستفادة 

الأداء ب�سورة م�ستمرة.

هل يتوافر لدى الوكالة الكفاءات 
املنا�سبة لتحقيق تلك الأهداف؟

حت��ق��ق  اأن  امل���م���ك���ن  م����ن  ي���ك���ن  مل   
التقدم يف حتقيق  م��ن  ق��در  اأي  ال��وك��ال��ة 
اأه���داف���ه���ا، والإ����س���ه���ام يف حت��ق��ي��ق روؤي����ة 
اجلامعة، اإل بوجود كفاءات متميزة من 
العاملني بها اأو باأي من الوحدات التابعة 

لها من الأكادمييني اأو الإداريني.

�سهدنا يف الآونة الأخرية
عددا من الدورات التدريبية 

ملوظفي اجلامعة، فهل هذا
ما اأ�سرمت اإليه؟

هذا جزء، فالأمر مل يقت�سر  على عقد 
جمموعة من الدورات ملوظفي اجلامعة، 
ت��دري��ب��ي��ة ت�ستهدف  اإع����داد خ��ط��ة  ب��ل مت 
ح�����س��ول ك��اف��ة م��وظ��ف��ي اجل��ام��ع��ة على 
التنمية  جم���الت  يف  منا�سبة  ت��دري��ب��ات 
امل��ه��ن��ي��ة وال�����س��خ�����س��ي��ة، واإع������داد ق��ي��ادات 
ال�����س��ف ال���ث���اين، ول��ل��ج��م��ي��ع ح��ق ح�سور 
ال���������دورات ال���ت���ي ت��ت��ن��ا���س��ب م����ع ط��ب��ي��ع��ة 
قدر  اإل��ى  يحتاج  الأم���ر  اأن  اإل  اأعمالهم، 

كبري من التنظيم.

حدثنا عن �سوابط اجلودة
لهذه الدورات واأين تعقد؟ 

ه��ن��اك ���س��واب��ط وم��ع��اي��ري حم����ددة لكل 
مرحلة، حتدد من له حق اللتحاق بناءا 
والتدريبات  ال��دورة  ونوع  على تخ�س�سه 
من  هناك  اأن  كما  تلقاها،  التي  ال�سابقة 
ال�������دورات م���ا مت ت��خ�����س��ي�����س��ه ل��ل��ق��ي��ادات 
الإداري����ة احل��ال��ي��ة، وغ��ريه��ا للمر�سحني 
واأخ��رى  امل��درب��ني،  تخ�ض  و�سوابط  لها، 
تخ�ض قاعات التدريب، و�سوابط تخ�ض 
املادة العلمية، وتعقد هذه الدورات داخل 
اجلامعة اأو داخل اململكة اأو خارجها، وقد 
مت تنفيذ دورات بكل من الريا�ض وجدة 

والدمام وع�سري وتركيا.

كم العدد املتوقع ا�ستفادته
من الدورات التدريبية؟

م��وظ��ف   )1000( ه���و  احل����ايل  امل��خ��ط��ط 
وم��وظ��ف��ة م��ن خ����ل ت��ع��اق��د مت بالفعل 
املتخ�س�سة  ال�سركات  من  جمموعة  مع 
 )1600( اإل������ى  اإ�����س����اف����ة  ال����ت����دري����ب،  يف 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ع���م���ادة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
والتعليم امل�ستمر، على اأن يتم تقييم تلك 
املرحلة وتطوير ما يلزم تطويره خ�ل 
وتنفيذ  منها،  النتهاء  بعد  اأو  تنفيذها 
امل�����س��ت��ه��دف  اإن  م��رح��ل��ة ج���دي���دة، ح��ي��ث 

اإعداد معايري اختيار القيادات  الآن على 
الأكادميية والإدارية باجلامعة.

تكرر موؤخرا ظهور ا�سم اجلامعة 
من بني نظرياتها املتميزات عربيا 

ودوليا، اإلم تعزو ذلك؟
���س��اع��دت يف حتقيق  ه��ن��اك ع��وام��ل مهمة 
تلك الإجنازات كالدعم ال�سخي، والرعاية 
العايل  التعليم  بها  يحظى  التي  الكاملة 
يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني، حفظه 
اهلل، وويل عهده الأمني وويل ويل العهد، 

مكانتها  واأن حتتل  اململكة،  م�ستوى  على 
العربية والدولية ال�ئقة.  

اأهم الإجنازات الدولية
التي حققتها اجلامعة؟

الرتيب  م�ستوى  ع��ل��ى  اإجن�����ازات  ه��ن��اك 
ال������دويل ل��ل��ج��ام��ع��ة، وه���ن���اك اإ�����س����دارات 
وامل�ستوى  اجل��ام��ع��ة  دور  ت��ربز  مطبوعة 
اإل��ى  اإ���س��اف��ة  ب��ه��ا،  الأداء  لتطوير  املتميز 
موؤمترات دولية كان للجامعة دور مميز 

وحموري فيها.

د. السيد عزت

للتطوير واجلودة  وكيل اجل�معة  اأح�ط 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن ي��ح��ي��ى اجل��ب��ي��ل��ي، 
»اآف�����اق«، ب��الأن�����س��ط��ة ال��ق��ائ��م��ة ب��ال��وك��ال��ة، 
من  حققته  وم��ا  امل�ستقبلية،  وتوجهاتها 
اإجن�������ازات ج��ع��ل��ت��ه��ا يف الآون�������ة الأخ�����رية 
وامل��واق��ع  املحلية  ال�سحف  اهتمام  حم��ل 
املنظمات  اإ�سدارات  وبع�ض  الإلكرونية 
ال��دويل  بالرتيب  تهتم  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
ل���ل���ج���ام���ع���ات ع���ل���ى امل�������س���ت���وى ال���ع���رب���ي 
والدويل،  معرفا بالوحدات احليوية ذات 
واأهم  باجلامعة،  ال�سراتيجية  الأهمية 
حتقيق  �سبيل  يف  بها  تقوم  التي  الأدوار 

روؤية ور�سالة واأهداف اجلامعة. 

هل من نبذة موجزة عن الوكالة؟
 ل��ق��د مت اإن�������س���اوؤه���ا ب��ع��د م��واف��ق��ة خ���ادم 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ال�����س��ري��ف��ني  احل���رم���ني 
العايل  التعليم  جمل�ض  رئي�ض  ال����وزراء، 
التعليم  على حم�سر اجلل�سة 65 ملجل�ض 

العايل املنعقدة بتاريخ 1٤32/7/3.
وه����ي م��ك��ل��ف��ة ب��ال��ت��ط��وي��ر ال�����س��ام��ل 
باجلامعة  والإداري  الأك���ادمي���ي  ل�����أداء 
وف���روع���ه���ا امل���ت���ع���ددة، ك��م��ا ي��ت��ب��ع��ه��ا ع��دد 
والعمادات  وامل��راك��ز  ال��وح��دات  م��ن  كبري 
م����ث����ل ع�����م�����ادة ال����ت����ط����وي����ر الأك������ادمي������ي 
واجل������ودة، وم���رك���ز ال��ق��ي��ا���ض وال��ت��ق��ومي، 
وم��رك��ز  وامل��ع��ل��وم��ات،  ال���درا����س���ات  واإدارة 
الوثائق  الإداري���ني، ومركز  القادة  اإع��داد 
وامل���ح���ف���وظ���ات، وم���رك���ز ري�����ادة الأع���م���ال 
ال��وح��دات  ه��ذه  ت�ساعدها  حيث  امل��ع��ريف، 

على حتقيق ر�سالتها.

كيف ميكنكم اإدارة
هذا احلجم من الأعمال

واملهام وامل�سوؤوليات؟
عندما يكون لدى امل�سوؤول روؤية وا�سحة 
وحمددة عما يجب حتقيقه من اأهداف، 
اإذا  خ�سو�سا  ك��ث��ريا  عمله  ي�سهل  ف��اإن��ه 
واخ��ت��ار  ال�سليم،  العلمي  املنهج  ات��ب��ع  م��ا 

الكفاءات املنا�سبة للعمل معه.

وما روؤيتكم يف ذلك؟
مي���ك���ن اإي����ج����ازه����ا ب��ك��ل��م��ة واح��������دة ه��ي 
»التميز«، فحني حددت اجلامعة خطتها 
غايتها  التميز  اأن  واأك��دت  ال�سراتيجية 
اأكر�ض كل طاقاتي  اأن  الكربى، كان علينّ 
وخرباتي ال�سابقة يف حتقيقه عن طريق 
حت��ف��ي��ز ال���وح���دات وامل���راك���ز وال��ع��م��ادات 
املتعاون  العمل  وفريق  للوكالة،  التابعة 
الأع��م��ال  وتن�سيق  ق��ي��ادت��ي،  وحت��ت  معي 
فيما بينهم، وتوحيد اجتاه روؤيتهم نحو 

التميز.

اأي منهج اتبعتم
لتحقيق الأهداف؟

على  الوكالة  تتبعه  ال��ذي  املنهج  يعتمد 
مب�ستوياته  ال�سليم  العلمي  التخطيط 
)ال��ب��ع��ي��د وامل��ت��و���س��ط وق�����س��ري امل�����دى(، 
امل��ب��ن��ي ع��ل��ى اخل��ط��ط املعلنة،  وال��ت��ن��ف��ي��ذ 
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حوار
حدثنا عن الإجنازات الدولية 

املتعلقة برتتيب اجلامعة؟
ال���رت���ي���ب ال��������دويل ل���ل���ج���ام���ع���ات اأم����ر 
يهتم ب��ه ك��ث��ري م��ن امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
يقوم  حيث  ال�ساأن،  ذل��ك  يف  املتخ�س�سة 
بناءا  اجل��ام��ع��ات  اأداء  بتقييم  منها  ك��ل 
هذه  واأ���س��ه��ر  ب��ه��ا،  خا�سة  معايري  على 
 US ومنظمة ،QS املنظمات هي منظمة

.Webometrics ومنظمة ،News
م����وؤخ����را،   QS م��ن��ظ��م��ة  ود����س���ن���ت 
العربية  اجل��ام��ع��ات  لت�سنيف  م��ع��اي��ري 
مبا يتنا�سب ب�سورة اأف�سل مع طبيعتها 
واأدائ����ه����ا، والأم������ر امل�����س��رف ال����ذي يعد 
اأن  م��دع��اة لفخر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
وفقا  مميزا  ودوليا  عربيا  ترتيبا  حترز 
ل��ت��ق��ي��ي��م��ات ن��ظ��م ال��ت�����س��ن��ي��ف ال��ث���ث��ة 
الأك������ر ���س��ه��رة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل 
ملعايري  ووف���ق���ا   ،201٤ ع���ام  اأدائ���ه���ا  ع���ن 

الت�سنيف العربية.
 ووفقا لت�سنيف QS، فقد اأظهرت 
النتائج اأن اجلامعة �سغلت املرتبة الأولى 
يف  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  م�ستوى  على 

معدلت تطوير الأداء.
على  متقدمة  م��رات��ب  �سغلت  كما 
معايري  يف  والعربي  ال�سعودي  امل�ستوى 
امل�����س��ت��وى  ح��ق��ق��ت  ح��ي��ث  الأداء  ت��ق��ي��ي��م 
وال�  ال�سعودية،  اجلامعات  بني  ال�ساد�ض 
يف  العربية  اجلامعات  م�ستوى  على   22

الأداء الإجمايل.
 US ووف����ق����ا ل��ت�����س��ن��ي��ف م��ن��ظ��م��ة
News فقد اأظهرت النتائج اأن اجلامعة 
م�ستوى  على  اخلام�سة  املرتبة  �سغلت 
اجلامعات ال�سعودية وال�27 على م�ستوى 
جامعات العامل العربي يف جمال البحث 

العلمي.
اأم���������������������ا وف�����������ق�����������ا ل�����ت�����������س�����ن�����ي�����ف 
النتائج،  اأظهرت  فقد   Webometrics
اأن اجلامعة ت�سغل املرتبة اخلام�سة على 

م�ستوى اجلامعات ال�سعودية.
م�ستوى  ع��ل��ى  ترتيبها  ت��ق��دم  ك��م��ا 
ال����18،  امل��رت��ب��ة  اإل���ى  العربية  اجل��ام��ع��ات 
اأن��ه��ا ح�سلت ع��ل��ى امل��رك��ز  اإل����ى  اإ���س��اف��ة 
 Excellence التميز  مقيا�ض  يف  الأول 
ب��ح�����س��اب��ه  ت����ق����وم  ال��������ذي   measure
اأع����داد  اأ���س��ا���ض  ع��ل��ى   Webometrics
الأبحاث الأكادميية املن�سورة يف دوريات 

عاملية ذات �سمعة متميزة.

وماذا عن الإ�سدارات املطبوعة؟
 Quacquarelli م��ن��ظ��م��ة  اأ������س�����درت 
وا����س���ع  ال�������س���ن���وي  ك��ت��اب��ه��ا   Symonds
الن����ت���������س����ار، ال�������ذي ي��خ��ت�����ض ب��ت��ق��دمي 
اجلامعات املتميزة علي م�ستوى العامل، 
ويتم الحتفاظ به كاأحد املراجع املهمة 
يف اأ���س��ه��ر واأه�����م م��ك��ت��ب��ات ال���ع���امل مثل 

مكتبة الكوجنر�ض الأمريكية.
ك��م��ا ي��ت��م ت��وزي��ع��ه ع��ل��ي ق����ادة قمة 
ال���ع�������س���ري���ن، وم���ن���ه���م خ������ادم احل���رم���ني 
خ�س�ض  وق���د  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����س��ري��ف��ني 
امل��ل��ك خ��ال��د م�ساحة  ال��ك��ت��اب جل��ام��ع��ة 

متميزة بني اجلامعات العاملية.  
 QS وق�����د ع���ر����ض ك���ت���اب م��ن��ظ��م��ة
للجامعة،  خ�س�سها  ال��ت��ي  امل�����س��اح��ة  يف 
م��ق��ال��ة مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
داود،  ب��ن  حمد  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور 
ومقالة اأخرى لوكيل اجلامعة للتطوير 

واجلودة.

وماذا عن مقالتكم
يف كتاب QS 2014؟

ا���س��ت��ع��ر���س��ت امل��ق��ال��ة ال���واق���ع وال��ن��ظ��رة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ح��ي��ث 
اأو�سحت تطور اأعداد الط�ب والكليات 
واجلامعات على م�ستوى اململكة، وتنوع 
وع���ق��ة  م�ستوياتها،  وت��ع��دد  ال��ربام��ج 
لل�سكان  ال�����س��ري��ع  بالنمو  ال���زي���ادة  ه���ذه 

ال�سعودية يف معدلت التقدم. كما تقدم 
مرتبة   30 ع��ن  ي��زي��د  مب��ع��دل  ترتيبها 
جامعة   700 اأف�سل  بني  مكانة   لتحتل 

يف العامل. 

لقت اإجنازات اجلامعة
اهتماما يف موؤمترات دولية.. 

حدثنا عن ذلك!
لقد عر�ست اجلامعة خربتها يف التميز 
يف املوؤمتر الدويل ملنظمة QS املخ�س�ض 
اجلامعات  اأداء  تقييم  معايري  لتد�سني 
ال��ع��رب��ي��ة، وذل���ك م��ن خ����ل دع���وة وكيل 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل��������ودة ل��ي��ك��ون 
الفتتاحية  باجلل�سة  رئي�سيا  متحدثا 

باملوؤمتر.
وقمت اأمام عدد كبري من اجلامعات 
العربية والدولية بتقدمي عر�ض بعنوان 
اجلامعي  الأداء  تطوير  »ا�سراتيجيات 
مناق�سة  مت  حيث  بالرتيب«  وع�قتها 
الأداء  ت���ط���وي���ر  يف  اجل���ام���ع���ة  خ�������ربات 

و����س���اق، و���س��وف ت��ت��ق��دم اجل��ام��ع��ة قريبا 
الكثري  اأن��ه��ت  حيث  املوؤ�س�سي  ل�عتماد 
م���ن اإج������راءات������ه، ك��م��ا ���س��ت��ت��ق��دم ح���وايل 
�سبعة من الربامج الأكادميية ل�عتماد 

الرباجمي عما قريب.
امل��وؤ���س�����س��ي،  الع���ت���م���اد  ���س��ب��ي��ل  ويف 
ان���ت���ه���ت امل���رح���ل���ة الأول���������ى م����ن اخل��ط��ة 
الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة، وي��ج��ري الن��ت��ه��اء من 
املرحلة الثانية، كما انتهت اجلامعة من 
بها  ال�����س��ي��ا���س��ات اخل��ا���س��ة  اإع�����داد معظم 
وقامت  بها،  املتعلقة  الإجرائية  والأدل���ة 
التي  وهي  لها،  الذاتية  الدرا�سة  باإعداد 
امل�ستجدات  مت حتديثها موؤخرا يف �سوء 

اجلارية.
وي����ج����ري الن���ت���ه���اء م����ن م��راج��ع��ة 
تو�سيف كافة برامج اجلامعة ومقرراتها 
ومعايري  العلمية  املعايري  مع  يتفق  مبا 
الع���ت���م���اد.  ومت الن���ت���ه���اء م���ن حت��دي��د 
م��وا���س��ف��ات خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة واإع�����داد 
اإع��داد  اأي�سا  ومت  لذلك،  متميزة  وثيقة 

مبعدل ي�سل اإلى 1.5% �سنويا. وناق�ست 
التعليم  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  بع�ض 
اأع�ساء  ع��دد  كفاية  ع��دم  ومنها  ال��ع��ايل 
ون�سر  التدري�ض  لتنفيذ  التدري�ض  هيئة 
البحوث العلمية، وزيادة اأعداد الط�ب 
وال���ط���ال���ب���ات يف ال���درا����س���ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
املرحلة  يف  ال��درا���س��ة  طبيعة  واخ��ت���ف 

اجلامعية وما قبلها.

هل هناك كتب
اأو اإ�سدارات اأخرى اأبرزت
دور اجلامعة واإجنازاتها؟

»اأخ��ب��ار  كتاب  م��ن  ال��ع��دد 15  نعم، �سدر 
ت��ذه��ل��ك« )ع����دد ن��وف��م��رب 201٤/ي��ن��اي��ر 
2015( ويحتوي على مقالة عن اجلامعة 
بعنوان »جامعة امللك خالد الأولى على 
م�ستوى اجلامعات ال�سعودية يف تطوير 
املتميزة  اإجنازاتها  اأن  مو�سحا  الأداء«، 
تكون  لأن  اأهلتها  ق��د   201٤ ع��ام  خ���ل 
اجلامعة الأولى على م�ستوى اجلامعات 

معدلت  يف  الأول���ى  اجلامعة  باعتبارها 
تطوير الأداء بني اجلامعات ال�سعودية. 

ما اأهمية هذه الإجنازات
للجامعة وعلى ماذا تدل؟

رغ���م ك��رت��ه��ا وت��ع��دده��ا، ف��اإن��ن��ي اأح����اول 
اخ��ت��زال��ه��ا يف ع���دة ع��وام��ل وم��ن��ه��ا: اأن��ه��ا 
لنظام  ال���دويل  ال��رت��ي��ب  رف��ع  ت�سهم يف 
التعليم العايل ال�سعودي وهو اأحد النظم 
التي بداأ تطبيقها منذ 2012 حيث يرتب 
اأنها  كما  ولي�ض اجلامعات،  التعليم  نظم 
ع��ن�����س��ر حت��ف��ي��زي ب��ال��غ الأه���م���ي���ة، وي��ع��د 
الإع����ن ع��ن الإجن����ازات والح��ت��ف��ال بها 
داف���ع���ا ل��ك��اف��ة م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة على 
حت��ق��ي��ق امل���زي���د وي���وؤك���د ل��ه��م اأن���ه���م على 

الدرب ال�سحيح.

ما موقف اجلامعة
من العتماد الأكادميي؟

قدم  على  يجري  اجلانب  ه��ذا  يف  العمل 

واإع��������ن دل���ي���ل ال��ت��و���س��ي��ف ال��وظ��ي��ف��ي، 
ملتابعة  ن��ظ��ام  تفعيل  ب�����س��دد  واجل��ام��ع��ة 

اخلريجني.

واإلى اأين تتجه الوكالة
يف الفرتة احلالية؟ 

م�ستويات  واإح���راز  النجاح  على  احلفاظ 
للجامعة،  الأول  ال�ساغل  هو  منه،  اأعلى 
م��ا حققته  اأن  اإل���ى  اأ���س��رت  اأن  �سبق  وق��د 
اجلامعة والوكالة من اإجنازات ما هو اإل 
اجلامعة  ب��داأت��ه  طويل  طريق  يف  خطوة 
ويف  واع��ي��ة،  واإدارة  ا�سراتيجية  ب��روؤي��ة 
هذا ال�سبيل فاإن الوكالة الآن تعمل على 
اأث��ر  لها  �سيكون  ع��دة  م�سروعات  تنفيذ 

وا�سح يف تطوير اأدائها. 

يت�سح من م�سميات امل�سروعات 
اأن الوكالة تهتم بالبعد الدويل 

والوطني يف اآن واحد؟
للح�سول  و�ساق  قدم  على  يجري  العمل 
ع���ل���ى الع���ت���م���اد الأك�����ادمي�����ي امل��وؤ���س�����س��ي 
وال����رباجم����ي، م���ع ع���ني ي��ق��ظ��ة م��وج��ه��ة 
ونظم  للجامعات  ال��دول��ي��ة  للت�سنيفات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ت��ع��م��ل ع��ل��ى احل���ف���اظ ع��ل��ى ما 
ح��ق��ق��ت��ه اجل���ام���ع���ة م����ن اإجن�����������ازات م��ع 
ا���س��ت��م��رار ال��ت��ق��دم يف ال��رت��ي��ب ال���دويل 

والعربي والوطني للجامعة.
وه��ذا ه��و ال��ه��دف ال��ع��ام والرئي�سي 
م�����س��روع  ل��ل��م�����س��روع��ات ويف م��ق��دم��ت��ه��ا 
عمليات  لتطوير  ال�سراتيجية  اخلطة 
ال��ت��ع��ل��ي��م، وم�������س���روع ت��خ��ط��ي��ط امل��ن��اه��ج 
ال����درا�����س����ي����ة وامل�������ق�������ررات وال��ت��خ��ط��ي��ط 
الإل�����ك�����روين وف�����ق اأح�������دث امل���م���ار����س���ات 
ال��دول��ي��ة ون���ظ���ام ال��ت��ق��ي��ي��م الإل���ك���روين 
ملعايري التعليم والتعلم، وكذلك  م�سروع 
تطوير اخلطط والربامج التفاعلية مع 
الدولية،  املمار�سات  اأحدث  الط�ب وفق 
وم�سروع م�ساعدة اجلامعة يف حت�سريها 
لإعداد ملف متطلبات التاأهيل للح�سول 

على العتماد الرباجمي واملوؤ�س�سي.

هل تعمل الوكالة
على مواءمة اخلريج

واحتياجات �سوق العمل؟
امل�������س���روع���ات ال���ت���ي ذك��رت��ه��ا ت�����دور ح��ول 
يرتبط  وم���ا  وال��ت��ع��ل��م،  التعليم  حت�سني 
ب���ه م���ن ك��اف��ة ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر ي�سع 
يف اع���ت���ب���اره ب�����س��ورة اأ���س��ا���س��ي��ة م��واءم��ة 
خم���رج���ات اجل��ام��ع��ة م���ع ���س��وق ال��ع��م��ل،  
وهذه امل�سروعات لي�ست اخلطوات الأولى 
�سبقها  ح��ي��ث  الجت����اه  ه���ذا  يف  للجامعة 
ع��دي��د م��ن الإج�������راءات ال��ت��ي ت��ع��م��ل من 
مواءمة  هما:  رئي�سيني  حمورين  خ�ل 
خم����رج����ات اجل���ام���ع���ة، واإع���������ادة ت��اأه��ي��ل 
املجتمع  و���س��ب��اب  ال�سابقني  اخل��ري��ج��ني 

لالنخراط يف �شوق العمل.

ماذا عن م�ستوى اخلريج
وجودة ما يقدم له من برامج؟

��ل��ت ال���وك���ال���ة ع�����ددا م���ن الإج�������راءات  ف��عنّ
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب�����ج�����ودة اخل����ط����ط وامل���ن���اه���ج 
الرئي�سية  ع��ن��ا���س��ره��ا  واأح����د  ال��درا���س��ي��ة 
العمل،  ���س��وق  باحتياجات  ارتباطها  ه��و 
ك��م��ا مت اإ���س��اف��ة خ��ط��ة الم��ت��ي��از لبع�ض 
وال�سحة  الأ���س��ن��ان  تقنية  مثل  ال��ربام��ج 
امليداين  التدريب  فاعلية  لزيادة  العامة 
ب�سوق  ل�لتحاق  اخلريج  جاهزية  ورفع 
اإلى  دون احلاجة  ب�سورة مبا�سرة  العمل 

مران �سابق.
ك��م��ا اأع����دت ال��وك��ال��ة اأي�����س��اً وثيقة 
املرجع  تعد  التي  اخلريجني  موا�سفات 
الأ����س���ا����س���ي ل��ت�����س��م��ي��م وت��ن��ف��ي��ذ وت��ق��ومي 
وت�سمنت  الدرا�سية  وال��ربام��ج  اخلطط 
اح���ت���ي���اج���ات ����س���وق ال���ع���م���ل )اجل����وان����ب 
ال�سخ�سية والإن�سانية، واملجتمع والبيئة 

املحيطة، واحتياجات �سوق العمل(.

كفاءات متميزة من األكاديميين واإلداريين
جعلت الوكالة تحقق أهدافها 
مشروعات الجامعة تدور حول تحسين التعليم
والتعلم وتهتم بمواءمة سوق العمل
العمل جار للحصول على االعتماد
األكاديمي المؤسسي والبرامجي
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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

محمد إبراهيم عسيري

ب���ه���ا ال��ب��اح��ث  اأو�����س����ى  2٤ ت��و���س��ي��ة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن اإب��راه��ي��م 
ال���ُع���م���ري، خ����ل درا����س���ة ق��دم��ت يف 
ل����أم���ن  الأول  ال���وط���ن���ي  امل�����وؤمت�����ر 
الفكري بجامعة امللك �سعود، ممثلة 
بكر�سي الأمري نايف بن عبد العزيز 
خ�س�سها  الفكري،  الأم��ن  لدرا�سات 
ل���ل���ح���دي���ث ع����ن الأث��������ر الإع�����م����ي 
ع��ل��ى الأم������ن ال���ف���ك���ري وم��ف��اه��ي��م��ه 

وحتدياته.
الو�سائل  ال��ب��اح��ث ح��اج��ة  واأك���د 
لدرا�سة  ج��ادة  وقفة  اإل��ى  الإع�مية 
باعتبار  الفكري،  الأم��ن  على  اأثرها 
معني،  فكر  عن  ناجم  �سلوك  اأي  اأن 
فا�سدا �سدر  كان  لو  الفكر  واأن هذا 
ما  عاق� �سدر  كان  واإن  ف�ساد،  عنه 

وال���ت���اأث���ري ع��ل��ي��ه��م وي�����س��ك��ل ظ��اه��رة 
بهم  ومت�سل  مت�سل  بني  اجتماعية 
التاأثري  بهدف  وم�ستقبل(  )مر�سل 
ا�ستجابة  واإح������داث  امل�ستقبل  ع��ل��ى 
لديه حتقق هدفا اإع�ميا يف التاأثري 

على �سلوكه«.
وق�����ال »ال���ر����س���ال���ة الإع����م���ي���ة 
وعي  �سياغة  يف  مهما  متغريا  باتت 
الق�سايا  جتاه  ومواقفهم  اجلمهور 
بكرة  الإع���م  و�سائل  تعر�سها  التي 
الإع�مية  الر�سالة  واأهمية  وع�سيا، 
ت��ن��ب��ع م���ن اع���ت���م���اد اجل���م���ه���ور على 
و���س��ائ��ل الإع�������م ب�����س��ك��ل اأك�����رب مما 
كان الأم��ر عليه يف وقت م�سى، واأن 
الإع�م جزء من ال�سراع القائم بني 
الأم���م والأف���ك���ار وم���دى عمق الأث��ر 
الفكري وما  الأم��ن  الإع���م��ي على 

يتبعه من �سلوك فردي وجماعي«.

العرب  قول  وعلى  ومفيد  هو حكيم 
»كل اإناء مبا فيه ين�سح«.

واأ�ساف »كان �سمو الأمري نايف 
بن عبد العزيز، يرحمه اهلل، وا�سحا 
اإل��ى  »ن��ح��ن حم��ت��اج��ون  ق���ال  حينما 
اأمن فكري وحمتاجون لأن نخاطب 

العقول«.
وت�������اب�������ع »ت������ت������ع������دد م���ف���اه���ي���م 
من  كثري  ل��دى  وتعريفاته  الإع����م 
ال���ب���اح���ث���ني، ف��ه��و ت���زوي���د ج��م��اه��ري 
يرتب  وحقائق  مبعلومات  النا�ض 
اأف��ع��ال وم��ن ذلك  اآث���ار وردود  عليها 
والتقارير  والأخ��ب��ار  املعلومات  ن�سر 
املو�سوعية، وهو علم م�ستقل يدر�ض 
اأك���ادمي���ي���ة يف ك��ث��ري من  اأق�������س���ام  يف 
فيه  ويتخ�س�ض  العاملية،  اجلامعات 
الو�سائل  اأف�سل  لتقدمي  معينة  فئة 
ل����ت�������س���ال ب���ال���ن���ا����ض وامل��ج��ت��م��ع��ات 

وق����دم ال��ب��اح��ث ه���ذه ال��درا���س��ة 
اإل���ى 25 ج��م��ادى  يف ال��ف��رة م��ن 22 
خل�ض  ومنها   .)1٤30 ل��ع��ام  الأول����ى 

اإلى النتائج والتو�سيات التالية: 
اأن  ن������������درك  اأن  ي�����ج�����ب   )1
جم��ت��م��ع��ات��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة ع��م��وم��ا 
وجم��ت��م��ع امل��م��ل��ك��ة خ�����س��و���س��ا، 
وقابلة  ونامية  �سابة  جمتمعات 
وم�ستقبلة  وال��ت��غ��ي��ري  ل��ل��ت��اأث��ري 

ل�أفكار والروؤى.
2( ي�حظ اأن الإع�م بو�سائله 
امل��خ��ت��ل��ف��ة واح����د م���ن امل���وؤث���رات 
الرئي�سية يف التغيري والتوجيه 
الفكري يف واقع احلياة اليومية 
على  �سلوكيات  م��ن  يتبعه  وم��ا 

امل�ستويني الفردي واجلماعي.
املوجهني  اأن  نعلم  اأن  يجب   )3
قطاع  غالبا  وه��م  الإع���م��ي��ني 

الرقابة على اإلعالم
والثقافة في طريقها 

للتالشي نظير طفرة
اإلتصاالت

في دراسة قدمها الباحث د. عبد العزيز العمري

مناداة بتبني أبحاث خاصة
عن اإلعالم الموجه للمملكة

المواطنين الفكري على  أثره  وتحليل 

ُ
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فكر
خا�ض يف هذه الأيام ي�ستهدفون 
ال���ت���غ���ي���ري وي���ر����س���م���ون خ��ط��ط��ا 
ب��دع��م خ���ارج���ي لتغيري  م��ع��ي��ن��ة 
عن  اأف�سحوا  ���س��واء  املجتمعات 

تلك النية اأم ل.
٤( واقع احلياة يثبت اأن و�سائل 
الإع���������م امل��خ��ت��ل��ف��ة مي���ك���ن اأن 
وميكن  �سراع  اأي  يف  اأداة  تكون 
واإث���ارة  ل�نق�سام  ا�ستخدامها 
يف  م�حظ  ذل��ك  ولعل  الفتنة، 
وغريها  والإذاع���ات  الف�سائيات 
م��ن ال��و���س��ائ��ل الإع���م��ي��ة التي 
حال  تعاي�ض  ب��ل��دان  اإل��ى  تنتمي 
م���ن ال����س���ط���راب م��ث��ل ال��ع��راق 
احلال  و�ساهد  وغريها،  ولبنان 
ما تقوم به الف�سائيات املذهبية 

والقبلية وما �سابهها.
5( و���س��ائ��ل الإع�����م ت��وؤث��ر على 
مبا  م��ب��ا���س��رة  الأج���ي���ال  تن�سئة 

تبثه من اأفكار اأو انح�ل.
م�ستهدف  امل�سلم  جمتمعنا   )6
وثوابته  الفكري  اأم��ن��ه  يف  بقوة 
م��ن ق��ب��ل و���س��ائ��ل اإع���م��ي��ة قد 
ت���ك���ون مم���ول���ة م����ن م��واط��ن��ني 
ل��ك��ن��ه��ا ت�������دار ب���ع���ق���ول غ��ريه��م 
م���ن ال���غ���رب���اء ي��ق��دم��ون اأف���ك���ارا 
واإن  ورج��ال��ه  ال��وط��ن  ت�ستهدف 

تظاهروا بغري ذلك.
7( ما يطرح من قنوات لرجال 
اأع������م������ال و�����س����رك����ات م��ن�����س��وب��ة 
مواطنيه  اأو  بلد  لأي  ملكيتها 
ت���وؤث���ر ع��ل��ى ���س��م��ع��ة ه����ذا ال��ب��ل��د 
���س��ل��ب��ا واإي����ج����اب����ا، وه�����ذا خ���ف 

مكانة اململكة يف العاملني العربي 
والإ�س�مي اأو يحط من قيمتها 
الناحية  م��ن  ميكن  ومب��ا  عامليا 
ال���ن���ظ���ام���ي���ة والأدب�������ي�������ة، ومب���ا 
ال��وط��ن  ���س��د  ا�ستغ�لها  مي��ن��ع 
وم���ق���وم���ات���ه ال���دي���ن���ي���ة وق��ي��م��ه 

الأ�سيلة.
م��ن��ع  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل اجل������اد   )13
م����ا ي�����س��ه��م يف ت���غ���ذي���ة ال��ف��ك��ر 
م��ا ي�سادم  ب��اإي��ق��اف  ال��ت��ك��ف��ريي 
الدين وثوابته ويوجد مربرات 
اأن  مع  الإرهابيني  للمتطرفني 
اأهل التطرف غري معذورين يف 

اإرهابهم مهما كانت الظروف.
و����س���ائ���ل  ع�����رب  ال����رك����ي����ز   )1٤
الإ���س���م  مقا�سد  على  الإع����م 
واأخ���ق��ه  وو�سطيته  الأ�سا�سية 
واإط����ق���ه احل���ري���ات وحت��رمي��ه 
للتطرف من اجلانبني وحر�سه 
على الأمن ودرء الفنت وحلوله 

للق�سايا الإن�سانية املعا�سرة.
15( عدم ا�ستغ�ل ق�سايا الأمن 
عموما  الدين  ملحاربة  الفكري 
م���ن ق��ب��ل ب��ع�����ض الإع����م���ي���ني 
ال���ذي���ن ق���د ي���ك���ون���ون م���ن غري 
ي��وظ��ف��ون  ال���ذي���ن  اأو  امل�����س��ل��م��ني 
بع�ض الق�سايا خلدمة اأهدافهم 
اخلا�سة ذات التوجه الفكري اإذ 
الو�سطي  ال�سحيح  ال��دي��ن  اإن 
للمجتمعات  اأم��ان  �سمام  ميثل 

والأوطان.
التي  الأ���س��ال��ي��ب  م��ن��اق�����س��ة   )16
ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا الإع�������م ال��ع��رب��ي 

وامل��ح��ل��ي يف اأ���س��ال��ي��ب ال��ت��وج��ي��ه 
باأ�ساليب  وا�ستبدالها  الفكري 
الهوية  على  للمحافظة  اأف�سل 
مكثفة  برامج  واإي��ج��اد  الفكرية 
وب��������اأح��������دث ال������ط������رق خل���دم���ة 

الق�سية.
اأن����ن����ا  ن���������درك  اأن  ي����ج����ب   )17
حما�سرون ح�ساريا من خ�ل 
اإع�مية  م��واد  م��ن  ن�ستقبل  م��ا 
غ��رب��ي��ة ت��ه��اج��م��ن��ا يف اأف���م��ه��ا 
ح�ساب  على  ح�ساراتها  وتلمع 
واأم��وال  باأموالنا  وذل��ك  قيمنا، 

املنت�سبني لب�دنا.
اإلى زيادة وتطوير  18( احلاجة 
امل���وؤ����س�������س���ات امل���ن���ت���ج���ة ل���ل���م���واد 
الإع�مية اإذ اإن املادة الإع�مية 
ه���ي اأ���س��ا���ض ال��ت��وج��ي��ه ال��ف��ك��ري 

وهي التي ت�سل اإلى امل�ستقبل.
19( احلاجة اإلى تطوير القنوات 
ال���ف�������س���ائ���ي���ة اجل��������ادة ودع���م���ه���ا 

وتي�سري ال�سبل لها حمليا.
احلكومي  الإع����م  تطوير   )20
املن�سبطة  املناف�سة  ي��واف��ق  مب��ا 

واجلادة.
الرفيه  ق�سايا  ت��ك��ون  اأن   )21
ب����ع����ي����دة ع�����ن ت���ع���ل���ي���م ال����رع����ب 
والرذيلة،  والإره��اب  والوح�سية 
يقدم  مما  النتقاء  ميكن  حيث 
وخ�����س��و���س��ا الأف��������م ال��غ��رب��ي��ة 
اأق��ل �سررا  وم��ا مياثلها م��ا ه��و 
واأح�سن اإن�سانية واأهدافا وقيما، 
مم���ا ي��ع��ر���ض ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ه��ذه 
ال��ق��ن��وات ال��ت��ي ت��دع��م ال��رف��ي��ه 

م��ا ي�����س��ت��ه��دف اإع���م��ي��ا اأ���س���، 
ح��ي��ث ت��ب��ذل اجل��ه��ود والأم����وال 
لتح�سني �سورة اململكة وتف�سده 
امل��ن�����س��وب��ة زورا  ال���ق���ن���وات  ه����ذه 
للمواطنني والب�د يف حلظات.

���س��راع  اأن  ن����درك  اأن  ع��ل��ي��ن��ا   )8
واأن  ق����ائ����م،  والأف������ك������ار  الأم�������م 
اأدوات ال�سراع  اأهم  الإع�م من 
امل����ع����ن����وي واحل���������رب ال���ف���ك���ري���ة 
لهذا  م��وج��ه��ة  منها  ك��ث��ريا  واأن 

الهدف.
الأم��ن��ي��ة  ال��رق��اب��ة  اأن  اإدراك   )9
اأو�سكت  والثقافة  الإع����م  على 
ع��ل��ى ال��ت������س��ي يف ظ���ل ال��ع��ومل��ة 
الكونية املعا�سرة وطفرة و�سائل 

الت�سال.
واأب����ح����اث  درا������س�����ات  ت��ب��ن��ي   )10
خ���ا����س���ة ع����ن الإع����������م امل���وج���ه 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة ع��م��وم��ا 
ومعرفة  خ�سو�سا،  وللمملكة 
اأث��ره  ومعرفة  وحتليلها  م���واده 
الفكري على املواطنني ومتابعة 

تطوراته با�ستمرار.
11( الهتمام بالربية والتعليم 
وتاأكيد دور الأ�سرة واملدر�سة يف 
القادم  الفكري  الف�ساد  مواجهة 
ع���رب ال��ف�����س��اء الإع�����م����ي من 
منطلق ال�سفافية والو�سوح مع 
والرف�ض  املنع  ولي�ض  النا�سئني 

فقط.
ل��ل��ق��ن��وات  ج�����ادة  م��ع��اجل��ة   )12
امل���ن�������س���وب���ة ل��ب��ع�����ض امل���واط���ن���ني 
ال�����س��ع��ودي��ني مب��ا ل ي��وؤث��ر على 

وب�����اأم�����وال ع���رب���ي���ة ع����ن ط��ري��ق 
اأف�����م ال��رع��ب واخل����وف وال���دم 

والرذيلة.
قنوات  اإيجاد  الركيز على   )22
����س���ب���اب���ي���ة م���ت���زن���ة ت���ن���اف�������ض م��ا 
الف�سائيات  عرب  لل�سباب  يقدم 

العابثة.
اأماكن  اإيجاد  الركيز على   )23
ترفيه نظيفة متنوعة ت�سهم يف 

الإمكان عن  ال�سباب قدر  جذب 
القنوات ال�سارة.

الإره��������������اب  حم�������ارب�������ة   )2٤
وف�����ك�����ره �������س������رورة ج��م��اع��ي��ة 
وب��ني  بينه  يخلط  ل  اأن  ع��ل��ى 
حم��ارب��ة ال��دي��ن ع��م��وم��ا وب��ني 
اأ����س���ح���اب ق�����س��اي��ا ال��ت��ح��ري��ر 
اإخ��وان��ن��ا  كق�سية  لأوط���ان���ه���م 

الفل�سطينيني.

ملا  م��درو���ض  علمي  ت��وق��ع  ه��و  ع��ب��ارة،  اأب�����س��ط  يف  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
واحلا�سر  املنتهي  املا�سي  معطيات  على  ب��ن��اءا  م�ستقب�،  �سيحدث 

املتحرك.
وقد حازت الدول الغربية وخا�سة اأمريكا ق�سب ال�سبق يف اإن�ساء 
دون  ال�سخمة  امليزانيات  لها  فر�سدت  امل�ستقبلية،  الدرا�سات  مراكز 
�سح، وجندت لها العقول املفكرة دون قيد؛ وذلك لأنها اأدركت اأهميتها 
بذلك  ف��ق��ادت  اإرادت���ه���ا؛  وف��ق  وال��ع��امل��ي  ال��ق��وم��ي  امل�ستقبل  يف �سناعة 

العامل، وحتكمت يف م�سري كثري من ال�سعوب.
ويوجد يف اأوربا اآلف املراكز، ويف اأمريكا لوحدها ما يزيد على 

1750 مركزا منت�سرة يف جميع الوليات الأمريكية!
وباملقابل فمراكز ال�ست�سراف يف العامل العربي �سعيفة جدا من 
تقدمه من  ما  وم��ن حيث  22 مركزا،  تقرب من  فهي  العدد،  حيث 

درا�سات موؤثرة يف �سناعة القرار.
جلميع  الع�سر  ه��ذا  يف  ملحة  ���س��رورة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اإن 
ال�سنة واجلماعة، خا�سة الغنية مبواردها،  اأهل  الدول التي يحكمها 
املحافظة على اأخ�قها، امللتزمة بدينها، �سرورة ملن ين�سدون الأمن 
و�سع  دون  وم���ن  امل�ستقبلي،  ال���س��ت�����س��راف  دون  ف��م��ن  وال���س��ت��ق��رار، 
اخلطط العملية املنا�سبة ب�سفتها اأ�سبابا اأمرنا اهلل بها، فاإن العواقب 

�ستكون وخيمة جدا.
هذه  اإ�سغال  يف  �سببا  يكون  ق��د  ال��ب��اب  ه��ذا  يف  التفريط  واإن  األ 
واإ�سغالها  مواردها،  وا�ستنزاف  واحل��روب،  والثورات  بالق�قل  الدول 
اأو تعطيلها عن م�ساحلها العليا، وعن تقدمها التقني وال�سناعي؛ بل 

وعن عبادة ربها باأمن واطمئنان.
اإن ا�ست�سراف امل�ستقبل م�سوؤولية تقع على اجلميع، واإن النجاح 
وال�سيادة وال�ستقرار يف عامل اليوم الذي تتحكم فيه امل�سالح يتوقف 
كثريا على مقدار ما نحققه من تقدم حقيقي و�سريع يف هذا امل�سمار.

»ت��ب��داأ  كورني�ض  ادوارد  العاملية  امل�ستقبل  جمعية  رئي�ض  ي��ق��ول 
اأننا ن�سنعه، واأنه لي�ض �سيئا  م�سوؤوليتنا نحو امل�ستقبل عندما ندرك 

مفرو�سا من قوى اأخرى اأو خارجا عن اإرادتنا. 
اإننا ن�سنع امل�ستقبل باأنف�سنا مبا نعمل ومبا ل نعمل، ويف الوقت 
الذي نعرف فيه بقدرتنا على ال�سيطرة عليه، فاإننا ل حمالة نعي 
النتائج املرتبة على اأفعالنا؛ مما يجعلنا نعمل كل ما يجعل امل�ستقبل 

اأف�سل. وباإيجاز نت�سرف ب�سورة اأعقل.
ل  »امل�سري  ال�سيا�سة(:  رج��ال  )اأح���د  ب��ري��ان  جينز  وليم  وي��ق��ول 
يتكون اأو ياأتي بال�سدفة واإمنا بالختيار، اإنه لي�ض �سيئا ننتظره واإمنا 

�سيئا ننجزه«
اأهدافه  اإلى  امل�ستقبل ترجع  ا�ست�سراف  اأهمية  اأن  وهذا يعني 
وغ��اي��ات��ه، وه��و: حم��اول��ة حت�سني ال��ق��رار؛ لأن��ه يقدم لنا الإن���ذار 
حتديات  مواجهة  م��ن  فيمكننا  ح�سولها،  قبل  بامل�سك�ت  املبكر 
�سانعو  ليختار  املتعددة؛  اخل��ي��ارات  بو�سع  وذل��ك  بثقة،  امل�ستقبل 

القرار املنا�سب منها.
* مقتطف من بحثي
»ا�ست�سراف امل�ستقبل الأمني للمملكة
العربية ال�سعودية-1٤33ه�«

وقفة

د. علي بن سعيد
العبيدي 

أستاذ مشارك بقسم العقيدة
والمذاهب المعاصرة

إضاءة في أهمية 
استشراف المستقبل *
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أعضاء األندية الطالبية: عملنا أفادنا
في بناء الشخصية واكتساب خبرات وتكوين عالقات

ووج����ه ال��ب�����س��ام��ي ���س��ك��ره جلميع 
اأ���س��ات��ذة وط���ب،  م��ن عملوا معه م��ن 
كلية  ن���ادي  رئ��ي�����ض  بال�سكر  خ�����ض  ك��م��ا 
على  الوادعي  م�سفر  الدكتور  الربية 
اإلى  بالإ�سافة  الدائم،  وتوجيهه  دعمه 

م�ساركته لهم يف الكثري من الأعمال.

اأب���ن���اء اجل��ام��ع��ة بع�سهم  ي��ن��دم��ج ف��ي��ه��ا 
يف ب���ع�������ض، ����س���اه���ري���ن ج��ل��ي��د ال��ع��زل��ة 

وال�ستق�لية.
قدمت  الط�بية  »الأن�سطة  وق��ال 
يل الكثري من الفر�ض التي من خ�لها 
والتنظيم  كالقيادة  عدة  مهارات  ع��ززت 

 واأ������س�����اف »اأن�������ا ب�����س��ف��ت��ي ط��ال��ب��ا 
اأنتظر مزيدا  العام احلايل،  خريجا يف 
م��ن اجل��ه��د وال��ع��م��ل م��ن قبل زم�ئي 
الأن�سطة، وذلك  امل�ساركني يف  الط�ب 
م����ن اأج������ل ت��و���س��ي��ع م��ن��ا���س��ط��ه��م ح��ت��ى 

ي�ستفيد منها املجتمع عموما«.

تحرير طاقات
واأو�����س����ح رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
م��ن��ظ��م ال������دورات ال��ع��ل��م��ي��ة ب���ن���ادي طب 
الأ�����س����ن����ان، ال���ط���ال���ب ف����ار�����ض م�����س��ت��ور 
منبعا  ت��ع��د  ال��ط���ب��ي��ة  الأن�������س���ط���ة  اأن 
ل���إب��داع��ات وحت��ري��را ل��ل��ط��اق��ات، حيث 

بالإ�سافة  والأع��ب��اء،  امل�سوؤولية  وحتمل 
اإل����ى ف���ائ���دة ع��ظ��م��ى ب��ال��ن�����س��ب��ة يل وه��ي 
تعزيز الع�قات العامة وتوطيد اأوا�سر 
اأن  يل  يكن  مل  اأ�سخا�ض  م��ع  ال�سداقة 

اأعرفهم من دون هذا امليدان«.
الأن�������س���ط���ة  اأن  م�������س���ت���ور  واأك����������د 
ال���ط����ب���ي���ة ت���ع���د م���وط���ن���ا ل��ل��م��ب��دع��ني 
م�سريا  والإب��داع��ات،  املواهب  واأ�سحاب 
اإل���ى اأن���ه ه��و وزم���الءه ط��الب الن�ش�ط، 
يف  والتنظيم  الدعم  من  املزيد  ياأملون 
ب�سكل  وت��ع��م��ل  ل��ت��ك��رب  اأن��دي��ت��ه��م  هيكلة 
موؤ�س�سي منظم لإي�سال فائدتها جميع 
�سرائح املجتمع، وتعود بالنفع لكلياتهم 

وللجامعة ب�سكل عام.
ك��م��ا ق����دم ���س��ك��ره ل��ل��ع��ام��ل��ني على 
اإجن�������اح اأن�����س��ط��ت��ه��م يف ع����م����ادة ����س���وؤون 
ال��ط���ب وع��ل��ى راأ���س��ه��م ال��دك��ت��ور مريع 
على جن��اح حفل  اإي��اه��م  مهنئا  الهبا�ض، 
ي��زداد متيزا عاما  ال��ذي  ختام الأن�سطة 

بعد عام.

غياب المنشأة متكاملة
اأما ع�سو النادي الثقايف بفرع اجلامعة 
مب��ح��اي��ل ع�����س��ري ال��ط��ال��ب ع��ب��دال��ق��ادر 
ونواديها  الأن�سطة  اأن  ف��اأك��د  احلفظي، 
تقدم لط�بها دوما اأفكارا  نوعية هادفة 
للمنهج  داع���م���ة  امل���ج���الت،  خم��ت��ل��ف  يف 
الط�بي،  املجتمع  لحتياجات  وملبية 
جيل  تاأ�سي�ض  عملية  يف  اأي�سا  وم�سهمة 

يوؤمن بالعمل وامل�سوؤولية الجتماعية.
الكثري  ت�سم  الأن�����س��ط��ة  واأ����س���اف« 
م����ن ال�����ربام�����ج ال����ه����ادف����ة وامل����درو�����س����ة 
وامل�سممة وفق اأ�س�ض تربوية، تروح عن 
طريق  ع��ن  اخل���ربات  وتك�سبنا  اأنف�سنا 
من  فينا  اجل��م��اع��ي  ال��ع��م��ل  روح  تنمية 
ك��ف��ري��ق واح����د لتحقيق  ال��ع��م��ل  خ����ل 
اإلى اأن ما ينق�ض  هدف واح��د«، م�سريا 
تلك الأن�سطة هو وجود من�ساأة متكاملة 
حت��ت�����س��ن��ه��ا، وت���ل���ب���ي رغ����ب����ات ال��ط��ل��ب��ة 

مبختلف ميولهم وهوياتهم.

جزء من المسيرة التعليمية
بكلية  الط�بية  الأن�����س��ط��ة  رائ���د  واأك���د 
الهند�سة التي ح�سلت على املركز الأول 
املهند�ض  العام،  لهذا  الأندية  تاج  ولقب 
الأن�سطة  م��و���س��وع  اأن  م�سيبه،  اأ���س��ام��ة 
ال��ط���ب��ي��ة اأ���س��ب��ح اأم����را ل خ����ف على 
اأهميته خ�سو�سا يف ع�سر العتماد على 
العلم والتخ�س�ض يف اأدق فروع املجالت 
اأن وجود  اإلى  املختلفة، م�سريا  العلمية 
مثل هذه الأن�سطة يعترب مطلبا اأ�سا�سيا 
الإنتاج  يف �سبيل حتقيق وحت�سني زيادة 

ل�سباب الوطن.
الط�بية  الأن�سطة  اأندية  وتابع« 
التعليمية،  امل�سرية  م��ن  يتجزاأ  ل  ج��زء 
ورعايتها،  للمواهب  دعم  من  توفره  ملا 
اإ�����س����اف����ة اإل�������ى ت���ط���وي���ره���ا ل���ل���م���ه���ارات 
ذي  ج��ي��ل  ل��ب��ن��اء  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال�سخ�سية 
ت��وؤه��ل  ق����درات علمية وق��ي��ادي��ة م��ت��زن��ة 

اأع�ساءه ل�لتحاق ب�سوق العمل«.
واع����ت����رب م�����س��ي��ب��ه، حت��ق��ي��ق ن����ادي 
ت��اج  ول���ق���ب  الأول  ل��ل��م��رك��ز  ال��ه��ن��د���س��ة 
الأن����دي����ة، ث���م���رة جل���ه���ود م��ب��ذول��ة من 
ق��ب��ل اأع�����س��اء ال���ن���ادي، ودع����م دائ����م من 
الدكتور  الأ�ستاذ  معايل مدير اجلامعة 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال������داود ال���ذي 

يويل اهتمامه دوما للطاقات ال�سابة.

عبدالعزيز رديف

الأن�سطة  ف��ع��ال��ي��ات  م���وؤخ���را،  اختتمت 
الط�بية باجلامعة لهذا العام. وكانت 
ق���د اع���ت���م���دت ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى دور 
الكليات والأندية  الأندية الط�بية يف 

املركزية البالغ عددها 26 ناديا.
خ�ل  عر�سه  مت  م��ا  على  وب��ن��اءا 
ال���ت���ق���ري���ر ال�������س���ن���وي يف احل����ف����ل، ف����اإن 
بف�سل  كبرية  جناحات  حققت  الأندية 
من اهلل ثم بف�سل ط�بها وبراجمهم 
ال��ت��ي ت��دي��ره��ا ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط���ب 
مم��ث��ل��ة يف وح����دة ال��ن�����ش���ط ال��ط��الب��ي، 
اجلامعة  دائ��م من معايل مدير  بدعم 
الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد 

الداود.
باأع�ساء تلك  »اآف��اق«  وخ�ل لقاء 
اآرائ���ه���م وك�سفوا  الأن���دي���ة، ع���ربوا ع��ن 
فرة  خ���ل  وجتاربهم  تطلعاتهم  عن 

عملهم فيها. 

حلقة وصل 
����س���ب���ه ط����ال����ب ك���ل���ي���ة ال�����ط�����ب، ع�����س��و 
ن����ادي ال��ط��ب والإب�������داع ون�����ادي العمل 
ال��ت��ط��وع��ي، ع���ب���داهلل خ���ال���د، الأن���دي���ة 
الط�بية يف اجلامعة �سواء املركزية اأم 
حلقات  اأك��رب  من  باأنها  الكليات،  اأندية 
الو�سل بني اجلامعة واملجتمع، موؤكدا 
من  ترفع  توعوية  خ��دم��ات  تقدم  اأن��ه��ا 
كاإقامة  املجتمع،  لدى  الوعى  م�ستوى 
الكتيبات  وت���وزي���ع  وط��ب��اع��ة  ال���ن���دوات 
واملن�سورات عن طريق اأن�سطة تطوعية 

وحم�ت �سحية.
ال��ن�����ش���ط الطالبي  »اأن���دي���ة  وق����ل 
ق����دم����ت يل ب�����س��ف��ت��ي اأح�������د ال���ط����ب 
امل��ن�����س��م��ني ل��ه��ا، ف���وائ���د ع��ظ��ي��م��ة على 
ال�������س���ع���ي���د ال�������س���خ�������س���ي م������ن خ�����ل 
الحتكاك باملجتمع وخدمته عن طريق 
اأك�سبني  مم��ا  تطوعية،  ب��رام��ج  اإت��اح��ة 
خ����ربات ع���دي���دة، اإ���س��اف��ة اإل����ى تطوير 
مهاراتي«، معربا عن �سعادته بح�سول 
ناديه نادي العمل التطوعي على املركز 
املركزية،  الأن��دي��ة  م�ستوى  على  الأول 
وح�����س��ول ن���ادي ال��ط��ب والإب����داع ال��ذي 
ين�سم اإلى ع�سويته  اأي�سا، على املركز 

الثالث على م�ستوى اأندية الكليات.

فوائد كثيرة
والتقومي  املتابعة  جلنة  رئي�ض  واأ���س��ار 
ب������ن������ادي ك���ل���ي���ة ال�����رب�����ي�����ة، ال���ط���ال���ب 
الأن�سطة  اأن  اإل��ى  الب�سامي  عبدالعزيز 
ك��ان��ت م��وج��ودة منذ  ال��رب��ي��ة  يف كلية 
زمن، ولكن، بف�سل اهلل اأول ثم بف�سل 
افتتاح مقر للنادي يف الكلية نف�سها يف 
الآونة الأخرية، كان النط�قة الفعلية 
لأن�����س��ط��ة ال���ن���ادي ل��ي��ق��دم ب��ع��ده��ا اإل���ى 
اأع�سائه الكثري من الفوائد من خ�ل 
ومهارات  ع��ادات  تكوين  يف  م�ساعدتهم 
اإيجابية  يف  كبري  وب�سكل  ت�سهم  وقيم 
التفاعل فيما بينهم، وال�سمو بالأخ�ق 

وتنمية ال�سخ�سية.
وقال »نظم النادي ممث� يف جلانه 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  والإع����م���ي���ة، 
وال�����ن�����دوات وال�����زي�����ارات وامل�����س��رح��ي��ات 
وامل��ب��اري��ات وغ��ريه��ا، مم��ا اأف���اد �سريحة 

كبرية من الط�ب«.
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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 توعوية

استشارة غذائية

»الغذاء والدواء«
تجري دراسة على مواد

صناعة األكواب البالستيكية 
م�سحية  درا�سة  اأج��رت  اأنها  وال���دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  اأو�سحت 
على بع�ض مواد التعبئة والتغليف الب��ستيكية املوجودة يف الأ�سواق 
املحلية واملخ�س�سة ل��ستعمال الغذائي، مبا فيها تلك امل�سنوعة من 
�سناعة  يف  ع��ادة  وت�ستخدم  »الفلني«  الرغوي  ال�ستريين  عديد  م��ادة 

اأكواب القهوة وال�ساي، للتاأكد من مطابقتها للموا�سفات.
كيميائية  م��واد  انتقال  هجرة  ن�سبة  اأن  اإل��ى  ال��درا���س��ة  وخل�ست 
املحتملة،  الظروف  اأق�سى  حتت  للغذاء  والتغليف  التعبئة  م��واد  من 
�سعيفة جدا و�سمن احلدود التي ل متثل خطرا على �سحة و�س�مة 

امل�ستهلكني.
اخلليجية،  القيا�سية  املوا�سفة  البند 18/٤ من  اأن  اإلى  واأ�سارت 
اأنه  على  ن�ض  الغذائية«  امل��واد  »ع��ب��وات  بعنوان   ،2013/1863 ورقمه 
الب��ستيكية  امل���ادة  يف  ال�ستريين  اأح���ادي  تركيز  ي��زي��د  ل  اأن  »ي��ج��ب 
 %0.5 وعلى  الدهنية  الغذائية غري  امل��واد  عبوات  بالوزن يف   %1 على 
اأو  ال�ستريين  امل�سنوعة من عديد  الدهنية  الغذائية  املواد  يف عبوات 

عديد ال�ستريين املطاطي املعدل«.
 10 على  العامة  الهجرة  ن�سبة  تزيد  البند 21/٤ »األ  ن�ض  كما 
املادة  اأو 60 مغ/كغ من  التعبئة والتغليف  م��غ/دم2 من م�ساحة مادة 
املخ�س�سة  الب��ستيكية  امل���واد  جلميع  بالن�سبة  املغلفة«  ال��غ��ذائ��ي��ة 

مل�م�سة الغذاء.
ويعتمد معدل الهجرة على درجات احلرارة امل�ستخدمة من قبل 

امل�ستهلك، وكذلك فرة م�م�سة الغذاء ملادة التعبئة.

بطرق  التوعوية  جهودها  لتعزيز  املوقع   الإل��ك��روين  املوقع  ال�سحة  وزارة  د�سنت 
www.wecanstopthis.com »الوقاية من »كورونا« �سمن حملة »# نقدر_نوقفها

ويتيح املوقع اجلديد مل�ستخدمي و�سائل التوا�سل الجتماعي الإ�سهام يف ن�سر الوعي 
بطريقة غري تقليدية، من خ�ل التطوع الإلكروين، بت�سجيل ح�ساباتهم يف توير 

ون�سر تغريدات توعوية باأ�سمائهم بالتعاون مع وزارة ال�سحة. 
وتخول هذه الطريقة احلديثة واملتعارف عليها يف و�سائل التوا�سل الجتماعي 
احلق يف التغريد با�سم �ساحب احل�ساب يف توير مرة واحدة يف الأ�سبوع، مع �سمان 

عدم الو�سول اإلى احل�ساب اأو معرفة كلمة املرور. 
ومي��ك��ن للمتربع اإل��غ��اء ت��ط��وع��ه يف اأي وق���ت، م��ن خ����ل ال��ع��ودة اإل���ى امل��وق��ع 
لأي  املتطوع  تعر�ض ح�ساب  عدم  احلملة  موقع  ي�سمن  حني  يف  ح�سابه،  وا���س��رداد 
ا�ستخدام  على  ي��وؤث��ر  ل��ن  باحل�ساب  ال��ت��ربع  اأن  ع��ن  ف�س�  للخ�سو�سية،  اخ���راق 

ال�سخ�ض حل�سابه بال�سكل املعتاد. 
توعوية  تغريدات  كتابة  ال�سحة  وزارة  يف  املتخ�س�سني  من  فريق  و�سيتولى 
احلملة  ح�ساب  خ���ل  م��ن  ن�سرها  قبل  وم��ف��ي��دة،  مب�سطة  تثقيفية  ر�سائل  حتمل 
تلقائي،  ب�سكل  التغريدات  ن�سر  اإع��ادة  اإل��ى  اإ�سافة  املتربعني،  وح�سابات  الرئي�سي، 

بح�سب املدة التي يرغب فيها �ساحب احل�ساب يف البقاء متطوعا مع احلملة.

نقدر نوقفها
املتربعني  املتطوعني  قائمه  نوقفها«  »نقدر  حلملة  الإل��ك��روين  املوقع  ين�سر  كما 
اإل���ى ق��ائ��م��ة اأح���دث  بح�ساباتهم يف م��ك��ان ب���ارز م��ن امل��وق��ع م��ع ���س��وره��م، اإ���س��اف��ة 

املتطوعني، واأحدث تغريداتهم.

فيديوهات توعية
اإلى جانب التطوع بح�سابات التوا�سل الجتماعي يحتوي املوقع اجلديد للحملة 
الوقاية من كورونا، بجانب خريطة  �سائقة، حول  على فيديوهات توعية ق�سرية 
خمتلف  يف  كورونا  ملف  م�ستجدات  اآخ��ر  لتو�سيح  دوري؛  ب�سكل  حت��دث  تفاعلية، 
ال���وزارة، وكذلك حول  املر�ض من  الأخ��ب��ار ح��ول  اآخ��ر  اإل��ى  اإ�سافة  اململكة،  مناطق 

العامل.

متجددة
تعد فكرة التربع بح�سابات امل�ستخدمني ملواقع التوا�سل الجتماعي اإحدى الو�سائل 
خلدمة  وذل��ك  العامل؛  ح��ول  املجتمعات  من  ع��دد  يف  الوعي  لن�سر  التقليدية  غري 

جمموعة من املو�سوعات ال�سحية والجتماعية والبيئية والإن�سانية.

استشارة وظيفية

ال تكرار للبيانات النهائية
في »جدارة«

اإبراهيم  ب��ن  الأ���س��ت��اذ  حمد  املدنية  اخل��دم��ة  ل���وزارة  الر�سمي  املتحدث  اأك��د 
املنيف، اأن من مت دعوتهم من املتقدمني واملتقدمات اإلى برنامج التوظيف 
»جدارة« للمطابقة النهائية  يف اأي من املفا�س�ت الوظيفية التي مت اإع�نها 
�سابقا، ل تتم دعوتهم للمطابقة النهائية مرة اأخرى ما مل يطراأ  تغري يف 

املوؤه�ت العلمية للمتقدمني واملتقدمات.
كاملة  اإدارة  خ�س�ست  ق��د  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  وزارة  اأن  املنيف  واأ���س��اف 
اأم  الهاتفي،  بالت�سال  �سواء  ا�ستف�ساراتهم  لتلقي  وذلك  املراجعني،  خلدمة 

من خ�ل ا�ستقبالهم يف �سالة خدمة املراجعني بالوزارة.

النساء يحتجن لقدر من النوم أكثر من الرجال
استشارة طبية

الباحثني  م��ن  فريق  اأج��راه��ا  طبية  درا���س��ة  ك�سفت 
ب��ج��ام��ع��ة دي�����وك الأم���ري���ك���ي���ة، اأن ه���ن���اك اخ��ت���ف��ا 
حاجات  مدى  يف  والن�ساء  الرجال  بني  ف�سيولوجيا 

كل منهما للنوم.
واأوردت �سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، عن 
ول  النوم  يحرمن من  ال�تي  الن�ساء  اأن  الدرا�سة، 
يح�سلن على القدر الكايف منه، كثريا ما يعانني من 

الكتئاب، ويغ�سنب كثريا.
رفع  النوم يف  دور  اأك��دت  �سابقة  درا�سة  اأن  كما 
ال�سحة  وم�سك�ت  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  خطر 
يف  اللتهابات  وانت�سار  الدماغية  وال�سكتة  العقلية 

جميع اأع�ساء اجل�سد.
 واأ�����س����ارت ال���درا����س���ة ال���ت���ي ن�����س��رت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة 
العربية  باململكة  النف�سية  ال�سحة  لتعزيز  الوطنية 
اأك��ر حاجة  تعد  الن�ساء  اأخم��اخ  اأن  اإل��ى  ال�سعودية، 

عافيتها  ت�ستعيد  ك���ي  ال���رج���ال  م���ن  ال���راح���ة  اإل����ى 
التفكري  على  الن�ساء  ق���درة  ب�سبب  وذل���ك  وق��وت��ه��ا، 
والن�سغال يف اأكر من مهمة ووظيفة يف اآن واحد، 

وبالتايل يبذلن جمهودا ذهنيا اأكرب.
يف  تكمن  ال��ن��وم  اأهمية  اأن  الباحثون  واأ���س��اف 
نف�سه،  وي�سلح  يتعافى  كي  للمخ  املجال  يف�سح  اأن��ه 
العديد  عن  امل�سوؤول  وهو  املخ  من  جزء  يقوم  حيث 
من املهام مثل الذاكرة والتفكري واللغة، خ�ل هذه 
احلوا�ض  خمتلف  عن  متاما  نف�سه  بف�سل  ال��ف��رة، 
وتدخل يف و�سع ال�ست�سفاء كي ت�سرد طاقتها مرة 

اأخرى.
اأن الرجال الذين يعملون يف  الدرا�سة  واأكدت 
الوظائف التي تعتمد على التفكري والأداء الذهني 
ال���ع���ايل، ق��د ي��ح��ت��اج��ون اأي�����س��ا اإل���ى احل�����س��ول على 

فرات كبرية من الراحة.

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

»الصحة« تدشن 
حملة توعية 
عن كورونا في 
»تويتر«
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رياضة

اختتمت يوم الث�ثاء املا�سي فعاليات الأوملبياد الريا�سي الأول، الذي 
تخدم  التي  الريا�سية  الأن�سطة  لدعم  منها  مبادرة  اجلامعة  اأقامته 

بدورها العملية التعليمة.
عمادة �سوؤون الط�ب ممثلة يف الأن�سطة الط�بية قدمت جهودا 
عم�  قدمت  حماباة  اأو  جماملة  دون  من  فهي  فت�سكر،  تذكر  ب��ارزة 
احرافيا مميزا قل ما جتده يف جهات متخ�س�سة، وهذا يح�سب لها 
لعدة اعتبارات، منها: اأنها التجربة الأولى لها يف اإقامة اأوملبياد ريا�سي 
يجمع10 األعاب خمتلفة، بالإ�سافة اإلى اأن مثل هذا النوع من الأن�سطة 

يحتاج اإلى دعم مايل كبري.
ومهنية  حرفية  ه��ن��اك  اأن  يجد  العمل  ه��ذا  لتفا�سيل  وامل��ت��اب��ع   
ومتابعة دقيقة لكل �ساردة وواردة مع دقة يف ح�سر النتائج، وقد قاموا 

بتوفري جميع الأدوات ال�زمة.
باهر ي�سجل لكافة  اأنتج عم� مميزا مت تتويجه بنجاح  كل هذا 
ت�ستوجب  العاملني فيه، وهو ما ي�سع على عاتقهم م�سوؤولية كبرية 

حر�سهم على ت�يف الأخطاء التي وقعوا فيها، يف املوا�سم املقبلة.
اأن��ه ل يوجد عمل كامل وخ��ال من العيوب ف��اإن اجلماهري  ومبا 
الأمن  جهاز  يف  وخل�  �سعفا  لحظت  اخلتامي  احلفل  ح�سرت  التي 
اجلامعي الذي ترك احلبل على الغارب يف مدرجات امللعب، بالإ�سافة 
ع��ن قلة عددهم  ال��دخ��ول واخل���روج، ناهيك  ع��دم تنظيم عملية  اإل��ى 

الذي اأ�سهم يف هذه الأخطاء .

ومضة..
امل�����س��ارك��ة يف هذا  امل��واه��ب ال�سابة  ال��ع��دي��د م��ن  ب���روز  �سهد الأومل��ب��ي��اد 
ال�ساأن  على  للقائمني  م��وات��ي��ة  فر�سة  وه���ذه  ال��ري��ا���س��ي«  »ال��ك��رن��ف��ال 
الريا�سي باجلامعة ليهتموا بهذه املواهب و�سقلها ودعمها لت�سهم مع 

مرور الوقت يف دعم امل�سرية الريا�سية يف وطننا الغايل.

بوضوح

سلطان عوض عسيري
sulltan_kku@hotmail.com

األولمبياد الذي أخرج 
طاقات المبدعين

يقتفيان أثر عمالقي إسبانيا
النصر واألهلي.. من يحقق اآلمال؟

لكن  الأخ���رية  قبل  اجلولة  مباريات  نهاية 
اإذا خ�سر  خ��ا���س��ة  ف��ق��ط،  ال��ن�����س��ر  ل�����س��ال��ح 
الأه���ل���ي اأم�����ام ال���ت���ع���اون ول����و ب��ال��ت��ع��ادل اأو 
الهزمية، بينما فوز الن�سر على اله�ل باأي 
نتيجة ت�ستمر معه الإثارة حال فوز الأهلي 
بالرتيب  واله�ل  التعاون  على  والن�سر 

وتبقي اجلولة الأخرية هي احلا�سمة.
بر�سلونة  هو  الن�سر  اإن  القول  ميكن 
واأي�سا  املت�سدر،  لكونه  نقطة   87 بر�سيد 
الأهلي هو ريال مدريد بر�سيد 85 نقطة، 
وبالتايل فمن  الو�سع احل��ايل،  عطفا على 
بالبطولة  يحلموا  اأن  هنا  الأه�ويني  حق 
كم� هو ح�ل ري�ل مدريد بنف�س ال�شروط، 
املتبقية  ع���دم اخل�����س��ارة يف اجل����ولت  وه���و 
الذي  للريال  بالن�سبة  الإ�سباين  بالدورى 

يتمنى تعر بر�سلونة ولو بالتعادل.
وج������ه ال�������س���ب���ه ه���ن���ا ي���ت���وق���ف ع��ن��د 
مل�سلحة  تلعب  ال��ت��ي  امل��ب��ا���س��رة  امل��واج��ه��ات 
وبر�سلونة  الن�سر  م��ع  وال���ري���ال  الأه��ل��ي 
لأن����ه ح���ال ال��ت��ع��ادل يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف يف 
النق�ط هن� وهن�ك �شيكون اللقب لالأهلي 
اإ���س��ب��ان��ي��ا، لأن  يف ال�����س��ع��ودي��ة ول��ل��ري��ال يف 
املواجهات املبا�سرة تعطى ل�أهلي احلق يف 
اللقب لكونه فاز على الن�سر ذهابا واإيابا، 
 1-3 بر�سلونة مبدريد  على  ف��از  وال��ري��ال 

وخ�سر برب�سلونة 2-1.

اجلماهري ال�سعودية اليوم على موعد مع 
ال��ذي  الكبري  والتناف�ض  والإث����ارة  الندية 
يجمع بني فريقي املقدمة املت�سدر الن�سر 
ب� 60 نقطة، والو�سيف الأهلي ب� 58 نقطة، 
حينما يواجه الن�سر جاره اللدود اله�ل 
يف م���ب���اراة ه���ي الأ���س��ع��ب ع��ل��ى امل��ت�����س��در، 
مناف�سه  ليبعد  لله�ل  فر�سة  هي  بينما 

التقليدي عن لقب الدوري.
بدوره يلتقي  الأهلي بنظريه التعاون 
يف مواجهه �سهلة بع�ض ال�سيء ولكنة يلعب 
ه���ذه امل���ب���اراة وع��ي��ن��ه ع��ل��ى م��ب��اراة مناف�سه 
ال��ذي  الكبري  التناف�ض  ه��ذا  وب��ني  الن�سر، 
اللطيف  عبد  دوري  انط�قة  منذ  ا�ستمر 
وب��ني  بينه  �سبه  وج���ه  امل��و���س��م  ه���ذا  جميل 
ال���دوري الإ���س��ب��اين م��ع ال��ف��ارق الكبري بني 
ال�����دوري الإ���س��ب��اين ل��ك��رة ال��ق��دم ون��ظ��ريه 
امل��ت�����س��اب��ه��ة بني  الأم�����ور  اأن  اإل  ال�����س��ع��ودي، 
ال���دوري���ني ك��ب��رية ج���دا خ��ا���س��ة اأن الث���ارة 
اإ�سبانيا  يف  هناك  قائمة  �ستبقى  واملناف�سة 

وهنا يف ال�سعودية.
اإح�سائيات  خ�ل  من  مقارنة   ر�سد 
ر�سمية وموثقة للبطولتني تزيد من اإثارة 
اق��راب  مع  خا�سة  ال�سعودية،  يف  ال���دوري 
ب��ال��ل��ق��ب املح�سور  ل��ل��ف��وز  م��راح��ل احل�����س��م 
واإن كانت  والأه���ل���ي،  ال��ن�����س��ر  ب��ني  ر���س��م��ي��ا 
الأول����وي����ة دائ���م���ا ل��ل��ن�����س��ر ب��اع��ت��ب��اره ال���ذي 
النقطتني  ف����ارق  امل�����س��اب��ق��ة ط��امل��ا  ي��ت�����س��در 

م�ستمر بينه وبني الأهلي.
يعترب  اإذ  اإ���س��ب��ان��ي��ا،  يف  نف�سه  احل����ال 
اللقب هو الأقرب لرب�سلونة الذي يت�سدر 
فقط  ج��ولت  بث�ث  البطولة  نهاية  قبل 

وبفارق نقطتني.
يف البداية يت�سدر الن�سر يف الدورى 
الأهلي  يليه  نقطة،   60 بر�سيد  ال�سعودي 
ب��ر���س��ي��د 58 ن��ق��ط��ة، وت��ت��ب��ق��ى ل��ك��ل ف��ري��ق 
ثم  اله�ل  الن�سر  ي�قي  حيث  مباراتان، 
والأه��ل��ي  ال��ري��ا���ض،  م��ن  وك�هما  ال�سباب 
ثم  التعاون  اأم��ام  اأي�سا  مباراتان  له  تتبقي 

الحتاد من جدة.
ولن يتم ح�سم الأمور اإل مع �سافرة 

ال���ت�������س���اب���ه ال���ك���ب���ري ب����ني امل��وق��ف��ني 
ال�سعودي  ال����دورى  ه���داف  عند  يتوقف 
ال�����س��وري عمر  امل��ح��رف  حتى الآن وه��و 
هدفا   22 بر�سيد  الأهلي  لعب  ال�سومة 
واحلال نف�سه لكري�ستيانو رونالدو لعب 
ال���ري���ال ب��ر���س��ي��د٤2 ه���دف���ا، وال���ع��ب��ان 
يحت�ن مع ناديهما الو�سافة يف جدول 
الن�سر  املت�سدر  ه��داف  بينما  الرتيب، 
20 هدفا  بر�سيد  ال�سه�وى  هو حممد 
ون���ف�������ض احل������ال ل���رب����س���ل���ون���ة، ف��و���س��ي��ف 
الهداف ليونيل مي�سي بر�سيد ٤0 هدفا، 
اأي بفارق مثل الهدفني اللذين يف�س�ن 
بني ال�سه�وى وال�سومة، واإن كان غياب 
ال�سومة قد يوؤثر حال عدم م�ساركته يف 

مباراتي التعاون والحتاد.
من  اأي�سا  موجود  الكبري  الت�سابه 
خ�����ل احل�������س���ور اجل���م���اه���ريى ال��ك��ب��ري 
الذي يكت�سح به الريال ومبعدل ح�سور 
ي���ف���وق ب���ر����س���ل���ون���ة، وه�����و امل����ع����دل ن��ف�����س��ه 
و���س��اف��ة احل�سور  يحتل  ال���ذي  ل���أه��ل��ي 

بعد الحتاد.
الأهلى  بها  يتمتع  التي  امليزة  لكن 
الذي  الآن  الوحيد حتى  الفريق  اأن��ه  هو 
مل يخ�سر يف ال��دورى على عك�ض الن�سر 
ال�����ذي ان���ه���زم م���ب���ارات���ني ون��ف�����ض احل���ال 

لرب�سلونة وريال مدريد.
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إدارات

مركز إعداد القادة 
اإلداريين بالجامعة يسهم 
في الوصول إلى درجة 
عالية من التميز

• الإ���س��ه��ام يف ن�����س��ر ال��ف��ك��ر ال��ق��ي��ادي 
اأو متويل  اإعداد  والإداري، من خ�ل 
اأو رعاية اأو ن�سر الدرا�سات والبحوث 

والن�سرات املتخ�س�سة.

خدمات المركز
ال����ربام����ج  وي�������س���م���ل  ال�����ت�����دري�����ب:   •
الطويلة، لتي تهدف اإلى اإعداد القائد 
القادر على قيادة واإدارة امل�سروعات اأو 
يتم�سى  متطور  ب��اأ���س��ل��وب  امل��وؤ���س�����س��ات 
ال�سوق  واآل��ي��ات  الع�سر  حت��دي��ات  م��ع 
والدورات املهارية الق�سرية، يف جمال  

تنمية  املهارات القيادية و الإدارية.
• ال����س���ت�������س���ارات: يف جم����ال ت��ط��وي��ر 
التنظيمية  الهياكل  ب��درا���س��ة  الأداء، 
وم�سك�ت  التدريبية  والح��ت��ي��اج��ات 
وال�������س���رك���ات  ل���ل���م���وؤ����س�������س���ات  الأداء 
وال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت��ط��ل��ب ذل����ك، ثم 
والتدريب  ال���زم��ة،  احل��ل��ول  تقدمي 
وامل��ت��اب��ع��ة،  ال��ت��ق��ومي  واأدوات  ال�����زم، 

للو�سول اإلى و�سع اأف�سل.
ذلك  وي�سمل  والبحوث:  الدرا�سات   •
ال���درا����س���ات وال���ب���ح���وث ال���ت���ي ي��ع��ده��ا 
املركز اأو ي�سهم يف متويلها اأو رعايتها 

اأو ن�سرها.
امل���رك���ز لعقد  ي�����س��ع��ى  ال�������س���راك���ات:   •
�سراكات مع بع�ض اجلهات احلكومية 
تدريبية  م�ساريع  لتنفيذ  والأه��ل��ي��ة 
وت���ط���وي���ري���ة يف امل����ج����الت ال��ق��ي��ادي��ة 

والإدارية.
على  امل��رك��ز  الع��ت��م��ادات: يحر�ض   •
العاملية  الع��ت��م��ادات  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

جلميع براجمه التي يقدمها.
• ال�����س��ه��ادات: ي��ق��دم امل��رك��ز ���س��ه��ادات 
ال��ربام��ج  لكل  اجلامعة  م��ن  معتمدة 
يقدم  كما  ينظمها،  ال��ت��ي  التدريبية 
معها �سهادات واعتمادات عاملية لكثري 

من الربامج.

اح��ت��ي��اج��ات وط���م���وح���ات ع��م���ئ��ه، 
راق  وباأ�سلوب  يتوقعون  مما  باأكر 

من التعامل.
• اجل�����������ودة: ي��ح��ر���ض امل���رك���ز على 
الع��ت��م��اد ع��ل��ى اخل����رباء، و تقدمي 
اأداء متميز مبهنية ع�لية وان�شب�ط 

وم�سداقية، وفق اأعلى املعايري.
يقدمه  م��ا  خ���ل  م��ن  البت��كار:   •
وابتكار  علمية،  درا���س��ات  من  املركز 
ل��ل��ح��ل��ول الإب���داع���ي���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
الأ�ساليب  يف  وجت��دي��د  التحديات، 
ال���ف���اع���ل���ة ل����س���ت���غ����ل ال�����ق�����درات 

والطاقات.
م��ن خ�ل  الإجن����از:  ال�سرعة يف   •
الوقت  اح���رام  على  امل��رك��ز  حر�ض 
وتقدمي اخلدمة املطلوبة يف وقتها 

املحدد.
•  التكامل: من خ�ل العمل بروح 
ال��ف��ري��ق، وال�����س��راك��ة وال��ت��ع��اون مع 
اجلهات ذات اخل��ربة، والإف���ادة من 

معارف وخربات العم�ء.
 

أهداف المركز
• ت��ط��وي��ر ك���ف���اءة وف��اع��ل��ي��ة ال���ق���ادة 
ملنظمات  الإداري  ،واجلهاز  الإداري��ني 
الأعمال العامة واخلا�سة، من خ�ل 
ت��ن��م��ي��ة وت���ط���وي���ر ق������درات وم���ه���ارات 

مواردها الب�سرية.
وبحثية  ا�ست�سارية  خ��دم��ة  ت��وف��ري   •
التنظيمية  املجالت  كافة  يف  متميزة 
والإداري��ة من خ�ل درا�سة امل�سك�ت 
والح���ت���ي���اج���ات الإداري����������ة، وت��ق��دمي 
احل�����ل�����ول ل����ه����ا، وم���ت���اب���ع���ة وت���ق���ومي 

تنفيذها.
ال��ربام��ج وال���دورات  اإع���داد وتنفيذ   •
والربامج  اجلمهور،  لعامة  املفتوحة 
الإع�مية، يف �سوء �سيا�سات التوعية 

الفكرية والتنمية الإدارية.

حر�ست جامعة امللك خالد على الإ�سهام 
يف ن�سر ال��وع��ي ال��ق��ي��ادي واإع����داد ال��ق��ادة 
اإي��ق��اع  ال��ق��ادري��ن على مواكبة  الإداري����ني 
موؤ�س�سات  اأداء  ورف���ع  امل��ت�����س��ارع،  الع�سر 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل����ا�����ض، ف��اأن�����س��اأت 
العام  الإداري���ني« يف  القادة  اإع��داد  »مركز 
رائ���دا  خ���ربة  ب��ي��ت  ل��ي��ك��ون   )2010(  1٤31
يف ت��ق��دمي اأف�����س��ل ال���درا����س���ات واحل��ل��ول 
والتطوير  ال��ق��ي��ادي  الإع����داد  ميادين  يف 

الإداري والتنمية الب�سرية.
التخطيط  خ��دم��ات  امل��رك��ز  وي��ق��دم 
وال��ت��دري��ب يف اأح���دث ال��ربام��ج وامل��ه��ارات 
ال�زمة لإعداد القادة الإداريني باأ�سلوب 

متطور يتم�سى مع حتديات الع�سر.
املتعلقة  ال��درا���س��ات  امل��رك��ز  يعد  كما 
ب��ال��ه��ي��اك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة والح���ت���ي���اج���ات 
ملنظمات  الأداء  ومب�����س��ك���ت  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال�ست�سارات  لذلك  تبعا  ويقدم  الأعمال، 
واحل����ل����ول وال���ت���دري���ب ال�������زم ل��ت��ط��وي��ر 
وف��ن��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  م���ع���اي���ري  وف�����ق  الأداء، 
ع��ال��ي��ة، م�����س��ت��ف��ي��دا م���ن وج����ود ع����دد من 
التخ�س�سات واخلربات العلمية املختلفة 
وم�ستفيدا  املختلفة،  اجلامعة  اأق�سام  يف 
اجلهات  اأب��رز  مع  والتعاون  ال�سراكة  من 
ه��ذا  ال��ع��ال��ي��ة يف  اخل�����ربة  ذات  ال��ع��امل��ي��ة 

املجال.
وي�سعى املركز للعمل باقتدار ومهارة 
اإع���داد وتنمية ال��ق��ي��ادات الإداري����ة و  على 
الإ�سهام يف تطوير اأداء منظمات الأعمال 
للو�سول اإلى درجة عالية من التميز، اأن 
يكون بيت اخلربة الرائد حمليا واإقليميا  
يف ت��ق��دمي اأف�����س��ل ال��ربام��ج وال��درا���س��ات 
واحل���ل���ول يف م��ي��ادي��ن الإع�����داد ال��ق��ي��ادي 

والتطوير الإداري والتنمية الب�سرية.

قيم المركز
• ال���ع���ن���اي���ة ال���ف���ائ���ق���ة ب��ال��ع��م���ء: 
ي�����ح�����ر������ض امل�������رك�������ز ع�����ل�����ى ت���ل���ب���ي���ة 
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منصور الطيب

والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  وك���ي���ل  اأ����س���اد 
بتنومة الدكتور حممد �س�ح الدين 
النواحي  كافة  يف  الكبرية  بالنه�سة 
ال��ع��م��ران��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 
والإداري��������ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، وا���س��ف��ا ذل��ك 
ب���واح���د م���ن الأدل������ة ع��ل��ى ت��ط��وره��ا،  
لكنه اأ�سار اإلى اأن هناك �سلبيات لدى 
�سعف  منها:  اجلامعة  ط���ب  بع�ض 
البيئة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  التناف�ض 

التعليمية باجلامعة جاذبة جدا.

م�سريتك العلمية باإيجاز؟
نلت  اأحمد،  الدين  اأن��ا حممد �س�ح 
ال�سرف  البكالوريو�ض )مرتبة  درجة 
الإجنليزية  اللغة  ق�سم  من  الأويل( 
اخلرطوم  بجامعة  الآداب  كلية  م��ن 
تدري�ض  م�ساعد  وعينت   ،1976 �سنة 
يف  نف�سها  بالكلية  ال��ل��غ��وي��ات  بق�سم 

العام ذاته.
اب���ت���ع���ث���ت  اإل������ى ج���ام���ع���ة ري���دن���غ 
الدبلوم  لدرا�سة   1978 يف  بربيطانيا 
ال���ن���ظ���ري���ة  ال����ل����غ����وي����ات  ال�����ع�����ايل يف 
الدبلوم  علي  وح�سلت  والتطبيقية، 
العايل يف العام نف�سه، ثم نلت درجة 
امل��اج�����س��ت��ري يف ال��ل��غ��وي��ات ال��ن��ظ��ري��ة 
ثم   ،1979 يف  نف�سها  اجل��ام��ع��ة  م���ن 
ح�����س��ل��ت ع��ل��ي درج�����ة ال���دك���ت���وراه يف 
اللغة  التجريبية »�سوتيات  اللغويات 

الإجنليزية« يف 198٤. 
عدت مرة اأخري للعمل بجامعة 
اخلرطوم حتى عام 1991، ثم �سافرت 
اإلى كوريا اجلنوبية للعمل حما�سرا 
زائ��������را مل�����دة ع�����ام ب���ج���ام���ع���ة ب��و���س��ان 
بو�سان  مبدينة  الأجنبية   للدرا�سات 

ال�ساحلية.
�ست مواد عدة باللغة الأملانية  درنّ
واملتو�سط،  الب��ت��دائ��ي  امل�ستويني  يف 
وح�����س��ل��ت ع��ل��ى ���س��ه��ادات م���ن معهد 
ج���وت���ه ب���ربمي���ن ب���اأمل���ان���ي���ا، وع��م��ل��ت 
بتدري�ض اللغة الأملانية لط�ب ق�سم 

اللغة الأملانية بجامعة اخلرطوم. 
اللغويات   لق�سم  رئي�سا  عملت 
اخل���رط���وم  ب��ج��ام��ع��ة  الآداب  ب��ك��ل��ي��ة 
بق�سم  للعمل  ان��ت��ق��ل��ت  ث��م   ،1993 يف 
نف�سها.  باجلامعة  الإجنليزية  اللغة 
رئي�سا  للعمل  انتقلت   1995 ع���ام  يف 
ل��ق�����س��م ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة مب��رك��ز 
ال��ل��غ��ات ب��ج��ام��ع��ة ���س��ن��ع��اء. ويف ع��ام 
اللغة  ب��ق�����س��م  ل��ل��ع��م��ل  ان��ت��ق��ل��ت   1996
ب��اإب��راء  التقنية  بالكلية  الإجنليزية 

ب�سلطنة عمان.
اللغة  بق�سم  التحقت   1999 يف 
بجامعة   الربية  بكلية  الإجنليزية 
امل��ل��ك  �سعود )ف��رع اأب��ه��ا ( وه��ي التي 
اللغات  كلية  اإل���ى   بعد  فيما  حتولت 
وال���رج���م���ة ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د، 

وذلك بعد اإن�ساء اجلامعة.
اإداري�����ا ك��ن��ت امل��ر���س��د الأك��ادمي��ي 
بجامعة  وال��رج��م��ة  ال��ل��غ��ات  ب��ك��ل��ي��ة 
كما   ،200٤ ع����ام  ح��ت��ي  خ���ال���د  امل���ل���ك 
ع���م���ل���ت م�������س���ج���� ل���ك���ل���ي���ات ال���ل���غ���ات 
مر�سدا  اإل��ى جانب عملي  والرجمة 
اأك��ادمي��ي��ا، وخ����ل ه��ذه ال��ف��رة كنت 
اأق�����وم  ب��ال��ت��دري�����ض والإ�����س����راف على 
»ماج�ستري  العليا  ال��درا���س��ات  ط���ب 

ودكتوراه«. 

اللغة  بق�سم  التدري�ض  يف  عملت 
بجامعة  ال��ب��ن��ات  بكلية  الإجن��ل��ي��زي��ة 
امللك خالد والإ�سراف على الدر�سات 

العليا اأي�سا. 
بكلية  للعمل  ان��ت��ق��ل��ت   2013 يف 
فعملت  ب��ت��ن��وم��ة،  والآداب  ال���ع���ل���وم 
بالكلية،  اأكادمييا  ومر�سدا  م�سج� 
ويف 201٤ عينت وكي� للكلية، اإ�سافة 
اإلى قيامي باأعمال املر�سد الأكادميي.

اهتماماتك البحثية؟
اأه���ت���م مب���ج���ال الأ������س�����وات يف ال��ل��غ��ة 

الإجنليزية وعلم الدللة. 
 

كيف تري جامعة امللك خالد؟
اأن كانت  بحكم عملي باجلامعة منذ 
ف���رع���ا ت��اب��ع��ا جل��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود 
با�سم  منف�سلة  جامعة  وا�ستق�لها 
القول  ميكنني  خ��ال��د،  امل��ل��ك  جامعة 
نه�ستها  ع��ل��ي  ����س���اه���دا  ك��ن��ت  اإن���ن���ي 
العمرانية  النواحي  كافة  يف  الكبرية 

والتقنية والأكادميية والإدارية.

»يو  منظمة  نتائج  اأظهرت  وق��د 
ا�ض نيوز« املعنية  بالت�سنيف الدويل 
اجلامعة  اأن  للجامعات،  والإقليمي 
م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  امل����رت����ب����ة 18  حت���ت���ل 
علي  واخلام�سة  العربية،   اجلامعات 
م�ستوى اجلامعات ال�سعودية، وجاءت 
تعليمية  موؤ�س�سة   90 اأف�سل  بني  من 
ت��اب��ع��ة ل���� 16 دول����ة ع��رب��ي��ة يف جم��ال 

البحث العلمي.
الت�سنيف يعد موؤ�سرا على  هذا 
حراك اجلامعة وتطورها املت�سارع يف 

كافة املجالت.

حدثنا عن كلية العلوم
والآداب بتنومة؟ 

ب������داأت ال���درا����س���ة ب��ال��ك��ل��ي��ة يف ال��ع��ام 
الدرا�سي 1٤3٤/1٤33 يف ق�سمي اللغة 
الإجن��ل��ي��زي��ة، وع��ل��وم احل��ا���س��ب الآيل 
امل�ستقبل  يف  وي��ت��وق��ع  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه، 
اأق�سام  اأرب��ع��ة  افتتاح  يتم  اأن  القريب 
ت���ب���اع���ا وه������ي: ق�����س��م ال���ري���ا����س���ي���ات، 
ال���ف���ي���زي���اء، ق�����س��م ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة  

التطبيقية، وق�سم العلوم الإدارية.
م�ساحة  الكلية  مبنى  وي�سغل   
اآلف م��ر م��رب��ع، وقد  تزيد ع��ن 10 
اأن�����س��ئ ع��ل��ى ن��ف��ق��ة ال�����س��ي��خ ع��ل��ي بن 
�سليمان البكري ال�سهري تقديرا منه 
للتعليم  ودع��م��ا  خالد  امللك  جلامعة 

اجلامعي باملنطقة.
وي����ت����ك����ون امل����ب����ن����ي م�����ن ث����ث���ة 
ق���اع���ة   39 ع����ل����ى  ط�����واب�����ق حت�����ت�����وي 
وت�سعة  اإداري������ا  م��ك��ت��ب��ا  و30  درا���س��ي��ة 
احل��ا���س��ب  ل��ع��ل��وم  خم�س�سة  م��ع��ام��ل 
والفيزياء  الإجنليزية  واللغة  الآيل 
اإلى  بالإ�سافة  الإلكروين،  والتعليم 
خ�س�ض  اأح��ده��م��ا  اإ�سافيني  مبنيني 
للمكتبة والآخر للكافترييا  والألعاب  

الرفيهية.

ماذا عن الأن�سطة الطالبية؟
اه���ت���م���ت ال���ك���ل���ي���ة م���ن���ذ اف���ت���ت���اح���ه���ا 
ب�لن�ش�ط الطالبي ب�شفتة واحدا من 
اأهم مرتكزات خطتها ال�سراتيجية، 
ف��ت��م اإن�������س���اء ن����اد ل��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 

اللغوية   امل��ه��ارات  تطوير  علي  ي��ق��وم 
ل��ل��ط���ب، وك��ذل��ك ن���اد اآخ���ر يخت�ض 
ط�ب  ويخدم  الآيل  احلا�سب  بعلوم 

ق�سم علوم  احلا�سوب.
اإع�مي   مركز  تاأ�سي�ض  مت  كما 
ي��دي��ره ال��ط���ب ب��اإ���س��راف ع���دد من 
اأع�ساء هيئة التدري�ض. وفى اجلانب 
الريا�سى فقد خ�س�ض ملعب ريا�سي  
وامل��ب��اري��ات   التمارين  لأداء  للط�ب 

الريا�سية.

اإيجابيات و�سلبيات
لحظتها لدى الطالب؟

ط�ب جامعة امللك خالد من�سبطون 
م��ق��ارن��ة ب��ط���ب در���س��ت��ه��م  ب��اأم��اك��ن 
اأخ����رى، وه���م ع��ل��ي درج���ة ع��ال��ي��ة من 
اخل��ل��ق ال���رف���ي���ع، ول��ك��ن لح��ظ��ت اأن 
على  ج���دا  �سعيف  بينهم  ال��ت��ن��اف�����ض 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اأن  ال���رغ���م م���ن 

باجلامعة جاذبة جدا.
وع����ط����اء ال����ط�����ب ل ي��ت��ن��ا���س��ب 
من  التعليمية  البيئة  معطيات  م��ع 

ال�سلبيات  وم��ن  وتعليم.  تعلم  م��وارد 
املحا�سرات  الط�ب عن  اأي�سا غياب 
والمتحانات والعتذار عن الف�سول 
ال���درا����س���ي���ة  واإل����غ����اء امل����ق����ررات  بعد 

ت�سجيلها.

ن�سائح توجهها لهم؟
على الطالب اأن ي�سع اأهدافا وا�سحة 
يف حياته اجلامعية وملا بعد اجلامعة، 
بالجتهاد  حتقيقها  على  يعمل  واأن 

واملثابرة بعد توفيق اهلل.
ال�ستفادة  اأي�سا  الط�ب  وعلى 
م����ن وج����وده����م يف اجل���ام���ع���ة  ل��ي�����ض 
ف��ق��ط يف ال��ت��ح�����س��ي��ل الأك����ادمي����ي بل 
يف حت�����س��ي��ل ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��ام��ة م��ث��ل: 
ال�����ق�����راءة والط���������ع وامل�������س���ارك���ة يف 
ال�����ن�����دوات  وال���ف���ع���ال���ي���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م ع��ل��ى نطاق 
اجل���ام���ع���ة والأن�������س���ط���ة ال��ط���ب��ي��ة،  
ففرة  الدرا�سة اجلامعية  هي فرة 
بذل  الط�ب  وعلي  ال�سخ�سية  بناء 

اجلهد يف هذا الأمر.

وكيل »علوم وآداب« تنومة د. محمد صالح الدين:
عطاء بعض الطالب ال يتناسب مع معطيات البيئة التعليمية
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»التعليم«

لقطات

الدخيل يطلق مشروع
المراكز العلمية المتنقلة

أحمد العياف 

العلمية  املراكز  م�سروع  الدخينّل  عزام  الدكتور  التعليم  وزير  اأطلق 
والفعاليات  زي��ارت��ه  ل�أن�سطة  خ����ل  ال��ري��ا���ض،  مب��دي��ن��ة  املتنقلة 
العزيز  ب��ن  عبد  �سلطان  الأم���ري  جممع  يف  امل�سروع  �سمن  املنظمة 

التعليمي »الق�سم البتدائي«.
واأو�����س����ح ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة »ت���ط���وي���ر« ل��ل��خ��دم��ات 
امل��راك��ز  م�سروع  ان��ط���ق  اأن  حممد  الزغيبي،  ال��دك��ت��ور  التعليمية 
امل�سروع  واأن  منه،  الرابعة  املرحلة  الريا�ض  ميثل  مبدينة  املتنقلة 
بداأ اأن�سطته وفعالياته يف مدن جدة،  والطائف، واأبها، بهدف تعزيز 
ب�سكل  وتب�سيطها  وطرح  العلوم  الط�ب،  لدى  العلمية  الجتاهات 
واإ�سباع  واحلياة  اليومية،  املحلية  بالبيئة  ربطها  مع  وم��رح  ج��ذاب 
الف�سول العلمي لدى طلبة التعليم العام واأفراد املجتمع  ب�سكل عام، 
وت�سجيع اإبداعاتهم، لتكون دلي� م�سغرا للبيئة التعليمية يف  املراكز 

العلمية، وجعل اليوم املدر�سي اأكر جاذبية.  
وبني اأن املراكز العلمية املتنقلة عبارة عن برامج اإثرائية للعلوم، 
تقدمي  خ���ل  من  متقدم،  علمي  حمتوى  على  ت�ستمل  تطبيقاتها 
لتري  ح��ي��ة،  وعملية  علمية  ممتعة  وتطبيقات  واأن�سطة  جت���ارب 
العلمية  العلمية لدى الط�ب، ودعم  امليول والجتاهات  احل�سيلة 
للبحث  لديهم،  ويحفزهم  العلمي  الف�سول  ي�سبع  مبا  وتعزيزها، 
والبتكار يف جمالت العلوم احليوية والبيئة، والفيزياء  والت�سالت 
والف�ساء  والروبوت،  ال�سناعي  والذكاء  والهند�سة  والإلكرونيات، 

 وعلوم الطريان، وال�سناعات الكيميائية.  
م���ن ج��ان��ب��ه ك�����س��ف امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ح��ت��وى واحل���ل���ول 
الدكتور  التعليمية  »ت��ط��وي��ر«  للخدمات  �سركة  يف  الإل��ك��رون��ي��ة 
اإل��ى  يهدف  العلمية  املتنقلة  امل��راك��ز  م�سروع  اأن  العوي�سق،  نا�سر 
الو�سول اإلى اأكرب عدد من الفئات امل�ستهدفة، من  خ�ل اجلولت 
ال�سباحية على مدار�ض التعليم العام للبنني والبنات بالتعاون  مع 
لط�ب  موجهة  فهي  امل�سائية  الفرة  جولت  اأما  التعليم،  اإدارات 

اأندية  مدار�ض احلي.

منسوبو التعليم يبايعون 
»المحمدين« إلكترونيا

اأطلق وزير التعليم عزام الدخينّل، مبادرة ملبايعة ويل العهد �ساحب 
ال��ع��زي��ز وويل ويل  عبد  ب��ن  ن��اي��ف  ب��ن  الأم���ري حممد  امللكي  ال�سمو 
العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 
»      #التعليم_يبايع «  لإتاحة  عرب مواقع التوا�سل الجتماعي با�سم  

املبايعة الإلكرونية ملن�سوبي وزارة التعليم. 
على  ك��اف��ة  التعليم  وزارة  من�سوبي  اإ���س��راك  امل��ب��ادرة  وتت�سمن 
و�سائل التوا�سل الجتماعي يف املبايعة اإلكرونيا والتعبري عن تلك 
املنا�سبة الكرمية بالتغريد �سعراً ونراً ومن خ�ل ت�ساميم وغريها، 
التعليم حتت  وزارة  تقيمه  امل�ساركات يف معر�ض  تلك  اأب��رز  و�ستوثق 

ا�سم »#التعليم_يبايع«   يد�سنه معايل وزير التعليم.

أحمد العياف

الدكتور عزام  التعليم  وزير  قال معايل 
الدخينّل اإن ال��وزارة يف ظل دمج التعليم 
ب��ق��ط��اع��ي��ه ال���ع���ام  وال���ع���ايل ت��ع��م��ل على 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن جميع امل����وارد امل��ت��واف��رة 
اأنها  موؤكدا  التعليمية،  لتطوير  البيئة 
ال��ط���ب من  ب��اح��ت��ي��اج��ات  تهتم ح��ال��ي��ا 
خ�����ل  ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ج��اذب��ة 
وحمفزة على الإبداع والتعلم والهتمام 

بالط�ب  ذوي الحتياجات اخلا�سة.
تد�سينه  اأث���ن���اء  ال��دخ��ي��ل  واأ����س���اف 
اإحدى املدار�ض  احلديثة يف حي املون�سية 
ت�ساميم  عمل  مت  اأن��ه  الريا�ض  مبدينة 
م��وا���س��ف��ات  امل�ساريع  وت��ط��وي��ر  ج��دي��دة 
لتت�سمن  التنفيذ  حت��ت  ت���زال  م��ا  ال��ت��ي 
ت��وف��ري ج��م��ي��ع م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ط���ب مبا 
فيهم  ذوو الحتياجات اخلا�سة يف جميع 

املباين املدر�سية احلالية وامل�ستقبلية.   
امل����در�����س����ة  ال����دخ����ي����ل يف  وجت��������ول 
م��ط��ل��ع��ا ع���ل���ى م���راف���ق���ه���ا وجت��ه��ي��زات��ه��ا 
عالية  اجلودة، التي روعي فيها معايري 
تطور  لتواكب  جتهيزها  ومت  ال�س�مة، 
وتلبي  ال��ع��ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  و���س��ائ��ل  وبيئات 
الإع����اق����ات  ذوي  ال���ط����ب  اح���ت���ي���اج���ات 
كهربائية  م�ساعد  ب��ت��وف��ري   اجل�سدية 
ومم������رات م���ن���ح���درة وم����راف����ق خ��دم��ي��ة 

خم�س�سة  لهم.  
واح����ت����وت امل���در����س���ة ع���ل���ى م��ع��ام��ل 
وغ��رف  التعلم  م�����س��ادر  وغ���رف  علمية 
مب��راف��ق  م��ل��ح��ق��ة  ل���ل���ك���وادر  التعليمية 
خدمية خا�سة بهم، اإ�سافة اإلى مراعاة 
موا�سفات  ب��اع��ت��م��اد  الأن��ظ��م��ة  البيئية 

ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  اع��ت��م��د 
اإج��راءات  �سحب 26  اإنهاء  عزام الدخينّل 
لت�سليمها  مت��ه��ي��دا  م��ت��ع��را،  م�����س��روع��ا 
لعدد من املقاولني الذين ثبتت  جديتهم 
واملادية،  الفنية  واإمكاناتهم  والتزامهم 
وال�ستفادة  منها  اإنهائها  ل�سرعة  وذلك 

يف اأ�سرع وقت ممكن. 
لأجهزة  التعليم  وزارة  واأ�سندت 
التعليم  اإدارات  يف  امليدانية  املتابعة 
�سحب  لإج�������راءات  ك���ل  ال�س�حيات 
امل�����س��اري��ع امل��ت��ع��رة ���س��واء الإن�����س��اء اأم 
امل�حقة  م��ع  اأم  ال�سيانة،  ال��ت��اأه��ي��ل 
وال���ن���ظ���ام���ي���ة يف ح���ال  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
ع������دم ج����دي����ة امل����ق����اول����ني يف  اإجن������از 
امل�����س��اري��ع امل�����س��ن��دة اإل��ي��ه��م، وذل����ك يف 
اإط�����ار اجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا وك��ال��ة 
 امل�����ب�����اين ال����ت����ي ي����دي����ره����ا ال���دك���ت���ور 
ع���ب���دال���رح���م���ن ال���ط���ا����س���ان مل��ع��اجل��ة 
و���س��رع��ة  امل�������س���اري���ع  املتعرة  و����س���ع 
اإن����ه����اء اإجن������از الإج���������راءات ال����زم���ة 
واأو�سحت  منها.    ال�ستفادة  ل�سرعة 
اأن��ه مت��ت معاجلة تعر 300  ال���وزارة 
مت  م�ساريع   110 بينها  من  م�سروع،  
ا�ستكمال  ي��ج��ري  اأن����ه  ك��م��ا  ت�سلمها، 
اإ�سناد 331 م�سروعا لل�سركات  املوؤهلة 
الآل��ي��ات  م��راع��اة و���س��ع  م��ع  لإكمالها 

الف�سول  زودت  كما  للط�ب،  وخ��زائ��ن 
م���ري���ح���ة.     وم���ق���اع���د  ذك���ي���ة   ب�سبورات 
كذلك قام وزير التعليم بجولة  تفقدية 
ملدار�ض اأخرى قيد الإن�ساء، واطلع على 
من  مبرافقة  فريق  فيها،  العمل  �سري 
املهند�سني الذين يتولون الإ�سراف على 

تنفيذ م�ساريع وزارة التعليم.  
����ل ال��ت�����س��ام��ي��م  واأط������ل������ق ال����دخ����ينّ
�سركة  تنفذها  التي  للمدار�ض  اجلديدة 
من  الن��ت��ه��اء  ب��ع��د  »ت��ط��وي��ر«  للمباين، 
يتنا�سب  ت�سميميا  من��وذج��ا   17 اإع����داد 
مع 102  متطلب، اإذ يعد هذا اأول تغيري 

اإنهاء م�ساريعها يف الوقت  املحدد لها، 
وذلك وفق توجهات القيادة الر�سيدة 
ال���س��ت��ف��ادة  ���س��رع��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ي  توؤكد 
اعتمدت  التي  املخ�س�سات  كافة  م��ن 
للجهات  احلكومية لتوفري اخلدمات 
القطاعات  جميع  وب��ذل  للمواطنني 

ال��ب��ن��اء اخل�����س��راء م���ن ح��ي��ث الإ����س���اءة 
ج��ه��زت  ك���م���ا  وال���ت���ه���وي���ة  والت�سجري، 
مب����راف����ق ري���ا����س���ي���ة وم�����ع����ب ع�����س��ب��ي��ة 
و�سالت ريا�سية  متعددة ال�ستخدامات 

وم�سارح جمهزة بتقنيات حديثة.  
وتهدف املدار�ض احلديثة اإلى خلق 
بيئة تعليمية جاذبة للط�ب حتفز على 
الأن�����س��ط��ة  ومم��ار���س��ة  والإب������داع   التعلم 
الريا�سية والأن�سطة غري ال�سفية، من 
موا�سفات  وفق  الف�سول  خ�ل  جتهيز 
ع��امل��ي��ة راع�����ت ع����دد ال���ط����ب وت���وزي���ع 
املنا�سبة  والتهوية  والإ���س��اءة   امل�ساحات 

ورف��ع  جودة  الإجن��از  ب�سرعة  الكفيلة 
تلك  من  الفائدة  يحقق  مبا  التنفيذ 
املتوقع   اأنه من  اإلى  امل�ساريع، م�سرية 
العام  ب��داي��ة  قبل  م�سروع   200 ت�سلم 
ال���وزارة  واأك����دت  ال��درا���س��ي اجلديد.   
اأن���ه���ا ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل ���س��رع��ة 

للمباين  الت�سميمية  ال��ن��م��اذج  جلميع 
التعليم  وزارة  م�ستوى  امل��در���س��ي��ة  على 

)جميع مراحل التعليم العام(.
ي��ذك��ر اأن ال����وزارة اع��ت��م��دت اأخ��ريا 
تطبيق منهجية جديدة لإدارة امل�ساريع 
تطوير  اأج����ل  م���ن   ، PMO  وا���س��ت��خ��دام
اأ����س���ال���ي���ب ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���اري���ع، و���س��رع��ة 
تعرها  وتفادي  عالية  اإجن��ازه��ا  بجودة 
والتخل�ض من املدار�ض امل�ستاأجرة ب�سكل 
وتطوير  حت�سني  يف  ���س��ري��ع،  والإ�سهام 
الإي��ج��اب��ي  وال��ت��اأث��ري  التعليمية  البيئة 

 على خمرجات التعليم.  

امل�ساريع  باإنهاء  اجل��ه��ود  الكفيلة  ك��ل 
امل��ت��ع��رة م��ع و���س��ع احل��ل��ول العاجلة 
ورغبة  النظام،  به  ما  ي�سمح  اإط��ار  يف 
منها يف �سرعة اإنهاء امل�ساريع املتعرة 
امل�����س��ت��اأج��رة  امل���ب���اين  وال��ت��خ��ل�����ض  من 

متدنية اجلودة.  

أطلق التصاميم الجديدة للمدارس الحديثة
الدخيل: نسعى لالستفادة من الموارد 

المتوافرة لتطوير  البيئة التعليمية

توعدت بمالحقة المقاولين   المتقاعسين
وزارة التعليم تسحب 26 مشروعا متعثرا
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الملك فيصل
اأعلن معايل مدير جامعة امللك 
بن  العزيز  عبد  الدكتور  في�سل 
تد�سني  ال�ساعاتي  الدين  جمال 
خدمة جديدة )الأ�سئلة املتكررة 
الف���را����س���ي���ة(،  ل��ل��ت��وا���س��ل مع 
ميكن  اإذ  املطور  النت�ساب  طلبة 
الدخول اإليها من خ�ل البوابة 
الف���را����س���ي���ة ث���ث��ي��ة الأب���ع���اد 
الرئي�سة  ال�سفحة  يف  امل��وج��ودة 

ملوقع اجلامعة.

الطائف
ق��ب��ل��ت ج��ام��ع��ة ال���ط���ائ���ف ال��ع��ام 
ذوي  م���������ن  ع��������������ددا  احل��������������ايل 
الحتياجات اخلا�سة يف برنامج 
ال�����س��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة، وت�����س��ع��ى 
ل��ت��وف��ري ك���ل الإم���ك���ان���ات ل��دع��م 
ط���ب��ه��ا م��ن ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
اخل��ا���س��ة اأث���ن���اء درا���س��ت��ه��م ويف 
الخ���ت���ب���ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة، ب��ع��د اأن 
لت�سهيل  املباين  اجلامعة  هياأت 
وتوا�سلت  الدرا�سية.  اأو�ساعهم 
اجل��ام��ع��ة م��ع ع���دد م��ن اجل��ه��ات 
لدعمهم  ال��ع���ق��ة  ذات  امل��ع��ن��ي��ة 
درا�سية  بتوفري كتب  اللوج�ستي 

بطريقة برايل للمكفوفني.

الجوف
 رع������ى اأم�������ري م���ن���ط���ق���ة اجل������وف، 
����س���اح���ب ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الأم�����ري 
ف��ه��د ب���ن ب����در ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، 
�سكاكا،  مبدينة  املا�سي  اخلمي�ض 
ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة ال��ت��ا���س��ع��ة 
البالغ  من ط�ب جامعة اجل��وف 
عددهم 3266 طالبا ما بني منتظم 
ومنت�سب ودار���ض يف  الربناجمني 
املوازي والتاأهيلي، للعام اجلامعي 

احلايل.

نجران
����س���ل���م م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
اإبراهيم  الدكتور حممد  جنران 
اجلامعة  مدير  )جائزة  احل�سن 
الإل��ك��روين(  التعلم  يف  للتميز 
لأع�����������س�����اء وع�����������س�����وات ه��ي��ئ��ة 
والطالبات.  والط�ب  التدري�ض 
والفائزات  الفائزين  ع��دد  وبلغ 
يف ال����دورة الأول����ى ل��ل��ج��ائ��زة 25 
اجلائزة  وت�ستمد  وفائزة.  فائزا 
ف��ك��رت��ه��ا م����ن امل����رك����ز ال��وط��ن��ي 
ال��ذي يقدم  للتعلم الإل��ك��روين 
ج����ائ����زة حت����ت م�����س��م��ى »ج���ائ���زة 

التميز يف التعلم الإلكروين«. 

الملك سعود
امللك  جامعة  مدير  معايل  اأك��د 
اأن  العمر،  بدران  الدكتور  �سعود 
اجل��ام��ع��ة ���س��رف��ت ع��ل��ى البحث 
 600 نحو  املا�سي  ال��ع��ام  العلمي 
مليونا   80 م��ن��ه��ا  ري����ال،  م��ل��ي��ون 
من  مليونا  و350  موازنتها،  من 
ال���دع���م ال�����ذي ت��ق��دم��ه ال���دول���ة 
ع��رب م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��د العزيز 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
اإ�����س����ه����ام اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع مم��ن 
تربعوا باإن�ساء كرا�سي علمية يف 

اجلامعة.

الملك عبدالعزيز
���س��رك��ة  م����ن ٤0  اأك�������ر  ق����دم����ت 
وم����وؤ�����س���������س����ة م�����ن ال���ق���ط���اع���ني 
 2000 واخل������ا�������ض  احل����ك����وم����ي 
والفتيات  لل�سباب  عمل  فر�سة 
عبد  امللك  جامعة  خريجي  م��ن 
ال��ع��زي��ز، وذل����ك خ����ل ان��ط���ق 
ال�سابع  املهني  امللتقى  فعاليات 
»كفاءات« الذي نظمته اجلامعة 
ع��ل��ى م����دى خ��م�����س��ة اأي������ام حتت 
����س���ع���ار »����س���ن���اع���ة الأع�����م�����ال .. 

م�ستقبل الأجيال«.

اإلسالمية
ن��ظ��م��ت اجل���ام���ع���ة الإ����س����م���ي���ة 
ب��امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة ن����دوة ب��ع��ن��وان 
»ال�����ع������ق�����ات ال���ت���اري���خ���ي���ة ب��ني 
اململكة واأفريقيا و�سبل تعزيزها 
عن  اأول���ى  عاملية  ن��دوة  م�سروع   �
للمملكة..  اخلارجية  الع�قات 

�سداقة و�س�م«.
ن��اق�����س��ت ال����ن����دوة حم���وري 
للع�قات  ال��ت��اري��خ��ي  »ال��ر���س��د 
و»اأب��ع��اد  الأف��ري��ق��ي��ة«  ال�سعودية 
ال�سعودية  ال��ع���ق��ات  واأه�����داف 

الأفريقية«.

الدمام
الريان  يف  البنات  كليات  احتفلت 
املجتمع  وك��ل��ي��ة  ال��دم��ام  بجامعة 
 .36 ال��دف��ع��ة  بتخريج  بالقطيف 
و���س��ه��د ه����ذا ال���ع���ام ت��خ��ري��ج اأول 
البكالوريو�ض  برنامج  م��ن  دفعة 
بالدمام  للبنات  الربية  كلية  يف 
القراآنية  ال��درا���س��ات  بتخ�س�سي 
وري��ا���ض الأط��ف��ال، حيث بلغ عدد 
وتعد  خ��ري��ج��ة.   179 اخل��ري��ج��ات 
خ��ري��ج��ات ت��خ�����س�����ض ال���درا����س���ات 
اأول دف��ع��ة حت��م��ل ه��ذا  ال��ق��راآن��ي��ة 
ال�سرقية،  املنطقة  يف  التخ�س�ض 
كما حتتل كلية الآداب اأعلى ن�سبة 
خريجات من بني كليات اجلامعة.

الملك فهد
ن���ظ���م���ت ج����ام����ع����ه امل�����ل�����ك ف��ه��د 
املهنة  ي���وم  ل��ل��ب��رول وامل����ع����ادن، 
عدد  مب�ساركة   ،32 ال���  ال�سنوي 
ك��ب��ري م���ن ���س��رك��ات وم��وؤ���س�����س��ات 
والأه��ل��ي،  احلكومي  القطاعني 
اجلامعة  ط���ب  تعريف  ب��ه��دف 
ب��وج��ه ع���ام واخل��ري��ج��ني منهم 
ع���ل���ى ن���ح���و خ����ا�����ض، ب��ال��ف��ر���ض 
املتوافرة  والتدريبية  الوظيفية 
ل���دى اجل��ه��ات امل�����س��ارك��ة وزي���ادة 
العمل  �سوق  بطبيعة  معرفتهم 

واحتياجاتها املتجددة.

أم القرى
احتفلت جامعة اأم القرى ممثلة 
اجلامعية  ال��درا���س��ات  ع��م��ادة  يف 
ل��ل��ط��ال��ب��ات ب��ت��خ��ري��ج ط��ال��ب��ات 
ال���درا����س���ي  ل���ل���ع���ام   ٤2 ال���دف���ع���ة 
وبلغ عددهن  احل��ايل،  اجلامعي 
املكرمة  مكة  من  خريجة   7387
وحم���اف���ظ���ات ال��ل��ي��ث وال��ق��ن��ف��ذة 
اخل��ري��ج��ات  وتنتمي  واجل���م���وم. 
العلمية  امل���راح���ل  خم��ت��ل��ف  اإل����ى 
ال������ث�������ث )ال����ب����ك����ال����وري����و�����ض، 
ودبلوم  ال��دك��ت��وراه(  املاج�ستري، 
ال��ع��ام  امل��ج��ت��م��ع، وال��دب��ل��وم  كلية 
الطبية  التخ�س�سات  جميع  يف 

والعلمية والنظرية.
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حول العالم

هارفارد تجري مشاريع بحثية فائقة بتبرع سخي
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المصدر: موقع
جامعة هارفارد 

ماذا لو كان هنالك ثمة طريقة لتوليد 
ال��ك��ه��رب��اء م���ن الن��ت��ف��اع م���ن ف��روق��ات 
درج�����ات احل������رارة ب���ني ���س��ط��ح الأر�����ض 
الفكر  لتتبع  طريقة  ثمة  اأو  والف�ساء 

واملنطق  داخل العقل الب�سري؟
ك���� ال��ط��ري��ق��ت��ني ���س��ت��ف�����س��ي اإل���ى 
ت��غ��ي��ري ج����وه����ري يف ح���ي���اة الإن�������س���ان، 
املختربات   دهاليز  يف  يجري  م��ا  وه��ذا 
هارفارد  جامعة  يف  البحثية  والأق�سام 

حاليا.
ف����ه����ات����ان ال����ف����ك����رت����ان ت��ر���س��ح��ت 
م��ع ب��ع�����ض الأف���ك���ار ال���واع���دة الأخ����رى 
»���س��ت��ار«   ع��ائ��ل��ة  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  للح�سول 
ل����إب���داع ال��ب��ح��ث��ي ال���واع���د يف دورت��ه��ا 
ج��اءت مببادرة طيبة من  التي  الثانية 
 83 العمر  م��ن  البالغ  ���س��ت��ار«،  »جيم�ض 
ع���ام���ا، مل�����س��اع��دة الأب���ح���اث الإب��داع��ي��ة 
هارفارد  جامعة  جتريها  التي  الواعدة 

يف العلوم الطبيعية والجتماعية. 
الخ��ت��ي��ار  عملية  ع��ل��ى  تعليقه  يف 
ق��������ال اأ������س�����ت�����اذ اخل�������ي������ا اجل����ذع����ي����ة 
وال��ب��ي��ول��وج��ي��ا ال��ت��ج��دي��دي��ة ب��ج��ام��ع��ة 
»اإك����زان����در« الأم���ريك���ي���ة، رئ��ي�����ض جلنة 
املقدمة،  البحثية  امل�����س��روع��ات  اخ��ت��ي��ار 

ف���روق درج����ات احل����رارة م��ا ب��ني �سطح 
الأر�ض والف�ساء.

م�سروعه  على  »ك��اب�����س��و«  واأط��ل��ق   
م�����س��م��ى »ح�����س��اد ان��ب��ع��اث��ات ال��ط��اق��ة« 
وي����ه����دف ل���س��ت��خ������ض ال���ط���اق���ة م��ن 
الإ�سعاع احلراري الذي ينطلق مبا�سرة 

من الأر�ض.  
يرى » كاب�سو« اأن ما نراه م�سدرا 
للطاقة غري م�ستغل؛ فهنالك احلرارة 
الأر�سية احلارة  الكرة  تنبثق من  التي 
وه��ن��ال��ك ال��ف�����س��اء اخل���ارج���ي ال���ب���ارد، 
ون��ع��ت��ق��د ب��اأن��ه ن��ظ��را ل��وج��ود ت��ب��اي��ن يف 
درج����ات احل����رارة ف��اإن��ن��ا م��ن امل��م��ك��ن اأن 
ح�ساد  ب��ا���س��م  طبيعيا  ج��ه��ازا  ن��خ��رع 
ان��ب��ع��اث ال��ط��اق��ة ال���ذي م��ن امل��م��ك��ن اأن 
يحفظ بع�سا من هذه  الطاقة املهدرة، 

على حد و�سفه.
يف ن��ف�����ض الجت������اه ي���ق���ول اأ���س��ت��اذ 
الفيزياء  يف  م��ك��اى«  »غ����وردون  كر�سي 
والعلوم  الهند�سة  كلية  يف  التطبيقية 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، ال���ربوف�������س���ي���ور »داف���ي���د 
له  اإن قدر  الذي يدير م�سروعا،  كيث« 
الهند�سة  خماطر  من  �سيقلل  النجاح، 
اجليولوجية ال�سم�سية، وهو حل واعد 
امل�سك�ت  ب�سبب  ل��ل��ج��دل  م��ث��ري  ل��ك��ن��ه 
والحتبا�ض  املناخ  تغيري  ي�سببها  التي 

احلراري.

يقول »�سراغ«، »ما راأيناه هو نف�سه 
القرن وفهم  راأي��ن��اه يف منت�سف  ال��ذي 
ما ي�سبب هذه الفجوة هو ما يزيد من 
قويا  فهما  ك��ان  فهمناه  م��ا  ب���اأن  ثقتنا 

و�سحيحا«.
ركز اآخر باحثني فائزين باجلائزة 
ع��ل��ى درا����س���ة وظ��ائ��ف واأ���س��ب��اب تعطل 
وظ��ائ��ف امل���خ، اأول��ه��م��ا: اأ���س��ت��اذ اخل�يا 
وال��ع��ل��وم  الآداب  ك��ل��ي��ة  يف  اجل���ذع���ي���ة 
ال��ربوف�����س��ي��ور »ب�����اول اأرولت�������ا« ال���ذي 
ا���س��ت��ه��ل م�����س��روع��ا ح��م��ل ا���س��م��ا غريبا  
من��اذج   اإي��ج��اد  التجويف:  يف  »الدراك 
الأع�ساب  لأمرا�ض  القادم  اجليل  من 

با�ستخدام اأجزاء ب�سرية«.
وق������ال ال���ربوف�������س���ي���ور اإن������ه ي��ف��ك��ر 
يف ت��ط��وي��ر ب��راع��م دم��اغ��ي��ة م��ن ج�سم 
اجلذعية  اخل�يا  با�ستخدام  الإن�سان 
امل���اأخ���وذة م��ن ج��ل��د الإن�������س���ان. وي�سع 
ما  ي��ن��م��و  اأن  اآم����ال����ه يف  ج���ل  »ب�������اول« 
يف   Organoid الع�سو   ب�سبيه  ي�سمى 
دم��اغ��ي من  ن�سيج  م��ن خ���ل  املخترب 
اأج����ل ا���س��ت��خ��دام��ه يف اأب���ح���اث ال��ت��وح��د 

والأمرا�ض الع�سبية الأخرى.
اأن  »احل���ق���ي���ق���ة  ق���ائ����  واأردف   
للعيب  الهيكلية  ب��الأ���س�����ض  م��ع��رف��ت��ن��ا 
تلك  بينما  للغاية  �سطحية  اخل��ل��وي 
الأم�����را������ض م��ع��ق��دة ت�����س��ي��ب اأج������زاءا 

»كما  ميلتون«،  »دوغ��ض  الربوف�سيور 
ت��خ��م��ن��ون، ل��ق��د اأ����س���ن���دت اإل��ي��ن��ا مهمة 
ظنناها �سهلة للغاية فوجدناها لي�ست 
كان  نتوقعها؛  كنا  التي  ال�سهولة  بتلك 
على  ك��ان،  م�سروعات  نختار  اأن  علينا 
ق��در كبري من  على  تكون  اأن  الأرج����ح، 
الأهمية ومن ثم �ستتوافر لها الأموال.

 25 م��ن  م��ق��رح��ا   50 تلقينا  وق���د 
ق�����س��م��ا،  ووق����ع الخ��ت��ي��ار ع��ل��ى خم�سة 
العام  ه��ذا  جائزة  على  للح�سول  فقط 
اإل����ى   20.000 ب����ني  م����ا  ت�������راوح  ال���ت���ي 
ك��م�����س��اع��دة  اأم���ريك���ي  دولر   200.000
تكرمي  ال�زمة، ومت  الأبحاث  لإج��راء 

الفائزين اخلم�سة يف  حفل بهيج«.
واخ��ت��ت��م ك���م��ه ب��اأن��ه ي���رك اأم��ر 
التحكيم على اختيارات اللجنة للجميع 

للتعليق عليها.
وث�ثة فائزين، ممن وقع عليهم  
الخ���ت���ي���ار، ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى ���س��رب اأغ����وار 
اأن  املمكن  م��ن  التي  الطبيعية  العلوم 
تغري قدرة الب�سرية على حت�سني البيئة 
وتنمية موارد م�ستدامة للطاقة، منهم 
اأ���س��ت��اذ ك��ر���س��ي »روب����رت اإل وال�����ض« يف 
الهند�سة  كلية  يف  التطبيقية  الفيزياء 
كاب�سو«،  »فدريكو  التطبيقية،  والعلوم 
ال�����ذي ي��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ك�����س��اف م����وارد 
ا�ستغ�ل  خ���ل  من  للطاقة  متجددة 

 وت���ع���ت���م���د خ���ط���ة »ك�����ي�����ث« ع��ل��ى 
ال�سباب  جزئيات  ا�ستخدام  ا�ستك�ساف 
تكون  اأن  املحتمل  م��ن  ال��ت��ي  ال�سلبة، 
م��ت��ن��اث��رة يف اجل����و، يف ت��ق��ل��ي��ل م��ق��دار 
ل�أر�ض  ت�سل  التي  ال�سم�سية  الطاقة 

وحتارب اآثار الحتبا�ض احلراري.    
»امل���ث���ري يف الأم������ر اأن������ه، ول��ل��م��رة 
جت��ارب  جن���ري  اأن  ن�ستطيع  الأول������ى، 
ن�سمم  اأن  ن�ستطيع  هل  ق�سية  تتناول 
ال�سارة على  الآث��ار  تقلل من  جزيئات 
به  ���س��ن��ق��وم  م��ا  وج���ل  الأوزون،  ط��ب��ق��ة 
اإذا كان  تطوير جتارب ت�ستك�سف  عما 
اأم  تلك اجلزئيات  ت�سميم  الإم��ك��ان  يف 

ل.
وث����ال����ث ال���ف���ائ���زي���ن ه����و »دان���ي���ل 
����س���راغ«، اأ���س��ت��اذ »���س��ت��ريغ��ي�����ض ه��ووب��ر« 
ل��ل��ج��ي��ول��وج��ي��ا واأ����س���ت���اذ ع���ل���وم ال��ب��ي��ئ��ة 
وال��ه��ن��د���س��ة، ال���ذي ي��اأم��ل ح��ل م�سكلة 
الحتبا�ض  توقع  امل�ستخدم يف  النموذج 
احلراري. ويعتمد بحثه على فجوة يف 
الحتبا�ض احلراري وقعت يف عام 19٤0 
وم�ستمرة   2000 ثانية يف  م��رة  وع��ادت 

حتى يومنا هذا.
العلمي  وفريقه  »���س��راغ«  وي��اأم��ل   
ت��غ��ري درج����ات ح����رارة مياه  اأن  اإث���ب���ات 
املحيط الهادي يف خط ال�ستواء �سبب 

ا�ستقرارا دوريا يف درجات احلرارة.  

م���ع���ق���دة يف امل�����خ وت�������س���ي���ب  ال�����س��ل��وك 
الب�سري الأكر تعقيدا«.

علم  اأ�ستاذ  ه��و  اخلام�ض  الباحث 
النف�ض امل�سارك يف كلية الآداب والعلوم، 
»جو�سوا غريني« الذي ي�ستخدم بيانات 
ل�ستك�ساف  املغناطي�سي  الرنني  �سور 
امل��ع��ل��وم��ات م��ن ج���زء من  ك��ي��ف ت�سافر 
امل���خ اإل���ى ج���زء اآخ����ر. وح��م��ل م�سروعه 
ا����س���م »����س���وام���ي���ل وم�������س���ام���ري  ال��ف��ك��ر 
املعقد: اآليات ع�سبية لعملية احلقيقة«  
وي���ه���دف ل��ل��ب��ح��ث يف ك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل مخ 

الإن�سان عند قدح زناد الفكر.
 و����س���رح »غ��ري��ن��ي« ف��ك��رت��ه ب���� »اأن 
اأن  املمكن  هنالك م�سلنّمات، فمث� من 
ن�سمع �سيئا مفاجئا لأول مرة ونفهمه 
اأو  اأن���ه ج��دي��د  ال��ف��ور بالرغم م��ن  على 
�سخيف. ولكن لي�ض لدينا اأية فكرة عن 
لأن  تلميحات؛  ب�سع  اإل  عمله،  كيفيه 
معظم م��ا نعرفه ع��ن امل��خ اأخ��ذن��اه من 
درا�سة مخ احليوانات، اإل اأن احليوانات 
ل تفعل ذلك.  ومن ثم علينا درا�سة املخ 

الب�سري  لنفهم اأكر.«
واخ��ت��ت��م »روب������رت ���س��ت��ار« احل��ف��ل  
بكلمة عرب فيها عن انبهاره مبا راآه من 
روؤي��ة  ومتنى  العلوم،  يف  وتو�سع  اإب���داع 
املزيد من املجموعات التي تعمل جنبا 

اإلى جنب لزيادة الإبداع يف العلوم«.



حول العالم

لقطات
السويد

ي���ع���اين ال��ك��ث��ري م���ن ط���ب 
م���رح���ل���ة ال�����دك�����ت�����وراه م��ن 
امل��ن��ت��م��ني لغري  ال���واف���دي���ن 
الأورب������ي من  الحت�����اد  دول 
للح�سول  ل�سنوات  النتظار 
ال�سويدية،  اجلن�سية  ع��ل��ى 
وي���رج���ع ال�����س��ب��ب اإل����ى اأن��ه��م 
عند تقدمهم للح�سول على 
تاأ�سرية الدرا�سة ذكروا اأنهم 
ل يرغبون يف احل�سول على 
اجل��ن�����س��ي��ة ول��ي�����ض ل��ه��م نية 
بعد  ال�����س��وي��د  ال��ب��ق��اء يف  يف 

التخرج.

ألمانيا
مكانة  الأملانية  اللغة  حتتل 
بارزة من حيث عدد الط�ب 
حيث  درا�ستها  يف  الراغبني 
اللغة  يتعلم  ع��دد من  و�سل 
مليونا   15.٤ اإل���ى  الأمل��ان��ي��ة 
اإح�سائيات  العامل ح�سب  يف 
األ�ض فرمدي�سرباخ  »دويت�ض 
التقرير  واأ����س���ار  ف��ل��ت��ف��ي��ت«. 
ال����ط�����ب يف  ع�����دد  اأن  اإل������ى 
ل� 000.13٤،  الربازيل و�سل 
 ،  117.000 ال�������س���ني  ويف 
ويف   .15٤.000 ال��ه��ن��د  ويف 
الأم���ر حيث  اختلف  اأوروب����ا 
و���س��ل ع���دد ط����ب ب��ول��ن��دا 
الأملانية  تعلم  يف  ال��راغ��ب��ني 

اإلى 2.28 مليون  طالب. 

النرويج
ت������اري������خ  يف  م�����������رة  لأول 
ال����روي����ج و����س���م���ال اأوروب�������ا 
ي���ع���ت���ل���ي اأ������س�����ت�����اذ ج���ام���ع���ي 
واف����د ع���م���ادة ك��ل��ي��ة »اأو���س��ل��و 
واأك����ي���������س����و�����ض« اجل���ام���ع���ي���ة 
ل��ل��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وه��ي 
اأك���������رب ك���ل���ي���ة ج���ام���ع���ي���ة يف 
للتحول  وت��ط��م��ح  ال���روي���ج 
اإل����ى ج��ام��ع��ة يف امل�����س��ت��ق��ب��ل. 
وت�سدر الربوف�سيور »كريت 
مينو�سوتا  يف  املولود  راي�ض« 
الأمريكية قائمة املتقدمني، 
واأك����د اأن����ه مل ي��ت��ح��دث معه 
اأح�����د ق���ط يف م���و����س���وع اأن���ه 

لي�سن مواطنا نرويجيا. 

المجر
امل����������وارد  وزارة  اأع�����ل�����ن�����ت 
اإك���م���ال���ه���ا خطة  ال��ب�����س��ري��ة 
اإ�����س�����ح ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
الق��ت�����س��اد  ط��ل��ب��ات  لتلبية 
وامل����ج����ت����م����ع م�����ن حت�����س��ني 
درجة التناف�سية يف التعليم 
و���س��وق ال��ع��م��ل والق��ت�����س��اد 
ح�����س��ب��م��ا ذك������رت ���س��ح��ي��ف��ة 

»هنغاري توداي«.

جامعة »يورك« تضع مفهوما جديدا للكيمياء الخضراء

جامعة مانشيستر: العالج النفسي في جامايكا أسرع من بريطانيا
المصدر: موقع

جامعة مانشستر

ذهبت الدكتورة »داون اإيدج« يف زيارة 
الكاريبي  دول  اإل��ى  اأ�سابيع  اأربعة  ملدة 
لع�ج  ال��ط��رق  اأف�����س��ل  على  للتعرف 
ال�سخ�سية  يف  الن��ف�����س��ام  اأم����را�����ض 
وب����ق����ي����ة الأم�������را��������ض ال���ن���ف�������س���ي���ة يف 

باربادو�ض وجامايكا. 
»وين�ستون  ب��رن��ام��ج  نفقة  فعلى 
املعني  ت��ر���س��ت«  م��ي��م��وري��ال  ت�سري�سل 
الربيطاين  امل��واط��ن  �سحة  بتح�سني 
املعنيني  الأ���س��ات��ذة  اإر���س��ال  عن طريق 
تطبق  ملهمة  باأفكار  للعودة  للخارج 
»اإي���دج«  ال��دك��ت��ورة  ال��ب���د، �سافرت  يف 
ل�����زي�����ارة امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وم�������س���وؤويل 
امل���ج���ت���م���ع،  ال�������س���ح���ي���ة يف  ال����رع����اي����ة 
املحليني  للطلبة  حما�سرات  واأل��ق��ت 
ال����رع����اي����ة  وال����ع����ام����ل����ني يف جم�������ال 
ال�سحية، كما دعيت لإلقاء حما�سرة 
عن نتائج اأبحاثها يف »اللجنة العقلية 
ال�سحية الوطنية« NMHC واإط�ع 
امل��ف��و���ض ال��ع��ايل يف ك��ل م��ن البلدين 

على تلك النتائج. 
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة »اإي������دج«، »اإن 
ال��ع��ق��ل��ي��ة يف دول  الأم�����را������ض  ع�����ج 
ال��ك��اري��ب��ي ق���د ي��خ��ت��ل��ف ع���ن امل��م��ل��ك��ة 
ن��ق���ط ت�ش�به  امل��ت��ح��دة ول��ك��ن ي��وج��د 

مهمة بينهما«.
اأن نعمل على   واأ�سافت »نحاول 
ال��ن��اجت من  اإزال���ة احل��رج الجتماعي 
ال��و���س��م ب��ال��ع��ار م��ن ن��ف��و���ض امل��ر���س��ى، 

املجتمع  بني  ما  ال��راب��ط  جنعل  واأن 
اأكر متا�سكا،  بامل�س�ستفيات  والرعاية 
وتلقى  امل��ال  توفري  على  ي�ساعد  مم��ا 
يحتاجون  التي  الرعاية  املواطنيني 
من  اأي�سا  ويقلل  اأ���س��رع  ب�سكل  اإليها 

عبء الرعاية عن كاهل مزوديها.     
وعن نق�ط الفروق يف العالج م� 
قالت  وجامايكا،  املتحدة  اململكة  بني 
ال��دك��ت��ورة »اإي������دج«، اإن��ه��ا لح��ظ��ت اأن 
فرة الع�ج يف جاميكا متتد لأ�سابيع 
طويلة  ل�سهور  متتد  بينما  م��ع��دودة 
يف املمكلة املتحدة. وهذه هي النق�ط 
التي حتر�ض اإيديغ على البحث فيها 

يف م�ساريعها امل�ستقبلية.
واأك������دت اأن���ه���ا ���س��راج��ع ب��ي��ان��ات 
باملر�سى  اخلا�ض  ال�سريري  الفح�ض 
ل�����رى ه����ل ع�����اد م���ر����س���ى ج��ام��اي��ك��ا 
اأ���س��رع من  اأخ��رى  لتلقي الع�ج م��رة 
مر�سى اململكة املتحدة؟ واأكدت وجود 
اف��را���س��ات اأخ����رى لخ��ت���ف ف��رة 
يق�سيه  الذي  الزمان  ومنها:  الع�ج 
املر�سى بعيدا عن اأ�سرهم ووظائفهم 

وجمتمعاتهم.
وب������ع������د زي�������ارت�������ه�������ا جل���ام���ي���ك���ا 
وب��ارب��ادو���ض اأع���دت ال��دك��ت��ورة »اإي���دج« 
ت�سمل  البحثية  امل�ساريع  م��ن  قائمة 
ب��ن��اء ال���ق���درات ال��ب�����س��ري��ة، وال��ت��ع��اون 
ال�سحة  فح�ض  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ب��ح��ث��ي 

العقلية لأهل الكاريبي يف ال�ستات. 
وق����ال����ت »ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن اأن 
ه��ن��ال��ك ب��ون��ا ���س��ا���س��ع��ا ب���ني ج��ام��اي��ك��ا 
واململكة املتحدة من حيث املوارد فاإن 
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من  يعانون  القطرين  ك�  يف  النا�ض 
فالربيطانيون،  م�سركة،  م�سك�ت 
كاجلامايكيني، يخ�سعون للع�ج من 
الناجت من و�سمة  احلرج الجتماعي 
العار، ويطالبون بتقليل عدم امل�ساواة 
ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
وياأملون من دمج الرعاية العقلية مع 

اجل�سدية.
ما  »ج��ل  ب���اأن  ك�مها  واختتمت 
اأقوى  رواب��ط  بناء  هو  فعله  ن�ستطيع 

ما بني جزر الكاريبي واململكة املتحدة 
والباحثني يف جمال ال�سحة العقلية 
يف ج���زر ال��ك��اري��ب��ي يف ك��ن��دا واأم��ريك��ا 
م��ن اأج���ل ا���س��ت��ف��ادة ال��ن��ا���ض م��ن ع�ج 
املحيط  جانبي  على  العقلية  ال�سحة 

الأطل�سي«.
»وين�ستون  زم��ال��ة  ب��رن��ام��ج  اأم���ا 
ت�����س��ري���س��ل م��ي��م��وري��ال ت��ر���س��ت« فقد 
رئي�ض  وف���اة  ب��ع��د  ع���ام 1965  ت��اأ���س�����ض 
الوزراء ال�سهري »وين�ستون ت�سري�سل« 

وي�����ق�����وم ال����ربن����ام����ج ع���ل���ى ت���ربع���ات 
م��ن ع��ام��ة ال�����س��ع��ب؛ ف��ك��ل ع���ام مي��ول 
الربنامج �سفر مواطنني بريطانيني 
م�����ن ك�����ل ال����ط����ب����ق����ات وال����ع����رق����ي����ات 
ل��ل�����س��ف��ر ل���ل���خ���ارج، ب��ح��ث��ا ع���ن ح��ل��ول 
تعالج  اأن  �ساأنها  م��ن  ج��دي��دة  وط��رق 
ال���ت���ح���دي���ات احل���ال���ي���ة ال���ت���ي ت���واج���ه 
الفائز  الربيطاين. ويحظى  املجتمع 
ت�سري�سل«  زمالة   « بع�سوية  باملنحة 

مدى احلياة.

المصدر: موقع
جامعة يورك

ط��������ور ع����ل����م����اء ج����ام����ع����ة »ي����������ورك« 
ل��ق��ي��ا���ض  ج����دي����دة  اأداة  الأم����ريك����ي����ة 
امل��ادة  تفاعل  عند  الخ�����س��رار  ن�سبة 
ا�سم  حمل  م�سروع  ففي  الكيمائية. 
جمع  ت��ع��اون   ،CHEM21 »ك��ي��م21« 
كبري من الأكادمييني و�سركات اإنتاج 

التجارية لتطوير  وال�سركات  الدواء 
الكيمياء  ل�سناعة  م�ستدامة  تقنيات 
ل��ق��ي��ا���ض  اأداة  وط�������وروا  اخل�������س���راء، 
للباحثني  وقدموه  الخ�سرار  ن�سبة 

وط�ب الكيمياء هدية للعمل بها.
وقام العلماء بت�سميم الأداة من 
وعاملي  ق��وي  لقيا�ض  ال��و���س��ول  اأج���ل 
جترى  التي  للتفاع�ت  ل��ستدامة 
ال�سناعية،  والأم��اك��ن  املختربات  يف 

كبرية  �سل�سلة  تقييم  جرى  ثم  ومن 
الفعالية  قيا�ض  �سملت  الأم����ور  م��ن 
والن�سبة  الكيمائي  للتفاعل  املثلى 
املتجددة والن�سبة الفاقدة، بالإ�سافة 
ل�سل�سلة كبرية من العوامل الأخرى 
ت�����س��م��ل الأم������ن وال�����س��ح��ة وال��ب��ي��ئ��ة 

والطاقة ودورة احلياة.   
الأل������وان  الأداة  وا���س��ت��خ��دم��ت 
ل��ت��ك��ون و���س��ي��ل��ة ل��ل��رم��ي��ز؛ ف��ال��ل��ون 

التفاعل  اأن هذا  اإل��ى  يرمز  الأخ�سر 
»مف�سل« بينما يرمز لون الكهرمان 
اأن  اإل��������ى  ال�������س���اح���ب  الأ�����س����ف����ر  اأو 
بع�ض  فيه  ول��ك��ن  »م��ق��ب��ول  التفاعل 

امللحوظات«.
اأم�������ا ال����ل����ون الأح�����م�����ر ف��ريم��ز 

للتفاعل »املرفو�ض«. 
ل��ل��ب��اح��ث��ني  الأداة  و����س���ه���ل���ت 
اإم��ك��ان��ي��ة م��ق��ارن��ة قيا�ض  وال���ط����ب 

ال��ت��ف��اع���ت ال��ك��ي��م��ائ��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام 
الطرق التي ي�ستخدمونها حاليا مع 
ت�سليط ال�سوء على مدى ما حققته 
اأبحاثهم من منظور الخ�سرار واأين 

يتم  حت�سني البحث.
اأداة  ب��ت��ط��وي��ر  ال���ع���ل���م���اء  وق������ام 
من  »اإك�سيل«  برنامج  على  القيا�ض 
اأجل اأن ي�ستطيع الباحثون والط�ب 
تفاع�تهم  ا���س��ت��دام��ة  م���دى  تقييم 
با�ستخدام البيانات الكمية والكيفية. 
وياأمل العلماء اأن تكون الأداة و�سيلة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ن��اج��ع��ة ت����روج ل���س��ت��خ��دام 
وا���س��ت��دام��ة  اخ�����س��رارا  اأك���ر  تقنيات 

جليل جديد من علماء الكيمياء. 
الأداة  على  تعليقه  معر�ض  ويف 
يقول مدير مركز التميز يف الكيمياء 
اخل�سراء يف جامعة »يورك«، �ساحب 
»جيم�ض  الربوف�سيور  امل�سروع،  فكرة 
م�سروع  مبادرة  »�ساعدتنا  ك���رك«: 
»ك����ي����ك����م21« ل���ل���ط���ب الإب������داع������ي يف 
�سركات  م��ع بع�ض  ك��ث��ب  م��ن  ال��ع��م��ل 
الأدوي�������ة ال��ع��امل��ي��ة وت��ع��ل��م��ن��ا اأف�����س��ل 
اخل�سراء  الكيماء  لتطبيق  ال�سبل 

وامل�ستدامة على �سناعة الدواء.
ما  اأف�������س���ل  الأداة  ه����ذه  وت���ع���د 
و�سول  العمل  يف  جعبتنا  م��ن  خ��رج 
على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  لتحديد 
فهي  ال��دواء  �سناعة  عمليات  معظم 
كيف  ع��ن  العملية  الطريقة  تو�سح 
الكيماوية  وال�سناعات  ال�سناعة  اأن 
يف  ت�ستمر  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن  الأخ�����رى 
للمجتمع  حيوية  منتوجات  ت��وف��ري 

بطريقة م�ستدامة.



دراسات

د. الجوهرة الدوسري تشخص الواقع وتطرح الحلول

التكلفة المادية للدراسة وندرة الوظائف
وراء العزوف عن »االقتصاد المنزلي«

زكريا حسين

تدري�ض  وط���رق  املناهج  اأ���س��ت��اذة  اأك���دت 
باجلامعة  امل�ساعدة  املنزيل  القت�ساد 
جرية  حممد  بنت  اجلوهرة  الدكتورة 
اأن ع����زوف ال��ط��ال��ب��ات عن  ال��دو���س��ري 
اللتحاق بق�سم القت�ساد املنزيل يرجع 
بالق�سم  للدرا�سة  امل��ادي��ة  التكلفة  اإل��ى 
مقارنة بالأق�سام الأخرى، وعدم توافر 
وامل�سانع  ال�سركات  يف  وظيفية  فر�ض 
مواكبة  وع��دم  بالتخ�س�ض،  املرتبطة 

الق�سم للتطورات املعا�سرة.
واأو������س�����ت ال����دك����ت����ورة اجل���وه���رة 
يف خ���ت���ام درا���س��ت��ه��ا »ع������زوف ط��ال��ب��ات 
بق�سم  اللتحاق  عن  الثانوية  املرحلة 
القت�ساد املنزيل بجامعة امللك خالد«، 
القت�ساد  ق�سم  باأهمية  ال��وع��ي  بن�سر 
امل���ن���زيل م���ن خ�����ل و����س���ائ���ل الإع������م 
ات�سال  ق��ن��وات  وا���س��ت��ح��داث  املختلفة، 
الق�سم  ���س��وؤون خريجات   ب��ني وح���دات 
مع  تتنا�سب  التي  وامل�سانع  وال�سركات 
لتوظيف  امل��ن��زيل،  القت�ساد  جم���الت 
القت�ساد  كليات  وجتهيز  اخلريجات، 
امل���ن���زيل ب���اأح���دث ال��ت��ق��ن��ي��ات وامل��ع��ام��ل 

املتطورة.

أهداف الدراسة
وكانت الدرا�سة قد هدفت اإلى  التعرف 
على اأ�سباب عزوف الطالبات عن دخول 
ق�سم القت�ساد املنزيل، والوقوف على 
زي��ادة  اأج���ل  م��ن  املبحوثات  مقرحات 
بق�سم  اللتحاق  يف  الطالبات  ترغيب 
�سعت  كما  بالكلية،  امل��ن��زيل  القت�ساد 
لطالبات  مقرح  برنامج  ت�سميم  اإل��ى 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ي��ه��دف اإل���ى تعديل 
ن��اح��ي��ة ق�سم  ال�����س��ل��ب��ي��ة  اجت���اه���ات���ه���ن 
القت�ساد املنزيل، ومعرفة فعالية هذا 
طالبات  اجتاهات  تعديل  يف  الربنامج 
امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���وي���ة ن���ح���و الق��ت�����س��اد 

املنزيل.
وه����دف����ت ال����درا�����س����ة اأي�������س���ا اإل����ى 
التايل:  العلمي  الفر�ض  من  التحقق 
»ت���وج���د ف����روق ذات دلل����ة اإح�����س��ائ��ي��ة 
بني متو�سطي درجات طالبات املرحلة 
ال��ث��ان��وي��ة ع��ل��ى م��ق��ي��ا���ض الجت����اه نحو 
تخ�س�ض القت�ساد املنزيل قبل تطبيق 
وب��ع��ده ل�سالح  الإر�����س����ادي  ال��ربن��ام��ج 

القيا�ض البعدي«.

أهمية الدراسة
الباحثة  اأ���س��ارت  البحث،  اأهمية  وع��ن 
اإل����ى اأن م���ن ����س���اأن ه���ذه ال���درا����س���ة اأن 
ت�������س���اع���د ق������ادة الأق���������س����ام اجل��ام��ع��ي��ة 
�سيا�سات  واإدارييها يف و�سع  ل�قت�ساد 
با�سراتيجيات  وال�ستعانة  متطورة 
مي���ك���ن ت���وظ���ي���ف���ه���ا ب���ن���ج���اح يف زي������ادة 
الق�سم،  على  الطالبات  اإقبال  معدلت 
واإل����ق����اء ال�������س���وء ع��ل��ى م����دى ف��اع��ل��ي��ة 
لطالبات  املوجهة  الإر�سادية  الربامج 
اجتاهاتهن  تغيري  يف  الثانوية  املرحلة 
نحو الأق�سام التي بها عزوف يف ن�سبة 

اللتحاق.
واأ�سافت اأن اأهمية الدرا�سة تكمن 
اأي�سا يف الوقوف على الأ�سباب الفعلية 

امل�ساريع  تنفيذ  يف  امل�ستخدمة  اخل��ام��ات 
يف هذا الق�سم مقارنة بتدين املكافاأة التي 

تت�سلمها الطالبة.
توافر  الثانية عدم  املرتبة  وج��اء يف 
ف��ر���ض وظ��ي��ف��ي��ة يف ال�����س��رك��ات وامل�����س��ان��ع 
امل��ن��زيل،  الق��ت�����س��اد  بتخ�س�ض  املرتبطة 
اإل��ى  وه���و م��ا اأرج��ع��ت��ه �ساحبة ال��درا���س��ة 
اقت�سار عمل خريجات الكليات يف التعليم 

كمعلمات يف اململكة العربية ال�سعودية.
اأ���س��ب��اب  ويف امل���رت���ب���ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن 
العزوف جاءت عبارة »عدم مواكبة الق�سم 
ل��ل��ت��ط��ورات امل��ع��ا���س��رة«، وق��د ي��رج��ع ذلك 
ح�سب الباحثة اإلى عدم توافر الإمكانيات 
املختلفة لهذا الق�سم، واأهمها الإمكانيات 
على  تدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  الب�سرية 
باأهمية  يوؤمنون  املهارة  م�ستوى عال من 
اإلى  اإ�سافة  امل��ن��زيل،  القت�ساد  تخ�س�ض 
م��ن معامل وخامات  امل��ادي��ة  الإم��ك��ان��ي��ات 

وو�سائل تدريب.
وج���اء يف امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة ال��ع��ب��ارات 

الث�ث التالية:
اللتحاق  يف  الأ���س��رة  رغبة  • ع��دم 

بق�سم القت�ساد املنزيل.
جمال  اأي  درا���س��ة  ت�ستهويني  ل   •

من جمالت القت�ساد املنزيل.

بق�سم  اللتحاق  الطالبات عن  لعزوف 
القت�ساد املنزيل.

مصطلحات الدراسة
ووقفت اأ�ستاذة القت�ساد املنزيل امل�ساعدة 
بال�سرح على امل�سطلحات املكونة لعنوان 
ال��ع��زوف  اأن   واأك����دت  البحثية،  امل�سكلة 
ي��ع��ن��ي ع���دم رغ��ب��ة ال��ط��ال��ب��ات خ��ري��ج��ات 
بق�سم  الل��ت��ح��اق  ال��ث��ان��وي��ة يف  امل��رح��ل��ة 

القت�ساد املنزيل.
وفقا  فهو  امل��ن��زيل،  القت�ساد  واأم���ا 
ل�أدبيات ال�سابقة، والك�م للباحثة، علم 
حل  يف  اأف��راده��ا  وي�ساعد  الأ���س��رة  يخدم 
الطفل  تن�سئة  ويف  العملية  م�سك�تهم 
امل�ب�ض  التغذية وال�سحة يف جمال  ويف 
واملن�سوجات واإدارة املوارد ل�أ�سرة، وذلك 
لتحقيق اأهداف الأ�سرة، فهو علم يخدم 

الأ�سرة واملجتمع.

مجتمع الدراسة
كلية  طالبات  يف  الدرا�سة  جمتمع  متثل 
العلوم والقت�ساد املنزيل ببي�سة لتطبيق 
ال���س��ت��ب��ي��ان، وط���ال���ب���ات ال�����س��ف ال��ث��ال��ث 
ال��راب��ع��ة مبحافظة  ب��ال��ث��ان��وي��ة  ال��ث��ان��وي 

بي�سة لتطبيق الربنامج.

القت�ساد  لتخ�س�ض  اأح��ت��اج  ل   •
لوجود اخلدم.

وحلت  عبارة »ق�سم يتطلب اللتزام 
باحل�سور كل يوم، يف الرتيب اخلام�ض 
�سمن اأ�سباب العزوف، تلتها عبارة« كرة 
املقررات التي تدر�ض بالق�سم«، ثم عبارة 
»عدم الهتمام بتدري�ض مقرر القت�ساد 
امل��ن��زيل يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام«، ث��م »اإجن����از 
ي�ستغرق  بالق�سم  العملية  امل�����س��روع��ات 
عمل  على  احل�سول  و«ف��ر���س��ة  ط��وي���«، 

بعد التخرج حمدود«.

دراسة شبه تجريبية
يف �سياق مت�سل،  قامت الباحثة بتطبيق 
م���ق���ي���ا����ض الجت��������اه ق���ب���ل���ي���اً، ث����م ط��ب��ق��ت 
لطالبات  امل��ق��رح  الإر����س���ادي  برناجمها 
املرحلة الثانوية لتوعيتهن وا�ستقطابهن 
ل���ل��ت��ح��اق ب��ق�����س��م الق��ت�����س��اد امل���ن���زيل، 
مبعدل  اأ���س��اب��ي��ع  ثمانية  ق��دره��ا  م���دة  يف 
جل�ستني يف الأ�سبوع ومدة كل جل�سة 90 

دقيقة.
فر�ض  �سحة  الباحثة  اأثبتت  وق��د 
ال����درا�����س����ة ح���ي���ث وج�������دت ف����روق����ا ذات 
درج��ات  متو�سطي  ب��ني  اإح�سائية  دلل���ة 
لطالبات  وال��ب��ع��دي  ال��ق��ب��ل��ي  ال��ق��ي��ا���س��ني 

عينة الدراسة 
طبقت الباحثة ا�ستبيان عزوف الطالبات 
عن اللتحاق بق�سم القت�ساد املنزيل على 
القت�ساد  ق�سم  طالبات  من  طالبة   28٤
امل��ن��زيل والأح���ي���اء وال��ف��ي��زي��اء واحلا�سب 
مقيا�ض  وط��ب��ق��ت  وال��ري��ا���س��ي��ات.  الآيل 
وال��ربن��ام��ج على ٤0 طالبة من  الجت���اه 
طالبات ال�سف الثالث الثانوي بالثانوية 

الرابعة مبحافظة بي�سة.

منهج الدراسة
ا���س��ت��خ��دم��ت ال��ب��اح��ث��ة امل��ن��ه��ج ال��و���س��ف��ي 
التحليلي ملعرفة اأ�سباب عزوف الطالبات 
املنزيل،  القت�ساد  بق�سم  الل��ت��ح��اق  ع��ن 
التجريبي  �سبه  املنهج  ا�ستخدمت  كما 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال����ربن����ام����ج امل����ق����رح ل��ت��غ��ي��ري 
اجتاهات الطالبات نحو اللتحاق بق�سم 

القت�ساد املنزيل. 

نتائج الدراسة 
الطالبات  ع��زوف  اأ�سباب  مقدمة  يف  ج��اء 
ع����ن دخ������ول ق�����س��م الق���ت�������س���اد امل���ن���زيل، 
مقارنة  بالق�سم  للدرا�سة  املادية  التكلفة 
ب��الأق�����س��ام الأخ����رى، وه���ذا ي��رج��ع ح�سب 
ت��ف�����س��ري ال���ب���اح���ث���ة اإل������ى ارت����ف����اع اأ����س���ع���ار 

ت��ط��ب��ي��ق  ق���ب���ل  اأي  ال���ث���ان���وي���ة،  امل���رح���ل���ة 
الربنامج الإر�سادي وبعده، على مقيا�ض 
الجتاه نحو تخ�س�ض القت�ساد املنزيل، 
وذل����ك ل�����س��ال��ح ال��ق��ي��ا���ض ال��ب��ع��دي حيث 
اإح�����س��ائ��ي��اً عند  دال����ة  ق��ي��م��ة »ت«  ك��ان��ت 

م�ستوى )0.01(.
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة اجل���وه���رة بنت 
النتيجة  ه��ذه  »ت�سري  ال��دو���س��ري  حممد 
اإل����ى حت�����س��ن الجت���اه���ات ل���دى ط��ال��ب��ات 
الربنامج  تطبيق  بعد  الثانوية  املرحلة 
�سحة  حتقق  النتائج  وه���ذه  الإر����س���ادي، 
اإل���ى فعالية  ال��ف��ر���ض، وه���ذا ي�سري  ه���ذا 

الربنامج الإر�سادي وفنياته«.

مقترحات وتوصيات
ل���زي���ادة الإق���ب���ال ع��ل��ى الل��ت��ح��اق بق�سم 
القت�ساد املنزيل، اقرحت الدرا�سة بناءا 

على اآراء الطالبات  ما يلي:
حتى  ال��ط��ال��ب��ات،  م��ك��اف��اأة  • زي���ادة 
ي�����س��ت��ط��ع��ن ����س���راء خ���ام���ات ال��ق�����س��م 

وم�ستلزماته.
مع  تتنا�سب  عمل  فر�ض  • توفري 
خ��ري��ج��ات الق��ت�����س��اد امل��ن��زيل غري 

التعليم.
اأفراد  لدى  العام  الوعي  توفري   •
امل��ج��ت��م��ع ع����ن اأه���م���ي���ة الق��ت�����س��اد 
امل�����ن�����زيل ع�����رب و�����س����ائ����ل الإع���������م 
امل���خ���ت���ل���ف���ة جل������ذب ان���ت���ب���اه اأف�������راد 
امل���ج���ت���م���ع اإل������ى اأه���م���ي���ة ت��خ�����س�����ض  
زي��ادة  وب��ال��ت��ايل  امل��ن��زيل،  القت�ساد 
بناتها  ال��ت��ح��اق  يف  الأ�����س����رة  رغ��ب��ة 

بالق�سم.
الق���ت�������س���اد  م���ع���ام���ل  ت���ط���وي���ر   •
لتواكب  والكليات  باملدار�ض  املنزيل 

التطورات العاملية.
املنزيل  القت�ساد  م�سمى  تغيري   •

اإلى م�سمى »علم احلياة«.
الأدبي  التخ�س�ض  • قبول طالبات 

والعلمي بالق�سم.
ملنتجات  �سنوية  معار�ض  • تنظيم 
ال���ق�������س���م، ل���ب���ي���ان م������دى اأه���م���ي���ت���ه 

للمجتمع.
التو�سيات  اإل���ى  الباحثة  وخل�ست 

التالية:
مكثفة  اإر���س��ادي��ة  ب��رام��ج  تنظيم   •
ل����ط����ال����ب����ات امل�����رح�����ل�����ة ال����ث����ان����وي����ة 
بق�سم  ل���ل��ت��ح��اق  ل���س��ت��ق��ط��اب��ه��ن 

القت�ساد املنزيل.
ق�����س��م  ب���اأه���م���ي���ة  ال����وع����ي  • ن�����س��ر 
القت�ساد املنزيل من خ�ل و�سائل 

الإع�م املختلفة.
بني  ات�����س��ال  ق��ن��وات  • ا���س��ت��ح��داث 
وح���������دات ������س�����وؤون اخل����ري����ج����ني يف 
الأق�سام والكليات املعنية وال�سركات 
وامل�سانع التي تتنا�سب مع جمالت 
الق����ت���������س����اد امل������ن������زيل، ل��ت��وظ��ي��ف 

خريجات هذه املجالت.
مب���ق���رر  اله�����ت�����م�����ام  �������س������رورة   •
الق���ت�������س���اد امل����ن����زيل يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام 

وجعله مادة درا�سية اأ�سا�سية.
الق��ت�����س��اد  ق�����س��م  ط��ال��ب��ات  • م��ن��ح 

املنزيل يف الكليات امتيازات اإ�سافية. 
املنزيل  القت�ساد  كليات  جتهيز   •

باأحدث التقنيات واملعامل املتطورة.

تشير نتائج الدراسة
إلى تحسن االتجاهات
لدى طالبات المرحلة الثانوية
بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي
وهذا يشير إلى فعالية
البرنامج وفنياته
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إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!

آفاق الجامعة  |  العدد 149  |  21 رجب 1436  |  10 مايو 2015



حول الجامعة

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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حول الجامعة

محمد شامي

ي�����س��ك��ل اخ��ت��ي��ار اخل��ط��ب��اء الأك���ف���اء، 
ال�����س��وؤون  ل���دى وزارة  ب��ال��غ��ة  اأه��م��ي��ة 
الإ����س����م���ي���ة والأوق����������اف وال����دع����وة 
اأداء دوره���م  والإر����ش����د، ل��ي��ن���ط ب��ه��م 

ال�سرعي على الوجه ال�ئق.
»اآف��������اق« ���س��ل��ط��ت ال�������س���وء على 
ال����وزارة  واأه�����داف  الخ��ت��ي��ار،  كيفية 
يف ه���ذا امل��ج��ال، واإح�����س��ائ��ي��ة ب��اأع��داد 
امل��ع��ت��م��دي��ن م��ن��ه��م ل�����دى ال�������س���وؤون 
الإ����س����م���ي���ة والأوق����������اف وال����دع����وة 
وحظوظ  ع�سري  مبنطقة  والإر���س��اد 

خريجي جامعة امللك خالد.

1340 خطيبا
ل��ل�����س��وؤون  الإع����م���ي  ال��ن��اط��ق  ك�سف 
الإ����س����م���ي���ة والأوق����������اف وال����دع����وة 
ع��ب��داهلل  ع�����س��ري  والإر�����س����اد مبنطقة 
احل��ك��م��ي ل��� »اآف�����اق« اإح�����س��ائ��ي��ة بعدد 
اخلطباء يف ع�سري، موؤكدا اأن املنطقة 
كاملة يوجد بها 13٤0 خطيبا. وعن 
كيفية اختيار اخلطباء، قال احلكمي، 

اإن هناك �سروطا تتمثل يف التايل:
فما  جامعيا  موؤهله  يكون  • اأن 

فوق »تخ�س�ض �سرعي«.
• حفظ اأكر من خم�سة اأجزاء 

من القراآن الكرمي.

اجتياز المقابلة
الرقابة على ما يطرح  وح��ول م��دى 
ال��رق��اب��ة تكون  اأن  ب���نينّ  يف اخل��ط��ب، 
عن طريق مراقبي امل�ساجد، ويطلب 
لها  الحتياج  حال  يف  اخلطب  منهم 
اأو متى ما طلبت  يف بع�ض املنا�سبات 

احلاجة.
واأكد الناطق الإع�مي لل�سوؤون 
الإ����س����م���ي���ة والأوق����������اف وال����دع����وة 
اأن فر�سة  والإر�ساد مبنطقة ع�سري، 
خ��ري��ج��ي ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د يف اأن 

يكونوا خطباء موجودة.
ك��ان��وا  اإذا  اأول������ى  »اإن����ه����م  وق�����ال 
ومن  املطلوبة  لل�شروط  م�شتوفني 
خطباء  اأغلبية  لأن  املنطقة،  �سكان 
امللك  جامعة  خريجي  من  اجل��وام��ع 

خالد والإمام �سابقا«.
اإح�سائية اخلطباء  ناحية  ومن 
ال���ذي���ن ت���خ���رج���وا يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خ���ال���د، اأ����س���ار احل��ك��م��ي، اإل����ى اأن����ه ل 
اإل  بال�سبط،  العدد  يبني  ما  يوجد 
اأن����ه ي��وج��د ع���دد ك��ب��ري م��ن املعينني 
م����ن خ���ري���ج���ي اجل���ام���ع���ة وخ���ا����س���ة 
تخ�س�سات ال�سريعة واأ�سول الدين.

وب��ال��ن�����س��ب��ة لأه��������داف ال�������وزارة 
وخ���ط���ط���ه���ا يف اخ���ت���ي���ار اخل���ط���ب���اء، 
ق����ال احل��ك��م��ي »ل��ل��خ��ط��ب��ة ق�����س��م��ان: 
ق�����س��م ي��خ�����ض م��ادت��ه��ا وم��و���س��وع��ه��ا 
وم�������س���م���ون���ه���ا ال�������س���رع���ي وامل����ع����ريف 
يف  فني  وق�سم  واملعلوماتي،  والثقايف 
اإلقائها  وطريقة  واإيجازها  ب�غتها 
وم���ه���ارة اأدائ���ه���ا وغ���ري ذل����ك، الأول 
وع��ل��م  ���س��رع��ي��ة  دورات  اإل�����ى  ي��ح��ت��اج 
�سرعية  دورات  يف  وذل��ك  بال�سريعة، 
م���ع ال��ع��ل��م��اء ال��را���س��خ��ني يف ال��ع��ل��م 
ل���ريف���ع���وا م����ن م�����س��ت��وى اخل��ط��ي��ب 
ل��دي��ه من  علميا وي��ج��ي��ب��وا ع��ل��ى م��ا 
م�سائل علمية، وتزويد اخلطيب مبا 

امل��ن��ا���س��ب يف اأج���ل واأع���ل���ى الأم��اك��ن 
وه���ي امل�����س��اج��د وال��ن��اظ��ر اإل����ى ح��ال 
جملة ك��ب��رية م��ن م�����س��اج��دن��ا ي��رى 
ب��ون��ا �سا�سعا ب��ني ه��ذه احل���ال وبني 
بداية  عليه،  ت��ك��ون  اأن  يفر�ض  م��ا 
م���ن م�����س��ت��وى ال���ف���ر����ض وال��ن��ظ��اف��ة 
ومرافقها  امل�ساجد  يف  والتجهيزات 
ون����ه����اي����ة ب����ح����ال ال���ق���ائ���م���ني ع��ل��ى 
امل�سجد  اأن  ب��ه  يتبني  مم��ا  امل�سجد، 
م��ن قبل  ت��دي��ره  اإدارة  اإل���ى  ي��ح��ت��اج 
ا�ستقبال  يف  ���س��واء  عليه،  القائمني 
امل�سلني وم�ستوى ما يجده امل�سلي 
من انتظام املوؤذن والإمام وقيامهم 
له من حالة  يتوافر  وم��ا  مبهامهم 

ي�سبع هذا اجلانب من كتب ومراجع 
يتنا�سب  مبا  وتب�سره  تعينه  علمية 
تزويد  العظيمة، وكذلك  مع مهمته 
اخل��ط��ي��ب ب��امل��ك��ت��ب��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي 
حتوي املراجع العلمية الأ�سلية التي 
ل ي�ستغني عنها طالب علم ول داعية 
وهي  ال�ساملة  كاملكتبة  خطيب،  ول 

موجودة على �سيدي اأو هارد�سك.
وال���ث���اين، وه���و اجل��ان��ب الفني، 
اخلطابة  ف��ن  يف  دورات  اإل���ى  ي��ح��ت��اج 
والإل���ق���اء وم���ه���ارات ال��ت��وا���س��ل ولغة 
ال�����س��وت واجل�����س��د وت���ن���وع احل��دي��ث 
امل��ت��زن، وذل���ك بعقد دورات  وال��ط��رح 
تطويرية مع مدربني معتربين لهم 

باعهم يف ه��ذا ال��ف��ن، وع��ق��د ل��ق��اءات 
دوري����ة ل��ل��خ��ط��ب��اء ل��ت��ب��ادل اخل���ربات 
وال���ت���ب���اح���ث يف م���و����س���وع اخل��ط��ب��ة 
العلماء  اأهل اخلربة من  وا�ست�سافة 
ال��ف��رع للرقي  وال���دع���اة وم�����س��وؤويل 
مب�ستوى اخلطبة واخلطيب واإيجاد 

قنوات توا�سل يف هذا اجلانب«.

عميد الشريعة
ينادى بتعيين خطباء

من جهته، اأكد عميد كلية ال�سريعة 
اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  باجلامعة، 
اأن من�سب  ح��م��ي��د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
اأ�����س����رف  م�����ن  والأذان  الإم������ام������ة 

اأداء العبادة على  نف�سية تعينه على 
تخطيط  �سوء  يف  املطلوب،  الوجه 
اأع���ل���ى يف ت���وزي���ع امل�����س��اج��د وم���دى 
بكيفية  ورب��ط��ه  بنائها  يف  ال��ت��و���س��ع 

الإ�سراف عليها.
واأ���ش���ف »الرت��ب���ط بني كلي�ت 
ال�سريعة واأ�سول الدين والدرا�سات 
ي��ك��ون وثيقا،  اأن  ب��د  الإ���س���م��ي��ة ل 
اإل  امل�ساجد  ملنا�سب  يتاأهل  ل  لأن��ه 
اأن  يجب  اأن���ه  و�سحيح  خ��ري��ج��وه��ا، 
ت���ك���ون امل�����س��اج��د واجل����وام����ع ���س��وق��ا 
ن��اج��ح��ا ل��ع��م��ل اخل���ري���ج، ل��ك��ن ذل��ك 
هذه  يف  وظ��ائ��ف  بتوفري  اإل  يتم  ل 
امل�����ش���ج��د ل��ه��� ����ش���روط وم���وؤه���الت 
ع��ل��م��ي��ة وع����م����ري����ة، ول����ه����ا م���رات���ب 
ي��ت��ن��اف�����ض عليها  ل��ل��رق��ي��ة  وف���ر����ض 
اأ�������س������وة ب����ال����وظ����ائ����ف احل���ك���وم���ي���ة 
الأخرى، ولها كذلك مهام وواجبات 
ت��خ�����س��ع ل��ن��ظ��ام م��ت��اب��ع��ة م���ن قبل 
على  ويلحظ  املميز،  يكافئ  ال��وزارة 
امل�ساجد  متطلبات  ويتابع  املق�سر 
اأ�سوة مبا هو معمول به يف كثري من 

الدول العربية والإ�س�مية«.
وع������ن ال�����واق�����ع احل��������ايل، ق���ال 
م�سجع،  غري  ل�أ�سف،  ويا  »الواقع، 
ولهذا فاإن نظام امل�ساجد قائم على 
اج��ت��ه��اد غ��ري م��ل��زم ان��ت��ه��ى زم��ان��ه. 
يعاد  اأن  بها  وج��دت متغريات وجب 
النظر فيه بداية من نظام التعيني 
امل�ساجد،  على  للقائمني  به  املعمول 
ي��اأخ��ذه مكافئا، فريى  م��ا  واع��ت��ب��ار 
ملزم  وغ���ري  م��ن��ه  تف�سل  عمله  اأن 
باأدائه على الوجه املطلوب، ولذلك 
نرى عدم التزام عدد ل ي�ستهان به 
اأدنى  من القائمني على امل�ساجد يف 
مطلوب  هو  عما  ف�س�  واجباتهم، 
من  احلقيقي  ال��واج��ب  لأداء  منهم 
امل�����س��اج��د ب�����س��ف��ت��ه��ا م�����س��ع��ل ه��داي��ة 
املجتمع،  لإ�س�ح  ومركزا  للجميع 
ونرى اأي�سا، كرة توكيل من لي�ض 
م���وؤه���� م���ن امل���واط���ن���ني وغ��ريه��م، 
ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى ���س��ع��ف م�����س��ت��وى 
ال���وزارة  م��ن قبل  وامل��راق��ب��ة  املتابعة 

على امل�ساجد ومن�سوبيها«. 
وع�����ن ال���ت���ع���اون ب����ني ال��ك��ل��ي��ات 
اأن��ه  »اأرى  ق��ال  وال�����وزارة،  ال�سرعية 
تراها  ل  الكليات  لأن  ج��دا  �سعيف 
���س��وق��ا ل��ع��م��ل خ��ري��ج��ي��ه��ا مل���ا ذك���رت 
اآن����ف����ا، ول ت���وج���د جل����ان م�����س��رك��ة 
ول  امل�سرك،  العمل  اآلية  يف  للنظر 
ب��د م��ن ن��ظ��رة ج���ادة م��ن ال����وزارة يف 
يف  حقيقية  م�سكلة  هناك  لأن  ه��ذا، 
ن�����س��ب��ة م���ن اخل��ط��ب��اء وم��وؤه���ت��ه��م 
العلمية والعمرية ومدى حتقيقهم 
مل��ق��ا���س��د امل���ن���رب يف ����س���وء الأ����س���ول 
ويف  والوطنية  والعلمية  ال�سرعية 
التزامهم،  وم��دى  وامل��وؤذن��ني  الأئمة 
تبذلها  التي  للجهود  التقدير  ومع 
ال���وزارة م��ن اإق��ام��ة ن���دوات ودورات، 
اأثرها حم��دود ي�سب يف جمال  ف��اإن 

ردة الفعل فقط«.
ع����دة  ال������ذه������ن  »يف  ووا��������س�������ل 
اأهمها  اأن من  اأرى  لكني  ملحوظات 
اأن ت��ع��م��ل  ال�������وزارة ع��ل��ى ال��ت��ع��اون 
م���ع ال��ك��ل��ي��ات م���ن خ�����ل ا���س��ت��ق��ب��ال 
اخل��ري  ف��ي��ه  م��ا  لتحقيق  خريجيها 

لوطننا الغايل«.

1340 خطيبا في عسير
الحكمي: خريجو الجامعة لهم أولوية التعيين كخطباء

عميد الشريعة: هناك خلل في نظام التوظيف بـ »الشؤون اإلسالمية«
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إعالم

عشرون ورقة عمل في خمس جلسات 
ملتقى العالقات العامة 
الرقمية يوصي بضرورة 
تحديث برامج كليات اإلعالم

أحمد العياف

اأو�ست اجلمعية ال�سعودية للع�قات 
ملتقاها  ختام  يف  والإع����ن،  العامة 
الرقمية«  العامة  »الع�قات  الثالث 
الهيئة  رئي�ض  وافتتحه  رع���اه  ال���ذي 
امللكية للجبيل وينبع، رئي�ض جمل�ض 
بن  �سعود  الأم��ري  �سابك  �سركة  اإدارة 
عبداهلل بن ثنيان اآل �سعود، مب�ساركة 
ع����دد م���ن اخل������رباء وامل��ت��خ�����س�����س��ني 
داخ�����ل امل��م��ل��ك��ة وخ���ارج���ه���ا؛ ب���اإع���ادة 
النظر يف ال�سراتيجيات الت�سالية 
للع�قات العامة يف جميع املوؤ�س�سات، 
اأ�ساليب  خ�ل  من  معها  والتوا�سل 
رق���م���ي���ة ح���دي���ث���ة وال�����س����ت����ف����ادة م��ن 
اخل�����ربات وال���ت���ط���ورات ال���دول���ي���ة يف 
ه����ذا ال�������س���اأن، م�����س��ددة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
تكثيف املوؤ�س�سات الدورات التدريبية 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف ت��ق��ن��ي��ات الت�����س��ال 
ال����رق����م����ي وت���ط���ب���ي���ق���ات���ه مل���م���ار����س���ي 

الع�قات العامة.
كما نادى امللتقى يف وثيقته التي 
ب��ن��ود، وق��راأه��ا  اأك���ر م��ن 10  حملت 
رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��دك��ت��ور 
دع��وة  ب�����س��رورة  ال�سبيحي،  حم��م��د 
ك��ل��ي��ات واأق�����س��ام الإع�����م والت�����س��ال 
اإل����ى حت��دي��ث ب��راجم��ه��ا الأك��ادمي��ي��ة 
وي�����س��ت��وع��ب  ي���واك���ب  ب�����اأول مب���ا  اأول 
ال���ت���ط���ورات امل��ت���ح��ق��ة يف جم���الت 
العامة  والع�قات  عموما  الت�سال 
ال��رق��م��ي��ة ب�����س��ك��ل خ���ا����ض، وم��ع��اجل��ة 
ه������ذه ال����ت����ح����دي����ات امل���ن���ه���ج���ي���ة ع��رب 
ظاهرة  يدر�ض  م��ت��وازن  علمي  م�سار 
الع�قات العامة الرقمية وارتباطها 
ب��و���س��ائ��ل الإع�������م اجل���دي���د وط���رق 
ال��ذي  ال�سليم  ال��ت��وظ��ي��ف  توظيفها 

ي���راع���ي حت��ق��ي��ق وظ���ائ���ف ال��ع���ق��ات 
العامة املتعارف عليها علميا ومهنيا، 
وك���ذل���ك ال���رك���ي���ز ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام 
لتحويل  الكيفية  وامل��ن��اه��ج  البحوث 
م�سار الع�قات العامة من وظائفها 
تنا�سب  وظ��ائ��ف  اإل���ى  »الك��سيكية« 
ال��و���س��ي��ل��ة »ال���رق���م���ي���ة« ب��اح��راف��ي��ة 

ومهنية وفاعلية.
���س��رورة  على  الوثيقة  و���س��ددت 
م�ستمرة  ب�����س��ورة  ال��ت��وع��ي��ة  ت��ك��ث��ي��ف 
عرب كافة القنوات الت�سالية بكل ما 
الع�مة  العالق�ت  ن�ش�ط  يف  ي�شتجد 
وامل�ساندة  ال��دع��م  وت��ق��دمي  الرقمية 
اإل��ى  اإ���س��اف��ة  و���س��رك��ائ��ه��ا،  لأع�سائها 
اله���ت���م���ام ب��امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي لأي 

و�سيلة.
اإليه  التو�سل  مت  م��ا  ���س��وء  ويف 
م��ن ن��ت��ائ��ج، ف���اإن امللتقى اأو���س��ى ب��اأن 
ي��ع��م��ل ال��ب��اح��ث��ون وامل��م��ار���س��ون على 
دقيق  لتحديد  عاجلة  �سراكات  عقد 
اجلديدة،  الظاهرة  واأدوات  ملفاهيم 
وت���ك���ث���ي���ف ال����ت����وع����ي����ة وال����ت����دري����ب 
الأ���س��ا���س��ي  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  للعاملني 
وال�سراتيجي لكل منظمة حكومية 
بتطبيق  وامل���ب���ادرة  اأه��ل��ي��ة،  اأم  ك��ان��ت 
اأح�����دث ت��ق��ن��ي��ات ال���ع����ق���ات ال��ع��ام��ة 
الرقمية التي تت�سارع وتتجدد ب�سكل 
ركب  ع��ن  التخلف  وع���دم  مت�ساعد، 
الرقمية  ال��ع��ام��ة  ال��ع���ق��ات  وق��اف��ل��ة 

على امل�ستوى الدويل.

حزمة مبادرات
من جانبه قال رئي�ض جمل�ض الإدارة 
يف اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ع���ق��ات 
ال��ع��ام��ة والإع�������ن ال��دك��ت��ور حممد 
اأدرك�����ت منذ  اإن اجل��م��ع��ي��ة  احل���ي���زان 

اإلى  ما�سة  حاجة  هناك  اأن  تاأ�سي�سها 
للن�ش�ط  احلقيقية  ال�����ش��ورة  تقدمي 
اأي غمو�ض يكتنفه  وذل��ك مبا يجلي 
خ�����س��و���س��ا يف ظ���ل ارت����ك����اب اأخ���ط���اء 
ك��ب��رية يف م��زاول��ت��ه، وه���ذا م��ا يف�سر 
»ال��ع���ق��ات  ب���  الأول  ملتقاها  عنونة 
واإ�سكالية  امل��ف��ه��وم  جدلية  ال��ع��ام��ة.. 

املمار�سة«. 
اإط�ق  الدكتور احليزان  واأعلن 
اجل���م���ع���ي���ة ج���م���ل���ة م�����ن امل������ب������ادرات؛ 
�سعود  الأم����ري  احل��ف��ل  خ����ل  د�سنها 
ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن ث��ن��ي��ان، وم��ن بينها: 
ك��ل  جم������اين  دوري  ل����ق����اء  ت���ن���ظ���ي���م 
اإحدى  ي�ست�سيف  للمهتمني  �سهرين 
التخ�س�ض  يف  ال��ب��ارزة  ال�سخ�سيات 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م���رك���ز امل���ل���ك ���س��ل��م��ان 
الج����ت����م����اع����ي مب���دي���ن���ة ال����ري����ا�����ض، 
واإط�������ق ج���ائ���زة ال��ت��م��ي��ز ل��ل��ع���ق��ات 
ال���ع���ام���ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات يف م�������س���ارات 
ث�ثة: حكومية واأهلية وغري ربحية، 
بالإ�سافة اإلى تنظيم دورات تدريبية 
الع�قات  اأق�����س��ام  مبن�سوبات  خا�سة 
تاأ�سي�ض  وك��ذل��ك  الن�سائية،  ال��ع��ام��ة 
ف����رع اجل��م��ع��ي��ة ال���دول���ي���ة ل����إع����ن 

باململكة بالتعاون مع اجلمعية.
خم�ض  ت�سمن  امللتقى  اأن  يذكر 
 20 اأكر من  ناق�ست  علمية  جل�سات 
�ساد�سة  وجل�سة  عمل،  وورق���ة  بحثاً 
ل���ع���ر����ض ال����ت����ج����ارب ال���ن���اج���ح���ة يف 
الرقمية،  ال��ع��ام��ة  ال��ع���ق��ات  جم��ال 
مت خ���ل��ه��ا م��ن��اق�����س��ة وط�����رح ع��دد 
م����ن ال���ف���ر����ض وال����ت����ح����دي����ات ال��ت��ي 
هذا  يف  اجلديدة  التطورات  تتيحها 
النظرية  املنهجية  واملعاجلة  املجال، 
ل��ل��ع���ق��ات ال��ع��ام��ة ال��رق��م��ي��ة و�سبل 

تاأ�سيلها علميا واأكادمييا.

القضية الفلسطينية
العام  الأم���ني  اجلل�سة   ه��ذه  يف  يتحدث 
ل���ل���م���ب���ادرة ال���وط���ن���ي���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة د. 
م�����س��ط��ف��ى ال����ربغ����وث����ي، ع����ن ال��ق�����س��ي��ة 

الفل�سطينية.

اإلبداع باللغة
ع���ن ارت���ب����ط الإب�������داع ب���ل��ل��غ��ة، ت��ت��ح��دث 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اللغويات  اأخ�سائية 

الدكتورة �سهري ال�سكري.

متحدثون عالميون
يف  الكاتب  العامليني  املتحدثني  اأب��رز  من 
كوهني،  روجر  تاميز،  نيويورك  �سحيفة 
ورئ��ي�����س��ة الأخ����ب����ار يف وك���ال���ة ال�����س��ح��اف��ة 
ل���ريي���دون، ورئي�ض  م��ي�����س��ال  ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
ديبلوماتيك،  ليموند  �سحيفة  حت��ري��ر 
والن جري�ض،  ونائب رئي�ض حترير وكالة 
الأنباء العاملية اأ�سو�سيتد بر�ض، توم كنت. 

ملك يوتيوب 
الإع���م  جنم  اأي�سا  املنتدى  يف  ي�سارك 
ب� »فاينلكت  املعروف  اجلديد زاك كينغ 
كينغ« على و�سائل التوا�سل الجتماعي.

صحافة الطائرات 
ي�����س��ت�����س��ي��ف امل��ن��ت��دى م��وؤ���س�����ض خمترب 
م���ن دون ط��ي��ار  ال���ط���ائ���رات  ���س��ح��اف��ة 

الربوفي�سور مات ويت.

أفالم وثائقية
م�����رة،  ولأول  امل�����ن�����ت�����دى،  ����س���ي���ع���ر����ض 
م���ق���ت���ط���ف���ات م����ن ال���ف���ي���ل���م ال���وث���ائ���ق���ي 
اجلل�سة  يف  وتتحدث  اخل�فة«  »�سبايا 
جتربتها  ع��ن  �سمو،  ن��اري��ن  ال�سحافية 

ال�سحافية.

بالل
ي�����س��ت�����س��ي��ف امل���ن���ت���دى جت���رب���ة ال��ك��ات��ب 

وامل����ن����ت����ج ال�������س���ي���ن���م���ائ���ي اأمي�������ن ج��م��ال 
ال�����ذي ع��م��ل م���ع جم��م��وع��ة حم��رف��ة 
م��ن ال�����س��ب��اب ال�����س��ع��ودي��ني، ع��ل��ى اإن��ت��اج 
وت�����س��وي��ر ال��ف��ي��ل��م ال���ك���رت���وين ث���ث��ي 

الأبعاد »ب�ل.«

التأثير في وسائل
التواصل االجتماعي

ليثيوم  معهد  علماء  كبري  �سيتحدث 
عما  وو،  مايكل  الدكتور  التكنولوجي 
التوا�سل  و�سائل  على  ال�تاأثري  يعنيه 

الجتماعي.

ورش العمل
ال���دورة  امل�����س��ارك��ون و���س��ي��وف  �سيحظى 
بفر�سة  العربي  الإع����م  ملنتدى  ال���1٤ 
التي  العمل  ور���ض  من  العديد  ح�سور 
ي��ق��دم��ه��ا خ����رباء م���ن اأب�����رز امل��وؤ���س�����س��ات 

الإع�مية العربية والعاملية.

دبي: إنطالق منتدى اإلعالم العربي تحت شعار »اتجاهات جديدة«
مدينة  يف  ال��ث���ث��اء،  غ��د  ب��ع��د  تنطلق 
جمريا بدبي، فعاليات منتدى الإع�م 
العربي يف دورته 1٤ حتت رعاية نائب 
جمل�ض  رئي�ض  الإم����ارات،  دول��ة  رئي�ض 
ال��وزراء، حاكم دبي، ال�سيخ حممد بن 
اآل مكتوم، حتت �سعار »اجتاهات  را�سد 

جديدة«.

صورة العرب
ت��ع��ق��د ج��ل�����س��ة رئ��ي�����س��ي��ة حت���ت ع��ن��وان 
الأم��ني  ال��ع��رب« يتحدث فيها  »���س��ورة 
الدكتور  العربية  الدول  العام جلامعة 
ن���ب���ي���ل ال����ع����رب����ي، م�����س��ت��ع��ر���س��ا واق�����ع 

الع�قات العربية بالعامل.

صورة اإلسالم
ج���ل�������س���ة رئ���ي�������س���ي���ة اأخ����������رى ب���ع���ن���وان 
يتحدث  وامل�سلمني«  الإ���س���م  »���س��ورة 
ف��ي��ه��ا الأم�����ني ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 

الإ���س���م��ي ال��دك��ت��ور اإي����اد م���دين، عن 
عن  ال�سلبية  النمطية  ال�سورة  تفاقم 

الإ�س�م وامل�سلمني.

واقع المشهد اإلعالمي
وجهة   :2015 العربي  »الإع���م  جل�سة 
ن��ظ��ر خ��ل��ي��ج��ي��ة« ي��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا وزي���ر 
الإع���م، وزير الدولة ل�سوؤون ال�سباب 
ال�سامل  �سباح  �سلمان  ال�سيخ  الكويتي، 
احل����م����ود ال�������س���ب���اح، ع����ن ت���ع���زي���ز دور 

الإع�م العربي.

مستقبل مشرق
ي���ت���ح���دث وزي��������ر ال������دول������ة ل���ل�������س���وؤون 
اخل����ارج����ي����ة، وزي������ر ������س�����وؤون امل��ج��ل�����ض 
ال����وط����ن����ي الحت����������ادي يف الإم�����������ارات، 
ال���دك���ت���ور اأن�������ور ق���رق���ا����ض، يف ج��ل�����س��ة 
عنوانها »م�ستقبل ُ�سرق« عن م�ستقبل 

املجتمعات العربية.

المشهد العربي
جلامعة  ال�سابق  العام  الأم��ني  يتحدث 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��م��رو م��و���س��ى ح��ول 

امل�سهد العربي احلايل.

جلسة االبتكار في القطاعات
التنفيذية  ال��رئ��ي�����س��ة  فيها  �ستتحدث 
ل���� »ت��ي��ك��وم« ل������س��ت��ث��م��ارات ال��دك��ت��ورة 
اأم���ي���ن���ة ال���ر����س���ت���م���اين، ع����ن ام���ت����ك 
امل��ع��امل وخطة  الإم����ارات ل��روؤي��ة كاملة 
كافة  يف  ل�بتكار  �ساملة  ا�سراتيجية 

القطاعات.

وسائل التباعد االجتماعي 
ت��ع��ر���ض اأ���س��ت��اذة الإع�����م الإل��ك��روين 
الدكتورة  الكويت  بجامعة  وال�سحافة 
ف��اط��م��ة ال�����س��امل، اأه����م م��ا ت��و���س��ل��ت له 
عنوان  حتت  اأجرتها  درا�سة  خ�ل  من 

»و�سائل التباعد الجتماعي«.
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إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

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

مشاهدوه تجاوزوا 27 ألفا خالل 10 أيام

سالم بن سعيد... طالب إعالم
يدعم جنود »الحزم« ببرنامج »يوتيوبي«

عبدالعزيز رديف

�سبابية  ط��اق��ات  تكت�سف  ي���وم  ك��ل  يف 
واع�����دة م���ن خم��ت��ل��ف اأق�����س��ام وك��ل��ي��ات 
�سابة  طاقة  ظهرت  واليوم  اجلامعة، 
م���ن ق�����س��م ����س���اب مل ي���ت���ج���اوز ع��م��ره 

عامني.
ال��ط��ال��ب ����س���امل ب���ن ���س��ع��ي��د من 
ق�سم الإع�م والت�سال اأبهر اجلميع 
على  برناجمه  حلقات  اأول���ى  بتقدمي 
ال��ي��وت��ي��وب »���س��ب��ح��ة« ل��دع��م اأب��ط��ال��ن��ا 
ج����ن����ود احل�������زم م����ن ع���ل���ى ال�����س��ري��ط 

احلدودي مع اليمن.
بلقب  �سعيد  ب��ن  ب��رن��ام��ج  ح��ظ��ي 
يتم  ���س��ب��اب��ي  ي��وت��ي��وب��ي  ب��رن��ام��ج  اأول 
ت�����س��وي��ره ع��ل��ى احل�����دود، وي��ن��ق��ل من 

يهم  عظيم  اأم���ر  العا�سفة  ح��دث  اأن 
ك��اف��ة ���س��ع��وب ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، الأم���ر 
الذي جعل فريق العمل يبذل كل ما 
ال�سريط  على  لبث حلقة من  بو�سعه 
احل����������دودي ت���ظ���ه���ر ج����ه����ود ج���ن���ودن���ا 
البا�سلني يف حماية �سعبهم ووطنهم«. 

إظهار اإليجابيات
وعن اختياره مو�سوع عا�سفة احلزم 
يف ب���رن���ام���ج ي��وت��ي��وب��ي ق����ال »ع��م��ل��ي��ة 
عا�سفة احلزم حدث كبري هو حديث 
العامل اأجمع و�سج به الإع���م، وحق 
اأن ي��و���س��ل ���س��وت��ه واأن  ل��ك��ل ���س��ع��ودي 
بطريقته،  احل���زم  عا�سفة  ع��ن  يعرب 
يف  الكوميدية  ال��ربام��ج  ناحية  وم��ن 
الكثري  يف  ب�سوتها  �ساركت  اليوتيوب 

ال��ذي يبذل دوم��ا كل  ال��ق��رين  �سويل 
ما بو�سعه لنكون مناذج يحتذى بها«.

محتوى إثرائي
ال��ربن��ام��ج ور�سالته، بني  ه��دف  وع��ن 
بن �سعيد اأن »�سبحة« يحمل حمتوى 
املجتمع  خ�له  من  ي��ري  اأن  يتمنى 

العربي كافة.

سمعنا صدى صوتنا 
اأما عن فكرة ت�سوير حقلة ثانية من 
اأنه  اأو���س��ح  فقد  احل��د  الربنامج على 
»ل���ن ي��ك��ون ه��ن��اك ت�سوير م��ن احل��د 
اأخرى، لأن الر�سالة التي �سعينا  مرة 
وال�سوت  نظهرها،  اأن  ا�ستطعنا  لها 

الذي اأردنا اأن نظهره �سمعنا �سداه«.

خ�����ل����ه ر����س���ال���ة ال�������س���ع���ب جل���ن���ودن���ا 
اأب��ط��ال��ن��ا لل�سعب،  الأب���ط���ال، ور���س��ال��ة 
حمققا بذلك ن�سبة م�ساهدة جتاوزت 
اأي���ام منذ  األ��ف م�ساهد خ���ل 10   27
عر�ض احللقة على برنامج »يوتيوب«.

حلقة تستحق الظهور 
ح��������دث��������ن��������ا ����������س���������امل ع�����������ن ف������ك������رة 
لإط����ق  اخ��ت��ي��اره  الربنامج و�سبب 
اجلنوبي فقال:  احل��د  م��ن  برناجمه 
»ال����ربن����ام����ج مل ي���ك���ن ول���ي���د م��وق��ف 
م��ع��ني. »���س��ب��ح��ة« ق��ائ��م م��ن��ذ �سنتني 
املنا�سبة  ال��ف��ر���س��ة  ان��ت��ظ��رن��ا  ول��ك��ن��ن��ا 
الظهور،  ت�ستحق  التي  اأو  واحلديثة 
واأحداث عا�سفة احلزم كانت الفر�سة 
لظهور اأولى حلقات الربنامج، بحكم 

اأن  الأج���در  املنا�سبات، وك��ان م��ن  م��ن 
ي�سل �سوت يظهر الإيجابيات ف�س� 

عما �سواها«.

قناة # لمبة 
اأما من ناحية الدعم والت�سجيع على 
اأن  ���س��امل  اأو���س��ح  اإع����داد احلقلة فقد 
الداعمني للجمال يف كل مكان ووقت، 
و »لكن قناة # ملبة، هي التي احت�سنت 
ال��ربن��ام��ج يف ظ��ه��ور احل��ل��ق��ة الأول���ى 

و�سي�ستمر، باإذن اهلل، ذلك الدعم«.
»���س��ب��ح��ة« عمل  اأن  اإل����ى  واأ�����س����ار 
واأن���ه  ال�����س��ب��اب،  ب��ع�����ض  م���ن  �سخ�سي 
اإ�سادة ودعما معنويا من ق�سم  »يلقى 
ابتداءا  الإع�م والت�سال باجلامعة، 
بن  علي  ال��دك��ت��ور  الق�سم  رئي�ض  م��ن 

صورنا بكل أريحية
على  الت�سوير  ب�سعوبة  واع���رف 
ال�����س��ري��ط احل�����دودي، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
»التوتر  اأن  م��وؤك��دا  امل��ك��ان،  خطورة 
ف���ي���ه اأم�������ر ط��ب��ي��ع��ي ج�������دا، ول��ك��ن 
بكل  الت�سوير  ا�ستطعنا  اهلل  بحمد 
اأري��ح��ي��ة، وه��ذا بف�سل م��ن اهلل ثم 
املخت�سة  اجل���ه���ات  ت���ع���اون  ب��ف�����س��ل 

هناك«.

رسالة سالم 
اخ���ت���ت���م ح���دي���ث���ه ب���ر����س���ال���ة وج��ه��ه��ا 
���س��اب، واأق���ول  »اإن��ن��ي  ق��ائ���  لل�سباب 
لكل ال�سباب الذين يقفون على ثرى 
اململكة: اأرفع هامتي عزا وفخرا بكم 

واأراكم الأمل ال�سعيد«.
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تقنية

ريتويت

»�سام�سونايت«   اأن  الوحدة ما ت�سفق«، ويبدو يل  »اليد  ال�سعبي  املثل  يقول 
الرائدة يف �سناعة حقائب ال�سفر، اأدركت هذا املثل جيدا، فقد اأعلنت موؤخرا 
من  جمموعة  ابتكار  على  للعمل  الكورية  »�سام�سوجن«  �سركة  مع  تعاونها 
�ساحبها  عن  بالنيابة  نف�سها  �سحن  ت�ستطيع  التي  الذكية  ال�سفر  حقائب 
وتنبيهه بر�سالة على هاتفه املحمول اأو بريده الإلكروين يف حالة �سرقتها 

اأو ابتعادها عن �ساحبها.
حقائب  ت�ستطيع  حتى  اأخ��رى  اإ�سافات  ابتكار  »�سام�سونايت«  وتنوي 
ووجهتها  وحمتواها  وزنها  عن  مبعلومات  املطارات  تزويد  الذكية،  ال�سفر 

وحتى ا�سم �ساحبها.
فعلت »�سام�سونايت« و »�سام�سوجن« كل ما من �ساأنه اأن يفيد الطرف 
الآخر الذي يتعامل مع هذه احلقائب من توفري جهد ووقت، اإل اأنهما لن 

ت�سيفا بالطبع،  ميزة الإب�غ عن املعاملة ال�سيئة لهذه احلقائب.
فمن منا مل ير مقطع الفيديو الذي انت�سر قبل �سهرين لعاملني من 
عمال خدمات العف�ض يف مطار امللك خالد الدويل، وهما يرميان احلقائب 

بطريقة ت�سبه رمي اجللة يف الألعاب الأوملبية دون مراعاة ما بداخلها.
تدار  يعرفون كيف  اأذك��ي��اء  ذكية وموظفني  اإل��ى مطارات  اأح��وج  نحن 

الأزمات اأكر من حاجتنا اإلى حقائب تتحدث بدل عنا.
ففي ال�سهر املا�سي وب�سبب الأحوال اجلوية لدينا، مت اإلغاء اأكر من 
يف  حقائبهم  مع  املطارات  يف  امل�سافرين  اآلف  تكد�ض  عنها  جنم  رحلة   ٤65

منظر يوؤكد اأن اإدارة الأزمات يف مطاراتنا املحلية حتتاج اإلى حترك �سريع.
ومع التاأجيل كرت امل�ساهد وتنوعت بني عجوز مقعدة اأنهكها املر�ض، 
اأبنائها،  اإلى  اأمه، واأم حائرة ت�ساأل متى ت�سل  اإلى ح�سن  وطفل يبكي يحن 
وموظف يعي جيدا باأن اأعماله تعطلت، وجميع هوؤلء يحتاجون اإلى تطييب 
خاطر ولو بكلمة، اأو توجيه من م�سوؤول يف املطار يعي ويوقن باأن م�سوؤوليته 

يف اأر�ض امليدان ولي�ست من وراء مكتب يكاد ل يرى من خلفه.
فيا عزيزتينّ »�سام�سوجن و�سام�سونايت« فكرا جيدا يف تطوير موظف 
املطار ليكون ذكيا يف تعامله مع امل�سافرين، قبل اأن تفكرا يف تطوير احلقيبة 
اجلماد لتكون ذكية مع امل�سافر، فاأنا امل�سافر حقيبتي يف يدي ولكن م�سريي 

بيد الآخرين!

حقائب ذكية 
وموظفون!

حسن أحمد العواجي

Level On
سماعة رأس 

السلكية
من سامسونج

ك�����س��ف��ت ���س��رك��ة ���س��ام�����س��وجن، الأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي، عن 
 Level عليها  اأطلقت  ج��دي��دة  ل�سلكية  راأ����ض  �سماعة 
عالية،  موا�سفات  ال�سماعة  وحتمل   ،On Wireless
منها  ال�ستفادة  ليتم  ميكروفونات  ب�ستة  م��زودة  فهي 
جانبي  اأح��د  يف  زر  وهناك  الكامل.  ال�سوتي  العزل  يف 
ال�سماعة، يوفر للم�ستخدم  اإمكانية التحكم بال�سوت 
ال�ستفادة  واأي�سا  ال�سوتية،  امللفات  بني  ما  والنتقال 
. كما ميكن للم�ستخدم م�ساركة   S Voice من تقنية 
 Sound Sharing امللفات ال�سوتية من خ�ل خا�سية
اإلى اأجهزة Level. وعند ال�ستماع اإلى امللفات ال�سوتية 
 11 ت�سمن  فاإنها  ال�سوتي  وال��ع��ازل  البلوتوث  بتقنية 
���س��اع��ة م��ن ال���س��ت��م��اع امل��ت��وا���س��ل و 23 ���س��اع��ة يف ح��ال 
اأو  الأ�س�ك. ومل تعلن �سام�سوجن عن �سعر  ا�ستخدام 

.Level On موعد اإ�سدار
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م��ت��اب��ع��ي��ه��ا   TomTom سركة� ف����اج����اأت 
�سخ�سي  منتج  ع��ن  بالك�سف  وع��م���ءه��ا 
ت��دع��م  كامريا Bandit التي  يف  مت��ث��ل 
اإر����س���ال  GPS  وميكنها  امل����ح���ة  ت��ق��ن��ي��ة 
ال�سور والفيديوهات اإلى الهاتف يف حال 

عمل اقران.
اأن   ،Bandit يف  اجل��م��ي��ل  وال�����س��يء 
نف�سها  ال�����س��رك��ة  م���ن  ت��ط��ب��ي��ق��ا  ه��ن��ال��ك 
ي�����س��م��ح ب��ع��م��ل حت���ري���ر وم�����س��ارك��ة 
اإلى  احلاجة  دون  بالفيديوهات 

العودة للحا�سب.
ومي���ك���ن ه�����زنّ ال��ه��ات��ف 
امل��������ح��������م��������ول مل�����������س�����ارك�����ة 
�سريع  ب�سكل  الفيديوهات 
بنقل  خا�ض  �سريفر  لوجود 

هذه الفيديوهات.
ومن خ�ل التحرير، ميكن 
مو�سيقية  م��ل��ف��ات  و���س��ع  ل��ل��م�����س��ت��خ��دم 

لروؤية  منظارا  �سيعمل  فالتطبيق  اأي�سا، 
م���ا ي��ت��م ع��ر���س��ه م���ن خ�����ل ال���ك���ام���ريا. 
ف��ي��دي��و  ت�����س��وي��ر   Bandit وت�����س��ت��ط��ي��ع 
اإط���ارا   30 و   60 وب�سرعة   1080p بدقة
 120 60 و  بالثانية وبدقة 720p ب�سرعة 
اإطارا بالثانية، كما ميكنها ت�سوير فيديو 
ل��ستخدام  قابلة  غري  لكنها   ،4K بدقة
ب�سرعة 15 اإطارا بالثانية، ودقة الكامريا 
16 ميجابيك�سل  وتعمل من خ�ل تقنية 
منفذ  وال��واي��رل�����ض،  وهنالك  ال��ب��ل��وت��وث 
ومنفذ   microSD اخلارجية ل��ل��ذاك��رة 

.USB
و����س���ي���ك���ون ال��ت��ط��ب��ي��ق م���ت���واف���را يف 
الوقت احلايل على IOS  فقط، مع وعد 
م��ن ال�����س��رك��ة ب����اأن ي��ك��ون ه��ن��ال��ك ن�سخة 

لنظام الأندرويد.
اإلى 475  ال��ك��ام��ريا  ���س��ع��ر  وي�����س��ل  

دولرا اأمريكيا مع حزمة كاملة.

لمحبي الرياضة
كاميرا
Bandit
من شركة
TomTom
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

ثقافة

�ساركت اململكة يف املهرجان الدويل 22  
للكتاب يف العا�سمة املجرية بوداب�ست، 
الذي افتتحه وزير املوارد الب�سرية يف 

املجر الدكتور زولتان بالوقا.
 وت�سمن اجلناح ال�سعودي الذي 
عر�ض العديد من املنتجات الثقافية 
والأدبية ال�سعودية امل�ساركة لأول مرة، 
اللغة املجرية،  اإلى  12 كتابا مرجما 
امل�ساحف  م��ن  ع��دد  ت��وزي��ع  �سهد  كما 
اأخرى. وافتتح  باللغة املجرية ولغات 
خادم  �سفري  املعر�ض  يف  اململكة  جناح 
احل����رم����ني ال�����س��ري��ف��ني ل�����دى امل��ج��ر 
حم��م��د امل���ط���ريف، وح�����س��ره ع���دد من 

�سفراء الدول العربية وال�سديقة.
ال�سعودي  الثقايف  امللحق  واأث��ن��ى 
بالنم�سا ودول الإ�سراف الدكتور علي 
بوداب�ست  عبداهلل �سقر على معر�ض 
ا�ستطاع  املعر�ض  اأن  م��وؤك��دا  للكتاب، 
يحتفي  اأن  ال�سابقة  ���س��ن��وات��ه  خ����ل 
بهما،  تليق  ب�سورة  والثقافة  بالكتاب 
ال���ع���امل  دول  م����ن  ال���ع���دي���د  وجت���ع���ل 
فعالياته  عرب  احل�سور  على  حتر�ض 
امل��ع��ر���ض  اأن  اإل�����ى  ���م���ة، م�����س��ريا  ال���ق���ينّ
يعترب ملتقى مهما وج�سرا للتوا�سل 
املختلفة،  الثقافات  وتبادل  والتعارف 
التوا�سل  لتعميق  امل��ج��ال  يتيح  مم��ا 
العامل  �سعوب  يجمع  ال��ذي  الإن�ساين 
ع��ل��ى اأر���س��ي��ة اإن�����س��ان��ي��ة واح������دة، هي 

الفكر واملعرفة.
ا���س��ت�����س��اف  امل���ه���رج���ان  اأن  ي��ذك��ر 

ممثلي الأدب العاملي واحلياة الفكرية 
املحلية من 36 دولة، واأكر من ٤000 
كتاب من املجر، والعديد من العلماء، 
والفنانني، كما قدم جمموعة وا�سعة 
لقاءات  مثل  الثقافية،  ال��ربام��ج  م��ن 
والعرو�ض،  وامل��وؤل��ف��ني،  الفنانني  م��ع 

وم����ن����اق���������س����ات امل������ائ������دة امل�������س���ت���دي���رة 
واحل����ف�����ت امل��و���س��ي��ق��ي��ة وال���ع���رو����ض 
امل�������س���رح���ي���ة وامل����ع����ار�����ض والأف����������م، 
بالإ�سافة اإلى املوؤمترات واملحا�سرات 
ح����ول ال��ق�����س��اي��ا ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل�����س��وق 

الكتاب والقراءة.

ويعد مهرجان بوداب�ست الدويل 
ل���ل���ك���ت���اب اأه������م م���ع���ار����ض ب���وداب�������س���ت 
اأكر من  60  ي��زوره  الرئي�سية، حيث 
األ�����ف زائ�����ر ���س��ن��وي��ا، وي�����س��م ح���وايل 
50 األ���ف ع���ن���وان، وم��ئ��ات امل��ط��ب��وع��ات 

اجلديدة. 

شهد توزيع مصاحف باللغة المجرية
المملكة تشارك في

مهرجان بودابست للكتاب

أحمد العياف 

ال����دورة 25  امل��ا���س��ي،  ان��ط��ل��ق��ت، اخلمي�ض 
برعاية  للكتاب،  ال��دويل  اأبوظبي  ملعر�ض 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد  ويل 
زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  امل�سلحة  للقوات 
ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان، يف م��رك��ز  اآل 

للمعار�ض، وت�ستمر �سبعة اأيام.
لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  واأع��ل��ن��ت 
والثقافة ا�ست�سافة اأكر من 600 موؤلف 

واأكادميي واإع�مي للم�ساركة.

برنامج احتفائي 
واأ�سار املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب 
وال��ث��ق��اف��ة،  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  يف 
اإل��ى  القبي�سي،   ج��م��ع��ة  امل��ع��ر���ض،  م��دي��ر 
 1981 ع��ام  م��رة  لأول  انطلق  املعر�ض  اأن 
حتت م�سمى »معر�ض الكتاب الإ�س�مي« 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  م��ن  بتوجيه 
ي��ح��ت��ف��ي به  ال�����ذي  ن���ه���ي���ان،  اآل  ���س��ل��ط��ان 
امل��ع��ر���ض ه����ذا ال���ع���ام ب��ي��وب��ي��ل��ه ال��ف�����س��ي، 

بربنامج احتفائي ب�سخ�سية حمورية.
اأن ج��م��ه��وري��ة  ال��ق��ب��ي�����س��ي  واأو�����س����ح 
املعر�ض  على  �سرف  �سيف  حتل  اآي�سلندا 

ث��ق��اف��ي��ا مهنيا  ب���رن���اجم���ا  ي�����س��ه��د  ال�����ذي 
تو�سعة  �سهد   ق��د  املعر�ض  وك��ان  منوعا. 
 %20 بن�سبة  العام  ه��ذا  امل�ساحة  يف  كبرية 
امل�ساحة  وو�سلت  املا�سي،  بالعام  مقارنة 
وه��ي  م��رب��ع��ا،  م���را   31،962 اإل���ى  الكلية 
اأبوظبي  م�ساحة تغطي كل قاعات مركز 
الوطني للمعار�ض، بينما و�سل عدد دور 
اآتية  ن�سر  دار   1181 اإل��ى  امل�ساركة  الن�سر 
من 63 دولة، وبلغ عدد النا�سرين اجلدد 
املعر�ض  ي�سهد  كما  ج��دي��دا،  نا�سرا   130
كل من  لأول مرة من  عار�سني  م�ساركة 
كرواتيا، ونيوزلندا، وبولندا، وكولومبيا، 

وجورجيا. 

أكاديمية المعرض
يركز املعر�ض يف هذه الدورة على متكني 
امل��ح��رف��ني يف ع����امل ال��ن�����س��ر م���ن خ���ل 
اإط�ق مبادرة »اأكادميية معر�ض اأبوظبي 
احل�سول  تتيح  ال��ت��ي  ل��ل��ك��ت��اب«،  ال����دويل 
على �سهادات متخ�س�سة �سمن الربنامج 
املهني؛ فح�سور �سل�سلة من ور�ض العمل 
يف  ت�ساعده  �سهادة  لنيل  امل�����س��ارك  ��ل  ي��وؤهنّ
يف  التخ�س�ض  اأو  الن�سر  مهنة  اح���راف 
الت�سميم  اأو  الت�سويق  مثل  اأعماله  اأح��د 

اأو التعليم، وهي خطوة لدعم �سوق الن�سر 
الن�سر  دور  اأ���س��ح��اب  وم�����س��اع��دة   مهنيا، 

ال�سغرية يف تطوير اأعمالهم.

الجلسات النقاشية
يف  الكتب  دار  برامج  اإدارة  مدير  واأو�سح 
هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة الدكتور 
علي بن متيم، اأن املعر�ض خ�س�ض جل�سة 
�سينثيا  الأم��ري��ك��ي��ة  الكاتبة  م��ع  نقا�سية 
ب��ون��د، وه��ي �ساحبة رواي���ة »روب���ي« التي 
اعتربت ذات قوة اأدبية موؤثرة يف الوليات 

املتحدة.
 ويلتقي املوؤلف جون تل مع جمهور 
لإنقاذ  طريقة   100 لهم  م  ليقدنّ املعر�ض 
ب��ال��روائ��ي  اجل��م��ه��ور  يلتقي  كما  ال��ع��امل. 
رواية  �ساحب  ت��اي��روال،  األطاف  الهندي 
لقاء ح��واري مع  اإنديا«. ويعقد  »بنغوين 
الأملاين  الأف���م  و�سانع  امل�سرحي  املوؤلف 

يوجني روج. 
»كلمة«  م�سروع  يحتفي  ذل���ك،  اإل���ى 
للرجمة التابع لهيئة اأبوظبي لل�سياحة 
العاملية  الكتب  م��ن  مبجموعة  والثقافة 
التي متت ترجمتها اإلى العربية موؤخرا؛ 
فهناك لقاء مع عامل الأحياء الربيطاين، 

م��وؤل��ف ك��ت��اب »احل����زن اخل��ب��ي��ث: ت�سريح 
الكتئاب«، لوي�ض ولربت. 

»ادع����وين  رواي����ة  مناق�سة  ت��ت��م  ك��م��ا 
غ�����وغ�����ول« ك����ن����م����وذج ل���ت���ج���رب���ة ت��ث��ق��ي��ف 
املهاجرين، بالإ�سافة اإلى لقاء مع رئي�ض 
ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر ك��ت��اب »ت��رج��م��ة ال��ن��ف�����ض: 
دوايت  العربي«  الأدب  الذاتية يف  ال�سرية 
ملناق�سة  جل�سة  اأي�����س��ا  وُت��ع��ق��د  ري��ن��ول��دز، 
حياة امل�ست�سرقة الأملانية اآن ماري �سيمل 
واأعمالها بعد ترجمة كتابها اإلى العربية. 

البرنامج الثقافي
والإ�سدارات   البحوث  اإدارة  مدير  ق��ال 
حممد ال�سحي يف هيئة اأبوظبي لل�سياحة 
يت�سمن  الثقايف  الربنامج  »اإن  والثقافة 
باللغات  ال�سعرية  الأم�سيات  من  العديد 
ال���ع���رب���ي���ة والإجن����ل����ي����زي����ة والإ����س���ب���ان���ي���ة 
حوارية  ن��دوات  جانب  اإل��ى  والأي�سلندية، 
ب�������س���اأن ف����ن ال���ك���ت���اب���ة ع���ل���ى اجل���������دران » 
وتعاد  ال��ك��ويف،  واخل���ط  الكاليغرافيتي«، 
عرب،  رحالة  بها  ق��ام  »رح����ت«  مناق�سة 
زي��د ال�سرييف،  واأب��ي  اب��ن ف�س�ن،  مثل: 
وهي رح�ت جتاوزت حدود نهر الفولغا 

�سمال والهند �سرقا.

600 أكاديمي وإعالمي يشاركون
في معرض أبوظبي للكتاب
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

ت���ع���د ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د م��ن 
ك����ربى امل��وؤ���س�����س��ات امل�����س��ارك��ة يف 
ع��ا���س��ف��ة احل����زم وم���ا ت���ه��ا من 
اإع��������ادة الأم��������ل، وب���ح���ك���م ق��رب��ه��ا 
ال�����س����رات����ي����ج����ي م�����ن م��ن��ط��ق��ة 
الع�سكرية، فقد جندت  العمليات 
اجل��ام��ع��ة ال��ك��ث��ري م���ن ال��ربام��ج 
ه��ذه  يف  للم�ساركة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

احلملة الع�سكرية.
 ول���ع���ل���م���ي ب���ح���ك���م ال���ق���رب 
م��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة فهو 
جامعة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ح��ري�����ض 
امللك خالد رائدة يف هذه امل�ساركة 
ال��ت��ي ت��ن��وع��ت ب��ني وف����ود ع��دي��دة 
داخل وفعاليات  احل��دود،  ملنطقة 

اجلامعة  ملن�سوبي  وت�سهي�ت  للدولة،  الع�سكري  للمجهود  دعما  اجلامعة 
اإلى  اإ�سافة  امل�ساحبة،  واللوج�ستية  الع�سكرية  العمليات  �سارك يف هذه  ممن 
ت�سهي�ت خا�سة للط�ب امل�ساركني بجهود نوعية يف دعم اجلانب الإع�مي 
واملعنوي، وهذا ما �ساهدناه يف مناذج احرافية من اأعمال ط�بية ت�سارك بها 

اجلامعة يف حدث وطني كبري كعا�سفة احلزم.

مشاركة الجامعة
في »العاصفة«

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

األخيرة

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

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

توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

2616

غائم
ماطر

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

2817281728172817

غائم 
جزئيا

غائم
ماطر

بدون زعل
يوؤدي فهم الطالب اخلاطئ للن�سبة   •
امل�سموح بها يف الغياب  عن املحا�سرات 
)25%( اإلى �سعف نتائجهم الدرا�سية، 

كما يوؤثر يف تكوينهم املعريف!

مع  ع��ق��ودا  اجل��ام��ع��ة  توقيع  عند   •
���س��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص، ن��ق��رتح 
ا����ش���راط ق��ي��ام ال�����ش��رك��ة ب��ت��دري��ب 
بني  رب��ط  هناك  يكون  حتى  الطالب 

الناحيتني الأكادميية والعملية!

اجلامعة  فرق  مدربي  اأح��د  ي�ستكي   •
من غياب الالعبني من الطالب اأع�ساء 
وامل�����س��ارك��ات   التمرينات  ع��ن  ال��ف��رق 
بع�ص  مراعاة  عدم  ب�سبب  الريا�سية 

أسبوعية جامعة الملك خالد

الداود يكرم 
»آفاق«

ك����رم م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال��داود،  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
خ������ل احل����ف����ل اخل���ت���ام���ي ل���أن�����س��ط��ة 
درع  وت�سلم  »اآف��اق«.  �سحيفة  الط�بية، 
ال��ت��ك��رمي ن��ي��اب��ة ع���ن رئ��ي�����ض ال��ت��ح��ري��ر، 
م���دي���ر ال���ت���ح���ري���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال��زم��ي��ل 
ي��ح��ي��ى ب���ن ع���ب���داهلل ال��ت��ي��ه��اين. وت��ه��ت��م 
اجلامعة  فعاليات  كافة  بتغطية  »اآف���اق« 
واأن�����س��ط��ت��ه��ا امل��ت��ن��وع��ة ب��ه��دف ال��ت��ع��ري��ف 
مبا ت�سهده البيئة اجلامعية من حراك 
تقرير  وبح�سب  امل��ج��ال.  ه���ذا  يف  وا���س��ع 
���س��ادر ع��ن ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط���ب، فقد 
التي ن�سرتها  الإخ��ب��اري��ة  امل���واد  جت���اوزت 
»اآفاق« عن العمادة وحدها خ�ل الف�سل 

الدرا�سي احلايل 329 مادة اإخبارية.

اأع�ساء هيئة التدري�ص ظروف غيابهم 
اأثناء متثيلهم اجلامعة، وهو ما ت�سبب 
لبع�ص  وال��رتت��ي��ب  النتائج  ت��اأخ��ر  يف 

الفرق!

القاعات  داخل  الطالب  بع�ص  ينام   •
اأثناء املحا�سرات، وذلك نتيجة ال�سهر 

وعدم اأخذ ق�سط كاف من الراحة!

ل��وح��ات الإع���الن���ات امل��وزع��ة على   •
ممرات اجلامعة ل تزال الفائدة منها 

معدومة حتى الآن!

التي  الريا�سية  والألعاب  املباريات   •
غياب  ���س��ه��دت  اجل��ام��ع��ة،  يف  نظمت 

الإ�سعاف،  و�سيارات  الطبية  الأطقم 
هذه  ح�سور  ال�����س��روري  م��ن  اأن  علما 
�سمح  ل  اإ���س��اب��ة،  لأي  حت�سبا  ال��ف��رق 

اهلل.

اأثناء  اأ���س��وات اجل���والت  ت��زال  ل   •
ح�سور بع�ص اجلل�سات والندوات التي 
تنظم يف املدرجات املركزية والكليات 
على  الرد  عند  خا�سة  بو�سوح،  ت�سمع 
للمتحدث  مراعاة  دون  وذلك  املكاملة، 

اأو احل�سور!

مل�سلحة  ج���ادون  اأ���س��ات��ذة  ه��ن��اك   •
لدرجة  مت�ساهلون  واآخرون  الطالب، 

التفريط!

اجلامعة،  يف  املائي  الهدر  لتجنب   •
املعنية  الإدارة  ح��ر���ص  ي��ت��ط��ل��ب 
برتكيب و�سائل الرت�سيد التي توزعها 

وزارة املياه جمانا!

زع��ل«  »ب���دون  اأن  للجميع  ن��وؤك��د   •
الهادف  للنقد  مكان  وه��ي  للجميع، 
بواقعية  تريدن  ما  اأكتبوا  البناء. 
و����س���دق وب���ع���ي���دا ع���ن ال��ت��ج��ري��ح 
فحتما  ال�����س��خ�����س��ي��ة،  والأه�������داف 
املالحظة  تلك  يتقبل  من  �ستجدون 
ب�سدر رحب. اأر�سلوا م�ساركاتكم عرب 

الربيد الإلكرتوين التايل:

lmioo@kku.edu.sa
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