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األمير فيصل: جميعنا شركاء في صناعة النجاح 

عّد اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري في�سل بن خالد، اختيار 
مدينة اأبها عا�سمة لل�سياحة العربية 
م����ن ق���ب���ل جل���ن���ة اخل�������راء ب��ج��ام��ع��ة 
على  ح�سولها  اإث���ر  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول 
بعد مناف�سة  الأعلى،  الت�سويت  ن�سبة 
ال��دول العربية،  قوية مع بع�ض مدن 
اإجنازا جديدا ي�ساف ملنجزات الوطن 
اأب��ه��ا  اأن »ح�������س���ول  ب��اأك��م��ل��ه، م����وؤك����دا 
من  الكثري  يحملنا  اللقب  ه��ذا  على 
امل�سوؤوليات، ويجعلنا ن�ساعف اجلهود 
اأبها عا�سمة للتفرد واجلمال  لت�سبح 

يف كل عام«.
خالد  ب��ن  في�سل  الأم����ري  ووج���ه 
ر���س��ال��ة اإل����ى اأه�����ايل ع�����س��ري ق���ال فيها 
»ن��ه��ن��ئ ق��ي��ادت��ن��ا ودول��ت��ن��ا ب��ه��ذا املنجز 
الذي مل يكن له اأن يتحقق اإل بف�سل 
الر�سيدة  القيادة  بدعم  ث��م  اأول،  اهلل 
لنا يف ع�سري ثانيا، وعلى راأ�سهم خادم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز، اأي�����ده اهلل، و���س��م��و ويل 
اهلل  حفظهم  ع��ه��ده،  ويل  وويل  عهده 
اأب��ن��اء  اأي����دي  ع��ل��ى  اأ���س��د  واإين  جميعا، 
اأبها  ومدينة  عموما،  ع�سري  منطقة 
خ�����س��و���س��ا، ل��ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود 
ملدينتكم اأبها، التي تعد قلب منطقتكم 
وجهودكم،  وباإبداعاتكم  بكم  الناب�ض 

فاأبها ت�ستحق مني ومنكم الكثري«.
واأ�ساف »بف�سل اهلل تعالى حتقق 
ا�سمها  ي�سطر  ال��ذي  املنجز  لأبها هذا 
العاملية، وهو ما  ال�سياحة  يف �سجالت 
هذه  من  يجعل  اأن  اهلل  بحول  نتوقع 
عاملية،  �سياحية  وجهة  احلاملة  املدينة 
كل  م��ن  وامل��ه��ت��م��ون  ال�سياح  يق�سدها 
م���ك���ان، و���س��ت��ك��ون اأب���ه���ا مب�����س��ي��ئ��ة اهلل 

مبهرة لكل من يزورها«.
اأب��ه��ا مقبلة على  اأن  اإل���ى  واأ���س��ار 
ال���ع���دي���د م����ن امل�������س���اري���ع ال��ت��ن��م��وي��ة 
وال�سياحية الكبرية، التي هي يف طور 
و�ستكون  ال��راه��ن،  ال��وق��ت  يف  التنفيذ 
ب�سكل  املنطقة  ت��اري��خ  يف  نوعية  نقلة 
عام فور انتهائها، وهي �سمن خططنا 
م�ستدامة  �سياحة  لتحقيق  التنموية 
ط��وال العام، وه��و الأم��ر ال��ذي تتفرد 
به منطقة ع�سري عن غريها من مدن 

العامل ال�سياحية.

اأبها من  واأردف �سموه »متكنت 
خطف الأ�سواء على مدى ال�سنوات 
هي  وه��ا  وخليجيا،  حمليا،  املا�سية 
ال��ي��وم ت��ل��ف��ت اأن���ظ���ار ال��ع��امل اإل��ي��ه��ا، 
م����ن خ�����الل ح�����س��ول��ه��ا ع���ل���ى ل��ق��ب 
الأم��ر  العربية،  ال�سياحة  عا�سمة 
حثيثة  بخطى  ن�سري  يجعلنا  ال��ذي 
بتحقيق  القيادة  تطلعات  لتحقيق 
امل����زي����د م����ن امل����ن����ج����زات ال��ت��ن��م��وي��ة 
وال�سياحية يف منطقة ع�سري، وبذل 
التنوع  لتحقيق  اجل��ه��د  م��ن  امل��زي��د 
ال�������س���ي���اح���ي وال���ع���م���ل وف�����ق خ��ط��ط 
ن��وع��ي��ة، وب���رام���ج م��درو���س��ة ت��واك��ب 
اأهلها،  وتطلعات  اأبها  ومكانة  حجم 
من  متتلك  ب��ات��ت  اأب��ه��ا  اأن  �سميا  ل 
اخلرة يف املجال ال�سياحي ما ي�سفع 
مناف�سة  ت��ك��ون  لأن  وي��وؤه��ل��ه��ا  ل��ه��ا، 
ع��امل��ي��ة ب��ح��ق، ول��ع��ل جت��رب��ة ع�سري 
امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى م����دى ع��ق��ود م�ست 
ال�����س��ي��اح��ي، وم���ا حققته  امل��ج��ال  يف 
م���ن ت���ط���ور يف ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��اح��ة، 
الهائل من  الكم  م��دى  يوؤكد قطعا 
حتققت  ال��ت��ي  الرتاكمية  اخل���رات 
ويجعل  ال�سياحية،  امل��ج��الت  يف  لنا 
ب���و����س���ل���ة ال���ب���اح���ث���ني ع����ن ���س��ي��اح��ة 
ع�سري  اإل���ى  ت�سري  ون��ق��ي��ة  متكاملة 

دون تردد«.
وختم بقوله »جميعنا �سركاء يف 
هم �سناعة النجاح واإح��داث الفرق، 
يف  كل  مهما  دورا  يتحمل  واجلميع 
جماله، فامل�سوؤول يتحمل دورا كبريا 
من خالل موقعه وقيامه مبا يوكل 
اإل���ي���ه م���ن اأع���م���ال ب��ك��ل م�����س��داق��ي��ة، 
النجاح  �سناعة  ي�ساركنا  وامل��واط��ن 
ب��دوره ومواطنته  اإميانه  من خالل 
ال�����س��ادق��ة واحل��ف��اظ ع��ل��ى م��ق��درات 
موؤمتن  وال�����س��ائ��ح  ووط��ن��ه،  مدينته 
على نقل اجلوانب امل�سيئة وامل�سرقة 
وموؤمتن  زي��ارت��ه،  اأث��ن��اء  يراها  التي 
لنتعلم  اإلينا  مالحظاته  نقل  على 
م��ن اأخ��ط��ائ��ن��ا ون��ع��دل ك��ل م��ا ميكن 
النجاح  اأن  اجلميع  وليعلم  تعديله، 
والتفرد لي�ض لأبها وحدها، بل جناح 

للوطن، وتفرد لكل �سر فيه«.

يحيى التيهاني

أبها عاصمة السياحة
العربية لعام 2017
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إعالن أبها عاصمة السياحة العربية 2017
لل�سياحة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  اأق�����رت 
مدينة  ف��وز  العربية  ال��دول  بجامعة 
لقب  ب��ج��ائ��زة  ع�����س��ري  اأب��ه��ا مبنطقة 
ع��ا���س��م��ة ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ع��ام 
اأم��ري  املنظمة  خاطبت  حيث   ،2017
منطقة ع�سري رئي�ض جمل�ض التنمية 
خالد،  بن  في�سل  الأم��ري  ال�سياحية 
لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ورئ��ي�����ض 
�سلمان  ب��ن  �سلطان  الأم���ري  والآث����ار 
اأن  على  باللقب،  ب��ال��ف��وز  لإب��الغ��ه��م 
يتم الإع��الن الر�سمي بذلك يوم 10  
يونيو 2015، ي�سبقها زي��ارة وفد من 
اأ�سبوعني  املدينة خالل  اإلى  املنظمة 

لعقد اجتماعات عدة بهذا ال�ساأن.

أول مدينة سعودية 
للجائزة  للرت�سح  ملفها  اأبها  قدمت 
مع مدن عربية عدة، فتم قبول ملفي 
اللبنانية،  وج��ب��ي��ل  ال�����س��ع��ودي��ة  اأب��ه��ا 
لعام  ب��ال��ل��ق��ب  م��دي��ن��ة جبيل  ف��ف��ازت 
اأول  لتكون   2017 لعام  واأب��ه��ا   ،2016

مدينة �سعودية تفوز بهذا اللقب.
املناف�سة  بهدف  اجلائزة  وتاأتي 

م�ستوى  ورف���ع  وال��دول��ي��ة،  املحلية 
ج�������ودة اخل�����دم�����ات ال�������س���ي���اح���ي���ة يف 
حت�سني  اإل��ى  اإ�سافة  العربية،  امل��دن 
املدن  يف  ال�سياحية  اخلدمات  ج��ودة 
العربية، ونظري ما بات ميثله قطاع 
القت�ساد  ع��ل��ى  وت���اأث���ريه  ال�سياحة 
الوطني، وتوظيف العمالة الوطنية 
بهذا  تتعلق  التي  امل�ساريع  كافة  يف 
ال����ق����ط����اع، واإب�����������راز اخل�����س��و���س��ي��ة 

والعادات والتقاليد لكل مدينة.
اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�سري  وب������ارك 
ال�سياحية  التنمية  جمل�ض  رئي�ض 
اأبها  لفوز  خالد  ب��ن  في�سل  الأم���ري 
ب���اجل���ائ���زة ال��ع��رب��ي��ة، م����وؤك����دا اأن��ه��ا 
جاءت بعد �سنوات طويلة من العمل 
ال�����س��خ��م ل��ت��ن��م��ي��ة ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ب�����س��ف��ة ع���ام���ة وامل��دي��ن��ة 
الإداري���ة  املنطقة  عا�سمة  هي  التي 

خا�سة.
واأ�������س������اف »اأب�����ه�����ا ه�����ي وج���ه���ة 
ال�����س��ي��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة م���ن���ذ40 ع��ام��ا، 
وكانت نواة لت�سكيل قطاع ال�سياحة 
يف امل��م��ل��ك��ة، وع��ل��ى م����دار ال�����س��ن��وات 

ال���ط���وي���ل���ة ب���ذل���ت ال����دول����ة ج���ه���ودا 
الأه���داف  وحتقيق  لتقدمها  كبرية 

املن�سودة«.
ب��ج��ه��ود رئ��ي�����ض الهيئة   واأ����س���اد 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث������ار الأم���ري 
�سلطان بن �سلمان وكافة القطاعات 
احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����س����ة واأع�������س���اء 
م�سريا  ال�سياحية،  التنمية  جمل�ض 
يف الوقت ذاته اإلى اأن املدينة خا�سة 
من  امل��زي��د  �ست�سهد  عامة  واملنطقة 
املقبلة،  ال��ف��رتة  وال��ت��ق��دم يف  ال��ن��م��و 
واجلبارة  ال�سخمة  امل�ساريع  نظري 
فيما يخ�ض البنى التحتية، بخالف 
الرامج والفعاليات والأن�سطة على 
مدار العام، التي تاأتي �سمن  مبادرة 
رئي�سية  �سياحية  وج��ه��ة  »ع�����س��ري.. 

على مدار العام«.

معايير جديدة
العامة  للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأو���س��ح 
ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث��������ار الأم������ني ال��ع��ام 
باملنطقة  ال�سياحية  التنمية  ملجل�ض 
اجلائزة  اأن  العمرة  حممد  املهند�ض 

�سملت:  جديدة  معايري  على  رك��زت 
البنية  املدينة،  يف  ال�سياحية  الإدارة 
التحتية لل�سياحة، املوارد ال�سياحية، 
وغريها من املوؤ�سرات التي تدل على 
مدى اهتمام املدينة بال�سياحة وعلى 
باملدن  ال�سياحة  املرجوة من  النتائج 

العربية. 
اأم���ري ع�سري الأم��ري  واأ���س��اف » 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د ه���و ق��ائ��د العمل 
ال�������س���ي���اح���ي وذل������ل ك���اف���ة ال�����س��ع��اب 
ي�ستحقها،  ال��ت��ي  للمكانة  للو�سول 
ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��رئ��ي�����ض  اأن  ك���م���ا 
�سلطان  الأم����ري  والآث������ار  لل�سياحة 
خالل  من  كبرية  جهودا  �سلمان  بن 
�سياحية  وج��ه��ة  »ع�������س���ري..  م���ب���ادرة 
واأع��ل��ن  ال���ع���ام«،  م���دار  ع��ل��ى  رئي�سية 
�ستكون  املنطقة  اأن  قبل نحو عامني 
اليوم  هو  وه��ا  عامني،  بعد  خمتلفة 
اأبها  ال��ذي يتحقق فيه وع��ده وتفوز 
بلقب عا�سمة ال�سياحة العربية، ويف 
م�ساريع  جملة  ت�سهد  ذات���ه  ال��وق��ت 
وفعاليات  واأن�سطة  وبرامج  واأعمال 

كرى �سمن املبادرة«.

الجائزة إنصاف لجهود الدولة.. والمستقبل أجمل
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اأ�ساد معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
القرار  ه��ذا  وع��ّد  العربية،  لل�سياحة  عا�سمة  اأبها  مدينة  اختيار  بقرار 
وقبلة  لل�سياح  مق�سدا  غدت  حتى  لأبها  الر�سيدة  القيادة  لدعم  تتويجا 

للم�سطافني من كل مكان.
لل�سياحة،  العربية  املنظمة  طرحتها  التي  الفكرة  »اإن  ال��داود  وق��ال 
وهي اختيار مدينة عربية يف كل عام لتكون عا�سمة لل�سياحة وفق معايري 
و�سوابط حمددة، تعد فكرة رائدة توؤ�س�ض لكثري من التطوير والتاأهيل 

لل�سياحة العربية«.
العربية  ال�سياحة  عا�سمة  لقب  على  اأب��ه��ا  مدينة  »ح�سول  وت��اب��ع 
لعام 2017 من قبل املنظمة يعك�ض توجهات اململكة لإيجاد مناطق جذب 
�سياحية يفد اإليها ال�سياح من كل مكان، وهو نتيجة طبيعية حلر�ض �سمو 
الأم��ري في�سل بن خالد  ال�سياحية  التنمية  املنطقة رئي�ض جمل�ض  اأمري 
ومتابعته الدائمة ل�سوؤون املنطقة وزوارها، ويتوج يف الوقت نف�سه جهود 
�سمو رئي�ض الهيئة العامة لل�سياحة والآثار الأمري �سلطان بن �سلمان يف 
ت�سهد كل عام منوا متناميا  التي  ال�سياحة مبنطقة ع�سري  تنمية قطاع 

وقفزات ملحوظة«.
واأو�سح معاليه اأن »ال�سياحة �سناعة واأن هذا الفوز ي�سع مدينة اأبها 
لرفع  م�ستقبلية  حتديات  اأم��ام  عام  ب�سكل  ع�سري  ومنطقة  خا�ض  ب�سكل 
م�ستوى اجلودة يف قطاع ال�سياحة، والإفادة، قدر الإمكان، من التجارب 
العاملية، وتوفري كامل الفر�ض للقطاعني احلكومي واخلا�ض، اإ�سافة اإلى 
ت�سخري الإمكانات، وحتويل الأفكار اإلى مبادرات وم�ساريع مبا يخدم هذا 
احلدث املهم، وهذا لن يتاأتى مامل تت�سافر اجلهود من كافة القطاعات، 
مبا  املنطقة  يف  ال�سياحي  لال�ستثمار  الأع��م��ال  لرجال  الفر�ض  وتوفري 

يحقق عوائد مالية تعود على امل�ستثمر واملنطقة باخلري والنماء«.
مع  التفاعل  يف  ال��دائ��م  نهجها  يف  م�ستمرة  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأ���س��اف 
اإب��راز ما حتظى به املنطقة من فر�ض  جمتمعها، ودعم كل ما من �ساأنه 
جذب �سياحية، موؤكدا اأن اجلامعة ت�سع كل اإمكانياتها املادية والب�سرية يف 
خدمة املنطقة واأهلها وامل�سطافني فيها مبا يحقق تطلعات الوطن بقيادة 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده 
الأمني، و�سمو ويل ويل عهده، ومبا يحقق الروؤية الطموحة ل�سمو اأمري 

املنطقة، حفظهم اهلل جميعا، واأدام على بالدنا نعمة الأمن وال�ستقرار.

مدير الجامعة: اختيار أبها 
عاصمة للسياحة تتويج 
لدعم القيادة الرشيدة

الداود يوقع عقودا بـ 35 مليون ريال
الأ�ستاذ  اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل   وقع 
ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
ال�����داود، ع���ددا م��ن ال��ع��ق��ود وامل�����س��اري��ع 
وكلياتها  باجلامعة  املتعلقة  اخلا�سة 
يف امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة ب���اأب���ه���ا، وع���دد 
م����ن ال���ك���ل���ي���ات مب���ح���اف���ظ���ات م��ن��ط��ق��ة 
ع���������س����ري، وذل���������ك  مب���ب���ل���غ اإج�����م�����ايل 

قدره »35،768،312« ريال.

مببلغ قدره »13416000« ريال. كما مت 
التوقيع مع �سركات طبية لتاأمني عدد 
كلية  ع��ي��ادات  مل�سروع  امل�ستلزمات  م��ن 
بال�سامر  البنات  بق�سم  الأ���س��ن��ان  ط��ب 
ري������ال،   »1511111« ق�������دره  مب���ب���ل���غ 
بالإ�سافة اإلى  توقيع عقود مع �سركة 
وامل��ع��ل��وم��ات  الأن��ظ��م��ة  يف  متخ�س�سة 
لإن���������س����اء ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���وح���دة 

و�����س����م����ل����ت ال������ع������ق������ود امل����وق����ع����ة 
ع��ق��د احل���را����س���ات الأم���ن���ي���ة، ل��ت��اأم��ني 
اجلامعة  لوحدات  الأمنية  احلرا�سات 
ب��ف��رع اجل��ام��ع��ة ب��ت��ه��ام��ة مببلغ ق��دره 
احلرا�سات  وتاأمني  ري��ال،   »3579300«
يف  اجلامعة  ل��وح��دات  املدنية  الأمنية 
و�سراة  م�سيط،  وخمي�ض  اأبها،  مدينة 
ع��ب��ي��دة، وظ���ه���ران اجل���ن���وب، وت��ن��وم��ة، 

 »3389485« مببلغ  الطبية  اخل��دم��ات 
ريال، ومبلغ »4444416« ريال مل�سروع 
ت�����س��غ��ي��ل و���س��ي��ان��ة م��ع��ام��ل احل��ا���س��ب 
امللك  بجامعة  وال�ستديوهات  الآيل، 
خالد، كما مت التوقيع مع �سركة لدعم 
م�����س��روع ع���ي���ادات ك��ل��ي��ة ط��ب الأ���س��ن��ان 
ق��دره  مببلغ  بال�سامر  ال��ب��ن��ات  بق�سم 

»9428000« ريال .

جامعة بيشة توقع اتفاقية مع »الشؤون الصحية«
سعيد العمري

برعاية معايل مدير جامعة بي�سة املكلف 
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 
ال������داود، وق��ع��ت ك��ل��ي��ت��ا ال���ط���ب، وال��ع��ل��وم 
مذكرة  ب��اجل��ام��ع��ة،  التطبيقية  الطبية 
ال�����س��وؤون ال�سحية  ت��ف��اه��م م��ع م��دي��ري��ة 

مبحافظة بي�سة.

المتياز  مرحلة  يف  ال�سحية  الكليات 
وت��ق��ومي��ه��م ح�����س��ب ال���ل���وائ���ح امل��ع��ت��م��دة 
م���ن ال��ك��ل��ي��ات ال�����س��ح��ي��ة، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
والعالجية،  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي 
تطوير  يف  والإ����س���ه���ام  وال����س���ت�������س���ارات، 
اإعداد  يف  وامل�ساركة  املجتمعية،  ال�سحة 
ال���ن���دوات وامل����وؤمت����رات وور������ض ال��ع��م��ل، 
وت��ط��وي��ر ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف امل��ج��الت 

وت�����س��م��ن��ت الت��ف��اق��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة 
التي  الكبرية  ال�سحية  الإمكانيات  من 
حت��ظ��ى ب��ه��ا م��راف��ق ال�����س��وؤون ال�سحية 
يف ت��ع��ل��ي��م ط����الب ال��ك��ل��ي��ات ال�����س��ح��ي��ة، 
خاللها،  م��ن  تدريبهم  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
كما �سملت التفاقية تقدمي املحا�سرات 
وال���درو����ض ال��ن��ظ��ري��ة وال�����س��ري��ري��ة، مع 
اإت����اح����ة ال���ف���ر����س���ة ل���ت���دري���ب خ��ري��ج��ي 

ال�سحية ال�سائدة يف املنطقة، وامل�ساعدة 
على ن�سر الأبحاث.

م��ث��ل ج��ام��ع��ة ب��ي�����س��ة يف ال��ت��وق��ي��ع 
كلية  ع��ل��ى  امل�����س��رف  ال��ط��ب  كلية  عميد 
ال��دك��ت��ور  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
ب��ي��ن��م��ا مثل  ���س��ل��ي��م،  اآل  حم��م��د ع���ب���ادي 
م��دي��ري��ة ال�����س��وؤون ال�����س��ح��ي��ة ال��دك��ت��ور 

معتق بن �سعد ال�سرحاين.

تقنية المعلومات
تطلق خدمة »مناسبات«

اأطلقت اجلامعة ممثلة يف الإدارة العامة لتقنية املعلومات خدمة »منا�سبات« هادفة 
املواقع  على  ب��ن��اءا  اجلامعية  ال���س��رتاح��ة  حجز  م��ن  اجلامعة  موظفي  متكني  اإل��ى 

املعرفة يف النظام لال�سرتاحات.
 ويحدد املوظف التاريخ املنا�سب للحجز، وكذلك وقت احلجز، وعدد احل�سور، 
وبيانات مقدم الطلب، ليطلع مدير ال�سرتاحة على الطلب املقدم، ومن ثم يوافق 

على الطلبات اأو يرف�سها.
اأهم ما مييز هذه اخلدمة، ت�سهيل حجز ال�سرتاحة، بحيث يتم ب�سكل   ومن 

اأ�سهل واأ�سرع اإلكرتونيا، مما يوفر الوقت واجلهد يف عملية حجز ال�سرتاحة. 
ياأتي اإطالق هذه اخلدمة يف اإطار �سعي اجلامعة ممثلة يف الإدارة العامة لتقنية 
ويف  القطاعات  �ستى  يف  للم�ستفيدين  املقدمة  اخلدمات  ج��ودة  لتح�سني  املعلومات 

خمتلف فروع اجلامعة.



أخبار الجامعة

أمير عسير يكرم
آل زيد بجائزة »رؤية«

واأ���س��اف »ج��ائ��زة روؤي���ة تعني يل 
من  ت�سلمتها  اأين  خ�سو�سا  الكثري، 
ي���د ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
في�سل بن خالد، كما اأنها مقدمة من 
وتعد  ع�سري،  منطقة  �سباب  جمل�ض 
املنطقة،  اأبناء  من  �ساب  لأي  مطمعا 
وهي حمفزة يل للح�سول على جوائز 
يف  تخ�س�سا  واأك����ر  م�ستقبال  اأك���ر 

جمال الإخراج والأفالم الق�سرية«.
اأن يف ر�سيده الإخراجي  وك�سف 
ال��ع��دي��د م��ن الأف����الم ال��ق�����س��رية، من 
ال��ذي يعد  بينها فيلم »قيادة احل��زم« 
وحظي  الإخراجية،  اأعماله  اأه��م  من 
بدعم مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
عبد الرحمن الداود، ومت عر�سه على 
م�سرح املفتاحة يف فعالية روح الوطن 
التي نظمتها الرئا�سة العامة لرعاية 
�سباب  جمل�ض  م��ع  بالتعاون  ال�سباب 

منطقة ع�سري«.
واأ�����س����ار اإل�����ى اأن�����ه ق����ام ب��ت�����س��وي��ر 
خ��الل  ���س��ي��ع��ر���س��ان  فيلميني  ع��م��ل��ني 
فيلم  على  ج��ار  العمل  واأن  ال�سيف، 

ن�سائي بالكامل، وهو من اإخراجه.

ريم العسيري 

ح�������س���ل ال����ط����ال����ب ب���ق�������س���م ال���ع���الج 
ج��ائ��زة  ع��ل��ى  زي���د  اآل  زي���د  الطبيعي 
»روؤي���������ة« )ال���������دورة ال���ث���ان���ي���ة( ال��ت��ي 
ي��ن��ظ��م��ه��ا وي�������س���رف ع��ل��ي��ه��ا جم��ل�����ض 
���س��ب��اب م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري حت���ت رع��اي��ة 
اأمري املنطقة، وذلك بعد فوز فيلمه 
»نحن وهي« باملركز الثاين يف حمور 
الأف�������الم ال��ق�����س��رية ال���ه���ادف���ة، ومت 
الذي  اإليه يف احلفل  ت�سليم اجلائزة 
اأقيم اأخريا لت�سليم جوائز الفائزين 

بامل�سابقة برعاية اأمري ع�سري. 
وع����ن ف���ك���رة ال��ف��ي��ل��م اأو����س���ح اآل 
زي���د »ال��ف��ي��ل��م ت��وع��وي ب��امل��ق��ام الأول 
يناق�ض ق�سية اإدمان املجتمع للتقنية، 
اأوقات  على  و�سيطرتها  بها  وان�سغاله 
النا�ض، بينما مل يخف اأهمية التقنية 
و�سبكات التوا�سل يف الع�سر احلا�سر، 
وال��ف��ي��ل��م م��ن اإع�����داد وت��ق��دمي ح�سام 
اأنا، ومدته حوايل  واإخراجي  احلجي 
عليه  العمل  وا�ستغرق  دق��ائ��ق،  ث��الث 

اأ�سبوعا«.

 وطالب اآل زيد بدعم املخرجني 
ال�����س��ب��اب و���س��ن��اع الأف�����الم وال�����س��ب��اب 
املبدعني بكل جمالت الفن واللتفات 
اإليهم، مو�سحا اأن »ال�سباب املبتدئني 
للدعم،  يفتقرون  الأف����الم  ب�سناعة 
ه��ن��اك جهات  ت��ك��ون  وي��ط��م��ح��ون لأن 

داعمة حتتويهم«. 
���س��ك��ره لأم���ري  زي����د  اآل  وق�����دم 
منطقة ع�سري، رئي�ض جمل�ض �سباب 
بن  في�سل  الأم���ري  ع�سري،  منطقة 
اه��ت��م��ام  م���ن  اأوله  م���ا  ع��ل��ى  خ���ال���د 
ع��دة  ق��ن��وات  ع��ر  لل�سباب  ورع���اي���ة 
وبرنامج  املجل�ض،  اأه��م��ه��ا  م��ن  ك��ان 
للتدريب  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  الأم���ري 
دورات يف  ي��ق��دم  ال����ذي  وال��ت��ط��وي��ر 
و���س��اب��ات  ل�سباب  امل��ج��الت  خمتلف 

املنطقة.
اأع�ساء  جميع  »اأ�سكر  واأ���س��اف 
جم���ل�������ض ����س���ب���اب م���ن���ط���ق���ة ع�����س��ري 
ف������رداً ف������رداً، وع���ل���ى راأ����س���ه���م اأم���ني 
املجل�ض الأ�ستاذ عادل اآل عمر، على 
ج��ه��وده��م ال��ب��ارزة يف خ��دم��ة �سباب 

املنطقة واإجناح احلفل«.

برنامج القادة الرواد يصقل 
مهارات 650 طالبا

سعيد العمري

واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة  وكيل  رع��ى 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن ي��ح��ي��ى اجل��ب��ي��ل��ي، 
القادة  برنامج  من  الثانية  ال��دورة  ختام 
اإع��داد القادة  ال���رواد، ال��ذي نظمه مركز 

الإداريني.
وب�����داأ احل��ف��ل ب��ك��ل��م��ة مل��دي��ر امل��رك��ز 
فيها  عر  الفيفي  عبدالرحمن  الأ�ستاذ 
عن �سكره ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
ال����داود، ووكيل  ال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور عبد 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة ال��دك��ت��ور 
اأحمد اجلبيلي على ما يولونه من جهود 
الطالب  هناأ  كما  امل��رك��ز،  برامج  لإجن��اح 
املتخرجني يف هذا الرنامج على الإجناز 

الذي حققوه.
 ع��ق��ب ذل���ك ق���دم م��دي��ر ال��رن��ام��ج 
مت  عما  تقريرا  القرين  من�سور  الأ�ستاذ 

اإجنازه يف الرنامج.
وع����ر وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
واجل����������ودة ع����ن ����س���ع���ادت���ه مب����ا ����س���اه���ده 
م���ن جن���اح���ات م��ت��ك��ررة ل���رام���ج ال��ق��ادة 
الإداري������ني، وق����ال« م��ا راأي���ن���اه ال��ي��وم من 
اإجناز اأمر يثلج ال�سدر، واأوعدكم بتلبية 
وم�ساعفة  الرنامج  با�ستمرار  طلبكم 

الدعم له«.
امل�سجلني  ال��ط��الب  ع���دد  اأن  ي��ذك��ر 
ال���رن���ام���ج جت�����اوز 650 ط��ال��ب��ا،  ه����ذا  يف 
وك����ان ال��رن��ام��ج م��ت��ن��وع��ا ب��ني ال����دورات 
ال���ت���دري���ب���ي���ة، وال����درا�����س����ات ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة، 
النقا�ض،  امل��خ��ت��ارة، وح��ل��ق��ات  وال���ق���راءات 
وامل�ساريع العملية، واأكمل هذه املتطلبات 

نحو 200 طالب.
وي���ع���د ال���رن���ام���ج اأي�������س���ا م���ب���ادرة 
ط��الب��ي��ة رح����ب ب��ه��ا واع���ت���م���ده���ا م��دي��ر 
ال��ق��ادة  اإع����داد  اجل��ام��ع��ة، وتبناها م��رك��ز 
برناجما  ل��ت��ك��ون  امل���ب���ادرة  ه���ذه  لتطوير 
ي�����س��ت��م��ر ع��ل��ى م����دى ع����ام درا����س���ي ك��ام��ل 
ويهدف اإلى ا�ستك�ساف الطاقات القيادية 
بطريقة  و�سقلها  اجلامعة،  طلبة  ل��دى 
منهجية مع توفري بيئة منا�سبة لتنمية 

مهاراتهم يف هذا املجال.

����س���ارك���ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
امل��وؤمت��ر  يف  ب��ح��ث��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  اأوراق  ب��ث��الث 
ال��ع��امل��ي ال�����س��ن��وي ل��الأك��ادمي��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة 
للمخ والأع�ساب بوا�سنطن، باإ�سراف عميد 
والأع�ساب  امل��خ  ا�ست�ساري  ال�سيدلة،  كلية 
امل�ساعد  والأ�ستاذ  ال��ه��زاين،  ع��ادل  الدكتور 

امل���خ والأع�����س��اب  ا���س��ت�����س��اري  ال��ط��ب،  بكلية 
الدكتور فوزي بابطني.

امل�ساركون عن  الطالب  بدورهم عر 
���س��ك��ره��م مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، وع��م��ادة 
���س��وؤون ال��ط��الب على ال��دع��م غ��ري املحدود 
يف �سبيل اإمتام امل�ساركة، ورفع ا�سم الوطن 

وامل��ح��اف��ل  امل���وؤمت���رات  يف  عالي��ا  واجل��ام��ع��ة 
ال��دول��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإل���ى ال���س��ت��ف��ادة الكبرية 
التي تتحقق من مثل هذه امل�ساركات املهمة. 
اجلامعة  هي  خالد  امللك  جامعة  اأن  يذكر 
ب���اأوراق  ���س��ارك��ت  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  ال�سعودية 

علمية يف هذه التظاهرة العاملي��ة.

الجامعة تمثل الوطن في مؤتمر المخ واألعصاب بالواليات المتحدة
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عبد العزيز رديف 

امل�����س��ارك يف  ا�ستقبل ج��ن��اح اجل��ام��ع��ة 
بالعا�سمة  املقام  املهنة  ي��وم  فعاليات 
ال��ك��ن��دي��ة اأوت�����اوا، ع���ددا م��ن ال��ط��الب 
والطالبات املبتعثني، وذلك بالتزامن 
اخلام�سة  الدفعة  خريجي  حفل  م��ع 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  لرنامج 
ال����ذي تنظمه  ل��الب��ت��ع��اث اخل���ارج���ي، 
امل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب���ك���ن���دا، و���س��ه��د 
الطلبة  اإقبال كبريا من قبل  اجلناح 
وال��ط��ال��ب��ات ال���راغ���ب���ني يف امل��ن��اف�����س��ة 
من  املتميزين  ا�ستقطاب  برنامج  يف 

طالب الرنامج.
واأو�����س����ح رئ��ي�����ض وف����د اجل��ام��ع��ة 
امل�������س���ارك يف ح���ف���ل ال���ت���خ���رج، وك��ي��ل 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة 
»الإقبال  اأن  اآل جلبان  الدكتور خالد 
ب�سبب  على اجلناح كان كبريا، وذلك 
تو�سع اجلامعة يف جميع تخ�س�ساتها 
اإ�سافة  والعلمية،  والنظرية  الطبية 
الطبية  املدينة  اإن�ساء  تو�سعها يف  اإلى 
اآلف  �سبعة  من  اأك��ر  ت�ستوعب  التي 

موظف وموظفة«.
اأن هناك  اإل���ى  واأ����س���ار اجل��ل��ب��ان  
ا���س��ت��ث��م��ارا وا���س��ح��ا خ���الل ال�����س��ن��وات 
املا�سية يف جمالت ال�ستقطاب، حيث 
مت ا���س��ت��ق��ط��اب ع���دد لب���اأ����ض ب��ه جعل 

اجلامعة مكان ثقه اجلميع.
 واأ�ساف« من خالل �سوؤالنا الذي 
�سبب  ع��ن  املبتعثني  ل��ل��زوار  وج��ه��ن��اه 
اإقبالهم على جناح اجلامعة، تبني لنا 
اأن ذلك يعود لرتفاع ترتيب اجلامعة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل���ام���ع���ات ال��ع��امل��ي��ة، 

و�سمعتها الأكادميية املميزة«.

الجامعة تستقبل المبتعثين في يوم المهنة بكندا

الجامعة 
تنشئ بوابة 
إلكترونية 
للمبتعثين

اأن�ساأت الإدارة العامة لتقنية املعلومات، 
تقدم  للمبتعثني،  اإل��ك��رتون��ي��ة  ب��واب��ة 
خدمات �ساملة للطالب خارج اململكة، 
وت�����س��ه��ل اإج�����راءات�����ه�����م، وت����وف����ر ل��ه��م 
الوقت واجلهد ليتفرغوا لتح�سيلهم 

العلمي.
تهدف  املن�سئة،  ل�����الإدارة  ووف��ق��ا 
الطالب  ح�سول  ت�سهيل  اإل��ى  البوابة 
ع��ل��ى اخل����دم����ات ب�����س��ك��ل اإل����ك����رتوين، 
و�سرعة تنفيذ الطلبات لوجود الربط 
ال��ع��الق��ة،  ب���ني ج��م��ي��ع اجل���ه���ات ذات 
والتوا�سل مع الطالب اإلكرتونيا عن 

ط��ري��ق ال��ن��ظ��ام وال���ري���د، وال��ر���س��ائ��ل 
ال��ن�����س��ي��ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى م��ت��اب��ع��ة 
الطلبات اآليا، ومعرفة حالتها، وتاريخ 

النتهاء منها.
وحت���ت���وي ال��ب��واب��ة ع��ل��ى ال��ع��دي��د 
من التقارير اخلا�سة باإدارة البتعاث، 
ب��الإ���س��اف��ة مل��ن��ت��دى امل��ب��ت��ع��ث��ني، وه��ي 

خدمة م�سافة حديثا للبوابة.
ك���م���ا مي���ك���ن ل��ل��م��ب��ت��ع��ث دخ�����ول 
ال���ب���واب���ة وت��ع��ب��ئ��ة من������وذج ا���س��ت��م��ارة 
من  ال���س��ت��ف��ادة  م��ن  ليتمكن  مبتعث، 
ج��م��ي��ع اخل���دم���ات ال��ت��ي ف��ي��ه��ا، حيث 
البعثة،  ب��ي��ان��ات  ب��ا���س��ت��ع��را���ض  ت�سمح 
التي تخ�ض  املالية  ومعرفة احلركات 
اب��ت��ع��اث  ت���ق���دمي ط���ل���ب  اأو  امل���ب���ت���ع���ث، 

ونحوه.
امل��ع��ل��وم��ات من  تقنية  وح��ر���س��ت 
تب�سيط  على  الثاين  اإ�سدارها  خ��الل 
لت�سهيل  الت�سميم  حيث  من  البوابة 

اإ�سافة  وك��ذل��ك  خلدماتها،  الو�سول 
لهم  ليتيح  وتفعيله  املبتعثني  منتدى 
اإدارة البتعاث والإجابة  التوا�سل مع 
اإ�سافة  متت  كما  ا�ستف�ساراتهم،  على 
جميع املبتعثني من الداخل واخلارج، 
ورب����ط ال��ب��واب��ة ب��ن��ظ��ام ���س��ف��ري ال��ت��اب��ع 
ب�  اأي�����س��ا  رب��ط��ه  ومت  التعليم،  ل����وزارة 
عمل  لتمكني   Google Analytics
الإح�������س���ائ���ي���ات وال���ت���ق���اري���ر يف ح���ال 

احلاجة لذلك.
التطويرية  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
���س��ع��ي��ا م����ن اجل���ام���ع���ة اإل�������ى حت��ق��ي��ق 
توجهات احلكومة الإلكرتونية واإلغاء 

املعامالت الورقية.
امل���ع���ل���وم���ات  ت���ق���ن���ي���ة  اأن  ي����ذك����ر 
التايل لزيارة بوابة  الرابط  خ�س�ست 

املبتعثني:
https://scholarships.kku.
 edu.sa/Scholarships.

خريجو الجامعة أكثر المتقدمين 
الختبار كفايات المعلمين

والتقومي  للقيا�ض  ال��وط��ن��ي  ب��امل��رك��ز  الخ��ت��ب��ارات  اإدارة  م��دي��ر  ك�سف 
اأن  ال�سعدوي  �سالح  بن  اهلل  عبد  الدكتور  »قيا�ض«  العايل  التعليم  يف 
خريجي اجلامعة هم اأكر املتقدمني لختبار كفايات املعلمني، حيث 

بلغ عددهم 16041 متقدما.
  ج���اء ذل���ك خ���الل ان��ع��ق��اد ن���دوة »امل���واءم���ة ب��ني م��ع��اي��ري كفايات 
املعلمني وخمرجات الكليات اجلامعية« التي نظمتها اجلمعية العلمية 

ال�سعودية للقيا�ض والتقومي، بجامعة طيبة . 
محمد ابراهيم 
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ته���دف العملية التعليمي���ة يف اجلامعة اإلى تخريج الباحثني القادرين 
عل���ى خدم���ة جمتمعه���م يف �س���تى التخ�س�س���ات العلمي���ة، ولذل���ك فاإن 
اجلامع���ة حتر����ض كل احلر����ض عل���ى ا�س���تقطاب الكف���اءات العلمي���ة 
القادرة على العطاء واإجناز امل�ساريع البحثية، كما تعمل اجلامعة على 

ت�سجيع الباحثني من طالب وطالبات اجلامعة.
لقد �س���عدت كثريا اأثناء افتتاحي ملعر�ض امل�س���اريع العلمية بكلية 
علوم احلا�س���ب حيث مت عر�ض عدد من امل�س���اريع العلمية من خمتلف 
اأق�س���ام الكلية طالبا وطالبات، وهي م�س���اريع مهمة وذات قيمة علمية 
تت�س���من اأف���كارا اإبداعي���ة جتعلن���ا نث���ق بق���درات طالبن���ا وطالباتنا يف 

الخرتاع والإجناز وتقدمي حلول مل�سكالت املجتمع املختلفة.
اإن الهتم���ام باملبدع���ني والقادري���ن عل���ى تقدمي الأف���كار العلمية 
�س���بيل النهو����ض والتق���دم، وه���ذا م���ا نعم���ل عل���ى اأن تق���وم اجلامع���ة 

بتحقيقه لتوؤدي دورها يف املجتمع.
اإنن���ا نب���ارك لطالبنا وطالباتنا ون�س���كر الأ�س���اتذة امل�س���رفني على 
ه���ذه امل�س���اريع العلمي���ة القيم���ة، كم���ا ن�س���جل �س���كرنا لعم���ادة الكلي���ة 
ولالأق�سام العلمية التي ترفد املجال العلمي بهذه امل�ساريع التي يجب 
اأن تاأخ���ذ حظه���ا م���ن التوثي���ق ل���دى اجله���ات العلمية  واأن ل يقت�س���ر 

العمل العلمي على زمن الدرا�سة اجلامعية.
وله���ذا ندع���و كل الكلي���ات اإل���ى الهتم���ام باملبدعني م���ن الطالب 
والطالب���ات ومنحه���م فر����ض موا�س���لة درا�س���اتهم العليا، وت�س���جيعهم 
عليها، وتبني اأفكارهم وم�ساريعهم العلمية حتى ل يتوقف الأمر عند 
م�س���اريع التخ���رج، ولتك���ن م�س���اريع التخرج نقط���ة البداية يف م�س���وار 

الإبداع العلمي.

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

مشاريع التخرج

أخبار الجامعة

»شؤون المكتبات«
تصدر تقريرها السنوي األول

لع���ام  ال�س���نوي  تقريره���ا  باجلامع���ة  املكتب���ات  �س���وؤون  عم���ادة  اأ�س���درت 
1436/1435 م�ستعر�س���ا اأب���رز اأعم���ال العم���ادة والإجن���ازات الت���ي حققتها 

خالل العام اجلامعي املا�سي.
واأو�س���ح عمي���د �س���وؤون املكتب���ات امل�س���رف عل���ى اإدارة الن�س���ر واملطابع 
باجلامع���ة الدكت���ور �س���عيد ب���ن قا�س���م اخلال���دي اأن التقري���ر ا�س���تمل على 
واملكتب���ات اجلامعي���ة  فيه���ا،  املنج���زة  الأعم���ال  واأه���م  بالعم���ادة،  تعري���ف 
التابع���ة له���ا، ومعلوم���ات ع���ن العم���ادة واخلدم���ات العلمية الت���ي تقدمها 

للم�ستفيدين.
وذك���ر اأن التقرير يعر����ض نبذة عن امل�س���روعات التطويرية بالعمادة 

وتدريب من�سوبيها والتوعية املعلوماتية ملرتادي املكتبات اجلامعية.
واأ�س���ار اخلالدي اإلى اأن من اأبرز مهام العمادة: الإ�س���راف الكلى على 
املكتب���ات الفرعي���ة التابع���ة للعمادة، وتق���دمي اخلدمات املكتبي���ة والعلمية 
للم�س���تف�يدين، وفهر�س���ة وت�س���نيف املقتني���ات ح�س���ب القواع���د املكتبي���ة، 
والتخطيط لتطوير وحتديث اأ�س���اليب تزوي���د اأوعية املعلومات واإيداعها، 
وتنظيم معر�ض الكتاب ال�سنوي، وتزويد كافة املكتبات الفرعية اجلديدة 
بالإ�س���دارات العلمي���ة واملعرف�ي���ة، وجتهي���ز وتاأثي���ث تلك املكتب���ات بكل ما 
حتت���اج اإلي���ه م���ن تقني���ات حديث���ة وم�س���ادر معرف�ي���ة وربطه���ا اإلكرتوني���ا 
باملكتبة املركزية، وفهر�س���ة كل مقتنياتها وفق م�س���روع الربط الآيل الذى 
ينفذ يف مكتبات اجلامعة وفروعها حتى ت�س���بح مناذج للمكتبة الع�س���رية 

املتكاملة.
واأ�س���اف »اإنن���ا ف����ي عمادة �س���وؤون املكتب���ات اأخذن���ا على اأنف�س���نا عهدا 
ووع���دا اأن ن�س���عى جاهدي���ن لتق���دمي املعلومة للم�س���تف�يد بكافة الو�س���ائل 
املتاح���ة وباأرق���ى واأحدث الط���رق املمكنة، متخذين نهج���ا تقنيا ف�ي معظم 
اخلدم���ات الت���ي نقدمه���ا ليتمكن امل�س���تف�يد من الو�س���ول اإليها بكل ي�س���ر 

و�سهولة ف�ي اأي وقت واأي مكان«.
أحمد العياف

جامعة بيشة تعلن المقبولين لماجستير المناهج
الط���الب  اأ�س���ماء  بي�س���ة  جامع���ة  اأعلن���ت 
والطالب���ات املقبول���ني لرنامج املاج�س���تري 

بق�سم املناهج وطرق التدري�ض العامة.
للدار�س���ات  اجلامع���ة  وكي���ل  وق���ال 
العلي���ا والبحث العلم���ي الدكتور مهدي بن 
عل���ي الق���رين، اإن الطلب���ة املقبول���ني ه���م: 
�س���لطان ح�س���ني جابر الفيفي، نا�سر دبيان 
نا�س���ر ال�س���هراين، �س���عد حمم���د عب���داهلل 
القحط���اين، علي مبارك ح�س���ني الرويبعي 
البارق���ي،  حمم���د  را�س���د  حم���زة  البي�س���ي، 
القرب���ي،  بطيح���ان  حمم���د  عبدالرحم���ن 
�س���عود  ال�س���بيعي،  عب���داهلل  �س���عيد حمم���د 
بديع �س���عود املعاوي، حمم���د فهد اآل قبا�ض 

اآل فال���ح اجلهم���ي، وعاي�ض عو�س���ة حممد 
احلارث���ي. وتابع »اأما الطالب���ات فهن: عزة 
ن���دى  الغام���دي،  حمم���ود  �س���عيد  حمم���د 
حممد عبدالرحمن احل�س���يني ال�سهراين، 
هي���اء  ال�س���هراين،  �س���امل  �س���عد  فاطم���ة 
جاي���ز علي ال�س���هراين، اأح���الم علي حممد 
الغام���دي، ه���دى مبارك حم�س���ن العمري، 
الدو�س���ري،  فال���ح  عب���داهلل  فال���ح  ابته���ال 
نه���ى  ال�س���هراين،  حمم���د  �س���عيد  �س���احلة 
عب���داهلل  واأزه���ار  مع�س���ي،  عم���ران  حمم���د 

حممد ال�سعدي«.

يحيى عبدالعظيم

أعلنت عمادة القبول
والتسجيل عن مواعيد

معالجة التسجيل
للفصل الصيفي 1436

على النحو اآلتي: 

أوال:موعد معالجة
تسجيل طالب وطالبات

جامعة الملك خالد
موعد التسجيل:

من 1436/8/14 اإلى 1436/8/18
موقع المعالجة:

البوابة الإلكرتونية
إمكانية التسجيل:

ي�سمل الطالب والطالبات الزائرين
بني مقرات جامعة امللك خالد فقط.

موعد التسجيل:
من 1436/8/19 اإلى 1436/8/20

موقع المعالجة:
مكاتب م�سجلي الكليات

إمكانية التسجيل:
ل ي�سمل الطبة الزائرين.

ثانيا: موعد معالجة تسجيل 
الطلبة الزائرين بين مقرات 

جامعة الملك خالد
موعد التسجيل:

من 1436/8/20 اإلى 1436/8/22
موقع المعالجة:

عمادة القبول والت�سجيل
إمكانية التسجيل:

ح�سب اإمكانية ال�سعب املتاحة.

ثالثا: موعد تنفيذ قبول
طلبات الطالب والطالبات 

الزائرين من جامعـات أخرى
تاريخ بداية رفع الطلبات:

من 1436/8/16 اإلى 1436/8/18
موعد التنفيذ:

من 1436/8/19 اإلى 1436/8/22
موقع المعالجة:

اآيل عن طريق عمادة
القبول والت�سجيل
إمكانية التسجيل:

ح�سب اإمكانية ال�سعب املتاحة
مالحظة:

يف ح��ال��ة ق��ب��ول ط��ل��ب��ات ال���زائ���ري���ن من 
القبول  اأو�سحت عمادة  اأخ��رى،  جامعات 
ر�سالة  اإر�سال  يتم  �سوف  اأنه  والت�سجيل، 
ن�سية عر اجلوال اإلى طالب الت�سجيل، 
واإمكانية  اجلامعي،  رقمه  فيها  مو�سحا 
ال���دخ���ول ع��ل��ى ال��ت�����س��ج��ي��ل امل��ب��ا���س��ر بعد 
م�����س��ي 24 ����س���اع���ة م����ن وق�����ت الإر�����س����ال 
ال���رق���م  اإن  ح���ي���ث  اجل��������دول؛  وط���ب���اع���ة 
وال�سجل  امل�ستخدم،  ا���س��م  ه��و  اجلامعي 

املدين هو الرقم ال�سري.

مواعيد معالجة التسجيل
للفصل الصيفي
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اآلداب والتربية

اأق�������ام�������ت م������دي������رة ال����رو�����س����ة 
الآداب  ب��ك��ل��ي��ت��ي  واحل���������س����ان����ة 
والرتبية للبنات باأبها، الأ�ستاذة 
فوزية اآل جابر، حفال لالأطفال 
اخل���ري���ج���ني واخل����ري����ج����ات م��ن 
م��رح��ل��ة ال��ت��م��ه��ي��دي م��ن رو���س��ة 
ال�������راع�������م ل����ل����ع����ام ال�����درا������س�����ي 
1436/1435ه���������. و���س��م��ل احلفل 
الدكتورة  الكلية  لعميدة  كلمة 
خريية اآل ح�سن وجمموعة من 

الفقرات قدمها الأطفال.
عميدة  �سلمت  اخل��ت��ام،  يف 
ال��ك��ل��ي��ة ال�������س���ه���ادات ل���الأط���ف���ال 
اخل�����ري�����ج�����ني واخل������ري������ج������ات، 
الأمهات  من  جمموعة  وكرمت 
�سهادات  لهن  وقدمت  املثاليات، 

�سكر وتقدير.
هناء �آل �سرور

اآلداب والتربية

وال��رتب��ي��ة  الآداب  كليتا  ح�سلت 
للبنات باأبها على املركز الأول يف 
على  الطالبية  الأن�سطة  جم��ال 
م�ستوى كليات البنات باجلامعة، 
وهو ما مت الإعالن عنه يف احلفل 
الذي اأقامته وكالة عمادة �سوؤون 
ال����ط����الب »����س���ط���ر ال���ط���ال���ب���ات« 
خل����ت����ام الأن���������س����ط����ة ال���ط���الب���ي���ة 
 1436/1435 اجل���ام���ع���ي  ل���ل���ع���ام 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 
ب���ق���اع���ة ع�����س��ري يف ف���ن���دق ق�����س��ر 
اأب���ه���ا، ب���اإ����س���راف وك��ي��ل��ة ال��ع��م��ادة 
الدكتورة حنان القا�سي، ورعاية 
لكليات  اجلامعة  وكيل  م�ساعدة 
البنات الدكتورة خلود اأبو ملحة. 
الآداب  كليتي  ع��م��ي��دة  وت�سلمت 
الدكتورة  باأبها  للبنات  والرتبية 
خريية حممد اآل ح�سن درع �سكر 
وتقدير با�سمها لتعاونها امل�ستمر 
مع عمادة ���س��وؤون ال��ط��الب.  كما 
�سهادات  خلود  ال��دك��ت��ورة   �سلمت 
�سكر وت��ق��دي��ر ل��ك��ل م��ن مت��ي��ز يف 
اجلامعة  م�ستوى  على  الأن�سطة 

)�سطر الطالبات(.
هناء �آل �سرور

اآلداب والتربية

العلوم  كلية  عميدة  رعاية  حتت 
ب��ال��ن��م��ا���ض  ل���ل���ب���ن���ات  والآداب 
امل���ح���ا����س���رة ف���اط���م���ة ع���ب���د اهلل 
كلية  اأق��ام��ت  ال�����س��ه��ري،  حمن�ض 
العلوم والآداب للبنات بالنما�ض 
حفل التخرج ال�سنوي للطالبات 
ب���ال���ق���اع���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة. 
الطالبات  مب�سرية  احل��ف��ل  ب���داأ 
لعميدة  كلمة  تلتها  اخلريجات، 
ال���ك���ل���ي���ة اأك���������دت ف���ي���ه���ا ال������ولء 
وجتديد البيعة للقادة والتقدير 
على  البا�سلني  اأب��ط��ال��ن��ا  جل��ه��ود 
جميع  على  اأث��ن��ت  كما  احل����دود، 
م��ن�����س��وب��ات ال��ك��ل��ي��ة وط��ال��ب��ات��ه��ا 
وخ�����ت�����م�����ت ك����ل����م����ت����ه����ا ب���ت���ه���ن���ئ���ة 

اخلريجات.
�إميان �ل�سهري 

اآلداب والتربية

ن��ظ��م ن����ادي ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
بكلية العلوم والآداب )جممع1( 
بالتعاون  باأبها  م�سيط  بخمي�ض 
م���ع ع���م���ادة �����س����وؤون ال��ط��ال��ب��ات 
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  برناجما 
ل���ل���م���راأة . وا���س��ت��م��ل��ت ال��ف��ق��رات 
العربية  باللغتني  ك��ل��م��ات  ع��ل��ى 
لرئي�سة  وك��ل��م��ة  والإجن��ل��ي��زي��ة، 
ال��ن��ادي الأ���س��ت��اذة رح��م��ة علوي، 
والعرو�ض. الأنا�سيد  من  وعدد 

ت��ت��وي��ج  مت  ال���ل���ق���اء  ن���ه���اي���ة  ويف 
من���اذج ل��ل��م��راأة ال��ن��اج��ح��ة وعلى 
راأ�سها الدكتورة �سراء اأبو ملحة، 
والدكتورة حنان القا�سي، وعدد 
من طاقم التدري�ض والعامالت.

    �أروى �لب�سري 

العلوم واآلداب

ن��ظ��م ن����ادي ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
بخمي�ض  والآداب  العلوم  بكلية 
م�����س��ي��ط )جم�����م�����ع1( اح���ت���ف���ال 
مب��ن��ا���س��ب��ة اف��ت��ت��اح ال���ن���ادي وي��وم 

الطالب العاملي.
وا���س��ت��م��ل��ت ف���ق���رات احل��ف��ل 
اللغات،  مبختلف  ترحيب  على 
الأ�ستاذة  النادي  لرئي�سة  وكلمة 
رح����م����ه ال����ع����ل����وي، وم�����س��رح��ي��ة 
باقة  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  كوميدية، 

من الأنا�سيد.
�أروى �لب�سري 

العلوم واآلداب

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
ب��ن��ادي اللغة  )جم���م���ع1( مم��ث��ل��ة 
عماده  مع  بالتعاون  الإجنليزية 
»وطني  برنامج  ال��ط��الب  ���س��وؤون 
على  الرنامج  هويتي«.واحتوى 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ق��رات، وك��ل��م��ات 
ل����ل����وط����ن م�����ن ق��ب��ل  ال����������ولء  يف 
الأنا�سيد  والعديد من  الطالبات 
والق�سائد ال�سعرية. ومن جانب 
بكلية  الديني  ال��ن��ادي  نظم  اآخ��ر 
م�سيط،  بخمي�ض  والآداب  العلوم 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ع����م����ادة �����س����وؤون 
ن�سرة  حول  برناجما  الطالبات، 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ال��ر���س��ول 
بعنوان »على خطاه حتى نلقاه«.  
العديد  على  الرنامج  واح��ت��وى 

من الفقرات املميزة.
�أروى �لب�سري

اآلداب والتربية

حتت رعاية عميدة كليتي الآداب 
باأبها الدكتورة  والرتبية للبنات 
ح�������س���ن  اآل  حم�����م�����د  خ������ريي������ة 
ووك��ي��الت��ه��ا ورئ��ي�����س��ات الأق�����س��ام، 
الطالبي  الن�شاط  مكتب  نظم 
الأن�سطة  خل��ت��ام  حفال  بالكلية 
ال���ط���الب���ي���ة ل���ل���ع���ام اجل���ام���ع���ي 

1436/1435 ه�.
اآل ح�����س��ن خ��الل  و���س��ك��رت 
احل���ف���ل ك���ل م���ن اأ���س��ه��م يف رف��ع 
يف  و���س��ارك  الأن�����س��ط��ة،  م�ستوى 
ا���س��ت��ث��م��ار  ���س��ع��ى يف  اأو  جن��اح��ه��ا 
على  وحثهن  الطالبات  ط��اق��ات 
الأن�سطة. يف  تفعيل  امل�ساركة يف 
رائ��دات  العميدة  كرمت  اخلتام، 
ورئي�شات  الأق�����ش��ام،  يف  الن�شاط 
الأن����دي����ة ال��ت��ط��وع��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
واأع�����س��اء تلك الأن��دي��ة، على ما 

قدمنه من جهود.
هناء �آل �سرور

مركز الدراسات العليا

حت��ت رع��اي��ة وكيلة ع��م��ادة مركز 
بفرع  للطالبات  العليا  الدرا�سات 
املركز  اأق��ام  لع�سان،  يف  اجلامعة 
خ���الل احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي لوكالة 
ال��ط��ال��ب��ات، رك��ن��ا خا�سا  ����س���وؤون 
ك��ل من:  اأع��دت��ه  بعا�سفة احل��زم 
ع�سريي،  وفاطمة  عري�سي،  نداء 
وري��ه��ام الأح���م���ري، م��ن طالبات 
وت�سمن  ال���رتب���وي،  امل��اج�����س��ت��ري 
الركن اخلا�ض اأعمال يدوية من 

تنفيذهن.
نوف قر��ش

المجاردةالمجاردة

نظم النادي الثقايف بكلية العلوم 
ب��خ��م��ي�����ض  »جم����م����ع1«  والآداب 
م�سيط، معر�ض الكتاب ال�سنوي 
الكلية  الثاين، وافتتحته عميدة 
ال����دك����ت����ورة �����س����راء اأب������و م��ل��ح��ة.  
العديد  على  امل��ع��ر���ض  واح��ت��وى 
م��ن الأرك����ان وال��ف��ع��ال��ي��ات، ون��ال 
الكلية  من�سوبات  جميع  اإعجاب 

والزائرات.
�أروى �لب�سري 

العلوم واآلداب
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المركز الجامعي

اأق���ي���م ح��ف��ل اخ���ت���ت���ام الأن�����س��ط��ة 
ال����ط����الب����ي����ة مب���������س����رح امل����رك����ز 
اجل���ام���ع���ي ل���درا����س���ة ال��ط��ال��ب��ات 
املركز اجلامعي  بح�سور عميدة 
ال����دك����ت����ورة ���س��ن��ي��ف��اء ال���ق���رين، 
اإدارة الن�شاط الطالبي  ومديرة 
باإدارة التعليم يف ع�سري الأ�ستاذة 
اإدارة  وم�سرفات  ع�سريي،  هيام 
التعليم  ب��اإدارة  الطالبات  ن�شاط 
يف ع�����س��ري، وه�����ن: الأ����س���ت���اذات، 
�����س����احل����ة ع������ب������داهلل، وف���اط���م���ة 
ال��ف��ي�����س��ل، و����س���م���رية ع���ب���داهلل،  
ب�����اإدارة  امل��وه��ب��ة  اإدارة  وم���دي���رة 

التعليم جنالء الرفيدي.
وت�����س��م��ن احل���ف���ل ع��ر���ض 
الأن�سطة  جميع  يحكي  ف��ي��دي��و 
امل����رك����ز اجل���ام���ع���ي  امل����ق����ام����ة يف 
ل���درا����س���ة ال���ط���ال���ب���ات. وك��رم��ت 
العميدة بع�ض من�سوبات املركز، 
اأط��ف��ال معهد ال�سم  ث��م ع��ر���ض 
تعبريات  الإ����س���ارة  بلغة  وال��ب��ك��م 
ت����دع����و امل���ج���ت���م���ع ل���ت���ف���ه���م ن���وع 
مع  ال�سحيح  والتعامل  الإعاقة 

هذه الفئة الغالية. 
  عو�طف �لقحطاين



إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!
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مجتمع الجامعة

الأخ�����رية من  ال�سفحة  ن�����س��رت يف  ���س��ورة  ع��ل��ى  تعليقا  ك���ان  ال��ع��ن��وان 
�سحيفتكم »اآف��اق«، وحتديدا يف العدد املا�سي )150(، ملجموعة اأطفال 
ا�شتوقفني هذا العنوان كثريا  اأخ�شر جميل، وقد  يلعبون على ب�شاط 
اإج��ازة  طويلة ل يوجد فيها درا�سة. هذه  خا�سة ونحن مقبلون على 
اأب��ن��اوؤن��ا الذين  اأن ي�ستفيد منها  ال��ن��ادر  ك��ل ع��ام، وم��ن  الإج���ازة تتكرر 

يق�سونها يف النوم والك�سل.
التعليمية لكي ي�ستفيد  و�سعت الإجازة ال�سيفية �سمن اخلطط 
منها الطالب والطالبات ب�سكل كامل ولي�ض لق�سائها يف ال�سهر ليال 

والنوم نهارا.
حالة  تعلن  ال�سنوي  الزائر  ه��ذا  ق��دوم  عند  الأ�سر  من  فالكثري 
ط��وارئ داخل املنزل، لأن برناجمها قد تغري فال انتظام يف مواعيد 
لي�سبح  �سيء يف حياتنا  كل  ويرتبك  الزيارات،  ول  الطعام  ول  النوم 
برناجمنا اليومي متكيفا مع عادات اأبنائنا يف الإجازة التي ينتظرونها 
على   يخطر  ول  الوقت،  واإ�ساعة  لل�سهر  باأنها  منهم  اعتقادا  طويال 
بالهم اأن هذه الإجازة نعمة ل بد من اأن ي�ستغلها الطالب وي�ستفيد 
منها باأق�سى قدر حتى تاأتي ال�سنة التالية وقد زادت مداركه وتطور 
تفكريه، خا�سة اإذا حر�ض على اأن ي�ستفيد منها من خالل اللتحاق 
اأو تطوير نف�سه  التي يرى فيها ق�سورا،  ب��دورات يف بع�ض اجلوانب 
الدرا�سي  ال���دوام  اأث��ن��اء  ممار�ستها  ي�سعب  التي  ال��ه��واي��ات  اإح���دى  يف 

لالن�سغال بالتعلم.
ومن املمكن اأن يق�سيها يف ال�سفر املفيد الذي ي�ستطيع اأن يحقق 
م��ن خ��الل��ه ال��ف��وائ��د ال�����س��ب��ع  يف ال�����س��ف��ر، ك��م��ا ي�ستطيع زي����ارة اأق��ارب��ه 
والألعاب  الهوايات  بع�ض  ممار�سة  وكذلك  عنه،  البعيدين  واأ�سدقائه 

الريا�سية النافعة.
منها  ي�ستفيد  اأن  ميكن  التي  املفيدة  الأن�سطة  م��ن  كثري  هناك 
فتعود  الفراغ  ينهكهما  الإج��ازة، حتى ل  اأثناء هذه  والطالبة  الطالب 
الإجازة وبال عليهما فيندمان على تفريطهما هذه الأيام التي ذهبت 

من عمرهما دون اأي فائدة يجنيانها.
اأختتم فاأقول: يجب على اجلميع التخطيط اجليد لال�ستفادة 
من كل اأوقات الإجازة و�ساعاتها مبا يعود بالنفع على الطالب اأول 

ثم اأ�سرته.
* نائب رئي�ض التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

الصيف طرق األبواب

مرزن والكاسي والهاجري
في ندوة »كفايات المعلمين«

�س���ارك عمي���د التطوي���ر واجلودة الدكتور مرزن بن عو�س���ة ال�س���هراين، وعميد 
كلية الرتبية الدكتور عبد اهلل بن علي الكا�سي، ووكيل عمادة التطوير واجلودة 
للتطوي���ر الدكت���ور عبد العزيز الهاجري يف ن���دوة »املواءمة بني معايري كفايات 
املعلم���ني وخمرج���ات الكلي���ات اجلامعي���ة« الت���ي نظمته���ا اجلمعي���ة ال�س���عودية 

للقيا�ض والتقومي بجامعة طيبة. 

الشريعة تكرم »آفاق« والمركز اإلعالمي 
كرم���ت كلية ال�س���ريعة واأ�س���ول الدين، نائب رئي�ض حتري���ر »اآفاق«، مدير املركز 
الإعالم���ي، الزمي���ل حممد اإبراهيم الع�س���ريي، وامل�س���ور يف ال�س���حيفة الزميل 
عبدالعظيم بن ح�س���ن اآل اإ�س���ماعيل، واملحرر الزميل عبد العزيز حممد رديف، 

تقديرا جلهودهم يف تغطية فعاليات الكلية خالل العام احلايل.
وخالل التكرمي، دار نقا�ض حول »اآفاق« واملركز الإعالمي، اأبدى فيه عدد 
من وكالء الكلية وروؤ�س���اء الأق�س���ام اآراءهم يف ال�س���حيفة واملركز و�سبل التعاون 

امل�ستقبلي معهما.  

نادي الشريعة يزور »التحقيق واالدعاء«
زار وف���د م���ن نادي كلية ال�س���ريعة واأ�س���ول الدين فرع هيئ���ة التحقيق والدعاء 
العام مبنطقة ع�س���ري، الثالثاء املا�س���ي، وكان يف ا�س���تقبال الوفد ف�سيلة رئي�ض 
الف���رع الدكت���ور اإبراهي���م بن عطيف، حيث ج���رى خالل هذه الزي���ارة التعريف 

بالهيئة ونظامها وفروعها و�شروط القبول فيها من خالل عر�ض مرئي.

العلوم اإلدارية
تحتفل بـ »هباش« 

العلوم  بكلية  املحا�سبة  ق�سم  احتفل 
الإداري�����������ة وامل����ال����ي����ة ب��ع��م��ي��د ����س���وؤون 
ال����ط����الب، ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، ال���دك���ت���ور م���ري���ع ب���ن �سعد 
ل��درج��ة  ت��رق��ي��ت��ه  مبنا�سبة  ال��ه��ب��ا���ض، 
اأ���س��ت��اذ م�����س��ارك يف ال��ع��ل��وم الإداري�����ة 
هيئة  اأع�ساء  احلفل  وح�سر  واملالية، 

التدري�ض بالكلية.
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تقارير

يعد البحث العلمي املحرك الذي يدفع 
عجلة التقدم يف جميع مناحي احلياة، 
للجامعة  الأ�سا�سية  الوظائف  واأح���د 
بجانب التدري�ض وخدمة املجتمع، لذا 
دوره��ا يف هذا  العلوم  كلية  ا�ست�سعرت 
والن�سر  البحث  على  ورك��زت  اجلانب 
املختلفة  امل��ع��رف��ة  ف�����روع  يف  ال��ع��ل��م��ي 
ح�سب القائمني عليها،  وقد جاء ذلك 
متا�سيا مع توجهات الدولة واجلامعة 
�ستى  يف  العلمي  بالبحث  النهو�ض  يف 

املجالت. 
ك��م��ا ي���اأت���ي ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��دع��م غري 
امل������ح������دود م�����ن ق���ب���ل م����ع����ايل م���دي���ر 
للدرا�سات  اجلامعة  ووكالة  اجلامعة، 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، واحل��ر���ض 
على الرتقاء مب�سرية البحث العلمي 

الرامية  روؤيتها  لتحقيق  اجلامعة  يف 
اإلى اأن تكون اإحدى اجلامعات الرائدة 
ع���ل���ى امل�������س���ت���وى امل���ح���ل���ي والإق���ل���ي���م���ي 

والعاملي.
عددا  ت�سم  العلوم  كلية  اأن  ومبا 
ك��ب��ريا م���ن اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
يف  املتميزين  واملتعاقدين  ال�سعوديني 
املعامل  م��ن  ول��دي��ه��ا  العلمي  ال��ب��ح��ث 
وال��ت��ج��ه��ي��زات م���ا ي��خ��دم��ه��ا يف  ه��ذا 
متقدمة  مراكز  حققت  فقد  اجلانب، 
عاملية  جم���الت  يف  العلمي  الن�سر  يف 
العلمي  الن�سر  بيانات  ق��واع��د  �سمن 

امل�سنف. 
وبلغة الأرقام وعلى �سوء قاعدة 
البيانات العاملية ISI التي تقوم بن�سر 
الأب���ح���اث  امل��م��ي��زة يف جم���الت عاملية 

يف ع��ام 2013م، ول��ع��ل ذل��ك ي��ع��ود اإل��ى 
اأ���س��ب��اب منها: اإق����رار ح��زم��ة ال��ب��دلت 
ال���ت���ي اأق����ره����ا جم��ل�����ض ال��������وزراء ع��ام 
للن�سر  التميز  مكافاأة  وخا�سة  2008م 
ال��ع��ل��م��ي والخ����رتاع����ات ال����ذي ب���دوره 
اأع�شاء  يقوده  بحثي  ن�شاط  اإل��ى  اأدى 
وتفعيل  امل��ت��م��ي��زون،  ال��ت��دري�����ض  هيئة 
املجموعات البحثية، والبحث عن دعم 

داخلي وخارجي للبحوث.
اجلامعة  م�سروعي  ط��رح  واأدى 
الأول والثاين من قبل عمادة البحث 
العلمي اإلى حراك بحثي ملمو�ض على 
وعلى  ع���ام  ب�سكل  اجل��ام��ع��ة  م�����س��ت��وى 

م�ستوى الكلية ب�سكل خا�ض.
وبالنظر الى الر�سم البياين )1( 
يظهر اأن كمية الن�سر العلمي امل�سنف 

م��رم��وق��ة، ف��ق��د ك���ان اإج���م���ايل م���ا مت 
جامعه  با�سم  علمية  اأوراق  من  ن�سره 
خ���الل  ب��ح��ث��ا   )1786( خ���ال���د  امل���ل���ك 
2015م،  وح���ت���ى  1998م  م���ن  ال���ف���رتة 
العلوم  كلية  اأنتجته  ما  اإجمايل  وكان 
 )1179( امل�سنفة  الأب��ح��اث  ه��ذه  م��ن 
تخدمها  ال��ت��ي  التخ�س�سات  يف  بحثا 
66% من  ح��وايل  ما ميثل  اأي  الكلية، 
اإجمايل الإنتاج البحثي للجامعة منذ 

اإن�سائها.
 وب��ال��ن��ظ��ر ال���ى ال��ر���س��م ال��ب��ي��اين 
ب��ي��ان��ات  امل�����س��ت��خ��رج م���ن ق���واع���د   )1(
يت�سح   ISI امل�����س��ن��ف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ن�����س��ر 
الن�شاط  يف  كبريا  ت�شاعدا  هناك  اأن 
عام 2009م حتى حققت  البحثي منذ 
املن�سورة  لالأبحاث  ع��دد  اأعلى  الكلية 

كلية  اأنتجته  ال��ذي   ISI قاعدة  �سمن 
اأق��ل منها يف  كانت  العلوم عام 2015م 
اأن  اإلى  يعود  وهذا  ال�سابقة،  ال�سنوات 
املجالت   يف  حديثا  املن�سورة  الأب��ح��اث 
قد  لوقت  حتتاج    ISI �سمن  امل�سنفة 
انعكا�سها  ي��ت��م  ح��ت��ى  ع���ام  اإل����ى  مي��ت��د 
بالنظر  لكنه  ال��ب��ي��ان��ات،  ق��اع��دة  ع��ل��ى 
مت  التي  الأبحاث  عدد  اإح�سائية  اإل��ى 
يف  تنفيذها  ي��ج��ري  وال��ت��ي  تنفيذها 
العام  ه��ذا  خ��الل  العلوم  كلية  اأق�����س��ام 
1436/1435ه����������� ب��ل��غ اإج��م��ال��ي��ه��ا 348 
اإجن��ازه��ا   م��ن��ه��ا  198 بحثا مت  ب��ح��ث��ا، 

و150 بحثا جار اإعدادها.
اجلامعة  تاأخر  الرغم من  وعلى 
يف ط����رح م�����س��روع��ه��ا ال���ث���ال���ث ل��دع��م 
كبريا  حر�سا  هنالك  ف���اإن  الأب��ح��اث، 

بالكلية  التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى مت���وي���ل م���ن ج��ه��ات 
خ����ارج اجل��ام��ع��ة م��ث��ل: م��دي��ن��ة امل��ل��ك 
و�سركة  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد 
���س��اب��ك، وب��ل��غ ع��دد امل�����س��اري��ع البحثية 
امل��م��ول��ة ل��ه��ذا ال���ع���ام 1436/1435ه���������  
و)34(  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت  م�����س��روع��ا   )34(
م�سروعا جاٍر تنفيذها، وهو ما ميثل 
حوايل 20% من اإجمايل عدد الأبحاث 
هذا  خالل  تنفيذها  واجل��اري  املنفذة 

العام.
ك��ل��ي��ة  اأن  ���س��ب��ق  وي���ت�������س���ح مم����ا   
روؤي��ة  لتحقيق  ق��دم��ا  ما�سية  ال��ع��ل��وم 
اجلامعة يف النهو�ض بالبحث العلمي 
البحثي  التميز  لتحقيق  وامل��ن��اف�����س��ة 

على امل�ستويني املحلي والعاملي.

198 دراسة 
في عام واحد 
البحث
العلمي 
بكلية 
العلوم 
..حقائق 
وأرقام
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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

العلماء  كبار  لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  األ��ق��ى 
م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ف��ه��د ب��ن �سعد 
امل���اج���د، حم��ا���س��رة يف اجل��ام��ع��ة ب��ع��ن��وان 
»ع��ا���س��ف��ة احل���زم وراي����ة ال��ع��ل��م - ر�سائل 
يف ال���ع���ل���م وامل����ع����رف����ة« اأو�����س����ح خ��الل��ه��ا 
موؤ�س�سة  يف  املحا�سرة  ه��ذه  اأهمية  م��دى 
موؤكدا  واملعرفة،  بالعلم  مهتمة  تعليمية 
قوة العالقة بني مو�سوع عا�سفة احلزم 

وراية العلم. 

ومن هنا تاأتي اأهمية احلديث عن املجالت 
الأخ����رى، فكل م��ن ك��ان يف جم��ال وظيفي 
اأول لهذا الوطن ول  اأو علمي فهو جندي 
ي��ق��ل اأه��م��ي��ة ع��م��ن ي��ق��ف يف ���س��ف امل��ع��رك��ة 
خا�سة املجال العلمي، ونقراأ هذه العالقة 
فيها  وردت  التي  التوبة  �سورة  خ��الل  من 
اأثناء احلديث عن  اأية عظيمة جدا جاءت 
اجلهاد والقتال ومقابلة الأعداء، وت�ستحق 
هذه الآية التوقف واأخذ العرة،  فمقا�سد 

مباركة  عا�سفة  احلملة  اأن  واأو���س��ح 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  باأمر  انطلقت 
وب��ذل��ك  ال��وا���س��ح��ة  م�سبباتها  ل��ه��ا  وك����ان 
ح���ظ���ي���ت ب����اإج����م����اع ك���ب���ري داخ�������ل امل��م��ل��ك��ة 

وخارجها.
الع�سكرية  الأج�����واء  ه���ذه  »يف  وق����ال 
ترتفع روح الفداء والت�سحية عند اجلميع 
اأع��م��ال��ه  ي���زه���د يف  ال��ب��ع�����ض ق���د  اإن  ح��ت��ى 
الع�سكريني،  ���س��ف  يف  ي��ك��ون  اأن  وي��ت��م��ن��ى 

هذه ال�سورة عظيمة منها �سرورة حماية 
ال��ق��ل��وب ب��ال��ت��ق��وى واإ�����س����الح ذات ال��ب��ني، 
وم��ن��ه��ا امل���ع���اه���دات ال��ت��ي ت��ع��ق��ده��ا ال����دول 
الإ�سالمية مع غريهم من الدول وهو اأمر 

مناط بويل الأمر الذي ميثل اجلماعة«.
ووا����س���ل »واأن�����ت ت��ق��راأ ه���ذه ال�����س��ورة 
ت�����س��ل اإل����ى اآي���ت���ني ك��رمي��ت��ني ت��ب��ل��غ فيهما 
هذه ال�سورة ذروتها )ما كان لأهل املدينة 
ومن حولهم من الأعراب اأن يتخلفوا عن 

خالل محاضرة ألقاها بالجامعة عن عاصفة الحزم وراية العلم

األمين العام لهيئة كبار العلماء:
كل من يعمل في مجال وظيفي

أو علمي جندي أول للوطن
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فكر
ر�سول اهلل ول يرغبوا باأنف�سهم عن نف�سه 
ذلك باأنهم ل ي�سيبهم ظماأ ول ن�سب ول 
�سبيل اهلل ول يطئون موطئا  خمم�سة يف 
يغيظ الكفار ول ينالون من عدو نيال اإل 
اإن اهلل ل ي�سيع  به عمل �سالح  لهم  كتب 
�سغرية  نفقة  ينفقون  ول  املح�سنني،  اأج��ر 
ول كبرية ول يقطعون واديا اإل كتب لهم 
يعملون«  ك��ان��وا  م��ا  اأح�����س��ن  اهلل  ليجزيهم 

)الآيتان 120 و 121(.
ال�سورة  و�سلت   الآي��ت��ني  هاتني  ويف 
ذروتها بالأمر باجلهاد واأن ل يتخلف اأحد 
واأن اجلميع يكون مع النبي �سلى اهلل عليه 
اأن  و�سلم ول يجوز له بحال من الأح��وال 
الآي��ت��ان  ه��ات��ان  ن���رى،  فكما  ع��ن��ه،  يتخلف 
القتال  يف  ذروت����ه  يبلغ  الإن�����س��ان  جت��ع��الن 

ومقاتلة العدو.
كما اأنهما جتعالننا نعي�ض يف الأجواء 
اأث���ن���اء ع��ا���س��ف��ة احل���زم،  ال��ت��ي ن��ح��ن عليها 
ال�سعودية  العربية  اململكة  مواطني  فكل 
متحم�سون وم�ستاقون لن�سرة هذا الوطن، 
ب���ل واأ����س���ب���ح اجل����و ح���اف���ال ب���ه���ذه امل��ع��اين 
الآي��ة  يف  وردت  ال��ت��ي  والعظيمة  ال��ك��رمي��ة 
ملعانيها،   وم�سابهة  حما�سية  اأج����واء  وه��ي 
العليا  ل��ل��ذروة  ال�����س��ورة  ه��ذه  و�سلت  فلما 

ما كانوا عليه ويرجع الإ�سالم ملكة املكرمة 
واملدينة املنورة، ولكن هذه الأوطان حتتاج 
هذه  وحت��ت��اج  ويعلمهم،  النا�ض  يثقف  مل��ن 
دين  لي�ض  فال�سالم  يعمرها،  ملن  الأوط���ان 
ا�ستعمار بل هو دين عمارة الكون والأر�ض 
واحلياة، لذلك اأتت اآية احل�ض على العلم 

النافع بعد احل�ض على اجلهاد«.
لبع�ض  �سندخل  هنا  من   « وا�ستكمل 
للمعرفة  تو�شلنا  اأن  ميكن  التي  النقاط 
خا�سة يف هذا الزمان الذي يجب اأن تكون 
القوة احلقيقية بعد قوة اهلل عز وجل هي 
اأثر كبري يف  قوة العلم، فاملعرفة قوة ولها 
ح��ي��اة ال��ن��ا���ض وامل��ع��رف��ة ه��ي اأك���ر م��ن قوه 
ثم  ركابها،  يف  اأخ��رى  ق��وى  ت�ستثمر  لأنها 
ت�����س��ت��ب��ط��ن م��ظ��اه��ر اأخ�����رى غ���ري م��ظ��اه��ر 

القوة«.
الآي���ة  م��ن  ال�سيخ  م��ع��ايل  وا�ستنبط 

ال�سابقة �سبع ر�سائل على النحو التايل:

الرسالة األولى 
ب��ني ال��دك��ت��ور امل��اج��د اأن ع��الق��ة الإن�����س��ان 
باملعرفة قدمية جدا ولي�ست عالقة قرن اأو 
قرنني، بل هي قدمية قدم الإن�سان نف�سه.

وقال »عندما خلق اهلل اأبانا اآدم قال 

تعالى »واإذ قال ربك للمالئكة اإين جاعل 
من  فيها  اأجتعل  قالوا  خليفة  الأر����ض  يف 
ن�سبح  ونحن  الدماء  وي�سفك  فيها  يف�سد 
ب��ح��م��دك ون��ق��د���ض ل��ك ق���ال اإين اأع��ل��م ما 
كلها  الأ�سماء  اآدم  وعلم   )30( تعلمون  ل 
اأنبئوين  فقال  املالئكة  على  عر�سهم  ثم 
 )31( ���س��ادق��ني  كنتم  اإن  ه����وؤلء  ب��اأ���س��م��اء 
علمتنا  ما  اإل  لنا  علم  ل  �سبحانك  قالوا 
اآدم  يا  العليم احلكيم )32( قال  اأنت  اإنك 
باأ�سمائهم  اأنباأهم  فلما  باأ�سمائهم  اأنبئهم 
قال اأمل اأقل لكم اإين اأعلم غيب ال�سماوات 
والأر��������ض واأع����ل����م م���ا ت���ب���دون وم����ا كنتم 

تكتمون )33(.
املالئكة  اعرت�ست  الآي��ات،  ويف هذه 
على خلق اهلل لالإن�سان بقولها هل �ستجعل 
ما  وه��و  ويقتل،  ال��دم��اء  ي�سفك  فيها من 
ي��ح��دث الآن م���ن ق��ت��ل ال��ب�����س��ر وان��ت��ه��اك 
دمائهم واأنف�سهم ولكن اهلل رد عليهم باأنه 
والأر���ض  ال�سماوات  يعلم غيب  جل وعال 
ف������اإذا تعلم  اأن��ف�����س��ه��م،  ي��خ��ف��ون��ه يف  وم����ا 
�سيع�سمه  فاإنه  ال�سحيح  العلم  الإن�سان 
م��ن �سفك ال��دم��اء والإف�����س��اد يف الأر����ض، 
اإن العلم ال�سحيح  لذلك يقول املف�سرون 
هو الذي يتو�سل به الإن�سان، ويتعلم منه 

يف الأم����ر ب��اجل��ه��اد اأت���ت اآي���ة ك��رمي��ة، وه��ي 
لينفروا  امل��وؤم��ن��ون  ك��ان  »وم���ا  تعالى  ق��ول��ه 
كافة فلول نفر من كل فرقة منهم طائفة 
اإذا  قومهم  ول��ي��ن��ذروا  ال��دي��ن  يف  ليتفقهوا 
اإل��ي��ه��م لعلهم ي���ح���ذرون«  )الآي����ة  رج��ع��وا 

.)122
الآي���ة وكيف  ه��ذه  تاأملنا  »ل��و  وت��اب��ع 
اللتني  ال�سابقتني  الآيتني  بعد  اإيرادها  مت 
يتخلف  ل  اأن  وع��ل��ى  القتال  على  حتثاننا 
اأح�����د ع���ن ر����س���ول اهلل يف ق���ت���ال الأع������داء، 
والتفقه  بالتعلم  لنا  اهلل  اأم��ر  على  لوقفنا 
يف الدين، وهو ما يجعلنا نتاأمل هذه الآية 
بالتعلم  الأمر  اأن  اآفاقها خا�سة  ون�ستطلع 
اأن  الأم��ر باجلهاد، مبعنى  جاء بنف�ض قوة 

التعلم واجلهاد على م�ستوى واحد.
وهذه ر�سالة ينبغي اإي�سالها ل�سبابنا 
يف ه���ذا ال���زم���ان واأن ال��ق��وة ب��ع��د الإمي����ان 
الأوط���ان  تفتح  فباجلهاد  العلم،  ق��وة  ه��ي 
اآية  وبالعلم تعمر الأوط��ان، ولذلك جاءت 
على  احل�ض  اآي��ات  بعد  العلم  على  احل�ض 
البلدان  فتحوا  اإذا  امل�سلمني  لأن  اجل��ه��اد، 
ل ميكن اأن يبقوا هكذا يف جهل وحرب بل 
فتحوها  التي  الأوط���ان  يعمروا  اأن  عليهم 
حتى يحافظوا على النا�ض ول يرتدوا اإلى 

ع��دم �سفك ال��دم��اء والإف�����س��اد يف الأر���ض، 
اأما اإن قاده علمه ل�سفك الدماء والإف�ساد 

يف الأر�ض، فهو لي�ض علما نافعا«.

الرسالة الثانية 
املعرفة اإذا كانت عالقتها بالإن�سان قدمية 
معه  م�ستمرة  فاإنها  نف�سه،  الإن�����س��ان  ق��دم 
ما بقي جن�سه كما يقول املنفلوطي. العلم 
اأب��ي  اآدم  ي��دي  يف  ط��رف��اه��ا  طويلة  �سل�سلة 
الب�سر واإ�سرافيل �ساحب ال�سور وحلقاتها 
حلقة  النوابغ  من  نابغة  كل  ي�سل  مت�سلة 
منها، وهي مع ا�ستمرارها يف تطور وحركة 

دائمة.
وهذا ما ي�سري اإليه القراآن الكرمي يف 
اأك��ر من ن�ض، ويف ذلك حث وتاأكيد على 
اكت�ساف اجلديد الذي مل ُيطلع عليه بعد، 
ومنه قوله عز وجل »وما اأوتيتم من العلم 
الإن�سان ومهما  اكت�سف  قليال«، فمهما  اإل 
وم�ساحة  حم����دودا  ع��ل��م��ه  �سيبقى  ع����رف، 

املجهول لديه اأكر من م�ساحة املعلوم.
الإن�����س��ان مهما  اإن  ن��ق��ول  وم���ن ه��ن��ا 
تقدم من رقي وفكر فاإنه ما زالت معرفته 
يتقدم  اأن  ي�ستطيع  وب��ال��ت��ايل  حم�����دودة 
اأك���ر، وه���ذا ح��ظ للم�سلمني على  وي��ب��دع 
والفهم  والتعرف  التعلم  يف  ينخرطوا  اأن 
الأم�����ر  ج�����اء  ل���ذل���ك  وال���ف���ك���ر،  والإدراك 
وتعالى يف قوله  �سبحانه  �سريحا من اهلل 

»وقل ربي زدين علما«.
 ف���الإن�������س���ان ي���ح���ت���اج دائ����م����ا ل��ل��ت��زود 
ب��ال��ع��ل��م، وه��ن��ا ن��اأت��ي ل�����س��وؤال: اأي����ن نقطة 
ال��ب��داي��ة؟ وج��واب��ا ل��ذل��ك: اإن��ه��ا ت��ب��داأ من 
قاعدة  جعلها  ون�ستطيع  نف�سه،  الإن�����س��ان 
اأ�سياء كثرية،  تفكر يف  اأن  اأردت  ف��اإذا  عامة 
ابداأ من نف�سك وهكذا التعلم واملعرفة تبداأ 
من الإن�سان بنف�سه وذلك باعرتافه بجهله 
اأنه مهما بلغ من  وتوا�سع علمه، وليعرف 

مراحل التعلم فال يزال على جهله.

الرسالة الثالثة 
اإن اهلل تعالى منح الإن�سان الأدوات ليتعلم 
ويتعرف بها،  وقال تعالى »واهلل اأخرجكم 
م���ن ب���ط���ون اأم��ه��ات��ك��م ل ت��ع��ل��م��ون ���س��ي��ئ��ا، 
وج��ع��ل ل��ك��م ال�����س��م��ع والأب�������س���ار والأف���ئ���دة 
الب�سر  اأن  جن��د  ل��ذل��ك  ت�����س��ك��رون«،  لعلكم 
وال�سمع والفوؤاد هي اأدوات التعلم، فال�سمع 
يلتقط الكلمات والأ�سوات، والب�سر يب�سر 
ال�سور والأ�سياء املح�سو�سة، والفوؤاد ي�سنع 

العالقة بني هذه الأ�سياء.
اإن  ت��ي��م��ي��ة، رح���م���ه اهلل،  اب����ن  ي���ق���ول 
التماثل  معرفة  العقل،  �سفات  اأعظم  من 
والخ����ت����الف، وب���ن���اءا ع��ل��ى ذل����ك جن���د اأن 
التماثل  اإدراك  يف  تختلف  ق���درات  للب�سر 
العلوم  تت�سكل  والختالف، ونتيجة لذلك 
وت��خ��ت��ل��ف وي��ت��ج��ه ب��ع�����س��ه��ا اإل�����ى ال��ن��ف�����ض 
الإن�سانية وبع�سها اإلى احلالة الجتماعية 

وبع�سها اإلى الهيئة الكونية.

الرسالة الرابعة
فهي  امل��ع��رف��ة،  جم���الت  ع��ن  نتكلم  عندما 
ل ت��خ��رج ع��ن ن��اح��ي��ت��ني، ح��ي��ث ي��ج��ب على 
قدرة  لديه  تكون  اأن  ي��ق��راأ،  وه��و  ال�سخ�ض 
اأن  حت��اول  واأن��ت  لذلك  القواعد،  ل�سناعة 
ت�سنع  اأن  ت�ستقري، مبعنى  اأن  تقراأ حاول 
لت�ستطيع  امل�سائل  �ستات  وجتمع  القواعد 

اخلروج بنتيجة من قراءتك، فالذي يقراأ 
اأن��ه يغو�ض يف بحر من  ول ي�ستقري يجد 

العلم ول ي�ستطيع الو�سول ملا يريد.
اآي��ات اهلل  الأول��ى يف  الناحية  وتتمثل 
القراآنية  الن�سو�ض  خ��الل  م��ن  ال�سرعية 
وم��ا ت��دل عليه م��ن م��ع��ان وم��ا يتفرع عن 
ذلك من علوم، فيما تتمثل الناحية الثانية 
ال��ع��ل��وم م��ا عدا  الكونية وك��ل  اآي���ات اهلل  يف 
اأ�سال  كونية  باأنها  تقت�سر  فهي  ال�سرعية، 

اأو كونية فرعا.      

الرسالة الخامسة 
التعرف  من خالل اطالعنا على جمالت 
واأدواته لدى الإن�سان، ميكننا اأن ن�سل اإلى 
نتيجة مهمة وهي اأن الإن�سان مفطور على 
الإن�سان  واأن  عنها،  والبحث  املعرفة  ح��ب 
قّيم  وعلى  بخالقه،  الإمي���ان  على  مفطور 

اأخالقية وجمالية.
وه������ذه ال���ف���ط���رة م����وج����ودة يف ك��اف��ة 
ا�ستثناء،  دون  النا�ض  كل  وعند  احل�سارات 
فالإن�سان يبحث كثريا يف جمالت املعرفة 
للمالئم  ي�سل  اأن  ي��ري��د  النهاية  يف  لأن���ه 
العلم وه��ذا م��ن رحمة اهلل بعباده  ل��ه م��ن 
كلما   « تيمية  اب��ن  يقول  ولذلك  املطلوب، 
ك���ان ال��ن��ا���ض اإل���ى امل��ع��رف��ة اأح����وج، ي�سر اهلل 

تعالى على عقول النا�ض معرفة اأدلتها«. 

الرسالة السادسة
على  الإن�سان  حياة  طبيعة  تاأثري  مدى  ما 
ال��ب��ن��اء امل���ع���ريف ع���ر ال�����س��ن��ني والأج����ي����ال، 
وهو  تاأتيه  ول  هناء  حياة  لي�ست  فحياته 
جال�ض، قال تعالى »لقد خلقنا الإن�سان يف 

كبد«.
اإل��ى  تدفعه  الإن�����س��ان  ح��ي��اة  فطبيعة 
ك��ف��اح م�ستمر  امل��ع��رف��ة وجت��ع��ل��ه يف  ط��ل��ب 
وجهاد دائ��م، والإن�سان ما مل يبذل جهدا، 
ال�سبب  نعرف  اأن  وعلينا  �سيئا،  يفعل  ل��ن 
الرئي�سي لقيام احل�سارات الذي هو تقدير 
العمل، واملعرفة جزء كبري منها هو  قيمة 
ن��ت��اج ه���ذا ال��ع��م��ل وال��ك��ف��اح، ف��ال��ه��دف من 
معرفة اأث��ر املعرفة هو اأن ن��درك دوره��ا يف 

احلياة. 

الرسالة السابعة  
دائ��م��ا  فنتحدث  وامل��ع��رف��ة،  ب��ال��ك��ون  تتعلق 
اهلل  واأن  ال���ك���ون  يف  ت��ع��ال��ى  اهلل  ���س��ن  ع���ن 
ت��ع��ال��ى اأج����رى ه���ذا ال��ك��ون ع��ل��ى ع���دد من 
ال�سن الثابتة، واأن من �سبط هذه ال�سن 
وفعلها يف حياته، فاإنه هو الذي ميلك زمام 
امل��ع��رف��ة، وم���ن ث��م ف��ه��و ال���ذي مي��ل��ك زم��ام 

التاأثري يف العامل. 
وامل��ع��رف��ة الإن�����س��ان��ي��ة م��ه��م��ا تقدمت 
فهي م��ت��اأخ��رة، وذل��ك اجل��ان��ب ه��و م��ا وراء 
يف  فلدينا  احل��ك��م،  ن�سميه  م��ا  وه��و  ال�سنة، 
ال���ك���ون ���س��ن وح���ك���م، وه��م��ا ج��ن��اح��ا ط��ائ��ر 
امل��ع��رف��ة  ال��ن��ظ��ر يف  دق��ق��ن��ا  واإذا  امل���ع���رف���ة،  
اإما من  فيها  ق�سورا  فاإننا جند  املعا�سرة، 
اأو  الكونية،  لل�سن  ا�ستيعابها  جهة  �سعف 

�سعف ا�ستيعابها للحكم الربانية.
واملعرفة هي ما ت�سفي حياة الإن�سان 
من  املا�سي  وم�ستقبال؛  وحا�سرا  ما�سيا 
وقوانني  التاريخ  جت��ارب  ا�شتنباط  خ��الل 
النجاح واأ�سباب الف�سل، وامل�ستقبل وتوقعه.
والرامج  املراكز  اإن�ساء  ومن خالل 
املنهجي،  العلمي  البحث  على  تقوم  التي 
وت�سريه  تخدمه  فاملعرفة  احلا�سر،  اأم��ا 
م��ن مناهج وجت��ارب  ل��ه  تو�سلت  م��ا  بكل 
ف��ك��ل��م��ا  الأغ������را�������ض،  م���ت���ن���وع���ة  واأدوات 
اآف����اق  اأم����ة يف  اأو  ارت���ق���ى الإن�������س���ان ف����ردا 
يف  الدرجة  وبنف�ض  يرتقي  فاإنه  املعرفة، 
ف��ه��م الأزم�����ان ال��ث��الث��ة ف��ت��ك��ون درا���س��ات��ه 
التاريخية اأجود واأكر مردودا، واأ�ساليبه 
وتكون  واأي�سر،  اأف�سل  املعا�سرة  احلياتية 
اأكر  للم�ستقبل  واأطروحاته  م�سروعاته 
عما  للحقيقة  واأق������رب  ل��ل��ه��دف  اإ���س��اب��ة 

�سيكون عليه الواقع. 

األمر بالتعلم 
جاء بنفس قوة 

األمر بالجهاد 
فهما في 

مستوى واحد
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شؤون طالبية

عبدالعزيز رديف 

ا���س��ت��ك��ى ع����دد م���ن ط����الب اجل��ام��ع��ة من 
ع�����دم ت����واف����ر اأج����ه����زة ����س���راف���ات ق��اب��ل��ة 
داخ��ل  منها،  الطالبية  امل��ك��اف��اآت  ل�سحب 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��ال��ق��ري��ق��ر، م��وؤك��دي��ن 
له  ف���روع  ل  بنك  يف  ت���ودع  مكافاآتهم  اأن 

باجلامعة.
ومل يخفي الطالب الذين التقتهم 
»اآفاق« تذمرهم من تبعات اخلروج بحثا 
بطاقات  م��ع  يتعامل  م�سرف  اأق���رب  ع��ن 
امل���ك���اف���اآت ال���ط���الب���ي���ة، م���ن ج��ه��د ووق���ت 

وتاأخر عن املحا�سرات اأحيانا.
امل�����س��ك��ل��ة يف  اأ���س��ب��اب  »اآف������اق« تتبعت 
الطالب  م��ن  عينة  اآراء  �سمل  ا�ستطالع 

وامل�سوؤولني املعنيني.

معاناة
ال���ط���ال���ب حم��م��د الأح����م����ري، م���ن كلية 
العديد  اأن  ذكر  الدين،  واأ�سول  ال�سريعة 
ي��ع��ان��ون م��ن م�سكلة ع��دم  ال��ط��الب  م��ن 
ت���واف���ر ���س��راف��ات م�����س��رف »ال��راج��ح��ي« 
اإن اجلهات  اإذ  اجل��ام��ع��ي��ة،  امل��دي��ن��ة  داخ���ل 
امل��ع��ن��ي��ة ب���ع���م���ادة �����س����وؤون ال���ط���الب ت���ودع 

مكافاآت الدار�سني يف بنك الراجحي.
تخدم  �سراف  اأجهزة  »توفري  وق��ال 
ال���ط���الب اأم�����ر م��ه��م ج�����دا، اأن���ا����س���د فيه 

امل�سوؤولني لإيجاد حل لهذه امل�سكلة«.
واأو�سح الأحمري اأن خروج الطالب 
اأم��ر قد  ال�سراف  اأج��ل  من اجلامعة من 
»اأح��ي��ان��ا  واأردف  ب��ال�����س��رر،  عليهم  ي��ع��ود 
ا���س��ط��ر ل��ل��خ��روج م��ن اجل��ام��ع��ة ل�سحب 
مبلغ مايل ب�سيط من اأجل �سراء مذكرة 
ع���ل���ى خ����روج����ي م��ن  ف���ي���رتت���ب  ق���ل���م  اأو 
واأعظمها  امل�سكالت  العديد من  اجلامعة 
ت��اأخ��ري ع��ن حم��ا���س��رات��ي واأق��ل��ه��ا �سياع 

موقف �سيارتي ب�سبب زحمة املواقف«.
اأم�����ا ط���ال���ب ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ف��رح��ان 
املالكي فقد اأكد اأن ق�سية اأجهزة ال�سراف 
الآيل يعاين منها جميع الطالب، ملا لها 
الطالب  احتياجات  ق�ساء  يف  اأهمية  من 

داخل اجلامعة.

امل��ك��اف��اآت  ل�سحب  قابلة  ���س��راف��ة  بتوفري 
م��ن��ه��ا. وق����ال »اأت�������س���اءل دوم����ا مل����اذا ن��رى 
����س���راف���ات ب��ن��ك »ال����ب����الد« ب��ه��ذا ال��ك��م يف 
مباين اجلامعة مع اأنها ل تخدم الطالب 
ي�ستفيد  ال���ذي  وال��ب��ن��ك  م��ب��ا���س��ر،  ب�سكل 
م��ن��ه ال��ط��الب ي��ن��ع��دم وج����وده يف املدينة 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا، ع��ل��م��ا اأن م��ك��اف��اآت 
ط����الب اجل���ام���ع���ة م��ن��ذ زم����ن ب��ع��ي��د، اأي 
حتى قبل نقل فروع اجلامعة اإلى املدينة 
اجلامعية بقريقر، يتم �سرفها من خالل 
ال��ف��روع  بتلك  وي��ت��واف��ر  ال��راج��ح��ي،  بنك 
على  تعمل  »الراجحي«  ل�  �سراف  اأجهزة 
خدمة الطالب، فال اأعلم ما العالقة بني 

مقر اجلامعة بالقريقر، وبنك البالد«.

توؤكد  ر�سالتها  يف  »اجلامعة  وق��ال   
اأن��ه��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة اأك��ادمي��ي��ة 
ذلك  على  وب��ن��اءا  اجل����ودة،  ع��ايل  لتعليم 
لديه  تكتمل  اأن  ال��ط��ال��ب  ح��ق  م��ن  ف����اإن 
وال�سرافات  البيئة  تلك  مقومات  جميع 

من اأهمها«.
اأقوم  نزول مكافئتي  »عند  واأ�ساف   
ب�سحبها من ح�سابي اجلامعي لأودعها يف 
اأجل  من  �سهر  كل  يف  ال�سخ�سي  ح�سابي 
األ اأقع يف حرج عند حاجتي ل�سرف مبلغ 

داخل املدينة اجلامعية«.
ي��ق��وم  اأن  ع���ل���ى  امل���ال���ك���ي  واق�������رتح   
مكافاآت  بتحويل  اجلامعة  يف  امل�سوؤولون 
الطالب اإلى البنك الذي تتوافر اأجهزته 
ال��ب��الد، ال�سرف  يف اجل��ام��ع��ة، وه��و بنك 
اأروق����ة اجلامعة،  ب��ني  ب��ه  الآيل اخل��ا���س��ة 
»ال��ب��الد«  بنك  اأج��ه��زة  يتم حت��وي��ل  اأن  اأو 
بنك  اأجهزة  اإل��ى  الكليات  داخ��ل  املتوافرة 
»ال���راج���ح���ي« ل��ت��ت��ح��ق��ق ال��ف��ائ��دة جلميع 

الطالب.

مشكلة يجب حلها
واأو����س���ح حم��م��د ع�����س��ريي، ط��ال��ب بكلية 
اأج��ه��زة  ت��واف��ر  ع���دم  اأن  الأع���م���ال،  اإدارة 
»الراجحي« داخل اجلامعة م�سكلة يجب 

اأن يوجد لها حل يف اأ�سرع وقت ممكن.
وق���ال » ط��ال��ب ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
الى مراكز  كليته يحتاج  اأثناء وج��وده يف 
اجلامعة،  داخ���ل  وال��ب��وف��ي��ه��ات  الت�سوير 
�سرف  اإل���ى  �سيحتاج  اأن���ه  البديهي  وم��ن 
مبلغ مايل من مكافاأته، وعليه �سي�سطر 
الى  للو�سول  اجلامعة  اخل��روج من  اإل��ى 
اأقرب �سراف يتعامل مع بطاقة املكافاأة، 

وهذا  �سيجعله يتاأخر عن حما�سراته«.
اأن اجل��ام��ع��ة لو  واأ����س���اف ع�����س��ريي 
طريق  ع��ن  �سحب  اأج��ه��زة  بتوفري  قامت 
والبوفيهات  الت�سوير  مراكز  يف  ال�سبكة 

لأ�سهمت يف حل هذه امل�سكلة.

تساؤل
كلية  م��ن  ع�سريي،  يحيى  ط��ال��ب  ك��ذل��ك 
اجلامعة  اإدارة  الدين،  واأ�سول  ال�سريعة 

خطابات مرفوضة
من جهته اأو�سح امل�سرف على الإدارة 
عامر  ال��دك��ت��ور  لال�ستثمار  ال��ع��ام��ة 
بنك  خاطبت  اجلامعة  اأن  احل�سيني 
»ال���راج���ح���ي« م����رات ع����دة م���ن اأج���ل 
اأج��ه��زة ���س��راف داخ��ل املدينة  توفري 
اجل���ام���ع���ي���ة، وق�����ال »خ���ط���اب���ات���ن���ا، يا 
لالأ�سف، قوبلت بالرف�ض من خالل 
اأمام  و�شع �شروط تقف حجر عرثة 

خدمة الطالب واجلامعة«.

سلبيات 
ك��م��ا اأك�����د م���دي���ر م��ك��ت��ب ال��ع��الق��ات 
ال��ع��ام��ة واحل���ل���ول ب��ع��م��ادة ال��ق��ب��ول 

اشتكوا عبر »آفاق« وطالبوا بحل 

طالب »القريقر«: مكافآتنا تودع
في بنك ال فروع له بالجامعة

اأن  العمري  �سعد  الأ�ستاذ  والت�سجيل 
»املكتب خاطب اإدارة بنك »الراجحي« 
ال�سرافات  من  عدد  وتوفري  لإن�ساء 
اإل��ى  ولكن  اجلامعية،  املدينة  داخ��ل 
�سبب  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  ي��ت��م  مل  الآن 
انعدامها، هل يعود الى البنك اأم اإلى 
تفر�ض  الأخ���رية  اأن  بحكم  اجلامعة 
التي  امل�ساحات  مقابل  مالية  مبالغ 

�ستوفرها لهم«.
 اأي�������س���ا حت�����دث ال���ع���م���ري ع��ن 
�سلبيات وم�سكالت البنك مع طالب 
اجلامعة، وقال »بنك الراجحي ينكر 
اأح��ق��ي��ة ال��ط��ال��ب يف اع��ت��ب��اره عميال 
ك����غ����ريه م�����ن ال����ع����م����الء م�����ن خ���الل 

عميل  لأي  املهمة  اخل��دم��ات  تقدمي 
بنكي، اإ�سافة اإلى اأن الراجحي ي�سغل 
اأكر من 50 موظفا من اجلامعة يف 
البطاقات،  ت�سليم  يف  املمثلة  مهامه 

وطلبات البطاقات املفقودة.
ك���ذل���ك رف�������ض ال���ب���ن���ك ت��ف��ع��ي��ل 
به  الإل��ك��رتون��ي��ة اخلا�سة  اخل��دم��ات 
ل��ل��ط��الب يف ح���ال ف���ق���دان ال��ب��ط��اق��ة 
ك��ت��ح��وي��ل امل���ب���ال���غ م����ن ح�����س��اب��ات��ه��م 
اجل��ام��ع��ي��ة م���ن خ����الل امل���وق���ع اإل���ى 
الى  اإ���س��اف��ة  ال�سخ�سية،  ح�ساباتهم 
اأن ال��ب��ن��ك ي��رف�����ض ت�����س��ل��م ال��ط��الب 
مكافاآتهم نقديا من اأي فرع يف حال 

فقدان البطاقة اأي�سا«.

د. �حل�سيني: خاطبنا �لبنك �ملعني
فقوبلنا ب�شروط تعجيزية
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

Facebook: 
aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kku

Twitter:
@aafaqkkuعنا
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E-Mail: aafaq@kku.edu.sa
Tel: 0172419922
Fax: 0172419933
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إستشارات

فيها  تتلقى  وإجاباتهم،  المجاالت  مختلف  في  والمختصين  وتساؤالتهم،  القراء  بين  وسيطا  لتكون  »آفاق«  خصصتها  صفحة  »استشارات« 
أسئلة القراء ثم تطرحها على المتخصصين ليردوا عليها من واقع خبراتهم ومعارفهم، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تؤديه الصحيفة.

استشارة صحية

استشارة دوائية

الغذاء والدواء: ال خلل في
»باندول« شراب الرضع واألطفال

ل��ل��غ��ذاء وال����دواء،  ال��ع��ام��ة  اأو���س��ح��ت الهيئة 
ال��ر���س��ع  ����س���راب  اأن م�����س��ت��ح�����س��ر »ب����ان����دول 
 PANADOL BABY & والأط������ف������ال« 
ورقم   INFANT SUSP 120MG-5ML
ال�سركة  ط��ري��ق  ع��ن   ،98-309-1 ت�سجيله 
GLAXOSMITHKLINE - امل�سوقة 

ول  ال�����س��ع��ودي،  ال�����س��وق  يف  م�سجل   ،GSK
يوجد فيه خلل.

جاء ذلك ردا من هيئة الغذاء والدواء 
ع��ل��ى م��ا ن�����س��رت��ه ب��ع�����ض ال�����س��ح��ف وامل��واق��ع 
�سحب  بخ�سو�ض  ال��ك��وي��ت،  يف  الإخ��ب��اري��ة 
جميع ت�سغيالت م�ستح�سر »باندول �سراب 
الكويتية،  الأ�سواق  من  والأط��ف��ال«  الر�سع 
ب��ن��اءا ع��ل��ى ط��ل��ب ال�����س��رك��ة امل��ن��ت��ج��ة، ب�سبب 
اجل��رع��ات  ن�سبة  حت��دي��د  يف  خ��ط��اأ  اكت�ساف 

املدونة على عبوة الدواء اخلارجية. 
 واأكدت الهيئة باأنها تتحقق من جودة و�سالمة امل�ستح�سرات امل�سوقة 
حتديد  يف  خطاأ  اكت�ساف  ب�ساأن  املتداولة  الأخبار  على  و«بناءا  دوري،  ب�سكل 
ن�سبة اجلرعات املدونة على عبوة الدواء اخلارجية ل�«باندول �سراب الر�سع 
ا�ستيفائها  م��ن  للتحقق  ال�سوق  م��ن  ع�سوائية  عينات  �سحبت  والأط���ف���ال«، 
يف  اخللل  وج��ود  يتبني  ومل  امل�شتح�شر،  ت�شجيل  ومتطلبات  �شروط  جميع 

امل�ستح�سرات امل�سجلة يف ال�سوق ال�سعودي«.
وخاطبت الهيئة العامة للغذاء والدواء ال�سركة امل�سوقة، وطلبت تقريرا 
ال�سركة  واأو�سحت  اخللل،  بهذا  ال�سعودي  ال�سوق  تاأثر  مدى  يبني  مف�سال 
اخلا�شة  ومتطلباتها  الهيئة  �شروط  اأن  علما  ال�شعودي،  ال�شوق  تاأثر  عدم 
بالتغليف اخلارجي، تختلف عما ي�سوق يف الدول الأخرى، حيث تلزم ال�سركة 
ال�سانعة بو�سع ا�سم الوكيل ورقم الت�سجيل وال�سعر على العبوة اخلارجية، 
ول ي�سمح لل�سركة بتغيري معلومات العبوة اخلارجية اإل بعد موافقة الهيئة.
ويتحقق مفت�سو الهيئة العامة للغذاء وال��دواء يف املنافذ من مطابقة 
العبوة  املذكورة على  املعلومات  الت�شجيل، ومن �شمنها  امل�شتح�شر ل�شروط 
اخلارجية. ويف حال وجود خلل يف امل�ستح�سرات امل�سوقة يف ال�سوق ال�سعودي 
فاإن الهيئة تقوم -من منطلق م�سوؤوليتها- ب�سمان �سالمة وماأمونية الغذاء 

والدواء ب�سحبه من الأ�سواق، ومنع تداوله حفاظا على ال�سحة العامة.

»�سرير  با�سم  يعرف  مم��ا  اختالفهم  على  املجتمع  اأف���راد  م��ن  الكثري  يعاين 
الأ�سنان« اأو »طحن الأ�سنان« اأثناء النوم، حيث ي�ساب 5-10% من اإجمايل �سكان 

العامل بهذه احلالة التي قد حتدث اأ�سرارا ج�سيمة بالأ�سنان دون علمهم. 

األعراض
ا�سطكاك  لأن  امل��ر���ض حالتهم  ب��ه��ذا  امل�سابني  م��ن   %80 ي��ق��ارب  م��ا  ي���درك  ل 
تكون  اأن  الأع��را���ض  لبع�ض  ميكن  اأن��ه  بيد  النوم  اأثناء  غالبا  يحدث  الأ�سنان 
دليال على الإ�سابة بهذا املر�ض، وهي: تك�سر الأ�سنان وتفتتها، زيادة ح�سا�سية 
الأ�سنان ب�سبب تلف طبقة املينا اخلا�سة بالأ�سنان، تعب يف ع�سالت الفك، اأمل 

يف الأذن، �سداع متكرر.

األسباب
القلق اأو التوتر، الغ�شب املكبوت اأو الإحباط، ا�شطرابات النوم، بع�ض الأدوية 
مثل بع�ض اأنواع م�سادات الكتئاب، التالم�ض ال�ساذ بني اأ�سنان الفك العلوي 

واأ�سنان الفك ال�سفلي، �سوء التغذية، ا�سطرابات يف الغدد ال�سماء.

المضاعفات
اأن��ه  بيد  احل���الت،  معظم  يف  خطرية  م�ساعفات  الأ���س��ن��ان«  »طحن  يحدث  ل 
يوؤدي يف بع�ض احلالت اإلى: تلف الأ�سنان والفك، �سداع راأ�ض توتري، اأمل يف 
الوجه، ا�سطرابات �سدغية فكية �سفلية، ظهور ال�سعور بالأمل عند فتح الفم 

اأو اإغالقه، فقدان ال�سمع، وتغري �سكل الوجه اأحيانا. 

األضرار
التي  لها  املرافقة  الآلم  ع��ن  ناهيك  كبرية  اأ���س��رار  الأ���س��ن��ان«  »طحن  مل�سكلة 
والأوج��اع  امل�ساعفات  من  لكثري  تفاديا  جدي  ب�سكل  معها  التعامل  ي�ستدعي 

ال�سديدة. 

نصائح
طبيب  اإل��ى  ير�سدك  اأو  الريا�سة  م��ن  معني  بنوع  الأ���س��ن��ان  طبيب  ين�سحك 

اإل��ى التوقف عن  ت��وؤدي  اأن  اإل��ى ذل��ك، ميكن للعوامل التالية  اإ�سافة  خمت�ض، 
»طحن الأ�سنان« وهي:

القهوة  مثل  الكافيني  على  حتتوي  التي  وامل�سروبات  الأطعمة  جتنب   •
وامل�سروبات الغازية، اإ�سافة اإلى ال�سوكولتة.

• ل تقم مب�سغ الأقالم اأو اأي �سيء غري الطعام.
• ي����وؤدي و���س��ع من�سفة ���س��اخ��ن��ة ع��ل��ى ال��ف��ك ق��ب��ل ال��ن��وم اإل���ى ا���س��رتخ��اء 

ع�سالته، ما ي�سهم يف عدم طحن الأ�سنان ليال.
• ا�ستخدم واقي الأ�سنان ليال للحد من احتكاك الأ�سنان.

األطفال
ل تعد م�سكلة »طحن الأ�سنان« حكرا على البالغني، فقد ي�ساب الأطفال اأي�سا 
بهذه احلالة، �سواء كان الأمر اأثناء النوم اأم خالل فرتة ال�ستيقاظ. لذلك، ل 
بد من اتباع الن�سائح التالية للتخل�ض من حالة طحن الأ�سنان عند الأطفال: 
اأو يف حال  ب��اأمل  �سعور طفلك  فور  الأ�سنان  ا�ست�سر طبيب  الطبيب،  ا�ست�سارة 

اأ�سبحت اأ�سنانه ح�سا�سة، احلد من توتر الطفل.

التمارين الرياضية
توؤدي ممار�سة متارين التمدد اإلى ا�سرتخاء الع�سالت، ما يخفف من طحن 

الأ�سنان.

النظام الغذائي
امل��اء  ال��غ��ذائ��ي اخل��ا���ض باأطفالك على الكثري م��ن  ال��ن��ظ��ام  ت��اأك��د م��ن اح��ت��واء 

وال�شوائل ب�شبب ارتباط اجلفاف ب�شكل وثيق مع م�شكلة طحن الأ�شنان.

واقي األسنان
الأ�سنان ببع�سها، ما  الذي مينع احتكاك  بالأ�سنان  الواقي اخلا�ض  ا�ستخدام 
اأ�سارت  اأن هذه احلالة  يخفف من خماطر تلفها والآلم الناجمة عنه. يذكر 
اأهم  اأبرزت  بال�سعودية، حيث  النف�سية  ال�سحة  لتعزيز  الوطنية  اللجنة  اإليها 

املعلومات والن�سائح اخلا�سة بها، وهي ما اأوردته »اآفاق« يف هذا املو�سوع.

استشارة طبية

تأثير إزالة الغدة الدرقية بالكامل 
على اإلنجاب مستقبال

هلل،  واحل��م��د  للعالج،  قابلة  الدرقية  ال��غ��دة  اأم��را���ض  معظم  اأ�سبحت  لقد 
وتنجب  حتمل  اأن  بالكامل،  الدرقية  الغدة  عندها  ا�ستاأ�سلت  ملن  وميكن 
الأدوي��ة  تتناول  اأن  ب�شرط  الن�شاء،  من  غريها  مثل  مثلها  طبيعي،  ب�شكل 
املكتوبة لها ب�سكل منتظم، واأن تكون حتاليل الغدة عندها طبيعية و�سمن 
وتعاين  للحمل،  تخطط  من  كل  الأطباء  ين�سح  ولذلك  املقبول.  امل�ستوى 
اأن تقوم مبراجعة الطبيبة قبل حدوث احلمل؛  م�سكلة يف الغدة الدرقية، 
فهذا اأف�سل لها وللحمل، من اأجل التاأكد من اأنها تتناول اجلرعة املنا�سبة 

للتواصل مع صفحة استشارات، نستقبل مشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني لمسؤول الصفحةجل�سمها، وحينها من املتوقع اأن ي�سري احلمل عندها ب�سكل طبيعي.
aaalayafi@kku.edu.sa الزميل أحمد العياف

طحن األسنان
أثناء النوم يحدث 
أضرارا جسيمة
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رياضة

آل هباش: 
الميداليات نتاج 

عمـل وجهد مضن

حصلوا على أربع ميداليات 
الدخيل يكرم منتخب الجامعة للتايكوندو

سلطان عوض

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  التعليم،  وزي��ر  ت��وج 
ال�سعودية،  للجامعات  الريا�سي  الحتاد 
ال��دك��ت��ور ع���زام ال��دخ��ي��ل، ج��ام��ع��ة امللك 
الأول  امل��رك��ز  على  ح�سولها  بعد  خ��ال��د 
التايكوندو، وذلك يف  احلفل  يف بطولة 
اخلتامي لحتاد اجلامعات الذي اأقيم يف 
قاعة حمد اجلا�سر بجامعة امللك �سعود 

بالريا�ض.
وه���ن���اأ ع��م��ي��د �����س����وؤون ال���ط���الب يف 
اجل���ام���ع���ة ال����دك����ت����ور م����ري����ع ب����ن ���س��ع��د 
ال��ف��ائ��زي��ن يف لعبة  ال���ط���الب  ال��ه��ب��ا���ض، 
التايكوندو امل�ساركني يف بطولة الحتاد 
الريا�سي للجامعات ال�سعودية اخلام�سة 
ل���ل���ت���اي���ك���ون���دو، وه��������م: ن��������واف حم��م��د 
م����داوي )ح�سال  اآل    ون����واف  ع��ائ�����ض، 
بن  و�سلطان  ذهبيتني(  ميداليتني  على 
عبداهلل  ب��ن  واأن�����ض  عبدالوهاب،  حممد 
وفار�ض  ال�سهري،  بن علي  لحق، ومهنا 
اأربع  اآل لبدان، )ح�سلوا على  نا�سر  بن 
م��ي��دال��ي��ات ب��رون��زي��ة(، وذل���ك ب��اإ���س��راف 

املدرب حممد بن �سعيد القحطاين.
اأن حت��ق��ي��ق ه��ذه  ه��ب��ا���ض  اآل   واأك����د 
وقال  واإجن���از،  فخر  الإيجابية  النتيجة 
نتائج  حتقيق  على  اجلامعة  حر�ست   «
امل��درب��ني  اأف�����س��ل  فا�ستقطبت  اإي��ج��اب��ي��ة 
الإم��ك��ان��ات  ك��ل  وف��رت  كما  وامل�ساعدين، 
الالزمة من مع�سكرات وغريها ليتحقق 
ي��ت��وا���س��ل يف  لأن  ن�سعى  ال���ذي  الإجن�����از 

مقبل الأيام«.

امل�����س��ارك��ة  ال���ف���رق  ج��م��ي��ع   وطالب 
احت����اد اجل��ام��ع��ات مبختلف  ب��ط��ول��ة  يف 
مبوا�سلة  املقبلة  ال�����س��ن��وات  يف  الأل��ع��اب 
النتائج الإيجابية  العمل اجلاد لتحقيق 
ال��ت��ي مت��ث��ل ط��م��وح واأم��ن��ي��ات القائمني 

على اجلامعة.
ت��ك��رمي جامعة امللك  اأن���ه مت  ي��ذك��ر 
لبطولت  الريا�سي  التميز  ب��درع  �سعود 
ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  الحت��اد 
قدره  ومبلغ  احل��ايل  الريا�سي  للمو�سم 

مليون ريال.

ال��دم��ام على  ك��م��ا ح�سلت ج��ام��ع��ة 
امل���رك���ز ال���ث���اين وم��ب��ل��غ ق����دره 500 األ���ف 
ريال، ونالت جامعة جازان املركز الثالث 

ومبلغا قدره 250 األف ريال.
ال���ف���ائ���زة  ت���ت���وي���ج اجل���ام���ع���ات  ومت 
التي  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل�����س��اب��ق��ات  خمتلف  يف 
اجلامعي  العام  اجلامعات  احتاد  نظمها 
�سعود  امللك  نالت جامعة  احل��ايل، حيث 
ال��ف��رو���س��ي��ة  ب���ط���ولت  يف  الأول  امل���رك���ز 
وال��ت��ن�����ض وال�����س��ل��ة وك����رة ق���دم ال�����س��الت 
والح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة »ك����رة ال��ه��دف، 

األعاب القوى«.
بن  حممد  الإم���ام  جامعة  وحققت 
�سعود الإ�سالمية املركز الأول يف بطولتي 
الكاراتيه والكرة الطائرة، ونالت جامعة 
امللك عبد العزيز املركز الأول يف بطولة 
املركز  ج��ازان  ال�سباحة، وحققت جامعة 
الأول يف بطولتي األعاب القوى واخرتاق 
ال�ساحية.  وفازت كليات بريدة الأهلية 
ب��ب��ط��ول��ة ال���ك���رة ال���ط���ائ���رة ال�����س��اط��ئ��ي��ة، 
وح��ق��ق��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ب��رتول 
ك��رة  ب��ط��ول��ة  الأول يف  امل���رك���ز  وامل���ع���ادن 

الطاولة.
وذهبت جامعة امللك خالد باملركز 
بينما  التايكوندو،  بطولة  يف  الأول 
ن��ال��ت ج��ام��ع��ة اجل���وف ب��ط��ول��ة ك��رة 
وف���ازت   ،»Bم�ستوى« ال��ق��دم 
اجلامعة الإ�سالمية ببطولة 
اجلودو، فيما نالت جامعة 
الق�سيم بطولة كرة القدم 

.»A م�ستوى«
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خالد العمري

كلية  يف  املحا�سبة  بق�سم  املحا�سر  اأو�سح 
نا�سر  الدكتور  واملالية  الإداري����ة  العلوم 
بع�ض  ل��دى  ال�سلبيات  اأب���رز  اأن  الكع�سي 
درا���س��ة  ب��ف��ائ��دة  ال��ط��الب ع��دم معرفتهم 
م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ض ال��ت��ي ي��ت��م فيها 
ب�سكل  والثقافة  واملعرفة  العلم  اكت�ساب 
على  ف��ق��ط  ي��رك��زون  اأن��ه��م  مبنا  متميز، 
احل�سول على درجة النجاح، ويح�سرون 
ق��اع��ات ال��درا���س��ة م��ن غ��ري ورق����ة وق��ل��م، 

ويتغيبون من غري عذر!

كيف بداأت رحلتك العلمية؟
ب������داأت ح��ي��ات��ي ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم����ال علم 
ال��ث��ان��وي��ة، عندما  امل��رح��ل��ة  امل��ح��ا���س��ب��ة يف 
وم�سك  امل��ح��ا���س��ب��ة  بتخ�س�ض  ال��ت��ح��ق��ت 
الدفاتر يف املعهد الثانوي التجاري باأبها، 
علما  باملحا�سبة  اهتمامي  اكت�سفت  حيث 
وم��ه��ن��ة، وك����ان ل��ه��ذا الأث����ر ال��ك��ب��ري على 

درا�ساتي امل�ستقبلية.
اأك���م���ل���ت م���رح���ل���ة ال���ب���ك���ال���وري���و����ض 
الإداري��ة  العلوم  كلية  يف  املحا�سبة  بق�سم 
وتخرجت  خ��ال��د،  امللك  بجامعة  واملالية 
ال��درا���س��ي  ال��ف�����س��ل   ،2009-2008 ع�����ام  
مرحلة  اإك��م��ال  من  لتمكني  نظرا  الأول، 
درا�سية  ف�سول  �سبعة  يف  البكالوريو�ض 

فقط.
تخرجت مبعدل مرتفع، ثم تقدمت 
معيد  لوظيفة  الوظيفية  امل�سابقة  اإل���ى 

بالق�سم الذي تخرجت فيه.

حالفني احلظ وقبلت معيدا بق�سم 
ال��ف�����س��ل   ،  2009-2008 ع����ام  امل��ح��ا���س��ب��ة 
ال��درا���س��ي ال��ث��اين، وب��ه��ذا ب���داأت م�سريتي 

الأكادميية.
 2010 ل����ع����ام  م�����ار������ض  يف  اب���ت���ع���ث���ت 
الإجن��ل��ي��زي��ة يف جامعة  ال��ل��غ��ة  ل��درا���س��ة 
بولية   University of Denver دينفر 

كلورادوا الأمريكية.
درا�سة ماج�ستري  بداأت  بعدها  ومن 
 Texas A&M بجامعة   املحا�سبة  علوم 
وذل���ك   ،University–Commerce

بولية تك�س�ض الأمريكية.
دي�سمر  يف  ت��خ��رج��ت  اهلل  وبف�سل 
عام 2013، وبا�سرت عملي حما�سرا بق�سم 

املحا�سبة ب�سهر  يناير 2014.
ومنذ ذاك الوقت، در�ست العديد من 
البكالوريو�ض  ملرحلة  املحا�سبة  مقررات 

م���ع ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��را���س��ل��ة ال��ع��دي��د من 
قبول  على  للح�سول  العاملية  اجلامعات 

ملرحلة الدكتوراه.
  

ما ال�شعوبات التي واجهتها
يف حياتك العلمية؟

ال���ل���غ���ة  درا�������س������ة  ك����ان����ت  ����س���ع���وب���ة  اأول 
�سنة  نحو  ا�ستغرقت  حيث  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
لأمت���ك���ن م���ن احل�������س���ول ع��ل��ى ال���درج���ة 
امل���وؤه���ل���ة ل��ل��ق��ب��ول مل��رح��ل��ة امل��اج�����س��ت��ري يف 
اأي�سا،    .TOEFL و   IELTS اخ��ت��ب��ارات  
�سعوبة احل�سول على الدرجة املوؤهلة يف 
 Graduate Management اختبار 
Admiss ion  Tes t  -  GMAT

ال��ذي يحتوي على جزيئني: جزء لغوي 
متقدم  ريا�سي  وج��زء  متقدم،  اإجنليزي 
جدا، وهو اختبار خا�ض لتخ�س�سات املال 

والأعمال ملراحل املاج�ستري والدكتوراه.
يف  ���س��ع��وب��ة  الآن  اأواج��������ه  اأي�������س���ا، 
الدكتوراه،  ملرحلة  قبول  على  احل�سول 
ن����ظ����را ل����ق����وة ال���ط���ل���ب ال�������س���دي���د ع��ل��ى 
ت��خ�����س�����س��ات امل�������ال والأع������م������ال مل��رح��ل��ة 
الدكتوراه يف اجلامعات الغربية والعاملية 
تناف�سيا  يعد  القبول  اإن  حيث  املتميزة، 

وانتقائيا.
 

اأهم املو�شوعات البحثية
 التي تهتم بها؟ 

وج�����دت ن��ف�����س��ي م��ه��ت��م��ا مب���ج���ال علم 
وهو  والإداري������ة،   التكاليف  حما�سبة 
امل�ستخدمة  املحا�سبية  ال��ف��روع  اأح���د 
ك��ان��ت  ����س���واء  امل��ن�����س��اآت  اإدارة  خل��دم��ة 
�سناعية اأم خدمية يف املجال اخلا�ض 
ي��ت��ع��ل��ق مب��ج��ال  ف��ي��م��ا  اأم احل���ك���وم���ي 
وعلى  والرقابة،  والتنفيذ  التخطيط 
���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ن���ظ���ام ت���وزي���ع ت��ك��ال��ي��ف 
اأ���س��ا���ض  امل��ن��ت��ج��ات اأو اخل���دم���ات ع��ل��ى 
 Activity( الن�شاط باأنواعه املختلقة

. )Based Costing
 وك������ذل������ك اأه������ت������م ب���ال���ب���ح���وث 
الأداء  ق����ي����ا�����ض  مب�����ج�����ال  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
 Performance الأداء  واإدارة 
 Measurement &
 ،Performance Management
مبجال  مهت�ما  نف�سي  اأج���د  وك��ذل��ك 
اأن  �سبق  حيث  احل��ك��وم��ي��ة،  املحا�سبة 
باجلامعة  لطالبي  املقرر  هذا  در�ست 
وك���ذل���ك ب���اإح���دى ال�������دورات ال��ت��اب��ع��ة 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال�������س���ع���ودي���ة ل��ل��م��ح��ا���س��ب��ني 

.SCOPA القانونني
 

ما ال�شروط الالزم توافرها
 يف ع�شو هيئة التدري�س؟

من  تعد  التدري�ض  هيئة  ع�سو  مهنة 
اأ���س��رف امل��ه��ن واأك���ره���ا مت��ي��زا، حيث 
املتقدم   الأك��ادمي��ي  العمل  م��ن  متكن 
املت�سمن للبحث العلمي الذي يدر�ض 
م�سكالت واقعية وحا�سرة باملجتمعات 
وي��ع��م��ل ع��ل��ى اإي����ج����اد احل���ل���ول ل��ه��ذه 
امل�����س��ك��الت. وع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
متوا�سل مع الواقع العملي واملجتمع 

من خالل هذه الدرا�سات والبحوث.
ول�����ك�����ي ي���ت���م���ك���ن ع�������س���و ه��ي��ئ��ة 
اأكمل  على  مهمته  اأداء  من  التدري�ض 
علميا،  متمكنا  يكون  اأن  فالبد  وج��ه 
بالنزاهة، ويكون خمل�سا  يتحلى  واأن 

ومو�سوعيا يف عمله.
 

حدثنا عن ال�شلبيات
امللحوظة على 
الطالب؟

اأب�������رز ���س��ل��ب��ي��ة 
وج��دت��ه��ا ل��دى 
ال��ط��الب ه��ي عدم 
درا���س��ة  ف��ائ��دة  معرفة 
م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ض، 

المحاضر بقسم المحاسبة
د. ناصر الكعشي: 
بعض الطالب
يجهلون فائدة
مرحلة البكالوريوس

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

وهي اكت�ساب العلم واملعرفة والثقافة 
الطالب  بع�ض  ف��اأج��د  متميز،  ب�سكل 
يركز فقط على احل�سول على درجة 
النجاح وهي 60 درجة، وجتده يح�سر 
وقلم،  ورقة  الدرا�سة من غري  قاعات 
وي��ت��غ��ي��ب م����ن غ����ري ع������ذر، وي��ت��ع��ام��ل 

باأخالق لتليق بالطالب اجلامعي. 

هل ترى اأن املناهج التعليمية 
احلالية مواكبة ملتطلبات 

الع�شر؟
بالن�سبة لق�سم املحا�سبة بكلية العلوم 
الإدارية واملالية، فقد مت تطوير خطة 
البكالوريو�ض،  درا�سية جديدة ملرحلة 
نحو  منذ  بها  والعمل  اعتمادها  ومت 
ث���الث ���س��ن��وات.  ه���ذه اخل��ط��ة ت��واك��ب 
ال���ت���ط���ور احل����دي����ث يف ع���ل���م وم��ه��ن��ة 
حتتاج  ق��د  باأنها  العلم  م��ع  املحا�سبة، 
اإل����ى ب��ع�����ض ال��ت��ع��دي��الت والإ���س��اف��ات 
الب�سيطة، وهذا يعد اأمرا طبيعيا، لأن 

علم املحا�سبة علم متجدد.
اأن  اإل���ى  الن��ت��ب��اه  األ��ف��ت  اأن  واأود 
جامعة امللك خالد تعد من اجلامعات 
وتطوير  متابعة  ناحية  م��ن  املتميزة 
امل���ن���اه���ج، وي��ت��م��ث��ل ه����ذا ال��ت��ط��وي��ر يف 
الأن�������س���ط���ة ال���ت���ي مت���ار����س���ه���ا ع���م���ادة 
ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي واجل������ودة من 
ن���اح���ي���ة ال����دع����م امل�����س��ت��م��ر وامل��ت��اب��ع��ة 
البيئة  يواكب  ب�سكل  املناهج  لتطوير 
ع��م��ادة  اأي�����س��ا  احل��دي��ث��ة.   التعليمية 
فعال  بدور  تقوم  الإلكرتوين  التعليم 
من ناحية دعم اخلدمات الإلكرتونية 
احلديثة،  التعليمية  للعملية  امل�سهلة 
 Black ح��ي��ث ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام خ��دم��ة
ال���ت���ق���ن���ي���ات  م�����ن  وغ�����ريه�����ا   board

الإلكرتونية.
  

كيف تنظر جلامعة امللك خالد 
و�شعيها يف حتقيق الريادة؟

خ��ال��د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  وق���ي���ادات  اإدارة 
ت�����س��ع��ى ج���اه���دة اإل�����ى احل�����س��ول على 
مراكز متميزة ورائ��دة حمليا ودوليا، 
وجود  خالل  من  اجلهد  هذا  ويتمثل 
واجل��ودة،  الأك��ادمي��ي  التطوير  عمادة 
وع���م���ادات  اإدارات  ع����دة  خ����الل  وم����ن 
م�����س��ان��دة اأخ�����رى، ح��ي��ث ي��وج��د وكيل 

ل�سوؤون التطوير واجلودة بكل كلية.
على  فعالة  جل��ان  توجد  وكذلك 
ال��ك��ل��ي��ات والأق�������س���ام ت�سعى  م�����س��ت��وى 
الع��ت��م��ادات  ع��ل��ى  للح�سول  ج��اه��دة 
الأك���ادمي���ي���ة ����س���واء ك���ان���ت اع��ت��م��ادات 

وطنية اأم دولية. 

ر�شالة عامة لكل الطالب؟
ع��ل��ي��ه��م   اأن  ه����ي  ل���ل���ط���الب  ر����س���ال���ت���ي 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز وال�����س��ع��ي نحو 
حتقيق الريادة، ولي�ض فقط الكتفاء 

باحل�سول على درجة النجاح.
اهلل،  حفظه  ب��ل��دن��ا،  يتمتع  الآن 
بعدد كبري من اجلامعات، 25 جامعة 
حكومية من غري اجلامعات والكليات 
اخل���ا����س���ة، وال���ق���ب���ول ب��اجل��ام��ع��ات مل 
عظيمة،  فر�سة  وه���ذه  تناف�سيا  يعد 
اإل����ى ت��خ��رج ال��ك��ث��ري  ول��ك��ن ه����ذا اأدى 
ي��وؤدي  �سوف  وحتما  اجلامعيني،  م��ن 
التقدم  ع��ن��د  م��رت��ف��ع��ة  تناف�سية  اإل���ى 

للح�سول على الوظائف.
ال��ط��الب بال�سعي  اأن�����س��ح  ل��ه��ذا،   
ن��ح��و ال��ت��م��ي��ز وال����ري����ادة ع��ل��ى جميع 
الأف�سلية  لهم  تكون  لكي  امل�ستويات 
والتميز  ال��وظ��ي��ف��ي��ة،  امل��ن��اف�����س��ات  ع��ن��د 
ي�����س��م��ل ن���اح���ي���ة امل����ع����دل ال���رتاك���م���ي 
وج����ان����ب ال���ث���ق���اف���ة ال���ع���ام���ة، واأي�������س���ا 
ال��ذات��ي،  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  ناحية 
و  والإح�ساء  الإجنليزية  اللغة  كتعلم 

الرامج احلا�سوبية.
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األستاذة المساعدة بقسم األحياء د. نجالء رياض:

»إبرة العجوز«       أوصلتني للترقية
د. إيمان العسيري

الأح��ي��اء  بق�سم  امل�ساعدة  الأ���س��ت��اذة  ع��دت 
ال��دك��ت��ورة جن���الء فتحي  ال��ع��ل��وم،  بكلية 
ريا�ض، علوم الأحياء من العلوم املهمة يف 
حياتنا نظرا لهتمامها بدرا�سة الكائنات 
وبيئاتها  وعالقاتها مع  املختلفة  احلية 
منذ  حتر�ض  كانت  اأنها  موؤكدة  بع�سها، 
وتهتم  احليوانات  مراقبة  على  ال�سغر، 
ب�����س��ل��وك��ه��ا وغ���ذائ���ه���ا وك��ي��ف��ي��ة رع��اي��ت��ه��ا 
مليول  ا�ستجابت  اأن��ه��ا  مبينة  ل�سغارها، 

ال�سغر ودر�ست علم الأحياء. 

هل من �شر وراء التحاقك
بهذا الق�شم بالذات؟

علوم الأحياء من العلوم املهمة يف حياتنا، 
وذلك نظرا لتطبيقاتها املختلفة يف �ستى 
نواحي احلياة، فهذا العلم يهتم بدرا�سة 
بيئاتها  املختلفة وكذلك  الكائنات احلية 
التي توجد فيها وعالقاتها مع بع�سها، 
وكلما تعمق الإن�سان يف درا�سة هذا العلم، 

ل يكف ل�سانه عن قول »�سبحان اهلل«.
ول��ق��د ك��ن��ت م��ن��ذ ال�����س��غ��ر اأح��ر���ض 
على مراقبة  احليوانات وملدة طويلة من 
ال��غ��ذاء  واأن����واع  ال��زم��ن، واأه��ت��م ب�سلوكها 
الذي تف�سله وكيفية رعايتها ل�سغارها، 
لذا ا�ستجبت مليول ال�سغر يف درا�سة هذا 

العلم ال�سائق املفيد.

ملاذا ارتكز اهتمامك على جمال 
الطفيليات والعلوم البيولوجية؟

بني  العالقة  �سورة  هو  الطفيليات  علم 
وج��وده  م��ن  منهما  ك��ل  ي�ستفيد  طرفني 
يعي�ض  اأن  مي��ك��ن  ل  وق����د  الآخ�������ر،  م���ع 
اإن ح��دوث ذلك  اأحدهما دون الآخ��ر، بل 

اأن  امل��ح��ت��م��ل  ب��ال��غ��ة م��ن  اأ����س���رارا  ي�سبب 
توؤدى اإلى الوفاة، فهذه العالقات املعقدة 
تعطى م�ساحة كبرية من التفكر والتاأمل 
وما  وت��ع��ال��ى  �سبحانه  اهلل  خم��ل��وق��ات  يف 
للتاأقلم  توؤهلها  مم��ي��زات  م��ن  ب��ه  حباها 

مع بيئتها.

هل من ع�شوية
يف جمعيات علمية؟

بالطبع، فاأنا ع�سو يف عدد من اجلمعيات 
من  ع��دد  يف  م�ساِركة  اأنني  كما  العلمية، 
امل���ج���الت، وم����ن اجل��م��ع��ي��ات: اجل��م��ع��ي��ة 
امل�سرية  واجلمعية  للح�سرات،  امل�سرية 
ل��ع��ل��م احل�����ي�����وان، واجل���م���ع���ي���ة امل�����س��ري��ة 
املجالت  وم��ن  البيولوجية،  للمكافحة 
التي اأكتب فيها: جملة جامعة الزقازيق 
للعلوم، وجملة جامعة املن�سورة للعلوم، 

وغريهما.

كان لك بحث عن ح�شرة
اإبرة العجوز، نريد اأن نعرف

ولو  القليل عنه؟
اجل��وف  منطقة  يف  توجد  احل�سرة  ه��ذه 
وم���ع���ظ���م م���ن���اط���ق امل���م���ل���ك���ة، وه������ي م��ن 
احل�������س���رات ال��ل��ي��ل��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��غ��ذى على 
مثيالتها امليتة، واملواد الع�سوية املتحللة 
من النباتات امليتة، وعلى الرغم من ذلك 
فهي  النافعة،  احل�سرات  من  تعد   فاإنها 

تفرت�ض احل�سرات ال�سغرية.
كما اأنها تتغذى على املواد النباتية 
واحليوانية امليتة، ويوجد مبوؤخر بطنها، 
للدفاع  ت�ستعمله  امللقط  ي�سبه  تركيب 
وخالل  الفري�سة،  واقتنا�ض  نف�سها  عن 
البحث تطرقت اإلى تاأثري بع�ض �ساللت 

النيماتودا املمر�سة للح�سرات.

وق�����د مت ت��رق��ي��ت��ي ع���ل���ى اإث������ر ه���ذا 
البحث املنفرد واأبحاث اأخرى اإلى درجة 
م�سرفة  ب�سورة  مب�سر  م�ساركة  اأ�ستاذة 
مع ا�ستح�سان كبري لهذا البحث، خا�سة 
البحث  ل��ف��ك��رة  ال�����س��اب��ق��ة  ال���درا����س���ات  اأن 
تكاد تكون منعدمة، لذا كان هذا البحث 
اإ����س���اف���ة ك���ب���رية يف جم����ال ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات 

وعالقتها مع هذه احل�سرة. 

عن ماذا كانت تتحدث
الورقة البحثية التي قدمتها

يف موؤمتر البحث العلمي ال�شنوي 
العا�شر للكليات العلمية

باجلامعة عام 2014؟
ل��ق��د ك��ان��ت ع���ن م��و���س��وع م��ه��م األ وه��و 
تاأثري البكترييا املمر�سة وبع�ض مركبات 
مانعات الن�سالخ على قيا�سات دم يرقات 
اأه��م��ي��ة ه��ذا  ال��ق��ط��ن، وت��رج��ع  دودة ورق 
ملكافحة  اآم��ن��ة  اإي��ج��اد حلول  اإل��ى  البحث 
ا�ستخدام  ب��ع��ي��دا ع��ن  الآف����ات احل�����س��ري��ة 

املبيدات ال�سامة ال�سارة.

اأحيطينا بجزء
من خرباتك الفنية؟

ال�سرتاك والإ�سهام يف البحوث العلمية 
والعلوم  الطفيليات  مبجال  تهتم  التي 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة، وال����س���رتاك يف امل�����س��اري��ع 
املحلية،  اجل��ه��ات  متولها  التي  البحثية 
وذل���������ك خل�����دم�����ة اخل�����ط�����ط ال���ق���وم���ي���ة 
البحوث  مراكز  فيها  وي�سارك  للتنمية، 
واجل����ام����ع����ات، واأي���������س����ا  ال������س�����رتاك يف 
واملكافحة  البيولوجية  امل��ق��اوم��ة  جم��ال 
على  القدرة  وكذلك  لالآفات،  امليكروبية 
اإكثار النيماتودا املمر�سة للح�سرات على 

عوائل عدة.

�شخ�شية اأثرت فيك
وكان لها دور فاعل؟

متعها  ال��غ��ال��ي��ة  اأم���ي  ه��ي  ال�سخ�سية  ه���ذه 
ال�سند  كانت  فلقد  والعافية،  بال�سحة  اهلل 
حتى  وتعالى  �سبحانه  اهلل  بعد  يل  وال��ع��ون 
و���س��ل��ت ل���درج���ة اأ����س���ت���اذ م�������س���ارك مب�����س��ر، 

فجزاها اهلل عنا خري اجلزاء. 

�شبعة اأعوام يف جامعة امللك خالد، ما 
انطباعك عن طالبات الق�شم

منذ ح�شورك وحتى الآن؟
لقد تعرفت خالل هذه ال�سنوات على الكثري 
من الطالبات الالئي يتمتعن بح�سن اخللق 
وي��ت�����س��م��ن ب��ال��ط��م��وح ال��ك��ب��ري ل��رف��ع��ة ه��ذا 
الوطن والنهو�ض به، ولزلت، وهلل احلمد، 
على توا�سل معهن حتى بعد تخرجهن، ول 
وهو  وال��ت��وج��ي��ه،  بالن�سيحة  عليهن  اأب��خ��ل 

احلال ذاته مع طالبات الكلية حاليا. 

هل من هدف حمدد تطمحني
اإلى حتقيقه يف احلياة؟

اأه���دف  م��ك��ان،  ك��ل  يف  امل�سلمني  ك��ل  ك�سائر 
ون�سر  وتعالى  �سبحانه  اهلل  لإر���س��اء  دائ��م��ا 
اخل����ري ب���ني ال���ن���ا����ض، وحم����اول����ة الرت���ق���اء 
خا�سة،  العلمي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  بطالباتنا 
العلمية  م�سريتهن  موا�سلة  على  وحثهن 

باإذن اهلل.

اأمنية تودين حتقيقها

على �شعيد العمل؟
م����ن اأك������ر الأم����ن����ي����ات ال���ت���ي اأمت���ن���ى 
ال��ع��ل��م��ي  ب��ال��ب��ح��ث  ت��ت��ح��ق��ق، اله���ت���م���ام  اأن 
واأن  لدينا،  ما  بكل  وم�ساندتهم  والباحثني 
تكون جامعة امللك خالد مميزة بني اأقرانها 

بالباحثني والأبحاث الهادفة. 

و�شايا تقدمينها ملعيدات الق�شم 
ا�شتخل�شتها من جتاربك

وخرباتك يف العلم والعمل؟
اأو���س��ي��ه��ن ون��ف�����س��ي ب��ت��ق��وى اهلل وال�����س��ر 
م�سريتهن  ا�ستكمال  على  واملثابرة  والعدل 
العلمية من خالل التفكري مليا يف مو�سوع 
ينوين  خطوة  اأي  قبل  ال��درا���س��ة  اأو  البحث 
ال��ق��ي��ام ب��ه��ا، واأخ���ذ ال��وق��ت ال��ك��ايف، واختيار 
امل���و����س���وع���ات ال���ت���ي ت���ت���واف���ر ل��ه��ا م���راج���ع، 
البحث  ي��ج��ب  اإذا  امل��ق��ام��رة،  م��ن  وح�����ذاري 

جيدا يف املكتبات للتيقن.
كما اأو�سيهن بالبتعاد عن املو�سوعات 
يجب  ل���ذا  ب��ح��ث��ا،  اأ���س��ب��ع��ت  ال��ت��ي  امل�ستهلكة 
لتتجنب  ال�سابقة  الر�سائل  على  الط���الع 
العليا  الدرا�سات  طالبة  على  ويجب  ذل��ك. 
ع��ل��ى ح�����س��ور مناق�سة  ال��دائ��م��ة  امل��واظ��ب��ة 
كثريا  �سيفيدها  ف��ه��ذا  العلمية،  ال��ر���س��ائ��ل 
لأنها �ستتعرف على اأخطاء زميالتها ومنها 

�ستكت�سف اأخطاءها.

خطوات تتمنني اأن يعمل
الق�شم بها من اأجل طالباته؟

تنظيم حما�سرات اأو دورات ق�سرية �سريعة 
ا�ستقبال  ح���ول  الأول�����ى  امل��رح��ل��ة  ل��ط��ال��ب��ات 
احل����ي����اة اجل���ام���ع���ي���ة ي���ق���دم���ه���ا خ���ري���ج���ون 
ن��اج��ح��ون م���ن اأه�����ل ال��ت��ج��رب��ة، ح��ي��ث يتم 
ت��ع��ري��ف��ه��ن ب��خ�����س��ائ�����ض احل���ي���اة اجل��ام��ع��ي��ة 
والإر���س��ادات  امل��الح��ظ��ات  بع�ض  واإعطائهن 

والن�سائح ونحو ذلك.

وك��ذل��ك اأمت��ن��ى اإع����داد دل��ي��ل اإر���س��ادي 
ل��ط��ال��ب��ات امل��رح��ل��ة الأول������ى اجل����دي����دات يف 
الكلية اأو الق�سم، اأو اأن يكون هناك دليل عام 
ن�سائح  يت�سمن  اجل��ام��ع��ة،  ط��الب  جلميع 
ويحتوي  واأخالقية،  عامة  درا�سية  وو�سايا 
والتخ�س�ض  ال��درا���س��ة  ع��ن  معلومات  على 
الدرا�سي مزود مبخططات و�سور وخرائط 
واملكتبة  وامل��خ��ت��رات  ل��ل��ق��اع��ات  تو�سيحية 
الدرا�سة،  واأ�ساليب  وطرق  البنايات،  وبقية 

وبع�ض التنبيهات.

هل من كلمة اأخرية؟
الطالبات  ك��ل  اإل��ى  اأت��ق��دم  اأن  اإل  ي�سعني  ل 
باإخال�ض ومثابرة  نهار  ليل  يعملن  الالتي 
بخال�ض ال�سكر، كما اأتقدم بال�سكر اجلزيل 
الق�سم  ورئي�سة  الأح��ي��اء  ق�سم  اأع�ساء  اإل��ى 
وعميدة كلية العلوم ومعايل مدير اجلامعة 
اجلامعة  خدمة  يف  اجل��ب��ارة  جهودهم  على 

واملجتمع.
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إدارات

مدير إدارة عمادة التعلم اإللكتروني عبداهلل آل جهاش:

جامعتنا عالمة بارزة في مجال التعلم اإللكتروني
امل�����س��ان��دة ب��اجل��ام��ع��ة، وي��ت��م��ث��ل دوره����ا يف 
ت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين م���ن خ��الل 
تبني عدد من املبادرات التقنية التعليمية 
يف اإط�������ار اجل���ه���د امل���ت���وا����س���ل ل��ل��ج��ام��ع��ة 
وت��ق��دمي  التعليمية،  العملية  لتح�سني 
من  والتطوير  والإب����داع  للنجاح  ف��ر���ض 
والدعم  والتدريب  الأدوات  توفري  خالل 
ط��الب  م���ن  من�سوبي اجلامعة  جل��م��ي��ع 
وط��ال��ب��ات واأع�����س��اء هيئة ت��دري�����ض، حيث 
ت�سعى العمادة من خالل طاقمها وفريق 
ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا م���ن م��وظ��ف��ني وم��وظ��ف��ات 
التي  العمادة  ور�سالة  روؤي���ة  حتقيق  اإل��ى 
متكني  يف  ال��ف��ع��ال  الإ���س��ه��ام  يف  تتلخ�ض 
اجل����ام����ع����ة وم���ن���ت�������س���ب���ي���ه���ا م�����ن حت��ق��ي��ق 
الأدوات  با�ستخدام  املتغرية  احتياجاتهم 
التعلم  يوفرها  التي  والبيئة  واملمار�سات 
الإلكرتوين، وتتلخ�ض الر�سالة يف متكني 
اجل��ام��ع��ة م���ن حت�����س��ني ك���ف���اءة وف��ع��ال��ي��ة 
وذلك  املن�سوبني،  ر�سى  وحتقيق  التعليم 
كافة  يف  الإل���ك���رتوين  التعلم  بت�سمني 

الأن�سطة التعليمية للجامعة.
تقدمي  ولتتمكن العمادة من 
املطلوبة؛    باجلودة  املنا�سبة  اخلدمة 
ف��ق��د مت ت��ق�����س��ي��م ال���ك���ادر اإل���ى 
وح���دات وف��رق 
ف���اع���ل���ة 
ك����������������ل 

اإلى اأي مدى �شعيتم
لتطوير موظفي الإدارة؟

اأي  اأهم الركائز لنجاح  يعد املوظف من 
عمل، ونحن يف التعلم الإلكرتوين نويل 
التدريب اأهمية بالغة، وذلك فيما يتعلق 
منار�سه  ال��ذي  التقني  العملي  باجلانب 
واملوظفات  املوظفني  تدريب  خالل  من 
على اأنظمة التعلم الإلكرتوين واأدواته، 
لتجدد  ن��ظ��را  م�ستمر  ال��ت��دري��ب  وه����ذا 
الأن���ظ���م���ة وت���ط���وره���ا، وك���ذل���ك ج��وان��ب 
يف  لها  العاملني  جلميع  ال���ذات  تطوير 

خطة التدريب ن�سيب.

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

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

م���ا ح��ق��ق��ت��ه اجل���ام���ع���ة م���ن جن���اح���ات ل 
ت��خ��ف��ى يف جم���ال ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين، 
اأع���ت���ق���د اأن�����ه اأك�����ر دل���ي���ل ع��ل��ى ت�����س��اف��ر 
اجل���ه���ود، وم���ا ن��ل��ق��اه م���ن دع���م م�ستمر 
وت��وج��ي��ه دائ����م م���ن ق��ب��ل م��ع��ايل م��دي��ر 
اجل���ام���ع���ة وال���������س����ادة وك������الء اجل��ام��ع��ة 
ال��ع��م��ي��ِدي��ن وال��ع��م��ي��دات  وت��ع��اون جميع 
هذا  يف  اجلامعة  ل��ه  ت�سعى  م��ا  لتحقيق 
ال���س��ت��م��رار  م�����س��وؤول��ي��ة  يحملنا  امل��ج��ال 

والتطوير وموا�سلة النجاح.

الإل�����ك�����رتوين م���ن خ����الل ت��ب��ن��ي ع����دد من 
املبادرات يف اإطار اجلهد املتوا�سل للجامعة 

لتح�سني العملية التعليمية.

ما املهام الرئي�شية لإدارتكم؟ 
ع����م����ادة ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين 
ه���ي اإح������دى ال���ع���م���ادات 

منها يتخ�س�ض بتقدمي جزء من اخلدمة 
وتتكامل مع بع�سها لتكون ج�سم العمادة.

كيف ا�شتفدمت من التقنية
يف جمال عملكم؟

ما من �سك يف اأننا نعي�ض يف ع�سر جديد 
امل��ج��الت،  ك��اف��ة  يف  التقنية  ع��ل��ى  يعتمد 
فال يكاد يخلو اأي تطور اإل وال�ستخدام 
الأمثل والواعي للتقنية يعد عن�سرا من 
التعلم  اأن��ن��ا يف  واأع��ت��ق��د  عنا�سر جن��اح��ه، 
رائع من  ب�سكل  ا�ستفدنا  قد  الإلكرتوين 
هذه التقنية يف جمال عملنا حيث اأ�سبح 

لدينا �سغف كبري ملا نقوم به.
اأ�سهمت يف  ق��د  كونها  اإل���ى  اإ���س��اف��ة   
واأعلى جودة  باأ�سرع وقت  الأعمال  اإجن��از 
واأق���ل تكلفة، اأ���س��ف اإل��ى ذل��ك م��ا حتمله 
اإب��داع وابتكار وتنمية للعقل  التقنية من 
التي ميكن  الأف��ك��ار  والتفكري من خ��الل 
ملا هو قائم  امل�ستمر  تطبيقها، والتجديد 

حاليا. 

ما طموحاتكم يف هذا املجال؟ 
كثرية، ومما  والآم��ال  كبرية  الطموحات 
ن�����س��ع��ى اإل���ي���ه اأن ت�����س��ب��ح اجل��ام��ع��ة رق��م��ا 
التعلم  جم���ال  يف  ب����ارزة  وع��الم��ة  �سعبا 
ه���ذا قد  اأن  اع��ت��ق��ادي  الإل����ك����رتوين، ويف 

اأ�سبح واقعا بف�سل اهلل.

ما ال�شعوبات التي تواجهونها
يف عملكم؟ 

جمال التعلم الإلكرتوين جمال متطور 
ب���ا����س���ت���م���رار. رمب����ا ال�����س��ع��وب��ة ت��ك��م��ن يف 
وخلق  يتوقف  ل  ال���ذي  اجل��دي��د  مواكبة 
مبادرات نوعية من �ساأنها اأن حتدث فرقا 

يف تطوير العملية التعليمية باجلامعة.

كيف ترى تعاون من�شوبي
اجلامعة معكم؟

تت�سافر  متكامل  كيان  نحن  اجلامعة  يف 
فيه اجلهود وتتكامل، وجميع الإدارات - 
بال ا�ستثناء- هم جزء حقيقي وفعال من 
الإل��ك��رتوين  التعلم  حققه  ال��ذي  النجاح 

على كافة الأ�سعدة.

كلمة اأخرية؟
واإن  دعمكم  وعلى  ثقتكم  على  لكم  �سكرا 
كان من �سيء نرجوه وناأمله من اجلميع 
تدري�ض  هيئة  واأع�ساء  طالبا  اأو  اإدارات 
فهو األ يبخلوا علينا باآرائهم واأفكارهم اأو 
مالحظاتهم ونقدهم فيما يخدم تطوير 
على  اإيجابا  وينعك�ض  الإلكرتوين  التعلم 
�سائلني  ب��اجل��ام��ع��ة،  التعليمية  العملية 
والنجاح،  التوفيق  دوام  للجميع  امل��ول��ى 
اجلامعات  م�ساف  يف  جامعتنا  ن��رى  واأن 

املتقدمة عامليا، باإذن اهلل.

خالد العمري
               

اأو�سح مدير اإدارة عمادة التعلم الإلكرتوين 
اإدارت������ه  اأن  ج���ه���ا����ض،  اآل  حم��م��د  ع���ب���داهلل 
باجلامعة،  امل�ساندة  العمادات  اإح��دى  تتبع 
التعلم  تفعيل  يف  يتمثل  دوره���ا  اأن  م��وؤك��دا 
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إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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لقطات

خادم الحرمين الشريفين
يوافق على ضم أكثر من

12 ألفا لـ »االبتعاث«
أحمد العياف 

ب��ن عبد  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  ���س��درت م��واف��ق��ة خ���ادم احل��رم��ني 
رئي�ض  نائب  العهد  �سعود، حفظه اهلل، على ما رفعه ويل  اآل  العزيز 
جمل�ض ال��وزراء وزير الداخلية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
لرئي�ض  الثاين  النائب  العهد  ويل  وويل  العزيز،  عبد  بن  نايف  بن 
ال��دف��اع، �ساحب ال�سمو امللكي الأم��ري حممد  ال���وزراء وزي��ر  جمل�ض 
ال�سعوديني  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  ب�سم  عبدالعزيز،  ب��ن  �سلمان  ب��ن 
مكتملي  الأمريكية  اجلامعات  يف  اخلا�ض  ح�سابهم  على  الدار�سني 
ال�شروط الذين بدوؤوا الدرا�شة الأكادميية، اإلى البعثة، وفق �شوابط 
مقبلني  درا�سيني  ف�سلني  تكاليف  وتغطية  البتعاث،  وا���س��رتاط��ات 
ب��دوؤوا  ال��ذي��ن  ال�سعوديني  والطالبات  ال��ط��الب  لكل  اللغة  ل��درا���س��ة 

درا�سة اللغة يف اجلامعات واملعاهد يف الوليات املتحدة الأمريكية.
من جانبه، رفع وزير التعليم الدكتور عزام الدّخيل با�سمه وا�سم 
الطلبة املبتعثني ال�سكر اإلى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبد العزيز اآل �سعود، حفظه اهلل، على اللفتة الأبوية الكرمية.
بهذا  امل�سمولني  والطالبات  بالطلبة  الدخيل  الدكتور  واأه��اب  
ي�ستفيدوا  اأن  اإلى  األف طالب وطالبة   12 اأكر من  القرار وعددهم 
يف  ويجتهدوا  النافع  بالعلم  يت�سلحوا  واأن  ال�سخي  العطاء  هذا  من 

حت�سيلهم العلمي واأن يكونوا خري �سفراء خلري بلد.
ك��م��ا اأع�����رب وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ال��غ ���س��ك��ره خل����ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز وويل عهده وويل ويل عهده، 
حفظهم اهلل، على ما يقدمونه من الدعم غري املحدود الذي يتلقاه 

التعليم يف بالدنا ولأبناء وبنات هذا الوطن.
يف �سياق ذي �سلة، بداأت وزارة التعليم يف تنفيذ الأمر ال�سامي 
الكرمي القا�سي ب�سم الطلبة والطالبات ال�سعوديني الدار�سني على 
اإحلاق  خالل  من  وذل��ك  الأمريكية،  اجلامعات  يف  اخلا�ض  ح�سابهم 
اأولئك الذين بداأوا درا�ستهم الأكادميية، ودفع ر�سوم درا�سية لف�سلني 

كاملني ملن هم يف مرحلة درا�سة اللغة الإجنليزية.
ال��ف��وزان  نا�سر  ال��دك��ت��ور  لالبتعاث  التعليم  وزارة  وكيل  واأك���د 
اآي��ات  اأ���س��م��ى  ال���ذي ه��ن��اأ الطلبة ب��ه��ذا الأم���ر ال�سامي ال��ك��رمي ورف���ع 
عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  والتقدير  ال�سكر 
اأن املوافقة الكرمية ت�سمل جميع الطلبة الذين  العزيز،حفظه اهلل، 
اإلى  النظر  دون  بها  مو�سى  جامعات  يف  الأكادميية  الدرا�سة  ب��داأوا 
ال�ساعات التي كان �سيتوجب عليهم اإنهاوؤها اأو املعدلت امل�سروطة يف 
بناءا  اإحلاقه  البكالوريو�ض يتم   الثالث؛ فطالب  الدرا�سية  املراحل 
على املوافقة دون اأن ينهي 30 �ساعة، كما اأن طالب املاج�ستري يلحق 
دون اأن ينهي ت�سع �ساعات، مبعدل )3،30( من )4(، يف حني اأن طالب 
يح�سل  اأن  ودون  �ساعات،  ت�سع  ينهي  اأن  دون  اإحلاقه  يتم  الدكتوراه 

على املعدل املطلوب.
ال��وزارة يف  اللغة الإجنليزية، فقد بداأت  اأما فيما يتعلق بطلبة 
اإنهاء اإجراءات التكفل بدفع ر�سوم ف�سلني درا�سيني كما ن�ست عليه 

املوافقة ال�سامية.
ال�سريفني  امل�ستقبلية لرنامج خادم احلرمني  وحول اخلطط 
ال���وزارة  اأن  للبعثات  التعليم  وزارة  وكيل  ب��ني  اخل��ارج��ي،  لالبتعاث 
الثالثة  للمرحلة  الطلبات  لتلقي  ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا  تنهي  اأن  اأو���س��ك��ت 
الثالثة  املرحلة  واأن  رم�سان،  م��ن   ال������10  يف  �ستبداأ  التي  للرنامج 
التخ�س�سات  ويف  ل��ل��رن��ام��ج،  امل��ر���س��ح��ني  اأع�����داد  يف  زي����ادة  �ست�سهد 

النوعية، وذلك مبا يتنا�سب مع احلاجة الفعلية ل�سوق العمل.

جامعات

ت����وج م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م رئ��ي�����ض 
ال��ري��ا���س��ي  الحت�������اد  اإدارة  جم��ل�����ض 
ل���ل���ج���ام���ع���ات ال�������س���ع���ودي���ة ال���دك���ت���ور 
ع����زام ب���ن حم��م��د ال���دخ���ّي���ل، جامعة 
الريا�سي  التميز  ب���درع  �سعود  امل��ل��ك 
ل�����ب�����ط�����ولت الحت������������اد ال����ري����ا�����س����ي 
ل���ل���ج���ام���ع���ات ال�������س���ع���ودي���ة ل��ل��م��و���س��م 
الريا�سي احلايل ومبلغ مليون ريال ، 
خالل احلفل اخلتامي لالحتاد الذي 

ال���ري���ا����س���ي ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة 
لالأن�سطة  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر  م�ست�سار 
ال��ط��الب��ي��ة ال��روف��ي�����س��ور ال��دك��ت��ور 
ول���ي���د ب����ن ع���ب���د ال��������رزاق ال������دايل يف 
اأن الحت�����اد  احل���ف���ل  خ�����الل  ك��ل��م��ت��ه 
���س��اه��م م��ع اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة يف 
امل�ساركة  عر  م�سرفة  م�سرية  اإكمال 
وال�ستعداد  اجلاد  والتنظيم  الفعالة 
جناحات  النتائج  تلك  فكانت  املنظم 

حيث  الحت����اد،  عليه  واأ���س��رف  نظمه 
بجامعة  اجلا�سر  قاعة حمد  اأقيم يف 
امللك �سعود بالريا�ض بح�سور مديرو 
الريا�سي  الحتاد  ورئي�ض  اجلامعات 
ل���ل���ج���ام���ع���ات ال�������س���ع���ودي���ة م�����س��ت�����س��ار 
الطالبية  لالأن�سطة  التعليم  وزي���ر 
عبد  بن  وليد  الدكتور  الروفي�سور 

الرزاق الدايل.
الحت���اد  اأكد رئي�ض  ج��ان��ب��ه  م��ن 

وم�سريته  الحت����اد  ل�سجل  اأ���س��ي��ف��ت 
التي مت�سي حتتها جهود املخل�سني، 
م�����س��ريا اإل����ى اأن���ه���ا م�����س��رية ع��ن��وان��ه��ا 
دق������ة ال���ت���ن���ظ���ي���م وه����دف����ه����ا ري���ا����س���ة 
م�ساركة  ور���س��ال��ت��ه��ا  جامعية  رائ����دة 

اأبناء اجلامعات يف اإجنازات الوطن.
ع���ق���ب ذل������ك ����س���اه���د احل�������س���ور 
الريا�سي  الحت��اد  م�سرية  عن  فيلما 
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة ث���م اأوب���ري���ت 
الحت����اد ال��ري��ا���س��ي »���س��واع��د وط��ن« 
وال�������ذي ك�����ان ل���وح���ة مم���ي���زة جت��ل��ت 
املواطنة، وقدم فيه طالب  روح  فيها 
�سور  اأزه��ى  عبدالعزيز  امللك  جامعة 
ال���ن���م���اء وال���ت���ط���ور ل��ل��وط��ن وك��ذل��ك 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  مبايعة 
العهد  ويل  و�سمو  عهده  ويل  و�سمو 
وت��خ��ل��ل��ه��ا ال���ف���ل���ك���ل���ورات والأل���������وان 
امل���م���ل���ك���ة واخ���ت���ت���م���ت  ال�������س���ع���ب���ي���ة يف 
بالعر�سة ال�سعودية التي �سارك فيها 
الدخّيل  عزام  الدكتور  التعليم  وزير 

و�سط تفاعل كبري من احل�سور.
عقب ذل���ك، ك��رم ال��دك��ت��ور ع��زام 
ال��دخ��ّي��ل اجل��ام��ع��ات وامل�����س��ارك��ني يف 
اجل��ام��ع��ات  ثم توج  الحت����اد  اأن�����س��ط��ة 
احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى امل����راك����ز الأول�������ى يف 
خمتلف م�سابقات الحتاد حيث نالت 
يف  الأول  امل��رك��ز  �سعود  امل��ل��ك  جامعة 
جامعة  وحققت  الفرو�سية،  بطولة 
الإ�سالمية  �سعود  ب��ن  حممد  الإم���ام 
ال��ك��ارات��ي��ه،  ب��ط��ول��ة  يف  الأول  امل��رك��ز 
على  عبدالعزيز  امللك  جامعة  ونالت 
ال�����س��ب��اح��ة،  ب��ط��ول��ة  يف  الأول  امل���رك���ز 
ون��ال��ت ج��ام��ع��ة ج����ازان امل��رك��ز الأول 
ال���ق���وى، وحققت  األ���ع���اب  ب��ط��ول��ة  يف 
الأول يف  امل��رك��ز  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة 
ب��ط��ول��ة ال��ت��اي��ك��ون��دو، ون��ال��ت جامعة 
بطولة  يف  الأول  امل��رك��ز  �سعود  امل��ل��ك 
الأهلية  بريدة  كليات  وف��ازت  التن�ض، 
ال�ساطئية،  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  ببطولة 
الأول  املركز  ج��ازان  جامعة  وحققت 
ونالت  ال�ساحية،  اخ��رتاق  بطولة  يف 
يف  الأول  امل��رك��ز  �سعود  امل��ل��ك  جامعة 
اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ب��ط��ول��ة 
ونالت  القوى(،  األعاب  الهدف،  )كرة 
واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة 
املركز الأول يف بطولة كرة الطاولة، 
كرة  بطولة  اجل��وف  جامعة  وحققت 
القدم )م�ستوى B( ، وح�سلت جامعة 
الطائرة،  ال��ك��رة  بطولة  على  الإم���ام 
بطولة  الإ���س��الم��ي��ة  اجلامعة  ون��ال��ت 
اجلودو ، وحققت جامعة امللك �سعود 
ب��ط��ول��ة ك����رة ق����دم ال�������س���الت وال��ت��ي 
حققت ك��ذل��ك ب��ط��ول��ة ك���رة ال�����س��ل��ة ، 
بطولة  الق�سيم  جامعة  ن��ال��ت  فيما 

  .)A كرة القدم )م�ستوى
التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل   ثم  توج 
اجل��ام��ع��ات ال��ف��ائ��زة ب��امل��راك��ز الثالثة 
املالية  واملبالغ  التميز  ب��دروع  الأول��ى 
ح�سلت  حيث  مركز،  لكل  املخ�س�سة 
التميز  درع  على  �سعود  امللك  جامعة 
وم��ب��ل��غ م��ل��ي��ون ري����ال ون��ال��ت جامعة 
ال���دم���ام امل���رك���ز ال���ث���اين وم��ب��ل��غ 500 
جامعة  الثالث  املركز  ويف  ري��ال  األ��ف 
األف   250 ج��ازان وح�سلت على مبلغ 
ريال ، ثم التقطت ال�سور التذكارية 
الحت��اد  اأع�ساء  مع  الدخّيل  للوزير 

والفائزين.

جامعة الملك سعود في المركز األول والدمام وجازان في المركزين الثاني والثالث

الدخيل يتوج الفائزين ببطوالت
االتحاد الرياضي للجامعات السعودية
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اإلحساء

طيبة
حث مدير جامعة طيبة الدكتور 
ع���دن���ان ب���ن ع��ب��د اهلل امل������زروع، 
اخل��ري��ج��ني ع��ل��ى الجت������اه اإل���ى 
فر�ض  و�سناعة  الأع��م��ال  ري���ادة 

العمل بدل البحث عنها.
ج����اء ذل����ك خ����الل رع��اي��ت��ه 
املدينة  منطقة  اأم��ري  ع��ن  نيابة 
امل����ن����ورة ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة 
ال����ث����ال����ث����ة م�����ن خ����ري����ج����ي ف����رع 
عددهم  البالغ  بينبع،  اجلامعة 
480 طالبا من خمتلف الكليات.

المجمعة
 اأك������د م���دي���ر ج���ام���ع���ة امل��ج��م��ع��ة 
اأن  امل�����ق�����رن  خ�����ال�����د  ال�����دك�����ت�����ور 
»اجل���ام���ع���ة ل����ن ت������رتدد اأب������د يف 
اأو  ق�سم  اأي  اف��ت��ت��اح  اإل���ى  ال�سعي 
نلم�ض  عندما  كلية  اأو  تخ�س�ض 

احلاجة لذلك«.
واأ�������س������اف »ب������داأن������ا ب��ت�����س��ع 
احلمد  وهلل  لدينا  والآن  كليات 
اأربعني  اأك��ر من  ت�سم  كلية   13

تخ�س�سا«.

اإلمام
����س���ه���دت ج���ام���ع���ة الإم��������ام حم��م��د 
ب���ن ���س��ع��ود الإ����س���الم���ي���ة ت��خ��ري��ج 
الدفعة ال�59 من حملة الدكتوراه 
وامل���اج�������س���ت���ري وال���ب���ك���ال���وري���و����ض 
للعام  بعد  عن  والتعليم  والدبلوم 

اجلامعي 1435 – 1436 ه�.

شقراء
بالغرفة  ال�سيدات  ف��رع  ا�ستقبل 
طالبة   25 بالريا�ض،  التجارية 
م���ن ط��ال��ب��ات ال��ك��ل��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة 
جل���ام���ع���ات ����س���ق���راء، ت��ت��ق��دم��ه��ن 
امل�سرفة على وكالة عمادة �سوؤون 
ال���ط���الب ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ورة 

�سيخة ال�سيباين. 
جامعة  طالبات  وا�ستمعت 
�سقراء، ل�سرح مف�سل عن جهود 
الغرفة يف خدمة قطاع الأعمال 
عر�سا  �ساهدن  بينما  الن�سائي، 
ع����ن خ����دم����ات ف������رع ال�������س���ي���دات 
جولة  الزيارة،  و�سملت  للغرفة. 
واأق�����س��ام  اإدارات  ع��ل��ى  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
ال��ف��رع ل��ل��ت��ع��رف م��ن ق���رب على 

الأن�سطة واخلدمات.

اإلسالمية
الإ�سالمية  اجلامعة  مدير  كرم 
العبيد  اإبراهيم  الدكتور  املكلف 
ع�����ددا م���ن ال�����س��ف��راء وق��ن��ا���س��ل 
ال���دول الإ���س��الم��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
م��ه��رج��ان ال��ث��ق��اف��ات وال�����س��ع��وب 
ال������ذي ن��ظ��م��ت��ه اجل���ام���ع���ة، ك��م��ا 
ملعر�ض  والداعمني  الرعاة  ك��ّرم 

الكتاب واملعلومات.

الملك سعود
رئي�ض  التعليم  وزي��ر  توج معايل 
الحت�����اد ال��ري��ا���س��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات 
ال���������س����ع����ودي����ة ال�����دك�����ت�����ور ع�����زام 
امل��ل��ك �سعود  ال���دخ���ّي���ل، ج��ام��ع��ة 
بدرع التميز الريا�سي لبطولت 
الحت�����اد ال��ري��ا���س��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات 
ال��ري��ا���س��ي  للمو�سم  ال�����س��ع��ودي��ة 
احل������ايل، وم��ب��ل��غ ق�����دره م��ل��ي��ون 

ريال.

األميرة نورة
ال���رتب���ي���ة ممثلة  ك��ل��ي��ة  اأق����ام����ت 
بق�سم الرتبية اخلا�سة بجامعة 
ن��ورة بنت عبدالرحمن  الأم��رية 
التوحد«  اأج��ل  من  »معا  فعالية 
ي�����س��اح��ب��ه��ا م���ع���ر����ض ب��ح�����س��ور 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����س��ة 
الأم��رية  اخلريية   التوحد  اأ�سر 
الفي�سل  ع��ب��داهلل  ب��ن��ت  ���س��م��رية 
ال����ف����رح����ان، ووك���ي���ل���ة اجل��ام��ع��ة 
ال��دك��ت��ورة  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 

نادرة املعجل.

الجامعة اإللكترونية
رع����ى اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ض 
ب��ن��در، حفل  ب��ن  الأم����ري في�سل 
ج الدفعة الأول��ى من طلبة  تخرُّ
اإدارة  )ق�سم  املاج�ستري  برنامج 
ال�سعودية  باجلامعة  الأع��م��ال( 
الإلكرتونية وعددهم 16 طالبا.

الملك فيصل
د�سن مدير جامعة امللك في�سل، 
املعر�ض  ال�ساعاتي،  عبدالعزيز 
ال��ط��الب��ي��ة  ل���الأن�������س���ط���ة  الأول 
لق�سم الت�سال والإع��الم، الذي 
وذل����ك  الآداب،  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت��ه 
ب��ح�����س��ور ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة رئ��ي�����ض 
املعر�ض الدكتور ظافر ال�سهري، 
ال�سهري،  ع��ل��ي  الق�سم  ورئ��ي�����ض 
املتخ�س�سني  م��ن  ك��ب��ري  وج��م��ع 

واملهتمني.
على  ال�ساعاتي  اطلع  وقد   
الأرك��ان وا�ستمع ل�سرح من قبل 
الطالب امل�ساركني خالل جولته 
�سبعة  �سم  ال���ذي  امل��ع��ر���ض  على 

اأركان متنوعة.

الباحة
اأع��ل��ن��ت وك���ال���ة ج��ام��ع��ة ال��ب��اح��ة 
ل����ل����درا�����س����ات ال���ع���ل���ي���ا وال���ب���ح���ث 
ال���ع���ل���م���ي، اأ�����س����م����اء امل���ق���ب���ول���ني 
املاج�ستري  برامج  يف  واملقبولت 
امل��ق��ب��ل، ويبلغ  ل��ل��ع��ام  وال��دب��ل��وم 

عددهم 850 طالبا وطالبة.
املقبولني  ال��ع��م��ادة  ودع����ت 
اإل�����ى ال����دخ����ول مل���وق���ع اجل��ام��ع��ة 
ا�ستمارة  وطباعة  الإل��ك��رتوين، 
ت�سليم الن�سخة الثانية والنهائية 
ح�سب  وت�سليمها  ملفاتهم،  من 
املواعيد املحددة اإلى مقر عمادة 

الدرا�سات العليا باجلامعة.

آفاق الجامعة  |  العدد 151  |  6 شعبان 1436  |  24 مايو 2015



حول العالم

»طومسون رويترز«: جامعتا »كينجز كوليدج لندن«
و »نيويورك«.. األفضل تقدما على مستوى العالم

ينيفيرستي وورلد نيوز

جاءت اأربع جامعات اأمريكية وثنتان من 
اجلامعات  اأف�سل  �سمن  املتحدة  اململكة 
اإب����ان الأع�����وام اخلم�سة  ت��ق��دم��ا وت���ط���ورا 
امل���ا����س���ي���ة يف حت��ل��ي��ل اأع�����دت�����ه م��وؤ���س�����س��ة 
»طوم�سون رويرتز« لل�سهرة الأكادميية. 

اأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج امل�����س��ح  ال�����س��ام��ل اأن 
وجامعة  لندن«  كوليدج  »كينجز  جامعة 
تقدما  اجلامعات  اأ�سرع  هما  »نيويورك« 
يف الفرتة ما بني 2010 حتى 2014 لأنهما 
ح�سنا مراكزهما �سمن اأف�سل 50 جامعة 
اأك���ادمي���ي   65.000 اآراء   ���س��م��ل  م�����س��ح  يف 
من   105 تدر�ض  جامعة    6.500 وممثلي 

خمتلف التخ�س�سات العلمية.  
وجاء معهد زيروخ للتقنية، وجامعة 
���س��ن��غ��اف��ورا ال��وط��ن��ي��ة، وج��ام��ع��ة »دي����وك« 
و »ن��ورث��وي�����س��رتن«، و »م��ع��ه��د ج��ورج��ي��ا 
ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة«، وج���ام���ع���ات »م��ان�����س�����س��ي��رت«، 
قائمة  ���س��م��ن  »م��ي��ون��خ«  و  »م���ل���ب���ورن«  و 

اجلامعات الأكر تقدما.
اأح�����رزت  اأن ه����ذه اجل���ام���ع���ات  وم����ع 
ف�سلت جميعا  فاإنها  ثابتة  بوترية  تقدما 
يف ال��ت��ق��دم ن��ح��و امل��راك��ز ال��ع�����س��رة الأول���ى 
اأوج��دت  التي  »ميونخ«  جامعة  با�ستثناء 

روي���رتز« من  »طوم�سون  وت��ه��دف 
وراء ال�سهرة الأكادميية اإلى اأن حت�سل 
عن  مبا�سرة  ���س��دي��دة  نظر  وج��ه��ة  على 
امل��ح��ف��ل ال�����دويل ل��ل��ج��ام��ع��ات م���ن قبل  
املتخ�س�سني  والباحثني  الأك��ادمي��ي��ني 
لتحديد اأف�سل واأقوى اجلامعات، فيما 
على  ���س��واء  والتعليم  ب��الأب��ح��اث  يتعلق 

امل�ستوى الإقليمي اأم العاملي.
واه���ت���م���ت »ط���وم�������س���ون روي������رتز« 
ل���غ���ات خمتلفة  ب��ت�����س��ع  امل�����س��ح  ب��ت��ق��دمي 
هي: العربية ، والرازيلية الرتغالية، 
والإجنليزية،  الأوروب��ي��ة،  والرتغالية 
وال��ف��رن�����س��ي��ة، والأمل���ان���ي���ة، وال��ي��اب��ان��ي��ة، 
وال�����س��ي��ن��ي��ة امل��ب�����س��ط��ة، والإ����س���ب���ان���ي���ة، 
ترجمة  اأو  للغة  التحيز  ع��دم  ل�سمان 

بعينها.
 وعلى هذا علقت الرئي�سة العاملية 
ملوؤ�س�سة »طوم�سون رويرتز«، الأكادميية 
ال��ب��ادرة  »ه���ذه   ت��رين��ر« قائلة  »جي�سيكا 
للمجتمع  ت��وف��ر  لأن���ه���ا  ل��ل��غ��اي��ة  م��ه��م��ة 
البحثي العاملي تقييما نزيها يقوم على 
امل�����س��ت��خ��دم ذات����ه وي��ق��دم ل��الأك��ادمي��ي��ني 
على  ال�سوء  ت�سليط  فر�سة  والباحثني 
ما يرونه باأم اأعينهم من جامعات قوية 

يف تخ�س�ساتهم املعنية.«

لنف�سها مكانا �سمن اأف�سل ع�سر جامعات 
ح�سب تقرير »طوم�سون وريرتز«.

 ون���������س����رت »ط���وم�������س���ون روي�������رتز« 
ال����� 12 من  ال�����س��ام��ل يف  ن��ت��ائ��ج م�����س��ح��ه��ا 
مايو اجل��اري، وتهدف من ورائ��ه حتديد 
الأكادميي  امل�سهد  ت�سيب  التي  التقلبات 

على م�ستوى العامل. 
ت�سنيف  يحاول  ال�ساد�ض  عامه  ويف 
 100 اأف�سل  حتديد  روي��رتز«  »طوم�سون 
التي  املعايري  ع��ن  روؤي���ة  وت��ق��دمي  جامعة 
ال�سهرة  حيث  م��ن  اجلامعة  و�سع  حت��دد 
عليها  تطراأ  التي  والتغريات  الأكادميية 
من حيث الفروقات الزمنية واجلغرافية. 
واع��ت��م��دت »ط��وم�����س��ون روي����رتز« يف 
اإعدادها للتقرير على املخرجات البحثية 
للجامعات ومناذج ال�ست�سهاد مبخرجات 
اجل��ام��ع��ة ون�����س��ب ال��ت��م��وي��ل، ب��الإ���س��اف��ة 
لت�سنيف  الأخ������رى  ال��ت�����س��ن��ي��ف  مل��ع��اي��ري 
بالإ�سافة  للجامعات،  ال��ع��امل��ي  �سنغهاي 
ل��ت��ق��اري��ر ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال��ت��ق��اري��ر 
م�ستوى  على  اجلامعات  لأف�سل  العاملية 
ال���ع���امل. ول��ل��ع��ام اخل��ام�����ض ع��ل��ى ال��ت��وايل 
على  برتبعها  ه��ارف��ارد  جامعة  احتفظت 
عر�ض اجلامعات العاملية ح�سب ما جاء يف 

تقرير »طوم�سون رويرتز«.

جامعة نيويورك

اإحدى زوايا مكتبة جامعة 
»كينجز كوليدج لندن«
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حول العالم

لقطات
السويد

اأعلن الحتاد ال�سويدي للروابط 
امل��ه��ن��ي��ة يف ال�����س��وي��د ع���ن وج���ود 
ع���الق���ة وا����س���ح���ة ب���ني ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ع��ال��ي��ة  اجل��������ودة  ذي  ال����ع����ايل 
م����ع ال�����روات�����ب امل���رت���ف���ع���ة ال��ت��ي 
م�سي  بعد  اخلريجون  يتلقاها 
ع�����س��ر ����س���ن���وات م���ن ت��خ��رج��ه��م. 
ت���ق���ري���ر  يف  الحت�������������اد  واأك�������������د 
العايل  التعليم  »ج���ودة  ب��ع��ن��وان 
وال���دخ���ل امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي ل��ل��ط��الب« 
»لندا  و  ري��غ��ر«  »ه��اك��ان  �سطره 
ذات  الأ������س�����ر  اأن  ���س��ي��م��ون�����س��ن« 
العايل  والتعليم  املرتفع  الدخل 
اأبنائها  باإحلاق  حتظى  التي  هي 

بجامعات القمة يف ال�سويد.

الدنمرك
واحتاد  اجلامعات  روؤ�ساء  انتقد 
ال��ط��الب خ��ط��وة اإع����الن روات���ب 
اخل���ري���ج���ني ع��ل��ى م���وق���ع دل��ي��ل 
اأن  موؤكدين  اجلامعات،  اختيار 
ال��ط��الب  ت�سلل  اخل��ط��وة  ه���ذه 
اختياراتهم  لرتكيز  وتدفعهم 
ع��ل��ى ال��ت��خ�����س�����س��ات ال���ت���ي ت��در 

رواتب عالية فقط.

المملكة المتحدة
ج�������س���د  يف  خم�����������اوف  ت�����������س�����ري 
اجل��ام��ع��ات ال��دول��ي��ة م��ن مغبة 
خ�������روج امل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة م��ن 
الحت�������اد الأوروب����������ي اإث������ر وع���د 
نف�سه  ع��ل��ى  ك����ام����ريون  ق��ط��ع��ه 
اأو  البقاء   على  ا�ستفتاء  باإجراء 
اخل���روج م��ن الحت���اد الأوروب����ي 
التي  النتخابات  يف  ف��وزه  عقب 
ك��ب��رية،  بغالبية  م���وؤخ���را  ج���رت 
الأم��������ر ال�������ذي األ����ق����ي ب��ظ��الل��ه 
ع��ل��ى ���س��ه��ول��ة ان��ت��ق��ال ال��ط��الب 
م���ن امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة واإل���ي���ه���ا، 
املتحدة  اململكة  ناهيك عن دعم 
مهمني  تعليميني  ل��رن��اجم��ني 
يف جم���ال ت���دوي���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ويف 
م�������س���ارك���ة امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة يف 

البحث العلمي العاملي.

الهند وروسيا
اأب��رم��ت ال��ه��ن��د ورو���س��ي��ا م��ذك��رة 
م�������س���ال���ح ب�����ني اجل����ام����ع����ات يف 
راب��ط��ة  لتاأ�سي�ض  ال��ب��ل��دي��ن  ك��ال 
الهندورو�سية  ال��ع��ايل  التعليم 
ب���ه �سحيفة  اأف������ادت  م���ا  ح�����س��ب 
ت���امي���ز«.  اأي��ك��ون��وم��ي�����س��ت  »ذي 
امل��ذك��رة م��دي��ر املعهد  وق��ع على 
ال���ه���ن���دي ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة يف ب��وم��ب��اي 
»دي��ف��ان��غ خ��اخ��ار«، و«ف��الدمي��ري 
���س��ادون��ي��ف��ت�����س��وف«،  ب��الأ���س��ال��ة 
الرو�سية،  اجلامعات  احت��اد  عن 
ال���رئ���ي�������ض  وذل��������ك يف ح�������س���ور 

الهندي »براناب خمريجي«.

سهيلة إبراهيم.. وجه من هارفارد
المصدر: جامعة هارفارد

ك��ان��ت يف ال����� 15 م���ن ع��م��ره��ا ع��ن��دم��ا 
دخ��ل��ت جامعة ه���ارف���ارد، وات��خ��ذت يف 
اأ�سعب  الأك��ادمي��ي��ة  حياتها  م�ستهل 
املواد على الإطالق امل�سماة »ريا�سيات 

55« اأكادمييا.
األقت  التي  اإبراهيم  �سهيلة  اإنها 
ال��ك��ل��م��ة ال��رتح��ي��ب��ي��ة ل���ب���اراك اأوب���ام���ا 
مار�ض  يف  ل��ه  اأع���د  ا�ستقبال  حفل  يف  
املا�سي. والأن تخرجت �سهيلة بعد ما 
بلغت ال� 20 من عمرها بعد تخ�س�سها 
يف درا�����س����ة ب��ي��ول��وج��ي��ا الأع�������س���اب يف 
»ك��وي��ن��ي ه���او����ض« ك��ت��خ�����س�����ض دق��ي��ق، 

كتخ�س�ض  الآيل  احل���ا����س���ب  وع���ل���وم 
ف�����رع�����ي. وق�������د ن���������س����اأت ����س���ه���ي���ل���ة يف  
»بن�سلفانيا« يف بيئة تغمرها الأ�سواء، 
�سمن  كانت  لأنها  بالبنان  لها  وي�سار 
50 مراهقا يف العامل، مما دعى  اأذك��ي 
حفل  يف  يكرمها  لأن  الأبي�ض  البيت 
ب��ه��ي��ج دع��ي��ت اإل��ي��ه يف م��ار���ض امل��ا���س��ي 
لفتتاح فعاليات �سهر تاريخ ال�سود يف 

الوليات املتحدة.
واأثنى عليها اأوباما قائال »�سباب 

كهوؤلء يلهمون م�ستقبلنا«.
ببيولوجيا  �سهيلة  �سغف  وب����داأ 
الأع�����س��اب ب��ع��د م��ا ق����راأت ك��ت��اب  علم 
يف  كانت  عندما   »غ���راي«  ل�  الت�سريح 

ما  بعد  التي دخلتها  الثانوية  املرحلة 
ال�ساد�ض  ال�سف  هما:  اجتازت �سفني 
البتدائي، والثالث املتو�سط لتقدمها 

الفكري عن اأقرانها.
وب���ع���دم���ا دخ���ل���ت »ه�����ارف�����ارد« مل 
ت��ك��ت��ف ب��ال��درا���س��ة ف��ح�����س��ب ب���ل دل��ف��ت 
اإل����ى خم��ت��ر »اإم�����ريي ب�����راون« ال���ذي 
تخ�س�ض يف �سر اأغوار علم بيولوجيا 

الأع�ساب حال التخدير.
ووالد �سهيلة يعمل حملل كميات 
والدتها  اأم��ا  »ن��ي��وي��ورك«،  م�سرف  يف 
ولديها  ���س��رك��ة.  يف  حما�سبة  فتعمل 
اإخ��وة اثنان منهما يف ال�سنوات  ثالثة 
الأولى يف جامعة »ييل« و«دراماوث« .

مل ي�����س��ب��ب ل��ه��ا ���س��غ��ر ���س��ن��ه��ا يف 
هارفارد اأية م�سكلة اإل ذات مرة عندما 
اأقرانها عن حقيقة  حدث ج��دال بني 
لقتها  التي  ال�سعوبات  اأم��ا  عمرها. 
لأنها  ال���رد  اأدوي����ة  ���س��راء  يف  فتتمثل 
�سغرية اأو مل�ساهدة الأفالم املخ�س�سة 

ملن عمرهم 17 عاما  فما فوق.
اجلمعية  يف  ع�سوا  �سهيلة  وتعد 
الإ����س���الم���ي���ة يف ه����ارف����ارد وم��ن�����س��م��ة 
لأ�����س����رت����ني ه���م���ا »ال������ن������ادي ال��ع��ل��م��ي 
مل��ا بعد  درو���س��ا  ي��ق��دم  ال���ذي  للفتيات« 
املدر�سة يف كلية »اأميغوز« يف كمريدج، 
ت�ستخدم  ال��ت��ي  »درمي���ب���ورت«  واأ����س���رة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ث��الث��ي��ة الأب����ع����اد ل��ت��دري�����ض 

م�����ادة اجل���غ���راف���ي���ا وح�������س���ارة ال��ع��امل 
التي  ن�سحيتها  وعن  الأطفال.  لدعم 
�سهيلة  قالت  اجلدد  للطالب  تقدمها 
»اأو���س��ي��ك��م األ ت�����س��ع��روا ب��اخل��ج��ل من 
امل��و���س��وع��ات ال��دار���س��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��اج 
ت�����س��ح��وا  األ  ل��ت��ح��د، وي���ج���ب ع��ل��ي��ك��م 
املذاكرة واأن ت�ستغلوا  اأجل  بالنوم من 

وقت فراغكم يف الدرا�سة«.
جعلتها  ه����ارف����ارد  اأن  واأك��������دت  
تتعرف  جعتلها  لأنها  اأكر  اجتماعية 
»ع����ل����ى اأن�����ا������ض ج������دد وم����ن����اه����ج غ��ري 
جتربتها  وو���س��ف��ت  ج���دي���دة«.  �سفية 
التي  وال��ن��رية  »بالفريدة  ه��ارف��ارد  يف 

اأ�سهمت يف حتولها«.

الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما وزوجته متوجهان برفقة �شهيلة اإبراهيم اإلى حفل تكرميها

جامعة 
كاليفورنيا 
تواجه 
التحديات 
باالستدامة

موقع جامعة كاليفورنيا
في لوس أنجيليس

يف اإبريل 2013 اأطلق البيت الأبي�ض نداءا 
املفكرين  وك��ب��ار  الأم��ريك��ي��ة  للجامعات 
واملنظمات املعنية ملواجهة التحديات التي 
حتتاج  والتي  الأم��ريك��ي،  ال�سعب  تواجه 
ل��ق��دح م��زي��د م��ن ال��ف��ك��ر وت�سخري اأك��ر 

للتقنية واإجراء الأبحاث ال�سرورية.
وب����ال����ف����ع����ل ا����س���ت���ج���اب���ت »ج���ام���ع���ة 
 UCLA  »كاليفورنيا يف لو�ض اأجنيلي�ض
امل�ساريع  م��ن  حزمة  واأطلقت  للمبادرة، 
ال����ت����ي ج���م���ع���ت الأ������س�����ات�����ذة وال����ط����الب 
للعمل  التخ�س�سات  كل  من  والداعمني 

جتاه اإيجاد حل للق�سايا احلرجة.
واأه������م م�����س��اري��ع��ه��ا ع��ل��ى الإط�����الق 
ال��رخ��اء يف لو�ض  ه��و »حتقيق مزيد م��ن 
ال����س���ت���دام���ة  حت��ق��ي��ق  اأي  اأجن���ي���ل���ي�������ض، 
والتنوع  وامل��ي��اه  الطاقة  يف   %100 بن�سبة 
احليوي بحلول 2050، بغية جعل »لو�ض 

اجن��ي��ل��ي�����ض« اأمن�����وذج�����ا ي���ح���ت���ذى ب����ه يف 
ال�ستدامة يف العامل.  

الكهرباء  لتوفري  امل�سروع  ويهدف 
�سبكة  باإن�ساء  باأكملها  ل��ل��ولي��ة  ال��ذك��ي��ة 
ك���ه���رب���اء ذك����ي����ة وت����وف����ري ب���ن���ي���ة حت��ت��ي��ة 
للموا�سالت خالية من الكربون وتوليد 

امل��ن��ازل  اأ���س��ط��ح  م��ن  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
وت�سخري التقنية املمكنة جلمع وتنظيف 
ال�����ذي �سيحقق  الأم�����ر  ال�������س���رف،  م���ي���اه 

الزدهار ل�«لو�ض اأجنيلي�ض« .
ويعمل يف امل�سروع 72 اأ�ستاذا جامعيا 
وموظفا ينتمون ل� 30 مركزا و24 ق�سما 

يف اجل���ام���ع���ة، م��ن��ه��م ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل��ث��ال 
ل احل�����س��ر: الأ���س��ت��اذ اجل��ام��ع��ي يف كلية 
»�سامويل« للهند�سة والعلوم التطبيقية، 
وال�سبكة  الطاقة  اأب��ح��اث  مركز  موؤ�س�ض 
املعروف  اجلامعة  يف  الذكية  الكهربائية 
الروفي�سور   SMERC با�سم  اخت�سارا 

»راجيت غاذ«.
وي��ع��د امل��رك��ز رائ����دا يف جم���ال بناء 
التقنية  الذكية، وهذه  التقنيات  واختبار 
املتجددة،  الطاقة  م���وارد  دم��ج  ت�ستطيع 
وت���ق���ل���ي���ل خ�������س���ائ���ر ال���ط���اق���ة وان���ق���ط���اع 
امل�ستهلكني  احتياجات  وتلبي  الكهرباء، 
واملجتمع ب�سورة اأكر، ومن �ساأنها تغيري 
اأ���س��ل��وب ا���س��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة ل���دى اأف���راد 

املجتمع.
القادمة  القليلة  ال�سنوات  وط���وال 
امل�ساريع  من  الكثري  عن  املركز  �سيك�سف 
ال���ت���ي ���س��ي��ق��وده��ا ع��ل��م��اء اأف�������ذاذ ت��ع��ال��ج 
اإيجاد  بغية  املختلفة  الراهنة  التحديات 

حياة اأف�سل للب�سرية.
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دراسات

د. منصور القحطاني يقدم تصورا مقترحا لمواكبة عصر المعرفة

دراسة حول تطبيق التعليم
الجامعي االفتراضي في المملكة

زكريا حسين

امل�����س��ارك  ال��رتب��وي��ة  الإدارة  اأ���س��ت��اذ  ���س��دد 
عو�ض  ب��ن  من�سور  ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة 
اأ�سلوب  تطبيق  ���س��رورة  على  القحطاين 
»اجل��ام��ع��ة الف��رتا���س��ي��ة« ب��ه��دف زي���ادة 
ف����ر�����ض الل����ت����ح����اق ب���ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ع���ايل 
وتو�سيع  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة 
ق��اع��دة احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى م��وؤه��الت عليا، 
تتطلبه  ال�����ذي  ل��ل��ت��غ��ي��ري  وال����س���ت���ج���اب���ة 
امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ح�سب 

قوله.
اأجراها حديثا  ودعا يف ختام درا�سة 
بعنوان » ت�سور مقرتح لتطبيق اجلامعة 
العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  الفرتا�سية 
يف ���س��وء خ���رات بع�ض ال�����دول.. درا���س��ة 
ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ع��ل��ى ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د«، 
ال���ق���ي���ادات الأك���ادمي���ي���ة ب��اجل��ام��ع��ة، اإل���ى 
دعم هذا التوجه، كما �سدد على التنمية 
والدمج  التدري�ض،  هيئة  لأع�ساء  املهنية 
والإل��ك��رتون��ي��ة  التقليدية  الأن��ظ��م��ة  ب��ني 
يف ت��دري�����ض امل���ق���ررات ع��ل��ى ن��ح��و ي��واك��ب 

متطلبات الع�سر الرقمي.

هدف الدراسة 
وه���دف���ت درا����س���ة ال��ق��ح��ط��اين اإل����ى اإب����راز 

الريد  با�ستخدام  وذل���ك  ل��ه��م،  امل��ع��رف��ة 
الإل�����ك�����رتوين، وال�����س��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة، 
الثنائي  التفاعلي  ال�سناعي  والت�����س��ال 
الكثافة  ذات  الفيديو  برامج  با�ستخدام 
الف�سائية  القنوات  خالل  ومن  العالية، 

والأقمار ال�سناعية.
الفرتا�سية  اجلامعات  اأن  واأ�ساف 
منها: حتقيق مفهوم  اأم���ور  اإل���ى  ت��ه��دف 
ج��دي��د ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ي���ت���الءم م���ع الن��ف��ج��ار 
امل��ع��ريف وال��ت��ق��ن��ي، وت��اأه��ي��ل الأف����راد ذوي 
امل�ستمر  ال��ت��ع��ل��ي��م  ط���ري���ق  ع���ن  ال���ك���ف���اءة 
والتعليم الذاتي يف اأي وقت ويف اأي مكان، 
دون الل���ت���زام ب����اأن ي��ت��م ال��ت��ع��ل��ي��م داخ���ل 
بع�ض  حاجة  وتلبية  املحا�سرات،  قاعات 
ظروفهم  تعوق  الذين  وال�سكان  الفئات 
الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ا���س��ت��ك��م��ال 
تعليمهم، والو�سول اإلى الأماكن البعيدة 

من العامل من خالل �سبكة النرتنت.
وم������ن اأه���������داف ه������ذا ال���ن���م���ط م��ن 
اأي�����س��ا: حتفيز الأف����راد نحو  اجل��ام��ع��ات 
امل��زي��د م��ن ال��درا���س��ة وال��ت��ع��ل��م، وتقليل 
الكلفة التعليمية؛ حيث توفر اجلامعات 
الف��رتا���س��ي��ة امل���ب���اين ال�����س��خ��م��ة وع���دد 
امل���وظ���ف���ني، ن���ظ���را لآل���ي���ة ال��ت��ع��ام��ل  مع 
امل��ع��رف��ة وامل��ت��اب��ع��ة امل�����س��ت��م��رة ل��ل��ت��ط��ورات 

التكنولوجية.

اجلامعة  مفاهيم  م��ع��رف��ة  اإل���ى  احل��اج��ة 
العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  الفرتا�سية 
والأ���س��ال��ي��ب  الأدوات  وب��ي��ان  وتطبيقها، 
مو�سع  الأط����ر  ه���ذه  ل��و���س��ع  التطبيقية 
التنفيذ، وحماولة تقدمي ت�سور مقرتح 
بجامعة  الفرتا�سية  اجلامعة  لتطبيق 

امللك خالد.

أهمية الدراسة
واأ�سار الدكتور من�سور القحطاين اإلى اأن 
اأهمية املو�سوع  اأهمية الدرا�سة تنبع من 
الذي تتناوله، وهو �سمان جودة التعليم 
امللك خالد، وقال  الفرتا�سي يف جامعة 
الفرتا�سي  اجلامعي  التعليم  »موؤ�س�سة 
ه�����ي م���ن���ظ���م���ة خ���دم���ي���ة ت��ت��خ�����س�����ض يف 
اإن����ت����اج وت�����س��وي��ق ح���زم���ة م���ن اخل���دم���ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د اإح���دى 
الركائز الأ�سا�سية لتحقيق البناء ال�سليم 
ميكن  ل  اخل��دم��ات  وه���ذه  للمجتمعات، 
اإنتاجها  اإذا جرى  اإل  اأهدافها  اأن تتحقق 
اجل���ودة،  م��ن  مميز  مب�ستوى  وتقدميها 
وم���ن ه��ن��ا ت���رز اأه��م��ي��ة م��و���س��وع �سمان 

جودة التعليم اجلامعي الفرتا�سي.
 اإ����س���اف���ة اإل����ى اإ����س���ه���ام اجل��ام��ع��ة يف 
ال��وق��ت واجل��ه��د والق��ت�����س��اد يف  اخت�سار 
ال�سكان  بع�ض  حاجة  وتلبية  التكاليف، 

أنواع التعلم االفتراضي 
اأن���واع التعلم الف��رتا���س��ي،  وت��ط��رق اإل��ى 
للتعلم الفرتا�سي  »هناك منطان  فقال 

هما:
املتزامن  الإلكرتوين  التعليم  اأول: 
ي��ت��ف��اع��ل  ح���ي���ث   synchronous
ك��ل م��ن امل��ع��ل��م وال���ط���الب يف نف�ض 
�سبيل  فعلى   ،Real time التوقيت 
امل���ث���ال مي��ك��ن ال��ت��ف��اع��ل ع���ن ط��ري��ق 
ال���ف���ي���دي���و ذات  ع�����ر  امل�������وؤمت�������رات 
 two way  video الجت��اه امل��زدوج
ي��ت��ف��اع��ل  ح���ي���ث   conferences
اأو  حية  ب�سورة  املعلم  مع  الطالب 

مبا�سرة.
ث��ان��ي��ا: ال��ت��ع��ل��ي��م الإل���ك���رتوين غري 
اأن  للمعلم  مي��ك��ن  ح��ي��ث  امل��ت��زام��ن، 
بوا�سطة  التعليمية  بالعملية  يقوم 
الفيديو اأو الكومبيوتر، وي�ستجيب 
الطالب يف وقت لحق، وتتم عملية 
التغذية الراجعة عن طريق ر�سائل 

الريد الإلكرتوين«.
وا�ستعر�ض الباحث خرات وجتارب 
ب��ع�����ض ال�������دول يف ه�����ذا امل����ج����ال، م��ث��ل: 
وا�سكتلندا،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
ال�����دول  وب���ع�������ض  ال���ك���وم���ن���وي���ل���ث،  ودول 

الإفريقية.

ال����ذي����ن ت���ع���وق ظ���روف���ه���م الق��ت�����س��ادي��ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة ا���س��ت��ك��م��ال ت��ع��ل��ي��م��ه��م، بل 
اأم���اك���ن  اإل������ى  ي�����س��ل��وا  اأن  ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون 
ال�سبكة  ال���ع���امل م���ن خ����الل  ب��ع��ي��دة م���ن 

العنكبوتية«.
ووا�����س����ل »ت�����رز اأه���م���ي���ة ال���درا����س���ة 
التي  امل�����س��ك��الت  ح���دة  تخفيف  يف  اأي�����س��ا 
تقابل اجلامعات يف ق�سايا توافر اأع�ساء 
التعامل مع  التدري�ض نظرا لآلية   هيئة 
امل��ع��رف��ة وامل��ت��اب��ع��ة امل�����س��ت��م��رة ل��ل��ت��ط��ورات 

التكنولوجية«.

منهج الدراسة
اأج����ري����ت ه�����ذه ال����درا�����س����ة ع�����ام 1435ه������� 
م�����س��ت��خ��دم��ة امل���ن���ه���ج ال���و����س���ف���ي ب��ه��دف 
اجلامعة  تطبيق  حم����اولت  واق���ع  ر���س��د 
العايل،  التعليم  مبوؤ�س�سات  الفرتا�سية 
لتطبيقها  مقرتح  ت�سور  و�سع  واإمكانية 
يف جامعة امللك خالد، وطبقت على عينة 

من اأع�ساء هيئة التدري�ض يف اجلامعة.

مصطلحات الدراسة
وع����ن م��ف��ه��وم اجل���ام���ع���ة الف��رتا���س��ي��ة، 
اأو���س��ح ال��ق��ح��ط��اين اأن��ه��ا ج��ام��ع��ة تعتمد 
ع��ل��ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ان��ت��ق��ال ال��ط��الب 
ورب����������ط ب���ع�������س���ه���م ب���ب���ع�������ض وت����ق����دمي 

مبررات التطبيق 
وت������ن������اول م���������ررات ت���ط���ب���ي���ق اجل���ام���ع���ة 
النقاط  يف  اإي��اه��ا  ملخ�شا  الف��را���ش��ي��ة، 

التالية:
امل��ع��ا���س��ر  الإداري  ال��ف��ك��ر  ت��ط��ور   •
املبدعة  واملنظمات  املوؤ�س�سات  و�سعي 
املعرفة من خالل  اإلى تطبيق هذه 
حت��ل��ي��ل ���س��ن��اع��ة ال����ق����رار ودع��م��ه��ا، 
ب��ي��ان��ات ومعلومات  ق��اع��دة  وت��وف��ري 
لالأفراد  مبدعة  مبمار�سات  ت�سمح 
ال���ع���وام���ل  اإط��������ار  واجل����م����اع����ات يف 

الجتماعية للموؤ�س�سات املبدعة.
املعرفة  ب���اإدارة  الهتمام  زي���ادة    •
املعلومات  يف  امل�ستمر  التدفق  بفعل 
احل�سول  م�سادر  يف  الهائل  والنمو 
حالة  عنه  نتج  ال��ذي  الأم���ر  عليها، 
اله��ت��م��ام  اإل�����ى  واأدى  ال���ق���ل���ق،  م���ن 
باإدارة املعرفة كمحاولة للتغلب على 

م�سكلة انفجار املعلومات.
باملوؤ�س�سات  اجل��ودة  ثقافة  دعم    •
والإب�����داع  ال��ت��ج��دي��د  يف  التعليمية 
والب����ت����ك����ار وت���ن���م���ي���ت���ه���ا، وجت���دي���د 
ف����رق  ����س���ك���ل  يف  وال����ع����م����ل  الأداء 
ج���م���اع���ي���ة، وال����ت����دري����ب وال��ت��ن��م��ي��ة 
للدعم  اأ�سا�سية  كم�سارات  امل�ستمرة 
وال���ت���ع���زي���ز وال���ت���م���ي���ز، مم����ا ي�����س��ه��م 
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دراسات
يف ب��ن��اء ال��ث��ق��ة والإح�����س��ا���ض ال��ق��وي 
بتحقيق الإجنازات وتعزيز النتماء 

للموؤ�س�سة.
ورفع  التعليمية  الكفاءات  •  زيادة 
ال��ع��ام��ل��ني  جل��م��ي��ع  الأداء  م�����س��ت��وى 
مبتطلبات  وال���وف���اء  اجل��ام��ع��ة،  يف 
ال��ط��الب واأول��ي��اء الأم���ور واملجتمع 
والو�سول اإلى ر�ساهم، وتوفري حد 
والتكامل  وال��رتاب��ط  التفاهم  م��ن 

بني جميع العاملني يف اجلامعة.
التكنولوجيا  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة    •
احل��دي��ث��ة يف احل�����س��ول ع��ل��ى م��زاي��ا 
تناف�سية، وحتقيق ر�سا العميل من 
الأداء،  ك��ف��اءة  م�ستوى  رف��ع  خ��الل 
والإب���داع،  البتكار  م�ستوى  وزي���ادة 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى رف���ع ك��ف��اءة عملية 

اتخاذ القرار.
و���س��وف  احل��ي��اة،  �سنة  التغيري    •
اجلامعي  التعليم  احتفاظ  يتوقف 
قدرتنا  على  اأ�سا�ض  ب�سكل  بوظائفه 
ع���ل���ى ال����س���ت���ف���ادة م����ن الأ����س���ال���ي���ب 
التكنولوجية يف العملية التعليمية. 
من  ال��ع��م��ل��ي��ات  ج����ودة  •  حت�����س��ني 

ب�����س��ورة ف��اع��ل��ة، والف���ت���ق���ار اإل�����ى وج���ود 
بني  الت�����س��ال  عملية  ت�سهل  ت��ن��ظ��ي��م��ات 

اأع�ساء هيئة التدري�ض والطالب.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب���ح���ور م��ت��ط��ل��ب��ات 
بجامعة  الف��رتا���س��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  تطبيق 
امل��ل��ك خ���ال���د، ف��ق��د ات��ف��ق��ت ال��ع��ي��ن��ة على 

الأداء  حم���ل  الآيل  الأداء  اإح�����الل 
اليدوي.

كبرية  اأع��داد  قبول  يف  التو�سع    •
م�����ن ال�����ط�����الب مب�����ع�����دلت ت���ف���وق 
الب�سرية  التعليم اجلامعي  اإمكانات 

واملادية.
حيث  ال��ع�����س��ر،  ط��ب��ي��ع��ة  •  ت��غ��ري 
اأ����س���ب���ح���ت امل����ع����رف����ة وراأ�����������ض امل����ال 
اأه���م رك��ائ��ز القت�ساد  ال��ف��ك��ري م��ن 

املعريف.
الدولية  املعلومات  �سبكة  •  تطور 
)الن����رتن����ت( وظ���ه���ور ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال��واق��ع الف��رتا���س��ي ال��ت��ي اأدت اإل��ى 
يعمل  اإلكرتوين جديد  عامل  ن�سوء 
اأنظمة  ب��ني  الت�����س��ال  حتقيق  على 

الكومبيوتر املختلفة وت�اأمينه.

نتائج الدراسة 
ب���������س����اأن م����ع����وق����ات ت���ط���ب���ي���ق اجل���ام���ع���ة 
اتفق  خ��ال��د،  امللك  بجامعة  الفرتا�سية 
توظف  اجل��ام��ع��ة  اأن  ع��ل��ى  العينة  اأف����راد 
يف  كالإنرتنت  احلديثة  الت�سال  و�سائل 
العملية التعليمية بدرجة متو�سطة، كما 

ثقافة  ن�سر  منها:  عوامل  وج��ود  �سرورة 
ال��ت��ع��ل��م الف��رتا���س��ي ب��ني اأع�����س��اء هيئة 
ب��اجل��ام��ع��ة يف جم���ال تطبيق  ال��ت��دري�����ض 
العمل  وت�سجيع  الف��رتا���س��ي��ة،  اجلامعة 
القيادات  قبل  من  اجلامعة  يف  اجلماعي 
اجل��ام��ع��ي��ة يف جم����ال ت��ط��ب��ي��ق اجل��ام��ع��ة 
الفردية  املبادرات  وت�سجيع  الفرتا�سية، 
واجلماعية يف هذا املجال، واإقامة برامج 
توعية لن�سر اأهمية اجلامعة الفرتا�سية، 
اج��ت��م��اع��ات دوري����ة منظمة ح��ول  وع��ق��د 
تطبيق اجلامعة الفرتا�سية بني اأع�ساء 

هيئة التدري�ض والقيادات الأكادميية.

مقترحات 
وق���دم ال��ب��اح��ث يف خ��ت��ام درا���س��ت��ه ت�سورا 
الفرتا�سية   اجلامعة  لتطبيق  مقرتحا 
ي���ق���وم ع��ل��ى اأ���س�����ض م��ن��ه��ا: زي�����ادة ف��ر���ض 
الل���ت���ح���اق ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ب��امل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وت��و���س��ي��ع ق��اع��دة 
احلا�سلني على موؤهالت  عليا، وت�سجيع 
ع��ل��ى درج����ات علمية وال��ق��ي��ام  احل�����س��ول 
والأخ��ذ  واملجتمع،  بالبيئة  تهتم  ببحوث 
مب���ب���ادئ ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���س��رتات��ي��ج��ي يف 

امل�سجع  العمل  م��ن��اخ  غ��ي��اب  على  اتفقت 
على تطبيق اجلامعة الفرتا�سية بدرجة 

متو�سطة.
ال��درا���س��ة،  عينة  ا�ستجابات  واأك���دت 
اأي�سا، �سعف قدرة اأع�ساء هيئة التدري�ض 
الإلكرتونية  الأ�ساليب  مع  التعامل  على 

التخطيط لتطبيق اجلامعة الفرتا�سية 
وال�ستجابة  العايل،  التعليم  مبوؤ�س�سات 
احلالية  املرحلة  تتطلبه  ال��ذي  للتغيري 
وامل�ستقبلية، وخ�سو�سا ما توؤكده اخلطة 
ال�سرتاتيجية للتعليم العايل يف اململكة، 
وال���وع���ي مب��ع��وق��ات ال��ت��ط��وي��ر وال��رتك��ي��ز 

على مواجهتها وتخطيها.
الت�سور  ه���ذا  حتقيق  امل��م��ك��ن  وم���ن 
بو�سائل  للقحطاين،  والتعبري  امل��ق��رتح، 
م���ن���ه���ا: دع������م ال�����ق�����ي�����ادات الأك����ادمي����ي����ة 
ب���اجل���ام���ع���ة ل���ه���ذا ال����ت����وج����ه، وال��ت��ن��م��ي��ة 
والدمج  التدري�ض،  هيئة  لأع�ساء  املهنية 
والإل��ك��رتون��ي��ة  التقليدية  الأن��ظ��م��ة  ب��ني 
يف ت��دري�����ض امل���ق���ررات ع��ل��ى ن��ح��و ي��واك��ب 
متطلبات الع�سر الرقمي، وتطوير نظام 

الختبارات والتقومي.
اإج��راء درا�سة  اإل��ى  ودع��ا القحطاين 
م��ق��ارن��ة ل���دور اجل��ام��ع��ة الف��رتا���س��ي��ة يف 
اجلامعات  يف  التعليمية  العملية  تطوير 
ل��دور تطبيق  اأخ��رى  ودرا���س��ة  ال�سعودية، 
اجلامعة الفرتا�سية مبوؤ�س�سات التعليم 
ال�����س��ع��ودي��ة يف  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة  ال��ع��ايل 

حتقيق معايري التميز وموؤ�سراته.
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إنفوغرافيك

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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إعالم

تناولن تأثير قضايا مهمة في المجتمع

طالبات اإلعالم ينقلن أفكارهن
للفضاء الجديد عبر 21 مشروعا

ريم العسيري
وسارة القحطاني

اأن���ه���ت ح�����وايل 43 ط��ال��ب��ة م���ن ط��ال��ب��ات 
امل�ستوى الثاين بق�سم الإعالم والت�سال 
ب��اجل��ام��ع��ة م�����س��اري��ع��ه��ن مل�����ادة الإع�����الم 
اجل����دي����د، ال���ب���ال���غ ع���دده���ا 21 م�����س��روع��ا 
ت���ن���اول���ت م���و����س���وع���ات خم��ت��ل��ف��ة، ن�����س��رت 
ع��ر ب��رام��ج الإع���الم اجل��دي��د م��ن خالل 
يوتيوب، وتويرت، وان�ستغرام، ووات�ض اأب، 

وبالك بريي.
وب�����رزت ب��ع�����ض ال��ظ��واه��ر ال�����س��ائ��دة 
يف امل���ج���ت���م���ع ع���ل���ى م�������س���اري���ع���ه���ن، ح��ي��ث 
ت���ن���اول���ن ق�����س��ي��ة ال��ت�����س��وي��ر يف اأم���اك���ن 
ال�سلبية  وال��ن��ظ��رة  والعن�سرية،  ال��ع��م��ل، 
ل�����الإع�����الم�����ي�����ة ال���������س����ع����ودي����ة، وت�����اأث�����ري 
والتحر�ض  الأط��ف��ال،  على  التكنولوجيا 
ب����الأط����ف����ال، والأل������ف������اظ ال���ب���ذي���ئ���ة ب��ني 
الطالبات وغريها من الق�سايا.  وجاءت 

امل�ساريع كالتايل:

مشروع نظافة
جامعتك دليل وعيك
للطالبة روان عسيري

ا���س��ت��ع��ر���س��ت ف��ي��ه اأق�����وال امل��خ��ت�����س��ني عن 
واأنها  تاأثريها  ومدى  واأهميتها  النظافة 

جزء ل يتجزاأ من تطور الأمم.

مشروع »كلما ازددت
علما زادني علمي بجهلي«

للطالبات أمل األحمري
وصالحة عسيري

وصفية سعيد
وهو عبارة عن فيلم وثائقي عن التعليم 
يف ع�����س��ري ي���و����س���ح ال����ف����رق ال���زم���ن���ي يف 
التغريات التي حدثت للتعليم يف املنطقة، 
م�����س��ت��ن��دا اإل����ى درا����س���ة اأج���راه���ا ال��دك��ت��ور 
غ��ث��ي��ان ب��ن ع��ل��ي ب��ن ج��ري�����ض ع���ام 1354-

 .1386

مشروع »ال للعنصرية«
للطالبتين مالك مضواح

وفوزية سالمي
خ��الل  م��ن  العن�سرية  ع��ل��ى جت��ن��ب  ح��ث 
النف�سية  اآث���اره  واأو���س��ح  متثيلي،  م�سهد 

املرتتبة عليه.

مشروع »أعطه الثقة«
للطالبة بسمة آل سلطان

الثقة  الأطفال  اإعطاء  كيفية  عن  حتدث 
املجتمع  والندماج يف  للحديث  باأنف�سهم 
مبكرا  تت�سكل  الأط���ف���ال  �سخ�سية  لأن 
الأ�سا�سية  املكونات  خاللها  من  وتتحدد 
مبنزلة  املكونات  ه��ذه  واأن  ع��م��ره،  لبقية 
م�ستقبله  ل��ت��ح��دي��د  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ل��ب��ن��ات 

وجناحه من عدمه.

مشروع »براءة واعية« 
للطالبتين عبير األحمري

وهناء مريع
على  ا�ستبيان  بتوزيع  خالله  م��ن  قامتا 

اأق��وال  ات��ب��اع  م��ن  املجتمع  اأف���راد  وتوعية 
امل���ت���اأ����س���ل���م���ني، وع������دم الجن��������راف خ��ل��ف 
املن�سوبة  اخل��اط��ئ��ة  وال��ف��ت��اوي  امل��ف��اه��ي��م 
ل��الإ���س��الم، وا���س��ت��خ��دام الإع����الم الرقمي 
يف  حقه  امله�سوم  الإ���س��الم  ع��ن  للرتويج 

الإعالم التقليدي.
ومت عر�ض امل�سروع من خالل فيلم، 
�سحيفة  يف  ن�سرتا  مقالتني  اإل��ى  اإ�سافة 
مكة للطالبة ليال ال�سهري الأول بعنوان 
»امل���ج���ت���م���ع وال�����دي�����ن«، والآخ��������ر ب��ع��ن��وان 

»عابثون با�سم الدين«.

مشروع »ال تشوف بأذنك« 
للطالبتين حنان عميس

وأروى العلكمي
الوقاية  باب  من  واأن  الغيبة،  عن  حتدث 
اإنها  الغيبة حيث  ت��رك  القر  ع��ذاب  من 

تت�سب يف ثلثي عذاب القر. 

منطقية  غ��ري  اأحكاما  و�سي�سدر  املنطقي، 
وغري عادلة ومن�سفة جتاه من نكره.

مشروع »ماذا أصاب أمتنا« 
للطالبات منى جبران

ومريم العمري
ومنى سلطان

حت��دث ع��ن الأح����داث ال��راه��ن��ة يف الأم��ت��ني 
متتالية،  ح��روب  من  والإ�سالمية  العربية 
ب�سبب  الإ�سالم  على  اليهود  خلفها  واأحقاد 
واأب��ان��ت  وامل�سلمني.  الإ���س��الم  على  حقدهم 
جمد  اأظهرت  احل��زم  عا�سفة  اأن  الطالبات 
الأم��ة وعزتها، واأك��دت على �سرامة وحنكة 
ب�سفتها  ال�سعودية،  والقيادة  �سلمان،  امللك 
عملية لي�ست �سيا�سية فقط بل دينية اأي�سا.

مشروع »ألننا نستحق«
للطالبات أمل القحطاني

146 من الأهايل عن مدى وعي اأطفالهم 
بالتحر�ض اجلن�سي و�سبل مواجهته كانت 
يف  �سعيف  وع��ي��ه  منهم   %69 اأن  نتيجته 

حني 29% متو�سط و 2% فقط عال.
وا���س��ت��م��ل ال���س��ت��ب��ي��ان اأي�������س���ا على 
الأه��ايل باحلرج من توعية  �سعور  م��دى 
وقال  اأنف�سهم،  حماية  بكيفية  اأطفالهم 
53% اإنهم ل ي�سعرون باحلرج يف حني اأن 
ل   %17 و  اأح��ي��ان��ا  ب��احل��رج  ي�سعرون   %30
ي�ستطيعون. كما ا�ستعر�ض كيفية حماية 

اأج�ساد الأطفال من الأذى اجلن�سي. 

مشروع »الهيمنة الذكورية«
للطالبة سارة آل عبيد

ه�����دف اإل������ى ت��و���س��ي��ح ال�������س���ورة ل��ب��ع�����ض 
امل��راأة مبنظار  العقول التي ل زالت ترى 
التف�سري  وب��ي��ان  الأول����ى،  اجلاهلية  اأه���ل 
ال�سحيح لقوله تعالى: »الرجال قوامون 
على الن�ساء« وا�ستطالع اآراء النا�ض حول 
مقولة »غلطة الرجل متثل نف�سه وغلطة 

املراأة متثل القبيلة«. 

مشروع »التصوير
في أماكن العمل«

للطالبات عائشة الشهري
وسميرة مخزوم
وأسماء آل حميد

ف��ي��ل��م ك����رت����وين ع���ر����ض ع����ر ي���وت���ي���وب، 
يج�سد مو�سوع الت�سوير باأماكن العمل، 

وتعر�ض املوظف للف�سل ب�سبب ذلك. 

مشروع »تأثير التكنولوجيا
على األطفال«

للطالبتين جميلة عسيري
وأحالم عسيري

ت����ط����رق����ت����ا م������ن خ�����الل�����ه اإل����������ى ت����اأث����ري 
التكنولوجيا ال�سلبي على تركيز الأطفال، 
واآلم املفا�سل لديهم، بالإ�سافة ملا تنتجه 
تاأثر احلوا�ض  من �سغط نف�سي، وكذلك 
اإلى  بالإ�سافة  بها،  والب�سرية  ال�سمعية 
ت��اأث��ر ���س��اع��ات ال��ن��وم ف�����س��ال ع��ن انت�سار 
ال�سمنة واآلم الظهر جّراء املكوث لفرتات 

طويلة اأمام الأجهزة اللوحية.

مشروع »كوني حيث
ال يريدونك أن تكوني«

للطالبتين سما القحطاني
وسهير مشهور

تواجهها  التي  ال�سلبية  للنظرة  يتطرق 
امل������راأة ال��ع��ام��ل��ة يف جم����ال الإع������الم من 
اإلى  بع�ض فئات املجتمع، وهدف امل�سروع 
حتفيز امل����راأة ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل يف 
ال��ذي ل  املكان  ذلك املجال، واأن تكون يف 

يريدونها اأن تكون فيه.

مشروع »اإلسالم بأيدي جهلة« 
للطالبات أمل محمد أبو مديني 

وليال علي الشهري
ورؤى مشافي عفتان

ه�������دف اإل��������ى حت�������س���ني ������س�����ورة ال����دي����ن 
امل�سلمة،  املجتمعات غري  الإ�سالمي لدى 

مشروع »لنرتقي معا«
للطالبتان هدى الفيفي

ونجود األسمري
حت������دث ع�����ن الأل������ف������اظ ال���ب���ذي���ئ���ة ب��ني 
الطالبات، واأن مثل هذه الألفاظ ل تليق 
بامل�سلمة. وا�ستعر�ض بع�ض الأقوال التي 
نهت عن ذلك، واأن من طبيعة املراأة كرة 
الكالم، ولذلك فقد كن اأكر اأهل النار. 

مشروع »حرر قلبك
من الكراهية« للطالبتين

العنود آل أحمد وراوية الشهري
ا���س��ت��ع��ر���س��ت��ا ف��ي��ه اأق������وال امل��خ��ت�����س��ني ال��ت��ي 
اأثبتت اأن مراكز احلب والكراهية يف الدماغ 
م�سرتكة، وهذا يعني اأنها م�ساعر م�سيطرة، 
نحو  الإن�����س��ان  وت��وج��ه  ت�سيطر  فالكراهية 
الإي�������ذاء، ك��م��ا اأك����د امل��خ��ت�����س��ون م���ن خ��الل 
التفكري  توقف  الكراهية  اأن  البحوث،  اأح��د 

وعائشة الشهري
وساترة القحطاني

دعني خالله اإلى اإطالق �سراح خم�سة اأ�سياء 
القلب وال��ف��ك��ر واجل�سد  الإن�����س��ان ه���ي:   يف 
وال��راأي والإمي���ان، وذل��ك للتجديد والعمل 

والإجناز والكفاح.

مشروع »أين خصوصيتي« 
للطالبتين نوف آل صالح

وباسمة آل عاصم
حتدث عن اأهمية اخل�سو�سية الإلكرتونية 
و���س��رورت��ه��ا وح��ك��م ال�����س��رع ف��ي��ه��ا، وح��اج��ة 

املجتمع للتوعية باأمن املعلومات.

مشروع »اقرأ لترقى«
للطالبة نوال القحطاني

واأ���س��رار  ال���ق���راءة  اأه��م��ي��ة  ف��ي��ه  ا�ستعر�ست 
هجرها، واجلهل الذي يلحق مبن هجرها، 

العمل على تلك المشاريع 
يضيف للطالبة مهارات أهمها 
تدريبها على الترويج لفكرة 
عن طريق وسائل التواصل 
االجتماعي وتعويدها على 
الطرح بجرأة في اإلعالم وإبراز 
مواهب الطالبات في التصوير 
واإلنتاج واإلخراج والتعامل
مع األدوات اإلعالمية
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إعالم
امل��ك��ت��ب��ات اجل��ام��ع��ي��ة، م�سرية  مب���ا يف ذل���ك 
وامل���غ���زى من  ال��ه��دف  اإدراك  ����س���رورة  اإل����ى 
التحفيز  اأهمية  بينت  كما  للقارئ.  القراءة 
والت�سجيع على القراءة يف املجتمع لرتقي 

بها ون�سمو. 

مشروع »ثقافة الردود«
للطالبات مدى األحمري وابتهال 

الشهراني وصورة األكلبي
النظر  بوجهات  ال��وع��ي  اأهمية  ع��ن  حت��دث 
وفن ثقافة الردود، واأن من الردود ما يولد 
احلب والحرتام، ومنها ما يولد الكراهية.

مشروع »تعصب المرأة للكرة« 
للطالبات عهود عسيري وسميرة 

القحطاني
وفجر الشهراني

مشروع »األم«
للطالبة ندى القحطاني

مشروع جسور المشاة
للطالبتين نوره صهلولي

وسارة الزعبي

مشاريع من أفكار الطالبات
وع����ن ه����ذه امل�������س���اري���ع، ق���ال���ت ع�����س��و هيئة 
التدري�ض بق�سم الإعالم والت�سال الأ�ستاذة 
طالبات  م��ن  طلبت  ق��د  »كنت  العامر  ن��ورة 
الف�سل  ب���داي���ة  الإع�����الم اجل���دي���د يف  م����ادة 
اآخ��ر  تقدم  م�ساريع  على  العمل  ال��درا���س��ي، 
اأف��ك��اره��ن ومتثل  ت��ك��ون م��ن  واأن  ال��ف�����س��ل، 
طرحها  يف  ي��رغ��ن  ف��ك��رة  اأو  م�سكلة  ل��ه��ن 
عر و�سائل الإعالم اجلديد، وكان الغر�ض 
ه���و ت���دري���ب ال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 
ال��و���س��ائ��ل وحت��ف��ي��زه��ن ع��ل��ى التعبري  ه���ذه 
تعليم  واأي�سا  راق��ي��ة،  بطريقة  اآرائ��ه��ن  ع��ن 
حمتوى  تن�سئ  اأن  ت�ستطيع  اأن��ه��ا  الطالبة 
عر الإعالم اجلديد دون قيود، مما ي�سهم 
ك���ان ت�سجيع  امل��ح��ت��وى، والأه�����م  اإث�����راء  يف 
الطالبات على اإبراز مواهبهن. وهلل احلمد 

كانت هناك م�ساريع ممتازة جدا«. 
امل�ساريع  مو�سوعات  اأن  اإل��ى  واأ���س��ارت 
وتنوعت  ال��ط��ال��ب��ات،  اهتمامات  ع��ن  ع��رت 
ومت��ي��زت، مما ي��دل على رق��ي فكر الطالبة 

ورغبتها يف التميز.
واأردفت »امل�ساريع كانت على م�ستويات 
النظافة  مثل:  اجلامعة  عن  بع�سها  ع��دة؛ 
والأل����ف����اظ غ���ري ال��الئ��ق��ة ب���ني ال��ط��ال��ب��ات، 
والآخر على م�ستوى املنطقة، مثل التعليم 
الأم���ة،  م�ستوى  على  والأخ����رى  ع�سري،  يف 
الإع���الم  يف  امل�سلمني  ���س��ورة  حت�سني  م��ث��ل 

العاملي«. 
واأ����س���اف���ت »امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ت�����س��درت 
ق��ائ��م��ة ال��ت��ق��ومي ه��ي ب��ال��رتت��ي��ب ك��ال��ت��ايل: 
يف  التعليم  وع��ي��ك،  دل��ي��ل  جامعتك  نظافة 
ع�سري، ول للعن�سرية، واأعطه الثقة، براءة 
يف  الت�سوير  ال��ذك��وري��ة،  والهيمنة  واع��ي��ة، 
م���ك���ان ال��ع��م��ل، ت���اأث���ري ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا على 

الأطفال«.
امل�ساريع  تلك  على  العمل  اأن  واأمل��ح��ت 
ي�����س��ي��ف ل��ل��ط��ال��ب��ة م���ه���ارات ع���دي���دة اأه��م��ه��ا 
اأو عمل  ل��ف��ك��رة  ال����رتوي����ج  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ه��ا 
ال��ت��وا���س��ل الجتماعي،  ع��ن ط��ري��ق و���س��ائ��ل 
الإع���الم  يف  ب��ج��راأة  ال��ط��رح  على  وتعويدها 
واإثراء املحتوى العربي يف الإنرتنت، واإبراز 
م��واه��ب ال��ط��ال��ب��ات يف ال��ت�����س��وي��ر والإن���ت���اج 
الإعالمية  الأدوات  والتعامل مع  والإخ��راج 

من كامريا وميكرفون وغريها. 
ولفتت اإلى اأن ق�سم الإعالم والت�سال 
باجلامعة حري�ض جدا على رعاية مواهب 
من  ي��ل��زم  مب��ا  و�سقلها  وتنميتها  طالباته 
م�سرية  العمل،  وور���ض  التدريبية  ال���دورات 
اإل���ى اأن ط��ال��ب��ات الإع����الم مت��ي��زن، وب��ف��رتة 
وج���ي���زة، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ق��ل��ة اإع���داده���ن 

مقارنة بالأق�سام الأخرى.
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ثقافة

في كلمته بالجلسة االفتتاحية لمنتدى اإلعالم العربي بدبي 
إياد مدني: على المسلمين

أن يثقوا بأنفسهم ويطوروا خطابهم
أحمد العياف

اأك������د الأم�������ني ال����ع����ام مل��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون 
الإ�سالمي اإياد اأمني مدين، اأن امل�سلمني 
اأي وقت م�سى  اأك��ر من  باتوا يف حاجة 
اآلية جديدة ميكن  اإلى �سياغة  للتو�سل 
ال�سيا�سية  ب��الأزم��ات  التنبوؤ  خاللها  من 

قبل اندلعها وتفاقمها.
امل�سلمني يف  اأن  اإل���ى  م��دين  واأ���س��ار 
بع�ض  ع��ل��ى  بع�سهم  ت��ع��رف  اإل���ى  ح��اج��ة 
وع����دم الك��ت��ف��اء ب��خ��ط��اب الن��ت��م��اء اإل��ى 
هوية اأو ح�سارة واحدة، واأنه يجب عليهم 

اأن يثقوا باأنف�سهم ويطورا خطابهم.
جاء ذلك خالل اجلل�سة الفتتاحية 
ال��ت��ي ح�����س��ره��ا ن��ائ��ب رئ��ي�����ض الإم�����ارات، 
رئي�ض جمل�ض الوزراء، حاكم دبي، ال�سيخ 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م���ك���ت���وم،  مل��ن��ت��دى 
الإعالم العربي يف دورته 14 التي اأقيمت 
حتت �سعار »اجتاهات جديدة«، مب�ساركة 
ما يزيد على 2000 �سخ�سية من ال�سا�سة 
والعربية  املحلية  الإعالمية  والقيادات 
ورم������وز ال��ف��ك��ر وال���ث���ق���اف���ة ون��خ��ب��ة من 
اخلراء الإعالميني يف املنطقة والعامل.

تحديات كبيرة
وحول نظرة العامل لالإ�سالم وامل�سلمني، 
ق���ال م���دين  اإن  الأم����ة ت��واج��ه حت��دي��ات 
كبرية، جانب منها م�سدره من الداخل، 
اأدت  ال��ت��ي  اخللفيات  اأه��م��ي��ة  اإل���ى  منبها 
اإل��ى ه��ذا الت�سويه ال��ذي ن��ال م��ن �سورة 

امل�سلمني حول العامل.
 واأ����س���ار اإل���ى اأن امل��واج��ه��ة الأم��ن��ي��ة 
لظواهر  �سافية  حلول  تقدم  لن  وحدها 
التطرف والإرهاب املرتكبة با�سم الدين، 
ال��ق��ي��ام بجهد حقيقي  ب�����س��رورة  م��ن��ادي��ا 
التي  احلقيقية  الأ���س��ب��اب  على  للوقوف 

اأ�سهمت يف توليد تلك النماذج.
و����س���دد م����دين ع��ل��ى اأه��م��ي��ة وج���ود 
خ��ط��اب ي��ع��ر ع���ن ح��ق��وق الإن�������س���ان من 
منظور اإ�سالمي، وقال اإن حرية التعبري 
ل تعني النيل من دين اآخر اأو ال�ستهزاء 
به اأو الإ�ساءة اإليه، فالبد اأن يكون هناك 
ح�����دود وا����س���ح���ة ت��ك��ف��ل اإي����ج����اد ت��ع��ري��ف 

منطقي حلرية التعبري. 

خطاب مميز
ون���ب���ه الأم������ني ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 
الإ�سالمي اإلى اأن »احلقوق التي قد تراها 
يف  ت�سمينها  يجب  �سرورية  جمتمعات 
تعني  ل  الإن�سان  حلقوق  العاملي  امليثاق 
ل�سبب  امليثاق  يف  الت�سمني  واج��ب��ة  اأن��ه��ا 
ب�����س��ي��ط اأن���ه���ا ح��ق��وق ل ت��ع��ت��ر اأ���س��ا���س��ي��ة 
العقل  م��ن��ط��ق  ت��ن��ايف  ك��ان��ت  واإن  خ��ا���س��ة 

والطبيعة التي جبل عليها الب�سر«.
و�����س����دد م�����دين ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ع���دم 
تطوير  على  والعمل  بالرف�ض  الكتفاء 
خ���ط���اب مي���ي���ز امل�����س��ل��م��ني ح�����ول ال���ع���امل 

وي�سرح له وجهة نظره.
هوية  جتمعهم  »امل�سلمون  واأ���س��اف 
اأر�سى  واح��د  ح�ساري  وف�ساء  م�سرتكة 
اأ�س�سه على مدار قرون طويلة، اإل اأن هذا 
املخزون الثقايف يتعر�ض اليوم للت�سكيك 
من الداخل ومن اخلارج، بينما ت�ساعدت 
من داخله اأ�سوات التطرف مثل القاعدة، 
ال�سباب،  وحركة  ح��رام،  وبوكو  وداع�����ض، 
الذي  الوقت  وغريها من اجلماعات، يف 

بات ُينظر اإلى الأُّمة الإ�سالمية على اأنها 
اأُّمة جاوزها التاريخ وخّلفها وراءه حيث 
اأنهم من��وذج ميكن  امل�سلمني  بع�ض  يرى 
درا���س��ت��ه ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي ت��وق��ف بها 
الزمن وميثل اجلمود الفكري يف العامل، 
واأن���ه���م اأم�����ة ت��رف�����ض م��واك��ب��ة امل��ج��ت��م��ع 

الع�سري بقيمه وعاداته«. 
واأ�سار الأمني العام ملنظمة التعاون 
جمموعات  تهمي�ض  اأن  اإل���ى  الإ���س��الم��ي 
�سواء على اأ�سا�ض العرق اأم الدين اأم على 
اأي اأ�سا�ض اآخر يدفع دون �سك اإلى انفجار 
اإل��ى  امل��ج��م��وع��ات  اإذ ت�سعى ه��ذه  ال��ع��ن��ف، 

الثاأر من املجتمع الذي اأق�ساهم.
اإل��ى  الإ���س��الم��ي��ة  املجتمعات  ودع���ا   
فتح اأب���واب ون��واف��ذ الأم��ل اأم��ام الأجيال 
اجلديدة لتبعث فيهم التفاوؤل ومتنحهم 
الثقة حتى ل نرتكهم يقعون فري�سة يف 

براثن الإرهاب.

لبد  بال�سباب  »الهتمام  اإن  وق��ال   
اأن يكون عر اإعالء قيمة العلم واملعرفة 
وه��و  امل��ت��ط��ورة،  التكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف 
امل���و����س���وع ال�����ذي ���س��ريك��ز ع��ل��ي��ه م��وؤمت��ر 
العام  خ��الل  الإ�سالمي  التعاون  ملنظمة 
التقنية  توظيف  كيفية  لبحث  احل���ايل 
امل����ت����ط����ورة يف دف�����ع م����ع����دلت ال��ت��ن��م��ي��ة 

القت�سادية يف العامل ال�سالمي«.

الثقة بالنفس
ودع�����ا الأم������ني ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 
الإ���س��الم��ي اإل���ى »ت���ف���ادي ال���وق���وع يف فخ 
ر�سمها  ال��ت��ي  بال�سورة  امل�سلمني  اإمي���ان 
ال���غ���رب ع��ن��ه��م، وه����ي ����س���ورة »ج���ام���دة« 
يكون  واأن  وم�سى،  وراءه  التاريخ  خلفها 
امل�سلمني  اأن  خا�سة  باأنف�سنا  ثقة  هناك 
ه���م ���س��ن��اع ح�������س���ارة وجم��ت��م��ع��ه��م ث��ري 
ب��الأف��ك��ار وال��ت��ج��ارب«، كما دع��ا اإل��ى عدم 

د. سهير السكري:
الطفل العربي يدخل 

المدرسة متقنا ثالثة آالف 
كلمة عامية 

حذرت اأخ�سائية اللغويات الدكتورة �سهري اأحمد ال�سكري من مر�ض 
»ازدواجية اللغة« الذي اأ�ساب الأمة العربية فاأ�سبحت »اأمة بال لغة«، 
داعية اإلى اإن�ساء مراكز تن�سئة للطفل العربي وفق مناهج علمية تعزز 
فر�ض  يف  وال�ستماتة  الأمية،  ملحو  مراكز  اإل��ى  بالإ�سافة  ذكائه،  من 
ا�ستخدام اللغة العربية لت�سمل املقيمني يف البالد العربية لتكون لغة 

التخاطب للمقيمني على اأر�سها.
فعاليات منتدى  دقيقة« �سمن   20« ال�سكري يف جل�سة  وتناولت 
العربية  املجتمعات  على  ط��راأت  التي  التحولت   ،14 العربي  الإع��الم 
وقو�ست من ا�ستخدامات اللغة الف�سحى يف تعاملها اليومي، وعزت 
ال�سبب اإلى ت�ساهر العرب يف فتوحاتهم مع املجتمعات الأخرى، حيث 

اأجنبوا جيال مزدوج اللغة.
يتدار�سون  ال�ساد�سة  بلوغ  قبل  الأط��ف��ال  ك��ان  اأن  »بعد  وتابعت 
القراآن عند الكتاتيب، عمدت كل من فرن�سا واإجنلرتا اإلى اإلغاء هذا 
درا�سة  بعد  وذل��ك  العثمانية،  الدولة  على  اليد  و�سعتا  عندما  النهج 
اأ�سباب قوة و�سالبة الإن�سان العربي ومتكنه من فتح البلدان املحيطة 
به، حيث تو�سلتا اإلى اأن ال�سخ�سية العربية ت�ستمد قوتها من لغتها، 
وهو ما تعزز مع الوقت اإذ اأ�سبح اليوم تعليم الأطفال القراآن ينظر 

اإليه يف بع�ض الأو�شاط على اأنه �شرب من الت�شدد«.
وذك����رت ال�����س��ك��ري يف اإط����ار ت��اأك��ي��ده��ا ����س���رورة تعليم الأط��ف��ال 
املدر�سة  يدخل  الأم��ريك��ي  الطفل  اأن  مبكرة،  �سن  يف  العربية  اللغة 
وخمزونه اللغوي يحفل ب� 16 األف كلمة من قامو�ض اللغة الإجنليزية 
الأمريكية، ويف املقابل يدخل الطفل العربي املدر�سة وبحوزته ثالثة 

اآلف كلمة باللهجة العامية تعلمها من بيئته.
واأبرزت ال�سكري من واقع جمالها التخ�س�سي يف »علم اللغويات« 
الف�سيحة، وقالت »كان  بالعربية  القراآن  التي تربط  العالقة  اأهمية 
اأطفالهم بها، بجانب حتفيظهم  اإل��زام  الرعيل الأول يحر�سون على 
األ��ف   50 اإل���ى  اللغوية  ح�سيلتهم  ب��ذل��ك  فرتتفع  م��ال��ك،  اب��ن  األ��ف��ي��ة 
ما  ال�ساد�سة  �سن  قبل  الطفل  �سخ�سية  الأث��ر على  اأبلغ  كلمة، ترتك 
يعزز خياله ومفاهيمه وتعبرياته واإميانه، اإذ اإن الروابط بني خاليا 
املخ تنكم�ض بعد �سن  12 �سنة، ول ي�ستطيع الطفل بعدها تعلم اللغة 

ب�سهولة«.
واأ�سافت »تعليم الطفل لغة اأجنبية قبل �سن اخلام�سة م�سيعة 
للوقت لأنها لي�ست لغته الأم التي تعد اأهم عامل يف تكوين �سخ�سيته 

يف هذه املرحلة على وجه اخل�سو�ض«.
وقدمت ال�سكري يف ختام اجلل�سة �سرحا عمليا با�ستخدام و�سائط 
العر�ض للحروف العربية كما ينبغي تدري�سها يف ف�سول حمو الأمية 
الأمية«  ملحو  ال�سكرية  »الطريقة  عنوان  حتت  وذل��ك  قولها،  ح�سب 

وتفاعل معها احل�سور.

نادي أبها األدبي
ينظم منتدى »الحزم واألمل«
نظم نادي اأبها الأدبي من خالل املنتدى الثقايف الن�سائي بالنادي ندوة 
اأبها بعنوان »بني احلزم  العامة يف  املكتبة  ن�سائية على م�سرح  علمية 
القيادات  ودور  الوطن  جتاه  الجتماعية  امل�سوؤولية  تناولت  والأم��ل« 
الرتبوية والأكادميية يف تعزيز النتماء الوطني، �ساركت فيها باحثات 
ومثقفات من منطقة ع�سري وح�سرها عدد من الطالبات وال�سيدات 

يف منطقة ع�سري.
ال��ن��دوة ب��ورق��ة عنوانها  ن��ادي��ة ال��دو���س��ري يف  و�ساركت ال��دك��ت��ورة 
»امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة جت���اه ال��وط��ن« حت��دث��ت فيها ع��ن مفهوم 
الجتماعية،  للم�سوؤولية  املجتمعي  والوعي  الجتماعية،  امل�سوؤولية 
واأطراف امل�سوؤولية الجتماعية، وامل�سوؤولية الجتماعية: التزام اأدبي 

واأخالقي جتاه الوطن.
املقدمة  ورقتها  الدكتورة عبري حمفوظ يف  تناولت  من جهتها 
ب��ع��ن��وان »دور ال��ق��ي��ادات ال��رتب��وي��ة يف تعزيز الن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي« حب 
وتوا�سل  وترابط  الأم��ر،  ويل  وطاعة  اإ�سالمي،  منظور  من  الوطن 
وتعزيز  ال��رتب��وي��ة،  ال��ق��ي��ادات  دور  اأهمية  اإل���ى  ونبهت  ال��وط��ن،  اأب��ن��اء 
ال�سالة  الأفكار  الوطن من  لأبناء  التعليم  الفكري وحت�سني  الأم��ن 

واجلماعات املتطرفة.
كما قدمت الدكتورة ح�سة العامر ورقة بعنوان »دور املوؤ�س�سات 
التعليمية وتعزيز النتماء الوطني »حتدثت فيها عن الدور اجلامعي 
لتنمية  مناهجنا  عليه  تكون  اأن  يجب  وم��ا  امل��واط��ن��ة،  قيم  تعزيز  يف 

الولء للوطن.

اخ��ت�����س��ار الأم����ة الإ���س��الم��ي��ة يف منطقة 
واحدة من العامل.

الإ���س��الم��ي  ال��ت��ع��اون  وع���ن منظمة 
دول��ة متتد   57 »ت�سم يف ع�سويتها  ق��ال 
م���ن ���س��رق ال���ع���امل ل��غ��رب��ه، م���ا ي��ع��ن��ي اأن 
امل�����س��ل��م��ني ل��دي��ه��م ف��ر���س��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة يف 
دح�ض تلك ال�سورة ال�سلبية التي ر�سمها 

العامل لهم«.
ال�ستخفاف  م��دين  اإي���اد  وا�ستبعد 
»لعبة«  لي�ض  اإن���ه  وق���ال  الإع�����الم،  ب���دور 
ول���ك���ن���ه ������س�����ورة م�����ن �����س����ور ال�����ق�����درات 
اأو  ال��دي��ن  ا�ستخدام  راف�سا  ال�سيا�سية، 
املذهبية كاأداة لتو�سيع النفوذ اأو التدخل 
يف �سوؤون دول اأخ��رى، وك�سف عن انعقاد 
قريبا  املنظمة  خارجية  ل���وزراء  اجتماع 
الأدوار  وبحث  اليمنية  الأزم���ة  ملناق�سة 
التي تن�سب اإلى بع�ض الدول الأع�ساء يف 

تلك الأزمة.
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تقنية

ريتويت

ثارت ثائرة »قوقل« الأ�سبوع املا�سي عندما تناولت ال�سحف العاملية وو�سائل 
حادث   11 ل�  تعر�ست  القيادة،  ذاتية  »ق��وق��ل«  �سيارة  اأن  مفاده  خ��را  الإع���الم 
اأن  الإع��الم،  اأن ترر وتوؤكد لو�سائل  اإل  واأب��ت »قوقل«  اإطالقها.  ت�سادم منذ 
�سيارتها مل يكن لها اأي ذنب حتى يف ربع حادث ا�سطدام فقط، فما بالكم ب� 

11حادثا دفعة واحدة.
وبح�سب رئي�ض برنامج ال�سيارة امل�ستقل »كري�ض اأورم�سون« فاإن ال�سيارة 
ب���اأن لدى  ب�سدة  وي��وؤك��د  ب��ل  ي���رى،  تهم كما  م��ن  بها  بريئة مم��ا علق  امل��دل��ل��ة 
»قوقل« حاليا، 20 �سيارة منذ اإطالق امل�سروع قبل �ستة اأعوام، واأنه خالل هذه 
الأعوام ال�ستة، قطعت ال�سيارة م�سافة اإجمالية بني املدن مقدارها 2،7 مليون 
كيلومرت، تعر�ست خاللها ل�سبعة حوادث ا�سطدام من اخللف عند التوقف 
اإلى �سربات جانبية خمتلفة من �سيارات  اإ�سافة  ال�سري احلمراء،  اإ�سارة  وفق 

مل تتوقف عند الإ�سارة!
ذهلت لتاأكيدات كري�ض وحوادث الدلل لديهم، و�سحكت يف الوقت نف�سه 
على حالنا واأنا اأدعو كري�ض )بيني وبني نف�سي( اإلى زيارتنا لي�ساعد يف اإح�ساء 
عدد احلوادث لدينا، واأن يرى بعينيه اأننا وب�سيارات عادية و�سائقني عاديني، 

�سربنا الرقم الأكر يف عدد حوادث ال�سطدام يوميا برقم يو�سف بالفلكي.
ال� 20   ب��اأي من �سياراته   اإل��ى زيارتنا  اأدع��و �سعادة »كري�ض«  وبالطبع لن 
املدللة، ليقيني اأنه لو فعل واأتى بها اإلى �سوارعنا، ملا عاد  بربع �سيارة واحدة 
للتلف  عا�سقة  اإلى  القيادة  ذاتية  �سيارات  من  �ستتحول  باخت�سار  لأنها  منها، 
نتيجة ال�سدمات التي �ستتلقاها يف كل جنباتها بعد اأن تتعر�ض ل�سيل من اأنواع 
ال�سرب من حتت ومن فوق ومن جنب احلزام حتى وهي ت�سرتخي اأمام باب 

�ساحبها.
كيف ل يحدث ذلك ونحن نقود �سياراتنا يف ال�سباب وو�سط الغبار وحتت 
املطر وعلى الر�سيف وباإطارين بدل عن الأربعة ونفاخر ونفتخر بالتفحيط 
دون مبالة اأو تذكر عدد الذين فقدناهم من ال�سباب نتيجة هذا التهور. ليتك 
تعمل بن�سحي يا �سيد كري�ض، فبدل من اخرتاع �سيارة ذاتية القيادة، عليك 
اأنت وقوقل، اخرتاع قائد يقود قائد املركبة لدينا ع�سى اأن يكون اأن�سج فكرا 

ويعرف قيمة احلياة، فقد تعبنا من ا�سرتخا�ض ال�سباب لها دون فائدة!

حوادثهم دالل
وحوادثنا موت

حسن أحمد العواجي

لمحبي السيلفي..
selfieX تطبيق

بتوجيهات صوتية
SelfieX الذي ميكن حمبي جهاز الآيفون من  ظهر حديثا تطبيق 
الكاملة من  ال�ستفادة منه كثريا، حيث تتبلور فكرته يف ال�ستفادة 
دقة وجودة الكامريا اخللفية وا�ستخدامها للت�سوير ال�سيلفي بدل 

من الكامريا الأمامية.
يطلقها  ال��ت��ي  ال�سوتية  التوجيهات  يف  ت��ك��ون  عمله  وط��ري��ق��ة 
لليمني  بالتحريك  ينبهك  امل�ستخدم، حيث  التطبيق ويتفاعل معها 
وذل��ك   ،down الأ�سفل  اإل��ى  اأو   up اأع��ل��ى  اأو   left ال�سمال  اأو   right
لتحديد حمتوى ال�سورة ليتم بعد ذلك التقاطها ب�سكل تلقائي دون 

اأن ت�سغط على �سيء.
وميتاز SelfieX مبجموعة رائعة من الفالتر والتاأثريات التي 
ال�سور جلعلها  التعديل على  اإج��راء  للم�ستخدم من خاللها،  ميكن 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  عر  م�ساركتها  ل�سهولة  جمال  اأك��ر 

املعروفة مبا�سرة.
وميكن  ال�سيلفي،  الت�سوير  يف  ممتعة  جتربة  التطبيق  ويقدم 
 iOS النظام  �ستور وهو يدعم  اأب��ل  حتميله جمانا من خالل متجر 

8.0 وياأتي بحجم 3.6 ميجابايت.

هاتف جديد بمعالجين 
LG مختلفين من

ا�سم  عليه  اأطلقت  جديد  هاتف  عن  املا�سي،  الأ�سبوع  الكورية،   LG �سركة  اأعلنت 
اأنه يختلف عنه من حيث  اإل   G4 Stylus G4 وهو بنف�ض ت�سميم هاتفها الأخري 

املوا�سفات.
ال�سا�سة،  اإلكرتوين لكتابة املالحظات والر�سم على  Stylus G4 بقلم  وميتاز 
كما حر�ست ال�سركة على تزويده مبعاجلني، الأول رباعي النواة ب�سرعة 1.2 جيجا 
هرتز ودعم ل�سبكة اجليل الرابع LTE، والثاين ثماين النواة ب�سعة 1.4 جيجا هرتز 

لكنه يدعم �سبكة اجليل الثالث فقط.
كامريا اأمامية بدقة 5 ميجا بك�سل، واأخرى خلفية بدقة   Stylus G4 وميلك
13 ميجا بك�سل لإ�سدار اجليل الرابع، اأما اإ�سدار اجليل الثالث فقد زود بكامريا 

خلفية بدقة 8 ميجا بك�سل فقط.
ويدعم Stylus �سبكات wi fi باأنواعها املختلفة، و�سبكة Bluetooth4.1 وتقنية 

.163g 9.6 ويزنmm وتبلغ �سماكته ،NFC ات�سالت املدى القريب
وقد وعدت ال�سركة باأن يكون Stylus G4 متوفرا يف الأ�سواق العاملية ال�سهر 

املقبل وفق خطة ت�سويقية تتم على مراحل.
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الرأي الجامعي

الإدارة  تفخر  الدرا�سي  العام  بنهاية 
ال���ع���ام���ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار وم��ن�����س��وب��وه��ا 
اأبنائنا  باجلهود التي قدمتها خلدمة 

الطالب وبناتنا الطالبات.
مل ي���ك���ن ال���ع���م���ل ����س���ه���ال ح��ت��ى 
يكن  ومل  واآمالكم،  تطلعاتكم  نواكب 
تقديركم  م��ن  نلم�سه  مل��ا  �ساقا  كذلك 

وامتنانكم ملا نقدمه لكم.
ل��ال���س��ت��ث��م��ار،  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
وب��ت��وج��ي��ه��ات دائ��م��ة وم��ت��اب��ع��ة دوؤوب����ة 
من لدن معايل مدير اجلامعة، كانت 

�سريكا لكم يف حياتكم اليومية.
اأ����س���ه���م���ت يف ت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا 
لأك����ر م��ن 70 األ����ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة، 
�ساركتكم الأفراح واللحظات ال�سعيدة 
ال����ت����ي ع���اي�������س���ت���م���وه���ا داخ�������ل اأ�����س����وار 
اجل��ام��ع��ة، وك��ن��ت��م ل��ن��ا ال���وق���ود ال���ذي 
ن�ستمد منه طاقتنا لتقدمي مزيد من 

التميز على  م��ن  ن��وع  لإ���س��ف��اء  العمل 
خ��دم��ات  ب��ت��ق��دمي  اجل��ام��ع��ي��ة  حياتكم 
ت��ل��ي��ق ب��ك��م وت��ل��ب��ي رغ��ب��ات��ك��م، وتبقى 
ذكرياتكم ال�سعيدة مرتبطة بحياتكم 

اجلامعية.
خ�������الل ع�������ام ت�����ط�����ورت ال����ق����وى 
الب�سرية بالإدارة وت�ساعفت اأكر من 
اأرب���ع م���رات م��ن اأج���ل ت��وف��ري خدمات 

موثوقة لكم.
الليل  ت�سهر  ال��ع��م��ل  ف���رق  ك��ان��ت 
ل���رق���اب���ة ج������ودة الأغ�����ذي�����ة امل���ق���دم���ة، 
و�سالحيتها  املعرو�سات  من  والتاأكد 
ل��ل��ت��ق��دمي. وت�����س��ت��م��ر جل����ان ال��رق��اب��ة 
بالعمل  ال��ب��ن��ات  ك��ل��ي��ات  ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف 
ن����ه����ارا ل���ل���ت���اأك���د م����ن ع�����دم الإخ������الل 
التي  وال�سحية  الفنية  بال�سرتاطات 

ن�سعى لتحقيقها من اأجلكم.
خالل عام، حققت مراكز التغذية 

باجلامعة اأكر من10 ماليني عملية 
بيع يف اأكر من 50 موقعا، اإ�سافة ايل 
لتقدمي  ت�سوير  مركز   55 ي��ق��ارب  م��ا 
القرطا�سية  وبيع  الت�سوير  خ��دم��ات 
والأدوات املكتبية والطباعة، واأ�سهمت 
هذه املواقع يف اإيجاد فر�ض عمل لعدد 
ك��ب��ري م���ن امل��وظ��ف��ات ال�����س��ع��ودي��ات يف 

كليات البنات على وجه اخل�سو�ض.
التوا�سل  مت  ال��ع��ام،  ه���ذا  خ���الل 
فر�ض  لبحث  ال�سركات،  ك��ري��ات  م��ع 
ال���س��ت��ث��م��ار داخ���ل اجل��ام��ع��ة م��ن اأج��ل 

الرتقاء باخلدمات املقدمة.
الذاتي  البيع  مكائن  تقدمي  مت 
تقدم  التي  الكليات  ع��دد كبري من  يف 
اخل����دم����ة ع���ل���ى م������دار ال�������س���اع���ة.. مت 
التعاون مع �سركات الت�سالت لدعم 
واإي�سال  لالت�سالت  التحتية  البنى 

اخلدمات ال�سريعة لكافة املواقع. 

د. عامر بن محمد الحسيني
المشرف العام على
اإلدارة العامة لالستثمار

إدارة االستثمار.. عام من العطاء

االستدامة
..الحاضر 
واستشراف 
المستقبل
أ . د. عصام الدين

إبراهيم وراق 
مركز  األمير سلطان
بن  عبد العزيز للدراسات
والبحوث البيئية والسياحية

ك����ان ه����ذا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م�����س��اري��ع 
اليومية  احلياة  مت�ض  التي  اخلدمية 
ل��ل��ط��الب وم��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة، وم��ع 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  نهمل  مل  ذل��ك 
خلق  يف  �ست�سهم  ال��ت��ي  الأج���ل  طويلة 
ب�سفتها  ل��ل��ج��ام��ع��ة  اإي��ج��اب��ي��ة  ����س���ورة 
ج��ه��ة ت��خ��دم امل��ج��ت��م��ع وت��ع��م��ل ب�سكل 
باخلدمات  الرتقاء  اأجل  من  م�ستمر 
وامل����ت����ط����ل����ب����ات امل���ح���ي���ط���ة مب��ج��ت��م��ع 

اجلامعة.
يف خ���ت���ام ه����ذا ال���ع���ام ي��ط��ي��ب يل 
دور  اإجن��اح  اأ�سهم يف  اأ�سكر كل من  اأن 
من  ب���دءا  لال�ستثمار  العامة  الإدارة 
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، وف��ق��ه اهلل، 
للعمل من  ب��ي��د  ي���دا  ك���ان معنا  ال���ذي 
اأج����ل ت��ق��دمي خ���دم���ات ت��ل��ي��ق ب��اأب��ن��ائ��ه 
ومن�سوبيها  اجل��ام��ع��ة  ط��الب  وب��ن��ات��ه 

من موظفني وموظفات.

اأع�����س��اء  اإيل  م���و����س���ول  ال�����س��ك��ر 
ال��ل��ج��ان ال��ع��ام��ل��ة يف ال���س��ت��ث��م��ار التي 
عقبات  اأي  ت�سهيل  يف  ج��ه��دا  ت���األ  مل 
ت��ق��دمي خدماتنا  اأج���ل  ت��واج��ه��ن��ا م��ن 

بالتعاون مع �سركائنا امل�ستثمرين.
الإدارة  ملوظفي  اجل��زي��ل  ال�سكر 
اقتطعوا  ال��ذي��ن  لال�ستثمار  ال��ع��ام��ة 
ج���زءا ك��ب��ريا م��ن ج��ه��وده��م وحياتهم 
الإدارة  ل���ه���ذه  ل��ي��ه��ب��وه��ا  اخل���ا����س���ة 

لتتباهى مبنجزاتها لكم.
التي  اجل��ام��ع��ة  ل��وح��دات  ال�سكر 
���س��ان��دت��ن��ا ول�����س��رك��ائ��ن��ا امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
ج��م��ي��ع��ا وم��ن�����س��وب��ي��ه��م ال���ذي���ن ب��ذل��وا 
ج����ه����دا ك����ب����ريا يف ����س���ب���ي���ل الرت�����ق�����اء 
باخلدمات، وال�سكر لكم اأنتم عمالءنا 
فقد  وط��ال��ب��ات،  م��ن ط��الب  املميزين 
اأية  ك��ان لكم دور حم��وري يف معاجلة 

مالحظات تلبية لرغباتكم.

نتداول بكرة هذه الأيام كلمة ال�ستدامة 
اأو امل�ستدام، وت�ستخدم يف معظم جمالت 
وتخ�س�سات ومناحي الإدارة، والتخطيط 
والتعليم  والرتبية  والتنمية  الإدارة  مثل 
والأم������ن م��رت��ب��ط ب��ال��ن��ظ��م ال��ت��ي ي��رج��ى 
ا���س��ت��م��راره��ا وب���ق���اوؤه���ا واحل��ي��ل��ول��ة دون 
بها  اله��ت��م��ام  وي��ج��ب  م�ستقبال،  ت��اأث��ره��ا 

و�سيانتها. 
اأن  على  ال�ستدامة  مفهوم  يعتمد 
قرارات واأن�سطة احلا�سر يجب اأن يراعي 
املفهوم  ويعك�ض  امل�ستقبلية،  الآث���ار  فيها 
توفري  حيث  من  الأجيال  بني  الت�سامن 
الحتياجات الآنية مع مراعاة احتياجات 
ي��وؤدي  ال��ذي  والتطوير  التالية  الأج��ي��ال 
م��وارد  علي  املحافظة  مع  الرفاهية،  اإل��ى 

البيئة والطبيعة للحفدة.
امل�ستدامة  الإدارة  مفهوم  ب��رز  وق��د 
اإدارة املوارد الطبيعية املتجددة  يف جمال 
ويعني  ال�سمكية،  وامل����وارد  ال��غ��اب��ات  مثل 
التوازن يف ا�ستغالل املورد ح�سب مقدرته 
للغابات  بالن�سبة  فمثال  التجديد،  علي 
تو�سع خطة عمل طويلة املدي )عدد من 
ال�سنني( يتم فيها حتديد القطع ال�سنوي 
لالأ�سجار بحيث ل يزيد عن معدل النمو 

والتجديد ال�سنوي.
غري  امل���وارد  لي�سمل  املفهوم  وميتد 
املتجددة مثل البرتول بهدف ا�ستمرارها 

اأطول فرتة ممكنة. 
وت�������ال ذل�������ك م�������س���ط���ل���ح ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�ستدامة الذي اعتمدها زعماء الدول يف 
قمة الأر�ض بالرازيل عام 1992 ويق�سد 
دون  احل��ايل  اجليل  احتياجات  »تلبية  به 
القادمة يف احلياة  اإه��دار حقوق الأجيال 
يف م�����س��ت��وى ل ي��ق��ل ع��ن امل�����س��ت��وى ال��ذي 

نعي�ض فيه«.
 وُحددت مكونات ومرتكزات التنمية 
والتنمية  القت�سادي  بالنمو  امل�ستدامة 
البيئة  ع��ل��ي   املحافظة  م��ع  الجتماعية 
وم�سادر الروة الطبيعية، وتعد الطاقة 
حيث  الركائز  ه��ذه  على  الأ�سا�سي  املوؤثر 
املجتمعات  ورخ��اء  القت�ساد  تطور  تدعم 
من  البيئة  على  �سلبا  وت��وؤث��ر  ج��ه��ة،  م��ن 

جهة اأخرى. 
ال�سيفية،  للعطلة  ن�ستعد  ون��ح��ن 
اأدعو اجلميع وخا�سة الطالب والطالبات 
والتنوير  ال�ستدامة  مفهوم  تطبيق  اإل��ى 
نعم  من  اهلل  حبانا  ما  ا�ستخدام  باأهمية 
كثرية مثل الكهرباء واملاء والوقود واملواد 
ال��غ��ذائ��ي��ة وخ��الف��ه م��ن غ��ري اإ����س���راف اأو 
النفايات  تقليل  علي  نعمل  واأن  تقتري، 
واإع������ادة ا���س��ت��خ��دام��ه��ا م���ن اأج����ل اأب��ن��ائ��ن��ا 

وحفدتنا.
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يف زم����ن امل���ا����س���ي اجل���م���ي���ل، ح���ني كنا 
وجنتمع  ون���رتادف  ن��زدح��م  بالع�سرات 
اأو  القرية  بيت  يف  م�سيفنا  جمل�ض  يف 
احل����ي، وك���ان���ت م�����س��اح��ة ذل���ك املجل�ض 
جمال�سنا  مل�ساحة  ن�سبة  ج��دا  �سغرية 
الكبري  ت�سم  امل��ج��ال�����ض  وك��ان��ت  ال��ي��وم، 
وال�����س��غ��ري، الأم�����ري وال���غ���ف���ري، ال��غ��ن��ي 

والفقري.
ك���ن���ا ون����ح����ن ����س���غ���ار جن���ي���د ف��ن 
الإن�������س���ات وال���س��ت��م��اع حل��ق��ب��ة ت��ط��ول 
م��ن ال��زم��ن ح��ت��ى نحظى رمب���ا يف ي��وم 

اأن ترت�سم على وجوهنا معامل  ما بعد 
ال�سوارب واللحى بفر�سة لإدلء راأي اأو 

نقد اآخر. 
ول���ك���ن ك�����ان م���ن���ا امل�������س���اغ���ب���ون يف 
ح��ي��ن��ه��ا وال����ذي����ن رغ����م ح���داث���ة �سنهم 
الن�سبي مقارنة بالأعمار الدينا�سورية 
املجال�ض  تلك  يف  يتحدثون  احلا�سرة 
بلغة خافتة حيث تخرج الأحرف اأحيانا 
اأخرى من  واأحيانا  م�سطهدة مرتبكة 
غ���ري خم��ارج��ه��ا حم���اول���ني ال��ت��وا���س��ل 
يف اأج�����واء م��ن ال��ه��ي��ب��ة وال���وق���ار لتلك 

ا�سطيادهم  فيتم  وك��ب��اره��ا،  املجال�ض 
علية  ن�سور  اأح���د  م��ن  غفلة  ح��ني  على 
القوم املتيقظة يف �سدر املجل�ض وي�سدر 
الفرمان »ي��ا ول��د ب��ال وت��وت��ه« فتخفت 
ت���ل���ك الأ�������س������وات وت���ت���ال����س���ى يف ذل���ك 
املجل�ض كما يتال�سى الثلج يف يوم قيظ 
املفردة املحلية تعني الأمر  حار. وتلك 

بال�سكوت الفوري والنخماد. 
اجلميل  الزمن  من  ذل��ك  تذكرت 
زمن  يف  التغريد  اأو  بالتويت  وجاريته 

التويرت العجيب.
ف���ذل���ك الك���ت�������س���اف ال����رائ����ع م��ن 
ق���ب���ل اأح������د ط�����الب ج���ام���ع���ة م���ي���زوري 
انتقل  الذي  دور�سي،  جاك  الأمريكية، 
بعدها اإلى جامعة نيويورك حيث اأطلق 
على  لي�سبح   2006 ع���ام  يف  م�����س��روع��ه 
انت�سار وتاأثري  ال��ي��وم م��ن  ه��و عليه  م��ا 
ج��ام��ح يف ال�����س��ع��وب، وال��ف��ك��رة اإب��داع��ي��ة 
يف اأ���س��ل��ه��ا ول��ك��ن الإ����س���ك���ال ي��ك��م��ن  يف 
يف  البع�ض  من  التقنية  تلك  ا�ستخدام 
اأوجه �سلبية من انتقا�ض من الب�سر اأو 
للحقائق  تزييف  اأو  لالإ�ساعات  ترويج 
اأغ��را���ض  اأو  الأع���را����ض  اأو اخل��و���ض يف 

م�سبوهة اأو كو�سيلة اإرهابية.
ك�����ل ت����ل����ك امل����م����ار�����س����ات 
انعك�ست على �سمعة م�سروع 
رائ�����د، مم���ا ج��ع��ل ال��ك��ث��ري 
يحجمون  احلكماء  من 
ع��ن اخل��و���ض يف غمار 
ذل����ك امل����ي����دان ل��ع��دم 
������س�����م�����ان ت�����واف�����ر 
الدنيا  ال�شروط 
م���������ن الأم��������������ان 
والعدل وال�سدق 
ومعرفة هوية املغرد.
ل��ت��ل��ك ال�����س��ري��ح��ة ال���ت���ي اأ�����س����اءت 
نحتاج  الرائعة  التقنية  تلك  ا�ستخدام 
»يا  لهم  ن��ق��ول  اأن  واح���د  وبل�سان  ب��ق��وة 

ولد بال وتوته«.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

الوتوتة والتويت

ت��ت��واف��ر ت��ع��ري��ف��ات ع���دة مل��ع��ن��ى م�سطلح 
الطبي  املعهد  فيعرفه  الطبي«،  »اخلطاأ 
دون ق�سد  م��ن  »الف�سل  ب��اأن��ه  الأم��ري��ك��ي 
تعريف  املق�سود، ومثله  اإلى  الو�سول  يف 
ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��رتك��ة الأم��ري��ك��ي��ة لع��ت��م��اد 
امل���ن�������س���اآت ال�����س��ح��ي��ة وه����و »ال���ف���ع���ل غري 
املق�سود، �سواء بال�سهو اأم باخلطاأ، اأو اأنه 

»الفعل الذي ل يحقق نتائجه املرجوة«.
يف جمال الطب توجد قائمة طويلة 
اخلطاأ  يكون  خاللها  من  التي  للثغرات 
الطبي اأكر قابلية للحدوث، وهو الذي 
تتفاوت نتائجه من اأ�سرار ب�سيطة تلحق 
حياته،  نهاية  يف  الت�سبب  اإل��ى  باملري�ض 
واحلديث هنا يتناول املو�سوع من زاوية 
ب��ع��ي��دة مت��ام��ا ع��ن جم��ري��ات ت��ن��اول��ه من 
العدالة  وجم��ري��ات  القانونية  الناحية 

التي تتم حلفظ حقوق كافة الأطراف. 
خ�����الل ال���ع���ق���د امل���ا����س���ي اأ���س��ب��ح��ت 
األفة  اأك��ر  فيها  والعاملون  امل�ست�سفيات 
النا�سئة  والأ����س���رار  الطبية  ل��الأخ��ط��اء 
يف  التحقيق  ف��اإن  لذلك  وكنتيجة  عنها، 
كل  بعد  وع��ادي��ا  منطيا  اأ�سبح  ح��وادث��ه��ا 
منا�سبة، بل اأ�سحى البحث وال�ستق�ساء 
تكرارها  ومنع  تاليف  وكيفية  اأ�سبابها  يف 
م���ن اأه�����م ب���ن���ود م��ت��ط��ل��ب��ات ه��ي��ئ��ات منح 

تراخي�ض اعتماد جودة املراكز الطبية.
وع���ل���ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ف�����اإن ال��ه��ي��ئ��ة 
امل�����س��رتك��ة الأم���ري���ك���ي���ة لع���ت���م���اد ج���ودة 
امل���ن�������ش���اآت ال�����ش��ح��ي��ة ت�������ش���رط ت��ط��ب��ي��ق 
م��ع��ي��اري��ن ع��ن��د ح����دوث م�����س��ك��ل��ة ط��ب��ي��ة، 
وحتليل  اجل��ذري،  ال�سبب  حتليل  وهما: 

ب���رام���ج  احل�������دث اخل�����اف�����ر، ومت و�����س����ع 
واأهاليهم  امل��ر���س��ى  م��ع  للتعامل  خا�سة 
وعواقبه،  الطبي  املت�سررين من اخلطاأ 
ك���م���ا اق��ت�����س��ت ال���������س����رورة ن�����س��ر وق���ائ���ع 
وتفا�سيل اخلطاأ الطبي من وجهة نظر 
ت�سحيحية بحتة حتى يتم جتنب حدوث 

مثله يف املكان نف�سه ويف اأماكن اأخرى.
»ال�����س��ح��ي��ة  اأو  الآخ������ر«  »ال�����س��ح��ي��ة 
الثاين« هي ت�سمية م�ستحدثة ملن جرى 
ع��ل��ى ي��دي��ه اخل���ط���اأ ال��ط��ب��ي وت�����س��ب��ب يف 
من  ي��ك��ون  ق��د  باملري�ض.  ال�سرر  اإحل���اق 
من  اأي  اأو  التمري�سية  اأو  الطبية  املهنة 
املهن امل�ساعدة التي لها عالقة بالإ�سراف 

على املر�سى اأو عالجهم.
 قد يعاين ال�سحية الآخر، وهو هنا 
ي�سمل فردا اأو اأكر ممن مي�سهم اخلطاأ 
منها:  امل�سكالت  من  قائمة  من  الطبي، 
ال�سعور بالذنب اأو اخلوف، اأو الإح�سا�ض 
بالقلق اأو الغ�سب، مع اأمل معاناة العزلة 
مثرية  ه��واج�����ض  وتنتابهم  الجتماعية 
اإل��ى  واأرق، ومي��ي��ل��ون  وك���اآب���ة  وم��زع��ج��ة، 
الت�سكك يف قدراتهم املهنية، عالوة على 
امل�ساعدة  ال�����س��دي��د م��ن ط��ل��ب  حت��رج��ه��م 
وب��اأن  النف�سية،  اأزمتهم  خ��الل  وامل����وؤازرة 
املهنة التي ينتمون اإليها قد تخلت عنهم 

يف اأوج حمنتهم.
ع��ن��د وق����وع اخل���ط���اأ ال��ط��ب��ي ق���د ل 
ي��ع��رف ال�����س��ح��ي��ة الآخ����ر اإل����ى م��ن يلجاأ 
ل��ل��ع��ون وامل�������س���اع���دة، ف��ق��د ي��ت��ل��ق��ى ���س��ن��دا 
م���ن زم���الئ���ه ����س���رره اأك�����ر م���ن ن��ف��ع��ه، 
من  يزيد  ما  التعليقات  من  ي�سمع  وق��د 

م��ع��ان��ات��ه، وح��ت��ى جت��ن��ب الت�����س��ال ب��ه اأو 
ولهذا  اآلم���ه،  اإل��ى  ي�سيف  احلديث معه 
ف����اإن ال��ع��دي��د م���ن امل���راك���ز ت��ب��ن��ت ب��رام��ج 
لل�سحية  ت�����س��م��ح  ر���س��م��ي��ة  اإ����س���الح���ي���ة 
الآخ����ر م��ن ال��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��ا مب��واج��ه��ة 
الأزمة النف�سية يف الوقت املنا�سب، وذلك 
بطريقة �سرية لرفع احلرج ول �سلة لها 

باخلطوات القانونية.
وم����ن ب���ني ه����ذه امل����راك����ز م��وؤ���س�����س��ة 
الطبية  ال�سدمة  �سحايا  دع��م  خ��دم��ات 
واأهليهم  املر�سي  م��ن  ���س��واء  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأم العاملني يف القطاع ال�سحي، وطورت 
امل�����س��اع��دة  ل���ل���م���وارد  اأدوات  جم���م���وع���ة 
الرامج  هذه  مثل  اإقامة  يف  للموؤ�س�سات 
تبنى  ع��ل��ى  الأم����ر  يقت�سر  ومل  ل��دي��ه��ا، 
م�سطلح »ال�سحية الآخ��ر« بل خ�س�ست 
م��������وارد ووق����ت����ا ل���رت����س���ي���خ ن���ظ���م ت��ق��دم 
امل�ساعدة والتع�سيد ملن يتعر�ض مل�سكالت 

»ال�سحية الآخر«.
ورغم هذه التطورات امل�سجعة فاإنه 
م���ا ت����زال ه��ن��اك ف��ج��وة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
يحتاج  ال��ذي  الآخ���ر«  »ال�سحية  م�سكلة 
لإع������ادة ب��ن��اء ال��ث��ق��ة؛ ف��ع��ل��ى امل��وؤ���س�����س��ات 
الطبية التعاون فيما بينها لو�سع برامج 
ب���ن���اءة وم��ت��ق��دم��ة مل��ج��اب��ه��ة امل�����س��ك��ل��ة مع 
ح��دث، مهما  م��ا  اإن  ال��ق��ول  التاأكيد على 
كان مّرا اأم موؤملا، فاإنها اأخطاء خالية من 
جميعا  ونتمنى  باملري�ض،  الإ���س��رار  نية 
ال���ذي  ال���ي���وم  ي���اأت���ي  اأن  ت��ع��ال��ى  م���ن اهلل 
تختفي فيه الأخطاء الطبية من قامو�ض 

العالج الطبي.

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للشؤون األكاديمية والجودة

الضحية 
اآلخر
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

ن��ع��م��ل ح���ال���ي���ا م����ع ال���زم���الء 
»اآف������اق« على  وال���زم���ي���الت يف 
جت����ه����ي����ز ع��������دد خ�����ا������ض م��ن 
مب�سيئة  �سي�سدر  ال�سحيفة، 
الأ�سبوع  منت�سف  تعالى،  اهلل 
ال���ق���ادم ع���ن اجل���ام���ع���ة،  وه��و 
ع�����دد ت��وث��ي��ق��ي ل��ب��ع�����ض اأه����م 

منجزات اجلامعة.
ي�سدر  اأن  ارت��اأي��ن��ا  وق���د 
ه��ذا ال��ع��دد اخل��ا���ض يف نهاية 
ليلخ�ض  ال��درا���س��ي،  ال��ف�����س��ل 
اأه�������م امل����ن����ج����زات ال����ت����ي مت��ت 
ه����ذا ال���ع���ام وخ�����الل الأع�����وام 
ب��ع�����ض  اأن  ح���ي���ث  امل���ا����س���ي���ة، 
ال���ت���ط���ورات ق���د ام���ت���دت على

مدى اأعوام. وارتاأينا كذلك، اأن نعك�ض هذه التطورات من خالل لغة 
الذي  الكبري  التحدي  وك��ان  املا�سية.  ال�سنوات  للمقارنة مع  الأرق��ام 
منجزات  لأن  التوثيقي،  العدد  تبويب  يف  نعتمد  م��اذا  ه��و:  واجهناه 
ولكننا  ون�����ش��اط،  واإدارة  كلية  ك��ل  ت��ك��ون يف  وت��ك��اد  ك��ث��رية،  اجل��ام��ع��ة 
اجتهدنا باخت�سارها ب�سكل مركز يف عدد توثيقي �سامل، يفي بر�سد 

اأهم التطورات التي عا�ستها اجلامعة.
واأخريا، اأ�سكر الزمالء والزميالت يف ال�سحيفة الذين يعملون 

بجد وجهد حاليا لتجهيز وانتاج هذا العدد التوثيقي.

العدد القادم؟

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
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أسبوعية جامعة الملك خالد

بدون زعل
ع��ن��دم��ا ي���دخ���ل ط���ال���ب ق��اع��ة   •
الختبار بقمي�س نوم و�شعر »كد�س« 
يظهر  اأو  ريا�شية  مالب�س  مرتديا  اأو 
وكاأنه يف رحلة نزهة، فاإن ذلك يعني 

اأنه ل يحرتم نظام اجلامعة!

• ازدحام املقررات وتعدد الأ�شاتذة، 
ي�شبب  ال��واح��د،  امل��ق��رر  يف  خا�شة 
وطالب  عامة،  للطالب  كبريا  اإرباكا 

كلية الطب ب�شفة خا�شة!

ينتهي،  اأن  الدرا�شي  العام  اأو�شك   •
وكثري من الطالب ياأملون من اجلامعة 
ملواقف  عملية  ح��ل��ول  ع��ن  البحث 
التكد�س  ه��ذا  م��ن  ب��دل  ال�����ش��ي��ارات 

الكبري يف املواقف!

وت���اري���خ���ه   ،78 ال����ع����دد  يف    •
وج��ود  ع��دم  ذك��رن��ا   ،1434/6/24
اجلامعة  ل��وك��ال��ة  ت��ع��ري��ف��ي  راب���ط 
يبني  اجلامعة  موقع  على  للم�شاريع 
الو�شع  يزال  ول  واأهدافها،  ر�شالتها 

كما كان!

• �شركات الت�شال التي اأبرمت معها 
التفاقيات، مل ن�شاهد خدماتها التي 

اأعلن عنها، على اأر�س الواقع!

اختبارك  مكان  تعرف  ل  عندما   •
اأو  اإل قبيل موعد الختبار بدقائق 
�شاعات ي�شرية، فهذا يعد خلال كبريا 
عند بع�س الطالب الذين ل يهتمون 
مبعرفة قاعات الختبار، بل جتدهم 

وي�شاألون  الأماكن  جميع  يف  يبحثون 
يف توقيت حرج!

ال��ط��الب يف بنك  م��ك��اف��اآت  ت���ودع   •
توجد  ل  اأن��ه  والغريب  الراجحي، 
���ش��راف��ات ت��اب��ع��ة ل��ه��ذا ال��ب��ن��ك يف 
ال��ط��الب  يجعل  م��ا  وه���و  اجل��ام��ع��ة، 
يبتعدون عن اأ�شوار اجلامعة يف رحلة 

�شحب املكافاآت!

خ�ش�شت  مل  ال��ط��الب:  يت�شاءل   •
بنك  م��ن  لل�شحب  امل��ك��اف��اآت  بطاقة 
اأي  على  ال�شتمال  دون  فقط  معني 
خ��دم��ات وم��ي��زات اأخ����رى.. ل اأح��د 
كرثة  رغ��م  ال�شحيح  اجل��واب  يعرف 

طرحه!

اأدوات  امل��وظ��ف��ون  ي��ط��ل��ب  ح���ني   •
وم�شتلزمات من امل�شتودعات املركزية 
اأ�شناف  يف اجلامعة، ل يجدون �شوى 

قليلة ونوعيات غري جيدة!

زع��ل«  »ب���دون  اأن  للجميع  ن��وؤك��د   •
الهادف  للنقد  مكان  وه��ي  للجميع، 

�لبناء.
اأكتب ما تريده بواقعية و�شدق 
وب��ع��ي��دا ع��ن ال��ت��ج��ري��ح والأه����داف 
يتقبل  من  �شتجد  فحتما  ال�شخ�شية، 

تلك املالحظة ب�شدر رحب.
الربيد  عرب  م�شاركاتك  اأر���ش��ل 

الإلكرتوين التايل:

lmioo@kku.edu.sa

متنزهات أبها تستعد
للموسم السياحي الجديد
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