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فروعها  خمتلف  يف  اجل��ام��ع��ة  ا�ستقبلت 
للعام  وطالبة،  طالب  األف    70 من  اأك��ر 
اأن  بعد  وذل��ك   ،1437 اجلامعي  الدرا�سي 
اأنهت جميع ا�ستعداداتها الالزمة لتهيئة 

الأجواء التعليمية.
وقت  يف  اأعلنت  قد  اجلامعة  وكانت 
���س��اب��ق، ن�����س��ر اجل������داول ال��درا���س��ي��ة على 
التعديل  اإمكانية  م��ع  الأك��ادمي��ي،  امل��وق��ع 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن خ����الل ال���ب���واب���ة الأك���ادمي���ي���ة 

)خدمة احلذف والإ�سافة(.
والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  ع��م��ي��د  و����س���دد 
ف������ارح، خم��اط��ب��ا  اآل  ���س��ل��ط��ان  ال���دك���ت���ور 
اأخ��ذ  ���س��رورة  على  امل�ستجدين،  ال��ط��الب 
ال�سحيح  م�سدرها  من  املكتوبة  املعلومة 
من اجلامعة والبتعاد عن املنقولة، وحث 
التخ�س�سات  يف  الإب������داع  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 

والبتعاد عن املهبطني.
ال��ط��ال��ب  ت���اأج���ي���ل  اأن  اإل�����ى  واأ�����س����ار 
من  اأف�سل  الف�سل  ب��داي��ة  قبل  ال��درا���س��ة 
حما�سرة  عن  الغياب  واأن  عنه،  العتذار 
م��ادة،  حرمان  الطالب  يكلف  قد  واحدة  

ومن ثم ت�سويه �سورة �سجله الأكادميي.
الدرا�سي،  التخ�س�ص  اختيار  وع��ن 
اأن  الطالب  ي�ستطيع  ال��ذي  »الق�سم  ق��ال 
اأف�سل من ق�سم  يحرز فيه معدل عاليا  
ه��زي��ل، فعدد  يتخرج فيه مب��ع��دل  ن��وع��ي 

ال�ساعات الزائدة عبء على الطالب«.
ساره القحطاني

آل فارح 
للمستجدين: 

اجتهدوا 

ت�����س��ت�����س��ي��ف اجل���ام���ع���ة مم���ث���ل���ة مب��رك��ز 
الأم�ري �سلط�ان بن عبد العزي�ز للبحوث 
املوؤمتر  وال�سياحية،  البيئية  والدرا�سات 
ال�سعودي الأول للبيئة، خالل الفرتة من 
 9-7 املوافق   1437 الأول  جمادي   29-27

مار�ص 2016.
الإدارة  موا�سيع  املوؤمتر  و�سيناق�ص 
وك��ف��اءة  الطبيعية  ل��ل��م��وارد  امل�����س��ت��دام��ة 
لالأجيال  عليها  واملحافظة  ا�ستخدامها 

التالية عرب عدد من املحاور:
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة  امل��������������وارد  الأول: 

امل��ه��ددة  ال��ك��ائ��ن��ات  النظم الأي��ك��ول��وج��ي��ة، 
ب���الن���ق���را����ص، احل���ف���اظ ع��ل��ى الأ����س���ول 

الوراثية(.
ال����راب����ع: ال���ت���ل���وث ال��ب��ي��ئ��ي و���س��ب��ل 
املعاجلة )تلوث الهواء، ثلوث املاء، تلوث 
واأثره  التلوث  البيئية،  املخلفات  الرتبة، 

على الكائنات احلية(.
امل�����خ�����اط�����ر  درء  اخل��������ام�����������������ص: 
وال�����س��ي��ن��اري��وه��ات  البيئية )التنبوؤات 
ال�سالمة  ال��ب��ي��ئ��ي،  التخطيط  البيئية، 

البيئية(.

الأرا�سي  للطاقة،  الأمثل  )ال�ستغالل 
الطبيعية  واملحميات  الغابات  الرطبة، 
واملراعي، التكنولوجيا املعززة ل�ستدامة 

املوارد الطبيعية، اقت�ساديات البيئة(.
ال�����ث�����اين: الح���ت���ب���ا����ص احل������راري 
والتغريات املناخية )الت�سحر، اجلفاف، 
الفي�سانات، اأثر التغريات املناخية على 
والتخفيف  �سبل احلد  الكائنات احلية، 

من اآثار الحتبا�ص احلراري(.
احليوي )عوامل  ال��ت��ن��وع  ال��ث��ال��ث: 
ا����س���ت���ن���زاف ال���ت���ن���وع احل�����ي�����وي، ح��م��اي��ة 

وب�����ح�����������س�����ب م�������رك�������ز الأم���������������ري 
العزي�ز للبحوث  ع��ب��د  ب���ن  ���س��ل��ط�����ان 
وال����درا�����س����ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة، 
امللخ�سات واملل�سقات والأورا ف�����اإن 

ال��ع��رب��ي��ة  �ستقبل  باللغة  ق العلمية  
اأن تر�سل امل�ساركات  اأو الإجنليزية على 
اإل��ى  كلمة  يتجاوز  300  ل  ملخ�ص  يف 
fsec@kku.edu. الإلكرتوين  الربيد 

sa يف موعد اأق�ساه  26 ذو القعدة 1436 
املوافق 10 �سبتمرب 2015 ملن هم خارج 
ربيع   3 اأق�����س��اه  م��وع��د  ويف  ال�سعودية، 

 2015 دي�سمرب   14 1437امل��واف��ق  الأول 
ملن هم داخل اململكة.

هذا  م��ن  تهدف  اجلامعة  اأن  يذكر 
امل����وؤمت����ر اإل����ى دع����م الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي 
ال�ستدامة  مفاهيم  تطبيق  خ��الل  م��ن 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة وخ����ا�����س����ة يف جم������ال امل�������وارد 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وال���ت���ع���رف ع���ل���ى م���ه���ددات 
البيئة حمليا واإقليميا وعامليا، والوقوف 
والتقنيات  البيئي  التلوث  خماطر  على 

احلديثة ملعاجلته.
أحمد العياف

»المؤتمر السعودي األول للبيئة« في رحاب الجامعة
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أمير عسير يصلي على أبو جرفة
���س��اح��ب  ع�����س��ري  م��ن��ط��ق��ة  اأم�����ري  اأدى 
ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الأم�������ري ف��ي�����س��ل ب��ن 
خ��ال��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ���س��الة امليت 
ال��ل��واء 18،  ال��واج��ب قائد  �سهيد  على 
�سعد  ب��ن  ال��رك��ن عبدالرحمن  ال��ل��واء 
ا�ست�سهد  الذي  ال�سهراين،  جرفة  اأبو 
اإثر تعر�سه لنريان معادية ع�سوائية 
بجامع  وذل��ك  اجلنوبية،  املنطقة  يف 

املجمع اخلريي مبركز تندحة.
ب��ن خالد  في�سل  الأم����ري  ون��ق��ل 
ت��ع��ازي ك��ل م��ن خ��ادم  لأه���ل ال�سهيد 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
وويل  ����س���ع���ود،  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن 
ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  العهد 
وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة ����س���اح���ب ال�����س��م��و 
امل��ل��ك��ي الأم����ري حم��م��د ب��ن ن��اي��ف بن 
النائب  العهد  عبدالعزيز، وويل ويل 
ال��وزراء وزير  الثاين لرئي�ص جمل�ص 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الدفاع 
حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 

حفظهم اهلل.
خالد  ب��ن  في�سل  الأم����ري  وق����ال 
ا�ست�سهاد  يف  ونعزيكم  اأنف�سنا  »نعزي 

ال��ذي كان قدوة  املخل�ص  الوطن  ابن 
ح�سنة ومثال يحتذى به يف ال�ستقامة 
ال�سهادة  ون��ال  والتفاين،  والإخال�ص 
عن  مدافعا  وال�سرف  العز  ميدان  يف 
ت��راب ه��ذا الوطن واأم��ن��ه، �سائال اهلل 
اأن يتقبله قبول ح�سنا  القدير  العلي 
وينزله  اأه��ل��ه  ق��ل��وب  على  ي��رب��ط  واأن 

منزلة ال�سهداء وال�سديقني.
ال�سهيد  اأه���ل  ع��رب  جهتهم  م��ن 
وامتنانهم  ���س��ك��ره��م  ع��ن  ال�����س��ه��راين 
ل��ل��ق��ي��ادة ال���ر����س���ي���دة ع��ل��ى ت��ع��زي��ت��ه��م 
يحفظ  اأن  اهلل  داع���ني  وم��وا���س��ات��ه��م، 
واأن  ك��ل �سر وم��ك��روه  البلد م��ن  ه��ذا 

يدمي عليه اأمنه وا�ستقراره.
العزاء،  ومرا�سم  ال�سالة  ح�سر 
العامة  الأرك����ان  هيئة  رئي�ص  م��ع��ايل 
عبدالرحمن  ال��رك��ن  الأول  ال��ف��ري��ق 
ب��ن ���س��ال��ح ال��ب��ن��ي��ان، وق��ائ��د املنطقة 
اجل��ن��وب��ي��ة ال���ل���واء ال��رك��ن م��ط��ل��ق بن 
اإم��ارة منطقة  �سامل الإزمي���ع، ووكيل 
اجلري�ص،  حممد  بن  �سليمان  ع�سري 
بن  �سعيد  م�سيط  خمي�ص  وحم��اف��ظ 

عبدالعزيز بن م�سيط.

وينقل تعازي القيادة 
لذوي القرني

بن  الأم��ري في�سل  امللكي  ال�سمو  نقل �ساحب 
خالد بن عبدالعزيز، تعازي القيادة الر�سيدة 
الطيار علي  الرائد  الواجب  �سهيد  اأ�سرة  اإلى 
بن حممد �لقرين �لذي ��ست�سهد �إثر �سقوط 
اأدائ��ه  اأث��ن��اء  اأبات�سي  ن��وع  من  عمودية  طائرة 
واج����ب ال���دف���اع ع��ل��ى احل���د اجل��ن��وب��ي بقطاع 

جازان.
واأك�����د الأم�����ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د خ��الل 
زيارته منزل اأ�سرة ال�سهيد مبحافظة خمي�ص 
العز  ميادين  يف  ا�ست�سهد  الفقيد  اأن  م�سيط 
وال�����س��رف م��داف��ع��ا ع��ن دي��ن��ه ووط��ن��ه، �سائال 
اهلل تعالى اأن يتقبله برحمته وعفوه وي�سكنه 
ال�سهيد  ذوو  عرب  جهتهم  من  جناته.  ف�سيح 
ل��ل��ق��ي��ادة احلكيمة  ���س��ك��ره��م وام��ت��ن��ان��ه��م  ع���ن 
بالغ  التي كان لها  على موا�ساتهم وتعازيهم، 
القدير  العلي  اهلل  داع��ني  نفو�سهم،  يف  الأث��ر 
اأن يحفظ بالدنا من كل �سر ومكروه، ويدمي 

عليه اأمنه وا�ستقراره.
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استنكر تفجير
»طوارئ« عسير 
مدير الجامعة:

الغدر والخيانة 
ديدن أعداء بالد 
الحرمين

ا�ستنكر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود التفجري 
الإرهابي الذي ا�ستهدف رجال الأمن داخل اأحد بيوت اهلل وهم يوؤدون �سالة الظهر يف 

اأبها، مما نتج عنه ا�ست�سهاد عدد من رجال الأمن واإ�سابة عدد اآخر منهم.
وقال الداود »هذا العمل الإرهابي يك�سف الوجه القبيح لهذا الفكر ال�سال الذي 
الإن�سانية،  الدين ومعاين  تعاليم  كل  الطغيان وجت��اوز  واأ�سرف يف  ال�سالل،  اأوغ��ل يف 
وك�سر عن اأنيابه م�ستهدفا رجال نذروا اأنف�سهم خلدمة الدين وللدفاع عن ثرى هذه 

البالد الطاهرة وما احتوته من مقد�سات ومقدرات«.
العتداء  واأن  احلنيف،  ديننا  يف  عظيم  اأم��ر  املع�سومة  الدماء  حرمة  اأن  واأ���س��اف 
تعالى:  بقوله  باأ�سد عقوبة،  كتابه  فاعلها يف  توعد اهلل  التي  الذنوب  كبائر  عليها من 
َب اهللَّ َعلَْيِه َوَلَعَنه َواأََعدَّ َله  داً َفَجَزاوؤه َجَهنَّم َخاِلداً ِفيَها َوَغ�سِ )َوَمْن َيْقتْل موؤِْمناً مَتَعمِّ

َعَذاباً َعِظيماً(.
يوؤدي  اإذا كان العتداء على موؤمن  اأفظع  والفعل  اأ�سنع،  اأن اجلرم  �سك  وتابع »ل 
عبادة عظيمة يف بيت من بيوت اهلل، ثم يزداد اجلرم جرما اإذا كان امل�ستهدف هم رجال 

مرابطون دفاعا عن مقد�سات الإ�سالم وامل�سلمني«.
اأع��داء هذا الدين، يا لالأ�سف ال�سديد، وجدوا بع�ص  اأن  وزاد »بات وا�سحا للعيان 
اأدوات يف  اإلى  ال�سليم فتحولت  الفكري  العلم والتح�سني  اأبنائنا عقول قل حظها من 
الذي  املهم  ال��دور  ياأتي  اأهدافهم اخلبيثة، وهنا  ي�ستخدمونها لتحقيق  الأع��داء  اأي��دي 
بداأ  الذي  ال�سالل  هذا  مواجهة  يف  والتوجيه  والدعوة  التعليم  موؤ�س�سات  به  ت�سطلع 

ي�ستهدفنا يف واحدة من اأهم مقدراتنا وهم فئة ال�سباب«.
و�سدد الداود على اأن مثل هذه اجلرائم ال�سنيعة لن تزيد هذا الوطن واأبناءه اإل 
يف  والرخي�ص  بالغايل  م�سحني  الر�سيدة،  قيادتهم  خلف  ثبات  بكل  وا�سطفافا  حلمة 
�سبيل الدفاع عن دينهم ووطنهم، رافعا اأبلغ التعازي اإلى قيادة هذه البالد واإلى �سعبها 
الكرمي واإلى ذوي ال�سهداء، �سائال اهلل لهم املغفرة والرحمة، وللم�سابني عاجل ال�سفاء، 

واأن يحفظ على هذه البالد اأمنها واأمانها، ويدحر كيد الكائدين و�سرور املف�سدين.
اإج��ازات��ه��م  قطعوا  ق��د  ال�سحية  الكليات  م��ن  اجلامعة  من�سوبي  اأن  ال���داود  وب��ني 
وتوجهوا فورا مل�ست�سفيات املنطقة للم�ساركة يف عالج اإخوانهم امل�سابني، بالتعاون مع 

ال�سوؤون ال�سحية يف املنطقة.

مع بداية العام اجلامعي اجلديد ا�ستقبلت جامعة امللك خالد، 
الزمالء  وقبلهم  وطالباتنا  طالبنا  اجلامعات،  بباقي  اأ�سوة 
اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�ص، وبهذا يكتمل انتظام العقد 

اجلامعي لنطالقة عام جامعي جديد.
مرافقها  مبختلف  اجلامعة  و�سعتها  ا�ستعدادات  وهناك 
والريا�سية  والجتماعية  والثقافية  والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة 
ال��ربام��ج  خمتلف  خاللها  نطلق  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  ه��ذه  مثل  يف 

والن�ساطات اجلامعية ال�سنوية.
من�سوبي  ب��ك��اف��ة  اأرح����ب  اأن  ي�سعدين  املنا�سبة  ه���ذه  ويف 
اجل��ام��ع��ة طلبة واأ���س��ات��ذة وم��وظ��ف��ني م��ع مطلع ه��ذا ال��ع��ام، 
والإجن��از،  بالنجاح  حافال  عاما  يجعله  اأن  تعالى  اهلل  �سائال 

ومفعما باحليوية و�لن�ساط. 
واأدعو على وجه اخل�سو�ص اأبنائي وبناتي طلبة اجلامعة 
اأن ي�����س��ت��ث��م��روا وج���وده���م ب��اجل��ام��ع��ة ل��ال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����س��وى 
امل��راف��ق  خمتلف  يف  اجلامعة  و�سعتها  ك��ب��رية  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن 
من  نهدف  منوذجية  تعليمية  بيئة  �سمن  لهم  متاحة  وه��ي 
خاللها اإلى توفري اأف�سل �سبل ال�ستفادة التعليمية للطالب 

اجلامعي.
اأو  املنطقة  يف  ك��ب��ريا  تعليميا  ���س��رح��ا  اجل��ام��ع��ة  ومت��ث��ل 
التي  الب�سرية والتجهيزية  باإمكانياتها  الوطن  على م�ستوى 
متلكها، وهلل احلمد؛ فلدينا اأع�ساء هيئة تدري�ص من خريجي 
اأف�����س��ل اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة، ميتلكون 
الطالب  اإليها  يحتاج  ال��ت��ي  التخ�س�سية  وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف 

والطالبة يف جمال درا�ستهما النظرية والتطبيقية.
مزودة  حديثة  وخمتربات  معامل  اجلامعة  متتلك  كما   
باأف�سل التجهيزات والكوادر الفنية التي توفر بيئة تعليمية 

متقدمة مقارنة بباقي اجلامعات املرموقة يف العامل.
هذا  مثل  اإل���ى  ت�سل  اأن  خ��ال��د  امل��ل��ك  جلامعة  يكن  ومل   
البالد  ال��ذي جتده من قبل قيادة هذه  الدعم  امل�ستوى دون 
بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 
و�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمري حممد بن نايف بن 
عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 

بن عبدالعزيز ويل ويل العهد، يحفظهم اهلل.
ك��م��ا و���س��ع��ت اجل��ام��ع��ة ك��اف��ة اإدارات���ه���ا خل��دم��ة الطالب 
اجلامعي ابتداء مني �سخ�سيا، ومعي كافة الزمالء اأ�سحاب 
ال�سعادة الوكالء والعمداء ووكالء العمداء وروؤ�ساء الأق�سام، 
من  ل�ستقبال  اأ�سبوعية  اأو  يومية  ���س��اع��ات  خ�س�سنا  حيث 
اأم��وره��م،  اأول���ي���اء  اأو  الطلبة  م��ن  ا�ستف�سار  اأو  ح��اج��ة  ل��دي��ه 
اأمور  لت�سهيل  امللك خالد  بادرة حر�ست عليها جامعة  وهذه 
الطلبة واأولياء اأمورهم وكافة من�سوبي اجلامعة، وتذليل اأي 

�سعوبات يواجهونها يف اجلامعة.
وحر�ست �سخ�سيا على اأن اأخ�س�ص رقم جوال خا�ص بي 
اأي  لتلقي  اإلكرتونيا  بريدا  وكذلك  ن�سية،  ر�سائل  ل�ستقبال 
اأو مقرتحات من من�سوبي اجلامعة،  اأو م�سكالت  مالحظات 

ويف مقدمتهم اأبنائي وبناتي طلبة اجلامعة.
اأن يحفظ ه��ذه البالد  امل��ول��ى ع��ز وج��ل  اأدع���و  وخ��ت��ام��ا، 
والأم���ان،  الأم���ن  نعمة  عليها  ي��دمي  واأن  و�سعبها،  وقيادتها 

وال�ستقرار والزدهار، اإنه �سميع جميب الدعاء.

رؤية

عام جديد

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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اختراعات أساتذة وطالب
الجامعة تجذب زوار »عكاظ«

رك���ن خ��ا���ص ب���اخ���رتاع���ات اأ���س��ات��ذة 
اجلامعة.

بتوافد  اجل��ام��ع��ة،  جناح  وحظي 
ع������دد ك���ب���ري م�����ن ال����������زوار مل�������س���اه���دة 
الخرتاعات والبتكارات املتميزة التي 
قدمها اأ�ساتذة وطالب حا�سلون على 

مراكز متقدمة وجوائز عاملية.

انسداد األنف
ه��ي��ئ��ة  اخ����رتاع ع���������س����و  ع����ر�����ص  ومت 
علي  الدكتور  الطب  بكلية  التدري�ص 
ان�سداد  ملنع  اأن��ب��وب  وه��و  القحطاين، 
يعد  اخللفيتني، حيث  الأن��ف  فتحتي 
ان�������س���داد الأن������ف م���ن اأك�����ر احل����الت 
�سيوعا لدى الأطفال حديثي الولدة، 
مما ي�ستدعي التدخل ال�سريع لإنقاذ 

حياة الطفل.
 وح�سل ه��ذا الخ���رتاع على ال��رباءة 
م����ن امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
وب���ري���ط���ان���ي���ا، ك���م���ا ف�����از ب��امل��ي��دال��ي��ة 
ال��ذه��ب��ي��ة يف م��ع��ر���ص ���س��ي��ول ال��ع��امل��ي 
ل����الب����ت����ك����ارات ال�������ذي ت�������س���رف ع��ل��ي��ه 
برت�سيح  ال��ف��ك��ري��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  املنظمة 
من موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله 

لرعاية املوهبني.
كما مت عر�ص اخرتاع طالب كلية 
)تقنية  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم 
زي��د ع�سريي،  الأ���س��ن��ان( حممد علي 
وه������و ج����ه����از ال����ع����ني الإل����ك����رتون����ي����ة 
اإحدى  التجميلية  لفاقد  التعوي�سية 

سعيد العمري

���س��ارك��ت  اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف م��رك��ز 
�سوق  فعاليات  يف  والإب�����داع،  امل��وه��ب��ة 
خ���ادم  رع�����اه  ال�����ذي  ع���ك���اظ  التا�سع، 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�����س��ري��ف��ني  احل���رم���ني 
اآل �سعود، حفظه اهلل،  بن عبدالعزيز 
خ��ادم  م�ست�سار  ع��ن��ه  ن��ي��اب��ة  واف��ت��ت��ح��ه 
منطقة  اأم���ري  ال�سريفني،  احل��رم��ني 
مكة املكرمة رئي�ص اللجنة الإ�سرافية 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع��ك��اظ  ل�سوق 
الأم�������ري خ���ال���د ال��ف��ي�����س��ل، ون��ظ��م��ت��ه 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة وال����رتاث 

الوطني. 

جناح كامل
واأك��د مدير مركز املوهبة والإب��داع 
الدكتور ظافر اآل حماد اأن م�ساركة 
اجل���ام���ع���ة مت��ث��ل��ت يف ج���ن���اح ك��ام��ل 
ابتكارات من�سوبي اجلامعة  لعر�ص 
ورعاية  اكت�ساف  وقنوات  وطلبتها، 
برنامج  مثل  وامل��ب��دع��ني  املبتكرين 
التلمذة، وتنمية القدرات البحثية، 
واملعار�ص،  واجل��وائ��ز،  وامل�سابقات، 
وت�سجيل الرباءات، وبرنامج حماية 
الأف�����ك�����ار، وال�����ربام�����ج الإث����رائ����ي����ة، 
والدورات امل�ستمرة لطلبة اجلامعة 
والتعليم العام يف جوانب الكت�ساف 
وال���رع���اي���ة، وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ف��ك��ري، 
و���س��ق��ل امل����ه����ارات، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى 

الخ����رتاع على  ه��ذا  وي��ق��وم  العينني، 
نقل حركة العني الطبيعية اإلى العني 
اإلكرتونية  عد�سة  عرب  ال�سطناعية 
الطبيعية،  العني  قرنية  حركة  تنقل 
بنف�ص  ال�سطناعية  اإل���ى  واإر���س��ال��ه��ا 
ال�سخ�ص  وك����اأن  واحل���رك���ة،  ال�����س��رع��ة 
الخ��رتاع  يعالج  كما  عينه،  يفقد  مل 
اأو  التجميلية  الثابتة  العني  م�سكلة 
ما ي�سمى ق�سرة الربوتيز التجميلية 

الثابتة.

جهاز أمان السيارات
واأم����������������ا اخ����������������رتاع ج�������ه�������از اأم�����������ان 
حممد  ���س��ال��ح  ال�سيارات للمخرتع 
الأمل���ع���ي ف��ه��و ع��ب��ارة ع��ن ج��ه��از اأم���ان 
ل���ل�������س���ي���ارات ي��ع��ط��ي يف ح�����ال ���س��رق��ة 
ال�سيارة  �سارق  عن  معلومات  ال�سيارة 
– و�سورته  كب�سمته - وف�سيلة دمه 

– و�سوته(.
كتعطيل  خدمات  اجلهاز  ويقدم 
ال�����س��ي��ارة م��ن اأي م��ك��ان ب��ال��ع��امل عن 
ط���ري���ق حت���دي���د م��وق��ع��ه��ا ب���الأق���م���ار 
ال�����س��ن��اع��ي��ة، وج�����ار ت��ط��وي��ر ال��ف��ك��رة 
ح��ت��ى ت��خ��ط��ط احل�������وادث احل��ا���س��ل��ة 
اخلطاأ  ن�سبة  ولتحديد  ب��ال�����س��ي��ارات، 
وزارة  اأو  مبا�سرة  للمرور  واإر���س��ال��ه��ا 

الداخلية.
  وقد ح�سل الخرتاع على براءة 
للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  من 

والتقنية. 

فتح باب االبتعاث لموظفي الجامعة
أحمد العياف

اأع��ل��ن��ت ع���م���ادة ����س���وؤون اأع�������س���اء هيئة 
ا�ستقبال  ب���دء  وامل��وظ��ف��ني،  ال��ت��دري�����ص 
ط���ل���ب���ات الب����ت����ع����اث ل��ل��م��وظ��ف��ني م��ن 
ال��درا���س��ة  لإك��م��ال  اجل��ام��ع��ة،  من�سوبي 
دبلوم  على  للح�سول  اجلامعية،  ف��وق 
اأو  املاج�ستري،  اأو  البكالوريو�ص،  بعد 

الدكتوراه.
وح������ددت ال���ع���م���ادة اآل���ي���ة اإر����س���ال 
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الطلبات من خالل تعبئة منوذج طلب 
املوافقة، ثم اإر�ساله عن طريق برنامج 
ابتعاث املوظفني  اإلى �سندوق  »اإجناز« 
القعدة  ذو  اأن يكون ذلك قبل 30  على 

.1436
واأو���س��ح��ت ع���ددا م��ن ال�����س��واب��ط 
ال������ت������ي ي�����ت�����م م�������ن خ�����الل�����ه�����ا ق����ب����ول 
اأم�سى  الطلب،  كاأن يكون املوظف قد 
الأق���ل،  على  �سنوات  اأرب���ع  اجلامعة  يف 
اإداري��ة، واأل  واأل يكون لديه خمالفات 

لل�سنة  ال��وظ��ي��ف��ي  الأداء  ت��ق��ومي  ي��ق��ل 
الأخرية عن تقدير »ممتاز«، بالإ�سافة 
اإح��دى  م��ن  القبول  على  اإل��ى ح�سوله 
بها،  امل��ع��رتف  امل��ع��اه��د  اأو  اجل��ام��ع��ات، 
واأن يجتاز اختبار لغة الدرا�سة، وذلك 
ب��ت��ق��دمي ن��ت��ائ��ج اإح������دى الخ���ت���ب���ارات 
حا�سال  يكون  واأن  املعيارية،  اللغوية 
ع��ل��ى ت��ق��دي��ر ل ي��ق��ل ع���ن »ج���ي���د« يف 
اإلى  بالإ�سافة  البكالوريو�ص،  مرحلة 

تطبيق لئحة ابتعاث املوظفني.

1700 أكاديمي يزورون الجامعة
خالل عام

ل��ل��ع��الق��ات  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ك�����س��ف��ت 
اجل��ام��ع��ي��ة يف ت��ق��ري��ره��ا ال�����س��ن��وي اأن 
عدد الزوار الذي ا�ستقبلتهم اجلامعة 
 1436/1435 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  خ���الل 
م�����ن الأك�����ادمي�����ي�����ني وال������ط������الب م��ن 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  خ����ارج منطقة ع�����س��ري، 
الن�ساطات والفعاليات العلمية املقامة 

بها، جتاوز 1700 زائر.
الدوليني  الأ���س��ات��ذة  ع��دد  وو�سل 
اأ�ستاذا من خمتلف اجلامعات   26 اإلى 
امل��ت��م��ي��زة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل، كما 
دوليا  طالبا   160 اجلامعة  ا�ستقبلت 
���س��م��ن ب���رام���ج ال����زي����ارات ال��ط��الب��ي��ة 
امل���ت���ب���ادل���ة ب���ني اجل���ام���ع���ات ال��ع��امل��ي��ة، 
اأك���ر م��ن 600 باحث  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
امل�������وؤمت�������رات  م�����������س�����ارك يف خم���ت���ل���ف 
وال�����ن�����دوات ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا 
اجلامعة خالل العام الدرا�سي املا�سي.

اأن ع��دد  اإل�����ى  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����س����ار 
امل����ن����اق���������س����ني اخل�����ارج�����ي�����ني ال����ذي����ن 
ب���ل���غ 108  ا����س���ت���ق���ب���ل���ت���ه���م اجل����ام����ع����ة 
واإق��رار  مناق�سة  يف  �ساركوا  مناق�سني 
املقدمة يف  العلمية  الر�سائل  خمتلف 

بلغ  حني  يف  اجلامعة،  واأق�سام  كليات 
ال��زوار من داخ��ل اململكة حوايل  عدد 
ب���رام���ج واأه�����داف  850 زائ�����را ���س��م��ن 

خمتلفة.
 واأو������س�����ح امل�������س���رف ال����ع����ام ع��ل��ى 
حممد  الدكتور  اجلامعية  العالقات 
البحريي اأن هذه الزيارات وامل�ساركات 
تاأتي يف اإطار اهتمام اجلامعة بتبادل 
امل������ع������ارف واخل�����������ربات م�����ع خم��ت��ل��ف 
اجل����ه����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة يف 
اململكة وخارجها، وذلك بهدف  داخل 
واملعرفية  العلمية  ال��ق��درات  تطوير 
اأع�ساء هيئة التدري�ص  ملن�سوبيها من 
والطالب، واإثراء العملية البحثية يف 
اململكة، بالإ�سافة اإلى اإبراز ما و�سلت 
ل��ه اجل��ام��ع��ة م��ن ق����درات واإم��ك��ان��ي��ات 
مم��ي��زة وع��ال��ي��ة ع��ل��ى ك��اف��ة الأ���س��ع��دة 

العلمية واملهنية.

بدء استقبال 
مشاركات يوم 
البحث العلمي

بكلية  البحوث  مركز  اأع��ل��ن 
ا�ستقبال  يف  ال��ب��دء  ال��ع��ل��وم، 
لفعالية  البحثية  امللخ�سات 
ال�سنوي  العلمي  يوم البحث 
ال��ذي ينظمه  احل���ادي ع�سر 
ال��ق��ع��دة  ذي   25 يف  امل����رك����ز 
اجل�������اري، ب���دع���م واإ�����س����راف 

عمادة البحث العلمي.
املركز الراغبني  ودع���ا 
يف امل�ساركة باإلقاء حما�سرة 
اإر�����س����ال  اإل������ى  يف ال��ف��ع��ال��ي��ة 
امل���ل���خ�������س���ات اإل��������ى ال���ربي���د 
dsosrs@kku. الإلكرتوين

اأق�����س��اه  م��وع��د  يف   edu.sa
الأربعاء املقبل.

أكثر من 31 ألفا يتابعون 
حساب الجامعة على تويتر

زاد عدد متابعي �سفحة اجلامعة على موقع التوا�سل الجتماعي »تويرت« عن 
31 األفا. ويف التفا�سيل اأن ح�ساب اجلامعة @kkueduksa، وهو الوحيد الذي 
 ،31.585 من  اأك��ر  ويتابعه   ،2013 فرباير   11 يف  )ت��وي��رت(  اإل��ى  ان�سم  ميثلها، 
اإلى  اإجمايل التغريدات 1236 تغريدة، واإجمايل ال�سور ومقاطع الفيديو  وبلغ 
اإلى 68. وميكن  بينما و�سلت تف�سيالت ح�ساب اجلامعة  192 �سورة ومقطعا، 
حل�ساب  املف�سالت  واأي�����س��ا  ال��ف��ي��دي��و،  وم��ق��اط��ع  وال�����س��ور  للتغريدات  ال��رج��وع 
اجلامعة الر�سمي، عرب زيارة الرابط املبا�سر twitter.com/kkueduksa. ي�سار 
اإلى اأن احل�ساب مبجرد متابعته واختيار اأيقونة تنبيهات الهاتف املحمول، ت�سل 

للمتابعني خمتلف اأخبار اجلامعة العاجلة واملهمة.
أحمد العياف
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رب�����ط�����ت اجل�����ام�����ع�����ة اأخ�����������ريا ب���ق���ن���اة 
ال���ت���ك���ام���ل احل����ك����وم����ي����ة، وه������ي اأح�����د 
البنية  مل�����س��اري��ع  ال��رئ��ي�����س��ة  الأع���م���دة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���وط���ن���ي���ة، ال���ت���ي ي��ت��ول��ى 
التعامالت  برنامج  واإدارتها  تنفيذها 

ر«. الإلكرتونية احلكومية »ي�ِسّ
ومت����ث����ل ال����ق����ن����اة ك���ي���ان���ا ي�����س��م��ل 
متكاملة  بنية  حت��وي  و�سيطة  اأنظمة 
اإلى  من الأج��ه��زة وال��ربام��ج. وتهدف 
ت��ف��ع��ي��ل ت���ب���ادل ال��ب��ي��ان��ات احل��ك��وم��ي��ة 
امل�������س���رتك���ة ب�����ني اجل�����ه�����ات امل���خ���ول���ة 

ربط الجامعة بقناة التكامل الحكومية

رواد أنشطة 
الجامعة 
يتدربون

في تركيا
اأقامت اجلامعة ممثلة بعمادة �سوؤون 
»تقييم  يف  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ال���ط���الب 
فهم ال�سلوك« DiSC لرواد الأن�سطة 
ا�سطنبول  مبدينة  الطالبية، وذلك 

الرتكية.
ا�ستمرت  التي  ال����دورة،  وه��دف��ت 
خم�سة اأيام، وا�ستفاد منها 35 متدربا، 
اإل������ى حت�����س��ني م�����س��ت��وى الإن���ت���اج���ي���ة 

والعمل اجلماعي والتوا�سل اأثناءه.
ال��ط��الب  ���س��وؤون  واأو����س���ح عميد 
ال���دك���ت���ور م���ري���ع ب���ن ���س��ع��د ال��ه��ب��ا���ص 
ال����دورات ل��رواد  اإق��ام��ة مثل ه��ذه  اأن 
الأن�������س���ط���ة ال���ط���الب���ي���ة ����س���ي���ك���ون ل��ه 
الأث���ر الأك���رب والإي��ج��اب��ي يف تطوير 
وزي��ادة  اإبداعاتهم،  و�سقل  مهاراتهم 

املعرفة الذاتية للفرد.
عدنان األلمعي

جامعة بيشة توقع عقودا
بـ 5 ماليين ريال

عبدالرحمن ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  امل��ك��ل��ف  بي�سة  ج��ام��ع��ة  معايل  مدير  وق���ع 
باجلامعة  املتعلقة  اخلا�سة  وامل�ساريع  العقود  من  ع��ددا  ال���داود،  حمد  بن 

وكلياتها مببلغ اإجمايل »5.452.389.00« ريال.
و���س��م��ل��ت ال���ع���ق���ود امل���وق���ع���ة م�������س���روع م����واق����ف ال����ط����الب ال�����س��م��ال��ي��ة 
والغربية  باملجمع الأكادميي يف بي�سة، بالإ�سافة اإلى توريد وتركيب قاعات 
اإلى  بالإ�سافة  اإدارة اجلامعة،  اأثاث  وتركيب  وتوريد  الطب،  لكلية  درا�سية 
توريد وتركيب نظام اإدارة املكتبات بعمادة �سوؤون املكتبات،  وتوريد وتركيب 

حمولت كهربائية لت�سغيل م�سروع القاعات واملعامل. 
سلطان عوض

»علوم وآداب« محايل
في مقرها الجديد

للبنات  والآداب  العلوم  كليتا  انتقلت  اجلديد،  الدرا�سي  العام  بداية  مع 
اجلديد  الأك���ادمي���ي  املجمع  اإل���ى  مبحايل  والعلمي  الأدب����ي  باملجمعني 
التدري�ص عملهم باملقر اجلديد   اأع�ساء هيئة  باملحافظة نف�سها. وبا�سر 
ا�ستح�سانهم، حيث مت ت�سميم املجمع الأكادميي على �سكل  الذي لقي  
ثمانية مق�سما لأربعة مبان داخلية يف �سكل متقابل، ومت تاأ�سي�ص القاعات 
والتطور  العمل  ج��ودة  متطلبات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  وامل��ك��ات��ب  الدرا�سية 

العاملي. 
الأم��ور عن  واأولياء  والطالبات  الطالب  اأع��رب بع�ص  من جهتهم، 
ر�ساهم عن املقر اجلديد، اآملني اإن�ساء الطريق اجلانبي املوؤدي للمجمع 
ال��دخ��ول للمجمع م��ن الطريق  امل����روري وخ��ط��ورة  ل��ت��ف��ادي الخ��ت��ن��اق 
بعودة عدد  الأكادميي اجلديد  املجمع  م��واز، احتفل  ال�سريع. على خط 
من املبتعثات ال�سعوديات اإلى العمل. يذكر اأن العمل باملجمع يجري على 
العاملية  املعايري  مع  يتنا�سب  مبا  التجهيزات  جميع  لإكمال  و�ساق  قدم 

للتطوير الأكادميي واجلودة.
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ل���س��ت��خ��دام ت��ل��ك ال��ب��ي��ان��ات ل��ت��ق��دمي 
ب�سكل  اإلكرتونيا  احلكومية  خدماتها 

دقيق و�سريع واآمن.
وهناك �سكالن لالرتباط بالقناة 
�أح���ده���م���ا ي��ت��م��ث��ل يف �رت���ب���اط �جل��ه��ة 
ب���ال���ق���ن���اة ك��ج��ه��ة م�������زودة ل��ل��خ��دم��ات 
وال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ي��ت��م ت��ق��دمي��ه��ا عرب 
اأخ��رى.  جهات  منها  لت�ستفيد  القناة 
ك��م��ا مي��ك��ن ل��ك��ل اجل���ه���ات اأي�������س���ا اأن 
ترتبط بالقناة كجهة م�ستفيدة؛ مما 

يتم تقدميه من خدمات وبيانات. 

تبادل البيانات
قناة  خ��الل  من  ر«  »ي�ِسّ برنامج  يهدف 
 GSB »ال��ت��ك��ام��ل احل��ك��وم��ي��ة »ت���ك���ام���ل
وت��ب��ادل  �الرت���ب���اط  عملية  تفعيل  �إل���ى 
ال���ب���ي���ان���ات احل��ك��وم��ي��ة امل�����س��رتك��ة بني 
خمتلف اجلهات املرتبطة بالقناة التي 
ب�����دوري حم�����وري يف متكني  ت�����س��ط��ل��ع 
الأع���م���ال وال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ت��ك��ام��ل اجل��ه��ات 
احل��ك��وم��ي��ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا؛ وذل����ك نظرا 
هي  احلكومية  اخل��دم��ات  طبيعة  لأن 
الع���ت���م���ادي���ة ال���ت���ي ت��ق��ت�����س��ي ال��ت��ك��ام��ل 

والرتابط بني الكثري من اجلهات من 
اأجل تنفيذ خدمة حكومية ما. 

ر« برنامج »يسِّ
تعد قناة التكامل احلكومية GSB اأحد 
���س��ور ال��دع��م وامل�����س��ان��دة امل��ق��دم��ة من 
احلكومية  اجلهات  اإلى  »ي�ّسر«  برنامج 
وب�سكل  اإل��ك��رتون��ي��ا  خدماتها  لتقدمي 
تكاملي �سهل ومي�سر. خا�سة اأن مفهوم 
ال��ت��ع��ام��الت الإل��ك��رتون��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومية  اجلهات  جميع  من  يتطلب 
ت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا وت���وف���ري ال��ب��ي��ان��ات 
اخلدمات  لإمت���ام  ال��الزم��ة  واملعلومات 
املقدمة من جهات حكومية اأخرى، وهو 

ما يتم عرب قناة التكامل احلكومية.

وي����اأت����ي رب����ط ال���ق���ن���اة ب��اجل��ام��ع��ة 
ا�ستخدام  ا�ستكمال لنجاحها يف تفعيل 
ق��ن��اة ال��ت��ك��ام��ل احل��ك��وم��ي��ة وم��ن��ظ��وم��ة 
»ت��ن�����س��ي��ق ال��ق��ب��ول ب���ني اجل���ام���ع���ات« يف 
اأعمال  يف  والبيانات  املعلومات  تكامل 
التي  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  والت�سجيل  ال��ق��ب��ول 
لنتائج  التعليم  وزارة  خ��دم��ة  �سملت 
ال���ث���ان���وي���ة، وخ����دم����ة امل����رك����ز ال��وط��ن��ي 
العايل  التعليم  يف  وال��ت��ق��ومي  للقيا�ص 
تن�سيق  الخ���ت���ب���ارات، وخ��دم��ة  ل��ن��ت��ائ��ج 
ال��ق��ب��ول وق��ي��د ال��ط��ال��ب يف اجل��ام��ع��ات 
احل����ك����وم����ي����ة ع����ل����ى ق�����ن�����اة ال���ت���ك���ام���ل 

احلكومية.
ومن خالل اخلدمة املركبة »قيد 
التكامل احلكومية  قناة  الطالب« على 

مي��ك��ن ال���س��ت��ع��الم ع���ن ق��ي��د ال��ط��ال��ب 
ب���رق���م ال���ه���وي���ة ال���وط���ن���ي���ة،  وي��ح��ت��وي 
والقيد  الطالب، والقبول  بيانات  على  

)منتظم، معلق، من�سحب، متخرج( .

سجل الخريج
رب�����ط اجل���ام���ع���ة يف اخل���دم���ة  ك���م���ا مت 
امل���رك���ب���ة »���س��ج��ل اخل����رّي����ج« ع��ل��ى ق��ن��اة 
ال���ت���ك���ام���ل احل����ك����وم����ي����ة، ومي����ك����ن م��ن 
اخلريج  �سجل  عن  ال�ستعالم  خاللها 
الوطنية، ويحتوي �سجل  الهوية  برقم 
تاريخ  الطالب،  اخلريج على معلومات 
املعدل  التخ�س�ص،  ال��ك��ل��ّي��ة،  الل��ت��ح��اق 
الدرجة،  الدرا�سية،  احلالة  الرتاكمي، 

املعدل،  ومعلومات التخرج. 



أخبار الجامعة

آل زعلة: ضعف التهيئة 
والمواقف المؤلمة

وراء الخوف من المدرسة
ريم العسيري

ك�سف ا�ست�ساري الطب النف�سي لالأطفال ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الطب 
باجلامعة الدكتور مو�سى بن اأحمد اآل زعلة اأن اخلوف من املدر�سة، ورف�ص 
اأن��ه قد يكون غري  اإل  اأم��را طبيعيا يف معظم احل��الت،  اإليها، يعد  الذهاب 
ذلك يف حالت اأخرى، لفتا اإلى اأن �سعف التهيئة �سبب قوي للخوف من 

املدر�سة.
ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات  ي��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى  اأن اخل����وف ل  اآل زع��ل��ة  وب����ني 
امل�ستجدين فقط، بل يتعدى ذلك حتى ي�سيبهم يف مراحل درا�سية خمتلفة، 
ل�سيما من ينتقل من مرحلة درا�سية اإلى اأخرى، اأو يف حال تغيري املدر�سة 

اأو الزمالء،  واملعلمني، اأو املناهج اأو تغيري الأجواء الدرا�سية.
النف�سية،  عيادته  خ��الل  من  عليها  اطلع  متعددة  ح��الت  اإل��ى  ولفت  
موردا ق�سة طفلة  كانت ترف�ص متاما الذهاب اإلى الرو�سة، وكانت ت�ساب 
البتدائية  املرحلة  يف  اأخ��رى  وطفلة  م�ستمرة،  بكاء  ونوبات  �سديدة  باآلم  
اأخذ  اإلى  اإلى مدر�ستها، فا�سطرت والدتها املوظفة  رف�ست متاما الذهاب 

اإجازة ا�ستثنائية ملدة عام لتذهب يوميا اإلى املدر�سة مع طفلتها.
وتابع »طالبة كانت متفوقة يف نهاية املرحلة البتدائية، وحني دخولها 

املرحلة املتو�سطة رف�ست موا�سلة الدرا�سة متاما«.
واأكد اأهمية معرفة الوالدين واملعلمني واملعلمات الأ�سباب التي جتعل 
اأن هناك العديد من الأ�سباب التي  اإلى  الطالب يخاف من املدر�سة، لفتا 
انعدام  اأو  �سعف  هناك  يكون  ك��اأن  املدر�سة،  من  الطالب  خ��وف  خلف  تقف 
اأو  ال��ط��ال��ب  ال���ذي يجعل  الأم���ر  ال��وال��دي��ن،  م��ن قبل  نف�سية ج��ي��دة  تهيئة 
الطالبة يفاجاأ بجو جديد وعامل خمتلف، يجعل من الندماج فيه مير يف 

مراحل خمتلفة حتى يتكيف معه؛ لذلك يكون هناك رف�ص مبكر.
واأو�سح اأن من الأ�سباب اأي�سا: التعر�ص ملواقف نف�سية موؤملة يف بداية 
احلياة الدرا�سية، ك�سرب معلم لطالب، اأو تعنيفه، وقال »ي�سبح لدى الطالب 
ومب�ساعر  �ل�سلوك  بهذ�  �ملدر�سة  ربط  وهو  �لنف�سي،  باال�سرت�ط  ي�سمى  ما 
قلقة  �سخ�سية  �سمات  وج��ود  احتمالية  اإل��ى جانب  والتوتر،  والقلق  اخل��وف 
التاأقلم  على  ت�ساعده  ل  وراثية،  اأم  مكت�سبة  �سواء  الطالب،  لدى  وح�سا�سة 
اأجواء املرحلة الدرا�سية، كال�سخ�سيات القلقة التي تت�سف  اأو التعاي�ص مع 

باحل�سا�سية املفرطة، وت�سخيم مواقف اخلوف والرتباك والإحراج«.
اإلى وجود نوع من ا�سطرابات  اأي�سا ما قد يعود   وزاد »من الأ�سباب 
ب��ع��دم ق��درت��ه على  ال��ط��ال��ب  ال��ط��ال��ب، في�سعر  ل���دى  ال��ت��ع��ل��م  اأو ���س��ع��وب��ات 
اأو عدم قدرته على التح�سيل الدرا�سي كبقية  مواكبة زمالئه يف مادة ما، 
اإلى بع�ص  اإ�سافة  اأزمة نف�سية،  اأقرانه، ورمبا تاأزمت امل�سكلة و�سكلت لديه 
الأب��وان كالإكثار من ربط املدر�سة  التي قد يقوم بها  ال�سلوكيات اخلاطئة 
ال�سماح  ع��دم  وه��ي  العتمادية،  بالرتبية  ي�سمى  ما  اأو  ال�سلبية،  باملواقف 
للطفل بالعتماد على نف�سه، وبالتايل ي�سعر بالعتماد الكلي على والديه، 

وعدم القدرة على ال�ستقالل كما تتطلبه مراحل الدرا�سة«.
ونبه اآل زعلة اإلى اأن  التحر�ص والعتداءات اجلن�سية على الطالب ت��اأتي 
�سمن اأ�سباب خوفه من املدر�سة، حيث اإنه قد يتعر�ص للتحر�ص والعتداء 
من بع�ص الطالب اأو من ال�سائقني، وغريهم،  وعليه فاإن الطالب ل يجيد 

التعامل مع هذا العتداء اإل برف�ص الذهاب اإلى املدر�سة.
ب�����س��رورة  ال��ط��ف��ل  وت��وج��ي��ه  »ي���ج���ب  توعية  وق�����ال   
عند حدوث  معلميه  اأو  وال��دي��ه  اأح��د  مع  احلديث 
مثل ه��ذه امل��واق��ف، وال��ت��اأك��د م��ن ع��دم حيلولة 

مثلها دون رغبته يف الذهاب اإلى املدر�سة«.
 واأ����س���اف » يف ح���ال ال���ت���اأزم ي��اأت��ي دور 
العالج النف�سي، ومن ثم تكون خطة العالج 
اإذا ا�ستطعنا  من خ��الل ع��الج م�سدر اخل��وف 
العالج  اأ�ساليب  اأح��د  باتباع  وكذلك  معرفته، 
ال�سلوكي وهو )الغمر(، ويتم من خالله و�سع 
اأو بطريقة  ال��واق��ع،  اأم���ام الأم���ر  ال��ط��ال��ب 
ال��ت��ع��ري�����ص امل����ت����درج، وذل����ك ب��رتك��ه يف 
املدر�سة يف البداية ملدة زمنية ق�سرية 
وب��ع��د عدة  )ث���الث ح�س�ص م��ث��ال(، 
اأي�����ام ي��ت��م زي�����ادة ع���دد احل�����س�����ص، 
ح���ت���ى ت����ب����داأ ح����ال����ة اخل�������وف يف 
ربط  مع  التدريجي،  الت�ساوؤل 
كل ذلك بربنامج من التحفيز 
املتتابع  املقنن  واملعنوي  امل��ادي 
ع��ن��د ال��ت��زام��ه ب��ال��ربن��ام��ج اأو 
حرمانه من بع�ص المتيازات 
بتفا�سيل  ال��ت��زام��ه  ع���دم  ع��ن��د 

الربنامج ال�سلوكي«.
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الطبية باجلامعة،  املدينة  اإدارة  اأنهت 
ال�سخ�سية  املقابالت  اإجراءات  اأخريا، 
ال�سحية  ل��ل��وظ��ائ��ف  مر�سحا   258 ل��� 

على نظام الت�سغيل الذاتي.
واأج�����رى امل��ق��اب��الت جل��ن��ة طبية 
برئا�سة مدير  دكتورا،   11 مكونة من 
الطبية  للمدينة  التنفيذي  امل�سروع 

الأ�ستاذ الدكتور فوؤاد عباق.
 وك�����ان�����ت ال���ل���ج���ن���ة ق�����د اأج�������رت 
اليوم  املقابالت مع 109 متقدمني يف 
ال��ث��اين  ال���ي���وم  ���س��ه��د  ب��ي��ن��م��ا  الأول، 
جم��الت  يف  متقدما  ل����149  مقابالت 
ط�������وارئ ال���ك���ب���ار، وق�������س���م اجل���ل���دي���ة، 
وال��ب��اط��ن��ة، وال��ت��خ��دي��ر، وال�����س��ي��دل��ة 
اإ�سافة  الأط���ف���ال،  ال�����س��ري��ري��ة، وط��ب 
اإلى ق�سم العقم والأنابيب، والتخدير، 
ج��ودة  اإدارة  يف  وك��ذل��ك  واجل���راح���ة، 

امل�ست�سفيات.
اإن��ه��اء  مت  ال��ن�����س��ائ��ي،  الق�سم  ويف 
اإج������������راءات امل����ق����اب����الت ال�����س��خ�����س��ي��ة 
ل����77 م��ر���س��ح��ة، يف ك��ل م���ن: جم��الت 
ال�����س��ي��دل��ة، وامل���خ���ت���ربات، والأ����س���ع���ة، 

واإدارة جودة امل�ست�سفيات.
عبدالعزيز رديف

لقاء مع 
»مستجدات« 

االقتصاد المنزلي
ا�ستقبلت عميدة كلية الإدارة والقت�ساد 
بالكلية،  امل�ستجدات  الطالبات  املنزيل، 
ب��ح�����س��ور ع���دد م���ن رئ��ي�����س��ات الأق�����س��ام 
والإداري�����ات.  التدري�ص  هيئة  واأع�����س��اء 
وت�����ن�����اول ال���ل���ق���اء اخل�����دم�����ات امل��ق��دم��ة 
للطالبات من اإر�سادات وتعديل جداول 
وم��ع��رف��ة م���راف���ق ال��ك��ل��ي��ة، اإل����ى ج��ان��ب 

اللوائح والأنظمة اجلامعية.
زهراء حبتر 

إنهاء مقابالت 258 مرشحا
لوظائف »طبية« الجامعة
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للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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شكروا القيادة على مواساة أهالي الشهداء

منسوبو الجامعة: تفجير مسجد الطوارئ
لن يزيد الوطن إال تالحما

ريم العسيري وسارة القحطاني

رف���ع م��ن�����س��وب��و وم��ن�����س��وب��ات اجل��ام��ع��ة 
للقيادة احلكيمة على تقدمي  �سكرهم 
ال��ع��زاء وامل��وا���س��اة يف ���س��ه��داء ال��واج��ب 
التفجري  ح��ادث  يف  ا�ست�سهدوا  الذين 
الإره����اب����ي مب�����س��ج��د ق����وات ال���ط���وارئ 
هذه  اأن  موؤكدين  ع�سري،  يف  اخلا�سة 
الأع���م���ال ال��غ��ا���س��م��ة ل��ن ت��زي��د ال��وط��ن 
و���س��الب��ة  ت���الح���م���ا  اإل  وامل����واط����ن����ني 

وحتديا لالإرهاب. 

لحمة وصالبة
ا�ست�ساري  ال��ط��ب،  كلية  عميد  واأك����د 
القلبية،  والق�سطرة  القلب  اأم��را���ص 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن �سعيد 
زاد هذا  م��ا  م��ا ح��دث  ك��ل  اأن  ع�سريي 
الوطن اإل زيادة يف اللحمة و�سالبة يف 
واأن  واجتثاثهم،  الإرهابيني  مواجهة 
لالعتدال  رم���زا  �سيبقى  ال��وط��ن  ه��ذا 
والو�سطية، ومنارة لأمة حممد �سلى 
للحرمني  وح��ام��ي��ا  و���س��ل��م،  عليه  اهلل 
ال�����س��ري��ف��ني، ودرع�����ا ل��ل��ع��روب��ة ب��ق��ي��ادة 
خ������ادم احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني وويل 

عهده، وويل ويل عهده.

وق����ال »ط���اول���ت اأي�����ادي الإره����اب 
الرجال  اأبها م�سنع  املرة مدينة  هذه 
وحماية  خدمة  يف  البطولت  وت��اري��خ 

هذا الوطن الأ�سم.
ال��ع��م��ل��ي��ة  ه�������ذه  ا����س���ت�������س���ه���د يف 
الإره����اب����ي����ة رج������ال اأ�����س����او�����ص ن�����ذروا 
اأروع  و���س��رب��وا  للوطن  درع��ا  اأنف�سهم 
الأم���ث���ل���ة يف ح���ف���ظ الأم�������ن ورع���اي���ة 
وطنهم  اأجل  من  والت�سحية  احلجاج 
ال���غ���ايل، ف��ق��د راأي��ن��اه��م ب��ني احلجيج 
ي��ن��رون ال���رذاذ ال��ب��ارد يف ع��ز اللهيب 
وي���ق���ي���ل���ون ع������رة امل�������س���ن يف زح�����ام 
احل���ج���ي���ج وي���ح���م���ل���ون ال���ر����س���ع ع��ل��ى 
راأيناهم  الأع���داء  وعلى  الرحمة  اأك��ف 
اأ����س���او����ص ق���اه���ري���ن، اأ�����س����ودا م��غ��اوي��ر 
ي���ح���م���ون ال����وط����ن واأرواح������ه������م ع��ل��ى 
اأكفهم، مدربني على اأحدث الأ�ساليب 
عمدت  احلديثة.  والتقنيات  القتالية 
ه������ذه ال���ف���ئ���ة ال�������س���ال���ة ل���ب���ي���وت اهلل 
وف��ج��روه��ا وف��ي��ه��ا ك��ت��اب اهلل وع��ب��اده 

امل�سلمون؛ فح�سبنا اهلل«.

جبر اهلل مصابنا
ال��وط��ن  وم�����س��اب  م�سابنا  اهلل  »ج���رب 
ون�����س��رن��ا ع��ل��ى ال��ع��دو امل���ب���ني«.. بهذه 

ال���ت���ف���ج���ري الآث��������م ال�������ذي ي�����س��ت��ه��دف 
ال��ع��ب��ادة وب��ي��وت اهلل  الآم���ن���ني يف دور 
لهو عمل اإجرامي خال من الإن�سانية 
اإل  الفعل  والإمي��ان، ولن يزيدنا هذا 
ق��وة واإ����س���رارا على ح��رب ه��ذه الفئة 
ال�سالة وف�سح اأعمالهم ومقا�سدهم.

ي�����س��ف��ي  اأن  اهلل  »ن�������س���األ  وخ���ت���م 
ويحفظ  ال�سهداء  ويتقبل  امل�سابني 

�سبابنا واأمن وطننا«.

شكر 
والآداب  العلوم  كليه  عميدة  و�سكرت 
ويل  يحيى،  اآل  مزهرة  عبيدة  ب�سراة 
ويل ال���ع���ه���د، ق���ائ���ل���ة  »ن�����س��ك��ر ���س��م��وه 
ال��وط��ن،  وم�����س��اب  م�سابنا  مل��وا���س��ات��ه 
ون��ح��ن ب����اإذن اهلل ي��د واح����دة لدح�ص 

الإرهاب بكافة الو�سائل املمكنة«.
احل��ادث  نباأ  اآملنا  »لقد  واأ�سافت   
وف�ساد  لفتنه  اإن���ه  اهلل  ف��و  الإره���اب���ي، 
اأن اهلل و�سفه  ومنكر عظيم«، موؤكدة 
تعالى  اهلل  بقول  م�ست�سهدة  بالظلم، 
��َن��َع َم�َساِجَد اهلّلِ  َمّ ��ن  اأَْظ��لَ��ُم مِمَّ )َوَم���ْن 
اأَن ُيْذَكَر ِفيَها ا�ْسُمُه َو�َسَعى يِف َخَراِبَها 
اإَِلّ  َيْدُخُلوَها  اأَن  َلُهْم  َك��اَن  َم��ا  اأُْوَل�����ِئ��َك 

َخاآِئِفنَي(.

العبارة افتتح عميد القبول والت�سجيل 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان اآل ف����ارح  ح��دي��ث��ه، 
ال��ق��وات  م�سجد  تفجري  اأن  مو�سحا 
القلوب،  اأرك���ان  ه��زت  ح��ادث��ة  اخلا�سة 
موقف  يف  اجلبني  لها  يندى  وفاجعة 

كان فيه امل�سلون اآمنني مطمئنني.
الدماغ  مغ�سول  »يت�سلل  واأ�ساف 
بيت  ليفجر  امل�����س��م��وم  ال��ف��ك��ر  وح��ام��ل 
وما  ال��دواف��ع  فما  كتابه.  ومي���زق  اهلل 
هذا  مثل  م��خ  طم�ست  التي  القناعات 
وجعلته يتلذذ اإراقة دم امل�سلمني؟ هل 
واملتابعة  الرتبية  قلة  اأم  الت�سدد  هي 
يف  ي��اأخ��ذ  مل  التعليم  اإن  اأم  الأ���س��ري��ة 

احل�سبان كل هذا؟«
وطالب اآل فارح ب�سرورة الوقفة 
وحماربته  الفكر  ه��ذا  �سد  احل��ازم��ة 
م������ن خ��������الل امل����ف����ك����ري����ن وامل����ن����اه����ج 
متابعة  اإل��ى  الآب���اء  داعيا  واجلامعات، 
والإب����الغ  عليهم  واحل���ر����ص  اأب��ن��ائ��ه��م 
واأرواح  اأرواح���ه���م  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  عنهم 

امل�سلمني«.

عمل إجرامي
الطالب  ���س��وؤون  اأو���س��ح عميد  ب���دوره 
ه���ذا  اأن  ال���ه���ب���ا����ص  م���ري���ع  ال����دك����ت����ور 

دولة مباركة
واأم�����ا رئ��ي�����ص ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ح�سن 
اململكة  بجهود  اأ���س��اد  فقد  املح�سني 
وقال  وامل�سلمني،  الإ���س��الم  خدمة  يف 
الع���ت���دال،  نهجها  م��ب��ارك��ة،  دول���ة   «
ر�سوله،  و�سنة  اهلل  ك��ت��اب  ومنهجها 
وه��م��ه��ا اأم���ن م��واط��ن��ي��ه��ا ورخ���اوؤه���م، 
وه���دف م��ن اأه���م اأه��داف��ه��ا اأن ترعى 
ب��ي��وت اهلل يف ك��ل م��ك��ان، وك��ل��م��ا ج��اء 
ب�سمته  لي�سع  اجت���ه  م��ب��ارك  م��ل��ك 
امل���ب���ارك���ة يف احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني، 
ح��ت��ى اأم����ن اهلل ب��ه��م ال�����س��ب��ل وي�����س��ر 
ال��و���س��ول لأداء  ال��ن��ا���ص  مل��الي��ني  بهم 

فرائ�سهم«. 
وع����ل����ق ع���ل���ى ح�����ادث�����ة م�����س��ج��د 
ق��وات ال��ط��وارئ اخل��ا���س��ة، قائال »ل 
ه��وؤلء  يبتغيه  ال��ذي  الدين  ما  اأعلم 
ب�سائرهم  اهلل  اأع��م��ى  ال��ذي��ن  امل����ردة 
ع���ن روؤي������ة م���ا ت��ق��دم��ه ه����ذه ال��ب��الد 
ولعباد  اهلل  لدين  وحكامها  املباركة 

الرحمن؟!
»وما  تعالى  اهلل  بقول  وا�ستدل 
ب��اهلل  ي���وؤم���ن���وا  اأن  اإل  م��ن��ه��م  ن��ق��م��وا 

العزيز احلميد«. 

اأن���ن���ا مع  واأ����س���اف »ن��ع��اه��د اهلل 
نبتغي  ل  واأننا  املباركة،  الدولة  هذه 
بها وبدين اهلل الذي ترعاه بديال.. 
ال��ذي  ون�ستنكر ه��ذا احل��دث الأل��ي��م 
فجعنا ب��ه ح��ي��ث ج���رت دم���اء ال��رك��ع 
ت��ط��م��ئ��ن فيه  ال�����س��ج��ود يف م��و���س��ع 
ه���ذه  ف��ع��ل��ت��ه  وم�����ا  امل���وؤم���ن���ني  اأرواح 
الطغمة الفا�سدة من قتل امل�سلني يف 
ح��رم بيت اهلل الآم��ن ل يقره �سرف 
الرجال ف�سال عن الدين .. وح�سبنا 

اهلل ونعم الوكيل«.
ق��رارات  اإل��ى تفعيل  »اأدع���و  وزاد 
الديني  والت�سرذم  الإره��اب  مكافحة 
ال�����ذي اأق���رت���ه ه����ذه ال���ب���الد يف عهد 
القيادة  ه��ذه  وتابعته  ع��ب��داهلل  امللك 
ال���را����س���دة؛ ف��ن��ح��ن يف ه����ذا ال��وط��ن 
فيها  ي�سمح  واح����دة ل  دي��ن��ي��ة  اأ���س��رة 
ب���الن���ت���م���اءات ال��دي��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ول��د 
م��ث��ل ه����ذه ال�������روؤى امل��ت��ب��اي��ن��ة ال��ت��ي 
تنعك�ص بدورها على الأجيال، واأدعو 
امل���وؤ����س�������س���ات ال���رتب���وي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال��دي��ن��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة اإل����ى ب��ن��اء 
ا�سرتاتيجية موحدة حلرب م�ستمرة 
تفيء  ال�سالة حتى  الزمرة  مع هذه 

اإلى اأمر اهلل«.

اإرهابيو »داع�ش« اعتدوا على بيوت اهلل ودن�سو كتابه الكرمي و�سفكوا دماء امل�سلني الآمنني يف م�سجد قوات الطوارئ اخلا�سة يف ع�سري
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مجتمع الجامعة

تفخر اجلامعة عندما ت�ساهد مناذج متميزة من مبتعثيها الكر ويف 
خمتلف التخ�س�سات، كما حتر�ص على اأن يتم اختيار الطالب املتميز 
�سيكون خري �سفري لها وق��دوة لغريه من   باأنه  اإميانا منها  درا�سته  يف 

املبتعثني.
منذ  التميز  ���س��وى  عنهم  ن�سمع  مل  املبتعثون  اجل��ام��ع��ة  ط��الب   
انطالق برنامج البتعاث اإذ اإنهم يحاولون درا�سة التخ�س�سات النادرة 
وي�ساركون يف املوؤمترات والندوات بكل حما�سة دون اأن مينعهم البتعاث 

وم�ساغله من التزود بالعلم وم�ساركة من �سبقهم يف املجال.
 وت�سوق اإلينا الأخبار بني احلني والآخر متيز بع�سهم ب�سكل كبري 
من خالل م�ساركته يف بحث نادر اأو ح�سوله على جائزة خالل م�ساركة 

علمية.
ال��ن��واح��ي  بتفوقهم يف   ي��ك��ت��ف��وا  ال��ط��الب مل  ه����وؤلء  اأن  وامل���ف���رح 
خري  فكانوا  اأي�سا  الجتماعية  النواحي  يف  ب��رع��وا  ولكنهم  العلمية، 
من ميثل �سباب هذا الوطن ليثبتوا للعامل اأن ال�ساب ال�سعودي حمب 
مع  والتحاور  ال�سالم  يحب  جمتمع  اأي  يف  طيبا  اأث��را  وي��رتك  لوطنه 

خمتلف املجتمعات.
كوادرها  يف  الكبرية  ال��زي��ادة  هلل،  واحلمد  ي��رى،  للجامعة  املتابع 
الوطنية يف كل عام، وهو نتيجة تكثيف اجلامعة لالبتعاث يقينا منها 
التخ�س�سات،  خمتلف  يف  ووطنهم  جامعتهم  خلدمة  �سيعودون  اأنهم 
ليكونوا  به من مبتعثيها  باأ�ص  ل  ع��ددا  ت�ستقبل  عام  كل  واجلامعة يف 
روافد خري وبركة ي�سهمون يف دعم احلركة التعليمية باجلامعة التي 
كافة  وتذليل  ومتابعتهم،  ملبتعثيها  املنا�سبة  الأج���واء  لتهيئة  ت�سعى 
البتعاث  زي��ادة  على  كما حتر�ص اجلامعة  تواجههم،  التي  ال�سعوبات 
يف كل عام لت�سل لالكتفاء الذاتي يف عدد من التخ�س�سات التي ميكن 

ملبتعثيها اأن يتعينوا فيها يف امل�ستقبل.

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

مبتعث الجامعة

وتين تنير حياة القحطاني
رزق �سكرتري رئي�ص التحرير الزميل نايف حممد القحطاين مبولودته الأولى

واتفق مع حرمه على ت�سميتها  »وتني«..  جعلها اهلل من مواليد ال�سعادة
واأقر بها عيني والديها.

تكليفات
اأ����س���در م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد 
الرحمن ب��ن حمد ال���داود ع��ددا م��ن ال��ق��رارات الإداري���ة 
بتكليف وتعيني لعمداء كليات، وعمادات م�ساندة، ووكالء 

، وروؤ�ساء اأق�سام باجلامعة، على النحو الآتي:
• تعيني الدكتور حممد عبد اهلل حممد اآل عبا�ص 

عميدا لكلية العلوم الإدارية واملالية.
اآل  �سلطان  �سعد  �سلطان  الدكتور  تعيني  • جتديد 

فارح عميدا لعمادة القبول والت�سجيل.
اأحمد  �سليمان  اإبراهيم  الدكتور  تعيني  • جتديد 

ال�سهراين عميدا لكلية طب الأ�سنان.
حم��م��د  اهلل  ع���ب���د  حم���م���د  ال���دك���ت���ور  ت��ك��ل��ي��ف   •
بظهران  والآداب  العلوم  لكلية  وكيال  القحطاين 

اجلنوب .
طالع  اآل  ط��ال��ع  اأح��م��د  ح�سن  ال��دك��ت��ور  تعيني   •
وك��ي��ال مل��ع��ه��د ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات ال���س��ت�����س��اري��ة 

باجلامعة.
حن�ص  اآل  اأحمد  حممد  عبداهلل  الدكتور  • تعيني 

وكيال لكلية العلوم.
ال�����س��رح��ان  ن��ا���س��ر  ب��ن  ي��ح��ي��ى  ال��دك��ت��ور  • ت��ع��ي��ني 
من�سقا عاما للربامج امل�سرتكة باملجمع الأكادميي 

باملحالة.
اآل  ع���ب���داهلل  زي�����دان  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  • ت��ع��ي��ني 

حمفوظ بالعمل وكيال لكلية الرتبية.
الع�سريي  مانع  حممد  دول��ة  الدكتورة  تعيني   •
بخمي�ص  الطالبات  املجتمع ل�سوؤون  لكلية  وكيلة 

م�سيط.
• تعيني الدكتورة عال علي احلاقان وكيلة لعمادة 

الدرا�سات العليا.
الفقيه  اأح��م��د  حم��م��د  م��اج��د  ال��دك��ت��ور  تعيني   •

الغامدي رئي�سا لق�سم الكيمياء.
• تعيني الدكتور خالد م�سبب �سيف اهلل اآل �سياد 

رئي�سا لق�سم الأحياء.
الكع�سي  اأحمد  حممد  نا�سر  املحا�سر  تعيني   •

ع�سريي مديرا ملركز حوكمة ال�سركات .
املاحوزي  اأحمد  �سلمان  اأحمد  املحا�سر  تكليف   •

م�ساعدا ملدير مركز حوكمة ال�سركات .

رزنه مديرة إلدارة الدراسات العليا  
ممثلة  للطالبات  العليا  ال��درا���س��ات  مركز  ع��م��ادة  ه��ن��اأت 
بوكيلة املركز الدكتورة عال احلاقان، الأ�ستاذة رزنة فهد 
لها  راج��ي��ة  امل��رك��ز،  لإدارة  م��دي��رة  بتكليفها  القحطاين، 

مزيدا من التقدم والنجاح. 

سعود في منزل األسمري 
رزق املوظف ب� »اآفاق« الزميل عبد العزيز حممد الأ�سمري مبولوده الأول

واتفق مع العائلة على ت�سميته »�سعود«.. جعله اهلل من مواليد ال�سعادة
 واأقر به عيني والديه.

رديف يعقد قرانه 
بح�سور الأهل والأ�سدقاء اأمت املحرر ب� »اآفاق« الزميل عبد العزيز حممد رديف

من من�سوبي املركز الإعالمي عقد قرانه �سيف هذا العام، نتمنى للزميل
عبد العزيز التوفيق وال�سعادة.
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عبدالعزيز رديف

 ،2006 ن��وف��م��رب   2 اخل��م��ي�����ص  ي����وم  يف 
العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  و�سع 
امل��رح��ل��ة  اأ����س���ا����ص  رح���م���ه اهلل، ح��ج��ر 
الأول�������ى مل�������س���روع امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 
وب��داأ  ع�سري  منطقة  حلم  ك��ان  ال���ذي 
يختال بفخر وبقامة منت�سبة وهامة 
بيئة  ا�ستكماله  عند  ليوفر  مرتفعة 
على  ن��وع��ي��ة  ون��ق��ل��ة  للتعليم،  مثالية 
التعليمي، والبحثي، وخدمة  امل�ستوى 

وم�ساكن  الأبحاث،  ومراكز  امل�ساندة، 
لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ص، واأي�����س��ا 
اأرق��ى  على  والطالبات  للطالب  �سكنا 
مركز  اأكرب  اإلى  بالإ�سافة  امل�ستويات، 
ريا�سية  ومدينة  اإعالمي متخ�س�ص، 

تت�سع لأكر من 20 األف متفرج.
كما ت�سمل نفقا للخدمات طوله 
ب�سكل  امل��دي��ن��ة  ي��خ��دم  ك��ي��ل��وم��رتا   17
اأك��رب م�سرح  اأي�سا على  ع��ام، وت�ستمل 
على م�ستوى اململكة، )ي�ستوعب4600 
على خدمة  �سيعمل  ما  وه��ذا  مقعد(، 

  800 ل���س��ت��ي��ع��اب  ت�سميمه  مت  ال����ذي 
����س���ري���ر يف ت�����س��ع��ة ط�����واب�����ق، ���س��ام��ال 
كافة، وجناحنْي  الطبية  التخ�س�سات 
ب�سعة  اجلراحية  للعمليات  متقدمني 
قدرها 16 غرفة خمتلفة التجهيزات، 
واأك��ر من 240 غرفة عيادة خارجية 
م��ري�����ص  م���ن 3500   اأك�����ر  ت�����س��ت��ق��ب��ل 

يوميا يف كل التخ�س�سات الطبية.
وحدات  امل�ست�سفى  يحوي  كذلك 
وت�سخي�ص  الكلوي،  للغ�سيل  متقدمة 
القلب وع��الج��ه��ا، ووح���دات  اأم��را���ص 

�سيمكن اجل��ام��ع��ة من  امل��ج��ت��م��ع، مم��ا 
اأداء ر�سالتها على الوجه الأكمل.

المساحة والمنشآت
ت���ع���د امل����دي����ن����ة م�����ن اأك��������رب امل���ن�������س���اآت 
على  تقع  حيث  ال��ع��امل،  يف  التعليمية 
مرت  ماليني  ثمانية  ق��دره��ا  م�ساحة 
مربع، ويبلغ حجم املباين والإن�ساءات 
فيها ثالثة ماليني مرت مربع، تت�سع 
ن�سمة، وحت��وي  األ���ف  م��ن 100  لأك���ر 
الكليات وال��ع��م��ادات  ك��ب��ريا م��ن  ع���ددا 

امل��ن��ط��ق��ة يف ن�����س��اط��ات��ه��ا ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
وامل�سرحية املقبلة.

الخدمات والكليات الطبية
الطبية  املدينة  امل�سروع:  مكونات  من 
الطبي،  املجمع  حت��وي  التي  للطالب 
الطبية  العلوم  وكلية  ال��ط��ب،  وكلية 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وك��ل��ي��ة ط���ب الأ����س���ن���ان، 
ال�سيدلة،  وكلية  اخل��دم��ات،  وم��رك��ز 
والف�سول امل�سرتكة، وقاعة املوؤمترات، 
اجلامعي  امل�ست�سفى  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 

والتنف�ص،  ال�سدرية،  الأمرا�ص  عالج 
اإل����ى م��ع��م��ل م���رك���زي متقدم  اإ���س��اف��ة 
واأم��را���ص  الطبية،  للتحاليل  للغاية 
يقدم  اأن  والأن�����س��ج��ة، ومي��ك��ن  ال����دم، 
ح����������وايل ث�����الث�����ة م�����الي�����ني حت��ل��ي��ل 
ط��ب��ي ���س��ن��وي��ا، ف�����س��ال ع���ن الأق�������س���ام 
لالأمرا�ص  والعالجية  الت�سخي�سية 
الع�سبية، وق�سطرة القلب، والأطفال، 
والطب  وال����ولدة،  الن�ساء،  واأم��را���ص 
ال���ن���ووي، ووح�����دة م��ت��ق��دم��ة ل�����الأورام 
ت�����س��م��ل اأق�������س���ام ال���ع���الج ال��ك��ي��م��اوي، 

تتسع ألكثر من 100 ألف نسمة

المدينة الجامعية بالفرعاء..
نقلة نوعية وبيئة تعليم مثالية
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وال��ع��الج الإ���س��ع��اع��ي امل��ت��ق��دم، لتخدم 
حوايل 2000 مري�ص اأورام �سنويا.

ك���م���ا ي���ح���ت���وي امل�����س��ت�����س��ف��ى ع��ل��ى 
احل���وادث  ل�ستقبال  متكاملة  وح���دة 
واأجنحة  ت�سم غرف عمليات �سريعة، 
اأن  ل��ل��م��الح��ظ��ة والإن����ع����ا�����ص مي���ك���ن 
اأكر من 20 حالة كل ثالث  ت�ستقبل 
����س���اع���ات، وق�����س��م م��ت��ك��ام��ل ل��ل��ط��وارئ 
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى اأك������ر م����ن 40 غ��رف��ة 
ف��ح�����ص ل��ك��ل ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ط��ب��ي��ة، 
وامل�����س��ت�����س��ف��ى م������زود ب����وح����دة اأ���س��ع��ة 

للعمليات اجلراحية وغريها، اإ�سافة 
التقليدية،  الهند�سية  اخلدمات  الى 
واحلجم،  الأن����واع  متعددة  وامل��خ��ازن 
وق�������س���م خ���ا����ص ب���امل���ل���ف���ات ال��ط��ب��ي��ة، 
والإدارة الطبية للم�ست�سفى، ويتمثل 
للم�ست�سفى  العامة  الإدارة  جناح  يف 
وه����و اأه�����م امل���ك���ون���ات مل���ا ي��ح��وي��ه من 
تقنيات متقدمة للر�سد، واملالحظة، 
اأك��ر  وي�سمل  وامل��ت��اب��ع��ة،  وال��ت��ق��ي��ي��م، 
يقدم  بينما  اإداري،  موظف   300 من 
املطبخ املركزي اأكر من 1800 وجبة 

الدين، وكلية الرتبية، وكلية الآداب، 
العلوم،  العلوم الإداري��ة، وكلية  وكلية 
وكلية الهند�سة، وكلية علوم احلا�سب 
وال���رتج���م���ة،  ال���ل���غ���ات  وك��ل��ي��ة  الآيل، 
الأ���س��ن��ان،  ط��ب  وكلية  ال��ط��ب،  وكلية 
وكلية ال�سيدلة، وكلية العلوم الطبية 

التطبيقية، وكلية التمري�ص.

كليات البنات 
م�ستقل،  جممع  يف  املدينة،  و�ست�سم 
ك���ل���ي���ات مم���اث���ل���ة ل���ل���ب���ن���ات، ل��ت��ل��ب��ي��ة 

التقنيات  اأح��دث  اإل��ى جانب  متقدمة، 
يف جمال الت�سخي�ص الطبي ملا يحويه 
واأ�سعة  املقطعية،  لالأ�سعة  اأجهزة  من 
ف�سال  املتقدمة  املغناطي�سي  ال��رن��ني 

عن اأجهزة اأ�سعة ال�سدر.
ب��اأح��دث  امل�ست�سفى  جتهيز  ومت 
ومنظومات  الطبي،  التعليم  و�سائل 
الدرو�ص  وقاعات  بعد  عن  التوا�سل 
ال��ذك��ي��ة، وامل��ن��ظ��وم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة 
للتوا�سل، ونقل املعلومات الب�سرية، 
وال�����رق�����م�����ي�����ة، وع������ر�������ص ال���ف���ي���دي���و 

ويخدم  والعاملني.  للمر�سى  يوميا 
كل  امل��ت��ق��دم  امل��رك��زي  التعقيم  ق�سم 
ال��ع��م��ل��ي��ات، وق�����س��ط��رة القلب،  غ���رف 
مع  عالية  بكفاءة  وغريها،  وال��ولدة 
الأخ�����ذ يف الع��ت��ب��ار ك��اف��ة امل��ع��اي��ري، 
وب�����روت�����وك�����ولت ان���ت���ق���ال ال����ع����دوى 

املتعارف عليها عامليا.

الكليات الجديدة
���س��ت�����س��ت��م��ل امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة عند 
اكتمالها، على كلية ال�سريعة واأ�سول 

اح���ت���ي���اج���ات ����س���وق ال���ع���م���ل وف�����ق م��ا 
يالئمهن من تخ�س�سات، اإ�سافة اإلى 
�سيوفر  ال���ذي  اجل��ام��ع��ي،  امل�ست�سفى 
ف���ر����س���ا ال���ت���دري���ب لأب����ن����اء امل��ن��ط��ق��ة 
وبناتها، اإ�سافة اإلى تقدمي اخلدمات 

العالجية.
ك��م��ا ت�����س��م��ل امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
واملكتبة  امل�����س��ان��دة،  ال��ع��م��ادات  اأي�����س��ا 
املركزية، واملن�ساآت الريا�سية، ومبنى 
امل��وؤمت��رات،  اإدارة اجل��ام��ع��ة، وق��اع��ات 

وكافة اخلدمات امل�ساندة.
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البحوث لم تعد رفاهية أكاديمية!

د. العتيبي: الجامعة تمتلك
خططا خمسية لتنظيم البحث العلمي

التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  اأك���رب  اإح���دى  تعد 
عليها  ت�سرف  التي  احلكومية  والبحثية 

وزارة التعليم. 
وق����ال »ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ترعى 
منطقة  يف  والبحثية  التعليمية  العملية 
تنظم  خم�سية  خططا  ومتتلك  ع�سري، 
ك���اف���ة ����س���وؤون���ه���ا، وم����ن ذل����ك م���ا يتعلق 
ب�����س��ي��ا���س��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وم���راك���زه 

ومرافقه وجتهيزاته.
اجل��ام��ع��ة  م��ي��زان��ي��ات  تت�سمن  ك��م��ا 
ع���ددا م��ن ال���ربام���ج وت�����س��ت��ه��دف حتقيق 
���س��ي��ا���س��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي مب���ا ي��خ��دم 
لدى  وي��وج��د  وال��وط��ن،  املحيطة  البيئة 
البحث  لتنمية  منا�سبة  خطط  اجلامعة 
ال��ع��ل��م��ي وت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات ال��ت��ن��م��ي��ة 

جمل�ص  تو�سية  على  بناءا   1420/3/14
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب��ج��ل�����س��ت��ه 15 ب��ت��اري��خ 

.1420/2/1
تنظيمي  ه��ي��ك��ل  اع���ت���م���اد  مت  وق����د 
حم�����دث، وي����اأت����ي ذل����ك اإمي����ان����ا ب��اأه��م��ي��ة 
رفاهية  ي��ع��د  مل  ل��ك��ون��ه  العلمي  ال��ب��ح��ث 
اأكادميية، بل �سار له دور فاعل يف تطوير 
اإنه  املجتمعات الإن�سانية املعا�سرة، حيث 
ي��ف��ت��ح جم����الت الإب������داع وال��ت��م��ي��ز ل��دى 

اأفراد املجتمع.
 وت���اب���ع »م����ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق، فقد 
بذلت حكومة خادم احلرمني ال�سريفني 
اهتماما كبريا بالبحث العلمي والتطوير 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، وع��ل��ي��ه ع��م��ل��ت ج��ام��ع��ة 
البحثية  العملي�ة  نقل  على  خالد  امللك 

ي����رى ع��م��ي��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور 
العلمي  ال��ب��ح��ث  اأن  ال��ع��ت��ي��ب��ي  ليف  ع��ي��د 
اأ�سلوب يخ�سع للنظام يف جمع املعلومات 
امل���وث���وق���ة وامل����وؤك����دة وت�����س��ج��ي��ل ال��ن��ت��ائ��ج 
مناهج  باتباع  لها  املو�سوعي  والتحليل 
التاأكد من �سحتها  علمية دقيقة بق�سد 
ل��ه��ا،  اجل���دي���د  اإ����س���اف���ة  اأو  ت��ع��دي��ل��ه��ا  اأو 
القوانني  بع�ص  اإل���ى  التو�سل  ث��م  وم��ن 
بحدوث  امل�ستقبلي  والتنبوؤ  والنظريات 
مثل هذه الظواهر والتحكم يف اأ�سبابها. 

التي ميكن  الو�سيلة  ه��و  اإن��ه  وق��ال 
اإل��ى حل م�سكالت حمددة،  بها  الو�سول 
اأو اك��ت�����س��اف ح��ق��ائ��ق ج��دي��دة ع��ن طريق 

املعلومات الدقيقة املتح�سل عليها. 
خ���ال���د  امل����ل����ك  ج���ام���ع���ة  اأن  واأك���������د 

ت�سجع  خطط  وه��ي  وال��وط��ن��ي��ة،  املحلية 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة ال��وا���س��ع��ة ب���ني امل��ع��ن��ي��ني 
بالبحث  املهتمة  واجل��ه��ات  اجل��ام��ع��ة  يف 

العلمي«.
يعد  العلمي  البحث  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
رك���ي���زة اأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، ح��ي��ث ن�ص 
تفعيل  على  اأهدافها  من  الثالث  الهدف 
العلمي  البحث  جم��ال  يف  اجل��ام��ع��ة  دور 
ل��ت��ك��ون م��رك��زا رائ����دا يف جم���ال البحث 
العربي؛  وال��ع��امل  اململكة  م�ستوى  على 
وانطالقا من هذه املبادئ اأولت اجلامعة 
العلمي  البحث  اهتمامها لدفع وتطوير 
اإن�ساء  مت  حيث  امل��ع��رف��ة  ح��ق��ول  �ستى  يف 
عمادة البحث العلمي باجلامعة مبوجب 
يف   4096 ال��رق��م  ذات  ال�سامية  امل��واف��ق��ة 

م���ن امل��ح��ل��ي�����ة ال����ى ال��ع��امل��ي��ة م���ن خ��الل 
ت�سجيع الأبحاث امل�سرتكة مع الباحثني 

املتميزين يف اجلامعات العاملية«.

المشروعات البحثية
ع���م���ل���ت ع����م����ادة ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ع��ل��ى 
من  لديها  املتوافرة  الإمكانات  ا�ستغالل 
ت��ق��ن��ي�����ات ب�����س��ري��ة وم���ادي���ة  ل��الإ���س��ه��ام يف 
واأهدافه من  العلمي  البحث  ن�سر ثقافة 
بني  امل�سرتكة  الأب��ح��اث  ت�سجيع  خ��الل 
املتميزين  والباحثني  اجلامعة  من�سوبي 

من اجلامعات العاملية املميزة.
البحث  ب��ادرت اجلامعة بدعم   كما 
ال��ع��ل��م��ي ال���ر����س���ني وت���ط���وي���ره ووج��ه��ت 
ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب��و���س��ع خطة 
عام  الأول  البحثي  م�سروعها  لإط���الق 
ال��ت��ج��رب��ة  مب���ن���زل���ة  ذل�����ك  وك������ان   ،1432
�لن�ساط  ت��ع��زز  بحثية  مل�����س��اري��ع  �الأويل 
�سبعة  ق��دره��ا  بقيمة  باجلامعة  البحثي 
ماليني ريال �سعودي حيث مت اعتماد 84 
التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  بحثيا  م�سروعا 
وال��ب��اح��ث��ني ب��اجل��ام��ع��ة يف ت��خ�����س�����س��ات 

�ستي.
وق���د ����س���ارك يف م�����س��روع اجل��ام��ع��ة 
ك��ل��ي��ات  ���س��م��ل  ال������ذي  ل���ل���ب���ح���وث،  الأول 
رئي�ص  ب��اح��ث   202 وف��روع��ه��ا،  اجل��ام��ع��ة 

وم�سارك.
 وب���ادرت ال��ع��م��ادة ب��اإط��الق امل�سروع 
اإل��ى  منها  �سعيا   1433 للبحوث  ال��ث��اين 
دميومة هذا النجاح، وكان الهدف الأكرب 
ل��ل��م�����س��روع ت��غ��ط��ي��ة ���س��ري��ح��ة ك��ب��رية من 
الأدب��ي��ة  التخ�س�سات  ب��ك��اف��ة  ال��ب��اح��ث��ني 
والعلمية ممن مل ي�سملهم امل�سروع الأول 
مليون   17 اإل��ى  الدعم  حجم  ليت�ساعف 
ريال، بينما و�سل عدد الباحثني اإلى 659 

باحثا رئي�سا وم�ساركا.
اأن  ال���ع���ت���ي���ب���ي  ال����دك����ت����ور  وك�������س���ف 
امل�سروعني وجدا قبول وجتاوبا كبريين 
اأع�ساء  من  الوا�سعة  امل�ساركة  يف  متثال 
من�سوبي  من  والباحثني  التدري�ص  هيئة 
اجل��ام��ع��ة، كما مت الن��ت��ه��اء م��ن الإع���داد 
للبحوث  الثالث  امل�سروع  لطرح  الأويل 

.1436/1435
وب������ادرت اجل��ام��ع��ة اإل�����ى ا���س��ت��ك��م��ال 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة والإج���رائ���ي���ة وت��وف��ري 
م�������س���ادر دع����م دائ���م���ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي  
ت�ستمر  اأن  ميكن  حيث  طبيعته،  تراعي 
ب��ع�����ص م�����س��روع��ات��ه ل�����س��ن��وات ع����دة، كما 
ب��������ادرت اجل���ام���ع���ة اإل������ى دع�����م ال���ت���ع���اون 
العلمي،  ال��ب��ح��ث  وال�����س��راك��ات يف جم���ال 
وكان من ذلك تاأ�سي�ص جمل�ص الكرا�سي 
ال��ع��ل��م��ي��ة، واإط��������الق ع�����دد م����ن امل���راك���ز 

البحثية النوعية.
 وح��اف��ظ��ت ال��ع��م��ادة على دوره���ا يف 
يوم  فاأقامت  العلمي،  البحث  اأي���ام  عقد 
لعام 1433، ويوم  الثامن  العلمي  البحث 
البحث العلمي التا�سع لعام  1434، ويوم 

البحث العلمي العا�سر لعام 1435.

اعتماد تقنية المعلومات 
بتوظيف  العلمي  البحث  عمادة  اهتمت 
تقنية املعلومات بكفاءة يف خدمة البحث 
ال��ع��ل��م��ي، ح��ي��ث ك����ان ذل����ك م���ن اأول���ي���ات 

الدكتور عيد ليف العتيبي
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ال��ع��م��ادة يف ه���ذا امل��ج��ال ب��داي��ة م��ن ع��ام 
1432، وحققت ما يلي:

البحث  ن��ظ��ام  وت��ط��وي��ر  تفعيل   •
التعامالت  دورة  وحتقيق  العلمي 
الإل���ك���رتون���ي���ة، ح��ي��ث و���س��ل��ت ال��ى 
اإج���م���ايل دورة  اأك����ر م��ن 93% م��ن 
الإدارة  تقارير  العلمي وفق  البحث 

العامة لتقنية املعلومات 1433.
ال����ب����واب����ة  وت�����ط�����وي�����ر  ت���ف���ع���ي���ل   •
الإل����ك����رتون����ي����ة ل���ل���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
الدرا�سات  طلبة  خلدمة  باجلامعة 
ال��ع��ل��ي��ا واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
وامل���ح���ك���م���ني وامل����ت����اب����ع����ني حل���رك���ة 

البحث العلمي.
البحث  اأ����س���ول  وت��وث��ي��ق  ج��م��ع   •
ال���ع���ل���م���ي ب���اجل���ام���ع���ة وو����س���ع���ه يف 
ق��واع��د ب��ي��ان��ات، وه���و ع��م��ل يهدف 
العلمي  البحث  اأ�سول  ا�ستعادة  اإلى 
عام  ال��ع��م��ادة  اإن�����س��اء  منذ  للجامعة 

1420 اإلى اليوم، اأي نحو 16 عاما.
قواعد  وتكوين  بناء  على  • العمل 
البحث العلمي باجلامعة، وت�سمل:

هيئة  اأع�������س���اء  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة   •
التدري�ص.

الدرا�سات  طالب  بيانات  قاعدة   •
العليا.

العمادة  اإدارة  م��ع  واملحكمون  الباحثون 
ب��ح��ي��ث ي�����س��ه��ل ع���ل���ى ال���ب���اح���ث وامل��ح��ك��م 
وال���ع���م���ادة ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وا���س��ل واخ��ت�����س��ار 

الوقت وا�ستغالله بكل دقة وو�سوح.

المخصصات المالية 
ُي��ع��ّد ال��دع��م امل����ادي امل��ب��ا���س��ر م��ن الأم���ور 
وت�سريع  ت��ط��وي��ر  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
عجلة البحث العلمي، لذا اأولت اجلامعة 
ال��دع��م   وينق�سم  ع��ن��اي��ت��ه��ا،  اجل��ان��ب  ه���ذا 
دعم  اإل���ى  اجل��ام��ع��ة  يف  العلمية  للبحوث 
بامليزانية  املالية  �سات  املخ�سّ خ��الل  من 
ال�����س��ن��وي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، ودع���م م��ن م�سادر 
اأخرى خارج اجلامعة، ومن تلك امل�سادر: 
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
»55 مليون ريال« ، �سركة �سابك » ثالثة 
ماليني  »ثالثة  التعليم  وزارة  ماليني«، 
ري�����ال«.  وب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد امل�����س��روع��ات 
امل���م���ول���ة م����ن خ������ارج اجل���ام���ع���ة ن���ح���و 40 
م�سروعا بحثيا، ودعمت الغرفة التجارية 
ال�سناعية باأبها البحث يف جمالت العلوم 
 800 ق��دره  مببلغ  والتطبيقية  الأ�سا�سية 

األف ريال.

المراكز البحثية بالجامعة
التابعة  البحوث  مراكز  دور  ولتفعيل 

ول����ق����د ت����ط����ور ع�������دد ال���ب���ح���وث 
اأع�ساء هيئة  الأكادميية التي قام بها 
التدري�ص يف اجلامعة خالل ال�سنوات 

املا�سية ب�سكل ملحوظ.
ويت�سح من خالل متابعة اأعداد 
ال��ب��ح��وث امل��ن�����س��ورة داخ�����ل اجل��ام��ع��ة 
خ����الل ال�����س��ن��وات اخل��م�����ص الأخ�����رية 
مت�سمنة �سنة الدرا�سة الذاتية، زيادة 
اإج��م��ايل  بلغت  حيث  الن�سر  م��ع��دلت 
 ،1126  ،801  ،747 ال��ب��ح��وث  اأع������داد 
 ،1432  ،1431 لأع������وام   1572  ،1228
ال��رتت��ي��ب  ع��ل��ى   ،1435  ،1434  ،1433
مب��ع��دلت زي���ادة �سنوية ت��راوح��ت بني 
ع��ام   %41 اإل����ى   1432-1431 ع���ام   %7

.1433/1432
 ك���م���ا ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال���ت���ط���ور يف 
اأع������داد ال��ب��ح��وث امل��ن�����س��ورة يف ب��داي��ة 
ع��ام  ب��ح��ث��ا  ال�������س���ن���وات اخل��م�����ص 747 
ال�سنوات  بنهاية  مقارنة   ،1431-1430
اخلم�ص »1572« بحثا عام 1435-1434 
بن�سبة110%، اأي ما يعادل 2.1 �سعفا. 

وت���ط���ورت ب��ح��وث اأع�����س��اء هيئة 
الن�سر  ب��ق��واع��د  امل��ن�����س��ورة  ال��ت��دري�����ص 
ال���ع���امل���ي���ة؛ ح���ي���ث ب���ل���غ اإج����م����ايل ع���دد 
ع��ام��ي 1432،  امل��ن�����س��ورة يف  ال��ب��ح��وث 
1433 ما جمموعه 2213 بحثا من�سورا 

البحثية  امل�ساريع  بيانات  قاعدة   •
التي متولها اجلامعة.

البحثية  امل�ساريع  بيانات  قاعدة   •
اجلامعة  خ��ارج  جهات  متولها  التي 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع م���ك���ت���ب ال���ب���ح���وث 

بوكالة اجلامعة.
اأع�����س��اء  اأب���ح���اث  ب��ي��ان��ات  • ق��اع��دة 

هيئة التدري�ص باجلامعة.
• قاعدة بيانات البحوث امل�سرتكة.
البحث  اأ����س���ول  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة   •
ال���ع���ل���م���ي ب����اجل����ام����ع����ة »الأج������ه������زة 

والربامج والفنيني«.
امل�ساريع  وث��ائ��ق  وحفظ  اأر���س��ف��ة   •
ال��ب��ح��ث��ي��ة والأب����ح����اث يف اجل��ام��ع��ة 
املعلومات  تقنية  اإدارة  مع  بالتعاون 
و����س���رك���ائ���ه���ا، ب��ح�����س��ب م���راح���ل���ه���ا، 
ال�سنوية  البحثية  امل�ساريع  واإجن��از 
واأر�سفتها  اجل��ام��ع��ة  تطلقها  ال��ت��ي 
بامل�ساريع  خا�سة  بيانات  قواعد  يف 
اآل��ي��ة يف ذلك  وال��ب��ح��وث، ومت و�سع 
بالعمادة   العلمي  البحث  نظام  على 
يف  ال�سامية  التوجيهات  مع  مت�سيا 

ذلك.
ك��م��ا اأن ه���ن���اك ج�����زءا م���ن ال��ن��ظ��ام 
بوابة  ي�سمى  العلمي  للبحث  الإلكرتوين 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وي��ت��وا���س��ل م���ن خ��الل��ه 

ل��ع��م��ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف امل�����س��اري��ع 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ال�������س���ن���وي���ة واأي���������ام ال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي، ف��ق��د مت و���س��ع اآل��ي��ه لإق��ام��ة 
ال�سنوية للجامعة  العلمي  البحث  اأيام 
يف الأعوام القادمة من العاماجلامعي 
ك��ل  ����س���ي���ت���ول���ى  ح���ي���ث   ،1437/1436
اإع�����داد وجت��ه��ي��ز فعالية  م��رك��ز ب��ح��ث��ي 
حتت  به  اخلا�سة  العلمي  البحث  ي��وم 
اإ�سراف عام من عمادة البحث العلمي.

م���راك���ز  دور  ت��ف��ع��ي��ل  مت  وع���ل���ي���ه 
وت�سحيح  ل��ل��ع��م��ادة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ب��ح��وث 
لت�سكيل  وذل���ك  الإداري������ة،  اإج���راءات���ه���ا 
املنظمة  امل��واد  وف��ق  العلمية  جمال�سها 
لذلك بالئحة البحث العلمي املوحدة 

باجلامعات ال�سعودية.
اإن�������س���اء  ال����ع����م����ادة يف  واأ����س���ه���م���ت 
ل��ل��ب��ح��وث تابعني  م��رك��زي��ن ج��دي��دي��ن 
ل����ه����ا، ه���م���ا م����رك����ز ال����ب����ح����وث ب��ك��ل��ي��ة 
الهند�سة، ومركز البحوث بكلية العلوم 
امل��ال��ي��ة والإداري��������ة، وذل����ك اإل����ى جانب 
اآخرين  مركزين  تاأ�سي�ص  يف  امل�ساركة 
غ��ري تابعني ل��ه��ا، ه��م��ا: م��رك��ز اأب��ح��اث 
املواد املتقدمة، ومركز اأبحاث جراحات 
ال��وج��ه وال��ف��ك��ني، وذل���ك ام��ت��داد ل��دور 
البحثية يف م�سروعي اجلامعة  املراكز 

الأول والثاين.

ي����ق����ارب 45% م���ن�������س���ورة يف  م��ن��ه��ا م����ا 
جمالت علمية م�سنفة. 

وت�������س���درت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ق��ائ��م��ة 
من�سورا،  بحثا   480 ب��ح��وايل  الكليات 
تليها كلية ال�سريعة بحوايل 180 بحثا، 

تليها كلية الطب بحوايل 150 بحثا.
هيئة  اأع�ساء  من  عدد  �سجل  كما 
وامللكية  الخ����رتاع  ب����راءات  ال��ت��دري�����ص 
الفكرية ملا جمموعه 15 براءة اخرتاع 
ن��ت��ج��ت ع��ن اأب��ح��اث��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة خ��الل 
اإل����ى ح����وايل 38  اإ���س��اف��ة  ال��ع��ام 1433، 
منجزاتهم  على  ووطنية  عاملية  جائزة 
الأق�سام  م��ن  العديد  �سملت  البحثية 
ومنها:  الكليات،  من  ع��دد  يف  العلمية 
كلية الطب، وكلية العلوم، وكلية العلوم 

الإدارية واملالية، وكلية الهند�سة.
وتتويجا ملا �سبق من الإجن��ازات 
يف  متمثلة  اجلامعة  ت��ك��رمي  مت  فقد 
بح�سولها  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ع���م���ادة 
للبحوث  الثقافية   اأب��ه��ا  ج��ائ��زة  على 
ل���ع���ام 1435  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال����درا�����س����ات 
���س��ع��ودي  األ�����ف ري�����ال  وق��ي��م��ت��ه��ا 250 
حت�سل  باجلامعة  عمادة  اأول  لتكون 
على  لها  تكرميا  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على 
والبحث  العلم  خدمة  يف  قدمته  م��ا 

والن�سر العلمي.

العام 1433

بحث التحكيم
مقبول للدعم

غير مقبول
ملغي

مرفوض
منسحب

إيقاف نهائي

حالة البحث
1

213
32

1
68
16

1
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عدد األبحاث

العام 1432

مقبول للدعم
مرفوض
منسحب

حالة البحث
84

1
3
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عدد األبحاث

عدد المراكز البحثية وميزانياتها في مشروعي الجامعة األول والثاني

مركز البحوث بالكليات الصحية
مركز البحوث بكلية العلوم
مركز البحوث بكلية التربية

مركز البحوث بكلية الشريعة
مركز البحوث بكلية العلوم اإلنسانية
مركز البحوث بكلية اللغات والترجمة

مركز البحوث بكلية العلوم المالية واإلدارية
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2422950
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180000
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389900
467400
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4
3
4
7
1

عدد األبحاث
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شؤون طالبية

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

عبدالعزيز رديف 
ت����رح����ب اجل���ام���ع���ة ب���اأب���ن���ائ���ه���ا وب��ن��ات��ه��ا 
اأمامهم  وا�سعة  العام،  لهذا  امل�ستجدين 
واخلدمات  اجلامعية  والأنظمة  اللوائح 
التوفيق  للجميع  راج��ي��ة  ل��ه��م،  امل��ق��دم��ة 
اأن���ه���م، اأي ال��ط��الب،  وال���ن���ج���اح، م���وؤك���دة 
اأ���س��ا���ص وج���وده���ا ون��ه�����س��ت��ه��ا وت��ق��دم��ه��ا، 
اأنها تعمل دوم��ا على كل ما  الى  م�سرية 

من �ساأنه تلبية تطلعاتهم.
وحت����ر�����ص اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى ت��وف��ري 
�سبيل  وامل�����س��اع��دة يف  امل��ه��م��ة  اخل���دم���ات 
ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، م��واك��ب��ة 
جل��م��ي��ع ت����ط����ورات ال��ع�����س��ر احل���دي���ث يف 
اإلى  اإ�سافة  التعلم الإلكرتوين،  جمالت 
اأنظمة التطوير واملتابعة لتمكن الطالب 
على اخلدمات  والطالبات من احل�سول 
وق��ت،  اأي  ويف  م��ك��ان،  اأي  م��ن  التعليمية 
وتثق باأن اأع�ساء هيئة التدري�ص هم خري 
حت�سيلهم  يف  ال��ط��الب  لأب��ن��ائ��ه��م  ع���ون 
العلمي واإر�سادهم وتوجيههم ال�سخ�سي.

أساس المستقبل
التي  الرتحيبية  الكلمة  يف  وج���اء 
»نظرا  ي��ل��ي:  م��ا  اجلامعة  م��وق��ع  ن�سرها 
ال�سرح  ه��ذا  م��ن  ج���زءا  اأ�سبحتم  لأن��ك��م 
م�سوؤولية  عليكم  تقع  ال�سامخ؛  العلمي 
العنان  فاأطلقوا  جامعتكم،  ر�سالة  ن�سر 
جتدون  و�سوف  ومواهبكم،  لإبداعاتكم 
ك���ل ال���دع���م وال��ت�����س��ج��ي��ع وال��ت��وج��ي��ه من 

الإبداعية للطالب، ودعم التوا�سل 
مع خريجي اجلامعة.

• ب��ن��اء ال��ت��وا���س��ل الأك����ادمي����ي بني 
اجل�����ام�����ع�����ة، وامل�������راك�������ز ال��ب��ح��ث��ي��ة 

الإقليمية والعاملية.

اللوائح واألنظمة 
و�سملت الر�سالة الرتحيبية اأبرز اللوائح 
والأن��ظ��م��ة اجل��ام��ع��ي��ة وح��ق��وق الطالب 
وواج��ب��ات��ه، واخل��دم��ات املقدمة ل��ه، على 

النحو الآتي:
 ،)5( من  تراكميا  املعدل  يح�سب   •
وح���ر����س���ك ع���ل���ى ارت����ف����اع م��ع��دل��ك 
يف امل�����س��ت��وي��ات الأول�������ى، ي�����س��اع��دك 
امل�����س��ت��وي��ات  يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه يف 

املتقدمة.
�سوف   4.5 ع��ن  م��ع��دل��ك  ب���زي���ادة   •
حت�������س���ل ع���ل���ى م����ك����اف����اأة ال���ط���ال���ب 
امل��ت��م��ي��ز ن��ه��اي��ة ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي، 
وعند تخرجك حت�سل على مرتبة 

ال�سرف.
• عند نزول معدلك عن )2 من 5( ، 
�سوف تعطى الإنذار الأول، ويف حال 
متتالني،  ف�سلني  الإن��ذار  ا�ستمرار 
�سوف يتم طي قيدك من اجلامعة.

لكل  والغياب  احل�سور  اأخ��ذ  يتم   •
حما�سرة، ويف ح��ال جت��اوزت ن�سبة 
من  حت����رم  ����س���وف   )%25( غ��ي��اب��ك 

دخول الختبار النهائي.

العاملني يف اجلامعة، فاأنتم �سباب  كافة 
الوطن بناة امل�ستقبل واأ�سا�سه«.

رسالة وأهداف
ت�������س���ع���ى اجل����ام����ع����ة اإل��������ى ت����وف����ري ب��ي��ئ��ة 
اأك��ادمي��ي��ة لتعليم ع��ايل اجل���ودة، واإجن��از 
بناءة  خدمات  وتقدمي  اإب��داع��ي��ة،  بحوث 
للتقنيات  اأم���ث���ل  وت��وظ��ي��ف  ل��ل��م��ج��ت��م��ع، 
وامل����ع����رف����ة، ول���ه���ا اأه��������داف ع�����دة ت�����س��ع��ى 

لتحقيقها، وهي :
• حتقيق طموحات اململكة العربية 
البناءة  املعرفة  تنمية  ال�سعودية يف 
ال����ت����ي ت�����س��ه��م يف دع������م الأه��������داف 

الدينية والوطنية.
م�����س��ت��وى علمي،  اإل����ى  ال��و���س��ول   •

وبحثي، وخدمي متميز للجامعة.
ال�ساملة،  • حتقيق معايري اجلودة 
واحل�سول على العتماد الأكادميي 
املعتمدة  امل��ع��اي��ري  وف���ق  وامل��وؤ���س�����س��ي 

حمليا وعامليا.
منا�سبة  اأك���ادمي���ي���ة  ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة   •
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ل�ستقطاب 
امل���ت���م���ي���زي���ن، وت���ط���وي���ر ق���درات���ه���م 

املعرفية واملهنية.
و�سول  ون�سرها  التقنية  تفعيل   •

اإلى جمتمع املعرفة.
امل��واءم��ة بني خمرجات اجلامعة   •

واحتياجات �سوق العمل.
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال����ب����ي����ئ����ة  ت�����وف�����ري   •

ال��درا���س��ي ميّكنك من  • مت��ي��زك 
العينية،  امل��ك��اف��اآت  على  احل�سول 
التدريبية،  ال��دورات  وامل�ساركة يف 
والندوات  اخلارجية،  وال��رح��الت 
التعرات  اأغلب  اأن  علما  العاملية، 
ال���درا����س���ي���ة ل��ل��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي 
ناجتة عن عدم معرفته باللوائح 

والأنظمة.

عمادة القبول والتسجيل
اأن  يجب  التي  العمادات  اأه��م  من  تعد 
اأو ال��ط��ال��ب��ة  ي��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��ا ال��ط��ال��ب 
امل�����س��ت��ج��دة، وه����ي امل���ح���رك الأ���س��ا���س��ي 
التعليمية  العملية  يف  الأم���ان  و�سمام 
متابعة  تتم  خاللها  فمن  باجلامعة، 
روؤي���ة  وف���ق  اأك��ادمي��ي��ا  واإدارة اجل��ام��ع��ة 
ق��ي��ادت��ه��ا، وم��ن��ه��ا اأي�����س��ا ت���ب���داأ واإل��ي��ه��ا 
ال��ط��ال��ب��ة يف  اأو  ال��ط��ال��ب  تنتهي رح��ل��ة 

اجلامعة.
اإدارة  ال���ع���م���ادة  ت���ت���ول���ى  ك���ذل���ك   
واأع�ساء  للطالب  الأكادميية  البيانات 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص، ع���رب روؤي���ت���ه���ا ال��ت��ي 
ت���ت���ط���ل���ع دوم��������ا ل���ل���ت���م���ي���ز يف ت��ط��ب��ي��ق 
عمليات  يف  املقدمة  احلديثة  التقنيات 
القبول والت�سجيل، والتوثيق للطالب 
والطالبات، وخدمة الأ�ستاذ اجلامعي، 
لتحقيق  اإلكرتونيا  الكليات  وم�سجلي 
ال��ت��م��ي��ز يف ���س��رع��ة اإجن������از ال��ع��م��ل��ي��ات 

املتعلقة بالطالب.

مع انطالق الفصل الدراسي األول

الجامعة ترحب بالمستجدين 
وتضع خدماتها بين أيديهم
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شؤون طالبية

عمادة شؤون الطالب 
ول تقل عمادة �سوؤون الطالب عن القبول 
اخل��دم��ات  ت��ق��دم  حيث  اأه��م��ي��ة  والت�سجيل 
اجلو  تهيئة  وتتولى  والطالبات  للطالب 
الأك�����ادمي�����ي امل����الئ����م، وت���ط���رح ع�����ددا من 
الربامج الف�سلية والأن�سطة املتنوعة التي 
وتو�سيع  الطلبة،  ثقافة  تفعيل  اإلى  تهدف 
مداركهم، وت�ساعدهم على حت�سيل املعارف 
واخلربات النافعة، وتعودهم على امل�ساركة 
اإلى وطنهم  انتماءهم  الجتماعية، وتوؤكد 
الإ���س��الم��ي��ة، ومت��ن��ح��ه��م فر�سة  واأم��ت��ه��م 
م��زاول��ة الأن�����س��ط��ة امل��ت��واف��ق��ة م��ع ميولهم 
املهارات  من  العديد  وتك�سبهم  ومواهبهم، 
يف  ال�سليمة  الإي��ج��اب��ي��ة  وال��ق��ي��م  امل��ت��ن��وع��ة 

�سوء اأنظمة اجلامعة ولوائحها.
وم����ن اأب�����رز خ���دم���ات ع���م���ادة ����س���وؤون 

الطالب ما يلي:
وال�����ربام�����ج  الأن���������س����ط����ة  ت����ق����دمي   •
ال��ت��ي تتيح لهم  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ط��الب��ي��ة 
واخل���ربات  امل��ع��ارف  حت�سيل  فر�سة 
للم�ساركة  ت��وؤه��ل��ه��م  ال��ت��ي  وامل���ه���ارات 

الفاعلة داخل اجلامعة وخارجها.
• توفري ال�سكن املالئم للطالب وفق 

اللوائح املنظمة لذلك.
ال���ط���الب���ي���ة  ت����ق����دمي اخل������دم������ات   •
للم�ست�سفيات،  التحويل  يف  املتمثلة 
باجلامعة،  الطبية  اخلدمات  واإدارة 
وا�ستقبال التقارير الطبية واإحالتها 

للكليات.
تخفي�ص  ال�سعوديني  الطلبة  منح   •

تذاكر ال�سفر الداخلي.
فيما  احلكومية  اجلهات  خماطبة   •

يتعلق باأمور الطلبة.
ال���غ���ذائ���ي���ة  ال�����وج�����ب�����ات  ت�����ق�����دمي   •
م���ط���اع���م  ل����ل����ط����الب يف  امل���خ���ف�������س���ة 
اجل��ام��ع��ة، والإ�����س����راف ع��ل��ى ت��ق��دمي 

الخدمات اإللكترونية
تقدم الإدارة العامة لتقنية املعلومات، 
بالتعاون مع جهات خمتلفة باجلامعة، 
ال��ع��دي��د م��ن اخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة 
اخل��ا���س��ة ب���ال���ط���الب، م���ت���واف���رة على 
م��وق��ع اجل��ام��ع��ة م��ب��ا���س��رة م��ن خ��الل 
ال���ب���واب���ة الإل����ك����رتون����ي����ة، وم�����ن اأب�����رز 
امل�ستجدين  للطلبة  املقدمة  اخلدمات 

ما يلي:

myKKU تطبيق
يقدم  هذا التطبيق خدماته لكافة 
اأن��ظ��م��ة الأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة وب��دخ��ول 
م���وح���د، و���س��م��م ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات 
اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة   ،myKKU ب��واب��ة 
يف  اجلامعة  تقدمها  التي  خلدمات 
التطبيق  وي��ت��ي��ح  م��ت��ن��اول اجل��م��ي��ع، 
ال�ستفادة من اخلدمات من خالل 

الدخول املوحد.

اخل����دم����ات ال���غ���ذائ���ي���ة يف م��ن��ا���س��ب��ات 
اأثناء  وكذلك  واحتفالتها،  اجلامعة 

الجتماعات الر�سمية، وغريها.
ال����رع����اي����ة الج��ت��م��اع��ي��ة  ت����ق����دمي   •
ل���ل���ط���ل���ب���ة امل���ح���ت���اج���ني ع�����ن ط���ري���ق 

�سندوق الطالب.
• امل�ساركة مع بقية وحدات اجلامعة 
يف برامج التوعية واخلدمات العامة 

والتنمية ال�سياحية باملنطقة.

البوابة اإللكترونية
myKKU

للجامعة  الإلكرتونية  البوابة  وه��ي 
حماولة  يف  الطالب  منها  وي�ستفيد 
ل��ت��وف��ري ال���وق���ت واجل����ه����د، و���س��رع��ة 
ال���و����س���ول، وذل����ك ب��ج��م��ع اخل��دم��ات 
الإل���ك���رتون���ي���ة وت��ب��وي��ب��ه��ا يف ح��زم��ة 
وق��ت  يف  ت�سفحها  ت�����س��م��ن  واح�����دة، 

قيا�سي.

نظام إدارة التعلم
Blackboard

الطالب  خ��ط��وة  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  يعترب 
التعليمي  ع��امل��ه  لك��ت�����س��اف  الأول������ى، 
اجلديد، والبدء يف التعلم والتوا�سل 
ع�سو  ي�ساعد  نظام  وه��و  والتفاعل، 
حمتوى  ت��ق��دمي  يف  ال��ت��دري�����ص  هيئة 
تعليمي متميز يحقق اأهداف العملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وي�����س��اع��د ال���ط���ال���ب يف 

التعلم بطرق خمتلفة وممتعة. 

أكاديميا
الفرعية  اخل��دم��ات  ع��ددا من  ت�سمل 
خدمة  علمية،  درج���ة  حت��وي��ل  م��ث��ل: 
الآيل،  ال�����������س�����راف  ب����ط����اق����ة  ط����ل����ب 
الأكادميية  احلركات  من  وجمموعة 
ك��ت��غ��ي��ري ن������وع ال�����درا������س�����ة، وت��غ��ي��ري 
ال��ت��خ�����س�����ص، واأخ������ريا خ���دم���ة طلب 

ان�سحاب من اجلامعة.
ال�ستفادة  الطالب  وي�ستطيع 
من كافة اخلدمات، وذلك من خالل 
مع  والتكامل   ،SSO املوحد  الدخول 

الأنظمة اجلامعية الأخرى.

نظام الفصول االفتراضية
ي��ت��ي��ح ن���ظ���ام ال��ف�����س��وا الف��رتا���س��ي��ة 
ل���ع�������س���و ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������ص ت���ق���دمي 
حما�سرة عن بعد اأو اللتقاء بطالبه 
ن��ق��ا���ص يف  الن���رتن���ت يف جل�سة  ع��رب 
اأي م��ك��ان ع��ن طريق  اأي وق���ت وم���ن 
ال��ف�����س��ل الف����رتا�����س����ي ال������ذي ي��ت��ي��ح 
للمحا�سرة،  م��ت��ع��ددة  ع��ر���ص  ط���رق 
ل��ل��ت��ف��اع��ل  الأدوات  م���ن  وجم��م��وع��ة 
بالإ�سافة  ال��ط��الب،  م��ع  وال��ت��وا���س��ل 
اأدوات الإدارة والتحكم يف جل�سة  اإلى 

الف�سل الفرتا�سي.
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محمد إبراهيم

اأك������د اإم�������ام وخ���ط���ي���ب امل�����س��ج��د احل�����رام 
ف�سيلة ال�سيخ الدكتور �سالح بن حميد، 
انتهاكا  ال��ف�����س��ائ��ل  اأك���ر  م��ن  داع�����ص  اأن 
ال�سرعية  للن�سو�ص  وجت���اوزا  لل�سريعة 
وع�����دم الع���ت���ب���ار ل��ل��رج��وع لأه�����ل ال��ع��ل��م 
التنظيم  ه���ذا  اأن  اإل����ى  م�����س��ريا  وال��ف��ك��ر، 
بني  جمعت  للدماء،  م�ستبيحة  مف�سدة 
من  م��وؤي��دة  امل�سلك،  وظلم  املنهج  م�سار 
اأب��رز  اأن  مبينا  واإقليمية،  دول��ي��ة  ج��ه��ات 
امل�سلمني  يكفرون  اأنهم  اخل��وارج  �سفات 
حتى كفروا ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم 
ف��ي��ق��ت��ل��ون اأه����ل الإ����س���الم وي���دع���ون اأه���ل 

الأوثان.
وقال »داع�ص ال�سالل نهجوا منهج 
اخلوارج فكفروا امل�سلمني وكفروا كل من 

قاتلهم«.
اجل���م���ع���ة  خ����ط����ب����ة  يف  واأ����������س���������اف 
املجرمني  »ا�ستخدام  اأن  بامل�سجد احلرام 
امل�����س��اج��د ل��ل��رتوي��ع وال��ق��ت��ل دل��ي��ل على 
ق��ادري��ن  ك��ان��وا  ول���و  �سعفهم وع��ج��زه��م، 
املح�سنة  الأم���اك���ن  اإل����ى  ال��و���س��ول  ع��ل��ى 
واأع��ج��ز من  اأ�سعف  ولكنهم  ت��اأخ��روا،  مل��ا 
ذل����ك، وال���ب���الد حم��ف��وظ��ة ب��ح��ف��ظ اهلل، 
بحزم  يقفون  احلمد،  وهلل  وامل�����س��وؤول��ون، 
وعزم اأمام املجرمني«، م�سريا اإلى اأن هذا 
الإجرام من قتل ع�سوائي وجماعي �سيء 
ي�ستهدف  فلماذا  القلب،  ويدمي  مهيب 
هوؤلء الأبرياء من امل�سلمني؟ ولكن عزاء 
حيث  اهلل،  من  ابتالء  هو  اإمن��ا  امل�سلمني 

حممد  �سيدنا  اهلل  خلق  اأ�سرف  به  ابتلي 
���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م وم��ع��ه اأ���س��ح��اب��ه 

ر�سوان اهلل عليهم«.

خل��راب��ه��ا وي���ح���رق امل�����س��اح��ف ومي��زق��ه��ا 
ويتعمد قتل امل�سلني الركع ال�سجود.

وت�ساءل »اأي جرم هذا؟ واأي �سالل 

ادعاءات وأكاذيب
وبنّي اأنه ل يعرف يف تاريخ امل�سلمني من 
وي�سعى  ليهدمها  امل�ساجد  ي�ستخدم  كان 

ه������ذا؟ ي���ق�������س���دون امل�������س���اج���د ل��ل��ت��ف��ج��ري 
وامل�ساحف  وال���دم���ار  بالقتل  وامل�����س��ل��ني 
ب��ال��ق��ط��ع والإه���ان���ة واحل�����رق، ول ميكن 

لديه  يكون  واأن  ذرة عقل  لديه  ملن  ذل��ك 
ب��ال��ع��ل��م فهو  اع�����رتاف  اأو  دي����ن واإمي������ان 

اإجرام«.
وتابع »لبيوت اهلل �ساأن عظيم، فماذا 
بيوت  يحولوا  اأن  يريدون  هل  يريدون؟ 
اإل��ى خوف واإره��اب ومينعون  اهلل الآمنة 

امل�ساجد اأن يذكر فيها ا�سم اهلل؟«.
لها  ال�����س��ال��ة  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  »اإن  وزاد 
على  لب�ست  الإعالمها،  ون�ساط  �أن�سارها 
ال��ن��ا���ص دي��ن��ه��م، وخ��ل��ط��ت ع��ل��ى ال�����س��ب��اب 
واأك���اذي���ب  ملفقة  ب���ادع���اءات  م��ف��ه��وم��ه��م 
اإن �سرابهم الدماء  اإنهم يقولون  مزورة، 
�سرابا  ي��ج��دون  ول  الأ����س���الء،  واأني�سهم 
ال��دم��اء، وه��ذا واهلل م��ا نطق  اأ�سهى م��ن 
به ناطقهم الر�سمي فخذلهم اهلل وكفانا 

�سرهم«.
وا���س��ت��ط��رد »اإن��ه��م ي��زع��م��ون اأن من 
من  ناق�سا  اأت��ى  فقد  قاتلهم  اأو  خالفهم 
نواق�ص الإ�سالم وخرج من امللة، والعياذ 
تقول:  الر�سمية  عبارتهم  ون�����ص  ب���اهلل، 
اأح��د من  يقل  كفر، ومل  فقد  قاتلنا  من 
علماء امل�سلمني باأن جمرد املخالفة كفر، 
وهل  والع�سبية،  واجلهل  الهوى  ولكنه 
نواق�ص  يف  ذل��ك  مثل  على  ال�سكوت  يتم 
الإ�سالم و�سفك الدماء واحلكم مبا اأنزل 
منا�سروهم  هذا  ي�سكت عن  وكيف  اهلل؟ 

وموالوهم؟«.

نصائح
وخاطب ال�سباب امل�سلم قائال »ل ي�سلكم 
الأمة  لدماء  امل�ستغلون  الأفاكون  ه��وؤلء 

»داعش«.. نبتة شيطانية
في مجتمع مسالم

ابن حميد: شرابهم الدماء وأنيسهم األشالء وتفجيرهم المساجد دليل ضعف
البدير: كيان لمجموعة من األخالط واألوباش وأبواق الشر والنفاق

املواطنون واأهايل ال�سهداء يف مقربة ال�سرف حيث مت دفن �سهداء الأمن الذين ق�سوا يف العتداء املجرم الذي قام به اإرهابيو »داع�ش« بتفجري م�سجد قوات الطوارئ باأبها
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من نعم اخلالق جلت قدرته علينا، مع�سر الب�سر، معجزة اليدين فمن منا 
ي�ستطيع، ولو بالتفكري فقط، العي�ص دونهما.

ال�سكلية واجلوهرية ل  الت�سريحية  الناحية  اأنهما من  وبالرغم من 
تختلفان كثريا، فاإن يف حياة الب�سر يدين جمازيتني تختلفان ول ت�ستبهان 

البتة مع اأيادي الب�سر. 
باأ�سابع  تتمتع  اليدين  وكلتا  الهدم،  ويد  البناء  يد  احلياة هما  ويدا 
ذات مهارات نوعية واأكف مب�سوطة ومغلولة وترتوي بال�سرايني والأوردة 
باملفا�سل  وت��ن��اور  وتتحرك  وال��زن��ود  بال�سواعد  وت�ستد  باملعا�سم  وت��اأت��زر 

وت�ستقوي بالع�سالت.
اأيادي الهدم والغدر واأيادي البناء والعطاء، فاأيادي  ولكن �ستان بني 
ب�سري  لكل منطق  �سبابة  الأبرياء  بدماء  اأ�سابعها ملطخة  والغدر  الهدم 
���س��ل��ي��م، ج��اح��دة لأن��ع��م رب��ه��ا م��وج��ه��ة ل��ه��دم ك��ل ج��م��ي��ل، ع���دوة للح�سارة 
للتخريب  وت�����س��ت��درج  والتفجري  الت�سريك  ف��ن   اإل  جتيد  ل  وال��ب�����س��ري��ة، 

والتدمري. 
ال�سقاء والتعا�سة  تراها دوما خلف كل خراب، كفوفها مكتوب عليها 
بالكره  م�سحونة  ال��ف��ا���س��دة  ب��ال��دم��اء  تغيظ  �سرايينها  اخل��امت��ة،  و���س��وء 

والبغ�ساء قامتة اللون عفنة الرائحة واأوردتها مكتظة بالدماء اجلامدة.
ودول  ���س��ال  فكر  م��ن  والأ���س��ق��ي��اء  للتع�ساء  اأج���رية  �سواعدهما  ي���دان 

مفل�سة لها م�سروعاتها الطائفية احلمقاء.
الأم��ة  خا�سر  يف  اإي���اه  موغلتان  ال��غ��در  خنجر  على  قاب�ستان  ي���دان 

وظهور الأبرياء رغم اأن حلوم اأكتافهما من خري هذا الوطن املعطاء.
يدان مفا�سلهما م�سرية وموؤمترة بعقول ال�سالل وفتاوي التكفري، 
يف  ي��ق��ب��ع  ال����ذي  الآ����س���ن  ال��ف��ك��ر  م��ن  عليهم  فت�سفق  ي��ت��ح��دث��ون  ت�سمعهم 
وحذر  �سنة   1400 منذ  الب�سرية  ونعمة  اخللق  �سيد  و�سفهم  جماجمهم، 
اليوم  بيننا  اإليهم  ي�سري  وال�سالم  ال�سالة  اأف�سل  عليه  وكاأنه  اأمته،  منهم 

بالبنان.  
والنماء يف وط��ن معطاء.   العطاء  اأي��ادي  الآثمة  الأي���ادي  تلك  يقابل 
اأياد تلف باحلرير من اأبناء الوطن، فمنها يد جراح ماهر وهي ت�ستاأ�سل 
الداء، ومنها يد الطيار املتميز خلف كبينة طائرته النفاثة يحمي حدود 
التي  الفالح  ويد  روح��ه على كفيه،  الفنت حامال  وي��دك ح�سون  الوطن، 
تغر�ص وت��روي مب��اء ال��زلل كل اأخ�سر مما لذ وط��اب، وي��د احل��ريف وهي 
ت�سنع اإجنازا لتي�سري حياة بني الب�سر، ويد الراعي وهي ته�ص على غنمه 

يف القفار والرباري، ويد الباين وهي ت�سيد البناء وتر�سم معامل اجلمال.
اأياد دماء �سرايينها نقية زكية جتود به للوطن دون تردد و�سواعدها 
�سم�سها  تغيب  العلم واحل�سارة. ل  املعرفة يف بحور  ب�سفن  تبني وجتدف 
اإل و لها منجز م�سجل، اأياد ت�سغي للعقل ال�سليم  وتهتدي بنبيها الكرمي 

تذود عن وطنها وترفع علمه خفاقا رغم اأنوف العدا. 
ووطننا  مظاهرها!  يف  ت�سابهت  واإن  الأي���ادي  تلك  بني  �ستان  ف�ستان 
ال�سامخ مليء بالأيادي البي�ساء التي تبني وحتمي بينما تلك ال�سوداء ل 
تعدو اأن تكون اإل �سرذمة مارقة، ولن ت�ستطيع تلك الأيادي الآثمة غر�ص 
�ساخما يف ظل قائد حازم  الوطن  الأم��ن، و�سيقف هذا  الفنت ول زعزعة 

ب�سيفه ال�سارم مرتب�ص لتلك الأيادي الآثمة ومن وراءها.

أ0د عبداهلل سعيد عسيري 
عميد كليه الطب

أيادي الغدر والهدم 
وأيادي العطاء والبناء

وع��زت��ه��ا وح��م��ا���س��ة ���س��ب��اب��ه��ا، ف��ات��ق��وا اهلل 
دم��اء  ق�سية  الق�سية  ف���اإن  اأن��ف�����س��ك��م  يف 
ت�����س��ف��ك وم�����س��ل��م ي��ك��ف��ر واأم�������ة ت���ده���ك، 
اهلل  اإل��ى  وتوجهوا  لأنف�سكم  اهلل  ف��ادع��وا 
واأن يريكم احلق  اإلى احلق  باأن يهديكم 
حقا ويرزقكم اتباعه واأن يريكم الباطل 
اإلى  وتوجهوا  اجتنابه،  ويرزقكم  باطال 
دين  ق�سية  والق�سية  الأث��ب��ات،  الثقات 
واأم���ة ودم���اء وم�����س��ري، ث��م ال��وق��وف بني 
ب�  القتلة  ه��وؤلء  �سيفعل  اهلل، فماذا  يدي 

»ل اإله اإل اهلل«.

كيان لمجموعة من األوباش
م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د اإم����ام وخ��ط��ي��ب امل�سجد 
الك�سف  اأن  البدير  ال�سيخ �سالح  النبوي 
عن �سالل اأهل البدع والأهواء والتحذير 
م����ن م��ق��ال��ت��ه��م وم���ذاه���ب���ه���م واج������ب يف 
ال�سالل  األ���وان  م��ن  حتويه  مل��ا  ال�سريعة 

و�سنوف ال�سرك وقبائح الأفعال.
ال�سالة  ال��ف��رق  »م���ن  اأن  واأو����س���ح 
ع��ق��ي��دة وم��ن��ه��ج��ا وف��ك��را و���س��ل��وك��ا فرقة 
والأح���داث  اجل��ه��ال  بع�ص  عقول  �سلبت 
ب�������س���ع���ارات ت��ل��ه��ب ح��م��ا���س��ت��ه��م وحت���رك 
عواطفهم وت�سلب عقولهم، فرقة كونت 
لها كيانا اأ�سمته دولة الإ�سالم يف العراق 

وال�سام داع�ص«.
التكفريية  داع�ص  جماعة  وو�سف 
ب���اأن���ه���ا ك���ي���ان مل��ج��م��وع��ة م���ن �الأخ�����الط 
والأوبا�ص واأبواق ال�سر والنفاق و�سيوف 
الغي  الغارقني يف  اإبلي�ص  و�سرايا  الفتنة 
الإ���س��الم  ع��ل��ى  التجني  يف  امل�سرت�سلني 

يف  الط���وارئ  ق���وة  م�سج���د  يف  امل�سل���ني 
اأبه���ا؛ فال�سرع قد اأوجب تطهري امل�ساجد 
و�سيانته���ا وح���رم تقذيره���ا وتنجي�سه���ا 
بينم���ا تبيح داع����ص تفخيخها وتفجريها 

وقتل امل�سلني واإهانة امل�ساحف فيها.
امل��رور  ح��رم  ال�سرع  »اإن  وا�ستطرد 
ب�����ني ي�������دي امل�������س���ل���ي وق����ط����ع ����س���الت���ه 
م�����س��ت�����س��ه��دا ب��ح��دي��ث ال���ر����س���ول ال��ك��رمي 
�سلى اهلل عليه و�سلم »لو يعلم املار بني 
يقف  اأن  ل��ك��ان  عليه  م���اذا  امل�سلي  ي���دي 
اأن مير بني يديه«  اأربعني خ��ريا له من 
وتقطيع  تفجريه  داع�ص  باإباحة  فكيف 

اأو�ساله«.

بالد  اإل  لها  �ساحة  ل  التنظيمات  تلك  اأن 
امل�����س��ل��م��ني؛ ف��ف��ي��ه��ا ي��ق��ت��ل��ون وي���ح���رق���ون 
وا�ست�سهد  ويعبثون«،  وي�سلبون  ويفجرون 
عليه  اهلل  �سلى  ال��ر���س��ول  ب��ق��ول  ف�سيلته 
اأهل  الإ�سالم ويدعون  اأهل  »يقتلون  و�سلم 

الأوثان«. 
ووا�سل »اأع��داء احلق وال�سنة ي�سعون 
اإل����ى اإل�������س���اق ت��ل��ك اجل���م���اع���ات الإره���اب���ي���ة 
ب��ال��دع��وة ال�����س��ل��ف��ي��ة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا الإم����ام 
الأواب حممد بن عبدالوهاب، ومل ينفكوا 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اإل��ى  ين�سبونها 
ال�سلفية  ف��ي��ق��ول��ون  ومناهجها  وعلمائها 

والتنفري منه وت�سويه �سمعته و�سورته.
وبني اإمام وخطيب امل�سجد النبوي 
اأن داع�ص قد حملوا لواء اجلهاد زاعمني 
قذرة  ممار�سة  عندهم  واجلهاد  كاذبني، 
واأف����ع����ال م��ق��ب��وح��ة وج���م���اع ال��وح�����س��ي��ة 
وال��ه��م��ج��ي��ة وال���ع���ن���ف وال�������س���ب وال���ذب���ح 
وال��ق��ت��ل وال���غ���در وال��ت��ف��ج��ري وال��ت��ك��ف��ري، 
الفتنة  واإيقاظ  الفو�سى  اإث��ارة  فغايتهم 
وت���ف���ري���ق اجل���م���اع���ة وزع�����زع�����ة الأم�����ن 
وحم��ارب��ة اأه���ل ال�سنة واجل��م��اع��ة ودع��م 

اأعداء امللة«.
وا�ستنك���ر ال�سي���خ البدير جرميتهم 
ال�سنيع���ة وفعلته���م اخل�سي�س���ة بتفج���ري 

صناعة استخبارات
إقليمية ودولية

وح����ذر ال��ب��دي��ر امل�����س��ل��م��ني م���ن ات���ب���اع ه��ذه 
اخل��وارج  خالفة  �ساحبة  امل��ارق��ة  اجلماعة 
�سنيعة  اإل  داع�������ص  »م���ا  وق����ال  امل��ع��ا���س��رة، 
ا�ستخبارات اإقليمية ودولية جندوا لها من 
واإرادتهم  �سيا�ستهم  وفق  ويحركها  يقودها 
ورموزها  التكفريية  اجلماعات  م�ستغلني 
ال�سفهاء  من  م�ستغلني  وفكرها،  وقيادتها 
وال��ب��ل��ه��اء وال�����س��غ��ار والأح������داث م��ن يكون 

حطبها ووقودها«.
�سنام  ذروة  »اجلهاد  اأن  وبني ف�سيلته 
انتحارية  عمليات  اجلهاد  ولي�ص  الإ���س��الم، 
النفو�ص  تقتل  اإجرامية  وتفجريات  عبثية 
اأو  مترد  حركات  اجلهاد  ولي�ص  املع�سومة، 
وث��ورات  مظاهرات  اجلهاد  ولي�ص  ع�سيان، 
امل��رء  يقتحم  اأن  اجل��ه��اد  ولي�ص  غوغائية، 
لها  راي��ة  ل  التي  الفتنة  ح��روب  يف  الهلكة 

ول اإمام.
اإن اجلهاد اأ�سمى من ذلك كله، كما اأن 
الإ�سالم لي�ص جماعات وتنظيمات وتكتالت 
واأح���������زاب وف������رق يف الإ������س�����الم، واجل���ه���اد 
والدعوة ر�سالة �سماوية �سامية ل حتمل اإل 

العدل والرحمة واخلري للب�سرية«.
واأ������س�����اف »اأع���������داء الإ������س�����الم وامل���ل���ة 
اأق����ام����وا ك���ي���ان���ات اإج���رام���ي���ة م��ث��ل داع�����ص 
ي��دع��م��ون��ه��ا وي��ح��رك��ون��ه��ا ل��ت�����س��وي��ه ���س��ورة 
الإ��������س�������الم واجل������ه������اد وخ���ل���خ���ل���ة ال����ب����الد 
الإ���س��الم��ي��ة وزع��زع��ة اأم��ن��ه��ا وا���س��ت��ق��راره��ا 
واإنهاكها باحلروب وال�سراعات، والعالمة 
ال��الئ��ح��ة واحل���ج���ة ال��وا���س��ح��ة ع��ل��ى ذل��ك 

اأن  وامل��وؤ���س��ف  الوهابية،  وداع�����ص  اجل��ه��ادي��ة 
ركب  يف  ي�سريون  واملفكرين  الكتاب  بع�ص 

هوؤلء«.
اأن  ف�سيلته  اأك����د  خطبته  خ��ت��ام  ويف 
ولكن  وع����دوان،  ظلم  دول���ة  لي�ست  اململكة 
م����ن ح���ارب���ه���ا وج���ه���ز ال�������س���الح ل���الع���ت���داء 
ع��ل��ى اأر���س��ه��ا وح����دوده����ا، ون�����س��ر ال��ف��ت��اوى 
وال��ت�����س��ري��ح��ات ال��ت��ي ت��ه��دد اأم��ن��ه��ا، وك��ون 
ا���س��ت��ق��راره��ا، ومل  ل��زع��زع��ة  ك��ي��ان��ات خبيثة 
وال�سيا�سية  والعقل  ل�سوت احلكمة  ين�ست 
�سعب  امل��م��ل��ك��ة  ���س��ع��ب  ف�سيجد  وال��ت��ذك��ري، 

احلرب وال�سرب.
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رياضة

سلطان عوض

بعد جناحات املو�سم املا�سي يف الأوملبياد الريا�سي 
الذي �سهد م�ساركة كبرية ولفتة للنظر من كافة 
طالب اجلامعة ومن جميع الأق�سام، قررت عمادة 
�سوؤون الطالب ممثلة يف ال�سالة الريا�سية تاليف 
الأخطاء التي وقعت �سابقا ليحظى املو�سم احلايل 

بجودة اأف�سل على كافة الأ�سعدة.
اإج����راء  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأن�����س��ط��ة  اإدارة  وق����ررت 
وملعب  الريا�سية  ال�سالة  على  �ساملة  �سيانة 
كرة القدم باملدينة اجلامعية باأبها واإعادة �سياغة 
اإيجابي  ب�سكل  �ستنعك�ص  التي  بها  التحتية  البنية 

على اأداء الالعبني امل�ساركني.
واأك�����د رئ��ي�����ص وح����دة امل��ن�����س��اأة وال��ت��ج��ه��ي��زات 
الريا�سية اأن عمادة �سوؤون الطالب راأت اأن العمل 
على �سالمة الالعبني امل�ساركني من خالل اأر�سية 
بعد  �سعينا  وق��ال«  الرئي�سي،  الهدف  هو  املالعب 
انتهاء املو�سم الفائت مبا�سرة اإلى ت�سحيح الأو�ساع 
ال�سابقة  امل�سكالت  ومعاجلة  ال�سلبيات  وتعديل 
لكي  باجلامعة،  الريا�سية  العملية  تعيق  قد  التي 
يتمكن ال��ط��ال��ب امل�����س��ارك م��ن مم��ار���س��ة ه��واي��ات��ه 
ب�سكل اأف�سل بعيدا عن املعوقات التي قد تقلل من 

عطائه«.
تغيري  فكرة  العمادة طرحت  اأن  م�سلي  وبني 
باأر�سية  وا���س��ت��ب��دال��ه��ا  ال�����س��اب��ق��ة  ال�����س��ال��ة  اأر���س��ي��ة 
ع��ال��ي��ة وم��وا���س��ف��ات ريا�سية  ق��ان��ون��ي��ة ذات ج���ودة 
مثالية  ريا�سية  �سالة  �ستكون  واأ�ساف«  معتمدة، 
طلبنا  �لتي  لل�سروط  نظر�  �ملنطقة  م�ستوى  على 
توافرها من ال�سركة املنفذة، مع العلم اأنها �ستكون 

�سالة متعددة ال�ستخدامات«.
�سي�سمل  اأي�����س��ا  التغيري  اأن  م�سلي  واأو����س���ح 
بعد  �سي�سبح  ال����ذي  ال��ق��دم  ك���رة  م��ل��ع��ب  م�����س��م��ار 

التعديل متما�سيا مع قانونية املالعب.
اإجمايل  اأن  م�سلي  اأك��د  امل�سروع  تكلفة  وع��ن 
مبلغ التكلفة يقرتب من مليون ريال مع ال�سيانة 
الدورية، وقال« هي تكلفة كبرية ولكنها �ست�سيف 
اأك��ر  ي�ستحقون  ال��ذي��ن  اجل��ام��ع��ة  لأب��ن��اء  الكثري 
اأن التعديالت اجلديدة  من ذلك، واأنا متاأكد من 
وهو  والأخ��ري،  الأول  للم�ستفيد  الكثري  �ست�سيف 

الطالب«.
الأن�����س��ط��ة  اإدارة  م���دي���ر  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ال�سالة  اأن  ال�����س��ه��راين  ع��ب��داهلل  ول��ي��د  الريا�سية 
الريا�سية بعد التعديالت اجلديدة �ستكون قادرة 
ككرة  اجل��م��اع��ي��ة،  الأل���ع���اب  ك��اف��ة  ا�ست�سافة  ع��ل��ى 

ال�سلة، والطائرة واليد.
ال��ت��ع��دي��الت من  ب��ع��د ه���ذه   وق���ال »�سنتمكن 
ال�سعودي،  اجل��ام��ع��ات  احت���اد  ب��ط��ولت  ا�ست�سافة 
اجلامعة  منتخبات  متارين  اإقامة  اإل��ى  بالإ�سافة 
اإلى  ن�سطر  ال�سابق  يف  كنا  حيث  عليها،  املختلفة 
اإقامة التمارين على �سالة مدينة الأمري �سلطان 
اأندية  اأح��د  اأو  باملحالة  الريا�سية  عبدالعزيز  بن 

املنطقة، الأمر الذي كان ي�سعنا يف حرج دائم«.
على  مقبلة  اجلامعة  اأن  ال�سهراين  بني  كما 
ا�ست�سافة بطولة احتاد اجلامعات ال�سعودية للعبة 
ال��ت��اي��ك��ون��دو، وق���ال« ل���س��ك اأن ه��ذا احل���دث املهم 
التجهيزات  وعمل  اجليد  ال�ستعداد  منا  ي�ستحق 
على  القائمني  اهتمام  مدى  تعك�ص  التي  الالزمة 

اجلامعة بال�ساأن الريا�سي«.
املوافقة  على  اجلامعة  اإدارة  »ن�سكر  واأ�ساف 
على جتديد ال�سالة الريا�سية التي �ستخدم جميع 
طالب اجلامعة و�سيوفها، كما ناأمل اأن ي�سمل هذا 
الدعم الكرمي العديد من الريا�سات التي هي بكل 
تاأكيد �ستخدم احلركة الريا�سية لي�ص يف اجلامعة 

فح�سب بل يف منطقة ع�سري كلها«.

مليون ريال لتجديد
الصالة الرياضية بالجامعة
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Facebook: 
aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kku

Twitter:
@aafaqkkuعنا

تم
مج

ا و
عتن

ام
ي ج

ع ف
مي

لج
ة ا

يف
صح

 .. 
اق

آف

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

إعالن آفاق الجامعة  |  العدد 153  |  15 ذو القعدة 1436  |  30 أغسطس 2015



جناح الجامعة في سوق عكاظ

آفاق الجامعة  |  العدد 153  |  15 ذو القعدة 1436  |  30 أغسطس 2015



آفاق مصورة آفاق الجامعة  |  العدد 153  |  15 ذو القعدة 1436  |  30 أغسطس 2015



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

أسبوعية جامعة الملك خالد

إدارات

تعتمد على نظام أكاديمي إليكتروني
يمتاز بمعايير عالمية

أكثر من 70 ألف طالب وطالبة 
يستفيدون من خدمات

عمادة القبول والتسجيل

عبدالعزيز رديف 

هي  والت�سجيل  القبول  ع��م��ادة  تعد 
الأم��ان يف  الأ�سا�سي و�سمام  املحرك 
العملية التعليمية يف اجلامعة، فمن 
اجلامعة  واإدارة  متابعة  تتم  خاللها 
اأك��ادمي��ي��ا، وذل��ك ف��ق روؤي���ة قيادتها، 
ومنها اأي�سا تبداأ واإليها تنتهي رحلة 
ال��ط��ال��ب يف اجل��ام��ع��ة م���ن ب��داي��ات 
القبول اإلى نهايات رحلته التعليمية 
ع�����ن ط����ري����ق ال���ت���خ���ري���ج وت�����س��ل��ي��م 
ال���وث���ائ���ق، ك���ذل���ك ت��ت��ول��ى ال��ع��م��ادة 
للطالب  الأكادميية  البيانات  اإدارة 

واأع�ساء هيئة التدري�ص.
عاتقها  ع��ل��ى  ال��ع��م��ادة  وحت��م��ل 
ي�سم  ���س��خ��م  ت��ع��ل��ي��م��ي  ���س��رح  اإدارة 
األ��ف طالبا وطالبة يف  اأك��ر من 70 
وال��ب��ك��ال��وري��و���ص،  ال��دب��ل��وم  مرحلتي 
العليا  الدرا�سات  برامج  اإل��ى  اإ�سافة 
البالغة 42 برناجما ما بني دكتوراه 
وماج�ستري والدبلوم فوق اجلامعي.

القبول والتقنية الحديثة
التقنية  ت�سخري  العمادة على  عملت 
احل���دي���ث���ة ل���رف���ع م�����س��ت��وى ال��ع��م��ل 
واهتمت  الع�سر،  تطورات  ومواكبة 
الإلكرتوين  القبول  خدمة  بتقدمي 
ل��ل��ط��الب ال��ت��ي ���س��ه��ل��ت ال��ك��ث��ري من 
ال�����س��ع��اب اأم�����ام امل��ت��ق��دم وال���ع���م���ادة، 
القبول  ع��م��ل��ي��ات  جميع  ف��اأ���س��ب��ح��ت 
اإر�سال  اإل��ى  احلاجة  دون  اإلكرتونية 

اأي وثائق.
مقبول  خ��دم��ة  تفعيل  مت  ك��م��ا 
التي من مهامها الربط بني عمادات 
ال���ق���ب���ول وال���ت�������س���ج���ي���ل يف خم��ت��ل��ف 
اجل���ام���ع���ات ال�������س���ع���ودي���ة ل���س��ت��ب��ع��اد 
من  اأك���ر  على  احلا�سلني  ال��ط��الب 
ق���ب���ول يف اأك������ر م����ن ج���ام���ع���ة، ك��م��ا 
الإلكرتوين  القبول  خدمة  اأ�سهمت 
يف ���س��رع��ة اإن��ه��اء اإج�����راءات ال��ق��ب��ول، 
عملية  يف  اإ���س��ه��ام��ه��ا  اإل�����ى  اإ����س���اف���ة 

الآيل  ال����رت�����س����ي����ح 
ل��ل��م��ت��ق��دم��ني ال���ذي 
مراعاة  مهامه  م��ن 
ال��ن�����س��ب��ة وال���رغ���ب���ة 
ب��ح�����س��ب اأول�����وي�����ات 
زيارته  عند  املتقدم 
ل�����س��ف��ح��ة ال���ق���ب���ول 

والت�سجيل.
ت��������������������ق��������������������دم 
ال������ع������م������ادة اأي���������س����ا 
����س���م���ن خ���دم���ات���ه���ا 
نظاما  الإلكرتونية 
اآل���ي���ا ل���س��ت��ف�����س��ارات 
وط���ل���ب���ات ال���ق���ب���ول، 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وث��ي��ق 
ا�������س������ت������ف�������������س������ارات 
املتقدمني،  وطلبات 
يغنيهم  م���ا  وذل�����ك 
يعمل  كذلك  ال��ع��م��ادة،  مراجعة  ع��ن 
النظام على ر�سد وحتليل م�سكالت 
تفاديها  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ليتم  ال��ق��ب��ول 
م�����س��ت��ق��ب��ال، وي��ت��ي��ح اأي�������س���ا ف��ر���س��ة 
من  للجميع  ال��ع��م��ادة  م��ع  التوا�سل 

اأي مكان وزمان.

الدليل اإللكتروني
مت ربط النظام الأكادميي مع موقع 
ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل ليتم  ع���م���ادة 
املوجودة  التخ�س�سات  جميع  عر�ص 
يي�سر  كما  اآيل،  ب�سكل  اجل��ام��ع��ة  يف 
الدليل عملية الطالع على اخلطة 
ال���درا����س���ي���ة الأ���س��ا���س��ي��ة وال��ف��رع��ي��ة 
تخ�س�ص،  لكل  امل�سرتكة«  »الربامج 
ومعرفة تفا�سيل كل خطه درا�سية، 
لكل  وامل�ستويات  ال�ساعات  عدد  مثل 
الطالع  اإمكانية  اإلى  اإ�سافة  خطة، 
على و�سف املقرر اخلا�ص بكل مادة. 
عالية  ب�سهولة  الدليل  يتميز  اأي�سا 
التخ�س�سات  يف  البحث  عمليات  يف 
ب�����ا������س�����ت�����خ�����دام ف������الت������ر اجل����ن���������ص، 

واملحافظة، واملقر، والكلية.

النظام األكاديمي
اأك��ادمي��ي  نظام  على  العمادة  تعتمد 
اإلكرتوين ميتاز مبعايري عاملية، تتم 
العمليات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ن خ��الل��ه 
يوميا، وينق�سم النظام اإلى ق�سمني: 
ب���واب���ة رئ��ي�����س��ي��ة مم��ث��ل��ة يف ال��ن��ظ��ام 
الأك�����ادمي�����ي يف ال���ع���م���ادة، وب���واب���ات 
وال��ط��الب،  التدري�ص  هيئة  اأع�����س��اء 
التي مت من خاللها 131،415 عملية 
و 1،688،953 عملية  واإ�سافة،  حذف 
دخول على النظام والبوابة من قبل 
بلغ  بينما  ال��ت��دري�����ص،  هيئة  اأع�����س��اء 
عدد عمليات دخول النظام والبوابة 
من قبل الطالب 9،641،232 عملية، 
قبل  م���ن  م��دخ��ال  ط��ل��ب��ا   13،828 ب���� 
تغيري  طلب   11،176 منها  الطالب، 

تخ�س�ص.

220  خدمة 
العديد من  اأكادمييا  وي�سمل برنامج 
اخل���دم���ات ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا ت�سهيل 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات الأك��ادمي��ي��ة 
ال��ت��دري�����ص،  ل��ل��ط��الب واأع�����س��اء هيئة 
اأك���ادمي���ي���ا 220 خ��دم��ات  ح��ي��ث ���س��م��ل 
اأب������رزه������ا: ر����س���د ال����غ����ي����اب، وق���وائ���م 
ال�����ط�����الب، واحل���������ذف والإ������س�����اف�����ة، 
واجل�������دول ال���درا����س���ي، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
ج��������داول الخ�����ت�����ب�����ارات، وامل�����ق�����ررات 
التخ�س�ص،  تغيري  كذلك  املطروحة، 
مع  والتوا�سل  مقرر،  عن  والع��ت��ذار 

العمادة.

أكاديميا واتس
خدماته  �سمن  م��ن  اأك��ادمي��ي��ا  يفعل 
برنامج التوا�سل الجتماعي » وات�ص 
ممكن  ق��در  اأك���رب  اإل���ى  للو�سول  اأب« 
واأع�ساء  ال��ط��الب  م��ع  التوا�سل  م��ن 
هيئة التدري�ص على مرحلتني، بداأت 
ب�����ت��ف��ع��ي��ل 94% من  الأول������ى  امل��رح��ل��ة 
الطالب للخدمة، و 75% من اأع�ساء 
األف   213 من  باأكر  التدري�ص  هيئة 
الثانية  املرحلة  اأب، ويف  وات�ص  ر�سالة 
بلغ عدد امل�سرتكني اأكر من 27 األف 

م�سرتك.
كما مت ربط خدمة »الوات�ص اأب« 
بالنظام الأكادميي، كما وفر » الوات�ص 
اأي  اأك��ر من 15 خدمة من دون  اأب« 
ت��ك��ل��ف��ة، م��ت��ي��ح��ا ف��ر���س��ة ال����س���رتاك 

للعامة.

نظام دعم 
ي��ت��م��ي��ز ن����ظ����ام دع�����م ات����خ����اذ ال����ق����رار 
امل���ق���دم م���ن ���س��م��ن خ���دم���ات ب��رن��ام��ج 
بالنظام  اآل��ي��اً  يرتبط  ب��اأن��ه  اأك��ادمي��ي��ا 
الأك�����ادمي�����ي، اإ����س���اف���ة اإل�����ى اإم��ك��ان��ي��ة 
خالله،  م��ن  البيانات  مكعبات  اإن�ساء 
التقارير من خالل �سرعته  ودقته يف 
يف ت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ة، ك��ذل��ك اإم��ك��ان��ي��ة 
البيانية  وال��ر���س��وم  للجداول  اإن�سائه 
واإم��ك��ان��ي��ة  ال���ع���ال���ي���ة،  ال�������دللت  ذات 
اإ�سافة  املتغريات،  لكل  معايري  و�سع 
و�سهولة  التقارير،  بناء  �سهولة  اإل��ى 
م�ساركة التقارير والبيانات عن طريق 
كل  م�ستوى  حتديد  و�سهولة  النظام، 
الكليات  ببقية  كلية وق�سم ومقارنتها 

والتخ�س�سات يف اجلامعة.

جودة عالية
واأك�������د ع��م��ي��د ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل 
العمادة  اأن  ف��ارح  اآل  �سلطان  الدكتور 
حري�سة على تقدمي اأف�سل اخلدمات 
الإل����ك����رتون����ي����ة ب�����اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات 
لت�سهيل اإجراءات ومتطلبات امل�ستفيد 
وو�سوله ال�سريع دون عناء اأيا كان يف 
اأف�سل تليق  اأي مكان وزم��ان خلدمة 
عالية  تعليمية  وبيئة  جامعي  ب�سرح 

اجلودة.

عميد القبول والت�سجيل
د. �سلطان اآل فارح
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أساتذة

خالد العمري

الطبية  العلوم  بكلية  املحا�سر  حت��دث 
بابكر  ح�سن  الأ���س��ت��اذ  الأ���س��ع��ة(  )ق�سم 
اآف���������اق« ع��ن  حم����م����د، يف ح�������وار م����ع » 
ال�������س���ف���ات ال����ت����ي ي���ج���ب ت����واف����ره����ا يف 
ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص، وت��ط��رق اإل��ى 
ع����دم ال��رتك��ي��ز ب��ع�����ص ال���ط���الب اأث��ن��اء 
امل���ح���ا����س���رات والن�������س���غ���ال ب���اجل���والت 
املحا�سرات،  ح�سور  يف  النتظام  وعدم 
م���ن ال�����س��ل��ب��ي��ات ال��ت��ي ت���وؤث���ر ع��ل��ى اأداء 

الطالب ونتائجهم!

حياتك العلمية؟ 
ح���ا����س���ل ع���ل���ى دب�����ل�����وم يف الأ����س���ع���ة 
جامعة  م��ن    1988 ع��ام  الت�سخي�سية 
ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ب��ال�����س��ودان، 
و���س��ه��ادة يف الأ���س��ع��ة ال�����س��ري��ري��ة ع��ام 
الأ����س���ع���ة  ب���ك���ال���وري���و����ص   ث����م   ،1991
اجل��ام��ع��ة  م���ن   1997 ال��ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة 
ذات�����ه�����ا، و�����س����ه����ادة ح�������س���ور ال�������دورة 
ال�ساد�سة الدولية MRI يف م�ست�سفى 
ب��ال��ري��ا���ص 1998.  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
ونلت ماج�ستري الأ�سعة الت�سخي�سية 
عام 2004 من جامعة ال�سودان للعلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، واأع����م����ل حم��ا���س��را 
خالد  امل��ل��ك  بجامعة  الأ���س��ع��ة  بق�سم 

منذ عام 2006.

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟

ت��و���س��ي��ف اأم����را�����ص ال��ق��ل��ب ب��ا���س��ت��خ��دام 
وم��ن  املغناطي�سي،  ب��ال��رن��ني  ال��ت�����س��وي��ر 
اأبحاثي: تطوير وجتهيز الفيلم.. درا�سة 
وطرائق  اليدوية  املعاجلة  ب��ني  مقارنة 
معاجلة جديدة اأخرى، وتقييم املمار�سة 
ال�سريرية يف كلية علوم الأ�سعة الطبية.

ما ال�شروط الالزم توافرها
يف ع�سو هيئة التدري�ش؟

الأم����ان����ة وال�������س���دق واخل������ربة ال��ع��م��ل��ي��ة 
اأن تكون ل��ه �سفات  وال��دق��ة، ولب��د م��ن 
مع  وال��ت��ج��اوب  للتفاعل  ت��وؤه��ل��ه  خا�سة 
الطالب؛ فهو مبنزلة معلم واأب ومنوذج  
اآن واحد؛ لذا لبد اأن ميتلك القدرة  يف 
ال��ع��ل��م��ي��ة بطريقة  امل�����ادة  ت��و���س��ي��ل  ع��ل��ى 
ا�ستيعاب  يتيقن  حتى  و�سل�سة  مي�سرة 

الطالب لكل ما يقال.
وف���ى ال���وق���ت ذات����ه ي��ق��وم ب����دور الأب يف 
ي�سب  فيما  والتوجيه  والإر���س��اد  القيادة 

يف م�سلحة الطالب.

�سلبيات لحظتها
على طالب اجلامعة؟

عدم الرتكيز اأثناء املحا�سرة والن�سغال 
ب���اجل���والت وع����دم الن��ت��ظ��ام يف ح�سور 
التاأخري  عليه  يرتتب  مما  املحا�سرات، 

شدد على ضرورة إتقان اإلنجليزية 

أ. حسن بابكر: الجواالت تعطل التركيز وتضعف التحصيل
يف حت�سيل املادة العلمية، وعدم الهتمام 
ب��امل��راج��ع��ة اإل ق��ب��ل الخ���ت���ب���ارات ���س��واء 
الف�سلية اأم النهائية، وباللغة الإجنليزية 
ال���ت���ي لب����د م���ن الإمل�������ام ب��ه��ا ل��ل��ت��وا���س��ل 
اأي�سا  الهتمام  وع��دم  العلمي،  والبحث 
بالقراءة يف كل ما يخ�ص املادة العلمية، 
وبالطبع فاإن هذه ال�سلبيات ل ت�سمل كل 

الطالب.

هل ترى اأن املناهج التعليمية 
احلالية مواكبة ملتطلبات الع�سر؟

اإل���ى ت��ط��وي��ره��ا دائ��م��ا؛  ت�سعى اجل��ام��ع��ة 
اإلى  حتتاج  دائما  التعليمية  املناهج  لأن 
العاملي يف جميع  التطور  ملواكبة  تطوير 
النواحي العلمية والبحثية، وواجب على 
اأف�سل  ت��وف��ري  ال��ت��دري�����ص  هيئة  اأع�����س��اء 
تخدم  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  العلمية  امل��ن��اه��ج 

جمتمعنا.

كيف تنظر اإلى �سعي اجلامعة
يف حتقيق الريادة؟

اأم�����ر ط��ب��ي��ع��ي، لأن اجل��ام��ع��ة دائ���م���ا يف 
الطليعة ورائدة يف كل املجالت. 

ر�سالة عامة لكل الطالب؟
اأح��ث��ه��م على ال��رتك��ي��ز والن��ت��ب��اه اأث��ن��اء 
امل��ح��ا���س��رة وال���س��ت��ف��ادة م��ن اإم��ك��ان��ي��ات 

اجلامعة.
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إستشارات

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

استشارة صحية

استشارة وظيفية

خدمة إلكترونية للتواصل المباشر 
مع وزير الخدمة المدنية

خدمة  العرج  عبداهلل  بن  خالد  الأ�ستاذ  املدنية  اخلدمة  وزي��ر  معايل  د�سن 
»توا�سل« الإلكرتونية.

ال��ت��وا���س��ل م��ع وزارة اخل��دم��ة  ق��ن��وات  ومت��ت��از ه���ذه اخل��دم��ة بتوحيد 
املدنية، وتوفري اآلية تقدمي طلبات ال�ستف�سار وال�سكاوى من قبل املواطنني 
حتقيق  مع  العامة،  الإلكرتونية  القنوات  عرب  املوظفني(  وغري  )املوظفني 
ميزة متابعة حالة الطلب من قبل مقدمه واحل�سول على الرد اآليا، وت�سلم 
ومتابعة الطلبات بوا�سطة موظفني خمت�سني مع اإمكانية الرد  اأو التحويل 
اإلى  املوظف املخت�ص يف الوزارة بح�سب الخت�سا�ص، وحتقيق ر�سد تقارير 
عن الطلبات بح�سب حالة الت�سلم وتاأخري املعاجلة، وتقارير خا�سة باإنتاجية 

املخت�سني.
مع  التعامل  اإمكانية  م��ع  ال���وزارة  موقع  على  اخل��دم��ة  ه��ذه  وتتوافر   

خدماتها املقدمة با�ستخدام الأجهزة الذكية من خالل تطبيقات متنوعة.
ت��وا���س��ل م��ع��ايل وزي��ر  اإل���ى حتقيق فعالية عالية يف  وت��ه��دف اخل��دم��ة 
اخلدمة املدنية مع املواطنني عرب و�سيلة متطورة و�سريعة ل�سمان متابعة 
تتيح  لالأفراد )املوظفني  بكل دقة و�سفافية  حيث  وا�ستف�ساراتهم  طلباتهم 
ب�سهولة  ال�سكوى  اأو  ال�ستف�سار  طلبات  تقدمي  اإمكانية  املوظفني(  وغ��ري 

و�سرعة.

ر�سد مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة ال�سحة ثمانية معتقدات خاطئة 
ح���ول ف��ريو���ص »ك���ورون���ا« وم��ت��الزم��ة ال�����س��رق الأو����س���ط التنف�سية، م��ع ذك��ر 
احلقيقة ل�سمان اإدارة التحديات ال�سحية عرب اتباع نهج �سامل ومنظم، على 

النحو الآتي:

عالج ضد كورونا
احلقيقة: وفقا لالإجماع العلمي والطبي ال�سائد حتى الآن، ل يوجد يف الوقت 
احلايل اأي دواء نوعي لعالج الإ�سابة بالفريو�ص، اأو لقاح يقي من الإ�سابة به، 
وكل ما يتم اإجراوؤه للمري�ص هو العمل على تخفيف حدة الأعرا�ص وامل�ساعفات.

إلغاء رحالت الحج والعمرة 
احلقيقة: مل ت�سدر وزارة ال�سحة اأي تعليمات حيال عدم اأداء احلج اأو العمرة 
فما   65 ال�سن من عمر  كبار  ين�سح  احل��ايل  الطبي  الإج��م��اع  اأن  اإل  الآن،  حتى 
فوق، وكذلك احلوامل والأطفال اأقل من 12 عاما، وامل�سابني بالأمرا�ص املزمنة، 

والذين يعانون من نق�ص يف املناعة بتاأجيل احلج اأو العمرة هذا العام.

منع المسافرين
احلقيقة: مل ي�سدر اأي قرار ب�ساأن منع امل�سافرين من اململكة العربية ال�سعودية 
من دخول اأي دولة يف العامل، ومل يواجه امل�سافرون من اململكة اأي م�سكلة اأثناء 
ال�سحة  اأن منظمة  كما  العامل.  اأنحاء  الأخ��رى يف خمتلف  ال��دول  اإل��ى  ال�سفر 

العاملية مل ت�سدر اأي توجيهات حيال تقييد ال�سفر من اململكة واإليها.

نحن أمام وباء
احلقيقة: وفقا ملنظمة ال�سحة العاملية، فاإن الو�سع احلايل ل ميثل وباًء حتى 
الآن؛ لكن وزارة ال�سحة تتخذ الحتياطات والإجراءات ال�سرورية كافة للحد 
من انت�سار الفريو�ص ومنع تفاقم امل�سكلة، وتعمل مع عدد من املنظمات العاملية 
الأمرا�ص  ال�سيطرة على  العاملية، ومراكز  ال�سحة  الإط��ار مثل منظمة  يف هذا 

والوقاية منها بالوليات املتحدة، وكذلك عدد من اخلرباء العامليني.

احتياطات خاصة لتجنب العدوى
العدوى من  لتجنب  الوقائية  التدابري  باتخاذ  الطبي  الإجماع  احلقيقة: ين�سح 
وغ�سل  للم�سابني،  املبا�سرة  املخالطة  جتنب  مثل  املعدية،  التنف�سية  الأم��را���ص 
اليدين بانتظام با�ستخدام املاء وال�سابون اأو املطهرات الأخرى، وا�ستخدام املنديل 
عند ال�سعال والعط�ص ثم رميه يف �سلة املهمالت، وكذلك جتنب مل�ص الفم والأنف 
والعينني باليد قبل غ�سلها، وجتنب تناول اللحوم والكبدة النيئة واحلليب غري 

املغلي اأو غري املب�سرت.

اإلبل والخفافيش والجرذان 
احلقيقة: اأثبتت الدرا�سات موؤخرا اأن كال من اجلمل واخلفا�ص حامل للفريو�ص، 
اإل اأن طريقة انتقاله من احليوان اإلى الإن�سان مل تثبت ب�سكل دقيق، ول تعرف 
لأف��راد  كانت  باملر�ص  الإ�سابة  ح��الت  اأن معظم  اإل��ى  الإ���س��ارة  ذل��ك، ويجب  اآلية 
املري�سة،  بالبتعاد عن احليوانات  ال�سحة  وزارة  وتن�سح  لالإبل.  غري خمالطني 
واإفرازاتها وف�سالتها ومنتجاتها، وطهو حلوم الإبل جيدا قبل تناولها، وكذلك 

غلي احلليب جيدا قبل تناوله.

خطر لحوم اإلبل وحليبها
جيدا  ال��ل��ح��وم  طهي  يجب  ف��اإن��ه  العلمي،  الطبي  الإج��م��اع  على  احلقيقة: بناء 
اإل بعد غليه؛ نظرا  الكبد، وعدم تناول احلليب اخلام  قبل تناولها، مبا يف ذلك 
لحتمال احتوائه على اأنواع متعددة من اجلراثيم املمر�سة، فيما مل يثبت حتى 
الآن وجود �سرر ناجم عن تناول اللحوم املطهوة جيدا، واحلليب املغلي اأو املب�سرت.

كورونا هو فيروس سارس
التنف�سية  الأو���س��ط  ال�����س��رق  مل��ت��الزم��ة  امل�سبب  )ك���ورون���ا(  ف��ريو���ص  احلقيقة: اإن 
يختلف عن فريو�ص )�سار�ص( امل�سبب ملتالزمة اللتهاب الرئوي الذي انت�سر عام 
لتجنب  الكافية  الوقائية  التدابري  باتخاذ  ال�سحة  وزارة  اأو���س��ت  2003. اأخ����ريا، 
انت�سار  الوقائية للحد من  العدوى من الأمرا�ص، مع �سرورة اتخاذ الإج��راءات 

العدوى، وميكن الطالع على كافة املعلومات املتعلقة بالتوعية ال�سحية.

استشارة غذائية

توصيات غذائية لتجهيز طعام آمن 
اأجل  من  اخلطوات  من  ع��دد  باتباع  وال���دواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  اأو�ست 

جتهيز الطعام ب�سكل اآمن و�سمان الطهو اجليد:
امل��ل��وث��ة  والأ����س���ط���ح  والأج����ه����زة  الأدوات  وت��ط��ه��ري  وت��ن��ظ��ي��ف  غ�����س��ل   •
وتطهريها ثم جتفيفها قبل ا�ستخدامها مرة اأخرى وقبل كل ا�ستخدام.
)ال�سدئة،  الطعام  اإع��داد  اأثناء  الآمنة  غري  الأدوات  ا�ستخدام  عدم   •
غري  ح��اوي��ات  ا�ستخدام  اأو  التنظيف،  جيدة  غ��ري  املك�سورة،  املثقوبة، 

مغلقة( لأنها تلوث الأغذية.
• غ�سل الأيدي دائما قبل وبعد مل�ص اللحوم غري املطبوخة.

قبل  وجتفيفها  بانتظام،  ال�ساي  ومناديل  ال�سحون  قما�سة  غ�سل   •
مثايل  مكان  والرطبة  املت�سخة  فالأقم�سة  اأخ���رى؛  م��رة  ا�ستخدامها 

لتكاثر اجلراثيم.
اأخرى  واأل��واح  النيئة )كاللحوم(  الأغذية  لتقطيع  األ��واح  • تخ�سي�ص 

لالأغذية اجلاهزة لال�ستهالك كال�سلطات والفواكه.
• جتنب ا�ستخدام ملعقة واحدة اأثناء الطهو لتذوق الطعام مرات عدة 

دون تنظيفها بعد كل ا�ستخدام.
• عدم مالم�سة الأغذية النيئة لالأغذية اجلاهزة لالأكل مثل مالم�سة 

اللحوم النيئة لل�سلطات اخل�سراء اأثناء الإعداد.
• التاأكد من تاريخ �سالحية املنتجات املعلبة قبل ا�ستخدامها. 

• تنظيف الفواكه واخل�سر اجلاهزة لالأكل.
تتغري  عندما  القلي  عملية  يف  امل�ستخدم  الدهن  اأو  الزيت  ا�ستبدال   •

خوا�سه الظاهرية وهي )اللون/زيادة لزوجة/الرائحة(. 
• األ تقل درجة حرارة الطهو عن 75 درجة مئوية، مع التاأكد من ظهور 
عالمات ال�ستواء، وتقليب الأغذية ال�سائلة دوريا اأثناء الطهو للتاأكد 
من جتان�ص درجة حرارتها با�ستعمال ال�سوايات ل�سمان جتان�ص درجة 
حرارتهما واكتمال طهوها، ومالحظة معدل خروج الفقاعات الهوائية 

منها لأن انخفا�ص معدل خروجها يدل على عدم متام ن�سجها.
اأو الأ���س��م��اك بعد  ال��دج��اج  اأو  اآث���ار دم عند قطع اللحوم  • ع��دم وج��ود 

طهوها.
لت�سييحها،  م��اء  اأو نقعها يف  ال��ع��ادي  املجمدة يف اجل��و  اللحوم  ت��رك   •
ي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��ن�����س��ي��ط امل��ي��ك��روب��ات ال�������س���ارة امل��ل��وث��ة ل��ل��ح��وم، ل��ذل��ك 
يف  ال��ل��ح��وم  ت�سييح  يجب  امل��ي��ك��روب��ات  تن�سيط  منع  على  وللم�ساعدة 

الثالجة اأو امليكروويف اأو مباء بارد متجدد.
األ تقل درجة  اإع��ادة ت�سخني الأطعمة املطبوخة على  • احلر�ص عند 

احلرارة عن 70 درجة مئوية. 
• تنظيف الفواكه واخل�سر اجلاهزة لالأكل ب�سكل حيد قبل ا�ستعمالها.

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

ثمانية معتقدات 
خاطئة حول كورونا
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ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

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



لقطات
توظيف 42 من أبناء

شهداء الواجب
اأ�سدر وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، قرارا بتعيني 42 من اأبناء 

وبنات و�سقيقات �سهداء الواجب على وظائف اإدارية وتعليمية. .
ياأتي تنفيذا لأوامر جمل�ص  القرار  اأن  التعليم  واأو�سحت وزارة 
ال������وزراء، وي���وؤك���د ال��ع��ن��اي��ة ال��دائ��م��ة وامل�����س��ت��م��رة ال��ت��ي ي��ول��ي��ه��ا خ��ادم 
توظيف  خالل  من  واأ�سرهم  الواجب  ل�سهداء  ال�سريفني  احلرمني 
من  �سد  وقفوا  الذين  الأبطال  لهوؤلء  تكرميا  واأ�سقائهم،  اأبنائهم 
عند  وا�ست�سهدوا  وا���س��ت��ق��راره  واأم��ن��ه  ال��وط��ن  ب��ه��ذا  امل�سا�ص  ي��ح��اول 

قيامهم بواجبهم يف الذود عن بالدهم.
اأبناء  منح  اأك��دت  التعليم  وزي��ر  توجيهات  اأن  ال���وزارة  واأ�سافت 
وبنات و�سقيقات �سهداء الواجب اإمكانية اختيار الرغبات املكانية يف 

التعيني، حتى ل يواجهوا �سعوبات اأثناء العمل. 
�سهداء  اأ���س��ر  204م���ن  م��ن  اأك���ر  عينت  التعليم  وزارة  اأن  ي��ذك��ر 

الواجب على وظائف تعليمية واإدارية خالل العامني املا�سيني. 

مواصفات آمنة
للحقيبة المدرسية 

أحمد العياف 
الطالب  اأم��ور  لأول��ي��اء  وجهتها  توعوية  حملة  التعليم،  وزارة  ق��ادت 
اآمنة للحقيبة املدر�سية التي  والطالبات، و�سعت خاللها موا�سفات 

يحملها الطالب والطالبات اإلى مدار�سهم. 
التعليم يف  وزارة  ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا  امل��وا���س��ف��ات  اأب���رز  وج���اء �سمن 
حملتها التوعوية: اأن يكون ارتفاع احلقيبة لطلبة املرحلة البتدائية 
املرحلتني  لطلبة  اأم����ا  12����س���م،  وع��م��ق��ه��ا  ���س��م   28 وع��ر���س��ه��ا  40 �سم 
 30 �سم، وعر�سها   45 ارتفاعها  يكون  اأن  والثانوية فيجب  املتو�سطة 
�سم وعمقها 12 �سم، واأن يكون حجم احلقيبة منا�سبا لعمر الطالب 

بحيث ل يتجاوز وزنها 15 % من وزنه كحد اأق�سى. 
ياأتي ذلك �سمن التو�سع يف تطبيق امل�سروع التجريبي لتخفيف 
وزن احلقيبة املدر�سية التي �سرعت الوزارة يف تطبيقه بهدف تخفيف 
وزن احلقيبة املدر�سية لكافة طالب املرحلة البتدائية وذلك باإبقاء 
البيت،  الدرا�سي يف  اليوم  اأثناء  الطالب  اإليها  التي ل يحتاج  الكتب 
كتاب  يف  ال�سفية  التعليمية  الأن�سطة  مبمار�سة  عنها  لي�ستعا�ص 
�لكتب  توفري  �إل��ى  �إ�سافة  �الإجن���از(،   )ملف  �لعمل  و�أور�ق  �لن�ساط 
و�سعتها  التي  املناهج  تطبيق  عرب  الإلكرتونية  بال�سيغة  املدر�سية 

الوزارة، واإتاحة اأجهزة العر�ص املنا�سبة داخل الف�سول الدرا�سية.
وزارة  نفذتها  م�سحية  درا����س���ات  اإل���ى  اخل��ط��وة  ه���ذه  وا���س��ت��ن��دت 

التعليم مبختلف مناطق اململكة.

تعليم

أحمد العياف 

دع���ا م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 
ع���زام ب��ن حم��م��د ال��دخ��ي��ل،  امل��دار���ص 
واجلامعات اإلى اأن تلبي تطلعات اأبناء 

وبنات الوطن.
وقال يف كلمته مبنا�سبة انطالق 
العام الدرا�سي اجلديد:« اآمل اأن تكون 
م��دار���س��ن��ا وج��ام��ع��ات��ن��ا ب��ي��ئ��ات خ�سبة 
لتلبية تطلعات اأبنائنا وبناتنا، واأكر 
وتوليدها،  املعرفة  تقدمي  على  ق��درة 
وت����ع����زي����ز ال����داف����ع����ي����ة ن����ح����و ال���ع���ل���م 
والتعلم، وتنمية املهارات الجتماعية 
التعليم  اأن  م�سيفا  وال�����س��خ�����س��ي��ة«، 
وا�سحة  روؤي���ة  على  يرتكز  ب��الدن��ا  يف 
ال�����س��م��ح، وروح  م��ن��ط��ل��ق��ه��ا الإ�����س����الم 
الولء هلل �سبحانه وتعالى ثم للمليك 
والوطن، وترمي توجهاتنا امل�ستقبلية 
علميا  والطالبة  الطالب  اإع���داد  اإل��ى 
الإيجابية  ال�سخ�سية  وبناء  ومهاريا 
املوؤمنة بالقيم املعززة للعمل والإنتاج، 

مما يجعلها اأ�سا�ص التنمية واأداتها.

توجيهات رشيدة
واأ�����س����اف »ي��ن��ط��ل��ق ه����ذا ال���ع���ام وف��ق 
ت��وج��ي��ه��ات ر����س���ي���دة م���ن ل����دن خ���ادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عهده  وويل  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز، 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأم��ني 
وويل  اهلل،  حفظه  ن��اي��ف،  ب��ن  حممد 
ويل ال��ع��ه��د ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 
الأمري حممد بن �سلمان، حفظه اهلل، 
من  جديدة  مرحلة  د�سنت  توجيهات 
العربية  اململكة  يف  التعليم  م��راح��ل 
ال�����س��ع��ودي��ة، ب��اأم��ر ���س��ام ك���رمي بدمج 
التعليم العام والتعليم العايل يف وزارة 
واح��دة، حتقيقا للتكامل يف منظومة 
القطاعني  لأداء  وحت�سينا  التعليم، 
من خالل ال�ستثماِر الأمثل والأجود 
ل��ك��اف��ة امل��������وارد، واإل������ى ه����ذه ال��غ��اي��ة 
ال�سبل  كافة  امل�سددة  القيادة  ب�سطت 
التعليم  نظم  لتطوير  والإم��ك��ان��ي��ات 

وحت�سينها يف جميع مراحله.
حتملنا  الكرمية  احلفاوة  وه��ذه 
ب��ال��وزارة  قطاعاتنا  ك��اف��ة  يف  جميعا 
التعليمي  وامل����ي����دان  اجل���ام���ع���ات  ويف 
م�سوؤولية كبرية وعظيمة لبذل املزيد 
اأبنائنا  لتن�سئة  واجل��ه��د  ال��ع��م��ل  م��ن 
وتعليمهم على نحو ح�ساري  وبناتنا 
احلكيمة،  ال��ق��ي��ادة  ب��ط��م��وح��ات  يليق 

ويلبي تطلعات �سعبنا الكرمي«.

الطالب والطالبات
ال��ط��الب  اأن  اإل�����ى  ال���دخ���ي���ل،  واأ�����س����ار 
وال���ط���ال���ب���ات ه���م اأم�����ل ه����ذه ال��ب��الد 
وزارة  اأن  م�����وؤك�����دا  وم�������س���ت���ق���ب���ل���ه���ا، 
القيادة  م��ن  بتوجيه  ت�سعى  التعليم 
ال��ر���س��ي��دة اإل����ى ت��وف��ري ���س��ب��ل امل��ع��رف��ة 
حتقيق  على  قادرين  جتعلهم  ب�سورة 

طموحاتهم وخدمة بلدهم.
التعليم  موؤ�س�سات  هي  »ها  وقال 
لأداء  عظيمة  مقومات  متتلك  العام 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  وك����ذا  م��ه��م��ت��ه��ا، 
اجلامعي التي ت�ستند اإلى بنية حتتية 
متطورة، وتعتمد منظومة من مراكز 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ل��ت��ك��ون حما�سن 
الأع��م��ال،  و�سناعة  والإب����داع  املعرفة 

البذر  واإليكم  »منكم  قائال  الطلبة 
واحل�����س��اد، وم���ا ك���ان ل��ه��ذا الغر�ص 
لنا  مب�ساركتكم  اإل  اأك��ل��ه  ي��وؤت��ي  اأن 
بالتوا�سل  واجلامعات،  امل��دار���ص  يف 
يف  والتكامل  والتعا�سد  الإي��ج��اب��ي 
ظهري  فالأ�سرة  واملنا�سط؛  الأدوار 
رئ��ي�����ص مل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م، ول��ه��ذه 
تعزيز  يف  ال����وزارة  �سرعت  الأه��م��ي��ة 
دوره��ا ومتتينه عرب برنامج خا�ص 
يعزز دور الأ�سرة، ويقوي م�ساركتها 

يف منظومة العمل التعليمي«.

12 قناة تعليمية 
اأن  ال��دخ��ي��ل  ب��ني  ���س��ي��اق مت�سل،  يف 
�سركائها  م��ع  ت�سعى  التعليم  وزارة 
امل���دار����ص  اأداء  م�����س��ت��وى  رف����ع  اإل�����ى 
واجلامعات، وجعلها بيئة منوذجية 
ج���اذب���ة، م���ن خ����الل ت���وف���ري ح��ل��ول 
مواجهة  يف  تقليدية  غ��ري  اإب��داع��ي��ة 
ذل��ك  وم���ن  التعليمية،  ال��ت��ح��دي��ات 
التعليمية  البدائل  اإطالق عدد من 
الإل���ك���رتون���ي���ة ل�����س��م��ان ا���س��ت��م��رار 
احل����د  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة يف  ال���ع���ل���م���ي���ة 
اجل���ن���وب���ي، ح��ي��ث اأط��ل��ق��ت ال�����وزارة 
جلميع  ف�سائية  تعليمية  ق��ن��اة   12
امل�����راح�����ِل ال����درا�����س����ي����ة، واف��ت��ت��ح��ت 
و�سممت  الف��رتا���س��ي��ة،  ال��ف�����س��ول 
الإلكرتونية،  التعليمية  احلقائب 

واملقررات التفاعلية.

برنامج »عون«
وحت��������دث ال����دخ����ّي����ل ع�����ن ب���رن���ام���ج  
املتطوعني  املعلمني  لتدريب  »ع��ون« 
ع���ل���ى ت���ق���ن���ي���ات ت����ق����دمي ال�����درو������ص 
عدد من  اإط��الق  وعن  الإلكرتونية، 
املتخ�س�سة  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل���واق���ع 
يف ���س��رح امل����واد ال��درا���س��ي��ة، وخ��دم��ة 
للتفاعل  الإل���ك���رتون���ي���ة  »ت���وا����س���ل« 
وق��ال:  ال���وزارة،  مع جميع م�سوؤويل 

فتغدو جامعات منتجة وم�ستثمرة يف 
خمرجاتها املعرفية، ومولدة للفر�ص 

يف �سوق العمل«.

المبتعثون والمبتعثات
وق������ال ال���دخ���ّي���ل يف ر����س���ال���ة وج��ه��ه��ا 
جمرد  »ل�ستم  واملبتعثات  للمبتعثني 
ط��ل��ب��ة م��ب��ت��ع��ث��ني غ��اي��ت��ه��م ال��وح��ي��دة 
احل�����س��ول ع��ل��ى ���س��ه��ادات اأك��ادمي��ي��ة، 
ب��ل اأن��ت��م ���س��ف��راء وط���ن، وح��م��ل��ة اإرث 
ح�������س���اري ع��ظ��ي��م، وب����ني ج��وان��ح��ك��م 
العامل  اإل��ى  فاحملوا  �سامية،  ر�سالة 
خلدكم  ع��ن  يغب  ول  وطنكم،  �سوت 
اأن وطنكم يرتقب رجوعكم، ويحتاج 
طاقاتكم واإبداعكم لت�سهموا مع بقية 
اأبنائه يف العمل على رفعته وازدهاره، 
امل�سوؤولية،  باأنكم على قدر  وكلنا ثقة 
ويف حجم تطلعاتنا واآمالنا حيالكم«.

هيئة التدريس
وق������ال ال���دخ���ي���ل يف ر����س���ال���ة وج��ه��ه��ا 
امل��ع��ل��م��ني وامل��ع��ل��م��ات يف خمتلف  اإل����ى 
امل����راح����ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة »ب���ك���م ت��ت��ح��ول 
اإلى واقع وفعل،  اخلطط وال�سيا�سات 
العلم  نحو  العقول  اآف��اق  تتفتح  وبكم 
وال���ع���م���ل، ف���اأن���ت���م م��ن��ط��ل��ق ع��م��ل��ي��ات 

التنفيذ يف الواقع امليداين.
ال����������وزارة  خل����ط����ط  م���ع���ن���ى  ول 
املتقن  التنفيذ  دون  وا�سرتاتيجياتها 
من لدنكم، فيعلم اهلل اأنني اأ�ساطركم 
ا�ستودعكم  ال��ت��ي  الأم��ان��ة  ه��ذه  عظم 
اهلل اإياها وجعلها اأمانة بني اأيديكم .. 
كونوا على قدر ما ا�ستودعكم اهلل اإياه، 
وث��ق��وا ب��اأن��ن��ا معكم ت��دري��ب��ا وت��اأه��ي��ال 
اإل��ى  جاهدين  و�سن�سعى  م�ستمرين، 

تعزيز دوركم ومكانتكم«.

أولياء األمور
وخ����اط����ب ال���دخ���ّي���ل اأول�����ي�����اء اأم�����ور 

ال�ساعي  راأي��ك��م  ل�سماع  اأحوجنا  »م��ا 
كفاءة  لرفع  لنا  والداعم  لالإ�سالح، 
الأداء، واملعني على حتقيق اأهدافنا«.

ذوو االحتياجات الخاصة
اإل����ى اأن ال�����وزارة  واأ����س���ار ال��دخ��ّي��ل 
نفذت العديد من املبادرات الفاعلة 
معينة  فئات  احتياجات  تلبي  التي 
م����ن ال�����ط�����الب، وم���ن���ه���ا: ت��د���س��ني 
الحتياجات  ل��ذوي  التعليم  واح��ة 
اخل��ا���س��ة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات نوعية 

متخ�س�سة لهم.

فصول الموهوبين
ك���م���ا مت اإط�������الق امل�����ب�����ادرة اخل��ا���س��ة 
عرب  املوهوبني  والطالبات  بالطالب 
ت��ط��ب��ي��ِق »ف�����س��ول امل���وه���وب���ني« داخ���ل 
اإ�سافة  العام،  هذا  بداية  مع  املدر�سة 
اإلى برنامج  »فطن« الذي ي�سعى اإلى 
الفكر  م��ن  وطالباتنا  طالبنا  وق��اي��ة 

املنحرف والنتماءات امل�سبوهة.

وظيفتك وبعثتك 
املرحلة  اإط��الق  اإل��ى  الدخّيل  وتطرق 
احلرمني  خ��ادم  برنامج  م��ن  الثالثة 
ال�����س��ري��ف��ني ل���الب���ت���ع���اث »وظ��ي��ف��ت��ك 
الب�سرية،  امل����وارد  لتعزيز  وب��ع��ث��ت��ك«، 
ول�������س���م���ان ا�����س����ت����ف����ادة ال�����وط�����ن مب��ا 
وذلك  التنموية،  اأهدافه  مع  ين�سجم 
البتعاث  اتفاقيات  من  ع��دد  بتوقيع 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات احلكومية  م��ع 

وامل�سالح العامة.

تعليم وعمل
اأما برنامج »تعليم وعمل« فقد اأطلق 
ويهدف  ال��ع��م��ل،  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اإل������ى م�����واءم�����ة خم����رج����ات ال��ت��ع��ل��ي��م 
العمل  �سوق  متطلبات  مع  والتدريب 

واحتياجاته.

تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد

الدخيل: على المدارس والجامعات
أن تلبي تطلعات أبنائنا وبناتنا
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اإلحساء

طيبة
قدم معايل مدير جامعة طيبة 
تهنئته  امل��زروع،  عدنان  الدكتور 
ل��ط��الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة يف 
ينبع  وفروعها يف  املنورة  املدينة 
وال���ع���ال وب����در وخ��ي��رب وامل���ه���د و 
احل��ن��اك��ي��ة مب��ن��ا���س��ب��ة ب���دء ال��ع��ام 

الدرا�سي اجلديد .
وق���ال ال��دك��ت��ور امل����زروع اإن 
اجلامعة �سخرت كافة الإمكانات 
لن���ط���الق���ة م��ت��م��ي��زة ه���ي���اأت له 

القيادة الر�سيدة كل الدعم.

المجمعة
ا�����س����ت����ح����دث����ت ع������م������ادة خ���دم���ة 
امل���ج���ت���م���ع وال���ت���ع���ل���ي���م امل�����س��ت��م��ر 
نوعية  ب��رام��ج  املجمعة  بجامعة 
من  معتمدة  جديدة  لدبلومات 
وت�سمل  امل��دن��ي��ة،  اخل��دم��ة  وزارة 
ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة وال��ت��ح��ري��ر 
ال�����س��ح��ف��ي خل��ري��ج��ي ال��ث��ان��وي��ة 
الب�سرية  امل��وارد  ودبلوم  العامة، 

خلريجي البكالوريو�ص.

الجوف
وجه معايل مدير جامعة اجلوف 
عددا  الب�سري  اإ�سماعيل  الدكتور  
م����ن ال���ر����س���ائ���ل لأب���ن���ائ���ه وب��ن��ات��ه 
حثهم  ب���اجل���ام���ع���ة،  امل�����س��ت��ج��دي��ن 
يقدمه  ما  ا�ست�سعار  على  خاللها 
ال��وط��ن لهم م��ن خ��دم��ات عظيمة 
طالب  اأي  يجدها  ل  وت�سهيالت، 

جامعي يف اأي مكان يف العامل.

الباحة
ا�ستقبال  الباحة  جامعة  ب���داأت   
ب���رن���ام���ج  ال����ق����ب����ول يف  ط���ل���ب���ات 
الن��ت�����س��اب امل��ط��ور يف م��ق��ر كلية 
الدرا�سات التطبيقية ببني فروة 

يف الباحة، وي�ستمر 10 اأيام.
وي�������������س������م������ل ال������ربن������ام������ج 
ت���خ�������س�������س���ات ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة 
وال�����درا������س�����ات الإ�����س����الم����ي����ة يف 
الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كليتي 
اإدارة  وق�سم  وامل��خ��واة،  بالباحة 
الإداري���ة  العلوم  بكلية  الأع��م��ال 

واملالية يف الباحة.

الملك عبدالعزيز
اأك����������د م�����دي�����ر ج����ام����ع����ة امل���ل���ك 
جدة  جامعة  مدير  عبدالعزيز، 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  امل��ك��ل��ف، 
بن عبيد اليوبي، اأنه مت ت�سخري 
والب�سرية  املادية  الإمكانيات  كل 
ل��ت��وف��ري ال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��ا���س��ب��ة، التي 
التح�سيل  على  الطالب  ت�ساعد 
مع  متزامنا  ذل��ك  ج��اء  العلمي. 

بداية العام الدرا�سي اجلديد.

نجران
يوؤدي 20 األف طالب وطالبة من 
والتخ�س�سات  الكليات  خمتلف 
اختباراتهم،  جن���ران  جامعة  يف 
من  تام  وا�ستعداد  تنظيم  و�سط 
قبل اللجان امل�سكلة لهذه املهمة، 
على  عالية  جهودا  بذلت  والتي 
ت��وف��ري اأج�����واء م��ن��ا���س��ب��ة ل��ت��اأدي��ة 
الخ��ت��ب��ارات، ط��وال ف��رتة توقف 

الدرا�سة.

الملك فهد
بداأت جامعة امللك فهد للبرتول 
وامل����ع����ادن، ف��ع��ال��ي��ات ال��ربن��ام��ج 
امل�ستجدين،  للطالب  التعريفي 
للف�سل الأول من العام الدرا�سي 
ي�ستمر  ال���ذي  ه���،   1437  /1436
اأ���س��ب��وع��ا ب��ه��دف اإن��ه��اء اإج����راءات 
ال���ق���ب���ول، وي��ت�����س��م��ن ع�����ددا من 
الفعاليات الإر�سادية والتثقيفية 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة لإع������داد ال��ط��الب 
ل��ي��ك��ون��وا ب��ك��ام��ل ج��اه��زي��ت��ه��م يف 

بداية اأول اأيام الدرا�سة.

الدمام
ب������داأت ج��ام��ع��ة ال����دم����ام ع��ام��ه��ا 
با�ستقبال  اجل��ام��ع��ي  ال��درا���س��ي 
م�����س��ارات��ه��ا  ���س��م��ن  1700 ط��ال��ب 
والهند�سي  )ال�����س��ح��ي  ال��ث��الث��ة 
وال��ع��ل��م��ي( وا���س��ت��ق��ب��ل��ت��ه��م ب��ي��وم 
تعريفي عن ال�سنة التح�سريية 
الطالب  وا�ستقبال  والت�سجيل 

اجلدد.

الملك سعود
وق������ف م����ع����ايل وزي�������ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�����دك�����ت�����ور ع���������زام ب������ن حم��م��د 
ال����دخ����ّي����ل، ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ة ���س��ري 
امل�ستجدين  ال��ط��الب  اإج�����راءات 
يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، واط��ل��ع 
اجلامعة  م��راف��ق  على  ج��ول��ة  يف 
الدكتور  مديرها  معايل  برفقة 
العمر،  عبدالرحمن  ب��ن  ب���دران 
ع��ل��ى امل����راح����ل والآل�����ي�����ات ال��ت��ي 
تتبعها عمادة القبول والت�سجيل 
منذ مرحلة تقدمي الطالب على 
اجلامعة حتى يتم قبوله نهائيا.

الملك فيصل
اأ������س�����در ك���ر����س���ي اق���ت�������س���ادي���ات 
وم�ستقاتها  وال��ت��م��ور  ال��ن��خ��ي��ل 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ف��ي�����س��ل، م��وؤل��ف��ا 
بعنوان )موؤ�سرات قطاع  جديدا 
والتمور ودور القت�ساد  النخيل 
احل�����ي�����وي ب���امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
كل من:  اإع��داد  ال�سعودية(، من 
امللحم،  نا�سر  بن  فهد  الدكتور 
الهباب،  والدكتور حممد �سمري 
وال���دك���ت���ور ه�����س��ام ���س��ي��د ت��وف��ي��ق 

غزاوي.
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حول العالم

جامعة ليستر تكتشف خلية تكوين الذاكرة
المصدر: موقع جامعة ليستر

ت���و����س���ل ال���ع���ل���م���اء يف ج���ام���ع���ة ل��ي�����س��رت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة اإل���ى اك��ت�����س��اف ج��دي��د ب�ساأن 
الرئي�ص  امل��ح��رك  املتو�سط،  املخيخ  ف�ص 
امل�������س���وؤول ع���ن ت��ك��وي��ن ال����ذاك����رة يف امل��خ 
ال��ف�����ص ال�سدغي  ي��غ��ري  ال��ب�����س��ري، ح��ي��ث 
ال��و���س��ط��ي م���ن ن�����س��اط��ه ل��ت�����س��ج��ي��ل  �سيئ 
جديد لربطه بذاكرة حدث ما حتى ولو 
ك���ان ح��دث��ا واح����دا م��ن اأج���ل اإن�����س��اء اآل��ي��ة 

جديدة لتاأ�سي�ص الذاكرة اجلديدة.
ج������اءت  ال����درا�����س����ة، ال���ت���ي اأع��ل��ن��ت��ه��ا 
اجلامعة يف يوليو املا�سي، ثمرة تعاون بني 
العلماء الأمريكيني والربيطانيني للمرة 
الأولى يف الدرا�سات الإن�سانية للبحث يف 
كيفية تكوين الذكرى واخلربات التعلمية 

اجلديدة. 
جامعة  من  العلمي  الفريق  وتراأ�ص 
»ماتيا�ص  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  »لي�سي�سرت«  
قيوان  »روديرجيو  والربوفي�سور  اآي�سون« 
فرتاأ�سه  الأمريكي  الفريق  اأما  كريوجا«، 
الدكتور »اإتزاك فرايد« من مركز »رونالد 
ريغان« الطبي يف »رونالد ريغان ميديكال 

.UCLA »سنرت�
اأن اخل��ل��ي��ة  اإل�����ى  ال��ف��ري��ق  وت��و���س��ل 

عندما  ن�ساطها  يختلف  امل��خ  يف  الع�سبية 
تتكون ذاكرة جديدة.

ل�سان  على  العلمي  الفريق  و���س��رح 
رئ��ي�����ص م��رك��ز ع��ل��م الأع�����س��اب يف جامعة 
لي�سرت »رودري���غ���و غ��ي��وان غ��ريوغ��ا«  ب��اأن 
ب�سورة معينة يف  تتعلق  الع�سبية  اخللية 

الذهن.
فمثال ع�سب الن�سان يتحفز لروؤية 
املمثلة »جنيفر اآني�ستون«، وكذلك يتحفز 
اإيفل« يف فرن�سا  »ب��رج  اأخ��رى لروؤية  مرة 
ب�سبب روؤيته م�سبقا ل� »جنيفر اآني�ستون« 
اإي��ف��ل« يف فيلم م��ا، واحل��ال  بجانب »ب��رج 
نف�سه ينطبق على اخللية الع�سبية للمرء 
الذي راأى فيلما ل�لممثل »كلينت اي�ستود« 
اأمام برج »بيزا« املائل يف اإيطاليا؛ فنف�ص 
»كلينت  ل��روؤي��ة  تتحفز  الع�سبية  اخللية 
لروؤية  تن�سط  وكذلك  مبفرده  اإي�ستوود« 

الربج مبفرده اأي�سا.
على   ينطبق  نف�سه  »احل��ال  واأ�ساف 
املري�ص الذي ين�سط ع�سبه مبجرد روؤية 
املمثلة »هايل بريي«  يف م�سل�سل » �سيدين 
اأوب����را ه��او���ص«، ولع���ب ال��غ��ول��ف »تايجر 

وودز« بالبيت الأبي�ص«.
الذي  الع�سب  اأن  الباحثون  واأثتبت 
ل�«جنينيفر  م��ف��ردة  ل�����س��ورة  �سابقا  تنبه 

ل�سطرابات الع�سبية وال�سكتة الدماغية 
واملجل�ص الوطني الطبي وبرنامج حدود 

الإن�سان العلمية و موؤ�س�سة »مازيرز«. 

لعبة الذاكرة
وحتدث الدكتور اأي�سون، وهو اأحد اأع�ساء 
التجريبية  الفكرة  عن  البحثي،  الفريق 
اأن  التي قامت عليها الدرا�سة قائال »مبا 
تلعب  الو�سطي  ال�سدغي  الف�ص  اأع�ساب 
اأن نرى  دورا يف تكوين الذاكرة افرت�سنا 
فقمنا  �لع�سب؛  ن�ساط  يف  ت��غ��ي��ري�ت  �أي���ة 
مبراقبة مخ الإن�سان وقدمنا ملجموعة من 
املر�سى �سورا ل توجد بينها وبني النا�ص 
اأو الأماكن عالقة، وو�سعنا  بينها �سورة 
برج  اإي�ستوود«، ومن خلفه �سورة  »كلينت 
»بيزا« املائل، فوجدنا اأن اخللية الع�سبية 
»اإي�ستوود«،  راأت �سورة  ملا  اإل  مل تتحرك  
ال��ربج، وبقيت  ثم لحقا مع روؤي��ة �سورة 
ال�سور  مع  ن�سطة  غري  الع�سبية  اخللية 

الأخرى«.
�لن�ساط  �أن  �لتجربة  »�أك���دت  وت��اب��ع 
تغري يف نف�ص حلظة الروؤية واأحيانا بعدها 
جمموعتني  اأن  كيف  يعلمنا  مم��ا  بقليل، 
من اخلاليا الع�سبية يف املخ ت�سفر �سورا 

ذهنية لتخزين ذكريات جديدة«.

الآن  تنبه  قد  »هايل بريي«  اأو  اآني�ستون« 
لل�سورة املرتبطة باإن�سان ما اأعني �سورة 
اأو  اأوب��را هاو�ص«  اأو » �سيدين  اأيفل«  »برج 

»برج بيزا املائل«.
النتيجة  اأن  »رودري����غ����و«  واأ�����س����اف 
الع�سب غري من  اأن  يف  تتمثل  امللحوظة 
اللحظة  نف�ص  يف  وحتفز  ن�ساطه  خوا�ص 
لتكوين  امل��رئ��ي  ال�����س��يء  فيها  تغري  ال��ت��ي 
اأن الع�سب غري  ذاك��رة جديدة؛ ما يعني 
من ن�ساطه يف امل��رة الأول��ى مبجرد روؤية 
ملا  الثانية  للمرة  ثم  اأني�ستون«،  »جينيفر 

راأى برج »اإيفل«.
جاءت  التغريات  اأن  »لحظنا  وق��ال 
يف ح����دث واح�����د، وه�����ذا  ت��غ��ي��ري ج����ذري، 
التي  ال�سابقة  ب��ال��ت��ج��ارب  ق��ارن��اه  م��ا  اإذا 
اأج����ري����ت ع���ل���ى احل����ي����وان����ات ح���ي���ث مت��ت 
م��الح��ظ��ة ال��ت��غ��ريات ب��ع��د ف���رتة طويلة، 
وهذا اأمر مهم لفهم العمليات التي يقوم 
لأننا يف  ال��ذاك��رة؛  تكوين  الع�سب يف  بها 
احلياة العادية ل نحتاج لكي نتذكر �سيئا 
ما اإلى اأن نتعر�ص لنف�ص احلدث؛ اأي اإن 

مرة واحدة تكفي«.
جملة  يف  الدرا�سة  الباحثون  ون�سر 
»نريون« العلمية املحكمة، واعتمدوا فيها 
ع��ل��ى م��ن��ح م��ق��دم��ة م���ن امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي 
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حول العالم

لقطات
المملكة المتحدة

درا���س��ة  ح����ذرت  ــك:  وري جامعة 
اأعدتها جامعة »وريك« من اختفاء 
امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  ال����وظ����ائ����ف  اآلف 
القريب كاملمر�سات والأخ�سائيات 
الدعم  الجتماعيات ب�سبب �سعف 
امل����ق����دم ل���الأم���ه���ات ال���ط���ال���ب���ات يف 
التعليم العايل. وجاء يف الدرا�سة، 
ال�����ت�����ي اأع������ده������ا م���ع���ه���د اأب�����ح�����اث 
التوظيف يف اجلامعة، اأن الأمهات 
اإل����ى الك��ت��ف��اء ب����اأي دورات  مي��ل��ن 
جنى  منها  ي�ستطعن  متخ�س�سة 
على  وتف�سيلها  الأم�����وال،  بع�ص 
ل  جامعية  درج���ة  على  احل�����س��ول 
احتياجات  تلبية  بعدها  ي�ستطعن 
وبني  بينهم  والتوفيق  اأطفالهن  

متطلبات الوظيفة.

ت��و���س��ل��ت  أكسفورد:  جامعة 
درا�سة اأعدتها جامعة اأك�سفورد اإلى 
اأن فجوة التح�سيل الدرا�سي  بني 
ونظرائهم  الربيطانيني  الطالب 
غ���ري ال��ربي��ط��ان��ي��ني م���ن ال�����س��ني 
وال��ه��ن��د واأف���ري���ق���ي���ا وب��ن��غ��الدي�����ص 
ب�سكل  تقل�ست  ق��د   16 ال���  عمر  يف 
م��ل��م��و���ص؛ ب��ل اإن��ه��م ت��ف��وق��وا على 
ن��ظ��رائ��ه��م ال��ربي��ط��ان��ي��ني اأي�����س��ا 
الدرا�سة  واأ�سارت  الدرا�سة.  ح�سب 
ال���واف���دي���ن من  ال��ط��ل��ب��ة  اأن  اإل�����ى 
ت���ل���ك ال����ب����ل����دان  اأ�����س����ح����وا اأك����ر 
الطالب  على  ال��ت��ف��وق  على  ق���درة 

الربيطانيني البي�ص.   

جنوب أفريقيا
النظامي���ة  غ���ري  الإقام���ة  تث���ري 
جن���وب  يف  الدولي���ني  للط���الب 
تقلي����ص  م���ن  خم���اوف  اإفريقي���ا، 
اإل���ى  الوافدي���ن  الط���الب  ع���دد 
جنوب اإفريقيا بن�سبة 25% فاأكر. 
وظهرت هذه املخاوف اإبان موؤمتر 
ال���دويل  الع���ايل  التعلي���م  رابط���ة 
يف جن���وب اإفريقي���ا ال���ذي عق���د يف 
رح���اب جامع���ة »نيل�س���ون مانديال 
مرتووبليت���ان يونيفر�سيت���ي« م���ن 

19-21 اأغ�سط�ص اجلاري.

الواليات المتحدة
افتتح���ت كلي���ة  ييــل:  جامعــة 
جامع���ة  يف  املعماري���ة  الهند�س���ة 
يي���ل الأمريكية معر�سا ي�ستك�سف 
ح���ال الع���امل عندم���ا ي�س���ل ع���دد 
الب�س���ر اإلى �سبعة ملي���ارات ن�سمة. 
»مدين���ة  ا�س���م  املعر����ص  وحم���ل 
اأمن���وذج  ب�س���ر:  ملي���ارات  ال�سب���ع 
لع���امل البناء والت�سيي���د«، ويحوي 
الهند�سي���ة  للمخطط���ات  �س���ورا 
تعي���د  املتحرك���ة  الت���ي  والر�س���وم 
املدين���ة  �س���ورة  يف  الع���امل  ر�س���م 
الواحدة. و�سيفت���ح املعر�ص اأبوابه 
جمانا لل���زوار م���ن 3 �سبتمرب اإلى 

14 نوفمرب 2015.

الجامعات األميركية تتصدر تصنيف شنغهاي
المصدر: يونيفرسيتي

وورلد نيوز

ه��ي��م��ن��ت اجل���ام���ع���ات الأم���ريك���ي���ة على 
العامل  جامعات  كربيات  تتويج  من�سة 
تونغ«   جياو  »�سنغهاي  ت�سنيف  ح�سب 
ال��ذي   2015 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي��ة  للجامعات 
اجل��اري  اأغ�سط�ص  منت�سف  يف  ���س��در 
من  مراكز  ثمانية  على  ح�سلت  حيث 
بينما  الأول����ى،  الع�سرة  امل��راك��ز  �سمن 
 20 اأف�سل   �سمن  مركزا   16 ح�سدت  

جامعة على امل�ستوى العاملي.
وت�������س���درت ج���ام���ع���ة »ه�����ارف�����ارد« 
ع��ل��ى  ل���ل���ع���ام 13  ال����ع����امل����ي  ال����رتت����ي����ب 
»معهد  و  »���س��ت��ان��ف��ورد«  تلتها  ال��ت��وايل، 
»كاليفورنيا  و  للتقنية«  ما�سا�سويت�ص 
و  »كالتيك«  و  »ك��م��ربي��دج«  و  بريكلي« 
»برون�ستون« و »كولومبيا«و«�سيكاغو«، 
وجاءت »اأك�سفورد« الربيطانية يف ذيل 

الع�سر الأول. اأما اجلامعات ال�سينية، 
لالأبحاث  ال�ست�ساري  امل��دي��ر  فاأو�سح 
يف ت�����س��ن��ي��ف ���س��ن��غ��ه��اي ال��دك��ت��ور »ي��ن��غ 
ت�سينغ«، اأنه بالرغم من عدم وجود اأية 
اأف�سل  �سمن  ج��دي��دة  �سينية  جامعة 
500 ج��ام��ع��ة، ف���اإن ت��رت��ي��ب اجل��ام��ع��ات 
يف  برتتيبها  م��ق��ارن��ة  ت��ق��دم  ال�سينية 
و  »ت�سينغو«  فجامعتا  امل��ا���س��ي؛  ال��ع��ام 
اأف�سل  اأعتاب  على  الآن  تقفان  »بكني« 

100 جامعة يف العامل. 
وعن جامعات اململكة املتحدة، قال 
»ينغ ت�سينغ«، اإن هنالك جامعة جديدة 
ال��ع��امل للمرة  اأف�����س��ل ج��ام��ع��ات  �سمن 
الأولى يف العامل، وهي جامعة »وريك« 
كانت  بعدما   92 املركز  ج��اءت يف  حيث 

�سمن املراكز ال� 151-200 يف املا�سي.
ن��ن�����س��ى   األ  »ي���ج���ب  ي���ن���غ  واأردف 
ج��ام��ع��ات »اأك�������س���ف���ورد« ال���ت���ي ت���اأخ���رت 
م��ن ال��ت��ا���س��ع اإل���ى ال��ع��ا���س��ر ه���ذا ال��ع��ام، 

وجامعتي »كمربيدج« و »يونيفر�سيتي 
املركز  يف  جاءتا  اللتني  لندن«  كوليدج 

.»18
 وج��������اءت ج���ام���ع���ات ب��ري��ط��ان��ي��ة 
اأخرى �سمن اأف�سل 50 جامعة، ومنها: 
جامعة »اإمربيال كوليدج اأوف �ساين�ص 
اآند تكنولوجي اآند ميدي�سن«  يف املركز 
23، وجامعة »مان�سي�سرت« يف املركز 41، 

ثم جامعة »اإدينربغ« يف املركز 47. 
اأوروب���������ا اح���ت���ل م��ع��ه��د  ويف ق������ارة 
ان�����س��ت��ي��ت��وت اأوف  »���س��وي�����ص ف���ي���دي���رال 
املركز  �سوي�سرا  زي��ورخ« يف  تكنولوجلي 
20، وج����اءت ج��ام��ع��ة »ك��وب��ن��ه��اج��ن« يف 
املركز 35، وجامعة »بيري اآند ماري« يف 
»ب��اري- وجامعة   ،36 املركز  يف  فرن�سا 
�سود« يف املركز 41 ، وجامعة »هيبريغ« 
»كارولين�سكا«  وجامعة   ،46 امل��رك��ز  يف 

ال�سويدية يف املركز 48. 
اليابان فقد جاءت جامعة   اأما يف 

حلت  ب��ي��ن��م��ا    ،21 امل���رك���ز  يف  ط��وك��ي��و 
جامعة »كيوتو« الرتتيب 26.

وج�������اءت ج���ام���ع���ة »م����ل����ب����ورن« يف 
وج��ام��ع��ة   ،44 امل����رك����ز  يف  اأ����س���رتال���ي���ا 
وج���ام���ع���ة   ،25 امل����رك����ز  يف  »ت����ورن����ت����و« 

»بريت�ص كولومبيا« يف املركز 40. 
وبح�سب ت�سنيف التخ�س�ص، فقد 
كانت جامعات »بريكلي« و »هارفارد« و 
و  و�ستافورد   ما�سام�س�ستو�ص«  »معهد 
»ك��ال��ت��ك« الأف�����س��ل يف ت��دري�����ص العلوم 
الطبيعية والريا�سيات، بينما اأ�سبحت 
و  ما�سام�س�ستو�ص«  »م��ع��ه��د  ج��ام��ع��ات 
»���س��ت��اف��ورد«  و »ب��ريك��ل��ي« و »ال��ي��ن��وي 
»او���س��ت��ني«  و  ت�سامبيون«  اأرب���اب���ان  اآت 
والتقنية  الهند�سة  تعليم  يف  الأف�سل 

وعلوم احلا�سب الآيل.
»كمربيدج«  و  »ه��ارف��ارد«  وحققت 
ما�سا�سويت�ص  »معهد  و  »���س��ت��اف��ورد«  و 
للقنية« و »�سان فران�سي�سكو« الأف�سلية 

بينما  واحلياتية،  الزراعية  العلوم  يف 
ح�����ازت ج��ام��ع��ات »ه�����ارف�����ارد« و »���س��ان 
ف��ران�����س��ي�����س��ك��و« و »وا���س��ن��ط��ن ���س��ي��ات��ل« 
»����س���ت���ان���ف���ورد«،  و  ه���وب���ك���ن���ز«  »ج������ون  و 
ال�سريري  الأف�سلية يف تدري�ص الطب 
وال�سيدلة، وجاءت جامعات »هارفارد« 
و »�سيكاغو« و »معهد ما�سات�سو�ست�س�ص« 
يف  الأف�سل  »بريكلي«  و  »كولومبيا«  و 

تدري�ص العلوم الجتماعية.
ال�����س��ي��ن��ي،  ال��ت�����س��ن��ي��ف  اأن  ي���ذك���ر 
م�ستوى  على  الأ�سهر  الت�سنيف  وه��و 
خمتلفة  معايري  على  يعتمد  ال��ع��امل«، 
م���ث���ل ع�����دد احل���ا����س���ل���ني ع���ل���ى ج���وائ���ز 
دول���ي���ة م���ن خ��ري��ج��ي ه���ذه اجل��ام��ع��ات 
اأو ك��وادره��ا، وك��ذل��ك ع��دد امل���رات التي 
ن�������س���رت ف��ي��ه��ا م����ق����الت ل���ب���اح���ث���ني يف 
العلمية  املجالت  يف  املعنية  اجلامعات 
ال��ت��ي ا�ست�سهد  امل���رات  ال���رائ���دة، وع���دد 

فيها مبقالتهم.

المصدر: يونيفرسيتيمعهد لمكافحة العنصرية في السويد
وورلد نيوز

منت�سف  »غ����وت����ربغ«  ج��ام��ع��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
»�سيغرد�ستات«  معهد  اجل��اري  اأغ�سط�ص 
ملناه�سة العن�سرية والتطرف يف ال�سويد 
ماليني  ع�سرة  ق��دره��ا  حكومية  مبنحة 

�سويدي )1.2 مليون دولر اأمريكي(.
ي��ك��ون  اأن  ع���ل���ى  امل����رك����ز  و���س��ي��ع��م��ل 
م���������س����درا وط����ن����ي����ا خ���ال�������س���ا مل���ك���اف���ح���ة 
تذكي  التي  واحل��رك��ات  الإيديولوجيات 

نار التطرف يف البالد.
 و�سمى املعهد با�سم  »�سيغرد�ستات« 
عا�ص  ال��ذي  »تورغني«  وال��د  با�سم  تيمنا 
وابنته   1945-1876 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  يف 
ال��ت��ي ع��ا���س��ت يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 1911-

يف  بن�ساطهما  معروفان  وكالهما   2010
حقوق  على  واحل��ف��اظ  ال��ن��ازي��ة  مكافحة 

الإن�سان. 
ويف ك��ل��م��ة الف���ت���ت���اح، ق����ال رئ��ي�����ص 
ال�������وزراء »ل��ط��امل��ا ك���ان���ت امل��ع��رف��ة ال��ع��دو 
الرئي�ص للعن�سرية، و�سيعمل املركز على 
مكافحة التطرف والعن�سرية يف البالد، 
بينما �ستعمل اجلامعة على تطوير ون�سر 

املعرفة«. 
و����س���رياأ����ص امل��ع��ه��د م��دي��ر م�����س��روع  
ب��ل��دي��ة »ك���ون���غ���ايل« ال���دك���ت���ور »ك��ري�����ص 
الت�سامح  با�سم  معروف  وهو  مات�سون«، 
اأ�سهم  ب��ه  لأن��ه  اأمن��وذج��ا يحتذى  ويعد 
العن�سرية  وحم��ارب��ة  الت�سامح  ن�سر  يف 
داخل البلدية طوال 20 عاماً. و�سي�ستمر  
امل�����س��روع ول��ك��ن حتت  اإدارة  »ك��ري�����ص« يف 
تاأ�س�ص  امل�سروع  اأن  علما  املعهد،  مظلة 

يبلغ من  �سبي  اغ��ت��ي��ال  اإث���ر   1995 ع��ام 
ال��ع��م��ر 14 ع��ام��ا ع��ل��ى ي��د ح��رك��ة �سباب 

النازيني اجلدد.

دعوات للمقاطعة 
فقد  املعهد،  ر�سالة  نبل  من  الرغم  على 
واج����ه ن������داءات ب��امل��ق��اط��ع��ة م���ن ق��ب��ل  18 
اأ����س���ت���اذا ج��ام��ع��ي��ا يف ج��ام��ع��ة »غ��وت��ن��ربغ« 
افتتاحية  ال�����راأي يف  ه���ذا  ���س��ط��روا  مم��ن 
اأ�سهر ال�سحف ال�سويدية وا�سمها »داغن 
نيهرت«، موؤكدين اأن املعهد تاأ�س�ص لغر�ص 

�سيا�سي ول عالقة له بالبحث. 
واأكد املعار�سون اأن مدير املعهد مل 
يكمل ر�سالة الدكتوراه، واأن البالد لي�ست 
يف ح����رب ���س��د الإره�������اب ب���ل ت���ع���اين من 
من  لها  لبد  تاريخية  اجتماعية  م�سكلة 
حل، واأ�ساروا اإلى معاناة اأطفال امل�سلمني 
ال�سويديني يف الرو�سة حاليا، ممن ينظر 
�ستنفجر  اأنهم قنبلة موقوتة  اإليهم على 

يف البالد يوما ما، على خالف احلقيقة.
ال�سويد  وزراء  رئي�ص  رد  جهته  من 
» قمنا مب��ا يلزم فعله م��ن تقييم  ق��ائ��ال  
م�����س��روع  م��ن��ه��ج  اأن  ون������رى  ل����الأو�����س����اع 
»كونغايل« �سائب اإل اأنه ينق�سنا البحث 
ال��ب��الد  يف  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  تفعيل  كيفية  يف 
ب��اأ���س��ره��ا، وم���ن  ث��م خ�س�سنا ذل��ك املبلغ 
ل��ه��ذا ال��غ��ر���ص«. ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه، قلل 
قيمة  م��ن  روث�ستاين«  »ب��و  الربوف�سيور 
اجل���دل ح��ي��ال اإن�����س��اء امل��ع��ه��د، م��وؤك��دا اأن 
امل���وق���ف ال��ن��اج��م ع���ن م��ق��اط��ع��ة ال��ع��ل��م��اء 
ل��ل��م��ع��ه��د ي��ح��ل ال��غ��م��و���ص ب���ني ط��ي��ات��ه، 
مو�سحا اأن مواقف ال�سا�سة تختلف دائما 

عن موافق العلماء.

آفاق الجامعة  |  العدد 153  |  15 ذو القعدة 1436  |  30 أغسطس 2015



تقرير

امل��ك��ت��ب��ة ه���ي ال���وج���ه احل�������س���اري ال���ذي 
ال��زاوي��ة لأي  اأم��ة، وحجر  تتباهى به كل 
ب��ح��ث ع��ل��م��ي، وه���ي دار ل��ت��اري��خ امل��ع��رف��ة 
بذلك  واإمي��ان��ا  وم�ستقبلها.  وحا�سرها 
مبكتباتها  الرتقاء  على  اجلامعة  عملت 
الناجحة  امل��ك��ت��ب��ات  ف�����ي م�����س��اف  ل��ت��ك��ون 
التي تقوم بدورها الأبرز ف�ي دفع عجلة 

العملية الأكادميية.
باجلامعة  امل��رك��زي��ة  املكتبة  وت�سم 
وي�سل  واأج��ن��ب��ي��ا،  ع��رب��ي��ا  ك��ت��اب��ا   275651
ع���دد ال��ر���س��ائ��ل ال��ع��ل��م��ي��ة يف امل��ك��ت��ب��ة اإل��ى 
5095 ر�سالة،  بينما ي�سل عدد الدوريات 
اإل���ى 1017  ال��ورق��ي��ة  والأج��ن��ب��ي��ة  العربية 
دورية، والدوريات على ال�سبكة 224107،  
واملكتبات    ،24 الأ���س��ل��ي��ة  وامل��خ��ط��وط��ات 

الإلكرتونية 37188.

الرؤية
اإلى حتقيق  املكتبات  �سوؤون  ت�سعى عمادة 
م���رك���ز م���ت���ط���ور ف�������ي ت���وظ���ي���ف ت��ق��ن��ي��ات 
امل��ع��ل��وم��ات وم�����س��ادره��ا ف�����ي زم���ن اأ�سبح 
املعلومات  اإنتاج  على  يعتمد  العامل  ف�يه 
لدعم  اأ�سكالها  بكافة  م�سادرها  وتوف�ري 
املجتمع ب�سفة عامة واملجتمع الأكادميي 

ب�سفه خا�سة.

الرسالة
ت�ستمد عمادة �سوؤون املكتبات ر�سالتها من 
اأجل  من  ت�ساندها  فهي  اجلامعة  ر�سالة 
تعزيز العلم والتعلم، ودعم الباحثني من 
التدري�ص والطالب، وكافة  اأع�ساء هيئة 
املعلومة  بتوف�ري  وذل��ك  املجتمع،  �سرائح 

بكافة اأنواعها وم�سادرها واأ�سكالها.

األهداف
اأهداف  اإلى  تهدف عمادة �سوؤون املكتبات 
امل�ستقبلية  العمادة  خطط  تنف�يذ  منها: 
اجلامعة،  ور�سالة  روؤي��ة  مع  يتوافق  مبا 
واإي������ج������اد ب���ي���ئ���ة م���ع���ل���وم���ات���ي���ة حم���ف���زة، 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة لتقدمي  وت��وظ��ي��ف 
خ��دم��ة م��ع��ل��وم��ات��ي��ة ���س��ري��ع��ة وم��ت��م��ي��زة، 
من  للم�ستف�يدين  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ق��دمي 
والتقنيات،  الو�سائل  ب��اأح��دث  م�سادرها 
ف�ي  لطالبيها  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه  واإي�����س��ال 
النتقال  بعناء  تكليفهم  دون  اأم��اك��ن��ه��م 

والبحث عنها.

نبذة 
باجلامعة  املكتبات  �سوؤون  عمادة  اأ�س�ست 
ف�ي عام 1420، وهي من العمادات امل�ساندة 
ب���اجل���ام���ع���ة، وت���ع���ن���ى ب���خ���دم���ة ال���ط���الب 
وال��ط��ال��ب��ات واأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص، 
وامل��وظ��ف��ني وال��ب��اح��ث��ني، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
واملكتبات  املركزية  املكتبة  على  الإ�سراف 
ال��ف��رع��ي��ة، وت���اأم���ني م�����س��ادر امل��ع��ل��وم��ات 
مدينة  وخ����ارج  داخ���ل  للكليات  املختلفة 

اأبها.
وت���ت���ط���ل���ع ال����ع����م����ادة اإل�������ى ت��ن��ف�����ي��ذ 
من  ورع��اي��ة  ب��دع��م  امل�ستقبلية  خططها 
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل 
اجلامعة،  ووك���الء  ال���داود  الرحمن  عبد 
بالو�سول  امل�ستف�يدين  مطالب  لتحقيق 
ي�سر  بكل  املعلومات  م�سادر  جميع  اإل��ى 

و�سهولة.

مهام العمادة 
اأي عمادة للمكتبات يف  ر�سالة  كما هي 
العمادة  ت�سعى  ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات 
اإل������ى ال���ع���م���ل ع���ل���ى م�������س���ان���دة امل��ن��اه��ج 
القدرة  وتنمية  ال��درا���س��ي��ة،  وامل��ق��ررات 
وتوف�ري  املعلومة  على  احل�سول  على 
اأوع����ي����ة امل���ع���ل���وم���ات ب���ك���اف���ة اأ���س��ك��ال��ه��ا 
واأن��واع��ه��ا وط��رق��ه��ا وت��ق��دمي اخل��دم��ة 
امل��رج��ع��ي��ة مل��رت��ادي��ه��ا ب��ك��ف��اءة واق���ت���دار 
ب����اأح����دث ال���و����س���ائ���ل امل���ت���اح���ة وب���اأي���دي 
من  ع���ال  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  متخ�س�سني 
مهامها  وتتمثل  وال��ت��اأه��ي��ل،  ال��ت��دري��ب 

فيما يلي:
املكتبات  على  الكلى  الإ���س��راف   •

الفرعية التابعة للعمادة.
امل�ستهلكة  املواد  طلبات  تاأمني   •
ل��ل��م��ك��ت��ب��ات ال��ف��رع��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة 

التابعة للعمادة.
وال�����دوري�����ات  ال���ك���ت���ب  • ت����اأم����ني 
لأق�����������س�����ام ال����ك����ل����ي����ات امل�����وج�����ودة 
وبيانات  من��اذج  ح�سب  باجلامعة 

مقننة.
امل��ك��ت��ب��ي��ة  اخل����دم����ات  •  ت���ق���دمي 
والعلمية للم�ستف�يدين يف اأ�سلوب 
مميز من الأداء يت�سم بال�سهولة.

من  ال��ت��ي  الإج�������راءات  • ات��خ��اذ 
الباحثني  ا�ستفادة  ت�سهيل  �ساأنها 
وامل������راج������ع������ني ل���ل���م���ك���ت���ب���ات م��ن 
ال�سعوبات  وتذليل  حمتوياتها، 

التي تواجههم.

المكتبات المهداة
للمكتبات  قاعة  املركزية  املكتبة  اأن�����س��اأت 
املهداة �سمت الكثري من الكتب املتميزة، 
وق���د ع��م��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا الإج��������راءات الفنية 
الالزمة، وفيما يلي اأبرز املكتبات املهداة 

للجامعة:

مكتبة الدريب
امل��رح��وم الدكتور �سعود بن  اأه��دى ورث��ة 
�سعد الدريب مكتبة والدهم اإلى جامعة 
امل���ل���ك خ���ال���د، وه����ي م���ا ي����ق����ارب  ث��الث��ة 
بارز  مكان  تخ�سي�ص  ومت  ع��ن��وان.  اآلف 
ل��و���س��ع��ه��ا ف�����ي��ه ح��ي��ث مت ت���اأم���ني رف���وف 

�سنعت خ�سي�سا حلفظها.
وت���������س����ت����م����ل ه���������ذه ال�����ك�����ت�����ب ع���ل���ى 
م��و���س��وع��ات م��ت��ع��ددة م��ن ع��ل��وم �سرعية 
وجغراف�ية  وت��اري��خ��ي��ة  ول��غ��وي��ة  واأدب���ي���ة 
ودوري���ات  جامعية  ور���س��ائ��ل  ومو�سوعات 

متخ�س�سة.

مكتبة محمد علي محلي
وحت��ت��وي ع��ل��ى اأك����ر م��ن 1400 ع��ن��وان، 
وهي من اأوائل الطبقات، وبها جمموعات 
املهداة،  املكتبات  اأف�سل  من  وتعد  ن��ادرة، 

وقد اأعجب بها كثري من الزوار.

مكتبة أحمد عبيد
وحت��ت��وي ع��ل��ى 450  ع��ن��وان��ا م��ن الكتب 
يتم  ومل  ع���دة،  تخ�س�سات  ف�����ي  القيمة 
العثور  على �سرية ذاتية عن ال�سيخ اأحمد 

امل��ق��ت��ن��ي��ات  وت�����س��ن��ي��ف  • ف��ه��ر���س��ة 
ح�سب القواعد املكتبية.

وحت��دي��ث  لتطوير  التخطيط   •
املعلومات  اأوع��ي��ة  ت��زوي��د  اأ���س��ال��ي��ب 

واإيداعها.
ك��ع��م��ل��ي��ات  ال���ك���ت���ب،  •  ����س���ي���ان���ة 

التجليد وغريها .
ومتابعة  الكتب  �سهادات  طلب   •
ال��ن��ا���س��ري��ن وت��وزي��ع ق��وائ��م الكتب 

على مكتبات اجلامعة.
• �سبط عملية التزويد ومنا�سبتها 

مع ميزانية الكتب املو�سوعة.
ج��راء  املطلوبة  الكتب  متابعة   •
و�سولها ومرورها وتزويد املكتبات 

بالدورية العلمية.
التالفة. الكتب  • ا�ستقبال 

وال�����س��ج��الت  ال���ن���م���اذج  • حت���دي���د 
اأع�����م�����ال ال��ق�����س��م  امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 

والوحدات التابعة له.
• م���ع���اجل���ة امل�������س���ك���الت ال���ت���ي ق��د 
تطراأ يف املكتبات بالطرق احلكيمة 

والدفع مبا يلزم.
واإخالء  الإعارة  بطاقات  • اإ�سدار 

الطرف.
ال�سنوي. الكتاب  • تنظيم معر�ص 

اإلهداء والتبادل 
يتم تزويد املكتبة بالعديد من الدوريات 
ع���ن ط���ري���ق الإه��������داء م��ث��ل اجل��ام��ع��ات 

ال�سعودية وغريها.

عمادة  مل�����س��وؤويل  وف��ق��ا  الآن،  حتى  عبيد 
�سوؤون املكتبات.

وب�سفة عامة، اأ�سافت هذه املكتبات 
عالية،  معرف�ية  قيمة  اخلا�سة  ال��ث��الث 
وقيمة  امل��رك��زي��ة،  املكتبة  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
ن���ادرة  كتبا  حت���وي  اإذ  للمعرفة،  ت��راث��ي��ة 
وقدمية، بالإ�سافة اإلى املجالت العربية 
جلي  ب�سكل  تو�سح  كانت  التي  القدمية 
اإدراك��ه��م  و�سعة  اأ���س��ح��اب��ه��ا،  اط���الع  �سعة 

ملعنى املعرفة.

المواد السمعية والبصرية 
من  اجلامعة  مكتبات  مقتنيات  ع��دد  بلغ 
املواد ال�سمعية والب�سرية اإلى 521  قر�سا 
و  مايكروف�يلم   228 و    CD م�سغوطا 
ع���ب���ارة عن  وه����ي  م��اي��ك��روف�����ي�����ص،   2873
اأفالم   10 و  ودك��ت��وراه،  ر�سائل ماج�ستري 

ف�يديو.

اشتراكات في قواعد
معلومات إلكترونية 

ت�����س��رتك امل��ك��ت��ب��ات امل���رك���زي���ة يف ق��واع��د 
قاعدة  بينها  م��ن  اإل��ك��رتون��ي��ة  معلومات 
ع��ل��ى ثالثة  WeL وحت��ت��وى  امل��ع��ل��وم��ات 

مليون كتاب اإلكرتوين.
األ�����ف جملة   17 ت�������س���رتك  يف  ك��م��ا 
العلمية  التخ�س�سات  جميع  يف  علمية 
ال��رق��م��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة  ت���ت���واف���ر يف  ال���ت���ي ل 

ال�سعودية. 
ال���ك���ت���ب  يف  اأي�������������س������ا  وت�������������س������رتك 

تخطط  لتحقيق مركز متطور فـي توظيف تقنيات المعلومات

مكتبات الجامعة.. أكثر من 250 ألف كتاب
و 24 مخطوطة أصلية

الإلكرتونية من اإل�سف�ري Elsevier التي 
ل تتوافر يف املكتبة الرقمية ال�سعودية.

وت���ب���ن���ت ال���ع���م���ادة ت��اأ���س��ي�����ص ب���واب���ة 
كل  يف  موحدا  بحثا  تت�سمن  اإلكرتونية 
ق���واع���د امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت�����س��رتك ف�يها 
اجل���ام���ع���ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ال��ب��ح��ث يف 
اجل��ام��ع��ي��ة.  ل��ل��م��ك��ت��ب��ات  الآيل  ال��ف��ه��ر���ص 
الإدارة  مع  بالتعاون  البوابة  يف  والعمل 
العامة لتنقية املعلومات و ال�سركة املزودة 
قيد الإعداد و جتهيز املوقع لال�ستخدام.

خدمات المعلومات
ل�ستى  خدماتها  امل��رك��زي��ة  املكتبة  ت��ق��دم 
واأع�����س��اء  وط��ال��ب��ات  ط��الب��ا  امل�ستف�يدين 
هيئة تدري�ص رجال ون�ساءا، كما تقدمها 
اإل����ى ك��اف��ة امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وتفتح 
هيئة  واأع�ساء  للطالبات  اأبوابها  املكتبة 
من  الن�ساء  وعموم  الن�سائية،  التدري�ص 
امل���واط���ن���ات وامل���ق���ي���م���ات ي���وم���ي اجل��م��ع��ة 
ظهر  بعد  الثانية  ال�ساعة  من  وال�سبت، 
اجل��م��ع��ة اإل����ى ال��ث��ام��ن��ة ل��ي��ال، واأم�����ا ي��وم 
ال�����س��ب��ت ف��م��ن ال��ت��ا���س��ع��ة وح��ت��ى ال��ث��ان��ي��ة 

ظهرا.

اإلعارة
املرجعية  الإع������ارة ه��ي ع�����س��ب اخل��دم��ة 
الأو�سع  الباب  لأنها  املكتبات،  جميع  ف�ي 
اأن  للم�ستف�يد  ميكن  خ��الل��ه  م��ن  ال���ذي 
يدخل باب املعرفة والإفادة من مقتنيات 
امل��ك��ت��ب��ة وي��ح��م��ل اجل�����دول الآت�����ي بع�ص 
الإح�سائيات حول الإعارة، علما اأن هذه 
الإح�سائية املجدولة هي عن �ستة اأ�سهر 
فقط ، اأي من �سهر نوفمرب 2014 املا�سي 

وحتى اإبريل 2015. 

اإلعارة الذاتية
ه���ذه اخل��دم��ة اأط��ل��ق��ت��ه��ا ع��م��ادة ���س��وؤون 
امتداد لإميانها  وذل��ك  اأخ��ريا،  املكتبات 
للعلم  خدمة  هي  امل�ستف�يد  خدمة  ب��اأن 
هذه  وتتم  للباحثني،  وخدمة  واملعرفة 
اخل��دم��ة ع��ن ط��ري��ق اأج��ه��زة م��ت��ط��ورة، 
بيانات  ق��راءة  الأج��ه��زة  وت�ستطيع ه��ذه 
متريرها  ط��ري��ق  ع��ن  امل�ستعري  بطاقة 
ال�سوئي، فتظهر معلومات  املا�سح  على 
ط��ال��ب الإع������ارة، ث��م مي���رر »ال��ب��ارك��ود« 
ف�ي  الكتاب  ف�ي�سجل  بالكتاب،  اخلا�ص 
ح�����س��اب��ه وي�����س��م��ح ل��ه ب���اإع���ارت���ه. وميكن 
ا���س��ت��خ��دام الأج���ه���زة ذات���ه���ا ف�����ي اإع����ادة 

الكتب امل�ستعارة.

المشروعات التطويرية
ت��ق��وم ع���م���ادة ����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات وب��دع��م 
ب��ب��ذل  اجل���ام���ع���ة  اإدارة  م���ن  م��ت��وا���س��ل 
ج��ه��ود م�����س��ت��م��رة ف�����ي ت��ط��وي��ر مكتبات 
اجل���ام���ع���ة والرت������ق������اء ب���ه���ا م����ن اأج����ل 
ال�سد  هذا  وف�ي  العلم وطالبه،  خدمة 
اأجن�����زت ع���م���ادة ����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات ع���ددا 
املكتبة،  �سري  ف�ي  املهمة  امل�����س��اري��ع  م��ن 
ك��دخ��ول��ه��ا ف�����ي ال��ف��ه��ر���س��ة الآل���ي���ة عن 
»Horizon« �سيغة  الأف��ق  نظام  طريق 
انتقالها  ث��م   ،MARC 21  »21 »م���ارك 
 ،Symphony »�سيمفوين«  ن��ظ��ام  اإل���ى 
الذاتية،  الإع��ارة  اأجهزة  وكذلك توف�ري 

والت�سوير غري الورقي.
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تقرير

اإلجمالي

5182
1556
ــــــــــ
3110

519

مقتنيات مكتبات الجامعة من الكتب والمواد العلمية العربية واألجنبية - 1436/1435

الكتب العربية واألجنبية
الدوريات العربية واألجنبية

الدوريات على الشبكة
المخطوطات االصلية

المخطوطات المصورة
المطبوعات الحكومية

الرسائل الجامعية
الوسائل السمعية

المصغرات الفلمية
المكتبة اإللكترونية

قواعد معلومات اخرى
اإلجمالي

نوع المقتنيات
عنوان

57291
1000
2941

24
ــــــــــ

28
5000
ــــــــــ
ــــــــــ

25760
20

92064

مجلد ومادة

212938
1000
2941

24
ــــــــــ

62
5000
ــــــــــ
ــــــــــ

25760
20

247745

المقتنيات العربية
عنوان

23168
17

221166
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ

95
ــــــــــ
ــــــــــ

11428
37

255911

مجلد ومادة

62713
17

221166
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ

95
ــــــــــ
ــــــــــ

11428
37

295456

المقتنيات األجنبية
عنوان

80459
1017

224107
24

ــــــــــ
28

5095
ــــــــــ
ــــــــــ

37188
57

347975

المجموع
مجلد ومادة

275651
1017

224107
24

ــــــــــ
62

5095
ــــــــــ
ــــــــــ

37188
57

543201

المواد السمعية والبصرية بالمكتبة المركزية

ميكروفـيلم
ميكروفـيش

CD أقراص
أفالم فـيديو

اإلجمالي

المادة
228

2873
521

10
3632

228
2873

521
10

3632

النسخالعناوين

حركة استعارة الكتب بمكتبات الجامعة - 1436/1435

طالب البكالوريوس ودون الجامعى
طالب الدراسات العليا

الطالب غير المنتمين للجامعة
أعضاء هيئة التدريس 

موظفو الجامعة

الفئات المستفيدة

1687
98

ــــــــــ
386

31

عدد الكتب المعارةعدد االستعارات
كتب عربية

4217
1266
ــــــــــ
2531

422

كتب اجنبية

965
290

ــــــــــ
579

97
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إعالم

أسبوعية جامعة الملك خالد

أحمد العياف 

ن���اق�������ص ن���خ���ب���ة م�����ن الأك����ادمي����ي����ني 
)اأع�ساء  املتخ�س�سني  والإعالميني 
اأ���س��ب��ار(، م��و���س��وع العالقة  م��ن��ت��دى 
ب���ني ال�����س��ح��اف��ة امل��ح��ل��ي��ة وامل��ت��ل��ق��ي، 
���س��م��ن م��و���س��وع��ات م���ت���ع���ددة ح��ول 
الق�سايا  وبع�ص  اجلارية،  الأح��داث 

الفكرية. 
املو�سى:  م�سفر  الأ���س��ت��اذ  وق���ال 
�سوء  يف  ال�سحافة  ن��ح��اك��م  »���س��رن��ا 
دعائية،  م���واد  ت��ق��دمي  على  ق��درت��ه��ا 
ول��ي�����ص ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي م���ادة 

�سحافية«. 
واأو�������س������ح الأ������س�����ت�����اذ ع���ب���داهلل 
امل��ت��ل��ق��ي  م�����س��ت��وى  اأن  ال�����س��وي��ح��ي 
ارتقى بينما مل يرتق م�ستوى بع�ص 
من  م��ت��اأ���س��ف��ا  ال�سحفية،  ال��ق��ي��ادات 
حال ال�سحافة التي ل زالت تتعامل 
معه  تتعامل  ك��ان��ت  كما  املتلقي  م��ع 

قبل 30 عاما. 
وات����ف����ق����ت ال����دك����ت����ورة ع��ائ�����س��ة 
اأن  مبينة  ال�سويحي،  م��ع  ح��ج��ازي 

ع������������دم ت�����ط�����ور 
بع�ص  م�ستوى 
ال����������ق����������ي����������ادات 
اأدى  ال�سحفية 
لعزوف جماعي 
ع�����������ن ق��������������راءة 

ال�سحف.

معرفة 
الجمهور

الدكتور  وذه��ب 
ع�����������������ب�����������������داهلل 
احل�����م�����ود، اإل����ى 
»ال�����س��ح��اف��ة  اأن 
اأو  امل����ط����ب����وع����ة 

اإج��م��ال  جتيد  عندنا،  منها  بقي  م��ا 
ال���ت���ع���ب���ري امل���و����س���وع���ي ع����ن ع��ق��ل��ي��ة 
وهي  وميوله،  وتطلعاته  جمهورها 
ت��ع��رف ج��ي��دا ك��ي��ف ت��ع��رب ع���ن ذل��ك 
مبهارة عالية على الرغم من بع�ص 

هفواتها«.
واأ�ساف »اأعتقد اأن امل�سكلة لي�ست 
ه��ن��ا، واإمن���ا الإ���س��ك��ال يف ظني متعلق 

معرفتنا  مب��دى 
ال��ذي  للجمهور 
ت�����������س�����ت�����ه�����دف�����ه 
ال�������������س������ح������اف������ة 
امل�������ط�������ب�������وع�������ة، 
ت���ع���د  مل  ف�����ه�����ي 
ت�������������س������ت������ه������دف 
اجل����م����ه����ور ك��م��ا 
ت��ع��رف��ه درا���س��ات 
الإع����������������������������������الم 
والت�����������������س��������ال، 
ل����ه����ا  اإن  ب����������ل 
عيا  نو ا  ر جمهو
ب���ي���ن���ه���ا وب���ي���ن���ه 
ع���الق���ة ن��ف��ع��ي��ة، 
فهي تخاطبه وتخافه وترجوه، وهذا 
تفعله  مبا  يبدو،  ما  �سعيد،  اجلمهور 
اأن  يظن  لأن���ه  امل��ط��ب��وع��ة؛  ال�سحافة 
النا�ص تقراأ ما يقراأه هو وينت�سي به«.
اجل���دل���ي���ة  اأن  احل�����م�����ود  واأك���������د 
حبي�ص  الإع���الم���ي  وال��وع��ي  عميقة، 
ال���ه���وى م���ن اجل���ان���ب���ني، واجل��م��ه��ور 
احلقيقي وجد طريقا اآخر، بل طرقا 

منتدى أسبار يناقش
»الصحافة المحلية والمتلقي«

عن  مو�سوعيا  يعرب  مل��ن  ليقراأ  �ستى 
عقليته ويحقق تطلعاته.

اأم�������ا ال����دك����ت����ور ف���ه���د ال���ع���راب���ي 
احل���ارث���ي ف��ع��ق��ب ع��ل��ى ه���ذا امل��و���س��وع 
التغيري،  ينتظر  منكم  »م��ن  ب��ال��ق��ول 
�سحفية  ق���ي���ادات  م���ن  ال��ت��ط��وي��ر  اأو 
متخ�سبة ومعزولة متاما عما يجري 
به  ات�سلت  اإذا  وه���ي  ال��ع��امل،  ه���ذا  يف 
اأخ���رى غري  تفعل ذل��ك ع��رب و�سائط 
ق�����ادرة ع��ل��ى اأن ت��ن��ق��ل ل��ه��ا اأك����ر من 

ن�سف احلقيقة اأو رمبا ربعها”.

جمل مستهلكة
وان���ت���ق���د ال����دك����ت����ور م�������س���اع���د امل��ح��ي��ا 
عّما  ب��اأن��ه ل يخرب  الر�سمي  الإع���الم 
ج���رى يف زي����ارات روؤ����س���اء ال����دول اإل��ى 
امل��م��ل��ك��ة، واإمن�����ا ت���اأت���ي دائ���م���ا اجل��م��ل 
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ة ال���ت���ي ت�����س��ري ل��ل��ع��الق��ات 
ذات  والق�سايا  البلدين  بني  الثنائية 
الهتمام امل�سرتك، وق��ال » ي��وم  كنت 
اأكتب  كنت  1400ه�����،  ع��ام  يف  �سحفيا 
هذه اجلمل، ول يزال الإعالمي حتى 

اليوم يفتقد املعلومة«.

د. م�ساعد املحياعبد اهلل احلمودعبد اهلل ال�سويحيم�سفر املو�سى

د. فهد العرابي احلارثي

مواقع التواصل.. وسيلة مثالية
لترسيخ العالمات التجارية

يلجاأ كثري من ال�سركات واملنظمات اإلى ا�ستخدام و�سائل 
التوا�سل الجتماعي بهدف تر�سيخ عالماتها التجارية 
اأن ي�سهم يف تو�سعة  وتعزيز ولء العمالء، ما من �ساأنه 

ح�ستها يف ال�سوق.
واأو����س���ح���ت ال�����س��رك��ة ال��ق��ط��ري��ة الأول������ى ل��و���س��ائ��ل 
ميديا  »�سو�سال  الرقمي  والت�سويق  الجتماعي  الإعالم 
���س��ول��و���س��ن�����ص«، اأن ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ي��ع��ن��ي اإع����ادة 
اخرتاع العالقة بني املنظمات واأ�سحاب امل�سلحة وتقليل 
املدة الزمنية امل�ستغرقة يف اإجراءات كانت ت�ستغرق اأياما 

اأو اأ�سابيع اإلى �ساعات اأو حتى لدقائق معدودة. 
التوا�سل  مواقع  ت�ستخدم  ال�سركات  اأن  واأ�سافت 
الجتماعي لزيادة الكفاءة والفعالية يف �سل�سلة التوريد، 
مع  واأن���واع عالقات جديدة  ولبناء من��اذج عمل جديدة 
اأي�سا  ال�����س��رك��ات  بع�ص  اأن  مبينة  امل�����س��ل��ح��ة،  اأ���س��ح��اب 
ت�ستخدم مواقع التوا�سل الجتماعي لتح�سني التوا�سل 

الداخلي بني املوظفني وكوادرها اخلا�سة.
ونهج  م��ب��داأ  تطوير  اأن  القطرية  ال�سركة  وت���رى 
يف  املنظمات  ي�ساعد  الجتماعي  التوا�سل  ملواقع  �سامل 
اأن يحمي ويقوي  �ساأنه  ال��ذي من  الفعال  اإدراك احلكم 

عالمتها التجارية
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التواصل االجتماعي؟



إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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تقنية

علي آل سعيد 

العامة  الإدارة  على  العام  امل�سرف  ك�سف 
ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة،  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية 
يف  انطلقت  اجلامعة  اأن  العلياين،  �سامل 
تعامالتها  لأغلب  التكنولوجي�ا  تطبي�ق 
ا�ستخدامها  اأ���س��ب��ح  ع��ن��دم��ا  وخ��دم��ات��ه�����ا 
اأه�م ما مييز املجتمعات، ومعيارا اأ�سا�سيا 

تقا�ص به درجة تقدم وتطور الأمم.

وحت�سي�ن  رف����ع  يف  وي�����س��ه�����م  ال����ق����رارات، 
م�����س��ت�����وى ال��ك��ف�����اءة وال��ف��ع��ال��ي��ة يف ك��اف��ة 
اإدارة  ه��ي  اجله�ة  تلك  فكانت  امل��ج��الت، 

احلا�سب الآيل ونظم املعلومات.

تغيير مسمى اإلدارة
ق��رار معايل  �سدر   ،1429 ع��ام  »يف  وتابع 
الإدارة  م�سمى  بتغيري  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
املعل�ومات«  لتقني�ة  العام�ة  »الإدارة  اإل��ى 

أقسام اإلدارة
• ق�سم الربامج والنظم.

واإدارة  ال��ب��ي��ان��ات  ق���واع���د  ق�����س��م   •
النظم.

• ق�سم ال�سبكات.
• ق�سم الدعم الفني املوحد.

ق�سم البوابة الإلكرتونية.
• ق�سم اأمن املعلومات.

وت��ط��وي��ر  ت��ن��م��ي��ة  اإدارة  ق�����س��م   •
املهارات.

• ق�سم اإدارة امل�ساريع.
• ق�سم ال�سيانة والدعم الفني.
• ق�سم املعامل وال�ستديوهات.

• ق�سم اجلودة.
اخل�����ط�����ة  م���������������س�������روع  ق�����������س�����م   •
ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة ل���ل���ت���ع���ام���الت 

الإلكرتونية.

موقع الجامعة اإللكتروني
تقنية  اأن  الإدارة،  على  امل�سرف  واأ���س��اف 
من  العديد  تقدم  اجلامعة  يف  املعلومات 
واملهتمني  اجل��ام��ع��ة  ملن�سوبي  اخل��دم��ات 
املوقع  اأطلقت  حيث  منها،  خارجها  م��ن 
اجلديدة،  بحلته  للجامعة  الإل��ك��رتوين 
وت�سعى الإدارة من خالله  ليكون موقعا 
اإلكرتونيا متميزا يناف�ص املواقع العاملية.

تطويرها  يف  الإدارة  ع��م��دت  وق���د 
»اإدارة  ن��ظ��ام  اإل���ى  الن��ت��ق��ال  اإل���ى  للموقع 
حمتوى« جديد هو نظام Drupal الذي 
يعد حاليا من اأبرز الأنظمة امل�ستخدمة 
يف اأع������رق م���واق���ع ال����ع����امل، م��ث��ل وك��ال��ة 
هارفرد  وجامعة  الأبي�ص  والبيت  نا�سا 
وغريها، كما مت عقد �سراكة ا�سرتاتيجية 
لتقدمي  الأمريكية   Acquia �سركة  مع 
والتدريب  وال�ست�سارات  التقني  الدعم 

ب�سكل دوري .
عدد   على  اجلامعة  موقع  ويحتوي 
على  العمل  مت  الداخلية  ال�سفحات  من 

نقط�ة  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال��ع��ل��ي��اين  واأب�����ان 
وف��ي��ه��ا فتح   ع���ام 1419،  ك��ان��ت  ال�����ب��داي�����ة 
ب��ال��غ��ة الأهمي�ة  ن��ح��و خ��ط��وات  ال��ط��ري��ق 
املت�زاي�دة  لالحتي�اج�ات  عملي�ة  وترجم�ة 
ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات اأ���س��م��ل واأو����س�������ع، ف��ك��ان من 
جه�ة  حتديد  املرحلة  تلك  يف  ال�سروري 
معين�ة تقوم مبهم�ة بن�اء واإدارة وتطوي�ر 
نظ�ام متكامل للمعلومات يوؤمن الإ�سناد 
ال�������الزم ل���ر����س���م ال�����س��ي��ا���س��ات و���س��ن��اع�����ة 

ومتكنت الإدارة خالل فرتة وجي�زة م�ن 
التقل�يدي  الورق�ي  النظ�ام  م�ن  تق�ل�ل  اأن 
وتنتقل اإلى النظام الإلكت�روين احلديث، 
من  اأق�سامها  بكافة  الإدارة  متكنت  كما 
وذلك  الإلكرتونية،  التعامالت  تطبيق 
م����ن خ�����الل ت��ط��وي�����ره��ا مل��ج��م��وع�����ة م��ن 
ب�سكل  اأ�سهمت  التي  املعلوماتية  الأنظمة 

كبري يف توفري الوقت واجلهد«.

حمتواها مبا ي�سهل للم�ستخدم الطالع 
على حمتوى ال�سفحات، حيث مت مراعاة 
املطلوب  املحتوى  اإل��ى  الو�سول  �سهولة 
ب��ح��ي��ث ي���ت���م ال���ت���ن���ق���ل ب����ني ال�����س��ف��ح��ات 

ب�سهولة وي�سر. 
وي���ح���ت���وي م���وق���ع اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى 
حوايل 150 جهة ما بني اإدارات وعمادات 
وم���راك���ز وك���ل���ي���ات، ومت اإن�������س���اء دوام����ني 
خ��ا���س��ني ل��ك��ل ج��ه��ة، ك��م��ا اأن�����س��ئ م��وق��ع 
اإلكرتوين لكل جهة من جهات اجلامعة.

خدمة البوابة اإللكترونية
myKKU

ي�ستفيد  ج��دي��دة  اإلكرتونية  ب��واب��ة  وه��ي 
م��ن��ه��ا ج��م��ي��ع م��ن�����س��وب��ي اجل����ام����ع����ة، يف 
حماولة لتوفري الوقت واجلهد، و�سرعة 
اخل����دم����ات  بجمع   وذل�������ك  ال����و�����س����ول، 
اإدارة  من  املقدمة  للجامعة  الإلكرتونية 
اأخ���رى  ج��ه��ات  م��ن  اأو  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
وت��ب��وي��ب��ه��ا يف ح��زم��ة واح�����دة، ع��ل��ى نحو 
ي�سمن ت�سفحها يف وقت قيا�سي، ويوفر 
ال�سفحات  ب���ني  ال��ت��ن��ق��ل  وع���ن���اء  اجل��ه��د 

لإيجاد اخلدمة املطلوبة.
ع��ل��ى 12 خدمة  ال��ب��واب��ة  وحت��ت��وي 
اإل��ك��رتون��ي��ة وه����ي: احل�����س��ور وال��غ��ي��اب، 
وامل������ع������ام������الت، وامل�������ه�������ام، واخل������دم������ات 
الأك����ادمي����ي����ة )امل������ق������ررات(، وال���ن���م���اذج، 
وال���ربي���د اجل��ام��ع��ي، وامل��ك��ت��ب��ة، وامل��ل��ف��ات 
اجلامعة  واأخ��ب��ار   ،Drive الإل��ك��رتون��ي��ة 
التوا�سل  ودليل  وامل��دون��ات،  واإعالناتها، 

اجلامعي.
يف   myKKU خ����دم����ات  وت��ت��م��ث��ل   
احل�����س��ور، وال��ت��ق��ومي، وامل���ه���ام، وال��ربي��د 
الإل��������ك��������رتوين، وم����ل����ف����ات����ي، وامل���ك���ت���ب���ة، 
وع�سو  واحل�سور للطالب  وامل���ق���ررات، 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ص، ودل����ي����ل ال���ت���وا����س���ل، 
والبالك بورد، واملدونات، والدعم الفني.

ب��اأن��ه   ،myKKU تطبيق  وي��ع��رف   

12 قسما مختلفا تسهم في رفع وتحسين مستوى الكفاءة

إدارة تقنية المعلومات..
عين الجامعة وسند لرسم السياسات وصناعة القرارات
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ت��ط��ب��ي��ق ي��ق��دم خ��دم��ات��ه ل��ك��اف��ة اأن��ظ��م��ة 
الأجهزة الذكية وبدخول موحد، و�سمم 
 ،myKKU ب����واب����ة  خ����دم����ات  ل���ت���ق���دمي 
ب���الإ����س���اف���ة ل���ل���خ���دم���ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

اجلامعة يف متناول اجلميع.
اأ�سبح  التطبيق  ه���ذا  خ���الل  وم���ن 
لدى امل�ستخدمني العديد من اخلدمات 

�سواء الأكادميية والإدارية واملالية.
اإمكانية   myKKU تطبيق  ومينح 
ال�ستفادة من كافة خدمات امل�ستفيد من 

خالل الدخول املوحد مثل: 
• املعامالت املالية والإدارية 

والأكادميية.
• تفا�سيل املقررات ونتائجها.

• ملفاتي.
• ر�سائل الربيد الإلكرتوين.

• املدونات.
• احل�سور والن�سراف.

• املهام.
مع بقاء اخلدمات العامة من اأخب  
ار واإعالنات وتوا�سل وغريها متاحة ل

جلميع. 
وهذا هو الإ�سدار الأول من خدمة 
اخل���دم���ة  ت�����س��ه��د  و�����س����وف   ،myKKK
خ���الل ال��ف��رتة ال��ق��ري��ب��ة ال��ق��ادم��ة امل��زي��د 
الإ�سافية  واخل��دم��ات  التح�سينات  م��ن 
التي تقوم على نف�ص طريقة العر�ص يف 
ولكن  وب��دخ��ول موحد؛  واح���دة،  �سفحة 
بطرق اأف�سل واأكر اأريحية للم�ستخدم. 

الخدمات اإللكترونية
تقنية  وقطاع  ع��ام  ب�سكل  اجلامعة  ت��ويل 
بالغا  اهتماما  خ��ا���ص،  ب�سكل  املعلومات 
ب��ت��ح�����س��ني ج�������ودة اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة 
ويف  ال��ق��ط��اع��ات  ���س��ت��ى  يف  للم�ستفيدين 
التوجيهات  م��ع  متا�سيا  اأرج��ائ��ه��ا  جميع 

امللكية ال�سامية.
ومع منو ا�ستخدام تقنية املعلومات 
يف امل���وؤ����س�������س���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وت���ط���وي���ره���ا،  
فعال  اأ�سلوب  اإيجاد  اإل��ى  احلاجة  تنامت 
وخم���ط���ط ب��ع��ن��اي��ة ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات 
اأف�سل  مع  يتنا�سب  مبا  والتقنية  الفنية 
املعايري العاملية يف تقدمي واإدارة خدمات 

تقنية املعلومات ح�سب املعايري العاملية.
ومن اأجل حتقيق توجهات احلكومة 
التعامالت  اإلغاء  وحماولة  الإلكرتونية 
ال����ورق����ي����ة، ���س��ع��ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف 

النظام خدمة تقنية رائعة ت�سهم يف رفعة 
اإل��ى  اأداء اجل��ام��ع��ة وو���س��ول��ه��ا  م�����س��ت��وى 
ا�ستخدام  يف  العاملية  اجلامعات  م�ساف 

تكنولوجيا املعلومات. 

إخالء الطرف اإللكتروني
جلميع من�سوبي  م��ق��دم��ة  خ��دم��ة  وه���ي 
اإل���ى  ومن�سوباتها، وتهدف  اجل���ام���ع���ة 
ت��ي�����س��ري ع��م��ل��ي��ة م��ت��اب��ع��ة ط���ل���ب اإخ�����الء 
اإر�سال  اإمكانية  اخلدمة  وتتيح  الطرف. 
ر����س���ائ���ل ن�����س��ي��ة ع����رب اجل�������وال مل���دي���ِري 
الط��الع  اأج��ل  م��ن  وامل�سوؤولني  الإدارات 

على الطلبات املحالة لهم.

المبايعة اإللكترونية
وه��ي خ��دم��ة اإل��ك��رتون��ي��ة ج��دي��دة اأت��اح��ت 
املجال للراغبني من من�سوبي ومن�سوبات 
اجل���ام���ع���ة يف م��ب��اي��ع��ة خ�����ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
تعبئة  خ����الل  م���ن  وذل�����ك  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  املبايعة على  من��وذج 
متكن  خ��دم��ة  اإن�����س��اء  مت  ك��م��ا  للجامعة. 
من�سوبي اجلامعة من مبايعة ويل العهد 
الأم��ري حممد بن  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
نايف بن عبد العزيز اآل �سعود، ومبايعة 
امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  ال��ع��ه��د  ويل  ويل 
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود، حفظهما اهلل.

ال��وظ��ي��ف��ي��ة وحت��دي��د ج��م��ي��ع حم��ددات��ه��ا 
م���ن ����س���روط وب���ن���ود ت��ع��ه��د و�مل����وؤه����الت 
وتقدمي  وغ��ريه��ا،  والتقديرات  العلمية 
املر�سحني  وحتديد  وتدقيقها  الطلبات 
ل���الخ���ت���ب���ارات ال���ت���ح���ري���ري���ة، وحت���دي���د 
امل���ر����س���ح���ني ل���ل���م���ق���اب���الت ال�����س��خ�����س��ي��ة، 
وال��رت���س��ي��ح وال��ت��ع��ي��ني، وك���ذل���ك اإر����س���ال 
ر���س��ائ��ل ن�����س��ي��ة ه��ات��ف��ي��ة ور���س��ائ��ل ب��ري��د 

اإلكرتوين للمتقدمني.
ويتم اإ�سافة اإلى ذلك عر�ص طلبات 
امل��دن��ي��ة،  ال��ت��وظ��ي��ف ع��ل��ى وزارة اخل��دم��ة 
التحريرية  الختبارات  درجات  وا�سترياد 
من نظام الت�سحيح الآيل، وتعريف جلنة 
وعر�ص  �سالحياتها،  وتو�سيح   التدقيق 

نتائج املقابالت ال�سخ�سية على املوقع.
 

النماذج اإللكترونية
Forms

يتم من خاللها عمل الإج��راءات اخلا�سة 
ب���ال���دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة، وخ��دم��ة ت��وا���س��ل، 
ون���ظ���ام ال����س���ت���ئ���ذان، وح���ج���ز ا���س��رتاح��ة 
للمنا�سبات، وخدمة عر�ص نتائج املقبولني 
الت�سويت  وخ���دم���ة  ال��ع��ل��ي��ا،  ب��ال��درا���س��ات 

لرت�سيح العمداء.

طريقة العمل
Agile »بالـ »أجايل

ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة  يف  ال���ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة  ت���ع���د 

لإن�ساء  املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة 
جم��م��وع��ة م���ن اخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة 
منها  ي�ستفيد  لكي  حت�سينها  وحم��اول��ة 

جميع من�سوبي اجلامعة.

بوابة المبتعثين
هو نظام اإلكرتوين يهدف يف املقام الأول 
اإلى خدمة املبتعثني يف اخلارج والداخل، 
من خالل تقدمي اخلدمات الإلكرتونية 
عليهم،  الإج���راءات  وتي�سري  للمبتعثني، 
وت����وف����ري ال����وق����ت واجل����ه����د ل��ي��ت��ف��رغ��وا 

للتح�سيل الدرا�سي .
لإدارة  امل��ب��ت��ع��ث��ني  ب����واب����ة  وت���ت���ي���ح 
املبتعثني  مع  البتعاث اإمكانية التوا�سل 
داخل اململكة وخارجها من خالل ر�سائل 
اأو الربيد الإل��ك��رتوين، وكذلك  اجل��وال 
حت���ت���وي ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن ال���ت���ق���اري���ر 
اخل��ا���س��ة ب������اإدارة الب���ت���ع���اث، ب��الإ���س��اف��ة 
اخلدمة امل�سافة  وهي  املبتعثني،  ملنتدى 

حديثا للبوابة.
وع��������ن��������دم��������ا ي��������دخ��������ل امل����ب����ت����ع����ث 
ال����ب����واب����ة وي����ع����ب����ئ من���������وذج ا�����س����ت����م����ارة 
ال���س��ت��ف��ادة  م���ن  ي��ت��م��ك��ن  مبتعث، فاإنه 
حيث ت�سمح  فيها،  اخل��دم��ات  جميع  من 
ب��ا���س��ت��ع��را���ص ب��ي��ان��ات ال��ب��ع��ث��ة، وم��ع��رف��ة 
املبتعث، اأو  تخ�ص  التي  املالية  احلركات 
تقدمي طلب ابتعاث، وغريها الكثري من 
اخلدمات كبياناتي، واإر�سال ر�سالة ن�سية 
اإل���ك���رتوين  ب��ري��د  واإر�����س����ال  للمبتعثني، 
ل��ل��م��ب��ت��ع��ث��ني، وال���ت���ق���اري���ر الإح�����س��ائ��ي��ة 
مع  م�سرتكة  واإح�����س��ائ��ي��ات  للمبتعثني، 
وبياناتهم  امل��ب��ت��ع��ث��ني،  وم��ن��ت��دى  ���س��ف��ري، 

وا�ستماراتهم.
ب��واب��ة  يف  امل�سجلني  ع���دد  ب��ل��غ  وق���د 
الأول���ى،  ن�سختها  اإط���الق  منذ  املبتعثني 

1920 م�ستفيدا.

وت��ف��ع��ي��ل  امل���ج���ال�������ص  اإدارة  ن����ظ����ام 
الجتماعات اإلكرتونيا

ليخدم  امل��ج��ال�����ص  اإدارة  ن��ظ��ام  ج���اء 
ال��ع��م��ل��ي��ة الأك����ادمي����ي����ة وي���ح���ول���ه���ا م��ن 
الطرق  اأك���ر  اإل���ى  التقليدية  الطريقة 
ب��ت��ح��وي��ل  الأداء  يف  وف��ع��ال��ي��ة  اإن��ت��اج��ي��ة 
تعامالت  اإل��ى  والجتماعات  التعامالت 
اإل���ك���رتون���ي���ة ���س��ري��ع��ة وب�����س��ي��ط��ة مت��ن��ح 
الإجن���از  على  ال��ق��درة  الكليات  جمال�ص 
ليكون  مع توثيق كامل  رائ��ع��ة  بطريقة 

نظام االستقطاب لمبتعثي 
برنامج خادم الحرمين 

ي��ه��دف للتوا�سل  اإل��ك��رتوين  ن��ظ��ام  وه��و 
مع  املتميزين من مبتعثي برنامج خادم 
احل��رم��ني ل��الب��ت��ع��اث اخل���ارج���ي، وت��اأت��ي 
ه���ذه اخل���ط���وة يف ال���وق���ت ال����ذي ي��واج��ه 
بالغة  �سعوبة  ال�سعوديون  املبتعثون  فيه 
قبيل  اململكة  ج��ام��ع��ات  م��ع  التوا�سل  يف 
فر�ص  على  احل�سول  بهدف  تخرجهم، 
ل��ه��م للتقدم  امل���ج���ال  وظ��ي��ف��ي��ة، لإت���اح���ة 
�سري  ومتابعة  ال��ع��امل،  يف  م��ك��ان  اأي  م��ن 
طلبهم؛ دون تكبد عناء ال�سفر واحل�سور 
اإلى اجلامعات، وهذا بدوره �سوف ميكن 
اجل���ام���ع���ة م���ن اخ���ت���ي���ار امل��ت��م��ي��زي��ن من 
�سريهم  درا���س��ة  على  بناءا  املبتعثني  بني 

الذاتية و�سهاداتهم العلمية. 
ويتمكن م�ستخدم نظام ال�ستقطاب 
من التقدم للوظائف ال�ساغرة من خالل 
من����وذج ال��ت��وظ��ي��ف، ك��م��ا مي��ك��ن��ه ال��ن��ظ��ام 
به،  اخلا�سة  ال��وث��ائ��ق  ك��اف��ة  م��ن حتميل 
وي�سمح للمتقدم عر�ص طلبه اأو التعديل 

عليه يف اأي وقت يريده.

نظام التوظيف
اإللكتروني األكاديمي

ي��ت��م م���ن خ��الل��ه الإع�����الن ع���ن خمتلف 
ال���ت���وظ���ي���ف يف اجل���ام���ع���ة،  م�������س���اب���ق���ات 
مب�����ا يف ذل������ك ال���ت���ع���ري���ف ب���امل�������س���اب���ق���ات  

بيئات  اأك���ر  م��ن  باجلامعة  املعلومات 
العمل كفاءة، وي�سهد بذلك كل من مر 
على الإدارة �سواء من داخل اجلامعة اأم 

من خارجها.
الإدارة،  اأ���س�����ص جن���اح  اأه����م  وم���ن 
ال�����ك�����ف�����اءات ال���ب�������س���ري���ة ال����ت����ي ت��ع��م��ل 

باإخال�ص وتفان.
لتقنيات  الإدارة  اع��ت��م��اد  اأن  ك��م��ا 
حول  تتمحور  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  الإدارة 
والزيادة  كفاءته  رف��ع  وكيفية  املوظف 
النجاح  اأ�س�ص  م��ن  ك��ان  اإنتاجيته،  م��ن 

التي تفردت بها الإدارة.
ول��ع��ل اع��ت��م��اد ط��ري��ق��ة »اأج���اي���ل« 
ت��ق��ن��ي��ة  م�������س���اري���ع  اإدارة  يف   Agile
امل��ع��ل��وم��ات م���وؤخ���را، ك���ان اأح����د اأو���س��ح 
للجامعة  اأ�سافت  التي  الأ���س��ب��اب  تلك 
ال�سبق  لها  جعلت  اإلكرتونية  خدمات 
ب�����ني اجل����ام����ع����ات ال���ع���رب���ي���ة يف ذل���ك 
كخدمة  العاملي  امل�ستوى  على  امل��ج��ال 
املحمول  الهاتف  وتطبيق   ،MyKKU

وخدمة ال�ستقطاب.
وال������� »اأج�����اي�����ل« ب���اخ���ت�������س���ار، ه��ي 
طريقة لإدارة امل�ساريع تعد اأحد اأنواع 
بتنفيذ  ت��ب��داأ  ال��ت��ي  ال���دوري���ة  الإدارة 
امل�سروع بعد تق�سيمه على �سكل دورات 
اأن  لب��د  دورة  كل  نهاية  ويف  ق�سرية. 
جيد  ب�سكل  يعمل  منتج  هناك  يكون 

وقابل للن�سر.

د. �سامل العلياين
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ريتويت

الطيور الغا�سبة Angry Birds لعبة م�سهورة �سدرت عام 2009 عن �سركة 
 Android و   IOS بنظامي  الذكية  الأجهزة  على  الفلندية   Rovio روفيو 
بعد  لت�سل  الذكية  الأجهزة  األعاب  نوعية يف م�ستوى  وحققت حينها قفزة 
ت�سعة اأ�سهر من اإ�سدارها، اإلى 30 مليون عملية تنزيل، ولكن لي�ص هذا بيت 

الق�سيد.
 Angry فقبل اأ�سبوعني مت اإ�سدار اجلزء الثاين من الطيور الغا�سبة
خالل  ولكن  تنزيل،  عملية  مليون   30 اأي   ، نف�سه  الرقم  وحقق   Birds 2

اأ�سبوعني فقط.
ففي ال�سني وحدها اأعلنت ال�سركة اأن 10 ماليني عملية تنزيل متت 
مع التحرر الذي ي�سهده �سوق الأجهزة الذكية هناك، كما اأعلنت اإقبال اأكر 

من 700 مليون �سيني على اقتناء الأجهزة الذكية.
وفكرة اللعبة ب�سيطة، تقوم على حرب بني طيور غا�سبة من ت�سلط 
اأعزكم اهلل، احتلت مكانها واأحكمت عليها اخلناق  جمموعة من اخلنازير، 
اأن تنت�سر بثورة �سد  اإل  لتقا�سمها رغد العي�ص وهناء املكان، فاأبت الأولى 
الطغيان وتلجم هذه اخلنازير بوابل من البي�ص ل يتوقف حتى ال�ست�سالم.

الآخ��ر،  تلو  النت�سار  ليح�سد  الغا�سب  الطري  ب��دور  الالعب  ويقوم 
وتعدد مراحل احلرب وتتنوع العراقيل التي ي�سنعها الطرف الآخر ليثنيك 

عن بلوغ الهدف املن�سود.
عن نف�سي، ا�ستوقفني الرقم الذي يقول اإن30  مليون عملية حتميل 

للعبة متت يف اأ�سبوعني فقط!
اللعبة متنف�سا  فهل هناك 30 مليون غا�سب يف العامل يرون يف هذه 
والأ�سفر  الأح��م��ر  املختلفة  باألوانها  الغا�سبة  الطيور  �سهرة  اإن  اأم  لهم، 
والأبي�ص والأ�سود هي التي حركت ف�سولهم لروؤية ما يقدمه اجلزء الثاين 

مع الطيور الأربعة؟
اأن  ع�سى  غا�سبون  خم��رتع��ون  بيننا  م��ن  ي��ك��ون  اأن  نتمنى  فقط  هنا 

ينجحوا يف عمل تطبيق اأو لعبة ب�سيطة حتقق رقما عامليا نتفاخر به.
خالل  تنزيل  عملية  مليون   30 اإل���ى  ال��رق��م  ه��ذا  ي�سل  اأن  ن��ري��د  ول 

اأ�سبوعني، بل نطمح اإلى اأقل من ذلك بكثري!
 �ساأكون متفائال اأترقب ظهور اأكر من خمرتع غا�سب يلفت نحونا 

النتباه رقميا.

الطيور الغاضبة

حسن أحمد العواجي

حاسب تعليمي 
لألطفـال من شركة 
Infinity األسترالية 

 
لالأطفال  تعليميا  حا�سبا  الأ�سرتالية   Infinity �سركة  اأطلقت 
لتعزيز مفهوم الوحدة التعليمية املتنقلة، ب�سعر متو�سط يرتاوح 

ما بني 300-250 دولر.
ويحمل احلا�سب م�سمى One Laptop كا�سم مبدئي حتى 

يتم ال�ستقرار على عالمة جتارية.
�سا�سة مزودة  باأكر من وح��دة، مع   One Laptop وياأتي 
بك�سل   1600x2560 وبدقة  خمتلفة  بقيا�سات  اللم�ص  بخا�سية 
مبفردها  لتكون  احلا�سب  عن  الف�سل  بخا�سية  كذلك  وم��زودة 

جهازا لوحيا م�ستقال.
 One Laptop تزويد  على  الأ�سرتالية  ال�سركة  وحر�ست 
مبعالج من نوع Quad Core CPU مع وحدة معاجلة مركزية 
ب�سرعة 1.5 جيجا هريتز رباعية النواة، وكامريا خلفية بدقة 5 
ميجا بك�سل واأخرى اأمامية بدقة 2 ميجا بك�سل، اإ�سافة لذاكرة 
و�سول ع�سوائي �سعتها 2 جيجا بايت ووحدة تخزين �سعتها 24 
اأو  البطارية  عن  تفا�سيل  اأي  ال�سركة  تذكر  ومل  بايت.  جيجا 

موعد ال�سدور الذي من املرجح اأن يكون اخلريف املقبل.

سامسونج
تنافس آبل بساعة 

 Gear S2
الأ�سبوع  ت�سويقي  اإع��الن  يف  الكورية  �سام�سوجن  عر�ست 
الثاين  الإ���س��دار  وه��ي  اجلديدة  الذكية  �ساعتها  املا�سي، 

.Gear S2 وحتمل ا�سم Gear من �سل�سلة
وتاأتي S2 ب�سا�سة دائرية ال�سكل قيا�سها 1.56 اإن�ص بدقة 
 1.2 ب��رتدد   Exynos 3472 ومعالج  بيك�سل،   360×360
الع�سوائية،  الذاكرة  من  ميجابايت   768 و  جيجاهريتز، 
 250 Bluetooth 4.1، وبطارية �سعتها  بالإ�سافة لتقنية 

ميلي �أمبري، وجمموعة من �مل�ست�سعر�ت لتتبع �لن�ساط.
ا�ستبدال  على  حر�ست  فقد  ال��دائ��رة،  �سا�ستها  ول��وج��ود 
 Tizen OS اجلديد  بنظامها   Android الت�سغيل  نظام 
ليتوافق مع تطبيقاتها ذات ال�سكل الدائري التي متيزت 

بتطبيقات خم�س�سة للياقة البدنية.
 Gear وقد وعدت �سام�سوجن بالك�سف ر�سميا عن �ساعتها
الأملانية  بالعا�سمة   IFA15 م��وؤمت��ر  فعاليات  خ��الل   S2

برلني ال�سهر املقبل.
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إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!
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الرأي الجامعي

الع�ساب اأو التع�سب م�سطلح نف�سي 
رائجا على م�ستويات متعددة  اأ�سبح 
ريا�سية وتربوية وثقافية و�سيا�سية.

ق���ب���ل  ك���ل ح����دث ري��ا���س��ي مهم 
بني نّدين يظهر التع�سب الإعالمي 
ب�����س��ك��ل ي��ج��ع��ل ط����ريف احل�����دث على 
���س��ف��ي��ح ���س��اخ��ن ج����دا ل���ي���ب���داأ اجت���اه 
لهزمية  والت�سفي  التع�سب  اآخر من 
اآل��ي��ة  ب�����س��ورة  الآخ�����ر. الأم����ر ينتقل 
تعج  ال��ت��ي  وامل��ن��ت��دي��ات  املجال�ص  اإل���ى 
ب��ال�����س��راخ وال�����س��ي��اح وجت����اوز ح��دود 
يعرف  م��ا  واأ���س��ب��ح  وال�����س��رع،  الأدب 

بالروح الريا�سية �سبه غائب متاما.
الريا�سي  »ال��درب��ي«  على  وق�ص 
ال�������س���راع ال���ث���ق���ايف امل����ري����ر ال���ق���دمي 
اجلديد بني تياري احلداثة والتقليد 
القدمي  تراثنا  يتجلى يف  تراه  الذي 

منذ ق�سة الناقد خرق خرق، و�سول 
مواقع  على  الثقافة  ���س��راع��ات  اإل���ى 
ال��ت��وا���س��ل  اآب« وم���واق���ع  ال���� »وات�������ص 
الج���ت���م���اع���ي الأخ��������رى، وال���ت���ي من 
اأ�سف اأنها تنت�سر بالدين اأحيانا وقد 
الكفر  الآخ��ر ل�سفري  تو�سل الطرف 
رغم اأن الأمر اأب�سط لو كان ثمة وعي 
وحوار ل يق�سي الآخر، ويبحث عن 

احلق واحلق وحده.
ذل����ك  اأن  ه����ن����ا  ي�����ذك�����ر  ومم��������ا 
ال��ت��ع�����س��ب ق���د ان�����س��ح��ب ب�����دوره على 
الفعل الثقايف، فراأينا ق�سائد متجد 
اأذكرها  لن  الريا�سية،  الفرق  بع�ص 
ب�سدد  نحن  فيما  نقع  ل  حتى  هنا 

التنفري منه.
يف  التع�سب  ت��رى  اأن  اأردت  واإن 
اأ����س���واأ ح��الت��ه ف��ان��ظ��ر اإل���ى ال��ربام��ج 

القنوات  على  ال�سيا�سية  احل��واري��ة 
ال��ع��رب��ي��ة امل�������س���ه���ورة ال���ت���ي ي��ت��اب��ع��ه��ا 
امل�����س��اه��دي��ن وال���ت���ي تنتهي  م��الي��ني 
احللقة  ت��ن��ت��ه��ي  اأن  ق��ب��ل  ال��غ��ال��ب  يف 
اأو قلب  امل��اء  مب�ساهد موؤملة من ر�ص 

الطاولة على اخل�سم!
واأم����ا اخل���ط���ورة ف��ه��ي ت��ك��م��ن يف 
ال��ت��ع�����س��ب ال��دي��ن��ي ل���الجت���اه، ول��ع��ل 
اأ�سواأها ما راأيناه من اأحداث التكفري 
وال��ت��ف��ج��ري ال���ت���ي ك����ان اآخ���ره���ا قتل 
ب��ي��ت اهلل الآم������ن، وه��و  امل�����س��ل��ني يف 
ناجم قطعا عن تع�سب اأعمى ومقيت 
ل��ل��ف��ك��رة والن���ك���ف���اء ع��ل��ي��ه��ا، وع���دم 
اأن  الآخ��ر  ال�سوء  لب�سي�ص  ال�سماح 
ي�سل اإليها، وهي خطة ينهجها قادة 
ذلك الفكر األ ي�سمح لآخر اأن يتدخل 

يف حوار ما اآمنت به من اأفكار!

د. عبدالرحمن
حسن المحسني 
رئيس قسم اللغة العربية 

التعصب
والإ�سالمي  العربي  امل�سهد  اإن 
اأ�سواأ  وي��راه  التع�سب  يدين  احلزين 
الكلمة   اج��ت��م��اع  ي�ستت  اأن  ميكن  م��ا 
الريا�سية  ���س��وره  اأب�����س��ط  م��ن  ب���دءا 

و�سول اإلى اأ�سواأ �سوره الفكرية.
واإذا مل نتقن فن احلوار وندر�سه 
لطالبنا ون�سمح لالأفكار بالتحاور يف 
�سيكون  املوقوت  الظالم  فاإن  ال�سوء 
البديل. ورحم اهلل عقالء هذه الأمة 
يف ع�����س��وره��ا ال���زاه���رة ال��ذي��ن ك��ان��وا 
ي��ق��درون احل���وار ح��ق ق���دره، ويحاور 
للبحث  ول��ك��ن  للغلبة،  ل  واح��ده��م، 
عن حق قد ل يكون معه، اأما حوارنا 
اليوم فهو مت�سلح باجلهل املركب يف 
كثري من الأحيان، حيث ل اأرى احلق 
م��ا عند  اأب�سر  اأن  ف��اأّن��ى يل  اإل معي 

الآخر من حق؟!

من أي 
الفريقين 

أنت؟
عبد اهلل آل كاسي

عميد  كلية التربية

اعتدنا يف نهاية كل اإج��ازة وقبل 
ب���داي���ة ال���درا����س���ة ع��ل��ى ان��ت�����س��ار 
وبث  والت�ساوؤم  التثبيط  ر�سائل 
ن��ف��و���ص  يف  وامل����ل����ل  ال�������س���اأم  روح 
ال�����ط�����الب م�����ن خ������الل ر����س���ائ���ل 
باأنواعها،  الجتماعي  التوا�سل 
احل����م����الت  ه���������ذه   ������س�����وء  ويف 
اإلى  الطالب  ينق�سم  والإ�ساعات 
ف��ري��ق��ني: ف������الأول ي��ن��ظ��ر بعني 
ال��ت�����س��اوؤم وال���ت���ذم���ر وامل���ل���ل من 
وي�ستثقلها،  وال��درا���س��ة  ال����دوام 
وي��ت��م��ن��ى ل����و ط���ال���ت الإج��������ازة، 
الإ�ساعات  متابعة   اإل��ى  وي�سعى 
الليل  اهلل  وي��دع��وا  وامل��ب�����س��رات، 

والنهار بتمديد فرتة الإجازة.
وح�������ني ت���خ���ي���ب ال���ظ���ن���ون 
وت�����س��ي��ع الآم������ال وي�����س��ب��ح غ��دا 
الدوام ل بد منه ول حمال يقبل 
ع��ل��ى ك��ل��ي��ت��ه وق��اع��ت��ه وزم���الئ���ه 
مقطب اجلبني يتاأفف ثم ي�سوغ 
لنف�سه  وي�����س��در  ال��غ��ي��اب  لنف�سه 
الإج��ازة  بتمديد فرتة  القرارات 
اأن  زاع��م��ا  اأ�سبوعني  اأو  اأ�سبوعا 

هذه فرتة احلذف والإ�سافة.
اأن  ي����ح����اول  ذل������ك  وب����ع����د   
الأم��ر  ق��ب��ول  نف�سه على  ي��وط��ن 
بالركب  اللحاق  ويحاول  الواقع 
ف��ي��ج��د ن��ف�����س��ه ق����د ت��خ��ل��ف ع��ن 
غياب  عليه  ور�سد  الرفاق  ركب 
ع���دد م��ن امل��ح��ا���س��رات ول يعلم 
ما م��ف��ردات امل��ق��رر، وم��ا املراجع 
ي��زال كذلك حتى  وما  املطلوبة، 
الف�سلي  الخ��ت��ب��ار  ع��ل��ى  ي��ف��ي��ق 
الأول، وعند الختبار يكرم املرء 

اأو يهان.
ال��ث��اين �ساحب   وال��ف��ري��ق 
ه��م��ة وط����م����وح، دائ�����م ال���ت���ف���اوؤل 
لكليته  حم��ب  �ل��وج��ه،  مب�سوط 
اأن  ي���ع���ل���م  ل����زم����الئ����ه  م���ت�������س���وق 
امل��ط��ال��ب ل ت��ن��ال ب��ال��ت��م��ن��ي ول 

بالك�سل واخلمول.
ي��وم مي�سي  ب��اأن كل  يوؤمن 
ي���ن���ق�������ص م�����ن ع����م����ره وي���دن���ي���ه 
اأن  يعلم  ي��ب��ع��ده.  اأو  ه��دف��ه  م��ن 
ال����ف����رتة اجل���ام���ع���ي���ة ه����ي ف���رتة 
الإجن����������از وال����ع����ط����اء وال���ت���م���ي���ز 
وحت���ق���ي���ق الآم����������ال وال���ط���م���وح 
والأه�������داف ف��ي��ق��ب��ل ب��ك��ل ج��دي��ة 
حتقيق  نحو  ومي�سي  وحما�سة، 
مهامه، متطلعا  واإجن��از  اأهدافه 
اإل����ى ال��ت��م��ي��ز وال��ت��األ��ق وال��ت��ف��وق 

والنجاح.
فمن اأي الفرقني اأنت؟

الأم�������ن وال�����س����ت����ق����رار وال����وح����دة 
ب��ارزة يف وطننا  والئ��ت��الف �سمات 
عهد  منذ  اأبناوؤه  بها  يرفل  الغايل 
اإل����ى ع��ه��د مليكنا  امل��وؤ���س�����ص  امل��ل��ك 

املفدى �سلمان بن عبد العزيز.
وعلى مدى تاريخ هذا الوطن 
تعر�ست هذه ال�سمات اإلى حماولة 
ل���زع���زع���ت���ه���ا رغ���ب���ة م����ن اأع����دائ����ه 
ل��ت��دم��ري م��ق��درات��ه ول��ك��ن��ه��ا ب���اءت 
اهلل  م��ن  بف�سل  ال��ذري��ع  بالف�سل 
ال�سعب  بني  الوطنية  اللحمة  ثم  
وال���ق���ي���ادة ال���ت���ي ع���م���اده���ا ال��ب��ي��ع��ة 
ال�سرعية وما تفر�سه من واجبات 
بها  وال��ت��ف��ري��ط  عنها،  اهلل  ي�ساأله 

موجب للوقوع يف البالء.
فلي�ص ه��ن��اك ب��دي��ل ع��ن ه��ذه 
وال��ف��رق��ة  ال��ف��و���س��ى  اإل  ال�����س��م��ات 
والخ������ت������الف وه����ت����ك احل����رم����ات 
وا�ستحالل الدماء والأموال، وهذا 
ما يعيه اأبناء الوطن لأنهم جميعا 
ت��وج��ه��ات��ه��م  يف �سفينة  ب��اخ��ت��الف 
واح��������دة م���ت�������س���اوي���ن يف احل���ق���وق 
الوحدة  ثمار  يجنون  وال��واج��ب��ات 
الوطنية يف رغد عي�سهم وا�ستقرار 

اأو�ساعهم واأمنهم.
تواجهها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات   
دول  ت�����اآم�����ر  م�����ن  الآن  امل���م���ل���ك���ة 
قيام  ب�سبب  اإق��ل��ي��م��ي��ة  وج��م��اع��ات 
املوؤامرات  لهذه  بالت�سدي  اململكة 
ل�سلب  اأع���دائ���ه  اإل����ى حم��اول��ة  داع 
مقدرات هذا الوطن باأي حماولة.
ول����ي���������ص ه�����ن�����اك اأب������ل������غ  م��ن 
ا�����س����ت����غ����الل دع���������وى ال���ط���ائ���ف���ي���ة 
البغي�سة وحماولة بعثها للتفريق 
ب���ني اأب���ن���اء ال���وط���ن ال���واح���د ب���اأي 
ط���ري���ق���ة ك����ان����ت م���ه���م���ا ب���ل���غ���ت يف 
الب�سعة  اجل��رائ��م  كتلك  ب�ساعتها، 
و�سناعتها  ل��ه��ول��ه��ا  اه���ت���زت  ال��ت��ي 
ال���ن���ف���و����ص امل���وؤم���ن���ة ال���ت���ي ت���وؤم���ن 
الزمان  وحرمة  امل�سلم  دم  بحرمة 

واملكان.
ا لن�ساأل اهلل للقتلى الأبرياء   اإَنّ
ال���رح���م���ة وامل���غ���ف���رة ول��ل��م�����س��اب��ني 
ال�����س��ف��اء ال��ع��اج��ل، ون��ه��ي��ب ب��اأب��ن��اء 
على  ي��ح��اف��ظ��وا  اأن  اإل�����ى  ال���وط���ن 
عن  اآذان��ه��م  ي�سموا  واأن  مقدراته 
كل من يريد به ال�سوء واأن يكونوا 
داع  لكل  واعية  واأذن���ا  �ساهرة  عينا 

لهدم مقدرات وطنهم.

د. أحمد بن محمد الحميد 
عميد كلية الشريعة
وأصـول الدين 

سمات الوطن

تطلعات في زمن المعوقات
علي عبداهلل البكري الشهري

االدارة العامة لالستثمار 

حينما نتطلع اإلى املجتمع واأح��وال املجتمع واإلى واقع املجتمع يف جمال التنمية جند اأن هناك العديد من التطلعات 
التي يت�سوق اإليها اجلميع دون ا�ستثناء، ولديهم القدرة على املطالبة بها وال�سعي خلفها اإلى حني حتقيقها، ولكن هناك 
العديد من التطلعات التي تعد ي�سرية ويف متناول اليد وحتتاج اإلى جمهود ي�سري لت�سيف للمجتمع تنمية عالية، ومن 
اأهمها: ال�سري يف الطريق العام بهدوء واحرتام للنظام، واحرتام للم�ساة، واحرتام لالأولويات، واحرتام للنف�ص الب�سرية 

التي كرمها اهلل تعالى على كثري ممن خلق، واحرتام للمال العام واخلا�ص.
الفرد يف جمال تنمية وتطوير وطنه بدل من الدخول يف جمالت  اأي�سا: العمل على تنفيذ ما تعهد به  ومنها 
ملتوية ومظلمة تعود على جمتمعه بالرجعية وخيبة الأمل و�سياع املال العام، وقد تكون �سببا يف هجرة املجتمع من تلك 

البقعة اإلى بقعة اأخرى بها العديد من املجالت التنموية املتطورة .
ويكر  نفعها  يعم  تنموية  م�ساريع  ط��رح  خ��الل  من  للوطن  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  الإخ��ال���ص  التطلعات:  وم��ن 
ا�ستخدامها مثل تو�سعة الطرق وتنظيمها وتطوير البيئة اخل�سراء يف الأحياء واإي�سال الكهرباء دون عناء، ومنها جلب 

الدواء اإلى كل فناء لدفع كل بالء بال م�سقة ول عناء لي�سبح املجتمع يف �سكل ثغر مبت�سم.
وترتكز كل هذه التطلعات على جانب مهم لدى الإن�سان الذي يحمل هم وطنه وكافة اأفراد بلده، وهذا اجلانب هو 
جانب ال�سمري احلي الذي ينب�ص �سريانه بالب�سرى ويجري دمه بالي�سرى،  ال�سمري احلي يحول ال�سحراء اإلى رو�سة 

غناء واجلبال ال�ساهقة اإلى اإطاللة ذات بهجة ت�سر الناظرين وتعجب الزائرين وتده�ص املتاأملني.
ال�سمري احلي ي�سل احلا�سر باملا�سي ليدمج ال�سورتني فيخرج لنا درتني ولوؤلوؤتني متحوان  النظرة ال�سوداء 
ليحل حملها م�سباح منري ي�سري يف �سوئه الراكب ل يخاف ول يحاذر، ول اأجد يف نف�سي �سيئا اإن بالغت وقلت اإنه مي�سي 

فيه ال�سرير الذي ذهب عنه ب�سره.
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ب���ع���د م������رور ن���ح���و ���س��ب��ع��ة ع���ق���ود ع��ل��ى 
ان��ط��الق��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف ب��الدن��ا 
ال��غ��ال��ي��ة، وب��ال��رغ��م مم��ا حت��ق��ق يف دور 
ف��اإن  �ل��ع��ل��م��ي،  �لق�سم  وم��ه��م��ة ون�����س��اط 
احل���اج���ة م��ل��ح��ة مل���راج���ع���ة مم��ار���س��ات��ن��ا 
يف ���س��وء جت����ارب اجل��ام��ع��ات امل��ت��ق��دم��ة 
الأع����راف  تتطلبه  وم���ا  وغ���رب���ا،  ���س��رق��ا 
التعليم  دم��ج  عقب  خا�سة  الأكادميية، 

العام بالتعليم العايل يف وزارة واحدة.
لقد حر�ست وزارة التعليم العايل 
ال��ق��رن  ه����ذا  الأول م���ن  ال��ع��ق��د  خ����الل 
ع��ل��ى ت��ق��ري��ب ���س��يء م��ن ت��ل��ك ال��ت��ج��ارب 
ب��رتج��م��ة وت��وزي��ع ع���دد م��ن ال��درا���س��ات 
اأداء  اآم��ل��ة حت�سني  الأج��ن��ب��ي��ة،  وال��ك��ت��ب 
الوطنية،  بجامعاتنا  الأكادميي  العمل 
كما اأطلقت الوزارة �سل�سلة من املبادرات 

الواعدة، ومن اأبرزها:
• اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية 
والب����ت����ك����ار )م����ع����رف����ة 1420ه���������( 

)بتفعيل اأداء اجلامعات يف ذلك(.

• اإن�ساء الهيئة الوطنية للتقومي 
 NCAAA الأكادميي  والعتماد 

.)1424(
احل����رم����ني  خ���������ادم  ب����رن����ام����ج   •
اخل��ارج��ي  لالبتعاث  ال�سريفني 

.)1426(
• م�سروع »اآفاق« )1432(.

اق����رتاب  ي���الح���ظ ع����دم  اأن�����ه  اإل 
الق�سم  دور  حتقيق  من  تقدم  مما  اأي 
، كما ه��و يف  ال��� 21  ال��ق��رن  العلمي يف 
اجل���ام���ع���ات امل��ت��ق��دم��ة ���س��رق��ا وغ��رب��ا، 
ال�سطح  على  ظهر  مما  ذل��ك  ويلحظ 
بالق�سم  ع��الق��ة   ذات  م�����س��ك��الت  م��ن 
يف  واأن�سطته  وم��ه��ام��ه  دوره   العلمي 

جامعاتنا ومن اأبرزها:
• �سعف املخرجات.

• �سعف التفاعل داخل الأق�سام، 
وب��خ��ا���س��ة ال��ت��ف��اع��ل الأك���ادمي���ي 

والعلمي والبحثي.
ال��ع��ل��م��ي  ال��ق�����س��م  دور  غ���ي���اب   •

ب�����س��ف��ت��ه خ��ل��ي��ة ول���ب���ن���ة ح��ي��وي��ة 
يف ب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع��ات اجل��ام��ع��ي��ة 

وقيادتها.
العلمية  الأق�����س��ام  دور  ت��راج��ع   •
القيام  عن  والعزوف  وجمال�سها 
اأو  ل�سالح جم��ال�����ص  ب��وظ��ائ��ف��ه��ا  

اإدارات اأخرى اأو حتى اإهماله. 
ت�ستدعي  امل��رح��ل��ة  ف�����اإن  وع��ل��ي��ه 
ا�ستكمال  م�سكورة  ال���وزارة  مقام   من 
العلمي  بالق�سم  بالهتمام  مبادراتها 
باجلامعات، ومن م�سوؤويل  اجلامعات 
لتفعيل  �سبل  بحث  ال��ك��رام  ال�سعودية 
التجارب  بنقل  العلمية  الأق�سام  دور 
ال��ن��اج��ح��ة  ف��ي��ه��ا، ع��ل��ى اأن ت�����س��ارك يف 
ذل���ك وب��ف��ع��ال��ي��ة  الأق�������س���ام ال��ع��ل��م��ي��ة، 
واأن�سطتها،  ومهامها  دوره��ا  لت�ستعيد 
اأهم خاليا  ب�سفتها  وحتقق وظيفتها 
اجل�سد اجلامعي، لتحقيق الإجنازات 
وجتاوز الإ�سكالت حيث ل ميكن لغري 

الق�سم العلمي القيام بذلك الدور.

د. عيد الفي شاهر العتيبي
عميد البحث العلمي 

المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

مساعد رئيس التحرير للتحرير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير للمتابعة االدارية
حسن أحمد العواجي
alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير )القسم النسائي(
د. إيمان بنت عبداهلل العسيري

easseri@kku.edu.sa

مدير التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد ) رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
أحمد علي العياف

خالد محمد العمري
سلطان عوض العسيري

عبد العزيز رديف

التصوير
عبدالعظيم آل إسماعيل، عبد الوهاب األلمعي

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت باسم المشرف العام
صحيفة »آفاق«

المدينة الجامعية بأبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(
هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933

aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

القسم العلمي في الجامعات المتقدمة..
أين جامعاتنا السعودية؟

ال��ف��وائ��د  ت��ل��ك  ت��ع��د ول حت�����س��ى  ل 
معايري  بتطبيق  امل��رت��ب��ط��ة  وامل��ن��اف��ع 
اجل�������ودة يف ك���اف���ة جم������الت احل���ي���اة 
املعا�سرة، ول ت�ستطيع موؤ�س�سة عامة 
الأخذ بو�سائل  اأن تتجاهل  اأو خا�سة 
تكوينها  واأ���س��ا���ص  ���س��ل��ب  يف  اجل����ودة 
مبعايري  الأخ��ذ  اإن  حيث  ووظيفتها، 
من  ويقلل  باخلدمة،  يرقى  اجل���ودة 
عدم  عند  للحدوث  القابلة  الأخطاء 
ال��ت��ط��ب��ي��ق )م���ث���ل ح�����دوث الأخ���ط���اء 
التعليم(  ج��ودة  يف  والإخفاق  الطبية 
ويح�ّسن من �سمعة املنتج اأو اخلدمة، 
وه���ذا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة وال��ر���س��ا على 
ك��اف��ة اجل��ه��ات والأط����راف يف اأي من 
كالتعليم  امل��ت��ع��ددة  احل��ي��اة  جم����الت 
وال�������س���ح���ة وال�������س���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 

واملوا�سالت والإ�سكان وغريها.
احل��دي��ث ه��ن��ا ي��ت��ن��اول الأ���س��ول 
ال���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا اجل������ودة وال��ت��ي 
ب�����دوره�����ا ت�����س��ل��ح ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق يف ك��ل 
هنا  ولعلي  ا�ستثناء،  دون  القطاعات 
�أوجز �خلطوط �لعري�سة الأ�سا�سيات 
اجل�������ودة ال���ت���ي ت���رت���ك���ز ع���ل���ى ث��الث��ة 

اأعمدة،.

األول: التحكم بالنظام
System Control

وهذا ي�سمل:
1( اخلطة ال�سرتاتيجية 

:Strategic Plan
ت����و�����س����ح امل����خ����ط����ط ال�������س���ام���ل 
ال��ع��م��ل،  ج���ه���ة  اأو  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 
من  الغر�ص  العتبار  يف  وتاأخذ 
�ل��ن�����س��اط و�ل��ت��م��وي��ل، وع��و�م��ل 
ال���ق���وة وال�����س��ع��ف يف امل�������س���روع، 
ب�����ج�����ان�����ب ال�����ف�����ر������ص امل����ت����اح����ة 
واملعوقات  املحيطة  والتحديات 
هذه  تكون  م��ا  وغالبا  املتوقعة، 
اخل��ط��ة ل��ع��دة ���س��ن��وات ق��ب��ل اأن 
اإعادة النظر فيها وتعديلها  يتم 
ح�����س��ب م��ق��ت�����س��ي��ات الأح�������داث.

Vision 2( الروؤية
ال�ساعية  امل��وؤ���س�����س��ة  ف��ك��رة  مت��ث��ل 
ل���ل���و����س���ول اإل����ي����ه����ا م�����ن خ���الل 

الغر�ص الذي قامت من اأجله. 
Mission 3( الر�سالة

وه����ي ال��و���س��ي��ل��ة ال���ت���ي ب��ه��ا يتم 
حتقيق روؤية املوؤ�س�سة. 

Values 4( القيم
وه����ي ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا امل��وؤ���س�����س��ة 
للتعبري عن التزامها بها وتكون 
اأمثلة  املعلن،  بن�ساطها  مت�سلة 
ذل�������ك: الإخ������ال�������ص، ال�������س���دق، 

ال�سفافية، الأمانة، وغريها.
Goals 5( الأهداف

ع��دة  ج��م��ل  يف  �سياغتها  وت��ك��ون 
تبني اأهداف املوؤ�س�سة  وتربز اأهم 

ما ت�سعى لبلوغه. 
6( ال�سيا�سات والإجراءات 
Policies & Procedures

التعامل  اأ�ساليب  هي  ال�سيا�سات 
م���ع ال��ن�����س��اط��ات امل���ت���ع���ددة داخ���ل 
العاملون  بها  ويلتزم  املوؤ�س�سة، 
بدقة خ�سية تنوع وت�سارب طرق 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح���دث ب��ع��ي��ن��ه، اأم���ا 
الإجراءات فهي التطبيق العملي 

لل�سيا�سات. 
7( الو�سف الوظيفي
Job Description

على  ت�ستمل  م��ه��م��ة  وث��ي��ق��ة  ه��ي 
�ل�����س��روط �ل���و�ج���ب ت��و�ف��ره��ا يف 
املهام  وتو�سح  الوظيفة،  �ساغل 
امل��ط��ل��وب��ة وح����دوده����ا، واحل��ق��وق 
وو�سع  وامل�سوؤوليات،  والواجبات 
الوظيفة داخل الهيكل التنظيمي 
والتعامل  والتحكيم  للموؤ�س�سة 
م��ع امل��خ��ال��ف��ات، وب��ن��اء ع��ل��ى ه��ذه 
بني  العمل  عقد  ي��ك��ون  الوثيقة 
يف  ك��ل  فيها  والعاملني  املوؤ�س�سة 

جمال تخ�س�سه.  

الثاني: تطوير النظام  
System Improvement

ل��ي��ظ��ل ال���ن���ظ���ام ح���ي���ا ي���اف���ع���ا م���وؤث���را 
ومفيدا، واأهم مكوناته:

1( املراجعة والتدقيق
Audit

 وهي عملية منظمة تتخذ اأ�سكال 
عدة وتتم ب�سفة دورية، الغر�ص 
منها ه��و ال��ق��ي��ام مب��راج��ع��ة �سري 
دائما  هدفها  وي��ك��ون  الأن�����س��ط��ة، 
الأداء،  جم������ال  يف  ال���ت���ح�������س���ني 
وغ��ال��ب��ا م��ا ت��ك��ون اأح����د م��ك��ون��ات 
 »Deming Cycle دائرة دمينج«
امل�������س���ه���ورة، و����س���ع���اره���ا: خ��ط��ط، 

اأجنز، راجع، نفذ.

2( املقارنة بالأف�سل 
Benchmarking

موؤ�س�سة  يف  الأداء  م��ق��ارن��ة  وه��و 
تتميز  اأخ���رى  موؤ�س�سة  ب���اأداء  م��ا 
بجودة اأدائها بغية ال�ستفادة من 
اأ�سلوبها يف الو�سول اإلى حت�سني 

املنتج اأو اخلدمة.
3( امل�سح اأو الإح�ساء

Survey
ال��ق��ي��ام ب��ا���س��ت��ط��الع ل���ل���راأي بني 
ال��ف��ي��ن��ة والأخ�����رى مل��ع��رف��ة م��دى 
امل�ستهلك عن جودة  قبول ور�سا 
تق�سي  اأو  اخل����دم����ة،  اأو  امل��ن��ت��ج 
اأح��������وال ال���ع���ام���ل���ني ب��امل��وؤ���س�����س��ة، 
واأي�������س���ا ل��ال���س��ت��دلل  ع��ل��ى ن��وع 
وط��ب��ي��ع��ة ال��ع��الق��ة م��ع امل��وردي��ن 

واملقاولني.
4( حتليل ال�سبب اجلذري
 Root Cause Analysis

وه����و ال��ت��ح��ق��ي��ق يف اأ����س���ل ح��دث 
م������ا ل����ل����و�����س����ول اإل���������ى اأ�����س����ب����اب 
وق����وع����ه، وغ���ال���ب���ا م���ا ي�����س��ت��خ��دم 
»ا�سيكاوا«  ال�سمكة  هيكل  »ر���س��م 
 Ishikawa Fish Bone
للو�سول  و�سيلة   »Diagram

اإلى جذر امل�سكلة.
5( احلدث اخلافر
Sentinel Event

وهو املراجعة والتحقيق يف حدث 
بال�سرت�ساد  ج��ل��ل   وذي  خطري 
باأ�سلوب »حتليل ال�سبب اجلذري« 
ب��ه��دف م��ع��رف��ة اأ���س��ب��اب��ه وو���س��ع 

اقرتاحات خلطة متنع تكراره.

 Staff الثالث: تطوير العاملين
Development

العاملني  ب��ت��دري��ب وت��ط��وي��ر م��ه��ارات 
ب�����س��ف��ة م�����س��ت��م��رة ب��ح��ي��ث ت���ت���الءم مع 

التقدم يف نواحي تخ�س�سهم.
هذه هي اأهم ركائز اجلودة التي 
يعود  ك��ي  �سرعي ووط��ن��ي  ه��ي مطلب 
جوانب  كل  على  الفائدة  وتعم  النفع 
�سلى  وال��ر���س��ول  وح��ي��ات��ن��ا،  معي�ستنا 
»اإن اهلل يحب  يقول:  و�سلم  اهلل عليه 
ي��ت��ق��ن��ه«  اأن  ع��م��ال  اأح���دك���م  ع��م��ل  اإذا 
ال�سحيحة(،  ال�سل�سلة  )الأل����ب����اين: 
ويقول عليه ال�سالة وال�سالم: »بادروا 

بالأعمال ال�ساحلة« )م�سلم(. 

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للتطوير األكاديمي والجودة

أعمدة 
الجودة 
الثالثة
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أسبوعية جامعة الملك خالد



أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

»اآف���اق«  �سحيفة  اإليكم  ت��ع��ود 
مع بداية عام جامعي جديد، 
ال���ت���ح���ري���ر  وك���ل���ن���ا يف ه���ي���ئ���ة 
مم��ت��ن��ون ل��ك��م ع��ل��ى دع��م��ك��م، 
اأن������ت������م ق���������راء ال�������س���ح���ي���ف���ة، 
التي  التطويرية  للخطوات 
العامني  خ��الل  معكم  بداأنها 
املا�سيني، منبهني اإلى خطوة 
تطويرية جديدة قريبا تنقل 
نوعي  تطوير  اإل��ى  ال�سحيفة 
اجل���ام���ع���ي���ة،  ال�������س���ح���اف���ة  يف 
حاليا،  عليه  نعمل  م��ا  وه���ذا 
الفرتة  خ��الل  و�ست�ساهدونه 

القادمة مب�سيئة اهلل تعالى.
وي�ستند هذا التطوير اإلى

درا�سات ا�ستطالعية ملن�سوبي اجلامعة من طالب وطالبات واأ�ساتذة 
وموظفني يف خطوة ن�ست�سف منها اآراء الإخوة والأخوات القراء نحو 

احتياجاتهم ورغباتهم يف هذه ال�سحيفة.
الفعاليات  اأق��وى مع خمتلف  �سراكة  القادمة  »اآف��اق«  و�ستمثل   
اجلامعي  الطالب  �سيكون  الطالبية، حيث  تلك  وخا�سة  اجلامعية، 

حمور وروح التطوير اجلديد.

تطوير »آفاق«
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

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

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

توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

3118

غائم 
ماطر

غائم 
ماطر

غائم 
ماطر

3118321830182918

غائم 
ماطر

غائم 
ماطر

أسبوعية جامعة الملك خالد

بدون زعل
• يف بداية كل عام درا�سي ن�سمع عن 
اأم��ور منها: اأن��ه ل توج��د درا�سة يف 
الأ�سبوع الأول والث��اين. فمن اأدخل 
هذه الفكرة يف روؤو�ش الطالب وكيف 
تعدي��ل  يفت��ح  ل  ومل��اذا  تر�سخ��ت؟ 
الدرا�س��ة  بداي��ة  قب��ل  اجل��داول 

باأ�سبوعني؟

• ال��ط��ال��ب��ة ع��ن��دم��ا ت��ذه��ب اإل���ى 
الدرا�سي  جدولها  لتعديل  كليتها 
ق�سم  اأو  ل��ل��ع��م��ادة  اإر���س��ال��ه��ا  ي��ت��م 
ال��رج��ال، و���س��اع��ت ال��ط��ال��ب��ة بني 

الكلية والعمادة.

• ه��ل ميك��ن للجامع��ة توف��ري ع��دد 
من البا�سات لنق��ل الطالب الذين ل 
ميلك��ون و�سيلة موا�س��الت لريتاحوا 

من الكدادات التي متت�ش جيوبهم؟

كل  والطالب��ات  الط��الب  ي�ستك��ي   •
عام من عدم انتظ��ام اأماكن القاعات 
الدرا�سية، وهو م��ا ي�سبب لهم ربكة، 
فهل ن��رى هذا الع��ام بداية خمتلفة 

وتغريا نحو الأف�سل؟

• وقعت اجلامعة اتفاقيات مع عدد 
من ال�سركات، ولكن ل نرى اأي وجود 

لهذه ال�سركات يف فعاليات اجلامعة، 
والوا�سح اأن هذه ال�سركات ا�ستفادت 
ا�ستفادة  من  اأكرث  اجلامعة  ا�سم  من 

اجلامعة منها.

• و�سائ��ل الرت�سي��د للمياه من الأمور 
املهم��ة.. نتمن��ى اأن حتر���ش الإدارة 

املعنية على تركيبها ومتابعتها. 

ل  الطالبي��ة  ال�س��راف  بطاق��ات   •
ميك��ن ال�ستف��ادة منه��ا اإل يف �سحب 
الط��الب  جع��ل  م��ا  وه��و  املكاف��اآت، 
يطالبون بتطويرها لي�ستفيدوا منها 

يف خمتل��ف العملي��ات البنكي��ة م��ن 
حتويل واإي��داع ونحوهما اأو بالعودة 

اإلى عهد ال�سيكات.

زع��ل«  »ب���دون  اأن  للجميع  ن��وؤك��د   •
الهادف  للنقد  مكان  وه��ي  للجميع، 
بواقعية  ت��ري��ده  م��ا  اأك��ت��ب  ال��ب��ن��اء. 
و����س���دق وب���ع���ي���دا ع���ن ال��ت��ج��ري��ح 
�ستجد  فحتما  ال�سخ�سية،  والأهداف 
ب�سدر  امل��الح��ظ��ة  ت��ل��ك  يتقبل  م��ن 
الربيد  عرب  م�ساركاتك  اأر�سل  رحب. 

الإلكرتوين التايل:
lmioo@kku.edu.sa

في سوق عكاظ
.. جيل جامعتنا 
القادم
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