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أمير عسير يستقبل الداود
QS ويبارك للجامعة تقدمها في تصنيف

��يييسيييتيييقيييبيييل �أمييييييير ميينييطييقيية عيي�ييسيير 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمر في�سل 
بيين خييالييد بيين عييبييد�لييعييزيييز مبكتبه 
�جلامعة  مدير  معايل  �لإمييييارة،  يف 
�لأ�يييسيييتييياذ �ليييدكيييتيييور عييبييد�لييرحييميين 

�لد�ود.
واأح�������������اط م�����دي�����ر اجل����ام����ع����ة 
ب�سرح  �ملنطقة  �أميير  �للقاء،  خييال 
و�أعيييد�د  �لييقييبييول  �آلييييية  مف�سل  عن 

ب�ساأن  �مللمو�س  �لتقدم  ومن�سوبيها 
ميييا حييقييقييتييه يف تيي�ييسيينيييييف »ميينييظييميية 
�ليييدويل  بييالييرتيييييب  �ملعنية   »QS
للجامعات �لعربية لعام 2015، �لذي 
�ل�سحيح،  �لجتيييياه  يف  خييطييوة  يييعييد 
وقييييييييال يف �خليييييطييييياب �لييييييييذي بييعييثييه 
��ستمر�ر هذ�  �إلى  للجامعة »نتطلع 
م�ساف  �إلييى  �لو�سول  حتى  �لتقدم 

�جلامعات �لعاملية باإذن �هلل«.

مبيييعيييدل ميييرتيييبيييتييين، حيييييييث يييعييكيي�ييس 
هيييذ�ن �ملييوؤ�ييسيير�ن جيييودة �ملييخييرجييات 

�لتعليمية و�لبحثية.
�ليي�ييسيينييوي  �لإ�ييييسييييد�ر  �أن  يييذكيير 
للمنظمة ، ت�سمن عام 2015 مقال 
مليييديييير �جلييياميييعييية عييير�يييس فيييييه �أهيييم 
�لتطور�ت و�لإجنيياز�ت �لتي حدثت 
�لعربية  �ململكة  يف  �لعايل  للتعليم 
جامعة  ويف  عيييام  ب�سكل  �ليي�ييسييعييودييية 

�ملقبولن و�ملقبولت للعام �حلايل، 
�خلدمات  ميين  �لعديد  �إلييى  �إ�سافة 
�سرعة  يف  ت�سهم  �لتي  �لإلكرونية 

�إجناز �ملعامات.
�ملنطقة  �أميير  �أ�ساد  من جانبه 
بييياآلييييييية �ليييقيييبيييول، ر�جيييييييا �لييتييوفيييييق 
و�ل�سد�د جلميع من�سوبي �جلامعة.

مييين جييهيية �أخيييييرى بييييارك �أمييير 
للجامعة  خييالييد  بيين  في�سل  ع�سر 

على  تقدمت  �جلامعة  وكييانييت 
�مل�ستوى �ملحلي و�لعربي �إلى �ملرتبة 
 22 �ملييرتييبيية  مييقييابييل   ،2015 عيييام   17
يف  ترتيبها  تييقييدم  كييمييا   ،2014 عيييام 
بالبحوث  �ل�ست�سهاد  معدل  موؤ�سر 
لت�سغل  مرتبة   13 مبعدل  �ملن�سورة 
ترتيبها  وتييقييدم   ،33 �ملييرتييبيية  �لآن 
�لتدري�س  �أعيي�ييسيياء  ن�سبة  موؤ�سر  يف 
�إليييى �ملييرتييبيية 19، �أي  �إليييى �لييطيياب 

�ملييلييك خييالييد بيي�ييسييكييل خيييا�يييس. ويييتييم 
�أ�سهر  �إييييد�ع ن�سخ ميين �لإ�ييسييد�ر يف 
�لييعيياملييييية، وميينييهييا: مكتبة  �ملييكييتييبييات 
�لكوجنر�س �لأمركية ، وذلك لأنه 
و�ملقالت  �لييروؤى  �أهييم  يحتوي على 
يف  �لييعييايل  �لتعليم  يف  و�لييتييطييور�ت 

�لعامل.
يحيى التيهاني
وسلطان عوض
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معرض يستشرف حياة اإلنسان المستقبلية

العمري: عسير مؤهلة لتكون ضمن بيئات الطاقة
بلغ عدد زو�ر معر�س م�سكاة �لتفاعلي 
»�ل�سعودية  و�ملتجددة  �لذرية  للطاقة 
وز�ئييير  ميين 600 طييالييب  �أكييير    »2050
تد�سينه، يف مقره  ميين  �أ�ييسييبييوع  خييال 
بيي�ييسيياحيية �ملييفييتيياحيية بييياأبيييهيييا، حيييييث ُنييفييذ 
مبيييبيييادرة مييين مييدييينيية �مليييليييك عييبييد�هلل 
لييلييطيياقيية �ليييذريييية و�ملييتييجييددة يف �إطيييار 
للتعليم  �لعامة  �لإد�رة  بن  �ل�سر�كة 
مبييينيييطيييقييية عييي�يييسييير وجميييلييي�يييس �ييسييبيياب 

�ملنطقة.
و�أو�يييسيييح �مليي�ييسييرف عييلييي �ملييعيير�ييس 
معرو�سات  ي�سم  �أنييه  �لُعمري،  �أحمد 
عمل،  ور�يييس  وعييقييد  وتفاعلية،  علمية 
علمية،  وليييقييياء�ت  تييدريييبييييية،  ودور�ت 
�مل�ستد�مة  �لطاقة  عن  فيلم  وعر�س 
طاقة  ت�سكيل  عيين  يييتييحييدث  باململكة 
�مل�ستقبل، وحتفيز �لن�سء لاإ�سهام يف 
حتقيق روؤية �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

لت�سبح مملكة �لطاقة �مل�ستد�مة.
و�أ�ييسييار �إلييى �أنييه جييرى ر�سم خطة 
�ملدر�سية  �لطابية  لييلييزيييار�ت  زمنية 
يوميا  مييد�ر�ييس   10 بييو�قييع  للمعر�س 
�ملر�حل �لدر��سية لتعريف  من جميع 
�ل�سباب  �لييطيياب مبييحييتييو�ه، ومتييكيين 
طاقة  جمييال  يف  مبتِكرين  لي�سبحو� 
�لييغييد، و�لييقيييييام بيييدور فييعييال يف ت�سكيل 
م�ستقبلهم، من خال تقدمي �لرب�مج 
و�لييطيياقيية،  �لييعييلييوم  �ملعرفية يف جمييال 
لر�سم م�ستقبل �ململكة يف عام 2050م، 
وفييييق �ملييعييطيييييات �ليييعييياملييييييية، و�لييتييطييور 
�لتنمية  عجلة  تفر�سه  �لييذي  �لعلمي 

�مل�ستمرة يف �لدول �ملتقدمة.
يييقييدم  �ملييييعيييير�ييييس  �أن  و�أ�ييييييسيييييياف   
�لتفاعلية  �ملعرو�سات  ميين  جمموعة 
�ملتغر�ت  �أبييرز  ت�ستك�سف  �لتي  �ملثرة 
�ملييتييوقييعيية يف حييييييياة �لإنييي�يييسيييان يف عييام 
وعيييميييل  نييييقييييل،  و�ييييسييييائييييل  مييييين  2050م 

ورشة عن »كورونا« لمديري المستشفيات

و�ملياه، و�لقطار�ت  �لغذ�ء  �إلى  �إ�سافة 
�ليي�ييسيييييار�ت،  �ليي�ييسييرعيية، وهييييياكييل  فائقة 
عامة  ت�سكل  باتت  �لتي  و�لروبوتات 

طاقة  بيئات  �سمن  لتكون  �ساحلة 
�مليي�ييسييتييقييبييل، كييياليييطييياقييية �ليي�ييسييميي�ييسييييية، 
�لييتييي �ستكون  �لييهييو�ئييييية،  و�لييتيييييار�ت 

فييارقيية يف عييدد ميين �ملييجييالت �لتقنية 
و�ل�سناعية.

و�أكد �لعمري �أن منطقة ع�سر 

ميي�ييسييانييدة ليييليييروة �لييبييرولييييية حييال 
مبينا  �جليييييد،  �لييتييوظيييييف  توظيفها 
�إلى  �ململكة  �ملعر�س يدعم حتول  �أن 

ومتكن  م�ستد�مة،  طاقة  ذ�ت  دوليية 
�لييي�يييسيييبييياب ليييييييكيييونيييو� ميييبيييتيييكيييريييين يف 

جمالت طاقة �لغد.

نييظييمييت �مليييدييييريييية �ليييعيييامييية لييليي�ييسييوؤون 
ور�سة عمل  �ل�سحية مبنطقة ع�سر، 
بعنو�ن  باملنطقة  �مل�ست�سفيات  ملديري 
»فرو�س كورونا« بح�سور �ملدير �لعام 
بالنيابة  باملنطقة  �ل�سحية  لل�سوؤون 
وذلك  �لهيجان،  عبد�لعزيز  �لدكتور 

يف م�ست�سفى �أبها للولدة و�لأطفال.
و�يييسيييدد �لييدكييتييور �لييهيييييجييان على 
ملكافحة  �لإجييييير�ء�ت  تطبيق  �ييسييرورة 
عييييييدوى �نيييتيييقيييال فييييرو�ييييس »كييييورونييييا« 
�مليي�ييسييبييب ملييتييازميية �ليي�ييسييرق �لأو�يييسيييط 
منطقة  ميي�ييسييتيي�ييسييفيييييات  يف  �لييتيينييفيي�ييسييييية 
يف  �مل�ستجد�ت  على  و�لتعرف  ع�سر، 

جمال �ملكافحة.
وناق�ست ور�سة �لعمل �لإجر�ء�ت 
�جلييييديييييدة ملييكييافييحيية هييييذ� �لييفييرو�ييس 
�تباعها  و�لإر�ساد�ت �ل�سحية �لو�جب 
ومتابعة  �ليييعيييدوى،  �أخيييطيييار  لحيييتيييو�ء 
تيينييفيييييذ �لإجييييييييييير�ء�ت �ليييوقيييائييييييية عيينييد 
�لييتييي ي�ستبه  �لييتييعييامييل ميييع �حليييييالت 
بالفرو�س، وكذلك �حلالت  �إ�سابتها 
�ملوؤكدة، بالإ�سافة �إلى �سرورة �للتز�م 
بييتييوثيييييق جييميييييع �حليييييالت �لييتييي تيياأكييد 

بدء  منذ  »كورونا«  بفرو�س  �إ�سابتها 
ظييهييوره و�تييخيياذ جميع �لحييتييييياطييات 
مبا  بالفرو�س  �لعدوى  من  للوقاية 
يف ذلك تكثيف �إر�ساد�ت �لعزل �لطبي 
لييلييميير�ييسييى، وتيينييفيييييذ بييير�ميييج تييوعييوييية 
وتدريبية ملن�سوبي �مل�ست�سفيات للتاأكد 
مكافحة  لإجييييير�ء�ت  ��ستيعابهم  ميين 
�لييفييرو�ييس، �إلييييى جييانييب �إليييييز�م جميع 
م�ست�سفيات  �لطبية يف  �لأطقم  �أفيير�د 
�سحة ع�سر باعتماد هذه �لإجر�ء�ت.
من جهته، حتدث م�ساعد �ملدير 
�لييعيياجييييية ب�سحة  لييلييخييدمييات  �ليييعيييام 
عيي�ييسيير �لييدكييتييور وليييييد �ليي�ييسيينييايف  عن 
�أهييمييييية تيييدرييييب �لييعييامييليين وتييعييريييف 
�حلالت �مل�ستبه بها، م�سر� �إلى توفر 
�أق�سام  يف  �ل�سغط  �سالبة  عييزل  غييرف 
�مل�ستقرة  �حلييالت  لكل من  �لييطييو�رئ 
�لو�سائل  وتوفر  �حلرجة،  و�حلييالت 
�ل�سخ�سية ل�سامة �لعاملن باملن�ساأة 
بكل  �لأق�سام  جميع  و�إبيياغ  �ل�سحية، 

�لتعليمات �لو�ردة يف ذلك.
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ورشة عمل تستعرض تجربة األسر المنتجة
بمركز سيدات األعمال بغرفة أبها

بجامعة  �لتدري�س  هيئة  �سددت ع�سوة 
�لع�سري  �ميييان  �لدكتورة  خالد  �مللك 
نظمتها  �ليييتيييي  �لييعييمييل  ور�يييسييية  خييييال 
�لييغييرفيية �لييتييجييارييية �ليي�ييسيينيياعييييية بييابييهييا، 
ممييثييليية مبييركييز �ييسيييييد�ت �لأعيييميييال يييوم 
�خلييمييييي�ييس �مليييا�يييسيييي، عييلييى �أهييمييييية دعييم 
من  ع�سر  منطقة  يف  �ملنتجة  �لأ�ييسيير 
خال �لقنو�ت �لتمويلية، و�للوج�ستية 
ذ�ت  �جلييهييات  تتبناها  �أن  يجب  و�لييتييي 
�ليييعييياقييية لإيييييجيييياد ميييو�قيييع �أكييي�يييسييياك يف 
�ملر�أة  ت�ساهم يف حماية  مو�قع متعددة 
من ظروف �لطق�س، وتهيئ لها موقعا 
ميينييا�ييسييبييا لييكيي�ييسييب �لييييييرزق ميي�ييسييتييعيير�ييسيية 
�أمام مر�كز  �لن�سائية  �لب�سطات  �أو�ساع 
�لعامة  و�ملنتزهات  و�مل�ساجد،  �لت�سوق 
�إليييى دعييم لتوفر موقع  و�لييتييي حتييتيياج 

منا�سبا لها
ور�سة  خييال  �لع�سري  وحتييدثييت 
�لأ�سر  دعييم  يف  �لغرفة  دور  عيين  �لعمل 
وغره  ر�م  معر�س  خييال  من  �ملنتجة 
�ليييييرب�ميييييج ميييفيييهيييوم �لأ�يييييسييييير �مليينييتييجيية، 
�مليير�أة ودورهييا يف خدمة  وتعريفة وعن 
�ملييجييتييمييع وتييينييياوليييت يف عييير�يييس بييوييينييت 
يتحمل  �ليييذي  وتكوينها  �مليييير�أة  �سفات 

يعد �لأ�ستاذ �جلامعي من �لركائز �لأ�سا�سية يف �أي جامعة، لكون �جلامعة 
لها،  �لأ�سا�سية  �لثاث  �لوظائف  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  على  تعتمد 
وهي: �لتدري�س، و�لبحث �لعلمي، وخدمة �ملجتمع.  ول ميكن لأي جامعة 
كافة  يف  فاعلة  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  م�ساركة  تكون  �أن  دون  تنه�س  �أن 

�لعمليات �لأكادميية و�لتعليمية للجامعة.
ونحن يف جامعة �مللك خالد لدينا �أكر من ثاثة �آلف ع�سو هيئة 
�أف�سل وجه،  تدري�س من �جلن�سن، يوؤدون و�جب �لعملية �لتعليمية على 
وهلل �حلمد، م�ستعينن يف ذلك بتاأهيل نوعي وخرب�ت متميزة على كافة 
برناجما   260 �أكر من   تربو على  �لتي  للجامعة،  �لتخ�س�سية  �لأ�سعدة 

علميا.
وحتر�س �جلامعة د�ئما على �أن تعطي ع�سو هيئة �لتدري�س مكانته 
�ل�سنو�ت  خييال  �جلامعة  وقييامييت  و�ملجتمع،  �جلامعة  يف  ي�ستحقها  �لتي 
�ملا�سية بتطوير وتعزيز كافة �لفر�س �لتي تهيئ لاأ�ستاذ �جلامعي �لنجاح 

يف مهامه وو�جباته �جلامعية.
لقد �سهدنا، با �سك، تطور� نوعيا منهم، و�إ�سهاما حيويا يف بر�مج 
�لتي نحر�س  �لقائمة  �لرب�مج  �أو  ��ستحدثتاها  �لتي  �لتطويرية  �جلامعة 

على تطويرها.
ذكرته  �أن  �سبق  ما  لأكييرر  �جلامعي  �لعام  هييذ�  بد�ية  فر�سة  و�أنتهز 
�أن يكون �متد�د�  �لتدري�س يجب  �أن دور ع�سو هيئة  يف منا�سبات جامعية 
لوظائف �جلامعة وباأف�سل عطاء�ته وفكره ومبادر�ته نحو تعزيز �لعملية 

�لتعليمية وخدمة �ملجتمع �ملحلي و�لوطني.
�لطالب،  مييع  �لتدري�س  هيئة  ع�سو  تعامل  �أهمية  تاأكيد  �أود  وهنا   
فينبغي �أن يكون تعاما �أبويا/�أخويا بالدرجة �لأولى،  دون �أن ن�سقط هيبة 

�لحر�م و�لتقدير عنه.
�أن تكون �لعملية �لتعليمية يف م�ستوى عال من تقدمي �ملعارف  وينبغي 
نرتقي  �أن  ميكن  حتى  �لييدر��ييسييي،  �ملييقييرر  ي�ستلزمها  �لييتييي  �ملييهييار�ت  وتييدريييب 

مب�ستوى خريجي �جلامعة �إلى متطلبات �سوق �لعمل و�حتياجات �ملجتمع.
للجامعة  �ملوؤ�س�سي  �لعتماد  �إجييير�ء�ت  فيه  تو�سك  �لييذي  �لوقت  ويف 
�لتدري�س يف �لعتماد  �ملحوري لع�سو هيئة  بالدور  �أ�سيد  فاإين  تنتهي،  �أن 
�لأكادميية يف �جلامعة؛ فهو  �لرب�مج  �عتماد  �ملوؤ�س�سي، وكذلك لحقا يف 
�إجناح بر�مج �جلودة و�لتطوير يف �جلامعة و�لكليات  �لأ�سا�سي يف  �ملرتكز 

و�لأق�سام.

رؤية

األستاذ الجامعي

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

�أعباء �لعمل باعتبارها �ملنتج لي 70% من 
حما�سيل �لعامل وكون 85% من �لن�ساء 
مكلفات باإعد�د �لطعام عامليا،  فهي تلد 

ن�سف �ملجتمع وتربي ن�سفه �لأخر.
كييييمييييا ��يييسيييتيييعييير�يييسيييت �ليييعييي�يييسيييري 
ميي�ييسييطييلييح �لأ�ييييسيييير �مليينييتييجيية وتييعييريييفييه 
حمليا  بها  �خلييا�ييسيية  �لييتييجييارب  وبع�س 
وعيييامليييييييا، وجتييييياوزهيييييا لييثييقييافيية �لييعيييييب 
للعديد من �لأ�سر �ملنتجة يف �ل�سعودية 
و��ييسييتييفييادتييهييا مييين مييعييطيييييات �لييتييقيينييييية 
ودورها  للعمل  �مليير�أة  �حلديثة، وحاجة 
�لييعيياملييي،  �لقيييتييي�يييسييياد  عييجييليية  �إد�رة  يف 
ن�سر  يف  �لإعيييام  و�سائل  ودور  و�ملحلي 
ثقافة �لأ�سر �ملنتج، و�أهمية هذه �لأ�سر 
يف �لكتفاء �لذ�تي للمجتمع ودورها يف 
حل �إ�سكاليات �لفقر و�لبطالة وتطوير 
�لوطني  �لييير�ث  ونييقييل  �ملييحييلييي،  �ملنتج 
وتوثيقه لاأجيال، ودفع عجلة �لتنمية 

�ل�سياحية
و�أكيييييييدت �لييعيي�ييسييري عييلييى �أهييمييييية 
لعمل  �لازمة  �لت�سهيات  كافة  �إيجاد 
�حلكومي  �لقطاع  وحتفيز  �لأ�سر  هذه 
�لإمييكييانيييييات  كييافيية  لت�سخر  و�خلييا�ييس 
و�ملييعييار�ييس  �ملييهييرجييانييات  وتن�سيق   لييهييم 

�لييييييدورييييييية و�ملييي�يييسيييتيييميييرة مبيييييا ييي�ييسييميين 
�ملنتجة  �لأ�يييسييير  و�إ�يييسييير�ك  ��ييسييتييميير�رهييا 
يف �لييييرب�مييييج �ليينييوعييييية و�لجييتييميياعييييية 

و�ل�سياحية .
و�ختتمت �ملحا�سرة بعر�س جتربة 
»ميييين هيينييا نيينييهيي�ييس مبيينييتييجيياتيينييا« و�لييتييي 
ع�سر  منطقة  يف  �ملنتجة  �لأ�سر  تبنتها 
�ل�سيدة  �لييفييكييرة،  �ساحبة  ميين  مبييبييادرة 
�إحييدى  ��ستعر�ست  كما  �لييز�مييل،  فاطمة 
�أم حيي�ييسيين،  �حليييا�يييسييير�ت، وهييييي �خليييالييية 
جتييربييتييهييا يف �لييتييكييفييل بيييرعيييايييية عيي�ييسييرة 
للبخور  بيعها  خيييال  ميين  �أبيينيياءهييا  ميين 
و�مل�سك، و�أنها حققت جناحا يف رعايتها 
من  تعبت  »لقد  قائلة  �حلييال  بالك�سب 
�حلييد�ئييق«   بيين  و�لتجول  �لزنبيل  حمل 
وطييياليييبيييت  بييياإييييجييياد ميييوقيييع لييهييا يف �حييد 
لتتمكن من  �لعامة  �ملنتزهات  �أو  �ملو�قع 
�أ�سرتها  رعيياييية  يف  م�سرتها  ��ستكمال 

و�إعالتها لهم
�لغرفة  عيييام  �أمييين  بيييننّ  ميين جهته 
عبد  �لأ�ستاذ  بابها  �ل�سناعية  �لتجارية 
عقدت  �أبييهييا  غييرفيية  �أن  �ليييزهييير�ين،  �هلل 
�لييعييديييد مييين �لتيييفييياقيييييييات و�ليي�ييسيير�كييات 
ومييهييرجييانييات  مييعييار�ييس  �إقيياميية  �سبيل  يف 

د�عمة لاأ�سر �ملنتجة و�أولها معر�س ر�م 
لعامن  �إقييامييتييه  خييال  ��ستقطب  �ليييذي 
منتجة  �أ�ييسييرة   800 ميين  �أكييير  متتالين 
يف عيي�ييسيير  وذليييك ييي�ييسيياف �إليييى مييبييادر�ت 
�لتمويلية  �جلهات  مع  بالتعاون  �لغرفة 
�ل�سبل  كافة  و�إيييجيياد  �لأ�ييسيير  هييذه  لدعم 

مل�ساعدتها.
وبن �لزهر�ين �أن غرفة �أبها تعترب 
�أولوياتها  �أهييم  ميين  �لأ�ييسيير  لهذه  دعمها 
علمية  دفييع  يف  دورهييا  باأهمية  لقناعتها 
يف  ودورهيييا  �ملحلي،  و�لقت�ساد  �لتنمية 
�لييفييقييرة ميين م�ستهلكة  �لأ�ييسيير  حتييويييل 
�ملنتجة مل  �لأ�سر  �أن  مبينا  منتجة،  �إلى 
�لأ�سر  على  م�سطلحها  يف  تقت�سر  تعد 
�لفقرة و�إمنا �سملت يف توجهها �لعديد 
و�ملبدعات  �جلامعيات،  �خلريجات  ميين 
من �سابات �ملنطقة ممن مل يكون لديهن 
فر�سة،  وظيفية وحولن هذه �جلو�نب 

�لإبد�عية �إلى منتج �قت�سادي.
بيياأن غرفة  �لييزهيير�ين حديثه  وختم 
�إيييجيياد  �سبيل  تييدخيير جهدها يف  ليين  �أبييهييا 
بييير�ميييج د�عيييمييية ليييهيييذه �لأ�يييسييير لييلييو�ييسييول 
يف  وم�ساركتها  تطلعاتها  يحقق  مييا  �إليييى 

�لتنمية �لجتماعية، و�لقت�سادية.

مطار أبها اإلقليمي يستقبل أولى رحالت الخطوط القطرية
حطت يف مطار �أبها �لإقليمي، �لأربعاء 
للخطوط  دول��ي��ة  رح��ل��ة  اأول  امل��ا���ض��ي، 
�لييقييطييرييية قيييادمييية مييين مييطييار �لييدوحيية 
طيير�ن  �سركة  �سابع  لت�سبح  �لييييدويل، 
ت�سرنّ رحيييات دولييييية يف �ملييطييار �لييو�قييع 

جنوبي �ململكة.
وكيييان يف ��ييسييتييقييبييال �لييطييائييرة عييدد 
للطر�ن  �لعامة  �لهيئة  م�سوؤويل  من 
�مليييييييدين يييتييقييدمييهييم مييي�يييسييياعيييد �لييينيييائيييب 
لييلييمييطييار�ت �لييد�خييلييييية �ملييهيينييد�ييس طييارق 
بييين عييثييمييان �لييعييبييد�جلييبييار وميييديييير عييام 
عمليات �ملطار�ت �لد�خلية عبد�لبا�سط 
�أبييهييا فهد  عييام مييطييار  �ل�سلفي، ومييدييير 
�حلكومية  �لإد�ر�ت  ومديري  �لعدو�ين 

باملطار.
 و��ستقبل �لركاب بالورود و�لتقو� 
وفد اخلطوط القطرية الذي قدم مع 
�لحتفال  يف  جميعاً  و�ساركو�  �لرحلة، 
�مليي�ييسييغيير مبيينييا�ييسييبيية تيييد�يييسييين �لييرحييليية 

�جلديدة.
للمطار�ت  �ليينييائييب  م�ساعد  وقيييال 

�لييد�خييلييييية �ملييهيينييد�ييس طيييارق بيين عثمان 
ال���ع���ب���داجل���ب���ار »اخل����ط����وط ال��ق��ط��ري��ة 
�لأ�سبوع  �أربع رحات يف  بو�قع  �ستعمل 
�أيام  خال  و�لدوحة،  �أبها  مطاري  بن 

و�ل�سبت،  و�خلمي�س  و�لأربييعيياء  �لثنن 
بييعييد �لنيييتيييهييياء مييين كيييافييية �لييرتيييييبييات 
�لإقليمي  �أبييهييا  مطار  بتجهيز  �ملتعلقة 

ل�ستقبال رحات دولية �إ�سافية«.

و�أ�ييييسيييياف »��ييسييتييوفييى �مليييطيييار كييافيية 
�لإجيييييييييير�ء�ت بييالييتيينيي�ييسيييييق ميييع �جلييهييات 
�لأخيييييييرى و�ليييتيييي �ييسييتيي�ييسيياهييم بيييييياإذن �هلل 
يف حتييقيييييق تيي�ييسييغيييييل نييياجيييح لييلييرحييات 
�لإقليمية �لقادمة من �لدول �ملجاورة«.
للمطار�ت  �لنائب   و�أردف م�ساعد 
�أبها  �لد�خلية: »�لت�سغيل �لدويل ملطار 
وبلغ  ملحوظا،  تز�يد�  ي�سهد  �لإقليمي 
�سافرو�  �لذين  �لدولين  �لييركيياب  عييدد 
للعام  �لأول  �لن�سف  خييال  �ملييطييار  ميين 
�لييف ر�كييب  �جلييياري 2015م قيير�بيية 180 

�سافرو� عرب 1391 رحلة«.
وتيييابيييع �ملييهيينييد�ييس �لييعييبييد�جلييبييار: 
»�ليييهيييييييئييية تييي�يييسيييعيييى مييييين خييييييال زيييييييادة 
�لرحات �لدولية يف �ملطار�ت �لد�خلية 
�إلى تي�سر و�سول �ملو�طنن و�ملقيمن 
�إلييييييييى �لييييييدول  �ليييير�غييييبيييين يف �لييي�يييسيييفييير 
بذلك  خمت�سرين  �ملييجيياورة،  �لإقليمية 
�لكثر �لوقت و�جلهد ولت�سهم �أي�سا يف 
توفر �آلف �ملقاعد للرحات �لد�خلية 

بن �ملطار�ت �ل�سعودية«.

دعوة
تدعو »آفاق« كافة منسوبي 

ومنسوبات الجامعة من أعضاء 
هيئة تدريس وموظفين 

وموظفات وطالب وطالبات من 
الراغبين بنشر أخبار إداراتهم 

وكلياتهم ونشاطاتهم 
األكاديمية إلى االتصال 

بالصحيفة والتنسيق مع فريق 
تحريرها في وقت مبكر قبل 

الحدث المطلوب تغطيته، لتتمكن 
الصحيفة من اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة بهذا الخصوص.
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الداود يرعى حفل استقبال
أعضاء التدريس الجدد

هييييييييادي �لييييييييذي رحيييييييب بييييالأعيييي�ييييسيييياء 
�أن  �إليييى  و�لييعيي�ييسييو�ت �جليييدد، م�سر� 
�ليييعيييميييادة تيي�ييسييعييد دومييييا بيييياأن حتتفي 
وتيي�ييسييتييقييبييل �ييسيييييوفييهييا �ليييذيييين جييياءو� 
لتقدمي ر�سالة مهمة  خلدمة �لعلم، 
وقييييييال »ليييديييينيييا �ليييييييييوم يف �جلييامييعيية 
عييلييميياء و�أ�ييسيياتييذة ميين �أكييير ميين  25 
و�ملعرفة  للعلم  نو�فذ  ليكونو�  دوليية 

و�لقيم«.
بدورهما قدمت عمادتا �لتطوير 
�لإلييكييروين، ملحة  و�جليييودة، و�لتعلم 
�سريعة عن �أن�سطتهما �لتي تقدمانها 
وعييين �خليييدميييات �لييتييي ميييكيين لع�سو 

عبدالعزيز رديف

�لأ�ستاذ  �جلامعة  مدير  معايل  رعييى 
�لدكتور عبد�لرحمن �لد�ود، �لثاثاء 
حفل  باأبها،  �جلامعة   مبقر  �ملا�سي، 
��ييسييتييقييبييال �أعييي�يييسييياء هيييييئيية �لييتييدرييي�ييس 
�سنويا  تقيمه �جلامعة  �لييذي  �جلييدد، 
باللو�ئح  وتعريفهم  بهم  للرحيب 

و�لأنظمة �خلا�سة.
بفيلم  �لييفييعيياليييييات  و�نييطييلييقييت 
تييعييريييفييي عييين �جلييياميييعييية، ثيييم كلمة 
لعميد �سوؤون �أع�ساء هيئة �لتدري�س 
�لدكتور عبد�هلل  �لأ�ستاذ  و�ملوظفن 

بعد  منها.  �ل�ستفادة  �لتدري�س  هيئة 
و�لت�سجيل  �لقبول  عميد  �ألقى  ذلييك 
فييارح  �آل  �سلطان  �لييدكييتييور  باجلامعة 
كلمة قدم من خالها ملحة �سريعة عن 
�ليينييظييام �لأكيييادمييييي يف �جلييامييعيية، كما 
قدم �سرحا مب�سطا عن كيفية �لتعامل 
�جلامعة  يف  �لأكادميية  �حلركات  مع 

من قبل �أع�ساء هيئة �لتدري�س.
�أليييييقيييييى  �لييييييلييييييقيييييياء  خيييييييتيييييييام  ويف 
ميييديييير �جلييياميييعييية كييلييميية رحيييييب فيييييهييا 
�لييتييدرييي�ييس  بيياأعيي�ييسيياء وعيي�ييسييو�ت هيئة 
�جليييدد،  �سائا �ملييولييى عييز وجييل لهم 

�لتوفيق و�ل�سد�د.

وقييييال »نييحيين يف جييامييعيية �مللك 
خالد نفتخر بهذه �لكوكبة �لعلمية 
�لتي �ستكون با �سك �إ�سافة علمية 
دوما  و�أفييخيير  للجامعة،  و�أكادميية 
�لعلمية يف جامعتنا  �مل�سارب  بتعدد 
لييييي�ييسيياركييونييا  خميييتيييليييفييية،  دول  ميييين 
�لعلمي  و�لييبييحييث  �لتعليم  ميي�ييسييرة 

بجامعتنا«.
�ختيار  �أن  �إليييى  �ليييييد�ود  و�أ�يييسيييار 
�أعيي�ييسيياء هيئة �لييتييدرييي�ييس �جليييدد مل 
ييياأت ميين فييير�غ، بييل �أكييد �أن �جلامعة 
لدعم  تام  بحر�س  �أع�ساءها  تنتقي 

وتعزيز �لعملية �لتعليمية.

أكاديميو الجامعة يثقفون 
الطالب على »تويتر«

سارة القحطاني

ها�ستاق#ن�سيحة_ يف  �جلييامييعيية  وطيييياب  �أكيييادمييييي  مييين  عيييدد  �يييسيييارك 
و�لأكييادميييييين  �لإعييامييييين  ميين  عييدد  �أطلقه  �ليييذي  للطالب_�جلامعي 

و�ملهتمن بالعملية �لتعليمية يف �ململكة.
و�أكد �لأكادمييون �أن م�ساركتهم يف هذ� �لها�ستاق �لتوعوي هي �إحدى 
�أحدث �لطرق �لتي يجب �حلر�س على خماطبة �لطاب و�لطالبات من 
نحو  �لتقنية  �لييطيياب  وتييوجييهييات  �هتمامات  مييع  تز�منا  وذليييك  خالها، 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.
�آل  �سلطان  �لييدكييتييور  باجلامعة  و�لت�سجيل  �لقبول  عميد  وحيير�ييس 
فارح على اإي�ضاح عدد من النقاط التي قد يجهلها الطالب، حيث بني  يف 
تغريد�ته �أن �للو�ئح �جلامعية لي�ست �سد �لطالب و�أن تطبيقها لي�س �إل 
حفاظا على حقوقه وم�سلحته قبل كل �سي، مطالبا �لطلب بالتمعن فيها 

وتطويعها مل�سلحته.
على  �حلر�س  على  لحقا،  �لتحويل  ينوي  �لييذي  �لطالب  حث  كما 
ي�ستطيع �حل�سول على معدل  �لتي من خالها  �مل�سركة  �ملييو�د  ت�سجيل 

عال. ومن �لن�سائح �لتي قدمها للطاب:
و�أول  در��ييسييي  ف�سل  و�أول  حمييا�ييسييرة  و�أول  �جلييامييعيية  يف  ييييوم  �أول   •

�متحان، عامة فارقة يف تاريخ �لطالب �جلامعي.
• �لعقول توؤثر وتتاأثر ببع�سها

�أهل �لعقول �لر�جحة �لنا�سجة �لإيجابية  • �حلر�س على خمالطة 
�ملتفائلة.

• و�سائل �لتو��سل �لجتماعي لاإعان و�لإباغ، ولي�ست و�سيلة للرد 
على ��ستف�سار �لطالب �ل�سخ�سي.

• �قر�أ �لأنظمة بنف�سك ول تعتمد على غرك.
• �سرورة �أخذ �ملعلومة �ملكتوبة و�لبتعاد عن �ملنقولة.

• �لإبد�ع يف �لتخ�س�س.
• تاأجيل �لدر��سة قبل بد�ية �لف�سل �أف�سل من �لعتذ�ر عنها.

• �قر�أ عن هذ� كثر� و�كت�سف بنف�سك.
ثييم ت�سويه �سورة  ميييادة وميين  • غييييياب حمييا�ييسييرة قد  يكلف حييرمييان 

�ل�سجل �لأكادميي.
�أف�سل من ق�سم  �أن حترز معدل عاليا فيه  ت�ستطيع  �لق�سم �لذي   •

نوعي تتخرج فيه مبعدل هزيل.
د عدد �ل�ساعات �لز�ئدة عبء على �لطاب، ومعدل �لطالب للم�ستوى 

�لأول موؤ�سر على ��ستمر�ره يف �جلامعة ور�سم مامح م�ستقبله.
�لدكتور يحيى  �مل�سارك  �لعيون  ذكر  �أ�ستاذ طب وجر�حة  من جهته 
�لفلقي يف �إحدى تغريد�ته �أن �ملذكر�ت يف �لغالب تقدم للطالب معلومات 
مبتورة من �سياقها، وهذ� �لنوع من �ملعلومات ي�سعب فهمه لأنه خمتزل 

�ختز�ل خما.

معهد البحوث يدشن تطبيقه 
على األجهزة الذكية

محمد إبراهيم

على  تطبيقه  باجلامعة،  �ل�ست�سارية  و�لييدر��ييسييات  �لبحوث  معهد  �أطلق 
�ملعهد  ي�سمل تقدمي عر�س كامل جلميع خدمات  �لذي  �لذكية  �لأجهزة 
وبر�جمه �ملختلفة، بالإ�سافة �إلى �أنه يقدم معلومات مف�سلة عن مكاتب 

�خلربة، و�أهد�فها، و�خت�سا�ساتها، ولو�ئحها، وو�سائل �لتو��سل معها.
ويرتبط �لتطبيق مبا�سرة  بالبو�بة �لإلكرونية للمعهد و�جلامعة، 
ملييعييلييوميياتييه، وكييذلييك ح�سابات  �ليييفيييوري  �لييتييز�ميينييي  �لييتييحييديييث  ممييا يتيح  
�لتخفي�سات  جميع  لعر�س  ق�سما  �أي�سا  ويت�سمن  �لجتماعي،  �لتو��سل 
�ململكة،  مناطق  جميع  يف  ملن�سوبيها  �جلامعة  تقدمها  �لتي  و�حل�سومات 
كما يتيح معلومات عن خدمات وبر�مج �ملعهد و�جلامعة على حد �سو�ء، 
د�خل �جلامعة  و�مل�ستفيدون من خدماته  �ملعهد  �ملتعاملون مع  بها  يهتم 

وخارجها.
�لدكتور  �ل�ست�سارية  و�لدر��سات  �لبحوث  معهد  عميد  رفييع  بييدوره 
مييعييايل مدير  �إليييى  وتييقييديييره  �سكره  �إبيير�هيييييم �حلييديييثييي  بيين  عبد�للطيف 
من  �ملعهد  يلقاه  ما  على  �لييد�ود  عبد�لرحمن  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �جلامعة 
دعم وت�سجيع م�ستمر، كما قدم �سكره لق�سم �لتقنية باملعهد �لذي �سمم 
هذ� �لتطبيق خال �لأ�سابيع �ملا�سية، ر�جيا �أن ي�سهم ذلك يف رفع م�ستوى 

ت�سويق بر�مج �ملعهد وتطوير خدماته �ملختلفة.
�ستور«  »�لآب  متجر  على  جميياين  ب�سكل  يتو�فر  �لتطبيق  �أن  يذكر 

لأجهزة �لآيفون و�لآيباد على �لعنو�ن �لتايل:
https://appsto.re/sa/Va5E9.i

وبالن�سبة مل�ستخدمي �لأجهزة �لتي تدعم �أنظمه �لندرويد:
 https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.app.p3902JG
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مدير الجامعة
يوجه بتوزيع 

مطبوعات
عمادة البحث

�لدكتور  �لأ�ستاذ  �جلامعة  مدير  معايل  وجه 
عيييبيييد �ليييرحيييمييين بيييين حيييميييد �ليييد�ود  بيييتيييوزييييع 
مطبوعات عمادة �لبحث �لعلمي، عقب �إجناز 
ت�سمنت  �لتي  �لعام  هذ�  مطبوعات  �لعمادة  
�ملوؤمتر  لبحوث  �لتوثيقي   �لإ�سد�ر   طباعة 
�لعلمي  )�ليينيي�ييسيير  �لأول  �لييييدويل  �ل�سعودي  

1435هي(.
منطقة  �أمييير  منه على  ن�سخ   و�ييسييتييوزع 
في�سل  �لأمييير  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  ع�سر 
مييديييري  �ملعايل   �أ�ييسييحيياب  بن  خييالييد، وعييلييى 
�جلييييامييييعييييات، ووكيييياء �جلييياميييعيييات  وعيييميييد�ء 
�ليي�ييسييعييودييية،  بييياجلييياميييعيييات  �لعلمي   �لييبييحييث 
من  ن�سخ   و�إهيييد�ء  للم�ساركن  ن�سخ   وتوفر 
متاحة  تييكييون  �جلييامييعيية،  ملكتبة   �ملطبوعات  

لطاب �لدر��سات �لعليا وملن�سوبي �جلامعة.
به   �لعمادة   مب�ساركة  �لد�ود   وجه  كما 
�لعام خال �فتتاح  يف �سهر ذي �حلجة  لهذ� 
�لن�سخة  �لثانية من �ملوؤمتر  �ل�سعودي للن�سر  
�سعود  �مللك  ت�ست�سيفه جامعة  �لييذي  �لعلمي 

بالريا�س.
ريم العسيري

إدارة السالمة في ورشة 
الحماية المدنية للحج

لل�سامة  �لييعيياميية  �لإد�رة   �ييسيياركييت 
بيياجلييامييعيية يف ور�ييسيية �لعمل  و�لأمييييين 
�لييثييانييييية لييلييحييميياييية �مليييدنييييييية بيياحلييج، 
�خلا�سة مبندوبي �جلهات �حلكومية 
�لطو�رئ  �مل�ساركن يف مركز عمليات 
بيياحلييج لييلييعييام �حلييييايل، �لييتييي نظمتها 
�ملييييديييييرييييية �ليييعيييامييية ليييليييدفييياع �ملييييدين 

بالريا�س.
وهدفت �لور�سة �إلى �إي�ساح �ملهام 
مندوبي  بكافة  �ملنوطة  و�مل�سوؤوليات 
هييذه �جلييهييات ميين �أجييل رفييع م�ستوى 
�ليييتييينييي�يييسيييييييق بييييين خميييتيييليييف �جلييييهييييات 
�أثيينيياء مو�جهة  �مليي�ييسيياركيية  �حلييكييومييييية 

حالت �لطو�رئ باحلج.
�ل�سامة  �إد�رة  �أكد مدير  بدوره 
و�لأمييييين �جلييامييعييي �لأ�ييسييتيياذ عييلييي بن 
فايز �لأحمري �أن هذه �خلطوة تاأتي 
�نييطيياقييا ميين مييهييام وميي�ييسييوؤوليييييات كل 
جييهيية حييكييومييييية ميي�ييسيياركيية يف �خلييطيية 

�ملدين  �لدفاع  �أعمال  لتنفيذ  �لعامة 
باحلج لهذ� �لعام.

محمد إبراهيم

�إعالن
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انتهاء التقديم للدبلومات 
التربوية.. اليوم

 
للعام  �لربوية  �لدبلومات  يف  �لقبول  طلبات  ��ستقبال  �ليوم  ينتهي 
�جلامعي 1437/1436. وكانت عمادة خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر 
باجلامعة، �أعلنت موؤخر� عن بدء �لقبول يف �لدبلومات �لربوية وفق 

ال�ضروط الآتية:
جامعة  ميين  ومتخرجا  �سعوديا  �لطالب/�لطالبة  يييكييون  �أن   •

�سعودية �أو جامعة معرف بها من وز�رة �لتعليم �لعايل
• �أن يكون متفرغا للدر��سة.

• �أن يكون ح�سن �ل�سرة و�ل�سلوك
�ملتاحة  �لتخ�س�سات  ميين  �إليييييه  �ملتقدم  �لتخ�س�س  يييكييون  �أن   •

باجلامعة.
عن  �لبكالوريو�س  يف  �ملتقدمة(   - )�ملتقدم  تقدير  يقل  ل  �أن   •

»جيد«.
طلب  �إ�سعار  مثل  �ملطلوبة  �مل�ستند�ت  �إح�سار  �ملتقدمن  على   •

�لقبول �لذي تتم طباعته من طريق �لبو�بة �لإلكرونية.
• لن يتم قبول �أي طالب �أو طالبة ل يحمل هذ� �لطلب.

• �سورة �سهادة �لبكالوريو�س مع �لأ�سل للمطابقة.
• �ييسييورة ميين �ليي�ييسييجييل �لأكيييادمييييي لييلييبييكييالييوريييو�ييس مييع �لأ�ييسييل 

للمطابقة.
• �يييسيييورة مييين �ييسييهييادة حيي�ييسيين �ليي�ييسييرة و�ليي�ييسييلييوك ميييع �لأ�ييسييل 

للمطابقة.
• �سورة من بطاقة �لأحو�ل �أو �سجل �لأ�سرة للمتقدمات.

الدبلوم العام
في التربية )طالب(

الدبلوم العام
في التربية )طالبات(

الدبلوم

• الدراسات اإلسالمية 
• اللغة العربية

• الرياضيات
• العلوم

• اللغة اإلنجليزية

• اللغة العربية
• اللغة اإلنجليزية

• الحاسب اآللي
• العلوم

• الدراسات اإلجتماعية
• الدراسات اإلسالمية 

• الرياضيات

التخصصات المقبولة
في الدبلوم

للطالب  تنويريا   لقاًء   الماضي،  األحد  الفقيه،  إبراهيم  العزيز  عبد  الدكتور  األستاذ  تنومه  في  واآلداب  العلوم  كلية  عميد  عقد 
قدم  كما  متميزة.  نتائج  على  للحصول  الجهد  أقصى  وبذل  والمثابرة  االجتهاد  علي  الطالب  خالله   حث  بالكلية،  المستجدين  
شرحا لنظام الدراسة بالجامعة وكيفية اختيار الطالب لمقرراتهم الدراسية وطريقة التسجيل. وفي اللقاء نفسه، التقي الدكتور 

عبدالعزيز الفقيه بأعضاء هيئة التدريس، مرحبا باألساتذة الجدد الذين انضموا للعمل بالكلية.
منصور الطيب

علوم وآداب 
تنومة تلتقي
بأعضاء التدريس 
والطالب 
المستجدين

الجامعة توثق الدراسات
والبحوث الخاصة بعسير

وجه معايل مدير �جلامعة �لأ�ستاذ �لدكتور عبد �لرحمن بن حمد �لد�ود، بت�سكيل 
وفقاً  ع�سر  منطقة  تخ�س  �لتي  و�لبحوث  �لييدر��ييسييات  وجمع  حل�سر  تهدف  جلنة 

لطلب �إمارة �ملنطقة.
و�سي�سرف على �للجنة، وكيل �جلامعة  للدر��سات �لعليا و�لبحث �لعلمي �لدكتور 
ماجد عبد �لكرمي �حلربي،  بينما �سير�أ�سها عميد �لبحث �لعلمي �لدكتور عيد بن 

ليف �لعتيبي، بع�سوية عدد من �أع�ساء هيئة �لتدري�س.
و�ستعمل �للجنة على �إ�سد�ر در��سات خا�سة عن منطقة ع�سر يف جملد توثيقي 

�ستطبعه �جلامعة وتوزعه بالتعاون مع �جلهات ذ�ت �لعاقة.
�لتدري�س  هيئة  �أعيي�ييسيياء  ميين  �لييتييعيياون  باأهمية  �للجنة  على  �لقائمون  وطييالييب 
�ملن�سورة،  و�لبحوث  �لييدر��ييسييات  رفييع  خييال  ميين  باجلامعة  �لعليا  �لييدر��ييسييات  وطلبة 
�لتي تخدم وتخ�س منطقة ع�سر يف كافة �ملجالت عن طريق �لدخول على �لر�بط 
بذلك  �خلا�س  �لنموذج  وتعبئة   ،http://goo.gl/forms/QdffQwnHjm:لتايل�

مع �سرورة  �إر�سال �لدر��سات و�لبحوث كاملة على �لربيد �لإلكروين:
adosr@kku.edu.sa

أحمد العياف

»شؤون الطالب«
تحتفي بالمستجدين

عدنان األلمعي

تييقيييييم عييمييادة �يييسيييوؤون �لييطيياب بييرعيياييية 
عبد�لرحمن  �لييدكييتييور  �جلامعة  مييدييير 
بن  حييمييد �ليييييد�ود �ييسييبيياح غييد �لثيينيين، 
�مل�ستجدين  �لييطيياب  ل�ستقبال  حفا 
حتيييت �ييسييعييار »نيييييييورت«، وذلييييك يف �لييبييهييو 

�جلامعي.
و�أو�ييييسييييح عييميييييد �ييييسييييوؤون �لييطيياب 
�لييدكييتييور مييريييع بيين �سعد �لييهييبييا�ييس �أنييه 
�آلف  و�ن�سمام  �لدر��سي  �لعام  بدء  مع 
ت�سعد  للجامعة،  و�لييطييالييبييات  �لييطيياب 
بتوجيهات من  �لييطيياب  �ييسييوؤون  عييمييادة 
مييعييايل مييدييير �جلييامييعيية بيياإقيياميية حفل 
��ييسييتييقييبييال �مليي�ييسييتييجييدييين �ليييييذي يييهييدف 
�إليييييى تييعييريييفييهييم بيياجلييامييعيية و�أنييظييمييتييهييا 

�لأكادميية و�أن�سطتها �ملختلفة.

ويييهييدف �حلييفييل كييذلييك �إلييييى دمييج 
�جلامعية،  �لبيئة  يف  �مل�ستجد  �لطالب 
وك�سر حاجز �لرهبة و�خلوف وتب�سره 
ميييين خيييييال �لإر�يييييسييييياد و�ليييتيييوجيييييييه �إلييييى 
�جلامعية  حياته  يف  �لأمييثييل  �ل�ستثمار 

وكيف يحقق �لتفوق و�لنجاح.
لتحقق  �لييعييام  هييذ�  فعالية  وتيياأتييي 
هيييييذه �لأهيييييييييد�ف ميييين خيييييال مييعييار�ييس 
مب�سرة  �لعاقة  ذ�ت  �ملختلفة  �جلهات 
�لييطييالييب يف �جلييامييعيية، وحييفييل م�سرحي 

�أعد بهذه �ملنا�سبة.
كييمييا �ييسيييييتيي�ييسييميين �حليييفيييل تييد�ييسيين 

�أن�سطة عام 1437/36.
يحوي  معر�س  �حلفل،  وي�ساحب 
جميي�ييسييمييات عيييين �مليينييطييقيية �مليييركيييزيييية يف 
�ملييدييينيية �جلييامييعييييية بييالييفييرعيياء، كييالييربج 

و�ملنارة ومباين �لإد�ر�ت.

 سارة القحطاني 
 

�يييسيييارك عييييدد مييين �أكيييادمييييييييات وطييياب 
�لتثقيف  برنامج  يف  �جلامعة  وطالبات 
�ليي�ييسييحييي وبييرنييامييج �لييكيي�ييسييف �ملييبييكيير عن 
�لأمر��س و�لذي نظمته �لأمانة �لعامة 
مييوؤخيير�  �ليي�ييسييعييودي  �ليي�ييسييحييي  للمجل�س 
م�سيط،  مب�ساركة  خمي�س  مبحافظة 

من كافة �لقطاعات �ل�سحية .
��ستمل �لربنامج على �إعد�د خطة 
�ل�سحي  �لتثقيف  عيين  �ساملة  وطيينييييية 
ت�سمنه  ميييا  حيي�ييسييب  �مليييبيييكييير،  و�لييكيي�ييسييف 
�لأ�يييسيييا�يييس �ليي�ييسييابييع مييين ��ييسيير�تيييييجييييية 
وتخت�س  �ململكة،  يف  �ل�سحية  �لرعاية 
باخلطة �لوطنية �لأمر��س ذ�ت �لتاأثر 
عييلييى �ييسييحيية �ليييفيييرد و�ليي�ييسييامييليية جلميع 

�لتوزيعات �لدميوغر�فية للمجتمع.
يف  �ليييليييقييياء  خمت�سون  يف  �يييسيييارك 
�لييتييثييقيييييف �ليي�ييسييحييي و�لييكيي�ييسييف �ملييبييكيير، 
وكيييذليييك �ييسيينيياع �ليييقييير�ر وكيييتييياب �ليييير�أي 

طالب وأكاديميات الجامعة 
يشاركون في لقاء المجلس 

الصحي السعودي
�مليييجيييتيييميييع لييا�ييسييتييميياع  و�مليييييوؤثيييييريييييين يف 
و�لأخيييذ بيياآر�ئييهييم وخييرب�تييهييم و�أفييكييارهييم 
وميييقيييرحييياتيييهيييم ميييين و�قيييييييع جتييياربيييهيييم 

�لناجحة يف �ملجتمع.
كيييميييا نيييوقييي�يييس �أهيييييييم طييييييرق �ليييوعيييي 
و�ملعرفة بامل�ساكل �ل�سحية �لتي يحتاجها 
�ملجتمع ودور �ملثقفن وم�سوؤولية تقدمي 
�ل�سحية  و�ملعلومات  �ل�سحي  �لتثقيف 
ودور �جلهات و�ملوؤ�س�سات �ملحلية يف ن�سر 
فاعلية  ومييدى  �ملجتمع  وتثقيف  �لوعي 
�مليييوجيييودة يف  �لتثقيف  بيير�مييج وحييمييات 
�جلييامييعييات وغييرهييا وقيييدرة �ملييوؤثييرييين يف 
يف  �ل�سحية  �لنتائج  لتح�سن  �لييتييعيياون 

�ململكة.
عييدد من  �للقاء  نهاية  وقييدمييو� يف 
برناجمي  حول  و�ملقرحات  �لتو�سيات 
�لأمر��س  عن  �ملبكر  و�لك�سف  �لتثقيف 
وعييد  �لييتييي  تفعيلها  وكيفية  �ململكة  يف 
�ملخت�سة  لييلييجييهييات  بييرفييعييهييا  �ملخت�سن 

لتطبيقها.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

إشراقة جديدة
إنطالقة جديدة

قريبا

صحيفتكم األسبوعية »آفاق«
تستعد لفجر جديد تنطلق معه من نجاح إلى نجاح



متابعات

كلية الصيدلة تحتفي بطالبها المستجدين
بمحاضرات وجوالت تعريفية

سعيد العمري

باجلامعة  �ل�سيدلة  كلية  �أقييامييت 
حيييفيييل  دو�ء  نيييييييييييادي  يف  ممييييثييييليييية 

��ييسييتييقييبييال لييلييطييلييبيية �مليي�ييسييتييجييدييين 
بييالييكييلييييية بييحيي�ييسييور عييميييييد �لييكييلييييية 
�ليييدكيييتيييور عيييييادل �ليييهيييز�ين ووكيييييل 
�لييقييردي  حممد  �لييدكييتييور  �لكلية 

و�أهييد�فييهييا، ثييم �ألييقييى وكيييييل �لكلية 
كلمة ترحيبية بالطاب و�طلعهم 
�لعامة  و�ليي�ييسييو�بييط  �لأقيي�ييسييام  على 

بالكلية.

وروؤ�يييسييياء �لقيي�ييسييام و�أعيي�ييسيياء هيئة 
�لتدري�س. عميد �لكلية �ألقى كلمة 
�مل�ستجدين  بالطاب  فيها  رحييب 
و�أطلعهم على ر�سالة وروؤية �لكلية 

كما تخلله �إقامة مر��سم �رتد�ء 
و�طلق  للطاب،  �لأبي�س  �لبالطو 
مقدمة  »�أ�سالني«  حملة  دو�ء  نادي 
بعر�س مرئي  �مل�ستجدين  للطاب 

ليييتيييعيييرييييف �لييييطيييياب �مليي�ييسييتييجييدييين 
ومكاتب  ومعاملها  �لكلية  مبر�فق 
و�لطيياع  �لتدري�س  هيئة  �أعيي�ييسيياء 

على �ملو�د �ملقدمة فيها.
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سعيد العمري

د�ييييسيييين وكيييييييييل �جلييييامييييعيييية لييلييتييخيي�ييسيي�ييسييات 
نيابة  جلبان  �آل  خالد  �لدكتور  �ل�سحية 
عيييين ميييديييير جييياميييعييية �لأ�ييييسييييتيييياذ �ليييدكيييتيييور 
عييبييد�لييرحييميين �لييييييد�ود، �لثييينييين �ملييا�ييسييي، 
 11 �ل�سنوي  �لعلمي  �لبحث  �أيييام  فعاليات 
�لبحث  عمادة  تنظمها  �لتي   ،1436 للعام 
�لييعييلييمييي بيياجلييامييعيية بييالييتييعيياون مييع ميير�كييز 
حتى  وت�ستمر  للكليات،  �لتابعة  �لأبييحيياث 

�لأربعاء �ملقبل.
و�طلع �آل جلبان يف �أول �أيام فعاليات 
�لييكييليييييات �ل�سحية  �لييبييحييث عييلييى ميي�ييسيياركيية 
بيين بحث  مييا  بحثا   74 عييلييى  �سملت  �لييتييي 

�سفوي ومل�سقات علمية.
على  كلمته  خيييال  جييلييبييان  �آل  و�أكييييد 
�أهيييمييييييية �ليييبيييحيييث �لييعييلييمييي لييعيي�ييسييو هيييييئيية 
و�أي�سا  �لييفييردي،  �مل�ستوى  على  �لتدري�س 
مكانتها  لتعزيز  �جلييامييعيية  م�ستوى  عييلييى 
و�مل�ستوى  �لعاملي  �مل�ستوى  على  وتقييمها 
وبحث  م�سكاته،  در��سة  بهدف  �ملجتمعي 
�لبحث  »�أهييييد�ف  وقيييال  �ملنا�سبة،  �حلييلييول 
بنية  وتاأ�سي�س  قييوي  بييدعييم  تيياأتييي  �لعلمي 

حتتية قوية مع تهيئة بيئة منا�سبة له«.
بحثية  كيييفييياء�ت  وجييييود  �أن  و�أو�يييسيييح 
مييييوؤهييييليييية ميييييع و�ييييسييييع �ل�يييسييير�تيييييييجيييييييات 
بحثية  م�سار�ت  حتقق  �لفعالة  و�خلطط 
حميييددة وو��ييسييحيية لييلييو�ييسييول �إليييى �أبييحيياث 

مميزة تتو�كب مع �أهد�ف �جلامعة«.
و�أ�يييسييياف »مييثييل هيييذه �لييبييحييوث د�فييع 
قييييوي لييتييكييوييين فييييرق عييمييل بييين �لييكييليييييات 
و�لييطييالييبييات  �لييطيياب  و�إ�يييسييير�ك  �ل�سحية 
قدر�تهم  و��ستثمار  �لبحوث  هذه  مثل  يف 

لإنتاج بحث مميز«.
من جهته �أ�سار عميد �لبحث �لعلمي 
باجلامعيييية  �لدكتور عيد بيييين ليف �لعتيبي  
�إلييييى �أن  يييييوم �لبحييييث �لعلمي  ي�سكييييل  �أحد 
تطوييييير  منظوميييية  يف  �ملهميييية   �لعنا�سيييير 
�أهييييم   �أحييييد  يعييييد  �لييييذي  �لعلمييييي  �لبحييييث 
�لركائييييز  �لأ�سا�سية  �لتي تعك�ييييس  م�ساركة 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س و�لطاب يف �لبحث 
�لعلمي، حيث يجمع �لباحثن و�ملخت�سن  

حتت �سقف و�حد.

29 بحثا من العلوم اإلدارية
حيي�ييسييرت كلية �لييعييلييوم �لإد�رييييييية و�ملييالييييية، 
�لأربيييعييياء �ملييا�ييسييي، فييعيياليييييات �أيييييام �لبحث 

�لعلمي �ل�سنوي �لي11، بي 29 بحثا.
وبييين رئييييي�ييس مييركييز �لييبييحييوث بكلية 
�لييعييلييوم �لإد�ريييييية و�ملييالييييية �لييدكييتييور �سعيد 
�لكلية  ميي�ييسيياركيية  �أن  �لييقييحييطيياين  �ييسييالييح 
متييثييلييت يف حميييا�يييسيييرة رئييييي�ييسييييية لييعييميييييد 
بعنو�ن  عبا�س  �آل  حممد  �لدكتور  �لكلية 
�لييعييامل  �لييعييلييمييي يف  �لييبييحييث  م�سكلة  »حيييل 
�لإ�سامي: منوذج مقرح« تا ذلك ثاث 
جل�سة  كييل  يف  مت  حيييييث  رئي�سية  جييليي�ييسييات 
�لعلمية يف  �لأبحاث  عر�س جمموعة من 
�ستى تخ�س�سات �لكلية و�أق�سامها �لعلمية، 
�ملل�سقات  من  عييدد  عر�س  �إلييى  بالإ�سافة 

�لبحثية يف خارج �لقاعة.
وتييييابييييع »تييي�يييسيييمييينيييت هييييييذه �ليييبيييحيييوث 
جمالت �ستى يف �ملحا�سبة و�لقانون و�إد�رة 
�لعلمية«،  و�لر�سائل  و�لت�سويق  �لأعييمييال 
وبييين �لييقييحييطيياين �أنييييه كيييان يييومييا حييافييا 
�ستى  يف  �لعلمية  و�ليينييقييا�ييسييات  بييالأبييحيياث 

جمالت �ملعرفة.

الجامعة تدشن فعاليات
أيام البحث العلمي بـ 74 بحثا



تقرير

محمد إبراهيم

�خلدمات  وتطوير  توفر  ملبد�أ  حتقيقا 
�ملييقييدر�ت  و��ستثمار  و�لعملية،  �لعلمية 

�لعديد من �لتخ�س�سات �لعلمية ليعودو� 
وي�سهمو� يف دفع عجلة �لتنمية«.

��ست�سعار  ميين  »�نييطيياقييا  و�أ�يييسييياف 
�لتنموي  مل�سوؤوليتها  ودورهييا  �جلامعة  
هذ�  ��ستثمار  على  حر�ست  فقد  �ملييهييم، 
�لب�سرية  �إمكانياتها  وت�سخر  �لعن�سر 
�ملييعييطيياء،  �لييبييلييد  هيييذ�  �خلييبييرة لتطوير 
وكيييذليييك تيي�ييسييخيير �إمييكييانييييياتييهييا �ملييياديييية 
�ملتطورة خلدمة �ملجتمع وتكوين �سر�كة 
مبنطقة  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعن  مع 

ع�سر وباقي مناطق هذ� �لوطن«.
وز�د »حتى يتحقق هذ� �لتوجه يف 
بناء جمتمع معريف ي�ستطيع �أن يو�كب 
�ملو�فقة  متت  �لعاملي،  و�لتقدم  �لتطور 
و�لدر��سات  �لبحوث  معهد  �إن�ساء  على 
بن  �للتقاء  نقطة  ليكون  �ل�ست�سارية 
قطاعاته  بجميع  �ملييجييتييمييع  يييريييده  مييا 
وبييييين مييييا تيييقيييدميييه �جلييياميييعييية بييجييميييييع 
يف  وهدفنا  و�ملادية،  �لب�سرية  �إمكاناتها 

ووز�رة  عيي�ييسيير،  ميينييطييقيية  �إميييييييارة 
�لييعيياميية ملجل�س  �لييد�خييلييييية، و�لأميييانييية 
�ل�سورى،  وجمل�س  �خلليجي،  �لتعاون 
ووز�رة �لتعليم، ووز�رة  �ل�سحة، ووز�رة 
ومدينة  ع�سر،  بلدية  و�أمييانيية  �لعمل، 
�ملييلييك فييهييد �لييطييبييييية، و�ملييركييز �لوطني 
لييلييقيييييا�ييس و�ليييتيييقيييومي، وهيييييئيية �لأميييير 

باملعروف و�لنهي عن �ملنكر.

الشراكة مع القطاع الخاص
ويييتييمييثييل ذليييييك يف عيييقيييد �يييسيييركيييات مييع 
عيييييدد ميييين �مليي�ييسييتيي�ييسييفيييييات و�لييي�يييسيييركيييات 
�لأمليييياين،  �ليي�ييسييعييودي  �مل�ست�سفى  وهيييي: 
وم�ست�سفى  �خلييا�ييس،  �أبييهييا  وم�ست�سفى 
�حلييييييياة، و�ييسييركيية �ملييير�عيييي، و�ليي�ييسييركيية 
�ليييي�ييييسييييعييييودييييية لييييياأبيييييحييييياث و�لييينييي�يييسييير، 
و�لتعاونية للتاأمن، و�لأركان �لطبية، 
و�ل�سركة �ل�سعودية لاأبحاث و�لن�سر، 
و�ملجموعة �لعربية للتعليم و�لتدريب.

الشراكة مع القطاعات
المتخصصة في الجوانب 

التعليمية 
عييدد من  مييع  �ييسيير�كييات  و�ملق�سود عقد 
�مللك  مركز  وهي:  و�جلامعات،  �ملر�كز 
عيييبيييد �هلل بيييين عيييبيييد �ليييعيييزييييز �ليييييدويل 
�مللك  جامعة  �لعربية،  �للغة  خلييدميية 
�يييسيييعيييود، وجييياميييعييية �لإميييييييام حمييمييد بن 
�ييسييعييود، وجييامييعيية �مليييليييك عييبييد�لييعييزيييز، 
�لبحوث  )مييعييهييد  �لييقييرى  �أم  وجييامييعيية 
و�ليييدر��يييسيييات �ل�ييسييتيي�ييسييارييية(، وجييامييعيية 
�جلييييييوف، وجييياميييعييية �لأميييييير �ييسييلييطييان، 
وجييامييعيية جنيييير�ن، وجييامييعيية �ليييييميياميية، 
جامعة �لباحة، وكلية �بن ر�سد، وكلية 

�لغد �لطبية.

الشراكة مع مؤسسات
المجتمع المدني
والجهات الخيرية

عييدد من  مييع  �تييفيياقيييييات  �ملق�سود عقد 
�تفاقية  مثل:  معها  و�لتعاون  �جلهات 
و�لفنون  �لثقافة  جمعية  مع  �لتعاون 
مبيينييطييقيية عييي�يييسييير، وتيي�ييسييمييل �ليييتيييعييياون 
�لفعل  خلدمة  �ملتاحة  �لإمكانات  وفق 
لذلك  ي�سار  �أن  على  �مل�سرحي  �لثقايف 
يف كافة �لو�سائل �لإعامية، و�لتعاون 
)ت�سكيلية،  ثقافية  بيير�مييج  �إقيياميية  يف 
فييييوتييييوغيييير�فييييييييية، �يييسيييعيييبييييييية( �إثيييير�ئييييييييية 
وفق  متويلها  يتم  �أن  على  وتييدريييبييييية 
تعاون  و�تفاقية  �لطرفن،  ميين  �ملييتيياح 
و�لآثيييار،  لل�سياحة  �لعامة  �لهيئة  مييع 
ويتم خالها حتقيق �لتكامل يف تنمية 
�ل�سياحية  �لوطنية  �لب�سرية  �ملييييو�رد 

و�إعد�د �لرب�مج �لتدريبية.
كما يكون �لتعاون يف جمال تنظيم 
�ملييلييتييقيييييات و�لجيييتيييمييياعيييات �لييتييي تهتم 
و�ملنتجات  �ل�سياحة  �سناعة  بتطوير 
تعاون  و�تفاقية  �ل�سياحية،  و�لرب�مج 
�ملييعييوقيين، حيث  �لأطييفييال  مييع جمعية 
تييقييدم كييلييييية �لييطييب بيياجلييامييعيية �لييدعييم 
جلمعية �لأطفال �ملعوقن عرب تقدمي 
خدمات طبية عن طريق �أع�ساء هيئة 
�لييتييدرييي�ييس بييالييكييلييييية يف جمييييالت طب 

�لأطفال وطب �لأع�ساب.
للبنن  �لييربييييية  كييليييييات  وتيييقيييدم 
للجمعية  �لييدعييم  بيياجلييامييعيية  و�لييبيينييات 
عن طريق تقدمي ندو�ت وحما�سر�ت 

و�لإمكانيات و�لكو�در و�خلرب�ت �ملوجودة 
�لقطاعات  جلميع  وتقدميها  باجلامعة 
�حلكومية و�خلا�سة، قدم معهد �لبحوث 
و�لييييدر��ييييسييييات �ل�ييسييتيي�ييسييارييية بيياجلييامييعيية 
�لكثر من �خلدمات و�ل�سر�كات يف هذ� 

�جلانب.
و�أو�يييييسيييييح عييميييييد مييعييهييد �لييبييحييوث 
و�ليييييدر��يييييسيييييات �ل�يييسيييتييي�يييسييياريييية �ليييدكيييتيييور 
عييبييد�لييلييطيييييف بييين �إبييير�هيييييييم �حلييديييثييي 
�أن »�لييعيينيي�ييسيير �لييبيي�ييسييري ميين �أهييييم ركييائييز 
حكومة  �أوليييت  وقييد  �لتنمية،  ومييقييومييات 
خادم �حلرمن  �ل�سريفن �أهمية كبرة  
باإن�ساء  فييقييامييت  �ملييييورد؛  هيييذ�   ل�ستثمار 
مناطق  مبختلف  �ل�سعودية  �جلييامييعييات 
�لوطن  هييذ�  �أبيينيياء  يتمكن  حتى  �ململكة 
�ليييعيييايل وتنمية  �لييتييعييليييييم  مييين حتيي�ييسيييييل 
و�لعملية  �لعلمية  وقدر�تهم  مهار�تهم 
يف خمييتييلييف �لييتييخيي�ييسيي�ييسييات، ميي�ييسيير� �إلييى 
يف  �لعامل  �أنييحيياء  ملختلف  �لآلف  �بتعاث 

ذلك �أن يكون �ملعهد �سريكا ��سر�تيجيا 
يف بييينييياء �ملييجييتييمييع وتييطييوييير قييطيياعيياتييه 
�إن�ساء  طريق  عن  �ملختلفة  وموؤ�س�ساته 
كييو�در ب�سرية  بيوت للخربة تتكون من 
م�ستوى  وعييلييى  ومييتييخيي�ييسيي�ييسيية  مييوؤهييليية 
تناف�سي ريادي، وعرب �ل�ستعانة كذلك 
بييي�يييسييير�كيييات ��ييسيير�تيييييجييييية ميييع ميير�كييز 
لا�ستفادة  عاملية  خييربة  وبيوت  بحثية 
ميين �خلييييرب�ت �لييعييلييمييييية �لأجيينييبييييية مبا 
وتقاليدنا  وثقافتنا  ديننا  مع  يتما�سى 

�لجتماعية«.

أبرز انجازات المعهد

الشراكة مع القطاع العام 
عدد  مييع  �سر�كة  خلق  يف  ذلييك  ويتمثل 

من �جلهات وهي: 

�ملعوقن  لاأطفال  و�إر�سادية  توعوية 
و�أولياء �أمورهم يف م�سار�ت �لإعاقة.

للتعريف  عمل  ور�ييس  تقام  وكذلك   
بكيفية �لت�سخي�س �ملبكر حلالت �لإعاقة 
�ملنظم  �إطييارهييا  يف  �ل�ست�سار�ت  وتييقييدمي 
و�تفاقية  �خلا�سة،  �لربية  جمييالت  يف 
تييييعيييياون مييييع �ليييينييييدوة �ليييعييياملييييييية لييليي�ييسييبيياب 
�لإ�سامي يتعاون خالها  �لطرفان من 
�أجل �ل�ستفادة من مر�فقهما ومن�ساآتهما 
مع  يتعار�س  ل  م�سبق ومبا  ترتيب  وفق 
�سر �لعملية �لتعليمية باجلامعة بال�سكل 
�ليييييذي ييييخيييدم هييييذه �لتيييفييياقييييييية ويييحييقييق 
لاأن�سطة  �لأمييثييل  و�لتنفيذ  �لتخطيط 

�ل�سبابية �لتي ينظمها �لطرفان.
للدعو�ت  �لطرفن  تبادل  وكذلك 
لييلييحيي�ييسييور و�ملييي�يييسييياركييية فيييييمييا ييينييظييم من 
اأو تربوي يكت�ضب  اأو ثقايف  ن�ضاط علمي 
�لييطييرف �لأخييييير، ول�سيما  ليييدى  �أهييمييييية 
بيي�ييسييوؤون  تهتم  �لييتييي  �لعلمية  �مليييوؤمتييير�ت 
�ليي�ييسييبيياب وقيي�ييسيياييياهييم، و�تييفيياقييييية تييعيياون  
مع جمل�س �سباب منطقة ع�سر، بحيث 
يتم تنظيم وتقدمي ور�س عمل و�أن�سطة 
ميي�ييسييركيية، تييتيينيياول �لييقيي�ييسييايييا �لييتييي تهم 
�ييسييبيياب منطقة عيي�ييسيير، و�لييتييفيياهييم حييول 

�ملو�سوعات ذ�ت �لأولوية يف �لتنفيذ.
وجمل�س  �جلامعة  من  كل  ويعمل   
على  يخ�سه،  فيما  كييل  �مليينييطييقيية،  �ييسييبيياب 
�ليييتيييعييياون �ملييي�يييسيييرك يف حتييقيييييق �أهيييييد�ف 
ع�سر  ملنطقة  و�مليييكيييان  �لإنيي�ييسييان  تنمية 
بيي�ييسييكييل عييييام وليي�ييسييبييابييهييا بيي�ييسييكييل خييا�ييس، 
�مللك  مييع مركز  تييعيياون  �تفاقية  وكييذلييك 
�لييدويل خلدمة  �لعزيز  عبد�هلل بن عبد 
�لييلييغيية �لييعييربييييية، ويييتييم خييالييهييا �لييتييعيياون 
�لعلمي،  �لبحث  �لطرفن يف جمال  بن 
�مليي�ييسييرك،  �لهيييتيييميييام  ذ�ت  و�لييييدر��ييييسييييات 
وتييرجييمييتييهييا، وطييبيياعييتييهييا، �إ�يييسيييافييية �إليييى 
�لعلمية  �لإ�سد�ر�ت  �حلر�س على تبادل 
و�ليييفيييكيييريييية و�لييثييقييافييييية بييين �لييطييرفيين 
و�ملن�سور�ت،  �ملطويات  �ملجات،  )�لكتب، 

�لإ�سد�ر�ت �لإلكرونية(.
�لغرفة  مييع  تييعيياون  �تفاقية  وهيينيياك 
�لتجارية �ل�سناعية، ويكون �لتعاون بن 
و�لبحوث  �لدر��سات  �إجيير�ء  يف  �لطرفن 
وتقدمي �ل�ست�سار�ت �لإد�رية و�لأكادميية 
وكذلك  و�لفنية،  و�ل�سناعية  و�لربوية 
و�لييطييالييبييات  �لطلبة  تييدريييب  �لييتييعيياون يف 

لدى من�ساآت �لقطاع �خلا�س.
وكييييييذلييييييك �تييييفيييياقييييييييية مييييييع ميييديييينييية 
لييتييبييادل �خليييرب�ت  �لييطييبييييية  �ملييلييك في�سل 
و�ل�ست�سار�ت بن �ملوؤ�س�ستن فيما يتعلق 
و�لبحوث  و�لييتييدريييب  �لت�سغيل  بجو�نب 
و�مليييميييار�يييسييية �لإكييلييييينيييييكييييية، و�ل�ييسييتييفييادة 
مييين خيييييرب�ت �أعييي�يييسييياء هيييييئيية �لييتييدرييي�ييس 
و�ل�ييسييتيي�ييسييارييين وغييرهييم ميين �لييكييفيياء�ت 
�ملييييوؤهييييليييية ليييييدى �لييييطييييرفيييين، ومييييين ذليييك 
لطاب  و�لتقومي  �لتدري�س  يف  �مل�ساركة 
�لكليات و�لرب�مج �ل�سحية لدى �لطرف 

�لآخر.
لتفاقيتها  وفييقييا  �جلييامييعيية  وتييقييوم 
يف  و�لتقومي  للقيا�س  �لوطني  �ملركز  مع 
�لختبار�ت  با�ست�سافة  �لييعييايل،  �لتعليم 
�ملييركييز،  عليها  ييي�ييسييرف  �أو  يييقييدمييهييا  �لييتييي 
�مللك  موؤ�س�سة  مع  تعاون  �تفاقية  وهناك 
تعاون  �تفاقية  وكييذلييك  �خلييرييية،  خييالييد 
مع موؤ�س�سة �سليمان �لر�جحي �خلرية، 
و�أخيييييييير� �تيييفييياقييييييية تييييعيييياون مييييع �ملييجييليي�ييس 

�لتن�سيقي للجمعيات �خلرية.

معهد البحوث والدراسات االستشارية..
شراكة مجتمعية رائدة مع مختلف الجهات

د. عبد�للطيف �حلديثي
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�لدكتور  �لأ�ييسييتيياذ  �جلامعة  مدير  معايل  �أ�ييسييدر 
عبد�لرحمن بن حمد �لد�ود، عدد� من �لقر�ر�ت 
تعيينات  �سملت  قييير�ر�،  �إلييى 45  �لإد�ريييية، و�سلت 

وجتديد�ت وتكليفات، على �لنحو �لتايل:
حن�س  �آل  حممد  يحيى  �لييدكييتييور  تعين   •
وكيييييييا لييكييلييييية �ليي�ييسييريييعيية و�أ�ييييسييييول �لييدييين 

للتطوير و�جلودة.
• جتييديييد تييعييييين �لييدكييتييور عيييبيييد�هلل �سعد 
�لييربييييية لييلييدر��ييسييات  �لييعييمييري وكيييييا لكلية 

�لعليا.
�آل  حممد  �أحمد  �لدكتور  تعين  جتديد   •
�سعد وكيا لعمادة �لدر��سات �لعليا لل�سوؤون 

�لفنية
• جتييديييد تييعييييين �ليييدكيييتيييور �أحيييميييد حممد 

�لزيد�ين وكيا لعمادة �لدر��سات �لعليا.
• تييكييليييييف �ليييدكيييتيييور عيييبيييد�هلل عييبييد�ملييحيي�ييسيين 
�لييي�يييسيييهيييري وكيييييييا لييكييلييييية �ليييعيييليييوم �لييطييبييييية 

�لتطبيقية بخمي�س م�سيط.
�إبر�هيم  حممد  �لدكتور  تكليف  جتديد   •
�آل ر�ئف برئا�سة ق�سم �لهند�سة �لكهربائية.

�ييسييعيييييد �سعد  �ليييدكيييتيييور  تييكييليييييف  جتيييدييييد   •
�ل�سرف بالعمل م�سرفا على �إد�رة �لدر��سات 

و�ملعلومات باجلامعة.
• جتديد تكليف �لدكتور حممد خلوفه �آل 
�لكيميائية  �لهند�سة  لق�سم  رئي�سا  م�سفر 

بكلية �لهند�سة.
جتييديييد تييعييييين �لييدكييتييور حمييمييد �سالح   •
�لييي�يييسيييهيييري رئييييي�ييسييا لييقيي�ييسييم �ملييينييياهيييج وطييييرق 

�لتدري�س بكلية �لربية.
�لفتاح  عبد  علي  حممد  �لدكتور  تكليف   •

رئي�سا لق�سم �لهند�سة �ل�سناعية.
• جتديد تعين �لدكتور علي جابر �لعلياين 
بعمادة  و�لييتييطييوييير  �لفنية  لييليي�ييسييوؤون  وكيييييا 

�سوؤون �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�ملوظفن.
�آل  �سعيد  عييادل  �لييدكييتييور  تكليف  جتديد   •

عبيد برئا�سة ق�سم �إ�ساح �لأ�سنان.
�أبيييو ملحة  خييالييد يحيى  �لييدكييتييور  تكليف   •
رئييييي�ييسييا لييقيي�ييسييم �ليييرجيييمييية بييكييلييييية �لييلييغييات 

و�لرجمة.
�لقحطاين  نبيه عبد�هلل  �لدكتور  تكليف   •

رئي�سا لق�سم �سحة �لأ�سنان بكلية �ملجتمع.
• جتيييدييييد تييعييييين �ليييدكيييتيييور عيييليييي حمييمييد 
بكلية  وعلومها  �ل�سنة  لق�سم  رئي�سا  غر�سان 

�ل�سريعة و�أ�سول �لدين.
• تييكييليييييف �ليييدكيييتيييور حمييمييد عييبييد�لييرحييميين 
�ليييبيييحيييوث بكلية  مليييركيييز  �لأحييييمييييري ميييديييير� 

�ل�سريعة و�أ�سول �لدين.
طيير�ن  من�سور  نا�سر  �لييدكييتييور  تكليف   •

وكيا للتطوير و�جلودة بكلية علوم
�حلا�سب �لآيل.

�لغامدي  �سعيد  عبد�هلل  �لدكتور  تكليف   •
رئي�سا لق�سم �لت�سويق و�لتجارة �لإلكرونية 

بكلية �لعلوم �لإد�رية و�ملالية.
• تييعييييين �ليييدكيييتيييور نيييا�يييسييير عييبييد�ملييحيي�ييسيين 
بكلية  �لأكادميية  لل�سوؤون  وكيا  �ل�سبعاين 

�لطب.
• تعين �لدكتور عبد�لعزيز �سعد �أبوملحه 
وكيييييييا ليييلييي�يييسيييوؤون �ليي�ييسييريييرييية بييكييلييييية طب 

�لأ�سنان.

م�سيط  �آل  �سعيد  عمر  �لدكتور  تعين   •
رئي�سا لق�سم نظم �ملعلومات �لإد�رية بكلية 

�لعلوم �لإد�رية و�ملالية.
• تكليف �ملعيد عبد�خلالق علي �ل�سديدي 
�لعلوم  بكلية  �لأ�سنان  تقنية  لق�سم  رئي�سا 

�لطبية �لتطبيقية بخمي�س م�سيط.
ع�سري  ح�سن  �أحييمييد  �ملحا�سر  تكليف   •
بييرئييا�ييسيية قيي�ييسييم �لييلييغيية �لإجنييليييييزييية بكلية 

�لعلوم و�لآد�ب للبنن يف حمايل ع�سر.
�لأحمري  نا�سر  نايف  �ملحا�سر  تكليف   •
�لعلوم  بكلية  �ملعلومات  برئا�سة ق�سم نظم 

و�لآد�ب مبحايل ع�سر.
�أحييمييد عييبييد�هلل حممد  تكليف �لأ�ييسييتيياذ   •
بكلية  و�جلييييودة  للتطوير  وكيييييا  بالعمل 
�ليييعيييليييوم �لييطييبييييية �لييتييطييبيييييقييييية بييخييمييييي�ييس 

م�سيط.
�لعتيبي  حممد  مو�سى  �لأ�ستاذ  تكليف   •
�لعلوم  بكلية  �لعامة  �ل�سحة  لق�سم  رئي�سا 

�لطبية �لتطبيقية بخمي�س م�سيط.
• جتييديييد تييعييييين �ليييدكيييتيييورة حيينييان عبد 
�سوؤون  لعمادة  وكيلة  �لقحطاين  �لييهييادي 

�لطاب للبنات
جمان  �آل  �سعيد  فاطمة  �ملعيدة  تكليف   •
بكلية  �لييطييالييبييات  ليي�ييسييوؤون  وكيييييليية  بالعمل 

�لعلوم و�لآد�ب للبنات ب�سر�ة عبيدة.
معي�س  علوه  �ملحا�سرة  تكليف  جتديد   •
بكلية  و�جليييودة  �لتطوير  بوكالة  �لييقييرين 

�لعلوم و�لآد�ب للبنات مبحايل ع�سر.
• تيييكيييليييييييف �ليييييدكيييييتيييييورة �يييسيييهييير عييييي�ييسييى 
�لقحطاين بالعمل وكيلة لل�سوؤون �لإد�رية 

بكلية �لآد�ب للبنات باأبها.
�لييدرعيياين  �ملعيدة جنيياء غييامن  تكليف   •
لكليات  �لإلييكييروين  �لتعلم  لعمادة  وكلية 

�لبنات.
فائع  عائ�سة  �ملحا�سرة  تكليف  جتديد   •
بكلية  �لأكادميية  لل�سوؤون  وكيلة  �حلياين 

�لآد�ب للبنات باأبها.
• تعين �لدكتورة �أمل عبد�هلل �ل�سهر�ين 
بكلية  �لإ�سامية  �لدر��سات  لق�سم  رئي�سة 

�لآد�ب للبنات باأبها.
�أريج م�سطفى  جتديد تعين �لدكتورة   •
�لإجنييليييييزييية  �لييلييغيية  لق�سم  رئي�سة  ح�سن 

بكلية �لآد�ب للبنات باأبها.
ثابت  فاطمة  �لييدكييتييورة  تعين  جتييديييد   •
�لتاريخ  لق�سم  رئي�سة  بالعمل  �ل�سرحاين 

بكلية �لآد�ب للبنات باأبها.
• تيييكيييليييييييف �ملييييحييييا�ييييسييييرة خييييرييييية حميييييي 
�لقحطاين رئي�سة لق�سم �جلغر�فيا بكلية 

�لآد�ب �لبنات باأبها.

ترقية 4 موظفين
�لتدري�س  هئية  �أعيي�ييسيياء  �ييسييوؤون  عميد  �أ�ييسييدر 
و�ملوظفن، بناء على مو�فقة جمل�س �جلامعة، 
قييييير�ر� بييرقييييية �أربيييعييية مييين مييوظييفييي �جلييامييعيية 

للمرتبة 11 باجلامعة وهم:
• عبد �هلل �سعد عبد �هلل �آل مبارك

• حممد عو�سه حممد عبا�س
• �أحمد حممد يحيى �آل عبيد ع�سري

• خالد �إبر�هيم حممد �لعجريف �لغامدي

45 قــرار تعيين وتكليف وتجديد

�حتفلت �جلامعة �لأ�سبوع �ملا�سي بتد�سن فعاليات �أيام �لبحث �لعلمي 
�ل�سنوي 11، للعام 1436، موؤكدة مدى �هتمامها بالبحث و�سعيها من 
خال كلياتها ومر�كزها �لعلمية �إلى دفع �أ�ساتذتها وطابها وطالباتها 

للتفوق يف هذ� �ملجال.
وكيييان عميد �لييبييحييث �لعلمي بيياجلييامييعيية  �لييدكييتييور عيييييد بيين ليف 
�لعتيبي �أو�سح  �أن  يوم �لبحث �لعلمي  ي�سكل  �أحد �لعنا�سر �ملهمة  يف 
منظومة تطوير �لبحث، �لذي يعد �أحد �أهم  �لركائز  �لأ�سا�سية  �لتي 
�لباحثن   ويجمع  و�لطاب،  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء   م�ساركة  تعك�س  

و�ملخت�سن  حتت �سقف و�حد.
�إن�ساء عدد من  ول غر�بة يف ذلك، فقد كانت �جلامعة �سباقة يف 
�ملعاير  لتحقيق  �مل�ستمر  �سعيها  يف  وكذلك  �ليينييادرة،  �لبحثية  �مليير�كييز 
�لييدولييييية �ليييازمييية ميين خيييال �ييسييرفييهييا �لييكييبيير عييلييى �لييبييحييث �لعلمي 
و�هتمامها به، وهو ما جعلها يف مر�كز متقدمة بن �جلامعات �لعاملية 

و�ملحلية، و�أ�سبح هذ� �لهتمام منوذجا تفاخر به.
خمرجاتها  �أفيي�ييسييل  �لعلمي  �لييبييحييث  جلييعييل  �جلييامييعييات  تت�سابق   
ولتتميز من خال نتائجه وما يقدمه �أ�ساتذتها وباحثوها من �أبحاث 
خلدمة �لب�سرية، و�لبحث �لعلمي ياأخذ �لن�سيب �لأكرب يف ميز�نية �أي 
جامعة، وتوليه �لدول �أهمية كبرة وتدفع �ملوؤ�س�سات �لعلمية لإثر�ئه.

كفاء�ت  فوجود  �جلامعات؛  �أ�ساتذة  �أولييويييات  من  �لعلمي  �لبحث 
بحثية موؤهلة  يف �جلامعة �سيعزز مكانتها بن �جلامعات، ويحدد حجم 
خططها �لبحثية ليمكنها من �لتميز يف �أبحاثها ب�سورة كبرة جتعلها 

�أكر تفوقا على غرها.
كييمييا يييعييد �لييبييحييث �لعلمي �ييسييرورييياً لييدر��ييسيية عيييدد ميين �لييظييو�هيير 
من  �ملييجييتييمييعييات  لتتمكن  م�ستفي�سة  در��يييسييية  تتطلب  �لييتييي  �لبحثية 
�ليينييتييائييج وتطبيقها عييلييى و�قييعييهييا، ومييين حييل خمتلف  �ل�ييسييتييفييادة ميين 

�مل�سكات �لتي تو�جهها.
ول يقت�سر �لأمر على ذلك، بل �إن �لبحث عاج ناجع لكثر من 
�لظو�هر �لطبية، ومن خاله حتقق للب�سرية �لكثر من �لنتائج �لتي 
يييز�ل يحقق كل يوم  ��ستطاعت �لتغلب على كثر من �لأميير��ييس، وما 

نتائج من �ساأنها �أن ت�سهم يف �لتخفيف من معاناة �لب�سرية.
�جلامعة  يف  �لعلمي  �لبحث  �أميير  على  للقائمن  �سكر�  �خلتام،  يف 
وعييلييى ر�أ�ييسييهييم مييعييايل �ملييدييير �لأ�ييسييتيياذ �لييدكييتييور عبد �لرحمن �ليييد�ود، 

و�علمو� �أنه ل تز�ل �جلامعات بخر ما �هتمت بالبحث �لعلمي.  

* نائب رئي�س �لتحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

البحث العلمي

شؤون الطالب تكرم موظفيها المثاليين
�إد�رة �سوؤون  كرمت عمادة �سوؤون �لطاب، موظفيها �ملثالين، ومن بينهم مدير 
كما  �ملثايل،  �لإد�رة  بجائزة مدير  فاز  �لييذي  �ل�سوقعي  �لأ�ستاذ حممد   �لطاب 
نال جائزة �ملوظف �ملثايل كل من: �سكرتر وكيل �لعمادة ل�سوؤون �لطاب �لأ�ستاذ 
�إد�رة �لتغذية، و�لأ�ستاذ  خالد �ل�سهري، و�لأ�ستاذ حم�سن �ل�سهيمي من من�سوبي 
�حتفالية  يف  ذلييك   جيياء  �لريا�سية.  �لأن�سطة  �إد�رة  من�سوبي  ميين  �لوهابي  علي 
ح�سرها عميد �سوؤون �لطاب �لدكتور مريع �لهبا�س، و�أكد فيها �أن هذ� �لتكرمي 

ياأتي يف �إطار �لتحفيز و�لت�سجيع للموظفن ليحققو� �ملزيد من �لتميز.



إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa

آفاق الجامعة  |  العدد 154  |  22 ذو القعدة 1436  |  6 سبتمبر 2015



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
وسعيد خلوفه

فييتييحييت جييامييعيية �مليييليييك خييياليييد �أبييو�بييهييا 
ليييطييياب جييياميييعيييتيييي جنيييييير�ن وجيييييياز�ن 
ب�سفتهم  �حلييييايل  �لييفيي�ييسييل  ليييييدر�ييسييو� 
�جلامعية  �ملييدييينيية  يف  ز�ئيييريييين  طييابييا 
وذلك  �لفروع،  من  وغرها  بالقريقر 
تقدير لاأو�ساع �لأمنية �لتي ت�سهدها 
ميينييطييقيية �حليييييد �جلييينيييوبيييي، وتييطييبيييييق 
بها  ت�سطلع  �لييتييي  �لييثييالييثيية  للوظيفة 

�جلامعة وهي �خلدمة �ملجتمعية.
وجنييير�ن   جيييياز�ن  جامعتا  وكييانييت 
��ييسييتييحييدثييتييا عييييييدد� ميييين �لإجييييييييير�ء�ت 
�لييتييي مييين �ييسيياأنييهييا تيي�ييسييهيييييل مييعييامييات 
ودر��ييييسيييية طييابييهييا وطييالييبيياتييهييا، حتت 
ظييل �لييظييروف �لييتييي متيير بييهييا مناطق 
�ليي�ييسييريييط �جليينييوبييي، ومييين �أبييييرز تلك 
�لف�سل  در��ييسيية  �إمييكييانييييية  �لت�سهيات 
�جلامعات  بع�س  يف  �حلييايل  �لدر��سي 
و�سامة  �أمن  على  حفاظا  �ل�سعودية، 

و�أبييييدى �لييطييالييب �لييوليييييد �ليير�قييدي 
بهذه  �سعادته  �لإن�سانية(  �لعلوم  )كلية 
�خلييييطييييوة �ليييتيييي قييياميييت بيييهيييا �جلييياميييعييية، 
عليها،  �لقائمن  جلميع  �سكره  مو�سا 
در��سي جميل مليء  بد�ية عام  وقييال »يف 
بيياإذن �هلل، نرحب نحن  بالنجاح و�لتفوق 
طاب جامعة �ملك خالد بطاب جامعتي 
جنييير�ن وجيييييييز�ن، فييهييم �أهييليينييا و�إخييو�نيينييا، 
د�ئما  ولهم  لنا  و�لتفوق  ونرجو �لنجاح 

و�أبد�«.
�سيكونون  وزمييياوؤه  هو  باأنه  ووعييد 
جامعتهم  يف  �لييز�ئييرييين  لييلييطيياب  عييونييا 
نتكاتف  �أن  و�جييبيينييا  »ميين  وتييابييع  �لثانية، 
�آبييائيينييا  لنحقق ح�سن ظيين  �ييسييويييا  ونييعييمييل 
نور  بنا، ولنقتب�س من  ومعلمينا وبادنا 
�لعلم ما فيه مر�ساة ربنا و�ساح �أنف�سنا 
و�أوطاننا وجمتمعاتنا وما فيه رفعة �أمتنا 
ولنعد  �لأر�ييييس،  �سعوب  بيين  قييدرنييا  وعلو 

�أنف�سنا جنود� وذخر� لديننا ووطننا«.

سرور وفخر
�أعرب �لطالب حامت  يف موقف مماثل، 

�لذين ميثلون م�ستقبله  �لوطن  �أبناء 
ونه�سته ومنوه.

��ستقبلت  �ملييا�ييسييي،  �لأ�ييسييبييوع  ويف 
جامعة �مللك خالد �لعديد من �لطاب 
و�لطالبات �لز�ئرين، �لذين �سرعو� يف 
�إلى جانب  تعديل جد�ولهم وتن�سيقها 
زمييائييهييم طييياب وطييالييبييات �جلييامييعيية 
تييكيياتييف  عييلييى  �إل  يييييدل  ل  ودي  بيي�ييسييكييل 

�ل�سعب �ل�سعودي ووحدة �سفه.

أهال بكم 
وعيييرب عيييدد ميين طييياب �جلييامييعيية عن  
ترحيبهم باإخوتهم �لز�ئرين، ويف هذ� 
�ل�سدد قال  �لطالب �سامل بن �سعيد، 
ميين ق�سم �لإعيييام و�لتيي�ييسييال، »�أهييا 
بييكييم بييين �أهييلييكييم و�إخيييو�نيييكيييم، و�أرجييييو 
�أن تييكييون �جلييامييعيية هييونييا و�ييسيينييد� لهم 
�لعلمية،  م�سرتهم  تعطيل  عييدم  يف 
و�إعييانييتييهييم عييلييى �لييو�ييسييول �إلييييى �أعييلييى 
على  و�أهنئهم  و�ملعرفة،  �لعلم  مر�تب 
كييفيياحييهييم وتييخييطيييييهييم �ليي�ييسييعييوبييات يف 

�سبيل نيل �لعلم«

�آل �يييسييياوي )�لييعييلييوم �لإنيي�ييسييانييييية( عن 
تييرحيييييبييه �مليييميييزوج بييالييفييخيير و�لعيييتيييز�ز 
�أن ت�ستتب  �لييز�ئييرييين، ر�جيييييا  بيياإخييو�نييه 
ربييوع �حلد  �لأمنية قريبا يف  �لأو�ييسيياع 

�جلنوبي. 
و�أكييييد �أنيييه هييو وزمييييياوؤه عييلييى �أمت 
و�سعهم  مييا يف  كييل  لتقدمي  �ل�ييسييتييعييد�د 
وخدمتهم  �لز�ئرين  �إخو�نهم  لإ�سعاد 

وم�ساعدتهم يف �أعباء �لدر��سة. 
بيييييدوره قييييال �لييطييالييب حمييمييد �آل 
في�سل )ق�سم �لإعام( »�أرحب باإخو�ننا  
�لطاب  �لز�ئرين من جامعتي جنر�ن 
ر�جيا  �لعلمي،  �ل�سرح  وجيز�ن يف هذ� 
بالنجاحات  مليئا  طيبا  عاما  للجميع 

و�لإجناز�ت«.
وذكر �أن جميع من�سوبي �جلامعة 
مييين طيييياب و�أعييي�يييسييياء هيييييئيية تييدرييي�ييس 
يييرحييبييون بيياإخييو�نييهييم �لييز�ئييرييين، وتابع 
»�يييسيييوف نييعييمييل جييميييييعييا نييحيين �لييطيياب 
و�جلامعة  على �أن ن�سع كل �إمكانياتنا 
يف  مل�ساعدتهم  بو�سعنا  مييا  كييل  ونييبييذل 
وتذليل  وتطلعاتهم  �أمانيهم  حتقيق 
كافة �ل�سعوبات �لتي تو�جههم، �سائا 

�هلل �أن يوفق �جلميع«.

واجب وطني
�إبر�هيم  �أ�ساد �لطالب  �ل�سياق ذ�ته  ويف 
عيي�ييسييري )�ليي�ييسييريييعيية و�أ�يييسيييول �لييدييين( 
وطابها  للجامعة  �لإن�سانية  باملو�قف  
منذ بد�ية عا�سفة �حلزم وم�ساركاتهم 
�ملجتمع، من  كييافيية جميييالت خييدميية  يف 
خال �لزيار�ت و�ملبادر�ت �لتي نفذتها، 
مييثييميينييا جيييهيييود �ليييطييياب وتييفييانيييييهييم يف 

تقدمي كل ما لديهم من �أجل �لوطن.
�مليد�نية  �لزيار�ت  نن�سى  »ل  وقال 
�إلييييييى �مليييير�كييييز �ليي�ييسييحييييية يف �ليي�ييسييريييط 
�جلنوبي، وجهود نادي �لعمل �لتطوعي 
عا�سفة  مييع  تز�منا  �ملا�سية  �لييفييرة  يف 
�حلييزم و�إعيييادة �لأميييل، ول �سيما جهود 
�إد�رة �جلامعة يف تقدمي كل �لت�سهيات 
لييلييميي�ييسيياعييدة وبيييييذل كيييل ميييا مييين �ييسيياأنييه 

�حلفاظ على �لوطن و�لرقي به«.
بييياليييطييياب  »تيييرحيييييييبييينيييا  و�أردف 
�ليييز�ئيييريييين لييييي�ييس �إل و�جيييبيييا وطيينيييييا ل 
ي�ستغرب ممن يغار على وطنه و�سبابه«، 
موؤكد� �أن �ل�سعب �ل�سعودي �سيظل �سعبا 
و�لعزم  �حلييزم  قيادة ملك  و�حييد� حتت 

�سلمان بن عبد�لعزيز حفظه �هلل.

أكدوا أن تكريم الزائرين واجب وطني ومجتمعي
أبناء الجامعة لطالب نجران وجازان: 

نحن في خدمتكم
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فكر

المادة األولى
)�أينما  �لآتية  و�لعبار�ت  بالألفاظ  يق�سد 
�ملو�سحة  �ملييعيياين  �ليينييظييام(  هيييذ�  يف  وردت 
�أمام كل منها، ما مل يقت�س �ل�سياق خاف 

ذلك:

أ( الجريمة اإلرهابية
كيييل فييعييل ييييقيييوم بيييه �جلييييياين تيينييفيييييذ� 
�أو جماعي  فيييردي  �إجييير�ميييي  مليي�ييسييروع 
ب�سكل مبا�سر �أو غر مبا�سر، يق�سد 
به �لإخال بالنظام �لعام، �أو زعزعة 
�أو  �لييدوليية  و��ييسييتييقيير�ر  �ملجتمع  �أمييين 
للخطر،  �لوطنية  وحدتها  تعري�س 
للحكم  �لأ�سا�سي  �لنظام  تعطيل  �أو 
�أو بع�س مو�ده، �أو �لإ�ساءة �إلى �سمعة 
�إحلاق �ل�سرر  �أو  �أو مكانتها،  �لدولة 
بييياأحيييد مييير�فيييق �ليييدولييية �أو ميييو�ردهيييا 
�إحدى  �إرغييام  حماولة  �أو  �لطبيعية، 
�أو  مييا  بييعييمييل  �لييقيييييام  عييلييى  �سلطاتها 
بتنفيذ  �لييتييهييديييد  �أو  عيينييه،  �لمييتيينيياع 
�أعمال توؤدي �إلى �ملقا�سد �ملذكورة �أو 

�لتحري�س عليها.

ب( جريمة تمويل اإلرهاب
�أو  �أمييييييو�ل،  جييمييع  يت�سمن  فييعييل  كييل 
تخ�سي�سها،  �أو  �أخذها،  �أو  تقدميها، 
عائد�تها،  �أو  حتويلها،  �أو  نقلها،  �أو 
اإره��اب��ي  ن�����ض��اط  لأي  ج��زئ��ي��ا  اأو  كليا 
غر  �أو  ميينييظييم  جييميياعييي،  �أو  فييييردي 
�خليييييارج،  يف  �أو  �ليييد�خيييل  يف  ميينييظييم، 
�أو  مييبييا�ييسيير  ب�سكل  ذليييك  �أكييييان  �ييسييو�ء 
�أو  م�سروع  م�سدر  ميين  مبا�سر  غيير 
�لقيام مل�سلحة هذ�  �أو  غر م�سروع. 
الن�ضاط اأو عنا�ضره باأي عملية بنكية 
جتييارييية،  �أو  مييالييييية  �أو  م�سرفية  �أو 
بالو�ساطة  �أو  مبا�سرة  �حل�سول  �أو 
�أو  �أمو�ل ل�ستغالها مل�سلحته،  على 
تدبر  �أو  ملبادئه،  و�لرويج  للدعوة 
عنا�سره،  �إيييو�ء  �أو  للتدريب،  �أماكن 
�لأ�سلحة  ميين  نييوع  بيياأي  تزويدهم  �أو 
�أي  تقدمي  �أو  �ملييييزورة،  �مل�ستند�ت  �أو 
و�سائل  ميين  �أخيييرى  م�ساعدة  و�سيلة 
بذلك؛  �لعلم  مييع  و�لتمويل  �لييدعييم 
وكيييل فييعييل ييي�ييسييكييل جييرمييية يف نييطيياق 
�لييو�ردة يف مرفق  �إحييدى �لتفاقيات 
�لتييفيياقييييية �ليييدولييييييية لييقييمييع متييويييل 
�ملحدد يف تلك  �لإرهيياب، وبالتعريف 

�لتفاقيات.

ج( األموال
�لأ�سول �أو �ملمتلكات �أياً كانت قيمتها 
مييياديييية،  غييير  �أو  مييياديييية  نييوعييهييا  �أو 
منقولة  ملمو�سة،  غيير  �أو  ملمو�سة 

�أو غر منقولة، و�لوثائق و�ل�سكوك 
كيييان �سكلها مبييا يف  �أييييياً  و�مليي�ييسييتيينييد�ت 
ذلك �لنظم �لإلكرونية �أو �لرقمية 
و�لئييتييمييانييات �مليي�ييسييرفييييية �لييتييي تييدل 
مبا  فيييييهييا،  م�سلحة  �أو  ملكية  عييلييى 
�ملثال ل �حل�سر  �سبيل  يف ذلك على 
جييميييييع �أنيييييو�ع �ليي�ييسيييييكييات و�حلييييو�لت 
و�ل�سند�ت  �ملالية  و�لأور�ق  و�لأ�سهم 

و�لكمبيالت وخطابات �لعتماد.

د( الحجز التحفظي
�حلييظيير �مليييوؤقيييت عييلييى نييقييل �لأميييييو�ل 
�أو  و�ليييييو�يييييسيييييائيييييط،  و�ملييييتييييحيييي�ييييسييييات 
�لت�سرف  �أو  تبديلها،  �أو  حتويلها، 
بها، �أو حتريكها، �أو و�سع �ليد عليها، 
��ستناد�ً  موؤقتة؛  ب�سورة  حجزها  �أو 
�إلى �أمر �سادر من حمكمة �أو �سلطة 

خمت�سة بذلك.

هـ( المرافق واألمالك العامة 
والخاصة

�لييعييقييار�ت و�مليينييقييولت �لييتييي متلكها 
�ل�سفة  ذوو  �لأ�ييسييخييا�ييس  �أو  �لييدوليية 
تييكييون  �ليييتيييي  �أو  �ليييعيييامييية،  �مليييعييينيييويييية 
و�ملن�ساآت  عيياميية،  مل�سلحة  خم�س�سة 
�لتي  �أو  لييلييدوليية،  �لييعييائييدة  �لييقييائييميية 
تقدمها  �لتي  �لن�ساطات  �أو  تن�سئها، 
�لنفع  �أغيير��ييس  ميين  غر�س  لتحقيق 
لييلييمييو�طيينيين. وت�سمل  �لييعييام خييدمييًة 
�لعائدة  و�ملنقولت  �لعقار�ت  كذلك 
�ل�سفة  ذوي  �لأ�سخا�س  �أو  ليياأفيير�د 
�لييهيييييئييات  �أو  �خلييييا�ييييسيييية،  �مليييعييينيييويييية 
�لدبلوما�سية، �أو �لهيئات �أو �ملنظمات 
�لييدولييييية �أو �لإنيي�ييسييانييييية �لييعييامييليية يف 

�لدولة.

و( جهة االختصاص
�لخت�سا�س  لها  ينعقد  �لتي  �جلهة 
)باملكافحة �أو �ل�ستدلل، �أو �لقب�س 
�أو  �ليييعيييام،  �لدعييييياء  �أو  �لييتييحييقيييييق،  �أو 
مبوجب  �ل�سياق(  بح�سب  �ملحاكمة، 

�أحكام هذ� �لنظام.

المادة الثانية
تعد جر�ئم �لإرهاب ومتويله من �جلر�ئم 

�لكبرة �ملوجبة للتوقيف.

المادة الثالثة
��ستثناء من مبد�أ �لإقليمية، ت�سري �أحكام 
كان  �سعوديا  �لنظام على كل �سخ�س  هذ� 
جرمية  �ململكة(  )خييارج  �رتكب  �أجنبيا  �أم 
مييين �جلييير�ئيييم �مليينيي�ييسييو�ييس عييليييييهييا يف هييذ� 
�سرع  �أو  �رتكابها،  على  �ساعد  �أو  �لنظام، 

�رتييكييابييه جييرمييية من  على ميين ي�ستبه يف 
�جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف هذ� �لنظام، 
�ييس ميين يييير�ه وفيييق �سو�بط  �أن يييفييونّ وليييه 

يحددها.

المادة الخامسة
�ملتهم يف جرمية  توقيف  �لتحقيق  جلهة 
�مليينيي�ييسييو�ييس عليها يف هييذ�  ميين �جلييير�ئيييم 
�أو مييدد�ً متعاقبة ل تزيد يف  �لنظام مدة 
جمموعها على �ستة �أ�سهر، ولها �لتمديد 
�إجيييير�ء�ت  تطلبت  �إذ�  �أخيييرى  �أ�ييسييهيير  �ستة 
�لتحقيق ذلك. ويف �حلالت �لتي تتطلب 
�إلييى  �لتوقيف مييدة �أطييييول؛ يييرفييع �لأمييير 
ما  لتقرر  �ملتخ�س�سة  �جلز�ئية  �ملحكمة 

تر�ه يف �ساأن �لتمديد.

المادة السادسة
�لت�سال  يف  �ملتهم  بحق  �لإخيييال  دون 
بذويه لإباغهم بالقب�س عليه؛ جلهة 
�لتحقيق �أن تاأمر مبنع �لت�سال باملتهم 
مدة ل تزيد على 90 يوماً، �إذ� �قت�ست 
تطلب  فييياإن  ذليييك،  �لتحقيق  م�سلحة 
�لتحقيق مدة �أطييول؛ يرفع �لأميير �إلى 

�أو  فيها،  �أ�سهم  �أو  عليها،  �س  حرنّ �أو  فيها، 
كانت  �إذ�  فيها، ومل يحاكم عليها؛  �سارك 

تهدف �إلى �أينّ مما ياأتي:
1( تغير نظام �حلكم يف �ململكة.

للحكم  �لأ�سا�سي  �لنظام  تعطيل   )2
�أو بع�س مو�ده.

3( حمل �لدولة على �لقيام بعمل �أو 
�لمتناع عنه.

4( �لعييييتييييد�ء عييلييى �ليي�ييسييعييودييين يف 
�خلارج.

5( �لإ�سر�ر بالأماك �لعامة للدولة 
�أو  يف �خلييارج مبا يف ذلييك �ل�سفار�ت 
غرها من �لأماكن �لدبلوما�سية �أو 

�لقن�سلية �لتابعة لها.
على منت  �إرهييابييي  بعمل  �لييقيييييام   )6
و�ييسيييييليية ميييو��يييسيييات ميي�ييسييجييليية لييدى 

�ململكة �أو حتمل علمها.
�أو  �ملييمييلييكيية،  �مليي�ييسييا�ييس مبيي�ييسييالييح   )7
�أو  �لييوطيينييي  �أميينييهييا  �أو  �قييتيي�ييسييادهييا، 

�لجتماعي.

المادة الرابعة
�أمييير بالقب�س  �إ�يييسيييد�ر  لييوزييير �لييد�خييلييييية 

لتقرر  �ملتخ�س�سة  �جلييز�ئييييية  �ملحكمة 
ما تر�ه.

المادة السابعة
�إل  �أي متهم  �ملوؤقت عن  �لإفيير�ج  ل يجوز 

باأمر من وزير �لد�خلية �أو من يفو�سه.

المادة الثامنة
�ملتخ�س�سة  �جليييز�ئييييييية  �ملييحييكييميية  تييتييولييى 
يف  عليها  �ملن�سو�س  �جليير�ئييم  يف  �لف�سل 
هيييذ� �ليينييظييام، ودعييييياوى �إليييغييياء �ليييقييير�ر�ت، 
ودعاوى �لتعوي�س �ملتعلقة بتطبيق �أحكام 
هيييذ� �ليينييظييام. وتيي�ييسييتيياأنييف �أحييكييامييهييا �أميييام 
ويجوز  �ملتخ�س�سة،  �ل�ستئناف  حمكمة 
�لعيييير��ييييس عييلييى �أحييكييامييهييا �أميييييام د�ئييييرة 

متخ�س�سة يف �ملحكمة �لعليا.

المادة التاسعة
حق  يف  غيابيا  حكما  ت�سدر  �أن  للمحكمة 
�مليييتيييهيييم بيييارتيييكييياب جيييرميييية ميييين �جلييير�ئيييم 
ُبلنّغ  �إذ�  �ليينييظييام  هييذ�  يف  عليها  �ملن�سو�س 
تبليغا �سحيحا عن طريق و�سائل �لتبليغ 
�ليير�ييسييمييييية،  �إحييييييدى و�يييسيييائيييل �لإعيييييييام  �أو 

ولييلييمييحييكييوم عييليييييه حيييق �لعيييير��ييييس على 
�حلكم.

المادة العاشرة
يييحييق لييكييل مييتييهييم يف جييرمييية مييين �جليير�ئييم 
ي�ستعن  �أن  �لنظام  هذ�  يف  عليها  �ملن�سو�س 
مبييييحيييياٍم ممييييار�ييييس ليييليييدفييياع عييينيييه قيييبيييل رفيييع 
�لدعوى �إلى �ملحكمة بوقت كاٍف تقدره جهة 

�لتحقيق.

المادة 11
بييعيي�ييسييهييا  ييييرتيييبيييط  عيييييدة جيييير�ئييييم  وقيييعيييت  �إذ� 
�جلر�ئم  من  جرمية  �إحد�ها  وكانت  ببع�س 
فتتولى  �ليينييظييام،  هيييذ�  يف  عليها  �مليينيي�ييسييو�ييس 
يف  �لييفيي�ييسييل  �ملتخ�س�سة  �جلييز�ئييييية  �ملييحييكييميية 
جميع �جليير�ئييم �ملييوجييهيية �إليييى �ملييتييهييم، مييا مل 
قبل  �جلييير�ئيييم  لييهييذه  م�ستقلة  �أور�ق  تييفييرز 

رفعها �إلى �ملحكمة.

المادة 12
ملناق�ستهم،  بيياخلييرب�ء  �ل�ستعانة  للمحكمة 
و��يييسيييتيييدعييياء مييين تييييير�ه مييين جيييهيييات �لييقييبيي�ييس 
�لقت�ساء  وعند  �ل�سهادة،  لأد�ء  و�لتحقيق 

نظام مكافحة اإلرهاب
40 مادة تضيق الخناق على التطرف

أقرته  الذي  وتمويله  اإلرهاب  نظام مكافحة  عليه  نص  ما  للتوقيف«.. هذا  الموجبة  الكبيرة  الجرائم  من  وتمويله  اإلرهاب  »يعد 
المملكة عام 1435هـ، مكونا من 40 مادة  تكبح جماحه وتضيق الخناق عليه. وفي هذا العدد تستعرض «آفاق« 20 مادة من 

مواد نظام مكافحة اإلرهاب، على أن تستكمل البقية في العدد المقبل.
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فكر
تيييكيييون ميينيياقيي�ييسيية �خليييييرب�ء و�ييسييميياع �ليي�ييسييهييود 
مع  بالتن�سيق  وحماميه  �ملتهم  عيين  مبييعييزل 
مبا  حماميه  �أو  �ملتهم  ويبلغ  �لييعييام،  �ملييدعييي 
ت�سمنه تقرير �خلربة دون �لك�سف عن هوية 
�لازمة  �حلماية  توفر  �أن  ويجب  �خلييبيير. 
�خلييبيير  �أو  �ليي�ييسيياهييد  حيياليية  تقت�سيها  �لييتييي 
وظيييييروف �لييقيي�ييسييييية �ملييطييلييوب فيييييهييا، و�أنيييييو�ع 

�لأخطار �ملتوقعة.

المادة 13
��ييسييتييثيينيياء مييين �لأحييييكييييام �ملييتييعييلييقيية بيياليي�ييسييرييية 
�مليي�ييسييرفييييية، ليييوزيييير �لييد�خييلييييية، يف �حليييالت 
�ل�ييسييتييثيينييائييييية �ليييتيييي ييييقيييدرهيييا، متييكيين جهة 
�لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  طريق  عن  �لتحقيق 
�أو �حليي�ييسييول على  �ليي�ييسييعييودي ميين �لطيييياع 
�أو  بح�سابات  �ملتعلقة  �ملعلومات  �أو  �لبيانات 

المادة 15
�إقيياميية  �أو  �لتحقيق  �إجيييييير�ء�ت  تييتييوقييف  ل 
�ملن�سو�س  �جلر�ئم  يف  �جلز�ئية  �لدعوى 
عليها يف هذ� �لنظام �أو �جلر�ئم �ملرتبطة 
بها على �سكوى �ملجني عليه، �أو من ينوب 
عنه، �أو و�رثه من بعده. وللمدعي باحلق 
�خلا�س رفع دعو�ه �أمام �ملحكمة �جلز�ئية 
�حلق  يف  �لتحقيق  �نتهاء  بعد  �ملتخ�س�سة 

�لعام.

المادة 16
�لإذن  يفو�سه،  ميين  �أو  �لييد�خييلييييية،  لييوزييير 
لتفتي�سها  و�مليييكييياتيييب  �مليي�ييسيياكيين  بيييدخيييول 
تهمة  �أي  �لأ�ييسييخييا�ييس يف  عييلييى  و�لييقييبيي�ييس 
�ملن�سو�س  �جليير�ئييم  ميين  بجرمية  تتعلق 
وقيييت خييال  �أي  �ليينييظييام يف  هيييذ�  عليها يف 

عاجلة،  ب�سورة  �لتحفظي  باحلجز  ياأمر 
�أو  ملييدة  للتجديد  قابلة  �أ�سهر  ملييدة ثاثة 
مدد مماثلة، على �لأمو�ل �أو �ملتح�سات 
�أو �لو�سائط �لتي ي�ستبه يف ��ستعمالها يف 
�ملن�سو�س  ميين �جليير�ئييم  �رتييكيياب جرمية 
�إليييى حن  �ليينييظييام، وذليييك  عليها يف هيييذ� 
�نتهاء �لتحقيقات �لتي جترى يف �ساأنها، 
عييلييى �أن يييتييم �إييييقييياع �حلييجييز مييين �جلييهيية 

�ملخت�سة دون تاأخر.

المادة 19
�أثيينيياء  �ملتخ�س�سة  �جلييز�ئييييية  للمحكمة 
نظر �لدعوى �أن تاأمر باحلجز �لتحفظي 
على �لأمو�ل �أو �ملتح�سات �أو �لو�سائط، 
�إليييييى حييين �لنيييتيييهييياء من  ��يييسيييتيييمييير�ره  �أو 
باحلجز  �ل�سادر  �لأميير  وينفذ  �ملحاكمة. 

�أو �أمييانييات �أو خييز�ئيين �أو حتييويييات �أو  ود�ئيييع 
حتركات لأمو�ل لدى �ملوؤ�س�سات �مل�سرفية، �إذ� 
وجدت دلئل كافية لدى جهة �لتحقيق على 
�ملن�سو�س  �جليير�ئييم  بارتكاب  عاقة  لها  �أن 
عليها يف هذ� �لنظام. وي�سدر وزير �لد�خلية، 
بالتن�سيق مع حمافظ موؤ�س�سة �لنقد �لعربي 

�ل�سعودي، �لائحة �ملنظمة لذلك.

المادة 14
عييييلييييى جييييميييييييييع �جلييييييهييييييات متييييكيييين جييهيية 
�لخيييتييي�يييسيييا�يييس، ممييثييليية بيييرجيييال �ليي�ييسييبييط 
�جلييينيييائيييي و�ليييتيييحيييقيييييييق، ميييين �مليييعيييليييوميييات 
و�ليييبيييييييانيييات �ملييتييعييلييقيية بيييجيييرميييية متييويييل 
�لتحريات  نتائج  ت�ستلزم  �لييتييي  �لإرهيييياب، 
لتقدير  وفقاً  عليها  �لطيياع  �لتحقيق  �أو 

جهة �لخت�سا�س.

حالة  ويف  �لتفتي�س،  �إذن  يف  �ملييحييددة  �ملييدة 
�ل�سرورة ل يلزم �حل�سول على �إذن للقيام 
يييدوَّن حم�سر تو�سح فيه  �أن  بذلك، على 

�لأ�سباب ودو�عي �ل�ستعجال.

المادة 17
ياأمر  �أن  �أو من يفو�سه،  �لد�خلية،  لوزير 
مبر�قبة �لر�سائل و�خلطابات و�ملطبوعات 
و�لييييييطييييييرود و�ييييسييييائيييير و�ييييسييييائييييل �لتييي�يييسيييال 
و�ملحادثات �لهاتفية، و�سبطها وت�سجيلها، 
�سو�ء �أكان ذلك يف جرمية وقعت �أم يحتمل 
فييائييدة يف ظهور  لييهييا  كييانييت  �إذ�  وقييوعييهييا، 

�حلقيقة، على �أن يكون �لأمر م�سببا.

المادة 18
�أن  مقامه  يقوم  من  �أو  �لد�خلية  لوزير 

و�لإ�سر�فية  �لرقابية  �جلهات  خال  من 
�ملخت�سة دون تاأخر.

المادة 20
�ملوؤ�س�سات  �إد�ر�ت  جمال�س  روؤ�ييسيياء  ُيعفى 
�مليييالييييييية و�لأعيييييميييييال و�مليييهييين غييير �ملييالييييية 
للربح،  �لهادفة  غر  و�ملنظمات  �ملييحييددة 
و�أعييي�يييسييياوؤهيييا، و�أ�ييسييحييابييهييا، ومييوظييفييوهييا، 
وميي�ييسييتييخييدمييوهييا، وممييثييلييوهييا �ملييفييو�ييسييون 
عيينييهييا؛ مييين �مليي�ييسييوؤولييييية �جليينييائييييية �لييتييي 
�لييو�جييبييات  تنفيذ  على  تييرتييب  �أن  ميكن 
�مليينيي�ييسييو�ييس عييليييييهييا يف هييييذ� �لييينيييظيييام، �أو 
ل�سمان  مفرو�س  قيد  �أي  على  �خليييروج 
�سرية �ملعلومات، ما مل يثبت �أن ما قامو� 
بيييه قيييد كيييان بيي�ييسييوء نييييية لأجييييل �لإ�يييسييير�ر 

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

استشارة صحية

استشارة وظيفية

تاريخ التخرج مطلب أساسي 
العتماد الدرجة العلمية

�أكدت وز�رة �خلدمة �ملدنية �أن حتديد تاريخ �لتخرج باليوم و�ل�سهر 
ذلك  غيير  و�أن  �لعلمية،  �لييدرجيية  لعييتييميياد  �أ�ييسييا�ييسييي  مطلب  و�ل�سنة 
�سيوؤدي �إلى عدم �كتمال متطلبات دخول �ملفا�سلة، ولإي�ساح �لتاريخ 

�ملق�سود ميكن �لأخذ بالآتي:
• تاريخ �نعقاد جمل�س �جلامعة �ملعتمد لنتائج �لتخرج و�ملدون 

يف �لوثيقة باليوم و�ل�سهر و�ل�سنة.
و�ل�سنة. و�ل�سهر  باليوم  بالوثيقة  �ملحرر  �لتخرج  • تاريخ 

و�ل�سنة. و�ل�سهر  باليوم  بها  �ملدون  �لوثيقة  حترير  • تاريخ 
من  �لوثيقة  �عتماد  تاريخ  )لديهم/لديهن(  يتوفر  مل  من   •
�جلامعة �أو حترير �لوثيقة وفقاً ملا �أ�سر �إليه يف �لفقرة �ل�سابقة، 
فعليهم مر�جعة ق�سم �لقبول و�لت�سجيل بجامعاتهم �أو كلياتهم 
و�ل�سهر  باليوم  �لفعلي  �لتخرج  تاريخ  يثبت  ما  على  للح�سول 

و�ل�سنة.
)املتقدم/ قبل  امل��دون من  التخرج  تاريخ  يكون  األ  ي�ضرتط   •
�ملتقدمة( على �لإنرنت �سابقا لتاريخ �عتماد جمل�س �جلامعة 
للنتيجة �أو �لتاريخ �ملحدد لكل مفا�سلة �إذ لن يعتد باأي وثيقة 
�ملحدد لكل  �لتاريخ  �أقدم من  �ملدون فيها  �لتاريخ  تخرج يكون 

مفا�سلة.

على  للحفاظ  و�لب�سرية  �لتقنية  ��ستعد�د�تها  كافة  �ل�سحة  وز�رة  �أنهت 
�سحة و�سامة �حلجاج، من خال �لعديد من �ملر�فق �ل�سحية �ملنت�سرة 
�حلييج،  مبناطق  ميييرور�  �لرئي�سة،  �ملييد�خييل  ميين  �بييتييد�ًء  �ململكة،  مبناطق 

و�سول للم�ساعر �ملقد�سة و�ملدينة �ملنورة:
 

أوال: خدمات الطب الوقائي والصحة العامة
من �ملحتمل يف مو�سم �حلج حدوث �أوبئة لاأمر��س �ملعدية وب�سفة خا�سة 
�لأمر��س �ملنقولة بالرذ�ذ، �أو �ملاء، �أو �لغذ�ء، �لتي تتن�سر عن طريق نو�قل 

�ملر�سى، و�تخذت �لوز�رة �لعديد من �لإجر�ء�ت، �أهمها:
�لتي  �لدول  جميع  على  وتعميمها  �ل�سحية  �ل�سر�طات  • �إ�سد�ر 

يفد منها �حلجاج.
. �حلجاج  دخول  مبنافذ  �ل�سحية  �ملر�قبة  مر�كز  • تفعيل 

يف  �لعزل  غرف  زيادة  متت  حيث  متخ�س�سة  عزل  غرف  • تكثيف 
�لعا�سمة �ملقد�سة و�مل�ساعر.

و�لتحكم. �لقيادة  مركز  دور  • تفعيل 
�ل�ست�ساري.  �لعلمي  �ملجل�س  •  م�ساركة 

• م�ساركة �ملركز �لعاملي لطب �حل�سود باململكة.
�ل�سحية.  و�ل�سلوكيات  �ل�سحي  • �لإعام 

ثانيا: خدمات الطب العالجي:
ة �لتنومي  • �مل�ست�سفيات:هياأت �لوز�رة 25 م�ست�سفى ، ويبلغ عدد �أ�سرنّ
مب�ست�سفيات مناطق �حلج حو�يل 5000 �سرير، منها 500 �سرير عناية 

مركزة، 550 �سرير طو�رئ.

• �ملر�كز �ل�سحية: يدعم ذلك 155 مركز� �سحيا د�ئما ومو�سميا يف 
مناطق �حلج.

• مر�كز �لطو�رئ: 16 مركز� �سحيا للطو�رئ على ج�سر �جلمر�ت، 
�إ�سافة �إلى ثاثة مر�كز �إ�سعافية متقدمة يف �حلرم �ملكي �ل�سريف.

• النقاط الطبية: ت�ضغيل 18نقطة طبية تقع علي جانبي حمطات 
�لقطار.

 800 من  باأكر  �ل�ستعانة  �لز�ئرة:  �ملتخ�س�سة  �لطبية  • �لطو�قم 
�ململكة  د�خييل  من  �ليينييادرة  �لطبية  �لتخ�س�سات  يف  وممر�س  طبيب 
و�لطو�رئ  و�ملناظر  و�لكلى  و�لقلب  �ملركزة  �لعناية  تخ�س�سات  يف 

و�لأمر��س �ملعدية.
و�مل�سجد  �مل�سجد �حلر�م  �ملركزية حول  �ملنطقة  • مر�كز �سحية يف 

�لنبوي. 
�ل�سم�س.  و�سربات  �حلر�ري  �لإجهاد  • مر�كز 

• خدمات �سحية متقدمة وبر�مج نوعية متخ�س�سة لإنقاذ �حلياة.
�لطبية. عبد�هلل  �مللك  مدينة  • م�ساركة 

�لدولية. و�ملنظمات  �خلربة  بيوت  مع  و�لتعاون  • �ل�سر�كة 
�لفعال(.  و�لتو�جد  �ل�سريع  )�لتدخل  �مليد�ين  �لطب  • خدمات 

ثالثا: الخدمات المساندة:
وم�ستقاته:  �لدم  وبنوك  • �ملخترب�ت 

�لطو�رئ.  طب  • خدمات 
و�للقاحات(. �لطبية  و�مل�ستلزمات  )�لأدوية  �لطبي  • �لتموين 

�ملدربة. �لعاملة  بالقوى  • �ل�ستعانة 

استشارة غذائية

الغذاء والدواء:
»الهيدروكربونات العطرية«

في الزيوت آمنة
�أجرتها �لهيئة �لعامة للغذ�ء و�لييدو�ء لر�سد  �أظهرت نتائج �لتحاليل �لتي 
�لزيوت  منتجات  يف  �حللقات  متعددة  �لعطرية  �لهيدروكربونات  مركبات 
وزيت  �لييذرة،  زيت  مثل:  �لطعام،  حت�سر  يف  ��ستخد�مها  �ل�سائع  �لغذ�ئية 
الزيتون، وزيت دوار ال�ضم�س، اإ�ضافة اإلى املياه املعباأة، اأنها اآمنة، ب�ضرط عدم 

جتاوزها للحدود �لق�سوى �مل�سموح بها ح�سب �ملو��سفات �لدولية.
 82( �ملعباأة  �ملياه  �سملت  عينة   160 �لهيئة  �أجييرتييه  �لييذي  �مل�سح  و�سمل 
عينة(، وزيت �لزيتون )56 عينة(، وزيت دو�ر �ل�سم�س )14 عينة(، وزيت �لذرة 
)8 عينات(، وتعد مركبات �لهيدروكربونات �لعطرية متعددة �حللقات و�حدة 
�لبيئة، وتتكون نتيجة لاحر�ق  �نت�سار�ً يف  �لع�سوية �لأكر  �ملركبات  من 
و�لييدهييون،  و�لييديييزل  و�خل�سب  �لفحم  مثل  �لع�سوية  للمو�د  �لكامل  غيير 
ومن �أهم م�سادر هذه �ملركبات يف �لبيئة نو�جت حمركات �لديزل و�لبنزين 
و�لبنزوبايرين،  �لنفثالن،  عليها:  �لأمثلة  ومن  �لبرول،  تكرير  وم�سايف 

و�لأنر��سن.
وتييتييكييون مييركييبييات �لييهيييييدروكييربييونييات �لييعييطييرييية مييتييعييددة �حلييلييقييات يف 
�ملعاملة �حلر�رية  �أثناء  و�لت�سنيع، فتت�سكل  �لإعييد�د  �أثناء عمليات  �لأغذية 
�أكرب  �أنها  على  �ملركبات  هييذه  وت�سنف  �لييزيييوت،  ��ستخا�س  عملية  وخييال 

للتواصل مع صفحة استشارات، نستقبل مشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني لمسؤول الصفحةجمموعة كيميائية م�سببة لل�سرطان و�أكرها �نت�سار�.
aaalayafi@kku.edu.sa الزميل أحمد العياف

»الصحة« تنهي استعداداتها
لحماية الحجاج

وكيل وز�رة �ل�صحة لل�صحة �لعامة  �لدكتور عبد�لعزيز بن �صعيد يتابع �آليات �لعمل و�خلدمات �ل�صحية �لوقائية
�ملقدمة حلجاج بيت �هلل �حلر�م مبجمع �صاالت �حلجاج مبطار �مللك عبد�لعزيز بجدة



رياضة آفاق الجامعة  |  العدد 154  |  22 ذو القعدة 1436  |  6 سبتمبر 2015

بدء التسجيل لمنافسات
دوري الجامعات

تستضيف الجامعة، ابتداء من محرم المقبل1437، منافسات ومباريات عدد من األلعاب )كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة( وذلك ضمن دوري االتحاد 
الرياضي للجامعات السعودية. وستقام جميع المباريات بمالعب مدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

مالعب األمير سلطان تستضيف المباريات

سلطان عوض

�سرعت �إد�رة �لأن�سطة �لريا�سية، مطلع 
�لأ�سبوع �ملا�سي، يف ��ستقبال �لر�غبن يف 
�لت�سجيل يف مناف�سات �لحتاد �لريا�سي 

يف  �حليييايل،  �جلييامييعييي  للعام  للجامعات 
وهييي:)  �لريا�سية،  �لأن�سطة  ميين  عييدد 
�ل�سلة(،  كييرة  �لطائرة،  كييرة  �لييقييدم،  كييرة 
و�لأليييييعييييياب �ليييفيييرديييية وهيييييي:)�خييييير�ق 
�ل�ساحية، �ألعاب �لقوى، �لتن�س �لأر�سي، 

�تخاذ  �لريا�سي  �ل�ساأن  على  للقائمن 
�لإجييييييييييير�ء�ت �لييييازميييية وفييييييرز �مليييو�هيييب 
�لييتييي تييخييدم ميينييتييخييبييات �جلييامييعيية قبل 
�جلامعات  �حتييياد  �أن�سطة  فعاليات  بييدء 

�ل�سعودية.

�لتايكوندو، كرة �لطائرة �ل�ساطئية، كرة 
�لهدف لذوي �لحتياجات �خلا�سة(.

�لريا�سية  �لأنيي�ييسييطيية  مييدييير  ودعيييا 
وليييييييد عيييبيييد�هلل �لييي�يييسيييهييير�ين �ليير�غييبيين 
يت�سنى  كييي  �مليي�ييسييارعيية  �إليييى  �لت�سجيل  يف 

 وقال« �جلامعة تزخر بالعديد من 
�ملو�هب �لتي ن�سعى �إلى �إعد�دها بال�سكل 
�جليييييد، ومييين ثييم �لهييتييمييام بييهييا لت�سب 
�جلامعية  �لريا�سة  خدمة  يف  جميعها 

و�لريا�سة �ل�سعودية«.

�إد�رة  �أن  �لييي�يييسيييهييير�ين  بيييين  كيييميييا 
يف  للر�غبن  بينت  �لريا�سية  �لأن�سطة 
حييددت  كييمييا  �ملييتييبييعيية،  �لييطييرق  �لت�سجيل 
�أ�ييييسييييميييياء و�أرقييييييييييام �ملييييدربيييين ليييكيييل لييعييبيية 

للتو��سل معهم.

 مباريات كرة القدم  )كافة المباريات تقام بعد صالة العصر مباشرة(

1437/1/10 الجمعة 
1437/1/17 الجمعة 
1437/2/01 الجمعة 
1437/4/26 الجمعة 
1437/5/17 الجمعة 

اليوم والتاريخ
 جامعة القصيم x جامعة الملك خالد 
 جامعة القصيم x جامعة الملك خالد 

 جامعة الملك سعود x جامعة الملك خالد 
 جامعة األعمال والتكنولوجيا x جامعة الملك خالد 

جامعة الجوف x جامعة الملك خالد

الفرق المتبارية

 مباريات كرة الطائرة )كافة المباريات تقام بعد صالة العصر مباشرة(

1437/1/9 الخميس 
1437/2/7 الخميس 

اليوم والتاريخ
 جامعة الطائف x جامعة الملك خالد 

 جامعة جدة x جامعة الملك خالد

الفرق المتبارية

 مباريات كرة الطائرة )تقام بعد صالة العصر مباشرة(

1437/4/17 األربعاء 

اليوم والتاريخ
 جامعة طيبة x جامعة الملك خالد

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق الجامعة  |  العدد 154  |  22 ذو القعدة 1436  |  6 سبتمبر 2015إدارات

مدير إدارة مركز الموهبة واإلبداع أ. سعد الشبعان:

نهتم باستقطاب الموهوبين
وتبني اختراعاتهم

خالد العمري

�ملييوهييبيية  ميييركيييز  �إد�رة  ميييديييير  �أكييييييد 
�أن  �ل�سبعان  �سعيد  �سعد  �أ.  و�لإبيييد�ع 
مييهييام �إد�رتييييييه تييتييمييثييل يف ��ييسييتييقييطيياب 
�ملييييوهييييوبيييين وتيييبييينيييي �خييير�عييياتيييهيييم  
�لييتييي يتقدمون  �لييفييكييرة  بييد�ييية  ميين 
بيييير�ء�ت  ت�سجيل  حييتييى  لييلييمييركييز  بييهييا 

�لخر�ع.
و�أ�سار يف حو�ر مع »�آفاق« �إلى �أن 
�لتعامل معها،  ملن يجيد  �لإد�رة فن 
�لقائد فهو  كييان يحمل �سفات  وميين 
من ي�ستطيع دمج �لإد�رة يف �لقيادة، 
و�ييسييفييات �لييقيييييادة مييوهييبيية ربييانييييية ل 

تكت�سب.

ما مهام �إد�رتكم؟ 
�ملهام �لإد�رييية يف مقر عملي  طبيعة 
مبييييركييييز �مليييوهيييبييية و�لإبييييييييييييد�ع �لييييذي 
�لتعامل  �أي موظف، هي  به  يت�سرف 
مييييع �ملييييوهييييوبيييين و�ملييييخييييرعيييين ميين 
�أعيي�ييسيياء هيييييئيية �لييتييدرييي�ييس و�لييطيياب 
تاألو  ل  �لييتييي  باجلامعة  و�لييطييالييبييات 
جهد� يف ��ستقطاب �ملوهوبن، وذلك 
بييتييوجيييييه ورعيييايييية ميين مييعييايل �ملييدييير 
يتابعان  �لييلييذييين  �جلييامييعيية  ووكيييييلييي 
كل  لتذليل  با�ستمر�ر  �ملركز  �أعييمييال 
�ل�سعاب، حتي يكون �ملركز �مل�ستقطب 
�لفكرة  بد�ية  من  وتبنيه  للموهوب 
�لتي يتقدم بها للمركز حتى ت�سجيل 

ت�سميتها  ت�ستطيع  �لقيادة  فن  غر 
تنفيذ لييو�ئييح و�أنييظييميية فييقييط، وهييذ� 
�مليييييدر�ء،  مييين   %70 ن�سبته  ميييا  ميييثييل 
�مليييدر�ء قد  هييوؤلء  ون�سبة كبرة من 
يف  يييوميييييا  �ملييتييكييرر  للتنفيذ  مييييييلييون 
يعطيهم  �لذي  �ملوقع  بحكم  �لتنفيذ 

�سلطة يف هذه �لإد�رة.
�لإد�رة  ن�ستطيع من خال  كما 
�جليييميييع بيييين �ليييكيييثييير ميييين �ملييييهييييار�ت 
و�ملتابعة  �لإجنيياز  �ملختلفة من حيث 
و�ليييييدقييييية و�ليييتيييعييياميييل مييييع �لييتييقيينييييية 
على  ت�ساعد  �لتي  �ملتو�فرة  �حلديثة 
�لتطوير  وفيين  �لإجنيييياز  يف  �ل�سرعة 

لهذ� �لإجناز.

ماذ� ��صتفدمت من �لتقنية
يف جمال عملكم؟

على  عملت  م�سكورة  �جلامعة  �إد�رة 
�حلديثة  �لتقنية  جمييال  يف  �لييتييقييدم 
وبييكييل تييفييان و�إتيييقيييان. ن�سكر كييل من 
عمل على هذ� �لإجناز �لتقني �ملمتع 
ويف مقدمتهم معايل مدير �جلامعة 
�لتقنية  فهذه  جميعا،  �هلل  حفظهم 
�لكثر  �سهلت  �جلييامييعيية  يف  �ملييميييييزة 
�مليييدر�ء  لييدى  ميين �لأعييمييال �ملختلفة 

و�ملوظفن على حد �سو�ء.

كيف ترى تعاون
من�صوبي �جلامعة معكم؟

�ليييتيييعييياون و�حلييييمييييد هلل بيييين جييميييييع 

�لإد�ر�ت و�لأق�سام �ملختلفة باجلامعة 
ممييتيياز وفيييييه جتيييياوب �ييسييريييع، وهيييذ� 
يرجع للتقنية �لتي وفرتها �جلامعة 

م�سكورة.

�إلى �أي مدى �صعيتم
لتطوير موظفي �الإد�رة؟

�أطييييمييييح �إلييييييى ميييزييييد ميييين �لييييييييدور�ت 
للمدير  �ملجالت  كافة  يف  �لتدريبية 
�أو  بتخ�س�س  �لتقيد  دون  و�ملييوظييف 
م�سمى وظيفي. ويف نظري يجب �أن 
�ساما  �ملدير،  وخا�سة  �ملدير،  يكون 
لكي يلم باملزيد �لذي يعطيه �لتميز 

يف �لإد�رة. 
�لإد�ري  يييتييمييتييع  �أن  و�أمتيييينييييى 
�لإيجابية  و�مل�ساركة  �لعالية  بالروح 
لدى  يكون  كي  �ملوظفن  جميع  مع 
�ملييييوظييييف �ليييثيييقييية �ليييتيييي جتيييعيييل ميينييه 
مبدعا يف جمال عمله ومنتجا؛ لأن 
تعطيه  �لقر�ر�ت  بع�س  يف  م�ساركته 
و�لتحفيز  بنف�سه  �لثقة  من  �لكثر 

للعطاء �مل�ستمر.

كلمة �أخرية؟
�حلديث يف �لإد�رة طويل و�سائق ملن 
�أر�د �أن يت�سلق �أغ�سانها ويقطف من 

�أور�قها ذ�ت �لألو�ن �ملختلفة.
لكم مني كل �لتقدير و�لحر�م 
عييلييى كييل �لأعيييميييال �لإبيييد�عييييييية �لتي 

تتناثر من �سحيفتكم �ملتجددة.

�خيير�عييه، وتعريفه مبيين قد  بييير�ءة 
تنفيذها  على  ويعمل  فكرته  يتبنى 

على �لو�قع.
�ملييييمييييار�ييييسييييات �لإد�ريييييييييييييية كيييثيييرة 
وي�سعب �إيجازها يف �أعمال �ليوم، فقد 
تتغر بن يوم و�آخر، وقد ل تنح�سر 
يف تنفيذ حمتويات �للو�ئح و�لأنظمة 
لدى  �ليييييومييي  �لعمل  ل�سر  �ملنظمة 
وفن  �لإد�رة  بن  يجمع  �لييذي  �ملدير 

�لقيادة وبن �ملدير فقط.
ل  �لإد�رة  يف  �ليييييومييي  فييالييعييمييل 
تلخ�س  لأنييهييا  معينة  باأ�سئلة  يتقيد 
�إجنيياز  �لإجييابييات يف نطاق �سيق بن 
�ملييعييامييات �لييروتييييينييي و�لييتييعييامييل مع 
�أع�ساء  من  �ملركز  و�سيوف  �لزماء 
هيييييئيية �لييتييدرييي�ييس و�لييييطيييياب خييال 
�ليييييييييوم، فيييكيييل ييييييوم لييييه ميي�ييسييتييجييد�تييه 
�ملييخييتييلييفيية �ليييتيييي جتييعييل مييين �لييعييمييل 
�لإد�ري �ليومي منوذجا قد ل يتكرر 
تنفيذ  ن�سبة  �إل  يف  �لآتيييي  �ليييييوم  يف 
من  يجعل  وهييذ�  و�لأنظمة،  �للو�ئح 
من  خيياليييييا  �ليييييومييي  �لإد�ري  �لييعييمييل 

�لإبد�ع �لفني و�لتطوير �مل�ستمر.

ما تعريفك لالإد�رة؟
�لتعامل  يييجيييييد  مليين  فيين  �لإد�رة  �إن 
معها، ومن كان يحمل �سفات �لقائد 
يف  �لإد�رة  دميييج  ي�ستطيع  ميين  فييهييو 
�لييقيييييادة موهبة  �ليييقيييييييادة، و�ييسييفييات 
من  �لإد�رة  لأن  تكت�سب،  ل  ربييانييييية 



أقسام

منهل معرفي يلبي 
احتياجات الوطن

قسم اإلعالم
..قريبا إلى 
كلية لالتصال 
والمعلومات

القرني: القسم أسس 
على قاعدة اندماج 
الوسائط وخطتنا عالمية 
بدعم مدير الجامعة

خمييرجيياتييه يف تيينيياغييم مييع �حييتييييياجييات �سوق 
��ستجابت  �إكييير�هييياتيييه، حيييييث  ولييييي�ييس  �لييعييمييل 
و�لت�سال  �لإعام  بق�سم  �لدر��سية  �خلطة 
نتيجة عمل نخبة من  وهييي  �لييرهييان،  لهذ� 
�أرقي  وح�سيلة  و�خلييرب�ء،  �لأ�ساتذة  �أف�سل 
و�لتدري�س  �لبحث  مناهج  �إليييييه  و�سلت  مييا 
�ململكة  و�لتيي�ييسييال يف  �لإعيييام  يف تخ�س�س 
�لعاملية،  �جلامعات  ويف  �ل�سعودية  �لعربية 
وذلييييييك حيييتيييى يييتييمييكيين خيييرييييج �لييقيي�ييسييم ميين 
�لبيييتيييعييياث ويييييكييييون تييكييوييينييه ميييتيييو�فيييقيييا مييع 
متطلبات حتييولت مهن �لإعييام من جهة، 

وما ي�ستجد بحثيا يف �جلامعات �لعاملية. 

مسارات القسم 
ثييييياثييييية مييييي�يييييسيييييار�ت:  �لييييقيييي�ييييسييييم  تيييييوجيييييد يف 
�لإذ�عة  �لإليكروين،  و�لتحرير  �ل�سحافة 

و�لتلفزيون، و�لت�سال �ل�سر�تيجي.
�لإعييام  ق�سم  رئي�س  قييال  ميين جهته، 
�سويل  بن  علي  �لدكتور  �لأ�ستاذ  باجلامعة 
و�لت�سال  �لإعييام  ق�سم  تاأ�سي�س   « �لقرين 
بييجييامييعيية �ملييلييك خييالييد جيييياء ليييييلييبييي �أفيي�ييسييل 
�ل�يييييسييييير�طيييييات �لأكيييييادميييييييييييية ومييتييطييلييبييات 
�أنيييه �لأحيييدث  �لعييتييميياد �لأكيييادمييييي، بحكم 
�أقيي�ييسييام وكييليييييات �لإعييييام يف �جلامعات  بيين 
مر�حل  على  �خلطة  بنيت  وقييد  �ل�سعودية، 
�لنهائي  �مل�ستوى  �إلييى  و�سلت  حتى  عديدة 
و�حتياجات  �أكييادميييييية  متطلبات  يلبي  مبييا 

وطنية يف جمالت �لإعام و�لت�سال.
وميييييين �أهيييييييم مييييامييييح هييييييذه �خليييطييية: 

محمد شامي

باجلامعة  و�لت�سال  �لإعييام  ق�سم  تاأ�س�س 
تلبية   2014-2013 �جلييامييعييييية  �ليي�ييسيينيية  يف 
�إعييامييييية ذ�ت  لييكييو�در  �ململكة  لحييتييييياجييات 
كيييفييياءة عييالييييية يف خمييتييلييف �لييتييخيي�ييسيي�ييسييات 
�إليييكيييروين و�ييسييحييافيية مكتوبة  �إعييييام  ميين 
�إلييييى تخ�س�س  �إ�ييسييافيية  و�ييسييمييعييييية مييرئييييية، 
�لعاقات  ب�سقيه  �ل�سر�تيجي  �لت�سال 
�لييعيياميية و�لإعييييييان، وذلييييك يف �إطييييار توجه 
مييعييايل مييدييير �جلييامييعيية �لأ�ييسييتيياذ �لييدكييتييور 
�لييييييد�ود لتحويل  بييين حييمييد  عييبييد�لييرحييميين 
�لييقيي�ييسييم �إلييييى كييلييييية ليياتيي�ييسييال و�ملييعييلييومييات 

خال �ملرحلة �لقادمة.
وييييييياأتييييييي تييياأ�يييسييييييي�يييس قييي�يييسيييم �لإعييييييييام 
قاعدة  تقوم على  و�لت�سال، �سمن مقاربة 
�نييدميياج �لييو�ييسييائييط »�يييسيييورة، �ييسييوت، نيي�ييس«، 
وعيييليييى جتييليييييات تيي�ييسييكييل �إعييييييام �جييتييميياعييي 
تفاعلي، وعلى مرجعية وجود بيئة �إعامية 
و�ت�سالية جديدة تو�سك �أن تتقاطع وب�سكل 
مييعييريف عييميييييق ميييع ميييييوروث عييلييوم �لإعييييام 
�لييتييو��ييسييلييييية  �ملييقيياربيية  لت�سبح  و�لتييي�يييسيييال، 
و�ييسييميين ميينييظييور جمييتييمييعييي يف حيياجيية �إليييى 
�لتاأ�سيل بحثا وتدري�سا، وهذ� ما تدل عليه 
» ل  مقولة عامل �لجتماع بول لزر�سفيلد 

ميكننا �إل �أن نتو��سل«.
�إن كل هذه �ملتغر�ت �إذن، ت�ستدعى من 
�لد�ر�س �لإعامي �لأكادميي �أن ي�ستوعبها 
ويرجمها يف �خلطة �لدر��سية حتى تكون 

يف  �لإجنليزية  للغة  مكثفة  در��ييسيية  تطبيق 
�لطالبة  �أو  �لييطييالييب  فيه  يلتحق  عييام  �أول 
�إلى مو�د  �إ�سافة  بق�سم �لإعييام و�لت�سال، 
مركزة يف �للغة �لعربية بهدف رفع م�ستوى 
�ملهار�ت �لكتابية للطاب، كما تعمل �خلطة 
مييين خييييال تييطييوييير �لييلييغييتيين �لإجنييليييييزييية 
�أوجيييه �لنق�س  تييايف بع�س  �إليييى  و�لييعييربييييية 
�ملوجودة يف بع�س �أق�سام �لإعام �لأخرى«.

�لتي  �لثاثة  »�لتخ�س�سات  و�أ�ييسيياف 
بيينيياء� عييلييى در��ييسيية  �لييقيي�ييسييم جيييياءت  ي�سمها 
من  عيييدد  يف  �لإعييياميييي  �لتعليم  �جتييياهيييات 
يف   Benchmarks »�ملييرجييعييييية«  �جلييامييعييات 
�لوليات �ملتحدة و�أوروبا، وحتديد جمالت 
خمتلف  خييال  ميين  �ململكة  يف  �لعمل  �سوق 
�حيييتييييييياجيييات و�يييسيييائيييل �لإعيييييييام �لييتييقييليييييدييية 

وو�سائل �لإعام �جلديد«.

مميزات القسم
�أهييم ما مييز خطة ق�سم  �إلييى �أن من  و�أ�سار 
ملتطلبات هيئات  تلبيتها  و�لت�سال  �لإعام 
و�لييدولييييية، وخييا�ييسيية ما  �لوطنية  �لعييتييميياد 
د�خييل  ميين  �مليييقيييرر�ت  بهيكلية  منها  يتعلق 
على  �لركيز  �إلى  بالنظر  وخارجه،  �لق�سم 
ميييقيييرر�ت �لإعيييييام و�لتييي�يييسيييال يف مييقييرر�ت 
من  ملقرر�ت  �لأو�سع  �ملجال  و�إتاحة  حمددة 
من  م�ساندة  تخ�س�سات  ميين  �لق�سم  خييارج 
�أن  فل�سفة  �سمن  و�إن�سانية،  طبيعية  علوم 
و��سعة  ثقافة  ذ�  يكون  �أن  يجب  �لإعييامييي 
�لييعيياقيية  ذ�ت  و�مليييجيييالت  �لييتييخيي�ييسيي�ييسييات  يف 

بالإعام من �سيا�سة و�قت�ساد وفكر وثقافة 
و�جيييتيييمييياع وعيييليييم نييفيي�ييس و�إحييي�يييسييياء وعييلييوم 
�إ�سافة  �أحييييياء(،  فيزياء،  )كيمياء،  طبيعية 
�ململكة  )جغر�فية  �ملكان  عاملي  �أهمية  �لى 
)تيياريييخ  و�لييزمييان  �ل�سيا�سية(  و�جلييغيير�فيييييا 
�ململكة وتاريخ �لعرب �ملعا�سر( �سمن منهج 

در��سة طالب �لإعام.
لي�ست يف �خلطة،  �أمييور  »هناك  وتابع 
ولكنها �سمن متطلبات �لتخرج، ومنها على 
ر�أ�ييس  على  �لييتييدريييب  برنامج  �ملييثييال:  �سبيل 
�لدر��سة، وهو برنامج تدريبي خارج �ملنهج، 
و�آخيييرون  �لتدري�س،  هيئة  �أع�ساء  بييه  يقوم 
من �لو�سط �ملهني يف تنظيم دور�ت تدريبية 
لييلييدر��ييسيية  �لأول  �ليييدر��يييسيييي  �لييفيي�ييسييل  ميينييذ 
على  �لتدريب  بهدف  �لتخرج،  موعد  حتى 
�ملهار�ت وتعميق �جلانب �لتطبيقي للمنهج 
�لدر��سي، بجانب زيار�ت تعريفية وتدريبية 
لييلييمييوؤ�ييسيي�ييسييات �لإعييييامييييييييية د�خييييييل �ملييمييلييكيية 

وخارجها«.
وختم« �لهتمام �لذي يحظى به ق�سم 
�هتمامات  ييياأتييي �سمن  و�لتيي�ييسييال  �لإعيييام 
�ملنظومة  بتفعيل  �جلييامييعيية  مييدييير  مييعييايل 
�لإعييامييييية و�لتيي�ييسييالييييية يف �جلييامييعيية من 
تيييطيييويييير �ليي�ييسييحيييييفيية �جلييياميييعييييييية »�آفيييييييياق« 
وتيياأ�ييسييييي�ييس ميييركيييز �إعييييامييييي ميي�ييسييتييمييل على 
كمعامل  وتلفزيونية  �إذ�عييييية  ��ستديوهات 
لييتييدريييب �ليييطييياب، وميي�ييسيياركيية �لييطيياب يف 
خال  ميين  ومنا�سباتها  �جلييامييعيية  منا�سط 

�لإد�رة �لعامة للعاقات �جلامعية«.
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منصور الطيب

�لإجنليزية  �للغة  بق�سم  �ملحا�سر  �أ�ساد 
بكلية �لعلوم و�لآد�ب يف تنومه، �أ. حممد 
يف  �لتعليمية  بالبيئة  �أحييمييد،  م�ستاق 
�إلى تنوع جن�سيات  �لكلية، مرجعا ذلك 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س. وتطرق يف حو�ر 
�ل�سلبيات �لتي لحظها  �إلى  »�آفيياق«  مع 
�أنييهييا تييركييز يف  �ليييطييياب، مبينا  ليييدى 
مما  لييلييتييعييلييم،  بع�سهم  حييمييا�ييسيية  �ييسييعييف 
ي�����وؤدي اإل����ى الإح����ب����اط والإح����ج����ام عن 
�لأ�ستاذ  �أن  موؤكد�  �لتعليمية،  �لعملية 
�لعلم  يف  �لييطيياب  ترغيب  عليه  يجب 

و�لتعلم.

م�صريتك �لعلمية و�لعملية؟
ولدت  مبدينة كلنا بجنوب بنغادي�س، 

وهي ثاين �أكرب �ملدن يف بادي، كما �أنها 
ذ�ت �أغلبية م�سلمة.

بجامعة  �لربية  كلية  يف  تخرجت 
دكا يف عام 2004، ونلت درجة �ملاج�ستر 
يف �لربية من �جلامعة ذ�تها عام 2007.

 ثم نلت درجة ماج�ستر �أخييرى يف 
من  �لربية  كلية  من  �لإجنليزي  �لأدب 
ببنغادي�س  �لييعيياملييييية  د�فيييودييييل  جييامييعيية 
2009. ويف عام 2012 نلت درجة �ملاج�ستر 
من  �لإجنليزية  �للغة  تدري�س  يف  �أي�سا 

جامعة دكا. 
جورج  بجامعة  و�حييد�  عاما  در�ست 
ميييييجيين بيييوليييية فييرجييييينيييييا بييياليييولييييات 
�ملتحدة يف 2009 حيث نلت �سهادة زمالة 
على  وحيي�ييسييلييت  و�لأد�ء  �لأ�ييسييتيياذ  �مييتييييياز 
��ييس  �م  �ييسييي  ميين موؤ�س�سة  �أخييييري  زميياليية 

�لهندية يف عام 2011.

طبيعة �ساحرة وقبلة لل�سياح خ�سو�سا يف 
ف�سل �ل�سيف.

باملنطقة  �ل�سياحية  �ملناظر  وميين   
�ييسييليي�ييسييليية جيييبيييال مييينيييعييياء و�لييييعييييديييييد ميين 
�ملييينيييتيييزهيييات ميييثيييل �مليييحيييفيييار و�لأربيييييوعييييية 
و�لآد�ب  �لييعييلييوم  كلية  وبنيت  و�ليي�ييسييرف، 

علي قمة �إحدى جبال و�دي تنومه.
��ستطاعت  حد�ثتها  رغييم  و�لكلية 
�أن متثل  مركز� علميا متميز�  مبنطقة 
ع�سر وت�سارك بفعالية يف كافة �لأن�سطة 
�لييثييقييافييييية و�لأكيييادميييييييية و�لجييتييميياعييييية 
بيياجلييامييعيية، وقيييد حيي�ييسييدت ثييياث جييو�ئييز 
مبناف�سات �لأوملبياد �لثقايف �لأخر �لذي 

نظمته عمادة �سوؤون �لطاب.

وماذ� عن �لبيئة �لتعليمية 
باجلامعة؟

عييمييلييت مييدر�ييسييا لييلييغيية �لإجنييليييييزييية  
بكلية ر�يفل يف بنغادي�س 2003- 2012.  
�لييتييحييقييت   ،2012 �أغييي�يييسيييطييي�يييس  ويف 
بجامعة �مللك خالد حما�سر� بق�سم �للغة 
�للغة �لإجنليزية بكلية �لعلوم و�لآد�ب يف 

تنومة.

�هتماماتك �لبحثية؟
تركز حول علم �للغة �لجتماعي، وعلم 
�لييلييغيية �ليينييفيي�ييسييي )بييالييلييغيية �لإجنييليييييزييية(، 
�لثانية  �للغة  باكت�ساب  �أي�سا  �أهتم  كما 

وبالتفكر خارج �إطارها �لنظري. 

ر�أيك يف مدينة تنومه و�لكلية؟
�أعجبني �عتد�ل مناخها طيلة �أيام �ل�سنة 
وبالأمطار  �حليييير�ر�ة،  درجيية  و�نخفا�س 
�ل�سيفية �لغزيرة، مما جعل �ملنطقة ذ�ت 

هي �أكر ما لفت  �نتباهي و�أثار ده�ستي 
لأول مرة وطئت قدماي �أر�س �جلامعة. 
وميييكيينيينييي �ليييقيييول بييكييل ثييقيية �إن �لييبيييييئيية 
�لتعليمية باجلامعة مميزة يف كل �سيء: 
بها نه�سة عمر�نية  يف كل �ملجمعات، كما 
مو�كبا  �إلكرونيا  جتهيز�  جمهزة  �أنها  
�لتكنلوجيا،  عيييامل  يف  ي�ستجد  مييا  لييكييل 
هيئة  �أع�ساء  ��ستقطاب  يف  جنحت  وقييد 
مما  عييديييدة،  دول  ميين  مميزين  تدري�س 
خلق نوعا من �لر�ء �لأكادميي و�لثقايف 

و�لجتماعي.

عالقتك باأع�صاء هيئة �لتدري�س 
و�لطالب؟

بالتنوع؛  بالكلية متتاز  �لتعليمية  �لبيئة 
فاأع�ساء هيئة �لتدري�س من دول خمتلفة 
م�سر،  �ل�سود�ن،  �ل�سعودية،   : بينها  من 

المحاضر بـ »علوم وآداب« تنومة أ. محمد مشتاق أحمد:

تعدد الجنسيات خلق بيئة تعليمية جذابة
باك�ستان،  �أميييركيييا،  �لييهيينييد،  بيينييغييادييي�ييس، 

تون�س، و�ليمن.
تعليمية  بيييييئيية  خييلييق  �لييتيينييوع  هييييذ�   
جيياذبيية ويييعييمييل �جلييميييييع  بييييروح  �لفريق 
رئي�س  بييوجييود  �لإحيي�ييسييا�ييس  دون  �لييو�حييد 

ومروؤو�س. 
و�ليييييعييييياقييييية بييييين �أعييييي�يييييسييييياء هيييييئيية 
�لتدري�س مبنية على �لحر�م وحماولة 
�لييتييعييرف عييلييى �لييثييقييافييات �ملييخييتييلييفيية  لكل  
عيي�ييسييو مييين �أعييي�يييسييياء هيييييئيية �لييتييدرييي�ييس. 
عييياقيييتيييي بييياليييطييياب ميييتيييميييييييزة �أيييي�يييسيييا، 
�إلييييى �أن طيياب  وييييعيييود �ليي�ييسييبييب يف ذليييك 
و�حيير�م  �خللق  بح�سن  يتميزون  �لكلية 

�لأ�ساتذة.

�إيجابيات و�صلبيات
الحظتها على �لطالب؟ 

�أتييييياح يل �لييعييمييل بييجييامييعيية �ملييلييك خييالييد 
�ل�سرق  على  قييرب  ميين  �لتعرف  فر�سة 
و�لإ�سامية،  �لعربية  بثقافته  �لأو�سط 
و�أ�يييسيييبيييحيييت �أكيييييير خيييييربة يف �لييتييعييامييل 
بييلييغييتييي �لأم،  يييتييحييدثييون  ميييع طييياب ل 
يف  �لختافات  على  �لتغلب  و��ستطعت 
�لعو�مل �لثقافية بن لغتي �لأم و�للغة 
�لعربية، و�سرت �أكر قربا من �لطاب 

�لذين يتميزون بالأخاق �لرفيعة.
�إلى  فاأ�سر  لل�سلبيات،   بالن�سبة   
�أن �سعف حما�سة �لطاب للتعلم يوؤدي 
العملية  واإحجامهم عن  الإح��ب��اط  اإل��ى 
�إنها  �لييقييول  ميكنني  ولييكيين  �لتعليمية، 
حما�سة  رفع  وعليه  �لأ�ستاذ،  م�سوؤولية 

ورغبة  طابه  للعلم و�لتعلم.

مب تن�صح �لطالب؟
�أن�سحهم بالتخطيط �ل�سليم، وحماولة 
�إييييجييياد حيييليييول لييكييل ميي�ييسييكيياتييهييم، و�أن 
يعملو� بروح �لفريق �لو�حد يف �لتعاون 
فيما بينهم، وعلى �لطاب �أن يختطو� 
نييهييجييا يف �حلييييييييياة ميييدعيييميييا بييييالأخيييياق 
�لييفييا�ييسييليية، وعييليييييهييم �أيييي�يييسيييا �لهييتييمييام 
لنيل  �ل�سبيل  �لدينية، فهي  بو�جباتهم 

خري �لدنيا و�لآخرة .

ماذ� يجب �أن يتو�فر
يف ع�صو هيئة �لتدري�س؟

يتحلى  �أن  يجب  �لتدري�س  هيئة  ع�سو 
بيي�ييسييفييات عيييدييييدة، مييين بييييينييهييا: �ل�سرب 
و�ملثابرة، وحب �ملهنة، و�حر�م طابه، 
و�لإخيييييا�يييييس يف �ليييعيييميييل، و��ييسييتيي�ييسييعييار 

مر�قبة �هلل يف كل خطوة. 
يييكييون  �أن  �أيييي�يييسيييا:  عييليييييه  وييييجيييب 
ي�ستقي   �لطالب  نظر  يف  �لأعييلييى  �ملييثييل 
و�لأدب،  و�لأخيياق  �لعلم  منه  �لطالب 
من  عنده  مبييا  طابه  على  يبخل  و�أل 

علم. 

م�صاحة حرة مب ت�صغلها؟ 
�أوجييييييه فيييييهييا �لييكييلييميية مليييديييير �جلييامييعيية 
�لييد�ود  �لرحمن  عبد  �لدكتور  �لأ�ستاذ 
�إليييى م�ستويات  �أو�ييسييل �جلييامييعيية  �ليييذي 
�لعلمي،  �لإجنيييياز  ميين  مييرمييوقيية  عاملية 
وهو ما �سهدت به �لت�سنيفات �لدولية.

�لكلية  لعميد  �ل�سكر  �أوجيييه  كما   
�لفقيه  �إبيير�هيييييم  �لعزيز  عبد  �لدكتور 
�أع�ساء  مع  �ملميز  �لر�قي  تعامله  على 
�سعيه  و�لطاب، وعلى  �لتدري�س  هيئة 
�حلييثيييييث جلييعييل �لييكييلييييية مييينيييارة علمية 

متميزة مناف�سة لأقر�نها.



جامعات

أحمد العياف 

�سدر قر�ر خادم �حلرمن �ل�سريفن 
من  �لييثيياين  يف  بي�سة  جامعة  بيياإنيي�ييسيياء 
جييمييادى �لآخييييرة ميين �لييعييام 1435هييييي، 
�ل�سعودية  �جلامعة  �أحييدث  من  وهييي 
حمافظة  يف  وتقع  �لن�ساأة،  حيث  من 
بييييي�ييسيية جيينييوب غييييرب �ملييمييلييكيية، وتييتييبييع 
حييو�يل  وت�سم  ع�سر،  ملنطقة  �إد�رييييا 
240 قرية منت�سرة على �سفاف و�دي 
�ييسييبيية �جلييزيييرة  �أوديييييية  »�أطيييييول  بي�سة 

�لعربية«.
كييليييييات    10 بييييي�ييسيية  جييياميييعييية  يف 
لييلييبيينيين د�خيييييييل حميييافيييظيييات بييييي�ييسيية، 
وبييلييقييرن و�ليينييمييا�ييس، وثييميياين كليات 
لييلييبيينييات د�خييييل حمييافييظيية بييييي�ييسيية، ويف 

تثليث، وبلقرن و�لنما�س.

إدارة الجامعة
يتكون جمل�س جامعة ب�سية من وزير 
�لييتييعييليييييم �ليييدكيييتيييور عييييز�م بييين حممد 
�لييدخيييييل رئييييي�ييسييا لييلييمييجييليي�ييس، ومييدييير 
تكليف  ومت  للرئي�س،  نائبا  �جلامعة 
عبد�لرحمن  �لدكتور  �لأ�ستاذ  معايل 
بييين حييمييد �ليييييييد�ود، بييييييياإد�رة �جلييامييعيية 
�إلى  بالإ�سافة  1436/3/8هييييي،  بتاريخ 

�إد�رته جلامعة �مللك خالد.

وكالء الجامعة
بيين علي  مييهييدي  �لييدكييتييور  تكليف  مت 
للدر��سات  �جلامعة  بوكالة  �لييقييرين 
�ليييعيييليييييييا و�ليييبيييحيييث �ليييعيييليييميييي بيييتيييارييييخ 
�لأميين  �إلييى  بالإ�سافة   ،1436/3/14
�ليييييعيييييام مليييجيييلييي�يييس �ليييتيييعيييليييييييم �لييييعييييايل، 
وعقد  بي�سة،  جامعة  كليات  وعييمييد�ء 
بييتيياريييخ  بي�سة  جلييامييعيية  جمييليي�ييس  �أول 

.1436/4/7

الكليات
للبنن  كليات   10 بي�سة  جامعة  ت�سم 
د�خل حمافظة بي�سة، ويف حمافظتي 

بلقرن و�لنما�س، هي:

اآلداب واإلدارة في بيشة. 

التربية في بيشة:
�لربية يف  • �لدبلوم 

�لربية. يف  • �لبكالوريو�س 

العلوم واآلداب في بيشة:
�لآيل  �حلييا�ييسييب  عييلييوم  • قيي�ييسييم 

ونظم �ملعلومات.
�لإ�سامية  �لييدر��ييسييات  ق�سم   •

و�للغة �لعربية.
�لفيزياء. • ق�سم 
�لكيمياء، • ق�سم 
�لأحياء. • ق�سم 

�لريا�سيات. • ق�سم 
�لإجنليزية.  �للغة  • ق�سم 

المجتمع في بيشة:
�لأعمال. �إد�رة  • ق�سم 

�ملعلومات. نظم  • ق�سم 

الطب والجراحة في بيشة:
• ق�سم �جلر�حة

• ق�سم �سحة �لأطفال
• ق�سم �لطب �لباطني

• ق�سم علم وظائف �لأع�ساء
• قييي�يييسيييم �ليييكيييائييينيييات �لييدقيييييقيية 

و�لطفيليات �لإكلينيكية.
�ليييكيييييييمييييييياء �حليييييييويييية  • قييي�يييسيييم 

�لإكلينيكية.
• ق�سم طب �لأ�سرة و�ملجتمع.

• ق�سم �أمر��س �لن�ساء و�لولدة.
• ق�سم علم �لأمر��س.

• ق�سم �لت�سريح.
• ق�سم علم �لأدوية.

العلوم الطبية التطبيقية
في بيشة:

�لطبية �ملخترب�ت  • ق�سم 
�لأ�سا�سية  �لعلوم  • ق�سم 

كلية الهندسة
في بيشة:

�ملدنية �لهند�سة  • ق�سم 
�مليكانيكية �لهند�سة  • ق�سم 

كليات البنين
خارج محافظة بيشة

العلوم واآلداب
في محافظة بلقرن:

�لآيل �حلا�سب  • ق�سم 
�لإجنليزية �للغة  • ق�سم 

�لريا�سيات • ق�سم 
�لأعمال �إد�رة  • ق�سم 

العلوم واآلداب
في محافظة بلقرن.

العلوم واآلداب
في محافظة النماص:

• �لفيزياء
• �لكيمياء

• �لريا�سيات
�ملنزيل • �لقت�ساد 
�لإجنليزية • �للغة 

�لعربية • �للغة 
�لإ�سامية • �لدر��سات 

كلية العلوم الطبية التطبيقية
في محافظة النماص:

�لتمري�س. • ق�سم 

اإلدارات
�إد�ر�ت  ثماين  ميين   بي�سة  جامعة  تتكون 
�لإد�ري  �لعمل  عبء  عليها  يقع  م�ساندة 
باجلامعة، وت�سم عدد� كبر� من �لأق�سام، 
هييييي: �ييييسييييوؤون �أعييي�يييسييياء هيييييئيية �لييتييدرييي�ييس 
و�لإعيييام،  �لعامة  �لعاقات  و�ملوظفن، 
�لأمن  �مل�ستودعات،  و�ل�سيانة،   �لت�سغيل 
تقنية  �مل�ساريع،  �مل�سريات،  و�ل�سامة، 

�ملعلومات، و�إد�رة �لبتعاث و�لتدريب.

أعضاء هيئة التدريس
�أع�ساء  ميين  كييبيير�  عيييدد�  �جلامعة  ت�سم 
وع�سو�ت هيئة �لتدري�س يتجاوز عددهم 
�ل�سعودين،  وغيير  �ل�سعودين  ميين   810
يف خمييتييلييف كيييليييييييات و�أقيييي�ييييسييييام �جلييامييعيية 
باقي  يف  وخارجها  بي�سة  حمافظة  د�خييل 

�ملحافظات.

الموظفون
تيي�ييسييم �جلييياميييعييية عييييييدد� ميييين �ملييوظييفيين 
�ملر�تب و�لدرجات  و�ملوظفات يف خمتلف 
�لوظيفية، ويتجاوز عددهم 360 �سعوديا 
وكييليييييات  �إد�ر�ت  خمييتييلييف  يف  و�ييسييعييودييية 
�ملحافظة  د�خيييل  بي�سة،  جامعة  و�أقيي�ييسييام 

وخارج حمافظة بي�سة.

الطالب
يييتييجيياوز عيييدد �لييطيياب و�لييطييالييبييات 15 
�أليييفيييا ييييتيييوزعيييون عييلييى خمييتييلييف كييليييييات 
بي�سة  حمافظة  د�خل  �جلامعة  و�أق�سام 

وخارجها.

العلوم واآلداب
في محافظة النماص:

�لإجنليزية �للغة  • ق�سم 
�لآيل �حلا�سب  علوم  • ق�سم 

�لإد�رية  �لعلوم  • ق�سم 
وتقنياتها

المجتمع في محافظة 
النماص:

�ملعلومات نظم  • ق�سم 
�لأعمال �إد�رة  • ق�سم 

كليات البنات
تيي�ييسييم جييامييعيية بييييي�ييسيية ثيييمييياين كييليييييات 
لييلييبيينييات د�خييييل حمييافييظيية بييييي�ييسيية، ويف 
حميييافيييظيييات  بيييليييقيييرن، و�لييينيييميييا�يييس، و 

تثليث، وهي:

التربية في بيشة.

العلوم واالقتصاد المنزلي
في بيشة:

�ملنزيل �لقت�ساد  • ق�سم 
�لآيل �حلا�سب  علوم  • ق�سم 

�لريا�سيات • ق�سم 
• ق�سم �لفيزياء

العلوم الطبية التطبيقية
في بيشة:

�لتمري�س. • ق�سم 

 اآلداب واإلدارة في بيشة:
�لعربية �للغة  • ق�سم 

�لتاريخ • ق�سم 
�جلغر�فيا • ق�سم 
�لدر��سات • ق�سم 

�لإ�سامية
�لإجنليزية �للغة  • ق�سم 

كليات البنات
خارج محافظة بيشة:

العلوم واآلداب
في محافظة تثليث:

�لأعمال �إد�رة  • ق�سم 
�ملعلومات نظم  • ق�سم 
�لعربية �للغة  • ق�سم 

�لدر��سات • ق�سم 
�لإ�سامية.

15 ألف طالب وطالبة في 18 كلية

جامعة بيشة.. منارة تعليمية
تضيء أكثر من 240 بلدة

ترى  �أن  ي�سرها  قيادة حكيمة،  لها  هياأ  �أن  �لباد  على هذه  �هلل  ف�سل  من 
عجلة �لتنمية تتقدم بل تت�سارع يف �لباد، ويحلو لها �أن يعم �لتطور �أرجاء 
�لوطن دون تفريق ملنطقة على �أخرى، ول حمافظة تاأخذ حق �أخرى، وكلها 

مت�سي يف ن�سق و�حد على قدم �مل�ساو�ة و�لعدل. 
�أمورها و�أن حتلق يف عامل  �أن ت�ستقر  وقيادة هذ� مبدوؤها جلدير بها 

�لآفاق، لأنها �تبعت �لركائز �ملهمة يف �حلكم .
حن  وحمافظاتها  �ململكة  مناطق  يزور  �لذي  �لز�ئر  ي�ستغرب  ولهذ� 
�أمر �لعمل بجزء  يجد �سمة �لتطور و�لعمل فيها جميعا، و�أنييه مل يخت�س 

دون جزء.
�أقيييول ذلييك وبي�سة جييزء مهم ميين �لييوطيين، ور�فيييد ميين رو�فيييد �لبناء 
و�لإعييمييار، ومكان له رونييق من حيث �لتو�سط و�خليير�ت �ملكتنزة فيه، نال 
ن�ساأت  �لتي  �لكليات  باإن�ساء جامعة فيه �سمت  �ملباركة  �لقيادة  �هتمام هذه 
�لكليات يف جامعة  �أعييو�م �سبقت، لتكلل هذه �جلهود ب�سم هذه  على مدى 

و�حدة بغية �ل�ستمر�ر يف �لتطور و�لتنمية.
هذه  يف  �لعايل  �لتعليم  يف  �لتو�سع  �لقيادة  لهذه  فخر  بكل  ويح�سب 
يف  باملجتمع  ورقييي  �لتنمية،  يف  �أ�سا�سي  هييدف  �لتعليم  �أن  ومعلوم  �لييبيياد،  
�لتفكر و�ل�سلوك، ونه�سة بالإن�سان يف �حل�سارة و�ملعرفة، فكل تقدم علمي 

يقابله �نح�سار يف �جلهل و�لتخلف.
وفيييق �هلل �لييقيييييادة �حلييكيييييميية لييكييل خيير حتييت قيييييادة خييييادم �حلييرميين 
عهده  وويل  ورعييياه،  �هلل  حفظه  عبد�لعزيز،  بيين  �سلمان  �ملييلييك  �ل�سريفن 
بن  نايف  بن  �لأميير حممد  �مللكي  �ل�سمو  �لد�خلية �ساحب  وزييير  �لأميين 
عبد�لعزيز، وويل ويل �لعهد وزير �لدفاع �ساحب �ل�سمو �مللكي حممد بن 
ثياب  يف  يرفل  �ساخما  عزيز�  �لوطن  �هلل  وحفظ  عبد�لعزيز،  بن  �سلمان 

�لأمن و�لأمان، ورغد �لعي�س و�لإميان.

د. مهدي بن علي القرني
وكيل جامعة بي�سة للدر��سات �لعليا و�لبحث �لعلمي

جامعة بيشة..
اإلنسان والمكان
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لقطات
إطالق 12 قناة تعليمية

و 70 دورة لـ 14 ألف معلم
�أطلقت وز�رة �لتعليم �أكر من 12 قناة تعليمية تبث عرب تردد عرب �سات 
ور�فييد�  �لتعليم،  يف  تقنيا  بديا  لتكون   ،11564 �سات  نايل  �أفقي   10730
منظومة  ووفييق  ظييرف  �أي  حتييت  ��ستمر�ريته  و�سمان  و�سوله  لت�سهيل 
كو�در ب�سرية موؤهلة لقيادة عجلة �لتعليم �لإلكروين وعرب حزمة من 

�لرب�مج �لبديلة ملو�جهة �أي عائق قد يعر�س و�سول �لطالب ملدر�سته.
�أ�سا�س �ملرحلة �لدر��سية، حيث ُخ�س�ست قناة  نفت �لقنو�ت على  �سُ
عدة يف  ميير�ت  تعاد  يوميا  �ساعات  در��سية، مبتو�سط خم�س  لكل مرحلة 
�ليوم، بحيث يتاح متابعة �لقناة يف حال �ختاف �ملر�حل �لدر��سية د�خل 
�لأ�سرة. و�ُسكلت جمموعات �لعمل ملو�د �لريا�سيات و�لعلوم، ومادة لغتي 
جلميع �سفوف �ملرحلة �لبتد�ئية من حيث �لإعد�د و�لتقدمي و�لإ�سر�ف 

و�ملتابعة.
وي�سل عدد �لدرو�س �ملقدمة عرب بث �لقنو�ت �لف�سائية �لتعليمية 
جلميع �ملر�حل �لدر��سية �لثاث �إلى 100 در�س �أ�سبوعًيا، بد�أت �ملجموعات 

بت�سجيلها من خال �ملوقع �ملخ�س�س لذلك.
بعد  عيين  تدريبية  دورة   70 �لتعليم  وز�رة  �أطلقت  ذ�تيييه،  �ل�سياق  يف 
�لبد�ئل  على  لتدريبهم  �جلنوبي  �حلييد  معلمي  ميين  14�ألييفييا  ميين  لأكيير 
�لتعليمية، �لتي ��ستحدثتها �لوز�رة لتكون حلول عاجلة وبديلة ملو�جهة 

�أي عائق قد يقف يف طريق �لطالب و�ملعلم.

إدارات التعليم تستعد
لليوم الوطني الـ85

�لحتفاء  م�سروع  لإقيياميية  باململكة،  �لتعليم  وز�رة  �إد�ر�ت  جميع  ت�ستعد 
باليوم �لوطني �لي85، �ملقام حتت �سعار ” هويتي .. وطني ” . و�سكل وزير 
�لييوز�رة  وكيل  برئا�سة  �إ�سر�فية لاحتفاء  �لدخيل،  جلنة  عييز�م  �لتعليم 
للتعليم �لدكتور عبد�لرحمن �لرب�ك. ويت�سمن م�سروع �لحتفاء باليوم 
�لوطني، �لذي يو�فق �لي23 من �سبتمرب، تنفيذ مبادر�ت طابية ثقافية 
وجمتمعية وتدريبية و�إعامية وك�سفية وفنية وريا�سية وبيئية، و�أن�سطة 

وفعاليات متعددة تنفذ على م�ستوى �لف�سل و�ملدر�سة و�أندية �حلي.

برنامج تعاوني
بين المملكة ومصر 

�لأميير  �ل�سريفن  �حلرمن  خييادم  نائب  برئا�سة  �ليييوزر�ء  جمل�س  و�فييق 
�لدكتور  �لتعليم  وزييير  تفوي�س  على  عبد�لعزيز،  بيين  نايف  بيين  حممد 
�مل�سري  �جلييانييب  مييع  للتوقيع  ينيبه،  ميين  �أو  ييل،  �لييدخييينّ بيين حممد  عييز�م 
على برنامج تنفيذي تربوي تعليمي بن �لدولتن. وتتولى تنفيذ بنود 
�لتعاون، �للجنة �ل�سعودية �مل�سرية �مل�سركة، �لتي �سيندرج حتتها �لعديد 
و�لييزر�عيية  و�لإعام و�لعمل  �لثقافة  جمييال  يف  �لثنائية  �لتعاونات  ميين 

و�لتعليم. 

توظيف 4482 جامعية
�أعلنت وز�رة �لتعليم تعين 4428 من �خلريجات �جلامعيات على وظائف 
تعليمية بامل�ستوى �خلام�س )�لدرجة �لأولى( . و�أ�سار �مل�سرف �لعام على 
�أنه �سيتم معاملة  �إلى  �أ�سامة �حليز�ن  �ل�سوؤون �لإد�رييية و�ملالية �لدكتور 
�خلييريييجييات �ملييعييييينييات مبييوجييب �ملييييادة )5/36( ميين لئييحيية تييقييومي �لأد�ء 
�لوظيفي �جلديدة، و�سي�سرف لهن بدل تعين مامل يكن لديهن خدمات 
�سابقة بالدولة. وبينت �لوز�رة �أنه ل يحق للمعينات �لتقدم بطلب �لنقل 

�خلارجي حتى تثبت �ساحيتهن للعمل و�جتياز �سنتي �لتجربة .

تقليص عدد المدارس المستأجرة
عييدد  �ليييييوز�رة تقل�س  �أن  �لييدخيييييل  عيييز�م  �لييدكييتييور  �لتعليم  وزيييير  �أو�ييسييح 
�مل�ساريع  �أنحاء �ململكة منذ �سنو�ت، موؤكد� متابعة  �مل�ستاأجرة يف  �ملد�ر�س 
�ملتعرة منذ �أربع �أو خم�س �سنو�ت، �لتي يفر�س �أن حتل حمل �ملد�ر�س 

�مل�ستاأجرة.
و�أ�سار عقب تد�سينه �ملجمع �لتعليمي بحي �لقاد�سية �سرق �لريا�س، 
يف  �ليييوز�رة  �سرعت  متعر،  مدر�سي  م�سروع  نييحييو)1000(  هناك  �أن  �إلييى 

�إجر�ء�ت �سحبها، بينما مت �سحب ما يزيد على 300 م�سروع. 
يف  و�ييسييارك  وميير�فييقييه،  �لتعليمي  �ملجمع  تفقد  �لتعليم  وزييير  وكييان 
للتوعية  �ل�سحة  وز�رة  جناح  ز�ر  كما  �مل�ستجدين،  بالطاب  �لحتفاء 
مبر�س كورونا، و�طلع على �خلطة �لتوعوية لل�سحة �ملزمع تنفيذها يف 

مد�ر�س �ملنطقة.
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للمدر�سة  متكامل  مبنى  تخ�سي�س 
مع  �لتقنية،  �لو�سائل  بكل  وجتهيزه 
مديرة  ميين  مكون  عمل  فريق  تكليف 
فرق  تدريب  �إلييى  �إ�سافة  معلمة،  و25 
و�لييطييالييبييات  �لتعليم  مبييكيياتييب  �لييعييمييل 
على كيفية �لتعامل مع �لنظام، وذلك 
�لتعليمية  �لييفيييييديييوهييات  خيييال  مييين 
و�لييتييدريييب �ملييكييثييف مبيير�كييز �لييتييدريييب 
يف  وت�سمينه  �إر�ييسييادي  دليل  وت�سميم 

حتميا ملو�كبة �لتطور �لعلمي و�سرعة 
و�سول �ملعلومة للطاب.

ميين جييانييبييه �أو�يييسيييح �ملييدييير �لييعييام 
لييلييتييعييليييييم مبيينييطييقيية عيي�ييسيير جييلييوي �آل 
كركمان �أن فكرة مدر�سة �مللك �سلمان 
وزييير  توجيه  ميين  نبعت  �لفيير��ييسييييية 
�لبد�ئل  من  �ل�ستفادة  حييول  �لتعليم 

لطاب �حلد �جلنوبي.
مت  �أنييييييييييه  كيييييركيييييميييييان  �آل  وبيييييييين 

بو�بة  �لإلكرونية يف  �ملدر�سة  �سفحة 
تعليم ع�سر.

�أن  �إليييييييى  كييييركييييمييييان  �آل  و�أ�ييييييسييييييار 
متاح  �ملدر�سة  يف  بالدر��سة  �للتحاق 
جلييميييييع طييييياب وطييييالييييبييييات �ملييمييلييكيية، 
وخييا�ييسيية طييلييبيية �ليي�ييسييريييط �حلييييدودي، 
�لفر��سية  �ملييدر�ييسيية  ��ستمال  مبينا 
عيييليييى بيييير�مييييج تيييدرييييبييييييية لييلييمييعييلييميين 

و�ملعلمات و�أفر�د �ملجتمع. 

تدشين أول مدرسة افتراضية
على مستوى المملكة

أحمد العياف 

�ل�سمو  �أميييير عيي�ييسيير، �ييسيياحييب  د�ييسيين 
�ملييلييكييي �لأمييييير فييييي�ييسييل بييين خييالييد بن 
بالإمارة،  مبكتبه  موؤخر�،  عبد�لعزيز، 
م�ستوى  على  �فر��سية  مدر�سة  �أول 

�ململكة.
و�أكييد �لأميير في�سل بن خالد �أن 
توظيف �لتقنية يف �لتعليم �أ�سبح �أمر� 

�لتعليم  وزييييير  �لييتييقييى  ذلييييك،  بييعييد 
و�طلع  �ملعلومات  تقنية  من�سوبي عمادة 
�لتي حققتها  �لإجنييياز�ت  عييدد من  على 
�جلامعة على م�ستوى �خلدمات �لتقنية 

و�لإلكرونية.
 و�سارك �لدخيل من�سوبي �لعمادة، 
�حليييفيييل �لييي�يييسييينيييوي ليييتيييكيييرمي �ملييوظييفيين 

�مليينييزيل، و�لييتييو�ييسييييية بيياإنيي�ييسيياء ق�سمن 
مبييعييهييد �ليي�ييسييييياحيية، ومييينيييح عييييدد من 
تفرغ  �إجييييازة  �لتدري�س  هيئة  �أعيي�ييسيياء 
عييلييمييي، ونيييدب وجتييديييد نيييدب و�إيييفيياد 
عيييدد ميين �أعيي�ييسيياء هيئة �لييتييدرييي�ييس يف 
مييهييمييات �تيي�ييسييال عييلييمييي ويف عيييدد من 

قطاعات �لدولة.

مف�سل  عيير�ييس  على  ووقيييف  �ملتميزين، 
من عمادة تقنية �ملعلومات عن �خلدمات 

�لإلكرونية وفعالياتها.
طاب  ميين  مبجموعة  �لتقى  كما 
�ليي�ييسييييياحيية يف جامعة  وخييريييجييي مييعييهييد 
�مللك عبد�لعزيز، وحثهم على بذل �ملزيد 

من �جلهود يف جمال �خت�سا�سهم.

جامعة المؤسس تقر ماجستير المالبس والنسيج
�أقر جمل�س جامعة �مللك عبد�لعزيز يف 
برئا�سة  �حلييايل،  للعام  �لأولييى  جل�سته 
�لدكتور  �ملجل�س  رئي�س  �لتعليم  وزييير 
عز�م �لدخينّل،  وح�سور مدير �جلامعة 
�لدكتور عبد �لرحمن �ليوبي،  برنامج 
�مليياجيي�ييسييتيير �ملييييطييييور بييقيي�ييسييم �ملييابيي�ييس 
�مليينييزيل،  �لقييتيي�ييسيياد  و�ليينيي�ييسيييييج يف كلية 
بيياإنيي�ييسيياء قيي�ييسييميين مبعهد  و�لييتييو�ييسييييية 

�ل�سياحة.
ويف �لييبييد�ييية، د�ييسيين �لييوزييير قاعة 
جميييلييي�يييس �جلييييامييييعيييية و�لجييييتييييميييياعييييات 
�أحييييدث تقنيات  �جليييدييييدة �لييتييي تيي�ييسييم 
مييبييا�ييسيير  بيييث  مييين  �لجيييتيييمييياعيييات  �إد�رة 
عالية  �ييسييوت  وتقنيات  مييرئييي  وعيير�ييس 

�جلودة.
�أعمال �جلل�سة بكلمة  ��ستهلت  ثم 
�جلييامييعيية   لإد�رة  �لييدخيييييل  فيييييهييا  �ييسييكيير 
ممييثييليية يف مييديييرهييا �ليي�ييسييابييق �لييدكييتييور 
�أ�ييسيياميية طيب على جييهييوده يف �لرتييقيياء 
�جلميع  مهنئا  �لتعليمية،  بالعملية 
ر�جيا  �جلديد،  �لدر��سي  �لعام  ببد�ية 

لهم دو�م �لتوفيق و�لنجاح.
ونيياقيي�ييس �لجييتييميياع �ملييو�ييسييوعييات 
�أعييمييالييه، و�تخذ  �ملييدرجيية على جييدول 
�أبييرزهييا:  حيالها عيييدد� ميين �لييقيير�ر�ت 
�إقر�ر برنامج �ملاج�ستر �ملطور بق�سم 
�لقت�ساد  كلية  يف  و�لن�سيج  �ملاب�س 
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أم القرى
�لقرى  �أم  جامعة  وكالة  �أقييامييت 
لقاء  �ملييعييريف  و�لإبييييد�ع  لاأعمال 
تعريفيا ملنظومة �لإبد�ع وريادة 
بربيطانيا  ملبتعثيها  �لأعيييميييال 
مب�ساركة 40 مبتعثا من خمتلف 

�لكليات.
 حيييي�ييييسيييير �ليييييليييييقييييياء وكيييييييل 
�جلييييياميييييعييييية �لييييييدكييييييتييييييور نيييبيييييييل 
كييو�ييسييك، وعييميييييد معهد �لإبييييد�ع 
وريييييادة �لأعيييميييال �لييدكييتييور فييو�ز 
�ييسييعييد، وعييميييييد مييعييهييد �لييبييحييوث 
و�لدر��سات �ل�ست�سارية �لدكتور 

علي �ل�ساعري.

المجمعة
�ملجمعة  وكيياليية جييامييعيية  �أعييليينييت 
ممثلة يف �لإد�رة �لعامة للمر�فق 
و�خلييييييدمييييييات، �كيييتيييميييال جتييهيييييز 
لييليينييقييل مع  تيي�ييسييييير 180 حييافييليية 
بييد�ييية �لييعييام �جلييامييعييي �جلييديييد 
1436-1437هييييييييييييييي، وذلييييييك ليينييقييل 
�لييطييالييبييات مييين و�إلييييييى �لييكييليييييات 
خطوط  على  للجامعة  التابعة 
�ييييسيييير ميييييتيييييعيييييددة وبييييياجتييييياهيييييات 
ومييي�يييسيييافيييات خمييتييلييفيية بييعيي�ييسييهييا 

يتجاوز 420 كلم ذهابا و�إيابا.

الجوف
و��ييييسييييى مييييدييييير جييياميييعييية �جلييييوف 
�أ�سرة  �لب�سري  �إ�سماعيل  �لدكتور 
�ملبتعثة  �بنتهم  وفيياة  يف  �ل�سامة 
بييييييدور عيييليييي يف ميييديييينييية مييلييبييورن 
�ل�سر�لية، و�أديت �ل�ساة عليها 

ودفنت يف �جلوف.

الملك عبدالعزيز
�أكيييييميييييل طيييييياب جييياميييعييية �مليييليييك 
�ساعة  مليون  بجدة  عبد�لعزيز 
�ملييييهييييار�ت  تيييدرييييبييييييية يف مييييركييييز 
و�ملييييحيييياكيييياة �لييي�يييسيييرييييريييية �لييييذي 
يهدف �إلى حتقيق �سبعة �أهد�ف 
رئي�سة، �أهمها �لتخلي عن طرق 
�لييتييدرييي�ييس �لييتييقييليييييدييية لييطيياب 
كييلييييية �لييطييب لييديييهييا، و�لرتيييقييياء 
�لحييييييييير�يف بييييييييييالأد�ء �ليي�ييسييحييي 

لطابها.
�فييتييتييح  �لييي�يييسيييدد،  ويف هييييذ� 
وكيل �جلامعة للتطوير �لدكتور 
احتفالية  م�����ض��اط،  ع��ب��دال��ف��ت��اح 
ميييييركيييييز �ملييييييييهييييييييار�ت و�مليييييحييييياكييييياة 
كلية  عميد  بح�سور  �ل�سريرية، 

�لطب �لدكتور حممود �ساهن.

جازان
�ملكلف  جيياز�ن  جامعة  مدير  ز�ر 
ربيع،  �لييدكييتييور حممد  �لأ�ييسييتيياذ 
�ملييييير�فيييييق و�مليييينيييي�ييييسيييياآت بيييامليييديييينييية 
�جلييياميييعييييييية، حيييييييث �طيييليييع عييلييى 
فييعيياليييييات �لأنيي�ييسييطيية �لييطييابييييية 
بيياملييدييينيية �جلييامييعييييية، و�ييسييهييد مع 
�لطاب �جلدد عر�سا م�سرحيا، 

كما �ساركهم يف حو�ر مفتوح.

السعودية االكترونية
�ل�سعودية  �جلامعة  مدير  د�سن 
�لإليييكيييرونييييييية �ملييكييلييف �لييدكييتييور 
ع������ب������داهلل امل�����و������ض�����ى، ارت�����ب�����اط 
�جلييييياميييييعييييية بيييييخيييييدميييييات ميييركيييز 
�لتييييي�يييييسيييييال �لييييوطيييينييييي )�آمييييييييير( 
�ليييذي يييقييدم خييدمييات �ليييرد على 
�ملتعلقة  �جلييمييهييور  ��ييسييتييفيي�ييسييار�ت 
بييييالييييتييييعييييامييييات �لإلييييكييييرونييييييييية 
�حليييكيييومييييييية، وذليييييييك بييحيي�ييسييور 
�ملدير �لعام لربنامج �لتعامات 
ر(  )ي�سنّ �حلكومية  �لإلكرونية 

�لدكتور عبد�لرحمن �لعريني.

الملك سعود
�ختتمت فعاليات برنامج »�لأول« 
1437/1436ه  �جلييامييعييي  لييلييعييام 
يف جييامييعيية �مليييليييك �يييسيييعيييود، حتت 
�لن�سط(،  �لتعلم  )�أ�ساليب  �سعار 
�ملحا�سرين  من  نخبة  بح�سور 

�لدولين.

تبوك
ر�أ�ييييييييييس مييييدييييير جييييامييييعيييية تيييبيييوك 
�سعود  بيين  عبد�لعزيز  �لييدكييتييور 
�لييعيينييزي نيابة عيين مييعييايل وزييير 
�جلامعة  جمل�س  رئي�س  �لتعليم 
�لدكتور عز�م بن حممد �لدخيل 
�لأول  �جلامعة  جمل�س  �جتماع 
للعام �لدر��سي )1436/1437هي(.

الملك فهد
�طيييليييع �يييسييياحيييب �ليي�ييسييمييو �ملييلييكييي 
�لأميييييييير �يييسيييعيييود بيييين نييييايييييف بيين 
عييييبييييد�لييييعييييزيييييز �أميييييييير �مليينييطييقيية 
�لييي�يييسيييرقييييييية، عيييليييى تيييقيييريييير عيين 
بييد�ييية �لييعييام �جلييامييعييي �جلييديييد 
جلامعة  �لتطويرية  و�مليي�ييسيياريييع 

�مللك فهد للبرول و�ملعادن.
 و��يييسيييتيييميييع �ييييسييييمييييوه، ليييدى 
��ييسييتييقييبييالييه مبييكييتييبييه بييييالإمييييارة 
مييدييير �جلييامييعيية �لييدكييتييور خالد 
و�لييعييمييد�ء،  و�لييوكيياء  �ل�سلطان 
�سرحا عن مر�حل قبول �لطاب 
حيث  �لعام،  وبد�ية  �جلامعة  يف 
مت قبول 1700 طالب هذ� �لعام.

حائل
د�ييسيينييت جييامييعيية حيييائيييل، بييرنييامييج 
ُيعنى  �ليييذي  �مل�ستقبل«،  »بيياحييث 
من  �ملييوهييوبيين  قيييدر�ت  بتطوير 
وتدريبهم  �لييعييام  �لتعليم  طلبة 
عيييليييى �آليييييييييات �ليييبيييحيييث �لييعييلييمييي، 
�لييعيياميية  �لإد�رة  ميييع  بيياليي�ييسيير�كيية 

للتعليم يف �ملنطقة. 



حول العالم

دراسة بريطانية: الفقر وسوء الحالة النفسية سببان لعمى المسنين
موقع  جامعة مانشيستر 

�أثبتت در��سة علمية حديثة �أن كبار �ل�سن 
ميين �لييفييقيير�ء يف �ملييجييتييمييع  �أكييير عر�سة 
�ل�سن  كييبييار  ميين  �أكييير  �لب�سر  مل�سكات  

�لأثرياء. 
و�أو�سحت در��سة بريطانية، �أعدتها 
جامعة »مان�سي�سر« يف �أغ�سط�س �ملا�سي، 
�أن 80% من كبار �ل�سن يف ُخم�س �ملناطق 
�لأكييير فييقيير� بيين �ل�سكان يييعييانييون  من 
�أكر من ُخم�س  �لروؤية  �سعف �سديد يف 
�ملناطق �لتي يقطنها نظر�وؤهم �لأغنياء.

عييييييزت �لييييدر��ييييسيييية �أ�ييييسييييبيييياب �ييسييعييف 
يف  �مللمو�س  �لنق�س  �إلى  �ل�سديد  �لب�سر 
دخيييل �ليي�ييسييكييان، وتيييدين جيييودة �خلييدمييات 
�لجتماعية، ناهيك عن �حلالة �لنف�سية 

�ل�سائدة بينهم.
فيييالييي�يييسيييكيييان مميييين تيييدنيييى ميي�ييسييتييوى 
�لروؤية لديهم من جيد �أو جيد جد� �إلى 

زادت  اإح��ب��اط  حالة  م��ن  يعانون  �ضعيف 
�ل�سهري  دخلهم  تييدنييى  مييع   %29 بن�سبة 
بن�سبة19%، مقارنة مبن مل يحدث لهم 
حالتهم  �أو  �ليي�ييسييهييري  دخييلييهييم  يف  تييغييييير 
�لروؤية  م�ستوى  ظل  ثم  وميين  �لنف�سية، 

لديهم ثابتا دون �أى تغير.

بيانات  الدراسة
�عييييتييييمييييدت �ليييييدر��يييييسييييية عيييليييى �ليييبيييييييانيييات 
�ل�سيخوخة«  در��سة  »مركز  من  �مل�ستقاة 
 ELSA بي  �خت�سار�  �ملعروف  �لربيطاين 
�ل�سن  كبار  عييدد� كبر� من  يتابع  �لييذي 

طيلة فرة حياتهم.
وييييييقيييييدم �مليييييركيييييز بيييييييييانييييات خييا�ييسيية 
بالب�سر، مما يعد فر�سة لدر��سة ما قد 
كبار  ب�سر  على  مييا  يييومييا  خييطيير�  ي�سبب 
وخيمة  عو�قب  من  يليه  قد  ومييا  �ل�سن، 

كفقد�ن �لب�سر.
و�ليينييتييائييج �ليي�ييسييابييقيية �ليييتيييي تييو�ييسييل 

بيييجيييو�نيييب حييييياتيييييه كيييثيييرة ميييثيييل زييييييادة 
�أدنى 50 جنيه  �مليز�نية �لأ�سبوعية كحد 
�سعودي(  ريييال   300 )حيييو�يل  ��سرليني 

مقارنة باأ�سحاب �لروؤية �حلادة.
�أبييحيياث  يف هييذ� �ملييقييام قييالييت رئي�سة 
�ليي�ييسييحيية و�لييعييافييييية �ليييدكيييتيييورة كيياثييرييين 
دييينيي�ييسييون، �إن هيينييالييك دليييييا عييلييى وجييود 
وفييقييد�ن  �ملنخف�س  �لييدخييل  بيين  رو�بييييط 

�لب�سر، »وهذ�  �ساغلنا �ل�ساغل �لآ««.
و�أ�يييسيييارت �إليييى �أن نييتييائييج �لييدر��ييسييات 
�لييبيي�ييسيير  ذوي  �لييي�يييسييين  كيييبيييار  �أن  �أفييييييييادت 
�لب�سر،  لفقد�ن  عر�سة  �أكيير  �ل�سغيف 
ومييو�جييهيية دفيييع تييكيياليييييف ز�ئيييييدة نتيجة 
لتدن  �أي�سا  ومعر�سون  �لب�سر،  لفقد�ن 
ذلك  على  و�لييدليييييل  دخلهم،  م�ستوى  يف 
�لر�بط ما بن �لدخل �ملنخف�س وفقد�ن 
للمعي�سة،  �لييعييالييييية  و�لييتييكيياليييييف  �لب�سر 
�سيا�سية  لنييتييهيياج  ييييدعيييو  �ليييييذي  �لأميييييير 

حمددة حياله. 

فمجموعة  �إيجابية؛  جيياءت  �ملركز  �إليها 
عمرية مماثلة  خ�سعت للدر��سة نف�سها 
�أفيير�دهييا  بيين  �لنظر  م�ستوى  تدنى  بعد 
ب�سبب �حلالة �لنف�سية �ل�سيئة و�أعر��س 
ملا  التي جاءت نتيجة مبا�ضرة  الإحباط  
عانو� منه من ظلم �جتماعي و�قت�سادي 

و�سحي.

دراسة »لفبره«
»لفربه«  جامعة  �أعييدت  ذ�تييه،  �ل�سياق  يف 
در��ييييييسيييييية مييي�يييسيييابيييهييية لييييدر��ييييسيييية جييامييعيية 
»مييانيي�ييسييييي�ييسيير« حيييييث �أفيييييادت �أن �لأنييا�ييس 
�لعادين ممن يعانون من �سعف �لنظر 
�أمييو�لييهييم على  ميين  زييييادة  ينفقون  %25 
ذوي  �لأنا�س  من  �أكيير  �ليومية  حياتهم 

�لب�سر �حلاد.
و�أ�يييييسيييييارت �ليييدر��يييسييية �ليييتيييي �أعيييدهيييا 
يف  �لجتماعية  �ل�سيا�سة  �أبييحيياث  مييركييز 
�ليينييظيير ي�سر  �ييسييعييف  �أن  �إلييييى  �جلييامييعيية 
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طائرة بال طيار 
مستلهمة من عنق 

طائر األوز
موقع جامعة ستانفورد

�إمكانية تثبيت  �ألهمت طيور �لأوز طويلة �لعنق مهند�سي جامعة »�ستانفورد« �لأمركية 
كامر� لت�سوير ما ميكن للطائرة با طيار ت�سويره بالرغم من �ل�سرعة �لعالية �لتي 

حتلق بها تلك �لطيور.
تلك  حتلق  كيف  يو�سح  مرئيا  �سريطا  بثو�  �جلامعة  يف  �لييطيير�ن  مهند�سو  وكييان 
ر�سيقة  حييركييات  �أد�ء  ميين  متكنها  فائقة  مبييرونيية  حمتفظة  بييقييوة  �لبحرة  على  �لطيور 

�أكروباتية حتى لو كانت �سمينة �سخمة �جلثة. 
و�أكد �ملهند�سون �أن طيور �لأوز ت�ستطيع �أن تفعل ذلك بينما �أعناقها تظل ثابتة يف 
�لدر��سة  �لعمل بتوقيفها موؤقتا ح�سب ما ورد يف  �ل�سيارة عن  �سورة حتاكي نظام تعليق 

�لتي ن�سرتها جملة »جورنال �أوف ذ� رويال �سو�سيتي �نرفي�س« .
لتعوي�سها عن حركات �جل�سد  روؤييية مثبتة  لديها  �لطيور  �أن كل  �لدر��سة  و�أكييدت   
طلوعا ونزول �لتي تتولد من حركة �لرفرفة. ودر�س �لعلماء تكوين �لعنق وحركات ر�أ�س 
�لطيور �لثابتة �أو �ملتحركة �إل �أنهم مل ي�ستطيعو� قيا�س �آلية �لرحلة �لتي تقوم بها تلك 

�لطيور.
�أ�ستاذ �لهند�سة �مليكانيكية  يف �جلامعة �لربوف�سيور »د�فيد لنتك« وزماوؤه  وو�سع 
طريقة ملقارنة �لبيانات �مل�ستقاة من �لفيديو عايل �ل�سرعة لطائر �لأوز طويلة �لعنق، وهو 
يحلق فوق �سفاف بحرة ما، بالبيانات �مل�ستقاة من منوذج �حلا�سب �لآيل �لذي ي�ساهي 
�لآثار �خلامدة لعنق �لطائر، �لأمر �لذي من �ساأنه �أن يجعل �لطائر ي�ستقر بالرغم من 

�ل�سطر�بات �لعمودية.
يوفر  حيث  لل�سيارة  توقيف  كنظام  متاما  يعمل  �لعنق   �أن   �لربوف�سيور  و�كت�سف 
نعومة و�سا�سة لل�سيارة على �لطريق �لوعر، ففقريات �لرقبة و�لع�سات ت�ستجيب بنف�س 
�ل�سابة و�ملرونة للحفاظ على ثبات �لر�أ�س �أثناء عملية �لتحليق حتى ولو كانت عا�سفة 

متو�سطة.
وقال رئي�س �لفريق �لبحثي �لربوف�سيور »لنتك« معلقا »�إن �لآلية �لب�سيطة  ما هي 
�إل �كت�ساف ملحوظ �إذ� ما ر�عينا ت�سكيل �لعنق �لهو�ئي يف �لطائر حيث يوجد 20 فقرة، 

و�أكر من 200 ع�سلة يف كل جانب«.
»�آ�سلي بيت«،   و�أرجييع »لينتك« �لف�سل يف جل عمله لطالبة ماج�ستر �سابقة تدعى 

تخرجت �لربيع �ملا�سي، فهي �ساحبة فكرة �لبحث عن ف�سل هند�سة �مليكانيكا �حليوية. 
بتو�سيع  قمنا  �إننا  للغاية حتى  ر�ئعة  كانت  �لف�سل  �لتي قدمتها يف  »�لورقة  و�أردف 
ي�ستطيعون  �لييطيياب  �أن  يييوؤكييد  �لييذي  �لأمييير  »�نييرفييييي�ييس«،  ملجلة  وقدمناها  فيها  �لبحث 

�لو�سول لكت�سافات مذهلة خارج حدود �لن�سو�س ح�سب حما�ستهم و�إبد�عهم.
حت�سن  بغية  و�لهند�سة  �ألأحييييياء  علم  يف  �لبحث  على  وجمموعته  »لينتك«  ويركز 

ت�سميم �لطائر�ت با طيار وحت�سن �أد�ئها باقتبا�س �سمات حمددة يف �لطيور.
 و��ستطاع �لفريق �لبحثي و�سع �أ�س�س ل�ستحد�ث منوذج �أويل لنظام توقيف �ل�سيارة  
ملهما من طائر �لأوز، علما باأن ع�سو فريق �لبحث »مارينا دمييروف« ��ستطاع متكن 

طائر�ت با طيار من ذو�ت �لأجنحة من ت�سجيل فيديو مرئي �أكر و�سوحا.
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لقطات
روسيا

�إنييي�يييسييياء 150 جييامييعيية  قيييييررت رو�ييسيييييا 
لتقدمي  �ملقبلة  �ل�سنو�ت  يف  جديدة 
بر�مج تخ�س�سية فنية عالية �جلودة 
من  �ستح�سن  �إبييد�عييييية  جمييييالت  يف 
�لرو�سي،  �لوطني  �لقت�ساد  م�سرة 
و�ستتلقى دعما حكوميا كبر�. ومن 
�جلامعات  هييذه  تتخ�س�س  �أن  �ملقرر 
�لوطنية  �لهيئات  تتبع  جميييالت  يف 
�ليييدفييياع  وز�رة  ميييثيييل  �ليييفيييييييدر�لييييييية 
و�ليي�ييسييحيية و�ليييزر�عييية ح�سب مييا جيياء 
�لتعليم  وزيييير  نييائييب  تيي�ييسييريييحييات  يف 

و�لعلوم »�لك�سندر كليموف«.

أستراليا
�جلييياميييعيييات  �أد�ء  مييي�يييسيييتيييوى  يييينيييميييو 
ما  م�ستمر ح�سب  ب�سكل  �لأ�سر�لية 
�لر�سيدة  �جلييامييعييات  »دليييييل  جييياء يف 
مييوؤ�ييسيي�ييسيية  �أ�ييييسييييدرتييييه  �لييييييذي   »2016
»هيييوبييي�يييسيييون« لييلييحييلييول �لييتييعييليييييمييييية، 
بجودة  �جلامعات  ومتيييييزت  مييوؤخيير�. 
�لييتييعييليييييم وفييير�يييس تييوظيييييف �أفيي�ييسييل 
خليييرييييجيييييييهيييا. وتيييي�ييييسييييدرت جييامييعيية 
ت�سنيف  �لأ�ييسيير�لييييية  »وولييونييغييونييغ« 
جنمة   50 ح�سدت  حيث  �جلييامييعييات 
�أ�سل 60 ح�سب معاير ت�سنيف  من 

�جلامعات يف �لدليل.

المملكة المتحدة
��ست�سافت جامعة �أك�سفورد �ملوؤمتر 
 2015 �لقت�ساد  جلغر�فيا  �ليير�بييع 
وهييييو �أكيييييرب ميييوؤمتييير �قيييتييي�يييسيييادي يف 
�أغيي�ييسييطيي�ييس �ملييا�ييسييي.  �ليييعيييامل، يف 19 
و��ييسييتيي�ييسييافييتييه كييليييييتييا �جلييغيير�فيييييا 
لييرو�د  »�سميث  وموؤ�س�سة  و�لبيئة، 
متخ�س�س   700 بح�سور  �مل�ساريع« 
من 50 دولة، منهم: مدير برنامج 
�لقت�سادية  �لعلوم  يف  �ل�ستد�مة 
»�لييييفييييكيييير �لقيييتييي�يييسيييادي  يف ميييعيييهيييد 
�أكييي�يييسيييفيييورد  �جليييييدييييييد يف جييياميييعييية 
همبرن«،   »كامرون  �لربوفي�سور 
مكدونالد  »دنييكييان  و�لييربوفييييي�ييسييور 
كييييييييورث« و�لييييربوفيييي�ييييسيييييييييور »د�رييييييييز 
يف  �لأ�سهر  �ملتخ�س�سان  وججيك« 

�جلغر�فية �ملالية.

موريشيوس
دولة  �لأجانب يف  �لطاب  ز�د عدد 
لي�سل  �ملييا�ييسييي  �لييعييام  موري�سيو�س 
�إلى 1500 من 65 دولة. ويف �لوقت 
موري�سيو�س  طاب  عدد  ز�د  نف�سه 
�ملغادرين للدر��سة يف �خلارج ح�سب 
 .16 �لييعييايل  �لتعليم  جليينيية  تييقييرييير 
�ملعروف �أن تلك �جلزيرة  �لتي تقع 
�أفريقيا  يف �ملحيط �لهندي يف قارة 
�ملتقدمة  �لقارة  دول  �أكييرب  تعد من 
�ليييتيييي تييعييد حمييييور جييييذب لييلييطيياب 
�لعايل  �لتعليم  �إكمال  يف  �لر�غبن 
ميين كييل حييدب و�ييسييوب، ف�سا عن 
ملوؤ�س�سات  �أي�سا  جذب  حمور  كونها 

�لتعليم �لعايل �لدويل.

جنوب إفريقيا 
تستضيف مؤتمرا 
لتدويل التعليم

يونيفرسيتي وورلد نيوز

�لأول  �ملوؤمتر  �أفريقيا  جنوب  ت�ست�سيف 
�أغ�سط�س  يف  �ليييعيييايل  �لييتييعييليييييم  لييتييدويييل 
بييحييديييقيية  �لييطييبيييييعيية  �أحييي�يييسيييان  يف   2016

»كروغر بارك«.
�لعاملي  �حلييو�ر  �ملييوؤمتيير من  و�نبثق 
�لأول لتدويل �لتعليم �لعايل �لذي عقد 
يف  »بورت �ليز�بث« يف يناير 2014، و�لذي 
بالتعليم  مييعيينييييية  ميينييظييميية   24 حيي�ييسييرتييه 

�لعايل  يف �لعامل باأ�سره.  
وكان رئي�س ر�بطة �لتعليم �لدويل 
»نيكو  �لربوفي�سور  �أفييريييقيييييا،  جيينييوب  يف 
خ��و���ض��ت��ي« اأم������اط ال���ل���ث���ام اأم������ام م��وؤمت��ر 
�لر�بطة من 19 �إلى 21 �أغ�سط�س �ملا�سي 
عن هدف �ملوؤمتر، قائا » �إننا نريد و�سع 
�أحييد  عليه  يهيمن  مل  جميييال  يف  �أيييدييينييا 
بعد، و�سيكون �حلدث مهيبا بالفعل على 

�ل�سعيد �لأكادميي«.

و�أو�سح خو�ستي �أن �لدعوة لتقدمي 
ومييين  قيييرييييبيييا،  �ييسييتييطييلييق  �ليييعيييميييل  �أور�ق 
�لآن؛ لأن من  �ملو�عيد من  �ملمكن حجز 
كثيفا حلجز  �لإقييبييال  يييكييون  �أن  �ملييتييوقييع 
�إلييى وجييود 450 مقعد�  �لأميياكيين، منبها 
�لييدويل  �لتعليم  منظمات  ملمثلي  فقط 
نغم  على  �لتقدميي  عر�سهم  ليقدمو� 
زئر �لأ�سود وزجمرة �ل�سباع يف منتجع 
خلط  للجميع  ميكن  حيث  »�ييسييكييوكييوز�« 

جو �لعمل برحات �ل�سفاري.

القضايا الثالث
تدويل  موؤمتر  على  تعليقه  معر�س  يف 
�لييتييعييليييييم حييييدد �مليييديييير �جليييدييييد ملييركييز 
»بو�سطون  يف  �ليييدويل  �لييعييايل  �لتعليم 
�ملييييتييييحييييدة  �لييييييييوليييييييييات  يف  كييييييوليييييييييييييدج« 
�لأمركية، �لربوفي�سور »هانز دي فيت« 
ثاث ق�سايا �إبد�عية يجب �أن يناق�سها 

�ملوؤمتر �لعاملي.

نيينيي�ييسييى  �أن   ييييجيييب  »�أولهيييييييييا  وقييييييال 
�لتعليم،  تدويل  ق�سية  يف  �لبحث  كلمة 
�لأكادميي  �جلانب  عن  �حلديث  وعلينا 
�لطاب  �نتقال  كحرية  �لييتييدويييل  ملعنى 
و�لأ�ييييسيييياتييييذة، و�لييي�يييسييير�كييية �مليي�ييسييركيية يف 
�ملهنين ل  لأن  �لبحثي وخافه،  �ملجال 
يدخلون ب�سكل كبر �لعمل �لبحثي �لذي 
يرى �لأكادميييون �أنه حقل تخ�س�سهم.

�أن  على  �لركيز  فعلينا  هييذ�  ومييع 
ما  �ل�سر�كة  ميين  نييوع  هنا  �ملييقييدم  �لبحث 
�لباحث  لأن  بن �جلامعات هنا وهناك؛ 
�لييبييحييثييي  بييياليييعيييميييل  ييييقيييوم  �أن  مييييكييين  ل 
منفرد�ً؛ ومن ثم عليه بالعمل �جلماعي 
ميييع فييييرق دولييييييية �أخيييييييرى، وهييينيييا مييربييط 
�حلييديييث عيين تييدويييل �لييبييحييث، وكيييييف �أن 
مهمة،  و�لييبييحييث  �لتعليم  بيين  �لييعيياقيية 
من  �سمعنا  مييا  �إذ�  ر�ئييعيية  فكرة  و�ستكون 
يف  وهمومهم  م�سكاتهم  عن  �لباحثن 

جمال  �لتعاون �لبحثي«.

�لثانية  �لبييد�عييييية  �لفكرة  وتتمثل   
يف »�مليييقيييهيييي �ليييعيييامليييي ليييتيييدوييييل �لييبييحييث 
و�ليييتيييدريييي�يييس« حيييييث ييييطيييرح عييلييى طيياوليية 
�أهل �لخت�سا�س  يناق�سها  �لبحث ق�سايا 
و�ملك�سيك  و�لييرب�زيييل  �أفريقيا  جيينييوب  يف 
�لت�سابه و�لختاف، وهذ�  �أوجة  كق�سايا 
طبيعي؛ لأن كلمة �لتدويل ل ت�سع �سدر 
�أفريقيا؛  وجنوب  �ملك�سيك  يف  �لنا�س  كل 
خمتلف؛  ب�سكل  �لتدويل  �إلييى  ينظر  فكل 
�لت�سابة  �أوجييية  ن�سطر  �أن  علينا  ثييم  وميين 
و�لختاف لنتغلب على ما �ختلفنا عليه.

�ليييفيييكيييرة �ليييثييياليييثييية �لييييتييييي طييرحييهييا 
�لربوفي�سور »هانز« تتمثل يف �خلوف من 
�لتي ميكن  و�لق�سايا  و�لقبلية  �لأجانب 
�أي  يف  �لعايل  �لتعليم  تدويل  يو�جها  �أن 
دولة كجنوب �أفريقيا  مثا، مبعنى كيف 
�لأجييانييب  مييع  تتعامل  �أن  للنا�س  يت�سنى 
�ملييحييلييييية  فييييوق �لخيييتيييافيييات  تيييرقيييى  و�أن 

لتعمل على تدويل �لتعليم.

و�أ�يييسييياف »لبييييد ليينييا مييين �أن نيييدرك 
تييعييج  و�لإقيييليييييييمييييييية  �ملييحييلييييية  �لييبيييييئيية  �أن 
فييالييبيييييئيية  بييييالخييييتييييافييييات يف �لأ�ييييييسييييييل؛ 
�لأفكار  �ملحلية يف بادنا بها �ختاف يف 
يطاول  �أن  يجب  فالتدويل  و�لييثييقييافييات؛ 
بيوتنا، ويطاول �لبيئة �لعاملية و�لإقليمية 
�أم  �أفريقيا  جنوب  د�خييل  �ييسييو�ء  و�ملحلية 
قارة �أفريقيا ككل �أم دول �لعامل باأ�سرها«.
�ليي�ييسييوء  بت�سليط  حييديييثييه  و�خييتييتييم 
�لثاث  �لأطروحات  �أهمية مناق�سة  على 
نييفيي�ييسييه؛ لأنييييه مييتييعييلييق بع�سها  �ليييوقيييت  يف 
�إفريقيا  جنوب  دوليية  �أن  مييوؤكييد�  ببع�س، 
لي�ست كمثال للتنوع و�لقبلية فح�سب، بل 
�لنا�س  �أوروبييا و�أمركا �لتي تعلم  هنالك 
فيها بع�سهم من بع�س وعانو� فيها، وما 
و�ل�سر�ع  �لعرقية  �لتوتر�ت  يز�لون، من 
�لييقييبييلييي، وهيييييذ� �أمييييير مييهييم لييلييغيياييية عند 
�لتطرق �إلى ق�سية كربى كق�سية تدويل 

�لتعليم �لعايل.

اليابان تستقبل ألف طالب إفريقي
يونيفرسيتي وورلد نيوز

�أفريقيا  غييادر مئات �لطاب من قييارة 
�ليابان  بييادهييم، وحييطييو� رحييالييهييم يف 
مبادرة  �إطيييار  يف  للدر��سة،  �لعام   هييذ� 
تعليم طاب �أفريقيا يف خطة خم�سية 
تييتيي�ييسييميين ميينييح 1000 طييالييب كيييل عييام 
فييير�يييسييية �حلييي�يييسيييول عيييليييى �مليياجيي�ييسييتيير 
يف كيييربييييات �جلييامييعييات ميييع �لييعييمييل يف 

�سركات يابانية كربى.
وهييييذه هيييي �لييدفييعيية �لييثييانييييية من 
طاب �لقارة �ل�سمر�ء، علما �أن �ليابان 
كانت  �لتي  ��سر�تيجيتها  من  غييرت 
تييركييز عييلييى طييياب �ليييييدول �لآ�ييسيييييوييية 
�لآن.  �لأفريقية  �لييدول  نحو  و�جتهت 
وميييين �ييسييميين �ليييييدول �لييتييي جيييياء منها 
قييدم منها  �لتي  �لييطيياب: دوليية كينيا 
هذ�  تاريخ  يف  �لثانية  للمرة  طالبا   45
�إلى  �ليابانية  �ل�سفارة  �لبلد، مما حد� 
�لعا�سمة  يف  �حتفالية  لهم  تقيم  �أن 
نروبي يف �لي 21 من �أغ�سط�س �ملا�سي.
�ليابانيون  �مليي�ييسييوؤولييون  و�حييتييفييى 
و�سيلة  ب�سفتها  بيياملييبييادرة  و�لكينيون 
لإنعا�س �لتعاون و�لتنمية �لقت�سادية 

بن �لدولتن.
وعيييليييق �ليي�ييسييفيير �ليييييييابييياين لييدى 
كينيا تا�سو�سي تر�د� »�أود �أن �أعرب عن 
�لربنامج  هييذ�  لييروؤييية طيياب  �سعادتي 
مميين �أ�ييسييحييو� جيي�ييسييور مييا بيين �ليييييابييان 

وكييييينيييييا لييتييقييوييية �لييعيياقييات و�لييتييعيياون 
�لتجاري بن �لدولتن«.

وكان رئي�س وزر�ء �ليابان »�سينزو 
�آبي« قد �أطلق هذه �ملبادرة �لتي �سميت 
فعاليات  �إبيييان   2013 يونيو  يف  با�سمه 
موؤمتر طوكيو �لدويل �خلام�س لتنمية 
مبوجبها  �لييطيياب  ويح�سل  �أفريقيا، 
عيييليييى درجيييييية �مليياجيي�ييسييتيير يف جمييييالت 
و�لقت�ساد،  �لعامة،  �ل�سحة  حمييددة: 
كييل جامعات  و�لييطيياقيية، يف  و�ليييزر�عييية، 
�ليييييييابيييان، و�ييسيييييحيي�ييسييلييون عييلييى فيير�ييسيية 
�ليابانية  �ل�سركات  يف  للعمل  تدريبية 
ومعرفتهم  مهار�تهم  تنمية  �أجييل  من 

بكيفية تنمية �ل�سناعة يف �أفريقيا.
كينيا  ت�ست�سيف  �أن  �ملييقييرر  ومييين 
فعاليات موؤمتر طوكيو �لدويل لتنمية 
لطلب  ��ستجابة  �ملقبل  �لييعييام  �أفريقيا 
�إبييان  كينياتا«  »�أهيييورو  �لكيني  �لرئي�س 

زيارته لطوكيو مار�س �ملا�سي.
و�أجمع �مل�سوؤولون �ليابانيون على 
حاجة �ليابان لتنمية �ملو�رد يف �أفريقيا 
�أجل  من  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعن  يف 
�ل�سمر�ء  �لقارة  قاعدة كبرة بن  بناء 
�ملييعييرفييييية  �خلييييييييرب�ت  لأن  و�ليييييييييابييييان، 
�ستري  عليها  �لييطيياب  يح�سل  �لييتييي 
قدر�تهم، �لأمر �لذي �سيعزز �لعاقات 

�ليابانية �لأفريقية.
وتييييبييييذل �ليييييييابيييان جييييهييييود� و�فيييييرة 
ميين �أجييييل زيييييادة �أعيييييد�د طييياب �لييقييارة 
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�ليييييابييان  ليييزييييادة وعيهم  �ليي�ييسييميير�ء يف 
بفعالية �لتقنيات �ليابانية ونظم �إقامة 
�لأعيييميييال �لييتييجييارييية، مميييا �ييسيييييكييون له 

مردود �قت�سادي لحقا. 
�ملبادرة �سرحت  ويف تعليقها على 
�لقطاع �خلا�س يف كينيا  ممثلة �حتاد 
»غييلييوريييا نييديييكييي« بييياأن بيير�مييج �لتعليم 
لييهييا  تيييكيييون  �أن  عيييليييى  د�أبيييييييت  كييييينيييييا  يف 
ت�سويقها،  ولي�س  �مليييو�د،  عيير�ييس   نزعة 
مميييا �أحيييييدث فيييجيييوة عييظيييييميية يف �ييسييوق 

�لوظائف.
مبردود  ��ستب�سارها  عن  و�أعربت 

�لييتييقييارييير �لييطيييييبيية ميين �ليييييابييان �لتي 
�أو�سحت �أن �لقطاع �خلا�س �سي�ستفيد 

من بر�مج �لتعليم ب�سكل كبر.
وقييييييييييال كييييبيييير ممييييثييييلييييي وكيييياليييية 
�لييتييعيياون �ليييييابيياين �لييييييدويل، »هييايييدو 
»�آبييييي« كانت  مييبييادرة  �إن  �إيييجييوتيي�ييسييي«، 
طويلة  طموحة  تدريبية  خطة  �أكييرب 
�لأجيييييل قييدمييتييهييا �ليييييييابيييان لأفييريييقيييييا. 
من  كييييينييي  قييائييد   100 »لييدييينييا  و�أردف 
�ملتوقع �أن يكون لهم مردود �قت�سادي 
�لتي  �ملعرفة و�خلييرب�ت  لكينيا بف�سل 

�كت�سبوها من �ليابان.

عدد الطالب
حازت كينيا ن�سيب �لأ�سد من �لطاب 
�ليييقيييادمييين مييين �أفيييرييييقيييييييا عييلييى ميييد�ر 
منها  �ملا�سي  �لعام  ذهييب  حيث  عامن 
 30 تنز�نيا  ميين  ذهييب  بينما  طالبا   55
 ،18 موز�مبيق  ومن   ،24 �أثيوبيا  ومن 
رو�نييد�  �أفريقيا 14، وميين  وميين جنوب 
10، ومن �ل�سود�ن خم�سة، ومن �ساحل 
�لعاج ثاثة طاب. و�أر�سلت عدة دول 
ميين �أفييريييقيييييا �أييي�ييسييا طييابيياً كنيجريا 
تقع يف  �لتي  و�أرخييبيييييل  و�سي�سل  وغييانييا 

�ملحيط �لهندي.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

44% أقاموا في وحدات
سكنية مفروشة و 38% في فنادق
 
إشادة بالتنظيم وتنوع األنشطة 
وتقييم سلبي للخدمات
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محمد شامي

�ملعلومات  ملركز  �ل�سنوي  �لتقرير  �أ�ييسييار 
بالهيئة  �ل�سياحية-)ما�س(-  و�لأبييحيياث 
�إلى  �لوطني،  و�ليير�ث  لل�سياحة  �لعامة 
�ل�سيفي  �أبها يجمعنا  �سياح مهرجان  �أن 
�ليييييذي �نييطييلييق يف �خليييامييي�يييس مييين �ييسييو�ل 
�ملييا�ييسييي و��ييسييتييميير �ييسييهيير� كييامييا، قييدمييو� 
يزيد على )17( وجهة من خمتلف  مما 
�أكييرييية  �ململكة وخييارجييهييا، مييع  ميينيياطييق 
و��ييسييحيية ملييين قيييدميييو� مييين ميينييطييقيية مكة 

�ملكرمة بن�سبة )%23(.
�إلى  ��ستند  �لييذي  �لتقرير  و�أو�ييسييح 
در��سة م�سحية �أجر�ها �ملركز، �أن متو�سط 
بن�سبة  �سنة(   35-25( كان  �ل�سياح  �أعمار 
من  و)%54(  �لعينة،  �أفيييير�د  ميين   )%53(
�جلامعية،  �ل�سهادة  حملة  �لعينة  �أفييير�د 
�لييثييانييوييية، يف  �ليي�ييسييهييادة  لييديييهييم  و)%38( 
حن �أن )49%( من �أفر�د �لعينة يعملون 
يف �لقطاع �حلكومي، و)10%( يعملون يف 
ثانوية  طاب  و)%21(  �خلا�س،  �لقطاع 
منازل،  ربييات  و)%10(  �أو جامعات،  عامة 

و)6%( غر موظفن.

سبب القدوم
و�أو�سحت نتائج در��سة »ما�س« �أن )%52( 
من  �لرئي�سي  �لغر�س  كييان  �ل�سياح  ميين 
قدومهم �لرفيه و�ل�سياحة، يف حن كان 
وذكيير  �ملييهييرجييان،  ح�سور   )%39( غيير�ييس 
 )%2( وبيين  �لت�سوق،  غر�سهم  �أن   )%6(
�أن �سبب �لقدوم زيارة �لأهل و�لأ�سدقاء.

وكانت �للوحات �لإعانية هي �أكر 
�أفييير�د  ��ستقى منها  �لييتييي  �مليي�ييسييادر  و�أهيييم 
�لعينة معلوماتهم عن �ملهرجان، �إذ بلغت 
ذلك  يلي   ،)%47( �مل�سدر  لهذ�  �لن�سبة 
�لأ�سرة بن�سبة )19%(، و�لنرنت بن�سبة 
 ،)%10( بن�سبة  �لأ�ييسييدقيياء  ثييم   ،)%11(
و�لييزميياء يف �لعمل و�لإذ�عييية و�ل�سحف 
و�ملجات و�لهاتف �ل�سياحي بن�سب �أقل.

وح�سر ما يقارب )92%( من �أفر�د 
�لييعييييينيية �إلييييى �ملييهييرجييان بييرفييقيية �لأ�يييسيييرة، 
برفقة  �لأفيييير�د  ميين   )%5( ح�سر  بينما 
ح�سرو�  �لذين  ن�سبة  وبلغت  �لأ�سدقاء، 

للمهرجان مبفردهم )%4(.

مدة اإلقامة
ليلة،   )3.4( �لإقامة  مدة  متو�سط  وبلغ 
�أفيييير�د  ميين   )%3( ن�سبته  مييا  و�ييسييح  كييمييا 
�لعينة �أنهم مل يق�سو� �أي ليلة يف مدينة 
�أبها، كما ذكر )52%( باأنهم ق�سو� ثاث 
ليلتن،  ق�سو�  �أنهم   )%39( وبيين  ليال، 
�أنيييهيييم قيي�ييسييو� ليييييليية و�حيييدة  وذكيييير )%6( 

فقط.
و�أفاد )44%( من �أفر�د �لعينة �أنهم 
�أقامو� يف وحد�ت �سكنية مفرو�سة، بينما 
�أقييام )30%( يف فندق )3( جنييوم، وبلغت 
جنوم   )4( فندق  يف  �أقامو�  �لذين  ن�سبة 

. )%8(
وبيييليييغ �مليييتيييو�يييسيييط �لييييعييييام لييياإنيييفييياق 
وميثل  رييييييالت،   )207( لييلييفييرد  �ليييييومييي 
يقارب  ما  و�لإقامة  �ل�سكن  على  �لإنفاق 
�ليييييومييي،  �لإنيييفييياق  متو�سط  ميين   )%28(
�لإنفاق  ن�سبة  وبلغت   ،)%18( و�لرفيه 
�إجمايل  و�ل�سرب )16%( من  �لأكييل  على 
�لت�سوق  وعلى  �ليومي،  �لإنفاق  متو�سط 

. )%29(
غالبية  ر�أى  ما�س،  لدر��سة  ووفقا 

�أ�يييسيييعيييار �لأنيي�ييسييطيية  �أن  �مليييهيييرجيييان  �ييسييييياح 
و�خلدمات �ملقدمة كانت مرتفعة ن�سبيا، 
�أن  �لدر��سة  عينة  من   )%66( ر�أى  حيث 
تكلفة �لإقامة كانت مرتفعة جد�، وذكر 
�أي�سا )48%( من عينة �لدر��سة �أن �أ�سعار 
�أن   )%79( و�أفييياد  جييد�،  مرتفعة  �لت�سوق 
منا�سبة،  كانت  و�ملو��سات  �لنقل  �أ�سعار 
ور�أى )58%( من عينة �لدر��سة �أن �أ�سعار 
كييانييت منا�سبة  �أبييهييا  و�ليي�ييسييرب يف  �لأكييييل 
�لرفيه  �أ�ييسييعييار  �أن  وذكيير )%37(  �أييي�ييسييا، 

كانت مرتفعة �إلى حد ما.
وحييي�يييسيييليييت �خليييييدميييييات �مليي�ييسيياحييبيية 
من  ن�سبيا  �سلبي  تقييم  على  للمهرجان 
�أفيير�د �لعينة، حيث ذكر ما يزيد  غالبية 
�لأميييين  نييظييام  خيييدميييات  �أن   )%29( عييلييى 
و�ليي�ييسيياميية يف �ملييهييرجييان كييانييت ممييتييازة، 
بينما و�سح ما ن�سبته )68%( �أن خدمات 
�ل�سن  وكبار  �خلا�سة  �لحتياجات  ذوي 
يف �ملوقع غر متو�فرة، كما بن ما يزيد 
على )41%( �أن مو�قف �ل�سيار�ت يف مقر 
�ملهرجان �سيئة، وو�سح )49%( �أن دور�ت 

�ملياه يف �ملوقع غر متو�فرة.
�لييتييي ح�سلت على  و�أمييييا �جلييو�نييب 
�أعلى تقييم فهي: تنوع �لأن�سطة ومدى 
تنظيم  وميي�ييسييتييوى  ليياأ�ييسييرة،  منا�سبتها 

�ملهرجان.
�أبييهييا  يف  �ليي�ييسييييياحيية   « تقييم  وحييييول 
ب�سكل عام«، فقد �أ�سار )20%( من �إجمايل 
�أفر�د �لعينة �إلى �أنها ممتازة، كما �أو�سح 

)51%( منهم �أنها جيدة جد�ً.

و�أفييياد مييا يييقييارب )65%( ميين �أفيير�د 
�سيح�سرون«   »بييالييتيياأكيييييد  �أنييهييم  �لييعييييينيية 
�ملييهييرجييان يف حيييال �إقييامييتييه ميييرة �أخيييرى، 
�أن  باأنه » من �ملحتمل  �أفييادو�  �أمييا �لذين 

يزوروها« فكانت ن�سبتهم )%19(.

مجتمع وعينة الدراسة
يييل جمييتييمييع �لييييدر��ييييسيييية يف �ليي�ييسييييياح  متيييثنّ
حجم  وبلغ  فاأكر،  عاما   )18( �لبالغن 
�لعينة �ملدرو�سة )500( مقابلة ملن قدمو� 
حليي�ييسييور �مليييهيييرجيييان مييين ميي�ييسييافيية تييزيييد 
عليهم  ينطبق  وممييين  كييلييم،   )80( عييلييى 
�لعاملي  �لتعريف  ح�سب  �ل�سائح  تعريف 
 ،)UNWTO( �لعاملية  �ل�سياحة  ملنظمة 
طريق  عن  �لبيانات  على  �حل�سول  ومت 
�ملقابلة �ل�سخ�سية لأفر�د �لعينة، وتعبئة 

��ستبانة �إلكرونية �أعدت لهذ� �لغر�س.
 و�أجيييييييييييرى �مليييييقيييييابيييييات فييييريييييق ميين 
�لييبيياحييثيين ميين �أبييينييياء �مليينييطييقيية، �خييتييارهييم 
بيييهيييم مييركييز )مييا�ييس( �ليييذي قيييام �أييي�ييسيياً  ودرنّ
ومن  جودتها،  وتدقيق  �لبيانات  مبعاجلة 
يف  �ملعرو�سة  للنتائج  و�سوًل  حتليلها  ثم 

هذ� �لتقرير.
يييذكيير �أن تييقييرييير »ميييا�يييس« �ليي�ييسيينييوي 
لة عن �أعد�د  يحوي بيانات �إح�سائية مف�سنّ
خ�سائ�س  �إلييى  بالإ�سافة  �ملهرجان،  زو�ر 
وم�سدر  �لييزيييارة،  ميين  و�لييغيير�ييس  �ل�سياح، 
�مليييعيييليييوميييات عييين �مليييهيييرجيييان، كييمييا يييحييوي 
�لتقرير بيانات �أخرى ت�سمل تقييم �ل�سياح 

للمهرجان، و�قر�حاتهم لتطويره.

أهل مكة يتصدرون زوار »أبها يجمعنا«

52% قدموا للترفيه والسياحة كغرض أساسي

اقتراحات تطويرية تقدم بها أفراد عينة الدراسة

النسبةاالقتراحات
توفير دورات المياه واالهتمام بنظافتها

االهتمام بالنظافة بشكل عام
زيادة التنظيم والتطوير للمهرجان بشكل عام

تنويع الفعاليات واألنشطة
توفير المصليات للرجال وللنساء

زيادة عدد الطاوالت والكراسي والجلسات
زيادة عدد المطاعم والمقاهي
زيادة عدد ألعاب الصغار والكبار

ضبط األسعار ومراقبتها
توسعة أماكن الفعاليات

زيادة اإلعالنات الترويجية والتعريفية بالحدث
توفير الصرافات اآللية

توفير مطاعم ذات جودة عالية
استغالل المساحات بشكل أفضل

االهتمام بجوانب السالمة واإلسعافات األولية
تفعيل وتكثيف دور الجهات الرقابية

وضع نشاطات مخصصة للنساء
توفير محالت نسائية

االهتمام باحتياجات ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن
توفير اإلرشاد السياحي

إقتراحات أخرى

17
10
10

9
8
8
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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ساره القحطاني

دعييييييت �ليييبييياحيييثييية نييييييييورة بييينيييت هيييال 
�حليي�ييسيينييى �إلييييى ��ييسييتييخييد�م �لييو�ييسييائييط 
�إد�رة  يف  و�لتقنيات �حلديثة  �ملتعددة، 
�لجتماعات، كال�سبورة �لذكيَّة؛ ملا لها 
من دور يف تو�سيح �لأفكار، وتو�سيل 

�ملعلومات ب�سكل �أ�سرع.
و�ييييييسييييييددت طييياليييبييية �ملييياجييي�يييسيييتييير 
بييياجلييياميييعييية يف در��يييسيييتيييهيييا �مليييييييد�نييييييية 
»�لكفايات �لقيادية لإد�رة �لجتماعات 
�لثانوية  �ملرحلة  مبييد�ر�ييس  �ملدر�سية 
ع�سر«  مبنطيقة  للبنات  �حلكومية 
على �سرورة �كت�ساب مهارة �إد�رة وقت 

�لجتماع وتنظيم بنوده.

هدف الدراسة
هدفت �لدر��سة �إلى معرفة �لكفايات 

�لقيادية �لازمة لإد�رة �لجتماعات 
للبنات  �لثانوية  باملرحلة  �ملدر�سية 
ومعرفة  �لتعليمية،  ع�سر  مبنطقة 
درجييية ممييار�ييسيية �لييكييفييايييات �لييقيييييادييية 
بهذه  �ملييدر�ييسييييية  �لجييتييميياعييات  لإد�رة 
�ملييييد�ر�ييييس، ومييعييرفيية مييتييو�ييسييط درجييية 
�لييقيييييادييية لإد�رة  �لييكييفييايييات  ممييار�ييسيية 
�لجيييتيييمييياعيييات �مليييدر�يييسييييييية مبيييد�ر�يييس 
�ملرحلة �لثانوية �حلكومية للبنات يف 
مدينة �أبها وحمافظة خمي�س م�سيط 

مبنطقة ع�سر �لتعليميَّة.

منهج البحث
�عتمدت �لباحثة على �ملنهج �لو�سفي 
��ستخدمت  كما  �لتحليلي،  �مل�سحي 

�أد�ة �ل�ستبيان جلمع �لبيانات.
�لييدر��ييسيية 47 مييديييرة، و  و�سملت 
136 وكيلة، و 517 معلمة يف مد�ر�س 

�لكفايات �لقيادية �لتي ل متار�س يف 
�إد�رة �لجتماعات جلميع �ملحاور فقد 

ظهرت يف 20 كفاية.
�لكفايات  �أن  �لنتائج  و�أظييهييرت 
�لتي  �لجييتييميياعييات  لإد�رة  �لييقيييييادييية 
�لأول  �ملييحييور  م�ستوى  على  متييار�ييس 
قييبييل عييقييد �لجيييتيييمييياعيييات �أعيييليييى من 
�لكفايات �لقيادية لإد�رة �لجتماعات 
�أثناء وبعد �نعقادها، وحتتل �لكفايات 
بعد  �لجييتييميياعييات  لإد�رة  �لييقيييييادييية 

عقده �أقل درجة ممار�سة. 
�لكلي  �حل�سابي  �ملتو�سط  وبييلييغ 
�لأول  �ملحور  عن  �لبحث  عينة  لآر�ء 
�لكفايات �لقيادية ملديرة �ملدر�سة قبل 
بح�سب  وهييو   ،)3،14( �لجتماع  عقد 
ر�أي عينة �لبحث على درجة ممار�سة 
فقر�ت  �سبع  حققت  وقييد  )�أحيييييانييا(، 
وزنها  يزيد  حيث  �لأول،  �ملحور  من 

�ملرحلة �لثانَوة للبنات يف مدينة �أبها 
وحمافظة خمي�س م�سيط. 

نتائج 
منها:  نتائج،  �إليييى  �لباحثة  تو�سلت 
وجييييود فييييروق ذ�ت دلليييية �إحيي�ييسييائييييية 
ممار�سة  حييول   )0،05( م�ستوى  عند 
�لكفايات �لقيادية لإد�رة �لجتماعات 
تييعييزى ملتغر )�لييوظيييييفيية،  �ملييدر�ييسييييية 
�ليييدور�ت �لتدريبية  و�خليييربة، وعييدد 
مل  بييييينييمييا  �لجيييتيييمييياعيييات(،  �إد�رة  يف 
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
م�ستوى )0،05( يف ممار�سة �لكفايات 
�لقيادية لإد�رة �لجتماعات �ملدر�سيَّة 

تعزى ملتغر �ملوؤهل �لعلمي.
وقيييد بييلييغييت �لييكييفييايييات �لييقيييييادييية 
�لجييتييميياعييات  �إد�رة  يف  متييار�ييس  �لييتييي 
�أميييييا  كييييفيييياييييية،  �مليييييحييييياور 29  جليييميييييييع 

�لن�سبي عن 60%، وهو ما ميثل �حلد 
�لذي تعترب عنده حتقيق �ملمار�سة.

تو�سلت  �لتي  �لنتائج  �سوء  ويف 
�سرورة  �إلييى  خل�ست  �لباحثة،  �إليها 
تعزيز �لكفايات �لقيادية �لتي متار�س 
بييياإجييير�ء ليييقييياء�ت وزيييييييار�ت ميييييد�نييييية 
تيييبيييادلييييييية بيييين ميييييديييييير�ت �ملييييد�ر�ييييس 
�لتجارب،  وتبادل  �خلييرب�ت  لكت�ساب 
و�يييسيييرورة �هييتييمييام مييدييير�ت �ملييد�ر�ييس 
�أهييد�ف  حتديد  يف  �ملعلمات  باإ�سر�ك 
�لجيييتيييمييياعيييات وميييوعيييدهيييا، وبيييياإبييييد�ء 
وجهات نظرهن حول جدول �لأعمال 
�ملوجهة  وبييالييقيير�ء�ت  بييه،  و�إحاطتهن 

له م�سبقا.
كييييمييييا �ييييييسييييييددت عييييلييييى �يييييسيييييرورة 
�لجتماع  وقييت  �إد�رة  مهارة  �كت�ساب 
وتييينيييظيييييييم بيييينييييوده وتيييييوزييييييع طييريييقيية 
ميينيياقيي�ييسييتييهييا وعييير�يييسيييهيييا، و�أ�يييسيييافيييت 

مسح ميداني نفذته طالبة ماجستير بالجامعة

دراسة توصي باستخدام التقنية في إدارة
االجتماعات المدرسية

لاجتماع  �لتخطيط  عند  »يف�سل 
فيها  تتو�فر  كبرة  قاعة  تخ�سي�س 
�ليييو�يييسيييائيييل و�ليييتيييجيييهيييييييز�ت �ليييازمييية 
�لييوز�رة  ُتلزم  و�أن  �لجتماعات،  لعقد 
�ملييد�ر�ييس بتن�سيقها كما هو �حلييال يف 
�لتعلم  مليي�ييسييادر  حييجيير�ت  تخ�سي�س 
�حلديثة  �لتقنيات  وتوفر  وغرها، 
و�لتعريف بها و�لتدريب على طريقة 

��ستخد�مها«. 
و�قيييرحيييت �لييبيياحييثيية ��ييسييتييخييد�م 
�ليييو�يييسيييائيييط �ملييييتييييعييييددة، و�لييتييقيينيييييات 
�لجيييتيييمييياعيييات  �إد�رة  يف  �حليييدييييثييية 
لها من دور يف  ملا  �لذكيَّة؛  كال�سبورة 
�ملعلومات  وتو�سيل  �لأفكار،  تو�سيح 

ب�سكل �أ�سرع.
عمل  ور�ييس  بتنفيذ  ن�سحت  كما 
تيييدرييييبييييييية ملييييدييييير�ت �مليييييد�ر�يييييس حيييول 
لها  و�لتخطيط  �لجييتييميياعييات  �إد�رة 
ومتابعة  تقوميها  وكيفية  وتنفيذها 
تيينييفيييييذ قييير�ر�تيييهيييا، وطيييييرق �لييتييعييامييل 
م���ع ���ض��ل��وك��ي��ات ال��ع�����ض��وات واأمن�����اط 
�ختاف  وعييلييى  �ملختلفة،  تفكرهن 
�إد�رتييييهييييا تبعا  تيينيي�ييسيييييقييهييا و�أ�يييسييياليييييييب 
�لتقيد  وعييييدم  �أنيييو�عيييهيييا،  لخيييتييياف 
باأ�سلوب �إد�رة و�حدة على مدى �لعام، 
�مليييد�ر�يييس بتوجيه  وتييوعييييية ميييديييير�ت 
يف  للمتفاعات  وثناء  �سكر  خطابات 
�لع�سو�ت  وتكرمي  �لجتماعات،  كل 
يف  �لأعييمييال  تنفيذ  على  �حلري�سات 
�أثيير يف رفع  �لوقت �ملحدد؛ ملا له من 

�لروح �ملعنوية.
يق�سد  »ل  قييائييليية  و��يييسيييتيييدركيييت 
ت�سميم  يف  �مليييبييياليييغ  �لييتييكييلييف  بيييذليييك 
فمجالت  و�لييثيينيياء؛  �ل�سكر  خطابات 
�ليي�ييسييكيير كيييثيييرة وليييييو كيييانيييت بييكييلييميية، 
�ملمار�سة  م�ستوى  رفييع  على  و�لعمل 
قبل  �لجييتييميياعييات  لإد�رة  يية  �لييقييييياديَّ
برنامج  وفييق  �نعقادها،  وبعد  و�أثيينيياء 
تدريبي حمدد باملنطلقات و�لأهد�ف 
و�ملييحييتييوى �لييييذي يييحييقييق �لأهييييييد�ف، 
يف �يييسيييوء �مليييميييار�يييسيييات غييير �ملييحييقييقيية 
�لو�سائل  وتبني  �ملطلوبة،  بالدرجة 
�لتنفيذ  يف  �مل�ستخدمة  و�لأنيي�ييسييطيية 
�أ�ساليب  با�ستخد�م  تطبيقه  ومتابعة 
�ليييتيييقيييومي )�ليييقيييبيييليييي، و�ليييتيييكيييويييينيييي، 

و�ملعريف«. 
و�ييسييمييلييت �مليييقيييرحيييات �لييبييحييثييييية 
تيي�ييسييميييييم دليييييييل تيينييظيييييمييي و�إجييير�ئيييي 
�لتعليم،  وز�رة  قييبييل  ميين  لييلييمييد�ر�ييس 
�ملدر�سية،  �لجتماعات  بيياإد�رة  خا�س 
�لتطور�ت  وحتديثه مبا يتنا�سب مع 
يكون  بحيث  عيييام،  لكل  و�مل�ستجد�ت 
مييرجييعييا ميييوحيييد� يييعييمييم عييلييى جميع 
�مليييييد�ر�يييييس تيييو�يييسيييح عييليييييه مييقييايييييي�ييس 
متنوعة لو�سائل تقومي �أد�ء �ملدير�ت 
لإد�رة �جتماعاتهن، وقيا�س نتائجها 
وميييييييدى حتيييقيييييييق �أهيييييد�فيييييهيييييا، وذلييييك 
بييالييرجييوع �إليييى �لأدبيييييييات و�لييدر��ييسييات 
�لعربية و�لأجنبية �ملتعلقة مبو�سوع 
و�ل�ييسييتييعييانيية  �لجيييتيييمييياعيييات،  �إد�رة 
بيييخيييرب�ت �أ�يييسيييحييياب �لخييتيي�ييسييا�ييس يف 
و�ملر�كز  و�جلامعات  �لعليا  �لإد�ر�ت 
للع�سو�ئية  جتنبا  وذليييك  �لييبييحييثييييية، 

و�لرجتال يف �إجر�ء �لجتماعات.

اتبعت الباحثة منهج الوصف التحليلي واستخدمت أداة االستبيان
أوصت الدراسة بتطوير مهارة إدارة االجتماع وتنظيم بنوده
اقتراح تصميم دليل تنظيمي وإجرائي للمدارس
المطالبة بورش تدريبية لتطوير مهارة إدارة االجتماعات



إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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ثقافة

أحمد العياف 

�لعامة  عبد�لعزيز  �ملييلييك  مكتبة  خطت 
ممثلة يف مركز �لفهر�س �لعربي �ملوحد، 
خطو�ت كبرة على طريق �إجناز م�سروع 
�ملييكييتييبيية �لييرقييمييييية �لييعييربييييية �لييييذي د�ييسيين 
نييائييب وزييييير �خلييارجييييية رئييييي�ييس جمل�س 
�إد�رة �ملكتبة �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمر 
عبد�لعزيز  بيين  عييبييد�هلل  بيين  عبد�لعزيز 
ببدء  �إيذ�نا  موؤخر�،  �لإلكرونية  بو�بته 
تيييقيييدمي خييدميياتييهييا يف �إتيييياحيييية �ملييحييتييوى 
و�لييد�ر�ييسيين  للباحثن  �لييعييربييي  �لييرقييمييي 
�ملكتبة  تقنيات  با�ستخد�م  �لعلم  وطاب 

�لرقمية.
و�أو�يييسيييح نييائييب �مليي�ييسييرف �لييعييام على 
�لدكتور  �لعامة  عبد�لعزيز  �مللك  مكتبة 
�ملكتبة  ميييبيييادرة  �أن  �ليييزييييد،  عييبييد�لييكييرمي 
�ملوحد  �لعربي  �لفهر�س  مبييركييز  ممثلة 
تاأتي  �لعربية  �لرقمية  �ملكتبة  لإنيي�ييسيياء 
و�لتطور  �لع�سر  جمييريييات  مييع  متا�سيا 
�مل�ستمر يف تقنيات �ملعلومات و�لت�سالت 
ومييا تييرتييب على ذلييك ميين �إيييجيياد عييو�مل 
بع�س  يف  مناف�سة  �أ�سبحت  �فيير��ييسييييية 
�لأحيييييييييييان ليييليييعيييامل �حلييقيييييقييي بيييياأدو�تييييه 
�لييتييقييليييييدييية، ول�ييسيييييمييا تيييوفييير ميي�ييسييادر 

�ملعلومات يف �أ�سرع وقت وباأقل جهد.
�إلى  »ميين ثم ظهرت �حلاجة  وقييال 
�إتيياحيية  �إييييجييياد من�سة يييتييم ميين خييالييهييا 
ميي�ييسييادر �ملييعييلييومييات يف جييميييييع �ملييكييتييبييات 

بعد  �ملعرفة،  ب�سناعة  �لنهو�س  ثم  ومن 
�ملعلومات  �أن حجم  �لييدر��ييسييات  �أكييدت  �أن 
يزيد  ل  �لعربية  باللغة  �ملتاحة  �لرقمية 
عن 3% فقط من �ملعرفة �لكلية �ملتو�فرة 
�ملكتبة  �أن  مييوؤكييد�  �لنييرنييت،  �سبكة  على 
�لييرقييمييييية �لييعييربييييية �ييسيير�ييسييد �ملييحييتييوى 
�لييعييربييي يف كييافيية جمييييالت �ملييعييرفيية ويف 
جييميييييع �أميييياكيييين وجييييييوده مبيييا ميييكيين من 

�لو�سول �إليه من مكان و�حد.
�ملكتبة  �أهييمييييية  �إلييييى  �ليييزييييد  ولييفييت 
�لرقمية �لعربية يف �سد �لفجوة �لرقمية 
ميييين خييييييال مييييا تيييقيييدميييه ميييين خيييدميييات 
ظل  يف  ول�سيما  و�لييد�ر�ييسيين،  للباحثن 

�ليييعيييربييييييية رقيييميييييييا وبييياأ�يييسيييليييوب ميينييهييجييي 
وميييييدرو�يييييس ييي�ييسييهييل عيييليييى �مليي�ييسييتييفيييييدييين 
�مل�سادر  �لو�سول لحتياجاتهم من هذه 
�ملعلوماتية باأ�سهل طريقة ممكنة وباأعلى 
درجيييات �ملييوثييوقييييية و�لعييتييمييادييية، بحيث 
تيي�ييسييبييح �ملييكييتييبيية �لييرقييمييييية بييعييد �إجنيييازهيييا 
بالكامل �مل�سدر �لعربي �ملوثوق و�ملعتمد 

مل�سادر �ملعلومات �لعربية كافة«.
�أن �مليي�ييسييروع يهدف  و�أ�ييسيياف �لييزيييد 
�ملييعييلييومييات �لعربية،  �إليييى ر�ييسييد ميي�ييسييادر 
من  م�ساندة  تفاعلية  معلومات  وتقدمي 
�لتقنية  و�سائل  �أف�سل  ��ستخد�م  خييال 
وما يلبي متطلبات جميع فئات �ملجتمع، 

وجود كم هائل من كتب �لر�ث �لعربي 
�ليييتيييي ل ز�لييييييت بيييحييياجييية �إلييييييى �ملييعيياجليية 

و�حلفظ وتي�سر �لطاع عليها.
�ييسييوف يغطي  �مليي�ييسييروع  �أن  و�أو�يييسيييح 
�لعربية  �ملكتبات  �أكرب قدر من مقتنيات 
كتب  من  �أ�سكالها  مبختلف  �لإلكرونية 
ون�سو�س و�سور وملفات �سوتية وملفات 
فيديو، م�سر� �إلى �أن خطة تنفيذ �ملكتبة 
�لييرقييمييييية تييتييم عييلييى ميير�حييل عيييدة، بيييد�أت 
بييجييمييع �ملييحييتييوى �لييرقييمييي مييين �ملييكييتييبييات 
�ل�سعودية، ثم �ملكتبات �لعربية، يلي ذلك 
�ملكتبات  يف  �لييفييريييدة  �لعربية  �ملقتنيات 

�لعاملية.

تسريع الخطوات بمشروع
المكتبة الرقمية العربية
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»المؤسس في األدب العربي«
ملتقى ثقافي دولي بحائل

�لأدبييي  نييادي حائل  رئي�س  �أعلن 
و�ليييثيييقيييايف �ليييدكيييتيييور نييياييييف بيين 
ملتقى  حتيييول  �ملييهيييييلييب،  مهيلب 
�لثالثة  دورتييه  �لطائي يف  حييامت 
بعنو�ن  دويل  ثقايف  ملتقى  �إلييى 
�لأدب  يف  �ملييييوؤ�ييييسيييي�ييييس  )�مليييييليييييك 

�لعربي(.
و�أبان �ملهيلب خال موؤمتر 
�لييثييالييث  �ملييلييتييقييى  �أن  �ييسييحييفييي، 
علمية  �أور�ق  بييعيير�ييس  �سيتميز 
ميين قبل �أكييادميييييين وكييتيياب من 
عدد من �لدول �لغربية و�لدول 
تتحدث و�لإ�ييسييامييييية  �لييعييربييييية 

عييين �ملييلييك عييبييد�لييعييزيييز، يييرحييمييه �هلل، وبييياإ�يييسييير�ف مييبييا�ييسيير مييين د�رة �ملييلييك 
علمية  �أور�قييييا  هيينيياك  �أن  �إليييى  م�سر�  بحائل،  �لأدبيييي  و�ليينييادي  عبد�لعزيز 

وفعاليات م�ساحبة منها �إقامة عدد من �ملعار�س �لوثائقية و�ملخطوطات.

انتهاء فترة استقبال 
المشاركة بجائزة الباحة

�لأد�ء  �مل�ساركة يف فرع  ��ستقبال طلبات  �لتمديد لفرة  �ليوم مهلة  تنتهي 
�ملتميز بجائزة �لباحة لاإبد�ع و�لتفوق )�لدورة �لر�بعة( للجهات �حلكومية 
و�لأفر�د. و�أو�سح رئي�س فرع �جلائزة �لدكتور �سفر �حللي، �أن �لتاأجيل �أتى 
من باب �إعطاء فر�سة للجهات لإكمال متطلبات �مل�ساركة �لتي مت �إر�سالها 
للجهات �ملختلفة، كما مت ن�سرها عرب موقع �جلائزة على �سفحة �لنرنت 

ويف و�سائل �لإعام �ملختلفة.

261.55 ألفا يزورون
»سوق عكاظ«

�أعلن مركز �ملعلومات و�لأبحاث �ل�سياحية )ما�س( بالهيئة �لعامة لل�سياحة 
�لثقايف يف دورته  » �سوق عكاظ«  �أن عدد زو�ر مهرجان   ، و�ليير�ث �لوطني 
�لتا�سعة هذ� �لعام، بلغ 261.55 ز�ئر�، 55% منهم من �سكان منطقة �لريا�س. 
العدد  اأن هذا  ال�ضواط  الطائف عبداهلل  ل�ضياحة  العام  املدير  واأو�ضح 
رقم قيا�سي جديد يعك�س مدى ر�سا �لزو�ر عن �لأد�ء �ملتطور لل�سوق، مقدما 

�سكره لكل من �أ�سهم يف �إجناح مهرجان �سوق عكاظ يف دورته �لتا�سعة.

افتتاح مراسم الفنون 
التشكيلية في بيوت الشباب

�لت�سكيلين  �لفنانن  �ل�سباب،  لبيوت  �ل�سعودية  �لعربية  �جلمعية  دعييت 
�للتحاق  �إليييى  �لت�سكيلية،  �لييفيينييون  جميييالت  يف  �ل�سابة  �لفنية  و�ملييو�هييب 
مبر��سم �لفنون �لت�سكيلية �لتي �أعادت �جلمعية تاأهيلها وجتهيزها يف بيوت 
�ل�سباب بالريا�س وجدة و�لدمام، متهيد� لتعميمها يف كافة بيوت �ل�سباب .

وقال �لأمن �لعام للجمعية �لعربية �ل�سعودية لبيوت �ل�سباب،  حممد 
و�لأن�سطة  و�لرب�مج  و�لإقيياميية  �ل�سكن  خدمات  �إلييى  »بالإ�سافة  �خلربو�س 
عملت  وغييرهييا،  �لقدم  وماعب  و�مل�سابح  و�لعلمية  و�لثقافية  �لريا�سية 
بيتا    25 عددها  �لبالغ  بيوتها  خال  من  �ل�سباب  ��ستقطاب  على  �جلمعية 
�أن �جلمعية بكل معطياتها  �ململكة، خا�سة  يف خمتلف مناطق وحمافظات 
مبا  و�حت�سانهم  �ل�سباب  �حييتييو�ء  يف  �مل�ساعدة  �حللول  من  جييزء  �ملختلفة، 

ينمي مو�هبهم �ملختلفة ويجعلهم مو�طنن فاعلن«.

تدشين ملتقى جائزة الثبيتي لإلبداع
�حيييتيييفيييى �لييييينيييييادي �ليييثيييقيييايف �لأدبيييييييييي يف 
حمييافييظيية �لييطييائييف، �لييثيياثيياء �ملييا�ييسييي، 
�ل�ساعر  جييائييزة  ملتقى  حفل  بتد�سن 
حمييمييد �لييثييبيييييتييي ليييياإبييييد�ع يف دورتيييهيييا 
حمييافييظ  بيييحييي�يييسيييور   ،1436 �ليييثيييانييييييية 
�لطائف فهد بن عبد �لعزيز بن معمر.

�لنادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  وبيين 
�أمانة  �أن  �جلعيد،  م�سفر  بن  �هلل  عطا 
جائزة  �ل�ساعر حممد �لثبيتي لاإبد�ع،  
�أ�سماء �لفائزين باجلائزة يف  قد �أعلنت 
و�لأبييحيياث  �ل�سعري«،  »�لييديييو�ن  فرعي 
�لتحكيم  هيئة  �ل�سعرية«، حيث منحت 
فرع �جلائزة �لأول )�لتجربة �ل�سعرية( 
�ل�ساعر  نال  بينما  �ملييا،  �أحمد  لل�ساعر 
جييا�ييسييم �ليي�ييسييحيييييح عييين دييييييو�ن )كييييي ل 
�لفائز  �ل�ساعر  جائزة  �لكوكب(،  مييل 
�ل�سعري(،   �لييثيياين )�لييديييو�ن  �لييفييرع  يف 
وظييفيير بييجييائييزة �لييفييرع �لييثييالييث )بحث 
�لآد�ب  بييكييلييييية  �لأ�ييييسييييتيييياذ  �لييي�يييسيييعيييريييية(، 
بجامعة �ملنيا يف م�سر �لدكتور �إبر�هيم 

�سند �إبر�هيم.
و�أو�سح �جلعيد �أن جائزة �لثبيتي 
نيييادي  �إد�رة  قييبييل جمييليي�ييس  مييين  �أُقيييييييرت 
تييقييدم رئي�س  �أن  بييعييد  �لييطييائييف �لأدبيييييي 
�ليينييادي مبييقييرح �إنيي�ييسيياء �جلييائييزة با�سم 

�ل�ساعر حممد �لثبيتي.
ومت �ختيار هيئة �جلائزة لدورتها 
لت�سم  �لإد�رة  جمل�س  قبل  من  �لثانية 
�أمن �للجنة �لدكتور �سعيد �ل�سريحي، 
وعيي�ييسييوييية كيييل مييين �ليييدكيييتيييورة �أمييييرة 
ك�سغري، وح�سن بافقيه، و�أحمد �لبوق، 

�لثبيتي مقرر�،  �إهايل، وقليل  و�أحمد 
و�أمن �لع�سري �سكرتر�.

كييمييا �أفيييياد �جلييعيييييد �أنيييه مت حتديد 
قيمة �جلائزة بي 200 �ألف ريال، وحتديد 
ثييياثييية فييييييروع  لييلييجييائييزة عييلييى �ليينييحييو 

�لتايل:
تييقييديييرييية  جيييائيييزة  �لأول:  �ليييفيييرع 
متنحها �للجنة ل�ساعر عربي على كامل 
100�أليييف  وقيمتها  �ل�سعرية  �لتجرية 

ريال.
�لييثيياين  جييائييزة ت�سجيعية  �لييفييرع 
ير�سح لها �ساعر عربي بناًء على ديو�ن 
من  �سنو�ت  ثيياث  خييال  �سدر  �سعري 
تاريخ �إعان �جلائزة  وقيمتها 50 �ألف 
�أو عن  ريييال، ويكون �لر�سيح �سخ�سيا 

طريق �ملوؤ�س�سات �لعلمية و�لثقافية   .
للدر��سات  خ�س�س  �لثالث:  �لفرع 
�ل�سعرية، وقيمة �جلائزة 50 �ألف ريال، 
وقد مت تخ�سي�س مو�سوع �لأبحاث يف 
�لدورة �لثانية للجائزة عن �سعر حممد 

�لثبيتي.
وكانت هيئة �جلائزة قد ��سرطت 
يكون  �أل  للجائزة  �ملقدمة  �لأعييمييال  يف 
قد م�سى على �سدوره �أكر من ثاث 
�يييسييينيييو�ت مييين تيييارييييخ �إعييييييان �ليير�ييسييح 
�مليير�ييسييح  �لييعييمييل  ييييكيييون  و�أل  لييلييجييائييزة، 
ويف  عربية،  �أو  حملية  بجائزة  فيياز  قييد 
�لبحث  يييكييون  �أن  �ليي�ييسييعييرييية  �لأبيييحييياث 
حديثا وغر من�سور، و�أن يكون مكتوبا 
خيي�ييسييييي�ييسييا جلييييائييييزة �لييي�يييسييياعييير حمييمييد 

�لثبيتي وباللغة �لعربية �لف�سحى.
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قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!



إعالم

تدشين صحيفة عين اإللكترونية
د�سن معايل وزير �لتعليم  �لدكتور عز�م 
�لإلييكييرونييييية  »عييين«  �سحيفة  �لييدخيييييل 
�جلديدة �لتي �ستكمل م�سرة �ل�سحيفة 
�ليي�ييسييعييي  ميييع  متيي�ييسيييييا  »و�ت«،  �ليي�ييسييابييقيية 
�لإلكرونية  �ملنظومة  �أهييد�ف  لتحقيق 

للوز�رة. 
�أن »عيين« تندرج  و�أو�ييسييح  �لدخيل 
�سمن منظومة جديدة �أطلقتها �لوز�رة 
و�لييبييد�ئييل  تعليمية،  قيينيياة   12 �أبيييرزهيييا: 
�لييتييعييليييييمييييية �لإليييكيييرونييييييية و�لييفيي�ييسييول 
�لفييير��يييسييييييية و�حليييقيييائيييب �لييتييعييليييييمييييية 
و�ملقرر�ت �لتفاعلية وو�جهتها �لإخبارية 

�مل�ستمر  �لتطوير  و�مل�ساركة يف  لاإ�سهام 
�آر�ئييهييم  ونييقييل  خييال مقرحاتهم،  ميين 
�أن  �إلييى  م�سر�  رو�بيييط خم�س�سة،  عييرب 
�لنوعية  �لأخييبييار  على  �سيكون  �لركيز 
�مليييييوجيييييزة �ليييتيييي حتيييييرم وقيييييت �ليييقيييارئ 
وتييتييميياهييى مييع زمييين مييتيي�ييسييارع، و�سيكون 
�لأخييبييار يف جميع  لأبيييرز  هيينيياك تغطية 
�ملناطق و�ملحافظات و�لإد�ر�ت �لتعليمية 

يف �ملجال �لربوي.
و�ملهتمن  �لتعليم  ملن�سوبي  وميكن 
على  حيي�ييسييابييهييا  عييرب  �ل�سحيفة  مييتييابييعيية 

موقع �لتو��سل �لجتماعي »توير«.

�لإعيييامييييييية مييتييمييثييليية يف �لييتييطييوييير �إليييى 
�ل�سحيفة �جلديدة.

�ليي�ييسيييييا�ييسيية  �أن  �لييييدخيييييييييل  و�أكيييييييييد 
عن  ل�سحيفة  �جليييدييييدة  �لييتييحييريييرييية 
�ييسييعييارهييا  لييتييحييقييق  نييوعييييية  نييقييليية  �ستمثل 
وز�رة  �إ�ييسيير�ف  حتييت  تعليمية  »�سحيفة 
م�سدره«  من  »�خلرب  وليكون  �لتعليم«، 
ثييقيية ومييو�ييسييوعييييية، ولييتييكييون �ملييرجييعييييية 
�لأولى و�خليار �لأوثق ملن�سوبي �لتعليم، 
على  للح�سول  و�لييربييوييين  و�ملهتمن 

�ملعلومة �ملوثقة.
�لتعليم  ميينيي�ييسييوبييي  �لييدخيييييل  ودعييييا 

»افتح يا سمسم« بحلة جديدة
�أعلن �ملدير �لعام ملكتب �لربية �لعربي 
لييييدول �خلييليييييج �لييدكييتييور عييلييي بييين عبد 
�لتعليمي  �لربنامج  �أن  �لقرين،  �خلالق 
بحلته  ينطلق  �ييسييوف  �سم�سم«  يييا  »�فييتييح 
�جلديدة على �سا�سات �لتلفزة �خلليجية، 
�عتبار� من �لر�بع من �سبتمرب �جلاري.

�ل�سحفي  �ملوؤمتر  خال  ذلك  جاء 
�لييييذي عييقييده طيياقييم بييرنييامييج »�فيييتيييح يا 
�سم�سم«، يف مكتب �لربية �لعربي لدول 
�خلليج يف �لريا�س، بح�سور �ملدير �لعام 
ملجل�س  �خلليج  وتلفزيون  �إذ�عييية  جلهاز 
�لدكتور  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون 
و�أ�ييسييتيياذة  �أبييييور��ييييس،  بيين �سعيد  عييبييد�هلل 

�ملر�كز  يف  تعليمية  وعرو�س  �سخ�سيات، 
�لييتييجييارييية مبييخييتييلييف ميينيياطييق �ملييمييلييكيية، 
�إ�سافة �إلى عر�س م�سرحي �سخم خال 

يناير يف �ملدن �لرئي�سة بدول �خلليج«.
وتييابييع »�ييسييوف تييكييون عيييودة » �فتح 
�لتي  �لقدمية  �لييروح  بنف�س  �سم�سم«  يا 
�أمتعت جيل مطلع �لثمانينيات �مليادية 
حيث �سي�سهد ح�سور �سخ�سيات نعمان، 
�أن طريقة  �إل  و�أنييييي�ييس، وبيييدر، وقييرقييور، 
عر�سه �حلالية �سي�ستخدم فيها تقنيات 
عييي�يييسيييريييية تييلييفييت �أنيييييظيييييار جيييييييل �ليييييييوم، 
منها  جييديييدة  �سخ�سيات  فيه  و�ستدخل 

»�سم�س«.

�لربية يف جامعة �مللك �سعود �لدكتورة 
ندى �لربيعة. 

وقيييييال �لييييقييييرين  »مييكييتييب �لييربييييية 
تطوير  يف  �أ�سهم  �خلليج  لييدول  �لعربي 
�لأهييد�ف  وثيقة  لو�سع  �ملحتوى  ور�سة 
�سم�سم«  يييا  »�فييتييح  لييربنييامييج  �لتعليمية 
�لذي ي�ستهدف �لأطفال ما بن �لر�بعة 
مر�جعة  وعملية  �لعمر،  من  و�ل�ساد�سة 

�ملحتوى خال مر�حل �لإنتاج �لقادمة.
�لإعامي  �لوكيل  �أفيياد  جانبه  من 
�ململكة  يف  �سم�سم«  يييا  »�فييتييح  لييربنييامييج 
فر��س بن عادل �ملد�ح، �أنه �سوف ي�سحب 
�ليييربنييياميييج �أنييي�يييسيييطييية مييينيييهيييا: ليييقييياء مييع 

»واشنطن بوست«..
الهجرة إلى الشاشة

�مل�ستمر  �لكثر  �لنخفا�س  ملو�جهة 
يف مييبيييييعييات �ييسييحيييييفيية »و��ييسيينييطيين 
بييييو�ييييسييييت« �لييييورقييييييييية مييينيييذ �نيييتييي�يييسيييار 
�لإنرنت، د�سنت �ل�سحيفة، موؤخر�، 
ما �سمته  »تلفزيون و��سنطن بو�ست« 
ليينييقييل حمييتييوييياتييهييا �ليييورقييييييية �إلييييى 

�ل�سا�سة.
ووفيييييقيييييا ليي�ييسييحيييييفيية »�لييي�يييسيييرق 
فييياإن »و��ييسيينييطيين بو�ست«   �لأو�يييسيييط«، 
قدمت �لأ�سبوع �ملا�سي بر�مج فيديو 
�سغرة وخفيفة مثل »ماذ� تلب�س يف 
حفل زو�ج« و »مع لجئن من تركيا 
بريطانيون  »طيارون  و  �ملجر«،  �إلييى 
يييييكييييررون ميييو�جيييهييية غيييييزو هيييتيييلييير« و 

»طائرة درون د�خل �سجن«.
وكييييييييييان ميييييليييييييييييارديييييير �ييييسييييركييييات 
»�أمازون« جيف بيزو�س، ��سرى قبل 
بو�ست«،  »و��سنطن  �سحيفة  عامن 
�سحافيا  عما  �سيقدم  �أنيييه  و�أعييليين 
من نوع جديد، يربط بن �ل�سحيفة 
�لييورقييييية و�لييتييقييدم �لييتييكيينييولييوجييي يف 

جمال جمع وتوزيع �ملعلومات. 
وكييييان »بييو�ييسييت تيييي يف« �نييطييلييق 
مبييكييتييب �ييسييغيير �حلييييجييييم، وبييقيياعيية 
�ليي�ييسييحيييييفيية،  حتيييريييير رئييييي�ييسييييية يف 
وكييييانييييت �ليييكيييامييير� تيييتيييجيييول و�ييسييط 
عن  �ل�سحافين  وتيي�ييسيياأل  �ملييكيياتييب، 

�أهيييييم �لأخييييبييييار، وتيينييقييلييهييا يف مييوقييع 
�لإنرنت، ويف وقت  �ل�سحيفة على 
�ل�سحافين  لحق، �ختر عدد من 
�لتلفزيونية  �ملوؤهات  �أ�سحاب  من 
ليييييييييركييييو� �ليييكيييتيييابييية �ليي�ييسييحييافييييية، 
بيير�مييج فيديو  لييتييقييدمي  ويييتييفييرغييو� 

�إخبارية«.
ويف �ليييوقيييت �حليييا�يييسييير، �ييسييارت 
تلفزيونية يف  قيينيياة  تييي يف«  »بييو�ييسييت 
�لإنرنت يعمل فيها نحو 100 مائة 
تناف�س  و�سارت  و�سحافية،  �سحايف 
قيينييو�ت �إنيييرنيييت �أخييييرى �أكيييرب منها 
حييجييمييا، ميييثيييل: »تييلييفييزيييون غييوغييل« 
�إلييى  بالإ�سافة  ييياهييو«،  »تلفزيون  و 
وفيديوهات  تلفزيونات  جمموعة 

»�أمازون«.
ويتفاءل �مل�سوؤولون عن »بو�ست 
�لييذي  هيييييل،  �ستيفن  ومنهم  يف«  تييي 
�ل�سيا�سة  يف  نييكييون  �أن  »نييريييد  قيييال 
�لريا�سة«،  يف  �إن«  بي  �إ�ييس  »�إي  مثل 
�إ�سارة �إلى كربى �لقنو�ت �لريا�سية 

�لتلفزيونية �لأمركية.
ن�ستفيد  �أن  على  »نقدر  و�أ�ييسيياف 
و�ل�سحافين  �ملحررين  ع�سر�ت  من 
�لييييذييييين هييييم رمبيييييا �أقييييييييدر جمييمييوعيية 
�أن  على  ونقدر  �لعامل.  يف  �سحافين 

ن�ستفيد من ��سم »و��سنطن بو�ست« .
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تقنية

ريتويت

»�جتزنا مرحلة مهمة، فللمرة �لأولى ��ستخدم مليار م�ستخدم »في�سبوك« 
�لتنفيذي  ومديرها  »في�سبوك«  موؤ�س�س  كتبه  ما  هييذ�  و�حيييد«.  يييوم  خييال 
�أن �سخ�سا و�حييد� من بن �سبعة  »مييارك ز�كييربييرغ« على �سفحته، و�أ�ييسيياف 
�إلى »في�سبوك« للتو��سل مع  �ملا�سي  �لأر�ييس، جلاأ يوم �لثنن  على كوكب 

�أ�سدقائه و�أقربائه.
يوم  يف  م�ستخدم  مليار  �إلييى  ي�سر  �لييذي  �لييرقييم  عند  قليا  لنتوقف 
»ز�كييربييرغ«  �لأر�يييس كما يقول  �سبعة على كوكب  ميين  و�حيييد�  �أن  �أي  و�حيييد، 
��ستخدمو� »في�سبوك« للتو��سل مع �أ�سدقائهم و�أقاربهم يف »يوم �ملليار« �إن  
�سح �لتعبر، وهي �ملرة �لأولى منذ 11 عاما ي�سل فيها »في�سبوك« �إلى هذ� 

�لرقم �لكبر.
حققه  �ليييذي  فالنجاح  مبلياريته،  يحتفل  �أن  يف  �حلييق  »ز�كيييربيييرغ«  لييي 
تاريخ  يف  مهم  رقييم  »في�سبوك«  بيياأن  للجميع  و�سيثبت  �ملناف�سن،  �سيغيظ 

�لإنرنت ب�سفة عامة.
و�سل  �لأدر�ج،  حبي�سة  تظل  مل  بفكرة  و�لإميييييان  �ملييتييو��ييسييل  بالعمل 
ز�كربرغ للمليارية، ومن �ملوؤكد �أن �ل�سركة �لآن لن تتحدث �إل بلغة �لأرقام، 
فهي بحد ذ�تها رقم يحب�س �لأنفا�س، فبعد تعر�ت خال م�سرتها �نطلقت 

�ليوم لت�سل ملا و�سلت �إليه �لآن.
يف �عتقادي �ل�سخ�سي �ملتو��سع باأن »ز�كربرغ« �سي�سل �إلى �ملليارين �إذ� 
�ل�سبعة  �لباقية من  �ل�ستة  ب�ساأن  �سار على �خلطى نف�سها، ولن يتهاون  ما 
»في�سبوك«،  مظلة  حتييت  جييديييدة  فبخدمات  �لإح�سائية؛  ذكرتهم  �لييذييين 

�سيتقل�س �ل�ستة لي�سبحو� خم�سة �أو �أربعة.
�لأيام �لقادمة �ستثبت باأن �لقيمة �ل�سوقية لي »في�سبوك« تزد�د تباعا، 
�ليينييجيياح، فنحن  �لآخييرييين نحو  تييدفييع  قييوة  عيين  عييبييارة  �سنكون نحن  بينما 
لكن  فقط،  وم�ساهد  كم�ستخدم  »ز�كربرغ«  مليار  و�سط  كبر  رقم  بالطبع 
باأفكار موهوبينا  �قتنعنا  بالدفة، متى ما  �سياأتي يوم ما من�سك فيه  حتما 
�سماء  �لعاملية لن�سبح رقما �سعبا يف  �سليمة تقودنا نحو  وتبنيناها ب�سورة 

تز�حمت فيها �لنجوم.

موقعنا من مليار 
»زاكربرغ«!

حسن أحمد العواجي

حاسب محمول 
متحول من 
HP شركة

�أعييليينييت �ييسييركيية hp عيين حييا�ييسييبييهييا �جلييديييد 
وياأتي   .SPECTRE X2 للف�سل  �لقابل 
�إنيي�ييس   12.5 حييجييمييهييا  بيي�ييسييا�ييسيية  �حليييا�يييسيييب 
ومعالج SKYLAKE ولوحة مفاتيح قابلة 

للف�سل.
 SPECTRE �أقيييل فييئيية ميين  وتييتييكييون 
 M-6Y30 مييين وحييييدة مييعيياجليية مييركييزييية 
جيجا   4 ع�سو�ئي  و�ييسييول  وذ�كيييرة   ،CPU
128 جيجا بايت،  بايت ر�م، و�سعة تخزين 

.802.11ac إ�سافة ملحول و�يرل�س�
ومع حت�سن كبر يف بطارية �جلهاز 
بييالإمييكييان  �ييسيييييكييون  �ملييا�ييسييييية  �لن�سخة  عيين 
�أطييول  لفرة   SPECTRE X2 ��ستخد�م 
 M كييور  �إنييتييل  �أعييلييى بف�سل معالج  وبيييياأد�ء 
�مل�سمم لا�ستهاك �ملنخف�س. وقد وعدت 
�لآيل  �حلا�سب  يكون  بيياأن  �مل�ستهلكن   HP

متو�فر� يف �لأ�سو�ق يف �ل�سهر �ملقبل.
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Rolly keyboard
لوحة مفاتيح لألجهزة 

الذكية قابلة للطي
LG من

ك�سفت �سركة LG �لكورية خال معر�س IFA يف �لعا�سمة �لأملانية برلن، 
 Rolly Kyboard عن لوحة مفاتيح �سلبة قابلة للطي �أطلقت عليها ��سم

رويل كيبورد.
�لأربعة  �سفوفها  طول  على  تطوى  باأنها  �لا�سلكية   Rolly وتتميز 
لتتحول لع�سا �سهلة �حلمل ميكن و�سعها يف �جليب �ل�سخ�سي للم�ستخدم.

وبا�ستيك  متينة  كربوينت  بييويل  مييادة  من  م�سنوعة   Rolly وكييون 
مقاومة  �أكيير  يجعلها  �ملييقيياوم،   ABS �ستايرين«  بوتادين  »�أكريلونريل 

لل�ضدمات اأو ال�ضقوط اأثناء ال�ضتخدام.
مفاتيحها  حجم  لأن  جييد�ً  مريح   Rolly على  �لكتابة  �أن   LG وتوؤكد 
مع  �ل�سخ�سية،  �حلو��سيب  مفاتيح  لوحات  على  حجمها  تقريبا  ي�ساوي 
معنى   Rolly مع  للكتابة  و�سيكون  �أ�سهر،  ملدة ثاثة  تكفي  بطارية  وجييود 

�آخر ح�سب �ل�سركة �مل�سنعة.
�لوليات  يف  �ملقبل  �ل�سهر  �جلديدة  �ملفاتيح  لوحة  �ل�سركة  و�ستطرح 

�ملتحدة �أول، على �أن تنزل تباعا يف �لأ�سو�ق �لأوروبية و�لآ�سيوية.



الرأي الجامعي

�عييتيينيياق  �أن  يييظيين  يييخييطييئ مييين 
�لتكفري جاء عر�سا مبجرد  �لفكر 
يييير�د جتنيده ثييم حت�سل  �إقيينيياع ميين 
�ل�ستجابة منه على �لفور، ويخطئ 
كتلة  �لفكر  �أن هذ�  يعتقد  �أي�سا من 
و�لتفجر  �لتكفر  مبناها  و�حييييدة 
فييقييط، ويخطئ كييذلييك ميين يييرى �أن 
ييز �لييطيياهييرة  �ملييو�ييسييوع مييييياز�ل يف حييينّ

ولي�س يف �إطار �مل�سكلة �مل�ستفحلة.
 كل هذ� ت�سطيح للمو�سوع، و�إذ� 
�أ�سباب �مل�سكلة فاإن  �تفقنا على تعدد 
�لييييذي ل جميييال لييانييفييكيياك ميينييه �أن 
�إلييى  ي�ستندون  �لفكر  هييذ�  معتنقي 
و��ستدللتهم،  خطاباتهم  يف  �ل�سرع 
ول يعني هذ� وجييود خلل يف حقيقة 
�ليي�ييسييرع حييا�ييسييا وكييييا، ولييكيين �خلييلييل 

حيييا�يييسيييل يف طيييرييييقييية �إيييي�يييسييياليييه �إلييييى 
�لربية  حما�سن  طريق  عن  �لنا�س 

و�لتوجيه و�لإر�ساد.
 وليزد�د �لأمر و�سوحا؛ فهناك 
فاأولها  هيينييا،  �أطييرحييهييا  مهمة  �أ�سئلة 
هل �لتدين �أ�سيل �أم عار�س يف حياة 

عموم �ل�سعب �ل�سعودي؟
�خلطاب  فهل  �أ�سيا  كييان  فيياإن 
�ملييييينيييييا�يييييسيييييب ليييييييه خييييييطيييييياب �ليييييوعيييييظ 
�أم  بالدعوة  ي�سمى  ومييا  و�لحت�ساب 
خييطيياب �لييتييعييليييييم و�لييتييوجيييييه؟ وميين 

�لذي يقوم باخلطاب؟
�أهم �ملعلمون �ملربون من �لب�سر 
�لذين ل َيَرْون لأنف�سهم ف�سا على 
�أحد ول متيز�؟ هدفهم تعليم �خلر 
عليهم،  و�لتم�سيخ  �لتباع  جتميع  ل 

�ييسييلييوكيييييات و�إييييجييياد طبقات  وفيير�ييس 
ميين �لتييبيياع تييرقييي بكل و�حيييد منهم 
�إلى �لطبقة �لعليا، مير مبر�حل من 
�جلل�سات وتاأدية عدد من �لو�جبات.

ثيييم ميييا حييقيييييقيية �لييتييدييين �لييتييي 
يييريييدهييا �هلل تييعييالييى؟ ميييكيين �إيييجيياز 
حييقيييييقيية �لييتييدييين كييمييا تيييدل �لآيييييات 
بح�سن  هلل  �لتعبد  باأنه  و�لأحيياديييث 
ومعاملة  �ليي�ييسييرع  بيياأخيياق  �لتخلق 
�خلييياليييق و�خليييليييق بييالإحيي�ييسييان بغية 
�لدنيا  ب�ساح  تكون  وثمرته  ر�ساه 

و�لآخرة.
تييعييالييى ليبن  قيييوليييه  فييليينييقيير�أ 
تولو�  �أن  �لرب  »لي�س  �حلقيقة  هذه 
وجييوهييكييم قييبييل �مليي�ييسييرق و�مليييغيييرب... 

»�لآية بتمامها �لبقرة/177

أ.د. أحمد بن محمد الحميد 
أستاذ السنة بكلية الشريعة 

ليزداد األمر وضوحا!
ولنتاأمل قوله تعالى يف �ملطلوب 
�آتييياك �هلل  »و�بييتييغ فيما  �ملتدين  ميين 

�لد�ر �لآخرة... »�لق�س�س/77«. 
تييياأميييل �مليييو�فيييقييية يف رقييييم �لآييييية 
هذ�  يعني  ول  �ل�سابقة،  �لآيييية  مييع 
�سر�ع  يف  هييو  بييل  �ملتدين،  مائكية 
يييا بيييين �يييسيييهيييو�ت �لييدنيييييا  مييييييياد�م حيييينّ
�ل�سيطان  ونزغات  �لنف�س  ونزعات 
وبن د�عي �لرحمن حتى يلقى ربه 
و�مل�سلمون  عليه،  فيحا�سبه  بعمله 
يتفاوتون  ولكنهم  متدينون  جمعيا 
و�ييسييابييق  ومييقييتيي�ييسييد  لنف�سه  فييظييامل 
�أغلب  بييل  �هلل،  قييال  كما  بيياخليير�ت 
بن  حياتهم  �مييتييد�د  على  �مل�سلمن 
هذه �ملر�تب و�مل�سلم مهما عا �ساأنه 

أبرز خاصية ينظر لغره بهذ� �ملقيا�س.
للمتعلم

د. ظافر سعيد
آل حماد

المشرف على مركز الموهبة 
واالبداع

�إل  نييا�ييسييجيية  �ييسييخيي�ييسييييية  �أر  مل 
�تيي�ييسييفييت بييهييذه �ليي�ييسييفيية، ومل �أر 
بالبنان  له  ي�سار  ب�سريا  منجز� 
�ل�سفة.  هيييذه  فيييييه  تيييو�فيييرت  �إل 
طييالييب �سغر يف  و�أنيييا  قيلت يل 
�أل�سن  تتد�ولها  معروفة  حكمة 
�ملييييربيييين و�ملييييربيييييييييات. و�ييسييعييتييهييا 
�لربوي  �لعلمي  �لبحث  �أدبيات 
�حلييديييثيية عييلييى �أنيييهيييا �خلييا�ييسييييية 

�لأولى لطالب �لعلم �لنابغ.
جمتمع  عيين  نبحث  �أل�سنا 

وفرد ناجح؟
و�ييسييع  يف  فييليينيينييطييلييق  �إذن، 
تيييطيييبيييييييقيييات عيييميييلييييييية ميينييا�ييسييبيية 
لييتييحييقيييييق هييييييذه �خليييا�يييسييييييية يف 
نظامنا  نك�سب  حييتييى  �ملتعلمن 
�لربوي  خ�سائ�سه �لتي ت�سعه 
يف �ملييكييان �مليينييا�ييسييب لإخييييير�ج �أميية 

ناجحة.
�لأمييييييير بيي�ييسيييييط جييييييد�، ول 
مييادييية   لإميييكيييانيييييييات  �إل  يييحييتيياج 
�أن  �لباب  و�ملهم يف هذ�  ب�سيطة، 
مثاليون  مييربييون  لدينا  يتو�فر 
و�مل�سجد  و�ملييدر�ييسيية  �لأ�يييسيييرة  يف 
و�لإعييييييييييييام و�مليييجيييتيييميييع بيي�ييسييكييل 
عيييييييام، يييييكييييون هيييدفيييهيييم حتييقيييييق 
�لتي  �لعظيمة،  �خلا�سية  هييذه 
تييييو�فييييرت يف مييتييعييلييمييي �ليييييييابيييان 
و�ييسيينييغييافييورة و�أميييرييييكيييا وكيييورييييا 
�جلييينيييوبييييييية و�أملييييانيييييييييا وفيينييليينييد� 
فييو�ييسييعييتييهييا  يف �ملييير�تيييب �لأولييييى 
ت�سنيفات  ح�سب  �ملعريف  للتميز 

�ليون�سكو. 
 �إنيييهيييا »�جليييديييية« ييييا كييير�م، 
فوعيتها  �سغر  و�أنييييا  يل  قيلت 
و�أحببتها، و »من جدنّ وجد ومن 

زرع ح�سد«.
�يييسيييادة عملة  ييييا  ون  �جلييييييييادُّ
يقبل  ل  �سعب  زمييين  يف  �سعبة 

�أن�ساف �حللول.
و�خلييييطييييط  �ليييينييييظييييم  �إن   
و�لرب�مج و�ملتابعة �جلادة توؤدي 
وخمرجات  �سائبة  قييير�ر�ت  �إلييى 
تيييتيييميييييييز بيييييياجلييييييودة و�لإتييييييقييييييان، 
�لييييعييييامل  دول  بييييهييييم  لييينييينيييافييي�يييس 
لييغيير  فيييييييه  يف عيي�ييسيير ل ميييكيييان 

�جلادين، فجدو� و�جتهدو�.

نييحيين �ليي�ييسييعييب �ليي�ييسييعييودي بيياإميييانيينييا 
�لعدو  نهزم  قيادتنا  حييول  و�لتفافنا 
ونيييقيييهييير �لييي�يييسيييعييياب. ز�ُدنييييييييا �لإميييييييان 
بيياإميييانيينييا  �لييييوطيييين،  وفيير��ييسيينييا دفء 
بوطننا وحبنا له نوؤكد حر�سنا على 

�أمنه و��ستقر�ره.
وعلى �لرغم مما متر به بادنا 
�لذين  �أبنائها  بع�س  من جحود من 

لماذا؟
عبير الصقر
دراسات عليا
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�تييبييعييو� �أهيييل �لييفييتيينيية و�ليي�ييسييال ومل 
ير�عو� حق �هلل يف �لنف�س �ملع�سومة 
ول يف بيييييوتييه �لييتييي �نييتييهييكييو� �أميينييهييا 
وطييميياأنييييينييتييهييا، فيياإنيينييا ييييد و�حيييييدة يف 

�لدفاع عن ديننا ودولتنا.
هذ�  كل  مليياذ�  ي�ساءل:  �أن  للمرء 
�حلقد على وطننا �حلبيب رغم دوره 
�لبارز يف خدمة �لإ�سام و�مل�سلمن؟  

ملييياذ� هيييذ� �جلييحييود ميين بع�س �أبيينيياء 
�ليييوطييين �ليييذيييين تيييركيييوه �ييسييعيييييا ور�ء 
تنظيمات �إرهابية ل طائل من ور�ئها 
غر جرهم لرتكاب جر�ئم كبرة يف 

حق �أنف�سهم ووطنهم؟
لقد �ت�سح لكل ذي عينن، ولكل 
�أن  �لتفكر  �أب�سط مهار�ت  من لديه 
�سيطانية  تنظيمات   هذه �جلماعات 

�أ�سعف  لتنت�سل  حتريكها  مت  وزوبعة 
�للولبية  دورتييهييا  �لييعييقييول يف  و�أقييييذر 
و�لباطل  �سمال  �ليمن  تييرى  حتى 
�لباطل كان  �أن  تييدرك  حقا، وهييي ل 
زهيييوقيييا، فييتييهييلييك لأنيييهيييا بييبيي�ييسيياطيية ل 

تعرف �سيئا عن �لدين.
هي فتنة �سيجتازها وطني بعون 

�هلل ثم ب�سمود �لرجال �ملخل�سن.



 ن�س نظام جمل�س �لتعليم �لعايل 
و�جلامعات1414هي ب�ساأن �لق�سم �لعلمي 
يكون  �أن  على  �ل�سعودية  �جلامعات  يف 
لكل ق�سم من �لأق�سام بالكليات و�ملعاهد 
جميييلييي�يييس ييييتييياأليييف ميييين �أعيييي�ييييسيييياء هيييييئيية 
�ل�سوؤون  يف  �ساحيات  ولييه  �لتدري�س، 
�لعلمية و�ملالية و�لإد�رية يف حدود هذ� 
�لنظام ولو�ئحه، على �أن يجتمع بدعوة 
�لأقيييل،  على  �سهر  كييل  مييرة  رئي�سه  ميين 
ثلث  بح�سور  �إل  �لجييتييميياع  ي�سح  ول 
بالأغلبية  قيير�ر�تييه  وتيي�ييسييدر  �أعيي�ييسييائييه، 
�حلا�سرين  �لأع�ساء  لأ�سو�ت  �ملطلقة 
وعيينييد �لييتيي�ييسيياوي يييرجييح �جلييانييب �لييذي 

فيه �لرئي�س.
وتعد قر�ر�ت �ملجل�س نافذة ما مل 
�لكلية  ميين عميد  �عيير��ييس  يييرد عليها 
تيياريييخ  �ملييعييهييد خيييال 15 يييومييا مييين  �أو 
على  �ملجل�س  بقي  فييياإذ�  �إليييييه،  و�سولها 
ر�أييييه حتييال �ليييقييير�ر�ت �ملييعيير�ييس عليها 
�إلى جمل�س �لكلية وللمجل�س �ساحية 

للبت فيه.
كما يحق للمجل�س �أن  يقرح على 
و�ملناهج  �لدر��سة  خطة  �لكلية  جمل�س 
�لييدر��ييسييييية و�لييكييتييب �مليييقيييررة و�ملييير�جيييع، 
وتيييعييييييين �أعيييي�ييييسيييياء هيييييييئييية �ليييتيييدريييي�يييس 
و�ملييحييا�ييسييرييين و�ملييعيييييدييين وتييرقييييياتييهييم، 
كما يدر�س م�سروعات �لبحوث �لعلمية، 

و�لتمرينات  �ملحا�سر�ت  توزيع  ويتولى 
هيئة  �أع�ساء  على  �لتدريبية  و�لأعمال 
�لييتييدرييي�ييس و�ملييعيييييدييين وتيينييظيييييم �أعييمييال 
�لييقيي�ييسييم وتيينيي�ييسيييييقييهييا، حيييييث يييتييولييى كل 
يف  تدخل  �لتي  �ملييقييرر�ت  تدري�س  ق�سم 
جمل�س  ميين  �إقييير�رهيييا  بييعييد  �خت�سا�سه 

�جلامعة.
ويييتييم تييعييييين رئييييي�ييس �لييقيي�ييسييم من 
�أعيي�ييسيياء هيييييئيية �لييتييدرييي�ييس �ليي�ييسييعييودييين 
و�لإد�رييية  �لعلمية  بالكفاء�ت  �ملتميزين 
بييقيير�ر ميين مييدييير �جلييامييعيية بيينيياًء على 
تيير�ييسيييييح عييميييييد �لييكييلييييية �أو �ملييعييهييد، ملييدة 
�مل�سوؤول  وهييو  للتجديد،  قابلة  �سنتن 
و�لإد�رييييية  �لعلمية  �لأميييور  ت�سير  عيين 
و�ملالية فيه، ويقدم للعميد تقرير� عن 
�أعمال �لق�سم يف نهاية كل �سنة در��سية.

ميين  �لييقيي�ييسييم  ييييتيييكيييون  �أن  وييييجيييب 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س ممن هم مبرتبة 
�أ�ستاذ م�ساعد(،  �أ�ستاذ م�سارك،  )�أ�ستاذ، 
ويييجييوز �أن يييعيين يف �لييكييليييييات و�ملييعيياهييد 
بحث  وم�ساعدو  ومعيدون  حما�سرون 
لإعيييد�دهيييم لييعيي�ييسييوييية هيييييئيية �لييتييدرييي�ييس 
�لعلمية  و�لدرو�س  بالتمرينات  و�لقيام 
وغيييير ذلييييك مييين �لأعيييييميييييال، بييياإ�يييسييير�ف 

�أع�ساء هيئة �لتدري�س.
لغات  مييدر�ييسييي  تعين  كييمييا ميييكيين 
وموظفن فنين، وكذلك �أع�ساء هيئة 

تييدرييي�ييس ميين غيير �ليي�ييسييعييودييين �إذ� مل 
يتو�فر �سعوديون ل�سغل هذه �لوظائف، 
حما�سرون  منهم  يعن  �أن  يييجييوز  كما 
ومييعيييييدون ومييدر�ييسييو لييغييات ومييوظييفييون 

فنيون وم�ساعدو بحث.
�لعلمية،  يييجييوز  يف �لأقيي�ييسييام  كييمييا 
وبييقيير�ر ميين مييدييير �جلييامييعيية، �أن يعهد 
�لبحوث  على  �لإ�ييسيير�ف  �أو  بالتدري�س 
غر  �أ�سخا�س  �إلييى  �لعلمية  و�لر�سائل 
�لعلمية  �ملييكييانيية  ذوي  مييين  مييتييفييرغيين 
�ليييييبيييييارزة بييينييياء عيييليييى �قييييييير�ح جمييليي�ييس 
�لييقيي�ييسييم وتييو�ييسييييية جمييليي�ييس �لييكييلييييية �أو 
�لعايل  �لتعليم  جمل�س  ويحدد  �ملعهد، 
وكذلك  ومكافاآتهم،  اختيارهم  �ضروط 
ب�سفتهم  مبييتييخيي�ييسيي�ييسيين  �ل�ييسييتييعييانيية 
بناء  وغرهم،  �ل�سعودين  من  ز�ئرين 
وتو�سية  �لق�سم  جمل�س  �قييير�ح  على 
جمييليي�ييس �لييكييلييييية وذلييييييك وفيييييق قيييو�عيييد 

ي�سعها جمل�س �لتعليم �لعايل.
وعييليييييه، ييياحييظ �أن كييل بيينييد مما 
جامعية  بيئة  وجييود  على  يعتمد  تقدم 
�لعلمي  �لق�سم  ووظيييييفيية  بيييدور  و�عييييية 
تلك  �سنناق�س  لييذ�  كافة �جلييو�نييب،  من 
�ملييحيياور ميينييفييردة بيياملييقييالت �لييقييادميية يف 
»�آفيياق« لنتعرف على  �سحيفتنا �ملباركة 
و�قع �ملمار�سة وما عليه �لق�سم �لعلمي 

باجلامعات �لعريقة.

د. عيد الفي شاهر العتيبي
عميد البحث العلمي 

المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
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هاتف 2419573
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مساعد رئيس التحرير للتحرير الفني
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مساعد رئيس التحرير للمتابعة االدارية
حسن أحمد العواجي
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مساعدة رئيس التحرير )القسم النسائي(
د. إيمان بنت عبداهلل العسيري
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مدير التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني
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أحمد علي العياف

خالد محمد العمري
سلطان عوض العسيري

عبد العزيز رديف
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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

مجالس األقسام

�إنييه يف خ�سم  �لباطن  عيين عقود  قييالييو� 
�لعربية  �ململكة  ت�سهدها  �لتي  �لطفرة 
�لييي�يييسيييعيييوديييية و�لإنيييييفييييياق �ليييكيييبييير �لييييذي 
�لبنية  ميي�ييسيياريييع  عييلييي  �لييدوليية  ت�سرفه 
�لييتييحييتييييية يف جييميييييع ميينيياطييق �ملييمييلييكيية، 
بعد  �سركات معينة  تر�سيتها علي  ويتم 
�لأنظمة  ح�سب  بعطاء�تها  تتقدم  �أن 
�ملعمول بها،  ولكن بع�س هذه �ل�سركات 
هييدفييهييا مييين �ملييي�يييسيييروع بييعييد �ليير�ييسييييية 
�لتنازل  عنه من �لباطن  ل�سركة �أ�سغر 
حقا  �لتنازل  هييذ�  و�أ�سبح  �أقييل،  ومببلغ 
ميي�ييسييروعييا لييلييمييقيياول، ورمبيييا ييي�ييسييار �إليييييه 
واملوا�ضفات  ال�����ض��روط  ك��را���ض��ات  �ضمن 
عيينييد طيييرح �مليينييافيي�ييسيية ليييدى �لييكييثيير من 

�لقطاعات �حلكومية.

 وقيييييد ر�أيييييينيييييا مييي�يييسيييارييييع كييثييرة 
يف  لت�سل  �لييبيياطيين  ميين  تنفيذها  مت 
�أفييير�د  ورمبيييا  موؤ�س�سات  �يل  �لنهاية 
يوؤدي  من جن�سيات خمتلفة، وهو ما 
لأن  �مل�ساريع،  تلك  وتعر  تيياأخيير  �يل 
�يييسيييو�بيييط عيييقيييود �ليييبييياطييين مييييا ز�لييييت 
تيييخييي�يييسيييع لجيييييتيييييهييييياد�ت �ليييقيييطييياعيييات 
�حلكومية مت�سيا مع م�ساحلها، ومن 
�ل�سروري �أن حُتكم �لقب�سة على هذه 
يكون  بحيث  �أنظمتها  وتعدل  �لعقود 
يقل�س  �لباطن  لعقود  تقنن  هيينيياك 

تف�سيها يف �مل�ساريع �حلكومية.
ول بد من تفعيل �لدور �لرقابي 
�مل�ساريع  تلك  علي  �مل�سرفة  للجهات 
ت�ساعد  �لتي  �ل�ساحيات  و�إعطائها 

عيييليييى �ليييقييي�يييسييياء عيييليييي ظيييياهييييرة عييقييود 
�سبب  �ليييعيييقيييود  هييييذه  لأن  �ليييبييياطييين؛ 
�ليييذي يحدث  �ييسييوء �لإجنيييياز  كبر يف 
لييلييكييثيير مييين ميي�ييسيياريييعيينييا �حلييكييومييييية، 
خلخلة  يف  �لباطن  عييقييود  ت�سهم  كما 
�لدور �لرقابي �لذي تقوم به �جلهات 
�حلكومية لتعدد �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات 
�لييتييي تييدخييل يف �لييعييقييد �ليييو�حيييد من 

�لباطن.
هيييذه �لييعييقييود مييين �لأميييييور �لييتييي 
يجب اإيقافها اأو و�ضع �ضروط �ضارمة  
للحد منها، حتى يتم �إن�ساء م�ساريعنا 
ح�سب �ملو��سفات �لفنية �لتي طرحت 
يف ك����را�����ض����ات ال���������ض����روط ل��ل�����ض��رك��ات 

�ساحبة �لعقد �لأ�سا�سي.

سعد آل صالح
قسم المشتريات

عقود 
الباطن 
وراء تعثر 
مشاريعنا  

أسبوعية جامعة الملك خالد
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

�لعد  يف  �آفييياق  �سحيفة  يف  بييد�أنييا 
�ملرحلة  تد�سن  لبد�ية  �لتنازيل 
�لتطويرية �لثانية يف �ل�سحيفة، 
وهيييييي ميييرحيييلييية نيييوعييييييية يف بيينيياء 
على  وفنية  حتييريييرييية  �سخ�سية 
�أفييي�يييسيييل �ملييي�يييسيييتيييوييييات �ملييهيينييييية يف 
وتييتييو�لييى  �جلييامييعييييية.  �ل�سحافة 
�جييتييميياعييات �لييتييحييرييير ميينييذ فييرة 
�ل�سيف �ملا�سي من �أجل �أن يظهر 
�لذي  بال�سكل  �ل�سحيفة  تطوير 

نتمناه ويتطلع �إليه �لقارئ.
�جتماعات  حاليا  ونو��سل 
�للم�سات  و�سع  �أجييل  ميين  مكثفة 
و�لتحرير  �ل�سكل  على  �لنهائية 
�مليينييا�ييسييب �ليييييذي يييعييكيي�ييس جييو�نييب

مهنية لل�سحيفة ويلبي تطلعات جمهور �لدر��سة �لتي وجه بها معايل مدير 
�جلامعة قبل �أ�سهر من �أجل �أن تكون �لعملية �لتطويرية مبنية على منهج 
علمي دقيق. و�رتاأينا �أل نك�سف عن مامح هذ� �لتطوير �إل وهو على �أر�س 

�لو�قع بعد �إجازة �حلج بحول �هلل.

العد التنازلي!
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
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بدون زعل
• �أرب��ك تع��دد �خلي��ار�ت للطال��ب عن��د 
م��ن  �لعدي��د  �جلامع��ة  يف  �لت�ص��جيل 
�الأ�ص��ر، الأن��ه يف نهاية �الأمر يت��م �ختيار 
�لتخ�ص���س �ملطلوب ح�صب درجاته، حتى 

لو كانت �لكلية بعيد� عن مقر �صكنه!

• يطال��ب من�ص��وبو �جلامعة، من �أع�ص��اء 
ن��اد  باإن�ص��اء  وموظف��ن،  تدري���س  هيئ��ة 
ميار�ص��ون في��ه هو�ياته��م ويعق��دون فيه 
�أماك��ن  خ��ارج  �الجتماعي��ة  لقاء�ته��م 
�لعم��ل، وعلى �لرغم من جتهيز �لنادي يف 
لع�ص��ان، فاإن �أبو�به �أغلق��ت �إلى �أجل غري 

م�صمى!

• ال يز�ل بع�س �أع�ص��اء هيئ��ة �لتدري�س 
يجهل وجود خم�س جم��الت علمية تعنى 
بن�ص��ر �الأبح��اث �لعلمي��ة ويت��م تغييبه��ا 
ب�ص��كل غري��ب، فري�ص��ل در��ص��ته �أو بحثه 

ل�صحيفة » �آفاق«  لن�صره!

يف  �لكلي��ات  دوري  تنظي��م  يت�ص��بب   •
�جلامع��ة يف �ل�ص��هر �الأخ��ري من �لف�ص��ل 
فلم��اذ�  �مل�ص��اركة،  �ص��عف  يف  �لدر��ص��ي 
ال يت��م �لتجهيز ل��ه من بد�ية �لف�ص��ل، 
ويك��ون عل��ى دوري��ن وبج��دول حم��دد 
يوزع عل��ى �لكليات، على �أن يتوقف قبل 

�الختبار�ت �ل�صهرية بكل ف�صل؟!

�أثن��اء  �لط��الب  بع���س  ين�ص��غل   •
جو�الته��م  با�ص��تخد�م  �ملحا�ص��رة 
ومتابعة �ملقاطع و�لر�ص��ائل، و�ل�ص��رود 
م��ن �ملحا�ص��رة مما ي�ص��عف �لتح�ص��يل 
�لعلمي. ملاذ� ال يتم حظر �جلو�الت يف 
قاعات �ملحا�صر�ت ر�صميا، و�صمن �آلية 

منظمة لذلك؟!

وتع��دد  �ملق��رر�ت  �زدح��ام  ي�ص��بب    •
�الأ�صاتذة لتدري�س �ملقرر �لو�حد �إرباكا 
كب��ري� للطال��ب خا�ص��ة يف كلي��ة �لطب، 
وهذ� �الأمر يوؤدي �إلى �ص��عف خمرجات 

�لكلية!

• م�صروعات �لتخرج يف كليات �حلا�صب 
ي��وم  يف  �إال  ت��رى  ال  و�لهند�ص��ة  �الآيل 
�الحتف��ال بها، ثم تختفي بعد ذلك وال 

يعرف م�صريها.. ما �ل�صبب؟!

• نوؤكد للجميع �أن »بدون زعل« للجميع، 
�أكتب  �لبناء.  �لهادف  للنقد  مكان  وهي 
عن  وبعيد�  و�صدق  بو�قعية  تريده  ما 
�لتجريح و�الأهد�ف �ل�صخ�صية، فحتما 
�صتجد من يتقبل تلك �ملالحظة ب�صدر 
�لربيد  عرب  م�صاركاتكم  �أر�صلو�  رحب. 

�الإلكرتوين �لتايل:
lmioo@kku.edu.sa

اليوم العالمي لمحو األمية: الثالثاء 8 سبتمبر

حفل ��ستقبال �لطاب �مل�ستجدين للعام 1437/1436هي 

)عمادة �سوؤون �لطاب(

بدء �إجازة عيد �لأ�سحى �ملبارك بنهاية دو�م هذ� �ليوم

�ملوؤمتر �لعلمي �لأول لطب �لأ�سنان حتت عنو�ن

»�لعهد �جلديد يف طب �لأ�سنان يف بعده �لعاملي« 

)كلية طب �ل�سنان(

�ملوؤمتر �ل�سعودي �لأول للبيئة

)مركز �لمر �سلطان بن عبد�لعزيز للبحوث و�لدر��سات �لبيئية و�ل�سياحية(

�لثنن 23 ذي �لقعدة 1436

�ل�ساعة 9 �سباحا يف �لبهو �جلامعي

�خلمي�س 1436/12/4

من 30 حمرم �إلى 2 �سفر 1437

من 27 �إلى 29 جمادى �لأولى 1437

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

مفكرة الجامعة
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