
مواهب من الجامعة

طالب يخترع سيارة بال وقود!
ذكر الطالب بكلية الهند�سة، )ق�سم الهند�سة امليكانيكية(، املخرتع اأحمد بن �سعيد الغمري )21 �سنة( 
يف حديث اإلى »اآفاق« اأنه يهوى البحث والتطوير يف الأجهزة  والخرتاعات الإلكرتونية ب�سكل عام، 
موؤكدا اأن من اإجنازاته �سيارة تعمل بال وقود ت�ساعد امل�سلولني ن�سفيا على الوقوف واحلركة، وجهاز 

دليل اإلكرتوين لفاقدي الب�سر.
وا�ستكى الغمري مما �سماه االإحباط من املجتمع، والبطء يف عملية ت�سجيل براءة االخرتاع، 
املعار�ض  باأي �سلة، وقلة وجود  اأنا�ض ل ميتون لالخرتاعات والبتكارات  والتحكيم من قبل 

امل�سوقة لالخرتاعات، وندرة ال�سركات املتبنية لها. 
وردا على �سوؤال عن العدد الإجمايل ملخرتعاته، قال »عدد الخرتاعات امل�سجلة اثنان، 
واأما غري امل�سجلة، فاأعتذر عن عدم ذكرها حفظا للحقوق الفكرية لها« م�سريا اإلى اأنه 
�سبق له الف�ز باملركز الرابع على م�ست�ى مدار�س بي�سه، كما �سارك يف امل�ؤمتر العلمي 

ال�ساد�س يف جدة، ممثال ق�سم االبتكارات يف اجلامعة.
)تفاصيل صفحة 14(
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أسبوعية جامعة الملك خالد

مبتعثون
110 آالف مبتعث في
الجامعات األمريكية..

ومبتعثو الجامعة يتحدون الغربة
في احتفاالت العيد

صحتك
نصائح صحية للطالب: مممارسة

التمارين الرياضية والنوم الكافي 
والعناية بالنظافة وتناول األطعمة 

الصحية أهم دعائم الصحة

تحقيق
آمال طالب االمتياز تصطدم

بعقبات ما بعد إكمال الدراسة
والتعقيدات الروتينية تزيدهم

هموما ومعاناة

قضية
الغياب قبل وبعد اإلجازات..
سرطان يستشري في جسد

التحصيل العام.. و ظاهرة تتم
باتفاق سابق بين الطالب

AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid University

مجلس الجامعة
يعتمد الئحة »آفاق«

واف�������ق جم���ل�������س اجل����ام����ع����ة، اأخ�������را، 
»اآف���اق«،  ل���  التنظيمية  الالئحة  على 
العمل  اآلية  تف�سل  مت�سمنة 19 مادة 
العام  امل�سرف  واختيار  ال�سحيفة،  يف 

ونائبه و�سالحيتهما.
ك���م���ا ت���و����س���ح ال����الئ����ح����ة اآل���ي���ة 
الإي������رادات امل��ال��ي��ة، واأوج����ه ال�����س��رف، 
اعتبارا  بالالئحة  العمل  يتم  اأن  على 

من تاريخ املوافقة عليها.
واأك����د م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���رح���م���ن ال��������داود يف 
ت�سريح اإلى »اآفاق« اأن �سدور الالئحة 
ق����ف����زة ن���وع���ي���ة يف ت���اأ����س���ي�������ض ق���اع���دة 
تنظيمية لل�سحيفة يلبي احتياجاتها 

ويحدد ر�سالتها واأهدافها.

»ح��ر���س��ن��ا يف جمل�ض  واأ����س���اف 
اجلامعة على اأن تعك�س هذه الالئحة 
التجربة التطويرية التي حدثت يف 
ال�سحيفة وجعلتها تت�سدر ال�سحف 

اجلامعية يف اململكة«.
م���ن ج��ه��ت��ه اأو����س���ح امل�����س��ت�����س��ار، 
امل�����س��رف ال��ع��ام ع��ل��ى »اآف������اق«، رئي�ض 
حت��ري��ره��ا الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور علي 
ه��ذه  اأن والدة  ال���ق���رين،  ���س���ي��ل  ب��ن 
ال����الئ����ح����ة ت����ع����د ري����������ادة اإ����س���اف���ي���ة 
ال�سحافة  م�ستوى  على  لل�سحيفة 
اأن  اجل��ام��ع��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة، م��ت��وق��ع��ا 
ل��ه��ا ت�سهم  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ق����وة  ت��ع��ط��ي 
يف ب��ن��اء ���س��ح��اف��ة ج��ام��ع��ي��ة ح��دي��ث��ة 

مبوا�سفات مهنية عالية.

اجلامعة،  مدير  القرين،  و�سكر 
لل�سحيفة  وم��ت��اب��ع��ت��ه  ح��ر���س��ه  ع��ل��ى 
وت���ع���زي���ز م��ك��ان��ت��ه��ا وري����ادت����ه����ا ب��ني 

ال�سحف اجلامعية يف اململكة.
وزمالئي  اأنا  »ي�سعدين  واأ�ساف 
ال�سحيفة �سدور هذه  وزميالتي يف 
الثانية  املرحلة  مع  تزامنا  الالئحة 
من تطويرها الذي يبداأ بهذا العدد 
ا�ستمرار  لآف��اق  يكفل  ال��ذي  اجلديد 
ت�����س��دره��ا ال�����س��ح��ف اجل��ام��ع��ي��ة يف 

ال�سعودية«.
وت����ن����اول����ت ال����الئ����ح����ة امل����ح����اور 

التالية:
• تعريف امل�سطلحات.

• اأهداف ال�سحيفة.

• اإ�سدار ال�سحيفة وتوزيعها.
• االرتباط االإداري لل�سحيفة.

• االإ�سراف على ال�سحيفة.
• اخت�سا�سات امل�سرف العام.

• ن��ائ��ب امل�����س��رف ال���ع���ام رئ��ي�����ض 
التحرير.

• ال�سوؤون املالية.
• اإيرادات ال�سحيفة.

• اأوجه ال�سرف.
وال���ت���ك���ل���ي���ف  امل�����������س�����رتي�����ات   •

بالأعمال.
• املراقبة املالية على ال�سحيفة.
• امليزانية ال�سنوية لل�سحيفة.

محمد إبراهيم

10

18

31

37

عينة الدرا�سة �سملت اأكرث من 1000 من الطالب والأ�ساتذة واملوظفني من اجلن�سني

15 دقيقة أو أقل

إستطالع »آفاق«
كم من الوقت تقضي

في قراءة صحيفة »آفاق«؟

٪57.2٪49.0

٪38.3٪43.1

٪4.5٪7.9

اأمري منطقة ع�سري، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن عبدالعزيز، ومعايل مدير اجلامعة اأ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود، وامل�ست�سار امل�سرف العام على �سحيفة »اآفاق« ورئي�ض 
التحرير اأ. د. علي بن �س�يل القرين، وفريق حترير وت�سميم واإخراج ال�سحيفة، يف لقطة اأر�سيفية من حفل تد�سني ال�سحيفة يف جمادى االأول 1434 )مار�ض 2013(

15 - 30 دقيقة

اأحمد بن �سعيد الغمريأكثر من 30 دقيقة



خادم الحرمين الشريفين
يستقبل أمراء

ومشايخ ومواطنين
ق�سر  يف  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ا�ستقبل 
ال�سالم بجدة، الأربعاء املا�سي، اأمراء وم�سايخ ووزراء وجموعا من املواطنني 

قدموا لل�سالم عليه.
ويف بداية ال�ستقبال اأن�ست اجلميع لتالوة اآيات من القراآن الكرمي، ثم 

ت�سرفوا بال�سالم على امللك.
الدولة  ووزي���ر  حممد،  ب��ن  فهد  ب��ن  حممد  الأم���ري  ال�ستقبال  ح�سر 
ع�سو جمل�ض ال��وزراء م�ست�سار خ�ادم احلرمني الأمري الدكتور من�سور بن 
للقطاع  الوطني  ووكيل احلر�ض  بن مقرن،  �سعود  بن  والأم�ري فهد  متعب، 
الغربي الأمري الدكتور خالد بن في�سل، والأمري في�سل بن �سعود بن حممد، 
والأمري تركي العبداهلل الفي�سل، وحمافظ جدة الأمري م�سعل بن ماجد، 
والأمري الدكتور بندر بن �سلمان بن حممد، والأمري تركي بن عبداهلل بن 
ب��در بن  م�ساعد، والأم��ري عبداهلل بن �سعود بن حممد، والأم��ري �سعود بن 
حممد، وامل�ست�سار بالديوان امللكي الأمري في�سل بن خالد، وم�ست�سار خادم 
احلرمني ال�سريفني الأمري من�سور بن مقرن، والأمري في�سل بن �سلطان 
للحقوق،  امل�ساعد  املكرمة  مكة  منطقة  اإم���ارة  ووك��ي��ل  الفي�سل،  ال��ع��ب��داهلل 
الأمري في�سل بن حممد، ووكيل اإمارة منطقة مكة املكرمة لل�سوؤون الأمنية 
الأمري �سعود بن عبداهلل، والأمري في�سل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمري 
ماجد بن من�سور بن ماجد، والأمري عبداهلل بن من�سور بن ماجد، والأمري 

تركي بن في�سل بن عبداملجيد.

األحوال تدشن
نظام الوثائق المطور

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك���ي���ل  د����س���ن 
ل��������الأح��������وال امل�����دن�����ي�����ة ن��ا���س��ر 
اإ����س���دار  ن��ظ��ام  العبدالوهاب، 
م��ك��ت��ب  امل������ط�������ر، يف  ال������ث�����ائ�����ق 
الأحوال املدنية )2( يف الريا�ض، 
»روي�����ال م����ول«، ب��ح�����س��ور امل��دي��ر 
امل��ع��ل��وم��ات الوطني  مل��رك��ز  ال��ع��ام 
الدكتور طارق ال�سدي، وعدد من 

كبار امل�سوؤولني يف القطاعني.
واأو����س���ح ال��ع��ب��دال��وه��اب اأن 
ن��ظ��ام اإ�����س����دار ال����ث���ائ���ق امل��ط���ر 
يهدف اإلى تقدمي خدمة مميزة
للمواطنني، تنفيذا لتوجيهات ويل العهد، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، وزير 
ت�سهيل  ب�سرورة  نايف،  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الداخلية، 
الإلكرتونية  اخلدمات  تقدمي  على  العمل  و�سرعة  للمواطنني،  الإج���راءات 
والرقي بها. يذكر اأن النظام يتيح للم�اطن االطالع مبا�سرة على تفا�سيل 
معلومات الهوية الوطنية وعناوينه واملوافقة عليها، اإ�سافة اإلى اإطالعه على 

�سورته ال�سخ�سية يف الهوية الوطنية واملوافقة عليها من خالل الب�سمة.
 ويحمل النظام بنية حتتية حديثة ح�سب املوا�سفات العاملية القيا�سية، 
ويدعم  عالية،  اأمنية  نواحي  يحمل  كما  خمتلفة،  بيئات  اأرب��ع  على  ويعمل 
اأنظمة الت�سغيل وقواعد البيانات الع�سرية، اإ�سافة اإلى دعم اإ�سدار وطباعة 

جميع اأن�اع ال�ثائق اخلا�سة باالأح�ال املدنية.
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اللقاء األول لرواد 
التوعية اإلسالمية

مبنطقة  للتعليم  العامة  الإدارة  نظمت 
ال��ت��وع��ي��ة  ل�����رواد  الأول  ال��ل��ق��اء  ع�����س��ري، 
الإ����س���الم���ي���ة ل��ل��ع��ام ال���درا����س���ي احل���ايل 
للتعليم  العام  املدير  بح�سور  باملنطقة، 
ك���رم���ان، وع�سو  اآل  ج��ل��وي  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
�سعد احلجري،  الدكتور  بع�سري  الإفتاء 
ل��ل��ت��وع��ي��ة  ن��ح��و 300 رائ�����د  ومب�����س��ارك��ة 
الإ���س��الم��ي��ة مب���دار����ض امل��ن��ط��ق��ة، وع��دد 
م��ن اأول��ي��اء الأم����ور، وذل���ك على م�سرح 

الرتبية الفكرية باملحالة.

فنون أبها تحتفى 
باليوم الوطني 85

ت��ن��ظ��م اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ب��اأب��ه��ا ال��ع��دي��د من 
ال���ف���ع���ال���ي���ات وال������رام������ج والأن�������س���ط���ة 
لالحتفال باليوم الوطني للمملكة لهذا 

العام.
وت��ت�����س��م��ن ال���ف���ع���ال���ي���ات امل��ع��ر���ض 
الت�سكيلي »اأنا الوطن« الذي ي�سارك فيه 
واأم�سية  ع�سري،  منطقة  وفنانات  فنانو 
ل��ل�����س��ي��دات مب�ساركة  ث��ق��اف��ي��ة وط��ن��ي��ة،  

بع�س �ساعرات املنطقة.

ورشة تسـويق منتجات
لسيدات األعمال

ممثلة  باأبها،  التجارية  الغرفة  نظمت 
يف م���رك���ز ����س���ي���دات االأع������م������ال، ور����س���ة 
ع��م��ل ب��ع��ن��وان »ق��واع��د ال��ل��ع��ب��ة« ناق�ست 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات ت�������س����ي���ق امل���ن���ت���ج���ات 

واخلطط الت�سويقية.
اإبراهيم  اآل  وقدمت املدربة �سحى 
ع�����ددا م���ن اخل������رات ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة من 
خالل ور�س العمل واملحا�سرات وعر�س 
ال��ب��ورب��وي��ن��ت وت���دري���ب���ات ع��م��ل��ي��ة على 

الت�س�يق.

أول مـدرسة ثانوية
ذكية بأبها

�سعد  ع�سر  تعليم  مدير  م�ساعد  د�سن 
اجل�������وين، ب���رن���ام���ج امل����در�����س����ة ال��ذك��ي��ة 
اأول  لتكون  اأب��ه��ا،  يف  الأول����ى  بالثانوية 
م���در����س���ة م����ن ن���وع���ه���ا ع���ل���ى م�����س��ت��وى 

املنطقة.
امل��ادة  تطبيق  على  اجل���ين  واطلع 
امل���ق���ررات، حيث عقدت  ن��ظ��ام  احل���رة يف 
امل���در����س���ة ���س��راك��ة م���ع امل��ع��ه��د ال��ث��ان���ي 
على  الطالب  لتدريب  باأبها  ال�سناعي 

مادة »مبادئ ميكانيكا ال�سيارات«.

أدبي أبها يحتفي 
باليوم الوطني

���س��م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات الح��ت��ف��ال��ي��ة ب��ال��ي��وم 
ال��وط��ن��ي 85، ن��ظ��م ن����ادي اأب���ه���ا الأدب����ي 
حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان »ال��وط��ن يف وج���دان 
ال�����س��ع��راء ال�����س��ع��ودي��ني« ل��ع�����س��وة هيئة 
ال��ت��دري�����ض ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ورة م��رمي 
ال���غ���ام���دي، والأدي�������ب ال���دك���ت���ور اأح��م��د 
التيهاين، قدما خاللها جتارب ال�سعراء 
الندوة  وح�سر  الوطنية.  الق�سائد  يف 
عدد من الأدباء وال�سعراء والأكادمييني 

والإعالميني.

دورة إلدارة وجهات 
عسير السياحية

ال�جهات  وت�س�يق  اإدارة  دورة  اأق��ي��م��ت 
العامة  الهيئة  تنظمها  التي  ال�سياحية 
تقدمي  االأول  ال��ي���م  و���س��ه��د  لل�سياحة، 
وجهة  »ع�سري..  م��ب��ادرة  م�سروع  مدير 
�سياحية رئي�سية على مدار العام« طارق 
خ����ان حم���ا����س���رة ع���ن امل����ب����ادرة وك��ي��ف��ي��ة 
على  امل�����س��رف  وق���دم  املجتمع.  م�ساركة 
امل�������س���ارات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة 
عبداهلل مطاعن ورقة عمل عن امل�سارات 

التي تعمل عليها الهيئة.

أحوال عسير

أمير عسير يشهد االحتفاالت 
الوطنية بتعليم المنطقة

يحيى التيهاني

���س��ه��د اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، ���س��اح��ب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي، ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، الأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، احلفل 
بع�سري،  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي 
ال��ط��الب��ي،  ال��ن�����س��اط  اإدارة  يف  مم��ث��ل��ة 
الوطني  ل��ل��ي��وم   85 ال��ذك��رى  مبنا�سبة 

للمملكة.
وفور و�سوله اإلى مقر احلفل على 
م�����س��رح امل��ف��ت��اح��ة ب��اأب��ه��ا، ���س��اه��د االأم���ر 
وال�سعبية  الك�سفية  ال��ع��رو���ض  في�سل 

املعدة لهذه املنا�سبة.
 ب���ع���د ذل�����ك ب�������داأ احل����ف����ل ب����اآي����ات 
ع��ط��رة م��ن ال���ق���راآن ال��ك��رمي، ث��م كلمة 
جلوي  باملنطقة  للتعليم  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
»ن��ح��ت��ف��ي  ف���ي���ه���ا  وق�������ال  ك����رك����م����ان،  اآل 
ال�  ع��ي��ده  يف  املنا�سبة،  ه��ذه  يف  بال�طن 
التي  التوحيد،  ملحمة  م�ستلهمني   ،85
بقيادة  م��ث��ي��ال،  ال��ت��اري��خ  ل��ه��ا  ي�سهد  مل 
امل��وؤ���س�����ض امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز،ط��ي��ب اهلل 
ثراه، وكيف حت�لت الفرقة اإلى حلمة، 
وا���س��ت��ح��ال اجل��ه��ل اإل���ى ع��ل��م، واخل���وف 

وال�������ولء ل��ل��م��ل��ك والن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن، 
يتم  اأو  يحفظ،  ن�سا  لي�ست  وامل��واط��ن��ة 
احل���وار ح��ول��ه، واإمن���ا ه��ي روؤي���ة ومنهج 

يوؤمن به اجلميع ويطبقونه«.
من�سوبي  ح�����س��ور  »م����ا  واأ�����س����اف 
التعليم يف هذه املنا�سبة الذين ميثل�ن 
ومعلم  وطالبة  طالب  األ��ف   500 نحو 
ال��وط��ن  ب��ي��وم  يحتفون  وه���م  ومعلمة 
وي��ف��خ��رون ب��الن��ت��م��اء اإل��ي��ه وي��ع��ت��زون 
عن  ويذبون  قيادته،  حتت  بالن�سواء 
�سمعته ومكت�سباته، ويعملون جاهدين 
لأن يكون املكانة الالئقة به، اإل اأ�سدق 
دل���ي���ل ع��ل��ى م���ا ي��ح��م��ل��ون��ه م���ن ح�ض 
للمواطنة  وا�ست�سعار  ���س��ادق،  وط��ن��ي 

ال�ساحلة«.
ورف����ع اآل ك��رك��م��ان حت��ي��ة اإج���الل 
الذين �سربوا  البا�سلني  واإكبار للجنود 
اأروع الأمثلة يف النتماء واملواطنة وهم 
ي��ق��ف��ون ع��ل��ى ث��غ��ر ه���ذا ال��وط��ن ليبقى 
مبت�سما يرن� اإلى املجد وليعيدوا لهذه 

الأمة كرامتها.
اآل كركمان يف ختام كلمته،   و�سكر 
الدخيل،  ع��زام  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي��ر 

اأم��ن ليت�سكل بف�سل من اهلل كيان  اإل��ى 
الوطن وهوية املواطن«.

هذا  مع  »لنا  كركمان  اآل  واأ���س��اف 
اليوم وقفات تتمثل يف ال�سكر هلل تعالى 
الذي من علينا بهذا الوطن، والرحمة 
وال�����س��الم مل��ل��وك ح��م��ل��وا ال���ل���واء ف�سهد 
الوطن قفزات يف املجالت كافة، كما اأن 
احلزم  ب�سلمان  واعتزاز  فخر  وقفة  لنا 
التقدم  ن��ح��و  ب��ن��ا  ي�سري  ال���ذي  والإب�����اء 
وال���ب���ن���اء، ���س��ل��م��ان ال�����ذي اأع�����اد ل��ل��ع��رب 
ع�سداه  ومعه  غياب،  ط�ل  بعد  الهيبة 

ويل العهد، وويل ويل العهد«.
لالأمر  �سكره  كركمان  اآل  وق���دم 
ف���ي�������س���ل ب�����ن خ�����ال�����د، ع���ل���ى ت�����س��ري��ف��ه 
مل�سرية  املحدود  غري  ودعمه  الحتفال، 
تعزيز  اأن  م��وؤك��دا  املنطقة،  يف  التعليم 
النتماء والولء وتر�سيخ روح املواطنة، 
يقع يف قلب املعلم الرتبوي، م�سريا اإلى 
نعاي�ض  اأن  يف  ل��ه  ح��دود  ل  الطموح  اأن 
تعليما متقدما يتفق مع اآمال وتطلعات 

امللك والوطن واملواطن.
العليا  ال��ك��ل��م��ة  اأن  »ن���وؤك���د  واأردف 
بالدين،  والع���ت���زاز  ال��ك��رى،  للثوابت 

والتعليم  ال�������وزارة،  م��ن�����س��وب��ي  وج��م��ي��ع 
على  ال��ط��ال��ب��ات  وال��ط��الب  املنطقة،  يف 
ال��ت��م��ي��ز يف ال��ت��ع��ب��ري ع���ن ح���ب ال��وط��ن 

و�سدق النتماء.
عقب ذلك �ساهد احل�س�ر، عر�سا 
الوطن  ق��ن��ادي��ل   « واأوب���ري���ت  م�سرحيا، 
حل��س  اإب��راه��ي��م  ال�ساعر  كلمات  م��ن   «
واإخراج اأحمد ال�سروي، كما �سهد اجلفل 
20 برناجما وفعالية، ح�سب مدير اإدارة 
اأحمد  ع�سر  بتعليم  الطالبي  الن�ساط 
على  اح��ت��وى  اأن����ه  م�سيفا  ح��ا���س��ر،  اآل 
»تيفو« لأك��ر من  عر�ض طالبي كبري 
2500 طالب من جميع مدار�ض املنطقة 
الوطنية  الهوية  جت�سد  لوحة  لتكوين 
»�سركة  مع  بالتعاون  مبتكر،  بت�سميم 

دهانات اجلزيرة«.
وت�سمن احلفل اأي�سا تكرمي اأبناء 
ال�����س��ه��داء وت��ق��دمي ال��ه��داي��ا ل��ل��ق��ي��ادات 

الع�سكرية باملنطقة.
على  القائمون  ت�سرف  اخلتام  ويف 
املنطقة،  اأم����ري  ع��ل��ى  ب��ال�����س��الم  احل��ف��ل 
تذكارية  هدية  كركمان  اآل  ق��دم  بينما 

ل�سم�ه بهذه املنا�سبة.



عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  بي�سة،  وجامعة  امللك خالد  رفع معايل مدير جامعة 
الرحمن بن حمد الداود، با�سمه وا�سم جميع من�سوبي ومن�سوبات اجلامعتني 
اأ�سمى اآيات التهاين اإلى مقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد 
العزيز، حفظة اهلل، و�سم� ويل عهده االأمني االأمر حممد بن نايف بن عبد 
العزيز، حفظة اهلل، واإلى �سمو ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض 
الوزراء الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز، حفظه اهلل، مبنا�سبة ذكرى 

اليوم الوطني 85 للمملكة العربية ال�سعودية.
التي  الغالية  الذكرى  اأن هذه  املنا�سبة،  واأك��د معاليه يف ت�سريح بهذه 
تعي�سها مملكتنا احلبيبة يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
مدرو�سا  وتط�يرا  تعزيزا  اململكة  فيه  ت�سهد  وال��ذي  اهلل،  اأي��ده  عبدالعزيز، 
بتمكني  متيز  التنموية،  وامل�ساريع  احلكومية  لالأجهزة  اخل��ط��وات  و�سريع 
بالإ�سافة  ال��ق��ي��ادي��ة،  املنا�سب  اأع��ل��ى  وتقليدها  امل��وؤه��ل��ة  ال�سابة  ال��ك��ف��اءات 
وتن�سيق  ال��ك��ف��اءة،  يحقق  مب��ا  ال��دول��ة  يف  العليا  املجال�س  هيكلة  اإع���ادة  اإل��ى 
اجله�د واخل��ط��ط، وي�سرع من وت��رة االإجن���از وحتقيق االأه���داف وال��روؤى 

الإ�سرتاتيجية.
اململكة وتاأثرها على  ب��ارزا ملكانة  الزاهر تعزيزا  العهد  كما �سهد هذا 
وتاريخها  الثابتة  ومبادئها  يت�افق  ومب��ا  وال����دويل،  االإقليمي  امل�ست�يني 
امل�سرف يف دعم جميع الق�سايا العربية واالإ�سالمية العادلة، وذلك لتحقيق 
املراتب،  اأعلى  التقدم  �سلم  يف  له  وطن  لت�سييد  ال�سعودي  املواطن  تطلعات 
اأرج��اء هذا  البناء وا�سحة يف كل  التط�ر و�س�اهد  اأن معامل  م�ؤكدا معاليه 

الوطن الغايل.
تتابع يف  التي  الوطني  اليوم  ق�سة  اأن  خالد  امللك  وبني مدير جامعة 
العزيز  عبد  امللك  امل�ؤ�س�س  امللك  ابتداء من  البالد  مل�ك هذه  معاملها  ر�سم 
بن عبد الرحمن اآل �سعود، رحمه اهلل، و�سول اإلى خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبد العزيز، لهي ق�سة ترز لالأجيال ملحمة جمع ال�ستات، 
ب��اهلل،  ب��الإمي��ان  عامر  وط��ن  وتاأ�سي�ض  الكلمة،  وتوحيد  الأم���ن،  وا�ستتباب 
العي�ض  �سبل  باأف�سل  يزدهر  واملعرفة،  بالعلم  ومتزود  نقية،  بعقيدة  مت�سلح 

والرفاهية، وينعم بوافر الأمن ، ورغد العي�ض .
واأ�ساف الدكت�ر الداود »اأننا يف ذكرى ت�حيد هذه البالد، ونحن ن�سهد 
التنمية ال�ساملة للوطن واملواطن، لرنى ثمار الروؤية احلكيمة مللوك اململكة 
طوال تاريخها واملتمثلة يف ال�ستثمار الكرمي يف التنمية الب�سرية من خالل 
التو�سع يف افتتاح موؤ�س�سات التعليم العايل وبراجمه، وفتح فر�ض البتعاث 
التنمية  اأ�سبحت  حتى  العاملية،  اجلامعات  اأف�سل  خ��رات  م��ن  لال�ستفادة 

والتطوير �سمًة لهذا الوطن الكرمي، ومعلما من معامله«.
�سهدت  اجلامعة  اأن  معاليه  اأو�سح  خالد،  امللك  جامعة  يخ�س  وفيما 
البالد،  ه��ذه  ق��ي��ادة  م��ن  �سخيا  دعما  ال�سع�دية،  اجلامعات  م��ن  كمثيالتها 
الت�سنيفات  يف  متقدمة  منا�سب  تبواأها  يف  اأ�سهم  ومعنويا،  م��ادي��ا  ودع��م��ا 
وما  ملجتمعها،  والبحثية  العلمية  تقدمي خدماتها  للجامعة  وي�سر  العاملية، 
كان لكل ذلك اأن يتم ل�ال ت�فيق اهلل اأوال ثم الدعم ال�سخي واملتابعة احلكيمة 

من لدن قيادة هذا الوطن الكرمي .
ويف ختام ت�سريحه رفع الدكت�ر عبد الرحمن الداود �سكره وامتنانه 
ك��ل م��ا قدمته وت��ق��دم��ه يف �سبيل تنمية  امل��ب��ارك��ة على  ال��ب��الد  ل��ق��ي��ادة ه��ذه 
امل�اطن ورفاهيته، �سائال اهلل اأن يدمي على هذه البالد نعمة االأمن واالأمان 
االأم��ني،  عهده  وويل  ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  قيادة  ظل  يف  واال�ستقرار 
و�سم� ويل ويل عهده، حفظهم اهلل جميعا، كما اأزجى معاليه عظيم �سكره 
ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن عبد العزيز اأمري منطقة 
ع�سري ملا حظيت به منطقة ع�سري عموما ، وجامعة امللك خالد خ�سو�سا من 

حر�سه ومتابعته، ودعمه الذي ل ينقطع.

مدير الجامعة:
اليوم الوطني هو قصة

تبرز لألجيال ملحمة
جمع الشتات
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الجامعة تحتفل باليوم الوطني
ببرامج نوعية

ي���رع���ى م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
غدا،  ال��داود،  عبدالرحمن  الدكتور 
 ،85 الوطني  باليوم  اجلامعة  حفل 

وت�ستمر الفعاليات ثالثة اأيام.
واأك�����د ع��م��ي��د ����س����ؤون ال��ط��الب 
الدكت�ر مريع الهبا�س اأن الفعاليات 
»دمت  بعنوان  ندوة  ت�سمل  الوطنية 
�����س����اخم����ا« ت����ق����ام غ������دا ب����امل����درج����ات 
امل���رك���زي���ة، واأ����س���ب����ح���ة ���س��ع��ري��ة يف 

البهو اجلامعي بالقريقر )تقام بعد 
غ���د(، مب�����س��ارك��ة ع���دد م��ن ال�سعراء 
وامل���ث���ق���ف���ني م����ن داخ������ل اجل���ام���ع���ة، 
يليها برنامج �سبابي بعن�ان »�سباح 
ترفيهية  ف���ق���رات  ي�����س��م��ل  ال���وط���ن« 
وت���ث���ق���ي���ف���ي���ة وم�������س���اب���ق���ات وط��ن��ي��ة 
واإن�������س���ادي���ة خ�����س�����س��ت ل��ه��ا ج��وائ��ز 

طالبية.
اإطالق  مت  اأنه  الهبا�س  واأو�سح 

و�سم # دمت_�ساخما على برنامج 
التوا�سل الجتماعي »تويرت« ليعر 
فيه عن  اجلامعة  وط��ال��ب��ات  ط��الب 
حبهم وولئهم لهذا الوطن املعطاء، 
م�������س���ريا اإل�������ى ت��خ�����س��ي�����ض ج���وائ���ز 
ع��دة لأف�����س��ل ال��ت��غ��ري��دات، واإط���الق 

م�سابقة ثقافة وطن«.
فعاليات  اأي�سا  تقام   « واأ���س��اف 
في�سل  الأم���ري  ج��ام��ع  يف  م�ساحبة 

ب�����ن خ����ال����د ب����امل����دي����ن����ة اجل���ام���ع���ي���ة 
ب��ال��ق��ري��ق��ر، وم���ن���ه���ا: ك��ل��م��ات ت��ع��زز 
ال��وط��ن��ي��ة والن���ت���م���اء وحت���ارب  روح 
اأع�ساء  التطرف والإرهاب، يقدمها 
ال�سريعة  كلية  م��ن  التدري�ض  هيئة 
الظهر،  �سالة  بعد  الدين،  واأ���س��ول 
على مدى ثالثة اأي��ام ب��دءاً من غد 

الثنني«
عدنان األلمعي

لقطتان اأر�سيفيتان من احتفالت اجلامعة باليوم الوطني العام املا�سي
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تعيين 98 
معيدا 

ومعيدة
سلطان عوض

للدرا�سات  اجلامعة  وكالة  اأعلنت 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ق��ب��ول 
خمتلف  يف  وم���ع���ي���دة  م��ع��ي��دا   98
ال��ك��ل��ي��ات وال��ت��خ�����س�����س��ات، ل��ل��ع��ام 

اجلامعي احلايل 1437/1436.
اأعلنت يف  اجل��ام��ع��ة،  وك��ان��ت 
وق����ت ���س��اب��ق، ح��اج��ت��ه��ا اإل����ى ع��دد 
لت�ستقبل  واملعيدات،  املعيدين  من 
عر بوابتها  الل���ت���ح���اق  ط��ل��ب��ات 
الإل���ك���رتون���ي���ة، ث���م حت��ي��ل��ه��ا اإل���ى 
الأق���������س����ام ح�������س���ب اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 

وتخ�س�ساتها.
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات 
ال�����ع�����ل�����ي�����ا وال������ب������ح������ث ال���ع���ل���م���ي 
احلربي  م��اج��د  الأ�ستاذ الدكتور 
اأو����س���ح اأن�����ه مت���ت امل��ف��ا���س��ل��ة بني 
املتقدمني وفق اآلية وا�سحة، ومن 
واملعتمدة  املعلنة  ال�سروط  خالل 
م���ن ال��ل��ج��ان امل��خ��ت�����س��ة، واأ����س���اف 
»ب��ع��د ذل���ك رف��ع��ت ال��ط��ل��ب��ات اإل���ى 
جم��ل�����س اجل���ام���ع���ة ال����ذي ب����دوره 
اع��ت��م��ده��ا واأح���ال���ه���ا اإل�����ى ع��م��ادة 
����س����ؤون اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
وامل�ظفني«. واختتم قائال »يجب 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ق��ب��ول��ني م��راج��ع��ة 
ع����م����ادة ������س������ؤون اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
ال�ستكمال  التدري�س وامل�ظفني 

م�سوغات تعيينهم«.

اأ. د. ماجد احلربي

اختتام حملة صحتك ثروتك
عدنان األلمعي

اختتمت بكلية الطب، اأخريا، احلملة التوعوية التطوعية »�سحتك ثروتك« 
زيادة  الأ�سحى، بهدف  اإج��ازة عيد  اأثناء  والإب��داع  الطب  ن��ادي  اأقامها  التي 

ال�عي ال�سحي للمجتمع وت�عية اأفراده بخطر ال�سمنة.
واأن  طالبا،   18 فيها  �سارك  احلملة  اأن  ال��ن��ادي  من  م�سادر  واأو�سحت 
املعر�س امل�ساحب �سمل ق�سما لقيا�س ال�سغط وال�سكر وح�ساب كتلة اجل�سم، 
وق�سما اآخر للتوعية بالوزن املثايل لكل فرد، وثالثا لال�ست�سارة يوجد به عدة 

اأطباء،   م�سيفة اأنه )املعر�ض( ا�ستقبل نحو 560 زائرا.
و���س��اح��ب احل��م��ل��ة و���س��م ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي »ت��وي��رت« 
#�سحتك_ثروتك ح�ى بع�س الن�سائح ونقال حيا للفعاليات واآراء الزوار.

اأق����ام ال���ن���ادي يف 13 ذي احل��ج��ة، ب��رن��اجم��ا ملعايدة  م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، 
املدين.  املركزي، وم�ست�سفى اخلمي�ض  املنومني يف م�ست�سفى ع�سري  املر�سى 
وزار الرنامج اأكر من  120 مري�سا، مهنئا اإياهم مبنا�سبة عيد الأ�سحى 

املبارك، وراجيا لهم دوام ال�سحة والعافية. 

»الشريعة« تحتفي بالمستجدين
نظم نادي كلية ال�سريعة واأ�سول الدين، اأخريا، حفال للطالب امل�ستجدين 
الدكتور  الأ�ستاذ  الكلية  عميد  برعاية   ،1437-1436 احلايل  الدرا�سي  للعام 
علي بن حممد ال�سهراين، وح�سور  وكيل الكلية الأ�ستاذ الدكتور حممد بن 

اإبراهيم الغامدي.
وبداأ احلفل بتالوة قراآنية، فكلمة لعميد الكلية حث فيها الطالب على 

اجلد والجتهاد يف التح�سيل الدرا�سي، واإدراك اأهمية املرحلة اجلامعية.
كما األقى رئي�ض وحدة التعلم الإلكرتوين بالكلية الدكتور علي العبيدي 

كلمة اأو�سح فيها اأهمية هذا النظام التعليمي، وكيفية ال�ستفادة منه.
بدوره، دعا رئي�س وحدة االإر�ساد االأكادميي بالكلية عبداهلل اآل نا�سر، يف 
كلمته،  الطالب اإلى الطالع على اللوائح والأنظمة الأكادميية، ومبا تقوم 

به وحدة االإر�ساد من خدمات.
بالكلية،  ال��ن��ادي  م�سرف  الطالبية،  الأن�سطة  وح��دة  مدير  األقى  ثم   
رائد القحطاين كلمة عن االأن�سطة غر املنهجية التي تنظمها عمادة �س�ؤون 

الطالب، واأهميتها واآثارها الإيجابية.

نادي الحاسب يقيم حفل معايدة
اأقام نادي احلا�سب، االثنني املا�سي، حفال للمعايدة، ح�سره عميد كلية عل�م 
الأق�سام،  وروؤ���س��اء  الكلية،  ووك��الء  الرباع،  اهلل  عبد  الدكتور  الآيل  احلا�سب 

وجمع من اأع�ساء هيئة التدري�ض والطالب.
ا�ستهل احلفل باآيات من القراآن الكرمي، ثم عر�ض فيديو املعايدة قبل 
مبنا�سبة  اإن�سادية  ل�حة  ب��در،  وحممد  الع�ا�سر،  حممد  الطالبني  تقدمي 
العيد. ويف كلمته، هناأ رائد الن�ساط الطالبي مفرح القحطاين، احلا�سرين 
وم�اهبه  الطالب  �سخ�سية  �سقل  يف  االأن�سطة  دور  اإل��ى  تطرق  ثم  بالعيد، 

وقدراته.

محاضرة عن دور 
االئمة في توعية 

المجتمع  
واالإر���س��اد  للدع�ة  ال��ت��ع��اوين  املكتب  اأق���ام 
وتوعية اجلاليات بخمي�ض م�سيط واإدارة 
بالتعاون  وال���دع���وة،  وامل�����س��اج��د  الأوق����اف 
باجلامعة،يف  الفكرية  التوعية  مع وحدة 
بامل�ست�سفى  وال���ن���دوات  امل���وؤمت���رات  ق��اع��ة 
ال�����س��ع��ودي الأمل������اين ب��ع�����س��ري، حم��ا���س��رة 
توعية  يف  واخلطباء  الأئمة  »دور  بعنوان 
امل��ج��ت��م��ع ���س��د اأف����ك����ار ج���م���اع���ات ال��ع��ن��ف 
العام على وحدة  امل�سرف  األقاها  والغلو«، 
ال��ت��وع��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ب��اجل��ام��ع��ة،  ال��دك��ت��ور 
ي��ح��ي��ى ال��ب��ك��ري. ج���اء ذل���ك ب��رع��اي��ة كل 
بن  �سعيد  م�سيط،  خمي�ض  حمافظ  م��ن 
عبدالعزيز بن م�سيط، ومدير فرع وزارة 
والدعوة  والأوق���اف  الإ�سالمية  ال�سوؤون 
حجر  ال�سيخ  ع�سر،  مبنطقة  واالإر���س��اد 

بن �سامل العماري.
سعيد العمري

»استخدام بالك 
بورد« في دورة 
تدريبية بالمحالة

ن����ظ����م ن���������ادي ال�������رام�������ج امل�������س���رتك���ة 
التعليم  �سركة  مع  بالتعاون  باملحالة، 
ال��ن��وع��ي ال��ق��اب�����س��ة، الأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، 
امل�ستجدين  ل��ل��ط��الب  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
التعليم  ن��ظ��ام  ا���س��ت��خ��دام  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن 
الإل����ك����رتوين »ب����الك ب������ورد«، ب��رع��اي��ة 
امل���ن�������س���ق ال����ع����ام ل���ل���رام���ج امل�����س��رتك��ة 

باملحالة الدكتور يحيى ال�سرحان.
وت���ن���اول���ت ال������دورة ك��ي��ف��ي��ة دخ���ول 
ب��ورد«،  »ب��الك  نظام  الطالب اجلامعي 
واآلية حتميل املحا�سرات منه اإلى جهاز 
احلا�سوب، كما ت�سمنت طريقة متابعة 

واإر�����س����ال حلولها  امل��ن��زل��ي��ة  ال���واج���ب���ات 
عر هذا النظام، وكذلك التعرف على 
من  اإلكرتونية  ر�سالة  اإر���س��ال  طريقة 
اخلا�سة  النتائج  وت�سفح  املقرر،  بريد 
ب���الخ���ت���ب���ارات ال��ق�����س��رية وال�����س��ه��ري��ة، 
وكيفية دخول الطالب منتديات املقرر، 
وال�����رد ع��ل��ى امل��و���س��وع امل���ط���روح فيها، 

وطريقة طرح مو�سوع جديد.
وحظيت الدورة بح�سور طالبي 
ك���ب���ري، ومب����داخ����الت وا���س��ت��ف�����س��ارات 
اأث���رت مو�سوع  ال��ط��الب  م��ن  متنوعة 

الدورة.

نظم فريق العمل التطوعي 
في مجمع البرامج المشتركة 
بالمحالة، بالتعاون مع شركة 

التعليم النوعي القابضة, 
الثالثاء الماضي، حملة تطوعية 
لتنظيف مسجد المجمع، وترتيب 

المصاحف وإزالة الغبار عنها, 
وجمع األوراق المحترمة 

التالفة من المسجد ووضعها 
في أماكنها  المخصصة. وعبر 

الطالب المشاركون  في الحملة 
عن »سعادتهم بالقيام بهذا 
العمل النبيل الذي يغرس حب 
التطوع في النفوس ويشجع 

على العمل الخيري«.
عدنان األلمعي

حملة تطوعية لتنظيف مسجد
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مجتمع الجامعة

أخبار الجامعة

قرارات إدارية
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  م��دي��ر  اأ���س��در 

الداود قرارات عدة �سملت االآتي:
• تعيني الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز الفقيه عميدا 

لكلية العلوم والآداب بتنومة.
عميدة  القرين  �سنيفاء  الدكت�رة  تعيني  جتديد   •

للمركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات.
• جتديد تعيني الدكتورة منرية اأبو حمامة عميدة 

لكلية املجتمع للبنات باأبها.
الدكتورة خريية ع�سريي عميدة  • جتديد تعيني 

لكلية الآداب للبنات باأبها.
• جتديد تكليف الدكتورة خلود اأبو ملحة بالعمل 

م�ساعدة لوكيل اجلامعة لكليات البنات.
وكيلة  ملوذ  اآل  ح�سة  ال��دك��ت��ورة  تعيني  جتديد   •
الأك����ادمي����ي واجل������ودة لكليات  ال��ت��ط��وي��ر  ل��ع��م��ادة 

البنات.
• تكليف املحا�سرة منال ال�سقحاء بوكالة ال�سوؤون 

الأكادميية يف كلية العلوم للبنات باأبها.
ق�سم  برئا�سة  ع�سريي  جميلة  املحا�سرة  تكليف   •

علم النف�ض بكلية الرتبية للبنات باأبها.
• تكليف املحا�سرة �سيخة رفاع برئا�سة ق�سم اللغة 
بخمي�ض  للبنات  والآداب  العلوم  بكلية  الإجنليزية 

م�سيط )جممع 1(.
• تكليف املحا�سرة بدرية اأبو حا�سل برئا�سة ق�سم 
للبنات  ال��رتب��ي��ة  بكلية  ال��ت��دري�����ض  وط���رق  امل��ن��اه��ج 

باأبها.
• جتديد تكليف املحا�سرة اإلهام الغامدي برئا�سة 
للبنات  والآداب  العلوم  بكلية  العربية  اللغة  ق�سم 

بخمي�ض م�سيط )جممع 2(.
ق�سم  برئا�سة  احل��رب��ي  دال��ي��ا  املحا�سرة  تكليف    •
املنزيل  والق��ت�����س��اد  الإدارة  بكلية  الأع��م��ال  اإدارة 

للبنات باأبها.

العتيبي في مؤتمر بالصين
ق�����س��م اجل����راح����ة بكلية  امل�������س���ارك يف  االأ����س���ت���اذ  ����س���ارك 
يف  بحثية  ب��ورق��ه  العتيبي  ليف  حممد  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ب 
الكوجنر�ض الدويل الثاين جلراحة العظام، الذي عقد، 

اأخرا، يف مدينة �سيان بال�سني.
التقنية  »ا���س��ت��خ��دام  ورق��ت��ه  يف  العتيبي  وت���ن���اول   
ال�سفلية:  اجلراحية يف تغطية جروح وك�سور الأط��راف 

درا�سة ت�سريحية اإكلينيكية«.
يذكر اأن التجمع الدويل �سارك فيه عدد كبر  من 

اأطباء جراحة العظام يف العامل.

مجتمع الجامعة

عبد العزيز رديف

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  برعاية 
الإدارة  اأق���ام���ت  ال�������داود،  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��الق��ات اجل��ام��ع��ي��ة، الأح����د 
لتبادل  ال�سنوي،  املعايدة  حفل  املا�سي، 
ال���ت���ه���اين وال���ت���ري���ك���ات مب��ن��ا���س��ب��ة عيد 
الأ����س���ح���ى امل�����ب�����ارك، وذل������ك يف امل��دي��ن��ة 
وك��الء  وبح�سور  بالقريقر،  اجلامعية 
واأع�������س���اء هيئة  اجل���ام���ع���ة وع��م��ي��دي��ه��ا 

التدري�س وامل�ظفني.
 وع��ر ال���داود يف ب��داي��ة اللقاء عن 
ب��احل�����س��ور م��ن ك��اف��ة من�سوبي  ���س��ع��ادت��ه 
اجل���ام���ع���ة، م�����س��ريا اإل�����ى اأن ذل����ك دل��ي��ل 
البيئة  والأل��ف��ة يف  الح���رتام  تبادل  على 
اجلامعية، وق��ال »ك��ل ع��ام واأن��ت��م بخري، 
الأع��م��ال،  �سالح  ومنكم  منا  اهلل  وتقبل 

وحجا مقبول و�سعيا م�سكورا«.
تنظيم  م���ن  ال���ه���دف  اأن  واأو�����س����ح 
التهاين  وت��ب��ادل  التعارف  ه��و  الحتفال 
»امل��ن��ا���س��ب��ة  اأن  م�����وؤك�����دا  وال����ت����ري����ك����ات، 
اأدوارن�����ا  ل���ن���وؤدي  ف��ر���س��ة حقيقية  مت��ث��ل 
الجتماعية فيما بيننا، كما نوؤدي اأدوارنا 

الر�سمية والتعليمية والرتبوية«.
)�سور �سفحتي 20 و 21(

مدير الجامعة رعى حفل المعايدة السنوي

القريقر،  يف  مبقرها  اجلامعة،  اأن�ساأت 
وح�������دة ال���ت���وع���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة، ت��ن��ف��ي��ذا 
لتوجيه من وزير التعليم الدكتور عزام 

الدخيل.
الوحدة  اأن  وذك��رت م�سادر مطلعة 
تهتم بتحقيق الريادة يف البناء الفطري 
النوعي  والتطوير  والطالبات،  للطالب 
ل��الأ���س��ال��ي��ب ال���وق���ائ���ي���ة ال��ع��الج��ي��ة من 
واأدوات��ه��ا،  ومظاهرها  املنحرفة  الأف��ك��ار 
اإل���ى خ��دم��ة اجل��ام��ع��ة واملجتمع  اإ���س��اف��ة 
العلمية  والأب��ح��اث  امل�ساريع  خ��الل  م��ن 
التي  وال��رام��ج  والفعاليات  وال��درا���س��ات 
الغلو  ومظاهر  وم��وؤث��رات  اأ�سباب  تعالج 
وال���ت���ط���رف، والإ����س���ه���ام يف ت��دع��ي��م قيم 

الولء والنتماء الوطني لدى ال�سباب.

إنشاء وحدة للتوعية الفكرية
 واأ�سافت امل�سادر اأن الوحدة تهدف 

اإلى ما يلي:
املن�سبط  ال�سليم  الفكر  تر�سيخ   •

بال�سرع والدين.
• حتقيق الروؤية ال�سرعية والفكرية 
املوؤ�سلة واملتزنة للطالب اجلامعي.

• ب���ي���ان وج�����وب ال���ط���اع���ة وال���وف���اء 
جماعة  ول�����زوم  ال�����س��رع��ي��ة  للبيعة 

امل�سلمني.
يف  اجلامعي  الطالب  دور  تعزيز   •

حتقيق ال�الء ال�طني.
• ح��ف��ظ الأم������ن واإب��������راز خ��ط��ورة 
ال���ت���ك���ف���ري وع����الق����ة ذل�����ك ب��ال��غ��ل��و 

والتنطع يف الدين.
�سبكات  بخط�رة  الطالب  ت�عية   •

ال���ت����ا����س���ل ومم�����ا ي���ب���ث ف��ي��ه��ا م��ن 
�سائعات وانحرافات فكرية.

• ت��ن��م��ي��ة ال���������وازع ال���دي���ن���ي ل���دى 
والتحذير من  والطالبات  الطالب 

التهاون بالدماء املع�سومة.
التوجهات  �سد  ال�سباب  حت�سني   •
ال���ف���ك���ري���ة امل���خ���ال���ف���ة ل��ل��ج��م��اع��ات 

املتطرفة الغالية اأو اجلافية.
• بناء عالقة تكاملية بني اجلامعة 
واملجتمع للتوعية والتثقيف بخطر 

الإرهاب والتطرف.
• ال���ت���وا����س���ل ال���ف���ع���ال م����ع ج��م��ي��ع 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة والأه��ل��ي��ة 
ل���ب���ن���اء م�������س���روع وط���ن���ي م��ت��ك��ام��ل 

حلماية الأمن ومقدرات اململكة.

ثمانية 
مقررات 

تجتاز 
اختبار 

QM
يف اإجن���������از غ����ري م�������س���ب���وق ع��ل��ى 
م�������س���ت���وى ج����ام����ع����ات ال�������س���رق 
الأو���������س��������ط، ح�������س���ل���ت ث��م��ان��ي��ة 
باجلامعة  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��ق��ررات 
ع���ل���ى ال�����درج�����ة ال���ك���ام���ل���ة ب��ع��د 
مراجعتها من قبل متخ�س�سني 
ال��ع��امل��ي��ة  امل���ن���ظ���م���ة  دول����ي����ني يف 
Quality Matters-QM التي 
ل�سمان  اجل���ودة  مبعايري  تعنى 
ج�����ودة امل����ق����ررات الإل���ك���رتون���ي���ة 
ع���امل���ي���ا، ك��م��ا ح�����س��ل��ت امل���ق���ررات 
ال�ستحقاق  ختم  على  ال�ثمانية 

من تلك املنظمة لعام 2015 .
 QM وت����ع����ق����د م���وؤ����س�������س���ة 
م��وؤ���س�����س��ة    950 م����ع  �����س����راك����ات 
بينها  العامل، من  تعليمية حول 

جامعة امللك خالد.
اأن مدة تقييم املقرر  يذكر 
الإل������ك������رتوين ت�������رتاوح م����ا ب��ني 
اأربعة اأ�سابيع اإلى20 اأ�سبوعا، يتم 
بوا�سطة  التقييم  خ��الل��ه��ا  م��ن 
حم��ك��م��ني داخ���ل���ي���ني ودول���ي���ني، 
الت�سميم  ج����ودة  مل��ع��اي��ري  وف��ق��ا 

التعليمي. 

نظمت وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة، 
حتت  تدريبيا  برناجما  ب��ال��دم��ام،  اأخ���ريا، 
وال��ف��ع��ال��ي��ات«،  امل���وؤمت���رات  »تنظيم  ع��ن��وان 
مل���ظ��ف��ي ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة ب��اجل��ام��ع��ة، 

»تنظيم الفعاليات« في برنامج تدريبي
وبع�ض القيادات الإدارية، واملوؤهلني ل�سغل 

تلك ال�ظائف.
وق������ال وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
واجل�������ودة ال���دك���ت���ور اأح���م���د اجل��ب��ي��ل��ي اأن 

متكاملة  منظومة  �سمن  ياأتي  الرنامج 
للتدريب يتم تنفيذها وفق خطة حمددة 
تهدف اإلى التنمية املهنية، وتطوير الأداء 

واإك�ساب املهارات ملن�سوبي اجلامعة.

واأ����س���اف »اله���ت���م���ام ب��ال��ت��دري��ب هو 
للجامعة،  ال�سرتاتيجية  التوجهات  اأح��د 
واملتابعة  والرعاية  الدعم  كل  تلقى  التي 
من معايل الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن 
الداود«، موؤكدا اأن التدريب تناول حماور 
وعنا�سر  امل����وؤمت����رات،  اإدارة  م��ن��ه��ا:  ع����دة  
اإعداد الرنامج واإج��راءات تنفيذ املوؤمتر، 
الر�سمية،  وال��زي��ارات  املعار�ض،  اإدارة  وفن 
ودور العالقات العامة يف تنظيم املوؤمترات 
خالل  م��ن  تناولها  مت  حيث  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأن�سطة تدريبية متن�عة مثل ور�س العمل، 

وجل�سات الع�سف الذهني، ولعب الأدوار.
التدريبية  ال����دورة  »م��و���س��وع  وت��اب��ع 
ت��زام��ن م��ع حالة م��ن احل���راك والتطوير 
ال����دائ����م ال������ذي ت�����س��ه��ده اجل���ام���ع���ة، وم���ا 
ي�����س��اح��ب��ه��ا م���ن اإع������داد وت��ن��ظ��ي��م ال��ع��دي��د 
�سواء  املتنوعة  والفعاليات  امل��وؤمت��رات  من 
امل�ستوى  على  اأم  اجل��ام��ع��ة  م�ستوى  على 
ال��وط��ن��ي وال�����دويل، الأم����ر ال���ذي يتطلب 
اإعداد فرق عمل مب�ستوى عال من املهنية 
والح���رتاف���ي���ة ت��ك��ون ق�����ادرة ع��ل��ى تنظيم 
واإدارة تلك الفعاليات ب�سورة تتنا�سب مع 

حققتها  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة  الوطنية  املكانة 
من  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  اجلامعة 
جهة، ومع اخلطوات اجلادة التي تخطوها 

يف طريقها نحو التميز من جهة اأخرى«.
للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة  اأن  واأك����د 
واجل������دة حت��ر���س ع��ل��ى تطبيق ���س���اب��ط 
وم���ع���اي���ري ����س���ارم���ة ل���ل���ت���اأك���د م����ن ج����ودة 
ال��ت��دري��ب امل��ق��دم ���س���اء يف ه��ذه ال���دورة اأم 

غريها من الدورات التدريبية.
وق�������ال »ه�������ذه امل���ع���اي���ر ت��ت��م��ث��ل يف 
اخ���ت���ي���ار امل���و����س���وع���ات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي 
ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع الح���ت���ي���اج���ات احل��ق��ي��ق��ي��ة 
ل��ل��ج��ام��ع��ة وم��ن�����س��وب��ي��ه��ا، واخ��ت��ي��ار نخبة 
يف  املتميزة  اخل���رات  ذوي  امل��درب��ني  م��ن 
جمال التدريب، وو�سع �سوابط للتحاق 
املتدربني بالدورات، و�سوابط لجتيازهم 
املنا�سب  املكان  اختيار  اإل��ى  اإ�سافة  اإي��اه��ا، 
لذلك«،  املخ�س�سة  التدريبية  والقاعات 
املتدربني  ر�سا  تقي�س  ال�كالة  اأن  كا�سفا 
وت�����س��ت��ق�����س��ي اآراءه�����������م وم���ق���رتح���ات���ه���م 
ال��دورات  يف  منها  لال�ستفادة  التطويرية 

التدريبية الالحقة.
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أخبار الجامعة

عودا حميدا

د. محمد
بن علي الحسون 
وكيل الجامعة للشؤون 
التعليمية واألكاديمية

كما  طالبها،   1437/1436 العام  ه��ذا  بداية  اجلامعة  ا�ستقبلت 
ا�ستقبلت عددا من اأ�ساتذتها يف التخ�س�سات العلمية والإن�سانية 
اجلامعة  وكالة  يف  ونحن  وفروعها،  اجلامعة  بكليات  املختلفة 
اجلامعة  من�سوبي  بكل  نرحب  والأكادميية،  التعليمية  لل�سوؤون 

ونرجو لهم عاما جديدا حافال بالعطاء.
وندعو  اجلامعي،  العام  بهذا  اجلميع  نهنئ  اأن  لنا  ويطيب 
العلمية  وامل��راك��ز  الأق�����س��ام،  الكليات وروؤ���س��اء  ع��م��داء  الأ���س��ات��ذة 
جادة  بداية  الدرا�سي  الف�سل  ه��ذا  بداية  تكون  اأن  اجلامعة  يف 
واأهدافها  اجلامعة  روؤي��ة  يرتجم  ال��ذي  بالعطاء  حافلة  مثمرة 
تاريخية  بلحظة  مي��ر  بلدنا  اأن  �سيما  ل  املجتمع،  يف  ور�سالتها 
الواحد  الفريق  ا�ستثنائية تتطلب تكثيف اجلهود والعمل بروح 
وتعميق  واخلارجية،  الداخلية  التحديات  كل  �سبيل مواجهة  يف 
الولء للوطن وللقيادة ال�سيا�سية يف بلدنا احلبيب ممثلة بخادم 
احلرمني ال�سريفني، وويل عهده وويل ويل عهده حفظهم اهلل 

و�سدد خطاهم.
اجلامعات  يف  �سيما  ول  العلمية  املوؤ�س�سات  يف  ر�سالتنا   اإن 
ر�سالة �سامية وعظيمة، ولها اأهميتها يف بناء املجتمع وامل�ساركة 
يف عملية التنمية، ولذلك ن�سد على اأيديكم يف العمل اجلاد، وفق 

روؤية وا�سحة لتج�سيد ر�سالتنا يف املجتمع.
اإن اأبناءنا الطالب والطالبات يف جامعتنا العريقة ينتظرون 
التعليمة ل تقف عند حدود  العملية  اأن  نوؤكد  الكثري، ونحن  منا 
وت��ق��ومي  ال��ف��ك��ر  ب��ن��اء  لت�سمل  ت��ت��ج��اوزه��ا  واإمن����ا  التعليمي،  امل��ن��ه��ج 
املجتمع،  وخ��دم��ة  للحياة  والطالبات  ال��ط��الب  واإع����داد  ال�سلوك، 
وهذا يجعلنا اأمام م�سوؤولية كبرية يف الرتقاء بامل�ستوى التعليمي 
من ناحية، وحماية اجليل فكريا من التطرف، والأفكار املنحرفة 
واإعدادهم يف ظل الو�سطية والعتدال حتقيقا للو�سطية التي اأمر 

بها ديننا احلنيف. وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري وال�سداد.

ريم العسيري

ك�����س��ف��ت درا�����س����ة اأج���رت���ه���ا ع��م��ي��دة كلية 
العلوم الطبية التطبيقية بفرع اجلامعة 
الأم  �سحة  متري�ض  اأ���س��ت��اذة  تهامة،  يف 
وال���ر����س���ي���ع، ال����دك����ت����ورة م���ن���ى جم��اه��د 
يزيد  ال��ت��ع��اوين  اأن  التعلم  الب�سيوين، 
من التفاعل بني الطالب  وينمي ثقتهم 
باأنف�سهم، كما اأن له القدرة على حت�سني 
التعلم  م���ع  ال��ع��ق��ل��ي��ة م��ق��ارن��ة  ال�����س��ح��ة 

الفردي املح�ض.
وعك�ست نتائج الدرا�سة تدين الثقة 
حيث  التمري�ض،  طالبات  بني  بالنف�ض 
اأ�سارت اإلى انخفا�س يف االختبار القبلي 
وال�سابطة  التجريبية  املجموعات  بني 
ال��ت��وايل،  ع��ل��ى   ٪55.2 و   ٪56.3 بن�سبة 
م��ب��ي��ن��ة اأن امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ك��ان 
متو�سط درجاتها 18.28 + 5.41، يف حني 

ال�سابطة  املجموعة  اأن متو�سط درجات 
ع��دم وجود  اإل��ى  5.29، وخل�ست   +  19.4
الختبار  املجموعتني يف  بني  كبري  فرق 

القبلي.
وب��ع��د االخ��ت��ب��ار ال��ب��ع��دي، اأظ��ه��رت 
نتائج الدرا�سة اإلى حت�سن الثقة بالنف�ض 
وتو�سلت  التجريبية،  املجموعة  ل��دى 
امل��ه��ارات  ي��ع��زز  ال��ت��ع��اوين  التعلم  اأن  اإل���ى 
الطالب  ل��دى  وامل�سوؤولية  الجتماعية 

والطالبات.
وعن مفهوم التعلم التعاوين، قالت 
اإن����ه ي��ع��ن��ي جم��م��وع��ة �سغرية  ال��ب��اح��ث��ة 
يف  وي�ستند  معا،  يتعلمون  الطالب  من 
اجل��ام��ع��ات اإل���ى ن��ظ��ري��ات ال��ن��م��و امل��ع��ريف 
والتعلم ال�سلوكي والرتابط الجتماعي، 
وي����رت����ب����ط مب���ج���م���وع���ة م�����ن ال���ن���ت���ائ���ج 
الجتماعية والنف�سية الإيجابية، مبا يف 
ذلك الدعم الجتماعي، وجودة عالقات 

ال����ط����الب، وال���ث���ق���ة ب��ال��ن��ف�����ض، وي�����س��م��ل 
للتح�سيل  التعاوين  التعلم  اأي�سا فوائد 
ال���درا����س���ي ال����ع����ايل، وحت��ق��ي��ق م�����س��ت���ى 
اأف�����س��ل يف م���ه���ارات ال��ت��ف��ك��ري ال��ن��ق��دي، 
وال��ت���ت��ر،  ال��ق��ل��ق  م�ست�يات  وان��خ��ف��ا���س 

وزيادة الدوافع الذاتية للتعلم.
املحا�سرة  اأن  الب�سيوين  واأو�سحت 
ه��ي ط��ري��ق��ة ال��ت��دري�����س االأك����ر �سي�عا 
العايل، م�ستدركة  التعليم  على م�ستوى 
تعزز  ول  الفردية  الدرا�سة  ت�سجع  اأنها 
ال��الزم��ة لإع����داد اخلريجني  ال��ك��ف��اءات 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  م��وؤك��دة  العمل،  ل�سوق 
اأن  اأن املناق�سة والتعليم التعاوين ميكن 
ي�سعون  الذين  للمعلمني  خيارات  يكونا 
اإل������ى حت�����س��ني ت��ع��ل��م ال����ط����الب واإع�������داد 

اخلريجني ل�سوق العمل.
املكون  ه��ي  بالنف�ض  »الثقة  وق��ال��ت 
ال��رئ��ي�����س��ي ال���وح���ي���د ال�����ذي ي���وؤث���ر على 

م�����س��ت��وى ال���ك���ف���اءة يف ج��م��ي��ع م��ي��ادي��ن 
احل���ي���اة، وي��رت��ب��ط ب��ال��ن��ج��اح يف ال��ع��م��ل، 
وال��ت��ح�����س��ي��ل ال���درا����س���ي، وال��ت���اف��ق بني 
االأ����س���خ���ا����س، وال�����س��ع��ادة ال��ع��ام��ة، وه��ي 
املمر�سني  و�سمة من متطلبات  متطلب 
وامل��م��ر���س��ات اجل��ي��دي��ن، وارت���ف���اع الثقة 
وات��ب��اع  اأف�����س��ل  اأداء  اإل���ى  ي���وؤدي  بالنف�ض 
من����ط ح����ي����اة ����س���ح���ي م���رت���ب���ط ب����زي����ادة 

الفعالية الذاتية والقيادية«.
وك���ان���ت ال���درا����س���ة اأج����ري����ت على 
ق�سم  م��ن  طالبة   61 م��ن  مكونة  عينة 
ال��ت��م��ري�����ض ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
العينة  وق�سمت  مبحايل،   التطبيقية 
جتريبية  اإح��داه��م��ا  جمموعتني،  اإل���ى 
وف��ق  للتعليم  ت��ع��ر���س��ت  )32ط���ال���ب���ة(، 
ال���ط���ري���ق���ة ال����ت����ع����اون����ي����ة، والأخ���������رى 
بطريقة  در���س��ت  طالبة(   29( �سابطة 

املحا�سرات التقليدية.

دراسة: التعلم التعاوني ينمي ثقة الطالب بأنفسهم 

سعيد العمري

�ساركت كلية العل�م االإن�سانية، اخلمي�س 
العلمي  البحث  اأي��ام  فعاليات  املا�سي، يف 
12 م�ساركة يف  ب�  احل��ادي ع�سر  ال�سنوي 

اأربع جل�سات. 
واأو��������س�������ح ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
اأن  ال�سريف  يحيى  ال��دك��ت��ور  الإن�سانية 
»البحث العلمي ميدان رحب واأفق وا�سع 
ي��ت��ب��ارى ف��ي��ه ال��ب��اح��ث���ن يف ���س��ت��ى ف��روع 
امل��ع��رف��ة، واحل��اج��ة اإل��ي��ه قائمة م��ادام��ت 
بكل  املجتمع  رقي  يف  ي�سهم  كما  احلياة، 
التي  الركائز  اأهم  اأي�سا من  فئاته، وهو 
ت��اأدي��ة  وب��ه��ا اجل��ام��ع��ات يف  ت��ق��وم عليها 

ر�سالتها«.
م���ن ج���ه���ت���ه،  ق�����ال  رئ��ي�����ض م��رك��ز 
ال��ب��ح��وث ب��ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور ���س��ع��ي��د اآل 

ال��راف��د  ه��و  العلمي  »البحث  اأن  مو�سى 
احل��ق��ي��ق��ي وال�������س���ري���ان ال��ن��اب�����ض احل��ي 
م�����س��رية  ويف  الأك����ادمي����ي����ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
اأن  مو�سحا  وجودها«،  واأ�سل  اجلامعات 
احتفاء اجلامعة بيوم البحث العلمي 11 
واحتفال  ومنجزاته  بالعلم  احتفاء  هو 

بالبحث وطرائقه املنهجية املتنوعة. 
ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  م�������س���ارك���ة  اأن  ي���ذك���ر 
االإن�سانية ا�ستملت على كلمة لعميد الكلية، 
بالكلية،  اأق�����س��ام  ل��ث��الث��ة  ج��ل�����س��ات  واأرب�����ع 
واجلغرافيا  واآداب��ه��ا،  العربية  اللغة  ه��ي: 
مو�سوعا   12 بواقع  والت�سال،  والإع���الم 
بحثيا موزعة على النحو التايل: اجلل�سة 
القحطاين،  مفلح  الدكتور  راأ�سها  الأول��ى 
وال��ث��ان��ي��ة راأ���س��ه��ا ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
العربية  اللغة  لق�سم  وكالهما  املح�سني، 
يف  باحثني  ثمانية  فيهما  و�سارك  واآدابها، 

الدكتور عادل  اأب��و طالب، وحت��دث فيها 
ع��ب��د احل��م��ي��د ع���ن ت��غ��ري ه��ي��ئ��ة الأر�����ض 
باأبها احل�سرية، والدكتور عالوة اأحمد 
ع��ن�����س��ر ب����ق����راءة يف ظ���اه���رة ال��ت��غ��رات 

املناخية. 
ال��راب��ع��ة لق�سم  واأخ�����ريا، اجل��ل�����س��ة 
االإعالم واالت�سال و�سارك فيها الدكت�ر 
ع��م��ر ب��و���س��ع��دة ب���ورق���ة ع���ن ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
الإعالم اجلديد،  للتلقي يف  والالزمنية 
كما قدم فيها الدكتور �ساعد �ساعد ورقة 
الن�ض  على  التكنولوجيا  »تاأثري  بعنوان 

ال�سحفي«.
ال��ب��ح��ث  اأي������ام  اأن ف��ع��ال��ي��ات  ي���ذك���ر 
العلمي انطلقت يف 16 ذي القعدة املا�سي، 
وم���ا ت����زال م�����س��ت��م��رة، وت��ن��ظ��م��ه��ا ع��م��ادة 
مع  بالتعاون  باجلامعة،  العلمي  البحث 

مركز الأبحاث التابع للكلية.

�سيبويه  عند  الفرتا�سي  ال�سوؤال  اأبحاث 
اإب��راه��ي��م، دلل���ة ال��ظ��ن يف  للدكتور اأمي���ن 
ال�ستثمار  ب��دوي،  حنفي  للدكتور  القراآن 
يف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن خ���الل احل��ا���س��وب 
والبحث  البارقي،  عبدالرحمن  للدكتور 
العلمي والتنمية الوطنية يف جامعة امللك 
خ��ال��د: كلية ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة من��وذج��اً 
ل��ل��دك��ت��ور ع��ب��دال��ك��رمي ال���ع���ويف، ان��ت��ق��ادات 
حيدر،  ح�سن  للدكتور  للردوين  ال�سامي 
ال���ع���رب ك��م��ا ���س��ورت��ه��ا  امل�����روءة ع��ن��د  اآداب 
اجل���اه���ل���ي���ة ل���ل���دك���ت���ور ���س��ل��ي��م��ان حم��م��د، 
نقد  يف  التلقي  وم�ستويات  املتلقي  اأح��وال 
اجلرجاين للدكت�ر علي اأب� زيد، اإ�سكالية 
املنوال املعريف يف درا�سات جتديد البالغة 

للباحث حممد الكحالوي.
واأما اجلل�سة الثالثة)خا�سة بق�سم 
اجلغرافيا( فقد راأ�سها الدكتور اإبراهيم 

العلوم اإلنسانية تشارك بأربع جلسات في أيام البحث العلمي
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متابعات

عبدالعزيز رديف

اأ�ساد مدير اجلامعة االأ�ستاذ الدكت�ر 
عبد الرحمن الداود باجلهود املبذولة 
ب��ت��ه��ام��ة ع�سري،  امل��ج��م��ع اجل���دي���د  يف 
وقال للقائمني عليه »جهدكم وا�سح 
النوعية  النقلة  خ��الل  من  وملمو�ض 
ال��ت��ي ���س��ه��ده��ا جم��م��ع ك��ل��ي��ات البنات 

باجلامعة يف تهامة«.
جاء ذلك يف زيارة تفقدية جتول 
ف��ي��ه��ا ال������داود يف امل��ج��م��ع الأك���ادمي���ي 
اجل���دي���د اخل���ا����ض ب��ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات، 
ب�����س��ق��ي��ه��ا الأدب�������ي وال��ع��ل��م��ي ب��ت��ه��ام��ة 
وكيل  ا�ستقباله  يف  ك��ان  حيث  ع�سري، 
�سليمان  الدكتور  للم�ساريع  اجلامعة 
ب��ن �سالح ال�����س��وي��ان  وامل�����س��رف على 
فرع اجلامعة بتهامة الدكتور حممد 
امل��ه��ن��د���س��ني  م����ن  وع������دد  م����زه����ر،  اآل 

وامل�سرفني على اإن�ساء املجمع.
ال���داود  ا�ستمع  ال��زي��ارة،  وخ���الل 
االأم�����ر  ع���ن  ���س��رح��ا  م�ستقبليه  م���ن 
املتعلقة مبراحل الإن�ساء كافة، واطلع 
على املرافق اخلدمية، وو�سائل االأمن 

وال�سالمة.
اأن  م��زه��ر  اآل  اأو���س��ح  م��ن جهته 
زي���ارة م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ت��وؤك��د حر�سه 
واه���ت���م���ام���ه ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
وب����اأب����ن����ائ����ه وب����ن����ات����ه م�����ن ال����ط����الب 

والطالبات.
ي��ذك��ر اأن امل��ج��م��ع ي�����س��م ح��وايل 
ال��ت��خ�����س�����س��ات الأدب���ي���ة  ق�����س��م��ا يف   17
م�����زودة مب��ع��ام��ل حديثة  وال��ع��ل��م��ي��ة، 
لتخدم  متط�رة،  تلفزي�نية  و�سبكات 
اآلف طالبة يف جميع  �ستة  اأك��ر من 

املحافظات التابعة لتهامة ع�سري.

الداود للصويان وآل مزهر: جهدكم ملموس
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

قضية

ظاهرة تتم باتفاق سابق بين الطالب
الغياب قبل وبعد اإلجازات..
سرطان يستشري في جسد 

التحصيل العام

اإبراهيم الأ�سلعي
ريا�سيات )تعليم ابتدائي(

ح�سني الكناين
تربية خا�سة

يعقوب اآل عثمان
تربية خا�سة

حممد كنعان
العلوم الإدارية واملالية 

معاذ القد�سي
كلية ال�سريعة

الدكتور علي �سرحان
ع�سو هيئة تدري�س بكلية العلوم الإدارية 
واملالية

الدكتور علي اآل ح�سن
وكيل كلية العلوم الإدارية واملالية 
لل�سوؤون الأكادميية
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قضية

عبدالعزيز رديف

ت�����س��ه��د ف������رتة م����ا ق���ب���ل الإج����������ازات 
�سلبية  ظ���اه���رة  وب��ع��ده��ا،  ال��ر���س��م��ي��ة 
ب����ني ال����ط����الب يف م���ع���ظ���م  م���راح���ل 
التعليم، وهي الغياب اجلماعي، الذي 
العلمي،  حت�سيلهم  يف  ي���ؤث��ر  ب���دوره 
لكل منهج،  اأن هناك خطة  متنا�سني 
ال���ق���درة على  ي��ف��ق��ده��م  غ��ي��اب��ه��م  واأن 
االن�����س��ج��ام يف امل���ق���رر، مم��ا ق��د يعيق 

اجتيازهم املادة التي غابوا عنها.

إتفاق على الضرر
ال��ط��الب يتفقون  اأن  امل��الح��ظ  وم��ن 
اأي��ام  اآخ��ر  وع��دم ح�سور  الغياب  على 
ال�����دوام ق��ب��ي��ل الإج������ازة ب�����س��ك��ل اأك���ر 
ال��دوام، ومن يخالف  مما بعد بداية 
التفاق فاإنه ت�سن عليه حرب نف�سية 
ك���ي���دي���ة، ف��ي�����س��ط��ر ب��ع�����ض ال��ط��الب 
اأيام  اآخر  الراغبني يف احل�سور حتى 
اإلى الغياب بحجة اأن طالب  ال��دوام، 

�سعبته اتفق�ا على عدم احل�س�ر.

تساهل هيئة التدريس
كما اأن هناك بع�سا من اأع�ساء هيئة 
التدري�ض يتهاونون يف احل�سور قبيل 
الإجازات وبعدها، بحجة اأن الطالب 

ل يلتزمون بالدوام يف تلك الأيام.
بع�ض  اآراء  ع��ل��ى  وق��ف��ت  »اآف�����اق« 
ال��ط��الب واأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
يف اآخ��ر اأي��ام ال��دوام قبيل اإج��ازة عيد 
احل�سيلة  فكانت  امل��ب��ارك،  الأ���س��ح��ى 

الآتية:

التزام بسبب شرح المادة 
اأو�سح الطالب بكلية العلوم الإدارية 
اأن����ه حا�سر  وامل��ال��ي��ة حم��م��د ك��ن��ع��ان 
يف اآخ�����ر اأي������ام ال�������دوام ب�����س��ب��ب ���س��دة 
والتزام اأ�ستاذ اأحد املواد املقررة عليه 
املنهج،  ���س��رح  وا���س��ت��م��رار  بالتح�سر 
األزمه  امل��ادة هي ما  اأن �سعوبة  مبينا 

باحل�سور.

وق�����ال »دك����ت����ور امل������ادة ه���و �سبب 
ال�سرح  يف  �سي�ستمر  لأن���ه  ح�����س��وري، 
ح�����س��ب ق��ول��ه ح��ت��ى ل���و ح�����س��ر ط��ال��ب 

واحد فقط«!

حضور 3 من أصل 61 طالبا
الرتبية  بكلية  امل�ستجد  الطالب  اأم���ا 
فقد  الأ�سلعي،  اإبراهيم  )ريا�سيات( 
الطالب  ت��ع��اون  م��ن  ا�ستغرابه  اأب���دى 

واتفاقهم على الغياب اجلماعي.
وق������ال » ه���ن���اك ع�����دد ك���ب���ري م��ن 
اللتحاق  يف  �سبقونا  ال��ذي��ن  ال��ط��الب 
ب���اجل���ام���ع���ة، وه�����م، ي���ا ل���الأ����س���ف، من 
ال��غ��ي��اب يف مثل  ل��ع��م��ل��ي��ات  ي���روج���ون 
هذه االأيام، ونحن امل�ستجدين ال نعلم 

الأنظمة بال�سكل الوا�سح«.
واأ�����س����ار اإل�����ى اأن�����ه ع��ن��دم��ا خ��ال��ف 
زم��������الءه وح�������س���ر اجل���ام���ع���ة ف���ج��ئ 
ب���ح�������س���ور ث����الث����ة ط�����الب ف���ق���ط م��ن 

د. وليد السيد:
الحل في بالك بورد..

وجدية المدرس مطلب
باأن  ال�سيد  وليد  الدكتور  الأعمال  اإدارة  ق�سم  رئي�ض  اع��رتف 
الت�سهيالت للطالب يف مثل هذه  اإلى تقدمي  الق�سم ي�سطر 
اإنه يتم تخ�سي�ض �ساعات »بالك  امل�ستطاع، حيث  الأي��ام قدر 
ب�رد« ملثل هذه االأيام من اأجل حتقيق اأكر قدر من الفائدة 

بحكم اأن اأغلب الطالب لن يح�سروا القاعات الدرا�سية.
واأكد اأن جدية ع�سو هيئة التدري�ض وحزمه، هي امل�ساعد 
الأول لل�سري على اخلطة املطروحة للمناهج من دون غياب. 
ووا�سل »هناك من يعتر اأن الطالب احلا�سرين اإلى اآخر اأيام 
الدوام لهم معاملة خا�سة، وهذا العتبار خاطئ، وال�سحيح 
الغائب هو من يتم معاملته مبعاملة خا�سة  الطالب  اأن  هو 

من ناحية حما�سبته على تق�سره بالنظام«.

رأي مسؤول

اأ����س���ل 61 ط���ال���ب���ا، مم���ا ج��ع��ل دك��ت���ر 
تلقي  دون  بالن�سراف  ياأمرهم  امل��ادة 

املحا�سرة.

نسبة الغياب
من جهته، اأكد طالب الرتبية اخلا�سة 
يعقوب اآل عثمان حر�سه على احل�سور 
حتى الإجازة الر�سمية للح�سول على 
اإل��ى  م�سريا  كاملة،  احل�سور  درج���ات 
على  املحر�ض  اأو  الغائب  الطالب  اأن 
الغياب يف هذه االأيام ال ي�ست�سعر مدى 
ال��غ��ي��اب،  اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ ع��ل��ى ن�سبة 

والدرجات املتعلقة باحل�سور.
وقال »الغياب من دون عذر يوؤثر 
للطالب،  امل��ت��اح��ة  ال��غ��ي��اب  ن�سبة  على 
ول اأح����د ي��ع��ل��م م���ا ���س��ت��اأت��ي ب���ه الأي����ام 
اأي���ام  اآخ���ر  اإل���ى  ف��احل�����س��ور  م�ستقباًل، 
ن�سبة  على  ي��وؤث��ر  ل  لكي  ال���دوام مهم 

الغياب عند احلاجة اإليها«.

األسبوع الميت
ال��ق��د���س��ي بكلية  ال���ط���ال���ب م���ع���اذ  اأم�����ا 
يف  الت�ساهل  اأن  اإل���ى  ف��اأ���س��ار  ال�سريعة 
وبعدها،  الإج���ازة  قبل  ما  اأي��ام  ح�سور 
ق���د ي���ك���ون اأح�����د اأ����س���ب���اب ���س��ك��ن بع�ض 
ال��ط��الب ب��ع��ي��دا ع��ن اجل��ام��ع��ة، اأي يف 
امل��ح��اف��ظ��ات امل��ج��اورة ل��ه��ا. وق���ال »ُبعد 
ال�سبب  يكون  قد  اجلامعة  عن  ال�سكن 
ي�ست�سعب  الطالب  يجعل  الذي  الأول 
اأ�سبوع  اآخ��ر  غياب  وي�ست�سهل  امل�سافة 
يو�سف  مبا  اأو  بعدها  اأو  الإج���ازة  قبل 
بالأ�سبوع امليت«، م�سريا اإلى اأنه بجانب 
ال��دوام  �ساعات  تكون  قد  امل�سافة،  بعد 
قليلة، وهذا ما قد ي�سهل الغياب على 

الطالب ب�سكل اأكر.

اجتهاد وحرص 
واأ�������س������ار ط����ال����ب االإع������اق������ة ال��ع��ق��ل��ي��ة 
اإل��ى  ال��ك��ن��اين  ال��رتب��ي��ة ح�����س��ني  بكلية 

اآخ����ر الأي������ام قبل  اأن احل�����س��ور ح��ت��ى 
ميكن  بعدها،  اأ�سبوع  اأول  اأو  الإج���ازة 
و���س��ف��ه ب��الج��ت��ه��اد وه���و الأم����ر ال��ذي 
اآخ��ر، م�ؤكدا  اإل��ى  �سخ�س  يختلف من 
نف�سه  ع��ل��ى  احل���ري�������ض  ال���ط���ال���ب  اأن 
وحت�����س��ي��ل��ه ال��ع��ل��م��ي ���س��ي��ح�����س��ر حتى 

انتهاء الدوام الر�سمي.
التدري�ض  هيئة  »اأع�ساء  واأ���س��اف 
اإل���ى اآخ���ر ���س��اع��ة دوام من  م���وج���ودون 
اأج���ل ال��ط��الب وحم��ا���س��رات��ه��م، ولكن 
هيئة  ع�سو  يجعل  قد  البع�ض  اإه��م��ال 
املحا�سرات  اإلغاء  اإل��ى  يلجاأ  التدري�ض 
قبل وبعد االإج��ازة لقلة احل�س�ر، مما 
���س��ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه ���س��ع��ف يف ف��ه��م امل���ادة 

واجتيازها«.

خطة سير المنهج
وع���ر ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض بق�سم 
عن  ���س��رح��ان  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  املحا�سبة 

ا�ستيائه من ت�ساهل الطالب يف الغياب 
ومدى تاأثره على حت�سيلهم العلمي، 
اأ�سبوع ما  اأن ن�سبة احل�سور يف  موؤكدا 

قبل اإجازة احلج، مل تتجاوز ٪15.
 ك��م��ا اأب�����دى ان���زع���اج���ه م���ن ع��دم 
اله��ت��م��ام ب��احل�����س��ور، م�سريا اإل���ى اأن��ه 
الطالب  يح�سر  ال��ع��ام مل  ب��داي��ة  منذ 
�سعب مادته ب�سكل تام، مبينا اأن بع�س 
الفعلية  البداية  اأن  اع��ت��روا  ال��ط��الب 
بعد  �ستكون  الأول،  ال��درا���س��ي  للف�سل 
ع�سو  »ب�سفتي  واأردف  احل���ج.  اإج����ازة 
ه��ي��ئ��ة ت���دري�������ض ي��ج��ب ع���ل���ّي ت��دري�����ض 
املنهج بخطة معينه تبداأ ببداية العام 
اأت�قف عن ال�سر وفق  الدرا�سي، ولن 
خطة منهجي حتى ولو مل يح�سر اإل 
طالب واحد، ومن فاته �سرح �سيء من 
يف  املت�سبب  ف��ه��و  غ��ي��اب��ه  ب�سبب  امل��ن��ه��ج 

ذلك«.
واأ�����س����اف »ه���ن���اك ب��ع�����ض اأع�����س��اء 
م�ساألة  يف  ي��ت��ه��اون��ون  ال��ت��دري�����ض  هيئة 
ال���غ���ي���اب، وه����ذا ف�����س��ل يف ع�����س��و هيئة 
التدري�ض �سيوؤثر �سلبا يف الطالب اأول، 
ومن ثم على اأع�ساء هيئة التدري�ض يف 
التعليمية  العلمي والعملية  التح�سيل 

ب�سكل اأو�سع«.

تزوير األعذار الطبية
وت��ط��رق وك��ي��ل كلية ال��ع��ل��وم الإداري�����ة 
الدكتور  الأك��ادمي��ي��ة  لل�سوؤون  واملالية 
علي اآل ح�سن، اإلى ق�سية مهمة اإذ قال 
الغياب  ن�سبة  الطالب  يتجاوز  »حينما 
ولكي ل  امل��ادة،  بها يحرم من  امل�سموح 
عذر  ت��زوي��ر  اإل��ى  ي�سطر  حرمانه  يتم 
وبختم  حكومي  م�ست�سفى  وم��ن  طبي 
ر�سمي، وهذا دليل على احرتاف الغياب 
وا�سطياد اأوقاته«. وزاد »عدد احل�سور 
الأخ���ري  الأ���س��ب��وع  يف  بالتناق�ض  ي��ب��داأ 
قبل الإج����ازة م��ن ب��داي��ة الأ���س��ب��وع اإل��ى 
الدرا�سية  القاعة  تخلو  حتى  نهايته، 
يف اآخ���ر ي���وم م��ن ذل���ك الأ���س��ب��وع، فهم 
يتعمدون الغياب يف مثل هذه االأوقات 

ول يهتمون بن�سبة غيابهم«.

كنعان: صعوبة المادة هي سبب الحضور.
آل عثمان: الغياب دون عذر يؤثر على النسبة المتاحة.

القدسي: بعد المسافة وقلة الساعات سبب غياب الطالب.
د. آل حسن: طالبنا يتعمدون الغياب ويضطرون لتزوير األعذار.
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عمادة شؤون الطالب جهزت لهم مركزا خاصا وطابعة

ذوو االحتياجات يشتكون توهان حقوقهم

محمد المشيطي

اآل فارح  عادة ما ي�سل الطالب مهند 
املخ�س�ض  املكان  ليجد  اجلامعة  اإل��ى 
م��ب��ن��ى كليته  اأم������ام  ل���رك���ن م��رك��ب��ت��ه 
م��ب��ا���س��رة ق��د ا���س��ت���ل��ى عليه اآخ���ر من 
امل���ت���ع���اف���ني، ف��ي�����س��ط��ر جم�����را ع��ل��ى 
وال��ق��دوم  البوابة  ع��ن  بعيدا  ال��وق��وف 
للحاق  امل��ت��ح��رك  كر�سيه  ع��ل��ى  م�سيا 
مب��ح��ا���س��رت��ه م����ع ����س���اع���ات ال�����س��ب��اح 
التعب  يكون  حتى  ي�سل  ول  الأول���ى، 
لي�س  بقدر  النحيل  ج�سده  اأنهك  قد 

بالي�سري.
العلوم  بكلية  ال��ط��ال��ب  ف���ارح  اآل 
اإن معانات  »اآف�����اق«  ل���  ق���ال  الإداري������ة، 
اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ال��ط��الب 
االأم��ن  م�ظفي  اأن   مبينا  م�ستمرة، 
م��ن��ع���ه يف اإح�����دى امل�����رات م���ن دخ����ل 
مواقف اأع�ساء هيئة التدري�ض، بحجة 
واأن  احل��ايل،  ت�سريحه  �سريان  انتهاء 
يف  ت�سددهم  م��سحا  جت��دي��ده،  عليه 
الأ�سبوع  النظامية خا�سة  الإج��راءات 
متذرعني  اجل��دي��د،  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
بت�جيه وكيل اجلامعة الذي �سدد على 
عدم دخول من ل يحمل ت�سريحا ولو 

كان من  املعاقني، على حد قوله.
الأم����ن  اإدارة  ف�����ارح  اآل  وان��ت��ق��د 
الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م��ن��ع��ه��ا  ب�����س��ب��ب 
اخل���ا����س���ة م����ن ا����س���ت���خ���راج ت�����س��اري��ح 
هو  مب��ا  اجلامعة  مطالبا  ملركباتهم، 
لل�سيارات،  م��واق��ف  ت��وف��ري  م��ن  اأك���ر 

الإعاقة،  ل��ذوي  منا�سبة  بيئة  كتهيئة 
واإي����ج����اد و���س��ي��ل��ة ت��ن��ق��ل ب���ني امل��ب��اين 
اجلولف،  ك�سيارة  للجامعة  الداخلية 
وت�����وف�����ري م������ق������ررات ب���ل���غ���ة ب�����راي�����ل، 
ورحالت ترفيهية خارج املنطقة اأ�س�ة 
بزمالئهم الأ�سحاء، وتكثيف التوعية 
اخلا�سة،  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  بحقوق 
وتخ�سي�س دورات مياه ال ي�ستخدمها 

اإال هم ببطاقة ممغنطة باأ�سمائهم.

مضايقات من المجتمع
عبداهلل  الطالب  معاناة  تختلف  ول 
مهند،  زميلة  معاناة  عن  القحطاين 
حيث ي�سعب عليه الو�سول اإلى قاعة 
التي  الدين  اأ�سول  بكلية  املحا�سرات 

�ساء اهلل اأن يلتحق بها للدرا�سة.
وي�����س��ري ال��ق��ح��ط��اين اإل����ى بعد 

ال�سباح ل ي�ستطيع تناوله بالكامل 
لكرة تدفقه منه على الأر�ض.

وا�����س����ت����ك����ى ال����ق����ح����ط����اين م��ن 
ال��ذي��ن  االأ���س��ات��ذة  مم��ار���س��ات بع�س 
ب��ورد،  ال��ب��الك  با�ستخدام  يلزمونه 
ا�ستخدام  عليه  ي�سعب  اأن���ه  م��وؤك��دا 
البالك  عن  ف�سال  املحمول  هاتفه 
اأن جمل�ض كليته  اإل��ى  ب��ورد، م�سريا 
األ�����زم اأ���س��ات��ذت��ه��ا ب���اإع���ف���اء ال��ط��الب 

الأكّفاء من ا�ستخدام البالك بورد.

الجهل بالتعامل مع 
الكفيف

م���ن ج��ان��ب��ه اأو�����س����ح ال���ط���ال���ب علي 
اجلامعة  يف  امل�سوؤولني  اأن  مباركي 
ي���ج���ه���ل���ون ال���ت���ع���ام���ل م����ع ال��ك��ف��ي��ف 
ول مي��ل��ك��ون اأدن����ى ف��ك��رة ع��ن��ه وع��ن 

ال��ق��اع��ات يف ظ���ل وج�����د امل��رت��ف��ع��ات 
اجلامعة  مم���رات  ب��ني  تف�سل  ال��ت��ي 
ب����ال����ق����ري����ق����ر، وق��������ال »ه�������ي ت���ره���ق 
املب�سرين  فكيف بنا ونحن من ذوي 

الحتياجات اخلا�سة«.
املجتمع  اأن  ال��ق��ح��ط��اين  وذك���ر 
اجلامعي واأحيانا املجتمع ب�سكل عام، 
ي�سبب له م�سايقات،  منها ما يكون 
م��ن بع�ض زم��الئ��ه ال��ذي��ن ي��دع��ون 
ب�سعبته،  حم��ا���س��رة  وج���ود  ح���ال  يف 
امل��ادة مل يح�سر،  وه��و يف  اأ�ستاذ  اأن 
وي��ل��ق��ي حما�سرته  ح��ا���س��ر  ال���واق���ع 
ي��غ��ادر  يجعله  ال���ذي  الأم����ر  عليهم، 
حالة  ت�سجيل  يف  له  ويت�سبب  املكان 
اأي�سا  ومنها  ح�����س���ره،  رغ��م  غ��ي��اب 
موقف يتكرر له دائما وهو اأنه عند 
يف  ال�ساخن  ال�ساي  من  ك�با  �سرائه 

م��ت��ط��ل��ب��ات��ه وم��������اذا ي����ري����د، وم�����اذا 
ي�ستخدم من اأجهزة!

ه��ن��اك  امل���ق���اب���ل  »يف  واأ������س�����اف 
ج���ام���ع���ات ����س���ع���ودي���ة وف������رت ل����ذوي 
الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����س���ة، خ���دم���ات 
�سعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  م��ث��ل  منا�سبة 
ال��ت��ي وف����رت  خ��دم��ة اإر����س���اد امل���اق��ع 
»جي بي ا�ض« وجتهيز مباين خا�سة 
ب��ه��م ل��ل��رتف��ي��ه، وم��ط��ع��م وم��ك��ت��ب��ة، 
يق�م�ن  الذي  امل�ظفني  اأن  لدرجة 
ب��خ��دم��ت��ه��م ه����م اأي�������س���ا م����ن ذوي 

الحتياجات اخلا�سة«.
مطالبا  حديثه  مباركي  وختم 
امل�������س���وؤول���ني يف اجل���ام���ع���ة ب��ت��وف��ري 
ُك���ت���اب يف الأق�������س���ام ل��ل��م�����س��اع��دة يف 
مرجعا  النهائية،  الخ��ت��ب��ارات  ح��ل 
ذل����ك اإل�����ى ت�����س��ج��ر زم���الئ���ه���م من 

م�ساعدتهم.

مركز لذوي االحتياجات
من جانبه اأكد عميد �س�ؤون الطالب 
العمادة  اأن  الهبا�س  مريع  الدكت�ر 
وف���ق���ا ل���ظ���روف���ه���ا امل���ت���اح���ة، ج��ه��زت 
اخلا�سة  الحتياجات  ل��ذوي  مركزا 
ي���ح���ت����ى ع���ل���ى م����راف����ق وك���را����س���ي 
ومنا�سط ترفيهية تنا�سبهم، م�سرا 
»برايل« لطباعة  اإلى و�سول طابعة 

مقرراتهم الدرا�سية.
خ��اط��ب��ت  ال����ع����م����ادة  اإن  وق�������ال 
الإدارات املختلفة باجلامعة للتعاون 
مع خدمة ذوي الحتياجات اخلا�سة 
من خالل الجتماعات مع القيادات 
م��ع��ه��ا  وال���ت���ن�������س���ي���ق  ال���ع���الق���ة  ذات 
لتجهيز كافة اخلدمات املنا�سبة عند 
النتقال اإلى مقر املدينة اجلامعية 
معاناة  م��وج��زا  بالفرعاء،  اجل��دي��د 
ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة يف قلة 
هيئة  وع�سو  العادي  الطالب  وع��ي 
التدري�س يف كيفية التعامل مع هذه 
الفئة، موؤكدا اأن العمادة عملت على 
ال�سن�ات  خ��الل  الثقافة  ه��ذه  ن�سر 

املا�سية.

مطالب 
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التشديد على عدم استخدام 
تخصيص دورات مياه خاصةالمواقف الخاصة بذوي االحتياجات 

تهيئة بيئة مناسبة
وتوفير وسيلة تنقل بين

المباني الداخلية للجامعة
توفير خدمة إرشاد المواقع

»جي بي اس«

تكثيف التوعية بحقوق
ذوي االحتياجات الخاصة

عدم إلزام األكفاء
باستخدام البالك بورد

توفير مقررات بلغة برايل
ورحالت ترفيهية خارج المنطقة

أسوة باألصحاء

توفير وتجهيز مكتبة خاصة
بذوي االحتياجات الخاصة
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أندية

عدنان األلمعي

ع�����دد رئ���ي�������ض ن������ادي ال���ق���ل���م ب��ك��ل��ي��ة 
مفرح  بن  حممد  الإن�سانية  العلوم 
ت�سطلع  ال��ت��ي  الأدوار  ال�����س��ري��ع��ي 
ال��ط��الب��ي��ة باجلامعة  الأن���دي���ة  ب��ه��ا 
واإ���س��ه��ام��ات��ه��ا يف ت��ث��ق��ي��ف ال��ط��الب 
والطالبات و�سقل مواهبهم وزيادة 

ح�سيلتهم العلمية.
واأ�سار يف ح���ار مع »اآف��اق« اإلى 
توفري  ت��ك��م��ن يف  ال���ن���ادي  روؤي����ة  اأن 
بيئة مالئمة للطالب ت�سهم يف بناء 
ل�طنها،  حمبه  مت�ازنة  �سخ�سية 

ال���ف���اع���ل���ني  ال�����ط�����الب  اأن  م���ب���ي���ن���ا 
عددهم  يبلغ  ال��ن��ادي  يف  امللتحقني 

305 طالب.

ما دور الأندية الطالبية
يف اجلامعة؟

الدور  اأهمية  على  اثنان  يختلف  ل 
الذي ت�سطلع به الأندية الطالبية 
يف حميط اجل��ام��ع��ة واإ���س��ه��ام��ه��ا يف 
وزيادة  والطالبات  الطالب  تثقيف 
ح�����س��ي��ل��ت��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة 
واإب���راز  مواهبهم  و�سقل  وامل��ه��اري��ة 

اإبداعاتهم وطاقاتهم الكامنة.

رئيس نادي القلم: 
البيروقراطية

وشح الميزانية 
تعيقان تطوير األندية

رؤية نادي القلم
للطالب  م��الئ��م��ة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري 
ت�سهم يف بناء �سخ�سية مت�ازنة. 

الرسالة
ال���ك���ف���اءات  ب���ن���اء   الإ�����س����ه����ام يف 
ال���ط���الب���ي���ة م����ن خ�����الل ت��ق��دمي 
ن���������س����اط ث�����ق�����ايف م����ت����ن�����ع ل��ه��م 

واكت�ساف مواهبهم. 

األهداف
والقيم  امل��ف��اه��ي��م  غ��ر���ض   •
ال�����س��ح��ي��ح��ة ال����ت����ي ت��ب��ن��ي 
روح��ي��ا  ال��ط��الب  �سخ�سية 

وفكريا ونف�سيا. 
ال������ق������درات  اك����ت���������س����اف   •
وامل���������واه���������ب وت���ن���م���ي���ت���ه���ا 
وتوجيهها توجيها �سليما. 

الطالب  �سخ�سية  �سقل   •
وتعميق انتمائهم للكلية. 

• ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ت��رف��ي��ه��ي��ة 
لطالب الكلية. 

ال��ت��ن��اف�����ض  روح  اإذك���������اء   •
ال�سريف وتقوية العالقات 

الجتماعية. 
معارف  ال��ط��الب  اإك�ساب   •
وم����ه����ارات اإ����س���اف���ي���ة،  اإل���ى 

جانب القيم النبيلة. 
• ت��ن��م��ي��ة احل�����ض ال��وط��ن��ي 
ل���دى ال���ط���الب م���ن خ��الل 

ربطهم مبنجزات الوطن.

رؤساء اللجان 
• اللجنة الإعالمية:

علي بن معي�ض العمري 
• اللجنة الجتماعية:

خالد معدي خمافة 
• اللجنة الثقافية:

�سامل بن �سعيد ال�سهري 
• اللجنة الريا�سية:

حممد الب�سري 
• جلنة التدريب:

يو�سف مثيب ال�سهراين 
• جلنة تقنية املعلومات:

حممد في�سل 
• جلنة امل�سرح:

عبداهلل فايع يحيى

رئي�س نادي القلم بكلية العلوم الإن�سانية حممد ال�سريعي

الخطوة األولى
لطلبة اإلعالم

فهد بن نومه 
المستشار والمشرف العام 

على المركز اإلعالمي 
bin_nomah@

Binnomah@kku.edu.sa

ال �سك يف اأن �سحيفة »اآفاق«، واأنا اأكتب فيها الأول مرة، تعد من اأف�سل 
اأنها  ع��دة، وخ�سو�سا  ن��واح  ال�سحف اجلامعية من وجهة نظري من 

تطل بحلة جديدة يف هذا العدد التطويري .
بع�س  يناف�س  ال���ذي  واالإخ�����راج  التب�يب  مييزها  م��ا  اأه���م  وم��ن 
القارئ  ي�ستفيد  اأن  ميكن  التي  اجليدة  والتقارير  اليومية،  ال�سحف 
منها ويقتنيها مرجعا ملعلومات متفرقة، وحجم التوزيع الذي يك�سبها 
القرين،  الدكتور علي   ال�سحيفة  امل�سرف على  اأهميه كبرية، بجهود 

والزمالء العاملني عليها.  
واأمتنى اأن اأجد الطالب والطالبات، وخ�سو�سا يف ق�سم الإعالم، 
ال�سحفي؛ لأنها فر�سة جيدة لكت�ساب اخلرة  يعملون يف مطبخها 
ال�سحفية يف مطبخ م�سغر ومميز، ميكن الطالب من خ��س جتربة 

�سحفية.
ول اأغ���ف���ل ال��ت��ع��اون م���ا ب���ني اآف�����اق وامل���رك���ز الإع���الم���ي خل��دم��ة 
اإب���راز احلقائق  م��ن خ��الل  امل��ج��االت  التعليمي يف جميع  ال�سرح  ه��ذا 
اأن  يف  �سك   وال  واخل��ارج��ي،  الداخلي  للجمه�ر  العلمية  واالإجن����ازات 
اأو  اآفاق  وجود الطالب يف العملية الإعالمية اجلامعية مهم �سواء يف 

املركز الإعالمي.

10 سطور

وماذا عن روؤية النادي 
واأهدافه؟

اأه��������داف اأغ����ل����ب الأن�����دي�����ة خم��ف��ي��ة 
واأغلبهم ل  الطالب،  اأمام  ومبهمة 
وبع�سها  عملها،  عن  �سيئا  يعرف�ن 
بحاجة اإلى تطوير اأكر حتى تلبي 
وثقافيا  اجتماعيا  الطالب  حاجات 

وحتى ريا�سيا.
ون��ح��ن يف ن����ادي ال��ق��ل��م ب��داأن��ا 
ال���ع���م���ل ل���ه���ذا ب��ح��م��ل��ة ت��روي��ج��ي��ة 
ودع���ائ���ي���ة ل��الن�����س��م��ام، واأو���س��ح��ن��ا 
فيها روؤية النادي، وهي توفري بيئة 
م��الئ��م��ة ل��ل��ط��الب ت�����س��ه��م يف ب��ن��اء 

�سخ�سية مت�ازنة حمبة ل�طنها. 
واأبرزنا اأهم اأهدافنا، وهي اأننا 
ل��دخ��ول  ال��ط��ال��ب  مل�����س��اع��دة  ن�سعى 
�س�ق العمل باأي �سكل من االأ�سكال 
ل���ي����ازي ب���ني درا����س���ت���ه وال��ت��ط��ب��ي��ق 

العملي لها. 
وبف�سل اهلل، بلغ عدد الطالب 
 305 بالنادي  وامللتحقني  الفاعلني 

طالب من كلية العلوم الإن�سانية.

هل من مالحظات
على عمل الأندية؟

املالحظ يف عمل الأندية الطالبية 

اأن���ه���ا ت���واك���ب يف خ��ط��وات��ه��ا ت��ط��ور 
اجل��ام��ع��ة وه���ذا اإي��ج��اب��ي وحم��م��ود 
جدا، ولكن نظرا لختالف عنا�سر 
ال���ع���م���ل ب����ني الأن�����دي�����ة وم�����س��اري��ع 
اجل����ام����ع����ة، ف������اإن ال���ق���ائ���م���ني ع��ل��ى 
الأن�����دي�����ة ه����م ط�����الب م��ت��ط��وع��ون 
ول��دي��ه��م ال��ت��زام��ات��ه��م الأك��ادمي��ي��ة 
ودرا����س���ت���ه���م وال���ت���زام���ه���م ب��ح�����س��ور 
اإتقان  عليهم  فيجب  حما�سراتهم، 
ب��ذك��اء وحرفية  ال��وق��ت«  اإدارة  »ف��ن 
العمل  بني  الت�فيق  ي�ستطيع�ا  كي 

والدرا�سة.

حدثنا عن جتربتكم
يف العمل اجلماعي؟

نحن يف نادي القلم نعمل وفق عمل 
جماعي مع املجل�ض الطالبي املق�سم 
اإلى جلان ح�سب الهيكلة املو�سوعة 
ن���ظ���ام الأن������دي������ة. و���س��ن��خ��و���ض  يف 
املركز  نيل  على  العام  هذا  املناف�سة 
رغم  اجلامعة،  م�ستوى  على  الأول 
و�سنحاول  املر�س�دة،  امليزانية  �ُسح 
املتبعة  البريوقراطية  مع  التكيف 
لتحقيق  �سعيا  االأن���دي���ة،  ن��ظ��ام  يف 

اأهداف النادي.
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إبتكارات

أحمد الغمري: مشكالت الناس فجرت موهبتي في االختراع

إحباط المجتمع والبطء في تسجيل البراءات..
أبرز المعوقات

محمد إبراهيم

اأحمد  الهند�سة،  بكلية  الطالب  اخ��رتع 
وقود  بال  تعمل  �سيارة  الغمري،  �سعيد 

الوقوف  على  ن�سفيا  امل�سلولني  ت�ساعد 
واحل���رك���ة، وج��ه��از ال��دل��ي��ل الإل��ك��رتوين 

لفاقدي الب�سر.
وق��ال الغمري يف ح��وار م��ع »اآف���اق« 
م�سكالت  لم�����ض  ع��ن��دم��ا  اكت�سفها  اإن����ه 
النا�ض الذين يحيطون به، م�سيدا بدور 
واإدارة  باجلامعة  والإب��داع  املوهبة  مركز 
يف  بي�سة  مبحافظة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 

تنمية موهبته.

�سريتك الذاتية يف �سطور؟ 
ال����ه����ن����د�����س����ة، ق�����س��م  اأدر�������������ض يف ك���ل���ي���ة 
عاما.   21 عمري  امليكانيكية،  الهند�سة 
اأه�����وى ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف الأج���ه���زة 
والخرتاع؛ لأنه نعمة اأنعم اهلل بها على 
ه��ي��اأ اهلل  االأ���س��خ��ا���س، فمنهم م��ن  بع�س 
معه  يقف�ن  واأ�سخا�سا  تعينه  و�سائل  له 

ويدعمونه بكل قوة.

كيف اكت�سفت هذه القدرات 
لديك؟ ومن �ساعدك

على تطويرها؟
م���ن خ����الل م�����س��ك��الت ال��ن��ا���ض 
التي حتيط بي وحماولة حلها 
ولو  حتى  املتاحة  الطرق  بكل 
ا���س��ط��ر ذل���ك اإل����ى الرجت����ال 
والخ���������رتاع، و����س���اع���دين يف 
ذلك مركز املوهبة والإبداع 
ال��رتب��ي��ة  اإدارة  م���ن  ك���ل  يف 
بي�سة  مبحافظة  والتعليم 

واجلامعة.

كم عدد 
اخرتاعاتك؟

ع��������دد الخ�������رتاع�������ات 
امل�سجلة اثنان، جهاز 
ي�����س��اع��د امل�����س��ل��ول��ني 
ن�������������س������ف������ي������ا ع����ل����ى 

ال���وق���وف واحل���رك���ة، 
وج�������ه�������از ال����دل����ي����ل 

الإل������ك������رتوين ل���ف���اق���دي ال���ب�������س���ر، اأم����ا 
فاأعتذر عن عدم  امل�سجلة  الأجهزة غري 
ذكرها حفاظا على احلق�ق الفكرية لها.

ما اأول جهاز ابتكرته؟ 
وما م�سريه ؟ 

�������س������ي������ارة 

ق��ي��د الت�سنيع  ب��ال وق����ود، وه���ي  ت��ع��م��ل 
والتطوير يف مركز املوهبة والإب��داع يف 

اجلامعة.
جوائز و�سهادات

ح�سلت عليها؟
ح�سلت على املركز الرابع على م�ستوى 
م���دار����س ب��ي�����س��ه، و����س���ارك���ت يف امل����ؤمت���ر 
ق�سم  ممثال  ج��دة  يف  ال�����س��اد���س  العلمي 
�سمن  خالد  امللك  بجامعة  الب��ت��ك��ارات 

جمموعة من الزمالء.

كيف ترى م�ساركات اجلامعة
يف املعار�س واملوؤمترات؟

رائ��ع��ة وم��ف��ي��دة، وق���د ع��دن��ا ق��ب��ل �سهر 
الرتاثي عقب  �سوق عكاظ  من معر�ض 
ق�سم  يف  الثانية  للمرة  فيه  م�ساركتنا 

البتكارات.

كيف ترى اإقبال ال�سركات 
واملهتمني على ما تبتكرونه؟

�سيء للغاية، ويكاد يكون معدوما.

ما روؤيتك لالإبداع والتميز؟
واإع��ط��اوؤه حقه من  اإذا مل يتم حت�سينه 
الأهمية املجتمعية والقت�سادية �سيقف 

ما السبب وراء عدم تطوير
بعض االبتكارات على الرغم من روعتها؟

هذا يعود إلى عدم توافر المس��وقين ومندوبي 
الشركات والعزم على افتتاح مجاالت جديدة في 
علوم التقني��ة، وصعوبة إنتاج الجهاز، والتكلفة 
المادي��ة العالية، ووجود بدائ��ل أقل ثمنا وأعلى 

جودة، إضافة إلى المبالغة في سعر الجهاز.

ه����ذا امل���ج���ال ع��ل��ى ال������دول ال�����س��ن��اع��ي��ة 
الأخرى.

ر�سالتك للمخرتعني اجلدد؟ 
بدعاء  ثم  وج��ل،  باهلل عز  ال�ستعانة 
ال�����وال�����دي�����ن، وال���ت���ح���ل���ي 
ب����ال����ع����زمي����ة؛ 

لأن امل���خ���رتع ق���د ي��ت��ع��ر���ض ل��ك��ث��ري من 
امل�����س��اي��ق��ات م���ن ال���ذي���ن ي��ح��ي��ط��ون ب��ه، 
امل��ح��ك��م��ني وذوي  واأح����ي����ان����ا م����ن ق���ب���ل 
عليه  يجب  ل��ذا  اأنف�سهم؛  الخت�سا�ض 
اإلى  للو�سول  �سلما  ذل��ك  من  يتخذ  اأن 

النجاح. 

ما الذي تودون قوله
قبل اأن يختم احلوار؟ 

اإل�����ى من  ���س��وت��ن��ا  اإي�������س���ال  م��ن��ك��م  اأود 
راق  لكي نحظى مبجتمع  الأم��ر،  يهمه 
املعار�ض  من  مزيد  واإق��ام��ة  ومتح�سر، 
االإ����س���راف عليها م��ن قبل  ي��ك���ن  ال��ت��ي 
خراء اأجانب لديهم اخلرة يف جمالت 
حق  يه�سم  ال  لكي  واالبتكار  االخ���رتاع 
اإلى  ينتمون  ل  اأن��ا���ض  قبل  من  املخرتع 
امل��وه��ب��ة والإب������داع ب���اأي ���س��ل��ة، وم���ن ثم 
ن�سخ  بت�سنيع  تق�م  �سركات  االتفاق مع 

ت�سويقية.

وماذا بعد؟
ب��راءات الخرتاع  اإ�سدار  نتمنى تعجيل 
ال�سنة  ت�سييع  م��ن  ب���دل  للمخرتعني 
وال�����س��ن��ت��ني لإ����س���دار ال�����راءة م���ن دون 

الت�س�يق.

في مشوارك االختراعي؟مصاعب واجهتها
اإلحب��اط م��ن المجتم��ع، والب��طء ف��ي عملية 
تس��جيل ب��راءة االخت��راع، والتحكي��م من قبل 
أناس ال يمتون لالختراعات واالبتكارات بأي صلة، 
وندرة الشركات المتبنية لها.وقلة وج��ود المعارض المس��وقة لالختراعات، 

العدد 156  |  28 ذو الحجة 1436  |  11 أكتوبر 2015



فكر

11 توصية لحماية األمن الفكري
د. الحفظي: إجتماع األمة 
يحفظ أصول الدين ويحصن 

ضد األفكار الهدامة
محمد إبراهيم

يف درا�سة بعنوان »ا�ستثمار م�سائل العتقاد 
يف حماية الأمن الفكري«، حتدث الأ�ستاذ 
واأ�سول  ال�سريعة  بكلية  العقيدة  ق�سم  يف 
عبداللطيف  الدكتور  باجلامعة،   الدين 
احلفظي عن ال�سلة بني الفكر والعتقاد 
وعملية التاأثر والتاأثري بينهما من خالل 
حماية  يف  العتقاد  م�سائل  اأب��رز  ا�ستثمار 

الأمن الفكري، ومن اأبرزها: 
ولر�سوله  هلل  الت�سليم  عقيدة  اأول: 
معنى  فيها  وب��ني  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
واملتابعة  اخل�سوع  على  القائم  الت�سليم 
لكتاب اهلل تعالى وما �سح عن ر�سول اهلل 
الآراء  تكلف  وذم  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى 
واملنطلقة من  لها  اأ�سل  ل  التي  الفا�سدة 
الأه��واء، وذم التقليد الأعمى الذي يعني 
متييز،  دون  غ��ره  لفكر  االإن�سان  متابعة 
وال�سنة  ال��ك��ت��اب  اإل���ى  التحاكم  اإل���ى  ودع���ا 

الفكري حتى تتحقق  النزاع  عند ح�س�ل 
الع�سمة لالأفكار وحت�سل الطماأنينة.

ثانيا: عقيدة الولء والراء ومكانة 
واأهمية  ال�سرعي  ومعناها  العقيدة  ه��ذه 
ا���س��ت�����س��ح��اب��ه��ا ع��ن��د ال��ن��ظ��ر يف ق�����س��اي��ان��ا، 
وك��ي��ف مي��ك��ن ا���س��ت��ث��م��ار ه���ذه ال��ع��ق��ي��دة يف 
ال���الء  الفكري عن طريق  االأم��ن  حماية 
لالأفكار التي ت�افق احلق اأو تقرتب منه، 

والراء من الأفكار التي تقرر الباطل.
ث��ال��ث��ا: اأ���س��ل الإم���ام���ة ال��ك��رى مع 
�سرورة وجودها ل�سيا�سة الأمم وال�سعوب 
املق�سود  ا�ستثمار  مي��ك��ن  وك��ي��ف  ب���الأدل���ة 
دين  بحفظ  الإم��ام��ة  عقد  م��ن  الأ�سا�سي 
اإ�سالح  الأمة وفكرها الذي يرتتب عليه 
ال��دن��ي��ا والآخ�����رة، كما حت��دث ع��ن  بع�ض 
احل��ق���ق اخل��ا���س��ة ب���االإم���ام ك��ح��ق اإق��ام��ة 
احل�����دود وال���ت���ع���زي���رات، و���س��ن��ه��ا حل��م��اي��ة 
االأم����ن ال��ف��ك��ري، وا���س��ت��ث��م��ار ح��ق الطاعة 

باملعروف يف ذلك .

رابعا: اأ�سل اجلماعة بتحديد اأدلة 
املراد ال�سرعي باجلماعة، وكيف اأن هذا 
املراد قد حتقق يف دولة اململكة العربية 
ال�����س��ع��ودي��ة امل��ب��ارك��ة، ث��م ذك���ر ال��ق��اع��دة 
ال��رئ��ي�����س��ة يف اجل���م���اع���ة، وه�����ي وح����دة 
الأب�����دان والأف����ك����ار، وك��ي��ف اأن ال��وح��دة 
ال���ف���ك���ري���ة اأم������ر م���ه���م حل���م���اي���ة الأم�����ن 

الفكري.
و�سدد الباحث على �سرورة تاأ�سيل 
الأم����ن ال��ف��ك��ري م��ن م��ن��ظ��ور اع��ت��ق��ادي 
اإلى  وخل�ض   ، العتقاد  م�سائل  وتفعيل 

التو�سيات التالية:
عنا�سر  اأح����د  ال��ف��ك��ري  الأم����ن   )1
اأهمها  الأم��ن املهمة بل يكاد يكون 
وامل���ع���ت���ق���دات  الأف�����ك�����ار  اإن  ح���ي���ث 
ال�سلوك  احل��ق��ي��ق��ي يف  امل���وؤث���ر  ه��ي 

الظاهر، وامل�جه املبا�سر لها .
امل��ن��ح��ى  ه�����ذا  ي���ج���د  اأن  ي���ج���ب   )2
الأم����ن����ي م����ن اله���ت���م���ام ال��ع��ل��م��ي 

التطبيقي  وال��ع��ل��م��ي  وال��ت��اأ���س��ي��ل��ي 
م���ا جت���د غ����ره م���ن ف����روع االأم����ن 

الأخرى.
3( اأنه يتعني علينا تفعيل ق�سايانا 
ال�����س��رع��ي��ة م��ن ع��ق��ائ��د واأح���ك���ام يف 
مقدمتها  ويف  احل��ي��ات��ي��ة،  ���س���ؤون��ن��ا 
�ساأن االأمن الذي ه� قاعدة احلياة 

الطيبة والعي�ض الهنئ.
ولر�سوله  ت��ع��ال��ى  هلل  الت�سليم   )4
م���وؤث���ر  و����س���ل���م  ع���ل���ي���ه  ����س���ل���ى اهلل 
الفكري؛  اأم��ن��ن��ا  حماية  يف  عظيم 
ت��ك��ل��ف االآراء  ي��ق��ط��ع ط��ري��ق  الأن����ه 
والأفكار الفا�سدة ويحارب التقليد 
املذموم، ويجعل في�سل  والتع�سب 
اخل�سومات كتاب اهلل تعالى و�سنة 
ر����س���ول���ه ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م، 
ويحمي العقل والفكر من التخبط 

فيما لي�ض جمال له.
وال���راء مف�سل  ال���ولء  5( عقيدة 

المفتي يحذر من إهمال الشباب 
وتركهم للفراغ وانهزام النفس

دعا �سماحة املفتي العام للمملكة، رئي�ض 
ال��ب��ح��وث  واإدارة  ال��ع��ل��م��اء  ك���ب���ار  ه��ي��ئ��ة 
عبدالعزيز  ال�����س��ي��خ  والإف����ت����اء،  العلمية 
اآل ال�����س��ي��خ، امل�����س��ل��م��ني اإل����ى ال��ت��ع��اون يف 
امل��ف��ا���س��د،  حت��ق��ي��ق م�����س��ال��ح االأم�����ة ودرء 
وتعزيز العمل على الر والتقوى، ون�سر 
اخل�����ري ب����ني ال���ن���ا����ض، وجت���ف���ي���ف م��ن��اب��ع 
ال�����س��ر يف ���س��ب��ك��ات االإن���رتن���ت وال��ت���ا���س��ل 
الجتماعي يف زمن كرت فيه الأباطيل 
والفرتاءات،  حمذرا من اإهمال ال�سباب 

وتركهم للفراغ وانهزام النف�ض.
وق�����ال »لب�����د م���ن اج��ت��م��اع ال��ك��ل��م��ة 
وال���ت�������س���اور وال����ت����ع����اون ب����ني امل�����س��ل��م��ني 

اأن بع�ض  لإغالق منابع ال�سر، خ�سو�سا 
امل���ح���ط���ات ال��ف�����س��ائ��ي��ة وب��ع�����س ���س��ب��ك��ات 
اأ���س��ب��ح��ت مليئة  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
والباطل،  والف����رتاءات  وال��ق��ذف  بال�سر 
م�������س���ددا ع��ل��ى اأه���م���ي���ة حم���ارب���ة امل���واق���ع 
ال�سيئة واملد املمنهج ال�سال الذي ي�سخه 
ال��ف��ك��ر امل��ن��ح��رف، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون بني 
واخلطباء،  والعلماء،  املخت�سة،  اجلهات 
وامل��ع��ل��م��ني، والإع��الم��ي��ني، والأ����س���رة كل 
فيما يخ�سه، لك�سف مفا�سد هذه االأفكار 
ال�سالة باالعتماد على احلق املبني املبني 

على الكتاب وال�سنة«.
ولفت اآل ال�سيخ اإلى اأهمية الهتمام 

ال��ث��ق��ة يف  وزرع  واح���ت���وائ���ه���م  ب��ال��ن�����ضء، 
اأنف�سهم، ودعمهم يف االنخراط باالأعمال 
حلقات  اأن  مبينا  الفا�سلة،  الجتماعية 
حت��ف��ي��ظ ال����ق����راآن ال����ك����رمي، وامل��خ��ي��م��ات 
والفاعلة  املفيدة  العوامل  من  ال�سيفية 
يف اإ�سالح ال�سباب وتوعيتهم، وا�ستقطاب 
اأف���ك���اره���م، وط��اق��ات��ه��م يف ع��م��ل اخل���ري، 
وحمايتهم من الأفكار ال�سالة، اإذا دعمت 
اأفكار  ذوو  خمل�سون  رج��ال  عليها  وق��ام 

�سليمة.
وتركهم  ال�سباب،  اإهمال  من  وح��ذر 
ل��ل��ف��راغ، وان���ه���زام ال��ن��ف�����ض، وال��ع��م��ل على 
ت��وج��ي��ه��ه��م ب���الأ����س���ال���ي���ب ال���ت���ي ت��ن��ا���س��ب 

بهم  الهتمام  دائ���رة  وتو�سيع  اأع��م��اره��م، 
م����ن ال�����ال����دي����ن، واحل������ث ع���ل���ى اإ����س���غ���ال 
منبها  بالنفع،  عليهم  يعود  مبا  اأوقاتهم 
اإل�����ى اأن ال��ب��ط��ال��ة وال����ف����راغ م���ن اأخ��ط��ر 
ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��ق��ود ال�����س��ب��اب اإل���ى اأم���ور 
اأن تاأمني الأم��ة من الفكر  واأف��اد  �سلبية، 
ال�����س��ال م���ن الأم�����ور امل��ه��م��ة، داع���ي���ا اإل���ى 
البتدائية  امل��راح��ل  منذ  الن�ضء  حت��ذي��ر 
م��ن ه��ذه االأف��ك��ار ال�سالة، ورب���ط االأم��ة 
الإع���الم  وت��ع��اون  ال�سحيحة،  بعقيدتها 
والتعليم يف قيادة حملة توعوية حلماية 
البالد  الأن  الف�ساد،  ط��ري��ق  م��ن  ال�سباب 

حماطة باأعداء الإ�سالم من كل جانب.

وبهذا  ال��ف��ك��ري،  الأم���ن  حماية  يف 
ي��ت��م��ي��ز ال���ف���ك���ر الإ�����س����الم����ي ع��ن 
االأف���ك���ار؛ الأن مقت�سى  م��ن  غ��ره 
والن�سرة  ال���الء  اأن  العقيدة  ه��ذه 
والتاأييد ال يك�ن اإال ملا وافق احلق 
وح���ق���ق امل�����س��ل��ح��ة ودف�����ع امل��ف�����س��دة 
والعداوة  ال��راء  واأن  الأف��ك��ار،  من 
ي��ج��ب تعاطيه مع  وال��ب��ع��د ه��و م��ا 

الأفكار الفا�سدة الهدامة.
6( ال�سلطة والإمامة هي اأعظم ما 
يوؤثر يف حماية الأمن بكل فروعه، 
ومنه الأم��ن الفكري؛ لأن ما منح 
اإمنا  حقوق  من  الإم���ام  تعالى  اهلل 
بها  يتمكن  اأدوات  احلقيقة  يف  هي 
من حفظ الدين وتاأمني امل�سلمني.

7( حتقيق اجلماعة مق�سد عظيم 
باجتماع  اإذ  ال�سريعة،  من مقا�سد 
والأفكار  والقلوب  ب��الأب��دان  الأم��ة 
حت���ف���ظ اأ������س�����ول ال����دي����ن وع���ق���ول 

بهذا  لهم  ويكون  امل�سلمني،  واأفكار 
الأف��ك��ار  �سد  احل�سانة  الج��ت��م��اع 
ب��اإق��ام��ة حقوق  اأن���ه  ال��ه��دام��ة، كما 
الأم��ة  يحمي  ما  امل�سلمني  جماعة 

من اآثار اخلالف الفكري.
الدائمة  ال�سراكة  بعقد  يو�سي   )8
ب���ني اجل���ه���ات الأم���ن���ي���ة واجل���ه���ات 
�سائر  ملعاجلة  الأكادميية  العلمية 

مق��سات االأمن يف �ستى فروعه.
املتاحة  املنافذ  جميع  ا�ستثمار   )9
)م��رك��ز احل���وار ال��وط��ن��ي، الأن��دي��ة 
يف  اخلا�سة(  الديوانيات  الأدب��ي��ة، 

طرح ق�سايانا الفكرية. 
ن��اي��ف  الأم������ري  ك��ر���س��ي  دع����م   )10
لدرا�سات االأمن الفكري مبا يحقق 

اأهدافه اجلليلة.
الفكري  الأم���ن  ق�سايا  ط��رح   )11
ع����ن����اوي����ن ل���ر����س���ائ���ل امل��اج�����س��ت��ري 

والدكت�راه بجامعات اململكة.

وضوح الطريقة

أ.د أحمد
بن محمد الحميد 

أستاذ السنة بكلية الشريعة

التدين يف عموم ال�سعب ال�سعودي، من خالل ما اأدركته زمن الن�ساأة 
املنزلة  اإل��ى  راج��ع  وه��ذا  ال��ن��ا���س،   االآن، فطري ممتزج بحياة  واإل���ى 
ال�سلفية  الدعوة  واأث��ر  ال�سريفني  احلرمني  بوجود  للوطن  املكانية 
احلقيقية ب�سفاء منهجها وو�سوح طريقها، والتزام الدولة بال�سريعة 
اململكة وحر�سهم على  لقادة  الرفيعة  واملكانة  اإليه،  تتحاكم  د�ستورا 
كل ما ينفع امل�سلمني ودفاعها عن ق�ساياهم، وجهود العلماء يف تعليم 
النا�ض وتوجيههم اإلى ما ينفعهم يف اأمر دينهم ودنياهم دون ت�سلط 

اأو تزكية.
 ول����و ن��ظ��ر امل���ت���اأم���ل ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال اإل�����ى ت��الم��ي��ذ ع��الم��ة 
تاأثر  ومن  اهلل،  رحمه  الوابل،  يو�سف  بن  عبداهلل  القا�سي  اجلنوب 
مع  ومتفاعلني  فاعلني  الدولة  ورج��ال  املجتمع  عيون  لوجدهم  به 
املجتمع، مرتبطني بدولتهم وقادتهم ل يتميزون عن عموم النا�ض 
منهم  واح��د  لكل  اأحوالهم،  يف  الو�سوح  مت��ام  وا�سحني  بعلمهم،  اإل 

�سخ�سيته املتفردة، واجلامع بينهم حتريهم لالإح�سان يف حياتهم.
امل�ساجد، واأهل العمل اجلاد خلدمة دينهم ووطنهم،  اأهل  فهم 
واأهل الرتبية فاأح�سنوا تربية اأبنائهم مبنهج متوازن ل وك�ض فيه ول 
�سطط، ول� تاأمل الناظر يف جه�د ال�سيخ،  رحمه اهلل، ل�جد االإح�سان 

يف كل بادرة منه وجهد خري وعمال يجلله ال�سدق والإخال�ض.
ومظاهر الق�سور التي اأدركتها يف املجتمع ل تتجاوز يف عمومها 
ترك بع�ض ال�سنن التي يثاب فاعلها ول يعاقب تاركها، اأو بفعل بع�ض 
ي�سلم  الأول��ى، ول  اأو فعل خالف  يعاقب فاعلها،  التي ل  املكروهات 
اإل��ى مقارفة بع�ض  البع�ض  ك��اأي جمتمع ب�سري من جت��اوز  املجتمع 
الأفكار  ببع�ض  البع�ض  تاأثر  اأو  الواجبات،  بع�ض  اأوت��رك  املحرمات 

على خفية.
 ولكن �سرعان ما يعود مثل هوؤلء اإلى جادة ال�سواب، وكان من 
يعرف مبزيد تدين هو من يحافظ على ال�سنن ويفعل ما هو اأولى 
يف غالب اأح�اله، وكان ال�عظ واالإر�ساد من باب التخ�ل، وال يج�سر 
عليه اإل املزكى عند قا�سي املنطقة، وقد يح�سل من بع�سهم جتاوز 

في�ؤدب مبا مينع جتاوزه.
وقد اأدركت الن�ساط املدر�سي يف ذلك ال�قت مت�سقا مع الثقافة 
تكميله عر قاعة  ي�ستطع  لتتميم ما مل  الأب��واب  املجتمعية مفتوح 
الدر�ض يف ا�ستك�ساف املواهب وتنميتها دون متييز اأو توجيه مق�سود 

خلدمة اأفكار معينة.
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سلطان عوض

اأب�����دى م��ه��اج��م م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة ل��ك��رة 
ال���ق���دم ال���ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم )ق�����س��م 
فيزياء( خمي�س الرحيلي ثقته يف حتقيق 
احت��اد اجلامعات  دوري  اإيجابية يف  نتائج 
مبارياته  اأول��ى  �ستنطلق  الذي  ال�سع�دية 

مطلع حمرم املقبل.
ه��ذا  ي�سم  املنتخب  اأن  اإل���ى  واأ����س���ار 
امل���و����س���م ع��ن��ا���س��ر ق�������ادرة ع���ل���ى ���س��ن��اع��ة 
ال���ف���رق، ك��م��ا اأب����دى يف ح����وار م��ع »اآف����اق« 
امتعا�سه من �سوء اأر�سية ملعب اجلامعة 

بالقريقر.

كيف تقيم م�ساركتكم
يف دوري املو�سم املا�سي؟

ل��ع��ب��ن��ا امل��و���س��م ال��ف��ائ��ت ���س��م��ن ف��ئ��ة »ب« 
وخ�����س��ن��ا م���ن خ��الل��ه��ا ���س��ب��ع م��واج��ه��ات، 
جتربتنا  اأن  كما  رائ��ع��ة،  نتائجنا  وك��ان��ت 

امل��سم الفائت ق�ية ومميزة ا�ستطعنا من 
متقدمة  م��رات��ب  اإل���ى  ال��و���س��ول  خاللها 
وخو�ض مباريات دور الأربعة، ولو اأ�سعفنا 
احلظ حلققنا نتائج اأف�سل، كما اأن كرة 
ال��ف��ائ��ت ت�سببت يف  امل��و���س��م  ال��ت��وق��ف��ات يف 
ت�ستيت الالعبني، مما انعك�س على االأداء 
ال���ع���ام ل��ل��م��ن��ت��خ��ب، و���س��ن�����س��ع��ى يف امل��و���س��م 
الفائت  املو�سم  اأخطاء  تاليف  اإلى  احلايل 

ومعاجلة مكمن اخللل قدر ال�ستطاعة.

وماذا عن ا�ستعداداتكم
يف املو�سم احلايل؟

بعد اأن اأ�سبحنا يف امل�ستوى )اأ( ت�ساعفت 
باإذن اهلل  ق��ادرون  امل�سوؤولية علينا ولكننا 
اأننا  املطلوبة، كما  امل�ستويات  على تقدمي 
لنا،  خ��ط��ط  م��ا  ح�سب  الآن  ح��ت��ى  ن�سري 
اأك��م��ل وج��ه،  ب���اأداء تدريباتنا على  ون��ق��وم 
واجلميع متفائل باأن تكون م�ساركتنا هذا 

املو�سم خمتلفة متاما.

الإداري  ا���س��ت��ق��رار يف اجل��ان��ب  ه��ن��اك 
ب��وج��ود ك��ل م���ن: الإداري������ني ع��ب��داهلل 
ال��ع��ل��ي��اين وال��ك��اب��ن ع��ل��ي ال��وه��اب��ي، 
والكابن على ال�سريف، وهذا يعطينا 
م�ؤ�سرا جيدا باأننا ن�سر بخطى ثابته 
م�س�ؤويل  وط��م���ح  اآم���ال  حتقيق  نح� 
اجل���ام���ع���ة ال���ذي���ن ي��دع��م��ون��ن��ا دائ��م��ا 

لتحقيق نتائج م�سرفة.

ماذا ينق�سكم لكي حتققوا
نتائج اإيجابية وم�سرفة؟

م�����س��وؤول��و  اأي������ة جم���ام���ل���ة،  دون  م����ن 
اجلامعة قدم�ا لنا كل �سيء من دعم 
مادي ومعنوي، والكرة الآن يف ملعبنا 

لتحقيق تطلعاتهم.

وماذا عن امللعب
الذي تتدربون فيه؟

امل��ل��ع��ب ه���� ال���ع���ائ���ق ال����ح���ي���د ال���ذي 

هل اأقمتم مع�سكرا اإعداديا؟
ن��ق��وم الآن ب��ت��دري��ب��ات اع��ت��ي��ادي��ة ل��زي��ادة 
اجلمل  بع�س  وتطبيق  ال��ل��ي��اق��ي  امل��ع��دل 
ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة ال���ت���ي ي��ط��ل��ب��ه��ا م���ن���ا م����درب 
مع�سكر  هناك  يك�ن  اأن  واأت���ق��ع  الفريق، 
باإذن  ال��دوري  امل�ساركة يف  اإع��دادي ي�سبق 

اهلل.

هل هناك ا�ستقرار فني
يف املنتخب بعد الإبقاء

على املدرب يا�سر الكربي؟
مدرب  الكربي  يا�سر  الكابن  تاأكيد  بكل 
الفريق وبقاوؤه  احتياجات  مميز، ويعرف 
اأدائنا  اإيجابا على  على من�سبه �سينعك�ض 
ل���ك���ون ال����س���ت���ق���رار ال��ف��ن��ي م��ط��ل��ب��ا ق��وي��ا 

لتحقيق نتائج اإيجابية.

حدثنا عن ال�سق الإداري
يف املنتخب؟

اجليد،  بال�سكل  التدريب  من  مينعنا 
ملعب  على  بالتدرب  نقوم  اإننا  حيث 
غري  ملعب  وه��و  بالقريقر،  اجلامعة 
اأر�سيته  اأن  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  ق��ان��وين 
الأر�سيات  من  ولي�ست  الأجنيلة  من 
اجل�����ي�����دة، ون����رج����و م����ن امل�������س���وؤول���ني 
اإي���ج���اد م��ل��ع��ب اآخ����ر مي��ل��ك امل��ق��وم��ات 
بال�سكل  التدريب  على  ت�ساعدنا  التي 

ال�سليم.

هل ثمة لعبون جدد
يف �سفوف املنتخب؟

بع�ض لعبي املو�سم املا�سي قد تخرجوا 
جدد  ط��الب  وان�سم  اجلامعة،  وغ���ادروا 
ت�سجيل  لنا  �سيتيح  ال��ذي  الأم���ر  اإل��ي��ه��ا، 
الع��ب��ني مم��ي��زي��ن ج����دد، وق����د ���س��اه��دت 
اأم���ل  وك��ل��ي  ال��ت��م��اري��ن،  خ���الل  بع�سهم 
نعمل  واأن  جيدة  م�ستويات  يقدموا  اأن 

جميعا كفريق واحد خلدمة جامعتنا.

رياضة

ال بد من حل!

سلطان عوض

كرة  يف  وبالتحديد  جامعتنا،  يف  الريا�سي  لل�ساأن  املتابع 
القدم يجد اأن هناك خلال وا�سحا وكبريا مي�ض اأ�سا�سيات 

اللعبة.
ي���ع���اين م���ن ه����ذا اخل���ل���ل امل������درب وال����الع����ب وح��ت��ى 
اجلماهري، ويتمثل يف  عدم وجود ملعب قانوين باأر�سية 

مزروعة ومدرجات للح�سور اجلماهريي.
امللعب املوجود حاليا يف املدينة اجلامعية باأبها الذي 
لطموح  يرقى  ل  والتدريبات  الفعاليات  كافة  يحت�سن 
يقوم  ول  اجلامعة،  يف  الريا�سي  ال�ساأن  على  القائمني 
ي�سع  اأجله لكونه غري قانوين ل  اأقيم من  الذي  بالدور 
�سوى ت�سعة لعبني، ناهيك عن الأر�سية التي تت�سبب يف 

اإ�سابات الالعبني، مما يفقدنا جن�ما واعدة.
ذا  ملعبا  متتلك  اجلامعة  اأن  للجميع  املعلوم  وم��ن 
موا�سفات جيدة قادرا على حل امل�سكلة، وهو ملعب كلية 
مبق�مات  يتمتع  فه�  امل���ظ��ف��ني،  بحي  �سابقا  املعلمني 
ع��ل��ى ط���راز ع���ال ل��و نف�ض ال��غ��ب��ار ع��ن��ه ووج���د اله��ت��م��ام 

والتجديد.
الت�سغيل  اإدارة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  اأط���ال���ب  ه��ن��ا  وم���ن   
حال  جت��د  اأن  امل�����س��وؤول��ة  اجل��ه��ة  اأو  باجلامعة  وال�سيانة 

�سريعا وتعيد �سياغة هذا امللعب لي�ستفيد منه اجلميع.

بوضوح

الرحيلي: ملعب الجامعة
يعيق تحضيراتنا لدوري التعليم العالي
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

صباح »آفاق« الجديد

واجهنا التحدي.. ورأيكم يهمنا!
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تحقيق

التعقيدات الروتينية تزيدهم هموما ومعاناة

آمال طالب االمتياز تصطدم
بعقبات ما بعد إكمال الدراسة  
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تحقيق

آل جلبان: طالبنا 
يشخصون حاالت

لم يكتشفها األطباء 
القدماء

اجلامعة  وك��ي��ل  اأو���س��ح 
الطبية  للتخ�س�سات 
الدكتور خالد اآل جلبان 
ل� »اآفاق« اأن اجلامعة ل 
يف  العمل  فر�سة  متنح 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ل��ط��الب 
ب���ع���د  اإل  الم������ت������ي������از 
ال��ت��خ��رج وال���ت���اأك���د من 
ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ع��م��ل يف 
واأمانة  املر�سى،  خدمة 
ال��ط��ب��ي��ب، م�����س��ريا اإل���ى 
ال��ع��م��ل  يف  ال��ت�����س��ل�����س��ل 
ال����ط����ب����ي ال��������ذي ي����ب����داأ 
م����ن ط����ال����ب الم���ت���ي���از 
����س���م���ن ف����ري����ق ال��ع��م��ل 
اإلى  ويتدرج حتى ي�سل 

ا�ست�ساري. 
و�سدد اآل جلبان على اأن طالب االمتياز يكت�سف�ن حاالت مر�سية 
وتدريبهم  تدري�سهم  وج��ودة  دقتهم  بف�سل  قدامى  اأطباء  يكت�سفها  ل 

وممار�ستهم ومهارتهم يف جميع التخ�س�سات.
يكون  قد  اأن��ه  المتياز، غري  متعاون مع طالب  »املجتمع  واأ�ساف 

حالت فردية ل نحكم من خاللها على عدم تعاون املجتمع«.
واأف�سح اآل جلبان عن وجود جلنة دائمة لالخت�سا�سات ال�سحية 
يراأ�سها ه� �سخ�سيا وت�سم عمداء الكليات ال�سحية ومدينة امللك في�سل 
املدى  على  النور  �سرتى  التي  الأم��ور  من  العديد  على  تعمل  الطبية، 
ومقرراتهم  المتياز  طالب  و�سع  مراجعة  ومنها:  والبعيد،  الق�سري 
وحت�سني و�سعهم وتاأهيلهم لجتياز اختبارات التخ�س�سات والتاأكد من 
مطابقة ما يدر�ض مع اأكر اجلامعات العاملية بحيث اإن طالب جامعة 
امللك خالد الذي يجتاز اختباراته يكون قادرا على اجتياز اأي اختبار اآخر 

يف اأي مكان يف العامل.
وف�سال عن ذلك، قال اإن اللجنة تعمل على تواأمة واتفاقيات مع 
اأن  وبني  ودقيقة.   حم��ددة  خدمات  لتقدمي  العاملية،  اجلامعات  اأف�سل 
الكليات يف اجلامعة باتت تطبيقية، حيث تواكب الطريقة العاملية التي 

تعتمد على تطبيق املمار�سة يف اأ�سرع وقت من الدرا�سة.

تحقيق: محمد شامي

يواجه طالب المتياز عقبات عدة يف 
طريقهم الط�يل نح� حتقيق اآمالهم 
تخ�س�ساتهم  يف  اأب��ع��د  م��راح��ل  اإل���ى 
ال��ط��ب��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ت�����س��ك��ل ق��ل��ق��ا ل 
يخفونه، رغم اأنهم ميتلكون الطموح 
والآمال خلدمة وطنهم وجمتمعهم.

عينة  اآراء  ا���س��ت��ط��ل��ع��ت  »اآف�������اق« 

امل�����س��ن��ي يف اجل���ه���ة الأن�������س���ب ال��ت��ي 
وزارة  ���س��واء  اإل��ي��ه��ا،  للتوجه  يخطط 
التخ�س�سية  امل�ست�سفيات  اأم  ال�سحة 
اأم غريها«، هكذا ي�سور معاذ اآل مريع 

اأبرز بدايات معاناة طالب المتياز.
وي���ق���ول ط��ال��ب الم��ت��ي��از ال���ذي 
ينوي التخ�س�ض يف اجلراحة »تكمل 
ويقدم  الن�سائح،  فتنهال  درا���س��ت��ك، 
ك����ل ���س��خ�����س راأي�������ا خم��ت��ل��ف��ا، ب��ي��ن��م��ا 

لهيئة التخ�س�سات، حيث يطلب منا 
حتى  التخرج  بعد  الطبية  الرخ�سة 
املاج�ستري،  درا���س��ة  اإك��م��ال  ن�ستطيع 
ففي ال�سابق كانت ا�ست�سارات مقب�لة 
و�سهلة ويتقدم الطالب لالختبارات، 
ب�سكل  ومعقدة  �سعبة  فهي  الآن  اأم��ا 

غري طبيعي«.
اإل��ى »غطر�سة«  اآل مريع  واأ���س��ار 
امل�ست�سفى  يف  ال���س��ت�����س��اري��ني  معظم 

اإل��ى  م��ن ط��الب الم��ت��ي��از، وا�ستمعت 
همومهم، كما ا�ستنطقت م�سوؤول من 
مب�ستقبل  وال�سلة  العالقة  اأ�سحاب 

الطالب.

هم ما بعد الدراسة 
»ل ينتهي هم الدرا�سة حتى ياأتي هم 
اختيار  الطالب يف  فيحتار  امل�ستقبل، 
ال��ت��خ�����س�����ض ومي�������س���ي يف ال��ت��ف��ك��ري 

لتقدمي  ال��ك��اف��ي��ة  ال������دورات  ت��ق��ام  ل 
ال��ت��وج��ي��ه وال��ن�����س��ح الأم����ث����ل ب��ع��ي��دا 
الت�فيق  اأن  غ��ر  االج���ت���ه���ادات،  ع��ن 
دائ���م���ا ب��ي��د اهلل ع���ز وج���ل يف اخ��ت��ي��ار 

التخ�س�ض«.
»ل��ي�����س��ت  م����ري����ع  اآل  وي�������س���ي���ف 
فقد  ال��ط��الب،  م��ع��ان��اة  فح�سب  تلك 
اأك����ر مم���ا ���س��ب��ق، ال�سيما  ب��ن��ا  ح��ل��ت 
م��ن ج��ه��ة ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د )امل��ع��ق��د( 

معوق  عن  ف�سال  معهم،  التعامل  يف 
اجتماعي خمتلف كعدم تقبل املر�سى 
لطبيب المتياز، حتت ذريعة التدرب 
على روؤو�ض املر�سى، رغم اأن من بني 
الطالب متخرجني يحمل�ن �سهادات 

وميلكون الكفاءة والتدريب املميز. 

سوء التنسيق
�سوء  اأن  طلعت  خ��ال��د  الطالب  ي��رى 
التن�سيق بني امل�ست�سفيات واجلامعات  
اأب����������رز م����ع����ان����اة ت�����واج�����ه ال����ط����الب، 
اإي�سال  ت��اأخ��ري  م�ساألة  يف  خ�سو�سا 
اخلطابات، ما يجعل الطالب ي�سطر 

اإلى املراجعة بنف�سه. 
و�سدد طلعت على �سرورة وج�د 
للتدريب،  معينة  اأك��ادمي��ي��ة  طريقة 
كامال  �سهرا  من�سي  »اأح��ي��ان��ا  ق��ائ��ال 
تنفيذه  علينا  يجب  ما  نعلم  اأن  دون 
وب���ال���ت���ايل جنهل  ن��ظ��ري��ا،  اأو  ع��م��ل��ي��ا 
ل��ن��ا من  ي��ت��ل��خ�����ض  اأن  ي��ف��رت���ض  م���ا 

خمرجات«. 

آثار سلبية
مع  ال�سهري  �سلطان  الطالب  واتفق 
زم��ي��ل��ه ط��ل��ع��ت، م�����س��ريا اإل����ى ال��وق��ت 
ال��ط��وي��ل ال����ذي مي�����س��ي يف ال��ت��ق��دمي 
التي  ال�سلبية  والآث��ار  للم�ست�سفيات، 

ترتتب على ذلك التاأخري.
ول��ف��ت اإل���ى �سيق ال���ق��ت وع��دم 
ق�����درة ال��ب��ع�����س ع��ل��ى ال��ت���ف��ي��ق بني 
الدوام يف الرنامج لطالب المتياز، 
وب����ني ال����س���ت���ع���داد الأم���ث���ل لخ��ت��ب��ار 
على  للح�سول  الطبية  التخ�س�سات 
الوقت  يف  منتقدا  ال��زم��ال��ة،  برنامج 
الختبار من  تقليل حم��اولت  نف�سه 
اإل��ى ث��الث كل خم�ض  ث��الث كل �سنة 
�سنوات، مت�سائال عن م�سري الطالب 
اأو  درج��ة متدنية  ح��ال ح�سوله على 

حتى عدم اجتيازه االختبار.
واأ������س�����اف »ه�����ل ي��ع��ن��ي ال��ق�����س��د 
م����ن ال���ت���ع���ق���ي���د احل���ا����س���ل يف ه��ي��ئ��ة 
التخ�س�سات الطبية، تعر الع�سرات 
واإل����زام����ه����م ب��ال��ع��م��ل ك��ط��ب��ي��ب ع���ام 
رغ��م ح��اج��ة ���س��وق العمل اإل���ى اإك��م��ال 

الطالب درا�ساتهم؟!«.
املكافاآت  تاأخر  ال�سهري  وانتقد 
من  احل���ايل  ال��ع��ام  يف  �سهرين  لنح� 
اإل��ى  تاأخرها  وك��ذل��ك  اجلامعة،  قبل 
املا�سية،  ال�سنوات  يف  ذل��ك  من  اأك��ر 
�سنة  الطب  كلية  تقييد  اإل��ى  اإ�سافة 
داخ�����ل منطقة  ب��ق�����س��ائ��ه��ا  الم���ت���ي���از 
النظام  اأن  رغ��م  خ��ارج��ه��ا،  اأو  ع�سري 
مدينة،  م��ن  اأك��ر  يف  ق�ساءها  يجيز 
ك����اأن ت��ك���ن  ث��الث��ة اأ���س��ه��ر يف ع�سر 
واأربعة يف جدة ومثلها يف الريا�ض اأو 

ال�سرقية. 

تسهيل إلكتروني 
وب������نّي ال���ط���ال���ب خ���ال���د ال��ق��ح��ط��اين 
بامل�ست�سفى  القبول  يف  �سعوبة  وجود 
اجلامعي وامل�ست�سفيات الكرى خارج 
امل��ن��ط��ق��ة، ك��ال��ت��خ�����س�����س��ي واحل���ر����ض 
الوطني يف الريا�ض، ف�سال عن غياب 
املتخ�س�سة  التدريبية  املراكز  وج��ود 
ال���ت���اأه���ي���ل���ي���ة  ال������������دورات  ت����ق����دمي  يف 
ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة مب��ن��ط��ق��ة 
ع�سر، م�سرا اإلى اأنها خارج املنطقة 

غالية وحمدودة جدا.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن�����ه ام��ت��دح 
امل��ك��ت��ب��ة الأك���ادمي���ي���ة، ف���اإن���ه ن����ادى يف 
الوقت ذاته بت�سهيل اإر�سال اخلطابات 
عرها،  واإر���س��ال��ه��ا  عليها  وامل�����س��ادق��ة 
ل���س��ي��م��ا مل��ن ي��ق�����س��ون �سنة الم��ت��ي��از 
خ����ارج امل��ن��ط��ق��ة، ب���دال م���ن احل�����س���ر 
ملتابعة  عنهم  اأح��د  اإنابة  اأو  باأنف�سهم 

خطاباتهم.

خالد القحطاين�سلطان ال�سهريمعاذ اآل مريع

عدم إقامة الدورات الكافية
لتقديم التوجيه والنصح

صعوبة القبول
في المستشفيات 

الكبرى خارج المنطقة

النظام الجديد لهيئة التخصصات يطلب
الرخصة الطبية بعد التخرج حتى يستطيع

طالب االمتياز إكمال دراسة الماجستير

عدم تقبل المرضى
لطبيب االمتياز

تعالي معظم االستشاريين
بالمستشفيات في تعاملهم

مع طالب االمتياز

سوء التنسيق بين المستشفيات والجامعات 
وتأخير إيصال الخطابات، ما يجعل الطالب

يضطر إلى المراجعة بنفسه

صعوبة التوفيق بين الدوام 
في البرنامج واالستعداد الختبار 

التخصصات الطبية

تقليل محاوالت االختبار 
إلى ثالث كل 5 سنوات

غياب المراكز التدريبية المتخصصة
في تقديم الدورات التأهيلية

للتخصصات المختلفة في منطقة عسير
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آفاق مصورة

الجامعة 
تقيم حفل 
معايدتها 

بعيد 
األضحى 
المبارك

ب����رع����اي����ة م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
العامة  الإدارة  اأق��ام��ت  ال����داود  حمد 
ل��ل��ع��الق��ات اجل��ام��ع��ي��ة امل��ا���س��ي حفل 
من�سوبيها،  لكافة  ال�سنوي  امل��ع��اي��دة 
لتبادل التهاين والتريكات مبنا�سبة 
عيد الأ���س��ح��ى امل��ب��ارك، وذل��ك مبقر 

اجلامعة باملدينة اجلامعية باأبها.
وال��ت��ق��ى ال������داود خ����الل احل��ف��ل 
والعمداء  اجلامعة  وك��الء  من  بعدد 
وامل�ظفني،  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 
وع���ر ال������داود يف ب���داي���ة ال��ل��ق��اء عن 
كافة  م��ن  الكبري  باحل�سور  �سعادته 
ذلك  اأن  م�سريا  اجل��ام��ع��ة،  من�سوبي 
دل��ي��ل ع��ل��ى الح������رتام والأل����ف����ة بني 
ع��ام  »ك���ل  وق����ال  اجل��ام��ع��ة،  من�سوبي 
و منكم  وتقبل اهلل منا  واأنتم بخري، 
�سالح الأعمال، و حجا مقبول و�سعيا 

م�سكورا«.
واأ�ساف »الهدف من اإقامة مثل 
ه��ذا الح��ت��ف��ال ه��و ال��ت��ع��ارف وت��ب��ادل 
التهاين والتريكات، كما اأنها فر�سة 
حقيقية يف مثل هذه املنا�سبات لن�ؤدي 
، كما  بيننا  اأدوارن��ا الجتماعية فيما 
والتعليمية  الر�سمية  اأدوارن����ا  ن���وؤدي 

والرتبوية«.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

الرأي الجامعي

وال��ت��ط��وي��ر  اجل��ام��ع��ي  الأداء  يف  ال��ت��م��ي��ز 
ع�سو  اأداء  وف��اع��ل��ي��ة  ل��ك��ف��اءة  امل�����س��ت��م��ر 
يعد  ال��ع��ايل،  بالتعليم  ال��ت��دري�����ض  هيئة 
اأ�سا�سا لأي جامعة؛ لذا فاإن توفري  ركنا 
الأك��ادمي��ي  للتطوير  امل��الئ��م��ة  ال��رام��ج 
واملهني لع�سو هيئة التدري�ض يجعل منه 

اأكر اإنتاجا وكفاءة وا�ستقرارا.
التي  اللوائح  لتطوير  الوقت  ح��ان 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ع�����س��� ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وت��ع��زز 
ك���ف���اءة مم��ار���س��ت��ه مب���ا ق���د ي��رتت��ب على 
التدري�ض  هيئة  ع�سو  ح�سول  من  ذل��ك 
مالية حتقق  اأو  اأك��ادمي��ي��ة  على مم��ي��زات 
املميزات  عدد من  باعتماد  ال�ستقرار  له 
التي يتمتع بها ع�سو هيئة التدري�ض يف 
امل��رم��وق��ة م��ع الأخ��ذ  اجل��ام��ع��ات العاملية 
الأكادميية  خلفياتهم  تنوع  احل�سبان  يف 
وم�������س���ادر ت��ع��ل��ي��م��ه��م وخ���رات���ه���م، وي��ت��م 
هيئة  ع�سو  بني  العالقة  تكون  اأن  بحث 
ال��ت��دري�����ض واجل��ام��ع��ة ع��الق��ة ت��ع��اق��دي��ة  
ولي�ست لئحية �سرفة تقليدية كما هي 

حاليا. 
اأدوار  ال���ت���دري�������ض  ه��ي��ئ��ة  ول��ع�����س��و 
وثانيها  بالطلبة،  اأولها  يت�سل  متعددة  
التي  والكلية  بالق�سم  ممثلة  باجلامعة 
املهني علميا  بتط�ره  وثالثها  بها،  يعمل 
الطلبة  جت��اه  فم�س�ؤولياته  واأك��ادمي��ي��ا؛ 
التدري�سية  واجباته  اأداء  على  بحر�سه 
والتنفيذ  الإع����داد  وح�سن  والأك��ادمي��ي��ة 

الرقابية  الإج��راءات  وتعزيز  م�سوؤولياته 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة امل���الئ���م���ة ل���ذل���ك، ك��اع��ت��م��اد 
امل���م���ت���ح���ن���ني وامل���ح���ك���م���ني وامل����راج����ع����ني 

اخلارجيني.
تفعيل  اأه��م��ي��ة  ت��اأك��ي��د  ينبغي  ك��م��ا   
اأعمال  التدري�ض يف  م�ساركة ع�سو هيئة 
والل��ت��زام  والكلية  العلمي  الق�سم  جل��ان 
امل��وؤمت��رات  وح�����س��ور  املكتبية  بال�ساعات 
ور�����س����ده����ا يف ن����ق����اط ال���رتق���ي���ة وع����دم 
جتاهلها، وا�ستخدام هذه املعاير الإقرار 
منح التفرغ العلمي على اأن ت�ثق جميع 
تلك املمار�سات مل�سلحة املفا�سلة يف منح 
بع�ض املزايا مبا ل يتعار�ض مع الالئحة.
ف���ال���ع���الق���ة ال���ت���ع���اق���دي���ة ال��ف��اع��ل��ة 
عقد  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ت�ستلزم  امل��ن�����س��ودة 
وظ���ي���ف���ي ب����ني ع�����س��� ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
واجل���ام���ع���ة ت��ت��ح��دد مب��وج��ب��ه واج��ب��ات��ه 
وحقوقه على اأن يت�سمن مرونة منا�سبة 
مل���ن���ح امل����زاي����ا واحل�����واف�����ز امل��خ��ت��ل��ف��ة، م��ع 
حال  التعاقدية  العالقة  اإن��ه��اء  اإمكانية 
الإخالل بها، بدل من الإجراء الالئحي 
العايل  التعليم  لنظام  احلايل  التقليدي 
جامعاتنا  لتحويل  متهيدا  واجلامعات، 
ال�����س��ع��ودي��ة اإل���ى ك��ي��ان��ات ف��اع��ل��ة تدعمها 
اأن يرتك لها هام�ض  جزئيا الدولة على 
ل�سد  واأ�سولها  م��وارده��ا  ل�ستثمار  اأك��ر 
النق�ض الناجت عن اأية تقلي�ض قد يحدث 

يف الدعم احلكومي.

فاعال  طلبته،  م��ع  تعامله  وح�سن  ل��ه��ا، 
�سل�كه  يك�ن  واأن  االكادميي،  االإر�ساد  يف 

اأمن�ذجا داخل وخارج اجلامعة.
 اأم������ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب�����س���ؤول��ي��ات��ه 
فتت�سمن  اجل���ام���ع���ة  جت����اه  وواج���ب���ات���ه 
اب���ت���ع���اده ع���ن اأي�����ة ت�����س��رف��ات ق���د ت�����ؤدي 
اأو هدر  اجل��ام��ع��ة،  ل�سمعة  الإ����س���اءة  اإل���ى 
بالأعمال  ي�سهم  واأن  واأ�سولها،  اأموالها 
ي�ستغل  واأل  بها،  تقوم  التي  والن�ساطات 
واأال  �سخ�سية،  م�سالح  خل��دم��ة  ا�سمها 

يعمل خارجها اإل مبوافقتها.
اأن  واج���ب���ات���ه  اأول������ى  م���ن  اأن  ك��م��ا   
ج��دي��د يف تخ�س�سه  ك���ل  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ض 
ب������االط������الع امل����ب����ا�����س����ر ع����ل����ى امل�����ؤل����ف����ات 
وال�����دوري�����ات وامل�������س���ارك���ة يف اجل��م��ع��ي��ات 

العلمية، وح�سور املوؤمترات والندوات. 
وح��ي��ث اإن ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
يتعر�ض   21 القرن  من  الثاين  العقد  يف 
لط�فان معريف، وتدفق هائل للمعل�مات 
ع����ر و����س���ائ���ل الت�������س���ال وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل���ع���رف���ة احل���دي���ث���ة امل���خ���ت���ل���ف���ة، وت���ن���وع 
الأ���س��ال��ي��ب ال��رتب��وي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ة، ف��اإن��ه 
يف  لالإ�سهام  كبرية  م�سوؤولية  عليه  تقع 
بالبحث،  ب��اله��ت��م��ام  الإن�سانية  امل��ع��رف��ة 
العلمية  والتحليالت  الإبداعية  والكتابة 

املتخ�س�سة وامل�ساركة يف املوؤمترات. 
ت�����س��ع��ى  اأن  اجل���ام���ع���ة  ع���ل���ى  ي���ج���ب 
ليتحّمل  التدري�ض  هيئة  ع�سو  لتطوير 

التميز األكاديمي

د. عيد الفي شاهر العتيبي
عميد البحث العلمي

ح�ل  النقا�س  جت����اوزوا  ق��د  املت�سائلني 
ال�سعف  ال�����س��وؤال:  ه��ذا  فر�سية  �سحة 
خريجي  غالبية  لدى  واملهاري  العلمي 
منظ�مة التعليم العام، واأ�سبح النقا�س 
ي����دور ح���ول اأ���س��ب��اب��ه وك��ي��ف��ي��ة م��واج��ه��ة 

تداعياته يف املمار�سات اجلامعية.
وغالبا ما تكون الإجابة احلا�سرة 
موؤ�س�سات  على  بالتهمة  ملقية  لديهم 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام م���ن ج���وان���ب م��ت��ع��ددة، 

ذات��ه  ال�����س��وؤال  ت��رد على  ال��ت��ي  ال�سريعة 
ع��ن��د ط��رح��ه ع��ل��ى ال���زم���الء ال��ع��ام��ل��ني 
رم��ي  تعيد  ال��ع��ام  التعليم  مب��وؤ���س�����س��ات 
ن�سمع  حني  اجلامعات  ملعب  يف  الكرة 
ع����ب����ارة م���ث���ل: »ه������ذه ب�����س��اع��ت��ك��م ردت 

اإليكم«.
التعليم  كادر  اأن  ويق�سدون بذلك 
من  ه��م  املوؤ�س�سات  تلك  ل��دى  والإدارة 
ف��اإن كان هناك ما  خريجي اجلامعات؛ 
على  يقع  اأن  يجب  ال��ل��وم  ف��اإن  يعيبهم، 
تنق�سهم  مب��ن  �سخت  التي  اجلامعات 
بل  العمل،  �سوق  اإل��ى  واخل��رة  الكفاءة 
ي��ف�����س��ر ب��ع�����س��ه��م ذل����ك ب�����اأن ك���ث���ريا من 
ال���رام���ج اجل��ام��ع��ي��ة اأ���س��ب��ح��ت جم��رد 
م���ع���ر م��ي�����ّس��ر خل���ري���ج ال���ث���ان���وي���ة )ل 
يختلف عما قبله من معابر(، وما هي 
اإل م�ساألة وقت ليجد الطالب اجلامعي 
فهم  ب��اأق��ل جم��ه��ود؛  ن��ه��اي��ت��ه  يف  نف�سه 
ق��ي��ام اجل��ام��ع��ات مبا  ي�سككون يف  ب��ه��ذا 
ي��ك��ف��ي ل�����س��م��ان ت��خ��ري��ج ك�����وادر متلك 
العلم واملهارة الكافيتني للقيام باأدوارها 

املجتمعية وال�طنية بعد التخرج. 
ال اأزعم باأنني قادر يف هذه امل�ساحة 
ال�سغرية على اإبداء راأي مقنع ومتكامل 
ح��ي��ال ه���ذه ال��ق�����س��ي��ة ال�����س��ائ��ك��ة، ولكن 
وت��ف��اوؤيل  اأم��ل��ي  اأج���دد  اأن  هنا  بح�سبي 
بتنظيمها  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ت��ل��ق��ي  ب����اأن 
اجلديد ال�س�ء على هذه امل�سكلة، وذلك 
ب��درا���س��ت��ه��ا م��ن ك��اف��ة ج��وان��ب��ه��ا وو���س��ع 

احللول الناجعة لها
 ف��دم��ج وزارت������ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
لأي  ع��ذرا  والتعليم ل يرتك  والرتبية 
طرف لرمي التهمة على الطرف الآخر 
فالفريقان  املتفرج؛  م�قف  ه���  ويقف 
امل�سكلة  ون����ار  واح������داً،  ف��ري��ق��اً  اأ���س��ب��ح��ا 
ت��ل��ت��ه��ب يف ط����رف م���ن اأط������راف ال��ب��ي��ت 
ال�احد. االأمر يا �سادة يتعلق مب�ستقبل 

اأجيال ومب�ستقبل وطن.

ل��ك��ادر التعليم فيها  ات��ه��ام  ت���رتاوح ب��ني 
اإلى الت�سكيك  بنق�ض الكفاءة واخلرة، 
يف ك����ف����اءة و����س���ائ���ل ال���ت���ق���ومي امل��ت��ب��ع��ة، 
على  امل�سجعة  التحتية  البنى  ونق�ض 
الت�سجيع  و���س��ع��ف  وال��ت��ف��وق،  الإب������داع 
واملحا�سبة  املعلمني  م��ن  للمجتهدين 
منهم،  للمق�سرين  واحلقيقية  اجل��ادة 

اإلى اآخر ما هنالك من م�ساهدات. 
ف��اإن الإجابة  اأخ���رى؛  وم��ن ناحية 

السؤال الحائر!
د. عبدالعزيز بن دعجم 
كلية العلوم 

�����س����وؤال ي������دور يف جم���ال�������ض ك���ث���ري م��ن 
مبرارة:  ويتناولونه  اجلامعات  اأ�ساتذة 
اأغلب اجلامعات من �سعف  تعاين  مل��اذا 
عام يف امل�ستويات العلمية واملهارية لدى 
موؤ�س�سات  من  اإليها  القادمني  الطالب 
ه��وؤلء  اأن  الوا�سح  من  ال��ع��ام؟  التعليم 

العدد 156  |  28 ذو الحجة 1436  |  11 أكتوبر 2015



الرأي الجامعي

خالل ما يعر�ض عليها من مقرتحات 
العلمية  امل���راج���ع  ف��ت��واف��ر  ت��ط��وي��ري��ة، 
وغ���ريه���ا ل��ت��ل��ب��ي��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات اخل��ا���س��ة 
مب�ستوى  وتقدميها  اجلامعة  لرامج 
يت�سل  وم��ا  املكتبة  اإت��اح��ة  مع  منا�سب، 
بها من مرافق تقنية املعل�مات خلدمة 
جميع الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ض 
وطبيعة  التعلم،  احتياجات  يلبي  مب��ا 
نعي�ض فيه من  الذي  الع�سر  متغريات 

ثورة معلوماتية.
 وت��ع��ن��ى ع���م���ادة ����س����ؤون امل��ك��ت��ب��ات 
هيئة  واأع�ساء  اجلامعة  طلبة  بخدمة 
ال��ت��دري�����ض وامل��ح��ا���س��ري��ن وامل��ع��ي��دي��ن 
واالإ��������س�������راف ع���ل���ى امل���ك���ت���ب���ة امل���رك���زي���ة 
وتاأمني  الأخ���رى،  اجلامعية  واملكتبات 
كتب  م��ن  املختلفة  امل��ع��ل��وم��ات  م�����س��ادر 
قواعد  م��ن  معرفة  وم�سادر  ودوري���ات 
معل�مات على �سبكة االنرتنت »املكتبة 
ال��رق��م��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة« وت���اأم���ني الكتب 
واملراجع واملقررات اجلامعية املختلفة، 
واإق����ام����ة م��ع��ار���ض ال��ك��ت��اب وامل�����س��ارك��ة 
اأنظمة  الأخ�����رى، وو���س��ع  امل��ع��ار���ض  يف 
وقوانني املكتبة للتنظيم والإعارة التي 
خ��روج  عملية  ت�سبط  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 

الكتب ودخولها املكتبة.

ال����ج���ه  ه�����ي  امل���ك���ت���ب���ة  اأن  يف  ال�����س����ك 
احل�����س��اري ال���ذي تتباهى ب��ه ك��ل اأم��ة، 
الأول��ى يف رحلة الألف  اإذ هي اخلطوة 
امل�سري  اع��ت��زم��ت  اإن  حل�����س��ارت��ه��ا  م��ي��ل 
لأي  ال���زاوي���ة  ح��ج��ر  وه���ي  مل�ستقبلها، 
املعرفة  لتاريخ  دار  وه��ي  علمي،  بحث 

وحا�سرها وم�ستقبلها. 
ومل���ا ل��ه��ا م��ن اأه��م��ي��ة، ف����اإن عملنا 
م�ستمر لالرتقاء بها  لتكون يف م�ساف 
املكتبات الناجحة التي تقوم بدورها يف 
دفع عجلة العملية التعليمية، وت�ستمل 
وتوفري  املكتبات  على  التعلم  م�����س��ادر 
الأكادميية  املراجع  �سبل الط��الع على 
وهنا  والإلكرتونية،  الورقية  والعلمية 
الرامج  لتوفري  التخطيط  م��ن  لب��د 
التعليمية وتقدميها بامل�ستوى املنا�سب، 
ويجب اأن تكون املكتبة وملحقاتها من 
تدعم  بحيث  متاحة  املعلومات  تقنية 
ال��ت��ع��ل��م ل��ت�����س��ه��م يف ال��ب��ح��ث ع���ن امل���ادة 

العلمية املطلوبة.
تقّيم  اجلامعية  مكتباتنا  ودائما   
خدمات م�سادر التعلم املتوافرة لديها 
من حيث تطويرها امل�ستمر من خالل 
ب�سورة  ت��وؤخ��ذ  التي  الراجعة  التغذية 
منهجية من م�ستفيدي املكتبات اأو من 

واخل�����دم�����ات امل���رت���ب���ط���ة ب���ع���م���ادة 
متطلبات  م��ع  ت��ت��الءم  املكتبات  ���س���ؤون 
واإتاحتها  اجل��ام��ع��ة،  وم��ق��ررات  ب��رام��ج 
ل��ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ة، ف����وف����رت ال���ع���م���ادة 
ال��ك��ث��ري م��ن امل��ع��ل��وم��ات وث��ي��ق��ة ال�سلة 
ولأع�ساء  للطلبة  الالزمة  باملتطلبات 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض، اإ����س���اف���ة اإل�����ى ت��ن��وع 
الكامل  الدعم  وتقدمي  املرجعية  امل��واد 

للم�ساعدة يف ا�ستخدام هذه التقنية.
ومل���ا ل��ق��واع��د امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��امل��ي��ة 
اإث����راء امل��ع��رف��ة وتنوعها  م��ن اأه��م��ي��ة يف 
املكتبات  ���س���ؤون  ع��م��ادة  ا���س��رتك��ت  فقد 
ق���اع���دة   60 م����ن  اأك������ر  ب���اجل���ام���ع���ة يف 
تخ�س�سات  ك��اف��ة  ع��امل��ي��ة يف  م��ع��ل��وم��ات 
اأع�ساء  لكافة  متاحة  وه��ي  اجل��ام��ع��ة، 
والطلبة  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ت��دري�����ض  هيئة 
والدرا�سات  البكالوريو�ض  مرحلتي  يف 
العليا، حيث ي�ستطيع امل�ستفيد الدخول 
عليها من خالل رابط املكتبة الرقمية 
ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى م��وق��ع ال��ع��م��ادة على 
�سبكة االإنرتنت، اإذ تعد املكتبة الرقيمة 
ال�����س��ع��ودي��ة م��ن امل���ج���الت امل��ت��ط��ورة يف 
التعليم  وزارة  اأ�سهمت  وقد  املعلومات، 
مم���ث���ل���ة يف امل����رك����ز ال����ط���ن���ي ل��ل��ت��ع��ل��م 

الإلكرتوين يف اإتاحتها. 

مصادر التعلم في الجامعة

د. سعيد بن قاسم الخالدي
عميد شؤون المكتبات

لعن اهلل فالنا!
د. عبداهلل علي  آل كاسي

عميد كلية التربية بأبها

»لعن اهلل فالنا«.. هكذا قالها!
فقلت: اأ�ستغفر اهلل.

قال: اإل نعم. 
ح���دي���ث���ي م��ع��ك��م ال����ي����وم ل��ي�����ض 
ن�����س��ج��ا م���ن اخل���ي���ال ب���ل ق�سة 
واق����ع����ي����ة ع���اي�������س���ت ف�����س��ول��ه��ا 
ح����ني ك���ن���ت ع���م���ي���دا ل�������س���وؤون 
واأن�����ا يف  ي����وم  ال���ط���الب، وذات 
طريقي ل�سالة الظهر بجامع 
الأمري في�سل بن خالد و�سط 
يجل�س  �سابا  �ساهدت  اجلامعة 
ال���ب���ه���و اجل����ام����ع����ي وع���ل���ى  يف 
الطاولة علبة دخان »مارلبورو 
اأح��م��ر« وولع��ة وب��ني اإ�سبعيه 

�سيجارة.
ال�سالم فانتهزتها فر�سة للجلو�ض  مررت به و�سلمت عليه فرد 
م��ع��ه وت���ب���ادل احل��دي��ث ف��رح��ب ب��ي وو���س��ع ي���ده ال��ي�����س��رى ال��ت��ي بها 
الرائحة  اأن  الأم��ر غري  الطاولة يف حماولة لإخفاء  ال�سيجارة حتت 

والدخان املنبعث ف�سح ما ا�سترت.
هل  ل��ه:  فقلت  بالنفي،  ف��اأج��اب  تعرفني؟  هل  بال�سوؤال  فبادرته 
لديك خم�سة ريالت؟ قال: نعم، فقلت: هل ميكن اأن تعطيني اإياها؟ 
ي��ده يف جيبه ف��اأخ��رج خم�سة  ب��ع��زك« واأدخ���ل  »اأب�����س��ر  ف��ق��ال بلهجته: 
رياالت )ورقة واحدة( وقال: تف�سل، فاأخذت ال�العة وحاولت اإ�سعال 
اأي�ض  فقلت:  ل«  ل..  »ل..  قائال:  فبادرين  النقدية  الورقة  يف  النار 
دخلك؟ ق��ال: ح��رام، فقلت له: عجيب. طيب، اي�ض راأي��ك  لو اأخذت 
منك كل يوم خم�سة ريالت واأحرقتها، قال: حرام عليك، ول يجوز. 
قلت: واي�ض رايك يف عقلية من يفعل هذا؟ فقال دون تردد: جمنون 

.. وما هو �ساحي.
ف�سمت برهة ث��م قلت ل��ه: ح���رام، وجم��ن��ون م��ن ي�سنع ه��ذا يف 
الف�ساء فما ق�لك فيمن يحرق نق�ده ي�ميا داخل جهازه التنف�سي؟ 
يوميا  ي�سرفه  ما  وم��ق��دار  للتدخني  ال�سحية  ب��الأ���س��رار  ذكرته  ثم 
ي��ق���ل: �سادق  ك��ل كلمة  ال��دخ��ان وه��� م��ع  ���س��راء  و�سهريا و�سن�يا يف 
عليه  اهلل  �سل  امل�سطفى  بحديث  ذكرته  ثم  راأ�سه،  ويطاأطئ  �سادق، 
و�سلم الذي رواه ابن ِحبَّاَن والرتمذي يف جاِمِعه� اأنَّ ر�س�َل اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم قاَل: »ل تزوُل َقَدَما عبٍد يوَم القيامِة حتَّى ُي�ساأَل عن 
اأربٍع َعن ُعُمِره فيما اأفناُه وعن ج�سِدِه فيما اأبالُه وعن ِعلِمِه ماذا َعِمَل 

فيِه وعن ماِلِه ِمْن اأَْيَن اْكَت�َسَبُه وفيما اأنفَقُه«.
يف  واألقاهما  والولعة  بالعلبة  فاأم�سك  ال�سالة  اأقيمت  عندئذ 

�سلة النفايات.
عرفته بنف�سي ودخلنا اجلامع، وبعد ال�سالة وجدته يف اخلارج 
ق��ل: »اهلل يلعن ف��الن��ا«،  »ي��ا دك��ت��ور  ث��م �سلم ع��ل��ي، وق���ال:  ينتظرين 
فقلت: اأ�ستغفر اهلل، قال: اإل نعم، قلت: ملاذا؟ قال: »هو الذي علمني 

التدخني من ال�سف الأول الثانوي«.
ثم قال: اأق�سم باهلل ما تلم�ض ال�سيجارة يدي بعد اليوم. عانقته 
ُهْم  ُء َيْوَمِئٍذ َبْع�سُ وذكرته بقول اهلل تعالى يف �سورة الزخرف »اْلأَِخ��الَّ
امْلُتَِّقنَي« وقوله تعالى يف �سورة الفرقان »َوَيْوَم َيَع�ضُّ  اإِلَّ  ِلَبْع�ٍض َعُدوٌّ 
�ُسوِل �َسِبياًل، َيا َوْيلََتى  امِلُ َعلَى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ الظَّ
َجاَءيِن  اإِْذ  َبْعَد  ْكِر  الذِّ َعِن  اأَ�َسلَِّني  َلَقْد  َخِلياًل،  ُفالناً  اأَتَِّخْذ  مَلْ  َلْيَتِني 

ْيَطاُن ِلاْلإِْن�َساِن َخُذوًل«. وعندئذ اأيقنت قول ال�ساعر: َوَكاَن ال�سَّ
عِن املَرِء ل َت�ساأَل َو�َسل َعن َقريَنُه

َفُكلُّ َقريٍن ِباملُقاِرِن َيقَتدي

وقول احلكيم: ال�ساحب �ساحب.
وختاما قل يل من ت�ساحب اأقول لك من اأنت.

اأ�سخا�س  جت��ارب  ن��رى  اأي�سا  خاللها 
تكتب  اأو جمتمعات مع حالت معينة 
ال���ق���ارئ  اأو ي��الح��ظ��ه��ا  اإم�����ا وا���س��ح��ة 
بع�ض  يف  ذل��ك  ون�ساهد  با�ستنتاجه، 
احلا�سلة  وخا�سة  العربية  ال��رواي��ات 
بنقل  باهتمامها  »ب��وك��ر«  ج��ائ��زة  على 
اأو  معني  ملجتمع  والتجارب  الثقافات 
الأ�سخا�س معينني مما عاي�سها ه�ؤالء 

الروائيون اأو كان لها اأثر يف بيئتهم.
اأي���������س����ا يف ك���ث���ري م��ن  ت�������س���اه���د 
ال����رواي����ات ث��ق��اف��ة ال���روائ���ي���ني وك���رة 
ا����س���ت���ط���الع���ه���م؛ ل���ذل���ك ت���ع���د ب��ع�����ض 
ملعلومات  م�سدرا  ال�سهرية  ال��رواي��ات 

ن��ري��ا  ����س���ردا  ك��ان��ت  واإن  ال���رواي���ة  اإن 
ي��ح��ت���ي ع��ل��ى ���س��خ�����س��ي��ات واأح������داث 
خيالية فاإن هذا اخليال ال يخرج عن 
الإن�����س��اين  ال��ع��ق��ل  لأن  ال��ك��ات��ب؛  بيئة 
ي�ؤلف بني االأ�سياء فقط وال ي�ستطيع  

اأن يتخيل اأمرا مل ي�ساهده قط.
ول����ه����ذا ت���ع���د ال�����رواي�����ة و���س��ي��ط��ا 
ي���ع���رف الإن���������س����ان ع���ل���ى امل��ج��ت��م��ع��ات 
ومن  فيها،  العي�ض  وطريقة  الأخ��رى 

ل جندها اإل ب�سعوبة، هذا اإن وجدت، 
اإلى كتب  الروائيني يرجع  بع�ض  لأن 
قدمية جدا من ال�سعب على الإن�سان 

العادي الرجوع اإليها.
ب��اأول  اأن نعمل  اأردن���ا  اإذا  اأخ���ريا، 
اآية نزلت على ر�سولنا عليه ال�سالة 
»قارئ  اأن نطبق مق�لة  اأو  وال�سالم، 
اليوم قائد الغد« اأو اأن جنعل زائري 
امل��ك��ت��ب��ة اأك�����ر م���ن زائ������ري م��ق��اه��ي 
امل��ب��اري��ات، ف��اإن��ه ل ب��د م��ن اأن نوؤمن 
ب����اأن ق�����راءة ال���رواي���ة ه���ي ال��ط��ري��ق��ة 
والأ����س���ا����ض لإع�������ادة ت�����س��ك��ي��ل ث��ق��اف��ة 

االإن�سان وتغيره.

لماذا نقرأ الرواية؟
عمر الشهري 
طالب يكلية الطب
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اإلى  اأن الرغبة تتجه بي  ممتاز، ووجدت 
اجلراحة.

ما ال�سبل الكفيلة
بتخريج اأطباء متميزين؟

مبكانة  الطب  كليات  احتفاظ  اأن  اأعتقد 
متميزة بني نظرياتها املحلية والإقليمية 
اأع�ساء هيئة   اإع��داد  والدولية  من حيث 
ال��ت��دري�����ض وك���ذل���ك الإم���ك���ان���ات امل���ادي���ة 
الوحيد  ال�سمان  هو  امل�ساعدة  واملعنوية 

لتخريج اأطباء متميزين .
ب����رام����ج ال���ت���دري���ب  ول ن��غ��ف��ل ع����ن 
اإل��ي��ه��ا تخريج  وال����زم����الت ال��ت��ي ي��ع��زى 
اأط����ب����اء يف ت��خ�����س�����س��ات ب��ع��ي��ن��ه��ا، وه���ذه 
نوعية  حتكمها  معينة  م��وا���س��ف��ات  ل��ه��ا 
التخ�س�ض واحتياجات التدريب يف ذلك 

التخ�س�ض.
وق�����د ����س���ارك���ت يف ع�����دد م����ن ور�����س 
ال��ع��م��ل ح���ول ب��رام��ج ال��ت��دري��ب داخ��ل��ي��ا، 
والرامج اخلارجية املقامة بالتعاون بني 

خالد العمري

امل�����س��ارك بق�سم اجل��راح��ة  ذك���ر الأ���س��ت��اذ 
بكلية الطب الدكتور حممد ليف العتيبي 
اأن الطريق نح� االكتفاء يف عدد ون�عية 
الأط���ب���اء ط��وي��ل، م���وؤك���دا اأن ع��دده��م يف 
اململكة ي�سل اإلى نحو 25 األف طبيب يف 
خمتلف التخ�س�سات. ودعا كليات الطب 
يف حوار مع »اآفاق« اإلى الحتفاظ مبكانة 
متميزة على خمتلف امل�ستويات لتخريج 

اأطباء متميزين.

ما الذي قادك اإلى تخ�س�س 
العظام: الرغبة اأم امل�سادفة؟

نحو  الطب  ع��ادة خلريج  ال��روؤي��ة  تت�سح 
ت��خ�����س�����ض ب��ع��ي��ن��ه ق��ب��ل ت��خ��رج��ه ���س��واء 
حتديدا  وت���زداد  باطنيا،  اأم  ج��راح��ا  ك��ان 
ب����اإم���������س����اء ف������رتة ت�����دري�����ب ن���اج���ح���ة يف 
المتياز، ومن ف�سل اهلل علي اأنني وفقت 
تقدير  على  وح�سلت  الم��ت��ي��از  ف��رتة  يف 

الهيئة ال�سعودية والكلية امللكية الكندية، 
وان�����س��ب ج���ل اله���ت���م���ام يف ا���س��ت��ق��الل��ي��ة 
اأي �سغ�ط تقلل من �سبل  التدريب عن 
التعلم وحقوق املتدرب، وكذلًك الدقة يف 

تقييم املتدربني.

هل هناك عوامل معينة
تتحكم يف اختيار التخ�س�س؟

من  بعينه  تخ�س�ض  نحو  الطلبة  توجه 
تخ�س�سات الطب املتعددة حتكمه ظروف 
ع���دة م��ن��ه��ا: اإم��ك��ان��ي��ة وف��ر���ض ال��ت��دري��ب 
ب�����س���ق ال��ع��م��ل ون����ح�����ه، وه���ن���اك بع�س 
واأطباء  باأ�ساتذتهم  يتاأثرون  اخلريجني 
تخ�س�ساتهم  اإل���ى  وي��ت��وج��ه��ون  معينني 
الأ�ستاذ  ذل��ك  م��ن  توجيه  وه��ذا  نف�سها، 
يف  ب��ه  ال��ت��اأث��ر  نتيجة  مبا�سر  غ��ر  ب�سكل 

فرتة المتياز.

هل و�سلت اململكة اإلى الكتفاء
يف عدد ونوعية الأطباء؟

الذاتي  لالكتفاء  الو�سول  ال�سعب  من 
م��ت��اأخ��ري��ن جدا  فمازلنا  الأط���ب���اء،  م��ن 
ف��الإح�����س��اءات  ال�سعودية؛  يف  ذل��ك  ع��ن 
ال���ت���ي ت�����س��در ع���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
للتخ�س�سات ال�سحية اأظهرت اأن اأعداد 
الأط���ب���اء ال�����س��ع��ودي��ني امل�����س��ن��ف��ني ل��دى 
األ����ف طبيب،  اإل����ى 25  ت�����س��ل  ال��ه��ي��ئ��ة ل 
والو�سول اإلى التوازن يبنى على و�سع 
�ستك�ن  واإال  املناطق،  ح�سب  االأول���ي��ات 
دون  م��ك��ررة  ن�سخا  ال�سحية  امل��ن�����س��اآت 

هدف مدرو�ض ونتائج متوقعة.

حدثنا عن اأحدث ما و�سلت اإليه 
تقنية جراحة الركبة؟

اإط����الق  مت   2013 ع����ام  م���ن  م���ار����ض  يف 
للمجتمعات  م��الءم��ة  الأك����ر  املف�سل 
ال�������س���رق���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة، وذل������ك خ���الل 
جلراحة  الأم��ري��ك��ي��ة  اجلمعية  اجتماع 
ال��ع��ظ��ام، وت��ن��اف�����س��ت ���س��رك��ات رائ�����دة يف 
تركيبه  ويجري  موجود،  وه��و  اإنتاجه، 
للمر�سى ونتائجه م�سجعه جدا؛ وذلك 
ال��سع  مع  كبر  ب�سكل  يتطابق  لك�نه 
�سغرية  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��رك��ب��ة  الت�سريحي 
بثبات  للثني  قابل  ه��و  واأي�سا  احل��ج��م، 
بعد  ال��ت��غ��ريات  ملنع  بفيتامني  وم��ع��ال��ج 

الرتكيب داخل اجل�سم.

وماذا عن عملية تنظري
مف�سل الركبة؟

وخ�س��سا  امل��ن��اظ��ر  ج��راح��ة  ت��ط���رت 
يف ج���راح���ة امل���ف���ا����س���ل، وه���ن���اك ت��ط��ور 
م��ن حيث  بالتدخل اجل��راح��ي  م��ق��رتن 
ت��ط��ور م��ه��ارات اجل��راح��ني م��ع ال��زم��ن 
املنظار،  وم��ن��ه��ا:  التقنية  ا���س��ت��خ��دام  يف 
وه���ن���اك وج���ه���ة اأخ������رى ل��ت��ط���ي��ر ه��ذه 
العمليات، وهي تطوير التقنية، ويعتقد 
اأن��ه��ا م��ن ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ن��اج��ح��ة للعديد 
الغ�ساريف  قطوع  مثل:  الإ�سابات  من 
واإع���ادة  ال�سابونة،  وان���زلق  والأرب��ط��ة 
ب��ال��دم ع��ن طريق  املف�سل  ت��روي��ة عظم 
ال�سابونة  ان����زلق  وت�سحيح  ال��ث��ق��وب 

وغره.

هل من ن�سائح طبية
للتعامل مع اآلم الركبة؟

ال��ن�����س��ي��ح��ة الأول������ى ه���ي جت��ن��ب اإي�����ذاء 
من  ال��ع��دي��د  ل��دي��ن��ا  باخت�سار  ال��رك��ب��ة. 
ولعل  الركبة،  ملف�سل  ال�سارة  ال��ع��ادات 
اأه��م��ه��ا: ع��دم ال��ري��ا���س��ة، وزي����ادة ال��وزن 
وا����س���ت���خ���دام احل����ل����ول اخل���اط���ئ���ة ع��ن��د 
حم���اول���ة ال����ع����الج؛ ف��م��ث��ال ه���ن���اك من 
ي��ظ��ن اأن ���س��ع��ود ال�����س��ل��م م��ف��ي��د، وه���ذا 
خطاأ �سائع. امل�سي على االأر�س امل�ست�ية 

لباأ�ض بها اأما ال�سالمل فال.
وهناك من ي�ستخدم الرتميل وهو 
وهذا  املتحرك،  بال�سري  للم�سي  جهاز  
و�سطوح  ذب��ذب��ات  ل��وج��ود  للهيكل  ���س��ار 
م��ت��ح��رك��ة اأث����ن����اء امل�����س��ي ت��ظ��ه��ر ع��ي��وب 
تفيدك  ول��ن  الع�سلي  العظمي  الهيكل 
اإذا كنت ريا�سيا، وهذا نادر يف حياة  اإل 
اليوم، واأما الدراجة الثابتة فهي مفيدة 

للحركة وتقوي ع�سالت الفخذ.

أسبوعية جامعة الملك خالد

األستاذ المشارك بقسم الجراحة د. محمد الفي العتيبي:

25 ألفا عدد أطباء المملكة 
والطريق نحو االكتفاء طويل 

قة
طا

د. محمد الفي العتيبيب
امللك  • حا�سل على بكالوريو�س يف الطب من فرع جامعة 

�سعود يف اأبها عام 1996.
كندا  يف  ماكجيفلي  جامعة  يف  العليا  درا�ساته  تلقى   •
جراحة  خا�س  وب�سكل  العظام  جراحة  يف  وتخ�س�س 

الركبة.
الطب  كلية  اجلراحة  ق�سم  يف  م�ساركا  اأ�ستاذا  يعمل   •

بجامعة امللك خالد.
التدريب  برنامج  على  واأ�سرف  الت�سريح  ق�سم  راأ���س   •

جلراحة العظام يف اجلامعة. 
• تراأ�س اللجنة العلمية للموؤمتر الدويل الرابع للجمعية 

ال�سعودية جلراحة العظام يف اأبها عام 1432.

أساتذة

ميا
دي
كا
أ
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أساتذة

عظم الفخذ
المفصل الفخذي البديل

حامل الوزن البديل عند الحركة
بديل العضلة الظنوبية للساق

عظم الساق

رسم يوضح جراحة الركبة، 
والتي يتم فيها استبدال

غضاريف الركبة التالفة
ببدائل صناعية تساعد المرضى 
على تحريك ركبهم بكل راحة

هنا عيناك يا أماه�سور اأ�سعة جانبية واأمامية تظهر عظام ركبة مري�س قبل وبعد جراحة ا�ستبدال الركبة

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

الأ���س��واق ت�سف والدتها   اأح��د  الفتيات يف  حديث عابر لإح��دى 
لأنها  القدمية«  »ال��دق��ة  ب�  بالهاتف  حتادثها  التي  ل�سديقتها 
توجه لها اأوامر ترى اأنها غري ماألوفة يف وقتنا احلا�سر، ملاذا 
و�سفت الفتاة اأمها بهذه العبارة التي يعتقد البع�س باأنها كلمة 

عادية؟
االأم، وقد حذرنا اهلل  التاأدب مع  الكلمة تدل على قلة  هذه 
�سبحانه وتعالى بالتاأفف منها فما بالك ب��سفها باأو�ساف ال تليق 
بها، قال تعالى »اإما يبلغن عندك الكر اأحدهما اأو كالهما فال 
تقل لهماآ اأف ول تنهرهما وقل لهما قول كرميا« )الإ�سراء:23(.

الأم عامل كبري تعجز كل متع الدنيا عن تعوي�سه؛ فبقربها 
الأمان وال�سالم واحلب والعطف والرحمة.

�سيد  و�سايا  اأه���م  م��ن  عليها  والعطف  اح��رتام��ه��ا  ك��ان  الأم 
اأب��ي هريرة ر�سي اهلل  الب�سر حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، فعن 
عنه قال: »جاء رجٌل اإلى ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال: 
»اأم��ك«،  ق��ال:  بح�سن �سحابتي؟  النا�س  اأح��ق  اهلل، من  ر�س�ل  يا 
قال: ثم من؟ قال: »اأمك«، قال: ثم من؟ قال: »اأمك«، قال: ثم 

من؟ قال: »اأب�ك«. )متفق عليه(.
وبو�سفها  وحديثا،  قدميا  ال�سعراء  بها  تغنى  التي  هي  الأم 

تزينت روائع ال�سعر العربي، فيقول حافظ اإبراهيم:

الأم مدر�سة اإذا اأعددتها
اأعددت �سعبا طيبا االأعراق

الأم ل يعرف عطاوؤها قانونا ول حدا، ول يعرف لهذا العطاء 
منطق،  فهي بقرب كل اأبنائها ت�سهر لراحة املري�س وتعطف على 

ال�سغر وت�سفق على الغائب وترحم الكبر الأنها معنا دائما. 
اأطلقته  ال��ذي  الو�سف  ه��و  املو�سوع  ه��ذا  لكتابة  دفعني  م��ا 
الفتاة على اأمها احلكيمة املتاأنية يف اإ�سدار التوجيهات، وت�سايقُت 
من �سماعه، فهل و�سل بنا الأمر اإلى اإطالق اأو�ساف غري موؤدبة 

على اأمهاتنا؟
 رمبا يقول قائل: اإنها كلمة تقال بتلقائية بني الأبناء، ولكن 
اأن متحى هذه الكلمة من قام��س كل ابن وابنة،   مع االأم يجب 

فالأم واحرتامها وحبها غائبة وحا�سرة يجب اأن يكون مقد�سا. 

وقفة
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إنضمام 400 طالبة إلعالم جامعة اإلمام
ان�سمت 400 طالبة اإلى كلية الإعالم والت�سال بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بعد اأن طرحت الكلية اأول 
العامة، الإعالن  اأربعة تخ�س�سات هي: ال�سحافة والن�سر اللكرتوين، العالقات  برنامج لتدري�ض الطالبات مت�سمنا 

والت�سال الت�سويقي، وق�سم اجلرافيك�ض والو�سائط املتعددة.
وو�سفت وكيلة الكلية الدكت�رة حنان العريني  برنامج االإعالم للطالبات باخلط�ة الريادية، م�ؤكدة اأنه ينطلق من 

ا�سرتاتيجية اجلامعة القائمة على طرح التخ�س�سات التي تالم�ض احتياجات املجتمع و�سوق العمل.
نوير  اجلامعة،  م��راآة  �سحيفة  حترير  مديرة  الإل��ك��رتوين،  والن�سر  ال�سحافة  ق�سم  وكيلة  اأو�سحت  جهتها  من 
ال�سمري اأن الق�سم عقد العزم على تاأهيل اإعالميات متخ�س�سات يف كل فنون الكتابة ال�سحفية والتحرير مزاوجا يف 

الوقت ذاته ما بني التطورات احلديثة يف العملية الإعالمية ومدار�سها واأدواتها اجلديدة.

وظائف محاضر ومعيد بجامعة جدة
اأعلنت جامعة جدة، وج�د وظائف �ساغرة بدرجة »حما�سر« يف تخ�س�س �سع�بات التعلم والتدخل املبكر، و»معيد« يف 
تخ�س�ض الإعاقة العقلية وال�سمعية، بكلية الرتبية للبنات. وي�ستمر التقدمي عر كلية الرتبية يف حي الرحاب من ال� 

16 من ذي احلجة اجلاري اإلى الثاين من حمرم املقبل.

تعيين 24 أكاديميا بجامعة جازان
عني جمل�ض جامعة جازان يف جل�سته الأولى للعام اجلامعي 1437/1436، ع�سرة من اأع�ساء هيئة التدري�ض باجلامعة 
من  وحما�سرا  معيدا   138 ل�  والتمديد  البتعاث  منح  كما  اجلن�سني،  من  حما�سرا   14 و  م�ساعد،  اأ�ستاذ  وظيفة  على 

اجلن�سني للح�س�ل على املاج�ستر والدكت�راه يف تخ�س�سات متن�عة.

جائزتان لمبتعثة من جامعة نورة
بنت  ن��ورة  الأم��رية  الب�سري بجامعة  الطب  كلية  وال��ولدة من  الن�ساء  املاج�ستري يف تخ�س�ض  لدرا�سة  املبتعثة  ح�سلت 
العليا،  الدرا�سات  للتميز يف  الطب  كلية  اإحداهما: جائزة  دوليتني،  الق�سري على جائزتني  املعيدة غدير  عبدالرحمن 

والثانية: جائزة اأف�سل ورقة علمية يف موؤمتر اجلمعية الأمريكية لطب الإجناب.

»المجمعة« تمول 78 مشروعا بحثيا بمليوني ريال
بح�سور وكيل جامعة املجمعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور حممد ال�سايع، مت توقيع عقود الدورة اخلام�سة 

للم�ساريع البحثية املدعومة للعام اجلامعي 1436-1435.
البيئة  رعاية  اجلامعة يف  توجهات  تنفيذ  على  العمادة  اأكد حر�ض  ثامر احلربي،  الدكتور  العلمي  البحث  عميد 
البحثية وتطويرها من خالل التح�سني امل�ستمر لالإجراءات واخلطط البحثية التي يتم الإعالن عنها وتنفيذها �سنويا، 
م�سرا اإلى اأن ذلك اأدى اإلى تزايد مطرد يف ميزانية امل�ساريع البحثية بخطى مت�سارعة وبت�سافر اجله�د مبا يحقق 
ISI و  الن�سر يف جمالت علمية ذات �سمعة عالية مثل جمالت  العلمية من خالل زي��ادة  الأه��داف والتطلعات للريادة 

. Scopus
واأ�ساف اأنه مت ا�ستقبال جميع امل�ساريع البحثية عن طريق نظام اإدارة امل�ساريع البحثية )باحث(، ومت اإخ�ساعها 
جميعالآلية حتكيم موحدة تراعي جميع النواحي العلمية والفنية، حيث مت ا�ستقبال 196 مقرتحا بحثيا من جميع 

كليات اجلامعة، ومت متويل 78 م�سروعا بحثيا بقيمة اإجمالية جتاوزت مليوين ريال.

»الباحة« تدشن الرابط التقني للطالب
والتعليم اإللكتروني

د�سن مدير جامعة الباحة املكلف الدكت�ر عبداهلل الزهراين، الرابط التقني بني نظام اإدارة الطالب بانر ومن�سة اإدارة 
التعليم الإلكرتوين بالك بورد وت�سليم الدفعة الثانية من املقررات الإلكرتونية. واأكد الزهراين اأن اجلامعة بداأت يف 
اال�ستثمار احلقيقي يف جمال التعلم االإلكرتوين من خالل ما يتم من �سراكات خمتلفة، وقال » هذا  وغره يجعلنا نبعد 

عن ا�ستخدام م�سطلح جامعة نا�سئة«.

جامعة حائل تدشن »باحث المستقبل«
د�سنت جامعة حائل برنامج باحث امل�ستقبل، الذي ُيعنى بتط�ير قدرات امل�ه�بني من طلبة التعليم العام وتدريبيهم 
اآليات البحث العلمي، بال�سراكة مع الإدارة العامة للتعليم باملنطقة.  واأو�سح مدير جامعة حائل الدكتور خليل  على 
مفتاح  هم  الذين  باملوهوبني  للعناية  للتعليم،  العامة  والإدارة  اجلامعة  بني  تعاون  ثمرة  ياأتي  الرنامج  اأن  الراهيم 

التميز للعملية التعليمية، موؤكدا اأن الدولة ت�سعى اإلى تبني ا�سرتاتيجيات جمتمع املعرفة.

نجران تتيح الدراسة باالنتظام لطلبة »الصحية«
اأتاحت جامعة جنران خيار الدرا�سة بالنتظام جلميع طالب وطالبات الكليات ال�سحية. واأو�سح امل�سرف على العالقات 
العامة املتحدث الر�سمي للجامعة الدكتور زهري العمري، اأن اجلامعة اأتاحت �سابقا خيارات مفتوحة للطالب والطالبات 
للدرا�سة �سواء من خالل التعلم عن بعد، اأم زائر لإحدى اجلامعات، اأم تاأجيل الف�سل دون احت�سابه، اإلى جانب النتظام 

يف بع�س التخ�س�سات العملية التي يتعذر طرحها عن بعد، وه� االأمر الذي ينطبق على الدرا�سة بالكليات ال�سحية.
 

انطالق حملة دماؤنا صدقة بجامعة طيبة
برعاية اأمري منطقة املدينة املنورة، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن �سلمان، نّظم نادي كلية الطب بجامعة طيبة، 

بالتعاون مع بنك الدم املركزي، حملة )دماوؤنا �سدقة( للترع بالدم، مب�ساركة 300 طالب وطالبة من كلية الطب.

جامعات سعودية

وق��������ع وزي������������را ال����ت����ع����ل����ي����م وال�������������س������وؤون لقطات
الج��ت��م��اع��ي��ة: ال��دك��ت��ور ع���زام ال��دخ��ي��ل، 
م���وؤخ���را، يف  الق�سبي،  م��اج��د  وال��دك��ت��ور 
تهدف  ت��ع��اون  اتفاقية  ال��ط��ائ��ف  جامعة 
اإل����ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة عر 
التي مت  والرامج  امل��ب��ادرات  العديد من 
ال���زارت��ني  ب��ني  ل��ه��ا  والتهيئة  التن�سيق 
املا�سية، ومت عر�سها  على مدى االأ�سهر 
ومناق�ستها يف اجتماع مط�ل �سارك فيه 
مديرو اجلامعات ووكالء وزارة ال�سوؤون 

االجتماعية ومديرو التعليم باملناطق.
وع��������ر ال�����دخ�����ي�����ل ع������ن ����س���ع���ادت���ه 
االتفاقية يف جم��ال حي�ي  ه��ذه  بت�قيع 

مي�����س ك��اف��ة اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع و���س���ؤون��ه��م، 
ت����اأت����ي يف  اأن الت���ف���اق���ي���ة  اإل������ى  م�������س���ريا 
اإط�����ار ال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����س��ام��ي��ة ال��ك��رمي��ة 
التعليمية  اخل���دم���ات  مب�����س��ت��وى  ل��ل��رق��ي 
والج���ت���م���اع���ي���ة امل���ق���دم���ة ل��ل��م��واط��ن��ني، 
وتو�سيات  ق��رارات  متابعة  على  ا  وحر�سً
والتنمية  القت�سادية  ال�����س��وؤون  جمل�ض 
بني  وال�سراكة  التعاون  جم��الت  لتفعيل 

اجلهات احلكومية.
���س��اأن  اأن م���ن  ال���دخ���ّي���ل  واأو�����س����ح   
م��وؤ���س�����س��ات  دور  ت��ف��ع��ل  اأن  الت���ف���اق���ي���ة 
ح��اج��ات  تلبية  يف  واجل��ام��ع��ات  ال��ت��ع��ل��ي��م 
امل��ج��ت��م��ع، ويف ت��ط��وي��ر ق�����درات ال�����س��ب��اب 

ورف����ع ك��ف��اءات��ه��م ل��الإ���س��ه��ام ال��ف��اع��ل يف 
التنمية، بالإ�سافة اإلى اأنها تعزز الأعمال 
التط�عية واخلرية بالتعاون مع �سريك 

ا�سرتاتيجي ومهم.
ال�س�ؤون  وزارة  بالتعاون مع  واأ�ساد   
الج���ت���م���اع���ي���ة يف ���س��ب��ي��ل ف���ت���ح ق���ن���وات 
لتحقيق  ال���زارت��ني  بني  للتكامل  اأرح��ب 
الوطن  املرجوة منهما يف خدمة  الآم��ال 
والإ�����س����ه����ام يف ن��ه�����س��ت��ه ب���ق���ي���ادة خ����ادم 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
االأم��ر  ع��ه��ده  و�سم� ويل  ال��ع��زي��ز،  عبد 
العهد  و�سمو ويل ويل  نايف،  بن  حممد 

الأمري حممد بن �سلمان.

إتفاقية لتعزيز التنمية االجتماعية 

أحمد العياف 

ط��ل��ب��ات  ت��دق��ي��ق  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأن���ه���ت 
لرنامج  ال��ث��ال��ث��ة  للمرحلة  امل��ت��ق��دم��ني 
خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ل��الب��ت��ع��اث 
اخل���ارج���ي »وظ��ي��ف��ت��ك وب��ع��ث��ت��ك«، وذل��ك 
للجان  ذل���ك  اإج�����راءات  خ�سعت  اأن  ب��ع��د 

املتخ�س�سة يف التدقيق واملراجعة.
واأو�����س����ح وك���ي���ل ال��������وزارة ل�����س��وؤون 
ال��ب��ع��ث��ات ال��دك��ت��ور ن��ا���س��ر  ال���ف���وزان اأن 
ال��ت��ث��ب��ت من  �سملت  ال��ت��دق��ي��ق  اإج������راءات 
اكتمالها،  ح��ي��ث  م��ن  امل��ت��ق��دم��ني  وث��ائ��ق 
وم������دى م��ط��اب��ق��ة ال���ب���ي���ان���ات ل��ل���ث��ائ��ق، 
والتخ�س�سات  امل��ع��دالت  تدقيق  وك��ذل��ك 
للتاأكد من ت�افقها مع �سروط الرنامج 

املعلنة.
اأن����ه �سيتبع  اإل����ى  ال����ف����وزان   ول��ف��ت 

إنهاء تدقيق طلبات »وظيفتك وبعثتك« 
ذل���������ك ت���وج���ي���ه 
امل�������ت�������ق�������دم�������ني 
ل���ل���ج���ه���ات ال��ت��ي 
ال����ت����وق����ي����ع  مت 
م���ع���ه���ا لإج�������راء 
امل����������ق����������اب����������الت 
ال���������س����خ���������س����ي����ة 
والخ������ت������ب������ارات 
م�سريا  املهنية، 
ال����وزارة  اأن  اإل���ى 

ت���ق����م ب�����س��ك��ل م��ت���ا���س��ل ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
ال�سركاء يف الرنامج، واأنها عقدت ور�س 
الأدوار  حت���دي���د  خ��الل��ه��ا  م���ن  مت  ع��م��ل 
واملهنية،  الأك��ادمي��ي��ة  املعايري  ومناق�سة 
يف  �ستبداأ  اجل��ه��ات  تلك  اأن  اإل��ى  م�سيفا 
بعد  بها  اخل��ا���س��ة  الإج�����راءات  ا�ستكمال 

اإجازة عيد الأ�سحى املبارك.

املرحلة  اإج�����راءات  جميع  اأن  وب���ني 
الثالثة تتم ب�سكل اإليكرتوين مبا ي�سمن 
ويحقق  للمتقدمني،  وامل�ساواة  االإن�ساف 
تر�سيح املتميزين بني املتقدمني، م�سرا 
ح��الت  متابعة  الطلبة  ب��اإم��ك��ان  اأن  اإل���ى 
ط��ل��ب��ات��ه��م وم��ع��رف��ة اجل��ه��ة ال��ت��ي �سيتم 
اإحالتهم اإليها عر البوابة الإلكرتونية.

اأعلن وزير التعليم الدكتور عزام الدخّيل 
����س���دور ق����رار ت��ع��ي��ني 613 م�����ن خريجي 
التعليم  اإدارات  يف  ال�سحية  الدبلومات 
للمعينني  راج��ي��ا  باململكة،  واجل��ام��ع��ات 
ال���ت����ف���ي���ق وال����ن����ج����اح يف م���ه���ام ع��م��ل��ه��م 

اجلديدة. 
اإنهاء  اإل��ى  ال��ق��رار  تفا�سيل  وت�سري 
اإدارات  يف  خريجا   533 تعيني  اإج����راءات 
اململكة، وحم��اف��ظ��ات  مب��ن��اط��ق  التعليم 

وك��ل��ه��م  اجل����ام����ع����ات،  يف  خ���ري���ج���ا   80 و 

الهيئة  م��ن  امل��ه��ن��ي  الت�سنيف  اج���ت���ازوا 
بعد  ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�سعودية 

الثانوية العامة. 
وك����ان����ت ال���������وزارة اأع���ل���ن���ت يف وق���ت 
�سابق �سدور قرار بتعيني 807 خريجني 
ممن  الثانية  الدفعة  ميثل�ن  جامعيني 
على  التعيني  ���س��واب��ط  عليهم  انطبقت 
وظائف تعليمية، واأ�سارت ال�زارة اإلى اأن 
املر�سحني �سيعامل�ن وفق املادة 5/36 من 
اجلديدة  ال�ظيفي  االأداء  تق�مي  الئحة 

وامل��ادة 8 من الئحة ال�ظائف التعليمية 
امل��ع��دل��ة ب��ا���س��ت��ث��ن��اء م���ن ك���ان ل��ه��م �سابق 

خدمة بالدولة .
واأو�سحت الوزارة يف تعميم لها اأنه 
النقل  بطلب  التقدم  للمعينني  يحق  ال 
اخلارجي حتى تثبت �سالحيتهم للعمل 
واج���ت���ي���ازه���م ���س��ن��ت��ي ال��ت��ج��رب��ة ب��ك��ف��اءة، 
اأن��ه �سيتم �سرف رات��ب بدل  اإل��ى  م�سرية 
�سابق خدمة يف  تعيني ملن مل يكن لديه 

الدولة.

تعيين 613 من خريجي الدبلومات الصحية
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جامعات سعودية

الرؤية
ت��ط��م��ح ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ل��ل��ع��ل��وم 
للمعرفة  م��ن��ارة  ت��ك��ون  اأن  اإل���ى  والتقنية 
مميزة  وبيئة  والبحثي  التقني  والتعليم 
لإل��ه��ام ال��ع��ق��ول وامل���واه���ب ال���واع���دة التي 
ت�����س��ع��ى اإل�����ى حت��ق��ي��ق االك��ت�����س��اف��ات ال��ت��ي 
تعالج اأهم التحديات الإقليمية والعاملية، 
اإل����ى اأن ت��ك��ون  وت�����س��ع��ى اجل��ام��ع��ة ح��ث��ي��ث��اً 
ج�سراً لتقريب ال�سعوب والثقافات ملا فيه 

خري الإن�سانية.

الرسالة
تطوير  يف  عبداهلل  امللك  جامعة  وت�ساهم 
ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة م���ن خ����الل الأب���ح���اث 
التعليم  يف  ودجم��ه��ا  والتعاونية  املتميزة 
اجل��ام��ع��ي. ك��م��ا حُت��ف��ز الب��ت��ك��ارات ون�سر 
لتحقيق  وتطبيقاتها  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة يف 
وال��ع��امل مع  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 
ال���رتك���ي���ز ب�������س���ورة خ��ا���س��ة ع��ل��ى اأب���ح���اث 
ا�سرتاتيجية ذات اأهمية عاملية تنح�سر يف 
اأربعة جمالت هي : الطاقة، الغذاء، املاء، 

والبيئة.

سمات الجامعة
كموؤ�س�سة  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ت��ن��ف��رد 
امل�ستوى  وعاملية  وخا�سة  حديثة  علمية 

بالعديد من ال�سمات الرئي�سية:

ال��ت��ع��اون ال��ب��ح��ث��ي ب��ني ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
وال��ط��ل��ب��ة وال���ع���ل���م���اء وامل��ه��ن��د���س��ني من 
ا�ستحداث  ُي��ل��ه��م  مم��ا  االق�����س��ام  خمتلف 
مناهج وتقنيات جديدة وبالتايل اخلروج 

بابتكارات واكت�سافات كبرية.
• خم��ت��رات وم���راف���ق اأب���ح���اث م��ت��ط���رة 
وم���ع���دات وخ�����رات ل م��ث��ي��ل ل��ه��ا، حيث 
لباحثيها  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ت��وف��ر ج��ام��ع��ة 
الإج����راء  ال��ف��ر���س��ة  و���س��رك��ائ��ه��ا  وطلبتها 
بيئة  يف  التجريبية  والدرا�سات  الأبحاث 
مت جتهيزها وتهيئتها مبرافق ا�ستثنائية 
ومعدات متط�رة وم�ظفي دعم فاعلني. 
وو���س��ع��ت اجل��ام��ع��ة خ��ط��ة ط��وي��ل��ة الأم���د 
وه���ي ميزة  امل��راف��ق  ه���ذه  ع��ل��ى  للحفاظ 
تناف�سية مهمة تتفوق فيها جامعة امللك 
عبداهلل على املوؤ�س�سات البحثية الأخرى.

تعليمية  وجتربة  تعاونية  تعليم  بيئة   •
متميزة

ت���دع���م ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
عبداهلل روح التعاون والتمّيز، والف�سول، 
وت�سجع  ال��ع��ل��م��ي  وال�����س��غ��ف  وال���ن���زاه���ة، 
ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ر االإب���داع���ي خ��ارج 
اخ��ت��ب��ار  ي�ستطيعوا  ك��ي  امل��خ��ت��ر  ح����دود 
اأفكارهم ومعرفة مدى قدرتها وتاأثريها 

على اإحداث التغيري.
لل�سالح  والتقنيات  البتكارات  تطوير   •
العام، حيث ت�ساهم جامعة امللك عبداهلل 
لعملية  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ل��ب��ن��ات  و����س���ع  يف 
حت��وي��ل اق��ت�����س��اد امل��م��ل��ك��ة اإل����ى اق��ت�����س��اد 
ق���ائ���م ع���ل���ى امل���ع���رف���ة والب����ت����ك����ار. ح��ي��ث 
مت دم���ج م��دي��ن��ة الأب���ح���اث ���س��م��ن هيكل 
لت�سهيل  والبنياين  التنظيمي  اجلامعة 
ال�سركات،  مع  املبا�سر  التعاوين  التفاعل 
ون���ق���ل امل��ع��رف��ة والب���ت���ك���ارات وال��ت��ن��م��ي��ة 
اإلى ت�سريع طرح  القت�سادية، بالإ�سافة 

التقنيات املبتكرة وت�سويقها.

جتربة  على  واحل�سول  فريد  دويل 
معي�سية مزدهرة لهم ولعائالتهم.

امللك  جامعة  ت�ستثمر  امل��ق��اب��ل،  ويف 
ع���ب���داهلل يف اأف�����راده�����ا مل�����س��اع��دت��ه��م 
وطم�حاتهم  اأهدافهم  حتقيق  على 
واك�����ت�����������س�����اف ح�����������دود ق�����درات�����ه�����م 
هذا  اأج��ل  من  الفكرية.  واإمكاناتهم 

تتبنى اجلامعة املبادىء التالية:
ملا فيه  والتقنية  بالعلوم  النهو�ض   •
خ��ر ���س��ع���ب ال���ع���امل، ح��ي��ث ت�سجع 
ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال���ت���ع���اون 
والطلبة  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ع��ل��م��اء  ب��ني 
وامل�ظفني من خمتلف التخ�س�سات 
الثقافية.  واخللفيات  واجلن�سيات 
وت�ستفيد من هذه ال�سراكات العاملية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز ودع�����م ت��ط��ل��ع��ات 
النا�ض والت�سدي للتحديات العاملية.
الت�ساوؤلت  ل��ط��رح  بيئة  ت��ك��ون  اأن   •
العلمية  وعقد احل�ارات والنقا�سات 
وينبع  واح�����رتام.  مبهنية  ال��ه��ادف��ة 
ه����ذا م���ن ال����ت����زام اجل���ام���ع���ة ب��اأع��ل��ى 
واملهني  الأخالقي  ال�سلوك  معايري 
يف الأن�����س��ط��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة، 
اإ���س��اف��ة اإل���ى جميع ج��وان��ب احل��ي��اة 

اليومية لأفراد جمتمعها.
اأف�������س���ل  ت�����ق�����دمي  يف  ال�����ت�����ف�����اين   •
امل���م���ار����س���ات الأك����ادمي����ي����ة وامل��ه��ن��ي��ة 
يف  واجل���دارة  ال�سفافية  تدعم  التي 
مع  والتنمية  والتط�ير  الت�ظيف 
الل����ت����زام ب��ال��ت��م��ّي��ز وت��ب��ن��ي م��ع��اي��ري 
اأن�����س��ط��ة  ج��م��ي��ع  يف  ال��ع��امل��ي��ة  الأداء 

ومبادرات اجلامعة.
عبداهلل  امل��ل��ك  جامعة  و�سعت  وق��د 
لتك�ن  الت�جيهية  وامل��ب��ادىء  القيم  ه��ذه 
وج�سرا  جمتمعها  وي��وح��د  يلهم  م�سدرا 
ي���رب���ط ث���ق���اف���ات���ه امل���ت���ن���وع���ة م����ع ب��ع�����س��ه��ا 

التي  الأب��ح��اث  ت��زده��ر فيها  بيئة   •
نحو  املوجهة  اأو  الف�سول  يحركها 
حتقيق اأهداف حمددة، يت�سح ذلك 
امل���رن وامل�ستمر  م��ن خ���الل دع��م��ه��ا 
ل����الأب����ح����اث والأه�����������داف ال��ع��ل��م��ي��ة 
علمائها  ومت���ك���ني  امل�����دى.  ط��وي��ل��ة 
وب��اح��ث��ي��ه��ا وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى رف��ع 
ال��درا���س��ات  اأه��داف��ه��م وع��م��ل  �سقف 
والأبحاث يف امل�سائل الهامة ب�سغف 
معايري  باأعلى  اللتزام  مع  وحرية 
وهي  والأخ�����الق،  وال�����س��ل��وك  الأداء 
ميزة تتمتع بها قليل من اجلامعات 

حول العامل.
• ن�����س��ي��ج ع���امل���ي ف���ري���د م����ن ن��وع��ه 
ال��ك��ف��اءات والأف��ك��ار والثقافات  م��ن 

وال�سراكات. ويتجلى ذلك يف: 
• جم��ت��م��ع اجل���ام���ع���ة امل��ت��ن��وع 
وال�����������������دويل م��������ن اأع�����������س�����اء 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض وال��ط��ل��ب��ة 

وامل�ظفني. 
ال����س���رتات���ي���ج���ي  ال����ت����ع����اون   •
وامل���������س����ت����دام م����ع امل���وؤ����س�������س���ات 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 

العامل.
ب���امل�������س���اه���م���ة يف  • الل������ت������زام 
املجتمعات من  ورخاء  رفاهية 
خا�ض  ب�سكل  الرتكيز  خ��الل 
الأه��م��ي��ة  امل���ج���الت ذات  ع��ل��ى 

ال�سرتاتيجية للعامل.
تدمج  التخ�س�سات  متعددة  موؤ�س�سة   •
بني الأق�سام الأكادميية ومراكز الأبحاث 
ت��ع��ت��م��د ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل من����ذج 
ثالثة  م��ن   Matrix امل�سفويف  الهيكل 
تخ�س�سات  تت�سمن  اأك��ادمي��ي��ة  اأق�����س��ام 
ا�سرتاتيجياً  مرتبطة  ومتعددة  متميزة 
على  ت�سجع  بحثيا  م��رك��زا  ع�سر  ب��اأح��د 

• بيئة جتمع كل مقومات احلياة الع�سرية 
و���س��ك��ن وتعليم  ع��م��ل  م���ن  وال�������س���روري���ة 
وت���رف���ي���ه. ف��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل هي 
جامعة اأبحاث رائدة يف املنطقة وهي اأي�سا 
البحر  ���س���اط��ىء  ع��ل��ى  متكاملة  م��دي��ن��ة 
الأح����م����ر، ت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا ���س��ائ��ر اخل��دم��ات 
وو�سائل الراحة من مدار�ض ومركز رعاية 
على  وترفيهية  ريا�سية  وم��راك��ز  �سحية 
اأعلى امل�ستويات من اأجل اإعطاء جمتمعها 
100 جن�سية،  اأك��ر من  يتكون من  ال��ذي 

جتربة معي�سية ا�ستثنائية ومزدهرة.

قيم جامعة الملك عبداهلل 
للعلوم والتقنية

املواهب  عبداهلل  امللك  جامعة  ت�ستقطب 
ال�سعودية  العربية  اململكة  م��ن  والعقول 
طموح  لديهم  ال��ذي��ن  خ�سو�ساً  وال��ع��امل 
علمي  تاأثري  ذات  باأبحاث  القيام  يف  بالغ 
ك���ب���ر ي���ت���ج���اوز م����ا ح���ق���ق����ه ����س���اب���ق���اً م��ن 
اإجن�������ازات. وب���ال���رغ���م م���ن ت��ن��وع جمتمع 
اأنه ملتزم  اإّل  اجلامعة واختالف ثقافاته 
و�سعت  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة  بقيم  بالتم�سك 
والإل��ه��ام،  وال�سغف،  الإجن���از،  اأ�س�ض  على 
واالندماج  واالنفتاح،  والنزاهة،  والتن�ع، 

يف جمتمع اجلامعة.
اإلى جامعة امللك  واأكر ما يجذب النا�ض 

عبداهلل هو:
• اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��اون م��ع ن��خ��ب��ة من 
ال��ذي��ن تدفعهم  ال��ب��ارزي��ن  ال��ع��ل��م��اء 
و�سع  يف  والت�سميم  ال��رغ��ب��ة  نف�ض 
العاملية  التحديات  ملعاجلة  احللول 

القائمة.
تطوير  يف  للم�ساهمة  ال��ف��ر���س��ة   •
موؤ�س�سة  �سمن  والب��ت��ك��ارات  العلوم 

علمية جديدة وواعدة.
• ال��رغ��ب��ة يف الن��ت��م��اء اإل���ى جمتمع 

البع�س يف بيئة منفتحة و�سفافة متكنهم 
م���ن امل�����س��اه��م��ة حم��ل��ي��ا ودول���ي���ا يف ت��ق��دم 

التعليم والأبحاث والبتكار.

األقسام األكاديمية
ومراكز األبحاث

ت�����س��اه��م الأق�������س���ام الأك���ادمي���ي���ة وم���راك���ز 
امللك عبداهلل يف دعم  الأبحاث يف جامعة 
اإج��راء  على  البحثي  جمتمعها  وم�ساعدة 
الأبحاث العلمية التي يدفعها الف�سول اأو 
اأه��داف حمددة حتقيقاً  لتحقيق  امل�جهة 

لر�سالتها واأهدافها البحثية.

األقسام األكاديمية
جامعة  يف  الأك��ادمي��ي��ة  الأق�����س��ام  ت�ستثمر 
ال��ب��اح��ث��ني م���ن طلبة  امل���ل���ك ع���ب���داهلل يف 
يف  العمل  على  وت�سجعهم  تدري�ض  وهيئة 
كما  التخ�س�سات.  متعددة  متكاملة  بيئة 
االأ�سا�سية  املعارف  على  املراكز  هذه  تركز 
يف ال��ع��ل��وم وال��ه��ن��د���س��ة ويف ن��ف�����ض ال��وق��ت 
الأفكار  فيها  تزدهر  خ�سبة  اأر���س��اً  ت�سكل 
والبتكارات من خالل دعم الباحثني على 
ا�ستدامة اأفكارهم التي يقدمونها يف اإطار 
امل��دى  ل��الأب��ح��اث ط���ي��ل��ة  من����ذج م�سمم 
الدوافع  يف  اجلامعة  اإمي��ان  تعك�ض  والتي 

الفكرية للف�سول وال�ستك�ساف.
القدرات  الأكادميية  الأق�سام  وتطور 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ه��ن��د���س��ي��ة امل��ت��ي��ن��ة م���ن خ��الل 
التعليم ال��ع��ايل امل��دع��وم ب��اأح��دث الأب��ح��اث 
العليا  الدرا�سات  طلبة  وي�ساهم  العلمية. 
من  للجامعة  البحثية  البيئة  تطوير  يف 
هيئة  اأع�ساء  من  نخبة  مع  عملهم  خ��الل 
ملرافق  وا�ستخدامهم  املرم�قني  التدري�س 
تو�سيع  ب��ه��دف  �سممت  م��ت��ط��ورة  اأب���ح���اث 
بعد  م��ع��ه��م  ل��ي��ح��م��ل��وا  التعليمية  اآف��اق��ه��م 
وي�سهم�ا  والعل�م  املعارف  ه��ذه  تخرجهم 
يف بناء اقت�ساد قائم على املعرفة والبتكار.

مراكز أبحاث
جامعة الملك عبداهلل

الأب��ح��اث يف اجل��ام��ع��ة يف  م��راك��ز  ت�ستثمر 
امل�����س��اري��ع ال��ك��ب��رية وت��دع��م ال��رتك��ي��ز على 
الأبحاث املوجهة نحو اأهداف معينة لتعالج 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رية ل��ل��م��م��ل��ك��ة وال���ع���امل. 
خالل  من  العايل  التعليم  ت��ري  اأنها  كما 
يف  امل�ساكل  حلل  الإب��داع��ي��ة  الطرق  تعزيز 
اأي�سا  وتخدم  التخ�س�سات.  متعددة  بيئة 
التعاونية بني  وامل�ساريع  كمراكز لالأعمال 
جامعة امللك عبداهلل واملوؤ�س�سات وال�سركات 

الأخرى يف العامل.

جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية
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جامعات عالمية

موقع جامعة ستانفورد

»�ستانفورد«  جامعة  اأ���س��ات��ذة  جمل�ض  دع��ا 
ال�ست�ساري اإلى فتح قناة جديدة لالت�سال 
الأف��ك��ار  لتبادل  املجتمع  اأط��ي��اف  كافة  م��ع 
الق�سايا  لكل  وال�ستماع  واملعارف  والآراء 

التي تهم اأفراده.
قال   اجل��دي��دة،  القناة   كلمته عن  يف 
ال��ط��الب »ه����اري جي  ن��ائ��ب م��دي��ر تعليم 
اجلامعة  ملجل�ض   48 الج��ت��م��اع  اأم���ام  اإلم« 
كيف  ل��رنى  جنتمع  اأن  »يجب  ال�ست�ساري 
التحديات  اأم��ام  قدما  اجلامعة  �ستم�سي  
العام  الأم��ريك��ي  املجتمع  يف  مل�سناها  التي 
ب�سكل  واع���ت���داءات   م��ن عن�سرية  امل��ا���س��ي 
العامل،  يف  �سيا�سية  ت��ط��ورات  وم��ن  خا�ض، 

ل�سيما يف ال�سرق الأو�سط«.
اكت�ساجن«   »اأوب���ن  ب�  الجتماع  و�سمي 
املفتوح«،  »التبادل  اأي   Open Exchange
ال���ع���ام  ي�����س��ت��م��ر ط������وال  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
الدرا�سي، ومن ثم يحدد كل ف�سل ملناق�سة 

ق�سية معينة. 
واأ�ساف هاري يف كلمته »ح�سرنا هنا 
لنطلب م�ساعدتكم لنا، واأعتقد اأن الطالب 
حيال  بدلوها  ت��دل  مل  اجلامعة  اأن  ي��رون 
الق�سايا التي ظهرت م�ؤخرا على امل�ست�ى 

املحلي اأو الدويل«.
���س��ع���ر  ث���م���ة  ه���ن���ال���ك  »ك������ان  واأردف 
ب���الن���ك�������س���ار؛ ف��ال��ك��ث��ري ت�������س���اءل ع����ن دور 

موقع جامعة كامبريدج

اإث�����راء الفكر  اإل����ى  يف خ��ط��وة ه��ادف��ة 
ال��ن��ق��دي الإب����داع����ي، ت��ن��ظ��م  جامعة 
 19 ال���ري���ط���ان���ي���ة يف  »ك����ام����ري����دج« 
اأك��ت��وب��ر اجل�����اري م��ه��رج��ان الأف���ك���ار 
التي  امللحة  الق�سايا  ملناق�سة  الثامن 
مثل:  اليوم،  املتحدة  اململكة  تواجها 

الهجرة، وم�ستقبل اأوروبا.
ي�ستمر  الذي  املهرجان  وي�سمل   
ح��ت��ى م��ط��ل��ع ن��وف��م��ر امل���ق���ب���ل، 250 
جمانا،  للجماهري  مفتوحة  فعالية 
العامل  مفكري  كبار  بع�ض  مب�ساركة 
م���ث���ل ع������امل ال���ف���ل���ك م�����ارت�����ن ري�����ز، 
اأوروب�����ا الأك��ادمي��ي��ني  وك��ب��ري حمللي 
يف ال�����س��ي��خ��وخ��ة ج��وه��ن م��اك��ن��ي��ك��ول، 
وامل���وؤرخ  لن��غ��ن«،  »راي  والفيل�سوف 
جل����ه����از امل�����خ�����اب�����رات ال���ري���ط���ان���ي���ة 
ال��رف��ي�����س��ور »ك��ري�����س��ت��وف��ر اأن������درو«، 
»دومينيك  ال��رو���س��ي  وال��روف��ي�����س��ور 
»باول  الكال�سيكيات  واأ�ستاذ  ليفني« 

كارتليدج«  وغرهم.
ق�سايا  على  املهرجان  و�سريكز 
متنوعة، مثل: اآداب الذكاء ال�سناعي، 
يف  اأوروب����ا  �ست�سطيع  وه��ل  والتقنية، 
تاأ�س�ست  التي  قيمها  على  املحافظة 
ع��ل��ي��ه��ا، وال��ك��ت��اب��ني اجل��دي��دي��ن لكل 
م���ن »ب��ي��دي�����س��ا« و »اإم���ي���ل���ي دوغ�����ان« 
املهاجرين  جت��ارب  يناق�سان  اللذين 

والالجئني يف اململكة املتحدة.  

مهرجان األفكار
في كمبريدج

ستانفورد تفتح ذراعيها للمجتمع
ما  ح��ي��ال  ال��ع��ايل  التعليم  ودور  اجل��ام��ع��ة 
ي���دور ح��ال��ي��اً؛ ف��ال��ط��الب والأ����س���ات���ذة لهم 
دور حم���وري يف جن��اح اجل��ام��ع��ة، وم��ن ثم 
كان هنالك م�ساحة لالنخراط، ومن هنا 
مفتوح  حل��وار  �ساحلة  بيئة  لإيجاد  ن�سعى 
وجاد ت�س�ده روح االح��رتام للراأي وال��راأي 

الآخر«. 
واأكد هاري اأن »اإيجاد معرفة جديدة 
اأمر حموري يف املبادرة؛ لأنها تعتمد على 
خمرجات كل واحد منا؛ لأننا كلنا ننتمي 
ل�ستانفورد. واأنبه اإلى اأن »اأوبن اك�ست�ساجن« 
يقدم فر�سة مواتية لنقل ما يدور يف ذهن 
ت�سغي  اأن  امل��ه��م  وم���ن  اجل��ام��ع��ة،  جمتمع 

اجلامعة للطالب«.

وع��ن اأول��ى ف�سول ال��ع��ام، ق��ال هاري 
»اخل���ري���ف ���س��ي�����س��ه��د اإط���الل���ة ���س��ت��ان��ف��ورد 
والعامل، حيث �ستبحث اجلامعة التحديات 
�ساعاتهم  الأ���س��ات��ذة  ف�سيق�سي  ال��ع��امل��ي��ة، 
امل�ستجدات  �سرح  يف  ال��ط��الب  م��ع  املكتبية 
الجتماعية وال�سيا�سية للطالب والأ�ساتذة 
ومن�سوبي اجلامعة لكي يري كل من يتبع 

اجلامعة معرفته بتلك التحديات«. 
واأردف »بالفعل بداأت اجلامعة يف 21 
�سبتمر املا�سي جولت تعريفية يف اأماكن 
للفكرة.  للرتويج  باجلامعة  الع�ساء  تناول 
كلهم  الطالب  الآراء  لنن�ست  �سغف  اإننا يف 
الطالب  كل  ت�سجع  اجلامعة  لأن  جميعا؛ 

على امل�ساركة يف املبادرة.«

ال��ط��الب  اأن جم��ل�����ض   واأك������د ه�����اري 
ال���س��ت�����س��اري ���س��ي�����س��ارك يف امل����ب����ادرة ال��ت��ي 
ج����اءت ب��ع��ن��وان »اب��ن��ه��ا وق��ده��ا ل���الأم���ام !« 
جديدة  مناهج  ت�سميم  عن  �ستثمر  والتي 
يف اجل��ام��ع��ة م��ث��ل م��ن��ه��ج خ��ا���ض ب��ال�����س��رق 
الأو�سط، اأما الأ�ساتذة ف�سيكون لهم دور يف 

عقد ندوات وور�س عمل ولقاءات. 
اأن اجل��ام��ع��ة دع��ت  واأ�����س����اف ه�����اري 
مثل  كلمة  الإل��ق��اء  اخل���ارج  م��ن  متحدثني 
يو�سف  با�سم  امل�سري  ال�سيا�سي  ال�ساخر 
ليطرح اآراءه ال�سيا�سية يف 28 من �سبتمر 

.2015
اأم���ا املمثلة الأم��ريك��ي��ة »دان���ا دي��ف��ر«، 
لوثر  م��ارت��ن  ال��دك��ت��ور  خ��ط��اب   ف�ستلقي 
�سجن  من  »ر�سالة  بعنوان  التاريخي  كينغ 
بطريقة  العن�سرية  ملكافحة  برمنغهام« 

�سلمية.
واخ���ت���ت���م ه�����اري ح��دي��ث��ه ع���ن ف�سل 
العام  وا�سحا من  ك��ان  اإن��ه  قائال  اخلريف 
املا�سي اأن الطالب يف حاجة ما�سة ليتعلموا 

املزيد عن ق�سايا العامل املعا�سرة.
وع������ن ف�������س���ل ال�������س���ت���اء ق������ال ه�����اري 
»���س��ت��ق��دم اجل��ام��ع��ة م��و���س��وع »���س��ت��ان��ف��ورد 
العن�سرية  الق�سايا  للحديث عن  والأم��ة« 
م�سابهة  وق�سايا  اجلنائي،  العدالة  ونظام 
اأخرى. اأما يف الربيع ف�ستناق�ض »�ستانفورد 
الآداب  ع���ن  ع���ام���ة  ق�����س��اي��ا  وجم��ت��م��ع��ن��ا: 

والفنون والق�سايا الجتماعية«.

وه��ن��اك ف��ع��ال��ي��ات ل��ك��ل الأع��م��ار 
منها:  وم��ع��ار���س،  عمل  ور���س  ت�سمل 
علم  وم��ن��اق�����س��ة  ب��ط��ال؟  ت�سنع  ك��ي��ف 
ال�ساطع  ال�����س��وء  ال���زه���ور، وخم��ت��ر 
حيث �سيقدم معر�ض تقنيات حديثة 
ع����ن ال�������س���وء م����ن ت��ن��ظ��ي��م ج��ام��ع��ة 
ك��م��ري��دج اح���ت���ف���ااًل ب��ال��ي���م ال��ع��امل��ي  

لل�سوء  يف اليون�سكو. 
وي����ن����ظ����م م�����رك�����ز ال�����درا������س�����ات 
بعنوان  بحثيا  م�سروعا  الإ�سالمية  
»روايات اعتناق ال�سالم يف بريطانيا 
م�����ن وج����ه����ة ن���ظ���ر ال������ذك������ور« ح��ي��ث 
اإي��ف��ان��ز«  »ت��وم��ي  امل��رك��ز  �سي�ست�سيف 
الذي يلقي كلمة بعن�ان »�سق طريقنا 
جتربة  عن  متحدثاً  الإ���س��الم«،  نحو 

ذاتية يف اعتناق الإ�سالم.
الفعاليات مهرجان  ومن �سمن 
يف  اأك�ساك  �ستخ�س�ض  حيث  للكتابة 
ك��ل اأن���ح���اء ك��م��ري��دج ل��ك��ل امل��ب��دع��ني 
اأف��ك��اره��م  ل�سطر  ال��ك��ت��اب��ة  جم���ال  يف 
اأجل انتقاء املبدعني يف  باأيديهم من 

بريطانيا كلها.
ان��ط��ل��ق  امل����ه����رج����ان  اأن  ي����ذك����ر 
جامعة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  ول   2008 ع���ام 
كامريدج فقط بل ه� ثمرة التعاون 
وجمل�ض  ومتحفها  اجلامعة  بني  ما 
العلوم  وراب��ط��ة  الإجنليزية،  الفنون 
الربطانية، ومعهد جوته الأملاين و 
البث الريطانية »بي بي �سي«  هيئة 

وكليات وجامعات وجهات اأخرى.

اأحد املباين اجلديدة
التابعة جلامعة �ستانفورد

هاري اإيالم يلقي كلمته
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لقطات
فيتنام

اجلامعات  ت�سنيف  فيتنام  ق��ررت 
امل��ح��ل��ي��ة اإل�����ى ث���الث���ة م�����س��ت��وي��ات 
متفاوتة من اأجل الرقي باجلودة 
يف التعليم العايل بدًء من اأكتوبر 
اجل�������اري. وامل�������س���ت���وي���ات ال��ث��الث��ة 
ب����ال����رتت����ي����ب ه��������ي: اجل����ام����ع����ات 
التطبيقية،  واجلامعات  البحثية، 
واجل�����ام�����ع�����ات امل���ه���ن���ي���ة. وي�����س��ع 
ال��ت�����س��ن��ي��ف يف ح�����س��ب��ان��ه ن�����س��ب��ة 
ب���دوام  يعملون  ال��ذي��ن  الأ���س��ات��ذة 
وك���ذل���ك  ج����زئ����ي،  ودوام  ك����ام����ل 
ال��ت��دري��ب املطبقة  امل��ن��اه��ج ون��ظ��م 
ع���ل���ى ح�����د و�����س����ف ن����ائ����ب وزي�����ر 
الفيتنامي  وال���ت���دري���ب  ال��رتب��ي��ة 

»يوا فان غا«.

الواليات المتحدة
ت����واج����ه اجل����ام����ع����ات الأم���ريك���ي���ة 
الرائدة يف الإبداع العلمي مناف�سة 
�����س����دي����دة م�����ن ق����ب����ل اجل����ام����ع����ات 
الآ����س���ي���وي���ة ال��ق��ري��ب��ة م���ن ال��ع��م��ل 
ن�سرته  ت��ق��ري��ر   ح�سب  ال�سناعي 
���س��ب��ت��م��ر  روي��������رتز يف م��ن��ت�����س��ف 
ال��ع��ل��م��ي��ة  الأوراق  ع����ن  امل���ا����س���ي  
ونتائج ب���راءات الخ���رتاع. وج��اءت 
���س��ت��ان��ف��ورد الأول�������ى اأم���ريك���ي���ا يف 
�سركات  ب��ن��اء  يف  اأم��رك��ا  م�ساعدة 
ب��ي«  »اآت�����ض  م��ث��ل  للتقنية  �سخمة 
معهد  تبعها  »غ���وغ���ل«،  و  وي��اه��و« 
ما�سا�س�تي�س للتقنية« و«هارفارد«، 
ثم جامعات اأبرزت �سركات يابانية 
���س��خ��م��ة، ت��ل��ت��ه��ا ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة  
وجود  يف  اأ�سهمت  جامعات  بثماين 

»�سام�سوجن«.

سنغافورا
»يل  �سنغافورا  وزراء  رئي�ض  ي��رى 
االأداء  م�ؤ�سرات  اأن  ل�ونغ«  هزاين 
ت��ق��ا���ض مبا  اأن  ي��ج��ب  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
مبوقعها  ل  ل�����س��ن��غ��اف��ورا  ت��ق��دم��ه 
ذلك  ج��اء  وهناك.  هنا  الت�سنيفي 
»ت�سانل  �سحيفة  اأورت���ه  م��ا  ح�سب 
ال��وزراء  رئي�ض  كلمة  يف  اآ�سيا«  نيو 
ال�����30 خلريجي  يف ح��ف��ل ال��ذك��ري 
نانياجن  الأول��ى من معهد  الدفعة 
ال��ت��ق��ن��ي  امل��ع��روف ح��ال��ي��ا بجامعة 

نانيناج التقنية.

المملكة المتحدة
ا�سكتلندية  جامعات  �سبع  نظمت 
يف ال�����رازي�����ل اأ����س���ب���وع���ا ت��ع��ري��ف��ي��ا 
با�سكتلندا«   »ارت��ب��ط  حت��ت ع��ن��وان  
بحثية مع  �سراكة  اإيجاد  اأج��ل  من 
اجلامعات الرازيلية ح�سب ما ورد 
يف �سحيفة »ذا �سكوت�سمان« . وركز 
امل�سرتكة  الأب��ح��اث  على  الأ���س��ب��وع 
تتميز  التي  اأ�سكتلندا  جامعات  مع 
تلوث  اأب��ح��اث  يف  تاريخية  بعراقة 
ال��ب��ي��ئ��ة،  واإدارة  وامل����ي����اه،  ال����ه�����اء 
والزراعة ال�سمكية واجليولوجية.

جامعات عالمية

 1961 عام  تاأ�س�ست  بريطانية  جامعة 
على م�ساحة 400 فدان، ثم اندجمت 
عام 1978 مع كلية »ك�فرتي ك�ليدج 
اأو اإدي�كا�سن« وت��سعت م�ساحتها، ثم 
�سرائها  بعد  الثالثة  للمرة  ت��سعت 

اأرا�سي مزرعة جماورة.
اأكتوبر  يف  450 طالبا  ب�  • بداأت 

 .1965
ق�سما   29 اجل���ام���ع���ة  ت�����س��م   •
بحثيا  م���رك���زا   50 و  اأك���ادمي���ي���ا 
الآداب،  ه����ي:  ك��ل��ي��ات  اأرب������ع  يف 
وال�����ط�����ب، وال����ع����ل����وم، وال���ع���ل���وم 

الجتماعية. 

التصنيف العالمي
يف  جامعة   50 اأف�سل  �سمن   •
العامل ح�سب ت�سنيف »كيو اإ�ض« 

العاملي حا�سدة املركز 48.
يف  جامعة   100 اأف�سل  • �سمن 
»تاميز  ت�سنيف  ح�سب  ال��ع��امل  

هاير ادي�كا�سن«  مار�س 2015.
ت�سنيف  ح�سب   92 املركز  يف   •

»�سنغهاي« العاملي. 
النا�سئة  اجل��ام��ع��ات  �سمن    •
ال��ث��الث الأ���س��رع من��وا يف العامل 

جامعة ووريك
The University of Warwick

ح�����س��ب ت�����س��ن��ي��ف »ت���امي���ز ه��اي��ر 
ادي�كا�سن« مار�س 2015.

التصنيف داخل
الممكلة المتحدة

ت�����س��ن��ي��ف  ح�����س��ب  • ال�������س���اد����ض 
»ت����امي����ز« و »����س���ان���داي ت��امي��ز« 

�سبتمر 2015.
ت���ق���ي���ي���م  يف  ال�������������س������اد�������ض   •

»الغارديان«. 
اجلامعات  »دليل  يف  ال�سابع   •

اال�سرت�سادي« اإبريل 2015.

الطالب 
ال����ط����الب  ع�������دد  اإج�������م�������ايل   •

23.570
ال��ب��ك��ال��وري��و���ض  م��رح��ل��ة  يف   •

13.049
امل���اج�������س���ت���ري  ط�������الب  ع�������دد   •

والدكتوراة 9.317
ال���دول���ي���ني  ال����ط����الب  • ع������دد 

8.608
يف  امل��ت��ق��دم��ني  ع���دد  • اإج��م��ايل 

عام 2014: )30.275(
4.224 املقبولني  • عدد 

نسبة األساتذة إلى الطالب 
اإلى  ت�سل  الآداب:  جمال  يف   •
84٪ ل��ط��الب ال��ب��ك��ال��وري��و���ض يف 
ال��درا���س��ات  ل��ط��الب   ٪16 مقابل 

العليا.
اإلى  ت�سل  العلوم:  جمال  يف   •

64٪ ل��ط��الب ال��ب��ك��ال��وري��و���ض يف 
ال��درا���س��ات  ل��ط��الب   ٪36 مقابل 

العليا.
• يف جمال العلوم الجتماعية: 
ل����ط����الب   ٪58 اإل������������ى  ت���������س����ل 
ال��ب��ك��ال��وري��و���ض يف م��ق��اب��ل ٪42 

لطالب الدرا�سات العليا.
 ٪46 تبلغ  الطب:  جم��ال  يف   •
البكالوريو�ض يف مقابل  لطالب 

54٪ لطالب الدرا�سات العليا.

إجمالي عدد
منسوبي الجامعة

وباحثا. اأكادمييا    5.678 •
امل��م��ل��ك��ة  خ�����ارج  م���ن   1.231  •

املتحدة.

البيانات المالية 
بقيمة  امل�����ال  راأ������ض  دوران    •
ا�سرتليني  جنيه  مليون   480.5

يف ميزانية 2014-2013.
ومنح  الأكادميية  املنح  • ر�سوم 
جنيه  م��ل��ي��ون   213.2 ال���دع���م: 

ا�سرتليني.
• 94.6 مليون جنية ا�سرتليني 
ل��ط��الب امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ودول 

الحتاد الأوروبي.
ا�سرتليني  • 97.9 مليون جنيه 

ر�سوم الطالب الدوليني.
ا�سرتليني  • 20.7 مليون جنيه 
ر����س���وم ال�������دورات وم��ن��ح ال��دع��م 

الأخرى.

منح »مجلس التمويل
والتعليم العالي إلنجلترا«  

ا�سرتليني  جنيه  مليون   21.4 •
للتعليم. 

ا�سرتليني  • 33.3 مليون جنيه 
لالأبحاث.

بقيمة  وع��ق��ود  بحثية  م��ن��ح   •
90.1 مليون جنيه ا�سرتليني.

األبحاث
بني  ال�����س��اب��ع  امل���رك���ز  • حت��ت��ل 
ج���ام���ع���ات امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة يف 

معدل الأبحاث.
من  اأق�������س���ام  اأرب���ع���ة  • ت��و���س��ف 
اجل���ام���ع���ة ب���الأق�������س���ام امل��ت��م��ي��زة 
يف  مطبوعاتها  اأو  مبخرجاتها 

اململكة املتحدة.
اأب���ح���اث  اإج����م����ايل  م���ن   ٪87  •
اجل���ام���ع���ة ح�����س��ل��ت ع��ل��ى درج���ة 
املتميز  اأو   )*3( العاملي  البحث 

دولياً )4*(.
ق�سما   19 ب��اجل��ام��ع��ة  ي��وج��د   •
امل��م��ل��ك��ة  ب����الأع����ل����ى يف  ت���و����س���ف 
املتحدة من حيث وحدة التقييم 

القائمة على املخرجات.

التعاون البحثي
اأب������رم ����س���ن���دوق »ووري��������ك« ل��ل��ت��ع��اون 
ال��ب��ح��ث��ي ات��ف��اق��ي��ات ع���دة م��ع ال���دول  
ال��ن��ا���س��ئ،  االق��ت�����س��اد  ذات  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
وال�سني  واإندوني�سيا  الرازيل  مثل: 

والهند وجنوب اأفريقيا واملك�سيك.

أشهر خريجي
الجامعة

»اأي����ان  ال��ري��ا���س��ي��ات  • اأ���س��ت��اذ 
�ستيورات«.

لرئي�ض  اخل���ا����ض  امل���ن���دوب   •
ال����ب����ن����ك ال������������دويل لأه����������داف 
حمي  حم��م��د  امل��ئ��وي��ة  التنمية 

الدين. 
ال���ري���ط���اين  الق���ت�������س���ادي   •

»اأغ�سطني دونال«.
الريطاين  واملمثل  الكاتب   •

»اآدم باك�ستون«.
•  م�ساعد الأمني العام لالأمم 
امل��ت��ح��دة ل��ل�����س��وؤون الإن�����س��ان��ي��ة 

�سابقا فالريي اآمو�ض. 
جامعة  يف  القت�ساد  اأ�ستاذ   •
»األيفر  الروف�سيور  ه��ارف��ارد 

هارت«. 
»اأوتونو  الزامبي  ال�سيا�سي   •

نوجوما«.
االأ�سبق  النيجري  • الرئي�س 

اجلرنال »يعقوبو غوان«.
»�ستينغ«. ال�سهري  • املو�سيقي 

العمل التطوعي
تدري�ض  يف  اجل��ام��ع��ة  ط���الب  يعمل 
الإجنليزية والريا�سيات يف مدار�ض 
اأف��ري��ق��ي��ة ك��ت��ن��زان��ي��ا وغ��ان��ا وج��ن��وب 
اأف���ري���ق���ي���ا م���ت���ط���وع���ني م����ن خ���الل 
اخل��ريي،  للعمل  »ووري���ك«  برنامج 
وم���ن خ���الل م�����س��روع ال��ت��ع��اون مع 

موؤ�س�سة »لك�ض« الهندية.

أفضل عشر دول حسب األوراق العلمية المنشورة نسبة إلى عدد السكان )2014(

الدولة

سويسرا
الدنمرك
السويد
النرويج
هولندا
أستراليا

فنلندا
سنغافورا

نيوزالندا
بلجيكا

عدد السكان

7,997,000
5,590,000
9,517,000
5,019,000

16,770,000
22,680,000

5,414,000
5,312,000
4,433,000

11,140,000

إجمالي الناتج الوطني
بالدوالر األميركي 

631,183
314,889
523,804
499,667
770,067

1,564,419
247,389
276,520
171,256
483,402

عدد األوراق 
العلمية

21,372
11,787
18,645

9,207
29,296
38,607

9,207
8,768
6,805

16,111

عدد األوراق 
بالنسبة لعدد 
األفراد *1000

2.673
2.109
1.959
1.834
1.747
1.702
1.701
1.651
1.535
1.446

الورقة/إجمالي 
الناتج الوطني

29.533
26.715
28.094

54.27
26.286
40.522

26.87
31.537
25.166
30.004
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الحداثة والموضوعية
أهم معايير النشر اإللكتروني

أدب الحوار

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

على  ودليل  ح�ساري،  واأ�سلوب  اإ�سالمي،  منهج  احل��وار  اأدب 
ب��ذات��ه وبحق�ق االآخ��ري��ن، وه��� م�ؤ�سر على  وع��ي االإن�����س��ان 
التخل�ض من اأنانية النف�ض وفجورها، ونرى يف القراآن قيمة 
»وجادلهم  امل�سركني  م��ع  �سورها  اأع��ظ��م  يف  تتجلى  احل���وار 
كلمة  اإل��ى  تعالوا  »ق��ل  الكتاب  اأه��ل  وم��ع  اأح�سن«،  بالتي هي 
ق��وًل  ل��ه  »ف��ق��ول  الطغاة  م��ع  ب��ل حتى  وبينكم«،  بيننا  ���س��واء 

لينا«. 
احلوار هو املنهج القومي للعالقات ال�سليمة املبنية على 
الحرتام، وهو الو�سيلة املثلى لت�سويب الأخطاء، ومراجعة 

النف�ض، وت�سحيح التفكري، ون�سج العقل، وات�ساع ال�سدر. 
اآرائ��ه  والإن�����س��ان حبي�ض  الأم��ر  ي�ستقيم  اأن  كيف ميكن 
ال�سيقة  اأنفا�سه  �سدى  اإال  فيه  ي�سمع  ال  مغلق  �سندوق  يف 
دون اأن ياأذن لعقله اأن ي�ستقبل حوارا حادا رفيع اللغة، نبيل 

املق�سد، ثري الفكر، عميق الطرح؟ 
التي  املتخّلفة  ال��ع��ق��ول  ���س��م��ات  والإق�����س��اء  الإل���غ���اء  اإن 

ا�ست�سلمت ملكابرة الراأي وحب الأنا، »ل اأريكم اإل ما اأرى«.
وه���ا ه��ي ام����راأة ت��ق��ف ب��ك��ل ج��دي��ة ���س��د راأي ع��م��ر اأم��ري 
راأي���ه  لت�سويب  فيهم  يخطب  وه���و  ال��ن��ا���ض  اأم����ام  امل��وؤم��ن��ني 
»اأيعطينا اهلل ومتنعنا يا عمر؟«،  باحلجة واملنطق، وتق�ل: 
ومل تكن هذه املراأة لتعر عن راأيها ل�ال اأن الثقافة النا�سئة 
يف  وا�سعة  م�ساحة  لها  اأع��ط��ت  ق��د  ال��دي��ن  ه��ذا  اأ�س�سها  التي 

احل�ار، واأمانا من املذلة جتاه راأيها املخالف.
وهذه الثقافة هي التي يجب اأن ت�س�د جمتمعاتنا الي�م 

لتكون اأثمن مكوناتها الثقافية واحل�سارية.

إتجاهات
قراءة: أحمد العياف 

يف  ال��ت��دري�����ض  هيئة  ع�����س��وة  تو�سلت 
باجلامعة  التعليم  تقنيات  تخ�س�ض 
ال���دك���ت���ورة ���س��م��اح حم���م���د، اإل�����ى اأن 
اأهم معايري  واملو�سوعية هما  اجلدة 
ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي الإل����ك����رتوين، حيث 
على  بالرتتيب  ر  املعيا  ه��ذان  حظي 

ال����دق����ة وامل����و�����س����وع����ي����ة، احل����داث����ة، 
حمتوى  ات�ساق  امل��الءم��ة،  التغطية، 
امل����ادة ال��ع��ل��م��ي��ة، ا���س��ت��خ��دام االأ���س��ك��ال 
االإخ����راج  تكن�ل�جيا  ال��ت������س��ي��ح��ي��ة، 

وال�سكل العام. 

مشكلة البحث والعينة
ال�����س��وؤال  يف  ال��ب��ح��ث  م�سكلة  مت��ث��ل��ت 
التايل: ما اأهم معايري الن�سر العلمي 
اأع�ساء  نظر  وجهة  من  الإل��ك��رتوين 
هيئة التدري�ض بجامعة امللك خالد؟ 
ع�سو   54 م��ن  البحث  عينة  وتكونت 
م�ساعد  اأ�ستاذ  بدرجة  تدري�ض  هيئة 
واأ����س���ت���اذ م�����س��ارك واأ����س���ت���اذ، خل��دم��ة 
العلمي،  والبحث  التدري�ض  اأغرا�ض 
العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  يف 

 .)1435-1434(

نتائج الدراسة
اإل��ى م�افقة  ال��درا���س��ة  نتائج  اأ���س��ارت 
اأف�����راد ال��ع��ي��ن��ة ع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال���� 10، 
الدرا�سة  يف  اخلام�ض  املعيار  وح�سل 
موافقة  ن�سبة  اأعلى  على  )احلداثة( 
اأن  ويعني   ٪90.7 العينة  اأف����راد  م��ن 
املحتوى  يف  املقدمة  املعلومات  تكون 

حديثة واأ�سيلة.

األخطاء اللغوية
واإلمالئية

ح�������س���ل امل����ع����ي����ار ال�����راب�����ع يف 
ال��������درا���������س��������ة )ال�������دق�������ة 
وامل����و�����س����وع����ي����ة( ع��ل��ى 
موافقة  ن�سبة  ث���اين 
العينة  اأف������راد  م���ن 
84.7٪ ويعني خلو 
العلمية من  امل��ادة 
اللغوية  الأخ��ط��اء 
والإم��������الئ��������ي��������ة، 
وع����دم ال��ت��ح��ي��ز يف 

التناول العلمي.

الرسوم 
بالعناوين

والبيانات
الدرا�سة  التا�سع يف  املعيار  ح�سل 
)ا�ستخدام االأ�سكال الت��سيحية( على 
ثالث ن�سبة موافقة اأفراد العينة ٪80، 
الر�س�م  ت��سيح  ���س��رورة  على  و���س��دد 

بالعناوين والبيانات لي�سهل فهمها.

اتساق محتوى المادة
ح�����س��ل امل��ع��ي��ار ال��ث��ام��ن يف ال��درا���س��ة 
العلمية( على  املادة  )ات�ساق حمتوى 
راب���ع ن�سبة م��واف��ق��ة م��ن ق��ب��ل اأف���راد 
اأي  يرف�ض  مل  حيث   ٪79.7 العينة 

فرد من العينة هذا املعيار. 

تكنولوجيا اإلخراج
والشكل العام

ح�����س��ل امل��ع��ي��ار ال��ع��ا���س��ر يف ال��درا���س��ة 
العام(  وال�سكل  االإخ��راج  )تكن�ل�جيا 
ن�سبة من حيث موافقة  على خام�ض 
عنوان  ووج���ود   ٪79.3 العينة  اأف����راد 
وا�����س����ح وج�������ذاب م����ن اأه������م امل��ع��اي��ري 

الفنية.

الن�سبتني التاليتني: 90.7٪ و ٪84.7 
ا�ستخل�ستها  م��ع��اي��ري   10 ب���ني  م���ن 
ال��ب��اح��ث��ة م���ن ال���درا����س���ات وال���رتاك���م 

العلمي ال�سابق.
اعتمدت  ال��ت��ي   10 ال����  وامل��ع��اي��ري 
الفكرية،  امللكية  هي:  الباحثة  عليها 
���س��ي��اغ��ة امل�������ادة ال��ع��ل��م��ي��ة وط��ري��ق��ة 
العلمية،  املادة  عر�سها، بناء حمتوى 

الملكية الفكرية
ال���درا����س���ة  يف  الأول  امل���ع���ي���ار  ح�����س��ل 
ن�سبة  �ساد�ض  على  الفكرية(  )امللكية 
حماية  لأهمية  نظراً   ٪79.1 موافقة 

حقوق امللكية الفكرية. 

بناء محتوى المادة العلمية 
ح�����س��ل امل��ع��ي��ار ال��ث��ال��ث يف ال��درا���س��ة 
على  العلمية(  امل����ادة  حم��ت��وى  )ب��ن��اء 
واأهمية   ٪75.3 موافقة  ن�سبة  �سابع 
اإلكرتونياً  املن�سورة  باملواد  تتوافر  اأن 

قائمة باملراجع وامل�سادر.

المالئمة
ح�����س��ل امل��ع��ي��ار ال�����س��اب��ع يف ال��درا���س��ة 
ن�سبة موافقة  ثامن  )امل��الءم��ة( على 
ال��ف��ردي��ة  ال���ف���روق  وم���راع���اة   ٪70.4
وترتيبها  العلمية  امل����ادة  �سياغة  يف 

لينا�سب امل�ستفيدين.

صياغة المادة العلمية 
وطريقة عرضها

ح�����س��ل امل���ع���ي���ار ال���ث���اين يف ال���درا����س���ة 
)���س��ي��اغ��ة امل������ادة ال��ع��ل��م��ي��ة وط��ري��ق��ة 
موافقة  ن�سبة  ت��ا���س��ع  ع��ل��ى  ع��ر���س��ه��ا( 
واف  ����س���رح  ت���ق���دمي  وي���ع���ن���ي   %69.4

للم�سطلحات اجلديدة.

التغطية
ال��درا���س��ة  ال�����س��اد���ض يف  امل��ع��ي��ار  ح�سل 
)التغطية( على اأقل ن�سبة موافقة من 
اأف��راد العينة 66.7٪ وهو تغطية  قبل 

املحتوى ب�سكل كامل ووا�سح.

التوصيات
بناء على نتائج الدرا�سة فاإن الباحثة 

اأو�ست مبا يلي:
�ساملة  • و�سع الئحة مبعاير 
ووا�����س����ح����ة ل���ل���ن�������س���ر ال��ع��ل��م��ي 
وزارة  ق��ب��ل  م���ن  الإل�����ك�����رتوين 
ال���ث���ق���اف���ة والإع���������الم ب��امل��م��ل��ك��ة 
والتو�سية  ال�سعودية،  العربية 
ب��اع��ت��م��اده��ا م���ن ق��ب��ل امل��ج��الت 
ال���ع���ل���م���ي���ة وم������واق������ع ال���ن�������س���ر 

ال�سعودية الإلكرتونية.
• �سن قوانني �سارمة من قبل 
على  والإع�����الم  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
الإلكرتونية  العلمية  امل��ج��الت 
حل����م����اي����ة امل���ل���ك���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة 

للباحثني. 
اإر�����س����ادي����ة  ت�����زي����ع ك���ت���ي���ب���ات   •
يف  الإل��ك��رتوين  الن�سر  باأهمية 
النوع  ه��ذا  لت�سجيع  اجلامعات 

من الن�سر.

دراسة للدكتورة
سماح محمد

عضوة هيئة التدريس 
في تخصص تقنيات 
التعليم بالجامعة

جدول يبن نتائج الدراسة

نسبة الموافقةالمعيار حسب الدراسة

المعيار الخامس: الحداثة
المعيار الرابع: الدقة والموضوعية

المعيار التاسع: استخدام األشكال التوضيحية
المعيار الثامن: اتساق محتوى المادة العلمية

المعيار العاشر: تكنولوجيا اإلخراج والشكل العام
المعيار األول الملكية الفكرية 

المعيار الثالث: بناء محتوى المادة العلمية
المعيار السابع: المالئمة

المعيار الثاني: صياغة المادة العلمية وطريقة عرضها
المعيار السادس: التغطية
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مبتعثون

أخبار االبتعاث

110 آالف مبتعث
في الجامعات األمريكية
اخلا�ض  ح�سابهم  على  الدار�سني  واملبتعثات  املبتعثني  اآلف  ي�ستفيد 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ق��رار  من  الأمريكية  اجلامعات  يف 
ي�سل عددهم، بح�سب  للبعثة، حيث  بن عبدالعزيز ل�سمهم  �سلمان 

م�سوؤول يف وزارة التعليم، بني 12 و15 األف طالب وطالبة.
ر�سمية،  اأم��ري��ك��ي��ة  ج��ه��ات  ال��ت��ي جمعتها  ل��الإح�����س��اءات  ووف��ق��ا 
�سمن  املتحدة،  الوليات  اإلى  املبتعثني  ال�سعوديني  الطلبة  عدد  بلغ 
 110 نحو  اخل��ارج��ي،  لالبتعاث  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  برنامج 

اآلف طالب وطالبة خالل العام الدرا�سي 2014/2013.
املتخ�س�سة  الأكادميية«،  لال�ست�سارات  »كاريان  موؤ�س�سة  وت�سري 
يف التعليم اجلامعي الأمريكي، اإلى اأنه اعتماداً على اآخر اإح�سائيات 
اجلامعات  يف  ال�سعوديني  الطلبة  ف���اإن  الأم��ريك��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  وزارة 
اأ�سهموا بحوايل 3.2 مليارات دولر )حوايل 12  الأمريكية وكلياتها 

مليار ريال( يف القت�ساد الأمريكي يف العام 2013 - 2014.
واأو�سحت املوؤ�س�سة اأن ال�سعوديني ميثلون حاليا رابع اأكر كتلة 
طالبية يف اأمريكا، بعد اأن ارتفع الرقم خالل عقد واحد بعدما كانوا 

اأربعة اآلف طالب«.
عدد  يف  الأول���ى  املرتبة  حتتل  ال�سعودية  ف��اإن  تقارير،  وبح�سب 
ال�سني  بعد  عامليا  الثالثة  وهي  بال�سكان،  مقارنة  املبتعثني،  الطلبة 

والهند.

»الرقمية السعودية«
تعبر القارات 

الت�سجيل  اإمكانية  للمبتعثني  ال�سعودية  الرقمية  املكتبة  اأت��اح��ت 
العلمية  درا�ستهم  يف  الرقمي  حمتواها  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  املكتبة  يف 
اإ�سافة  مع  مبتعث«  »طالب  اأيقونة  اختيار  خالل  من  والأكادميية، 

الرقم اخلا�ض باملبتعث يف امللحقية
واملكتبة الرقمية تتبع وزارة التعليم، واأطلقت على �سكل م�قع 
على �سبكة االنرتنت من اأجل تقدمي حمت�ى علمي واأكادميي مفيد 

للطلبة اجلامعيني واملبتعثني.

معرض وظائف الشرقية 
أواخر ذي الحجة

ت�ا�سل غرفة ال�سرقية ا�ستعدادتها الإقامة »معر�س وظائف 2015« 
يف الفرتة من 28 ذي احلجة اإلى مطلع حمرم 1437، برعاية اأمري 
منطقة ال�سرقية �ساحب ال�سمو امللكي �سعود بن نايف، ومب�ساركة 
امل���وارد  وامل��وؤ���س�����س��ات ومتخ�س�سني يف جم���ال  ال�����س��رك��ات  ع���دد م��ن 
والتاأهيل، وذلك مبركز �سركة معار�س  التدريب  الب�سرية وجمال 

الظهران الدولية.
عبدالرحمن  ال�����س��رق��ي��ة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  واأو����س���ح 
واإب��راز  ال�ظائف،  ت�طني  دع��م  اإل��ى  يهدف  املعر�س  اأن  العطي�سان، 
والتوا�سل  للمواطنني،  العمل  فر�ض  توفري  يف  الأع��م��ال  قطاع  دور 
وتبادل  والت�ظيف،  التدريب  خدمات  ومقدمي  االأعمال  قطاع  بني 
الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  امل�ساركني يف جمال  واملمار�سات بني  اخل��رات 

والت�ظيف.
ك��م��ا ي��ه��دف ل��ت��وف��ري ج��و م��ن ال��وع��ي امل��ه��ن��ي وت��ط��وي��ر امل��ه��ارات 
والقدرات بني راغبي العمل من خالل التخطيط ال�سليم مل�ستقبلهم 
وقدراتهم،  ملوؤهالتهم  الأن�سب  واملهنة  التخ�س�ض  واختيار  املهني، 

ون�سر مفهوم الثقافة املهنية يف املجتمع.

مبتعثو الجامعة يتحدون الغربة
في احتفاالت العيد

يحيى القبعة
الواليات المتحدة األميركية

املنا�سبات  يف  امل��غ��رتب��ني  حنني  ي�ستد 
كالأعياد والحتفالت الوطنية، وهذا 
ا�ستطالع  »اآف����اق« يف  عليه  وق��ف��ت  م��ا 
اأجرته مع عدد من مبتعثي اجلامعة 
اأمريكا وفرن�سا واأ�سرتاليا  يف كل من 
ا�ستياقهم  �سدة  عن  عروا  وماليزيا، 
اإل���ى اأر����ض ال��وط��ن واف��ت��ق��اده��م نكهة 
ي�سحبه  ك���ان  وم���ا  بالعيد  الح��ت��ف��ال 
وتقاليد  تراحم وتالحم  من مظاهر 
���س��ع��ب��ي��ة ي��ت��ع��ذر وج�����ده����ا يف ب��ل��دان 

الغربة. 

أكثر ترابطا
ي���رى امل��ب��ت��ع��ث اإل����ى اأم��ري��ك��ا ل��درا���س��ة 
والوبائيات  املجتمع  �سحة  ماج�ستري 
ب����ولي����ة  ل����ي����ن����دا  ل����وم����ا  يف ج����ام����ع����ة 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ع��ل��ي ال��ق��ح��ط��اين، اأن 
اأك��ر  اأم��ري��ك��ا  الإ���س��الم��ي يف  املجتمع 
ت��راب��ط��ا وال��ت��ح��ام��ا ع��م��ا ه��و ع��ل��ي��ه يف 
واأ�ساف  الإ�سالمية،  الدول  كثري من 
اأن�����ه ق�����س��ى اأرب����ع����ة اأع����ي����اد يف ولي���ة 
ي��ج��د ه��ن��اك فرقا  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ومل 

ملح�ظا.
اأو�����س����ح    وع�������ن ال������س�����ت�����ع�����داد، 
اأنه يبداأ قبل العيد بنحو  القحطاين 
�سهر، »حيث يبداأ التن�سيق مع جماعة 
امل��رك��ز الإ���س��الم��ي ب���ردلن���دز حلجز 
عيد  وقبل  العيد.  �سالة  لأداء  مكان 
الأ�سحى بع�سرة اأيام يكون كل منا قد 

حجز اأ�سحيته من املزارع املجاورة«.
 واأ������س�����اف »ي�����ب�����داأ ���س��ب��اح��ن��ا يف 
ي������وم ال���ع���ي���د ب���ال���ت���ج���ه���ز، وم������ن ث��م 
�سالة  اإق��ام��ة  امل��ق��رر  التوجه للمكان 
العيد  ت��ك��ب��ريات  لن�ستمع  فيه  العيد 
ون�������س���ل���ي، ون���ن���ط���ل���ق ب���ع���ده���ا ل��ذب��ح 
الأ�ساحي ويكون النادي ال�سعودي قد 
رتب لقاًء يف تلك الليلة لنحتفل بهذه 

املنا�سبة«. 
ومل يخف القحطاين اأنه يفتقد 
 « ف��ق��ال:  ع��ل��ي��ه،  وع���زي���زا  مهما  �سيئا 
اأف��ت��ق��د م��ا ك��ن��ا ن�����س��ه��ده اأن���ا واإخ�����اين 
بعد  والدينا  على  لل�سالم  ت�سابق  من 
�سالة العيد وتقدمي التهاين لهما«. 

توحيد الحفالت
ويف ماليزيا، توحد امللحقية الثقافية 

وتناول وجبة الإفطار معهم، وكذلك 
للمعايدة،  والأ���س��دق��اء  الأه���ل  زي���ارة 
وم���ع���اي�������س���ة الأج�����������واء ال���روح���ان���ي���ة 

والجتماعية امل�ساحبة للعيد.
وال��دي��ه  ال��ع��ي��د  مبنا�سبة  وه��ن��اأ   
و�سائر  الأ�سرة  اأفراد  وزوجته وجميع 
اأن يتقبل منهم  �سائال اهلل  امل�سلمني، 

�سالح الأعمال.

اللحظات الصعبة
لدرا�سة  اأمريكا  اإل��ى  املبتعث  وو�سف 
 MCPHS ج���ام���ع���ة  يف  امل���اج�������س���ت���ري 
الغربة  بلدان  يف  العمري العيد  علي 
ب��ال��ل��ح��ظ��ات ال�����س��ع��ب��ة، م�����س��ت��درك��ا اأن 
يفتخر  الوطن  اأبناء  اأع��دادا من  ثمة 
مبعرفتهم وق�ساء املنا�سبات اجلميلة 

معهم.
»ن��ح��ن يف بو�سطن كل  واأ���س��اف   
العيد،  ليوم  برنامج  لدينا  يكون  عام 
لكي  املبتعثني  اإخ��وان��ن��ا  م��ع  وجنتمع 
ويف  اجلميلة.  املنا�سبة  ه��ذه  نعاي�س 
ع��ي��د الأ����س���ح���ى ن���ذه���ب اإل�����ى اإح����دى 
اجلميع  ليت�ساعد  بو�سطن  يف  امل��زارع 
يف ذب���ح الأ����س���اح���ي«،  م��وؤك��دا اأن ه��ذا 
ال���ت���الح���م ب���ني امل��ب��ت��ع��ث��ني ي��ق��ل��ل من 

ال�سعور بالغربة.

شوق وحنين
واأو����س���ح امل��ب��ت��ع��ث اإل����ى ج��ام��ع��ة غ��رب 
اأ�����س����رتال����ي����ا مل���رح���ل���ة ال�����دك�����ت������راه يف 
من�سور  الب�سري  الت�سريح  تخ�س�ض 
واجل��ال��ي��ة  امل��ب��ت��ع��ث��ني  اأن  ال���غ���ام���دي، 
اجل��ال��ي��ات  م��ع  يجتمعون  ال�����س��ع��ودي��ة 
امل�����س��ل��م��ة يف ب��ل��د الب���ت���ع���اث، لإح���ي���اء 
�سعرة العيد، وا�ستدرك قائال  قل�بنا 

باإقامة حفل معايدة  العيد  احتفالية 
يف م��ق��ر ن����ادي ال��ط��ل��ب��ة ال�����س��ع��ودي��ني 
ب���ك���والمل���ب���ور، ع��ق��ب ذب���ح الأ���س��اح��ي، 
بح�سور  �سفري اململكة لدى ماليزيا، 
وامل���ل���ح���ق ال���ث���ق���ايف، ح�����س��ب م���ا اأك����ده 
ل��� »اآف�����اق« امل��ب��ت��ع��ث ل��درا���س��ة الإع����الم 
اجلديد ملرحلة الدكت�راه، يف جامعة 
م������ارا ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ب���ك���والمل���ب���ور، 
ع���ب���داهلل ال��ع�����س��ريي، م�����س��ي��ف��ا »ع��ن��د 
يتوجه  الكل  الحتفالية،  تلك  انتهاء 
العيد  فرحة  اأطفاله  لي�سارك  ملنزله 

ويق�سد اإحدى املنتزهات القريبة«. 
واع����رتف ال��ع�����س��ريي ب��اأن��ه يحن 
الأ�سرة  واجتماع  العائلي  »اجل��و  اإل��ى 
اإلى  م�سريا  معهم«،  الإج���ازة  وق�ساء 
ميكن  »ل  اململكة  يف  العيد  فرحة  اأن 
حديثه  خم��ت��ت��م��ا  اأب������دا«،  ت��و���س��ف  اأن 
ب��رف��ع ال��ت��ه��ن��ئ��ة اإل����ى خ����ادم احل��رم��ني 
ويل  وويل  ع��ه��ده،  وويل  ال�سريفني، 
عهده مبنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك، 

واإلى والديه والأقارب والأ�سحاب.

افتقار إلى الروحانيات
)مقاطعة  فرن�سا  اإل���ى  املبتعث  وق���ال 
الطبية يف  الزمالة  الأل��زا���ض( ملرحلة 
بجامعة  ال��ع��ظ��ام  ج��راح��ة  تخ�س�ض 
�سرتا�سبورغ، علي احلفظي اإن »اأجواء 
العيد يف فرن�سا تفتقر اإلى الروحانية 
ب�سبب البتعاد عن الأهل والأ�سدقاء، 
ولطبيعة عملي امل�ستمر يف امل�ست�سفى، 
لاللتقاء  وق��ت  ل��دي  يوجد  ل  بحيث 

باأفراد اجلالية امل�سلمة«.
االأم،  بلده  اإلى  احلفظي  والتفت 
م���ع���را ع����ن ح��ن��ي��ن��ه ل�������س���الة ال��ع��ي��د 
وال��ت��ج��م��ع ال��ع��ائ��ل��ي ل��ذب��ح الأ���س��اح��ي 

ت��ع��ت�����س��ر ���س���ق��ا وح��ن��ي��ن��ا اإل����ى االأه����ل 
وال����وط����ن واإل������ى الأك�������الت ال�����س��ع��ب��ي��ة 
الغالية  ب��الدن��ا  يف  بالعيد  امل��رت��ب��ط��ة 

وكذلك التقاليد ال�سعبية«.
ور���س��م م�����س��اه��د ال��ع��ي��د يف حمل 
وحتديدا  اأ�سرتاليا  »يف  فقال  اإقامته، 
ال�ستعداد  يتم  اأ�سرتاليا  غرب  ولي��ة 
لالحتفال بالعيد من خالل الرتتيب 
لذبح  وال��زم��اين  امل��ك��اين  والتح�سري 
الأ���س��ح��ي��ة، وي��ت�����س��م��ن ب��رن��ام��ج عيد 
احلدائق  اأح��د  اإل��ى  الذهاب  االأ�سحى 
ال��ع��ام��ة لأداء ���س��الة ال��ع��ي��د وم���ن ثم 
الجتماع لتناول الإفطار، وهو عبارة 
عن اأطباق �سعبية يتم حت�سرها من 

قبل عوائل املبتعثني«.

األطفال
يق�سون  »الأط��ف��ال  الغامدي  ووا�سل 
وق���ت���ه���م ب���ال���ل���ع���ب وال����ت����ن����زه يف اأح����د 
املالهي والألعاب املجاورة، ويف الفرتة 
لإقامة  قاعتني  ت��اأج��ري  يتم  امل�سائية 
وجبة ع�ساء للرجال والن�ساء، وكذلك 
و�سائل  بع�س  الإح�سار  التن�سيق  يتم 

الرتفيه لالأطفال«.
اإل��ى العودة مع  وذك��ر اأن احلنني 
املبتعث  يجعل  العيد  موا�سم  اق��رتاب 
درا�سته  الإكمال  ق�سارى جهده  يبذل 

والرجوع اإلى اأر�ض الوطن.
وه��ن��اأ ال��غ��ام��دي خ���ادم احلرمني 
وال�سعب  املالكة  والأ���س��رة  ال�سريفني 
باأن  ال�سعودي، كما هناأ والدته واعدا 
يكون بجوارها يف العيد املقبل،  وبعث 
ر�سالة تقدير، عر »اآفاق، اإلى اإخوته 
وكافة الأهل على دعمهم وم�ساندتهم 

خالل مرحلة الدرا�سة.

علي احلفظي
كلية الطب

عبد اهلل الع�سريي
كلية العلوم الإن�سانية

علي القحطاين
كلية طب الأ�سنان

من�سور ال�سهري
كلية الطب

علي العمري
كلية ال�سيدلة
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إعالم

أسبوعية جامعة الملك خالد

ات
اء
فض

وع��ل��ى ح��د ت��ع��ب��ري ال��ب��ي��ان ال��ر���س��م��ي من 
من  الأخ���رية  التحديثات  ف���اإن  ال�سركة، 
�ساأنها اأن »ُت�سعركم وكاأن ال�سخ�س الذي 

تتحدثون معه معكم يف نف�ض الغرفة«.
ي���ب���دو ال��ت��ط��ب��ي��ق خم��ت��ل��ف��ا ق��ل��ي��ال 

 

بتول عازب

»�سناب �سات« Snap Shat تطبيق ر�سائل 
�سبيغل وروبرت  و�سعها اإيفان  م�س�رة 

م�ريف، ومت اإ�سداره �سنه 2011.
من  امل�ستخدمني  التطبيق  مي��ك��ن 
ال��ت��ق��اط ال�������س����ر، وت�����س��ج��ي��ل ال��ف��ي��دي���، 
عر  واإر�سالها  ور�سومات،  ن�ض  واإ�سافة 

قائمة التحكم اإلى املتلقني.
ويتيح التطبيق مدة زمينة لعر�س 
اإل��ى 10  اللقطات وهي من ثانية واح��دة 
املر�سلة  اللقطات  تختفي  اأن  على  ث��وان، 
م����ن ج���ه���از امل��ت�����س��ل��م ب���ع���د م�����س��اه��دت��ه��ا 
ب�سناب  اخلا�سة  اخل���وادم  م��ن  وتنحذف 

�سات اي�سا.
ي����ت�����اف����ر ال���ت���ط���ب���ي���ق ب���ل���غ���ات ع���دة 
العربية،  الإجنليزية،  ال�ستونية،  ه��ي: 
ب���وك���م���ول، ال���رنوي���ج���ي���ة، ال���دمن���ارك���ي���ة، 
ال���ه���ول���ن���دي���ة، الأمل�����ان�����ي�����ة، ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
الإي�����ط�����ال�����ي�����ة، ال����ي����اب����ان����ي����ة،ال����ك����وري����ة، 
ال��رت��غ��ال��ي��ة،ال��ب��ول��ن��دي��ة، الإ���س��ب��ان��ي��ة، 

ال�سينية املب�سطة،ال�سويدية، والرتكّية.
ه��ن��اك  ك����ان����ت   2013 ن���وف���م���ر  يف 
التطبيق  ع��ل��ى  ل��ال���س��ت��ح���اذ  حم�����اوالت 
ف���رف�������ض رئ���ي�������س���ه ال���ت���ن���ف���ي���ذي »اإي����ف����ان 
���س��ب��ي��غ��ل« اأرب���ع���ة م���ل���ي���ارات م��ق��دم��ة من 
�سركة »غ�غل« لال�ستح�اذ على تطبيقه 
للرتا�سل الفوري، وكان رف�ض قبل ذلك 
عر�سا من قبل »في�سبوك« قيمته ثالثة 

مليارات دولر.
ورف�������س ���س��ب��ي��غ��ل ك���ال ال��ع��ر���س��ني، 
�سرتتفع  تطبيقه  قيمة  ب��اأن  منه  اإمي��ان��ا 
الذي  املتزايد  للنمو  نتيجة  امل�ستقبل،  يف 

يحققه التطبيق.
ت��دع��م  اأن  ال�������س���رك���ة  ق������ررت  وق�����د   
الب�سرية  املحادثات  ل�ستخدام  الكامريا 
الزر  على  با�ستمرار  ال�سغط  عند  اأي�سا، 
�ست�سيئ  ث��وان،  ب�سع  غ�سون  يف  الأزرق، 
ال�سا�سة ب�جه �سديقكم الذي تتحدث�ن 

معه.
اأي�سا  اأي ل يوجد رنني، ول يوجد 
الذي  الأم��ر  ال��دع��وة«،  »قبول  ل�  احلاجة 
مت  كما  ال�����س��يء،  بع�ض  بالغريب  و���س��ف 
ال��ت��ع��دي��ل اأي�����س��ا ع��ل��ى اأ���س��ل��وب امل��ح��ادث��ات 
ال�سابق.   من  متعة  اأك��ر  لتك�ن  الن�سية 

الأخ���رى  التطبيقات  بقية  طبيعة  ع��ن 
اخلا�سة باملحادثات الن�سية، مثل »وات�ض 
التي  وخا�سة  وغ��ريه��ا،  »�سكايب«  و  اب« 

تدعم مكاملات الفيديو. 
الن�سطني  امل�ستخدمني  عدد  ويبلغ 

مليون   100 ح����ايل  ي�ميا  ���س��ات  ل�سناب 
م�������س���ت���خ���دم ن�������س���ط م����ن ج���م���ي���ع اأن����ح����اء 
�سورة  مليون   700 نحو  العامل، ير�سلون 
وف��ي��دي��و ي��وم��ي��ا وف��ق��ا ل��ت��ق��اري��ر ���س��ادرة 

منت�سف العام املا�سي.

خلفت وفاة الإعالمي �سعود الدو�سري 
ال�ساحة  كبريين  على  وفراغا  �سدمة 
االإع��الم��ي��ة حيث ع��ر اأ���س��دق��اوؤه عن 
اأحزان الفقدان يف مواقعهم التفاعلية. 
احلب  »لأن  الغفيلي  علي   فكتب 
كنت.  اأينما  داخلي  يف  �ساأحملك  دع��اء، 
واأكرمه  الدو�سري  �سعود  اأرح��م  اللهم 
وب�سحبة  داره  م��ن  خ��را  دارا  واأب��دل��ه 

خريا من �سحبته يا رب العاملني«. 
وك��ت��ب االإع����الم����ي ول��ي��د ال��ف��راج 

الفراغ  هو  كم  ينتظرونك.  و�سيبقون 
كبر! و كم ه� احل��زن عميق! اعتدت 
كنت  املواعيد  يف  الدقة  �سعود  يا  منك 
ر�سالة  وتر�سل  املواعيد  على  حتر�ض 
ذلك  زلت يف  دقائق وما  �ساأتاأخر ع�سر 

املكان اأنتظرك يا �سعود«.
من  والكتابات  امل��ق��الت  وت��وات��رت 
رجل  توديع  يف  والفنانني  الإعالميني 
له  داعية  الدو�سري،  �سعود  ال�سحافة 

بالرحمة واجلنة والغفران.

»رح���ل ���س��ع��ود ال��دو���س��ري. رح���ل ال��ذي 
اأخرج االإعالمي ال�سع�دي من الق�الب 
الت�سعينات.  منذ  الإذاع���ة  يف  اجل��ام��دة 
خال�ض التعازي لكل اأ�سرته وحمبيه«.

فكتب  احل��ارث��ي  فهد  حممد  اأم���ا 
»اأ�����س����دق����ائ����ك ي����ا ����س���ع���ود ���س��ي��ظ��ل يف 
م��ا مينعهم من  ���س��يء  ك�سر  دواخ��ل��ه��م 
اكتمال فرحتهم �سيجتمعون مع بع�ض 
�سي�سعرون  لكنهم  جمعتهم  وتنتهي 
ك���اأن���ه���ا مل ت���ب���داأ لأن���ه���م ي��ن��ت��ظ��رون��ك 

أشقاء 
المهنة 
يودعون 
الدوسري

أسماء في اإلعالم

سناب شات
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إعالم

أمل أبو مديني

يكن  الريا�ض عام 1973، ومل  ولد يف 
مم��ي��زة  �سخ�سية  ذا  ال��دخ��ي��ل  ت��رك��ي 
حد  باهتا  يكن  مل  ولكنه  املدر�سة  يف 
الن�سيان، كما يقول. درجاته املدر�سية 
عالقته   اأن  كما  غالبا،  ممتازة  كانت 
ومدر�سيه  زم��الئ��ه  م��ع  الج��ت��م��اع��ي��ة 

كانت جيدة جدا.
ال��دخ��ي��ل ع��ل��وم ال�سنة يف   در����ض 
الإم���ام  بجامعة  ال��دي��ن  اأ���س��ول  كلية 
حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود الإ���س��الم��ي��ة، كما 
ال��درا���س��ات  يف  املاج�ستري  على  ح�سل 
الإ���س��الم��ي��ة م��ن »ج��ام��ع��ة امل��ق��ا���س��د« 
ب���ريوت ب��درج��ة جيد ج���دا، وتلقى  يف 
ال��ت�����س��وي��ر  يف  ت��خ�����س�����س��ي��ة  دورات 
م��واق��ع  واإدارة  ال�سحفية  وال��ك��ت��اب��ة 

الإنرتنت يف  اأمريكا.

مي��ت��ل��ك وي���دي���ر »م���رك���ز امل�����س��ب��ار 
للدرا�سات والأب��ح��اث« يف دب��ي، و »دار 

مدارك للن�سر«. 
لإذاع���ة  �سيا�سيا  م��را���س��ال  ع��م��ل 
»م���ون���ت���ي ك����ارل����و« يف ال�����س��ع��ودي��ة ثم 

.mbc FM لإذاعة
النتقالة  حدثت   2002 ع��ام  ويف 
الكرى واملوؤثرة يف حياته حيث ان�سم 
   mbc حمطة يف  التلفزيوين  للعمل 
ث��م اإل���ى ق��ن��اة »ال��ع��رب��ي��ة« وه��ن��اك قدم 
ب���رن���اجم���ه ال���ت���ل���ف���زي���وين احل������واري  
»اإ�ساءات«. ويف عام 2015 اأ�سبح املدير 

العام لقناة العربية.

جوائز
ح�����س��ل ع��ل��ى ج���ائ���زة اأف�����س��ل ب��رن��ام��ج 
حواري برناجمه اإ�ساءات عام 2009 
العربي  الإع���الم���ي  امللتقى  ق��ب��ل  م��ن 
الكويت. ونال عام 2009   ال�ساد�ض يف 

ب��ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى ل��ق��ب »اأف�����س��ل 
ا�ستفتاء  �سعودي« يف  مذيع 

جريدة الريا�ض.

خطبة جمعة
الدخيل كان يظهر قربه من والدته 
ح��ي��ث ك��ان��ت ع��الق��ت��ه مم��ي��زة معها 
فيذكرها يف مقالته، لأنها، كما قال 
الأب  و  الأم  دور  ت��اأخ��ذ  كانت  عنها، 
بال�سفر  وال���ده  الن�سغال  نظرا  معا 

والعمل.
رمب��ا ك��ان��ت ه��ي ال��ع��ام��ل الأه��م 
ال�ستمراره يف االإعالم، فالدروب مل 
البداية  اإن��ه يف  تكن  ممهده له، بل 
ق��ال، عندما هاجمه  ت��اأث��ر، كما  ق��د 
ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ال��ع��وي��د يف اإح���دى 

خطب اجلمعة.
ولكنه يعلم اأن »الن�سياق خلف 
ل  النجاح  واأع���داء  املحاربني  اأف��ك��ار 
يحقق اأي اإجناز وال ي�سنع  متيزا«.

ك��ان ال��دخ��ي��ل، وم��ا زال، حمبا 
ق��ال  اإن���ه  ب���االإع���الم، ح��ت��ى  و�سغ�فا  
»وظ��ي��ف��ت��ي ال���ح��ي��دة ه��ي االإع����الم، 
اأح�����س��ن  ل  اأين  الآن  اأع����ل����ن  ف����اأن����ا 
القيام ب��اأي �سيء اآخ��ر غر االإع��الم 
اأم  اأم وزي�����را  ����س���واء ع��م��ل��ت خ���ب���ازا 
كل  اأح�سن  ل  وزراء،  رئي�ض 
ه������ذا، اأق���ول���ه���ا ب��ف��خ��ر 
اإل  ي���ع���رف  ل  م���ن 

الإعالم«.

مهنة المتاعب
»مهنة   يف  ال���دخ���ي���ل  ب����داي����ة  ك���ان���ت 
تقليدية  بداية  ي�سميها  كما  املتاعب« 
حيث ظهرت مي�له ال�سحفية خالل 
درا�سة الثانوية؛ فكان يتابع ال�سحف 
التي ياأتي بها والدة و لطاملا ا�ستهوته،  
ث�����م ع����م����ل يف ج���م���ع���ي���ة ال�������س���ح���اف���ة 
املدر�سية التي كانت ت�سدر من�سورات، 
حتى تطورت امل�ساألة عام 1989م  فبداأ 

العمل يف �سحيفة »الريا�ض«.  
م����ا ق����د ل ي���ع���رف���ه ال���ك���ث���ري ع��ن 
ب��داي��ات��ه ملتزما  ك��ان يف  اأن��ه  الدخيل 
لل�سد،  انقلب  ثم  الدين  يف  مت�سددا 
املرحلة من حياته  ولكنه يعتر هذه 
متاأثرة ببيئته ذلك الوقت لكونه من 
مواليد ال�سبعينيات، كما اأنه يعتز بها، 
حيث قال »مل اأرفع يدي على اأحد ومل 
اأحمل �سالحا ومل اأفعل منكرا. كانت 
عندي اأفكار قد اأرى بع�سها مت�سددة 

الآن، لكني مل اأ�سر بها الآخرين«.  
امل��ح��ل��ي��ة  ال�������س���ح���اف���ة  ع���م���ل يف 
وال�سيا�سية  وال��ري��ا���س��ي��ة  وال��دي��ن��ي��ة 
حم����ررا وم��را���س��ال، واح��رتف��ه��ا حتى 
ا�سمه  ال�سعودية  اأهم ال�سحف  حملت 

و مقالته.

بالت�سويت  ح�سل   2007 وع���ام 
على لقب »�سيد احلوار« يف ال�ستفتاء 

الذي اأجرتة جملة »روتانا«.
 ،2011  ،2010  ،2007 اأع����وام  ويف 
اختارته جملة »اريبيان بزن�ض« �سمن 

اأقوى 100 �سخ�سية عربية م�ؤثرة.  

استشارات
ق������دم ال����ع����دي����د م�����ن ال����س���ت�������س���ارات 
الإع����الم����ي����ة ل���ك���ث���ري م����ن اجل����ه����ات، 
ك��م��ا اأ���س��ه��م يف ت��اأ���س��ي�����ض ق��ن��اة وم��وق��ع 
»ال�����ع�����رب�����ي�����ة« وم������وق������ع »اإي������������الف« 

الإلكرتوين.
واأ�����س���������ض م����وق����ع »ج�������س���د ال���ث���ق���اف���ة« 
»اإقالع« الإلكرتونية  وتراأ�ض  وجملة 

حتريرها. 
  األف العديد من الكتب كان اأ�سهرها  
»ذك���ري���ات ���س��م��ني ���س��اب��ق« و »���س��ع���دي���ن 
يف  »ك�����ن�����ت  و  اأم�����ري�����ك�����ا«  يف 
اأف��غ��ان�����س��ت��ان«.

الحفاظ
على النجاح

مالك المضواح 
 

النجاح رمبا هو اأمر و�سل اإليه 
كثري من النا�ض رغم اختالف 
املجالت وتفاوت املعايري لدى 
بالنجاح  يحكم  ال��ذي  املجتمع 
على  احل��ف��اظ  عدمه، لكن  اأو 
هذا النجاح هو مربط الفر�ض 
الذي قلما ا�ستطاع الناجحون 
ع���ق���ده و�����س����ده، ل���ذل���ك ك��ث��را 
نبحث  ف��ج��اأة  اأنف�سنا  جن��د  م��ا 
لنجاح  ت��ذك��رن��اه  �سخ�س  ع��ن 
ما  زمنا  به  واأبهرنا  حققه  قد 
ا�سمه  ب���اأن  ذل���ك  ب��ع��د  لن�سدم 
وبقي  اختفى  و�سيته  امنحى 
جن����اح����ه مل�����ن �����س����ي����ذك����ره م��ن 

الذاكرين الأوفياء. 
هو  الختفاء  ه��ذا  و�سبب 
اأن���ه ع��ج��ز  ع��ن املحافظة على 
اأو تخاذل  ل��غ��رور  اإم���ا  جن��اح��ه 
حما�سة  نتيجة  خطاأ  حتى  اأو 
مفرطة كانت يف غري مو�سعها 
عندما اأراد اأن يقدم لنا جناحا 

اآخر.
ك��ل م��ا ذك��رت��ه اأج���ده حقا 
يف كثري من ال�سخ�سيات التي 
حياتي  يف  البطولة  دور  لعبت 
اختفائهم  ب��ع��د  نف�سي  لأج����د 
ال��ذاك��رة  يف  مكانا  لهم  اأح��ج��ز 
لعّلي بذلك اأكون من الأوفياء.

ما اأدعو اإليه يف ختام هذا 
املقال هو احلفاظ على النجاح 
وامل�اظبة على اأداء مقت�سياته 
وع����دم ال��ق��ف��ز اإل����ى جن���اح اآخ��ر 
لإه��������م��������ال احل�������������ايل، ف���خ���ري 

الأعمال اأدومها واإن قل.

كلمة

تركي الدخيل.. من التشدد الديني
إلى االنفتاح اإلعالمي

ّ
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ثقافة

م���ن ال���ت���ج���ارب وط���رح���ت ف��ي��ه��ا ك��ث��ري من 
نحو  ح��دي��ث��ا  تعليمها  وي��ت��ج��ه  ال��ن��ظ��ري��ات، 
ال  اإذ  االجتماعية؛  النفعية  اأو  ال�ظيفية 
فائدة من تعليم مادة اإذا مل تكن لها فائدة 
واأق��ول  جمتمعه.   مع  تفاعله  يف  للمتعلم 
اآ�سفا اإن م�ستوى ال�سواب اللغوي )اإمالئيا 
وقواعديا واأ�سلوبيا( يت�سم بال�سعف الذي 
ال��درا���س��ة اجلامعية،  اإل���ى م��راح��ل  ت�����س��رب 

ورمبا وجدناه حتى يف الدرا�سات العليا.

وما اأ�سباب هذا ال�سعف اللغوي؟
الأول��ى،  التعليمية  املراحل  يبداأ من  غالبا 

ويرجع  اإلى اأكر من �سبب.

أحمد العياف 

قال عميد كلية العلوم الإن�سانية باجلامعة 
م���راح���ل  اإن  ال�������س���ري���ف  ي��ح��ي��ى  ال���دك���ت���ور 
ال��درا���س��ة اجل��ام��ع��ي��ة ت��ع��اين م��ن �سعف يف 
اللغة والكتابة رمبا جتاوزها اإلى الدرا�سات 
»اآف���اق«،  ذل��ك، يف ح��وار مع  العليا، مرجعا 

اإلى ثالثة اأ�سباب.

كيف تقيمون م�ستوى
الكتابة والتحرير لدى

طالب وطالبات اجلامعة؟
لكثري  خ�سعت  معقدة  عملية  اللغة  تعليم 

 ف��اأول��ه��ا: امل��ن��اه��ج وامل���ق���ررات؛ ولهذا 
ي�سعر  نحو  على  املناهج  بناء  يح�سن  فاإنه 
املتعلم بالتفاعل مع املادة؛ ي�ستثري دوافعه، 
في�سهل  رغ��ب��ات��ه  ويحقق  ح��اج��ات��ه،  ويلبي 

عليه ا�ستيعابها وتذّكرها وت�ظيفها.
وثانيها: طرائق التدري�س التي يجب 
اللغة  املقرر، وتقدم  اأه��داف  تتكيف مع  اأن 
على اأنها ل�سان اأمة ولغة حياة ل على اأنها 
اأو  اإدراك  دون  تلقن  جامدة  �سماء  قوالب 

تذوق.
التقومي  اأ�ساليب  اإل��ى  يعود  وثالثها 
ال���ت���ي ت���رك���ز غ��ال��ب��ا ع��ل��ى ق��ي��ا���ض م�����س��ت��وى 
امل�ستويات  وت��ه��م��ل  وال���س��رتج��اع  احل��ف��ظ 

ال��ع��ل��ي��ا م���ن ال���ق���ي���ا����ض، ك��ال��ف��ه��م وال���رب���ط 
وامل�ازنة واال�ستنباط والتحليل واحلكم.

هل من كتب تو�سون
بقراءتها يف هذا املجال؟ 

الكتب لن تكون ذات جدوى اإذا مل تتوافر لها 
لغوية  بيئة  كوجود  اأخ��رى  م�ساعدة  عوامل 
�سحيحة داخل موؤ�س�سات التعليم وخارجها، 
وممار�سة الن�ساط اللغ�ي والتدريب املكثف 

على مهارات الإر�سال والتلقي.

كيف ي�ستطيع املتقدم احل�سول
على درجات مرتفعة يف اختبار قيا�س؟

لبد من اأن تكون لديه قدرة على املقارنة 
وال���ف���ه���م، وه���ن���اك اأم�����ر اآخ�����ر م���ه���م، وه��و 
للطالب،  ومعجمي  لغوي  خم��زون  وج��ود 
واّط���الع���ه،  وق���راءات���ه  تعليمه  ث��م��رة  وه���و 
وُيالحظ هنا التقاء اأكر من عامل، وهي: 
ال��ذات��ي،  والتعليم  ال�سخ�سي،  ال���س��ت��ع��داد 

واملناهج الدرا�سية. 

هل من ن�سائح لجتياز
اجلزء اللفظي من اختبار قيا�س؟

مي��ث��ل اجل���ان���ب ال��ل��ف��ظ��ي ج����زء م��ه��م��ا من 
املختلفة  اأق�سامه  يف  وهو  القدرات،  اختبار 
)م����ع����اين امل�����ف�����ردات ، واإك�����م�����ال اجُل����م����ل ، 
ي��سع  املقروء(  وفهم   ، اللفظي  والتناظر 
����س���روط وم��ع��اي��ر دق��ي��ق��ة ويخ�سع  وف����ق 
املراجعة حتى يظهر يف  ملراحل كثرية من 

�سورته النهائية.

قة
طا

د. يحيى الشريفب
المؤهالت العلمية

• نال �سهادة الثان�ية عام 1408 والرتتيب الأول، 
وجائزة اأبها للتفوق العلمي.

• ال�سهادة اجلامعية يف اللغة العربية عام1412/11 
وكان الأول على الدفعة.

)النحو  واآداب���ه���ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف  املاج�ستري   •
وال�سرف( عام 1418 بتقدير ممتاز مع التف�ق.

• ال��دك��ت���راه يف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا )النح� 
وال�سرف( عام 1424/23 بتقدير ممتاز مع مرتبة 

ال�سرف الأولى.

عميد كلية العلوم اإلنسانية د. يحيى الشريف:

المناهج وطرائق التدريس
وراء الضعف اللغوي والكتابي

أكاديميات

د. أحمد التيهاني

النابهني  طالبها  وح���وارات  بتفاعلها  ال��درا���س��ي��ة،  ال�سعب  بع�ض   •
املحا�سرة  يف  البقاء  على  الأ���س��ت��اذ  جت��ر  ال���س��ت��زادة،  على  وحر�سهم 
بنومها ومتلملها وجهل طالبها حتى  وبع�سها،  دقيقة،   60 اأكر من 
 50 ال�  انتهاء  بغازي الق�سيبي وعبده خ��ال، جتره على اخل��روج قبل 

دقيقة بع�سر دقائق اأو اأكر.
حجم امل��ف��ارق��ة يكون اأك���ر، ح��ني يكون امل��و���س��وع واح���دا، وامل��ادة 
اأداءه يختلف بني �سعبة حية متفاعلة،  واح��دة، واالأ�ستاذ واح��دا، لكن 

و�سعبة خ�سبية متكل�سة.

حني  اجلامعة،  كليات  بع�ض  يف  العلمية  الأق�سام  بع�ض  اأح�سنْت   •
اأدب وت��اري��خ  العليا نحو درا���س��ة  ال��درا���س��ات  وّج��ه��ت ط��ال��ب��ات وط���الب 
ب���الأدب يف  املتعلقة  ال��درا���س��ات  اأك��ر  اأن  ذل��ك  وثقافة منطقة ع�سري؛ 
ال�سعودية، اأو الدرا�سات الرا�سدة لتاريخها احلديث يف �سورته العامة، 
ل اجلزئية، مل تظهر اهتماما بالأدب والثقافة يف منطقة ع�سري، فلم 
التاريخي  للهيكل  املك�نة  االأرك���ان  من  ركنا  اجلهات  ه��ذه  تاريخ  يكن 
ال�سع�دي، اإال من خالل اإ�سارات ي�سرة جدا، ال تتجاوز معارك ت�حيد 
البالد، ومثلها الدرا�سات التي توؤرخ لالأدب والثقافة، اأو تدر�ض الأدب 
نظرات  ولعل  ت��ام��ا،  اإغ��ف��اال  اجلهة  ه��ذه  وثقافة  اأدب  اأغفلت  اإذ  فنيا، 
ي�سرية يف املوؤلفات والدرا�سات الرا�سدة الأولى، ت�سف عن هذا الإغفال 
الباحثني على  اأق����دام  كافية ت�سع  درا���س��ات  ع��دم وج���ود  ع��ن  ال��ن��اج��م 

الطريق نح� درا�سة االأدب والثقافة يف منطقة ع�سر.
 ومن البدهي اأن تك�ن هذه املهمة الكرى للجامعة، ومن خالل 
الكثري من  الأك��ر قدرة على فهم وحتليل  املكان؛ لأنهم  واأبناء  بنات 
اأكانت  �سواء  وجودها،  وتعليل  الفنية،  ال�سمات  ر�سد  وعلى  الظواهر، 
لغوية اأم ت�سويرية، انطالقا من الإقرار باأن الفنون الأدبية انعكا�ض 

عن البيئة، ومن النظريات التي تربط الفن باملكان.

• زرت جناح اجلامعة يف معر�س القاهرة للكتاب، ف�جدت فيه �سبابا 
�س�ى  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  نتاج  متّثل  كتبا  اأج��د  ومل  متحم�سني، 
ب�سعة كتب، اأكرها ملوؤلف واحد، ي�سكر على تفاعله، واأزعم اأن ن�سخة 
واحدة من كل موؤلف علمي اأو اإبداعي لكل ع�سو هيئة تدري�ض، كافية 
واأ�ساتذتها،  اجلامعة  عن  جيدة  �سورة  يعك�ض  م�سرف،  جناح  لتكوين 

ولي�ض احل�سول عليها من موؤلفيها م�ستحيال.
اأن  ن��ري��د  كما  �س�رتنا  فهي  ج���دا؛  امل�����س��ارك��ات مهمة  ه��ذه  مثل   
يراها الآخ��رون، ويتحتم اأن يكون الهتمام بها اأكر، واأل تكون كرة 
بتمثيل  ا�ستمتاعهم  بقدر  عليها،  القائمني  ملل  يف  �سببا  امل�ساركات 
بع�سر  جامعتنا  بعد  ن�ساأْت  التي  اجلامعات  بع�ض  يف  ولنا  جامعتهم، 

�سنوات اأ�سوة ح�سنة.

إذا عسعسَ 
الليل

370 دار نشر تتبارى
في معرض جدة للكتاب

ي�سارك يف معر�ض جدة الدويل للكتاب املقرر انطالقه مطلع ربيع الأول املقبل، على 
اأر�ض الفعاليات باأبحر اجلنوبية مبدينة جدة، 21 دولة، و370 دار ن�سر.

واأو�سح حمافظ جدة، رئي�ض اللجنة العليا للمعر�ض �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليجية  دول��ة   21 مب�ساركة  اأي���ام،   10 ت�ستمر  املعر�ض  فعاليات  اأن  م��اج��د،  ب��ن  م�سعل 
وعربية وعاملية، و370 دار ن�سر حملية وخليجية وعربية وعاملية، بهدف تنمية احل�ض 
القراءة والطالع  العلمي مبزيد من  والثقافة والبحث  الفكر  واإث��راء  بالكتاب  املعريف 
والرقي ب�سناعة الن�سر والتاأليف، على م�ساحة 20 األف مرت مربع على اأر�ض الفعاليات 

باأبحر اجلن�بية، م�ؤكدا اأن املعر�س يعد اأكر حدث من ن�عه ت�سهده جدة.
ال�سعودي،  الكتاب جزء من ن�سيج املجتمع  وقال الأمري م�سعل بن ماجد »ثقافة 
املعر�ض  هذا  اأن  خا�سة  والأهلية،  احلكومية  القطاعات  فيه  ت�سرتك  واجب  ورعايتها 

ينطلق من مدينة جدة الغنية مبق�ماتها الثقافية واحل�سارية.
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قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!
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تقنية

درس المخترع الصغير 
للكبار

حسن أحمد العواجي

امل�سلم  الأم��ري��ك��ي  امل��خ��رتع  ذه��ب  م�سم�ض جميل،  ي��وم  �سباح  يف 
ال��ذي يبلغ  اأح��م��د حممد احل�سن  ���س��وداين،  اأ���س��ل  ال�سغري م��ن 
من العمر 14ربيعا، اإلى مدر�سته كعادته ي�سابق قرناءه الطالب، 
اإع��ج��اب  اأن���ه �سينال  امل���رة داخ���ل حقيبته م��ا يعتقد  ح��ام��ال ه��ذه 

مدر�سيه.
بالتحديد، �سدر �سوت غريب  الإجنليزية  اللغة  در�ض  ويف 
مدر�سته  لكن  موؤقتة،  �ساعة  دق��ات  عن  عبارة  اأحمد  حقيبة  من 
واأعلنت  الإن���ذار،  �سافرات  اأطلقت  »اإ�سالموفوبيا«  بال�  امل�سابة 
يحملها  قنبلة  اأن��ه  تعتقد  ما  لوجود  الق�سوى  ال�ستنفار  حالة 

الطالب اأحمد.
كما مت على الفور و�سول خم�سة من اأفراد ال�سرطة واقتادوا 

اأحمد اإلى احلجز ومكث فيه ملدة ثالثة اأيام.
اأنها جمرد  ليتبني  اأحمد، مت فح�ض قنبلته  وخالل حب�ض 
اخرتاع مبدئي ل�ساعة ذكية يعول عليها الطالب امل�سكني اأن تقفز 
به اإلى م�ساف كبار املخرتعني لعل �سركة ما تتبنى هذه امل�هبة 

قبل ذبولها.
و�ساعته  اأح��م��د  �سيطر  ن��اف��ع��ة،  ���س��ارة  رب  ي��ق��ول��ون:  وك��م��ا 
باالأ�سفاد واحتجازه ثالثة  اقتياده  ال�اجهة، فبعد  الذكية على 
اأيام ومنع حتى والديه من روؤيته اأو حمادثته، تناف�ست كريات 
�سركات التقنية على دع�ته لزيارتهم، فقد غرد �سديقنا الدائم 
»مارك زوكربرج« قائال »امتالك املهارة والطم�ح ل�سنع �سيء 
رائع،  ي�ستحق الت�سفيق ولي�س االعتقال، وامل�ستقبل بيد اأ�سخا�س 
مثل اأحمد«، كما دعا اأحمد اإلى لقائه يف مقر �سركة »في�سب�ك«.

ورمب����ا ت��ك���ن ت��غ��ري��دة »زوك����رب����رج« ه���ي م���ا اأث�����ار حفيظة 
الرئي�ض الأمريكي باراك اأوباما ليغرد هو الآخر داعيا اأحمد اإلى 

زيارة البيت الأبي�ض م�سطحبا معه �ساعته ال�سهرية.
الدعوات من  اأحمد  على  انهالت  التغريدتني،  هاتني  وبعد 
لعله  وده  التقنية تطلب  �سركات  ك��رى  م��ن  و���س���ب  ح��دب  ك��ل 

يتكرم باأن يخ�س�س لها �سيئا من وقته الثمني يف االلتقاء بهم.
فل� تريثت املدر�سة قليال ووقفت على حقيقة ما يف �سنطة 
اأحمد قبل اأن تبادر بطلب ال�سرطة، لكان لها الف�سل يف تقدمي 
لكن  الأم��ري��ك��ي،  الرئي�ض  اإل���ى  اأو���س��ل��ه��ا  ط��ال��ب خم��رتع �سغري 
عليهم  انقلب  م�سلم،  م��ن  اخل��ري  قبل  ال�سر  وت��وق��ع  العن�سرية 

وقادهم اإلى االختفاء خجال من �س�ء ظنهم يف طالب برئ!

ريتويت

جهازي Iphone 6s و Iphone 6s plus بنظام IOS9، سعة تخزينية 64-16-
128 جيجا بايت، لون وردي جديد، كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، تصوير فيديو 

. 3D touch 4، ميزة اللمس الثالثي األبعادK بدقة

 ،TV OS نظام   Apple TV جهاز 
تدعم  تحكم  عصا  األلعاب،  تشغيل 
األوامر  دعم  برامج،  متجر  اللمس، 

الصوتية.

صغير  منفذ   Apple Pencil قلم 
مع جهاز  متاح   ،Lightning للشحن 

.Apple Ipad pro

المميزات:   Apple Ipad pro جهاز 
إضافة  إنش،   12 شاشة   ،OS نظام 

لوحة مفاتيح.

أبرز منتجات
»آبل« الجديدة

FIFA16 تغزو أسواق 
ألعاب الفيديو

ه��ي لعبة حم��اك��اة ف��ي��دي��و ل��ك��رة ال��ق��دم و���س��درت 
العاملية،  الفيديو  األعاب  اأ���س��واق  جميع  يف  موؤخرا 
و���س��ت��ك��ون م��ت��واف��رة ع��ل��ى اأج��ه��زة وي��ن��دوز وب��الي 
 360 بوك�ض  واإك�����ض   4 �ستي�سن  وب��الي   3 �ستي�سن 
 EA واإك�س ب�ك�س ون.  اللعبة من تط�ير �سركة 
كندا، ومن ن�سر EA Sports وتتوافر بعدة لغات 

منها العربية.

جهاز لوحي من »أمازون« بـ 50 دوالرا
اأعلنت �سركة اأمازون م�ؤخرا عن جهاز ل�حي جديد �سعره ال يتعدى 50 دوالرا اأمركيا. وتع�ل ال�سركة على �سعره املنخف�س جلذب املزيد من العمالء خلدمات 
الإنرتنت التي تقدمها ال�سركة. ويحمل اجلهاز ا�سم »فاير« Fire وياأتي باإ�سدارات خمتلفة وب�سا�سة IPS قيا�ض 7 اإن�ض وكامريتني اأمامية وخلفية. وقد حر�ست 
12 جيجابايت قابلة للتو�سعة باأخرى خارجية. كما وعدت  1.3 جيجاهرتز، وذاكرة تخزين داخلية قدرها  Fire مبعالج رباعي النواة ب�سرعة  ال�سركة على تزويد 

اأمازون جمهورها باأن  Fire �سيكون متاحاً يف ال�سوق الأمريكي ابتداء من اأكتوبر اجلاري.
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صحتك

أسعد أبو قاعود

اهتمام  اأهمية  العلمية  ال��درا���س��ات  اثبتت 
ممار�سة  خ���الل  م��ن  ب�سحتهم  ال��ط��الب 
الأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة وب��خ��ا���س��ة امل�����س��ي 
واجل�������ري، ح��ي��ث ان مم���ار����س���ة ال��ن�����س��اط 
الطالب  �سحة  يح�سن  بانتظام،  ال��ب��دين 

البدنية والعقلية ولياقته البدنية.
وع���ن���دم���ا ت����ب����داأ ال����درا�����س����ة ي��ح��ت��اج 
الطالب اإلى ن�سائح ت�ساعدهم يف احلفاظ 

على �سحتهم، ومن اأهم هذه الن�سائح:

الحصول على
قسط كاف من النوم

من ال�سروري احل�سول على ق�سط كاف 
البقاء يف حالة  النوم مل�ساعدتك على  من 
���س��ح��ي��ة ج���ي���دة. وي��و���س��ي اخل�����راء ب��ن��وم 
ليال،  �ساعات  ت�سع  اإلى  �سبع  الطالب من 
لأن �ساعات النوم يف الليل هي اكر فائدة 

من النوم يف النهار.
ك���م���ا ي���ج���ب اغ������الق ك���اف���ة الأن�������وار 
والب���ت���ع���اد ع���ن الأج����ه����زة الل��ك��رتون��ي��ة، 
التي  امل�سروبات  �سرب  جتنب  ينبغي  كما 

نصائح 
صحية 
للطالب

النوم،  وق��ت  ق��رب  الكافيني  على  حتتوي 
ومي���ك���ن ال����س���رتخ���اء اث���ن���اء ال���ن���ه���ار ول��و 

لن�سف �ساعة لتجديد الن�ساط.

ممارسة التمارين الرياضية
كبرية  فائدة  لها  الريا�سية  التمارين  اإن 
لإب���ق���اء ج�����س��م��ك يف ه��ي��ئ��ة ���س��ح��ي��ة، وم��ن 
اأب�����س��ط ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���س��ي��ة ه��ي امل�سي 
الذي يحفز اللياقة البدنية وي�ساعد على 

احلفاظ على �سحتك.

المحافظة على
نظافة األيدي

ان غ�����س��ل الأي�������دي ال����دائ����م ق��ب��ل ت��ن��اول 
ال��ط��ع��ام اأو ع��ن��د اإع�����داد ال��ط��ع��ام ه��و من 
ج��ي��دة،  �سحة  يف  للبقاء  ال��ه��ام��ة  الأم����ور 
ت�سبب  التي  الفرو�سات  التقاط  لتجنب 
خا�سة  اليدين  غ�سل  وينبغي  الأم��را���ض. 

قبل تناول الطعام.

تجنب الكافيين
والمشروبات السكرية

م��ن ال�����س��روري جت��ن��ب امل�����س��روب��ات التي 
ت�سبب  التي  الكافيني  م��ادة  على  حتتوي 
تزيد  ال��ت��ي  ال�سكرية  وامل�����س��روب��ات  الأرق، 

الوزن ب�سكل غري �سحي.

الحصول على لقاح االنفلونزا
م�����ن الأف�����������س�����ل احل���������س����ول ع����ل����ى ل���ق���اح 
من  املتكررة  ال�سابة  لتجنب  النفلونزا 
اأ�سهل الطرق  النفلونزا. انها واحدة من 

لتفادي الأمرا�ض.

تناول الطعام بشكل جيد
م���ن امل��ه��م ت���ن���اول ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة من 
وتناول  يوميا،  واخل�سروات  الفاكهة 

الإفطار والع�ساء.  احلبوب يف وجبات 
وي����ج����ب اله����ت����م����ام ب���ك���ل ال��ع��ن��ا���س��ر 
النظام  م��ن  حتتاجها  التي  الغذائية 
ال��غ��ذائ��ي م��ع ت��ن��اول وج��ب��ات متعددة 

حتتوي على الفيتامينات واملعادن.

شرب الماء
اإن �سرب املاء با�ستمرار يعطيك املزيد 
من الطاقة على مدار اليوم وهو من 
عنا�سر احلفاظ على ال�سحة بتقوية 
يف  االإف����راط  وتقليل  ج�سمك،  اأرك����ان 
الرتكيز،  يف  وي�ساعد  الطعام  ت��ن��اول 

وي�ساعد على منع ال�سداع.

االسترخاء
ي���ب���ذل ال���ط���الب جم���ه���ودا ك���ب���ريا يف 
اجل����ام����ع����ة وال�����درا������س�����ة، ل������ذا ي��ج��ب 
اله�����ت�����م�����ام ب�������س���ح���ت���ه���م، وي���ف�������س���ل 
ال�����س����رتخ����اء وال����ت����اأك����د م����ن اإع���ط���اء 
ال��ك��اف��ي��ة، واحل��ف��اظ  ال��راح��ة  ج�سمك 
يومي،  ب�سكل  ال�سحي  ال��روت��ني  على 
ك��م��ا ي��ن��ب��غ��ي ت��ن��ظ��ي��م ال���وق���ت ل��ل��ق��ي��ام 
باأن�سطة مميزة متار�س فيها اله�ايات 

والألعاب مع الأ�سدقاء.

المتابعة الدورية مع الطبيب
على  ال��دوري  بالك�سف  اللتزام  يجب 
�سحتك كل �ست �سه�ر، ملا لذلك من 

فائدة الكت�ساف املبكر لأي مر�ض.

زيارة طبيب العيون
اإذا ���س��ع��رت ب��ال��ت��ح��دي��ق ال�����س��دي��د يف 
امل��ح��ا���س��رات م��ع ال�����س��ع���ر ب��االزع��اج 
وعدم و�س�ح الروؤية، فقد اإ�سعار من 
عينك باأن وقت زيارة طبيب العيون 

قد حان!

قلة النوم ميكن اأن ت�سبب عدد من الآثار 
اجل��ان��ب��ي��ة اخل���ط���رية، ف��ه��ن��اك ال��ع��دي��د 
م���ن الآث������ار ال��ن��اجت��ة ع��ل��ى ق��ل��ة ال���ن���وم، 
ب�سورة  والعمل  بالغ�سب،  ال�سعور  مثل 
الذاكرة،  على  ال�سلبي  والتاأثري  �سلبية، 

الراحة  يوفر  حياة  نظام  ات��ب��اع  ع��دم  اأو 
يزيد  منتظم،  ب�سكل  للج�سم  ال��ك��اف��ي��ة 
م��ن م��ع��دلت ال��وف��ي��ات لأول���ئ���ك ال��ذي��ن 
يح�سلون على ق�سط غري كاف من النوم 

ب�سكل منتظم.

عمليات  ل�ستيعاب  ���س��روري  ال��ن��وم   )5
املعرفة املرتبطة بالتعلم. ومن الثابت 
اأن قلة النوم حتد من ق��درة ال�سخ�ض 

على التفكري ب�سكل فعال.
كما اأن قلة النوم ت�سعف التفكري، 
ق����درت����ك ع��ل��ى  اأن حت����د م����ن  ومي���ك���ن 
تف�سري الأح���داث ب��دق��ة، وه��و م��ا يحد 
الذكي  ال��ق��رار  ال��ق��درة على �سنع  م��ن 

الفعال.

8( ق��ل��ة ال��ن��وم ت��زي��د ال�����وزن، ح��ي��ث اأن 
ال���ن���وم ال���ك���ايف ي�����س��اع��دك ع��ل��ى تنظيم 
ج�����س��م��ك م����ن ن���اح���ي���ة احل����ف����اظ ع��ل��ى 
ال�سهية واجلوع يف جدول منتظم،  لأن 
للنوم  ال��زم��ن��ي  اجل����دول  يف  التق�سري 
االإنتاج اخلا�س من هرم�ن  يزيد من 

والتاأثري على الوزن وال�سحة ب�سكل عام، 
ومن اآثار قلة النوم على اجل�سم:

كاف  ق�سط  على  1( عدم احل�سول 
فقد  امل���وت.  ي�سبب  اأن  ال��ن��وم ميكن  م��ن 
اأظهرت الدرا�سات البحثية اأن قلة الن�م 

ك��������م��������ا ت���������������رز ب����ع���������ض 
الأم�����را������ض ل��ل��ذي��ن ي���ع���ان���ون من 

القلب  باأمرا�ض  كالإ�سابة  النوم  قلة 
والأوعية الدموية.

2( التعب يوؤدي اإلى وقوع حوادث، فغالبا 
م��ا ترتبط احل���وادث اخل��ط��رية م��ع قلة 
ال���ن���وم. اإن ق��ي��ادة ال�����س��ي��ارة م��ث��ال واأن���ت 
تعاين من قلة النوم، قد ي�سبب احلوادث 

اخلطرية، خا�سة يف حالة ال�سكري.

3( احلرمان من النوم يوؤدي اإلى م�ساكل 
اإل��ى  التقديرات  وت�سري  ك��ب��رية.  �سحية 
الأرق،  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  م��ن   ٪90 اأن 
مزمنة  �سحية  حالة  من  اأي�سا  يعانون 
اأخ���رى م��ه��ددة للحياة. وم��ن الأم��را���ض 

التي قد ُيفاقمها نق�ض النوم:
• ال�سكري.

• ال�سكتة الدماغية.
• اأم���را����ض ال��ق��ل��ب و ع���دم ان��ت��ظ��ام 

�سربات القلب وال�سكتات القلبية.
• ارتفاع �سغط الدم.

من  ملحوظ  ب�سكل  تزيد  ال��ن��وم  قلة   )4
اأعرا�ض الكتئاب. ويف ا�ستطالع حديث، 
الذين  االأ�سخا�س  بع�س  الطلب من  مت 
بح�ساب  االكتئاب  اأو  القلق  من  يعان�ن 
ه���ؤالء  معظم  اأن  وظهر  ن�مهم،  ع��ادات 
اأقل من �ست �ساعات يف  املر�سى ينامون 

الليل يف الليل.

جريلني الذي يحفز اجلوع ويقلل من 
االإنتاج اخلا�س لهرم�ن  ليبتني الذي 

يحد من ال�سهية.
اأن  ال�����درا������س�����ات  اأظ�����ه�����رت  وق������د 
االأ�سخا�س الذين ينام�ن اأقل من �سبع 
�ساعات يوميا هم اأكر عر�سة لل�سمنة 
ت�سع  ي��ن��ام��ون  ال��ذي��ن  م��ن   ٪30 بن�سبة 

�ساعات اأو اأكر من النوم.

واح���دة،  لليلة  ول���و  ال��ن��وم،  ق��ل��ة  اإن   )7
العينني  ان��ت��ف��اخ  اإل���ى  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 
وحت�ل الب�سرة اإلى ب�سرة �ساحبة. واإذا 
ال��ن��وم  ق��ل��ة  ح��ال��ة  يف  ال�سخ�ض  ا�ستمر 
ال�����س��وداء حتت  ال��دوائ��ر  ف�سوف تظهر 
ال��ع��ي��ن��ني واجل���ل���د وت�������زداد اخل��ط���ط 

ال�ساحبة على الوجهه.

آثار قلة النوم على الجسم
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عدسة »آفاق«

فكر فيها شوي وما هي صعبة كثير! )تصوير: سعيد خلوفه(

15 عاما

يحيى بن عبداهلل 
التيهاني

نائب رئيس التحرير التنفيذي

عندما ب���داأت يف كتابة ه��ذا امل��ق��ال، ع��ادت ب��ي ال��ذاك��رة اإل��ى ما 
التحاقي  عند  اجلامعة«  »اآف���اق  م��ع  وبدايتي  عاما   15 ي��ق��ارب 

بالعمل اآنذاك باملركز الإعالمي.
املتوافرة   الإمكانيات  قلة  مع  البدايات  �سعوبة  عا�سرت 
لطباعة اأول عدد، كانت فرحة ال�سدور عارمة وكانت فرحتي 

اأكر باأن تكون يل ب�سمة فيها. 
ت���وال���ت الأع������وام وم����رت اأي�����ام وم���راح���ل، م���ن ال�����س��ف ثم 
التحرير فالت�سميم اإلى االإخراج، ثم اإلى اإدارة التحرير، اأع�ام 
ال تن�سى مع خم�سة روؤ�ساء للتحرير قدمنا معهم �سيئا من ال 

�سيء.
يف عام 1434، دخلت »اآفاق« ع�سرا جديدا ذهبيا، وعاي�ست 
والت�زيع  والطباعة  واالإخ���راج  التحرير  �سمل  جذريا  تغيرا 
لتحتل �سدارة ال�سحف اجلامعية على امل�ستوى املحلي، ورمبا 
�سخ�سية  ذات  ومدر�سة  به  يحتذى  من�ذجا  وت�سبح  العربي، 

متميزة ي�ساد بها يف كل حمفل ويف االأو�ساط االإعالمية.
وتطول  ال��ه��دوء  ي�سود  »اآف�����اق«، حيث  اإل���ى مقر  ف��ال��زائ��ر 
�ساعات العمل �سعيا اإلى الإتقان والتميز والريادة، ي�سهد بيئة 

�سحفية قل اأن يجدها اإل يف ال�سحف اليومية.
ال��ن��ج��اح��ات م��ن��ذ مرحلتها  »اآف�������اق« ك���ث���ريا م���ن  ح��ق��ق��ت 
التط�يرية االأولى، فبعد  مرور اأ�سهر من هذه املرحلة، حازت 
جاء  ال��ذي  ال�سياحي  ملحقها  على  املفتاحة  جائزة  ال�سحيفة 
كما مت  ن�سخة،  األ��ف   80 ي��ق��ارب  م��ا  منه  72 �سفحة، وطبع  يف 

تكرميها يف عدد من املحافل داخل وخارج اجلامعة.
ول اأن�سى اأن اأهم مرحلة من مراحل التطوير من وجهة 
نظري كانت يف الكوادر الب�سرية يف جميع الأق�سام، والتي هي 
بن  علي  اأ.د.  التحرير  ورئي�ض  العام  امل�سرف  اهتمامات  اأول��ى 
�س�يل القرين، الذي لن اأوفيه حقه يف ال�سكر ملا يقدمه لنا من 
توجيهات تنم عن خرته الطويلة وحر�سه على م�ساركتنا يف 
اأن  �ساأنها  التي من  االأفكار  الدولية واملحلية وتبني  امل�ؤمترات 

ت�ساهم يف �سقل املوهبة الإعالمية لأ�سرة التحرير. 
من  الثانية  التطويرية  باملرحلة  نحتفي  ال��ي��وم  ون��ح��ن 
التحرير واالإخ��راج،  اأعتاب نقلة ن�عية يف  »اآف��اق«، لنقف على 
اآملني اأن نحقق  تطلعات قيادة اجلامعة ومن�س�بيها،  واأت�ساءل 
قبل اأن اأختم: هل ميكن اأن تتحول »اآفاق« اإلى �سحيفة جامعية 
يومية؟ اأعتقد اأن طموحاتنا ترقى اإلى ذلك، رغم ما يتطلبه 

ال�سدور اليومي من اإمكانيات مادية وب�سرية هائلة.

محررون

حكم وأمثال
• الحق كالزيت يطفو دائما. 

• الحقيقية مثل النحلة تحمل في جوفها العسل
وفي ذنبها اإلبرة. 

• التتم االعمال العظيمة بالقوة ولكن بالصبر. 
• لماذا الخوف والشمس التظلم في ناحية

إال وتضيء في ناحية أخرى؟ 
• من رفع نفسه فوق قدرها صارت نفسه

محجوبة عن نيل كمالها. 
• إذا سئل غيرك فال تجب فان ذلك استخفاف

بالسائل والمسؤول.

الكرمي القراآن  يف  رم�سان  • ذكر 
مرة واحدة ويف �سورة البقرة.

الكتاب باأم  ت�سمى  الفاحتة  • �سورة 
واأم القراآن واملثاين ال�سبع.

مرات ثالث  الإخال�ض  �سورة  • قراءة 
تعدل ختم القراآن.

تبداأ ل  التوبة  • �سورة 
ب� »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم«.

واحدة ب�سملتان،  النمل  �سورة  • يف 
يف بدايتها والأخرى يف و�سطها. 

ال�سحابة من  مات  من  • اآخر 
هو اأبو الطفيل عامر بن وائلة

عام 100 ه�جرية.
�سورة  86 املكية  ال�سور  • عدد 

وال�سور املدنية 28.
اهلل ر�سول  �سالها  �سالة  • اأول 

هي �سالة الظهر.
با�سمها اجلمعة  �سمى  من  • اأول 

هو كعب بن لوؤي.
اهلل �سبيل  يف  جاهد  من  • اأول 

هو نبي اهلل اإدري�ض عليه ال�سالم. 

إبتسامة
اأحد ال�الة فاألقى عليه  اأمام  الفم  اأعرابي مع�ج  • وقف 
ال��وايل  ولكن  مكافاأة،  التما�ض  فيها  عليه  يثني  ق�سيدة 
ب���ال ف��م��ك م��ع���ج��ا؟ ف��رد  ���س��األ��ه: م��ا  ب��ل  مل يعطه �سيئا 
على  الثناء  لكرة  اهلل  م��ن  عقوبة  لعله  ق��ائ��ال:  ال�ساعر 

بع�ض النا�ض بالباطل.

االأول���ى  قطع  ب��رت��ق��االت  ث��الث  بخيل  رج��ل  • ا���س��رتى 
فوجدها متعفنة فرماها، قطع الثانية فوجدها متعفنة 

فرماها، فاأطفاأ النور وقطع الثالثة واأكلها.

• قال الولد لأبيه البخيل: راأيت يف منامي اأنك اأعطيتني 
ع�سرة جنيهات، فقال الأب: ادخرها واإياك اأن ت�سرفها.

إســـــــتراحة آفاق

هل تعلم؟
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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«

إستراحة آفاق

اأط��ول رجل على قيد احلياة يف العامل ح�سب  امل��زارع الرتكي »�سلطان كو�سني« )33 �سنة( هو 
»�سجالت غيني�ض لالأرقام القيا�سية« يبلغ طوله مرتان و 64 �سنتيمرت ون�سف ال�سنتيمرت. كما 
�سجل �سلطان الرقم القيا�سي بحجم يديه، حيث يبلغ طول اليد الواحدة 28 �سنتيمرت ون�سف 

ال�سنتيمرت من الر�سغ حتى اأعلى الإ�سبع الأو�سط.
اأما »»�ساندرا دانغي« فه� اأق�سر رجل يف العامل ح�سب »�سجالت غيني�س« ويبلغ ط�له 54،6 
�سنتيمرت، وه� من قرية »رميخ�يل« النائية وال�اقعة يف مملكة نيبال. ومل ي�سبق ل� »دانغي« اأن 

غادر قريته قبل تعرف »�سجالت غيني�ض« عليه يف العام 2012.
الرجالن التقيا �سمن احتفالت »�سجالت غيني�ض لالأرقام القيا�سية« مبرور 60 عاما على 
تاأ�سي�سها قبل عدة اأ�سهر، اإال اأن »دانغي« امل�ل�د عام 1939 قد ت�فاه اهلل م�ؤخرا ي�م 3 �سبتمر 

2015 عن عمر يناهز 76 �سنة.

األطول واألقصرأرقام قياسية

»سجالت غينيس لألرقام 
القياسية«

 Guinness World القيا�سي���ة«  لالأرق���ام  غيني����ض  »�سج���الت  م���ن  الأول  الكت���اب  �س���در 
Records يف اململك���ة املتح���دة ع���ام 1955 وبي���ع من���ه 50،000 ن�سخ���ة يف �سنت���ه الأول���ى. ومع 
توال���ى �س���دور »ال�سج���ل« بلغ���ات العامل املختلف���ة )اأكر من ثالثني لغ���ة عاملية( بيعت 

منه مئات ماليني الن�سخ. و�سدر باللغة العربية اأخريا يف عام 2013.
واأ�سب���ح ل���� »ال�سجل« موقعا 
اإلكرتونيا يرت���اده مئات ماليني 
تلفزيوني���ة،  وحلق���ات  املتابع���ني، 
و�س���ل عدد م�ساهديها يف ال�سني 
الواح���دة،  احللق���ة  ويف  وحده���ا، 
ملي���ون   450 م���ن  اأك���ر  اإل���ى 

م�ساهد.
موؤ�س����ض »�سج���الت غيني�ض 
لالأرق���ام القيا�سي���ة« ه���و ال�س���ري 
 S ir Hugh بييف���ر«  »هي���و 
Beaver ال���ذي تطورت الفكرة 
رحل���ة  خ���الل   1951 ع���ام  لدي���ه 
�سيد، جت���ادل فيها مع اأ�سدقائه 
يف  طريان���ا  الطي���ور  اأ�س���رع  ع���ن 
 Golden اأوروب���ا وهل هو طائ���ر

Plover اأم غره.

اأعاله:
غالف اإ�سدار العام 
احلايل.
اإلى الي�سار:
غالف الأ�سدار الأول
اأق�سى الي�سار:
ال�سري »هيو بييفر«
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إحتفال الجامعة باليوم الوطني )عمادة شؤون الطالب(

المؤتمر العلمي األول لطب األسنان تحت عنوان

»العهد الجديد في طب األسنان في بعده العالمي« )كلية طب االسنان(

ملتقى حفظ النعمة مسؤوليتنا جميعا

)عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر(

المؤتمر السعودي األول للبيئة

)مركز االمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية(

من 29 إلى 1436/12/30

من 1/30 إلى  1437/2/2

من 3 إلى 1437/3/5

من 27 إلى 29 جمادى األولى 1437

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

التقويم األكاديمي

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2713

مشمسمشمسمشمس

2813281328142913

غائم
جزئيا مشمس

األستاذ الجامعي
الأ�ست��اذ اجلامع��ي يق��وم ب��دور حم��وري 
يف بن��اء �سخ�سي��ة الطال��ب اأو الطالب��ة، 
والأ�ست��اذ هو ممث��ل ر�سمي ع��ن اجلامعة 
وين��وب عنه��ا يف ي�س��ال ر�سال��ة اجلامعة 

الى الطالب.
وله��ذا ف��اإن اجلامع��ة تع��ول عليه/

عليه��ا يف القي��ام باأدوار حموري��ة يف هذا 
ال�س��اأن، لأن دوره يتع��دى امل��ادة العلمي��ة 
الت��ي يقدمه��ا لأبنائ��ه اأو بنات��ه اإلى دور 
تربوي مه��م يتمثل يف التاأث��ري الإيجابي 
عل��ى �سخ�سي��ة الطال��ب. ونح��ن واثقون 
بح��ول اهلل اأن اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س 

باجلامعة يقومون مبثل هذا الدور.
ولك��ن ندع��و اإ�ساف��ة الى ذل��ك الى 
قي��ام ع�س��و هيئ��ة التدري���س ب��دور اآخر 
يف بال��غ الأهمي��ة وه��و رب��ط الطالب مبا 
ي��دور يف اجلامع��ة من فعالي��ات خمتلفة، 
تك��ون  فق��د  منه��ا،  العلمي��ة  وخا�س��ة 
الإ�س��ارة، يف قاع��ة الدرا�س��ة، اإل��ى بع�س 
املوؤمت��رات والن��دوات واملعار���س يف بال��غ 
الأهمي��ة للف��ت انتب��اه الطال��ب الى تلك 
الفعالي��ات، وحثهم عل��ى ح�سورها، ورمبا 
يك��ون مفي��دا ربطه��ا مبو�س��وع املق��رر اأو 
منظ��ورة  تك��ن  مل  زواي��ا  يف  التخ�س���س 

للطالب او الطالبة.

فكرة!

الصفحة األخيرة

الالئحة والتطوير

أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

ت��زام��ن ه��ذا ال��ع��دد م��ن �سحيفة »اآف����اق« م��ع ���س��دور اأول لئحة 
تنظيمية ل�سحيفة جامعية يف اململكة، يواكب املرحلة التطويرية 
اأ�سرة حترير  الثانية لل�سحيفة، وهذه منا�سبة ت�سعدنا نحن يف 
ال�سحيفة، وت�سع  واأه��داف  ر�سالة  الالئحة حتدد  »اآف��اق« لكون 
بالتف�سيل اآليات عملها ومهام التحرير والإدارة والإعالن وغري 
ذلك من الأمور التي كنا جنتهد فيها، ولكنها الآن اأ�سبحت موادا 

نظامية نرتكز عليها.
الثاين  اأع��داد التطوير  اأول  اليوم  اأن نقدم  اأنه ي�سعدنا  كما 
لل�سحيفة، م�ستمال على اإعادة تبويب ملعظم �سفحات »اآفاق« مع 
تركيز كبر على الطالب اجلامعي يف ق�ساياه واهتماماته واآرائه 
الطالب  اأ�سبح  الإهتمام،  ه��ذا  يف  وزي��ادة  وابتكاراته،  ومواهبها 
يحتل م�ساحة يف ال�سفحة الأول��ى اإل��ى جانب اأح��د اأه��م اأح��داث 

وفعاليات اجلامعة.
مع  لل�سحيفة  ال��ع��ام  ال�سكل  ع��ل��ى  ت��غ��ريات  ه��ن��اك  اأن  ك��م��ا 
اإ�سافة اجلرافيك يف بيانات واإح�سائيات يف خمتلف مو�سوعات 
اإ����س���راك ال��ط��الب يف  اأك���ر ب��ال�����س���رة، م��ع  ال�سحيفة، واه��ت��م��ام 

التقاطها من داخل املدينة اجلامعية.
واأخرا اود االإ�سارة اإلى اأن هذا العدد �سيك�ن بداية التط�ير 
القادمة مالمح  الأع��داد  النهائي، ف�ست�سهد  ولي�ض هو التطوير 

جديدة من التط�ير لهذه ال�سحيفة بح�ل اهلل تعالى. 

نافذة

أسبوعية جامعة الملك خالد

العالم من حولنا

المياه الحمراء!
الأمريكية  الف�ساء  وكالة 
»ن���ا����س���ا« ن�����س��رت م��وؤخ��را 
جمموعة من ال�سور عالية 
»بلوتو«  لكوكب  ال��و���س��وح 
زرق���اء  ه��ال��ة  فيها  يظهر 
ُيعتقد  بالكوكب،  حتيط 
اأن �سببها هو انعكا�س �سوء 

ال�سم�س على هذا الكوكب.
ول���ك���ن الإك��ت�����س��اف 
اأخ��رى،  لقطات  الأك��ر، يف 
مائية  م�ساحات  ظهور  كان 
حمراء  �سخمة،  متجمدة 
ال���ل���ون، ع��ل��ى ���س��ط��ح ه��ذا 
ال��ك��وك��ب، وه���و م���ا ي��ع��زز 
ن���ظ���ري���ة ب��ع�����س ع��ل��م��اء 
يف  امل��ي��اه  ب��وج��ود  الف�ساء 
�سطح  حت��ت  �سائلة  ح��ال��ة 

الكوكب »بلوتو«.
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