
مواهب من الجامعة

عسيري: ابتكرت مصحفا
من 15 ورقة وأنشد التمويل

لي�س من �ل�صهل �أن يفكر طالب جامعي يف مقتبل عمره بت�صميم م�صحف مكون من 15 
�صفحة فقط، بهدف خدمة �لإ�صالم و�مل�صلمني وم�صاعدة �حلفاظ على مر�جعة كتاب �هلل 
ومد�ر�صته. �لطالب بكلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية و�لتمري�س بخمي�س م�صيط، حممد 
علي �آل زيد ع�صريي، ر�ودته �لفكرة منذ زمن، ف�صممها و�قعيا لكن �خرت�عه بحاجة �إلى 

موؤ�ص�صات متوله وتتبناه، لينت�صر عامليا.
ت�صهيل  �إل��ى  �لأب���ر�ر  ت��اج  ق��ال ع�صريي: »يهدف م�صحف  �ل�صرح،  وملزيد من 
�لتالوة للقارئ، وم�صاعدة طالب حتفيظ �لقر�آن �لكرمي يف �حلفظ و�ملر�جعة، 
و�أ�صاف  �آي��ة«.  �أو  �صورة  �أي  نق�س يف  دون  �ل�صفحات  تقليل عدد  من خالل 
»��صتوحيت �لفكرة من ��صرت�تيجية مذ�كرتي للمحا�صر�ت و�لختبار�ت، �إذ 
كنت �أقوم بجمع عدد كبري من �ل�صر�ئح يف ورقة و�حدة. فمثال، عندما �أريد 

مذ�كرة 500 �صريحة �أجمع كل 40 �صريحة يف ورقة و�حدة«.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

جامعات عالمية
االبتسامة تعلو وجوه األيرلنديين

ألن أربع من جامعاتهم أصبحت
ضمن أفضل 50 جامعة من حيث األداء 

في برنامج »هوريزون 2020«

دراسات
دراسة تناقش الظن وتعدد دالالته

في القـرآن الكريم اعتمدا
على آراء كبار أئمة التفسير

واللغة والنحو

فكر
»آفاق« تستعرض برامج المناصحة 

بمركز األمير محمد بن نايف:: البرنامج 
العالجي، البرنامج الوقائي العام، 

وبرنامج المناصحة الموجهة

قضية
طالب يناقشون برامج

وتسهيالت »تقنية المعلومات«:
التطبيقات بحاجة لتطوير

رغم النجاحات المشـهودة

AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid University

أمير عسير يفتتح المؤتمر
الدولي األول لطب األسنان

�ف��ت��ت��ح �أم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، �صاحب 
�ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي، ف��ي�����ص��ل ب���ن خ���ال���د بن 
بفندق  �مل��ا���ص��ي،  �خلمي�س  عبد�لعزيز، 
ق�����ص��ر �أب���ه���ا، ف��ع��ال��ي��ات �مل���وؤمت���ر �ل���دويل 
نظمته  �ل�����ذي  �لأ����ص���ن���ان  ل��ط��ب  �لأول 
طب  بكلية  ممثلة  خ��ال��د،  �مللك  جامعة 
�لأ�صنان، »�لعهد �جلديد لطب �لأ�صنان 

يف بعده �لعاملي«.
وف������ور و�����ص����ول ����ص���م���وه �إل������ى م��ق��ر 
�لذي  �مل�صاحب  �ملعر�س  �فتتح  �ملوؤمتر، 
����ص��ت��م��ل ع��ل��ى 28 ج��ن��اح ع��ر���س لكربى 
�لأ�صنان،  طب  يف  �ملتخ�ص�صة  �ل�صركات 
كما �طلع �صموه على 90 مل�صقا علميا 
للم�صاركني من د�خل �ململكة وخارجها، 

وطالب �جلامعة �أي�صا.
�إلى �لقاعة  بعد ذلك توجه �صموه 
�ألقى  ثم  �خلطابي،  للحفل  �ملخ�ص�صة 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ط��ب �لأ���ص��ن��ان ب��اجل��ام��ع��ة، 

رئ���ي�������س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر، 
�لدكتور �إبر�هيم �ل�صهر�ين كلمة رحب 
موؤكد�  و�ل�صيوف،  �حلفل  بر�عي  فيها 
ملو�جهة  �لتغري�ت  ج��اه��زة  �ل��ك��ل��ي��ة  �أن 
�مل�صتويني  ع��ل��ى  �لعلمية  و�مل�����ص��ت��ج��د�ت 
�ل���وط���ن���ي و�ل���ع���امل���ي ب���ج���دي���ة و�إ�����ص����ر�ر 
ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي������ة �جل���ام���ع���ة ور���ص��ال��ت��ه��ا 

و�أهد�فها.
وقال »�إن �نعقاد هذ� �ملوؤمتر ياأتي 
ت��ف��ع��ي��ال ل����دور ك��ل��ي��ة ط���ب �لأ����ص���ن���ان يف 
بني  للتو��صل  وتعزيز�  �ملجتمع  خدمة 
يهدف  كما  و�ملحلية،  �لعاملية  �جلامعات 
�مل��وؤمت��ر �إل���ى م�����ص��ارك��ة �أط��ب��اء �لأ���ص��ن��ان 
طب  جم���ال  يف  �خل����رب�ء  م��ن  وتعلمهم 
و�لتعليم  �ل�صحية  و�ل��رع��اي��ة  �لأ���ص��ن��ان 
�مل���ه���ن���ي، و�ل���ع���م���ل ع���ل���ى ن�����ص��ر �أف�����ص��ل 
�ملمار�صات �ملعتمدة دوليا يف جمال طب 

�لأ�صنان«.

و�أ�����ص����اف »����ص��ت�����ص��اف �مل���وؤمت���ر 26 
�أك��ر  بح�صور  وحمليا،  دول��ي��ا  متحدثا 
م���ن 700 م�������ص���ارك، و���ص��م��ل ع���ر����س 90 
م��ل�����ص��ق��ا ع��ل��م��ي��ا، �إ����ص���اف���ة �إل����ى ن��دوت��ني 
ور���س  وخ��م�����س  تخ�ص�صيتني  علميتني 
ع��م��ل ل���ت���دري���ب �لأط����ب����اء ����ص���ارك فيها 
علمي  وم��ع��ر���س  وط��ب��ي��ب��ة،  طبيب   100
لتوعية  ن��وع��ه،  م��ن  �لأول  ه��و  ط��الب��ي، 
�صاعة   24 �عتماد  مت  كما  �مل��وؤمت��ر،  زو�ر 
�ل�صعودية  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��ن  م�صتمر  تعليم 

للتخ�ص�صات �ل�صحية«.
�جلامعة  م��دي��ر  رح��ب  جهته،  م��ن 
�ل���د�ود  عبد�لرحمن  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ص��ت��اذ 
ب��ر�ع��ي �مل���وؤمت���ر ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �مللكي 
�لأمري في�صل بن خالد بن عبد�لعزيز، 
وقال »با�صم من�صوبي جامعة  �مللك خالد 
م��ن �أ���ص��ات��ذة و�إد�ري�����ني وط��ل��ب��ة، ي�صرين 
عا�صمة  �أب��ه��ا  مدينة  يف  بكم  �أرح���ب  �أن 

�ل�صياحة، �لتي حتت�صن جامعة من �أكرب 
بني  ت�صم  �حل��ب��ي��ب��ة،  مملكتنا  ج��ام��ع��ات 
جنباتها �أكر من 40 كلية بتخ�ص�صاتها 
و�لأدب��ي��ة،  و�ل�صرعية  و�لعلمية  �لطبية 
وي�����در������س ف���ي���ه���ا ن����ح����و70 �أل�������ف ط��ال��ب 
من  �أك��ر  �صوؤونهم  على  يقوم  وطالبة، 

ثمانية �آلف �أ�صتاذ و�إد�ري«.
و�أعلن �لد�ود �أن �جلامعة �صتعطي 
�لعالجية  �لأول��وي��ة يف جميع �خلدمات 
�مل��ج��ان��ي��ة �مل���ق���دم���ة م���ن ق��ب��ل �ل��ك��ل��ي��ات 
يف  و�ملر�بطني  �ل�صهد�ء  لأ�صر  �ل�صحية، 
�حلد �جلنوبي، م�صري� �إلى �أن ذلك ياأتي 
تقدمها  �لتي  �خلدمات  من  عدد  �صمن 

�جلامعة لهذه �لفئة.
)تفا�صيل �صفحات: 2 و 3(
)تغطية م�صورة، �صفحات: 21-18(

يحيى التيهاني
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700 مشارك يناقشون العهد الجديد لطب األسنان

الداود: أولوية الخدمة العالجية
ألسر شهداء الواجب

يحيى التيهاني

�ل�����دويل �لأول  �مل���وؤمت���ر  ����ص��ت�����ص��اف 
ل��ط��ب �لأ����ص���ن���ان »�ل���ع���ه���د �جل��دي��د 
 26 �لعاملي«  بعده  يف  �لأ�صنان  لطب 
م��ت��ح��دث��ا دول��ي��ا وحم��ل��ي��ا، وح�صره 
و���ص��م��ل  م�������ص���ارك،  م����ن 700  �أك������ر 
�إ���ص��اف��ة  علميا،  مل�صقا   90 ع��ر���س 
�إلى ندوتني علميتني تخ�ص�صيتني، 
وخم�س ور�س عمل لتدريب �لأطباء 

�صارك فيها 100 طبيب وطبيبة.
وك�����ان �أم�����ري ع�����ص��ري، ���ص��اح��ب 
بن  خالد  بن  في�صل  �مللكي،  �ل�صمو 
�ملا�صي  �فتتح �خلمي�س  عبد�لعزيز، 
�أبها ، فعاليات �ملوؤمتر  بفندق ق�صر 
�لذي نظمته �جلامعة، ممثلة بكلية 

طب �لأ�صنان.
�إل���ى مقر  وف���ور و���ص��ول �صموه 
�مل�صاحب  �مل��ع��ر���س  �ف��ت��ت��ح  �مل���وؤمت���ر، 
عر�س  جناح   28 على  ��صتمل  �ل��ذي 
ل��ك��ربى �ل�����ص��رك��ات �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
طب �لأ�صنان، كما �طلع �صموه على 
من  للم�صاركني  علميا  مل�صقا   90
د�خ����ل �مل��م��ل��ك��ة وخ���ارج���ه���ا، وط���الب 

�جلامعة �أي�صا.

ترحيب بالضيوف
�لقاعة  �إل��ى  �صموه  توجه  ذل��ك  بعد 
ثم  �خل��ط��اب��ي،  للحفل  �ملخ�ص�صة 
�أل���ق���ى ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ط���ب �لأ����ص���ن���ان 
�لعلمية  �للجنة  رئي�س  باجلامعة، 
ب�����امل�����وؤمت�����ر، �ل�����دك�����ت�����ور �إب����ر�ه����ي����م 
بر�عي  فيها  رح��ب  كلمة  �ل�صهر�ين 
�أن  �حل����ف����ل و�ل���������ص����ي����وف، م�����وؤك�����د� 
ملو�جهة  �لتغري�ت  ج��اه��زة  �لكلية 
و�مل�صتجد�ت �لعلمية على �مل�صتويني 
و�إ���ص��ر�ر  �ل��وط��ن��ي و�ل��ع��امل��ي بجدية 
ور�صالتها  �جلامعة  روؤي���ة  لتحقيق 

و�أهد�فها.
وق���ال »�إن �ن��ع��ق��اد ه��ذ� �مل��وؤمت��ر 
ياأتي تفعيال لدور كلية طب �لأ�صنان 
يف خدمة �ملجتمع وتعزيز� للتو��صل 
بني �جلامعات �لعاملية و�ملحلية، كما 
�أطباء  م�صاركة  �إل��ى  �مل��وؤمت��ر  يهدف 
�لأ����ص���ن���ان وت��ع��ل��م��ه��م م���ن �خل����رب�ء 
يف جم���ال ط��ب �لأ���ص��ن��ان و�ل��رع��اي��ة 
و�لعمل  �ملهني،  و�لتعليم  �ل�صحية 
على ن�صر �أف�صل �ملمار�صات �ملعتمدة 

دوليا يف جمال طب �لأ�صنان«.
 26 �مل��وؤمت��ر  »��صت�صاف  و�أ���ص��اف 
بح�صور  دول���ي���ا وحم��ل��ي��ا،  م��ت��ح��دث��ا 
�أكر من 700 م�صارك، و�صمل عر�س 
90 مل�صقا علميا، �إ�صافة �إلى ندوتني 
علميتني تخ�ص�صيتني وخم�س ور�س 
فيها  ���ص��ارك  �لأط��ب��اء  لتدريب  عمل 
100 طبيب وطبيبة، ومعر�س علمي 
طالبي، هو �لأول من نوعه، لتوعية 
زو�ر �ملوؤمتر، كما مت �عتماد 24 �صاعة 
�ل�صعودية  �لهيئة  تعليم م�صتمر من 

للتخ�ص�صات �ل�صحية«.
م�����ن ج���ه���ت���ه، �أل�����ق�����ى �لأ�����ص����ت����اذ 
�ل�����ص��م��ري كلمة  �ل���دك���ت���ور ع���ب���د�هلل 
�مل��ت��ح��دث��ني، وق���ال فيها »�أق����ف �أم���ام 

ونيابة  نف�صي  ع��ن  �أ���ص��ال��ة  �صموكم 
عن زمالئي �ملتحدثني يف �لربنامج 
�لأ�صنان بجامعة  بكلية طب  �لعلمي 
�لأول  �ل��دويل  باملوؤمتر  خالد،  �مللك 
ل��ط��ب �لأ����ص���ن���ان �ل���ذي���ن ي�����ص��ه��م��ون 
�لعلمية،  �ملحا�صر�ت  من  بعدد  فيه 
و�ل���ذي���ن ق��دم��و� م��ن د�خ����ل �ململكة 
وخ���ارج���ه���ا ل��ي�����ص��ارك��و� يف جم���الت 
تتفق مع توجهات  حديثة وخمتلفة 

�ملوؤمتر«.

كلمة مدير الجامعة
ب��ع��د ذل����ك �أل���ق���ى م��دي��ر �جل��ام��ع��ة، 
�لأ����ص���ت���اذ �ل���دك���ت���ور ع��ب��د�ل��رح��م��ن 

�ل������د�ود، ك��ل��م��ة رح���ب ف��ي��ه��ا ب��ر�ع��ي 
�مل�����وؤمت�����ر، ����ص���اح���ب �ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي 
�لأم����������ري ف���ي�������ص���ل ب�����ن خ�����ال�����د ب��ن 

عبد�لعزيز.
وق�����������ال »ب�����ا������ص�����م م���ن�������ص���وب���ي 
�أ���ص��ات��ذة  م���ن  خ��ال��د  جامعة  �مللك 
�أن �أرحب  و�إد�ريني وطلبة، ي�صرين 
بكم يف مدينة �أبها عا�صمة �ل�صياحة 
�ل��ت��ي حت��ت�����ص��ن ج��ام��ع��ة م���ن �أك���رب 
ت�صم  �حلبيبة،  مملكتنا  ج��ام��ع��ات 
�أك����ر م���ن 40 كلية  ب���ني ج��ن��ب��ات��ه��ا 
و�لعلمية  �ل��ط��ب��ي��ة  بتخ�ص�صاتها 
فيها  ويدر�س  و�لأدبية،  و�ل�صرعية 
يقوم  وطالبة،  طالب  �أل��ف  نحو70 

�أك����ر م���ن ثمانية  ���ص��وؤون��ه��م  ع��ل��ى 
�آلف �أ�صتاذ و�إد�ري«.

ن�صعد  �ل���ي���وم  »�إن����ن����ا  و�أ�����ص����اف 
�ملحفل  لهذ�  ورعايتكم  بت�صريفكم 
�ل��دويل  �مل��وؤمت��ر  يف  �ملتمثل  �لعاملي، 
�لأول لطب �لأ�صنان »�لعهد �جلديد 
يف ط��ب �لأ���ص��ن��ان يف ب��ع��ده �ل��ع��امل��ي« 
�صعيا من �جلامعة لتحقيق ر�صالتها 
�ل��ع��ل��م��ي��ة  وروؤي����ت����ه����ا يف ج���و�ن���ب���ه���ا 

و�لبحثية و�لجتماعية.
وي�����اأت�����ي ه������ذ� �مل�����وؤمت�����ر ك������اأول 
�لأ����ص���ن���ان  ط����ب  يف  دويل  م����وؤمت����ر 
يف  يثمر  �أن  �آم��ل��ني  باملنطقة،  يعقد 
و�لبحثية  �لتعليمية  نظمنا  تطوير 

و�ملهنية على كافة �مل�صتويات يف طب 
وعامليا،  و�إقليميا  حمليا  �لأ���ص��ن��ان 
وذلك من خالل ��صت�صافته �لعلماء 
و�ملمار�صني و�لباحثني يف هذ� �ملجال 
مبختلف ف��روع��ه م��ن د�خ��ل وخ��ارج 
وتبادل  �مل�صتجد�ت  ملناق�صة  �ململكة 
�خلرب�ت و�لتجارب �لناجحة حمليا 
وع��امل��ي��ا و�خل������روج م��ن��ه ب��ت��و���ص��ي��ات 
على  تعالى،  �هلل  ب���اإذن  نفعها،  يعود 
هذ� �لوطن �لغايل و�أهله ومن يقيم 
على �أر�صه وعلى �لإن�صانية جمعاء«.

وب����ني �ل�������د�ود �أن  »�جل���ام���ع���ة 
�هلل  بف�صل  كثرية  �إجن���از�ت  حققت 
من  تلقاه  م��ا  ث��م  وتعالى،  �صبحانه 

قبل  م��ن  متو��صلني  و�هتمام  دع��م 
ح��ك��وم��ت��ن��ا �ل��ر���ص��ي��دة ب��ق��ي��ادة خ��ادم 
�صلمان  �مللك  �ل�صريفني  �حل��رم��ني 
عهده  ويل  و�صمو  عبد�لعزيز،  ب��ن 
�ل��ع��ه��د،  و���ص��م��و ويل ويل  �لأم������ني، 
حفظكم  �ل�صمو،  �صاحب  يا  ومنكم 
كل  يف  ت���وؤك���دون  ح��ي��ث  جميعا،  �هلل 
و�لدعم  و�لرعاية  �لهتمام  موقف 
ومن�صوبيها،  للجامعة  �لالحمدود 
وم����ا رع��اي��ت��ك��م و�ف��ت��ت��اح��ك��م ل��ه��ذ� 
ع��ل��ى  و������ص����ح  دل����ي����ل  �إل  �مل�����وؤمت�����ر 
للعلم  وت�صجيعكم  دعمكم  ��صتمر�ر 

و�أهله«.
وت���وج���ه �ل������د�ود ب��ال�����ص��ك��ر �إل���ى 
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عبد�هلل  �لدكتور  �لأ�صتاذ  معايل  با�صتقبال  �ملا�صي  �لأ�صبوع  يف  �جلامعة  ت�صرفت 
بن عبد�ملح�صن �لرتكي، �لأمني �لعام لر�بطة �لعامل �لإ�صالمي، �لذي حل �صيفا 
وخا�صة  �جلامعة  من�صوبي  مع  مهم  ح��و�ر  يف  معاليه  و��صت�صفنا  �جلامعة،  على 
من �لأ�صاتذة و�لطالب. و�أ�صعدتني �مل�صاركة �لو��صعة من �حل�صور �لكبري يف هذ� 
وتهم  عام  ب�صكل  �لوطن  تهم  �لتي  �ملو�صوعات  من  مو�صوعا  تناول  �ل��ذي  �للقاء 

�ل�صباب �جلامعي على وجه �خل�صو�س.
�إن �لتطرف و�لإرهاب هو �أحد �ملو�صوعات �لتي نهتم بها نحن يف �جلامعات 
ب�صكل خا�س، �صو�ء على �صكل در��صات وبحوث علمية �أم على �صكل ملتقيات وندو�ت 
�صبل  وبث  �لظاهرة  لدر��صة  تعمل  ومر�كز  �صكل جلان  على  �أم  وتوعوية  تثقيفية 

�لوعي عن خماطر �لتطرف على �ملجتمعات.
 وقد عانى �ملجتمع �ل�صعودي منذ عقود، من ظهور هذه �لظاهرة بني وقت 
و�آخر، ومل يزل يعاين منها ب�صبب ظهور تنظيمات وجماعات يف �ملنطقة �لعربية 
حتاول �لتغرير ببع�س �صبابنا �لذي مل يتح�صن بال�صكل �لكايف �صد هذه �لتيار�ت 
�ملتطرفة.  ونحمد �هلل على �أن هذه �لفئة �لتي �صلت �صو�بها هي فئة حمدودة جد� 

بني �صبابنا �ل�صعودي �لو�عي.
و�لهموم  �لق�صايا  م��ع  �لتفاعل  �إل���ى  د�ئ��م��ا  ت�صعى  خ��ال��د  �مل��ل��ك  جامعة  �إن 
�لوطنية وتدر�س ظو�هرها وت�صاعد يف و�صع م�صار�ت عالجية �أو وقائية لها من 
خالل �لبحث و�لدر��صة �أو �ملناق�صة و�لتد�ول، ويف هذ� �ل�صياق نكون قد �أ�صهمنا مع 
باقي �ملوؤ�ص�صات �ل�صيا�صية و�لدينية و�لأمنية و�لتعليمية و�لثقافية و�لإعالمية يف 

حمالت �لتوعية و�لتثقيف �لتي تتطلب منا، نحن �أفر�د �ملجتمع، �أن ن�صهم فيها.
ويف هذ� �ل�صياق، ل بد من �أن �أ�صري �إلى �أن �جلامعة، من خالل ق�صم �لإعالم 
�ل��دويل  موؤمترها  تنظيم  على  حاليا  تعمل  �لإن�صانية،  �لعلوم  بكلية  و�لت�صال 
�لثاين، و�صيكون يف �لعام �لقادم مب�صيئة �هلل عن »�لإعالم و�لإرهاب«، وهو موؤمتر 
�لعلمي  بال�صكل  �مل��وؤمت��ر  يظهر  �أن  �أج��ل  من  �إمكانياتها  كل  �جلامعة  له  �صتجند 

و�ملوؤ�ص�صي �ملطلوب.
و�صي�صعى �ملوؤمتر �إلى ��صتقطاب �أ�صحاب �خلربة و�ملعرفة و�لتجارب �لدولية 
�لإع��الم يف مكافحة  دور  بدر��صات وجت��ارب عن  للم�صاركة  و�لوطنية  و�لإقليمية 
�لإع��الم  و�صائل  خ��الل  �لعاملية من  �لظاهرة  ه��ذه  �لتعامل مع  وكيفية  �لإره���اب، 
�لتقليدي و�لإعالم �جلديد.  ومن �ملاأمول �أن يكون لتناول مثل هذ� �ملو�صوع من 
خالل موؤمتر دويل �أثره يف ��صتفادة جمتمعنا وموؤ�ص�صاتنا من �لتجارب �لدولية 

�لتي عملت على مكافحة هذه �لظاهرة من خالل �لإعالم. 

التطرف واإلرهاب

• أسبوعية جامعة
الملك خالد

• الصحيفة الجامعية
االكثر انتشارا: 45 الف 

نسخة اسبوعيا
• أول صحيفة جامعية

تطبع بنظام الويب
• توزع في كافة مناطق 

المملكة وخارجها
• توزع كل اسبوع

داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح
لرعايته  خ��ال��د  ب��ن  في�صل  �لأم����ري 
�ف��ت��ت��اح ه���ذ� �مل��ح��ف��ل �ل��ع��ل��م��ي، و�إل���ى 
�ململكة  د�خ��ل وخ��ارج  �مل�صاركني من 
ع���ل���ى ح�������ص���وره���م وت���ف���اع���ل���ه���م م��ع 

فعاليات وجل�صات �ملوؤمتر.
ك����م����ا ����ص���ك���ر �أع�����������ص�����اء جل����ان 
»�أخ�����س هنا �للجنة  �مل��وؤمت��ر، وق��ال 
وكيل  ���ص��ع��ادة  ب��رئ��ا���ص��ة  �لتنظيمية 
�ل�صحية  للتخ�ص�صات  �جل��ام��ع��ة 
و�للجنة  جلبان،  �آل  خالد  �لدكتور 
كلية  عميد  �صعادة  برئا�صة  �لعلمية 
ط���ب �لأ����ص���ن���ان �ل���دك���ت���ور �إب��ر�ه��ي��م 
�ل�صهر�ين، على ما بذلوه من جهود 

يف �لتنظيم و�لإعد�د«.

و�أع��ل��ن �ل����د�ود يف خ��ت��ام كلمته 
يف  �لأول���وي���ة  �صتعطي  �جل��ام��ع��ة  �أن 
جميع �خلدمات �لعالجية �ملجانية 
�ل�صحية،  �لكليات  قبل  �ملقدمة من 
و�ملر�بطني يف �حلد  �ل�صهد�ء  لأ�صر 
ياأتي  �أن ذلك  �إلى  �جلنوبي، م�صري� 
���ص��م��ن ع����دد م���ن �خل����دم����ات �ل��ت��ي 

تقدمها �جلامعة لهذه �لفئة.
 

تكريم واتفاقية
بن  في�صل  �لأم���ري  �صمو  �صاهد  ث��م 
عن  وثائقيا  فيلما  و�حل�صور  خالد 
كلية طب �لأ�صنان �لتي حتتوي على 
326 عيادة تخدم من�صوبي �جلامعة 

و�مل�����ج�����ت�����م�����ع،  وت�����ق�����دم �خل�����دم�����ات 
جم��الت  يف  �ملتخ�ص�صة  �لعالجية 
���ص��ح��ة �ل��ف��م و�لأ����ص���ن���ان م���ن ع��الج 

ووقاية وتوعية وتثقيف.
ك��رم �لأم��ري  ويف نهاية �حلفل، 
�لر�عية،  �جلهات  خالد،  بن  في�صل 
كما �صهد توقيع �تفاقية تعاون  بني 
و�لدر��صات  �لبحوث  معهد  من  كل 
�ل����ص���ت�������ص���اري���ة، ووح�������دة �ل��ت��وع��ي��ة 

�لفكرية بجامعة �مللك خالد.
من  حر�صا  �لتفاقية  وج���اءت 
فيه  م���ا  ك���ل  ع��ل��ى  �جل���ام���ع���ة  �إد�رة 
منها  و��صت�صعار�  للمجتمع،  خدمة 
�لتوعية  باأهمية دوره��ا يف جم��الت 

هذ�  يف  �لفعال  ول��دوره��ا  �لفكرية، 
�ل�صاأن ملا تزخر به كلياتها �ل�صرعية 

و�لعلمية من كفاء�ت و�إمكانات.
�جل���ام���ع���ة  م����دي����ر  �أن  ي����ذك����ر 
باإن�صاء  توجيها  �أخ�����ري�،   �أ����ص���در، 
وح���دة �ل��ت��وع��ي��ة �ل��ف��ك��ري��ة، بهدف 
و�لأن�صطة  �ل��رب�م��ج  م�صتوى  رف��ع 
و�لأب����ح����اث �ل���ت���ي ت��ع��ال��ج �لأف���ك���ار 
�مل��ت��ط��رف��ة و�ل�����ص��ل��وك��ي��ات �ل�����ص��ال��ة 
و�مل��ن��ح��رف��ة �مل���وج���ودة يف �أو����س���اط 
ب����ع���������س �ل���������ص����ب����اب �ل���������ص����ع����ودي، 
و�ل���ت���ط���وي���ر �ل���ن���وع���ي لأ����ص���ال���ي���ب 
�لوقاية و�لعالج لالأفكار �ملنحرفة 

ومظاهرها و�أدو�تها.

رؤية
أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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عبدالعزيز رديف

ت�����ص��ل��م م���دي���ر �جل���ام���ع���ة �لأ����ص���ت���اذ 
�ل���دك���ت���ور ع���ب���د�ل���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
�ل�������د�ود م���ن �مل�������ص���رف ع��ل��ى ك��ر���ص��ي 
عميد  �لعلمي،  للبحث  خ��ال��د  �مل��ل��ك 
�ل���در�����ص���ات �ل��ع��ل��ي��ا �ل��دك��ت��ور �أح��م��د 

الداود يتسلم 
تقرير اللقاء 
العلمي الثالث
من تاريخ 
الملك خالد

�للقاء  ع��ن  مف�صال  ت��ق��ري��ر�  ف��ائ��ع، 
�لعلمي �لثالث من تاريخ �مللك خالد 
ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب��ع��ن��و�ن »�حل���رك���ة 
�لعلمية و�لثقافية يف �ململكة �لعربية 
�ل�����ص��ع��ودي��ة يف ع��ه��د �مل��ل��ك خ��ال��د بن 
�ل �صعود«، يرحمه �هلل«،  عبد�لعزيز 
�ل���ذي �أق��ي��م خ���الل ج��م��ادى �لآخ���رة 

م���ن �ل���ع���ام �مل���ا����ص���ي، ب���ه���دف �إب�����ر�ز 
�لتعليمية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م��ن��ج��ز�ت  �أه����م 
و�لثقافية وتتبع �حلركة �لإعالمية 
وتطورها يف عهد �مللك �لر�حل خالد 
ت�صليط  �إل��ى  �إ�صافة  عبد�لعزيز،  بن 
�ل�����ص��وء ع��ل��ى �أه����م �ن��ع��ك��ا���ص��ات تلك 

�لتنمية يف وقتنا �حلا�صر.

�لعليا  �ل��در����ص��ات  و�أو���ص��ح عميد 
خرج  �للقاء  �أن  فائع  �أح��م��د  �لدكتور 
على  �لعمل  �أه��م��ه��ا:  ع���دة،  بتو�صيات 
ع��ق��د �ل���ل���ق���اء �ل��ع��ل��م��ي �ل����ر�ب����ع حتت 
ع���ن���و�ن »�جل����و�ن����ب �لج��ت��م��اع��ي��ة يف 
�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة يف عهد 

�مللك خالد بن عبد�لعزيز«.

إدارة األمن تشارك في المؤتمر 
العربي لألدلة الجنائية
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سلطان عوض

وق�����ع م���دي���ر �جل����ام����ع����ة، �لأ����ص���ت���اذ 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل��رح��م��ن ب���ن حمد 
�مل�صاريع  �ل�����د�ود، ع���دد� م��ن ع��ق��ود 
�خلا�صة �ملتعلقة باجلامعة وكلياتها 
�لكليات  �أب���ه���ا، وع����دد م��ن  مب��دي��ن��ة 

..ويوقع عقودا بـ 14 مليون ريال
ع�صري، مببلغ  منطقة  مبحافظات 
 )14.719.098( �إج����م����ايل ب����ل����غ 
���ص��م��ل ع��ق��د ت�صغيل  م��ل��ي��ون ري�����ال، 
توريد  وعقود  �لتح�صريية،  �ل�صنة 
وتركيب باملركز �جلامعي للطالبات 
�لعليا  �لدر��صات  ومركز  بال�صامر، 

بلع�صان.

كما وقع عقود توريد وتركيب 
مل���ع���ام���ل ك��ل��ي��ة �لق���ت�������ص���اد �مل���ن���زيل 
ب��ت��ه��ام��ة، وع���ق���ود ت��رك��ي��ب وت��وري��د 
بخمي�س  ل��ل��ب��ن��ات  �مل��ج��ت��م��ع  ل��ك��ل��ي��ة 
عامة  �أ�صغال  عقد  وتوقيع  م�صيط، 
وحت�صني وتطوير �ملجمع �لأكادميي 
ب��امل��ح��ال��ة، وت��وق��ي��ع ت��وري��د وتركيب 

�خلارجية  بالعياد�ت  طبية  �أج��ه��زة 
ب��امل��دي��ن��ة �ل��ط��ب��ي��ة، وع���ق���ود جتهيز 
معامل �حلا�صب �لآيل بكلية �لعلوم 
ع�صري،  مب��ح��اي��ل  ل��ل��ب��ن��ني  و�لآد�ب 
وعقد توريد وتركيب �أجهزة تكييف 
و�ملجتمع  و�لآد�ب  �ل��ع��ل��وم  بكليتي 

للبنات برجال �أملع.

األميـرة موضي بنت خالد
تلتقي بمنسوبات الجامعة

ريهام الصقرة

خالد  �مل��ل��ك  ملوؤ�ص�صة  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ي��ن��ة  �ل�����ص��ورى،  جمل�س  ع�صوة  �لتقت 
�خلريية، �صاحبة �ل�صمو �مللكي، �لأمرية مو�صي بنت خالد بن عبد�لعزيز، 
وبع�صو�ت  باجلامعة،  �ل�صعوديات  �لتدري�س  هيئة  وع�صو�ت  بعميد�ت 
جمعية �جلنوب �لن�صائية يف مقر �جلمعية باأبها، بح�صور �ملديرة �لعامة 
ملوؤ�ص�صة �مللك خالد �خلريية، �صاحبة �ل�صمو �مللكي، �لأمرية �لبندري بنت 

عبد�لرحمن �لفي�صل.
�خلا�س  باملتحف  �ل�صعبية  �لإف��ط��ار  وجبة  بتناول  �لربنامج  و�فتتح 

باجلمعية، ثم كلمة ترحيبية لالأمينة �لعامة بجمعية �جلنوب �لن�صائية.
تناولت خاللها  بنت خالد كلمة  �لأم��رية مو�صي  �ألقت  وبعد ذلك 
خدماتها  ن��ط��اق  تو�صيع  باجلمعية، و�آلية  �ملتعلقة  �مل��و���ص��وع��ات  �أب����رز 
وحتقيق طموحات منت�صباتها. ثم مت عر�س نبذة عن موؤ�ص�صة �مللك خالد 
تناق�س  �أن  قبل  عبد�لرحمن  بنت  �لبندري  �لأم��رية  �صمو  مع  �خلريية 
�قرت�حات ع�صو�ت  �إلى  م�صتمعة  �ملعوقات،  �أبرز  �حلا�صر�ت  �صموها مع 

هيئة �لتدري�س باجلامعة.
�صمل خدماتها  �لن�صائية،  �جلنوب  بعر�س عن جمعية  �للقاء  و�ختتم 

وقطاعاتها و�أهد�فها وم�صاريعها و�أهم �جلو�ئز �لتي فازت بها �جلمعية.
�جلمعية  مبر�فق  تعريفية  جولة  يف  �ل�صيفات  ��صطحاب  ذل��ك  تال   
�إلى بحث �صبل  باأق�صام �جلمعية، و�إجن��از�ت كل ق�صم، بالإ�صافة  و�لتعريف 
�لن�صائية  �مل�صروعات  على  �لرتكيز  خالل  من  �لتنمية  يف  �مل��ر�أة  دور  تعزيز 

�مل�صتد�مة، وتطوير وم�صاندة �ملر�أة  و�لأ�صر �ملنتجة يف �ملنطقة.

وحدة المراجعة تستقبل
وفدا من أمانة عسير 

ز�ر �جلامعة وفد من �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية باأمانه منطقة ع�صري برئا�صة �صعد 
�لد�خلية باجلامعة.  �ملر�جعة  �آلية عمل وحدة  �لف�صيلي، وذلك لالطالع على 
وكان يف ��صتقبال �لوفد �لدكتور �أحمد علي �أحمد فائع وجميع موظفي �لوحدة. 
و�صهد �للقاء �صرحا تعريفيا مبهام �لإد�رة و�لدور �لذي تقدمه، كما مت ��صتعر��س 
ومناق�صة �لالئحة �ملوحدة للمر�جعة �لد�خلية يف �لأجهزة �حلكومية، وتبودلت 

�لآر�ء و�ملقرتحات حيال ذلك.

 عبدالعزيز رديف

لل�صالمة  �لعامة  �لإد�رة  وفد من  �صارك 
�ملوؤمتر  يف  باجلامعة،  �جلامعي  و�لأم���ن 
�ل��ع��رب��ي �ل�����دويل �ل���ث���اين ل��ع��ل��وم �لأدل����ة 
�أقيم  �ل��ذي  �ل�صرعي،  و�ل��ط��ب  �جلنائية 
�لأمنية  للعلوم  �لعربية  نايف  بجامعة 
بالريا�س، خالل �لفرتة من 1/27-25/ 
1437 بتنظيم من قبل  �جلمعية �لعربية 

لعلوم �لأدلة �جلنائية و�لطب �ل�صرعي.
وه���دف �مل��وؤمت��ر �إل���ى �لط���الع على 
جمال  يف  �حلديثة  و�ملمار�صات  �لتجارب 
�ل�صرعي،  و�لطب  �جلنائية  �لأدل��ة  علوم 
و�لوقوف على �أحدث �لتطور�ت �لبحثية 

و�ل��ع��ل��م��ي��ة يف ه���ذه �ل��ع��ل��وم، �إ���ص��اف��ة �إل��ى 
�ل��ت��ع��اون ب��ني �جل��م��ع��ي��ة �لعربية  ت��ع��زي��ز 
�ل�صرعي،  �لأدلة �جلنائية و�لطب  لعلوم 
و�لدولية  �لعربية  و�جلهات  و�جلمعيات 
يف جم����ال �جل��ن��اي��ة و�ل���ط���ب �ل�����ص��رع��ي، 
و����ص��ت��ق��ط��اب �لأب���ح���اث �ل��ع��ل��م��ي��ة �مل��م��ي��زة 
وتعزيز �لتعاون يف جمال �لبحث �لعلمي 

وتبادل �خلرب�ت بني �مل�صاركني.
و�أكد مدير �لإد�رة �لعامة لل�صالمة 
فايز،  علي  باجلامعة،  �جلامعي  و�لأم��ن 
�أهمية ح�صور مثل هذه �ملوؤمتر�ت، وقال 
ك��ب��ري يف جم���ال حتقيق  دور  »ل��ل��م��وؤمت��ر 
�أطر �لتعاون بني �لأجهزة �لأمنية عربيا 

و�إقليميا يف �جلناية و�لطب �ل�صرعي«.

خمسة ماليين ريال لدعم
وحدة التوعية الفكرية بالجامعة

عبدالعزيز رديف
 

�لأم��ري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  بح�صور 
في�صل ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �أم��ري 
�جلامعة  مدير  وم��ع��ايل  ع�صري  منطقة 
�لأ�����ص����ت����اذ �ل���دك���ت���ور ع���ب���د�ل���رح���م���ن ب��ن 
تعاون  �تفاقية  توقيع  مت  �ل���د�ود،  حمد 
د�خ��ل��ي��ة، ب��ني ك��ل م��ن »م��ع��ه��د �ل��ب��ح��وث 
و�لدر��صات �ل�صت�صارية« ومثله �لدكتور 
�ملعهد،  عميد  �حل��دي��ث��ي،  عبد�للطيف 
ووح�����دة �ل��ت��وع��ي��ة �ل��ف��ك��ري��ة ب��اجل��ام��ع��ة 
وذل��ك  �لبكري،  يحيى  �لدكتور  ومثلها 
ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات �ف��ت��ت��اح �مل��وؤمت��ر 

�لدويل �لأول لطب �لأ�صنان.
و�أو�����ص����ح �ل���دك���ت���ور �حل���دي���ث���ي �أن 
م���ع���ايل م���دي���ر �جل���ام���ع���ة وج����ه ب���اإب���ر�م 
�تفاقية �صر�كة وتعاون بحثي بني �ملعهد 
يتولى  وب���اأن  �لفكرية،  �لتوعية  ووح���دة 
�لإ����ص���ر�ف  و�ل���در�����ص���ات  �ل��ب��ح��وث  معهد 
�لوحدة  �أعمال  و�لبحثي على  �لتنفيذي 
�ملعلنة  �أهد�فها  حتقيق  يف  وم�صاعدتها 
و�لإ���ص��ر�ف  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة،  خطتها  يف 
�ملقدمة من  و�ل��در����ص��ات  �لأب��ح��اث  على 
�ل���وح���دة، ك��م��ا وج���ه معاليه ب��دع��م ه��ذه 
�ل�����ص��ر�ك��ة مب��ب��ل��غ خم�صة م��الي��ني ري��ال 
لتحقيق �أهد�فها و�صرعة �إجناز �أعمالها 

�ملخطط لها.

ي��ذك��ر �أن ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة ي��اأت��ي 
�نطالقا من حر�س �إد�رة �جلامعة على 
كل ما فيه خدمة للمجتمع، و��صت�صعار� 
منها باأهمية دورها يف جمالت �لتوعية 
�لفكرية، ولدورها �لفعال يف هذ� �ل�صاأن 

و�لعلمية  �ل�صرعية  كلياتها  به  تزخر  ملا 
من كفاء�ت و�إمكانات، وذلك بعد �صدور 
ت��وج��ي��ه م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ب��اإن�����ص��اء وح��دة 
م�صتوى  رف��ع  بهدف  �لفكرية،  �لتوعية 
�ل���رب�م���ج و�لأن�����ص��ط��ة و�لأب����ح����اث �ل��ت��ي 

و�ل�صلوكيات  �مل��ت��ط��رف��ة  �لأف���ك���ار  ت��ع��ال��ج 
�ل�����ص��ال��ة و�مل��ن��ح��رف��ة �مل���وج���ودة يف بع�س 
و�لتطوير  �ل�����س��ع��ودي  �ل�����س��ب��اب  �أو����س���اط 
�ل���ن���وع���ي لأ���ص��ال��ي��ب �ل���وق���اي���ة و�ل���ع���الج 

لالأفكار �ملنحرفة ومظاهرها و�أدو�تها.



أخبار الجامعة

دورة للموظفات بـ »آداب أبها«
فوزيه آل سالم 

تدريبية  دورة  باأبها،  للبنات  �لآد�ب  بكلية  و�جل��ودة  �لتطوير  وح��دة  �أع��دت 
هيئة  ع�صوة  باملوظفات، قدمتها  خا�صة  �لإد�ري«،  �لعمل  بعنو�ن »جودة 
�لكلية  وكيلة  بح�صور  �لعو�س،  مقبولة  �لدكتورة  �لتاريخ  بق�صم  �لتدري�س 
�ل��دورة �صمن  للتطوير و�جل��ودة ورئي�صة وح��دة �لتطوير و�جل���ودة. و�أت��ت 
�لعام �جلامعي 1437/36،  �لأول من  �لدر��صي  للف�صل  �لتدريبية  �ل��دور�ت 

وهدفت �إلى رفع م�صتوى جودة �لعمل �لإد�ري للموظفات.

برنامج يوعي بأضرار األجهزة الذكية
 

فوزيه آل سالم 
توعويا  ب��رن��اجم��ا  ب��اأب��ه��ا،  للبنات  �لآد�ب  بكلية  �ل��ت��اري��خ  ق�صم  ن��ف��ذ 
بعنو�ن »�لأجهزة �لذكية و�لتعرف على �آثارها �ل�صارة على �لأطفال 
�أ�صماء مو�صى عبد�هلل، ورعاية عميدة  �لدكتورة  باإ�صر�ف  و�ل�صباب«، 
ل�صتخد�م  و�ل�����ص��ارة  �ل�صلبية  �لآث���ار  على  �لتعرف  وب��ه��دف  �لكلية، 
لها  �حللول  وتقدمي  و�ل�صباب،  �لأطفال  على  �لإلكرتونية  �لأجهزة 

من و�قع �لدر��صات و�لبحوث �لعلمية �حلديثة.
مدعمة  وثائقية  تعليمية  فيديوهات  عرو�س  �لربنامج  وتخلل 
ب��ال�����ص��ور، وم�����ص��رح��ي��ة در�م���ي���ة وم�����ص��اب��ق��ات، وع��ر���س ����ص��ت��ط��الع مع 

�لطالبات و�أع�صاء هيئة �لتدري�س.

المجمع األكاديمي لطالبات 
محايل يحتفي بافتتاح المصلى 

 
منى حمد 

مبنا�صبة  حفال  ع�صري،  مبحايل  للطالبات  �لأك��ادمي��ي  �ملجمع  نظم 
�صمريه  �ملجمع  عميدة  رع��اي��ة  ه��م��ة«،  حتت  »ب��د�ي��ة  �مل�صلى  �ف��ت��ت��اح 

عو��ض �ل�سائغ، وبالتعاون مع جماعة �لن�ساط �لديني.
وب��ر�جم��ه  �مل�صلى  دور  فيها  �أو���ص��ح��ت  كلمة  �ل��ع��م��ي��دة  و�أل��ق��ت 
�لوقت  �لطالبة  ��صتغالل  و�أهمية  و�لثقافية،  و�لدينية  �لتوعوية 
�أوق��ات  ��صتثمار  على  �لطالبات  ودنياها، حاثة   دينها  نفع يف  فيه  ملا 
�أ�صهم يف جناح  �ل�صكر لكل من  و�ل�صرية، مقدمة  �لذكر  فر�غهن يف 
�مل�صلى ف�صة عثمان، كلمة حثت خاللها  �ألقت م�صرفة  �حلفل. كما 
على ��صتغالل �لطالبات للوقت يف ما يعود عليهن بالنفع و�لفائدة، 
مبينة �أن �لهدف �لرئي�صي للم�صلى هو بث روح �لأخالق �ل�صامية يف 
�لقر�آن  تعليم وحتفيظ وجتويد  وتنظيم حلقات  �ملجتمع �جلامعي، 

�لكرمي وبر�مج �ل�صرية �لنبوية �ملطهرة.

برنامج ترفيهي بمناسبة
يوم الطفل العربي

 
أروى البشري 

بخمي�س  و�لآد�ب  �ل��ع��ل��وم  بكلية  �لطالبية  �لأن�����ص��ط��ة  جلنة  �أق��ام��ت 
م�صيط )جممع 1(، برناجما ترفيهيا توعويا �جتماعيا يف �لبتد�ئية 

�ل�31 بخمي�س م�صيط مبنا�صبة يوم �لطفل �لعربي. 
و�حتوى �لربنامج على �لعديد من �لأرك��ان و�لفقر�ت �لهادفة 
و�لرتفيهية و�ملفيدة و�مل�صلية، حيث ��صتهل باآيات من �لذكر �حلكيم، 
ثم حما�صرة حملت ن�صائح �أم لبناتها، قدمتها ع�صوة �لتدري�س بق�صم 
�ل�صحة �لعامة �لدكتورة مي د�صوقي، ثم تو�لت �لفقر�ت �لإن�صادية 
و�مل�صابقات �لثقافية و�حلركية �لهادفة. وتبودلت �صهاد�ت �ل�صكر بني 
�إد�رة �ملدر�صة، ممثلة مبديرتها فوزية كعبان، وطاقم �لزيارة بقيادة 

ر�ئدة �لنادي �لجتماعي فوزية �لع�صريي.

فريق بصمة ينظم
لقاء »سقيا األرواح«

 
ريهام الصقرة

�أعّد فريق ب�صمة فتيات، مب�صلى �ملركز �جلامعي لدر��صة �لطالبات 
لفتتاح  مقدمة  وج��اء  �لأرو�ح«،  م�صمى«�صقيا  حتت  لقاًء  بال�صامر، 

ور�صة عمل جديدة خا�صة باأع�صاء �لفريق.
ع��ن تتويج لإجن��از�ت��ه��ن خالل  ع��ب��ارة  ك��ان  �ل��ذي  �للقاء  و�صهد 
�أو�صحت  �لفريق  قائدة  كلمة من  تقدمي  �حل��ايل،  �لدر��صي  �لف�صل 
�جلامعة.  �أنحاء  بكافة  ثقافته  ون�صر  �لتطوعي  �لعمل  �أهمية  فيها 
كما قامت بتكرمي ع�صو�ت �لنادي �لديني، على جهودهن و�أعمالهن 
�ملتمثلة يف حتفيظ �لقر�ن لكبري�ت �ل�صن و�لطالبات، وحلقات �لذكر، 

�إ�صافة �إلى �لأركان �لتي �أقيمت خالل �لف�صل �لدر��صي.

شؤون الطالب تنهي دورة رؤساء األندية بماليزيا
عدنان األلمعي

�أن���ه���ت ع���م���ادة ����ص���وؤون �ل���ط���الب، ممثلة 
ب���وك���ال���ة �ل���ت���ط���وي���ر و�جل����������ودة، �ل������دورة 
�لطالبية  �لأن���دي���ة  ل��روؤ���ص��اء  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
من  �أك��ر  ح�صرها  �لتي  ماليزيا،  بدولة 

20 طالبا من روؤ�صاء  �أندية �جلامعة.
وج�����اءت �ل������دورة ب��ع��ن��و�ن »م���ه���ار�ت 
�لتفكري« CORT-1 و »مهار�ت �لنجاح يف 
�حلياة« LIFE SKILLS، و��صتمر �لربنامج 
�أكتوبر(   30-23( �أي���ام  �لتدريبي  �صبعة 
على  �ل�����ص��ه��اد�ت  ب��ت��وزي��ع  تختتم  �أن  ق��ب��ل 

�لطالب.
وب���������نّي وك�����ي�����ل ع�����م�����ادة �ل���ت���ط���وي���ر 
�آل ع�صيد،  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  و�جل�����ودة، 
�أهم مهارتني  �أن هذ� �لربنامج ��صتهدف 
�لعمرية،  مرحلتهم  يف  �ل��ط��الب  تهمان 
وهما: مهار�ت �لتفكري، ومهار�ت �لنجاح 
ي��ك��ون  �أن  ع�����ص��ي��د  �آل  ورج����ا  �حل���ي���اة.  يف 
�لطالب قد خرجو� بالأهد�ف �لتي و�صع 

من �أجلها هذ� �لربنامج.

العدد 161  |  03 صفر 1437  |  15 نوفمبر 2015

تدشين الملتقى العلمي الثاني لقسم األحياء
سعيد العمري

�لثنني  باجلامعة،  �لأحياء  ق�صم  د�صن 
�مل����ا�����ص����ي، �مل���ل���ت���ق���ى �ل���ع���ل���م���ي �ل���ث���اين 
�لثقافية  �للجنة  م��ن  بتنظيم  للق�صم، 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة ب��ال��ق�����ص��م، ب��ال��ت��ع��اون مع 

�إد�رة �لن�ساط �لطالبي بكلية �لعلوم.
�إث��ر�ء  �ملهار�ت  وهدف �مللتقى �إلى 
و�لنقا�س  و�ل��ن�����ص��ر  و�صقلها،  �لبحثية 
�لأحياء  �لعلمي لطالب وطالبات ق�صم 
�لبحثية  م��ن خ���الل دم���ج م�����ص��اري��ع��ه��م 
ج��ن��ب��ا �إل������ى ج���ن���ب م����ع �أع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة 

�لتدري�س و�لباحثني يف �لق�صم.
�أول��ى �جلل�صات مبحا�صرة  وب��د�أت 
»�لتطبيقات  عن  ح�صن  ع�صام  للدكتور 
�ل��ع��ل��م��ي��ة ل���ط���رق �ل���ق���ي���ا����س �مل��ن��اع��ي��ة، 
وحم���ا����ص���رة �أخ������رى ب���ع���ن���و�ن »م��ف��ه��وم 
�ل����زم����ن ب���ي���ول���وج���ي���ا« ل���ل���دك���ت���ور ك��ام��ل 

�لتميمي.
كما �أل��ق��ى �ل��دك��ت��ور �إب��ر�ه��ي��م عيد 
لنبات  �لنمو  »ديناميكية  عن  حما�صرة 
�أبو  للدكتور  �لنيل«، ثم حما�صرة   ورد 
�جلزيئية  »�مليكانيكية  عن  �لطيب  بكر 
ل���ل���ك���ورك���وم���ني  يف م���ق���اوم���ة �خل���الي���ا 
�ل�������ص���رط���ان���ي���ة �حل�������ص���ا����ص���ة و�مل���ق���اوم���ة 
ل���ل���ع���ق���اق���ري«، ت���ل���ت���ه���ا حم����ا�����ص����رة ع��ن 
�أمر��س  يف  »�لبيوتكنولوجي  تطبيقات 
  strbohA ج��ني  تعبري  زي���ادة  �ل��ن��ب��ات: 

و�لآر�بيدوب�صي�س  �لبطاط�س  نبات  يف 
وت����اأث����ريه يف حت�صني  ور�ث����ي����ا  �مل���ع���دل���ة 
�مل������ق������اوم������ة ������ص�����د م������ر�������س �ل������ذب������ول 

�لفريتي�صيليومي.
وطالبات  ط��الب  ب��دوره��م، عر�س 
بهم،   �خل��ا���ص��ة  �ل��ب��و���ص��رت�ت  �ملاج�صتري 
بعد ذلك �أقيمت ور�صة عمل مبخترب�ت 

ف��وزي،  حممد  للدكتور  �لأح��ي��اء  ق�صم 
و�لأ���ص��ت��اذ ج��م��ال �ل�����ص��اب��وري ع��ن زي��ارة 
و�إج����ر�ء  ب��ال��ق�����ص��م،  �ل��ن��ب��ات��ي��ة  للمع�صبة 
ت��ع��ري��ف وت��ع�����ص��ي��ب ل��ب��ع�����س �ل��ن��ب��ات��ات 
�مل�صتخل�س  ع��ل��ى  و�حل�������ص���ول  �ل���ربي���ة 

�لنباتي منها.
للدكتور  عمل  ور���ص��ة  ع��ق��دت  كما 

فهمي جاد، و�لدكتور هيثم مكاوي عن 
وكيفية  بالق�صم،  �حليو�نية  �ل��ت��ج��ارب 
و�أي�صا  منها،  �لعينات  على  �حل�����ص��ول 
ور����ص���ة ع��م��ل ع���ن ع����زل و����ص��ت��خ��ال���س 
�جلزيئية  �لبيولوجيا  مبخترب   DNA
ه�صام  عبد�للطيف  ل��ل��دك��ت��ور  بالق�صم 

و�لدكتور حممد حمادة. 

�أم��ان��ة  �مل��ا���ص��ي، مب��ق��ر  �خ��ت��ت��م، �خلمي�س 
�أول  �ملخدر�ت،  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة 
�لوطني  للم�صروع  تابع  تدريبي  برنامج 
�مل��خ��در�ت »ن��رب����س«، وك��ان  للوقاية م��ن 
تطبيقات  على  �ملدربني  »تدريب  بعنو�ن 
�لعقلية  و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت  �لوقاية من 

يف بيئات �لتعليم«.

و��صتمر �لربنامج 12 يوما، بح�صور 
100 م�صارك من �لرجال و�لن�صاء ميثلون 

24 جهة ر�صمية.
وم����ث����ل ج���ام���ع���ة �مل����ل����ك خ����ال����د م��ن 
�جل���ان���ب �ل����رج����ايل، ك���ل م����ن: �ل��دك��ت��ور 
عبد�هلل �آل كا�صي، و�لدكتور عبد�لرحمن 
�لن�صائي،  �جلانب  وم��ن  بتيل،  �صعيد  بن 

منرية �لع�صريي.
وهدف �لربنامج �إلى تهيئة وبناء 
�لت�صور �لعام لالحتياج �لوطني ملدربي 
�ل��وق��اي��ة، وخ��ط��ة �ل��ت��دري��ب �مل��ح��وري��ة، 
و�لتدريب على تنمية مهار�ت �لطالب 
�حلياتية �لالزمة لوقايتهم من تعاطي 
وتو�صيح  �لعقلية،  و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت 

ع����و�م����ل �حل���م���اي���ة و�خل�����ط�����ورة ل���دى 
جتنب  يف  م��ه��ار�ت��ه��م  لتنمية  �ل��ط��الب 
تعاطي �ملوؤثر�ت �لعقلية، بالإ�صافة �إلى 
و�لثقافة  �لوعي  تكوين  على  �لتدريب 
�ل��ت��ع��ل��ي��م بخطر  ب��ي��ئ��ات  �ل�����ص��ن��وي��ة يف 
�لر�صائل  ون��وع��ي��ة  �ل��ع��ق��ل��ي��ة،  �مل���وؤث���ر�ت 
ينبغي  �ل���ت���ي  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  �ل��ت��وع��وي��ة 
�إي�صالها �إلى �لطالب، وكذلك �كت�صاب 
مهار�ت �لإر�صاد لتجنب تعاطي و�إدمان 
�لعقلية، وحتديد  و�مل��وؤث��ر�ت  �مل��خ��در�ت 
�ملعني  �ل��وق��اي��ة  ف��ري��ق  �أدو�ر  وت���وزي���ع 
وبناء  وتنفيذها،  �لتثقيف  خطة  بر�صم 
ب��ر�م��ج  فاعلية  وت��ق��ومي  ق��ي��ا���س  �أدو�ت 

تثقيف �لطالب.

برنامج تدريبي 
للوقاية من 
المخدرات



أخبار الجامعة

نادي العالقات 
بعلوم أبها 

يعزز فخر 
الطالبات 

بهويتهن 
الوطنية
 ريم العسيري

�أطلق نادي �لعالقات بكلية �لعلوم 
للبنات باأبها، �أولى فعالياته حتت 
م�صتهدفة  عقيدة«  »حبك  عنو�ن 
�ل��ك��ل��ي��ة، وذل��ك  خمتلف ط��ال��ب��ات 
�لطالبات،  �صوؤون  وكيلة  بح�صور 
�لكلية،  ووكيلة  �ل�صقحاء،  منال 
�ل����دك����ت����ورة م��ع��ج��ب��ة �حل����ي����د�ن، 
ومن�صوبات  �لأق�����ص��ام   ورئ��ي�����ص��ات 

�لكلية.
وهدفت �لفعالية �إلى تعزيز 
ح����ب �ل����وط����ن و�ل���وط���ن���ي���ة ل���دى 
�لطالبات، �إ�صافة �إلى  حتذيرهن 
�لإ���ص��اع��ات  م���ن �لن����دف����اع  ور�ء 
�مل���ن���ت�������ص���رة مب����و�ق����ع �ل���ت���و�����ص���ل 
�لجتماعي، �لتي مت�س �لعقيدة.

وت��خ��ل��ل �ل��ف��ع��ال��ي��ة �ل��ع��دي��د 
ق��دم��ت طفلة  �إذ  �ل��ف��ق��ر�ت،  م��ن 
كلمة ع��ن  �جل��ن��ود وم��ا يقومون 
ب��ه حلماية �ل��وط��ن، �إ���ص��اف��ة �إل��ى 
ك��ل��م��ة �أخ�������رى ق��دم��ت��ه��ا �إح�����دى 
�ل��ك��ل��ي��ة ع���ربت خاللها  ط��ال��ب��ات 
ع�����ن  ف�����ص��ل �ل����وط����ن، و�أه���م���ي���ة 
بهويتها  �ل�صعودية  �لفتاة  �عتز�ز 
�إل�����ى م�صهد  �إ����ص���اف���ة  �ل��وط��ن��ي��ة، 
مبو�قع  �لإ�صاعات  خطر  يتناول 
�ل��ت��و����ص��ل �لج��ت��م��اع��ي وغ��ريه��ا 

من �لفقر�ت.
وك�����ص��ف��ت رئ��ي�����ص��ة �ل���ن���ادي 
نورة م�صبب �آل رمان �أن �لفعالية 
ح���ظ���ي���ت ب���ح�������ص���ور ك���ث���ي���ف م��ن 
�ل���ط���ال���ب���ات ول���ق���ي���ت ق��ب��ول��ه��ن، 
م���وؤك���دة ح���ر����س �ل��ف��ع��ال��ي��ة على 
ت����ع����زي����ز ق����ي����م �مل�����و�ط�����ن�����ة ل����دى 
�لفتاة  �أن  �إل���ى  ن��ظ��ر�  �ل��ط��ال��ب��ات، 
�إلى  لفتة  م�صتهدفة،  �ل�صعودية 
�أ���ص��رت��ه��ا  �ل��ف��ت��اة يف  ����ص��ت��ق��ر�ر  �أن 
و�����ص����ع����وره����ا ب���ال���ث���ق���ة �ل���ك���ب���رية 
�إل��ى ن�صر  ���ص��ي��وؤدي  د�خ��ل وطنها، 

�ل�صتقر�ر يف �ملجتمع.
وع�����ن �ل�����ن�����ادي، ق���ال���ت �إن����ه 
ي���ه���دف �إل�����ى �ل��ت��ع��ري��ف ب��اأه��م��ي��ة  
وروؤي�����ة �مل��ن��ا���ص��ط �ل��ت��اب��ع��ة ملكتب 
�لكلية،  مكاتب  وبقية  �لعالقات 
�إ�����ص����اف����ة �إل�������ى ت���ع���زي���ز �أو������ص����ر 
�لد�خلية  �لعالقات  �لجتماعية 
ل��ط��ال��ب��ات �ل���ن���ادي و�ل��ك��ل��ي��ة من 
خ����الل �مل�������ص���ارك���ة يف �مل��ن��ا���ص��ب��ات 
متينة  ع��الق��ات  وب��ن��اء  �ملختلفة، 
ب��ني ع�����ص��و�ت �ل��ن��ادي وع�����ص��و�ت 
�لأندية �لأخرى بالكلية، وكذلك 
ت���وث���ي���ق �لت���������ص����ال ب����ني �ل��ك��ل��ي��ة 
و�جل�����ه�����ات  �لأخ����������رى، و�إع��������د�د 
وت��ن��ظ��ي��م �لأن�����ص��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 

�خلا�صة بالكلية.
�ل��ن��ادي  �أن  �إل�����ى   و�أ�����ص����ارت 
ي�������ص���ع���ى ل����الإ�����ص����ه����ام �ل����ف����ع����ال يف 
ت��ك��وي��ن ����ص���ورة �إي���ج���اب���ي���ة ح��ول 
ن�����ص��اط��ات وم�����وؤمت�����ر�ت �ل��ك��ل��ي��ة، 
وتنظيم فعاليات �لكلية �ملختلفة 
و�لت�����������ص�����الت �خل����ارج����ي����ة م��ع 
بالكلية  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �جل���ه���ات 

خا�صة و�جلامعة عامة.

سعيد العمري

نظمت عمادة �صوؤون �لطالب ممثلة 
�لأن�صطة،  ل�صوؤون  �لعمادة  بوكالة 
�ل����ث����الث����اء �مل����ا�����ص����ي، ب����امل����درج����ات 
�مل���رك���زي���ة ب��اجل��ام��ع��ة )�ل��ق��ري��ق��ر(، 
»�ل��رح��ل��ة  ب��ع��ن��و�ن  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
�جلامعية«، �ألقاها �خلبري �لكويتي 
�أيوب خالد �لأي��وب، و�صط  �لدكتور 

ح�صور عدد كبري من �لطالب.  
و������ص����ت����ه����ل �لأي������������وب �ل��������دورة 
�ل�صليم،  �لتخطيط  ع��ن  باحلديث 

مبينا �أنه �أ�صا�س كل جناح.
�ل��ن��ت��ائ��ج تعتمد  وق����ال »ج����ودة 
يعد  �ل��ذي  �لتخطيط  فاعلية  على 
�لأه�����د�ف  م��رح��ل��ة يف حت��ق��ي��ق  �أول 
كطريقة عقالنية ومنتظمة ل�صنع 
ويجمع  �مل�صكالت،  وح��ل  �ل��ق��ر�ر�ت 
ب��ني �خل��ربة و�مل��ع��رف��ة و�مل��ه��ارة، مع 
وي�صاعد  �مل��الئ��م��ة،  �لأدو�ت  ت��وف��ري 
�ل���������ص����ورة  ر������ص�����م  �ل���ت���خ���ط���ي���ط يف 
�مل��خ��اط��ر  ذل���ك  يف  مب���ا  �مل�صتقبلية 
و�مل�����ص��ك��الت، وي��ع��ني �ل��ط��ال��ب على 
م��ع��رف��ة ف���ر����س �ل��ن��ج��اح وم�����ص��ادر 
و���ص��ول  ع��ل��ى  ي�صاعد  �خلطر، كما 
ويحفز  �حلياة  يف  ناجحة  حمطات 
بلغة  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل  �ل��ت��ف��ك��ري يف  ع��ل��ى 
�حل����ق����ائ����ق و�ل�������رب�ه�������ني وي���ج���ع���ل 
ب�صكل  �مل�صتقبل  يف  يتحكم  �لطالب 

جيد«.
وذكر �لأيوب �أن �لتخطيط هو 
ع��م��ل م���رن وم��ت��ف��ت��ح ل��ل��ذه��ن يحث 
على �لتغيري ب�صكل م�صتمر ويعطي  

�نطباعاً عن �ل�صورة �مل�صتقبلية. 

»الرحلة الجامعية«.. في دورة تدريبية
�مل�صكالت  م��ن  »�إن  و����ص��رت���ص��ل 
�ل���ت���ي ت���ع���وق �ل���ط���ال���ب �جل���ام���ع���ي، 
�أف���ع���ل« فهي  »���ص��وف  �أو  �ل��ت�����ص��وي��ف 
عادة م�صرة بكل من ت�صيطر عليه، 
�ل��در����ص��ة  يف  ب��ت��اأخ��ره  تت�صبب  فهي 
مع  �لعالقة  يف  وحتى  �لعمل  يف  �أو 
موؤجالت  وكلها  و�أه��ل��ه،  �أ�صدقائه 
بعادة  �صاحبها  تغرق  ق��د  خ��ط��رية، 

»�صوف �أفعل«.
وق����ال �لأي�����وب �إن م��ن �لأم����ور 
�ل���ت���ي ت���ع���وق �ل���ط���ال���ب �جل���ام���ع���ي، 
�ل�سلوك  �أمناط  �لع�سبية، مو�سحا 
�لب�صري �لأربعة ب�صرح مف�صل على 

�لنحو �لتايل:

A1:النمط األول
���ص��اح��ب ه����ذ� �ل��ن��م��ط مي��ت��ل��ك كل 
�لن�صطة، بالإ�صافة لكلمة  �ل�صفات 
ج����د� م��ث��ل: )���ص��ري��ع ج����د�، ط��م��وح 
�صخ�صا  )وي��ع��د  ج��د�  ج���د�، ع�صبي 
فائقة،  وق��درة  عالية  همة  �صاحب 
يجيد �لقيام باأكر من عمل بوقت 

و�حد وباإتقان.
A1 ت�صتطيع  ف��الأم من ط��ر�ز 
و�لتحدث  �ملنزل  بو�جبات  تقوم  �أن 
يف �ل��ت��ل��ي��ف��ون، وم��ت��اب��ع��ة �ل���ول���د يف 
�لدر��صة، كل ذلك يف �آٍن و�حد، وهذ� 
�ل���ن���وع م���ن �ل��ن��ا���س، ���ص��خ�����س ف��ع��ال 

�صريع �لغ�صب.

A2 :النمط الثاني
�لن�صطة  �ل�صفات  �صاحبه  ميتلك 
كلمة  دون  م���ن  ول���ك���ن  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
»ج����������د�« ف����ه����و )������ص�����ري�����ع، ط����م����وح، 

للقيادة،  ي�صلح  �صخ�س  ع�صبي،(، 
ع��ادة  ولكنه  و�إت��ق��ان��ا،  ق���درة  ميتلك 
ما يركز يف �لقيام بعمل و�حد. وهو 

دوما �صخ�س مبدع عادة.

B1 :النمط الثالث
�ل��ث��اين، وت��ه��د�أ فيه  �ل��ن��م��ط  عك�س 
�ل�صفات �لن�صطة، وي�صح �أن ت�صيف 
فهو  �صفة،  كل  بعد  باعتد�ل  كلمة 
)ب���ط���يء، ه������ادىء(، و���ص��اح��ب ه��ذ� 
�ل���ن���م���ط م����ن �لأ����ص���خ���ا����س �ل���ذي���ن 
م��ت��اأن،  ب�صكل  ب��اأع��م��ال��ه��م  ي��ق��وم��ون 
وهو �صاحب عالمات جيدة و�إجناز 

معتدل. 

B2 :النمط الرابع
ي�����ص��ت��م��ت��ع ����ص���اح���ب ه������ذ� �ل��ن��م��ط 
فتنعدم  �لهادئة،  بطريقته  باحلياة 
�لن�صطة، وميتلك كل  فيه �ل�صفات 
�ل�صفات �خلاملة، بالإ�صافة لكلمة 
جد� فهو )بطيء جد�، ك�صول جد�، 
ب���ارد ج����د�(، لي��ح��ب �أن ي��ق��وم ب��اأي 
�أف�سل  �أن  مبينا  ن�����س��اط،  �أو  ع��م��ل 

�لأمناط �لثاين و�لثالث.
ومت�����ي�����زت �ل������������دورة ب����اإق����ب����ال 
ملحوظ من طالب �لكليات، �لأمر 
بهذه  �لهتمام  زي���ادة  يعك�س  �ل��ذي 
متيزت  كما  �لتطويرية،  �ل����دور�ت 
ب��ت��ف��اع��ل �حل�������ص���ور وم�����ص��ارك��ت��ه��م، 

وكذلك �لتمارين �لعملية.
ك���م���ا ����ص���ه���دت �ل��������دورة ت��ك��رمي 
�لدكتور �لأيوب، بدرع و�صهادة �صكر 
وتقدير، �إ�صافة �إلى ت�صلم �ملتدربني 

�صهاد�ت ح�صور �لدورة.
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الدكتور أيوب األيوب في سطور
• يعد من �أبرز �ملحا�صرين �خلليجيني يف جمال �لإد�رة و�لت�صال.

• حا�صل على �لدكتور�ه يف �لقانون من جامعة »َهْل« باململكة �ملتحدة.
بالوليات  تولني  جامعة  من  �لقانون  يف  �ملاج�صتري  على  حا�صل   •

�ملتحدة �لأمريكية.
• حا�صل على لي�صان�س �حلقوق من جامعة �لكويت.

• يحمل ترخي�صا يف �لتنومي �ملغناطي�صي.
• حما�صر متخ�ص�س يف جمال �لتعامل مع �لذ�ت و�لآخرين و�لذكاء 

�لوجد�ين و�لدور�ت �لإد�رية و�لتفكري �ل�صرت�تيجي.
• قدم �لعديد من �لدور�ت وله جمموعة من �ملوؤلفات �ملتخ�ص�صة يف 

جمال �لإد�رة.

النادي الطالبي بـ »مجتمع الخميس« يزور محطة اإلرسال بأبها
زار طالب النادي الطالبي بكلية املجتمع يف خمي�س م�سيط،  حمطة الإر�سال الإذاعي يف اأبها، وكان يف ا�ستقبال الوفد، مدير ال�سوؤون الهند�سية باملنطقة اجلنوبية امل�سرف على املحطة، املهند�س اإبراهيم 
�سالح الغامدي، الذي قدم عر�سا م�ستفي�سا عن تطور البث الإذاعي يف ال�سعودية. كما جتول الوفد برفقة الغامدي وعدد من املهند�سني يف اأق�سام املحطة للتعرف على الطرق احلديثة يف الإر�سال. 
ورحب الغامدي بفكرة ا�شتقطاب املتميزين من هند�شة  النظم والإلكرتونيات، معربا عن �شعادته بالزيارة التي تتم للمرة الأولى. من جانبه عرب رائد الن�شاط، حممد عبد الكرمي العدوي عن �شكره 

اجلزيل للغامدي وطاقم املهند�شني والفنيني يف املحطة حل�شن ال�شتقبال، مقدما للغامدي درعا تذكاريا، نيابة عن عمادتي �ش�ؤون الطالب وكلية املجتمع باخلمي�س.
محمد العدوي



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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دراسة تؤكد قدرة التعلم التعاوني
على حل المشكالت الرياضية اللفظية

ريم العسيري

ك�����ص��ف��ت در�����ص���ة ����ص���ادرة ع���ن �جل��ام��ع��ة، 
للباحثة نورة علي �آل مد�وي، عن قدرة 
�لتعلم �لتعاوين يف تنمية حل �مل�صكالت 
قدرته  �إلى  �إ�صافة  �للفظية،  �لريا�صية 
ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ث��ق��ة �ل���ط���الب ب��اأن��ف�����ص��ه��م، 
���ص��خ�����ص��ي��ات��ه��م،  �ل����ق����ي����ادة يف  وت���ن���م���ي���ة 
و�إ���ص��ه��ام��ه يف زي�����ادة �ه��ت��م��ام��ه��م ب��امل��ادة 

�لدر��صية.
و�أجريت �لدر��صة على عينة مكونة 
م���ن 40 ط��ال��ب��ة م���ن ط���ال���ب���ات �ل�����ص��ف 
�إل��ى  تق�صيمهن  مت  �لب��ت��د�ئ��ي  �خلام�س 
)در�صن  جتريبية  �لأول���ى  جمموعتني، 
و�لأخرى  �لتعاوين(،  �لتعلم  با�صتخد�م 
�مل��ع��ت��ادة(،  بالطريقة  )در���ص��ن  �صابطة 
وتناول �لبحث وحدة  �ملحيط، و�مل�صاحة، 
و�حلجم، من حمتوى منهج �لريا�صيات 

يف �لف�صل �لدر��صي �لثاين.
بكونها   �لدر��صة   �أهمية  ومتثلت 
ت�����ص��اي��ر �لجت����اه����ات �ل��ع��امل��ي��ة �حل��دي��ث��ة 
�ل���ري���ا����ص���ي���ات، كما  ت���دري�������س  يف جم����ال 
ت��ع��د ����ص��ت��ج��اب��ة م��و���ص��وع��ي��ة ل��ل��ن��د�ء�ت 
�لرتبوية �ملتكررة لتجريب ��صرت�تيجية 
تدري�صية قد توؤدي �إلى نتائج �إيجابية يف 
�أهميتها  �إلى  �إ�صافة  �لرتبوية،  �لعملية 
تعليم  تنظيم   يف  �ملعلمات  م�صاعدة  يف 
�للفظية  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  �مل�����ص��ك��الت  وت��ع��ل��م 
�لتعاوين،  �لتعلم  ��صتخد�م  خ��الل  م��ن 
�لتعامل  كيفية  يف  �لطالبات  وم�صاعدة 

مع �مل�صكالت �لريا�صية �للفظية.
مناهج  معدي  تفيد  ق��د  �أنها   كما 
�مل��ن��اه��ج ب�صورة   �إع����د�د  �ل��ري��ا���ص��ي��ات يف 

تر�عي �مل�صكالت �لريا�صية �للفظية.
ووف����ق����ا ل���ل���در�����ص���ة، ف������اإن �ل��ت��ع��ل��م 
�لتعاوين هو �أ�صلوب يف تنظيم �ل�صف �إذ 

�إل��ى جمموعات �صغرية  �لطالب  يق�صم 
غري متجان�صة يجمعها هدف م�صرتك،  
حتمل  م��ع  �ملطلوبة  �ملهمة  �إجن���از  وه��و 

م�صوؤولية تعلمهم وتعلم زمالئهم.
�ل��ت��ع��ل��م  �أن  �ل����در������ص����ة   و�أك����������دت 
�مل�صاركة  يتطلب  بكونه  يتميز  �لتعاوين 
ب����ني �أع�������ص���اء �مل���ج���م���وع���ة يف م��ن��اق�����ص��ة 
�إتقان  �أنه ي�صهم يف  �لأفكار و�لآر�ء، كما 
ذوي  و����ص��ت��ف��ادة  �لتعليمية،  �مل���و�د  تعلم 
�مل�صتوى  ذوي  م��ن  �ل�صعيف  �مل�����ص��ت��وى 
�جلماعة  نتائج  �أن  �إل��ى  �إ�صافة  �ملرتفع، 
�أف�صل من نتائج �لفرد يف حل �مل�صكالت، 
�ملتعلم  �هتمام  زيادة   يف  ي�صهم  �أن��ه  كما 
�لدر��صية، ويوفر جناحا لغالبية  باملادة 
�ل��ت��الم��ي��ذ يف ت��ع��ل��م �مل�����و�د �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
وميكنهم من ممار�صة مهار�ت �لت�صال، 

مما ينمي روح �لقيادية فيهم.

نتائج
تو�صلت نتائج �لدر��صة �إلى وجود فروق 
د�لة �إح�صائيا عند م�صتوى ) 0،05(  بني 
�ملجموعتني  درجات طالبات  متو�صطات 
�مل�صكالت  لختبار  �لبعدي  �لتطبيق  يف 
�ملجموعة  مل�صلحة  �للفظية  �لريا�صية 

�لتجريبية.
�أث����ر  �أن  �ل���ن���ت���ائ���ج  �أو����ص���ح���ت  ك���م���ا 
�ل��ت��ع��اوين يف تنمية  �ل��ت��ع��ل��م  ����ص��ت��خ��د�م 
ح����ل �مل�������ص���ك���الت �ل���ري���ا����ص���ي���ة �ل��ل��ف��ظ��ي��ة 
كان  �لب��ت��د�ئ��ي  �خلام�س  طالبات  ل��دى 
و�لتحليل  �لتطبيق  م�صتويات  يف  عاليا  
م�صتوى  يف  متو�صطا  وك��ان  و�لرتكيب، 

�لتقومي.

توصيات الدراسة
�أه���م���ي���ة  ت����اأك����ي����د  �������ص������رورة   •
�لتعلم  ��صرت�تيجية  ��صتخد�م 

�لتعاوين يف تدري�س �لريا�صيات 
�ملو�صوعات  تدري�س  ويف  عامة، 
�لريا�صية  بامل�صكالت  �ملتعلقة 
�ل��ل��ف��ظ��ي��ة خ���ا����ص���ة، مل����ا ت��ت��م��ي��ز 
ب���ه ه����ذ� �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة من  
م�����ص��ارك��ة وت��ع��اون �إي��ج��اب��ي بني 

�لطالبات.
�ل��ري��ا���ص��ي��ات  معلمي  ت��زوي��د   •

�صرح   ك��ي��ف��ي��ة  يو�صح   ب��دل��ي��ل 
با�صتخد�م  �لريا�صيات  درو����س 

�لتعلم �لتعاوين.
• ت��ه��ي��ئ��ة ح����ج����ر�ت �ل���در�����ص���ة 
مبا  تنظيمها  يف  �لنظر  و�إع���ادة 

يتنا�صب مع �ل�صرت�تيجية.
ع��ل��ى  �ل�����ط�����الب  م���������ص����اع����دة   •
�كت�صاب جمموعة من �ل�صفات، 

م����ث����ل: �ل�����ت�����ع�����اون و�ل�����دق�����ة يف 
�لتعامل مع �مل�صكالت، و�لنظام.
����ص���ع���ب���ة  ط����������الب  ت�������دري�������ب   •
�ل��ري��ا���ص��ي��ات ب��ك��ل��ي��ات �ل��رتب��ي��ة 
ع��ل��ى ����ص��ت��خ��د�م ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لتعلم �لتعاوين يف �لتدري�س.
�أن�����ظ�����ار خم��ط��ط��ي  ت���وج���ي���ه   •
�مل�����ن�����اه�����ج ل�����ال������ص�����ت�����ف�����ادة م���ن 

�لتعاوين  �لتعلم  ��صرت�تيجية 
وتنظيم   �ملنهج  تخطيط  عند 

�ملحتوى.
ملعلمي  تدريبية   دور�ت  عقد   •
�خلدمة   �أث���ن���اء   �ل��ري��ا���ص��ي��ات 
لتدريبهم على كيفية ��صتخد�م 
��صرت�تيجية �لتعلم �لتعاوين يف 

تدري�س �لريا�صيات.

ورشة عن أساسيات التعليم اإللكتروني
الأكادميي  والنظام  الإلكرتوين  التعلم  اأ�شا�شيات  عن  ور�شة  تن�مه،  يف  والآداب  العل�م  بكلية  الإلكرتوين  التعليم  وحدة  اأقامت 
اأ�شامة خالد،  اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية.  و�شارك يف ال�ر�شة رئي�س وحدة التعليم الإلكرتوين بالكلية،  باجلامعة، ح�شرها 
الذي حتدث عن اجلانب النظري من عملية التعلم اللكرتوين، تلته كلمة عن اجلانب العملي يف التعليم. كما قدم م�شجل الكلية 
الدكت�ر ح�شني عبا�س البلة، �شرحا وافيا عن النظام الأكادميي  باجلامعة، وكيفية تعامل الأ�شاتذة معه بال�ش�رة املثلى، بينما قدم 
ع�ش� التدري�س حممد ريا�س الإ�شالم، �شرحا م�شتفي�شا لطريقة اإدخال درجات الختبارات بالنظام. وتخلل ال�ر�شة مداخالت من 

اأع�شاء هيئة التدري�س، كما قدم وكيل الكلية الدكت�ر حممد �شالح الدين تن�يرا عن النظام الأكادميي باجلامعة.
منصور الطيب

ساره القحطاني

فعاليات  م��وؤخ��ر�،  �جلامعة  يف  �ختتمت 
�ل�صرطان(  )�ك�صفي  �لتوعوية  �حلملة 
�لطالبات،  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  نظمتها  �لتي 

ب���امل���رك���ز �جل���ام���ع���ي يف ح����ي �ل�����ص��ام��ر، 
ل�صرطان  زه���رة  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�لثدي، و�صط ح�صور كبري.
�نطالقها  منذ  �حلملة  وحر�صت 
ع���ل���ى ������ص�����رورة �ل���ت���ع���ري���ف ب���امل���ر����س 
و�أن�������و�ع�������ه، و�أه������م 
�لأ�صا�صية  �لعو�مل 
حل���دوث���ة، وم��ن��ه��ا: 
�ل��ت��ق��دم يف �ل�����ص��ن، 
م����ع وج������ود ت���اري���خ 
و�أق���ارب من  عائلي 
�ل����درج����ة �لأول������ى، 
ب����الإ�����ص����اف����ة �إل�����ى 
�إ������ص�����اب�����ة ����ص���اب���ق���ة 
و�لإجناب  باملر�س، 
م���ت���اأخ���رة،  ����ص���ن  يف 
�ل�سغوط  وعامل  
�ل��ن��ف�����ص��ي��ة، و�لأك����ل 

غري �ل�صحي.
ك����م����ا ق���دم���ت 
�حل�������م�������ل�������ة م����ن����ذ 
�ن������ط������الق������ت������ه������ا، 
�ل����ت����وع����ي����ة ب�����ص��ب��ل 
�أهمية  مع  �لوقاية 
�ل����ك���������ص����ف �مل���ب���ك���ر 

يف  �ملتمثلة  لذلك  �ملتبعة  و�لإج����ر�ء�ت 
�ل�صنة،  يف  م���رة  �ل��ع��ائ��ل��ة  طبيب  زي����ارة 
�صنة  ك��ل  م��رة  �مل��ام��وغ��ر�م  �أ�صعة  وعمل 

�أو�صنتني لل�صيد�ت �خلم�صينيات.
�أن  �لقائمات على �حلملة  و�أك��دت 
من �أهم �هد�فها، �لو�صول �إلى جمتمع 

خال من �صرطان �لثدي.
�جلامعي  �مل��رك��ز  وك��ي��ل��ة  وك�صفت 
لدر��صة �لطالبات باجلامعة، �لدكتورة 
����ص��ت��ب��ه��ت  �أن �حل��م��ل��ة  ن��ع��م��ة ري����ا�����س، 
بوجود 22 حالة م�صابة من �أ�صل 40،  
�إل���ى م�صت�صفى  ومت حت��وي��ل �حل����الت  
�لفحو�صات  لإج�����ر�ء  �مل���رك���زي  ع�صري 

�لالزمة.
ح��الت  �صبع  ه��ن��اك  �أن  بينت  كما 
حتويلها  مت  مر�صي  تاريخ  لها  �أخ��رى 
�إلى م�صت�صفى ع�صري، بناًء على طلبات 
�صاحبات �حل��الت، بينما ج��اءت نتائج 

11 حالة �صليمة.
و�أك�����دت ري���ا����س، �أه��م��ي��ة �ل��ت��وع��ي��ة 
تز�يد  يف  �ملبكر  �لك�صف  بدور  و�لتثقيف 
�حلمالت  ه��ذه  مثل  و�أن  �ل�صفاء،  ن�صب 
مهما  دور�  ت��وؤدي  و�لتثقيفية  �لتوعوية 
�ملجتمع  وت��وع��ي��ة  �مل��ب��ك��ر  �لك��ت�����ص��اف  يف 

باأعر��س �ملر�س و�لتنبه له.

اشتباه بإصابة 22 حالة خالل حملة »اكشفي السرطان«
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العلياني: مقبلون على
مزيد من التطوير

�صامل  د.  �ملعلومات  تقنية  �إد�رة  على  �لعام  �مل�صرف  �أك��د 
�لعلياين �أن �لإد�رة تعمل جاهدة على تقدمي �ملزيد من 
�لتح�صينات و�خلدمات �لإ�صافية، وقال »ناأمل �أن ن�صل 
ذ�تية  خدمة  �أج��ه��زة  طريق  ع��ن  �مل�صتخدمني  �إل��ى  بها 
�صيتم توزيعها قريبا على جميع فروع ومباين �جلامعة 
و�أع�صاء  ط��الب  من  �مل�صتفيدين  �صر�ئح  جميع  تخدم 

هيئة تدري�س وموظفني«.
�ملقبلة،  �مل��رح��ل��ة  يف  �ل��رتك��ي��ز  على  �لإد�رة  وتعمل 
�لأكادميية،  �لعملية  تطوير  يف  ي�صهم  مبا  �لرقي  على 
من�صوبيها  جل��م��ي��ع  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  �ل���رب�م���ج  وت���وف���ري 
و�لأ�صتاذ  �لطالب  ي�صتطيع  �فرت��صية  معامل  وجتهيز 
ومن  و�جلامعة  �لبيت  من  ��صتخد�مها  �صو�ء  حد  على 
�لأجهزة �لذكية و�للوحية، كما �صتقدم حزمة خدمات، 
عرب  �إليه  �لنفاذ  ميكن  �ل��ذي  �ل�صخ�صي  موقعي  مثل: 
و�لبدء باإن�صاء �صفحتك   mysite.kku.edu.sa لر�بط�
�أنه مل يطلق بعد(، و�أنظمة �ملوؤمتر�ت،  �خلا�صة )علما 
و�أنظمة �لرتقيات ملن�صوبي �جلامعة، وم�صتودع �لأبحاث 
�لأ�صبوع  �إط��الق��ه  مت  Research Repository  �لذي 
�ملا�صي وغريها من �خلدمات �لتي ناأمل �أن ت�صهل حياة 

من�صوبي �جلامعة، وتوفر �لوقت و�جلهد.

قضية

عبدالعزيز رديف

و�كبت �جلامعة ممثلة  ب��الإد�رة �لعامة 
ل��ت��ق��ن��ي��ة �مل���ع���ل���وم���ات، �ل���ت���ط���ور �ل��ت��ق��ن��ي 
�مل�صتمر �إد�ريا و�أكادمييا، وذلك لالإ�صهام 
�ملوؤ�ص�صات  ب��ني  عالية  مكانة  حتقيق  يف 

�لتعليمية �ملحلية و�لعاملية.
ومل��الح��ق��ة ذل����ك �ل���ت���ط���ور، ن��ف��ذت 
�مل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ق��ن��ي��ة  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة 
ب�����اجل�����ام�����ع�����ة ع�����������دد� م�������ن �ل������رب�م������ج 
و�ل����ت���������ص����ه����ي����الت، �أب�������رزه�������ا: ت��ط��ب��ي��ق 
�مل�صمم  �ل��ذك��ي��ة،  ل��الأج��ه��زة   myKKU
�لدر��صية  �لعملية  لت�صهيل  خ�صي�صا 
ل��ه��م  ي����ق����دم  �إذ  �جل����ام����ع����ة،  ل����ط����الب 
�أك�����ر م���ن 12 خ���دم���ة م���ط���ورة متكن 
خدماتهم  ��صتعر��س  من  �مل�صتفيدين 
عرب دخ��ول موحد لعدد من �خلدمات 
ك� »بالك بورد«، و�خلدمات �لأكادميية، 
و�مل�����ع�����ام�����الت، وغ�����ريه�����ا. ك���م���ا ي��وف��ر 
�ل�صالحية،  ذي  للم�صتخدم  �لتطبيق 
�لعديد  �أم م��وظ��ف��ا،  ك���ان ط��ال��ب��ا  ���ص��و�ء 
�لتي  �حل�صور  كخدمة  �خل��دم��ات،  من 
مت��ّك��ن �مل�����ص��ت��خ��دم م���ن �حل�����ص��ول على 
عرب  باحل�صور  �ملتعلقة  �لتفا�صيل  كل 
ع��الم��ت��ي ت��ب��وي��ب خ��ا���ص��ة ب��احل�����ص��ور 
�لأ���ص��ب��وع��ي و�ل�����ص��ه��ري، �إ����ص���اف���ة �إل���ى 
ت���وف���ري خ���دم���ة �ل���ت���ق���ومي �ل���ت���ي متكن 
�مل�����ص��ت��خ��دم م��ن �إن�����ص��اء �أح�����د�ث وم��ه��ام 
ع��ر���س  ب��ط��ري��ق��ة    myKKU ���ص��م��ن 

للتقومي بالتاريخ �لهجري و�مليالدي.
ك���ذل���ك ي���ق���دم �ل��ت��ط��ب��ي��ق خ��دم��ة 
�ل���ربي���د �لإل����ك����رتوين �ل���ت���ي جت��م��ع كل 
�للكرتوين  بالربيد  �ملتعلقة  �خلدمات 
يقدم  كما   CAS ع��رب  �مل�صادقة  مبجرد 
�أي�������ص���ا خ���دم���ة م��ل��ف��ات��ي �ل���ت���ي ت�����ص��اع��د 
�مللفات  �إح�صار  يف   myKKU م�صتخدم 
�ل��ت��ي مت حت��م��ي��ل��ه��ا م���ن خ����الل حم��رك 
غ�����وغ�����ل. ول���ت���ق���ي���ي���م ه�������ذه �خل����دم����ات 
�لطالب،  بع�س  �آر�ء  »�آف���اق«  ��صتطلعت 

كما وقفت على �آر�ء خمت�صني.

األجهزة الذكية
�ملقدمة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  وع���ن �خل���دم���ات 
�لعلوم  بكلية  �ل��ط��ال��ب  �أث��ن��ى  ل��ل��ط��الب، 
�لإد�رية، �أحمد �لأحمري، على تطورها، 
م�صري� �إلى �أنها قدمت له فائدة عظيمة 
�ملتعلقة  �لتطبيقات  خالل  من  وخا�صة 

بالأجهزة �لذكية.
�لتطبيقات  وق��ال »من خالل هذه 
مي��ك��ن��ن��ي �لط��������الع ع���ل���ى �لإ�����ص����ع����ار�ت 
جهاز  طريق  ع��ن  �مل��ق��رر�ت  يف  �حلديثة 
دون  وق����ت  و�أي  م���ك���ان  �أي  يف  �جل������و�ل 

�لتقيد با�صتخد�م �حلا�صوب«.

�أي�صا  �صهلت  »�لتطبيقات  و�أ�صاف 
يف  و�ل�����ص��رع��ة  �ل��و�ج��ب��ات  ت�صليم  عملية 

�إجنازها«.

حاجة للتطوير 
�أم������ا ع���ل���ي �لأح�����م�����ري �ل���ط���ال���ب ب�������اإد�رة 
�لأع������م������ال، ف�����اأب�����دى ����ص���ع���ادت���ه ب��خ��دم��ة 
�لأجهزة  طريق  من  �ملقدمة  �لتطبيقات 
�لتدري�س،  هيئة  وع�صو  للطالب  �لذكية 
�أن���ه متنى �إج����ر�ء ت��ع��دي��الت م��ن باب  �إل 
�صهلت  »�لتطبيقات  و�أو���ص��ح  �ل��ت��ط��وي��ر. 
ع��ل��ى �ل��ط��ال��ب وع�����ص��و ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س 
�ل��ك��ث��ري م���ن �لأم������ور، ول��ك��ن ي��ج��ب على 
�لقائمني عليها �أن يعملو� على تطويرها 
��صتخد�مها  و�صال�صة  �صهولة  ناحية  من 

لتكون يف متناول �جلميع«.

استغراب
�لطالب حممد  �أب��دى  �أخ���رى،  من جهة 
�ل�����ص��ه��ري م���ن ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم ����ص��ت��غ��ر�ب��ه 
م��وؤك��د�   myKKU تطبيق  م��ن  وتعجبه 

�أنه ل ميلك �أدنى فكرة عنه.
وق�����ال »ه�����ذ� �ل��ف�����ص��ل ه���و �لأخ����ري 
يل ب��اجل��ام��ع��ة، ول��ي�����س ل���دي �أدن����ى فكرة 
ع����ن �ل��ت��ط��ب��ي��ق، ول �أع����ل����م ه����ل �خل��ل��ل 
وتلك  �لتقنية  �أم���ر  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني  م��ن 
�لطالب  تعريف  حيث  م��ن  �لتطبيقات 
بها، �أم يف �أع�صاء هيئة �لتدري�س، �أم �إنني 
وبخا�صة  تخ�ص�صي  يف  تعمقي  ب��ح��ك��م 
�أت��اب��ع جديد  �أو  �أب��ح��ث  �أن��ن��ي خ��ري��ج، مل 

�جلامعة«.

أخطاء الواجبات
�أم������ا ط���ال���ب���ا �ل����ع����الج �ل��ط��ب��ي��ع��ي، خ��ال��د 
�لقحطاين، فو�صفا   �لقحطاين وحممد 
تقنية  �إد�رة  تقدمها  �ل��ت��ي  �لتطبيقات 
�مل��ع��ل��وم��ات ب��امل��م��ت��ازة م��ن ن��اح��ي��ة توفري 
�أن  على  �تفقا  لكنهما  و�جل��ه��د،  �ل��وق��ت 
يف  و�جهاها  �لتي  �لأخ��ط��اء  بع�س  هناك 
�لنظام، ودعيا تقنية �ملعلومات �إلى �لعمل 
�صرر  م��ن  ت�صببه  ق��د  مل��ا  �إ�صالحها  على 
�ل��و�ج��ب��ات.  ت�صليم  عملية  يف  ل��ل��ط��الب 
�صببت  �لأخ���ط���اء  ت��ل��ك  �أن  �إل����ى  و�أ�����ص����ار� 
ل��ه��م��ا ول��زم��الئ��ه��م��ا �حل����رج م��ع �أع�����ص��اء 
هيئة �لتدري�س من ناحية عدم و�صولها 
يف  �لو�جبات  �إر�صالهم  من  بالرغم  لهم 

موعدها.

المستفيد األكبر
و�أو����ص���ح ط��ال��ب ك��ل��ي��ة �ل�����ص��ي��دل��ة ط��الل 
هذه  م��ن  �لأك���رب  �مل�صتفيد  �أن  �ل�صهري 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات ه��م �ل��ط��الب �ل��ذي��ن يبعد 
م��ق��ر �إق��ام��ت��ه��م ع���ن �جل���ام���ع���ة، م�����ص��ري� 

فائدة  ذ�ت  تو��صل  و�صيلة  تعد  �أنها  �إل��ى 
و�أع�صاء  �لطالب  بني  وملمو�صة  كبرية 
هيئة �لتدري�س، موؤكد� �أنها خدمة جيدة 
وفرت على �جلميع طالب و�أع�صاء هيئة 

�لتدري�س �لكثري من �لوقت.
م�صكلة  �أن���ه���ت  »�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وز�د 
�ل�����زح�����ام ع���ل���ى م���ك���ات���ب �أع���������ص����اء ه��ي��ئ��ة 
ف��م��ن خاللها  �ل��ت��دري�����س وم��ر�ج��ع��ت��ه��ا، 
م���و�ع���ي���د  م���ع���رف���ة  ط����ال����ب  لأي  مي���ك���ن 
�خ���ت���ب���ار�ت���ه ودرج���ات���ه���ا و�لط������الع على 
�ل��غ��ي��اب��ات ون�����ص��ب��ه��ا، �إ���ص��اف��ة �إل���ى خدمة 
�إعالنات  عظيمة تقدمها للطالب، وهي 
�لدور�ت �ملهمة يف تخ�ص�صاتهم لتحقيق 

�لفائدة لهم«.

تواصل مباشر
وق����ال ط��ال��ب��ا �ل��ق��ان��ون، ���ص��ع��ود �حل��ق��ب��ان 
قدمتها  فائدة  �أعظم  �إن  مهدي،  ووليد 
�لتو��صل مع  �لتطبيقات، هي  لهما هذه 
مبا�صر،  ب�صكل  �لتدري�س  هيئة  �أع�����ص��اء 
و�أ�����ص����ار� �إل����ى �أن��ه��م��ا ك��ان��ا ك��غ��ريه��م��ا من 
�ل���ط���الب، ي��ع��ان��ي��ان م��ن م��ر�ج��ع��ة ع�صو 
و�لأ�صئلة،  �لتدري�س لال�صتف�صار�ت  هيئة 
وذل������ك ب�����ص��ب��ب ت���ع���ار����س �جل��������د�ول م��ع 
�صاعات �أع�صاء هيئة �لتدري�س �ملكتبية، و 
»لكن وجود هذه �لتطبيقات �صهل عملية 
�ملميزة  �خلدمات  �إل��ى  �إ�صافة  �لتو��صل، 

�لأخرى �لتي تقدمها«.

عقد اتفاق
�لتدري�س  هيئة  ع�صو  �أك���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
بق�صم �لكيمياء �لدكتور عادل �لزهار، �أن 
�خلدمات �لإلكرتونية �لتي تقدمها �إد�رة 
ج��د�،  مهمة  باجلامعة  �ملعلومات  تقنية 
يف ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��و����ص��ل ب��ني ع�����ص��و هيئة 

�لتدري�س وطالبه.
�مل��ه��م��ة �لتي  �إن م��ن �لأم�����ور  وق���ال 
تقدمها خدمة بالك بورد، تقدمي و�صف 
للمو�د و�آليات وطرق �لتقييم بالدرجات، 
�إلى تقدمي نبذة عن ع�صو هيئة  �إ�صافة 
متثل  م��ع��ه،  �لتو��صل  وط���رق  �لتدري�س 
ع��ق��د �ت��ف��اق ب��ني �ل��ط��ال��ب وع�����ص��و هيئة 
�لتدري�س قبل �ل�صروع يف تدري�س �ملناهج 

و�ختيارها.
 و�أ�صاف »هناك �لعديد من �لفو�ئد 
�لتي جنيناها من خالل هذه �لتطبيقات، 
�لت�صحيح  ميكن  �لو�جبات  ناحية  فمن 
و��صتقبال  حلها،  يف  �ل��ط��ال��ب  ومناق�صة 
�ل���ص��ت��ف�����ص��ار�ت ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ص��اع��ة دون 
�ل��ت��ق��ي��د مب���وع���د م���ع���ني، ب���ج���ان���ب �أن���ه���ا 
حتقق �إجناز� �أ�صرع يف جمال �لختبار�ت 
�لإلكرتونية من ناحية �صرعة �لت�صحيح 

ومعرفة �لنتائج«

الشهري: 
البرامج أنهت 

مشكلة الزحام 
على مكاتب 

المدرسين
الزهار:

بالك بورد
يحقق مرونة 

عملية وإنجازات 
أسرع

خالد القحطاين - عالج طبيعياأحمد الأحمري - العل�م الداريةد.عادل الزهار - كلية العل�م

�سعود احلقبان - قانونطالل ال�سهري - ال�سيدلةعلي الأحمري - ادارة الأعمال

حممد ال�شهري - كيمياءحممد القحطاين - عالج طبيعيوليد مهدي - قانون

العدد 161  |  03 صفر 1437  |  15 نوفمبر 2015



قصة خبرية

�ل��ت��خ�����ص�����ص��ات �ل�����ص��ح��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
نف�صي  وت��ع��ب  �صغط  م��ن  ت�صببه  وم��ا 
وج�صدي للطالب، وجتعلهم ينعزلون 
قال  لكنه  �لجتماعي،  حميطهم  عن 
تلك  م��ن  ت��ه��ون  �إن�صانية  مهنة  »�إن��ه��ا 
�ل�����س��غ��وط مب��ج��رد حت��ق��ق طموحهم 
�لأمل  ب�صحب  �لذي يحلمونه متمثال 
ومكافحة �ملر�س و�لوقاية منه وجلب 

�لبت�صامة و�لعالج«.
�إل��ى  �لفيفي ع��رب ح��دي��ث��ه  وح���ث 
»�آف������اق«، زم����الءه ط���الب �ل��ط��ب على 
ت��ب��ن��ي م��ن��ه��ج��ي��ة �ل���رب���ط و�خل���ر�ئ���ط 
�لتي  و�لر�صومات  �لذهنية و�جل��د�ول 
ت�صاعد يف �للتز�م يف تاأ�صي�س �لأر�صية 
م�صتقبال،  للطالب  �ملنا�صبة  �ملهنية 

مشهور العمري

ك���ان ط��ال��ب �ل��ط��ب ب��اجل��ام��ع��ة، عمر 
�لأبي�س  قمي�صه  متو�صحا  �لفيفي، 
)�ل���ب���ال���ط���و( وع���ل���ى رق��ب��ت��ه ���ص��م��اع��ت��ه 
حني  كليته،  �إل��ى  متوجها  �ل��رم��ادي��ة، 
ق���اب���ل ���ص��دي��ق �ل���ط���ف���ول���ة، زم��ي��ل��ه يف 
�لب��ت��د�ئ��ي��ة، �لأم����ر �ل���ذي �أع����اد لهما 
����ص���ري���ط���ا م����ن �ل����ذك����ري����ات ج��ع��ل��ه��م��ا 
يتعانقان طويال، لدرجة �أو�صكت فيها 

�لدموع �أن تنهمر.
»�لف�صل  قائال  �لفيفي  ويحكي 
ك��ل��ي��ت��ي، كلية  �إل����ى  ب��ع��د �هلل،  ي���رج���ع، 
�ل���ط���ب، وي��ع��ج��ز ل�����ص��اين ع���ن و���ص��ف 
�لفرحة و�لده�صة حني قابلت �صديق 
���ص��اب��ق  دون  و�لب���ت���د�ئ���ي���ة  �ل��ط��ف��ول��ة 
م���ي���ع���اد. ����ص��ت��ذك��رن��ا م���و�ق���ف �ل�����ص��ب��ا 
وح���ك���اي���ات �حل�����ص�����س و�لخ���ت���ب���ار�ت، 
�ل��ه��و�ء  يف  �لف�صحة  ب�����ص��اع��ات  م����رور� 

�لطلق«.
�لفيفي  �أورد  �آخ���ر،  م�صار  وع��ل��ى 
موقفا حدث له ويجري غالبا لطالب 
يفطنون  ل  لكنهم  �لأول���ى  �مل�صتويات 
ل������ه، وه������و ك���م���ي���ة �حل����ي����اء و�خل���ج���ل 
قاعات  يف  م��ربر  دون  يعرتيهم  �ل��ذي 

�ملحا�صر�ت يف �أيام �لدر��صة �لأولى.
وت����ط����رق �ل��ف��ي��ف��ي �إل������ى ط��ب��ي��ع��ة 

م�صيد� بكفاءة �أع�صاء هيئة �لتدري�س 
�لعاملني يف �لكلية، وحر�س �جلامعة 
ذوي  ��صتقطاب  على  �مل�صتغرب  غ��ري 

�خلرب�ت منهم.
م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى ���ص��غ��ل��ت �أخ���ري� 
�مل��دي��ن��ة �ل��ط��ب��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة ع��ي��ادت��ي 
�لأم���������ر�����������س �جل�����ل�����دي�����ة و�ل����ع����ظ����ام 
و�مل���ف���ا����ص���ل، وج���ه���از ع����الج �لك��ت��ئ��اب 
�إل��ى  ب��الإ���ص��اف��ة  �ملغناطي�صي،  ب��احل��ث 
عدد من �لعياد�ت، منها: طب �لأ�صرة 
و�ل��ن�����ص��اء و�ل�������ولدة، وط���ب �مل��ج��ت��م��ع، 

وعياد�ت �لطب �لعام.
�لأ���ص��ن��ان  ط��ب  كلية  نظمت  ك��م��ا 
بفندق  �ملا�صي،  �خلمي�س  باجلامعة، 
ق�صر �أبها، �ملوؤمتر �لدويل �لأول لطب 
�لأ�صنان،  حتت عنو�ن »�لعهد �جلديد 

يف طب �لأ�صنان يف بعده �لعاملي«.
و�أكد وكيل �جلامعة للتخ�ص�صات 
�لتنظيمية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��ط��ب��ي��ة 
�آل جلبان  خ��ال��د  �ل��دك��ت��ور  ل��ل��م��وؤمت��ر 
تقدمي  يف  �صي�صهم  �لعاملي  �ملوؤمتر  �أن 
باجلامعة  �لأ���ص��ن��ان  لأط���ب���اء  �ل��ك��ث��ري 
من  �ل�صتفادة  طريق  م��ن  و�ملنطقة، 
�مل�صاركني فيه،  �لعاملية  ذوي �خلرب�ت 
خالل  من  للجامعة  �لفر�صة  و�إتاحة 
�إمكانياتها و�إثبات وجودها على  �إبر�ز 

�ل�صاحة �لعلمية.

الحياة الجامعية حين تجمع صداقات الطفولة 

حين قابلت صديق 
الطفولة واالبتدائية 
دون سابق ميعاد 
استذكرنا مواقف
الصبا وحكايات
الحصص واالختبارات

..مرورا بساعات 
الفسحة في الهواء 
الطلق
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أندية

رؤية النادي:
اأن يكون من بني الأندية 

الطالبية املتميزة التي 
ت�شعى لتحقيق النزاهة 

ك�اجب ديني و�شل�ك 
اأخالقي وعمل وطني.

الرسالة:
حتقيق روؤية خادم 

احلرمني ال�سريفني يف 
الإ�شالح ومكافحة الف�شاد 
من طريق تنمية الرقابة 
الذاتية وتعزيز النزاهة 

وحت�شني الأجيال القادمة 
�سد الف�ساد.

األهداف:
خادم  روؤية  • حتقيق 

احلرمني ال�سريفني 
يف الإ�شالح ومكافحة 

الف�ساد.
الرقابة  • تنمية 

الذاتية لدى طالب 
اجلامعة واملجتمع.
املجتمع  • حت�شني 

من اآفة الف�شاد وبيان 
خماطره واآثاره.

النزاهة  ثقافة  • ن�شر 
ومكافحة الف�ساد.

امللتقيـات  • تنظيم 
والندوات وور�س 

العمل التي تخدم 
وتعزز النزاهة.

النادي: • رئي�س 
علي اأحمد الأ�شمري

الرئي�س: • نائب 
حممد اآل ناجي

اللجنة: • اأمني 
علي اآل �شامل

امل�شاريع: جلنة  • رئي�س 
ن�اف عاي�س القحطاين

الفنية:  اللجنة  • رئي�س 
اأ�سامة حممد الغامدي

اللجنة  • رئي�س 
التنفيذية:

�شعيد عاي�س القحطاين
اللجنة  • رئي�س 

الإعالمية:
عبدالعزيز ح�شن رفدة

رؤساء
اللجان

عن
النادي

عدنان األلمعي

�أف������اد رئ��ي�����س ن�����ادي ن���ز�ه���ة �مل���رك���زي، 
�ل��ط��ال��ب ع��ل��ي �لأ����ص���م���ري، �أن �ل��ن��ادي 
�لفا�صلة  �ل��ق��ي��م  ت��ك��ري�����س  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 
ل��ل��ط��الب وت���ع���زي���ز �ل���رق���اب���ة �ل��ذ�ت��ي��ة 
لديهم من خالل حزمة من �مل�صروعات 
�مليز�نية  �صعف  �أن  م�صيفا  �مل��ت��ن��وع��ة، 
د�ئم،   توفر مقر  للنادي وعدم  �ملقدمة 

ميثالن �أكرب معوقات �لعمل.  

هال اأطلعتنا على �سعار النادي؟
�لطالب  �أن  ويعني  ن�صمو:  • بكم 
ويف  �ل��ن��ج��اح  يف  ���ص��رك��اء  جميعهم 

كل و�أي خطوة يخطوها �لنادي.
نادي  يف  نحن  معنى:  لكم  •معنا 
ن���ز�ه���ة ن��ع��ت��ق��د �أن����ه ب��اإم��ك��ان��ن��ا �أن 
ن��ق��دم ل��ك��م ك���ل م��ع��اين �له��ت��م��ام 

و�لتقدير.

وماذا عن اأهدافه؟
�لفكري  �ل��وع��ي  م�صتوى  ل��رف��ع  ي�صعى 
و�لأخ������الق������ي و�ل�������ص���ل���وك���ي و�ل��ق��ي��م��ي 
و�لإن���������ص����اين، وه�����و ن�����اد ت����وع����وي غ��ري 
رق���اب���ي. وم���ن �أه���د�ف���ه: ت��ع��زي��ز �لقيم 
و�ل��رق��اب��ة  �لنبيلة  و�لأخ����الق  و�مل��ب��ادئ 
�ل���ذ�ت���ي���ة، حم���ارب���ة �لأف����ك����ار �ل��ف��ا���ص��دة 
�مل��ج��ت��م��ع  و�ل����دخ����ي����ل����ة يف  و�ل�����������ص�����اذة 

�ل���ط���الب���ي، �ل��ت��ي ت��ت��ن��اف��ى م���ع حتقيق 
�لنز�هة، ورفع م�صتوى �لوعي �لفكري 
و�لأخ����الق����ي و�ل��ق��ي��م��ي، وت��ف��ع��ي��ل دور 
»�ملو�طن �ل�صالح« �لذي يكافح من �أجل 
حتقيق مفهوم �لنز�هة، وكذلك تفعيل 
�لدور �لتوعوي �لتذكريي فيما يخ�س 
�حل���ق���وق و�ل���و�ج���ب���ات، و�أي�����ص��ا تفعيل 
بيئة جامعية و�عية جذ�بة تكون مثال 

منوذجيا لطالب �ملنطقة و�ململكة.
�إل����ى ت��ك��ري�����س ثقافة  ك��م��ا ي��ه��دف 
�ل���ن���ز�ه���ة و�ل����ص���ت���ق���ام���ة و�ل�����ص��ف��اف��ي��ة 
�لإح�صا�س  وتنمية  �ل��ذ�ت��ي��ة،  و�ل��رق��اب��ة 
ب���امل�������ص���وؤول���ي���ة، و�لل�����ت�����ز�م ب����الأخ����الق 

�لعامة.

 ما الربامج التي يقدمها
»نزاهة« لتنمية الرقابة

الذاتية لدى الطالب؟
ن�����ص��ع��ر مب�����ص��وؤول��ي��ت��ن��ا يف ت��ط��وي��ر ه��ذ� 
�جلانب وحت�صينه على �أ�صعدة متعددة 

وم�صروعات خمتلفة.
رباح«،  »�ل�صباح  فمثال يف م�صروع 
تخول حاملها  بطاقة    50 �لنادي  قدم 
لت�صلم ق�صيمة �صر�ئية يف حفل تد�صني 

م�صروع »وقفها �صح«.
وب�������ه�������ذ� �مل�������������ص������روع �ل���ب�������ص���ي���ط 
�ل��ن��ادي  �أه�����د�ف  و�ل��ع��م��ي��ق، مت حتقيق 
�أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  �ل�������ص���ام���ي���ة  للت�صجيع 

�حل�������ص���ور �مل���ب���ك���ر، و�لن�����ص��ب��اط��ي��ة يف 
�ل�����وق�����ت، و�ل����ت����اأك����ي����د ع���ل���ي���ه م����ن ق��ب��ل 
�مل�صتهدفة  للفئة  �مل�صاركني  �لأع�����ص��اء 
و�أع�صاء هيئة  من ط��الب  وموظفني  

تدري�س.
وهدفنا من خالل م�صروع »وقفها 
�صح«، ن�صر �لوعي و�لتعريف مبخالفات 
�لوقوف �خلاطئ، �لتي تعطل �لأطر�ف 
و���ص��ي��ار�ت  ت���وؤذي ممتلكات  �أو  �لأخ����رى 

�لآخرين.

هل هناك �شراكة بينكم وبني 
الهيئة ال�طنية ملكافحة الف�شاد 
لتقدمي بع�س الربامج للمجتمع؟

�لهيئة  �تفاقية مع  توقيع  ب�صدد  نحن 
�ل��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة �ل��ف�����ص��اد »ن���ز�ه���ة«، 
لإق���ام���ة م���وؤمت���ر وح��ل��ق��ة ن��ق��ا���س ع��ام��ة 
ت�صمل جميع طالب �جلامعة و�ملجتمع 
م�صتوى  لرفع  وذل��ك  �أي�صا،  �خل��ارج��ي 
�أ�صكاله  ب�صتى  �لف�صاد  وحماربة  �لوعي 
�ل��ن��ه��و���س بالفكر  و�أل���و�ن���ه، وحم��اول��ة 

عرب حلقات �لنقا�س �لفعالة.
  

ماذا عن اإقبال
الطالب على النادي؟

ل��ق��د ح��ق��ق �ل��ن��ادي ل��ه��ذ� �ل��ع��ام جناحا 
باهر� يف ��صتقطاب �لطالب، �إذ �رتفعت 
�أ���ص��ع��اف م��ا كانت  �إل���ى  �لإق���ب���ال  ن�صبة 

�ل�����ص��اب��ق. ون��ح��ن نطمح  �ل��ع��ام  عليه يف 
لزيادة هذه �لن�صبة باإذن �هلل.

هل يقدم النادي خدماته
ملوظفي اجلامعة؟

ن���ع���م، وظ���ه���ر ذل����ك ج��ل��ي��ا يف م�����ص��روع 
»�ل�������ص���ب���اح رب������اح« �ل�����ذي ���ص��م��ل جميع 
من�صوبي �جلامعة ، كما �صيتم �إدر�جهم 
�أي�صا من خالل حزمة من �مل�صروعات 

�لقادمة.

ما املع�قات التي ت�اجه�نها
يف جمال عملكم؟

�مليز�نية  يف  �صعف  من  يعاين  �ل��ن��ادي 
م�صاريعه،  نوعية  م��ع  تنا�صبها  وع��دم 
كما �أن �لدعم يف �لأندية يقت�صر على 
�لأخ�����رى، وه���ذ� يخلق  جم���الت دون 
ن��وع��ا م��ن �لرت���ب���اك يف ت����و�زن ت��وزي��ع 
�لطالب على �لأندية �ملركزية، �إ�صافة 
�إل���ى �ل��ن��ادي ل مي��ل��ك م��ق��ر�، ك��م��ا هو 
ح���ال بع�س �لأن���دي���ة �مل��رك��زي��ة، وه��ذ� 
يزيد من هدر �مليز�نية و�صياع �لوقت 
�جلامعة،  �أ���ص��و�ر  خ��ارج  �لتجمعات  يف 
علما �أن �لنادي ل ميتلك �أدنى �لأ�صياء 
م�صمى  حت��ت  ت��ن��درج  �ل��ت��ي  �لب�صيطة 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة، مم���ا ي��ج��ع��ل��ه ينفق 
جزء� كبري� من ميز�نيته يف ت�صحيح 

هذه �لثغرة.

رئيس نادي نزاهة:
مشاريعنا كبيرة وميزانيتنا ضعيفة

علي الأ�سمري
رئي�س نادي نزاهة املركزي
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إبتكارات

محمد إبراهيم

�أك������د �ل���ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة �ل���ع���ل���وم �ل��ط��ب��ي��ة 
�لتطبيقية و�لتمري�س بخمي�س م�صيط، 
�صنة(،   21( زيد ع�صريي  �آل  علي  حممد 
ت�صهل  م�صحف  ت�صميم  �إل��ى  يطمح  �أن��ه 
كتاب  �ل��ق��ر�ء على حفظ  ويعني  ق��ر�ءت��ه 
�هلل، م�صري� �إلى �أن �أع�صاء ق�صم �لأن�صطة 
�كت�صفو�  من  �أول  هم  بالكلية  �لطالبية 
و�جهه  م��ا  و���ص��رد  �لت�صميم،  يف  موهبته 
من معاناة يف طريق �حل�صول على بر�ءة 

�خرت�ع.
 

كيف اكت�سفت موهبتك؟
�صاعدين يف �كت�صاف و�صقل هذه �ملوهبة 
ق�صم �لأن�صطة �لطالبية بالكلية، ومركز 
�مل��وه��ب��ة و�لإب�������د�ع ب��اجل��ام��ع��ة، و�أخ�����س 
بالذكر �لدكتور ظافر �آل حماد �ل�صهري 
ع��ل��ى دع��م��ه �إي�����اي م���ادي���ا وم��ع��ن��وي��ا، ثم 
�لتي  �لهو�ية  ه��ذه  �نطلقت يف  ذل��ك  بعد 
�أح��ب��ب��ت��ه��ا م��ن��ذ ���ص��غ��ري؛ لأن���ن���ي وج���دت 

�هتماما مبا �أقول و�أقدم.

اأول جهاز ابتكرته؟ 
ك��ان��ت ف��ك��رة �ب��ت��ك��ار وت�����ص��م��ي��م وط��ب��اع��ة 
م�����ص��ح��ف ي���ت���ك���ون م����ن ع�����دد ق��ل��ي��ل م��ن 
ي�����ص��ه��ل  ح����ت����ى  ورق����������ة(   15( �لأور�ق 
��صتخد�مه جلميع �مل�صلمني، هي �لبد�ية 
بالن�صبة يل، و�أرجو من �هلل �لتوفيق، و�أن 

يفيد هذ� �لت�صميم كل م�صلم وم�صلمة.
وه������ذ� �ل���ع���م���ل ي���ح���ت���اج �إل������ى دع���م 
بدقة  خمت�صة  ج��ه��ة  �أو  م��وؤ���ص�����ص��ة  م��ن 

�لطباعة و�جلودة.

هال �شرحت لنا طبيعة
هذا امل�سحف؟

����ص��ت��وح��ي��ت �ل��ف��ك��رة م���ن ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لخ��ت��ب��ار�ت،  للمحا�صر�ت  م��ذ�ك��رت��ي 
�إذ ك��ن��ت �أن���ظ���م و�أرت������ب ج��م��ي��ع ���ص��ر�ئ��ح 
باوربوينت �لتي ينزلها �أ�صتاذ �ملقرر على 

»بالك بورد«.
و�أق����������وم ب���ج���م���ع ع������دد ك���ب���ري م��ن 
�ل�صر�ئح يف ورقة و�حدة. فمثال، عندما 
�أريد مذ�كرة 500 �صريحة �أجمع كل 40 

�صريحة يف ورقة و�حدة.
وي��ه��دف م�صحف ت��اج �لأب���ر�ر �إل��ى 
ت�����ص��ه��ي��ل �ل����ق����ر�ءة ل���ل���ق���ارئ، وم�����ص��اع��دة 
ط�����الب حت��ف��ي��ظ �ل�����ق�����ر�آن �ل����ك����رمي يف 
�حل��ف��ظ و�مل���ر�ج���ع���ة، م��ن خ���الل تقليل 
�صورة  �أي  �ل�صفحات دون نق�س يف  عدد 

�أو �آية.

كم عدد اخرتاعاتك؟
ما زلت يف بد�ية �لطريق، ويعد ت�صميم 
�أول �بتكار �صخ�صي يل، ولدي  �مل�صحف 
�خرت�ع طبي قادم ول �أ�صتطيع �لإف�صاح 

عنه حتى ت�صدر له بر�ءة �خرت�ع.

ج�ائز و�شهادات ح�شلت عليها؟ 
م�صابقة  يف  �لأول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  ح�صلت 
م��وه��ب��ة و�إب������د�ع ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ث��ان��وي��ة 

مد�ر�س حمايل عام 1431.
كما حققت �ملركز �لأول يف م�صابقة 
وح�صلت  ب��اجل��ام��ع��ة،  �ل��ع��ل��م��ي  �لإب�������د�ع 
كذلك على جو�ئز قيمة من كلية �لعلوم 
بخمي�س  و�لتمري�س  �لتطبيقية  �لطبية 
م�����ص��ي��ط، �إذ ك��رم��ن��ي ع��م��ي��ده��ا �ل��دك��ت��ور 

م�����ص��ي��ع��ل ب���ن م�����ص��ع��ل �ل��ع��ل��ي��اين، ور�ئ����د 
�لأن�صطة �لطالبية �إبر�هيم �ل�صهر�ين.

كيف ترى م�شاركات اجلامعة
يف املعار�س وامل�ؤمترات؟

م�صاركاتها مميزة �صو�ء د�خل �جلامعة �أو 
خارجها. وعلى �مل�صتوى �ل�صخ�صي، فقد 
يف  �جلامعة  مع  م�صاركتي  من  ��صتفدت 

معر�س �صوق عكاظ بالطائف.
وتقدير  �صكر  �صهادة  على  وح�صلت 
�ل�صريفني،  من م�صت�صار خادم �حلرمني 
�أم�����ري م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة �مل���ك���رم���ة، ���ص��اح��ب 
�ل�صمو �مللكي، خالد �لفي�صل. كما �أن هذه 
�مل�صاركات ت�صهم يف تو�صيع مد�رك �ملبتكر 
وجتعله �أكر �طالعا على من �صبقوه يف 

هذ� �ملجال في�صتفيد ويفيد.

م�شاعب عانيتها
يف م�ش�ارك الخرتاعي؟ 

بر�ءة  على  �صعوبة �حل�صول  عانيت من 
�خرت�ع، �إذ �إنه يجب عليك �لنتظار �إلى 
�صنتني �أو �أكر حتى حت�صل على �لرب�ءة،  
ول �أدري  ما �لذي يكتبه يل �لقدر، فقد 
ت��اأت��ي �ملنية وت��دف��ن �ل��ف��ك��رة م��ع �ل���رب�ءة 
ويحرم ماليني �لب�صر من فكرة قد تكون 

م�صدر� ملاليني �لأفكار و�لخرت�عات.

ابتكارات كثرية مت�ت
قبل اأن تزدهر رغم روعتها..

ما ال�شبب؟
ت�����ع�����ود ه�������ذه �مل�������ص���ك���ل���ة �إل���������ى ت�������ص���وي���ق 
جهات  لدينا  ي��وج��د  ل  �إذ  �لخ���رت�ع���ات، 
م�����ص��وؤول��ة ع���ن ت�����ص��م��ي��م �ل��ربوت��وت��اي��ب 

وت�صويقه، ولو ح�صلنا على هذه �ل�صركات 
�عتقادي،  ح�صب  لأ�صبحنا،  و�ملوؤ�ص�صات 
�أبناء  �ملبتكرة، بعقول  من م�صاف �لدول 

وطننا �لغايل.

كيف ترى اإقبال ال�شركات
على ابتكاراتكم؟

�أو ي���ك���اد ي��ك��ون  �لإق����ب����ال ���ص��ع��ي��ف ج����د� 
م���ع���دوم���ا ل���ع���دم وج�����ود ج���ه���ات د�ع���م���ة؛ 
�خل���ارج  �إل����ى  لل�صفر  �مل��خ��رتع  في�صطر 
ويدفع  �ل��د�ع��م��ة  �ل�صركات  ع��ن  ليبحث 

فوق ذلك تكاليف �لت�صنيع.
ورغ�������م م�����ا �أ������ص�����اه�����ده م�����ن �أف����ك����ار 
�لب�صرية،  خدمة  يف  �صت�صهم  و�ب��ت��ك��ار�ت 
�أرى من ياأخذ بيد �ملبتكر، كما  فاإنني ل 
و�أمتنى من  �ملتقدمة.  �ل��دول  يح�صل يف 
تبني  يف  ت�صهم  �أن  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات 
بع�س �لأفكار وتظهرها للو�قع لي�صتفيد 

منها �لنا�س.
  

ما روؤيتك لالإبداع والتميز؟
�لإب������د�ع و�ل��ت��م��ي��ز ي��ح��ت��اج��ان �إل����ى �صرب 
ونية �صادقة لتحقيق �لأهد�ف، وذلك ل 
يكون �إل بدقة �لتخطيط و�لإ�صر�ر على 

�لنجاح و �لتميز.

كلمة اأخرية؟
يكتفي  �أل  ح��ل��م  ل���دي���ه  م���ن  ك���ل  �أدع������و 
ينه�س  �أن  عليه  ب��ل  عينيه،  ب��اإغ��م��ا���س 
ور���ص��م  بالتخطيط،  وي��ب��د�أ  ويفتحهما 
�حل���ل���م ع��ل��ى �أر�������س �ل����و�ق����ع، وع��ن��دئ��ذ 
حلما  لي�س  عينيه  �أم���ام  �لنجاح  �صيجد 

و�إمنا حقيقة.

عسيري: 
مصحف تاج 
األبرار أول 
ابتكاراتي
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مواهب

خالد العمري 

�إل��ى  ي�صل  مل  �لعمري  م�صهور  �أن  رغ��م 
حم��ط��ات �ل�����ص��ه��رة ب��ع��د، ل��ك��ون��ه ل ي��ز�ل 
�صمن �جلال�صني يف قاعات ق�صم �لإعالم 
و�لت�������ص���ال ب��ك��ل��ي��ة �ل���ع���ل���وم �لإن�����ص��ان��ي��ة 
ب��اجل��ام��ع��ة، ف���اإن���ه ي��ح��م��ل ط��م��وح��ات يف 
�إع��الم��ي��ة �صخمة  م�����ص��ت��وى م��وؤ���ص�����ص��ات 
�أر�س �لو�قع لثقته  ينوي تطبيقها على 

بنف�صه.
ي���ق���ول م�����ص��ه��ور �ل���ع���م���ري ع��ن��ه��ا: 
موهبتي  لإظ��ه��ار  حثيثا  �صعيا  »�صاأ�صعى 
�أم��������ام �لآخ�����ري�����ن و�ل���ت���خ���ط���ي���ط ل��ف��ع��ل 
�مل�صتقبلية،  �ملحافل  �لكثري من  وتقدمي 
مما يك�صبني �خلربة و�ملهار�ت �لالزمة.

ك���م���ا �أف����ك����ر م�����ص��ت��ق��ب��ال يف �إن�������ص���اء 
�أك��ادمي��ي��ة ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��دري��ب، وب��الأخ�����س 
ومهار�ت  �خلطابة  فنون  على  �لأط��ف��ال 
يهاب  ل  قويا  يولد جيال  �لإل��ق��اء؛ مما 
وي��ت��ع��ام��ل معهم  �ل���ن���ا����س و�جل���م���ه���ور، 
�لتاأثري  يف  ق��وة  يك�صبنا  طبيعيا  تعامال 
وج��م��ال يف �لإل��ق��اء وع��زمي��ة يف حتقيق 

�لأهد�ف �ملرجوة منا«.

حب وفطرة
ي���رج���ع م�����ص��ه��ور �ل���ع���الق���ة ب��ي��ن��ه وب���ني 
وفطرة،  حب  �إل��ى  و�لتقدمي،  �مليكرفون 
فيقول:« بد�أت يف تطوير هذ� �حلب �أيام 
تنمية  على  وعكفت  �ملتو�صطة،  �ملرحلة 
بدعم  �لثانوية  �ملرحلة  �لعالقة يف  هذه 
نف�صي فخور�  و�أج��د  �ملعلمني،  كبري من 
�أنني عازم على حتقيق  مبا حققته، كما 
�أعلى  �إلى  بالو�صول  وتتويجها  �أحالمي 

�ملر�تب يف هذ� �ملجال«.

صعوبات
ل يخلو �أي جمال من �صعوبات تختلف 
�ل��ط��رق يف جت��اوزه��ا م��ن �صخ�س لآخ��ر، 
�أنني  �أنكر  »ل  م�صهور  يقول  ذل��ك  وع��ن 
�لتقدمي،  يف  و�رتباكا  خوفا  �أع��اين  كنت 
فحدوث �أي خطاأ من �ملمكن �أن يوقعني 
يف حرج ي�صتت تركيزي، �إل �أنني و�جهت 
هذه �مل�صاعب وحتديتها بالثقة بالنف�س 

و�ل�صرب و�لعزمية و�لتدريب �مل�صتمر«.

دور العائلة
�لبارز لعائلته  �ل��دور  ومل يخف م�صهور 
�ل�صبب  ه��ي  »عائلتي  موهبته  �إب����ر�ز  يف 
�لأول يف �إبر�ز ما لدي من خالل ت�صجيع 
�أفر�دها �مل�صتمر يل ودعو�تهم �لتي تنري 
�لو�لد  تدريب  وكذلك  وطريقي،  درب��ي 

�مل�����ص��ت��م��ر يل وت��ع��ري��ف��ه �إي�����اي ب��ط��ري��ق��ة 
�ل�صجع، مما �صهل  �لإلقاء وكتابة بع�س 
خ��ربة  ل��دي��ه  �أن  خ�صو�صا  ك��ث��ري�،  ع��ل��ّي 

عريقة يف هذ� �ملجال«. 

مشاركات 
وع������زز م�������ص���ه���ور م�������ص���ريت���ه م����ن خ���الل 
�مل�����ص��ارك��ة يف �ل��ك��ث��ري م���ن �لح���ت���ف���الت 
�لعائلية،  �لتعليمية و�ملنا�صبات  و�ملحافل 
�ملثايل  �لطالب  بجائزة  �لفوز  له  و�صبق 
يف تعليم ع�صري، وهو يف �لثانية �لثانوية.

ك���م���ا �����ص����ارك يف �مل����وؤمت����ر �ل�����دويل 
ل������الإع������الم و�لإ�������ص������اع������ة ����ص���م���ن جل��ن��ة 
�ل���ع���الق���ات �ل���ع���ام���ة، وك���ذل���ك يف ن���دوة 
�إ�صافة  �ملا�صي،  �لعام  �جلديد،  �لإع��الم 
�إل�����ى م�����ص��ارك��ت��ه يف ع����دد م���ن �ل������دور�ت 
و�ل�����ن�����دو�ت �ل���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا، وم����ا ز�ل���ت 

تقدمها، �جلامعة. 

الكتابة 
ول ينوي م�صهور �أن يكون �صمن قائمة 
�ل���ذي���ن ُي��ك��ت��ب ل��ه��م وم����ن ث���م ي��ق��وم��ون 
ب��دور �لإلقاء فقط، وق��ال عن ذلك »مع 
�متالكي موهبة �لتقدمي فاإنني �أحر�س 
ك��ث��ري� ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��وه��ب��ت��ي ب��ال��ك��ت��اب��ة 
و�خلو�طر  �لذكريات  من  ع��دد  وتوثيق 
و�لتعليق على عدد من �لق�صايا، و�أ�صبح 

قلمي �صديقي �لذي ل يخون.
و�أع����م����ل ب���ا����ص���ت���م���ر�ر ع���ل���ى ت��ع��زي��ز 
م��وه��ب��ت��ي يف �ل��ك��ت��اب��ة م���ن خ���الل ت���ذوق 
ه��و مفيد،  م��ا  ك��ل  وق���ر�ءة  و�لأدب  �لفن 
وهذ� بالطبع من �صاأنه �أن ينعك�س �إيجابا 
مطاَلبا  مقدما  ب�صفتي  �أ���ص��ل��وب��ي  على 
ب���ام���ت���الك �مل����ه����ار�ت �ل��ل��غ��وي��ة �ل���الزم���ة 
ق��ادر� على  �أك��ون  �مل��وؤث��رة لكي  و�لكلمات 
تكن  و�إن مل  ل��ل��ن��ا���س،  ر���ص��ال��ت��ي  �إي�����ص��ال 
���ص��ج��اع��ا ذ� ل�����ص��ان ق���وي م��وؤث��ر وم��ق��ن��ع، 
و�إي�����ص��ال  ق���ادر� على حتقيق  ت��ك��ون  فلن 

ر�صالتك«.

وصية لآلخرين
ووج������ه م�����ص��ه��ور و����ص���ي���ة م��ه��م��ة ل��رف��ق��اء 
�لدرب بقوله »يجب علينا �أن نكون �أقوياء 
ن�صمح  و�أل  تعاملنا  يف  و�أع����زة  لفظنا  يف 
نك�صر  و�أن  قلوبنا  �إل��ى  بالت�صرب  لل�صعف 
ح��اج��ز �خل����وف و�ل��ره��ب��ة ون��ت��غ��ل��ب عليه. 
�صنخطئ يف �لأول ون�صقط ون�صمع �صخرية 
�صننجح  �لأخ����ري  ل��ك��ن يف  وذ�ك،  ه���ذ�  م��ن 
و���ص��ن��ف��ر���س ت���اأث���رين���ا ع���رب ر���ص��ائ��ل ق��وي��ة 
و�أدو�ت �صتكون هي �ل�صبب بعد توفيق �هلل 

يف �لو�صول �إلى �لهدف �ملن�صود«.

العمري.. خطوات ثابتة
وأسلحة الزمة لتقوية العالقة 

بمنابر اإللقاء
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رياضة

سلطان عوض

ف�صل خريج �لأكادميية �لريا�صية بولية 
�لأكادميية  خريج  �لأم��ريك��ي��ة،  بو�صطن 
�لأ����ص���رت�ل���ي���ة ل��ل��ت��ن�����س، لع����ب �مل��ن��ت��خ��ب 
�ل�������ص���ع���ودي �ل�������ص���اب���ق، م������درب م��ن��ت��خ��ب 
�صعيد  حممد  �لأر�صي،  للتن�س  �جلامعة 
ع�صريي، �أن ين�صر لعبته �ملف�صلة )�لتن�س 
فاختار  �ل�سباب؛  �أو���س��اط  بني  �لأر���س��ي( 
جامعة �مللك خالد رغم �لعرو�س �لكثرية 
�لتي تلقاها من خارجها. و�أ�صار ع�صريي 

عنا�صر  ي�صم  �جلامعة  منتخب  �أن  �إل��ى 
مم��ت��ازة حت��ت��اج �إل���ى �ل�����ص��ق��ل و�ل��ت��دري��ب 
�آفاق«   « �ملتو��صل، م�صتغربا يف حو�ر مع 
�للعبة يف  �ل��ذي جتده  �لإهمال  �صماه  ما 
�لتام  �لغياب  �إلى  �إ�صافة  ع�صري،  منطقة 

لت�صويق هذه �للعبة.

كيف ترى م�ستقبل التن�س
الأر�سي يف اململكة؟

كرة �لتن�س �لأر�صي يف �ململكة ب�صكل عام 
بطيئة،  ك��ان��ت  و�إن  ثابتة  بخطى  ت�صري 
�ل��ه��دف،  ن��ح��و  ت�صري  �لأخ����ري  يف  ولكنها 
�صاأن يف  �للعبة  باإذن �هلل، لهذه  و�صيكون، 
�ل��دع��م  �لأي����ام يف ح���ال وج���دت  م�صتقبل 
يف  �لريا�صي  �ل�����ص��اأن  على  �لقائمني  م��ن 

�لوطن.

لكن البع�س يتهمها
باأنها لعبة غري جماهريية..

ما ردك؟
على �لعك�س متاما، هي لعبة لها حمبوها 
ومتابعوها و�ملهتمون بها كر، ولكن كرة 
�لعامل  يف  �لأول���ى  �للعبة  هي  تعد  �لقدم 

و�لأك������ر ���ص��ع��ب��ي��ة، وه����ذ� �لأم�����ر �أث����ر يف 
�لتن�س �لأر�صي هنا يف �خلليج ويف �ألعاب 

�أخرى.
بع�س  تغريت  �حلا�صر  �ل��وق��ت  ويف 
بني  تنت�صر  �لتن�س  لعبة  وب���د�أت  �لأم���ور 
�أو�����س����اط �ل�����س��ب��اب خ��ا���س��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة 
�ل�����ص��رق��ي��ة و�ل���غ���رب���ي���ة و�ل���و����ص���ط���ى م��ن 
�مل��م��ل��ك��ة، وي���رج���ع �ل�����ص��ب��ب يف ذل����ك �إل���ى 
وجود �صركات كبرية مثل �أر�مكو وغريها 
من  �لتحتية  �لبنية  لديها  تتو�فر  �لتي 

مالعب و�أدو�ت لزمة.
وماذا عن انت�سار اللعبة

يف ع�شري؟
فوجئت بعد عوتي �إلى �ملنطقة بعد غياب 
�للعبة  �أن  ع��ام��ا،   35 م��ن  �أك����ر  ����ص��ت��م��ر 
مهملة جد�، ول يوجد ناد وحيد �صجلها 
�مل�صاركة، وهذ� موؤ�صر على  �ألعابه  �صمن 
�للعبة  ه��ذه  لت�صويق  كامل  غياب  وج��ود 

�ملمتعة و�ل�صيقة.

ماذا فعلت حيال ذلك؟
�أنا �أدير جممع موتيل �ملطار، حيث يوجد 
به مالعب كرة قدم و�ألعاب �أخرى ومنها 

االتحاد الرياضي للجامعات

وليد الشهراني
مدير إدارة

األنشطة الرياضية

بعد �صدور �لأمر �ل�صامي، عام 1431، �لقا�صي باإن�صاء �حتاد ريا�صي 
�لريا�صية  �لأن�صطة  يف  تنوع  هناك  �أ�صبح  �ل�صعودية،  للجامعات 
�جلامعية، فقد ع�صنا فرتة من �لزمن ل يوجد فيها م�صمى فريق �أو 
منتخب جامعي، و�لآن بتنا نعاي�س �أجو�ء ريا�صية جامعية تناف�صية، 
و�أ�صبح لدى كل جامعة فرق ريا�صية ت�صتطيع �لتناف�س فيما بينها.

خمتلف  يف  م��و�ه��ب  �كت�صاف  مت  �ملناف�صات  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
�لألعاب �لريا�صية، و�أ�صبح �لهتمام بكيفية �مل�صاركة ولي�س بكميتها، 
ليناف�صو�  طلبتها  خ���رية  مي��ث��ل��ه��ا  �أن  ع��ل��ى  ج��ام��ع��ة  ك���ل  وح��ر���ص��ت 
�أن حتقق نتائج  زمالءهم يف �جلامعات �لأخ��رى، كما حر�صت على 
�إي��ج��اب��ي��ة، وه���و م��ا ج��ع��ل �جل��ام��ع��ات ت��ق��دم �ل��دع��م �مل��ع��ن��وي و�مل���ادي 
�أعدت كو�در ريا�صية ت�صهم  �أن  بالريا�صية �جلامعية بعد  للنهو�س 

يف �لتطوير.
�ل�صعودية،  �لريا�صي للجامعات  ومنذ �نطالقة دوري �لحتاد 
�أه��د�ف ق�صرية �ملدى و�أخ��رى بعيدة �مل��دى، وُو�صع برنامج  ُو�صعت 
�إليه،  �إع��د�دي للمنتخبات �جلامعية، لتحقيق �لإجن��از �لذي نطمح 
�مل�صتمر من مدير �جلامعة وعميد �صوؤون �لطالب  وبف�صل �لدعم 

��صتطعنا ��صتقطاب مدربني �أكفاء يف �أغلب �لألعاب.
�ملا�صي مر�كز متقدمة علي  �لعام  كما حققت �جلامعة خالل 
م�صتوى �جلامعات �ل�صعودية يف �لفرو�صية ويف بطولة �لحتياجات 
يف  »�أ«  �مل�صتوى  �إل��ى  وو�صلنا  �ل�صاحية)فردي(،  و�خ��رت�ق  �خلا�صة 
�مل��زي��د م��ن �لنتائج  �ل��ع��ام لتحقيق  �ل��ق��دم.  ون�صعى ه��ذ�  دوري ك��رة 
�لإيجابية يف بقية �لألعاب �لتي �صتتحقق بت�صافر �جلهود من جميع 
من  �ملنا�سب  �لدعم  يجدون  �لذين  �لريا�سي  �لن�ساط  يف  �لعاملني 

مدير �جلامعة وعميد �صوؤون �لطالب ووكالء �لعمادة.

بوضوح

مدرب الجامعة للتنس: هدفنا إعداد منتخب يقارع               العالمية
�ل��ت��ن�����س، وق��م��ت ب��رتم��ي��م م��ل��ع��ب �لتن�س 
و�إعد�ده ب�صكل جيد. كما �أنني قبلت على 
�لفور تدريب منتخب �جلامعة، و�صعيت 
منذ �لوهلة �لأولى، لفتح جميع مالعب 
ي��ت�����ص��ن��ى للجميع  ك���ي  ب���امل���ج���ان،  �ل��ت��ن�����س 
مز�ولة �للعبة بكل �أريحية و�أي�صا بهدف 
�لذين  �ل�سباب  �أو���س��اط  بني  �للعبة  ن�سر 

تعد �جلامعة جتمعهم �لكبري.

كيف تقيم م�ستوى
منتخب اجلامعة؟

م��ن��ت��خ��ب �جل���ام���ع���ة م���ك���ون م����ن ���ص��ب��ع��ة 
�ل�����ص��ر�ح��ي،  لع��ب��ني ه���م: �صعيد حم��م��د 
وع���ب���د�ل���ب���اري م���و����ص���ى، وو�ئ�������ل حم��م��د 
�ل�����ص��ر�ح��ي، وع��ب��د�ل��رح��م��ن �لأ���ص��م��ري، 
وف���ر�����س �ل����و�ب����ل، وع��ائ�����س �ل�����ص��ر�ح��ي، 
و�����ص����ع����ود حم����م����د ع���������ص����ريي. ون�����ص��ع��ى 
قبل  مكثفة  ت��دري��ب��ات  �إل���ى  لإخ�صاعهم 

�مل�صاركة.
على  ق������ادرون  �هلل،  ���ص��اء  �إن  وه����م، 
�لنطالقة  تعد  �إيجابية  نتيجة  حتقيق 
�إي�صالها  �إلى  ن�صعى  عاملية  لعبة  مل�صتقبل 

�إلى منطقتنا �جلنوبية.

 وهل وجدت اأ�شماء
مميزة يف املنتخب؟

ن��ع��م ه��ن��اك �أ���ص��م��اء مم��ي��زة ك���ث���رية، وم��ا 
حت��ت��اج��ه ه���و �ل���دع���م ف��ق��ط م���ع تكثيف 

�لتدريبات �ليومية.

ما هي مق�مات
لعب التن�س الأر�شي؟

�ل��ت��ي ي�صتوجب  �مل��ق��وم��ات  ه��ن��اك ع���دد م���ن 
تو�فرها يف لعب �لتن�س ليكون من �لالعبني 
�ملميزين، ومن �أبرز تلك �ملو��صفات �أن يكون 
ه��ادئ �لأع�����ص��اب، مع در����ص��ة متاأنية لالعب 
�خل�����س��م، م��ع �لع��ت��م��اد ع��ل��ى ن��ق��اط �سعفه، 
�لتاأثر بالتاأخري �لذي قد يقع فيه يف  وعدم 
�إلى قدرة �لالعب على  �ملجموعة، بالإ�صافة 

�للعب حتت �ل�صغط.

 كلمة اأخرية؟
كلمتي هي �أن جتد لعبة �لتن�س �لأر�صي 
جتد  و�أن  ع�����ص��ري،  منطقة  يف  �له��ت��م��ام 
�أن  و�أمنيتي  �لكامل من حمبيها،  �لدعم 
يحقق منتخب �جلامعة �مل�صتوى �ملاأمول 

منه وحتقيق نتائج �إيجابية.
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إعالن

بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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تدشين المؤتمر 
الدولي األول 
لطب األسنان:
»العهد الجديد
لطب األسنان
في بعده العالمي«
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

الرأي الجامعي

األوهام والنجاح
زهراء الياسمي 
كلية العلوم واآلداب، رجال ألمع

رغم �أن �لإنرتنت �أ�صبح جزء� ل يتجز�أ 
م���ن ح���ي���اة ك���ل �إن�������ص���ان، وع�����ربه ميكن 
�ل��و���ص��ول �إل���ى ك��م ه��ائ��ل م��ن �ملعلومات 
فاإنه  �ملختلفة،  و�لتطبيقات  و�ل��رب�م��ج 
��صتغالله  وع���دم  �ل��وق��ت  لإه����د�ر  �صبب 

بال�صكل �لأمثل.
ك��ث��ري من  �إل����ى و�ق����ع  ن��ظ��رن��ا  و�إذ� 
�ل��ن��ا���س يف وق��ت��ن��ا �حل��ا���ص��ر، جن��د �أن��ه��م 
�صا�صات  �أم���ام  طويلة  ���ص��اع��ات  يق�صون 
�ل���ت���و�����ص���ل  ت���ط���ب���ي���ق���ات  �أو  �حل����ا�����ص����ب 
�لجتماعي على �لهو�تف �ملحمولة من 

دون مر�عاة لأهمية �لوقت.
ف���الإن�������ص���ان حم��ا���ص��ب ع��ل��ى وق��ت��ه 
م�صوؤول  وه��و  حياته،  يف  يق�صيه  �ل��ذي 
�أمام �هلل تعالى عن �لكيفية �لتي ق�صى 
فيها �صاعات يومه، وقيل من �حلكم يف 
ذلك: »يا �بن �آدم �إمنا �أنت �أيام، �إذ� ذهب 

يوم ذهب بع�صك«.
وم����ن ث���م ف����اإن ع��ل��ى �لإن�������ص���ان �أن 
ي��ع��رف كيف ي��رك��ز على �ل���ص��ت��ف��ادة من 
�أوق���ات �ل��ف��ر�غ �ملتاحة ل��ه مب��ا ه��و نافع 
�أ�صهمت �ل�صبكة �لعنكبوتية  مفيد، وقد 
يف خ���ل���ق ح���ال���ة جم��ت��م��ع��ي��ة وم��ع��رف��ي��ة 

د. حسين عباس البلة
كلية العلوم واآلداب- تنومة

ج���دي���دة م��ك��ن��ت �ل��ن��ا���س م���ن ����ص��ت��خ��د�م 
�مل��ع��ل��وم��ة،  ع��ن  للبحث  ج��دي��دة  �أدو�ت 
�إدم��ان  �إل��ى  بالإ�صافة  �إليها،  و�لو�صول 
�صبكات  على  �لعكوف  �لنا�س،  من  كثري 

�لتو��صل �لجتماعي �صاعات طويلة.
يف ه����ذ� �مل����ق����ال، ح���اول���ت حت��دي��د 
�لطريقة �لأن�صب لكي ي�صتطيع كل منا 
�لإنرتنت؟  ��صتخد�م  وقته يف  ��صتغالل 
فهو عامل كبري ي�صمل �صنوفا خمتلفة 
�أنه  كما  و�لت�صلية،  و�لعلم  �ملعرفة  من 
قد يكون فيه �ل�صالح �لنافع كما يكون 
ف��ي��ه �ل�����ص��يء �ل�������ص���ار، وع���ل���ى �ل��ط��ال��ب 
ومر�عاة  كله،  ذل��ك  بني  �لتمييز  ح�صن 
حت������ري �مل���ع���ل���وم���ة �ل�������ص���ح���ي���ح���ة ح��ني 
ين�صدها. فكثري� ما ي�صع �لنا�س �أخبار� 
مو�صوعة  حمرفة  معلومات  �أو  ملفقة 
ويتلقفونها ويتد�ولونها وكاأنها حقائق 
وم�صلمات، ومن ثّم، وجب �لّتمييز بني 
ذلك ل�صمان ح�صن �ل�صتفادة من عامل 

�لإنرتنت �لف�صيح.
ي���ع���م���د ك���ث���ري م�����ن �ل����ك����ت����اب �إل�����ى 
تخ�صي�س �صفحات لهم على �لإنرتنت 
م��ن يريد  ك��ل  �إليها  ب��و�ب��ة ي�صل  ت��ك��ون 

كيف تستغل وقتك على اإلنترنت؟

جاهد�  �لإن�صان  ي�صعى  �لتي  �لأم��ور  �أجمل  من  �لنجاح 
بخطو�ت مدرو�صة لكي يحققها.

لالإن�صان  يتحقق  ل  ق��د  �ل��ن��ج��اح  �أن  �مل��ع��ل��وم  وم��ن 
�أم����ور وي��خ��ف��ق يف  ب�صفة م�����ص��ت��م��رة، ف��ت��ج��ده ي��ن��ج��ح يف 
�أخرى، وذلك بتدبري من �هلل �صبحانه وتعالى. و�لإن�صان 
���ص��وؤون حياته،  ك��ل  �لنجاح يف  ح��ب  �إل��ى  بطبيعته مييل 
ي��ك��ون ذل��ك نهاية  �أن  �أم���ر ل ميكن  �أخ��ف��ق يف  �إذ�  ول��ك��ن 

�لعامل، بل عليه �أن يعيد �ملحاولة.
ملاذ� ن�صنع تلك �لأعذ�ر وتلك �لأوهام �لتي حتبطنا 

وتهبط مبعنوياتنا؟
غري  و�أننا  ن�صتطيع  ل  �أننا  �أنف�صنا  على  نكرر  مل��اذ� 
مل��اذ� من��الأ عقولنا بكلمات لن  ه��ذ�؟  ق��ادري��ن على فعل 

تغري �صيئا ولن جتعلنا ن�صعد �صلم �لنجاح؟
حينما تقودنا �لظروف �إلى طريق مل نتوقعه، ومل 
نخطط له، تت�صابق هذه �لكلمات وهذه �لأعذ�ر ملخيلتنا 

لنوجد لأنف�صنا �لعذر يف هذه �لظروف �لتي تو�جهنا.
�ل���ذي ن��ري��د، ي��ج��ب علينا  ب��ال��ن��ج��اح  ول��ك��ي ننعم 
جتاهلها و�لوقوف بثقه لتحدى �ل�صعاب وجعل هذ� 

�لطريق ممتعا، ومليئا بالذكريات �لر�ئعة.
ف��الإن�����ص��ان �ل��ن��اج��ح ق���وي ي��ت��ح��دى ك��ل �ل�صعاب 
لري�صم خططا جديدة باأمل وتفاوؤل �أكيد، على عك�س 
و��ست�سلم  �لإح��ب��اط  كلمات  ك��ث��ر�،  وردّد  ��ستمع  م��ن 

لأوهام و�هيه لت�صيع عليه كل فر�س �لنجاح.

�صنع  �آخ���رون  يحرتف  كما  متابعتهم، 
�لأخ����ب����ار ف��ي��ن�����ص��وؤون م���و�ق���ع �إخ��ب��اري��ة 
وتر�صدها،  �ملختلفة  �لتطور�ت  تو�كب 
ن�صق معني منظم م�صوق  تو�صع يف  ثم 

للنا�س. 
ي�صتخدم �لنرتنت يف  وهناك من 
و�لأعمال  �لإلكرتونية  �لتجارة  جم��ال 
�ل�صركات  من  كثري  �أ�صبح  �إذ  �لدولية، 
بينها  فيما  �ل��ت��و����ص��ل  يف  عليه  يعتمد 

و�إد�رة �أعمالها.
وي�����ص��ت��خ��دم ك��ث��ري م���ن �ل��ط��الب 
و�ل��ب��اح��ث��ني �ل�����ص��ب��ك��ة �ل��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة يف 
�حل�������ص���ول ع��ل��ى �مل���ع���ل���وم���ات �ل��ع��ل��م��ي��ة 
و�لأب���������ح���������اث ع������رب زي������������ارة �مل�����و�ق�����ع 
�لإل��ك��رتون��ي��ة �مل���وث���وق ب��ه��ا و�مل��ك��ت��ب��ات 
�لإل����ك����رتون����ي����ة ل���ل���ج���ام���ع���ات، وي��ج��ب 
يف  �لتدقيق  �لباحث  �أو  �لطالب  على 
�أو  منتديات  يف  تن�صر  �لتي  �ملعلومات 
م���دون���ات �أو م�����ص��ادر ع��ام��ة. و�أخ����ري�، 
يجب �لتنبيه �إلى �صرورة جتنب دخول 
�لإباحية  �ملو�قع  مثل  �مل�صيئة،  �ملو�قع 
نف�صه  �لإن�صان  يحفظ  حتى  وغ��ريه��ا، 

ودينه من �صرورها.

العدد 161  |  03 صفر 1437  |  15 نوفمبر 2015



الرأي الجامعي

و�مل�صد�قية  �ل�صفافية  م��ن  مرتفعة 
تقدم للم�صتفيدين.

�أو  ب���امل�������ص���ت���ف���ي���دي���ن  وي����ق���������ص����د 
�مل�صتثمرين،  م���ن:  ك��ل  �مل�����ص��ت��خ��دم��ني 
و�مل��ق��ر���ص��ني، و�ل��د�ئ��ن��ني، و�مل��وظ��ف��ني، 
�ل�صوق  هيئة  مثل  �لرقابية،  و�جلهات 

�ملالية �ل�صعودية.
�ملرتفعة  و�مل�صد�قية  و�ل�صفافية 
�حلوكمة،  لو�ئح  تطبيق  عن  �لناجتة 
ت�����ص��اع��د يف �رت���ف���اع ج����ودة �مل��ع��ل��وم��ات، 
ويف زي���ادة دق��ة �ت��خ��اذ �ل��ق��ر�ر م��ن قبل 

�مل�صتفيدين. 
وب������الإم������ك������ان ت���ط���ب���ي���ق م���ف���ه���وم 
حوكمة �ل�صركات علي جميع �ل�صركات 
ب���اأ����ص���ك���ال���ه���ا �مل���خ���ت���ل���ف���ة م����ن ����ص���رك���ات 
م�صاهمة مدرجة ب�صوق �لأور�ق �ملالية، 
�ملتو�صطة و�ل�صغرية  �ل�صركات  �أو على 

مثل �ل�صركات �لعائلية.  
 ولأهمية هذ� �ملو�صوع ل بد من 
�أن ن��ت��ط��رق ل��ن�����ص��اأة وت���اري���خ �حل��وك��م��ة 

باململكة، �إذ
ح���وك���م���ة  لئ�����ح�����ة  �إ���������ص��������د�ر  مت 
عام  يف  �ل�صعودية  �مل�صاهمة  �ل�صركات 

�لعربية،  باللغة  حديث  م�صطلح  هي 
�لعربية  �للغة  جممع  �أق��ره  ما  ح�صب 
ب�����ال�����ق�����اه�����رة، وي���������ص����ت����خ����دم ب����ك����رة، 
يف ع�����امل �مل������ال و�لأع������م������ال ب���ال���دول 
�ل��ن��ا���ص��ئ��ة، وق����د ت�����ص��م��ى �حل��ك��ام��ة �أو 
هي  �لإجنليزية  و�لرتجمة  �حلاكمية 

 .Governance
�أو  �ل�������������ص������رك������ات  وح�������وك�������م�������ة 
علم   Corporate Governance
حديث بد�أ تطبيقه بالوليات �ملتحدة 

خالل �ل�صبعينيات من �لقرن 19.
وم���ن���ذ ذل����ك �ل����وق����ت، وح��وك��م��ة 
�ل�������ص���رك���ات ت�������ص���غ���ل  �ل���ب���اح���ث���ني م��ن 
�أك����ادمي����ي����ني وم���ه���ن���ني ح���ت���ى �أو�خ������ر 
حتى  نف�صه،  �ل��ق��رن  م��ن  �لت�صعينيات 
ب��ال��ولي��ات  فعلي  ب�صكل  تطبيقها  مت 

�ملتحدة و�لدول �لغربية.  
وت�����ع�����ن�����ي �حل�����وك�����م�����ة ت���ط���ب���ي���ق 
جم���م���وع���ة م�����ن �مل�����ب�����ادئ و�لأ�����ص���������س 
و�مل��ف��اه��ي��م �ل��ت��ي حت��ك��م �ل��ع��الق��ة بني 
�ل�صركات من جهة، وبني م�صتخدميها 
�ملبادئ  �أخ��ري، وتتمثل هذه  من جهة 
مبجموعة �أنظمة ولو�ئح متنح درجة 

�ملالية،  �ل�صوق  هيئة  قبل  م��ن  2006م 
بهذه  �لبنود  بع�س  تطبيق  �إل���ز�م  ومت 

�لالئحة.
وب���ن���اء ع��ل��ى ذل�����ك، ح���دث���ت نقلة 
و�ملهنية  �لبحثية  �لناحية  من  نوعية 
يف ك����ل م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ج���و�ن���ب ح��وك��م��ة 
�ل�صركات وتطبيقاتها باململكة �لعربية 

�ل�صعودية. 
�مللك  �هتمت جامعة  من جانبها، 
خالد بحوكمة �ل�صركات؛ فقامت بدور 
ري�����ادي م��ن��ذ ب���د�ي���ات ظ��ه��ور »م��ف��ه��وم 
�حل����وك����م����ة«، وك���ر����ص���ت �ل���ع���دي���د م��ن 

�جلهود يف هذ� �ملجال.
وع����ل����ى ����ص���ب���ي���ل �مل������ث������ال، ن��ظ��م��ت 
�لأول  �ل����ع����امل����ي  �مل�����وؤمت�����ر  �جل����ام����ع����ة 
2009م،  ع��ام  خ��الل  �ل�صركات  حلوكمة 
وك��ذل��ك دع��م��ت �ل��ع��دي��د م��ن �لبحوث 
مب��ج��ال �حل��وك��م��ة، ومت �أي�����ص��ا �إن�����ص��اء 
�ل�صركات  بحوكمة  متخ�ص�س  م��رك��ز 
ب��اجل��ام��ع��ة ل��دع��م م��ث��ل ه���ذه �لبحوث 
و�ل���در�����ص���ات، وت���ق���دمي �ل���ص��ت�����ص��ار�ت، 
يخت�س  مب��ا  و�لتثقيف  �ل��وع��ي  ون�صر 

مبجال حوكمة �ل�صركات.

حوكمة
ناصر محمد الكعشي 
مدير مركز الحوكمة 

هناك يتضح 
الفرق 

 رائد القحطاني
رئيس وحدة األندية الطالبية

�لهدف �لأ�صا�س �لذي جعل �لطالب يلتحق باجلامعة، هو طلب �لعلم 
ليبد�أ  مرموقة  عمل  فر�صة  على  �حل�صول  من  متكنه  �صهادة  ونيل 

بعدها مرحلة جديدة من حياته.
�أ�صاف  �أن تتخيل طالبا كان هذ� �لهدف هّمه فقط، و�آخر  ولك 
بناء مهار�ته  �أه��م��ي��ة، وه��و  �آخ��ر ل يقل عنه  �ل��ه��دف هدفا  �إل��ى ه��ذ� 
�لذ�تية وقدر�ته �لإد�رية يف �لعمل �جلماعي و�لتطوعي، فمن �ملوؤكد 

�أن بني �ل�صخ�صيتني فرقا �صا�صعا.
ي��دي��ه، يف نهاية م�صو�ره  ب��ني ط��ال��ب يحمل يف  ف��رق  ه��ن��اك  نعم 
�صجال  يديه  ب��ني  يحمل  م��ن  وب��ني  فقط،  �لتخرج  �صهادة  �جلامعي، 
ح��اف��ال م��ن �ل�����ص��ه��اد�ت �مل�����ص��اح��ب��ة ل��وث��ي��ق��ة �ل��ت��خ��رج ت��وث��ق م��ه��ار�ت��ه 

وخرب�ته �لتي �كت�صبها خالل م�صو�ره �جلامعي.
�ل���ورق���ة �لت�صويقية  ت��ع��ّد  �ل��ت��ي  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�����ص��رية  ت��ق��دمي  ع��ن��د 
لل�صخ�س، يح�صل �لفرح �أو �حلزن، �إما فرح بكمية �ملنجز�ت و�ملهار�ت 
�أن ت�صتثمر  و�خل��رب�ت، و�إم��ا حزن على مرحلة مرت من �لعمر دون 

بفعالية.
�ل�صخ�صية،  �ملقابلة  طاولة  على  �لطالبان  هذ�ن  يلتقي  وعندما 
و�جل��د  �لعمل  »م��رح��ل��ة  �جل��دي��دة  �مل��رح��ل��ة  يف  �لكبري  �ل��ف��رق  يت�صح 

و�إثبات �لذ�ت«.
�لفاعلني يف  �أح��د  وك��ن  و�ب��ن �صخ�صيتك  ��صتثمر وقتك،  و  �ب��د�أ 

�أندية �جلامعة.
ناديا   11 منها:  للبنني،  ناديا   27 يوجد  خالد،  �مللك  جامعة  يف 
�لثقافية  �أم  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  ���ص��و�ء  �لح��ت��ي��اج��ات  جميع  تلبي  م��رك��زي��ا، 
�إذ  �لكليات،  على  مق�صمة  �لأن��دي��ة  وبقية  و�لإعالمية،  و�لجتماعية 

يوجد يف كل كلية ناد خا�س بطالب �لكلية.
كليته،  ن��ادي  �مل�صاركة يف ع�صوية  �جلامعة  �لطالب يف  ي�صتطيع 
�مل��رك��زي��ة لي�صتطيع �صقل م��و�ه��ب��ه،  ون���اد و�ح���د ف��ق��ط م��ن �لأن���دي���ة 
و�ل�صتفادة من �لإمكانات �ملتاحة �لتي ت�صهم يف بناء �صخ�صية �لطالب 
من  �ل�صتفادة  ي�صتطيع  كما  ق��در�ت��ه،  م��ع  يتنا�صب  مب��ا  �لطالبة،  �أو 
جتارب �لآخرين، ممن �صبقوه، و�صيلقى �لطالب كل ترحيب يف هذه 

�لأندية.

�مل�صاء كان يعمل على �صيارته �خلا�صة. 
ل���ه يف وق���ت���ه وم��ال��ه  ب�����ارك �هلل  وق����د 
وكفاحه؛ فاأقام لعائلته م�صكنا متميز� 
يف قريته، و�متلك عدد� من �ل�صيار�ت 
لأب��ن��ائ��ه م��ن م��ال��ه وج��ه��ده يف �صنو�ت 

طويلة.
�ملا�صي  قبل  رم�صان  �أو�خ���ر  ويف 
فقر�ء  بع�س  �أح��و�ل  ي�صاألني عن  ك��ان 

�حلي؛ ليت�صدق عليهم!
ل���ظ���روف  ي���ت���ل���ق،  »�����ص����ت����وي« مل 
من  منّظر�  يكن  ومل  تعليما،  �حل��ي��اة، 
يكن  ومل  �لبطالة،  مكافحة  منّظري 
ك��ذل��ك حم��ل��ال حل��رك��ة �لأ����ص���ه���م، ول 
م��ط��ل��ع��ا ع��ل��ى در������ص����ات �جل�������دوى، �أو 
�لعقار  خرب�ء  و�آر�ء  �لت�صخم،  متابعة 

حول �أزمة �ل�صكن!
ي�صتهلكوننا  �ل��ذي��ن  م��ن  يكن  مل 
�ل�صحفية  �مل��ق��الت  يف  ب����ارد�  ت��ن��ظ��ري� 
وع���ل���ى �مل���ن���اب���ر، ع���ن �ل��ن��ظ��ام و�ل��ع��م��ل 
ي�صتكي طالبهم من عدم  �لذين  وهم 

ح�صورهم حما�صر�تهم!

»���ص��ت��وي �إب���ر�ه���ي���م �ل��ق��ح��ط��اين« على 
روح����ه ���ص��اآب��ي��ب �ل��رح��م��ة و�ل��ر���ص��و�ن، 
كان موظفا يف �إد�رة �حلركة باجلامعة 
على بند �صائق، عرفته من كثب حني 
ل�صنو�ت  ك���ان  �إذ  و�ح����د؛  ح��ي  جمعنا 
م�����ص��ت��اأج��ر� غ��رف��ة ي��ن��ام ف��ي��ه��ا وح��ي��د�، 
ي����وم، ويف  ك��ل  وي��ن��ط��ل��ق لعمله ���ص��ب��اح 

 �صتوي �آمن باأن �لتكال على �هلل، 
ثم �لعمل، هو �لطريق �ملخت�صر �ملوجز 
�مل��ادي!  �لو�صع  لأي��ة رغبة يف حت�صني 
و��صتغنى  �لنظريات،  كل  خلفه  فرمى 
كان  �صباح  كل  ويف  �لتوقعات،  كل  عن 
ي�صتفتحه بالدعاء و�لأمل، ويف م�صائه 
وثقو�  �ل��ذي��ن  زبائنه  �إل��ى  ينطلق  ك��ان 

باأمانته ونز�هته رحمه �هلل.
وك������ان �أث�����ن�����اء ذل�����ك ي���دع���و �إل����ى 
�جتماعات جلري�نه تدور فيها �أحاديث 
م����ن �أج����م����ل �لأح������ادي������ث، يف ل���ق���اء�ت 
ب�صيطة بعيدة عن �أوهام �لنخب �ملثقفة 
وت��ق��ل��ب��ات��ه��ا! ك��ان��ت جم��ال�����ص��ت��ه، و�أمي 
ينغ�صها  ل  متعة  �جلال�س  متنح  �هلل، 
�مل��خ��دوع��ني يف  �أخ���رى م��ع  �إل جل�صات 

ذو�تهم، �ملت�صخمني يف هياطهم! 
�إرحت����ل ���ص��ت��وي، رح��م��ه �هلل، وه��و 
و�لإخ��ال���س  �لعمل  ي��رتك جتربته يف 
�لطاحمني  لكل  عذبا  م��ورد�  و�لنجاح 
تغنيهم عن كثري من  �ل�صادقني،  من 

»�لظو�هر �ل�صوتية«.

شتوي
..ذاكرة
ال تشيخ
د. عبداهلل بن حامد
كلية العلوم اإلنسانية
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محمد إبراهيم

تقوم �إد�رة �ملنا�صحة مبركز �لأمري حممد 
ب���ن ن���اي���ف ل��ل��م��ن��ا���ص��ح��ة و�ل���رع���اي���ة، على 
ث��الث��ة ب��ر�م��ج، ه��ي: �ل��ربن��ام��ج �لعالجي، 
و�ل����ربن����ام����ج �ل���وق���ائ���ي �ل����ع����ام، وب���رن���ام���ج 

�ملنا�صحة �ملوجهة.
وت�صتعر�س »�آفاق« يف هذ� �لعدد، كل 

برنامج على حدة، كما يلي:

البرنامج األول
�صعبة  د�خ�����ل  �ل���ع���الج���ي  �ل���ربن���ام���ج  ي��ت��م 
�مل��ن��ا���ص��ح��ة يف »�ل���ت���وق���ي���ف« وي���ت���ك���ون من 

نوعني، هما:
• جل�صات َجمعية.

• جل�صات فرد.

دور�ت  �أرب����ع  يف  �لأول  �ل��ن��وع  وي��ق��ام 
�صنوية ن�صف ف�صلية )مدة كل دورة ثمانية 
�لثامن  �لأ���ص��ب��وع  يكون  �أن  على  �أ���ص��اب��ي��ع(، 

خا�صا بالتقييم و�لختبار�ت.
ويلتحق بالدورة عدد من �ملوقوفني، 
�ملنتقاة  �مل���و�د  م��ن  جمموعة  لهم  وت��در���س 
�لتي تركز مفرد�تها على �لتاأ�صيل �ملنهجي 
�ملهمة،  �ل�صرعية  �مل�صائل  لبع�س  �ل�صليم 
وي���ت���م م���ن خ��الل��ه��ا �ل�����رد ع��ل��ى �ل�����ص��ب��ه��ات 
تتعلق  م��و�د  �إليها  وي�صاف  حولها،  �مل��ث��ارة 
وعلم  و�لإر����ص���اد،  و�ل��ت��وج��ي��ه  �لنف�س  بعلم 
�لج���ت���م���اع. وه����ذه �مل�����و�د ي��ع��ّده��ا �أ���ص��ات��ذة 
�لفهم  عالية من  درج��ة  متخ�ص�صون على 
و�ل�صبهات  �لأف���ك���ار  ه���ذه  وط��ب��ي��ع��ة  ل��و�ق��ع 

�ملثارة.
�ل������دور�ت مناهج  ه���ذه  وي���دّر����س يف   
�صرعية ومنهج نف�صي و�حد، وهي كالتايل: 
• �ملنهج �لأول: �صو�بط �صرعية لدفع 

�ل�صبهات.
• �ملنهج �لثاين: مقدمات يف �صو�بط 
ت���ك���ف���ري �مل����ع����ني و�أث����������ره »ت���اأ����ص���ي���ال 

وتطبيقا«  
• �مل��ن��ه��ج �ل���ث���ال���ث: �لع���ت���ق���اد ���س��رط 
ل��ت��ك��ف��ري �مل��ع��ني يف م�����ص��األ��ت��ي: ت��ويل 

�لكفار، وحتكيم �لقو�نني.
• �مل��ن��ه��ج �ل����ر�ب����ع: ل�����زوم �جل��م��اع��ة 
و�لإم�����ام�����ة و�أث�������ره يف �ل�������ص���روري���ات 

�خلم�س.
�جل��ه��اد يف �صوء  �خل��ام�����س:  �ملنهج   •

�لكتاب و�ل�صنة.
�ل�����ص��اد���س: م��دخ��ل يف علم  �مل��ن��ه��ج   •
�ل���ن���ف�������س �لج����ت����م����اع����ي، و�لإر�������ص������اد 

و�ل�صحة �لنف�صية(.

�أم�����ا �ل���ن���وع �ل����ث����اين، �جل��ل�����ص��ات �ل��ف��ردي��ة 
ق�صمني،  على  فهي  �ل��ف��ردي��ة(،  )�ملنا�صحة 
من  يتم  �لتي  �لنف�صية  �جلل�صات  �أولهما: 
�لنزيل،  �صخ�صية  طبيعة  معرفة  خاللها 
وت��ق��ي��ي��م ح���ال���ت���ه �ل�����ص��ح��ي��ة و�ل��ن��ف�����ص��ي��ة، 
و�لطمئنان �إلى �حلالة �لنف�صية و�لذهنية 
للموقوف، وم�ساعدته يف جتاوز �ل�سغوط 
�لنف�صية �لتي يعاين منها، وكذلك �إك�صابه 
�ل�صلوكيات  �ملتعلقة بتعديل  �ملهار�ت  بع�س 
�ل�������ص���ل���ب���ي���ة، وم�������ص���اع���دت���ه ع���ل���ى �ل��ت��ف��ك��ري 
�لإي��ج��اب��ي، وم���ن ث��م �إح��ال��ت��ه �إل���ى �للجان 

�ل�صرعية.   
)�لق�صم  �ل�����ص��رع��ي��ة  �جل��ل�����ص��ات  و�أم����ا 
�ل������ث������اين(، ف���ي���ت���م م�����ن خ���الل���ه���ا �حل������و�ر 
فردية عرب  ب�صورة  �ملوقوف  و�ملناق�صة مع 
ث��الث��ة �أع�����ص��اء �أو ع�����ص��وي��ن ع��ل��ى �لأق����ل، 
و�لو�صوح  بال�صر�حة  تت�صم  ودي��ة،  ب�صورة 
بها،  يتعلق  وم��ا  ق�صيته،  مالب�صات  ح��ول 
و�لأ�صباب �لتي �أدت به �إلى �لوقوع يف هذه 
ي��ت��م توجيه  ث���م  ت��ل��ك، وم���ن  �أو  �مل��خ��ال��ف��ة 
�لكتاب  من  باأدلته  له  �حلق  وبيان  �لن�صح 

و�ل�صنة.

البرنامج الثاني
ي��ن��ف��ذ �ل��ربن��ام��ج �ل��وق��ائ��ي �ل���ع���ام، خ��الل 

فكر

»آفاق« تستعرض برامج المناصحة 
بمركز األمير محمد بن نايف

�ل���ع���ام �ل����در������ص����ي، ويف ف�����ص��ل �ل�����ص��ي��ف. 
خالل  من  �ملنا�صحة  مركز  �إد�رة  وتهدف 
�مل�����ص��ارك��ة �ملجتمعية  �إل���ى  �ل���رب�م���ج،  ه���ذه 
�صر�ئحهم،  ب�صتى  �ملو�طنني  مع  �لفاعلة 
وفعالياته،  �ملركز  بر�مج  على  و�إطالعهم 
�ملنا�صحة  ون��ق��ل خ��ال���ص��ة جت���ارب جل���ان 
يف �ل��ت��وع��ي��ة و�ل��ت��وج��ي��ه حل��ام��ل��ي �ل��ف��ك��ر 
يف  �لجتماعية  �ملتغري�ت  ور�صد  �ل�صال، 
و�ملحافظة  وتر�صيدها،  �ل�صباب،  �صفوف 
ع��ل��ى �ل��ل��ح��م��ة �ل��وط��ن��ي��ة، وت��ع��زي��ز �ل���ولء 

و�لنتماء.
�ل������ربن������ام������ج،  ه����������ذ�  يف  وي�����ن�����ف�����ذ   
�خلطب،  مثل:  �لفعاليات،  من  جمموعة 
و�مل���ح���ا����ص���ر�ت، و�ل����ن����دو�ت يف �جل���و�م���ع، 
و�ل��ك��ل��ي��ات �جل��ام��ع��ي��ة، وم���د�ر����س �لبنني 
�لكتيبات  �آلف  توزع خالله  كما  و�لبنات، 
و�مل����ط����وي����ات و�ل���ت�������ص���ج���ي���الت، و�أ����ص���ئ���ل���ة 
�مل�����ص��اب��ق��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ف��ك��ري��ة �مل��وج��ه��ة 

ملحاربة �لفكر �ملتطرف.
وي���ت���وج ب����ال����زي����ار�ت �مل���ي���د�ن���ي���ة �إل���ى  
�ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة وم�����ص��اي��خ �ل��ق��ب��ائ��ل، 
وح��ث��ه��م ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة �ل��ف��ك��ر �مل��ت��ط��رف، 
و�إقامة  نظرهم،  وجهات  �إل��ى  و�ل�صتماع 
ح���ل���ق���ات �ل���ن���ق���ا����س �مل���ث���م���رة م����ع م��ث��ق��ف��ي 

�ملحافظة، ودعاتها يف لقاء�ت عامة.
ويختم كل برنامج بلقاء عام يجمع 
يف  �مل�صاركة  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  م�صوؤويل 
و�لتعليم  �لرتبية  �لربنامج من من�صوبي 
و�لأع��ي��ان  و�لوجهاء  و�خلطباء،  و�ل��دع��اة 
�مل�صاركني،  تكرمي  فيه  ويتم  و�ملو�طنني، 
و�لنقدية  �لعينية  �جل��و�ئ��ز  ف��ي��ه  ومت��ن��ح 

للفائزين يف �مل�صابقات �لعامة.
ووف���ق���ا مل�����ص��ادر م��ط��ل��ع��ة، ُن���ف���ذ ه��ذ� 
�أك��ر من 40 حمافظة على  �لربنامج يف 
يف  حمافظات  �صت  منها  �ململكة،  م�صتوى 
ورنية،  )ت��رب��ة،  وه��ي:  �جلنوبية،  �ملنطقة 

و�لنما�س، وظهر�ن �جلنوب، و�صرور�(. 
ون���ظ���ر� �إل�����ى مت��ي��ز م��ن��ط��ق��ة ع�صري 
ولكرة  �صياحية،  ج��ذب  منطقة  بكونها 
�ل����و�ف����دي����ن �إل����ي����ه����ا م����ن ����ص���ت���ى م��ن��اط��ق 
�ملنا�صحة يف مركز  �إد�رة  �ململكة، حر�صت 
مع  بالتن�صيق  ن��اي��ف،  ب��ن  حممد  �لأم���ري 
و�إد�رة  �لإ���ص��الم��ي��ة،  �ل�����ص��وؤون  وز�رة  ف��رع 
خالد،  �مللك  وجامعة  و�لتعليم،  �لرتبية 
ع��ل��ى �إق����ام����ة �أن�����ص��ط��ة ت���وع���وي���ة وق��ائ��ي��ة 
�لنحر�فات  على  تركز  لل�صباب،  �صيفية 
�لإره���اب  �أو  و�ل��ت��ط��رف،  كالغلو  �لفكرية 
و�لتفجري، و�خلروج �إلى جبهات �ل�صر�ع، 
�أم��ن  �مل���ه���ددة  �ل�صلوكية  �لن��ح��ر�ف��ات  �أو 

�ملجتمع.
هذه  تنقذها  �لتي  �لرب�مج  وتغطي 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة، ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات 
�لنوع من  ه��ذ�  و�أق��ي��م  �ل�صياحية،  ع�صري  
�ل����رب�م����ج يف دورت������ني ���ص��ي��ف��ي��ت��ني خ��الل 

�لعطلة �ل�صيفية لعامي 1433 و 1434.

البرنامج الثالث 
يف برنامج �ملنا�صحة �ملوجهة، يتم �حلو�ر 
و�ملنا�صحة لبع�س �لأ�صخا�س �مل�صتهدفني 
خ�������ارج �ل���ت���وق���ي���ف، مم����ن ي����ك����ون ع��ل��ي��ه��م 
�أو  �ملنحرف،  بالفكر  بتاأثرهم  ملحوظات 
�ل�صر�ع،  �أم��اك��ن  �إل��ى  نية �خل��روج  لديهم 
وهذ� �لنوع يكون يف �لغالب، وفقا مل�صادر 
�ل�صخ�س  م��ن  بطلب  �مل��رك��ز،  م��ن  مقربة 
�ل��رغ��ب��ة ل��دى  ت��ت��و�ف��ر  �أن  �أه���ل���ه، ع��ل��ى  �أو 
�ملوقوف نف�صه، يف �ل�صتماع �إلى توجيهات 
ومعرفة  ق�صيته،  ح��ول  �ملنا�صحة  جل��ان 
�حلكم �ل�صرعي يف ذلك، ويكون �للقاء يف 

مكان منا�صب يجّهز لهذ� �للقاء. 
وقد تكون �لزيارة يف منزل �ل�صخ�س 
�مل�������ص���ت���ه���دف، ومي���ث���ل جل�����ان �مل��ن��ا���ص��ح��ة 
ونف�صيون  ���ص��رع��ي��ون  �أ����ص���ات���ذة  �ل��ل��ق��اء  يف 
�صابقا  �لربنامج  ه��ذ�  ونفذ  �جتماعيون، 
يف مناطق )جن���ر�ن، وج��ي��ز�ن، و�أب��ه��ا، ويف 
حم��اف��ظ��ات: خ��م��ي�����س م�����ص��ي��ط، و����ص���رور�، 

وبي�صة، وحمايل، و�لنما�س(.
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إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ

أساتذة

�أق�������وم  ك����ن����ت  �ل������ف������رتة  ه�������ذه  ويف 
ب���ال���ت���دري�������س و�لإ�������ص������ر�ف ع���ل���ى ط���الب 
ومناق�صة  )�ملاج�صتري(  �لعليا  �لدر��صات 
ر���ص��ائ��ل �مل��اج�����ص��ت��ري، �إل����ى ج��ان��ب عملي 

رئي�صا وع�صو� يف �لعديد من �للجان.
ت�������ص���رف���ت يف ب�����د�ي�����ة ه������ذ� �ل���ع���ام 
ب���الل���ت���ح���اق   1437-1436 �ل����در������ص����ي 
�أ���ص��ت��اذ� م�صاعد�  �مل��ل��ك خ��ال��د  ب��ج��ام��ع��ة 

بكلية �لعلوم و�لآد�ب بتنومة.
 

ماذا عن اهتماماتك البحثية؟
جم�������الت  يف  �ل����ب����ح����ث����ي  �ه�����ت�����م�����ام�����ي 
ع�����دة، �أه���م���ه���ا: ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات 
�لتو��صل  وبرجميات  �ملبا�صر  و�لتعليم 

�لجتماعي. 

حدثنا عن ق�شم عل�م احلا�شب 
بكلية العل�م والآداب بتن�مه؟

بجهود كبرية من عميد �لكلية �لدكتور 
ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �إب��ر�ه��ي��م �ل��ف��ق��ي��ه، �أن�����ص��يء 
�لق�صم مع �إن�صاء �لكلية يف �لعام �لدر��صي 
1434/1433، ويعمل بالق�صم �لآن طاقم 
تدري�س  هيئة  �أع�صاء  ت�صعة  م��ن  مكون 
يتتلمذ على �أيديهم 100 طالب،  ويتوقع 
250 طالبا  �إل��ى  �لطالب  يرتفع عدد  �أن 
باكتمال �لدفعات �لدر��صية بعد عامني، 
كما يتوقع �زدياد �لهيئة �لتدري�صية �إلى 

15 ع�صو�.
متميز�  �لق�صم  يكون  لأن  ونطمح 
�أع���ل���ى  ي��ح��ق��ق  و�أن  وت���ق���ن���ي���ا،  م���ع���رف���ي���ا 
معايري �جلودة يف جمال علوم �حلا�صب 
تنعك�س  �ل���ت���ي  �مل���ع���ل���وم���ات  وت��ك��ن��ل��وج��ي��ا 
ب����دوره����ا ع��ل��ى �ل���ط���ال���ب. ون��ط��م��ح �إل���ى 
على  ق���ادر�  تعليميا  مميز  جيل  تخريج 
�أن يقود م�صرية �لتعليم و�أن يدعم �صوق 
تنمية  يف  ت�صهم  ووطنية  بكفاءة  �لعمل 

�ملنطقة و�ململكة ككل.
�إل���ى �جل��ه��ود �لكبرية  �أ���ص��ري  وه��ن��ا 
�ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ع��م��ي��د �ل��ك��ل��ي��ة �لأ���ص��ت��اذ 
�لفقيه  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��ع��زي��ز  �ل��دك��ت��ور عبد 

منصور الطيب

بكلية  �حلا�صوب  علوم  ق�صم  رئي�س  ن�صح 
�لدكتور  �لأ�صتاذ  بتنومة،  و�لآد�ب  �لعلوم 
ب�صرورة  �لطالب  �حلاليبة،  نايف  �أمين 
�لن��ت��ب��اه �إل���ى ���ص��رح �مل��در���س ج��ي��د� �أث��ن��اء 
�مل���ح���ا����ص���رة، وب�����األ ي��خ��ج��ل �أح���ده���م من 
ي�صتوعبها  مل  معلومة  �أي���ة  ع��ن  �ل�����ص��وؤ�ل 
للعمل  �رت��ي��اح��ه  م��ب��دي��ا  يفهمها،  مل  �أو 
ب���اجل���ام���ع���ة و�ل���ك���ل���ي���ة، م����وؤك����د� مت��ي��زه��ا 
بالتناغم �لتام و�ن�صجام �لكادر �لأكادميي 
مع �لإد�ري، مما يوؤدي �إلى �إجناز �لأعمال 
و�خل�����دم�����ات ب����ك����ف����اءة، ل��ت��ل��ب��ي ب����دوره����ا 

�حتياجات �لطالب.

م�شريتك العلمية
والعملية يف �سطور؟

م����ن م���و�ل���ي���د م���دي���ن���ة م������اأدب������ا، �إح������دى 
حم������اف������ظ������ة �لأردن. �أن���ه���ي���ت �ل���در�����ص���ة 
�إل���ى  ت��وج��ه��ت  ث���م  �ل���ث���ان���وي���ة ع����ام 1996 

�جلمهورية �لأوكر�نية ملتابعة �لدر��صة.
نلت �صهادة �لبكالوريو�س يف هند�صة 
دنربوبرتوف�صك  جامعة  م��ن  �حل��ا���ص��وب 
ثم   .2001 ع����ام  �أوك���ر�ن���ي���ا  يف  �ل��وط��ن��ي��ة 
ت���اب���ع���ت �مل�������ص���رية �ل���در�����ص���ي���ة وح�����ص��ل��ت 
ع��ل��ى �مل��اج�����ص��ت��ري يف ه��ن��د���ص��ة �حل��ا���ص��وب 
وك��ان   ،2002 ع���ام  نف�صها  �جل��ام��ع��ة  م��ن 
طموحي ملو��صلة �لتح�صيل �لعلمي د�فعا 
نلت  �إذ  �ل��دك��ت��ور�ه  برنامج  يف  لت�صجيلي 
�صهادة �لدكتور�ه يف هند�صة �حلا�صوب من 
لإلكرتونيات  �لوطنية  خاركوف  جامعة 

�لر�ديو يف �أوكر�نيا عام 2006.
ث��م ب����د�أت �مل��رح��ل��ة �لأك��ادمي��ي��ة ع��ام 
بق�صم  متفرغ  غري  م�صاعد�  �أ�صتاذ�   2007
�ل��ع��ل��وم بجامعة  كلية  �حل��ا���ص��ب يف  ع��ل��وم 

جر�س �لأهلية بالأردن.
للتدري�س  �ن��ت��ق��ل��ت   2009 ع���ام  ويف 
يف  و�لتكنولوجيا  للعلوم  دمل��ون  بجامعة 
مملكة �لبحرين بق�صم علوم �حلا�صب �إلى 

نهاية عام 2013.

�حلديثة  بالتكنولوجيا  �لق�صم  دع��م  يف 
��صتقطاب  يف جم��ال �حل��ا���ص��ب، وك��ذل��ك 
خمتلف  من  �أكادمييا  متميزين  �أ�صاتذة 

�جلن�صيات.

كيف تري جامعة امللك خالد؟
تقنية  على  يعتمد  متميز  علمي  ���ص��رح 
تعليم  لتقدمي  و�لت�����ص��الت  �مل��ع��ل��وم��ات 
كل  للجميع يف  ت�صل  متميزة  ج��ودة  ذي 
�أ�صلوب  على  �جلامعة  تعتمد  كما  مكان، 
�لو�صائل  ب��ا���ص��ت��خ��د�م  ب��ع��د  ع��ن  �لتعليم 
�لإل��ك��رتون��ي��ة �حل��دي��ث��ة و�مل��ت��ق��دم��ة جد� 
وت���ق���دمي  �لأد�ء،  ج������ودة  يف  و�مل���ت���م���ي���زة 
حم��ت��وى در�����ص���ي م��ت��م��ي��ز، �إ���ص��اف��ة �إل���ى 
�ل��ط��الب  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبي  �جل��ام��ع��ة  �أن 
على  باعتمادها  تخ�ص�صاتهم  مبختلف 
�أ�ص�س ومبادئ ترتكز على �أحدث �أ�صاليب 
�جلامعات  �أع���رق  يف  �ملطبقة  �ل��ت��دري�����س 

�لعاملية.

وماذا عن كلية العل�م والآداب
يف تن�مه ب�شفة عامة؟

نلحظ  �إذ  �لتام،  بالتناغم  �لكلية  تتميز 
�ن�����ص��ج��ام �ل���ك���ادر �لأك���ادمي���ي م��ع �ل��ك��ادر 
�لإد�ري، وذلك يوؤدي �إلى �إجناز �لأعمال 
و�خل�����دم�����ات ب���ك���ف���اءة ل��ت��ل��ب��ي ب����دوره����ا 
�حتياجات �لطالب يف �لكلية، كما ت�صم 
ك�����ادر� �إد�ري������ا م��ت��م��ي��ز� ي��ق��دم �خل��دم��ات 
بكفاءة  �لكلية  من�صوبي  �ملختلفة جلميع 

و�صرعة.
اإيجابيات و�شلبيات

لحظتها على الطالب؟
�لعالية  �لأخ��الق  �أك��ر ما مييز طالبنا 
و�ل���ق���ي���م �حل���م���ي���دة، و�ح��������رت�م �ل��ن��ظ��م 
�لعامة و�لقو�نني، �ملنبثقة من �ل�صريعة 

�لإ�صالمية.
ك��م��ا ت��ع��ج��ب��ن��ي ق��اب��ل��ي��ة و����ص��ت��ج��اب��ة 
�ل���ك���ث���ري م����ن �ل����ط����الب ل��ل��ت��غ��ي��ري ن��ح��و 
و�إر���ص��اده��م،  توجيههم  مت  �إذ�  �لأف�����ص��ل 
�إل��ى  �ل�صلبيات  �إل��ى حتويل  ي���وؤدي  وه��ذ� 

بع�س  عند  �ل�صلبيات  وم��ن  �إي��ج��اب��ي��ات، 
�مل��ح��ا���ص��ر�ت، مما  �ل��ط��الب تغيبهم ع��ن 
وكذلك  �لدر��صي،  حت�صيلهم  على  يوؤثر 
�أثناء  جيد�  �ملدر�س  ل�صرح  �لنتباه  عدم 
�مل���ح���ا����ص���رة، و�ل�������رتدد يف �ل�������ص���وؤ�ل عن 

معلومة مل ي�صتوعبها �أو يفهمها.

مب تن�سح الطالب؟
�أدع����و جميع ط��الب��ن��ا �إل���ى ����ص���رورة ب��دء 
ن�ساط و�ج��ت��ه��اد، و�لأه���م  �ل��در����س��ة بكل 
م��د�ر  �جل��ي��د على  �لتخطيط  ذل��ك  م��ن 
�ل��ع��ام �ل��در����ص��ي، و�أن�����ص��ح��ه��م ب��امل��ذ�ك��رة 

ب�صورة يومية، فهي �أ�صا�س �لتفوق.
�لن�صاطات  �أن�صحهم مبمار�صة  كما 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة د�خ�����ل �جل��ام��ع��ة وخ��ارج��ه��ا، 
ويجب �أن ينبه �لطالب �إلى �أنه لي�س كل 
ن�ساط ثقايف مقبول وتربويا، كما يجب 
�مل�صابقة  يف  و�مل�����ص��ارك��ات  �ملطالعة  عليه 
كتابة  يف  و�لإ�صهام  و�لريا�صة،  �لفكرية 
وت��ع��ل��م  �أو جم���ل���ة،  م���ق���الت يف ج���ري���دة 
من  نافعة  �أ�صياء  وم�صاهدة  �لكمبيوتر، 
�أو �لفيديو.  �أو �لكمبيوتر  خالل �لتلفاز 
�لأن�صطة  �لأم��ور  تعد من  وجميع هذه 
ونف�صيا  بدنيا  للطالب  �ملفيدة  �لثقافية 
وفكريا وروحيا. كما �ألفت نظر �لطالب 
�أثناء  جيد�  �مل��در���س  �صرح  �إل��ى  لالنتباه 
�أح���ده���م من  ي��خ��ج��ل  و�أل  �مل���ح���ا����ص���رة. 
ي�صتوعبها  مل  معلومة  �أي��ة  عن  �ل�صوؤ�ل 

�أو يفهمها.

م�شاحة حرة مب ت�شغلها؟ 
�مللك خالد،  �إلى جامعة  بانتمائي  �أفخر 
ذلك �ل�صرح �لعلمي  �لكبري �لذي  يقدم 
�أعلى معايري �جلودة يف جميع �ملجالت،  
�لأ�صتاذ  مديرها  �إل���ى  بال�صكر  و�أت��ق��دم  
�ل��دك��ت��ور عبد �ل��رح��م��ن  �ل�����د�ود،  و�إل��ى 
ب��ت��ن��وم��ة،  و�لآد�ب  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
�إبر�هيم  �لعزيز  عبد  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ص��ت��اذ 
�صبيل  يف  �لو��صحة  جلهودهما  �لفقيه؛ 

رفعة �لكلية و�جلامعة.

الحاليبة: كليتنا يميزها التناغم 
وعيب الطالب التردد في السؤال
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أساتذة

خالد العمري

�مل�صاعد  �مل��ال��ي��ة  �مل��ح��ا���ص��ب��ة  �أ���ص��ت��اذ  ن�صح 
عثمان،  �إب��ر�ه��ي��م  ع��ب��د�هلل  د.  باجلامعة، 
�ل������ط������الب، ب����ال����ت����و������ص����ل م�����ع �مل���ر����ص���د 
�لأك��ادمي��ي م��ن ب��د�ي��ة ت�صجيل �مل��ق��رر�ت 
�لدر��صي. وخل�س يف  �لف�صل  نهاية  �إل��ى 
�لتي  �ل�صعوبات  �أب���رز  »�آف����اق«  م��ع  ح���و�ر 

يو�جهها طالب ق�صم �ملحا�صبة.

ما الذي دفعك اإلى درا�سة
املحا�سبة املالية؟

�إع����ج����اب����ي ب���ع���م���ل �مل���ح���ا����ص���ب���ني �ل���ذي���ن 
عمل  فطبيعة  �لأرق������ام؛  م��ع  ي��ت��ع��ام��ل��ون 
�ملحا�صب هو قيا�س �لأحد�ث �ملالية، ومن 
ويتطلب  للم�صتفيدين،  تو�صليها  ث��م 
ذل���ك م��ه��ارة �ل��ت��ع��ام��ل م��ع �لأرق�����ام �لتي 

�أجيدها منذ نعومة �أظافري.
�ملحا�صبة ب�صفتها تخ�ص�صا  �أن  كما 
يف  متعددة  فر�صا  ل��ل��د�ر���س  يتيح  نوعيا 
�صوق �لعمل لتعدد م�صار�تها، عالوة على 
باملعلومات  �لإم����د�د  جم��ال  يف  �أهميتها 

�ملفيدة يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�صتثمارية.
   

ما الفرق بني املحا�سبة املالية 
واملحا�سبة الإدارية؟ 

ب��اإن��ت��اج  ن��ظ��ام يخت�س  �مل��ال��ي��ة  �مل��ح��ا���ص��ب��ة 
�ملعلومات �ملالية وتو�صيلها �إلى �لأطر�ف 
مالية  ق��و�ئ��م  �صكل  يف  منها،  �مل�صتفيدة 
�ت��خ��اذ  �لأط�����ر�ف يف  ه���ذه  م��ن��ه��ا  ت�صفيد 
ق���ر�ر�ت���ه���ا �ل���ص��ت��ث��م��اري��ة و�ل��ت��م��وي��ل��ي��ة. 
تاريخية  ب��اأن��ه��ا  �مل��ع��ل��وم��ات  تلك  وتتميز 
�ملحا�صبية،  باملبادئ  ومقيدة  و�إجمالية 

كما �أن �ملن�صاأة ملزمة باإعد�دها.
�أما �ملحا�صبة �لإد�رية، فهي تخت�س 
ب�����ت��ج��م��ي��ع وت���ب���وي���ب وحت��ل��ي��ل وت��خ��زي��ن 
ن��اجت��ة  �أو م��ع��ل��وم��ات  �أ���ص��ا���ص��ي��ة  ب��ي��ان��ات 

املالية »امليزانية«؟ 
ق��ائ��م��ة �مل���رك���ز ت��ع��د مب��ن��زل��ة ت��ق��ري��ر عن 
معني،  ت��اري��خ  يف  للمن�صاأة  �مل��ايل  �لو�صع 
وت���و����ص���ح �مل���ع���ل���وم���ات �خل���ا����ص���ة ب��ق��ي��م��ة 
وم�صادر  )�لأ���ص��ول(  �ملن�صاأة  ��صتثمار�ت 
وحقوق  �للتز�مات  يف  �ملتمثلة  متويلها 

�مللكية.
وت��ف��ي��د ه����ذه �ل��ق��ائ��م��ة يف ت��ق��دمي 
م��ع��ل��وم��ات ت�����ص��ت��خ��دم ب��و����ص��ط��ة �أط����ر�ف 
خمتلفة لأغر��س متباينة �أهمها: تقييم 
للمن�صاأة، وح�صاب معدلت  �ملايل  �لهيكل 
�صيولة  وحتديد  �ل�صتثمار،  على  �لعائد 
�مل��ن�����ص��اأة وم��رون��ت��ه��ا �مل��ال��ي��ة. وم���ن خ��الل 
�ملخاطرة  درج��ة  ذل��ك ميكن �حلكم على 

�لتي تتعر�س لها �ملن�صاأة.
وع���ل���ى �ل���رغ���م م���ن �أه��م��ي��ة ق��ائ��م��ة 
من  حتد  قيود�  هناك  ف��اإن  �ملالية  �ملركز 
دللتها وقدرتها على �لوفاء باحتياجات 

�لأطر�ف �مل�صتفيدة.
ف��م��ن �ل��ن��اح��ي��ة �مل��ث��ال��ي��ة ي��ج��ب �أن 
بقيمها  و�لل����ت����ز�م����ات  �لأ�����ص����ول  ت���ق���وم 
�مللكية  ف����اإن ح��ق��وق  �جل���اري���ة، وح��ي��ن��ئ��ذ 
»������ص�����ايف �لأ��������ص�������ول« ت����ع����رّب ع�����ن ����ص���ايف 
�ملبادئ  �أن  �إل  للمن�صاأة،  �حلقيقة  �لقيمة 
�مل��ح��ا���ص��ب��ي��ة �مل���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه��ا م���ا ز�ل���ت 
ك��اأ���ص��ا���س  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  بالتكلفة  تتم�صك 
�لعنا�صر؛ ل�صعوبة حتديد  لتقومي تلك 

قيمها �جلارية بطريقة مو�صوعية.
�أن ه��ن��اك بع�س  �إل����ى ذل���ك  �أ���ص��ف   
طريق  عن  قيمها  حتديد  يتم  �لعنا�صر 
خم�ص�صات  م��ث��ل:  �ل�صخ�صي،  �لتقدير 
�مل�����ص��ك��وك فيها،  �ل���ص��ت��ه��الك و�ل���دي���ون 

وهذ� قد يوؤثر يف دقتها ومو�صوعيتها.
 �إ���ص��اف��ة �إل���ى م��ا ت��ق��دم، ف���اإن هناك 
�لتاأثري  ذ�ت  و�ل��ظ��روف  �ل��ع��و�م��ل  بع�س 
�جل�����وه�����ري يف �مل����رك����ز �مل�������ايل ون���ت���ائ���ج 
�لأع����م����ال، ول ت��ع��ك�����ص��ه��ا ه����ذه �ل��ق��ائ��م��ة 

يف  للمعلومات  فرعية  �أخ���رى  نظم  م��ن 
�ل�صركة لغر�س �إنتاج معلومات ذ�ت طابع 
كمي »مالية كانت �أم غري مالية«، ت�صاعد 
و�تخاذ  و�ل��رق��اب��ة  �لتخطيط  يف  �لإد�رة 
�لأط���ر�ف  تخدم  بذلك  فهي  �ل��ق��ر�ر�ت؛ 

�لد�خلية للمن�صاأة »�إد�رة �ملن�صاأة«.
وت��ت��ع��ام��ل �مل��ح��ا���ص��ب��ة �لإد�ري�������ة مع 
تاريخيه وم�صتقبلية، وتقاريرها  �أحد�ث 
�أكر تف�صيال من �ملحا�صبة �ملالية وغري 

مقيدة بقو�عد ومعايري حما�صبية.

ا�شرح لنا مفه�م ال�شنة املالية؟ 
�ل�صنة �ملالية هي �لفرتة �ملحا�صبية �لتي 
ت��ع��ّد ع��ن��ه��ا �ل��ت��ق��اري��ر �مل��ال��ي��ة، وت��ب��ل��غ 12 
�صهر�، للتعرف على �ملركز �ملايل للمن�صاأة 
لفر�س  تطبيق  وذل��ك  �أعمالها،  ونتائج 
�لدورية �أو �لفرتة �ملحا�صبية �لتي تق�صي 
بتق�صيم حياة �ملن�صاأة �مل�صتمرة �إلى فرت�ت 
م��ال��ي��ة م��ت�����ص��اوي��ة غ��ال��ب��ا م���ا ت��ك��ون �صنة 
�لتقارير  مل�صتخدمي  �ملعلومات  لتوفري 
�ملالية لتخاذ �لقر�ر�ت يف �لأجل �لق�صري 
وتزويد �لأطر�ف �ملعنية باملوؤ�صر�ت �لتي 

متكنهم من تقومي �لأد�ء.
 وتبد�أ �لفرتة �ملحا�صبية من مطلع 
يناير، وتنتهي يف 31 دي�صمرب من كل عام، 
وقد تختلف بد�ية �لفرتة �ملحا�صبية من 
�إذ� مل حت��دد �جلهات  �أخ���رى  �إل��ى  �صركة 
�لتنظيمية تاريخا حمدد� لبد�ية ونهاية 

هذه �لفرتة.
�لتنظيمية  �جل���ه���ات  ف�����اإن  ك���ذل���ك 
مالية  قو�ئم  ب��اإع��د�د  �ل�صركات  تلزم  قد 
حتدث  قد  لأن��ه  �صنوية(؛  )رب��ع  لفرت�ت 
خ��الل �ل��ع��ام ت��غ��ري�ت م��ن �صاأنها �إح��د�ث 
ت��غ��ي��ري يف �جت����اه �ل���ق���ر�ر �ل����ذي ي��ت��خ��ذه 

م�صتخدم �ملعلومات �ملحا�صبية.

وماذا عن قائمة املركز

عثمان: إهمال مبادئ المحاسبة
يضعف معدل التخرج

نقدية،  �صورة  يف  عنها  �لتعبري  ل�صعوبة 
م���ث���ل: �ل���ع���ق���ود و�لرت����ب����اط����ات �مل��ربم��ة 
�مل�صتقبل  يف  �أ����ص���ول  ����ص���ر�ء  ب��خ�����ص��و���س 

وكفاءة و�صهرة رجال �لإد�رة �لعليا.

هل من �شع�بات
ت�اجه طالب املحا�شبة؟

�أب����رز �ل�����ص��ع��وب��ات �ل��ت��ي ي��و�ج��ه��ه��ا ط��الب 
ببع�س  �هتمامهم  ع��دم  �ملحا�صبة،  ق�صم 
مثل:  �لتخ�ص�س،  يف  �لأ�صا�صية  �ملقرر�ت 
�ملتو�صطة  و�ملحا�صبة  �ملحا�صبة،  م��ب��ادئ 
فيهما،  متدنية  درج��ات  على  وح�صولهم 
وه��ذ� ي��وؤث��ر يف حت�صيلهم �لأك��ادمي��ي يف 
تعتمد  لأنها  �لتخ�ص�س؛  مقرر�ت  بقية 
يف �لأ�صا�س على تلك �ملقرر�ت �لأ�صا�صية؛ 
وي�����رتت�����ب ع���ل���ى ذل������ك ت���ع���ر �ل���ط���ال���ب 
و�نخفا�س معدله، ورمبا يتخرج بتقدير 

غري مرغوب فيه.
�لطالب  بع�س  �أن  ذل��ك  �إل��ى  �أ�صف 
يجيدون  ل  �ملحا�صبة  لق�صم  �ملنت�صبني 
�للغة �لإجنليزية �لتي �أ�صبحت �لآن لغة 

�ملعامالت �ملالية.
ت�صتخدم  �ل�����ص��رك��ات  م��ن  ف��ال��ك��ث��ري 
�إد�رة  �مل��ح��ا���ص��ب��ي��ة �جل���اه���زة يف  �ل���رب�م���ج 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا �مل����ال����ي����ة، وه�����ي يف �ل���غ���ال���ب 
م��ع��دة ب��ال��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة، ل��ذل��ك ف��اإن 
ه��ن��اك ����ص���رورة لإمل�����ام �ل��ط��ال��ب ببع�س 
�لتي  �لرئي�صة  �ملحا�صبية  �مل�صطلحات 

متكنه من �إجادة عمله بعد تخرجه.
  وق�صم �ملحا�صبة �أعطى هذه �مل�صكلة 
�هتمامه �خلا�س من خالل حث �أع�صاء 
ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س ع��ل��ى ت��ع��ري��ف �ل��ط��ال��ب 
ب��امل�����ص��ط��ل��ح��ات �مل��ح��ا���ص��ب��ي��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة 
ل���ل���م���ق���رر، ومت��ك��ي��ن��ه��م م����ن ح����ل ب��ع�����س 
�لتطبيقات �ملحا�صبية باللغة �لإجنليزية، 
بالإ�صافة �إلى و�صع �أ�صئلة بهذه �للغة يف 

�ختبار�ت �ملقرر.

كيف ترى اأهمية البحث
العلمي يف اجلامعة؟

ب�صكل  خ��ال��د،  �مللك  جامعة  �هتمت 
�لعلمي  بالبحث  �لنظري،  منقطع 
و�لكر��صي  �ملر�كز  �إن�صاء  من خالل 
�ل���ب���ح���ث���ي���ة، وت���ن���ظ���ي���م �مل�����وؤمت�����ر�ت 
�ل���ع���م���ل���ي���ة و�إ��������ص�������د�ر �ل������دوري������ات 
و�مل���ج���الت �ل��ع��ل��م��ي��ة، ور����ص���دت له 
�لكثري من  مكنت  �ل��ت��ي  �مل��ي��ز�ن��ي��ات 
�إكمال  من  �لتدري�س  هيئة  �أع�صاء 
�أبحاثهم ون�صرها يف جمالت علمية 

عاملية.  
وق����د �أ���ص��ب��ح �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي 
�ل��ت��ي  �لأدو�ت  �أه������م  م����ن  و�ح�������د� 
ت�����ص��ت��خ��دم يف ح���ل �مل�����ص��ك��الت �ل��ت��ي 
ت��و�ج��ه��ه��ا �مل��ج��ت��م��ع��ات م���ن خ��الل 
ت��ف�����ص��ري �ل����ظ����و�ه����ر و�ل���ت���ن���ب���وؤ ب��ه��ا 
وق��و�ن��ني  تعميمات  �إل���ى  ل��ل��و���ص��ول 
عامة، كما �أن �لبحث �لعلمي �أ�صبح 
جميع  عليه  يبنى  �ل���ذي  �ل���ص��ا���س 

�ملكت�صفات و�ملخرتعات �حلديثة.

كلمة اأخرية؟
ع��ل��ى �ل���ط���الب �����ص����رورة �ل��ت��و����ص��ل 
م���ع �مل��ر���ص��د �لأك����ادمي����ي م���ن ب��د�ي��ة 
�ل��ت�����ص��ج��ي��ل ل���ل���م���ق���رر�ت �إل�����ى ن��ه��اي��ة 
�لف�صل �لدر��صي؛ لأن ذلك يجنبهم 
�لكثري من �ملخاطر، فقد لحظنا �أن 
عدد� من �لطالب ينتظر حتى وقوع 
�مل�صكلة، ثم يبحث عن معاجلات لها، 
وكان من �ملمكن جتازوها من خالل 

�لإر�صاد �لأكادميي.
بع�س  جت��د  �مل��ث��ال،  �صبيل  فعلى 
�ملنخف�صة  �مل���ع���دلت  ذوي  �ل��ط��الب 
�ل��وح��د�ت  ك��ب��ري� م��ن  ع����دد�  ي�صيف 
جت��اوزه��ا،  ع��ل��ي��ه  ي�صعب  �ل��در����ص��ي��ة 
�لأم��������ر �ل�������ذي ي��������وؤدي �إل�������ى ت��ف��اق��م 

م�صكلته.
�أم������ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة �إل������ى م��ن�����ص��وب��ي 
�جلامعة من �أع�صاء هيئة �لتدري�س، 
فاأو�صيهم ب�صرورة تفعيل دور �ملر�صد 
�لأك����ادمي����ي ب���الأق�������ص���ام؛ لأن����ه يجب 

��صتك�صاف �ملخاطر قبل وقوعها.

من أوصلنا إلى ذلك؟

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

مقارنة �أر�ها ظاملة ر�صمها �لزميل �لر�ئع فهد �خلمي�صي يف �ل�صفحة 
�لأخرية )�لكاركاتري(، �لعدد �ملا�صي من »�آفاق«، وج�صد فيها �لطالب 
هناك )يق�صد خارج �ململكة ح�صب ما �أعتقد(، وهو يتكبد عناء كبري� 

للذهاب �إلى �ملدر�صة ويتحمل �لكثري لكي يو��صل طريقه يف �لتعلم.
ويف �ملقابل، �صور �لطالب لدينا باأنه ك�صول يبحث عن �لإجاز�ت 

يف كل منا�صبة، و�أ�صبح �جلميع يتندر على طالبنا بذلك.
لقد و�صل �لأمر ب�صريحة من �لطالب �إلى �لبحث عن  �لإجاز�ت 
ومربر�تها، و�لدعاء مع كل قطرة مطر �أو بد�ية غبار بتعليق �لدر��صة، 
كما يبحث �آخرون عن تقرير طبي ي�صمح له بالغياب ولو يوما و�حد�.

�لعادة  ه��ذه  �أ�صهمت يف غر�س  متعددة  �أط��ر�ف��ا  هناك  �أن  �صك  ل 
�ل�صلبية يف نفو�س طالبنا؛ فاملدر�صة لها دور كبري يف ذلك لأنها لي�صت 
بيئة جاذبة حا�صنة ح�صب ر�أي طالب كثريين، كما �أنها مل تقم بدورها 
�لعقابي جتاه من يتغيب دون �صبب وجيه، وبخا�صة �لغياب �جلماعي 

قبل وبعد �لإجاز�ت �لر�صمية.
�مل��در���ص��ة، م��ن خالل  ل��دور  �أن �لأ���ص��رة يقع عليها دور م��و�ز  كما 
ما  يتعلم  حيث  مدر�صته  ح�صور  يف  و�لرغبة  �جلدية  �لطالب  تعليم 

ينفعه يف دينه ودنياه.
وعلى �لأ�صرة �أي�صا عدم ت�صجيع �بنها �أو �بنتها على �لغياب من 
حلث  معينة  �آلية  �إيجاد  يف  �ملدر�صة  مع  و�لتو��صل  مقبول،  عذر  دون 

�لطالب على �حل�صور وحتبيبهم �إلى �ملدر�صة.
�مل��ق��روء و�لإل��ك��رتوين  �ل���دور على و�صائل �لإع���الم   ك��ذل��ك يقع 
وم���و�ق���ع �ل��ت��و����ص��ل �لج��ت��م��اع��ي، ب��ع��دم ت��ك��ري�����س ذل���ك ع��ن��د �ل��ط��الب 

و�لطالبات، و�أن يكون �لإعالم و�صيلة بناء ل هدم. 
�ل�صورة  بهذه  لي�صو�  كلهم  �أن طالبنا  �إليه  �لإ���ص��ارة  �أود  ما  لكن 
�لدو�م  و�إذ� كان هناك حماولة للهروب من  �لنمطية بكل تفا�صيلها، 
�خل��وف  م��ن  كبرية  ل��درج��ة  ي�صل  مل  ولكنه  طبيعي،  فهذ�  �مل��در���ص��ي، 

جتعلنا نت�صور �أن هّم طالبنا ينح�صر يف �لإجاز�ت.
وطننا،   �أ�صبح  بل  و�مل��وظ��ف،  و�ملهند�س  و�لطبيب  �لعامل  لدينا 
وهلل �حلمد، مكتفيا يف �أغلب �لتخ�ص�صات �لتي مت�س حياته، فمجتمع 
و�صل �إلى هذه �ملرحلة هل يحق لنا �أن ن�صف جميع  طالبه بالك�صالى؟ 

�أعتقد �أن ذلك ظلم.

وقفة
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جامعات سعودية

فتح القبول بدبلوم التأهيل اللغوي بأم القرى
بد�أ معهد تعليم �للغة �لعربية للناطقني بغريها، بجامعة �أم �لقرى، ��صتقبال طلبات �لت�صجيل للدر��صة يف 
�لدر��صية مبوقع �جلامعة  �لقبول للمنح  بو�بة  �للغوي« عرب  �لتاأهيل  »دبلوم يف  �لعربية  �للغة  ق�صم تعليم 
�لإلكرتوين. ودعا �ملعهد �لطالب �ملقبول �إلى مر�جعة �صفارة �ململكة يف بلده للح�صول على �لتاأ�صرية بعد 
�إ�صد�ر �إ�صعار �لقبول، ويف حال عدم وجود �صفارة �صعودية يف بلده؛  فعليه مر�جعة �صفارة �ململكة يف �لبلد 

�ملحدد يف بيانات �لت�صجيل.

امتيازات لحملة القرآن في الجامعة اإلسالمية
يحظى �مل�صاركون مب�صابقة �مللك عبد�لعزيز �لدولية حلفظ �لقر�آن �لكرمي وتالوته وتف�صريه بعناية خا�صة، 
�ل�صريفني  �ململكة ويف مقدمتهم خادم �حلرمني  قيادة  �لتكرمي و�لحتفاء من  ويلقون كل  و�هتمام كبري، 
�أن ُيفتح لهم �ملجال  �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز، حفظه �هلل، ومن مظاهر �لتكرمي للفائزين يف �مل�صابقة، 

وُت�سرع �لأبو�ب �أمامهم لاللتحاق باجلامعة �لإ�سالمية يف �ملدينة �لنبوية ملن تنطبق عليه �ل�سروط.

مجلس المنطقة يناقش محضر جامعة الجوف
ر�أ�س �أمري منطقة �جلوف، �صاحب �ل�صمو �مللكي، فهد بن بدر بن عبد�لعزيز، جل�صة جمل�س �ملنطقة �خلتامية 
��صتعر�س  �ملجل�س  �أن  �ملو�صى،  عبد�لعزيز  �ملنطقة،  ملجل�س  �لعام  �لأم��ني  و�أو�صح   .1437/1436 �مل��ايل  للعام 
�لهند�صية،  �للجنة  وياأتي يف مقدمتها حم�صر  �أعماله،  �ملدرجة على جدول  �للجان  �ملو�صوعات وحما�صر 
وجلنة �خلدمات و�ملر�فق �لعامة، و�إيجاد ج�صور �أو �أنفاق لربط �ملدينة �جلامعية بالطرق �ملجاورة. و�أ�صاف 
�أو�صى باإعادة طرح �مل�صار�ت من قبل �لأمانة و�إد�رة �لطرق و�لنقل وحتديد �لتقاطعات  �أن �ملجل�س  �ملو�صى 

�لتي تخدم �صالكي �لطرق.

محاضرة حول دور البنوك في دعم ريادة األعمال
نظمت عمادة �صوؤون �لطالب بجامعة �لأمري �صلطان، بالتعاون مع �لبنك �لأهلي �لتجاري، وجلنة �لإعالم 
�لأعمال  ري��ادة  م�صروعات  دع��م  يف  �مل�صريف  �لقطاع  »دور  بعنو�ن  حما�صرة  �ل�صعودية،  بالبنوك  و�لتوعية 
لل�صباب«، بح�صور وكيل �جلامعة لل�صوؤون �لإد�رية و�ملالية �لدكتور �صعد �لرويتع. و�ألقى �ملحا�صرة، �ملدير 
�لإقليمي مل�صرفية �ملن�صاآت �ل�صغرية و�ملتو�صطة باملنطقة �لو�صطى بالبنك �لأهلي �لتجاري، ه�صام �لنامي، 

و�أد�رها �لأمني �لعام للجنة �لإعالم و�لتوعية بالبنوك �ل�صعودية، �لقت�صادي طلعت حافظ.

إنسانية الخرج تظفر باالعتماد األكاديمي الدولي
�لأملانية  �لهيئة  �خلارجي من  �لأكادميي  �لعتماد  على  باخلرج  �لإن�صانية  و�لدر��صات  �لعلوم  كلية  ح�صلت 
لالعتماد �لأكادميي ASIIN. وو�صف عميد �لكلية، �لدكتور فرحان �جلعيدي، هذه �خلطوة، باعرت�ف دويل 
�لدر��صية  و�خلطط  �لرب�مج  جتويد  حيث  من  �ل�صعودية  �جلامعات  �إليها  و�صلت  �لتي  �لعلمية  باجلهود 
وتناغمها مع �لتطور�ت �لعاملية يف ��صتخد�م �لو�صائل �لتعليمية و�أع�صاء هيئة �لتدري�س و�لبيئة �لتعليمية 

�ملتكاملة �لتي �كتملت يف موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل.

إنشاء عيادة االستسقاء الدماغي
والصلب المشقوق بـ »الدمام«

مبر�س  م�صاب  مليون  رب��ع  نحو  �ململكة  يف  �أن  �لربي�س،  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور،  �ل��دم��ام  جامعة  م��دي��ر  ك�صف 
�ل�صت�صقاء �لدماغي و�ل�صلب �مل�صقوق، »مما دعانا يف جامعة �لدمام ممثلة يف م�صت�صفى �مللك فهد �جلامعي 
�إلى �للتفاتة �جلادة باإن�صاء �لعيادة �ل�صاملة �ملتكاملة ملر�صى �ل�صت�صقاء �لدماغي و�ل�صلب �مل�صقوق، حتت 
�إ�صر�ف ق�صم جر�حة �ملخ و�لأع�صاب، وبال�صرت�ك مع جمموعة من �لأق�صام �لطبية )ق�صم �لعظام، و�مل�صالك 
�لبولية، وق�صم �لأع�صاب، وق�صم �لنف�صية، وق�صم �لعالج �لطبيعي و�لتاأهيلي( لتخفيف �لأعباء على �ملري�س 

بكرة �لزيار�ت و�ملو�عيد مقابل �صعوبة تنقلهم«. و�لعيادة تعد �لأولى من نوعها على م�صتوى �ململكة.

أحمد العياف

حققت �ململكة مرتبة متقدمة يف حر�ك 
�إذ بلغت )%9،2( ،  �لطالب نحو �خل��ارج، 
وهي �لأعلى بني جمموعات �لدول، بينما 
�ل��دول��ي��ني  �ل��ط��الب  ت��دف��ق  ب��ل��غ��ت ن�صبة 
)-4،4%(. �أما ن�صبة �للتحاق �لإجمالية 

باخلارج فقد كانت )%5،5(.

المستويات التعليمية
�لد�ر�صني  �لطالب  توزيع  �إلى  وبالن�صبة 
�لتعليمية،  �مل�صتويات  ح�صب  �خل��ارج،  يف 
يف  �ل���د�ر����ص���ني  م���ن   )%58،8( ك����ان  ف��ق��د 
�صنة  �لبكالوريو�س  م�صتوى  يف  �خل���ارج، 
1435، و )24،4%( يف م�صتوى �ملاج�صتري، 
و )1،9%( يف مرحلة �لزمالة، و)7،5%( يف 

م�صتوى �لدكتور�ه.

مجال التعليم
وب��ح�����ص��ب جم����ال �ل��ت��ع��ل��ي��م، ف��ق��د �صكل 
ط���الب �ل��ع��ل��وم �لج��ت��م��اع��ي��ة و�لأع���م���ال 
 ، �لتجارية و�لقانون ما يقارب )%32،9( 

السعودية تتفوق عالميا
في الحراك التعليمي

�لهند�صة و�ل�صناعات  وبلغو� يف جمالت 
�لإنتاجية و�لبناء )22،3%( يف عام 1435، 
ويف جمال �ل�صحة و�لرعاية �لجتماعية 
�ل��ط��الب  �إج��م��ايل  م��ن   )%16،7( �صكلو� 

�ل�صعوديني يف �خلارج.

الطالب غير السعوديين
وف��ي��م��ا ي��خ�����س �حل����ر�ك �ل��ط��الب��ي نحو 
�ل������د�خ������ل، ف���ب���ل���غ ع������دد �ل�����ط�����الب غ��ري 
عام  يف   )71،773( �ململكة  يف  �ل�صعوديني 
�لن�صبة )4،8%( من  1435، وبذلك تكون 
�إجمايل �حلر�ك �لدويل لطالب �لتعليم 
جمموعة  ن�صيب  ك���ان  ح��ني  يف  �ل��ع��ايل، 

�لدول �لعربية مبا فيها �ململكة )%2،9(.
ه��ذ�  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة  وق���دم���ت 
�مل��ج��ال جم��م��وع��ة م��ن �مل���ب���ادر�ت �لتي 
�أت���اح���ت ل��ل��ط��الب و�ل��ط��ال��ب��ات حت��دي��د 
م�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��م �ل���وظ���ي���ف���ي ق���ب���ل رح��ل��ة 
�أخ��رى  �لبتعاث، و�ل��ع��ودة للبحث م��رة 
ع����ن �ل���ف���ر����س �ل���وظ���ي���ف���ي���ة، وع���ق���دت 
جم��م��وع��ة م��ن �لت��ف��اق��ي��ات م��ع بع�س 
حتت  �حلكومية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 

وظ���ي���ف���ت���ك_وب���ع���ث���ت���ك،  م�صمى # 
ملر�حل  مطّور  ومفهوم  ثالثة  كمرحلة 
�لبتعاث �ل�صابقة، على �أن تقوم �لوز�رة 
بالبحث عن �لفر�س �لوظيفية �ملتاحة 
�مل��وؤ���ص�����ص��ات و�ل��ه��ي��ئ��ات يف �لقطاع  ل��دى 
ب��ن��اء على جمموعة من  وذل���ك  �ل��ع��ام، 
�ملوؤ�صر�ت ت�صمل: �أهمية �لقطاع، وعدد 
�ل���ف���ر����س �مل���ت���اح���ة، وت���ق���دي���ر �حل��اج��ة 
ب���ن���اًء عليها  ل��ل��ت��خ�����ص�����س، و�ل���ت���ي ي��ت��م 
ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع �جل��ه��ات 
�مل�صتفيدة )�ل�صركاء( ملدة خم�س �صنو�ت 
)مدة �ملرحلة �لثالثة(، و�لتي مبوجبها 
�صنويا  �مل��ح��دد  �ل��ع��دد  �ل�����وز�رة  تبتعث 
�إج��م��ايل �لأع���د�د �لتي مت �لتفاق  م��ن 
عليها، على �أن تلتزم �جلهات �مل�صتفيدة 
�بتعاثهم  مت  �ل��ذي��ن  �لطلبة  بتوظيف 

مل�صلحتها بعد تخرجهم .

االلتحاق بالخارج
تظهر �آخر �إح�صائية �صدرت عن »مر�صد 
�لإجمالية  �للتحاق  ن�صبة  �أن  �لتعليم« 
ل��ط��الب وط��ال��ب��ات �مل��م��ل��ك��ة يف �لب��ت��ع��اث 
�أع��ل��ى  وه���ي   ، ب��ل��غ��ت )%5،5(  �خل���ارج���ي، 
بكثري من �ملتو�صط �لعاملي )0،6%( وباقي 

جمموعات دول �لعامل .
وب��ل��غ��ت ن�����ص��ب��ة �لإن����ف����اق �حل��ك��وم��ي 
�مل��م��ل��ك��ة يف ع���ام 1435  �ل��ت��ع��ل��ي��م يف  ع��ل��ى 
�مل��ع��ت��م��دة من  �ل��ن��ف��ق��ات  ن��ح��و 25% م���ن 
ميز�نية �لدولة، و�رتفع �إجمايل �لإنفاق 
 )122،114( من  �لتعليم  على  �حلكومي 
مليون ريال يف عام 1431 �إلى )213،480( 
�أعلى طو�ل  �إذ كانت قيمته  يف عام 1435 
�إل���ى   ،31،32،33،34 �مل��ا���ص��ي��ة  �ل�����ص��ن��و�ت 
1435، بينما كانت ن�صبة �لنمو �لكلية يف 
 %74،8 ع��ام  ب�صكل  �لتعليم  على  �لإن��ف��اق 

مبعدل منو �سنوي بلغ )%15(.
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مبتعثون

مها جرفان: االبتعاث يعزز الحوار 
وقبول الرأي اآلخر

يحيى القبعة

�ملعيد�ت  جرفان،  مها  �ملبتعثة  دعت 
�إل��ى �ل��ق��ر�ءة و�لط���الع على ثقافة 
�ل��ب��ل��د�ن ق��ب��ل  ���ص��د �ل��رح��ال �إل��ي��ه��ا، 
�لتو��صل  �ملبتعثة  على  ي�صهل  حتى 
�أن  و�أك���دت  �ل���دول،  م��ع �صعوب تلك 
تفتحا  �أك��ر  جعلتها  �لتجربة  ه��ذه 
يف �ل�����ص��اأن �مل��ع��ريف، م�����ص��رية �إل���ى �أن 
�لب��ت��ع��اث ي��ع��زز ث��ق��اف��ة �حل����و�ر من 

خالل تقبل خمتلف �لآر�ء.  

حدثينا عن جتربتك
يف البتعاث؟

�جلميع يعلم �أن �لبتعاث من �لنعم 
�لتي �أنعم �هلل علينا بها، ثم �أكرمتنا 
ب��ه��ا دول��ت��ن��ا �ل��غ��ال��ي��ة؛ ول�����ذ� يجب 

�لوحيد  �ل�صبيل  لأن��ه��ا  �لتحديات؛ 
لإكمال ما بد�أته.

�أن�����ص��ى  ل  �ل�������ص���دد،  ه�����ذ�  ويف 
م��ن ل��دي��ه �أ���ص��رة و�أط��ف��ال كحالتي، 
ف��ه��م ي���و�ج���ه���ون ب��ع�����ض �ل�����س��غ��وط 
نحن  ل��ن��ا  منا�صبة  بيئة  حت��دي��د  يف 

�مل�صلمني.
ول����ك����ن ل ي���ع���ن���ي وج�������ود ه���ذه 
م�صتقبل  ت��دم��ر  ع��و�ئ��ق  �مل��ن��غ�����ص��ات 
ه��ي  و�إمن�������ا  �مل��ب��ت��ع��ث��ة،  �أو  �مل��ب��ت��ع��ث 
ن��ب��ذل  �أن  ي���ج���ب  م��ه��م��ة  خ����ط����و�ت 

جمهود� لجتيازها.

مم اكت�سبت من الدرا�سة
يف اخلارج؟

�ل��در����ص��ة يف �خل����ارج ت��ع��ل��م  �ل�صرب 
و�ل���ت���ح���م���ل و�لن����ت����ظ����ام و�ح�������رت�م 
�ملو�عيد، وتعزز ثقافة �حلو�ر وتقبل 
�لر�أي �لآخر، وجتعل �ل�صخ�س �أكر 
حب  فيه  وتغر�س  معرفيا،  �نفتاحا 

�لقر�ءة و�لطالع.

ما الطريقة املثلى للتفوق 
العلمي؟

�جلد و�لجتهاد و�ملو�ظبة، ويعتمد 
جن����اح �مل��ب��ت��ع��ث �أي�������ص���ا ع��ل��ى وج���ود 
�أ�صتغل  هنا  وم��ن  و�مل��ع��ني؛  �ل��د�ع��م 
ه���ذ� �مل��ن��رب لأ���ص��ك��ر زوج�����ي، رئي�س 
ل��ي��دز، �لأ���ص��ت��اذ يحيى  ن��ادي مدينة 
�لأح����م����ري، ع��ل��ى م��وق��ف��ه �مل�����ص��رف 

ووقوفه بجانبي لدعمي.
�أ�صكر �أبا تال، ول �أن�صى �لدعم 
�أح��م��د  �ل�صيخ  و�ل����دي  �مل��ع��ن��وي م��ن 

بهذه  ينعم  �صخ�س  ك��ل  ي��ع��رف  �أن 
�لفر�صة �أن غريه مل يوفق لها.

�أم������ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة �إل������ى جت��رب��ت��ي 
ف��ل��ي�����ص��ت ف���ري���دة يف م���و�ق���ف���ه���ا، بل 
�إن ج��م��ي��ع م���ن �ب��ت��ع��ث م���ن ط��الب 
وط����ال����ب����ات ق����د م�������رو� ب��ال��ت��ج��رب��ة 
يف  بيننا  �لخ��ت��الف  ول��ك��ن  نف�صها، 
�لتحدي  ه��ذ�  م��ع  �لتعاطي  كيفية 

و�ل�صتمتاع به.

هل من ع�ائق واجهتك؟
م���ن �ل���ع���و�ئ���ق، �خ���ت���الف �ل��ب��ي��ئ��ات 
�لأه��ل  �لثقافة و�ل��ب��ع��د ع��ن  وت��غ��ري 
وعالقات  حياة  وب��ن��اء  و�لأ���ص��ح��اب، 
ج���دي���دة م���ن �ل�����ص��ف��ر لب���د م���ن �أن 
ي�����ص��ب��ب ب��ع�����س �مل���ت���اع���ب. وك���ذل���ك 
�للغة يف بد�ية �لأمر تكون من �أ�صد 

االسم:
مها أحمد جرفان
المرحلة العلمية:

ماجستير
التخصص:

ابتكار أغذية
الجامعة:
جرينتش
المدينة:

لندن
الدولة:

المملكة المتحدة

»التوفل« طريقك المختصر 
إلى الجامعات العالمية

عبداهلل بن علي العسيري
مبتعث من كلية العلوم اإلنسانية

�جلامعات �خلارجية �لتي توفر بر�مج ذ�ت جودة تعليمية باللغة �لإجنليزية، 
�لتابع  �للغة  �للغة يف معهد  �جتياز  ب�سرط  بها  �لفر�سة لاللتحاق  متنحك 
لها، وذلك خيار ملن مل يح�صل على �لتوفل، قبل �أن يتقدم للبكالوريو�س �أو 

�ملاج�صتري �أو �لدكتور�ه.
�إلى  دورة  من  تنتقل  �للغة  معهد  يف  كامال  در��صيا  عاما  مت�صي  وق��د 
�أخرى وتكون بذلك قد �أ�صعت وقتا كثري�، مقارنة بحال ما �إذ� هياأت نف�صك 
�لتوفل �لذي تلتحق مبجرد �حل�صول عليه، بالربنامج �جلامعي  لمتحان 

مبا�صرة.
 ول�صك يف �أن ماليزيا بيئة منا�صبة لتعليم �للغة وميد�ن مهم للتطبيق 
�لعملي ملهار�ت �للغة مع �ملجتمع �لناطق بالإجنليزية، وللتاأكد من مهار�تك 
وقدر�تك �للغوية �ملطلوبة �ل�صرورية للدر��صة، يعد �لتوفل �أحد �لختبار�ت 

�لقيا�صية �ملوحدة �ملتعلقة بقيا�س �لقدر�ت �للغوية يف �للغة �لإجنليزية.
�للغة  فهم  على  قدر�تك  قيا�س  هو  �لمتحان،  من  �لرئي�صي  و�لهدف 
�لكتابية  ق��درت��ك  م��الءم��ة  م��دى  على  و�لتعرف  وكتابة،  نطقا  �لإجنليزية 

بالإجنليزية للم�صتوى �جلامعي.
�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  جميع  يف  ومعتمد  ب��ه  م��ع��رتف  �ل��ت��وف��ل  �خ��ت��ب��ار 
�لدر��صة  �لر�غبني يف  �آنفا للطالب �لأجانب  �ملاليزية، وهو مهم كما ذكرنا 
بدقة  ي��ت��الءم  �ل��ذي  �لتوفل  �أهمية  نعلم  هنا  وم��ن  �خل��ارج��ي��ة،  باجلامعات 
تقبل  �أ�صبحت  �لتي  �خل��ارج  �لعديدة يف  و�لدر��صية  مع �خليار�ت �جلامعية 

�لتوفل.

لمحة مختصرة 
�أجز�ء �ختبار �لتوفل ل تختلف كثري� يف �لنوعني PBT �أو  IBT، وهو يتاألف 

من �أربعة �أق�صام:

القراءة
ب�صع فقر�ت من مقالت خمتلفة. متاثل  تقر�أ  �أن  �صوف يطلب منك 
�لتي  �لأ�صئلة  و�لإجابة على  �مل�صتوى �جلامعي،  �لتي تدر�س على  تلك 
 Multi تلى كل فقرة يف �صكل �ختيار �لإجابة من بني خيار�ت متعددة
 )Choice Questions )MCQو�لأ�صئلة و�صعت بهدف تقييم فهمك 

�أثناء �لقر�ءة للحقائق �لرئي�صية، و�ملفرد�ت و�لأ�صلوب �للغوى.

االستماع
�أغلبها  م��وؤمت��ر�ت،  �أو  �صت�صمع مقاطع من حمادثات  وفى هذ� �جل��زء، 
حما�صرة  �أو  ومدر�س  طالب  بني  حمادثة  مثل  �جلامعية  �حلياة  عن 
�إجابات متعددة،  �ختيار من  �أ�صئلة  و�لأ�صئلة هي  در��صي ما.  يف جمال 
مقاطع  وه��ى  لغوية،  وكلمات  و�لق��رت�ح��ات  �لتفا�صيل  ع��ن  وت�صاألك 
ماألوفة وعادية جد�، فقد ت�صمع كلمات مثل »�إيه« �أو«ممم« �أو تاأوهات 

�أحيانا �أثناء �ملحادثة.

التحدث
وهذ� يكون عبارة عن �حلديث عرب مايكروفون ي�صجل ما تقول، وفى 
وقت لحق، ي�صتمع �ملمتحن �إلى �إجاباتك ويقيمك وفقا لذلك، و�صتجد 
�صوؤ�لني عن �أمور �صخ�صية مثل �صوؤ�لك عن بلدتك �أو �ملدر�س �ملف�صل 
لديك، وفى �صوؤ�لني �آخرين، عليك �أن تركز على معلوماتك من �لن�س 
�أخ���رى تطلب منك  �أ�صئلة  و�صتجد  �أر�ئ����ك،  ع��ر���س  �أث��ن��اء  �مل��ح��ادث��ة  �أو 

تلخي�س معلومات يف �صورة حمادثة ق�صرية.

الكتابة
�لمتحان  ففي  ق�صريتني،  مقالتني  كتابة  عليك  �صيكون  �لنهاية،  يف 
�لورقى PBT، �صُتعطى مو�صوعات مهمة للكتابة عنها، مثل: كيف غري 
�لإنرتنت حياتنا �أو �إذ� ��صتطعت تغيري �صيء و�حد فى بلدك، ما �لذي 

�صيكون هذ� �ل�صىء؟
�أو  ن�س  من  م��و�د  لتحليل  حتتاج  �صوف   ،IBT �لثاين  �لنوع  وف��ى 
فيها  نقا�صية، حتلل  كتابة مقالة  ويكون عليك  �إياها  تعطى  حما�صرة 

�ملعلومات �ملعطاة.

�جلرفان �لذي كان �ل�صبب �لأول يف 
�تخاذ هذ� �لقر�ر.

كيف وجدت الختالف 
بني الثقافتني ال�سعودية 

والربيطانية؟
�ختالف كبري وجذري متاما، ولكن 
�ل��ت��ي حترتم  �ل���دول  م��ن  بريطانيا 

جميع �لثقافات باختالف �أنو�عها.

كيف تقيمني تعاون جامعة
امللك خالد مع املبتعثني؟ 

�ملوؤ�صف �أن هناك تق�صري� كبري� من 
�ملعامالت  لبع�س  �ل�صتجابة  حيث 
�لثقافية  �مللحقية  ����ص��ط��رت  �ل��ت��ي 
�إلى �لبّت فيها، نيابة عن �جلامعة، 
م��ث��ل مت���دي���د �ل���ل���غ���ة، و�لأه�������م من 
باأنظمة  �ملبتعث  تثقيف  ع��دم  ذل��ك 

وقو�نني �لبلد.
 

ن�شائحك للمبتعثني اجلدد 
واملحتملني؟

بلد  �ق��ر�أ و�طلع على كل ما يخ�س 
وتاأكد  �لنو�حي،  �لبتعاث يف جميع 
من �ختيارك �ملدينة و�ل�صكن �لآمن 

و�ملنا�صب.
ب��الأن��دي��ة  ت�����ص��ت��ع��ني  �أن  ح����اول 
�ملدن،  بع�س  يف  �ملوجودة  �لطالبية 
و��صتغل  �ل��د�ر���ص��ني،  م��ع  وت��و����ص��ل 
ج��م��ي��ع ق����ن����و�ت �ل���ت���و�����ص���ل، وب��ع��د 
�مل�صتطاع  قدر  ح��اول  �لقر�ر،  �تخاذ 
بلد  �إل��ى  �لنتقال  قبل  �صكن  �إي��ج��اد 

�لبتعاث.

العدد 161  |  03 صفر 1437  |  15 نوفمبر 2015



جامعات عالمية

Jan Petter Myklebust
»يونيفيرستي وورلد نيوز

 
دخ��ل��ت �أرب����ع ج��ام��ع��ات �ي��رل��ن��دي��ة، �صمن 
�أف�����ص��ل 50 ج��ام��ع��ة  م��ن ح��ي��ث �لأد�ء يف 
ترعاه  �ل���ذي  »ه��وري��زون 2020«  ب��رن��ام��ج 

مفو�صية  �لحتاد �لأوروبي.
يو  »�إن  ه����ي:  �لأرب������ع  و�جل���ام���ع���ات 
�ملركز 25، و  �لتي ج��اءت يف  �آي غ��ال��و�ي« 
»ج��ام��ع��ة ك��ول��ي��دج ك����ورك«  يف �مل��رك��ز 30، 
وج��ام��ع��ة »ك��ول��ي��دج دب��ل��ن« يف �مل��رك��ز 31، 

وجامعة »ترينيتي كولدج دبلن« يف �ملركز 
»يونيفر�صيتي  ت��ق��ري��ر  ي��خ��ّي��ب  ومل   .38
عن  �أعلن  عندما  �لتوقعات  نيوز«  ويرلد 

ذلك �صر�حة يف �أكتوبر �ملا�صي. 
�جلميل يف �لأمر �أن تلك �جلامعات 
�لأربع مل تكن مدرجة  يف �لقائمة �ل� 50 
جامعة  يف برنامج »ه��وري��زون« يف دورته 
 50 �ل����  ب���ان  علما   ،2013 ح��ت��ى   2007 م��ن 
ي��ورو  م��ل��ي��ون   62 ع��ل��ى  �صتح�صل  ج��ام��ع��ة 
برنامج »هوريزون 2020«  ح�صب ما  من 
مت �إع��الن��ه يف ي��ون��ي��و �مل��ا���ص��ي. وب��رن��ام��ج 

�أم���و�ل  بت�صخري  يتمثل   2020 ه��وري��زون 
�لتناف�صية  قدرتها  على  لتحافظ  �أوروب��ا 
على �ل�صعيد �لعاملي  من خالل �لإب��د�ع،  
وم���ن ث��م مي��ث��ل �ل��ربن��ام��ج ح��اف��ز� للنمو 

�لقت�صادي ولتوفري �لوظائف.
  

الطفرة الرهيبة
ولكن، ما �ل�صر ور�ء تلك �لقفزة �لرهيبة؟ 
هل هي نتيجة �لتعبئة �لوطنية  لدخول 

»هوريزون 2020«؟
ما هي �ل�صرت�تيجيات �لتي تبنتها 
�جل��ام��ع��ات وك��ي��ف ت��ف��اع��ل��ت �ل��ع��دي��د من 
�ل��ع��و�م��ل �لأخ�����رى ل���زي���ادة �مل�����ص��ارك��ة  يف 
�لأب����ح����اث ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �أوروب���������ا؟ وم��ا 

�لأدو�ت �لتي ��صتخدموها؟
ي���رج���ع �ل�����ص��ب��ب �ل��رئ��ي�����س ل��دخ��ول 
�جل��ام��ع��ات �لأرب�����ع �إل���ى ق��ي��ام �جل��ام��ع��ات 
�مل�صاريع  من  �لعديد  بتنفيذ  �لأيرلندية 
�لتي لها �صاأن يف �ل�صناعة �لأوروبية �صو�ء 
كاأبحاث قامت عليها م�صاريع �أم م�صاريع 
»ترينيتي  جامعة  قامت  فمثال  حقيقية. 
�لبيئي  �ل��ت��اري��خ  ب��اأ���ص��ت��اذ  ممثلة  ك��ول��دج« 
م�صروع  بتنفيذ  ه��ومل،  بول  �لربوفي�صور 
ب��ح��ث��ي ب��ا���ص��م »ت��ق��ي��ي��م و���ص��ن��اع��ة ح��رك��ة 
�لأ�صماك يف �صمال �لأطل�صي يف �لفرتة ما 
يف  �صاأن  لها  ك��ان  �لتي  و1600،   1500 بني 
و�ل�صكانية  و�ل�صيا�صية  �لقوة �لقت�صادية 

للبالد.
ي��ورو  مليون   30 �جل��ام��ع��ات  وتلقت 
ي�صل  و�لتي  نفذتها،  �لتي  �مل�صاريع  لكل 

عددها �إلى 18 م�صروعا.

وفازت �جلامعات �لأيرلندية باأربعة 
�لأوروب��ي لالأبحاث  �ملجل�س  م�صاريع من 
لتطوير �أفكارها يف �ملجالت �لتجارية يف 
�أيرلند� من  ثم قفزت  وم��ن    .2014 ع��ام 
�إل��ى �ملركز �لثاين من �صمن  �ل���20  �ملركز 

�ل�28 دولة يف �لحتاد �لأوروبي.  

التنسيق
يف  مم��ث��ال  �آخ�����ر  دور�  �جل���ام���ع���ات  و�أدت 
�لتن�صيق، �إذ ن�صقت جامعة »كولدج كورك« 
م���ث���ال، م�������ص���روع »�ل����ص���ت���ث���م���ار �ل��ب��ح��ري 
ل��الق��ت�����ص��اد �لأوروب�������ي  ب���اإط���الق خ��ز�ئ��ن 
م�صارع  تن�صيق  �إل���ى  ب��الإ���ص��اف��ة  �ل��ب��ح��ار«، 
�ملتجددة  �لبحرية  �لطاقة  مثل:  �أخ��رى 
و�ل����زر�ع����ة �مل���ائ���ي���ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ب��ح��ري��ة 
�حليوية و�لتعدين من �أجل �زدهار فر�س 

�لأعمال �لتجارية.
وق����ام����ت ج���ام���ع���ة »ك��������ورك« �أي�����ص��ا 
قيمته  ت�صل  ل��ل��ط��اق��ة  م�����ص��روع  بتن�صيق 
ب��ع��ن��و�ن »ن��ق��ل  ي�����ورو  �إل�����ى 3.46 م��ل��ي��ون 
�لتعليم  تنمية  خ��الل  م��ن  �ل��ط��اق��ة  نظم 
خارطة  تنفيذ  مهمته  وك���ان  و�مل���ه���ار�ت«، 

نقل �لطاقة ملجتمعات �أوروبية عدة.
�جلامعة  �صر�كة  لنجاح  �آخر  ومثال 
�ل��ق��ط��اع �ل�����ص��ن��اع��ي مت��ث��ل يف تنفيذ  م��ع 
جامعة كولدج دبلن، م�صروع »ريل فاليو« 
�ل���ذي ق��ادت��ه �جل��ام��ع��ة �أك��ادمي��ي��ا يف بيئة 
عمل �صمت جن�صيات خمتلفة تعمل حتت 
مظلة �صركة »غلني دميبليك�س« �لأيرلنية 
�صبكة  لتنفيذ  دويل  حت��ال��ف  مب�����ص��ارك��ة 
ي��ورو،  مليون   12 بقيمة  �لطاقة  لتوريد 

لماذا تعلو االبتسامة وجوه األيرلنديين؟
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منها 7.2 لل�صركاء �لأيرلنديني من �أجل 
�ل�صوق  حت�صني فعالية وقيمة �لطاقة يف 
��صتخد�م  للطاقة،  من خ��الل  �لأوروب���ي 

تقنية �ملعلومات و�لت�صالت �ملتقدمة.
 

إجراءات التطوير 
خل�����ص��ت ر�ب��ط��ة �جل��ام��ع��ات �لأي��رل��ن��دي��ة 
�لإج�������ر�ء�ت �ل��ت��ي مي��ك��ن ل��ل��ج��ام��ع��ات �أن 
تتخذها لدعم �أد�ئها حتت مظلة برنامج 

»هوريزون2020«:
• دعم �لأبحاث �لتي تعقدها جهات 
ت�صهيل   �أج��ل  م��ن  خمتلفة  جامعية 

�لقدرة �لتناف�صية.
• تاأ�صي�س �صر�كة مع جهات رو�بط 
�إي  ب��ي  »�آي  ك  �ل�صناعي  �لتمثيل 
�صي و »�آي �أ�س �إم �إي« لإبر�م �صر�كة 
مع �لقطاع �خلا�س، من �أجل زيادة 

�لريادة �ل�صناعية.
�لتي  �لتجارية  �ل��ف��ر���س  تو�صيع   •
�لربنامج  م�صاريع  خالل  من  تن�صاأ 
لنقل  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ب��ا���ص��ت��خ��د�م 
�ملعرفة �لتي جرى تقويتها بتاأ�صي�س 

مكتب نقل �ملعلومات �ملركزي.
• ع��ق��د ���ص��ر�ك��ة م��ا ب��ني �جل��ام��ع��ات 
�ل�صمالية  �أي��رل��ن��د�  يف  و�ل�����ص��رك��ات 
ل����ت����ط����وي����ر ������ص�����ر�ك�����ة ت����ع����اون����ي����ة ل��� 

»هوريزون2020«.
• و����ص���ع �����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ات مت��وي��ل 
للمر�كز  »ه���وري���زون2020«  برنامج 

�لكربى. 
• ����ص��ت��ق��ط��اب �خل�������رب�ت �مل���م���ت���ازة 

معلومات  من  يكفي  مبا  وتزويدها 
مر�كز  م��ن  مت��وي��ل  على  للح�صول 
�لأوروب�����ي�����ة م���ع حتليل  �لأب����ح����اث 
�لناجحة  �ل��ت��م��وي��ل  ط��ل��ب��ات  �أرق�����ام 
و�لفا�صلة؛ بغية �إعادة �لتقدمي  مرة 

�أخرى.
• تقدمي حو�فز مالية ل�صتقطاب 
�حل���ا����ص���ل���ني ع���ل���ى ج����و�ئ����ز م���ر�ك���ز 

�لأبحاث �لأوروبية.
تطوير  على  �لأ���ص��ات��ذة  ت�صجيع   •
�أج��ل  م��ن  خ���رب�ء  ليكونو�  �أنف�صهم 
�ل�صت�صارية  �ملجموعة  يف  �مل�صاركة 
�ملجموعات  ويف   ،2020 ل��ه��ورزي��ون 
�ل��ت��ي ت��وؤث��ر يف حم��ت��وى �ل��ربن��ام��ج 

مثل من�صات �لتقنية.
ع��م��ل  ت����اأ�����ص����ي���������س جم�����م�����وع�����ات   •
لتكون  لل�صيا�صات و�ل�صرت�تيجيات 
جمموعة  �صمن  فرعية  جمموعة  
لر�بطة  �لتابعة  �لأبحاث   موظفي 
�جل��ام��ع��ات �لأي���رل���ن���دي���ة  مل�����ص��اع��دة  
�ل��ب��ح��ث  �أو ع��م��ي��دي  �مل���دي���ر  ن�����و�ب 
هوريزون  ��صرت�تيجية  تنفيذ  على 

.2020
وع���ل���ق م���دي���ر م��وؤ���ص�����ص��ة �ل��ع��ل��وم 
�لأي��رل��ن��دي��ة، م��اي��ك��ل ر�ي����ن، ق��ائ��ال: » 
ت��رك��ز �مل��وؤ���ص�����ص��ة ع��ل��ى  ت��ق��دمي �ل��زخ��م 
�مل�صروعات  يف  �ل�صناعة  لقيادة  �لالزم 
�ل��ك��ربى يف  �ل��ب��الد، وك��ذل��ك �حلفاظ 
على م�صتويات عالية من �لأد�ء يف كل 
�لعايل  بالتعليم  تتعلق  �لتي  �لرب�مج 

يف �أيرلند�«.
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جامعات عالمية

لقطات
المملكة المتحدة

�لربيطانية  �جلامعات  تو�جه 
�أك������رب ه�����زة ع��ن��ي��ف��ة ت��ت��ع��ر���س 
ل��ه��ا م��ن��ذ ع����ق����ود،  ت��ت��م��ث��ل يف 
�ل�صوق  مفهوم  نحو  �ل��ت��ح��ول 
�ل����ذي �أع��ل��ن��ت ع��ن��ه �حل��ك��وم��ة 
يف  م�صاور�تها  يف  �لربيطانية 
�ل�صاد�س من نوفمرب �جلاري.

يتمثل  �جل��دي��د  و�لنظام 
�ملثمر  �ل��ت��دري�����س  م��ك��اف��اأة  يف 
�لأد�ء،  ع��ال��ي��ة  �جل��ام��ع��ات  يف 
�لر�صوم  ب��زي��ادة  لها  بال�صماح 
�جل����ام����ع����ي����ة ح�������ص���ب م���ع���دل 
�لت�صخم، وفق ما �أعلنت وز�رة 
�لأع���م���ال �ل��ت��ج��اري��ة و�لإب����د�ع 
و�مل����ه����ار�ت يف ب��ح��ث��ه��ا ب��ع��ن��و�ن 
و�نتقال  �لتدري�س  يف  »�لتميز 

�لطالب وخيار�ت �لتنقل«.
وك��ان��ت �حل��ك��وم��ة ق��ررت 
جت��م��ي��د �ل���ر����ص���وم �جل��ام��ع��ي��ة 
��صرتليني  جنيه   9000 حتى 
بزيادة   2012 ع��ام  منذ  �صنويا 
�لعام  عن  جنيه   3000 قدرها 

�لذي قبله.

الواليات المتحدة
�ن��خ��ف�����ص��ت �أع�����د�د ب��اح��ث��ي ما 
ب��ع��د �ل��دك��ت��ور�ه �لأم��ريك��ي��ني 
�لطب  جمال  يف  �ملتخ�ص�صني 
 %5.5 ق��دره��ا  بن�صبة  �حل��ي��وي 
�إذ   ،2013 و   ،2010 عامي  ب��ني 
و���ص��ل ع���دده���م �إل����ى م���ا ي��زي��د 
�ألف باحث، مع زيادة  على 38 
ن�����ص��ب �لن��خ��ف��ا���س ع��ام��ا بعد 

عام.
�ل�������ص���ب���ب  �أن  وي�������ب�������دو 
�لرئي�س لالنخفا�س يتمثل يف  
ع��دم وف���رة �ل��وظ��ائ��ف �ملتاحة 
ل��ب��اح��ث��ي م��ا ب��ع��د �ل��دك��ت��ور�ه، 
�لفرتة  تقل�س  م��ع  بالتز�من 
�لتي يق�صيها هوؤلء �لباحثون 
يف �أب��ح��اث م��ا بعد �ل��دك��ت��ور�ه 

�أي�صا.

جنوب أفريقيا
�أفريقيا  ج��ن��وب  رئ��ي�����س  يفكر 
ت���اأ����ص���ي�������س جل��ن��ة  ح����ال����ي����ا، يف 
ر���ص��م��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ر يف �ل��ت��ح��ول، 
�لعايل   �لتعليم  موؤ�ص�صات  يف 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م �حل����ر، ول��ل��ن��ظ��ر يف 
�أح�������و�ل �ل���ط���الب يف �مل��دي��ن��ة 
�جل��ام��ع��ي��ة ح�����ص��ب م���ا ن�����ص��رت 
�صحيفة »�أر دي �إم نيوز و�ير«.

و�����ص����ت����ت����ول����ى �حل���ك���وم���ة 
م��ا ج��ّد يف  م�صوؤولية حت��دي��ث 
�أم����ر مت��وي��ل �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل 
ب��ال��ع��م��ل م����ع �جل���ام���ع���ات م��ع 
م����ر�ع����اة �خل����ي����ار�ت �مل��ت��ع��ددة 
بالو�صول  بالتز�ماتها  للوفاء 
�إل���ى ع���دم �أي زي����ادة يف ر���ص��وم 

�جلامعات عام 2016. 

هل تستطيع 
الجامعات 

اليابانية أن تصبح 
عالمية كبرى؟

ضغط العمل
�ل�صخط  لذلك  �لرئي�س  �ل�صبب  يرجع 
على  �لعمل  �صغط  زي���ادة  م��ن  �خل���وف 
متخم  جدولهم  لأن  �لأ���ص��ات��ذة؛  كاهل 
م�صاعف  �لعمل  وحجم  باملهام،  �أ�صال 
�لأخري  �لتدويل  برنامج  ففي  عليهم؛ 
ت��دري�����س  ع��ل��ي��ه��م  ك�����ان  »غ���ل���وب���ال 30« 
باللغة  �لإ�صافية  �ل�صاعات  من  �لعديد 
�ل��و�ف��دي��ن ممن  �لإجن��ل��ي��زي��ة للطالب 

يعرفون �لقليل عن �ليابان.
 يف �ل���وق���ت ذ�ت�����ه، ���ص��ك��ك �أ���ص��ات��ذة 
�آخرون يف مغزى �لتبادل �لطالبي؛ لأن 
��صت�صافة  �أو  �لو�فدين  �لطالب  تعليم 
بالتجربة  م��غ��رم��ني  ز�ئ���ري���ن  �أ���ص��ات��ذة 
�ل���ي���اب���ان���ي���ة �ل���ف���ري���دة �أم������ر ب��ع��ي��د ع��ن 
يرغب  �لتي  �لرئي�س  �لبحث  جم��الت 

�لأ�صاتذة يف بذل �جلهد فيها.

تدويل التعليم
�أ�صاتذة كبار، �جلميع، مببادر�ت   وذّكر 
��صتهلتها  �ل��ت��ع��ل��ي��م،  ل��ت��دوي��ل  �أخ�����رى 
حتقق  ومل  �لثمانينيات  م��ن��ذ  �ل��ي��اب��ان 
ف���ي���ه���ا جن����اح����ا م���ل���م���و����ص���ا، مم����ا ج��ع��ل 
�أن  ي����ف����رت�����ص����ون  م���ن���ه���م  �ل����ك����ث����ريي����ن 
�صيئا يف  �مل��رة  ه��ذه  ل��ن يغري  �لربنامج 

�لبيئة �لأكادميية.  
ول�����ك�����ن �ل������ع������امل �خ����ت����ل����ف م��ن��ذ 
����ص���وق ع��امل��ي  �إذ ظ��ه��ر  �ل��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات؛ 
�لأكادميية،   باملو�هب  خمت�س  حقيقي 
ف��ت��دوي��ل �ل��ت��ع��ل��ي��م مل ي��ع��د ي��رك��ز على 
����ص��ت��ع��ر����س ق������در�ت �ل���ي���اب���ان ب��ك��ون��ه��ا 
�لأب�����رز و�لأف�������ص���ل يف �ل���ع���امل ب���ل على 
�ل��ب��ق��اء على قيد �حل��ي��اة يف ظ��ل نظام 
مليء  معقد  و�قت�صادي  �صيا�صي  عاملي 
�أخرى ك�صنغافور�  بالتحديات، فاأماكن 
�لأع���و�م  يف  ب���د�أت  �خلليج  دول  وبع�س 
�لأخرية يف مناف�صه �لهيمنة �لأمريكية 
با�صتثمار�ت �صخمة يف �لتعليم �لعايل، 
�ل����دول  وب��ع�����س  �ل�����ص��ني  ن����رى  و�لآن 
ب�����د�أت يف تقليل  ك��اأمل��ان��ي��ا،  �لأوروب����ي����ة، 
�ل���ف���ج���وة ج����د� ب��ي��ن��ه��ا وب����ني �أم���ريك���ا؛ 
فطورت مناهج �لتعليم �لعايل، وحدثت 
م�صتوى  �أعلى  على  �لبحثية  من�صاآتها 
�جلامعيني  �لأ���ص��ات��ذة  و�أغ�����رت  ت��ق��ن��ي، 

�لكبار للعمل مبوؤ�ص�صاتها �لتعليمية.

بقلم: جيرمي رابلي
وإدوارد فايكرز

يونيفيرستي وورلد نيوز

ت��ط��ل��ق �ل���ي���اب���ان، ه����ذ� �ل����ع����ام، �أول����ى 
جامعاتها  وج���ه  لتغيري  حم��اولت��ه��ا 

منذ �حلرب �لعاملية �لثانية.  
وحت����ت ب���رن���ام���ج ج���دي���د ت��رع��اه 
و�لريا�صة  و�ل��ث��ق��اف��ة  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
ويحمل  �ليابانية،  و�لتقنية  و�لعلوم 
�����ص���م »ب���رن���ام���ج �جل���ام���ع���ات �ل��ع��امل��ي��ة 
يابانية  ج��ام��ع��ة   37 ت��ب��د�أ  �ل���ك���ربى«، 
م��ه��م��ة �إع�������ادة حت���دي���د م���ع���امل وج��ه 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل ل���ب���دء ع��ه��د ع��امل��ي 

جديد.
و�خ���ت���ل���ف �لأ�����ص����ات����ذة وو�����ص���ع���و 
وم��ع��ار���س  م��وؤي��د  ب��ني  م��ا  �ل�صيا�صات 
�أن  عليها  �ل��ي��اب��ان  �أن  ب��ي��د  للتغيري، 
جت���م���ع خ�����رية م��ف��ك��ري��ه��ا وع��ل��م��ائ��ه��ا 
وط��الب��ه��ا يف ك���ل �أن���ح���اء �ل���ع���امل من 
�آفاق  ي�صاركو� جميعا يف فتح  �أن  �أجل 
لأن  و�لعلوم؛  �ملعرفة  حل��دود  جديدة 
ت��ل��ك �جل��ام��ع��ات حت��م��ل ع��ل��ى كتفيها 
مهمة �إيجاد �لتقنية �ملطلوبة لإحد�ث 
ن��ه�����ص��ة ط���وي���ل���ة �لأم�������د ل��الق��ت�����ص��اد 

�لياباين. 

النجاح المنشود
 وح��ت��ى ط���الب �ل��ك��ل��ي��ات �جل���دد، 
�ل����و�ف����دي����ن،  �أم  �ل���ي���اب���ان���ني  �����ص����و�ء 
�ليابان  لتحقق  ر�ف��د� قويا  �صيكونون 
ت�صتد  عاملي  �صوق  يف  �ملن�صود  �لنجاح 
عليهم  ثم  ومن  فيه،  �لتناف�س  حمية 
�ل���ت���ح���دث ب���الإجن���ل���ي���زي���ة ب��ط��الق��ة، 
ي��ك��ون��و� ع��ل��ى درج����ة ع��ال��ي��ة من  و�أن 
م�صرفة  وجهة  يكونو�  و�أن  �لتو��صل، 
تعود  �أن  ت��ري��د  �ل��ت��ي  �ل��ي��اب��ان  لتمثيل 

للم�صرح �لعاملي يف ثوب جديد.
وه����ذه ه��ي �لآل���ي���ة �ل��ت��ي �رت��اآه��ا 
�صناع �ل�صيا�صة �لوطنيني لكن بع�س 
د�خل  تعلو  بدت  �ل�صاخطة  �لأ���ص��و�ت 
�جل��ام��ع��ات �ل��ي��اب��ان��ي��ة �ل��ك��ربى �لتي 
�لتحول.  �أن تقود ذلك  من �ملفرت�س 

ولكن ملاذ�؟

ول�����ك�����ن  ه�����ل ي����رغ����ب �لأ�����ص����ات����ذة 
�لعامليون يف �لعمل يف �ليابان؟

�أعلنت �ليابان يف يونيو 2013 �أنها 
يف حاجة �إلى 1500 �أ�صتاذ جامعي باحث 
من كل �أنحاء �ملعمورة، و�أعلنت جامعة 
»كيوتو« رغبتها يف تعيني 100 منهم يف 
جامعات  و�أع��ل��ن��ت  ���ص��ن��و�ت،   10 غ�صون 

�أخرى كذلك.
�أن يكون هوؤلء  �ل�سروط  وورد يف 
�أم ل،  ك��ان��و� يابانيني  ���ص��و�ء  �لأ���ص��ات��ذة، 
ليتمكنو�  �ل��دول��ي��ة  �خل���رب�ت  ذوي  م��ن 
بنظر�ئهم  مقارنة  تغيري  �إح���د�ث  م��ن 
�لتقليديني ممن مل يعملو� يف �خلارج، 

مبعنى �أن لهم قيمة عالية.
ل���ك���ن �ل�����������ص�����وؤ�ل �ل��������ذي ي��ف��ر���س 
ن���ف�������ص���ه: ه����ل ���ص��ي��ع��ط��ي �ل���ي���اب���ان���ي���ون 
�ل��ف��ر���ص��ة ل��الأ���ص��ات��ذة �ل��و�ف��دي��ن، ممن 
�ليابانيون  ي��ر�ه  ل  م��ا  باأعينهم  ي��رون 
�ملنغلقون على بيئتهم �ملحلية، حلوكمة 
�جل���ام���ع���ات �ل���ي���اب���ان���ي���ة يف ظ����ل ���ص��ع��ي 
�حل��ك��وم��ة ل��ل��و���ص��ول ب��ج��ام��ع��ات��ه��ا �إل���ى 
م�����ص��اف �جل��ام��ع��ات �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ك��ربى 

ولي�س �لعاملية فقط؟
ما  �إذ�  ل،  ت���ك���ون  رمب����ا  �لإج����اب����ة 
بني  من  فقط  و�ف��د�  �أ�صتاذ�  �أن  عرفنا 
�أ�صتاذ� ح�صر نيابة عن �لعديد من   70
�لإع��د�د  فعاليات  �ليابانيني  �لأ�صاتذة 
ل��ربن��ام��ج »غ��ل��وب��ال ���ص��وب��ر«، لأن��ه��م مل 

يتمكنو� من �حل�صور.

رواتب المدرسين
غ��ال��ب��ا ل ي��رغ��ب �لأ����ص���ات���ذة �ل��ع��امل��ي��ون 
�ل��رغ��م من  على  �ل��ي��اب��ان  �لعمل يف  يف 
ب�صبب  مرتفعة  �جل��ام��ع��ات  رو�ت���ب  �أن 
باللغة  ت����د�ر  ع����ام،  ب�صكل  �لإد�رة،  �أن 
يتعلمها  �أن  ي��ج��ب  �ل���ت���ي  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
�ل��و�ف��د، ف�صال ع��ن �لظروف  �لأ���ص��ت��اذ 
�صفر  من  �جلامعي  لالأ�صتاذ  �لأ�صرية 
زوجة  ورغبة  �ل��و�ل��دي��ن،  للقاء  وع��ودة 
عليها  ي��ت��ع��ني  �إذ  �ل��ع��م��ل،  يف  �لأ����ص���ت���اذ 
ج���در�ن  ب��ني  للبقاء  عملها  ت���رتك  �أن 
�لأ�صاتذة  رو�تب  �أن  �إلى  �إ�صافة  �ملنزل، 
مبا  مقارنة  مغرية  تعد  ل  �ل��و�ف��دي��ن 
يتقا�صونه يف بالدهم �أو يف بالد �أخرى 
مف�صلة،  �أكادميية  بيئة  فيها  يجدون 

رو�ت���ب �جل��ام��ع��ات رمب��ا تكون  �أن  بيد 
م��غ��ري��ة ل���الأ����ص���ات���ذة �حل��ا���ص��ل��ني على 

�لدكتور�ه حديثا. 
وم�������������ن ث����������م ي���������وج���������د ث�����الث�����ة 
����ص���ي���ن���اري���وه���ات حم��ت��م��ل��ة ل��ل��ربن��ام��ج 

�جلديد يف �إبريل 2025:

السيناريو األول:
تدويل التعليم بشكل ناجح

�ل���وز�رة  �أن حت�صن  دون  ه��ذ�  يتم  ول��ن 
وغريهم  �ليابانيني  �لأ�صاتذة  ظ��روف 
ل���ص��ت��ق��ط��اب��ه��م، م���ع دجم��ه��م ك��ل��ي��ة يف 
�لتعليمية حتى يت�صنى  �ملوؤ�ص�صات  بيئة 
�مل�صتوى  على  ين�صطو�  �أن  لليابانيني 
�ل���و�ف���دي���ن  �ل��ب��اح��ث��ني  لأن  �ل�������دويل؛ 
���ص��ي�����ص��اع��دون��ه��م ع���ل���ى ���ص��ب��ط �خل��ل��ل 
و�إ����ص���الح م��ا حت��ت��اج �إل��ي��ه��ا �جل��ام��ع��ات 
�ل��ي��اب��ان��ي��ة ل��ت�����ص��ع ل��ن��ف�����ص��ه��ا ق���دم���ا يف 
�لذي  �خل��ارج��ي  �لعامل  تعليم  خارطة 
ب����رزت ف��ي��ه دول  �ل�����ص��ني و���ص��ن��غ��اف��ور� 
ب�����ص��ك��ل ك���ب���ري، ل���ص��ي��م��ا يف ����ص��ت��ق��ط��اب 

�لكفاء�ت من �لأ�صاتذة �لو�فدين. 

السيناريو الثاني:
إخفاق السياسة اليابانية

ت��ت��ل��ق��ى �جل���ام���ع���ات �ل��ي��اب��ان��ي��ة �أم�����و�ل 
�ل������وز�رة يف �ل���وق���ت �ل����ذي ت���ق���اوم فيه 
�لإ����ص���الح���ات �جل��وه��ري��ة، مت��ام��ا كما 
�ملنخرطة  �إح��دى �جلامعات  مع  حدث 
�إذ عزف  ���ص��وب��ر«؛  »غ��ل��وب��ال  برنامج  يف 
ب��ع�����س �لأ����ص���ات���ذة وجم��ال�����س �ل��ك��ل��ي��ات 
ع��ن �مل�����ص��ارك��ة يف �ل��ربن��ام��ج خ��وف��ا من 
�ل��ت��ب��ع��ات، وم���ن ث���م و���ص��ع��ت خططها 
ل��ت��ع��ي��ني �مل����زي����د م����ن �لأ�����ص����ات����ذة غ��ري 

�ليابانيني على �لرف.
�لتي  �لأم����و�ل  �صتذهب  ث��ّم  وم��ن 
�أول��وي��ات  �إل��ى  �لغر�س  لهذ�  خ�ص�صت 
�جل��ام��ع��ات �ل��رئ��ي�����ص��ة، ك��ال��ك��ت��اب��ة �لتي 
ت�������روق ل���������وز�رة �ل���رتب���ي���ة و�ل���ث���ق���اف���ة 
�ليابانية،  و�لتقنية  و�لعلوم  و�لريا�صة 
و����ص���ت���ك���ون �ل���ن���ت���ي���ج���ة جن����اح����ا ق��ل��ي��ال 
ل���ل���رب�م���ج �ل����دول����ي����ة �ل����ت����ي ي��در���ص��ه��ا 
�ل����و�ف����دون، و�مل���زي���د م���ن �لإخ���ف���اق���ات 
�خلطط  و�صتموت  �لأخ���رى،  للرب�مج 
�ليابانية  �جلامعات  لتغيري  �لطموحة 

ل��ل��م��رة �لأول������ى م��ن��ذ �حل����رب �ل��ع��امل��ي��ة 
�لنجاح  فقط  �أمر  و�صيقت�صر  �لثانية، 
ف��روع  م�صورة  ب��ر�ق��ة  مطبوعات  على 

جامعات تدعي �لعاملية.

السيناريو الثالث:
خيار »ديجيما«

وه����و م���ا مل�����ص��ن��اه ط�����و�ل ع�����ص��ر ���ص��ن��و�ت 
�أرب����ع ج��ام��ع��ات يابانية،  �ل��ع��م��ل يف  م��ن 
وه�����و �لأرج��������ح ع���ل���ى م����ا ي����ب����دو.  وه���و 
خ��ي��ار �أن ي��در���س �لأ���ص��ات��ذة �ل��و�ف��دون 
�ل��ل��غ��ة �لإجن���ل���ي���زي���ة ب��ي��ن��م��ا ي��ظ��ل��ون يف 
�لبيئة  ع��ن  بعيد�  متاما  منعزلة  بيئة 
�لأك����ادمي����ي����ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة م��ث��ل��م��ا ع��ا���س 
�ل��ه��ول��ن��ودي��ون يف ج��زي��رة  �صناعية يف 
خليج  »ناغاز�كي« �أثناء فرتة �ل� »�إيدو« 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة يف �ل��ي��اب��ان م��ن ع���ام 1603 
عليهم  م��ا  ج��ل  لأن  1868؛  ع���ام  ح��ت��ى 
فعله، تدري�س �للغة �لإجنليزية، وكتابة 
�مل���ن���اه���ج، و����ص��ت��ق��ط��اب �ل���ك���ف���اء�ت من 
�خل��ارج. و�صيعي�س ه��وؤلء �لأ�صاتذة مع 
طالب بر�مج �لتبادل �لطالبي يف بيئة 

بعيدة عن �لقالب �ملوؤ�ص�صي.
�للغة  يتعلمو�  لن  �لأرج���ح  وعلى   
�ل��ي��اب��ان��ي��ة، و���ص��ي��غ��ادرون �ل��ي��اب��ان يوما 
يف  عا�صو�  لأن��ه��م  ر�ئ��ع��ة  بانطباعات  م��ا 
�ل���ي���اب���ان، ول��ك��ن �ل���ع���امل �ل����ذي ع��ا���ص��و� 
يابانيا �صرفا.  ومن  فيه مل يكن عاملا 
بالف�صل  �ل��ربن��ام��ج  ع��ل��ى  �صيحكم  ث���م 
�لنمطي  �ل��ي��اب��اين  �ملجتمع  جت��دي��د  يف 
�لتقليدي، و�صيعزف �لأ�صاتذة �لعامليون 

عنه.
�لتعليم  ت��دوي��ل  م�صري  و�صيكون 
�لعايل، عامال رئي�صا لنعلم هل �صيتجه 
�لأول���ى  ه��ي  لطفرة  �ل��ي��اب��اين  �ملجتمع 
لال�صمحالل  �صيتجه  �أم  ن��وع��ه��ا  م��ن 

للمرة �لثالثة يف �لعقد �لقادم.
 و�لإج�����اب�����ة ع��ل��ى ه����ذ� �ل��ت�����ص��اوؤل 
عندما    2025 �إب��ري��ل  يف  �صنعلمها  رمب��ا 
ي���دخ���ل ط�����الب �مل���رح���ل���ة �لب���ت���د�ئ���ي���ة 
�صنعلم   �ملرحلة �جلامعية؛ لأننا  حاليا، 
ن���وع و���ص��ك��ل م��وؤ���ص�����ص��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل 
هذ�  على  و�لإج��اب��ة  �صيدخلونها.  �لتي 
�ل�صوؤ�ل �صتكون مفتاح م�صتقبل �ملجتمع 

�لياباين كله. 
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الفهم الناقص للدين 

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

و�للتز�م  و�لعباد�ت  �ل�صعائر  �أد�ء  هو  فقط  �لدين  �أن  �لبع�س  يظن 
مبظهر م��ع��ني، ف��ت��ج��ده م���وؤدي���ا ل��ه��ا ت��ارك��ا �أم�����ور� �أ���ص��ا���ص��ي��ة يف �خللق 
�أبجديات �لدين  و�لتعامل، فرت�ه قد �صاق �صدره وتنافى �صلوكه مع 

يف جميل �ل�صلوك ومكارم �لأخالق. 
لقد فهم �أول��ئ��ك �ل��دي��ن على �أن��ه مظهر ل ج��وه��ر، وع��ب��اد�ت ل 
و�لتعفف،  و�لأمانة،  �ل�صدق،  �لدين:  �أ�ص�س  �أب�صط  معامالت، فرتكو� 
�صعبة  لي�س  فالإميان  �خللق،  وح�صن  و�لإيثار،  و�ل�صماحة،  و�لتلطف، 
�إل��ى �هلل، و�أدن��اه��ا  �إل��ه  �أع��اله��ا ل  و�ح���دة، و�إمن��ا ب�سع و�سبعون �سعبة 

�إماطة �لأذى عن �لطريق.
�أ�صوق هذ� �لقول؛ لأنني �أعتقد جازما �أن �مل�صلم هو �لأجدر دون 
ويدعو  يوؤكدها  �لتي  �حل�صن  و�خللق  �لتعامل  �أ�ص�س  بتطبيق  غ��ريه 

�إليها ديننا �حلنيف.
ير�فقهما  ل  هيئة  ول  �صلوك،  ي�صاحبه  ل  مظهر�  �لدين  لي�س 
و�صون  �لآخرين،  حقوق  حفظ  �لعظيم  ديننا  �أبجديات  من  �إن  خلق. 
و�ل�صكر،  �لأ�صلوب،  ورقي  �ل�صغائن،  من  �ل�صدر  و�صالمة  �أعر��صهم، 
و�لعتذ�ر، و�لرتفق يف �ملعاملة، وح�صن �حلديث، و�لبعد عن �لفح�س، 
و�ل�صعي يف ق�صاء حو�ئج �لنا�س، و�لتودد لالأهل و�لأ�صحاب، و�لرقة يف 
�لطلب، و�لعرت�ف باخلطاأ، و�حرت�م ر�أي �لآخر، و�ل�صدق يف �لوعد، 
و�صفاء �ل�صريرة، وب�صا�صة �لوجه، و�لإيثار، ونبذ �لتع�صب، و�لتو��صع، 

ورحابة �ل�صدر.
و�لتز�م هذه �لأمور يف �لقول و�لفعل و�خللق و�لتعامل، هي �أ�ص�س 
مهمة يف �لدين، بل هي �لدين ذ�ته؛ لأن �لإن�صان حينئذ يكون قد طبق 
ما تعلم، ونفذ ما �عتقد، و�إن �مل�صلم ليبلغ بح�صن خلقه درجة �ل�صائم 
�لقائم.  وكرب مقتا �أن ي�صترت �ملرء ور�ء مظهر يخالف �جلوهر، �أو �أن 

يتخفى ور�ء هيئة ل تتفق مع �للب.

إتجاهات

دراسات

دراسة تناقش الظن
وتعدد دالالته في القرآن الكريم

أحمد العياف 

»دلل����ة �ل��ظ��ن يف �ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي« 
در�������ص�����ة ل���ل���دك���ت���ور ح���ن���ف���ي �أح���م���د 
ب�����دوي، م���ن ق�����ص��م �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
باجلامعة،  �لإن�صانية  �لعلوم  بكلية 
كبار  �آر�ء  على  �لباحث  فيها  �عتمد 
�أئ��م��ة �ل��ت��ف�����ص��ري، و�ل��ل��غ��ة، و�ل��ن��ح��و،  
ل�  �للغوية  �مل��ع��اين  �أه��م  و��صتخل�س 
�للغوي  »ظ��ن«، معتمد� على �جلذر 
ل���ه���ذ� �ل���ف���ع���ل. »�آف�������اق« ت�����ص��ت��ع��ر���س 

�لدر��صة يف �مل�صاحة �لتالية:

تعدد الدالالت 
وروده  و�صيغ  �لظن  دللت  تعددت 
وردت مبعان  �إذ  �لكرمي،  �ل��ق��ر�آن  يف 
خم��ت��ل��ف��ة، و���ص��ي��غ م���ت���ع���ددة، ففعل 
�لظن هو: �لهيئة �لعار�صة للموؤثر 
يف غريه ب�صبب �لتاأثري �أول كالهيئة 
�حل��ا���ص��ل��ة ل��ل��ق��اط��ع ب�����ص��ب��ب ك��ون��ه 
قاطعة، ويف ��صطالح �لنحاة: ما دل 
باأحد  مقرتنا  نف�صه  يف  معنى  على 
�لأزمنة �لثالثة، و�لظن يف �مل�صدر: 
�ل�صم �ل��د�ل على �حل��دث، �جل��اري 

على �لفعل، كال�صرب و�لإكر�م.
�ل����ف����اع����ل:  �������ص�����م  و�ل�����ظ�����ن يف 
�لو�صف �لد�ل على �لفاعل، �جلاري 

ثانيا: إيقاع الظن
موقع العلم المخطئ 

والشك والتردد
عند  متيقن  علم  ب��ه  �ملق�صود  �ل��ظ��ن 
لكنه مبني على خطاأ. وقد  �صاحبه، 
ورد هذ� �ملعنى يف �لقر�آن �صبع مر�ت، 
�أن��ه  منهم  �أي: ظًنا  �ل��ظ��ن،  �ت��ب��اع  �إل 
�أي مل  ع��ل��م وح��ق��ي��ق��ة،  ع��ن  عي�صى ل 
يرتفع ظنهم لدرجة �ليقني، و�ليقني 
�ل����ذي ل يحتمل  �ل��ع��ل��م �جل�����ازم  ه���و 
هو  وما  باليقني،  ويتظاهرون  �ل�صك 
قاطع  علم  م��ن  ب��ه  لهم  فما  باليقني 
بالظن معنى  و�مل��ر�د  �لظن،  �تباع  �إل 
�ل�����ص��ك وق���د وق���ع �ل��ظ��ن يف م��و����ص��ع 
كثرية من كالم �لعرب، ويف �حلديث 
�لظن  ف��اإن  و�لظن  »�إياكم  �ل�صحيح: 
�أك������ذب �حل����دي����ث«، وق�����ول �ل��ن��اب��غ��ة: 
»حلفت مييًنا غري ذي مثنوية    ول 

علم �إل ح�صن ظن ب�صاحب«.

ثالثًا: إيقاع الظن
موقع االعتقاد الفاسد

و�إن  ف�صاده  ظاهر  �عتقاد  �لظن 
�صحته،  معتقد�  �صاحبه  ب��ه  مت�صك 
وي��ت�����ص��ح ف�������ص���اده م����ن ����ص���ي���اق �لآي�����ة 
و�ملعقول  �مل�صهود  للدليل  وخمالفته 
�لذي ل ينكره �إل �صاحب هوى، وقد 

�هلل«،  ح����دود  يقيما  �أن  ظ��ن��ا  �إن   «
ظنهما  ب��غ��ال��ب  ع��ل��م��ا  �إن  مب��ع��ن��ى 
كان  و�إن  �هلل،  يقيمان حدود  �أنهما 
حقوق  ي��ق��ي��م��ان  �أن��ه��م��ا  ظنهما  يف 
�لزوجية، ومل يقل: �إن علما �أنهما 
يقيمان؛ لأن �ليقني مغيب عنهما 
ومن  وج���ل،  ع��ز  �هلل،  �إل  يعلمه  ل 
وهم  فقد  بالعلم،  هنا  �لظن  ف�صر 
عن طريق �للفظ و�ملعنى؛ لأنك ل 
تقول: علمت �أن يقوم زيد، ولكن: 
�لإن�صان ل  �أنه يقوم؛ ولكن  علمت 
يعلم ما يف �لغيب، و�إمنا يظن ظنا.

مصطلحات الدراسة:
بني  �ل��ر�ج��ع  �ل����رتدد  الظن: 
ط��ريف �لع��ت��ق��اد غ��ري �جل���ازم، 
يفعل  �أن  �أظنِّهم  �إل��ى  ونظرت 
�أن  �أخ��ل��ق��ه��م  �إل����ى  �أي:  ذل����ك، 
�أظ�������ن ب�����ه ذل�������ك. و�أظ���ن���ن���ُت���ه 
�ل�صيء: �أوهمته �إياه، و�أظننت 
للتهمة،  �صته  عرَّ �ل��ن��ا���س:  ب��ه 
و�ل���ظ���ن ����ص��م مل���ا ي��ح�����ص��ل عن 
�أم����ارة، وم��ت��ى ق��وي��ت �أدت �إل��ى 
مل  ج��ًد�  �صعفت  ومتى  �لعلم، 

يتجاوز حد �لوهم.
ظنه،  ل�صوء  �ملعاِدي  الظنني: 
و���ص��وء �ل��ظ��ن ب���ه. و�ل��َظ��ُن��ون: 

ع��ل��ى ح���رك���ات �مل�������ص���ارع و���ص��ك��ن��ات��ه، 
�أن  من  يخلو  ول  وم��ك��رم.  ك�صارب، 
يكون ب� »�أل« �أو جمرد� منها، ويعمل 
عمل �لفعل. وجاء �لظن وم�صتقاته 
يف �ل����ق����ر�آن �ل���ك���رمي ب���امل���ع���اين من 

خالل خم�س معاين:  

أوال: إيقاع الظن
بمعنى )حسب(

�حِل�������ص���ب���ان ب��ال��ك�����ص��ر: �ل���ظ���ن، وم��ا 
ك���ان يف ح�����ص��ب��اين )ك����ذ�( ول تقل: 
يجادل  وه��و  ف��ف��رع��ون  ح�صابي:  يف 
مو�صى فاإنه يعلم يف قر�رة نف�صه �أنه 
و�أن ومو�صى  باإله،  لي�س  و�أن��ه  ك��اذب 
قلبه  يف  مب��ا  ل�صانه  فنطق  ���ص��ادق، 
م�صلحة  يف  ه��و  و�ل���ذي  �ل�صك  م��ن 
مو�صى  �أن  يف  ي�����ص��ك  لأن����ه  م��و���ص��ى؛ 

م�صحور.
����ص���اح���ب  ع������ن  �ل�����ظ�����ن  وورد 
�جلنتني، فما �أظن يف �لآية مبعنى: 
�صك  وه��ذ�  قائما،  �لبعث  �أح�صب  ما 
�إذ  �لبعث،  يف  �جلنتني  �صاحب  م��ن 
�أغرته �لنعمة وكادت تن�صيه �لبعث، 
�لعذ�ب يقع على من ظنو�  وكذلك 
باهلل ظن �ل�صوء من �ملنافقني، ومن 
يظنون، ومن �صيقع منهم �لظن يف 

�مل�صتقبل.

ورد هذ� �ملعنى يف �لقر�آن �لكرمي 11 
مرة، و�لظن يف ��صطالح �لقر�آن هو 
�لعتقاد �ملخطئ عن غري دليل، �لذي 

يح�صبه �صاحبه حقا، و�صحيحا.

رابعا: الظن بمعنى
التهمة والتخون

�ل���ق���ر�آن  ل��ل��ظ��ن يف  �مل��ع��ن��ى  ه����ذ�  ورد 
و�ل��ت��خ��ون«  »�لتهمة  مبعنى  م��رت��ني، 
و�مل��ر�د  يقني،  بغري  �لعلم  هو  وقيل: 
�لظن  وهو  �ل�صوء،  وظن  �لتهمة  هنا 
�خل������ايل م����ن �حل��ق��ي��ق��ة و�ل���ق���ري���ن���ة، 
كثري  به  يقرتن  �ل��ذي  �ل�صوء  وكظن 

من �لأقو�ل و�لأفعال �ملحرمة.
بالقلب ل  �ل�صوء  بقاء ظن  ف��اإن 
يقت�صر �صاحبه على جمرد ذلك، بل 
ب��ه حتى يقول م��ا ل ينبغي،  ي��ز�ل  ل 
وي��ف��ع��ل م���ا ل ي��ن��ب��غ��ي. و����ص��ت��خ��د�م 
ي��و���ص��ح  �ل��ع��ه��دي��ة  �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة  »�أل« 
يجب  �لتي  �لظنون  م��ن  بعينه  نوعا 

�جتنابها، وهي �لتهمة بال دليل.

خامسا: إيقاع الظن
موقع العلم

ع��ل��م �ل�����ص��يء ع��ل��ًم��ا: �أت��ق��ن��ه، وعلم 
�أت��ق��ن��ه، وق��د ورد ه��ذ �ملعنى  �لأم���ر 
ل��ل��ظ��ن يف �ل����ق����ر�آن م���رت���ني، ه��م��ا: 

�لرجل �ل�صيء �لظن بكل �أحد. 
ـــ�ن: �ل�����رج�����ل ق��ل��ي��ل  ـــُن الـــظَّ
�خل��������ري، ورج��������ل ظ�����ن�����ون: ل 
يوثق بخربه. قال زهري: )�أل 
�أب���ل���غ ل���دي���ك ب��ن��ي مت��ي��م وق��د 
وبئر  ُنوُن(  �لظَّ باخلرب  ياأتيك 
ُي��وث��ق  ل  �مل����اء  قليلة  َظ���ن���ون: 
مبائها. وذكر �صاحب �لل�صان: 
نون: �لذي تتوهمه ول�صت  �لظًّ
مبعنى  ف��ع��ول  ث��ق��ة،  على  منه 

مفعول. 
و�صك  �ليقني،  خالف  ال�سك: 
يف �لأم�������ر وت�������ص���ك���ك، و���ص��ك��ك��ه 
ل��ي�����س بيقني  غ�����ريه، و�ل�������ص���ك 

ولكن بال تهمة.
الــريــب: �ل��ت��ه��م��ة، و�����ص���رت�ب 
ي��ري��ب��ه،  م����ا  م���ن���ه  ر�أى  م���ن���ه: 
و�رت���������اب: ����ص���ك، و�رت��������اب ب���ه: 

�تهمه. 
الرتياب: �صك مع تهمة.

احِل�سبان )بالك�سر(: �لظن، 
وما كان يف ح�صباين )كذ�( ول 

تقل: يف ح�صابي. 
كفرح.  �لأم����ر:  يقن  اليقني: 
و��صتيقنه:  وت��ي��ق��ن��ه،  و�أي��ق��ن��ه، 
علمه وحتققه. فاليقني م�صاد 

�حل�صبان يف �ملعنى.
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ثقافة

إجابات حقيقية
وأسئلة افتراضية

د. أحمد التيهاني

• ..........؟
ق�صيدة  لأن  منهم؛  وليتني  �ل��ن��ر،  ق�صيدة  �أه��ل  م��ن  ل�صت 
وعلى  �لفل�صفي،  �مل�صتوى  على  متقدم  ن�س  �لنا�صجة  �لنر 
�لإيقاع  دونها  يحول  �لتي  �لفنية  �ل�صورة  ت�صكيل  م�صتوى 
تفعيلية،  �أم  عمودية،  �أك��ان��ت  �صو�ء  �لإيقاعية،  �لق�صيدة  يف 
ولي�صت لدى �لو�عني مبفهوم �ل�صعرية م�صكلة مع ق�صيدة 
�أخ���رى من  �ل��ن��ر، و�إمن���ا �مل�سكلة يف �خل��ل��ط بينها و�أ���س��ك��ال 

�أ�صكال �لكتابة �لنرية.
• ..........؟

بعجزي  �أ�صعر  منهم..  وليتني  �ل�صرد،  �أهل  من  ل�صت  �أي�صا، 
عن �لتقاطاتهم ولغتهم. و�لكتابة �لفنية، لتبقى �لق�صيدة، 

عندي، ملتجاأ وظال وم�صتكى ور�حة وح�صب.
• ..........؟

يتاأخر  �أن��ه عندنا  بيد  ل��ه،  تاليا  وي��اأت��ي  �لإب���د�ع،  يتبع  �لنقد 
�لن�س  �أن  �أدرك���ت  حديثا،  �صعريا  دي��و�ن��ا  ق���ر�أت  فكلما  عنه، 
�ل�صعري �لعربي �جلديد �صابق للعلوم �ملرتبطة به، ومتقدم 
�مل�صطلحات،  توليد  يف  عربيا  تاأخر�  هناك  و�أن  �لنقد،  على 
وعجز� عن �لفكاك من �لبالغة و�لنقد �لقدميني. ولو �أننا 
نظرنا �إلى �لدر��صات �لنظرية و�لتطبيقية �ملتعلقة بال�صورة 
�حلديثة  �ل�صورة  مو�كبة  عن  عاجزة  لوجدناها  �ل�صعرية 
�لن�س  مع  �لتعامل  يف  �مل�صكلة  تبقى  ول��ذ�  تعقيد�تها؛  بكل 
در��صته  يجعل  مما  لها،  ولي�س  ل��ه،  لي�صت  ب���اأدو�ت  �حلديث، 

تاأخذه �إلى �ل�صطح، وهو عميق.. عميق.
• ..........؟

لي�ض �له��ت��م��ام ب��ال��رو�ي��ة خ��ي��ان��ة، و�إمّن����ا ه��و م��و�ك��ب��ة وت��اأث��ر 
�لأدب���ي، ومثلها  �ل��رو�ي��ة من تر�ثنا  حم��م��ود�ن. نعم، لي�صت 
�سرد�،  و�ملقامات  �حلكاية  مناذج  ولي�ست  �ل�سرد،  فنون  بقية 
�أعالمه وجنومه. ولن  له  ن�صعد بوجود جن�س جديد،  ولذ� 

يزيح �ل�صعَر عن عر�صه فن.
• ..........؟

وم��د�ر  م�صدر�،  �لثقافية  �ملالحق  كانت  �صابقة،  مر�حل  يف 
تفاعل وح��و�ر�ت ومثاقفات، و�لآن خفت �لوهج ب�صبب تعدد 
�لو�صائط، ولي�س ب�صبب �صعف هذه �ملالحق كما تتوهم فئات 

من �لنا�س.
• ..........؟

�لأهم يف �لالئحة هو �أل يت�صلل �إلى �جلمعيات �لعمومية من 
لي�س له من �لأدب �إل كونه �أد�ة �أو فرد� يوؤدي و�جبا تياريا، 
و�أن تكون �ل�صو�بط و��صحة غري قابلة للتاأويالت، و�أن يغلق 

باب �ل�صتثناء�ت �لتي كانت �صببا رئي�صا يف �مل�صكالت.
• ..........؟

ل.. من �ملثقفني �أو فيهم: ل توجد، وهم  لكن هناك �أيادي 
لأنهم  �ل��ذك��ر؛  �أهلها  ي�صتحق  ل  �أخ���رى  جم��الت  يف  جاهلة 
وحتى  �لعام،  و�لعمل  و�لفعل  و�لوعي  �حلياة  على  طارئون 

على �لوظائف و�لكر��صي.
• ..........؟

بوعي  �صوى  لها،  �لأ���ص��م��اء ظ��اه��رة مزعجة، ول ح��ل  ت��ك��ر�ر 
وت��رك  فيه،  لهم  دور  ل  عما  و�لع��ت��ذ�ر  �أنف�صهم،  ري��ن  �ملُ��َك��رَّ

�ملجال لآخرين.. وهو، و�هلل، ما �أفعله منذ �صنو�ت.
• ..........؟

�آَن منذ زمن، لكن م�صكلتنا �ملزمنة كامنة يف »�لرتياب« من 
�ملوؤ�ص�صات �ملدنية كلها.

إذا عسعسَ 
الليل

سبع مالحظات على كتاب
»دليل البحوث الجامعية«

أحمد العياف 

وحتقيق  �للغوية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ص��ت��اذ  ذك��ر 
و�آد�بها  �لعربية  �للغة  بق�صم  �ل��رت�ث، 
بكلية �لعلوم �لإن�صانية، �لدكتور عبد 
�لكرمي علي عويف، �أن ت�صنيف �لكتب 
منذ  ع��ل��م��اوؤن��ا  ع��رف��ه  ف��ن  وفهر�صتها 
زم���ن ط��وي��ل، م�����ص��ري� �إل���ى �أن���ه تطور 
يرتجم  �ملختلفة،  �لأع�����ص��ر  م��ر  على 
ف��ي��ه��ا �أ���ص��ح��اب��ه��ا ل���الأع���الم، ذ�ك��ري��ن 
فهر�صت  منها:  و�آثارهم،  م�صنفاتهم 
�ب�����ن �ل����ن����دمي، وف���ه���ر����ص���ت �ب�����ن خ��ري 
�لإ�صبيلي، وك�صف �لظنون عن �أ�صامي 
�ل��ك��ت��ب و�ل���ف���ن���ون، وه���دي���ة �ل��ع��ارف��ني 

لإ�صماعيل با�صا �لبغد�دي.
و�����ص���ت���ع���ر����س يف ق�������ر�ءة ن��ق��دي��ة 
منهج كتاب »دليل �لبحوث �جلامعية 
يف مكتبة �لدكتور غيثان بن جري�س: 
 143-1401 م�صروحة  بيبليوغر�فية 
حممد  ت�صنيف  م��ن   )2014-1981(
 ،1436 ع��ام  �ملطبوع   ، ُم��ع��ربِّ �أحمد  بن 

�ملكون من 550 �صفحة.
�أن  ب���نّي  �مل�صنف  �أن  �إل���ى  و�أ����ص���ار 
يقدمها  �لتي  �لعلمية  �لبحوث  ه��ذه 
يف ه���ذ� �ل��ك��ت��اب ب�����د�أت ف��ك��رت��ه��ا عند 
ط��الب��ه يف  بتكليف  غ��ي��ث��ان  �ل��دك��ت��ور 
�ل��ب��ك��ال��وري��و���س و�ل����در������ص����ات �ل��ع��ل��ي��ا 
بلغ  �إذ  عليها،  و�لإ����ص���ر�ف  ب��اإجن��ازه��ا 
مبينا  علمية،  �أع��م��ال   405 جمملها 
ن�����ص��ر  ع���ل���ى  ع���م���ل  ج���ري�������س  ب�����ن  �أن 
ب��ي��ب��ل��ي��وغ��ر�ف��ي��ا لأب����ح����اث ط���الب���ه يف 
فاأ�صدر  �ملختلفة،  �جلامعية  �ملر�حل 
منها ثالثة كتب، تخ�س طالب �أق�صام 
�ل���ت���اري���خ يف ف�����روع ج���ام���ع���ات: �مل��ل��ك 

�صعود، و�مللك خالد ، و�لإمام يف �أبها.

المجاالت المعرفية
م��ع��رب �لطريقة  ب��ن  �مل�����ص��ن��ف  �خ��ت��ار 
�لتي  �لأب��ح��اث  فهر�صة  يف  �لألفبائية 
ت���وج���د يف م��ك��ت��ب��ة �ل���دك���ت���ور غ��ي��ث��ان، 

وعددها 405 عناوين.
وق�����ال »ه�����ذه �ل��ط��ري��ق��ة ي�����ص��رية 
�لعلمية  �مل����ادة  طبيعة  ل��ك��ن  و���ص��ه��ل��ة، 
�ل��ت��ي ت��ن��اول��ت��ه��ا �لأب���ح���اث �مل��و���ص��وف��ة 
يوؤخذ  �أن  �أر�ه  �آخ���ر،  ترتيبا  تقت�صي 
نف�صه  يجد  �لقارئ  �إذ  عر�صها،  يف  به 

�آخ��ر، ثم  �إل��ى  ينتقل من حقل معريف 
يعود �إلى ما �بتد�أ به.

فهو يقر�أ مثال، �أبحاثا يف �لتاريخ، 
ث��م بحثا يف �لأدب �لإ���ص��الم��ي، ث��م  يف 

�لقت�صاد و�لجتماع، وهكذ�«.
و�أ������ص�����اف »�لأن���������ص����ب يف ت��رت��ي��ب 
بحوث �لكتاب �أن ترتب ح�صب �ملجالت 
�أدب،  )ت���اري���خ،  متثلها  �ل��ت��ي  �مل��ع��رف��ي��ة 
ح�صارة، �جتماع، دين، تربية، �قت�صاد، 
�أو  زر�ع��ة، ريا�صة، جغر�فية، وغريها( 
)بحث  �لعلمية  طبيعتها  ح�صب  ترتب 
���ص��غ��ري، ب��ح��ث �ل���ت���خ���رج، م��اج�����ص��ت��ري، 

دكتور�ه(«.

الباحث المجهول 
يف حال �ل�صطر�ب يف ذكر ��صم �لباحث 
و�صفته وطبيعة �لبحث، فقد �صار على 

ذكر عنو�ن �لبحث ثم ��صم �لباحث.

اسم الجهات 
م����ن م���ظ���اه���ر �ل�����ص����ط����ر�ب يف م��ن��ه��ج 
بع�س  با�صتثناء  �ل��ك��ت��اب،  م���ادة  ع��ر���س 
�إغفال  و�ل��دك��ت��ور�ه،  �ملاج�صتري  ر�صائل 
�لبحثية  و�مل��ر�ك��ز  �ملوؤ�ص�صات  ��صم  ذك��ر 

�لتي �أُجنزت فيها �لبحوث �ملو�صوفة.

طلبة البكالوريوس
�ملو�صوفة  �لأب��ح��اث  �أغ��ل��ب  �أن  ل��وح��ظ 
حمتوياتها مكرورة، �إذ �إن معديها طلبة 
بكالوريو�س مل تتاأ�صل وتتبلور عندهم 
ول  ومنهجيته،  �لعلمي  �لبحث  فكرة 
من  فيها  �أوردوه  م��ا  ل�صحة  يطمئن 

مادة علمية ح�صب قول بن معرّب.
�إن  �لتجربة،  و�ق��ع  »م��ن  و�أ���ص��اف 
ه��وؤلء  على  �مل�صرفني  �لأ�صاتذة  بع�س 
�ل��ط��ل��ب��ة ل ي��ق��ي��م��ون ه����ذه �لأب���ح���اث 
باإلقاء نظرة  �إذ يكتفون  تقييما علميا، 
عجلى عليها، فيمنحون درجات عالية 
ل  وه��و  �لطالب  فيتخرج  لأ�صحابها، 
�أو م��ق��ال،  ت��ق��ري��ر�  ك��ي��ف يكتب  ي��ع��رف 
وتذهب فائدتها �أدر�ج �لرياح، و�لهدف 
م���ن �إجن����ازه����ا ت���دري���ب �ل��ط��ل��ب��ة على 
ونقد�  ي��ق��ر�أون فكريا  �ل���ص��ت��ف��ادة مم��ا 

وتلخي�صا ومنهجا«.
وت��اب��ع »وه����ذ� �لأم����ر ي��ك��اد يكون 
ع���ام���ا يف ج��ام��ع��ات��ن��ا، ومت��ن��ي��ت ل���و �أن 

حتى  �لق�صية  ه��ذه  �إل���ى  �أمل���ح  �مل�صنف 
ي���ك���ون م����ن ي���ق���دم ع���ل���ى ق�������ر�ءة ه���ذه 
على  �ملبتدئني  �لباحثني  من  �لأبحاث 
�لختيار،  فيح�صنون  بطبيعتها،  در�ي��ة 
�أ�صا�صية  مر�جع  �صيتخذونها  كانو�  �إذ� 
�لأمر  هذ�  )و�حلديث يف  �أبحاثهم،  يف 
�أن  �إل��ى  �لقارئ   �نتباه  و�ألفت  يطول(، 
ه����ذ� �حل��ك��م ل ي��ن�����ص��ح��ب ع��ل��ى جميع 

�لأبحاث �لتي عر�صها �مل�صنف«.

الصدقية
�لأب��ح��اث  �إن  ب��ن معرب  ق��ول  ورد� على 
درجة  �إلى  بال�صدقية  تت�صم  �ملو�صوفة 
تفوق 85%، قال عويف: »هذ� �لقول فيه 
ب�صاأن  �إليه  �أملحت  ما  �صوء  على  نظر، 
بع�س �لباحثني )طلبة �لبكالوريو�س(، 
فاإن �أبحاثهم ل تتحقق فيها �مل�صد�قية 
و�صحة �ملعلومات بن�صبة )85 �إلى%75( 
�أ�صار �مل�صنف، لأن هذه �مل�صد�قية  كما 
�لتي  �ملناهج  تتوقف على دقة توظيف 
��ب��ع��ت يف �إع����د�ده����ا م���ن ج��ه��ة، وع��ل��ى  �تُّ
لعينة  �ل��ف��اح�����ص��ة  �ل��ن��ق��دي��ة  �ل����ق����ر�ءة 
�ملفهر�صة من جهة  �لأب��ح��اث  من ه��ذه 

ثانية«. 

الكشافات
وعن �لك�صافات قال عويف: » من حمامد 
هذ� �لكتاب �أن �صاحبه ذيله بجملة من 
�ل��ع��ودة  على  �ل��ق��ارئ  تعني  �لك�صافات، 
وت��ق��دمي مالمح  �ملختلفة،  م���و�ده  �إل��ى 
وكذ�  �ملكتبة،  �صاحب  �صرية  و�فية من 

�صريته �ل�صخ�صية«.
و�أكد �أن هذ� �لكتاب يعد »معلمة 
ف���ك���ري���ة وث���ق���اف���ي���ة ع����ام����ة يف ح��ق��ل 
بيانات  وقاعدة  و�لتو�صيف،  �لفهر�صة 
لأب���ح���اث حت��ت��ف��ظ ب��ه��ا م��ك��ت��ب��ة �أ���ص��ت��اذ 
�لعلمي،  تخ�ص�صه  يف  متميز  ب��اح��ث 
ل���ه ع��ن��اي��ة ب��ج��م��ع �ل��ك��ت��ب و�لأب���ح���اث 
�لعلمية؛ مكتبة ت�صم معارف متنوعة، 
ت��ع��ك�����س �ل������رت�ث �ل���ف���ك���ري و�ل��ث��ق��ايف 
ع��ام��ة،  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  للمملكة 
فهي  خ��ا���ص��ة،  �جل��ن��وب��ي��ة  وللمنطقة 
�رتياد  يريد  وق��ارئ  باحث  لكل  معني 
حقل �لبحث �لعلمي، �أو �لطالع على 
وفنونها  وجغر�فيتها  �ملنطقة  تاريخ 

�لثقافية و�لفكرية«.

الحسامي يفوز بجائزة بن حميداإلماراتية
أحمد العياف 

�للغة  بق�صم  و�لنقد  �لأدب  �أ�صتاذ  فاز 
�لأول��ى  باجلائزة  باجلامعة،  �لعربية 
يف �مل�صابقة 32 جلائزة ر��صد بن حميد 
�لإمار�تية 2015، مقابل بحثه �مل�صمى 
���ص��رية �ملنتهى«،  �ل�����ص��رد يف  ب��� »غ��و�ي��ة 
�لأع��رج  و��صيني  �جل��ز�ئ��ري  للرو�ئي 
�لذي قدم فيه در��صة تاأويلية للغو�ية 
من  �ل��رو�ي��ة  متكنت  وكيف  �ل�صردية 
ت��ق��دمي ع��و�مل��ه��ا �مل��ت��د�خ��ل��ة ب��ط��ر�ئ��ق 

فنية.
وق����ال �حل�����ص��ام��ي »�إن���ن���ا م���ع كل 
�صديد  ب��ام��ت��ن��ان  ن�صعر  علمي  �إجن����از 
جامعة  �ل��ر�ئ��دة،  �لعلمية  للموؤ�ص�صة 

فر�صة  لنا  ه��ي��اأت  �ل��ت��ي  خالد،   �مل��ل��ك 
فر�س  من  ومكنتنا  �لعلمية،  �حلياة 
تقدمي  م��ن  لنتمكن  �لعلمي  �لبحث 
�جلديد و�ملتجدد يف �صياق تخ�ص�صنا 
�لعلمي، وها نحن نقدم هذه �لبحوث 
�إقليمية  ج��و�ئ��ز  ن��ال��ت  �ل��ت��ي  �لعلمية 
�صنو�ت  ه��ي  �صمان  �صنو�ت  �صبع  منذ 
تعاقدنا مع ق�صم �للغة �لعربية بكلية 
وهي  �جلامعة،  يف  �لإن�صانية  �لعلوم 
لقيادة  �صكرنا  لنقدم  ننتهزها  فر�صة 
�لإن�����ص��ان��ي��ة  �ل��ع��ل��وم  وكلية   �جل��ام��ع��ة 
وق�صم �للغة �لعربية، موؤكدين �مل�صي 
يف حتقيق ر�صالة �جلامعة من موقع 

تخ�ص�صنا و�ن�صغالتنا �لبحثية«.
و�أ�����ص����اف »ه�����ذه �جل����ائ����زة ت��اأت��ي 

�لتي  �لبحثية  �جل��ه��ود  �صياق  �صمن 
ن��ق��وم ب��ه��ا �إمي���ان���ا م��ن��ا ب����اأن �لأ���ص��ت��اذ 
�جل��ام��ع��ي ه��و ب��اح��ث ب��درج��ة �أ���ص��ا���س، 
رح�����اب  يف  �ل���ع���ل���م���ي���ة  �حل�����ي�����اة  و�أن 
�أن تكون  �ملوؤ�ص�صات �لأكادميية ينبغي 
و�أن  �مل��ث��م��ر،  �لعلمي  بالبحث  حافلة 
م��ه��م��ة �لأ����ص���ت���اذ �جل���ام���ع���ي ت��ت��ج��اوز 
ن��ط��اق ج����در�ن �ل��ف�����ص��ول �ل��در����ص��ي��ة، 
كما �أن �لبحث �لعلمي يعزز من موقع 

�لأ�صتاذ �جلامعي«.
�ل��دك��ت��ور عبد  �لأ���ص��ت��اذ  �أن  يذكر 
�حل���م���ي���د �حل�������ص���ام���ي ح�����از �جل���ائ���زة 
نف�صها يف دورت��ني �صابقتني، يف عامي 
ن��ادي  ن��ال ج��ائ��زة  2011 و 2013. كما 

�لباحة �لأدبي لعام 2014.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

إعالم

ات
اء
فض

 تواريخ
�ن�����ص��ت��غ��ر�م  ك�����ان  �ل���ب���د�ي���ة  • يف 
ف����ون، و�لآي  على �لآي  مدعوما 
ب���������������اد، و�لآي ب������ود ت����ات���������س، ويف 
�أب�����ري�����ل 2012 دع�����م�����ت�����ه م��ن�����ص��ة 
 ،Android »�أن�������������دوري�������������د« 
وي����ت����م ت����وزي����ع����ه ع�����رب م��ت��ج��ري 

�آيتونز وجوجل بالي.
و����ص���ع  ج������رى   2013 ي���ون���ي���و   •
بال�صكل  �لفيديو  تطبيق ت�صوير 

�ملتقطع للم�صتخدمني.
�صركة  ����ص��ت��ح��وذت  �أب���ري���ل   12  •
»ف���ي�������س ب�������وك« ع���ل���ى �ل��ت��ط��ب��ي��ق 
ح�صب  بلغت مليار دولر  ب�صفقة 

بع�س �لرو�يات.

بتول عسيري

 ،Instagram »�إن�����������������ص��������ت��������غ��������ر�م« 
ه���و ت���ط���ب���ي���ق جم���اين ل����ت����ب����ادل �ل�������ص���ور 
و����ص���ب���ك���ة �ج���ت���م���اع���ي���ة �أي�����������ص�����ا. �أط����ل����ق 
يف �أكتوبر عام 2010 ليتيح للم�صتخدمني 
�ل�����ت�����ق�����اط ������س�����ورة، و�إ������س�����اف�����ة »ف����ل����ر« 
يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  ث���م  وم����ن  رقمي �إليها، 
خدمات �ل�صبكات  من  متنوعة  جمموعة 

�لجتماعية، و�صبكة �إن�صتغر�م نف�صها.
مربع،  �صكل  على  �ل�����ص��ور  وت�����ص��اف 
ع��ل��ى غ�����ر�ر ����ص���ور �ل����� »ب����ول����وروي����د« من 
كود�ك، على �لنقي�س من ن�صبة �أبعاد 4:3 
كامري�ت �لهاتف  بو��صطة  عادة  ت�صتخدم 

�ملحمول.

المستخدمون
• دي�صمرب عام 2010، حظي �لتطبيق 

مبليون م�صتخدم.
• يف عام 2011 �صجل �لتطبيق زيادة 
�مل�����ص��ت��خ��دم��ني  م����ن   %500 ن�����ص��ب��ت��ه��ا 
ل��ي�����ص��ل �ل���ع���دد �إل����ى خ��م�����ص��ة م��الي��ني 

م�صتخدم.
• يف �ل�����ص��ن��ة �ل��ث��ال��ث��ة م���ن �ن��ط��الق 
خ�صو�صا  �ل��ع��دد،  ت�صاعف  �لتطبيق 
 ،Android م��ن�����ص��ة  �إط����الق����ه  م����ع 
ل��ي��ت��خ��ط��ى ع�����دد �مل�����ص��ت��خ��دم��ني 30 

مليون م�صتخدم.
• يف 12 دي�صمرب 2014، �أعلنت خدمة 
ل�صبكة  �لتابعة  لل�صور  »�إن�صتاغر�م« 
�ل��ت��و����ص��ل �لج��ت��م��اع��ي »ف��ي�����ص��ب��وك«، 

م��ل��ي��ون   300 ع��ت��ب��ة  �أن����ه����ا جت�������اوزت 
م�صتخدم.

تحميل الصور
م�صتخدمو  رف��ع   ،2011 يوليو  يف   •

�لتطبيق 100 مليون �صورة.
ع��دد  و����ص���ل   2011 �أغ�����ص��ط�����س  يف   •
مليون   150 �إل����ى  �مل��رف��وع��ة  �ل�����ص��ور 

�صورة.
• يف مايو من عام 2012، مت �لإعالن 
عما يلي: يف كل ثانية، يتم �إ�صافة 58 
�لو�حدة  �لثانية  ويف  جديدة.  �صورة 
كذلك، حت�صل �ل�صبكة على م�صتخدم 
ج���دي���د، وت��خ��ط��ى �ل��ت��ط��ب��ي��ق ح��اج��ز 

�ملليار من حيث حتميل �ل�صور.

إنستغرام..
نقلة نوعية في 

خمس سنوات

أسماء في اإلعالم
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ليال الشهري

�لتو��صل  موقع  يف  متعددة  ح�صابات 
�لج��ت��م��اع��ي »ت���وي���رت«، م��ث��ل م��ن��اور 
م���ك���م���وخ   ،@mnaw7 ����ص���ل���ي���م���ان 
�لإ���ص��الم��ي  �لع�صر   ،@drmkmo5
عاتقها  على  حملت   ،@_Islam91
م�������ص���وؤول���ي���ة �ل�����ع�����ودة ب��ح�����ص��اب��ات��ه��م 
�إل����ى �مل��ا���ص��ي، وحت���دي���د� �إل����ى ت��اري��خ 
�ل��ذي  و�ل��ع��رب��ي  �لإ���ص��الم��ي  �لع�صر 
�لغربية  �لثقافات  من  �لكثري  �صحر 

مبختلف �أوقاتها و�أعمارها.
بن�صر  ت��ه��ت��م  ف��ه��ذه �حل�����ص��اب��ات 
كانت  ���ص��و�ء  �لإ����ص���الم،  ع��ن  ق�ص�س 
عن علمائه �أم خمرتعيه و�صيا�صييه، 
ل��ت��ع��م �ل���ف���ائ���دة ج��م��ي��ع �مل��ت��ح��م�����ص��ني 

للقر�ءة عن �حل�صارة �لإ�صالمية.
�مل���و�ق���ع ق�ص�صا  ه���ذه  وحت��ت��وي 
�لأح��د�ث  ت�صرد  ل  ملتابعيها،  م�صوقة 
وم��ك��ررة،  م��زدح��م��ة ومم��ل��ة  بطريقة 

بل �إن كل ح�صاب يختلف عن �لآخر، 
فالتاريخ �لإ�صالمي حافل بكثري من 

�لق�ص�س �لر�ئعة.
�مل��و�ق��ع مبتابعات  ه��ذه   حتظى 
كثيفة، ف� »مناور �صليمان« على �صبيل 
�ملثال، يتابعه 100 �ألف متابع، وذلك 

عدد لي�س بقليل حل�صاب ثقايف.
 ك��م��ا مت���ي���زت ه����ذه �حل�����ص��اب��ات 
ب�صيطة،  بطريقة  �ملعلومات  بتقدمي 
مما يجعلها �صهلة �لقر�ءة ول تاأخذ 
م���ن �ل���وق���ت ���ص��ي��ئ��ا، وذل�����ك م���ر�ع���اة 
لرغبات و�صمات �جليل �جلديد �لذي 
يف�صل �لتب�صيط و�لخت�صار، وينفق 
�لتو��صل  م��و�ق��ع  على  وق��ت��ه  معظم 

�لجتماعي.
 ويرى متابعون �أن من �جلميل 
يتلقى  هذ� �جليل معلومات عن  �أن 
بها،  يتفاخر  ز�ل  م��ا  �لتي  ح�صارته 
كما �أنه عندما يت�صفح يكون يف حالة 

��صتقبال جلميع ما يقر�أ.

مواقع تراثية



إعالم

أشبه 
بالموت 
الصامت

ملك الشهري
طالبة إعالم واتصال

ل���ل���ح���رف رن�����ني ي�����ص��م��ع و�ن��ع��ك��ا���س 
�أو  �أو ح��دث��ا  ل��ن��ا م��و���ص��وع��ا  ي��ن�����ص��ج 
ب��امل��وت  �أ���ص��ب��ه  ه��و  م��وق��ف��ا،  �أو  ق�صة 
�ملميت،  �ل�صم  ت��اأث��ري  ل��ه  �ل�����ص��ام��ت، 

�إنها »�لإ�صاعات«!
�إننا �ليوم  نعي�س يف وحل من 

�لإ�صاعات على �ختالف �أنو�عها.
لنا موقف  لي�س  �أن��ه  و�ملوؤ�صف 
يف ردعها و�لت�صدي لها، و�إن جميع 
م��ا حولنا م��ن و���ص��ائ��ل، ���ص��و�ء كانت 
مرئية �أم م�صموعة �أم مكتوبة، تن�صر 
�لإ�صاعات وتروجها، ونحن لي�س لنا 
دل  �إن  وه��ذ�  �أو متعن،  ت��اأم��ل  نظرة 
ي��دل على كوننا  ف��اإمن��ا  ���س��يء   على 
جمتمعا  متلقيا يكتفي بال�صمع ول 

يتحرى بالنظر.
ك��ب��ري  خ���ط���ر  �لإ�����ص����اع����ات  �إن 
�ملجتمع،  ع��ق��ول  ع��ل��ى  ي�صيطر   ق��د 
وم�����ن  �ل�����ص��ع��ب �إب��ط��ال��ه��ا �أح��ي��ان��ا، 
�إذ� كان هناك من  وتزيد خطورتها 
يدعمها؛ فالإ�صاعات هي �صبب كثري 
و�ل�صغناء  و�لبغ�صاء  �حل��و�دث  من 
فهل  و�لتنافر.  و�لبعد  و�خل��الف��ات 
موقف  �ملجتمع  �أو  ل��ل��ف��رد  �صيكون 

�أمامها؟
�لت�صدي  م��ه��م��ة  �إن  خ��ت��ام��ا: 
ب��ني �جلميع  م�����ص��وؤول��ي��ة م�����ص��رتك��ة 
بدء� من �لأب و�لأم، ونهاية باأ�صغر 
�أفر�د �لأ�صرة،  وهنا يتجلى موقفي 
�لإي���ج���اب���ي �أم�����ام ت��ل��ك �لإ����ص���اع���ات، 
كل  فلي�س كل م�صموع منظور�، ول 

منظور م�صموعا.

كلمة

بروفايل

بدر كريم.. 
سيرة ومسيرة

أمل أبو مديني

ب��در كرمي  ول��د �لإع��الم��ي �لدكتور 
 ،1935 ع�������ام  ي���ن���ب���ع  حم����اف����ظ����ة  يف 
و�ل���ت���ح���ق ب��ال��ع��م��ل �حل���ك���وم���ي ع���ام 
ثم  ب��ج��و�ز�ت حمافظة ج��دة،   1954
باملديرية  للمطبوعات  مر�قبا  عمل 
و�لن�صر  و�ل�صحافة  لالإذ�عة  �لعامة 
يف  مذيعا  عمل  وبعدها   ،1957 ع��ام 

�لإذ�عة �ل�صعودية.
�ل��دك��ت��ور  ع���ني   1980 ع����ام  ويف 
ب����در ك����رمي م���دي���ر� ع��ام��ا ل���الإذ�ع���ة 
ملوؤ�ص�صة  عاما  مدير�  ثم  �ل�صعودية، 
و�لإع��الم  �لعامة  للعالقات  »م��روة« 

و�لإنتاج �لإعالمي.
ب���ع���د ذل�����ك ع����ني م����دي����ر� ع��ام��ا 
ل���وك���ال���ة �لأن����ب����اء �ل�������ص���ع���ودي���ة، كما 

�لف�صل �لكلوي، ورئي�صا ملركز »غزوة« 
ل��ل��در����ص��ات و�ل���ص��ت�����ص��ار�ت، ون��ائ��ب��ا 

لرئي�س حترير �صحيفة »عكاظ«.
و�أل���ف ك��رمي ع���دد� م��ن �لكتب، 
�أب������رزه������ا: ����ص���ن���و�ت م����ع �ل��ف��ي�����ص��ل، 
و�أت���ذك���ر، وق����ر�ءة يف فلك �لإع���الم، 
وتطور  ون�����ص��اأة  �مل�صموعة،  و�لكلمة 
ودور  �ل�صعودي،  �ملجتمع  �لإذ�ع��ة يف 
و�لقيم يف  �ل��ع��اد�ت  تغيري  �ملذياع يف 
�ملجتمع �ل�صعودي، و�لإعالم: �أدو�ت 
وم�����ص��وؤول��ي��ات، �إ���ص��اف��ة �إل����ى بحوث 
�إع��الم��ي��ة و�ج��ت��م��اع��ي��ة، و�أ���ص��ه��م يف 
و�إعالمية  �جتماعية  مقالت  كتابة 
و�مل�����ج�����الت  �ل���������ص����ح����ف  ب���ع�������س  يف 

�ل�صعودية.
يف    2015 ي��ون��ي��و   13 يف  ت����ويف 

�لريا�س، بعد معاناة مع �ملر�س.

ع��م��ل حم���ا����ص���ر� يف ق�����ص��م �لإع�����الم 
ب��ج��ام��ع��ة �لإم�����ام حم��م��د ب��ن �صعود 
وح�صل  �ل���ري���ا����س.  يف  �لإ���ص��الم��ي��ة 
�لدكتور كرمي على درجة �ملاج�صتري 
�مللك  جامعة  م��ن  �لجتماع  علم  يف 
ح�صل  كما   ،1986 ع��ام  عبد�لعزيز 
على ���ص��ه��ادة �ل��دك��ت��ور�ه يف �لإع���الم 
بجامعة �لإمام، و�ختري يف عام 2001 

ع�صو� مبجل�س �ل�صورى.
وت���ر�أ����س �ل��دك��ت��ور ك���رمي ع��دد� 
تابعت  �لتي  �لإعالمية  �ل��وف��ود  من 
�ل��ن�����ص��اط��ات �ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل��ارج��ي��ة 
ل���ل���م���ل���ك ف���ي�������ص���ل، وك���������ان ع�������ص���و� 
ب��اجل��م��ع��ي��ة �ل�������ص���ع���ودي���ة ل���الإع���الم 
�إد�رة  مبجل�س  وع�صو�  و�لت�����ص��ال، 
بن  �صلمان  ب��ن  فهد  �لأم���ري  جمعية 
عبد�لعزيز �خلريية لرعاية مر�صى 
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مخاض عسير لـ »صن« 
الرقمية يجبرها على

تبني المجانية
قررت �صحيفة »�صن« The Sun كربى �ل�صحف �لربيطانية مبيعا تقدمي 
لقطب  �ململوكة  �ل�صحيفة  �أخفقت  �ن  بعد  جم��ان��ا،  �للكرتونية  خدمتها 
�لع��الم روب��رت م��ردوخ، يف ك�صب �أع��د�د كافية من �لقر�ء، يف �أح��دث جتربة 

�خفاق رقمية ل�صحيفة تقليدية.
�أطلقته  �ل���ذي  للموقع  �لل��ك��رتون��ي��ة  �ملجانية  �خل��دم��ة  ت��ق��دمي  وج���اء 
»�صن« عام 2013 بدء� من 30 نوفمرب �ملا�صي، بعد �ن ف�صل �ملوقع يف �قتطاع 
�لإلكرتونية على خالف مناف�صتها »ديلي ميل«  �لكعكة  �جلزء �ملطلوب من 
The Daily Mail، �لتي تفخر بامتالكها لو�حد من �أكر �ملو�قع �لإعالمية 

�لإلكرتونية �صعبية يف �لعامل.
وي��ع��ت��رب ه���ذ� ق���ر�ر »���ص��ن« �أول ت��ع��دي��ل ����ص��رت�ت��ي��ج��ي ت��ت��خ��ذه �مل��دي��رة 
�لتنفيذية للذر�ع �ل�صحفية ملردوخ، »ريبيكا بروك�س« بعد عودتها لال�صر�ف 

.The Times »على »�صن« وزميلتها »تاميز
بروك�س عادت �لى �ل�صركة يف �صبتمرب �ملا�صي، بعد �أن ق�صت �أربع �صنو�ت 
�لتورط يف  �إعالمية وق�سائية �ساخنة لتربئة �سمعتها من تهمة  يف معركة 
�أن�صطة جنائية، لخرت�ق هو�تف ياأ�صلوب جت�ص�صي، يف م�صعى من �ل�صحيفة 

لقتنا�س تقارير �خبارية �صاخنة.
�لتطوير  ه��ذ�  �ن  من  و�ثقة  »�أن��ا  للعاملني  مذكرة  يف  بروك�س  وقالت 
يف  »�صن«  حتتلها  �لتي  �ملتفردة  �ملكانة  على  �حلفاظ  �صي�صمن  �لإل��ك��رتوين 

�لثقافة �لربيطانية«.

�ل�صعوديني  �لإعالميني  ن��ادي  نظم 
يف ب��ري��ط��ان��ي��ا م����وؤخ����ر�،  يف م��دي��ن��ة 
نوتنجهام �لربيطانية، ملتقاه �لأول 
»�ملوؤ�ص�صات  ع��ن��و�ن  حت��ت  �ل��ع��ام  لهذ� 
�لإعالمية و�صحافة �ملو�طن، �لو�قع 
و�ل���ت���ح���دي���ات« و�ل���ت���ي ح��ا���ص��ر فيها 
ك��ب��ري م�����در�ء �لإع�����الم �لج��ت��م��اع��ي 
بي  »ب��ي  �لربيطانية  �ل��ب��ث  هيئة  يف 
����ص���ي« حم��م��د زي������ادة و�����ص����ارك فيها 
�ع�صاء �ل��ن��ادي م��ن ط��الب �لإع���الم 
و�لكتاب و�ل�صحفيني �ل�صعوديني يف 

بريطانيا.
�ل���ن���ادي �صاكر  و�أو����ص���ح رئ��ي�����س 

�حل�صور  �أث���رى  �مللتقى  �أن  �لذيابي 
م���ن خ����الل �ل���ص��ت��م��اع �إل�����ى جت��رب��ة 
»ب��ي بي �صي« يف ه��ذ� �ملجال وكذلك 
مد�خالت �لأع�صاء يف هذ� �ملو�صوع 

�حليوي.
ناق�س  �مللتقى  �أن  �لذيابي  وبني 
�ل�صحافة  عدة جو�نب هامة تو�جه 
يف �ل���ع�������ص���ر �ل����رق����م����ي، م����ن ب��ي��ن��ه��ا 
�ملمار�صات  على  �ملحتملة  �لتاأثري�ت 
�ل��ت��ي  �لدو�ر  وك���ذل���ك  �لإع���الم���ي���ة 
ي��ج��ب ع��ل��ى �مل��وؤ���ص�����ص��ات �لإع��الم��ي��ة 

�لقيام بها ملو�جهة هذه �لتحديات
�مل��ل��ت��ق��ى  �أن  �ل���ذي���اب���ي  و�����ص���اف 

ت���ط���رق �أي�������ص���ا �إل�����ى �ه��م��ي��ة ت��وع��ي��ة 
�لتو��صل  �صبكات  مبخاطر  �لن�سء 
�لج�����ت�����م�����اع�����ي، ك����م����ا ت�����ط�����رق �إل�����ى 
�لتي  و�لأخالقية  �ملهنية  �لتحديات 
تو�جه �ل�صحافيني يف ع�صر �لإعالم 

�لرقمي.
�لإع���الم���ي���ني  ن�����ادي  �أن  ي���ذك���ر 
�ل�����ص��ع��ودي��ني يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ت��اأ���ص�����س 
ع��ام 2010 على ي��د ع��دد م��ن �لكتاب 
�ملتحدة  �ململكة  يف  �لإع���الم  وط��الب 
وي�صل عدد �أع�صائه �إلى �أكر من 60 
و�ملمار�صني  �ملتخ�ص�صني  من  ع�صو� 

للعمل �لإعالمي.

نادي اإلعالميين السعوديين في بريطانيا
ينظم ملتقاه األول



تقنية

برج موبايل
لكل مشـترك

حسن أحمد العواجي

ريتويت

عائلة فيسبوك باألرقام

إنستغرام 
:Instagram
300 مليون 

مستخدم شهريا.

فيسبوك ماسنجر 
 facebook

 Messenger
700مليون 

مستخدم شهريا.

واتساب 
:WhatsApp
800 مليون 

مستخدم شهريا.

فيسبوك
:facebook
1.49 مليار 

مستخدم شهريا.

محرك بحث 
فيسبوك:
1.5 مليار

مستخدم يوميا.

�صركة  �ل�صمالية  �أمريكا  �مل�صتهلك، توجد يف  �عتاد  على غري ما 
»تي  تدعى  �ل�صركات  باقي  باأ�صلوب خمتلف عن  تعمل  �ت�صالت 

موبايل«، هدفها �لوحيد �إر�صاء �مل�صتهلك ول �صيء غريه.
فقد �أعلنت تي موبايل، �أخري�، حتديا كبري� يف �لقدرة على 
توفري برج موبايل لكل م�صرتك يعاين من �صعف �صبكة �جليل 

�لر�بع.
و�صيكون باإمكان كل م�صرتك يف تي موبايل �أن يح�صل على 
�أن  �لتاأمني، علما  برج فوق منزله مقابل 25 دولر� متثل قيمة 
ق��دم مربع   3000 ويغطي م�صاحة  �ل��ر�ب��ع  �جل��ي��ل  ي��دع��م  �ل���ربج 
�لت�صال  خدمات  بجميع  �مل�صتهلك  لينعم  �ل�صكني،  �ملحيط  من 
و�لإنرتنت، فالهدف �إر�صاوؤه ل �صرقة ما يف جيبه من نقود كما 

تفعل باقي �ل�صركات.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ل�����ص��ان  ع��ل��ى  وردت  �ل�����ص��اب��ق��ة  �ل��ت��اأك��ي��د�ت 

لل�صركة جون ليجر.
ف��اإل��ى ك��م ج��ون ليجر نحتاج �ل��ي��وم يف ظ��ل ت��دين م�صتوى 

خدمات �لت�صالت لدينا؟!
فكل من حولنا يت�صابق نحو ��صتنز�ف ما بقي يف جيوبنا دون 

تقدمي ما ي�صعرنا باأننا نعي�س فعال يف �لألفية �لثانية.
�ل��ذي تفكر فيه �صركة مثل تي موبايل يف كل  �لوقت  ففي 
ما من �صاأنه �إر�صاء �مل�صتهلك مع �أن عدد �مل�صتخدمني خلدمات 
�ل�صركة ي�صل �إلى 50 مليون م�صتخدم، جند لدينا حمليا ثالث 
�صركات تتناف�س على تقليد بع�صها بع�صا يف كل �صيء، و�آخر ما 
ميلك  ل  �مل�صكني  �مل�صتهلك  لأن  �مل�صتهلك؛  �إر���ص��اء  هو  به  تفكر 

خيار� �آخر، فهو  كامل�صتجري من �لرم�صاء بالنار.
كجون  ثالثة  وج��ود  �أحالمنا،  يف  ول��و  �فرت�صنا،  �إذ�  ولكن 
�مل��ال  ر�أ����س  �مل�صتهلكون،  �أي  ب��اأن��ن��ا،  ���ص��ن��درك  حينئذ  ه���ذ�،  ليجر 

�حلقيقي و�ل�صتثمار �لأمثل.
يف  يكفينا  بل  م�صتهلك  لكل  موبايل  ب��ربج  كثري�  نحلم  لن 
4G ع��ل��ى �صا�صة  ه���ذه �مل��رح��ل��ة �أن ن���رى ع��الم��ة �جل��ي��ل �ل��ر�ب��ع 

�ملوبايل �أينما ذهبنا.

 Puzzlephone  
هاتف ذكي 

بوحدات منفصلة 
�أع����ل����ن، �أخ��������ري�، ع����ن ح��م��ل��ة ت�����ص��وي��ق��ي��ة 
ل����دع����م �إن�����ت�����اج م�����ا ي����ع����رف يف ت�����ص��م��ي��م 
 Modular �ملركبة  ب��ال��وح��د�ت  �ل��ه��و�ت��ف 
ه��ات��ف  ب���اإن���ت���اج  ل��ل��ب��دء   Smartphones

.Puzzlephone
ينق�صم  �أن  �لت�صميم  روع��ي يف  وق��د 
�ل��ه��ات��ف �إل�����ى ث����الث وح������د�ت �أ���ص��ا���ص��ي��ة، 
�لهاتف  ر�أ���س  �أو  �لرئي�صية  �ل��وح��دة  ه��ي: 
م��ع �مل��ع��ال��ج و�ل��ك��ام��ري� وذ�ك����رة �لو�صول 
�لع�صو�ئي و�لتخزين، �أما �لوحدة �لثانية 
بنية  مت��ث��ل  ف��ه��ي   ،Spine عليها  فيطلق 
�ل�صا�صة،  على  وحتتوي  �ملركزية  �لهاتف 
 ،Heart عليها  يطلق  �لأخ���رية  و�ل��وح��دة 
وحت�������وي �ل���ب���ط���اري���ة و�لإل����ك����رتون����ي����ات 

�لإ�صافية يف �لهاتف.
وزود Puzzle ب�صا�صة قيا�صها 5 �أن�س 
 3 وب��ذ�ك��رة و���ص��ول ع�صو�ئي   HD ب��دق��ة 
ت�صل  د�خلية  تخزين  و�صعة  بايت،  جيجا 

�إلى 64 جيجا بايت.
وي���ع���م���ل �ل���ه���ات���ف ب���ن���ظ���ام ت�����ص��غ��ي��ل 

.Android6.0
و�صيتو�فر �لهاتف يف �لأ�صو�ق خالل 
�صبتمرب من �لعام �ملقبل باأ�صعار تبد�أ من 

333 دولر� ل�صعة 16جيجا بايت.

جديد ألعاب الفيديو
 CALL OF DUTY BLACK OPS

 CALL OF DUTY BLACK �صل�صلة  �لثالث من  �جل��زء  �لفيديو،  �ألعاب  �صوق  �أخ��ري�، يف  �صدر، 
OPS على عك�س �لتوقعات؛ فبعد �أجز�ء عدة ما�صية عن �حلرب �لعاملية �لثانية و�حلرب �لباردة، 
�تبع هذ� �جلزء �لفرعي من �ل�صل�صلة، �جلزء �ملا�صي زمنيا، بطابع زمني م�صتقبلي، وهذ� ما �أثار 

��صتياء حمبي �للعبة.
على  متو�فرة  �ل�صل�صلة  و�صتكون   ،Treyarch ��صتيديوهات  تطوير  من   BLACK OPS III
�أجهزة PS4 و XBOX ONE و PC و PS3 لطور �لأونالين فقط، و�صعرها �لر�صمي يف �صوق �ألعاب 

�لفيديو هو 59.99 دولر� �أمريكيا.
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إعالن

بالعلم
نهزم اإلرهاب
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المسرح الجامعي

عادل العقيد
التحرير الفني

ي�صاعد على  للم�صرح �جلامعي؛ فهو  �لفّعال  �ل��دور  �أحد  ينكر  ل 
�إلى  �لفني  �لنمط  ه��ذ�  ويحتاج  �ملختلفة،  �ملجتمع  ق�صايا  ط��رح 
يجب  و�أي�صا  �ل��ط��الب.  من  �ملبدعني  جللب  و�لهتمام  �لرعاية 
�لوطنية  مفهوم  لرت�صيخ  و�لأخالقي  �لرتبوي  �ل��دور  نن�صى  �أل 

لديهم.
ويعد �مل�صرح  مهما لطالب �جلامعة لأن فيهم �صريحة متلك 
على  �ملجتمع  ق�صايا  مناق�صة  خ��الل  من  للربوز  حتتاج  مو�هب 

خ�صبة �مل�صرح ح�صب ما تقت�صيه �حلاجة.
من  معينة  �صريحة  ي�صتقطب  �جل��ام��ع��ي  �مل�����ص��رح  ك���ان  ومل���ا 
ي��ج��ب علينا  ف���اإن���ه  �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي،  �لأد�ء  م��وه��ب��ة  �ل���ط���الب مت��ت��ل��ك 
م�صاعدتهم و�إتاحة �مل�صاحة �لكافية �ملن�صبطة لهم، وترك �لباب 
و�لتمثيل  �لتاأليف  يف  �أعمالهم  لطرح  �لطالب  لهوؤلء  مفتوحا 
و�لإخر�ج، وعلى �جلامعة �أن تقوم بدورها يف ت�صجيعهم  ورعايتهم 
م���ن خ���الل �ل������دور�ت و�مل���ه���رج���ان���ات �ل��ت��ي ت�����ص��اع��ده��م يف �صقل 
مو�هبهم، لينعك�س ذلك على خيالهم وح�صهم �لذوقي و�لعاطفي، 
�إل��ى جميلة  ف���اإذ� م��ا وج���دو� ه��ذ� �ل��دع��م ف��اإن��ه �صتتحول حياتهم 
و�ملجتمع  �لأ�صرية  عالقاتهم  على  كله  هذ�  و�صينعك�س  و�صعيدة، 

ب�صورة عامة، و�صي�صعرون بالتز�ن و�ل�صتقر�ر �لنف�صي.
وقد �أفلحت �جلامعة خالل �لعام �ملا�صي يف �إقامة مهرجان 
�جلامعة �مل�صرحي �لأول، �لذي كان حتت »م�صرح �لإبد�ع« بالتعاون 
لهذ� �حلدث  وكان  ع�صري،  و�لفنون مبنطقة  �لثقافة  مع جمعية 

�لكبري �صد�ه �جليد �لذي عزز من قدر�ت �مل�صرح يف �جلامعة.
وق����د ل��ق��ي ه����ذ� �مل���ه���رج���ان �لإ�����ص����ادة م���ن �مل��ت��اب��ع��ني، و�أث��ل��ج 
مو�هبهم  �صقل  �إمكانية  لهم  �أت��اح  �إذ  �مل�صاركني،  �لطالب  �صدور 
و��صتطاعو�  �ملهرجان،  هذ�  يف  �مل�صاركني  خرب�ت  من  و�ل�صتفادة 
تلم�س �لفو�ئد �لتي تنعك�س على موهبتهم من خالل �مل�صاركة يف 

هذه �ملهرجانات.
�مل�����ص��رح  تفعيل  �ل��ع��اج��ل  �ل��ق��ري��ب  يف  ن���رى  �أن  نتمنى  ل����ذ�، 
مبدع،  لكل  قبلة  ولي�سبح  ب��ه،   �مل��ن��وط  ب���دوره  ليقوم  �جلامعي  

وبو�بة نحو �لعاملية.

محررون

إستراحة آفاق

إبتسامة

• يقول أحدهم: اشتريت كتابا عنوانه
»1000 طريقة للتخلص من النسيان«

ولكنني ال أدري أين وضعته!

• كان جحا راكبا حماره حين مر ببعض القوم
فأراد أحدهم أن يمزح معه، فقال له:
يا حجا لقد عرفت حمارك ولم أعرفك.

فرد عليه جحا بهدوء: هذا طبيعي
ألن الحمير يعرف بعضها بعضا.

• رأى جحا رجال يغرق في البحر فهب لنجدته
فأخذه جحا ورماه إلى البحر، فقال له الرجل:

لماذا رميتني؟ فقال: افعل الخير وارمه
في البحر.
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اقتصادي!



أسبوعية جامعة الملك خالد

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

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

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

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
د. إيمان بنت عبداهلل العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
أحمد علي العياف، سلطان عوض العسيري

يحيى القبعة، محمد شامي
خالد محمد العمري، عبد العزيز رديف

محمد المشيطي، عدنان األلمعي
أمل أبو مديني، بتول عازب

التصوير
عبدالعظيم آل إسماعيل )رئيس قسم التصوير(

عبد الوهاب األلمعي، سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت باسم المشرف العام
صحيفة »آفاق«

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

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

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

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

إستراحة آفاق

أرقام قياسية

أكبر طبق تمر 
في جينيس

فريق  دعوة  �لأح�صاء،  �أمانة  تعتزم 
�ملو�صوعة �لعاملية لالأرقام �لقيا�صية 
ت�صويق  مهرجان  لزيارة  »جيني�س« 
�ل��ت��م��ور ب��الأح�����ص��اء، �ل����ذي يحمل 
���ص��ع��ار »وج����اء �ل��ت��م��ر �أح��ل��ى 2015« 
و�ل�����ذي ت��ن��ظ��م��ه �أم���ان���ة �لأح�����ص��اء، 
يف  �لتجارية  �لغرفة  مع  بالتعاون 

مقر مركز �ملعار�س.
فريق  يطلع  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن 
»ج��ي��ن��ي�����س« ع��ل��ى �أك�����رب ط��ب��ق من 
�ملهرجان  د�خ��ل  �إع���د�ده  �لتمور مت 
م����ن �أج������ل ت�����ص��ج��ي��ل��ه يف �لأرق��������ام 
�صتة  ق���ط���ره  ي��ب��ل��غ  �إذ  �ل��ق��ي��ا���ص��ي��ة، 
�أن���و�ع �لتمور  �أك��ر  �أم��ت��ار، ويحمل 
�لأ����ص���ا����ص���ي���ة، وم���ن���ه���ا: �خل���ال����س، 
و�ل�������ص���ي�������ص���ي، و�ل�����غ�����ر، و�ل�����رزي�����ز،  
�إدخ�����ال �ملنتج  و�ل�����ص��ب��ي��ب��ي، و�أي�����ص��ا 
�ملجدول،  وهو  �لتمور  �جلديد من 
ب��ع��د جن���اح جت��رب��ت��ه يف �لأح�����ص��اء، 
�مل��ق��دم م��ن ���ص��اح��ب �ل��ف��ك��رة، �صيخ 
مت�������ور �لأح�����������ص�����اء ع���ب���د�حل���م���ي���د 

�حلليبي.
�ملهند�س  �لأح�صاء،  �أمني  وقال 
عادل �مللحم: »جناح �لدورة �لأولى 
للتطوير  ن�صعى  جعلنا  للمهرجان 
ب��ن��ح��و 60 % عن  �مل���ك���ان  وت��و���ص��ع��ة 
�أربعة  كانت  �لتي  �ل�صابقة  �مل�صاحة 
�صتة  �أ���ص��ب��ح��ت  و�لآن  م���رت،  �آلف 

�آلف مرت«.
و�أ�صاف »�جلميل �أن �مل�صاركني 
يف �ملو�صم �ملا�صي ��صتطاعو� تطوير 
�أثبتت  لفتة،  بطريقة  منتجاتهم 
�ل����روح  ل��دي��ه��م  �لإح�������ص���ائ���ي���ني  �أن 
و�لإ�صر�ر وقبول �لتحدي و�لبحث 
ع���ن �ل���ن���ج���اح، ف��ك��ل ه����ذ� �أ���ص��ه��م يف 
�ل���ن���ج���اح، وك����ل �ل�����ص��ك��ر ل��ل�����ص��رك��اء 

و�لد�عمني«.
على  بالنتظار  ونحن   .......

�أحر من �جلمر!

• النملة ال تنام إال على جنبها األيمن فقط.
• الحيوان الوحيد الذي ال يستطيع

أن يقفز هو الفيل.
• الحيوان الذي إذا انقطع ذيله يموت

هو الحصان.
• الحيوان الذي يغلق عينا واحدة في نومه

ويبقي األخرى مفتوحة، هو الدلفين.
• الفراشة تملك حاسة التذوق في أقدامها.

• التفاح له تأثير بشكل أكبر من مادة
الكافيين في جعل الشخص مستيقظا حتى 

الصباح.
• اإلنسان إذا عطس وعيناه مفتوحتان

فمن المحتمل أن تخرج العينان من محجريها.

هل تعلم؟
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اجتماع معالي مدير الجامعة بأعضاء هيئة التدريس 
والذي يتضمن زيارة مشروع المدينة الجامعية، ولقاء مفتوح

بين معالي مدير الجامعة وأعضاء هيئة التدريس
)اإلدارة العامة للعالقات الجامعية(

ملتقى حفظ النعمة مسؤوليتنا جميعا
)عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر(

المؤتمر السعودي األول للبيئة
)مركز االمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية(

االثنين 4 صفر 1437

من 3 إلى 5 ربيع األول 1437

من 27 إلى 29 جمادى األولى 1437

أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها العالم من حولنا

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

التقويم األكاديمي

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

249

غائممشمس
جزئيا

غائم
جزئيا

2312231122112310

غائم
جزئيا مشمس

حفل ختام جماعي 
تقيــم اجلامعة نهايــة كل عام حفال 
كبــريا خلتــام الأن�شطــة الطالبيــة 
التي تنفذها عمــادة �ش�ؤون الطالب 
وتبذل فيها ط�ال العام جهدا جبارا 
املتن�عــة  الأن�شطــة  هــذه  لتقــدمي 
ب�شــكل جيد يلبــي احتياجات طالب 

وطالبات اجلامعة.
م�از  بجهد  الكليات  تق�م  كما 
نوعية،  برامج  يف  للطالب  يقدم  ملا 
كبري  جهد  يــبــذل  اأنـــه  يف  �شك  ول 
ــطــة بــ�ــشــ�رة  ــش ــ� ـــذه الأن لــتــظــهــر ه
مـــدارك  ت��شيع  يف  ت�شهم  جــيــدة 
الطالب والطالبات وزيادة ر�شيدهم 
هذه  خالل  من  والجتماعي  املعريف 

الأن�سطة.
يقــام  الــذي  للحفــل  وعــ�دة 
نهاية كل عام، ويكــ�ن بجهد منفرد 
يت�شاءل البع�ــس: ملاذا ل يتم اإقامة 
الطالبيــة  الأن�شطــة  ختــام  حفــل 
مب�شاركــة الكليــات الراغبــة لتقدم 
كل كليــة فقرة للم�شاركــة بها �شمن 
ويتــم  اخلتامــي،  احلفــل  فقــرات 
تكــرمي اجلميع، ويك�ن العمل بجهد 
م�شرتك حتــى يحقق النجــاح الذي 

تن�سده اجلامعة؟ 

الصفحة األخيرة

أبها عاصمة السياحة 
العربية: الفنادق

�نت�صار� كبري�  �ل�صياحة �لعربية يعد  �أبها بعا�صمة  �أن فوز  ل �صك يف 
لهذه �ملدينة ويك�صبها �صرعية �صياحية على م�صتوى دويل، ويف �لوقت 
نف�صه، نحن نعلم �أن هناك فر�صا عديدة لتح�صني جمال �ل�صياحة يف 
هذه �ملنطقة، وكتبنا يف �لأ�صبوع �ملا�صي عن غياب نظام نقل عام يقدم 
خدماته لل�صياح �لو�فدين، و�ليوم ن�صري �إلى جمال �آخر، وهو �لفنادق، 
�إذ ل يوجد تقريبا �إل عدد حمدود من �لفنادق ذ�ت �لطابع �خلدمي 

�ل�صياحي �لالئق.
�إل��ى  بها  ترتقي  كبرية  فندقية  نقلة  �إل��ى  �ملدينة  حتتاج  ول��ه��ذ�، 

م�صاف �ملدن �ل�صياحية �لكربى.
�إل��ى  حتتاج  �حلالية  �ل��ف��ن��ادق  �أن  �إل��ى  �أي�صا  ننبه  �أن  م��ن  ب��د  ول 
تطوير و�إعادة بناء مفهوم ت�صويقي لها؛ فقد »�صاخت« بع�س خدماتها 

و »ترهلت« منتجاتها �ل�صياحية.
وعلى �صبيل �ملثال، فاإن حت�صينا جزئيا ب�صيطا جد� يف �أحد �لفنادق 
�لأولى يف �ملنطقة ��صتغرق �أكر من عام تقريبا، مما يعك�س بقوة عدم 

�لإكرت�ث لأي حماولت تطويرية وحت�صينية لتلك �خلدمات.
�إنها منا�صبة كربى يف �ملنطقة، ويجب �أن ي�صارك فيه �جلميع من 
دون ��صتثناء، وينبغي �أن ينظر �إليها بد�ية حقيقية لتطوير �ل�صياحة 

يف �ملنطقة، ولي�صت حمطة نهائية تنتهي بنهاية عام 2017.

أسبوعية جامعة الملك خالد

كريد  دايــفــيــد  ال�شهري  الــفــ�تــ�غــرايف  املــ�ــشــ�ر 
النهائية  الت�شفيات  اإلى  و�شل   David Caird
ب�سورة   )2015( للعام«  م�ش�ر  »اأف�شل  للقب 
حديقة  يف  طفلتها  حتت�شن  لغ�ريلال  التقطها 
ولكنه  باأ�شرتاليا،  ميلب�رن  مبدينة  احلــيــ�ان 
تالعب  اأنه  امل�شابقة  حلكام  انك�شف  ما  �شرعان 
كانت  )ال�ش�رة(  »ق�شة«  منها  وحذف  بال�ش�رة 
يكن  مل  الطفلة  الغ�ريلال  راأ�ــس  بجانب  تظهر 
رت��س  ك�شف  ما  ال�ش�رة.  يف  ب�ج�دها  يرغب 
امل�قع يف  نف�س  اآخــر، كان يف  اأن م�ش�را  »كــريد« 
نف�س اللحظة، وقد التقط �ش�رة مقاربة ظهرت 
لدى  ال�شك�ى  اإلى  فبادر  فيها،  املخفية  الق�شة 
حكام امل�شابقة، التي حتظر �شروطها اإجراء اأية 
»كريد«  املقدمة.  ال�ش�ر  على  رقمية  تعديالت 
تلقاء  من  امل�شابقة  من  الن�شحاب  اإلــى  ا�شطر 

نف�شه حفاظا على كرامة عد�شته!

القشة التي قسمت
ظهر المصور!
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