
مواهب من الجامعة

آل جهاش أخلص لهوايته
فدعمها بالتخصص

املرحلة  منذ  الوثائقية،  الأفللام  اإنتاج  جها�ش،  اآل  �سعيد  والت�سال  الإعللام  بق�سم  الطالب  اأحللب 
التخ�س�ش ليدعم موهبته بالازم من اخللفية  اإلى  املتو�سطة، ومل يزل متم�سكا بها حتى توجه 

الأكادميية.
باملهنة  و�سفها  التي  مهارته  تنمية  �سبيل  يف  دعمه  مللن  كللل  »اآفللللاق«،  اإلللى  حديث  يف  �سكر  جها�ش  اآل 
النف�سية، فقال: »يف مقدمة من دعمني معنويا اأ�سدقائي وعائلتي اإذ كان لهم الأثر الإيجابي يف ن�سر ما 

قدمته من اأعمال وتوطيد عاقتي بهواية اإنتاج الأفام«.
وعن م�ساركاته واإجنازاته، قال: »اأبرز واأهم م�ساركاتي كانت يف الأوملبياد اجلامعي، اإذ حزت 
اإنتاج الأفام الوثائقية. وقد نلت هذا املركز واأنا يف امل�ستوى الأول؛  املركز الثاين يف جمال 
لذلك كان اأثره كبريا. واإلى جانب اجلائزة املادية، فقد دفعني هذه الإجناز وزاد رغبتي يف 
ال�ستمرار مبجال اإنتاج الأفام وتخ�س�ش الإعام والت�سال، كما لقي فيديو »اأبها عامل 

اآخر« �سدى كبريا يف منطقة ع�سري«. )تفا�سيل �سفحة: 15(
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الجامعة وتعليم عسير
يدشنان الملتقى التربوي األول

رعى مدير اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور 
عللبللدالللرحللمللن اللللللداود، مبللقللر املللديللنللة 
اجلللامللعلليللة بلللاأبلللهلللا، امللللللتللقللى الللربللوي 
واإدارة  اللللربللليلللة،  كللللليللة  بللللن  الأول 
�سعار  حتللت  ع�سري،  مبنطقة  التعليم 
بح�سور  والتطوير«،  الإعللداد  »املعلم: 
مبنطقة  التعليم  لإدارة  الللعللام  املللديللر 

ع�سري، جلوي اآل كركمان.
اأن هللذه املنا�سبة  اللللداود  واأو�للسللح 
ي�سرك فيها اجلميع، واأن املعلم يعد 
والتعليمية،  الربوية  العملية  ع�سب 
وقلللال: »هلللذا اللللللقللاء مللا هللو اإل بداية 
انطاق بن اجلامعة والإدارة العامة 
للتعليم بع�سري، وغريها من الإدارات 
الأخلللللللرى يف اإيللللجللللاد بلللراملللج علللللملليللة، 
موؤكدا  وتللربللويللة«،  علمية،  وملتقيات 
للدث  اأهللملليللة اللل�للسللراكللة، وراجلليللا اأن حتحُ
مللثللل هلللذه اللللللقللاءات اأثللللرا اإيللجللابلليللا يف 

العام  امل�ستوين  على  الطاب  نفو�ش 
واجلامعي«.

مللن جللهللتلله، اأكلللد اآل كللركللمللان اأن 
»الللربلليللة واملللدر�للسللة هما املللكللان الأول 
لإيلللجلللاد حلللللول اإبلللداعللليلللة، ومللل�للسللاعللدة 
املللجللتللمللع يف اللللتلللقلللدم، واللللتلللطلللويلللر يف 
مل�سرية  الللر�للسلليللدة  حكومتنا  دعللم  ظللل 
الللتللعللللليللم، واإيلللجلللاد جللملليللع الإمللكللانللات 
الر�سالة  هذه  حمل  على  ت�ساعد  التي 
اأيدهم  الأملللر،  ولة  تطلعات  وحتقيق 
اهلل٫؛ بهدف  اإيجاد خمرجات تربوية 
حتقق التطلعات، وت�سهم يف اإيجاد نقلة 
نوعية،  لن�سل اإلى العامل الأول«. كما 
تقدم اآل كركمان ب�سكره اإلى اجلامعة 
من�سوبيها  وجميع  مديرها  يف  ممثلة 
و�سفه  اللللذي  امللتقى  هللذا  لحت�سان 

باملهم.
بللللللللللدوره، بلللللن علللمللليلللد اللللربللليلللة 

الكلية  اأن  كا�سي  اآل  عبداهلل  الدكتور 
العمل على الهتمام  اإلى  ت�سعى دومللاً 
�سعت  وقلللللال«  املللعلللللم،  واأداء  بللتللطللويللر 
لللتللطللويللر بلللراجملللهلللا وفلللقلللا ملللتللطلللللبللات 
تطور  مللع  الللربللوي ومتا�سيا  احلللقللل 

موؤ�س�سات اإعداد املعلمن يف العامل«.
وكلللانلللت اأولللللللى جللللل�للسللات امللللللتللقللى 
انللطلللللقللت مبللحللا�للسللرة األلللقلللاهلللا وكلليللل 
جللامللعللة امللللللللك �للسللعللود للللللتللخلل�للسلل�للسللات 
اللل�للسللحلليللة �للسللابللقللا، اللللدكلللتلللور حممد 
ال�سهري عن »الربية امليدانية الواقع 

والتحديات«.
 وكللللانللللت اجلللللل�للسللة اللللثلللانللليلللة عللن 
»الللتللطللويللر املللهللنللي يف املللدر�للسللة: اآفلللاق 
بن  �سعد  الدكتور  قدمها   « وتطلعات 
نا�سر  األللقللى  بينما  اجللللللواين،  اأحللمللد 
الللل�لللسلللهلللراين حمللا�للسللرتلله علللن »واقللللع 
الللربللوي«،  بامليدان  احلللايل  التدريب 

اآل  الللدكللتللور علللبلللداهلل  يللقللدم  اأن  قللبللل 
حملليللا حمللا�للسللرة عللن »الللتللدريللب عن 
بلللعلللد«، تلللللتلله اأخلللللرى بللعللنللوان »الللقللائللد 
املدر�سي والتدريب«، األقاها عبداهلل اآل 
النجيمي  بينما قدم عبداهلل  م�سدود، 

حما�سرة عن »جتربتي يف التدريب«.
فلليلله  �للللسللللارك  امللللللتللقللى  اأن  يلللذكلللر 
عللدد مللن قلليللادات اجلللامللعللة، وقلليللادات 
اإلى  بالإ�سافة  باملنطقة،  التعليم  من 
عللللدد ملللن اأعللل�لللسلللاء هلليللئللة الللتللدريلل�للش، 
ومعلمي  املدار�ش، وعدد من امل�سرفن 
العليا،  الدرا�سات  وطللاب  الربوين 

والربية امليدانية.
ويف اخلللتللام، كلللرم الللللداود املللديللر 
اللللللعلللللام للللللللتلللعللللللليلللم مبلللنلللطلللقلللة علل�للسللري 

وامل�ساركن يف امللتقى. 

سعيد العمري

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

ولي ولي العهد يبحث
مع الكونجرس األمريكي

تعزيز العالقات
التقى ويل ويل العهد، النائب الثاين لرئي�ش جمل�ش الوزراء، وزير الدفاع، 
مكتبه  يف  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمللري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
اخلدمات  جلنة  رئي�ش  يتقدمهم  الأمريكي،  الكوجنر�ش  من  وفللدا  باملعذر، 
وال�ستعداد  للجاهزية  الفرعية  اللجنة  رئي�ش  الللنللواب،  مبجل�ش  امل�سلحة 
الع�سكري، روب ويتمان . وجرى خال اللقاء ا�ستعرا�ش العاقات الثنائية 

بن البلدين وعدد من املو�سوعات ذات الهتمام املتبادل. 
اللللللقللاء، وزيللر اخلللارجلليللة عللادل اجلللبللري، ورئي�ش هيئة الأركلللان  ح�سر 
امللكي  الديوان  وامل�ست�سار يف  البنيان،  اأول ركن عبدالرحمن  الفريق  العامة 
امل�سرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العي�سى، وال�سفري الأمريكي لدى 

اململكة جوزيف وي�ستفول.
اآخللر، اجتمع الأمللري حممد بن �سلمان، يف مكتبه باملعذر،  على �سعيد 
�سوب.   كاو�ش  العاملي  القت�سادي  املنتدى  موؤ�س�ش  التنفيذي،  الرئي�ش  مع 
بالإ�سافة  اململكة واملنتدى،  التعاون بن  ونوق�ست خال الجتماع جمالت 

اإلى عدد من املو�سوعات القت�سادية ذات الهتمام امل�سرك.
فقيه،  عللادل  املهند�ش  والتخطيط  القت�ساد  وزيللر  الجللتللمللاع،  ح�سر 
اخلارجية  ووزيلللر  ال�سيخ،  اآل  حممد  اللللوزراء  جمل�ش  ع�سو  الللدولللة  ووزيلللر 
عادل اجلبري، ومدير اإدارة منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا باملنتدى 

القت�سادي العاملي مرييك دو�سك. 
من جهة ثانية، اجتمع الأمري حممد بن �سلمان يف مكتبه باملعذر، مع 

رئي�ش جلنة ال�سوؤون اخلارجية بالربملان الربيطاين كري�سنب بلونت. 
الللذي ح�سره وزيللر اخلارجية عللادل اجلبري،  وجللرى خللال الجتماع 
و�سفري بريطانيا لدى اململكة �ساميون كولي�ش، ا�ستعرا�ش العاقات الثنائية 

بن البلدين، وبحث اآخر امل�ستجدات يف املنطقة. 

تشكيل لجنة
لجائزة »مميز« 

بع�سري،  للتعليم  اللللعلللام  امللللديلللر  اعللتللمللد 
جللائللزة  ومللتللابللعللة  لتنفيذ  جلللنللة  ت�سكيل 

»مميز«، يف دورتها الثالثة.
اجلائزة،  اأمللن  زارب  اأحمد  واأو�سح 
التعليم  اإدارة  ملللن  تللقللديللرا  تلللاأتلللي  اأنلللهلللا 
والبللتللكللاريللة  الإبللداعلليللة  للجهود  بع�سري 
املوظفن  �سريحة  لللدى  العمل  يف جمللال 
واملللوظللفللات، وتللعللزيللز تلللللك اجلللوانللب مبا 
يحقق ر�ساهم، ويزيد من قدراتهم على 

العطاء والإبداع.

أدبي أبها يدشن
أربعة إصدارات

د�للسللن الللنللادي الأدبللللي بللاأبللهللا، اأربللعللة من 
اإ�سداراته اجلديدة، وهي ديوانان هما: 
لل�ساعر حامد  البدر«  اأيها  ر�سلك  »على 
اأبو طلعة. و«حللوراء« ، لل�ساعر عبد اهلل 
ملعي  الأ�سمري، كما �سيوقع علي فايع الأ

كتابه »مطاردات لذيذة«.
اأمللا رابللع الإ�للسللدارات  فهو كتاب يف 
التاأليف  »بنية  بللعللنللوان  امل�سرحي  النقد 
والأكللادميللي  للناقد  ال�سعودي«  امل�سرحي 

املغربي الدكتور  �سعيد كرميي.

غرفة المحافظة تنظم 
منتدى لالستثمار 

تللنللظللم اللللغلللرفلللة اللللتلللجلللاريلللة اللل�للسللنللاعلليللة، 
يف  لا�ستثمار  اأبها  منتدى  املقبل،  ال�سهر 
خريطة  »نحو  �سعار  حتت  الثالثة،  دورتلله 
ا�ستثمارات  جلللذب  حُللحللفللّزة«  مللل ا�ستثمارية 

القطاع اخلا�ش باملنطقة.
الك�سف عن  اإللللى  املللنللتللدى،  ويللهللدف 
القطاعات  يف  والللتللطللويللر  النمو  مكامن 
بللعلل�للسللري، وبللخللا�للسللة فيما  ال�للسللتللثللمللاريللة 
واللل�للسللنللاعللي  اللل�للسلليللاحللي  بللالللقللطللاع  يتعلق 

والتعليمي وال�سحي.

ورشة عن 
جودة التربية

الللربلليللة اخلللا�للسللة للبنن  نللظللم جمللمللع 
للتعليم يف منطقة  العامة  لللاإدارة  التابع 
ع�سري الثاثاء املا�سي، ور�سة عمل بعنوان 
»اأدوات يف اجلودة ال�ساملة«، قدمها املدرب 
مدير  بح�سور  ها�سم،  اآل  را�للسللد  اللللدويل، 
املجمع، ووكاء املعاهد واملراكز، وعدد من 
العمل تطبيقات  ور�سة  وتناولت  املعلمن. 
عملية لأدوات اجلودة التي من �سمنها اأداة 
ال�سمكة  عظم  وخمطط  الذهني  الع�سف 

الذي يهدف اإلى حل امل�سكات بتجزئتها.

لجنة طوارئ صحة عسير 
تعقد اجتماعها 

ال�سحية  لللللل�للسللوؤون  الللعللام  املللديللر  تلللراأ�لللش 
عللبللدالللعللزيللز  الللدكللتللور  بللالللنلليللابللة،  بع�سري 
للجنة  الللللللدوري  الجلللتلللملللاع  هلليللجللان،  اآل 

الطوارئ والأزمات ب�سحة ع�سري.
ونلللاقللل�لللش املللجللتللمللعللون ا�لللسلللتلللعلللدادات 
ومللدى  احلللدوديللة،  وامل�ست�سفيات  املللرافللق 
جلللاهلللزيلللتلللهلللا وتلللعلللاملللللللهلللا ملللللع الللللظللللروف 
اللللراهلللنلللة وملللراجلللعلللة خلللطلللط الللللطللللوارئ 
املتعلقة بالقوى العاملة والنقل الإ�سعايف 

والإخاء وتوفري الدم.

مستشفى أبها يحتفل 
باليوم العالمي للسكري

اأبللهللا للللللولدة والأطللفللال،  اأقلللام م�ست�سفى 
اليوم  مللع  تللزامللنللا  الفعاليات،  مللن  علللددا 
الطبي  املدير  بح�سور  لل�سكري،  العاملي 

د. عبداهلل املالكي.
وا�للسللتللملللللت الللفللعللاللليللات علللللى اإقللامللة 
عن  التثقيفية  املللحللا�للسللرات  مللن  الللعللديللد 
اللل�للسللكللري وملل�للسللبللبللاتلله واأعلللرا�لللسللله وطلللرق 
الوقاية منه، بالإ�سافة اإلى اإقامة معر�ش 
اأقلل�للسللام  فلليلله  �للسللاركللت  للفعالية  م�ساحب 

التغذية العامة والعاجية.

أحوال عسير

أمير عسير يدشن مبادرة 
»وطننا أمانة«

يحيى التيهاني

د�لللسلللن اأمللللللري مللنللطللقللة عللل�لللسلللري، �للسللاحللب 
خالد،  بللن  في�سل  الأملللري  امللكي  ال�سمو 
بللرنللامللج مللبللادرة » وطللنللنللا اأملللانلللة«، الللذي 
الف�ساد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  تنظمه 
على  وذلللك  املنطقة،  اإملللارة  مع  بالتعاون 

م�سرح الإمارة.
املنا�سبة  بللهللذه  املللعللد  وبلللدئ احلللفللل 
بتاوة اآيات من القراآن الكرمي، ثم األقى 
والتثقيف  التوعية  لإدارة  الللعللام  املللديللر 
بللالللهلليللئللة اللللوطلللنللليلللة ملللكللافللحللة الللفلل�للسللاد، 
اأو�للسللح  كلمة  الللعللويلل�للش،  مو�سى  الللدكللتللور 
اأمانة » متثل  اأن مبادرة »وطننا  خالها، 
اأهمية ملا حتمله من مدلولت وم�سامن 
وا�لللسلللعلللة للللللدى اأفللللللللراد امللللجلللتلللملللع، ومللنللهللا 
الف�ساد،  ومكافحة  الللنللزاهللة  قيم  تعزيز 
الللوطللنللي وتعميق  النللتللمللاء  وتللعللزيللز قيم 
الديني  الللوازع  وتنمية  باملواطنة  ال�سعور 
وال�سعور  الللفلل�للسللاد  نللبللذ  اإزاء  والأخلللاقلللي 
انطاقا  تاأتي  والتي  مكافحته،  بواجب 

الوطنية  ال�للسللراتلليللجلليللة  ت�سمنته  ممللا 
من  الف�ساد  ومكافحة  الللنللزاهللة  حلماية 

منطلقاتها واأهدافها وو�سائلها.
واحل�سور  �سموه  �ساهد  ذلللك  عقب 

..هدفنا«،  »النزاهة  بعنوان  عر�سا مرئيا 
قبل اأن يد�سن املبادرة اإيذانا بانطاقها.

ح�سر حفل التد�سن مدير جامعة 
امللك خالد الدكتور عبدالرحمن الداود، 

�سليمان  علل�للسللري  مللنللطللقللة  ووكللليلللل  اإمللللللارة 
الإدارات  ومديرو  واملحافظون  اجلري�ش، 
الأمنية  الللقلليللادات  مللن  وعلللدد  احلكومية 

باملنطقة.
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كان  خالد،  امللك  جامعة  عليها  حتر�ش  التي  املجتمعية  ال�سراكة  اإطللار  يف 
ملتقى الأ�سبوع املا�سي الذي نظمته اجلامعة ممثلة بكلية الربية، بالتعاون 

مع الإدارة العامة للتعليم مبنطقة ع�سري عن »املعلم: الإعداد والتطوير«.
التعليم  واإدارة  اجلامعة  بن  م�ستمرة  التقاء  نقطة  امللتقى  و�سيكون 
الربية  وهللو  بللادنللا  يف  التنموية  املللجللالت  اأهلللم  مللن  باملنطقة، يف جمللال 
الرثية  جل�ساته  وتابعت  الربوي  امللتقى  هللذا  بافتتاح  و�سعدت  والتعليم. 

بالدرا�سة والفكر والتطوير. 
اإن التعليم يف اململكة يعد من اأجنح امل�سروعات التنموية التي خا�ستها 
فقد  املقايي�ش؛  بكل  ناجحة  جتربة  وهللي  املا�سية،  العقود  مر  على  بادنا 
وهلل  وانت�سرت،  والتنوير،  التعليم  عهد  اإلللى  الأمية  زمللن  من  بادنا  نقلت 
احلمد، املدار�ش واجلامعات يف جميع مناطق اململكة، واأ�سبح التعليم متاحا 

لأبناء وبنات بادنا من مرحلة الرو�سة اإلى الدكتوراه.
وحر�ست قيادة هذه الباد منذ عهد امللك عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه، 
اإلى العهد احلايل خلادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 
ال�سعودي،  الإن�سان  وتاأهيل  وتدريب  تعليم  يف  ال�ستثمار  على  اهلل،  حفظه 
الللدولللة،  ملليللزانلليللة  اإجللمللايل  ربلللع  اإللللى  ت�سل  ملليللزانلليللات �سخمة  وخ�س�ست 

لقطاعات التعليم العام والتعليم العايل وتدريب القوى العاملة.
ال�سعودي  الإنلل�للسللان  بللنللاء  على  وحر�سها  الللقلليللادة  رغللبللة  يعك�ش   وهذا 

وتزويده ب�ساح العلم والتعليم والتاأهيل والتدريب املنا�سب.
اإن امللتقى الربوي الأول الذي نظمته اجلامعة بالتعاون مع الإدارة 
والإعللللداد  التعليم  جمللال  يف  لي�سب  يللاأتللي  ع�سري  منطقة  لتعليم  الللعللامللة 
للمعلم الذي يعد من املجالت احليوية يف اهتمامات اجلامعة بحثا ودرا�سة 
�سلك  يف  ل��ان��خ��راط  امل��ع��ل��م  وت��ه��ي��ئ  ت��ع��د  ال��ت��ي  ه��ي  وتعليما؛ فاجلامعات 
التعليم، واملدار�ش مبختلف مراحلها هي التي حتت�سن املعلم وت�ساعده يف 

توفري فر�ش الإبداع والتعليم.
العمليات  مللن  الأ�سا�سيون  امل�ستهدفون  هللم  الللطللاب  اأبللنللاوؤنللا  ويظل   
التعليمية والربوية. وبات من املهم تاأكيد املمازجة بن التعليم والربية؛ 
اإعللداد و�سقل �سخ�سية  اإليهما معا يف  فهما وجهان لعملة واحللدة، ونحتاج 
الطالب، مبا يحقق له النجاح والتمكن من خدمة الوطن وقطاعات العمل 

التنموي يف بادنا.

الملتقى التربوي

• 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

رؤية
أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

»إنجاز« 
يتجاوز 
مليوني 
معاملة

محمد إبراهيم

جتلللللاوز نلللظلللام اإجنللللللاز لللاتلل�للسللالت 
الإداريللللللة والأر�لللسلللفلللة الإلللكللرونلليللة 
بلللاجللللاملللعلللة، اأكلللللللرث مللللن مللللليللوين 
مللعللاملللللة مللوؤر�للسللفللة �للسللوئلليللا خللال 
الللربنللامللج  بلللللداأ  اأن   بللعللد  علللاملللن، 
من  اأكللرث  منه  وا�ستفاد   ،1435 عللام 
التدري�ش،  هيئة  اأعلل�للسللاء  مللن   %95
اآلف  ثمانية  نحو  اإللللى  بللالإ�للسللافللة 

موظف.

للتطوير  اجلامعة  وكيل  واأكللد 
واجلودة الدكتور اأحمد اجلبيلي اأن 
نللظللام »اإجنلللللاز« اللللذي د�للسللنلله مركز 
اللللوثلللائلللق واملللللحللللفللللوظللللات، واللللللذي 
اجلامعة  مللعللامللات  بلللاإجنلللاز  يهتم 
نوعية يف  نقلة  اأحلللدث  اإلللكللرونلليللا، 
�للسللرعللة اإنلللهلللاء امللللعلللاملللات يف وقللت 
قلليللا�للسللي، كللمللا اأ�للسللهللم يف ا�للسللتللغللال 
مل�سلحة   %99 نلل�للسللبللتلله  مبلللا  اللللوقلللت 
الللل�لللسلللرعلللة والإجنللللللللللاز، بلللالإ�لللسلللافلللة 
اإلللللى قلل�للسللائلله علللللى الزدواجلللليللللة يف 

احلللفللظ والإر�لللسلللال ودعلللم الأر�سفة 
الإلكرونية.

واأ�ساف »ميكن ربط الربنامج  
دائللللللرة حللكللوملليللة يف حللالللة  اأي  ملللع 
برنامج  طريق  عن  لذلك  احلاجة 
الت�سالت الإدارية فيما بينها، كما 
القيادين  مللهللام  الللربنللامللج  ي�سهل 
بللاجلللامللعللة، وفلللق اآلللليلللة متللكللنلله من 
تتبع معاماته من داخل اجلامعة 
اأن  اإللللللللى  بللللالإ�للللسللللافللللة  وخللللارجللللهللللا، 
الربنامج مينح �ساحيات لقيادات 

اأن  خالها  من  ي�ستطيع  اجلامعة 
ملوظفن  كلللان  �لللسلللواء  الأداء  يللقلليللم 
مرحلة  خللال  كليات  اأو  اإدارات  اأو 
ا�للسللتللخللدام  بلللدايلللة  ملللن  اأو  مللعلليللنللة 

النظام«.
ميللكللن  الللللربنللللامللللج  اأن  يللللذكللللر 
ملللل�للللسللللتللللخللللدملللليلللله تللللغلللليللللري اللللللللللغللللة 
املللل�لللسلللتلللخلللدملللة اإلللللللللى  الإجنللللللليلللزيلللة 
بالعربية  الناطقن  غللري  لي�ستفاد 
منه، علما اأنه قام حتى الآن باأر�سفة 

اأكرث من �ستة ماين وثيقة.

عمادة القبول تطلق تطبيق أكاديميا جوال
سعيد العمري

اأطلللللللقلللت عللللمللللادة اللللقلللبلللول والللتلل�للسللجلليللل 
باجلامعة، تطبيق )اأكادمييا جوال(، على 
اأجهزة اأبل واأندرويد، ويهدف اإلى ت�سهيل 
والطاب  التدري�ش  هيئة  ع�سو  و�سول 
تطبيق  الأكلللادميللليلللة يف  اخللللدملللات  اإللللللى 

اإلكروين واحد.
 واأكلللللد عللملليللد الللقللبللول والللتلل�للسللجلليللل 
التطبيق  اأن  فلللارح  اآل  �سلطان  الللدكللتللور 
والجنليزية،  العربية  باللغتن  مطروح 

ويلل�للسللهللل علللللللى علل�للسللو هلليللئللة الللتللدريلل�للش 
اللللو�لللسلللول اإللللللى اللللعلللديلللد ملللن اخللللدملللات 
قائمة  على  الطلللاع  مثل  الإلللكللرونلليللة 
الللللطللللاب امللل�للسللجلللللن لللللديلللله، واجلللللللدول 
الغياب  ر�سد  اإمكانية  وكذلك  الدرا�سي، 

من خال الهواتف الذكية.
هلللذا  يلل�للسللهللل  فللللللللارح«  اآل  واأ�لللللسلللللاف 
الللتللطللبلليللق للللللطللالللب اإجلللللراء الللعللديللد من 
احلللللركللللات الأكللللادميلللليللللة ملللثلللل احللللللذف، 
والإ�للللللسللللللافللللللة، والعلللللللتلللللللذار علللللن ملللقلللرر، 

والعتذار عن ف�سل درا�سي والتاأجيل«.

كما بن اأنه ميكن للطالب الطاع 
ونتائج  الأكللادميللي  و�سجله  مكافاآته  على 
ملللللقلللللرراتللللله، واحللللل�للللسللللول علللللللى نلل�للسللخللة 

اإلكرونية من بطاقته اجلامعية.  
القادم للتطبيق  التحديث  اأن  يذكر 
�سيطرح املزيد من اخلدمات لع�سو هيئة 
اجلميع  �سيتمكن  اإذ  والطالب،  التدري�ش 
ملللن الطلللللاع علللللى جللللدول الخلللتلللبلللارات 
والتحقق  املللراقللبللات،  وجلللدول  النهائية، 
الطالب، وكذلك ربط جدوله  من هوية 
عددا  �سيوفر  كما  التقومي،  مع  الدرا�سي 

من  اخللللدملللات املللهللمللة للللللطللاب كللربللط 
والطللاع  بالتقومي،  الللدرا�للسللي  اجللللدول 
على جلللدول الخللتللبللارات، وطلللللب بطاقة 
عللدد احلركات  وعللر�للش  الآيل،  اللل�للسللراف 
الأكلللادميللليلللة الللتللي قلللام بللهللا خلللال فللرة 

درا�سته يف اجلامعة.
لللتللحللملليللل الللتللطللبلليللق علللللللى اأجلللهلللزة 

اأندرويد:
https://goo.gl/8jt0dh

لتحميل التطبيق على اأجهزة اأبل
https://goo.gl/268vLD
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مدير الجامعة يستقبل مجلس عمادة الطالب

عدنان األلمعي

ا�للسللتللقللبللل مللديللر اجلللامللعللة، الأ�للسللتللاذ 
الللللدكللللتللللور علللبلللداللللرحلللملللن الللللللللداود، 
الثنن املا�سي، جمل�ش عمادة �سوؤون 

الطاب وروؤ�ساء الأندية الطابية.
ويف بداية الجتماع رحب الداود 
بللاحللل�للسللور، �للسللاكللرا لللعللمللادة �لللسلللوؤون 
اللللطلللاب علللللى اهللتللمللامللهللا بللالللطللالللب 
واأدائلللللله، داعلليللا اإللللى اللل�للسللعللي دوملللا يف 
تنمية مهارات ومواهب الطاب من 
التي  ال�سفية  غللري  الأن�سطة  خللال 

تقدمها العمادة.
بللعللد ذلللللك ا�للسللتللمللع الللللللداود اإللللى 
مللوجللز عللمللا قللدمللتلله الللعللمللادة خللال 
الللفللرة املللا�للسلليللة، مللن عللملليللد �للسللوؤون 
اللللللطلللللاب ووكللللللللللاء اللللللعلللللملللللادة، ثللم 
الأندية  روؤ�ساء  �سرح من  اإلللى  ا�ستمع 
تهتم  التي  براجمهم  عللن  الطابية 
بللالللتللطللويللر والأعلللللملللللال الللتللطللوعلليللة 
مدير  �ساكرين  وغريها،  والتثقيفية 
اجلللامللعللة علللللى اللللدعلللم الللللذي يللجللده 
اللللطلللاللللب و�لللسلللهلللوللللة و�للللسللللول �للسللوت 
اإلللى  الللطللاب وبع�ش مللا يللواجللهللونلله 

امل�سوؤول الأول باجلامعة.
تقرير  الللللداود  ت�سلم  ذللللك  بللعللد 
 1436-1435 لللعللام  ال�سنوي  الللعللمللادة 
ومناذج عن الهدايا التي مت توفريها 
اأن�سطة  ملختلف  والطالبات  للطاب 

العمادة يف الفره املقبلة.

عبدالعزيز رديف

اأعلن وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة، 
اإدارة  اأن  اجلللبلليلللللي،  اأحلللملللد  اللللدكلللتلللور 
حتويل  على  موافقتها  اأبلللدت  اجلامعة 

مركز املوهبة والإبداع اإلى عمادة.
جللللاء ذلللللك خللللال رعللايللتلله اللللللقللاء 
اأقللاملله املللركللز، الللثللاثللاء املا�سي،  اللللذي 
املختلفة  امللللركلللز  بللفللعللاللليللات  للللللتللعللريللف 

للللللطللاب واللللطلللاللللبلللات، بللحلل�للسللور عللدد 
مللن اأعلل�للسللاء هلليللئللة الللتللدريلل�للش وعللمللداء 

اجلامعة.
اإعللادة  �سرورة  اإلللى  اجلبيلي  ولفت 
خطة املللركللز مللن خللال اإجلللراء درا�للسللات 
م�سحية لقيا�ش مدى فاعليته، وتقومي 
الأعمال والربامج التي يقدمها، م�سريا 
على  اجلللامللعللة  اإدارة  مللوافللقللة  اأن  اإلللللى 
�ست�سهم يف  عللمللادة  اإلللللى  املللركللز  حتللويللل 

تحويل مركز الموهبة واإلبداع إلى عمادة
رفلللع وتللطللويللر املللوهللبللة والإبلللللداع و�سط 
الطاب.واأ�ساف »املركز �سيحظى خال 
اأن  واآمللللل  اأكللللرب،  بللدعللم  املقبلة  املللرحلللللة 

يكون لقاءنا القادم على طاولة عمل«.
الدكتور حممد  املركز  وكللان وكيل 
امللللغلللربلللي رحلللللب  بلللاللللراعلللي واحلللل�لللسلللور، 
مقدما ملحة �سريعة عن املركز ومهماته 
واأبلللللرز اأهلللدافللله وامللل�للسللاركللات الللتللي مثل 
املحلي  امل�ستوين  علللللى  فيها  اجلللامللعللة 

والإقللللللليلللملللي، اإ�لللسلللافلللة اإللللللى امللل�للسللابللقللات 
يحققها  الللتللي  والللفللوائللد  ينظمها  الللتللي 
املوهبن  املركز،  دعا  كما  للم�ستفيدين. 
وامللللوهلللوبلللات مبللرحلللللة الللبللكللالللوريللو�للش 
اإلى  املتميزة،  البحثية  امل�ساريع  اأ�سحاب 
ومبتكرات  اإبداعية  مبنتجات  الهتمام 
جللديللدة تلللوؤدي يف الللغللالللب اإللللى ت�سجيل 
مب�ساريعهم  والللتللقللدم  اخللللراع  بللللراءات 

البحثية اإلى املركز.

معرض دائم للكتاب 
األكاديمي بالمدينة الجامعية  
على  اللللداود  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�للسللتللاذ  اجلامعة  مدير  وافللق 
باملدينة  املركزية  باملكتبة  الأكللادميللي،  للكتاب  دائللم  معر�ش  اإقامة 
ح�سول  ت�سهيل  اخلطوة  بهدف  هلللذه  وتلللاأتلللي  بللاأبللهللا.  اجلللامللعلليللة 
�ستعر�ش  اإذ  الأكللادميلليللة،  على  املراجع  اجلامعة  وطالبات  طللاب 
املتعلقة  والنظرية  والعلمية  الطبية  املعنية من�سوراتها  الن�سر  دور 
اخلالدي  �سعيد  الدكتور  املكتبات  �سوؤون  عميد  واأو�سح  باملقررات. 
الكتب  والطالبات  الللطللاب  �للسللراء  بدعم  وجلله  اجلامعة  مدير  اأن 
املقررة عليهم  بن�سبة معينة من قيمة الكتاب، وذلك بواقع ثاثة 
كتب للف�سل الدرا�سي. يذكر اأن املعر�ش الدائم �سينطلق مع بداية 

الف�سل اجلامعي املقبل.

مشاركة الجامعة في الزيارة 
الدولية الـ17 إلى األردن

 عدنان األلمعي
اإلى  ال�سعودية  17 لطاب اجلامعات  الدولية  الزيارة  �ساركت اجلامعة يف 
الأردن. وتراأ�ش الوفد الذي �سم �ستة طاب، وكيل عمادة �سوؤون الطاب 
لاأن�سطة الطابية الدكتور نا�سر اآل قمي�سان، ومدير الأن�سطة الطابية 
الأردن،  يف  والثقافية  التاريخية  املللواقللع  الللزيللارة  دميح.و�سملت  اآل  علي 
وبع�ش اجلامعات الأردنية، وح�سور ملتقى املوهبة والتفوق الذي ينظمه 

الحتاد العربي للموهبن، ويحتوي على معار�ش وور�ش عمل.

عدنان األلمعي

باجلامعة  التطوعي  العمل  نللادي  اأطلق 
مع  اأبهى« بالتعاون  »مللديللنللتللنللا  حللملللللة 
اإلى  وترمي احلملة  باأبها.  الرب  جمعية 
على  املحافظة  باأهمية  املجتمع  توعية 
يطمح  كما  والللبلليللئللة،  الللعللامللة  املمتلكات 
الللقللائللمللون علللللى احلللملللللة لللدعللم مدينة 
ال�سياحة  عا�سمة  اختيارها  عقب  اأبللهللا 

العربية.
وبللللللداأت احلللملللللة ملللن مملل�للسللى حي 

نادي العمل التطوعي
ينظم حملة »مدينتنا أبهى«

املتطوعن  مللن  عللدد  مب�ساركة  املن�سك 
مللن اجلللامللعللة قللامللوا  بلللاإزاللللة علللدد من 
على  امللللوجلللودة  الع�سوائية  الللر�للسللومللات 
ممرات جدران املم�سى واحلديقة العامة 
�للسللارك يف العمل عدد  للله، كما  املللجللاورة 

كبري من مرتادي املم�سى.
الللطللاب  �للللسللللوؤون  و�سارك عميد 
الدكتور مريع اآل هبا�ش واأع�ساء النادي 
الر�سومات،  اإزالللة  يف احلملة من خال 
والللكللتللابللات الللعلل�للسللوائلليللة يف مللنللتللزه اأبلللو 

خيال.
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برنامج عن أمراض الغدة الدرقية 
سارة القحطاني 

التدري�ش  هيئة  ع�سوات  من  عللددا  باأبها،  املجتمع  كلية  ا�ست�سافت 
الدرقية  الللغللدة  اأمللرا�للش  عللن  توعويا  برناجما  قللدمللن  الللغللد،  بكلية 
ا�ستعر�ست  كما  والللللوزن.  احلجم   حيث  مللن  وتكوينها  واأعللرا�للسللهللا، 
املخت�سات اأهم وظائف الغدة الدرقية من حيث اإفرازها الهرمونات، 
والت�سنيع احليوي، وا�سطراب وظائف الغدة الدرقية، بالإ�سافة اإلى 
اختال املناعة الذاتية Autoimmune disorders واأورام الغدة 

.Thyroid Neoplasm الدرقية

تثقيف 200 طالبة
باألمن المعلوماتي 

سارة القحطاني 
احلا�سب  علللللوم  بق�سم  ممثلة  بللاأبللهللا،  للبنات  املجتمع  كلية  قللدمللت 
الآيل والن�ساط الطابي، وجلنة خدمة املجتمع،  برناجما تثقيفيا 
الثانوية  لأكللرث من 200 طالبة من طالبات  املعلوماتي،  الأمللن  عن 

ال�سابعة باأبها.
و�سمل الربنامج عر�سا تقدمييا باللغتن العربية والإجنليزية 
جللدار  با�ستخدام  من الفريو�سات  الكمبيوتر  حماية  كيفية  تللنللاول 
و�سائل  بللاأنللواع  والتعريف  الفريو�سات،  م�سادات  وبللرامللج  احلماية، 
بع�ش  عر�ش  مت  كما  وم�ساوئها.  وحما�سنها  الجتماعية،  التوا�سل 
مقاطع الفيديو التثقيفية وتوزيع مطويات اإر�سادية تخدم مو�سوع 

الربنامج. 

»علوم ومجتمع« ألمع
تناقشان دور األسرة 

سماح مسعد
اأقامت كليتا العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع، برناجما عن  دور 
الأ�سرة يف نبذ العنف والإرهاب، مبنا�سبة يوم الأمان الأ�سري. وخال 
بينما  الأ�للسللرة،  بناء  ال�سديدي،  بدرية  الدكتورة  تناولت  الربنامج، 
�سلطت الدكتورة فائقة العو�سي، على دور الأم يف اإدارة الأ�سرة، واألقت 
الدكتورة �سماح �سعفان كلمة حتدثت فيها عن عاج العنف الأ�سري 

يف الإ�سام.

ثالثة أعمال تفوز بمسابقة الكيك
زهراء حبتر 

نظمت كلية الإدارة والقت�ساد املنزيل، م�سابقة فنون الكيك، للفرقة 
الللل71(. واأبدعت الطالبات يف �سنع وتزين الكيك،  الثالثة )ال�سعبة 
قبل اأن يتقدم عدد من املخت�سات لتقييم الأعمال، ومت تر�سيح ثاثة 
والنكهة  الطعم  ناحية  مللن  عالية  بدقة  امل�سنوع  الكيك  مللن  اأنلللواع 

وال�سكل،  للفوز باملراكز الثاثة.

ندوتان بقسم الجغرافيا
فوزيه آل سالم 

بللرنللاجمللا  بلللاأبلللهلللا،  للللللبللنللات  بللكللللليللة الآداب  قلل�للسللم اجللللغلللرافللليلللا  نللظللم 
ور�سالة  روؤيلللة  على  اللل�للسللوء  �سلط  وثمار«   حلللوار  بعنوان »الإر�ساد 

التوجيه والإر�ساد الطابي واأهدافه وجمالته املتعددة.
كولومب�ش  �سبقوا  »امل�سلمون  بللعللنللوان  نلللدوة  الق�سم  نظم  كما 
الأ�للسللمللري،  حللنللان  بالق�سم،  الطالبة  قدمتها  اأمللريكللا«،  اكت�ساف  يف 
وا�للسللتللعللر�للسللت فلليللهللا خللريللطللة للللللعللامل و�لللسلللواحلللل اأمللللريكللللا ر�للسللمللهللا 
ال�سرقية  ال�سواحل  اكت�سفوا  امل�سلمن  اأن  ري�ش توؤكد  البحارة بريي 
ال�سكان  علللللى حقيقة  اللل�للسللوء  وتلللللقللي  كللولللومللبلل�للش،  قللبللل  لأمللرييللكللا 
الأ�سلين ) الهنود احلمر (، وتبن اأنهم لي�سوا- كما و�سفهم الغرب- 

قبائل وح�سية وهمجية، بل كانت لهم ح�سارتهم التي متيزهم.

نادي ترياق يدعم القراءة بفعالية
ريهام الصقره

اأقام نادي ترياق ال�سيديل بكلية ال�سيدلة باملركز اجلامعي لدرا�سة 
وكلية  املللركللز،  عميدة  بح�سور  »اقلللراأ«،  فعالية  بال�سامر،  الطالبات 
التمري�ش باأبها الدكتورة  �سنيفاء القرين وع�سوات هيئة التدري�ش 
كبرية  جمموعة  عر�ش  الفعالية  وت�سمنت  والطالبات.  واملوظفات 
من الكتب، بالإ�سافة اإلى ركن ومقهى للقراءة، كما اأتيح للحا�سرات 

ا�ستعارة الكتب ح�سب رغبتهن.

النشاط المسرحي يستضيف الشمراني
عبدالعزيز رديف

ا�ست�ساف الن�ساط امل�سرحي بال�سراكة مع 
مبنطقة  والللفللنللون  الثقافة  جمعية  فللرع 
اجلمعية  اإدارة  جمللللل�للش  علل�للسللو  علل�للسللري، 
الللعللربلليللة اللل�للسللعللوديللة للللللثللقللافللة والللفللنللون 
الللفللنللان الللدكللتللور را�للسللد اللل�للسللمللراين على 
مدى يومن متتالن، اإذ كان اللقاء الأول 
مبركز  والفنون  الثقافة  جمعية  مب�سرح 
امللللللك فللهللد الللثللقللايف، والللثللاين بللاملللدرجللات 

املركزية مبقر اجلامعة باأبها.
والللتللقللى اللل�للسللمللراين بللاجلللمللهللور يف 
حمللا�للسللرة حتللت عللنللوان قلل�للسللطللرة اللللذات 
)ال�سايكودراما(، حتدث فيها عن اأ�ساليب 
تللطللويللر الللللللذات بللللاإزالللللة اللللعلللوائلللق الللتللي 
اإللللى ذاتلله  الللو�للسللول  متللنللع ال�سخ�ش مللن 
احلقيقية، مع  وجوب مواجهة امل�سكات 
مللع الللللذات، طللارحللا علللددا مللن الأ�ساليب 

..وينظم 
»رحلة إلى 

القمر«
اأق�������ام ال���ن�������س���اط امل�������س���رح���ي ب��اجل��ام��ع��ة، 
والفنون  الثقافة  جمعية  مللع  بال�سراكة 
بلللاأبلللهلللا، اأخللللللريا، علللللى ملل�للسللرح اجلللمللعلليللة، 
اإلى  رحلة   « بعنوان:  لاأطفال  م�سرحية 
القمر«.  واحتوى العر�ش امل�سرحي الذي 
يحكي ق�سة حماولة ال�سعود اإلى القمر، 
الكرتونية  ال�سخ�سيات  مللن  علللدد  علللللى 
عميد  واأو�لللسلللح  الأطلللفلللال.  للللدى  املحببة 
الهبا�ش  مريع  الدكتور  الللطللاب  �للسللوؤون 
لعرو�ش  امللتللدادا  يللاأتللي  العر�ش  هللذا  اأن 
العمرية،  الفئات  جميع  ت�ستهدف  قادمة 
العر�ش،  به  �سعادته مبا خرج  معربا عن 
مقدما �سكره وتقديره جلميع من �سعى 
الهدايا  اخلللتللام، قدمت  اإجنللاحلله. ويف  يف 

الرمزية لاأطفال احل�سور.

عن  الهدامة  الأفللكللار  نبذ  على  امل�ساعدة 
طريق مراقبتها كما هو املتخذ يف اأ�سلوب 
وهللو  )اللل�للسلليللكللودرامللا(،  النف�سي  الللعللاج 
كنوع  اللللدراملللا  بللن  يللجللمللع  نف�سي  علللاج 
وتكمن  النف�ش،  وعلم  الفنون  اأنلللواع  من 
اللل�للسللخلل�للش على  فللعللاللليللتللهللا يف ملل�للسللاعللدة 
تفريغ م�ساعره وانفعالته من خال اأداء 
التي  باملواقف  عاقة  لها  متثيلية  اأدوار 
يعاي�سها حا�سرا، اأو عاي�سها يف املا�سي اأو 

من املمكن اأن يعاي�سها يف امل�ستقبل.
على  ح�سل  اللل�للسللمللراين  اأن  يللذكللر 
درجة املاج�ستري يف علم النف�ش العيادي 
من جامعة امللك �سعود يف عام 1415 هل، 
يف  الللدكللتللوراه  �للسللهللادة  على  ح�سل  كما 
امللك  جامعة  من  العيادي  النف�ش  علم 
)الدراما  يف  بالرباط  اخلام�س  حممد 
اللللنلللفللل�لللسللليلللة كلللو�لللسللليلللللللة عللللللاج ملللر�للسللى 

الكتئاب، عام 1425 هل(.
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سعيد العمري

لللتللقللنلليللة  اللللعلللاملللة  الإدارة  احللتللفلللللت 
بللللاإطللللاق  امللللعلللللللوملللات يف اجللللاملللعلللة 
»دروبللال«  نظام  من  الثامنة  الن�سخة 
الإدارة  مبللقللر  وذللللللك   ،DRUPAL

باجلامعة.
وحلل�للسللر الحللتللفللال الللللذي �سهد 
الللتللعللريللف بللنللظللام دروبللللللال، علللدد من 

املهتمن مبجال التقنية.
ملللللن جلللانلللبللله اأو�لللللسلللللح املللل�لللسلللرف 
الدكتور  املعلومات  تقنية  على  العام 
نلللظلللام دروبلللللال  اأن  الللعللللليللاين  �لللسلللامل 
يللقللوم عليه موقع  واأنلللله  يللعللد عللامللليللا، 
اأي�سا  يعد  اأنلله  اإلللى  م�سريا  اجلامعة، 
املحتوى  لإدارة  الأنظمة  اأف�سل  من 
يف الللللعللللامل، وتلللقلللوم عللللليلله جللامللعللات 
�ستانفورد، وعدد من  كبرية كجامعة 
احلكومية  والأجللهللزة  العاملية  املراكز 
كنا�سا، والكونغر�ش الأمريكي، ووزارة 

اخلارجية الأمريكية.
اجلللامللعللة  اأن  اللللعللللللليلللاين  وبلللللن 
با�ستخدام نظام دروبال  �سباقة  كانت 
الذي �سهل ب�سكل كبري عملية خدمة 
العميل، بالإ�سافة اإلى اأن هذا النظام 
ي�سهل عملية اإن�ساء �سفحات ومواقع 
كاملة ب�سكل احرايف اأكرث مما �سبق.
اأقيمت  الحللتللفللاللليللة  هلللذه  وزاد« 
احتفال جهات كثرية من  تزامنا مع 
من  الثامنة  الن�سخة  باإ�سدار  العامل 

هذا النظام يف 19 نوفمرب«.
الحتفالية،  هللذه  هام�ش  وعلى 
تدريبية  ودورة  عمل  ور�للسللة  اأقلليللمللت 
للللللللطلللاب احلللللا�للللسللللريللللن ملللللن كللللليللة 
حتميل  كلليللفلليللة  علللن  الآيل  احلللا�للسللب 
 Acquia Dev Desktop برنامج
علللللللى  تللللنلللل�للللسلللليللللبلللله  وطللللللريللللللقللللللة   ،2
ال�سفحات  اجلهاز، وكذلك اإن�ساء 
النمط  تغيري  وكيفية  والإعللللللدادات، 
اخلللللا�للللش بللللاملللللوقللللع، و�لللسلللعلللار امللللوقلللع 
طريقة  اأ�لللسلللرع  الللرئلليلل�للسللي،  وكذلك 
اأجهزة  لتن�سيب وتنفيذ دروبال على 

الويندوز اأو املاك.
يعد من  دروبلللال  نظام  اأن  يذكر 
املتوافرة  املحتوى  اإدارة  نظم  اأ�سهر 
علللللى �للسللبللكللة النللللرنللللت، وهللللو نللظللام 
ن�سخة  اأول  ن�سر  مت  امللل�للسللدر  مفتوح 
�سهرته  واكللتلل�للسللب  علللللللام 2001 ،  مللنلله 
حمللتللوى  اإدارة  علللللى  قلللدرتللله  بلل�للسللبللب 
زيللارات  مواقع �سخمة وحتت �سغط 
�سهولة  اأكللرث ما مييزه  اأن  عللال، كما 
واملللل�لللسلللتلللخلللدملللن،  املللللحللللتللللوى،  اإدارة 
بالإ�سافة اإلى دعمه خمتلف الأنظمة 

التعليمية، وتعدد اللغات.
»دروبللللللال 8«  الن�سخة  يللعللد  كللمللا 
الأخرية من هذا النظام الذي اأحدث  
نللقلللللة كللبللرية علللللى ملل�للسللتللوى خللدمللات 
تغيري  مت  اأن  بعد  عللام  ب�سكل  الللويللب 
اللللقلللاعلللدة اللللربجمللليلللة بلل�للسللكللل كللامللل 
الللويللب  اأحللللدث تقنيات  لللتللتللوافللق مللع 
من  امل�ستخدم   ولتحرر  امل�ستخدمة 
يقيده عند  كان  الذي  القدمي  الإرث 

ا�ستخدام النظام.

»تقنية المعلومات« تحتفل بالنسخة الثامنة
DRUPAL من نظام
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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تقرير

بإشراف وتوجيه ورعاية مدير الجامعة

استنفار جهود وحركة دائبة
للحصول على االعتماد المؤسسي

أحمد فريد

اأروقللة اجلامعة خال الفرة  ت�سهد 
احلالية حركة دائبة بتوجيه ورعاية 
الدكتور  الأ�ستاذ  من مدير اجلامعة 
عللبللدالللرحللمللن الللللللداود لللتللذللليللل اأيلللة 
اجلامعة  م�سرية  تعطل  قللد  �سعاب 
نللللحللللو احللللل�للللسللللول علللللللللى العللللتللللمللللاد 

املوؤ�س�سي والرباجمي.
وي�سرف وكيل اجلامعة للتطوير 
اأحللمللد اجلبيلي،  الللدكللتللور  واجلللللودة 
والجتماعات  الفعاليات  يف  وي�سارك 
اأجل ا�ستيفاء اجلامعة  التي تتم من 
متطلبات  الأكلللادميللليلللة،  وبللراجمللهللا 

العتماد املحلي والدويل.

دعم البرامج المستهدفة
وبلللطلللريلللقلللة علللمللللللليلللة تللللقللللوم علللملللادة 
التطوير الأكادميي واجلودة بتقدمي 
امل�ستهدفة  للربامج  املبا�سر  الللدعللم 
للللللحلل�للسللول علللللى العلللتلللملللاد، وذللللك 
ملللن خللللال زيلللللللارات ملليللدانلليللة �سبه 
العمادة  قلليللادات  فيها  يطلع  يومية 
وملل�للسللتلل�للسللاروهللا، بلللقللليلللادة ملل�للسللتلل�للسللار 
واجللللودة،  للتطوير  اجلللامللعللة  وكلليللل 
على  �للسللاح،  اأبلللو  للللوؤي  الربوفي�سور 
كللللللليلللات اللللطلللب واللللهلللنلللد�لللسلللة وعلللللللوم 
الإداريللللللة  واللللعلللللللوم  الآيل  احلللا�للسللب 
وامللللالللليلللة، وذللللللك ملللتللابللعللة الللعللمللل يف 
الربامج ال�ستة التابعة لتلك الكليات 

التي تقدمت للح�سول على العتماد 
ملللللن اللللهللليلللئلللة اللللوطلللنللليلللة للللللتللقللومي 
 .)NCAAA( الأكادميي  والعتماد 
واللللرباملللج هلللي: الللطللب واجللللراحلللة، 
والهند�سة  امليكانيكية،  والللهللنللد�للسللة 
املللدنلليللة، وهللنللد�للسللة احلللا�للسللب الآيل، 

وعلوم احلا�سب، واإدارة الأعمال،
جميع  مراجعة  عن  ف�سا  هذا 
توفريها  املطلوب  الللازمللة  الوثائق 
بالتعاون مع من�سقي الربامج وجلان 
اجلللللودة بتلك الللربامللج للللللتللاأكللد من 
املطلوب حتى  النحو  ا�ستيفائها على 
والطللاع  للمراجعة   جللاهللزة  تكون 
املراجعن  زيلللارة  تنفيذ  عند  عليها 
اخلارجين التابعن للهيئة الوطنية 
للللللللتلللقلللومي والعللللتللللمللللاد الأكلللللادميلللللي 

.)NCAAA(

جاهزية البرامج
الللوقللوف  اللللزيلللارات  هللذه  وت�ستهدف 
على جاهزية تلك الربامج من حيث 
ومقايي�ش  الذاتية  الدرا�سة  ا�ستيفاء 
التقومي الذاتي، بالإ�سافة اإلى تاأكيد 
متطلبات  من  قائمة  توافر  �للسللرورة 
تلك  كتو�سيفات  لاعتماد،  التاأهل 
الللللربامللللج وملللللا يللللنللللدرج حتللتللهللا مللن 
الللنللمللاذج املعتمدة من  مللقللررات وفللق 
والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة 
تاأكيد  مللع   )NCAAA( الأكللادميللي 
الربامج  تعلم  خمرجات  على  خا�ش 

الذاتي  التقومي  ومقايي�ش  للجامعة 
الداعمة  والللرباهللن  الأدلللة  وملفات 
للللللدرا�للسللة الللذاتلليللة، بللالإ�للسللافللة اإلللى 
تللو�للسلليللفللات لللبللعلل�للش الللللربامللللج ومللا 
يندرج حتتها من مقررات وفق مناذج 
والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة 
وموؤ�سرات   ،)NCAAA( الأكادميي 
مت  وملللا  املللرجللعلليللة  وامللللقلللارنلللة  الأداء 
وغري  قيا�سات،  مللن  حيالها  تنفيذه 
مثل  تف�سيلية  متطلبات  مللن  ذللللك 
للجامعة  ال�للسللراتلليللجلليللة  اخلللطللط 
اتباعه  والوحدات الأخللرى، وما يتم 
وما  ولوائح،  �سيا�سات  من  وتطبيقه 
البحث  اأن�سطة يف جمالت  يقام من 

العلمي وخدمة املجتمع.
 

برامج داعمة
ول يتوقف ال�سعي نحو احل�سول على 
الهيئة  العتماد الرباجمي من خال 
الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي 
اجلللامللعللة  تلللدفلللع  بللللل   ،)NCAAA(
ببع�ش براجمها الأكادميية للح�سول 
علللللى العللتللمللاد ملللن هلليللئللات العللتللمللاد 
الللللدوللللليللللة ملللثلللل »جمللللللل�لللش العلللتلللملللاد 

للهند�سة والتكولوجيا«: 
 Accreditation Board for

Engineering and Technology
اإذ   ،)ABET( بللل  اخت�سارا  املللعللروف 
يتم من خاله اعتماد برامج مثل: 
وهناك  احلللا�للسللب،  وعلللللوم  الهند�سة 

وامللللللللقلللللللررات امللللتللل�لللسلللقلللة ملللللع الإطلللللللار 
الوطني للموؤهات، ولوائح الربامج 
ومقرراتها  بها  التعريفية  والأدلللللة 

ومتطلباتها.
وبيانات  تقارير  اإعلللداد  وكللذلللك 
املقيدين  الطاب  اآراء  ا�ستطاعات 
بتلك الربامج، وكذا الذين تخرجوا 
اللجان  على  خا�ش  تركيز  مع  فيها، 
ال�للسللتلل�للسللاريللة للللللربامللج املللهللنلليللة ومللا 
تلللقلللوم بلللله مللللن ملللراجلللعلللة ملللخللرجللات 
تقدمه  وما  الربامج،  تلك  وحمتوى 
تلللللك اللللللجللان ملللن مللقللرحللات حللول 
واملقارنة  الأداء  وموؤ�سرات  تطويرها 
املللرجللعلليللة، وكلللذللللك ملللا مت تللنللفلليللذه 

حيالها من قيا�سات. 

طلب االعتماد المؤسسي
ويف ال�سياق نف�سه، فقد مت رفع طلب 
املوؤ�س�سي  العللتللمللاد  علللللى  للح�سول 
الوطنية  الهيئة  قبل  مللن  للجامعة 
للللللللتلللقلللومي والعللللتللللمللللاد الأكلللللادميلللللي 

.)NCAAA(
ويف هللللذا الإطللللللار تلللقلللوم عللمللادة 
التطوير الأكللادميللي واجلللودة خال 
ومراجعة  بتدقيق  احلللاللليللة  الللفللرة 
توفريها  واملطلوب  الازمة  الوثائق 
اخلارجية  املراجعة  تقوم جلنة  حتى 
املللللللحللللللددة ملللللن اللللهللليلللئلللة اللللوطلللنللليلللة 
بالطاع عليها اأثناء زيارة العتماد، 
مبلللللا يف ذلللللللك اللللللدرا�لللللسلللللة اللللذاتللليلللة 

جلللهلللود حللثلليللثللة مت بلللذللللهلللا لإعللللللداد 
هند�سية،  لربامج  الذاتية  الدرا�سة 
هي: الهند�سة امليكانيكية والهند�سة 
املدنية، بالإ�سافة اإلى ثاثة برامج 
علللللللوم احللللا�لللسلللب الآيل،  كللللليللة  ملللن 
الآيل،  احلا�سب  علوم  برامج  وهللي: 
وهللنللد�للسللة اللل�للسللبللكللات والتللل�لللسلللالت، 
رفع  ومت  احلللا�للسللب،  علللللوم  وهند�سة 
تلك  لعتماد   )ABET( اإللللى  طلب 

الربامج.
املقبلة  الللفللرة  ت�سهد  و�للسللوف 
املرتبطة  الللوثللائللق  جميع  مللراجللعللة 
وفللقللا ملتطلبات  الللذاتلليللة  بللالللدرا�للسللة 

.)ABET( ومناذج
هللللذه  كللللللل  اأن  يف  �للللسللللك  ول 
الإجللللللللراءات والأنلل�للسللطللة للللن تللوؤتللي 
املللللرجللللوة منها  ثلللملللارهلللا واللللفلللوائلللد 
جلهود  ا�ستنفار  هللنللاك  يللكللن  مل  مللا 
ووحداتها  اجلامعة  من�سوبي  جميع 
الأكادميية والإداريللة كافة، للتعاون 
اللجان  وجللهللود  اأنلل�للسللطللة  تي�سري  يف 
لإمتللام  املعينة  العمل  وجمللمللوعللات 
امللللهلللملللة الللل�لللسلللاقلللة الللللتللللي �للسللرتللقللي 
بللنللتللائللجللهللا الإيلللجلللابللليلللة ملللن مللكللانللة 
ال�سعودية  اجلامعات  بن  اجلامعة 
يحقق  ومبللا  والللعللامللليللة،  والإقليمية 
قيمة م�سافة للخريجن وي�سهم يف 
حتقيق التنمية امل�ستدامة وال�ساملة 
للمجتمع ال�سعودي ومنطقة ع�سري 

ب�سفة خا�سة.

وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 
الدكتور اأحمد اجلبيلي
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إعالن

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 

aafaq.kku
Twitter:

@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933
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أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

قضية

عبدالعزيز رديف 

تلللعلللّد الأنللل�لللسلللطلللة اللللطلللابللليلللة مللنللبللعللا 
لللللاإبللللداع وتللفللجللري اللللطلللاقلللات، فيها 
يلللنلللدملللج اأبلللللنلللللاء اجللللاملللعلللة بللعلل�للسللهللم 
الللعللزلللة  جللللليللد  وين�سهر  بللعلل�للش،  مللع 
الأنللللديللللة  اأن  كلللملللا  وال�لللسلللتلللقلللالللليلللة، 
املللللركللللزيللللة واأنللللللديللللللة اللللكللللللليلللات، مللن 
اأكلللرب حلللللقللات الللو�للسللل بللن اجلامعة 
واملللللجللللتللللمللللع؛ فلللهلللي تللللقللللوم بللتللقللدمي 
م�ستوى  مللن  ترفع  توعوية  خللدمللات 
اللللللوعلللللى للللللللدى امللللجلللتلللملللع كللللاإقللللامللللة 
الكتيبات  وتللوزيللع  وطباعة  الللنللدوات 
واملللللنلللل�للللسللللورات، واأنللل�لللسلللطلللة تللطللوعلليللة 
كاحلمات ال�سحية وغريها، وتعمل 
على بناء �سخ�سيات طابية متوازنة 
اجلامعية  البيئة  تللطللويللر  يف  ت�سهم 
فيما  وا�ستثمارها  مواهبهم  و�سقل 
والفائدة،  بالنفع  الوطن  على  يعود 
اإلى الإ�سهام يف بناء �سخ�سية  �ساعية 
مواهب  اكت�ساف  خللال  من  الطالب 

الطاب واإبداعاتهم.
كما تهدف الأندية الطابية اإلى 

الجتماعية  امل�سوؤولية  ح�ش  تنمية 
مللللن خلللللال املللل�لللسلللاركلللة يف الأعللللمللللال 
حب  وغللر�للش  والتنموية،  التطوعية 
اللللطلللاب، وتنمية  نللفللو�للش  الللعللمللل يف 
الإ�سامية  والقيم  الأخللاق  وتعزيز 
للطاب  الفر�سة  واإتللاحللة  احلميدة، 
لللتللحللمللل مللل�لللسلللوؤولللليلللات الللتللخللطلليللط 
جلميع  والتقومي  واملتابعة  والتنفيذ 
الأنللل�لللسلللطلللة واخلللللدمللللات الللطللابلليللة، 
اإلى تنمية روح املودة وروابط  اإ�سافة 
الأخللللللللوة والللل�لللسلللداقلللة املللبللنلليللة علللللى 
بن  ال�سمحة  الإ�للسللاملليللة  الللعللقلليللدة 
طلللاب اجلللامللعللة، واإثللللللراء اجلللوانللب 
الللطللاب وحتفيزهم  للللدى  املللعللرفلليللة 
علللللى الللبللحللث والطلللللاع، ودعللللم روح 
املللنللافلل�للسللة اللل�للسللريللفللة فلليللمللا بلليللنللهللم، 
واإقللامللة الأنلل�للسللطللة الللتللي تللربز جهود 
اأعللل�لللسلللاء الللللنللللادي يف املللللجللللالت الللتللي 
يتميزون فيها، وا�ستثمار وقت الفراغ 
يف  مل�ساعدتهم  اجلامعة  طللاب  لللدى 
وثقافيا  فكريا  �سخ�سياتهم  تكوين 
ومتكامل  مللتللوازن  ب�سكل  واجتماعيا 
ويف  الإ�سامية،  العقيدة  اأحكام  وفق 

امل�ساركة يف املنا�سبات املختلفة داخليا 
تبادل اخلربات،  يعزز  وخارجيا، مما 
وتفعيل دور الطالب الإيجابي داخل 

املدينة اجلامعية و خارجها.
وعلللللللللى اللللللرغلللللم ملللللن اخلللتلللاف 
نلللل�للللسللللاطللللات تلللللللللك الأنلللللللديلللللللة وثلللللللراء 
حمللللتللللويللللاتللللهللللا، و�للللسللللمللللو اأهلللللدافلللللهلللللا 
والت�سهيات التي تقدمها فاإن هناك 
عللزوفللا وا�للسللحللا وملللللمللو�للسللا مللن قبل 

الطاب عنها.
ضغط الجدول الدراسي 

ويف هللللذا الللل�لللسلللدد، اأو�لللسلللح الللطللالللب 
اأن  القحطاين  الأعللمللال حمد  بلللاإدارة 
�للسللبللب علللزوفللله علللن اللللتللحللاق بللاأحللد 
اإلى  يعود  الطابية  الأن�سطة  نللوادي 
اإقامة الأن�سطة ل يتنا�سب  اأوقات  اأن 

مع جدوله الدرا�سي.
وقال: »عند ح�سوري حفل ختام 
بقيمة  �سعرت  املا�سي  العام  الأن�سطة 
بها  األتحق  اأن  الأندية، ومتنيت  تلك 
م�سكلة  اأن  املوؤ�سف  ولكن  الللعللام،  هللذا 
�للسللغللط اجلللللدول الللدرا�للسللي مللا زالللت 

تازمني«.

األنشطة الجامعية.. برامج ثرية
تشكو ضعف اإلقبال

بعد السكن 
وكلل�للسللف الللطللالللب بللقلل�للسللم الللكلليللملليللاء، 
�سلطان احلري�سي اأن بعد مقر �سكنه 
عن اجلامعة يحول دون م�ساركته يف 
اأن�سطة الأندية، دون اأن  يغفل اأي�سا 

�سغط اجلدول الدرا�سي.
وقللللللال: »بلللعلللد مللقللر �للسللكللنللي عن 
الدرا�سي  جلللدويل  و�سغط  اجلامعة 
اأن�سطة  وبللن  بيني  يللحللولن  عائقان 
امل�ساركة  وددت  طللاملللا  الللتللي  اجلللامللعللة 

فيها«.
 واأ�ساف »يف امل�ستويات املقبلة لو 
اأن�سطة  الدرا�سي مع  تنا�سب جدويل 
الأنللللديللللة الللطللابلليللة فلللللن اأتللللللردد يف 
اأدوار  مللن  لها  ملللا  اأبلللدا،  بها  اللتحاق 
بللالللفللائللدة  تللعللود  جمتمعية  اإيللجللابلليللة 

على الطالب«.

عدم التزام
اأمللا طالب ق�سم الأحلليللاء، امل�سارك يف 
ال��ن�����س��اط ال��ري��ا���س��ي ب��ك��ل��ي��ت��ه، اأجم��د 
الأ�سمري فاأو�سح اأنه التحق بالنادي 
وقللال«  بالكلية،  مللن زمللائلله  بللدعللوة 

عميد شؤون الطالب:
إعالناتنا على مواقع التواصل 

اأكد عميد �سوؤون الطاب الدكتور مريع اآل هبا�ش اأن العمادة توجهت اإلى ن�سر اإعاناتها التي تخ�ش الأندية على مواقع التوا�سل 
الجتماعي، ملغية جميع الإعانات الورقية يف �ساحات واأروقة اجلامعة.

وقال »ابتعدنا عن الأوراق حفاظا على البيئة وال�سكل اجلمايل اأي�سا، وعلى الطالب الذي ي�ستكي من ندرة هذا النوع من 
الإعانات يف اجلامعة، متابعة ح�سابات عمادة �سوؤون الطاب، و�سيجد فيها ما يبحث عنه«. ودعا اآل هبا�ش الطاب اإلى التقدم 

اإلى اأي ناد اأو من�سط يرغبون يف اللتحاق به، م�سريا اإلى اأنهم �سيجدون احلفاوة والرحيب.
اآل هبا�ش: » لدينا 10   وردا على وجود احتكار  يف الأن�سطة ومت�سك بطاب معين وتف�سيلهم على ال�سواد الأعظم، قال 
اأندية مركزية ونعمل على تغيري روؤ�سائها وجلانها �سنويا، واأ�سبحنا نحارب الوجوه املاألوفة يف جمال الن�ساط، ونبحث ون�ستقطب 
ا�ستثمار الطاب يف  العمادة تعمل دوما على  الن�ساط وفق ما ُخطط لها؛ وذلك لأن  طاقات طابية جديدة حتى ت�سل ر�سالة 

العملية القيادية من ناحية تعلم مهارات القيادة والإدارة«. 
ولفت اآل هبا�س اإلى توجيهات مدير اجلامعة يف هذا ال�سدد، م�سريا اإلى اأن من اأهم �سروط الرحات اخلارجية التي تنظمها 
عمادة �سوؤون الطاب اأن يكون امللتحق بها مل ت�سبق له امل�ساركة يف رحلة خارجية قبل ذلك. وعن تنا�سب اأوقات الأن�سطة مع �ساعات 
فراغ الطاب، بني اآل هبا�س اأنه ل يوجد وقت متاح للطاب خم�س�س للن�ساط، وا�ستدرك قائا: »هناك مقرتح على م�ستوى 

اجلامعة حتت الدرا�سة قدمته العمادة، لتخ�سي�س �ساعتني يف الأ�سبوع للن�ساط الطابي«.
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للنشاط أسبوعيا

حممد الفيفي - علوم تعليم اإبتدائي مقبل املولد - كيمياء�سلطان احلري�سي - كيمياء

رائد اأبو زيد -اأحياء خالد الفيفي - كيمياءحمد القحطاين - اإدارة اأعمال اأجمد ال�سمري - اأحياء

الكلية  يف  القدم  كللرة  بنادي  التحقت 
بدعوة من عدد من الأ�سدقاء، ولكن 
هناك م�سكلتان اأواجههما يف النادي، 
والتن�سيق  التنظيم  �للسللوء  يف  تللكللمللن 
بن اأع�ساء الفريق، اإ�سافة اإلى عدم 

التزام املواعيد يف التدريبات«.
 واأ�ساف »الإعانات التي تخ�ش 
ولكن  الكلية،  داخللل  متوافرة  النادي 
يللجللب الهللتللمللام بللهللا اأكللللرث ملللن قبل 
ت�سويقها  يللجللب  اأو  اللللنلللادي  اأعلل�للسللاء 

ب�سكل اأف�سل«.

احتكار وسوء تنظيم
واأكد الطالب بق�سم الأحياء رائد اأبو 
زيد، )م�سارك بنادي كرة القدم(، اأنه 
يجب اأن تكون اأن�سطة الكلية جميعها 
حتت �سقف واحد ليكون هناك تنظيم 
اأجود، وقال: » لو كانت جميع اأن�سطة 
الكلية حتت �سقف واحد حللت اأغلب 
عددا  هناك  لأن  التنظيم؛  م�سكات 
اأكللرث من  مللن الللطللاب امل�ساركن يف 
ن�ساط داخ��ل الكلية، وه��ذا ما ي�سبب 
نللوعللا مللن الرتلللبلللاك وعلللدم التوفيق 

فيما بن الأن�سطة«.
 واأ�لللللسلللللاف »اأوقللللللللللات امللللبلللاريلللات 
ومقر  �سكني  مقر  مللن  امل�سافة  وبعد 
�سوء  م�سكلة  اإللللى  اإ�للسللافللة  اجلللامللعللة، 
التنظيم ت�سبب يل نوعا من التكا�سل 

يف ح�سور التمارين واملباريات«.
اأن هناك  اأبو زيد الى  اأ�سار   كما 
ملل�للسللكلللللة علللاملللة يللواجللهللهللا يف اأنلللديلللة 
اجللللاملللعلللة واأنلل�للسللطللتللهللا مللللن نللاحلليللة 
الأن�سطة  احتكار  وقلللال:«  الحللتللكللار، 
واخللللتلللليللللار طللللللاب ملللعللليلللنلللن دائلللملللا 
اإلى موؤ�س�سات  الزيارات  للم�ساركة يف 
يجب  م�سكلة  اجلامعة  خللارج  ومللدن 

اإعادة النظر فيها«.

غياب اإلعالنات
ويرى الطالب بكلية الربية حممد 
تفتقر  اجلللامللعللة  اأروقلللللة  اأن  الللفلليللفللي 
اأنللديللة  اإللللى الإعلللانلللات الللتللي تخ�ش 
عن  الطاب  ع��زوف  واأع���اد  الن�ساط، 
امل�ساركة يف تلك الأن�سطة رغم القيمة 
اإلى  للطالب،  تقدمها  التي  الكبرية 

عدم الإعان عنها ب�سكل جيد.
وقلللللال: »مللللا راأيلللللت يف اجلللامللعللة 
باأكملها اإعانات حتفز على امل�ساركة 
ب���اأن���دي���ة ال��ن�����س��اط ال���ط���اب���ي، ول���ول 
لاأن�سطة  ح�سوري احلفل اخلتامي 
الللطللابلليللة اللللعلللام املللا�للسللي مللللا عللرفللت 
الطالب  على  وقيمتها  الأنللديللة  تلك 

واجلامعة واملجتمع ب�سكل عام«.
ا�للسللتللكللى  مللل�لللسلللابللله،  مللللوقللللف  ويف 
الطالب بق�سم الكيمياء خالد الفيفي 
من قلة الإعانات اخلا�سة بالأندية 
هناك  اأن  الى  م�سريا  بها،  والتعريف 
والأن�سطة  الأنللديللة  مللن  كبريا  عللددا 
ل يعلم بها كثري من الطاب ب�سبب 

انعدام الإعانات.

مسؤول دائم 
واأكد من�سق الأن�سطة بق�سم الكيمياء، 
اأنلل�للسللطللة  اأن  امللللوللللد  الللطللالللب مللقللبللل 
الكيمياء تهتم بالإعان ب�سكل جيد، 
وقللال: »الإعلللان اأمللر مهم للتعريف 
الإقبال  عملية  يف  وي�سهم  بالأن�سطة 
ع��ل��ى ال��ن�����س��اط وا���س��ت��ق��ط��اب ع���دد من 
الللللكللللوادر املللهللمللة لللتللحللقلليللق جنللاحللات 
وا���س��ح��ة يف ال��ن�����س��اط. وه��ن��اك بع�س 
واأبرزها:  حلها  يجب  التي  امل�سكات 
�لللسلللوء اللللتلللوا�لللسلللل مللللن قلللبلللل ملل�للسللريف 
اأنه  اإلللى  اإ�سافة  واأع�سائها،  الأنللديللة 
كل  مبقر  دائللم  م�سوؤول  توافر  يجب 
نلللاد ل�للسللتللقللبللال الللطللاب والللتللعللريللف 

بن�ساطاته«.
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قصة خبرية

واللللطلللاللللبلللات، اأعلللللللللن اأحللللللد اللللطلللاب 
املللتللمللر�للسللن يف الللعللمللل الللتلللللفللزيللوين 
والإذاعلللللللللي، وهللللو حمللمللد اللل�للسللريللعللي، 
الدقيق  تخ�س�سه  م�سار  تغيري  نيته 
)الإذاعللللللللة واللللتلللللللفلللزيلللون( يف الللقلل�للسللم 
ليتجه اإلى م�سار ال�سحافة؛ تاأثرا مبا 
�سرده القرين عن م�ستقبل ال�سحافة؛ 

لت�سج بعد ذلك القاعة بالت�سفيق. 
وحللللللق اللللطلللاللللب خلللاللللد خمللافللة 
�ساعات  ب�ست  م�سحيا  زميله  مب�سار 
يف م�ساره احلايل الإذاعة والتلفزيون، 
بالأن�سب  بتوجيههما  القرين  ليقوم 
الللوقللت ذاتلله  اأكللادميلليللا، مبينا يف  لهما 
املختلفة  الإعلللللام مبلل�للسللاراتلله  اأهللملليللة 
واأن  و�للسللائللللله،  بللن  التكاملي  والللللدور 
ال�سامية  الر�سالة  خدمة  هو  الهدف 

لاإعام.
وخلللللال اللللللللقلللاء، قللللدم الأ�لللسلللتلللاذ 
املللل�لللسلللارك بلللاللللقللل�لللسلللم،  اللللدكلللتلللور عللمللر 
بو�سعدة عر�سا مرئيا حتدث فيه عن 
مبينا  ال�سراتيجي،  الت�سال  م�سار 
الللطلللللبللة  الللعللظللمللى ملللن  الللغللالللبلليللة  اأن 
واللللطلللاللللبلللات يلللتلللوجلللهلللون اإلللللللى ملل�للسللار 
التلل�للسللال ال�للسللراتلليللجللي اللللذي ي�سم 

محمد المشيطي

كانت  بينما  املا�سي،  الثاثاء  �سبيحة 
ال�سفر  نحو  تزحف  احللللرارة  درجلللات 
امل�سرف  اجتمع  ال�ستاء،  بقرب  منبئة 
العام على »اآفاق«، رئي�ش ق�سم الإعام 
والت�سال باجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور 
علي �سويل القرين، بطاب وطالبات 

الق�سم، ات�سم بال�سفافية والو�سوح.
امل�ستغربة  غللري  العفوية  خيمت 
علللللللى اللللللللقلللاء اللللللللللدوري الللللللذي جللمللع 
اللللطلللاب واللللطلللاللللبلللات علللرب اللللدائلللرة 
الللتلللللفللزيللونلليللة، يف قلللاعلللة بلللامللللدرجلللات 
القرين يف حديثه  اأ�سهب  اإذ  املركزية، 
علللن ملل�للسللار اللل�للسللحللافللة، فللتللحللدث عن 
مميزاتها وما تتطلبه من عمل وجهد، 
وحلللب املللهللنللة الأم لللو�للسللائللل الإعللللام، 
من  الت�سحيات  لتقدمي  وال�ستعداد 
العمل  �للسللوق  يف  وم�ستقبلها  اأجلللللهللا، 
احلللكللومللي واخلللللا�للللش، ومللللا تلللقلللوم به 
ال�سيا�سي لكونها  القرار  تاأثري يف  من 

ال�سلطة الرابعة.  
وقللبللل اأن حتلللن فللقللرة الأ�للسللئلللللة 
وال�للللسللللتللللفلللل�للللسللللارات للللللللدى الللللطللللاب 

الللعللامللة والإعللللان،  الللعللاقللات  ق�سمي 
مللو�للسللحللا طللبلليللعللة الللتللخلل�للسلل�للش الللتللي 
الوظيفية  الفر�ش  مللن  العديد  تتيح 
بن�سائح  الللطللاب  مللللزودا  م�ستقبا، 
توجههم يف حت�سيلهم العلمي واملهني.
ذاتلله، مل يخف ع�سو  ال�سياق  يف 
الللتللدريلل�للش، اللللدكلللتلللور علللللي اآل زهللري 
اإعجابه مب�ستوى وقدرات  القحطاين 
طاب امل�ستوى الأول، مبينا اأن م�سار 
الإذاعلللللللة والللتلللللفللزيللون ملللرغلللوب فيه 
مللهللنلليللا يف اأكللللرث اجللللهلللات احلللكللوملليللة 
واخلللللا�للللسللللة، للليلل�للسللتللثللري هلللللذا اللللكلللام 
الإعلللللجلللللاب فللل�لللسلللول اللللطلللاللللب يللا�للسللر 
الللقللحللطللاين اللللللذي قللللال ملللداخلللا: » 
دفعة  منحني  الللدكللتللور  ذكللللره  مللا  اإن 
مللعللنللويللة وحللمللا�للسللة غللري مللتللنللاهلليللة يف 

م�سار الإذاعة والتلفزيون«. 
وانللتللهللى اللللللقللاء مبللقللطللع مللرئللي 
طاب،  ثاثة  اأعدها  اإخبارية  لن�سرة 
حللقللقللت جلللللودة تللللراوحللللت بلللن عللاللليللة 
والأداء  الإخلللللللللللراج  يف  وملللتلللو�لللسلللطلللة 
للنلل�للسللر  تحُ اأن  امللللقلللرر  واملللل�لللسلللملللون، ومللللن 
اجلامعة  بللوابللة  مللوقللع  على  اأ�سبوعيا 

الإلكروين.

اإلعالم واالتصال يناقش المسارات التخصصية

العدد 163  |  17 صفر 1437  |  29 نوفمبر 2015



أندية

عن
النادي

عدنان األلمعي

الطالب  الأ�للسللنللان،  نلللادي طللب  دعللا رئي�ش 
تطوير  اإللللى  الللدارقللي،  اأحللمللد  عبدالعزيز 
اأنلللديلللة الللكللللليللات، مللقللرحللا يف حلللللوار مع 
»اآفلللللللاق«، تللقلل�للسلليللم اخلللطللة الللفلل�للسللللليللة لكل 
نادي كلية، اإلى برامج متخ�س�سة لطاب 
وبللرامللج  واللللنلللدوات،  كللاملللحللا�للسللرات  الكلية 
والتدريبية  التطويرية  كللالللدورات  اأخللرى 

تعم طاب اجلامعة.
واأبلللللللدى الللللدارقللللي اعللللتللللزازه بللنللجللاح 
الأ�للسللنللان،  لللطللب  الأول  اللللللدويل  امللللوؤمتلللر 
م�سريا اإلى اأن اجلميع �سارك يف جناحه.  

 
كيف كانت م�ساركة ناديكم يف املوؤمتر 

الدويل الأول لطب الأ�سنان الذي 
ا�ست�سافته اجلامعة اأخريا؟

يف  باحرافية  الظهور  هو  به  نفتخر  مما 
كلية  با�سم  املنطقة  يف  يللقللام  مللوؤمتللر  اأول 
طللب الأ�للسللنللان بجامعة امللك خللالللد، وهللذا 
داخل  من  ال�سيوف  من  عللدد  به  �سهد  ما 

وخارج اململكة.
وكللللل ملللا �للسللاهللدمتللوه ملللن جنللللاح مل 
يكن اإل بتوفيق اهلل ثم بدعم معايل مدير 
اإدارة كلية  الكلية، ودعم  اجلامعة لطاب 
النجاح:  رواد  راأ�سهم  وعلى  الأ�سنان،  طب 
عميد الكلية، الدكتور اإبراهيم ال�سهراين، 

ووكاء الكلية.

ما حجم الإقبال الطالبي على ما 
تنظمونه من دورات وندوات؟

طللللاب كللللليللة طلللب الأ�لللسلللنلللان ل يللجللدون 

النظرية  مبحا�سراتهم  لرتباطهم  وقتا 
والللعللمللللليللة، وملللع ذللللك جنللد الإقلللبلللال على 
بلللراملللج اللللنلللادي، علللللى اللللرغلللم ملللن الللعللدد 
والللنللدوات  اللللدورات  الللذي يح�سر  القليل 
التي نقيمها، وبخا�سة يف الربامج العلمية 
بثقافة  متعلقة  تكون  قللد  وهللذه  البحتة، 

املجتمع اأكرث من تعلقها بفئة حمددة.
ما مقرتحاتك لتطوير عمل

الأندية الطالبية باجلامعة؟
اأهللم من  »التخيل  اآن�ستاين:  الللربت  يقول 
املعرفة«، وبالفعل، نحتاج يف بع�ش الأوقات 
امل�ستحيل  والللتللفللكللري يف  ذلللللك،  مللثللل  اإلللللى 

اأحيانا.
تللقلل�للسلليللم اخلللطللة  يلللتلللم  اأن  واأقللللللللرح 
الللفلل�للسللللليللة لللكللل نلللللادي كللللليللة اإللللللى بللرامللج 
كاملحا�سرات  الكلية  لطاب  متخ�س�سة 
امل�ستويات  يف  الكلية  ولللطللاب  والللنللدوات 
لتطوير  تفاعلية  برامج  واأي�سا  الأوللليللة، 
مللللواهللللب الللللفللللرد كلللاحللللملللات الللتللوعللويللة 
واللللللللللقللللاءات الجلللتلللملللاعللليلللة واملللل�لللسلللابلللقلللات 
الإعلللامللليلللة والللريللا�للسلليللة؛ لإيلللجلللاد بيئة 
وموهبته،  هوايته  الطالب  فيها  ميللار�للش 
وبلللراملللج اأخلللللرى كللللالللللدورات الللتللطللويللريللة 
والتدريبية �ساملة عموم طاب اجلامعة.

ما الفئة التي ت�ستهدفها
برامج ناديكم؟

امل�ستهدف  الأ�للسللنللان هللو  طللالللب كلية طللب 
�للسللواء  ومللهللاريللا  علللللملليللا  لللتللطللويللره  الأول 
اأو  فيها  ي�سارك  اأو  يتلقاها  برامج  بطرح 
بعد  ويلللاأتلللي  بنف�سه.  لللاآخللريللن  يللقللدمللهللا 
خال  من  ال�سحية  الكليات  طللاب  ذلللك 

تقدمي برامج جتعل من املمار�ش ال�سحي 
احلللالت  مللع  التعامل  على  قلللادرا  �سخ�سا 
اللل�للسللحلليللة اللللطلللارئلللة اللللتلللي قلللد يللواجللهللهللا 
يف حلليللاتلله اللليللوملليللة، والللتللعللامللل اأيلل�للسللا مع 
الأزمات وال�سغوط احلياتية يف م�ستقبله 
الوظيفي واملهني. ومن امل�ستفيدين اأي�سا 

عموم طاب اجلامعة واملجتمع املحيط.

ماذا عن تعاونكم مع الأندية 
الأخرى يف اجلامعة؟

من اأهم املجالت التي نفتقد انت�سارها يف 
جمتمعاتنا، جمال العمل التطوعي، رغم 
اأهللم داعللم معنوي لنا نحن امل�سلمن.  اأنلله 
�سراكتنا مع  كللانللت  ذللللك،  مللن  وانللطللاقللا 
نادي العمل التطوعي يف اأكرث من من�سط 
ومما  واملجتمعية.  ال�سحية  اجلللوانللب  يف 
الأ�للسللنللان  نلللادي طللب  اأبلللنلللاء  اأن  بلله  نفتخر 
التطوعي  العمل  يف  روادا  اليوم  اأ�سبحوا 
يف اجلامعة، وذلك تتويج ملخرجات النادي 

على مدى ال�سنوات املا�سية.

كلمة اأخرية؟
تذكروا  واللجان:  الأندية  لروؤ�ساء  كلمتي 
له  اأنللتللم  اهلل-  بللعللون  بللاأمللر-  لفتم  كحُ اأنللكللم 
العظيم  الأجللر  حت�سدون  وبنّياتكم  اأهللل، 
لللنللفللعللكللم الللللنللللا�للللش، وبلللهلللملللتلللكلللم تللفللعلللللون 
امللل�للسللتللحلليللل؛ فللالللعللامللة يللللقللللروؤون الللتللاريللخ 
اجلامعي  وللطالب  يكتبونه.  والعظماء 
واملهارات  باخلربات  معارفك  عللزز  اأقللول: 
وا�سقل مواهبك وطورها بالأن�سطة غري 
من  اأف�سل  يوجد  ل  اأنلله  واعلم  املنهجية، 

الأندية الطابية يف هذا ال�سدد.

رئيس »العمل التطوعي«: الشراكة
مع األندية الطالبية أثمرت نجاحا كبيرا

عبدالعزيز الدارقي

الرؤية
الو�سول باأع�ساء النادي 

وامل�ساركني اإلى م�ستوى رفيع 
بني كليات اجلامعة, معرفيا 

ومهاريا, ولإخراجهم
اإلى املجتمع والرقي به, 

وتلم�ش احتياجاته.

الرسالة
جميع  • ترجمة 

املكت�سبات اإلى تطبيق 
عملي يهدف الى 

رفع م�ستوى النادي 
واأع�سائه امل�ساركني.

امل�ستفيدين  • اإك�ساب 
مهارات ومعلومات ترفع 
من م�ستواهم ال�سخ�سي 

والجتماعي.

األهداف
دورات  • اإقامة 

تدريبية تخ�س�سية 
ومهارية, لرفع امل�ستوى 

التعليمي وال�سلوكي.
اجتماعات  • اإقامة 

دورية لتعزيز الرتابط 
الأخوي بني اأطباء 

امل�ستقبل.
للم�ساركة • ال�سعي 

يف الأن�سطة اخلارجية 
واملوؤمترات لتنمية 

املهارات, والتعرف
على الإجنازات. 

يف  • امل�ساركة 
احلمالت التطوعية 

التوعوية التي تخدم 
املجتمع.

زيارات  • تنظيم 
متنوعة للم�ساركة 
يف اأعمال تطوعية 

كاملدار�ش وامل�ست�سفيات 
وال�سواطئ وغريها.

اأخوي  مناخ  • اإيجاد 
لبناء العالقات املثمرة 
بني الطلبة يف خمتلف 

املراحل الدرا�سية.

رؤساء اللجان
جلنة  • رئي�ش 

امل�ستجدين:
مازن ثابت

اللجنة  • رئي�ش 
الثقافية:

في�سل العمري
اللجنة  • رئي�ش 

الريا�سية:
حممد الربعي

اللجنة  • رئي�ش 
الجتماعية: 

عبدالعزيز خالد
اللجنة  • رئي�ش 

الإعالمية:
خالد اآل طالع
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إبتكارات

هنادي الشهراني

النف�ش  علم  بق�سم  الطالبة  اأكلللدت 
�سغفها  اأن  جمللري  اآل  حممد  اأثلللري 
جعاها  والللفلليللزيللاء  للعلوم  وحللبللهللا 
م�سرية  الإن�سانية،  بالعلوم  مهتمة 
اإلى اأنها توقفت كثريا عند الأطفال 
فلللاقلللدي الإحللل�لللسلللا�لللش يف اأطلللرافلللهلللم، 
ملل�للسللرية اإللللللى اأنلللهلللا بللللللداأت تللفللكللر يف 
الفئة يف ممار�سة  ي�ساعد هذه  عمل 
حلليللاتللهللم اللليللوملليللة، فللكللان ملل�للسللروع 
»ملللن اأجلللللك بلللنلللّي«.  واأو�للسللحللت اأن 
الخراع  اأو البتكار لي�ش حمكوما 
بعلم حمدد، مبينة اأنه جمال خ�سب 
ميكن لكل اإن�سان دخوله اإذا توافرت 

لديه املوهبة.

عرفينا باأثري؟
اآل جمللللري،  علللو�لللش  اأثللللللري حملللملللد 
طالبة بق�سم علم النف�ش، )امل�ستوى  
والفيزياء  للعلوم  حمبة  اخلام�ش( 
بلل�للسللفللة خلللا�لللسلللة، مللهللتللمللة بللالللعلللللوم 
الإن�سانية والنف�ش الب�سرية وال�سعي 
خلدمة  اأ�سعى  كما  دوملللا،  لارتقاء 

جمتمعي.

متى اكت�سفت موهبتك؟
اأنللللا مللنللذ اللل�للسللغللر، حمللبللة لللاطللاع 
هو  ما  كل  عن  والبحث  والكت�ساف 
جللديللد وغللريللب ومللفلليللد، ومنلللا هللذا 
العمرية؛  مراحلي  يف  عندي  احلللب 
فحاولت تطويره من خال املدر�سة، 
ال�سحيح  الللطللريللق  اأتلللللملل�للش  وبللللداأت 
املرحلة  املللوهللبللة. ويف  لإظللهللار هللذه 
ال�سحيح  الطريق  �سلكت  اجلامعية 
مما  وال�ستفادة  البتكار  خال  من 

تقدمه اجلامعة.
  

ما املو�سوع الذي
ي�ستوقفك كثريا؟

أثير آل مجري: االبتكار مجال خصب
وغير محكوم بعلم محدد

والأفكار  امل�ساريع  من  الكثري  هناك 
الللللتللللي متللللر علللللللى الإنللللل�لللللسلللللان، وقلللد 
م�سروع  اأو  معينة  فللكللرة  ت�ستوقفه 

يريد القيام به.
وقد توقفت كثريا عند الأطفال 
فاقدي الإح�سا�ش باأطرافهم، وبداأت 
ي�ساعدهم  جللهللاز  ت�سميم  يف  اأفللكللر 
فكان  اليومية،  حياتهم  ممار�سة  يف 

م�سروع »من اأجلك بنّي«.

وكم ا�ستغرق اإجنازه؟
ق�سيت يف  ت�سميم »النموذج اخلا�ش 
بللامللل�للسللروع« �للسللهللرا واحللللللدا، ودخلللللت 
ت�سجيله  اأ�ستطع  ومل  امل�سابقة،  بلله 
للح�سول على بللراءة اخللراع، نظرا 
اإلللى عللدم اإكللمللايل املللراحللل العليا يف 

امل�سابقة.

هل لديك اخرتاعات اأخرى؟
على  البحوث  بع�ش  اأجلللري  حاليا، 
علللللدد مللللن الأفلللللكلللللار اللللتلللي مل اأنلللتللله 
الظهور  نللال  الللذي  منها بعد، ولكن 
والللتللاأهلليللل واحلللد فللقللط، واأرجلللللو اأن 
يف  ال�سحيح  للطريق  اهلل  يوفقني 
كل  الللنللا�للش يف  مللنلله  ي�ستفيد  ابللتللكللار 

مكان.
 

هل من جهات �سجعتك
على الخرتاعات؟

اأعلللزهلللا اهلل،  دولللتللنللا،  اأن  �للسللك يف  ل 
قد بللداأت يف الهتمام باملوهوبن يف 
خمتلف املجالت، و�ساعدت يف اإن�ساء 
ت�ساعدهم  الللتللي  وامللللراكلللز  الأنلللديلللة 

على البتكار والتميز.
ا�ستفدت من هذه الأندية  وقد 
التي  وهللي  الثانوية،  املرحلة  خللال 
اأنارت يل الطريق يف اأمور كثرية يف 
املللجللال، مللن اكت�ساب اخلللربات  هللذا 
والطللللللللاع علللللللى اآفلللللللاق جللللديللللدة يف 

مو�سوع الهواية واملوهبة.

هل من الواجب التخ�س�ش 
اأكادمييا يف مو�سوع الخرتاع؟

اإذا كان البتكار يتوافق مع تخ�س�ش 
املللبللتللكللر، فلللاإن هلللذا يللعللد مللن الأملللور 
من  كثريا  �سي�ستفيد  لأنلله  اجليدة؛ 
يللخللتلل�للسللر عليه  تللخلل�للسلل�للسلله، وهلللللذا 

الوقت واجلهد.
يلللتلللطلللللللب  ل  الأملللللللللللللللر  وللللللللكلللللللن 
البتكار  اأو  فللالخللراع   التخ�س�ش؛ 
للليلل�للش حمللكللومللا بللعلللللم حملللللدد، فهو 
جمال خ�سب ووا�سع ميكن لكل اإن�سان 
الإمكانيات  لديه  تللوفللرت  اإذا  دخللوللله 

الازمة والرغبة وحب البتكار.

ما راأيك يف مقولة »لكي تخرتع 
فاأنت بحاجة اإلى خميلة جيدة 

وكومة خردة«؟
الأ�للسللا�للش يف جمال  اأنللهللا حجر  اأرى 
البلللتلللكلللار، بللالإ�للسللافللة اإلللللى �للسللرورة 
وجلللود دافللعلليللة للللدى املللبللتللكللر، وحللب 
فجميعها  ووطلللنللله،  وعللمللللله  لنف�سه 

تدفعه اإلى اأن يقدم �سيئا مهما.

هل من اإر�سادات للراغبني 
والراغبات يف املجال؟

ول  �سيء م�ستحيل،  ل يوجد هناك 
اأن  عليك  يجب  نف�سك.  اإل  يعوقك 
الأمللام فقط، واأن نتذكر  اإلللى  تنظر 
كللاف لرتكاب  اأنلله لي�ش هناك وقللت 

الأخطاء وت�سحيحها.
متلل�للسللك بلللاأخلللاقلللك وملللبلللادئلللك 
جلليللدا ودافللللع عللنللهللا، وتللذكللر اأنللله من 
الللعلللللم. ول  للللرم  ححُ فللقللد  الأدب  للللرم  ححُ
تللخلل�للش مللواجللهللة �للسلليء؛ فللاخلللوف ل 
راأيك  ال�سعفاء، وعرب عن  اإل  ي�سنع 
وعللللن نللفلل�للسللك بللحللريللة واتللللللرك راأي 
النا�ش فيك؛ فاإر�ساء النا�ش غاية ل 
النا�ش مات هما.  تللدرك، ومن راقللب 
واأخريا، راقب اهلل يف اأفعالك واأخل�ش 

نيتك له �سبحانه وتعالى.
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مواهب

خالد العمري 

بق�سم  الللطللالللب  امللتلللللك   اإن  ملللا 
الإعللللللام والتللل�لللسلللال، �للسللعلليللد اآل 
جها�ش، كامريا رقمية حتى وّطد 
علللاقلللتللله مبلللجلللال الللتلل�للسللويللر يف 
ن�ساأت  ومنها  املتو�سطة،  املرحلة 
الأفللام  اإنتاج  مع  جديدة  عاقة 
للله،  الرئي�سية  الللهللوايللة  لت�سبح 
انت�سار  قلللال:«  النقلة  هللذه  وعللن 
ل  املجتمع  يف  الت�سوير  مللوهللبللة 
وح�سورا  خا�سا  طابعا  تعطيك 
مملللليللللزا بلللعلللكللل�لللش ملللوهلللبلللة اإنللللتللللاج 
فلليلللللم  اأول  فلللبلللاإنلللتلللاج  الأفللللللللللام، 
اأو  املللهللارة  بتلك  �سغوفاً  �ست�سبح 
مظاهر  كل  تظهر  لأنها  املوهبة؛ 
التفكري، ولأن اإنتاج الأفام عامل 

خيايل قبل اأن يكون واقعيا«.

أهم المشاركات
م�ساركاتي  واأهلللم  »اأبللللرز  واأ�للسللاف 
كللانللت يف الأوملللبلليللاد اجلللامللعللي، اإذ 
حزت املركز الثاين يف جمال اإنتاج 
الأفام الوثائقية. وقد نلت هذا 
الأول؛  امللل�للسللتللوى  واأنللللا يف  املللركللز 
للللذللللك كللللان اأثللللللره كلللبلللريا. واإلللللى 

جانب اجلائزة املادية دفعني هذه 
الإجناز وزاد رغبتي يف ال�ستمرار 
وتخ�س�ش  الأفللام  اإنتاج  مبجال 
الإعلللللللام والتلللل�للللسللللال، كللمللا لقي 
اآخلللر( �سدى  عللامل  )اأبللهللا  فيديو 

كبريا يف منطقة ع�سري«. 

الصعاب
وردا على �سوؤال عن اأبرز ال�سعاب 
�للسللانللع  اأو  امللللنلللتلللج  تللللواجلللله  اللللتلللي 
»تفكريه اخليايل  قللال:  الأفلللام، 
�سخ�ش؛  اأي  يتقبله  ل  الفيلم  يف 
نظره  وجهة  عليه طرح  في�سعب 
الأفللام  منتج  لأن  مناق�ستها؛  اأو 
يحلل كل ما يريد اإنتاجه يف خياله 
منتجي  اأن  كما  يطبقه،  اأن  قبل 
الأفام وخمرجيها لي�ست لديهم 
الهتمام  يجدون  ول  رعاية  دور 
لللتللنللملليللة مللواهللبللهللم وتللطللويللرهللا، 
وكلللللللل الهلللللتلللللملللللام ملللنلللحللل�لللسلللر يف 
ذلك  يكون  وقد  فقط؛  الت�سوير 
�سبب عدم رغبة كثريين يف تعلم 
ينظر  رمبللللا  اأو  الأفلللللللام،  اإنللللتللللاج 
البع�ش اإلى الإنتاج على اأنه �سيء 
�سخ�ش  لأي  ميكن  ل  م�ستحيل 

القيام به«.

آل جهاش منتج صغير يحلم بالتوغل في عالم الخيال
مهنة نفسية

منتج  اأن  اإللللى  جللهللا�للش  اآل  واأ�لللسلللار 
الأفلللام ل يحتاج اإلللى دعللم اأكرث 
النف�سي،  الدعم  اإلللى  حاجته  من 
وا�لللسلللفلللا هللللوايللللة اإنللللتللللاج الأفللللللام 
املنتج  مزاج  واأن  النف�سية،  باملهنة 
جيدا كان اأم �سيئا ينعك�ش على ما 
يقدمه من اأعمال. وعن داعميه، 
قلللللال: »يف مللقللدمللة ملللن دعللمللنللي 
مللعللنللويللا اأ�للسللدقللائللي وعللائلللللتللي اإذ 
ن�سر  الإيجابي يف  الأثللر  كان لهم 
مللا قللدمللتلله مللن اأعلللملللال وتللوطلليللد 

عاقتي بهواية اإنتاج الأفام«.

هواية دون أهداف
اإنللتللاج  وقللللال اإن املللتلللاك هلللوايلللة 
الأفلللام غالبا مللا تكون مللن دون 
اإلللى عدم  اأهللداف، مرجعا ال�سبب 
العراف بها يف املجتمع، واأ�ساف 
»واإن �سح القول ي�سعب اإثبات اأن 
اإنللتللاج الأفلللام وحتريرها  هللوايللة 
الت�سوير،  بقدر  جميل  �سيء  هي 
لللللكللللن يلللبلللقلللى املللللتلللللاك قللللاعللللدة 
جللمللاهللرييللة كلللبلللرية هلللو الللهللدف 
اأعلللملللال  للللروؤيلللة  الأول  والللللداعللللم 

املنتج وانت�سارها يف املجتمع«.
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رياضة

سلطان عوض

املن�ساآت  اإدارة  مللديللر  مللن  مللكللون  وفللد  زار 
م�سلي  باجلامعة  الريا�سية  والتجهيزات 
�للسللامل الللقللحللطللاين، وملل�للسللوؤول الأنلل�للسللطللة 
الللريللا�للسلليللة ولللليلللد علللبلللداهلل اللل�للسللهللراين، 
بلللتلللوجللليللله مللللن علللمللليلللد �لللللسلللللوؤون اللللطلللاب 
املدينة  هللبللا�للش، مللقللر  اآل  الللدكللتللور مللريللع 
الريا�سية بالفرعاء؛ بهدف الوقوف على 
التي  الأعللمللال  اآخلللر  ومتابعة  امل�ستجدات 

اأجنزت يف املدينة الريا�سية. 
�سعادته مبا  القحطاين عن  واأعللرب 
�للسللاهللده مللن  اإجنللللاز وتللطللور ملللللحللوظ يف 
اإجناز  »لقد  مت  وتابع  الريا�سية،  املدينة 
الريا�سية،  امل�ساريع  مللن   %60 مللن  اأكلللرث 
وملللازللللنلللا نللنللتللظللر اأكلللللرث للليللتللحللقللق احللللللم 
بللالنللتللقللال اإللللى املللديللنللة الللريللا�للسلليللة التي 
اأبللنللاء  بلله  يفخر  �ساخما  �سرحا  �ست�سبح 

ع�سري«.  
وعن امللعب الريا�سي قال: »�سيكون 
وبخا�سة  باجلامعة  املهمة  ال�سروح  مللن 
اأن الللقللائللمللن علللللى امللل�للسللروع اأعلللللنللوا منذ 
انطاقته اأنه �سيكون ا�ستادا كبريا يخدم 
اجلامعة واأبناء املنطقة ب�سكل عام، وذلك 
الللعللايل  التعليم  اعللتللمللاده مللن وزيلللر  بللعللد 
�سابقا الدكتور خالد العنقري، اإذ يقع على 
م�ساحة قدرها 27500 مر مربع ويت�سع لل 

20 األف متفرج«.
مهمة  اإ�سافة  بالفعل  »�سيكون  وزاد 
يف  الريا�سية  التحتية  والبنى  للمن�ساآت 
املنطقة، فاإلى جانب ا�ست�سافته عددا من 
باجلامعة،  اخلا�سة  الريا�سية  الأن�سطة 
اأي�سا دعامة للمن�ساآت الريا�سية  �سي�سكل 
�للسلليللكللون رافللللللدا مهما  كللمللا  املللنللطللقللة،  يف 
الللريللا�للسلليللة مبنطقة  احلللليلللاة  تللطللويللر  يف 
علل�للسللري، ويلل�للسللجللع املللهللتللمللن بللالللريللا�للسللة 
على  ممار�ستها ب�سكل منتظم، اإ�سافة اإلى 

اإمكانية ا�ست�سافة مباريات مهمة«.
بداية  منذ  اجلامعة  »تللبللذل  واأردف 
الللعللمللل بللاملللديللنللة اجلللامللعلليللة بلل�للسللكللل عللام 
جهودا  خا�ش،  ب�سكل  الريا�سي  وال�ستاد 
جللبللارة ومللتللوا�للسلللللة، رغللبللة مللنللهللا يف دعللم 
التي تعود بالنفع على  امل�سرية الريا�سية 
ال�سباب، وتعزز دور اجلامعة املنوط بها يف 
الوطن،  ب�سباب  والرتقاء  املجتمع  خدمة 
اإقلللاملللة مللثللل هللذه  اأول ملللن  كللملل�للسللتللهللدف 

امل�ساريع العماقة«.
بللللللللدوره بللللن ملللل�للللسللللوؤول الأنللل�لللسلللطلللة 
الللريللا�للسلليللة بللاجلللامللعللة وللليللد اللل�للسللهللراين 
وال�للسللتللاد  الريا�سية  املللديللنللة  ملل�للسللروع  اأن 
خطوط  م��ن  قريبني  اأ�سبحا  الريا�سي، 
الللللنللللهللللايللللة،  وقلللللللللال: »يلللتلللملللتلللع جللملليللعللهللا 
مبوا�سفات عالية ل تقل �ساأنا عن كربى 

املدن الريا�سية«.
واأكد اأن هناك �سالة ريا�سية بجوار 
ال�للسللتللاد تلل�للسللم ثللاثللة ملل�للسللابللح قللانللونلليللة 
املك�سوفة لعدد  وعللددا كبريا من املاعب 
ملللن الأللللللعلللللاب، كلللكلللرة اللللطلللائلللرة واللل�للسلللللة 

والتن�ش وكرة القدم.
وعن مدى ا�ستفادة املنطقة من هذا 
�ستكون  اأنللهللا  ال�سهراين  اأو�للسللح  امللل�للسللروع، 
كبرية وبخا�سة اأن املنطقة ت�سهد كل عام 
احللتلل�للسللان مللعلل�للسللكللرات علللدد مللن الأنللديللة، 

وهذا بكل تاأكيد �سيكون داعما لها«.

ولي العهد يثني
على إنجازات االتحاد 

الرياضي للجامعات
وجه ويل العهد، نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء، وزير الداخلية، �ساحب 
الأمللري حممد بن نايف بن عبدالعزيز، �سكره لوزير  امللكي،  ال�سمو 
الريا�سي  الحتللاد  على  وللقائمن  الدخّيل  عللزام  الدكتور  التعليم 
خال  الحتلللاد  حققها  التي  الإجنللللازات  على  ال�سعودية  للجامعات 

املو�سم اخلام�ش للعام اجلامعي 1435- 1436.
وقال �سمو ويل العهد يف برقية جوابية وجهها لوزير التعليم بعد 
املو�سم  اإجنازاته خال  ال�سنوي لاحتاد عن  التقرير  على  اطاعه 
»ن�سكر ملعاليكم وللقائمن على هذا الحتللاد ما بذل من  اخلام�ش: 
جهود وما حتقق من اإجنللازات جتاه ما يعود على ال�سباب ال�سعودي 
باخلري والفائدة وي�سهم يف بناء عقولهم وتقوية اأج�سامهم ليكونوا 

�سواعد قوية يف خدمة دينهم وم�سالح وطنهم و�سالح اأنف�سهم«.
الدخّيل اهتمام ودعللم حكومة خللادم احلرمن  من جانبه ثمن 
ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز لاأن�سطة الريا�سية، وبخا�سة 
التناف�ش  م�ستوى  رفع  حتقيق  يف  �ست�سهم  التي  اجلامعية  الريا�سة 
متابعته  على  العهد  ويل  ل�سمو  �سكره  مقدما  اجلامعي،  الريا�سي 
الإجنللازات  املزيد من  راجيا حتقيق  بالريا�سة اجلامعية،  واهتمامه 

على ال�سعيدين املحلي واخلارجي.
الللريللا�للسللي للجامعات  اللل�للسلليللاق ذاتلللله، عللرب رئلليلل�للش الحتللللاد  يف 
العهد على  ل�سمو ويل  �سكره  الللدايل، عن  وليد  الدكتور  ال�سعودية، 
متابعته واهتمامه بالريا�سة اجلامعية، موؤكدا اأن الحتاد �سيوا�سل 
متيزه وحتقيق الأهللداف املر�سومة له يف ظل هذا الدعم والهتمام 

من القيادة.

فريـق نجوم أبها
بطال لكأس الكيمياء

نظمت جلنة �سوؤون الطاب بكلية العلوم )ق�سم الكيمياء(، بالتعاون 
امل�ستويات  طللاب  بن  القدم  كللرة  يف  بطولة  العلوم،  كلية  نللادي  مع 
والذهبي  الللريللان  هللي:  فللرق  اأربللعللة  على  تللوزعللوا  بالق�سم،  املختلفة 

وجنوم اأبها وامللكي.
وفيها  اأبها،  وجنللوم  الريان  فريقا  النهائية  املللبللاراة  اإلللى  وو�سل 
الأ�سلي  الوقت  انتهى  اأن  بعد   6-7 الرجيح  بركات  الأخللري  تفوق 

بالتعادل 2-2.
ماجد  الدكتور  الكيمياء  ق�سم  رئي�ش  قللام  املللبللاراة  نهاية  وعقب 
ال��دك��ت��ور عبيد  ال��ع��ل��وم  ال��ط��اب��ي بكلية  الن�ساط  ال��غ��ام��دي،  ورائ���د 
الدكتور  الكيمياء  بق�سم  الطاب  �للسللوؤون  جلنة  ورئي�ش  الللدو�للسللري، 
الدكتور جميل احلزمي  �سوؤون الطاب  فللودة،  وع�سو جلنة  اأحمد 
بتتويج جنوم اأبها بكاأ�ش البطولة وامليداليات الذهبية، وت�سليم فريق 

الريان امليداليات الف�سية.

إنجاز أكثر من 60٪ من المنشآت الرياضية بالفرعاء 

مسلي: موعودون بصرح شامخ
يقوي رياضة الجامعة والمنطقة
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إعالن

العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!
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تحقيق

محمد شامي

�لللسلللجلللللللت ملللل�للللسللللاركللللة طلللللللاب كللللليللة 
الهند�سة باجلامعة يف اأعمال الرفع 
امل�ساحي ملوقع جر�ش الأثري اأ�سداء 
وا�للسللعللة لللللدى اللللطلللاب ومللنلل�للسللوبللي 
اللللكللللللليلللة كللللافللللة، بلل�للسللبللب الأهلللمللليلللة 
الللتللاريللخلليللة اللللتلللي يللحللملللللهللا املللوقللع 
ح�سدها  التي  والللفللوائللد  جهة،  مللن 
الطاب من تلك امل�ساركة من جهة 

اأخرى.

الشراكة والخدمة 
المجتمعية

وك�سف عميد كلية الهند�سة الدكتور 
دعمت  اجلامعة  اأن  الفلقي  اإبراهيم 
واللللراث  لل�سياحة  الللعللامللة  الهيئة 
الوطني بجهاز رفع م�ساحي لأعمال 
مللللوقللللع جللللر�للللش الأثللللللللللري، اإ�لللسلللافلللة 
الن�ساط  ع��ن  امل�����س��وؤول  تكليف  اإل���ى 
جمموعة  بانتقاء  بالكلية  الطابي 
الهند�سة  ق�سم  طللاب  مللن  متميزة 
اأع�ساء  اأحللد  اإلللى  بالإ�سافة  املدنية، 
هلليللئللة الللتللدريلل�للش، واأحلللللد املللعللاونللن 

لهيئة التدري�ش.
ويلللاأتلللي ذلللللك، حلل�للسللب الللفلللللقللي، 
حتللقلليللقللا لتللفللاقلليللة اللللتلللعلللاون الللتللي 
العامة لل�سياحة  الهيئة  اأبرمت بن 
والللللللراث الللوطللنللي وجللامللعللة امللللللك 
خللللالللللد، بلللحللل�لللسلللور رئللليللل�لللش الللهلليللئللة 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان 
بن �سلمان، ومدير اجلامعة الدكتور 
اللللللداود علللللى هام�ش  عللبللدالللرحللمللن 
الللرابللع،  الللعللمللراين  الللللراث  ملتقى 
الهند�سة  كللللليللة  اإدارة  مللن  واإميلللانلللا 
املجتمع والتعاون  بدورها يف خدمة 
املثمر بن اجلامعة وجميع الهيئات 

احلكومية وكذلك املجتمع املدين.
وعرب الفلقي عن �سعادته بذلك 
الللتللعللاون، كللا�للسللفللا اأن هللنللاك تللعللاونللا 
م�ستمرا بن الهيئة واجلامعة، منه 
العمارة  بناء خطة كلية  امل�ساركة يف 
املدينة  تد�سن  مع  افتتاحها  املقرر 
املدر�سية  املقررات  لإدراج  اجلامعية 
املللطلللللوبللة، ملل�للسللريا اإللللى اأن مللن بن 
الراث  اإحياء  العمارة  كلية  اأهللداف 
العمراين ملنطقة ع�سري التي ت�ستهر 

وتتميز به.
اأعللمللال تخدم قطاع  اآخللر  وعللن 
ال�سياحة والراث الوطني من قبل 
الللكللللليللة، قللللال: »هللنللاك اأ�للسللاتللذة من 
م�سروع  يف  حاليا  ي�ساركون  الكلية 

املنطقة املركزية يف مدينة اأبها«.

معبد أثري
يلللللللروي الأ�للللسللللتللللاذ املللل�لللسلللاعلللد بللكللللليللة 
الدين  �سم�ش  باجلامعة،  الهند�سة 
حملللملللد �للسللعللد تللفللا�للسلليللل مللكللونللات 
»املوقع يتكون  موقع جر�ش، قائا: 
اإلى  تاريخه  من معبد قدمي يرجع 
ثاثة اآلف �سنة م�ست على الأقل، 
اإلللى  يللرجللع  قلللدمي  وكللذلللك م�سجد 
الهجري  الللثللالللث  اأو  الللثللاين  الللقللرن 

جديد  اآخلللر  وم�سجد  الأكللللرث،  علللللى 
نلل�للسللبلليللا، يلللرجلللع للللللعلل�للسللر الللعللبللا�للسللي 
ب��امل��زي��د من  ت��ق��ري��ب��ا، وامل��وق��ع ينبئ 
الآثللار«. واأ�ساف »من الآثللار املميزة 
يف هلللذا امللللوقلللع، حللجللر عللللليلله بع�ش 
اإل يف  تللظللهللر  الللتللي ل  الللر�للسللومللات 
حدود ال�ساعة 11،30 �سباحا اإلى 12 
بلغة  كتابة  عليها  يوجد  كما  ظهرا، 
اإللللى ثاثة  تاريخها  يللرجللع  قللدميللة 

اآلف عام«.
وختم: »�سرفت باأن اأكون �سمن 
هلللللذه امللللجلللملللوعلللة امللللخلللتلللارة لإمتلللللام 

العمل امل�ساحي باملوقع«. 

مهارات مختلفة
بدوره، قال املحا�سر بكلية الهند�سة 
الأن�سطة  رائلللد  بللاجلللامللعللة،  املللدنلليللة 
م�سل  املهند�ش  بالكلية،  الطابية 
كللللليللة  »اإن  الللللقللللحللللطللللاين:  قللللبللللان 
الللهللنللد�للسللة بللاجلللامللعللة حتللر�للش على 
مهارات  الطالب  يك�سب  مللا  تقدمي 
يف  تفيده  وعملية  علمية  وخلللربات 
من  وانطاقا  وم�ستقبله،  حا�سره 
مّت  اإليها  نتطلع  الللتللي  الللروؤيللة  هللذه 
تللنللظلليللم زيلللللارة ملليللدانلليللة لللعللدد من 
الطاب اإلى الهيئة العامة لل�سياحة 
موقعهم  اإلللللى  اللللوطلللنلللي،  والللللللراث 
احلايل موقع جر�ش الأثري، نهدف 
مللن خللالللهللا اإلللللى اإكلل�للسللاب الللطللالللب 
لتزويده  ون�سعى  خمتلفة  مللهللارات 
باملعلومات التخ�س�سية التي يحتاج 
اإللليللهللا يف عمله ممللا ل يللقللدم للله يف 

املحا�سرات ال�سفية«.
 وتلللابلللع »اأ�لللسلللكلللر مللللعلللايل مللديللر 
اجللللللاملللللعلللللة الأ�للللللسللللللتللللللاذ الللللدكللللتللللور 
علللبلللداللللرحلللملللن بللللن حلللملللد اللللللللداوود 
مللللا يللوللليلله ملللن اهلللتلللملللام بللالللطللاب، 
وحللر�للسلله اللللدائلللم علللللى تلللقلللدمي ما 
يفيدهم ودعمه غري املحدود ل�سقل 
الأن�سطة  هذه  خال  من  مواهبهم 

الطابية.
بال�سكر لعميد كلية  اأتقدم  كما 
الفلقي  اإبراهيم  الدكتور  الهند�سة 
الطابي  بالن�ساط  اهتمامه  على 
اإليه الطالب  وتقدمي كل ما يحتاج 
مللن خلللربات خللارجلليللة تو�سح للله ما 
فيها، وكذلك  وتك�سبه مهارة  تعلمه 
اللل�للسللكللر مللو�للسللول للللللزمللاء اأعلل�للسللاء 
هلليللئللة الللتللدريلل�للش بللكللللليللة الللهللنللد�للسللة، 
الذين تن�سب اإليهم هذه النجاحات؛ 
التطور  لهذا  الأ�سا�سية  اللبنة  فهم 

والنجاح«.

ثمار الدراسة
وعلللرب الللطللالللب فللهللد اللل�للسللهللري عن 
�للسللعللادتلله بللكللونلله اأحللللد امللل�للسللاركللن يف 
اأعمال موقع جر�ش، وقال: »�سعوري 
ك�سعور كل الزماء يف فريق العمل، 
نللفللخللر ونللعللتللز ونلل�للسللعللد بللللاأن اأتلليللحللت 
يف  بامل�ساركة  واملللجللال  الفر�سة  لنا 
الدولة  تقدمها  التي  امل�ساريع  اأحللد 
اأروقللة  يف  نظريا  در�سناه  ما  لنطبق 

اجلامعة، على اأر�ش الواقع.

طالب الهندسة يشاركون
في تأهيل مواقع عسير األثرية

 الفلقي: فعّلنا اتفاقية السياحة
ونشارك في دراسة المنطقة المركزية ألبها

أستاذ جامعي يكشف عن معبد يرجع لـ 3 آالف عام

د. اإبراهيم اإدري�سي عبداهلل الفلقي
عميد كلية الهند�سة
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تحقيق

امللل�للسللاركللة بحد  اأن  اإلللللى  واأ�لللسلللار 
ذاتلللهلللا تلللقلللوي وتلللدعلللم الللعللديللد من 
اللللطلللاب، منها  نللفللو�للش  الأمللللللور يف 
تللطلللللع الللطللالللب اإلللللى طللبلليللعللة عمله 
امل�ستقبلي، وتعزيز  حتمل امل�سوؤولية 
لديه، واإك�سابه العديد من اخلربات 
التي ل يجدها اإل من ينزل للميدان 

و�ساحة العمل.
واأ�لللللسلللللاف »نلللحلللن مللتللحللملل�للسللون 
واإخا�ش  بكل جد  املوقع  للعمل يف 
مع الهيئة العامة لل�سياحة والراث 
اللللوطلللنلللي اللللتلللي للللهلللا جلللهلللود تللذكللر 
الوطني  اللللراث  اإظللهللار  يف  فت�سكر 
الللوطللن  الللتللي �ستجعل مللن  والآثلللللار 
عامة واملنطقة خا�سة وجهة لل�سياح 

كما هو يف ال�سابق«.
اأولى  امل�ساركة  تكون  اأن  ومتنى 
ثلللملللار درا�لللسلللتلللهلللم خللللدملللة اللللوطلللن 
اجلامعة  مبوقف  م�سيدا  واملجتمع، 
لتطوير  الفر�سة  هللذه  تنتهز  التي 
واملعرفة  العلم  واإك�سابهم  طابها 
وتلللطلللبللليلللق مللللا در�للللللسللللللوه، وتلللعلللريلللف 
امل�ستقبلي،  عمله  بطبيعة  الطالب 
مقدما ال�سكر ملدير اجلامعة وعميد 
كللللليللة الللهللنللد�للسللة الللدكللتللور اإبللراهلليللم 
الفلقي الذي ن�سق مل�ساركة الطاب 

واأبدى حر�سا واهتماما.
وختم: »العمل يف موقع جر�ش 
�سيوؤتي ثماره باإذن اهلل، ون�سعد باأن 

نكون �سركاء فيه«.

خبرات
ا�للسللرجللع الللطللالللب حمللمللد معي�ش 
قائا:  املهمة،  بداية  ذاكللرة  القرين 
»اإن الفكرة بداأت منذ ملتقى الراث 
العمراين املقام يف جامعتنا، الذي مت 
تد�سينه العام املا�سي بح�سور رئي�ش 
واللللراث  لل�سياحة  الللعللامللة  الهيئة 
�للسلللللطللان بن  الللوطللنللي �سمو الأمللللري 
امللك  جامعة  مدير  ومعايل  �سلمان 
خلللاللللد اللللدكلللتلللور عللبللدالللرحللمللن بن 
حمد الداود وجمع من زوار مملكتنا 
اللللغلللالللليلللة، كلللملللا متللللت زيلللللللارة هلليللئللة 
اللل�للسلليللاحللة واللللللراث الللوطللنللي دعما 

لذلك امللتقى واقتناًء ملا مت عمله«.
وامللللللتللللللدح اللللللقلللللرين مللل�لللسلللاركلللة 
اللللطلللاب يف اأعلللملللال ملللوقلللع جللر�للش 
الأثلللللللري، ملل�للسللريا اإللللللى اأنلللهلللا تنمي 
قللللدراتللللهللللم وتلللكللل�لللسلللبلللهلللم اخلللللللربات 
اإكمال  على  تعينهم  التي  واملحفزات 

م�ستقبلهم امل�سرق.
واأ�للللسللللاف »متللللت زيللللللارة مللوقللع 
جللللر�للللش الللللتللللاريللللخللللي، وملللل�لللسلللنلللا مللن 
بالتنقيب  واملللخللتلل�للسللن  الللعللاملللللن 
يف ذللللللك املللللوقللللع حللبللهللم لكللتلل�للسللاف 
واأخلل�للش  املللفلليللد،  وتعليمنا  اجلللديللد 
بلللاللللذكلللر املللللديللللر الللللعللللام للللللمللتللاحللف 
الوطني  والللللراث  ال�سياحة  بهيئة 
اللللدكلللتلللور عللو�للش الللللزهللللراين اللللذي 
اإليه  نحتاج  ما  باإك�سابنا  مهتما  كان 
املعماري  من خربة يف جمال عملنا 
واملدين، وكذلك تعاون طاقم العمل 
ملللع ملللا نللوجللهلله اإللليللهللم ملللن اأ�للسللئلللللة 

وا�ستف�سارات حول املوقع املذكور.
مكتب  مدير  مبادرة  اأن�سى  ول 
الآثار مبنطقة ع�سري �سعيد بن علي 
الللزيللارة،   الللقللرين يف ترتيب جلللدول 
كللمللا كللانللت للله الأهللملليللة الللبللالللغللة يف 
وخرباتنا  معلوماتنا  وزيلللادة  تنمية 
جتللاه هللذا املللو�للسللوع، و�للسللكللرا هلل عز 
اأكرمنا  ما  �سيء على  كل  قبل  وجللل 

به من اأمن واأمان.
ثم �سكرا معايل مدير اجلامعة 
وعللملليللد كللللليللة الللهللنللد�للسللة الللدكللتللور 
الن�ساط  ورائ����د  ال��ف��ل��ق��ي،  اإب��راه��ي��م 
الطابي املهند�ش م�سل القحطاين 

حلللبللهللم اللللللدائلللللم تللنللملليللة اللللطلللاب 
واإكلل�للسللابللهللم مللا يللحللتللاجللون اإللليلله من 

مهارات«.

اكتشافات جديدة
ال�سعودي  العمل  اأن فريق  اإلى  ي�سار 
اكللتلل�للسللف اآثلللللللارا تلللعلللود اإللللللى ملللا قبل 

يف  الإ�سامية  الفرة  وحتى  املياد 
نقو�ش  الأثللري، منها:  موقع جر�ش 
خمتلفة  واأوان  اجلللنللوبللي،  بامل�سند 
الأ�للسللكللال والأنلللللواع، ملل�للسللارج واأدوات 
القرن  اإللللى  تللعللود  م�ساجد  حللجللريللة، 
على  نق�ش  الهجري،  والثاين  الأول 
و�سمم  ثلللورا،  ي�سارع  لأ�للسللد  �سخرة 

الللبللارز،  احلفر  باأ�سلوب  الر�سم  هللذا 
ويعتقد اأنه يرمز اإلى النماء والقوة 
جر�ش  مدينة  بها  تتمتع  كانت  التي 
يف ذلللللللك اللللللوقلللللت، ويللل�لللسلللم امللللوقلللع 
ح�سن جر�ش وتال حتوي وحدات 
مللعللمللاريللة مللتللنللوعللة. ور�للسللي م�سروع 
مركز الزوار، وكذلك م�سروع ت�سوير 

امللللوقلللع وا�للسللتللبللدال اللل�للسللور الللقللدمي 
اإذ  املوقع،  باحلديث للمحافظة على 
عبارة عن  فيه  املوجودة  الأعمال  اإن 

اكت�ساف وترميم للقلعة والأعمدة.
ويلللللعلللللد جلللللر�لللللش مللللللن امللللللواقلللللع 
العربية،  اجلللزيللرة  تللاريللخ  يف  املهمة 
املياد،  قبل  مللا  مرحلة  ميثل  وهللو 

وا�ستمر ال�ستيطان فيه اإلى الفرة 
يللتللزامللن مللع موقع  اإذ  الإ�للسللاملليللة، 
الأخللللللللللدود بللللنللللجللللران، وهلللللو مللوقللع 
قللّدم  واقللتلل�للسللادي  و�سناعي  جتلللاري 
التي  العبور  لتجارة  كبرية  خدمة 
كلللانلللت متللللر بلللالللل�لللسلللرق عللللرب طللريللق 

التجارة القدمي.
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آفاق مصورة

الملتقى التربوي 
األول بين كلية التربية 
وإدارة التعليم 
بمنطقة عسير، تحت 
شعار »المعلم: 
اإلعداد والتطوير«
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

الرأي الجامعي

بللللداأ الإنللل�لللسلللان يف تللعلللللم الللر�للسللم منذ 
الللقللراءة  يتعلم  اأن  قبل  ال�سنن  اآلف 
كهفه  حيطان  على  فر�سم  والكتابة؛ 
منه،  القريبة  اجلبلية  ال�سفوح  وعلى 
�سجلها مبداد من ذهب لتكون �ساهدة 
على  التغلب  يف  وجنللاحلله  تفوقه  على 

ق�سوة احلياة من حوله،
ال�سخرية  الر�سوم  كانت  وهكذا 
ي�سور  ثقايف  فني  ت�سجيل  اأول عملية 
املللنللا�للسللط الللبلل�للسللريللة املللخللتلللللفللة الللتللي 
ك�سفت عن طرق معي�ستهم، وعاداتهم، 

وتقاليدهم، ومعتقداتهم.
امل�ساعر  عللن  تعبري  اأداة  والللفللن   
والأحلللا�لللسللليللل�لللش والأفللللللكللللللار، عللايلل�للسللهللا 
واملللاأكللل  واملللركللب  امل�سكن  الإنلل�للسللان يف 
اأو  الفن  انعدم  واإذا  وامل�سرب،  وامللب�ش 
اإلى خلل يف الذوق  اأدى ذلك  اجلمال 

العام.
وهللللذا مللا جللعللل اأفلللاطلللون يللرى 
اأن يكون يف كل جمتمع فنان  �سرورة 
لأفلللللراده جتللاه  مللللراآة  يللكللون  ت�سكيلي 

د. علي مرزوق
أستاذ السياحة واآلثار المساعد

أثر الفن التشكيلي في رقي اإلنسان
البيئة لكي يكونوا قادرين على لفظ 

القبيح وا�ستح�سان اجلميل. 
واللللللفلللللنلللللان هلللللو ملللللن يلل�للسللتللطلليللع 
والفو�سى  جمال،  اإلللى  القبح  حتويل 
قوانن  تف�سري  وي�سهم يف  نظام،  اإلللى 
اجلللللمللللال للللللمللتلللللقللي فلللليللللدرك مللعللنللى 

اجلمال ويقدره.
لذا جاء الفن الت�سكيلي ليك�سب 
اللللفلللرد هللللذه الللللقللللدرة، اإ�لللسلللافلللة اإللللى 
اكللتلل�للسللاب اخلللللربة يف الللنللقللد واحلللكللم 
الب�سري  الإدراك  وتنمية  اجلللمللايل، 
والإحللل�لللسلللا�لللش بلللله، والللتللحلللللي بللالللقلليللم 
الللفللا�للسلللللة، وتللهللذيللب اللل�للسلللللوك حتى 
يللكللون اأكللللرث حمللافللظللة علللللى مللواطللن 
املحافظة  ثم  ومللن  بيئته،  يف  اجلمال 

عليها.
للللللفللرد  يلللحلللقلللق  الللللفللللن  اأن  كلللملللا 
احللليللاة  اأعللبللاء  مللن  النف�سي  اللللتلللوازن 
اللليللوملليللة، وال�للسللتللمللتللاع بللخلللللق اهلل؛ 

فيزيد من تدبره وتفكره.
َخللللْلللللِق  يِف  »اإِنَّ  تللللعللللالللللى:  قللللللال 

اللَّْيِل  َواْخللِتللَاِف  َواْلأَْر�لللشِ  َماَواِت  ال�سَّ
َوالنََّهاِر َلآََياٍت ِلأحُويِل اْلأَْلَباِب * الَِّذيَن 
َوَعلللَللى  لللوداً  لللعحُ َوقحُ َ ِقللَيللامللاً  وَن اهللَّ لللرحُ َيلللْذكحُ
َماَواِت  وَن يِف َخْلِق ال�سَّ رحُ نحُوِبِهْم َوَيَتَفكَّ جحُ
َباِطًا  َهللَذا  َخلَْقَت  َمللا  للَنللا  َربَّ َواْلأَْر�للللشِ 
لللاِر« )اآل  للْبللَحللاَنللَك َفللِقللَنللا َعلللللَذاَب اللللنَّ �للسحُ

عمران، 191(.
لذا وجب على الإن�سان اأن يتدرب 
على  الت�سكيلية  الللفللنللون  خلللال  مللن 
القيم  الللتللذوقلليللة، ومللعللرفللة  اللللروؤيلللة 
الللفللنلليللة واجلللمللاللليللة وكللللل ملللا يتعلق 
من  متكنه  الللتللي  الب�سرية  بللالللفللنللون 
ثم  ومللن  بلله،  وال�سعور  اجلمال  اإدراك 

احلكم عليه.
فالنظرة املتاأنية املتذوقة ملواطن 
تلل�للسللهللم يف رفلللع  الللللكللللون  اجلللللمللللال يف 
اجلللمللايل،  والإدراك  الفنية  الللذائللقللة 
»اإن  برتليمي:  جلللان  يللقللول  ذللللك  ويف 
ال�سباب ل لأنه موجود  النا�ش يرون 
بالفعل، بل لأن ال�سعراء والفنانن قد 
علموهم ما لأثره من جمال غام�ش«.
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الرأي الجامعي

ملللوؤمتلللر جللمللعلليللة الللقلللللب الأوروبلللليللللة 
اأغ�سط�ش   29( لندن  انعقد يف  الللذي 

اإلى 2 �سبتمرب 2015(.
الدموية  اجللطة  هذه  وم�سدر 
)اأي  ال�ساكنتن  ال�ساقن  اأوردة  هللو 
�للسللاعللات  طللللللوال  حللللركللللة(  دون  مللللن 
املكوث مل�ساهدة التلفاز )اأو ا�ستخدام 
املكتب  علللللى  اجللللللو�للش  اأو  احلللا�للسللوب 
اإلى  اأ�سيف  وقد  الطوال،  بال�ساعات 
الطائرة  مقعد  على  اجللللللو�للش  ذلللك 
الرحات  خللال  حركة  دون  ال�سيق 

اجلوية الطويلة(.
الدموية  اجللطة  تكونت  فلللاإذا   
اأن  معر�سة  فاإنها  ال�ساقن  اأوردة  يف 
يحملها الدم العائد من ال�ساقن اإلى 

القلب لت�سد ال�سريان الرئوي.
وعلللللى الللرغللم مللن اأن الللعللاقللة 

يف �سعينا احلثيث واجلاد نحو اجتثاث 
�ساأفة بع�ش امل�سكات ال�سحية التي 
ت�سافر  ت�ستدعي  والللتللي  تللواجللهللنللا، 
واإدراك  الللللوعللللي  وزيلللللللللادة  اجلللللهللللود 
واأ�ساليب  بو�سائل  والأخللذ  احلقيقة، 
امللللعلللرفلللة واللللتلللقلللدم للللرفلللع امللل�للسللتللوى 

ال�سحي العام للمجتمع.
الللدرب   ونللحللن ن�سري على هللذا 
درا�سة  نتيجة  الللكللرام  للقراء  اأ�للسللوق 
طبية ا�ستمرت 18 عاما واأجريت على 
الذين  اأكللرث من 86000 �سخ�ش من 
اأملللام  اللللطلللوال  بللاللل�للسللاعللات  يجل�سون 
�سا�سة التلفاز، مما يعر�سهم ملخاطر 
الللرئللوي،  اللل�للسللريللان  بجلطة  اللللوفلللاة 
وهلللللي خملللاطلللر مللعلللللومللة للللاأطلللبلللاء 
والللعللاملللللن يف احلللقللل الللطللبللي، وقللد 
نللوقلل�للسللت نللتللائللج هللللذه اللللدرا�لللسلللة يف 

بللللن اجللللللللللو�للللش الللللطللللويللللل وجلللللطللة 
قبل  من  معروفة  الللرئللوي  ال�سريان 
فلللاإن هللذه الللدرا�للسللة تعد الأوللللى من 
الطويل  للربط بن اجللو�ش  نوعها 
القلب  �سريان  وجلطة  التلفاز  اأمللام 
اللللقلللاتلللللللة، وبلللخلللا�لللسلللة بلللعلللد حتلل�للسللن 
اأن  للم�ساهد  تتيح  الللتللي  اخلللدمللات 
يللحللّمللل حلللللقللات امللل�للسللللل�للسللات املللذاعللة 
لللكللي يلل�للسللاهللدهللا يف جللللل�للسللة واحللللدة!  
العادات  بع�ش  وجللود  اإلللى  بالإ�سافة 
وال�سمنة  كالتدخن  ال�سحية  غللري 
بارتفاع  والإ�سابة  الكحول،  وتعاطي 

�سغط الدم وال�سكري.
وقاد فريق البحث هذا، الدكتور 
»تللللللورو �لللسللليلللكلللاراوا« ملللن قلل�للسللم طب 
اليابانية،  اأو�للسللاكللا  بجامعة  املجتمع 
بتمويل  اليابانية  احلكومة  وقللامللت 
فيه  ا�للسللرك  اللللذي  البحث  تكاليف 
36007 رجال و 50017 امراأة تراوح 
اإلللى 79 عاما، وكل  اأعمارهم بن 40 
واحد منهم يذكر كم يجل�ش مل�ساهدة 
التلفاز يوميا ملدة 18 �سنة بجانب ما 
يعريه من تغري يف و�سعه ال�سحي.

نن�سح  فنحن  معلوم،  هللو  وكما 
بعدم املكوث اأمام التلفاز اأو احلا�سوب 
طويلة،  ل�ساعات  ال�سيارات  قيادة  اأو 
يقطع  اأن  الللراكللب  اأو  امل�ساهد  وعلى 
للليللوؤدي  جلو�سه بللن احلللن والآخللللر 
بللعلل�للش اللللتلللملللريلللنلللات اللللريلللا�لللسللليلللة يف 
حملليللطلله، ويلل�للسللرب املللللاء واللل�للسللوائللل 
لللليلللملللنلللع حلللللللللدوث جلللللفلللللاف اللللللللللدورة 

الدموية.
اإذا كللان   وبلل�للسللرف الللنللظللر عللمللا 
فللللاإن  ل  اأم  اللللتلللللللفلللاز  يلل�للسللاهللد  املللللللرء 
البدنية  الللريللا�للسللة  بجعل  الهللتللمللام 
ركللللنللللا يف بللللرنللللاجملللله اللللليللللومللللي مللن 
اللل�للسللرورة مبللكللان، كللل ح�سب طاقته 
ومللقللدرتلله واأقلللللهللا متللريللنللات ن�سطة 
مللللدة 10 دقللائللق كللل �للسللاعللتللن، وذلللك 
ملا  اجل�سمية  اللياقة  على  للحفاظ 
وبن  واخلللمللول  الك�سل  بللن  للربط 

اأمرا�ش القلب وال�سكتة الدماغية.

نصيحة طبية من أقصى الشرق

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للتطوير األكاديمي والجودة

ثالثة أيام
يحيى أحمد آل حضيري

كلية طب األسنان

عانقت  وجامعة  عالية،  وبهمم  �سغوفه،  باأنف�ش  وفللخللر،  �سرف  بكل 
الرحمن  عبد  الدكتور  قائدها  باإ�سراف  ال�سحاب،  هامات  اإبداعاتها 
الداود، اأقيم املوؤمتر الدويل الأول لطب الأ�سنان. اجتمعنا  من اأنحاء 
ونللطللور، ومنللار�للش فخر  لنتفاعل  اأفللكللارنللا،  لنتاأمل يف  لنفكر،  الللعللامل 
نتقا�سمه  ب�سغف  واحللد  وهللدف  واحللد  ي�سمنا �سرح  واأجمللاد مهنتنا، 

وحتّد بات اأعمق واأبعد.
ثللاثللة اأيللللام م�ست فللمللاذا خللّلللفللت؟ اأي اأثلللر يف الأذهلللللان تللركللت؟ 
اأذهلللان كل من �سارك يف هللذا املللوؤمتللر الللذي و�سع   ت�ساوؤلت تللردد يف 
مللداركللنللا، وكللربت معه  اأحللامللنللا  وزادت لتطلب املللزيللد، لكل مللا هو 

اأف�سل.
 �ساهدنا املحاورات واملناق�سات العلمية،  تعلمنا من ور�ش التفكري 
والعمل والأبحاث احلديثة، ما يعيننا على بناء امل�ستقبل الواعد واأن 
ونعطي  تعلمنا  ما  لنعلم  العلم  رايللة  نحمل  فكريا عمليا  نبعا  ن�سبح 
كبري  فالتحدي  خلفنا،  من  �ستاأتي  اأجلليللال  لطموح  الرحبة  امل�ساحة 

ولكن �سرف امل�ساركة فيه اأكرب.
اأثرا طيبا  اأيام املوؤمتر الذي ترك جلامعتنا وكليتنا    لقد مرت 
يف نفو�ش كل ال�سيوف وامل�ساركن الذين مل�سنا جناحنا من خالهم؛ 

فقد اأثرو جل�سات املوؤمتر وحتقق من خالهم الفائدة املرجوة. 
املللوؤمتللر،  اإجنلللاح  تللعللالللى، يف  بعد اهلل  الف�سل،  للله  كللان  ملللن  �سكرا 
�سكرا  الأكلللفلللاء،  واأعلللوانللله  اللل�للسللهللراين  �سليمان  بللن  اإبللراهلليللم  للدكتور 
بحجم ال�سماء؛ فما نحن فيه وما و�سلنا اإليه لي�ش اإل ثمرة لدعمكم 

وروؤيتكم الثاقبة لكي يخرج هذا املوؤمتر وفق ما خطط له.

إتيكيت التحدث
عهود محمد مداوي

قسم االعالم واالتصال

اأف�سل  ور�سمه يف  به،  للرقي  اإل ودخله  »الإتيكيت«بابا  مل يرك فن 
�سفة،  فلي�ش من امل�ستغرب اأن يكون للحديث اتكيت.

والآخللريللن،  النف�ش  احلللرام  على  مبني  »الإتيكيت«  وم�سطلح   
اإن�ساين ح�ساري  راق وحمتوى  التعامل معهم، وهذا مفهوم  وح�سن 
متقدم، اإذ اإن التقدم لي�ش باقتناء الأجهزة احلديثة اأو �سيارة فارهة، 

بل هو اللباقة والتهذيب.
اأنها  لعلمنا  الكلمة   هللذه  م�سمون  يف  قليا  النظر  اأمعنا  ولللو 
كانت موجودة منذ العهد النبوي،  اأي قبل ظهور هذا الفن مب�سماه 
الللعلل�للسللري؛ فللر�للسللولللنللا حمللمللد �للسلللللى اهلل عللللليلله و�للسلللللم كلللان حديثه 

متوا�سعا، لينا، وا�سحا.
الدين الإ�سامي �سبق جميع الأنظمة الو�سعية اإلى �سن قوانن 
هذا الفن يف م�سادره، ومن املوؤ�سف اأن ترى طالبا جامعيا اأو �سخ�سا 

ذا م�ستوى علمي واجتماعي عال ل يلم بهذا الفن.
ففي املرحلة اجلامعية وما بعدها �ستكون حما�سبا على اأ�سلوبك 
املقيا�ش  الآخرين هي  فاإن طريقة تخاطبك مع  يف احلديث. لذلك، 
احلقيقي مل�ستواك الثقايف والعلمي،  فلو ا�ستخدمت الأ�سلوب اخلاطئ، 

فاإن من املتوقع اأن تواجه النقد اأو رف�ش الطرف الآخر ل�سماعك.
النربة  اختيار  حت�سن  اأن  اجلامعي  الطالب  اأيللهللا  عليك  يجب   
عند  الأمللر  اأ�سلوب  من  بعيدا  ق�سوة،  ول  حللدة  با  ل�سوتك  املنا�سبة 
اأكرب  الكام ملن هو  اأن تتنازل عن  اأ�ستاذك، وينبغي لك  حديثك مع 

منك �سنا اأو اأعلى �ساأنا.
التوا�سل  وطريقة  الإن�سانية  الللعللاقللات  اأ�للسللا�للش  هللو  واحلللديللث 
اإيجابا على  اأو  اأن يوؤثر �سلبا  الب�سر، فمن املمكن  والرابط بن بني 
عاقتك مع الآخرين، وقد ذكر املولى عز وجل ذلك بقوله: »ولو كنت 
غليظ  هو  الغليظ  والفظ  حولك«  من  لنف�سوا  القلب  غليظ  فظا 

الكام.

�سنبذل من اأرواحنا واأوقاتنا ال�سيء 
الللطللبلليللب يطّبب  األلليلل�للش  الللكللثللري.مل ل؟ 
ويعيد  الأمل،  �سهر  ويللزيللل  ب�سر،  جلللراح 
على الوجوه ن�سارتها بعد اأن ع�سفت بها 

رياح الوجع.
تللنللذر حياتك  اأن  يللجللب  الللطللب،  يف 
تفكريك  لللل  وجحُ للبحث،  ووقللتللك  للعلم، 
اأن تكون راقي  يف معرفة معلومة، يجب 

الأخاق، عظيم النف�ش �سريع البديهة.
الأطللبللاء  مع�سر  عليكم  اهلل  �للسللام 

لأمنيتي  اهلل  اإن كتب  �سنوات،   �سبع  بعد 
�ساأحمل  طبيبة.  �ساأكون  النور،  تللرى  اأن 
واأجمل  معانيها  اأ�سمى  الكلمة  هللذه  من 
�سورها. مل يكن الطب يوما مهنة فقط، 
بل هو اأمانة يجب اأن ت�سل، و�سورة يجب 

اأن تت�سح رائعة نقية.
حن نكون اأطباء لبد من اأن نحمل 
�سنواجه  الللكللثللري.  اللل�للسلليء  املللتللاعللب  مللن 
ملللن اللل�للسللعللوبللات ملللا يلللزللللزل اللللروا�لللسلللي 

ال�ساخمات.

�للسللام يللبللعللث الللطللمللاأنلليللنللة يف اأرواحلللكلللم، 
وال�سعادة على حمياكم.

طبيبة  اأكللللللون  اأن  اأمللنلليللتللي  كلللانلللت 
وجللوه  علللللى  الب�سمة  اأر�للسللم  اأن  نللاجللحللة، 
اأن  واأتفهم م�ساعرهم، وبعد ذلك  الب�سر 

اأكون �سببا بعد اهلل تعالى يف راحتهم. 
يبعثون  اأطللبللاء  لنكن  الللرفللاق:  اأيها 
الللذيللن ع�سفت  اأولللئللك  الأملللل يف نفو�ش 
اأن  بهم الآلم، لنكن الدواء لهم، ولنعلم 
اهلل ل ي�سيع اأجر املح�سنن. �سنلتقي بهم 
الب�سمة على وجوههم  نرى  يوما وحن 
�سنعلم عظيم ما نحن فيه و�سعادة العمل 

الذي نقوم به.
هلل در اأولئك الذين �سخروا وقتهم 
وال�سهر على راحتهم،  املر�سى  يف خدمة 
ال�ستاء  ليايل  بالدفء يف  تلحف غريهم 
وهلللم بلللن جلللللدران امللل�للسللتلل�للسللفللى، اأحللدهللم 
يكتب دواًء، والآخر ي�سخ�ش داًء، وثالثهم 
مل تللهللنللاأ علليللنللاه بلللللذيللذ الللنللوم لنللتللظللاره 
للنللعللهللم ويللا  عللمللللليللة اللللغلللد. يلللا جلللملليللل �للسحُ
لعظيم اأجرهم! واإذا كانت النفو�ش كبارا، 

تعبت يف مرادها الأج�سام.
اأمنيات،  تعي�ش  الللواقللع  �سقف  على 
ويف كللومللة احللليللاة يلللراودين حلللللم. وعلى 

�سبيل ال�ستعجال والتمني، اأنا طبيبة.

سأكون طبيبة
فاطمة الحسن مجيري

طالبة بكلية طب األسنان
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محمد إبراهيم

تهامة،  بفرع  الطاب  �سوؤون  وكيل  حذر 
التخبط  مللن  فتحي،  اآل  حللمللزة  الللدكللتللور 
الللفللكللري لللبللعلل�للش اللل�للسللبللاب، وقللال:»علللللى 
الرغم من  وجود منابع التوجيه والتزان 
التي يحظى بها �سباب هذه الأمة فاإنه قد 
اأو  احللللرية،  وت�ساكنهم  التخبط  ينالهم 
واإن مل ي�سرحوا  �سلوكهم،  يبدو ذلك يف 
بللله وتلللكلللرب امللللاأ�لللسلللاة حلليللنللمللا يلللكلللون  �للسللابللا 
متدينا،  اأو طالب علم اأو ي�سلي بالنا�ش، 

وية وي�سعى با روؤية«. ولكنه با هحُ
واأ�ساف »نق�سد بالهوية هنا �سماته 
الللتللي متلليللزه عللن الآخلللريلللن، وتللعلللللي من 
�ساأنه ذكرا وعما، فا منهج دعوي وا�سح 
اأو منطلقات  لديه ول خطة �سري علمية 
فكرية جلية ول حما�سن تربوية را�سدة، 
وي�ساعف حزنك اأن يكون ال�ساب متفوقا، 
ول ي�ستطيع اأن يعرف وجهته وحم�سنه 
عدة  اأ�سبابا  فتحي  اآل  واأورد  احلقيقي«. 

لذلك، حددها كالتايل: 

فكر

آل فتيحي: ثمانية أسباب 
لالنحراف الفكري وسط الشباب

لل�ساب  ال�سليم  املوجه  • غياب 
التدين  جم��رد  على  وات��ك��اوؤه 
الإمي���اين  وال��ت��اآخ��ي  ال�سكلي 
الذي يحّدثه حديثا ح�سنا، ومينيه 
تعالى:  قللال  دقيقة،  اعللتللبللارات  بللا 
»قل هل عندكم من علم فتخرجوه 
اأنتم  واإن  الظن  اإل  تتبعون  اإن  لنا، 
اإل تخر�سون« �سورة الأنعام. وكما 
قال �سقراط: ي�سهل خداع ال�سباب 
وحللدد  الأمللللل.  ي�ستعجلون  لأنللهللم 
املللللوجلللله اللل�للسللللليللم هلللنلللا بللاملللرجللعلليللة 
حا�سنة  اأو  مكن  مللرب  اأو  العلمية 
تللربللويللة مللتللكللاملللللة، واأنلللله لي�ش كل 
حمللب ملللدع للللللوعللي والللربلليللة ول 
ميلللللك اآلتللللهللللا وقللليلللل: ومللللن يكن 
اللللغلللراب لللله دلللليلللا.. ميلللر بللله على 

جيف الكاب.

�سخ�سيته:  ف��ه��م��ه  ع���دم   •
املللقلل�للسللود ملليللوللله اللللذاتللليلللة دعلللوة 
ل  اإذ  وقيادة،  وتربية  وفكرا  وعلما 

االعتذار

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

الأدب  قيم  وقيمة جليلة من  الكرام،  �سمات  �سمة من  العتذار 
والأخاق، ودليل على التح�سر والرقي. جنده يف ال�سخ�سيات 
التعامل، و�سموا يف القدر،  املتزنة التي بلغت علوا يف  النا�سجة 

ونراه يغيب عن تلك ال�سخ�سيات املتكربة واملت�سنجة واملتهورة.
بالعتذار يعلو املقام ل ينخف�ش. ويزيد القدر ل ينق�ش. 
ام��رئ يخطئ، وم��ن منا  الع��ت��ذار عن اخلطاأ ف�سيلة، فكل  اإن 

لي�ش ذا خطاأ!
يكابر البع�ش عن العتذار رغم علمهم اأنهم اأخطوؤوا؛ لأن 
فهل  متنعهم..  الزائفة  وعزتهم  يخدعهم،  الللواهللم  كربياءهم 

يظن اأولئك اأن النا�ش ل م�ساعر لهم.
يللعللتللذر، يجرح  بللاخلللطللاأ فللا  وتللعللجللب كللثللريا ممللن ي�سعر 
الآخرين ول يندم، وتبدر منه الإ�ساءة فا يتاأ�سف كي ل يفقد 
الللواهللم، وهللذا هللو اخلطاأ  املللزعللوم، ول يهتز �سلطانة  كللربيللاءه 

الفادح واملر�ش النف�سي الع�سال.
وهذه ثقافة مري�سة يجب اأن ت�سحح و�سلوك عقيم يجب 
يف  لأحلل�للسللنللوا  جلليللدا  وفهموها  اأنف�سهم  حا�سبوا  ولللو  يللقللّوم،  اأن 

الآخرين واأن�سفوهم وا�ست�سعروا ما �سببوه لهم من الأذى. 
ويخطئ  واأب��ن��ائ��ه،  زوج��ت��ه  ح��ق  يف  الأب  يخطئ  حياتنا  يف 
مروؤو�سيه،  ح��ق  يف  الرئي�س  ويخطئ  موظفيه،  ح��ق  يف  امل��دي��ر 
ويخطئ الأ�ستاذ يف حق طابه، وقليل بل نادر جدا من تدفعه 

نف�سه اإلى العتذار والعراف باخلطاأ.
ال�سفاء  يكون  وكيف  اعللتللذار؟  بللا  الت�سامح  يكون  فكيف 
مع  التعامل  نوا�سل  وكيف  ال�سوائب؟  يزيل  �سادق  حديث  با 
الهم وي�سكن  الأمل  ويخمد  يللداوي  بل�سم  اإلينا با  اأ�ساوؤوا  من 

الغ�سب. 

إتجاهات
يح�سن معرفة ميله الإبداعي، ول 
الللقللراءة  ل�سعف  ال�سليم،  تللوجللهلله 
وينتهي  وامللللملللار�لللسلللة،  والحلللتلللكلللاك 
زمائه  يف  الهام�سي  املحيط  اإللللى 

ودرا�سته واأهله ووطنه. 

ال�سرعية  الثقافة  �سعف   •
وال��ف��ك��ري��ة: ملللهلللانلللة الطللللللاع 
وال�سلوك؛  للعقل  املللطللور  الللذاتللي، 
فيزهد يف القراءة، وي�سيق بالكتب 
و�سكلها، ول يهتم بح�سور الندوات 
روحللا  للنفو�ش  املرقية  والللدرو�للش، 
وعلللقلللا واأخلللللاقلللللا. وتللللاأمللللل كلليللف 
غريت املدر�سة الأرقمية  بدرو�سها 
واأنتجت  ال�سحابة،  من  وحكمتها، 
جلليللا فلللريلللدا، قلللاد الللدنلليللا، وخلللّرج 

خرية النا�ش وكرباءهم. 

فكرية  مب��وروث��ات  التعلق   •
من  حملت  مللوروثللات  تقليدية: 
املحا�سن  اأو  القبلية،  اأو  الب�سطاء 

تعالى:  قللال  كما  احلللي،  اأو  اله�سة، 
�سورة  يحُهرعون«  اآثارهم  على  »فهم 
الللل�لللسلللافلللات . فللللا يلللبلللايل اللل�للسللاب 
متقنا  متميزا  يعي�ش  بللاأن  املتدين 
يف �للسللائللر �للسللوؤونلله، بللل رمبلللا حاكى 

العامة، و�سار م�سرية الب�سطاء.  

ال���ق���راآن  مب���ع���امل  اجل���ه���ل   •
والرتبوية:  العقدية  واأ�سوله 
املللقلل�للسللود املللنللعللكلل�للسللة علللللى الللتللديللن 
احلللقلليللقللي اللللثلللابلللت »قللللد جللاءتللكللم 
ملللوعلللظلللة ملللللن ربللللكللللم و�للللسللللفللللاء ملللا 
ورحللللمللللة  وهللللللللللدى  الللللل�لللللسلللللدور  يف 
وجهل  يون�ش(،  )�سورة  للموؤمنن« 
تدبري  وجهل  بالتق�سري،  قللرائللي 
بللللالللللهللللجللللران، وجللللهللللل تللفلل�للسللريي 
بلللالإهلللملللال، وجللهللل مللوعللظللي بعدم 
العتبار، وجهل �سلوكي بقلة العمل 
والتباع. قال تعالى: »ولقد ي�سرنا 
الللللقللللراآن للللللذكللر فللهللل ملللن مللدكللر« 

)�سورة القمر(.

والإجنللازات  املواهب  تبديد  كذلكل 
الللللذاتلللليللللة، والللللتللللحللللول للللللملل�للسلللللك 
الللعللنللفللي املللتلل�للسللدد، والنللللدمللللاج يف 
الإ�سام  ل  الذين  الغاة،  خنادق 
كلل�للسللروا!  الأعللللللللداء  نللل�لللسلللروا، ول 
والطامة  الكربى،  اجلناية  وتلك 
الللرفلليللهللي،  التب�سط  الللقللا�للسللمللة، 

والتو�سع الزائد.

الوقت  الزمني:  ال�ست�سهال   •
و�لللسلللاعلللاتللله وثللللمللللراتلللله وبلللركلللاتللله 
وفر�سه، قال تعالى: » والع�سر اإن 
الإن�سان لفي خ�سر« �سورة الع�سر. 
وت�سيع فر�سة الغتنام ال�سبابي« 
ومي�سيه  هللرمللك«.  قبل  و�سباَبك 
غللللالللللبللللا ملللللع خلللللللان الأحللللللاديللللللث 
اجلانبية، وامل�سامرات املبالغ فيها 
وقتا واأكا وحديثا ومزاحا. ورمبا 
ل يخالطه اأدنى توجع،  وقد قال 
:»مللا  عنه  اهلل  ر�للسللي  م�سعود  ابللن 
ندمت على �سيء ندمي على يوم، 
غللربللت فلليلله �للسللملل�للسلله، نللقلل�للش فيه 
اأجلي، ومل يزد فيه عملي«. وحري 
مبن اأدمن ذاك، اأن يتخبط فكريا، 
�سعفت  ورمبلللا  ملل�للسللاره،  وينحرف 
ا�ستقامته، وق�سا قلبه، عافانا اهلل 

واإياكم من ذلك.

مع  العلمي  توا�سله  �سعف   •
وال��دع��اة  املتقنني  ال��ع��ل��م��اء 
م�ساألة  ا�ست�سهاله  املجيدين: 
اللللربللليلللة واللللتلللاأ�لللسللليلللل اللللربلللوي 
يف  فلليللزهللد  امللل�للسلللللمللة،  لل�سخ�سية 
اجلامعي  ومنهجه  العلم  درو�لللش 
التدريب،  و�ساحات  الفكر،  وحلق 
ال�ستغناء،  اأو  ال�سعوبة  بللدعللوى 
احلللديللث:  ويف   ، الإدراك  عللدم  اأو 
» طلللللب الللعلللللم فللريلل�للسللة علللللى كل 
ويف  ملللاجللله.  ابللللن  رواه  ملل�للسلللللم«. 
املرفهات  يف  الهمة  عللايل  املللقللابللل، 
وجمللللاللللل�للللش اللللللللللغللللو وملللللللتلللقللليلللات 

الفو�سوية. 

مع  البارز:  احلما�س  فرط   •
والذاتي  الواقعي  الإحباط  حالة 
حلللتلللى تلل�للسلليللطللر عللللللليللله و�للسللعلليللة 
واملزاجية  والتكا�سل  ال�للسللطللراب 
الللقللاتلللللة  فلليللقللل الإنلللتلللاج، وميللوت 
اللللطلللملللوح، ورمبللللا ر�للسللي بللالللدون 

والدنية.
وحدد اآل فتيحي عواقب ذلك 
التخبط يف �سعف التدين والإنتاج 
وتر�ّسخ الأفكار الب�سيطة وحتولها 
اإلللى  بللالإ�للسللافللة  �سلبة،  كتلة  اإللللى 
رف�ش املللعللامل اجلللديللدة واجللللادة، 
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إعالن

هل تستطيع العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
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أ

أساتذة

دالك: الطالبات أكثر حرصا وتفاعال 
من الطالب والمستقبل من نصيبهن

الإمللكللانلليللات الللتللي تللتللوافللر لأ�للسللاتللذة 
اليوم.

 
ما املقررات التي تدّر�سها

لطالب الكليات ال�سحية؟
التنف�سي  اجلللهللاز  ف�سيولوجيا  اأدّر�للللش 
الوعائي،  القلبي  اجلهاز  وف�سيولوجيا 
متداخلة  ب�سورة  يعمان  واجلللهللازان 
والتاأثري بينهما متبادل، وهناك مفهوم 
فلل�للسلليللولللوجللي يلل�للسللمللل جللملليللع اأجلللهلللزة 
وهو  التنا�سلي،  اجل�سم، ماعدا اجلهاز 

. Homeostasis عملية التزان
للللقلللد اأوجللللللللد اخلللللالللللق كللللل �للسلليء 
املختلفة  اجل�سم  لعمل خايا  مطلوب 
بقدر موزون، وعملية التزان ل تعني 
البيئة  علللللى  اأي احلللفللاظ  هلللذا،  �للسللوى 
ودور  اجل�سم،  خايا  فيها  تعمل  التي 
اجلللهللاز الللقلللللبللي الللوعللائللي هللو الللتللاأكللد 
كمية  تتلقى  اجللل�للسللم  اأنلل�للسللجللة  اأن  مللن 
كللافلليللة ملللن جلللريلللان تلللدفلللق اللللللدم، اأي 
بالقدر املوزون الذي يجعله يقوم ب�سد 
احللتلليللاجللات اخللللايلللا ملللن الأكلل�للسللجللن 

والغذاء ونحوها.
يقوم  فللاإنلله  التنف�سي  اجلللهللاز  اأمللا 
مللوزون( من  )بقدر  الأك�سجن  بجلب 
بالتخل�ش  ويقوم  الأن�سجة،  اإلى  الرئة 

من غاز ثاين اأك�سيد الكربون.

هل من اإر�سادات ت�ساعد
يف جعل اجلهاز التنف�سي

يعمل بكفاءة عالية؟
ممللار�للسللة الللريللا�للسللة بللانللتللظللام، وعلللدم 
التدخن، وجتنب املدن التي بها ن�سبة 
تلللللللوث عللاللليللة، واملللحللافللظللة علللللى وزن 

اجل�سم باحلدود الطبيعية.

خالد العمري

الطب،  بكلية  امل�سارك  الأ�للسللتللاذ  ن�سح 
مبللمللار�للسللة  دلك،  حملللملللد  اللللدكلللتلللور 
الللريللا�للسللة بللانللتللظللام وعللللدم الللتللدخللن 
تلوث  ن�سبة  بللهللا  الللتللي  امللللدن  وجتللنللب 
اجل�سم،  وزن  على  واملحافظة  عالية، 
يف  ت�ساعد  باإر�سادات  ن�سائحه  وا�سفا 
بكفاءة  يعمل  التنف�سي  اجلللهللاز  جعل 

عالية.

ما الذي دفعك لختيار
تخ�س�ش علم وظائف الأع�ساء؟

بعد النتهاء من درا�سة الطب، وجدت 
اأن جميع قواي قد ا�ستنفدت، فاألغيت 
الإكلينيكي،  التخ�س�ش  تفكريي  من 
ولأنني كنت يف بداية �سنوات الدرا�سة 
الأع�ساء  وظائف  علم  مبقرر  مغرما 
�للسللقللقللت طللريللقللي يف احلللل�لللسلللول على 
تلللللك  اللللعلللللللم يف  الللللدكللللتللللوراه يف هلللللذا 
املرحلة، واأغرتني كثريا الف�سيولوجيا 
غريزة  ت�سبع  اإنللهللا  اإذ  فيها،  والبحث 
عللقلللللي امللللفلللّكلللر مللللن خلللللال اكللتلل�للسللاف 

اجلديد يف نهاية كل م�سروع بحثي.

حدثنا عن الأدوات
الالزمة لتخريج اأطباء

ذوي كفاءة عالية؟
التدري�ش  هيئة  باأع�ساء  يللبللداأ  الأملللر 
اأنللفلل�للسللهللم، وعللللليللهللم اأن يللكللونللوا اأكلللرث 
جنح  ال�سابق  ففي  واإخا�سا،  حر�سا 
اللل�للسللودانلليللة يف  اأ�للسللاتللذة مللن اجلن�سية 
تللخللريللج دفلللعلللات ملللن الأطللللبللللاء ذوي 
كفاءات عالية يتمتعون باخللق والعلم 
الأ�للسللاتللذة  لأوللللئلللك  تللتللوافللر  اأن   دون 

وما الإر�سادات التي
قد جتنب اجلهاز القلبي

الوعائي الإ�سابة باملر�ش؟
ال�سراين  ت�سيب  التي  الأمرا�ش  اإن 
الأ�سهر  هللي  للقلب  املغذية  التاجية 
اأمللرا�للش القلب جمتمعة،  اأنلللواع  بللن 
اأمللللللا عللللوامللللل اخلللللطللللورة لللاإ�للسللابللة 
والتي  التاجية  ال�سراين  بللاأمللرا�للش 
ال�سمنة  فللهللي:  جتنبها،  املللمللكللن  مللن 
الللدم،  يف  الدهون  وتركيز  والتدخن 
وهنا اأي�سا يظهر اأثر الفائدة ملمار�سة 

الريا�سة.

هل من اهتمامات اأخرى
غري تخ�س�سك؟

علم  تخ�س�ش  يف  اللللدكلللتلللوراه  لللكللون 
وظللائللف الأعلل�للسللاء هللي »دكلللتلللوراه يف 
للللدّي،  PhD، فللقللد منلللت  الللفللللل�للسللفللة« 
وبلل�للسللورة ملحوظة، حللب الللقللراءة يف 
خمتلف املجالت، كالفل�سفة والتاريخ 

والأدب وتنمية الذات ونحوها.
ومللللنللللذ �لللسلللت �للللسللللنللللوات ملل�للسللت؛ 
متكن مو�سوع »الأنا الإن�سانية« مني 
بللعللد قللللراءة كللتللاب الأر�لللللش اجلللديللدة 
فا�ستفدت  تللويل(  )اإكللهللارت  ل�ساحبه 
ذلللك  مللن  ال�سخ�سي  امللل�للسللتللوى  علللللى 

الكتاب.
اأجلللعلللل طللاب  اأن  كللمللا حلللاوللللت 
جللللامللللعللللة امللللللللللك خللللالللللد علللللللللى وعللللي 
يعوق  الللذي  الإن�سانية«  »الأنلللا  بللدور 
تللفللادي  وكيفية  الللعلللللمللي،  حت�سيلهم 
ذلك ال�سرر، وذلك من خال �سل�سلة 
بلغت يف جمملها  »اآفللللاق«  بللل  مللقللالت 

�ستا.
كما اأنني جربت حظي يف الكتابة 

ال�سيا�سية فن�سرت يل جريدة الوطن 
الأزمللة  املا�سي عن  مقال يف رم�سان 
عن  ملللقلللال  الآن  وبللليلللدي  اللليللمللنلليللة، 
�سراعنا مع اإيران لكنني بحاجة اإلى 
دعلللم مللن زمللائللي املللثللقللفللن ورجلللال 

جمتمع جامعة امللك خالد.

كلمة اأو ن�سائح للطالب؟
�ساأ�ستعن براأي زميل يل بالق�سم من 
لحظ،  اأن  فبعد  العراقية،  اجلن�سية 
الطاب  غلليللاب  جميعنا،  لحللظ  كما 
على  حر�سهم  وعلللدم  عللاللليللة،  بن�سب 
يف  باللعب  املحا�سرة  مللن  ال�ستفادة 
جوالتهم تارة والن�سغال  بالأحاديث 
اجلللانللبلليللة تلللللارة اأخلللللللرى، واللللدخلللول 
املتاأخر للقاعة لدرجة تولد اإح�سا�سا 
لتح�سري  اإل  يللحلل�للسللرون  ل  بللاأنللهللم 

اأنف�سهم يف ورقة الغياب.
وكذلك فاإن وجودهم يف القاعة 
بالغ ال�سلبية، اإذ تنعدم امل�ساركة حتى 
لو كان من طريق ال�سوؤال؛ فاأعطاهم 
لهم  قلللال  ن�سيحة  الللعللراقللي  زملليلللللي 
تتخرج  لكي  قلبي  دم  »�سرفت  فيها: 
ابللنللتللي طللبلليللبللة اأ�لللسلللنلللان بللربيللطللانلليللا 
واأنلللتلللم هللنللا حتلل�للسلللللون علللللى كللل هللذه 
تدفعوا  اأن  دون  الهائلة  الإمللكللانلليللات 

ولو قر�سا واحدا«.
وامللللاحلللظلللة الأخللللللرى ولللكللونللنللا 
ندر�ش الطالبات اأي�سا، تبن لنا اأنهن 
وانتباها  احل�سور  يف  ان�سباطا  اأكللرث 
للللللللدر�لللش اأثللللنللللاء امللللحلللا�لللسلللرة، واأكللللرث 
لدرجة  اأثللنللاءهللا؛  وملل�للسللاركللة  تفاعا 
اأنلللنلللي يف اآخلللللر حمللا�للسللرة قلللللت لهن 
القادمة  الع�سرين  ال�سنوات  يف   اإنلله 

�سيكون امل�ستقبل لهن دون منازع.

د. محمد دالك
بكالوريو�ش  على  حا�سل   •
ملللللن كللللللليلللة اللللللطلللللب، فللللرع 
جامعة امللك �سعود يف اأبها، 

عام 1409/1408هل.
• تلللللقللى درا�للسللتلله الللعللللليللا يف 

بريطانيا.
• تللرقللى اإللللى درجلللة اأ�للسللتللاذ 

م�سارك عام 1434هلل.
علم  لق�سم  رئلليلل�للسللا  عللمللل   •
وظللللائللللف الأعلللل�للللسللللاء ملللدة 

قدرها خم�ش �سنوات.
• تلللوللللى وكلللاللللة كللللليللة طب 
الأ�للسللنللان مللدة قللدرهللا اأربللع 

�سنوات
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أساتذة

فوزية آل سالم

الجتماعية  الخت�سا�سية  اعرفت 
اأ�سماء جازع ال�سهري،   بكلية الآداب، 
بلل�للسللقللل �للسللخلل�للسلليللتللهللا وملللهلللاراتلللهلللا 
واكللتلل�للسللاب خلللربات جللديللدة يف �ستى 
املجالت من خال عملها يف الكلية، 
الللتللطللوعللي  بللالللعللمللل  تعلقها  مللعلليللدة 
اإلللللللى �للسللعلليللهللا للللللملل�للسللاركللة يف نلل�للسللر 
مقابل؛  با  والعمل  التطوع  ثقافة 
للللدفلللع عللجلللللة الللتللنللملليللة يف املللجللتللمللع 
الجتماعية،  بامل�سوؤولية  والإح�سا�ش 
التكافل  الجتماعي،  مببداأ  اإميللانللا 
وبللحللثللا عللن الللتللغلللللب علللللى الللظللواهللر 

ال�سلبية وامل�سكات ال�سلوكية.

ماذا تتمنني توافره
يف اجلامعة خالل
الفرتة احلالية؟

تلللزويلللد وحللللدة الللتللوجلليلله والإر�للللسللللاد 
بالكلية  خللا�للسللة  نللفلل�للسلليللة  مبللعللاجلللة 
يعانن  الاتي  الطالبات  لت�ستقبل 
مللللن مللل�لللسلللكلللات نلللفللل�لللسللليلللة، وتلللوفلللري 
كافترييا خا�سة باملوظفات واأع�ساء 
وناد �سحي جلميع  التدري�ش،  هيئة 

من�سوبات الكلية.

كيف ا�ستفدمت من التقنية
يف تطوير العمل الإداري؟

مت تللنللظلليللم جللملليللع اأعللللمللللال مللكللتللب 

اللللرباملللج والأنلل�للسللطللة، وا�للسللتلل�للسللافللة 
واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  بع�ش 

لتفعيل بع�ش الربامج.

هل من مالحظات اإيجابية
اأو �سلبية على الطالبات؟

يتمتعن،  الللكللللليللة  طللالللبللات  غللالللبلليللة 
واجتهاد  عالية  باأخاق  اهلل،  بف�سل 
الجللتللمللاعللي  للعمل  وحلللب  ملللللمللو�للش 
وامللل�للسللاركللة يف الللربامللج والأنلل�للسللطللة، 
وهللللللللذا يللللعللللود للللللللربللليلللة احللل�للسللنللة 

واخللفية الثقافية لدى الطالبة.

موقف داخل اأ�سوار اجلامعة 
بقي يف الذاكرة؟

حلللظللة تللكللرميللي بلل�للسللفللتللي مللوظللفللة 
العمل  ممار�ستي  بللدايللة  يف  متميزة 
مللن قللبللل �للسللعللادة الللدكللتللورة �سنيفاء 

القرين، حفظها اهلل.

طموحات املرحلة املقبلة؟
اخلدمة  يف  الدكتوراه  درا�سة  اإكمال 

الجتماعية، باإذن اهلل.

ما �سر تعلقك
بالأعمال التطوعية؟

قللال تعالى: »ومللن تطوع خللريا فاإن 
اهلل �ساكر عليم«، وانطاقا من هذه 
الآية الكرمية  نعلم اأن التطوع قرار 
ذاتللللي واخلللتللليلللاري؛ ول بللد مللن ن�سر 

الخت�سا�سية الجتماعية يف ملفات 
خا�سة على جهاز الكمبيوتر ليحفظ 
العمل من ال�سياع اأو التلف، كما تتم 
»اإجنللاز« لإر�سال  ال�ستعانة بربنامج 
وا�ستقبال املعامات بي�سر و�سهولة.

ماذا عن جتربتك الإدارية 
بكلية الآداب؟

اخت�سا�سية   1433 عللام  منذ  عملت 
با�ستقبال  اأقلللللوم  كللنللت  اجللتللمللاعلليللة. 
الللللطللللالللللبللللات اللللللاتلللللي يلللعلللانلللن مللن 
اأ�سرية، وذلك بالإ�سهام يف  م�سكات 

حلها اأو التخفيف من حدتها. 
اأما يف حال كانت امل�سكلة نف�سية 
فللتللحللول اللللطلللاللللبلللات اإللللللى املللعللاجلللة 
النف�سية، بينما يتم حتويل امل�سكات 
املر�سدة  اإلللى  طالبة  لأي  الأكادميية 
الأكللللادميلللليللللة اخللللا�لللسلللة بللقلل�للسللمللهللا. 
التوا�سل  جملة  اإن�ساء  على  وعملت 
الجللتللمللاعللي، وهلللي تللعللنللى مبللواهللب 
وتنميتها،  ل�للسللتللثللمللارهللا  الللطللالللبللات 
وكلللذللللك نلل�للسللر كلللل ملللا يللعللود بالنفع 
على الطالبات من معلومات ثقافية 

و�سحية متنوعة.
اإ�لللللسلللللافلللللة اإللللللللللى الللللعللللمللللل علللللى 
بلللرنلللاملللج  اللللطلللاللللبلللات يف  تلل�للسللجلليللل 
الإعللانللات  ورفللع  الطابي،  الت�سغيل 
القلللتللل�لللسلللاديلللة لللبللعلل�للش الللطللالللبللات 
وتللفللعلليللل اللللليللللوم اللللعلللامللللي للللللخللدمللة 
الجللتللمللاعلليللة، واإقلللاملللة الللعللديللد من 

أسماء الشهري: عملي اختصاصية اجتماعية 
صقل شخصيتي.. وأكسبني خبرات

مقابل  بللا  والللعللمللل  الللتللطللوع  ثقافة 
جمتمعنا  يف  التنمية  عجلة  لللدفللع 
الجتماعية،  بامل�سوؤولية  والإح�سا�ش 
التكافل  الجتماعي  مببداأ  واإميانا 
لللكللي نللتللغلللللب علللللى ملللا يللواجللهللنللا من 
�سلوكية  وم�سكات  �سلبية  ظللواهللر 
ب�سكل  واأوقللاتللنللا  طاقاتنا  وا�ستثمار 
اأمثل، مما ي�سهم يف اكت�ساب خربات 
جلللديلللدة، وخلل�للسللو�للسللا عللنللدمللا يجد 
عما  هللنللاك  اأن  املللتللطللوع  ال�سخ�ش 
يبداأ  فاإنه  عنه،  م�سوؤول  وهو  يوؤديه 

بال�سعور بالنتماء لهذا العمل.

كيف ترين تعاون
من�سوبات الكلية؟

واأخ�ش  عليه،  وي�سكرون  جللدا،  رائللع 
بللللالللللذكللللر �للللسللللعللللادة علللمللليلللدة الللكللللليللة 
اللللدكلللتلللورة خللرييللة بللنللت حمللمللد اآل 
اأبدا يف ت�سجيعي  اإذ مل تردد  ح�سن 
واملعنوية  املللاديللة  امل�ساعدة  وتللقللدمي 
�سديقتي  جملللهلللود  اأنلل�للسللى  ول  يل، 
الخللتلل�للسللا�للسلليللة الجللتللمللاعلليللة نللالللة 

ع�سريي يف تنظيم �سري العمل.
واأ�للللسللللكللللر �لللسلللديلللقلللتلللي ملل�للسللرفللة 
ال�سهري،  خريية  الأ�ستاذة  التغذية، 
امللل�للسللاعللدة  تعاونها وتقدمي  علللللللى 
العاقات  اأ�سكر مكتب  الدائمة، كما 
وكذلك  من�سوباته،  وجميع  العامة 
الأ�للسللتللاذة مللنللرية عاي�ش والأ�للسللتللاذة 
الن�ساط  مكتب  م��ن  حممد،  اإينا�س 

اللللطلللابلللي، علللللى تللعللاونللهللم اللللدائلللم 
و�سعيهم لإظهار الربامج والأن�سطة 

باأف�سل �سورة ممكنة.

حمطة مهمة تعرتفني 
بف�سلها عليك؟

اأعرف ب�سقل �سخ�سيتي ومهاراتي 
واكلللللتللللل�لللللسلللللاب خللللللللللربات جللللللديللللللدة يف 
�للسللتللى املللللجللللالت مللللن خلللللال عللملللللي 
كلية  يف  اجللتللمللاعلليللة  اخللتلل�للسللا�للسلليللة 

الآداب.

كيف تقيمني
اإقبال الطالبات على

برامج واأن�سطة الكلية؟
اإقلللبلللال جلليللد نلل�للسللبلليللا، ويللعللود عللزوف 
الللللطللللالللللبللللات علللللن احللللل�للللسللللور اإللللللى 
الأكادميية  باملحا�سرات  ارتباطهن 
يف  واللللتلللجلللديلللد  الللللتللللنللللوع  لللللعللللدم  اأو 

املو�سوعات املطروحة.

ن�سيحة لطالبات اجلامعة؟
الللتللملل�للسللك بللالللعلللللم والجلللتلللهلللاد لنيل 
لإكمال  وال�سعي  اجلامعية  ال�سهادة 
قللادرة  تللكللون  العليا حتى  الللدرا�للسللات 
على العتماد على نف�سها ومواجهة 
اأو  يلللعلللر�لللسلللهلللا مللللللن ظلللللللللروف  مللللللا 
بعد  م�ستعينة  اهلل،  �سمح  عقبات،ل 
العلمية  �سهادتها ومكانتها  اهلل على 

والجتماعية.

ر�سائل اإلى من�سوبات الكلية؟
مبا  وا�ستثماره  الوقت  احللرام  اأول، 
الكلية،  من�سوبات  على  بالنفع  يعود 
اأي  اإهللللللدار  اإن  اإذ  نللفلل�للسللهللا،  والللكللللليللة 
واحلر�ش  تعوي�سها،  ي�سعب  دقيقة 
باإتقان  واإمتللاملله  العمل  جلللودة  على 
واإخلللللا�لللللش، واللللتلللعلللاون والللتللنلل�للسلليللق 
للله من  ملللا  الكلية، وذلللك  اأق�سام  بللن 
اأهمية يف تنظيم العمل والبتعاد عن 

التكرار والزدواجية يف العمل.

ابتكاراتنا إلى أين؟

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

اأطلقت اإحدى ال�سركات يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وحدة 
على  اجلللديللدة،  الوحدة  و�ستعمل  التكنولوجي.  البتكار  لدعم 
والللدول  الإملللارات  يف  النا�سئن  للمبتكرين  الدعم  �سبل  توفري 
املجاورة لها، اإذ تعنى بالبتكارات يف جمال املياه، والتكنولوجيا 
والتقنية. و�ستقوم ال�سركة بالتدريب والتمويل والإ�سراف على 
هذه امل�ساريع ودعمها لي�ستفاد من هذه الأفكار والبتكارات مبا 

ي�سهم يف اإيجاد نه�سة كبرية.
ال�سركة الإماراتية م�سوؤولياتها جتاه  بهذه اخلطوة راعت 
وطنها وجمتمعها، وهي بهذا الدعم والتمويل �ستحقق هدفن 
كللبللرييللن مللن خلللال ال�للسللتللفللادة مللن البللتللكللار وت�سويقه ودعللم 

ال�سركة اإعاميا.
ال�سركة  هللذه  حللذو  املحلية  �سركاتنا  حتللذو  اأن  اأمتللنللى  كللم 

الإماراتية واأن ل يكون دعمها فقط لا�ستهاك الإعامي!
 يجب اأن نرى وقائع ملمو�سة لدعم تلك البتكارات وتبني 
الدعم  املفيد منها، فكثري منها اختفى؛ لأنه مل يجد  ومتويل 
تاأتي  البتكارات  هللذه  اأغلب  اأن  عرفنا  اإذا  وبخا�سة  والتمويل، 
من طاب وطالبات املراحل الدرا�سية املختلفة، وكثري من هذه 
ابتكارات  موؤمتر  اأو  معر�سا  يح�سر  ومللن  اإبداعية،  البتكارات 
من  وبقليل  امللللراد،  يحقق  اأن  ميكن  منها  العديد  اأن  يللاحللظ 

التدريب والتوجيه ميكن �سناعة منتج نفاخر به عامليا.
جديدة  طرق  ب�سلوك  مطاَلب  اململكة،  يف  اخلا�ش  القطاع 
يللدعللم مللن خللالللهللا هلللذه البللتللكللارات، كللمللا ميكنه تبني بع�ش 

الأفكار التي تقع يف نطاق اهتماماتها.
فالدولة قامت بدورها على اأكمل وجه من خال الهتمام 
عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  واأنلل�للسللاأت  املبتكرين  مللن  باملوهوبن 
تنه�ش على عاتقها  والإبللداع، وهي موؤ�س�سة   للموهبة  ورجاله 
ابتكاراتهم  باعتماد  والت�سهيل لهم،  املوهوبن ودعمهم  ت�سجيع 

عند اجلهات املخت�سة يف مثل هذه العتمادات.
اللللدوللللة، وبقي  كللل دعلللم ورعللايللة مللن  املللوهللبللة  اإذن، لقيت 
لدينا  مما  وال�ستفادة  بللدوره  بالقيام  املطالب  اخلا�ش  القطاع 

من املواهب حتى ل تت�سرب للخارج.

وقفة
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جامعات سعودية

جامعة سعود تستعد لتدشين مشروع إتقان
ك�سف مدير جامعة امللك �سعود الدكتور بدران العمر، اأن اجلامعة ب�سدد تد�سن املرحلة الأولى من م�سروع 
“اإتقان”، وهي املرحلة اخلا�سة بتطبيق عمليات �سمان  اإدارة م�ستودع البيانات واجلودة الإلكرونية  نظام 
ومعاجلة  اأمتتة  جمال  يف  النوعية  امل�سروعات  “اإتقان” اأحد  م�سروع  عادا  الإلكرونية،  الأكادميية  اجلللودة 
اأحدث النظم الإلكرونية، مما �سيحقق للجامعة وجلميع امل�ستفيدين  البيانات واملعلومات باجلامعة، وفق 

منها مكا�سب عديدة.

اإلمام: 100 مادة إعالمية
في معرض كلية اإلعالم واالتصال

اأطلقت كلية الإعام والت�سال بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سامية، معر�سا مل�ساريع طاب الكلية، 
الكلية  باإ�سراف عميد  اأيللام،  الفوزان، على مدى خم�سة  الدكتور فوزان  بالنيابة  حتت رعاية مدير اجلامعة 
الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن حممد الرفاعي، الذي اأو�سح اأن املعر�ش ي�سم اأكرث من100مادة متنوعة ما بن 

فيديوهات وبور�سات و�سور فوتوغرافية للطاب.
دعم  الكلية يف  لإ�سهامات  امتدادا  والت�سال،  الإعللام  كلية  الطاب يف  م�ساريع  »ياأتي معر�ش  وقللال: 
امل�ساريع الطابية احليوية، التي ترتكز على اجلوانب الإعامية بحكم تخ�س�سهم«. وبن الرفاعي اأن كلية 
الإعام والت�سال، تعتز دائما بطابها وطالباتها املبدعن، الذين يوؤ�س�سون لقاعدة اإعامية وطنية واعدة، 

ت�ستطيع اأن ت�ستكمل م�سرية التميز للكوادر الوطنية املوؤهلة التي تعمل يف هذا القطاع احليوي.

برنامج لمكافحة االبتزاز باألحساء
نظمت طالبات ق�سم الإعام بجامعة امللك في�سل بالأح�ساء، برناجما تطبيقيا عن مكافحة البتزاز، باإ�سراف 
رئي�ش ق�سم الت�سال والإعام الدكتور �سامي اجلمعان، وبالتعاون مع هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
وت�سمن الربنامج فقرات عدة منها: فيديو توجيهي، وم�سهد متثيلي يج�ّسد هذه الق�سية يف الواقع، واأ�سباب 
والنهي  باملعروف  الأمللر  هيئة  رئي�ش  مب�ساعد  الت�سال  مت  الربنامج،  وخللال  البللتللزاز.  و�سحية  البللتللزاز، 
الطالبات  الذي تف�سل مبداخلة هاتفية على م�سامع  ال�سيخ خالد احلامد،  الأح�ساء،  املنكر مبحافظة  عن 

امل�ستهدفات بالربنامج التوعوي.

طب الفيصل تبتعث 90 طالبا وطالبة للخارج
اأكد عميد كلية الطب بجامعة الفي�سل بالريا�ش، الدّكتور خالد القطان، اهتمام اجلامعة بالبحث العلمي »من 
يفي«. واأ�سار القطان اإلى اأن الكلية اأبرمت �سراكات  خال برامج عالية امل�ستوى ت�سمل برنامج البحث العلمّي ال�سّ
عبدالعزيز  امللك  ومدينة  التخ�س�سي،  في�سل  امللك  م�ست�سفى  يف  البحوث  مركز  مثل:  اجلهات،  من  عدد  مع 
للعلوم والّتكنولوجيا، اإ�سافة اإلى �سراكات مع جهات عاملّية. واأكد ح�سول90 طالبا وطالبة من اجلامعة، على 
بعثات خارج اململكة، مما ينعك�ش اإيجابا على زيادة ن�سر الأبحاث العلمية- ح�سب قوله، م�سريا اإلى اأن كلية الطب 

باجلامعة باتت يف مقدمة اجلامعات بالن�سبة اإلى الأبحاث العلمية املن�سورة يف جمال الطب والعلوم.

قيد الطالب وسجل التخرج إلكترونيا 
 .»GSB »تكامل  احلكومية  التكامل  قناة  عرب  الطالب  قيد  خدمة  الإلكرونية  ال�سعودية  اجلامعة  اأتاحت 
ومتكن هذه اخلدمة من ال�ستعام عن قيد الطاب برقم الهوية الوطنية، واحل�سول على جمموعة من 
خريجا.  اأم  من�سحبا  اأم  معلقا  اأم  منتظما  كان  �سواء  والقيد  والقبول  الطالب  بيانات  ت�سم  التي  املعلومات 
ويف ال�سياق ذاته، اأتاحت اجلامعة خدمة �سجل اخلريج التي متكن اجلهات احلكومية املرتبطة بالقناة من 
املعلومات  الوطنية، واحل�سول على جمموعة من  الهوية  ال�ستعام عن �سجل اخلريجن باجلامعة برقم 

ت�سم تاريخ اللتحاق والكلّية والتخ�س�ش واملعدل الراكمي واحلالة الدرا�سية والدرجة.

الحدود الشمالية تقدم خدمات طبية 
قدمت القافلة الطبية التابعة جلامعة احلدود ال�سمالية خدماتها الطبية لأكرث من 80 مواطنا ومواطنة 
يف هجرة ابن �سعيد، غرب عرعر. واأو�سح امل�سرف العام على العاقات العامة والإعام يف اجلامعة الدكتور 
مف�سي ال�سراري اأن القافلة الطبية ي�سرف عليها عدد من املخت�سن، م�سريا اإلى اأنها �ستكون حتت اإ�سراف 

كلية الطب واملركز ال�سحي يف اجلامعة.

»الدمام« تحتفي بـ 1232 متفوقة 
الدرا�سات  عمادة  وكيلة  وقالت  اأمهاتهن.  بح�سور  كليات،   10 من  متفوقة   1232 بل  الدمام  جامعة  احتفلت 

اجلامعية ل�سوؤون الطالبات الدكتورة �سمر باريان، اإن عدد املتفوقات ح�سب الكليات جاء كالتايل.
الطب. كلية  من  متفوقة   183 •

التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  من  متفوقة   123 •
الت�ساميم  كلية  من  متفوقة   90 •
ال�سيدلة  كلية  من  متفوقة   27 •

الأ�سنان  طب  كلية  من  متفوقة   77  •
التمري�ش  كلية  من  متفوقة   51  •

الهند�سة  كلية  من  متفوقة   43 •
الأعمال اإدارة  كلية  من  متفوقة   143  •

املعلومات  وتقنية  احلا�سب  علوم  كلية  من  متفوقة   112  •
املجتمع. وخدمة  التطبيقية  الدرا�سات  كلية  من  متفوقة   383  •

أحمد العياف 

�لللسلللوابلللط  اللللتلللعللللللليلللم،  وزارة  حلللللللددت 
التعليم  طلللاب  مللل�للسللاركللة  واإجلللللللراءات 
الللللعللللام )امللللتلللو�لللسلللطلللة واللللثلللانلللويلللة( يف 
العلمي  لللاإبللداع  الوطني  »الأوملللبلليللاد 

-  اإبداع 2016«.
التعليم  وزارة  ملل�للسللاركللة  وتلللاأتلللي 
يف الأوللللوملللبللليلللاد، متللا�للسلليللا ملللع خطة 
بهدف  اململكة،  يف  الللعللا�للسللرة  التنمية 
الللتللحللول اإللللى جمتمع مللعللريف مللبللدع، 
اإبداعية  علمية  بيئة  لإيللجللاد  و�سعيا 
للدخول  متللهلليللدا  حمللفللزة،  تناف�سية 
يف املنظومة العاملية املعرفية القائمة 

على البتكار والبحث العلمي.
 20 اأن  الللتللعللللليللم  وزارة  وبلليللنللت   
يف  للم�ساركة  �ستتاح  اإبللداعلليللا  جمللال 

الأوملبياد، هذا العام، وهي:
واللللعلللللللوم  احللللليللللوي  • الللللطللللب 

ال�سحية.
واجلزيئية. اخللوية  • الأحياء 

احلللللل�لللللسلللللابلللللي  الأحللللللللللللليلللللللللللللاء   •
واملعلوماتية.

الدقيقة. • الأحياء 
احليوية. • الكيمياء 

احليوان. • علم 
النبات. • علوم 

• الكيمياء.
امليكانيكية. • الهند�سة 

البيئية. • الهند�سة 
الذكية. والأجهزة  • الروبوتات 

املواد. • علم 
الفيزيائية. • الطاقة 

املدجمة. الأنظمة  • علم 
والفلك. • الفيزياء 

الأر�ش. • علوم 
• الريا�سيات.

الربجميات. • نظم 
الجلللللتلللللملللللاعللللليلللللة  الللللللعلللللللللللللوم   •

وال�سلوكية.
امللك  الللوزارة، وموؤ�س�سة  واأعلنت 
عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع 
امل�ساريع  اإعللان  �سيتم  اأنلله  »موهبة«، 
املتاأهلة للت�سفية النهائية بعد انتهاء 
بواقع  الإلللكللروين  التحكيم  مرحلة 
للبنات؛  ومثلها  للبنن  60م�سروعا 
للليللنللتللظللم املللتلل�للسللابللقللون بللعللد ذلللللك يف 

تفاعلية  قاعات  عرب  تاأهيلي  برنامج 
»موهبة«  تتولى  و�للسللوف  افرا�سية، 
الدولية  واملعار�ش  امل�سابقات  اختيار 

التي تتوافق مع خمرجات »اإبداع«.

الجدول الزمني
وحلللللددت اللللللللوزارة اجللللللدول الللزمللنللي 
على   »2016 »اإبلللللداع  اأوملللبلليللاد  ملللراحللل 

النحو التايل:
الت�سجيل  الأوللللللى:  املللرحلللللة   •
واإطاق »اإبداع« 2016 يف الفرة 
من 26 حمرم اإلى 25 من �سفر.

امل�ساريع  الثانية: رفع  • املرحلة 
بيانات  وفلللق منلللوذج  اإلللكللرونلليللا 
الفرة من 26 �سفر  امل�سروع يف 

اإلى 10 ربيع الأول.
التحكيم  الللثللالللثللة:  املللرحلللللة   •
الإلللللللللكللللللللروين للللللللمللل�لللسلللاريلللع يف 
اإلللى  الأول  ربيع   11 مللن  الللفللرة 

10 ربيع الآخر.
الربنامج  الللرابللعللة:  املللرحلللللة   •
الللللتللللاأهلللليلللللللللي للللللللمللل�لللسلللاركلللن يف 
الللتلل�للسللفلليللة الللنللهللائلليللة يف الللفللرة 

من 5 - 9 جمادى الأول.

الت�سفية  اخلام�سة:  • املرحلة 
النهائية لإبداع 2016 يف الفرة 

من 23 - 25جمادى الأول.
الور�سة  الأخللللرية:  املللرحلللللة   •
الدولية  للم�ساركات  التاأهيلية 
جللمللادى   4-2 ملللن  اللللفلللرة  يف 

الآخرة 1437.

الضوابط
وتلل�للسللمللنللت �للسللوابللط الللتلل�للسللجلليللل ما 

يلي:
• يكون امل�سارك �سعوديا اأو غري 
�سعودي من الفئة العمرية  12 

اإلى 20 �سنة 
• ل تتجاوز ن�سبة املقبولن من 

غري ال�سعودين %5.
• يللكللون امللل�للسللارك مللن املللدار�للش 
التابعة لاإدارة التعليمية التي 

يقام فيها »اإبداع«.
• يلللللتللزم الللطللالللب اللللراغلللب يف 
الأوملبياد، احل�سور  امل�ساركة يف 
اللل�للسللخلل�للسللي للللفلللعلللالللليلللات اأيللللللام 
مللعللر�للش الللتلل�للسللفلليللة الللنللهللائلليللة 

وخا�سة يوم التحكيم.

20 مـجاال للمشاركة
في األولمبياد الوطني

لإلبداع العلمي
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مبتعثون

يحيى عرقبي: االبتعاث يعزز المساواة
وينمي المعرفة

يحيى القبعة 
  

يحيى  الللطللب  كلية  مللن  املبتعث  تللنللاول 
اأثناء  واجهها  التي  ال�سعوبات  عرقبي، 
بللدايللة مللرحلللللة البللتللعللاث، حللتللى اجللتللاز 
الللزمللالللة الأمللريكلليللة يف اأمللرا�للش اجللد 
والللللليللزر، اأخلللريا.  وتللطللرق عرقبي عرب 
حللللوار ملللع »اآفلللللللاق« اإلللللى اإعلللجلللابللله بللللاأدب 
الللتللعللامللل وامللل�للسللاواة والللعللدل واحلللريللة، 
العن�سرية خال  بعيدا من كل �سوائب 

درا�سته اخلارجية.

�سف لنا جتربتك
يف مرحلة البتعاث؟

الللكللثللري،  جتللربلله جللملليلللللة، تعلمت مللنللهللا 
للليلل�للش يف امللللجلللال الللطللبللي فللحلل�للسللب، بل 
يف جللملليللع نللواحللي احلللليلللاة، ول �للسللك يف 
مثل  الللبللدايللة  يف  �سعوبات  واجللهللت  اأين 
الللغللربللة والللبللعللد علللن الأهلللللل واخللتللاف 
الواقع  وفهم  الوقت  مع  لكني  الثقافة، 
الللغللربللي وطللبلليللعللة ثللقللافللتللهللم، ديللانللتللهللم، 
جميع  على  تغلبت  وتعليمهم،  تعاملهم 
اللل�للسللعللوبللات، وكللانللت الللنللتللائللج اإيللجللابلليللة، 

واحلمد هلل.
البتعاث من طريق  بللداأت مرحلة 
لجتياز  جلللريزي  نيو  يف  كللابللان  معهد 
اخلللتلللبلللارات مللعللادلللة اللل�للسللهللادة الللطللبلليللة 
الليزر  يف  بحثية  �سنة  ثللم  الأمللريكلليللة، 
وتلل�للسللاقللط اللل�للسللعللر يف جللامللعللة كللوملللبلليللا 

بنيويورك.
�للسللنللوات يف  اأربلللع  بعد ذلللك ق�سيت 
بللو�للسللطللن يف تخ�س�ش  تللفللت يف  جللامللعللة 
والزمالة  البورد  اجتزت  حتى  اجللدية 
الأمريكية يف اأمرا�ش اجللد والليزر يف 
اأدر�ش يف بو�سطن،  اأكتوبر2015. وحاليا 
تخ�س�سي الدقيق وهو تقرحات اجللد.

ما اأهم ال�سمات التي اكت�سبتها
من الدرا�سة يف اخلارج؟

بعيدا  امل�ستمر  تطويره  ونلل�للسللره،  العلم 
الللتللعللامللل  اأدب  الآراء،  اخللللتللللاف  عللللن 

مراحل اختبار آيلتس 
عبداهلل العسيري

مبتعث من كلية العلوم اإلنسانية

جميع  اإن  اإذ  هللذا،  ع�سرنا  يف  الأ�سا�سيات  من  الإجنليزية  اللغة  تعلم  يعد 
الأبحاث اجلديدة واجليدة تكون يف اللغة الإجنليزية. وال�سبب يف ذلك اأن 
الدرا�سة يف اأف�سل اجلامعات على م�ستوى العامل تكون باللغة الإجنليزية. 
ولذا، كان لزاما علينا، نحن املبتعثن، درا�سة هذه اللغة على اأعلى م�ستوى 

لكي نواكب التطور يف عملية التعليم والتعلم.
وخو�ش  الإجنليزية  اللغة  درا�للسللة  يف  ال�سخ�سية  جتربتي  واقللع  ومللن 
املعاهد يف  العديد من  الللدول  لللدى معظم  فللاإن  عللام،  ب�سكل  اآيلت�ش  اختبار 
ثاثة  اأف�سلها  لكن  للغة،  عدة  معاهد  فهناك  الإجنليزية؛  اللغة  تدري�ش 

معاهد، هي: 
الأمريكي.  • املعهد 

الربيطاين.  • املعهد 
النيوزلندي. • املعهد 

وبخا�سة  اأدنلللى،  كحد  اأ�سهر  �ستة  اإللللى  اللغة  دار�لللش  يحتاج  مللا  وعلللادة 
الطاب الذين ل ميتلكون خلفية اأو اأ�سا�سات اللغة ومهاراتها، كي ي�ستطيع 

التقدم اإلى اإتقان اللغة العامة.
وتكون  اآيلت�ش  الإعللللداد لختبار  مللادة  الطالب يف  يللدر�للش  ذلللك  اأثللنللاء 
�ساعة ون�سفا يف اليوم مبعدل �سبع �ساعات ون�سف يف الأ�سبوع، يتم خالها 

التدريب على مهارات الختبار وكيفية الأ�سئلة والوقت املحدد لذلك.
ال�ستماع،  هللي:  اأ�سا�سية  مللهللارات  اأربلللع  مللن  اآيلت�ش  اخللتللبللار  ويللتللكللون 
 30 ال�ستماع  مهارة  ت�ستغرق  اإذ   التوايل،  على  والتحدث  الكتابة  الللقللراءة، 

دقيقة مق�سمة اإلى جزاأين »ا�ستماع 1، وا�ستماع 2«.
اأجلللزاء، ومدة  الللقللراءة، فهي مكونة من ثاثة  اإلللى مهارة  وبالن�سبة   
يقروؤها  قطعة  على  منها  جللزء  كللل  ويتكون  دقيقة،   60 هللي  عنها  الإجللابللة 
�سريع  وب�سكل  �سابقا،  تعلمها  التي  الأ�سا�سية  املللهللارات  با�ستخدام  املمتحن 
ي�سمى »امل�سح«، وذلك ل�ستغال الوقت لاإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة بتلك 

القطع الثاث.
و�سفيا؛  اأولهما  يكون  جللزاأيللن،  اإلللى  مق�سمة  فهي  الكتابة  مهارة  اأمللا   
يقوم  جللدول  اأو  هند�سيا  �سكا  اأو  �سورة  اأو  بيانيا  ر�سما  املمتحن  فيعطى 
تلك  لو�سف  �سابقا  تعلمها  التي  الأكللادميلليللة  املللهللارات  م�ستخدما  بو�سفه 

الر�سمة، اإذ اإن عدد الكلمات يف اجلزء الأول ل يقل عن 150 كلمة.
اأكادميي  �سوؤال  الكتابة، فهو عبارة عن  الثاين من مهارة  اأمللا اجلللزء   
وبا�ستخدام  اأكادميي  نقا�ش  ب�سكل  عليها  يجيب  كي  للممتحن  و�سعه  يتم 
اأن مدة  بالذكر  كلمة. وجدير  اإذ ل يقل عن 300  الأكادميية،  امل�سطلحات 

مهارة الكتابة 60 دقيقة لكا اجلزاأين.
وبعد اإجناز املهارات الثاث الأولى: ال�ستماع، القراءة والكتابة، يخرج 
التحدث  مهارة  اختبار  يف  لللدورة  ي�ستعد  لكي  الختبار  قاعة  من  املمتحن 
اأدنللى، فيبداأ املخترب  يف مدة قدرها 15 دقيقة كحد اأعلى، و11 دقيقة كحد 

ب�سوؤال الطالب عن املعلومات الأ�سا�سية له كال�سم والعمر والدرا�سة.
عليه  لللاإجللابللة  الطالب  عللن  مو�سوع  بللطللرح  املخترب  يللبللداأ  ذلللك  بعد 
ويحدث نقا�ش من املخترب والطالب �سفهيا اإذ يتم ت�سجيله �سوتيا لعملية 

التقييم النهائية.

واملللل�لللسلللاواة، الحلللللرام املللتللبللادل والللعللدل 
واحلرية، بعيدا عن العن�سريات.

هل ترى اأن املناهج
الأكادميية يف اجلامعات

املحلية ا�ستطاعت م�سايرة
التطور الذي ي�سهده الطب؟

مللا. لكن يف  اإلللى حد  نعم، هناك مواكبة 
اأهللم  التطبيق  يكون  قللد  الطبي،  املللجللال 
ل  الطب  يف  التطبيق  لأن  النظري،  من 

يحتاج  بل  فح�سب،  الطبيب  علي  يعتمد 
الطبية،  والإدارة  التمري�ش  تطوير  اإلى 
لتكون  منظومة تكاملية من جهات عدة.

ما املنافع الإيجابية
من ابتعاث ال�سباب ال�سعودي؟

التعلم  فللر�للسللة  ومللنللهللا:  كللثللرية،  منافعه 
يف جلللاملللعلللات علللريلللقلللة، اإجللللللللراء اأبلللحلللاث 
اآخللر ما  املبتعث، معرفه  تطور تخ�س�ش 
وروؤيللة  الأول،  العامل  دول  اإليه  تو�سلت 

الللواقللع،  اأر�لللش  على  العلوم  هللذه  تطبيق 
دون  ملللن  الآخللللريللللن  اآراء  تللقللبللل  وتللعلللللم 
البناء،  النقد  على  والتعود  ح�سا�سيات، 
والللعللمللل اجلللمللاعللي، والإ�للسللهللام يف تنمية 
العمل  حب  والوطن،  واملجتمع  املوؤ�س�سة 

والن�سباط، وم�ساركة املعلومات.

مواقف من فرتة البتعاث
ي�سعب ن�سيانها؟

الكثري  لي�ش هناك موقف حمدد، هناك 
الللتللي �ستبقى  اللللذكلللريلللات  والللكللثللري ملللن 
خللالللدة يف ذاكلللرتلللي، لللكللن قللد اأذكللللر منها 
اأول يوم و�سلت فيه اإلى اأمريكا  اإذ كانت 
مللواجللهللة الللثللقللافللة �للسللعللبللة يف الللبللدايللة. 
اأملللللا الللليلللوم الأجللللمللللل فللهللو يللللوم حتقيق 
والللبللورد  الزمالة  على  وح�سويل  احللم 
الأمللريللكللي يف اأملللرا�لللش وجللراحللة اجللد 

والليزر.

كيف تقيم تعاون جامعة
امللك خالد مع املبتعثني؟

اجللللمللليلللع بللللا ا�للسللتللثللنللاء كلللللان مللتللعللاونللا، 
اأمللور  وتي�سري  تعاونهم  علي  واأ�للسللكللرهللم 
مدير  معايل  بالذكر  واأخلل�للش  املبتعثن، 

اجلامعة، وكلية الطب واإدارة البتعاث.

ما ن�سائحك ملبتعثي
اجلامعة قريبا؟

اأنللل�لللسلللحلللهلللم بلللامللللثلللابلللرة والجللللتللللهللللاد يف 
قبل  واحل�سور  وبالن�سباط  الدرا�سة، 
اللللوقلللت امللللحلللدد واخلللللللروج بللعللد الللوقللت 
رفلل�للش  اأو  الللتلل�للسللجللر  وعلللللللدم  امللللللحلللللدد، 
واملللواد  الأبحاث  مثل  اجلانبية  الأعمال 
وعللدم  التخ�س�ش،  يف  اللل�للسللروريللة  غللري 
اأو ملن مل يحالفهم  ال�ستماع للمثبطن 
احلللللللظ.  كللمللا اأدعللللوهللللم اإللللللى ا�للسللتلل�للسللارة 
ال�سابقن يف املجال، وعدم مقارنة الذات 
بالآخرين، وعدم الوقوف عند حد معن 
تتعمق  اأن  ا�ستطعت  فكلما  الدرا�سة،  يف 
اأفلل�للسللل،  ذللللك  كلللان  تخ�س�سك  اأكللللرث يف 

واأخريا الدعاء وبر الوالدين. 

االسم:
يحيى علي عرقبي

التخصص:
التقرحات الجلدية
المرحلة العلمية:

دكتوراه
الجامعة:

جامعة تفت
المدينة:
بوسطن
الدولة:

الواليات المتحدة
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جامعات عالمية

هارفارد غازيت

ح�سلت من�ساآت جامعة هارفارد وفرق 
على  بللاجلللامللعللة،  امللل�للسللاريللع  تخطيط 
�سهادة »الريادة يف الطاقة والت�سميم  
 LEED بل  اخت�سارا  املعروفة  البيئي« 
اللللعلللامل، وهلللي املعنية  علللللى ملل�للسللتللوى 
باأف�سل ممار�سات وا�سراتيجيات يتم 
تبنيها داخل املن�ساآت لتقليل ا�ستخدام 
ملل�للسللاحللات �سحية  واإيللللجللللاد  الللطللاقللة 

مثلى لل�سكان. 
وتعد هارفارد حاليا، الأولى بن  
الأمريكية  املتحدة  الوليات  جامعات 
بل العامل اأجمع، التي ح�سلت مبانيها 
جمل�ش  ح�سب  العتماد  �سهادة  على 
البناء الأخ�سر اأو امل�ستدام الأمريكي 

.USGBC  املعروف اخت�سارا بل

متطلبات أساسية
وللللللللحللل�لللسلللول علللللللى تلللللللك الللل�لللسلللهلللادة 
العاملية  التي يعد امل�ستوى الباتيني 
الت�سنيف،  يف  الأعلى  منها  والذهبي 
مبتطلبات  امللل�للسللاريللع  تللفللي  اأن  يللجللب 
النقل  وخيارات  الطاقة  من  اأ�سا�سية 
اللللبلللديلللل وجللللللودة الللبلليللئللة الللداخللللليللة 

وفعالية املياه. 
يف ملللعلللر�لللش تللعللللليللقلله علللللللى فلللوز 
الرئي�ش  قلللال  بللاللل�للسللهللادة،   اجلللامللعللة 
الللتللنللفلليللذي وا�للللسللللع اللللللبللنللة الأولللللللى 
الأمللريكللي،  الأخلل�للسللر  الللبللنللاء  ملجل�ش 
هارفارد  �سهادة  »تعد  فللرزتللزي:  ريللك 
والت�سميم   الللطللاقللة  يف  )اللللريلللادة  يف 
هارفارد  ولأن  للغاية.  رائعة  البيئي( 
والأبللحللاث  الللعللايل  التعليم  يف  رائلللدة 
الللغللد، فها هي  قلللادة  قلللدرات  وتطوير 
تللثللبللت اأنلللهلللا اأر�لللللش خلل�للسللبللة لللاأفللكللار 

اجلديدة. 
اأي موؤ�س�سة ت�سعى  اأن  واحلقيقة 
العتماد  �سهادة  على  احل�سول  وراء 
ال�ستدامة  بق�سية  اهتمامها  يظهر 
ل�سيما  تبذلها،  التي  اجلللهللود  كللل  يف 
بعد ما اكت�سفت اأن 90% من انبعاثات 
الدفيئة اخلا�سة بالتربيد والت�سخن 
 700 ملللن  اأكللللرث  يف  م�ست�سرية  كللانللت 

مبنى منت�سر يف اأرجائها.
ملل�للسللاريللع  وفللللرت  اإجلللملللال  والآن 
مليون   4٫7 البيئة  حلماية  هللارفللارد 
ميزانية  كللاهللل  علللللى  اأملللريكلللي  دولر 
اجلللامللعللة يف كلللل مللنلل�للسللاآتللهللا، وقللللللللت 
النبعاثات  مللن  مللرى  طللن   11٫000

الكربونية ال�سارة كل عام. 

الهدف المرسوم
وملللا اأحلللرزتللله هلللارفلللارد مللن تللقللدم يف 
يجعلها  اللل�للسللارة  النللبللعللاثللات  تقليل 
عام  و�سعته  الللذي  الهدف  اإلللى  ت�سل 
الغازات  انبعاثات  تقليل  وهللو  2008؛ 
مللعللدلت  تقلي�ش  فيها  مبللا  اللل�للسللارة 

زيادتها بن�سبة30% بحلول 2016.
وبلل�للسللبللب جنللاحللهللا يف الللو�للسللول 
للللللللهلللدف امللللنللل�لللسلللود قللللللررت اجلللامللعللة 
الأولى  اللبنة  ال�ستدامة  خطة  جعل 
)امل�ستدام(  الأخ�سر  البناء  ملقايي�ش 

لهارفارد.
تعليقا على ما حققته اجلامعة،  
قلللاللللت نلللائلللبلللة اللللرئللليللل�لللش الللتللنللفلليللذيللة 

اجلامعة من اأجل و�سع لبنات ل�سنع 
القرار  والبحث عن موارد بديلة.  

تعليق
يف ملللعلللر�لللش تللعللللليللقلله علللللللى اأعللللمللللال 
»لر�للللللسللللللون«  فللل�لللسلللل  الللللتللللجللللديللللد يف 
اأول ف�سل  اأ�للسللحللى  اللللذي  الللدرا�للسللي، 
يللحلل�للسللل علللللى العلللتلللملللاد الللبللاتلليللنللي 
ل�سهادة الريادة  يف الطاقة والت�سميم  
الللبللاتلليللنللي،  قال  الللنللطللاق  البيئي يف 
ملللديلللر الللعللمللللليللات يف كللللليللة هلللارفلللارد 
للللللربلليللة جللا�للسللون كللالللرللل�للسللون: »اإنللله 
اأن  نللعلللللم  بللللاأن  الللثللنللاء  ي�ستحق  لأمللللر 
اأكللرث  ملل�للسللاحللات الللفلل�للسللل تللللوؤدي دورا 
باإخراج  التعليمية  العملية  دعللم  من 
ملللربلللن وبللاحللثللن و�للسللنللاع قلللللرار بل 
يللتلل�للسللع لإدمللللللللاج ال�لللسلللتلللداملللة داخللللل 
الف�سول ولتمديد فكرتها على الدوم 

وال�سعة«.
ويللجللرى الآن الللعللمللل علللللى قللدم 
و�ساق لتو�سعة مباين هارفارد القائمة 
معظم  يف  الأخ�سر  البناء  نظم  على 
الكليات، ومنها ما ح�سل بالفعل على 

هارفارد األولى عالميا
في تطبيق المباني المستدامة

بيئة  اإيجاد  »اإن  كاتي لب:  للجامعة، 
مبان خ�سراء  اجلامعة يف  �سحية يف 
التزاماتنا الكربى لتحقيق  اأحد  يعد 

عن�سر ال�ستدامة«.
بالعمل  لفخورة  »اإنللنللي  وتابعت 
الللل�لللسلللاق اللللللللذي بللللذللللله كللللل واحلللللللد يف 
هذا  حتقيق  على  مل�ساعدتنا  اجلامعة 
الإجنلللللاز الللكللبللري، والللتللحللدي الللقللادم 
اإكمال  نحو  قدما  التحرك  يف  يتمثل 
ما بنيناه على هذا الأ�سا�ش مب�ساركة 
اأغللوار  �سرب  على  والللطللاب  الأ�ساتذة 
وت�سميم  تقنية  مللن  اللللقلللادم  اجللليللل 

املباين ذات الأداء العايل«.
  

بداية الفكرة
تللرجللع بللدايللة فللكللرة اهللتللمللام هللارفللارد 
يف   2000 عللام  اإلللى  اخل�سراء  باملباين 
اخل�سراء   املباين  حركة  ظهور  بداية 
درا�للللسللللة حللالللة  هلللللارفلللللارد  اإذ جللمللعللت 
مل�ساريع معتمدة يف املباين اخل�سراء، 
مللع وجلللود مللوقللع اإللللكلللروين ت�ستقي 
املباين  مبللوارد  خا�سة  معلومات  منه 
اخل�سراء، وفريق ملثل هذه اخلدمات 
داخللللل اجلللامللعللة قللللررت هلللارفلللارد اأن 
املبادئ  من  مبجموعة  نف�سها  حتيط 

حلوكمة املباين اخل�سراء داخلها.
من  فلللريلللق  قللللام   ،2009 عللللام  يف 
اإطلللار  بلللاإطلللاق  مللتللنللوعللة  تخ�س�سات 
عام ملقايي�ش البناء الأخ�سر من اأجل 
م�ستدمية،  ت�ساميم  اإللللى  الللو�للسللول 
للل�للسللمللان كلللفلللاءة ا�للسللتللخللدام الللطللاقللة، 
عام  حتديثها  جللرى  املقايي�ش  وهلللذه 
الللللريللللادة  يف  بللا�للسللم  و�للسللملليللت   ،2014
)الن�سخة  البيئي  والت�سميم  الطاقة 
الللنللطللاق  ذات    LEED v4 الللرابللعللة( 
اأنللهللا عللامللة مميزة  الللذهللبللي ب�سبب  

لاأداء العايل للمباين اخل�سراء. 
املقايي�ش  تلك  هللارفللارد  وطبقت 
على اأكرث الأماكن ا�ستهاكا للطاقة 
املللخللتللربات،  وهللللي  األ  اجللللاملللعلللة؛  يف 
وللللرمبلللا يللرجللع ذللللك للل�للسللبللب كميات 
اأو ملللعللدلت  امللللعلللدات الللتللي بللاملللخللتللرب 

التهوية املطلوبة لاأمن  وال�سامة.
ومن ثم طبقت هارفارد  برنامج 
»اللللللريلللللادة  يف اللللطلللاقلللة والللتلل�للسللملليللم 
توفرياملياه  ل�سراتييجيات  البيئي« 
وال�ستخدام الأمثل للطاقة من اأجل 
مع  البيئة   على  ال�سار  الأثلللر  تقليل 
يف  الطبيعية  الإنلللللارة  تقنية  اإدخلللللال 
جتديدها  واملعاد  اجلديدة  امل�ساحات 

من املعمل.

أداة جديدة
واأدخلت هارفارد اأداة جديدة  لقيا�ش 
املللل�لللسلللاريلللع جللرى  تللكلللللفللة  حللليلللاة  دورة 
تللهلليللئللتللهللا خلل�للسلليلل�للسللا لللقلليللا�للش بلليللانللات 
ومللعللدلت مللنلل�للسللاآت هلللارفلللارد، ومللدى 
للبيئة  ال�سديقة  التقنيات  فعالية 

داخل من�ساآتها.
ي�ستخدم  امللللثلللال،  �للسللبلليللل  وعلللللى 
خملللتلللرب »نللللو�للللسللللريا« املللعللتللمللد �للسللمللن 
يف  »الللريللادة  لل�سهادة  الذهبي  النطاق 
نظام  الللبلليللئللي«،  والت�سميم   الللطللاقللة 
تربيد باحللقة املغلقة اإذ يعاد انت�سار 
يقلل  التربيد، مما  نظام  داخللل  املياه 
من ا�ستعمالها، ويجعل نظام التربيد 

اأكلللرث فللعللاللليللة. بللالإ�للسللافللة اإللللى ذلللك، 
يلللوجلللد الللعللديللد ملللن الأمللللاكللللن الللتللي 
اإعلللللللادة جتلللديلللدهلللا مبلللا فيها  جللللرى 
خمللتللرب »�للسللريمللان فللايللرتلل�للسلليلللللد« اإذ 
تركيب نظام مري من خوا�سه  مت 
تللتللبللع اجتلللاهلللات ا�للسللتللخللدام الللطللاقللة 
يف اللللوقلللت احلللقلليللقللي ل�للسللتللخللدامللهللا 
تتبعها  وميللكللن  لللهللا،  ال�ستجابة  مللع 
بللحلل�للسللب كلللل طلللابلللق، بلللل بللحلل�للسللب كل 

مكتب على حدة.  

دراسة علمية
يف  الباحثون  اأعلللد   ،2015 اأكللتللوبللر  يف 
درا�للسللة  الللعللامللة  لل�سحة  ت�سان  كلية 
اأن بيئة  اإلللللى  تللو�للسلللللوا مللن خللالللهللا 
امللللكلللاتلللب اخلللل�لللسلللراء )املللل�لللسلللتلللداملللة( 
تهويتها  يللجللرى  الللتللي  تلللللك  ل�سيما 
بلل�للسللكللل جللليلللد مللللع وجلللللللود ملللعلللدلت 
متدنية للغاية من امللوثات الداخلية 
وثلللللللاين اأكللل�لللسللليلللد اللللللكلللللربلللللون،  كلللللهللا 

مرتبطة بتقنية فنية عالية.
امل�ساعد يف علوم  الأ�ستاذ  وقللال   
تللقلليلليللم اللللتلللعلللر�لللش، ملللديلللر بللرنللامللج  

والبيئة  ال�سحية  للمباين  هللارفللارد 
الللعللامللليللة يف مللركللز هلللارفلللارد لل�سحة 
الرئي�ش  الللبللاحللث  الللعللامللليللة،  والللبلليللئللة 
لهذه الدرا�سة، الربوف�سيور جوزيف 
جل  من   %90 »نق�سي  معلقا:  اآلن،  
وقتنا يف املكاتب؛ ومع هذا ل نكرث 
كلللثلللريا بللنللوعلليللة الللبلليللئللة يف داخلللللهللا 
واأثرها على ال�سحة والإنتاجية.«     

واأ�لللسلللاف اأن مللوا�للسللفللات املللبللاين 
يف�سح  اأن  الآن  ت�سرتط  اخل�����س��راء 
ملللوردو املنتوجات عللن خللوا�للش املللواد 
واملواد الكيماوية التي ي�ستخدمونها 
داخللل  امل�ستخدمة  امللللواد  �سناعة  يف 

املباين.
بال�سحة  الرتلللقلللاء  اأجللللل  وملللن 
ال�ستدامة  مكتب  فريق  قرر  العامة 
التعاون  اخل�سراء،  املباين  وخدمات 
مللللع اللللبلللاحلللثلللن مللللن كللللليللة »تللل�لللسلللان« 
هلللارفلللارد وكللللليللة الللطللب يف هللارفللارد 
مللن اأجللللل ا�للسللتللخللدام الللبلليللانللات التي 
يلل�للسللتللقللونللهللا مللللن بللليلللانلللات املللنللتللجللات 
ما  اأف�سل  ب�سكل  ليفهموا  ال�سحية 
يللتللم اإدخلللالللله ملللن مللللواد يف ملل�للسللاريللع 

�سهادة الريادة  يف الطاقة والت�سميم  
الللبلليللئللي يف الللنللطللاق الللذهللبللي، مللثللل:  
مللركللز تللعللللليللم طلللاب كللللليللة الللقللانللون 
»كا�سبري�سون«، وجناح  ومركز طاب 

مبنى »كلينيكال وينغ«.
امللل�للسللاريللع بالإ�سافة    وكللل هللذه 
اإلللللللى غللللريهللللا، �للسللتللقللللل�للش ا�للسللتللخللدام 
 %50 بن�سبة  املياه  وا�ستهاك  الطاقة 
بللفلل�للسللل تللطللبلليللقللهللا لللنللظللام اإجللللللراءات 
األلللواح  امللل�للسللتللدام  مثل تركيب  الللبللنللاء 

الطاقة ال�سم�سية وغريها. 
وتلل�للسللعللى هلللللارفلللللارد يف اللل�للسلليللاق 
نللفلل�للسلله، للللللحلل�للسللول علللللى  فللهللم اأعللمللق 
بللرامللج  يف  بالتعمق  الللطللاقللة  لتقليل 
�سفر  �للسللهللادة  بللرنللامللج  منها  متنوعة 
للللللطللاقللة يف املللبللاين وبللرنللامللج حتللدي 
اأغلللللوار  �للسللرب  وراء  وتلل�للسللعللى  املللللبللللاين، 
بيلنغ  »ويللل  ت�سمى  اأخللرى  موا�سفات 
�ستاندرد« اأو موا�سفات البناء اجليد، 
تناأى  املوا�سفات  من  جمموعة  وهللي 
بنف�سها عن ا�ستخدام املواد الكيماوية 
واملواد من اأجل تعزيز ال�سحة العامة 

يف بيئة املباين.  

فوق: مبنى »وان وي�سرتن«
ل�سكن الطالب, الأول يف احل�سول على 
�سهادة الريادة يف الطاقة والت�سميم  
البيئي, وجرى ت�سميمه ليقلل من 
ا�ستخدام الطاقة بن�سبة 50% وكان 
اأول م�سروع يف اجلامعة يح�سل على 
ال�سهادة يف النطاق الف�سي.

 اإلى الي�سار: مبنى خمترب  »�سريمان 
فايرلند« للخاليا اجلذعية وق�سم 
البيولوجيا التجديد, الذي كان له 
ف�سل ال�سبق يف ا�ستخدام موا�سفات 
البناء امل�ستدام يف اجلامعة.
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جامعات عالمية

لقطات
الواليات المتحدة

تلل�للسللدر طلللاب اللل�للسللن والللهللنللد 
قللائللمللة اللللطلللاب امللل�للسللجلللللن يف 
الأمريكية  والكليات  اجلامعات 
عللدد  اإجلللملللايل  مللن   %45 بن�سبة 
اللللطلللاب، حلل�للسللب تللقللريللر �للسللدر 
عن معهد التعليم الللدويل، وهو 
منظمة غري ربحية ت�سجل تنقل 

الطاب منذ اأكرث من60 عاما.
اللللطلللاب  علللللدد  اأن  يلللذكلللر 
امل�سجلن يف اجلامعات والكليات 
عن   %10 بن�سبة  زاد  الأمللريكلليللة 
اإللللى  اإذ و�للسللل  املللنلل�للسللرم،  اللللعلللام 
الن�سبة  وهلللي  طللالللبللا،   974،936
وثاثن  اخلم�ش  طللوال  الأعلى 
التقرير  وي�سدر  املا�سية.  عاما 
�للسللنللويللا بلل�للسللراكللة ملللا بلللن وزارة 
ومكتب  الأمللريكلليللة  اخلللارجلليللة 

ال�سوؤون التعليمية والثقافية.

مالطا
اأقللللللللللرت الللللعللللديللللد ملللللن اللللللللدول 
الأوربللللليلللللة خللطللة عللمللل لللتللعللزيللز 
الللتللعللللليللم  الللللتللللعللللاون يف جمللللللال 
اللللعلللايل  ل�للسللتلليللعللاب املللهللاجللريللن 
اإللللليللللهللللا، تلل�للسللمللل حللللريللللة حللركللة 
وت�سهيل  والللبللاحللثللن،  الللطللاب 
وحت�سن  بال�سهادات،  العللراف 
الإطللللللللللللار اللللللقلللللانلللللوين لللللدخللللول 
على  واحل�سول  للدرا�سة  الباد 

الإقامة فقط.

روسيا
و�سع  الرو�سية  احلكومة  تعتزم 
ل�ستقطاب  جلللديلللدة  تلليلل�للسللريات 
الللعلللللمللاء الأجللللانللللب للللللتللدريلل�للش 
بغية  الللوطللنلليللة؛  جللامللعللاتللهللا  يف 
حتلل�للسللن جلللللودة الللتللعللللليللم ورفلللع 
التعليم  نللظللام  ملل�للسللتللوى  اأ�للسللهللم 
الللوطللنللي يف اللل�للسللاحللة الللدوللليللة. 
وتللللنللللوي احللللكلللوملللة ا�للسللتللقللطللاب 
الللللرو�للللش الللعللاملللللن يف اخلللللارج 
بللللزيللللادة   تللللبللللداأ  اأن  علللللللى  اأول، 
يف  الللرو�للش  غللري  العلماء  ن�سبة  
اإللللى 10%، مقارنة  الأملللر  بللدايللة 

بالأ�ساتذة الرو�ش احلالين.

السويد
الللللطللللاب  علللللللدد  زاد 
الحتللللللاد  دول  مللللن  الللللقللللادمللللن 
القت�سادية  واملنطقة  الأوروبلللي 
الأوروبلللللللللللليللللللللللللة، للللللللللللدرا�لللللسلللللة يف 
اجلللامللعللات اللل�للسللويللديللة رغلللم اأن 
ر�سوم الدرا�سة زادت بن�سبة %30 
عام 2015-2014  بر�سوم  مقارنة 
الأكادميي. وي�سل عدد الطاب 
الوافدين  25٫400 طالب، اأي ما 
الطاب  اإجمايل  من   %7 يعادل 
يف اجلامعات ال�سويدية باأ�سرها، 
نلل�للسللرتللهللا هيئة  حلل�للسللب درا�للللسللللة 

التعليم العايل ال�سويدية.

• جلللاملللعلللة كلللنلللديلللة بللحللثلليللة دولللليلللة 
التي  مونريال  مدينة  يف  موجودة 
تقع يف مقاطعة كيبك ذات الأغلبية 

الفرن�سية.
اأوقللفلله   بللوقللف  اجلللامللعللة  تاأ�س�ست   •
تلللاجلللر اأ�للسللكللتلللللنللدي الأ�للللسللللل ا�للسللملله  
جيم�ش مكغيل، اإذ وهب قطعة اأر�ش 
ومبلغا من املال لتاأ�سي�ش جامعة يف 

املدينة عام 1821.
• تعد واحللدة من اأعللرق اجلامعات 
يف كلللنلللدا، وبلللللداأت الللتللدريلل�للش خللال 
اأي  الللربيللطللاين،  ال�للسللتللعللمللار  حقبة 
الحتللاد  تاأ�سي�ش  مللن  عللامللا   46 قبل 

الكندي.
• عدد الأ�ساتذة  1٫603

ح�سب   39٫500 اللللطلللاب:  علللدد   •
اإح�سائية 2015

• عدد اخلريجن 250٫000
تللوفللر  كللللليللة خمللتلللللفللة،  بلللهلللا 21   •
لللللطللللابللللهللللا وطللللالللللبللللاتللللهللللا فلللر�لللسلللة 
احللل�للسللول علللللى درجلللللات و�للسللهللادات 
علمية يف اأكرث من 300 تخ�س�ش من 
التخ�س�سات الدرا�سية، مبا يف ذلك 

تعرف على 
جامعة 
مكغيل 
الكندية

 Mcgill
University

التدري�ش  ولللغللة  والللقللانللون.  الللطللب 
الإجنليزية، بيد اأن الطاب لديهم 
احلق يف تقدمي اأي عمل درا�سي اإما 

باللغة الإجنليزية اأو الفرن�سية. 
اللللللطلللللاب والللللطللللالللللبللللات  ميللللثللللل   •
اأكللرث من خم�ش جمموع  الللوافللدون 

الطلبة.
كلياتها  ب�ستى  اجلللامللعللة  حتللتللل    •
املرتبة  العليا،  والللدرا�للسللات  املهنية 
الت�سنيفات  يف  بللا�للسللتللمللرار  الأوللللللى 
الللتللي تن�سرها  تلللللك  الللوطللنلليللة مللثللل 

جملة ماكلن.
اأفلل�للسللل 50 جللامللعللة  تللقللع �للسللمللن   •
يف الللتلل�للسللنلليللف اللللعلللامللللي للللللجللامللعللات 
يف تلل�للسللنلليللف »اللللتلللاميلللز كللليلللو اإ�لللللش« 
الل24  اإذ جللاءت يف الرتيب  العاملي،  
؛ ويف  الأكللادميللي 2016-2015  للعام 
اإديوكان�سن«  هاير  »تللاميللز  ت�سنيف 
عام   39 الللل  املرتبة  يف  جللاءت  العاملي 

.2015-2014

خريجو الجامعة: 
• رئي�ش وزراء الكندي احلايل، 

جو�ستن ترادو.   
اللللكلللنلللدي  رجللللللل الأعللللللمللللللال   •

ال�سهري، �سيمور �سولوز .
ال�سري  الللربيللطللاين  اللللعلللامل   •
املوؤ�س�سن  اأحللد  اأو�سلر،  وليامز 
الأربلللللعلللللة مللل�للسللتلل�للسللفللى »جلللوهلللن 

هوبكنز« ال�سهري.

الطبي  والباحث  الفيزيائي   •
الأمريكي ت�سارلز اآر درو. 

حاصلون على جائزة نوبل
• رودلف ماركو�ش يف »الكيمياء 

»1992
• فرديريك �سودي يف الكيمياء 

1921
• اأرن�ست روثفورد يف الكيمياء 

1908
• جللاك �للسللوزتللاك يف الللطللب اأو 
علم وظائف الأع�ساء عام 2009

• اأتو هان يف الكيمياء 1944
• روبرت مونديل يف القت�ساد 

عام 1999
• رالف �ستاين يف الطب اأو علم 

وظائف الأع�ساء عام 2011
• اأندرو �سايل يف الطب اأو علم 

وظائف الأع�ساء عام 1977
• دايفيد هبل يف الطب اأو علم 

وظائف الأع�ساء عام1981
• فال في�ش يف الفيزياء 1980

ويللللللليلللارد بلللويلللل يف الللفللزيللاء   •
2009

اأو  الطب  يف  كفي  اأو  جوهن   •
علم وظائف الأع�ساء عام 2014

مللن  خلللريلللجلللا   138 حللل�لللسلللل   •
»رود�لللش«  منحة  على  اجلللامللعللة 
اأك�سفورد  جامعة  يف  للللللدرا�للسللة 

باململكة املتحدة.

دول »بريكس« 
توسع التعاون 
بين جامعاتها

يونيفرسيتي وورلد نيوز

اأبلللرملللت جمللمللوعللة دول »بللريللكلل�للش« 
ورو�للللسلللليللللا  )اللللللللربازيلللللللل   BRICS
اأفريقيا(  وجنوب  والهند  وال�سن 
اتللفللاقلليللة  امللللا�لللسلللي  نللوفللمللرب   18 يف 
ت�سمل  التعليم  جملللال  يف  مو�سعة 
الأبللللحللللاث امللل�للسللركللة واللللتلللعلللاون يف 
والن�سر  تدريب اخلريجين  جمال 

امل�سرك.
اخلللملل�للش،  الللللللدول  وزراء  وقللللع 
التفاقية املربمة يف مو�سكو ح�سب 
بيان �سدر عن وزير التعليم العايل 
بليد  اأفريقيا،  جنوب  يف  والتدريب 
اللللدول  نلليللابللة عللن وزراء  نللزمللانللدا، 

املعنية.
 واأم�����اط ن��زم��ان��دا ال��ل��ث��ام عن 
للللللجللامللعللات  »بلللريلللكللل�لللش«  �للسللبللكللة  اأن 
بن  للتعاون  رئي�سا  حمورا  �ستكون 
جللامللعللات الللللدول اخلللملل�للش، مللوؤكللدا 
اأفريقيا  جنوب  مللن  جامعة   12 اأن 

�ست�سارك يف امل�سروع.
اأن  »نللللللزمللللللانللللللدا«  واأ�لللللللسلللللللاف   
الهتمام  مللعللامل  حلللددت  التفاقية 
زيللادة  ومنها  التعليم،  يف  امل�سرك 
اللللللدعلللللم امللللخللل�لللسللل�لللش لللللاأبللللحللللاث، 
وتلل�للسللجلليللع الللللربامللللج امللل�للسللركللة يف 
الللللدرا�للللسللللات  اللللعلللايل واملللاجلل�للسللتللري 
و الللللدكللللتللللوراه، ونللل�لللسلللر خملللرجلللات 

جامعات الربيك�ش. 
جلللللللللللاءت التلللللفلللللاقللللليلللللة ثللللمللللرة 
اجللتللمللاعللات عللللدة جللمللعللت الللللللوزراء 
اأوائلللل  اخلللملل�للش  الللللدول  املعنين يف 
هللللذا اللللعلللام يف الللللربازيللللل لللتللقللويللة 
تلللدويلللل الللتللعللللليللم اللللعلللايل، ولللدعللم 
وتعزيز  الأكادميي،  النتقال  حرية 
مللفللهللوم الللتللعللللليللم الللفللنللي واملللهللنللي، 
والللعللمللل علللللى تلللوفلللري تللعللللليللم عللال 
ذي جللللودة �للسللاملللللة جلللملليللع اللللدول 

الأع�ساء.
 ومن هذه الجتماعات ما عقد 
املا�سي يف معهد مو�سكو  ال�سهر  يف 
للللللللعلللاقلللات الللللدوللللليللللة، حتللللت ا�للسللم 
»الللقللمللة اجلللامللعلليللة الللعللامللليللة لللدول 

اأكرث من 400  الربيك�ش«، وح�سره 
ممثل مللن اجلللامللعللات الللرائللدة من 

الدول اخلم�ش.
الرئي�ش لذلك  الللهللدف  وكللان   
الجللللتللللمللللاع، تللللبللللادل اخلللللللللربات يف 
التعليم، واإطاق عدد من املبادرات 

النوعية لتح�سن التعليم العايل.
من  العديد  التفاقية  و�سملت 
العام  التعليم  جمللال  يف  الأنلل�للسللطللة 
الأكادميية  ال�سيا�سة  وا�سراتيجية 

والتعليم الفني واملهني. 
علللللى  تلللعللللللليلللقللله  ملللعلللر�لللش  ويف 
التللفللاقلليللة، قللال نللزمللانللدي: »نريد 
اأن نتعاون يف حت�سن جودة التعليم 
من  فالتعاون  املعلمن؛  وتللدريلل�للش 
�ساأنه العراف بتاأ�سي�ش جمموعة 
عللمللل الللربيللكلل�للش لللتللطللويللر تللدريللب 
الللتللعللللليللم الللفللنللي واملللهللنللي مللن اأجللل 
وتبادل  الوطنية  التقارير  تطوير 
املفاهيم والطرق والآليات والأدوات 
العمل  قوى  وطلب  عر�ش  لتحليل 

للدول الأع�ساء«.
الركيز  اأن  نللزمللانللدي  ويلللرى 
مفتاح  واملهني  الفني  التعليم  على 
ا�للللسللللراتلللليللللجللللي ملللللعللللاجلللللة قلل�للسللايللا 
وحتديات ملحة تعاين منها الدول 
والفقر؛  البطالة  منها  الأعلل�للسللاء 
الفنية  اللللدول  تلك  اإمللكللانلليللات  لأن 
من �ساأنها اأن توفر حلول اقت�سادية 
يف  م�ساعدتهم  ثللم  وملللن  لل�سباب، 

حل تلك امل�سكات.

بليد نزماندا , وزير التعليم العايل 
والتدريب يف جنوب اأفريقيا

العدد 163  |  17 صفر 1437  |  29 نوفمبر 2015



دراسات

دراسة تكشف األصول الفكرية
للممارسات األخالقية والتربوية لدى طالب الجامعة

أحمد العياف 

اأجلللللرى الأ�لللسلللتلللاذ املللل�لللسلللارك يف اأ�لللسلللول 
الللربلليللة بللكللللليللة الللربلليللة بللاجلللامللعللة، 
الدكتور  هاين �ساح املقدادي، درا�سة 
للممار�سات  الفكرية  »الأ�سول  بعنوان 
الأخلللاقللليلللة واللللربلللويلللة للللدى طللاب 
جامعة امللك خالد«، مبينا اأن الأ�سول 
اللللفلللكلللريلللة تلللعلللنلللي جملللملللوعلللة املللللبللللادئ 
والأ�سا�سيات  واملللعللتللقللدات  واملنطلقات 
التي  امل�سائل  حللول  لاإن�سان  الفكرية 
تهمه، والتي تكون م�سوؤولة عن اختيار 

منظومته الأخاقية والربوية.
اجلامعة  طللاب  تاأكيد  وا�ستنتج 
اأن هذه الأ�سول هي معتقدات مركزية 
اآنللليلللة �سهلة  للللهلللم، وللليلل�للسللت  بللالللنلل�للسللبللة 
الللتللغلليللري، كللمللا اأكللللد اهللتللمللام اجلللامللعللة 
باملنظومة الأخاقية والربوية. وقال 
اإن الللدرا�للسللة ا�للسللتللفللادت من  امللللقلللدادي 
ال�سابقة يف بع�ش اجلوانب،  الدرا�سات 
كالطاع على الأدب النظري املرتبط 
ارتباطها  وملللدى  الللفللكللريللة  بللالأ�للسللول 

ببنية النظام الجتماعي. 

عينة من 588 طالبا
احللتللوت  علمية  اأداة  الللدرا�للسللة  و�للسللعللت 
من  عينة  على  طبقت  فللقللرة،   69 على 
588 طالبا،  قللوامللهللا  اجلللامللعللة  طلللاب 
الع�سوائية  بللالللطللريللقللة  انللتللقللاوؤهللم  مت 
الف�سل  خال  اأبها  مبدينة  الب�سيطة، 
الللدرا�للسللي الللثللاين مللن الللعللام اجلامعي 

.2014-2013

متغيرات الدراسة
ومتثلت متغريات الدرا�سة فيما يلي:

بللعلل�للسللو هيئة  الللطلللللبللة  • عللاقللة 
اللللتلللدريللل�لللش )قللللويللللة، مللتللو�للسللطللة، 

�سعيفة(.
• املللرحلللللة الللدرا�للسلليللة )درا�لللسلللات 

عليا، بكالوريو�ش، دبلوم(.
• ملل�للسللتللوى دخلللل الأ�لللسلللرة )اأقلللل 
من 3000 ل 6000، اأقل من 6000-

9000، اأكرث من 9000(.
• مللل�لللسلللتلللوى تللعللللليللم اللللواللللديلللن 
)الأب: جامعي، ثانوي، دون ذلك، 
الأم: جامعية، ثانوية، دون ذلك(.

)مللتللزوج،  الجتماعية  احلللالللة   •
اأعزب(.

• مكان ال�سكن )املدينة، القرية(.
• عدد �ساعات ا�ستخدام الإنرنت 
)اأقلللللللل مللللن �لللسلللاعلللتلللن، �للسللاعللتللن 
اإلللى اأربللع �ساعات، اأكللرث من اأربللع 

�ساعات(.

مشكلة الدراسة
التعرف  يف  البحثية  امل�سكلة  وتللكللمللن 
املتغريات على  اأثللر جمموعة من  على 
على  الإجابة  خال  من  الأ�سول  هذه 

�سوؤايل الدرا�سة، وهما: 
املوجهة  الفكرية  الأ�للسللول  مللا   •
للممار�سات الأخاقية والربوية 
ال�سائدة لدى طاب جامعة امللك 
خللالللد يف ظلللل مللتللغللريات الللعللوملللة 

وموجة احلداثة؟
فلللللروق ذات دلللللة  تلللوجلللد  هلللل   •
اإحلل�للسللائلليللة بلللن تللقللديللرات طلبة 

من  فللعللال  عن�سرا  ب�سفتها  والأفلللكلللار 
الللعللنللا�للسللر امللللللوؤثلللللرة يف بللنلليللة الللنللظللام 
الللتللعللللليللمللي ومبللخللرجللاتلله؛ وللللذللللك ل 
التي  امل�ساقات  اإدراجللهللا �سمن  مللن  بللد 

تطرحها الكليات.
واأ�لللللسلللللاف »ا�لللسلللتلللفلللادت اللللدرا�لللسلللة 
احلللللاللللليللللة ملللللن جمللللمللللوع الللللدرا�للللسللللات 
من  التي  اجلللوانللب  بع�ش  يف  ال�سابقة 
النظري  الأدب  على  الطلللاع  اأهمها: 
املللرتللبللط بلللالأ�لللسلللول الللفللكللريللة وملللدى 
الجتماعي،  الللنللظللام  ببنية  ارتللبللاطللهللا 
على  اعتمدت  احلالية  الدرا�سة  اأن  اإل 
الللتللقلليلليللم الللللذاتللللي ملللن قللبللل الللطللاب 

اأنف�سهم«. 

نتائج الدراسة
وتو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج منها: 

• تللاأكلليللد طلللاب جللامللعللة امللللللك 
هللي  الأ�لللللسلللللول  هلللللذه  اأن  خلللاللللد 
معتقدات مركزية بالن�سبة لهم، 
ول  التغيري،  �سهلة  اآنية  ولي�ست 
بتبدل  وتللتللبللدل  تلللزول  اأن  تلبث 
الللللظللللروف، بلللالإ�لللسلللافلللة اإللللللى ما 

الجتماعية  الللدرا�للسللات  وجميع 
بن  قوية  عاقة  ثمة  اأن  تللوؤكللد 
الللديللن والللقلليللم؛ فللالللديللن يللوؤثللر 
م�ستوى  علللللى  الللقلليللمللة  نلل�للسللق  يف 
م�سدر  لأنلله  الفعل،  اأو  الإدراك 
حقيقة  الللديللن  ي�سكل  اإذ  القيم، 
يف املجتمع الإن�ساين؛ لأنه يوؤلف 
وحدته من خال القيم املطلقة 
والغايات العامة، وبذلك تتحكم 
القيم الدينية يف احلياة الأ�سرية 
والجللللتللللمللللاعلللليللللة والأخللللاقلللليللللة 

اخلا�سة بالفرد واملجتمع..

التوصيات
نقاط  ال��درا���س��ة يف  تو�سيات  وج���اءت 

اأبرزها:
• ك�سفت الدرا�سة وجود عاقة 
اإيللجللابلليللة بلللن عللاقللة الللطللاب 
وعليه  الللتللدريلل�للش،  هيئة  بع�سو 
يجب على اجلامعة عقد دورات 
تدريبية يتم من خالها تدريب 
اأعللل�لللسلللاء هلليللئللة الللتللدريلل�للش على 
و�للسللع خللطللط وا�للسللراتلليللجلليللات 

اجللللاملللعلللة لللللاأ�للللسللللول الللفللكللريللة 
لديهم؟

مصطلحات الدراسة
الدرا�سة  م�سطلحات  الباحث  و�للسللرح 

على النحو الآتي:
• الأ�سول الفكرية: جمموعة 
امللللبلللادئ واملللنللطلللللقللات واملللعللتللقللدات 
لاإن�سان  الفكرية  والأ�للسللا�للسلليللات 
حلللول امللل�للسللائللل الللتللي تهمه والللتللي 
تللللكللللون ملللل�للللسللللوؤولللللة علللللن اخلللتللليلللار 
والربوية،  الأخاقية  منظومته 
الظواهر  فهم  اإطللارهللا ميكن  ويف 
ال�سلوكية وتف�سريها والتنبوؤ بها.

الأخ��الق��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة   •
ال��رتب��وي��ة: كلللل ملللا يلل�للسللدر عن 
و�سلوكيات  ت�سرفات  من  الطلبة 
املدينة  داخللل  كانت  �سواء  واأفعال 

اجلامعية اأو خارجها.

تعليق الباحث
واأو�لللسلللح الللبللاحللث تللاأكلليللد الللعللديللد من 
املعتقدات  درا�للسللة  اأهللملليللة  اللللدرا�لللسلللات، 

متللتللاز بلله اجلللامللعللة مللن ت�سكيل 
لديها  اإن  اإذ  داخلللللهللا  ذاتلليللة  قللوة 
من القوة والكفاءة على مقاومة 
كل ما هو دخيل، وي�سكل خطرا 

اأو تهديدا لها.
باملنظومة  اجلللامللعللة  اهللتللمللام   •
بادرت  اإذ  والربوية،  الأخاقية 
اإللللى اإ�للسللدار اإطللارهللا الأخللاقللي 
التي دعت فيه اإلى �سرورة تاأكيد 
تنح�سر  ل  اجلامعة  وظيفة  اأن 
يف الوظائف الثاث: التعليمية 
والبحثية وخدمة املجتمع، بل ل 
بد من تقدمي هذه الوظائف يف 
اإطلللار اأخللاقللي يللحللدد جمموعة 
ملللللن اللللتلللوجللليلللهلللات، وامللللعلللايلللري 
الأخلللللاقللللليلللللة، وامللللل�للللسللللوؤوللللليللللات، 
يتم  التي  واملحاذير  وال�سوابط، 
التفاق عليها ويحكم املمار�سات 
اإذ مت  اجلللامللعللة،  داخلللل جمتمع 
تللخلل�للسلليلل�للش جلللللزء مللللن الإطللللللار 

الأخاقي له.
• طللللاب جللامللعللة امللللللللك خللالللد 
ال�سعودي  املجتمع  من  جللزء  هم 

ت�ساعدهم يف الإ�سهام الفعال يف 
الأ�لللسلللول لت�سبح  هلللذه  تللر�للسلليللخ 

خارطة �سلوكية لدى الطلبة.
• على دائرة الإعام باجلامعة 
اأن تبادر اإلى الإعان عن الإطار 
تتبناه بجميع  الللذي  الأخللاقللي 
ول  املتاحة،  والإمكانيات  ال�سبل 
بد من اأن يكون طاب اجلامعة 
على وعي وعلم بهذا الإطار من 
خللللال تللدريللبللهللم بلل�للسللكللل عملي 
على ال�سلوكيات واملمار�سات التي 

يتبناها هذا الإطار.
• �لللللسلللللرورة قلللليللللام ملللوؤ�لللسللل�لللسلللات 
هللذه  بت�سمن  الللعللايل  التعليم 
الأ�للسللا�للسلليللات �للسللمللن املللللواد التي 
والكليات،  اجلامعات  يف  تللدر�للش 
الأ�سا�سية  املللفللردات  من  لت�سبح 

يف املواد.
املناهج  بناء  النظر يف  اإعلللادة   •
لتكون  و�للسلليللاغللتللهللا  الللدرا�للسلليللة 
الأ�لللسلللول الللفللكللريللة واحللللدة من 
عملية  يف  الأ�سا�سية  املوجهات 

بنائها.
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ثقافة

بين مقرود
ومحظوظ

د. أحمد التيهاني

يحكى اأنه انت�سر خرب �سفاهي مفاده: اأن معايل امل�سوؤول �سي�سدر قرارا 
اإداريا بتعين مقرود الفاهم اأمينا عاما لل .........

اأن »مقرود« هو الرجل  اتفق املن�سفون وامل�ستقلون والأنقياء على 
وكتب  عللامللا،   25 املللجللال  يف  متطوعا  عمل  فقد  املن�سب،  لهذا  املنا�سب 

ع�سرات املقالت والأبحاث اجلادة عن طرائق تطوير هذا القطاع.
برية  رحلة  امل�ستقوي يف  اآل  »�سلة« من  القرار، خرجت  قبيل �سدور 
املو�سوع،  امل�ستقوي  من�ش  اأثللار  ال�سواء،  ن�سج  انتظار  اأثناء  ويف  »�سلعّية«، 
مذكرا »�سلته« بخطورة تعين مقرود الفاهم؛ لأنه ل يحب اآل امل�ستقوي، 
ول يوؤمن باأفكارهم، وينتقد اأدبياتهم وممار�ساتهم على الدوام، فاتفق معه 
امل�سوؤول،  معايل  ملنا�سحة  منهم  اثنن  اإيفاد  وقللرروا  »امل�ستقوين«،  بقية 
امتيازاتهم،  ببع�ش  �سيع�سف  الللذي  اخلطري  الللقللرار  هللذا  مللن  وحتللذيللره 

ويوؤثر على مكت�سباتهم ال�سخمة التي راكموها منذ بداية القرن.
يف اليوم التايل، تعطر املندوبان بدهن عود فاخر، ولب�سا »ب�ستيهما«، 
وذهللبللا اإلللى معايل امللل�للسللوؤول، فللحللذراه مللن تعين مللقللرود، وذكلللراه بالإثم 
العظيم الذي �سيبوء به عند تعيينه هذا الرجل يف موقع يتعلق بالثقافة 
والعقول، قائلن: كيف �ستلقى اهلل وقد مكنت هذا »الليبلماين« من عقول 
قال،  كما  لأنلله،  الفاغر؛  تعين حمظوظ  معاليه  على  واقرحا  النا�ش؟ 
با  فللارغ  »فللاغللر«  ا�سمه:  على  اأنلله  احلقيقة  بينما  العقول،  على  موؤمتن 

مبداأ، مما يجعله �سْهل النقياد لآل امل�ستقوي واأفكارهم وخمططاتهم.
فهو  »ال�سو�سرة«،  و  »ال�سداع«  لل  م�ستعدا  يكن  مل  امل�سوؤول  معايل 
يعرف اأن رف�سه الإذعان لن�سيحة املندوَبن، �سيف�سي اإلى »ها�ستاقات«، 
و�سكاوى »منا�سحاتّية« �سّرية ت�سل اإلى امل�سوؤولن الأعلى؛ ولذا �سرف 
النظر عن تعين مقرود الفاهم، واأ�سدر قرارا بتعين حمظوظ الفاغر.
ودار  مبللقللرود،  ات�سل  عمله،  حمللظللوظ  مبا�سرة  مللن  اأ�للسللبللوع  بعد 

احلوار الآتي:
- حمظوظ: »اهلل مي�سيك باخلري«.

ن�ساأل  املن�سب اجلديد..  بالنور، ومبارك  »اهلل مي�سيك  - مقرود: 
اهلل اأن يعينك ويوّفقك«.

- حمظوط: »اهلل يبارك فيك.. واهلل يا اأخي اإين حمتا�س، وم�س 
فاهم اأي �سيء يف هذا العمل واأح�ّش اإين تورطت، برغم اأن الراتب ممتاز، 

وفوق ما كنت اأتوقع«.
- مقرود: اأنت لها، وت�ستاهل الراتب.

- حمظوظ: يا اأخي اأنت اأكرث النا�ش خربة بعملي اجلديد، واأحب 
�سنة  الأولللى  الائحة  و�سعت  التي  اللجنة  اأع�ساء  هم  من  اأ�ساألك:  اأن 

1413؟
- مللقللرود: هللم: فلللان، وفلللان، وفلللان، وكلللان معهم فلللان، لكنه 
واإمنلللا عدلوا  جللديللدة،  ي�سعوا لئحة  ال�ستمرار، ومل  عللدم  عللن  اعللتللذر 
املادتن: 18 و 22. ففي املادة 18 غريوا كلمة: »يجوز«، اإلى: »يحق«، ويف 

املادة 22، غريوا �سرط م�سي 3 �سنوات اإلى 5 �سنوات.
وودي  كنت حمللتللارا،  اإين  »واهلل  عليك،  اهلل  �ساء  مللا  - حمللظللوظ: 

اأ�ساألك اأي�سا عن الهيكلة الإدارية، وتق�سيم الفروع.. متى متت؟«.
�سعت الهيكلة �سنة 1405هل، بال�ستعانة بخرباء اإدارين  - مقرود: وحُ
كلت  عرب واأجانب، منهم: فان، وفان، وفان، لكن يف �سنة 1417هل، �سحُ
جلنة عّدلْت الهيكلة باإ�سافة اإدارة تقنية، وفرع جديد يتواءم مع النظام 

الإلكروين.
- حمظوط: اهلل يكرث خريك.. هذي معلومات مهمة جدا بالن�سبة 
يل، وما وجدت اأحدا من املوظفن ول من غريهم يعرفها �سواك، وما 

اأ�ستغني عنك اأبدا.. �سكرا لك.
- مقرود: العفو.

بعد اإغاق الهاتف، زفر مقرود زفرة غبنية عميقة م�سوبة بحرقة 
وطنية �سادقة، وقال لنف�سه بح�سرة بالغة: اآاآاآاآاآاآه اآاآاآاآاآه يا بلد!

إذا عسعسَ 
الليل

أحمد العياف 

�للسللدد وكلليللل كللللليللة الللعلللللوم الإنلل�للسللانلليللة 
للللللتللطللويللر واجللللللللودة، اأ�لللسلللتلللاذ الللعلللللوم 
العربية  اللغة  بق�سم  امل�ساعد  اللغوية 
بن  مفلح  الدكتور  باجلامعة،  واآدابها 
لي�ست  اجلامعة  اأن  القحطاين  زابللن 
والختبارات  املللقللررات  لتقدمي  مكانا 
ومللنللح اللل�للسللهللادات فللقللط، بللل هللي بيئة 

تكوين علمي وفكري وثقايف.
اأن يعي كل ع�سو  وقللال: »ينبغي 
الللللدور«، مو�سحا  هللذا  تللدريلل�للش  هيئة 
الطالب  دور  اأن  »اآفللللاق«  مللع  حلللوار  يف 
اجلللامللعللي مللهللم وفللاعللل، وا�للسللفللا اإيلللاه 
باأنه ركن اأ�سا�سي يف العملية التعليمية 

والأكادميية. 

لنبداأ بخلفيتك الأكادميية؟
حلل�للسلللللت علللللللى بلللكلللاللللوريلللو�لللش اللللللغللة 
الللعللربلليللة واآدابللللهللللا ملللن جللامللعللة امللللللك 
خالد 1421 واملاج�ستري من جامعة اأم 
جامعة  من  والدكتوراه   1427 القرى 

القاهرة مطلع عام 1433.
 واأفللللللدت وهلل احللللملللد ملللن هللذه 
املللوؤ�للسلل�للسللات الللعلللللملليللة اللللثلللاث، ولللكللل 
العلمي  ملللا ميلليللزه يف الجتلللللاه  مللنللهللا 
التعليمية  والللفللللل�للسللفللة  والأكللللادميللللي 

واملنهجية والبحثية.

هل اأنت مع احل�سول
على الدكتوراه من خارج 

ال�سعودية يف تخ�س�ش
اللغة العربية واآدابها؟

القحطاني: 
الجامعة 
بيئة تكوين 
علمي 
وفكري 
وثقافي  

بعد  اأ�للسللعللر  لكنني  مللو�للسللوعلليللا،  لي�ش 
بللدايللتللي يف  علللللى  ونلل�للسللف  �سنة  م�سي 
كتابة مقال اأ�سبوعي يف �سفحة الراأي 
بلل�للسللحلليللفللة مللكللة، بلل�للسلليء ملللن الللر�للسللا 
لتقدمي  نافذة  وجللدت  لأنني  الذاتي؛ 
ما ميكن اأن يكون منا�سبا من الأفكار 
والللللللروؤى الأكلللادميللليلللة والجللتللمللاعلليللة 
تتيح  ال�سحفية  والكتابة  والوطنية، 
وامل�ساركة،  التعبري  فر�سة  لاإن�سان 
تكون  اأن  نف�سه ميكن  الوقت  وهللي يف 
الكاتب  يجنح  حينما  خطريا  منزلقا 
املتلقي  ا�ستمالة  الإثللارة، ويحاول  اإلى 

على ح�ساب احلقيقة.

براأيك.. كيف ميكن للجامعة
اأن ت�سهم يف تكوين هوية

الطالب اجلامعي؟
اجلامعة لي�ست مكانا لتقدمي املقررات 
والختبارات ومنح ال�سهادات فقط، بل 
اإن دورها يتجاوز هذا كثريا؛ فهي بيئة 
تكوين علمي وفكري وثقايف، وينبغي 
هذا  تدري�ش  هيئة  ع�سو  كللل  يعي  اأن 
الدور، واأن ي�سهم يف تنفيذ جانب من 

دور اجلامعة يف هذا ال�سياق.
والعاملية  الإقليمية  وامل�ستجدات 
املللجللال  جتللعللل دور اجلللامللعللة يف هلللذا 
اإللللى  �للسللعلليللا  الأهلللمللليلللة،  غلللايلللة  الآن يف 
خلللللق بلليللئللة تللفللكللري ملللتلللوازن، وتللكللويللن 
وتعي  بربها  توؤمن  واعية  �سخ�سيات 
وتنطلق  والإنلل�للسللاين،  الوطني  دورهلللا 
يف تعاملها من تعاليم ديننا الو�سطي 
التطرف  مفاهيم  جميع  ينبذ  الللذي 

وممار�ساته.

اأيلللللا كللللان الللتللخلل�للسلل�للش ومللهللمللا كللانللت 
طبيعة العمل.

وكلللل اأ�للسللتللاذ جللامللعللي يللنللبللغللي له 
الللدقلليللق  تللخلل�للسلل�للسلله  بلللن  يللللللوازن  اأن 
وامللللفلللاهللليلللم والهلللتلللملللاملللات الأخلللللرى 
وا�سراتيجيات  واجللللودة  كالتطوير 
الوطنية  بالق�سايا  والوعي  التدري�ش 

والجتماعية والثقافية املحيطة.

ما دور طلبة اجلامعة يف حتقيق 
اجلودة؟

واللللطلللاللللب  وفلللللاعلللللل،  ملللهلللم  دور 
التعليمية  العملية  يف  اأ�للسللا�للسللي  ركلللن 
والأكلللادميللليلللة، وبللتللعللاونلله مللع اأعلل�للسللاء 
الفر�ش  وا�ستثماره  التدري�ش  هيئة 
املتاحة يف اجلامعة يتحقق  التعليمية 

الهدف املرجو. 
ماذا عن بقاء املعيدين اأكرث من 

�سنتن دون اإكمال درا�ستهم العليا؟
اخلللا�للسللة،  ظللروفلله  �سخ�ش  لللكللل 
واإجلللللراءات  طبيعته  تخ�س�ش  ولللكللل 
وعموما  فيه،  القبول  على  احل�سول 
باأن ي�سارع  اأن�سح كل معيد وحما�سر 
اأغرته الظروف  باإكمال درا�سته مهما 
الأكلللادميللليلللة والجللتللمللاعلليللة بللالللبللقللاء، 
متتابعة  حمطات  الأكللادميللي  والعمل 
يف  بالتوقف  منا  اأي  ير�سى  األ  يجب 

اإحداها.

ب�سفتك كاتب راأي
يف �سحيفة مكة..

ما تقييمك لهذه التجربة؟
ورمبللا  دقلليللقللا  لي�ش  لنف�سي  تقييمي 

العلمية  احل�سول على الدرجات 
الللعللللليللا يف اللللللغللة الللعللربلليللة ملللن خلللارج 
اململكة خطوة بداأتها بع�ش اجلامعات 
اأكللللرث ملللن 40 �سنة،  اللل�للسللعللوديللة مللنللذ 
وكانت نتائجها اإيجابية جدا، وقدمت 

لنا اأ�سماء علمية كبرية.
وعلللللللى ملل�للسللتللوى جلللاملللعلللة امللللللك 
خالد، قطع ق�سم اللغة العربية واآدابها 
يف كللللليللة الللعلللللوم الإنلل�للسللانلليللة، �للسللوطللا 
لديه  فاأ�سبح  امل�سمار؛  هللذا  يف  جيدا 
اأ�ساتذة �سعوديون ابتعثوا وتخرجوا يف 
زيللادة على  والقاهرة،  جامعتي دم�سق 
الزماء الذين تخرجوا يف اجلامعات 
الللل�لللسلللعلللوديلللة، وابلللتلللعلللث الللقلل�للسللم مللنللذ 
الللزمللاء  مللن  علللددا  �سنوات  �ست  نحو 
املللعلليللديللن واملللحللا�للسللريللن للللللدرا�للسللة يف 
اأمريكا وبريطانيا واأ�سراليا وفرن�سا 

وكندا.
ونلللحلللن نلللعلللول عللللليللهللم كلللثلللريا يف 
العلمي  احلللللراك  زيللللادة  يف  امل�ستقبل 
واللللبلللحلللثلللي علللللللى مللل�لللسلللتلللوى الللقلل�للسللم 
واجلامعة، وهذا التنويع يف الجتاهات 
الأكللادميلليللة �للسللروري، وهللو جللزء من 
ونتائجه  الأكلللادميلللي  الللعللمللل  اأهلللللداف 
اجلامعات  قللوة  كللانللت  مهما  اإيللجللابلليللة 
العربية  اللغة  تخ�س�ش  يف  ال�سعودية 

وم�ستوى الثقة بها.

ما عالقة اللغة العربية
والنحو وال�سرف بوكالة

الكلية للتطوير واجلودة؟ 
اللللعلللاقلللة بلليللنللهللمللا وثللليلللقلللة، واجللللللودة 
مفهوم عام يتعلق بالن�ساط الإن�ساين 
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أسبوعية جامعة الملك خالد

إعالم

ات
اء
فض

�سبتمرب  وحللتللى   2006 �سبتمرب  مللن 
املللركللز  املللوقللع حللالللًيللا  2007، ويللحللتللل 

الثاين.
 وتلل�للسللع مللوؤ�للسلل�للسللة كللوانللتللكللا�للسللت 
في�ش  الإليكرونية،  املللواقللع  لتقييم 
بوك، يف املركز 15 يف الوليات املتحدة 
وفقا لإقبال امل�ستخدمن عليه، بينما 
 14 املللركللز  يف  كومبيت  مللوقللع  ي�سعه 
اأن في�ش  كللمللا  املللتللحللدة.  اللللوليلللات  يف 
بوك يعد من اأ�سهر املواقع من حيث 
حتللملليللل اللل�للسللور، اإذ يللتللم حتللملليللل 14 

مليون �سورة على املوقع يوميا.

في العالم العربي
يف  بللوك  في�ش  م�ستخدمي  عللدد  بلغ 
العامل العربي 32 مليون م�ستخدم يف 
لكلية  تقرير  ح�سب   2011 اأغ�سط�ش 

دبي لاإدارة احلكومية.
وتعد م�سر هي الأولى يف ال�سرق 
الأو�للللسللللط ا�للسللتللخللدامللا لللفلليلل�للش بلللوك، 
م�سرك  مليون   12 موقعها  وي�سم 
وهو   ،2011 يونيو  لإح�سائيات  وفقا 
املوقع الإلكروين الأول للم�سرين. 

السعودية
ثاين  بللوك  في�ش  يعد  ال�سعودية،  يف 
اأكللللللرث امللللللواقلللللع زيلللللللارة بلللعلللد جللوجللل 
اللل�للسللعللوديللة حلل�للسللب تلل�للسللنلليللف مللوقللع 

اليك�ش.
ويبلغ عدد امل�سركن من داخل 
اململكة العربية ال�سعودية 4٫3 مليون 
ملل�للسللرك وفللقللا لإحلل�للسللائلليللات يونيو 

.2011

بتول عسيري

اأحللد   Facebook بلللوك«  »في�ش  يعد 
الجتماعي.  التوا�سل  و�سائل  اأ�سهر 
ورغم اأن �سركة في�سبوك تديره، فاإن 
مايكرو�سوفت هي ال�سريك احل�سري 
لللللهللللا، يف تللللقللللدمي خللللدمللللة اإعللللانللللات 

ال�سعار.
 ووفقا ملا ذكرته �سركة كوم�سكور، 
املتخ�س�سة يف  ال�سركات  اإحدى  وهي 
فاإن  الإنرنت،  على  الت�سويق  بحوث 
من  قلللدر  بتجميع  يللقللوم  بلللوك  في�ش 
ي�ساهي  رواده،  خللال  مللن  البيانات 
�سركتي  لللدى  بيانات  مللن  يتوافر  مللا 
ولكن  »مايكرو�سوفت«،  و   » »جللوجللل 

اأقل اإلى حد ما من �سركة »ياهو«.
املللوقللع  اأن  وتلل�للسلليللف كللوملل�للسللكللور 
هو الأ�سهر من بن نظرائه، ا�ستنادا 
الذين  امل�ستخدمن اجلللدد  اإلللى عدد 
تللخللطللى  اإذ  �لللسلللهلللريلللا،  بلللله  يلللللتللحللقللون 
يف  �سبي�ش  ملللاي  الللرئلليلل�للسللي  مناف�سه 
اأن  اإلى  اأبريل من عام 2008، م�سرية 
 132٫1 اجللتللذاب  مللن  متكن  في�سبوك 
يف  اجللللدد  امل�ستخدمن  مللن  مليونا 
يوليو من عام 2008، مقارنة مبوقع 
 117٫6 اجللتللذب  الللذي  �سبي�ش«  »مللاي 

مليون م�ستخدم.
وتللل�لللسلللري الإحلللل�للللسللللائلللليللللات الللتللي 
ترتيب  فللاإن  »األيك�سا«،  موقع  اأجراها 
قد  املتاحة  املللواقللع  جميع  بن  املوقع 
ارتفع من املركز 60  اإلى ال�سابع من 
عليه  امل�ستخدمن  اإقبال  حيث مدى 
على م�ستوى العامل، وذلك يف الفرة 

 محطات تاريخية
• انللطلللللق فلليلل�للسللبللوك انللطلللللق يف 
الطالب  يللد  علللللى   2004 يللنللايللر   4
اجلللللامللللعللللي الأملللللللريكلللللللي، ملللللارك 
حمطات  يلي  وفيما  زوكلللربلللريغ، 

م�سرية املوقع:
• كانت ع�سوية املوقع قا�سرة يف 
هارفارد  طلبة  على  الأمللر  بداية 
كلللولللليلللدج اأقلللللللدم كللللللليلللات جللامللعللة 

هارفارد.
مللن  الأول  الللل�لللسلللهلللر  خللللللال   •
اإتلللاحلللة املللوقللع لللا�للسللتللخللدام، قللام 
الللذيللن  الطلبة  ن�سف  مللن  اأكلللرث 
اجلامعة  مللن  بعد  يتخرجوا  مل 

بالت�سجيل يف هذه اخلدمة.
• بللعللد فلللرة وجلليللزة، انلل�للسللم كل 
)املللديللر  �للسللافللريللن  اإدواردو  ملللن 
الللتللنللفلليللذي لللللل�للسللركللة( ودا�للسللتللن 
واأنللللدرو  )مللربمللج(  مو�سكوفيتز 
مللللللاكللللللولم )ر�للللللسللللللام جلللرافللليلللك( 
وكللريلل�للش هللليلللوز اإللللللى زوكلللربلللريغ 

مل�ساعدته يف تطوير املوقع.
• يف مللار�للش مللن عللام 2004، فتح 
اأملللام جامعات  اأبللوابلله  بللوك  في�ش 

�ستانفورد وكولومبيا وييل. 
اأكللرث،  املللوقللع  بعد ذلللك، ات�سع   •
كليات  اأملللام جميع  اأبللوابلله  وفللتللح 
اآيللفللي  وجللامللعللة  بو�سطن  مللديللنللة 
متاحا  اأ�سبح  ف�سيئا  و�سيئا  ليج، 
كندا  يف  اجلللامللعللات  مللن  للعديد 

والوليات املتحدة الأمريكية.
كلمة  باإ�سقاط  ال�سركة  قامت   •
ا�سم  �للسللراء  بعد  ا�سمها  مللن   the

عللام   facebook.com الللنللطللاق 
2005 مقابل مبلغ 200000 دولر 

اأمريكي. 
مقر  نقل  مت   ،2004 يونيو  يف   •
في�سبوك اإلى مدينة بالو اآلتو يف 

ولية كاليفورنيا.
ن�سخة  بللاإ�للسللدار  في�سبوك  قللام   •
�سبتمرب  الللثللانللويللة يف  للللللمللدار�للش 
اأ�سار اإليه  من عام 2005، وهو ما 
املنطقية  بللاخلللطللوة  زوكللللربللللريغ 

التالية.
يف 26 �سبتمرب من عللام 2006،   •
فللتللح امللللوقلللع اأبلللوابللله اأملللللام جميع 
 13 العمر  مللن  البالغن  الأفللللراد 
علللاملللا فلللاأكلللرث، اللللذيلللن ميللتلللللكللون 
عنوان بريد اإليكروين �سحيحا.
• يف اأكتوبر من عام 2008، اأعلن 
بوك  في�ش  اإدارة  على  القائمون 
عا�سمة  دبلن  مدينة  اتخاذ  عن 

اأيرلندا مقرا دوليا للموقع.
اأ�لللسلللاف   ،2013 ديلل�للسللمللرب  يف   •
عدم  عللن  تعرب  اأيقونة  في�سبوك 
الأيقونة  من  م�ستمدة  الإعجاب 
اأيقونة عدم  »اأعجبني«،  ال�سهرية 
جللاءت �سمن جمموعة  الإعجاب 
اأ�سدرتها  الأيقونات  من  جديدة 
فللليللل�لللسلللبلللوك للللا�لللسلللتلللخلللدام عللرب 
تطبيق املحادثة الفورية املتوافر 
الر�سائل  عللرب  اأو  من�سات  لللعللدة 

اخلا�سة من املوقع ذاته.
• ي�سم املللوقللع حللاللليللا اأكلللرث من 
م�ستوى  علللللى  ملل�للسللتللخللدم  مللللليللار 

العامل.

»فيسبوك«.. من سكن جامعي
إلى مليار مستخدم

أسماء في اإلعالم
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تقنية

االستثمار في صناعة 
األلعاب

حسن أحمد العواجي

ريتويت

شركة سامسونج الكورية في نوفمبر

سامسونج تفوز
بـ 38 جائزة ألفضل 

ابتكارات حسب 
ما أعلنت جمعية 

 Consumer Technology
.Association

هواتف سامسونج 
تتصدر مبيعات 

الهواتف الذكية 
في األسواق الناشئة 
خالل الربع الثالث من 

العام الحالي.

مبيعات شاشات 
سامسونج تتخطى 
مليار دوالر بأميركا 

خالل أكتوبر الماضي.

أكثر من %40,5 
في هولندا 

يستخدمون هواتف 
سامسونج الذكية.

سامسونج تحصل 
على براءة اختراع 
لتقنية األزرار غير 

.sensor pads المرئية

اأظهرت الأرقام العاملية، اأخريا، اأن 138 مليون �سخ�ش ا�ستخدموا 
األعاب املوبايل يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقا يف العام املا�سي 
حتديدا  العربي  العامل  يف  النقالة  الهواتف  �سركات  واأن  فقط، 

كان لديها اأكرث من 400 مليون خط ا�سراك يف العام نف�سه.
باملليون توؤكد لنا مبا ل يدع جمال  املتبوعة  الأرقللام  هذه 
املا�سي  العام  اإراداتها  اأمام �سناعة جديدة جتاوزت  اأننا  لل�سك، 

11 مليار دولر اأمريكي .
الغا�سبة  الطيور  لعبتي  اأعللاه،  الأرقلللام  �سدقية  يعزز  ما 
اإلى  و�سلت  اأرقللام خيالية  وما حققتاه من  بالأجنحة  والطيور 
املاين، تاأكيدا اأن هذه ال�سناعة يف ازدهار من عام اإلى اآخر يف 

ظل التنامي امللحوظ ل�سوق الهواتف املتنقلة.
�سعيفا،  كلللان  وللللو  الأملللللل  ملللن  ب�سي�ش  الأفلللللق  يف  ويلللللللوح 
بللانللعللقللاد الللقللمللة اخلللاملل�للسللة لللاألللعللاب الإلللكللرونلليللة يف اململكة 
اأغلللللبلله حملي  املللا�للسللي، بتمثيل  اللل�للسللهللر  الللهللا�للسللملليللة،  الأردنللليلللة 
واملهتمن  والعربية  املحلية  ال�سركات  من  العديد  �سم  اأردين 
ب�سناعة الألعاب الإلكرونية وطاب املعاهد التقنية والكليات 

الهند�سية.
التوايل،  العام هو اخلام�ش على  اأن هذا  الرغم من  وعلى 
الذي تعقد فيه هذه القمة، فاإننا مل نر حتى الآن ذلك التطور 
املبكي  وامل�سحك  العربي،  الللعللامل  يف  ال�سناعة  هللذه  يف  الكبري 
تنظيمات  الللتللي ت�سدرها  الإرهللابلليللة  الألللعللاب  بع�ش  هللو ظللهللور 

تكفريية!
لعبة  لنطلق  اإرهابية  جماعة  اأو  منظمة  اإلللى  بحاجة  ل�سنا 
اإلكرونية تناف�ش مثياتها يف العامل، وكثري من هذه الألعاب 

خرجت اإلى النور من منزل �سغري اأو غرفة يف �سكن جامعي.
قبلة  �ست�سبح  الذكية  الهواتف  األللعللاب  �سناعة  اأن  ويبدو 
كللثللرييللن مللن واقللللع تللنللبللوؤ  املللهللتللمللن بللهللا بللللاأن تللبلللللغ اإيللراداتللهللا 
اأن ت�سل خال العامن  نهاية هذا العام 80 بليون دولر على 
لنا ن�سيب من  بليون دولر.. فهل �سيكون  اإلى 120  القادمن 

هذه الباين؟

شركة بيبسي تقتحم
P1 سوق الهواتف الذكية بـ

�سوق  اقتحامها  خللال  مللن  جللديللدة  جتربة  عللن  اأخلللريا،  العاملية،  بيب�سي  �سركة  اأعلنت 
هاتف  ويعد   .Pepsi Phone P1 هاتف  الأولللى من  الن�سخة  واإ�سدار  الذكية  الهواتف 
P1 من �سل�سلة الهواتف متو�سطة امل�ستوى رغم ت�سميمه الرائع وحر�ش ال�سركة على 
عالية  التقنية  تدعم  اأن�ش   5.5 قيا�سها  و�سا�سة  الأملللونلليللوم  من  معدين  بللاإطللار  تللزويللده 
�سعتها  ذاكللرة داخلية  اإلى  اإ�سافة  بايت،  2 جيجا  HD وذاكللرة و�سول ع�سوائي  الو�سوح 
الكامريا اخللفية فهي بدقة  اأما  زيادتها بذاكرة خارجية.  اإمكانية  بايت مع  16 جيجا 
13 ميجا بك�سل، والأمامية بدقة 5 ميجا بك�سل مع معالج ثماين النواة 1.7 جيجا هرتز 
وبطارية �سعتها 3000 مللي اأمبري. وقد قامت ال�سركة بخطوة ا�ستباقية باإطاق P1 يف 

ال�سوق ال�سيني وبثاثة األوان هي: الأزرق والف�سي والذهبي.

جديد ألعاب الفيديو:
Star Wars Battlefront

 
Star Wars Battlefront من �سل�سلة  �سدرت، الأ�سبوع املا�سي، لعبة 
الأفام ال�سهرية Star Wars. ومتيزت هذه اللعبة متيزا كثريا يف طور 

الأون لين مع �سعف ملحوظ يف الطور الفردي لاأجزاء ال�سابقة.
لكونه يتزامن  EA DICE على هذا اجلزء كثرياً  ا�ستديوهات  وتعول 
تاريخ  الأ�سهر يف  الأفللام  �سل�سلة  ال�سابع من  اجلللزء  نللزول  مع موعد 
 Xbox و PC و PS4 ال�سينما. وتتوافر اللعبة يف الأ�سواق على اأجهزة

One وي�سل �سعرها الر�سمي يف الأ�سواق اإلى 59،99 دولرا.
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إعالن

بالعلم
نهزم اإلرهاب
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قديمك نديمك

سعيد حامد العمري 
المركز االعالمي

و�سائل  اأغلب  اإن  اإذ  احلقيقة  لإخفاء  طريقة  اأو  �سبيل  هناك  يعد  مل 
الإعام التقليدي اأ�سبح متابعوها من كبار ال�سن، بينما يختار جيل 

هذا اليوم النرنت، ل�سهولة ا�ستخدامه وتوفره.
لكن الراديو، ومنذ اخراعه عام 1895 على يد املخرع اليطايل 
الإعللام  ت�سيد  رغللم  بجمهوره  يحتفظ  زال  ما  مللاركللوين،  غولييلمو 
لكن  املتخ�س�سون،  ت�سميته  يريد  كما  الرقمي،  الإعلللام  اأو  اجلديد 
هذا اجلهاز رغم قدمه اأبى اإل اأن يكون له ح�سور م�سرف بعد هزمية 
وبراجمه  ذكرياته  ومعه  �سامدا  الللراديللو  فبقي  التقليدي؛  الإعلللام 
التثقيفية والهزلية املمتعة التي حتتاج فقط حلا�سة ال�سمع والإن�سات. 
العاملي  »اللليللوم  م�سمى  حتت  للراديو  العاملي  اليوم  فكرة  وكانت 
خا�سة  عاملية  احتفالية   ،2013 عللام  انطلقت  التي   WRD لللاإذاعللة« 
بالإذاعة، وجاءت لتاأكيد اأن دور »الراديو« مل ولن ينتهي؛ فما زال له 
متابعون كرث يف خمتلف اأنحاء العامل، يعتمدون على الراديو كو�سيلة 
للتوا�سل والو�سول للمعلومات، والأخبار والإعام والتعليم والإر�ساد 

والتوجيه والتنمية والت�سلية والت�سويق والرويج والت�سويق.
اإذاعلليللة يف  األللف حمطة  الللعللامل، هناك 44  لكتاب حقائق  ووفللقللا 
جميع اأنحاء العامل، ودخل الراديو اأكرث من 75% من البيوت يف الدول 
النامية بينما ي�سل اإلى اأكرث من 70% من �سكان العامل عرب الهواتف 

املحمولة.
للن�ساء الاتي ل ي�ستطعن ح�سور  الراديو و�سيلة مهمة   ويعد 
ف�سول تعليمية خارج بيوتهن، بينما ي�ستمع النا�ش اإلى حمطات AM و 
FM عرب اأجهزة الراديو اأو الهواتف املحمولة اأكرث من ال�ستماع اإليها 

عرب الأقمار ال�سناعية اأو الإنرنت.
واأعتقد اأن الراديو رغم التطور الكبري يف و�سائل الإعام  املختلفة 
�سيبقى وفيا ملتابعيه، وقدميا قيل: » قدميك ندميك«، والإذاعات هي 
جميعا  قلوبنا  يف  مكانتها  على  حمافظة  �ستبقى  التي  الو�سائل  مللن 
تنوع  دائما لابتكار يف  الإذاعللة متعط�سا  ويبقى جمهور  لقربها منا، 
اجتماعية  ق�سايا  تتناول  التي  اأو  الرفيهية  �سواء  الإذاعية  الربامج 

و�سيا�سية، وغريها من الربامج املفيدة عرب الأثري.

محررون

إستراحة آفاق

إبتسامة
• لقي أحد األغبياء ذات مرة كنزا.

 فحمد اهلل، وقال: لم يبق إال الخريطة.
• تلميذ يسأل المعلم:

هل ممكن أن يعاقب اإلنسان
على شيء لم يفعله؟

قال له: ال طبعا.
ففرح التلميذ وقال: أنا لم أحل الواجب.

• ذهب أحدهم ليخطب، فقال له
والد الفتاة: ابنتي لم تزل على 

مقعد الدراسة.
فقال: إذن لنؤجل الخطبة

إلى ساعة الفسحة.

جامعتنا.. قبيل المغيب.. وفي الليل

هذا اليوم في التاريخ: 29 نوفمبر
اأبنائه  561: وفاة كلوتري الأول ملك الفرجنة، وانق�سام مملكته بن   •

الأربعة.
• 1226: لوي�ش التا�سع يتولى عر�ش فرن�سا.

من  العا�سمة  ينقل  تايجو  كللوريللا  يف  جللو�للسللون  مملكة  ملك   :1394  •
كاي�سونغ اإلى هانيانغ والتي تعرف اليوم با�سم �سيول.

امللك جواو  ف��رار  بعد  ال��رازي��ل  اإل��ى  الرتغايل  الباط  نقل   :1807  •
ال�ساد�ش من عا�سمته ل�سبونة اأمام جيو�ش نابليون بونابرت اأثناء حرب 

ال�ستقال الإ�سبانية.
• 1899: تاأ�سي�ش نادي بر�سلونة يف اإ�سبانيا.

• 1945: قيام جمهورية يوغ�سافيا ال�سراكية الحتادية.
• 1947: �للسللدور قللرار جمل�ش الأملللن اللللدويل رقللم 181 والللداعللي اإلللى 

تق�سيم فل�سطن بن العرب واليهود.
اإحتجاجا على رف�ش فرن�سا  العام يف تون�ش  الإ�سراب  اإعللان   :1951  •
مطالب حكومة حممد �سنيق الداعية لا�ستقال واإن�ساء جمل�ش نيابي.
خا�سة  جلنة  ي�سكل  جون�سون  للليللنللدون  الأمللريللكللي  الرئي�ش   :1963  •
يراأ�سها رئي�ش املحكمة العليا ›اإيرل وارين‹ وذلك من اأجل التحقيق يف 

حادث اغتيال الرئي�ش جون كينيدي وذلك بعد اأ�سبوع من احلادث.
ع�سوية  م�ستوى  رفللع  تقر  املتحدة  لللاأمللم  العامة  اجلمعية   :2012  •
فل�سطن لدولة مراقب غري ع�سو يف الأمم املتحدة وذلك باأغلبية 138 

دولة ورف�ش 9 دول امتناع 41 دولة عن الت�سويت.
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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
مالك مضواح، ليال الشهري

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 بذرة نبات
هي بذرة جوزة الهند.

• وزن العينين في أي طائر أكبر من مخه.
• 70% من الناس لديهم رجل

أقصر من األخرى.
• أسرع شعوب العالم في الكالم

هم الفرنسيون.
• أظافر الرجل تنمو بسرعة

أبطأ من أظافر المرأة.
• نسبة األفاعي السامة في العالم كله

ال تتجاوز 10% على الرغم من كثرة أنواعها.
• الحديد عندما يصدأ

يزداد وزنه ثالثة أضعاف.

هل تعلم؟

هل ينالها؟
ال�سعودي عبد املح�سن الأحمري، 22 عاما، 
وي�سل طوله اإلى مرين و 22 �سنتيمرا. 
ويعتقد الأحمري اأن اأمامه فر�سة حقيقية 
جيني�ش  مو�سوعة  يف  قيا�سي  رقم  لتحقيق 
لقب  على  للح�سول  يطمح  اإذ  بلده،  با�سم 

ثاين اأطول رجل يف العامل.
كو�سن،  �سلطان  الللركللي،  اأن  يللذكللر 
هو �ساحب لقب اأطللول رجل على الأر�للش، 
�سنتمرا،   47 و  مللريللن  اإللللى  ي�سل  بللطللول 
بينما كللان اجلللزائللري الراحل منري فللورار 
اإلللى  ي�سل  بللطللول  الللثللاين  بللاملللركللز  ي�ستاأثر 

مرين و 44 �سنتمرا.
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ورشة عمل عن مشاكل قرود البابون في المملكة العربية السعودية
وسبل عالجها بمشاركة العديد من الجامعات السعودية والوزارات المعنية

واستضافة جامعة الملك خالد

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

آخر موعد لالعتذار عن مقرر دراسي

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

18 - 19 صفر 1437 

3 - 5 ربيع األول 1437

1٣ ربيع األول 1٤٣7هـ

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

2511

غائممشمسمشمس
جزئيا

2412251223112211

مشمس مشمس

ابتكارات ال ترى النور!
»اآف��اق«  اأجرتها  التي  اللقاءات  خ��الل  من 
املولعني  والطالبات  ال��ط��الب  م��ن  ع��دد  م��ع 
م�سرتكا  هما  مل�سنا  والخ���رتاع,  بالبتكار 
اأرك����ان  ت��ت��ع��دى  ل  خم��رتع��ات��ه��م  اأن  ه���و 
فيها  يعر�سون  التي  املتخ�س�سة  املعار�ش 
ومم��ول��ني,  متبّنني  على  احل�سول  يف  اأم���ال 
مفيدة  املخرتعات  ه��ذه  من  كثريا  اأن  رغ��م 
للمجتمع, ورمبا كانت جتلب ال�سهرة العاملية 
يف  اإليه  ينتمون  ال��ذي  وللوطن  لأ�سحابها 
اأن  املوؤ�سف  والرعاية.   الدعم  توافر  حال 
ترى  اأن  قبل  اختفت  البتكارات  من  كثريا 
امل��ايل  ال��دع��م  على  احل�سول  لعدم  ال��ن��ور؛ 
رغم ما ن�سمعه من اإ�سادة بالبتكار ومدى ما 

�سيحققه للب�سرية من فائدة.
الهتمام  املوهوبني  اأعطت  الدولة   
الأك����رب م��ن خ���الل امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اإن�����س��اء 
املراكز التي تعنى بهم وتدلهم على الطرق 
وحفظ  ابتكاراتهم  لت�سجيل  ال�سحيحة 

حقوقهم املادية والفكرية.
امل��راك��ز  ه���ذه  ت��ق��وم  ل  مل����اذا  اإذن, 
وبخا�سة  ال��دول��ة,  من  املدعومة  املعتمدة 
الأفكار  دع��م  يف  باملوا�سلة  اجلامعات,  يف 
على  املحاولة,  ولي�ش  والإ�سرار,  الناجحة 
�سرورة اإيجاد من يتولى متويلها ودعمها من 

القطاع اخلا�ش؟

الصفحة األخيرة

دراسة »آفاق«.. 
جرافيك الصفحة األولى

فقد  التطوير،  بللدايللة  ومنذ  املا�سية  الأعلللداد  يف  لحظتم  كما 
الأوللللى  ال�سفحة  يف  املعلوماتي  )الللر�للسللم(  اجلللرافلليللك  اأفللردنللا 
بها معايل مدير اجلامعة  التي وجه  امل�سحية  الدرا�سة  لنتائج 
وكلتا  اآفلللاق،  عللن حتليل م�سمون �سحيفة  اأخلللرى  درا�للسللة  مللع 
�سحيفة  يف  ت�ساهدونه  الللذي  التطوير  نللواة  كانت  الدرا�ستن 

اآفاق يف عهدها التطويري الثاين.
يبنى  عربية،  ورمبللا  �سعودية،  جامعة  يف  الأوللللى  وللمرة 
تك�سف  لأنللهللا  علمية؛  درا�للسللات  على  جامعية  �سحيفة  تطوير 
درجة مقروئية وتف�سيات ال�سحيفة لدى من�سوبي اجلامعة 

من اجلن�سن ويف قطاعات الطاب والأ�ساتذة واملوظفن.
  وقد ك�سفت هذه الدرا�سة امل�سحية اإلى جانب درا�سة حتليل 
القرائية  وال�سلوكيات  الكثري من الجتاهات  »اآفللاق«،  م�سمون 
يف  التحريرية  ال�سمات  اإلللى  اإ�سافة  اجلامعة،  من�سوبي  لللدى 
هذه  من  بع�سا  اهلل  و�سنورد  مب�سيئة  اأوردنللا  ال�سحيفة.  وقد 

املامح وال�سمات يف الر�سم اجلرافيكي بال�سفحة الأولى.

أسبوعية جامعة الملك خالد

التل�سكوب  اأ�سعاف حجم  �سيكون حجمه خم�سة  الأمريكيون,  الف�ساء  ورواد  اأهم علماء  الذي تقدم بفكرته  التل�سكوب, 
النظر من  للعلماء  �سيتيح  واأدق من »هابل« وهو ما  اأقوى  Hubble, بينما قوة عد�ساته �ستكون 100 مرة  الأكرب حاليا 

خالله اإلى اأبعاد ي�سل قطرها اإلى ٣00 �سنة �سوئية بو�سوح فائق ودقة كبرية, بعد اإجنازه واإطالقه يف الف�ساء.
)ال�سورة: ر�سم تعبري للتل�سكوب املذكور(

أكبر وأقوى 
تلسكوب
في التاريخ
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