
مواهب من الجامعة

القحطاني.. طالب جمع
بين المسرح والعالج الطبيعي

يع�صق الطالب بكلية العلوم الطبية التطبيقية، اأنور �صالح القحطاين، الفن امل�صرحي منذ �صغره، 
وحتديدا يف املرحلة االبتدائية، ومل ينقطع عنه حتى اليوم، لكنه اأ�صار اإلى �صعوبات تواجه جميع 
انعدام  اأبرزها  ومن  واالإخ��راج،  واملونتاج  كالتمثيل  واالإعالمية  الفنية  باملجاالت  املهتمني  ال�صباب 
الفنون  الذي ورث حب  اأنور  املجاالت. ويجمع  امل�صتثمرين هذه  املادي والرعاية وجتاهل  الدعم 
يف  تخ�ص�صه  هما:  خمتلفني  اهتمامني  بني  القحطاين،  �صالح  الفوتوغرايف  امل�صور  وال��ده  عن 
امل�صرحي منذ زمن بعيد، لكنه اعرتف بوجود �صعوبة من حيث  الفن  العالج الطبيعي، وحبه 
اأبرزها م�صاركتي يف حفل ختام االأن�صطة  اأنور: »من  التوفيق والتن�صيق. وعن م�صاركاته، قال 
مب�صرحية عنوانها »وثيقة باتي�صتوتا«، كما �صاركت يف املهرجان امل�صرحي االأول جلامعة امللك 

خالد، اإ�صافة اإلى م�صاركتي يف قناة املجد الف�صائية يف برنامج املقابي�س«.
تفا�صيل: �صفحة 14
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أسبوعية جامعة الملك خالد

جامعات عالمية
الصين تتربع على عرش التعليم العالي 
في 2020 وتجزم أن مدينة »شينزون« 

ستكون حاضنة لإلبداع في التعليم 
العالي على مستوى العالم

دراسات
دراسة عن المخاطر النظامية ألسهم 

الشركات السعودية: متوسط نسبة 
الدين والتداول ومعدل العائد

في حقوق الملكية للشركات الصناعية

تحقيق
شهد مسار الصحافة والنشر 

اإللكتروني بقسم اإلعالم واالتصال 
في الجامعة عزوفا من قبل طالب 

الدفعة األولى.. لماذا؟

استطالع
بين المسببات والحلول..

غيرة األم والزوجة
صراع يتحكم فيه االبن

ويتحمل مسؤولية اخماده!

AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid University

بموافقة الملك.. الجامعة ممثال
للمؤسسات التعليمية السعودية عربيا

ال�صريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  واف����ق 
امل����ل����ك ����ص���ل���م���ان ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز، 
اجلامعة  تر�صيح  على  اهلل،  حفظه 
الدكتور  االأ���ص��ت��اذ  مبديرها  ممثلة 
ع���ب���دال���رح���م���ن ال��������داود ل��ع�����ص��وي��ة 
احت�����اد  ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف  امل���ج���ل�������س 
اجل����ام����ع����ات ال���ع���رب���ي���ة ل����دورت����ني 

عاديتني، اعتبار من الدورة 48.
وت��ل��ق��ت اجل��ام��ع��ة م��ن االأم��ان��ة 
العربية،  اجلامعات  الحت��اد  العامة 
خطابا يفيد اختيار الداود من قبل 
املوؤمتر العام لالحتاد يف دورته 48، 

ا�صتنادا اإلى ن�س املادة )11(.
وه���ن���اأ اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر، 
����ص���اح���ب ال�����ص��م��و امل���ل���ك���ي، االأم�����ر 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن خ��ال��د  في�صل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ح���م���د ال�������داود، 

احلرمني  خ���ادم  م��واف��ق��ة  مبنا�صبة 
ال�������ص���ري���ف���ني امل����ل����ك ����ص���ل���م���ان ب��ن 
ع��ل��ى  اهلل،  ح���ف���ظ���ه  ع���ب���دال���ع���زي���ز، 
ان�����ص��م��ام اجل���ام���ع���ة اإل�����ى ع�����ص��وي��ة 

جمل�س احتاد اجلامعات العربية.
واأثنى االأمر في�صل بن خالد 
على الدور الكبر الذي ت�صطلع به 
االأم��ر  امل��ج��االت،  �صتى   اجلامعة يف 
املهتمني  اأنظار  الذي جعلها حمط 
وامل��ت��اب��ع��ني ل��ل�����ص��اأن االأك����ادمي����ي يف 

وطننا  العربي.
التعليم  وزي����ر  ب����ارك  ب������دوره، 
ال���دك���ت���ور ع�����زام ال���دخ���ي���ل، اخ��ت��ي��ار 
ج����ام����ع����ة امل�����ل�����ك خ�����ال�����د ل��ت��م��ث��ي��ل 
ن��ظ��رات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة، م�����ص��را اإل��ى 
اأن����ه����ا خ����ر م����ن مي���ث���ل اجل���ام���ع���ات 
مقومات  م��ن  متلكه  مل��ا  ال�صعودية، 
ال��ن��ج��اح ال��ع��دي��دة، ب��االإ���ص��اف��ة اإل��ى 

ك��ادره��ا االأك���ادمي���ي امل��م��ي��ز، متمنيا 
لها التوفيق يف هذه املهمة ومتثيل 

الوطن خر متثيل.
من جهته، عرب مدير اجلامعة 
ملقام  وتقديره  وامتنانه  �صكره  عن 
حفظه  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
وثقته  الكرمية  موافقته  على  اهلل 
ومن�صوبيها  واجلامعة  �صخ�صه  يف 
اأن  اإل��ى  العموم،  م�صرا  وج��ه  على 
جلميع  املمثلة  ه��ي  اجل��ام��ع��ة  ك���ون 
يف  ال�صعودية  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
هذا املجل�س، يعد م�صوؤولية وطنية 

كبرة.
وق���ال ال�����داود: »ه���ذا ب��ال �صك 
ي��ح��م��ل��ن��ا ع�����بء اأك������رب ح���ي���ث ي��ج��ب 
يف  ومن�صوبيها  اجل��ام��ع��ة  ت��ك��ون  اأن 
م�صتوى هذا التقدير وهذه املكانة، 
ويف الوقت نف�صه ُيعد هذا الرت�صيح 

ن��ح��ن من�صوبي  ل��ن��ا  داف��ع��ا م��ع��ن��وي��ا 
وطالب اجلامعة«. كما قدم الداود  
�صكره وتقديره الأمر ع�صر، وزير 
ال��ت��ع��ل��ي��م، ع��ل��ى دع��م��ه��م��ا اجل��ام��ع��ة 

وجهودهما املباركة. 
اإل������ى ذل������ك، اأع�������رب ع�����دد م��ن 
كلياتها  وعميدي  اجلامعة  وك���الء 
اع���ت���زازه���م ب��ال��ث��ق��ة امل��ل��ك��ي��ة وق����رار 
املوؤ�ص�صات  لتمثيل  اجلامعة  تر�صيح 
م�صتوى  على  ال�صعودية  التعليمية 
اأن  ال����ع����رب����ي، م����وؤك����دي����ن  ال����وط����ن 
حققته  مل��ا  تتويجا  ي��اأت��ي  االخ��ت��ي��ار 
وبحثي  م��ن مت��ي��ز علمي  اجل��ام��ع��ة 
وجم���ت���م���ع���ي وف����ق����ا ل��ل��ت�����ص��ن��ي��ف��ات 

االأكادميية الدولية.
)تفا�صيل �صفحات: 2، 3 و 4(

سلطان عوض

10

18

32

34

دراسة تحليل مضمون
صحيفة آفاق

كليات البنين
)103,984(

%85.79

اأنور �صالح القحطاين
الدرا�صة على 30 عدد من اأعداد �صحيفة اآفاق

كليات البنات 
)17,225(
%14.12

مساحة المساهمات 
والمشاركات لكليات الجامعة 

في الصحيفة
)سم عمودي(



أخبار الجامعة

بموافقة خادم الحرمين الشريفين..
الجامعة عضوا في المجلس التنفيذي

التحاد الجامعات العربية
أمير عسير: تمثيلها للمؤسسات التعليمية السعودية يدعو للفخر واالعتزاز 

وزير التعليم: جامعة الملك خالد خير من يمثل الجامعات الوطنية
الداود: الترشيح دافع معنوي والثقة الملكية تضاعف مسؤولياتنا
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م���ن ل����دن ح��ك��وم��ت��ن��ا ال���ر����ص���ي���دة ال��ت��ي 
ذل��ل��ت ال�����ص��ع��اب؛ ب��ه��دف دع��م العملية 

التعليمية يف وطننا الغايل«.
ورج���ا االأم���ر في�صل ب��ن خ��ال��د اأن 
يوفق الداود يف مهمته املقبلة، واأن ميثل 
الوطن خر متثيل، واأن توا�صل اجلامعة 

متيزها املعهود يف جميع املجاالت. 

مؤشر إيجابي
ب������دوره، ب����ارك وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 
ع������زام ال���دخ���ي���ل اخ���ت���ي���ار ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
الدكتور  االأ�صتاذ  مبديرها  ممثلة  خالد، 
لع�صوية  ال���داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن 

جمل�س احتاد اجلامعات العربية.
االختيار  هذا  »يعد  الدخيل:  وق��ال 
دل���ي���ال ع��ل��ى مت��ي��ز ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
للموؤ�ص�صات  وحيد  كممثل  اخترت  التي 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ال�����ص��ع��ودي��ة، ك��م��ا اأن����ه يعد 

جامعاتنا  ل�صالح  يجر  اإيجابيا  موؤ�صرا 
اأنها جامعات  توؤكد دوما  التي  ال�صعودية 

رائدة يف �صتى املجاالت«.
اأن ج��ام��ع��ة  اإل�����ى  ال���دخ���ي���ل  واأ�����ص����ار 
امل��ل��ك خ��ال��د خ��ر م��ن مي��ث��ل اجل��ام��ع��ات 
مقومات  من  متلكه  ملا  نظرا  ال�صعودية، 
ال��ن��ج��اح ال���ع���دي���دة، ب��االإ���ص��اف��ة ل��ك��ادره��ا 
االأكادميي املميز، متمنيا لها التوفيق يف 

هذه املهمة ومتثيل الوطن خر متثيل.

شكر وامتنان
االأ�صتاذ  من جانبه، عرب مدير اجلامعة 
ال���داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
خادم  ملقام  وتقديره  وامتنانه  �صكره  عن 
ال�����ص��ري��ف��ني ح��ف��ظ��ه اهلل على  احل���رم���ني 
�صخ�صه  يف  وث��ق��ت��ه  ال��ك��رمي��ة  م��واف��ق��ت��ه 
واجلامعة ومن�صوبيها على وجه العموم، 
م�صرا اإلى اأن الرت�صيح م�صوؤولية وطنية 

كبرة لكون اجلامعة هي املمثلة جلميع 
هذا  يف  ال�صعودية  التعليمية  املوؤ�ص�صات 

املجل�س.
وق������ال ال���������دواد: »ه�������ذا، ب����ال ���ص��ك، 
ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  اإذ  اأك�����رب،  ع��ب��اأ  ي��ح��م��ل��ن��ا 
هذا  م�صتوى  على  ومن�صوبوها  اجلامعة 
نف�صه  الوقت  ويف  املكانة،  وه��ذه  التقدير 
يعد هذا الرت�صيح دافعا معنويا لنا نحن 

من�صوبي وطالب اجلامعة«.
 ك���م���ا اأع��������رب ال���������داود ع����ن ���ص��ك��ره 
وتقديره ل� »اأمر منطقة ع�صر، �صاحب 
ال�صمو امللكي االأمر في�صل بن خالد بن 
عبدالعزيز ، الذي يقف وراء كل اإجناز يف 
املنطقة، وعلى وجه  اأج��زاء  كل جزء من 
وملعايل  خ��ال��د،  امللك  جامعة  اخل�صو�س 
وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور ع����زام ال��دخ��ي��ل 
املباركة«،  وجهوده  املتوا�صل،  دعمه  على 
�صبيل  يف  ي��وف��ق��ه  اأن  ت��ع��ال��ى  اهلل  ���ص��ائ��ال 

حتقيق املزيد من االإجن��ازات والعطاءات 
الوطن  وللتعليم يف هذا  لهذه اجلامعة، 

املعطاء. 
و����ص���ك���ر  ال�������داود اأع�������ص���اء االحت����اد 
اختياره  يف  اإياها  اأول��وه  التي  الثقة  على 
ل��الحت��اد،  التنفيذي  املجل�س  يف  ع�����ص��وا 
الدور  من  ياأتي  االختيار  هذا  اأن  موؤكدا 
امل�صتوى  على  للمملكة  وامل��ه��م  ال��ري��ادي 
املحلي والعاملي وما حتظى به من مكانة 
عاملية بقيادة خادم احلرمني ال�صريفني، 
و�صمو ويل عهده االأمني، و�صمو ويل ويل 

العهد. 
وت����ق����دم االأم��������ني ال����ع����ام ل���الحت���اد 
الدكتور �صلطان اأبو عرابي بالتهنئة ملدير 
على  معاليكم  »اأه��ن��ئ  وق����ال:  اجل��ام��ع��ة، 
اأعباء  حتمل  يف  للم�صاركة  االختيار  هذا 
تعاوننا  اإل��ى  ونتطلع  املهمة،  امل�صوؤولية 

لتحقيق اأهداف احتادنا وغاياته«.

عبدالعزيز رديف
وسعيد العمري

واف������ق خ������ادم احل����رم����ني ال�����ص��ري��ف��ني، 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، حفظه  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك 
لع�صوية  اجلامعة،  تر�صيح  على  اهلل، 
اجلامعات  الحت���اد  التنفيذي  املجل�س 

العربية.
اجلامعة  تلقت  اأن  بعد  ذل��ك  اأت��ى 
خ���ط���اب���ا م����ن االأم��������ني ال����ع����ام الحت����اد 
اجل���ام���ع���ات ال���ع���رب���ي���ة، ي��ف��ي��د اخ��ت��ي��ار 
ال��داود  عبدالرحمن  الدكتور  االأ�صتاذ 
لالحتاد،  التنفيذي  املجل�س  يف  ع�صوا 
يف دورتني عاديتني، اعتبارا من الدورة 

48 للموؤمتر العام.
وهناأ اأمر منطقة ع�صر، �صاحب 
ال�صمو امللكي، االأمر في�صل بن خالد 
بن عبدالعزيز، مدير اجلامعة االأ�صتاذ 

الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، 
مب��ن��ا���ص��ب��ة م���واف���ق���ة خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز، 
ح��ف��ظ��ه اهلل، ع��ل��ى ان�����ص��م��ام اجل��ام��ع��ة 
احت��اد اجلامعات  اإل��ى ع�صوية جمل�س 

العربية.
خالد  ب��ن  في�صل  االأم����ر  واأث��ن��ى 
به  ت�صطلع  ال���ذي  الكبر  ال���دور  على 
اجلامعة يف �صتى  املجاالت، االأمر الذي 
جعلها حمط اأنظار املهتمني واملتابعني 
العربي،  وطننا   يف  االأك��ادمي��ي  لل�صاأن 
وق����ال: »اخ��ت��ي��ار ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
عبدالرحمن  الدكتور  باالأ�صتاذ  ممثلة 
ب���ن ح��م��د ال�������داود، ل��ع�����ص��وي��ة جمل�س 
االحت�����اد ك��م��م��ث��ل وح��ي��د ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات 
التعليمية ال�صعودية، اأمر يدعو للفخر 
واالعتزاز، ودليل وا�صح على ما حتظى  
كبر  دعم  من  ال�صعودية  جامعاتنا  به 



أخبار الجامعة

• 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

ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  �صيدي  مبوافقة  خالد  امللك  جامعة  تفتخر 
التنفيذي  امللك �صلمان بن عبدالعزيز على ع�صوية اجلامعة يف املجل�س 
الحتاد اجلامعات العربية ممثلة ملوؤ�ص�صات التعليم واجلامعات يف اململكة، 
للجامعة. ونحن يف  املجل�س ممثال  �صخ�صيا يف هذا  اأك��ون  اأن  وي�صعدين 
يف  التعليم  موؤ�ص�صات  بتمثيلنا  ف��خ��ورون  �صك،  ب��ال  خ��ال��د،  امللك  جامعة 

اململكة، يف هذا املحفل التنظيمي الدويل املهم.
مهمة  اإيجابية  خ��ط��وات  احل��م��د،  وهلل  تخطو،  خالد  امللك  جامعة  اإن 
نحو التطوير املوؤ�ص�صي يف خمتلف اأنحاء اجلامعة، وعلى تطوير براجمها 
هذه  خ��الل  م��ن  وا�صتطاعت  واملجتمعية،  العلمية  واأن�صطتها  االأك��ادمي��ي��ة 
النجاحات اأن ت�صع لها مكانة مرموقة بني اجلامعات ال�صعودية والعربية، 
وهذا ما ن�صت�صعره يف  املحافل العلمية املحلية والدولية، ويف �صورة اجلامعة 
حتتلها  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  وه���ذه  والتعليمية،  العلمية  امل��ن��ظ��م��ات  يف  ومكانتها 
التنفيذي  املجل�س  يف  مهما  مقعدا  حتتل  الأن  هياأتها  ال��ت��ي  ه��ي  اجلامعة 

الحتاد اجلامعات العربية.
ويعمل احتاد اجلامعات العربية على زيادة �صبل التوا�صل واإيجاد اآليات 
بينها،  التعاون  وتعزيز  العربية،  التعليم  وموؤ�ص�صات  اجلامعات  بني  تن�صيق 
وهذه وظائف مهمة ي�صعى لها االحتاد، مبا يف ذلك املجل�س التنفيذي الذي 
م�صروعاته.  ويقرتح  ون�صاطاته  وب��راجم��ه  االحت��اد  �صيا�صات  تنفيذ  يتابع 
ونحن يف جامعة امللك خالد �صعداء باأن نكون ممثلني ملوؤ�ص�صات التعليم يف 
املجل�س، راجني  اأخرى يف هذا  اململكة، و�صركاء مع ممثلي جامعات عربية 

مزيدا من التطور والنجاح الأعمال هذا االحتاد. 
ال�صريفني  البالغة هي موافقة خادم احلرمني  �صعادتنا  اأن  وال �صك يف 
على اأن متثل جامعة امللك خالد باقي موؤ�ص�صات التعليم يف اململكة، يف املجل�س 
التنفيذي، وهذا ت�صريف جلامعتنا التي حتظى دائما برعاية كرمية من خادم 
احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز، وويل عهده �صاحب ال�صمو 
امللكي االأمر حممد بن نايف بن عبدالعزيز، وويل ويل العهد �صاحب ال�صمو 

امللكي االأمر حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز ، حفظهم اهلل.
دون  ليتم  يكن  مل  خالد  امللك  جامعة  حققته  ال��ذي  النجاح  اأن  كما 
ال��دع��م وامل�����ص��ان��دة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا اجل��ام��ع��ة م��ن اأم���ر املنطقة �صاحب 
ال�صمو امللكي االأمر في�صل بن خالد بن عبدالعزيز الذي ي�صكل بح�صوره 
ومتابعته وحر�صه دعما كبرا للجامعة وبراجمها التطويرية ون�صاطاتها 

العلمية واملجتمعية.

المجلس التنفيذي

رؤية
أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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اأب���������دى ع������دد م�����ن وك��������الء اجل���ام���ع���ة 
بالثقة  اع���ت���زازه���م  ك��ل��ي��ات��ه��ا  وع���م���داء 
لتمثيل  تر�صيح اجلامعة  وقرار  امللكية 
امل���وؤ����ص�������ص���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة، 
تتويجا  ي��اأت��ي  االخ��ت��ي��ار  اأن  م��وؤك��دي��ن 
م��ن مت��ي��ز علمي  اجل��ام��ع��ة  مل��ا حققته 
للت�صنيفات  وف��ق��ا  وجمتمعي  وبحثي 

االأكادميية الدولية.
لل�صوؤون  اجلامعة  وكيل  وا�صتهل 
التعليمية واالأكادميية الدكتور حممد 
احل�����ص��ون ح��دي��ث��ه ب��ال��ع��ب��ارة ال��ت��ال��ي��ة: 
حت�صد  ال�صعودية  اجلامعات  »الزال���ت 
املزيد من الريادة علي م�صتوي العامل 
ج��ام��ع��ة  اأن  بيد   ال���ع���رب���ي  وامل�����ص��ت��وي 
ع��ل��ي  اأويف  ن�����ص��ي��ب  ل���ه���ا  امل���ل���ك خ���ال���د 
املحلي  فح�صورها  اخل�صو�س؛  وج��ه 
كوادرها  خ��الل  من  يتميز  واالإقليمي 

ومعطياتها ونتائجها«.
نت�صرف  »اليوم  احل�صون  واأ�صاف 
ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  مب��واف��ق��ة 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، حفظه  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك 
ل��ع�����ص��وي��ة  اجل���ام���ع���ة  ل��رت���ص��ي��ح  اهلل، 
اجلامعات  الحت���اد  التنفيذي  املجل�س 
العربية، وال �صك اأن تلك مهمة ُت�صند 
متميزة  االنت�صار  وا���ص��ع��ة  جامعة  اإيل 
التخ�ص�صات،  يف  متنوعة  ال��ك��وادر  يف 
ع��م��ل��ت ب���ح���ر����س، وق���ام���ت ب��ر���ص��ال��ت��ه��ا 
التي  الر�صيدة  القيادة  توجيهات  وف��ق 
بذلت كثرا لنجني ثمارها اليوم وهلل 

احلمد«.

جهود تطويرية
م����ن ج���ه���ت���ه، اأع�������رب وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
بن  اأحمد  الدكتور  واجل���ودة  للتطوير 
مبوافقة  �صعادته  عن  اجلبيلي  يحيى 

الوكالء والعمداء يهنئون
خادم احلرمني ال�صريفني، حفظه اهلل، 
تاأكيدا  ياأتي  االختيار  ذل��ك  اأن  م��وؤك��دا 
ل���ل���دور ال��ث��ق��ايف وال��ت��ع��ل��ي��م��ي وامل��ع��ريف 
اململكة،  املتميز للجامعة على م�صتوى 
تبذله اجلامعة من جهود  ملا  وتقديرا 

تطويرية دائمة و�صاملة. 
 واأو�صح اجلبيلي اأن  هذا الرت�صيح 
املنظمات  اأكدته جميع  ملا  تعزيزا  ياأتي 
الدولية املعنية بتقومي اأداء اجلامعات، 
وحت����دي����د ت��رت��ي��ب��ه��ا ع���ل���ى امل�����ص��ت��وي��ات 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة، مثل 
اجلامعة  اأن  اأعلنت  التي   QS منظمة 
هي االأولى �صعوديا يف معدالت تطوير 
االأداء، ما اأهلها الأن حتتل املرتبة 573 
على امل�صتوى الدويل، واملرتبة 17 على 
اخلام�صة  وامل��رت��ب��ة  ال��ع��رب��ي،  امل�صتوى 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��وط��ن��ي، ع��ل��ى ال��رغ��م 
م��ن ات�����ص��اع ن��ط��اق��ه��ا اجل���غ���رايف وت��ع��دد 

براجمها و�صمولها.
 واأ���������ص��������اد اجل����ب����ي����ل����ي ب���ح���ر����س 
الفعالة  امل�صاركة  الدائم على  اجلامعة 
الدويل  امل�صتوى  على  املثمر  والتعاون 
املا�صي  عامها  يف  قدمت  اإذ  والعربي؛ 
من  االأول  ل��الإ���ص��دار  املا�صية  الرعاية 
ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ج��ام��ع��ات  دل��ي��ل 
يف  االأهمية  بالغ  دليل  وه��و  اخلليجي، 
اأوا�صر التعاون والتوا�صل بني  توطيد 

جامعات دول املجل�س.
واأ�����ص����اف اجل��ب��ي��ل��ي: »اأي�������ص���ا مت 
اختيارها موؤخرا من قبل جلنة روؤ�صاء 
ومديري اجلامعات وموؤ�ص�صات التعليم 
اخلليج  ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول  ال��ع��ايل 
فريق عمل مكون من جامعة  لرئا�صة 
االأم�������رة ن�����ورة ب��ن��ت ع��ب��د ال��رح��م��ن، 
وجامعة اجلوف، وجامعة قطر لتنفيذ 

ال��درا���ص��ات وامل�����ص��اري��ع وال��ربام��ج التي 
دول  ب��ني  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون  يتطلبها 

املجل�س يف جمال التعليم«.

تميز الجامعة
يف م����وق����ف م�������ص���اب���ه، اأو������ص�����ح وك��ي��ل 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات ال�����ص��ح��ي��ة 
اآل ج��ل��ب��ان  ال���دك���ت���ور خ���ال���د  االأ����ص���ت���اذ 
جميع  لتمثيل  اجلامعة   اخ��ت��ي��ار  اأن 
يف  ال�����ص��ع��ودي��ة  التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
اجلامعات  الحت��اد  التنفيذي  املجل�س 
من  حققته  ملا  تتويجا  ياأتي  العربية، 
متيز جعلها موؤهلة لهذا االختيار من 
و�صل  ملا  �صورة  الإع��ط��اء  القيادة،  قبل 
اإل���ي���ه ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي يف امل��م��ل��ك��ة، 
تفعيل  يف  ال���ت���اأث���ر  ع��ل��ى  ول���ق���درت���ه���ا 
الوطن  يف  اجلامعي  التعليم  وتطوير 
ذل��ك  اأن  ���ص��ك يف  وت��اب��ع »ال  ال��ع��رب��ي. 
يحمل اجلامعة م�صوؤولية كبرة على 
ويحفزها  والعربي،  الوطني  امل�صتوى 
ع���ل���ى  ا����ص���ت���م���رار ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر 
املجتمع،  وخدمة  والبحثي  االأكادميي 
وهذا االختيار يحملها م�صوؤوليات اأداء 

دورها على امل�صتوى العربي«. 
ي�صرين  املنا�صبة  »بهذه   واأ�صاف 
م��دي��ر  مل���ع���ايل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  اأت����ق����دم  اأن 
اجل���ام���ع���ة االأ�����ص����ت����اذ ال����دك����ت����ور ع��ب��د 
من�صوبي  وج��م��ي��ع  ال������داود  الرحمن  
اجل���ام���ع���ة، ���ص��ائ��ال امل���ول���ى، ع���ز وج���ل، 
لوطننا  وال�صداد  التوفيق  من  مزيدا 
احل��ب��ي��ب وج��م��ي��ع م��وؤ���ص�����ص��ات��ه يف ظل 

قيادته احلكيمة«.
يف ال�صياق ذاته، اأبدى عميد كلية 
ال�����ص��ري��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال�����ص��ه��راين 
�صعادته بنباإ االن�صمام، وقال: »�صرين 

منت�صب  ك���ل  اأ����ص���ع���د  ك��م��ا  واأ����ص���ع���دين 
ل��ه��ذه اجل��ام��ع��ة ال��ع��ري��ق��ة امل��ع��ط��اء نباأ 
ال�صريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  م��واف��ق��ة 
حفظه  عبدالعزيز،  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك 
يف  الفتية  جامعتنا  تر�صيح  على  اهلل، 
احت��اد  يف  التنفيذي  املجل�س  ع�صوية 
اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ك��ون ممثال 
هذا  يف  التعليمية  للموؤ�ص�صات  وحيدا 

املجل�س«.
واملتعارف  املعلوم  »م��ن   واأ�صاف 
ه��ذه  م��ث��ل  ل�صغل  ال��رت���ص��ي��ح  اأن  ع��ل��ي��ه 
لالأجدر،  اإال  يكون  ال  املهمة  االأم��اك��ن 
امللك  ج��ام��ع��ة  ا�صتحقته  و���ص��ف  وه���و 
ال�صعودية،  ب��ني اجل��ام��ع��ات  خ��ال��د م��ن 
وك���ي���ف ال ت�����ص��ت��ح��ق��ه وه����ي اجل��ام��ع��ة 
بعدد  الكليات،  ع��دد  م��ن حيث  االأك���رب 

من الطلبة يفوق 7٠ األفا«.

أمر يثلج الصدر
اإل�����ى ذل�����ك، ب���ني ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
اأن ه��ذا  ���ص��ل��ي��م��ان احل��م��ي��د  ال���دك���ت���ور 
ويح�صب  ال�صدر،  يثلج  اأمر  االن�صمام 
اأن ه��ذا  ل��ل��ج��ام��ع��ة، وق������ال: »ال����ص���ك 
االخ�����ت�����ي�����ار ي����ج����ر ل����ه����ذه اجل���ام���ع���ة 
العريقة مديرا واأع�صاء هيئة تدري�س، 
هي  الغالية  الثقة  وه��ذه  ومن�صوبني، 
م�����ص��در اف��ت��خ��ار واع���ت���زاز ل��ن��ا جميعا 
الفتية،  اجلامعة  بهذه  اأنيطت  لكونها 
م�صوؤولية  عاتقها  على  ت�صع  اأنها  كما 
املرجوة من  االأه��داف  لتحقيق  كبرة 
هذا االحتاد للرقي مبنظومة التعليم 
اإل��ى  بها  وال��و���ص��ول  اململكة  ال��ع��ايل يف 

م�صاف اجلامعات العاملية.  
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أخبار الجامعة

وم��ن�����ص��وب��ات اجل��ام��ع��ة ب��ل ح��ت��ى طالبها 
وطالباتها، م�صرا اإلى اأن ذلك »يدل على 
امل�صتويني  اإليه  اجلامعة على  ما و�صلت 
امل���ح���ل���ي واالإق���ل���ي���م���ي ب���ق���ي���ادة م��دي��ره��ا 

واإخال�س جميع العاملني فيها«.
وب��������ني ع����م����ي����د خ�����دم�����ة امل���ج���ت���م���ع 
اآل  م��ب��ارك  ال��دك��ت��ور  امل�صتمر،  والتعليم 
ح��م��دان اأن اخ��ت��ي��ار اجل��ام��ع��ة ع�����ص��وا يف 
احت�����اد اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة ي��ع��د نقلة 
ن��وع��ي��ة يف ت���اري���خ اجل��ام��ع��ة مل���ا ل��ه��ا من 
ثقل اأك��ادمي��ي رائ��ع، ول��ل��دور ال��ذي تقوم 
اجلامعي  التعليم  اأه���داف  حتقيق  يف  ب��ه 

بجوانبه املختلفة.

اعتزاز بالثقة الملكية
والدرا�صات  البحوث  معهد  عميد  وع��رب 
اال�����ص����ت���������ص����اري����ة ب����اجل����ام����ع����ة ال����دك����ت����ور 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف احل���دي���ث���ي ع���ن ���ص��ع��ادت��ه 
احلرمني  خادم  موافقة  ب�صدور  البالغة 
» ذلك  ال�صرفني - حفظه اهلل -، وق��ال: 
ب���ال ���ص��ك ي�����ص��ع��رن��ا ج��م��ي��ع��ا يف اجل��ام��ع��ة 
املزيد  علينا  وي�صع  واالع��ت��زاز  بالفخر، 

من امل�صوؤولية«.
تقنية  اإدارة  ع��ل��ى  امل�����ص��رف  واأك������د 
امل��ع��ل��وم��ات ال��دك��ت��ور ���ص��امل ال��ع��ل��ي��اين اأن 
املجل�س  لع�صوية  اجلامعة  مدير  اختيار 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الحت����اد اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة 
جلامعة  مفخرة  يعد  اململكة  عن  ممثال 
وق��ال:  من�صوبيها،  وجميع  خ��ال��د،  امللك 
ومن  الر�صيدة  قيادتنا  من  الثقة  ه��ذه   «
االأمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية 
م��دى  تعك�س  امل��دي��ر  م��ع��ايل  �صخ�س  يف 

الثقة يف اجلامعة ومن�صوبيها كلهم«.
التقنية،  يف  اجل��دي��د  �صعيد  وع��ل��ى 
اأخرا  اأطلقت  اأن اجلامعة  العلياين  بني 
تعليمية  من�صة  وه��ي  »علومنا«،  من�صة 
اإطالق  اإلى  باالإ�صافة  مفتوحة للجميع، 
ت��خ��دم املجتمع،  ال��ت��ي  ب��ع�����س اخل���دم���ات 
ك��م��ح��رك ال��ب��ح��ث ع���ن ال���وظ���ائ���ف، وه��ي 
اجلامعة  م��ن  مقدمة  جمتمعية  خدمة 

جلميع �صرائح املجتمع لت�صهيل الو�صول 
الإعالنات التوظيف.

وت���اب���ع ال��ع��ل��ي��اين » اأي�������ص���ا د���ص��ن��ت 
ت��خ��دم  ت��ق��ن��ي��ة  م�����ب�����ادرات  ع�����دة  االإدارة 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مب���ا ف��ي��ه��ا م��ب��ادرة 
للتخل�س  تهدف  التي  ورق،  بال  جامعة 
من  التقليدية  ال��ورق��ي��ة  العمليات  م��ن 
ال���ق���ب���ول وال��ت�����ص��ج��ي��ل ال����ى االخ���ت���ب���ارات 
وامل����ح����ا�����ص����رات ب����ل ج��م��ي��ع ال��ت��ع��ام��الت 

االأكادميية واالدارية اليومية«.

تتويج
االأ�صنان  كلية طب  اأك��د عميد  من جهته 
املوافقة  اأن   ال�صهراين  اإبراهيم  الدكتور 
امللكية على تر�صيح اجلامعة تاأتي تتويجا 
جل��ه��وده��ا، وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف 
اجتماعات االحتاد، ومد ج�صور التعاون، 
التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م���ع  وال��ت��وا���ص��ل 
العربية  اجل��ام��ع��ات  احت���اد  االأع�����ص��اء يف 
من خالل تبادل اخل��ربات والكفاءات يف 

خمتلف املجاالت«. 
واأ������ص�����اف ال�������ص���ه���راين« اإن����ن����ا ع��ل��ى 
يف  اهلل  ب���اإذن  �صتوفق  اجل��ام��ع��ة  اأن  يقني 
ال�صعودية،  التعليمية  املوؤ�ص�صات  متثيل 
للعمل  ج��ه��ده��ا  ق�����ص��ارى  �صتبذل  واأن��ه��ا 
يف  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  خدمة  على 

اململكة«.
واأما عميد �صوؤون الطالب، الدكتور 
االختيار  ه��ذا  اأن  فاأكد  هبا�س،  اآل  مريع 
ي��ع��د ت��ت��وي��ج��ا ل��ل��ق��ف��زات ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي 
االأخ����رة  ال���ف���رتة  يف  اجل��ام��ع��ة  حققتها 
الرت�صيح  ق��رار  وا�صفا  مديرها،  بقيادة 
اإل��ي��ه اجل��ام��ع��ة من  ب��اع��رتاف مل��ا و�صلت 

متيز علمي وبحثي وجمتمعي.
ت��ق��دم  االآن  »اجل����ام����ع����ة  وق��������ال: 
دوره��ا ب�صكل ق��وي، مقدمة نف�صها بني 
امل�صتوى  وع��ل��ى  ال�����ص��ع��ودي��ة  اجل��ام��ع��ات 
�صعبا،  رقما  اأ�صبحت  اإذ  اأي�صا،  العربي 
م����ن ح���ي���ث ج������ودة ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ح��ث 

وخدمة املجتمع«.

واأو������ص�����ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ص��ة 
اإب���راه���ي���م ال��ف��ل��ق��ي اأن اخ��ت��ي��ار  ال��دك��ت��ور 
ال�صعودية  للجامعات  ممثلة  اجل��ام��ع��ة 
يف جم��ل�����س احت����اد اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة، 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي  دور  الأداء  فر�صة   ي��ع��د 
من  ميكن  العربي،  العامل  م�صتوى  على 
خ��الل��ه اال���ص��ت��ف��ادة م���ن ط���رح م���ب���ادرات 
ت��ع��ن��ى ب���ال���و����ص���ول اإل������ى ن���ت���ائ���ج ع��م��ل��ي��ة 
لتعميق التعاون بني اجلامعات العربية،  
واال�صتفادة من التجارب الناجحة بينها، 
يف  اال�صتثنائية  اجل��ام��ع��ة  جت��رب��ة  ون��ق��ل 
االإلكرتوين،  والتعلم  التقنية  اخلدمات 
التي  العنا�صر  اأه��م  اإب��راز  اإل��ى  باالإ�صافة 
اأ�صهمت يف تفوق اجلامعات ال�صعودية يف 

الت�صنيفات العاملية.
توا�صل  اأن  »ميكن  الفلقي  واأ�صاف 
عرب  العلمي  باالنفتاح  متيزها  اجلامعة 
امل�صرتكة  الربامج  تطبيق  اإمكانية  طرح 
ب���ني اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة، وه���ي جت��رب��ة 
القت جناحا كبرا يف االحتاد االأوربي اإذ 
�صنوات  ن�صف  درا�صة  الطالب من  متكن 
يف  االآخ��ر  والن�صف  جامعة  يف  الربنامج 
ذات��ه  املنهج  تتبنى  اأخ���رى  دول���ة  جامعة 
فر�صة  للطالب  وتتيح  نف�صها،  واملعاير 

تعلم ثرية يف بيئتني خمتلفتني«. 
وت������ق������دم ع����م����ي����د ك����ل����ي����ة ال����ل����غ����ات 
اآل ملهي  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل  وال��رتج��م��ة 
االأ�صتاذ  اجلامعة  ملدير  التهاين  باأ�صمى 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال��������داود، على 
املوافقة الكرمية من لدن خادم احلرمني 
عبدالعزيز،  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني 
حفظه اهلل، على ان�صمام اجلامعة الحتاد 

اجلامعات العربية.
واأ�صار اآل ملهي اإلى اأن »هذا احلدث 
الكبر، الذي ت�صارك فيه اأهم اجلامعات 
بني   التعاون  زي���ادة  يف  ي�صهم  العربية«، 
تعليمية  نه�صة  الى  للو�صول  اجلامعات 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال���ع���رب���ي وال���ع���امل���ي، مع 
العربية  اجلامعات  جهود  وتن�صيق  دع��م 

والتعاون بينها.

اآل م��ل��ه��ي »ه�����ذا احل���دث  واأ�����ص����اف 
اإن�صاء مراكز البحوث ودعم  ي�صجع على 
اإج�������راء ال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة امل�����ص��رتك��ة، 
بالبحوث  وال��ع��ن��اي��ة  نتائجها  ت��ب��ادل  م��ع 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة ورب���������ط م���و����ص���وع���ات���ه���ا 
االقت�صادية  ال��ع��رب��ي��ة  التنمية  بخطط 
تطوير  عمليات  دع��م  م��ع  واالجتماعية 

اأداء اجلامعات العربية«. 

خطوة غير مستغربة
واأو������ص�����ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع���ل���وم احل��ا���ص��ب 
اأنه لي�س بغريب  الدكتور عبداهلل الرباع 
اجلامعات  جميع  متثيل  اجل��ام��ع��ة  على 
واملوؤ�ص�صات التعليمية باململكة يف ع�صوية 
احتاد اجلامعات العربية، واختيار الداود 
ع�صوا يف املجل�س التنفيذي. وتابع »لقد 
املا�صية  ال�صنوات  خالل  اجلامعة  خطت 
ق��ف��زات نوعية  وق��ف��زت  خ��ط��وات متميزة 
م��ل��م��و���ص��ة يف ج����وان����ب ع�����دة وت�������ص���درت 
اجلامعات ال�صعودية يف حت�صني م�صتوى 
معايل  بقيادة  املا�صي  العام  خالل  االأداء 
امل��دي��ر ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن حمد 

الداود«.
العلوم  كلية  عميد  ال����راأي،  وواف��ق��ه 
»يف  ق���ال:  اإذ  رم���ان؛  اآل  �صليمان  ال��دك��ت��ور 
التي  اخُلطى،  ت�صارعت  االأخرة  ال�صنوات 
املعريف،  التميز  نحو  اجلامعة  بها  ت�صر 
وال��ت��ن��ظ��ي��م امل��وؤ���ص�����ص��ي؛ ف��اأ���ص��ب��ح��ت م��ن��ارة 
ال�صابة  فاجلامعة  ب��ال��ب��ن��ان؛  اإل��ي��ه��ا  ي�صار 
ال��ف��ت��ي��ة اأ���ص��ب��ح��ت ت��ن��اف�����س ال��ك��ث��ر من 
اجلامعات املحلية، واالإقليمية التي م�صى 
على اإن�صائها ع�صرات ال�صنني، وما موافقة 
اهلل  يحفظه  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
على تر�صيح جامعة امللك خالد يف ع�صوية 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف احت����اد اجل��ام��ع��ات 

العربية اال دليل على ذلك«.
اأب��دى عميد  وغ��ر بعيد عن ذل��ك، 
اآل  �صلطان  الدكتور  والت�صجيل  القبول 
فارح اعتزازه بهذه الثقة امللكية، التي لها 
من�صوبي  جميع  نفو�س  يف  االأك���رب  االأث���ر 

اتحاد الجامعات العربية
م�صتقلة  اعتبارية  �صخ�صية  ذات  عربية  موؤ�ص�صة  العربية  اجلامعات  احت��اد 
مقره مدينة عمان عا�صمة اململكة االأردنية الها�صمية. تاأ�ص�س مببادرة من 
االأولى  التي رعت عقد ندوتني  العربية  ال��دول  الثقافية يف جامعة  االإدارة 
بنغازي عام 1961  العربي يف  الوطن  العايل يف  بالتعليم  املعنيني  لعدد من 
والثانية يف بروت عام 1964 للبحث يف م�صكالت التعليم العايل يف الوطن 

العربي، وتقنيني اأطر التعاون بني اجلامعات العربية.
انتهت الندوتان اإلى التو�صية باإن�صاء احتاد للجامعات العربية واإقرار 
�صيغة مل�صروع مقرتح للنظام االأ�صا�س لالحتاد، مت اإقراره من قبل جمل�س 
جامعة الدول العربية بالقرار رقم 2٠56 يف دورته الثانية واالأربعني املنعقدة 

يف 1964/9/3٠. تاله ان�صاء االأمانة العامة املوؤقتة لالحتاد عام 1965.
ل��الحت��اد  ال���ع���ام  ل��ل��م��وؤمت��ر  اج��ت��م��اع  اأول  ع��ق��د  ع����ام 1969  اي���ل���ول  يف 
العامة  باال�صكندرية مب�صاركة 23 جامعة عربية موؤ�ص�صة وحتولت االأمانة 
الدكتور  االأ�صتاذ  املرحوم  وانتخب  لالحتاد،  دائمة  عامة  اأمانة  اإلى  املوؤقتة 
ورئي�س  العربية  م�صر  جمهورية  يف  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  اأح��م��د  مر�صي 

جامعة القاهرة االأ�صبق اأول اأمني عام لالحتاد.
 

رسالة االتحاد وأهدافه
القادر على خدمة  االإن�صان  العربية الإع��داد  دعم وتن�صيق جهود اجلامعات 
اأمته العربية واحلفاظ على وحدتها الثقافية واحل�صارية وتنمية مواردها 

الب�صرية مبا يحقق تطلعاتها، وعلى االأخ�س من خالل:
• العمل على اأن تلتزم اجلامعات العربية بالقيم النابعة من عقيدة االإ�صالم 

ور�صالته اخلالدة وان تعنى بالرتاث العربي واالإ�صالمي.
• العمل على اأن تكون اللغة العربية لغة التعليم يف اجلامعات مع االهتمام 
واالهتمام  العلمية  امل�صطلحات  تعريف  لتوحيد  وال�صعي  احلية  باللغات 

بالرتجمة.
امل�صرتكة  العلمية  البحوث  اإج��راء  ودع��م  البحوث  مراكز  اإن�صاء  ت�صجيع   •
وتبادل نتائجها والعناية بالبحوث التطبيقية وربط مو�صوعاتها بخطط 

التنمية العربية االقت�صادية واالجتماعية.
• توثيق التعاون بني اجلامعات العربية وتن�صيق جهودها فيما بينها ومع 
اجلامعات واملوؤ�ص�صات االإقليمية والدولية ذات ال�صلة وخا�صة فيما ي�صاير 

م�صتجدات الع�صر وتقنيات التعليم واأمناطه احلديثة.
• دعم عمليات تطوير اأداء اجلامعات العربية وا�صتقاللها وتاأكيد احلرية 
البحثية واالأكادميية الأع�صاء هيئة التدري�س فيها وحماية حقوقهم وتقوية 

اأوا�صر التعاون بينهم.
• دعم وحتفيز التميز واالإبداع وت�صجيع االأن�صطة الطالبية امل�صرتكة بني 

اجلامعات العربية.
• التعاون ل�صبط جودة التعليم اجلامعي والعايل و�صمان نوعيته وال�صعي 

لتحقيق االعرتاف املتبادل بال�صهادات ال�صادرة عن اجلامعات العربية.

الدكتور �صليمان احلميدالدكتور خالد اآل جلبانالدكتور اأحمد اجلبيليالدكتور حممد احل�صون

الدكتور �صليمان اآل رمانالدكتور عبداهلل الرباعالدكتور عبداهلل اآل ملهيالدكتور اإبراهيم الفلقي

الدكتور �صامل العلياينالدكتور عبداللطيف احلديثيالدكتور مبارك اآل حمدانالدكتور �صلطان اآل فارح

الجامعة المتفردة
أ. د. مرعي بت حسين القحطاني

وكيل جامعة الملك خالد 

كل  يف  متفردة  خالد  امللك  جامعة  �صتبقى 
�صئ.

تفردت يف طريقة اعالن اإن�صائها من 
امللك  جامعة  الى  عبداهلل  المري  جامعة 

خالد يف دقيقة واحدة.
تفردت يف تاريخ اإن�صائها، حيث وقفت 
وبني  الول  ال�صبع  اجلامعات  بني  وحيدة 
بقية �صقيقاتها اجلامعات النا�صئة لحقا.

تفردت يف تر�صية م�صروع مدينتها اجلامعية بالفرعاء حيث كانت اأول جامعة، 
وحتى اأول قطاع حكومي ي�صمح له برت�صية م�صروعه على �صركات عاملية بعد انقطاع 

دام ثالثني عاما.
تفردت مرة اأخرى يف طريقة و�صرعة انت�صارها، حيث انتقلت خالل عقد من 

الزمن من اأربع كليات اإلى اأربع واأربعني كلية.
اأّنا �صئتي �صياأتيني  »اإذهبي  تذكرين جامعة امللك خالد بغيمة هارون الر�صيد 

خراجك«.
�صفري  خالد  امللك  جلامعة  جتد  ال��دول��ة  يف  واإدارة  ووزارة  مدينة  كل  ففي 
لها هو  اأحدث متيز  وكان  معهم.  تعامل  من  به  ي�صهد  ما  التميز  من  ولهم  �صفرية،  اأو 
اختيارها، ممثلة يف معايل مديرها كع�صو وحيد ومتفرد من بني اجلامعات ال�صعودية 

يف احتاد اجلامعات العربية.
هنيئا للوطن بجامعة امللك خالد.

هنيئا ملن�صوبي اجلامعة بجامعتهم املتفردة دوما.
هنيئا جلامعة امللك خالد باأبنائها وقيادتها الذين اأبحروا بها عرب المواج اإلى 

بر الأمان.
�صكرا لكل من دعم جامعة امللك خالد.

ولربان  العزم،  ولعزام  الدعم،  على  خالد  بن  ولفي�صل  احلزم،  ل�صلمان  �صكرا 
اجلامعة، الداود. واإلى تفرد اآخر قادم، باذن اهلل.
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أخبار الجامعة

تثقيف منسوبات »آداب« أبها
باألمن والسالمة

فوزيه آل سالم
فاطمة  اأب��ه��ا،  يف  للبنات  االآداب  بكلية  وال�صالمة  االأم���ن  رئي�صة   ثقفت 
العمود، من�صوبات الكلية باالأمن وال�صالمة من خالل دورة اأقيمت على 
خرية  الدكتورة  الكلية  عميدة  من  بتوجيه  متفرقة  اأي��ام  ثالثة  م��دار 
م�صتهدفة  ال�صالمة«،  »م��ب��ادئ  بعنوان  ال���دورة  وج��اءت  ع�صري.  ح�صن 

اأع�صاء هيئة التدري�س وموظفات الكلية.

اإلرشاد الطالبي ينشط
مسرح السامر بندوات

ريهام الصقره
ندوات  اإقامة  بال�صامر،  الطالبات  لدرا�صة  اجلامعي  املركز  م�صرح  �صهد 
متعددة نظمتها وحدة االإر�صاد الطالبي باملركز اجلامعي، وقدم خاللها  
ع�صوتا هيئة التدري�س بكلية الطب الدكتورة اإميان الطاهر والدكتورة 
و«اخل��رائ��ط  املخترب«  يف  »ال�صالمة  بعنوان  حما�صرتني  خليفة  �صعاد 
ال��ذه��ن��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة امل��راج��ع��ة ل��الخ��ت��ب��ارات«. ك��م��ا ق��دم��ت ع�����ص��وة هيئة 
اآل �صرمي حما�صرة عن »التغذية  باأبها منى  التدري�س بكلية التمري�س 
واحلالة النف�صية« و�صط ح�صور ع�صوات هيئة التدري�س وطالبات املركز 

اجلامعي.

دورة عن أهمية اللغة اإلنجليزية
زهراء الذيب

العلوم  كلية  يف  والرتجمة  اللغات  بق�صم  التدري�س  هيئة  ع�صوة  �صددت 
واالآداب باأحد رفيدة �صاي�صتا ح�صن على اأهمية اللغة االإجنليزية و�صرورة 
ن��ادي احلرف  اأقامها  التي  التدريبية  ال���دورة  ذل��ك خ��الل  ج��اء  تعلمها. 
بالق�صم حتت عنوان »امل�صاكل التي تواجه متعلمي اللغة اجلدد«، بح�صور 
اأ�صماء فاروق ومن�صوبات الكلية. و�صهدت الدورة  وكيلة الكلية الدكتورة 
اإجراء حمادثات بني الطالبات باللغة االإجنليزية للتعريف باأهمية مهارة 
التحدث، كما مت تنظيم م�صابقة ثقافية قدمت بعدها هدايا للم�صاركات.

برنامج توعوي عن سرطان الثدي
زهراء الذيب

رفيدة، حتت  ب�أحد  والآداب  العلوم  بكلية  الطالبي  الن�ش�ط  اأق���م مكتب 
اإ�صراف عمادة الكلية، برناجما توعويا عن �صرطان الثدي بعنوان »الأننا 
للطالبات  املركز اجلامعي  فاروق من  اإميان  الدكتورة  ا�صت�صاف  نهتم«، 
بال�صامر، فتحدثت عن اأهمية الفح�س املبكر للثدي واأعرا�س ال�صرطان 
وطرق الوقاية منه . كما �صاركت عميدة الكلية الدكتورة �صلمى الغرابي 
امل��ب��ادرة  و����ص���رورة  وخ��ط��ورت��ه  امل��ر���س  ع��ن  للحديث  خ�ص�صتها  بكلمة 
بالفح�س املبكر واالهتمام به �صحيا، مقدمة �صكرها اإلى الدكتورة اإميان 

على حما�صرتها. 

»تطوير الذات« في دورة 
زهراء الذيب

»تطوير  بعنوان  تدريبية  دورة  الريا�صيات  بق�صم  القيادي  النادي  عقد 
عميدة  بح�صور  ال�صابع(  )امل�صتوى  �صرار  اأم��ل  الطالبة  قدمتها  ال��ذات« 
الكلية الدكتورة  �صلمى الغرابي واإ�صراف رئي�صة الق�صم مناهل االأمني. 
اإع���داد ور���ص��ة عمل  ت��دري��ب الطالبات على كيفية  اإل��ى  ال���دورة  وه��دف��ت 

وتنمية  الروح القيادية، وتعزيز الثقة بالنف�س .

»حاسب« رفيدة يرصد فوائد 
الروبوتات البشرية  

زهراء الذيب
برناجما  رفيدة،  باأحد  واالآداب،  العلوم  بكلية  االآيل  ق�صم احلا�صب  نظم 
الروبوتات الب�صرية  بفوائد  التعريف  اإلى  يهدف  الروبوتات  عن  خا�صا 
ا�صتخدامها  كيفية  يناق�س  ق�صر  فيلم  عر�س  خ��الل  م��ن  ومكوناتها 
ومهامها.  ويف �صياق اآخر، اأقام الق�صم برناجما ا�صتهدف تو�صيح اأهمية 
التدري�س  هيئة  واأع�صاء  الطالبات  بني  احل��وار  وف��ن  احلياة  يف  احل��وار 

واحرتام الذات والتقدير بح�صور اأع�صاء واإداريات وطالبات الكلية.
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وكالة التخصصات الصحية
تتفق مع جهات االختصاص لتطوير المنطقة

برامج  مل�صتقبل  ا�صرتاتيجية  وو�صع 
الزمالة يف املنطقة.

ت��و���ص��ي��ات جلنة  ب��ح��ث  ك��م��ا مت 
التي  باملنطقة،  ال�صحية  اخل��دم��ات 
مت���ث���ل���ت مب���ن���ح اأب������ن������اء امل���ح���اف���ظ���ات 
الكليات  يف  القبول  اأول��وي��ة  الطرفية 
ال�صحية، نظرا ملعاناتها املتمثلة بقلة 
ذلك  �صيحققه  وما  ال�صحية،  الكوادر 
من اأهمية يف عملية حت�صني موؤ�صرات 

ال�صحة يف املنطقة.
وك��ي��ل اجلامعة  اأع���رب  م��ن جهته 
خالد  الدكتور  ال�صحية  للتخ�ص�صات 

اآل جلبان عن �صعادته باإقامة هذا اللقاء 
وا�صفا اإياه بالبادرة احل�صنة من ممثلي 
خدماتهم  لتقدمي  املنطقة  يف  ال�صحة 
على  اإي��اه��م   �صاكرا  واملجتمع،  للوطن 
التي  باملو�صوعات  واالهتمام  احل�صور 
ال�صحية  باخلدمات  الرقي  �صاأنها  من 
اأن  متمنيا  ق��ول��ه،  ح�صب  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
م�صتجدات  لبحث  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  ي��ت��ك��رر 
موؤكدا  وتطويرها،  املنطقة  يف  ال�صحة 
الرئي�صية  ال�صحية  اجلهات  »تعاون  اأن 
يف املنطقة �صيعود عليها بالنفع كواجب 

جتاه الوطن«.

االأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور خ��ال��د اآل ج��ل��ب��ان، 
وعمداء الكليات ال�صحية باجلامعة.

ون���اق�������س ال���ل���ق���اء ���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق ب����ني ال��ك��ل��ي��ات 
ال�صحية ومقدمي اخلدمات ال�صحية 
باملنطقة، وتطوير اخلدمات ال�صحية 
اجل��ه��ات  ب���ني  بالتن�صيق  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

الثالث واجلامعة.
امل��ح��اور التي تناولها  اأب��رز  وم��ن 
ال����ل����ق����اء ت��ن��ف��ي��ذ م������وؤمت������رات دول���ي���ة 
التعليم  ودع��م  م�صرتكة،  تخ�ص�صية 
امل�����ص��ت��م��ر يف امل��ح��اف��ظ��ات ال��ط��رف��ي��ة، 

عبدالعزيز رديف

للتخ�ص�صات  اجلامعة  وكالة  عقدت 
ال�������ص���ح���ي���ة مب���ق���ره���ا يف اجل���ام���ع���ة، 
اأخ����را، ل��ق��اء ج��م��ع ب��ني امل��دي��ر ال��ع��ام 
ع�صر  مبنطقة  ال�����ص��ح��ي��ة  ل��ل�����ص��وؤون 
الدكتور عبدالعزيز الهيجان، ومدير 
باجلنوب  امل�صلحة  ال��ق��وات  م�صت�صفى 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��غ��ام��دي، ورئي�س 
ال�����ص��ح��ي��ة مبجل�س  جل��ن��ة اخل���دم���ات 
املنطقة الدكتور زايد ع�صري، ووكيل 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات ال�����ص��ح��ي��ة 



أخبار الجامعة

»تربية أبها« 
تحارب السلوك 

الخاطئ
هنادي الشهراني

اأط�����ل�����ق�����ت وح����������دة ال���ت���وج���ي���ه 
واالإر��������ص�������اد ال���ط���الب���ي ب��ك��ل��ي��ة 
ال����رتب����ي����ة ب����اأب����ه����ا، ح���م���ل���ة »ال 
اخل���اط���ئ«  بح�صور  ل��ل�����ص��ل��وك 
ك��������ل م��������ن ع�����م�����ي�����دة ال���ك���ل���ي���ة 
ال�����دك�����ت�����ورة ل���ب���ن���ى ال���ع���ج���م���ي، 
عبر  الدكتورة  الكلية  ووكيلة 
حم�����ف�����وظ، ورئ����ي���������ص����ة وح�����دة 
ال��ت��وج��ي��ه واالإر����ص���اد ال��دك��ت��ورة 
واالخت�صا�صية  بني�س،  جن��وى 
االج��ت��م��اع��ي��ة ي�����ص��را ���ص��ل��ي��م��ان، 
وجم��م��وع��ة م��ن اأع�����ص��اء هيئة 
وال��ط��ال��ب��ات بجميع  ال��ت��دري�����س 

امل�صتويات.
عرو�صا  الفعالية  و�صهدت 
م��ن اأع���م���ال ال��ط��ال��ب��ات اح��ت��وت 
وطبيعة  للحملة،  �صعارات  على 
اإل��ى  اإ���ص��اف��ة  ال�صلبي،  ال�صلوك 

فقرات منوعة.
وت���ن���اول���ت احل��م��ل��ة اأرب��ع��ة 
حم�������اور ت�����ص��م��ن��ت ���ص��ل��وك��ي��ات 
االأول  امل��ح��ور  ج��اء  اإذ  خمتلفة، 
بعنوان »�صخ�صيتي يف �صلوكي«، 
وال���ث���اين »ع��الق��ات��ي ع��ن��واين«، 
وال��ث��ال��ث »من��ط ت��ف��ك��ري«. اأم��ا 
ال��راب��ع واالأخ����ر ف��ك��ان بعنوان 

»مظهري«.
وت���ب���ادل احل�����ص��ور ح���وارا 
ال�صلبية  بال�صلوكيات  بناًء تعلق 
وح��دة  رئ��ي�����ص��ة  تختتم  اأن  ق��ب��ل 
ال��ت��وج��ي��ه واالإر�����ص����اد ال��ط��الب��ي 
بتعهد  اللقاء  جن��وى  الدكتورة 
من قبلها على ا�صتكمال م�صرة 
بالكلية وتنويع و�صائل  االإر�صاد 

التفعيل.
و�����ص����ت���������ص����ت����م����ر احل����م����ل����ة 
اأ�����ص����ب����وع����ني داخ��������ل ال���ق���اع���ات 
ال����درا�����ص����ي����ة و�����ص����اح����ة ال��ك��ل��ي��ة 
ي��ط��ب��ق خ��الل��ه��ا ا���ص��ت��ب��ي��ان على 
االنتهاء  وبعد  الطالبات  قبل 
من احلملة للوقوف على مدي 
اأي  اأفكارهن،  وهو،  التغير يف 
رئي�صة  ت�صميم  من  اال�صتبيان، 

وحدة التوجيه واالإر�صاد.

مبادرة 
للتعريف 

بأضرار 
المشروبات 

الغازية
عدنان اإللمعي

العلوم، مبادرة  ن��ادي كلية  اأق��ام 
ب���ع���ن���وان »اأ������ص�����رار امل�����ص��روب��ات 
ال��غ��ازي��ة وال��ط��اق��ة«، م��ن خالل 
ب��ي�����ص��اء  يكتب  ل���وح���ة  ت���وف���ر 
ف���ي���ه ك�����ل ����ص���خ�������س ع�����ب�����ارة اأو 
امل�صروبات  اأ�صرار  عن  ن�صيحة 
عدد  بح�صور  الغازية والطاقة 
كبر من طالب واأع�صاء هيئة 
ال���ت���دري�������س يف ك��ل��ي��ت��ي ال��ع��ل��وم 
وال���ط���ب.  ب��ع��د ذل���ك مت ت��وزي��ع 
الع�صائر الطبيعية كم�صروبات 

�صحية بديلة.
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دورة لتطوير مهارات التقنية ألعضاء التدريس
دورة  واجل����ودة  التطوير  وك��ال��ة  اأق��ام��ت 
ت���دري���ب���ي���ة مب���دي���ن���ة دب�����ي االإم����ارات����ي����ة 
احلديثة  التقنيات  »ا���ص��ت��خ��دام  ب��ع��ن��وان 
يف ال��ت��دري�����س اجل��ام��ع��ي«، وذل���ك بهدف 
امل�����ص��ارك��ني  وم���ه���ارات  م��ع��ل��وم��ات  تنمية 
احلديثة،  التعليم  تقنيات  ا�صتخدام  يف 
لتطبيقها يف  اإيجابية  اجتاهات  وتكوين 
التدري�س اجلامعي، �صارك فيها 4٠ من 

اأع�صاء هيئة التدري�س.
للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  و���ص��ك��ر 
واجل�������ودة ال���دك���ت���ور اأح���م���د اجل��ب��ي��ل��ي، 
جلميع  امل�صتمر  لدعمه  اجلامعة  مدير 
التي  �صيما  ال  وال��ف��ع��ال��ي��ات،  االأن�����ص��ط��ة 
ت�صتهدف تنمية املهارات املهنية والذاتية 
الأع���������ص����اء ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������س، وق������ال: 
جهود  ا�صتمرار  على  اجلامعة  »حر�صت 
من�صوبي  موا�صلة تدريب  يف  ال��وك��ال��ة 

اجلامعة وتطوير اأدائهم«. 
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����ص���ح وك���ي���ل ع��م��ادة 
الدكتور  واجل���ودة  االأك��ادمي��ي  التطوير 
التدريبي  الربنامج  اأن  ه��ادي  اآل  �صعيد 
�صمل عددا من اجلوانب اأهمها: معرفة 
وال��ت��درب  التعليمي،  الت�صميم  م��ب��ادئ 
على كتابة �صيناريو لربجمية تعليمية، 
وت��ن��ف��ي��ذ ب��رجم��ي��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة 
يف جم����ال ال��ت��خ�����ص�����س، وال��ت��ع��ام��ل مع 
يف  ح�صاب  واإدارة   ،Google تطبيقات 
احل��و���ص��ب��ة ال�����ص��ح��اب��ي��ة، واإن�������ص���اء من���اذج 

واختبارات اإلكرتونية.

عدنان األلمعي 

اختارت »ديوانية الربيع« التي تقيمها 
ع��م��ادة ���ص��وؤون ال��ط��الب، ه���ذه االأي���ام 
اأ���ص��ف��ل ع��ق��ب��ة ���ص��ل��ع،  امل�����ص��رف ال��ع��ام 
�صويل،  بن  الدكتور علي  »اآف��اق«  على 
واملتحدث الر�صمي للجامعة، امل�صرف 
على املركز االإعالمي، فهد بن نومه، 
الثانية، كما  بليلتها  ���ص��رف  �صيفي 
ا���ص��ت�����ص��اف��ت اجل���ال���ي���ة ال�������ص���ودان���ي���ة 

باجلامعة.
وحت�������دث ���ص��ي��ف��ا ال�������ص���رف ع��ن 
اجل�����وان�����ب االإع����الم����ي����ة ال����ت����ي ت��ه��م 
ط��الب االإع����الم، كما اأج��اب��ا يف ح��وار 
اأن  قبل  احل�صور،  اأ�صئلة  على  اأخ��وي 
ا�صتملت  ال��ت��ي  ال�صمر«  »جل�صة  ت��ق��ام 
ال�صعرية  امل�����ص��ارك��ات  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى 
م����ن اجل���ال���ي���ة ال�������ص���ودان���ي���ة وك���ذل���ك 
الطالب احل�صور، اإ�صافة اإلى تنظيم 

م�صابقات ترفيهية.
ب���ع���د ذل�����ك ك�����رم ع��م��ي��د ����ص���وؤون 
واجل��ال��ي��ة  ال�����ص��رف  �صيفي  ال��ط��الب 
ال�������ص���ودان���ي���ة ن���ظ���ر م�����ص��ارك��ت��ه��م يف 

الديوانية.

القرني وبن نومه يثريان »ديوانية الربيع«



عبدالعزيز رديف

والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  نظمت 
امل�����ص��ت��م��ر ب��اجل��ام��ع��ة، االث���ن���ني امل��ا���ص��ي، 
ور����ص���ة ع��م��ل االح���ت���ي���اج���ات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
 ،)144٠/1437( ل���ل���ف���رتة  امل�����اأم�����ول�����ة 
للجهات  التدريبية  االح��ت��ي��اج��ات  ح��ول 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات امل�����ص��ت��ف��ي��دة وامل��ت��ع��اون��ة مع 

خدمة المجتمع تنظم ورشة االحتياجات التدريبية
العمادة يف املجاالت التدريبية، من اأجل 
حت��دي��د ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة وال��ع��م��ل على 

اإقامتها مع احتياجات امل�صتفيدين.
بدايتها  يف  ال��ور���ص��ة  وا�صتعر�صت 
ورق��ة ع��ن اأب���رز اإجن��ازات��ه��ا وخطتها يف 
جم�����االت ال���ربام���ج وال�������ص���راك���ات، كما 
ت��ن��اول��ت م��و���ص��وع ت��ع��زي��ز دور ال��ع��م��ادة 
يف خ���دم���ة امل���ج���ت���م���ع، واالح���ت���ي���اج���ات 

ال��ت��دري��ب��ي��ة واأه��م��ي��ة حت��دي��ده��ا و�صبل 
تلبيتها.

وق�����دم ع����دد م���ن امل�������ص���ارك���ني من 
مم��ث��ل��ي اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع 
اخل����ا�����س امل�������ص���ت���ف���ي���دي���ن م����ن ب���رام���ج 
العمادة بع�س خرباتهم وجتاربهم على 
جمال  يف  واملوؤ�ص�صي  ال��ف��ردي  امل�صتوى 

حتديد االحتياجات التدريبية.

وح�����ص��ر ال���ور����ص���ة اأك�����ر م���ن 2٠ 
ال��ع��ام واخل��ا���س،  جهة م��ن  القطاعني 
على  حلر�صها  للجامعة  ال�صكر  قدمت 
ت��ق��دمي ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف عمليات 
م�صيدين  امل�صتمر،  والتعليم  التدريب 
التعاون  �صبل  حتقيق  يف  العمادة  ب��دور 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  من  العديد  بني 
من  اأي�صا  اخلا�س  القطاع  وموؤ�ص�صات 

خالل الدورات التدريبية وور�س العمل 
التي تنظمها العمادة.

م����ن ج���ه���ت���ه رح���ب ع���م���ي���د خ��دم��ة 
امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����ص��ت��م��ر ال��دك��ت��ور 
م����ب����ارك ح����م����دان ب���احل�������ص���ور، م���وؤك���دا 
اأن اجل��ام��ع��ة، مم��ث��ل��ة ب��ال��ع��م��ادة، ت��ق��دم 
واج��ب��ه��ا  ب���اب  م���ن  للمجتمع  خ��دم��ات��ه��ا 
جتاه جمتمعها الذي تعي�س فيه، م�صرا 

اإل����ى اأن ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه ال��ور���ص��ة مل ي���اأت 
يف  التدريبية  االحتياجات  لتحديد  اإال 
اأق��رب  يف  تلبيتها  على  والعمل  املنطقة 

وقت.
واأو�صح حمدان اأن الور�صة خرجت 
جلنة  ت�صكيل  اأب���رزه���ا،  ت��و���ص��ي��ات  ب��ع��دة 
م��ن اجل��ه��ات احل��ا���ص��رة ملوا�صلة درا���ص��ة 

االحتياجات التدريبية.
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محمد المشيطي

ن��ظ��م ال��ن�����ش���ط ال��ط��الب��ي ب���جل���م��ع��ة، 
مم��ث��ال ب���ن���ادي ال��ق��ل��م ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ر�صمية  زي�����ارات  اأخ�����را،  االإن�����ص��ان��ي��ة، 
ل���ل���ط���الب اإل��������ى ع������دد م�����ن اجل���ه���ات 
االإع��الم��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة يف 
الريا�س بهدف تعريف امل�صاركني على 
من  االإع��الم��ي  العمل  مقومات  اأب���رز 

قرب.
وت�����ق�����دم ال�����وف�����د، ع�������ص���و ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س بق�صم االإع����الم واالت�����ص��ال 

الدكتور �صاعد �صاعد.
ال��ري��ا���س  �صحيفة  ال��وف��د  وزار 
ال�صحيفة  ت��ط��ور  على  اط��ل��ع��وا  حيث 
اأحاطهم  كما  �صهدتها،  التي  واملراحل 
امل�����ص��وؤول��ون ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ر���ص��د 
االأخبار ون�صرها والتعامل مع االإعالم 
ال��ت��ف��اع��ل��ي واالأر����ص���ف���ة االإل��ك��رتون��ي��ة 
والتقليدية ومراكز االأبحاث اخلا�صة 
وب��ني  بينها  وال��ت��وا���ص��ل  بال�صحيفة 

باقي ال�صحف.
الريا�س  معر�س  الوفد  زار  كما 
االإع��������الم��������ي امل������ق������ام حت������ت ع����ن����وان 

نادي القلم يجوب مؤسسات إعالمية بالرياض
على  تعرفوا  االأمني«، حيث  »االإع��الم 
التي  امل�صاركة  االإع��الم��ي��ة  املوؤ�ص�صات 
واالإع��الم��ي��ة  الفنية  ب��اجل��وان��ب  تعنى 
والتحريرية، اإ�صافة اإلى ح�صور ور�س 

العمل امل�صاحبة للمعر�س.
واأدى ���ص��وء االأح����وال اجل��وي��ة يف 
اإل��ى  ال��درا���ص��ة،  وتعليق  الثالث  ال��ي��وم 
اإل���غ���اء زي����ارة ق�����ص��م االإع�����الم بجامعة 
امل��ل��ك ���ص��ع��ود واالط�����الع ع��ل��ى جت��رب��ة 
النادي االإعالمي بالق�صم، اإال اأن اليوم 
الرابع �صهد زيارة الوفد مقر �صحيفة 
املراحل  الطالب  تابع  اجلزيرة، حيث 
ال���ت���ي ع��ا���ص��ت��ه��ا ال�����ص��ح��ي��ف��ة وك��ي��ف��ي��ة 
اإجن����از ال��ت��ق��اري��ر واالأخ���ب���ار وال��ت��ع��رف 
ع��ل��ى امل��رح��ل��ة ال��ت��ط��وي��ري��ة اخل��ا���ص��ة 

بال�صحيفة يف الفرتة املقبلة. 
واخ���ت���ت���م ال����وف����د زي����ارت����ه مب��ق��ر 
وف��ي��ه��ا   ،MBC ق�����ن�����وات  جم���م���وع���ة 
التقرير  اإن��ت��اج  عملية  ال��ط��الب  ت��اب��ع 
ال���ت���ل���ف���زي���وين م���ب���ا����ص���رة م����ن ق��اع��ة 
الرقمي  الرتكيب  قاعة  اإلى  التحرير 
املجموعة،  ا���ص��ت��ودي��وه��ات  خ���الل  م��ن 
اإدارة  اإل����ى االط����الع ع��ل��ى  ب��االإ���ص��اف��ة 

املواقع االإلكرتونية واالأر�صيف. 

طالب 
»التربية« 

يزورون 
صحيفة 

الوطن
زار وف����د ���ص��م ط����الب م��ق��رر 
ال���ن�������ش����ط ب��ك��ل��ي��ة ال���رب���ي���ة، 
االث����ن����ني امل���ا����ص���ي، ���ص��ح��ي��ف��ة 
الوطن، رافقهم خاللها اأ�صتاذ 

املقرر الدكتور علي مرزوق.
واأط������ل������ع م����دي����ر م���رك���ز 
املعلومات يف ال�صحيفة �صلمان 
ع��ل��ى م��راح��ل  ال��وف��د   ع�صكر، 
تطور ال�صحيفة منذ ن�صاأتها، 
وعلى طبيعة العمل ال�صحفي 
�صياغة  وط���رق  وال��ت��ح��ري��ري 
االأخ����ب����ار، وك��ي��ف��ي��ة احل�����ص��ول 
ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات، واآل���ي���ة ن�صر 
امل������واد يف ال�����ص��ح��ي��ف��ة، وذل���ك 
م���ن خ����الل ج��ول��ة ���ص��ام��ل��ة يف 
اأق�������ص���ام ال�����ص��ح��ي��ف��ة. ومت��ن��ى 
الكلية  طالب  م�صاركة  ع�صكر 
املخ�ص�صة  نقا�صات  يف �صفحة 

للمواهب من الكتاب.

باحثة توصي بالتعليم المزيج في تدريس اإلنجليزية
ريم العسيري

بكلية   االإجنليزية   اللغة  اأ�صتاذة  اأو�صت 
ب��اجل��ام��ع��ة  ل��ل��ب��ن��ات  واالآداب  ال���ع���ل���وم 
مب��ح��اي��ل ال���دك���ت���ورة م��ن��ى ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
املزيج  التعليم  نهج  ا���ص��ت��خ��دام  باأهمية 

للو�صول  االإجنليزية  اللغة  تدري�س  يف 
للغة  التعليمية   املخرجات  اأف�صل  اإل��ى 

وحتفيز الطالبات لدرا�صتها.
اأن ال��ت��ع��ل��ي��م امل��زي��ج  اإل����ى  واأ�����ص����ارت 
ي��ع��رف ب��اأن��ه ن��ظ��ام متكامل ي��ه��دف اإل��ى 
م�����ص��اع��دة امل��ت��ع��ل��م خ����الل م��رح��ل��ة من 

بني  الدمج  على  ويقوم  تعلمه،  مراحل 
التعليم التقليدي والتعليم االإلكرتوين 
ب���اأ����ص���ك���ال���ه امل���خ���ت���ل���ف���ة داخ��������ل ق���اع���ات 
الدرا�صة، كما يعرف باأنه  ذلك النوع من 
التعليم الذي ت�صتخدم خالله جمموعة 
ف��ع��ال��ة م��ن و���ص��ائ��ل ال��ت��ق��دمي امل��ت��ع��ددة، 

التي  التعلم  واأمن���ط  التدري�س،  وط��رق 
ت�صهل عملية التعلم، ويبنى على اأ�صا�س 
التي  التقليدية  االأ�صاليب  ب��ني  ال��دم��ج 
يلتقي فيها الطالب وجها لوجه، وبني 

اأ�صاليب التعليم االإلكرتوين.
وك�����ص��ف��ت اأن���ه���ا اأج�����رت درا����ص���ة عن 
خم��رج��ات  ع��ل��ى  املزيج   التعليم  ت��اأث��ر 
ال��ت��ع��ل��م م��ق��ارن��ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ل��ي��دي 
الكمي   ال��ت��ج��ري��ب��ي  امل��ن��ه��ج  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
واالآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  يف  تنفيذها  ومت 
مكونة من  عينة   على  للبنات مبحايل  
يف  العربية  اللغة  ق�صم  م��ن  طالبة   6٠
يدر�صون  خمتلفتني  درا�صيتني  �صعبتني 
متطلبا  ب�����ص��ف��ت��ه��ا  االإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ل��غ��ة 

جامعيا.
قمت   « العزيز:  عبد  منى   وقالت 
م�صتوى  لتقييم  قبلي  اخ��ت��ب��ار  ب��اإج��راء 
الطالبات، ومن ثم مت تدري�س الطالبات 
���ص��ع��ب��ة على  ح������دة، ح���ي���ث در����ص���ت  ك����ل 
ال�صعبة االأولى بوا�صطة طرق التدري�س 
البي�صاء  ال�صبورة  با�صتخدام  التقليدية 
مت  بينما  املحا�صرة،  وطريقة  واالأق���الم 
تدري�س ال�صعبة الثانية بوا�صطة التعليم 
املزيج والو�صائط املتعددة ونظام البالك 
ال�����ص��ب��ورة البي�صاء  اإل���ى   اإ���ص��اف��ة  ب����ورد، 

وم��ن  اأ�صابيع،   ث��م��ان��ي��ة  مل���دة  واالأق�����الم  
ثم  مت اإجراء اختبار موحد لل�صعبتني،  
تالها حتليل نتائج االختبارات بوا�صطة 

حزمة SPSS  للتو�صل اإلى النتائج«.
ن���ت���ائ���ج  اأن  ال������درا�������ص������ة  وب����ي����ن����ت 
بنهج  در�صن  الالتي  الطالبات  حت�صيل 
نتائج  م��ن  اأف�صل  ك��ان��ت  التعليم املزيج 
التعليم  بنهج  در�صن  الالتي  الطالبات 
ال��ت��ق��ل��ي��دي. ك��م��ا ت��و���ص��ل��ت ال��ن��ت��ائ��ج اإل��ى 
الالتي  الطالبات  ل��دى  التحفيز  زي��ادة 
م��ق��ارن��ة  امل���زي���ج  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ن��ه��ج  در�صن  
حت�صيل  واأن  التقليدي،  التعليم  بنهج 
ال��ط��ال��ب��ات ال���الت���ي ك���ن ي��در���ص��ن بنهج 
حت�صيل  من  اأف�صل  كان  املزيج  التعليم 
ال���ط���ال���ب���ات ال����الت����ي ي���در����ص���ن ب��ال��ن��ه��ج 

التقليدي.
ال��ط��ال��ب��ات  اأن  ال��ب��اح��ث��ة  واأك�������دت 
اأ�صبحن متحم�صات لنهج التعليم املزيج 
االختبارات  نتائج  على  ح�صولهن  بعد 
على الرغم من رف�صهن �صابقا ا�صتخدام 
ال��و���ص��ائ��ط امل��ت��ع��ددة وال���ب���الك ب���ورد يف  
اجت��اه  اأن   م��و���ص��ح��ة  ال���درا����ص���ة،  بداية  
االإجنليزية   اللغة  تعلم  الطالبات  نحو 
تغر؛ اإذ اأ�صبحن يتذمرن من ا�صتخدام 

النهج التقليدي يف املحا�صرة.



قسم اللغة العربية
ينظم فعالية بـ »تعليم« صبيا

سعيد العلكمي 
فّعل ق�صم اللغة العربية واآدابها باجلامعة دوره املجتمعي من خالل تنظيم 
يومها  يف  العربية  باللغة  احتفاء  �صبيا  مبحافظة  التعليم  ب���اإدارة  فعالية 
واليوم«  االأم�س  بني  والعلوم  ال�صاد  »لغة  بعنوان  الفعالية  وج��اءت  العاملي. 
ق�صم  ورئي�س  ال�صو�صوة،  عبا�س  الدكتور  الق�صم  يف  اللغويات  اأ�صتاذ  قدمها 
اللغة العربية واآدابها بكلية العلوم االإن�صانية باجلامعة الدكتور عبدالرحمن 

املح�صني.

إطالق قناة عمادة القبول
على »تليغرام«

على  اخل��ا���ص��ة  الر�صمية  قناتها  اأعلنت عمادة القبول والت�صجيل اإطالق 
يف  اخل��ط��وة  ه��ذه  وتاأتي    .Telegram تليغرام  ال�صهر  ال��رتا���ص��ل  تطبيق 
اإل��ى طالب  واالإع��الن��ات  االأخبار  اآخ��ر  اإي�صال  لت�صهيل  ظل اجلهود احلثيثة 
وطالبات اجلامعة واأع�صاء هيئة التدري�س. وميكن االن�صمام اإلى القناة عرب 

https://telegram.me/regandadmkku :الرابط

نادي القراءة يقيم فعالية
»ثقافة اقرأ«

د�صن عميد �صوؤون الطالب الدكتور مريع هبا�س فعالية »ثقافة اقراأ« التي 
اأق��ام��ه��ا ن��ادي ال��ق��راءة، االث��ن��ني وال��ث��الث��اء املا�صيني، ب��ه��دف  رف��ع م�صتوى 
وتو�صيح  للقراءة   وحتفيزهم  اجلامعي  ال�صباب  ل��دى  واالط���الع  ال��ق��راءة 
الفوائد املرتتبة عليها. و�صاحب التد�صني حملة عن غر�س مفهوم القراءة 
اأهمية  عن  للحديث  هبا�س  اآل  خ�ص�صها  وكلمة  احلا�صرين،  ال�صباب  ل��دى 

القراءة لل�صباب اجلامعي.

تطوعي البرامج المشتركة
يزور »السعودي األلماني«

عدنان األلمعي
زار فريق العمل التطوعي للربامج امل�صرتكة باملحالة، برفقة مدير امل�صروع 
الدكتور  امل�صرتكة  للربامج  ي�صري، وباإ�صراف املن�صق  العام  حممد  الدكتور 
وت�صمنت  االأمل��اين.  ال�صعودي  امل�صت�صفى  مر�صى  ال�صرحان،  نا�صر  بن  يحيى 
امل��ن��وم��ني يف ق�صمي اجل��راح��ة والباطنية  امل��ر���ص��ى  اإل���ى  ال��زي��ارة االط��م��ئ��ن��ان 
وتقدمي بع�س الهدايا، كما تخلل الزيارة لقاء مع املدير التنفيذي للم�صت�صفى 
الدكتور اأحمد حممد  �صبل الذي قدم للفريق موجزا عن امل�صت�صفى واأق�صامه 
مع  امل�صت�صفى  للتعاون  ا�صتعداد   مبديا   للمر�صى،  يقدمه من خدمات  وما 
معرفة  زي���ادة  يف  ت�صهم  جمانية  �صحية  دورات  لتقدمي  امل�صرتكة  ال��ربام��ج 
على  للجامعة  �صكرها  امل�صت�صفى  اإدارة  وقدمت  مهاراتهم.  وتطور  الطالب 

الزيارة التي كان لها االأثر الطيب يف نفو�س املر�صى.
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نادي الهندسة يطلق برنامج »سواليف 2«
اأطلق نادي الهند�صة برناجمه »�صواليف« للمو�صم الثاين، م�صت�صيفا  يف اأول لقاءاته، كبري مدربي الغو�ص والإ�صعافات الأولية، الكابنت حممد ال�صهراين للحديث 
عن ريا�صة الغو�ص واأبرز ما يتعلق بهذه الهواية . وروى ال�صهراين للح�صور بدايته يف عامل الغو�ص والأحياء البحرية وق�صة جناحه يف هذا املجال، كما تطرق 
اأثناء حديثه عن البيئة البحرية املميزة اإلى �صواطئ وجزر اململكة العربية ال�صعودية وال�صعب املرجانية القابعة يف الأعماق وما تخفيه من مناظر جميلة 

وخالبة. عقب ذلك اأعلن عدد من الطالب رغبتهم  يف الت�صجيل بدورة الغو�ص املتقدمة التي �صتقام حتت تدريب واإ�صراف ال�صهراين.
عدنان األلمعي

نادي األسنان يواصل حملة 
»بها تبتسم«

االأم��ر  جممع  اإل��ى  ب��زي��ارة  تبت�صم«  »بها  حملته  فعاليات  االأ�صنان  طب  ن��ادي  وا�صل 
نايف التعليمي )املرحلة االبتدائية( جولة على ف�صول املرحلة االبتدائية، حيث قدم 
اأع�صاء النادي �صرحا مف�صال لبع�س االأمرا�س امل�صاحبة لت�صو�س االأ�صنان واأ�صبابها 
ال�صحيحة  الطريقة  الطالب  وتعليم  واالأ�صنان  الفم  �صحة  على  احلفاظ  وكيفية 
االلتهابات  لتفادي  اللثة  ج��رح  جتنب  وكيفية  والل�صان  واللثة  االأ���ص��ن��ان  لتفري�س 

والروائح الكريهة. ثم قدم نادي طب االأ�صنان بع�س الهدايا الرمزية للطالب.
عدنان األلمعي

تنافس قوي في مسابقة
العمل التطوعي بمحايل 

مني حمد
اأقام املجمع االأكادميي مبحايل ع�صر م�صابقة  للعمل التطوعي بني اأق�صام 
كان«،  اأجمل مما  املكان  »دع  بحملة  االإجنليزية  اللغة  ق�صم  املجمع، اإذ ناف�س 

بينما ناف�س ق�صم نظم املعلومات وق�صم اللغة العربية بحملة وحما�صرة.

قسم اللغة اإلنجليزية
و�صط  كم�صوؤولية  النظافة  قيمة  غر�س  على  احل��ث  اإل��ى  هدفت  حملة  نظم 
جميع الطالبات، ون�صر فكرة التدوير بني الطالبات داخل الكلية ونقلها اإلى 
جمتمعاتهن املحلية، وغر�س قيمة امل�صوؤولية الفردية والتوعية باأهمية املاء 

واملحافظة عليه وعدم هدره.
الطالبات يف  ودية مع  لقاءت  العام من خالل عقد  العمل  اآلية  وكانت 
العمل  اإل��ى  االن�صمام  يف  والراغبات  امل��ب��ادرات  وا�صتقطاب  جتمعهن،  اأماكن 
التطوعي، كما مت  الت�صاور مع الطالبات  وت�صجيل اأفكارهن والبدء بالعمل 

مبا توافر من دعم مادي. 
ومن ح�صاد احلملة، عمل الطالبات على رمي كراتني  املياه  الفارغة يف 
حاويات النفايات وتغليفها باالأكيا�س من الداخل واخلارج ول�صق اأوراق كتب 
عليها نوع النفايات )اأوراق اأو معادن اأو بال�صتيك اأو اأو�صاخ ال ميكن ف�صلها 

متهيدا لعملية التدوير(.
 كما مت تنظيم القاعات بوا�صطة الطالبات وبتوجيه من اأع�صاء هيئة 
التدري�س بالق�صم من اأجل املحافظة على نظام القاعات،  وتكوين جلان من 
الطالبات للمحافظة على النظام، ومت اأي�صا و�صع الفتات حمفزة على اأبواب 

القاعات ت�صجع الطالبات على النظام.

قسم نظم المعلومات
من جانبه، نظم ق�صم نظم املعلومات حملته بعنوان »نحو جمتمع على اخلر 
اجتمع«، و�صمت اأربع فعاليات هي:  دورة تدريبية يف احلا�صب االآيل لطالبات 
الطالبة  قدمتها  اجلامعية  عن احلقيبة  وحما�صرة  العربية،   اللغة  ق�صم 
الكتب  جمع  اإل��ى  يهدف  كتابي  وم�صروع  التا�صع(،  )امل�صتوى  �صعيد  ظافرة 
امل�صتخدمة يف �صتى املجاالت يف مكتبة لي�صتفيد منها الطالبات، اإ�صافة اإلى 
بنظافة  االهتمام  على  الطالبات  حلث  نظيفة«  خ�صراء  »جامعتنا  فعالية 

الكلية ون�صر اخل�صرة يف اأركانها.

 قسم اللغة العربية
ق�����دم�����ت االأ��������ص�������ت�������اذة ال������دك������ت������ورة ام�����ت�����ث�����ال ال����ط����ي����ب ع����ب����د ال����رح����م����ن 
جمع  ح�صرها  وال�صيطان«  االإن�صان  بني  حجاب  حما�صرة  بعنوان  »الذكر 
وال��درا���ص��ات  العربية  اأ���ص��ات��ذة  ق�صم اللغة  الطالبات  وعدد  من  م��ن  كبر 

االإ�صالمية.



أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

استطالع

د. إيمان العسيري

و�صط  »اآف���اق«  اأجرته  ا�صتطالع  حّمل 
والطالبات  التدري�س  هيئة  ع�صوات 
و����ص���خ�������ص���ي���ات م�����ن خ��������ارج امل���دي���ن���ة 
اأو  اإخماد  م�صوؤولية  االب��ن  اجلامعية، 
وزوجته،  اأم��ه  بني  الغرة  ن��ار  اإ�صعال 
بينما اتفق غالبية امل�صتطلعة اآراوؤهم 
اب��ن��ه��ا  ع��ل��ى و����ص���ف غ����رة االأم ع��ل��ى 
ب��ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واأن�������ه ال م�����ربر ل��غ��رة 
خمتلفة  ن�صائح  م��ق��دم��ني  ال���زوج���ة، 
اأن تعم  اأج��ل  ل��الأط��راف الثالثة م��ن 

ال�صعادة اجلميع..  

أين مكانتي؟
ت���ع���زو ع���م���ي���دة امل���ج���م���ع االأك�����ادمي�����ي 
ب���ت���ه���ام���ة، ����ص���م���رة  ع�����وا������س،  ���ص��ب��ب 
املكانة  اإلى اخلوف على و�صع  الغرة 
اأن ك���ال من  ال�����زوج، مب��ع��ن��ى  يف ق��ل��ب 
امل����راأة  ت��ك��ون   اأن  ت���ود  االأم وال���زوج���ة 
الفعلي هو  ل��دي��ه، و«ال�����ص��ب��ب  االأول����ى 
ي�صتطيع  ال��ذي  الوحيد  الزوج؛ الأنه 
اأن ي�صبع رغبتيهما بعيدا من امل�صا�س 
مبكانة االأخ��رى، مع �صرورة اأن تعلم 
الزوجة اأن االأولى يجب اأن تكون االأم؛ 
�صتعاي�س  الأن��ه��ا  ث��م  ح��ق��ه��ا،  ه���ذا  الأن 
االأمر نف�صه مبرور االأيام يف امل�صتقبل، 
النا�س  »ع��ام��ل  ب���  تعمل  اأن  عليها  ل��ذا 

كما حتب اأن تعاَمل«. 

تصرفات عفوية
امل�����ص��اع��دة يف ق�صم  وت����رى االأ����ص���ت���اذة 
ال��ت��اب��ع جلامعة  ب��ال��ق��ن��ف��ذة  ال��رتب��ي��ة 
�صليمان  اأ�صماء  الدكتورة  ال��ق��رى،  اأم 
اأح��داث  راأت من  اأن��ه ح�صبما  �صالح،  
ك��ث��رة م���ن ح��ول��ه��ا، ف��ه��ي ت��رج��ح اأن 
الغرة غالبا ما تكون اأكرب من جانب 
اإل��ى ت�صرفات  ذل��ك  ال���زوج، معيدة  اأم 
االب�����ن ال��ع��ف��وي��ة ب��ح��ب وروم��ان�����ص��ي��ة 
خ��الل ف��رتة ال���زواج االأول���ى، وت�صرب 
امل��راأة  تبق  مل  باأنها  االأم  اإل��ى  ال�صعور 
الوحيدة يف حياة ابنها الذي كان يبث 

اإليها همومه واأفراحه.

اعذروا األم
وت����ق����ول امل���ح���ا����ص���رة يف ق�����ص��م ال��ل��غ��ة 
االإجن���ل���ي���زي���ة ب��امل��ج��م��ع االأك����ادمي����ي 
ب��ت��ه��ام��ة، م���رام اأح��م��د ع�����ص��ري، اإن��ه��ا 
اأحيانا تعذر االأم لغرتها واإن كان هذا 
اأم��را خاطئا لكونه يظهر ب�صبب  يعد 
دخ�����ول ام������راأة ج���دي���دة ح���ي���اة اب��ن��ه��ا، 

ح�صب قولها.
واأ�����ص����اف����ت »م�����ن امل���ف���رت����س اأن 
من  ف��ه��ي  غ��رت��ه��ا؛  يف  االأم  ت��ت��ح��ك��م 
ل��ل��زواج،  تهيئته  على  وتعمل  تدفعه 
كما اأن على زوجة االبن اأن حترتم اأم 
زوجها وت�صع نف�صها اأو اأمها مكان اأم 
اأن  اأن ال  تعتقد  اأي�صا  ال��زوج، وعليها 

زوجها ملك لها وحدها«.

وزادت »على الزوج اأن يكون ذكيا 
يف التعامل وال يغر من طباعه التي 
كل  النهاية  ويف  ج��ي��دا،  اأم��ه  تعرفها 

�صيء ميكن تعوي�صه اإال االأم«.

السبب التنشئة
االقت�صاد  بق�صم  املحا�صرة  واأع���ادت 
امل���ن���زيل ب��امل��ج��م��ع االأك����ادمي����ي �صمر 
التن�صئة،  اإلى  الغرة  �صبب  من�صور، 
ابنتها  االأم   عّلمت  ما  وقالت:« متى 
وت���ع���ام���ل���ه���ا  زوج�����ه�����ا  اأم  حت�����ب  اأن 
يف  امل��وؤك��د جناحها  فمن  ك��وال��دت��ه��ا، 
كانت  واإن  حتى  الزوجة  اأم  ود  ك�صب 
على حبها  و�صتح�صل  الطباع،  ح��ادة 
با�صتمرار املعاملة احل�صنة بينهما«. 

حدود وضوابط
بيت(:  )رب��ة  الع�صري  عطره  تقول 
»اإن غرة االأم من زوجة ابنها لي�س 
لها وجود ما مل حتركها اأو ت�صتنفرها 
الغرة  االأ�صل،  ففي  الزوجة.  غرة 
م���وج���ودة يف ال���زوج���ة، ومب��ج��رد اأن 
ت��دخ��ل ح��ي��اة ال��رج��ل ام����راأة اأخ���رى، 
يبداأ بالتخلي عن خدمات ومطالب 
اأن  ل��ذا، يجب على الزوجة  وال��دت��ه. 
تقدر هذا الو�صع واأن تتفهم هذا واأن 
ال ت�صتنفر م�صاعر االأمومة وحتولها 
ال��زوج  ه��ذا  اأن  غ���رة، ولتتذكر  اإل���ى 
اأح�صاء  م��ا نطفة من��ت يف  يوما  ك��ان 

بين المسببات والحلول..

غيرة األم والزوجة
صراع يتحكم فيه االبن

االأم، وكلما زاد حب الزوجة لزوجها 
ا�صتد �صعر الغرة. اأما بالن�صبة اإلى 
غ��رة ال���زوج على زوج��ت��ه فقد جبل 
اهلل ال��ب�����ص��ر ع��ل��ي��ه��ا ول��ك��ن يف ح���دود 

و�صوابط«. 

مرض نفسي
اأن  اآل م�صتور القحطاين  اأمل  وتوؤكد 
ال��غ��رة ب��ني االأم وزوج���ة االب��ن غرة 
اأن���ه���ا لي�صت  غ���ر ط��ب��ي��ع��ي��ة، مب��ع��ن��ى 
فطرة وال غريزة، واإمنا مر�س نف�صي 
حل���ب االم����ت����الك؛ ف���������«االأم ه���ي من 
اأ�صبح  ح��ت��ى  و���ص��ه��رت  وت��ع��ب��ت  حملت 
ابنها رجال ولو كان لديها اأي غرة ملا 
فكرت حتى يف تزويجه، وهي ترجو له 
اأن يعاِمل  التوفيق وال�صعادة،  ويجب 
االب���ن اأم���ه ب��اإح�����ص��ان وي��ب��ادل��ه��ا احلب 
وي�����ص��ع��ى الإ���ص��ع��اده��ا وي��دل��ل��ه��ا،  وكما 
يقال يف املثل: من ال خر فيه الأمه ال 

خر فيه لزوجته«.
 وزادت »اإن غ��ارت ال��زوج��ة من 
اأق�����ول ل��ل��زوج:  اأم زوج���ه���ا ف��ح��ي��ن��ه��ا 
ب����دل ال����زوج����ة زوج�����ة اأخ������رى لكن 
ال ي��وج��د ب��دي��ل ل����الأم، وال����زوج من 
وجهة نظري هو خلف هذه الغرة،  
دون  حقها  منهما  ك��ال  اأع��ط��ى  ف��ل��و 
�صتكون  احلياة  ب��اأن  فاأجزم  تق�صر 
زوجة  االأم  و�صتحب  واأف�صل  اأجمل 

ابنها واأبنائهما اأي�صا«.
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استطالع

حسن التعامل
وت��ع��ت��ق��د ال��ط��ال��ب��ة ه��ن��وف، م��ن كلية 
تغار  اأن  الطبيعي  م��ن  اأن���ه  ال��رتب��ي��ة، 
الزوجة من اأم زوجها اإذا امتدح االبن 
وال��دت��ه اأم���ام زوج��ت��ه ك��ث��را والعك�س 

�صحيح.
ك��ث��را لو  »���ص��ت��غ��ار االأم  وت��اب��ع��ت 
ابنها زوجته باحلب والدالل  ا�صتثنى 
م���راع���اة  دون  ب��ا���ص��ت��م��رار  واخل�������روج 
مل�صاعرها،  لذا فخر االأمور الو�صط، 
وعلى البن اأن يحت�ط اأثن�ء مع�ملته 
م���ع وال���دت���ه وزوج����ت����ه،  ف�����اإذا اأح�����ص��ن 
اأو  منهما  غ��رة  ي��واج��ه  ل��ن  التعامل 
ف�صيتعب  ف��ع��ل  اإن  الأن����ه  م�����ص��ك��الت؛ 

كثرا فيما بعد.
ال��ط��ال��ب��ة لطيفة  وت��ت��ف��ق م��ع��ه��ا 
ال��ق��ح��ط��اين م��ن��ادي��ة ب��ال��ت��وازن وع��دم 
االهتمام بطرف دون اآخر اأو امليل الأي 

منهما على ح�صاب االآخر.

غريزة في الرجل
الغرة  بيت(  )رب��ة  اأم حممد  وتعّرف 
بالغريزة، م�صرة اإلى اأن الرجل يغار 
وابنته، وهي �صفة  وزوجته  اأم��ه  على 

�صائدة لدى الرجال.
واأردف��ت« قد ت��زداد غرة الرجل 
ع��ل��ى زوج��ت��ه، الأن��ه��ا م��ل��ك ل��ه وح���ده، 
تنكر  اإذا  ل��ه��ا  ف��ح��ق  االأم  غ����رة  اأم����ا 
واأ�صبحت  بزوجته  وتعلق  لها  االب��ن 
�صيتحتم  فحينها  الن�صيان،  قائمة  يف 
عليها اتخاذ جميع االأ�صاليب واحليل 
حتى التافهة منها جلذب انتباهه لها 
لتق�صرها  زوج��ت��ه  ي��ك��ره  اأن  م��ق��اب��ل 
االأم  اأن  ي��درك  اأن  االب��ن  وعلى  مثال، 
يجلبها  ال��ت��ي  الهدية  م��ن  حتى  ت��غ��ار 
لكنها  بامل�صاهدة  تكتفي  وقد  لزوجته 
اإه��م��ال  اأي  ن��ت��ي��ج��ة  ب�����االأمل  ���ص��ت�����ص��ع��ر 
تعد  بينما  جت��اه��ه��ا،  االب����ن  مي��ار���ص��ه 
غ��رة ال��زوج��ة م��ن اأم زوج��ه��ا االأ���ص��واأ 
�صتغار  حينها  الأن��ه��ا  االإط����الق؛  على 
على زوجها من كل �صيء ولي�س فقط 
البحث يف  اأم��ه، و�صت�صبح  دائمة  من 
ج��ي��وب��ه وج���وال���ه، وك���ث���رة ال��ت�����ص��اوؤل 
ع��م��ن ق��اب��ل ومب���ن ات�����ص��ل ومل���ن ذه��ب 
ل��ت�����ص��ب��ح احل���ي���اة  حت��ق��ي��ق��ا م�����ص��ت��م��را 
باإخال�س  اأن�صح  ل��ذا،  ال���زوج.  ي�صتفز 
النية يف ال�صر والعلن، وحماولة ك�صب 
الزوج الطرفني عن طريق ربط الود 

واإف�صاء احلب بينهما«.

حق وملك
وت��ع��ت��ق��د ن������ورة حم���م���د ال��ق��ح��ط��اين 
)م��ع��ل��م��ة ب����اإح����دى م����دار�����س اأب����ه����ا(، 
ال���زوج  واأم  ال��زوج��ة  ب��ني  »ال��غ��رة  اأن 
يعترب  م��ن��ه��م��ا  ك���ال  الأن  م����وج����ودة؛ 
اأي  ل��ه، ويريد  االأم��ر من حقه وملكا 
اأن ي��ع��رتف بذلك  ط���رف م��ن االآخ����ر 
وي�صت�صلم لهذا االأمر، وهنا يقع على 
عاتق ال��زوج العبء االأك��رب يف م��داراة 
كل منهما، وم��ع كل ذل��ك لن تختفي 
الغرة متاما لكن �صتقل الأنها فطرة 

جبلنا عليها«.

حق األم
ال�����ص��ه��راين )معلمة  ف���وزي���ة  م��ن��ح��ت 
ال���غ���رة  ح����ق  االأم  رف�����ي�����دة(  ب����اأح����د 
كل  وتكبدت  و�صهرت  تعبت  »لكونها 
اأن�����واع ال��ع��ن��اء م���ن اأج����ل اب��ن��ه��ا، ول��ن 
ابنها  وتغر  الزوجة  تاأتي  ب��اأن  تقبل 
ل���ت���ج���رده م����ن ك���ام���ل م�����ص��وؤول��ي��ات��ه 
ب��زواج��ه،  وي�صتمتع  ب��اأم��ه  واهتمامه 
وعلى االأطراف الثالثة )االأم واالبن 
واأن  اهلل  مراقبة  ا�صت�صعار  والزوجة( 
اإل��ى �صده،  تنقلب  ال�صيء  ال��زي��ادة يف 
وحتطم  امل�����ص��ك��الت  ذل���ك  م��ن  فينتج 
ي���وؤدي ذلك  العالقات واحل��ق��د، وق��د 

ملا و�صع والدته وزوجته  ذكيا وفطنا 
االإن�صاف  من  والبد  الغرة،  بدوامة 
يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م��ا، ف����االأم ه��ي من 
حملت وول���دت و���ص��ه��رت ورب���ت وبني 

يوم وليلة تاأخذه منها اأخرى«.
ابنها  ك��رب  مهما  »االأم  واأ���ص��اف   
ي��ظ��ل ط��ف��ل��ه��ا ال�����ص��غ��ر واإح�����ص��ا���ص��ه��ا 
وخوفها عليه يدوم، فكيف لو فقدته 
م��ن خ��الل ام���راأة اأخ���رى؟ حتما ف��اإن 
بالن�صبة  ج���دا  ���ص��ع��ب��ا  ي��ع��ت��رب  االأم�����ر 
اإليها. اأما بالن�صبة اإلى الزوجة، فهي 

اإلى التخل�س من االأم بطرق �صتى اأو 
امل�صاعر  يف  فالتوازن  الزوجة،  طالق 
�شيجعل  ت��ف��ري��ط  اأو  اإف�������راط  دون 

احلياة جتري على طبيعتها«.

اإلنصاف مطلوب
)مهند�س  اخلثعمي  اهلل  عبد  ويقول 
ب���ال���ق���وات ال���ب���ح���ري���ة ب����ال����دم����ام( اإن 
»ال��غ��رة �صببها دائ��م��ا واأب����دا احل��ب،  
وال�صبب الفعلي خلف الغرة بني االأم 
ال���زوج حتما، فلو كان  ه��و  وال��زوج��ة 

�صخ�صيا  ملكا  اأ�صبح  ال��زوج  اأن  تظن 
لها ومل يبق بحاجة الأمه وهذا اأكرب 

خطاأ«.
ال���غ���رة  اأن  »���ص��ح��ي��ح  ووا�����ص����ل 
امل��راأة  ���ص��واء  املحبني  قلوب  يف  فطرة 
ي�صتطيع  من  الفطن  لكن  الرجل  اأو 
ويطفئ  يق�صي  اأن  وهدوئه  بحكمته 
االأم  قلب  املتقدة يف  النار  لهيب هذه 
وال�����زوج�����ة. ك���ذل���ك ح�����ص��ن امل��ع��ام��ل��ة 
و�صحر  مفتاح  هما  الطيبة  والكلمة 

القلوب«. 

تقصير في الحقوق
وي���وؤك���د ���ص��ال��ح ال��ث��ن��ي��ان، م���ن اإذاع����ة 
ال��رئ��ي�����س يف  ال�����ص��ب��ب  اأن  ال���ري���ا����س، 
ال��غ��رة ب��ني اأم ال����زوج وال���زوج���ة هو 
االب������ن، م�����ص��را اإل�����ى اأن�����ه ي��ن��ت��ج من 
ما  م��ن��ه��م��ا،  اأي  ح��ق��وق  ت��ق�����ص��ره يف 

ي�صمى الغرة.
هي  االأم   « ق���ائ���ال:  وا����ص���ت���درك 
م��ن ل��ه��ا احل���ق يف ال��ت��ك��رمي يف جميع 
ال���ن���واح���ي وال���ق���ي���ام ب��ح��ق��وق��ه��ا، الأن 
االبن  نا�صحا  قدميها«،  حتت  اجلنة 

اأم���ام  ل��زوج��ت��ه  حمبته  يظهر  ال  ب���اأن 
والدته احرتاما مل�صاعرها،  كما يجب 
�صيا�صة  يتبع  حكيما  االب���ن  ي��ك��ون  اأن 
التعامل والتقدير واإظهار  امل��داراة يف 

االحرتام لكلتيهما«.

الطبيعي وغير الطبيعي
تغريد  االإع��الم��ي��ة  راأي  يختلف  ومل 
»م��ن  ق��ال��ت:  اإذ  ���ص��ب��ق؛  ع��م��ا  العلكمي 
الطبيعي اأن ت�صعر االأم بالغرة؛ الأنها 
ك��ان��ت ت�����ص��ت��اأث��ر ب��االه��ت��م��ام وال��ع��ن��اي��ة 
يتزوج  وح��ني  طويلة،  �صنوات  بابنها 
ت�����ص��ع��ر اأن ث��م��ة م���ن ي�����ص��اط��ره��ا ه��ذا 
يحتاج  ال  اأ�صبح  ابنها  واأن  االه��ت��م��ام 

اإليها فتحدث حينها الغرة«.
وتابعت »اأم���ا ع��ن غ��رة ال��زوج��ة 
م��ن اأم زوج��ه��ا فاأعتقد اأن���ه  اأم��ر غر 
ط��ب��ي��ع��ي؛ الأن����ه ي��ف��رت���س ب��ه��ا ب��ع��د اأن 
اأ�صبحت امراأة نا�صجة يف عمر الزواج 
ومقبلة على حياة جديدة واإدارة اأ�صرة،  
اأن تعرف م�صبقا اأن ال ميكن اأن ت�صع 
اأم زوج��ه��ا؛  م��ق��ارن��ة م��ع  نف�صها حم��ل 
فلالأم من احلب والعاطفة واالهتمام 
م���ا ي��خ��ت��ل��ف مت��ام��ا ع��م��ا حت��ت��اج اإل��ي��ه 

الزوجة من اهتمام وعاطفة«.
���ص��ب��ب��ه��ا  االأم  »غ������رة  واأ�����ص����اف����ت 
طبيعي، وقد توؤججها بع�س الزوجات 
بامتالك ال��زوج واأخ��ذ كثر من وقته 
واه��ت��م��ام��ه ع��ل��ى ح�����ص��اب��ه��ا، اأم����ا غ��رة 
مر�س  نتيجة  تكون  اأن  فاإما  الزوجة 
فيها  تت�صبب  قد  اأو  العالج،  ي�صتدعي 
بع�س االأمهات  مبحاولة جذب انتباه 

االبن على الدوام«.
االبن  اأو  ال��زوج  »اأم��ا  وا�صرت�صلت 
فنادرا ما يت�صبب يف هذا االأم��ر؛  الأن 
ن���ظ���ري ال يفكر  ال���رج���ل م���ن وج���ه���ة 
ي���وج���د �صمن  امل�������راأة وال  ت��ف��ك��ر  ك��م��ا 
اأو  اإل��ي��ه،  اأح��د  اإث���ارة غ��رة  اهتماماته 
اآخر، وهذه طبيعة وجبلة  انتباه  لفت 
حيل  فلديها  امل���راأة  اأم��ا  �صخ�صيته،  يف 
ثقتها  نق�س  بها  تعو�س  و�صبل كثرة 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  اأو  ب��ن��ف�����ص��ه��ا 

ب�صفتها اأنثى«.

الغيرة بين الزوجة 
وأم الزوج 
موجودة ألن كال 
منهما يعتبر األمر 
من حقه وملكا له

التوازن في 
المشاعر دون 
إفراط أو تفريط 
سيجعل الحياة 
تجري على 
طبيعتها
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تقرير

التعرف على اأ�صاليب �صوغ االأخبار 
موؤكدة  ال�صحفية،  املقاالت  وكتابة 
اأن اأ�صتاذ املقرر يحثهن على ذلك.   

باملو�صوعات  ع�صري  واأ�صادت 
ال�صحيفة،  تن�صرها  ال��ت��ي  االأدب��ي��ة 
م��و���ص��ح��ة اأن���ه���ا ت���رف���ع احل�����ص��ي��ل��ة 

اللغوية لطالب وطالبة االإعالم.
قراءة  على  »املداومة  واأ�صافت 
ال�صحف عامل م�صاعد بالن�صبة اإيل 
يف امل�صي قدما يف جمال تخ�ص�صي، 
يوم  كل  �صباح  اجلريدة  اأت�صفح  اإذ 

لدى و�صويل اإلى مقر الكلية«.
تناق�س ما  اأن��ه��ا  اإل���ى  واأ����ص���ارت 
�صحفية،  م��و���ص��وع��ات  م��ن  ت���ق���راأه 

ال��ر���ص��وم ال��ك��اري��ك��ات��وري��ة ال��ورق��ي��ة 
اأجل��اأ  ب��ل  ال�صحيفة  تن�صرها  ال��ت��ي 
اأم��ال يف  اإل��ى االنرتنت لال�صتزادة، 
واإتقانه  الكاريكاتوري  الفن  تعلم 

ب�صكل اأكرب«.
وبينت الفيفي اأن طبيعة مادة 
ال��ت��ح��ري��ر ال�����ص��ح��ف��ي ال���ت���ي ك��ان��ت 
تدر�صها يف امل�صتوى الثاين فر�صت 
�صحيفة  م��ن  ن�صخة  اقتناء  عليها 

اجلزيرة اليومية.
وقالت: »ك��ان  يلزم كل طالبة 
اقتناء ن�صخة من ال�صحيفة  ب�صكل 
اأ���ص��رار  وت��ع��ي  تفهم  حتى  م�صتمر، 
فن التحرير، وت�صارك يف النقا�صات 

عبير األحمري
وصفية عسيري

دف���ع���ت م��ت��ط��ل��ب��ات م���ق���رر حت��ري��ر 
االأخ����ب����ار، ط��ال��ب��ات ق�����ص��م االإع����الم 
ال�صحف  متابعة  اإل���ى  واالت�����ص��ال، 
اقتنائها،  على  واحل��ر���س  اليومية 
كاجلزيرة التي تتوزع على خمتلف 
االإدارية  ووحداتها  اجلامعة  كليات 
�صباحية  وج��ب��ة  ف�����ص��ارت  ي��وم��ي��ا، 

لهوؤالء الطالبات.
وذكرت الطالبة نوف ع�صري 
اأنها تواظب  »اآف���اق«  اإل��ى  يف حديث 
على قراءة �صحيفة اجلزيرة بهدف 

ي�صاطرنها  ال��الئ��ي  زم��ي��الت��ه��ا  م��ع 
قولها،  ح�صب  والطموح،  االهتمام 

مبا يخدم تخ�ص�صهن.
طالبة  اأو���ص��ح��ت  جانبها،  م��ن 
اأنها  الفيفي  الثالث هدى  امل�صتوى 
ال�صحف  ع��ل��ى  ب���االط���الع  ���ص��غ��وف��ة 
ال��ي��وم��ي��ة ك���اجل���زي���رة ال��ت��ي ت��ت��وزع 
ال��ف��ن  اأن  م�����وؤك�����دة  اجل����ام����ع����ة،  يف 
ي�صتهويها  ال��ذي  هو  الكاريكاتوري 
اأك���������ر م�����ن غ�������ره م�����ن ال���ف���ن���ون 
�صغوفة  اأن��ا   « واأ�صافت  ال�صحفية. 
مازالت  الذي  الكاريكاتوري  بالفن 
ال�صحف الورقية حتتفظ به. ومع 
ذل����ك، ال اأك���ت���ف���ي   ب���االط���الع على 

ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة داخ�������ل امل���ح���ا����ص���رة«، 
امل���ت���واف���رة  ال��ن�����ص��خ  اأن  م��و���ص��ح��ة 
ت��ن��ف��د يف وق���ت م��ب��ك��ر م���ع ال�����ص��ب��اح 
ت�صارع  مل  ما  توزيعها  عند  الباكر 

الطالبات اإلى اقتنائها.
تلقى  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  اأن  وب��ي��ن��ت 
اإق��ب��اال م��ن ال��ط��ال��ب��ات، م�����ص��رة يف 
ت��ت��وزع  اأن��ه��ا ال  اإل����ى  نف�صه  ال��وق��ت 
ب�����ص��ك��ل ي��غ��ط��ي ج��م��ي��ع ال��ك��ل��ي��ات. 
توجد  االأك�����ص��اك  »بع�س  ووا���ص��ل��ت 
يف م����واق����ع ب���ع���ي���دة م����ن م���ت���ن���اول 
ال��ط��ال��ب��ات، وذل���ك اأم���ر يحتاج اإل��ى 

اإعادة نظر«.

صحيفة الجزيرة وجبة صباحية
لطالبات اإلعالم

رئي�ص حترير »اجلزيرة
الإ�صتاذ خالد املالك
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أندية

عدنان األلمعي

الطالب  امل��ن��ارة،  ن���ادي  رئي�س  اأرج���ع 
تاأ�صي�س  فكرة  �صعد،  اآل  عبدالرحمن 
ال��ن��ادي اإل���ى احل��اج��ة امل��ا���ص��ة الإق��ام��ة 
برامج دعوية متزنة داخل اجلامعة، 
مبينا اأن النادي ي�صرف على جوامع 
وم�صاجد اجلامعة، منفذا حزمة من 
ال�صباب  لتوعية  والربامج  االأن�صطة 
اإلى الفكر ال�صليم الذي  وتوجيههم  
ي�صهم يف خدمة جمتمعهم ووطنهم 
واأم��ت��ه��م، وذل���ك م��ن خ��الل الكلمات 
وامل����واع����ظ ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ث��ل��ة من 
هيئة  اأع�صاء  من  الف�صالء  امل�صايخ 

التدري�س باجلامعة.

من اأين نبعت فكرة
تاأ�صي�ص نادي املنارة؟

اأت���ت م��ن احل��اج��ة امل��ا���ص��ة اإل���ى اإق��ام��ة 
اأن�صطة دعوية متزنة تخدم اجلميع 

يف جامعة امللك خالد.

ما �صر ت�صميته باملنارة؟
اق��ت��ب�����س م�����ص��م��ى ال����ن����ادي م���ن رم��ز 
يدل  ال��ذي  ال��وا���ص��ح  واملعلم  امل�صجد 
ع���ل���ى امل�������ص���ج���د وامل�����ي�����زة احل��ق��ي��ق��ي��ة 
ال���ت���ي ي��ت��م��ي��ز ب��ه��ا امل�����ص��ج��د اأال وه��و 
ليكون  اال�صم  ه��ذا  واختر  »امل��ن��ارة«، 
املنارة يف جمال  ب��ارزا ك��ربوز  النادي 

اخت�صا�صه.
وي�������ص���رف ال����ن����ادي ع��ل��ى ج��ام��ع 
في�صل  االأمر  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
اآل �صعود  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن خ��ال��د 
باملدينة اجلامعية، كما ي�صرف اأي�صا 
املجتمع  بكلية  املحالة  م�صجد  على 

بخمي�س م�صيط.

وماذا عن دور النادي يف توعية 
ال�صباب اجلامعي من الأفكار 

املنحرفة الهدامة؟
ال��ن��ادي حزمة من  ق��دم  اهلل،  بف�صل 
خمتلفة  اأه��داف��ا  نفذ  كما  االأن�صطة 
ك����ان يف م��ق��دم��ت��ه��ا ت��وع��ي��ة ال�����ص��ب��اب 
وت���وج���ي���ه���ه���م اإل������ى ال���ف���ك���ر ال�����ص��ل��ي��م 
جمتمعهم  خ��دم��ة  يف  ي�����ص��ه��م  ال����ذي 
ووطنهم واأم��ت��ه��م، وذل��ك م��ن خالل 
الكلمات واملواعظ التي يقدمها عدد 
م��ن امل�����ص��اي��خ ال��ف�����ص��الء م��ن اأع�����ص��اء 
وكذلك  باجلامعة،  التدري�س  هيئة 
ب�صمات  و�صع  من  بع�س  ن�صت�صيف 
وا���ص��ح��ة يف ط��ري��ق ال��ن��ج��اح، واأ���ص��ه��م 
يف ت���ق���دمي اخل�����ر ل���دي���ن���ه ووط���ن���ه 

وجمتمعه. 

كيف كان اإقبال الطالب
على برامج النادي؟

م�����ص��رف، ويكفينا  اأك����ر م��ن  اإق���ب���ال 
اإل�����ى اال���ص��ت��م��ت��اع  ت��ه��ف��و  ال��ق��ل��وب  اأن 
يكفينا  ك��م��ا  وب��امل�����ص��ج��د،  ب���ال���ربام���ج 
ب��ي��ت م��ن بيوت  اأن��ن��ا نعمل يف  ف��خ��را 

اهلل.

خطتكم امل�صتقبلية؟
التوجيهي  العمل  يف  روادا  نكون  اأن 
وال���ت���وع���وي وال���دع���وي امل��ن��ظ��م وف��ق 
نطمح  منهجية  م�صتقبلية  خ��ط��ط 

ث���م���رت���ه���ا يف  ن������رى  اأن  اإل��������ى  ف���ي���ه���ا 
ثم  وم��ن  اأول،  العمل  اأو���ش���ط ط�قم 
اجلامعة  اإط����ار  يف  امل��ح��ي��ط  املجتمع 
جمتمعنا  يف  ال��وا���ص��ع  النطاق  وع��ل��ى 

االإ�صالمي والعربي.

»المنارة«.. ناد جديد لتوجيه األفكار
نحو خدمة الوطن والمجتمع

الرؤية 
املركزية  االأندية  اأك��ر  يكون  اأن 
ي�صهم  واأن  مت���ي���زا،  ب��اجل��ام��ع��ة 
�صموليا،  ب��ن��اء  اأع�����ص��ائ��ه  ب��ن��اء  يف 
بناء  يف  امل�����ص��ج��د  دور  ي���ربز  واأن 

املجتمع.

الرسالة 
اإل�����ى اهلل  االإ����ص���ه���ام يف ال����دع����وة 
ب��احل��ك��م��ة وامل���وع���ظ���ة احل�����ص��ن��ة، 
وب�����ن�����اء ال�����وع�����ي ع�����رب ال����ط����رق 

والو�صائل احلديثة.

األهداف
اأع�صاء  يف  التطوع  روح  بناء   •

النادي. 
يف  االإ���ص��الم��ي��ة  ال��ق��ي��م  • ب��ن��اء 

نفو�س اأع�صاء النادي. 
اإل��ى  امل�صجد  ر���ص��ال��ة  اإي�����ص��ال   •

من�صوبي اجلامعة. 
يف  امل�������ص���ج���د  ق���ي���م���ة  • ت���ع���زي���ز 
عن  اجل��ام��ع��ة  من�صوبي  ن��ف��و���س 
بعد  والكلمات  املن�صورات  طريق 
ال�صالة، والربامج اجلماهرية 

واالإعالمية التوعوية.
ع��ل��م��ي��ة  ب������رام������ج  ت�����ق�����دمي   •
حاجة  تالم�س  وفكرية  �صرعية 

الطالب.
ت�صهم  تدريبية  دورات  اإقامة   •
الفكر  و�صيانة  ال��وع��ي  �صنع  يف 

ملن�صوبي اجلامعة.
ت���رب���وي���ة  ل������ق������اءات  اإق������ام������ة   •
ورح��الت خلوية وزي��ارات علمية 

الأع�صاء النادي.
االأخرى  النوادي  مع  • التعاون 

يف تقدمي الربامج املجتمعية.
اإع���الم���ي���ة  ب�����رام�����ج  اإق�����ام�����ة   •
الإي�������ص���ال ر����ص���ال���ة امل�����ص��ج��د اإل���ى 

جميع اأطياف املجتمع. 

عن
النادي

حدثنا عن الربامج
التي ُنفذت يف املرحلة املا�صية؟

اأق��م��ن��ا ع���ددا م��ن ال���ربام���ج، بف�صل 
من  ك����ان  امل��ا���ص��ي��ة  االأي�������ام  يف  اهلل، 
بعد  التوجيهية  ال��ك��ل��م��ات  اأب���رزه���ا، 

اليومية  وال��درو���س  الظهر،  �صالة 
م����ن ك���ت���اب »ري����ا�����س ال�����ص��احل��ني« 
ب��ع��د ���ص��الة ال��ع�����ص��ر، وامل��ح��ا���ص��رات 
وال�����ن�����دوات امل�����ص��ائ��ي��ة ب����ني امل���غ���رب 
وال��ع�����ص��اء، وجم��ال�����س ت��دب��ر ال��ق��راآن 

واالإق�����ام�����ة،  االأذان  ب����ني  ال����ك����رمي 
التالوة،  وحت�صني  االإق��راء  وحلقات 
واحل���م���الت ال���ت���وع���وي���ة، وك����ل ه��ذا 
ال��ق��ي��م  زرع  يف  ب����ه  ن�����ص��ه��م  واأك�������ر 

االإ�صالمية لل�صباب الواعد.

رؤساء 
اللجان

النادي: • رائد 
حامد ال�صهري

النادي: • رئي�ص 
عبدالرحمن عبداهلل اآل �صعد

الثقافية:  اللجنة  • رئي�ص 
خالد �صعد الأ�صمري

الإعالمية:  اللجنة  • رئي�ص 
حممد اآل م�صبل

• رئي�ص اللجنة الجتماعية: 
عبداللطيف ال�صهراين

الإدارية:  اللجنة  • رئي�ص 
عبداللطيف القحطاين

الريا�صية:  اللجنة  • رئي�ص 
عمر اآل م�صبل
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مواهب

القحطاني: سأخدم الدين والوطن بموهبتي 
خالد العمري

اأك�����د ط���ال���ب ال���ع���الج ال��ط��ب��ي��ع��ي 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية 
اأن�������ور ����ص���ال���ح ال���ق���ح���ط���اين، اأن 
الفنية  امل���ج���االت  يف  امل��وه��وب��ني 
ع�صر  مب��ن��ط��ق��ة  واالإع����الم����ي����ة 
ي��ع��ان��ون جت���اه���ل امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن، 
ال��دع��م عائق  اأن هاج�س  م��وؤك��دا 

يوؤرقهم جميعا.
القحطاين يف حديث  وذك��ر 
ح��ب��ه  ج�������ذور  اأن  »اآف����������اق«  اإل�������ى 
عهد  اإل��ى  ترجع  امل�صرحي  الفن 
ه��دف��ه  اأن  ك��ا���ص��ف��ا  االب���ت���دائ���ي���ة، 
خدمة الدين والوطن مبوهبته. 

متى ظهرت ميولك 
امل�صرحية؟

منذ  التمثيل  يف  ميويل  ظهرت 
االبتدائية  املرحلة  من  ال�صغر، 
ه��ذا  اأزاول  اأزل  ومل  حت���دي���دا، 

الفن حتى اليوم.

هل من �صعاب واجهتك؟ 
يبقى  لكن  ال�صعاب كثرة جدا، 
ال����دع����م امل��������ادي وامل����ع����ن����وي ه��و 
امل�صتثمرين  وجت���اه���ل  االأب������رز، 
يف م��ن��ط��ق��ت��ن��ا م���واه���ب ال�����ص��ب��اب 
باالإعالم من  املهتمني  وبخا�صة 
متثيل ومونتاج واإخراج وغرها 
والهاج�س  االأك��رب  العائق  يبقى 
املوؤرق. اأي�صا اختالف تخ�ص�صي 
ي�صكل  موهبتي،  ع��ن  ووظيفتي 
اأغ��ل��ب االأوق���ات  �صعوبة ل��دي يف 

من حيث التن�صيق بينها. 

حدثنا عن م�صاركاتك؟ 
م�صاركاتي كثرة جدا، ولعل من 
م�صاركتي يف حفل ختام  اأب��رزه��ا 
االأن�����ص��ط��ة مب�����ص��رح��ي��ة ع��ن��وان��ه��ا 
�صاركت  كما  باتي�صتوتا«،  »وثيقة 
االأول  امل�����ص��رح��ي  امل���ه���رج���ان  يف 

جل��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د، اإ���ص��اف��ة 
اإل�����ى م�����ص��ارك��ت��ي يف ق���ن���اة امل��ج��د 

الف�صائية يف برنامج املقابي�س.

هال اأطلعتنا على اأهم
اأعمالك امل�صرحية؟

م�صرحية  اأع����م����ايل:  اأه�����م  م����ن  
»ال���ن���ب���ا����س« ال���ت���ي الق����ت ���ص��دى 
ج���م���ي���ال ج�������دا داخ���������ل اأروق���������ة 
ي��وازي��ه��ا  يف االأهمية  اجل��ام��ع��ة، 
ب��اإذن  ال��ق��ادم  اجلماهري  عملي 
اهلل بامل�صاركة مع الفنان عبداهلل 
ع���������ص����ري وع����������دد م������ن جن����وم 
»قمب�س..  م�صرحية  يف  اجلامعة 
ت��ع��ّم�����س« ال���ت���ي ت���ق���ام يف م�����ص��رح 

اجلامعة.

اإلى من يرجع الف�صل
يف تطور موهبتك؟

بعد ف�صل اهلل �صبحانه وتعالى، 
فاإن على راأ�س الهرم دائما واأبدا 
اإذ  اهلل،  حفظها  ال��غ��ال��ي��ة،  اأم����ي 
مل ت���ت���وان م��ن��ذ ال�����ص��غ��ر وح��ت��ى 
ال��ي��وم يف دع��م��ي، ث��م ���ص��ن��دي يف 
ك��ل وق��ت وح��ني، وال���دي امل�صور 
الفوتوغرايف �صالح القحطاين.

وي�����اأت�����ي ب���ع���ده���م���ا اإخ������واين 
واأخ�����وات�����ي  ال���ذي���ن دائ���م���ا اأج���د 
منهم النقد البناء الذي اأ�صتفيد 
اأن�صى  ال  كما  ع��م��ل.  ك��ل  يف  منه 
زوجتي؛ فكان لها اأثر كبر جدا 

يف موا�صلتي على هذا الطريق.

اأهدافك امل�صتقبلية؟ 
ه��ديف ال��ذي اأ���ص��ب��وا اإل��ي��ه ه��و اأن 
اأم����ّث����ل م��ن��ط��ق��ت��ي وب���ل���دي خر 
مت���ث���ي���ل يف حم����اف����ل خ��ل��ي��ج��ي��ة 
واأن  ع���امل���ي���ة،  ح��ت��ى  اأو  وع���رب���ي���ة 
اال�صالمي  الدين  ر�صالة  اأو�صل 
ب�صماحته ولطفه جلميع النا�س 
ب�����ص��ك��ل م��ب�����ص��ط وحم���ب���وب ل��دى 

اجلميع باإذن اهلل تعالى.

ضعف الدعم المادي 
والمعنوي أبرز المصـاعب
..وتجاهل المستثمرين في 
منطقتنا مواهب الشباب 
يشكل العائق األكبر 
والهاجس المؤرق
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قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!
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رياضة

سلطان عوض

ا�صتطاع طالب امل�صتوى الرابع بق�صم 
���ص��راح  اأب���و  ال�����ص��ري��ع��ة، �صعيد حم��م��د 
رغم  ومناف�صيه  نف�صه  على  التغلب 
التجربة واالإع��داد ليحقق  قلة فرتة 
املركز الرابع على م�صتوى اجلامعات 
التن�س  بطولة  امل�صاركة يف  ال�صعودية 
اأقيمت  ال��ت��ي  االأر���ص��ي )16 ج��ام��ع��ة( 
االأ����ص���ب���وع امل���ا����ص���ي ب��ج��ام��ع��ة االإم�����ام 

حممد بن �صعود بالريا�س.
اأب�����و ����ص���راح ����ص���رد يف ح�����وار مع 
البطولة  ه���ذه  م�����ص��ارك��ت��ه يف  »اآف�����اق« 
واالإجن�������از ال����ذي ح��ق��ق��ه وامل�����ص��ك��الت 
اجلامعة  يف  اللعبة  تطور  تعيق  التي 

ومنطقة ع�صر.

لنبداأ بتهنئتك على الإجناز.
اأ�صكركم واأ�صكر كل من دعم منتخب 
اجلامعة للتن�س االأر�صي، وما حتقق 
دليل وا�صح على الدعم الذي حتظى 
ب���ه م��ن��ت��خ��ب��ات اجل��ام��ع��ة يف خمتلف 

األعابها.

كيف كانت ا�صتعداداتكم؟
اأ�صبوعية  تدريبات  وتخللتها  جيدة، 
على مالعب موتيل املطار، باالإ�صافة 
اإل���ى اأداء م��ب��اري��ات ودي���ة ب��ني اأف���راد 
توجيهات  كذلك  وتخللها  املنتخب، 

من مدرب املنتخب الذي اأ�صكره على 
ما بذله معنا خالل هذه البطولة.

ما املنتخبات التي
واجهتموها يف البطولة؟

واج���ه���ن���ا م��ن��ت��خ��ب ج���ام���ع���ة ب���ري���دة، 
�صد  لعبنا  ك��م��ا   ،1/2 عليه  وتغلبنا 
م��ن��ت��خ��ب ج��ام��ع��ة ال���دم���ام وه��زم��ن��اه 
منتخب  اأم�����ام  خ�����ص��رن��ا  ل��ك��ن��ن��ا   ،1/2
حققنا  كما   ،2/1 �صعود  امللك  جامعة 
الفوز على منتخب جامعة طيبة 2/

�صفر.
ويف الدور ن�صف النهائي خ�صرنا 
اأم��ام جامعة ال��ب��رتول وامل��ع��ادن 2/1، 
املركز  حتديد  م��ب��اراة  اأم���ام  وخ�صرنا 
امللك  ج��ام��ع��ة  منتخب  اأم����ام  ال��ث��ال��ث 

في�صل 2/1.

ماذا كان ينق�صكم
لتحقيق نتيجة اأف�صل؟

الذي  الدعم  ورغ��م  الكثر،  ينق�صنا 
جن�����ده م����ن م������درب امل��ن��ت��خ��ب ف��اإن��ن��ا 
نحتاج اإلى دعم اأكر يف نواح تكتيكية 
عديدة، لقلة خربتنا. كما نحتاج اإلى 
لنحقق  للفريق  ق��وي  وب��ن��اء  تاأ�صي�س 

النتائج املرجوة.
ورغ�����م امل���ع���وق���ات وال���ن���واق�������س، 
املنتخبات  م��درب��ي  اإع��ج��اب  نلنا  فقد 
امل�����ص��ارك��ة االأخ����رى ال��ذي��ن اأك����دوا لنا 

اأن منتخبنا قادر على حتقيق مراكز 
اإذا  املقبلة  اال�صتحقاقات  يف  متقدمة 

وجد الدعم الالزم.

ولكنكم خ�صرمت العديد
من املباريات ال�صهلة؟

على العك�س متاما، حققنا الفوز على 
يف  طويل  ب��اع  لها  جامعية  منتخبات 
م�صتويات  تقدمي  وا�صتطعنا  اللعبة، 
نخ�صر  ومل  اجلميع،  ب�صهادة  مميزة 
كجامعتي  قوية  منتخبات  اأم���ام   اإال 

امللك �صعود، والبرتول واملعادن.

هل اأنتم را�صون
عن دعم اجلامعة؟  

ه��ن��اك ن��ق�����س يف ع���دد م��ن اجل��وان��ب 
م��ن��ه��ا ت���اأخ���ر و����ص���ول ك�����رات ال��ت��ن�����س 
ال��ت��ي جن���د ���ص��ع��وب��ة يف ذل����ك، ل��ك��ون 
الكرة التي نلعب بها تتلف بعد ثالث 
نغر  يجعلنا  ال����ذي  االأم����ر  مت��ري��ن، 
االأم��ر  وه��ذا  م�صتمر.  ب�صكل  ال��ك��رات 
ب��اأع��داد ك��ب��رة كي  يتطلب ت��واف��ره��ا 
ن��وا���ص��ل ال��ت��دري��ب��ات ال��ي��وم��ي��ة، كما 
ن��ت��م��ن��ى رف���ع امل���ك���اف���اآت ال��ت��ي نح�صل 
نحقق  ك��ي  ال��دع��م  وا���ص��ت��م��رار  عليها 

تطلعات م�صوؤويل اجلامعة.

وماذا عن ريا�صة
التن�ص يف املنطقة؟

ي���وج���د يف  اإذ ال  اأم�����ر حم�����زن،  اإن�����ه 
ناد  م�صيط  وخمي�س  اأب��ه��ا  مدينتي 
ملمار�صة اللعبة، االأمر الذي اأ�صعفها 
ب�����ص��ك��ل ع������ام. ال����ن����ادي ال���وح���ي���د يف 
هو  اللعبة  به  توجد  ال��ذي  املنطقة 
الذي  العاليا  ب�صبت  الزيتون  ن��ادي 

يبعد عن اأبها م�صافة بعيدة جدا.

ملاذا ل تطالبون باإن�صاء ناد
خا�ص باللعبة يف املنطقة؟

االأي��ام  االأم��ر خ��الل  �صن�صعى لهذا 
ب�������اإذن اهلل ل��ن��ت��م��ك��ن م��ن  امل��ق��ب��ل��ة 
اأف�صل، كما  ب�صكل  اللعبة  ممار�صة 
اأب��ن��اء  اإل���ى  اأن��ن��ا ن�صعى الإي�����ص��ال��ه��ا 
امل��ن��ط��ق��ة ب�����ص��ك��ل ع�����ام ح���ت���ى جت��د 

رواجا اأكر.

هل مت تكرميكم على
هذه النتيجة املميزة؟

ولكننا  االآن،  حتى  تكرمينا  يتم  مل 
نتوقع اأن يتم ذلك من قبل اجلامعة 

خالل االأيام املقبلة.

كلمة اأخرية؟
اأ�����ص����ك����ر م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
يف  الريا�صة  وي��دع��م  يدعمنا  ال��ذي 
اجلامعة، وهذا االأمر �صيمكنها من 
حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج اي��ج��اب��ي��ة م��ع م��رور 

الوقت. كما اأ�صكر كل من �صاندنا.

نجم منتخب الجامعة للتنس:
نعاني ندرة األندية والكرات الحديثة
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العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!
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تحقيق

محمد شامي

����ص���ه���د م�������ص���ار ال�������ص���ح���اف���ة وال���ن�������ص���ر 
واالت�صال  االإع��الم  بق�صم  االإلكرتوين 
يف اجل��ام��ع��ة ع���زوف���ا م���ن ق��ب��ل ط��الب 
ال���دف���ع���ة االأول�������ى يف ال��ق�����ص��م، ال��ذي��ن 
بوجهات  واأدل����وا  امل�صببات  يف  اختلفوا 
ن��ظ��ر م��ت��ب��اي��ن��ة يف ا���ص��ت��ط��الع اأج���رت���ه 

معهم »اآفاق«،  وفيما يلي فحواه.
 

دور المتغيرات
وعزا الطالب وائل عامر، ذلك العزوف 
اإلى ما يالحظه الطالب من متغرات 
االجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  ب�صعود 
وا���ص��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى اه��ت��م��ام وم��ت��اب��ع��ة 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، م��ع ت��راج��ع ه��ائ��ل يف 
منها  الورقية  �صواء  ال�صحف،  متابعة 
ال�صحف.  بع�س  ع��دا  االإلكرتونية  اأم 

اأن ه���ذا االأم���ر   وق����ال: »يف ظ��ن��ي 
ال�صحافة  تخ�ص�س  الأن  ج��دا،  خاطئ 
م��ط��ل��وب يف ك���ل ال��������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات 
وال����ب����ن����وك وج���م���ع���ي���ات ال���ن���ف���ع ال���ع���ام 
وجم��االت التلفزيون واالإذاع��ة، فهناك 
ال�����ص��ح��اف��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة واالإذاع����ي����ة«، 
داعيا زمالءه الطالب اإلى مناق�صة اأهل 

اخلربة يف هذا االأمر.
من  ال�صحافة  اأن  ال�صريعي  واأك��د 
اأول و�صيلة  اأه��م و�صائل االإع���الم، وه��ي 
عرفت لنقل اخلرب وحتليله وتف�صيله، 
االأخ��رى  االإع���الم  اأن و�صائل  اإل��ى  الفتا 
مثل التلفاز تقدم �صورة موؤثرة، لكنها 
التي  والتقارير  التحليل  بع�س  تفتقد 
اإليها  يحتاج  والتي  ال�صحف  يف  تظهر 
الكل، �صواء كانت اإعالمية اأم اقت�صادية 

اأم تربوية.
 واأ����ص���اف »اأم���ار����س ع��م��ل االإذاع����ة 

وعلى ال��رغ��م م��ن ذل��ك، اع��رتف وائ��ل 
اأن العزوف التام لي�س اإيجابيا، يف ظل 
اململكة  يف  االإع��الم��ي��ة  ال�صاحة  حاجة 
يف  املتخ�ص�صني  اإل��ى  خا�صة  واملنطقة 

هذا املجال.

الكتابة والمنهجية 
واأرجع الطالب حممد ال�صريعي عزوف 
ق�����ص��م االإع�����الم ع���ن تخ�ص�س  ط���الب 
اإل��ى  االإل���ك���رتوين  وال��ن�����ص��ر  ال�صحافة 
الكتابة  على  تعتمد  م���واده  جميع  اأن 
وامل��ن��ه��ج��ي��ة االإع���الم���ي���ة ال�����ص��ح��ي��ح��ة 
ك��ال��ت��خ��ط��ي��ط��ات ال�����ص��ح��اف��ي��ة واأه��م��ي��ة 
القوالب الفنية لل�صحافة، اإ�صافة اإلى 
ترى  الطلبة  م��ن  جمموعة  هناك  اأن 
ال  واأن��ه  �صعبة،  التخ�ص�س  درا���ص��ة  اأن 
امل�صتقبل  يف  خلريجيه  وظائف  توجد 

اإال يف جمال ال�صحف.

ماذا وراء العزوف عن مسار الصحافة؟
والتلفزيون منذ اأعوام، ولكني قررت اأن 
باأنها  الإمي��اين  ال�صحافة  يف  اأتخ�ص�س 
ه��ي ال��ب��واب��ة احل��ق��ي��ق��ة الأي اإع��الم��ي، 
با�صتطاعته  ال�����ص��ح��اف��ة  خ��ري��ج  والأن 
العمل يف الو�صائل االإعالمية االأخرى«، 
دورا  ت����وؤدي  ال�����ص��ح��اف��ة  اأن  اإل���ى  منبها 
كبرا جدا يف جمال االإع��الم اأكر من 

الو�صائل االأخرى.

شح المعلومات 
م���ن زاوي������ة خم��ت��ل��ف��ة، اأع������اد ال��ط��ال��ب 
م�������ص���ه���ور ال����ع����م����ري م�����ص��ك��ل��ة ع�����زوف 
والن�صر  ال�صحافة  م�صار  عن  الطالب 
االإل�������ك�������رتوين اإل��������ى ����ص���ح امل���ع���ل���وم���ات 
امل����ت����واف����رة ل������دى ال����ط����الب ع����ن ه���ذا 
والعملية،  العلمية  وقيمته  التخ�ص�س 
هذا  ب�صاأن وظائف  القا�صرة  ونظرتهم 

التخ�ص�س.
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تحقيق

 واأ�����ص����اف« ي��ت��ح��م��ل م�����ص��وؤول��ي��ة 
�صح املعلومات عن ال�صحافة والن�صر 
االإل�����ك�����رتوين ووظ���ائ���ف���ه���ا ج��ه��ت��ان: 
االأولى ر�صمية وهي اجلهة املخت�صة 
ل���ع���دم ت���وف���ره���ا م��ع��ل��وم��ات ك��ام��ل��ة 
و�صاملة عن هذا التخ�ص�س وتاريخه 
ال��ط��الب  ه��م  وال��ث��ان��ي��ة  وم�صتقبله، 
واكتفائهم  و�صوؤالهم،  بحثهم  لعدم 
وتقبلهم النظرة واملعلومة اخلاطئة 
ال���ت���ي ت���ق���ول »خ���ري���ج ال�����ص��ح��اف��ة يف 
ال�����ص��ح��ف ف���ق���ط«، وه�����ذه م��ع��ل��وم��ة 
خ��ري��ج  ب���اإم���ك���ان  اإن  اإذ  م���غ���ل���وط���ة؛ 
اأي  يف  ق��دم��ا  ل��ه  يجد  اأن  ال�صحافة 
جهة ر�صمية وعلمية ويف اأي مكان ». 
وتابع« اأرى م�صار ال�صحافة والن�صر 
ي�صنع  ال��ذي  املجال  هو  االإلكرتوين 
ي�صتطيع  االإعالمي احلقيقي، ومنه 
االإعالم  اأن ينطلق لالإبحار يف بحر 

الوا�صع«.

المهنة األم 
من جهته، كان رئي�س ق�صم االإعالم 
»اآفاق«  العام على  امل�صرف  واالت�صال 
االأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ل��ى ب���ن ���ص��وي��ل 
ال����ق����رين ق����د اأ����ص���ه���ب يف احل���دي���ث 
ع�����ن م�������ص���ار ال�������ص���ح���اف���ة وال���ن�������ص���ر 
ال������دوري  ال���ل���ق���اء  االإل������ك������رتوين يف 
املدرجات  الق�صم يف  االأخ��ر بطالب 
املركزية، متحدثا عن مميزات ذلك 
عمل  م��ن  يتطلبه  وم���ا  التخ�ص�س 
لو�صائل  االأم  للمهنة  وح���ب  وج��ه��د 
االإع�����������الم واال������ص�����ت�����ع�����داد ل��ت��ق��دمي 
وم�صتقبلها  اأجلها،  من  الت�صحيات 
تقوم  وم��ا  واخل��ا���س  العمل  �صوق  يف 
ال�صيا�صي  ال��ق��رار  ت��اأث��ر يف  م��ن  ب��ه 

بو�صفها ال�صلطة الرابعة. 
وق�����������ال: »ت����اأ�����ص����ي���������س ال���ق�������ص���م 
ج����اء ل��ي��ل��ب��ي اأف�������ص���ل اال����ص���رتاط���ات 
االأك���ادمي���ي���ة وم��ت��ط��ل��ب��ات االع��ت��م��اد 
االأك��ادمي��ي، بحكم اأن��ه االأح���دث بني 
اأق�صام وكليات االإعالم يف اجلامعات 

ال�صعودية.
 وقد بنيت اخلطة على مراحل 
امل�صتوى  اإل��ى  و�صلت  اأن  اإل��ى  عديدة 
النهائي مبا يلبي متطلبات اأكادميية 
واح���ت���ي���اج���ات وط���ن���ي���ة يف جم����االت 
االإعالم واالت�صال، ومن اأهم مالمح 
مكثفة  درا�صة  تطبيق  اخلطة:  هذه 
يلتحق  عام  اأول  يف  االإجنليزية  للغة 
بق�صم  ال��ط��ال��ب��ة  اأو  ال���ط���ال���ب  ف��ي��ه 
االإعالم واالت�صال، اإ�صافة الى مواد 
العربية بهدف رفع  اللغة  مركزة يف 
للطالب،  الكتابية  املهارات  م�صتوى 
كما تعمل اخلطة من خالل تطوير 
على  والعربية(  )االإجنليزية  اللغة 
املوجودة  النق�س  اأوج��ه  تاليف بع�س 

يف بع�س اأق�صام االإعالم االأخرى.
الثالثة  التخ�ص�صات  اأن  ك��م��ا 
التي ي�صمها الق�صم جاءت بناء على 
االإعالمي  التعليم  اجت��اه��ات  درا���ص��ة 
يف ع��دد م��ن اجل��ام��ع��ات املرجعية يف 
واأوروب���ا، وحتديد  املتحدة  ال��والي��ات 
اململكة من  العمل يف  �صوق  جم��االت 
خ���الل خم��ت��ل��ف اح��ت��ي��اج��ات و���ص��ائ��ل 
االإعالم  وو�صائل  التقليدية  االإع��الم 

اجلديد«.
اأن »م��ن  اإل�����ى  ال���ق���رين  واأ�����ص����ار 
اأه����م م��ا مي��ي��ز خ��ط��ة ق�����ص��م االإع����الم 
هيئات  متطلبات  تلبيتها  واالت�صال 
االعتماد الوطنية والدولية، وخا�صة 
امل���ق���ررات  بهيكلية  م��ن��ه��ا  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا 
بالنظر  وخ��ارج��ه،  الق�صم  داخ��ل  من 
اإل��ى الرتكيز على م��ق��ررات االإع��الم 
واالت���������ص����ال يف م�����ق�����ررات حم����ددة 
واإت��اح��ة املجال االأو���ص��ع مل��ق��ررات من 
خارج الق�صم من تخ�ص�صات م�صاندة 

�صمن  واإن�صانية،  طبيعية  علوم  من 
اأن يكون  اأن االإعالمي يجب  فل�صفة 
التخ�ص�صات  يف  وا���ص��ع��ة  ث��ق��اف��ة  ذا 
ب���االإع���الم  ال��ع��الق��ة  وامل���ج���االت ذات 
وثقافة  وفكر  واقت�صاد  �صيا�صة  من 
واج����ت����م����اع وع���ل���م ن��ف�����س واإح�������ص���اء 
ف��ي��زي��اء،  )ك��ي��م��ي��اء،  طبيعية  وع��ل��وم 
اأهمية عاملي  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  اأح��ي��اء(، 
املكان )جغرافية اململكة واجلغرافيا 
اململكة  )تاريخ  والزمان  ال�صيا�صية( 
وتاريخ العرب املعا�صر( �صمن منهج 

درا�صة طالب االإعالم«.
اأم����ور لي�صت يف  »ه��ن��اك  وت��اب��ع 
متطلبات  ���ص��م��ن  ول��ك��ن��ه��ا  اخل���ط���ة، 
امل��ث��ال  ال��ت��خ��رج، وم��ن��ه��ا ع��ل��ى �صبيل 
ب����رن����ام����ج »ال�����ت�����دري�����ب ع���ل���ى راأ�������س 
ال���درا����ص���ة«، وه����و ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي 
هيئة  اأع�صاء  به  يقوم  املنهج،  خ��ارج 
ال���ت���دري�������س، واآخ�������رون م���ن ال��و���ص��ط 
املهني يف تنظيم دورات تدريبية منذ 
ل��ل��درا���ص��ة  االأول  ال��درا���ص��ي  ال��ف�����ص��ل 
حتى موعد التخرج، بهدف التدريب 
ع���ل���ى امل�����ه�����ارات وت���ع���م���ي���ق اجل���ان���ب 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ل��ل��م��ن��ه��ج ال����درا�����ص����ي، 
وتدريبية  تعريفية  زي���ارات  بجانب 
اململكة  االإعالمية داخل  للموؤ�ص�صات 

وخارجها«. 
وختم »االهتمام الذي يحظى به 
ق�صم االإعالم واالت�صال ياأتي �صمن 
اه��ت��م��ام��ات م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ب���ت���ف���ع���ي���ل امل���ن���ظ���وم���ة االإع����الم����ي����ة 
م��ن  اجل����ام����ع����ة  واالت���������ص����ال����ي����ة يف 
»اآف��اق«  اجلامعية  ال�صحيفة  تطوير 
اإع���الم���ي م�صتمل  م��رك��ز  وت��اأ���ص��ي�����س 
على ا�صتديوهات اإذاعية وتلفزيونية 
كمعامل لتدريب الطالب، وم�صاركة 
اأن���������ص����ط����ة اجل���ام���ع���ة  ال�����ط�����الب يف 
ومنا�صباتها من خالل االإدارة العامة 

للعالقات اجلامعية«.

دراسة عالمية
واالت�����ص��ال  االإع����الم  ق�صم  اأن  ي��ذك��ر 
ال�صنة  يف  اأ�ص�س  خالد  امللك  بجامعة 
ت��ل��ب��ي��ة  2٠14م   -2٠13 اجل���ام���ع���ي���ة 
اإعالمية  لكوادر  اململكة  الحتياجات 
خم��ت��ل��ف  يف  ع����ال����ي����ة  ك������ف������اءة  ذات 
اإل��ك��رتوين  اإع���الم  م��ن  التخ�ص�صات 
ومرئية،  و�صمعية  مكتوبة  و�صحافة 
اإ����ص���اف���ة اإل������ى ت��خ�����ص�����س االت�������ص���ال 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي ب�����ص��ق��ي��ه ال��ع��الق��ات 

العامة واالإعالن.
االإع���الم  ق�صم  تاأ�صي�س  وي��اأت��ي   
واالت�صال، �صمن مقاربة تقوم على 
ق��اع��دة ان��دم��اج ال��و���ص��ائ��ط )���ص��ورة، 
ت�صكل  جتليات  وعلى  ن�����س(،  ���ص��وت، 
اإع������الم اج��ت��م��اع��ي ت��ف��اع��ل��ي، وع��ل��ى 
م���رج���ع���ي���ة وج�������ود ب���ي���ئ���ة اإع���الم���ي���ة 
وات�صالية جديدة تو�صك اأن تتقاطع، 
ب�����ص��ك��ل م��ع��ريف ع��م��ي��ق، م���ع م����وروث 
االإع����الم واالت�����ص��ال، لت�صبح  ع��ل��وم 
منظور  و�صمن  التوا�صلية  املقاربة 
التاأ�صيل  اإل����ى  ح��اج��ة  يف  جمتمعي 

بحثا وتدري�صا. 
وبح�صب القائمني على الق�صم، 
ف���اإن���ه ع��م��ل ع��ل��ى خ��ط��ت��ه ال��درا���ص��ي��ة 
نخبة من اأف�صل االأ�صاتذة واخلرباء، 
وه�����ي ح�����ص��ي��ل��ة اأرق��������ي م����ا و���ص��ل��ت 
اإل���ي���ه م��ن��اه��ج ال��ب��ح��ث وال��ت��دري�����س 
يف ت��خ�����ص�����س االإع�������الم واالت�������ص���ال 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ويف 
اجل���ام���ع���ات ال���ع���امل���ي���ة، وذل������ك ح��ت��ى 
االبتعاث  م��ن  الق�صم  خريج  يتمكن 
ويكون تكوينه متوافقا مع متطلبات 
حتوالت مهن االإعالم من جهة، وما 
العاملية  بحثيا يف اجلامعات  ي�صتجد 

من جهة ثانية.

اأ. د. علي �صويل القرين

التخصصات الثالثة التي يضمها قسم اإلعالم
جاءت بناء على دراسة اتجاهات التعليم اإلعالمي

في عدد من الجامعات المرجعية في الواليات 
المتحدة وأوروبا وتحديد مجاالت سوق العمل

في المملكة
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آفاق مصورة

»جامعة
بال معوقات«
شعار االحتفاء 
بيوم اإلعاقة
اح��ت��ف��ل��ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة ب���وح���دة 
ال��ت��وج��ي��ه واالإر�����ص����اد ب��ع��م��ادة ���ص��وؤون 
ال���ط���الب، االث���ن���ني امل���ا����ص���ي، ب��ال��ي��وم 

العاملي لالإعاقة.
وحمل االحتفال الذي رعاه نيابة 
ع��ن م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، وك��ي��ل اجلامعة 
ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات ال�����ص��ح��ي��ة ال���دك���ت���ور 
امل��دي��ر  ب��ح�����ص��ور  اآل ج���ل���ب���ان،  خ���ال���د 
مبنطقة  االجتماعية  لل�صوؤون  العام 
ع�صر،  عبداحلكيم بن جربان، �صعار 

»جامعة بال معوقات«.
واأكد اآل جلبان يف كلمته، ت�صرفه باأنه اأحد احلا�صرين مع اإخوته من ذوي 
االحتياجات اخلا�صة الذين يبلغ عددهم على م�صتوى العامل نحو مليار ن�صمة.
التعامل مع  تر�صيخ مفهوم  دائما على  تعمل  »اجلامعة  اآل جلبان:  وقال 
ذوي االإعاقة اأكادمييا واإ�صراكهم يف جميع �صوؤون اجلامعة تخطيطا وتنفيذا، 
املالئمة  املباين  النواحي كت�صميم  املنا�صبة لهم يف جميع  الظروف  مع تهيئة 
مع دجمهم ب�صورة كاملة يف جمتمع اجلامعة«، مو�صحا اأن مثل هذا اليوم هو 

ملراجعة ما مت تنفيذه لذوي االإعاقة.
من جانبه حتدث رئي�س وحدة التوجيه واالإر�صاد، الدكتور �صعيد االأحمري، 
قائال: »اإن هذه االحتفالية تعد م�صاركة الأبنائنا من ذوي االحتياجات اخلا�صة 
الذين تعتز اجلامعة بهم، واالإعاقة هنا لي�صت اإال اإعاقة حركية فقط«. موؤكدا 
تطور  التي  االأم���ور  جميع  يف  للم�صاركة  الكاملة  الفر�صة  اأخ��ذ  يف  اأحقيتهم 

حياتهم و�صحتهم يف �صتى املجاالت االجتماعية والثقافية واالقت�صادية.
امل�صتحيل«  »قاهر  ب�  للملقب  وكلمة  اإن�صادية  فقرات  وا�صتمل احلفل على 
منذ  بال�صلل  م�صابا  املتحدة  ال��والي��ات  يف  ُولد   ال��ذي  بوق�س،  هيثم  بن  عمار 
الوالدة، ومع ذلك اأكمل درا�صته الثانوية حا�صال على معدل 96%، كما حفظ 
وهو  نحو عامني،  ذلك منه  وا�صتغرق  �صنة،   13 �صن  كامال يف  الكرمي  القراآن 
االآن يعاين �صلال يف معظم اأع�صاء ج�صده، ويتمّكن من الكالم م�صتعينا باأجهزة 

اإلكرتونية يف اأذنيه، ورغم ذلك جنح يف اإكمال درا�صته اجلامعية.
عدة  م�صاركات  على  احتوى  م�صاحبا  معر�صا  �صهدت  الفعالية  اأن   يذكر 
من جهات خمتلفة كاإدارة التعليم مبنطقة ع�صر، وجمعية املكفوفني اخلرية 
»كفيف« مبنطقة الريا�س، وكلية الرتبية باجلامعة، ومركز التاأهيل ال�صامل 

مبنطقة ع�صر، وجمعية االأطفال املعاقني، وكلية العلوم الطبية التطبيقية. 

سعيد العمري
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الرأي الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

زيد آل زيد
كلية العلوم
الطبية التطبيقية

التقنيات  واأه��م��ي��ة  ت��زاي��د ح��ج��م  م��ع 
جميع  يف  وت���اأث���ره���ا  االإل���ك���رتون���ي���ة 
املعامالت احلكومية، �صعت  اجلامعة 
مل��واك��ب��ة ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات، وق���د خطت 

خطوات كبرة يف هذا اجلانب.
وكالة  الإن�����ص��اء  م�صارعتها  ول��ع��ل 
التدري�س  اأع�صاء هيئة  بعمادة �صوؤون 
وامل���وظ���ف���ني م��ت��خ�����ص�����ص��ة ب��ال��ت��ط��وي��ر 
واجل�����ودة، ج���اءت مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات 
االإل���ك���رتون���ي���ة امل��ت�����ص��ارع��ة يف جم��ال 
امل�������وارد ال��ب�����ص��ري��ة واال����ص���ت���ف���ادة من 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة؛ ب��ه��دف تطوير 
االإج��راءات احلكومية  االأداء وت�صريع 

وت�صهيلها بجودة عالية.
لتد�صني  االإدارة  �صارعت  لذلك، 
م���وق���ع ال���ع���م���ادة ع���ل���ى ال����وي����ب، ومت 
تقدمها،  التي  اخلدمات  جميع  و�صع 
ومنها: و�صع جميع اللوائح واالأنظمة 
وال���ن���م���اذج ع��ل��ى م��ل��ف��ات اإل��ك��رتون��ي��ة 
لت�صهيل الرجوع اإليها وت�صهيل عملية 
بو�صع  للم�صتفيد  وال�صماح  البحث، 

اآرائه حيال اخلدمة.
تطوير  مت  التوجه،  ه��ذا  ولدعم 
ب��رن��ام��ج ال�����ص��وؤون االإداري������ة وامل��ال��ي��ة 
وب���رن���ام���ج ال��ت��وظ��ي��ف االإل����ك����رتوين، 
على  اجتماعي  توا�صل  ق��ن��وات  وفتح 
القنوات.  ه��ذه  ملتابعة  ع��دة  تطبيقات 
ال���ت���ي ت��ط��ور  ت���ت���وق���ف اجل����ه����ود  ومل 
االأداء االإل��ك��رتوين، مبا يخدم جمال 
التقنية  ه���ذه  وا���ص��ت��غ��الل  ال��ت��وظ��ي��ف 

خلدمة من�صوبي اجلامعة.
الإط������الق  االإدارة  ت�������ص���ع���ى  ب�����ل 
االإلكرتونية  اخلدمات  من  جمموعة 
يف اجل��ان��ب ال��وظ��ي��ف��ي، م��ث��ل: اإخ���الء 
ت��ق��ومي االأداء  ال��ط��رف االإل���ك���رتوين، 
ال���وظ���ي���ف���ي االإل�������ك�������رتوين، حت��دي��ث 

أهمية التعامالت اإللكترونية
في الجانب الوظيفي

اآه يا عبدالرحمن �صامي، فقد ذبلت تلك الوردة التي التقطتها معك فخلفت وراءها �صورة جميلة مل 
يزدها جماال �صوى مب�صمك الذي �صحبها. باملثل تلك هي روحك التي غادرتنا ورحلت عنا.. روحك 

رحلت وذكرك باق، فقل يل باهلل من اأ�صكو اإليه لوعتي! 
بكتك جل العيون ودعا لك جمع غفر �صاروا بك على االأكتاف يف موقف مهيب واإل��ى قربك 
انتهى بهم امل�صر.. بني اللحود و�صعوا ج�صمك النحيل، ولو كان يجدي بكائي عليك الأمطرت خدي 

بدمع �صكيب، وجلعلت كل اأيامي حزنا واأنينا.
ن�صافر  كنا  وننجح،  ونتناف�س  ونخطط  نر�صم  كنا  بالفرح..  ون�صيح  ال�صحكات  نطلق  كنا  فقد 
ونعود، كنا نت�صامر حول الفنون،  ع�صقنا الت�صوير بال حدود حتى جاء ذاك ال�صباح املوح�س فتحولت 

تلك االأيام اإلى ذكرى عميقة يف داخلي. 
ولكن عزائي اأنني راأيت الكل يفتقدك.. مل يعوا اأن خرب وفاتك يا عبدالرحمن كان ما ال اأطيقه.

اأدع��و لك باأن يجعل قربك رو�صة من ريا�س اجلنة واأدع��وه جل يف عاله اأن يغمد روحك  اهلل 
واإخوتك وكذلك  والديك  اأن يربط على قلب  اأدع��وه  الطاهر، كما  الذكر  واأن يبقي لك هذا  اجلنة 

زوجك التي مل تكمل �صهرا على ذمتك.

ذبلت تلك الوردة

علي محمد جوفان
مدير إدارة التعامالت اإللكترونية

ال����ب����ي����ان����ات االإل���������ك���������رتوين، خ���دم���ة 
املكلفني من خارج اجلامعة، البطاقة 
الوظيفية الذكية، طلب ال�صالحيات 

ع��ل��ى ال����ربام����ج اإل���ك���رتون���ي���ا، ال��رب��ط 
ب��ني ال��ربام��ج االإداري����ة واالأك��ادمي��ي��ة، 
وغ�����ره�����ا، وه������ي خ�����دم�����ات ت�����ص��اع��د 

ت�����ص��ه��ي��ل  اجل����ام����ع����ة يف  م���ن�������ص���وب���ي 
اإجراءاتهم وت�صريعها بجودة عالية يف 

اإطار اأمن املعلومات.
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والنا�س يف هذا  اإدارة احلياة،  جناح يف 
النجاح منق�صمة بني واثق من اأ�صلوبه 
ع��اج��ز عن  وب���ني  وق��ت��ه  التحكم يف  يف 
العوامل  م��ا  ت��رى  فيا  م��ع��ه،  التعامل 
امل��ع��ل��وم��ة وامل���ج���رب���ة ال��ت��ي ت�����ص��اع��د يف 

اكتمال النجاح وجتنب العجز؟  
والعمل  االأه����داف  حت��دي��د  اأوال: 
االأم��د  ط��وي��ل  بع�صها  حتقيقها،  على 
ك���ال���درا����ص���ة وال���ع���م���ل وال��ت��خ�����ص�����س، 
امل���دة  ق�����ص��ر  اأو  وب��ع�����ص��ه��ا م��ت��و���ص��ط 
يومية  التقليدية  احلياتية  ك��االأم��ور 
تكون هذه  اأن  على  اأ�صبوعية،  اأم  كانت 
وواقعية،  وحم��ددة  وا�صحة  االأه���داف 
اأي ق��اب��ل��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف ح����دود ون��ط��اق 
ي�صاحب  اأن  على  وال��ق��درات،  امل�����ص��ادر 
تكون  واإال  للتطبيق  خطة  االأه����داف 

كاالأوهام.
ث���ان���ي���ا: ق��ائ��م��ة امل���ه���ام ال��ي��وم��ي��ة 
م��ك��ت��وب��ة وم���رت���ب���ة ح�����ص��ب اأه��م��ي��ت��ه��ا 
واأول���وي���ت���ه���ا واأوق����ات����ه����ا، م���ع ����ص���رورة 

االلتزام بتطبيقها.
ث��ال��ث��ا: امل��ث��اب��رة وامل���واظ���ب���ة على 
ت�����اأدي�����ة امل�����ه�����ام وت���ن���ف���ي���ذ االأه����������داف، 
وم��راج��ع��ة اأ���ص��ل��وب ال��ت��ط��ب��ي��ق م��ن اآن 

الآخر للتحقق من �صحة م�صارها.

»الوقت هو احلياة« و »الوقت كال�صيف 
اإن مل تقطعه قطعك«.

كثرةهي العبارات واالأمثلة التي 
اأهمية  ع��ن  ون��ق��روؤه��ا،  ن�صمعها  ن�صاأنا 
ال��وق��ت يف ح��ي��اة ال��ب�����ص��ر واحل����ث على 
يعود  مب��ا  وا�صتغالله  منه  اال�صتفادة 
ب��ال��ن��ف��ع وال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ال��ف��رد وع��دم 

اإ�صاعته واإهداره.
ي����ق����ول امل�������ص���ط���ف���ى ����ص���ل���ى اهلل 
فيهما  مغبون  »نعمتان  و�صلم:  عليه 
وال��ف��راغ«  ال�صحة  ال��ن��ا���س:  م��ن  كثر 

)البخاري(.
وال�صالم:  ال�صالة  عليه  وي��ق��ول 
»اغتنم خم�صا قبل خم�س: �صبابك قبل 
هرمك، و�صحتك قبل �صقمك، وغناك 
ق��ب��ل �صغلك،  ف���ق���رك، وف���راغ���ك  ق��ب��ل 
وح���ي���ات���ك ق��ب��ل م���وت���ك« )االأل����ب����اين: 

�صحيح(.
وق�����د اأ����ص���ب���ح ا���ص��ت��ث��م��ار ال���وق���ت 
»اإدارة  عليه  يطلق  االإن�����ص��ان  مل�صلحة 
ال��وق��ت« وه���و ال���ذي ق��ادن��ا اإل���ى ج��ودة 
بال�صمعة  وال��ت��م��ت��ع  وك��ف��اءت��ه  االإن���ت���اج 
ال��ط��ي��ب��ة ب�����ص��ب��ب اإجن������از االأع����م����ال يف 

اأوقاتها واإمتام املهام يف مواعيدها.
ه��و  ال����وق����ت  اإدارة  يف  ف���ال���ن���ج���اح 

بالتوايل  االأع��م��ال  اإمت���ام  راب��ع��ا: 
الرتكيز  يعنى  وهذا  بالتوازي،  ولي�س 
ع��ل��ى امل��ه��م��ة االأول�������ى ق��ب��ل ال���ب���دء يف 

الثانية. 
خ���ام�������ص���ا: و�����ص����ع خ���ط���ة ب��دي��ل��ة 
التباعها للو�صول للهدف، وااللتفاف 
ع��وائ��ق تظهر يف  اأو  ع��ق��ب��ات  اأي  ح���ول 

طريق التنفيذ.
������ص�����اد������ص�����ا: جت����ن����ب ال����ت����اأج����ي����ل 
والت�صويف يف االإجناز، فال ُيوؤخر عمل 

اليوم اإلى الغد
���ص��اب��ع��ا: االأخ����ذ يف احل�����ص��ب��ان اأن 
االأم��ور لن ت�صر بي�صر ط��وال الوقت، 
امل�صاعب  مع  بحكمة  الت�صرف  فليكن 
اأث��ن���ء القي�م  وال�����ش��غ��وط وال��ت��وت��رات 

باالأعمال.
ث���ام���ن���ا: االه���ت���م���ام ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات 
وال�صراب  كالطعام  والروحية  البدنية 
ال�صتعادة  وخالفها  وامل�صي  وال�صالة 

الن�ش�ط الذهني واجل�شم�ين.
على  تطغى  ال��واج��ب��ات  اأن  نعلم 
اأ�صبح لزاما  اأج��ل هذا  االأوق��ات؛ ومن 
باأوقاتنا،  واالن��ت��ف��اع  اال�صتفادة  علينا 
فالوقت هو احلياة واأي اإ�صاعة له هي 

اإهدار جلزء وقدر من حياتنا.

إدارة 
الوقت

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير 
األكاديمي والجودة

األمن الذي 
افتـقـدته األوطان 

شريفة محمد عسيري
طالبة دراسات إسالمية- تهامة

 ُ ُكمرْ َهلرْ ِمنرْ َخاِلٍق َغررْ ِ َعلَيرْ َمَة اهلَلّ ُكُروا ِنعرْ َها الَنّا�ُس اذرْ يقول اهلل تعالى: »َيا اأَُيّ
َفُكوَن«. �ِس اَل اإَِلَه اإِاَلّ ُهَو َفاأََنّى ُتوؤرْ أَررْ َماِء َواالرْ ُزُقُكمرْ ِمَن ال�َصّ ِ َيررْ اهلَلّ

من هذه االآية، اأود اأن اأو�صح اأن نعم ربنا علينا عظيمة واآالءه ج�صيمة، 
ومن اأجل هذه النعم واأعظمها بعد نعمة االإ�صالم والتوحيد، نعمة االأمن.

نعم، نعمة االأم��ن التي غفل عن �صكرها كثر من النا�س، وهي نعمة 
افتقدها كثر من االأوطان وما اأعظمها من نعمة! هي الدعوة االأولى الأبينا 

اإبراهيم اخلليل، عليه وعلى نبينا اأف�صل ال�صالة وال�صالم.
َعلرْ َه�ََذا َبلَداً اآِمناً... االآية«، وجعلها  َراِهيُم َربِّ اجرْ قال تعالى: »َواإِذرْ َقاَل اإِبرْ
املاأكوالت  اأ�صهي  الأن  زوال��ه��ا؛  وخطر  لعظمها  وال�صراب  الطعام  نعمة  قبل 

واأطيب الثمرات ال ت�صت�صاغ اإذا ذهب االأمن وحل الهلع ونزل اخلوف.
مكانته  وارت��ف��ع��ت  �صاأنه  وع��ال  االأر����س  يف  ع��ز  مهما  ملخلوق،  غنى  وال 
به   لالإن�صان.  نعمة  اأعظم  هو  ال��ذي  االأم��ن  نعمة  و�صرفا، عن  م��اال  وك�صب 
اأموالهم  على  النا�س  وياأمن  ال�صكينة  وتعم  االأرواح  وتهداأ  النفو�س  ت�صتقر 
وحده  اهلل  ويعبدون   حياتهم  وت�صتقيم  وحرماتهم،  واأعرا�صهم  واأوالده��م 

دون خوف وال ه�صم وال حرمان وال اعتداء.
 يف ظل االأم��ن، يقر ال�صاكن يف بيته وياأن�س ويرتاح مع اأهله واأوالده، 

وينام مرتاح البال قرير العني مطمئن النف�س.
ونحن يف هذه البالد، ننعم بكل هذه النعم، ونحن موؤمتنون على هذا 
الوطن؛ فلنكن  حماته وجنوده املجهولني، ولنكن اأ�صحاب االأيادي البي�صاء 
يف حماية هذا الوطن؛ فنعمة االأمن عظيمة ال يعرف قدرها اإال من فقدها، 

ولنا يف تلك االأوطان التي فقدت االأمن عربة وعظة.

الشيالت وألم جديد للعربية الفصحى

د. عبدالرحمن المحسني
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

اجل���ان���ب امل��ت�����ص��رع��ن، ن��اه��ي��ك عن 
اأ����ص���ب���اب اأخ�����رى م���ن خ��ف��ة ال��ل��ح��ن 

وميل النفو�س للخفة والت�صلية!
م��ع��ط��ي��ات  اأن  ي���ن���َك���ر  ال  وق�����د 
ال�����ص��ي��الت، ال�����ص��ع��ب��ي��ة يف ال��غ��ال��ب، 
معطيات داللية جيدة على امل�صتوى 
االج���ت���م���اع���ي وال������رتب������وي، وه���ي 
عدة،  جيدة  معان  غر�س  يف  ت�صهم 
متثل  ال��ل��غ��وي  امل�����ص��ت��وى  يف  لكنها 
ج��دي��دا  و���ص��رب��ا  للف�صحى  ه��دم��ا 
بهذه  ال�صباب  وتعلق  ج��داره��ا.  يف 
ح�صورها  يعد  مل  ال��ت��ي  ال�صيالت 
واملنتديات  امللتقيات  على  ح�صرا 
العامة، بل زحفت حتى   واالأم��اك��ن 
رح����اب اجل��ام��ع��ات ب��اع��ت��ب��اره��ا من 

عوامل جذب اجلمهور والطالب.
ف���ع���ن���د ا����ص���ت�������ص���اف���ة م��ن�����ص��د 
����ص���ي���الت م�������ص���ه���ور جت�����د ت���زاح���م 
ال���ط���الب وت���ردي���ده���م وت��ف��اع��ل��ه��م 
معه. وبالتتابع ياألف املجتمع هذه 
وت��ك��ون  ال�صعبية  ال��ل��غ��وي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
عامال من عوامل ابتعاده عن لغته 

العربية الف�صحى.
واأت�����������ص�����اءل ه����ن����ا، اإل�������ى م��ت��ى 
���ص��ت�����ص��ت��م��ر ال��ق��ط��ي��ع��ة ب���ني ال�����ص��ع��ر 

اأ�صبح، كما املثل، القائل: جعل اهلل 
ال�صيالت؛  �صعراء  كحظ  حظا  لك 
حيث االنت�صار املتجاوز، واحل�صور 
واحل�����ص��ور  ب��ل  اجل�����ارف،  ال�صعبي 

املوؤ�ص�صي.
وال�����ذي ال ي��ع��رف ال�����ص��ي��الت، 
من�صدة  مقطوعات  عن  عبارة  هي 
ب�����اأ������ص�����وات م������وؤث������رة م�����ص��ح��وب��ة 
مب�����وؤث�����رات م��و���ص��ي��ق��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
تعتمد  ال  اأن���ه���ا  بطبيعية  واأع���ن���ي 
يف االأغ���ل���ب ع��ل��ى اإي���ق���اع���ات االآل����ة 
املو�صيقية، بل تعتمد على همهمات 
مبعطيات،  ورمبا  بالل�صان  �صوتية 
���ص��رع��ي��ة، �صرعنت  اأ���ص��م��ي��ه��ا  دع��ن��ي 
ح�صورها على املدى ال�صعبي، حيث 
اال�صتمتاع بالنغم بعيدا عن حرمة 

الغناء عند من يعتقد حرمته.
احل�صور  لها  ���ص��وغ  مم��ا  فلعل 
واالن����ت���������ص����ار ال�����ص��ع��ب��ي ه���ن���ا اأن���ه���ا 
اأ����ص���ب���ح���ت ع���ن���د ال���ك���ث���ر ال��ب��دي��ل 
احل�����الل ل��ل��غ��ن��اء امل����ح����رم! ون��ع��ل��م 
امل�صاألة  جميعا اخلالف حول هذه 
ول��ي�����س ه��ن��ا جم��ال��ه. لكني اأو���ص��ح 
اأ���ص��ب��اب ان��ت�����ص��ار تلك  اأه����م  اأن م��ن 
ال��ق�����ص��ائ��د امل��ل��ح��ن��ة ه��ن��ا ه���و ه��ذا 

خطط  واأي���ن  واملجتمع؟  الف�صيح 
اجل����ه����ات امل���ع���ن���ي���ة ب������االإب������داع م��ن 

مقاربة الف�صيح من املجتمع؟
وق���د ي���ق���ال، وق���د ردد ك��ث��را، 
و�صعوبة  الف�صيح  ال�صعر  �صعوبة 
ت���ط���وي���ع���ه ل���ل���ح���ن وال����غ����ن����اء ل��ك��ن 
متاما،  ه��ذا  ينكر  الف�صحى  واق���ع 
وك���ث���ر م����ن ال��ق�����ص��ائ��د ال��ع��رب��ي��ة 
واأن�صد  حل��ن  منها  ال��ق��دمي��ة  حتى 

وتقبلتها االأذن العربية. 
الإرادة  م���ا����ص���ة  ب���ح���اج���ة  اإن����ن����ا 
���ص��ي��ا���ص��ي��ة جت��ع��ل ال��ف�����ص��ح��ى هما 
ب��ن��ي��وي��ا حل��ف��ظ ال��ه��وي��ة ل��الأج��ي��ال 
ال�������ص���اب���ة امل���ت���غ���رب���ة ع����ن ل�����ص��ان��ه��ا 
اأغ����ان غ��رب��ي��ة ال  ب��ني  م��ا  الف�صيح 
يفقه معناها، وبني �صيالت �صعبية 
تبني يف نف�صه جفوة جديدة للغته 

الف�صحى.
واأعود الأختم بنفي اأي م�صكلة 
يف الف�صحى ويف قدرتها على تقبل 
امل�����ص��ت��ج��دات، ل��ك��ن��ه��ا حت��ت��اج فقط 
امل��ت��غ��رات،  ت��واك��ب  واع��ي��ة  مل�صاريع 
جتعلها  �صيا�صية  الإرادة  وحت��ت��اج 
ب��دي��ال اآم��ن��ا ل��الخ��ت��ط��اف ال��ل��غ��وي 

الذي مياَر�س عليها.
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فكرالرأي الجامعي

محمد إبراهيم

اأكد املفتي العام للمملكة، رئي�س هيئة 
العلمية  البحوث  واإدارة  العلماء  كبار 
واالإف�����ت�����اء، ال�����ص��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
ال�صعودية  العربية  اململكة  اأن  ال�صيخ، 
لكنها  تطلبها،  ومل  للحرب  ت�صع  مل 
واأن�صفت  املعتدي  وردع���ت  بها  ُبليت 

املظلوم، بف�صل من اهلل. 
واأو�صح اآل ال�صيخ اأن النازلة هي 
الكارثة امللمة بالنا�س، كمثل »عا�صفة 
احل������زم«، وق�����ال: »ق�����ص��ي��ة ن��زل��ت بنا 
ف��ال ب��د م��ن ال��دف��اع ع��ن دي��ن��ن��ا وع��ن 

اأنف�صنا«.
»ال��دول��ة مل  ال�صيخ  اآل  واأ���ص��اف 
�صعيا  اأو  لها  حبا  احل���رب  ه��ذه  ت��ب��داأ 
الفئة  بهذه  النا�س  بلي  ولكن  اإليها، 
ونهبت  الدماء  �صفكت  التي  الباغية، 
امل��م��ت��ل��ك��ات وه����ددت االآم���ن���ني، وال��ت��ي 
ط��ال��ت��ن��ا ���ص��روره��ا يف ح���دودن���ا، فكان 
تاأديب هذه الفئة وردعها، حتى تعود 
اإل���ى ���ص��واب��ه��ا اأو ت��ك��ف ���ص��ره��ا واأذاه����ا 
قنوت  م�صروعية  موؤكدا  االأم��ة«،  عن 

النازلة.
جاء ذلك يف الربنامج االأ�صبوعي 
للمفتي »ينابيع الفتوى«، الذي تبثه 
اإذاعة نداء االإ�صالم من مكة املكرمة، 
ويعده ويقدمه ال�صيخ يزيد الهري�س.
اهلل  �صوؤال  اأن  ال�صيخ  اآل  واأو�صح 
ودعاءه اأمٌر مطلوب، وعبادة هلل -جّل 
وع�����ال-، م�����ص��ت�����ص��ه��دا ب��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: 
»وق�����ال رب��ك��م ادع�����وين ا���ص��ت��ج��ب لكم 
اإن ال��ذي��ن ي�����ص��ت��ك��ربون ع��ن ع��ب��ادت��ي 
وقوله  داخ��ري��ن«،  جهنم  �صيدخلون 
تعالى: »واإذا �صاألك عبادي عني فاإين 

المفتي يوجه بالقنوت
للجنود المرابطين

الشكر

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

ال�صكر اأ�صل من اأ�صول ديننا احلنيف، وقيمة من قيم االإ�صالم 
احلميدة، بل هو �شرط للعب�دة، ق�ل تع�يل:»وا�شكروا هلل اإن كنتم 
اإياه تعبدون«، وهو اأي�صا نقي�س الكفر، قال تعالى: »وا�صكروين 

وال تكفرون«.
وهو اعرتاف بجواد املح�صن وكرم املتف�صل، واهلل �صبحانه 
يحب عبادة ال�صاكرين وهو الغني عنهم؛ ولهذا كان ال�صكر قيمة 

نبيلة من قيم الدين االإ�صالمي احلنيف. 
�صكر  وهو  النا�س،  بني  الواجب  ال�صكر  عن  اليوم  وحديثنا 
مت�صل ب�صكر اهلل، يقول ر�صولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم:  

»ال ي�صكر اهلل من ال ي�صكر النا�س«.
ال�صكر وعبارات  م��ف��ردات  اأن جند  ال��ن��ادر  اأ�صبح من  وق��د   

االمتنان يف حياتنا اليومية، اأو يف معامالتنا املختلفة. 
واأ�صبح ذلك غريبا يف ثقافتنا على الرغم من اأنه اأ�صل يف 
ديننا؛ فتجد القليل ممن ي�صكر املوظف الذي يخدمه، اأو البائع 

الذي ي�صرتي منه، اأو الرجل الذي يف�صح له الطريق.
ب��اردة جامدة بال  تلقى  ال�صكر فتجدها  �صمعت كلمة  واإذا   

معنى وال روح، ال ت�صاحبها جماملة، وال تغلفها ابت�صامة.
م��ا اأج��م��ل اأن ن��ع��رف الف�صل الأه��ل��ه ول��و ك��ان ي�����ص��را، واأن 
الرقيقة،  الثناء  وعبارات  اللطيفة  ال�صكر  كلمات  ل�صانك  يتعود 
واأن يكون ال�صكر الدافئ ثقافة متاأ�صلة يف �صخ�صيتك، واأ�صلوبا 
ثابتا يف معي�صتك، ال يرتبط مبنا�صبات وحمافل معينة.. وفق 

اهلل اجلميع.

إتجاهات قريب، اأجيب دع��وة ال��داع اإذا دع��ان«، 
وق���ول���ه ت��ع��ال��ى ع���ن ع���ب���اده امل��وؤم��ن��ني 
عليه  اهلل  �صلى  اهلل،  ر�صول  اأ�صحاب 
قالوا  اأن  اإال  »وما كان قولهم  و�صلم: 
رب��ن��ا اغ��ف��ر ل��ن��ا ذن��وب��ن��ا واإ���ص��راف��ن��ا يف 
على  وان�صرنا  اأق��دام��ن��ا  وثبت  اأم��رن��ا 
ال���ق���وم ال���ك���اف���ري���ن«، وق���ول���ه ت��ع��ال��ى: 
»وما الن�صر اإال من عند اهلل«، وقوله 
غالب  فال  اهلل  ين�صركم  »اإن  تعالى: 
ال���ذي  ذا  ف��م��ن  ي��خ��ذل��ك��م  واإن  ل��ك��م 

ين�صركم من بعده«.
»ال���دع���اء  ال�����ص��ي��خ  اآل  واأ�����ص����اف   
لقواتنا، بالثبات والن�صر واال�صتقامة 
واج��ت��م��اع ال��ك��ل��م��ة وق����وة االإخ���ال����س 
مطلوب،  اأمر  اأفعالهم،  يف  والت�صديد 
�صواء كان قنوتا اأو غر قنوت، فيدعو 
ين�صر اهلل هذا  اأن  امل�صلم يف �صلواته 
اجلي�س، فاإنه يدافع عن عقيدة وعن 
اأمة وعن اأر�س احلرمني ال�صريفني، 
ج��ي�����س م�����ص��ل��م رب�����ي ع���ل���ى ال��ع��ق��ي��دة 
ال�صحيحة، بذلوا جهدهم واأرواحهم 
وال��دع��اء  فموا�صاتهم  اهلل،  �صبيل  يف 
لهم واإعانتهم وت�صهيل مهمتهم، اأمر 

مطلوب«.
ال��ت��ربع ملن  اأن  ووا���ص��ل »ال �صك 
وتلم�س  ل��ع��وائ��ل��ه��م  اأو  م��ن��ه��م  اح��ت��اج 
ودعمها  وم�صكنهم  معا�صهم  ظ��روف 
واإ���ص��ع��ار  ل��ه��م  ع��ظ��ي��م، وت�صجيع  اأم����ٌر 
ل��ه��م ب����اأن اإخ���وان���ه���م م��ع��ه��م، واإن مل 
يكونوا معهم يف اجلبهة، ولكن معهم 
القنوت  اأن  واأك��د  ودعائهم«،  بقلوبهم 
ب��اأن  �صاء اهلل، جل��ن��ودن��ا،  اإن  م�����ص��روع، 
ويوفقهم،  وي��وؤي��ده��م  ين�صرهم  اهلل 
من  ويحفظهم  قلوبهم  على  ويربط 

بني اأيديهم ومن خلفهم.
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إعالنالرأي الجامعي

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
كا
أ

د. قاسم المقدادي 
ع��ام  ب������االأردن  ارب����د  مب��دي��ن��ة  • ول���د 

 .1977
علوم  يف  البكالوريو�س  درج��ة  نال   •
العلوم  بكلية  التطبيقية   الريا�صيات 

بجامعة بغداد 2٠٠2.
العايل  الدبلوم  • ح�صل على درجتي 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  واملاج�صتر 
من االأكادميية العربية للعلوم املالية 
و  ع���ام���ي 2٠٠6  ب��ع��م��ان  وامل�����ص��رف��ي��ة 

.2٠٠7
املعلومات  اأم��ن  يف  الدكتوراه  ن��ال   •
ج���ام���ع���ة  م�������ن  االآيل  واحل������ا�������ص������ب 

بوخاري�صت يف رومانيا عام 2٠14.
باحثا  عمل   ،2٠14 اإل��ى   2٠1٠ من   •
ون�صر  ب��وخ��اري�����ص��ت؛  ب��ج��ام��ع��ة  علميا 
ث��م��ان��ي��ة اأب����ح����اث ع��ل��م��ي��ة يف جم��الت 

علمية دولية.
ومراجعا  مدققا  اختر   ،2٠13 يف   •
ع��ل��م��ي��ا ل���الأب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ق��دم��ة 
ل��ل��ن�����ص��ر ل��ل��م��ج��ل��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��دول��ي��ة 
 IET Information امل�����ع�����روف�����ة 

 .Security
• يف اأغ�صط�س 2٠15، التحق بوظيفة 
اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم علوم احلا�صوب 

بكلية العلوم واالآداب بتنومه.

أساتذة

المقدادي: اإلنجليزية 
مفتاح التفوق 

قسم الحاسوب 
بتنومة يسعى 
ليكون مركز 
إشعاع معرفي

منصور الطيب
 

علوم  بق�صم  امل�صاعد  االأ���ص��ت��اذ  اأو���ص��ى 
واالآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة  احل���ا����ص���وب 
ب���ت���ن���وم���ة، ال����دك����ت����ور ق���ا����ص���م حم��م��د 
امل�����ق�����دادي ال����ط����الب ب�������اأن ي��ح�����ص��ن��وا 
اال�����ص����ت����ف����ادة م����ن ال����وق����ت وي���رف���ع���وا 
م�����ص��ت��وي��ات��ه��م يف ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة، 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  الإج�����ادة  وح��ي��د  ك�صبيل 
الق�صم  �صعي  م��وؤك��دا  االآيل،  احلا�صب 
ل���ي���ك���ون م����رك����ز اإ�����ص����ع����اع م����ع����ريف يف 
وتكنولوجيا  الكمبيوتر  علوم  جم��ال 
اجل��ودة  امل��ع��ل��وم��ات،  وحتقيق معاير 

واالنت�صار.

حدثنا عن اهتماماتك البحثية؟ 
اهتماماتي البحثية تتمركز حول اأمن 

مل�صت اهتمامه يف بذل اجلهود احلثيثة 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ك��ل��ي��ة ب��ق�����ص��م��ي��ه��ا: ال��ل��غ��ة 

االإجنليزية واحلا�صب االآيل.
بتطوير  اهتمامه  اأي�صا  مل�صت  كما 
كل  بذل  بها من خالل  والرقي  الكلية 
م��ا ب��ال��و���ص��ع ل��ك��ي ت��ك��ون االأف�����ص��ل على 
م�صتوى اجلامعة، ونحن، اأع�صاء هيئة 
ق�صم  ي��ك��ون  اأن  اإل���ى  ال��ت��دري�����س، نطمح 
يف  معريف  اإ�صعاع  مركز  االآيل  احلا�صب 
وتكنولوجيا  الكمبيوتر  ع��ل��وم   جم��ال 

املعلومات.
اأن نحقق معاير  اإل��ى  كما نطمح 
التعليم  نرفد  واأن  واالنت�صار،  اجل��ودة 
العايل باململكة بجيل واع يقود م�صرة 
بكفاءات  العمل  ���ص��وق  ومن���ّد  التعليم، 
وطنية �صابة خمل�صة وطموحة  ت�صهم 

يف تنمية املنطقة واململكة كلها.

الت�صفر  وعلم  ع��ام  ب�صكل  املعلومات 
ب�صكل خا�س بجميع فروعه.

وع����ل����م ال���ت�������ص���ف���ر ي���ع���ت���م���د ع��ل��ى 
اخل�����وارزم�����ي�����ات وامل����ع����رف����ة ال��ع��م��ي��ق��ة 
علم  يف  وال���ن���ظ���ري���ات  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف 
كلية  يف  االأولية  ودرا�صتي  الريا�صيات، 
�صهلت  ال��ري��ا���ص��ي��ات(  )ق�����ص��م  ال��ع��ل��وم 
ع��ل��ي ف��ه��م اأ���ص��ا���ص��ي��ات ع��ل��م ال��ت�����ص��ف��ر 
والنظريات  العلمية  االأب��ح��اث  وكتابة 
ي��ق��ارب  م��ا  اإن��ن��ي كتبت  اإذ  ال��ري��ا���ص��ي��ة؛ 
يف  املن�صورة  براهينها  م��ع  نظريات   1٠

املجالت العلمية الدولية بحمد اهلل.

حدثنا عن ق�صم علوم
احلا�صوب بتنومة؟ 

الكلية  عميد  ب�صعادة  يل  ل��ق��اء  اأول  يف 
الفقيه  اإبراهيم  العزيز   عبد  الدكتور 

كيف ترى البيئة
التعليمية باجلامعة؟

على  اخلام�صة  ه��ي  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة 
اأكرب  من  وهي  العربي،  اخلليج  م�صتوى 
اجلامعات،  وت�صم ما يقارب عن 8٠ األف 
خمتلف  يف  جممعاتها  وتنت�صر  ط��ال��ب، 
من  يجعلها  م��ا  وه��و  ع�صر،  حمافظات 
العامل  م�صتوى  على  ال��رائ��دة  اجلامعات 
بدليل تعدد جن�صيات الطاقم التدري�صي 
ب��ه��ا، ال����ذي ي���اأت���ي م���ن اأوروب������ا واأم���رك���ا  

واآ�صيا.
واالآداب  العلوم  لكلية  بالن�صبة  اأم��ا 
بتنومة، فهي تتميز ببيئة �صحية، وذلك 
ب�����ص��ب��ب االح������رتام امل���ت���ب���ادل ب���ني جميع 
م��ن�����ص��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة م���ن ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
اجلميع  اإن  اإذ  وامل��وظ��ف��ني؛  واالإداري������ني 
اإيجابا يف  يعمل كفريق واحد، مما يوؤثر 

اأبنائنا الطالب. 

اإيجابيات و�صلبيات
لحظتها على الطالب؟

واح��رتام  بتهذيب  الكلية  ط��الب  يتمتع 
ك���ب���ري���ن،  وب��رغ��ب��ة ك���ب���رة يف ال��ت��ع��ل��م، 
اللغة  يف  ال��ط��الب  م�صتوى  �صعف  ل��ك��ن 
التح�صيل  يف  �صلبا  ي��وؤث��ر  االإجن��ل��ي��زي��ة 
والدرا�صة  امل��ق��ررات  اأن  علما  االأك��ادمي��ي، 

هما باالإجنليزية.

مب تن�صحهم؟
من  اال���ص��ت��ف��ادة  يح�صنوا  ب����اأن  اأو���ص��ي��ه��م 
الوقت واأال يوؤجلوا عمل اليوم اإلى الغد،  
يف  م�صتوياتهم  حت�صني  اأي�����ص��ا  وعليهم 
الوحيد  ال�صبيل  فهو  االإجنليزية؛  اللغة 
الإج�������ادة ال��ت��ع��ام��ل م���ع احل���ا����ص���ب االآيل 

والتفوق يف هذا املجال.

كلمة اأخرية؟ 
اجلامعة  مدير  معايل  اإل��ى  ال�صكر  كل 
بن  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  االأ�صتاذ الدكتور 
ح��م��د ال������داود ع��ل��ى جم���ه���وده ال��ك��ب��ر 
هنا  اأ�صيد  كما  الكليات،  للرقي بجميع 
هيئة  اأع�����ص��اء  م��ع  امل�صتمرة  ب��ل��ق��اءات��ه 
كل  ب���ذل  ع��ل��ى  وت�صجيعهم  ال��ت��دري�����س 
اجلهود واخلربات لكي ي�صتمر العطاء 
اجلامعات  م�صاف  يف  اجلامعة  جلعل 

العربية والعاملية.
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خالد العمري

ن�����ص��ح اأ����ص���ت���اذ ال�����ص��ل��وك ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
�صامي  ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة،  امل�صاعد 
ال�������ص���ر اأح�����م�����د، م�����ن خ������الل جم���ال 
وبناء  الب�صرية  التنمية  يف  تخ�ص�صه 
القدرات، الطالب بالتوجه اإلى دورات 
علوم التنمية الب�صرية وتطوير الذات 
ال�صلوكي  ع��ل��ى من��ط��ه  ي��ت��ع��رف  ح��ت��ى 
وك��ي��ف��ي��ات��ه يف ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ح�����ص��ي��ل 

والدر�س والفهم واحلفظ.  

ما الذي دفعك
اإلى هذا التخ�ص�ص؟

واأ�صا�س  املهن  العمل ولب  اإن��ه جوهر 
احل��������رف؛ ف����االإن���������ص����ان ه����و امل���ح���رك 
ال���رئ���ي�������س ل��ل�����ص��ن��اع��ة واالق���ت�������ص���اد 
وال��ت��ج��ارة ب��ك��ل م��ا حت��وي��ه م��ن مهن 
ال�صلوك  ويقف  وتخ�ص�صات.  وحرف 
لكل  ح��ام��ال  وع���اء  ب�صفته  ال��ب�����ص��رى 
االأن�����ص��ط��ة وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ت��ت��م يف 
بال�صلوك  العميقة  فاملعرفة  املن�صاأة، 
ال��ب�����ص��رى جت��ع��ل ال��ع��م��ل م���ن حيث 
التعاون وفرق العمل وتبادل اخلربات 
واالن�����ص��ج��ام ب��ي��ئ��ة خ�����ص��ب��ة ل��الب��ت��ك��ار 

واالإبداع وزيادة االإنتاج.

ومم����ا ك����ان ي��ف��اخ��ر ب���ه امل��دي��ر 
املتحدة  ب��ال��والي��ات  لل�صركة  ال��ع��ام 
االأم��رك��ي��ة، اإي��ت�����ص��ى ن��ي��م��ي، ق��ول��ه: 
ن�صنع  اأن  ق��ب��ل  ب�����ص��را  نبنى  »ن��ح��ن 

�صيارات«.
  

اأهم فوائد ال�صلوك التنظيمي 
لل�صركات وامل�صالح احلكومية 

ومنظمات الأعمال؟
ميكن القول اإن ال�صلوك التنظيمي 
اإل���ى متعة و�صغف  االأع��م��ال  ي��ح��ول 
ال��ع��ام��ل��ني لتحقيق  ب��ني  وان�����ص��ج��ام 
ت�����ص��ب يف حتقيق  ال��ت��ي  اأه���داف���ه���م 
امل�����ص��ل��ح��ة  اأو  ال�������ص���رك���ة  اأه����������داف 
احلكومية؛ فرتد ذلك، كما اأثبتت 
وعافية  ورفاهية  �صحة  االأب��ح��اث، 

على الفرد واملجتمع واملن�صاأة.

ما دواعي الحتياج
اإلى ال�صلوك التنظيمي

تخ�ص�صا؟
ك�����رب ح����ج����م امل����ن����ظ����م����ات واأع����������داد 
التن�صيق   اإل��ى  واحل��اج��ة  املوظفني، 
ب���ي���ن���ه���م وف����ه����م ح���اج���ات���ه���م وح���ل 
م�صكالتهم، وكذلك �صرعة التطور 
يف التقنية احلديثة وكرة تعقيدها 

ل��ذل��ك، ف��اإن م��ا ن��راه ال��ي��وم، كما 
اأخ�����رب ط���الب���ي دائ����م����ا، م���ن ط��ف��رات 
واإجن��ازات يف عامل التقنية واالأجهزة 
امل���ع���رف���ة  وراءه  ت����ق����ف  وامل�������ع�������دات 
داخل  التنظيمي  ال�صلوك  باأبجديات 

منظمة االأعمال واال�صتفادة منه.

ما املق�صود
بال�صلوك التنظيمي؟

ميكن تعريف ال�صلوك التنظيمي باأنه 
درا�صة ال�صلوك االإن�صاين يف منظمات 
االأع���م���ال وال��ت��اأث��ر ع��ل��ى ال��ن��اجت من 
الهيكل  اأو  امل��ج��م��وع��ات  اأو  االأف������راد 
على  االأمثلة  اأجن��ح  وم��ن  التنظيمي، 
حتويل  يف  التنظيمي  ال�صلوك  ق��درة 
منظمات االأعمال اإلى منظمات غاية 

يف النجاح �صركة تويوتا.
اأعمالها  تنقل  اأن  اأرادت  فعندما 
ب�صراء  قامت  املتحدة،  ال��والي��ات  اإل��ى 
امل�����ص��ان��ع اخل���ا����ص���رة ل�����ص��رك��ة ج���رال 
 %85( للعمالة  ت�صريح  دون  موتورز، 
وا�صتطاعت  ال�صابقة(،  العمالة  م��ن 
اأن حتولها اإلى اأجنح م�صانع �صيارات 
يف ال��ع��امل، وذل���ك م��ن خ��الل تبنيها 
ب�  ت��ع��رف  تنظيمي  ���ص��ل��وك  منهجية 

.TWI

أستاذ السلوك التنظيمي يرسم خطة عمل جديدة  

د. سامي أحمد: أنصح الطالب 
بدورات التنمية البشرية لتقوية 

تحصيلهم وقدراتهم
تعقيدا،  اأك��ر  املنظمة  بيئة  جعلت 
مما يحتاج اإلى فهم اأعمق لالت�صال 
ب����ني ال���ع���ام���ل���ني وال���ت���ف���اه���م وح���ل 

النزاعات التي البد لها اأن حتدث.
والبد من  فهم  رغبات ودوافع 
)ط���ال���ب���ي اخل����دم����ة( م����ن امل��ن�����ص��اأة 
اال�صتجابة  وح�صن  واحتياجاتهم 
زبائن  يجعلهم  اأن  ميكن  م��ا  ل��ه��م، 
لزيادة  فاعلني  وم��روج��ني  دائ��م��ني 

االإقبال على خدمات املن�صاأة.
 

مب تتمثل ال�صعوبات
التي يواجهها طالب

التخ�ص�ص؟
يوجهها  التي  ال�صعوبات  اأه��م  م��ن 
ال��ط��ال��ب يف ه����ذا ال��ت��خ�����ص�����س اأن���ه 
ت��خ�����ص�����س م���ت���داخ���ل ت�������ص���ب ف��ي��ه 
ع���دد م��ن ال��ع��ل��وم االإن�����ص��ان��ي��ة وعلى 
االجتماع  وعلم  النف�س  علم  راأ�صها 
اإلى  وال�صلوك واالإدارة، وهو يحتاج 
جمهود حقيقي لالإملام به، كما تقف 
ال��رغ��ب��ة ال�����ص��ادق��ة وال�����ص��غ��ف خلف 
اال���ص��ت��م��ت��اع ب��ه وال��ت��ف��وق ف��ي��ه وه��و 
جتدد  ح��ال��ة  ويف  بالنظريات،  ملئ 

م�صتمر.
وع��ل��ى ال��ط��ال��ب امل��واك��ب��ة بعد 

ال����ت����خ����رج الأن�������ه ك�������ص���ائ���ر ال���ع���ل���وم 
االإن�صانية يقف التطبيق والتجربة 
واالإن��زال على واقع العمل واحلياة 

خلف التفوق فيه والتمكن منه.

كيف ترى اأهمية
البحث العلمي يف اجلامعة؟

البحث العلمي راأ�س الرمح يف منو 
وتطور البلدان ومنظمات االأعمال 
والعام، وهو  القطاعني اخلا�س  يف 
ال��وظ��ي��ف��ة ال����رائ����دة ل��ل��ج��ام��ع��ة اإذ 
يف  الفعالة  امل�صاركة  يف  ت�صهم  بها 

نهو�س وتنمية البلد.
�صعيا  اجلامعة  ت�صعى  ل��ذل��ك، 
اجلامعي  االأ�صتاذ  يقوم  الأن  حثيثا 
ب���ه���ذا ال�����دور ال��ط��ل��ي��ع��ي يف خ��دم��ة 
ب��اأث��ره��ا،  وال���دول���ة  ع�صر  جمتمع 
وم����ن اأه�����م حم���رك���ات ه����ذا ال����دور 
اجل��ام��ع��ة  تخ�ص�س  اأن  ال��ط��ل��ي��ع��ي 
بحثية  �صاعات  اجلامعي  لالأ�صتاذ 
يف ج��دول��ه ال��درا���ص��ي، مم��ا �صيكون 
البحث  تفعيل  يف  االأث����ر  اأك����رب  ل��ه 

العلمي.

كلمة لطالب
ومن�صوبي اجلامعة؟

واأوجهها  االأهمية  غاية  يف  كلمة 
التنمية  يف  متخ�ص�صا  ب�صفتي 
اأن  القدرات، وهى  الب�صرية وبناء 
علما  اأ���ص��ب��ح  العلمي  التح�صيل 
وفنا له كيفياته واآلياته بعيدا من 

التلقائية والعفوية.
ف��ل��ي�����س ه���ن���اك ط���ال���ب ذك���ى 
طالب  هناك  ولكن  غبي  وطالب 
ن��ف�����ص��ه  ي��ك��ت�����ص��ف  اأن  ا����ص���ت���ط���اع 
وك��ي��ف��ي��ات ال���در����س وال��ت��ح�����ص��ي��ل 
ينميها  واأ����ص���ب���ح  م��ع��ه  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
يكت�صف  مل  وط���ال���ب  وي���ط���وره���ا، 
هذه القدرات وجمد على طريقته 
ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ج����اءت م��ع��ه من 

التعليم قبل اجلامعي.
اأن  اجلامعة  طالب  على  ل��ذا، 
يتوجه اإلى علوم التنمية الب�صرية 
وت���ط���وي���ر ال�������ذات ح���ت���ى ي��ت��ع��رف 
وكيفياته  ال�����ص��ل��وك��ي  من��ط��ه  ع��ل��ى 
يف ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ح�����ص��ي��ل وال��در���س 
دورات  وه����ى  وال��ف��ه��م واحل���ف���ظ، 
متوافرة على االنرتنت وفى عامل 
اآفاقا  ذل��ك  له  و�صيفتح  التدريب، 
من القدرات يف التح�صيل والفهم 
وق����وة احل��ف��ظ جت��ع��ل م��ن��ه طالبا 

متميزا ومتفوقا ب�صهولة.  

اختفاء أريج

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

تعاطفنا جميعا مع اأ�صرة الطفلة »اأريج« التي اخُتطفت خالل االأ�صابيع 
التي  اأ�صرتها   العثور عليها، وهلل احلمد، وع��ادت الأح�صان  املا�صية ومت 
عانت لوعة الفقدان ب�صبب ال�صبابية التي اكتنفت هذا الغياب الق�صري 

للطفلة واختطافها يف و�صح النهار ومن اأمام من�صاأة عامة.
مل ت��ردع االأ���ص��رة اخل��اط��ف ال��ذي غامر واأخ��ف��ى ه��ذه الطفلة عن 
االأع����ني ن��ح��و 11 ي��وم��ا، ب��ل ���ص��ارع��ت ل��ر���ص��د م��ك��اف��اأة �صخمة مل��ن ي��ديل 
مرة  وكانت جتربة  املختطفة.  الطفلة  وج��ود  مكان  معلومات عن  ب��اأي 
عاي�صتها االأ�صرة وتعاطف معها ال�صعب ال�صعودي بكافة اأطيافه لفداحة 

هذا اجلرم الذي ارتكبه �صخ�س ال يخاف اهلل.
واالختطاف جرمية يعاقب عليها القانون وت�صبب اأ�صرارا نف�صية 
اأثناء البحث واالنتظار. و�صاحب  اأ�صرته ملا يعانونه  للمخطوف واأفراد 
اإ�صاعات وتاأويالت وق�ص�س ا�صتهدفت االأب واالأم  »اأري��ج«  غياب الطفلة 
واخلال واجلماعة، واأ�صبح كل يديل بدلوه من خالل و�صائل التوا�صل 
االجتماعي املختلفة؛ ف�صيقت االتهامات والظنون على كل من له �صلة 
بذلوا  ال��ذي��ن  االأم���ن  اأح��د حتى رج��ال  ي�صلم منها  بهذا اخل��ط��ف، ومل 
القطاع  ه��ذا  بعظم  ن�صعر  وال��ت��ح��ري، جعلتنا  البحث  ج��ب��ارة يف  ج��ه��ودا 

وت�صحياته وما ميلكه من اإمكانات وجهد.
وقد تنا�صى مطلقو هذه االإ�صاعات م�صاعر والدي الطفلة واأ�صرتها 
ي��ك��ون انت�صار ه��ذه االإ���ص��اع��ات  ال��ف��رتة، وق��د  وم��ا يعانونه خ��الل ه��ذه 
الكل  اأ�صبح  اإذ  الق�صية؛  ه��ذه  يلف  ال��ذي  الغمو�س  ب�صبب  واالأق��اوي��ل 

ي�صتقي معلوماته من ال�صحف وو�صائل التوا�صل املختلفة.
ومل يكن هناك جهة تتولى اإي�صاح احلقائق للنا�س واملتابعني حتى 
تخف حدة االإ�صاعات الكاذبة، من خالل بث ت�صريحات �صحفية للراأي 
العام من اجلهات امل�صوؤولة ليكتمل بذلك ما بذلوه من جهد ويخر�س 

مطلقي االإ�صاعات.

وقفة

د. سامي السر
ال�����ص��ل��وك  يف  م�����ص��اع��د  اأ����ص���ت���اذ   •

التنظيمي.
ال�����ص��ودان  بجامعة  �صابقا  عمل   •

للعلوم والتكنولوجيا.
ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  م��ع��ت��م��د  م�������درب   •
املركز  من  القدرات  وبناء  الب�صرية 

العاملي الكندي.
الدورات  من  عدد  على   • حا�صل 
ال���ت���دري���ب���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة يف جم����االت 
ال���ت���ن���م���ي���ة ال����ب���������ص����ري����ة واجل���������ودة 

وال�صالمة واإدارة امل�صاريع.
الف�صائية  م��ع  م��ت��ع��اون��ا  يعمل   •
القدرات وتنمية  بناء  ال�صودانية يف 
امل���ه���ارات م��ن خ���الل ت��ق��دمي فقرة 
القدرات يف  وبناء  الذات  ا�صت�صارات 
احللقات  ومعظم  »بيتنا«،  برنامج 

موجودة على موقع يوتيوب.
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بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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جامعة جازان تكشف جينات تسبب سرطان الفم
جورج  وجامعة  للجينوم،  بكني  معهد  من  كل  مع  بالتعاون  ج���ازان،  جامعة  من  بحثي  فريق  متكن 
�صرطان  تت�صبب يف  التي  اجل��دي��دة  )اجلينات(  امل��ورث��ات  من  ع��دد  الك�صف عن  االأمركية، من  ت��اون 
الفم. و�صملت الدرا�صة قراءة ت�صل�صل احلام�س النووي الوظيفي لعينات من �صرطان الفم املرتبط 
با�صتخدام ال�صمة. وقال الباحث الرئي�س يف الدرا�صة الدكتور نزار احلب�صي: »اإ�صافة للتاأكيد على دور 
بع�س املورثات الطافرة املكت�صفة �صابقا، متكنا يف هذه الدرا�صة من اكت�صاف مورثات طافرة جديدة 
مل يتم االإ�صارة اإلى عالقتها ب�صرطان الفم يف اأي بحث �صابق«. واأ�صاف »مل يقت�صر االأمر على ذلك، 
بل مت اأي�صا الك�صف عن ت�صخيم عدد من املورثات امل�صرطنة، والأول مرة يف �صرطان الفم«، موؤكدا اأن 

نتائج البحث تفتح اآفاقا جديدة لت�صخي�س وعالج املر�س. 

توجه إلدراج السالمة المرورية
في المناهج الدراسية

ك�صف وكيل وزارة التعليم لل�صوؤون التعليمية، الدكتور حممد العوهلي، عن وجود توجه للوزارة الإدراج 
مفاهيم ال�صالمة املرورية »ب�صكل مبا�صر اأو غر مبا�صر« يف املناهج الدرا�صية.

واأ�صار خالل م�صاركته يف ختام فعاليات ملتقى ال�صالمة املرورية بالدمام، اإلى اأن الوزارة تعمل 
على حتقيق مبادئ ال�صالمة املرورية من خالل تركيزها على جوانب عدة، من اأهمها: ت�صميم املباين 
املدر�صية واجلامعات ليكون دخول وخروج الطالب واملعلمني اآمنا، وتدريب وتاأهيل املعلمني واملعلمات 

باإقامة الدورات املتعلقة بال�صالمة املرورية.

تدشين مبادرة »فكرتي« بجامعة الملك سعود
د�صن عميد اجلودة بجامعة امللك �صعود، الدكتور عبداحلكيم البابطني، مبادرة »فكرتي« التي تتيح 
للطالب امل�صاركة باأفكارهم التطويرية ولزمالئهم املوافقة على الفكرة اأو معار�صتها، ومن ثم نقل 
لتاأخذ  واجل��ودة  للتطوير  العمادة  وكالة  اإل��ى  التاأييد  من  االأعلى  الن�صبة  على  ح�صلت  التي  االأفكار 
واأثرها يف  التعليمية  املوؤ�ص�صات  دور اجل��ودة يف  البابطني على  و�صدد  والتنفيذ.  الدرا�صة  جمراها يف 

حت�صني املخرجات التعليمية، ودور العمل اجلماعي يف تر�صيخ اجلودة باملوؤ�ص�صات التعليمية.

25 طالبا يرسمون سياسة الجامعة اإلسالمية
�صارك 25 طالبا ميثلون 12 جن�صية خمتلفة ي�صاندهم 1٠ جهات تعليمية باجلامعة االإ�صالمية، يف ر�صم 
�صيا�صة جامعتهم و�صنع قرارات جديدة �صيتم اعتمادها قريبا بعد طرحهم بع�س االأفكار واملقرتحات 

وامل�صكالت التي يواجهها زمالوؤهم واإ�صهامهم يف اقرتاح حلولها ومعاجلتها.
اال�صت�صاري  املجل�س  يف  ممثلة  الطالب  �صوؤون  عمادة  عقدته  ال��ذي  االجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

الطالبي الذي يرتاأ�صه مدير اجلامعة املكلف الدكتور اإبراهيم العبيد.

»حلمي هدفي« في جامعة المؤسس
املكلف  اجلامعة  مدير  عن  نيابة  مهرجي،  عبداهلل  الدكتور  عبدالعزيز،  امللك  جامعة  وكيل  د�صن 
الدكتور عبدالرحمن اليوبي، امللتقى ال�صنوي احلادي ع�صر »حلمي هديف«، الذي نظمته وكالة عمادة 
�صوؤون الطالب الأن�صطة الطالبات. و�صهد امللتقى الذي اأقيم مبركز امللك في�صل للموؤمترات، ح�صور 

اأكر من اأربعة اآالف طالب وطالبة، و�صاحبه معر�س �صاركت فيه جميع الكليات باجلامعة.

»نورة« تنظم برنامجا تدريبيا لإلعالميات 
مكثفا  تدريبيا  برناجما  عبدالرحمن  بنت  ن��ورة  االأم��رة  لالإعالم يف جامعة  العامة  االإدارة  اأطلقت 
ملن�صقات الوحدات االإعالميات يف الكليات والعمادات، يتكون من 24 دورة، بواقع 75 �صاعة تدريبية على 
ت�صتهدف رفع جودة  التي  �صة  املتخ�صّ االإعالمية  الدرا�صي احلايل، وذلك �صمن دوراتها  العام  مدار 

االت�صال اجلامعي مع و�صائل االإعالم مبختلف اأنواعها.

جامعة فيصل تقدم دراسات واستشارات
قدم معهد البحوث واال�صت�صارات بجامعة امللك في�صل، عددا من الدرا�صات واخلدمات اال�صت�صارية 
لعدد من القطاعات احلكومية واالأهلية. واأو�صح عميد املعهد الدكتور اأحمد النجار اأن من بني تلك 
البحوث عقد خدمات ا�صت�صارية مع اجلامعة ال�صعودية االإلكرتونية، وم�صروع حتكيم املحتوى العلمي 
ملقرر مهارات ريادة االأعمال لطلبة التعليم العام مل�صلحة �صركة تطوير للخدمات التعليمية، وم�صروع 
حتديد اأف�صل الطرق لتخزين الطاقة الكهربائية املنتجة من م�صادر الطاقة املتجددة يف اململكة، وهو 

مقدم لوزارة املياه والكهرباء، ومقرتح درا�صة بعنوان »اإعادة هيكلة هيئة الري وال�صرف باالأح�صاء«.

استحداث برامج دراسية بجامعة الطائف
ودب��ل��وم  ال��ع��ق��ي��دة  بق�صم  ال��ع��ام  املاج�صتر  ب��رن��اجم��ي  ا���ص��ت��ح��داث  ال��ط��ائ��ف،  ج��ام��ع��ة  اع��ت��م��د جمل�س 
الرتجمة العايل للغة االإجنليزية، واعتماد برنامج املاج�صتر التنفيذي يف اإدارة اخلدمات ال�صحية 

وامل�صت�صفيات.
واأو�صح اأمني جمل�س جامعة الطائف الدكتور جريدي املن�صوري اأن املجل�س ناق�س اإعادة القيد 
الف�صل  خ��الل  تخرجهم  واملتوقع  املاج�صتر،  مبرحلة  العليا  الدرا�صات  وطالبات  ط��الب  من  لعدد 

الدرا�صي االأول لهذا العام.

أحمد العياف

ال���ت���ق���ى وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���دك���ت���ور ع����زام 
يف  الدبلوما�صي  ال�صلك  بعميد  الدخيل، 
لدى  جيبوتي  جمهورية  �صفر  اململكة، 
باخمرمة،  �صعيد  الدين  �صياء  الريا�س، 
وب��ح��ث م��ع��ه ���ص��ب��ل ال��ت��ع��اون يف جم���االت 
املوقعة  االتفاقية  ذل��ك  يف  مب��ا  التعليم، 
بني البلدين التي تقوم مبوجبها اململكة 
يف  جيبوتي  يف  التعليمية  العملية  بدعم 
واالإ�صراف  واملناهج  الكفاءات  بناء  جمال 

على االختبارات املدر�صية. 

كما ا�صتقبل الدخيل، �صفر اإرتريا 
لدى اململكة، حممد عمر حممود، وناق�س 
و�صبل  البلدين،  بني  التعاون  اأوج��ه  معه 
امل�صتحدثة  والربامج  التعليمية  التنمية 

يف هذا اجلانب.
بال�صفر  اأي�����ص��ا،  ال��دخ��ي��ل  وال��ت��ق��ى 
ال�����ص��وي�����ص��ري ه��اي��ري��خ ���ص��ي��ل��ي��ن��ب��رغ، يف 
اج���ت���م���اع ن��اق�����س ���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
و�صوي�صرا،  اململكة  بني  والعلمي  البحثي 
وامل���م���ي���زات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل���ت���واف���رة ل��دى 
خ��ادم  برنامج  يف  وامل�صتجدات  البلدين، 
ال�صريفني لالبتعاث اخلارجي  احلرمني 

)وظيفتك .. وبعثتك(.
بال�صفر  الدخيل،  التقى  ذلك،  اإلى 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي يف امل��م��ل��ك��ة، ب��ا���ص��م االأغ����ا، 
التعليم  ح��ول  احلديث  اجلانبان  وتبادل 
ب�صقيه العام واجلامعي والربامج املقدمة 

يف كال البلدين.
االإف���ادة  �صبل  ال��ط��رف��ان  ناق�س  كما 
م��ن اخل��ط��ط ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ت��ي تنفذها 
موؤ�ص�صات التعليم يف كال البلدين وتبادل 
املنح  تعزيز  ومو�صوع  بينهما،  اخل���ربات 
ال���درا����ص���ي���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني يف 

اجلامعات ال�صعودية. 

الدخيل يبحث التعاون
مع أربعة سفراء

جامعات سعودية

معظم  ا�صتكمال  التعليم،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اجل����ه����ات امل�������ص���ارك���ة يف ب���رن���ام���ج خ����ادم 
ال�صريفني لالبتعاث اخلارجي  احلرمني 
اخلا�صة  وبعثتك«، االإجراءات  »وظيفتك 
بها فيما يتعلق باملفا�صلة بني املتقدمني 
الآليات  وفقا  جهة  لكل  املحددة  للمقاعد 

ال��ت��ي تتميز  امل��رح��ل��ة  االب��ت��ع��اث يف ه���ذه 
بت�صميم خطوات ومعاير  �صابقاتها  عن 
ت�صمن ا�صتثمار برنامج االبتعاث ب�صورة 
خريجي  توظيف  ب�صمان  وتنتهي  دقيقة 
تالم�س  نوعية  تخ�ص�صات  يف  الربنامج 

احلاجات احلقيقية ملجاالت التنمية.

واأو�����ص����ح وك���ي���ل ال��������وزارة ل��ل��ب��ع��ث��ات 
ال�����وزارة  اأن  ال����ف����وزان،  ن��ا���ص��ر  ال���دك���ت���ور 
الربنامج،  من  ال�صابقة  ال�صنوات  قّيمت 
تقوم  جديدة  ا�صرتاتيجية  اإلى  وتو�صلت 
ع��ل��ى ف��ت��ح ب����اب ال�����ص��راك��ة م���ع ع����دد من 
م��ن خالل  احل��ي��وي��ة  اجل��ه��ات احلكومية 
حتتاج  التي  التخ�ص�صات  طبيعة  حتديد 
اتباعها  مت  التي  اخلطوات  وح��ول  اإليها. 
ل��ل��و���ص��ول اإل����ى ق��ائ��م��ة امل��ر���ص��ح��ني، ق��ال 
الفوزان: »ا�صتدعى ذلك تن�صيقا متكامال 
م���ع ه���ذه اجل���ه���ات ال��ت��ي ب��ل��غ ع���دده���ا 14 
م��وؤ���ص�����ص��ة ح��ك��وم��ي��ة«، م��و���ص��ح��ا اأن اأب���رز 
االن��ت��ه��اء منها يف هذه  التي مت  امل��ج��االت 

املرحلة، هي كالتايل:
الطبية. • التخ�ص�صات 
املياه. حتلية  • هند�صة 

احلديدية. • ال�صكك 
املتجددة. • الطاقة 

• التعدين.
اجلوية. • املالحة 

• الطران.
ال�صحي. • التاأمني 
ال�صياحية • التنمية 

استكمال إجراءات المرحلة 
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يحيى القبعة 
  

اأك�����د امل��ب��ت��ع��ث م���ن ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة ب��ن��در 
ال�صهري اأّن اأ�صاليب البحث العلمي وتنوع 
التقنيات امل�صتخدمة يف البيئة االأكادميية 
يف اجل��ام��ع��ات االأم��رك��ي��ة، مت��ث��ل اإح���دى 
التعليمي، ومن  املجال  املهمة يف  ال�صمات 
�صاأنها اأن ت�صهم يف تعزيز قدرات الطالب 

مبختلف تخ�ص�صاتهم ومراحلهم.
واأ���ص��ار اإل���ى اأّن ال��درا���ص��ة يف اخل��ارج 
خا�س كفيلة  ب�صكل  واأم��رك��ا  ع��ام  ب�صكل 
ب��ت��غ��ي��ر من���ط ح��ي��اة امل��ب��ت��ع��ث، واإك�����ص��اب��ه 
مهارة اإدارة الوقت وح�صن تقدير االأمور 
لالأولوية،  تبعا  وترتيبها  االأهمية  ح�صب 
اإل����ى ت��ط��وي��ر م���ه���ارات اللغة  ب��االإ���ص��اف��ة 
�صتى  يف  عاملية  لغة  ب�صفتها  االإجنليزية 

العلوم واملعارف.

ما الفوائد الإيجابية
من ابتعاث ال�صباب ال�صعوديني؟

مما ال �صك فيه اأن هذا امل�صروع التنموي 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال�����ص��خ��م )اب���ت���ع���اث ال�����ص��ب��اب 
على  �صيعك�س اآثاره  ل��ل��خ��ارج(  ال�صعودي 
م�صتويات كثرة داخل املجتمع ال�صعودي، 
وارتفاع  التعليم،  م�صرة  دف��ع  يف  متثلت 
�صوق  وت��ط��ور  العلمية،  ال��ك��ف��اءات  معيار 
ال��ع��م��ل، وت��ع��دد ف��ر���س اال���ص��ت��ث��م��ار التي 
ي��ق��وده��ا ج��ي��ل ج���دي���د ب��ع��ق��ل��ي��ات جمعت 
يف ج��ع��ب��ت��ه��ا جت�����ارب وخ������ربات ال�����ص��ع��وب 

واحل�صارات االأخرى.
ت��ن��ح�����ص��ر  وع�����وائ�����د االب����ت����ع����اث ال 
فقط يف التح�صيل العلمي من اجلامعات 
اإتاحة  تتعداها اإلى  بل  املرموقة،  العاملية 
بيئة  للعي�س يف  ذهبية للمبتعثني  فر�صة 
ح�صارية علمية يف دول متقدمة يف �صتى 
العلوم وامل��ع��ارف، وال��ت��ي م��ن امل��اأم��ول اأن 
ال�صخ�صية  حياتهم  على  اإيجابا  تنعك�س 
حيث  م��ن  ع��ودت��ه��م،  واالجتماعية حني 
اح������رتام االأن���ظ���م���ة امل�����روري�����ة، وامل���راف���ق 
العامة، وقواعد ال�صالمة، والنظام ب�صكل 
الرتبوية  اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي  عام، 
وال�����ص��ح��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة واال���ص��ت�����ص��اري��ة 

للوطن واملواطن على حد �صواء.

حدثنا عن جتربتك  يف اأمريكا؟
ال��ت��ج��رب��ة غ��ن��ي��ة، ول��ك��ن��ه��ا ال ت��خ��ل��و من 
���ص��ع��وب��ات وم����راح����ل ح���رج���ة يف ط��ري��ق 
حت��ق��ي��ق ال���ه���دف االأ����ص���م���ى ال�����ذي جئنا 
م���ن اأج���ل���ه. ول��ع��ل��ي اأرك������ز ح��دي��ث��ي على 
بع�س اجلوانب التي نعاي�صها، والتي اآمل 
اإخواين  اأن يكون فيها فائدة لغري من 
اأن  وه��و  واملبتعثات.  املبتعثني  واأخ��وات��ي 
اأم��رك��ا ع��امل وا���ص��ع م��رتام��ي االأط���راف 
الثقافات  وم��ت��ع��دد  اجلن�صيات  وخمتلف 

اأي�صا.
وف��ق��ن��ي  اأن  ع���ل���ّي  اهلل  ف�����ص��ل  وم����ن 
ل���ل���درا����ص���ة ف��ي��ه��ا؛ ف��ه��ن��ا ت����رى ال��رتك��ي��ز 
واأ�صاليب  العلمي  والبحث  االإت��ق��ان  على 

التدري�س وتقنياته يف اأبهى �صورها.
وه��ن��ا ل��ل��وق��ت ث��م��ن ي��ع��رف��ه وي��ق��دره 
اأن  ت��ع��ل��م��ت  اجلميع. هنا  وي���ح���رتم���ه 
بني  ظ��اه��را،  متييز،  ال  �صوا�صية  اجلميع 
فالنظام  م���واط���ن؛  اأو  مبتعث  اأو  مقيم 
للمتفوق  واالأول��وي��ة  ي�صري على اجلميع 
ك��ان  واإن  غ����ره  ع��ل��ى  ع��م��ل��ه  امل��ت��ق��ن  اأو 

مواطنا اأو مقيما من مئات ال�صنني.

نف�صك  جم��د  ي�صنع  م��ن  اأن����ت  ه��ن��ا 
بنف�صك، فال ن�صٌب يرفع اأو ح�صب يقرب. 
عنده  ما  اأف�صل  ليقدم  يت�صابق  الكل  هنا 
اأو  ح�����ص��ري��ة  مم��ي��زات  اأو  م��ن��اف�����س  ب�صعر 
االإجن���از  ال�����ص��رع��ة يف  ه��ن��ا  م��ع��ا.  بكليهما 
لدقائق  كان  واإن  التاأخر  على  والتاأ�صف 

فقط.
ول���ك���ن يف امل���ق���اب���ل وج���دن���ا ه���ن���ا اأن 
االإع�����������الم امل�������ص���ل���ل ي���رتب�������س ب���ال���دي���ن 
ال�صريفني،  احل��رم��ني  وب���الد  االإ���ص��الم��ي 
حفظها اهلل من كل �صوء ومكروه، لت�صويه 
اإ�صاعة  اإل��ى  وتغير احلقيقة  جميل،  كل 

واحلق اإلى باطل.
وه����ن����ا اجل�����رمي�����ة ب���ك���ل اأ����ص���ك���ال���ه���ا 
اأ�صبحت جزءا من حياة النا�س، والرذيلة 

على مراأى وم�صمع منهم.
ه���ن���ا ك�����ٌل ي���ق���ول »ن��ف�����ص��ي ن��ف�����ص��ي«، 
االأق��������وى  ال���������ص����الح  اأن  وه����ن����ا وج����دن����ا 
ت���اأث���را ه���و ���ص��الح االأخ������الق وال��ت��م�����ص��ك 
ملن  الدائمة  بالقيم والثوابت وااليت�صامة 

عرفت ومن مل تعرف.
رحلت  واإن  ال��وط��ن  اأن  وج��دن��ا  ه��ن��ا 
ينب�س  حبه  فحنني  ث���راه،  ع��ن  اأج�صادنا 
يف اأفئدتنا وي�صري يف اأوردتنا، وعزاوؤنا يف 

ُبعدنا اأنها اأيام معدودات.

�صمات اكت�صبتها
من الدرا�صة يف اخلارج؟

ال��درا���ص��ة يف اخل���ارج ب�صكل ع��ام واأم��رك��ا 
حياة  من��ط  بتغير  خا�س، كفيلة  ب�صكل 
ال��وق��ت  اإدارة  م��ه��ارة  واإك�����ص��اب��ه  امل��ب��ت��ع��ث، 
وح�����ص��ن ت��ق��دي��ر االأم�����ور ح�صب االأه��م��ي��ة 
اإلى  باالإ�صافة  لالأولوية،  تبعا  وترتيبها 
تطوير مهارات اللغة االإجنليزية ب�صفتها 

لغة عاملية يف �صتى العلوم واملعارف.
وهذا يعد بحد ذاته مك�صبا ال ُيقدر 
اأطفايل، ف�صال  واإل��ى  اإيل  بالن�صبة  بثمن 
ع���ن اك��ت�����ص��اب م���ه���ارات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
والتدرب على اأمن�ط جديدة من البحث، 
وح�صور املوؤمترات الدولية يف التخ�ص�س 
التي تقام هنا يف اأمركا وياأتيها املهتمون 

والباحثون من كل اأنحاء العامل.
درا����ص���ت���ي  اأن  ف���ي���ه  ����ص���ك  ال  ومم�����ا 
احلقيقية  ال��ف��ر���ص��ة  منحتني  ب��اأم��رك��ا 
املخت�صني  كبار  واحلديث مع  للتوا�صل 
وتطوير  التعليم  »تكنولوجيا  جم��ال  يف 
واأ���ص��م��ع  ل��ه��م  اأق�����راأ  ك��ن��ت  ال��ذي��ن  االأداء« 
فاأ�صبحت  االبتعاث؛  مرحلة  قبل  عنهم 
اإليهم  واأحت���دث  منهم  اأ�صمع  بنف�صي  اأن��ا 

واأدر�س كتبهم وموؤلفاتهم. 
وم����ن ال�����ص��م��ات احل��ق��ي��ق��ي��ة اأي�����ص��ا، 
االإلكرتوين  التعليم  واق��ع  الوقوف على 
امل���ع���ا����ص���ر ومم���ار����ص���ت���ه ب�����ص��ف��ت��ي ط��ال��ب��ا 
وم�صاعد ع�صو هيئة تدري�س يف عدد من 

املواد التخ�ص�صية.
ركيزة  االإل���ك���رتوين  التعليم  وي��ع��د 
ويبقى  تخ�ص�صي  رك��ائ��ز  م��ن  اأ���ص��ا���ص��ي��ة 
نا�صئا بجامعاتنا املحلية ووزارة التعليم، 
رغم تطوره واجلهود املبذولة، لكنه بال 
�صك ال يقارن مب�صتوى التطور الرهيب 
االأم  تعد  التي  اأم��رك��ا  يف  هنا  واملت�صارع 

احلا�صنة لهذا النوع من التعليم.
اأعاي�س  النوع من اخلربة التي  هذا 
�صعفني  اأك��ل��ه��ا  االآن �صتوؤتي  تفا�صيلها 
عند العودة اإلى اأر�س الوطن، مبا حتويه 
م��ن ت��ن��وع يف ط���رق ال��ت��دري�����س احل��دي��ث، 

الشهري: الدراسة في الخارج
كفيلة بتغيير نمط حياة المبتعث

وت��ط��ب��ي��ق ل��ن��ظ��ري��ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م، 
واال���ص��ت��ف��ادة م���ن ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��ا���ص��ر 

لالرتقاء بواقع التعليم يف امل�صتقبل.  

كيف ترى جهود جامعة امللك خالد 
يف ا�صتخدام تكنولوجيا التعليم؟

ب�����ص��ب��ب ان���ق���ط���اع ت��وا���ص��ل��ي ب��اجل��ام��ع��ات 
املحلية خالل فرتة ابتعاثي، اأجد نف�صي 
ق��ا���ص��را يف ال����رد ع��ل��ى ه���ذا ال�����ص��وؤال مبا 
تقال  اأن  يجب  ح��ق  �صهادة  ولكن  يكفي. 
وال��ع��رف��ان  كل ال�صكر  ط��ي��ات��ه��ا  يف  ت�صم 
وتقنية  االإل���ك���رتوين  التعليم  ل��ع��م��ادت��ي 

املعلومات بجامعة امللك خالد.
ت���ف���خ���ر  اأن  ل����ل����ج����ام����ع����ة  وح����������ق 
بهاتني العمادتني ملا تقدمانه من برامج 
تناف�س  تقنية  وح��ل��ول  ودع����م  وخ����ربات 
بجودتها وحداثتها كثرا من اجلامعات 

االأمركية. 

وكيف تقيم تعاون
اجلامعة مع املبتعثني؟

م��ع��ايل  يف  مم��ث��ل��ة  اجل���ام���ع���ة  اأن  اأع����ل����م 
عبدالرحمن  الدكتور  االأ�صتاذ  مديرها 
الداوود م�صكورا، ووكيل اجلامعة للبحث 
ال��ع��ل��م��ي واالب��ت��ع��اث، ال ي��دخ��ر ج��ه��دا يف 
ت��وف��ر ك���ل اخل���دم���ات وال�����ُص��ب��ل خل��دم��ة 

مبتعثي اجلامعة من اجلن�صني.
ف��ق��د و���ص��ل��ت اإيل ب��ع�����س ال��ر���ص��ائ��ل 
تطلب  االبتعاث  اإدارة  م��ن  االإلكرتونية 
حت��دي��ث ال��ب��ي��ان��ات ع��ل��ى م��وق��ع اجلامعة 

واالن�������ص���م���ام ل�����ص��ف��ح��ة امل��ب��ت��ع��ث��ني على 
في�صبوك، فقمت بتحديث بياناتي ولكني 
الأ���ص��ب��اب  لل�صفحة  االن�����ص��م��ام  رف�����ص��ت 
اال���ص��ت��خ��دام  بخ�صو�صية  تتعلق  اأم��ن��ي��ة 
ال��ت��ي ُت��ق��ره��ا ���ص��رك��ة ف��ي�����ص��ب��وك ع��ل��ى كل 
يف  الت�صجيل  عند  �صمنيا  امل�صتخدمني 
االأم��ر يف ر�صالة  اإلى هذا  واأ�صرت  املوقع. 
اإلكرتونية مطولة �صرحت فيها االأ�صباب 
ولكن  لفي�صبوك،  ال��ب��دائ��ل  اأو  واحل��ل��ول 
منذ �صنتني مل ي�صل اإيل اأي رٍد على ذلك 

حتى االآن. 
االإج��اب��ة  اأخ��ت�����ص��ر  اأن  اأود  ول��ذل��ك، 
املبتعثني  »ت���ع���اون اجل��ام��ع��ة م��ع  ب��ق��ويل 
جيد، ويحتاج اإلى املزيد ليكون بامل�صتوى 

املاأمول«.
    

مواقف من حياة البتعاث
تاأبي اأن تنمحي من ذاكرتك؟

ت��ذك��رت��ه  ك��ل��م��ا  م���وق���ف  االآن  ي��ح�����ص��رين 
يوٍم  ذات  اأين دخلت  اأذك��ر  اأ�صحك كثرا. 
مطعم ال�صكن اجلامعي لتناول االإفطار، 
املدينة  يف  اأ���ص��ك��ن  اأزال  ال  ك��ن��ت  وح��ي��ن��ئ��ذ 
اجل��ام��ع��ي��ة، ح��ي��ث ت��ق��ت�����ص��ي امل��ط��اع��م اأن 
املعرو�صة  االأ�صناف  بني  الطالب  يتنقل 
و�صعت  مبلعقة  ي�����ص��اء  م��ا  م��ن��ه��ا  ف��ي��اأخ��ذ 
ي��ط��ل��ب م��ن  اأو  ل���ك���ل ���ص��ن��ف  خ�����ص��ي�����ص��ا 
يخدم  اأن  ي�صتطع  مل  اإن  امل��ط��ع��م  ع��م��ال 
نف�صه. وعند و�صويل اإلى املكان املخ�ص�س 
ل���الأ����ص���ن���اف ال�����ص��اخ��ن��ة »ب���ي�������س، ب��ي�����س 
ال�صربة«،  نقانق،  حل��م،  �صرائح  ب��اجل��ن، 

اأخذت ملعقة من �صحن البي�س باجلن، 
وت��ق��دم��ت ق��ل��ي��ال ف��الح��ظ��ت وج����ود قطع 
���ص��غ��رة م���ن ال��ل��ح��م ب��ي��ن��ه، ف��ع��رف��ت اأن���ه 

خملوط بلحم اخلنزير املفروم.
و���ص��األ��ت ال��ع��ام��ل��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تقف 
يحتوي  نعم  فقالت:  الق�صم،  ذلك  خلف 
اأو حلم اخلنزير   Bacon على ما ي�صمى 
امل���م���ل���ح«، ف����اأخ����ذت ���ص��ح��ن��ي، وب��ط��ري��ق��ة 
اإل���ى مكانه  البي�س  اأع����دت  ج���دا  ع��ف��وي��ة 
ل��ل��ب��ي�����س وهممت  ال��ك��ب��رة  احل���اوي���ة  يف 
باملوظفة  واإذا  اآخ��ر؛  ق�صم  اإل��ى  باالنتقال 
ت�صتعل  بعيون  اإيل  وتنظر  ب�صدة  ت�صرخ 
����ص���ررا م���ن ����ص���دة ال��غ��ي�����س، ث���م ت��ن��اول��ت 
يف  كلها  ف�صكبتها  الكبرة  احل��اوي��ة  تلك 
اأن���ه غر  اأك��رم��ك��م اهلل، بحجة  ال��زب��ال��ة، 
الت�صغيل  اأب��دا عندهم يف قواعد  م�صموح 
اإع��ادة اأي �صيء من االأكل اإلى  وال�صالمة 

مكانه. 
ن����ظ����رت اإل���ي���ه���ا ب���ده�������ص���ة ����ص���دي���دة 
لها:  واأق��ول  ال�صحك  من  نف�صي  اأم�صك 
اأن�����ت راأي���ت���ن���ي ق��ب��ل ث�����وان م���ع���دودة واأن����ا 
اأرج��ع��ه  اأو  اأ���ص��ع ي��دي فيه  اأت��ن��اول��ه، ومل 
م���ن ف���م���ي، وم����ن ب����اب ح��ف��ظ ال��ن��ع��م اأن 
بهذه  نتلفها  اأن  ال  �صياأكلها  مل��ن  نرتكها 

الطريقة، فلماذا اأتلفت كامل الطبق؟
ف��ق��ال��ت: ه���ذا ت�����ص��رف اأح��م��ق، لقد 
تلك  يف  ال��ب��ي�����س  م���ن  خ�صرنا 4٠ طبقا 
ال��ث��واين امل���ع���دودات؛ ف��ال ت��ع��د اإل���ى ه��ذا 
الواجب عليك  اأخ��رى، وك��ان  الفعل مرة 

اأن ت�صاألني قبل اأن تعيده اإلى مكانه. 
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مبتعثون

ما ن�صائحك للمقبلني
على البتعاث؟ 

م���ن اأك����ر واأه�����م ال��ن�����ص��ائ��ح ال��ت��ي دائ��م��اً 
واأخ���وات���ي  الإخواين املبتعثني  اأك����رره����ا 

املبتعثات اجلدد ما يلي:
• ف���ه���م ث���ق���اف���ة امل���ج���ت���م���ع ب���دول���ة 
عليه  كما هي  فهما جيدا  االبتعاث 
يف الواقع، ولي�س كما يريد املبتعث 

نف�صه.
• ب���ره���ن���ة واإظ�����ه�����ار ذل�����ك ال��ف��ه��م 
الر�صينة  ال��ت�����ص��رف��ات  خ���الل  م���ن 
وال�����ص��ل��ي��م��ة ال���ت���ي ت��ع��ك�����س ف��ه��م��ك 
ال�����ص��ح��ي��ح ل��ه��ا وان����دم����اج امل��ب��ت��ع��ث 
ف���ي���ه���ا ان����دم����اج����ا ال ي���خ���ل ب��دي��ن��ه 
واأخ����������الق جم���ت���م���ع���ه االإ�����ص����الم����ي 
التعاي�س  ي�صتطيع  وبذلك  العربي، 
بينهم  مكانته  ل��ه  مبا يحفظ  معه 

ويفر�س عليهم احرتامه. 
يكونا  اأن  واملبتعثة  املبتعث  على   •
يف  لال�صتطالع  وحمبني  �صغوفني 
اأي مكان يذهبان اإليه، ولكن برفق 

وح�صن اأدب.
ب��روح  يتخلق  اأن  واح���د  ك��ل  ع��ل��ى   •
مرحة خفيفة كي يكون مقبوال يف 

بلد االبتعاث.
�صامتة  عاملية  كلمة  االبت�صامة   •
فكل  بليغة.  خطبة  األ��ف  ع��ن  تغني 
وي��األ��ف��ون  يفهمونها  االأر������س  اأه���ل 
�صلى  اهلل  ر�صول  و�صدق  �صاحبها. 
»وتب�صمك  القائل:  و�صلم  عليه  اهلل 

يف وجه اأخيك �صدقة« )احلديث(.
لغته  كانت  واإن  بالثقة  التحلي   •
الظهور  وع���دم  �صعيفة،  ت���زال  م��ا 
مب���ظ���ه���ر امل�����ه�����زوز ال�������ص���ع���ي���ف يف 

مبادئه وراأيه.
لتطوير  ج��دا  مهم  اللغة  معهد   •
م���ه���ارات ال��ل��غ��ة االأك���ادمي���ي���ة ل��دى 
بلغ  ولكن مهما  �صك،  ب��ال  املبتعث 
متيزه يف التدري�س وكفاءة املعلمني 
ف��ي��ه، ف��ه��و ال ي��ق��دم ل��ط��ال��ب اللغة 
من   %4٠  - ن�صبته 35  م���ا  ����ص���وى 

اللغة.
االأك��رب )6٠%( على   ويبقى اجلهد 
اأف�صل  لتحقيق  املبتعثة  اأو  املبتعث 
درج���ة م��ن ال��ت��ع��ل��م ومم��ار���ص��ة ه��ذه 
ال��ل��غ��ة. ف��ب��اال���ص��ت��م��اع امل��ك��ث��ف للغة 
وال��ق��راءة ال��دائ��م��ة واحل��ر���س على 
احل����دي����ث م����ع اجل���م���ي���ع وت��ط��وي��ر 
املفردات ب�صكل يومي، �صيجد املتعلم 
الطريق ال�صريع  �صلك  ق��د  نف�صه 
للمرحلة االأكادميية، بينما زمالوؤه 

ما يزالون على مقاعد الدرا�صة.
اللغة  مرحلة  لطالب  ن�صيحتي    •
درا���ص��ت��ه��ا؛  وق��ت��ه��م يف  ي����اأخ����ذوا  اأن 
اجلميع  يعلم  ال��ل��غ��ة  م��رح��ل��ة  ف��ف��ي 
اأن���ك م��ا ت���زال ط��ال��ب لغة وي��ع��ذرك 
اأ���ص��ب��ح��ت طالبا  اإذا  اأم���ا  م���ا.  ن��وع��ا 
اأمامهم  ع��ذر  ل��ك  فلي�س  اأك��ادمي��ي��ا 
اأبدا؛ فع�صو هيئة التدري�س يعامل 
متييز  غ��ر  م��ن  �صوا�صية  اجل��م��ي��ع 
على  االأج��ن��ب��ي  للطالب  حم��اب��اة  اأو 

غره اأو العك�س. 
• على املبتعث اأن يحر�س  اأن يختار 
اأ����ص���دق���اءه ب��ك��ل دق����ة؛ ف��اأ���ص��م��اوؤه��م 
ال�صخ�صية  واأخ��ط��اوؤه��م  وعناوينهم 

قد تكون عالمة فارقة يف حياتهم. 
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كيرك بيريس
كلية التربية بجامعة

»بيينغ نورمال«

هل ت�صتطيع ال�صني اأن ت�صبح اأحد رواد 
ال�صعيد  العايل على  التعليم  االإب��داع يف 
بذلك؛  جت��زم  بيجني  اأن  يبدو  العاملي؟ 
الأنها ترى يف مدينة »�صينزون« حا�صنة 

منا�صبة لهذا االإبداع.
اع����ت����م����دت م���ن���ظ���م���ة ال���ي���ون�������ص���ك���و، 
لالإبداع  الدويل  املركز  املا�صي،  االأ�صبوع 
يف التعليم العايل يف »�صينزون« املعروف 
تابعا  معهدا  ليكون   ،ICHEI اخت�صارا 
ت�صم  التي  الثانية  الفئة  من  لليون�صكو 
94 معهدا يركز ت�صعة منها على التعليم. 
يقع املعهد )الذي �صيعد عا�صر تلك 
املعاهد( يف جنوب ال�صني جماورا لهوجن 
ك����وجن، وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ت��م اف��ت��ت��اح��ه 

بحلول ربيع 2٠16.

إصالح التعليم العالي
 يهدف املعهد  اإلى اإ�صالح التعليم العايل 
ال�صني  متتلكه  م��ا  ت�صخر  خ���الل  م��ن 
م��ن م��واه��ب م��ع اإط����الق ب��رام��ج عالية 
امل�صتوى ح�صب ما �صرح به مدير املركز 
الربوفي�صور »يل مينغ«، علما باأن نطاق 
عمل املعهد �صيغطي منطقة اآ�صيا املطلة 
ع��ل��ى امل��ح��ي��ط ال���ه���ادي وق����ارة اأف��ري��ق��ي��ا. 
و�شين�ط املركز اأي�ش� مبهمة بن�ء قدرات 
املوارد الب�صرية، ونقل املعرفة واخلربات 
املعلومات واالت�صال  البحثية يف تقنيات 
يف التعليم العايل لدعم الدول االأع�صاء 

يف اليون�صكو.
ع���ق���د يف  ت���������ص����اوري  اج����ت����م����اع  ويف 
يونيفر�صيتي«  »����ص���اوث  ج��ام��ع��ة  رح����اب 
»�صينزون«  يف  ومقرها  والتقنية،  للعلوم 
بال�صني،  يف نوفمرب املا�صي، ، و�صم 4٠ 
مندوبا من جامعات منطقة اآ�صيا املطلة 
ع��ل��ى امل��ح��ي��ط ال���ه���ادي، ق���ال م��ي��ن��غ: »اإن 
وترتيب  لتجميع  يهدف  ك��ان  االجتماع 
ال���دويل  ل��ل��م��رك��ز  ال��ع��ل��ي��ا  االإدارة  اأف���ك���ار 
تاأ�صي�صي  ميثاق  و�صع  اأجل  لالإبداع من 

له«.
وان�������ص���ب ت���رك���ي���ز االج���ت���م���اع ع��ل��ى 
ت�صهيل و�صول الطالب للتعليم العايل، 
ال�صتقطاب  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ت�صخر  واأه��م��ي��ة 
مزيد من الطالب اليافعني من العامل،  

ال�صيما يف املناطق االأ�صرع منوا. 
وقدم احلا�صرون عرو�صا تقدميية 
وزب�����دة اأف���ك���اره���م ون��ت��ائ��ج اأب��ح��اث��ه��م يف 
ت�����ص��خ��ر ال��ت��ق��ن��ي��ة ب������دًء م�����ن  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ودورات  بعد  ع��ن  والتعليم  االإل��ك��رتوين 
االنرتنت  عرب  ال�صخم  املفتوح  التعليم 
وف������روع  االأ������ص�����ات�����ذة  ت����دري����ب  ودورات 
اجلامعات  حتى تعليم اللغة االجنليزية، 
وغرها من حماور االجتماع الرئي�صة. 

وخ�����������الل اجل����ل���������ص����ة اخل����ت����ام����ي����ة 

لالجتماع  اأكد الربوف�صيور وانغ لينبغ، 
التعليم  ب���رام���ج  يف  اأول  )اخ��ت�����ص��ا���ص��ي 
اليون�صكو(،  يف  بانكوك  مبكتب  ال��ع��ايل 
االأدل���ة على  احل��اج��ة لتوفر مزيد م��ن 
ق���درة تقنية االت�����ص��ال وامل��ع��ل��وم��ات على 
اإث������راء خ�����ربات ال��ت��ع��ل��م ل����دى االأف������راد، 
م��رت��ك��زا ع��ل��ى حقيقة اخل����الف م��ا بني  
واملحتوى  كعلم  والرتبية  ك��اأداة  التقنية 
كمنهج؛ فواحد من تلك الثالثة يتفوق 
على االثنني املتبقيني دائما يف مبادرات 
ت�صخر تقنية االت�صال واملعلومات، مما 

يوؤثر �صلبا فيهما.

وادي السيليكون
اأم��اك��ن  اأن����ه ت��وج��د  رمب���ا راأى ال��ب��ع�����س 
اأخرى غر »�صينزون« اأجدر باأن يوؤ�ص�س 
ف��ي��ه��ا م���ك���ان ي��ل��ي��ق ب��ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
اجلامعة  اأن  راأي��ن��ا  اإن��ن��ا  اإال  واالت�����ص��ال، 
حكومية تاأ�ص�صت عام  2٠12 بتمويل من 
ثنائية  ر�صالة  وتنتهج  »�صينزون«،  بلدية 
عاملية   كمدينة   �صينزون   ببناء  تتمثل 
اإ�صالح  يف  رائ��دة  تكون  حديثة  اإبداعية 

التعليم العايل يف ال�صني.
وت����رك����ز ب����رام����ج اجل���ام���ع���ة ح��ال��ي��ا 
ع��ل��ى ال��ري��ا���ص��ي��ات وال���ع���ل���وم وال��ت��ق��ن��ي��ة 
وال��ه��ن��د���ص��ة م���ع ت��و���ص��ع م���ربم���ج ل�صم 
بع�س التخ�ص�صات االأخرى يف ال�صنوات 

اخلم�س املقبلة. 
اأ�صاتذة اجلامعة ح�صلوا على  وكل 
ال  عاملية  جامعات  من  الدكتوراه  �صهادة 
العامل.   اأف�صل مائة جامعة يف  تقل عن 
ويف رده على �صوؤال ملاذا اخترت اجلامعة 
يف م��دي��ن��ة »���ص��ي��ن��زي��ن«، ق���ال ل��ي��ن��غ: »ه��و 
اخ���ت���ي���ار ط��ب��ي��ع��ي؛ ف���اجل���ام���ع���ة ن��ا���ص��ئ��ة 
ب�صفتها موؤ�ص�صة اإبداعية يف ال�صني ويف 

اأ�صهر مدن ال�صني اإبداعا«.
كانت  امل��دي��ن��ة  تلك  اأن  يتخيل  م��ن 
وبها  ال�صيد  على  تعي�س  �صنة   35 منذ 
2٠.٠٠٠ ن�صمة يعي�صون على الكفاف من 
هذا العمل  من اأجل اأن ينعم املركز املايل 
يف ه���وجن ك���وجن، ال���ذي ت��ق��ع »���ص��ي��ن��زون« 

خلفه مبا�صرة، برغد العي�س.
ف��االآن  املا�صي؛  اأ�صبح من  ه��ذا  كل 
اأ�صحت  املدينة مركز قوة للتقنية ي�صار 
وادي  مثل  اأ�صحت  الأنها  بالبنان؛  اإليه 
عني  يف  ال�صهر  االأم��رك��ي  ال�صيليكون 
و���ص��ائ��ل االإع�����الم ال��غ��رب��ي��ة ك��� »ف��ورب�����س« 
و »روي������رتز« و«ب���ل���وم���ربغ« ح��ي��ث ي��وج��د 
حوايل 3٠٠٠٠ �صركة تقنية يف �صينزون، 
مثل »ه����اواوي« )ث��ال��ث ك��ربي��ات �صركات 

اجلوال يف العامل( و »تن�صنت« وغرها.
وك�����ل م����دي����ري ج���ام���ع���ة »����ص���اوث 
واملركز  والتقنية  للعلوم  يونيفر�صيتي« 
ال�����دويل ل���الإب���داع يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
طبيعي  ام��ت��داد  موؤ�ص�صاتهم  اأن  ي���رون 
ل���روح ري����ادة االأع���م���ال ال��ت��ي ت�����ص��ري يف 

عروق املدينة.

الصين تتربع 
على عرش 
التعليم العالي 
في 2020

حاضنة اإلبداع 
الدويل  للمركز  اليون�صكو  اعتماد  يعد 
ذات��ه  ال��ع��ايل بحد  التعليم  ل��الإب��داع يف 
اع���رتاف���ا ���ص��ري��ح��ا ب��ت��ق��دم ال�����ص��ني يف 
اأواخ���ر  ف��ف��ي  ال���ع���ايل؛   التعليم  جم���ال 
اإن�����ص��اء  احل��ك��وم��ة  ق����ررت  الت�صعينيات 
اآنذاك  فيه  �صجل  العايل  للتعليم  نظام 
ال�صني   تفتخر  واالآن  م��الي��ني،  ���ص��ت��ة 
العايل   التعليم  ن��ظ��ام  �صتت�صدر  باأنها 
خطتها  ملخ�س  ح�صب  م��ل��ي��ون    34 ب��� 
التعليم  وت��ن��م��ي��ة  الإ����ص���الح  ال��وط��ن��ي��ة 
والطويل  املتو�صط  امل��دى  على  ال��ع��ايل 

   .2٠2٠-2٠1٠
املوؤمتر  يف  احلا�صرين  اأح��د  علق 
ُيعرتف  اأن  »يجب  قائال:  ال�صني  على 
ال��ع��ايل؛   التعليم  يف  ب���االإب���داع  لل�صني 
التحتية  البنية  عاما من   15 بعد  الأن��ه 
ال�����ص��ي��ا���ص��ات، و�صلت  وال����روؤي����ة و���ص��ن��ع 
ال�����ص��ني اإل����ى ق��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
ال����ع����امل، وم�����ع ه�����ذا ال���ن���ج���اح ال زال����ت  
ت��وا���ص��ل ���ص��ي��ا���ص��ت��ه��ا ب��ال��ت��وزي��ع ال��ع��ادل 

للتعليم العايل يف اأرا�صيها«.

جامعات عالمية

منظر ليلي عام ملدينة »�صينزون« )فوق(.. مطار املدينة )ال�صورة الو�صطى(.. وا�صتاد �صينزون الريا�صي )حتت(
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لقطات
االتحاد األوروبي

واف�����ق وزي�����ر ال���ع���دل وال�������ص���وؤون 
االأوروب����ي،  االحت���اد  يف  الوطنية 
م����وؤخ����را، ع��ل��ى ت�����ص��ه��ي��ل ق��واع��د 
ال����دخ����ول واالإق�����ام�����ة ل��ل��ط��الب 
القادمني من دول خارج االحتاد 
االأوروبي. و�صيطرح  الوزير هذه 
االأوروب���ي  ال��ربمل��ان  على  الفكرة 
يناق�صها  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ال���ذي 
ل��ي��ت��ن��اول��ه��ا    2٠16 ع����ام  م��ط��ل��ع 

املجل�س االأوروبي الحقا.

الواليات المتحدة
يبحث القادة املنتخبون مبقاطعة 
»مونتغومري« �صبل تغير ح�صاب 
العام الدرا�صي  درجات الطلبة يف 
اإلغاء االختبارات التي  املقبل بعد 
وت��در���س  �صاعتني.  ت�صتمر  ك��ان��ت 
املقاطعة اأربعة مقرتحات رئي�صية 
مقرتح  منها  ال��درج��ات،  حل�صاب 
ب���ح�������ص���اب ال�����درج�����ة االإج���م���ال���ي���ة 
الن�صب  ح�صب  االأكادميي  للف�صل 
ال��ط��ال��ب،  يحققها  ال��ت��ي  امل��ئ��وي��ة 
وم��ن��ه��ا خ���ي���ارات ا���ص��ت��خ��دام نظام 
االأح����رف ال��ت��ق��ومي��ي��ة م��ع ربطها 
بقيمة حمددة. وعلى �صبيل املثال، 
 A ال��ط��ال��ب ال����ذي ي��ح��ق��ق درج����ة
االأول���ى يح�صل  التقييم  ف��رتة  يف 
ع���ل���ى اأرب��������ع ن����ق�����ط، واحل��������ش���ل 
الثانية  التقومي  ف��رتة  B يف  على 
يح�شل على ثالث نق�ط، لي�شبح 
ال��ف�����ص��ل  م���ت���و����ص���ط درج�����ات�����ه يف 
.A الدرا�صي 3.5 نقطة، اأي درجة

إيطاليا
اأ����ص���درت احل��ك��وم��ة االإي��ط��ال��ي��ة 
امل���ا����ص���ي،  ن���وف���م���رب  ق����������رارا، يف 
بتخ�صي�س 8٠ مليون يورو )85 
الإن�صاء  اأم��ري��ك��ي(  دوالر  مليون 
م�صمى  حتت  كبر  بحثي  مركز 
للرتكيز  ت��ك��ن��وب��ول«  »ه���ي���وم���ان 
البيانات  ا�صتخدام  كيفية  على 
ال�صحة،  جم���االت  يف  ال�صخمة 

والتغذية، وتقنية النانو.

مصر - إيطاليا
ق�������ال ����ص���ف���ر اإي����ط����ال����ي����ا ل����دى 
اإن  ما�صاري،  ماوريت�صيو  م�صر، 
اف��ت��ت��اح جامعة  ت��ف��ك��ر يف  ب����الده 
ل��زي��ادة  م�صرية  اإي��ط��ال��ي��ة  فنية 
املعني  »اإمب�صكو«  معهد  اأن�صطة 
ب���ال���درا����ص���ات ال��ف��ن��ي��ة يف م�����ص��ر، 
مو�صحا نية روما اال�صتمرار يف 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون االأك���ادمي���ي مع 
ال��ق��اه��رة. و���ص��دد م��ا���ص��اري على 
والفني،  ال��ع��ايل  التعليم  اأهمية 
م�صرا اإلى اأنه ميثل جزءا مهما 
االإيطالية،  احلكومة  ج��دول  يف 
م�صر  م��ع  ال��ت��ع��اون  يف  وبخا�صة 
يف جمال بناء القدرات الب�صرية 

وتعزيز املهارات الفنية.

جامعة ال سابينزا.. أكبر جامعة أوروبية
La Sapienza University of Rome

الطالب اإجمايل  عدد   1٠5.٠٠٠ •
 الطالب الوافدون

يف  ال��واف��دون  ال��ط��الب  ع��دد   3.3٠٠ •
مرحلة البكالوريو�س.

املاج�صتر. مرحلة  يف   1.٠2٠ •
ال����دك����ت����وراه  م���رح���ل���ة  يف   1.٠8٠  •

التمهيدية.
الدكتوراه  مرحلة  يف  طالبا   395 •

التخ�ص�صية  املهنية  الدورات  يف   145 •
التخ�ص�صية. الكليات  يف   71 •

الوافدين الطالب  •  5.5٠٠اإجمايل 

عدد منسوبي الجامعة 
جامعي. اأ�صتاذ   2٠٠٠ •

باحث.  17٠٠ •
وفني. اإداري  موظف   42٠٠ •

البرامج الدراسية
.153 البكالوريو�س:  برامج  • عدد 

ب��ال��ل��غ��ة  امل��اج�����ص��ت��ر   ب���رام���ج  • ع����دد 
االيطالية:  1٠1.

• ع�����دد ب����رام����ج امل���اج�������ص���ت���ر ب��ال��ل��غ��ة 
االإجنليزية: ثمانية برامج

امل��اج�����ص��ت��ر وال��دك��ت��وراه  ب��رام��ج  •عدد 
املدجمة: اأربعة 

اأوروبية. جامعة  • اأكرب 
روما. يف  جامعة  • اأقدم 

.13٠3 يف  • تاأ�ص�صت 
ال���زراع���ة،  ت��خ�����ص�����ص��ات:  • ت��در���س 
ال����ف����ن ال���ت�������ص���ك���ي���ل���ي، االق���ت�������ص���اد، 
ال����ق����ان����ون، ال���ري���ا����ص���ي���ات، ال���ط���ب، 
ال�������ص���ي���دل���ة، ال���ه���ن���د����ص���ة، وال���ط���ب 

البيطري.

أرقام وإحصاءات
عدد كليات اجلامعة: 11 كلية.

63 االأق�صام:  • عدد 
59 املكتبات:  • عدد 
21 املتاحف:  • عدد 

ثالثة  امل�صايف:  • عدد 
ال��درا���ص��ات  ذات  ال��ك��ل��ي��ات  ع���دد   •

املتقدمة: كلية واحدة

طالب الجامعة
• 61.2٠٠ يف مرحلة البكالوريو�س

املاج�صتر مرحلة  يف   21.٠٠٠ •
الدكتوراه  مرحلة  يف   3.235 •

لكل  املهنية  الدورات  عدد   233٠ •
امل�صتويات 

• 3.17٠ عدد الكليات التخ�ص�صية 

• عدد الدرجات العلمية املدجمة: اأربع
•عدد درجات الدكتوراه العاملية : ثالث               

عدد درجات الدكتوراة الداخية: 77

نقل المعرفة واألبحاث
م�����ص��روع��ا   218 ب��اجل��ام��ع��ة   ي��وج��د   •

بحثيا بقيمة 8٠ مليون يورو.
جهات  متولها  ال��ت��ي  امل�صاريع  ع��دد   •
 2٠ ب��ق��ي��م��ة  م�������ص���روع���ا   619 خ���ارج���ي���ة 

مليون يورو.
.264 االخرتاع  براءات  • عدد  

من  املنبثقة  االأب��ح��اث  م��راك��ز  ع��دد   •
اجلامعة : 21 مركزا.

.48 البحثية:  التحالفات  • عدد 
 )1.25٠.٠٠٠.٠٠٠( اجلامعة:  م��وازن��ة 

يورو.

االتفاقيات العامة
مع المراكز الثقافية

والعلمية 
اأفريقيا مع  اتفاقية   41 •
اآ�صيا مع  اتفاقيات   1٠6 •
اأوروبا مع  اتفاقية   15٠ •

• 145 اتفاقية مع اأمركا الالتينية 
االأو�صط ال�صرق  مع  اتفاقية   4٠ •

ال�صمالية اأمركا  مع  اتفاقية   38 •
اأوقانو�صيا  مع  اتفاقيات  • خم�س 

اتفاقيات العالقات الثنائية
غير األوروبية

ثنائية  • 132اتفاقية 
�صريكة • 115جامعة 

دولة  38 •
اإط����ار  يف  اإي��ط��ال��ي��ا  ط��ال��ب��ا   12٠  •

التبادل الطالبي
يف  االأوربيني  غر  من  طالبا   75 •

اإيطاليا.

أشهر خريجيها وأساتذتها 
ال��ط��ب،  يف  ن��وب��ل  احلائز جائزة   •

دانيال بوفه. 
يف  ن��وب��ل  على جائزة  احل��ا���ص��ل   •

الفيزياء، اإنريكو فرمي. 
يف  ن��وب��ل  على جائزة  احل��ا���ص��ل   •

الفيزياء، اإميليو �صيغري.
مونتي�صوري.  • الطبيبة ماريا 

امل����ع����م����اري ب����ي����رتو  امل����ه����ن����د�����س   •
بيلو�صكي.

ال�صينمائي برناردو  امل����خ����رج   •
برتولوت�صي.

خريجو 
»ووريك« 
يسهمون 

بطفرة 
اقتصادية 
في الهند 

موقع جامعة ووريك
 احتفل خريجو جامعة »ووريك« 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة م�����ن اجل��ن�����ص��ي��ة 
م��ن  اخل����ام���������س  ال����ه����ن����دي����ة، يف 
دي�����ص��م��رب اجل��������اري، مب������رور 5٠ 
اجلامعة  ف��رع  افتتاح  على  عاما 
»ت��اج حم��ل« يف مدينة  يف  فندق 
نيو دلهي، م�صلطني ال�صوء على 
الدور الذي ا�صطلع به الطالب 

واخلريجون.
ال��ع��دي��د من  اأن  ري���ب يف  ال 
تخرجت  الهندية  ال�صخ�صيات 
اأدوارا  واتخذت  تلك اجلامعة  يف 
قيادية يف جمتمع املال واالأعمال 
املنتدب  الع�صو  ومنهم  الهندي، 
امل�������ص���ارك ل�����ص��رك��ة »ت�����ي يف اإ�����س 
»�صودار�صان  لل�صيارات،  موتورز« 
ف��ن��ي��و« ال����ذي ع���رب ع���ن ���ص��ع��ادت��ه 
ب��وج��وده يف ذل��ك احل��ف��ل قائال: 
ت���ع���ل���ي���م���ا يف ج���ام���ع���ة  »ت���ل���ق���ي���ت 
»واروي�������������ك«  ك�����ان م���زي���ج���ا م��ن 
الهند�صة واالإدارة، عزز عالقاتي 
ال��ع��امل��ي��ة يف  ال�����ص��ن��اع��ة  م���ع رواد 
جم����ال ال�������ص���ي���ارات وال��ق��ط��اع��ات 
االأخ������رى، مم���ا ج��ع��ل��ن��ي اأك��ت�����ص��ب 

خربة جتارية كبرة.
وك���ان���ت ت��ل��ك ال��ع��الق��ة مع 
»ل���ورد  اأ���ص��ت��اذي  م��ن  تعلمته  م��ا 
لنمو  حمفز  مبنزلة  بهات�صاريا« 
اأ�س« طوال  وجناح �صركة »تي يف 
ال���������3٠  ع���ام���ا امل���ا����ص���ي���ة، واإن���ن���ي 
مل��ح��ظ��وظ ب��ت��ع��ل��م��ي ال��ك��ث��ر من 

اأ�صتاذي  لورد بهات�صاريا«.
كلمات  االحتفالية  و�صهدت 
اجلامعة،  م��دي��ر  ن��ائ��ب  م��ن  لكل 
ال���ربوف���ي�������ص���ور ن��ي��غ��ل ث��ري��ف��ت، 
وم���وؤ����ص�������س ورئ���ي�������س جم��م��وع��ة 
»ووريك« للت�صنيع، الربوف�صيور 

لورد بهات�صاريا.
االحتفالية  يف  كلمته  ويف 
بهات�صاريا على خطة  ل��ورد  ع��رج 
دولة الهند للنهو�س باقت�صادها 
قائال: »و�صع رئي�س وزراء الهند 
للنهو�س  طموحة  خطة  م���ودي 
تريليون   2٠ بقيمة  باالقت�صاد 
دوالر اأم���رك���ي، وه���و م��ا ي���وازي 
ع�صر  الدولة  مقومات  م�صاعفة 
م����رات. وي��ق��وم ه���ذا ال��ن��م��و على 
ال�����ص��ن��اع��ات ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة، وه��و 
�صيكون  بذاته جديد  قطاع قائم 
االآن  ي�صاويه  م��ا  �صعف  م�صاويا 
و�صيحدث  الهندي،  االقت�صاد  يف 
ت��غ��ي��را ج���ذري���ا  ���ص��خ��م��ا؛ الأن���ه 
����ص���ي���وف���ر م����ئ����ات امل�����الي�����ني م��ن 
ال����وظ����ائ����ف اجل����دي����دة وف��ر���ص��ا 

تدريبية ل� 5٠٠ مليون �صخ�س«.
كبر  ح�صد  احل��ف��ل  ح�صر 
من  خريجي اجلامعة ومن�صوبو 
للت�صنيع   »واروي������ك«  جم��م��وع��ة 
ب��دور حم��وري  مم��ن ي�صطلعون 

يف حتول ومنو دولة الهند.
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دراسات

دراسة عن المخاطر النظامية
ألسهم الشركات السعودية

أحمد العياف 

تو�صلت درا�صة »اأثر خمرجات التحليل 
املايل على املخاطر النظامية لالأ�صهم 
لل�صركات  درا�صة حتليلية  ال�صعودية.. 
االأوراق  ���ص��وق  يف  امل��درج��ة  ال�صناعية 
املالية«، لالأ�صتاذ امل�صارك يف ق�صم اإدارة 
االأعمال بكلية العلوم االإدارية واملالية 
ب��اجل��ام��ع��ة، ال��دك��ت��ور اأ���ص��ام��ة ع��زم��ي 
ت���اأث���رات ذات  اأن ه��ن��اك  اإل����ى  ����ص���الم، 
دالل���ة اإح�����ص��ائ��ي��ة ل��ك��ل م���ن: متو�صط 
ومعدل  التداول  ون�صبة  الدين،  ن�صبة 
ال��ع��ائ��د يف ح��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة ل��ل�����ص��رك��ات 
املخاطر  على  ال�صعودية،  ال�صناعية 
اإذ  ال�صركات؛  تلك  الأ�صهم  النظامية 
ف�صر النموذج اخلطي املتعدد ما يزيد 
يف  احلا�صلة  التغرات  من   %51 على 

املتغر التابع. 

هدف الدراسة
ه���دف���ت ال���درا����ص���ة اإل�����ى اخ���ت���ب���ار اأث���ر 
لل�صركات  املايل  التحليل  نتائج  بع�س 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة، ك��م��دي��ون��ي��ة 
ال�����ص��رك��ة ورب��ح��ي��ت��ه��ا و���ص��ي��ول��ت��ه��ا، يف 
امل���خ���اط���ر ال���ن���ظ���ام���ي���ة الأ����ص���ه���م ت��ل��ك 
ال�صركات ممثلة مبعامالت بيتا لتلك 
االأ����ص���ه���م، وذل�����ك م���ن خ����الل اخ��ت��ب��ار 
ال��ع��الق��ة ب��ني امل��ت��غ��رات امل���ذك���ورة يف 
�صوق  يف  املدرجة  ال�صناعية  ال�صركات 
االأوراق املالية ال�صعودية خالل الفرتة 

من يونيو 2٠٠6 حتى يوليو 2٠11. 
وحت�����رت ال���درا����ص���ة اأث������را ميكن 
تتخذها  التي  املالية  للقرارات  قيا�صه 
وعائد  �صيولة  ب�صاأن  ال�صركات،  اإدارات 
وم���دي���ون���ي���ة ال�����ص��رك��ة ع��ل��ى خم��اط��ر 
بدورها  تعد  التي  النظامية  االأ�صهم 
من  ال�صهم  ت�صعر  يف  مهما  م��ر���ص��دا 

قبل ال�صوق.

قيمة العائد المطلوب
ال�صركات  م��ن  ك��ال  ال��درا���ص��ة  ت�صاعد 
اتخاذ  Stack Holders يف  واملهتمني 
ق������رارات اأك�����ر م��و���ص��وع��ي��ة يف ���ص��وء 
تتنا�صب  اإذ  حت��دي��دا،  اأك��ر  معلومات 
اال�صتثمار  على  املطلوب  العائد  قيمة 
املخاطر  م�صتوى  م��ع  ط��ردي��ا  تنا�صبا 

النظامية له.
 

الموارد االقتصادية الوطنية
ت��زداد  الوطنية  التنمية  منظور  وم��ن 
اأه��م��ي��ة ه���ذه ال��درا���ص��ة وب��خ��ا���ص��ة من 
امل��وارد  تخ�صي�س  تر�صيد  زي��ادة  حيث 
يعد  ق��ط��اع  يف  الوطنية  االق��ت�����ص��ادي��ة 
م��ن حيث احل��ج��م يف بور�صة  االأك���رب 
ه���ي االأو�����ص����ع يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة؛ 
لالأ�صهم  ال�����ص��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  بلغت  اإذ 
 ،2٠13 االأول  الربع  نهاية  يف  امل�صدرة 
1،452.46 مليار، اأي ما يعادل 387.32 
 818.272 منها  اأم��رك��ي،  دوالر  مليار 
م���ل���ي���ار ري������ال ل���ل���ق���ط���اع���ات )م��و���ص��ع 
م��ن   %56 ب��ن�����ص��ب��ة  اأي  ال�����درا������ص�����ة(، 
لالأ�صهم  االإجمالية  ال�صوقية  القيمة 

ال�صعودية )تداول، مار�س، 2٠13(.
 

قطاع الصناعة
كانت قيمة االأ�صهم املتداولة يف قطاع 

����ص���ه���را(،   62 )ب�����واق�����ع   2٠11/7/31
وب����ي����ان����ات ����ص���رك���ات ق���ط���اع اال����ص���م���ن���ت، 
و�صركات مدرجة يف �صوق االأوراق املالية 
يعرف  ك��ان  م��ا  ت�صكل  ك��ان��ت  ال�صعودية، 
ال�صركات  ع��دد  بلغ  اإذ  ال�صناعة؛  بقطاع 
)ال�صناعة  القطاعني  املدرجة يف هذين 
 2٠٠6 يونيو  بيانات   ح�صب  واالأ�صمنت( 
 38 للدرا�صة(،  الزمني  النطاق  )ب��داي��ة 
�صركة، قبل اأن يعاد هيكلة هذا القطاع يف 
عام 2٠٠8 اإلى قطاعات متخ�ص�صة هي:

ال���������������ص�������ن�������اع�������ات  ق�����������ط�����������اع   •
البرتوكيميائية.

باملديونية  النظامية  املخاطر  تتاأثر 
وبالربحية  اإيجابي  ب�صكل  وال�صيولة 

ب�صكل عك�صي.
لنموذج  التحديد  معامل  وب��ل��غ 
االنحدار املتعدد الذي يعرب عن هذا 

االأثر 512.٠.
وع���ل���ي���ه، مي��ك��ن ق���ب���ول ف��ر���ص��ي��ة  
ال���درا����ص���ة ال���ت���ي ت���ق���ول »ي���وج���د اأث���ر 
معنوية  م�صتوى  عند  اإح�صائيا   دال 
امل�صتقلة  املتغرات  من  لكل   )٠.٠5(
ال�صيولة،  ن�����ص��ب  م��ت��و���ص��ط  ال��ت��ال��ي��ة: 
وم��ت��و���ص��ط ن�����ص��ب ال���ع���ائ���د ع��ل��ى حق 

ال��رب��ع  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  ال�صناعة م��ن��ذ م��ا 
االأول من عام 2٠٠8، ت�صكل ما ن�صبته 
لالأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  م��ن   %52
امل���ت���داول���ة يف ال�������ص���وق، وق����د اأع���ي���دت 
ال��ث��اين من  ال��رب��ع  ب��داي��ة  يف  هيكلته 
عام 2٠٠8 لت�صبح �صركات هذا القطاع 
ق��ط��اع��ات ج���دي���دة ح�صب  م���وزع���ة يف 

التخ�ص�س.
 

38 شركة
النطاق  ال��درا���ص��ة  وعينة  جمتمع  �صمل 
وحتى   2٠٠6/6/28 ب��ني  املمتد  الزمني 

ال����ط����اق����ة وامل�����راف�����ق  ق����ط����اع    •
اخلدمية.

• ق��ط��اع ال���زراع���ة وال�����ص��ن��اع��ات 
الغذائية.

• ق���ط���اع ����ص���رك���ات اال���ص��ت��ث��م��ار 
املتعدد.

• قطاع اال�صتثمار ال�صناعي.
• قطاع الت�صييد والبناء.

يوجد اأثر ذو داللة اإح�صائية ملديونية 
ال�������ص���رك���ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 
و���ص��ي��ول��ت��ه��ا ورب��ح��ي��ت��ه��ا يف امل��خ��اط��ر 
اإذ  ال�صركات؛  تلك  الأ�صهم  النظامية 

�صركات  مديونية  ومتو�صط  امللكية، 
ق���ط���اع ال�������ص���ن���اع���ة ال�������ص���ع���ودي ع��ل��ى 
امل���خ���اط���ر ال��ن��ظ��ام��ي��ة الأ����ص���ه���م ت��ل��ك 

ال�صركات ب�صفتها متغرا تابعا.
امل��ت��غ��ر االأك������ر ت����اأث����را يف م��ع��ام��ل 
ب��ي��ت��ا ���ص��ه��م ال�������ص���رك���ة ه����و م��ت��و���ص��ط 
م���ع���دل ال���ع���ائ���د ع���ل���ى ح����ق امل��ل��ك��ي��ة، 
وتقل   ،)%1( واح��دة  بوحدة  بزيادته 
ق��ي��م��ة م��ع��ام��ل ب��ي��ت��ا ���ص��ه��م ال�����ص��رك��ة 
م��ع��ي��اري��ة  وح�����دة   )٠.538( مب���ق���دار 
م����ع ث���ب���ات ب���اق���ي ال����ع����وام����ل، ق��ي��م��ة 
بينما   ،)Standardized Beta(
اأن  امل��ذك��ور  النموذج  ظهر من خ��الل 
املتغر  ه��و  ال�صيولة  ن�صبة  متو�صط 
االأق�����ل ت���اأث���را؛ اإذ ب��زي��ادت��ه ب��وح��دة 
واحدة تزداد قيمة بيتا مبقدار 338.٠ 

وحدة معيارية.
مت تف�صر العالقة الطردية بني 
مبعامل  ممثلة  النظامية  امل��خ��اط��ر 
ال�صركة  و�صيولة  ال�صركة  �صهم  بيتا 
ممثلة مبتو�صط ن�صبة التداول )على 
ال��رغ��م م��ن ت��دين االأث����ر(، بقلة ميل 
املخاطر  لتجنب  ال�صعودي  امل�صتثمر 

خالل فرتة الدرا�صة.

التوصيات
 Stock امل����ه����ت����م����ني  ع�����ل�����ى   •
االعتبار  بعني  االأخ��ذ   Holders
بيتا  امل����وؤث����رة يف  ال���ع���وام���ل  اأث�����ر 
التي  ال�صناعية  ال�صركات  اأ�صهم 
ح���دده���ا من����وذج ه����ذه ال��درا���ص��ة 
اال�صتثمار، من  اتخاذ قرار  عند 
املخاطر  حيث مراعاة حم��ددات 
ال�صركة  )م��دي��ون��ي��ة  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
و����ص���ي���ول���ت���ه���ا وم�����ع�����دل ال���ع���ائ���د 
ع��ل��ى ح��ق��وق م��ال��ك��ي��ه��ا(، وال��ت��ي 
ب��دوره��ا ت��وؤث��ر يف م��ع��دل العائد 
املطلوب على اال�صتثمار )معدل 
اأي�صا يف  يوؤثر  وال��ذي  اخل�صم(، 

قيمة اال�صتثمار املتوقعة.
ال���������ص����رك����ات  اإدارات  ع����ل����ى   •
تاأثر  درج��ة  م��راع��اة  ال�صناعية 
امل����ذك����ورة ع��ل��ى قيمة  ال���ع���وام���ل 
ق��رارات توؤثر  املن�صاأة عند اتخاذ 
والعائد  واملديونية  ال�صيولة  يف 
على حقوق امللكية، اإذ اإن العامل 
االأه�����م ه���و م��ع��دل ال��ع��ائ��د على 
امل��ل��ك��ي��ة )رب��ح��ي��ة مالكي  ح��ق��وق 

ال�صركة(.
ل�صيولة  ي��ك��ون  اأن  ي��ف��رت���س   •
املالية،  للنظريات  وفقا  ال�صركة 
اأثر مهم يف درجة خماطر �صهم 
امل�صتثمر  تركيز  اأن  اإال  ال�صركة، 
يف �صوق االأوراق املالية ال�صعودية 
على ربحية مالكي ال�صركة، وقلة 
ت��رك��ي��زه ع��ل��ى ���ص��ي��ول��ت��ه��ا )ال��ت��ي 
لل�صركة(  اأم����ان  ه��ام�����س  تعطي 
قد ي��وؤدي اإل��ى عواقب خطرة يف 

ظروف معينة يف امل�صتقبل.
ب���ني قيمة  ال��ع��الق��ة  اخ��ت��ب��ار   •
ال�صعودية  ال�صناعية  االأ���ص��ه��م 

وخمرجات التحليل املايل.
•  اإ���ص��اف��ة ج��وان��ب اأخ����رى من 
ج���وان���ب ال��ت��ح��ل��ي��ل امل�����ايل مثل 
امل���خ���اط���ر ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة وك���ف���اءة 

ن�ش�ط املن�ش�أة.
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ثقافة

أدونيس التقليدي 
المتكّلس!

د. أحمد التيهاني

من املزعجات النا�صئة، ذلك اخللط بني ال�صعر وغره من اأجنا�س االأدب، 
اأح��ده��م يقدم جمموعة م��ن اخل��واط��ر النرية  ال��ذي يجعل  اإل��ى احل��د 

املفككة اإلى ناد اأدبي طالبا طباعتها بو�صفها ديوانا �صعريا نريا.
هذا اخللط ناجم عن ا�صت�صهال ال�صعر العائد اإلى توهم بع�س الكتبة 
اأنهم �صعراء ق�صيدة نر، جاهلني اأن ق�صيدة النر احلقيقية تتجاوز يف 
ال�صعوبة نظرتها االإيقاعية؛ ملا يتحتم اأن حتتوي عليه من عمق فل�صفي، 
و�صورة كلية تنتظم الق�صيدة كلها، ف�صال عن البنية الن�صية التي يجب 

اأن تتوافر على �شروط كثرية جتعل الن�س كتلة لغوية واحدة.
العربية،  ب�للغة  مكتوب  ن�س  يف  جتتمع  اأن  ي��ن��در  ال�����ش��روط  ه��ذه 
الكاتب  عاملنا  النر احلقيقيني يف  �صعراء ق�صيدة  ن��درة  يف�صر  ما  وذل��ك 
االإيقاع  ُيبقي  العربية، مما  النر  ندرة ق�صائد  ثّم  العربية، ومن  باللغة 
ال�صعر  جوهر  مكونات  م��ن  ج��زء  واأه���م  العربية،  الق�صيدة  م��ي��زات  اأه��م 
عند العرب، وهذا يعلل اهتمام دار�صي ال�صعر العربي املحدثني باملو�صيقا 
اللغة  املتلقي، اعتمادا على طبيعة  باأثرها يف  اخلارجية اهتماما يربطها 
العربية، وثرائها ال�صوتي، وعلى التاأمل يف دور االإيقاع يف اإي�صال جتربة 
ال�صفة  حتقيق  يف  االأق��وى  وم�صاعدها  ال�صورة،  ردي��ف  بو�صفه  ال�صاعر، 

اجلمالية.
اأكر  وعند  القدماء،  عند  واأو�صافه،  ال�صعر،  تعريفات  يف  والناظر 
نقاد الع�صر احلديث، يلحظ اأنهم ي�صتح�صرون االإيقاع بو�صفه العن�صر 
االأكر اأهمية يف متييز ال�صعر من غره، واإن مل يكن الوحيد، فاإنه يبقى 

العالمة االأولى.
ع بع�س املنقوالت عن باحثني ذوي اجتاهات اأدبية خمتلفة،  ولعل جمرْ
اأن املو�صيقا اخلارجية هي احلد الفا�صل  يك�صف عما ي�صبه االإجماع على 
حت�صر  اإذ  املنطوقة؛  اأو  املكتوبة  الكالم،  اأن��واع  من  وغ��ره  ال�ّصعر،  ب��ني: 
مة على غرها،   لفظة: »املو�صيقا«، يف اأكر تعريفات ال�ّصعر، وتربز، مقدَّ
من �صفاته، ومن ذلك قول الّدكتور ح�صني ن�صار: »ال�ّصعر – يف جوهره 
اإلى ذلك القوِل التفكُر النظري وحده، بل التتبع  – مو�صيقا، ال يوؤّدي 
ويوؤيد  ال�صعر،  جوهر  هي  املو�صيقا  اأن  يوؤكد  قول  وهو  اأي�صا«،  الّتاريخي 

ذلك بعاملني، مما ي�صي باإ�صرار الدكتور ن�صار على اأن ال�ّصعر مو�صيقا.
»الق�صيدة  بقوله:  الق�صيدة  ي��ع��رف  ف��اإن��ه  وادي  ط��ه  ال��دك��ت��ور  اأم���ا 
ت�صكيل جمايّل بلغة ذات اإيقاع مو�صيقّي«، فاالإيقاع املو�صيقي، عنده، �صمة 
الّدكتور ح�صني  الق�صيدة، ويذهب  تكّون  التي  الّلغة اجلمالّية  رئي�صة يف 
اللغة  وطبيعة  العربية،  الق�صيدة  اإيقاعية  بني  الربط  اإل��ى  عبداجلليل 
�صمة  مع  بدهي  توافق  العربي،  ال�صعر  مو�صيقا  اأن  يرى  وكاأنه  العربية، 
اأ�صلها  يف  ال��وزن  لغة  العربّية  »اللغة  يقول:  اإذ  العربية،  اللغة  يف  اأ�صيلة 
ومن�صئها، ويف معناها ومبناها، كما اأنها لغة التوافق ال�صوتي واالإيقاعي، 

فاحلروف تتبدل وفقا لقانون التماثل والتوافق ال�صوتي«.
االآراء  واأن  ال�صعر،  جوهر  املو�صيقا  ك��ون  على  اإجماع  هناك  اإذن، 
اأهم دعاة التجديد،  اأحد  اإن  ن��ادرة، حتى  التي �صذت عن هذا االإجماع 
نرية  اأّن  ي��رى  اأدون��ي�����س،  ال�����ص��وري  ال�صاعر  وه��و  وتطبيقا،  تنظرا 
الق�صيدة وهم من اأوهام املثقفني العرب الذين فهموا احلداثة فهما 
ال�صعرية  راأي��ه هذا يف الف�صل الرابع من كتابه عن  اأورد  خاطئا، وقد 
اأوه��ام  و�صمنه  واحل��داث��ة،  بال�صعرية  اخلا�س  الف�صل  وه��و  العربية، 
احلداثيني العرب، واملق�صود بهذا الوهم، كما ي�صفه، توهم بع�صهم اأن 
مترد ال�صاعر على االإيقاع اخلليلي، واالعتماد على الكتابة النرية، هو 
ما يخلق لق�صيدته احلداثة ال�صعرية؛ ولذا فاإنه يدح�س هذا الوهم 
الق�صيدة  من  حداثة  اأك��ر  اإيقاعية  ن�صو�صا  هناك  اأن  على  بتاأكيده 

النرية، والعك�س �صحيح كذلك.
ب�  ت�صفونهم  ال��ذي��ن  ل��الإي��ق��اع��ي��ني  ال�صعر  دع���وا  ال��ن��اث��رون:  اأي��ه��ا 
»املتكل�صني«، وابحثوا عن جن�س اأدبي غره، فلل�صعر اأهله الذين يدركون 

اأن االإيقاع اأ�صله.

إذا عسعسَ 
الليل

أحمد العياف 

جدة  معر�س  املا�صي،  االأ���ص��ب��وع  انطلق، 
للكتاب الدويل 2٠15، الذي ي�صتمر حتى 
بربنامج  اجل����اري،  دي�صمرب  م��ن   22 ال���� 
االأم�صيات  م��ن  ع��دد  على  ا�صتمل  ث��ق��ايف 

ال�صعرية والندوات وامل�صرحيات.
رئي�س  العليا،  اللجنة  ع�صو  واأك���د 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��امل��ع��ر���س، ال��دك��ت��ور 
���ص��ع��ود ك����ات����ب،  ت�����ص��ّك��ل جل��ن��ت��ي حتكيم 
امل�����ص��ارك��ة يف معر�س  الخ��ت��ي��ار االأع���م���ال 
ال���ف���ن���ون جل���ن���اح���ي ال�������ص���ور ال�����ص��وئ��ي��ة 
الوقت  يف  م�صرا  الت�صكيلية،  وال��ف��ن��ون 
ذاته اإلى اأن جناح اخلط العربي اأ�صندت 
م���ه���ام حت��ك��ي��م��ه واخ���ت���ي���ار اأع���م���ال���ه اإل���ى 
ال�����ص��ع��ودي��ة للخط  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
عبداهلل  الدكتور  يرتاأ�صها  التي  العربي 

فتيني.
وقال: »اأقيم املعر�س على م�صاحة 
���ص��ال��ة  اأك����رب  ل��ي��ك��ون  م2   2٠6٠٠ ب��ل��غ��ت 
باململكة مبمرات  عر�س موجودة حاليا 
وجتهيزها  ك��م،   3.5 على  طولها  ي��زي��د 
املتطلبات  ب��ك��ل  ال���داخ���ل  م���ن  ب��ال��ك��ام��ل 
ال����الزم����ة ل������دور ال���ن�������ص���ر، واخل����دم����ات 
اخل�����ارج�����ي�����ة ك����امل����ط����اع����م وامل�����ق�����اه�����ي، 
وا�صرتاحات العوائل، ومالهي االأطفال، 
اإ�صافة لبناء م�صرح متكامل يت�صع الأكر 
خمتلف  فيه  �صتقام  �صخ�صا،   25٠ م��ن 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، وجت��ه��ي��ز ث��الث 
تعر�س  الفنون  متحف  مب�صّمى  �صاالت 
الت�صكيليني،  الفنانني  اأعمال  اأبرز  فيها 

واخلطاطني، وال�صور ال�صوئية«.
اأن تكون  اآخ����ر، ت��ق��رر   م��ن ج��ان��ب 
اأم�صيات  تت�صمن  يومية  فعاليات  هناك 
وم�صرحيات،  ثقافية،  ون���دوات  �صعرية، 
عليها  ي�صرف  والطفل  ل��الأم  وفعاليات 
ج��م��ي��ع��ه��ا ن���خ���ب���ة م����ن ك����ب����ار امل��ث��ق��ف��ني 

واملتخ�ص�صني.

متحف الفنون 
مت اإن�صاء م�صطح فني متنوع، اأطلق عليه 

متحف الفنون، وي�صمل ما يلي:
 

الفن التشكيلي والنحت
ت���ع���د م���دي���ن���ة ج�����دة ق����اع����دة اأ����ص���ي���ل���ة يف 
وفيها  الت�صكيلية،  الفنون  حركة  تطور 
الرائدة  االأ�صماء  من  كثر  ظهر  ومنها 
ك��ال�����ص��ي��دة ���ص��ف��ي��ة ب��ن��ت زق����ر، وال��ف��ن��ان��ة 

احلليم  عبد  والدكتور  املو�صلي،  منرة 
وال��ف��ن��ان طه  ي��رح��م��ه اهلل-،  ر����ص���وي - 
�صبان، وهو اأول رئي�س لبيت الت�صكيليني 
عزيز  �صياء  وال��ف��ن��ان  وج���دة،  اململكة  يف 
���ص��ي��اء، وال��ف��ن��ان ه�����ص��ام ب��ن��ج��اب��ي، وه��و 
والفنان  الت�صكيليني،  لبيت  رئي�س  ثاين 
عبد اهلل اإدري�س، والفنان اأحمد فلمبان، 
وغ��ره��م من  ن���واوي،  اهلل  والفنان عبد 
خريجي اأول بعثة متخ�ص�صة يف الفنون 

الت�صكيلية اإلى اإيطاليا. 
وحري مبعر�س الفن الت�صكيلي اأن 
يكون حا�صنا لهم ولغرهم ممن مل يتم 
و�صخ�صوهم  اأع��م��ال��ه��م  لتكون  ذك��ره��م، 

الفنية ممثلة يف املعر�س.

الخط العربي
ي��ك��ون للخط  اأن  امل��ع��ر���س على  ح��ر���س 
ال��ع��رب��ي ح�����ص��وره ال���ب���ارز، ال���ص��ي��م��ا اأن 
ق��وام  ميثل  وم�صمونه  ور�صمه  ب�صمته 
واأ���ص��ا���س  ب��ه��ا،  ال��ت��ي نفتخر  ح�����ص��ارت��ن��ا 
اأم��ام��ن��ا  ال��ت��ي تتمثل  ج��وه��ر م��ع��رف��ت��ن��ا 
ح�����ص��ي��ا يف اأروق���������ة ومم��������رات م��ع��ر���س 
ال��ك��ت��اب ال����دويل ال��ق��ائ��م ح��ال��ي��ا ب��ج��دة. 
اأعماال  حتوي  قاعة  تكوين  كان  وعليه، 
م��ت��ن��وع��ة ل��ك��ب��ار اخل��ط��اط��ني وم���ن ك��ان 
متميزا يف ر�صمه، مع التعريف بعدد من 
اخلط  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ال�صخ�صيات 
ك��ردي  كال�صيخ حم��م��د ط��اه��ر  ال��ع��رب��ي 
لتعريف  اإفراد م�صاحة  وغره، وكذلك 
ال��ن��ا���س مب��و���ص��وع ن�����ص��ق ال��ك��ت��اب��ة على 

الك�صوة ال�صريفة.

التصوير الضوئي
اأ�صا�صية  رك��ي��زة  ال�صوئي  الت�صوير  ب��ات 
يف عامل الفنون، وله رواده وحمرتفوه، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة  اأن م��دي��ن��ة ج����دة  وب�����ص��ب��ب 
اأ���ص��ب��ح��ت ���ص��م��ن م���دن ال�����رتاث ال��ع��امل��ي 
يف ال��ي��ون�����ص��ك��و، ك���ان ال���ق���رار ب����اأن ت��ك��ون 
املعر�س  يف  امل��خ��ت��ارة  ال�صوئية  ال�����ص��ور 
تكري�صا  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  ب��امل��دي��ن��ة  خ��ا���ص��ة 
املعر�س  ل���زوار  وتعريفا  بها،  لالحتفاء 
ع��الوة  ب��ه��ا،  املعمارية  اجلماليات  ب��اأه��م 
املعامل  م��ن  لعديد  الفنية  ال�����ص��ور  على 

اجلمالية البارزة يف املدينة .
اأب��واب��ه من  يفتح  املعر�س  اأن  يذكر 
ال�1٠ �صباحا وحتى ال�1٠ م�صاء، با�صتثناء 
اإذ يبداأ من الرابعة ع�صرا  يوم اجلمعة، 

وي�صتمر حتى العا�صرة م�صاًء.

انطالق »جدة للكتاب«
بأمسيات وندوات ومسرحيات

جدول الفعاليات
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إعالم

أسبوعية جامعة الملك خالد

ات
اء
فض

أسماء في اإلعالم

الخوف من 
االختبارات 

مرام ال هيف
ب���راأي���ك م��ا ���ص��ع��ور اخل����وف من 
االخ�����ت�����ب�����ارات؟ وك����ي����ف ت���ك���ون 
الطالب  لدى  النف�صية  احلالة 

والطالبات قبلها؟
وليد  ع���ام  ب�صكل  اخل���وف 
اأفكار معينة، ويعد �صيئا طبيعيا 
يف ح���ي���اة االإن�������ص���ان ال��ي��وم��ي��ة، 
و�صعور اخلوف من االختبارات 
حتدث  م��وؤق��ت��ة  انفعالية  ح��ال��ة 
اأو  ال����ط����ال����ب،  ����ص���ع���ور  ن��ت��ي��ج��ة 
ال���ط���ال���ب���ة، ب������اأن االم���ت���ح���ان���ات 

موقف يهدد �صخ�صيته.
 وع�������ادة م����ا ي����راف����ق ه���ذه 
احلالة التوتر والقلق والتفكر 
ب��ط��ري��ق��ة ���ص��ل��ب��ي��ة ت��ت��داخ��ل مع 
ال��رتك��ي��ز امل���ط���ل���وب، وال�����ص��ع��ور 
واالأرق،  بالتوتر  االختبار  ليلة 
واأي�����������ص�����ا ال���������ص����ع����ور ب��خ��ف��ق��ان 
ال��ق��ل��ب وال�����ص��ي��ق ق��ب��ل واأث���ن���اء 
ت��اأدي��ة االخ��ت��ب��ار. وه��ذه االأم��ور 
يف  االأداء  يف  �صلبي  ب�صكل  توؤثر 

االختبار.
�صحيح اأن ارتفاع م�صتوى 
القلق واخلوف من االختبارات 
يعود لكونها ترتبط بكثر من 
االأمور امل�صرية، مثل: القبول 
اأو احل�����ص��ول على  ب��اجل��ام��ع��ات 

وظيفة ما.
وق�����د ق�����ال ال���ب���اح���ث ب��ي��ل 
اأن  تنجح  لكي  »يجب  كو�صبي: 
اأك��ر  النجاح  يف  رغبتك  ت��ك��ون 

من خوفك من الف�صل«.
الطالب  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ل���ذا، 
ع��ل��ى  ي���ت���وك���ال  اأن  ال���ط���ال���ب���ة  و 
اهلل ع����ز وج�����ل وي��ت��غ��ل��ب��ا ع��ل��ى 
اأن  نن�صى  ال  خوفهما. واأي�صا 
ل��ك��ل م���ن ال��ب��ي��ت وامل����دار�����س اأو 
ان��ت�����ص��ال  يف  دورا  اجل����ام����ع����ات 
م��ن  ال����ط����ال����ب����ة  اأو  ال����ط����ال����ب 
احل����ال����ة ال��ن��ف�����ص��ي��ة ال�����ص��ل��ب��ي��ة 
من  وال��ق��ل��ق  ب��اخل��وف  املتعلقة 
االختبارات. واهلل ويل التوفيق.

كلمة وقفة مع الشبيلي..  خبرة واسعة 
مدعومة بأرضية أكاديمية

ال�صبيلي  �صالح  ب��ن  ال��رح��م��ن  عبد  ول��د 
ع���ام1944.  بالق�صيم،  العنيزة  مدينة  يف 
مار�س االإعالم امل�صموع واملرئي منذ وقت 
الريا�س  اإذاع��ة  تاأ�صي�س  واأ�صهم يف  مبكر، 
وت��ل��ي��ف��زي��ون��ه��ا، ك��م��ا ق����دم ال���ع���دي���د من 
املقاالت  العديد من  اأي�صا  وله  الربامج. 
والكتب املن�صورة. وهو اأول �صعودي ح�صل 
ناله عام  اإذ  االإع���الم،  ال��دك��ت��وراه يف  على 

1971 من جامعة اأوهايو االأمركية.
اأظفاره،  نعومة  االإع��الم منذ  اأح��ب 
يف  �صنة،   12 �صن  امل��ق��االت يف  كتابة  وب���داأ 
يكتب  كان  التي  الظهران،  اأخبار  جريدة 
وا�صتهر  »من غر تطويل«،  زاويته  فيها 
مب�صمى موؤرخ االإعالم ال�صعودي، خلربته 
الوا�صعة ومعاي�صته خمتلف املراحل التي 

مر بها االإعالم ال�صعودي.

حياته المهنية
يف  للتلفزيون  العام  املدير  من�صب  �صغل 
اململكة عام 1971، ، ثم عني وكيال لوزارة 
االإعالم ، كما عمل ع�صو هيئة تدري�س يف 
جامعة امللك �صعود، واأي�صا وكيال لوزارة 
للمجل�س  ع��ام��ا  واأم��ي��ن��ا  ال��ع��ايل،  التعليم 
االأعلى للجامعات، وتولى رئا�صة جمل�س 
ل��ل�����ص��ح��اف��ة،  اجل����زي����رة  م��وؤ���ص�����ص��ة  اإدارة 
ال�صعودية  لل�صركة  اال�صت�صاري  واملجل�س 

لالأبحاث والت�صويق.
وع��م��ل ع�����ص��وا مب��ج��ل�����س ال�����ص��ورى، 
االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  يف  ع�����ص��و  االآن  وه�����و 
العربية  لغته  اإل��ى  وباالإ�صافة  لالإعالم. 
باللغتني  التحدث  ال�صبيلي  يجيد  االأم، 

االإجنليزية والفرن�صية.

مؤلفاته
ت��زخ��ر امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��دد ك��ب��ر من 
موؤلفات الدكتور عبد الرحمن ال�صبيلي، 

ومنها ما يلي:
عبدالعزيز بن  في�صل  • امللك 

اأف�صل اإعالم  • نحو 
واأعالم • اإعالم 

ال�����ص��ب��ي��ل��ي..  اهلل  ال��ع��ب��د  ���ص��ال��ح   •
حياته و �صعره

ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  االإع�������الم   •
ال�صعودية.. درا�صة توثيقية

جبر بن  • حممد 
ت��اري��خ  م���ن  وث��ائ��ق��ي��ة  • ���ص��ف��ح��ات 
ال���ع���رب���ي���ة  امل���م���ل���ك���ة  االإع������������الم يف 

ال�صعودية
اجلا�صر • حمد 

• امللك عبدالعزيز واالإعالم
الرحمن عبد  بن  • م�صاعد 

عبد  ب��ن  م�صاعد  االأم���ر   •
الرحمن اآل �صعود

اإعالم بال  • اأعالم 
ع��ب��دال��رح��م��ن  ب���ن  • خ��ال��د 

ال�صديري
خم�س بن  عبداهلل  • ال�صيخ 

حمد  تراث  واأهلها  • عنيزة 
اجلا�صر

العنقري • اإبراهيم 
ال�صبيلي احلمد  • حممد 

االإ�صالم  هبة  اأ�صد  • حممد 
الأوروبا

يف  واأق���������������الم  ������ص�����وائ�����ح   •
ال�صيا�صة والثقافة واالإعالم

..NIFO_16 موقع
نقل الحقيقة من قلب الحدث

ليال الشهري
يعد ح�صاب NiFO_61  امل�صمى ب� Saudi Military من احل�صابات اجلديدة على موقع التوا�صل االجتماعي »تويرت«. وتقوم 
فكرته على ت�صوير و�صرح كل ما يحدث للجنود يف احلد اجلنوبي، ويديره اأحد هوؤالء املرابطني، مما يجعل له م�صداقية اأكرب 

ويتيح له �صرعة يف ن�صر االأخبار والتطورات امليدانية، متفوقا على خمتلف و�صائل االإعالم.
اإليه،  املوجهة  واال�صتف�صارات  االأ�صئلة  جميع  عن  وُيجيب  احل��دث،  قلب  من  الفيديو  مقاطع  ي�صور  املوقع  على  امل�صرف 
وينفي كل االإ�صاعات التي قد ين�صرها البع�س. يوجد 11 األف متابع لهذ ا احل�صاب يف تويرت،  بينما ميتلك 68 األف متابع على 
ان�صتغرام،  وهو، كما ي�صفه متابعوه، جمرد ناقل وداعم ور�صول ينقل االأو�صاع ويو�صح من كثب كيف اأن اجلنود املرابطني مل 
يتهاونوا ولو حلظة يف الدفاع عن بالد احلرمني. ويرى مراقبون اأن املوقع يوؤدي عمال اإعالميا جبارا، واأنه يت�صدر احل�صابات 

املهمة لكل �صخ�س يريد الو�صول اإلى اأخبار اجلنود البا�صلني ويومياتهم، ويقطع دابر كل اإ�صاعة.
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تقنية

تويتر للتوجيه
ال الوجاهة

حسن أحمد العواجي

ريتويت

أشهر خمسة مواقع على اإلنترنت

يوتيوب
 Youtube

• عدد الزوار شهريا 
170 مليون زائر

• القيمة السوقية 
70 مليار دوالر.

أمازون
 Amazon

• عدد الزوار شهريا
140 مليون زائر.

• القيمة السوقية 
175 مليار دوالر.

ويكيبيديا 
 Wikipedia

• عدد الزوار شهريا
374 مليون زائر.

• القيمة السوقية
غير معلنة.

غوغل
Google

• عدد الزوار شهريا 
1.2 مليار زائر.

• القيمة السوقية 
368 مليار دوالر.

فيسبوك
 Facebook

• عدد الزوار شهريا 
164 مليون زائر.

• القيمة السوقية 
260 مليار دوالر.

»اأنت م�صوؤول عن هذه التغريدة«.. جملة غرد بها احل�صاب 
�صعودي  مغرد  على  ردا  امل��خ��درات  مكافحة  لهيئة  الر�صمي 
املدار�س  عند  لالأطفال  من�صطة  حبة  اآالف   1٠ بن�صر  تعهد 
ان��ت��ق��ام��ا الإي���ق���اف الع����ب ف��ري��ق��ه امل��ف�����ص��ل ب��ت��ه��م��ة ت��ع��اط��ي 
املن�صطات، ولكن �صرعان ما تدارك املغرد ما قال، واأ�صح باأنه 

كان يق�صد حبوب القهوة على �صبيل املزاح!
ي��ع��ل��م اجل��م��ي��ع اأن ت���وي���رت ي��ح��ت��ل امل���رت���ب���ة االأول�������ى يف 
يتبادل  وف��ي��ه  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ص��ل  ب�صبكات  ال�����ص��ع��ودي��ة 
املغردون، من م�صايخ وم�صاهر وفنانني وحتى العامة، �صيال 
ممن  حتى  بع�صها،  خ��رج  التي  والتعليقات  االت��ه��ام��ات  م��ن 
واللباقة دون مراعاة  االأدب  ق��دوة، عن حدود  كنا نعتقدهم 
م�صوؤولية  اأي  احلائط  عر�س  �صاربني  والتبعات،  للعواقب 
اأن من  اإال من رحم ربي، موؤكدين  اجتماعية على عاتقهم، 

اأمن العقاب اأ�صاء االأدب!
ما لفت انتباهي فعال يف التغريدة املتوّعدة اأن الرد جاء 
�صريعا  من هيئة مكافحة املخدرات، وهو جتاوب مقدر ت�صكر 
عليه هيئة مكافحة املن�صطات. وليت كل وزارة اأو منظمة اأو 
هيئة اأو حتى جمعية معنية باأي ق�صية ما، تعي م�صوؤوليتها 
التوا�صل  �صبكات  عرب  ين�صر  ما  جت��اه  الفور  على  وتتفاعل 
اأننا ال نرى ذلك، فكم من وزارات وهيئات  االجتماعي، بيد 
عرب  الر�صمية  ح�صاباتها  م��ن  جعلت  وجمعيات  ومنظمات 
�صبكات التوا�صل االجتماعي للتباهي فقط دون اأن يكون لها 
دور يف ربط املجتمع اخلارجي بالداخلي وتنويره من خالل 

التوا�صل اأو الرد على اال�صتف�صارات.
م��ع ح��االت اخلطف  ي���زداد تفاعلنا  يف تويرت حت��دي��دا، 
وحتى  والطائفي  والعرقي  واجل�صدي  اللفظي  واالع��ت��داء 
يحدث  عما  م�صوؤولون  جميعا  اأن��ن��ا  منطلق  م��ن  ال�صخ�صي 
يف جمتمعنا. ولكوننا عاطفيني اإلى حد ال�صذاجة، يجب اأن 
»اأنت  تغريدة جملة  اأي  كتابة  دائما قبل  اأعيننا  ن�صع ن�صب 

م�صوؤول عن هذه التغريدة« واأن نعي املق�صود بها.

 ThinkPad P40
حاسب متحول من 
لينوفو للمصممين 
والمهندسين

عن   Lenovo لينوفو  �صركة  اأعلنت 
ح��ا���ص��ب م��ت��ح��ول ج���دي���د ي�����ص��ت��ه��دف 
امل�����ص��م��م��ني وامل��ه��ن��د���ص��ني وب���ق���درات 
اإذ  املكتبية،  احلا�صبات  متاثل  عالية 
 Core i7 اإن��ت��ل  ن��وع  زود مبعالج م��ن 
ومعالج  ب��اي��ت  جيجا   512 وب�صرعة 
 Quadro ن�������وع  م�����ن  ر�����ص����وم����ي����ات 
وذاك�����رة   SSD ن����وع  م���ن   M500M
ب��اي��ت،  ج��ي��ج��ا   16 �صعتها  ع�����ص��وائ��ي��ة 
 1440X2560 اإ�صافة اإلى �صا�صة بدقة
تدعم تقنية اللم�س والفلم مع تزويد 
اجل��ي��ل  ب��ت��ق��ن��ي��ة   ThinkPad P40
 P40 اأن   واأك��د لينوفو   .LTE الرابع 
�صيكون متوافرا يف االأ�صواق يف الربع 
االأول من عام 2016  وب�صعر يبداأ من 

1399 دوالرا اأمركيا.

جديد ألعاب الفيديو
Just Cause 3

�صدر االأ�صبوع املا�صي يف �صوق األعاب الفيديو اجلزء الثالث من لعبة Just Cause 3، وهي من نوع االآك�صن واملغامرات، وتدور اأحداثها بعد ع�صر �صنوات من اجلزء 
الثاين. وتوا�صل يف هذا اجلزء، �صخ�صية ريكو مغامراتها مبنطقة قبالة �صاحل البحر االأبي�س املتو�صط، ويتميز اجلزء عن �صابقه بكرة االأ�صلحة وتنوعها ليعطي 
 Just على اأن ت�صفي مل�صة من األعاب العامل االفرتا�صي املفتوح. و�صتتوافر Avalanche Studios الالعب جتربة جديدة مع هذه ال�صل�صة التي حر�صت ا�صتوديوهات

Cause3 على اأجهزة PS4 و Xbox One و PC ب�صعر قدره 59،99 دوالرا اأمركيا.
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إستراحة آفاق

أحداث
1577: ال�صر فرن�صي�س دريك يقلع من ميناء بليموث االإجنليزي 

بادئا رحلته حول العامل.

1642: امل�صتك�صف الهولندي اأبل تا�صمان ي�صل اإلى نيوزيلندا.
1920: ع�صبة االأمم تعلن عن تاأ�صي�س املحكمة الدائمة للعدل 

الدويل وذلك لت�صوية النزاعات الدولية.

1941: املجر ورومانيا تعلنان احلرب على الواليات املتحدة، 
وذلك اأثناء احلرب العاملية الثانية.

1947: مقتل 12 فل�صطينيا بعد اأن اإرتكبت »كتيبة بلماح الثالثة« 
جمزرة »بقرية ح�صا�س«.

1949: الكني�صت ي�صوت ل�صالح نقل عا�صمة اإ�صرائيل اإلى 
القد�س، وتاأ�صي�س جهاز املو�صاد.

1988: رئي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية يا�صر عرفات يلقي 
خطابا اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف جنيف دعى فيه اإلى 

�صنع �صالم ال�صجعان.

1990: رئي�س جنوب اأفريقيا فريديريك ويليم دي كلرك يلتقي 
مع رئي�س املوؤمتر الوطني االأفريقي نيل�صون مانديال.

1996: انتخاب الدبلوما�صي الغاين كويف اأنان اأمينا عاما لالأمم 
املتحدة خلفا لبطر�س بطر�س غايل.

2002: االحتاد االأوروبي يعلن موافقته على ان�صمام قرب�س 
والت�صيك واإ�صتونيا والتفيا وليتوانيا وهنغاريا ومالطا وبولندا 

و�صلوفاكيا و�صلوفينيا وذلك ابتداء من 1 يناير 2004.

والدات
1533: امللك اإريك الرابع ع�صر، ملك ال�صويد.

1553: امللك هري الرابع، ملك فرن�صا.
1797: هاير�س هاينه، �صاعر اأملاين.

1816: اإيرن�صت فرنر فون �صيمنز، خمرتع اأملاين.

وفيات
1048: اأبو الريحان البروين، عامل يف الريا�صيات

والفيزياء والفلك.

1521: امللك مانويل االأول، ملك مملكة الربتغال ال� 14.
1754: ال�صلطان حممود االأول، ال�صلطان العثماين ال� 25.

1769: كري�صتيان فور�صتيغوت غيلرت، �صاعر اأملاين.
1863: فريدري�س هيبل، كاتب اأملاين.

1930: فريتز بريغل، عامل كيمياء من�صاوي حا�صل
على جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1923.

1932: اأحمد �صوقي، �صاعر م�صري ملقب »باأمر ال�صعراء«.
1935: فيكتور غرينيار، عامل كيمياء فرن�صي حا�صل على جائزة 

نوبل يف الكيمياء عام 1912.

شكرا لك
ال اأحد ي�صتطيع اأن يقلل من قيمة وتاأثر التحفيز يف اأداء املروؤو�صني 
ترتبط  املوؤ�ص�صات  تواجه  التي  امل�صكالت  فالعديد من  اأي وظيفة؛  يف 
بفقدان ثقافة التحفيز واإم�صاك االإدارة يدها عن بذل العطاء املادي 

واملعنوي ملوظفيها.
احلديث هنا يتعلق بتبادل االأدوار اإذ ُيحفز املوظف مديره ويثني 
عليه وي�صعل طاقته بكلمات ووقفات وم�صاركات يف االإجناز. واملدير هو 
اأن مقعد االإدارة �ُصلب  اإن�صان له م�صاعره اخلا�صة ولي�س كما نت�صور 
القرارات  اإ�صدار  على   دوره��ا  يقت�صر  اآل��ة  اإل��ى  فتحّول  اإن�صانيته  منه 

والتعليمات.
ومن وجهة نظر خا�صة، اأرى اأنه يخطئ من يظن اأن دور  املدير 
حتفيز موظفيه  وهو ال يبادله الثناء،  فعدم مبادلة املدير التحفيز 
هي  اأنانية من املوظف الذي ينتظر دائماً عطاء مديره بالكلمات بينما 

يبخل هو على مديره.
من ال ي�صكر النا�س ال ي�صكر اهلل، و�صكر املدير والثناء عليه واجب 
عندما يح�صن �صنعا كما اأن نقده واجب عندما يق�صر. وي�صعد املدير 

بتقدم موظفي االإدارة، وبذلك ي�صعر باأنه على الطريق ال�صحيح.
وملا كانت العني تقع دائما على اجلوانب ال�صلبية، فاإن من املتوقع 
بكل  ب�صر  وهو  بالتق�صر،  التهامات  الآخ��ر  اآن  من  املدير  يتعر�س  اأن 
تاأكيد ي�صيب ويخطئ. وهنا ياأتي الثناء ليخفف من اأمله ويح�صنه من 
الوقوع يف دائرة الإحب�ط، فم� اأ�شعب اأن يجتهد املدير ويقدم اأف�شل 
ما لديه ومع تق�صر وارد اأو خطاأ غر مق�صود يقع فري�صة يف �صباك 

حمرتيف ت�صيد االأخطاء!
اأيها املدير، نقدر جهدك املتميز.. نفخر باأننا نعمل معك.. نتعلم 
منك ونقدر التحديات التي تواجهها. نعدك اأن نقدم اأف�صل ما لدينا 
اأمامي طريق  القلب ملن فتح  اأف�صل ما لديك. �صكرا من  الأنك تقدم 
االأمل و�صبيل النجاح وتعلمت منه كيف يكون التفاين واالإخال�س يف 
العمل. وحتى تتحول الكلمات اإلى اأفعال، فاأنا هنا، بنية يعلمها اخلالق، 
اأتوجه بكل ال�صكر والتقدير وباأثر رجعي لكل مدير متميز عملت معه 

يف ال�صابق، واأتقدم بالكلمات ذاتها ملدير اأت�صرف بالعمل معه حاليا.

نايف محمد القحطاني 
سكرتير المشرف العام

على صحيفة آفاق

محررون

هذا اليوم
في التاريخ

13 ديسمبر

غسيل دماغ
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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

هل تعلم؟

أصغر كلبة في العالم
اأ�صغر كلبة  من املتوقع اأن حتمل الكلبة التي اأطلق عليها ا�صم »بيون�صي« يف كاليفورنيا لقب 
اإذ اإن حجمها اأ�صغر من هاتف  اأ�صبوعني؛  يف العامل، بعدما جنت من املوت عند والدتها قبل 
اأن وزن »بيون�صي« عند والدتها  التفا�صيل  »اإيفون« واأكرب قليال من حجم بطاقة عمل.  ويف 
قبل اأ�صبوعني كان 28 غراما، وكانت من دون نب�س تقريبا، لكن االأطباء متكنوا من اإ�صعافها، 
عن  يزيد  ال  حجمها  اأن  وبخا�صة  ال��ع��امل،  يف  كلبة  اأ�صغر  لقب  ملنحها  ي�صعون  مربوها  وب��ات 
جمرد بطاقة عمل �صغرة، وفقاً لوكالة »يو بي اآي« لالأنباء. وتعر�س »بيون�صي« للتبني خالل 
بغية  القيا�صية؛  ل��الأرق��ام  جيني�س  مو�صوعة  ل��دى  بطلب  ر�صميا  التقدم  مت  بينما  اأ�صبوعني، 

منحها لقب »اأ�صغر كلبة يف العامل«.
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• أكثر الكائنات حدة في سمعها وبصرها 
هي الذئاب والنعام.

• لألخطبوط ثالثة قلوب.

• السالحف ليس لها أسنان.

• مؤخرة اللسان هي التي تميز المذاق المر.

• دموع الفرح أكثر ملوحة
من دموع الحزن.

• الثعابين تبدل جلودها ثالث أو أربع
مرات في السنة.

• عضالت جفن العين تتحرك
100 ألف حركة في اليوم.



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

آخر موعد لالعتذار عن مقرر دراسي

بدء االختبارات لمواد اإلعداد العام والعملي واالنتساب

بدء االختبارات النهائية

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

من 13 إلى 15 جمادى األولى 1437

8 ربيع األول 1٤٣٧

9 ربيع األول 1٤٣٧

16 ربيع األول 1٤٣٧

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

218

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

196227228229

مشمس غائم
جزئيا

دورات للمعدالت 
المنخفضة 

تناول عميد كلية الهند�صة يف لقاء اأجرته 
املا�صي،  عددها  يف  ون�صرته  »اآف���اق«،  معه 
من  امل��ت��دن��ي��ة  امل��ع��دلت  اأ���ص��ح��اب  م�صكلة 
يجدون  ل  الذين  الهند�صة،  كلية  خريجي 
احلاجة  رغم  تخرجهم،  بعد  يوظفهم  من 

املا�صة اإلى املهند�صني ال�صعوديني.
وذكر اأن الهيئة ال�صعودية للمهند�صني 
ال�صنوات  خ��الل  الفعلي  احتياجها  تقدر 

اخلم�ص املقبلة ب�20 األف مهند�ص.
اخلا�ص  ال��ق��ط��اع  اأن  ال��غ��ري��ب  ول��ك��ن 
املعدلت  ذوي  اخلريجني  توظيف  يرف�ص 
ال�صعيفة، رغم اأن املجال بحا�صة ما�صة اإلى 

متخ�ص�صني �صعوديني. 
تقوم  ل  مل����اذا  م��ا���ص��ب��ق،  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
اجل��ام��ع��ات ب���دور اأك���رب يف اإحل����اق ه���وؤلء 
املتدنية  امل��ع��دلت  اأ���ص��ح��اب  اخل��ري��ج��ني 
من   يتمكنوا  لكي  ال��ت��خ��رج  بعد  ب����دورات 
ت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م وي��واك��ب��وا غ��ريه��م اأو 

يناف�صوهم يف امليدان؟
من ال�صروري اأن يفكر املعنيون بكليات 
ل  حتى  ناجعة  عاجلة  بحلول  الهند�صة 
يظل املعدل املتدين عائقا اأمام اأ�صحابه يف 

طريق م�صتقبلهم املهني.

الصفحة األخيرة

التطوير 100
تبقى عدة اأعداد لت�صل �صحيفة اآفاق اإلى العدد التطويري ذي 
قبل  ب��داأت  التي  اجل��دي��دة  التطويرية  مرحلتها  يف   1٠٠ الرقم 
ينتظرون هذه  »اآف��اق«  والزميالت يف  والزمالء  حوايل عامني، 
املنا�صبة التي نحتفي بها قريبا مب�صيئة اهلل تعالى، و�صيتزامن 
اإعالميا  �صيمثل منربا  ال��ذي  اآف��اق«،  »�صالون  تد�صني  ذلك مع 

داعما لتحرير ال�صحيفة. 
 اإن م��ن��ظ��وم��ة »اآف�����اق« م��ن و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي 
لهذه  عديدة  خمرجات  متثل  واالإلكرتونية  الورقية  والطبعة 
اجلامعات  يف  نظراتها  بني  من  املتميزة  اجلامعية  ال�صحيفة 

ال�صعودية.
 اإن العدد التطويري ال� 1٠٠ ميثل ا�صتمرارا لنهج التطوير 
منا�صبة وحمطة من  ال�صحيفة، وهو جمرد  عليه  داأب��ت  ال��ذي 
حمطات عديدة وقفت خاللها »اآفاق« وانطلقت منها اإلى وثبات 
ال�صحيفة  ه��ذه  وم�صامني  اأ���ص��ك��ال  مبختلف  ناه�صة  ج��دي��دة 

الرائدة.

أسبوعية جامعة الملك خالد

طائرة »أمازون« بدون طيار
طائرة  بوا�صطة  التو�صيل  خدمة  الإلكرتوين  »اأم��ازون«  متجر  اأطلق  يومني،  خالل  التو�صيل  خدمة  من  بدل 
بدون طيار )قيد التجريب حاليا( ميكنها تو�صيل الطلبات اإلى اأ�صحابها خالل ن�صف �صاعة اأو ما يقارب، طاملا 
اأن �صاحب الطلب ي�صكن يف موقع قريب ن�صبيا من اأحد مراكز توزيع »اأمازون«، واأن وزن الطلبية منا�صب لهذه 
اخلدمة. اخلدمة، عند اإطالقها ر�صميا �صتتوفر بداية يف اململكة املتحدة اأول ثم يف الوليات املتحدة. علينا 

النتظار بع�ص الوقت قبل اأنن ن�صتفيد منها يف منطقة ال�صرق الأو�صط.
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