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أسبوعية جامعة الملك خالد
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حوالي 70 ألف طالب وطالبة
يؤدون االختبارات الفصلية

يوؤدي نحو 70 �ألف طالب وطالبة مع 
مطلع �الأ���س��ب��وع �جل���اري �الخ��ت��ب��ار�ت 
�ل��در����س��ي  للعام  باجلامعة  �لف�سلية 
�مل��ر�ح��ل:  خمتلف  ع��ل��ى   1437-1436
�ل��دب��ل��وم،  �ملاج�ستري،  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س، 
�ل����دب����ل����وم �ل������رب������وي، وذل�������ك مب��ق��ر 
�جل��ام��ع��ة �ل��رئ��ي�����س��ي ب���اأب���ه���ا، وج��م��ي��ع 
منطقة  مبحافظات  �ملنت�سرة  �ل��ف��روع 

ع�سري.
و�أو�سح عميد �لقبول و�لت�سجيل 
�جلامعة  �أن  فارح  �آل  �سلطان  �لدكتور 
ت�سعى جاهدة جلعل فرة �الختبار�ت 

�أكرث ي�سر� و�سهولة، وذلك من خالل 
توفري �سبل �لر�حة و�الأجو�ء �ملالئمة.
متابعة  �آلية  �أن  ف��ارح  �آل  وك�سف 
�سهولة  �أك���رث  �أ�سبحت  �الم��ت��ح��ان��ات 
خ��دم��ة  ت��ط��ب��ي��ق  مت  �إذ  �ل����ع����ام  ه�����ذ� 
�ل��ت��ي ميكن م��ن خاللها  »�أك��ادمي��ي��ا« 
مبا�سرة  �ل��ط��ال��ب  لبيانات  �ل��و���س��ول 
من �لهاتف �ملحمول ب�سهولة للطالب 
والأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������س، ك��م��ا 
مي��ك��ن م��ن خ���الل ه���ذه �خل��دم��ة حل 
�جلامعية  �لبطاقات  ن�سيان  م�سكلة 
وفقد�نها لتفادي �إعاقة دخول قاعات 

�ل��ت��اأخ��ري،  يف  �لت�سبب  �أو  �الم��ت��ح��ان، 
مبينا �أنه ميكن للطالب تاأكيد هويته 
�لتطبيق  خ��الل  م��ن  بطاقته  و�إب����ر�ز 
��ستعر��س بطاقاته  �لذي ميكنه من 
�جل��ام��ع��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة �إل���ى ع��دد من 
�خل�����دم�����ات ك�����ال�����س��ج��ل �الأك�����ادمي�����ي 
وتفا�سيل �ملقرر�ت و�لف�سل �لدر��سي 
وع�����ر������س ل���ل���ح���رك���ات �الأك����ادمي����ي����ة 

و�ملقرر�ت �ملتاحة.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة �أط��ل��ق��ت ع��م��ادة 
�لر�سمية  قناتها  و�لت�سجيل   �لقبول 
�خل����ا�����س����ة ع���ل���ى ت���ط���ب���ي���ق �ل���ر�����س���ل 

  .Telegram »ت��ي��ل��ي��غ��ر�م«  �ل�����س��ه��ري 
وت��ع��د �جل��ام��ع��ة م��ن �أول����ى �جل��ام��ع��ات 
�لتطبيق  ه��ذ�  تطلق  �لتي  �ل�سعودية 
ل���ط���الب���ه���ا وم���ن�������س���وب���ي���ه���ا وذل��������ك يف 
�ل��ت��ي يبذلها  ظ���ل �جل���ه���ود �حل��ث��ي��ث��ة 
عرب  للتو�جد  �لعمادة  على  �لقائمون 
لت�سهيل  �ل��رق��م��ي��ة  �مل��ن�����س��ات  خمتلف 
�إي�������س���ال �آخ�����ر �الأخ����ب����ار و�الع����الن����ات 
ل��ط��الب وط��ال��ب��ات �جل��ام��ع��ة و�ع�ساء 

هيئة �لتدري�س. 

ساره القحطاني

�لدر��صة �أجريت على 30 عدد من �أعد�د �صحيفة »�آفاق«

دراسة تحليل مضمون صحيفة آفاق
الشخصيات في المواد الصحفية

لجريدة »آفاق«

أمير المنطقة
قيادات جامعية
عمداء
رؤوساء أقسام
مدراء إدارات
أساتذة
طالب
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أمير عسير يدشن فعاليات منتدى أبها لالستثمار

..ويزور جناح الجامعة
بالمعرض المصاحب 

يحيى التيهاني

�ف��ت��ت��ح �أم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، �ساحب 
�الأمري في�سل بن خالد،  �مللكي،  �ل�سمو 
ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ت��دى �أب���ه���ا �ال���س��ت��ث��م��اري 
ق�سر  بفندق  فعالياته  �نطلقت  �ل���ذي 
�أب���ه���ا ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن �ل��غ��رف��ة �ل��ت��ج��اري��ة 
�ل�سناعية باأبها، و�فتتحت بفيلم »وفاء« 
�الأبطال،  للمر�بطني  وحتية  لل�سهد�ء 
ث���م ب��ك��ل��م��ة �الف��ت��ت��اح��ي��ة �ل���ت���ي �أل��ق��اه��ا 
�لتجارية  �لغرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ل�����س��ن��اع��ي��ة ب��اأب��ه��ا �مل��ه��ن��د���س ع��ب��د �هلل 
بن  في�سل  �الأم����ري  فيها  �س�كر  �مل��ب��ط��ي 
وح�سوره  �لكرمية  رعايته  على  خالد 
�ملنتدى ودعمه لتنمية �قت�ساد �ملنطقة، 
مرحبا ب�سيوف �مللتقى من دول جمل�س 
�ل��دول،  بقية  وم��ن  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون 
�سركات  ث���الث  �مل��ن��ت��دى  �إط����الق  معلنا 
م�سنع  �سركة  ه��ي:  جديدة  ��ستثمارية 
�إنتاج �الأدوية �حليوية، و�سركة �خلدمات 
�لتطوير  و�سركة  �مل��ت��ط��ورة،  �لتعليمية 
و�ال�ستثمار �لعقاري و�ل�سياحي، موؤكد� 
�أنه قد مت �لبدء يف ت�سجيل م�ستثمرين 
�سباح يوم �ملنتدى يف �ل�سركات؛ �إذ �سجل 
كل من: �سالح كامل، و�لدكتور عبد�هلل 
ب�سكره  �ملبطي  وخ�����س  دح���الن.  ���س��ادق 
لت�سخري  ��ستعد�ده  �أبدى  �لذي  دحالن 
و�جل��ام��ع��ي،  �ل���دويل  بالتعليم  خ��رب�ت��ه 

ب�  �ل�����س��رك��ة  ب��ه��ذه  م�ساهما  ي��ك��ون  والأن 
�أن  �إل��ى  30 مليون ري��ال. و�أ���س��ار �ملبطي 
ي�ستهدف  �ملنتدى،  لهذ�  �لغرفة  تنظيم 
ب�سفة �أ�سا�سية ر�سم خريطة ��ستثمارية 

�خل��ا���س.  للقطاع  ّ�زة  ف� محُ م�ستقبلية 
مع  �ل��غ��رف��ة  تعاقد  ع��ن  �ملبطي  وك�سف 
لدر��سة  متخ�س�سة  ��ست�سارية  �سركة 
�لفر�س �لناجحة، بهدف �إطالق فر�س 

�أمانة  باإعد�دها  قامت  فر�سة   200 �إل��ى 
يبلغ  �ل��ي��وم  وم��ع��رو���س  ع�سري،  منطقة 
����س��ت��ث��م��اري��ة، وه���ي فر�س  ف��ر���س��ة   220
حُ��غ��ط��ي م�����دن وم����اف����ظ����ات م��ن��ط��ق��ة  ت������

حُ�����س��ّج��ع �ل��ق��ط��اع  ����س��ت��ث��م��اري��ة ج���دي���دة، ت���
�خلا�س على �ال�ستثمار باملنطقة.

وقال �ملبطي: »�أعدت در��سات ل�20 
باالإ�سافة  باملنتدى(،  )م��وزع��ة  فر�سة 

ع�سري«، الفتا �إلى توجيه �أمري منطقة 
ع�سري باأن تتابع �لغرفة مع �مل�ستثمرين 
ج��م��ي��ع م���ر�ح���ل م�����س��اري��ع��ه��م، ع��ل��ى �أن 
م�ساعب  �أي  ت��ذل��ي��ل  �الإم�������ارة  ت��ت��ول��ى 
�مل�ستثمر.  تظهر يف طريق بدء م�سروع 
ل�سركاء  بال�سكر  كلمته  �ملبطي  و�ختتم 

�لنجاح.
ويف كلمة �لرعاة �لتي �ألقاها �ملدير 
للتنمية  �أ����س���د�ف  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�سكر  كمال،  ممد  بن  خالد  �لعقارية 
دعمه  على  ع�سري  منطقة  �أم���ري  فيها 
�لد�ئم لرجال �الأعمال، كما قدم �سكره 
على  باأبها  �ل�سناعية  �لتجارية  للغرفة 
للم�ستثمرين لالطالع  �لفر�سة  �إتاحة 
مقومات  م��ن  �ملنطقة  حت��وي��ه  م��ا  على 

�قت�سادية وجتارية.

تكريم
�أمري  كرم  �خلطابي،  �حلفل  نهاية  ويف 
و�ل��د�ع��م��ة،  �مل�����س��ارك��ة  �جل��ه��ات  �ملنطقة 
وت�����س��ل��م ه���دي���ة ت���ذك���اري���ة م����ن رئ��ي�����س 
بهذه  ب��اأب��ه��ا  �لتجارية  �ل��غ��رف��ة  جمل�س 
�ملنا�سبة، ثم �لتقطت �ل�سور مع �سيوف 
�ملنتدى ثم جتول يف �ملعر�س �مل�ساحب 
مل��ن��ت��دى �أب��ه��ا ل��ال���س��ت��ث��م��ار و�ط��ل��ع على 
�الأجنحة �مل�ساركة للقطاعني �حلكومي 
عن  مف�سل  ل�سرح  و��ستمع  و�خل��ا���س، 

�أعمال كل ق�سم. 

عبدالعزيز رديف

ز�ر �الأم�����ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د، ج��ن��اح �جل��ام��ع��ة يف 
�لذي  لال�ستثمار  ع�سري  ملنتدى  �مل�ساحب  �ملعر�س 
ورعاية  بع�سري،  �لتجارية  �لغرفة  بتنظيم من  يقام 

من �أمري �ملنطقة.
وت�����س��ارك �جل��ام��ع��ة يف �مل��ن��ت��دى م���ع ع���دد من 
�ملهمة  �ال�ستثمارية  و�ل�سركات  �حلكومية  �الإد�ر�ت 
�الد�رة  باإ�سر�ف من  تنظيمه  بجناح مت  �ملنطقة،  يف 
معهد  مع  بال�سر�كة  باجلامعة،  لال�ستثمار  �لعامة 
�إلى مركز  �إ�سافة  �لبحوث و�لدر��سات �ال�ست�سارية، 
�ملعريف  �ال�ستثمار  جو�نب  الإظهار  و�الب��د�ع  �ملوهبة 
�إد�رة  مدير  �جل��ن��اح  على  �مل�سرف  وق��دم  للجامعة. 
�الأ�سمري،  �بر�هيم  �لدكتور  باجلامعة  �ال�ستثمار 

درعا تذكاريا لالأمري في�سل بن خالد. 
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• أسبوعية جامعة
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• الصحيفة الجامعية
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• أول صحيفة جامعية

تطبع بنظام الويب
• توزع في كافة مناطق 
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• توزع كل اسبوع

داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

الداود: كلمة خادم 
الحرمين نبراس لنا في 

جميع أعمالنا
�أ�ساد مدير �جلامعة �الأ�ستاذ �لدكتور عبد �لرحمن �لد�ود مب�سامني كلمة 
خادم احلرمني ال�ضريفني، اأيده اهلل، والتي ر�ضمت اخلطوط العري�ضة لنهج 
هذه �لبالد �ملباركة، و�سيا�ساتها �لد�خلية و�خلارجية، ومرتكز�تها �لدينية، 

و�لثقافية، و�الجتماعية.
حبا  جتلت  �لتي  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  كلمات  �إن  �ل���د�ود:  وق��ال 
�لر��سخة،  بثو�بته  �اللتز�م  على  وحر�سه  باأبنائه،  و�هتماما  �لوطن،  لهذ�  
�حتياجات  تلبية  جعلت  �مل��ت��و�زن��ة  و�لتنمية  �لتطوير  م�سرية  وم��و����س��ل��ة 
�ملو�طن وتهيئة �سبل �حلياة �لكرمية له من �أولى �أوليات �لعمل �حلكومي، 

باعتباره منطلق �أي تنمية و�أ�سا�س كل نه�سة.
ب��اإل��ق��ائ��ه خ��ادم  �ل����ذي تف�سل  �مل��ل��ك��ي  »�إن �خل��ط��اب  �ل�����د�ود   و�أ����س���اف 
من  ت�سمنه  وم��ا  �ل�����س��ورى،  قبة  حت��ت  �هلل،  حفظه  �ل�سريفني،  �حل��رم��ني 
�لعزم على رفع م�ستوى �لناجت �ملحلي، وتر�سيخ دعائم �لتنمية �القت�سادية 
معدالت  ورف��ع  �لب�سرية  �لقوى  وتنمية  �لدخل  م�سادر  وتنويع  �ل�ساملة، 
توظيفها، وزيادة �الإنفاق على �لبنية �لتحتية، ومو��سلة �الهتمام بقطاعات 
قيمة  و�لنقل، ميثل  و�لتوظيف،  و�الإ�سكان،  و�لتعليم،  و�ل�سحة،  �القت�ساد، 
خارطة  هو  �إذ  �ملباركة،  بالدنا  يف  مب�سوؤولية  ي�سطلع  من  كل  ل��دى  ك��ربى 
و��سحا  بيانا  ت�سمن  حيث  �الإجن����از،  و�سبيل  �ل��ع��م��ل،  ون��رب����س  �ل��ط��ري��ق، 

لتوجهات �لقيادة وتطلعات �ملو�طن خالل �ملرحلة �ملقبلة«.
 و�أردف مدير جامعتي �مللك خالد وبي�سة �لدكتور عبد �لرحمن �لد�ود  
»�إننا يف جامعة �مللك خالد وجامعة بي�سة �إد�رة، وم�سوؤولني، ومن�سوبني نرى 
م�سامني هذه �لكلمة �ل�سافية نرب��سا لنا يف جميع �أعمالنا، و�سن�سري باإذن 
�هلل قدما يف حتقيق غاياتها، و�الإ�سهام يف ترجمتها لو�قع ملمو�س ي�سهده 

�لوطن وينعم به �ملو�طن وتقر به عني �مل�سوؤول«.
 ويف ختام ت�سريحه �ساأل �لد�ود �هلل �سبحانه وتعالى خلادم �حلرمني 
�ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود، و�سمو ويل �لعهد �الأمني، 
و�أن يجعلهم ذخ��ر�  و�ل�����س��د�د،  و�ل��ت��وف��ي��ق  �ل��ع��ون  �ل��ع��ه��د،  و���س��م��و ويل ويل 

لالإ�سالم و�مل�سلمني ويدميهم لهذ� �لوطن و�أهله.
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أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

83.7 مليون 
ريال قيمة 
عقد صيانة 
ونظافة 
الجامعة

 
عبد  �لدكتور  �لأ�صتاذ  �جلامعة  مدير   وقع 
�ملا�صي  �لثيينيين  �ييصييبيياح  �لييييد�ود  �لييرحييميين 
كليات  مباين  ونظافة  �صيانة  عقد  مبكتبه 
�ل�صيد  �صعيد  عبد�هلل  �صركة  مع  �جلامعة 
بلغت  �إجمالية  بقيمة  للمقاولت،  و�صركاوؤه 
)83.700( مليون ريال. و�صمل �لعقد �صيانة 
�جلامعة،  ومو�قف  ومباين  �أجهزة  ونظافة 
يف كل من مدينة �أبها، وفروع �جلامعة يف كل 
رفيدة،  و�أحد  م�صيط،  خمي�س  حمافظة  من 
حمافظتي  فروع  �إلى  �إ�صافة  عبيدة،  و�صر�ة 

ظهر�ن �جلنوب وتنومه.
عبدالعزيز رديف

الجامعة تثري مؤتمر الخاليا الجذعية في أميركا
سعيد العمري

�خلاليا  ب��وح��دة  ممثلة  �جلامعة  �ساركت 
�لعاملي  �ملوؤمتر  �لطب يف  بكلية  �جلذعية 
للخاليا �جلذعية �لذي �حت�سنته مدينة 
�أتالنتا بوالية جورجيا بالواليات �ملتحدة 
�أور�ق  �أرب��ع  �الأمريكية، وذل��ك من خالل 

علمية.
�ملوؤمتر�ت  �أك��رب  �أح��د  �ملوؤمتر   ويعد 
وي�سارك  �ل��ع��امل،  م�ستوى  على  �لعلمية 
ف���ي���ه ع���ل���م���اء م��ت��خ�����س�����س��ون م����ن �أن���ح���اء 
�ل��ع��امل. ك��م��ا ���س��ارك ف��ي��ه ف��ري��ق �خل��الي��ا 
وجامعة   ،CIRM بكليفورنيا  �جلذعية 
علماء  من  �لعديد  �إل��ى  �إ�سافة  ه��ارف��ارد، 

من �ليابان و�أوروبا.
م��ن  �مل���ق���دم���ة  �الأور�ق  ب����ني  وم�����ن 
�جل���ام���ع���ة، ب��ح��ث ع���ن م����دى ت���اأث���ري قلة 

ن�سبة �الأك�سجني يف جودة  ومنو �خلاليا 
�جل����ذع����ي����ة �مل�������س���ت���خ���رج���ة م�����ن �حل���ب���ل 
�جلذعية،  �خل��الي��ا  بنوك  ك��ن��و�ة  �ل�سري 
جمعها  مت  عينات  �لدر��سة  يف  و��ستخدم 
من م�ست�سفى �لن�ساء و�لوالدة و�الأطفال 
مب���دي���ن���ة �أب����ه����ا م���ق���ارن���ة ب���امل���وج���ود ع��ل��ى 
م�ستوى �سطح �الأر�س. وخل�ست �لدر��سة 
قيمة  ذ�ت  �خ���ت���الف���ات  وج�����ود  ع����دم  �إل�����ى 
م���وؤث���رة ع��ل��ى من��و وج����ودة خ��الي��ا �حلبل 
�ل�������س���ري مب�����س��ت��وى م���رت���ف���ع ع����ن ���س��ط��ح 

�الأر�س.
مقارنة  �ل��ث��اين  �ل��ب��ح��ث  وت�سمن 
بني تاأثري �الختالف يف �لتطابق بني �ل� 
زر�ع��ة �خلاليا  HLA يف  �أي«  �إل  »�ت�س 
�ل�سرطانية  �الأم���ر�����س  ب��ني  �جل��ذع��ي��ة 
وغري �ل�سرطانية،  ووجد �أن �الأمر��س 
غ����ري �ل�����س��رط��ان��ي��ة ت���ق���ل ف��ي��ه��ا ن�����س��ب��ة 

وه��ي   )359( �ل���ع���دد  Research  يف 
جملة عريقة ذ�ت ثاأثري علمي مرتفع.

و�سم فريق �جلامعة كال من رئي�س 
�مل�سرف  و�ملناعة،  �لدقيقة  �لكائنات  ق�سم 
ع���ل���ى وح������دة �خل����الي����ا �جل���ذع���ي���ة ب��ك��ل��ي��ة 
�لطب، �لدكتور �أحمد بن مو�سى �حلكمي 
و�ل��دك��ت��ور ه��اري�����س ت�����س��ان��دروم��وريف من 
�إيجاز  و�لدكتور  �لدقيقة،  �لكائنات  ق�سم 
�أح��م��د م��ن ق�سم علم وظ��ائ��ف �الأع�����س��اء، 
�لربعي  �لطالب: �أحمد  �إل���ى  ب��االإ���س��اف��ة 

وح�سني كريري وعبد�ملجيد با جنيد.
وت�سعى �لوحدة حاليا للح�سول على 
�لدعم من مدينة �مللك عبد�لعزيز للعلوم 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ة م���ن ط���ري���ق ت���ق���دمي ع����دد من 
�ملتوقع  للدعم  �إ�سافة  �لبحثية،  �مل�سايع 
مت  �لتي  �مل�ساريع  من  لعدد  �جلامعة  من 

�إعد�دها للرفع بها يف �ل�سنة �حلالية.

رف�����س زر�ع�����ة �خل���الي���ا �جل��ذع��ي��ة عن 
�ل�سرطانية يف حالة عدم �لتطابق بني 

�ملتربع و�مل�ستقبل يف �الت�س �إل �إي.
�أم����ا �ل��ب��ح��ث �ل��ث��ال��ث ف��ك��ان ع��ب��ارة 
ع���ن در�����س���ة م��رج��ع��ي��ة ع���ن دور زر�ع���ة 
�خل���الي���ا �جل��ذع��ي��ة �مل�����س��ت��خ��ل�����س��ة من 
�ل�سري يف تكون ومنو �الأع�ساء  �حلبل 
�ل��ر�ب��ع ع��ن دور ن�سبة وع��دد  و�ل��ب��ح��ث 
�لزر�عة  قبل  �حلية  �جلذعية  �خلاليا 

يف جناح زر�عة �خلاليا �جلذعية.
كما متت �مل�ساركة ببحث �سابق من 
�لوحدة عن مدى تاأثري زر�عة »�خلاليا 
 Differentiated �لو�س�طية«  �جلذعية 
Mesenchymal Stem Cells  يف 
�ل�سكري على  تقليل م�ساعفات مر�س 
�الأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة. ون�����س��ر �ل��ب��ح��ث يف 
 Cell and Tissue جملة عاملية هي
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عبدالعزيز رديف

����س��ت�����س��اف��ت وك���ال���ة �ل��ت��ط��وي��ر و�جل�����ودة 
باجلامعة ممثلة مبركز �ملوهبة و�الإبد�ع 
�أق�����ام معر�سا  وف����د� م���ن ���س��رك��ة ���س��اب��ك 
يومني  ��ستمر  �جلامعة،  بهو  يف  م�سغر� 
)�سابك(  ج��ائ��زة  لفكرة  �ل��روي��ج  ب��ه��دف 
هيئة  �أع�����س��اء  لتحفيز  وذل���ك  ل��الب��ت��ك��ار، 
�ل���ت���دري�������س و�ل�����ط�����الب ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 

�جلائزة.
وتعد جائزة �سابك لالبتكار م�سابقة 
�إب��د�ع��ي��ة ت��ه��دف �إل���ى ت��ع��زي��ز �الب��ت��ك��ار يف 
و�مل�ساركة  باململكة،  �لبال�ستيك  �سناعة 
�ملهتمني  جلميع  متاحة  �مل�سابقة  هذه  يف 
للر�غبني  ميكن  �إذ  �الإب��د�ع��ي،  بالتفكري 
يف �مل�ساركة تقدمي فكرة جديدة ومبتكرة 
ع��رب م��وق��ع ���س��رك��ة ���س��اب��ك �الإل���ك���روين، 
�أو�سحو�  �لذين  �ل�سركة  ممثلي  بح�سب 
�أن )����س���اب���ك( ر����س���دت ج���ائ���زة مت��وي��ل��ي��ة 
ل��ل��ف��ائ��زي��ن ت�����س��ل �إل����ى 10 م��الي��ني ري��ال 

�سعودي.
م���ن ج��ه��ت��ه رح����ب وك���ي���ل �جل��ام��ع��ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر و�جل���������ودة �ل����دك����ت����ور �أح���م���د 
�جل��ب��ي��ل��ي مب���دي���ر �الت�������س���ال ب��ال��ت��ق��ن��ي��ة 
و�الب���ت���ك���ار م���ن ���س��رك��ة ���س��اب��ك �مل��ه��ن��د���س 
وبفكرة  له،  �ملر�فق  و�لوفد  �لعمري  علي 
جلامعة  �ختيارهم  لهم  مقدر�  �جل��ائ��زة، 
�مللك خالد منرب� للتعريف بهذه �جلائزة 
�لتي تهتم بالتفكري �الإبد�عي يف �ملنطقة.
ب���دوره �أو���س��ح وك��ي��ل م��رك��ز �ملوهبة 
و�الإبد�ع �لدكتور ممد �ملغربي �أن تبني 
�الإعالن عن �جلائزة ياأتي �متد�د� جلهود 
�مل��رك��ز ال���س��ت��خ��ر�ج �مل��ك��ن��ون��ات �الإب��د�ع��ي��ة 
ل�����دى م��ن�����س��وب��ي �جل���ام���ع���ة وت��ط��وي��ره��ا 
ورع���اي���ت���ه���ا؛ مم���ا ي��وؤه��ل��ه��ا ل��ل��م��ن��اف�����س��ات 
�لتفاعل مع  �إلى  د�عيا �جلميع  �ملختلفة، 

�جلائزة و�مل�ساركة فيها.

عميد علوم وآداب محايل
يرأس اجتماع المجلس الطالبي

عدنان األلمعي
تر�أ�س عميد كلية �لعلوم و�الآد�ب مبحايل ع�سري �الأ�ستاذ �لدكتور ممد بن 
نا�سر �لقرين، �الأربعاء �ملا�سي، �الجتماع �الأول للمجل�س �لطالبي بح�سور 
اأبو زهو، وذلك بتوجيهات من مدير  الن�ضاط بالكلية الدكتور حممد  رائد 
من  حر�سا  �للقاء  وي��اأت��ي  �ل���د�ود.  عبد�لرحمن  �لدكتور  �الأ�ستاذ  �جلامعة 
عميد �لكلية على �اللتقاء باأبنائه �لطالب و�ال�ستماع �إلى �ر�آئهم وم�سكالتهم 
وحظي  �جلامعة.   �إد�رة  �إلى  بها  �لرفع  �أو  �ملنا�سبة  �لفورية  �حللول  و�إيجاد 
قبل  من  و�ال�ستف�سار�ت  �الأ�سئلة  وط��رح  �ملناق�سة  يف  تامة  بحرية  �الجتماع 

�لطالب �إلى �لعميد، �لذي وعد بدوره �الهتمام بجميع �ملالحظات.

تحديد موعد
األولمبياد الثقافي الثاني

عدنان األلمعي
تطلق عمادة �سوؤون �لطالب باجلامعة خالل �لفرة من 1437/4/28 وحتى 
يف  �لثقايف  �الأوملبياد  فعاليات  بقريقر،  �جلامعية  �ملدينة  مبقر   1437/5/1
دورته �لثانية. ووجهت �لعمادة �لدعوة جلميع �لطالب و�لطالبات للم�ساركة 
�لنتائج �ملرجوة  و�لتناف�س يف �ستى �ملجاالت �ملطروحة، و�الإ�سهام يف حتقيق 
فردية،  مناف�سة   17 خ�س�ست  �إذ  �لثقافية،  �لتظاهرة  ه��ذه  مثل  �إق��ام��ة  من 

وثالث مناف�سات جماعية خمتلفة.
وح����ددت �الأرب���ع���اء 17 م��ن �ل�����س��ه��ر �مل��ق��ب��ل م��وع��د� لت�سلم  ����س��ت��م��ار�ت 
�مل�ساركني و�الأعمال �لفنية و�ملرئية، باالإ�سافة �إلى �ملجاالت �لتي ت�سارك فيها 

�لكليات، وذلك  لعر�سها على جلان �لتحكيم.
يف  �الأوملبياد  �أن  �لهبا�س  مريع  �لدكتور  �لطالب  �سوؤون  عميد  و�أو�سح 
دورته �لثانية �سيكون ب�سكل متجدد، وذلك »بعد �لنجاح �ملميز �لذي حققه يف 
�لدورة �الأولى، و�الإقبال �لكبري �لذي حظي به من جميع �لطالب«، وقال: 
»�سيتناف�س �لطالب و�لطالبات يف 20 جماال خمتلفا منها 17 جماال فرديا 
�مل�ساجلة  ��سرح،  �الإلقاء،  �لنبوية،  �ل�سنة  �أعذب تالوة،  �لكرمي،  �لقر�آن  هي: 
�ل�سعرية، �ل�سعر �لف�سيح، �ل�سعر �لنبطي، �الأفالم �لوثائقية، �خلط �لعربي، 
�لفوتوغر�يف،  �ل�سوئي  �لت�سوير  �لكاريكاتريي،  �لر�سم  �لت�سكيلي،  �لر�سم 
�أما  لك(.  �مل�سرح  60ثانية،  »�لت�ساميم«،  �لرقمي  �لفن  �لت�سكيلي،  �لت�سوير 
�ملناف�سات �جلماعية، فهي: �مل�سابقة �لثقافية، �الأوبريت �الإن�سادي و�خلدمة 
لطالب  �لتناف�سي  �لعلمي  �ملوؤمتر  مناف�سات  �سمن  هو  ما  منها  �ملجتمعية، 

وطالبات �لتعليم �لعايل باململكة«.
وبنّي �لهبا�س �أن هذه �ملجاالت �ختريت بعناية لتنا�سب قدر�ت ومهار�ت 
ومو�هب �لطالب و�لطالبات ليتم ��ستقطابهم و�حتو�ء ما يتميزون به بهدف 

�مل�ساركة يف �ملناف�سات �الأخرى على م�ستوى �جلامعات �ل�سعودية و�لدولية.

قسم التمريض يختتم تدريبه 
بمستشفى الصحة النفسية 

ريهام الصقره
�لتمري�س  بكلية  و�لعقلية  �لنف�سية  �ل�سحة  متري�س  ق�سم  �ختتم 
�لنف�سية  �ل�سحة  مب�ست�سفى  للطالبات  �لعملي  �ل��ت��دري��ب  ب��اأب��ه��ا، 
و�لعقلية باأبها برعاية وكيلة �لكلية �لدكتورة عدلية توفيق، و�إ�سر�ف 
�ل��دك��ت��ورة �سحر م��م��ود، و�ل��دك��ت��ورة ر�ن��ي��ا ع��ب��د �حل��م��ي��د، و�إع����د�د 

طالبات �مل�ستوى �ل�سابع بالكلية.
وق���دم �ل��ط��ال��ب��ات خ��الل ف��رة �ل��ت��دري��ب �ل��رع��اي��ة �لتمري�سية 
�ملطلوبة للمر�سى بجميع �أق�سام �مل�ست�سفى، كما حر�سن على تنظيم 
�حتفالية ترفيهية يف نهاية كل ف�سل در��سي بامل�ست�سفى لعر�س بع�س 
ع�سو�ت  قبل  من  �ملحُقدم  �لفعال  وتو�سيح  �لدور  �ملر�سى،  منتجات 

وطالبات �لكلية.

10 ماليين ريال قيمة
جائزة »سابك« لالبتكار

سعيد العمري

ل��ل��در����س��ات  نظمت وك��ال��ه �جل��ام��ع��ة 
�ل��ع��ل��م��ي يف مقر  و�ل���ب���ح���ث  �ل��ع��ل��ي��ا 
�جل�����ام�����ع�����ة ب����ال����ق����ري����ق����ر وق�����اع�����ة 
�ملحا�سر�ت باملركز �جلامعي لدر��سة 
�لطالبات بال�سامر، ما�سرة وور�سة 
للمعيدين  ���س��اع��ات  ث���الث  يف  ع��م��ل 
و�ملحا�سر�ت  و�ملحا�سرين  و�ملعيد�ت 
باآلية  للتعريف  �ملختلفة  بالكليات 
�الب���ت���ع���اث �خل����ارج����ي و�ل���د�خ���ل���ي، 
�حل�سول  وكيفية  �جلامعة  و�ختيار 

على قبول وتاأ�سرية در��سية.

ورشة للتعريف بآلية
االبتعاث الداخلي والخارجي

و�أو����������س���������ح وك������ي������ل �جل����ام����ع����ة 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �لعليا  ل��ل��در����س��ات 
�ل���دك���ت���ور م���اج���د ب����ن ع��ب��د�ل��ك��رمي 
�إل���ى  �حل���رب���ي �أن �ل��ور���س��ة ت��ط��رق��ت 
�أن��ه��ا  �مل��و���س��وع��ات، مبينا  ك��ث��ري م��ن 
تكن  ومل  �الإع������د�د  بكيفية  �ه��ت��م��ت 
وذل��ك من خالل  ور�سة عمل فقط، 
عقد لقاء مفتوح �سفاف مع �ملعيدين 
�أب��رز  �أن  �إل���ى  و�مل��ح��ا���س��ري��ن، م�سري� 
للبعثة  �الإع����د�د  كيفية  ه��و  فيها  م��ا 
لعملية  �مل��ب��ك��ر  �لتخطيط  و�أه��م��ي��ة 

�البتعاث.
وقال �إن  فرة ما قبل �البتعاث 

وه��ي  للبعثة،  �حل��ق��ي��ق��ة  �ل���ن���و�ة  ه��ي 
مب��ن��زل��ة خ��ارط��ة �ل��ط��ري��ق مل��ا �سوف 

يحدث يف بلد �البتعاث«. 
وت�����س��م��ن��ت �ل����ور�����س����ة ط��ري��ق��ة 
�خ����ت����ي����ار �مل����ق����ارن����ة ب�����ني �الب���ت���ع���اث 
و�لت�سهيالت  و�خل���ارج���ي  �ل��د�خ��ل��ي 
�مل����ق����دم����ة ل���ل���م���ع���ي���د�ت ل���الب���ت���ع���اث 
�ل����د�خ����ل����ي، و�ل����ت����ط����رق ل��الب��ت��ع��اث 
�خل��ارج��ي وط��ري��ق��ة �الإع�����د�د لذلك 
�ختيار  ه��ي:  �أ�سا�سية  م��اور  �سمن 
ب��ل��د �الب���ت���ع���اث، و�خ���ت���ي���ار �جل��ام��ع��ة 
�مل��ن��ا���س��ب��ة، وم��ع��ه��د �ل��ل��غ��ة �مل��ن��ا���س��ب، 
�ملر�فقون،  بها  يحظى  �لتي  و�مل��ز�ي��ا 

و�لقانونية  �الأك��ادمي��ي��ة  و�الأن��ظ��م��ة 
بح�سور  �لور�سة  وحظيت  �ملتوقعة. 
جيد من قبل �ملعيدين و�ملحا�سرين، 
�ل���رج���ال  ج���ان���ب  م����ن  �إذ ح�����س��ره��ا 
36 م��ع��ي��د� وم��ا���س��ر�، وم���ن جانب 

�لن�ساء 94 معيدة وما�سرة.
و�أكد �حلربي �أنه �سيكون هناك 
م��زي��د م��ن �ل��ل��ق��اء�ت خ���الل �أج��ن��دة 
عمل يحددها �ملعيدون و�ملحا�سرون 
�لعمل  ور�سة  �لذي مت يف  بالت�سل�سل 
ب���دء� م��ن حت��دي��د �جل��ام��ع��ة و�ملعهد 
بالو�سول  و�ن��ت��ه��اًء  �البتعاث  ودول���ة 

�إلى بلد �البتعاث.
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آل حسن:  الجوائز أحدثت حراكا تنافسيا إيجابيا
الجامعة تحتفي بمنسوباتها

الفائزات بجائزة التميز
 وتخلل �حلفل عر�س فيلم  عن 
جائزة �لتميز، �إ�سافة �إلى فيديو �سم 
كلمات للفائز�ت �لعام �ملا�سي، وفقرة 
���س��ع��ري��ة  ق���دم���ت خ��الل��ه��ا �ل�����س��اع��رة 
زهرة �آل ظافر ق�سيدتني، �الأولى عن  

�لتميز و�لثانية عن �لوطن.
كما تخلل �حلفل كلمة للفائز�ت 
كلية  عميدة  عنهن  بالنيابة  قدمتها 
 ، ح�سن  �آل  خ��ريي��ة  �ل��دك��ت��ورة  �الآد�ب 
�أن �لتعليم يف هذه �لبالد  �أكدت فيها 
����س���ار  ع��ل��ى �أ����س�������س ر�����س���خ���ة وح��ظ��ي 
ب���دع���م ���س��خ��ي وع���ط���اء م�����س��ت��م��ر من 
ل��دن �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة، �إمي��ان��ا منها 
وتنميته.  �لوطن  رخ��اء  ذل��ك يف  باأثر 

موؤ�س�سات  يف  للجودة  ك��ان   « وق��ال��ت: 
�ل��ع��ايل ح��ظ و�ف���ر م��ن هذه  �لتعليم 
�أ�سبحت  �إذ  �اله��ت��م��ام  وذل��ك  �لعناية 
�لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  يف  �جل��ودة 
وتت�سابق  ت�سعى  مطلبا وطنيا وهدفا 
منها  �إدر�ك��ا  لتحقيقه  �ملوؤ�س�سات  تلك 
على  �لقائمة  �لتعليمية  �لعملية  ب��اأن 
�جل�����ودة ب��ك��ل م��ك��ون��ات��ه��ا مب���ا ي��ت��الءم 
هي  للتطوير  �ملو�كبة  �مل�ستجد�ت  مع 
�الأد�ء  �الأوح��د لرفع م�ستوى  �ل�سبيل 

وجتويد �ملدخالت و�ملخرجات«.
»ج��ام��ع��ة  �أن  ح�����س��ن  �آل  و�أك������دت 
�مل��ل��ك خ��ال��د ك��غ��ريه��ا م��ن �جل��ام��ع��ات 
�ل�����س��ع��ودي��ة مل ت��ك��ن مب���ن���اأ ع���ن تلك 

وب��������د�أ �حل����ف����ل ب��ك��ل��م��ة ل��وك��ي��ل��ة 
�الأك��ادمي��ي و�جل��ودة  �لتطوير  ع��م��ادة 
�أك���دت فيها  �ل��ع��ام��ر  �ل��دك��ت��ورة ح�سة 
على حر�س �جلامعة على �إيجاد بيئة 
ج��ام��ع��ي��ة م��ت��م��ي��زة م���ن خ���الل تعزيز 
من  من�سوبيها  من  �لفاعلة  �لعنا�سر 
ط�����الب وم���وظ���ف���ني و�أع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
ت�سعى  جعلها   مم��ا  وك��ل��ي��ات؛  تدري�س 
�لتميز  ثقافة  تاأ�سيل  ف��ك��رة  لتنفيذ 
على  و�حل��ر���س  �جل���ودة  ثقافة  ون�سر 
جو�ئز  خ��الل  م��ن  معايريها  تطبيق 
�ل���ت���م���ي���ز �ل����ت����ي ت����رج����م  �ل��ت��ط��وي��ر 
الأع�ساء �ملجتمع  �جلامعي وت�سهم يف 

تقدير جهودهم. 

ريم العسيري
وســارة القحطاني 

�ح����ت����ف����ت �جل����ام����ع����ة مب���ن�������س���وب���ات���ه���ا 
�لفائز�ت يف جائزتها للتميز يف دورتها 
�ل��ث��ال��ث��ة، وذل���ك خ���الل �حل��ف��ل �ل��ذي 
�الأك��ادمي��ي  �ل��ت��ط��وي��ر  ع��م��ادة  نظمته 
و�جل������ودة ع��ل��ى م�����س��رح ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
عبد  �لدكتور  �جلامعة  برعاية مدير 
وح�����س��ور م�ساعدة  �ل����د�ود  �ل��رح��م��ن 
وك����ي����ل �جل����ام����ع����ة ل���ك���ل���ي���ات �ل���ب���ن���ات 
وعميد�ت  ملحة،  �أبو  خلود  �لدكتورة 
�ل����ك����ل����ي����ات ووك����ي����الت����ه����ا وع���������س����و�ت 

�لتدري�س و�ملوظفات. 

�ل��ه��دف منها  �ل��وط��ن��ي��ة؛ الأن  �ل��روؤي��ا 
ب��ن��اء وط���ن و���س��ن��اع��ة مت��ي��ز، فعملت 
على حتقيق �جل��ودة فيها وف��ق خطة 
بروؤية  �مل��ع��امل  و��سحة  ��سر�تيجية 
م�ستوى  رف����ع  �إل����ى  �أدت  م�ستقبلية 
�الأد�ء فيها يف جمال �لعمل �الأكادميي 
و�الإد�ري و�ملجتمعي، و�أ�سبحت تتبو�أ 
م���ر�ك���ز م��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى �ل�����س��ع��ي��دي��ن 

�ملحلي و�لدويل«.
ه��ي��اأ  �ل���ت���م���ي���ز  ه�����ذ�  �إن  وق����ال����ت 
�جلامعة الأن حتظى مبو�فقة كرمية 
م�����ن خ�������ادم �حل�����رم�����ني �ل�����س��ري��ف��ني 
�لوحيد  �ملمثل  لتكون  �سلمان  �مل��ل��ك 
يف  ب��امل��م��ل��ك��ة  �لتعليمية  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 

�ملجل�س �لتنفيذي للجامعات �لعربية، 
مم��ث��ل��ة مب���دي���ر ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ��ال��د 
�الأ�ستاذ �لدكتور عبد�لرحمن �لد�ود.

»ل��ي�����س  �أن������ه  �آل ح�����س��ن  و�أك��������دت 
مب�ستغرب على جامعة متميزة علميا 
وبحثيا وجمتمعيا وذ�ت �إد�رة متميزة 
وت�����س��م ك������و�در وط����اق����ات و�إم���ك���ان���ات 
ب��امل��ت��م��ي��زي��ن من  ت��ع��ن��ى  �أن  م��ت��م��ي��زة 
للتميز  جو�ئز  بتخ�سي�س  من�سوبيها 
�أحدثت حر�كا تناف�سيا �إيجابيا د�خل 
�جل���ودة  �جل��ام��ع��ة يف م�سمار  �أروق����ة 
و�الإت����ق����ان، و�أوج������دت �مل���ن���اخ �مل��ن��ا���س��ب 
خدمة  يف  �لفاعلة  و�مل�ساركة  لالإبد�ع 

�جلامعة و�ملجتمع«.

المركز األول:
كلية اآلداب والتربية

للبنات بأبها

المركز الثاني:
كلية التمريض للبنات بأبها

المركز الثالث:
كلية العلوم واآلداب

بخميس مشيط مجمع )1(.

خدمة المجتمع
مؤسسات

المركز األول: الدكتورة
فاطمة محسن شلبي

من كلية العلوم للبنات

المركز الثاني: )حجب(

المركز الثالث: )حجب(

المركز األول: الموظفة
بعمادة القبول والتسجيل

خلود عبد اهلل الرنيني

المركز الثاني: الموظفة 
بكلية العلوم واآلداب بخميس 
مشيط مجمع )1( خيرية ظافر 

القحطاني

المركز الثالث: الموظفة
في إدارة الخدمات والصيانة 

وفاء إبراهيم عسيري.

المركز األول: نورة علي
صالح آل طوق

المركز الثاني: هبة
مستور القرني

المركز الثالث: لمياء حسن 
أحمد عسيري

التدريس الجامعي

الموظف المتميز

الطالب المتميز
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أخبار الجامعة

70 عضو 
تدريس 

استفادوا من 
دورة قواعد 

المعلومات
�ملكتبات  ����س���وؤون  ع��م��ادة  �أق���ام���ت 
�لرقمية  �ملكتبة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
يف  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  �ل�����س��ع��ودي��ة 
قو�عد معلومات »د�ر �ملنظومة« 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���ق���و�ع���د �مل��ع��ل��وم��ات 
�ملتخ�س�سة يف جماالت  �لعربية 
و�لقانونية  �الإ���س��الم��ي��ة  �لعلوم 
و�الإد�رة  و�القت�ساد  و�لربوية 
و�لعلوم  و�الأدب  �لعربية  و�للغة 
�جلامعية  و�لر�سائل  �الإن�سانية 
ه����ذه  �ل����ب����ح����ث يف  وع����م����ل����ي����ات 
�ل��ق��و�ع��د، ب��االإ���س��اف��ة �إل���ى �سرح 
�آلية ن�سر �لر�سائل �جلامعية يف 

قاعدة �لر�سائل �جلامعية.
وق������د �����س���ت���ف���اد م�����ن ه���ذه 
�ل��دورة ما يزيد على 70 ع�سو� 
م���ن �أع�������س���اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س 
�ل��ع��م��ادة  �أن  ي��ذك��ر  ب��اجل��ام��ع��ة. 
�لتدري�س  هيئة  الأع�����س��اء  ت��وف��ر 
و�ل�����ط�����الب ع��������دد� ك����ب����ري� م��ن 
يف  �ملتخ�س�سة  �لبيانات  قو�عد 
�لعربية؛  وغري  �لعربية  �لعلوم 
مم�����ا ي����وف����ر �جل����ه����د و�ل����وق����ت 

للباحثني.

»طب األسنان« 
يقيم لقاءه 

الثاني
عدنان األلمعي

�أقام نادي طب �الأ�سنان، �الثنني 
�لثاين  �لتفاعلي  �للقاء  �ملا�سي، 
ب��ع��ن��و�ن« ط��ال��ب ط���ب �الأ���س��ن��ان 
م�ستقبال«.  �لعملية  و�إمكانياته 
�للقاء باجتماع بني طالب  وبد�أ 
هيئة  �أع�ساء  من  وع��دد  �لنادي، 
�ل���ت���دري�������س. ب���ع���د ذل�����ك ت��وج��ه 
برنامج  يف  للم�ساركة  �جل��م��ي��ع 
دوري يف  �أق���ي���م  ك��م��ا   . ري��ا���س��ي 
فيه  ���س��ارك  �لبال�ستي�سن  لعبة 
12 فريقا، و�ختتم �للقاء مباأدبة 
ع�������س���اء �أق���ام���ه���ا �ل����ن����ادي ب��ه��ذه 

�ملنا�سبة .

برنامج تثقيفي 
عن بر الوالدين

فوزيه آل سالم 
بكلية  �ل���رو����س���ة  �إد�رة  ن��ظ��م��ت 
برناجما  ب��اأب��ه��ا،  للبنات  �الآد�ب 
بعنو�ن »�أمي جنتي«،  هدف �إلى  
غر�س بر �الأم يف نفو�س �الأطفال 
ومعاجلة بع�س �ل�سلوكيات �لتي 
ت�����س��در م��ن �ل��ط��ف��ل جت���اه �أم���ه. 
وتخلل �لربنامج م�سهد متثيلي 
�أدت����ه ط��ال��ب��ات �ل��ك��ل��ي��ة، وت��وزي��ع 
�الأم  ب��ر  على  �ملحفزة  �مل��ط��وي��ات 
فيديوهات  وع��ر���س  ومكانتها، 
الأط����ف����ال �ل���رو����س���ة. وق�����دم كل 
ط��ف��ل ه��دي��ة الأم����ه وم�����س��اب��ق��ات 
وت����وزي����ع ه���د�ي���ا وج����و�ئ����ز على 

�لفائزين.

طالبات التربية يوزعن
كسوة الشتاء على ألف عامل 

ساره القحطاني
�ستوية  ك�سوة  �أل��ف  للبنات،  �لربية  بكلية  خري«  نادي«فينا  وزع 

على عمال �لنظافة،  وذلك من خالل �لفعالية �الأولى.
كما قامت ع�سو�ت �لنادي بتوزيع 10 حافظات طعام  كبرية 
�أجل  على مر�فق �لكلية حلفظ �لنعمة، و50 حاوية نفايات من 

�حلفاظ على نظافة �لكلية.
�لنادي   �أن  �ملولى  �لنادي �لدكتورة منى عبد  ر�ئ��دة  و�أك��دت 
يهدف �إلى حتقيق  مفهوم �خلريية يف حياة  �مل�سلم، و�إيجاد روح 
�ل�سحية،  �لبيئة  حب  وبناء  للجميع،  �خل��ري  وتقدمي  �لعطاء، 
يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل����روح  وتنمية  �ل��ط��ال��ب��ات،  ن��ف��و���س  يف   و�لنظافة  
على  للعمل  �سعيه  �إل��ى  �إ�سافة  �لوطن،  ممتلكات  على  �ملحافظة 
ن�سر �لقيم  �حلميدة، و�حلد من �ل�سلوكيات �مل�سينة بتفعيل دور 

�لطالبات فكر� وممار�سة و�سلوكا.
�أولى فعالياته،  �أن �لنادي تبنى ثالثة م�ساريع  يف  وك�سفت 
وه���ي ك�����س��وة �ل�����س��ت��اء، وح��ف��ظ �ل��ن��ع��م��ة، و�ل��ن��ظ��اف��ة، مب�����س��ارك��ة 
�خلريي  �لعمل  على  لتحفيزهن  �مل�ساريع  خمتلف  يف  �لطالبات 

و��ستثمار طاقاتهن فيه.

مركز الطالبات بالسامر
ينظم فعالية يوم النظافة

ريهام الصقره 
مع  بالتعاون  بال�سامر،  �لطالبات  لدر��سة  �جلامعي  �ملركز  �أق��ام 
وكالة �لعمادة ل�سوؤون �لطالبات، فعالية عن يوم �لنظافة حتت 
ملحة،  �أب��و  خلود  �لدكتورة  �لبنات  كليات  وكيل  م�ساعد  �إ�سر�ف 
�سنيفاء  �ل��دك��ت��ورة  �لتمري�س  وكلية  �جلامعي  �مل��رك��ز  وعميدة 

�لقرين بح�سور من�سوبات �ملركز �جلامعي.
�لنظافة  �أه��م��ي��ة  ع��ن  متنوعة  تثقيفية  �أرك����ان  تنظيم  ومت 
�إلى جانب  �الإد�ري��ة،  و�ملكاتب  للمركز  �لتابعة  �لكليات  مب�ساركة 

جولة على مباين �ملركز �جلامعي.
و�ساركت كلية �ل�سيدلة بركن خا�س يف مبنى �لكلية باملركز 
القحطاين،  ن��دى  بالكلية  الن�ضاط  رائ���دة  ب��اإ���ض��راف  اجل��ام��ع��ي 
ق�سم  يف  �لنظافة  تفعيل  كيفية  تو�سح  من�سور�ت  على  �ح��ت��وى 
�مل�ستخدمة،  و�الأج���ه���زة  �الأدوي�����ة  تعقيم  وط��ري��ق��ة  �ل�����س��ي��دل��ة، 

باالإ�سافة �إلى توزيع جمموعة من �ملعقمات و�أدو�ت �لتعقيم.

اإلدارة الصفية.. عرض 
»بوربوينت« بتربية بنات أبها

هنادي الشهراني 
قدمت �الأ�ستاذة  تهاين �أحمد لع�سو�ت هيئة �لتدري�س وطالبات 
�الإد�رة  »ب��ورب��وي��ن��ت« ع��ن  ب��اأب��ه��ا ع��ر���س  ل��ل��ب��ن��ات  �ل��رب��ي��ة  كلية 
�أهمية تخ�س�س ريا�س �الأطفال  �ل�سفية، كما قدمت فقرة عن 
من قبل طالبات �لق�سم قبل �أن يفتح باب �لنقا�س مع �حل�سور 

و�ملتخ�س�سات يف جمال �لطفولة.
�ملغلوطة عن  �ملفاهيم  �أجريت م�سابقة عن بع�س  بعد ذلك 
ريا�س �الأطفال من خالل من�سور�ت حتمل عبار�ت هادفة حول 
هذ� �لتخ�س�س. ثم �ختتم �لربنامج مبناق�سة مع طالبات �لق�سم 

عن مو�سوعات مهمة يف تخ�س�سهن.

»فينا خير« يحث على
نشر القيم الحميدة 

هنادي الشهراني 
�أق����ام ن����ادي »ف��ي��ن��ا خ���ري« ح��م��ل��ة حت��ت �إ����س���ر�ف �ل���دك���ت���ورة  منى 
ع��ب��د�مل��ول��ى مب�ساركة م��وظ��ف��ات �الأم���ن و�ل�����س��الم��ة ه��دف��ت �إل��ى 
�ملمار�سة  خ��الل  م��ن  وتفعيلها  �لكلية  يف  �حلميدة  �لقيم  ن�سر 
و�لتطبيق و�لعمل على �حر�مها وتقديرها، وكذلك تفعيل دور 
�لطالبة من خالل تبنى �الأفكار وطرح  �لروؤى وو�سع �خلطط 
وتنفيذ �ملهام و�إد�رة �مل�ساريع وتفعيل دور �لعمل �جلماعي �ملنظم 

ورعايته.
باأبها  للبنات  �لربية  كلية  عميدة  رع��اي��ة  حت��ت  ذل��ك  ج��اء 
�ل���دك���ت���ورة ل��ب��ن��ى ح�����س��ني �ل��ع��ج��م��ي ووك��ي��ل��ت��ه��ا �ل���دك���ت���ورة عبري 
لكليات  �جلامعة  وكيل  م�ساعدة  وح�سور  م��د�وي،  �آل  مفوظ 
للبنات  �الآد�ب  كلية  وعميدة  ملحة،  �أب��و  خلود  �لدكتورة  �لبنات 

�لدكتورة خريية �آل ح�سن.

عدنان األلمعي

و�����س���ل���ت دي���و�ن���ي���ة �ل���رب���ي���ع �ل��ت��ي 
ت��ن��ظ��م��ه��ا ع���م���ادة ����س���وؤون �ل��ط��الب 
كل  �سلع  عقبة  �أ���س��ف��ل  ب��اجل��ام��ع��ة، 
رم��وز  م��ن  ع��دد  ��ست�سافة  �أرب��ع��اء، 
�جلامعة �لذين لهم جتارب علمية 
���س��رف  ���س��ي��ف  ك�����ان  �إذ  وع���م���ل���ي���ة، 
�ل��دي��و�ن��ي��ة �ل��ث��ال��ث��ة �مل�����س��رف على 
باجلامعة  �لفكرية  �لتوعية  وح��دة 
�الأ�ستاذ �لدكتور يحيى بن عبد�هلل 

البكري والقحطاني والبحيري 
ضيوف شرف ديوانية الربيع

�الأم���ن  ع��ن  حت���دث  �لبكري �لذي 
�ل��ف��ك��ري و�ل���وع���ي ل����دى �ل��ط��ال��ب 
�جلامعي وماربة �لفكر �ملتطرف.

ك��م��ا ����س��ت�����س��اف��ت �ل��دي��و�ن��ي��ة 
�لتي  باجلامعة  �مل�سرية  �جل��ال��ي��ة 
ق���دم���ت ب��ع�����س �مل�������س���ارك���ات خ��الل 

�لربنامج.
�أما يف �لديو�نية �لر�بعة، فقد 
كان �سيفا �ل�سرف فيها عميد �سوؤون 
و�ملوظفني  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء 
���س��اب��ق��ا �الأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل 

ب���ن ه����ادي �ل��ق��ح��ط��اين و�ل��دك��ت��ور 
�لذين  �لبحريي  حامد  بن  ممد 
�ل�سخ�سية  �سريتهما  ع��ن  حت��دث��ا 

وجتاربهما �لعلمية و�لعملية.
 ك��م��ا ����س��ت�����س��اف��ت �ل��دي��و�ن��ي��ة 
باجلامعة  �الأردن��ي��ة  �جلالية  �أي�سا 
و�ل���ت���ي ع���رف���ت �حل��ا���س��ري��ن ب��ع��دد 
من �لعاد�ت �الجتماعية و�لتقاليد 
�الأردين،  �ملجتمع  بها  يتميز  �لتي 
�إ����س���اف���ة �إل����ى ت��ق��دمي��ه��ا ع����دد� من 

�الألو�ن �لر�ثية.
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أخبار الجامعة

سارة القحطاني 

بكلية  �ملجتمع  خدمة  جلنة  فّعلت 
�ملجتمع للبنات باأبها، بالتعاون مع 
�جل��ن��وب  بجمعية  �ل��ت��وع��ي��ة  جل��ن��ة 
�لعاملي  �ل��ي��وم  �خل��ريي��ة،  �لن�سائية 
لل�سكري وم�ساعفاته تفعيال لدور 
�لكلية يف �إثر�ء �الأن�سطة �لطالبية 
وخدمة �ملجتمع من خالل تقدمي 
برنامج توعوي على م�سرح جمعية 

�جلنوب �لن�سائية �خلريية باأبها.
و������س����ت����م����ل �ل�����ربن�����ام�����ج ع��ل��ى 
�ل�������س���ك���ري  د�ء  ع������ن  م�����ا������س�����رة 
ت�سمنت �لتعريف باملر�س و�أنو�عه 
و�الأ����س���ب���اب و�الأع�����ر�������س و�ل���ع���الج 
�حلاد  �ل�سكر  و�رتفاع  و�مل�ساعفات 

وه����ب����وط ال�����ض��ك��ر احل������اد وم���ر����ض 
�ل�سكري و�لقدمني.

  وق����ال����ت �الأ�����س����ت����اذة �مل�����س��اع��دة 
ب��ك��ل��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع، )ك��ي��م��ي��اء ح��ي��وي��ة(، 
�ل���دك���ت���ورة �أم��ي��ن��ة ر�أف�����ت �إن �ل�����س��ع��ار 
2015  هو  ل��ل�����س��ك��ري  لعام   �ل��ع��امل��ي 
م�سرية  �ل�سحي«،  و�لطعام  »�ل�سكري 
�ل�سوء  ت�سليط  �إل���ى  ي��ه��دف  �أن���ه  �إل���ى 
�لتغذية  ق��و�ع��د  �ح���ر�م  �أهمية  على 
كجزء  �مل��ر���س��ى  ق��ب��ل  م��ن  �ل�سحيحة 
�لعالج  �إن  �إذ  لهم،  �ملقدم  �لعالج  من 
ب��االأدوي��ة مبفرده غري كاف للحفاظ 
�ل��دم،  يف  �ل�سكري  ن�سبة  ت���و�زن  على 
�إل��ى ���س��رورة �الن��ت��ب��اه حلقيقة  الفتة 
�أن بع�س �ملجتمعات  تعاين من �رتفاع 
ب��اأم��ر����س �ل�سكر،  م��ع��دالت �الإ���س��اب��ة 

عالية  معدالت  �الإح�سائيات  بلغت  �إذ 
�الحت����اد  �أن  �إح�������س���اء�ت  وك�����س��ف��ت   .
ما  �أن  �ل��ى  �أ���س��ارت  لل�سكري  �ل���دويل 
م�سابون  �سخ�س  مليون   382 يقارب 
بد�ء �ل�سكري، و�أنه بحلول عام 2035م 
���س��ي��ك��ون ه��ن��اك ح����و�يل 592 م��ل��ي��ون 

�سخ�س م�ساب بال�سكري.
و�أ����س���اف���ت »ت�����س��ري �ل��ت��ق��اري��ر �أن 
�ل�������س���ك���ري ي�����س��ك��ل خ���ط���ر� م���ت���ز�ي���د� 
���س��ت  ت���ق���ع  �ل���ع���رب���ي  حيث  ب���ال���وط���ن 
�أك����رث  ق���ائ���م���ة  ����س���م���ن  ع���رب���ي���ة  دول 
�ل�������س���ك���ري  ب�������د�ء  �إ�����س����اب����ة  دول   10
وت���ق���در �الإح�������س���ائ���ي���ات ح�����و�يل %20 
م���ن �مل���و�ط���ن���ني يف �ل���ك���وي���ت ول��ب��ن��ان 
و�ل�سعودية  وقطر  وم�سر  و�الإم���ار�ت 
تقريبا   %10 و�أن  بال�سكري،  م�سابون 

م��ن ع��دد �ل��وف��ي��ات يف �ل��ع��امل �لعربي 
ومن  �ل�سكري،  د�ء  م�ساعفات  ب�سبب 
�ملتوقع �أن ي�سل عدد مر�سى �ل�سكري 
�أكرث من 60  �إلى  يف �الأقطار �لعربية 

مليون عام 2025«.
�ن���ت�������س���ار  م����ع����دل  »�أن  و�أك����������دت 
�ل�����س��ك��ري ي�����س��ل �إل�������ى 9،7% ل��ل��رج��ال 
يف  ورد  م��ا  ح�سب  ل��الإن��اث   %7 مقابل 
در��سة  يف  �أك��دت  �إذ  �لدر��سات،  بع�س 
للذين  ه���ي %6.5  �لن�سبة  �أن  �خل���ارج 
�قت�سر  �إذ�  ولكن  �سنة،   35 م��ن  �أك��رب 
�سنة،   64-55 من  �لفرة  على  �لعمر 
�إل��ى 11% ثم 23% بني  فالن�سبة تقفز 

�الأكرب من 65 �سنة« .
�مل��ن��اط��ق �ل��ري��ف��ي��ة  و�أردف�������ت »يف 
�ل�سكري  �نت�سار  و�لبدوية فاإن معدل 

»السكري والطعام الصحي«.. الشعار العالمي لعام 2015

الجامعة تستثمر اليوم العالمي للسكري
للتعريف بالمرض

للرجال   %6،8 ك��ان  حيث  ك��ث��ري�  �أق���ل 
�ململكة  �أن  وب��ي��ن��ت  ل��ل��ن�����س��اء«.  و%7،4 
ت�����س��ه��د  ت�����ز�ي�����د� م����ط����رد� يف ن�����س��ب��ة 
ك��ان��ت  ح���ي���ث  �الإ�����س����اب����ة  بال�سكري 
�أن  �إل������ى  ت�����س��ري   1988 �إح�������س���ائ���ي���ات 
4% فقط من �سكان �ململكة يعانون من 
�ملر�س، مو�سحة �أن80% من  مر�سى 
�ل�سكري )�لنوع �لثاين( يف �ل�سعودية 

يعانون من زيادة يف �لوزن.
�أن من  �إل���ى  ر�أف����ت  �أ����س���ارت   كما 
�ل�سكري  ل���د�ء  �لعاملي  �ل��ي��وم  �أه���د�ف 
زي����ادة �ل��وع��ي و�ل��ت��ع��ري��ف �أك���رث ب��د�ء 
باأن  �لتوعية  �إلى  باالإ�سافة  �ل�سكري، 
�ل�����س��ك��ري و�رت���ف���اع ���س��غ��ط �ل����دم من 
باالإ�سابة  تهدد  �لتي  �خلطر  عو�مل 
باأمر��س �لكلى �ملزمنة، مع �لت�سجيع 

ع���ل���ى �ل��ف��ح�����س �ل��������دوري و�مل��ن��ت��ظ��م 
و�ل�سلوكيات  �ل���دم،  يف  �ل�سكر  لن�سب 
ع���ل���ى دور  �ل����وق����ائ����ي����ة،  و�ل����ت����اأك����ي����د 

�جلهات  �ل�سحية  يف �لتوعية  .
وع�����ن �أه������م �أ�����س����ب����اب  �الإ����س���اب���ة 
�ل�سمنة  �أن  �إلى  �أ�سارت  بد�ء  �ل�سكري 
وال����ع����وام����ل ال����وراث����ي����ة وال�������ض���غ���وط 
ت����ن����اول  والإف��������������راط يف  ال���ن���ف�������ض���ي���ة 
�الأط��ع��م��ة وك���ذل���ك ����س��ت��خ��د�م بع�س 
�أهم  �ل� »كورتيزون« من  �الأدوي��ة مثل 
بال�سكري،  لالإ�سابة  �ملوؤدية  �لعو�مل 
�ل�سكر  �ن��خ��ف��ا���س  ب��اأع��ر����س  م��ع��رف��ة 

و�الإ�سعافات �الأولية �لالزمة.
و�أق���ي���م ع��ل��ى ه��ام�����س �ل��ربن��ام��ج 
م�سابقة وزعت من خاللها هد�يا على 

�مل�ساركات.
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

قضية

عبدالعزيز رديف
وهادي الشهراني 

لكل طالب طقو�س خا�سة حني ي�ستذكر 
ي��ف��ع��ل��ه��ا دون  درو������س�����ه، ف��م��ن��ه��م م����ن ال 
ي��ف�����س��ل تقدميها  و�آخ�����ر  ت���ن���اول ط���ع���ام، 
�مل��ذ�ك��رة يف  وثالث ال يحب  �لطعام  على 
�لبيت، وهناك من يتخذ ز�وية معينة ال 
ي�ستوعب درو�سه �إال فيها، يف حني يبحث 
�آخرون عن �لهدوء، بينما ي�ستت �لهدوء 
�أن هناك من ال  تركيز غريهم، �الأغ��رب 
�الختبار..  �سباح  �إال  �مل��ذ�ك��رة  ي�ستطيع 
»�آف���اق«  �أج��رت��ه  ��ستطالع  م��ا ك�سفه  ه��ذ� 

و�سط عدد من �لطالب.

اعتراف بالسلبيات
وهناك �لكثري من �ل�سلبيات �لتي �عرف 
بها معظم �لطالب ويت�سدرها ��ستخد�م 
اجل��������وال ب�����ض��ك��ل م����ف����رط خ�����ال ف���رة 
من  و�لبع�س  خا�س،  ب�سكل  �الختبار�ت 
م�سليات  م��ن  ع��ن كثري  يتخلى  �ل��ط��الب 
�حل��ي��اة و�الأم�����ور �ل��روت��ي��ن��ي��ة �ل��ت��ي �ع��ت��اد 
�إذ يفرغ جل وقته للح�سول على  عليها، 
�ملعلومة وحفظها. وعلى �لنقي�س هناك 
من يريد حفظ �ملعلومات يف وقت �سيق 
ف��ق��د�ن  يف  يت�سبب  ق��د  مم��ا  م��ت��اأخ��ر؛  �أو 

جميع �ملعلومات �ملتز�حمة.

اهتمام لفترة معينة
وي����رى �ل��ب��ع�����س �أن �اله��ت��م��ام �مل��ك��ث��ف يف 

بالنفع  عليهم  ي��ع��ود  �الخ��ت��ب��ار�ت  ف���رة 
و�لبع�س �الآخ��ر يرى غري ذل��ك، فمهمة 
تكون  �ل��در����س��ة  وق��ت  �لعلمي  �لتح�سيل 
�ملجموعة  ل���دى  ك��ب��ري  ح��د  �إل����ى  مهملة 

�الأولى.
و�أم�������ا �مل���ج���م���وع���ة �ل���ث���ان���ي���ة، وه���ي 
�الأغلب، فتف�سل �لبحث �ملكثف و�لدقيق 
املهم  ا�ضتنباط اجلزء  املقررات بهدف  يف 
و�مل��ع��ل��وم��ة �مل��ف��ي��دة وج��ع��ل �ل��ب��اق��ي منه 

للمطالعة وتر�سيخ �ملد�رك و�ملفاهيم.
وهي �أي�سا جتعل �لطالب يف و�سع 
عليهم  ي��ع��ود  وق���د  ن�سبيا،  ���س��يء  نف�سي 
�لتح�سيلي  �مل�ستوى  و�نخفا�س  بال�سرر 
و�مل��ع��دالت  �ل��درج��ات  و�نخفا�س  �لعلمي 

�أي�سا يف وجه نظر كثري من �لطالب. 

خطة للمذاكرة
ق�سم  م��ن  �لب�سري  �لطالب �أحمد  �سدد 
�الإع����الم و�الت�����س��ال على ���س��رورة و�سع 
�مل��و�د قبل بدء �الختبار�ت  خطة ملذ�كرة 
�إن��ه��اء  م��ن  �لطالب  ليتمكن  ك��اف  ب��وق��ت 
وتكون  �الخ��ت��ب��ار�ت  قبل موعد  �مل��ذ�ك��رة 

ليلة �الختبار ملر�جعة �ملادة فقط.
و�أ�����س����اف »م����ن �مل���ه���م وج�����ود وق��ت 
للت�سلية �إن وجد مت�سع لذلك، ويجب �أن 
يكون مقننا �أي�سا؛ فالرويح عن �لنف�س 
�أي�سا،  لالختبار�ت  �ال�ستعد�د  من  ج��زء 
و�سحيح �أن �الختبار�ت ي�سبقها قليل من 
بالتوكل على �هلل  �الرتباك لكن نغطيها 

وتالوة �الأذكار و�الأدعية«. 

أكبر عدد من المعلومات
�لعلوم  بكلية  �ل��ط��ال��ب  ح��ث  جهته  م��ن 
على  �ل��ط��الب  زم���الءه  �ل�سهري  ح�سام 
�مللخ�سات  ع��ن  �لبحث  يف  �جلهد  زي���ادة 
و�الأور�ق �لتي تخ�س �ملادة حتى لو كانت 
من �ملر�جع �أو �لكتب �ملوجودة يف �ملكتبة.
وق���������ال: »د�ئ�����م�����ا م�����ا ن���ب���ح���ث ع��ن 
�مللخ�سات و�ملعلومات من م�سادر �لتعلم 
باأكرث  و�لفهم  �لفائدة  لزيادة  و�لبحث 
م��ن ط��ري��ق��ة ال���س��ت��ي��ع��اب  بع�س �الأم���ور 
يف  �ملعلومات  ببع�س  وربطها  �لب�سيطة 
�ملقرر �الأ�سا�سي لتكوين قاعدة معلومات 
ويف  �مل���ذ�ك���رة  يف  خ��الل��ه��ا  م��ن  ن�ستفيد 
حياتنا �لعملية �لقادمة بعد تخرجنا«. 

وت���اب���ع �ل�����س��ه��ري »م����ن �ل�����س��رورة 
�إيجاد وقت حتى لو كان قليال للخروج 
و�ل���روي���ح ع��ن �ل��ن��ف�����س وق�����س��اء بع�س 
�لعودة  للطالب  ليتن�سى  �ملمتعة  �الأم��ور 

للمذاكرة بكل ن�ضاط وحيوية«.

ليلة االختبار 
�آل م��ع��دي م��ن ق�سم  و�أك����د ع��ب��د�مل��ج��ي��د 
�مل��ح��ا���س��ب��ة �أن �مل���ذ�ك���رة ل��ي��ل��ة �الخ��ت��ب��ار 
ت���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى �ل���ط���ال���ب وت��ف��ي��ده 
كثري� لكونه لن يجد مت�سعا من �لوقت 

لق�سائه يف غري �ملذ�كرة.
وعن برناجمه يف �ملذ�كرة، قال �آل 
م��ع��دي: » �أب���د�أ �مل��ذ�ك��رة يف �ل��ي��وم �ل��ذي 
ي�سبق �الختبار و�أكر�س جميع وقتي لها 
يزد�د  �سيئا غريها حتى  �أفعل  بحيث ال 

سوء فهم طالبي
لألوقات المناسبة الستذكار 

الدروس والمراجعة
تركيزي وحفظي ومر�جعة �ملقرر وعدم 
�ل��رك��ي��ز ع��ل��ى �مل��ل��خ�����س��ات �ل��ت��ي ي��زع��م 
قبل  م��ن  معتمدة  �أن��ه��ا  �ل��ط��الب  بع�س 
�لطالب  م��ن  كثري�  �إن  �إذ  �مل��ق��رر،  معلم 
من  باأ�سئلة  �الخ��ت��ب��ار   وق��ت  يفاجئوننا 
خ�����ارج �ل��ت��ل��خ��ي�����س م�����س��ي��ع��ة ل��ل��وق��ت«. 
و�أردف »من �أكرب �ملعوقات �أثناء �ملذ�كرة 
�جل����و�ل وب��ع�����س �مل��ب��اري��ات �مل��ه��م��ة �لتي 

جتمع بني فرق كبرية جماهريية«.

تداخل المعلومات
و�����س����دد ع���ب���د�ل���ع���زي���ز �ل���ق���ح���ط���اين م��ن 
ك��ل��ي��ة �ل���ع���ل���وم �مل���ال���ي���ة و�الإد�ري����������ة على 
���س��رورة �مل��ذ�ك��رة يف �ل��ي��وم �ل��ذي ي�سبق 

�الختبار�ت.
وق�����ال: »�مل����ذ�ك����رة ل��ي��ل��ة �الخ��ت��ب��ار 
ت��ف��ي��د �ل���ط���ال���ب يف حت��ق��ي��ق �أك�����رب ق��در 
ممكن من �لفهم �ملطلوب؛ الأن �ملذ�كرة 
وتد�خل  �الخ��ت��ب��ار�ت  قبل  طويل  بوقت 
�ملعلومات من بع�س �ملو�د �الأخرى رمبا 
ي�����وؤدي �إل����ى ع���دم �ل��رك��ي��ز، ل��ذل��ك من 
�مل��ادة يف ليلة  �أن تكون مذ�كرة  �الأف�سل 

�الختبار«.
تركيز  ي��ك��ون  �أن  »ي��ج��ب  وو�����س���ل 
و�ل��ت��ع��د�د�ت  �مل�سطلحات  على  �لطالب 
و�الأ���س��ي��اء �ملهمة يف �مل��ق��رر؛ الأن��ه��ا تكون 
ع����ادة م��و���س��ع �أ���س��ئ��ل��ة، �أم����ا ب��ق��ي��ة �مل��ق��رر 

فتكون لالطالع فقط«.
وتابع » يجب �أن يكون هناك مت�سع 
من �لوقت لق�سائه يف �لت�سلية و�خلروج 
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قضية

�مل��ذ�ك��رة حتى يت�سنى  م��ن ب��ني ج���در�ن 
للطالب �لعودة لال�ستذكار جمدد�، وهو 

يف كامل �لر�حة �لنف�سية«.

صعوبة المادة
ووقتها

وك����ان ل��ل��ط��ال��ب ب��ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم في�سل 
ق��ال  حينما  خمتلف  ر�أي  �ل��ر���س��ا���س��م��ه 
�مل��ادة،  �سعوبة  على  تعتمد  �مل��ذ�ك��رة  �إن 
و�أن هذ� �الأم��ر هو �ل��ذي يحدد �لوقت 

�ملنا�سب لال�ستذكار.
و�أ����س���اف »م���ن �ل��ب��دي��ه��ي �أن وق��ت 
�ملذ�كرة يعتمد على �سعوبة �ملادة؛ فمن 
�ملمكن �أن ت�ستغرق �ملذ�كرة �سهر� كامال 
بينما  �ل�سعوبة،  �سديدة  �ملادة  كانت  �إن 
بع�س �ملو�د ال حتتاج �سوى يوم و�حد �أو 

يومني لفهمهما«.
و�أ�سار �إلى �أنه �أثناء �ملذ�كرة يجب 
�أغ��ل��ب  �أم���ا  للت�سلية،  قليل  وق���ت  �أخ���ذ 
�لفهم  وزي���ادة  للدر��سة  فيكون  �لوقت 

وتر�سيخ �ملد�رك.
ل��ي��ل��ة  »يف  �ل���ر����س���ا����س���م���ة  وت�����اب�����ع 
�الختبار ال يوجد وقت للت�سلية و�ملتعة 
�إنهاء �ملقرر كامال ��ستذكار�  والبد من 

ومر�جعة يف �لليلة نف�سها«.
وع����ن �ل�����س��ل��ب��ي��ات �ل��ت��ي مي��ار���س��ه��ا 
بع�س �لطالب �أوقات �الختبار�ت، قال: 
»يف وق��ت �مل��ذ�ك��رة يكون هناك ن��وع من 

الجوال 
والمباريات 

يعوقان 
االستعداد الجيد 

لالختبارات!

ح�صام �ل�صهري بندر �آل ز�حمة �أحمد �لب�صري

حممد �آل ربيع في�صل �لر�صا�صمة عبد �ملجيد �آل معدي

عضو هيئة تدريس
د. عماد الشامي:
الطريقة المثلى تلخيص
كل محاضرة عقب نهايتها

رأي 
مسؤول

�ل���ت���دري�������س بق�سم  �أك�����د ع�����س��و ه��ي��ئ��ة 
�أن  �ل�سامي  ع��م��اد  �ل��دك��ت��ور  �ل��ف��ي��زي��اء 
�لطريقة �ملثلى لفهم �ملادة و��سرجاع 
م��ذ�ك��رة  ه��ي  وتر�سيخها  معلوماتها 
�النتهاء  بعد  ما�سرة  كل  وتلخي�س 

منها.
�مل��ادة  �ل�سامي »م��ذ�ك��رة  و�أ���س��اف 
�أوال باأول بعد كل ما�سرة �أمر ي�سهل 
ع��ل��ى �ل���ط���الب م���ذ�ك���رة �خ��ت��ب��ار�ت��ه��م 

وتاأديتها ب�سكل جيد«.
»م��ن  ق����ال:  ���س��ر� حينما  وك�����س��ف 
خالل ت�سحيح �أور�ق �الختبار ميكنني 
ذ�ك��ر  ق��د  �لطالب  ك��ان  �إذ�  م��ا  معرفة 

�ملادة بوقت كاف قبل �الختبار �أو ال«.
على  �ل�سامي  �ل��دك��ت��ور  وح��ّر���س 
م���ذ�ك���رة �مل�����ادة و����س��رج��اع��ه��ا ط���و�ل 
ف��رة �ل��در����س��ة، و����س��ف��ا ذل��ك ب��االأم��ر 
كانت  �إذ�  وبخا�سة  �مل���ادة،  لفهم  �ملهم 

م���ن امل�����واد ال��ت��ي ل��ه��ا ارت���ب���اط مب���واد 
يف �مل�����س��ت��وي��ات �مل��ت��ق��دم��ة، م�����س��ري� �إل��ى 
�أن ه���ن���اك ف��ئ��ة ك���ب���رية م���ن �ل��ط��الب 
ل ي��ب��ال��ون مب��و���ض��وع ارت���ب���اط امل����واد 
يهمهم  ما  بقدر  متقدمة  مب�ستويات 

�لنجاح فيها باأي معدل وجتاوزها.
وت��اب��ع »�ل��ط��ال��ب �ل���ذي ال يبايل 
بقية  يف  �سيعاين  �لتاأ�سي�سية  ب��امل��و�د 
�جلديدة  �مل��و�د  مع  �لدر��سي  م�سو�ره 
ال����ت����ي ل���ه���ا ارت�����ب�����اط مب�������واد ���ض��اب��ق��ة 

جتاوزها يف �مل�ستويات �الأولى«.
للطالب  ن�سيحة  �ل�سامي  ووجه 
�مللخ�سات  على  �العتماد  عدم  مفادها 
�مل���ك���ت���ب���ات و�مل���ج���ه���ول���ة  �مل����ت����و�ف����رة يف 

�مل�سدر.
وق����ال: »ي��ج��ب ع��ل��ى �ل��ط��ال��ب �أن 
يقوم بتلخي�س �ملادة بنف�سه من خالل 

كتابته مع �الأ�ستاذ يف �ملحا�سرة«.

عبد �لعزيز �لقحطاين

يف  �ملوجودة  �لتفا�سيل  �أدق  يف  �لتدخل 
م��ي��ط��ي، وه����ذ� م���ن �ل�����س��ل��ب��ي��ات �ل��ت��ي 

�أعرف بارتكابها.
من  �لكثري  ياأخذ  �جل��و�ل  �أن  كما 
�ملباريات على  لعب  �إلى  �إ�سافة  �لوقت، 
�أجهزة �الألعاب �الإلكرونية �أو متابعتها 

يف �لتلفاز«.
وو��سل »جند يف تخ�س�سنا بع�س 
�لتعمق يف كثري من  �أن  كما  �ل�سعوبة، 
�مل�����س��ائ��ل ي��ح��ت��م ع��ل��ي��ن��ا �الع���ت���م���اد على 
�أو  �لطالب  من  كانت  �سو�ء  �مللخ�سات 
�ملعلمني م��ع م��ر�ع��اة ع��دم �إه��م��ال كتب 

�ملقرر�ت«.

السهر والجوال
م����ن ج���ان���ب���ه �أ������س�����ار �ل���ط���ال���ب ب��ق�����س��م 
�أكرب  �أن  �إل��ى  ربيع  �آل  ممد  �ملحا�سبة 
من  �الختبار�ت  فرة  يف  للطالب  عدو 
هو  وتر�سيخها  �ملعلومات  حفظ  ناحية 

�ل�سهر.
وق�������ال »�ل�������س���ه���ر ي���ج���ه���د �ل��ع��ق��ل 
�الختبار،  ت��اأدي��ة  عند  �لطالب  وي��رب��ك 
�ملبكر  ب��ال��ن��وم  �ل��ط��الب  و�أن�����س��ح جميع 
و�ال���س��ت��ي��ق��اظ م��ب��ك��ر�، وحت��دي��د خطة 
بفرة  �الختبار  يوم  قبل  �ملنهج  الإنهاء 

ال تقل عن ثالثة �أيام«.
و�أكد �آل ربيع �أن ��ستخد�م �لهاتف 
�لوقت  ي�سيع  �مل��ذ�ك��رة  �أث��ن��اء  �جل���و�ل 
ب�سكل كبري يوؤثر يف ��ستيعاب �لطالب.

جو خاص
ق�سم  من  ز�حمة  �آل  بندر  �لطالب  �أم��ا 
�أن  �أي�سا، ف�سدد على �سرورة  �ملحا�سبة 
خا�س  ج��و  تهيئة  على  �ل��ط��ال��ب  يعمل 
ل��ل��م��ذ�ك��رة ي��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه ط��اب��ع �ل��ه��دوء 

و�لبعد عن كل ما ي�ستت �لذهن.
و�أ����س���اف« �ل��ه��دوء �أث��ن��اء �مل��ذ�ك��رة 
�لعزلة  لي�س بطريقة  ولكن  �أم��ر مهم، 
عن �لعامل؛ الأن هذ� قد يجعل �لطالب 
يف ح��ال��ة ت��وت��ر ق��د جت��ربه على فقد�ن 
ك��ل م��ا حفظه«، م��وؤك��د� ���س��رورة و�سع 
بع�س  يتخلله  للمذ�كرة  زمني  ج��دول 

من �أوقات �لرفيه و�لر�حة.
�آل ز�حمة »�لبع�س يرى   و�أ�ساف 
�أن ��ستخد�م �جلو�ل �أثناء �ملذ�كرة �أمر 
ت��رك��ي��زه،  �ل��ط��ال��ب  ع��ل��ى  ي�سيع  �سلبي 

وهذ� �أمر خاطئ.
ف����اجل����و�ل ه����و ج���ه���از ي��ت��ح��ك��م يف 
��ستخد�مه �لطالب نف�سه، فمن �ملمكن 
بالنفع  عليه  يعود  فيما  ي�ستخدمه  �أن 
�أث���ن���اء �مل���ذ�ك���رة م���ن ط��ري��ق �ل��ت��و����س��ل 
يف  �لبحث  �أو  �جلامعة  يف  زم��الئ��ه  م��ع 
�إ�سافية  �النرنت عن معلومات  �سبكة 

ت�ساعده يف فهم �ملنهج �أكرث«.
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قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =
حياتك في خطر!

إعالن

خالد العمري

�ملدنية  �لهند�سة  بق�سم  �لطالب  ك�سف 
�أ�سامة ح�سن ز�رب �أن  خدمة �لب�سرية يف 
جمال �لتقنية ومو �الأمية �الإلكرونية 
�إلى  م�سري�  �مل�ستقبلية،  �أه��د�ف��ه  تت�سدر 
عهد  يف  ظهر  �ملعلومات  ب��اأم��ن  ول��ع��ه  �أن 
باملجال  وال��ده  ارتباط  ب�ضبب  البتدائية 

�لتقني من خالل عمله يف �الت�ساالت.
ز�رب  يتحدث  �لتالية  �ل�سطور  يف 
عن موهبته يف جمال �لتقنية وما و�جهه 
�مل�ستقبلية، ور�أت  من عقبات وطموحاته 

»�آفاق« �أن ال تقاطعه ليتحدث بعفوية.

زارب: سأكرس جهودي لمحو األمية التقنية
البداية

ب��������د�أ �ه����ت����م����ام����ي �ل���ت���ق���ن���ي ب���امل���رح���ل���ة 
�الب���ت���د�ئ���ي���ة ح��ي��ث ك��ن��ت م��ط��ل��ع��ا على 
�لتقنية ب�سكل و��سع ب�سبب عمل �أبي يف 

جمال �الت�ساالت وتقنية �ملعلومات.
ول��ك��ن ت��ط��ور �ل��ه��و���س يف �مل��رح��ل��ة 
ما  ك��ل  تعلم  يف  ب����د�أت  ح��ي��ث  �ملتو�سطة 
ي��خ�����س �أج����ه����زة �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر �ل�����س��ل��ب��ة 
�ل��ت�����س��غ��ي��ل  وب������ر�م������ج   Hardware

.Software
بد�أت بالتعمق بعد ذلك يف �أ�ساليب 
�الخ��ر�ق وجت��اوز �حلمايات دون �لبت 
باخر�ق �أو جتاوز للحمايات، و�إمنا كان 
�مل��ع��رف��ة وح��ب  ذل���ك  �لتعمق يف  غ��ر���س 

�ال�ستطالع. 

الصعاب
تتمحور  كانت  و�جهتني  �لتي  �ل�سعاب 
ع�ست  �ل��ذي  �الفر��سي  �ملجتمع  حول 
ب��د�خ��ل��ه، ف��اأن��ت يف د�خ���ل ه���ذ� �ملجتمع 
و�إمن��ا  �إمي����اء�ت،  �أو  مبالمح  تتعامل  ال 
جم�����رد �أخ��������الق ت��ت��ل��خ�����س يف ر����س���ال���ة 
ن�����س��ي��ة �أو م��ق��ط��ع ���س��وت��ي، وه����ذ� ك��ان 
�أيق�سد  تعلم  ال  الأن���ك  ���س��ع��وب��ة؛  �أك���رب 
ب��ه��ذه �ل��ع��ب��ارة �مل���ز�ح �أم �جل��دي��ة، ولكن 
بح�سن  �لتعامل  هو  مبدئي  د�ئما  ك��ان 
�لظن و�الأخالق �لكرمية، وهلل �حلمد.  

�أي�����س��ا م��ن �ل�����س��ع��وب��ات �ل��ت��ي و�جهتني 
دخ���ول  ت��ق��ن��ي،  ك���ل  وو�ج���ه���ت  �سخ�سيا 
�أ�سخا�س مبتدئني عدميي �خلربة هذ� 
�ملجال، وهو ما �أثر فينا نحن �لتقنيني 

و�لنا�سرين.
ك��م��ا �أث����ر ف��ي��ن��ا �رت���ك���اب �مل��ب��ت��دئ��ني 
وتك�سف  �مل��ع��م��ور  ت��ه��دم  �أخ��ط��اء فظيعة 
حديث  �سر�ك  يف  يوقعنا  مما  �مل�ستور؛ 
جمتمع ال يفرق بني �ملبتدئ و�خلبري، 
نا�سري  ب�سفتنا  دورن��ا  ي��ربز  هنا  ولكن 
�ملعلومات  �أم��ن  يف  و�إع��الم��ي��ني  معرفة 
�لن�سح  وتقدمي  �مل�ستخدم  حتذير  من 

و�لعون له ب�ستى �لطرق وبلغة �سهلة. 

عائلتي 
ل��ع��ائ��ل��ت��ي �الأث�����ر �الأب�����رز يف تنمية  ك���ان 
�لتقني، فكانو� ال يتو�نون  �لهو�س  هذ� 
ما  وت��رق��ب  دوم���ا  وت�سجيعي  دع��م��ي  يف 
�أجلبه لهم من جديد و�إبد�ء ر�أيهم فيه، 
ملا  و�المتنان  �ل�سكر  مني خال�س  فلهم 

منحوين من رعاية و�هتمام. 

مشاركاتي 
�ملجال  يف  كثرية  م�ساركات  يل  تكن  مل 
�ل��ت��ق��ن��ي، ول���ك���ن �أذك������ر �أب����رزه����ا وه���ي: 
م�����س��ارك��ت��ي ك��م�����س��وؤول ت��ق��ن��ي يف ف��ري��ق 
منطقة  �أمري  برئا�سة  �ل�سبابي،  مبادرة 

�مللكي  �ل�سمو  ���س��اح��ب  ���س��ي��دي  ع�����س��ري، 
�هلل،  خ��ال��د، حفظه  ب��ن  في�سل  �الأم���ري 
وك���ان ل��ه��ذه �مل�����س��ارك��ة م��ع ه��ذ� �لفريق 
�الحر�يف �الأثر �الأبرز يف �سقل هويتي 
و�إب��ر�زه��ا، فلهم مني جزيل  �الإعالمية 

�ل�سكر و�لتقدير. 

أهم أعمالي
بعد تفرغي لهذ� �ملجال، بد�أت يف كتابة 
�أمن  مبجال  تعريفية  توعوية  مقاالت 
ب�سكل  �لتقنية  ويف  خ��ا���س��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 

عام.
وقد برزت هذه �ملقاالت يف ح�سابي 
ع���ل���ى م���وق���ع �ل���ت���و�����س���ل �الج���ت���م���اع���ي 
�لتقنية  قناتي  على  وكذلك  �ن�ستقر�م، 
ي�ساركني  ب��اأن��ه  �أف��خ��ر  �لتي  باملليجر�م، 
فيها طاقم �إع���د�دي ر�ئ��ع ك��ان لهم دور 
�لتقني  باملحتوى  �لقناة  ��ستمر�رية  يف 
�مل���ت���ن���وع و�إف���������ادة �ل����ق����ارئ يف جم����االت 

خمتلفة.
 

أهداف مستقبلية
�إل�����ى رف����ع �سقف  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  �أط���م���ح يف 
�الأمية  ومو  �لعربي  �لتقني  �ملحتوى 
�لتقنية  �مل��ع��ل��وم��ات  و�إي�����س��ال  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
لكل م�ستخدميها باأ�سهل طريقة وبلغة 

يفهمها �جلميع.



إعالن

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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رياضة

للهيئات  �ململكة  بطولة  ع�سري،  مبنطقة  �ل�سباب  لرعاية  �لعامة  �لرئا�سة  مكتب  نظم 
»�ملجموعة �لثالثة« للكار�تيه، مب�ساركة 14 هيئة  على م�ستوى منطقة ع�سري. و�سارك 
بعد  متقدمة  م��ر�ك��ز  وحقق  �لبطولة،  يف  فئاته  بجميع  خالد  �مللك  جامعة  منتخب 
على  �الأومل��ب��ي  �ملنتخب  ح�سل  كما  �الأول،  �ملركز  على  �جلامعة  �سباب  منتخب  ح�سول 

�ملركز �لثاين، بينما ح�سل منتخب �لنا�سئني على �ملركز �لثاين. 
و�أو�سح مدير �الأن�سطة �لريا�سية بعمادة �سوؤون �لطالب وليد �ل�سهر�ين �أن هذه 
و�لتدريبات،  �لتمارين  خ��الل  �لطالب  من  كبرية  مبجهود�ت  �إال  ت��اأت  مل  �الإجن���از�ت 
و�أنهم يتطلعون د�ئما �إلى نيل �ملر�كز �ملتقدمة يف جميع �ملناف�سات. و�أ�ساف �أن »م�ساركة 
�لكار�تيه  ملنتخب  �الإع�����د�دي  �ل��ربن��ام��ج  �سمن  تعد  �لبطولة  يف  �جل��ام��ع��ة  منتخبات 

لبطوالت �الحتاد �لريا�سي للجامعات �ل�سعودية«. 
عدنان األلمعي 

الجامعة تحقق 
مراكز متقدمة
في بطولة الكاراتيه
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أندية

الرؤية
�الأن�سطة  كفاءة  •  رفع 

�لطالبية يف �جلامعة.
�الن�سطة  يف  �لتميز    •

�لطالبية باجلامعة. 

الرسالة
وبر�مج  فعاليات  تقدمي 
�إل��ى  م�ستندين  مم��ي��زة، 
ت��ع��ال��ي��م دي��ن��ن��ا �حل��ن��ي��ف 
وم������������ر�ع������������ني ق����ي����م����ن����ا 
�الج���ت���م���اع���ي���ة مب��ه��ن��ي��ة 
و�أخ�����������الق ع����ال����ي����ة، م��ع 
ثقافة  رف���ع  �الإ���س��ه��ام يف 
ن���ف���و����س  يف  �الأن���������س����ط����ة 
�ل������ط������الب م������ن خ����الل 
فعاليات مالم�سة  �إقامة 
الهتمامات فئة �ل�سباب. 

األهداف
م��و�ه��ب  ����س��ت��ق��ط��اب   •
جم������االت  يف  م����ت����م����ي����زة 

خمتلفة.
�الأول،  �ملركز  حتقيق   •
�الأن��دي��ة  وحمل )ب���ريق( 

�لطالبية.
�����س����ر�ك����ات  �ن�����������س�����اء   •
��سر�تيجية مع خمتلف 
�الأن��������دي��������ة �ل���ط���الب���ي���ة 
ل���ل���خ���روج  �جل���ام���ع���ة  يف 
ب��ف��ع��ال��ي��ات وب���ر�م���ج ذ�ت 

قيمة عالية.
�ل������دع������م  ت��������ق��������دمي   •
ل�����ل�����م�����و�ه�����ب �ل���������س����اب����ة 
�ساحة  ع��ل��ى  و�إظ���ه���اره���ا 
م�ستوى  على  �الأن�سطة 

�جلامعة.

عن
النادي

ج��ي��د يف �ل��ك��ل��ي��ة، ف���ال���ن���ادي �ل��ط��الب��ي 
�لكلية  تخ�س�سات  م��ع  ب��ق��وة  م�����س��ارك 
�إلى  م�ستقبال  ون�سعى  �أنو�عها،  ب�ستى 
�إقامة برنامج تخ�س�سي م�سرك يفيد 
خمتلف �أق�سام �لكلية ويكون على قدر 

عال من �جلودة.

هل من �صر�كات
مع �أندية �أخرى؟

يف �لف�سل �لدر��سي �ملا�سي كانت هناك 
م������اوالت ح��ث��ي��ث��ة الإق����ام����ة ���س��ر�ك��ات 
للتخ�س�سات  �ل��ط��الب��ي��ة  �الأن���دي���ة  م��ع 
ن��خ��رج  و�أن  �جل���ام���ع���ة،  يف  �ل�����س��ح��ي��ة 
�الأن��دي��ة  خمتلف  م��ن  عمل  مبنظومة 

�مل�ساركة ومل تفعل ب�سكل جيد. 
وم����ن ه����ذ� �مل���ن���رب �أدع������و� روؤ����س���اء 
�إع��ادة  �ل�سر�كة،  على  �ملوقعني  �الأندية 
و�لعمل عليها من جديد،  فيها  �لنظر 
�لنور  ت��رى  �أن  الب��د  ه��ذه  مثل  ففكرة 

قريبا.

ماذ� عن بر�مج
�خلدمة �ملجتمعية؟

وج���دن���ا ب������و�در ط��ي��ب��ة حت��م��ل��ه��ا �أي����دي 
���ض��ب��اب ال���ن�������ض���اط، وخ���رج���ن���ا مب���ب���ادرة 
ك�سوة �ل�ستاء يحملها نخبة من طالب 
وقتها  يف  منا�سبة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ن��ادي 

وم�سمونها.
ول���ق���ي���ت ه�����ذه �ل�����ب�����ادرة ت��رح��ي��ب��ا 
و����س��ت��ح�����س��ان��ا م���ن ج��م��ي��ع �الإد�ري�������ني 
و�ل���ط���الب وغ���ريه���م، وم���ن �الأه�����د�ف 
�ل���ن���ادي، رف��ع  �ل��ت��ي ك��ن��ا ن�سعى ل��ه��ا يف 
ثقافة �خلدمة �ملجتمعية وزيادة �لوعي 

بالتطوع يف نفو�س �لطالب.

القحطاني: ضعف الميزانية 
حجر عثرة أمام مشاريعنا

عدنان األلمعي

�لطبية  �لعلوم  كلية  ن��ادي  رئي�س  ق��ال 
�لطالب  م�سيط،  بخمي�س  �لتطبيقية 
�لطالب  �ع��ت��ق��اد  �إن  �لقحطاين  ع��م��اد 
م�سيعة  �ملنهجية  غ��ري  �الأن�سطة  ب��اأن 
باأن  م�ست�سهد�  خاطئة،  ثقافة  للوقت، 
�أع��د�د� كبرية من منت�سبي �لنادي هم 
م��ن �مل��ت��ف��وق��ني. و�أو����س���ح يف ح���و�ر مع 
ه��و حجر  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  �أن �سعف  »�آف�����اق« 
ع����رثة �أم������ام ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع�����س م�����س��اري��ع 

�لنادي.
 

ما ر�أيك يف ثقافة
�لطالب �جلامعي بخ�صو�س 

�لأن�صطة �لال�صفية؟ 
�ل�سورة  �أو  �جل��ام��ع��ي  �ل��ط��ال��ب  ثقافة 
�ل��ن��م��ط��ي��ة �ل���ق���ائ���م���ة ع����ن �الأن�������س���ط���ة، 
م�سيعة  �أنها  �لبع�س  ي��رى  �إذ  �سلبية؛ 
ل��ل��وق��ت و�أن���ه���ا ���س��ت��م��ن��ع��ه م���ن �ل��ت��ف��وق 
و�اله���ت���م���ام ب��ال��در����س��ة. ه���ذه �ل��ن��ظ��رة 

خاطئة جملة وتف�سيال.
ولدينا يف �لنادي طالب من �أو�ئل 
�لكلية  م�ستوى  على  در��سيا  �ملتفوقني 
التح�ضيل  م��ن  الن�ضاط  مينعهم  ومل 
�لدر��سي. بالعك�س من ذلك �أن �لطالب 
�مل��ت��ف��وق ي��ج��د م���ن �ل���ن���ادي �ل��ط��الب��ي 
بالكلية مكانا ل�سقل موهبته ومتنف�سا 
لتفريغ طاقاته؛ مما يعود بالنفع عليه 
م��ن خ��الل �كت�ساب ع��الق��ات وخ��رب�ت 

ت�سهل عليه �مل�سو�ر �لوظيفي الحقا.

عقبات وقفت يف طريقكم؟
ن����ع����اين م�����ن ق����ل����ة �أع������������د�د �ل����ط����الب 

وذل��ك  �لكلية،  بتخ�س�سات  �مللتحقني 
م��ا �ن��ع��ك�����س ع��ل��ى ق��ل��ة ع���دد �مللتحقني 
ب��ال��ن��ادي، ك��م��ا ن��ع��اين م��ن ع���دم وج��ود 
بالكلية،  �لطالبي  للنادي  مهياأ  مقر 
�جلانب  ه��و  ذل��ك  يف  �لرئي�سي  و�مل��ان��ع 
وترك  �الأن�سطة  تنفيذ  فاآثرنا  �مل��ادي؛ 

�ملقر حلني تو�فر �مليز�نية. 
وحت��دي��د�  �لكلية  م��ر�ف��ق  �أن  كما 
منتهي  فهو  بالكلية  �لقدم  كرة  ملعب 
عليه  ي��ل��ع��ب  مل  �إن�����ه  �إذ  �ل�����س��الح��ي��ة، 
�أك���رث م��ن خم�س  م��ن��ذ  م��ب��ار�ة ر�سمية 
���س��ن��و�ت، وذل���ك ل����رد�ءة �أر���س��ي��ة �مللعب 
و�سعف �الإنارة و�نقطاع �ل�سيانة عنه.

هل �أنتم ر��صون
عن �إقبال �لطالب

على �أن�صطتكم؟
و�ج��ه��ن��ا يف ف�����س��ول ���س��اب��ق��ة ���س��ع��ف��ا يف 
�الإقبال على �الأن�سطة، وخفنا �أن ي�سل 
�إل��ى ع��زوف، ولكن مع تكوين  �ل�سعف 
جمل�ض الن�ضاط اجلديد برائد ن�ضاط 
ج��دي��د ورئ��ي�����س ن���اد وب���وج���وه ج��دي��دة 
ودم������اء م���ت���ج���ددة يف رئ���ا����س���ة �ل��ل��ج��ان 
بالكلية، وجدنا �أنف�سنا باأننا نعمل �أكرث 

من �أن نتكلم.
 وه���ذ� �أف�����س��ل ح��ل الإرج����اع رون��ق 
الختيار  فتوجهنا  بالكلية،  �الأن�سطة 
وجعلها  �ل�سبابية  �لنوعية  �لفعاليات 
�مل�ستقبلية،  �ل��ن��ادي  خطة  يف  �أ�سا�سية 
وجنينا ثمر�ت �الإقبال و�لنجاح مبكر�.

ماذ� عن بر�جمكم �لتخ�ص�صية 
لطالب �لكلية؟

ب�سكل  مفعلة  �لتخ�س�سية  ب��ر�جم��ن��ا 
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إعالن

بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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تحقيق

ندرة المؤسسات اإلعالمية بعسير 
هاجس طالب االتصال

محمد شامي

يف  �الإع��الم��ي��ة  �ملوؤ�س�سات  ن���درة  ت�سكل 
منطقة ع�سري هاج�سا لطالب �الإعالم 
باجلامعة، وبخا�سة ملن تبقى م�ستوى 
در��سي و�حد فقط على تخ�س�سهم، �إذ 
حتوي خطة �لق�سم نحو ثماين �ساعات 
تطبيق، موزعة على �مل�ستويني �ل�سابع 

و�لثامن.
و������س�����رد ط������الب ق�������س���م �الإع�������الم 
�لندرة  هو�ج�سهم، �سارحني و�قع تلك 
يف حت��ق��ي��ق �أج����رت����ه ���س��ح��ي��ف��ة �آف������اق، 
موؤ�س�سات  توجد  ال  �أن��ه  �إل��ى  م�سريين 
�إعالمية كمر�كز رئي�سية �سوى مطة 
تلفزيون �أبها ومبنى �الإذ�عة و�سحيفة 

�لوطن.

مؤسسات ال تكفي 
�أن  ي�������رى �ل����ط����ال����ب خ����ال����د خم����اف����ة 
و�لتلفزيون  �الإذ�ع���ة  م�سار  زم��الءه يف 
ي��ت��ذم��رون م��ن �ل���و�ق���ع �مل��ح��ب��ط لعدم 

وج������ود م���وؤ����س�������س���ات ����س���احل���ة ل��ق�����س��اء 
���س��اع��ات �ل��ت��ط��ب��ي��ق �مل���ق���ررة ف��ي��ه��ا ع��د� 
�الإذ�ع��ة،  ومبنى  �أبها  تلفزيون  مطة 
�أبها  تلفزيون  مطة  »ه��ل  مت�سائال: 
��ستيعاب  على  ق���ادرة  �الإذ�ع����ة  ومبنى 
ج���م���ي���ع ط�������الب �ل���ق�������س���م ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق 

لديهم؟«.
نحن  و�سعنا  �أن  »ي��ب��دو  و�أ���س��اف 
يف  و�الإذ�ع�����ة  �لتلفزيون  م�سار  ط��الب 
جامعة �مللك خالد خمتلف عن طالب 
�مل�������س���ار ذ�ت�����ه يف �مل�����دن �ل���ك���ربى مثل 
�لعديد  ي��وج��د  �ل��ري��ا���س وج���دة، حيث 
م���ن �ل��ق��ن��و�ت �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���س��ة، 
�أن  وت�ستطيع  �ل��ف��ر���س��ة،  فيها  ت��ت��ع��دد 

ت�ستوعب جميع �لطالب«.
و��ستبعد خمافة حتميل �جلامعة 
م�����س��وؤول��ي��ة ن����درة �مل��وؤ���س�����س��ات، وق����ال: 
للمنطقة، ال تتحمله  »�إن��ه و�قع موؤمل 
�الإ�سهام  على  ق��ادرة  ولكنها  �جلامعة، 
�ملحبط، من  �ل��و�ق��ع  ذل��ك  �نفر�جة  يف 
خ����الل ت��خ��ري��ج �ل��ع��دي��د م���ن �ل���ك���و�در 

م���ن �ل��ق�����س��م �ل���ت���ي ت�����س��ه��م وحت���ف���ز يف 
�إي��ج��اد �مل��زي��د م��ن �ل��ن��و�ف��ذ �الإعالمية 

�ملختلفة«.
وخ���ت���م »ق���ب���ل ف����رة ف��ت��ح��ت ق��ن��اة 
�سمو�س وو�كبت مهرجان �أبها يجمعنا 
مميزة،  ك��و�در  م�ستقطبة  جيد،  ب�سكل 
تتكرر  �أن  ونتمنى  ت�ستمر،  مل  لكنها 

مثل تلك �لتجربة عما قريب«.
وي�سري �لطالب حامت �لعمري �إلى 
�أنه حتى لو ��ستوعبت مطة تلفزيون 
�أب���ه���ا ج��م��ي��ع ط����الب �الإع�������الم ���س��ن��وي��ا 
�لكافية  �لفر�سة  �ل��ط��الب  ي��ن��ال  فلن 
تدريب  من  يتطلبه  وم��ا  �لتطبيق،  يف 
�ل��ن��ظ��ر يف تلك  م��ت��م��ن��ي��ا  وم�������س���ارك���ة، 
�الإ�سكالية بعني �العتبار، خ�سو�سا مع 
تبقي �أ�سهر فقط على دخول �أول دفعة 

فرة �لتدريب. 
و�أ�ساف �أن »�حلما�سة كبرية لدى 
�الإع���الم خ�سو�سا  ق�سم  جميع ط��الب 
يف �لدفعتني �الأولى و�لثانية لنيل �أكرب 

فائدة من فرة �لتطبيق«.

صحيفة واحدة
ويقول �لطالب ممد �ل�سربمي �أنه 
ما ز�ل يفا�سل يف �ختيار �لتخ�س�س 
م�����ا ب�����ني �ل�������س���ح���اف���ة و�الت���������س����ال 
�أن  �إل���ى  ي�سري  لكنه  �ال���س��ر�ت��ي��ج��ي، 
�سوى �سحيفة  بها  �ملنطقة ال يوجد 
و�ح���دة وه��ي » �ل��وط��ن« �إ���س��اف��ة �إل��ى 
م���ك���ات���ب ����س���ح���ف، ق����د ال ت�����س��ت��ط��ي��ع 
��ستقبال �لطالب �لر�غبني يف ق�ساء 

�ساعات �لتطبيق لديها.
وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن ذل����ك، ���س��دد 
�سحف  فتح  �سعوبة  على  �ل�سربمي 
�لتغيري�ت  م��ع  �مل��ن��ط��ق��ة،  ج��دي��دة يف 
�حل���دي���ث���ة يف �ل�����س��اح��ة �الإع���الم���ي���ة 
�إلى بروز و�سطوع مو�قع  �لتي تتجه 
�ل���ت���و�����س���ل �الج���ت���م���اع���ي �جل���دي���دة، 
كالوطن  �سحيفة  ك��ان��ت  »�إن  وق���ال: 
�مل���ايل يف  �ل�سعيد  ت��ع��اين على  ب��ات��ت 
�الأول��ى  ف��ر�ت عديدة ما�سية وه��ي 
و�ل���وح���ي���دة ع��ل��ى م�����س��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة 
�جل���ن���وب���ي���ة ول���ي�������س م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري 

ف���ح�������س���ب، ف��ك��ي��ف ت��ظ��ه��ر ���س��ح��ي��ف��ة 
جديدة؟«.

مقترح 
يقرح �لطالب �سعد �لع�سريي �أن يحل 
ق�����س��م �الإع�����الم ت��ل��ك �الإ���س��ك��ال��ي��ة بفتح 
�الإع��الم��ي،  �ملركز  يف  �لتطبيق  فر�سة 
خ�سو�سا مع �لتطوير�ت �لتي ي�سهدها 
يف �الآونة �الأخرية، بف�سل �هتمام مدير 
�جل��ام��ع��ة �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��رح��م��ن بن 

حمد �لد�ود.
وق��������ال �ل����ع���������س����ريي: »�جل���ام���ع���ة 
�الإعالمي،  �ملركز  �النتهاء من  �سارفت 
ووجود طالب �الإع��الم فر�سة للمركز 
جهة  م��ن  حما�ستهم  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
وتدريبهم  �لتطبيق  فر�سة  ومنحهم 
م����ن ج���ه���ة �أخ��������رى، وذل������ك يف ج��م��ي��ع 
�مل�سار�ت �الإعالمية كال�سحافة و�لن�سر 
�الإل���ك���روين، و�ل��ت��ل��ف��زي��ون و�الإذ�ع�����ة، 

وحتى �الت�سال �ال�سر�تيجي«.
نف�سه  �ل���وق���ت  »�أق�����رح يف  وت���اب���ع 

�الآن  �لطالب  �لبدء يف تدريب  يتم  �أن 
مدير  معايل  م�ست�سار  م��ع  بالتن�سيق 
و�مل�سرف  �لر�سمي  �ملتحدث  �جلامعة 
�مل��رك��ز �الإع��الم��ي فهد بن  �ل��ع��ام على 
ن���وم���ة«. و�أ����س���اف �ل��ع�����س��ريي �أن »م��ن 
�مل��ه��م ف��ت��ح ف��ر���س��ة �ل��ت��ط��ب��ي��ق ل��ط��الب 
�الإل��ك��روين  و�لن�سر  �ل�سحافة  م�سار 
و�لتطبيق لطالب  »�آف��اق«  يف �سحيفة 
م�������س���ار �الت�������س���ال �ال����س���ر�ت���ي���ج���ي يف 

�لعالقات �جلامعية«.

معاناة أقل 
يف �مل���ق���اب���ل، ي����رى �ل��ط��ال��ب �ل��ول��ي��د 
�الت�سال  م�سار  ط��الب  �أن  �ل��ر�ق��دي 
�أقل  يكونون  قد  رمبا  �ال�سر�تيجي 
م���ع���ان���اة م���ن زم���الئ���ه���م يف م�����س��اري 
�ل�����س��ح��اف��ة و�ل���ن�������س���ر �الإل����ك����روين 
و�لتلفزيون و�الإذ�ع��ة، وذلك باعتبار 
ج��ه��ة  �أي  يف  �ل���ت���ط���ب���ي���ق  �إم���ك���ان���ي���ة 
ح��ك��وم��ي��ة م���ن �جل���ه���ات �مل���ت���ع���ددة يف 

خمتلف �أنحاء �ملنطقة«.

طالب في مسار 
اإلذاعة والتلفزيون 
يتذمرون من عدم 

وجود مؤسسات 
كافية لقضاء 

ساعات التطبيق 
المقررة فيها

المنطقة ال يوجد 
بها سوى صحيفة 

واحدة ومكاتب 
صحف

اقتراح بفتح فرصة 
التطبيق في المركز 

اإلعالمي وفي 
صحيفة »آفاق«
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إعالن

هل تستطيع العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!
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آفاق مصورة

العمري ينال
كأس مدير الجامعة 
بقفز الحواجز
حقق �لفار�س من�صور �لعمري من كلية طب �لأ�صنان كاأ�س مدير �جلامعة

بعد ح�ضوله على املركز الأول يف ال�ضوط اخلا�ص لفر�ضان جامعة امللك خالد �ضمن 
�لبطولة �لتي �أقيمت على ميادين نادي �لفرو�صية �لدويل بع�صري. و�صهدت �لبطولة 
ح�صور� جماهرييا مميز�، كما ح�صر �لبطولة عميد �صوؤون �لطالب �لدكتور مريع �لهبا�س، 
ووكيل عمادة �صوؤون �لطالب لالأن�صطة �لطالبية �لدكتور نا�صر �آل قمي�صان �إذ قاما
يف نهاية �ل�صباق بتكرمي �لفر�صان �لفائزين باملر�كز �لأولى.
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الرأي الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

النشر العلمي في الجامعات العربية

ريهام حمد الصقره
معيدة بكلية التمريض بأبها

البر األول

د. عبد الرحمن
بن حسن المحسني 
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

�أهمية كبرية  �لعامل  �ل��دول يف  تويل 
وم���ت���ز�ي���دة ل��ل��ن�����س��ر �ل��ع��ل��م��ي، وت���رى 
�أن  ذل��ك  للتنمية؛  حكيما  قائد�  فيه 
عنا�سر  ع��ل��ى  ي��ق��وم  �لعلمي  �ل��ب��ح��ث 
�إحكام  �سبيل  يف  تتكاتف  �ملعرفة  من 
�لفاعلة،  للنتائج  �ملو�سلة  �ملقا�سد 
»ومي����ك����ن  حت���دي���د م��ف��ه��وم �ل��ب��ح��ث 
فكرية  بعملية  �ل��ق��ي��ام  ب��اأن��ه  �لعلمي 
�حلقائق  تق�سي  �أج���ل  م��ن  منظمة، 
معينة  م�سكلة  �أو  مب�����س��األ��ة  �ملتعلقة 
ت�����س��م��ى م���و����س���وع �ل���ب���ح���ث، ب��ات��ب��اع 
منهج  ت�سمى  منظمة  علمية  طريقة 
حلول  �إل��ى  للو�سول  وذل��ك  �لبحث، 
ن��ت��ائ��ج  �إل�����ى  �أو  ل��ل��م�����س��ك��ل��ة،  م��الئ��م��ة 
���س��احل��ة ل��ل��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ى �مل�����س��ك��الت 

�ملماثلة ت�سمى »نتائج �لبحث«. 
وم�������ن خ�������الل ه�������ذ� �ل���ت���ع���ري���ف 
ت��ت�����س��ح م���الم���ح �مل�����س��ك��ل��ة �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
على  تعر�س  فحني  �ب��ت��د�ء،  �لعربية 
�ل��ب��ح��وث �لعربية  �مل��ف��ه��وم ج���ّل  ه���ذ� 
ث��م��ة خ��ل��ال يف وع���ي مفهوم  �أن  ت���رى 
�ل��ب��ح��ث وخ��ل��ط��ا ظ��اه��ر� ب��ني �لبحث 
�لذي ي�سعى �إلى �سنع حلول مالئمة 
ط��رح��ه��ا،  م���اول���ة  �أو  ل��ل��م�����س��ك��الت 

�لعربية  �الأك��ادمي��ي��ة  �ل��ب��ح��وث  وب��ني 
تاأليفا جمعيا  تكون  �أن  �لتي ال تعدو 
ه��ذ�  حت��ت  ي��ن��درج  ال  �أو  ي�ستوعب  ال 

�ملفهوم.
�الإنفاق  �إل��ى حجم  ننظر  وح��ني 
�ل��ع��امل��ي ع��ل��ى �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي  من 
م��ن  �أو  �الأك�����ادمي�����ي�����ة  �مل����وؤ�����س���������س����ات 
موؤ�س�سات �لبحث نرى �أن �لدول �لتي 
بحثية  و��سر�تيجيات  روؤي���ة  متلك 
ت��ن��ف��ق ب�����س��خ��اء ك���ب���ري ع���ل���ى �ل��ب��ح��ث 
ما  تنفق  مثال  »ف��اإ���س��ر�ئ��ي��ل  �لعلمي، 
�لقومي  �إنتاجها  م��ن   %4.7 م��ق��د�ره 
على �لبحث �لعلمي، وهذ� ميثل �أعلى 
تنفق  بينما  �ل��ع��امل،  يف  �إن��ف��اق  ن�سبة 
مقد�ره  ما  جمتمعة  �لعربية  �ل��دول 
�ل��ق��وم��ي و�ل����دول  0.2% م���ن دخ��ل��ه��ا 
�لعربية يف �آ�سيا تنفق فقط 0.1% من 
دخلها �لقومي على �لبحث �لعلمي.  

�لعلمي  للن�سر  �ل��ت��ق��دي��ر  وه���ذ� 
يبذل  م��ا  ي�ستحق  �ل����دول  ه���ذه  ع��ن��د 
الرتباط  فيها من مال وجهد حيث 
وبحاجات  �الإن�����س��ان  بتنمية  �ملبا�سر 
�مل��ج��ت��م��ع، وق����د ح��ق��ق��ت ل���ذل���ك ع��دة 
بر�ء�ت �خر�ع تدل على وعي ظاهر 

مب��ف��ه��وم �ل��ب��ح��ث وج����د�رة دع��م��ه؛ �إذ 
ه���و ج����زء م���ن �ال���س��ت��ث��م��ار يف �ل��ع��ق��ل 
�ل���ب�������س���ري و�����س����ر�ء ط���اق���ت���ه الإع���م���ار 
�أف�سل للكون. وقد �نعك�س ذلك على 
ب����ر�ء�ت �الخ����ر�ع �ل��ت��ي ت��ع��د و�ح���دة 
�لتقدمية  على  �ملهمة  �ملوؤ�سر�ت  من  
�لعلوم  تقرير  ويف  ل��ل��دول.  �لبحثية 
ما  ن��رى  �ليون�سكو  يف  و�لتكنولوجيا 
�لتي  �الخ���ر�ع  ب���ر�ء�ت  »بلغت  ن�سه 
ح�سلت عليها �لدول �لعربية حو�يل 
ح�سلت  بينما  �خ�����ر�ع،  ب����ر�ءة   500
 ،16،805 جمموعه  ما  على  �إ�سر�ئيل 
 725،866 ع���ل���ى  �ل���ي���اب���ان  وح�����س��ل��ت 

و�أملانيا على 313،078. 
�لبحث  و�ح��دة من م�سكالت  �إن 
�ل��ع��ل��م��ي يف �ل���ع���امل �ل��ع��رب��ي �ب���ت���د�ء 
�لبحث  م��ف��ه��وم  وع���ي  ع���دم  تكمن يف 
�أن ي��ك��ون ع��ام��ال مهما  �ل���ذي مي��ك��ن 
يف ت��ن��وي��ر �ل��ت��ن��م��ي��ة وق��ي��ادت��ه��ا. وه��و 
م��ا وع��ت��ه �ل����دول �مل��ت��ق��دم��ة فر�سمت 
�أه��د�ف��ه��ا  بها  حققت  ��سر�تيجيات 
�الخ���ر�ع  ب����ر�ء�ت  وت��اأت��ي  �لتنموية، 
و�حد� من موؤ�سر�ت �لتنمية �لفكرية 

و�لبحثية �ملهمة.

دوم�����ا م���ا ن�����س��م��ع ع���ن ب���ر �ل��و�ل��دي��ن 
وجتاهلنا  للو�لدين،  �الأب��ن��اء  وعقوق 
��ن�����َس��ى  �ل���رب �ل����ذي ي�����س��ب��ق��ه، و�ل�����ذي يحُ

كثري� �أال وهو بر �الآباء لالأبناء. 
جاء رجل �إلى عمر بن �خلطاب 
ي�سكو �إليه عقوقا من �بنه، فلما �سمع 
من �البن قال عمر للرجل: جئت �إيل 
ت�سكو عقوق �بنك وقد عققته قبل �أن 
يعقك و�أ�ساأت �إليه قبل �أن ي�سئ �إليك.

فكيف يرب �الآباء باأبنائهم؟

�ل����رب ه��ن��ا ل��ي�����س ف��ق��ط ب��ت��وف��ري 
و�ل�����س��ر�ب  و�ل��ط��ع��ام  و�مللب�س  �مل�سكن 
و�حل���م���اي���ة، وه����ذ� م���ا ي�����س��م��ى ب��ال��رب 
�جل�������س���دي، ب���ل ي�����س��م��ل �أي�������س���ا �ل��رب 

�لنف�سي و�لعقلي.
�ل�����رب �ل��ن��ف�����س��ي ي���ك���ون ب��ت��وف��ري 
و�لتعامل  �ل�سحية،  �لنف�سية  �لبيئة 
عمره،  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  �لطفل  م��ع 
ومب�����ا ي���ح���اف���ظ ع���ل���ى ك���ي���ان �ل��ط��ف��ل 
وكر�مته وي�ساعد على تنميته نف�سيا 

ب��ال�����س��ك��ل �ل�����س��ل��ي��م، و�ل���ت���ع���ام���ل معه 
�إن�سانا م�ستقال ولي�س ملكية  ب�سفته 
الأح�����د؛ مم���ا ي��ح��ت��م ع��ل��ى �ل��و�ل��دي��ن 
�لربية �لقومية وتوفري �ملناخ �لذي 
قدر�ته  �كت�ساف  على  �لطفل  ي�ساعد 
بال�سكل  ذ�ت��ه  وبناء  مهار�ته  وتعزيز 

�ل�سليم.
�أبنائهم  �أما بر �لو�لدين لعقول 
ف���ه���ي ت��ت��ج�����س��د يف ح�����س��ن ت��ع��ل��ي��م��ه��م 
و�ح����������ر�م ع���ق���ول���ه���م، و�إع���ط���ائ���ه���م 
للتفكري بعيد� من تهم�سيهم  فر�سة 
و�ال�ستبد�د بالر�أي، فهذه �لفرة من 
�لعمر يتكون عقله فيها؛ فكبت حرية 
�ملنطقي  و�حل���و�ر  و�ملناق�سة  �ل�سوؤ�ل 
�أن  ومينع  بالتفكري  ��ستقالله  يعيق 
ط��و�ل  ف��ع��اال  م���اور�  �لطفل  ي�سبح 

حياته.
من  �أبناءهم  �لو�لد�ن  يعق  وقد 
خ�����الل مم���ار����س���ة �ل���ع���ن���ف �جل�����س��دي 
ل��ل��وج��ه، مربرين  ���س��رب و�سفع  م��ن 
ذل�����ك ب���ال���رب���ي���ة و�الإ�������س������الح، وق���د 
�حلديثة  �لعلمية  �ل��در����س��ات  �أثبتت 
�أ���س��ر�ر  م��ن  �ل��وج��ه  لل�سفع على  م��ا 

بالدماغ و�جلهاز �لع�سبي.
 ومن �سور �لعقوق �أي�سا، �لعنف 
�لنف�سي و�للفظي من كلمات و�ألفاظ 
م�����س��ي��ئ��ة حت��م��ل ع����ب����ار�ت �ل�����س��خ��ري��ة 
�إلى  باالإ�سافة  �ل�ستم،  �أو  و�ال�ستهز�ء 
�مل�����س��ت��م��ر وم��ق��ارن��ة �لطفل  �الن��ت��ق��اد 
ب��االآخ��ري��ن �أو �ل��ت��ع��ب��ري�ت �جل��ارح��ة، 
مم����ا ق����د ي���ه���اج���م �ل���ن���م���و �ل��ع��اط��ف��ي 
�لنف�سية  �سحته  يف  وي��وؤث��ر  للطفل 

و�إح�سا�سه بقيمته �لذ�تية.
و�أث���ب���ت���ت �ل����در������س����ات �حل��دي��ث��ة 
�لنف�سي  للعنف  �ل�سلبية  �ل��ت��اأث��ري�ت 
على منو �لطفل من جميع �جلو�نب 
وزي������ادة ن�����س��ب��ة �الإ����س���اب���ة ب��االك��ت��ئ��اب 
�أثبتت  ك��م��ا  و�الن��ط��و�ئ��ي��ة و�خل����وف، 
در�������س�����ات �أخ�������رى �ل���ت���اأث���ري �ل�����س��يء 
�لدماغ يف منطقة  للعنف يف وظائف 
�ل��ق��ر�ر�ت  و���س��ن��ع  �مل��ع��ق��د  �لتخطيط 

و�ل�سلوك �الجتماعي.
�إن���ن���ا ب��اإح�����س��ان��ن��ا الأط���ف���ال���ن���ا يف 
برنا  على  �أعناهم  قد  نكون  �سغرهم 
ق��ال ر�سول  يف ك��ربن��ا وك��ربه��م، فقد 
– )رحم  �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم 

�هلل و�لد� �أعان ولده على بره(.
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الرأي الجامعي

�جلودة  م�ستوى  رفع  يف  �حلكومية 
و�أث�������ر �ل��ت��ق��ن��ي��ة يف ت���ع���زي���ز ث��ق��اف��ة 
�لثقافة  ت��اأك��ي��د  وك��ذل��ك  �ل��ع��م��الء، 
م�ستوى  رف��ع  ودوره��ا يف  �لقانونية 
مقدم  وم�سوؤولية  �لعمالء،  خدمة 
�الأن��ظ��م��ة  فاعلية  وم���دى  �خل��دم��ة 
�لرقابية  �الأج��ه��زة  ودور  و�ل��ل��و�ئ��ح 

و�الإعالم يف �لتوعية بهذ� �ل�ساأن.
���س��ارك يف ه��ذه �جلل�سات  وق��د 
بع�س  يف  �لتقنية  م�����س��وؤويل  بع�س 
جتارب  لعر�س  �حلكومية  �الأجهزة 
ج��ه��ات��ه��م �حل��ك��وم��ي��ة م��ب��ا���س��رة عن 
�خل�����دم�����ات �ل����ذ�ت����ي����ة �ل����ت����ي ت��ق��دم 
ل����ل����ع����م����الء م������ن خ��������الل �مل�����و�ق�����ع 
»�أب�سر«،  ن��ظ��ام   مثل:  �اللكرونية 
»���س��ف��ري«،  �ملبتعثني  �لطلبة  ب��و�ب��ة 
م�������س���روع »ق���ي���ا����س، خ���دم���ة م��رك��ز 
�الت�����س��ال �ل��وط��ن��ي »�آم������ر«، ون��ظ��ام  

»هدف«.
وق���د خ���رج �مل���وؤمت���ر ب��ع��دد من 
�الأج��ه��زة  تبني   : منها  �لتو�سيات 
تنمية  مفهوم  �حلكومية  و�لهيئات 
ث���ق���اف���ة خ����دم����ة �ل����ع����م����الء ك���ج���زء 
وروؤي��ت��ه��ا وخططها  ر���س��ال��ت��ه��ا  م��ن 
�ال���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة، ب���االإ����س���اف���ة �إل���ى 
�إط������الق ب���رن���ام���ج وط���ن���ي ل��در����س��ة 
م���������س����ت����وى ر�������س������ى �ل�����ع�����م�����الء يف 
�ل��ق��ط��اع��ات �خل��دم��ي��ة �حل��ك��وم��ي��ة 

ب�سكل دوري.
تو�سياته  يف  �ملوؤمتر  �سدد  كما 

من خالل ح�سوري موؤمتر »ثقافة 
خدمة �لعمالء« �لذي نظمته وز�رة 
�خلدمة �ملدنية، بالتعاون مع معهد 
وب�سبب  بالريا�س،  �لعامة  �الإد�رة 
هذ�  فعاليات  ح�سور  يف  م�ساركتي 
قر�ءة  تقدمي  �أحببت  فقد  �ملوؤمتر، 
�ل��ت��ي نوق�ست  الأه���د�ف���ه وم�����اوره 
�إليه من  تو�سل  وما  �نعقاده،  �أثناء 

تو�سيات.
ت�سخي�س  �إل���ى  �مل��وؤمت��ر  ه���دف 
و�ق�����ع وحت���دي���ات خ���دم���ة �ل��ع��م��الء 
يف �ل���ق���ط���اع �حل����ك����وم����ي، وك���ذل���ك 
�����س���ت���ع���ر�����س ���س��ب��ل ب���ن���اء وت��ع��زي��ز 
�لثقافة و�لريادة يف خدمة �لعمالء 
للتعريف  باالإ�سافة  �لقطاع،  بهذ� 
رفع  ودوره��ا يف  �لتنظيمية  بالبيئة 
م�ستوى خدمة �لعمالء يف �لقطاع 
�حل����ك����وم����ي، و�إب����������ر�ز �الجت����اه����ات 
�الإد�ري���������ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة �حل���دي���ث���ة يف 
�ل��ع��م��الء يف �لقطاع  جم��ال خ��دم��ة 

�حلكومي.
كما ��ستعر�س �ملوؤمتر  �لتجارب 
و�مل���م���ار����س���ات �مل��ح��ل��ي��ة و�الإق��ل��ي��م��ي��ة 
خدمة  جمال  يف  �ملتميزة  و�لدولية 

�لعمالء يف �لقطاع �حلكومي.
وق���د ح��ر���س �مل��ت��ح��دث��ون على 
ب���ن���اء ث���ق���اف���ة خ���دم���ة �ل���ع���م���الء يف 
�ل���ق���ط���اع �ل���ع���ام وف��اع��ل��ي��ة وك���ف���اءة 
خدمة  ملوظفي  �لتاأهيلية  �لرب�مج 
�ل��ع��م��الء و�إ���س��ه��ام ع��م��الء �جل��ه��ات 

ع���ل���ى �ل���ع���ن���اي���ة ب���اخ���ت���ي���ار م��وظ��ف��ي 
�ل�����س��ف��وف �الأم���ام���ي���ة وحت��ف��ي��زه��م 
م��ع��ن��وي��ا وم���ادي���ا، وت��ك��ث��ي��ف ب��ر�م��ج 
�ل��ت��اأه��ي��ل و�ل��ت��دري��ب ع��ل��ى مفاهيم 
�ل��ع��م��الء  وخ��دم��ة  �جل����ودة  تطبيق 
وكذلك عقد  �حلكومي،  �لقطاع  يف 
لقاء�ت دورية وور�س عمل مل�سوؤويل 
خدمة �لعمالء يف �لقطاع �حلكومي 
و�لتجارب وتنمية  لتبادل �خلرب�ت 
و�لتنظيمية  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�مل�ستفيدين  ل��دى  �لعمالء  خلدمة 
م����ن ت���ل���ك �خل�����دم�����ات، و�ل���ت���اأك���ي���د 
ع��ل��ى �إ�����س����د�ر ون�����س��ر �أدل�����ة ت��و���س��ح 
�آل���ي���ة وخ���ط���و�ت ت��ق��دمي �خل��دم��ات 

للعمالء.
بتعزيز  �أي�سا  �مل��وؤمت��ر  و�أو���س��ى 
�ملختلفة  �مل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  ح�����س��ول 
ع��ل��ى خ���دم���ات ذ�ت ج�����ودة ع��ال��ي��ة، 
ذ�ت  و�ل���ق���ر�ر�ت  �الأن��ظ��م��ة  بتفعيل 
�حلالية،   �الأنظمة  وتطوير  �ل�سلة 
ت��و���س��ي��ات��ه على  �مل���وؤمت���ر يف  و�أك�����د 
و�سع  عند  �لعمالء  �إ���س��ر�ك  �أهمية 
ومو��سفاتها،  �خل��دم��ة  متطلبات 
و�ل���ت���ن�������س���ي���ق ب�����ني ع���م���ل �جل���ه���ات 
و�خل��دم��ي��ة  ع���ام  ب�سكل  �حل��ك��وم��ي��ة 
ب�سكل خا�س لتعزيز جودة �خلدمة 
و�ال�ستفادة  للم�ستفيدين،  �ملقدمة 
�لقطاع  يف  �لناجحة  �لتجارب  م��ن 
�خل�����دم�����ات  ت�����ق�����دمي  �خل�����ا������س يف 

للعمالء يف �لقطاع �حلكومي.

ثقافة خدمة العمالء في القطاع العام

عبداهلل بن سعد الفصيلي
مستشار مدير الجامعة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس 
والموظفين

قمة باريس 2015
لتغير المناخ )2(

أ. د. عصام  الدين وراق 
مركز  األمير  سلطان بن  عبد  العزيز  
للدراسات والبحوث  البيئية  والسياحية

�لتعامل مع ق�سية  �لتاريخي يف  بالتحول  �حتفالية  و�سفت  �أج��و�ء  و�سط 
 cop21 تغري �ملناخ، تو�سلت �لدول �مل�ساركة يف موؤمتر �الأطر�ف يف باري�س
�تفاقية  �إل��ى  �ملوؤمتر يف  12 دي�سمرب  2015  �آخ��ر �ساعات  وعددها 195، ويف 
باري�س، على �أن يبد�أ توقيعها من �أبريل 2016 �إلى �أبريل 2017  و�لعمل بها 

بعد م�سادقة عدد مدد من �لدول.
من �أبرز ما ورد يف �لديباجة �الإقر�ر بعاملية م�سكلة تغري �ملناخ  و�تخاذ 
�الإجر�ء�ت �لكفيلة بالت�سدي لهذه �لظاهرة و�حر�م �اللتز�مات �لدولية، 
و�أهم ما رمت �إليه يف جمايل �حلد من تغري �ملناخ و�لتكيف مع �آثاره حتقيق 

�الآتي:
تكفل  بحيث  �لدفيئة  للغاز�ت  �لعاملية  �ل�سنوية  �النبعاثات  • تخفيف 
�الإب���ق���اء ع��ل��ى متو�سط �رت��ف��اع درج���ة �حل����ر�رة �ل��ع��امل��ي��ة دون 2 درج��ة 
�جلهود  ومو��سلة  �ل�سناعي،  �لع�سر  قبل  ما  م�ستويات  ف��وق  مئوية 

بحيث ال تزيد عن 1.5 درجة مئوية.  
�ملناخ   لتغري  �ل�سارة  �الآث���ار  وحتمل  �لتكيف  علي  �ل��ق��درة  تعزير   •

وتوطيد �لتنمية ذ�ت �النبعاثات �ملنخف�سة.
متما�سية  �ملانحة  و�جلهات  �ل��دول  من  �ملالية  �لتدفقات  �ن�سياب   •
�الآث��ار  حتمل  علي  و�لقدرة  و�لتكيف  �النبعاثات  تخفيف  م�ساري  مع 

�ل�سارة و�لكو�رث �ملرتبطة بتغري �ملناخ.
بني  �مل�سركة  و�مل�سوؤوليات  و�الإن�����س��اف  �لعد�لة  مفهوم  جت�سيد   •

�لدول يف ظل �لظروف �لوطنية لكل دولة.
وتتميز �ت��ف��اق��ي��ة ب��اري�����س ع��ن ك��ي��وت��و1997 يف ع���دم ف��ر���س �ل��ت��ز�م��ات 
�إ�سهاماتها �لوطنية يف تخفيف  �ل��دول، ولكل دولة �حلرية يف حتديد  على 
�لتنمية  و�آليات  للبيئة  �ملعززة  �لتكنولوجيا  �ملايل ونقل  �النبعاثات و�لدعم 
�الأم��م  ل��دى  دوري���ا  ومر�جعتها  وت�سجيلها  �لنامية  �ل���دول  �إل���ى  �لنظيفة 
رئي�س  ك�سامن  ب��ه  تلتزم  مل��ا  �ل���دول  �ح���ر�م  �التفاقية  و�عتمدت  �ملتحدة. 

للتنفيذ.  
وم���ن �مل��ه��م ج���د� م�����س��ادق��ة و�ل���ت���ز�م �ل����دول ذ�ت �الن��ب��ع��اث��ات �لكبرية 
باإ�سهاماتها مقدرة يف تخفيف �النبعاثات وتقدمي �لدعم �ملايل، و�الأطر�ف 
�ل�سني   ه��ي:  �لرتيب،  علي  �ل�سنوية  �النبعاثات  كمية  يف  �لكربى  �لع�سر 
�ليابان،   رو�سيا،  �لهند،  �الأوروب����ي،  �الحت���اد  �الأم��ريك��ي��ة،  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
من   %72 ح���و�يل  تنتج  لكونها  و�إي�����ر�ن،  �ملك�سيك  �إن��دون��ي�����س��ي��ا،  �ل���رب�زي���ل، 

�النبعاثات �لعاملية. 
يف  عديدة  م��ب��ادر�ت  لها  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �أن  �ملالحظ  وم��ن 
وحتمل   درء  �إل��ى  باالإ�سافة  �لنظيفة،  و�لتنمية  �لطاقة  م�سادر  جم��االت 

�ملخاطر �لبيئية.

�أبها �لبهيةحُ قد نزلتحُ ِحماِك
و�سممتحُ يف َعبِق �لن�سيِم �سذ�ِك

ِك هالني ما �إن نزلتحُ �ل�سطَّ �سطَّ
ما ي�سبهحُ �الأحالَم من روؤياِك

جلَّ �الإلهحُ وقد تعالى قدرًة
الِك يف طيِب جّوِك يف �سموِّ عحُ

فحباِك من �ألِق �لطبيعِة رونقاً
ومن �جلماِل �لعبقريِّ ك�َساِك

أبها البهية

أحمد كمال الدين سهل
محاضر بقسم علوم الحاسب

خ�سر�ءحُ �أنِت وبالوروِد َتزّينْت
باِك -مثَل �لعرو�ِس- �سهولحُِك ورحُ

يا جارَة �ملْزِن �لكرمِي تباركْت 
بالِعزِّ �أر�سِك باجَلماِل �سماِك

و�سقتِك �أ�سر�بحُ �لغماِم هو�طاًل
باخلرِي و�لغَدِق �لعميِم �لز�كي

طبِت و طاَب �لعي�سحُ قربِك جنًة
غّناَء يا �أبه�������������ا فما �أبهاِك

و�َسلمِت ما د�َم �لِكر�محُ باأر�سِك 
ك كما يرعاِك و�هللحُ يحفظحُ

وعلى بالدي من َلدْنِك حتيًة 
�سْمَر�َء يحملحُها عبريحُ نَد�ِك
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فكرالرأي الجامعي

المملكة.. مساع شاملة
الجتثات جذور التطرف

جمال الكلمة

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

�أل�سنتهم  بها  تحُلقي  �لتي  �لكلمات  مر�قبة  عن  �لنا�س  من  كثري  يغفل 
يف  �لنا�س  يكب  »وه��ل  ي��ق��ول:  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �ل��ك��رمي  ور�سولنا 
�الإن�سان  منطلق  و�لكلمة   ، �أل�سنتهم«  ح�سائد  �إال  وجوههم  على  �لنار 
�إلى هدفه، وو�سيلته يف نيل مر�ده، وعليها تقام �الأحكام يف ديننا، وبها 
يقا�س �لب�سر وتعرف عقولهم وخباياهم. وقد روي عن عمر ر�سي �هلل 
�أي الأع��رف من  �أر�ك«  عنه قوله للرجل يجل�س مبجل�سه »حتدث لكي 

�أي �لرجال �أنت. 
�الآخرين  يخاطبون  حينما  �لكثري  يجهله  وتاأثري  وق��ع  وللكلمة 
�أق��و�ل��ه��م بني  �ت��ز�ن��ه��ا، يتخبطون يف  ي��ر�ع��ون �لكثري م��ن  ف��ر�ه��م ال 
منزلة  يقيمون  وال  و�لقيل،  �ل��ه��رج  م��ن  وي��ك��رثون  و�ل��ط��ال��ح،  �ل�سالح 
تحُ�سعل  �أن �لكلمة �جلارحة حارقة كال�سر�رة �لتي  لكالمهم، ويتنا�سون 

�له�سيم. فتطفئ �لود، وتبدي �لغيظ، وتورث �لبغ�ساء.
فمن �لنا�س من يقابل �الآخر فيقول له: لقد �بي�س �سعرك بدال 
من �أن يقول: لقد ز�دك �هلل بهاء ونور�، ومنهم من يقول: لقد هزلت 
بدال من �أن يقول: لقد �أ�سبحت �أكرث �سحة، ومنهم من يقول: روؤيتك 

ال ت�سّر، بدال من �أن يقول: ي�سر �هلل لك �أمورك.
�إن �أ�سحاب �لكلمة �جلميلة هم من ينفحون �حلياة باأن�سام عليلة 
الكدر  �ضوائب  وينقحون  واحل��م��ا���ض��ة،  والن�ضاط  ال�ضعادة  على  تبعث 
�لد�فعة حلياة  �لطيبة  بالكلمة  �أزرن��ا  �لتي ت�سيبنا، وي�سدون  و�ل�سيق 

متفائلة تفي�س باحلياة و�لر�سا. 
يحكى �أن ملكا ر�أى يف �ملنام �أن �أ�سنانه تت�ساقط ف�ساأل عن تف�سري 
�أهلك جميعا. فانخلع قلب �مللك  هذ� �حللم فقال له مف�سر: �سيموت 
و�أمر بقتله. ثم جاء مف�سر �آخر، وقال له: �أنت �أطول �أهل بيتك عمر�، 

فكافاأه! مع �أن �الثنني قاال �لتف�سري نف�سه بكالم خمتلف.  

إتجاهات

محمد إبراهيم

�ل�ساغل  �ل�����س��غ��ل  ه��و  �الآن  �الأم����ن  »�إن 
جلميع دول �لعامل، و�إن منطقة �ل�سرق 
بالعمليات  م�ستهدفة  و�آ�سيا  �الأو���س��ط 
على  نتغلب  �أن  ون�ستطيع  �الإره��اب��ي��ة، 
جتربة  لدينا  �ململكة  يف  فنحن  ذل���ك، 
ك���ب���رية م���ع �الإره��������اب، ول���الأ����س���ف ف���اإن 
غ��ال��ب��ي��ت��ه��م م����ن �ل����ع����رب و�مل�����س��ل��م��ني، 
ول��ك��ن��ه��م ي��خ��ال��ف��ون �الإ�����س����الم مت��ام��ا. 
ل���الأ����س���ف �إن����ه����م ي�����س��ت��ه��دف��ون �ل���ع���امل 
و�ململكة  �ل��ع��رب��ي  و�ل��ع��امل  �الإ���س��الم��ي 
ب�سكل خ��ا���س، م��ن خ���الل ���س��ب��اب غ��رر 
فيها  وو���س��ع��ت  �أدم��غ��ت��ه��م  وغ�سلت  بهم 
�أنها  بزعمهم  وتخريبية  �إرهابية  �أفكار 

�ستو�سلهم �إلى �جلنة«.
ذل����ك ت�����س��ري��ح ل���الأم���ري �ل���ر�ح���ل 
يبني  �سعود،  �آل  �لعزيز  عبد  ب��ن  نايف 
مدى �إميان �لقيادة �ل�سعودية بخطورة 
�ململكة الأعمال  �الإره��اب وكيف ت�سدت 
�لعنف و�الإرهاب على �مل�ستويني �ملحلي 
�إذ ح��ارب��ت��ه مليا و�أد�ن��ت��ه  و�ل�����دويل؛  

عامليا.
وّق�������ع�������ت �مل����م����ل����ك����ة ك������ث������ري� م���ن 
�التفاقيات �خلا�سة مبكافحة �الإرهاب، 
�لدولية  �ل��ق��ر�ر�ت  تنفيذ  �لتزمت  كما 
�ل�������س���ادرة ع���ن جم��ل�����س �الأم�����ن يف ه��ذ� 
�ل���������س����اأن، و����س���ادق���ت ع���ل���ى ج��م��ل��ة م��ن 
�الت��ف��اق��ي��ات و�مل��ع��اه��د�ت �ل��دول��ي��ة ذ�ت 
�ل��ع��الق��ة، م��ن��ه��ا: �الت��ف��اق��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
ومعاهدة   ،1998 ع��ام  �الإره���اب  ملكافحة 
ملكافحة  �الإ����س���الم���ي  �مل���وؤمت���ر  م��ن��ظ��م��ة 
جمل�س  و�تفاقية   ،2000 ع��ام  �الإره���اب 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية ملكافحة 

�أن��ف�����س��ه��م وت��ع��وي�����س م���ن تثبت  ع���ن 
بر�ءته منهم. 

تجريم دعم
العمليات اإلرهابية 

وم����ن �أج�����ل جت��ف��ي��ف م�������س���ادر مت��وي��ل 
�الإره��������اب �ت���خ���ذت �مل��م��ل��ك��ة �إج�������ر�ء�ت 
غ�سل  مكافحة  نظام  �سن  منها:  ع��دة، 
لتنظيم  �لتنفيذية  والئحته  �الأم����و�ل 
�أحكام جترمي عمليات متويل �الإرهاب، 
 FIU �مل��ال��ي��ة  للتحريات  وح���دة  �إن�����س��اء 
�الإره����اب  مت��وي��ل  ق�سايا  م��ع  للتعامل 
وغ�سل �الأمو�ل، تنظيم عمل �جلمعيات 
�خل�����ريي�����ة وحت�����دي�����د ن����ط����اق ع��م��ل��ه��ا 
�جلغر�يف و�إخ�ساعها للمتابعة �لدورية 

و�ملحا�سبة.

»فطن« لحماية األجيال 
�أكرب  �ل�سعودية  �لتعليم  وز�رة  �أطلقت 
�ملجتمعات  ي�ستهدف  وق��ائ��ي  ب��رن��ام��ج 
جهات  خم�س  م��ع  بالتعاون  �لتعليمية 
و�ل�����س��وؤون  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وه���ي:  حكومية، 
�الج��ت��م��اع��ي��ة، و�ل�����س��وؤون �الإ���س��الم��ي��ة، 
�ل��ع��ام��ة لرعاية  و�ل�����س��ح��ة، و�ل��رئ��ا���س��ة 
�ل�����س��ب��اب، وب���ال���ت���ع���اون م���ع �جل��ام��ع��ات 
�ل�������س���ع���ودي���ة، حت����ت م�����س��م��ى »ف���ط���ن«، 
ل����ل����وق����اي����ة م�����ن �مل�������ه�������دد�ت �الأم����ن����ي����ة 
و�ل�سحية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�الج��ت��م��اع��ي��ة 

و�القت�سادية.

�الإره���������اب، ب���االإ����س���اف���ة �إل�����ى ع����دد من 
دول  م��ع  �لثنائية  �الأمنية  �التفاقيات 
ع��رب��ي��ة و�إ����س���الم���ي���ة و���س��دي��ق��ة ب�����س��اأن 

مكافحة �الإرهاب.
با�ست�سافة  �مل�ساعي  وتوجت هذه 
للموؤمتر  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
مل��ك��اف��ح��ة �الإره�����اب يف مدينة  �ل����دويل 
مب�ساركة   2005 فرب�ير   5 يف  �لريا�س 
و�إ�سالمية  عربية  دول��ة   50 م��ن  �أك��رث 
و�أجنبية �إلى جانب عدد من �ملنظمات 
�ل����دول����ي����ة و�الإق����ل����ي����م����ي����ة و�ل���ع���رب���ي���ة 
تتويجا جلهودها يف ماربة �الإره��اب 
ب��ك��ل ����س���وره ع��ل��ى �ل�����س��ع��ي��د �ل��وط��ن��ي 
و�الإقليمي و�لدويل للق�ساء على هذه 
ب��اأن  �إمي��ان��ه��ا  �ل��ظ��اه��رة، منطلقة م��ن 
خطرية  ع��امل��ي��ة  م�سكلة  ه��و  �الإره������اب 
ي�ستوجب �لت�سدي لها وتعاون جميع 

�لدول وت�سامنها وت�سافر جهودها.
وق������د ن���ت���ج م���ن���ه �إن���������س����اء �مل���رك���ز 
�ل��دويل ملكافحة �الإره���اب حتت مظلة 
وقدمت  ن��ي��وي��ورك،  يف  �ملتحدة  �الأم���م 
 110 مببلغ  �ل�سخي  �مل���ايل  �ل��دع��م  ل��ه 
�إحدى �لدول  �نها  ماليني دوالر، كما 
ملكافحة  �ل��ع��امل��ي  للمنتدى  �مل��وؤ���س�����س��ة 

�الإرهاب.

تشريعات قانونية 
على  تن�س  قو�نني  �ل�سعودية  �سرعت 
�مل��ع��اق��ب��ة ب��ال�����س��ج��ن ل��ك��ل م���ن ���س��ارك 
يف �أع���م���ال ق��ت��ال��ي��ة خ�����ارج �مل��م��ل��ك��ة �أو 
�لدينية  �جلماعات  �أو  للتيار�ت  �نتمى 
�لدعم  تقدمي  �أو  �ملتطرفة،  و�لفكرية 
و�إع�����د�د قائمة،  ل��ه��ا،  �مل����ادي  �أو  �مل����ادي 
و�جلماعات،  بالتيار�ت  دوري���ا،  حت��دث 

»تنظيم  وهي:  �ملحذورة،  و�لتنظيمات 
جزيرة  يف  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  �ل��ق��اع��دة، 
�ل���ع���رب، ت��ن��ظ��ي��م �ل��ق��اع��دة يف �ل��ي��م��ن، 
د�ع�����س،  �ل���ع���ر�ق،  يف  �ل��ق��اع��دة  تنظيم 
ج��ب��ه��ة �ل��ن�����س��رة، ح���زب �هلل يف د�خ���ل 
�مل�سلمني،  �الإخ�����و�ن  ج��م��اع��ة  �مل��م��ل��ك��ة، 
جماعة �حلوثي«، علما باأن ذلك ي�سمل 
�لتنظيمات،  لهذه  م�سابه  تنظيم  »كل 
فكر�، �أو قوال، �أو فعال، وكل �جلماعات 
و�ل���ت���ي���ار�ت �ل�������و�ردة ب��ق��و�ئ��م جمل�س 
��رف��ت  �الأم�����ن و�ل��ه��ي��ئ��ات �ل���دول���ي���ة وعحُ

باالإرهاب وممار�سة �لعنف«.
كما �سنفت �ململكة �أ�سماء قياديني 
�أنهم  وم�سوؤولني من »حزب �هلل« على 
م�سوؤولياتهم  خلفية  على  �إره��اب��ي��ون 
�أنحاء  عن عمليات مل�سلحة �حل��زب يف 
�ل�سرق �الأو�سط، باالإ�سافة �إلى كيانات 
ت��ع��م��ل ك�������اأذرع ����س��ت��ث��م��اري��ة الأن�����س��ط��ة 

�حلزب.
وعلى م�ستوى �لت�سريع و�لق�ساء، 
�أ�����س����درت �ل���ع���دي���د م���ن �ل��ت�����س��ري��ع��ات 
�لنظام  م��ث��ل:  �ل�سارمة  و�الإج�����ر�ء�ت 
�جل��ز�ئ��ي جل��ر�ئ��م �الإره����اب ومتويله، 

و�سكلت جلنة عليا ملكافحة �الإرهاب.
ومت �إن�ساء مكمة خا�سة للنظر 
يف ق�������س���اي���ا �الإره����������اب حت����ت م�����س��م��ى 
�ملحكمة �جلز�ئية �ملتخ�س�سة، وكذلك 
�����س���ت���ح���د�ث د�ئ�������رة خم��ت�����س��ة ب��ه��ي��ئ��ة 
�لعام حتت م�سمى  و�الدع��اء  �لتحقيق 
لتتولى  �ل��دول��ة«  �أم���ن  ق�سايا  »د�ئ����رة 
�لتعامل مع مثل هذه �لق�سايا وتوفري 
جميع �ل�سمانات �لتي توفر للمتهمني 
ماكمة  ومتويله  �الإره���اب  ق�سايا  يف 
ع��ادل��ة، مب��ا يف ذل��ك حقهم يف �ل��دف��اع 

تحالفات دولية
مقدمة  يف   2014 ع��ام  �ل�سعودية  �أت��ت 
�مل�ساركني يف �لتحالف �لدويل ملو�جهة 
ومن  �ملتحدة،  �لواليات  بقيادة  د�ع�س 
�لقوية  �مل�����س��ارك��ة  ور�ء  �ل���دو�ف���ع  �أه���م 
ل��ل�����س��ع��ودي��ة يف �حل��م��ل��ة ���س��د د�ع�����س، 
تنظيم  وج��ود  يحمله  �ل��ذي  �لتهديد 
ر�ديكايل قوي على حدودها �ل�سمالية، 
مع ما يحمله ذلك من خطر �متد�ده 

وت�سربه �إلى �أر��سيها.
و���������س��������ارك��������ت �ل�����������س�����ع�����ودي�����ة 
�لغار�ت  يف  وطياريها  بطائر�تها، 
�جل��وي��ة ع��ل��ى م��و�ق��ع د�ع�����س، كما 
بال�سجن  يحكم  ق��ان��ون��ا  �أ����س���درت 
يقدمون  من  على  عاما،   20 حتى 
على  �مل���درج���ة  للمنظمات  �ل��دع��م 
من  ي�سافرون  �أو  �الإره���اب،  قائمة 

�ل�سعودية لاللتحاق بها.
ويل  �أع��ل��ن   2015 دي�����س��م��رب  ويف 
ويل �ل��ع��ه��د وزي�����ر �ل����دف����اع ���س��اح��ب 
�ل�����س��م��و �مل���ل���ك���ي �الأم�������ري م���م���د ب��ن 
���س��ل��م��ان، ت�����س��ك��ي��ل حت���ال���ف ع�����س��ك��ري 
بقيادة  �إ�سالمية،  مكون من 34 دولة 
�ل�سعودية، ملحاربة �الإرهاب، وتاأ�سي�س 
م���رك���ز ع��م��ل��ي��ات م�����س��رك��ة، وم��ق��ره 
ودع��م  لتن�سيق  �ل��ري��ا���س،  �لعا�سمة 
�لعمليات �لع�سكرية، ملحاربة �الإرهاب 
�لالزمة  و�الآل��ي��ات  �لرب�مج  وتطوير 

لدعم تلك �جلهود.

محطات 
سعودية 

في محاربة 
اإلرهاب

• �مل�����س��ادق��ة ع��ل��ى ج��م��ل��ة من 
�التفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية 

و�لعربية ذ�ت �لعالقة.
�مل��رك��ز  �إن�������س���اء  • �الإ����س���ه���ام يف 
�ل�����دويل مل��ك��اف��ح��ة �الإره������اب يف 
نيويورك ودعمه ب�110 ماليني 

دوالر.
• ت�������س���ري���ع ق����و�ن����ني ���س��ارم��ة 
مل���ع���اق���ب���ة �مل���ن���ت���م���ني ل���ل���ت���ي���ار�ت 
مكمة  وتاأ�سي�س  �الإره��اب��ي��ة، 
ق�����س��اي��ا  ل���ل���ن���ظ���ر يف  خ���ا����س���ة 

�الإرهاب.
ف��ط��ن«    « ب���رن���ام���ج  �إط�������الق   •
�الأمنية  �مل��ه��دد�ت  من  للوقاية 
و�الج����ت����م����اع����ي����ة و�ل���ث���ق���اف���ي���ة 

و�ل�سحية و�القت�سادية.
• �مل��م��ل��ك��ة ت��ت�����س��در �مل�����س��ارك��ني 
ملو�جهة  �ل���دويل  �لتحالف  يف 

د�ع�س عام 2014.
ت�����س��ك��ي��ل  ت���ع���ل���ن  �ل����ري����ا�����س   •
حت����ال����ف �إ�����س����الم����ي ع�����س��ك��ري 
دي�سمرب  يف  �الإره����اب  ملكافحة 

.2015
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إعالنالرأي الجامعي

العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ. محمد شقديأ

ب��ك��ال��وري��و���س  ع���ل���ى  • ح�����س��ل 
تكنولوجيا �لهند�سة �لكيميائية 
من جامعة  �جلزيرة بال�سود�ن.

ه��ن��د���س��ة  م���اج�������س���ت���ري  ن������ال   •
جامعه  م��ن  �ملتقدمة  �لعمليات 
ل�����ف�����ربه ب���امل���م���ل���ك���ة �مل����ت����ح����دة، 
عمليات  جم���ال  يف  و�ل���دك���ت���ور�ه 
�جلامعة  م��ن  �ملتقدمة  �لف�سل 

ذ�تها. 
جامعة  يف  ب��ال��ع��م��ل  �ل��ت��ح��ق   •

�مللك خالد عام 1432. 
�لهند�سة  لق�سم  رئي�سا  عمل   •
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف �جل���ام���ع���ة بني 

1433 �إلى 1435.
ب��ح��وث  مل���رك���ز  م���دي���ر�  • ع��م��ل 

كلية �لهند�سة منذ عام 1436.
عمادة  مبجل�س  ع�سو�  • يعمل 
�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، �إ����س���اف���ة �إل���ى 
ق�سم  جل��ان  م��ن  بعدد  ع�سويته 
�ل��ه��ن��د���س��ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وك��ل��ي��ة 

�لهند�سة.

أساتذة

األستاذ المساعد بقسم الهندسة الكيميائية إيهاب شقدي:

الربط بين األبحاث والمجتمع
سيرقى بالمنطقة علميا ومهنيا

خالد العمري

�لهند�سة  بق�سم  �مل�����س��اع��د  �الأ���س��ت��اذ  ح��ث 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف ك��ل��ي��ة �ل��ه��ن��د���س��ة �إي��ه��اب 
�ل��ط��الب على �الط��الع  ���س��ق��دي،  ممد 
�ل��ع��ام مل��ا يف ذل���ك م��ن تو�سيع الآف��اق��ه��م، 
�أ�سبح   �لوظيفي  �لتناف�س  ب���اأن  م��ذك��ر� 
ت�سلحا  ل��الأك��رث  فيه  �لبقاء  و�أن  �سر�سا 
لي�س فقط �أكادمييا و�إمنا ثقافة و�سلوكا.

ما �لذي دفعك �إلى تخ�ص�س 
�لهند�صة �لكيميائية؟

ح��ب��ي م���ادت���ي �ل��ك��ي��م��ي��اء و�ل��ري��ا���س��ي��ات 
يف �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��وي��ة دف��ع��ن��ي �إل����ى ه��ذ� 
�لتخ�س�س كخيار منا�سب �أمامي، لكنني 
ترتبط  ال  �لكيمياء  ب��اأن  بعدها  فوجئت 
�أتطلع  كنت  �لتي  بال�سورة  بالتخ�س�س 
�إذ  �ال�سم؛  من  �جلميع  يعتقد  وكما  لها 

�إن مادة �لكيمياء لي�ست هي �الأ�سا�س.
لكن ب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك وب��ع��د فهم 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة مبعناها  �ل��ه��ن��د���س��ة  �أب���ع���اد 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي �أي��ق��ن��ت �أن ه���ذ� ه���و �مل��ج��ال 
�ل����ذي �أرغ�����ب ب��در����س��ت��ه و�ل��ت��و���س��ع فيه 
بعد  وبالفعل عملت  به.  �لعمل  ثم  ومن 
�لتخرج يف عدد من �ملوؤ�س�سات �ل�سناعية 
ووجدت متعة حقيقية يف �لعمل مهند�سا 

كيميائيا.

 ما �ل�صعوبات �لتي يو�جهها
�لطالب يف �لتخ�ص�س؟

لدى  �الإجنليزية  �للغة  �سعف  �أن  �أعتقد 
م��ع��ظ��م �ل����ط����الب و�ل���ري���ا����س���ي���ات ل���دي 
�لتح�سيل  �أم��ام  عائقا  ي�سكالن  �لبع�س، 
�جل����ي����د و�خ�����ت�����الف ط��ب��ي��ع��ة �ل���در�����س���ة 
يف  �ل��در����س��ة  ع��ن  �ملتخ�س�سة  �جلامعية 
�لتعليم �لعام من جهة �جلو �لعام �ملنظم 
ل��ل��در����س��ة وم���ن ج��ه��ة ط��ب��ي��ع��ة �مل���ق���رر�ت 
ومذ�كرتها،  در��ستها  وكيفية  �لدر��سية 
وهي �سدمة ال بد �أن مير بها كل طالب.

كيف ترى �لبحث
�لعلمي يف �جلامعة؟

�لبحث  �أه��م��ي��ة  ح���ول  �ث��ن��ان   ال يختلف 
�ل���ع���ل���م���ي، وت�����س��ن��ف �جل���ام���ع���ات ع��امل��ي��ا 
�إنتاجها  وكمية  بنوعية  دوري��ة  وب�سورة 
م���ن الأب����ح����اث. ه����ذا ال��ن�����ض��اط ال��ع��ل��م��ي 
هيئة  ع�سو  تاأهيل  على  �إيجابا  ينعك�س 
�لعلمية  �مل�����ادة  ج����ودة  وع��ل��ى  �ل��ت��دري�����س 
م�ستوياتهم؛  مبختلف  للطالب  �ملقدمة 
�لعمل وحث  للجامعة من  وعليه فالبد 
�لبحث  �ل�سبل لتطوير  �الأع�ساء وب�ستى 

�لعلمي.
�الأبحاث  بني  �لربط  الب��د من  كما 
و�ملجتمع ب�سورة مبا�سرة، وذلك بو��سطة 
�لهوة  تقلي�س  على  تعمل  �سر�كات  خلق 

ما جمالت عمل
�ملهند�صن �لكيميائين؟

ي��ط��ل��ق ع��ل��ى �مل��ه��ن��د���س �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي ��سم 
جتمع  بوتقة  وي��ع��د  �ل�����س��ام��ل،  �ملهند�س 
خم���ت���ل���ف �ل���ت���خ�������س�������س���ات ك��ال��ه��ن��د���س��ة 
و�لكهربائية  و�ل�����س��ن��اع��ي��ة  �مليكانيكية 
�لتخ�س�س  ي��دخ��ل يف  ك��ذل��ك  و�مل��دن��ي��ة. 
�لعديد من �ملجاالت �الأخرى كاالقت�ساد 
و�ل�����س��ح��ة و�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل��ع��ل��وم �حل��ي��وي��ة، 
�لكيميائية  �لهند�سة  م��ن  جتعل  وكلها 
�أ����س���رع �مل���ج���االت �ل��ه��ن��د���س��ي��ة ت���ط���ور� يف 
�لهند�سية  ب��امل��ج��االت  م��ق��ارن��ة  �ل���ع���امل 

�الأخرى.

ما �أهمية �لهند�صة �لكيميائية
يف حياتنا �ليومية؟

ل��الإج��اب��ة ع��ن ه���ذ� �ل�������س���وؤ�ل؛ الب���د من 
ت��ع��ري��ف �مل��ه��ن��د���س �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي، وميكن 
تلخي�س ذلك يف �أنه �مل�سوؤول عن حتويل 
ذ�ت قيمة  �إلى منتجات  �الأ�سا�سية  �مل��و�د 
�ق��ت�����س��ادي��ة وح��اج��ة ����س��ت��ه��الك��ي��ة، وم��ن 
حا�سرة  �لكيميائية  �لهند�سة  جند  ث��ّم 
وب��ق��وة يف �مل��ل��ب�����س ك��اإن��ت��اج �ل��ب��ول��ي��م��ر�ت 
وتعبئة  كت�سنيع  و�مل��اأك��ل  وم�ستقاتها، 
�مل������و�د �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة، و�مل�������س���رب ك��م��ع��اجل��ة 
�لنو�حي  من  �لعديد  �إل��ى  �إ�سافة  �ملياه، 

�حلياتية �الأخرى.

ب����ني �ل���ن���ط���اق �الأك�����ادمي�����ي و�مل��ج��ت��م��ع��ي 
لرقية �ملنطقة علميا ومهنيا.

كلمة توجهها لطالب
ومن�صوبي �جلامعة؟

�أح����ث �أب���ن���اءن���ا �ل���ط���الب ع��ل��ى �حل�����س��ور 
و�مل��و�ظ��ب��ة و����س���رورة �الط����الع �ل��ع��ام ملا 
�سيما  الآف��اق��ه��م؛ ال  تو�سيع  م��ن  ذل��ك  يف 
ل��ت��ج��ع��ل من  م���ت���و�ف���رة  �الإم���ك���ان���ي���ات  �أن 
�الك��ت�����س��اب �الأك���ادمي���ي و�مل��ع��ريف �أم����ر� يف 

غاية �ل�سهولة.
�لتناف�س  �أن  �إل��ى  تنبيههم  �أود  كما 
�ل��وظ��ي��ف��ي �أ���س��ب��ح  ���س��ر���س��اً و�ل��ب��ق��اء فيه 
ل���الأك���رث ت�����س��ل��ح��ا ل��ي�����س ف��ق��ط �أك��ادمي��ي��ا 
بالعمل  و�أن�سحهم  و�سلوكا،  ثقافة  و�إمنا 
�ل��دوؤوب على حت�سني لغتهم �الإجنليزية 
�لعلمية؛  �مل�����س��اق��ات  ط���الب  وخ�����س��و���س��ا 
اأ�ضا�ضي  ���ض��رط  الجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  اإن  اإذ 
من  العديد  ل��دى  التوظيف  �ضروط  من 

�ملوؤ�س�سات. 
للجامعة  ومن�سوبي  �لزمالء  وم��ن 
كافة، �أمتنى �لعمل على �لتطوير �لذ�تي 
تخ�سي�س  خ��الل  م��ن  �لعلمي  و�الإن���ت���اج 
ع����دد م���ن �ل�����س��اع��ات �أ���س��ب��وع��ي��ا ل��ذل��ك. 
بيئة  تهيئة  �الإد�رة   من  �أمتنى  و�أخ���ري�، 
ع��ل��ى تنمية  ت�����س��اع��د  ب��ح��ث��ي��ة م�����س��ج��ع��ة 

وتطوير �لبحث �لعلمي يف �جلامعة. 
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أساتذة

�لطالب  بع�س  رغ��ب��ة  وع���دم  �لف�سلية، 
فيح�سر  �حل���ا����س���وب،  ع���ل���وم  در�����س���ة  يف 
�مل��ح��ا���س��رون ت��ف��ادي��ا ل��ع��ق��وب��ة �حل��رم��ان 

�الأكادميي.
 

ن�صائح لطالب �لكلية ومن�صوبي 
�جلامعة ب�صفة عامة؟

�أن�سح طالب �لكلية بتح�سني م�ستوياتهم 
وم��ه��ار�ت��ه��م يف �ل��ل��غ��ة �الإجن��ل��ي��زي��ة حتى 
ي��ت��م��ك��ن��و� م���ن �ل��ت��م��ي��ز يف جم����ال ع��ل��وم 
�لدرو�س  با�ستذكار  و�أو�سيهم  �حلا�سوب، 
يكتبونه  ما  يومية ومر�جعة كل  ب�سورة 
وعلى  �ملحا�سر�ت.  �أثناء  مالحظات  من 
�لطالب �أي�سا بناء معرفة حتليلية قائمة 
�ملنطق و�لتفكري وتطوير معارفهم  على 

�الأ�سا�سية يف �حلا�سب و�لريا�سيات.
 وال يفوتني �أن �أو�سيهم با�ستخد�م 
كما  يومية،  ب�سورة  ب��ورد  �لبالك  نظام 
للتعرف  ب��زي��ارة �جلامعة  �الآب���اء  �أو���س��ي 
م����ن ق�����رب ع���ل���ى �مل�������س���ت���وى �الأك����ادمي����ي 

الأبنائهم. 

أشياء في الجامعة
ال نعرفها

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

عندما تبادر ب�سوؤ�ل الأي �سخ�س خارج �أو د�خل �جلامعة ليتحدث لك 
عنها،  فحتما �سيكون جو�به باأنها مكان يجتمع فيه �أعد�د كبرية من 
�لطالب �أنهو� م�سار �لتعليم �لعام ويوجد فيه عدد من مباين �لكليات 
مكافاآت  على  يح�سلون  و�لطالب  �لتعليم،  ونظام جديد وخمتلف يف 
�أثناء در��ستهم، ويقدم بع�س �ملعلومات �لب�سيطة عن �جلامعة. ورغم 
�سحة �الإجابة فاإن هناك �أ�سياًء يف �جلامعة ال يحُعرف عنها �سيء،  وتكاد 

تكون جمهولة عند كثري من �لنا�س.
�جلامعة حا�سنة لكثري من �ملر�كز �لبحثية و�لطبية و�جلمعيات 
�مل��ل��ك خ��ال��د كغريها من  �الإل��ك��رون��ي��ة، وج��ام��ع��ة  �لعلمية و�الأن��ظ��م��ة 
-يا  ولكنها  و�الأنظمة،  و�جلمعيات  �ملر�كز  من  كثري  لديها  �جلامعات 
لالأ�سف- جمهولة لدى كثري من من�سوبي �جلامعة وال يعرفون عنها 

�سيئا.
�إب��ر�ز  �لتي ال حت��اول   وق��د يكون �سبب ذل��ك م��ن �جلهة نف�سها 
عنها  و�لتعريف  و�ملعار�س  باملوؤمتر�ت  �مل�ساركة  خ��الل  من  لديها  ما 
�جلامعة.  ملن�سوبي  �أعمال  من  تقدمه  وم��ا  �أن�سطتها  �إب��ر�ز  وماولة 
مع  ت��و����س��ال  للجامعة  حتقق  �أن  ميكن  �ل��وح��د�ت  ه��ذه  �أن  و�مل��وؤ���س��ف 
من  �جلامعة  ت�ستطيع  غ��ريه��ا،  م��ن  �أك��رب  ب�سورة  �خل��ارج��ي  �ملجتمع 

خالله �الإ�سهام بفعالية كبرية يف رقي �ملجتمع.
 وق��د ت��ك��ون �الأن��ظ��م��ة �الإد�ري�����ة وك���رثة �ل��ب��ريوق��ر�ط��ي��ة �سببا يف 
�ملاأمول منها.  �لوحد�ت وجعلها مباين هام�سية ال تقدم  تغييب هذه 
�لكثري  نف�سه مبعرفة  �الإن�سان  تثقيف  ب�سبب عدم  �مل�سكلة  تكون  وقد 
عن جهة عمله. ولكن ياأتي يف �ملقام �الأول �جلهة نف�سها �لتي تقاع�ست 
عن �لتعريف بنف�سها لالآخرين مبا لديها من منتج، وهذ� �لتقاع�س 
عليها  يكتب  لوحة  فقط  كغريها  لت�سبح  �الأنظار  عن  تختفي  جعلها 

��سم �جلهة دون �أن تقدم ن�ساطا �أو بر�مج.
 �جلامعة لديها �لكثري لتقدمه ملن�سوبيها وجمتمعها ويجب �أن 
يكون هناك تفاعل من �جلميع للتعريف مبا متلكه �جلامعة من كليات 
ومر�كز �أبحاث وجمعيات طبية وعلمية و�أنظمة �إد�رية وتقنية جتعل 

�جلامعة تقوم بدورها �ملاأمول جتاه جمتمعها على �أكمل وجه.

وقفة

أ. محمد كموردن
درج���ة  ون�����ال  ب��ال��ه��ن��د  • ول����د 
�ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 
�حل����ا�����س����وب مب���دي���ن���ة ت��ر���س��ي 

بالهند عام.
م���اج�������س���ت���ري  درج���������ة  ن�������ال   •
�ل��ف��ل�����س��ف��ة يف ع��ل��وم �حل��ا���س��وب 
م����ن  ج��ام��ع��ة ب���ري���ار مب��دي��ن��ة 

�سيلم بالهند يف 2007.
• ح�سل على درجة ماج�ستري  
يف   M.Tech �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
 2011 يف  �الت�ساالت  معلومات 
م����ن ج���ام���ع���ة ����س���ان���ت ب��ي��ر���س 

مبدينة �سناي بالهند.
ز�ئ�������ر�  م�����ا������س�����ر�  ع����م����ل   •
ب���ج���ام���ع���ات م����دال�����س و�ل���ه���اب���ا 
�ملفتوحة،  تاميالندو  وجامعة 
وم�����ا������س�����ر� ز�ئ�����������ر� مب��ع��ه��د 

ميا�سي �لتكنولوجي بالهند.
خالد  �مللك  بجامعة  • �لتحق 

عام 2013.

�ل���ع���رب���ي���ة،  و�مل����رت����ب����ة �خل���ام�������س���ة ع��ل��ى 
م�����س��ت��وى �جل���ام���ع���ات �ل�����س��ع��ودي��ة، كما 
موؤ�س�سة   90 �أف�����س��ل  ب���ني   م���ن  ���س��ن��ف��ت 
تعليمية تابعة ل�16 دولة عربية يف جمال 
يعد   �لت�سنيف  وه���ذ�  �ل��ع��ل��م��ي.  �ل��ب��ح��ث 
وتطورها  �جلامعة  ح��ر�ك  على  موؤ�سر� 
�مل���ج���االت. وك���ل ما  �مل��ت�����س��ارع يف خمتلف 
النتمائي  بالغبطة  �أ�سعر  يجعلني  تقدم 
�ملتميزة على م�ستوى  �إلى هذه �جلامعة 

�ململكة و�لعامل �لعربي.
كما �أن كلية �لعلوم و�الآد�ب بتنومة 
ت��ع��د م���ن �أف�����س��ل ك��ل��ي��ات �جل��ام��ع��ة رغ��م 
�لكبرية  حد�ثتها؛ وذلك بف�سل �جلهود 
�ل���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا ع��م��ي��د �ل��ك��ل��ي��ة �الأ����س���ت���اذ 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �إب��ر�ه��ي��م �لفقيه 
لرفعة �لكلية وعلو �ساأنها، و�أي�سا بف�سل 
�أع�����س��اء هيئة  م��ن  �لعمل  �الإخ��ال���س يف 
�لو�حد  �لفريق  ب��روح  و�لعمل  �لتدري�س 
وروح �الأبوة �حلميمية �لقوية �لتي ت�سود 

بني �لطالب و�أع�ساء هيئة �لتدري�س.

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

بينها  م���ن  ع���دي���دة  ب�����س��ف��ات  ي��ت��ح��ل��ى  �أن 
و�ح���ر�م  �ملهنة  وح��ب  و�مل��ث��اب��رة  �ل�سرب 
ومر�قبة  �لعمل  يف  و�الإخ��ال���س  ط��الب��ه 

منصور الطيب

يف  �حل��ا���س��وب  ع��ل��وم  بق�سم  �ملحا�سر  الم 
ممد  ب��ت��ن��وم��ة  و�الآد�ب  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة 
�لكلية  ب��ع�����س ط����الب  ك���م���وردن  ����س���ادق 
ع���ل���ى ع�����دم �الل�����ت�����ز�م ب���ال���وق���ت �مل���ح���دد 
ل���ل���م���ح���ا����س���رة وك��������رثة �ل���ت���خ���ل���ف ع��ن 
علوم  در��سة  يف  �لرغبة  لعدم  ح�سورها 
على  بالعمل  �إي��اه��م  نا�سحا  �حل��ا���س��وب، 
حت�سني م�ستوياتهم ومهار�تهم يف �للغة 
�الإجنليزية حتى يتمكنو� من �لتميز يف 

جمال علوم �حلا�سوب.

حدثنا عن �هتماماتك
�لبحثية؟

 ت��رك��ز ح���ول ع��ل��وم �حل��ا���س��وب عموما 
و�ل���ربجم���ي���ات ع��ل��ى وج����ه �خل�����س��و���س، 
ويل �لعديد من �الأور�ق �لعلمية يف هذ� 
�أب��ح��اث��ا يف جمالت  ن�سرت   �مل��ج��ال، كما 

علمية عاملية.

كيف ترى جامعة �مللك خالد؟
نيوز«  ����س  »ي��و  منظمة   نتائج  �أظ��ه��رت 
و�الإقليمي  �ل���دويل  بالت�سنيف  �ملعنية 
�أن �جل���ام���ع���ة ج��������اءت  يف  ل���ل���ج���ام���ع���ات 
ع��ل��ى م�ستوى �جل��ام��ع��ات  �ل�����18  �مل��رت��ب��ة 

�هلل يف ك��ل خ���ط���وة.  ك��ذل��ك ع��ل��ى ع�سو 
�الأع��ل��ى  �مل��ث��ل  ي��ك��ون  �أن  �ل��ت��دري�����س  هيئة 
�لعلم  م��ن��ه  لي�ستقي  �ل��ط��ال��ب  ن��ظ��ر  يف 
هيئة  ع�����س��و  وع��ل��ى  و�الأدب،  و�الأخ������الق 
�لتدري�س �أال يبخل على طالبه مبا عنده 

من علم.

ما �لإيجابيات و�ل�صلبيات
�لتي لحظتها على �لطالب؟

م��ن �أه���م �الإي��ج��اب��ي��ات �ح���ر�م �لطالب 
�حلميدة  بال�سفات  و�لتحلي  �أ�ساتذتهم 
يتمتع  كما  �لطيبة،  باالأخالق  و�لتخلق 
معظم �لطالب برغبة كبرية يف تطوير 
�حلا�سب  جم���ال  يف  �لتقنية  م��ه��ار�ت��ه��م 
يف  �ل���رغ���ب���ة  �الإي���ج���اب���ي���ات  وم����ن  �الآيل. 
ت��ط��وي��ر م���ه���ار�ت �ل��ت��ح��دث و�ال���س��ت��م��اع 
يف  �ل��در����س��ة  لكون  �الإجنليزية  �للغة  يف 
م�ساركة  وك��ذل��ك  باالإجنليزية،  �لق�سم 
ك��ث��ري م��ن��ه��م يف �الأن�����س��ط��ة �ل��ط��الب��ي��ة، 
مر�كز  و�إح���ر�ز  جيدة،  باأعمال  و�لتقدم 
م��ت��ق��دم��ة يف �الأومل���ب���ي���اد �ل��ث��ق��ايف �ل���ذي 

تنظمه �جلامعة كل عام.
ح�سرها  ف��ي��م��ك��ن  �ل�����س��ل��ب��ي��ات  �أم����ا 
بالوقت  �ل��ط��الب  �ل��ت��ز�م بع�س  ع��دم  يف 
�مل���ح���دد ل��ل��م��ح��ا���س��رة، وك�����رثة �ل��ت��خ��ل��ف 
�الختبار�ت  عن  �لتخلف  و�أحيانا  عنها، 

المحاضر بعلوم وآداب أ. محمد كموردن:

انعدام الرغبة يمنع تفوق الطالب
في علوم الحاسوب

و�أو�سي طالب �جلامعة على وجه 
�ل��ع��م��وم ب���اجل���د و�الج���ت���ه���اد وحت�����س��ي��ل 
�ل��ع��ل��وم و�ال����س���ت���ف���ادة م���ن �أ���س��ات��ذت��ه��م؛ 
ف��امل��رح��ل��ة �جل��ام��ع��ي��ة ه���ي م��رح��ل��ة ب��ن��اء 
�ل�����س��خ�����س��ي��ة �مل���ت���م���ي���زة، ك��م��ا �أو���س��ي��ه��م 
�لتي  �لعظيمة  �الإم��ك��ان��ي��ات  با�ستغالل 
ينفعو�  حتى  و�لكلية  �جلامعة  تقدمها 

�أنف�سهم �أوال ووطنهم �لغايل ثانيا.

ر�صالة �أو كلمة �أخرية؟
�إل����ى  �أوج���ه���ه���ا  �أو ر����س���ال���ة  �أم���ن���ي���ة  ه����ي 
�أن  ر�ج��ي��ا  »�آف����اق«  ب�سحيفة  �مل�����س��وؤول��ني 
ي��ت��م ن�����س��ر  �ل�����س��ف��ح��ات �خل���ربي���ة على 
�الإجنليزية  باللغة  ع��دد  ك��ل  م��ن  �الأق���ل 
�أخبار �جلامعة  حتى نتمكن من متابعة 
عدد  بها  فاجلامعة  �مل��رج��وة،  بال�سورة 
من  �لتدري�س  هيئة  �أع�����س��اء  م��ن  م��ق��در 
ن�سر  �أن  كما  �ل��ع��رب��ي��ة،  بغري  �لناطقني 
�سفحات مدودة من �ل�سحيفة باللغة 
�الإجنليزية �سي�سيف قاعدة  جديدة من 

�لقر�ء لل�سحيفة.
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فتح القبول للدراسات العليا
بالملك سعود والدمام

لطلبة  �الإلكرونية  �لبو�بة  فتح  عن  �سعود  �مللك  بجامعة  �لعليا  �لدر��سات  عمادة  �أعلنت 
�لدر��سات �لعليا للتقدم للقبول يف �لرب�مج �العتيادية للعام �جلامعي 1437/1438 �لذي 

ي�ستمر حتى نهاية �ل�سبت 13 ربيع �الآخر 1437 �ملو�فق 23 يناير 2016.
�لقبول يف  باب  �لدمام فتح  �لعليا بجامعة  �لدر��سات  �أعلنت عمادة  م��و�ز،  وعلى خط 
بر�مج �لدر��سات �لعليا للعام �جلامعي 1438/1437 للر�غبني يف �اللتحاق باأحد �لرب�مج، 

على اأن تنطبق عليهم �ضروط القبول العامة واخلا�ضة املحددة لكل برنامج.
�لتقدم بطلب  �إلكروين من خالل  �إلى  �لقبول،  �لر�غبني يف  �لدمام  ودعت جامعة 
موقع �جلامعة www.uod.edu.sa، �بتد�ء من �الثنني 22 ربيع �الآخر 1437 �إلى 1 فرب�ير 

2016 وحتى �ل�ساعة 11 م�ساء �ل�سبت 27 ربيع �لثاين 1437)�ل�ساد�س من فرب�ير 2016(.

مدير جامعة اإلمام يزور »التعليم«
�الإم��ام ممد بن  �لعي�سى، يف مكتبه، مدير جامعة  �أحمد  �لدكتور  �لتعليم  ��ستقبل وزير 
للمنظمة  �لتنفيذي  �ل��ع��ام  و�مل��دي��ر  �ل��ف��وز�ن،  ف���وز�ن  بالنيابة �لدكتور  �الإ�سالمية  �سعود 
�لعامل  �لعام الحتاد جامعات  و�الأم��ني  »�إي�سي�سكو«،  و�لثقافة  و�لعلوم  للربية  �الإ�سالمية 

�الإ�سالمي �لدكتور عبد�لعزيز بن عثمان �لتويجري. 

هندسة الطائف تحقق االعتماد األكاديمي
�العتماد  »هيئة  م��ن  �الأك��ادمي��ي  �العتماد  على  �لطائف  بجامعة  �لهند�سة  كلية  ح�سلت 
برنامج  �لكلية  ب��ر�م��ج  جلميع   ABET و�لتكنولوجيا«  للهند�سة  �الأم��ريك��ي��ة  �الأك��ادمي��ي 
�سوتت  �إذ  �ملدنية،  �لهند�سة  وبرنامج  �مليكانيكية  �لهند�سة  وبرنامج  �لكهربائية  �لهند�سة 

�لهيئة باالإجماع على منح �العتماد، وحققت �لرب�مج مطابقة ملعايري �لهيئة.
 وبهذ� �الإجن��از، تعد جامعة �لطائف من �جلامعات �ل�سعودية �لنا�سئة، �لتي حت�سل 

.ABET على �العتماد �الأكادميي �الأمريكي للهند�سة و�لتكنولوجيا
و�سكر عميد �لكلية �لدكتور علي �لع�سيمي لوكيل �لكلية للتطوير و�جلودة �لدكتور 
علي بن نا�سر �آل ز�يد، وجلميع من�سوبي �لكلية من روؤ�ساء �أق�سام و�أع�ساء هيئة تدري�س 

وموظفني وطالب.

نورة تفوز ببرونزية »وارتون 2015«
 

للتميز  و�رتون  جلائزة  �لربونزية  �الأمرية نوره بنت عبد�لرحمن بامليد�لية  جامعة  فازت 
يف �لتعليم �لعايل، مقابل �لتميز يف م�سروع �ل�سر�كة �لتعليمي مع جامعة دبلن �سيتي يف 
�ملناف�سة على �جلائزة  �ل�سر�كة من بني 500 م�سروع م�سارك يف  �إذ متيز م�سروع  �أيرلند� 
خالل �حلفل يف مركز و�رت��ون للتعليم يف جامعة بن�سلفانيا يف �أمريكا خالل �لفرة من 

�ل�سابع وحتى �لتا�سع من دي�سمرب 2015. 
وتعد جائزة و�رتون من �جلو�ئز �لعاملية �لتي تعنى باأ�ساليب �لتعليم �ملبتكرة و�لتي تعزز 
�لتعلم و�لتوظيف، ومت تطويرها من خالل �ل�سر�كة بني منظمة QS  لت�سنيف �جلامعات 

ومركز و�رتون يف جامعة بن�سلفانيا؛ وذلك لتعزيز �مل�ساريع �البتكارية يف �لتعليم �لعايل.

جامعة سطام تحقق المركز الثاني
في المكتبة الرقمية

حققت جامعة �الأمري �سّطام بن عبد �لعزيز �ملركز �لثاين يف ��ستخد�م بو�بة �ملكتبة �لرقمية 
�ل�سعودّية �إذ حققت �ملركز نف�سه يف �لعام �ملا�سي 2014م.

بن  �سطام  �الأم���ري  جامعة  يف  �ل�سعودية  �لرقمية  �ملكتبة  ����س��ت��خ��د�م  �إج��م��ايل  وج���اء 
�لكتب)  معلومات  قو�عد  ��ستخد�م  �لثالث يف  �ملركز  بينما حققت  �لعزيز  369.042،  عبد 

157.519(، و�ملركز �ل�ساد�س يف ��ستخد�م قو�عد معلومات �لدوريات )211.523(.
�لر�سود  مبارك  ر��سد  �لدكتور  باجلامعة  �ملكتبات  �سوؤون  عمادة  على  �مل�سرف  و�أ���س��اد 
بهذ� �الإجناز �لذي حققته جامعة �الأمري �سطام بن عبد �لعزيز على جميع �مل�ستويات ويف 
�ستى �ملجاالت، و�أب��رز هذه �الإجن��از�ت ما حققته �جلامعة من ت�سدرها �ملركز �لثاين بني 

�جلامعات �ل�سعودية يف ��ستخد�م �ملكتبة �لرقمية �ل�سعودية.

»شقراء« تنفي إيقاف
برنامج نزالء السجون

 
�ل�سريف،  نا�سر  بن  �سامل  �لدكتور  �لر�سمي  �ملتحدث  �سقر�ء،  نفى م�ست�سار مدير جامعة 
مافظتي  يف  �لعامة  �ل�سجون  لنزالء  �جلامعية  �لدر��سة  برنامج  �جلامعة  �إيقاف  �سحة 

�سقر�ء و�لدو�دمي، م�سري� �إلى �أن ما ن�سر من معلومات غري دقيق.
وقال �ل�سريف: » جامعة �سقر�ء هي �ملتفردة مببادرة تعليم نزالء �ل�سجون وتاأهيلهم 
علميا، وذلك حتقيقا لروؤية �لقيادة �لر�سيدة يف �سرورة دعم وخدمة �ملجتمع و�ت�ساع عجلة 
�ل�سجن  د�خ��ل  در��سية  قاعات  وبناء  بتجهيز  ب��ادرت  �إذ  �ملجتمع،  الأبناء  �لتعليمية  �لتنمية 
�لعام مبحافظتي �سقر�ء و�لدو�دمي وحتملت يف �ملقابل جميع �جلو�نب �ملادية الإعد�د بيئة 
تعليمية ر�ئدة د�خل �ل�سجون �أ�سوة بتلك �ملتو�فرة يف �لكليات �جلامعية �لتابعة للجامعة«.

ومعلمني  »طالبا  �لتعليمية  �لعملية  عنا�سر  بجميع  �الهتمام  �سرورة  على  �لعي�سى  �أحمد  �لدكتور  �لتعليم  وزي��ر  �سدد 
ومناهج ومباين مدر�سية«، و�الأخذ ب�سبل دعمها وتطويرها، الفتا �إلى �أهمية ��ستثمار �جلهود يف خدمة �لطالب يف جميع 
مر�حله �لتعليمية، و�سرورة تكامل �لعمل �سمن فريق و�حد مهما تعددت �ملهام و�مل�سوؤوليات . و�أو�سح �أن �ملجتمع يتطلع 
قنو�ت  �أن  �إلى  �لتعليم، م�سري�  عاتق م�سوؤويل  �مل�سوؤولية على  ي�ساعف  ما  �سريعة، وهو  و�إجن��از�ت  مبادر�ت  �إلى حتقيق 

�لتو��سل مفتوحة لالآر�ء و�ملالحظات مبا يخدم �لتعليم ويحقق �لطموحات.

العيسى: يجب االهتمام
بعناصر العملية التعليمية

رعى وزير �لتعليم �لدكتور �أحمد �لعي�سى �حلفل �خلتامي جلائزة 
�لتعليم للتميز يف دورتها �ل�ساد�سة، �لتي �حتفت بتكرمي 116 فائز� 
وفائزة ح�سدو� جو�ئز فاقت خم�سة ماليني ريال و 21 �سيارة من 

نوع BMW يف خمتلف جماالت �لتعليم.
�سنويا،  �لتعليم  وز�رة  تقدمها  تقديرية  �جل��ائ��زة  �أن  ي��ذك��ر 
�أج���ل ت��ك��رمي �ملتميزين و�مل��ت��م��ي��ز�ت يف �مل��ي��د�ن �ل��رب��وي من  م��ن 
م��ا جعلها  ت��رب��وي��ني،  معلمني وم��ر���س��دي��ن وم���د�ر����س وم�����س��رف��ني 
�أن  كما  �لعاملي،  �مل�ستوى  على  قيمة  �لتعليمية  �جلو�ئز  �أعلى  من 
�جلائزة �أ�سبحت حدثا �سنويا ينتظره �جلميع كاإحدى �لفعاليات 

�حل�سارية لتكرمي �ملنتمني ل�سلك �لتعليم.

جائزة التعليم للتميز:
تكريم 116 فائزا

جامعات سعودية

وزير التعليم يدشن حسابه على تويتر
د�سن وزير �لتعليم �لدكتور 
�أح����م����د �ل��ع��ي�����س��ى ح�����س��اب��ه 
ر�سميا على �سبكة �لتو��سل 
�الجتماعي توير، و��ستهل 
�أولى تغريد�ته يف �حل�ساب 
ب���ت���ق���دمي خ���ال�������س �ل�����س��ك��ر 
و�ل����ت����ق����دي����ر مل�����ق�����ام خ������ادم 
�حل������رم������ني �ل�������س���ري���ف���ني، 
و�سمو  �ل��ع��ه��د،  ويل  و���س��م��و 
�لثقة  �لعهد على  ويل ويل 
�مللكية، �سائال �هلل �أن يعينه 
ع���ل���ى حت���م���ل �مل�������س���وؤول���ي���ة. 
@ �لوزير هو:  و�حل�����س��اب 
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يحيى القبعة 
  

�سلط �ملبتعث من كلية �للغات و�لرجمة 
عبد�لرحمن �ملو�سى على �لتجربة �لتي 
مي���ر ب��ه��ا يف م��رح��ل��ة �الب���ت���ع���اث، وع��ل��ى 
ت��ول��ي��ه زم���ام رئ��ا���س��ة �ل���ن���ادي �ل�����س��ع��ودي 
�أك��رب  �أح��د  يعد  �ل��ذي  ملبورن،  مبدينة 
�الأندية �لطالبية يف �لعامل، �إذ ي�سم ما 

ن�سبته 42% من طلبة �أ�سر�ليا. 
و�أ�ساد �ملو�سى عرب حو�ر مع »�آفاق« 
بالنظام �الإلكروين للجامعة �لذي ذلل 
�لكثري من �ل�سعوبات و�ساعد �ملبتعثني 
يف م��ت��اب��ع��ة �خل��ط��اب��ات و�ل��ت��و����س��ل مع 
ع��و�ئ��ق،  �أي  م��و�ج��ه��ة  دون  �مل�����س��وؤول��ني 

ح�سب قوله.

كيف ترى حركة �لبتعاث
و�أثرها يف �لتعليم �ل�صعودي؟

ب�سري يعد  م�سروع تنموي  �الب��ت��ع��اث 
�إل��ي��ه مئات  �ل��ت��اري��خ، و�ن�سم  �الأك���رب يف 
و�مل���ب���ت���ع���ث���ات  �مل���ب���ت���ع���ث���ني  م�����ن  �الآالف 

ومر�فقوهم.
ي�سهم يف  ب���اأن  �مل�����س��روع كفيل  ه��ذ� 
ت��ط��وي��ر �ل��ت��ع��ل��ي��م يف �مل��م��ل��ك��ة ب��اك��ت�����س��اب 
�ل��دول  يف  �ل�سابقة  و�لتجارب  �خل��رب�ت 
وتلقيح  تعليميا  و�مل���ت���ط���ورة  �مل��ت��ق��دم��ة 
مع  يتنا�سب  مب��ا  لدينا  �لتعليم  �أنظمة 

ديننا وثقافتنا وجمتمعنا. 
كما �أنه غري نظرة �ملجتمع للتعليم 
ف��اأ���س��ب��ح��ت م��ق��اع��د �ل���در�����س���ة ت��ت��ز�ح��م 
بطلبة �لعلم يف كل �ملجاالت.و�أكرب دليل 
ب�سبب  �لتعليم  فاتهم  من  �أن  ذلك  على 
ظروف �ملرحلة، �أ�سبحو� �الآن يتناف�سون 
و�النت�ساب  �مل��و�زي  �لتعليم  بر�مج  على 
�لتعليم  ي�سبح  فلم  بعد؛  عن  و�لتعليم 

عبئا كما كان �سابقا بل �أ�سبح مطلبا.
 

ما �أهم �ل�صمات �لتي �كت�صبتها
من �لدر��صة يف �خلارج؟

�كت�سبت �لكثري من �ملهار�ت يف �لتعامل 
مع �لنف�س و�لتعامل مع �الآخر و�أدركت 
بالتعلم  �لعلم  و�أن  تحُكت�سب  �ل�سفات  �أن 

و�ل�سرب بالت�سرب.
و�ل��ف��وق��ي��ة  �ل���ك���ربي���اء  �أن  وع��ل��م��ت 
لي�ست �سفة �لعلماء و�ملتميزين �أبد� بل 

هم �أكرث ب�ساطة وتو��سعا.

من خالل رئا�صتك �لنادي 
�ل�صعودي مبلبورن، حدثنا عن 

�أن�صطتكم و�إ�صهاماتكم؟
�ل��ن��ادي �ل�����س��ع��ودي يف م��ل��ب��ورن يعد من 
�أك����رب �الأن���دي���ة يف �ل���ع���امل ف��ي�����س��م %42  
�سبع  يف  �لد�ر�سني  �أ�سر�ليا  طلبة  من 
ومن  ملبورن؛  مدينة  يف  تقع  جامعات 
ث���م ف�����اإن �ل��ع��م��ل يف ن����اد ب���ه���ذ� �حل��ج��م 
علمية  باأن�سطة  فقمنا  �لكثري؛  يتطلب 
�الأه���م هو  وك���ان  و�ج��ت��م��اع��ي��ة،  وثقافية 
يف  �الأول  �ل�سعوديني  �لطلبة  »م��وؤمت��ر 
برعاية جامعة  �أق��ي��م  �ل���ذي  �أ���س��ر�ل��ي��ا« 
م���ون���ا����س �الأ����س���ر�ل���ي���ة �ل���ت���ي ت��ع��د من 
�أف�����س��ل �جل��ام��ع��ات يف �ل���ع���امل، و���س��ارك 
و�ملبتعثات  �ملبتعثني  من  كبري  عدد  فيه 
�أور�ق  وم���ل���خ�������س���ات  ع��ل��م��ي��ة  ب����������اأور�ق 

ج��م��ي��ع  علمية يف  وم��ل�����س��ق��ات  ع��ل��م��ي��ة 
�لرئي�سية  �لتخ�س�سات. وكانت �جلل�سة 
يف �ملوؤمتر عن »م�ستقبل �لبحث �لعلمي 

يف �ململكة«.
 وخ����الل �مل���وؤمت���ر، حت���دث ك��ل من 
م�سرف مكتب �سركة �أر�مكو يف �أ�سر�ليا 
�لدكتور �نتونيو، وع�سو هيئة �لتدري�س 
�لدكتور  �ل��دم��ام  بجامعة  �لطب  بكلية 
و�ل��ب��اح��ث��ة مب�ست�سفى  م��ددي��ن،  م��م��د 
�ل��ب��از  ب��ت��ول  �لتخ�س�سي  في�سل  �مل��ل��ك 
عن جماالت �لنفط و�لهند�سة و�لتعليم 

و�لطب.
 ب��ع��د ذل����ك حت����دث وك���ي���ل ج��ام��ع��ة 
مونا�س �لدكتور نز�ر فارجو عن �أهمية 
و�إع��ج��اب��ه  �ل�سعوديني  للطلبة  �مل��وؤمت��ر 
ب��امل�����س��ارك��ني و�مل���و����س���وع���ات �مل��ط��روح��ة 

وو�فق على رعايته �سنويا.
ع����ق����ب ذل���������ك، ب���������د�أ �مل���������س����ارك����ون 
و�مل�����س��ارك��ات ب��ع��ر���س م�����س��ارك��ات��ه��م ومت 
باأف�سل  للفائزين  ج��و�ئ��ز  �ست  حت��دي��د 
و�أف�سل ثالثة مل�سقات  ثالثة عرو�س 
�مللحق  م�ساعد  �جل��و�ئ��ز  و�سلم  علمية، 
�ل��ث��ق��ايف ل��ل�����س��وؤون �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��دك��ت��ور 
يف  �ملتحدثني  ك��رم  كما  ب��ر����س��ي،  عبا�س 
�جلل�سة �لرئي�سية وجامعة مونا�س على 

رعايتها. 
بعد ذلك مت تنظيم »ملتقى وطن« 
�لذي �سم عدد� من �ملتميزين و�ملبدعني 
�مللهمة  �لق�س�س  و�أ�سحاب  و�لرياديني 
من �ملبتعثني يف �أ�سر�ليا، و�سم كال من 
ّرم  ح�سام زو�وي )�سانع �لتغيري( �لذي كحُ
يف جامعة هارفارد على �إجنازه �لعلمي، 
بو�سع  ك��وي��ن��زالن��د  جامعة  كرمته  كما 
�ل�سريعة حتمل  �ل��ط��رق  �أح���د  ل��وح��ة يف 

�سورته وعبارة »�سانع �لتغيري«.
وجرى �أي�سا تكرمي كل من: �أحمد 
�ل�سعبة،  �لتحديات  مهند�س  ناجي،  �آل 
وه��و �ل��ذي ح��ول �الإع��اق��ة �ل��ى جناحات 
�ملاج�ستري  ع��ل��ى درج���ة  ومت��ي��ز وح�����س��ل 
بتفوق يف برجمة �حلا�سبات من جامعة 
�سدين، و�ملبتعث معاذ �لدهي�سي موؤ�س�س 
�الإلكرونية  �لعلمية  �ل�سعودي  جملة 
�ل��ت��ي ت��رج��م��ت �أك����رث م���ن �أل���ف���ي  م��ق��ال 

علمي و500 مقطع مرئي وم�سموع.
�ل��رك��ي��ان،  ممد  �ملبتعث  وك��ذل��ك 
موؤ�س�س معهد رزق لريادة �الأعمال �لذي 
حت��دث ع��ن كيفية حت��وي��ل �الأف��ك��ار �إل��ى 
نورة  �ل��ز�ئ��رة  وكذلك  ناجحة،  م�ساريع 
قدمت  �لتي  �الإب���د�ع«  »�سفرية  �ل�سعبان 
بعنو�ن  للمبتعثات  ت��دري��ب��ي��ا  ب��رن��اجم��ا 

»قيادية �إبد�عية باأفكاري و�إجناز�تي«. 
�لوطني  باليوم  �حتفاال  �أقمنا  كما 
برعاية �سفري خادم �حلرمني �ل�سريفني 
مدينة  يف  �ل�ساحات  �أك��رب  يف  باأ�سر�ليا 
�حتفال  فيها  يقام  �ساحة  ملبورن، وهي 
تنظيم  ومت  �ال���س��ر�يل،  �لوطني  �ليوم 
�ملنتجة« �لذي �حتوى  »�ملبتعثة  معر�س 
ت�سمنت  �لتي  �لفعاليات  من  ع��دد  على 
ب������از�ر� ن�����س��ائ��ي��ا ���س��م ب��ع�����س �مل��ن��ت��وج��ات 
ملناطق  �ل�سعبية  ك���االأك���الت  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
كامل�سغوالت  �لفنية  و�الأع���م���ال  �ململكة 

و�لر�سم وغريها.
و���س��ارك يف ف��ق��ر�ت �حلفل ك��ل من 

النادي السعودي بملبورن نظم 50 برنامجا  خالل عام

آل موسى: االبتعاث غير نظرة المجتمع للتعليم

مبتعثون
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و�ل�����س��ع��وب��ات ت��ك��م��ن يف �ل��غ��رب��ة ذ�ت��ه��ا 
و�ل��ب��ع��د ع���ن �ل���وط���ن و�الأه������ل، وك��ذل��ك 
يف �ل��ت��ح��دي ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى �ل���درج���ة 
ذ�ت  �جل��ام��ع��ات  يف  فالدر��سة  �لعلمية؛ 
�ل��ت�����س��ن��ي��ف �ل���ع���ايل ل��ي�����س��ت م��ع��اي��ريه��ا 
بال�سهلة وتتطلب �ساعات در��سية مكثفة 

حتى تتمكن من حتقيق تلك �ملعايري. 

مو�قف من �لبتعاث
�صتبقى خالدة يف ذ�كرتك؟ 

�مل���و�ق���ف ك��ث��رية ول��ك��ن �أب���رزه���ا ك���ان يف 
�أح�سر  �إذ كنت  �لدكتور�ه  بد�ية مرحلة 
ل�سعوبة  ن��ريوز  �بنتي  ومعي  �لقاعة  يف 
�حل�سول على قبول مدر�سي لها بجانب 
منزيل؛ �إذ �إنني ��سطررت �إلى �أن �أنتظر 
قريبة من  قبوال يف مدر�سة  �أج��د  حتى 
منزيل، وكانت يف تلك �لفرة تر�فقني 
ح��ت��ى يف م��ك��ت��ب��ي ويف �مل��ك��ت��ب��ة ل�����س��اع��ات 
�أنها  ب�سبب  عليها  �أح��زن  وكنت  طويلة، 
�����ربة ع��ل��ى م��ر�ف��ق��ت��ي ول���ك���ن لي�س  جمحُ
معيدة  كذلك  و�لدتها  الأن  بديل؛  لدي 

باجلامعة ومبتعثة. ولكنها تبقى ذكرى 
جميلة. 

كيف تقيم تعاون
جامعة �مللك خالد مع �ملبتعثن؟

جامعة �مللك خالد لديها نظام �إلكروين 
ر�ئ�����ع يف �ل��ت��ع��ام��ل، مم���ا ي�����س��ه��ل م��ت��اب��ع��ة 
�أور�ق��ك وال ياألو �لزمالء يف �جلامعة �أي 

جهد يف �مل�ساعدة و�لتعاون �لد�ئمني.

ما ن�صائحك
للمقبلن على �لبتعاث؟

و�أن  ج���ادة،  �ل��ب��د�ي��ة  ت��ك��ون  ب���اأن  �أن�سحهم 
يكون �ملبتعث �أحر�س من �أي نظام رقابي 
در�ي��ة مب�ستو�ه  �أك��رث  الأن��ه هو  �أو متابع؛ 
�لت�سويف  يف  يفكر  ال  و�أن  و�ح��ت��ي��اج��ات��ه 
الأن  �الإ���س��اف��ي��ة؛  �ل��ف��ر���س  ع��ن  �لبحث  �أو 
�ل���ظ���روف ت��ت��غ��ري وت��ت��ب��دل وت��ك��ون عائقا 

الإكماله در��سته.
�أنف�سهم  قيا�س  بعدم  �أن�سحهم  كما 
ب��ح��االت �الآخ��ري��ن، فلكل ق�سم وك��ل كلية 

وروؤي�����ة خمتلفة.   ���س��ي��ا���س��ة  وك���ل ج��ام��ع��ة 
�ل��دي��ن  بتمثيل  �أي�����س��ا  �ل��ط��الب  و�أن�����س��ح 
و�ل����وط����ن خ���ري مت��ث��ي��ل؛ ف��دي��ن��ن��ا يحثنا 
�الآخ���ر،  م��ع  و�لتعامل  �خل��ل��ق  ح�سن  على 
ونظامنا �لوطني يحر�س على تعزيز هذه 

�ملفاهيم و �لثو�بت.
ك��م��ا �أن�����س��ح��ه��م ب��ع��دم �الن���دم���اج مع 
�أو  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �أو  �ل��دي��ن��ي��ة  �جل���م���اع���ات 
ت�سعى  م��ن��ظ��م��ات  ف��ه��ن��اك  �الج��ت��م��اع��ي��ة؛ 
لتنفيذ  و��ستغاللهم  �ل�سباب  ال�ستقطاب 
�أجند�ت تتنافى مع مبادئ ديننا و�سيا�سة 

وطننا. 
وال ي�سعني يف نهاية هذ� �للقاء �إال �أن 
�أتقدم بال�سكر خلادم �حلرمني �ل�سريفني 
ع��ه��ده  ويل  وويل  �الأم������ني  ع���ه���ده  وويل 
�لد�ئم  دعمهم  على  �لر�سيدة  وحكومتنا 
ل��ن��ا وم��ت��اب��ع��ت��ن��ا وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى ���س��ف��ر�ء 
معايل  �أ�سكر  كما  �لدول.   ك��ل  يف  �ل��وط��ن 
مدير جامعة �مللك خالد ووكالء �جلامعة 
وج��م��ي��ع �مل�������س���وؤول���ني ع��ل��ى م���ا ي��ق��دم��ون��ه 

للمبتعثني و�ملبتعثات. 

�إلقاء  يف  و�أبناوؤهم  و�ملبتعثات  �ملبتعثني 
�سكر  وك��ل��م��ات  وط��ن��ي��ة  �سعرية  ق�سائد 
�لعرو�س  و�أد�ء  وط��ن��ي  ون�سيد  للوطن 

�ل�سعبية ملناطق �ململكة. 
ك��م��ا �أق��م��ن��ا خ����الل �ل���ع���ام �حل���ايل 
برناجما   50 جت���اوزت  تدريبية  ب��ر�م��ج 
معتمدة  تدريبية  م��ر�ك��ز  م��ع  بالتعاون 
�الإد�رة  يف  �ل��ف��ردي��ة  �مل���ه���ار�ت  ل��ت��ط��وي��ر 
وت����دري����ب وت���ط���وي���ر �مل�������و�رد �ل��ب�����س��ري��ة 

و�جلودة ومو�سوعات �أخرى.
ل���ق���اء�ت �ج��ت��م��اع��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م   ومت 
ك��اإف��ط��ار رم�����س��ان و�ح��ت��ف��االت �الأع��ي��اد 
وم�سابقات  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن  وم�سابقة 

ثقافية وعلمية.
»���س��ف��رية وط��ن«  ل��ق��اء  ك��م��ا نظمنا 
�مل��ب��ت��ع��ث��ات بق�س�س  ف��ي��ه  ����س���ارك  �ل����ذي 

جناحات و�أم�سية �أدبية وثقافية. 
 

هل هناك �صعوبات و�جهتك
خالل فرتة �لبتعاث باأ�صرت�ليا؟

�سهل،  فيها  ولي�س  �ساقة  �لتعليم  رحلة 
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جامعات عالمية

االنقراض الجماعي.. الندرة والعوامل البيئية
بقلم: جين شيلتون

جامعة ييل

�أع����دت ج��ام��ع��ة ي��ي��ل �الأم��ري��ك��ي��ة در����س��ة 
حثت فيها �لعلماء باأن يولو� �هتمامهم 
لالأنو�ع �لنادرة من �حليو�نات بدال من 
�الأنو�ع �ملنقر�سة �سعيا لفهم �النقر��س 
وماولة  �حلديث  �لعامل  يف  �جلماعي 

لتجنب حدوثه.
تعمل  �لتي  ه��ال«  »بين�سيل  ن�سرت 
ب���ج���ام���ع���ة ي���ي���ل، مب�������س���اع���دة زم��ي��ل��ي��ه��ا 
)جملة  »�سيمث�سونيان  م��وؤ���س�����س��ة  م��ن 

�الأر���������س م����ن ع�������س���ر�ت �الن���ق���ر�����س���ات 
�جلماعية، وذلك على �إثر �ختفاء �لتنوع 
�ل��ك��ب��ري ل��ل��ح��ي��اة ع��ل��ى ���س��ط��ح �الأر������س، 
على  و�حليو�نات  �لنباتات  �إال  يبق  ومل 

خالف ما حدث �سابقا.

الديناصورات
ي��ع��د �ن��ق��ر����س �ل��دي��ن��ا���س��ور�ت م��ن��ذ66 
م��ل��ي��ون �سنة م��ن �آَخ����ر و�أه����م �الأح����د�ث 
�ل����ت����ي �أط����ل����ق ع��ل��ي��ه��ا »�الن����ق����ر������س����ات 
»�إنه  هال:  وقالت  �خلم�سة«،  �جلماعية 
خ��الل �ل�����س��ن��و�ت �الأخ����رية �دع���ى بع�س 

�أك��ت��وب��ر،  م���ن  �ل�����س��اد���س  يف   )Nature
�أن��ه ق��د تكون  �ل��در����س��ة �لتي ج��اء فيها 
معدالت �النقر��س يف �لع�سر �حلديث 
موؤ�سر� �سعيفا ملعرفة �إذ� ما كان �لعامل 
�ل����ي����وم ع���ل���ى ����س���دد ح������دوث �ن���ق���ر�����س 
جماعي ج��دي��د، وه��و �الأم���ر �ل���ذي بات 

يقلق �لعديد من �لعلماء.
و�أك������دت ه����ال وم�����س��اع��د�ه��ا 
ودوغ��ال���س  د�رو������س،  �سيمون 
�إيروين،  �أن در��سة �لتغري�ت 
ل�����الأن�����و�ع �مل��خ��ت��ل��ف��ة ون��ظ��م 
و�سيلة  �أف�����س��ل  ت��ع��د  �ل��ب��ي��ئ��ة 
الك����ت���������س����اف �الن�����ق�����ر�������س 
�ل����وق����ت  يف  �جل�����م�����اع�����ي 

�ملنا�سب.
وع����������ل����������ى م����ر 
�ل������ت������اري������خ، ع���ان���ت 

و���س��ك  ع��ل��ى  �الأر��������س  �أن  �الأ����س���خ���ا����س 
وهو  �ساد�س،  �نقر��س  ح��ادث  مو�جهة 
م���و����س���وع ك���ت���اب �إل���ي���ز�ب���ي���ث ك��ول��ب��ريت 
»�الن��ق��ر����س �ل�����س��اد���س«، �حل��ا���س��ل على 

جائزة بوليتزر.
وق���ال���ت �مل���وؤل���ف���ة �ل��رئ��ي�����س��ة ل��ه��ذه 
�ل����در������س����ة و�الأ������س�����ت�����اذة �مل�������س���اع���دة يف 
�جل��ي��ول��وج��ي��ا و�جل���ي���وف���ي���زي���اء، ه���ال: 
»ك������وين ع���امل���ة م��ت��خ�����س�����س��ة يف جم���ال 
�الن�����ق�����ر�������س، ق���م���ت ب��ت��ح��ل��ي��ل ح����االت 
�لتو�سل  بق�سد  �ل�����س��اب��ق��ة  �الن��ق��ر����س 
الأ����س���ب���اب �الن���ق���ر�����س وك��ي��ف��ي��ت��ه، وق��د 
�أبهرتني فكرة �لقدرة على معرفة �إذ� ما 
كنا على �سدد حدث �نقر��س �ساد�س �أم 
ال، وذلك على �سوء معدالت �النقر��س 

�ملتاحة �الآن«.
فهما  يتطلب  »ذلك  هال  و�أ�سافت 

ع��م��ي��ق��ا ل��ك��ي��ف��ي��ة ح�����دوث �الن���ق���ر�����س، 
وكذلك قدرة كبرية على �لتنبوؤ �لعلمي، 
�الأم����ر �ل����ذي مل �أك����ن م��ت��اأك��دة م��ن��ه يف 

�لو�قع.«
�أك���دت ه��ال وم�����س��اع��د�ه��ا �أن ن��درة 
طويلة  ب��ف��رة  �نقر��سها  قبل  �الأن����و�ع 
�أن يكون �سببا لتغري �لنظم  من �ملمكن 

�الأيكولوجية �لعاملية بعيدة �ملدى. 
يف حقيقة �الأم��ر، تعد ن��درة بع�س 
�الأن��������و�ع و�ل���ن���ظ���م �الأي���ك���ول���وج���ي���ة بعد 
يف  م�ستمر  لتحول  كافيا  �سببا  وفرتها 

�ملحيط �حليوي.
وم��ن م��ر�ج��ع��ة �سجل �حل��ف��ري��ات، 
ح�سب �ملتخ�س�سني، ثبت �أن ندرة كانت 
م��ت��و�ف��رة ب��ك��رثة يف وق���ت ���س��اب��ق متثل 
�لعامل �لوحيد �ملتز�من مع تغيري بيئي 
و��سع �لنطاق؛ ولهذ� �ل�سبب فاإن حجم 
�أف�����س��ل  �ل��ك��ائ��ن��ات ي�سكل  ن����درة  وم����دى 
�ل�سابقة  �حليوية  �الأزم���ة  ب��ني  مقارنة 

و�حلالية.

انهيار النظم األيكولوجية
�آخ���ر، ق��ال د�رو�����س: »�لبيئة  م��ن جانب 
�نهيار  �ملمكن  من  �أن��ه  بحقيقة  تخربنا 
�لنظم �الأيدولوجية   )�لبيئية( ب�سورة 

ك��ام��ل��ة خ���الل ف���رة زم��ن��ي��ة ت����ر�وح ما 
�سنة، عادة ال  �إلى 10000�الآف  بني 100 
�حلفريات،  �سجل  �لعملية  هذه  يحفظ 
مم�����ا ي���ج���ع���ل �ل���ن���ظ���م �الأي���ك���ول���وج���ي���ة 

�النتقالية �أمر� مبهما بالن�سبة لنا.
�لتحديات  �أه���م  »م��ن  �أ���س��اف  كما 
�ل��ت��ي ت���و�ج���ه ج��ي��ل��ن��ا، �ك��ت�����س��اف كيفية 
جمموعة  ل��ه  تتعر�س  �ل��ذي  �لتناق�س 
ك���ب���رية م���ن �الأن��������و�ع يف �مل��ح��ي��ط��ات يف 
�لوقت �لر�هن حيث تعاين تلك �الأنو�ع 
من ندرة جماعية، ما يلبث �الأمر حتى 
فر�ت  على  جماعي  النقر��س  يتحول 

زمنية �أطول«.
�ملحيط  �أن  �لباحثون  الح��ظ  كما 
على �سبيل �ملثال يف �لوقت �حلايل ملئ 
ب� »�أ�سباح �لبيئة«، �الأنو�ع �لتي �أ�سبحت 
ت����وؤدي دوره����ا �لبيئي  ن�����ادرة، و�ل��ت��ي ال 

�ملعتاد عندما كانت �أكرث وفرة.
 بعبارة �أخ���رى، ف��اإن ن��درة �الأن��و�ع 
�إل��ى  �الأم���ر  يتفاقم  �أن  )قبل  ذ�ت��ه  بحد 
�سل�سلة  �إل�����ى  ي������وؤدي  ق���د  �الن���ق���ر�����س( 
ت��غ��ري�ت يف �ل��ن��ظ��م �الأي��ك��ول��وج��ي��ة قبل 

�النقر��س بفرة طويلة.
�أنه »يف �ملا�سي كانت  وذكر �لبحث 
يف  بالفعل  ت�سبح  �الأيكولوجية  �الأ�سباح 
�سجل �حلفريات  و�أن  �لفارغة«،  �لبحار 
ت��ت��م معرفته حتى  �ل��ر�ه��ن مل  �ل��وق��ت 

�الآن.
�أردف��ت هال قائلة: »حتى لو كانت 
ه���ن���اك دالئ�����ل ع��ل��ى ح�����دوث �ن��ق��ر����س 
ج�����دي�����د، ف�����م�����از�ل ب���اإم���ك���ان���ن���ا �ت���خ���اذ 
�جلماعي  �الن��ق��ر����س  لتجنب  خ��ط��و�ت 
كاال�ستعانة ب�سجل �حلفريات، مما يزيد 
حلماية  مبكرة  خ��ط��و�ت  �ت��خ��اذ  �أهمية 
�ل��ن��ظ��م �الأي��ك��ول��وج��ي��ة و�حل���ف���اظ على 

�الأنو�ع �ملعر�سه خلطر �النقر��س«.

البراكين كانت أحد أهم
مسببات االنقراض

ما بعد االنقراضتعافيعند االنقراضما قبل االنقراض

االنقراض الناشز المتأخر
Elevated Background Extenctions

حالة من �النقر��س �سديد �لبطء ت�ستمر لفر�ت زمنية طويلة، لبع�س �أنو�ع �ملخلوقات، الأ�سباب متعددة من بينها �لعو�مل �لبيئية �لطبيعية )�لرب�كني، �لهز�ت 
�الأر�سية، وغريها(، �لتغري�ت �ملناخية، �الأوبئة و�الأمر��س، فقد�ن بيئة �حلياة �ملعتادة، و�ل�سعف مقابل خملوقات �أخرى �أكرث قوة.
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لقطات
أستراليا 

�أعلنت �حلكومة �ال�سر�لية، 
ل��الإب��د�ع  �لوطنية  �الأج��ن��دة 
و�ل���ع���ل���وم ب��ق��ي��م��ة �ب��ت��د�ئ��ي��ة 
دوالر  م���ل���ي���ار   1.1 ق����دره����ا 
مليون   790 )نحو  �أ�سر�يل 
�أرب��ع��ة  مل���دة  �أم���ريك���ي(  دوالر 
�إلى  �خلطة  وتهدف  �أع���و�م. 
�ل�سغرية  �الأف���ك���ار  ت�سجيع 
ت��وج��د من��و� لالأعمال  �ل��ت��ي 
وت���خ���ل���ق وظ�����ائ�����ف م��ل��ي��ة 
وحت������دث جن����اح����ات ع��امل��ي��ة. 
�إيذ�نا ببد�ية  وتعد �الأجندة 
بدال  �مل�ستمر  �لتمويل  عهد 
م��ن �ل��ت��وق��ف دون �ل��ب��دء يف 
جم����ال �ل���ع���ل���وم، م���ع ت��و�ف��ر 
م���ر�ق���ب���ة د�ئ���م���ة م���ن د�خ���ل 

�حلكومة على �الإنفاق.
 

جنوب أفريقيا
�أط���ل���ق���ت �أرب�������ع جم��م��وع��ات 
ع���ل���م���ي���ة ع����امل����ي����ة �ت���ف���اق���ي���ة 
م�����س��رك��ة ت���دع���م �ل��ب��ي��ان��ات 
�مل���ف���ت���وح���ة ك��و���س��ي��ل��ة ل��ن�����س��ر 
م��ن  �ل����ن����ه����ل  �ل�����ع�����د�ل�����ة يف 
�ل���ع���ل���وم. وحت������اول �مل���ب���ادرة  
�أع������ل������ن ع���ن���ه���ا يف 9  �ل�����ت�����ي 
جنوب  يف  �جل���اري  دي�سمرب 
�أفريقيا، �إبان �نعقاد منتدى 
ج���ن���وب �أف���ري���ق���ي���ا �ل��ع��ل��م��ي، 
م�����س��ارك��ة  ���س��ب��ل  ت��ي�����س��ر  �أن 
�الأب��ح��اث  يف  �لنامية  �ل���دول 
كما  �ل����دويل،  �ل�سعيد  على 
��ع��د �مل��ح��اول��ة �الأول����ى  �أن��ه��ا تحُ
ل��ت��وح��ي��د �جل���ه���ود �مل��ت��ن��اث��رة 
متثل  �لتي  �الأرب���ع،  للهيئات 
جم������االت و�أق����ال����ي����م ع��امل��ي��ة 
خم���ت���ل���ف���ة، وه������ي: �مل��ج��ل�����س 
�ل����دويل ل��ل��ع��ل��وم، وم�����س��ارك��ة 
و�ملجل�س  �أك���ادمي���ي«،  »�إن����ر 
�الجتماعية،  للعلوم  �لدويل 
و�الأك�������ادمي�������ي�������ة �ل����دول����ي����ة 

للعلوم.

الواليات المتحدة
�أ�سحت   هارفارد:  جامعة 
»�������س������ريي م�������������ور�ي« ع���امل���ة 
هارفارد  �لفيزياء يف جامعة 
ب������والي������ة  ك�������م�������ربي�������دج  يف 
م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����س، �مل���دي���رة 
�لعلمي  للمكتب  �جل���دي���دة 
�ل����ت����اب����ع ل�����������وز�رة �ل���ط���اق���ة 
�أق�����ّر  �أن  ب���ع���د  �الأم����ريك����ي����ة، 
بو��سنطن  �ل�سيوخ  جمل�س 
�مل���ن�������س���ب يف  ت���ع���ي���ي���ن���ه���ا يف 
�ل�����ع�����ا������س�����ر م�������ن دي�������س���م���رب 
م���ور�ي  �أّن  ��ذك��ر  يحُ �جل�����اري. 
�خل���ب���رية يف ف���ي���زي���اء �مل����و�د 
�مل��ك��ث��ف��ة، وع��ل��م �ل��ف��وت��ون��ات 
يف  من�سبها  مهمات  ت�سّلمت 

دي�سمرب �جلاري.

جامعة ليدز
Leeds University

�جلامعة ع�سو يف »جمموعة   •
ر������س����ل« ل��ل��ج��ام��ع��ات �ل��ب��ح��ث��ي��ة 

�لربيطانية �لكربى.
• تحُعد �سمن �أف�سل 10 جامعات 

بحثية يف �ململكة �ملتحدة.
زم��ال��ة  م��ن��ح��ة   22 ب����  ف�����ازت   •
ل��ل��ت��دري�����س وه���ي ن�سبة  وط��ن��ي��ة 
�أخ������رى يف  �أي م��وؤ���س�����س��ة  ت���ف���وق 
يعك�س  مم���ا  �مل���ت���ح���دة،  �مل��م��ل��ك��ة 

متيز �لتدري�س لدى �جلامعة.
�إنهم  90% من �لطالب قالو�   •
ر����س��ون �أو ر����س��ون ج��د� بجودة 
�مل��ن��اه��ج �ل���ت���ي در����س���وه���ا يف ع��ام 
�ل��وط��ن��ي  �مل�������س���ح  ح�����س��ب   2015

للطالب 2015.

أرقام ومعلومات
ل��ي��دز  يف �سمال  تقع  جامعة   •
�مل��م��ل��ك��ة �مل���ت���ح���دة وت��اأ���س�����س��ت يف 

�أو�خر �لقرن �مليالدي 19. 
للجامعة  �لر�سمية  �الأل�����و�ن   •
و�الأخ�سر  �لغامق  �الأح��م��ر  ه��ي 

و�الأبي�س.
• تنتمي �إلى فئة �جلامعات �لتي  
�أب�سرت �لنور يف �ملدن �ل�سناعية 
وبرمنغهام  كمان�س�سر  �لكربى 
ول���ي���دز ول��ي��ف��رب��ول وب��ري�����س��ت��ول 
و�سيدت  ون��ي��وك��ا���س��ل،  و�سيفيلد 
م��ب��ان��ي��ه��ا �الأول���������ى ب��ال��ق��رم��ي��د 
�الأحمر. وحملت لقب »جامعات 

�لقرميد �الأحمر«

• ت�����س��م �جل��ام��ع��ة ت�����س��ع ك��ل��ي��ات 
و�لعلوم  �الآد�ب  ه��ي:  تخ�س�سية 
�الإن�����س��ان��ي��ة، و�ل��ع��ل��وم �الإح��ي��ائ��ي��ة، 
و�ل���رب���ي���ة  �الأع�������م�������ال،  و�إد�رة 
و�حل��ق��وق،  �الجتماعية  و�ل��ع��ل��وم 
و�لهند�سة، و�لبيئة، و�لريا�سيات 
وع����ل����وم �ل���ف���ي���زي���اء و�ل��ك��ي��م��ي��اء، 
و�لطب و�لعلوم �ل�سحية )ملحق 
و�لفنون  �سخم(،  م�ست�سفى  بها 
منها معاهد  كل  و�الت�����س��ال. ويف 
�مل�ستوى  يف  متعددة  وتخ�س�سات 
وم�������س���ت���وى  �الأول  �جل����ام����ع����ي 
�ل���در�����س���ات �مل��ت��ق��دم��ة و�مل��ع��م��ق��ة. 
�لهند�سة  ع��امل��ي��ا  �أ���س��ه��ره��ا  وم���ن 

و�لطب و�إد�رة �الأعمال. 
�أك��رث  �مل��رك��زي��ة  مكتبتها  ت�سم   •

من مليونني و 278 �ألف جملد.
�سمن  عامليا  �جلامعة  ت�سنف   •
ح�����س��ب  ج����ام����ع����ة   100 �أف���������س����ل 

ت�سنيف QS لعام 2015.
ع�����س��و يف جمموعة  �جل��ام��ع��ة   •
 16 ت�سم  �لتي  �لعاملية  �جلامعات 
متتد  مكثفة  بحثية  م��وؤ���س�����س��ات 

ل��ست قار�ت.
�ليز�بيث  �مللكة  بجائزة  ف��ازت   •
ملوؤ�س�سة  �ل��ب��الد  و���س��ام يف  )�أع��ل��ى 
تعلميية( يف عامي 2009 و 2011.

أشهر الخريجين
�ل����������وزر�ء  ب����ري����ط����ان����ي����ا،  م�����ن   •
ج����اك ���س��رو )وزي�����ر �خل��ارج��ي��ة 
و�ل����د�خ����ل����ي����ة �الأ�����س����ب����ق( وك��ل��ري 
���س��ورت )وزي����رة �ل��ت��ع��اون �ل��دويل 
�ل���������س����اب����ق����ة(، ورئ����ي���������س����ة ح����زب 

�مل��ح��اف��ظ��ني �ل�����س��اب��ق��ة �ل��ب��ارون��ة 
�سايدة و�ر�سي. و�الإعالميون بول 
د�ي��ك��ر )رئ��ي�����س حت��ري��ر �سحيفة 
�لديلي ميل( و�آالن ينتوب )رئي�س 
�لربيطانية  �ل��ب��ث  لهيئة  ���س��اب��ق 
BBC وغافني غيزلر ونيكوال�س 
�سي«(  بي  �»بي  )تلفزيون  ويت�سل 
ومارك وود )رئي�سمحطة »�آي تي 
�لريا�سيني  ومن  لالأخبار(.  �إن« 
�لعاملي  �الأوملبي  �لرياثلون  بطل 

�آلي�ستري بر�ونلي.
فيها  در�����س  �أو  ت��خ��رج  ك��ذل��ك   •
من حاملي جائزة نوبل لالآد�ب:  
���س��ووي��ن��ك��ا،  »وويل  �ل���ن���ي���ج���ريي 
ورئي�س منغوليا �ل�سابق نامبارين 

جامعات عالمية

»يوتوبيا«
والنقد البناء 

�أحمد  ق��ر�ءة رو�ي��ة مميزة للكاتب  �نتهيت من  �أي��ام قليلة فقط،  قبل 
خالد توفيق حتمل ��سم  »يوتوبيا«، وقد حتدث فيها عن �لنقد �لبّناء 
و�ل�سعوب م�ستوحيا  �الأم��م  لتقدم  �الأ�سا�سية  �ملبادئ  �أب��رز  �ل��ذي ميثل 
�ل��ذي  نف�سه  �ل��ع��ن��و�ن  ل��ه  ك��ت��اب  م��ن  �ملعا�سرة  و�إ�سقاطاتها  �أح��د�ث��ه��ا 
�أخذته �لرو�ية »يوتوبيا« �ألفه �لكاتب �لفيل�سوف �ل�سيا�سي �الإجنليزي 
�لفا�سلة  �ل��دول��ة  ق��و�ع��د  ب��ني فيه  ع��ام 1516، وق��د  »توما�س م��ور« يف 
�لتي ت�سود فيها قيم �لعدل و�مل�ساو�ة وحرية �لنقد �لتي ناق�سها �أي�سا 

�لفيل�سوف �ليوناين �لكبري �أفالطون يف كتابه �ل�سهري »�جلمهورية«.
�أن��ه��ا تعر�ست الأه��م��ي��ة �لنقد  �ل���رو�ي���ة  �أع��ج��ب��ن��ي يف ه���ذه  �ل���ذي 
ت�سهد  �ل��ت��ي  �ل��ر�ه��ن��ة  جمتمعاتنا  يف  نفتقده  �أ�سبحنا  �ل���ذي  �ل��ب��ّن��اء 
وج��وده  �نح�سر  فقد  �حلياتية؛  �مل��ج��االت  حت��والت جذرية يف خمتلف 
لالأحد�ث؛  وتف�سري�تنا  للظروف  ومو�جهاتنا  �ليومية  معامالتنا  يف 
�لثقايف  �لفعل  و�لتقوقع يف  لرقعة �جلمود  تو�سع كبري  �إل��ى  �أدى  مما 

و�حل�ساري يف �أو�ساطنا �الجتماعية.
�لنقد يف حقيقته وجوهره فكرة مو�سوعية ميكن قيا�سها و�لبناء 
�لدول  و�لباحثون يف حياة  �ملوؤرخون  تاأ�سيال وتفريعا، ويعتقد  عليها 
اأن �ضقوط احل�ضارات والثقافات لي�ض من ال�ضروري اأن يكون ب�ضبب 
�لغزو �ال�ستعماري، ولكن قد يحدث من جر�ء �جلمود و�لتقييد �لذي 
بكل  ممار�ستها  عن  �لنخب  ومنع  بد�خلها  �لنقدية  �لعملية  يعري 
حرية، وهذ� ما يوؤكده �ملوؤرخ �لربيطاين »�رنولد توينبي« عندما قال 
�إن �الأمم ال تعتل بل تنتحر وت�سقط حينما ال تتقبل �لنخب �مل�سيطرة 
و�مل�سوؤولة �لنقد �لبناء فتدخل يف متاهات �سر�ع د�ئم يكبلها ويعجزها 

عن �بتكار حلول مل�سكالتها و�أزماتها. 
جتلياته  مبختلف  و�قعنا  م��ع  و�سليم  فعال  ب�سكل  نتعامل  لكي 
ونتمكن  �نحر�فاته  وت�سحيح  م�سار�ته  �سبط  ون�ستطيع  ومتظهر�ته 
يجب  فاإنه  �مل�ستقبل،  نحو  �جتاهاتنا  حتديد  يف  �لر��سد  �لتحكم  من 
علينا �أن ن�سع ن�سب �أعيننا مقولة عامل �لريا�سيات، �لفيزيائي �لفلكي 
�الأملاين يوهان�س كليرب  »�أنا �أف�سل �لنقد �حلاد من �سخ�س و�حد ذكي 
على �لتاأييد �الأعمى للجماهري« ونتقبل �لنقد �لبّناء ب�سدر رحب من 
كل �سخ�س يوجهه لنا وال نوؤطر عقولنا يف �خليار�ت �لثنائية »هل �أنت 
مع �أو �سد«، و�إمنا نطلق عنانها يف �لتفكري �لنقدي �الإيجابي مع ربطه 
بالن�سق �الجتماعي �لقيمي لتحريك وت�سريع عجلة �لتقدم و�لتطور 
حركة  تبينه  كما  �ل�سابقة  للتجارب  �لبّناء  �لنقد  الأن  جمتمعاتنا؛  يف 
�آفاقا و��سعة  �أن يفتح  �ساأنه  �الإن�سان من  �ملركب مع  �لتاريخ وتفاعلها 
لتاأ�سي�س �أي م�سروع جمتمعي توؤطره �ملبادئ و�ملفاهيم �لعقلية ويحدد 

معامل جناحه يف �حلا�سر و�مل�ستقبل.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات

�ملك�سيكي  و�القت�سادي  �إنخبايار، 
خ��و���س��ي��ه �آن��خ��ي��ل غ���وري���ا �الأم���ني 
مل��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ع���اون �الق���ت�������س���ادي 
و�لتنمية OECD، ور�ئد �لف�ساء 
�الأمريكي بيريز �سيلرز ومرجم 
�ل��ك��رمي عبد �هلل يو�سف  �ل��ق��ر�آن 

علي )�لهند(.
• وم���ن �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي، نائب 
�سابقا،  �ل�سورى  جمل�س  رئي�س 
رئي�س موؤمتر �لعامل �الإ�سالمي، 
�الأم��������������ني �ل�������ع�������ام ل���ل���م���ج���ل�������س 
�الإ�����س����الم����ي �ل���ع���امل���ي ل���ل���دع���وة 
عبد  موؤ�س�سة  رئي�س  و�الإغ��اث��ة، 
�خل��ريي��ة،  ن�سيف  عمر  ب��ن  �هلل 

�لدكتور عبد �هلل عمر ن�سيف.
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أستاذات

�ل��ق��ي��اد�ت  م��ن   60 ب��و�ق��ع  �مل�ست�سيفة( 
�لن�سائية.

وك��ان��ت �مل��ت��ح��دث��ات م��ن �ل��والي��ات 
�مل��ت��ح��دة �الأم���ري���ك���ي���ة؛ وع��ل��ي��ه ف��ق��د مت 
�للغة  �ملعيد�ت بق�سم  �لتعاون مع بع�س 
�الإجن��ل��ي��زي��ة ل��غ��ر���س �ل��رج��م��ة، ولكن 
ل��ق��ل��ة �خل����ربة �ل��ع��م��ل��ي��ة �أح��ي��ان��ا وج���دن 
رهبة يف �لوقوف �أمام �لقياد�ت، فوجدت 
�أن����ه الب���د م���ن �ل��ت��دخ��ل و�ل��ت��ح��دث مع 
بني  �لرجمة  مهمة  وتق�سيم  �الأخ���و�ت 
�لقاعات؛ فتارة �أتولى ذلك وتارة �أخرى 
�الجنليزية.  �للغة  ق�سم  رئي�سة  ترجم 
ي�سر  بكل  �لرجمة  �إد�رة  مت  وبالتعاون 
و�سهولة، و�أذكر �أن �جلامعة قد ح�سلت 
�الأكادميي  �لقيادة  �سكر من مركز  على 
�لتنظيم  حل�سن  �لعايل  �لتعليم  ب��وز�رة 

و�الهتمام باأدق �لتفا�سيل. 

ما �لأعمال �لتطوعية
�لتي قدمتها يف جمال تخ�ص�صك؟

جزء  وه��ي  ك��ث��رية،  �لتطوعية  �الأع��م��ال 
من �سخ�سية �لفرد، وقد ال يت�سع �ملجال 
�أذك��ر �آخر عمل قمت به  لذكرها، ولعلي 
من  �أمل��ع  برجال  و�الآد�ب  �لعلوم  كلية  يف 
خالل تكوين فريق عمل تطوعي من 16 
ونظم  �حلا�سب  علوم  ق�سمي  من  طالبة 
�ملوهبة  لنادي  �أ�سا�سية  كنو�ة  �ملعلومات 
�لتي  �لكلية  يف  جديدة  وم��ب��ادرة  �لتقني 
رفعت بدورها مقرحها ل�سعادة �لعميدة 
دعمه،  ومت  يو�سف(   علي  )�أم  �لدكتورة 

فلها منا كل �ل�سكر و�لتقدير.
ب����ع����د ذل���������ك، ع����ق����دن����ا ع���������دد� م��ن 
م�سكالت  حل�سر  �ل��الزم��ة  �الجتماعات 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، ومت �إع������د�د �أج���ن���دة 
�أعمال ومتابعة �الإجناز، و�إ�سالح �أعطال 

مو�د قمت بتدري�صها
يف �جلامعات �ل�صعودية؟

�لذكاء �ال�سطناعي.
Artificial Intelligence

خو�رزميات وتر�كيب �لبيانات 
)مبتدئ(.

Algorithms and Data Structure
خو�رزميات وتر�كيب �لبيانات )متقدم(.
Algorithms and Data Structure

حتليل وت�سميم �لنظم.
Systems Analysis And Design

تر�كيب مددة.
Discrete Structures

بحوث �لعمليات.
Operation Research

قو�عد �لبيانات.
Databases

ت��ق��ن��ي��ة يف �ل��ك��ل��ي��ة، وق����د ق��م��ن��ا ب���اإع���د�د 
�إذ  عمل؛  ور���س��ة  وعقد  لل�سيانة  حقيبة 
للطالبات  مهما  مرجعا  �حلقيبة  تعد 
�سيانة  �أع��م��ال  يف  �لتعمق  يف  �ل��ر�غ��ب��ات 

�حلا�سب.

 ب�صفتك م�صرفة
على �لأق�صام �لن�صائية بوحدة 

�لتدريب بوكالة جامعة �مللك خالد 
للتطوير و�جلودة.. ما �جلديد 

�لذي �أ�صفته؟
�ل��ت��ط��وي��ر  ع���م���ادة  ب���د�ي���ة،  ��ستقطبتني 
�الأك����ادمي����ي و�جل�������ودة، وب��خ��ا���س��ة ق�سم 
كل  ل���ه  �أك�����ن  �ل�����ذي  �الإد�ري  �ل��ت��ط��وي��ر 
�الحر�م و�لتقدير، لكونه �جلهة �الأولى 
�ل��ت��ي ع��م��ل��ت ب��ه��ا ب��ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د، 

وكانت �نطالقتي منه. 
�جلامعة  وكالة  يف  ذل��ك  بعد  عملت 
�ل��ت��دري��ب(،  )وح����دة  و�جل�����ودة  للتطوير 
م�سرفة على �الأق�سام �لن�سائية بالوحدة، 
و�ملزيد  �لبذل  و�أمانة تتطلب  وهو �سرف 
�ل��ه��دف  و�ل��ع��ط��اء، لتحقيق  م��ن �جل��ه��د 
�سعادة  �أن  �إن�سائها، و�حلقيقة  �ملرجو من 
وكيل �جلامعة للتطوير و�جلودة �لدكتور 
�أحمد بن يحيى �جلبيلي �سخ�سية عملية 
وتعلمنا  �الأول  �ل���ط���ر�ز  م���ن  ت��ط��وي��ري��ة 
مل�سار  موجه  خري  ك��ان  فقد  �لكثري؛  منه 
�الأع���م���ال �ل��ت��دري��ب��ي��ة، ود�ع��م��ا ل��ن��ا ب�سكل 
و�مل��وظ��ف��ات،  �مل��وظ��ف��ني  لتطوير  م�ستمر 

و�لوقوف على �حتياجاتهم.
 وم�����ا م�������س���روع ت����دري����ب م��وظ��ف��ي 
وم����وظ����ف����ات �جل����ام����ع����ة �مل���ت���م���ي���زي���ن يف 
م��وف��ق��ة   ب����د�ي����ة  �إال  ع��م��ل��ه��م  جم�������االت 
وخ��ط��وة ن��ح��و �ل��ن��ج��اح مت �ل��ت��ع��رف من 
باجلامعة  ر�ئعة  �سخ�سيات  على  خالله 
من عميد�ت �لكليات ووكيالت �لعماد�ت 
و�ملوظفات،  �الإد�ر�ت  ومدير�ت  �مل�ساندة 
�لذين  �لتدريب  �إد�رة  طاقم  �إلى  �إ�سافة 
ب����ذل����و� م����ا ل���دي���ه���م خل����دم����ة �ل��ع��م��ل��ي��ة 

�لتدريبية. 
وق�����د مت ت����دري����ب ع�����دد ك���ب���ري م��ن 
�مل��وظ��ف��ني و�مل���وظ���ف���ات  ب��ج��دة و�ل��دم��ام 
�الأول����ى و�لثانية،  �مل��رح��ل��ة  و�أب��ه��ا خ��الل 
�هلل  ب���اإذن  ق��ادم��ة  دور�ت  هناك  و�ستكون 
و�مل��وظ��ف��ات  �مل��وظ��ف��ني  باحتياجات  تفي 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة وت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
و�جباتهم  �أد�ء  يف  لتعينهم  م��ه��ار�ت��ه��م 

�لعملية وت�سهم يف زيادة �الإنتاجية.

كلمة �أخرية ملن توجهينها؟
هناك جهود كبرية خفية تبذل للتطوير 
يف ك����ل وح������دة م����ن وح�������د�ت �جل��ام��ع��ة 
هذ�  لرفعة  نهار  ليل  يعمل  من  وهناك 
ر�أ�سهم  �إليه، وعلى  �ل�سرح ومن ينت�سب 
�لدكتور  �الأ�ستاذ  �ملوقر  مديرها  معايل 
عبد�لرحمن بن حمد �لد�ود من خالل 
على  وعمله  و�جل��ب��ارة  �مل�سنية  ج��ه��وده 
تذليل �ل�سعاب يف �سبيل خدمة من�سوبي 
وم��ن�����س��وب��ات �جل��ام��ع��ة ودع��م��ه للطالب 
و�لطالبات و��ستقبال ما لديهم وخدمته 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع، �إ����س���اف���ة �إل�����ى ح��ث��ه �ل���د�ئ���م 
�لتعاون  ���س��رورة  على  �ل��ق��ي��اد�ت  جلميع 
ذلك  يكون  �أن  فاأمتنى  �مل�سكالت،  وح��ل 
�ل�سمو  ولتحقيق  للنجاح  نتخذه  منهجا 
و�لرفعة باإذن �هلل لتكون جامعتنا يف قمة 

�لتميز و�لعطاء.  

أ. عبير األلمعي: مشروع تدريب
منسوبي الجامعة خطوة نحو النجاح

إيمان العسيري

�ملعلومات  نظم  بق�سم  �ملحا�سرة  تطمح 
�أمل���ع،  ب��رج��ال  و�الآد�ب  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  يف 
ع��ب��ري ب��ن��ت ز�ه����ر �الأمل���ع���ي �إل����ى ت�سخري 
خدمة  يف  دور�ت  م��ن  عليه  حت�سلت  م��ا 
�جل��ام��ع��ة ب�����س��ف��ة ع���ام���ة، ومت��ل��ي��ك من 
عمله  �أد�ء  يف  ت�ساعده  معينات  حولها 
من  �أن  خ�سو�سا  �مل��ط��ل��وب��ة،  ب��ال�����س��ورة 
�ه��ت��م��ام��ات��ه��ا �الإجن������از يف وق����ت ق�سري 
وب���ج���ودة ع��ال��ي��ة، و�ل��ت��ط��وي��ر �مل�����س��ت��م��ر، 
وو�سع ��سر�تيجيات �لنجاح، كما تهتم 
وت�سخريها  �حلديثة  بالتقنيات  �أي�سا 
يف ك��ي��ف��ي��ة ن�����س��ر ث��ق��اف��ة �ل��ن��ج��اح و���س��ط 

�جلميع.

لكل منا �هتمامات وطموحات.. 
فاأين موقعك منها؟

وق��ت ق�سري وبجودة  ب��االإجن��از يف  �أهتم 
ع���ال���ي���ة، و�ل���ت���ط���وي���ر �مل�����س��ت��م��ر وو����س���ع  
�����س���ر�ت���ي���ج���ي���ات �ل���ن���ج���اح، ك���م���ا �أه���ت���م 
ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة، �أم����ا ط��م��وح��ات��ي 
فمنها ن�سر ثقافة �لنجاح و�سط �جلميع.
�أم��ي��ل د�ئ��م��ا �إل����ى حت��وي��ل �الأف��ك��ار 
�الإبد�عية �إلى و�قع ملمو�س، وطموحي 
�إل��ى  لرقى  �ملحلية  �جل��ام��ع��ات  تطوير 
م�ستوى �جلامعات �لعاملية، ولدي بع�س 
�مل���ه���ار�ت يف ع���دد م��ن �مل��ج��االت ك��اإع��د�د 
عليها،  و�ل��ت��دري��ب  �لتدريبية  �حلقائب 
و�لت�سميم،  �لهادف  �لوثائقي  و�ملونتاج 
�سيا�سات وخطط عمل لالإد�ر�ت  وو�سع 
�ل��ن��ا���س��ئ��ة، و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ال���س��ر�ت��ي��ج��ي 
�لعاملة يف  �لقوى  و�لتنفيذي، وتطوير 

�ملوؤ�س�سات �لتعليمية. 

دور�ت ح�صلت عليها و�أثرت
يف �صخ�صيتك؟

�الخ�����ر�ع  »ب��������ر�ء�ت  دورة  �أه���م���ه���ا  م���ن 
ب��رزت  ف��ق��د  �ل��ف��ك��ري��ة«؛  �مللكية  وح��ق��وق 
�إن��ن��ي  �إذ  ف���ائ���دة ه����ذه �ل�������دورة ح��دي��ث��ا 
باإذن  فكرة متميزة  �الإف�ساح عن  ب�سدد 
وطالبات  ط��الب  ي��خ��دم  وم�����س��روع  �هلل، 
�ملقر  و�ملعلومات يف  �حلا�سب  علوم  كلية 

�لرئي�سي و�لفروع. 
ث��ب��ت��ت  �إذ�  �مل���������س����روع  ي��ع��م��م  وق�����د 
�ل���دور�ت  وم��ن  وعمليا،  علميا  ف��ائ��دت��ه 
و�إد�رة  �مل����درب����ني،  �إع������د�د  دورة  �أي�������س���ا، 
�لتحليل  ودورة  �الح��ر�ف��ي��ة  �مل�����س��اري��ع 
�ل��ن��م��اذج  ت�����س��م��ي��م  ودورة  �ل���وظ���ي���ف���ي، 
من  م��ت��ن��وع��ة  ودور�ت  �الإل���ك���رون���ي���ة، 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ق��ومي و�الع��ت��م��اد 
�ل��دور�ت  NCAAA، وجميع  �الأك��ادمي��ي 
للم�سلحة  وظفتها  فيها  �ساركت  �لتي 
�ل��ع��ام��ة وم�����س��ل��ح��ة �ل��ع��م��ل م���ن خ��الل 
تدريب ممثالت �جل��ودة بكليات جامعة 
�إذ  �الإ�سالمية،  �سعود  بن  ممد  �الإم��ام 
كان هناك نقل للمهار�ت و�ملعارف �لتي 
دورة  ك���ل  يف  �جل�����ودة  مم��ث��ل��ة  تكت�سبها 
ت��دري��ب��ي��ة حت�����س��ره��ا وع��ق��د ور�����س عمل 

ملمثالت �جلودة باالأق�سام.
�أعمل  �مللك خالد  و�الآن يف جامعة 
علوم  بكلية  ب��ر�م��ج   يف  ل��ل��ج��ودة  ممثلة 
نظم  ودب��ل��وم  �ملعلومات  ونظم  �حلا�سب 
�ملعلومات وكلية خدمة �ملجتمع، و�لعمل 
�ملطلوب  وتهياأت  �إذ� عرف  يكون ممتعا 
�الأ�سباب وكان هناك تعاون بني �جلميع.

يف ماذ� �ن�صب عملك �أثناء
ور�صة �لقيادة �لأكادميية 
�لن�صائية بجامعة �لإمام؟

بجامعة  �لب�سرية  للمو�رد  مديرة  كنت 
كثري�  تهتم  �الإد�رة  هذه  وكانت  �الإم��ام، 
ولن�ضاط  الب�ضرية.  والتنمية  بالتدريب 
�الإد�رة �مللحوظ، مت �إ�سناد مهمة تنظيم 
ور�سة عمل �لقيادة �الأكادميية �لن�سائية 

الإد�رة �ملو�رد �لب�سرية.
وكانت وز�رة �لتعليم �لعايل �آنذ�ك 
ت�����س��رف ع��ل��ى �ل���ور����س���ة، يف ح���ني ك��ان��ت 
عمادة �لتقومي �الأكادميي و�جل��ودة هي 

�ملظلة �لد�خلية للور�سة.
�لن�سائي  �لق�سم  يف  �لتنظيم  �أم���ا 
فقد كلفت به مع فريق �لعمل باالإد�رة، 
وقد �سملت �لور�سة ثالث جامعات هي: 
���س��ق��ر�ء و�مل��ج��م��ع��ة و�الإم������ام )�جل��ام��ع��ة 

أ. عبير األلمعي
نظم  ماج�ستري  على  حا�سلة   •
 Information م����ع����ل����وم����ات 
Systems من جامعة جريفيث، 

كوينزالند باأ�سر�ليا.
• ع��م��ل��ت م���ا����س���رة م��ت��ع��اون��ة 
ق�سم  ����س���ع���ود،  �مل���ل���ك  ج��ام��ع��ة  يف 

�حلا�سب، �لريا�س.
• ع��م��ل��ت م���ا����س���رة م��ت��ع��اون��ة 
�سابقا(،  )�سلمان  �سطام  جامعة 

ق�سم نظم �ملعلومات، �خلرج.
�لب�سرية  �مل��و�رد  • مديرة الإد�رة 

بجامعة �الإمام بالريا�س.
ل����ل����ت����خ����ط����ي����ط  م�����������دي�����������رة   •

�ال�سر�تيجي بجامعة �الإمام.
• م�سرفة عامة على وكالة مركز 
�ل��ط��ال��ب��ات ل��ل��ت��ط��وي��ر و�جل�����ودة 

بجامعة �الإمام.
• م�����س��رف��ة ع���ام���ة ع��ل��ى �ل��ق�����س��م 
�لن�سائي بعمادة تقنية �ملعلومات 
ب��ج��ام��ع��ة �الإم������ام، م��دي��ن��ة �مل��ل��ك 

عبد�هلل للطالبات بالريا�س.
�الإد�ري  ل��ل��ت��ط��وي��ر  رئ��ي�����س��ة   •
ب���ع���م���ادة �ل���ت���ط���وي���ر �الأك����ادمي����ي 
و�جل�����ودة ب��ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د، 

�أبها.
�لن�سائية  �الأق�������س���ام  م�����س��رف��ة   •
وكالة �جلامعة  �لتدريب  لوحدة 
للتطوير و�جلودة بجامعة �مللك 

خالد.
ب��ق�����س��م نظم  • ح��ال��ي��ا حت��ا���س��ر 
�ملعلومات يف كلية �لعلوم و�الآد�ب 

برجال �أملع.
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من تراتيل الغياب

د. أحمد التيهاني

�أح��د�  ذ�ت��ي ال يهم  ب��وح  �مل��ق��ال، فهو  ملحوظة: »�جتنبو� ه��ذ� 
�سوى كاتبه ورقيبه، وال يقدم معرفة، وال يحتوي على عربة، 
�ل��دي��ك��ارت��ي��ة �لرنج�سية  �ل���ذ�ت  ب��ه �إيل ق���ر�ءة يف  �أوح���ت  وق��د 

�النعز�لية �ملتعالية«.
بعد ربع قرن من �ل�سخب، وبعد �سنو�ت �أهدرت خاللها 
�لعمر و�لذ�ت يف �لعمل �لعام �إهد�ر� حقيقيا، �أر�د �هلل، �سبحانه، 
يحت�سب؛  ال  حيث  من  نفعني  غ��ّر�ً  و��سيا  يل  فهّياأ  خ��ري�،  بي 
ذلك �أنه كان يريد �أن يوؤذيني، فاإذ� به يعينني على قر�ر �أجله 
و�لعجز عن  نف�سية، منها: �حلياء،  �أ�سباب  و�أخرته  �لت�سويف، 

�العتذ�ر، و�لرغبة يف �لعطاء.
وجد ذلك �لو��سي �لِغرُّ �أذنا ت�سمع وال ت�سمع يف �آن و�حد، 
فتحقق له، كما يتوهم، ما �أر�ده، فيما هو يحقق يل ما �أريده، 
و�ل��غ��ي��اب،  �ل��ع��زل��ة  ب��ق��ر�ر  ويعجل  �لت�سويف،  ح��و�ج��ز  ويك�سر 
�لو�جب جتاه  �الأدن��ى من  �إل��ى نهو�سي باحلد  بعد �طمئناين 

�ملجتمع و�لوطن.
للغياب طعمني:  �أن  وج���دت  �ل��غ��ي��اب،  م��ن  ع��ام��ني  وب��ع��د 
�أحدهما ي�سبه �ل�سكر؛ ملا فيه من �لهدوء و�لطماأنينة، و »ر�حة 
�ل��ب��ال«، و�لف�سحة يف �ل��وق��ت، و�ل��رك��ون �إل��ى �ل��ق��ر�ءة و�لبحث 
و�لتاأمل، و��ستدر�ك �لفائت يف جمال �لتخ�س�س، و�لقرب من 

�الأ�سرة.
و�الآخر ي�سبه طعم �لعلقم، ال رغبة يف �حل�سور بعد تذوق 
و�نعد�م  و�نح�سارها  �ل��ّذ�ت  م��اآل  من  تاأمّلا  وال  �لغياب،  ح��الوة 
�لوطن و�ملبد�أ؛ ذلك  �أجل  تاأمّلاً من  و�إمن��ا  �لوفاء يف ميطها، 
�أهلها، من  �إل��ى غري  �أحيانا،  ��وك��ل،  تحُ �الأم���وَر  يجعل  �لغياب  �أن 
�أدو�ت  �أن ميتلكو� �حلّد �الأدن��ى من  �ملتدحرجني �سعود�، دون 
�أنه لي�س لهم  �لرغم من  �إليه، على  �لذي يتدحرجون  �لعمل 
كيدّية  تقارير  كتابة  هو  يجيدونه  �سيٍء  فاأق�سى  له،  ولي�سو� 

مطّولة مكذوبة، �أهد�فها تتو�زى مع �أخالقهم وعقولهم.
�الأهل  على  �لغرية  عن  ناجم  هنا،  �لعلقم  بطعم  �ل�سعور 
�أو متكني  �إذ لي�س من �لي�سري تقّبل �إحالل  و�لوطن و�ملبادئ، 
ذوي �الأخالقيات �لدنيئة و�لقدر�ت �ملحدودة؛ الأنهم، بذو�تهم 
�أ�سالًة، وباٌل على �لدنيا باأ�سرها، وعلى �لتنمية، وعلى �لوعي، 
وعلى �الإن�سانية و�لنز�هة و�لقيم، فمن �حتّل مكانا باملوؤ�مر�ت، 
دون �الأدو�ت و�لقدر�ت، �سيو��سل ما بد�أه، وي�ستحلي �ملوؤ�مر�ت 
م��ا تنطوي عليه  �الأم��ان��ة بكل  �إل���ى خيانة  ب��ه  ق��د ت�سل  �ل��ت��ي 
�خليانة من فروع �إخطبوطية، �أعالها �لتزوير و�لكذب وقْلب 
�حلقائق، و�أع��اله��ا �الآخ��ر �سرقة �مل��ال �ل��ع��ام، و�أدن��اه��ا �الإي��ذ�ء 
�أه���ل �الأح��ق��ي��ة �ل��ذي��ن يعرفهم  �أو �الإي�����ذ�ء الإب���ع���اد  ل���الإي���ذ�ء، 

ويخ�ساهم.
خالف  ال  ثابٌت  �لغياب،  يف  به  �أ�سعر  �ل��ذي  �ل�سّكر،  طعم 
حوله، �أما طعم �لعلقم، فيمكن حتويله �إلى طعم �ل�سْهد ب�سيء 
يجعل  توزيعا  �لعامة  �ملجتمعية  �ملهام  توزيع  يف  �لعد�لة  من 
»�لرجال« �ملالئمني يف �أماكنهم �ملالئمة، لتكون �ملهام »�لعليا« 
���رك �مل��ت��دح��رج��ون ���س��ع��ود� مل��ا خلقو� ل��ه من  الأه��ل��ه��ا، فيما يحُ
عليها  فهم  �أو متلقية،  ت�سلقية،  �أه��د�ف  ذ�ت  �سرية،  موؤ�مر�ت 
بهذه  وه��م  و�ملجتمع،  للوطن  �لفاعلني  »�ل��رج��ال«  م��ن  �أق���در 

�ملهام »�لدنيا« �أولى.
و�آخر�، ولي�س �أخري�: �لغياب يوؤ�ّس�س يف �الإن�سان �إن�سانيته 
من جديد، ف�سال عن �أنه نوع من حرية �لذ�ت، وحتريرها من 
�سلطة �الآخرين، و�سلطة رغباتهم وتوجهاتهم وعقولهم �لتي 

قد ال تت�سق مع عقلك، وال تتقبلها كر�متحُك.

إذا عسعسَ 
الليل

أحمد العياف

ق����دم ج��ن��اح ن��ا���س��ر �ل�����س��ح��ر�ء �أك���رب 
للكتاب  �ل��دويل  كتاب مبعر�س جدة 
���س��ف��ح��ات   210 خ�����الل  م����ن   ،2015
�ساعة  م�سروع  �إع��د�د  م�سرية  حتوي 
و�لهند�سية،  �لتقنية  �مل��ك��رم��ة  م��ك��ة 
عليها  �طلع  �لتي  �الأول��ي��ة  و�لنماذج 
�مل��ل��ك ع���ب���د�هلل ب���ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �آل 
���س��ع��ود، رح��م��ه �هلل، و����س���رح �جل��ن��اح 

ل�����زو�ر �مل��ع��ر���س م���ا ي��ق��دم��ه �ل��ك��ت��اب 
يف ب���د�ي���ة �ل��ت��ج��رب��ة �الإ���س��الم��ي��ة يف 
����س��ت��ح��د�ث �آل���ي���ات ل��ق��ي��ا���س �ل��وق��ت 

وحتديد �جتاه �لقبلة .
ي���ت���ح���دث �ل���ك���ت���اب يف ع�����دد م��ن 
�سفحاته عن وقف �مللك عبد �لعزيز 
ومم��ي��ز�ت��ه  �هلل،  رح���م���ه  ����س���ع���ود،  �آل 
�إبر�ز �الإ�سافة  �إلى جانب  �لهند�سية، 
ومبا  �مل��ك��رم��ة،  مكة  ل�ساعة  �مل�سرقة 
والة  قبل  من  �هتمام  من  به  حظيت 

ناشر الصحراء يقدم أكبر كتاب بمعرض جدة

ثقافة

إدراج العرضة النجدية 
في قائمة التراث الثقافي 

باليونسكو 
�إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س���ة  �أب��������دت 
للمحافظة  �ل�سعودية  �جلمعية 
على �لر�ث �الأم��رية عادلة بنت 
فخرها  عبد�لعزيز  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
و�ع���ت���ز�زه���ا ب��ال��ع��م��ل �ل��ت��ك��ام��ل��ي 
و�الإع������الم  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  ب���ني 
�ل��د�ئ��م��ة يف منظمة  و�مل��ن��دوب��ي��ة 
و�لعلم  للربية  �مل��ت��ح��دة  �الأم���م 
يف  ممثلة  »�ليون�سكو«  و�لثقافة 
�لدري�س  زي���اد  �ل��دك��ت��ور  �ل�سفري 
ب��ت�����س��ج��ي��ل �ل��ع��ر���س��ة �ل��ن��ج��دي��ة، 
�أول عن�سر �سعودي، يف �لالئحة 

�لتمثيلية للر�ث غري �ملادي.
�مللك  ب���د�رة  �ل��ث��ق��ايف  �لبيت  �ل���ذي عقد يف  �مل��وؤمت��ر �ل�سحفي  ج��اء ذل��ك خ��الل 
عبد�لعزيز، و�أعلنت �الأمرية عادلة عن منحة لدر��سة �ملاج�ستري يف �لرنويج الإعد�د 
بهذ�  �ل�سعودي  و�ل�سعب  �لوطن  �مل��ادي، مهنئة  �ل��ر�ث غري  بفنون  �ملرتبطة  �مللفات 
�الإن�ساين  �أن��ه م�سدر رئي�سي لالإبد�ع  �مل��ادي  �ل��ر�ث غري  �لر�ثي، و��سفة  �الإجن��از 

ورمز �لهوية �لذي مييز بني �ل�سعوب .
منظمة  ب�سفتها  �ل��ر�ث  على  للمحافظة  �ل�سعودية  �جلمعية  دور  �أن  و�أك���دت 
جمتمع مدين ي�ستوجب �حلر�س على توثيق �لر�ث ون�سر �العتز�ز بالهوية �لوطنية 
و�ل�سعي للمحافظة �إرث �لوطن �لغني و�ملميز من �الندثار و�لعمل جنبا �إلى جنب مع 
�ملبذولة يف ح�سر مادة  �ل��ر�ث، م�سيدة باجلهود  �مل�سوؤول و�ملهتم و�ملمار�س وحافظ 
�لعر�سة �لنجدية يف كتيب وتوثيقها وت�سجيل �سهاد�ت �ملمار�سني و�إعد�د �مللفات وفق 

منهجية �ليون�سكو.

ب��ال�����س��ورة مميز�تها  وي�����س��رح  �الأم����ر، 
�ل��ه��ن��د���س��ي��ة و�أط����و�ل����ه����ا و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 

�حلديثة �مل�ستخدمة الأول مرة.
�سورة   500 عرب  �لكتاب  ويظهر 
د�خل  �لت�سنيع يف  �حر�فية مر�حل 
حتى  و�مل��ق��ارن��ات  وخ��ارج��ه��ا،  �ململكة 
ف��ي��م��ا ي��خ�����س �ل��ن��ق��و���س �الإ���س��الم��ي��ة 
امل����راك����ز  امل������وج������ودة يف  واخل�����ط�����وط 
�الإ����س���الم���ي���ة ح����ول �ل����ع����امل، وم����ا مت 

تر�سيخه يف �ساعة مكة �ملكرمة.

�ملعر�س  زو�ر  �لكتاب  يعرف  كما 
لكل  �حلقيقية  و�ملقا�سات  ب��االأط��و�ل 
ج�����زء م����ن �ل�������س���اع���ة، �ل���ت���ي حت��ت��وي 
مليون   93 على  �خل��ارج��ي��ة  و�جهتها 
�سكلت  زخ��رف��ي��ة  ف�سيف�سائية  قطعة 
�لفر�سة  و�إت��اح��ة  �خل��ارج��ي  �سطحها 
لالطالع على هذ� �مل�سروع من خالل 
مرجمة  و�أخ�����رى  ع��رب��ي��ة  ن�سختني 
ل���ل���غ���ات �الإجن����ل����ي����زي����ة و�ل��ف��رن�����س��ي��ة 

و�لرو�سية و�ل�سينية.

�سدر �لعدد 358 من جملة �حلر�س 
ب��ع��ن��و�ن  م��ل��ف��ا  مت�سمنا  �ل��وط��ن��ي، 
م�سكلة  تتبع  و�ل�سباب«.  »�الإره���اب 
�الإره��اب وج��ذوره، وطرق �لت�سدي 
ل������ه، م�����س��ت�����س��ه��د� ب���ك���ل���م���ات خ�����ادم 
�سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني 
���س��ع��ود، حفظه  �آل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ن 
قمة  دول  وف���ود  روؤ����س���اء  �أم����ام  �هلل، 

�لركية  �نطاليا  �لع�سرين مبدينة 
فيها  د�ن  �ل��ت��ي   ،2015/11/15 يف 
�الإرهاب ب�ستى �سوره، موؤكد�، �أيده 
�هلل، �أن �الإرهاب د�ء عاملي ال جن�سية 

له وال دين.
وحت����دث م��ل��ف �الإره������اب عرب 
�مل��م��ل��ك��ة يف  ع��ن جت��رب��ة  60 �سفحة 
وفكريا،  �أمنيا  ل��الإره��اب  �لت�سدي 
وهي �لتجربة �لتي يتابعها �لعامل، 

وتو�سي دول خمتلفة باالأخذ بها.
كما ��ستمل �لعدد على لقاء مع 
ع�سو �للجنة �لد�ئمة لالإفتاء ع�سو 
�لدكتور  �ل�سيخ  �لعلماء  كبار  هيئة 
���س��ال��ح ب���ن ف������وز�ن �ل����ف����وز�ن �ل���ذي 
�أه��م��ي��ة ح��م��اي��ة �ل�سباب  حت���دث ع��ن 
على  و�سدد  �ملنحرفة،  �لتيار�ت  من 
عدم �ال�ستماع �إلى �الآر�ء �ل�سالة يف 
�لفتاوى  على  و�القت�سار  �ل��ف��ت��وى، 
�ل���������س����ادرة م����ن �جل����ه����ات �ل��ع��ل��م��ي��ة 

�لر�سمية �ملخولة للفتوى.
�حلر�س  جملة  ع��دد  وت�سمن 
�ل��در����س��ات  �ل��وط��ن��ي جمموعة م��ن 
و�مل��������ق��������االت �ل����ع���������س����ك����ري����ة، م��ن��ه��ا 
�حل������رب و�ل�������س���م���ود يف �ل��ل��ح��ظ��ات 
�حل��ا���س��م��ة، و����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة �إع����د�د 
�لدر��سات  وم��ن  �لناجحني.  �لقادة 
�ل���ث���ق���اف���ي���ة �إ����س���ك���ال���ي���ة �ل���ت���ج���دي���د 

و�لتقليد يف �ل�سعر �الأندل�سي.

مجلة الحرس 
الوطني تناقش 

مكافحة 
اإلرهاب
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إعالم

أسبوعية جامعة الملك خالد

ات
اء
فض

»سناب شات« نافذة اجتماعية
تهدد خصوصية الناس

ساميه القحطاني

�ل�����ن�����ا������س ره���ي���ن���ة  ت����ع����د ح�����ي�����اة  مل 
م�سل�سال  �أ�سبحت  ب��ل  �خل�سو�سية، 
ي��وم��ي��ا ي��ت��اب��ع �جل��م��ي��ع �أح���د�ث���ه من 
�الجتماعي  �لتو��سل  برنامج  خالل 
» ���س��ن��اب ���س��ات » �ل����ذي ب����ات ظ��اه��رة 
وتفقدهم  �ل��ن��ا���س  خ�سو�سية  ت��ه��دد 
�الجتماعية  وحياتهم  �ال�ستقاللية 
و����س��ت��ق��ر�ره��م، مم��ا دع��ا �ل��ع��دي��د من 
�أن  �إل��ى  �لتقنية  جم��ال  يف  �ملخت�سني 
ي���ح���ذرو� م��ن ت����د�ول ج��م��ي��ع �أح����د�ث 
�ل�سخ�سية  و�ل�سور  �ليومية  �حلياة 

من خالله.
 وترى مديرة �البتد�ئية �لثانية 
�أن  �ل���ق���ح���ط���اين  ب���ط���ري���ب ج����و�ه����ر 
�سات«  »�سناب  ل���  �ل�سلبي  �ال�ستخد�م 
ي�سهم يف ظهور �لعديد من �مل�سكالت 

�الجتماعية.
نكن  مل  �ل�����س��اب��ق  »يف  وق����ال����ت: 
�أو  ن�����ع�����رف م������ن م�����ن�����زل �����س����دي����ق����ة 
ج����ارة ���س��وى م��دخ��ل �مل���ن���زل وغ��رف��ة 
وبو��سطة  �ل��ي��وم  بينما  �ال���س��ت��ق��ب��ال، 
يعرفون  �ل��ن��ا���س  �أ���س��ب��ح  ���س��ات،  �سناب 
ب��ي��وت��ن��ا، ولي�س  ك���ل ز�وي�����ة ورك����ن يف 
ه����ذ� ف��ق��ط ب���ل ذه��ب��ن��ا م��ع��ه��م �أي��ن��م��ا 
بال�سيء  ل��ي�����س  �الأم����ر  ذه���ب���و�، وه����ذ� 
ذلك،  يف  ميانع  ال  �ل�سخ�س  �أن  طاملا 
ولكن �مل�سكلة هي �أن يكون �أحد �أفر�د 
ي�ستدعي  مما  لذلك،  ر�ف�سا  �لعائلة 

�حر�م خ�سو�سيته«.

أمر سلبي
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ذك����رت �ل��ط��ال��ب��ة بق�سم 
ت�سوير  �أن  ك��دم  �آل  ريهام  �لنف�س  علم 
يف  �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل  و�أدق  �خل�����س��و���س��ي��ات 
�إل��ى  �سلبي، م�سرية  �أم���ر  �ل��ن��ا���س  ح��ي��اة 
وهذ�  تختفي،  ب��د�أت  »�خل�سو�سية  �أن 
موؤ�سر خطري يهدد حياتنا �الجتماعية 
موؤكدة  للم�سكالت«،  عر�سة  ويجعلها 
�أن  ي��ج��ب  �حل��ي��ات��ي��ة  �الأم����ور  بع�س  �أن 
م�ست�سهدة  ت���ام���ة،  ب��خ�����س��و���س��ي��ة  ت��ت��م 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلي  �ل��ر���س��ول  ب��ق��ول 
» ����س��ت��ع��ي��ن��و� ع��ل��ى ق�����س��اء ح��و�ئ��ج��ك��م 

بالكتمان« .
»�سناب  �أن  �إل���ى  ك��دم  �آل  و�أ����س���ارت 
�سات« خطر على حياة �الأطفال، موؤكدة 
�أن »�لكثري من �الأطفال �جنذبو� لهذ� 
�لربنامج، خ�سو�سا مع حتديثاته �لتي 
�أ�سبحو�  �إذ  ل��ه��م،  ج��ذب  ع��ام��ل  ت�سكل 
�حل��ي��و�ن��ات  ���س��ور  ب��رك��ي��ب  متعلقني 
وغ��ريه��ا ع��ل��ى ���س��وره��م، �إ���س��اف��ة �إل��ى 
����س���دور �أ����س���و�ت غ��ري��ب��ة ع��ل��ي��ه��م، مما 
جعلهم متعلقني بهذ� �لربنامج ب�سكل 
�سلبي للحد �لذي �أ�سبح ي�سلب �لكثري 

من �أوقاتهم« .

أهمية التربية
�لدكتور�ه يف  �أ�سارت طالبة  ذل��ك،  �إل��ى 
�لقحطاين  ع��و�ط��ف  �الآيل  �حل��ا���س��ب 
�إيقاف ومنع �الأطفال  �أنه ي�سعب  �إلى  
و�ملر�هقني من ��ستخد�م »�سناب �سات« 
وغريه من �لرب�مج، موؤكدة يف �لوقت 

و�ملربني  �الأب��وي��ن  حر�س  �أهمية  ذ�ت��ه 
على غر�س تعاليم �لدين �الإ�سالمي يف 
�إلى توعيتهم بكيفية  �إ�سافة  نفو�سهم، 
�ال�ستخد�م �ل�سحيح ملثل تلك �لرب�مج 
�أخ��الق��ن��ا وقيمنا  ي��ت��و�ف��ق م���ع  ب�����س��ك��ل 

وديننا«.

اختصار المسافات
�مل�ساركة  �الأ�ستاذة  قالت  ناحيتها،   من 
باجلز�ئر  و�الت�����س��ال  �الإع���الم  كلية  يف 
دل���ي���ل���ة ع����ام����ر: »ل���ق���د �أث�������رت و���س��ائ��ل 
�ل���ت���و�����س���ل �الج���ت���م���اع���ي �إي���ج���اب���ي���ا يف 
�الت�سال  يف  �مل��رون��ة  حيث  م��ن  حياتنا 
و�خت�سرت  �الآخ���ري���ن،  م��ع  و�ل��ت��و����س��ل 
ت�سببت  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  لكنها  �مل�سافات 
يف �لعديد من �مل�سكالت، منها �لطالق 
ملحوظ،  ب�سكل  ن�سبه  �رت��ف��ع��ت  �ل���ذي 
و�خل��ي��ان��ة �ل��زوج��ي��ة، و���س��ي��ادة �ل��ع��زل��ة، 
�إ���س��اف��ة �إل���ى غ��ي��اب م��ف��ه��وم �ل��ع��ي�����س يف 
فيها،  نعي�ض  التي  الأو�ضاط  يف  جماعة 
تلك  م�ستخدمي  م��ن  �لبع�س  �أن  كما 
باأ�سماء  �لظهور  �إل��ى  يعمدون  �لرب�مج 
�ف���ر�����س���ي���ة، مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��م ي��ق��وم��ون 
مب��م��ار���س��ات خ��اط��ئ��ة م���ن خ����الل تلك 
�ل�����رب�م�����ج؛ الأن������ه ال �أح������د ي���ع���رف م��ن 

يكونون« .

منظور نفسي
وت������رى خ���ري���ج���ة ق�����س��م ع���ل���م �ل��ن��ف�����س 
�خل�����س��و���س��ي��ة  �أن  �ل���ف���ي�������س���ل  ف����ل����وة 
ع��ن�����س��ر ����س���روري ل��ل��ح��ي��اة �ل��ط��ي��ب��ة يف 

�لتقدم  م��ع  خا�سة  �حل��دي��ث،  �ملجتمع 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي �ل��ه��ائ��ل يف جم���ال جمع 
�مل���ع���ل���وم���ات ون�������س���ره���ا و����س��ت��غ��الل��ه��ا، 
�الإلكرونية  �ملعلومات  وتو�سع خدمات 
�الآون���������ة  �ل����رق����م����ي����ة يف  و�ل�����ب�����ي�����ان�����ات 
�الأخ��رية، مما �أدى �إل��ى زي��ادة �الهتمام 
جمملها  يف  تعني  �ل��ت��ي  باخل�سو�سية 
ب��ع�����س مظاهر  �ل���ف���رد يف ح��م��اي��ة  ح���ق 
حياته �خلا�سة و�ملحافظة على �ل�سرية 
�حلياة  ومعطيات  �سمعته  ي�سون  مب��ا 
�لنا�س  تدخل  ع��دم  على  يحر�س  �لتي 

فيها.
و�أ�����س����اف »ل���ق���د �ه���ت���م �ل��ت�����س��ري��ع 
�الإ�����س����الم����ي ب���ح���ق �الإن���������س����ان يف ه���ذه 
�خل�������س���و����س���ي���ة، وحت���������رم �ل�������س���ري���ع���ة 
ع���ور�ت  وت��ت��ب��ع  �لتج�س�س  �الإ���س��الم��ي��ة 
�لنا�س وك�سفها و�طالع �الآخرين عليها، 
حتى ال تكون عور�ت �ل�سخ�س �سو�ء كان 
ملن  مباحا  حمى  م�سلم  غري  �أم  م�سلما 

غلب عليه �لف�سول و�لق�سد �ل�سيئ ». 
وح�����ول �ل����د�ف����ع ل����دى �ل���ن���ا����س يف 
منظور  من  �أك��دت  خ�سو�سياتهم،  ن�سر 
�إل����ى ن�سر  ي��ع��م��دون  �ل��ن��ا���س  �أن  ن��ف�����س��ي 
خ�����س��و���س��ي��ات��ه��م وب����ال����ذ�ت �مل��ر�ه��ق��ني، 
م���ن ب����اب م��و�ك��ب��ة �مل��ج��ت��م��ع وم��ع��اي�����س��ة 
ه���ذ� �ل��ت��ط��ور، الف��ت��ة �إل����ى �أن �الإن�����س��ان 
يعتمد يف �سلوكه على ��ستجابة ومثري؛ 
ل��ذل��ك ف����اإن �أك����رث م��ا ي��دف��ع �مل��ر�ه��ق��ني 
�إل���ى ه��ذ� �الأم���ر ه��و �أن »�ل��ربن��ام��ج حق 
م�سروع لهم، �إذ يعمد �ملر�هق �إلى �إثبات 
�أ�سبح  و�أن����ه  خ��الل��ه،  م��ن  ��ستقالليته 
م�سوؤوال عن ت�سرفاته و�أن من حقه �أن 
يعاي�سه  ق��د  م��ا  بع�س  ل��الآخ��ري��ن  ينقل 
من �سور ومقاطع فيديو ليقول للعامل 

�أنا �أ�سبحت هنا و�أنا هكذ�«.
ي��ك��ون غري  �مل���ر�ه���ق  �أن  وك�����س��ف��ت 
متزن �أكرث من غريه، وال ي�ستوعب ما 
و�خر�قات  م�سكالت  من  فيه  يقع  قد 
ي�����س��ت��خ��دم  ق���د  �إن�����ه  �إذ  خل�����س��و���س��ي��ت��ه، 
عليه  ت��ع��ود  �سيئة  ب��ط��ري��ق��ة  �ل��ربن��ام��ج 
مب�������س���ك���الت ك���ث���رية م����ن �أه���م���ه���ا ع���دم 
�الآخرين  وم��ع  �ل��ذ�ت  مع  �خل�سو�سية 
معر�سا  �مل�سوؤولية  م��ن  خاليا  في�سبح 
ن��ف�����س��ه و�أه���ل���ه ل��ك��ث��ري م���ن �ل�����س��ل��ب��ي��ات، 
م��وؤك��دة �أن ب��رن��ام��ج »���س��ن��اب ���س��ات« فيه 
�إيجابيات، ولكنها تعتمد على �ل�سخ�س 
ن���ف�������س���ه وك���ي���ف���ي���ة �����س���ت���خ���د�م���ه ل���ه���ذ� 

�لربنامج .
و������س�����ددت ف����ل����وة �ل���ف���ي�������س���ل ع��ل��ى 
�سلوكه  �الإن�������س���ان  ي��ج��ع��ل  �أن  »����س���رورة 
خطئه  بت�ضحيح  ف��ي��ه  ي��ق��وم  ن�����ض��اط  يف 
و�الل����ت����ز�م ب��اخل�����س��و���س��ي��ة جت����اه ذ�ت���ه 
وما  �الأم���ر  �أهمية  م�ست�سعر�  و�أ���س��رت��ه، 
ق��د ي��رت��ب ع��ل��ي��ه، �إ���س��اف��ة �إل���ى �أهمية 
ح����ر�����س �ل�������س���خ�������س ع���ل���ى ن���ق���د ذ�ت�����ه 
�ل��رب�م��ج ومعرفة  ت��ل��ك  ومم��ار���س��ت��ه يف 
�أخطائه وت�سحيحها، مع �حلر�س على 
�الإ�سالمية  و�الأخ���الق  بالقيم  �الل��ت��ز�م 
�لتو��سل  �سبكات  جميع  ����س��ت��خ��د�م  يف 
م�����س��ت��خ��دم  ي��غ��ف��ل  و�أال  �الج���ت���م���اع���ي، 
تلك �ل��رب�م��ج ع��ن �ل��ق��اع��دة �ل��ع��ام��ة يف 
�لربية، وهي عدم جو�ز �العتد�ء على 

حق �الإن�سان وخ�سو�سيته.«

مواقع
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إعالم

خلف الستار
أمل االحمري

�أن���و�ع���ه  ت���ع���ددت  و�إن  �الإخ������ر�ج 
ي���ظ���ل �أ�����س����ا�����س جن�����اح �ل���ف���ك���رة 
�أ��سا�سه  على  الأن��ه  �الإعالمية؛ 
ي����ت����م ع����ر�����س����ه����ا ب���ال���ط���ري���ق���ة 
ق�سية  ط��رح  مت  ف��اإن  �ملطلوبة، 
ت���و����س���ح  ال  ب����ط����ري����ق����ة مم����ل����ة 
�أ���س��ا���س��ي��ات �مل�����س��ك��ل��ة ف��ل��ن يتم 
م��ع��اجل��ت��ه��ا ول����ن ت�����س��د �ن��ت��ب��اه 
�جل��م��ه��ور. وب�����س��وره �أخ���رى لو 
ط���رح���ت ب�����س��ك��ل خ���اط���ئ ف��اإن��ه��ا 
�أن  م��ن  ب���دال  م�سكالت  �ستثري 

حتلها.
على �سبيل �ملثال، لو قمنا 
برنامج  ب��ني  ب�سيطة  مب��ق��ارن��ة 
خ����و�ط����ر الأح����م����د �ل�����س��ق��ريي 
وم�سل�سل �حلور �لعني للمخرج 
�سرنى  �ن���زور،  جن��دت  �ل�سوري 
�ل��ك��ب��رية بني  كمية �الخ��ت��الف 

�الإخر�ج وطرح �لفكرة.
�إل��ى تطور   ف���االأول يدعو 
�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة، 
وي��رى �أن هناك �أم��ال كبري� يف 
ت��غ��ي��ريه��ا ل��الأف�����س��ل، وه����ذ� ما 
�إليه �جلميع. فيما عد�  يطمح 
�حل��ور  م�سل�سل  يف  ن���رى  ذل���ك 
و�لتدلي�س  �لتهكم  م��ن  �ل��ع��ني 
�ل�������و���������س�������ح جت����������اه �ل�������س���ع���ب 
�مل�سل�سل  ف��اأح��د�ث  �ل�����س��ع��ودي؛ 
تدور حول ق�سية �الإرهاب �لتي 
ويحكي  �ل�ساعة،  ق�سية  ب��ات��ت 
فيها عن مدى تع�سب �ل�سباب 
وف�������س���اد �أخ���الق���ه���م وك���ي���ف �أن 
�ل��ط��الب يف �مل���د�ر����س ي��وؤث��رون 
يف �أب���ن���اء �جل��ن�����س��ي��ات �ل��ع��رب��ي��ة، 
وك����ي����ف �أن����ه����م ن���ق���ل���و� �ل��ك��ث��ري 
لهم  �ل�سيئة  �سلوكياتهم  م��ن 
ك��ال��ت��دخ��ني وع��ق��وق �ل��و�ل��دي��ن 

وغريه.
�لكثري  ظ��ن��ه  و�إن  �مل��خ��رج 
غري مرئي وخلف �ل�ستار يظل 
�سو�ء  �أي عمل  �الأ���س��ا���س يف  ه��و 
كالرب�مج  �إعالميا  �أم  فنيا  كان 
�ل����ت����ي ت����ط����رح ع�����رب �الإع��������الم 

�ملرئي.
ي��ظ��ل ع��ل��ى ع��ات��ق �مل��خ��رج 
�ل���ك���ث���ري م����ن �ل���ع���م���ل و�جل���ه���د 
�لعادل  بال�سكل  �لق�سايا  ليربز 
و�مل����ط����ل����وب ل��ل��م��ج��ت��م��ع، وه���و 
�لعامل �لرئي�سي و�إن ظل خلف 

�ل�ستار.

كلمة

فريق العمل
�لإعد�د و�لتقدمي:
نايف �الأحمري 
�مل�صورون:
علي �لعمري و�سعيد خلوفة 
�ملونتاج و�لإخر�ج:
علي �لعمري 
�ملنتج �ملنفذ:
ممد حري�سي 
�لإ�صر�ف �لعام:
�أ. د. علي �سويل �لقرين 

من خالل برنامج شخصيات إعالمية..
شمس إنتاجات قسم اإلعالم تشرق من دبي

طالب التلفزيون ينفذون أول فكرة من نوعها عربيا

�إنتاج  �أول  و�الت�����س��ال  �الإع���الم  ق�سم  نفذ 
م�سور له يف مدينة دبي، �الأ�سبوع �ملا�سي، 
م���ن خ����الل ب���رن���ام���ج �أط���ل���ق ع��ل��ي��ه ����س��م 
ع��دد�  ��ست�ساف  �إع��الم��ي��ة«  »�سخ�سيات 
�لعاملني يف  �ل�سعوديني  من �الإعالميني 

.MBC قناتي �لعربية و
ثالثة طالب،  �ل��ق�����س��م  وف���د  و���س��م 

�إ�سافة �إلى �أحد �أع�ساء هيئة �لتدري�س.
ور����س���م���ت �ل���ف���ك���رة م��ن��ت�����س��ف �ل��ع��ام 
�ل����در������س����ي �حل������ايل وق����دم����ت ك��م�����س��روع 
�ل�����س��وء  ب��رن��ام��ج ي�سلط  ط��الب��ي الإن���ت���اج 
�سماء  يف  �مل�سيئة  �لنماذج  من  ع��دد  على 
بدر��ستهم  م��ق��رون��ا  �ل�����س��ع��ودي  �الإع�����الم 
ع��دد من �جلامعات  �أكادمييا يف  �الإع��الم 
�ل�سعودية قبل �أن يتوجهو� للعمل يف �أكرب 
�ملوؤ�س�سات �الإعالمية و�لقنو�ت �لف�سائية 
فارقة  وعالمات  مهمة  ركائز  وي�سبحو� 

يف �أماكن �أعمالهم.

ضربة البداية
و�الت�سال  �الإع���الم  ق�سم  رئي�س  و�أو���س��ح 
�مل�سرف على هذ� �لعمل �أ. د.  علي �سويل 
�لقرين �أن هذ� �لربنامج بد�أ بدعم مبا�سر 
من مدير �جلامعة �أ. د. عبد�لرحمن بن 
حمد �لد�ود، مبينا �أن �الأخري بد� �سعيد� 
ب����اأن ي��ك��ون ه���ذ� �مل��ن��ت��ج ب���د�ي���ة ل��ع��دد من 
مرقبا  �مل�ستقبلية،  �لطالبية  �الإنتاجات 
ظهور هذ� �لعمل بال�سورة �ملطلوبة �لتي 

تعك�س و�جهة م�سرفة للجامعة.
�ل�����س��خ�����س��ي��ات  �أن  �ل����ق����رين  وب�����ني 
�ستو�سع  �ل��ربن��ام��ج  ه���ذ�  يف  �مل�����س��ت��ه��دف��ة 
ك��ن��م��اذج �إع��الم��ي��ة ن��اج��ح��ة ل��ك��ل �ل��ط��الب 
و�ل��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى ب���و�ب���ة ق�����س��م �الإع����الم 
�لتي  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  عرب  و�الت�سال 

��ستفادة طالب  �أهد�فها  �أهم  �سيكون من 
وطالبات �لق�سم من جتارب هذه �لنماذج 
بها  م��رو�  �لتي  �ملحطات  و�أب��رز  �لناجحة 
حتى حققو� جناحات يعرف بها �جلميع، 
م�سري� �إلى �أن �لق�سم �سيو��سل �حت�سان 
�الأفكار و�ملقرحات �لتي �ستعود بالفائدة 

 ،MBC مل�ستهدفني يف قناتي �لعربية و�
�إذ رح���ب���و� ب��ف��ك��رة �ل��ع��م��ل، ب��ي��ن��م��ا �أك���د 
�لبع�س منهم �أنه �سيطل للمرة �الأولى 
يف برنامج حو�ري يتحدث خالله عن 
ح��ي��ات��ه �الإع��الم��ي��ة وك��ي��ف ب����د�أت بعد 
�لدر��سة �الأكادميية و�لعمل �ل�سحايف.

الطميحي: الصقل مهم
 ب����د�ي����ة �ل���ربن���ام���ج ك���ان���ت م����ع م��ذي��ع 
ممد  �لعربية  بقناة  �الأخ��ب��ار  ن�سرة 
�إن�ساء  ���س��رورة  �أك���د  �ل���ذي  �لطميحي  
م����ر�ك����ز ت����دري����ب ل���ط���الب وط���ال���ب���ات 
مو�هبهم،  ل�سقل  �ململكة  يف  �الإع���الم 
تخرجهم  قبل  ذل��ك  يكون  ب��اأن  مناديا 

�جلامعي.

فارس: التخصص أوال 
وحتدث مدير �لتحرير بقناتي �لعربية 
و�حل���دث  ف��ار���س ب��ن ح��ز�م ع��ن �أهمية 
�الإعالم و�ل�سحافة من  �لتخ�س�س يف 
خ���الل �ل��رك��ي��ز ع��ل��ى م��و���س��وع معني 
وم����ن ث���م �الإب����ح����ار و�ل��ت��ع��م��ق يف ه��ذ� 
حتى  تفا�سيله  �أدق  ومتابعة  �ملو�سوع، 
كما  خمتلف،  �سحايف  ملخرج  �لو�سول 
ت��ط��رق �إل���ى جت��رب��ت��ه يف �ل��رك��ي��ز على 

�جلماعات �ملتطرفة يف �ل�سعودية.

أبوحميد واإلعالم الرقمي
ن�سرة   وخ��الل �لربنامج تطرق مذيع 
�أخبار MBC1 عادل �أبوحيمد لتجربته 
�الإعالمية �لتي �نطلقت قبل 13 عاما 
ميت�سجان  ب��ج��ام��ع��ة  ي��ل��ت��ح��ق  �أن  ق��ب��ل 
�الأم���ري���ك���ي���ة ل���در�����س���ة �مل��اج�����س��ت��ري يف 
تخ�س�س �الإع��الم �لرقمي �لذي يهتم 

عاد  وم��ن��ه  �جل��دي��د،  �الإع����الم  بو�سائل 
�إلى �الإع��الم من خالل تقدمي ن�سر�ت 
MBC ب��ع��د �ن��ق��ط��اع عن  �أخ���ب���ار ق��ن��اة 

�ل�سا�سة ��ستغرق �أربعة �أعو�م.

رسائل البكر
م����ن ج���ان���ب���ه وج�����ه م����ق����دم �الأ����س���ت���ودي���و 
�سا�سة  عرب  �ل�سعودي  للدوري  �لتحليلي 
�لبكر  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز   MBC Pro Sport
ر�سائل لطالب وطالبات �الإعالم مطالبا 
�إي���اه���م ب��ال�����س��رب و�الج���ت���ه���اد و���س��ع��ي كل 
�سخ�س �إلى تطوير نف�سه دون �أن ينتظر  
�ل��ت��ط��وي��ر، م�سبها  ب��ي��ده نحو  ي��اأخ��ذ  م��ن 

ذلك باالأمر �مل�ستحيل.

قاهر اإلعاقة
�ل��ر�ب��ع��ة بقناة  �أخ��ب��ار  وب���د�أ م��ذي��ع ن�سرة 
للربنامج  حديثه  مدخلي  خالد  �لعربية 
قائال: » �الإعاقة مل متنع ظهوري مذيعا 
ل��ن�����س��ر�ت �الأخ���ب���ار وحت��ق��ي��ق �حل��ل��م لي�س 
وقتال  عمل  ه��ن��اك  ك��ان  متى  م�ستحيال 
�إعاقة  لي�ست  و�الإعاقة  �لنجاح،  �أج��ل  من 
بع�س  �لعقل عند  �إع��اق��ة  ه��ي  ب��ل  �جل�سد 

�ملثبطني«. 

المحطة القادمة
و�سيو��سل �لربنامج �لذي �ستبث حلقاته 
�لثانية  مطته  قريبا،  �الأول���ى  �خلم�س 
مبدينة �لريا�س وم��ن ثم ج��دة، و�أخ��ري� 
�ملنطقة �ل�سرقية، هذ� �لعام، حتت �إ�سر�ف 
�لدكتور  و�الت�سال  �الع��الم  ق�سم  رئي�س 
تعد  �لفكرة  ه��ذه  �أن  علما  �ل��ق��رين،  علي 
�الأولى من نوعها على م�ستوى �جلامعات 

�ل�سعودية.

�حلما�سة  �سخ  �ساأنها  من  و�لتي  �ملرجوة 
وبث روح �لعمل �الإعالمي و�سط  طالب 

وطالبات �لق�سم.

تجاوب ودعم 
وح���ظ���ي �ل����ربن����ام����ج ب����اإع����ج����اب ودع����م 
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تقنية

انتهى االستغفال
يا شركات االتصال

حسن أحمد العواجي

ريتويت

أفضل 10 منتجات تقنية في 2015

كاميرا سوني
Sony A7R  إيه 7 آر

طائرة التصوير
تيفون كيـو 4-500

 Yuneec Typhoon
Q500 4

ساعة سامسونج 
جير إس

2Glaxy S2

تابلت جالكسي فيو
Galaxy View

هاتف
جالكسي إس 6

Galaxy S6

هاتف
نيكسوس 6 بي

Nexus 6P

�ن��ت��ق��دن��ا ب��ال��ت��ل��م��ي��ح وب��ال��ت�����س��ري��ح �أح���ي���ان���ا، خ���دم���ات ���س��رك��ات 
�مل�ستهلك  ت�سريح  يف  �جلامة  ورغبتها  �ملحلية  �الت�ساالت 
ج��وع،  م��ن  تغني  وال  ت�سمن  ال  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  م��ن  ب�سر�ئح 
�لر��سل  �أو  �أي تطبيق جديد لالت�سال  �ملتكرر من  وخوفها 

من �ملمكن �أن ي�سرف �مل�ستهلك عن �حلاجة �إليها.
ول��ك��ن ي��ب��دو �أن ل�����س��رك��ات��ن��ا �ل���ث���الث �أخ�����وة و�أق�������ارب يف 
�لرب�زيل، ففي 16 دي�سمرب �جلاري طلب قا�سي مكمة �ساو 
برنامج  خدمات  جميع  �إيقاف  �الت�ساالت  �سركات  من  باولو 
�سركات  وك���ربت  ���س��اع��ة، فهللت   48 مل��دة  �آب  و�ت�����س  �ل��ر����س��ل 
�الإي��ق��اف حجز  يعقب  �أن  �أم��ل  على  �لن�سر  لهذ�  �الت�����س��االت 
�حلياة  مدى  بال�سجن  حكم  �سدور  حتى  �لتحقيق  ذمة  على 
لنار �سركات  �مل�ستهلك، ليعود �سريعا  �أي  �ل�سال،   على �البن 

�الت�ساالت مرة �أخرى.
ولكن جتري �لرياح مبا ال ت�ستهي �ل�سفن، فقبل �أن يفكر 
»تيليجر�م«  تطبيق  ظهر  باال�ستئناف،  حتى  �آب  و�ت�س  �ملتهم 
ب��دي��ال ج��ذب يف �أق���ل م��ن 24 �ساعة ف��ق��ط، �أك���رث م��ن  مليون 

ون�سف مليون م�ستخدم.
ومن �ملوؤكد �أن �لر�بح هنا هو �مل�ستهلك يف بلد ي�ستخدم 
فيه تطبيق �لر��سل »و�ت�س �آب« �أكرث من 93 مليون م�ستخدم 
ن�سط، فمتى تعي �سركات �الت�ساالت باأن زمن �ال�ستغفال قد 
�أي  �أ�سد ذكاء وحنكة من  �مل�ستهلك �ليوم  ولى بال رجعة و�أن 
�لتو��سل  تطبيقات  �أن  حيلة  عليه  تنطلي  ول��ن  م�سى  وق��ت 

خطرة �أو غري �سرعية كما يروج لها.
م���ا ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى �مل�����س��ت��ه��ل��ك �ل���رب�زي���ل���ي ي��ن��ط��ب��ق على 
�مل�ستهلك �ملحلي لدينا بفارق ب�سيط بينهما، فاالأول مل يبك 
�لكتف  توؤكل  �أي��ن  من  وع��رف  طويال،  �ملن�سكب  �حلليب  على 

فوجد �لبديل فور�.
�لركب  مع  ي�سري  �لغالب  يف  فهو  �ملحلي  م�ستهلكنا  �أم��ا 
�آب« مت منعه  ب��اأن »و�ت�����س  �أينما �جت��ه، ف��اإذ� �فر�سنا جم��از� 
نهائيا فكم مليونا �سرنى يف »تيليجر�م«؟ �أعتقد �أننا �سنطيل 

�لبكاء �أكرث!

 Digno هاتف
Rafre الياباني

شاشة قياس 5 إنش ودرجة وضوح 
1280X720 بكسل.

ذاكرة عشوائية بحجم 2 جيجا بايت.
ذاكرة داخلية بحجم 16 جيجا بايت.

كاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بكسل.
بطارية سعتها 3000 ملي أمبير.

.4G دعم شبكات الجيل الرابع
األلوان: أزرق وأبيض ووردي.

نظام التشغيل: أندرويد 
.Lollipop5.1

السعر الرسمي: 465 دوالر. 

بروفايل فون

#باليستيشن_بالعربي
�أعلنت بالي�صتي�صن �ل�صرق �لأو�صط، �لأ�صبوع �ملا�صي، عن �إطالق موقعها �لر�صمي باللغة �لعربية تز�منا مع �ليوم �لعاملي للغة �لعربية. وتاأتي هذه 
�خلطوة دعما من �صوين لالعبن �لعرب يف �ملنطقة، �إذ �أ�صبح بالإمكان �لآن ت�صفح �ملوقع باللغة �لأم. ويحتوي �ملوقع على �آخر �أخبار �ألعاب �أجهزة 
PS4 و PS vita و PS3 وم�صاهدة �أحدث �لعرو�س، �إلى جانب �إمكانية �صر�ء �لألعاب و�لإ�صافات �خلا�صة بها من طريق متجر بالي�صتي�صن، مع وجود 

منتدى خا�س مت �فتتاحه لالإجابة على جميع ��صتف�صار�ت ع�صاق بالي�صتي�صن بالعامل �لعربي.

آبل تي في
.Apple TV

ساعة آبل
.Apple Watch

مايكروسوفت
هولو لينز

Microsoft HoloLens
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إعالن

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kkuTwitter:

@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933
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نيازك نادرة بالرياض
حديدي  نيزك  بقايا  من  �سخمان  حجر�ن 
م��وج��ود�ن يف كلية  بالعامل،  ن��ادر يف حجمه 

�لعلوم بجامعة �مللك �سعود بالريا�س.
�ل��ن��ي��زك ك���ان ق��د ���س��ق��ط ع��ل��ى �الأر�����س 
�نفجار كوكب �سغري  نتيجة  يف زمن قدمي 
يف �لف�ساء �ل��ك��وين، وك��ان �حل��ج��ر�ن قد مت 

�كت�سافهما قرب تل �سغري يطلق عليه
ملنطقة  �لتابعة  �لدو��سر  و�دي  مافظة  جنوب  �خلما�سني  �سحر�ء  يف  حديدة«  »�أب��و   
�لريا�س يف مطلع �سبعينيات �لقرن �لع�سرين، وي�سل وزن �أحدهما �إلى 1200 كيلو غر�م.

�أن �لنيازك عبارة عن قطع �سخرية ت�سقط على �الأر�س نتيجة  ويو�سح �لعلماء 
�أحجام خمتلفة تتباين  �لكون، ولها  �لتي ت�سبح يف  �ملذنبات  �أو  �لكويكبات  تفتت بع�س 
من حجم حبات �لرمل �إلى حجم �ل�سخور �لكبرية �لتي ي�سل وزن بع�سها �إلى مئات 
الكيلوجرامات، بينما ال�ضهب عبارة عن خطوط �ضوئية ت�ضاحب غالباً دخول النيازك 

�ل�سغرية للغالف �جلوي لالأر�س، وحترق كلياً بدون �أن ت�سل ل�سطح �الأر�س.
وي�سنف »نيزك �خلما�سني« من �لنيازك �لكبرية �ملعروفة مبقاومتها لالحر�ق 
�أثناء عبورها �لغالف �جلوي لكوكب �الأر�س، حيث تخرق �لغالف وت�سل �إلى �سطح 
�لنيازك  �لي�سري م��ن م��ع��دل  �ل��ن��زر  ���س��وى  �أن��ه��ا ال ت�سكل  �إال  ك��ب��رية،  ب��اأح��ج��ام  �الأر�����س 
�ملت�ساقطة على �الأر�س بهذ� �حلجم، �إذ �إن معظم �لنيازك �ل�ساقطة على �الأر�س ب�سكل 
�مل��وج��ودة على �سطح  �الأح��ج��ار  �ل��ذي ي�سبه فتاته  �ل��ن��وع �حل��ج��ري  متكرر ت�سنف م��ن 

�الأر�س، وي�سهل �كت�سافها.
وقّدر علماء �جليولوجيا عمر �لنيزك ب� 4500 مليون �سنة �أي ما يو�زي عمر كوكب 
�أ�ستاذ �جليولوجيا يف كلية �لعلوم �لدكتور �أحمد بن ممد �ل�سالح،  �الأر���س، بح�سب 
�لذي �أو�سح �أن حجري نيزك �خلما�سني من بقايا نو�ة كوكب �سغري تفتت يف �لف�ساء 
ب�سبب تاأثري �جلاذبية لكو�كب تكربه يف �حلجم، و�سقط على �الأر�س منذ �آالف �ل�سنني.

�ل�سعودي يف �خلما�سني �سنة  �لعلمي  �ملعهد  و�كت�سف �حلجر�ن عدد من مدر�سي 
1973 ونقال يف حينها عن طريق بعثة من ق�سم �جليولوجيا بجامعة �مللك �سعود �إلى 

متحف �جليولوجيا بكلية �لعلوم.

إستراحة آفاق

أحداث
1875: �سدور �لعدد �الأول من جريدة �الأهر�م �مل�سرية.

1945: تق�سيم كوريا �إلى �سطرين �سمايل وجنوبي.
1945: �إن�ساء �لبنك �لدويل و�سندوق �لنقد �لدويل.

1949: �إعالن ��ستقالل �إندوني�سيا عن هولند�.
1958: م�سر و�الحتاد �ل�سوفيتي يوقعان �تفاق خا�س حول بناء �ملرحلة 

�الأولى من �ل�سد �لعايل.
�مل��ل��ك خ���و�ن ك��ارل��و���س �الأول ي�����س��دق ع��ل��ى �ل��د���س��ت��ور �الإ���س��ب��اين   :1978

�لدميقر�طي وذلك بعد �إقر�ره يف ��ستفتاء قومي.
بالر�سا�س  �ل�سابقة  باك�ستان  وزر�ء  رئي�سة  بوتو  بينظري  �غتيال   :2007

بتفجري �إنتحاري.

والدات
1571: يوهان�س كيبلر، عامل فلك وريا�سيات وفيزياء �أملاين.

1654: ياكوب برينويل، عامل فيزياء �سوي�سري.

1822: لوي با�ستري )�ل�سورة(، عامل كيميائي فرن�سي و�أحد �أهم موؤ�س�سي 
��ع��رف ب����دوره �مل��م��ي��ز يف ب��ح��ث �أ���س��ب��اب  ع��ل��م �الأح���ي���اء �ل��دق��ي��ق��ة يف �ل��ط��ب، ويحُ

�الأمر��س و�سبل �لوقاية منها.
1896: كارل ت�سوكماير، �أديب وكاتب �أملاين.

1921: م�سطفى ممود، مفكر وطبيب وكاتب و�أديب م�سري.

وفيات
1923: غو�ستاف �إيفل، معماري فرن�سي.

1972: لي�سر بولز بري�سون، رئي�س وزر�ء كند�، حا�سل على جائزة نوبل 
لل�سالم عام 1957.

1978: �لعقيد. هو�ري بومدين، �لرئي�س �لثاين للجز�ئر.
2001: �أيان هاملتون، ناقد �أدبي و�ساعر بريطاين.

هنا مكانك.. قف!
تعد �الأن�سطة �لطالبية يف �جلامعات على وجه �لعموم، �الأر�س 
وعالقاته  ومو�هبه  مهار�ته  �لطالب  فيها  ينمي  �لتي  �خل�سبة 

�الجتماعية بعيد� من �ملادة �لعلمية �لتي يدر�سها يف تخ�س�سه.
وم����ن ي���اأت���ي ل��ل��ج��ام��ع��ة ي��الح��ظ ه����ذ� �حل�����ر�ك �ل��ف��ع��ال يف 
�الأن�����س��ط��ة �ل��ط��الب��ي��ة وروح �ل��ع��م��ل �جل��م��اع��ي و�إخ�����ر�ج �مل��و�ه��ب 
و�الأفكار �الإبد�عية من خالل ترجمتها على �أر�س �لو�قع. ومن 
خالل عملي بالقرب منها،  �أالحظ �لكثري من �لطالب �أ�سحاب 
�ملو�هب �ملختلفة �لذين ين�سطون خارج �أ�سو�ر �جلامعة ويركون 
هذ� �ملجال �ملفتوح لهم د�خلها، ويعملون دون تطوير يف كثري من 

�الأحيان، ويقبلون بتحقيق �أقل �لنجاحات لهم.
�لطالب  ���س��وؤون  ع��م��ادة  م��ا خ�س�سته  ل��ه��م:  �إن  �أق���ول  هنا 
�ل�سغرية  �أفكاركم  منا�سبة جتعل من  بيئة  تهيئة  بجامعتكم يف 
فر�سة  �سوى  يحتاج  ال  منكم  �لبع�س  �أن  ورمب��ا  كبرية،  �أع��م��اال 
تفتح ل��ه ب���اب �الن��ط��الق ن��ح��و �ل��ت��األ��ق و�الإب������د�ع، وك�����س��ر حاجز 

�النطو�ء و�خلجل لتتجان�س مع ما تقدمه.
�أيها �لطالب، �لطريق ممهد لك فال تردد يف �الن�سمام ملا 
علو� لك عونا على ما تريده  ي�سبع مو�هبك، فهناك �أ�سخا�س جحُ
وعينا لك على ما ت�سبو� �إليه، و�سهما موجها �إلى هدفك .. ولكن 

�بد�أ بنف�سك �أوال.
�أو   ور�سالتي �الأخرية لكم: ال تك�سرو� جماديفكم باأنف�سكم 
ت�سمحو� الأحد �آخر بتك�سريها؛ فمجتمعنا - يا لالأ�سف- يجعل 
م��ن �مل��ب��دع م��ب��ط��ا، وم���ن �ل��ف��ن��ان �سخ�سا ب��ال ع��ن��و�ن، ويقتل 
�أفكارك طريقا  �أن ي�ست�سقي من  �حلي وال يرحم عليه، ويريد 
�ل��ق��در  جعلها  م��وه��ب��ة  لقتل  م��ر�ع��اة  دون  و�ل��ت��ه��ري��ج  لل�سحك 

ت�سقط بني يديه.

عدنان األلمعي

محررون

هذا اليوم
في التاريخ

27 ديسمبر
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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 سيارة 
في العالم

 Austin Coulson �الأمريكي  جمح 
يف �أن ي�سجل ��سمه يف كتاب مو�سوعة 
ج��ي��ن��ي�����س ل����الأرق����ام �ل��ق��ي��ا���س��ي��ة، بعد 
���س��ي��ارة  �أ���س��غ��ر  وت�����س��ن��ي��ع��ه  ت�سميمه 
�رتفاع  يبلغ  �لعامل.  بالفعل يف  تعمل 
 65.41 وعر�سها  �سم،   63.5 �ل�سيارة 

�سم وطولها 126.47�سم.
ب��ه��ذ� �حلجم  ���س��ي��ارة  ك��ان��ت  و�إن 
مو�قف  م�سكلة  حل  على  ت�ساعد  قد 
نظن  ال  فاإننا  �جلامعة،  يف  �ل�سري�ت 
�سو�رع  يف  لل�سياقة  �آمنة  �ستكون  �أنها 

�أبها!!

• عينا الفراشة تتألف من 17 عدسة.

• السنونو هو طائر صغير يشبه العصفور
يلتهم يوميا من50 إلى60حشرة.

• العنبر هو مادة سوداء ذات ملمس دهني ورائحة 
عطرية طبية يستخرج من أمعاء الحوت.

• ضوء القمر إذا سقط على سطح الماء
يولد قوس قزح.

• سرعة التفكير تبلغ 150 ميال  في الساعة.

• أشجار الكستناء تعمر نحو ألف عام.
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بدء االختبارات النهائية

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

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

16 ربيع األول 1٤٣7

من 13 إلى 15 جمادى األولى 1437

من 27 إلى 29 جمادى األولى 1437

أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

العالم من حولنا

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

التقويم األكاديمي

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

199

غائمماطر
مشمسجزئيا

219208218219

غائم
جزئيا

غائم
جزئيا

وحدة للنباتات الطبية
�لطبيعية  �ملنتجات  كيمياء  �أ�صتاذ  طالب 
�صاكر،  ح�صن  كامل  �لدكتور  باجلامعة، 
يف  �لطبية  للنباتات  بحثية  وحدة  باإن�صاء 
يف  متنوع  نباتي  غطاء  ولوجود  �جلامعة. 
�لوحدة  لهذه  ميكن  �ململكة  مناطق  جميع 
منطقة  يف  �لطبية  بالنباتات  �لتعريف 
ودر��ييصيية  عيياميية،  و�ململكة  خا�صة  ع�صري 
�لييعييو�مييل �مليييوؤثيييرة يف منييوهييا وحمييتييو�هييا 
�لبحوث  و�إجييير�ء  �لثانوية،  �ملركبات  من 
زر�عة  تطوير  يف  �صت�صهم  �لتي  و�لدر��صات 

هذه �لنباتات يف �ملنطقة.
�جلييياميييعييية لييديييهييا مييين �لإميييكيييانيييات 
�إن�صاء  يف  �صت�صهم  �لتي  و�ملادية  �لب�صرية 
من  �ملنطقة  متلكه  ملا  �لوحدة،  هذه  وتبني 
نباتات ع�صبية. وميكن من خالل �لدر��صات 
جيدة  بنتائج  �خلروج  �ملخربية  و�لتحاليل 
من هذه �لنباتات، وكذلك �لإ�صهام يف زيادة 

�لغطاء �لنباتي يف �ملنطقة.
مع   �لتعاون  �لوحدة  لهذه  ميكن  كما   
خمتلف �ملوؤ�ص�صات �ملعنية بالنباتات �لطبية 
و�مل�صاركة  �مل�صرتكة  �لبحوث  �إجيير�ء  عرب 
�مل�صورة  وتقدمي  و�ليينييدو�ت  �ملييوؤمتيير�ت  يف 
مو�صوعة  �إعد�د  �أي�صا،  لها  وميكن  �لعلمية. 
تكون  �جلامعة  با�صم  �لطبية  للنباتات 

مرجعا علميا للمهتمن بهذ� �ملجال.

الصفحة األخيرة

نماذج اعالمية
من دبي

وف��د ط��الب��ي م��ن ق�سم �الع���الم و�الت�����س��ال مت �ي��ف��اده الج��ر�ء 
�لذين  �ل�سعوديني  �العالميني  من  عدد  مع  �عالمية  ح��و�ر�ت 
�سجلو� لهم ح�سورهم يف �سماء �العالم �لعربي وحققو� جناحات 
م�سهودة يف قنو�ت �لعربية و mbc يف دبي، وكان ذلك بدعم من 

معايل مدير �جلامعة.
وت��ات��ي ه��ذه �حل����و�ر�ت م��ن �سل�سلة مت�سلة م��ن �حل���و�ر�ت 
�العالمية و�لهدف منها �سناعة �لنماذج �لناجحة لدى طالب 
وط��ال��ب��ات ق�سم �الع����الم و�الت�����س��ال ح��ي��ث �سيتم ع��ر���س ه��ذه 
�لق�سم  �حل��و�ر�ت يف مقرر�ت تطبيقية، كما �ستكون على موقع 
ك���ان يف  �ي���ا  �مل��ت��اب��ع  م��ن��ه  ي�ستفيد  م��رئ��ي��ة  �الل���ك���روين كمكتبة 

�جلامعة �و خارجها.
ير�فقهم  �لق�سم  �لفريق هم طالب  �ن  �سخ�سيا  و��سعدين 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �لفنية لهذه  ب��ك��اف��ة  �ل��ق�����س��م، وق��ام��و�  �ح���د م��ع��ي��دي 
�حلو�ر�ت من �عد�د وتقدمي وت�سوير ومونتاج. ونحن بانتظار 
�ختار لها  �لتي  �ل�سل�سلة �العالمية  �لقادمة من هذه  �حللقات 

�لفريق م�سمى »�سخ�سيات �عالمية«.

أسبوعية جامعة الملك خالد

»فذكر إن نفعت الذكرى«
طفل من تايلند� ي�صتحم  خلف �ل�صاحنة �لتي ميتلكها و�لده، و�لتي ركنها �أمام مطحنة لالأرز يف مقاطعة »�صاينات« و�صط �لبالد.. 
�إنه عامل ي�صرخ فينا �أن نتفكر باأحد�ثه وعظاته، وبالنعم �لتي منحنا �هلل �صبحانه تعالى �إياها، وتلك �لتي حرمنا �أو غرينا منها! 
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