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أسبوعية جامعة الملك خالد

جامعات عالمية
»معهد ماساشوستس للتقنية« 

أطلق برنامج »ساندبوكس«
لتمويل اإلبداع التقني

ودعــم 11 ألف طالبا مبتكرا

إعالم
والت ديزني.. عمالق األفالم 
المتحركة أسس أكبر شركات

اإلعالم والترفيه في العالم
عام 1923.. والبطل »فأر«

قضية
وسائل التواصل االجتماعي
ستصبح قريبا.. أو أصبحت..

في بعض المؤسسات التعليمية
أداة متكاملة للتعليم

قصة خبرية
الطالب أحمد الغمري:

اإلحساس بمشكالت
ذوي االحتياجات الخاصة

قادني الختراعين
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12 جهة حكومية وخيرية مشاركة..
أمير عسـير يرعى »ملتقى

حفـظ النعمة«.. غدا
حت��ت رع��اي��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و امللكي 
عبدالعزيز  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  الأم���ر 
امللك  جامعة  تنظم  ع�سر  منطقة  اأم���ر 
خ��ال��د، مم��ث��ل��ة يف ع��م��ادة خ��دم��ة املجتمع 
النعمة  حفظ  »ملتقى  امل�ستمر  والتعليم 
م�سوؤوليتنا جميعا« والذي �سيقام يوم غد 
الإثنني يف املدرجات املركزية مبقر املدينة 
للق�سم  فعالياته  وتنقل  باأبها  اجلامعية 

الن�سائي باملركز اجلامعي يف ال�سامر.  
حكومية  جهة  ع�سر  اثنتا  وت�����س��ارك 
وخ�����ري�����ة يف ف���ع���ال���ي���ات امل���ل���ت���ق���ى ال�����ذي 
ي�����س��ت��ع��ر���ض ك���ذل���ك ع�����ددا م���ن ال��ب��ح��وث 
معر�ض  ال���ى  ا���س��اف��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة،  والأوراق 
اجلهات  وخ���رات  جت��ارب  يقدم  م�ساحب 

امل�ساركة.
الأ�ستاذ  وقدم معايل مدير اجلامعة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ن ح��م��د ال���داود 

���س��ك��ره ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
في�سل بن خالد اأمر منطقة ع�سر، على 
بدعم  م�سيدا  للملتقى،  الكرمية  رعايته 
اجلامعة  منا�سط  لكافة  املتوا�سل  �سموه 

املختلفة.
واأك����د ال����داود ح��ر���ض اجل��ام��ع��ة على 
املجتمع  ري�����ادي يف خ��دم��ة  ب����دور  ال��ق��ي��ام 
امل���ح���ل���ي مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ان���ط���اق���ا م��ن 
يف  الثالثة  ر�سالتها  اأداء  باأهمية  ال�سعور 
خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع ب��ع��د ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ح��ث 

العلمي.
واأ����س���اف م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اأن 
امل��ل��ت��ق��ى  ي���ح���اول اأن ي��ع��ال��ج ال��ع��دي��د من 
الت�سرفات ال�سلبية التي ظهرت يف الآونة 
الأخر ومنها مظاهر ال�سراف والتبذير، 
ال�سرعية  الروؤية  امللتقى  ي�ستعر�ض  حيث 
مل��ث��ل ه���ذه امل��ظ��اه��ر، وي��ت��ن��اول �سبل حفظ 

واملمار�سات  ا�ستخدامها،  وتر�سيد  النعمة 
اجليدة والتجارب الناجحة حمليا وعامليا.
اأو����س���ح ع��م��ي��د خ��دم��ة املجتمع  ك��م��ا 
حمدان  مبارك  الدكتور  امل�ستمر  والتعليم 
امللتقى جم��م��وع��ة من  ���س��ي�����س��ارك يف  ب��اأن��ه 
ال��ب��اح��ث��ني الأك���ادمي���ي���ني م���ن اجل��ام��ع��ات 
ال�سعودية باأبحاث واوارق عمل ومل�سقات 
ت���وع���وي���ة، ك��م��ا ���س��ي�����س��م امل��ل��ت��ق��ى م��ع��ر���س��اً 
م�������س���اح���ب���اً ي�����س��م��ل م�������س���ارك���ة ع������دد م��ن 

اجلمعيات احلكومية واخلرية.
عدد  امل�ساحب  املعر�ض  يف  وت�����س��ارك 
الإدارة  م��ن��ه��ا  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل���ه���ات  م���ن 
ال���ع���ام���ة ل���ل���زراع���ة، وال�������س���وؤون ال��وق��ائ��ي��ة 
مب���دي���ري���ة م��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات ب��ع�����س��ر، 
بع�سر،  والتعليم  العامة للرتبية  والإدارة 
باملنطقة،  ال�سامية  ال�سوؤون  وزارة  وفرع 
ا����س���اف���ة ال����ى امل���دي���ري���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ي��اه، 

وال�������س���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة، وع���م���ادة خدمة 
املجتمع والتعليم امل�ستمر باجلامعة.

ك��م��ا ي�سم امل��ع��ر���ض م�����س��ارك��ات ع��دد 
منها  املنطقة  يف  اخل��ري��ة  اجلمعيات  م��ن 
جمعية حفظ النعمة »�سكر«، وجمعية اآباء، 
اإ�سافة  باأبها،  الأ���س��ري��ة  التنمية  وجمعية 
الى جمعية اإطعام، كذلك �سي�سم املعر�ض 
املنورة  باملدينة  امل�ستودع اخلري  م�ساركة 
جم��ال  يف  وجت�����ارب  ع��م��ل  اأوراق  ل��ت��ق��دمي 

حفظ النعمة.
ت��ق��دم،  ي��وم��ني،  مل��د  امللتقى  وي�ستمر 
على هام�سه، عمادة خدمة املجتمع دورتني 
ت��دري��ب��ي��ت��ني ت��ت��ن��اول الأول�����ى م��و���س��وع��ات 
الثانية  تخت�ض  بينما  التطوعي،  العمل 
مبجالت ال�ستثمار الفعال لنعمة الوقت.

عبدالعزيز رديف

مواهب من الجامعة

في�صل علي القرقاح

القرقاح: الطيران الشراعي
هواية الزمتني منذ الصغر

من جبل هادا بتهامة بلل�سمر، انطلقت موهبة الطالب بكلية الطب في�سل علي القرقاح، 
على  بالتدريب  ل�سقلها  متوا�سلة  جهودا  ب��اذل  العاملية،  نحو  ال�سراعي،  الطران  جمال  يف 

اأيدي اأكفاأ املدربني.
يف حديث اإلى »اآفاق«، قال القرقاح: »كنت مولعا بالطران ال�سراعي منذ ال�سغر، و�سجعني عليه 
�سقيقي الأكر الوليد الذي بداأ يف التدريب على الطران اأواخر عام 2008 على يد املدرب القدير 
عاي�ض الأحمري، رحمه اهلل؛ فخطوت خطاه والتدرب على يد املدرب العاملي عبد الباري اآل 

عبداهلل، وبف�سل اهلل اأكملت تدريبي يف فرتة وجيزة مع اأخي وعمري 15 �سنة«.
الريا�سات  ال�سراعي من  اأن الطران  اأول حتد له، وبخا�سة  اأن اخلوف كان  وك�سف 
اخلطرة، موؤكدا اأنه تغلب عليه بالتوكل على اهلل، ثم بدعم من والده واأخيه ومدربه، واأن 

�سغر �سنه مل مينعه من التوفق والروز يف هذه الريا�سة. )تفا�سيل: �ض 10(

إنفوغرافيك »آفاق«
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واألقى مدير �سرطة منطقة ع�سر 
ال���ل���واء ���س��ال��ح ب���ن ���س��ل��ي��م��ان ال��ق��رزع��ي 
مبنى مديرية  اأن  اأو�سح خالها  كلمة 
م�سروعات  اأح��د  يعد  اجلديد  ال�سرطة 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، رحمه 
اهلل، لتطوير املقرات الأمنية، وباإ�سراف 
مركز  يف  ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ن 
والتي  بالوزارة،  التطويرية  امل�سروعات 
ت��ه��دف اإل����ى ت��ط��وي��ر امل���ق���رات الأم��ن��ي��ة 
وال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن امل���ب���اين امل�����س��ت��اأج��رة 
حتتية  ببنية  منوذجية  مباين  وتوفر 

عالية امل�ستوى خلدمة العمل الأمني.

الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  افتتح 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اخلمي�ض  م�ساء  ع�سر  منطقة  اأم��ر 
امل����ا�����س����ي، م���ب���ن���ى م���دي���ري���ة ���س��رط��ة 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر اجل���دي���د يف م��دي��ن��ة 
اأبها بالقريقر، وذلك بح�سور معايل 
مدير الأمن العام الفريق عثمان بن 

نا�سر املحرج.
ال�ستار  اأزاح  �سموه  و�سول  وف��ور 
اإي���ذان���ا ب��اف��ت��ت��اح امل��ب��ن��ى، ث��م جت���ول يف 
اأق�سام املبنى، واطلع �سموه ما يحتويه 

من جتهيزات وتقنيات حديثة.

اأن  اإل��ى  ال��ل��واء القرزعي  واأ���س��ار 
ت�سعى  اململكة  يف  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
يف  لأبنائها  الإم��ك��ان��ي��ات  توفر  اإل��ى 
املجالت  يف  وخا�سة  امل��ج��الت  �ستى 
املديرية  مبنى  اأن  م��وؤك��دا  الأم��ن��ي��ة، 
اجل����دي����د ي����اأت����ي ����س���م���ن م��ن��ظ��وم��ة 
م���������س����روع����ات ك������رى ت�������س���ع���ى اإل�����ى 
هذه  يف  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  توفرها 
اأنه  الباد املباركة، لفتا النظر اإلى 
مت افتتاح العديد من مباين ال�سرطة 
على  ا�ستامها  مت  التي  املنطقة  يف 
وت�سمل  امل��ا���س��ي��ني  ال��ع��ام��ني  م����دى 

وبلقرن  وت��ث��ل��ي��ث  بي�سة  حم��اف��ظ��ات 
وامل��ج��ارة وظ��ه��ران اجل��ن��وب ومبنى 
ال�سرطة اجلنوبية مبحافظة  مركز 
خمي�ض م�سيط ومبنى مركز �سرطة 
اإل���ى مركزين  ال��وادي��ني، ب��الإ���س��اف��ة 
ل��ل�����س��ب��ط الأم���ن���ي ب���امل���ج���اردة وع��ني 
ال���ل���وي وق���ي���ادة ال����دوري����ات الأم��ن��ي��ة 

ب�سرطة حمافظة الرك.
�سمو  ت�����س��ل��م  احل���ف���ل  ن��ه��اي��ة  ويف 
الأمر في�سل بن خالد هدية تذكارية 
العام  الأم��ن  املنا�سبة من مدير  بهذه 

الفريق عثمان بن نا�سر املحرج.

أمير عسير يفتتح
مبنى مديرية شرطة المنطقة

اللواء الزامل: زوار 
»الجنادرية 30« يتجاوزون

مليون و 150 ألف
زائر وزائرة

اأو�سح قائد وحدة اأمن وحرا�سة مع�سكر اجلنادرية اللواء عبدالرحمن 
للرتاث  الوطني  للمهرجان  ال��زائ��ري��ن  ع��دد  اأن  ال��زام��ل  ع��ب��داهلل  ب��ن 
والثقافة »اجلنادرية 30« حتى اخلمي�ض املا�سي، بلغ اأكرث من مليون 

و 150 األف زائر وزائرة. 
و�سط  بالزوار  اكتظت  امل�ساركة  الأجنحة  اأن  الزامل  اللواء  وبني 
منظومة متكاملة من اخلدمات اأ�سرفت عليها وزارة احلر�ض الوطني 

بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية الأخرى.
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اجل����رث����وم����ي ل��ل��ت�����س��خ��ي�����ض امل���خ���ري 
امليكوبازما املعزولة  عاقة  لتحديد 
م�����ن ح��������الت ال����ت����ه����اب ال�������س���ح���اي���ا يف 

الأطفال.
وق�����ال: »ن���ظ���را ل��ك��ون ه���ذا العلم 
اخل���ا����ض ب���اجل���راث���ي���م ال���دق���ي���ق���ة، من 
ب�سكل  العامل  يف  ال��ن��ادرة  التخ�س�سات 
فقد  ب�سكل خا�ض،  ال�سعودية  عام، ويف 
مت اإج������راء ال��ب��ح��ث يف حم���اول���ة ج���ادة 
امل��اي��ك��وب��ازم،   ل��ت��ح��دي��د دور ج��راث��ي��م 
يف  هومن�ض«  »مايكوبازما  وخ�سو�سا 
ت��وؤدي  التي  الع�سبي  اجل��ه��از  اأم��را���ض 
يف  بالأمرا�ض  الإ�سابات  دورا مهما يف 

الأطفال ومنها التهاب ال�سحايا«.

يحيى التيهاني

يف درا����س���ة ه���ي الأول������ى ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
بق�سم  التدري�ض  ع�سو  متكن  الوطني، 
املخترات الطبية بكلية العلوم الطبية 
اأ�سامة  الدكتور  باجلامعة،  التطبيقية 
حممد ع��ب��دال��وه��اب م��ن ع��زل جراثيم 
»امل���ي���ك���وب���ازم���ا ه���وم���ن�������ض« امل��ر���س��ي��ة 
وحتديد نوعها وما ت�سببه من التهابات 
»ح��ال��ة  الع�سبي  اجل��ه��از  يف  واأم���را����ض 

.Meningitis »التهاب ال�سحايا
وب��ي��ن��م��ا اأج����ري����ت ال���درا����س���ة على 
ط��ف��ل ر���س��ي��ع ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر اأرب��ع��ة 
نتائجها  اأن  الوهاب  اأو�سح عبد  اأ�سهر، 
���س��ت�����س��اع��د يف ع���زل وحت���دي���د ج��راث��ي��م 
»امل��ي��ك��وب��ازم��ا ال��ه��وم��ن�����ض« امل��ر���س��ي��ة، 
وذل�������ك ب����ه����دف اإج���������راء ال��ت�����س��خ��ي�����ض 
امل���خ���ري امل���ن���ا����س���ب، جل��م��ي��ع امل��ع��ام��ل 
العاج  واإع��ط��اء  اململكة،  يف  البكترية 
امل��ن��ا���س��ب مل��ر���س��ى اجل���ه���از ال��ع�����س��ب��ي، 
وخ�������س���و����س���اامل�������س���اب���ني ب���ال���ت���ه���اب���ات 

ال�سحايا، ب�سبب »امليكوبازما«. 
واأ������س�����اف »ه�������ذه اجل����راث����ي����م، ل 
البكترية  ب��ال��ط��رق  ت�سخي�سها  ي��ت��م 
الع��ت��ي��ادي��ة، ل��ك��ون »امل��ي��ك��وب��ازم��ا « ل 
ب��امل�����س��ادات احل��ي��وي��ة ملجموعة  ت��ت��اأث��ر 
ج��دار  على  احتوائها  ل��ع��دم  البن�سلني 
اخل����ل����ي����ة،  وي���ب���ق���ى امل����ري���������ض ي���ع���اين 
م����ن ال���ت���ه���اب���ات ال�������س���ح���اي���ا ال����ت����ي ق��د 
ي��ت��م عاجها  ال���وف���اة، ول  اإل����ى  ت����وؤدي 
ب���ع���د ا����س���ت���ب���ع���اد ال���ب���ك���رتي���ا، ك��م�����س��ب��ب 
ت�سخي�ض  ي�ستوجب  مما  لالتهابات، 

امليكوبازما  امل�سببة«.
وع��������ن ����س���ب���ب اإج�������������راء ال���ب���ح���ث 
غر  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال����درا�����س����ات  اأن  ب���ني 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ع����زل وحت���دي���د ج��راث��ي��م 
اجل��ه��از  ت�����س��ي��ب  امل��ي��ك��وب��ازم��ا  التي 
ال��ع�����س��ب��ي ب���ا����س���ت���خ���دام ط�����رق ال�����زرع 

املر�سية  اجلراثيم  »ه��ذه  واأ�ساف 
تت�سبب اأي�سا يف العديد من اللتهابات 
القناة  ت�سيب  اإذ  الأخ��رى،  والإ�سابات 
التهابات  وت�سمل  التنا�سلية،  البولية 
احل���و����ض، وح��م��ى م���ا ب��ع��د الإج��ه��ا���ض 
والتهابات الكليتني، اإ�سافة اإلى التهاب 
املبكر،  وامل��خ��ا���ض  الم��ن��ي��وين،  الكي�ض 
ونق�ض  ال��ولدي��ة،  الرئتني  والتهابات 
ال������وزن ل����ل����ولدات وال���ت���ه���اب���ات راب��ط��ة 
العني، ومتزق الأغ�سية املبكر«، م�سرا 
اإل���ى اأن ال��درا���س��ات احل��دي��ث��ة اأظ��ه��رت 
وج������ود ع���اق���ة ق���وي���ة ب����ني ال��ت��ه��اب��ات 
وهذه  الر�سع  الأط��ف��ال  عند  ال�سحايا 

اجلراثيم امل�سببة لها«. 

واأو�����س����ح  ع��ب��د ال���وه���اب اأن ه��ذه 
ال���درا����س���ة ت��و���س��ي ب���اإج���راء م��زي��د من 
ال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة اخل���ا����س���ة ب��ه��ذه 
اجل��راث��ي��م ال��دق��ي��ق��ة، وت��وف��ر ال��دع��م 
لأج��ل  امل�ست�سفيات،  جلميع  امل��ن��ا���س��ب 
ت�����س��خ��ي�����ض امل���ر����ض، واإع����ط����اء ال��ع��اج 
وخ�سو�سا  اجل��ن�����س��ني،  ل��ك��ا  امل��ن��ا���س��ب 

الأطفال الر�سع.
ا���س��ت��م��رت  ال����درا�����س����ة  اأن  ي����ذك����ر 
ا�ست�ساري  فيها،  و���س��ارك  كاما،  عاما 
ل��ل��ولدة  اأب��ه��ا  م�ست�سفى  يف  الأط���ف���ال 
والأط����ف����ال الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور حممد 
احلاج العو�ض، واأخ�سائي املختر عبد 

العزيز اأبو داه�ض.

أستاذ بالجامعة يحقق إنجازا طبيا

اإن املحافظة على النَِّعْم واجب �سرعي على كل م�سلم وم�سلمة، ونحن، وهلل 
احلمد، نعي�ض يف جمتمع م�سلم اآمن ومطمئن ولديه كثر من النعم التي 

ت�ستوجب علينا احلفاظ عليها.
ال�سماوات  يف  ما  لكم  �سخر  اهلل  اأن  ت��روا  »اأمل  وتعالى  �سبحانه  ويقول 
النا�ض من يجادل  واأ�سبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن  الأر���ض  وما يف 
يف اهلل بغر علم ول هدى ول كتاب منر«. وهناك  اآيات اأخرى كثرة تدعو 

ل�سرورة ال�سكر »اأفا ي�سكرون«.
»ملتقى  باحت�سان  امللك خالد  ت�سرفت جامعة  فقد  املنطلق  ومن هذا 
حفظ النعمة: م�سئوليتنا جميعا« الذي �سيفتتحه يوم غد الثنني، مب�سيئة 
اأم��ر  عبدالعزيز  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  الأم���ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اهلل، 
منطقة ع�سر، يف اإطار اهتمام م�ستمر من �سموه يف دعم اجلامعة وت�سريف 

منا�سباتها الكرى.
تتناول  التي  العلمية  والأوراق  البحوث  من  ع��ددا  امللتقى  و�سيعر�ض 
وا�ستعرا�ض  عليها،  املحافظة  و�سبل  النعمة،  حفظ  يف  ال�سرعية  اجل��وان��ب 
اجل��ه��ات  م��ن  ع���دد  ت�����س��ارك معنا  اأن  ي�سعدنا  ك��م��ا  ودول���ي���ة.  جت���ارب حملية 

احلكومية واخلرية يف معر�ض م�ساحب بهذه املنا�سبة.
اإن مثل هذا امللتقى يعك�ض للجامعة حر�سها على عمل ريادي يف خدمة 
اإطار  ر�سالة مهمة تدعمها اجلامعة يف  ملنطقة ع�سر، وهو  املحلي  املجتمع 

وظيفتها الثالثة يف خدمة املجتمع مع وظيفتي التعليم والبحث العلمي.
ول �سك ان جوانب خدمة املجتمع كثرة، وحتر�ض اجلامعة اأن تبني 
م��ن خال  ت��ق��دم  م��ع خمتلف اجل��ه��ات احلكومية واخل��ا���س��ة  ���س��راك��ات  لها 
مبادرات  دعم  يف  املتخ�س�سة  واخل��رة  العلمية  املعرفة  ال�سراكات  هذه  مثل 
م�ستوى  وع��ل��ى  خ��ا���ض  ب�سكل  املحلي  املجتمع  على  اأث��ره��ا  ي��ك��ون  جمتمعية 

الوطن ب�سكل عام.  
وحت��ر���ض اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���ض ع��ل��ى ال���رام���ج ال��ت��وع��وي��ة 
والتثقيفية التي تقدم خدماتها جمانا لعموم املواطنني، وخا�سة فئة ال�سباب 
متنوعة  ب��رام��ج  يف  العمل  ل�سوق  وتاأهيلهم  اإع��داده��م  على  نحر�ض  ال��ذي��ن 

تقدمها اجلامعة يف خمتلف املجالت.
جميعا،  م�سئوليتنا  هو  �سعاره،  اأ���س��ار  كما  النعمة«،  حفظ  »ملتقى  اإن 
باأي  دائما  وترحب  النبيلة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  مثل  حتت�سن  اأن  اجلامعة  وي�سعد 

مبادرات نوعية ن�ستلهم منها حتقيق واجب �سرعي او وطني او اجتماعي.

رؤية

حفظ النعمة

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد



أخبار الجامعة

تنظيم مؤتمر األنظمة الصحية 
بجمادى اآلخرة

سعيد العمري

ت���ن���ظ���م اجل�����ام�����ع�����ة، مم���ث���ل���ة ب���وك���ال���ة 
ال���ت���خ�������س�������س���ات ال�������س���ح���ي���ة، م���وؤمت���ر 
الهوية  اجلامعية:  ال�سحية  »الأنظمة 
الفرتة  خال  اأبها  مبدينة  والر�سالة« 

من 21-22 جمادى الآخرة 1437.
وت���������س����م����ل ف����ع����ال����ي����ات امل�����وؤمت�����ر 

فريق من الجامعة
يثري مؤتمرا طبيا أميركيا

اأخ��رى م�سرتكة مع ع��دد من اجلهات 
باحرتاف  امل�ساريع  اإدارة  »تبني  بعنوان 
يف امل�������س���اري���ع ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ال�����س��ح��ي��ة« 
التعليم  يف  تعليميا  من��وذج��ا  ب�سفتها 

الطبي متداخل املهنية.
اأف����رادا م��ن خمتلف  و���س��م العمل 
والأك��ادمي��ي��ة،  ال�سحية،  التخ�س�سات 
برنامج خمي�ض  والإداري���ة، يف  والفنية 
الأ�سرة  العليا لطب  للدرا�سات  م�سيط 
واملجتمع، جامعة امللك خالد، ال�سوؤون 
م�ست�سفيات  برنامج  بع�سر،  ال�سحية 
وجامعة  ب��اجل��ن��وب،  امل�سلحة  ال���ق���وات 

جنران.
اإل�����ى حت�سن  ال����ورق����ة  وت��و���س��ل��ت 
م�������س���ت���وى امل����ع����رف����ة وامل������ه������ارات ل���دى 
ال���ط���اب امل��ت��درب��ني م���ن امل��ق��ب��ول اإل���ى 
اإدارة  ع��ام يف عمليات  ب�سكل  ج��دا  جيد 

امل�ساريع باحرتاف.
الأم��ور  التو�سيات  ت�سمنت  كما   

التالية:
تعليم  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز   •
ب��اح��رتاف  امل�����س��اري��ع  اإدارة  م��ب��ادئ 

ساره القحطاني

موؤمتر  يف  اجلامعة  من  فريق  �سارك 
معلمي  جلمعية   42 الطبي  التعليم 
ط����ب الأ������س�����رة الأم����رك����ي����ة مب��دي��ن��ة 
ب��ال��ولي��ات  اأري���زون���ا  ولي����ة  فيونك�ض 
ب���ورق���ة علمية  الأم���رك���ي���ة،  امل��ت��ح��دة 
ب��ع��ن��وان »درا����س���ة خ��ا���س��ة ح���ول ت��اأث��ر 
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي على 
ج��ودة النوم ل��دى ط��اب كلية الطب 

باجلامعة ».
املقدمة  ال��ورق��ة  نتائج  وتو�سلت 
اإل���ى ا���س��ت��خ��دام ط���اب ال��ط��ب و�سائل 
ووات�ساآب  تويرت  الجتماعي  التوا�سل 
 ٪87.4 ك���ان  ح��ني  يف   ، ٪٩٩.٩ بن�سبة 
منهم ي��ع��ان��ون م��ن ا���س��ط��راب��ات ج��ودة 
برق  بيت�ض  مقيا�ض  على  ب��ن��اء  ال��ن��وم 
النوم PQSI، مما  ج������ودة  لخ���ت���ب���ار 
م�ساريع  بت�سميم  التو�سية  اإل��ى  اأدى 
الدرا�سات  واإج��راء  تثقيفية وعاجية، 

نف�سها على باقي �سرائح املجتمع.
علمية  بورقة  الفريق  �سارك  كما 

البكالوريو�ض  ط���اب  ت��دري��ب  يف 
وال�����درا������س�����ات ال���ع���ل���ي���ا ل���ل���خ���روج 
ب����ك����ف����اءات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اأف�������س���ل يف 
الفعالة،  املهنية  ال�سحية،  القيادة 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل��ب��ن��ي ع��ل��ى امل��م��ار���س��ة 

املبنية على الأنظمة.
امل�������س���ك���ات  م����ق����رتح����ات حل�����ل   •
وال���ع���وائ���ق اأث���ن���اء امل�����س��روع وه���ي: 
للتدريب،  الزمنية  ال��ف��رتة  زي���ادة 
زي�����ادة ع���دد امل���درب���ني امل��ح��رتف��ني 
لإدارة امل�ساريع باحرتاف، وتو�سيع 
ن���ط���اق ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مع 

القطاع اخلا�ض والتطوعي.
تراأ�سه  امل�����س��ارك  ال��وف��د  اأن  ي��ذك��ر 
رئ��ي�����ض ق�����س��م ط���ب الأ����س���رة وامل��ج��ت��م��ع 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ح�����س��ن امل��و���س��ى، 
وق����ائ����د ال����ف����رق ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة 
بالإ�سافة  م��رتك،  اآل  م��رتك  الدكتور 
البكالوريو�ض  ط��اب  اإلى خم�سة من 
�سعيد  �ساكر،  �سعد  وه��م:  الطب  بكلية 
ال��وه��اب��ي، م��اج��د اأب���و م��ل��ح��ة، ع��ب��داهلل 

خالد ع�سري، و�سامي ال�سهري.

حم���ا����س���رات، وور�������ض ع���م���ل، وب��ح��وث 
علمية موزعة على يومني.

مفهوم  بلورة  اإل��ى  املوؤمتر  ويهدف 
وبيان  اجلامعات،  يف  ال�سحية  الأنظمة 
اآل���ي���ة ال���ت���وازن ب���ني ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����س��ح��ي، 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وت��ق��دمي اخل��دم��ات، 
ال�����س��ح��ي��ة يف  وحت���دي���د دور الأن���ظ���م���ة 
اجلامعات �سمن النظام ال�سحي العام، 

ودرا�سة م�سادر التمويل امل�ستدام لتلك 
الأن���ظ���م���ة، وحت���دي���د ال���ط���رق الأن�����س��ب 
ل��درا���س��ت��ه��ا، وك��ذل��ك ب��ي��ان ن��ط��اق عمل 
الأنظمة ال�سحية يف اجلامعات ودرجات 
وم�����س��ت��وي��ات اخل��دم��ة امل��ق��دم��ة، واأي�����س��ا 
ال�سحية  م�ستقبل اخلدمات  ا�ست�سراف 
اجل���ام���ع���ي���ة ب��امل��م��ل��ك��ة وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا، 

وحتديد معاير جناحها.

ا�صتقبال للطالب امل�صتجدين وتكرمي املتفوقني  العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�صيط حفل  نظمت  كلية 
هيئة  واأع�صاء  واجل��ودة  للتطوير  الكلية  ووكيل  العلياين  م�صعل  بن  م�صيعل  الدكتور  الكلية  عميد  بح�صور 
التدري�س. وتخلل احلفل كلمة لعميد الكلية حث فيها الطالب على اجلد واالجتهاد وتطوير قدراتهم وتنميتها، 

ثم ا�صتمع اإلى ا�صتف�صارات الطالب، ومن ثم االإجابة عليها قبل اأن يتم تكرمي الطالب املتفوقني.
عدنان اإللمعي

»تطبيقية« الخميس تستقبل الجدد
وتكرم المتفوقين

في اللقاء الترحيبي بمستجدي المجتمع
آل مريع: أسـعد أوقاتنا

لحظة تقديم الخدمات للطالب
ا���س��ت��ه��ل ال����ن����ادي ال���ط���اب���ي يف ك��ل��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع ب��خ��م��ي�����ض م�����س��ي��ط اأن�����س��ط��ت��ه 
ل��ل��ف�����س��ل ال����درا�����س����ي ال����ث����اين  ب��ل��ق��اء 
ت���رح���ي���ب���ي وت���وج���ي���ه���ي م����ع ال���ط���اب 
بهم  التعرف  اإل���ى  ي��ه��دف  امل�ستجدين 
وت��ع��زي��ز ج��ان��ب ال��ت��وا���س��ل الإن�����س��اين 
الدكتور  الكلية  عميد  بح�سور  معهم 
اأح���م���د ب���ن ع��ل��ي اآل م���ري���ع وروؤ�����س����اء 

ق�شام وامل�شجل ورائد الن�شاط. ا�أل

على  ك��ل��م��ت��ه  يف  م���ري���ع  اآل  و����س���دد 
������س�����رورة حت���دي���د ال�����ه�����دف يف احل���ي���اة 
لتحقيق  ال�سبل  واأ�سهل  اأف�سل  واختيار 
ه����ذا ال���ه���دف. وق������ال: » ال��ط��م��وح حق 
م�سروع، بل الأ�سل يف احلياة اأن نتطلع 
دائما اإلى غد اأف�سل ولكن علينا العمل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذا الأم������ل، وال��ن��ج��اح لي�ض 
ثم  اهلل  من  توفيق  ولكنه  ح��ظ،  �سربة 

عمل م�ستمر ينجز على مراحل«.

واأكد اأن الكلية بجميع م�سوؤوليها 
واأن  ال��ط��ال��ب  وم��وظ��ف��ي��ه��ا يف خ���دم���ة 
اأ���س��ع��د الأوق�����ات ع��ن��ده  وع��ن��د زم��ائ��ه 
اإداري��ة  اأو  علمية  تقدمي خدمة  حلظة 

للطالب.
من جهتهم األحاط كل من م�شجل 
ك�����ادمي�����ي ورائ����د  ال��ك��ل��ي��ة وامل���ر����س���د الأ
التعلم  وحدة  لرئي�س  اإ�شافة  الن�شاط، 
الإل������ك������رتوين ال����ط����اب مب��ه��م��ات��ه��م، 
دائما  ومكاتبهم  قلوبهم  اأن  موؤكدين 
الف�سل   م����دى  ع��ل��ى  ل��ه��م   مفتوحة  
مل�ساعدتهم يف حل اأي �سعوبة تعرت�ض 

م�سرتهم الدرا�سية.
ترفيهيا  ب��رن��اجم��ا  ال��ل��ق��اء  و�سمل 

واأنا�سيد وم�ساركات للطاب.
الدكتور  اجلديد  العميد  اأن  يذكر 
اآل م���ري���ع، ه���و رئي�ض  ب���ن ع��ل��ي  اأح���م���د 
ال�����ن�����ادي الأدب���������ي يف اأب�����ه�����ا، وه������و م��ن 
ق����وي����اء ل�����اأدب وامل�����س��رح  ال��داع��م��ني الأ

ن�سطة الطابية.   والفن  الراقي والأ
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دورة تدريبية لطالبات
المستوى الثامن بالتربية

هنادي الشهراني
عقدت كلية الرتبية للبنات دورة تدريبية لطالبات امل�ستوى الثامن عن مهمات 
املر�سدة الطابية داخل املدار�ض، ا�ستمرت ثاثة اأيام، وقدمها كل من الدكتورة 
كتابة  كيفية  على  الطالبات   دربتا  حيث  ب��دوي،  ولء  والدكتورة  بين�ض  جنوى 
ت�سميم  وكيفية  ال�ستطاعية،  الدرا�سة  اإج���راء  وطريقة  الإداري����ة،  التقارير 
برنامج اإر�سادى منائي اأو وقائي اأو عاجي، واأخاقيات ممار�سة مهنة مر�سدة 
ال��دورة  ت�سمن  كما  باأنواعها.  املقابلة  واإج���راء  احلالة  درا�سة  واإع���داد  طابية، 
ال��ف��ردي  الإر���س��اد  النف�سي،  الإر���س��اد  اأ�ساليب  ا�ستخدام  كيفية  على  ال��ت��دري��ب 
واجلماعي مع الرامج املختلفة، وكيفية اإعداد ملف يحتوى على كل الأعمال 

التي قامت بها الطالبة.
 

اللقاء التعريفي للمؤتمر 
العلمي السابع للطالبات

اإل��ى  للتنبيه  للطالبات،  التعريفي  اللقاء  باأبها  للبنات  الرتبية  كلية   اأقامت 
ال�شروط وال�ش�ابط العامة للم�شاركة يف امل�ؤمتر العلمي ال�شابع، وحتديد اآخر 
الن�شاط  رائ��دات  على  والتعرف  وامل�شاريع،  وا�بتكارات  البح�ث  لت�شليم  م�عد 
املخت�سات يف كل ق�سم، اإ�سافة اإلى ت�سجيع وحتفيز الطاب على اإجناز البحوث 

والخرتاعات وتقدمي  املكافاآت املالية ودروع للمتميزين.

رؤية ورسالة المؤتمر
•  اأن يكون مناف�سا للموؤمترات العاملية من حيث التنظيم وجودة الأعمال 

وتنوعها.
وال��ط��ال��ب��ات وتنفيذها  ال��ط��اب  ب��رام��ج حت��ف��ز  ع��ل��ى تخطيط  ال��ع��م��ل    •

وتطويرها لاإ�سهام يف نه�سة وبناء وطنهم.
•  اإبراز املواهب وتنميها من خال امل�ساركات البحثية.

•  اإك�ساب الطاب جمموعة من املهارات الأكادميية وال�سخ�سية.
 

أهداف المؤتمر
•  اإتاحة الفر�سة لأ�سحاب املواهب من خال املحاور والفعاليات املختلفة. 

•  رفع  امل�ستوى العلمي والثقايف لدى الطاب والطالبات.
•  تعزيز وتنمية البحث العلمي والإبداع والبتكار. 

الطاب  ل��دى  ال�سغرة  امل�ساريع  وب��ن��اء  الطابية  الأع��م��ال  ت�سجيع    •
والطالبات.

قسم الجغرافيا ينظم برنامجا وطنيا
فوزيه آل سالم

اأقام ق�سم اجلغرافيا بكلية الآداب للبنات باأبها، برناجما بعنوان »وطن لنحميه 
ل ن�ستحق العي�ض فيه« حتت اإ�سراف الدكتورة فاطمة �سعبان. وت�سمن الرنامج 
األقت طالبة من  كما  املرابطني.  الأ�سر  و�سع  فيديو عن  كلمة وطنية وعر�ض 
املرابطني باحلد اجلنوبي، وذلك  �سعرا تاه فيلم عن مدى ت�سحيات  الق�سم 
قبل األن يتم تكرمي طالبات الن�شاط الطالبي يف الق�شم على جه�دهن املبذولة 

يف الف�سل الدرا�سي الأول.

برنامج توعوي عن األمن والوطن
 ريم العسيري

األطلق الن�شاط الطالبي بكلية العل�م وا�آداب للبنات مبحايل ع�شري، بدعم من 
مركز  مع  وبالتعاون  الطالبات،  ل�سوؤون  العمادة  ووكالة  الطاب  �سوؤون  عمادة 
توعويا  وطنيا  برناجما  الديني،  اأث��ر  ون��ادي  املجتمع  التطوعي وخدمة  العمل 

حتت �سعار »اأمن وطني م�سوؤوليتي«.
واأوبريت  �سعرية  وق�سائد  الطالبات  من  وطنية  كلمات  الفعالية  وتخلل 
ال�سائغ  �سددت  حممد  �سمرة  الكلية  لعميدة  اإلى  كلمة  اإن�سادي،  بالإ�سافة 
امل�ساركة  خ��ال  م��ن  للوطن  والن��ت��م��اء  احل��ب  ع��ن  التعبر  ���س��رورة  فيها على 
الفعالية  تخلل  كما  الكلية  واجلامعة،  تنظمها  التي  املحافل  يف  كل  الإيجابية 
�سي�ستمر  اأن  الرنامج  يذكر  الثقايف.  الأوملبياد  يف  امل�ساركات  للطالبات  تكرمي 

�سهرا بواقع يوم  يف كل اأ�سبوع.

زيارات لعقد شراكة مجتمعية
سهام القحطاني

خدمة  جلنة  برئي�سة  م�سيط، متمثلة  بخمي�ض  للبنات  املجتمع  كلية  نظمت 
املجتمع بالكلية،  الدكتورة نهلة نور حممد، وعدد من من�سوبات الكلية، زيارة 

ميدانية اإلى عدد من املدار�ض لعمل عقد �سراكة جمتمعية معها.

أخبار الجامعة

ا�صت�صافت عمادة اأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفني، االثنني املا�صي، وفدا ر�صميا من جامعة بي�صة، برئا�صة عميد العمادة الدكتور �صعيد القرين ي�صحبه 
عدد من مديري االإدارت وامل�صوؤولني، بهدف االطالع واال�صتفادة من جتربة اجلامعة ممثلة بعمادة اأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفني. وكان يف ا�صتقبال 
الوفد عميد اأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفني الدكتور حممد البحريي، ووكيل العمادة لل�صئون الفنية والتطوير الدكتور علي العلياين. و�صملت الزيارة 
اإدارات العمادة ال�صبع، وقدم مديروها �صرحا م�صتفي�صا لل�صيوف عن اآلية االأعمال م�صحوبا بالرد على ا�صتف�صاراتهم. واختتم اللقاء با�صت�صافتهم مبكتب 

العميد على هيئة ور�صة عمل مت خاللها مناق�صة بع�س االإ�صكاليات والعقبات التي تواجه اأعمال العمادة بجامعة بي�صة.

عدنان اإللمعي

رع����ى امل��ن�����س��ق ال���ع���ام ل���ل���رام���ج امل�����س��رتك��ة 
ال�����دك�����ت�����ور ن����ا�����س����ر ال���������س����رح����ان احل���ف���ل 
باملحالة  امل�سرتكة  الرامج  ال��ذي  اأقامته 
وت��ك��رمي  امل�ستجدين  ال��ط��اب  ل�ستقبال 

املتميزين بالن�شاط الطالبي.
وا���س��ت��م��ل احل���ف���ل ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
الفقرات املتنوعة واملفيدة؛ حيث بداأ باآيات 
عطرة من الذكر احلكيم ثم كلمة للمن�سق 
امل�ستجدين،  ب��ال��ط��اب  فيها  رح���ب  ال��ع��ام 

موؤكدا حر�ض اإدارة الرامج امل�سرتكة على 
الطالب  تواجه  التي  امل�سكات  جميع  حل 

اجلامعي.
ودعا ال�سرحان اإلى �سرورة ال�ستماع 
الأكادميي  املر�سد  وتوجيهات  ن�سائح  اإل��ى 
ومن�سقي الأق�سام، والتوا�سل الدائم معهم 
تعرت�ض  ال��ت��ي  ال�سعوبات  جميع  لتذليل 
ال��ط��اب  دع���ا  ك��م��ا  ال��درا���س��ي��ة،  م�سرتهم 
اإل���ى ب���ذل اجل��ه��د وال��ع��ط��اء ل��ل��و���س��ول اإل��ى 
على  امل�ستمرة  املواظبة  خال  من  التفوق 
اأه��م��ي��ة  اإل����ى  م�����س��را  ال��ع��ل��م��ي،  التح�سيل 

املتميزين  على  مثنيا  الطابية،  الأن�سطة 
بالن�شاط الطالبي يف الف�شل املا�شي.

ت��ا ذل���ك ف��ق��رة �سعر ت��رح��ي��ب��ي��ة، ثم 
الدكت�ر  ال��ط��الب��ي  الن�شاط  ل��رائ��د  كلمة 
بالطاب  فيها  رحب  الفيفي  اخلالق  عبد 
ن��ادي  اإجن����ازات  ع��ن  وحت���دث  امل�ستجدين، 
ال���رام���ج امل�����س��رتك��ة، ك��م��ا ���س��ك��ر ال��ط��اب 
اأ�����س����ه����م����وا يف جن������اح الأن�������س���ط���ة  ال�����ذي�����ن 

الطابية.
الطاب  م��ن  قدم  نخبة  ذل��ك  بعد   
للوطن«.  »املجد  بعنوان  اإن�ساديا  اأوبريتا 

عقب ذلك، تف�سل ال�سرحان بتكرمي جميع 
امل�����س��ارك��ني يف الأن�����س��ط��ة ال��ط��اب��ي��ة، وتا 
ذلك  ال�سحب على ثاث جوائز قيمة. ثم 
التقى من�سقو الأق�سام واملر�سد الأكادميي 
امل�شتجدين،  الن�شاط  بالطالب  ورائ����د 
خمتلف الق�سايا  م���ع���ه���م  ون����اق���������س����وا 
الأك���ادمي���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��م، واأج����اب����وا عن 
ج��م��ي��ع اأ���س��ئ��ل��ت��ه��م وا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م، قبل 
ت��ع��ري��ف��ي��ة  ح���ق���ائ���ب  ب���ت���وزي���ع  ي��خ��ت��ت��م  اأن 
ال��ت��ع��ل��ي��م  ���س��رك��ة  م���ن  اإر�سادية  مقدمة 

النوعي على جميع الطاب.

عمادة الموظفين تستضيف وفدا من جامعة بيشة

البرامج المشتركة تكرم متميزي األنشطة
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أخبار الجامعة

نادي
االنجليزية 

يلتقي 
بالمستجدين 

ن��ظ��م ن����ادي ال��ل��غ��ة الجن��ل��ي��زي��ة بكلية 
بامل�ستجدين،  لقاء  والرتجمة،  اللغات 
بح�سور عميد الكلية الدكتور عبداهلل 
اآل ملهي، ورئي�ض الق�سم الدكتور متعب 
ال���ق���رين، ووك���ي���ل ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة 
ال��دك��ت��ور ف��ه��د اآل ع��ط��ي��ف، وج��م��ع من 
وا�ستمع  التدري�ض.  واأع�����س��اء  ال��ط��اب 
احل����ا�����س����رون اإل������ى ك���ل���م���ات م�������س���وؤويل 
الكلية، كما �ساهدوا عر�سا تعريفيا عن 
النادي وما يقدمه من دورات وخدمات 

لطاب الكلية.

الفلقي يدشن أنشطة
نادي الهندسة

د�سن  كما  الثاين،  الدرا�سي  للف�سل  الطابية  الأن�سطة  حفل  الهند�سة  نادي  د�سن 
ح�سابات النادي يف التلقرام وال�سناب �سات. ومت ذلك بح�سور عميد الكلية اإبراهيم 
الأق�سام.   وروؤ���س��اء  ع�سري  رائ��ف  الدكتورحممد  الكلية  ووك��ي��ل  الفلقي،  اإدري�����ض 
تطوير  يف  ودوره���ا  الأن�سطة  باأهمية  التذكر  على  كلمته  خ��ال  الفلقي  وح��ر���ض 
الطاب. واختتم احلفل بتد�سني وت�سجيل ال�ستمارات لاأع�ساء اجلدد، وبلغ عدد 

امل�سجلني اأكرث من ٩0 طالبا.

دورة في استخدام »بالك بورد«
اأقام نادي الرامج امل�سرتكة باملحالة دورة تدريبية للطاب امل�ستجدين عن كيفية ا�ستخدام نظام التعليم 
الإلكرتوين »باك بورد«.  وتناولت الدورة كيفية دخول الطالب اجلامعي النظام، واآلية حتميل املحا�سرات 
متابعة  خالها  من  الطالب  ي�ستطيع  التي  الطريقة  عن  احلديث  ت�سمنت  كما  احلا�سوب،  جهاز  اإل��ى  منه 
اإلكرتوين من  بريد  اإر�سال  التعريف بطريقة  النظام، وكذلك  واإر�سال حلولها عر هذا  املنزلية  الواجبات 
منتديات  الطالب  دخول  وكيفية  وال�سهرية،  الق�سرة  بالختبارات  اخلا�سة  وت�سفح  النتائج  املقرر  بريد 

املقرر والرد على املو�سوع املطروح فيها، وطريقة طرح مو�سوع جديد.

علوم أحد رفيدة تعرف بأسرار التميز
األقام مكتب الن�شاط الطالبي بكلية العل�م وا�آداب باألحد رفيدة، برعاية عمادة الكلية برناجما بعن�ان »تعريف 
على �سخ�سية »هدف اإلى  التعريف ب�سخ�سيات متميزة داخل الكلية و�سرتها ومراحلها العلمية والعملية 
واأ�سباب متيزها حتى و�سولها اإلى ما هي عليه من درجات علمية عالية. وا�ست�ساف الرنامج عميدة الكلية 
التدري�ض  هيئة  وكذلك ع�سوة  الكلية،  داخل  ب�سفتها مميزة  بها  الغرابي معرفا  اهلل  عبد  �سلمى  الدكتورة 

بق�سم الريا�سيات الدكتورة عفاف �سامل.
ومن جانب الطالبات ا�ست�سيفت نورة عو�ض بو�سفها �سخ�سية متميزة يف مراحلها الدرا�سية علما واأدبا 
اأي�سا طرق اكت�ساف وتكوين ال�سخ�سية بالر�سم وعرو�ض باور بوينت وم�سابقات  وثقافة. و�سمل الرنامج 

ثقافية وكلمات لرئي�سات الأق�سام ولقاء مع عميدة الكلية.

»تطبيقية أبها« تحتفي بالمستجدين
الدكتور  الكلية  عميد  برعاية  امل�ستجدين  ا�ستقبال  حفل  باأبها  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية   اأقامت 
ع��روة  الدكتور  الطابية  الأن�سطة  ورائ���د  ه��ال،  يا�سر  الدكتور  احلفل  �سيف  الأحمري، وح�سور  خالد 
الكرمي،  بالقراآن  ب��داأ  ال��ذي  احلفل  وتخلل  التدري�ض.  هيئة  واأع�ساء  الكلية  اأق�سام  وروؤ�ساء  البطاينة،  اأن��ور 
كلمة للدكت�ر البطاينة رحب فيها ب�شي�ف احلفل وحتدث عن الن�شاط الطالبي. كما حتدث ا�ألحمري عن 

الكلية واأق�سامها واأهدافها.

اللقاء األول ألنشطة علوم محايل
عدنان األلمعي

العل�م  بكلية  ال��ط��الب��ي  الن�شاط  نفذ 
ال���ل���ق���اء  ع�������س���ر،  مب���ح���اي���ل  والآداب 
با�سرتاحة  الأول،  التفاعلي  الأ�سبوعي 
البلدية، بح�ش�ر رائد الن�شاط الدكت�ر 
حممد اأبو زهو الذي حتدث عن اأهمية  

الأن�سطة، واخلطة امل�ستقبلية لها.
 وت�سمن اللقاء الذي ح�سره عدد 
من الطاب من خمتلف التخ�س�سات 

فعاليات متنوعة.

الكلية  نظمت  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
امل�ستجدين  ل��ل��ط��اب  ا���س��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل 
بتاوة  ب���داأ  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي  للف�سل 
ع��ط��رة م���ن ك��ت��اب اهلل،. وق����دم وك��ي��ل 
ع����م����ادة ال���ق���ب���ول وال���ت�������س���ج���ي���ل ب��ف��رع 
اآل  اإبراهيم  الدكتور  بتهامة  اجلامعة 
ق��اي��د ك��ل��م��ة ���س��رح ف��ي��ه��ا ك��ل م��ا يتعلق 
اجلامعة  دخ��ول��ه  منذ  الطالب  ب��اأم��ور 
اأ�سئلة  على  اأج��اب  كما  خروجه،  وحتى 

الطاب وا�ستف�ساراتهم.
ع��ق��ب ذل����ك األ���ق���ى وك���ي���ل ����س���وؤون 

ال����ط����اب ب����ف����رع ت���ه���ام���ة، ك���ل���م���ة ب��ني 
الطاب  خ��دم��ة  يف  ال��ع��م��ادة  دور  فيها 
ل��دي��ه��م م���ن م�سكات  وا���س��ت��ق��ب��ال م���ا 
مما  بالن�شاط؛  ا�لتحاق  على  وحثهم 
ل��ه الأث����ر الأك����ر يف اك��ت�����س��اف م��واه��ب 
وق����درات ال��ط��اب واإب�����راز اإب��داع��ات��ه��م 

ف�سًا عن كونه ي�سغل وقت فراغهم.
ع��ل��ى  ا���س��ت��م��ل  اأن احل���ف���ل  ي���ذك���ر 
اأوب���ري���ت من  اأب���رزه���ا  ف��ق��رات متنوعة 
ع��م��ل ط����الب ال��ن�����ش��اط، اإ����ش���اف���ة اإل���ى 

تنظيم م�سابقات و�سحوبات.
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بحث علمي يقترح تفعيل
»التعليم الموبايلي«

سارة القحطاني

وتعلي���م  املناه���ج  اأ�ست���اذة  اقرتح���ت 
باجلامع���ة،  امل�ساع���دة  الريا�سي���ات 
الدكت���ورة حنان اأحم���د ال�سعيدي يف ورقة 
والتقني���ة  العل���وم  توج���ه  ح���ول  بحثي���ة 
ال�سعودي���ة،  يف  والهند�س���ة  والريا�سي���ات 
املوبايل���ي«  »التعلي���م  تفعي���ل  باأهمي���ة 
بحك���م ما ي�سه���ده العامل حالي���ا من ثورة 
النط���اق  وا�سع���ة  وتكنولوجي���ة  علمي���ة 
والتخ�س�س���ات،  املج���الت  جمي���ع  يف 
معلل���ة ذل���ك بحاج���ة املجتم���ع اإل���ى عقول 
ث���ورة العل���م  مفك���رة ت�ستطي���ع ماحق���ة 
والتكنولوجيا، ومواجهة م�سكات احلياة 

والتغلب عليها.
لأن  »نظ���را  ال�سعي���دي:  وقال���ت 
الريا�سي���ات بفروعها املختلفة اأحد ركائز 
ف���اإن  والتكنولوج���ي،  العلم���ي  التط���ور 
تعليمه���ا وتعلمه���ا يف املراح���ل الدرا�سي���ة 
الث���ورة  م���ع  يتما�س���ى  اأن  لب���د  املختلف���ة 
يعي�سه���ا  الت���ي  والتكنولوجي���ة  العلمي���ة، 
املجتم���ع وتكت�س���ف فيه معلوم���ات جديدة 

ب�سكل متجدد وم�ستمر«.
 واأ�ساف���ت: »يهدف م�س���روع تطوير 
مناه���ج الريا�سيات والعل���وم الطبيعية يف 

اململك���ة اإل���ى توظي���ف التقني���ة يف عمليات 
والعل���وم  الريا�سي���ات،  مناه���ج  تطبي���ق 
الع���ام،  التعلي���م  مدار����ض  يف  الطبيعي���ة 
يف  وتطبيقاته���ا  التقني���ة  دم���ج  وكذل���ك 
املنه���ج املدر�سي، من خال تطوير املناهج 
والتعل���م  والتق���ومي  التعليمي���ة،  وامل���واد 
ترجم���ة  عل���ى  بالعتم���اد  الإلك���رتوين، 
اأثبت���ت  عاملي���ة  تعليمي���ة  م���واد  ومواءم���ة 

فاعليتها يف حت�سني التعليم«.
وتابعت: »يعد التعلم املوبايلي �سكا 
جدي���دا من اأ�سكال التعليم عن ُبعد، الذي 
يق���وم عل���ى انف�س���ال املعل���م ع���ن الطاب 
مكاًن���ا وزماًن���ا، وال���ذي ب���داأ تاريخي���ا منذ 
اأك���رث من 100ع���ام واأخذ �س���كل املرا�سات 
الورقي���ة، ث���م ظه���ر التعلي���م الإلكرتوين 
موف���را للتعلي���م ع���ن بعد طرائ���ق جديدة 
اأجه���زة احلا�س���ب وتقني���ات  عل���ى  تعتم���د 
ال�سب���كات احلا�سوبي���ة، وتقني���ة ال�سب���كات 
توف���ر  اأن  ميك���ن  واملتنقل���ة  الا�سلكي���ة 
فر�س���ا مهم���ة لاأف���راد الذي���ن ل تتوافر 
الازم���ة  التحتي���ة  البني���ة  مناطقه���م  يف 

لتحقيق التعليم الإلكرتوين«.
التعل���م  اأن  اإل���ى  ال�سعي���دي  واأ�س���ارت 
املوبايل���ي يعد نقلة نوعي���ة جديدة ملفهوم 
لث���ورة  كنتيج���ة  الإلك���رتوين  التعل���م 

تع���دد  موؤك���دة  والت�س���الت،  املعلوم���ات 
امل�سطلح���ات الت���ي تناولت املو�س���وع مثل 
التعل���م املوبايلي، والتعلم املتنقل، والتعلم 
النق���ال، والتعل���م باملحم���ول، والتعلم عر 
والتعل���م  املتح���رك،  والتعل���م  املوباي���ل، 

اجلوال.

األجهزة المتنقلة
 واأو�سح���ت ال�سعي���دي اأن التعلم املوبايلي 
يعتمد على ا�ستخدام الأجهزة الا�سلكية 
ال�سغ���رة، واملتنقلة يدويا مث���ل الهواتف 
الرقمي���ة  وامل�ساع���دات  املحمول���ة، 
ال�سخ�سية  والهواتف الذكية واحلا�سبات 
املرون���ة  ال�سغ���رة، لتحقي���ق  ال�سخ�سي���ة 
والتفاع���ل يف عمليتي التعلي���م والتعلم يف 

اأي وقت ويف اأي مكان.
املوبايل���ي  التعل���م  اأن  اإل���ى  واأ�س���ارت 
يع���رف باأن���ه »ا�ستخ���دام الأجه���زة املتنقلة 
اأو الا�سلكي���ة يف التعل���م، فه���و �س���كل م���ن 
التعلي���م والتدري����ض يحدث ع���ر الآليات 
املتنقلة اأو يف البيئات املتنقلة«. كما يعرف 
باأنه »نظام تعليم���ي اإلكرتوين، يقوم على 
وميك���ن  الا�سلكي���ة،  الت�س���الت  اأ�سا����ض 
للمتعل���م احل�س���ول عل���ى امل���واد التعليمية 
والن���دوات، يف اأي وق���ت وم���كان، فالتعل���م 

املتنق���ل يخلق بيئة تعلم جديدة، ومواقف 
تعليمي���ة جديدة تقوم عل���ى اأ�سا�ض التعلم 

الت�ساركي«. 
واأ�سافت: »يع���رف اأي�سا باأنه التعلم 
ال���ذي يت���م با�ستخ���دام الأجه���زة املتنقل���ة 
ال�سغ���رة، كالهواتف الذكية  وامل�ساعدات 
الرقمي���ة ال�سخ�سي���ة  والأجه���زة املتنقل���ة 

باليد«.
خ���ال  وم���ن  اأن���ه  اإل���ى  ولفت���ت 
املوبايل���ي  للتعل���م  املختلف���ة  التعريف���ات 

ياحظ التايل:
املتنقل���ة  الأجه���زة  عل���ى  اعتم���اده   •
املحمول���ة،  احلا�س���وب  اأجه���زة  مث���ل 
والتابل���ت،  املحمول���ة،  والهوات���ف 

وم�سغات ال�سوت والفيديو.
التعل���م،  • تركي���زه عل���ى املرون���ة يف 
وذل���ك من خ���ال تفاع���ل املتعلم مع 

الأجهزة املتنقلة املختلفة.
• اعتماده عل���ى اخلدمات والتقنيات 
الت���ي تقدمه���ا ال�سب���كات الا�سلكي���ة 
ور�سائ���ل  الق�س���رة  الر�سائ���ل  مث���ل 

الو�سائط املتعددة والبلوتوث.

المزايا
مزاي���ا  م���ن  اأن  اإل���ى  ال�سعي���دي  واأ�س���ارت 

التعلي���م املوبايلي تنمية مه���ارات التعاون 
املتعلم���ني،  ل���دى  اجلماع���ي  والعم���ل 
و�سهول���ة تب���ادل الر�سائ���ل ب���ني املتعلم���ني 
فيم���ا بينه���م، وكذل���ك بينهم وب���ني املعلم 

.MMS اأو SMS عن طريق ر�سائل

دمج
 وطرح���ت ال�سعي���دي ع���ددا م���ن امل�ساريع 
الت���ي ميك���ن ال�ستف���ادة منه���ا م�ستقب���ا 
يف  املوبايل���ي  التعل���م  ا�ستخ���دام  عن���د 
يف  املرون���ة  ومنه���ا:  ال�سعودي���ة،  املدار����ض 
اأي وق���ت  اإل���ى م���واد التعل���م يف  الدخ���ول 
ويف اأي م���كان، وتق���دمي امل�ساعدة والدعم، 
وكذل���ك مراجعة املفاهيم الريا�سية. كما 
ميّك���ن دم���ج التعل���م املوبايل���ي م���ع التعلم 
التقلي���دي م���ن ال�ستف���ادة م���ن اإمكاني���ات 
الأجه���زة املتنقل���ة اأو اجلوال���ة واخلي���ارات 
الت���ي مينحه���ا التعل���م املوبايل���ي يف تعليم 
الدرا�سي���ة  الف�س���ول  داخ���ل  الريا�سي���ات 

التقليدية. ومن اأهم هذه امل�ساريع:

Mobilearn مشروع
طب���ق ه���ذا امل�س���روع يف »معه���د فيكتوريا« 
يف  بجوتن���رج   Viktoria Institute
ال�سوي���د، وهدف اإلى اإيج���اد بيئة للمتعلم 

الأجه���زة  عل���ى  تعتم���د  احلا�س���وب  م���ع 
املتنقلة الت���ي ت�سجع وتي�سر الت�سال بني 
الأف���راد واحل�س���ول يف الوق���ت نف�سه على 
دعم للنم���اذج التعليمية م���ن اأجل ت�سهيل 

التعلم التعاوين.

مشروع التجربة الماليزية
تول���ت وزارة الرتبي���ة والتعلي���م م�سوؤولية 
يف  التعلي���م  م�ست���وى  وتطوي���ر  تعزي���ز 
ماليزي���ا، وكان من اأهدافه���ا زيادة �ساعات 
عملي���ة التعل���م م���ن خ���ال الت�س���ال بني 

املتعلمني واأجهزة احلا�سوب.

مشروع أستاذ الرياضيات
ي�ستخدم���ه  م�ساع���د  تعليم���ي  نظ���ام 
اأ�ست���اذ  اإل���ى  الأ�سئل���ة  لإر�س���ال  املتعل���م 
الريا�سيات الذي يجيب بدوره عن كيفية 

حل امل�سكلة الريا�سية.

Mobile Math مشروع
يع���د اأح���د امل�ساري���ع التعاوني���ة التناف�سية 
القائم���ة على اللعب لتعل���م الهند�سة عر 
الهوات���ف املحمولة، حيث يتم تتبع حركة 
بوا�سط���ة  الهات���ف  �سا�س���ة  عل���ى  الاع���ب 

نظام حتديد املواقع.
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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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مواهب

أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

خالد العمري

في�سل  الطب  كلية  يف  الطالب  ك�سف 
علي القرقاح اأنه اأحب ريا�سة الطران 
ال�سراعي منذ ال�سغر، وكان مولعا بها، 
وعندما كر �سجعه �سقيقه الأكر على 
التدرب عليها وممار�ستها، م�ستح�سرا 
رحلة  اأول  »اآف����اق«  اإل���ى  حديثه  خ��ال 
قام بها مع �سقيقه وكانت يف جبل هادا 
بتهامة بل�سمر، وهو من اأف�سل مواقع 

الطران.

البداية
اأحب الطران  اأنه  اإلى  واأ�سار القرقاح 
به  مولعا  »ك��ن��ت  وق���ال:  ال�سغر،  منذ 
لأن�����ه رم����ز احل���ري���ة وال���س��ت��ق��ال��ي��ة، 
الوليد  الأكر  �سقيقي  و�سجعني عليه 
ال��ت��دري��ب على الطران  ب��داأ يف  ال��ذي 
اأواخر عام 2008 على يد املدرب القدير 
عاي�ض الأحمري، رحمه اهلل؛ فخطوت 
خطاه والتدرب على يد املدرب العاملي 

ع��ب��داهلل، وبف�سل  اآل  ال��ب��اري  عبد 

اهلل اأكملت تدريبي يف فرتة وجيزة مع 
اأخي وعمري 15 �سنة«.

اأول رحلة منفردة  واأ�ساف »كانت 
يل ولأخي يف جبل هادا بتهامة بل�سمر 
الذي يعد من اأف�سل مواقع الطران. 
وم��ن��ذ ذل���ك ال��وق��ت ب����داأت رح��ل��ت��ي مع 
ف���رو����س���ي���ة ال���ع�������س���ر؛ ف��ح�����س��ل��ت ع��ل��ى 
ال�سعودي  الطران  نادي  الع�سوية يف 
 ،200٩ ع����ام  يف  ال���دول���ي���ة  وال��رخ�����س��ة 
واأ���س��ب��ح��ت اأ���س��غ��ر ط��ي��ار ���س��راع��ي يف 
ال�سرق الأو�سط لذلك العام، والأ�سغر 

يف اململكة ل�سنوات عدة«.
واأو����س���ح اأن����ه ح�����س��ل ع��ل��ى ���س��رف 
العامليني:  امل��درب��ني  ي��د  ال��ت��درب ع��ل��ى 
برنارد  والفرن�سي  كوتت  الإندوني�سي 
يف جزيرة بايل باإندوني�سيا. وهما من 

دعماه ل�سغر �سنه وبراعته و�سرعة 
تعلمه، ح�سب قوله.

القرقاح: الطيران الشراعي
أسرني منذ الصغر

ع��ل��ى  ت����درب����ت  »اأي�������س���ا  واأردف: 
م����ه����ارات اح���رتاف���ي���ة يف ت��رك��ي��ا حتت 
اإ���س��راف امل���درب ال��رتك��ي العاملي اآم��را. 
الطيارين  كفاءة  على  املدربون  واأ�ساد 
ال�����س��ع��ودي��ني وع���ل���ى ح�����س��ن ت��دري��ب��ه��م 
وح�������س���وره���م وت���ف���وق���ه���م يف خم��ت��ل��ف 

امليادين العاملية«.

الصعاب والتحديات 
وك�سف اأن اخلوف كان هو اأول حتد له، 
من  ال�سراعي  ال��ط��ران  اأن  وبخا�سة 
ال��ري��ا���س��ات اخل��ط��رة، وق����ال:« احلمد 
ثم  بالتوكل على اهلل،  تغلبت عليه  هلل 

بدعم من والدي واأخي ومدربي.
ورغ��م �سغر �سني يف ذل��ك الوقت 
بنف�سي  ثقتي  ث��م  اهلل  بتوفيق  ف��اإن��ن��ي 
ودعم  متميز  م��درب  وتوافر  وقدراتي 
بعام وحثه يل  ال��ذي يكرين  اأخ��ي 
ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ال���ت���دري���ب م��ع��ه، 
مت��ك��ن��ت م���ن ال��ت��ف��وق وال�����روز 
يف ه���ذه ال��ري��ا���س��ة«. واأ���س��اف 
ال���ق���رق���اح: »ك���ذل���ك وف��ق��ت 

بني الدرا�سة والهواية، حيث يندر وقت 
الفراغ لطاب كلية الطب.

القا�سية  الظروف اجلوية  اأن  كما 
وت��ق��ل��ب��ات اجل���و م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
ت�����س��ق��ل م���ه���ارة ال��ط��ي��ار وت���ق���وي ثقته 

بنف�سه«. 

دعم عائلي
دعم  على  ح�سل  اأن���ه  ال��ق��رق��اح  وك�سف 
جميع  بح�سوره  �سجعه  ال���ذي  وال���ده 
احل�س�ض التدريبية، و�سانده يف جميع 
خارج  م�ساركاته  على  واأ�سرف  رحاته 
اأي�سا  �ساركه  اأخ��اه  اأن  م�سيفا  اململكة، 
يف احللم واملوهبة وروح املغامرة ودعمه 
ل��ت��ح��دي ال�سعاب  ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه  

والتميز يف الطران.

األهداف المستقبلية  
ي�سعى  التي  امل�ستقبلية  الأه��داف  وعن 
مقدمتها،  »يف  ق���ال:  ال��ق��رق��اح،  اإل��ي��ه��ا 
للريا�سات  اململكة  ملنتخب  الن�سمام 
امل�سابقات  اجلوية، ومتثيل الوطن يف 
وامل��ن��اف�����س��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، 
ال���ع���امل  ب���ط���ول���ة  وامل���������س����ارك����ة يف 

للطران ال�سراعي والفوز بها«.
واأ������س�����اف »���س��غ��ف��ن��ا وح��ب��ن��ا 
ل����ل����ط����ران دف����ع����ن����ا ل��ت�����س��ج��ي��ع 
���س��ق��ي��ق��ي الأ�����س����غ����ر ���س��ط��ام 
ل���ل���ط���ران ل���ي���ك���ون ث��ال��ث 
ط��ي��ار يف ال��ف��ري��ق ال���ذي 
ال�سحف  ب��ع�����ض  ���س��م��ت��ه 
اليومية  فريق القرقاح 

واإخوانه«.

مشاركات 
الدولية  ع�سر  • بطولة 
الأول���������������������ى ل�����ل�����ط�����ران 
عام  ال�سودة  يف  ال�سراعي 

.200٩
الدولية  ع�سر  • بطولة 
ال������ث������ان������ي������ة ل�����ل�����ط�����ران 
عام  ال�سودة  يف  ال�سراعي 

.2010
الأول  اأب��ه��ا  م��ه��رج��ان   •
ل���ل���ط���ران ال���ري���ا����س���ي يف 
م���ن���ت���زه احل���ب���ل���ة ب��ع�����س��ر 

.2010
ال�����رب�����ي�����ع  م����ل����ت����ق����ى   •
للطران ب�سواطئ ع�سر 

يف احلري�سة عام 2010.

أهم األعمال 
م�سارك  ط��ي��ار  اأ���س��غ��ر   •
الأول���ى  ع�سر  بطولة  يف 

والثانية.
ب��ع�����ض  يف  ال��ت��ح��ك��ي��م   •

البطولت املحلية. 
يف  امل���م���ل���ك���ة  مت���ث���ي���ل   •
العاملي  ال��ط��ران  ملتقى 
ج��ن��وب  ب���األ���ودي���ن���ي���ز   13

تركيا عام 2012.
جامعة  با�سم  امل�ساركة   •
امللك خالد متمثلة بكلية 
الوطني  ال��ي��وم  ال��ط��ب يف 

عام 2012.
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سعيد العمري

اإح�����س��ا���ض ط��ال��ب كلية  ي��ت��وق��ف  مل 
ال��ه��ن��د���س��ة امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
ع��ام��ا(،  ال��غ��م��ري )21  �سعيد  اأح��م��د 
اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  معاناة 
ع��ن��د حم��ط��ة م��ق��ا���س��م��ت��ه��م اآلم��ه��م 
ك��غ��ره، ب��ل ق���اده ذل��ك اإل���ى اخ��رتاع 
م�سكات  يحل  اأن  �ساأنه  من  جديد 
عدد كبر من هذه الفئة، وحتديدا 
امل�����س��اب��ني ب�����س��ل��ل ن�����س��ف��ي وف��اق��دي 
اأن جن���ح يف اخ���رتاع  ب��ع��د  ال��ب�����س��ر، 
ج���ه���ازي���ن اأح���ده���م���ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى 
ال���وق���وف واحل���رك���ة، والآخ�����ر دليل 
ي�ستطيعون  للمكفوفني  اإلكرتوين 

ا�ستخدامه و�سط بيئتهم.

الفكرة
وي���ق���ول ال���غ���م���ري: »ال���ف���ك���رة نبعت 
م���ن اإح�����س��ا���س��ي مب�����س��ك��ات ال��ن��ا���ض 
الدائمة  وحم��اولت��ي  بي  املحيطني 
حللها بكل الطرق املتاحة حتى ولو 
ا�سطررت اإلى الرجتال والخرتاع 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  مل�ساعدة 
ب��اأن��ف�����س��ه��م،  ����س���وؤون���ه���م  اإدارة  ع��ل��ى 
وحت���ق���ي���ق ال����رف����اه����ي����ة ل����ذوات����ه����م، 
يف  التخ�س�ض  يتطلب  ل  فالبتكار 
اإل��ى  م��ا يحتاج  ب��ق��در  نف�سه  امل��ج��ال 
الإمكانات  توافر جميع  املوهبة مع 
امل����ادي����ة وامل���ع���ن���وي���ة، ث����م م��وا���س��ل��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال����ت����دري����ب وال��ت��ط��وي��ر 
مراحل  اإل��ى  وانتقلت  جنحت  حتى 
واب���ت���ك���ارات اأخ������رى ����س���رتى ال��ن��ور 

قريبا«.
واأ���������س��������اف: »من�����ل�����ك امل���������وارد 
املوهوبني؛  تدعم  التي  والإمكانات 
وحكومتنا  ال��دول  اأغنى  من  فنحن 
مم��ث��ل��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام وال��ع��ايل 
املبدعني  دع���م  ت��دخ��ر ج��ه��دا يف  مل 
واملوهوبني؛ ومن هنا اأتقدم بال�سكر 
والإب�����داع باجلامعة  امل��وه��ب��ة  مل��رك��ز 
ب��ق��ي��ادة ال��دك��ت��ور ظ��اف��ر اآل ح��م��اد، 
وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  اإدارة  وك���ذل���ك 
منحتني  ال���ت���ي  ب��ي�����س��ة  مب��ح��اف��ظ��ة 

الفر�سة«.

مشاركات
الرابع  املركز  على  »ح�سلت  وتابع: 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى م�����دار������ض ب��ي�����س��ة، 
و�ساركت يف املوؤمتر العلمي ال�ساد�ض 
الب��ت��ك��ارات  لق�سم  مم��ث��ا  ج���دة  يف 
ب��اجل��ام��ع��ة اإل�����ى ج���ان���ب جم��م��وع��ة 
م��ن ال���زم���اء، ح��ي��ث اأف��ادت��ن��ي ه��ذه 
امل�����س��ارك��ة ك���ث���را، ك��م��ا ����س���ارك���ت يف 
امل���وؤمت���ر ال��ع��ل��م��ي ال�����س��اد���ض ب��ج��دة 
ال��رتاث��ي  ع��ك��اظ  ���س��وق  ويف معر�ض 
مرتني، والعمل مع املوهوبني للعام 
ال��راب��ع ع��ل��ى ال��ت��وايل يف ك��ل اإج���ازة 

�سيفية«.

معوقات
واأ���س��ار ال��غ��م��ري اإل���ى اأن���ه ع��ان��ى من 
ب��ع�����ض امل���ع���وق���ات ب���داي���ة م�����س��واره، 
ك����ا�إح����ب����اط م����ن ق���ب���ل امل��ج��ت��م��ع، 
ب���راءة  ت�سجيل  عملية  يف  وال���ب���طء 

م��ن��ه��ا لأ���س��ب��اب ع����دة، وم��ن��ه��ا: ع��دم 
توافر امل�سوقني ومندوبي ال�سركات 
والعزم على افتتاح جمالت جديده 
يف ع��ل��وم ال��ت��ق��ن��ي��ة و���س��ع��وب��ة اإن��ت��اج 
اجل���ه���از، وك���ذل���ك ال��ت��ك��ل��ف��ة امل��ادي��ة 

العالية«.

اهتمام
ي��ت��م  مل  اإذا  »الخ������������رتاع  وت�����اب�����ع 

حت�سينه ومنحه قدره من الأهمية 
هذا  ف���اإن  والق��ت�����س��ادي��ة  املجتمعية 
املجال �سيكون مق�سورا على الدول 
يود  م��ن  واأن�����س��ح  ف��ق��ط،  ال�سناعية 
عز  ب���اهلل  ي�ستعني  ب����اأن  ي��خ��رتع  اأن 
وجل، ومن ثم بدعاء الوالدين واأن 
يتعر�ض  بالعزمية، لأنه قد  يتحلى 
اإلى كثر من امل�سايقات من اللذين 

يحيطون به«.

الخرتاع، والتحكيم من قبل اأنا�ض 
ل ميتون لاخرتاعات والبتكارات 
ب���اأي �سلة، وك��ذل��ك م��ن قلة وج��ود 
املعار�ض امل�سوقة لابتكارات، وندرة 

ال�سركات التي تتبناها.
واأردف: »على الرغم من روعة 
يتم عر�سها  التي  البتكارات  بع�ض 
يف املعار�ض، فاإنها ل تتطور ول يتم 
وال���س��ت��ف��ادة  وت��ط��وي��ره��ا  ت�سنيعها 

أحمد الغمري: اإلحساس بمشكالت
ذوي االحتياجات الخاصة قادني الختراعين

صوت
وختم »اأ�سكر �سحيفة اآفاق لإي�سالها 
���س��وت��ي اإل����ى م���ن ي��ه��م��ه الأم�����ر لكي 
من  ومتح�سر  راق  مبجتمع  نحظى 
خ����ال اإق���ام���ة م��زي��د م���ن امل��ع��ار���ض 
ي���ك���ون الإ������س�����راف ع��ل��ي��ه��ا م����ن ق��ب��ل 
خ��راء اأجانب يف جم��الت الخ��رتاع 
والبتكار لكي ل يه�سم حق املخرتع 
من قبل اأنا�ض ل ينتمون اإلى املوهبة 

والإبداع، وكذلك من خال التفاق 
م���ع ����س���رك���ات ت���ق���وم ب��ت�����س��ن��ي��ع ن�سخ 
ب���راءات  اإ����س���دار  وتعجيل  ت�سويقية 
الخ�������رتاع ل��ل��م��خ��رتع��ني ب����دل من 
ت�سييع ال�سنة تلو الأخرى يف اإ�سدار 
الراءة فقط من دون الت�سويق، مع 
اأنه مينع اإ�سدار براءة الخرتاع لأي 
خمرتع اإذا مت ت�سويق اأي ابتكار قبل 

ح�سوله على الراءة«.
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رغم روعة بعض االبتكارات 
التي يتم عرضها فإنها

ال تتطور وال يتم تصنيعها 
واالستفادة منها!

عانيت من اإلحباط
من قبل المجتمع والبطء 
في عملية تسجيل براءة 

االختراع والتحكيم من قبل 
أناس ال يمتون لالختراعات 

واالبتكارات بأي صلة!
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قضية

عبدالعزيز رديف

ُيجمع العديد من خراء التقنية احلديثة 
التوا�سل الجتماعي  بو�سائل  املهتمني 
اأو  ق��ري��ب��ا،  �ست�سبح  اأن��ه��ا  على  وت��ط��وره��ا 
التعليمية،  املوؤ�س�سات  بع�ض  يف  اأ�سبحت 
اأداة متكاملة للتعليم، اإذ ت�سر الدرا�سات 
م�ستخدمي  ن�سبة  ارت��ف��اع  اإل���ى  احل��دي��ث��ة 
اأهدافها  لتتجاوز  تعليميا  الو�سائل  تلك 
ال����ت����وا�����س����ل الج���ت���م���اع���ي  امل���ت���م���ث���ل���ة يف 
و�سحافة املواطن وال�سيا�سة وت�سبح اأداة 

تعليم جدية.
اأثبتت وجودها يف العديد  اجلامعة 
م����ن ت���ل���ك امل�����واق�����ع، م����ن خ�����ال اإن�������س���اء 
الذكية  ب��الأج��ه��زة  اخلا�سة  التطبيقات 

لتتمكن من تفعيل التقنية يف التعليم.
»اآف��اق«  ا�ستطلعت  ال�سدد،  هذا  ويف 
ه���ذه  ح������ول  ال����ط����اب  م����ن  ع������دد  اآراء 
التطبيقات ومدى تاأثرها؛ فكانت هذه 

احل�سيلة:

إبراز الجامعة 
ال��ط��ال��ب م��ه��ن��د ال��ق��ح��ط��اين، م���ن كلية 
الرتبية، اأبدى تفاوؤله بتقدم اجلامعة يف 

املجال التقني.
وق������ال: »ج��ام��ع��ت��ن��ا ت��خ��ط��و خطى 
ج���ي���دة ن���ح���و ت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة خل��دم��ة 
ي�ستبعد  ول  كافة،  ومن�سوبيها  طابها 
م��ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  خ���دم���ات���ه���ا  ت���ق���دم  اأن 
خ���ال و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، 
ال��ت��ي اأ���س��ب��ح دوره���ا يف ال��وق��ت احلا�سر 
املجتمع،  يف  رواج��ه��ا  ب�سبب  ج��دا  مهما 
و�سهولة ا�ستخدام هذه املواقع وتوافرها 
اجلامعة  اإب����راز  يف  �سي�سهم  املجتمع  يف 
عندما تقدم معلومات وخدمات تعليمية 

جلمهورها«.

تفعيل تلقائي
واأ����س���ار ط��ال��ب ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة ع��ب��داهلل 
قاموا  اأنف�سهم  الطاب  اأن  اإلى  الغمري 
املواقع.  تلك  التعليم من خال  بتفعيل 
بتفعيلها  الطاب قاموا  »غالبية  وقال: 
التي  اأب«  »وات�����ض  »ق��روب��ات«  اإن�ساء  ع��ر 
بينهم  فيما  التن�سيق  يتم  خالها  م��ن 

حول كل ما يخ�ض اأمورهم التعليمية«.
»وات�������ض  دور  ت��ف��ع��ي��ل  اأن  واأو�����س����ح 
عظيمة  خدمة  يقدم  ال��ط��اب  ب��ني  اآب« 

املتعارف  الت�سور  عن  ف�سا  واإيجابية، 
اأن��ه  ناحية  م��ن  التطبيق  ه��ذا  ع��ن  عليه 

م�سيعة للوقت وم�سدر لاإ�ساعات.
واأردف: »من الأمور الإيجابية التي 
يف  اإثباتها  على  والعمل  ت�سجيعها  يجب 
ال��ط��رق  ال��ط��اب ك��ل  اجل��ام��ع��ة، تفعيل 
وال���و����س���ائ���ل امل��م��ك��ن��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل��ي��ة 

التعليمية يف حياتهم اجلامعية«.

توسيع للمدارك
بكلية  الب��ت��دائ��ي  التعليم  ط��ال��ب  وذك���ر 
اأه����م  اأن م����ن  ال���رتب���ي���ة ع���م���ر ع�������س���ري 
الو�سائل،  التي تقدمها تلك  الإيجابيات 

ال�ستفادة العلمية.
وق����ال: »ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي يجب 
عليه تو�سيع مداركه وا�ستخدام وتفعيل 

ك��ل م��ا ح��ول��ه ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى معلومة 
اأم يف جمالت  �سواء يف جمال تخ�س�سه 

احلياة الأخرى«.
عليها  ي��ع��ول  اجل��ام��ع��ات  اأن  واأك�����د 
كثر يف توفر املعلومات عر ح�ساباتها 
ب�سبب  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  يف 
اأن�����ه�����ا م���ن���ه���ل ل���ل���م���ع���ل���وم���ات مب��خ��ت��ل��ف 
التخ�س�سات واخلرات التي تندرج حتت 

�سقف اجلامعة الأكادميي والتعليمي.

اإلعالن والتعليم 
اأم���ا ال��ط��ال��ب خ��ال��د الأح��م��ري م��ن كلية 
اأن  اإل��ى  فاأ�سار  الدين،  واأ�سول  ال�سريعة 
تلك  على  جيد  ب�سكل  حا�سرة  اجلامعة 
اأكرث من  اإعانياً  املواقع ولكن وجودها 

كونه تعليميا.

طالب: تفعيل التواصل االجتماعي
يتيح بيئة تعليمية شفافة

وف��رت اجلامعة ح�سابا  »ل��و  وق���ال: 
خ���ا����س���ا ب���امل���ع���ل���وم���ات وك������ل م�����ا ي���رثي 
تلك  لأ�سبحت  حياته  يف  علميا  امل��ت��اب��ع 
احل�سابات من اأ�سهر واأقوى احل�سابات يف 
اأ�سكالها  بكافة  التوا�سل  مواقع  خمتلف 
ومهماتها، و�سي�سجل ذلك �سبقا تعليميا 

لها بني اجلامعات ال�سعودية«.

تعليم تفاعلي
اأحمد الأحمري، وهو من كلية  الطالب 
ال�سريعة واأ�سول الدين اأي�سا، اأكد بدوره 
التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  ك��ث��را  اأن 
يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ب���داأوا 
مع  للّتوا�سل  ال�سبكات  ه��ذه  ا�ستخدام 
تعليمية  بيئة  توفر  اأج��ل  من  الطاب 
الطالب  فيها  ي��ك��ون  وتفاعلية،  �سفافة 

ع��ن�����س��را ف��اع��ا ي�����س��ارك يف امل�����س��وؤول��ي��ة، 
ولي�ض جمرد متلق �سلبي ملعلومات يلقنه 

اإياها املعلم يف القاعة الدرا�سية.
وق�����ال: »ف��اع��ل��ي��ة ال��ط��ال��ب يف تلك 
امل�����واق�����ع ت���ك���م���ن يف ن���ق���ا����س���ات���ه وط�����رح 
ت�ساوؤلته على املخت�سني لاإجابة عليها 
لتعم الفائدة كل من يبحث عن املعلومة 
من خال مواقع التوا�سل، وبهذا يحقق 
ال���ط���ال���ب ج������زءاً م���ن م�����س��وؤول��ي��ت��ه نحو 

املجتمع يف جمال التعليم«.

نظرة سلبية
بق�سم  الب��ت��دائ��ي  التعليم  طالب  وب��نّي 
اأن تفعيل  الريا�سيات في�سل الأحمري 
الج��ت��م��اع��ي  ال���ت���وا����س���ل  و����س���ائ���ل  دور 
فيه  اأم����را  ي��ع��د  تعليمية  اأداة  ب�سفتها 

اأحمد الوادعي خالد االأحمري اأحمد  اآل غامن اأحمد االأحمري

عبداهلل الغمري مهند القحطاينفي�صل االأحمريعمر ع�صريي

���س��يء م���ن ال�����س��ع��وب��ة، م�����س��را اإل����ى اأن 
للت�سلية  اأنها  على  اإليها  ينظر  املجتمع 
والرتفيه و�سياع الوقت اأو �سغل اأوقات 
ال���ف���راغ، م�����س��ددا ع��ل��ى ����س���رورة تثقيف 
الو�سائل  ه���ذه  ب��ا���س��ت��خ��دام��ات  املجتمع 
املوؤ�س�سات  يف  تفعيلها  قبل  وجمالتها 

التعليمية.
 

طرق التفعيل 
ال���ط���ال���ب اأح���م���د ال�����وادع�����ي، م���ن كلية 
ال�سيدلة، يعد اأحد املهتمني بالتقنيات 
احل��دي��ث��ة، واأك����د اأن ه��ن��اك ط��رق��ا ع��دة 
كاأن  تعليميا،  التوا�سل  و�سائل  لتفعيل 
يقوم ع�سو هيئة التدري�ض قبل البدء يف 
املواقع  اأح��د  على  �سفحة  باإن�ساء  املقرر 
اخل��راء  فيها  لي�سرتك  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
والّطاب املهتمون ويقوم باأخذ اآرائهم، 
مم���ا ي�����س��اع��ده ع��ل��ى حت���دي���د امل��ح��ت��وى 

و�سياغة الأهداف للمقرر.
���س��ب��ك��ات  دور  »ت���ف���ع���ي���ل  وق����������ال: 
يخدم  �سائق  اأم��ر  التعليم  يف  التوا�سل 
فئات عدة يف املجتمع، ول يقت�سر على 
الأكادمييني واملهتمني فقط، بل يخدم 

جميع الباحثني عن املعلومة«.

اإليجابيات والسلبيات 
اآل غ��امن )من  اأح��م��د  واأو���س��ح الطالب 
اأن تفعيل و�سائل  اأي�سا(  كلية ال�سيدلة 
عدة  اإيجابيات  له  التعليم  يف  التوا�سل 
للطاب على وجه اخل�سو�ض، كاإعطاء 
عند  اخلجل  يعرتيهم  للذين  الفر�سة 
اآرائ���ه���م،   ع��ن  للتعبر  امل��ع��ل��م  م��واج��ه��ة 
اأو  يف�سلون  بع�سهم  اأن  اإل����ى  م�����س��را 
يبدعون يف التعبر عن اآرائهم بالكتابة، 
يف  ي�ساعدهم  الو�سائل  تلك  تفعيل  واأن 

الإبداع.
التوا�سل  واأ�ساف: »تفعيل �سبكات 
واقت�سادية  اجتماعية  فوائد  �سيحقق 
التي  العيوب  بع�ض  هناك  لكن  عديدة، 
ملرتادي  اخل�سو�سية  انتهاك  يف  تكمن 

هذه الو�سائل.
وت����اب����ع: »ي����وج����د م���ل���ف ���س��خ�����س��ي 
يحتوي  الو�سائل  تلك  م�ستخدمي  لكّل 
وج��وده  مكان  وع��ن  عنه  معلومات  على 
ون�ساطاته وميوله، وقد ُي�ساء ا�ستخدام 
ه������ذه امل����ع����ل����وم����ات يف ح����ال����ة ك�����س��ف��ه��ا 

لأ�سخا�ض غر موثوق بهم«.
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حوار

إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =
حياتك في خطر!

إيمان العسيري

الدرا�سة  عن  ع�سري  و�سفية  انقطعت 
امل���رح���ل���ة  يف  وه������ي  ت�����زوج�����ت  اأن  ب���ع���د 
يف  تفكرها  تقطع  مل  لكن  املتو�سطة، 
التعلم والرتقاء اأكادمييا يوما، بل كانت 
اأن انف�سلت  تقراأ يف كل املجالت. وبعد 
ع��ن زوج��ه��ا، ع���ادت ل��ل��دار���س��ة ف��اخ��ت��ارت 
الإعام الذي و�سفته بال�سوت امل�سموع 
وحتقق  العلمي  طموحها  لتحرز  عامليا، 
تفا�سيل  ال���ت���ايل  احل�����وار  ويف  ذات����ه����ا.. 

ق�ستها.

لنبداأ بنبذة تعريفية؟
طالبة  ع�سري،  �سعيد  علي  و�سفية  اأنا 
العلوم  بكلية  والت�سال  الإع��ام  بق�سم 

للبنات.

�صبق اأن توقفت عن الدرا�صة.
حدثينا عن ذلك؟

ت��وق��ف��ت ع��ن ال��درا���س��ة ب��ع��د اأن ت��زوج��ت 
ُفر�ض  وق��د  املتو�سطة،  املرحلة  يف  واأن���ا 
علي تركها لاهتمام مبنزيل واأطفايل. 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ان�����س��غ��ايل ب��اأ���س��رت��ي 
ذهنيا  من�سغلة  ك��ن��ت  ف��اإن��ن��ي  ال�����س��غ��رة 

باأمر اإكمال درا�ستي.
ما الذي جعلك تعودين للدرا�صة 

وصفية عسيري: اخترت اإلعالم ألنه الصوت المسموع
بعد هذه الفرتة الطويلة؟

عدت  اإلى مقاعد الدرا�سة رغبة مني يف 
اإمتام درا�ستي، بعد انف�سايل عن زوجي؛ 
لأح���ق���ق ط��م��وح��ات��ي وم����ن اأج����ل اب��ن��ت��ّي 
الثنتني، واجلدير بالذكر اأنني مل اأفكر 

يوما يف تركها.

وكيف كانت التجربة
بعد االلتحاق بالثانوية؟

كانت رائعة وجميلة، وكاأنني من ح�سل 
ع��ل��ى ج���وه���رة غ��ال��ي��ة ف��ق��ده��ا وج��اه��د 
املركز  حققت  اأن��ن��ي  كما  ل�سرتجاعها. 

الثاين على الف�سل.

ملاذا اخرتت ق�صم
االإعالم واالت�صال؟

لأن�����ه ال�������س���وت امل�����س��م��وع يف ك���ل اأرج�����اء 
الدنيا.

هل واجهتك �صعوبات؟
وكيف تغلبت عليها؟

كليا  خمتلفة  الأنظمة  كانت  الكلية،  يف 
اأن��ظ��م��ة امل����دار�����ض، ول��ك��ن��ن��ي تغلبت  ع���ن 
ال��دائ��م،  عليها م��ن خ���ال ال���س��ت��ف�����س��ار 
�سرح  ففيه  امل�ستجدات؛  حفل  وح�سور 

مف�سل لكل ما نحتاج اإلى معرفته.

كيف كانت ردة فعل بناتك
بعد عودتك للدرا�صة؟

ولأنني  كثرا،  و�سجعتاين  بذلك  رحبتا 
يوؤثر  املجالت مل  با�ستمرار يف كل  اأق��راأ 
فيني الن��ق��ط��اع ال��ط��وي��ل ع��ن ال��درا���س��ة 

ب�سكل �سلبي.

من دعمك الإكمال درا�صتك؟
دع���وات���ه���م���ا  اهلل.  ح��ف��ظ��ه��م��ا  وال����������داي 
اأب��دا وه��ذا كان له  ودعمهما مل يتوقف، 

دوره يف بث �سعلة احلما�سة يف نف�سي.

حكمتك يف احلياة؟
» اإن غدا لناظره قريب«.

اأمنية تتمنني حتقيقها؟
حت��ق��ي��ق ط���م���وح���ات���ي واحل�������س���ول ع��ل��ى 

وظيفة لأعيل ابنتّي.

هواياتك؟
اخلياطة والطبخ.

ن�صيحة تقدمينها للطالبات؟
اإمتام درا�ستهن مهما كلفهن الأمر، ورد 
اأمورهن؛ فالعلم  بع�ض اجلميل لأولياء 
يرفع بيوتا ل عماد لها.. واجلهل يهدم 

بيت العز وال�سرف.
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أندية

الرؤية
ي�صعى النادي الأن يكون 

االأف�صل من نوعه يف جامعة 
امللك خالد من خالل خلق جو 

منا�صب خارج الدرا�صة.

األهداف
• الو�صول اإلى اأكرب عدد 

ممكن من الطالب من خالل 
الفعاليات الداخلية اأو 

عامة النا�س عرب االأن�صطة 
اخلارجية.

• اإبراز دور اجلامعة يف 
حت�صني م�صتوى الثقافة 

العلمية والعملية.
• ت�صجيع الطالب وك�صف 
املواهب والقدرات لديهم 

والعمل على تنميتها بال�صكل 
ال�صحيح.

رؤساء
اللجان

عن
النادي

 رئي�س جلنة التوعية 
االإ�صالمية:

ح�صن ما�صي ع�صريي
رئي�س اللجنة الثقافية: 

حممد علي حممد الع�صريي
رئي�س اللجنة االإعالمية: 

معدي حممد اأحمد ع�صريي
رئي�س اللجنة االجتماعية:

عبدالرحمن القري�صي
رئي�س اللجنة الريا�صية:

علي ح�صن امل�صايخ
رئي�س نادي اجلوالة:

وائل حممد ال�صهري

أسامة المعلم: ناد واحد بمحايل
ال يكفي.. والميزانية هاجس

عدنان األلمعي

ط���ال���ب رئ���ي�������ض ن������ادي ك��ل��ي��ت��ي ال��ع��ل��وم 
الطالب  مب��ح��اي��ل،  وامل��ج��ت��م��ع  والآداب 
اأخرى  اأندية  با�ستحداث  املعلم  اأ�سامة 

تلبي رغ��ب��ات ال��ط��اب وت��واك��ب ت��زاي��د 
امل��ي��زان��ي��ة  اأن  اأو�����س����ح  اأع�����داده�����م، ك��م��ا 
منا�سط  تنفيذ  يف  رئ��ي�����ض  ك��ل  ه��اج�����ض 
الكلية  عميد  وق��وف  اأن  مبيناً  ال��ن��ادي، 

هو من ي�ساعدهم يف جتاوز املعوقات.

هل تعتقد اأن ناديا واحدا
قادر على تلبية رغبات
طالب كليتني مبحايل؟

ال��ع��دد ال��ك��ب��ر م��ن ال��ط��اب يف كليتي 
العلوم والآداب يلزمه توافر وا�ستحداث 

اأندية اأخرى للكليات املوجودة مبحايل؛ 
فالنادي الوحيد ل يلبي رغبات جميع 
الطاب ب�سبب تخ�س�ساتهم واختاف 

ميولهم ورغباتهم.

كيف جتد جتاوب 
م�صوؤويل االأندية الطالبية

 باأبها مع طلبات ناديكم؟
ب�سراحة تامة، كنا ن�ستكي يف ال�سنوات 
اأو حكر  ال��ت��ج��اوب  ق��ل��ة  امل��ا���س��ي��ة م���ن 
ال��دورات وامل�سابقات على بع�ض  بع�ض 
الأن���دي���ة امل���رك���زي���ة، ول��ك��ن يف ال��ف��رتة 
الأخ����رة ت��ب��دل احل���ال ن��ح��و الأف�����س��ل 

واأ�سبحنا جند �سرعة يف التجاوب.

بع�س روؤ�صاء االأندية ي�صتكون
من �صح امليزانية.. فهل يعاين 

ناديكم الو�صع نف�صه؟
رئي�ض  ك��ل  هاج�ض  و�سحها   امليزانية 
العلوم  ن��ادي كليتي  ن��اد، وخ�سو�سا يف 
والآداب واملجتمع مبحايل، الذي ي�سم 
ع����ددا ك��ب��را م��ن ال���ط���اب،  حيث اإن 
تنفيذها  ودورات يجب  فعاليات  لدينا 
ع���ل���ى اأك����م����ل وج������ه، وه�����و م����ا ي��ت��ط��ل��ب 

ميزانية اأعلى.

هل للنادي م�صاركات 

خارجية اأم يكتفي بتقدمي 
خدمات جمتمعية؟

خارجية  م�����س��ارك��ات  ل��دي��ن��ا  اهلل  بحمد 
وخ���دم���ات جم��ت��م��ع��ي��ة، ف��م��ث��ا ���س��ارك��ن��ا 
يف م��ه��رج��ان »حم��اي��ل اأدف����ا« ب��ع��دد من 
الأن�سطة، كما قدمنا خدمة جمتمعية 
بهدف  وذل���ك  امل��ح��اف��ظ��ة،  منتزهات  يف 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى البيئة  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
من  وغ��ره��ا  ال�سحي  ال��غ��ذاء  واختيار 

القيم النبيلة للمتنزهني.

ما نوع املعوقات
التي تقف اأمامكم دائما؟

من الطبيعي اأن يعاين كل ناد، واإذا مل 
يقف م�ش�ؤول� الكلية ورائد الن�شاط مع 
ولن  �ست�ستمر  املعوقات  ف��اإن  الأع�ساء، 
جميع  م��ن  اجل��ه��ود  بت�سافر  اإل  حت��ل 

الأطراف.
وم������ن ه���ن���ا اأق��������دم ����س���ك���ري اإل���ى 
الدكتور حممد  الأ�ستاذ  الكلية  عميد 
ال��ق��رين،  ورائ����د الن�شاط  ن��ا���ش��ر  ب��ن 
ال��ط��اب��ي ال��دك��ت��ور حم��م��د اأب����و زه��و 
ع��ل��ى وق��ف��ت��ه��م��ا ال�����س��ادق��ة ودع��م��ه��م��ا 
م��ادي��ا  والن�شاط الطالبي  ال��ط��الب 
ومعنويا بح�سورهما وموؤازرتهما لنا 
يف  بها  نقوم  التي  الأن�سطة  جميع  يف 

هذا النادي.

اأ�صامة املعلم
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تحقيق

قدموا أرقاما وتفصيالت دقيقة

طالب اإلعالم يثرون ورشة شبكات التواصل
محمد شامي  

اأث����رى ط���اب ق�سم الإع�����ام والت�����س��ال 
التوا�سل  �سبكات  عمل  ور�سة  باجلامعة، 
�سمن  الق�سم،  نظمها  التي  الجتماعي 
ف��ع��ال��ي��ات امل���ه���رج���ان ال���وط���ن���ي ل��ل��رتاث 
ب�����اأوراق بحثية  وال��ث��ق��اف��ة »اجل���ن���ادري���ة«، 
متنوعة ا�ستعر�ست »اآفاق« اأهمها باإيجاز. 

آخر اإلحصائيات  
ل���ف���ت ال���ط���ال���ب يف م�������س���ار ال��ت��ل��ف��زي��ون 
والإذاع��������ة ح����امت ال��ع��م��ري اإل�����ى اأن�����ه من 
الإح�سائيات  اآخ���ر  م�ساهدة  ال�����س��روري 
اململكة  يف  الجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات 
اأن اململكة  وخ�سو�سا  ال�سعودية،  العربية 
م���ن اأك�����رث ال�����س��ع��وب ا���س��ت��خ��دام��ا مل��واق��ع 
التوا�سل، وحتديدا »يوتيوب« و »تويرت« 
املرتبة  يف  موقع »وات�ساب«  بينما ياأتي 
الأولى ب�سفته الأكرث ا�ستخداما من قبل 
ال�سعوديني بن�سبة 22٪، يليه »في�ض بوك« 
بن�سبة  ت��وي��رت«   « ث��م   ،٪21 ي�سر  ب��ف��ارق 
1٩٪، وذلك خال الربع الأخر من العام 
م�ستخدمي  اأع��داد  اأن  اإل��ى  2014، م�سرا 
كبرة،  بن�سبة  م��وؤخ��را  ارتفعت  »ت��وي��رت« 
»�سناب  مثل  اأخ���رى  خ��دم��ات  ع��ن  ف�سا 

ت�سات« و »يوتيوب«. 
واأ�ساف: »ي�ستخدم 51٪ من اإجمايل 
تعداد ال�سكان يف اململكة و�سائل التوا�سل 
يف  امل�����س��ت��خ��دم��ون  الجتماعي، ويق�سي 
يف  يوميا  دقيقة   48 و  �ساعتني  املتو�سط 

متابعة �سبكات التوا�سل الجتماعي.
م�����س��ت��خ��دم��ي  م�����ن   ٪٩4 ك������م������ا اأن 
الإنرتنت يف اململكة ميتلكون ح�ساباً على 
اأي م��ن ���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، 
على  ح�سابات  منهم   ٪8٩ ميتلك  بينما 
موقع »في�سبوك« و77٪ ميتلكون ح�سابات 
املرتبة  يف  »جوجل«  وياأتي  »تويرت«  على 

الثالثة بن�سبة ٪75«. 
على اأن �سبكات  ال���ع���م���ري   و����س���دد 
تقريب  يف  اأ�سهمت  الجتماعي  التوا�سل 
امل��ج��ت��م��ع��ات و���س��م��ح��ت ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني 
ب���ال���ت���ع���ارف واحل��������وار م����ع اآخ����ري����ن م��ن 
اأك�سبهم  اأخرى، مما  وثقافات  جمتمعات 
ف��ر���س��ا اأك�����ر ب��ال��ت��اأق��ل��م ع��ن��د الن��ت��ق��ال 
ل��ل��ج��ام��ع��ة اأو ال��ع��م��ل، اإ���س��اف��ة اإل����ى اأن��ه��ا 
العاجلة  ل��اأخ��ب��ار  ج��دي��دا  باتت م�سدرا 
بالقيم  التوعية  والآنية، م�سهمة يف زيادة 

املجتمعية والثقافية وال�سيا�سية.
واأ�سار اإلى القيم التي يجب تعزيزها 
وخ�سو�سا الأمن  ال�����س��ب��ك��ات،  ت��ل��ك  يف 

الفكري والوطني. 

أبرز توصيات العمري
امل����وؤ�����س���������س����ات  ودع���������م  • ت�سجيع 
ال��ت��ي ت�سارك  احل��ك��وم��ي��ة والأه��ل��ي��ة 
وت���ت���ف���اع���ل م����ع ���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل 

الجتماعية.
ومنهجية  اأ�سلوب  يف  النظر  • اإعادة 

الردود واحلوار.
والت�سنيف  ال��ت��ف��رق��ة  م��ن  • احلد 
وال���س��ت��ع��داء يف اخل��ط��ب والإع����ام، 
تت�سبب يف موجات كبرة من  لأنها 
للطاقة  املنهكة  وال�سراعات  املعارك 

الوطنية.
احل����وار  يف  ال���رق���ي  ث��ق��اف��ة  • ن�سر 

والنقا�ض. 
ب����اأن  ال���ن�������ضء  وت���ث���ق���ي���ف  • توعية 

ال�����س��ل��وك ع��ل��ى الإن���رتن���ت ي��ج��ب اأن 
يكون م�سوؤول كما لو كان يف العامل 

احلقيقي.
يف  ح��واري��ة  �سبكية  ف�ساءات  • بناء 

مو�سوعات مفيدة للفرد واملجتمع.
����س���ب���ك���ات  ت���ط���ب���ي���ق���ات  • ت�سمني 
ال���ت���وا����س���ل يف امل���ن���اه���ج والأن�����س��ط��ة 

التعليمية والبحثية.
املوؤ�س�سات  جهود  ت�سافر  •  اأهمية 
ال���رتب���وي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأه���ل���ي���ة 
لتحديد  اآليات  وو�سع  واحلكومية، 
احتياجات الأبناء من اأجل الو�سول 
قبلهم  م���ن  الأم����ث����ل  ل��ا���س��ت��خ��دام 

لل�سبكات.  

استثمار الشبكات 
ال�سرتاتيجي   الت�����س��ال  وحث طالب 
ا�ستثمار �سبكات  على  حم�سن  اآل  عبداهلل 

اأخ��ط��اء  وت�سحيح  يف معاجلة  ال��ت��وا���س��ل 
ال�������س���ب���اب يف ظ����ل اإق���ب���ال���ه���م ع���ل���ى ت��ل��ك 
على  ذات��ه  الوقت  يف  وتدريبهم  ال�سبكات 
كيفية ال�ستخدام املثايل لها، والإ�سهام يف 

التجديد والإبداع.

تهميش الشباب 
ال��ت��ل��ف��زي��ون والإذاع������ة وائ��ل  وراأى ط��ال��ب 
اأن�����س��ط��ة  يف  امل���ت���اأم���ل  اأن  ع���ام���ر  ع����ب����داهلل 
تهم�ض ال�سباب  اأن���ه���ا  ي��اح��ظ  ال�����س��ب��ك��ات 
وت���������س����ع����ف ان�����ت�����م�����اءه�����م ب����ح����ج����ة ت����دين 
ق�����درات�����ه�����م اأو ع�����دم ال�����س����ت����ف����ادة م��ن��ه��م، 
قد  لأن��ه��م  املجتمع  على  خ��ط��را  ما ي�سكل 
الف�ساد ويقللون  البناء وين�سرون  يهدمون 
اأن هذه  اإل���ى  م�سرا  املنتظر،  ق��ي  ال��رُّ م��ن 
م���ع���ادل���ة ي��ن��ب��غ��ي ت��ف�����ش��ي��ل��ه��ا وا���ش��ت��ن��ب��اط 
ال���ب���دء يف خ���ط���وات حلها  م��ع��ط��ي��ات��ه��ا ث���م 
الرجال،  ال�سباب  الآم��ال من  حتى حت�سل 

بال�سباب  تعنى  تفعيل جمال�ض  مقرتحا 
املجتمعي  ال��ث��ق��ايف  ال��وع��ي  لرفع م�ستوى 
والرتقاء باملمار�سات والإبداعات ال�سبابية 
يخدم  احل�ساري مبا  ال��ت��وا���س��ل  واإث������راء 

ق�سية تنمية املجتمع . 
ونبه نايف حممد الزيداين اإلى عدم 
طرق  ال�سبكات اأو  ت�سبط  وجود �سوابط 
التي  ال�سرور  امل�ستخدم  بها  يتقي  حم��ددة 

قد ت�سل اإليه عنوة.

الحريات الخطرة 
من جانبه ركز طالب ال�سحافة والتحرير 
ال�سهراين  ح�سن  ب��ن  ه���ادي  الإل���ك���رتوين 
حم��دد  املقيدة بوقت  غ��ر  على احلريات 
لت�سوير  ���س��احل��ة  بيئة  ح��ت��ى  اأو  زم���ان  اأو 
اأن متابعني  اإل���ى  م�سرا  ك���ان،  مقطع  اأي 
بنق�ض  ي��ق��وم��ون  م��ن  ه��م  كرثا اأ�سبحوا 
وخمالفتها  امل��ج��ت��م��ع  يف  امل���وج���ودة  ال��ق��ي��م 

اإن كانت من دون  خمالفة �سريحة،  حتى 
ق�سد منهم بهدف ت�سوير يوميات، م�سيفا 
املتابعون )امل�ساهر( بت�سوير  يقوم  »ق��د 
للقيم الجتما خمالفة  م���ادة  اأي  ن�سر  اأو 

ترت�سخ  قد  غربية  عية وا�ستبدالها بقيم 
ب�سكل غر لفت اأو بطريقة غر مبا�سرة،  
من  كثرا  اأن  على  م�سددا  رقابة،  اأي  دون 
ي�ستمد  اأ�سبح  ال�سن  يف  ال�سغار  املتلقني 
قيمة م��ن ت��ل��ك امل���واق���ع يف ظ��ل ال��ف��ج��وات 

املجتمعية التي �سببتها تلك املواقع«. 
وت����اب����ع: »م�����ن ال���������س����روري م��واك��ب��ة 
من  نتمكن  العامل كي  يف  ال�سريع  التطور 
يف  ذل���ك  ك���ان  مبجتمعنا، �سواء  ال��ن��ه��و���ض 
املجال  اأو  يف  ال�سحيحة  القيم  زرع  جمال 

التثقيفي للمجتمع«. 

أهمية التحصين
عادي باأهمية  اآل  ع��و���ض  ال��ط��ال��ب  ون���ادى 

ال���ت���ح�������س���ني ����س���د ب���ع�������ض م�����ا ي���ب���ث ع��ر 
الإح�����س��ا���ض  خال تنمية  ال�سبكات من 
ب��ال��دي��ن وال���وط���ن والن���ت���م���اء ح��ت��ى ي��ك��ون 
املتلقي ذا مناعة قوية اأمام كل ما من �ساأنه 
اأن يجرده من انتمائه واأ�سوله، اأو يخد�ض 
على البحث عن  ح��اث��ا  ودي��ن��ه،  عقيدته  يف 
حيث  من  الو�سائل  ه��ذه  يف  امل�سرق  الوجه 
والتفاهم  احلوار  لغة  ال�ستخدام، وتفعيل 
بني الآباء والأبناء ما قد يقلل ب�سكل كبر 

من تاأثر املحيط اخلارجي عليهم. 

مسؤولية وقدوات  
وحت����دث ط��ال��ب الت�����س��ال ال���س��رتات��ي��ج��ي 
حم����م����د ب������ن ف���ي�������س���ل ع������ن امل���������س����وؤول����ي����ة 
الجتماعية يف ال�سبكات  واإ�سهام املن�ساأة يف 
ال��ذي تعمل فيه ويف  املحلي  املجتمع  تقدم 

تنميته ب�سكل اأو باآخر.
ب��������دوره، ت���ط���رق ال���ط���ال���ب ع���ب���داهلل 
�سبكات  يف  ال���ق���دوات  اإل����ى اأزم����ة  ع��ب��ي��د  اآل 
كان  القريب  الأم�����ض  »يف  قائا  التوا�سل 
اأب���ن���اوؤن���ا ي��ت��ل��ق��ون ال��رتب��ي��ة وامل���ع���رف���ة من 
بالوالدين واملعلم،  تتمثل  حمددة  م�سادر 
ويف اأح�����س��ن الأح����وال امل��ذي��اع ال���ذي قامت 
اإل  ه��ي  لخرتاعه، وما  تقعد  ومل  الدنيا 
العامل  التقنية  فاجاأت  حتى  قليلة  �سنوات 

باأمتع الخرتاعات املتوالية«. 
وعن احلل، قال: »يجب اأن يعلم الآباء 
به  تتمتع  ملا  للتقنية  امل�ستقبل  اأن  واملربون 
والت�سويق،  والإب���ه���ار  ع��وام��ل اجل���ذب  م��ن 
واأن يوؤمنوا باأن هذا اجليل خمتلف عنهم، 
وقد ولى الزمن الذي كان يجعل الأب فيه 
يريد،  كما  وي�سكله  عنه،  ن�سخة  ابنه  م��ن 

انطاقا مما �سبق«.

 خارج السرب  
م�����ن ج����ه����ت����ه، ق�������ال ط����ال����ب الت���������س����ال 
ال�����س����رتات����ي����ج����ي ع���ب���دال���رح���م���ن ع��ل��ي 
���س��ل��ط��ان: »يف ظ��ل ال��ت��ح��دي��ات احل��ال��ي��ة  
والأزم�����ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ف��ج��رة، ك��ث��را ما 
ي���غ���رد اإع���ام���ي���ون ب��ع��ي��دا ع���ن ال�����س��رب 
بتناول ق�سايا قد ل تهم كثرا ال�سارع، 
فيكون  ل��ه،  املنتجة  وال��دول��ة  املدينة  اأو 
من  الكثر  اإث��ارة  على  من�سبا  الهتمام 
���س��رائ��ح بعينها  ت��ه��م  ال��ت��ي ل  ال��ق�����س��اي��ا 
ال�سباب  منها  واإحلاحا،  حاجة  اأكرث  هي 
والق�سايا  املجتمعية،  وال����روؤى  وامل����راأة، 
وق�سايا  لها،  احللول  وتقدمي  البيئية، 

الرتبية«.

تأثيرات معرفية ووجدانية
واأو�سح الطالب بدر اأبو حاوي اأن العديد 
م��ن ال���ت���اأث���رات امل��ع��رف��ي��ة وال��وج��دان��ي��ة 
اعتماد  نتيجة  حتققت  ق��د  وال�سلوكية 
اأفراد العينة على ال�سبكات اأثناء الثورات، 
وقال:« على م�ستوى التاأثرات املعرفية 
ا�ستطاعت اأن تقدم معلومات وتف�سرات 
اأدت  ب��ل  الثورات،   اأح����داث  م��ن  للعديد 
التاأثرات  م�ستوى  وعلى  حدوثها.  اإل��ى 
اأف��راد  ت�سعر  ا�ستطاعت اأن  الوجدانية، 
ي�سهمون يف احلوارات  ب��اأن��ه��م  ال��ع��ي��ن��ة 

والنقا�سات اخلا�سة مب�ستقبل الدولة.
يف  ك���ب���ر  دور  ل���ل�������س���رع���ة  ك����م����ا ك����ان 
م�ساهد  اأو  �سور  وج��ود  تطورها، وكذلك 
ف��ي��دي��و م�����س��ورة م�����س��اح��ب��ة ل��ل��خ��ر، اإل���ى 
حتيزها  وع��دم  الو�سيلة  مو�سوعية  جانب 
وق��درت��ه��ا على عر�ض  تقدمه  وال��ث��ق��ة مب��ا 

وجهات النظر املختلفة«.  
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

ما هو هدفك في الحياة؟
أين هو؟ كيف تصل إليه؟
لكل إنسان ناجح في حياته هدف:
يحدده.. يسعى إليه.. ويكافح من أجل تحقيقه
هل حددت هدفك أخي الطالب؟.. أختي الطالبة؟  

هدفي
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لقطات
من الجامعة:

عمارة حديثة 
تنطلق من عبق 
التراث.. وهندسة 
حدائق تحتضن 
الطبيعة وتحافظ 
على البيئة
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

الضغوط النفسية في العمل
رافع بن محمد الشهري 
 إدارة المتابعة

عن  النف�شية  ال�شغ�ط  ُتنحى  عندما 
ال��ع��م��ل؛ ف�����س��ي��ك��ون ال��ط��ري��ق مم��ه��دا 
بنف�ض  باأعمالهم  للقيام  للموظفني 
ط��ي��ب��ة وروح ع��ال��ي��ة ت��ت��وق اإل����ى اأع��ل��ى 
درجات النجاح والإنتاجية، كما ميكن 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م���ن ���ش��غ���ط 

العمل والعقبات التي تواجههم.
ول��ك��ن يف ظ���ل وج�����د ال�����ش��غ���ط 
النف�سية؛ فاإن تركيزهم ي�سعف ويقل 
ن�ساطهم؛ وهو ما يوؤثر �سلبا يف �سر 
العمل وقلة الإنتاجية، كما توؤدي اإلى 

ا�إحباط وتثبيط الهمم.
وق�����د ُي�������س���ط���ر امل����وظ����ف����ون اإل����ى 

امل��ج��ام��ات وال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال��ه��م على 
يلحقهم  ما  اإل��ى  بالإ�سافة  م�س�ض؛ 

من اأ�سرار نف�سية و�سحية. 
واأم����اال���������س����خ����ري����ة ب���امل���وظ���ف���ني 
وا�ستحقارهم،  واملراجعني،  والزماء 
وال���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��م ب����اأخ����اق ���س��ي��ئ��ة، 
وال���ت���ع���ايل ع��ل��ي��ه��م، وال���ن���ظ���ر اإل��ي��ه��م 
ب��ف��وق��ي��ة، وال��ت��ح��دث م��ع��ه��م ب��اأ���س��ل��وب 
غر لئق، ورفع ال�سوت عليهم، وعدم 
وغر  وعقلياتهم،  اإن�سانيتهم  احرتام 
ل  التي  املقيتة  الت�سرفات  م��ن  ذل��ك 
التي  الأم����ور  م��ن  تعد  ف��اإن��ه��ا  تنبغي؛ 

ت�ؤدي اإلى اإحباط امل�ظف.

ول����ي����ع����ل����م م������ن مي������ار�������ض ه����ذه 
وال��زم��الء  امل���ظ��ف��ن  على  ال�شغ�ط 
ال��ع��م��ل، وع��ل��ى النا�ض  وامل��راج��ع��ني يف 
يف امل��ج��ت��م��ع؛ ب���اأن���ه ���س��ي��ك��ون م��ن��ب��وذا 
منهم واإن جاملوه اتقاء �سره اأو لعدم 
فالكر�سي  م��ع��ه،  اجل���دال  يف  رغبتهم 
وي���وم  ل���ك  ي����وم  دول،  والأي�������ام  دوار، 
الإن�سان  ُي��ذك��ر  اأن  اأج��م��ل  فما  عليك، 

باخلر عندما يرتك عمله. 
التعاون  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ل��ذل��ك 
العمل،   اأ�سا�ض  واملوظفني  امل��دراء  بني 
لي�شري  النف�شية  ال�شغ�ط  من  بعيدا 

العمل على طريق النجاح.

الرأي الجامعي

ما بين البصر والبصيرة
احلمد هلل على نعمه واآلئه، وهو الذي 
حت�سى،  ول  ت��ع��ّد  ل  بنعم  علينا  م���ّن 
الب�سر،  نعمة  النعم  تلكم  جليل  وم��ن 
العامل اخلارجي  اإل��ى  بوابة  اإنها  حيث 
وم��ف��ت��اح اإل���ى ك��ث��ر م��ن امل���ع���ارف، ق��ال 
ب��ط��ون  اأخ��رج��ك��م م���ن  ت��ع��ال��ى: »واهلل 
لكم  وجعل  �سيئاً  تعلمون  ل  اأمهاتكم 
والأف����ئ����دة لعلكم  والأب�������س���ار  ال�����س��م��ع 
اأح����د مفاتيح  ف��ال��ب�����س��ر  ت�������س���ك���رون«؛  
العني  ه��ي  واأدات����ه  وامل��ع��رف��ة،  الإدراك 
ال��ت��ي ت��ب�����س��ر م���ا ح��ول��ه��ا، ل���رتى عر 
الطاقة،  م�سادر  م��ن  املنبعث  ال�سوء 

ولكن  الب�سرية.   املح�سو�سات  وت��درك 
ما العاقة بني الب�سر والب�سرة ؟

 ال��ب�����س��ر روؤي�������ة ع��ي��ن��ي��ة ب��ال��ن��ظ��ر 
ذات  من  فهي  الب�سرة  واأم��ا  احل�سي. 
اأن زيادة  اللغوية »ب �ض ر« غر  امل��ادة 
املبنى اأفادت زيادة يف املعنى، اإذ اإن الياء 
فعيل(  )�سيغة  اللغوية  اإف��ادات��ه��ا  م��ن 
زائدة  الب�سرة  اأن  يعني  مّما  املبالغة، 
معنى  اإل��ى  احل�سي  الب�سر  اإدراك  ع��ن 
بعد  اأط��ل��ق عليه  م��ا  اأك���رث عمقا، وه��و 

النظر، والعقل النافذ.
ال����ق����راآن ال���ك���رمي ن����ور ل��ل��ب�����س��ائ��ر 

د. آمال هاشم البرير
مجمع الطالبات برجال ألمع

لأن�����ه ي�����س��ت��ن��ه�����ض ال���ع���ق���ل، وم����ا اأك���رث 
باألفاظه  العقل  فيها  ورد  التي  الآي��ات 
والفعلية  ال�سمية  وم�ستقاته  املختلفة 
يتدبرون،  يتفكرون،  »يعقلون،  مثل: 
احلجر،  يب�سرون،  يعلمون،  يفقهون، 

الألباب«.
اأول  م����ن  ال���ت���ف���ك���ر  ك������ان  ل������ذا      
ب�سرة  ن��ور  التوحيد  اإن  اإذ  ال��ع��ب��ادات، 
اهلل  ملكوت  يف  والتدّبر  للتّفكر  نتيجة 
اأفا  اأنف�سكم  »ويف  تعالى:  قال  واآياته، 
ت��ب�����س��رون«، ف��ه��و اإب�����س��ار ع��ني ليكون 

دليا على ب�سرة قلب.
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اأ���س��م��ى م��ا يطلب يف احل��ي��اة،  ال��ع��ل��م 
مهما  ت���ي���اأ����ض   اأو  ت��ف��رت  اأن  واإي������اك 
واجهك من �سعوبات خال م�سرة 
خطواتنا  تتعرث  ما  فكثرا  تعلمك، 
يف احلياة ومنر بلحظات من ال�سعف 
لأننا  ال�ست�سام؛  اإلى  يقودنا  الذي 

جعلنا هذا الف�سل ي�سيطر علينا.
ل ت�سبح حبي�سا خليبات الأم�ض 
وجاهد  وانه�ض  ال�سعف،  وحلظات 
واج��ع��ل  للقمة،  ال��و���س��ول  ���س��رف  يف 
ك���ل ع����رثٍة واأمل م�����س��در ق����وٍة ل��ك؛ 
فالأنف�ض العظيمة حتول ف�سلها اإلى 

جناح.
 ل جتعل ما تواجهه من عقبات 
لنف�سك  وا���س��ن��ع  ي��ق��ف يف ط��ري��ق��ك 
وتو�سلك  ت�ساعدك  التي  ال��ظ��روف 
يف  وا�ستمر  عليها  وح��اف��ظ  للنجاح 
اأن  وت���ذك���ر  ت���ت���وق���ف،  ول  جن���اح���ك 
ان�سحبت  اإذا  عليك  �سي�سجل  ف�سلك 

و�سعفت مقدرتك.
ال��ت��ي تقودك  ال��ط��رق  ا���س��ع لكل 
تنظر  ول  ت��ي��اأ���ض  ول  ال��ن��ج��اح  اإل����ى 
ل��ك��ل امل��ح��ب��ط��ني يف ح��ي��ات��ك وارت����ق 
اأنه نهاية  بفكرك عن النجاح واعلم 
حتقيق  الى  و�سيقودك  �سجاعة  لكل 

اآمالك.
 ك������ن ب������اأح������ام������ك م���ت���ف���ائ���ا 
وط���م����ح���ا، واع�������رف ن���ق���اط ق���ت��ك 
لتقوية  ق��واك  بكل  وا���س��ع  و�سعفك، 
جتعلها   � األو  لديك  ال�شعف  نقاط 
على  ت��دخ��ل  اأو  ق��وت��ك  على  ت�سيطر 
خط جناحك وحاول تطويرها و�سع 
ت��ت��وق��ف عندها  م��واق��ف يف ح��ي��ات��ك 
لرتاجع ما قدمت ومدى ما حتقق 
ل��ك م��ن جن���اح، وم����اذا واج��ه��ك من 

�سعوبات وكيف تغلبت عليها.
وع��ن��د ك��ل جن���اح حت��ق��ق��ه تذكر 
جناحك  �سرقة  يريد  م��ن  هناك  اأن 
هذا؛ فا ترتكه يدخل على جناحك 
وي��ح��اول ت��ق��زمي ه��ذا ال��ن��ج��اح؛ لأن��ه 
م��ل��ك  ف���ه���و  ك�����ر  اأو  ����س���غ���ر  م���ه���م���ا 

ل�ساحبه.
ت����ذك����ر: ال���و����س���ي���ل���ة ال���وح���ي���دة 
ب��ق��وة حتى  ال���س��ت��م��رار  ه��ي  للنجاح 

النهاية.

العلم طريق النجاح
الطالبة جميلة مشقى

العلـوم واآلداب والمجتمع
برجال ألمع

ت�����س��ع��ى حل��ف��ظ م��ك��ان��ت��ه��ا ب���ني الأم�����م، 
ول�سيما يف هذا الع�سر الذي ت�سطرع 

فيه اللغات والثقافات.
لذلك ل بد من اإ�سدار ت�سريعات 
خا�سة تلزم العمالة الأجنبية الوافدة 
بتعلم اللغة العربية، �سواء املقيمني يف 
اإليها،  ال��ق��دوم  ال��راغ��ب��ني يف  اأم  ب��ادن��ا 
و����س���رورة ال��ت��ح��دث ب��ه��ا حت���ت طائلة 
ال��ق��ان��ون، واإل ف��ل��ي��غ��ادروا ال��ب��اد اأو ل 

يدخلوها اإل للزيارة املوؤقتة.
وه����ذا الق�����رتاح م��ن ���س��اأن��ه، متى 
ين�سر  اأن  ج����ادا،  تطبيقاً  تطبيقه  مت 
نف�سها،  القدوم  دول  يف  العربية  اللغة 
ك���ب���اك�������س���ت���ان وال���ه���ن���د واأف���غ���ان�������س���ت���ان 
ف�سا  و�سواها،  والفلبني  وبنغادي�ض 
ما  وه��و  بادنا،  مكانتها يف  تعزيز  عن 
يعني النهو�ض بها واإعاء �ساأنها لدى 
���س��واء، كما  العرب والأع��اج��م على حد 
اإلى  �سبيل،  باأي�سر  الإ�سام  ن�سر  يعني 
الكرى  العربية  الق�سايا  جانب تفهم 

لدى تلك ال�سعوب وتاأييدها.
وم�����ن �����س����اأن الق���������رتاح ال�����س��اب��ق 

حت��ر���ض الأم���م وال�����س��ع��وب احل��ي��ة على 
لغاتها، حر�سها على وجودها وعوامل 
م�ستودع  هي  فاللغة  ونه�ستها؛  قوتها 
ث��ق��اف��ت��ه��ا، و���س��ب��ي��ل وح��دت��ه��ا، وع��ام��ة 
مت���ي���زه���ا؛  ول����ذل����ك ف���ه���ي ُت���ع���ن���ى ب��ه��ا 
والفناء،  الف�ساد  عوامل  من  وت�سونها 
ومتدها باأ�سباب البقاء والنماء، �سبيلها 
يف ذلك اإبقاوؤها حية فاعلة على األ�سنة 
اأبنائها، ويف ال�سحافة وو�سائل الإعام 
وامل���ن���اه���ج ال��ت��ي ت��در���س��ه��ا ل��ل��ط��اب يف 
وتنفق  واجل��ام��ع��ات،  واملعاهد  امل��دار���ض 
اأجل  اأم���وال طائلة من  ذل��ك  �سبيل  يف 
تعليم الأجيال املتعاقبة من اأبنائها لغة 

اآبائهم واأجدادهم.
الأجانب  تعليم  على  حتر�ض  كما 
يفدون  الذين  وال�سائحني  وال�سيوف 
اإل��ي��ه��ا ل��غ��ت��ه��ا. وت��ن�����س��ئ ل��ذل��ك م��راك��ز 
ثقافية حملية واأخرى تابعة ل�سفاراتها 
دورات  وتعقد  ال��ع��امل،  دول  يف خمتلف 
مكثفة للراغبني يف تعلم لغتها بر�سوم 

ت�سجيعية اأو جمانية.
التي  احل��ي��ة  الأم����م  ت�سنع  ه��ك��ذا 

ت��در���ض  ال���ت���ي  امل����دار�����ض  اآلف  اإن�������س���اء 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وه���و م��ا يعني اإي��ج��اد 
العمل  ع��ن  للعاطلني  الوظائف  اآلف 
و�سواهم  العربية  اللغة  م��در���س��ي  م��ن 
من الإداري��ني، �سواء يف بادنا اأم باد 
ال����س���ت���ق���دام، وه����و م���ا ي�����س��ه��م ب�����س��ورة 
املايني  الأمية لدى  مبا�سرة يف حمو 
م���ن الأع�����اج�����م، ����س���واء م��ن��ه��م ال��ذي��ن 
الذين  اأم  العربية  ال��ب��اد  يف  يعملون 

يرغبون يف القدوم اإليها للعمل.
اأنه يعزز مكانة  واأهم ما يف الأمر 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب���ني ال���ل���غ���ات احل��ي��ة، 
املناف�سة واملزاحمة  وي�سعها يف مو�سع 
ول�سيما  واق��ت��دار،  بقوة  اللغات  لتلك 
يف الباد التي ترتبط دينيا وح�ساريا 
التخل�ض  جانب  اإل��ى  العربية،  بالدول 
امل�سار  الهجينة  العرجمية  اللغة  م��ن 
اإل��ي��ه��ا، وت��ن��ق��ي��ة ال��ل�����س��ان ال��ع��رب��ي من 
ال�����س��وائ��ب ال��دخ��ي��ل��ة ال��ت��ي ع��ل��ق��ت ب��ه، 
فتنه�ض اللغة من جديد اإلى م�ستويات 
ت��ل��ي��ق ب���ه���ا، وت���ل���ي���ق ب����الإ�����س����ام ال����ذي 

يخدمها وتخدمه.

النهوض 
باللغة 
العربية
د. إبراهيم بدر الخالدي

الرأي الجامعي

وداعا يا صرح 
التربية الشامخ

عوض بن علي الوهابي 
إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة 

العلم  ك�سب  �سبيل  يف  امتدت  ورحلة  تن�سى،  ل  درا�سية  مرحلة  هي 
واملعرفة، كان امل�سر يدفعه ال�سغف املتزايد عر ذلك الطريق املمتع 
بني ميادين املعرفة واخلرة، فثمارها املعرفة وقيم الرتبية واأ�س�ض 
التعلم ومهارات املمار�سة. اأحتدث عن هذه املرحلة املميزة واملوؤثرة، 
من منظوري وقراءتيو التي ق�سيتها يف كلية الرتبية بجامعة امللك 

خالد، وهي بحق �سرح ينب�ض باحلياة الرتبوية والعلمية.
بني اأروقة ذلك ال�سرح البارز، بني قاعاتها ومعاملها، وممراتها 
وم�سلياتها، كانت روح العطاء حا�سرة ومتفانية ومثمرة، كان املكان 
وي�ستجمع  اأط��راف��ه  ويلملم  النقية  ال���روح  تلك  م��ن  نب�سه  ي�ستلهم 
البناء  ن��واة  وهما  وط��ال��ب«،  »اأ�ستاذ  مركزها  ن�سطة  كخلية  اأقطابه 

وحمور توازنه.
وامل��ه��اري،  وال��رب���ي  املعريف  بالن�شاط  مليئا  العام  امل�شهد  ك��ان 
والأخ��وي  الإن�ساين  التعامل  روح  يف  تتج�سد  املحا�سن  ذروة  وكانت 
الطالب  بني  التمييز  عليك  ي�سعب  حتى  واأ�ساتذتهم،  الطاب  بني 
واأدب  واإخا�سه لطابه،  وكفاءته  الأ�ستاذ  توا�سع  اأثر  واأ�ستاذه من 

طالب العلم مع معلمه.
لقد كانت الروؤية وا�سحة لدى م�سوؤويل الكلية واأ�ساتذتها من 
البحث  وه��و  ال��درا���س��ي��ة،  مقرراتهم  تنفيذ  يف  النهج  �سامة  خ��ال 
اإيجابا حتى  والإث��راء والتو�سع وامل�ساركة والفاعلية، وهو ما انعك�ض 
التعلم واملعرفة واخلرة  اإذ بات  على تعاملهم الراقي مع طابهم؛ 
هي �سالة اجلميع؛ فيت�ساركون يف اإيجادها والأولوية للو�سول اإليها، 
وات��ف��اق  راأي  واخ��ت��اف يف  ث��ري  وجن��ده��م يف ح���وار م�ستمر ونقا�ض 
على اآخر، وهو ما اأ�سهم يف معرفة الطاب مب�سوؤولياتهم يف التعلم 

والبحث والتق�سي.
هذا املقال لي�ض �سوى حق اأ�سهد به ويخطه قلمي ك�سهادة على 
الع�سر وو�سم على اأدمي الزمن، �سهادة اأ�سوقها وفاءا واإن�سافا لأويل 
الف�ساء من  ال�سادة  ف�سل كبر علينا، بعد ف�سل اهلل تعالى، وهم 
النماذج  تلك  منهم  بالذكر  واأخ�����ض  عموما،  الرتبية  كلية  اأ���س��ات��ذة 
امل�سرقة وامل�سّرفة التي ت�سرفت باأنني كنت من بني طابهم؛ فلي�ض 
اأ�ستاذه ويدين بف�سله، فقد تعلمنا منهم  اأن ي�سكر  اإل  على الطالب 

الكثر ولو بلقاء عابر لثوان معدودات.
ودرو�سا عملية  تربية وقيما عظيمة  الثواين  تلك  اأجد يف  كنت 
للتوا�سع والتعامل الراقي واخللق النبيل مع ما ت�ستند اإليه من علم 

ومعرفة وخرة اأكادميية وا�سعة.
وطابها  باأ�ساتذتها  الرتبية  وكلية  فاجلامعة  م��ادح��ا؛  ل�ست 
عاي�سته،  جميا  واقعا  اأ�سف  بل  وثنائي  مدحي  اإل��ى  بحاجة  لي�سوا 
فقد  نوفيهم حقهم،  ولن  الكلية  من�سوبي  اأف��ذاذا من جميع  واأ�سكر 
اأ�سلها  اأثمرت جهودهم وهممهم وعطاءاتهم، فكانت ك�سجرة طيبة 

البذل وفروعها ممتدة.
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آل الشيخ للدعاة والعلماء:
اتقوا اهلل في فتاواكم

االقتصاد المعرفي 
والجامعات السعودية

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

لقد تطورت اأعداد ونوعية اجلامعات ال�سعودية اإذ ت�ساعف اأعدادها ثاث 
وع�سرات  واأه��ل��ي��ة  حكومية  جامعة   38 اإل���ى  لت�سل  ع��ام��ا   15 خ��ال  م���رات 

الكليات املهنية املتخ�س�سة .
كما ت�سكلت املوارد الب�سرية والتعليم لتكون عن�سرا اأ�سا�سيا للتناف�سية 
القت�سادية، ومت الرتكيز على تطوير العن�سر الب�سري من خال تطوير 
فيها، وكذلك  التقنيات احلديثة  واإدم��اج  العام  التعليم  التعلمية يف  املناهج 
ال��ت��دري�����ض  اأع�����س��اء هيئة  اأع�����داد ون��وع��ي��ات  ت��ط��وي��ر  ال���ع���ايل، ع��ر  التعليم 
على  �ساعدت  التي  املتميزة،  التحتية  والبنى  البتعاث،  وبرامج  واملوظفني، 
الدولية  القنوات  املن�سورة يف  الأبحاث والدرا�سات  اأرقام متميزة يف  حتقيق 
معاير  وارتفاع  الدولية  العتمادات  من  الكثر  على  واحل�سول  امل�سنفة، 

اجلودة.
كما اأن اململكة العربية ال�سعودية، منذ عام 2012، تت�سدر �سنويا امل�سهد 
العربي �سمن خريطة البحث العلمي العاملية بعد حتقيقها املعاير الازمة 
ون�سبة  املحلي،  الناجت  العلمي من  البحث  الإنفاق على  ن�سبة  املرتكزة على 
اإلى عدد ال�سكان، وحجم قيمة الإنفاق على البحث العلمي ح�سب  العلماء 
اأوردته املجلة ال�سهرة »باتيل« للبحث والتطوير ال�سادرة عن موؤ�س�سة  ما 

»باتيل« للدرا�سات يف الوليات املتحدة المريكية.
للحقوق  العاملية  »املنظمة  ف��ذك��رت  الفكرية،  امللكية  حقوق  ع��ن  اأم��ا   
ال�سعودية  تقدمها  التي  الخ���رتاع  ب��راءة  طلبات  ع��دد  اأن   wipo الفكرية« 

�سنويا تتجاوز جمموع طلبات كل الدول العربية.
كما �سعت اململكة بكل قوة لتعزيز دور اجلامعات واهتمامها يف خدمة 
مراكز  تطوير  خ��ال  من  املعريف  القت�ساد  م�ستوى  ورف��ع  العلمي  البحث 
البحث العلمي فيها، واألمناط التط�ير يف احلدائق العلمية وحدائق التقنية 
للبرتول  فهد  امللك  بجامعة  للتقنية  الظهران  وادي  ومنها  وحا�سناتها، 
وم�سروع  �سعود،  امللك  بجامعة  الريا�ض  ووادي  ك�سب  وم�سروع  وامل��ع��ادن، 
بجامعة  مكة  ووادي  عبدالعزيز،  امللك  بجامعة  املتطورة  العلمية  احلديقة 
اأم القرى وغرها. وهذا كله حقق العديد من القفزات النوعية يف جمال 

ا�ستثمار وتعزيز القت�ساد املعريف يف هذه الدولة وفقها اهلل ورعاها.

إتجاهات

محمد إبراهيم

ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة  ال���ع���ام  امل��ف��ت��ي  اأك����د 
العلماء،  كبار  هيئة  رئي�ض  ال�سعودية، 
ال�سيخ عبد العزيز اآل ال�سيخ، اأن اململكة 
بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�ساعدت  عبدالعزيز  بن  �سلمان  املظفر 
بكل جد يف توحيد الأم��ة، وعدم قبول 
الوقوف مع  كان  اإذ  ع��دوان عليها؛  اأي 
الأم�����ة م��وق��ف��ا م�����س��رف��ا ���س��د ال���ع���دوان 
والظلم، وبذل امل�ساعدات املالية يف كل 

حني.
ووج����ه امل��ف��ت��ي خ��ط��اب��ا ل��ك��ل دع���اة 
الأمة والعلماء، خماطبا املفتني بقوله: 
اهلل  اأن  واعلموا  فتواكم،  اهلل يف  »اتقوا 
اأن هذا  به«، مبينا  اأفتيتم  �سائلكم عما 
اأن  م��وؤك��دا  عظيمة،  فنت  ع�سر  الزمن 
»ال�سعودية هي حكومة قائمة بواجبها، 
مبا  ق��وي��ة  ت���زال  ول  امل�سلمني،  وق��ب��ل��ة 
ت��ع��ط��ي م��ن اأم�����وال وخ����رات وح��ر���ض 

جلمع كلمة الأمة و�سفها«.
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ل����ق����اء امل��ف��ت��ي 
مب���ن���زل���ه، ����س���ي���وف وب���اح���ث���ي امل���وؤمت���ر 
ال�����دويل ل��ل��رح��م��ة يف الإ�����س����ام، ال���ذي 
اخ��ت��ت��م اأع��م��ال��ه اأخ����را ب��ج��ام��ع��ة امللك 
ك��ب��ار علماء  ���س��ع��ود، بح�سور ع��دد م��ن 

امل�سلمني.

كلمات ترحيب
كلمته،  م�ستهل  يف  ال�سيخ  اآل  ورّح����ب 
قبل  النا�ض  »ك��ان  وق���ال:   ، بامل�ساركني 
متعادين،،  متناحرين  اأع��داء  الإ���س��ام 

اأفكاره؟ ما هي �سرته؟ ما هي اأحواله؟ 
ما هي اأعماله؟ ما هي �سخ�سيته؟

ذل��ك، هل  ت�ستبينوا من  اأن  فيجب 
�ساحلة،  غ��ر  اأو  �ساحلة  ال��دع��وة  ه��ذه 
و���س��ع��ارات جاهلية  ب��دع��وات  ك��م خدعنا 
وظنها البع�ض حقيقة، ولكنها �سراب ل 
خر فيه، ودعوات م�سللة اأوجبت �سعف 
الأمة وا�ستكانتها وتاآمر الأعداء عليها، 
اأعدائها، وكل هذا  بيد  وجعل م�سرها 

ب�سبب الذنوب واملعا�سي«.
ووا�سل اآل ال�سيخ: »اأيها املُفتون: 
اأن  واع���ل���م���وا  ف���ت���واك���م  يف  اهلل  ات����ق����وا 
فتحروا  ب��ه،  اأفتيتم  عما  �سائلكم  اهلل 
يف ف���ت���واك���م ات���ب���اع ال���ك���ت���اب وال�����س��ن��ة، 
ا�ستطاعتكم  ق��در  ذل��ك  والج��ت��ه��اد يف 
وما اأ�سكل عليكم فاإن الإخوة يف اللجنة 
معكم«،  للتعاون  م�ستعدون  العلمية 
اإل��ى اهلل  م�سددا على ���س��رورة ال��دع��وة 

على علم وب�سرة

النهوض بالدعوة
ب��ال��دع��وة  بالنه�سة  ال�����س��ي��وف  وط��ال��ب 
وال���ت���و����س���ي���ل ل��ل��م��ج��ت��م��ع وا����س���ت���غ���ال 
و�سائل الإع���ام يف ب��ث اخل��ر وال��ه��دى 
النا�ض عن  اإلى �سرف  داعيا  والتوجيه، 
وو�سائل  ال�سيئة  »امل��واق��ع  اإل��ى  الإ�سغاء 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي امل��ل��ي��ئ��ة باحلقد 
واخل����ب����ث و�����س����وء الأخ��������اق وحم���ارب���ة 
اأي��دي  على  والف�سيلة  والقيم  العقيدة 
والإ���س��ام منهم  الإ���س��ام  اأنا�ض يدعون 

براء«.
وع���ن بع�ض ال��ف��رق ال�����س��ال��ة، ق��ال 

كلها  الفنت  الإ���س��ام خفتت  ج��اء  فلما 
النا�ض،  وزال��ت، واأ�سبح هو احلكم بني 
بعد اأن كانوا يتحاكمون اإلى اجلاهلية 
والعادات القبلية؛ فالعامل غر العربي 
م��ا ب��ني ف��ار���ض وال�����روم، كلها ع���داوات 
به  فجمع  بالإ�سام  اهلل  فجاء  واإح���ن، 
ال��ق��ل��وب ووح����د ب���ه ال�����س��ف وه����دى به 
اخل��ل��ق اإل����ى ك���ل خ���ر، ف��اأع��ظ��م النعم 

واأجلها اأن األف اهلل بني قلوبنا.
املوؤمنون  »اإمن��ا  تعالى:  اهلل  وق��ال 
اإخوة«، هوؤلء الإخوة من جميع اأقطار 
ال��دن��ي��ا ك��ل��ه��م، وهلل احل��م��د، ع��ل��ى قلب 
واح����د، وك��ل��ه��م م��وح��دون و���س��اع��ون يف 
ال��دع��وة اإل��ى اهلل، وال��دف��اع عن الدين، 

وتبيني احلق من الباطل«.

تأليف القلوب
األ����ف  »الإ������س�����ام  ال�������س���ي���خ:  اآل  وت����اب����ع 
ال�سف،  ووح��د  الكلمة،  وجمع  القلوب 
»وامل��وؤم��ن��ون  تعالى:  بقوله  م�ست�سهدا 

واملوؤمنات بع�سهم اأولياء بع�ض«.
ب��اإخ��وان��ن��ا  ل���ق���اءن���ا  »اإن  واأردف: 
ال��ع��ل��م��اء دائ���م���ا ي��زي��دن��ا م��ع��رف��ة بهم 
وات�����س��ال وت��ع��اون��ا م��ع��ه��م، وال��رئ��ا���س��ة 
ال��ع��ام��ة ل���اإف���ت���اء م�����س��ت��ع��دة ل��ل��ت��ع��اون 
الدنيا على ما  اأق��ط��ار  اإخ��وان��ن��ا يف  م��ع 
ي����ري����دون. امل��ف��ت��ون ���س��ن��ت��ع��اون م��ع��ه��م، 
ات�سال  له  من  وكل  واملثقفون،  الدعاة 
ب����ك����م؛ ف���ن���ح���ن يف ال���رئ���ا����س���ة ال���ع���ام���ة 
لاإفتاء م�ستعدون للتعاون معهم و�سد 
فاإنهم  بهم،  ال�سلة  وتقوية  ع�سدهم 

على خر وعافية«.

عصر الفتن
يف  ال��رح��م��ة  م��ن  اأن  ال�سيخ  اآل  واأو����س���ح 
الإ���س��ام دع��وة اخللق اإل��ى اهلل،  وق��ال: 
»اإن هذا الدين يهدي اإلى احلق والعدل 
والإن�����س��اف وال�����س��ام؛ فهو دي��ن املحبة 
وامل����ودة، دي��ن ال��رح��م��ة، دي��ن اأ���س��ل��ح اهلل 
ال��ع��امل �سنني  ب��ه  ال��ع��امل كله، فحكم  ب��ه 
ع����دي����دة ب���ال���ع���دل والإن���������س����اف وق���ي���ام 

الواجب«.
وتابع: »اإننا يف هذا الع�سر املبارك 
نتعر�ض لفنت عظيمة وم�سائب كبرة 
ع���ّم���ت ب����اد امل�����س��ل��م��ني ك��ل��ه��ا، ب��اأ���س��ب��اب 
انخداع  وب�سبب  علينا،  الأع���داء  ت�سلط 
ال�سالة،  والأف��ك��ار  الآراء  بتلك  اأبنائنا 
وانتهكوا  ال��دم��اء  �سفكوا  ب�سببها  ال��ت��ي 
الأع����را�����ض، ون��ه��ب��وا الأم�������وال واأخ���ل���وا 
زالت  وم��ا  الأم��ة�  فيها  واأ�سعفوا  ال�سبل 
اهلل  ما  واأ�سرارها  م�سائبها  من  تعاين 

به عليم«.
الق�ساء  ميكن  ل  »ف��نت  واأ����س���اف: 
ثم  وع����ا،  ج��ل  اهلل  ب��ت��وف��ي��ق  اإل  عليها 
فعلماء  كلمتها،  واجتماع  الأم��ة،  بتاآلف 
اإل���ى الإ���س��ام واملفتون  الأم���ة وال��دع��اة 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، ي��ج��ب اأن  والأئ����م����ة يف 
ي��ك��ون م��ن م�����س��وؤول��ي��ت��ه��م ت��وع��ي��ة الأم���ة 
وت��ب�����س��ره��ا وحت���ذي���ره���ا م����ن م��ك��ائ��د 
اأع����داء اهلل ل��ه��ا، ف���اإن اهلل ي��ق��ول: »ودوا 
اأن  ي��ودون  لو تكفرون كما كفروا«، فهم 
نعمتنا،  ي�سلبونا  واأن  ديننا  عن  ي�سلونا 
الآراء  ه����ذه  اإل�����ى  ن��ن�����س��اع  األ  ف��ي��ج��ب 
اأن  يجب  امل�سللة،  وال��دع��وات  اجلاهلية 
ك��ل دع���وة، م��ا هي  ن�ستبني م��ن �ساحب 

فكر

غ���زوا  ال���ذي���ن  ه�����وؤلء  »اإن  ال�����س��ي��خ:  اآل 
واأق��ام��وا جامعاتهم  الإ���س��ام��ي  ال��ع��امل 
وي�سروا  الأمة  ليخدعوا  وح�سينياتهم، 
ي�سلحونها  اأن���ه���م  ل��ه��ا  وي���ظ���ه���روا  ب��ه��ا 
وعقيدتها  اأخ��اق��ه��ا  يف�سدون  ولكنهم 
اإف�ساد  يف  وي�سعون  اقت�سادها  ويدمرون 
الأم������ة واإ����س���ال���ه���م، ف���ا خ���ر ف��ي��ه��م، 
ال�سعوب معهم  املرير وجتربة  وواقعهم 
دل���ت ع��ل��ى اأن��ه��م ق���وم ف�����س��اد لي�سوا ق��وم 
�ساح وق��وم ع��دوان ل قوم �سام وقوم 
اأه��ل ع��دل فاحلذر احل��ذر من  ظلمة ل 
ك���ل ه�����وؤلء امل���دع���ني، الإ�����س����ام ع��ق��ي��دة 
ب��اجل��وارح  ن��اط��ق وع��م��ل  قلبية ول�����س��ان 
ل�سانه  م��ن  امل�سلمون  �سلم  م��ن  وامل�سلم 
وي����ده وامل���وؤم���ن م���ن اأم���ن���ه ال��ن��ا���ض على 

دمائهم واأموالهم«. 
الرحمة،  ال�سيخ مبوؤمتر  اآل  واأ�ساد 
ه��ذا الجتماع  ف��ق��ال: »احل��م��د هلل على 
امل���ب���ارك، م���ن اآ���س��ي��ا م���ن اإف��ري��ق��ي��ا، من 
اأوروبا، كل هذا وهلل احلمد مما يدل على 
عظمة الإ�سام واأنه دين الوحدة ودين 

ال�سام ودين العدل ودين الإخاء«.

نتعرض لفتن 
عظيمة ومصائب 
كبيرة عمت بالد 

المسلمين لتسلط 
األعداء علينا 

وانخداع أبنائنا 
باآلراء واألفكار 

الضالة التي 
بسببها سفكوا 

الدماء وانتهكوا 
األعراض ونهبوا 

األموال وأخلوا 
السبل وأضعفوا 

األمة
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ

دراسة تحذر من خطر االستعانة
بمصادر خارجية في تكنولوجيا المعلومات

أحمد العياف

العلوم  كلية  امل�����س��ارك يف  الأ���س��ت��اذ  اأج���رى 
امل���ال���ي���ة والإداري����������ة، )ق�����س��م امل��ح��ا���س��ب��ة(، 
عبدال�سام  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة، 
اأب��������و م���و����س���ى درا������س�����ة اه���ت���م���ت مب���زاي���ا 
وخم��اط��ر ال���س��ت��ع��ان��ة مب�����س��ادر خ��ارج��ي��ة 
املن�ساآت  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  لنظم 

ال�سعودية، ف�سلها على النحو التايل:

فترة السبعينيات 
ا�ستعانة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ال�سبعينيات،  منذ 
مب�������س���ادر خ���ارج���ي���ة ل��ن��ظ��م ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل��ع��ل��وم��ات، ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��ت م���ن الأم����ور 
�سركة  الذي حققته  النجاح  بعد  ال�سائعة 

اإي�ستمان كوداك يف ذلك املجال. 

المخاطر المحتملة 
مب�سادر  ال���س��ت��ع��ان��ة  ق���رار  ات��خ��اذ  عملية 
املحتملة،  املخاطر  من  تخلو  ل  خارجية 
ومن ثم يتعني �سرورة البحث يف ت�سارك 
ذات  الإداري���ة  وامل�ستويات  الأق�سام  جميع 
ال�ستعانة  خ��ي��ار  ال��ن��ظ��ر يف  ع��ن��د  ال�����س��ل��ة 
تكنولوجيا  لأن�����س��ط��ة  خ��ارج��ي��ة  مب�����س��ادر 

املعلومات.

 تعريف المصطلح 
ي�������س���ر م���ف���ه���وم ال����س���ت���ع���ان���ة مب�������س���ادر 
خارجية اإلى اإ�سناد بع�ض اأو كل الوظائف 
املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة  والأن�سطة 
املوردين  اأكرث من  اأو  اإلى واحد  بال�سركة 

اخلارجيني.
يعنى  امل�سطلح  اأن  ال��ب��ع�����ض  وي���رى 
والإيجارات طويلة  الأ�سول،  نقل  بعملية 
اإدارة  وم�����س��وؤول��ي��ة  وامل���وظ���ف���ني  الأج�������ل، 
بتكنولوجيا  املتعلقة  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي 

اإل��ى  ال����واردة  وم��ق��دم��ي اخل��دم��ات املعنية 
اأربعة اأنواع من العاقات هي:

• عاقة ب�سيطة )بني عميل ومورد 
واحد للخدمات(.

• عاقة متعددة امل�سادر )بني عميل 
واح�����د وع�����دد م���ن امل�������س���ادر م����وردي 

اخلدمة(.
• ع���اق���ة م���ت���ع���ددة ال���ع���م���اء )ب��ني 
ع�����دد م����ن ال���ع���م���اء وم�������ورد واح����د 

للخدمات(.
ع�����دد  م�����ع�����ق�����دة )ب���������ني  ع������اق������ة   •
م����ن ال���ع���م���اء وع������دد م����ن م�����وردي 

اخلدمات(.

أنشطة االستعانة 
• اختيار واح��د اأو اأك��رث من م��وردي 

اخلدمات.
• ب��ن��اء وه��ي��ك��ل��ة ال��ع��اق��ة اخل��ا���س��ة 

بال�ستعانة مب�سادر خارجية.
عن  النا�سئة  ال��ع��اق��ة  ت��ل��ك  اإدارة   •

ذلك.

نتائج الدراسة
خارجية  مب�����س��ادر  ال�ستعانة  م��زاي��ا  اأه���م 
يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ن��ظ��م  خل��دم��ات 

املن�ساآت ال�سعودية تتمثل مبا يلي:
• ت��ع��زي��ز ق����درات امل��ن�����س��اآت يف جم��ال 

تكنولوجيا املعلومات.
• اإم��ك��ان��ي��ة احل�����س��ول ع��ل��ى خ��دم��ات 
اأك�������رث ج�������ودة م����ن ت���ل���ك ال����ت����ي ي��ت��م 

اإنتاجها داخليا.
• ال�ستفادة من خرات املتخ�س�سني 
يف جمال نظم املعلومات لدى موردي 

اخلدمات.
ال����ت����ق����ادم  ت���خ���ف���ي�������ض خم�����اط�����ر   •

التكنولوجي.

املعلومات من الأق�سام الداخلية لل�سركة، 
وهو  ثالث خارجي،  اإل��ى طرف  وحتويلها 

مورد تلك اخلدمات.

قرارات ذات صلة
مب�سادر  ال�ستعانة  م�سطلح  ويت�سمن 
املعلومات  تكنولوجيا  خل��دم��ات  خارجية 
اأنواعا من القرارات املتعلقة مب�سادر اأداء 
خدمات نظم تكنولوجيا املعلومات، وهي:

ال����س���ت���ع���ان���ة مب���������س����ادر داخ���ل���ي���ة   •
خلدمات تكنولوجيا املعلومات.

• انتقائية م�سادر متعددة خلدمات 
تكنولوجيا املعلومات.

لأداء  ال�ستعانة مب�سادر خارجية   •
جميع خدمات تكنولوجيا املعلومات 

بال�سركة.
ال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي  ال�����ت�����ح�����ال�����ف   •

)امل�سروعات امل�سرتكة(.

العقود المتعلقة باالستعانة 
ح����ددت ال���درا����س���ة اأرب���ع���ة م��ع��اي��ر ميكن 
العقود  نوع  تبويب وحتديد  اأ�سا�سها  على 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال���س��ت��ع��ان��ة مب�����س��ادر خ��ارج��ي��ة 
امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  خ���دم���ات  لأداء 

بال�سركة، وهي:
)ان��ت��ق��اء  اخل����دم����ات  اأداء  درج�����ة   •

خدمات واأن�سطة معينة(.
• الوا�سطة )مورد واحد عميل �سركة 

اأو عدد من املوردين والعماء(.
• امللكية )مملوكة كلياً اأو جزئياً من 

قبل ال�سركة اأو من اخلارج(.
• الإطار الزمني )ق�سرة اأو طويلة 

الأجل(.

عالقات التعاقدات 
تبوب التعاقدات على اأ�سا�ض عدد العماء 

اأه�����م خم���اط���ر ال���س��ت��ع��ان��ة مب�����س��ادر 
تكنولوجيا  ن��ظ��م  خل��دم��ة  خ��ارج��ي��ة 

املعلومات تتمثل بالأمور الآتية:
• ع����دم ال����ت����زام م������وردي اخل���دم���ات 

بالبنود الواردة يف العقود.
على  باملحافظة  املتعلقة  امل�سكات   •

�سرية واأمن املعلومات.
فقدان  نتيجة  املحتملة  اخل�سائر   •
ب��ع�����ض اأ������س�����رار ال�������س���رك���ة وامل��ل��ك��ي��ة 

الفكرية.
احلفاظ  على  املن�ساآت  ق���درة  ع��دم   •
ع���ل���ى امل������ه������ارات امل���ه���ن���ي���ة وف����ق����دان 
نظم  اإدارات  يف  البتكار  على  القدرة 

املعلومات.
• ع�����دم ال���ت���اأه���ي���ل ال����ك����ايف مل��وظ��ف��ي 
م��������وردي اخل�����دم�����ات، وع�������دم ق����درة 
ال�ستجابة  ع��ل��ى  اخل��دم��ات  م����وردي 
العار�سة وغر املتوقعة للم�سارك يف 

نظم املعلومات.
• ف���ق���دان ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى اجل����ودة 
واجل�������دول ال���زم���ن���ي مل�����س��اري��ع نظم 

املعلومات يف املن�ساآت ال�سعودية.
تقوم  ال�سعودية  امل��ن�����س��اآت  غالبية   •
ال��ك��ل��ي��ة  اأو  اجل���زئ���ي���ة  ب��ال���س��ت��ع��ان��ة 
مب�سادر خارجية لأداء وظائف نظم 

تكنولوجيا املعلومات.
• ت�سعر املن�ساآت اخلدمات على اأ�سا�ض 
الفعلية،  التكلفة  اأو  الفعلية  التكلفة 
�سعر  اأو  تعلية،  ن�سبة  اإليها  م�سافا 

ثابت ومقطوع.
• م��ع��ظ��م امل���ن�������س���اآت مت��ت��ل��ك م�����وارد 
بينما  ال���ب���ي���ان���ات،  م���راك���ز  وم����راف����ق 
مي��ت��ل��ك ع�����دد ق��ل��ي��ل م��ن��ه��ا اأ����س���ول 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��م��ث��ل��ة يف 

الأجهزة واملعدات والرامج.
• ت��ع��ت��م��د امل���ن�������س���اآت الأخ��������رى ع��ل��ى 
اأو ع��ل��ى ج��ه��ات  م������وردي اخل����دم����ات 
اأخرى لتوفر وتاأمني تلك  خارجية 

الأجهزة واملعدات والرامج.
• ن�سبة عالية من املن�ساآت ال�سعودية 
خارجية  مب�سادر  بال�ستعانة  تقوم 
ل���ت���ط���وي���ر و����س���ي���ان���ة ال���رجم���ي���ات 
متكاملة  نظم  وت��ط��وي��ر  والأج���ه���زة، 
تدريب  اإل��ى  بالإ�سافة  للمعلومات، 
ال�سليم  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني 

لتلك النظم.

التوصيات 
• اإجراء درا�سات مقارنة للتعرف على 
مب�سادر  ال�ستعانة  وخم��اط��ر  م��زاي��ا 
املعلومات  تكنولوجيا  لنظم  خارجية 
ال���ت���ع���اون  جم���ل�������ض  دول  ب���ع�������ض  يف 

اخلليجي.
• ���س��رورة درا���س��ة حم����ددات ق���رارات 
ال�ستعانة اأو عدم ال�ستعانة مب�سادر 
خارجية لنظم تكنولوجيا املعلومات.

• �����س����رورة ال��ت��و���س��ل اإل�����ى من�����وذج اأو 
اأن�سطة  اأداء  لتقومي  منا�سب  مقيا�ض 
ال���س��ت��ع��ان��ة مب�����س��ادر خ��ارج��ي��ة لنظم 
جمل�ض  دول  يف  املعلومات  تكنولوجيا 

التعاون اخلليجي وال�سرق الأو�سط.
• اإم���ك���ان���ي���ة درا�����س����ة ب��ع�����ض ح���الت 
النجاح والف�سل لا�ستعانة مب�سادر 
خارجية لنظم تكنولوجيا املعلومات 
يف بع�ض الدول النامية بهدف تعزيز 
ع���وام���ل ال���ن���ج���اح وت�����ايف م�����س��ب��ب��ات 
ال���ف�������س���ل، مب����ا ي��ح��ق��ق ال����س���ت���خ���دام 

الأمثل للموارد القت�سادية.
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أساتذة

تقى ويقين

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

من الأ�سياء التي يحق لنا اأن نفخر بها يف اململكة، عمليات ف�سل 
ببع�ض،  ملت�سق  وبع�سهم  يولدون  الذين  ال�سياميني  التوائم 
وذلك اإجناز طبي  غر م�سبوق حققته اململكة منذ العام 1٩٩0، 
وباأكرث من 30 عملية ملا يقارب 11 جن�سية  كان اآخرها الطفلتان 

ال�سوريتان »تقي« و »يقني«.
وال��ت��ي  اململكة  جت��ري��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ج��ان��ي��ة  العمليات  ه���ذه  اإن 
جعلتها رائدة يف هذا املجال، تظهر اإميان قادتها و�سعبها باأهمية 
اأن  اأنها حتمل دللة وا�سحة على  بذل العون للمحتاجني، كما 
ال�سعودية باد �سام وتكافل ل دار حرب ود�سائ�ض، تنه�ض بدور 
الأجنا�ض  كافة  اإل��ى  اخل��ر  اإي�سال  اإل��ى  وت�سعى  عاملي،  اإن�ساين 
وهي  م�سهودة.  ال�سدد  هذا  يف  ومواقفها  متييز،  دون  الب�سرية 
القيم  اإع���اء  ال��ع��امل يف كيفية  ب��ه  ت��ق��دم م��ث��ال يحتذي  ب��ذل��ك 

واملعاين الإن�سانية النبيلة.
بها  ي��ق��وم  والطويلة  والدقيقة  اخل��ط��رة  العمليات  ه��ذه 
وال��ق��درة،  بالكفاءة  يتميزون  كامل  �سعودي  وفني  طبي  فريق 
باأدق  واخلرة والتمر�ض اجليد يف خمتلف التخ�س�سات للقيام 

العمليات اجلراحية. 
متر  باأنها  العمليات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يف  ال�سعوبة  وتكمن 
مبراحل عدة قد ت�ستغرق �سنة كاملة اأو اأكرث، واململكة العربية 
ال�سعودية عندما تبنت هذا النوع من العمليات ومل تفر�ض اأية 
اإليه  �شعت  ال��ذي  هدفها  ك��ان  الف�شل،  عمليات  �إج��راء  �شروط 
اإن�سانيا بحتا، وهي بذلك قد فتحت بادرة اأمل لكل هذه احلالت، 
اأدق  باأن هناك من يهتم بحالهم، ويجري لهم  املعنيون  لي�سعر 
ول  ال���دولرات  مايني  تكلف  اأنها  رغ��م  مقابل،  دون  العمليات 

تتوافر اإل يف مراكز حمددة يف العامل.

وقفة

حدثنا عن طرق ف�صل وتنقية
ودرا�صة الرتكيب الفراغي

والتخليق احليوي للمنتجات 
الطبيعية؟

من  الطبيعية  املنتجات  ا�ستخا�ض  يتم 
ال��ن��ب��ات��ات اأو م��ن ال��ك��ائ��ن��ات ال��ب��ح��ري��ة اأو 
املنتجات  تلك  على  وللح�سول  الدقيقة. 
اإلى  على �سبيل املثال يتم تقطيع النبات 

اأجزاء ثم يطحن. 
ب��ع��د ذل���ك ي��ت��م م��ع��اجل��ة الأج�����زاء 
امل���ط���ح���ون���ة ب�����الأث�����ر ال�����ب�����رتويل، ث��م 
با�ستخدام  ال���س��ت��خ��ا���ض  عملية  ت��ت��م 
امل���ذي���ب���ات امل��ن��ا���س��ب��ة م��ث��ل ال��ك��ل��ورف��ورم 

والإيثانول واملاء.
الف�سل  تقنيات  اأح��د  ات��ب��اع  يتم  ث��م 
»كروماتوجرافيا العمود� كروماتوجرافيا 
ال��ط��ب��ق��ة ال��رق��ي��ق��ة )ك����روم����ات ج��راف��ي��ا 
الغازي«  ال�سائل  الورق( كروماتوجرافيا 

لف�سل مكونات اخلليط.
ال���ت���ع���رف ع��ل��ى  ي���ت���م  ال���ن���ه���اي���ة  ويف 
الرتكيب الكيميائي للمنتجات الطبيعية 

التي مت ف�سلها، بالأ�ساليب التالية:
»ت��ع��ي��ني  ال���ف���ي���زي���ائ���ي���ة  • ال����ط����رق 
الن�����س��ه��ار، تعيني درج���ات  درج����ات 
الغليان،  درا�سة الفعالية ال�سوئية،  

الخ«.
• الطرق الكيميائية كاإجراء بع�ض 
حتدد  التي  الكيميائية  التفاعات 
املوجودة  الفعالة  املجموعات  هوية 
حت�سر  اأو  ال��ط��ب��ي��ع��ي  امل���رك���ب  يف 

بع�ض امل�ستقات لنف�ض املركب«.
طيف  »حتليل  الطيفية  الطرق   •
الأ����س���ع���ة حت���ت احل����م����راء وحت��ل��ي��ل 

خالد العمري

امل�ساعد  الع�سوية  الكيمياء  اأ���س��ت��اذ  اأك���د 
اأبرز  اأن من  ف��ودة  اأحمد حممود  الدكتور 
ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال��ط��ال��ب يف 
التخ�س�ض، عدم حتديد الهدف من بداية 
اللتحاق باجلامعة، وكذلك عدم حت�سيل 

الدرو�ض اأول باأول.
واأ���س��ار ف��ودة يف ح��وار مع »اآف���اق« اإلى 
اأن ال��غ��ي��اب امل��ت��ك��رر ي���وؤدي اإل���ى ع��دم ق��درة 

الطالب على التح�سيل اجليد.

ما الذي دفعك 
لتخ�ص�س الكيمياء؟

علم الكيمياء يرتبط ارتباطا وثيقا بكثي��ر 
العلوم  وخ�سو�سا  الأخ�����������رى،  العلوم  م��ن 
ال�سيدلنية والدوائية والنباتية وغي��رها، 
الفق���ري  العمود  الكيمياء  علم  يعد  كما 
ا�ستثناء،  ب��ا  احل��دي��ث��ة  ال�س��ناعات  ل��ك��ل 
الكيمياء يوفر  اأن تخ�س�ض  اأعتقد  واأي�سا 

فر�ض عمل خلريجيه. 

ما عوامل جودة ومعايري
املنتجات الطبيعية؟

تعتمد جودة املنتجات الطبيعية على مدى 
فعاليتها، كعاج لبع�ض الأمرا�ض، فهناك 
بع�ض املنتجات الطبيعية التي لها تاأثرات 
ال��ذي   »Taxol« ال��ت��ك�����س��ول  ك��ع��اج  ف��ع��ال��ة 
وي�ستخدم   »Plant alkaloid« ك�  ي�سنف 
حتت ال�سم التجاري »Paclitaxel« كعاج 
وال��رئ��ة  واملبي�ض  ال��ث��دي  ل�سرطان  ف��ع��ال 
وامل��ث��ان��ة وال��رو���س��ت��ات��ا و���س��رط��ان اجل��ل��د 

و�سرطان املريء. 

املغناطي�سي  ال��ن��ووي  ال��رن��ني  طيف 
البعد  ذات  والكربون  للهيدروجني 
والبعدين وحتليل مطياف الكتلة«.

ك��م��ا مي��ك��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى التخليق 
ب��اإج��راء  الطبيعية  للمنتجات  احل��ي��وي 
با�ستخدام  الكيميائية  التفاعات  بع�ض 
يتم  حتى  امل�سعة  العنا�سر  نظائر  بع�ض 
امل��واد  ملعرفة  وال��ن��واجت  املتفاعات  تتبع 

البادئة.

ما تقييمك للمخاطر واالأعرا�س 
اجلانبية للمنتجات الطبيعية؟

املنتجات  بع�ض  اأهمية  م��ن  ال��رغ��م  على 
فاإن  الأمرا�ض  الطبيعية يف عاج بع�ض 
اأ�سرارا مثل نبات الع�سار الذي  لبع�سها 
اململكة وينمو يف  اأنحاء  ينت�سر يف معظم 

خمتلف اأنواع الرتبة.
ف��ال��ع�����س��ارة ال��ل��ب��ن��ي��ة امل����وج����ودة يف 
ج��م��ي��ع اأج�����زاء ه���ذا ال��ن��ب��ات ���س��ام��ة، واإذا 
ت�سبب  فقد  العني  الع�سارة  تلك  اأ�سابت 
�سوكة  اإيفوربيا  ن��ب��ات  وك��ذل��ك  ال��ع��م��ى، 
امل�سيح »Euphorbia milii« الذي يخرج 
ال�سائل  وه���ذا  حليبي،  �سائل  �ساقه  م��ن 
�سام اإذا ما اأُكل وقد يتح�س�ض اجللد عند 

مام�سته لهذه املادة.

ما ال�صعوبات التي يواجهها
الطالب يف التخ�ص�س؟

م���ن اأه�����م ال�����س��ع��وب��ات ال���ت���ي ي��واج��ه��ه��ا 
ال��ط��ال��ب يف ال��ت��خ�����س�����ض، ع����دم حت��دي��د 
باجلامعة،  اللتحاق  ب��داي��ة  م��ن  ال��ه��دف 
باأول،  اأول  الدرو�ض  وكذلك عدم متابعة 
مما ي��وؤدي اإلى تراكم امل��ادة العلمية على 

الطالب، وعدم التمكن من املذاكرة اإل يف 
اأوقات الختبارات فقط.

لعدم  ي���وؤدي  املتكرر  الغياب  اأن  كما 
اجليد  التح�سيل  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب  ق����درة 

للمادة العلمية.

ما راأيك يف البحث
العلمي باجلامعة؟

الأ�سا�سية  الدعامة  ه��و  العلمي  البحث 
يعد  كما  ال����دول،   وت��ط��ور  اقت�ساد  لنمو 
ركناً اأ�سا�سياً من اأركان املعرفة الإن�سانية 
يف خم��ت��ل��ف جم���الت���ه���ا، ف��ع��ظ��م��ة الأم����م 
القدرات  على  يعتمد  وتفوقها  وتقدمها 
لأبنائها.  وال�سلوكية  والفكرية  العلمية 
وج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ت��خ��ط��و خ��ط��وات 
م�ستوى  على  الريادة  نحو حتقيق  ثابتة 

جامعات اململكة واملنطقة العربية.

كلمة توجهها لطالب
ومن�صوبي اجلامعة؟

بالن�سبة ملن�سوبي اجلامعة، اأقول: عليكم 
ال��ع��م��ل بجدية  ال���س��ت��م��رار يف م��وا���س��ل��ة 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل��ك��ان��ة امل���رم���وق���ة ال��ت��ي 
و���س��ل��ت اإل��ي��ه��ا ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د بني 

جامعات اململكة.
التح�سيل  ف��ع��ل��ي��ه��م  ال���ط���اب  اأم����ا 
الدرا�سي امل�ستمر وال�ستفادة من خمتلف 
وح�سن  باجلامعة،  امل��ت��واف��رة  الإم��ك��ان��ات 
اختيار الأ�سدقاء، والبتعاد عن اأ�سحاب 
الفكر ال�سال املنحرف، واللتزام مببادئ 
مواطنني  ي�سبحوا  حتى  احلنيف  ديننا 
ن��اف��ع��ني لأن��ف�����س��ه��م ول��وط��ن��ه��م ولأم��ت��ه��م 

الإ�سامية.

د. أحمد فودة: تراكم المادة العلمية
يضعف مستوى الطالب

د. أحمد فودة 
.1٩٩2 عام  الع�سوية  الكيمياء  يف  املاج�ستر  على  • ح�سل 

.1٩٩6 عام  نف�سه  التخ�س�ض  يف  الدكتوراه  • نال 
خالد. امللك  جامعة  با�سم  عاملية  دوريات  يف  من�سورا  بحثا   15 • ن�سر 

الن�سر.  حتت  بحثان  • له 
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جامعات سعودية

أحمد العياف 

ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  رعاية  حتت 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
ال��ت��ع��ل��ي��م،  وزارة  ت��ن��ظ��م  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
امل��ع��ر���ض وامل���ن���ت���دى ال�����دويل اخل��ام�����ض 
 7-5 من  الفرتة  خ��ال  2016م  للتعليم 
رجب 1437 املوافق 12-14 اأبريل املقبل، 
يف ال��ع��ا���س��م��ة ال���ري���ا����ض، حت���ت ع��ن��وان 
ال��دول��ي��ة يف  »اأح���دث جت��ارب ال�ستثمار 

التعليم«.
اأن املنتدى  واأو�سحت وزارة التعليم 
ي�ست�سيف يف  اأي��ام  �سي�ستمر ثاثة  الذي 
دورته احلالية، جمهورية فرن�سا بو�سفها 
الدولة ال�سيف ا�ستجابة ملا تتمتع به من 
الوجهة  جعلها  التعليم  جمال  يف  �سمعة 
الرابعة عاملياً ب�سبب التنوع الذي توفره 

من�ساآتها التعليمية. 
ت���ت���ن���اول ج��ل�����س��ات  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
دع��م  ال����دول����ة يف  اأج����ه����زة  دور  امل���ن���ت���دى 
و�سبل  التعليم  يف  وحتدياته  ال�ستثمار 

ت��ذل��ي��ل��ه��ا، وم�������س���ادر ال��ت��م��وي��ل امل��ح��ل��ي��ة 
والأج����ن����ب����ي����ة، وخ�������س���خ�������س���ة ال��ت��ع��ل��ي��م 
وامل�����ج�����الت اجل�����دي�����دة ل��ا���س��ت��ث��م��ار يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م، والق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي واأث�����ره يف 
ال���س��ت��ث��م��ار، اإ����س���اف���ة اإل�����ى ال��ع��دي��د من 
ال��ت�����س��اوؤلت ال��ت��ي ���س��ت��ت��م م��ن��اق�����س��ت��ه��ا يف 
ور�ض العمل ومن اأبرزها: تطبيق اأف�سل 
امل��م��ار���س��ات ح���ول ال���س��ت��ث��م��ار، وت��ق��ري��ب 
وجهات النظر ودمج اخلرات التعليمية 

34 متحدثا في 13 جلسة رئيسية و 30 ورشة عمل
خادم الحرمين يرعى المعرض

والمنتدى الدولي الخامس للتعليم 

على  موقعها  ع��ر  التعليم  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اأف�سل 100 جامعة  الإنرتنت قوائم  �سبكة 
و 50 تخ�س�سا على م�ستوى العامل، وذلك 
يف  ال�سادر  ال���وزراء  جمل�ض  ل��ق��رار  تنفيذا 
اإحلاق  املا�سي حول �سوابط  الأ�سبوع قبل 
الطاب الدار�سني على ح�سابهم يف اخلارج 
بالبعثة التعليمية الذي ين�ض على ما يلي:

امل��ت��ق��دم بطلب  ال��ط��ال��ب  ي��ك��ون  اأن   •
الإحلاق بالبعثة يف املرحلة اجلامعية 

ومراحل الدرا�سات العليا.
• ملتحقا بجامعة متميزة.

• ج���ام���ع���ة م�����س��ن��ف��ة ���س��م��ن اأف�����س��ل 
على  التخ�س�ض  يف  جامعة  خم�سني 

م�ستوى العامل.

التعليم تعلن أفضل 100 جامعة عالميا

»التعليم« تحصد جائزة أرقى خدمة حكومية عربيا
قطاع  العربي، يف  امل�ستوى  على  املحمول،  الهاتف  اأف�سل خدمة حكومية عر  التعليم جائزة  وزارة  ح�سدت 
التطبيقات  الذي مت تر�سيحه من قبل خراء خمت�سني يف جمال  »�سفر اجل��وال«  التعليم، وذلك بتطبيق 
خدمات  اإتاحة  خ��ال  من  باخلارج  الدار�سني  جميع  الذكية  لاأجهزة  اجل��وال«  »�سفر  ويخدم  احلكومية. 
متنوعة ما بني معلوماتية واإجرائية وتكاملية، كما يتيح التطبيق التنبيهات اللحظية التي تزود الدار�سني 

باخلارج بحالة طلباتهم ب�سورة مبا�سرة.
الرتكيز يف  كما مت  الذكية،  الأج��ه��زة  املعاير يف تطبيقات  واأح��دث  اأف�سل  وف��ق  التطبيق  ومت تطوير 
تطويره على ال�ستفادة من خ�سائ�ض الأجهزة الذكية ب�سورة كاملة، حيث اأ�سبح باإمكان الدار�ض باخلارج 

التقدمي على الطلبات ورفع املرفقات ومتابعة املعامات عر التطبيق.
وكانت الوزارة �ساركت يف فعاليات القمة العاملية للحكومات يف دورتها الرابعة. ويعد هذا التجمع العاملي 
فريدا من نوعه بح�سور اأكرث من 3000 م�سارك من قادة عامليني و�سانعي �سيا�سات وممثلي منظمات دولية 

ومفكرين ميثلون اأكرث من ٩3 دولة حول العامل.

قياس يذكر بالتهيئة الختباراته 
حّث املركز الوطني للقيا�ض والتقومي، الطاب والطالبات، على دخول موقع التهيئة والتدريب مل�ساعدتهم 
ن�سبة  رف��ع  اإل��ى  يهدف  املجاين  املوقع  اأن  مو�سحا  امل��رك��ز،  اختبار  دخولهم  قبيل  وال�ستعداد  التهيئة  على 

ال�ستعداد النف�سي واملعريف لدى املتقدمني لاختبارات.
وبني قيا�ض اأن املوقع يحتوي على ثاثة اأق�سام اأولها عن املفاهيم العلمية ويغطي مواد »الريا�سيات، 
الكيمياء، الأحياء، الفيزياء«، وهو م�سمم ب�سورة جذابة وبطريقة تفاعلية، والثاين اأمثلة تدريبية تفاعلية 
مع تغذية راجعة تقدم بعد الإجابة عن كل مثال، وحتتوى على 100 مثال لكل منوذج، اأما الق�سم الثالث فهو 

عبارة عن اختبارات جتريبية.
 8:00 ال�ساعة  من   )٩20033555( املوحد  الرقم  على  الت�سال  خال  من  املاحظات  املركز  وي�ستقبل 
من  املوقع  من  ال�ستفادة  وميكن  الجتماعية،  التوا�سل  �سبكات  وعر  م�ساء،   8:00 ال�ساعة  وحتى  �سباحا 

www.elearning.qiyas.sa :خال الرابط

فتح الماجستير بجامعة األمير سطام 
بداأت جامعة الأمر �سطام بن عبدالعزيز باخلرج ا�ستقبال طلبات املتقدمني لرامج الدرا�سات العليا للعام 
باجلامعة  العليا  الدرا�سات  عميد  واأو���س��ح  ال�سيح.  مبدينة  اجلامعة  مقر  يف  وذل��ك   1438-1437 اجلامعي 
الدكتور طال بن حممد املعجل، اأن القبول يف برنامج املاج�ستر للطاب والطالبات �سيكون يف تخ�س�سي 

الإدارة الرتبوية، والدرا�سات الإ�سامية )م�سار الفقه واأ�سوله(.
ا�إلكروين  امل�قع  عرب  الطلبات  تقدمي  واآلية  القب�ل  �شروط  على  لالطالع  املتقدمن  املعجل  ودعا 

وتعبئة ا�ستمارة الرت�سيح املخ�س�سة واإرفاق امل�ستندات اإلكرتونيا، وهي:
• ن�سخة من وثيقة التخرج.

• ن�سخة من ال�سجل الأكادميي )ك�سف الدرجات(.
• ن�سخة من بطاقة الهوية الوطنية اأو البطاقة العائلية.

ولفت النظر اإلى �شرورة حتقق �شرط احل�ش�ل على 70 درجة يف اختبار القدرات اجلامعية عر موقع 
.eserve.psau.edu.sa :النظام الأكادميي على الرابط

وظائف محاضر بـ«جازان«
اأعلنت جامعة جازان عن توافر وظائف حما�سر )للجن�سني( حلملة درجة املاج�ستر )�سعوديني( يف عدد 
من كليات اجلامعة. واأو�سح وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور حممد ربيع اأن 
اجلامعة �ستبداأ ا�ستقبال طلبات املتقدمني على وظائف املحا�سرين بداية من يوم الأحد 1437/05/05 وحتى 

نهاية دوام اخلمي�ض 1437/05/16.
كامل  ب��ه  مرفقا  اإلكرونيا،  بطلبه  التقدم  وال�ش�ابط  ال�شروط  عليه  تنطبق  م��ن  ك��ل  الربيع  ودع��ا 
اأخرى.  باأي طريقة  اأو م�ستندات  اأي طلبات  تقبل  لن  اأنه  املوقع، موؤكدا  املطلوبة على  وامل�ستندات  الوثائق 
وعلى الراغبن يف التناف�س على �شغل هذه ال�ظائف ا�طالع على الكليات والتخ�ش�شات املعنية بها و�شروط 

.www.jazanu.edu.sa :و�سوابط التقدمي، وذلك بزيارة موقع اجلامعة الإلكرتوين

»الباحة« تبحث عن معيدين
اأعلنت جامعة الباحة عن حاجتها اإلى �سغل عدد من الوظائف على درجة معيد يف كلية ال�سيدلة الإكلينيكية 
يف اأق�سام العقاقر والأع�ساب الطبية وكليتي الكيمياء وال�سيدلية، ويف كلية العلوم الطبية التطبيقية )اأق�سام 
�سحة الأ�سنان وطب املخترات والتمري�ض و�سحة املجتمع(، وكلية العلوم الإدارية واملالية ) اإدارة الأعمال 

واملحا�سبة والت�سويق ونظم املعلومات الإدارية، وكلية الهند�سة )هند�سة ميدانية وهند�سة كهربائية(. 
 portal.bu.edu.sa الإلكرتونية على موقع اجلامعة:  بوابة اخلدمات  التقدمي متاحا عر  و�سيكون 
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• اأو اأف�سل مائة جامعة على م�ستوى 
العامل.

من جانبه بني وزير التعليم الدكتور 
ال��دار���س��ني على  اإحل���اق  اأن  العي�سى  اأح��م��د 
وف��ق  م�ستمر  بالبعثة  اخل��ا���ض  ح�سابهم 
جمل�ض  عن  ال�سادرة  اجلديدة  ال�سوابط 
ال������وزراء ال��ت��ي مت الإع�����ان ع��ن��ه��ا م��وؤخ��را 

واملو�سحة على موقع الوزارة.
اأن عدد  اإل��ى  العي�سى  الدكتور  واأ���س��ار 
ال��ذي��ن مت اإحل��اق��ه��م يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي بلغ 
ال���وزارة  اأن  م��وؤك��داً  وط��ال��ب��ة،  طالبا   414٩
احلرمني  خ��ادم  برنامج  تنفيذ  يف  ما�سية 
»وظيفتك  ال��ث��ال��ث��ة  للمرحلة  ال�����س��ري��ف��ني 
ب��ع��ث��ت��ك« ك��م��ا ه���و خم��ط��ط ل����ه، واأن ع��دد 

ا���س��ت��ك��م��ال  الآن  ي���ج���ري  ال���ذي���ن  ال���ط���اب 
اإجراءات ابتعاثهم بلغ 4141 طالبا وطالبة، 
يف  ال��رن��ام��ج  يف  ال�سركاء  بع�ض  ي��زال  ول 
لنحو  املفا�سلة  اإج�����راءات  ا�ستكمال  ط��ور 

4300 طالب وطالبة.
ودع�����ا ال��ع��ي�����س��ى يف خ���ت���ام ت�����س��ري��ح��ه 
اإل���ى ا���س��ت��ث��م��ار ف��ر���س��ة الب��ت��ع��اث لتحقيق 
الأهداف الرئي�سية له ويف مقدمتها العمل 
املوؤ�س�سات  م��ن  وال��ع��ل��وم  املعرفة  نقل  على 
اإلى  املتقدمة  ال��دول  املتميزة يف  التعليمية 
اململكة مبا ي�سهم يف دعم التنمية والنه�سة 
خ��ادم  ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  اململكة  تعاي�سها  التي 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني و���س��م��و ويل ع��ه��ده 

و�سمو ويل ويل العهد حفظهم اهلل.

للو�سول اإلى قالب مثايل يف هذا املجال. 
 13 ع��ر  كلماتهم  متحدثا   34 و�سيلقي 
ج��ل�����س��ة وث�����اث ل����ق����اءات م��ن��اق�����س��ة و30 
ور���س��ة ع��م��ل ت��ت��ن��اول م��و���س��وع��ات مهمة 
ل��ت��ج��ارب  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  ب��ال��ن��م��اذج  متعلقة 
واملحلي(  )ال��دويل  العام  التعليم  تطوير 
القرن  يف  التعليمية  البيئات  وت�سميم 
وبناء  التعليمية  املمار�سات  وحت�سني   ،21

جمتمع املعرفة املدر�سية.
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ابتسام الدوسري: االبتعاث فتح لي آفاقا علمية واسعة
د.إيمان العسيري

والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية  امل��ح��ا���س��رة   ���س��ردت 
ق�سم  من�سقة  )جم��م��ع2(،  م�سيط  بخمي�ض 
ال��رتب��ي��ة وع��ل��م ال��ن��ف�����ض ب��ال��ك��ل��ي��ة، اب��ت�����س��ام 
م�سرة  البتعاث،  مع  جتربتها  الدو�سري، 
اآف��اق��ا كبرة يف جمال  لها  اأنها فتحت  اإل��ى 

العلوم.
واأك��دت يف ح��وار مع »اآف��اق« اأن �سنوات 
ال���درا����س���ة ب������الأردن ك��ان��ت م���ن اأج���م���ل اأي���ام 
حياتها، حيث تعلمت حب القراءة والبحث 
وال�ستفادة  اجلديدة،  املعلومة  عن  امل�ستمر 

من الوقت.

لنبداأ باهتماماتك؟
ق�����������راءه ال���������رواي���������ات ب����ال����ل����غ����ة ال���ع���رب���ي���ة 
والإجنليزية، الطبخ باأنواعه، وتعلم كل ما 
ه��و جديد يف امل��ج��ال الإل��ك��رتوين واجل��ودة 

التعليمية.

كيف تلقيت خرب التحاقك
ببعثة الدرا�صة؟ 

ح�سلت على البكالوريو�ض عام 2007، ومن 
ث��م ت��زوج��ت وذه��ب��ت م��ع زوج��ي اإل��ى الأردن 

ب�سبب اأنه طالب يدر�ض بعمان.
ب��ع��دئ��ذ ف��وج��ئ��ت ب��دخ��ول زوج���ي وه��و 
ي��ح��م��ل ق���ب���ويل اجل���ام���ع���ي م����ن اجل��ام��ع��ة 
اأق���وى جامعات  الأردن��ي��ة بعمان، وه��ي م��ن 

الوطن العربي.

هل من تفا�صيل عن هذه التجربة؟ 
ف��رح��ت ك��ث��را ب��الل��ت��ح��اق ب��ه��ذه اجل��ام��ع��ة، 
عام  ع��ام 2008 وتخرجت  ال��درا���س��ة  وب���داأت 

2010 حيث ح�سلت علي املاج�ستر.
كانت  الدرا�سة بالأردن من اأجمل اأيام 
حياتي ب�سبب اأنني ذهبت اإليها واأنا عرو�ض، 
ل��ك��ن ال��ت��ك��ي��ف م���ع ال��و���س��ع ب��اجل��ام��ع��ة ك��ان 
�شعبا ن�عا ما يف البداية ب�شبب ا�ختالط 
الوقت  مع  اأنني  اإل  الدرا�سية،  القاعات  يف 
جت��������اوزت  ذل������ك، وت��ع��ل��م��ت ح����ب ال����ق����راءة 

والبحث امل�ستمر عن املعلومة اجلديدة.
ت��ع��ل��م��ت ال����س���ت���ف���ادة م����ن ال����وق����ت يف 
ال��درا���س��ة وال��ب��ح��ث، وت��ك��ي��ف��ت م��ع املجتمع 
على  وتعرفت  اجلميلة،  وثقافته  الأردين 
واحل�سارية،  الأث��ري��ة  مبناطقه  اأث���ري  بلد 
وتعلمت حب املراأة الأردنية للعمل واملثابرة 

فيه.
علي  وح�سلت  وال�سنوات  الأي���ام  م��رت 
املاج�ستر وقدمت لالتحاق بجامعة امللك 

خالد، وقبلت بالوظيفة عام 2011. 

ما اأف�صل ما تعرفت عليه
اأثناء االبتعاث؟

اأف�����س��ل م��ا ح��دث يل م��ن خ��ال الب��ت��ع��اث: 
التعرف على ثقافات جديدة، والتعاون بني 

جميع الأطياف. 

هل هناك جوائز ح�صلت عليها؟
ولكنني ح�سلت  اأي جائزة،  اأح�سل على  مل 

على �سداقات اأكرث من رائعة، وهذه اأجمل 
هدية وجائزة بالن�سبة اإيل. 

اأمنية يف قائمة خططك امل�صتقبلية؟
اأمنيتي الذهاب اإلى اأمركا واإكمال درا�ستي 
اأق��رب  يف  ال��دك��ت��وراه  درج���ة  على  للح�سول 

فر�سة.

هل تعتقدين اأن فكرة االبتعاث 
اخلارجي تتقبلها الطالبات ب�صهولة؟ 

ف���ك���رة الب���ت���ع���اث ل ت��ت��ق��ب��ل��ه��ا ال��ط��ال��ب��ات 
ب�سهولة؛ رغم اأنها تختلف من �سخ�سية اإلى 

اأخرى، وكذلك بح�سب اختاف املجتمع.

�صعاب تواجه املبتعثة خارج الوطن؟ 
بع�س  املحرم مع  ت�افر  وع��دم  ا�خ��ت��الط، 

املبتعثات. 

ن�صيحة تقدمينها لكل مبتعثة؟
اأن حت�����س��ل على  ل��ك��ل م��ب��ت��ع��ث��ة  ن�����س��ي��ح��ت��ي 
ال���درج���ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ذه��ب��ت م��ن اأج��ل��ه��ا 
واغ����ت����ن����ام ك����ل ف���ر����س���ة ل��ت��ط��وي��ر ن��ف�����س��ه��ا، 

واحلفاظ على هويتها الإ�سامية.

مب تختمني املقابلة؟
 بطاقة حب وامتنان اأقدمها لزوجي. اأقول 
فيها: »اأق��دم �سكري وتقديري لك على كل 
م��ا ب��ذل��ت��ه م��ن اأج���ل���ي، وك���ل ال�����س��ع��اب التي 

حتملتها لأكون �سعيدة معك«.
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برنامج »ساندبوكس« 
يدعم 11 ألف مبتكرا

موقع معهد
ماساشوستس للتقنية

للتقنية«  ما�سا�سو�ست�ض  »معهد  اأطلق 
 SandBox »برنامج »�ساندبوك�ض MIT
دعم  اأج��ل  التقني من  الإب���داع  لتمويل 
�سواء  النرة  الأفكار  اأ�سحاب  الطاب 
م��ن ك���ان ل��دي��ه��م ب���ذرة ف��ك��رة اأو تقنية 
جتاري،  م�سروع  بداية  لبنة  اأو  جديدة 
اأط�����اق قمر  اأج����ل  اأو ي��خ��ط��ط��ون م���ن 

�سناعي اأو غره.
و����س���رب���ط ال���رن���ام���ج ال���ط���اب، 
الذين و�سل عددهم اإلى 11 األف طالب، 
خم�س�سة  وتعليمية  عملية  ب��خ��رات 
الرنامج  و�سي�ساعد  فكرتهم،  لغر�ض 
دولر   25.000 ق��دره  مببلغ  طالب  ك��ل 
اإث��راء  على  امل�ساعدة  اأج��ل  اأمركي من 

الع�سف الذهني املبتكر.

تعليق
يف معر�ض تعليقه على الرنامج، قال 
العاملي  باملعهد  الهند�سة  كلية  عميد 
»اإيان فايت�ض« �ساحب فكرة الرنامج، 
»�ساندبوك�ض«  ل���  الرئي�ض  ال��ه��دف  »اإن 
تطوير  ولي�ض  ال��ن��ا���ض،  م��ه��ارات  �سقل 
اإذ  امل�������س���اري���ع،  ب����داي����ات  اأو  امل���ن���ت���وج���ات 
تطوير  ���س��ي��اق  يف  ���س��ي��ك��ون  التعليم  اإن 
م�����س��اري��ع ري������ادة الأع����م����ال، اأه�����م اأح���د 
ال��ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ي ت��خ��دم ال�����س��وق املحلي 

وحاجة املجتمع الفعلية«.

ال��رن��ام��ج  »اإن  ف��اي��ت�����ض:  واأ����س���اف 
���س��م��م م���ن اأج�����ل م�����س��ان��دة ال���ط���اب، 
و���س��ق��ل امل���ه���ارات وامل���ع���رف���ة، والجت����اه 
عندما  فعالية  اأك���رث  ال��ط��اب  ل��ي��ك��ون 
مبمار�سة  الأع��م��ال  ع��امل  يف  ينطلقون 
العلمية والتقنية  اأعمق الأ�ساليب  اأحد 
ما�سا�سو�ست�ض  م��ع��ه��د  يطبقها  ال��ت��ي 

للتقنية. 
ال����ذي ج����اءت لبنته  وال���رن���ام���ج، 
فيه  �سارك  الهند�سة،  كلية  الأول��ى من 
ل��ف��ي��ف م���ن ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ل��ه��ا عمل 
ووج�������ود يف امل���دي���ن���ة اجل���ام���ع���ي���ة م��ث��ل 
الأعمال  لريادة  تر�ست«  »مارتن  مركز 
منتورينغ  »فنت�سر  و���س��رك��ة  امل��ع��ه��د،  يف 
»غ���ورودن«  ري���ادة  وبرنامج  �سرفي�ض« 

للهند�سة.
الأوائ��ل،  امل�ساركني  اختيار  وجرى 
اآب اآي تي«  م��ن خ��ال ب��رن��ام��ج »���س��ت��ار 
ممن  اأ���س��ب��وع��ني(،  ي�ستغرق  )ب��رن��ام��ج 
اأو  خريجي  م��ن  مقرتحات  اأي  ي�سجع 
ما�سا�سو�ست�ض  معهد  ف���رق  اأو  ط���اب 

للتقنية.

االنخراط في النظام البيئي
يف تعليقها على الرنامج قالت املديرة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��رن��ام��ج »���س��ان��دب��وك�����ض« 
»ج���ن���اين اأب�����و ن������ادي«، احل��ا���س��ل��ة على 
الدكتوراه عام 1٩٩8، وعملت يف كر�سي 
ب��ح��ث »م���ك���روغ���رو« يف امل��ع��ه��د مل���دة 20 
عاما: »نتوقع اأن تزداد اأفكار امل�ساركني  

ن�ساعدهم  ال��ذي  الوقت  يف  تتبلور  واأن 
خمتلفة،  عمل  ف��رق  اإط��ار  يف  وندربهم 
ال��ق��ادم��ة،  اخل��ط��وات  ���س��وب  ونوجههم 
ونربطهم بالفر�ض التعليمية من اأجل 

تطوير اأفكارهم«.
»ي�ستطيع  ن����ادي:  اأب����و  واأ���س��اف��ت   
املتنامي  اله��ت��م��ام  يلبي  اأن  ال��رن��ام��ج 
احل�سول  وراء  ال�ساعني  ال��ط��اب  ب��ني 
ع���ل���ى ط���ري���ق األف�������ش���ل ل���الن���خ���راط يف 
ما�سا�سو�ست�ض  ملعهد  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ن��ظ��ام 
ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة ع��ل��ى ك���ل امل�������س���ت���وي���ات، وم��ن 
ث���م اإي���ج���اد ج��ي��ل ج��دي��د م���ن امل��ب��دع��ني 

املتنوعني ومن رواد الأعمال«. 
الرنامج  ت�سميم  اأن  واأو���س��ح��ت 
اأبحاث  جاء ليكون مرنا ومتما�سيا مع 
للتقنية.  ما�سا�سو�ست�ض  معهد  ومناهج 
ال��ط��اب  �سيدعم  »ال��رن��ام��ج  وق��ال��ت: 
اأث���ن���اء م��ك��وث��ه��م يف امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
و���س��ي��ت��ج��اوب م���ع امل���ق���رتح���ات امل��ق��دم��ة 
ل��ي��ب��ح��ث��ه��ا، و���س��ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا من 
امل���ن���اه���ج وال���ك���ت���ب امل��خ�����س�����س��ة ����س���واء 
الفريق  اأو  الطالب لوحده  لحتياجات 
فكل  قبولها؛  ما مت  اإذا  باأ�سره  البحثي 
�سواء  مبدر�سني  �سيحظون  امل�ساركني 
غ��ره يف جمال   اأو  املعهد  من خريجي 

بحثهم«.

المؤسسون
وم�����ن ���س��م��ن امل���وؤ����س�������س���ني ال��رئ��ي�����س��ني 
واأنا�ض  �سركات  »�ساندبوك�ض«  لرنامج 

من كل اأقطار العامل كان لطاب معهد 
ح�سور  اأو  اأث��ر  للتقنية  ما�سا�سو�ست�ض 
و�سغري  كرى  �سركات  فمنها  بينهم؛ 
وخمترات  وم�ستثمرون  اأعمال  ورواد 
»بولري�ض  و  »اأم����ازون«،  مثل  حكومية 
»دان�����اه�����ر«، و »ج����رال  و  ب�����ارت�����رز«، 
ك��ات��ال��ي�����س��ت ب����ارت����رز«. و���س��ت��ق��وم تلك 
الطاب  مب�ساعدة  وال�����س��رك��ات  الهيئات 
ب��ال��ت��وج��ي��ه والإف�������ادة وت���ق���دمي ت��و���س��ي��ات 
حيال امل�ساريع الطابية بغية متويلها يف 

مرحلة بعينها.
ب������دوره ق�����ال  امل���دي���ر امل�������س���ارك يف 
�سركة »بولري�ض بارترز« اأمر  ن�ساأت، 
ال�������ذي  ح�����س��ل ع���ل���ى ال����دك����ت����وراه م��ن 
ويعمل  للتقنية  ما�سا�سو�ست�ض  معهد 
ح��ال��ي��ا م��دي��را يف م��رك��ز »دي�����س��ب��ان��دي« 
ل����اأب����داع ال��ت��ق��ن��ي، »اإن�����ه لأم����ر عظيم 
ملعهد ما�سا�سو�ست�ض ولاقت�ساد املحلي 
ل��ك��م��ري��دج وب��و���س��ط��ن، لأن ال��رن��ام��ج 
يقدم فر�سة عظيمة للعامل متمثلة يف 
البحث عن املفكرين املبدعني واحللول 
املبتكرة للم�سكات الكرى التي متثل 

حتديا. 
ما�سا�سو�ست�ض  معهد  عميد  وعلق 
باأن  �سميث«  »مارتني  بالإنابة  للتقنية 
الرنامج �سيوفر للطاب فر�سة �سر 
ب��ري��ادة الأع��م��ال بف�سل  اأغ���وار �سغفهم 
ال���ت���رع ال�������س���خ،  و »���س��ن��دع��م ال��ط��اب 
باملوارد الازمة لتحقيق اأفكارهم على 

اأر�ض الواقع«.

جامعات عالمية

تـجربتي في استقطاب 
األقليات للدراسة 

بهارفارد
 Melia Henderson :بقلم

Harvard Gazette

املدر�سة  اإل��ى  ع��دت  ه��ارف��ارد،  يف  ق�سيتها  اأ�سهر  خم�سة  نحو  بعد 
اإط��اع طاب ال�سف  اأخ��رى بهدف وا�سح جلي:  املتو�سطة  مرة ً 
الثامن على جامعة هارفارد، وعلى عملية قبول يف اإحدى كلياتها.

بالطاب،  احل��اف��ل  الكبر  الف�سل  دهاليز  يف  �ساعة  م�سيت 
املفعمني  ال��ط��اب  اأن  نا�سية  طويلة،  �ساعة  �ستكون  اأن��ه��ا  وع��رف��ت 
اإلى معرفة ما هي احلياة يف هارفارد، وكان  باحلما�سة يف ا�ستياق 

هذا دوري.
للبدء يف  اإل���ى  واأ���س��ار  وال��ط��ال��ب��ات،  للطاب  الأ���س��ت��اذ  قدمني 
اأ�سابعي  ب��ني  حملتها  ب��ورق��ة  ا�ستهللته  ل��ل��ط��اب،  عر�سا  ت��ق��دمي 
اأ�سل  لن  لرمبا  باأنني  �سعور  اع��رتاين  حلظات  غ�سون  يف  املهتزة. 
مل�ستوى طموحاتهم، فبداأت من جديد بعد اأن كنت �سرعت فيه اآنفاً. 
وبنهاية عر�سي التقدميي، بداأ الطاب يف و�سع الأهداف التي 
للفريق  الن�سمام  مثل  الثانوية  املدر�سة  يف  حتقيقها  يف  يرغبون 
مع  التعامل  اأو  ريا�سية  بطولة  حتقيق  بغية  للمدر�سة  الريا�سي 
اأه��رب من  اأن  »اأري���د  اأ�سمع منهم  اأن  وب��دًل من  �سعوبات احل��ي��اة؛ 
لقد  ؛  اأنف�سنا يف اجلامعة«  اأن نرى  »نريد  �سمعت منهم  الدرا�سة« 

كان اأمرا رائعا بحق اأن اأرى ذلك واأ�سجعهم على حتقيق اآمالهم«.

تصور خاطئ
ويف عطلة يناير املا�سية، عملت يف مكتب القبول يف حماولة مني 

ل�ستقطاب الطاب الأقلية للدرا�سة يف هارفارد.
فيها  اجلامعية  املدينة  جعل  تنوي  هارفارد  اأن  من  فبالرغم 
مكانا ي�سم كل اأطياف املجتمع من غني وفقر، فاإنني وجدت اأن 
الفقراء والأقليات ل ي�سعون هارفارد خياراً اأمامهم حتى اإنهم ل 
تكون لديهم اجلراأة وال�سجاعة يف اأن يقدموا ملفاتهم ب�سبب �سوء 

ت�سور عن عملية القبول وبرنامج الإعانة املالية.
قادرين  غر  باأنهم  الطاب  من  الكثر  اقتنع  لهذا  ونتيجة 
على القبول يف هارفارد، وحتى اإن ت�سنى لهم فاإنهم ل ي�ستطيعون 
تعد  اإليهم  بالن�سبة  هارفارد  لأن  املالية؛  لاأعباء  الدرا�سة  اإكمال 

اأمراً غام�ساً، وهدفا ل ميكن حتقيقه، واأمرا م�ستحيا.
ذهبت  هارفارد  ال�سلبية عن  اخللفيات  تغير هذه  اأج��ل  ومن 
»�سان  منطقة  يف  متو�سطتني  ومدر�ستني  ثانوية  مدر�سة   13 اإل��ى 
فران�سي�سكو« التي تزخر بالأقليات الكبرة، و�سمعت ق�س�سا اأذرفت 
الدمع ل�سماعها، وعلمت اأنهم ل يفكرون حتى يف دخول اجلامعة.

هارفارد وعن عملية  اأن حتدثت معهم عن جتربتي يف  وبعد 
القبول وح�سور الدرو�ض فيها تغرت وجوه الطاب من العزوف 
اإلى الرغبة، وبداأوا يفكرون  يف احل�سول على ماذ للدخول اإليها.

اجتيازي  م��ع��دل  ك��ان  »م��ا  اأ�سئلة مثل  ي�����س��األ��وا  اأن  م��ن  وب���دل 
لختبار ال� »�سات« اإلى »كيف �سعورك واأنت من الأقليات يف جامعة 
ه��ارف��ارد؟«، وب��دل من »ه��ل در���ض وال��داك يف ه��ارف��ارد؟« اإل��ى »هل 

ت�سعرين اأن الأ�ساتذة �سهل الو�سول اإليهم؟«
 وبعد اأن �سرحت لهم �سر عملية تقدمي الطلب التي تراعي 
كل �سخ�ض من كل اجلوانب  حتى من مزايا املعونة املالية ال�سخية، 
اأعتقد اأن ما يظنونه بهارفارد قد ذهب اأدراج الرياح ونرى الأمل يف 

عيون الطاب. و�سمعت كلمات مثل :
• »ل اأق����ول اإن��ن��ي اأ���س��ت��ط��ي��ع اأن اأق��ب��ل ف��ي��ه��ا؛ ب��ل ع��ل��ى �سرف 

املحاولة«
• »يبدو اأن هارفارد اأمر ممكن، ولي�ض م�ستحيا«

• »لدى دافع جديد باأن اأكدح اأكرث واأكرث«
انتهاء  بعد  حتى  ذهني  يف  عالقة  ت��زال  ل  الطاب  وتعليقات 
رحلتي ل�سان فران�سي�سكو، وجعلتني اأفخر باأن رحلتي كان لها اأثر.
ر�سائل  اأتلقى  زل��ت  ل  ع��ودت��ي  م��ن  اأ�سابيع  م�سي  بعد  والآن 
طارحني  للن�سيحة،  طلباً  الإل��ك��رتوين  الريد  عر  الطاب  من 
يبداأ  املقبل، عندما  اأن��ه عندما يحل ف�سل اخلريف  واآم��ل  اأ�سئلة، 
مو�سم تقدمي الطلبات اأن اأ�ستمر يف تقدمي الن�سح واأكون م�سدرا 

للمعلومات للطاب.
ل��ل��درا���س��ة يف ه��ارف��ارد  ا�ستقطاب ط��اب الأق��ل��ي��ات  ف��رن��ام��ج 
بل  تقبلهم  بعينها ل  كليات  اأن  الذين يظنون  اأولئك  ي�ستهدف  ل 

يهدف اأي�سا اإلى ال�ستمرار يف اإ�سداء الن�سح لهم.
املدرا�ض  املطلوب يف  الن�سح  اأ�سدي  اأن  وخال رحلتي حاولت 
الثانوية، وحاولت اأن اأبدى للطاب اأن الطريق اإلى هارفارد ممكن 
واأي�سا اإلى جامعات مرموقة اأخرى غرها، وبدا ما كان لهم حلما 

�سعب املنال اأمرا ميكن حتقيقه.

املبنى الرئي�س يف جامعة 
مو�صكو احلكومية
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لقطات
أستراليا

ب���ع���د زي�������ادة الت����ه����ام����ات ب�����س��م 
امل�ستوى،  دون  للجامعة  ط��اب 
ق���رر وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب 
»�سيمون برمنغهام« اإدارة جلنة 
التعليم العايل يف الباد بنف�سه، 
بعد ما ك�سف تقرير ا�ستق�سائي 
كان  الطاب  قبول  اأن  اإع��ام��ي 
دون امل�ستوى على نطاق عري�ض 
ح�������س���ب م�����ا اأوردت�����������ه ���س��ح��ي��ف��ة 
�����س����ي����دين م����ورن����ن����غ ه�����رال�����د« 
اللجنة  و�ستبحث  الأ���س��رتال��ي��ة. 
�سيا�سات  �سفافية  حت�سني  �سبل 
العام  م��دار  على  الطاب  قبول 
على اأن تطبق ما �ستتو�سل اإليه 

بحلول عام 2017.

جنوب أفريقيا
ال����  ل���غ���ة  ت���ت���ح���دث  ل  ك���ن���ت  اإذا 
»اأف��ري��ك��ان��ا« ف��ا مي��ك��ن��ك ���س��راء 
اأك�����س��اك اجلامعة  الأط��ع��م��ة م��ن 
ال���ت���ي ت���اأ����س�������س���ت يف ك����ل اأن���ح���اء 
ال����ب����اد م����ن ق���ب���ل جم���م���وع���ات 
اأفريكانز«  »رد  ب�  تت�سمى  �سبابية 
ل��غ��ة الأف��ري��ك��ان��ا(.  اأو )اأن����ق����ذوا 
احلفاظ  اإل��ى  املجموعة  وتهدف 
يف  للتعليم  كو�سيلة  اللغة  على 
�سطرته  م���ا  ح�����س��ب  اجل���ام���ع���ات 

�سحيفة »تاميز ليف«.

أفريقيا
���س��ن��ف��ت درا����س���ة ح��دي��ث��ة دول��ت��ي 
ج����ن����وب اإف����ري����ق����ي����ا وك���ي���ن���ي���ا يف 
املرتبتني 30 و 51 على التوايل، 
تاأثرا  الأك���رث  ال���دول  قائمة  يف 
واإبداعا يف العامل. وجاءت دولتا 
ت��ون�����ض وامل���غ���رب يف ال��ق��ائ��م��ة يف 
املرتبتني 16 و 48 على التوايل. 
وج������اء ه�����ذا ال��ت�����س��ن��ي��ف ���س��م��ن 
وتقنية  الإب���داع  موؤ�س�سة  تقرير 
امل���ع���ل���وم���ات، ال���ت���ي ت�����س��م ك��ب��ار 
 « م�سمى  حت��ت  وج���اء  املفكرين، 
و�سدر  وال��داع��م��ون«  امل�ساهمون 
دولة  اأن  يذكر  املا�سي.  يناير  يف 
ف��ل��ن��دا ت�����س��درت ق��ائ��م��ة ال����دول، 
املتحدة  واململكة  ال�سويد  وتلتها 
والدمنرك  وهولندا  و�سنغافورا 

على التوايل.

أوروبا
اأطلق الحتاد الأوروبي برناجما 
با�سم  للتعليم  ج��دي��دا  متويليا 
 2014 ب���ني  م���ا   »+ »اإرا����س���م���و����ض 
ال���رام���ج  م���دجم���ا   2020 ح��ت��ى 
ال�����س��ب��ع��ة امل���ا����س���ي���ة يف ب��رن��ام��ج 
قدرها   موازنة  وخ�س�ض  واح��د. 
16.4 مليار دولرا اأمركيا لهذا 
الرنامج بزيادة قدرها 40٪ عن 
ال��ت��ي خ�س�ست يف  ال��رام��ج  ك��ل 
الفرتة ال�سابقة ح�سب ما اأعلنت 

»يونيفر�سيتي وورلد نيوز«.

المعهد الفيدرالي السويسري 
للتقنية في زيورخ

The ETH Zurich
الدين  اأو  العمر  اأو  العرق  اأو  اجلن�ض 

اأو اأي خلفية اجتماعية.
الف�سل  ميكن  ل  والبحث:  • التعليم 
اجلامعة؛  يف  والبحث  التدري�ض  ب��ني 
ف���ك���ل الأ�����س����ات����ذة ي���در����س���ون ال���ط���اب 
ع��م��ل��ي��ة  اإدراج�������ه�������م يف  وي�����ح�����اول�����ون 

الأبحاث يف اأ�سرع فر�سة ممكنة.
التعليم  ���س��م��ة  امل��ع��رف��ة:  م�����س��ارك��ة   •
املعرفة  ت��دري�����ض  على  ت��ق��وم  املعهد  يف 
ال�����س��ح��ي��ح��ة ل���ل���ري���ا����س���ي���ات وال���ع���ل���وم 
العلوم  الأخ��رى مع تدري�ض  الأ�سا�سية 
الإن�����س��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة والإداري������ة 
العملية  ف��رع��ي��ة يف  ل  رئ��ي�����س��ة  ك��ع��ل��وم 
لفهم  ال��و���س��ول  اأج���ل  م��ن  التعليمية 

اأعمق للق�سايا الجتماعية.
والأعمال  الأفكار  كل  ال�ستدامة:   •
يف  لي�ض  بال�ستدامة  تت�سم  املعهد  يف 
كل  يف  ب��ل  فح�سب  والأب��ح��اث  التعليم 

جوانب احلياة اجلامعية.

إدارة الجودة
امل�ستويات  املعهد على اجل��ودة يف كل  يعتمد 
ول يكتفي بتجنب اخلطاأ وحتقيق امل�ستوى 
الأدنى منها؛ فمفهوم اجلودة يعك�ض ثقافة 
امل��ع��ه��د يف ال��ت��غ��ر وال��ت��ع��ل��م. وم���ن ث���م متر 
اجلودة باأربع مراحل رئي�سة: مرحلة الإفادة 
الطاب  وتقييم  الطاب يف كل ف�سل،  من 
ل��ل��ت��دري�����ض، وم�����س��ح ل��ل��خ��ري��ج��ني، وت��ق��ي��ي��م 

الأق�سام العلمية.

صندوق التعليم واإلبداع
• اأ�س�ست مديرة املعهد �سندوقا لدعم 

م�ساريع التعليم والإبداع يف املعهد.
يف  تتمثل  ال�سندوق  وروؤية  • اأهداف 
ت�سجيع اجل��ودة يف التعليم على املدى 
ال��ط��وي��ل ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��ل��ي��م خل��ري��ج��ي 
مفكرين  بعد  فيما  لي�سبحوا  املعهد 
ت�سكيل  اإع���ادة  على  ق��ادري��ن  م�ستقلني 

امل�ستقبل، وتتلخ�ض اأهدافه يف :

باأ�سره  العامل  يف  اجلامعات  اأ�سهر  من  يعد 
ل��ت��م��ي��زه يف ال��ت��ق��ن��ي��ة وال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ول��ت��ح��وي��ل ن��ت��ائ��ج اأب��ح��اث��ه اإل����ى واق����ع ح��ي. 
وي�ستهر املعهد، الذي تاأ�س�ض عام 1855، باأنه 
كل  توفر  رائعة  عمل  بيئة  للباحثني  يقدم 
�سبل التعليم ال�سامل، وتخرج فيه 21 فائزا  
حقيقية  ���س��ورة  يعك�ض  مم��ا  ن��وب��ل،  بجائزة 

ل�سمعة اجلامعة.

أرقام
 18500 اإل�����ى  ط���اب���ه  ع����دد  ي�����س��ل   •
منهم  خمتلفة،  دول   110 م��ن  ط��ال��ب 

4000 طالب يف الدكتوراه.
• ي�سل عدد الأ�ساتذة 4٩8 بينما يبلغ 

عدد املوظفني 8143 موظفا.
ي��ق��وم  ال��ت��دري�����ض،  ج����ودة  • ل�����س��م��ان 
جامعي  اأ���س��ت��اذ   1000 ب���زي���ادة  امل��ع��ه��د 
ب��ح��ل��ول ع���ام 2020 من  وع����امل ك��ب��ر 
اأجل �سمان ن�سبة  الطاب والأ�ساتذة 

التي يحر�ض املعهد عليها دائما.

التصنيف العالمي للجامعات 
على  ال�تا�سعة  املرتبة  • احتل 

م�ستوى العامل يف ت�سنيف التاميز 
يف عام 2015 واملرتبة 14 يف عام 

.2014
ت�سنيف  يف  التا�سعة  املرتبة  احتل   •
»ك��ي��و اإ�����ض« ل��ل��ج��ام��ع��ات يف ع���ام 2015  

واملرتبة 12 يف عام 2014.
ال��ت�����س��ن��ي��ف  يف   20 امل���رت���ب���ة  ن�����ال   •

الأكادميي ل�سنغهاي  يف عام 2015.

مبادئ المعهد
• متكني الإبداع: دائما يجد الطاب 
وال���ب���اح���ث���ون ف��ر���س��ت��ه��م واأم���اك���ن���ه���م 

لاإبداع دون حدود.
اإمي��ان��اً  وامل��ب��ادرة:  اخل��رة  • ت�سجيع 
ي�سجع  وامل��واه��ب،  املهارات  بقيمة  منه 
النظر عن  الباحثني بغ�ض  املعهد كل 

واجل���ه���ات  ال��ت��ع��ل��م   ب��ي��ئ��ة  • ت��ن��م��ي��ة 
الإ�سرافية الفعالة فيه.

التعليم  لبيئة  امل��ت��ك��رر  الخ�����رتاع   •
لتلبية احتياجات الطاب والأ�ساتذة. 

التدري�ض  م�ساريع  ال�سندوق  • ميول 
ك���م���ا ي���ل���ي: ال���ف���ك���رة-ال����س���ت�������س���ارات- 

املقرتح-التقدمي-التقييم-التنفيذ.
العلمية:  الدرجات  برنامج  مبادرة   •
الج�����ت�����م�����اع ال����س���رتات���ي���ج���ي-خ���ط���ة 

امل�سروع-التقييم-التنفيذ. 
 

حائزون على جائزة نوبل للفيزياء 
من خريجي المعهد

• 1٩01: فيلهم كونراد وانتغن.
غولميي. ت�سالز   :1٩20 •

بلوخ. فيليك�ض   :1٩52 •
ميولر. الك�ساندر  كارل   :1٩87 •

حائزون على جائزة نوبل للفيزياء 
من أساتذة المعهد

»الرت  الروف�سيور   -1٩21 •
ان�ستاين«.

»فولغانغ  الروف�سيور   -1٩45 •
بويل«.

حائزون على جائزة نوبل للكيمياء 
من خريجي المعهد

فرنر. الفرد   -1٩13 •
هابر. فرتز   -1٩18 •

حائزون على جائزة نوبل للكيمياء 
من أساتذة  المعهد

اأيرن�ست. ريت�سارد   -1٩٩1 •
فوتنخ. – كرت   2002 •

حائزون على جائزة نوبل
للطب من المعهد

اأربر. فرنر   -1٩78 •
رايخ�ستني. تيوديو�ض   -  1٩50  •

التجدد في التفكير 
سبيل لالبتكار

البتكار  اأن  يعتقدون  الجتماعية  اأو�ساطنا  النا�ض يف  كثر من 
املجتمع، تكون لديهم قدرات  اأ�سخا�سا معينة يف  خا�سية متيز 
الزمان  العادية لاأمور يف  ال��روؤى  نوعها يف جت��اوز  فريدة من 
واملكان، ولكن جند اأن العديد من الدرا�سات العلمية ت�سر اإلى 
عك�ض ذلك، وتبني اأن البتكار ما هو اإل منط معني يف التفكر 
ميكن اكت�سابه من خال عمليات التجدد امل�ستمرة  يف الت�سل�سل 

الفكري والتحليلي للواقع والظواهر والأ�سياء.
اإن البتكار يف جوهره جمال مرتبط  باإنتاج  فكرة جديدة، 
اأن��ه  ك��م��ا  وم��ت��م��ي��ز،  ب�سكل خمتلف  ق��دمي��ة  ت��ط��وي��ر لأخ����رى  اأو 
هنا ميكن  ومن  عباده؛  لكل  وتعالى  �سبحانه  اهلل  �سفة منحها 
لدى  وج��وده��ا  اإن  اإذ  ذل��ك  يف  ي��رغ��ب  مل��ن  وتطويرها  تنميتهما 
الإن�سان ل يتوقف بامتاكه مل�ستوى معني من الذكاء والفطنة 
كما ت�سر بع�ض الدرا�سات، فقد جنده لدى الأطفال والرجال 

والن�ساء على حد �سواء.
اإرادت���ك  ولكن  تبتكر،  لكي  عبقريا  تكون  اأن  �سرطا  لي�ض   
ذلك  اإل��ى  الأ�سا�سيان  ال��داف��ع��ان  هما  ال��وا���س��ع  وخيالك  القوية 
ت�سمح  وعقلية  نف�سية  واإم��ك��ان��ات  ق���درات  ميتلك  اإن�����س��ان  فكل 
دائما  يجعله  ب�سكل  والتجديد  التطوير  ف�ساء  يف  بالغو�ض  له 
خمتلفا يف روؤيته وتقييمه للظواهر والأو�ساع املحيطة به يف كل 
امليادين املرتبطة بحياته وم�ستقبله، فالإن�سان املبتكر هو الذي 
ل يتوانى يف اأي وقت من الأوقات يف ا�ستخدام قدراته وحت�سينها 

ب�سفة م�ستمرة.   
ملكة  ف��اإن  الب�سرية  والفيزيولوجيا  الطب  علماء  وح�سب 
وتتفاوت  الإن�سان  دم��اغ  من  ج��زء  يف  تكوينيا  م��وج��ودة  البتكار 
�سخ�سيته  ب��ن��اء  اجل���زء يف  ل��ه��ذا  �سخ�ض  ك��ل  ا���س��ت��خ��دام  درج���ة 

وتطوير ذاته وحتقيق اأهدافه وطموحاته. 
عدة  خطوات  هناك  لدينا،  البتكاري  اجل��زء  هذا  ولتنمية 
حتفيز  بينها  م��ن  اتباعها  علينا  يجب  العلماء  ه���وؤلء  و�سعها 
بطريقة  م��ع��ه  وت��ع��ام��ل��ن��ا  واق��ع��ن��ا  لتح�سني  ال��ف��ك��ري��ة  ق��درات��ن��ا 
عدم  واأي�����س��ا  �سليم،  ب�سكل  وحتليله  فهمه  اأج���ل  م��ن  عقانية 
ال�سائد  العادي  التفكر  منط  على  فقط  الكتفاء  اأو  العتماد 
الذي يطبعه اجلمود واملحدودية بل يجب النفتاح اأكرث فاأكرث 
املحدود  غر  احلركي  املتجدد  والتفكر  املت�سعب  اخليال  على 
ال���ذي ي��ط���ر ال�����روؤى وي��ق�����ش��ي ع��ل��ى ا�ألمن�����اط امل��ق��ل���ب��ة ويفتح 
املتجددة واملنتجة  الأفكار  اآفاقا خمتلفة للمجتمع ترتقي فيها 

لابتكار والتغير.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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مالك
د. أحمد التيهاني

منحني الأ�سدقاء يف �سحيفة »اآفاق« -م�سكورين- هذه امل�ساحة؛ لأكتب فيها مقالة 
اأ�سبوعية حرة، وملا كانت العزيزة »اآفاق« تفتقر اإلى الن�سو�ض الإبداعية، راأيت -دون 
منوه؛  يكتمل  ملّا  خديجا  �سعريا  ن�سا  م�ساحتي  يف  اأن�سر  اأن  اأو اأتردد-  اأ�ستخر  اأن 
اإزعاجي  يف  تت�سبب  قد  كثرة،  �سدامية  مقالية  اأفكار  تزاحم  من  بن�سره  لأه��رب 
اأكانوا  �سواء  بها،  املنقودين  الأفكار  هذه  تزعج  مثلما  »اإياها«،  الإنكارية  بالر�سائل 

اآمرين اأم ماأمورين.

باهّن عبراً.. كّلما فاَح �سِ
وابتدْرَن احلقَل يبذرَن احلياْة..

كنِت فوَق العطِر..
فوَق احلقِل..

بايا العا�سقاْت.. فوَق احُلْلِم يف اأ�سراِر هم�ساِت  ال�سّ
فوَق ما توحي به الأّياُم من اأ�سراِر اآتيها..

وفوق الأمنياْت..
فوق ما اأ�سررُت للزْهراِت حني اجلْهِر..

.. ما اأعلنُت للغيماِت وْقَت ال�سرِّ
فوق ال�ّساهماِت الائي اأعياهّن ُلغُز احلبِّ اإذ يلجاأَن للعّراِف..

ما العّراُف اإل هّن عند البوِح بالأ�سراِر..
ما الأ�سراُر اإل هّن حني الع�سِق..

هّن ال�ّساهماْت 
فوق ما كاَن..
وما مل ياأِت..

فوَق الغيِب اإْذ يند�ضُّ بنَي الوقِت مثَل ال�ّسعِر..
ل نلقاُه..

اإل..
حني ياأتينا منيباً..

.. تائباً عن غيِبِه والغيِّ
رقراقاً يحيل احلبَّ متثاًل من الإمياِن بالع�ّساِق..

متثاًل لُه روحاِن..
ل..

بْل ُروُحُه كانْت لها ذاتاِن لكْن
�سارتا باحلّب ذاْت

الغفوَة  تهّز  روٍح جناحاها خيالٌت  القيَد عن  تفّك  كانْت  التي  اأحامي  فوق 
الق�سوى..

 وتلقيها على غيماِت غيِث العمِر..
 تلك الّروُح..

ترجو الغيَم اأْن يبقى نديَّ القطِن..
اأْن يهمي على الأكواِن اإن�ساناً يحّب اهلَل والإن�ساَن..

تلك الّروُح..
ترجو الغيَم ماَء القْمِح ممزوجاً باأحلى الهاطاْت

ها هو الغيُم ي�ساقيني ندى طْلٍع ُخرايفٍّ يديُر القْلَب حول القلِب..
ُيوؤويني اإلى ُركٍن بِه تلك التي ملّت نثاَر الّتائِه املحموِل فوَق الّريِح.. 

حّتى اآَب مع�سوماً من الّطوفاِن..
مل ي�ستْقه �سايف القيِظ نحو الّرمل يف خْبِت ال�ّستاْت

اإّنها الغيماُت ُمْذ كاَن العطاُء/ املاُء حّتى �سّكل اهلُل ماكاً..
موغًا يف الأر�ِض..

�سفافاً..
كقطِن الغيِم مندوفاً يذرُّ البهجَة العليا..

ماكْي
يف عيون املاِء اأنثى..

تنتمي للماِء..
من اأ�سٍل نقّي القطراْت..

تنتمي للّطْهِر، لول..
اأّن بنَت املاِء ُتدعى يف احتفاِل الغيِم:

»اأحلى ال�عائ�ساْت«

إذا عسعسَ 
الليل

اأ�سدر علماء ودعاة ومفكرون من عدد من 
تاأييدهم  فيه عن  بياناً عروا  العامل  دول 
امللك  ال�سريفني،  احل��رم��ني  خ��ادم  مل��واق��ف 
�سلمان بن عبد العزيز، يف قراراته ملكافحة 
الإره���������اب واحل����ف����اظ ع���ل���ى اأم������ن امل��م��ل��ك��ة 

والعامل الإ�سامي.
�سليم  اأن كل م�سلم  �سك  »ل  وق��ال��وا: 
العقل والفطرة يدرك ويعرتف باأن اململكة 
ه��ي ب��اد احل��رم��ني وم��ث��وى �سيد الثقلني 

على  قائمة  واأن��ه��ا  امل�سلمني،  �سائر  وقبلة 
تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  الإ����س���ام  ���س��ري��ع��ة  حت��ك��ي��م 
فخر  م�سدر  بحق  فهي  ه���ذا،  يومنا  اإل���ى 
ال��رب��ان��ني  بعلمائها  م�سلم  ل��ك��ل  واع���ت���زاز 
وقيادتها احلكيمة«، منوهني ب�سيا�سة خادم 
احلرمني ال�سريفني، اأيده اهلل، يف احلفاظ 
واأمنيا من خال  فكريا  اململكة  اأم��ن  على 

�سيا�سة حكيمة رائدة.«
واأكدوا خال م�ساركتهم يف املهرجان 

في مواجهة اإلرهاب والمحافظة على وحدة المسلمين

علماء ومفكرون يعلنون تأييدهم 
خادم الحرمين الشريفين

ال���30،  الوطني للرتاث والثقافة يف دورت��ه 
امل�ساركني  واملفكرين  وال��دع��اة  العلماء  اأن 
ب��دع��وة م��ن ���س��اح��ب ال�سمو  امل��ه��رج��ان  يف 
امل���ل���ك���ي الأم�������ر م��ت��ع��ب ب����ن ع����ب����داهلل ب��ن 
رئي�ض  الوطني،  احلر�ض  وزير  عبدالعزي، 
اللجنة العليا للمهرجان، يعلنون تاأييدهم 
ووق���وف���ه���م اإل�����ى ج���ان���ب خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني يف كل ما يتخذه من قرارات يف 
واألوانه،  اأ�سكاله  بجميع  الإره��اب  مواجهة 

على  واملحافظة  الغا�سمني،  املعتدين  لردع 
عا�سفة  يف  متثلت  ال��ت��ي  امل�سلمني،  وح���دة 
احلزم وت�سديها للمد الإيراين وتدخله يف 
املطلق  وتاأييدهم  وامل�سلمني،  العرب  باد 
ل��ل��ت��ح��ال��ف الإ����س���ام���ي ال�����ذي اأع���ل���ن عنه 
اخلتام  ويف  اإ�سامية.  دول��ة   35 مب�ساركة 
�ساأل العلماء والدعاة واملفكرون امل�ساركون 
ي���دمي على  اأن  ت��ع��ال��ى،  اهلل  امل��ه��رج��ان،  يف 

اململكة اأمنها واأمانها.

ثقافة

ب��ك��ل��ي��ة  ال����ق����رى مم��ث��ل��ة  اأم  اأط���ل���ق���ت ج���ام���ع���ة 
كليات  لعمداء  الثاين  اللقاء  العربية،  اللغة 
باجلامعات  اأق�سامها  وروؤ���س��اء  العربية  اللغة 
ال��درا���س��ات  يف  »التدري�ض  بعنوان  ال�سعودية، 
ال��ع��ل��ي��ا« وذل����ك مل��ن��اق�����س��ة امل��ف��اه��ي��م والأ���س�����ض 
وامل��وا���س��ف��ات وامل���وؤه���ات اخل��ا���س��ة ب��اأع�����س��اء 
وطبيعة  العليا،  الدرا�سات  يف  التدري�ض  هيئة 

املقررات واملحتوى واأثرهما يف هذا ال�سياق.
العربية  ال��ل��غ��ة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  واأو����س���ح 
باجلامعة الدكتور عبداهلل القرين اأن فكرة 
العليا، منذ  ال��درا���س��ات  ت���دور ح��ول  ال��ل��ق��اء 

ب��داي��ة ه���ذا ال��ق��رن ال��ه��ج��ري ح��ني ن�سطت 
اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة يف ف��ت��ح ال��ب��اب اأم���ام 
الأمر  وكان  العليا،  الدرا�سات  يف  الدار�سني 

من�سبًطا اإلى حد كبر.
واأ�ساف: »يف الآونة الأخرة ، ت�سابقت 
الباب  فتح  ع��دده��ا يف  زاد  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ات 
ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا، وحت���ق���ق جن����اح كبر 
الأك��ادمي��ي��ة  ال��ك��وادر  ال��ك��م يف  على م�ستوى 
واخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة، ول��ك��ن ه���ذا ال��ن��ج��اح 
امل�����اأم�����ول م����ن ح���ي���ث اجل������ودُة  ي��ب��ق��ى دون 

واملعاير الأكادميية ».

أم القري 
تستضيف لقاء
كليات وأقسام 
اللغة العربية 

العربية  ال��ل��غ��ة  كلية  عميد  األ��ق��ى  ث��م 
الق�سيم  بجامعة  الجتماعية  وال��درا���س��ات 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال�����س��ع��ود ك��ل��م��ة امل�����س��ارك��ني، 
تنبع من  اللقاء  اأن قيمة هذا  واأو�سح فيها 
اجلامعات  يف  العليا  ال��درا���س��ات  واق��ع  ر�سد 
تتزامن  التي  الأخ��ط��اء  ملعاجلة  ال�سعودية، 

مع و�سعها.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأو�����س����ح م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
والتميز  ال���ري���ادة  منطلقات  اأن  ال��ق��رى  اأم 
مرهونة بحيثيات البحث العلمي ، ومقرونة 
ال��درا���س��ات  تكتنفها  ب��ّن��اءة  معرفة  ب��ح��راك 

وم��دارات��ه��ا  البحثية  م�����س��ارات��ه��ا  يف  ال��ع��ل��ي��ا 
العلمية. عقب ذلك انطلقت جل�سات العمل 
ل��اج��ت��م��اع، وق���دم خ��ال��ه��ا ال��ط��ال��ب��ان ب��در 
بعنوان  عر�سا  الع�سيمي  وح��م��ود  العنزي 
»ال��ت��دري�����ض يف ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا.. اأم����ال 
الأول��ى  اجلل�سة  يف  �سارك  بينما  وتطلعات« 
والدكتور  العايد  �سليمان  الدكتور  من  كل 
�سالح الزهراين والدكتور حممد الغامدي، 
بن  اإب��راه��ي��م  الدكتور  الثانية  اجلل�سة  ويف 
م���راد، وال��دك��ت��ور اأح��م��د ���س��ره، وال��دك��ت��ور 

عبد احلميد القط�ض.

الربيعي يثمن دور الصحافة في نشر األدب الشعبي
أحمد العياف

الدكتور  ال�سعودي،  امل��وؤرخ  الأكادميي،  ثمن 
عبداهلل الربيعي، دور ال�سحافة والإعام يف 
ن�سر الأدب العامي وذيوعه والتفاف حمبيه 
املكان  تعني  القهوة  اأن  اإل��ى  م�سرا  ح��ول��ه، 
كثر  با�ستهار  م�ست�سهدا  امل�سروب،  ولي�ض 

من املقاهي والديوانيات يف جزيرة العرب.
دوره��ا  الديوانيات  لهذه  »ظ��ل  وق��ال: 
يف الحتفاء بال�سعر العامي وتوثيقه، وكان 

لهذه املجال�ض اآدابها«.
بعنوان  حما�سرة  يف  الربيعي  واأ���س��ار   
» الأدب ال�سعبي يف جمال�ض ال��رواة » �سمن 
اإط����ار  يف  امل���ق���ام  ال�����س��ع��ب��ي  الأدب  ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ن�����ش��اط ال��ث��ق��ايف ب��امل��ه��رج��ان ال���ط��ن��ي ال��� 
وزارة  تنظمه  ال���ذي  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل��رتاث   30
احلر�ض الوطني، اإلى اأبرز من وثقوا ال�سعر 

العامي مثل:
• احلميدي احلربي.

• را�سد بن جعيثني.
• مهدي بن عبار.

املقاهي الأدبية  وا�ستعر�ض موا�سفات 
كما يلي:  

اأب��واب مبا  لها  لي�ض  الكرام  قهاوي   •
ال�سعراء  يدخلها  جمال�ض  اأنها  يعني 

املجيدون املتميزون.
وت��ن��اول  للحكمة  خم�س�سة  ك��ان��ت   •

الأ�سعار واللتزام بالأخاقيات.

للنميمة  امل��ج��ال�����ض  ه����ذه  ت��ك��ن  مل   •
والإ��������س�������اءة ل����اآخ����ري����ن وال��ت��ع�����س��ب 

للقبيلة.
• مل ت��ك��ن م��ك��ان��ا ل���ل���ج���دال وال��ب��ي��ع 

وال�سراء.
ه���ذه  يف  جم������ال  ه����ن����اك  ي���ك���ن  مل   •
الأدبية وال�سعرية،  املجال�ض لل�سرقات 

ومن حاول ال�سرقة اكت�سف اأمره.
• ال�����س��ع��ر ال����ذي ك���ان ي����روى يف ه��ذه 

حتى  مرجعيته،  ول��ه  موثق  املجال�ض 
ه��ذه  يف  م��ك��ان  ل��ه��م  لي�ض  الطفيليني 

املجال�ض.
وتطرق  اإلى اأن ال�سعر يعني ال�سعور 
كثرة  اأ�سكال  يف  يقدم  ال��ذي  والإح�سا�ض 
م���ن الإب������داع وم��ن��ه��ا ال��ف�����س��ي��ح وال��ع��ام��ي 
والأه���ازي���ج مب��ف��ردات مقبولة،  وال��زج��ل 
معرجا على اأ�سل ت�سمية ال�سعر بالنبطي، 
ل��ه��ا  ع���اق���ة  ن���ب���ط ل  ك��ل��م��ة  اأن  م����وؤك����دا 
ال�شعر  م�شمى  ي�ؤيد  األن��ه  وذك��ر  با�ألنباط، 
العامي بدل من النبطي فهو �سعر عامي 

والأدب اأدب �سعبي.
واأ������س�����اد ال���رب���ي���ع���ي ب���ال���دك���ت���ور ���س��ع��د 
ال�����س��وي��ان ال����ذي اع��ت��ن��ى ب��ال�����س��ع��ر ال��ع��ام��ي 
منهجيا واأكادمييا، مبينا اأن ابن خلدون يف 
مقدمته ال�سهرة ن�سب اأبيات �سعرية لبني 
ال��ب��دوي ثم  ه��ال، وه��ي تعد بداية ال�سعر 
مثل  ال�����س��ع��راء  م��ن  الكثر  ذل��ك  بعد  ظهر 

را�سد اخلاوي ورميزان وغرهم.
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والت ديزين

�صخ�صيات من ابتكار ديزين
يف حديقة ديزين الند

بباري�س، فرن�صا
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تعليم 
المرأة

ليال الشهري

م�ساألة  من  يعاين  جمتمعنا 
ال���ت���ق���دم وال����ت����ط����ور، وك�����اأن 
�سعيه نحو امل�ستقبل بالن�سبة 
املا�سي.  كرياء  يجرح  اإليه 
وتخليده  ت��ذك��ره  يف  لب��اأ���ض 
اأبنائنا  وتثقيف  متاحفنا  يف 
ب���ح���ي���ات���ن���ا ال�������س���اب���ق���ة، ل��ك��ن 
اأن��ف�����س��ن��ا  جن����ر  اأن  اخل����ط����اأ 
واملطالبة  فيه  العي�ض  على 

بالبقاء ل احلفاظ. 
ع������ق������ل������ي������ات ب���ع�������س���ن���ا 
امل���ت�������س���خ���رة جت��ع��ل��ه ي��ع��اين 
عا�سفة  اجلديد  الواقع  مع 
مل  التي  والتطوير  التغير 
ال�سوارع  اأو  بالبنايات  تكتف 
وغ����ره����ا، ب����ل و����س���ل���ت اإل����ى 
ال���ت���ع���ل���ي���م واأخ�����������ض ت��ع��ل��ي��م 
وعملهن،  اململكة  يف  الإن���اث 
املُ�����ط�����ال�����ب  ظ�������ل  اأن  ب�����ع�����د 
ب��ت��ع��ل��ي��م��ه��ن وم�������س���اوات���ه���ن 
ب���ال���ذك���ور يف ذل�����ك، ع��ر���س��ة 
ل��ل�����س��ج��ن و���س��خ��ط امل��ج��ت��م��ع 
��ن��ف يف  ب��اأك��م��ل��ه، ب��ل رمب���ا ���سُ
عداد املف�سدين يف الأر�ض يف 

ذلك الوقت.
وم�����ن اأب�������رز م����ن ن����ادى 
ب�����وج�����وب ت���ع���ل���ي���م ال���ب���ن���ات، 
عبدالعزيز  ب��ن  عبدالكرمي 
اجلهيمان، الذي �سجن عدة 
يف  مقالة  ن�سره  عقب  اأ�سهر 
�سحيفته التي اأوقفت ب�سبب 
ذل���ك. ويف ه��ذا امل��ق��ام اأت��ق��دم 
اإل���ي���ه ب��ال�����س��ك��ر ع��ل��ى ج��ه��وده 
والعتذار اإليه اأي�سا على ما 
ب��ه م��ن �سرر يف �سبيل  حل��ق 
واإخراجها من  امل��راأة  تثقيف 

ظلمات اجلهل.
ال�سعودية  امل��راأة  حاليا، 
مقاعد  م���ن   ٪52 ب����  حت��ظ��ى 
اجل����ام����ع����ات، وال���ت���ع���ل���ي���م مل 
ي��ع��د م��ق�����س��ورا ف��ق��ط داخ���ل 
امل��م��ل��ك��ة، ب��ل اأ���س��ب��ح م��ن حق 
الفتاة البتعاث وتلقي العلم 
العاملية؛   اأعرق اجلامعات  يف 
ف�����س��ك��را ل��ك��ل م���ن اأ���س��ه��م يف 
وعلى  الأمنية،  ه��ذه  حتقيق 
راأ�سهم امللك في�سل بن عبد 

العزيز، رحمه اهلل.

كلمة بتول العسيري

 The Walt Disney »سركة والت ديزين�«
با�سم ديزين، هي  امل��ع��روف��ة   Company
الإع��ام والرتفيه يف  اأك��ر �سركات و�سائل 

العامل.
 ،1٩23 ع����ام  اأك���ت���وب���ر   16 يف  اأ���س�����س��ه��ا 
الأخ����������وان وال����������ت وروي دي��������زين يف ���س��ك��ل 
 ،Animation لفن التحريك  ا���س��ت��ودي��و 
اأ���س��ب��ح واح�����دا م���ن اأك����ر ال���س��ت��ودي��وه��ات 
حديقة   11 ل���  م��رخ�����ض  وه���و  يف هوليوود، 
الإع��ام��ي��ة،  ال�سبكات  وال��ع��دي��د م��ن  م��اه 
ABC و  الأم��رك��ي��ة«  الإذاع����ة  »هيئة  مثل 

»اإي اإ�ض پي اإن«. 

مقر الشركة
ومرافق  الرئي�سي  دي��زين  �سركة  مقر  يقع 
وال����ت  يف ا����س���ت���دي���وه���ات  الأويل  الإن�����ت�����اج 
 The Walt Disney Studios ديزين
ل��دى  م�سجلة  وال�����س��رك��ة  يف كاليفورنيا. 
موؤ�سر الأ�سهم الأهم يف العامل »داو جونز«.

محطات
�سيتي بولية ميزوري،  يف كان�سا�ض   •
املتحركة والت  ال���ر����س���وم  قام ر�سام 
ب��اإن��ت��اج  اأوائ����ل ع���ام 1٩23،  دي����زين، يف 
عجائب  »ب���اد  ب��ع��ن��وان  ق�سر  فيلم 
الطفلة  املمثلة  فيه  اأظ��ه��رت  األ��ي�����ض«، 
ف���رج���ي���ن���ي���ا دي����ف����ي���������ض ت����ف����اع����ا م��ع 

�سخ�سيات الر�سوم. 
وال���ت  و����س���ع   :1٩23 اأك���ت���وب���ر   16  •
متجرا يف م��راأب عمه روب��رت ديزين، 
ب���داي���ة ك���ارت���ون دي����زين واأول  م��ع��ل��ن��ا 

ا�ستوديو لاأخوين. 
انتقلت  اأ���س��ه��ر،  ب�سعة  غ�����س��ون  يف   •
اأحد  اإل��ى اجل��زء اخللفي من  ال�سركة 
امل��ك��ات��ب ال��ع��ق��اري��ة يف و���س��ط م��دي��ن��ة 

الإنتاج  ا�ستمر  حيث  اجنلي�ض،  لو�ض 
حتى  األي�ض  الكوميدية  الأف��ام  على 

عام 1٩27.
يف  ملن�ساأة  ال�ستوديو  انتقل   :1٩26  •
لو�ض  يف  الف�سية«  »البحرة  منطقة 

اجنلي�ض.
ال���ع���ام 1٩28  ب����داأ وال����ت دي����زين يف   •
ايورك�ض  بي  �سو  الر�سام  مع  التعاون 
���س��خ�����س��ي��ة ميكي  ا����س���ت���ح���داث  ال�����ذي 

ماو�ض.
• وا����س���ل���ت ����س���رك���ة دي�������زين لإن����ت����اج 
ماو�ض  ميكي  م��ع  املتحركة  ال��ر���س��وم 
وال�سخ�سيات الأخرى، وبداأت �سل�سلة 

ال�سمفونيات امل�سحكة.
ب���ال���ر����س���وم  ل���ل���دف���ع  حم�����اول�����ة  يف   •
املتحركة لأب��ع��اد اأخ���رى ب���داأت دي��زين 
عام  طويل  كرتوين  فيلم  اأول  باإنتاج 
والأق��زام  الثلج  »بيا�ض  بعنوان   1٩34
ق�سة»  م��ن  م�ستوحى  وه��و  ال�سبعة«، 
الأخ���وي���ن ب����رمي«، واأخ����ذ ال��ع��م��ل فيه 
ثاث �سنوات، وُعر�ض يف دي�سمر عام 
حتى  الإي�����رادات  اأع��ل��ى  حمققا   1٩37

عام 1٩3٩.
الر�سوم  ا�ستوديو  يف  الإنتاج  وا�سل   •
مثل  وال��ط��وي��ل��ة،  الق�سرة  املتحركة 
 ،)1٩40( فانتازيا   ،)1٩40( بينوكيو 

دامبو )1٩41(، وبامبي )1٩42(. 

الحرب العالمية الثانية
الثانية،  العاملية  احل��رب  بداية  مع   •
التذاكر.  �سباك  يف  الأرب��اح  انخف�ست 
وع���ن���دم���ا دخ���ل���ت ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 
احل�������رب ب���ع���د ال���ه���ج���وم ع���ل���ى ب���رل 
الر�سوم  م��ن  الكثر  و�سعت  ه��ارب��ور، 
دي��زين يف  �سركة  اإن��ت��اج  م��ن  املتحركة 
من  بتكليف  امل�سلحة،  ال��ق��وات  خدمة 
ح��ك��وم��ت��ي ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وك��ن��دا. 

�سي«   بي  »اأي  على  مو�سمني  �سعبيتها 
ف�����س��ا ع����ن ح���ل���ق���ات م��ن��ف�����س��ل��ة ع��ن 
�سل�سلة ديزين لند. وعلى الرغم من 
دي��زين  وال���ت  ا�ستثمرت  ال��ن��ج��اح  ه��ذا 
ل���اإن���ت���اج ال��ت��ل��ف��زي��وين يف م�����س��اري��ع 
�سغرة يف ال�ستينيات، مع ا�ستثناء من 
فرتة  منذ  الق�س�سية  ال�سل�سلة  ه��ذه 
با�سم  بعد  فيما  عرفت  التي  طويلة، 

»العامل الرائع من ديزين«.

وفاه األخوين ديزني 
وال���ت  ت����ويف   :1٩66 دي�����س��م��ر   15  •
دي�������زين ب�������س���رط���ان ال�����رئ�����ة، ف��ت��ول��ى 
الرئي�ض  من�سب  دي���زين  روي  اأخ����وه 
التنفيذي لل�سركة، وقد كان اأحد اأهم 
اأعماله الأولى تغير ا�سم عامل ديزين 
اإلى عامل والت ديزين، تكرميا لأخية 

ولروؤيته.
اأفام  اإط��اق اثنني من  • 1٩67: مت 
وال������ت ي��ت��ب��ع��ه��م��ا ن�������ش���اط م���ث���ل ف��ي��ل��م 
ال���ر����س���وم امل��ت��ح��رك��ة ك���ت���اب الأدغ������ال 

والفيلم املو�سيقي اأ�سعد مليونر.
الأفام  اأطلق ال�ستوديو عددا من   •
الكوميدية يف اأواخر ال�ستينات، مبا يف 
واحلا�سب   )1٩68( احلب  �سيارة  ذلك 
تن�ض  اأح����ذي����ة  ي���رت���دي  ال�����ذي  الآيل 

.)1٩6٩(
والت  ع��امل  افتتح   :1٩71 اأكتوبر   1  •
ب�سهرين  وب��ع��ده��ا  للجمهور،  دي���زين 
الدماغية،  ب�سكتة  دي���زين  روي  ت��ويف 
تاركا ال�سركة حتت �سيطرة دون تيتوم 
وكارد ووكر ورون ميلر، وكلهم تدربوا 

على اأيدي والت وروي.

حرب النجوم
دي���زين فيلم  ا���س��ت��ودي��و  اأن��ت��ج   :1٩7٩ •
وهو  الأ���س��ود،  الثقب  واخليال  املغامرة 

»ح��رب  ال�سهر  الفيلم  م��ن  م�ستوحى 
النجوم«. 

ل�  دي�����زين  ���س��رك��ة  ان�����س��م��ت   :1٩80  •
الفيلم  لإن��ت��اج  بيكت�سرز«  »ب��ارام��اون��ت 
امل�������س���ت���وح���ى م��ن�����س��خ�����س��ي��ة »ب�����اب�����اي« 
عند  ف�����س��ل  ال����ذي   ،1٩80 ال��ك��رت��ون��ي��ة، 
يف  معتدل  جن��اح��ا  حقق  لكنه  ال��ن��ق��اد، 

�سباك التذاكر.
دي����زين مع  ���س��رك��ة  ان�����س��م��ت   :1٩81 •
ملحمة  يف  اأخ������رى  م����رة  ب����ارام����اون����ت 
اأكرث  اخليال التنني القاتل، الذي كان 
الإط��اق  على  ن�سجا  دي��زين  اإنتاجات 
يف ذلك الوقت، على الرغم من اأنه كان 

فا�سا يف �سباك التذاكر. 
• 1٩82: اأن�ساأ الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
عامة  توت�س�ستون  ميلر  رون  دي���زين، 
لإط��اق  دي���زين  ل�سركة  تابعة  جت��اري��ة 

املزيد من الأفام املوجهة للكبار.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  دي����زين  اأع��ل��ن��ت   :1٩82  •
وال��ت  حديقة  مو�سوع  الثانية  للمرة 
دي�����زين ال���ع���امل���ي���ة. وك���ان���ت م�����س��ت��وح��اة 
م��ن ح��ل��م امل��وؤ���س�����ض مب��دي��ن��ة منوذجية 

م�ستقبلية.
�ستاينرغ  ���س��اول  امل��م��ول  ب��داأ   :1٩84 •
حماولة ا�ستياء معادية ل�سركة والت 
ديزين، مع نية ببيع اأ�سولها املختلفة، 
لكن ديزين خا�ست املعركة �سده بنجاح 
مب�ساعدة ودية من بع�ض امل�ستثمرين.

ديزني الند العربية 
ع��ق��دت اجل���زي���رة ل���اأط���ف���ال م���ع ال�����س��رك��ة 
براجمها،  اأب���رز  م��ن  ب��اق��ة  ل�����س��راء  اتفاقية 
منطقة  يف  احل��ق��وق  ام��ت��اك  للقناة  تتيح 
لعر�ض  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
دي��زين،  واأف���ام  م�سل�سات  م��ن  جمموعة 
و����س���ت���ت���ّم دب���ل���ج���ة ج���م���ي���ع ه������ذه ال����رام����ج 

التلفزيونية اإلى اللغة العربية.

من   ٪  ٩0 ك����ان   1٩42 ع����ام  وب��ح��ل��ول 
العاملني يف ديزين يعملون يف الأفام 

املتعلقة باحلرب.
ل��ل��م��رة  ت��ع��اون��ت   :1٩50 دي�����س��م��ر   •
والت ديزين لاإنتاج و�سركة  الأول��ى، 
���س��ي  ب�����ي  ك��������ول، و����س���ب���ك���ة ان  ك����وك����ا 
التلفزيونية لتقدمي فقرة خا�سة من 

»�ساعة يف باد العجائب«. 
�سي  ب��ي  اأي  اأنتجت   :1٩54 اأك��ت��وب��ر   •
�سبكتها  ع��ل��ى  ل��دي��زين  م�سل�سل  اأول 
وه����و دي�����زين لن�����د، وم����ن امل��م��ك��ن اأن 
ي�����س��ت��م��ر ل��ي�����س��ب��ح اأط��������ول م�����س��ل�����س��ل 
تلفزيوين يف التاريخ، وهو الذي فتح 
م�سل�سات  لإن���ت���اج  م���ن���را  ل���دي���زين 
ج���دي���دة واإع�������ادة ب���ث ال���ق���دمي م��ن��ه��ا. 
�سريكا لديزين  �سي  اأي بي  واأ�سبحت 
يف متويل وتطوير امل�ساريع اجلديدة.

• يف املعر�ض العاملي بنيويورك 1٩64، 
اأع�������دت دي������زين اأرب�������ع و����س���ائ���ل ج���ذب 
منها  ك��ل  خمتلفني،  ل��رع��اة  منف�سلة 
اإل��ى دي��زين لند  �سوف جتد طريقها 
اآخ��ر. وخ��ال هذا الوقت،  اأو  يف �سكل 
�سرا  تتك�سف  اأي�سا  دي��زين  وال��ت  ك��ان 
م����واق����ع ج����دي����دة ل����ث����اين م��ن��ت��زه��ات 

ديزين.
عن  النقاب  ك�سف   :1٩55 نوفمر   •
»دي����زين: ك��وك��ب الأر�����ض«، م��ع وج��ود 
خطط ملتنزهات وفنادق، وحتى مدينة 
من��وذج��ي��ة ع��ل��ى اآلف ال���دومن���ات من 
خارج  من  �سراوؤها  مت  التي  الأرا���س��ي 

مدينة اورلندو بولية فلوريدا.
• وا����س���ل���ت ����س���رك���ة دي�������زين ت��رك��ي��ز 
جهودها على �سا�سة التلفزيون خال 
نهاية  كل  برنامج  ببث  اخلم�سينيات، 
ن��ادي  اأ���س��ب��وع يظهر فيه الأط��ف��ال يف 

ميكي ماو�ض.
»زورو«  �سل�سلة  اأثبتت  عامني  بعد   •

والت ديزني.. عمالق األفالم المتحركة
إعالم

احتفاالت ليلية بحديقة
ديزين الند يف اأورالندو

بالواليات املتحدة
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عرضت شركة Panasonic خالل معرض CES2016، شاشة transparent display الشفافة التي لفتت أنظار الحضور بشفافيتها الواضحة لتظهر ما 
خلفها من قطع األثاث وقدرتها على التحرك إلى األعلى واألسفل مع إمكانية عرض األفالم عالية الدقة بوضوح فائق حسب مزاجية المستخدم.

قلق تويتر

حسن أحمد العواجي

ريتويت

م�ستلقيا على فرا�سك يف �سراع مع النعا�ض، تود اأن يغلبك بالقا�سية 
ويف اجلولة الأولى،  لكنك اأنت املنت�سر على م�س�ض، خطرت ببالك 
فكرة اأن تاأخذ هاتفك الذكي لتت�سفح بع�سا ممن تتابع تغريداتهم 
بالطماأنينة  ي�سعرك  �سجي  ب�سوت  يغرد  طائره  لعل  تويرت  على 

والأمل لتنام بهدوء وت�ستيقظ على �سباح غد اأف�سل.
اأخ��را  جت��د  الرتكيز.  تفقدك  الهاتف  م��ن  املنبعثة  الإ���س��اءة 
ال�سفحة  لتفتح  تويرت  اأيقونة  مغم�سة،  واأخ���رى  مفتوحة  بعني 
�ساعات  اإلى  اأم )�ض(  الإعانات. من معمول  �سيل من  الرئي�سية. 
للبيع وغره؛  واأغنام وعقارات  �سيارات  وحقائب ماركة مع ظهور 
فبني كل اإعان واإعان �ستجد اأمرين ل ثالث لهما، الأول اإعان 

ملنتج اآخر والثاين اإعادة تغريدة لإعان كذلك.
)بفتح  العلن  اإل��ى  الإع��ان��ات  فمن  كثرا،  يختلف  لن  الأم��ر 
العني والام( واللعن وكل الكلمات التي تت�سكل من العني والام 
اأفراد وقبائل ومذاهب  والنون، مهاترات و�سباب و�ستائم تتقاذفها 
وحتى ديانات ودول، اتفاق على الختاف ملجرد الختاف، ورغبة 
الل�شان، مع وج���د من  ب�ش�ط  ول�  والت�شريق واجللد  الت�شهري  يف 
ي�سرح  اأو  ال��دي��ن  �ستار  خلف  ويختبئ  ت��ارة  الع�سل  يف  ال�سم  يد�ض 

بالفكر ال�سال.
اأك���رث م��ن 125  ت��وي��رت تعليق واإغ����اق  اأع��ل��ن��ت �سركة  م��وؤخ��را 
األلف ح�شاب ا�شتخدمت لن�شر تهديدات األو تعزيز الن�شاط ا�إرهابي 
اإدان��ة  يو�سح  ال�سركة  قبل  من  طويل  بيان  ن�سر  مع  للمتطرفني، 

ا�ستخدام املوقع لت�سجيع الإرهاب وال�سلوك املتطرف.
كثرون  يتمنى  تويرت  من  جيدة  من  باأكرث  و�سفت  خطوة 
الأحمر  ال�سمع  بو�سع  تنتهي  متابعة  خطوات  تعقبها  اأن  غ��ري 
املتطرفة والوهمية والإعانات والإباحية  على جميع احل�سابات 
كذلك، بعد اأن انت�سرت موؤخراً بكرثة، حمولة التغريد اإلى ن�ساز 
اأكرث منه  ال�سموم  لبث  اأر�سا خ�سبة  �سي�سبح تويرت  واإل  وا�سح، 

لتبادل املفيد!

جديد التطبيقات

إنفوجرافيك

ابتكارات غريبة

تقنية

نظام لكشف 
الزالزل من خالل 

الهواتف
�سدر الأ�سبوع املا�سي عن جامعتي كاليفورنيا 
 MyShake ا���س��م  ي��ح��م��ل  ت��ط��ب��ي��ق  وب���رك���ل���ي، 
وي���ع���م���ل م����ع ال���ه���وات���ف امل��ت��ن��ق��ل��ة ك��م�����س��ت�����س��ع��ر 
الأر�سية  الهتزازات  وت�سجيل  الزلزل  لقيا�ض 
م���ن ط��ري��ق اإن�������س���اء ���س��ب��ك��ة ك�����س��ف زل���زال���ي���ة يف 
ال�ستفادة  ميكن  بحيث  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 
ال�سدمات  م��ن  امل�ستخدمني  حت��ذي��ر  يف  منها 
جماين  التطبيق  ال��وق��وع.  و�سيكة  ال��زل��زال��ي��ة 
اخللفية  يف  ويعمل   ،Google Play متجر  يف 
بطارية  ع��م��ر  قليلة من  كمية  ا���س��ت��ه��اك  م��ع 
التطبيق  وي�����س��ت��ف��ي��د   ،i م��ع��ال��ج  وق����وة  اجل���ه���از 
اأي  ت�سجيل  ميكن  اإذ  الهاتف،  م�ست�سعرات  من 

اهتزاز حملي يف اأي وقت من النهار اأو الليل.

متوسط دخل الموظف في كبريات شركات التقنية

شاشة شفافة من Panasonic تظهر ما خلفها

Facebook:
1,412,655

دوالرات

Apple:
2,032,304

دوالرات

Yahoo:
419,830
دوالرات

Twitter:
462,009
دوالرات

Microsoft:
789,145
دوالرات

Google:
1,160,648

دوالرات

العدد 172  |  12 جمادى األولى 1437  |  21 فبراير 2016

Design: AAQ-AFAAQ



هل تستطيع العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!
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أحداث
845: ظهور الفايكنج على اأبواب باري�ض.

1809: نابليون بونابرت ينت�سر على النم�ساويني يف اأب�سرغ.
1815: نابليون بونابرت يعود اإلى باري�ض من منفاه يف جزيرة اإلبا، وبداأت بذلك 

فرتة املائة يوم التي حاول خالها اإعاده بناء اإمراطوريته.
1922: اململكة املتحدة تنهي حمايتها التي فر�ستها على م�سر عام 1914.

1929: اإن�ساء جهاز بولي�سي ملكافحة املخدرات يف م�سر، وكان اأول جهاز من نوعه 
يف ال�سرق العربي.

1956: فرن�سا متنح تون�ض ال�ستقال الكامل ما عدا ميناء بنزرت.
اأو احلاج مالك  اإك�ض  مالكوم  الأمريكي  الأفريقي  الحت��اد  رئي�ض  اغتيال   :1965

�سباز اأثناء وجوده يف قاعة املوؤمترات يف مدينة نيويورك.
1965: فيدل كا�سرتو يوؤمم جميع الأعمال يف كوبا.

الليبية  العربية  اجل�ية  اخلط�ط  طائرة  ت�شقط  اإ�شرائيلية  مقاتالت   :1973
الرحلة رقم 114 فوق �سيناء، واأدى احلادث اإلى مقتل 108 من الركاب.

خ�سارتها  بعد  من�سبها  من  ت�ستقيل  غاندي  اأن��دي��را  الهند  وزراء  رئي�سة   :1977
النتخابات النيابية.

1986: جاك �سراك يتولى رئا�سة وزراء فرن�سا.
1995: جماعة اإرهابية يف اليابان تطلق غازا �ساما يف نفق مرتو العا�سمة طوكيو 

يوؤدي اإلى مقتل 12 �سخ�ض واإ�سابة 5000 اآخرون.
ال��دوران حول الأر���ض ببالون من  1999: برنار بيكار وبريان جونز ينجحان يف 

دون انقطاع يف 20 يوم.

والدات
1484: يواكيم الأول، اأمر ناخب ملرغريفية براندنبورغ.

1728: القي�سر بيرت الثالث، اإمراطور رو�سيا احلادى ع�سر.
1794: اأنطونيو لوبيز دي �سانتا اأنا، رئي�ض املك�سيك.

1895: هريك دام، عامل فيزيولوجيا وكيمياء حيوية دمناركي حا�سل على جائزة 
نوبل يف الطب عام 1943.

1904: األيك�سي كو�سيغني، �سيا�سي ورجل دولة �سوفيتي.
1907: وي�سنت هيو اأودن، �ساعر اإجنليزي.

1914: م�سطفى اأمني، �سحايف وكاتب م�سري.
1921: جون رول�ض، فيل�سوف اأمريكي.

1924: روبرت موجابي، رئي�ض زميبابوي.
1937: امللك هارالد اخلام�ض، ملك الرويج.

وفيات
1437: امللك جيم�ض الأول، ملك اإ�سكتلندا.

1794: اأنطونيو لوبيز دي �سانتا اأنا، رئي�ض املك�سيك الثامن.
1926: هايك كامرلينغ اأون�ض، عامل فيزياء هولندي حا�سل على جائزة نوبل يف 

الفيزياء عام 1913.
1941: فردريك بانتنغ، طبيب كندي حا�سل على جائزة نوبل يف الطب عام 1923.

الأدب  يف  نوبل  جائزة  على  حا�سل  رو�سي  اأدي��ب  �سولوخوف،  1984: ميخائيل 
عام 1965.

اأمريكية، ح�سلت على جائزة  اإليون عاملة كيمياء حيوية واأدوي��ة  1999: جرترود 
نوبل يف الطب �سنة 1988.

هذا اليوم
في التاريخ

21 فبراير

إستراحة آفاق

إنفوغرافيك
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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

محمد شامي، عبد العزيز رديف
خالد محمد العمري، عدنان األلمعي
هادي الشهراني، مشهور العمري

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«

أرقام قياسية

لف مقالة 
طهي إلى

30 سم
حطم �صكوت مرييف االأرقام القيا�صية 
ع��ن��دم��ا ق���ام ب��ل��ف م��ق��الة ط��ه��ي من 
حميط  وو�صل  باإحكام،  االألومنيوم 
ملفوف املقالة اإلى 30 �صنتيمرت. يذكر 
يديه  �صوى  ي�صتخدم  مل  �صكوت  اأن 
خالل  وذل��ك  املقالة،  للف  العاريتني 

30 ثانية فقط.

• أغلى بدلة هي البدلة التي 
يرتديها رائد الفضاء ويبلغ 

ثمنها حوالي مليوني دوالر.

• أطول الكائنات البحرية هي: 
)الدود البحري( الذي يبلغ طوله 

54 مترا. 

• الحوت األزرق يصل طوله
إلى 30 مترا، ووزنه

إلى 15 طنا.

• اإلنسان حين يتكلم فإنه 
يستخدم 44 عضلة، وعندما 

يغضب أو يبكي يستخدم 
13 وعندما يضحك يستخدم 

عضلتين فقط.

إستراحة آفاق

أسبوعية جامعة الملك خالد

هل تعلم؟

ر�صم علمي يقارن
حجم احلوت االأزرق 
بحيوانات منقر�صة
وبالفيل واالإن�صان
وبطائرة »بوينغ«
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ملتقى حفظ النعمة مسؤوليتنا جميعا
عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

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

الملتقى العلمي األول لكليات العلوم واآلداب 
كلية العلوم و االداب بخميس مشيط

13-15 جماد االول 1437هـ 

27 - 29 جمادى األولى 1437

14 إلى 15 جمادى الثاني 1437

أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

العالم من حولنا

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

التقويم األكاديمي

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

22٩

مشمسمشمسمشمس

2411231024112412

مشمس مشمس

دعوة
لقراءة »آفاق«

االق��رتاح��ات  من  كثريا  »اآف���اق«  تطرح 
اجلامعي  ال�صاأن  تخ�س  التي  واالأف��ك��ار 
مبختلف جماالته التدري�صية والبحثية 
يف  والطالبية،  والريا�صية  واالإداري��ة 
جهدها  ق�صارى  وتبذل  مو�صوعاتها، 

الإي�صال االأفكار بطريقة �صل�صة.
جمهورها  من  ترجو  بدورها  وهي 
عند  �صخ�س  ك��ل  ي��ق��ف  اأن  اجل��ام��ع��ي 
اأو  كليته  تخ�س  ال��ت��ي  االق���رتاح���ات 
عليه  اأن  كما  درا�صتها،  ويتبنى  اإدارت��ه 
بجهته  املتعلقة  امل�صكالت  على  يطلع  اأن 
اأن  علما  لها،  احللول  اإيجاد  يف  لي�صهم 
ك��ث��ريا م��ن االأف��ك��ار وامل��ق��رتح��ات تاأتي 
تخ�ص�س  اأو  منهج  يف  عانى  طالب  م��ن 
هيئة  ع�صو  طرحها  مب�صكلة  تتعلق  اأو 
مقاال  اأو  الكليات  اإح���دى  يف  تدري�س 

ملوظف له مطالب يرغب يف حتقيقها. 
ق��راءة  اجلميع  م��ن  نطلب  ول��ه��ذا 
وتزويدنا  دقيق،  متاأن  ب�صكل  »اآف���اق« 
املنرب  الأن��ه��ا  وم�صاهماتهم،  باأفكارهم 
والروؤى  االأفكار  من  الكثري  يطرح  الذي 

التعليمية.  

كتـاب »آفاق«
ونرى  يكتب معنا،  دائما مبن  ن�سعد  »اآف��اق«  نحن يف �سحيفة 
ذلك اإ�سافة نوعية ملا نعده من مواد حتريرية اإخبارية وتقارير 
وحتقيقات وا�ستطاعات متنوعة. وميثل هوؤلء الكتاب نخبة 

ا�سطفيناهم ليكونوا عقل ال�سحيفة و�سوت اجلامعة.
ويتوالى الكثر من الكتاب على �سفحات »اآفاق«، ي�سيفون 
فكرة اأو مقرتحا اأو ي�سرحون ق�سية اأو مو�سوعا، ويف النهاية 
يف  والتثقيفية  التنويرية  الأب��ع��اد  من  الكثر  للقارئ  ت�سيف 

مو�سوع املقال ال�سحايف.
ذكر  عندما  التيهاين  اأح��م��د  الدكتور  زميلنا  واأ���س��ع��دين   
اأنه على الرغم من اأنه يكتب يف اأكرث من و�سيلة مقابل مبالغ 
مادية، فاإنه يحر�ض اأ�سد احلر�ض على اأن ينتظم يف الكتابة لنا، 
رغم اأنها كما قال »ببا�ض«، وهذا فعا ما ي�سعدنا، وجميل اأن 
يكون النتماء للجامعة م�سدر الولء لها، ومنطلق احلر�ض يف 

متثيلها وا�ستيعابها يف فكر واهتمام من�سوبيها.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

�صيقيلية  جزيرة  يف  منزله  �صرفة  من  التقطها  فامياين،  فريناندو  للم�صور  لقطة 
يف  ح��دث  االنفجار  انفجاره.  حلظة  »ريتنا«  جبل  بركان  فيها  يظهر  باإيطاليا، 

دي�صمرب ٢0١٥ املا�صي ولكن ال�صورة مل يتم ن�صرها اإال قبل اأيام.
زئيير بركان

ّ

العدد 172  |  12 جمادى األولى 1437  |  21 فبراير 2016


