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مواهب من الجامعة

برعاية أمير عسير.. الجامعة تنظم 
المؤتمر السعودي األول للبيئة.. غدا

الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
في�سل بن خالد، اأمر منطقة ع�سر، 
تنظم اجلامعة، ممثلة مبركز الأمر 
�ييسييلييطييان بيييين عيييبيييداليييعيييزييييز لييلييبييحييوث 
ال�سعودي  املوؤمتر  البيئية،  والدرا�سات 
»ال�ستغالل  �سعار  حتت  للبيئة  الأول 
امل�ستدام للموارد الطبيعية« بيم�ساركة 
229 خمت�سا يف �سوؤون البيئة، يوم غد 

الإثنني وملدة ثالثة اأيام.
امل�سرف  اجلامعة،  مدير  واأو�سح 
الأ�ييسييتيياذ الدكتور  املييوؤمتيير،  الييعييام على 
الأمر  رعاية  اأن  الييداود  عبدالرحمن 
في�سل بن خالد هو امتداد ملا يقدمه 
ميين اهييتييمييام بييالييغ ومييتييوا�ييسييل جلميع 
اأن�سطة اجلامعة، وما يتعلق بامل�سلحة 

العامة.
وقييييييييال: »تييييياأتيييييي رعيييياييييية �ييسييمييوه 

مليييا يييوليييييه مييين دور فييياعيييل وميييهيييم يف 
تاأ�س�ست  حيث  البيئة  على  املحافظة 
على  املحافظة  جييائييزة  �سموه  يييد  على 

البيئة واإمناوؤها مبدينة اأبها«.
واأكد الداود اأن املوؤمتر ال�سعودي 
اجلامعة  تنظمه  الييذي  للبيئة  الأول 
بينت  �سابقة  درا�ييسييات  على  بناء  ييياأتييي 
به  الييتييوعييييية  و�سرورة   عييقييده  اأهييمييييية 
وال�يييسيييتيييفيييادة الييقيي�ييسييوى مييين امليييييوارد 

الطبيعية وعدم اإهمالها.
واأ�ييسيياف: »مييا حتظى بييه منطقة 
ميينيياخييي وجييغييرايف  مييين تنوع   عيي�ييسيير 
)جييبييلييييية، و�ييسيياحييلييييية، وبييحييرييية( جعل 
املييوؤمتيير  هييذا  لتنظم  ت�سعى  اجلييامييعيية 
الذي نتمنى اأن يحقق النتائج املرجوة 

منه«.
بييييييدوره اأو�ييييسييييح وكيييييييل اجلييامييعيية 

العلمي،  والييبييحييث  الييعييليييييا  لييلييدرا�ييسييات 
نيييائيييب امليي�ييسييرف اليييعيييام عييلييى امليييوؤمتييير، 
الدكتور ماجد احلربي اأن رعاية اأمر 
ع�سر تعد ت�سريفا للجامعة واملوؤمتر، 

ودعما منه لهذا احلدث املهم.
اأهميته  يكت�سب  »املييوؤمتيير  وزاد: 
من خالل الزيادة املت�سارعة والإفراط 
الييطييبيييييعييييية،  املييييييييييوارد  ا�يييسيييتيييغيييالل  يف 
التي  امل�ساحبة،  الب�سرية  والأن�سطة 
تييعييد مييين اأهيييييم امليي�ييسييبييبييات الييرئييييي�ييسييييية 
املعا�سرة  العاملية  البيئية  للم�سكالت 
مييثييل تييغيير املييينييياخ وتيينيياقيي�ييص الييتيينييوع 
احليوي وزيادة معدل الت�سحر وتلوث 
املاء، والهواء، والرتبة يف اململكة ب�سكل 

عام ويف منطقة ع�سر ب�سكل خا�ص«.
اأنه دعي للموؤمتر  واأفيياد احلربي 
مييتييحييدثييون عييامليييييون وخمييتيي�ييسييون من 

وكذلك  والعربي،  الإ�سالمي،  العامل 
معر�سا  هناك  واأن  اململكة،  داخييل  من 

م�ساحبا له.
بجل�سة  �سيبداأ  الييلييقيياء  اأن  يييذكيير 
�سباحا  التا�سعة  ميين  عيياميية  رئي�سية 
�سيوف  يقدمها  �سباحا   10.15 حتى 
املوؤمتر )املتحدثون الرئي�سيون(، كما 
جل�سات،  اأربييييع  الأول  اليييييوم  �سي�سمل 
للم�ساركني  الرئي�سة(،  اجلل�سة  )بعد 
من  العمل  واأوراق  البحثية،  بييالأوراق 
خارج، وداخل اململكة، واأربع جل�سات يف 
الرئي�سة(  اجلل�سة  )بعد  الثاين  اليوم 
لييلييميي�ييسيياركييني اأييي�ييسييا. وتيييبيييداأ يف اليييييوم 
الثالث جل�سة رئي�سة، ثم جل�سة اأوراق 

امل�ساركني، ثم جل�سة التو�سيات.

سلطان عوض

عسيري: الثقة والتشجيع
وراء اقتحامي المنافسات الفنية

الفنية عن �سقل  املناف�سات  يثنه اخلوف من  العلوم، مل  بكلية  حممد ح�سن ع�سري، طالب 
موهبته، بل حتدى  اخلجل والرتدد فتاألق يف ميادين عدة، رافعا لوحاته التي �سممها بيده، 

ومنها » الغابة املعكو�سة«.
جمال  يف  مهارته  تطوير  طريق  يف  �سعاب  من  واجهه  ما  ع�سري  روى  »اآفييياق«  اإلييى  حديث  يف 
اأخاف من املناف�سة مع الفنانني يف املعار�ص جلمال لوحاتهم ومعا�سرتهم  الر�سم، فقال: » كنت 
اإياه وبراعتهم يف جت�سيد الأعمال واأفكارهم الرائعة، وبخا�سة الن�ساء؛ فقد  كانت  الفن وحبهم 
مناف�ستهن �سعبة وقوية جدا لرباعتهن يف تن�سيق الألوان وا�ستخدام الفر�ص بخفة عالية، اإل اأن 
ثقتي بنف�سي وت�سجيع الفنانني يف تلك املعار�ص دفعاين للتخل�ص من ذلك اخلوف، واملناف�سة 

على املراكز الأولى«.
الرقمي  والفن  ال�سوئي  والت�سوير  العربي  ذاتييه يف اخلط  اإلييى تطوير  الع�سري  ويتطلع   

والر�سم الكاريكاتوري، كما يطمع يف اإخراج جيل من الفنانني الت�سكيليني.

حممد ح�سن ع�سريي

إنفوغرافيك »آفاق«
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في مؤتمر جمعية العلوم التربوية والنفسية

مدير الجامعة يقترح إنشاء
أكاديمية افتراضية لتطوير التعليم

ميكن  مما  النوعني،  بني  املثمر  التعاون 
لإح��داث  حمورية  كنقاط  عليه  العتماد 

التكامل املاأمول.
 واأ�يييسيييار  خيييالل حييديييثييه يف مييوؤمتيير 
الييعييام  التعليم  بييني  اليييرتبيييوي  »الييتييكييامييل 
اإلييى وجييود عييدد لي�ص بالقليل  والييعييايل« 
اإليها،  النتباه  التي يجب  التحديات  من 
للتغلب  املنا�سبة  ال�سيناريوهات  وو�ييسييع 

عليها.
وخيييييييالل حيييدييييثيييه عيييين املييعيي�ييسييالت 
العايل  التعليم  التباعد بني  الناجتة من 
والييييعييييام، قيييييال: »يف الييتييعييليييييم اجلييامييعييي 
الإتاحة  بني  الييتييوازن  يف  امل�سكالت  تكمن 
وكفاءة  النظام،  كفاءة  ونق�ص  واجليييودة، 
خم���رج���ات���ه، و���س��ع��ف الرت����ب����اط ب�����س��وق 
العمل، وكذلك الهدر الناجت عن الت�سرب، 
التعليم  م�ساكل  تكمن  بينما  واليير�ييسييوب، 
اليييعيييام يف انييخييفييا�ييص ميي�ييسييتييوى الييكييفيياءات 
يف امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة، و���س��ع��ف اله��ت��م��ام 
امل�ستدامة،  واملهنية  الب�سرية  بالتنمية 
اإ�سافة الى �سعف الرتباط بني خريجي 
الييتييعييليييييم اليييعيييام ومييتييطييلييبييات اللييتييحيياق 

باجلامعة«.

عبدالعزيز رديف

اأكد مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد 
اأن التباعد بني التعليم  الرحمن الييداود، 
العايل والعام نتج منه عدد من امل�سكالت، 
م��ن��ه��ا: ن��ق�����ص ك���ف���اءة ال���ن���ظ���ام، و���س��ع��ف 
الهتمام  وتدين  العمل،  ب�سوق  الرتباط 
امل�ستدامة،  واملهنية  الب�سرية  بالتنمية 
التعليم  خريجي  ب��ني  الرت��ب��اط  و�سعف 
باجلامعة،  اللييتييحيياق  ومييتييطييلييبييات  الييعييام 
مييقييرتحييا اإنييي�يييسييياء اأكيييادميييييييية افييرتا�ييسييييية 
ثم  وميين  ب�سقيه،  التعليم  تقييم  تتولى 

تطويره.
 و�ييسييدد اليييييداود خيييالل ورقييتييه التي 
لييلييجييمييعييييية   17 اليييييي  امليييييوؤمتييييير  يف  قيييدميييهيييا 
والنف�سية،  الييرتبييوييية  للعلوم  ال�سعودية 
املييا�ييسييي، بجامعة  اأقيييييم الأربيييعييياء  الييييذي 
اإعيييداد  اأن  الييريييا�ييص، على  �سعود يف  املييلييك 
�ييسيييييا�ييسيية فييعييلييييية لييتييطييوييير �ييسييامييل ليينييظييام 
التكامل  منظور  ميين  ال�سعودي  التعليم 
العام والعايل يتطلب جهدا  التعليم  بني 
كيييبيييرا وميينييهييجييا عييلييميييييا وا�يييسيييحيييا، لفييتييا 
وفر�ص  اآفييياق  ميين  العديد  هناك  اأن  اإلييى 

مبادرات التكامل 
واأ�يييسيييار الييييداود اإليييى عيييدد ميين املييبييادرات 
التي ميكن اأن ت�ستهدف تفعيل التكامل، 
التعليم  وت�سهم يف تبادل اخلييربات بني 
العام والعايل، واأهمها: اإن�ساء اأكادميية 
افيييرتا�يييسييييييية تييي�يييسيييم  جيييميييييييع جمييييالت 
الييتييكييامييل احلييالييييية واملييقييرتحيية، وحتييدد 
جمال  كل  يف  احلا�سل  التقدم  م�ستوى 
من جمالت التكامل املطبقة، وتناق�ص 
اأهم املعوقات من واقع التطبيق الفعلي، 
التطبيقية  املييمييار�ييسييات  اأفيي�ييسييل  وتييطييرح 
بالفعل  الييتييي متييت  �ييسييواء  اليي�ييسييليية،  ذات 
ميييردودا  وحققت  اململكة  م�ستوى  على 
املطبقة  الدولية  املمار�سات  اأو  متميزا، 

يف اأي من نظم التعليم.
 ونيييي�ييييسييييح الييييييييييييييداود بيييييييييياأن تيي�ييسييم 
  Think Tank اأفكار«  »بنك  الأكادميية 
ترد  التي  املقرتحات  ودرا�سة  ل�ستقبال 
اأفييراد املجتمع  من جميع املعنيني ومن 
التكامل،  اإثيييراء  يتيح  مبييا  وموؤ�س�ساته، 
ويييعيي�ييسييد امليي�ييسيياركيية املييجييتييمييعييييية، وثييقيية 
وبقياداته  التعليمي،  بنظامه  املجتمع 

القائمة عليه.

عمليات مستمرة
ال�سيا�سة والتكامل والتطوير  اأن  واأو�سح 
تييعييد عييمييليييييات ميي�ييسييتييمييرة، وا�ييسييفييا اإييياهييا 
بالدائرة التي ل يوجد لها نهاية حمددة، 
ملا ي�ساف  ات�ساعا  اأن قطرها يزداد  مبينا 
اإليييييييهيييا ميييين خييييييربات واأهييييييييييداف جيييدييييدة 
بييعييد النييتييهيياء مييين الأهييييييداف اليي�ييسييابييقيية، 
وا�ستدرك: »لكن هذه الدائرة تنقل نظام 
اإلييى  التعليم  ووزارة  اليي�ييسييعييودي،  التعليم 
 Learning بييي »نييظييام الييتييعييلييم«  مييا يييعييرف 
ميينييه يف ظل  مييفيير  اأمييير ل  system، وهيييو 
التعليم،  نظام  لتطوير  اجلييادة  العزمية 

و�سنع جمتمع املعرفة«.
الييعييديييد  هييينييياك  اأن  الييييييييداود  واأكيييييييد 
ميين الييفيير�ييص املييتيياحيية الييتييي تييرجييح جانب 
التكامل، وتتغلب على التحديات، متمثلة 
بالدعم الكبر الذي يلقاه نظام التعليم 
مييين لييييدن اليييقيييييييادة احلييكيييييميية، واخلييييربة 
التعليم  وزير  بها  يتمتع  التي  واحلما�سة 
اإليييى اخليييربات املتنوعة  اإ�ييسييافيية  احليييايل، 
واملييتييميييييزة واجليييهيييود الييوطيينييييية الييكييبييرة 
املتوافرة مبوؤ�س�سات التعليم العايل والعام 

على حد �سواء.
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رؤية
أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد

املنا�سبات اجلامعية، احل�سور الطالبي؛  اأحر�ص عليه دائما يف  اأهم ما  من 
الييذي  اليييدور  يييربز  كما  للجامعة،  اليينييجيياح  ميين  جمالية  لييوحيية  ي�سكل  لأنيييه 
نتوخاه من الطالب يف �سرورة ال�ستفادة من هذه املنا�سبات. ول �سك يف اأن 
اجلمهور الأول امل�ستهدف من كل هذه الفعاليات التي تنظمها اجلامعة يف 
خمتلف التخ�س�سات هو جمهور طالبنا وطالباتنا، الذين نتوقع ح�سورهم 

وا�ستفادتهم من هذه الفعاليات.
يف  متخ�س�ص  اأحدهما  ق�سمني:  اإلييى  اجلامعة  يف  الفعاليات  وتنق�سم 
جمال الطالب كاملوؤمترات والندوات العلمية يف اأحد حقول املعرفة والعلوم 
اآليات  بو�سع  تبادر  اأن  املعنية  والأق�سام  الكليات  على  يجب  وهنا  باجلامعة، 
املوؤمترات  تلك  مو�سوعات  اإن  اإذ  للح�سور؛  والطالبة  الطالب  جلذب  عمل 
ويو�سع  الطالب  ملعرفة  ي�سيف  ال��ذي  العلمي  اجلانب  يف  ت�سب  وال��ن��دوات 
مداركه التخ�س�سية. ويف مثل هذه املوؤمترات والندوات اأرى اأن عدم ح�سور 

الطالب هو �سياع لفر�ص تعليمية مهمة جدا.
بال�سرورة  لي�ست  اجلامعة  يف  عامة  فعاليات  هناك  اآخيير،  جانب  وميين 
اأن تكون مرتبطة بتخ�س�ص معني، فهي مفتوحة للجميع، وتهتم مثل هذه 
الفعاليات مبو�سوعات عامة وق�سايا جمتمعية، وهنا اأرى اأن جميع الطالب 
�سيكونون معنيني بح�سور هذه املنا�سبات؛ لأنها ت�سيف معارف ومعلومات 
ومعارفه  مهاراته  وتطور  الطالب  �سخ�سية  تبني  وتثقيفية  تنويرية  واآراء 
جديدة  اأبعادا  ي�سيف  مبا  واملجتمعية  الوطنية  �سخ�سيته  وت�سقل  العامة، 

ل�سخ�سيته العلمية.
ولهذا حتر�ص اجلامعة على تنوع فعالياتها بني ما هو متخ�س�ص وبني 
ما هو عام، وكالهما ميثل قيمة م�سافة من املعارف والعلوم واملهارات التي 

ينبغي للطالب اكت�سابها وا�ستيعابها فكرا واجتاها و�سلوكا.
 وما اأود اأن اأذكر به اأبنائي وبناتي الطلبة هو اأن هذه الفعاليات ت�ستقبل 
ولها  املجتمع،  يف  ووظائفها  ودورهييا  ومكانتها  قيمتها  لها  عامة  �سخ�سيات 
خرباتها وجتاربها، ومن املهم احل�سور وال�ستماع اإلى مثل هذه ال�سخ�سيات 
والتعرف عليها وال�ستفادة من جتاربها وخرباتها العملية، وهذا ما نحر�ص 

عليه ب�سفته هدفا من اأهم اأهداف هذه الفعاليات اجلامعية.

القيمة المضافة

الداود يوكل عمداء الكليات 
الستقطاب أساتذة متميزين

عبد العزيز رديف

اأكيييد مييدييير اجلييامييعيية الأ�ييسييتيياذ الدكتور 
عييبييدالييرحييميين اليييييداود، عيييدم تييدخييلييه يف 
عملية ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة التدري�ص 
ال�ستقطاب  �سالحية  موكال  للكليات، 
مالم�ستهم  ب�سبب  الكليات  عمداء  اإلييى 
باملتميزين  التامة  ومعرفتهم  للواقع، 
اجلامعة  على  بالنفع  �سيعودون  الذين 
وكييلييييياتييهييا، مميييا �ييسيييييوؤثيير اإييييجيييابييياً على 

خمرجاتها.
لقائه مبن�سوبي  ذلييك خييالل  جيياء 
كلية الييعييلييوم الإداريييييية واملييالييييية، وعييدد 
اجلامعة  ووكيييالء  الكليات  عييمييداء  ميين 
العلوم  لكلية  التفقدية  زيارته  يف ختام 

الإدارية.
وكيييان الييييداود اطييلييع خييالل زيييارتييه 
ا�ستحدثتها  التي  الذكية  القاعات  على 
قاعة   20 عددها  ويبلغ  اأخيييرا،  الكلية، 
ييي�ييسييتييفيييييد ميينييهييا نييحييو 15 األ����ف ط��ال��ب، 
املييتييوافييرة بها  كما اطييلييع على الأجييهييزة 

واإمكاناتها وطاقتها ال�ستيعابية.
العلوم  كلية  عميد  رحييب  بييييدوره، 
الإدارييييييية واملييالييييية الييدكييتييور حمييمييد اآل 
عييبييا�ييص مبيييديييير اجلييامييعيية واحليي�ييسييور، 
تيييوفييير هيييذه  الييكييلييييية  اأن  اإلييييييى  مييي�يييسيييراً 
الإميييكيييانيييات مييين بيييياب حتييقيييييق اجلييييودة 
واليييتيييطيييويييير لييعيي�ييسييو هيييييئيية الييتييدرييي�ييص 
العمل  بيئة  اأن جودة  موؤكداً  والطالب، 
اإذ  مييتييقييدميية،  مييراحييل  بلغت  الييكييلييييية  يف 
اأ�سبحت بال ورق يف جميع تعامالتها، 
بيييييئيية علمية  لييتييوفيير  نيي�ييسييعييى  وقييييييال:« 
اإدارية ومالية  متميزة لتخريج كفاءات 
ت�سعى  الكلية  اأن  اإليييى  م�سرا  عييالييييية«، 
للح�سول على جائزة اأف�سل بيئة عمل 

�سعودية ».
تيييييقيييييدمي عييير�يييص  بييييعييييد ذلييييييييك مت 
الأكييادميييي  بال�ستقطاب  خا�ص  مرئي 
للتعريف بكيفية ال�ستقطاب ومراحله، 
التدري�ص،  اأع�ساء هيئة  اختيار  وكيفية 
واأ�ييسيي�ييص ومييعيياييير النييتييقيياء الييتييي تقوم 

عليها.
ويف نييهيياييية اليييليييقييياء، اأجييييياب مييدييير 
اجلييامييعيية عييلييى اأ�ييسييئييليية وا�ييسييتييفيي�ييسييارات 
اأعييي�يييسييياء هيييييئيية اليييتيييدريييي�يييص واليييطيييالب 
واملوظفني احل�سور، وقدم من خاللها 
كليتي  عمدي  باجتماع  خا�سا  مقرتحا 
الييعييلييوم الإدارييييييية، والييعييلييوم الإنيي�ييسييانييييية، 
وعييميييييد الييقييبييول والييتيي�ييسييجيييييل، لإيييجيياد 
حلول اإيجابية لق�سية ازدحام الطالب 
ا�سطرت  لييو  حتى  الكليتني  قيياعييات  يف 

اجلامعة اإلى ا�ستئجار مبان جديدة.
تفعيل  �سرورة  على  الييداود  و�سدد 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  زييييارات  جانب 
لييلييجييامييعيية مييين اجلييياميييعيييات الأخييييييرى، 
وذلك من اأجل حتقيق اأكرب فائدة من 

خرباتهم.



أخبار الجامعة

انطالق مشروع تبيان
للوقاية من التطرف والفكر الضال

سعيد العمري

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  د�سن 
املا�سي،  الثنني  اليييداود،  عبدالرحمن 
التطرف  ميين  للوقاية  تبيان  ميي�ييسييروع 
والييغييلييو، الييييذي نييظييمييتييه عيييميييادة �ييسييوؤون 
اليييطيييالب، بييالييتييعيياون ميييع مييركييز املييلييك 
عييبييدالييعييزيييز لييلييحييوار الييوطيينييي حييتييى الييي 
23 مييييين اليي�ييسييهيير اجليييييياري بيييامليييدرجيييات 

املركزية باملدينة اجلامعية باأبها.
واأو�ييييييسييييييح اليييييييييييداود خييييييالل حييفييل 
التد�سني اأن اجلامعة ت�سعد با�ست�سافة 

هذا الربنامج الذي ياأتي بالتعاون مع 
مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني 
وحماية  والغلو  التطرف  من  للوقاية 
تكون  واأن  ال�سال،  الفكر  ميين  ال�سباب 
للتعاون  الفعاليات بداية انطالق  هذه 

بني اجلامعة ومركز امللك عبدالعزيز.
ثيييروة  اأن  وبييييينينّ ميييديييير اجلييامييعيية 
الفكر  واأن  �ييسييبييابييهييا  يف  تييكييميين  الييوطيين 
م�سددا  الييروة،  هييذه  ا�ستهدف  ال�سال 
عييلييى ال�ييسييتييمييرار يف تييوعييييية وتيير�ييسيييييد 
ال�سباب، وحتذيرهم من الفكر الهدام .
الأمييني  م�ساعد  اأو�ييسييح  من جهته 

اإبراهيم  الوطني،  احليييوار  ملركز  الييعييام 
املييركييز يحتفل  اأن  زاييييد عيي�ييسييري،  بيين 
مراحل  ميين  الثانية  املييرحييليية  بيياإطييالق 
ال�سباب  بهدف حت�سني  تبيان  م�سروع 
ميين الأفيييكيييار الييهييداميية، بييالييتييعيياون مع 
اأنه  اإلييى  اإ�سافة  ال�سعودية،  اجلامعات 
اأحد الربامج التي متثل حقيقة تكامل 
وبييني  امليييركيييز  بيييني  واجلييييهييييود  الأدوار 

موؤ�س�سات املجتمع املوؤثرة.
الأحييد  �سباح  انطلقت  اأنيييه  يييذكيير 
اأربييع  باإقامة  امل�سروع  فعاليات  املا�سي 
ور�ييييص عييمييل ا�ييسييتييهييدفييت اأعيي�ييسيياء هيئة 

�سعيد  اليييدكيييتيييور  قييدمييهييا  اليييتيييدريييي�يييص، 
عبدالعزيز  امللك  مركز  من  العمودي 

للحوار الوطني.
امليي�ييسييائييييية قيييدم ع�سو  الييفييرتة  ويف 
هيئة التدري�ص بجامعة الإمييام حممد 
الييرتبييوي  وامليييدرب  الباحث  �سعود،  بيين 
والأ�سري، ال�سيخ الدكتور علي ال�سبيلي 
حمييا�ييسييرة بييامليي�ييسييرح اجلييامييعييي، حتييدث 
الييفييكييري وكيفية  الييتييطييرف  فيييييهييا عيين 
كافة  واملجتمع  ال�سباب  وحماية  وقاية 

من اأوجه التطرف الفكري.
امل�سروع  فعاليات  �سمن  اأقيم  كما 

ور�ييسيية عييمييل طيييالب وطييالييبييات جامعة 
امليييليييك خييياليييد، بيييالإ�يييسيييافييية اإليييييى طييالب 
امل�ساركة، وكذلك  ال�سعودية  اجلامعات 
الييفييكييري  عييين احليييييوار  تييدريييبييييية  دورة 
-21( والأربيييييييعييييييياء  الييييثييييالثيييياء  يييييومييييي 

.)1437/5/22
لبع�ص  عييير�يييص  مت  اخلييييتييييام،  ويف 
وكيفية  والغلو  التطرف  يف  الييتييجييارب 

الوقاية منها.
و�يييييسيييييارك يف امليييي�ييييسييييروع عيييييدد ميين 
�سعود،  امللك  جامعة  مثل:  اجلامعات 
وج��ام��ع��ات ال��دم��ام وال��ط��ائ��ف وج���ازان 

والباحة واملجمعة واأم القرى واجلوف 
طالب  اأربييعيية  من  مكون  بوفد  وبي�سة، 

يرافقهم م�سرف من كل جامعة.
اأن ميي�ييسييروع تييبيييييان يييهييدف  يييذكيير 
اإلييييى نيي�ييسيير قيييييم الييو�ييسييطييييية والعيييتيييدال 
واليييتييي�يييسييياميييح ونيييبيييذ اليييتيييطيييرف بييجييميييييع 
اأ�ييسييكييالييه، ووقيياييية املجتمع ميين الأفييكييار 
واجليييمييياعيييات املييتييطييرفيية، اإ�يييسيييافييية اإليييى 
تييياأهيييييييل املييي�يييسييياركيييني بيييو�يييسيييائيييل عييمييلييييية 
ومهارية متكنهم من ك�سف النحرافات 
اأثييينييياء احلييييييوار، وتييعييميييييق لييغيية احلييييوار 

والتفاهم ملعاجلة امل�سكالت الفكرية.
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أخبار الجامعة

10 توصيات في ختام
»ملتقى حفظ النعمة«

 عبد العزيز رديف

فييعيياليييييات ملتقى  اأخييييييرا،  اخييتييتييمييت، 
جميعا«  م�سوؤوليتنا  النعمة  »حييفييظ 
الذي نظمته اجلامعة ممثلة يف عمادة 
امل�ستمر  والييتييعييليييييم  املييجييتييمييع  خييدميية 
مليييدة ثييالثيية اأيييييام  يف رحييياب اجلامعة 
مب�ساركة 11 جهة حكومية وجمعيات 
خرية يف املعر�ص امل�ساحب للملتقى.

امللتقى  امليي�ييسيياركييني يف  وبييلييغ عيييدد 
عمل  بيييياأوراق  وبيياحييثيية  باحثا   60 نحو 

وبحوث، ومل�سقات.
تدريبيتان  دورتيييييان  عييقييدت  كييمييا 
التطوعي  العمل  الأولييييى  ا�ستهدفت 
اأبيييو حجلة من  ميياهيير  امليييدرب  قدمها 
بينما  اخلرية،  خالد  امللك  موؤ�س�سة 

ناق�ست الثانية اأطر ال�ستثمار الفعال 
لنعمة الوقت، وقدمها الدكتور ظافر 
اإلييييى ور�يييسييية عمل  اإ�ييسييافيية  اآل حيييمييياد، 
عييدد من ممثلي اجلهات  فيها  �سارك 
اخليييريييية وجييمييعيييييات حييفييظ اليينييعييميية 

تناولت خربات وجتارب حملية.
ويف نهاية اأعمال امللتقى مت ر�سد 

عدد من التو�سيات متثلت بالآتي:
املناهج  ت�سمني  اأهمية  تاأكيد   •
امليييييراحيييييل  كييييييل  اليييييدرا�يييييسييييييييييية يف 
الييتييعييليييييمييييية بييعيي�ييص املييو�ييسييوعييات 
التي تتناول اإدارة النعم وحفظها 
وجتيينييب الييتيي�ييسيياهييل يف اإهيييدارهيييا 
اأجييييييل  ميييييين  �يييسيييكيييرهيييا  واإدراك 

ا�ستدامتها.
دور  تيييييفيييييعيييييييييييل  �ييييييييييسييييييييييرورة   •

والثقافية  الييرتبييوييية  املوؤ�س�سات 
والجتماعية والإعالمية يف ن�سر 

ثقافة حفظ النعم.
النفايات  تييدوييير  ثقافة  ن�سر   •
ونيييييقيييييل اخلييييييييييربات والييييتييييجييييارب 
اليينيياجييحيية �ييسييواء ميين الأفيييييراد اأو 

املوؤ�س�سات اأو الدول.
اإنييييي�يييييسييييياء جييهيية  • احليييييييث عييييلييييى 
حكومية اأو هيئة وطنية م�سوؤولة 
مع  بالتن�سيق  النعمة  حفظ  عن 
والأهييلييييية  احلكومية  املييوؤ�ييسيي�ييسييات 
خالل  ميين  ال�سلة  ذات  الأخييييرى 

عمل موؤ�س�ساتي.
اإعيييييالميييييي  ميييييركيييييز  اإنيييييي�ييييييسيييييياء   •
متخ�س�ص مل�ساريع حفظ النعم.

• ت��ك��ث��ي��ف ال���رام���ج ال��ت��وع��وي��ة 

الأمنية ملواجهة الأفكار املنحرفة 
وتعزيز النتماء الوطني.

• ت�سجيع العمل التطوعي يف جمال 
اإ�سراف مدربني  النعمة حتت  حفظ 

موؤهلني.
تيييوثيييييييق اخليييييييييربات والييييتييييجييييارب   •
اخلييا�ييسيية مبييوؤ�ييسيي�ييسييات وميي�ييسييتييودعييات 
اليييطيييعيييام  حيييفيييظ  ودور  ومييي�يييسيييارييييع 
املختلفة وتبادلها لتاليف الكثر من 

املعوقات.
• تاأكيد اأهمية تثقيف املجتمع باحلد 

من الإ�سراف يف حفالت الزواج.
تاأكيد دور عمادات خدمة املجتمع   •
بيييياجلييييامييييعييييات يف عيييقيييد امليييييزييييييد ميين 
الربامج والييدورات يف مو�سوع حفظ 

النعم.

علوم وآداب رفيدة
تحارب السرطان بحملة

زهراء الذيب
اأقامها  الييتييي  التوعية  احلملة  للطالبات،  ووكالتها  اليييطلب  �ييسييوؤون  عييمييادة  رعييت 
مع  بامل�ساركة  ال�سرطان،  رفيدة عن  باأحد  والآداب  العلوم  بكلية  الطالبي  الن�ساط 
التوعية ال�سحية والطب الوقائي باأحد رفيدة واملديرية العامة لل�سوؤون ال�سحية، 

ومركز زهرة ل�سرطان الثدي، وكذلك املركز ال�سحي بالنمي�ص .
وجاءت احلملة بعنوان »40%وقاية و40% عالج«، تزامنا مع احلملة اخلليجية 
للوقاية من ال�سرطان. و�سملت احلملة عرو�سا ثقيفية عن اأعرا�ص املر�ص ب�سفة 
وتقدمي  جم�سمات  على  ال�سرح  خييالل  ميين  خا�سة  ب�سفة  الييثييدي  و�سرطان  عامة 

معر�ص عن املاأكولت ال�سحية وغر ال�سحية امل�سرطنة.

نادي دواء ينظم دورة التخطيط 
المهني للصيادلة

ريهام الصقره
مدير  قدمها  ال�سيدلة،  جمييال  يف  املهني  التخطيط  عيين  دورة  دواء  نيييادي  نظم 
عبداهلل  الدكتور  عبدالرحمن  بنت  نييوره  الأميييرة  بجامعة  ال�سيدلية  اخلييدمييات 
مبا�سر  بييث  و�ساحبها  للبنني،  ال�سيدلة  بكلية  املييركييزييية  املييدرجييات  يف  العقيفي 

للطالبات مب�سرح املركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات بال�سامر.
جمييالت  مييع  التاأقلم  وكيفية  الوظيفة  اختيار  اأ�س�ص  عيين  العفيفي  وحتييدث 
العمل،  يف  ال�سخ�سية  املطالب  وحتديد  اخل��ّري��ج،  لل�سيدلين  املختلفة  الوظائف 
اإلى ارتباط العمل باإبراز الطاقات والإمكانيات لدى املتخ�س�ص، و�سرح  بالإ�سافة 
على  بييالإجييابيية  الييييدورة  واختتمت  الييذاتييييية.  اليي�ييسييرة  لكتابة  ال�سحيحة  للطريقة 

ا�ستف�سارات الطالبات والطالب.
 

»ملتقى المرأة في التكنولوجيا« 
بكلية الحاسب 

ريهام الصقره
التكنولوجيا«، وذلك على  املييراأة يف  »ملتقى  باجلامعة،  الآيل  كلية احلا�سب  اأقامت 
م�سرح املركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات بال�سامر. وت�سمن امللتقى فقرات عدة عن 
حتليل البيانات الكبرة، ومناذج يف الواجهات امللمو�سة، بالإ�سافة اإلى التقنيات يف 
جمال احلا�سب وفر�ص التطوير. واختتم امللتقى بعر�ص م�ساريع التخرج لطالبات 

كلية علوم احلا�سب ونظم املعلومات.
 

اجتماعات للتعريف باللقاء 
التنافسي السابع

أروى البشري، فوزية آل سالم
اأقامت كلية العلوم والآداب )جممع1( بخمي�ص م�سيط، بالتعاون مع عمادة �سوؤون 
يف  التناف�سي،  اللقاء  عن  تعريفيا  اجتماعا  بالطالبات،  املعنية  ووكالتها  الطالب 
بثينة  للدكتورة  تلته كلمة  الكرمي،  القراآن  باآيات من  بداأ الجتماع  الكلية.  م�سرح 
حتدثت  ذلك  بعد  وجمالته.  التناف�سي  اللقاء  على  الطالبات  فيها  عرفت  �سعبان 
الكلية  عميدة  �سلمت  ثم  وخطواته،  العلمي  البحث  اأهمية  عن  الطالبات  اإحييدى 
ال�سهادات للطالبات امل�ساركات والفائزات يف الأوملبياد الثاين، قبل اأن يختتم اللقاء 

بلقاء عميدة الكلية الدكتورة �سراء اأبو ملحة بالطالبات وال�ستماع ملقرتحاتهن.
باللقاء  التعريفي  الجتماع  باأبها  للبنات  الآداب  كلية  اأقامت  مييواز،  �سياق  يف 
العلمي التناف�سي واملوؤمتر ال�سابع،  حيث مت عر�ص روؤية ور�سالة واأهداف املوؤمتر. 
كما مت تو�سيح �سروط و�سوابط امل�ساركة يف املوؤمتر العلمي ال�سابع، وحتديد اآخر 
موعد لت�سليم امل�ساركات، اإ�سافة اإلى التعرف على رائدات الأن�سطة بكل ق�سم، ف�ساًل 

عن الفعاليات امل�ساحبة للموؤمتر واجلوائز املعلنة 

»آداب أبها« تفعل نادي الكتاب
فوزيه آل سالم

مت تفعيل نادي الكتاب بق�سم التاريخ بكلية الآداب للبنات يف اأبها، باإ�سراف الدكتورة 
اأ�سماء جالل، وذلك باإقامة ركني )اإقرئي وارتقي(، و)الإعارة وال�ستعارة( اللذين 
�سما العديد من الكتب الثقافية التي عر�ست على طاولت الطالبات و�سط اإقبال 

كبر على ت�سفحها، وا�ستمر املعر�ص ثالثة اأ�سابيع 
الإطييالع  ثقافة  لن�سر  وذلييك  الكلية،  طالبات  لكل  ال�ستعارة  اليينييادي  ويتيح 
اإلى دار  باأبها، زيييارة  اأخييرى، نظمت كلية الآداب للبنات  والقراءة بينهن. من جهة 
الرعاية الجتماعية للم�سنات حتت اإ�سراف ق�سم اجلغرافيا. وحر�ص الوفد الزائر 
من الطالبات على  حمل هدايا عينية وتوفر وجبة اإفطار للم�سنات، كما جتاذبن 

معهن اأطراف احلديث قبل اأن يعر�سن فقرات خمتلفة اأ�سعدت امل�سنات كثرا

دراسة :عالقة إيجابية بين المهارات القيادية للجامعات 
ومكانتها العلمية

سارة القحطاني

خل�ست درا�سة حديثة اإلى اأن رفع م�ستوى 
يرتبط   لييلييجييامييعييات  الييقيييييادييية  امليييهيييارات 
على  اجلييامييعيية  بح�سول  وثيييييقييا  ارتييبيياطييا 

مركز مرموق ومتميز بني اجلامعات. 
واأو�ييييسييييت اليييدرا�يييسييية اليييتيييي اأعييدتييهييا 
الأ�ستاذة امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال بكلية 
املجتمع للبنات باجلامعة  الدكتورة رقية 
نييظييام احلييوافييز  بتفعيل  كيييرتيييات،  حمييمييد 
اأ�ييسيي�ييص ومييعيياييير مييهيينييييية، تت�سمن  عييلييى 
وتطبيق  الأداء،  فيييييي  والإبيييييييداع  التمييز 
ال�سلطة،  وتفوي�ص  الييالمييركييزييية،  مييبييداأ 
ومي�ساركة املروؤو�سيني فيي اتخياذ القرارات، 
اإ�سافة اإلى و�سع الرجل املنا�سب يف املكان 

املنا�سب لتحقيق التميز للجامعة.
اأن حتقيق  عييلييى  كيييرتيييات  و�ييييسييييددت 

تقدمي  يتطلب  العمل  يف  املتميز  الأداء 
بيييييئييتييه، وربييييط الأداء  احليييوافيييز وتييهيييييئيية 
بيينييظييام الييرتقيييييات وبييياليييزييييادة اليي�ييسيينييوييية، 
الييدرا�ييسيية  تنبع  اأهييمييييية  اأن  اإلييييى  ميي�ييسييرة 
احل�سول  يف  اجلامعات  املناف�سة بني  من 

على موقع مرموق من خالل نقاط قوة 
القيادية،  املييهييارات  راأ�سها  وعلى  متيزها، 
تقدمها  الييتييي  العلمية  الإ�ييسييافيية  وميييدى 

للمكتبة ال�سعودية.
واأ�ييييسييييافييييت كييييرتييييات: »اليييدرا�يييسييية 

قييياميييت عييلييى مييييدى اإميييكيييانييييييية حتقيق 
العمل يف اجلامعات ،  املتميز يف  الأداء 
الأهيييداف  حتقيق  على  لقدرته  وذلييك 
اإن  واليييتيييطيييليييعيييات امليييو�يييسيييوعييية، حيييييييث 
الأعيييميييال وامليي�ييسيياريييع اليينيياجييحيية ت�سر 
اأي منظمة  كييل جنيياح يف  وراء  اأن  اإليييى 
اجليد  والأداء  ومييتييميييييز،  مييتييقيين  اأداء 
بيئة  العطاء  هييذا  وراء  اأن  اإليييى  ي�سر 
متفهمة و�سراكة  واإدارة  فاعلة  عمل 
مييثييالييييية بيييني مييعييطيييييات الييعييمييل ب�سكل 
املييهييارات  دور  خالل حتديد  ميين  عيييام، 
ومعرفة   اجلامعة  متيز  يف  القيادية 
دور  تقلل من  اأن  التي ميكن  املعوقات 
حتديد  اإلييى  بالإ�سافة  املييهييارات،  تلك 
حت�سني  عييلييى  الإداري  الإبيييييييداع  اأثييييير 
مدى   على  ف  اجلامعة، و التعرنّ اأداء 

الهتمام باملهارات القيادية فيها.
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شؤون الطالب تعلن 9 دورات تدريبية
عدنان األلمعي 

اأعييليينييت وكيياليية عييمييادة �ييسييوؤون الييطييالب 
الدرا�سني  لعموم  واجليييودة،  للتطوير 
واليييييدرا�يييييسيييييات بيييراجميييهيييا الييتييدريييبييييية 
الييعييام  مييين  اليييثييياين  اليييدرا�يييسيييي  للف�سل 
الييدورات  عناوين  وت�سمنت  اجلامعي. 

التدريبية ما يلي: 

• مهارات اإدارة فرق العمل.
• النجاح الجتماعي.

• ديناميكية الإجناز الب�سري.
• فن الإلقاء واخلطابة.

• القبعات ال�ست.
• التفكر الإبداعي.

• امل�ساريع الحرتافية.
• مهارات حل امل�سكالت.

• التخطيط ال�سخ�سي.
وييييييقيييييدم هييييييذه اليييييييييييدورات اأ�يييسيييهييير 
واخلليجية،  املحلية  البيئة  يف  املدربني 
وميكن للطالب الت�سجيل واملتابعة عن 
طييريييق و�ييسييائييل الييتييوا�ييسييل الجييتييميياعييي 

وح�سابات العمادة.
واأفيييييياد وكيييييييل اليييعيييميييادة لييلييتييطييوييير 
اآل ع�سيد  الييدكييتييور عييبييداهلل  واجلييييودة 

بعنوان  كانت  املا�سي  الأ�سبوع  دورة  اأن 
الدكتور  وقدمها  الجتماعي«  »النجاح 
�سامي الأن�ساري يومني وبلغ ح�سورها 
امليييييدرب  350 طييياليييبيييا حتيييييدث خيييالليييهيييا 
الجتماعي  ومهاراته  التوا�سل  حييول 
وكييذلييك  احلييييييياة،  يف  ودور  الأ�ييسييا�ييسييييية 

الت�سال واأ�سباب جناحه ومعوقاته.
ودعت العمادة الطالب لال�ستفادة 

املعلنة  للعمادة  التدريبية  الربامج  من 
يف ح�سابات و�سائل التوا�سل الجتماعي 

لعمادة �سوؤون الطالب.

للتواصل
      safkku@ :تويرت •

    saf_kku@ :اإن�ستغرام •
safkku :سناب �سات� •

130 متدربا 
ببرنامج 
خريجي 

الدبلومات 
الصحية

�سرعت كلية العلوم الطبية التطبيقية 
تطبيق  يف  اأخيييييرا،  ميي�ييسيييييط،  بخمي�ص 
للمعينني  املكثف  التدريبي  الرنامج 
حيييدييييثيييا مييييين خيييرييييجيييي اليييدبيييليييوميييات 
ال�����س��ح��ي��ة ل��ل��ت��ك��ي��ف م���ع ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل. 
و�يييسييييييي�يييسيييتيييمييير الييييربنييييامييييج اأ�يييسيييبيييوعيييني 
خمتلف  م���ن  م��ت��درب��ا   130 مبيي�ييسيياركيية 
ميينيياطييق املييمييلييكيية. وانييطييلييق الييربنييامييج 
م�سيعل  الدكتور  الكلية  لعميد  بكلمة 
بييييين مييي�يييسيييعيييل اليييعيييلييييييياين رحييييييب فيييييهييا 
يف  الن�سباط  على  وحثهم  باملتدربني 
املن�سودة،  الأهييداف  لتحقيق  الربنامج 
ثم كلمة لوكيل الكلية الدكتور عبداهلل 

بن عبداملح�سن ال�سبعاين.

البرامج 
المشتركة 

تزور مكتب 
الجاليات

بالخميس
عدنان اإللمعي

امل�سرتكة  الربامج  نادي  نظم 
من  ملجموعة  زييييارة  باملحالة 
التعاوين  املكتب  اإلى  الطالب 
لييلييدعييوة والإر�يييييسييييياد وتييوعييييية 
م�سيط،  بخمي�ص  اجليياليييييات 
وذلييييييييييك بييييحييييثييييا عيييييين تيينييمييييية 
والإر�سادية  الدينية  الثقافة 
للطالب واإطالعهم على دور 
التوعوية  املوؤ�س�سات  ون�ساط 
والييييدعييييوييييية املييييوكييييليييية ليينيي�ييسيير 
وبيان  اإليه  والدعوة  الإ�سالم 

جماله و�سماحته.
ا�ييييسييييتييييقييييبييييال  يف  وكييييييييييييان 
اليييييييطيييييييالب جميييييميييييوعييييية مييين 
ميينيي�ييسييوبييي املييكييتييب والييداعييييية 
اجلابر  حييمييود  توفيق  ال�سيخ 
الييييييييذي حتيييييييدث اإليييييييييهييييم عيين 
تتلخ�ص  التي  املكتب  اأهيييداف 
وتعليم  ال�سرعي،  العلم  بن�سر 
النا�ص اأمور دينهم وفق كتاب 
هلل و�ييسيينيية ر�يييسيييوليييه، واإعييييييداد 
وتيياأهيييييل الييدعيياة والييداعيييييات، 
وتفعيل دور طلبة العلم واأئمة 
امل�ساجد، ودعوة غر امل�سلمني 
اأ�ييسييول  وتعليمهم  لييالإ�ييسييالم 
اأن جميع هذه  الدين، موؤكدا 
م�سلحة  يف  ت�سب  الأهيييييداف 
الإ�يييسيييالم ونيي�ييسييره يف كييل بقاع 

العامل.
كييمييا حتيييدث اجليييابييير عن 
الربامج التوعوية واحلمالت 
اليييييتيييييي ييييقيييييييميييهيييا املييييكييييتييييب يف 
العدد  اإلييى  م�سرا  املحافظة، 
الييكييبيير مييين غييير امليي�ييسييلييمييني 
الييذييين دخييلييوا يف الإ�ييسييالم يف 
وازديييادهييم  ال�سابقة  الأعييييوام 
املييعييامييليية  اأن  كيييل عيييييام، وذكييييير 
احل�سنة هي التي جعلت كثرا 

منهم يعتنقون الإ�سالم.
كييييييمييييييا رافيييييييييييييق اجلييييييابيييييير 
الطالب يف جولة حول اأق�سام 
املكتب حميطا اإياهم مبهمات 

كل ق�سم وواجباته.

تطبيقية 
الخميس تقيم 

المجلس 
الطالبي األول

الطالبية  الأنيي�ييسييطيية  اأقييياميييت 
الجتماعية  باللجنة  ممثلة 
بييييكييييلييييييييية اليييييعيييييليييييوم اليييطيييبييييييية 
الييييتييييطييييبيييييييييقيييييييييه بيييخيييمييييييي�يييص 
ميي�ييسيييييط، املييجييليي�ييص الييطييالبييي 
الأول بييييحيييي�ييييسييييور جمييمييوعيية 
الكلية من جميع  طييالب  من 
خالله  تناولوا  التخ�س�سات، 
عدد من املو�سوعات اخلا�سة 
قدموا  كما  وبالأن�سطة  بهم، 

بع�ص املقرتحات.
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إعالن

30 طالبة يتعهدن بترسيخ الثقافة البيئية
سارة القحطاني

املييجييتييمييع  كييلييييية  مييين  طييالييبيية  تعهدت 30 
بييياجلييياميييعييية، بييييزراعيييية جميييميييوعييية اأزهييييييار 
واأ�ييسييجييار و�ييسييقييييياهييا والييعيينيياييية بييهييا داخييل 
الدرا�سي  العام  نهاية  حتى  الكلية  اأ�سوار 

احلايل.
جييييياء ذليييييك خيييييالل ميي�ييسيياركييتييهيين يف 
تييفييعيييييل اأ�ييسييبييوع اليي�ييسييجييرة الييييذي اأقييامييتييه 

رعيياييية  بالكلية، حتت  الييتييوعييييية  جليينيية 
وكيياليية عييمييادة �ييسييوؤون الييطييالييبييات. وتخلل 
امل�ساركة، توزيع جمموعة من ال�سجرات 
والأزهييييييار واليييرتبييية اخلييا�ييسيية بييالييزراعيية، 
بهدف توعية الطالبات باأهمية ال�سجرة، 
البيئة،  على  قطعها  ب��اأ���س��رار  والتثقيف 
ميين اخلالق  نعمة عظيمة  اأنييهييا  واإييي�ييسيياح 
�سبحانه وتعالى، اإ�سافة اإلى تنمية ثقافة 

ال�ستدامة البيئية يف نفو�ص الطالبات.

�سعادتهن  الطالبات  اأبدت  بدورهن، 
بيييهيييذه املييهييميية امليييوكيييلييية اإليييييييهييين، وتييعييزيييز 
فيييوائيييد زراعيييييية الأ�يييسيييجيييار يف احلييييد من 
امل�ساحات  رقعة  البيئي،  وزييييادة  التلوث 
اليينييبيياتييي،  الييغييطيياء  اخل�سراء، وحماية 

وتوافر الأوك�سجني، وتلطيف الأجواء. 
من جهتها ، �سددت جلنة التوعية 
اأ�ييسييبييوع  يييقييتيي�ييسيير  اأن ل  عييلييى  بييالييكييلييييية 
ال�سجرة على امل�ساركة يف الكليات فقط، 

مييي�يييسيييددة عييلييى �ييييسييييرورة تيييعييياون جميع 
الثقافة  لرت�سيخ  املجتمع  يف  اجلييهييات 
البيئية، بالإ�سافة اإلى املنازل واحلدائق 
يف الزراعة امل�ستدمية واملتابعة الدائمة 
مليييا مت زراعييييتييييه. كييمييا طييالييبييت بيياأهييمييييية 
للت�سجر،  ال�ساحلة  الأ�ييسييجييار  اختيار 
والهييتييمييام بيياإنيي�ييسيياء ميي�ييسيياتييل يف اأميياكيين 
تنعك�ص  فوائد  من  لل�سجر  ملا  متفرقة 

على الأر�ص والفرد.

تثقيف 50 طالبة بمواقع التواصل االجتماعي
سارة القحطاني 

بكلية  الديني  الن�ساط  جلنة  نظمت 
املجتمع باأبها، بالتعاون مع نادي اأثر 
�ييسييوؤون الييطييالييبييات، برناجما  بييوكيياليية 
ليييي 50 طييالييبيية حتيييت م�سمى  تييوعييويييا 
)بيييينييييات تيييييك( عيييليييى مييي�يييسيييرح الييكييلييييية، 
بييحيي�ييسييور عيييييدد ميييين اأعييي�يييسييياء هيييييئيية 

التدري�ص والإداريات.
وخليي�ييسييت اأ�ييسييتيياذة عييلييوم الييقييراآن 
اإح�سان  الدكتورة  باجلامعة،  وال�سنة 
و�سلبيات مواقع  اإيجابيات  مرغني، 

نقطة   16 الجييتييميياعييي يف  الييتييوا�ييسييل 
عيييييرب ورقييييييية عيييميييل قيييدميييتيييهيييا خيييالل 

الربنامج .
م�ساعدة  الإيييجييابيييييات:  و�سملت 
امليييواقيييع يف ا�ييسييتييمييرار الييتييوا�ييسييل بني 
وزييييادة  اليييييوم  ميييدار  على  امل�سرتكني 
الآراء  تييبييادل  و�سرعة  الييرتابييط،  قييوة 
وامليييعيييليييوميييات والأفييييكييييار ، وميي�ييسيياعييدة 
اليييبيييحيييوث  اإجييييييييييييييراءات  اليييييطيييييالب يف 
والييييدرا�ييييسييييات، بيييالإ�يييسيييافييية اإليييييى اأنييهييا 
فر�ص  لتوفر  مهمة  بوابة  اأ�سبحت 
الأعييمييال  لييبييث  فييعيياليية  واأداة  الييعييمييل، 

ال�سحية  التوعية  ون�سر  التطوعية 
وامليييروريييية والأميينييييية والجييتييميياعييييية، 
فييي�يييسيييال عيييييين اعيييييتيييييمييييياد اليييي�ييييسييييركييييات 
واملوؤ�س�سات عليها يف م�ساألة الت�سويق 

والإعالن .
اأن  بييييينييت مييرغيينييي  امليييقيييابيييل،  يف 
حتتوي  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
عيييليييى �ييسييلييبيييييات تيييرتتيييب عيييليييى �ييسييوء 
ال�يييسيييتيييخيييدام واليييتيييعييياميييل مييعييهييا، من 
اأبييرزهييا: انت�سار الإ�ييسيياعييات والأخييبييار 
املييغييلييوطيية والييكييلييمييات غييير الييعييربييييية 
اأحيييييييانيييا ودجميييهيييا ميييع الييعييربييييية تيييارة 

الوقت يف  اإ�ساعة  اإلى  اإ�سافة  اأخييرى، 
اليينييظيير يف تييلييك امليييواقيييع، والييبييعييد عن 
اآداب احليييوار واليينييقييا�ييص، وعيييدم تقبل 
الييييراأي الآخيييير، وانييتيي�ييسييار املييرا�ييسييالت، 
واإبعاد حاجز التوا�سل بني اجلن�سني، 
وظيييهيييور بيييراميييج الييتييجيي�ييسيي�ييص، وتيينيياقييل 
انييتيي�ييسييار  امليييليييفيييات الإلييييكييييرتونييييييييية، و 
الأحاديث املو�سوعة والبدع املخالفة.
اأن رقييي  اإلييييى  ونييبييهييت مييرغيينييي 
الإنيي�ييسييان ميين عدمه هييو الييذي يحدد 
ميييواقيييع  ميييين  الإفييييييييييادة  اأو  الإ�ييييييسيييييياءة 

التوا�سل الجتماعي.

نادي النبوغ ينظم أسبوع 
»الشجرة عطاء«

أروى البشري
( بخمي�ص م�سيط،   1 والآداب )جممع  العلوم  بكلية  اللغوي  النبوغ  نادي  اأقييام 
اأ�سبوع  الطالبات،  باأمور  املعنية  ووكالتها  الطالب  �سوؤون  عمادة  مع  بالتعاون 
الأ�سبوع توزيع من�سورات  »ال�سجرة عطاء«. و�سهد  الي39 حتت عنوان  ال�سجرة 
حتث على الهتمام بالأ�سجار وزراعتها، كما وزع عدد من النباتات من خمتلف 

اأنحاء اململكة على الطالبات.
والثقافة من  احتفالية مبهرجان اجلنادرية للرتاث  اأي�سا  النادي  واأقام 
خالل خيمة ُن�سبت يف م�سرح الكلية، وا�ستملت على عدد من الأكالت ال�سعبية 
وتييراث الأجيييداد. بينما بييداأ الحتفال بيياآيييات من الييقييراآن الكرمي ثم عييدد من 
الكلمات التعريفية يف حب وولء الوطن وتراثه ومنا�سباته. تال ذلك اأوبريت 

األقته فتيات قبل اأن تختتم رائدة الن�ساط الحتفال بدعاٍء للوطن.
عميدة  عن  بالنيابة  عمارة  حنان  الدكتورة  الكلية  وكيلة  احلفل  وح�سر 

الكلية وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�ص.

العدد 174  |  26 جمادى األولى 1437  |  06 مارس 2016



إنفوغرافيك

أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

العدد 174  |  26 جمادى األولى 1437  |  06 مارس 2016

Source: Infographic_ksa



إعالن العدد 174  |  26 جمادى األولى 1437  |  06 مارس 2016



قصة خبرية

سعيد العمري

يت�سابه رجال الأمن ال�سناعي باجلامعة 
ت���خ���ت���ل���ف ه���م���وم���ه���م  ب���ي���ن���م���ا  يف زي�����ه�����م 

وم�سكالتهم.
ييييجيييدوا  اأن  دون  عييمييلييهييم  يييييييييوؤدون 

التقدير والتقييم املنا�سبني.
منهم من اأ�سحى معروفا يف املدينة 
وراءهييا  تختبئ  التي  بب�سا�سته  اجلامعية 
يقوى على حتمل  ومنهم من ل  املعاناة، 
وال�ييسييتييفييزازات،  والإرهيييياق  العمل  �سغط 
والييي�يييسييياعيييات الييطييويييليية، وبييخييا�ييسيية اأمييييام 
اأنهم  ل�سيما  الطبيعية،  الظروف  ق�ساوة 
اأن  كما  عائالتهم،  م�سوؤوليات  يتحملون 
توفر  هييم  يحملون  مييتييزوجييون  اأغلبهم 

لقمة العي�ص وامل�سكن وامللب�ص.

عمل متواصل
ويتحملون  ملل،  دون  نهار  ليل  يعملون 
الكثر ويواجهون �سعوبات وعدم احرتام 
يحتقرونهم  الذين  النفو�ص  �سعاف  من 
مبيييجيييرد اأنيييهيييم يييعييمييلييون يف هييييذا املييجييال 
اليي�ييسييعييب يف اأدائييييييه املييتييوا�ييسييع يف راتيييبيييه، 
ورجييييال الأميييين يييحييلييمييون بيياأ�ييسييييياء كثرة 

منها الزيادة يف الرواتب، والأهم من ذلك 
تقدير املجتمع لهم.

معوقات 
ويييييواجييييه قيييطييياع احلييييرا�ييييسييييات جييمييليية ميين 
املييعييوقييات والييعييراقيييييل الييتييي تييوؤثيير يف اأدائيييه 
من  القطاع  هييذا  ي�سكله  ما  رغييم  وفعاليته 
امل�ساندة  الأذرع  اأهيييم  اأحيييد  ب�سفته  اأهييمييييية 
كبرة  اأعييدادا  وي�ستوعب  الأمنية،  للجهات 
اليي�ييسييعييوديييني، وميييع التو�سع  الييعييامييلييني  ميين 
القطاعات  يف  الكبر  والنمو  القت�سادي 
له  بييات  واخلييدمييييية  وال�سناعية  الييتييجييارييية 
ب�سكل  تنظميه  تيي�ييسييتييوجييب  كييبييرة  اأهييمييييية 

اأف�سل.

رواتب محرجة
رجل الأمن باجلامعة، حممد �سعيد حممد 
ع�سري )40 عاما(، مثال لهذه الفئة التي 
اأمن اجلامعة منذ نحو  تقوم على حرا�سة 
�سلطان يف  اأبيينيياء:  اأب لأربييعيية  �سنتني، وهييو 
املرحلة املتو�سطة، وح�سن وحنان يف املرحلة 
البتدائية وجنان ال�سغرى يف البيت، بينما 
يتقا�سى راتبا ل يتجاوز 2700 ريال، اإ�سافة 

لإيجار املنزل الذي ي�سكنون به.

حراس األمن.. عطاء يقابله الجحود

اأ�سرة،  رب  »ب�سفتي  ع�سري:  ويقول 
وما  لعائلتي،  كرمية  حياة  لتاأمني  اأ�سعى 
ييي�ييسييربين عييلييى الييعييمييل بيييهيييذه الييوظيييييفيية، 
تييوفيير امليي�ييسييكيين واملييياأكيييل لأ�ييسييرتييي رغيييم اأن 
ي�ستطيع  ل  وب�سببها  �سعيفة،  اليييرواتيييب 
التعاي�ص مع ظروف احلياة  الأمن  حار�ص 

ال�سعبة«.

ل  العاملني  ميين  الكثر  اأن  ويييوؤكييد 
اإلى  تو�سلهم  نقل  و�سيلة  لديهم  تتوافر 
مييقيير اأعييمييالييهييم، وبيي�ييسييبييبييهييا قيييد يييفييقييدون 
اإل���ى اأن  ن�سف ال��رات��ب يف  ال��ن��ق��ل، لف��ت��ا 
حيييرا�يييص الأميييييين اليي�ييسييعييوديييني يييتييطييلييعييون 
اإلييييى اإعيييييادة اليينييظيير يف اليييرواتيييب املييقييدميية 
يف  الأ�سا�سيات  اأهييم  من  اأنها  اعتبار  على 

العمل، والتي من خاللها ي�سعر احلار�ص 
بييالييراحيية والأميييييان، بييل وعيينييدهييا �سيوؤدي 

عمله على اأكمل وجه.

سوء معاملة
ونظر رجل الأمن، عو�ص ال�سهراين، اإلى 
قييال:  اأخيييرى، حينما  وظيفته ميين زاويييية 
»رغييم تييدين رواتيييب الوظيفة والييظييروف 
نواجه م�سكلة كبرة  فاإننا  نعانيها،  التي 
جييدا، وهي �سوء املعاملة وعييدم الحييرتام 
الذين  الأ�سخا�ص  بع�ص  ميين  والتقدير 
يحتقروننا رغم تعاملنا اجليد معهم، بل 
اإن بع�سهم ينظر اإلينا نظرة غريبة جدا، 
املكان ول يعلمون  وكاأننا ل �سيء يف هذا 
اأننا نح�سب األف ح�ساب لكل كلمة ننطقها 
ل  ذلييك  ومييع  ميين جانبنا،  ت�سرف  اأي  اأو 
�سدرونا،  لت�سرح  �سكرا  كلمة  حتى  جند 
علينا  يحتم  اجلامعة  يف  دورنيييا  اأن  علما 

احلرا�سة وتنظيم املرور لل�سيارات«.
واعيييتيييرب اليي�ييسييهييراين مييهيينيية حييرا�ييص 
الأمييييييين الييي�يييسييينييياعيييي ميييين اأهييييييم امليييهييين يف 
الأخيييرى،  اخلا�سة  والييقييطيياعييات  املن�ساآت 
متمنيا من اجلميع ح�سن التعامل معهم 

واحرتامهم، وتغير النظرة الدونية.

هاجس »الترسيم«
واتييييفييييق حميييميييد عييييبييييداهلل عييي�يييسيييري مييع 
زميييييليييييه اليي�ييسييابييقييني بييقييولييه: »لييعييل الهم 
ال�سناعي، �سعف  الأك��ر حلرا�ص الأم��ن 
الرواتب مقابل كرثة العمل، فاأنا موظف 
اأعمل حار�ص اأمن منذ خم�ص �سنوات ومل 

يتجاوز راتبي 2700 ريال.
كيييبيييرا  هييي�يييسيييميييا  هيييينيييياك  اأن  كييييمييييا 
حلقوقنا من قبل املجتمع؛ فنحن نعمل 
طوال اليوم وعلى مدى 24 �ساعة �سواء 
يف اأوقات الدوام اأو حتى يف اإجازة نهاية 

الأ�سبوع.
بييرواتييب  كييلييه ل نتمتع  هيييذا  ورغييييم 
الأميين  وحييار�ييص  املوظفني،  كبقية  كافية 
ب�سبب  ال�سروريات  من  العديد  ينق�سه 
ال�سعبة  احلياة  وظ��روف  الراتب  �سعف 
على  منه  نييعيياين  هاج�سا  اأ�سبحت  الييتييي 
اأن متطلب رجل  اإلى  اليوم«، لفتا  مدار 
اأغلبهم من  اإن  اإذ  »الرت�سيم«  هو  الأميين 
الأمييان  اإلييى  يحتاجون  الذين  املواطنني 
الثقة  الوظيفي الذي ميكنهم من زيادة 
من  اأن  خ�سو�سا  عملهم،  يف  والإنتاجية 
بينهم من يعول اأ�سرة كاملة ويتطلع اإلى 

احل�سول على الأمان الوظيفي.

عو�ض ال�سهراينحممد عبد اهلل ع�سريي

حممد �سعيد ع�سريي
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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



حنين بن سنكر: القرآن الكريم غرس في حب البالغة واألدب 
حوار

العربي، حيث توافرت بني يدي بع�ص 
ال�سعر  يف  منيياذج  ت�سمنت  التي  الكتب 
والنر الأدبي الرفيع، وكان الإح�سا�ص 
بييهييا عيياليييييا. والييتييفيياعييل مييعييهييا �ييسييريييعيياً 
وجذابا. فاأهدت اإيل نغما حلواً ليزال 

يرتدد يف اأعماقي«.
امليييدر�يييسييية يف  دور  عييين  تييغييفييل  ومل 
»منحتني  فييتييابييعييت:  مييوهييبييتييهييا  �ييسييقييل 
فيييير�ييييسيييية امليييي�ييييسيييياركيييية لييييرتجييييميييية هييييذه 
على خ�سبة  والنييفييعييالت  الأحييا�ييسييييي�ييص 
اأميييييام  املييي�يييسيييرح. ويف طييييابييييور الييي�يييسيييبييياح 
مييعييلييميياتييي وزميييييييالتيييي بيي�ييسييوت وا�ييسييح 

وبفرح ل نظر له«.

الصعوبات
قالت  واجهتها،  التي  ال�سعوبات  وعن 
حنني: »لي�ص هناك �سعوبات ت�ستحق 
ميكن  مييا  هناك  لكن  عليها،  الرتكيز 
بالتق�سر مني رمبا؛ بعدم  اأ�سفه  اأن 

هنادي الشهراني

�ييييسييييردت اليييطييياليييبييية حييينيييني �يييسييياليييح بيين 
�سنكر، من ق�سم ريا�ص الأطفال بكلية 
اإلييى  حديث  يف  بيياأبييهييا،  للبنات  الرتبية 
وال�سعر  الكتابة  مييع  جتربتها  »اآفيييياق« 
الأدبيييي، منذ  والنر  والإلييقيياء  وامل�سرح 
الدرا�سية  مراحلها  اأوليييى  يف  كانت  اأن 
عرب الإذاعة املدر�سية، موؤكدة اأن حبها 
الكرمي،  بالقراآن  تاأثر  عن  كان  للبيان 
وعييينيييدميييا كيييييربت كييييرب مييعييهييا نييبييوغييهييا 
فيياأ�ييسييبييحييت تييي�يييسيييارك يف اليييعيييدييييد من 

الأن�سطة.

البداية
اأحببت  الطفولة  »ميينييذ  حيينييني:  تييقييول 
الكلمة، واأ�سرتني بالغتها، كان القراآن 
الكرمي وبيانه اأ�سا�سا لهذا احلب وذلك 
التعلق ، ثم ان�سحب الأمر على البيان 

اخلا�سة  ال�سيفية  املراكز  يف  امل�ساركة 
لييومييا  اأوجييييييه  اأن  بييالييفييتيييييات، ومييييكييين 
لطيفا للم�سوؤولني عنها؛ اإذ اإنها، على 
يف  كييثييرا  منت�سرة  لي�ست  علمي،  حييد 
الإع��الن عنها �سعيف  املنطقة، ورمبا 
اأخبار  اإلينا. وعلى كل حال  فال ي�سل 
هييذه املييراكييز  �ييسيياره، واأثييرهييا الييهييادف 
بييلييغيينييي مييين خيييالل بييعيي�ييص الييزميييييالت 

الالتي �ساركن فيها«.

دعم العائلة 
واأ�ييييسييييارت اإلييييى اأنيييهيييا وجييييدت دعييمييا من 
وجدتها  اأمها  بثناء  م�ست�سهدة  اأهلها، 
ذلك  وا�سفة  وعمتها،  اأبيها  وت�سجيع 
عليها  تييواأكييت  التي  ال�سحرية  بالع�سا 

و�سعدت بها على �سالمل الإبداع.
واأ�سافت: »هناك �سر اآخر منحني 
اإيييياه عمي عييبييداهلل بيين �سنكر؛ وهييو ذو 
�سوت �سجي، واإح�سا�ص اأخاذ اأ�سمعه يف 

الإذاعة ويف براجمه؛ فيمنحني �سعورا 
بالفخر وحب الإبداع معا«.

المشاركات
وخل�ست حنني م�ساركاتها منذ نبوغها 

يف اأن�سطة عدة على النحو التايل:
املرحلة البتدائية واملتو�سطة:

• اأن�سطة باإ�سراف الندوة العاملية 
لل�سباب.

• برنامج اأف�سل ق�سة.
• برنامج حماورة واإلقاء.
• برنامج تالوة وترتيل.

املرحلة الثانوية:
• برنامج رعاية املوهوبني.

• زيييييييارة اليييعيييدييييد مييين امليييدار�يييص 
الأهلية وتقدمي الأن�سطة.

• امل�ساركة يف امللتقيات الدعوية.
• امليي�ييسيياركيية يف حتييفيييييظ الييقييران 
الييكييوثيير  دار  مييين  كيييل  اليييكيييرمي يف 

وحتفيظ م�سجد الراجحي باأبها.
املرحلة اجلامعية:

• جليينيية الييتيينييمييييية الجييتييميياعييييية 
الن�سائية 

• زيارة دار امل�سنني 
• زيارة دار املعاقني 

• زييييييارة الييكييلييييية الأدبييييييييية وكييلييييية 
الييعييلييوم بيياأبييهييا لييتييقييدمي اأوبييريييتييات 
اإن�ساديه، واإلقاء بع�ص الن�سو�ص.

املرحلة اجلامعية:
• بييرنييامييج الييتييوا�ييسييل والييتييفيياعييل 

الجتماعي.
• بيييرنييياميييج الأجييييهييييزة احلييديييثيية، 
اآثارها وخماطرها على الأطفال.

• برنامج �سرطان الثدي.
• بيييرنييياميييج مييكييافييحيية الييتييدخييني 

واملخدرات.
• برنامج اليوم العاملي لل�سكر. 

• برنامج اليوم العاملي للنظافة.

• برنامج حفظ النعمة.
خر  فينا  • برنامج 

احلزم  عا�سفة  • برنامج 
لالإطفاء العاملي  اليوم  • برنامج 

30 اجلنادرية  • برنامج 
الوطني  اليوم  • برنامج 

للطفل  العاملي  اليوم  • برنامج 

األهداف المستقبلية
هو  الأ�سمى  هدفها  اأن  حنني   واأكيييدت 
اهلل  يييجييعييل  واأن  ور�يييسيييوليييه  اهلل  طيياعيية 
عييمييلييهييا خيياليي�ييسييا لييوجييهييه اليييكيييرمي، ثم 
الييتييوفيييييق يف اإكيييميييال درا�ييسييتييهييا الييعييليييييا، 
الرتقاء  وحماولة  الإبيييداع،  وموا�سلة 
كلما  لييلييوطيين  اجلييميييييل  بع�ص  ورد  بيييه، 
اأتيييييحييت الييفيير�ييسيية ليييذليييك، وامليي�ييسيياركيية 
اليييفييياعيييلييية يف الأنييي�يييسيييطييية املييجييتييمييعييييية، 
وتييقييدمي مييا ميييتييع ويييفيييييد يف احليييدود 

امل�سروعة.

Source: Infographic_ksa

إنفوغرافيك
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مواهب

إعالن

الثقة تقتل خوف العسيري وتنتج »الغابة المعكوسة«

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =
حياتك في خطر!

خالد العمري

من  ع�سري  ح�سن  حممد  عالقة  بييداأت 
بالفن  الريا�سيات(،  ق�سم   ( العلوم  كلية 
الت�سكيلي منذ اأن كان يف الي11 من عمره، 
فييياأحيييب ر�ييسييم الييطييبيييييعيية اليي�ييسييامييتيية بقلم 

الر�سا�ص ثم املنظور.

داعمون ومشجعون
ويقول الع�سري اإن اأخته الكربى اأ�سماء 
واقيييع  مييين  بييداييياتييه  �سجعته يف  مييين  هيييي 
وكذلك  الأزييياء،  وت�سميم  بالفن  درايتها 
اأ�ييسييرف  اليييذي  ال�سيد  الييعييزيييز  عبد  املعلم 
على تكوين معر�ص خا�ص به يف مدر�سته 

الثانوية.
واأ�يييسييياف: »كيينييت اأتييعييلييم عيين طريق 
النييييرتنييييت واليييييييوتيييييييوب طييريييقيية الييظييل 
م�ساركة  اأول  وكانت  والألييييوان،  واملنظور 
يل يف مييهييرجييان حمييايييل اأدفييييا عيييام 1435 
مييع جييميياعيية الييفيين مبييحييايييل ع�سر حتت 
اإ�سراف الفنان جابر الفاهمي، ثم تابعت 
تيييدرييييبييياتيييي عييلييى الييتيي�ييسييوييير الييتيي�ييسييكيييييلييي 
وبيييعيييدهيييا دعيييمييينيييي والييييييييدي مبييير�يييسيييم يف 
املييينيييزل وحيييائيييط لأر�ييييسييييم فيييييه كيييل �سهر 
الت�سوير  يف  عمل  واأول  جييدارييية،  لوحة 
الت�سكيلي كان عام 1436ه خالل مهرجان 
حمييايييل اأدفيييييا بييلييوحيية اأ�ييسييميييييتييهييا »الييغييابيية 

املعكو�سة«.
اأبها  اإلى  انتقل ع�سري   عقب ذلك 
الثقافة  جمعية  وزار  اجلامعية  للدرا�سة 
والييييفيييينييييون حيييييييث حيييظيييي بيييكيييل ميي�ييسييانييدة 
وتيي�ييسييجيييييع مييين الييتيي�ييسييكيييييلييي عييبييد الييعييزيييز 

مييهييدي واملييخييرج اأحييمييد �ييسييروي واملييراجييع 
الفنان حممد �سراحيلي والفنان اإبراهيم 
اإلييى  ان�سم  ثييم  الييفيينييانييني،  وبقية  الأملييعييي 
الت�سكيلي  والييفيين  الييعييربييي  اخليييط  نييييادي 
بجامعة امللك خالد واأ�سبح نائبا لرئي�ص 

النادي فرتة من الزمن. 

الصعاب والتحديات
واجهته  التي  ال�سعاب  ويييروي ع�سري 
املناف�سة مع  ميين  اأخييياف  كنت   « قييائييال: 
لوحاتهم  جلمال  املعار�ص  يف  الفنانني 
وميييعيييا�يييسيييرتيييهيييم الييييفيييين وحيييبيييهيييم اإييييييياه 
الفنية  الأعييمييال  جت�سيد  يف  وبراعتهم 
الن�ساء،  وبخا�سة  الييرائييعيية،  واأفييكييارهييم 
وقييوييية  �سعبة  مناف�ستهن  كييانييت  فييقييد 
جييييدا لييرباعييتييهيين يف تيينيي�ييسيييييق الألييييييوان 
اأن  اإل  عالية،  بخفة  الفر�ص  وا�ستخدام 
ثقتي بنف�سي وت�سجيع الفنانني يف تلك 
ذلييك  ميين  للتخل�ص  دفييعيياين  املييعييار�ييص 
الأولييى،  املراكز  على  واملناف�سة  اخلييوف 
اإ�يييسيييافييية اإلييييى تيي�ييسييجيييييع واليييييدي واأخييتييي 
والأ�ييسييتيياذ عييبييد الييعييزيييز وميي�ييسييرف نييادي 
اخلط العربي والفن الت�سكيلي الدكتور 
���س��ي��ف ال���دي���ن حم��م��د وح���ر����س���ه على 

وثقته  الثقافية  امل�سابقات  م�ساركتي يف 
اأ�ستاذي يف  وهو  الفنية  معار�سه  بي يف 

جمال اخلط العربي«
ويييتييطييلييع الييعيي�ييسييري اإليييييى تييطييوييير 
امليييجيييالت الأخيييييرى مييثييل اخليييط الييعييربييي 
والييتيي�ييسييوييير اليي�ييسييوئييي واليييفييين الييرقييمييي 
واليير�ييسييم الييكيياريييكيياتييوري والييو�ييسييول اإلييى 
درجة الحرتاف يف الفن ودمج الت�سكيلي 
يف تدري�ص مادة الريا�سيات واإخراج جيل 

من الفنانني الت�سكيلني.

مشاركات
• مهرجان حمايل اأدفاأ عام 1435.
• مهرجان حمايل اأدفاأ عام 1436.

• معر�ص جامعة امللك خالد.
مركز  يف  ال�سباب  اإبيييداع  معر�ص   •

الأمري نايف مبحايل ع�سري.

تمثيل وأعمال
• اأ�سغر ر�سام يف حمايل ع�سر.

• متييثيييييل اجلييامييعيية يف مييعييار�ييسييهييا 
الفنية.

• اأعيييميييال فيينييييية يف مييعيير�ييص اإبييييداع 
ال�سباب يف حمايل ع�سر.
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إبتكارات

�سورة تعبريية

هادي الشهراني

باجلامعة  الهند�سة  كلية  م�ساريع  ركيييزت 
عامل  يف  جديد  وكييل  التطور  مواكبة  على 
وامليينييتييهييييية،  امليييتيييجيييددة  واليييطييياقيييات  الآلت 
وي�ساعدهم  يفيدهم  مييا  الييطييالب  وتعليم 
يف مييواجييهيية اليي�ييسييعييوبييات يف �ييسييوق الييعييمييل 
الدار�سني  تو�سح حماولت  كما  م�ستقبال، 
يف الييتيينييافيي�ييص فيييييمييا بييييينييهييم ليييييتييم اإبييييييراز 
املييتييفييوقييني واإعيييطييياوؤهيييم �ييسييهييادات تييفييوق يف 
ميي�ييسيياريييع الييتييخييرج عييلييى ميي�ييسييتييوى الييكييلييييية، 
اإنهاء  بعد  التوظيف  يف  اأي�سا  ولت�ساعدهم 

الدرا�سة، يف ال�سركات املهتمة بالهند�سة.
وحييييييثييييييت الييييكييييلييييييييية طيييييالبيييييهيييييا عيييليييى 
م�سروع ا�ستخدام  جوانب  الحتفاظ  بكل 
اليي�ييسيير  يف  ال�سم�سية واإ�سافته  الييطيياقيية 
الت�سجيل  يف  ميين  يييتييمييكيينييوا  لييكييي  الييذاتييييية 

خمتلف ال�سركات ال�سناعية والتطبيقية.

الحد من المخاطر
وبداأ الطالب عبداخلالق عاي�ص ال�سمراين 
)تخ�س�ص هند�سة ميكانيكية( احلديث عن 
امل�سروع قائال: »هو عبارة عن �سخان مياه 
�سم�سي يتكون من خزان و�سفيحة زجاجية 
موجهة لالأ�سعة ال�سم�سية مير من خاللها 
املاء وي�سخن لي�سل لدرجات حرارة كبرة، 
م�سدر  اأي  دون  اليي�ييسييخييان  هيييذا  وي�ستخدم 
كييهييربييائييي واليييهيييدف ميينييه الييتييخييفييييي�ييص من 
امليينييازل  يف  الكهربائية  الييطيياقيية  ا�ييسييتييخييدام 
هذه  ت�سببها  قد  التي  املخاطر  من  واحلييد 

الطاقة«.
الواقع  على  طبق  »امل�سروع  واأ�ييسيياف: 
يف بيييليييدان تييكييون الييطيياقيية الييكييهييربييائييييية اأو 
النفطية فيها ب�سكل عام قليلة اأو ت�ستخدم 

يف اأغرا�ص حكومية، وهذا ما يجعل النا�ص 
الآلت  هييذه  مثل  يبتكرون  اليييدول  تلك  يف 
املوجودة  البديلة  الطاقات  على  والعتماد 

يف البيئة«. 

مصاعب تواجه المشروع
عبداهلل  اأحييمييد  الطالب  اأف�سح  جهته  ميين 
ميكانيكية(  هند�سة  )تخ�س�ص  الأ�سمري 
عييين بييعيي�ييص امليي�ييسييكييالت الييتييي واجييهييتييهييم يف 
عملهم قائال: »اأبرز امل�سكالت التي واجهتنا 
امل�ستخدمة  القطع  تييوافيير   عييدم  متثلت يف 
عن  البحث  ي�ستغرق  كييان  حيث  ب�سهولة، 
قطعة واحيييدة ميين يييوم اإليييى اأ�ييسييبييوع كامل، 
وعيينييدمييا تييتييوافيير تييكييون بيي�ييسييعيير عيييال جيييدا، 
مما يجعلنا ن�سطر اإلى ال�سراء عن طريق 
اأط��ول يف  اأي�سا يكلف وقتا  النرتنت وه��ذا 

تنفيذ امل�سروع ب�سكل جيد«.
وعيين عمل اجلييهيياز قييال: »اإنيييه يعتمد 
ال�سم�سية  اليييطييياقييية  عييلييى  كييياميييال  اعيييتيييمييياد 
ال�ساطعة، واأعني بال�ساطعة عدم وجود اأي 
و�سول  حتجب  التي  العنا�سر  من  عن�سر 
اليي�ييسييميي�ييص لييلييجييهيياز مييثييل اليييغيييييييوم والييغييبييار 
والأتربة وال�سباب، مما ينعك�ص �سلبا على 
اأننا  كفاءته ل�سيما  اأو  تاأخر عمل اجلهاز 
معظم  وبييياردة  )ع�سر(  جبلية  منطقة  يف 
اإذا  اجلييهيياز  يعمل  اأن  املمكن  وميين  ال�سنة، 
اأخذ م�سمى اجلهاز بعد انتهاء امل�سروع  يف 
تييكييون فيها درجيييات احليييرارة  الييتييي  املناطق 

عالية جدا خالل ف�سل ال�سيف«.
جلبناها  اأجيييهيييزة  »لييدييينييا  واأ�ييييسيييياف: 
حييرارة  درجيية  لقيا�ص  ال�سعودية  خييارج  من 
ال�سم�ص ودورة الرياح واجلو الذي ي�ستطيع 
ول  كفاءته،  بكامل  فيه  يعمل  اأن  امل�سروع 
اأعييلييم اإن كييانييت هييذه الأجييهييزة مييوجييودة يف 

طالب الهندسة يقوون عالقتهم
بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء

ف�ستكون  وجييدت  اإن  وحتى  ل  اأم  ال�سعودية 
ب�سعر مبالغ فيه ن�سبيا«.

زيادة الفهم للطاقة المتجددة
وعيين امليي�ييسييروع حتييدث الأ�ييسييتيياذ امل�ساعد يف 
بيومي  الدكتور  امليكانيكية  الهند�سة  ق�سم 
تطبيقات  من  تطبيق  »هو  قائال:  الع�سال 
يف  ا�ستخدامه  وميييكيين  ال�سم�سية  الييطيياقيية 
الأغيييرا�يييص امليينييزلييييية، كييمييا ميييكيين تييطييويييره 
لكي ي�ستخدم يف الأغرا�ص ال�سناعية التي 

تتطلب درجات ت�سخني عالية جدا«.
وعن كيفية عمل اجلهاز يف حال عدم 
غيوم  نتيجة  �ساطعة  �سم�ص  اأ�سعة  تييوافيير 
»من  الع�سال:  قييال  وغييره،  و�سباب  وغبار 
بالطاقة  تعمل  بييطيياريييات  اإ�ييسييافيية  املييمييكيين 
حالة  يف  لال�ستخدام  وتخزينها  ال�سم�سية 
عييييدم �يييسيييطيييوع  اليي�ييسييميي�ييص، بيييالإ�يييسيييافييية اإليييى 
ا�ستعمال »هيرت« م�سخن للمياه يعمل على 
زيييادة  اأي�سا  ميكننا  كما  الييبييطيياريييات،  تلك 
ال�سفيحة الزجاجية لت�سخني اأكرب للمياه 
وزيادة حجم اخلزان الذي تخزن فيه املياه 

ال�ساخنة«.
وعيييين اليييطيييالب املييي�يييسييياركيييني، اأكيييييد اأن 
بالن�سبة  اجلييديييدة  امل�ساريع  من  »امل�سروع 
اإليييييهييم، ومييين اليي�ييسييرورة اليييوقيييوف عيينييده؛ 
فييمييثييل هيييييذه املييي�يييسيييارييييع اجلييييديييييدة تييخييدم 
على  اعتمادها  لعدم  عامة  ب�سفة  املجتمع 
ا�ييسييتييخييدام الييطيياقيية اليينييفييطييييية ل�ييسيييييمييا اأن 
النفط من الطاقات املنتهية، بينما الطاقة 
اأييي�ييسييا،  بيياملييجييان  وهيييي  مييتييجييددة  ال�سم�سية 
امل�سروع الطالب على  هيييذا  ييي�ييسيياعييد  كييمييا 
مييعييرفيية كيييييفييييية الييعييمييل يف امليي�ييسييانييع الييتييي 
تعمل بالطاقة املتجددة متى ح�سلوا على 

وظائف يف تلك امل�سانع«.

عبداخلالق عاي�ضاأحمد الأ�سمريد. بيومي الع�سال
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أندية

الرؤية
ي�سعى النادي لإتاحة تعليم غر 
�سفي يحقق اجلودة ال�ساملة يف 
تطوير وتعليم وتدعيم ريا�سة 

الفرو�سية يف ظل التطور احلديث 
مع اإدارة متميزة تعمل على 

التح�سني امل�ستمر وتفعيل للم�ساركة 
داخل اجلامعة وخارجها .

الرسالة 
تطوير الطالب يف جمال ريا�سة 
الفرو�سية بطريقة احرتافية مع 

الهتمام باإبراز مهاراتهم واكت�ساف 
هواياتهم.

األهداف 
املتعلقة  الأن�سطة  جميع  • اإطالق 

بالفرو�سية والنهو�ص بها اإلى 
امل�ستويات التي تليق بتاريخ ومكانة 

جامعة امللك خالد يف هذا املجال.
الإ�سالمي  الرتاث  على  • املحافظة 

والعربي من خالل العناية 
باحل�سان العربي والت�سجيع على 

تربيته.
الفر�سان  لتدريب  ناد  • اإن�ساء 

على خمتلف الألعاب املتعلقة 
بالفرو�سية، بالإ�سافة اإلى تدريب 

اخليول واإدارة الإ�سطبالت .
حمبي  بني  التعاون  روح  •بث 

الفرو�سية ومربي اخليول لتذليل 
جميع ال�سعوبات التي تواجه 
تطور وانت�سار هذه الريا�سة 

الأ�سيلة.
طالب  بني  الفرو�سية  ثقافة  •ن�سر 

اجلامعة وتن�سئتهم على حب هذه 
الريا�سة .

الجتماعية  الن�ساطات  •تفعيل 
لنادي الفرو�سية.

عملية  تثقيفية  حما�سرات  •اإقامة 
بهدف رفع امل�ستوى لدى طالب 

اجلامعة امل�ساركني بالنادي .

عن
النادي

الشهراني: إقبال الطالب في تزايد
ونادي الفروسية بال مقر

عدنان األلمعي

عمر  الطالب  الفرو�سية،  نييادي  رئي�ص  بني 
اإقباًل  ي�سهد  ناديه  اأن  ال�سهراين،  عبداهلل 
ذاته  الوقت  يف  مبديا  الطالب،  من  كبراً 
عدم  ب�سبب  القبول  حمييدودييية  على  اأ�سفه 

وجود مقر للنادي يتدرب فيه امللتحقون.
وا�يييسيييتيييدرك اليي�ييسييهييراين يف حييييوار مع 
»اآفييياق« اأن اليينييادي رغييم انييعييدام املقر، حقق 
الحتيياد  بطولة  يف  �ييسييواًء  متقدمة  مييراكييز 
الييبييطييولت  يف  اأم  لييلييجييامييعييات  الييي�يييسيييعيييودي 

املحلية.

ما الفئة الطالبية
التي ي�ستقطبها النادي؟

نحر�ص دائما على قبول من له رغبة اأكيدة 
يف تنمية مهاراته من جميع الطالب، ولكن 

يوؤخذ يف العتبار الوزن والطول املثايل.

هل متلكون مقرا للتدريب؟
املوؤ�سف اأنه ل يوجد لدينا حاليا ناد خا�ص 
الإ�سكالية  هييذه  عاجلنا  ولكنا  للجامعة، 
بالبحث عن مقر موؤقت يف النادي الدويل 
حمددة  مقاعد  ا�ستئجار  مت  حيث  بع�سر، 

طوال الف�سل الدرا�سي املا�سي.

وماذا عن اخليول
التي يتدرب عليها الطالب؟

بيياإذن  ولكن  للنادي،  ملكاً  لي�ست  اأي�سا  هي 
اهلل �ييسيينييوفيير خيييييول خييا�ييسيية بيينييا، يف قييابييل 
الأعييييوام، وذليييك يف ظييل دعييم مييعييايل مدير 
اجلامعة وحر�سه الدائم، ووجود ناد خا�ص 

للجامعة. 

كيف تقيم تفاعل الطالب
مع براجمكم؟

اأكر من رائع واإقبالهم  كبر  هو تفاعل 
جيييدا عييلييى نيييادي الييفييرو�ييسييييية ميينييذ بدايته 

وحتى اليوم، وبيياإذن اهلل مع تطور النادي 
ودعيييميييه �ييسيييييتييم ا�ييسييتيييييعيياب اأكييييرب عيييدد من 

الطالب للتدريب والفائدة . 

بع�ض الأندية ت�ستكي
من العزوف فهل اأنتم

يف و�سع خمتلف؟
نادي الفرو�سية ي�سكو العك�ص متاما، وهو 
اأنييه مع بداية  الكبر جييدا، علما  الإقييبييال 
ما  �ييسييجييل  اليي�ييسييابييق  الييفيي�ييسييل  يف  الت�سجيل 
اأن��ه مل يكن  يييقييارب 350 طالبا، وامل��وؤ���س��ف 
هيينيياك جميييال لييهييذا اليييعيييدد الييكييبيير جيييدا، 

اإن وجيييد اليييدعيييم الييكييايف  بييييياإذن اهلل  ولييكيين 
الطالب  عييدد  �سنزيد  املقبلة  الأعييييوام  يف 

و�سنطور هذه الريا�سة. 

حدثنا عن م�ساركاتكم
اخلارجية؟

�ييييسييييارك ميينييتييخييب جييياميييعيييتييينيييا يف بييطييوليية 
عامني  يف  للجامعات  اليي�ييسييعييودي  الحتيييياد 
مييتييتيياليييييني وحيييقيييق فيييييهييا امليييركيييز الييثييالييث 
من  اأكيير  مب�ساركة  الربونزية  وامليدالية 
25جامعة. وعلى �سبيل امل�ساركات الفردية، 
بع�ص  يف  اإجنيييازات  املنتخب  فر�سان  حقق 

البطولت املحلية.
واليي�ييسيير احلييقيييييقييي يف متيييييز اليينييادي، 
يييكييميين يف مييييا جنيييييده ميييين دعيييييم وحتييفيييييز 
وتيييوجيييييييه عييلييى اليييطيييرييييق اليي�ييسييحيييييح من 
عييميييييد �يييسيييوؤون اليييطيييالب اليييدكيييتيييور مييريييع 
ممثلة  الطالبية  الأن�سطة  ومن  الهبا�ص، 
بالدكتور نا�سر اآل قمي�سان، والأ�ستاذ رائد 
ال�سكر  جزيل  منا  لهم  فلهم  القحطاين؛ 
هذا  لتميز  قدموه  ما  كل  على  والعرفان 

النادي وتطوره.  

خططكم امل�ستقبلية؟ 
خا�ص  نيياد  اإن�ساء  ورغباتنا  خططنا  اأول 
للجامعة انطالقا من عراقتها ومكانتها، 
امللك  و  �سعود  امللك  جامعتي  غييرار  على 
فر�سني  بيينييادييينييا  اأن  عييلييمييا  عييبييدالييعييزيييز، 
عيييليييى ميي�ييسييتييوى عيييييال جييييييدا، كيييميييا نييرجييو 
تييدعيييييم الييينيييادي مبيييدربيييني اأكيييفييياء لييرفييع 
الييريييا�ييسيية، واإحيي�ييسييار خيل  م�ستوى هييذه 
عدد  اأكيييرب  ل�ستيعاب  باجلامعة  خا�سة 
الفرو�سية  من الطالب لتدريبهم ون�سر 

ب�سكل اأكرب واأعم.

رئي�ض النادي :
عمر ال�سهراين

نائب الرئي�ض :
عبدالرحمن املبطي

رئي�ض اللجنة الإعالمية: 
عبداهلل ال حمي 

رئي�ض اللجنة الثقافية:
فهد اآل عبداهلل 

رؤساء
اللجان
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إدارات

منصور الطيب

�يييسيييليييط مييييدييييير مييييوقييييع عيييييميييييادة الييتييعييلييم 
الإلكرتوين، الدكتور خالد املهنا، ال�سوء 
عييلييى ميي�ييسييروع الييتييدرييي�ييص الييييدويل الييذي 
اإلييى  يييهييدف  اأنيييه  مبينا  اجلييامييعيية،  تبنته 
التدري�ص  هيئة  اأعيي�ييسيياء  يف  النق�ص  �سد 
مع  والييتييعيياون  التعليمية  اجلييييودة  ورفيييع 
تطبيقه  اأن  مييوؤكييدا  العاملية،  اجلييامييعييات 
�سي�سهد التعاون مع اأع�ساء هيئة تدري�ص 

من جامعات عاملية عدة.
وك�سف يف حوار مع »اآفاق« اأن موقع 
من  مر�سح  الإلييكييرتوين  التعليم  عييمييادة 
املعلومات،  وتقنية  الت�سالت  وزارة  قبل 
جلييييائييييزة اليييقيييمييية اليييعييياملييييييية لييلييمييحييتييوى 

الرقمي ب�سفته ممثال وطنيا وحيدا.

اأطلعنا على مهامكم يف جمال العامل 
الإلكرتوين وموقع العمادة؟

كان لعمادة التعلم الإلكرتوين باجلامعة، 
ال�سبق على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية 
والييعييربييييية يف ا�ييسييتييحييداث خمييتيي�ييص تعلم 
اإلييييييكييييييرتوين ليييليييكيييليييييييات، ليييييييتيييوافييير بييهييا 
متخ�س�ص ذو خلفية علمية تتنا�سب مع 
طبيعة الكليات التي ي�سرف عليها، ومن 

املهام التي اأقوم بها ما يلي:
واخليييطيييط  الييي�يييسيييييييا�يييسيييات  • و�يييسيييع 
التعلم الإلكرتوين  الكفيلة بتفعيل 

مب�ستوياته الثالثة.
• تييييقييييدمي ال�يييسيييتييي�يييسيييارة والييييدعييييم 
التدري�ص  هيئة  واأعيي�ييسيياء  للكليات 
والييييتييييدرييييي�ييييص  امليييييييقيييييييررات  بيييينيييياء  يف 

الإلكرتوين.

• عييقييد اليييور�يييص الييتييدريييبييييية الييتييي 
تدعم الو�سول اإلى التفعيل الأمثل 
بييالييتييعيياون مييع فييريييق الييتييدريييب يف 

العمادة.
• التن�سيق بني الكلية والعمادة يف 
الإلكرتوين  بالتعلم  يتعلق  ما  كل 

وح�سر احتياجات الكليات.
الإلييكييرتونييييية  امليييقيييررات  متابعة   •
)الييداعييم  الثالثة  امل�ستويات  على 
امليييدميييج واليييكييياميييل( واليييتييياأكيييد من 

تفعيلها.
عيييير�ييييص الييييتييييجييييارب الييينييياجيييحييية يف 

الكلية.

وماذا عن موقع عمادة 
التعلم الإلكرتوين؟

يف ظيييييل الييييتييييطييييور املييييلييييحييييوظ واليييعيييميييل 
الدوؤوب واخلطى الثابتة التي تخطوها 
العمادة لن�سر ثقافة التعلم الإلكرتوين 
التدري�ص  هيئة  اأعيي�ييسيياء  م�ستوى  عييلييى 
والييييطييييالب وكيييذليييك املييهييتييمييني، انييطييلييق 
امليييوقيييع عييلييى �ييسييبييكيية النيييرتنيييت خلييدميية 
جميع الفئات امل�ستهدفة يف اأي وقت ويف 

اأي مكان.
اإليييى عييدة  املييوقييع   وقيييد مت تق�سيم 
لييلييميي�ييسييتييخييدم متكنه  اأقييي�يييسيييام وا�يييسيييحييية 
يييريييده  الق�سم الذي  اإليييى  الييذهيياب  ميين 
واليييرجيييوع اإليييييييه بييكييل �ييسييهييوليية، واتييخيياذ 
الييفييئييات امليي�ييسييتييفيييييدة ميين املييوقييع مييعيييييارا 
الرتكيز  يتم  بحيث  لتق�سيماته  رئي�سيا 
على تلك الفئات وا�ستفادتها من عملية 
هيئة  ع�سو  واأهمها  الإلكرتوين  التعلم 

التدري�ص والطالب.

المهنا: مشروع التدريس الدولي سيضبط
جودة العملية التعليمية اإللكترونية

 ومل يهمل املوقع امل�ستخدم املتابع 
لييلييتييعييلييم الإلييييكييييرتوين �يييسيييواء مييين داخيييل 
اإ�سافة  متت  كما  خارجها،  اأو  اجلامعة 
بييرجميييييات خييا�ييسيية بييالييعييمييادة وبييكييفيياءات 
احتياجات  لتلبية  العمادة  موظفي  من 
ا�ستقبال  برنامج  مثل  خييا�ييص،  نييوع  ميين 
بطريقة  الإلكرتونية  املقررات  واعتماد 
احييييرتافييييييييية، وبيييرنييياميييج حيييجيييز املييعييامييل 
اخلييا�ييسيية بييعييمييادة الييتييعييلييم الإليييكيييرتوين، 
وبيييرنييياميييج اليييدعيييم املييبييا�ييسيير مييين خييالل 
الإلكرتونية،  التذاكر  ونييظييام  املحادثة 
العربية  باللغتني  متاح  املوقع  اأن  علما 
والإجنيييليييييييزيييية لييتييعييم اليييفيييائيييدة جييميييييع 

م�ستخدميه.
ولييقييد مت تيير�ييسيييييح امليييوقيييع جلييائييزة 
القمة العاملية للمحتوى الرقمي ب�سفته 
ممييثييال وطيينيييييا وحيييييييدا مييين قييبييل وزارة 

الت�سالت وتقنية املعلومات.

كيف ترى التعلم الإلكرتوين 
وتطبيقه يف الكليات؟

�يييسيييهيييدت تيييقييينيييييييات اليييتيييعيييليييييييم الييطييبييي 
بييالييتييحييديييد تييطييورا هييائييال، وميييع جيل 
مييين اليييطيييالب نيي�ييسيياأ يف اأجييييييواء انييتيي�ييسييار 
حياته  يف  التقنية  والأجييهييزة  الأدوات 
الجييتييميياعييييية واليي�ييسييخيي�ييسييييية، كيييان لبييد 
من ا�ستثمار ذلك وتطبيقه يف الكليات 

الطبية.
الطبية  الإلييكييرتونييييية  فييامليي�ييسييادر 
من كائنات تعليمية وحماكاة �سريرية 
تيي�ييسييابييهييييية و�يييسيييور مييتييحييركيية ثييالثييييية 
اأ�سهمت  التقنيات  من  وغرها  الأبعاد 
فيما  الطبي  بالتعليم  التقنية  دمج  يف 

م�سادر  تنوع  خييالل  املتعلم من  يخدم 
املييعييرفيية وتييوافييرهييا وغيييييزارة الييو�ييسييائييل 
التعليمية،  وامليي�ييسيياعييدات  التو�سيحية 
املوجهة  املبكرة  املمار�سة  اإليييى  اإ�ييسييافيية 

للمهارات واملعارف املكت�سبة.
ومييييين نييياحييييييية اأخييييييييرى، فييالييتييعييلييم 
الطبية  التخ�س�سات  يف  الإلييكييرتوين 
التطوير  التدري�ص  هيئة  لع�سو  يتيح 
بالن�سبة  والتقنية  امل�ستمر،  والإبييييداع 
كبرة  فر�سة  التدري�ص  هيئة  لع�سو 
ملن يح�سن ا�ستثمارها ب�سكل ابتكاري يف 

العملية التعليمية.
التدري�ص  هيئة  ع�سو  ا�ستمر  ولو 
يف اأداء دور امل�سدر الرئي�سي للمعلومة 
ف�سي�سع نف�سه يف منطقة حرجة؛ لأن 
التقنية الآن هي لغة الع�سر، والطالب 
يف التعلم الإلكرتوين هو املنتج واملبدع 

للمعلومة ولي�ص م�ستهلكا فح�سب.
اأطييلييقييتييهييا  درا�يييسييية  وقد تو�سلت   
بو�سع  اأن  اإلييى  العاملية  ال�سحة  منظمة 
والطالبات  الطلبة  ماليني  من  املزيد 
يف �ستى اأرجاء العامل التدريب كاأطباء 
بييالييتييعييلييم  بييال�ييسييتييعييانيية  ممييير�يييسيييات  اأو 
كالتعليم  جداً  فعال  لأنه  الإلكرتوين، 

الطبي التقليدي.
واليييكيييليييييييات اليييطيييبييييييية بيياجلييامييعيية 
اأبدعت يف ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين 
واأدواته، وهناك اميان تام باأهمية ذلك 
الكليات  الييقييرار يف هييذه  اأ�سحاب  لييدى 
حتقق  وقييد  التدري�ص،  هيئة  واأعيي�ييسيياء 
كثر من الإجنازات يف الكليات الطبية 
بييياجلييياميييعييية واملييييزيييييد ميييين اليينييجيياحييات 

�سيتحقق باإذن اهلل.

ما التحديات التي تواجهكم
يف تفعيل التعلم الإلكرتوين

يف الكليات الطبية؟
ميين الإنيي�ييسيياف عييدم اإهييمييال العقبات 
والإ�يييسيييكيييالت الييتييي متييير بييهييا عملية 
الييطييبييي،  التعليم  يف  التقنية  اإدمييييياج 
والييتييحييول  النييتييقييال  ذليييك  يتطلب  اإذ 
مييين نيييظيييام تييعييليييييمييي وتيييدرييييبيييي اإليييى 
اآخيييير، وحتييويييل امليييقيييررات الييعييادييية اإل 
من  ذلك  ي�ساحب  ما  مع  اإلكرتونية 
وتغير  والتاأهيل  للتدريب  احليياجيية 
اأ�ييسيياليييييب الييتييدرييي�ييص والييتييعيياطييي مع 
ولكن  الأخيييرى،  واإ�سكالتها  التقنية 
الأمييير يييوزن ويييقييارن مبييا يجلبه من 

فوائد واإيجابيات.

حدثنا عن م�سروع التدري�ض
الدويل الذي تبنته اجلامعة 

حلل اإ�سكاليات بع�ض الكليات؟
النق�ص يف  �سد  اإليييى  يييهييدف  امليي�ييسييروع 
ورفع اجلودة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
اجلييامييعييات  مييع  والييتييعيياون  التعليمية 
التكلفة،  تقليل  يف  ُي�سهم  كا  العاملية، 
ويتم خالل امل�سروع تدري�ص الطالب 
من طريق اأنظمة التعلم الإلكرتوين 
تدري�ص  اأعيي�ييسيياء هيئة  مييع  بييالييتييعيياون 
مييين جييامييعييات عيياملييييية عييييدة، ليغطي 
الكليات  جميع  واحتياجات  متطلبات 
من خالل حتقيق الأهداف التالية:  

اأعيي�ييسيياء  نييقيي�ييص  م�سكلة  حيييل   •
هيئة التدري�ص يف اجلامعة.   

تيييعيييليييييييمييييييية  بيييييييييئيييية  تييييييوفيييييير   •
حقيقية  تييفيياعييلييييية  اإليييكيييرتونييييييية 

تييطييوييير  يف  فييياعيييلييية  اأداة  تيييكيييون 
الييتييعييليييييم يف اجلييامييعيية ومييواكييبيية 

لكل ما هو متطور وجديد.
اليييعيييميييلييييييية  جيييييييييييودة  �ييييسييييبييييط   •

التعليمية الإلكرتونية.
• زيادة ال�ستفادة من اخلدمات 
الإلييييكييييرتونييييييييية الييييتييييي يييقييدمييهييا 
يف  لُي�سهم  الإليييكيييرتوين  التعلم 
التعليمية  العملية  جيييودة  رفيييع 
وتيييقيييليييييييل اليييتيييكيييليييفييية ميييين خيييالل 
تدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ا�ستقطاب 
ميي�ييسييهييورييين عييامليييييا يف جمييالييهييم 

ر�سوا عن ُبعد يف اجلامعة. ليدنّ
تليق  بييياهيييرة  �يييسيييورة  تييقييدمي   •

مبكانة اجلامعة عامليا وحمليا.
ويف الكليات الطبية، وعلى مدى 
اأربيييعييية فيي�ييسييول، مت الييتييعيياقييد مع 
خيييييرباء دوليييييييني مييين اليييولييييات 
املييييتييييحييييدة الأميييييركييييييييييية وكيييينييييدا 
واأ�ييسييرتاليييييا لييتييدرييي�ييص مييقييررات 
طيييبييييييية، وقييييييد اأظيييييهيييييرت نييتييائييج 
تدري�ص  انييتييهيياء  بعد  ال�ستبيان 
هيييييذه امليييييقيييييررات الييير�يييسيييا اليييتيييام 
ميين قييبييل طيييالب وطييالييبييات هييذه 

املقررات.

تطلعاتكم امل�ستقبلية؟
تتمثل مبتابعة حتقيق روؤية اجلامعة 
وهييييي الإ�ييييسييييهييييام اليييفيييعيييال يف متييكييني 
الييكييليييييات الييطييبييييية وميينيي�ييسييوبيييييهييا من 
حتييقيييييق احييتييييياجيياتييهييم بييا�ييسييتييخييدام 
التي  والييبيييييئيية  واملييمييار�ييسييات  الأدوات 

يوفرها التعلم الإلكرتوين.
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ملحق خاص بمناسبة انعقاد
المؤتمر السعودي األول للبيئـة
تحت شعار »االستغالل المستدام
للموارد الطبيعية«
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بيين عبد  الأمييير �سلطان  ميثل مييركييز  
البيئية،  والييدرا�ييسييات  للبحوث  العزيز 
خلية نحل ل تهداأ  ليل نهار،  وهو ما 
تدل عليه اإجنازاته البحثية واملجتمعية 

الكثرة. وفيما يلي نبذة موجزة عنه.

مركز األمير سلطان..
رسالة نبيلة وإنجازات هائلة

قرار التأسيس 
تو�سيية  بيينيياًء على  املييركييز  اإنيي�ييسيياء  مت 
الأوليي  جل�سته  يف  اجلامعية  جمل�ص 
وافيييق  اليييتيييي   1422/1421 عييييام  مييين 
عييليييييهييا جميييلييي�يييص الييتييعييلييييييييم اليييعيييايل 

املبنيي   1422/19/12 رقيييييم  بييالييقييرار 
عييييلييييى مييييوافييييقييييييييية خييييييييادم احلييييرمييييني 
اليييوزراء،  جمل�ص  رئي�ص  ال�سريفيين 
الليه،  العاليي، حفظية  التعليم  رئي�ص 
بالتوجييه الكرييم رقيم 89/م وتاريخ 

وتييلييقييت  اإنيي�ييسييائيييييه  عييلييى   1422/2/6
اجلامعة اإحاطية بذلك.

وتييزاميينييا مييع نيييدوة »نييحييو تربية 
بيييييئييييية اأفييي�يييسيييل« الييتييي عييقييدت يف ذي 
جمييليي�ييص  ميييين  �يييسيييدر   1422 احليييجييية 

للعام  الييثييانييييية  جل�سته  يف  اجلييامييعيية 
اجلييياميييعيييي 1424/1423قيييييييييييييييرار رقيييم  
بتغير  يق�سي   ،1424/1423-2-3
ميي�ييسييمييى ميييركيييز اليييدرا�يييسيييات الييبيييييئييييية 
واليي�ييسييييياحييييية بييجييامييعيية امليييليييك خييالييد 
�سلطان بن عبدا  الأميير  اإلييى »مركز 
البيئية  والييدرا�ييسييات  للبحوث  لعزيز 
واليي�ييسييييياحييييية« بييجييامييعيية املييلييك خييالييد، 
موافقة  اجلامعة  مييدييير  اأعييليين  حيث 
امللكي الأمر �سلطان  ال�سمو  �ساحب 
بيييين عييييبييييدا ليييعيييزييييز الييينيييائيييب اليييثييياين 
الييوزراء وزير الدفاع  لرئي�ص جمل�ص 
واليييطيييران واملييفييتيي�ييص اليييعيييام ورئييييي�ييص 
على  البيئة  حلماية  الوزارية  اللجنة 

اإطالق ا�سم �سموه على املركز.

أهداف المركز  
املو�سوعة  ال�سامية  الأهيييييداف  تنفيذ 
لييلييمييركييز حيي�ييسييب اإمييييكييييانييييات اجلييامييعيية 
املنطقة  احييتييييياجييات  املييتييوفييرة وحيي�ييسييب 
املر�سومة  والأهيييييداف   ، الأكييير حيياجيية 
الوقت  نف�ص  يف  تعترب  والييتييي  للمركز 

خطة املركز هي: 
1( اإنتاج ون�سر البحوث والدرا�سات 
وال����ك����ت����ب يف خم���ت���ل���ف جم�����الت 

العلوم البيئيية وال�سياحيية.
2( ر�سد وحتليل وتقيييم الظروف 
وال�سياحيية  البيئيية  وامليي�ييسييكييالت 
وحتييييديييييد عيييواميييليييهيييا الييطييبيييييعيييييييية 
واحلييي�يييسييياريييييييية وتيييطيييويييير و�ييسييائييل 
متكني  يف  ي�ساهيم  مما  معاجلتهيا 
املييي�يييسييياليييح وامليييوؤ�يييسييي�يييسيييات الييعييامييييية 
ال�سيا�سات  ر�ييسيييييم  ميين  واخلييا�ييسييييية 
والإ�ييييسييييرتاتيييييييييجيييييييييات امليينييا�ييسييبييييية 
البيئيية  الظروف  تدهيور  لتجنب 

والن�ساط ال�سياحي.
ت�سورات  تطوير  يف  امل�ساهمية   )3
الراأي العام ب�ساأن الق�سايا البيئيية 
الييوعيييييي  زيييييييادة  واليي�ييسييييياحييييية ويف 
اجلماهري باأهميية احلفاظ على 

املوارد البيئيية وال�سياحيية.
الييبييحييثييي  الييييتييييعيييياون  تيي�ييسييجيييييع   )4
املييييي�يييييسيييييرتك بييييييني الييييبيييياحييييثييييني يف 
البيئية  العلوم  جم��الت  خمتلف 
جامعة  م�ستوى  على  وال�سياحية 
الأخييرى  واجلييامييعييات  خالد  امللك 

واإ�سراك ال�سركات املتخ�س�سة.
اليييييكيييييوادر  وتييييييدريييييييب  اإعيييييييييييداد   )5
ال��وط��ن��ي�����ة يف خم��ت��ل��ف جم����الت 
اليييعيييميييييييل اليييتيييطيييبيييييييقيييييييي اليييبيييييييئيييي 

وال�سياحيي.
ال�ست�ساريية  اخلدمات  تقدمي   )6
الييعييلييميييييييية والييفيينيييييييية لييلييمييوؤ�ييسيي�ييسييات 

العامية واخلا�سة. 
العمل  وور�ييييص  الييينيييدوات  عقيد   )7
املتخ�س�سية  العلميية  واملييوؤمتييرات 
يف خم��ت��ل��ف امل�����ج�����الت ال��ب��ي��ئ��ي�����ة 

وال�سياحيية.
املراكز  مع  والتعاون  التن�سيق   )8
واجلييييييهييييييات اليييعيييليييمييييييية املييهييتييمييييية 

بالدرا�سات.
امل�ستوى  البيئيية وال�سياحيية على 

املحليي والإقليمي والدوليي.
اليييظيييروف وامليي�ييسييكييالت  9( طييييرح 

البيئية وال�سياحية على جمتمع 
وعلى  ال�سيا�سية  القرارات  �سناع 
لإحداث  اجلماهرية  اجلماعات 

تغير جذري بناء وملمو�ص. 
والكتيبات  املطويات  اإ�سدار   )10
والييينييي�يييسيييرات املييتييعييلييقيية بييالييثييقييافيية 
الييييعيييياميييية والييييتييييوعييييييييية الييبيييييئييييية 

وال�سياحية.

من نشاطات المركز:
الدراسات العلمية الميدانية

وتقييم  �ييسييامييل  م�سح  درا�ييسيية   )1
بيييييئييي ودرا�ييييسيييية حيييالييية اليينييبيياتييات 
واملجتمعات النباتية وحالة املناخ 
مدينة  �سمال  كم   80 عيا  لييوادي 

اأبها.
الو�سع  وتقييم  ر�سد  درا�ييسيية   )2
ال�سودة ودرا�سة  البيئي يف منتزه 
�ييييسييييفييييات وقيييييطييييياعيييييات الييييرتبيييية 
عييييلييييي ميييينييييحييييدراتييييهييييا املييخييتييلييفيية 
املييهييددة  اليينييبيياتييات  ور�ييسييد بع�ص 

بالنقرا�ص.
3( درا�سة الو�سع البيئي والتنوع 
الييينيييبييياتيييي وحيييييييييالت اليييييرتبييييية يف 
مدي  متخذين  ال�سقيق  منطقة 
القرب اأو البعد من البحر اأ�سا�ص 

للدرا�سة.
وتييعييريييفييييية  بيييييئييييية  درا�يييييسييييية   )4
جييزيييرة  يف  امل�ستوطنة  للح�سرة 
اأم اليييييراك �ييسييميين اأرخييبيييييل جييزر 
و�سبل  جييييازان  مبنطقة  فيير�ييسييان 

املكافحة الآمنة لهذه احل�سرة.
5( القيام باأول درا�سة ا�ستك�سافية 
غنب  وادي  يف  الييغييابييات  اأحييييد  يف 
ع�سر  مبنطقة  متنية  جييبييال  يف 
وعمر  ال�سجري  التنوع  و�سملت 
الأ�سجار ودرا�سة �سفات وحتليل 
قطاعات الرتبة يف الوادي وذلك 
درا�يييسييية م�سروع  لييو�ييسييع  متييهيييييدا 
مييو�ييسييع عييين هييييذه اليييغيييابييية ن�سع 
فيييييهييا الأ�يييسييي�يييص ال�ييسييرتاتيييييجييييية 

لال�ستغالل الأمثل لها.  
النفايات بلدية  6( درا�سة مرمي 
يف حميييافيييظييية خييمييييي�ييص ميي�ييسيييييط  
وتييقييييييييمييه  هيي�ييسييبييل  وادي  طيييرييييق 
بيئيا ور�سد بع�ص حالت التلوث 
بع�ص  نتيجة  املرمي  يف  احلادثة 

ال�سلوكيات الغر �سحيحة.
عامة  النباتات  حييالت  درا�سة   )7
واأ�ييييسييييجييييار اليييعيييرعييير عيييليييي وجيييه 
اخلييي�يييسيييو�يييص وكيييييذليييييك حمييطيية 
ريدة  اجلييوي يف حممية  الر�سد 
اإعادة  ودرا�سة جدوي وحماولت 
تاأهيل اأ�سجار العرعر عن طريق 
زراعة ال�ستالت يف ال�سوب داخل 

املحمية.
البيئي  الو�سع  ر�سد  درا�ييسيية   )8
الغطاء  فيير�ييسييان ودرا�يييسييية  جليييزر 
ال����ن����ب����ات����ي يف خم���ت���ل���ف اجل�����زر 
وكييييذلييييك اإليييييقييييياء الييي�يييسيييوء عييلييي 
وال�سعاب  والأودييييية  الت�ساري�ص 
واملييرتييفييعييات واليييتيييالل، الأحييييوال 
املناخية، و�سع اأ�سجار املاجنروف 

يف جزر فر�سان.

لقطة من حفل
تد�سني �سندوق
ال�سراكة لالأنظمة
احلرجة

باحثون من مركز
الأمري �سلطان بن عبد العزيز 
للبحوث والدرا�سات البيئية 
اأثناء اإجراء درا�سة وادي عيا
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يييينيييطيييليييق يف اجلييييامييييعيييية غييييييدا املييييوؤمتيييير 
�ييسييعييار  لييلييبيييييئيية حتيييت  الأول  اليي�ييسييعييودي 
»ال�يييييسيييييتيييييغيييييالل امليييي�ييييسييييتييييدام لييييلييييمييييوارد 
داخييل  ميين  م�ساركة   229 بييي  الطبيعية«، 
اململكة وخارجها، وذلك برعاية �ساحب 
خالد،  بن  في�سل  الأميير  امللكي  ال�سمو 
املوؤمتر  وي�ستمر   . اأميير منطقة ع�سر 

ثالثة اأيام.
امل�سرف  اجلامعة،  مدير  واأو�ييسييح   
الييعييام عييلييى امليييوؤمتييير، الأ�ييسييتيياذ الييدكييتييور 
الأميير  رعيياييية  اأن  اليييداود  عبدالرحمن 
ملييا يقدمه  امييتييداد  بيين خالد هييو  في�سل 
مييين اهييتييمييام بييياليييغ ومييتييوا�ييسييل جلميع 
بامل�سلحة  يتعلق  وما  اجلامعة،  اأن�سطة 

العامة.
يوليه  ملا  �سموه  رعاية  »تاأتي  وقال 
على  املحافظة  يف  ومهم  فاعل  دور  من 
الييبيييييئيية حيييييث تيياأ�ييسيي�ييسييت عييلييى يييد �سموه 
واإمنيياوؤهييا  البيئة  على  املحافظة  جائزة 

مبدينة اأبها«.
ال�سعودي  املوؤمتر  اأن  الييداود  واأكييد 
الأول للبيئة الذي تنظمه اجلامعة ياأتي 
اأهمية  بينت  �سابقة  درا�ييسييات  على  بناء 
عقده و�سرورة  التوعية به وال�ستفادة 
وعييدم  الطبيعية  امليييوارد  ميين  الق�سوى 

اإهمالها.
بيييه منطقة  واأ�ييييسيييياف »مييييا حتييظييى 
عيي�ييسيير ميييين تييينيييوع  مييينييياخيييي وجيييغيييرايف 
)جييبييلييييية، و�ييسيياحييلييييية، وبيييحيييريييية( جعل 
اجلييامييعيية تيي�ييسييعييى لييتيينييظييم هيييذا املييوؤمتيير 
املرجوة  النتائج  يحقق  اأن  نتمنى  الذي 

منه ».

االستعدادات الالزمة
من جهته، بني وكيل اجلامعة للدرا�سات 
العليا والبحث العلمي باجلامعة، رئي�ص 
الدكتور  للموؤمتر،  التنظيمية  اللجنة 
مييياجيييد بيييين عيييبيييداليييكيييرمي احلييييربييييي اأن 
اللجان  اأعييمييال  مبتابعة  قامت  اللجنة 
من خالل عقد العديد من الجتماعات 
وتييذليييييل اليي�ييسييعييوبييات لييكييي يييخييرج هييذا 
الييذي ميثل  امليياأمييول  بامل�ستوى  املييوؤمتيير 
ع�سر،  مبنطقة  البيئة  واأبيييعييياد  حييجييم 
وذلييييك بييتييوجيييييه واإ�ييييسييييراف مييبييا�ييسيير من 
ميييديييير اجلييياميييعييية املييي�يييسيييرف اليييعيييام على 
عبدالرحمن  الدكتور   الأ�ستاذ  املوؤمتر 

الداود.
 واأ�يييييسيييييار احلييييربييييي اإلييييييى ا�ييسييتيييييفيياء 

ال�يييسيييتيييعيييدادات 
اليييييييييييييييالزمييييييييييييييية 
لفيييييييييييتيييييييييييتييييييييييياح 
املييييييييييييوؤمتيييييييييييير يف 
مييقيير اجلييامييعيية 
بييييياليييييقيييييرييييييقييييير 
وبكلية  للرجال 
والآداب  العلوم 
ليييلييينييي�يييسييياء عييلييى 
طيييييرييييييق امليييليييك 
عيييييييييييييييبيييييييييييييييداهلل، 
اأنه مت  مو�سحا 
عدد  ا�ستقطاب 
املتحدثني  ميين 
الييرئييييي�ييسييني من 
عدد من الدول 
خلييييييييربتييييييييهييييييييم 

والييدرا�ييسييات  العلوم  جمييال  يف  الوا�سعة 
البيئية.

املييوؤمتيير  تنظيم  اإن  احلييربييي  وقيييال 
يف دورته الأولى يعد �سبقا للجامعة يف 
تنعقد  اأن  متمنيا  احليوي،  املجال  هييذا 
اليييييييدورات املييقييبييليية يف بييقييييية اجلييامييعييات 
خدمة  يف  الييعييطيياء  لي�ستمر  ال�سعودية 

البيئة.

229 مشاركة
يف اليي�ييسييييياق ذاتييييه، اأو�ييسييح مييدييير  مركز 
الأمر �سلطان بن عبد العزيز للبحوث 
الدكتور  الأ�ييسييتيياذ  البيئية،  والييدرا�ييسييات 
العلمية  اللجنة  اأن  اليييوادعيييي،  ح�سني 
بييرئييا�ييسيية وكيييييييل اجلييياميييعييية لييلييدرا�ييسييات 

والبحث  العليا 
اليييييييييعيييييييييليييييييييميييييييييي 
ماجد  الدكتور 
قامت  احلربي، 
�سعار  بت�سميم 
املوؤمتر ليج�سد 
حميييييييييييييييييييييييييييييياوره  
واأهيييييييييييييدافيييييييييييييه، 
اإ�يييييسيييييافييييية اإلييييييى 
وموقع  مطوية 

اإلكرتوين.
واأ�يييييييسيييييييار   
اليييييوادعيييييي اإلييييى 
امليي�ييسيياركييات  اأن 
بلغت  املتقدمة 
ميي�ييسيياركيية   370

تييييغييييطييييي بيييينييييود 
املييييييييييييييييوؤمتيييييييييييييييير، 
ميي�ييسييتييدركييا اأنيييه 
وقييييع الخييتيييييار  
بيييعيييد الييتييقييييييييم 
 69 عيييييييييييييليييييييييييييى 
ورقيييييييية بييحييثييييية 
وميييلييي�يييسيييقيييا ميين 
خيييييييارج املييمييلييكيية 
تون�ص،  )م�سر، 
اجلييييييييييييييزائيييييييييييييير، 
امليييييييييييييييييغيييييييييييييييييرب، 
الييييييييي�يييييييييسيييييييييودان، 
اليمن،  الأردن، 
بيييييياكيييييي�ييييييسييييييتييييييان، 
والييهيينييد(. واأميييا 
املييييييي�يييييييسييييييياركيييييييات 
املييقييبييوليية داخييليييييا، فييهييي 160 ميي�ييسيياركيية 
�ييسييمييلييت عييييييددا كيييبيييرا ميييين اجلييياميييعيييات 

ال�سعودية، وفقا للوادعي.

المعرض المصاحب
وعييين املييعيير�ييص امليي�ييسيياحييب، قيييال رئي�ص 
جلييينيييتيييه، نيييائيييب ميييديييير ميييركيييز الأمييييير 
�ييسييلييطييان بيييين عيييبيييد اليييعيييزييييز لييلييبييحييوث 
ع�سو  وال�سياحية،  البيئية  والدرا�سات 
�سعيد  ميييبيييارك  الييتيينييظيييييمييييية،  الييلييجيينيية 
ال�سهراين، اإنه يهدف اإلى اإبراز دور ولة 
البيئة  جمييال  يف  اهلل،  حفظهم  الأميييير، 
باململكة، واإلقاء ال�سوء على ما يقوم به 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن 
اأمر ع�سر، من  بن عبدالعزيز،  خالد 
جييييهييييود كيييبيييرة 
البيئة  دعيييم  يف 

وال�سياحة.
واأ�ييييييسيييييياف 
اأن  الييي�يييسيييهيييراين 
ي�سعى  املييعيير�ييص 
دور  لييتييو�ييسيييييح 
اجلييييييامييييييعيييييية يف 
جميييييال الييبيييييئيية 
ميييييييييييييين خيييييييييالل 
ا�يييييسيييييتيييييعيييييرا�يييييص 
الييييييييييييييينيييييييييييييييدوات 
وور�ييييييص الييعييمييل 
والييييييييلييييييييقيييييييياءات 
اليييتيييي اأقييامييتييهييا 
يف  �يييسييياركيييت  اأو 

تنظيمها باإ�سراف مبا�سر من مدير ها، 
وبدعم متوا�سل من �سمو اأمر املنطقة 

حفظه اهلل.
املعر�ص  اليي�ييسييهييراين»يييهييدف  وتييابييع 
الأميير  مركز  جهود  اإي�ساح  اإلييى  اأي�سا 
�يييسيييليييطيييان بيييين عيييبيييد اليييعيييزييييز لييلييبييحييوث 
واليييييدرا�يييييسيييييات اليييبيييييييئييييييية واليي�ييسييييياحييييية 
بيياجلييامييعيية، ميينييذ تيياأ�ييسييييي�ييسييه حييتييى وقييت 
�يييييسيييييواء يف جمييييال  امليييييييوؤمتييييييير،  تييينيييظيييييييم 
البيئية  الدرا�سات  اأو  العلمية  البحوث 
واليي�ييسييييياحييييية، وميييا يييقييوم بييه املييركييز من 
تييييعيييياون عييلييمييي مييي�يييسيييرتك مييييع اجليييهيييات 
اإمييارة  مقام  مقدمتها  ويف  العالقة  ذات 
ميينييطييقيية عيي�ييسيير، والييهيييييئيية اليي�ييسييعييودييية 
لييلييحييييياة اليييفيييطيييريييية واليييهيييييييئييية الييعيياميية 
عبد  امللك  ومدينة  واليييرتاث  لل�سياحة 
الكليات  ومييع  والتقنية،  للعلوم  العزيز 

واملراكز ذات العالقة داخل اجلامعة«.
 كييييمييييا ييييييهيييييدف امليييييعييييير�يييييص، وفيييقيييا 
يف  املييركييز  دور  تو�سيح  اإليييى  لل�سهراين، 
ن�سر الوعي البيئي من خالل املحا�سرات 
لهذا  يعدها  التي  التوعوية  والو�سائل 
واملهمات  واخلطط  والأعييمييال  الغر�ص، 

التي ينوي املركز تنفيذها.
املييعيير�ييص  اأن  اليي�ييسييهييراين  واأ�ييييسيييياف 
امليي�ييسيياحييب ييييحيييوي جيينيياحييني اأحييدهييمييا 
البيئية  املكونات  وبه عدد من  للجامعة 
وجمموعة  ع�سر،  مبنطقة  الطبيعية 
ميين اإ�ييييسييييدارات املييركييز وميي�ييسيياركييات من 
بييعيي�ييص اجليييهيييات يف اجلييامييعيية، واأعيييميييال 
بيئية مب�ساركة طالبية، واجلناح الآخر 
الييفييطييرييية،  لييلييحييييياة  اليي�ييسييعييودييية  للهيئة 
الفطرية  احلييييياة  واأهييمييييية  دور  ويو�سح 

باململكة.
اإلييى وجييود ق�سم  ال�سهراين  واأ�ييسييار 
امليي�ييسيياركيية  الييعييلييمييييية  للمل�سقات  خييا�ييص 
اأنييهييا تزيد عن  اإلييى  يف املييوؤمتيير ، م�سرا 
اأهييداف وحماور  ت�سمل كل  بو�سرت   100

املوؤمتر.
يفتح  املعر�ص  اأن  ال�سهراين  واأكييد 
اأبوابه للزوار من داخل وخارج اجلامعة 
لال�ستفادة من مكوناته البيئية، م�سددا 
على �سرورة ت�سافر اجلهود للمحافظة 
على البيئة، تنفيذا لتوجيهات احلكومة 
اليييير�ييييسيييييييييدة بييييقيييييييييادة خيييييييادم احليييرميييني 
عبدالعزيز  بيين  �سلمان  امللك  ال�سرفني 
حفظهم  عهده،  ويل  وويل  عهده  وويل 

اهلل جميعا.

ملحق خاص: المؤتمر السعودي األول للبيئة

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

البيئة بات من املو�سوعات التي فر�ست ذاتها على حياة  اإن مو�سوع 
الإن�سان ومنط معي�سته، وتكاد مو�سوعاته تاأتي على كل �سيء حولنا، 
وبيولوجية  طبيعية  اأنظمة  ميين  بالإن�سان  يحيط  مييا  كييل  ت�سمل  اإذ 

واجتماعية.
البيئة  تناميا يف مو�سوعات  املا�سية  العقود  �سهدت  هناك  ومن 
تدري�سا وبحثا، كما اأن هناك الكثر من املوؤمترات العاملية والقرارات 
الأممية التي حتاول فهم بع�ص الظواهر البيئية على كوكب الأر�ص، 

ويف حميط الإن�سان، وتداعيات ال�سناعة على البيئة والإن�سان.
الوافر  حظها  وال�سياحة،  البيئة  نالت  اهلل،  حفظها  بالدنا،  ويف 
من الرعاية والهتمام من حكومتنا الر�سيدة، و�ساأنها �ساأن القطاعات 

الأخرى خدمة للوطن واملواطن.
اأداء  املييلييك خييالييد جتيياه   وميين هييذا املنطلق واإميييانييا ميين جامعة 
ر�سالتها لالإ�سهام يف اجلهود املبذولة من الدولة و�سعياً لإثراء احللول 
مركز  دعييم  مت  وال�سياحة،  بالبيئة  املتعلقة  امل�سكالت  لكل  العلمية 
الأمر �سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدرا�سات البيئية وال�سياحية 
ليتمكن من اأداء ر�سالته املنوطة به؛ اإذ اإن هذا املركز متميز يف ا�سمه 
�سموه  كان  ا�سما عزيزا علينا جميعا، كيف ل وقد  ور�سالته، ويحمل 

رحمه اهلل بحق رجل البيئة الأول باململكة!
الذي يجمع بني جانبي  باململكة  الوحيد  اأي�سا،  املركز  يعد هذا 
البيئة وال�سياحة يف اآن واحد، ومما مييزه يف الوقت نف�سه اأنه يرتبع 

على اأعلى قمة باململكة ارتفاعا وثراء يف التنوع احليوي النباتي.
 وما زاد هذا املركز متيزا اأن جمال ن�ساطه وعطاءه مل يقت�سر 

على النطاق املحلي بل امتد اإلى حدود الوطن العربي.
وقد ربط ا�سم املركز بني البيئة وال�سياحة حيث تعد البيئة من 
اأهم مقومات ال�سياحة الناجحة، بل ظهر موؤخرا ما يعرف بال�سياحة 
اأن  كما  النقية،  بالبيئة  الناجحة  ال�سياحة  فيها  التي تقرتن  البيئية 

هذا املركز حار�ص اأمني على قدر كبر من الروة الوطنية النباتية.
دعييم  بف�سل  ثييم  اهلل  بف�سل  عييطييائييه  يف  اهلل،  بيييياإذن  و�سي�ستمر، 
ال�سريفني  احلرمني  خييادم  بقيادة  اهلل،  حفظها  الر�سيدة،  حكومتنا 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�سمو ويل عهده و�سمو ويل ويل 
عهده، وبدعم واإ�سراف مبا�سر من �ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل 
للبيئة  الأول  ع�سر)الرجل   منطقة  اأميير  عبدالعزيز  بن  خالد  بن 
وال�سياحة مبنطقة ع�سر( حر�سا من �سموه الكرمي يف احلفاظ على 

البيئة والنهو�ص بها يف هذا اجلزء الغايل من وطننا احلبيب(.

المركز المتميز

229 مشاركة محلية وعالمية
تثري مؤتمر البيئة األول

اأ. مبارك ال�سهرايناأ. د. ح�سني الوادعيد. ماجد احلربي
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الطرح الخضري وتدوير العناصر 
الغذائية ألشجار المانجروف النامية 

على ساحل البحر األحمر
رفعت عطااهلل احمد ابوحسن

كلية االرصاد والبيئة وزراعة
المناطق الجافة

جامعة الملك عبد العزيز ، جدة 

Human Impacts and Urban 
Development on the 
Mangroves in Arabian Gulf 
Coast, Eastern Provence, 
KSA 
Sameh A. Amin 1;
Mai S. Fouad,
M. A. Zyada
Department of Biology, Faculty
of Science, University
of Dammam, KSA

غابات المانجروف ودورها البيئي 
في محميات ينبع الصناعية

د. خولة عبد المهدي المعاعية 
جامعة طيبة، قسم الجغرافيا والدراسات 

البيئية، السعودية 

An Overview of Biodiversity 
and Wildlife Conservation: 
Challenges and Prospects
Prof. Hatil Hashim EL-Kamali
Botany Department, Faculty 
of Science and Technology, 
Omdurman Islamic University, 
Omdurman, Sudan 

العالقة بين خصائص المجتمعات 
النباتية والظروف المناخية

في وادي داما، منطقة تبوك
د. سليمان محمد سليمان الغانم

جامعة تبوك، كلية العلوم، قسم االحياء

متطلبات تطوير المشروعات 
السياحية على ضوء مبادئ

التنمية المستدامة
الدكتور رمضاني لعال

واالستاذ رواني بوحفص    
كلية العلوم االقتصادية و التجارية 

وعلوم التسيير جامعة االغواط، الجزائر

دور التنوع الحيوي في تحفيز
البيئة السياحية في المملكة 

العربية السعودية
د. صفاء صبح صبابحة 

 كلية اآلداب والفنون، جامعة حائل، 
المملكة العربية السعودية  

البيئة والتهيئة السياحية
بالساحل الشمالي الشرقي 

المغربي: الحسيمة، الناضور، 
السعيدية

 أ. د. جميلة السعيدي   
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 

المملكة المغربية

أثر التصحر على تدهور
النظم البيئية بمحافظة بيشة، 

المملكة العربية السعودية
د. أمل الماحي الخليفة محمد
كلية اآلداب، جامعة الملك خالد 

The causes of Acacia – Grass 
cycle as plant   succession
Mai M. A.Hassan
Agricultural Research Cooperation, 
Ministry of Agriculture, Khartoum,  
Sudan

Stinking Mayweed Invasion
In A Biodiversity Hotspot
Irfan Rashid
Department of Botany,
University of Kashmir,
Jammu and Kashmir, India 

Genetic Diversity of Salix 
subserrata Willd. and S. 
murielii Skan. Natural 
Populations Growing 
along the River Nile using 
Chloroplast and Nuclear
DNA markers
Dr. Nada Babiker Hamza
Commission for Biotechnology 
and Genetic Engineering, National 
Center for Research, Khartoum, 
Sudan 

Maize (Zea mays L.( growth 
and metabolic dynamics 
with plant growth-promoting 
rhizobacteria under salt 
stress
Abd El-Ghany T. M.,
Masrahi Y.S.,
Mohamed A. Al Abboud, 
Alawlaqi, M. M,
Nadeem I. Elhussieny
Biology Department, faculty
of Science, Jazan University, KSA

Valuation of Natural 
Compounds Within the 
Sustainable Development
Mohamed. Beghalia1,
Said. Ghalem,
Hocine Allali
University Centre
of Tissemsilt  Algeria 

Sustainable Environmental 
Development For fish 
aquaculture by using 
Effective Microorganisms 
(EM(.
Zaki, M. A.
Fatma A. M. El-Nakieb,
Eman M.H.Labib
 Collage of Medical Applied 
Science, KKU

CARBON EMISSION IN 
DENTISTRY
Dr. Shalabh Kumar
Dept of Prosthodontics, College
of Dentistry,
King Khalid University

Modeling Fine Particulate 
Matter (PM2.5( emissions 
in Makkah applying Urban 
Atmospheric Dispersion 
Modeling System )ADMS-
Urban(
Said Munir,
Turki M. A. Habeebullah,
Safwat S. Gabr,
Essam A. Morsey,
Atef M.F. Mohammed,
Waleed Abou El-Saoud
The Custodian of the Two Holy 
Mosques Institute of Hajj and 
Umrah Research, Umm Al-Qura 
University, Makkah, Saudi Arabia 

Residual Concentrations
of PCBs and Organochlorine 
Pesticides in Sediments
of El-Max Bay, Egypt
Tarek O. Said,
Gehan A. El Zokm,
Laila A. Salam,
Mohamed A. Okbah
Department, College of Science, 
King Khalid University, Abha, KSA. 

Ground Penetrating Radar 
and 2D Electric Resistivity 
Studies for Tracing
a Hydrocarbon Leakage Site, 
Close to Abha City:
A Case Study
Fathy shaaban,
Turki M. Habeebullah,
Essam A. Morsy,
Safwat Gabr 
The Custodian of the Two Holy 
Mosques Institute of Hajj Research, 
Umm Al-Qura University, KSA. 

Effect of Modified ZnO 
Nanoparticles
on Photocatalytic 
Degradation of Toxic 
Pollutants in Presence 
Sunlight
Muneer M. Ba-Abbad,
Abdul Wahab Mohammad, 
Mohd S. Takriff 
Department of Chemical and 
Process Engineering and Research 
Centre for Sustainable Process 
Technology, Faculty of Engineering 
and Built Environment,

دراسة تلوث الهواء
في منطقة الخرطوم
أ. خالدة عوض البدوي

هيئة الطاقة الذرية، الخرطوم، السودان 

قياس جزيئات الهباء الجوي
ودراسة تأثيره علي الطبقة 

المنخفضة للتروبوسفير
في حلوان، مصر

اسامة علي رحومة،
أمير حسين حسن،

مجدي ابراهيم الحجري،
جمعة محمد جمعه خليفة

المعهد القومي للبحوث الفلكية 
والجيوفيزيقية بحلوان، جامعة حلوان 

كلية العلوم، قسم الفيزياء

استخدام بعض النباتات الصحراوية 
إلزالة المعادن السامة من المواقع 

Phytoremediation الملوثة
د. منيرة أباالخيل 

كلية العلوم واآلداب بعنيزة
جامعة القصيم  

Analysis of Solar Chimney 
Power Plants Performance
in Saudi Arabia
Mostafa Abdelmohimen 
Hussien Abdelmohimen
Mechanical Department,
College of Engineering,
King Khalid University

Sustainable Energy Systems: 
Life Cycle Energy Efficiency 
of Lighting  Technology
Dr. Khurram Shahzad,
M. Rehan,
A. S. Nizami,
IMI Ismail 
Center of Excellence in 
Environmental Studies (CEES), 
King Abdulaziz University,
Jeddah, Saudi Arabia 

Residential Buildings
Energy Consumption and
the Environmental 
Interactions in Asir Region
Salem A. Algarni
Faculty of Engineering King Khalid 
University, Mechanical Engineering 
Department Saudi Arabia  

الدراسة االقتصادية والبيئية 
الستخدام تكنولوجيا تسخين

المياه بالطاقة الشمسية 
إبراهيم السيد السيسى،

عبير فرحات،
رشا الشحات عزب أحمد

1( كلية الهندسة، جامعة الملك خالد
2( المركز القومى للبحوث،

قسم الطاقة الشمسية
رئيس قسم االقتصاد، كلية التجارة، 

جامعة عين شمس
3( قسم العلوم االقتصادية والقانونية 

واالدارة البيئية، معهد الدراسات 
والبحوث البيئية  

Quality in Construction 
Management as an Energy 
Saving Scope
Mostafa Saad,
M. Atwa
The German University in Cairo

واقع وآفاق اقتصاديات الطاقة 
المتجددة في البلدان المغاربية 

د. محمد محمود ولد محمد عيسى
كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

وعلوم التسيير
جامعة مستغانم، الجزائر 

االدارة المستدامة لموارد الطاقة 
د. فضيل رايس

كلية العلوم االقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التسيير،  

جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر

دليل 
جلسات 
المؤتمر

امل�ساركني يف  الكرام  ب�سيوفها  ان ترحب  امللك خالد  ي�سعد جامعة 
الرئي�ص  مقرها  رحيياب  يف  للبيئة  الأول  ال�سعودي  املوؤمتر  فعاليات 
-27 ميين  الييفييرتة  خييالل  ال�سعودية  العربية  اململكة   ، اأبييهييا  مبدينة 

1437/5/29 املوافق 7-2016/3/9، والذي يهدف ايل جذب الهتمام 
التعاون بني املخت�سني يف  العاملي بالبيئة واملحافظة عليها وتعزيز 
جمالت البيئة و تطبيق ال�ستدامة البيئية والتعرف علي املهددات 
البيئية املحلية و القليمية و العاملية واحلد منها ومعاجلة ا�سبابها 

و التكيف مع اآثارها.
نتائج  ايل  امليييوؤمتييير  يف  املييقييدميية  املييليي�ييسييقييات  و  الوراق  تييتييطييرق 
بحوث و درا�سات يف جمالت بيئية خمتلفة و مت�سعبة تو�سح مدي 
يف  وت�سب  لتلتقي  الن�سانية   و  العلمية  امل��ع��ارف  ارت��ب��اط  و  تكامل 
املحافظة علي البيئة و اتزانها  و ا�ستدامة املوارد الطبيعية و كفاءة 
امل�ستقبل. و تتناول الوراق  ال�ستخدام و ال�ستغالل يف احلا�سر و 

حماور املوؤمتر املعلنة وهي:
الطبيعية • املوارد 
احليوي  • التنوع 

املعاجلة �سبل  و  البيئي  • التلوث 
املناخية  التغرات  و  احلراري  • الحتبا�ص 

البيئية. املخاطر  • درء 
وتييتييقييدم الييلييجيينيية الييعييلييمييييية بيياليي�ييسييكيير و الييتييقييدييير لييكييافيية امليي�ييسيياركييني 
اثراء  ال�سعودية، علي  العربية  اململكة  داخل وخارج  وامل�ساركات من 

التعاون املعريف لتحقيق اهداف املوؤمتر ال�سعودي الول للبيئة.

أ. د. حسين بن مانع الوادعي
رئي�ص اللجنة العلمية
مدير مركز الأمر �سلطان بن عبدالعزيز
للبحوث والدرا�سات البيئية وال�سياحية
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الطاقات المتجددة ورهانات
التنمية المستدامة بالمغرب

د. نورالدين الحايك
أستاذ باحث، شعبة الجغرافيا، المغرب

Exhaust Gas Emissions 
Control and Utilization
of Exhaust Waste Heat
for Water Desalination
Prof. Dr. M. Shehata,
Dr. Salem Algarni,
Amer Hmood Mufleh Alharthi, 
Awad Yahay Asiri
Mechanical Engineering Department 
Faculty of Engineering
King Khalid University
Abha, Saudi Arabia 

Rare-earth and 3d metal 
activated glass and glass-
ceramics for solar energy 
conversion 
Mohamed Dammak,
Olfa Maalej,
Brigitte Boulard
Laboratoire de Chimie Inorganique, 
Université de Sfax, Faculté des 
Sciences de Sfax, Tunisie

إدارة مياه األمطار وفق نموذج 
ديمنج )تجربة والية الخرطوم 

لتكنولوجيا حصاد المياه)
دكتور مهندس طارق حمدنااهلل 

أحمد حمدنااهلل
المجلس األعلى للبيئة والترقية

الحضرية والريفية بوالية الخرطوم  

Effects of irrigation with 
treated and untreated 
wastewater on nutrient, 
toxic metal content, growth 
and yield of coriander 
(Coriandrum sativum L.(
Mohammed  A. Alghobar,
S. Suresha 
Department of Environmental 
Science, Yuvaraja's College, 
University of Mysore,
Mysore 570005, Karnataka, India 

Effect of wastewater 
irrigation on wheat and maize 
crops cultivated at south 
Cairo, Egypt
Emad A. Farahat,
Tarek M. Galal1,
Omar E. Elawa,
Loutfy M. Hassan
Botany and Microbiology 
Department, Faculty of Science, 
Helwan University, Egypt

Biodegradation
of the Simulated Effluent 
Containing Textile Dye by 
Fungal Enzymes as
an Alternative Water Source
Wafaa M. Abd El-Rahim1, 
Hassan Moawad1,
Ahmed Zin Elabdien
Department of Agriculture 
Microbiology, National Research 
Centre, Dokki, Cairo

Towards a safer environment: 
Pyromorphite as the 
mechanism for removing 
Pb2+ from wastewater by 
apatite mineral: Case study in 
Asir Region southwestern of 
Saudi Arabia 
Samy Mohamed Abdallah
Faculty of Agriculture, Ain Shams 
University, Cairo, Egypt 
Prince Sultan Bin Abduaziz center 
for Research and Environmental 
Studies and Tourism, Saudi Arabia 

Contamination Assessment 
of Groundwater and 
Cultivated land  from 
Wastewater in El Kharj City
Mahmoud Moustafa,
Feraih Al enazey
Sattam University, Civil Engineering 
Department,
Al-Kharj, Saudi Arabia

Grey Wastewaters: Treatment 
and Potential Reuse in
an Arid Climate
Ali Mekki,
Firas Feki,
Mariem Kchaou,
Sami Sayadi
Laboratory of Bioprocesses,
Center of Biotechnology of Sfax, 
AUF (PER-LBP), Sfax, Tunisia 

Remote Sensing in Soil 
Salinity Mapping
and Hydrological Drought 
Indices Assessment
in Arid Environment
Mohamed Elhag,
Jarbou A. Bahrawi 
Department of Hydrology
and Water Resources 
Management, Faculty of 
Meteorology, Environment
& Arid Land Agriculture,
King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia 

Landslide Susceptibility 
Assessment and Analysis
of Contributing 
Environmental Factors
Using Geospatial and 
Geostatistical Approach
Dr.  Javed Mallick
Department of Civil Engineering, 
Faculty of Engineering,
King Khalid University, Abha, 
Kingdom of Saudi Arabia 

Applications of Very 
High Resolution Satellite 
Imagery in the Sustainable 
Rangelands Management
Dr. Ahmed H. Mohamed 
Kherashy 
Department of Plant Ecology 
and Range Management, Desert 
Research Center, Cairo, Egypt 

Land Use/Land Cover 
Changes Detection in White 
Nile State, Sudan Using 
Remote Sensing and GIS 
Techniques
Mohamed Eltom Elhaja,
Elmar Csaplovics,

Osman E. A. Abdelkareem,
Hassan Elnour Adam
Faculty of Natural Resources
and Environmental Studies, 
University of Kordofan, Sudan,  
Institute of Photogrammetry
and Remote Sensing (IPF) 
Technische Universitaet Dresden, 
D-01062 Dresden 

Sustainable management 
of groundwater in Arid 
Environment
Dr. Anwar A. Aly 
Soil Science Dept., College of Food 
and Agriculture Science, King Saud 
University, Riyadh, Saudi Arabia 

استخدام االستشعار عن بعد ونظم 
المعلومات الجغرافية في ادارة 

النفايات المنزلية الصلبة في بلدية 
بيشة )دراسة حالة حي الروشن) 
د. فخرالدين احمد عبداهلل محمد

جامعة بيشة،
المملكة العربية السعودية

ظاهرة المد األحمر
ونفوق األسماك في البيئة البحرية

أ.د. عادل أحمد ثروت عامر 
جامعة الملك فيصل، كلية العلوم 

الزراعية واألغذية 

Monitoring and Determination 
of Heavy Metals as pollutants 
in Tomato )Lycopersicon 
esculentum L.( Grown 
in Greenhouse  at Zulfi  
Province
Dr. Amani HassanAhmed
College of Education
Majmaah University 

Geo-spatial variability 
assessment of water 
pollutants concentration
in Mariut Lake, Egypt
Ahmed A. Afifi,
Y. M. Issa,
N. Rostom
National Research Centre (NRC), 
El-Bohouth Street,
Dokki, Cairo, Egypt

Examining the spatio-
temporal dynamics
of PM2.5 in Saudi Arabia 
using satellite-derived data:
A cluster study
Yusuf A. Aina, Elhadi Adam
and Fethi Ahmed
Geomatics Engineering 
Department, Yanbu Industrial 
College, Yanbu, Saudi Arabia

التغيرات الموسمية للتلوث 
الميكروبي بأنظمة التكييف

د. أميرة حسن العبدالعال،
حميدة عبدالهادي العبكري

قسم األحياء بكلية العلوم جامعة 
الدمام، المملكة العربية السعودية

تقييم النفايات الطبية المنزلية
في أبها الحضرية »دراسة 

استطالعية« )منطقة عسير، جنوب 
غرب المملكة العربية السعودية

االستاذ الدكتور مرعي
بن حسين القحطاني

جامعة الملك خالد، أبها

The Potential of Construction 
and Demolition Waste 
Recycling in Saudi Arabia
A.S Nizami,
M.I Rashid,
M Rehan,
K Shahzad,
S Zafar, O.K.M Ouda,
I.M.I Ismail 
Center of Excellence in 
Environmental Studies, King 
Abdulaziz University, Jeddah, 
Saudi Arabia, EcoMENA, 
BioEnergy Consult, Cleantech 
Solutions, Aligarh, India
Department of Civil Engineering, 
Prince Mohamed Bin Fahd 
University, Al Khobar, Saudi Arabia  

A novel synthesis method 
for production of nano- and 
micro-crystalline cellulose 
from lignocellulosic wastes 
Sherif Shawki Zaki Hindi
Faculty of Meteorology, 
Environment and Arid Land 
Agriculture, Department of Arid 
Land Agriculture, King Abdul-Aziz 
University, Jeddah, Saudi Arabia

تطبيق نظم التحليل المكاني 
للتخطيط إلدارة النفايات الصلبة 

باستخدام نظم المعلومات 
الجغرافية

د. رباب جالل عبد الوهاب بركات
أ. صباح سلطان نغميش الفريى

كلية اآلداب، جامعة طيبة     

Climate Changes
and Their Effects on
the Nile Delta, Egypt
Dr. Alaa .H.El-Nahry 
National Authority for Remote 
Sensing and Space Sciences,
Soil Sciences Department,
Cairo, Egypt  

اثر التغيرات المناخية
علي سلسلة األطلس الصحراوي 

بالجزائر.. منطقة االوراس أنموذجا 
)دراسة تحليلية مقارنة)

د. جمعة بن زروال بنت بلقاسم
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،

جامعة الحاج لخضر،
باتنة، الجزائر

Techniques to Reduce
Global Warming by Going 
Green with Computers
Mrs. Sridevi Tharanidharan, 
Department of Computer Science, 
Community College for Girls,
Khamis Mushyat,
King Khalid University,
Abha, Saudi Arabia 

دور المؤسسات التربوية
في تنمية الوعي البيئي

ودرء المخاطر البيئية
د. تمام اسماعيل تمام،

د. عبداهلل علي آل كاسي،
د. محمد محمد القسيم

كلية التربية، جامعة الملك خالد  

Altitude Influence 
on Pediatric Asthma Severity 
and Quality of Life in 
Southwestern Saudi Arabia
Nabil J. Awadalla,
Awad S. Alsamghan,
Youssef A. Mohamad,
A bdullah M. Hassan
Family and Community Medicine 
Department, Pediatric Department, 
College of Medicine, King Khalid 
University, Abha, Saudi Arabia.
Community  Medicine Department, 
College of Medicine, Mansoura 
University, Egypt, Pediatrician, 
Ministry of Health, Jizan,
Saudi Arabia 

الجزر الحرارية في مدبنة الدمام 
)دراسه في المناخ الحضري)

أ. سعاد عبداهلل القحطاني

تنمية سلوك االستهالك المسؤول 
للتقليل من التلوث الصادر عن وسائل 
النقل باستخدام التسويق العكسي 

:(Demarketing(
)دراسة استطالعية على عينة 

من مستعملي المركبات الفردية 
بمدينة باتنة)

ا.د. زكية مقري،
د. نعيمة يحياوي،

أ. آسية شنه 
كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

وعلوم التسيير، جامعة باتنة، الجزائر

الحكامة البيئية والتنمية 
المستدامة: بحث حول 

االستراتيجيات الوطنية لدرء المخاطر 
البيئية بالوطن العربي

)نموذجا: المملكة المغربية 
والمملكة السعودية)

د. عبد الرحيم خالص
أستاذ زائر بكلية اآلداب

والعلوم االنسانية بجامعة القاضي 
عياض بمراكش

العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار والمعارف

من أجل التنمية المستدامة
أ. حنان االمين مدثر

منظمة المبادرة البيئية للتنمية 
المستدامة، السودان 

التأمين ضد التلوث النووي
د. نجيب بن عمر

بن عبد القادر عوينات
المعهد العالي لإلعالمية بالكاف،

جامعة جندوبة، تونس
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اليوم األول 27 جمادى األول 1437
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1.00pm-3.00pm (الجلسة الموازية في اليوم األول )القاعة الثانية
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اليوم الثالث 29 جمادى األول 1437

احلكامة البيئية والتنمية امل�ستدامة: بحث حول ال�سرتاتيجيات الوطنية
لدرء املخاطر البيئية بالوطن العربي )منوذجا: اململكة املغربية واململكة ال�سعودية(
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بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

التعليم
..إلى أين؟
ثامر يحيى آل سرور

كلية العلوم االدارية - تجسير 

مل يبق التعليم ك�سابقه؛ ففي ميادين 
الييتييعييلييم اأ�ييسييبييح الييطييالييب يييذهييب اإلييى 
وترفيه  لعب  �ساحة  وكاأنها  مدر�سته 
ونزهة يق�سي فيها �سويعات ثم يعود. 
هي  اأهيييذه  اليييييوم،  مدار�سنا  هييي  تلكم 

الر�سالة املرجوة؟! 
ويحقق  ويييكيير�ييص  يييعييزز  مميييا  اإن 
التعليمية  الييي�يييسيييروح  تييلييكييم  اأهييييييداف 
اليييعيييودة مليييا كيييانيييت عييليييييه يف �ييسيينييواتييهييا 
مييتييييينيية وخططها  اأ�ييسيي�ييسييهييا  املييا�ييسييييية، 
دقيييييقيية واأبيييعيييادهيييا �ييسييامييييية.. احيييرتام 
وت�سابق  ورفييعيية  و�سمو  وعلم  متبادل 

نحو املجد املتكامل.
 لبيييييييد مييييين اقييييييييييرتان اليييرتبييييييية 

وهما  بييالأميي�ييص،  كييانييت  كييمييا  بالتعليم 
اليييليييذان �ييسيييييحييقييقييان اليييهيييدف امليينيي�ييسييود 
املق�سود  والأعييظييم  الأ�سمى  واملطلب 
بييييياإذن اهلل حيييييث تييكييون الييرتبييييية لها 
نيي�ييسيييييب ميييين اليييييدرجيييييات والييتييقييييييييم 
الطالب  يييرتبييى  بييياأن  كفيال  وم�سلكا 
جنيياحييات  �ييسيير  لأن  يييتييعييلييم؛  اأن  قييبييل 
الأدب  يف  تييكييميين  الأفييييييييذاذ  اليييطيييالب 

واحرتامهم معلميهم.
اجلييانييب،  بييهييذا  تهتم  اأن  عليها   
الييرتبييييية  اأن  �ييسيييييمييا  الأهيييييييم، ل  وهييييو 
والتعليم نتاج كل ترقية، و�سٌر للنجاح 
ف�سلوك  التقييم،  مييع  الييتييقييدم  لبلوغ 
ال  الطالب ومواظبته لهما الأثر الفعنّ

وث��ي��ق.   ارت��ب��اط  وبينهما  جن��اح��ه،  يف 
ميينييظييومييتييان  واليييرتبييييييية  الييتييعييليييييم  اإن 
ميييتيييكييياميييليييتيييان ميييتيييالزميييتيييان ل غيينييى 
لإحداهما عن الأخرى، ولكن تعليمنا 
يف الوقت الراهن مير مبرحلة �سعبة، 
ويييجييب عييلييى كييل �ييسيياحييب ميي�ييسييوؤولييييية 
اأكمل وجه حتى  بييدوره على  اأن يقوم 
نتمنى  ملنحدرات ل  تعليمنا  ينزلق  ل 
للتعليم من  بييد   اإليها،  ول  ي�سل  اأن 
عيييييودة كييمييا كييييان يييحييمييل و�يييسيييوحيييا يف 
ومعاقله  مرافقه  ويف  وروؤيته  ر�سالته 
على  غرتي  اأختتم  وبهذا  و�ساحاته. 
ييي�ييسيير على  اأن  ورغييبييتييي يف  الييتييعييليييييم 

الطريق ال�سليم. 

الرأي الجامعي

ال تبتعثوا
مها أحمد األلمعي
علوم الحاسب

ال�سحفية  امليييواد  ميين  كثر  على  نطلع 
عيين البييتييعيياث وتييعييدد مميييييزاتييه، ولي�ص 
ذلك يف »اآفيياق« فح�سب بل جنده اأي�سا 
اأن  امل����وؤك����د  اأخ��������رى، وم�����ن  يف ���س��ح��ف 
اأف�سل  يف  العلم  على  الطالب  ح�سول 
لكن  طبيعي،  حييق  التعليمية  البيئات 
واملبتعثات  للمبتعثني  الييكييبيير  الييعييدد 
يعك�ص  البتعاث  على  املتزايد  والطلب 
الييثييقيية بالعطاء  اليير�ييسييا وانيييعيييدام  عيييدم 

�سلبية  �ييسييربيية  وهيييذه  املييحييلييي،  العلمي 
موجهة اإلى تعليمنا.

واليييتيييفيييكييير املييينيييطيييقيييي  ييييقيييول اإن 
عالية  تعليمية  بيئات  توفر  املفرت�ص 
اجلودة يف وطننا ل اأن ننزع اأبناءه منه 
وقييد يكون  اأخييرى،  بيئات  ونغر�سهم يف 
وحله،  بالتق�سر  العيييرتاف  املهم  من 
اإبييرة  �سوى  لي�ص  كالبتعاث  حييال  لكن 

خمدرة ل تعالج امل�سكلة ب�سكل نهائي.

اإن اإنيي�ييسيياء جييامييعييات عيياملييييية داخييل 
املتفوقة  الييكييوادر  وا�ييسييتييجييالب  الييوطيين 
�سي�سمنان توفر اقت�ساد اأكرب وكذلك 
ويييوؤديييان  الييوطيينييي،  بالتعليم  الرتييقيياء 
الييذي ي�سهم يف  اإلييى الرتييقيياء بال�سباب 
بيينيياء وطيينييه واليي�ييسيير بييه مل�ساف الييدول 
املهتمني  على  يجب  لييذلييك  املييتييقييدميية؛ 
الغالية  بالدنا  يف  التعليمية  باحلركة 

اأن ي�سعوا حلل هذه املع�سلة.
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بالكفاءة  التحلي  املييحييرر  وعييلييى 
وامل�سوؤولية الكاملة عما يكتبه، وهذا 
يعني اأن عليه اأن يعتمد على نف�سه يف 

تويل ت�سحيح اأخطائه.
 وتقدم �سحيفة ال�سرق الأو�سط 
يف كييتيياب اأ�ييسييلييوبييهييا، الييييذي اأتييييى بعد 
بعد  انطالقها،  ميين  عاما   35 م�سي 
اليي�ييسييحييافييييية  نيي�ييسييجييت جتييربييتييهييا  اأن 
املييزيييد من  وتييقيينيييييا،  وثييقييافيييييا  مهنيا 
العاملية،  ال�سحافة  مييدار�ييص  ن�سائح 
ليييليييميييحيييرريييين وليييطيييليييبييية اليي�ييسييحييافيية 
ودار�ييسيييييهييا، وملييين يييقييدر عييلييى العمل 
الييي�يييسيييحيييايف والإعيييييييالميييييييي، بييتييجيينييب 
الإ�ييسييهيياب واجلييمييل الييطييويييليية بجعل 
جييمييلييك قيي�ييسييرة وقييياطيييعييية، وجتيينييب 
تكرار الفكرة ذاتها يف الن�ص، وكذلك 
�ييسييوق كييلييمييات زائيييييدة عييلييى اليينيي�ييص ل 
اليينيياحييييية  مييين  حييياجييية ل  اأي  تيييخيييدم 
وجتنب  الإنيي�ييسييائييييية،  اأو  الييقييواعييدييية 
اجلمل الطويلة حيث ميكن التعبر 
عييين الييفييكييرة بيييكيييالم ميييوجيييز مييبييا�ييسيير 

و�سبك متني. 

ت�سغي  اأن  ي�ستحقون  النا�ص  ميين  قلة 
تتكون  جمال  ي�ستخدمون  لكالمهم، 
اأكيير من 30 كلمة؛  الواحدة منها من 
تيييروي،  اأو  كيينييت تتكلم  لييو  كييمييا  فيياكييتييب 
وجتنب الإ�سهاب واجلمل العرتا�سية 
وتربكه،  ال�سل�ص  ال�سياق  ت�سو�ص  التي 
و�سائل  اأف�سل  الوا�سح  الإيييجيياز  اإن  اإذ 

التعبر ال�سحايف.
احر�ص  الكتابة،  تبا�سر  اأن  قبل   
اخلييربييية،  العنا�سر  كييل  جتميع  على 
للق�سة،  مييلييخيي�ييسييا  خمييطييطييا  وار�يييسيييم 
وبيييالييينييي�يييسيييبييية اإليييييييى امليييرا�يييسيييليييني فييميين 
م�سلحتهم تن�سيق احلقائق املتجمعة 
مالحظات،  ب�سكل  ورقيية  على  لديهم 
تن�سيق  اإعييادة  ي�سهل عليهم لحقا  ما 
املييييييادة بيي�ييسييرعيية وتيي�ييسييليي�ييسييل ميينييطييقييي، 
تكتب  الييذي  باملو�سوع  الإمليييام  وعليك 
عنه، وفكر به ب�سورة �سوية ووا�سحة، 
الييقييارئ  اإعييطيياء  املقدمة  ميين  فالغاية 
فيجب  اهتمامه،  جتذب  �سريعة  ملحة 
جتنب �سخ كل ما لديك من تفا�سيل 

يف مقدمة املو�سوع.

ك��م��ا ي��ن��ب��غ��ي حت��ا���س��ي الإف�����راط 
و�سوح  ت�سعف  لأن��ه��ا  التفا�سيل،  يف 
على  القارئ  تركيز  وت�ستت  املو�سوع 
الن�ص،  مل�سمون  الأ�ييسييا�ييسييي  اليي�ييسييييياق 
ن�سر مقابالت مع  فال يجوز مطلقاً 
نقل  اأو  الييهييوييية،  مكتومي  اأ�ييسييخييا�ييص 
ت�سريحات اأو اتهامات على األ�سنتهم، 
اأن  ميييكيين  تييعييبيير  اأي  تيي�ييسييتييخييدم  ول 
اإليييى اأحييييد، اأو الفيييييرتاء على  ييي�ييسيييء 
ع��ن �سخ�ص  ال��ت��ع��ري��ف  اأو  احل��ق��ائ��ق، 
الييينيييا�يييص مبيي�ييسييميييييات  اأو جييميياعيية مييين 
يف  للمحرر  واحيييرتامييياً  يرف�سونها. 
املقابل، ل يجوز تغير اأو �سطب جزء 

مما يكتبه من دون مراجعته.
اأخييييييييرا، مييييا مل ييييكييين احليييدييييث 
قيييد اأعيييطيييي حيي�ييسييريييا ليي�ييسييحيييييفييتييك، 
جتنب كتابة »اأخرب فالن« والأف�سل 
ا�ستخدام »قال فييالن«، مع مالحظة 
ال�سحايف ل غنى  اأربييع ركائز للخرب 
عنها وهييي: »ميين، ميياذا، اأييين، ومتى« 
»ملييياذا« قوة  اأنييه قييد يكون ل�سوؤال  مييع 

دفع خا�سة باخلرب.

أحمد العياف
سكرتير كرسي صحيفة الجزيرة 
لإلعالم السعودي

الرأي الجامعي

اإلنسان
أعظم نعمة 

أ.د.  نايمان محمد أحمد النشار
قسم األحياء الدقيقة والمناعة بكليه الطب

 اإن نعم اهلل على الإن�سان ل تعد و ل حت�سى. قال تعالى: »واإن تعدوا نعمة 
اهلل ل حت�سوها«.

وهذه النعم  لي�ست فقط الأ�سياء املادية من اأر�ص و�سماء وماء  وطعام  
وغييره،  و لكن خلق الإن�سان و تكوينه  من اأجل النعم؛ اإذ جعله يف اأح�سن 
تقومي، فهو الكائن الوحيد الذي خلق منت�سب القامة، ي�سر على قدمني، 
وميزه  اهلل بالعقل، وف�سله على كثر من املخلوقات، قال تعالى: َ»َقْد َخلَْقَنا 

اْلإِن�َساَن يِف اأَْح�َسِن َتْقِومٍي«.
منها،  يتكون  التي  الأع�ساء  و  الأجييهييزة  يف  ونعمة   معجزة   والن�سان 
و�سمعه  وعقله  قلبه  تنف�سه وخفقان  بها ج�سمه، ويف  يقوم  التي  والوظائف 
وب�سره ول�سانه، ويف تنا�سله، ويف كل العوامل املناعية التي خلقها اهلل لتحمي 
اآَياِتَنا يِف اْلآَفيياِق َويِف  يِهْم  ج�سمه من غزو املواد ال�سارة ،  قال تعالى : »�َسُنِ
قُّ اأََومَلْ َيْكِف ِبَربَِّك اأَنَُّه َعلَى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد«. َ َلُهْم اأَنَُّه احْلَ اأَْنُف�ِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

 من النعم العظيمة يف خلق الإن�سان اأن جميع اأجهزة  اجل�سم تعمل يف 
توافق وتكامل من دون اأن نح�ص بها، كما اأن هناك اأجهزة تعمل دون انقطاع 
والكليتني  والرئتني  املييخ  و  القلب  مثل:  احلييييياة،  نهاية  وحتى  اليييولدة  منذ 
واجلهاز الع�سبي،  واإن اهلل  اأنعم على الإن�سان مبجموعة من احلوا�ص، مثل 

ال�سمع والب�سر والل�سان والعقل،  ت�ساعده يف ممار�سة حياته ب�سكل طبيعي.
كما اأن اهلل خلق لكل جزء من اجل�سم عوامل مناعية  طبيعية توجد يف 
الكائن احلي منذ الولدة لتحميه من غزو الأمرا�ص، فمثال اجلهاز اله�سمي 
يحتوي على مواد وانزميات قاتلة للجراثيم توجد يف اللعاب واإفرازات املعدة 
احلم�سية، واجلهاز التنف�سي يحتوى على �سعريات يف الأنف، والأهداب التي 
تتحرك من اأ�سفل اإلى اأعلى، وخا�سية  ال�سعال والعط�ص و اخلاليا امللتهمة 
للميكروبات يف الرئتني، والعني و�سعها اهلل يف جتويف اجلمجمة لتحميها 
وتفرز الدموع التي  تغ�سلها  وحتتوى على م�سادات ميكروبية قاتلة، كما اأن 
وجود الطبقة القرنية ال�سلبة ب�سطح اجللد، ت�سكل عائقا ل ي�سهل اخرتاقه 

اأو النفاذ منه.
اإذ  ال�سليمة؛  التغذية  على  تعتمد  اجل�سم  كييفيياءه  على  املحافظة  اإن    
اإن خالف ذلك ي��وؤّدي اإلى نق�ص حيوية اجل�سم، كما اأن الإف��راط يف الغذاء 
يرتبط باأمرا�ص مثل ال�سكري والبدانة؛ وعليه يجب المتناع عن الأغذية 
املاء  من  للج�سم  الييالزميية  الكمية  تناول  على  واحليير�ييص  للج�سم،   ال�سارة 

والفواكه واخل�سار والأغذية املفيدة، والمتناع عن التدخني.
نوم  اإن  اإذ  ليال،  الييكييايف  بالنوم  اأييي�ييسيياً  اجل�سم  على  املحافظة  يتم  كما 
اأجهزة  اإلييى 8 �ساعات ليال، ي�سهم يف �سبط عمل  البالغ ما بني 7  ال�سخ�ص 
اجل�سم. وقد اأثبتت الدرا�سات اأن النوم الليلي  يرفع مناعة اجل�سم ويقلل من  
الإ�سابة بالأمرا�ص املزمنة وي�ساعد يف تنظيم ن�سبة ال�سكر بالدم، ويف زيادة 
ال�سن،  اأعرا�ص كر  الذكاء وتقليل ظهور  وزي��ادة م�ستوى  الذهني  الن�ساط 

وتقليل منو اخلاليا ال�سرطانية  و غر ذلك.

قبل أن تباشر الكتابة

وقييتييا اأطيييييول لييدرا�ييسييتييك كييانييت 
فيير�ييص جنيياحييك اأكييييرب، ويجب 
التي  املحا�سرات  درا�ييسيية  عليك 
تاأخذها اأول باأول، وهذا يلزمك 
ميييين الييييوقييييت لييييي�ييص اأكيييييير ميين 

معدل �ساعتني يوميا.
يف  زمالئك  مع  تعاونك  •  اإن 
اأو جزء منها ير�سخ  املييادة  �سرح 
تتعرف  وبه  بذهنك،  املعلومات 

على نقاط ال�سعف عندك.
• ابييتييعييد عييين اليي�ييسييهيير ليي�ييسيياعييٍة 
بحاجة  ج�سمك  لأننّ  مييتيياأخييرة؛ 
للراحة لتكون ن�سيطا يف اليوم 

الثاين. 
ف على طالب اأقدم منك  • تعرنّ
منهم  وا�ستف�سر  بالتخ�س�ص 
اأي مييو�ييسييوع غييير وا�ييسييح  عييين 

لك.
الييدرا�ييسيية مييع جمموعة من   •
زمالء التخ�س�ص بها فائدة؛ اإذ 
تتعّرف على موا�سع ال�سعف يف 

موؤ�س�سات  عيين  عييبييارة  هييي  اجلامعة 
يلتحق  اأكادميية  اجتماعية  علمية 
حمددة  �سروط  �سمن  بها  الطالب 

بتخ�س�ص معني.
اجلييييييامييييييعيييييية لييييييييي�ييييسييييت ليييليييعيييليييم 
بل  فقط  ال�سهادة  على  واحليي�ييسييول 
للمجتمع؛  وبناء  اإ�سعاع  نقطة  هي 
والتطوير،  الإ�سالح  رواد  فطالبها 
اليييتييينيييمييييييية  يف  كيييييبييييير  دور  ولييييييهييييييا 
القت�سادية والجتماعية والتطوير 
العلمي. ونحن نعي�ص اليوم يف ع�سر 
املتفوق  والطالب  والتميز،  التفوق 
تييتييوفيير لييه ظيييروف جنييياح اأكييير من 

الطالب العادي.

كيفية النجاح في الدراسة
باأنك  دائما  تتذكر  اأن  عليك   •
طالب وتتلقى درو�سا ومطلوب 
ميينييك اأن تييفييهييم هيييذه الييدرو�ييص 
يوجد  ول  باختياراتها،  وتنجح 
لك هدف اآخر؛ فكلما خ�س�ست 

يكون  اأن  على  للمادة،  درا�ستك 
ذليييك قييبييل المييتييحييان بيياأ�ييسييبييوع 

على الأقل. 
عييييلييييى حييي�يييسيييور  امليييييواظيييييبييييية   •
املحا�سرات ب�سكل م�ستمر وعدم 
تخت�سر  لأنييهييا  عيينييهييا؛  التغيب 
لفهم  الوقت  الكثر من  عليك 

املادة. 
�ص ما يقوله الدكتور يف  خلنّ  •
ما  الغالب  يف  يييه  لأننّ املحا�سرة؛ 
�سات  ملخنّ ميين  الأ�ييسييئييليية  تييكييون 

اأ�ستاذ املقرر. 
• اأ�ييسيياأل زمييالءك عن و�سعهم 
العقبات  على  ف  وللتعرنّ بيياملييادة 

التي تواجه كلنّ واحد منهم. 
• عمل الواجبات التي يطلبها 
اأ�يييسيييتييياذ املييييييادة مييين تيييقييياريييير اأو 

ت�ساميم اأو متارين.
اليي�ييسييديييق يف اجلييياميييعييية هو   •
ييز عييلييى الييدرا�ييسيية؛ لذلك  املييحييفنّ

�سادق من هو جمدنّ وجمتهد.

د. حسين عباس البلة

خطط للنجاح في دراستك الجامعية
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يقظة األمن تضبط 26 مليونا من المخدرات 

المفتي: المؤثرات العقلية
دمار شامل.. ومحاربتها جهاد

التفكير العلمي

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

ل جدال اأن للعلم قيمة عظيمة يف ديننا احلنيف. قال تعالى: »يرفع اهلل 
اأي�سا:  العلم درجييات«، وقال �سبحانه  اأوتييوا  اآمنوا منكم والذين  الذين 

»قل هل ي�ستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون«.
 ويقول �سلى اهلل عليه و�سلم: »ف�سل العامل على العابد كف�سلي 
على اأدناكم«. وقال ال�سافعي: »اإن طلب العلم اأف�سل من عبادة النافلة«، 
ويف هذا يقول الإمام اأبو الدرداء: »لأن اأتعلم م�ساألة اأحب اإيلنّ من قيام 

ليلة«. 
يف  واإمنيييا  العلم  طلب  يف  لي�ست  اليييييوم  احلقيقية  مع�سلتنا  لكن 
العلم  يييزال  ل  اإذ  م�سامينه؛  يف  واإمنييا  مظاهره  يف  ولي�ست  منهجيته، 
التي  العقلية  الف�سيلة  تهمي�ص  اإلى  الداعي  التلقني  على  مبنيا  عندنا 
تدفع اإلى التفكر العلمي املنهجي وت�سجعه، وهو نهج مذموم يف ديننا، 

»اإنا وجدنا اآباءنا على اأمة واإنا على اآثارهم مقتدون«. 
ال�سالم  عليه  اإبراهيم  اأبينا  ق�سة  عن  الكرمي  الييقييراآن  ويحدثنا   
ر�سيد،  عقالين  تقليب  خييالل  من  وخالقه  الكون  ظييروف  يف  وتفكره 

وعرب اإقناع ذاتي واع، وحتاور وجمادلة نف�سية وعقلية �ساقة.
اأكرب قاتل مللكة التفكر هو املناهج التي توؤ�س�ص على احلفظ،  اإن 
ول حتيد عن ن�ص الإجابة قيد اأمنلة، مما ل يوجد كياناً م�ستقال باعثا 
املييدارك  اأمييام تو�سيع  الأبييواب  العلم، ويغلق  التفكر احلر لطالب  على 

وتف�سري املواقف.
اإننا بحاجة اإلى اإعادة النظر يف تطبيق منهج التفكر العلمي الذي 
دفع اإلى النه�سة ال�سناعية والعلمية والتقنية واملعرفية التي نعاي�سها 
هذا الع�سر، كما ينبغي لنا اأن نعرف قيمة هذا املنهج الذي يوؤطر العلم 
من�سئا  وب�سفته  مظهرا،  ل  جوهرا  وبو�سفه  و�سيلة،  ل  غاية  ب�سفته 

حقيقيا للدول وبانيا لنه�ستها، وداعما لتقدمها وموؤ�س�سا لتنميتها.

إتجاهات

محمد إبراهيم

اأ�سهر  خييالل  الأمنية  اجلهات  متكنت 
ربيييييع  الأول،  ربيييييييع  �ييسييفيير،  )حمييييييرم، 
الآخيير( من العام اجليياري، من �سبط 
953 متهما لتورطهم يف جرائم تهريب 
وترويج مواد خمدرة  وا�ستقبال  ونقل 
�سعوديا،   258 منهم  عقلية،  ومييوؤثييرات 
اإ�سافة اإلى 695 متهما من 35 جن�سية 

خمتلفة.
رجييال  اأن  مطلعة  م�سادر  وبينت 
الأميين واجييهييوا خييالل تنفيذ مهامهم 
مقاومة م�سلحة يف عمليات اأمنية عدة 
واإ�سابة  اأمن  رجل  ا�ست�سهاد  منها  نتج 
اإلييى مقتل خم�سة  اإ�سافة  اآخييرييين،   28
واإ�يييسيييابييية 13 مييين مييهييربييي وميييروجيييي 

املخدرات.
اإجمايل  بلغ  اأنه  امل�سادر  واأ�سافت 
مييييا مت �ييسييبييطييه ميييين املييييييييواد امليييخيييدرة 
واملوؤثرات العقلية والأ�سلحة والأموال 
النقدية يف هذه العمليات، 26 مليونا و 
480 األفا و 328 قر�ص اإمفيتامني، و 16 
احل�سي�ص  من  كيلوجراما   118 و  طنا 
امليييخيييدر، و�ييسييتيية كيييييلييوجييرامييات و 252 
جراما و 100 مليجرام من الهروين 

اخلام.
�يييسيييبيييط  مت  اأنيييييييييييه  واأو�يييييييسيييييييحيييييييت 

ييييراقيييبيييون احليييييييدود ويييكيي�ييسييفييون هيييذه 
الباليا باأ�ساليب خمتلفة وكل ما تفنن 
املجرمون، وفقهم اهلل للق�ساء عليهم؛ 
واإن  اأولدك،  وعييلييى  عليك  بيييالء  اإنييهييا 
�سلمت منها اأنت، فاإن هذا املال املاأخوذ 
بهذه الطريقة مال خبيث �سحت �سار 
ميييييوؤٍذ، �سبب لييعييذاب الييدنيييييا والآخيييييرة، 
و�سلبوا عقولهم  النا�ص  اأمييوال  و�سلبوا 
وقيييي�ييييسييييوا عيييليييى قيييييمييهييم واأخييييالقييييهييييم 

وف�سائلهم«.

تدمير ومفسدة
الواجب على  اأن  ال�سيخ على  اآل  و�سدد 
اأنييفيي�ييسييهييم،  اهلل يف  يييتييقييوا  اأن  امليي�ييسييلييمييني 
اأيييدي هييوؤلء ويبلغوا  واأن ياأخذوا على 
بالء  املجتمع  يف  وجييودهييم  لأن  عنهم؛ 
و�سرر، مبينا اأن املخدرات دمار للدين 
وال�سحة مف�سدة لالأخالق وغر ذلك 

من امل�سائب والباليا.
وتييييابييييع : »الأميييييييير الييييثيييياين  ييييدل 
وا�ستعدادهم  الأميين  رجييال  يقظة  على 
ملييكييافييحيية هيييذه اجلييرمييية وغييرهييا من 
اجلييرائييم اليي�ييسييديييدة، ونيي�ييسيياأل اهلل لهم 
التوفيق وال�سداد على كل خر ملا يحب 

وير�سى.
هذه  حميياربيية  يف  معهم  فالتعاون 
م�سوؤولني  نييكييون  اأن  اخلبيثة  الأفييكييار 

و700  جييييرامييييا  و138  كيييييييليييوجيييراميييني 
مييييليييييييييجييييرام ميييييين اليييييهيييييرويييييين امليييعيييد 
األفا و  للرتويج، واأربعة ماليني و697 
الييتييداول  لتنظيم  خا�سعا  قر�سا   897
و  كيلوجرام   401 اإلييى  اإ�سافة  الطبي، 
مادة  مليجرام من   200 و  578 جراما 

الكوكايني املخدرة.
اأنيييييييييه مت �ييسييبييط  اإليييييييييى  ولييييفييييتييييت 
 500 و  جيييراميييا   950 و  كيييييلييوجييرامييني 
مييليييييجييرام ميين مييييادة اليي�ييسييبييو املييخييدرة، 
من  مليجراما   790 و  جييرامييا   565 و 
الأفيييييييييون املييييخييييدر، اإ�يييسيييافييية اإليييييى 339 
�ييسييالحييا مييينيييوعييياو ميينييهييا 36 ر�ييسييا�ييسييا، 
 8497 و  بندقية،   45 و  م�سد�سا،  و258 
بلغ  نقدية  واأميييوال  حينّة،  �سالح  طلقة 

جمموعها 26.582.831 ريال.

المفتي يعلق
ويف تعليق على الإجنازات الأمنية، قال 
املفتي ال�سيخ عبدالعزيز اآل ال�سيخ، يف 
تركي  الإمييييام  بجامع  اجلمعة  خطبة 
»�سمعنا خربا  بالريا�ص:  اهلل  بن عبد 
اأذيع من وزارة الداخلية كان مو�سوعه 
اإحيي�ييسييائييييية عييين املييييخييييدرات واأربيييابيييهيييا 
وامليييروجيييني لييهييا خيييالل اأربيييعييية اأ�ييسييهيير، 
وجييييياء يف هييييذا الييبيييييان الأميييييير املييهييول 
احل�سي�ص  ميين  ال�سيئ  املنكر  هييذا  ميين 

والأفيييييييون والأ�ييسييلييحيية اليينييارييية وغيير 
ذلك«، موؤكدا اأن الإ�سالم ينبذها.

 واأ�ساف اآل ال�سيخ: »هوؤلء بينهم 
اأبناء من بالدنا هداهم اهلل لكل خر، 
وهييييذه اجليييرائيييم الييعييظيييييميية وامليينييكييرات 
والقيم  ال��دي��ن  تخالف  التي  القبيحة 
والييفيي�ييسييائييل هيييي �ييسييبييب ذهيييياب الييدييين 
الييعييقييول والييقيي�ييسيياء على كيان  واإفيي�ييسيياد 
الأميييية وجييعييلييهييا اأميييية �ييسييائييعيية، والأميييية 
حتييييييياَرب ميييين امليييييخيييييدرات واملييي�يييسيييكيييرات، 
وبييييالء  �يييسيييرو�يييص  حيييييرب  اإنييييهييييا  وواهلل 
لالأمة الإ�سالمية، اأين الإ�سالم؟! اأين 
اأين  املنكر؟!  عن  تنهاك  التي  ال�سالة 
ال�سالح؟!  اأين عملك  القراآن؟!  قراءة 
اإن ال�ييسييرتاك يف هييذه اجلييرمييية دليل 
على ف�ساد اإميييانييك، ولييو كييان يف قلبك 
ذرة من اإميان ما ر�سيت لالأمة الف�ساد، 
عقولها  تذهب  اأن  اأمييتييك  على  تر�سى 
ت�سويه  �سبب  املخدرات  واأفكارها؛ هذه 
الأجيييينيييية واإ�ييسييقيياطييهييا ميييبيييكيييرا، و�ييسييبييب 
كييل بيييالء وفيي�ييسيياد الأعيييرا�يييص وانييحييالل 

الأخالق والقيم وجلب كل امل�سائب.
وتييابييع: »اأيييهييا امليي�ييسييلييمييون، اإن هييذا 
اخليييرب ييييدل عييلييى اأميييريييين؛ اأولييهييمييا اأن 
معانة،  موفقة  جهات  الأمنية  اجلهات 
والييي�يييسيييكييير هلل عيييليييى جييييهييييود مييكييافييحيية 
امليييخيييدرات وغييرهييا واجليييميييارك، وميين 

ال�سوء  وجل�ساء  الف�ساد  طرق  جنبوهم 
وتدبروا  فيه  خر  ل  من  مع  وال�سهر 
فيياإن  جل�سائهم  عيين  وا�يييسييياأليييوا  حييالييهييم 
كثرا من هذه املخدرات اإمنا تروج عن 
فراقبوا  ال�سبابية،  املجتمعات  طريق 
اأولدكييم وبناتكم وراقبوا جل�ساءهم يف 
اأن تق�سوا  نهارهم وليلهم لعلكم بهذا 

على ترويج املخدرات«.

هذه  وجمتمعنا،  واأولدنيييا  اأنف�سنا  عن 
حييتييى ل  تيييرتك �ساحبها  امليييخيييدرات ل 
يبايل عما يريد ويفعل من غر حياء 
من غر خجل من غر خوف من اهلل، 
امليي�ييسييوؤولييني لكل  يييوفييق  اأن  واأ�يييسييياأل اهلل 

خر؛ فاإن هذا جهاد يف �سبيل اهلل«.
واأو�سى اآل ال�سيخ الآباء والأمهات 
وبناتكم.  اأبنائكم  يف  اهلل  »اهلل  وقيييال: 
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مواجهة العصابات

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

بييالدنييا وتييكييرار  اإليييى  الييكييبييرة  بييهييذه الكميات  املييخييدرات  تهريب 
اأن هناك  على  يدلن  باإدخالها بطرق غر م�سروعة  املحاولت 
م�سروعا كبرا تتزعمه منظمات واأحزاب ودول ت�ستهدف �سبابنا 

وت�سعى جلرهم اإلى عامل الإدمان املدمر. 
ل بد من اأن لهذه الهجمة الكبرة دوافع انتقامية يجب اأن 
البا�سلة  الأمنية  املواطنني ونكون عونا لأجهزتنا  نعرفها نحن 
للوقوف يف وجه هذه الع�سابات الإجرامية، وعلى كل فرد منا اأن 

يعي دوره الذي يقوم به ملحاربة هذا الداء اخلطر.
 الأ�سرة التي تعد خط الدفاع الأول ل بد اأن تقوم بدورها 
واأن  معينة،  عمرية  مييراحييل  يف  وبخا�سة  الأبييينييياء،  مييراقييبيية  يف 
ي�سرفون  كيف  و���س��وؤال��ه��م  ي��راف��ق��ون  م��ن  على معرفة  حت��ر���ص 
اإهمالها.  وعدم  ال�سلوكية  اأحوالهم  وتتبع  اليومية  م�ساريفهم 
يييجييب حما�سبة البييين يف خييروجييه ودخيييوليييه، ومييين اليي�ييسييروري 
اإذا  يت�سرف  كيف  وتعليمه  امل��خ��درات  ه��ذه  انت�سار  من  حتذيره 

عر�ست عليه اأو �ساهدها اأو راأى اأي ت�سرفات م�سبوهة.
من  كبرا  عبئا  حتمالن  اللتني  واجلامعة  املدر�سة  وعلى 
خالل متابعة �سلوك الطالب، مراقبة ما يجري خارج اأ�سوارهما 
واملييمييرات، وبخا�سة يف  ال�ساحات  والييدخييول ويف  اأثيينيياء اخليييروج 
موا�سم ن�ساط هذه الع�سابات القذرة والإبالغ عن كل اأمر ي�ستبه 
فيه. كما يجب على املدر�سة وعلى غرارها اجلامعة التحذير من 
من  وطننا  له  يتعر�ص  مبا  الطالب  وتعريف  املخدرات  انت�سار 
حملة �سر�سة حتاول ا�سطيادهم وجرهم اإلى م�ستنقع املخدرات  

وحتفيزهم لي�سبحوا رجال  اأمن لوطنهم ويعرفوا عدوهم.
ميين خالل  الكبر  بيييدوره  امل�سجد  يييقييوم  اأن  بييد  كييذلييك ل   
وت�سجيع  واجلماعة،  الفرد  على  املخدرات  خطر  وبيان  الوعظ 
ال�سبهات  عن  والتبليغ  واحلر�ص  باملراقبة  الواحد  احلييي  اأهييل 

التي ير�سدونها.
بيياإعييادة دور امل�سجد يف الأحييييياء ليكون  واأو�ييسييي يف اخلييتييام 
اأفييراد احلي ملحاربة هذه  امل�سجد نقطة الو�سل والتوا�سل بني 
الآفة اخلطرة التي يتعر�ص لها �سبابنا ووطننا، وليعلم اجلميع 
اأن امل�سجد لي�ص لل�سالة فقط واإمنا له اأدوار جمتمعية متعددة.

وقفة

ويتعامل معه فيتاأثر بها ويوؤثر فيه، ومن 
هنا ظهر التخ�س�ص الدقيق املعروف با�سم 
 Environmental البيئية  اجلييغييرافييييية 
Geography وهو الذى يعنى با�ستخدام 
تف�سر  يف  اجلغرافية  والو�سائل  الأدوات 

وحتليل الظواهر البيئية.

ماذا تعني اجلغرافية املتكاملة
اأو تكامل اجلغرافية؟

يف  تبحث  باأنها  اجلغرافية  الدرا�سة  تتميز 
الإجابة عن اأ�سئلة عدة اأهمها: اأين، وكيف، 
باخت�سار حتدد  الأ�سئلة  وهييذه  وملييياذا؟  كييم، 
جييوهيير الييدرا�ييسيية اجلييغييرافييييية الييتييي تعتمد 
املكانية  الختالفات  اأو  التوزيع  مبداأ  على 
الب�سرية«، ومن ثم  اأو  للظواهر »الطبيعية 

البحث يف تعليل وتف�سر هذه الظواهر.
 ومييييين هييينيييا نيينييطييلييق ليييفيييكيييرة تييكييامييل 
اجلييييغييييرافييييييييية �ييييييسييييييواء مييييييع غيييييرهيييييا ميين 
الييتييخيي�ييسيي�ييسييات الييعييلييمييييية كييعييلييم اليييرتبييية 
مييع  اأو  الييي�يييسيييحييييييية  والييييعييييلييييوم  واليييينييييبييييات 
الييتييخيي�ييسيي�ييسييات الإنيي�ييسييانييييية والييتييطييبيييييقييييية 
الأخرى مثل الجتماع والقت�ساد والعلوم 
تقنيات  اأدوات  تفعيل  بجانب  الإح�سائية 
اجلغرافية  املييعييلييومييات  نظم  مثل  حديثة 
  Geographical Information Systems
 Remote بعد  عيين  ال�ست�سعار  تقنية  اأو 
الف�سائية  املييرئيييييات  وحتييليييييل    Sensing
ما  وهييو    Satellite Images Analysis
الييدرا�ييسيية  يف  الييتييكييامييل  جييوهيير  اإيل  ينتهى 

اجلغرافية.

ما دور اجلغرافيا يف حل
امل�سكالت البيئية املعا�سرة؟

خالد العمري

الدكتور  البيئية،  اجلغرافيا  اأ�ستاذ  ن�سح 
عادل معتمد، طالب اجلامعة باأن يعتربوا 
تاأتى  ل  منحة  اجلامعية  الدرا�سة  �سنوات 
اأن  اإلييى  اإل مييرة واحيييدة، م�سرا  العمر  يف 
تطوير  ميين  خاللها  ميين  يتمكن  الطالب 

ذاته وتثقيف نف�سه.
 واأو�ييسييح معتمد يف حييوار مع »اآفيياق« 
يف  اجلييغييرافيييييا  عيين  اليي�ييسييابييقيية  اخللفية  اأن 
ميييراحيييل الييتييعييليييييم اليييعيييام واحيييييدة مييين اأهيييم 
اأ���س��ب��اب الن���دم���اج والن���خ���راط �سريعا يف 
درا�يييسييية امليييقيييررات اجلييغييرافييييية، مييبييييينييا اأن 
واملفهوم  الت�سور  ميثل  التخ�س�ص  هييذا 

الأ�سا�سي للبيئة.

ما الذى دفعك اإلى تخ�س�ض 
اجلغرافيا البيئية؟

ف�سلت العمل يف هذا التخ�س�ص منذ نحو 
19 �سنة، حينما اخرتت اأن اأ�سجل مو�سوع 
الذى كان  الت�سحر  املاج�ستر عن  ر�سالة 
حديث املوؤمترات العاملية يف جمال البيئة، 
اأتخ�س�ص  وهو ما جذب انتباهي وجعلني 

يف هذا الفرع العلمي املهم.

ما مفهوم البيئة
يف الفكر اجلغرايف؟

العلمية  التخ�س�سات  من  البيئة  اأن  رغييم 
التي تعد نطاق تالق وتقاطع تخ�س�سات 
عييلييمييييية ميييتيييعيييددة، فييييياإن اجليييغيييرافييييييية لها 
متثل  حيث  ال�سدد  هييذا  يف  خ�سو�سيتها 
على  للبيئة  الأ�ييسييا�ييسييي  واملييفييهييوم  الت�سور 
اعتبار اأنها املكان الذى يعي�ص فيه الإن�سان 

اإلييى  اليينييظيير  نييلييفييت  اأن  الييبييداييية  يف  ينبغي 
من  ي�ستفاد  تطبيقي  علم  اجلغرافية  اأن 
اأحيياديييث  جميييرد  ولييييي�ييص  البحثية  نتائجه 
هييذا  عنها  البع�ص  يت�سور  كييمييا  نييظييرييية، 
الت�سور اخلاطئ. وللجغرافيني واأبحاثهم 
كثر  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  معترب  دور 
البيئية، ولناأخذ مثال على  امل�سكالت  من 
ما هو قائم مبنطقة ع�سر، حيث اأجريت 
لالأ�ساتذة  البحثية  الدرا�سات  العديد من 
وكييذلييك  وطييالييبيياتييهييم،  وطييالبييهييم  بالق�سم 
النباتي  الييغييطيياء  تييراجييع  م�سكلة  لإبيييييراز 
الييطييبيييييعييي بييامليينييطييقيية وال�ييييسييييتييييدلل على 
امليييييداين والتحليل  العمل  واقييع  ذلييك من 

اخلرائطي  واملرئيات الف�سائية.
 واإنييتييهييت هيييذه الييدرا�ييسييات مبقرتحات 
وتييو�ييسيييييات ميين �ييسيياأنييهييا احلييفيياظ عييلييى حالة 
واحلد  ناحية  من  اإنعا�سها  وحماولة  البيئة 
اأن  اإل  ثيييانييييييية،  نيياحييييية  تيييدهيييورهيييا مييين  مييين 
الأميييييير ييي�ييسييبييح جمييييرد نيييتييياج بييحييثييي حبي�ص 
الرغبة  يجد  مل  ما  املكتبات  واأرف��ف  الأدراج 
احلكومية لتفعيل هذه النتائج، وهو ما ظهر 
بييالييفييعييل ميين خيييالل عييمييادة الييبييحييث العلمي 
الأبحاث  جمع  اأخييرا  تولت  التي  باجلامعة 
اخلا�سة باملنطقة يف كتب ي�سهل من خاللها 

ال�ستفادة من نتائج هذه الأبحاث.

ما ال�سعوبات التي يواجهها الطالب 
يف التخ�س�ض؟

رمب���ا ك���ان ���س��ع��ف اخل��ل��ف��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة عن 
اأحد  العام  التعليم  مراحل  يف  اجلغرافيا 
اأه���م اأ���س��ب��اب ع���دم الن���دم���اج والن��خ��راط 
اإل  اجلغرافية،  املقررات  درا�سة  يف  �سريعا 
باأن  تت�سم  التخ�س�ص  هذا  يف  الدرا�سة  اأن 

قييدرا  اجلييد ومينحها  ميياأخييذ  ياأخذها  ميين 
من الهتمام واحلب والقتناع باأهمية ما 
ال�سعوبات  فاإنه يقدر على جتاوز  يتعلم،  

كافة يف كل مراحل الدرا�سة.

كيف ترى البحث
العلمي يف اجلامعة؟

ليين اأزيييييد عييمييا هييو قييائييم بييالييفييعييل، وهيييو ما 
العلمي  للبحث  العظيمة  الأهييمييييية  يثبت 
على م�ستوى اجلامعة، بدليل اأن العمادات 
املييييوجييييودة بيياجلييامييعيية مييين اأهييمييهييا عييمييادة 
الييبييحييث الييعييلييمييي اليييتيييي تيييرعيييى الأنيي�ييسييطيية 
الييعييلييمييييية لييلييبيياحييثييني والأ�يييييسييييياتيييييذة عييلييى 
الت�سنيف  اأن  ن��ع��رف  اأن  ويكفى  ال�����س��واء، 
اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمد  للجامعات  العاملي 
يف  املن�سورة  العلمية  الأبييحيياث  عييدد  على  
املجالت العلمية والدوريات املعروفة عامليا 
البحثي  الإنييتيياج  كييان  ثييم  وميين  واإقليميا؛ 
لالأ�ساتذة اأحد اأهم روافد ودعائم النجاح 

للجامعة.

كلمة للطالب؟
الييدرا�ييسيية  �ييسيينييوات  يييعييتييربوا  بييياأن  اأن�سحهم 
اجلامعية منحة ل تاأتى يف العمر اإل مرة 
ميين خاللها من  الييطييالييب  يتمكن  واحيييدة 
وبعد  بالعلم.  نف�سه  وت�سليح  ذاتييه  تطوير 
هو  �سي�سبح  الدرا�سة  �سنوات  تنق�سي  اأن 
من يجب عليه اأن يرد على اأ�سئلة من هم 
الناحية  من  حت�سيال  اأو  عمرا   منه  اأقييل 
العلمية. ولذا اأقول لكل طالب باجلامعة: 
العقلية،  الييتييغييذييية  بييغيير�ييص  املييعييمييل  ادخييييل 
وعندئذ �ستتخرج واأنت اإن�سان مثقف قادر 

على التعامل مع العامل حولك.

معتمد: الجغرافية تمثل التصور 
والمفهوم األساسي للبيئة

د. عادل معتمد
القاهرة. بجامعة  اجلغرافيا  ق�سم  من  البكالوريو�ص  على  • حا�سل 

• نال املاج�ستر مبو�سوع »الت�سحر يف اإقليم ال�ساحل ال�سمايل الغربي 
مل�سر: درا�سة يف اجلغرافية التطبيقية« يف 18يناير 2001، من الق�سم 

نف�سه.
اأ�سيوط، ور�سالته  اأكتوبر 2005 من جامعة  بالدكتوراه يف 25  • ظفر 
يف  درا���س��ة  اأ���س��ي��وط:  مبحافظة  وم�سكالتها  البيئية  »النظم  بعنوان 

اجلغرافية التطبيقية«. 
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االسم:
منصور الغامدي

التخصص:
تشريح بشري

الدرجة العلمية:  
الدكتوراه
الجامعة:

غرب استراليا
الدولة: أستراليا

الغامدي: االبتعاث المثمر 
أساسه العلم وليس الشهادة

محمد إبراهيم

اأ�سرتاليا  غييرب  جامعة  اإلييى  املبتعث  ن�سح 
على  املقبلني  الييغييامييدي  عييبييداهلل  من�سور 
البيييتيييعييياث بييييياأن ييييكيييون هييدفييهييم الأ�ييسييا�ييسييي 
الييعييلييم وامليييهيييارات العملية،  احليي�ييسييول عييلييى 
ولي�ص فقط ال�سهادة، مبينا اأن ال�سبيل اإلى 
حتقيق ذلك يتمثل يف التفاين يف احل�سول 
عييلييى املييعييلييوميية وبييخييا�ييسيية خيييالل اليي�ييسيينييوات 
الأولييييى، مييوؤكييدا اأن املييرحييليية الأولييييى متثل 
التاأ�سي�ص الأمثل الذي �سوف ي�سهل جتاوز 

املراحل الأخرة بكل �سهولة وثقة.

حدثنا عن جتربتك مع البتعاث 
وتاأثريه يف م�ستقبلك؟ 

اأحد  ميثل  البتعاث  فر�سة  على  احل�سول 
اأهييييداف الييطييالييب اجلييامييعييي اأثيينيياء مرحلة 
البكالوريو�ص؛ لذلك يبداأ الإعداد خلو�ص 
هذه احلقبة من ال�سنوات الأويل للمرحلة 
هديف  احلمد،  وهلل  حتقق،  وقييد  اجلامعية، 
ميين خيييالل حيي�ييسييويل عييلييى فيير�ييسيية خلو�ص 
جتييربيية ثييرييية وفييريييدة يف حييييياتييي العلمية 
واخليييا�يييسييية، واأحيييييد اأهييييييداف البيييتيييعييياث هو 
احل�سول علي العلم وال�سهادة ولكن هناك 
ال�سخ�سية  ك�سقل  مهمة  اأخييييرى  اأهيييدافيييا 
يتطلب  عندما  التفكر  طريقة  وتييكييوييين 
الأمر فهم م�سكلة معينة واإيجاد حلول لها. 
ومن الأهداف اأي�سا تكوين �سبكة من 

الييعييالقييات والييتييعيياون مييع اجلييهييات العلمية 
يف جمييييال الييتييخيي�ييسيي�ييص، واكييتيي�ييسيياب مييهييارة 
ما،  م�سكلة  ملعاجلة  بحثية  م�ساريع  اإيجاد 
اأييي�ييسييا خييو�ييص جتييربيية العمل  وا�ييسييتييطييعييت 
بيي�ييسييفييتييي عيي�ييسييو هيييييئيية تييدرييي�ييص بييعييدد من 
اجلييامييعييات يف بلد البييتييعيياث، وهيييذا اأ�ييسيياف 

يل  قيما ومهارات �سرورية. 

وماذا عن جمال تخ�س�سك؟
ابييتييعييثييت لييدرا�ييسيية امليياجيي�ييسييتيير والييدكييتييوراه 
من  وهييو  الب�سري،  الت�سريح  تخ�س�ص  يف 
وبييالأخيي�ييص  اجلييامييعييييية،  التخ�س�سات  اأهيييم 
اأع�ساء  وجييود  يندر  الطب، حيث  كليات  يف 
هيييييئيية تييدرييي�ييص مييين اأبييينييياء اليييوطييين يف هييذا 

التخ�س�ص.
ويييغييطييي الييتيي�ييسييريييح الييبيي�ييسييري جييوانييب 
فهو  الييطييب،  جمييييالت  يف  خمتلفة  علمية 
بالإ�سافة اإلى تدري�سه لطالب التخ�س�سات 
اليييطيييبييييييية، ييييركيييز وييييهيييتيييم كيييذليييك بيييياإجييييراء 
الأبيييحييياث الييطييبييييية الييدقيييييقيية كييالأمييرا�ييص 

الع�سبية واأبحاث اخلاليا اجلذعية.

ما الفوائد التي جنيتها
من الدرا�سة باخلارج؟

مهمة  بفوائد  املبتعث  على  يعود  البتعاث 
ال�سخ�سي،  اأو  العلمي  امل�ستوي  على  �سواء 
فبالإ�سافة اإلى اكت�ساب املهارات ال�سرورية 
املبتعث  ُيك�سب  فاإنه  التخ�س�ص،  جمييال  يف 

فيير�ييسيية ليينييقييل الييتييجييارب اليينيياجييحيية يف بلد 
البتعاث والعمل على تطبيقها عند العودة 
امليينيياهييج اجلامعية،  تييطييوييير  لييلييوطيين، مييثييل 
العلوم  نقل  يف  الناجحة  الييطييرق  وتفعيل 
للطالب اجلامعي بطرق علمية ذات جودة 

عالية. 
العمل  ل�ساحبه  البييتييعيياث  يتيح  كما 
�ييسييميين جميييميييوعيييات غييير مييياأليييوفييية، وهيييذا 
بيئات  يف  والتاأقلم  التكيف  مهارات  ُيك�سبه 
فر�سة  اأييي�ييسيياً  للمبتعث  وتيييتييياح  خمييتييلييفيية، 

للقيام ببع�ص الأعمال مثل التطوع.

حدثنا عن اآلية توا�سلكم
مع جامعة امللك خالد؟

التوا�سل مع اجلامعة يقت�سر على بع�ص 

الزيارات خالل الإجازات ال�سنوية وكذلك 
الربيد  طريق  من  والأق�سام  الإدارات  مع 
وعلى  الهاتفي.  الت�سال  اأو  الإلييكييرتوين 
امليي�ييسييتييوى اليي�ييسييخيي�ييسييي فيييياإن تييوا�ييسييلييي مع 
اجلامعة جيد، لكن التوا�سل ب�سفة عامة 
يف  امل�ستقبل  يف  اأكييير  تفعيل  اإليييى  يييحييتيياج 
الأمييور اخلا�سة من خالل تطوير  بع�ص 

وحتديث مواقع الكليات على النرتنت.

كيف عاي�ست الغربة بعيدا
عن الأهل والأ�سدقاء؟

البعد عن الأهل والأ�سدقاء والعي�ص خارج 
تواجه  التي  التحديات  اأحد  الوطن ميثل 
املييبييتييعييث، وبييخييا�ييسيية يف بيييدايييية البييتييعيياث، 
ولكن هذه التحديات تتال�سى بعد تكوين 
اأ�يييسيييدقييياء جييييدد والنييييدميييياج ميييع املجتمع 
املبتعث  التزامات  بازدياد  املحيط، وكذلك 
وبخا�سة  الطالبية،  لالأندية  والن�سمام 
النادي ال�سعودي، فالتطوع للعمل فيه اأمر 

اإيجابي يخفف هموم الغربة.

وماذا عن التوا�سل
بني املبتعثني اأثناء الدرا�سة؟

تييوا�ييسييل يييبييعييث بيييالعيييتيييزاز، فيياجلييميييييع يد 
واحييييييدة، وقيييرييييب بييعيي�ييسييهييم مييين بييعيي�ييص يف 
�سبه  بيننا  والييتييوا�ييسييل  اليييظيييروف،  جميع 
ييييوميييي عيييليييى ميي�ييسييتييوى الأفيييييييييراد وبيي�ييسييكييل 
اأ�ييسييبييوعييي بييني طييالب اجلييامييعيية الييواحييدة، 
والأهيييييييم اليييتيييوا�يييسيييل بيييني اأفيييييييراد عييائييالت 

البمتعثني واأبنائهم.

�سف  لنا م�ستوى
املبتعثني ال�سعوديني درا�سيا؟

مبتعثي  وبخا�سة  ال�سعوديون  املبتعثون 
كييل يف  كييان لهم ح�سور مميز  اجلييامييعييات 
جمال تخ�س�سه، وبع�ص املبتعثني ناف�سوا 
وجتاوزوا يف بع�ص الأحيان نظراءهم من 
الطالب الأجانب، وهذا الأمر اأ�سهم كثرا 

يف اإبراز هوية املبتعث ال�سعودي.

ما الطرق التي ت�سهل
للمبتعث التفاعل اإيجابا

مع املجتمع اجلديد؟
مع  والييتييداخييل  للتفاعل  فر�سة  البييتييعيياث 
املجتمعات الأخرى يف بلد البتعاث،  ولكي 
يتفاعل املبتعث مع هذه املجتمعات فليزمه 
التكيف مع عاداتها، ويف الوقت نف�سه عدم 
واملجتمع  العربي  امل�سلم  اأخالقيات  جتاوز 
ميييار�ييص  اأن  للمبتعث  وميييكيين  اليي�ييسييعييودي، 
كاملة  بحرية  واملدنية  الدينية  معتقداته 
واإييي�ييسيياح ذلييك مليين هييم حييولييه، كما ميكنه 
الإ�سهام ب�سكل اإيجابي يف املجتمع املحيط 
وامل�ساركة  التطوعي  العمل  طريق  عن  به 
يف الأعييمييال اخلييرييية، وكذلك عن طريق 
ن�ساطها  وتفعيل  طالبية  جمعيات  اإن�ساء 

يف خدمة الطالب اجلامعيني.

ن�سيحة للمقبلني على البتعاث؟
الأ�ييسييا�ييسييي لكل  اليييهيييدف  يييكييون  اأن  يييجييب 
وامليييهيييارات  الييعييلييم  عييلييى  مبتعث احليي�ييسييول 
الييعييمييلييييية ولييييييي�يييص فيييقيييط احلييي�يييسيييول عييلييى 
ال�سهادة؛ لذا اأن�سح بالتفاين يف احل�سول 
على املعلومة وبخا�سة يف ال�سنوات الأولى 
املييرحييليية متثل  اإن هيييذه  اإذ  ميين البييتييعيياث، 
التاأ�سي�ص الأمثل الذي �سوف ي�سهل جتاوز 

املراحل الأخرى بكل �سهولة وثقة.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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جامعات سعودية

للمناهج  الييتييعييليييييم  وزارة  وكيييييل  افييتييتييح 
واليييرباميييج الييرتبييوييية الييدكييتييور حممد 
التدريبي  الييربنييامييج  اأخييييرا،  احلييارثييي، 
املدر�سي،  للكتاب  القيا�سية  للموا�سفات 
للخدمات  تطوير  �سركة  تنفذه  اليييذي 
التقيي�ص  بال�سراكة مع هيئة  التعليمية 
لييييدول جمييليي�ييص الييتييعيياون لييييدول اخلليج 
الإدارة  ميينيي�ييسييوبييي  مبيي�ييسيياركيية  الييعييربييييية، 
)بنني  التعليم  بيييوزارة  للمناهج  العامة 

وبنات(، وعدد من من�سوبي ال�سركة.
الربنامج على مدى يومني  وقييدم 
هيئة  عيين  ونييبييذة  »التقيي�ص«  بييي  تعريفا 
الييتييقيييييييي�ييص لييييييدول جمييليي�ييص اليييتيييعييياون، 
وامليييوا�يييسيييفيييات الييقيييييا�ييسييييية واآلييييييييية عمل 

الييلييجييان الييفيينييييية اخلييليييييجييييية واملييطييابييقيية 
واملقايي�ص، ودور  والعتماد، واملختربات 
الوطني  القت�ساد  تعزيز  يف  التقيي�ص 
وتيي�ييسييهيييييل اليييتيييبيييادل اليييتيييجييياري الييبييييينييي 
امل�ستهلك  و�ييسييالميية  و�ييسييحيية  واليييييدويل 
واملنتجات  ال�سلع  اأمثلة عن  مع  والبيئة 
لال�سرتاطات  املطابقة  وغيير  املطابقة 
اليي�ييسييحيية  واأثييييييرهييييييا يف  وامليييييوا�يييييسيييييفيييييات 

وال�سالمة والبيئة.
كما ا�ستعر�ص بع�ص جتارب الدول 
التعليم،  يف  التقيي�ص  جمال  يف  الرائدة 
اإدراجييهييا يف  التي مت  واملحتويات  وامليييواد 
امليينيياهييج لييدى بع�ص اليييدول الييرائييدة يف 

هذا املجال.

افتتاح البرنامج التدريبي 
للمواصفات القياسية للكتاب ندوة توصي بترسيخ مفهوم األمن الشامل 

املعا�سرة  العزيز للح�سبة وتطبيقاتها  امللك عبد اهلل بن عبد  امللك �سعود ممثلة بكر�سي  اأقامت جامعة 
املحت�سب لال�ست�سيارات، ندوة بعنوان:  الإ�سالمية بكلية الرتبية، وبال�سراكة مع مركز  الدرا�سات  بق�سم 

»الأمن ال�سامل �سراكة وتكامل«. 
واأو�سى امل�ساركون برت�سيخ مفهوم الأمن ال�سامل الذي يعد اأ�سا�سا ل�سعرة الأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، وتعزيز مبداأ ال�سراكة والتكامل بني اجلهات املعنية بحفظ الأمن مبفهومه ال�سامل ملا له من 
اأهمية ا�ست�سعار اجلانب التعبدي يف عمل الأفراد  الأثر البالغ يف حتقيق امل�سالح املتنوعة، واحلث على 
يف القطاعات املعنية، والعمل على تعزيز الدور امل�سرتك بني القطاعات احلكومية واملجتمع ملواجهة ما 
يهدد اأمن الوطن من خماطر خمالفة ال�سريعة الإ�سالمية؛ �سواء يف جانب الغلو والت�سدد اأو التفريط 

والت�ساهل.
ونادى امل�ساركون اأي�سا ب�سرورة العناية بالربامج التعليمية والتدريبية املوجهة ملوظفي القطاعات 
احلكومية، التي تهدف لتعزيز مفهوم الأمن ال�سامل وقيمه، كما دعوا اإلى الهتمام بالر�سائل اجلامعية 
والق�سايا  املفاهيم  تدعم  التي  البحوث  ومييراكييز  العلمية  الكرا�سي  من  املقدمة  البحثية  وامل�سروعات 

املتعلقة بالأمن ال�سامل.
و�سدد املجتمعون على �سرورة تعزيز الوعي بامل�سوؤولية امل�سرتكة نحو الأمن ال�سامل ومواجهة كل ما 
يوؤدي لالإخالل به من اأفكار �سالة وتوجهات منحرفة، ودعوة اجلهات املعنية لتو�سيع دائرة التوا�سل مع 
اجلمهور وتكثيف الإعالن عن اجلهود الكبرية التي تقوم بها لتحقيق الأمن ال�سامل للمجتمع، وا�ستمرار 

التفاعل مع برامج »م�سروع الأمن ال�سامل: �سراكة وتكامل« خالل املرحلة التنفيذية املقبلة.
كما دعوا املوؤ�س�سات املانحة والقطاعات اخلا�سة ورجال الأعمال اإلى دعم برامج املرحلة التنفيذية 
مل�سروع الأمن ال�سامل: �سراكة وتكامل، وت�سكيل فريق لتفعيل برامج امل�سروع بع�سوية كر�سي امللك عبد 
املحت�سب لال�ست�سارات، واجلهات احلكومية  املعا�سرة، ومركز  العزيز للح�سبة وتطبيقاتها  اهلل بن عبد 
للمملكة  ال�سامل  الأميين  يحقق  ملا  املعززة  بر�سالتها  القيام  على  الإعييالم  و�سائل  جميع  وحييث  امل�ساركة، 

العربية ال�سعودية.

»المؤسس« توقف برامج
الدراسات العليا الخاصة 

اأعلنت جامعة امللك عبدالعزيز، عرب املوقع الإلكرتوين الر�سمي لعمادة الدرا�سات العليا، اإيقاف القبول 
هذه  لت�سغيل  الكايف  املييايل  الدعم  توافر  لعدم  وذلييك  )التنفيذية(،  اخلا�سة  العليا  الدرا�سات  برامج  يف 
الربامج، لكون ت�سغيلها يتم خارج اأوقات الدوام الر�سمي.  واأكدت العمادة متكني املتقدمني لهذه الربامج 

من تعديل رغبتهم عرب بوابة القبول.

األمير مشعل يرعى
المؤتمر 16 للجمعية التاريخية السعودية 

رعى اأمر منطقة احلدود ال�سمالية، الأمر الدكتور م�سعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن م�ساعد، اأخرا، 
املوؤمتر 16 الذي تقيمه اجلمعية التاريخية ال�سعودية وت�ست�سيفه جامعة احلدود ال�سمالية.

واأو�سح الدكتور �سعيد القحطاين الذي يراأ�ص اجلمعية اأنها �سعت اإلى التوا�سل مع املوؤ�س�سات العلمية 
والبحثية واجلامعات ال�سعودية وعقدت ال�سراكات معها. ثم األقى الدكتور نا�سر احلازمي كلمة امل�ساركني 
وامل�ساركات يف املوؤمتر، م�سريا اإلى اأن هذا اللقاء العلمي ياأتي يف ظروف مغايرة واأحداث تاريخية تقف فيها 

بالدنا بكل اأبنائها وتاريخها وموروثها درعا �سامدا و�سياجا منيعا يذود عن حدود هذا الوطن.
عقب ذلك، األقى اأمر احلدود ال�سمالية كلمة رحب فيها باجلميع، وقال: »اأحييكم يف ثغر من ثغور 
الوطن يف منطقة احلدود ال�سمالية بوابة اململكة، تنطلق اأهميته من اأهمية موقعه ال�سرتاتيجي كمنطقة 
ت�سل اخلليج العربي ببالد ال�سام والبحر الأحمر«، م�سرا اإلى اأنها كانت تاريخيا منطقة عبور من بالد 

العراق واأوا�سط اآ�سيا وال�سام اإلى احلج، م�ست�سهدا بدرب زبيدة التاريخي.

»المجمعة« تدشن خطتها االستراتيجية الثانية
اأن اخلطة ال�سرتاتيجية الأولييى للجامعة قد حققت  اأكد مدير جامعة املجمعة  الدكتور خالد املقرن 

جميع اأهدافها بل اإنها جتاوزت بف�سل اهلل الأهداف والطموحات املر�سومة لها، ح�سب قوله.
واأ�ساف عقب تد�سينه اخلطة ال�سرتاتيجية الثانية 1440 )2020م(: »اإن ذلك يعود بعد توفيق اهلل 
عز وجل اإلى اأمرين اأ�سا�سيني هما: الدعم الكبر غر املحدود من القيادة الكرمية، ثم رجال اجلامعة يف 
كل اإداراتها وعماداتها وكلياتها حتى اأ�سبحت اخلطة الأولى للجامعة مرجعية لآفاق يف التعليم العايل 

ومرجعية لكثر من اجلامعات«.
اليوم مت  التي مت تد�سينها  الثانية  اأجنبي، ويف  الأولييى كان لدينا حمكم  املقرن: »يف اخلطة  وتابع 
العتماد على اإمكانيات اجلامعة اإعدادا وحتكيما ملا متلكه من قيادات متمكنة واإمكانيات كبرة«، م�سرا 

اإلى اأن لدى اجلامعة 120 ع�سو تدري�ص يحملون �سهادة الدكتوراه من اأعرق اجلامعات العاملية.
من جهته، اأ�ساد رئي�ص جلنة اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية الثانية الدكتور حممد الركبان يف كلمته 
اأثناء احلفل، مبا و�سلت اإليه اجلامعة من جناحات واإجنازات، م�سيفا اأنها قامت منذ اليوم الأول على 
البناء املوؤ�س�سي، فكونت خطتها الأولى لت�سكل مدار م�سرة اجلامعة يف ال�سنوات الثالث الأولى،  لفتا 

اإلى اأنها حققت خطوات كبرة بتلك اخلطة.
بالبدء يف  النهاية، حتى وجه مدير اجلامعة  الأولييى  �سارفت مرحلة اخلطة  اأنه ما  الركبان  وذكر 
العمل على الثانية 1440 )2020م( حيث بداأ فريق عمل اإعدادها مبراجعة اخلطة ال�سرتاتيجية الأولى، 
التنموية  العايل ومراجعة اخلطط  التعليم  العاملية يف  التوجهات  ا�ستعرا�ص  فيها، مع  الإجنيياز  وما مت 
واملخت�سني  اآراء اخلرباء  وا�ستطالع  العام  والتعليم  العايل  والتعليم  املناظرة  للبلد، وخطط اجلامعات 

وامل�ستفيدين من م�سروع جامعة املجمعة.

الثاين  اليييييوم  الييربنييامييج يف  وتخلل   
بيينيياء مييهييارات  ور�ييسيية عييمييل ا�ستملت عييلييى 
يف  امل�ساركني  لييدى  التقيي�ص  موا�سفات 
عملية  وتطبيقات  املدر�سي،  الكتاب  بناء 
على بناء مناذج للوحدات الدرا�سية وفقاً 
لييلييمييوا�ييسييفييات الييقيييييا�ييسييييية يف بيينيياء الييكييتيياب 
املييدر�ييسييي، واإجييييييراء حتييليييييل لأحييييد الكتب 

املدر�سية بناء على املوا�سفات القيا�سية.
يذكر اأن الربنامج يعنى بالتعرف 
كما  الييتييعييليييييم  يف  التقيي�ص  اآلييييية  عييلييى 
تطبيقات  امليي�ييسيياركييني  لإكيي�ييسيياب  ي�سعى 
عيييميييلييييييية يف بيييينيييياء منيييييييياذج ليييليييوحيييدات 
القيا�سية  للموا�سفات  وفقا  الدرا�سية 

يف بناء الكتاب املدر�سي .

مع  بالتعاون  الأعييمييال  اإدارة  كلية  نظمت 
عيييميييادة �ييييسييييوؤون اليييطيييالب بييجييامييعيية املييلييك 
فييييي�ييسييل، ييييوميييا ثييقييافيييييا مييفييتييوحييا، �سمن 
بييرنيياجمييهييا الييثييقييايف الأ�ييسييبييوعييي املييتييجييدد 

للف�سل الدرا�سي اجلامعي احلايل.
حممد  الدكتور  الكلية،  عميد  واأكيييد 
اأن الييفييعييالييييية اليييتيييي تيييقيييام يف  الييي�يييسيييقييياوي، 
مت�سقة مع بطولت  جيياءت  الثاين،  عامها 
بو�سع  احلييزم،  عا�سفة  �سهداء  وت�سحيات 

الذين  لوحة �سخمة ت�سم �سور عدد من 
قدموا اأرواحهم فداء للوطن، لنوؤكد اأنهم 
هذه  تيياريييخ  يف  رميييزا  و�سيظلون  قلوبنا  يف 
البالد املباركة تذكرهم الأجيال جيال بعد 
جيل، ف�سال عن توعية الطالب بالنتماء 

الوطني.
من جهته، اأو�سح امل�سرف على تنظيم 
املييفييتييوح، املحا�سر  الييثييقييايف  اليييييوم  فييعييالييييية 
الأعيييميييال،  اإدارة  بييكييلييييية  القييتيي�ييسيياد  بييقيي�ييسييم 

جامعة فيصل تتباهى
بصور شهداء »عاصفة الحزم«

عبداللطيف ال�سماعيل، اأن الفعالية �سملت 
معر�سا لنادي الفنون بالكلية �سم لوحات 
فنية لعدد من الطالب والطالبات، وق�سم 
الت�سوير  ق�سم  وفييعييالييييية  الييعييربييي،  اخليييط 
الييييفييييوتييييوغييييرايف والييير�يييسيييم احليييييي واحلييييير، 
�سم  امل�ستعمل  الكتاب  معر�ص  اإلى  اإ�سافة 
جمموعة من الكتب مت جمعها من اأع�ساء 
وعر�ست  الكلية،  وطلبة  التدري�ص  هيئة 

للبيع باأ�سعار ت�سجيعية تعميماً للفائدة.
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أكسفورد تسلك درب 
اقتصاد الخوارزميات

موقع جامعة أكسفورد

 Mind Foundry اليييعيييقيييول«  »ميي�ييسييبييك 
هكذا اأطلقت  جامعة اأك�سفورد هذا ال�سم 
الييغييريييب ميين نييوعييه عييلييى اأحييييد مييراكييزهييا 
الإبيييداعييييييية اليييتيييي و�ييسييعييت قيييدميييا لييهييا يف 
تيياريييخ اأكيي�ييسييفييورد، واملييقيي�ييسييود هييو العقول 

ال�سطناعية.
برجميات  تطوير  املييركييز  و�سيتولى 
تيي�ييسيياعييد اليي�ييسييركييات عييلييى حيييل امليي�ييسييكييالت 
العنان  اإطيييالق  خييالل  ميين  تواجهها  التي 
طريق  ميين  الييبيييييانييات  خييبييايييا  ل�ستك�ساف 
لييغييواريييتييمييات  اأو  ا�ييسييتييخييدام خيييوارزميييييييات 
ل  م�سكالت  حلل  متقدمة  اآلية  تعليمية 
ي�ستطيع حلها اإل فريق علمي متخ�س�ص 

يف البيانات. 
جنيه  مييليييييون   1.2 املييركييز  وخ�س�ص 
قبل  ميين  التاأ�سي�ص  لتمويل  اإ�ييسييرتلييييينييي 
اأك�سفورد  و�سركة  الأهييليييييني  امل�ستثمرين 

لييييالإبييييداع الييعييلييمييي مييين اأجيييييل دعييييم هييذه 
تقوم  التقنية  وهيييذه  جتيييارييييا.    التقنية 
متقدمة  فنية  واأ�ساليب  خوارزميات  على 
طورها الربوفي�سور يف اجلامعة »�ستيفان 
اأك�سفورد  اأبحاث  مركز  ومدير  روبرت�ص« 
باأن  علماً  اأ�سبورن«،  »مايكل  الربوف�سيور 

املركز يتبع ق�سم علوم الهند�سة.
و�ييسيييييعييتييمييد ميي�ييسييبييك اليييعيييقيييول عييلييى 
خربات بحثية علمية مرتاكمة، ا�ستلهمت 
مييين عيييقيييود ا�ييسييتيي�ييسييارييية جتييييارييييية، داميييت 
اأكيير ميين 25 عييامييا، قييام بها فريق علمي 
متخ�س�ص من ق�سم هند�سة املعلومات يف 

اجلامعة. 
قال  املييركييز،  على  تعليقه  معر�ص  يف 
جناح  يعتمد  ع�سر  يف  »نعي�ص  روبرت�ص: 
ب�سكل  والتقنية  العلوم  وتقدم  ال�سركات 
كييبيير عييلييى الييتييحييليييييل اليي�ييسييريييع والييدقيييييق 
التقدم  هييذا  مثل  قيييييادة  ولييكيين  للبيانات، 
يف خيي�ييسييم طيييوفيييان الييبيييييانييات اأميييير يييفييوق 

ناهيك  اإدارتييييه؛  على  احلا�سوبية  الييقييدرة 
عن التعامل معه. بالفعل نعي�ص يف ع�سر 
ع�سر  لي�ص  اأنييه  بيد  ال�سخمة،  املعلومات 

الب�سرة النافدة.
هذه  حتويل  العقول  م�سبك  ومهمة 
للتطبيق  قييابييليية  بيي�ييسييرة  اإلييييى  الييبيييييانييات 
تطبيقها  اأنيييهيييا ميييكيين  الييعييمييلييي؛ مبييعيينييى 
اأعييمييال  بيئة  يف  تييقييدم  تييو�ييسيييييات  �سكل  يف 
جتارية حقيقية، اأو كتحذير من م�سكالت 
ال�سيانة  متطلبات  لتحديد  اأو  حمتملة، 

يف النظم ال�سناعية.
والأ�ييييسيييياليييييييييب اليييفييينييييييية الييتييعييليييييمييييية 
الييتييي تيي�ييسييتييخييدم يف اآليييية ميي�ييسييبييك الييعييقييول 
ا�ستخدمتها �سركات كربى تعمل يف جمال 
الييطيياقيية واخليييدميييات املييالييييية والييهيينييد�ييسيية 
والت�سنيع مبا فيها »بي اإيه اإي �سي�ستمز« 
و »رولز روي�ص« و »�سانتو�ص«، وهو الأمر 
الذي دعا �سركة »رولزروي�ص« اإلى تقدمي 
جيييائيييزة رئييييي�ييص اليي�ييسييركيية ليييالإبيييداع الفني 

�سركة  منحت  وكذلك  اأك�سفورد،  لباحثي 
»بي اإيه اإي �سيتمز« جائزة مدير ال�سركة، 
للباحثني يف  املوؤثرة«  للتحديات  و«غوغل 

جامعة اأك�سفورد.
وان�سم للعمل �سمن الفريق، املدير 
القادم من �سركة  بييوول،  دافيد  التنفيذي 
»اآي  و�سركة  البيانات  لتحليل  »اآيجنتو« 
وقييال  لييلييبيييييانييات.  املييتييوقييع  للتحليل  فيييور« 
العقول  م�سبك  يف  العمل  »يييوفيير  بيييوول: 
فيير�ييسيية مييواتييييية لييلييعييمييل ميييع كييوكييبيية من 

اأف�سل املواهب يف اآليات التعلم«. 
وبييييدورهييييا عييقييبييت الييعيي�ييسييو امليينييتييدب 
نايلور«  »ليينييدا  اإنوفا�سن«  »اآيييزيييز  ل�سركة 
وقالت:  »تعد اأك�سفورد اأحد اأكرب موؤ�س�سات 
اأن  ونييتييوقييع  الييعييامل.  الييبيييييانييات يف  حتليل 
ميي�ييسييبييك الييعييقييول �ييسيييييكييون يف طييليييييعيية ما 
اأي  اخلييوارزميييييات«؛  »القت�ساد  بييي  ي�سمى 
بيانات  لإدارة  الييلييوغيياريييتييمييات  ا�ييسييتييخييدام 

وتوجيه �سناعة القرار.«

الجامعات 
األسترالية تطلق 

نظاما لتتبع أبحاث 
علمائها 

يونيفرسيتي وورلد نيوز

لتحالف  الن�سمام  على  اأ�سرتاليا  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  كريات  اتفقت 
تطبيق نظام هوية الباحثني وامل�سهمني املفتوحة، على اأمل اأن تزيد من روؤية 
ال�ستك�سافات املذهلة التي يتو�سل اإليها الباحثون يف  اأ�سرتاليا البالغ عددهم 

) 47.000 باحثا(. 
النظام – املعروف اخت�سارا بيي ORCID، يوفر رقما تعريفيا لكل باحث، 
وميكن املوؤ�س�سات والباحثني من تتبع اأعمالهم يف اأي مكان يف العامل باأ�سره، 
اإطييالق  مع  تزامنا  املا�سي  فرباير   15 يف  الأ�سرتالية  املييبييادرة  اإطييالق  وجيياء 
اأ�سحاب براءات الخييرتاع، وكالهما �سي�سهل لقطاع ال�سناعة  قاعدة بيانات 

الأ�سرتايل مهمة البحث عن الباحث ذي  اخلربة ذات ال�سلة.   
وان�سمت املنظمات البحثية الأ�سرتالية  التي ت�سم 36 جامعة ومعهد 
الطبية  الأبييحيياث  الأ�ييسييرتالييييية و جمل�ص  الأبييحيياث  القلب، وجمل�ص  اأبييحيياث 

وال�سحية الوطني للتحالف اجلديد. 
ويييوفيير اليينييظييام رقييميياً خم�س�سا لييلييبيياحييثييني يييتيييييح لييهييم احلييفيياظ على 
املديرة  البحثي خالل عملهم. وعلى هذا علقت  ن�ساطهم  اأبحاثهم ومعرفة 
التنفيذية جلامعات اأ�سرتاليا »«بليندا روبن�سون«، قائلة: »اإنها مبادرة  رائعة 
وبييراءات الخرتاع  املفكرين  �سي�سهل جمع كوكبة من  الدولة؛ لأنه  لباحثي 
والدار�سات البحثية واملطبوعات واملنح يف مكان واحد بغ�ص النظر عن حمل 
عمل  الباحثني  وحمل اإقامتهم، مما �سيري روؤية ن�ساطهم العلمي وارتقاء 

مكانتهم العلمية«. 

التحدي العالمي
بتمييز  يتمثل  م�ستمرا  حتديا  باأ�سره  العامل  يف  والعلماء  الباحثون  يواجه 
ن  اأ�سماء م�سابهة. وهنا ميكنّ اأن�سطتهم البحثية عن نظرائهم ممن يحملون 
النظام اجلديد الباحثني والعلماء من اإرفاق هويتهم مع املادة املزمع اإجراء 
اأو  اأو الق�س�ص الإعالمية، و القتبا�سات،  اأو املواد،  البحث بها  مثل املعدات، 

التجارب ،اأو  براءات الخرتاع، اأو املفكرات، الخ.. 
النظم  من  وا�سعة  �سريحة  مع  والعلماء  الباحثون  يتعامل  وبالتاأكيد 
املعلوماتية  النظم  ميين  مييتييزايييد  عييدد  ومييع  العاملية،  التعليمية  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات 
البحثية، ومن ثم �سيكون اإدخال البيانات التقليدية م�سيعة للوقت لهم، وقد 

ي�سبب لهم قلياًل من الإحباط.
وهنا يلعب النظام دوره؛ فيقوم باإن�ساء �سجل فريد للباحثني وطريقة 
و�سيكون  باحث.  كل  مُبعِرفات  البحثية وخمرجاتها  الأن�سطة  لربط  �سفافة 
وقطاعات  متنوعة  تخ�س�سات  اإلييى  الو�سول  على  قييدرتييه  يف  فييريييدا  النظام 

بحثية وا�سعة وحدود وطنية مر�سومة.
خالل   من  بالبحث  الباحثني  لربط  حم��ور  باأنه  نف�سه  النظام  وي�سف 
دميييج مييعييرفييات اليينييظييام بييالأعييمييال الرئي�سة مييثييل حييفييظ الأبيييحييياث، وتييقييدمي 
فالنظام  الخييرتاع؛  بييراءات  وطلبات  عليها،  املوافق  والطلبات  املخطوطات، 
طريقة  ويوفر  الأن�سطة  لإدارة  الذكي  املعرف  على  للح�سول  �سجاًل  يوفر 

لتمكني املدخالت من التدقيق والعرتاف باملعرف املذي �سرتتبط به.
ويف ال�سياق ذاته،  ت�ستطيع اجلهات التعليمية اأن ت�سبح ع�سواً يف النظام 
حتديثات  وت�سلم  اليينييظييام،  �سجالت  وحتييديييث  بيياملييعييرفييات،  �سجالتها  بييربييط 

النظام، وت�سجيل موظفيها وطالبها للح�سول على املعرفات.

إطالق التحالف
والتدريب   التعليم  وزيييير  عيين   نيابًة  �سي�سلجا«،  »زد  ال�سيناتور  اأطييلييق 
»���س��ي��م��ون ب��رم��ن��غ��ه��ام«، الإط�����ار ال��ع��م��ل��ي ل��ل��ت��ح��ال��ف. وق��ال��ت روب��ن�����س��ون: »اإن 
اجلامعات  الوطنية منخرطة ب�سدة يف  تطوير هذه املبادرة؛  لأننا نعرتف 
باأهمية تو�سيع اأثر الأبحاث الأ�سرتالية.  وتنتهز اجلامعات الأ�سرتالية هذه 
لقطاع  قرباً  اأكيير  واإبداعاتها  العاملية  اأبحاثها  اأن جتعل  اأجييل   الفر�سة من 
هذه  من  رئي�سا  جييزءا  بالنظام  العمل  اأ�سحى  ثم  وميين  واملجتمع.  ال�سناعة 

اجلهود.« 
 وعلى ال�سعيد العاملي ي�سم  نظام ORCID حوايل مليوين معرف فعال. 
والعديد من الدول الأخرى، التي تتبع نظام التحالف بال�سراكة  مع اجلهات 
احلكومية، تطبقه على امل�ستوى الوطني ل الدويل. فعلى �سبيل املثال يوجد 
اإيطاليا 70 جامعة واأربعة مراكز بحثية كلها تتعاون حتت مظلة موؤمتر  يف 
ومعاهد  اجلامعات  لتقييم  الوطنية  والوكالة  الإيطالية  اجلامعات  عمداء 
اجلامعات  ميثل  رب��ح��ي   غ��ري  حت��ال��ف  »�سينيكا«،  تنفذه  م�سروع  يف  البحث 

واملعاهد البحثية ووزارة الرتبية والتعليم.
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لقطات
جنوب أفريقيا

قررت حكومة جنوب اأفريقيا 
تقدمي 16 مليار راند اأفريقي 
ليينييظييام الييتييعييليييييم اليييعيييايل يف 
اليييييبيييييالد طييييييييوال الييي�يييسييينيييوات 
الثالث املقبلة، ح�سبما اأعلن 
اأفريقيا  جنوب  مالية  وزييير 
»بييرافييني غيييوردان« يف كلمته 
عييين املييييوازنيييية حيييييث قييييال اإن 
احلييييكييييوميييية قييييييييررت تيييقيييدمي 
الييدعييم لتعوي�ص  مييزيييد ميين 
اجلامعات عن جتميد ر�سوم 
الييتييعييليييييم لييلييعييام الأكيييادمييييي 
ي�ساعد  ممييا   ،2016 احليييايل 
عيييليييى الييتييخييليي�ييص ميييين عيييبء 
اليييييديييييين عيييليييى اليييييطيييييالب يف 
ال�سابقة  الأكادميية  الأعييوام 
من 2013 حتى   2015 ح�سب 
»تيياميييز  �سحيفة  اأوردت  مييا 

ليف«.

إسكتلندا
اقييييييرتح تيييقيييريييير جيييدييييد عيين 
اليييييفيييييجيييييوة بييييييني اجلييينييي�يييسيييني 
اليييتيييعيييليييييييم اجلييييامييييعييييي يف  يف 
اإ�ييييسييييكييييتييييليييينييييدا بييييييييياأل تيي�ييسييمييح  
اجلييامييعييات لأكيييير ميين %75 
الييطييالب  اأو  الييطييالييبييات  مييين 
بيييدرا�يييسييية تييخيي�ييسيي�ييص واحييييد. 
واأعيييييلييييين جمييليي�ييص الييتييمييويييل 
تيييقيييريييير  يف  ال�يييسيييكيييتيييلييينيييدي 
عمل  »خطة  بعنوان  مبدئي 
الإجيييييييييراء  اأن  اجلييينييي�يييسيييني« 
اإعيييادة الييتييوازن يف  ميين �ساأنه 
اإذ اإن الطالب  التخ�س�سات؛ 
ييييهيييييييمييينيييون عييييلييييى درا�يييييسييييية 
والهند�سة  والتقنية  العلوم 
تهيمن  بينما  والريا�سيات، 
الييطييالييبييات عييلييى درا�ييسيية علم 
اليينييفيي�ييص وتيييدرييييب املييدر�ييسييني 
والييييدرا�ييييسييييات الجييتييميياعييييية 

والتمري�ص.

ألمانيا
يف  اليييتيييعيييليييييييم  ر�يييييسيييييوم  زادت 
اجلامعات الأمركية خم�سة 
عييام 1985 ول  اأ�ييسييعيياف منذ 
زالييييييت يف طيييييور اليييييزييييييادة يف 
اليييوقيييت اليييييذي تيييقيييدم اأملييانيييييا 
اليييتيييعيييليييييييم جميييييانيييييا لييييينييحييو 
اأمييييركييييي  طييييالييييب   10.000
ح�سب ما اعلنت  قناة » اإن بي 

�سي« الأمركية.
الأمليييييييان  اأن  والييي�يييسيييبيييب 
العمالة  ا�ستقطاب  يحاولون 
املهرة للبالد؛ ففي ال�سنوات 
املييا�ييسييييية مل جتد  الأخيييييييرة 
متقدمني  الأملانية  ال�سركات 
ل�سد وظائف �ساغرة ي�سغلها 
اأكيييفييياء نييتيييييجيية لييعييدم وجيييود 

متقدمني ذوي كفاءة.

جامعة شانغهاي جياو تونغ
Shanghai Jiao Tong University

والفنون، و250 برناجما يف املاج�ستر، 
املييهيينييي،   لييلييميياجيي�ييسييتيير  بييرنيياجمييا  و 20 

وبرناجمني للدكتوراه للمهنيني.
 

التعاون الدولي
اإثراء املواهب: 

• اأبرمت اجلامعة مذكرة تفاهم 
لإن�ساء  تك«  »باري�ص  مع  للتعاون 
كييلييييية لييلييمييهيينييد�ييسييني املييتييميييييزييين 
الييتييعييليييييم  وزارة  مييييع  بييياليييتيييعييياون 

الوطني الفرن�سية.
• اأبيييييرميييييت اتيييفييياقييييييية مييييع كييلييييية 
ميييييونيييييرتييييييال اليييفييينييييييية ليييتيييدرييييب 
اليييطيييالب عييلييى هيينييد�ييسيية املييالحيية 

اجلوية.

البحث العلمي:
• اأبييرمييت اجلييامييعيية اتييفيياقييييية مع 

معهد ما�سا�سو�ست�ص للتقنية.
للتعاون  اأبحاث  مركز  تاأ�سي�ص   •
الييييييدويل بيياليي�ييسييراكيية ميييع جييامييعيية 

»ت�سيبا« اليابانية.
• تاأ�سي�ص قاعدة للتعاون التقني 
والييعييلييمييي اليييييدويل بييالييتييعيياون مع 

جامعة »كارولين�سكا« يف ال�سويد.

التبادل الأكادميي الدويل: 
• الييفييائييز بييجييائييزة نييوبييل واأ�ييسييتيياذ 
القت�ساد »كري�ستوفر ب�ساردي�ص«.

اأفيي�ييسييل  تيياأ�ييسيي�ييسييت عيييام 1896، وتييعييد   •
جامعات ال�سني على الإطالق.

• حتى دي�سمرب 2015،  �سمت اجلامعة 
 13 و  علمية  مييوؤ�ييسيي�ييسيية   25 و  كييلييييية   29

م�ست�سفى.

الطالب
و   ،16.099 الييييييطييييييالب  عيييييييدد  ييييبيييليييغ 
19.632طييييالييييبييييا يف مييرحيية امليياجيي�ييسييتيير  

والدكتوراه، و 1721 طالبا دوليا.

المواهب
تيي�ييسييم اجلييامييعيية 2851 مييدر�ييسييا بيييدوام 
كييامييل ميينييهييم 872 اأ�ييسييتيياذا جييامييعيييييا، و 
اأ�ستاذا م�ساركا، و 18 ع�سوا من   1137
الأكيييادميييييييية اليي�ييسييييينييييية لييلييعييلييوم، و 22 
ع�سوا من الأكادميية نف�سها للهند�سة،  
و84 ميين بييرنييامييج امليييواهيييب اليي�ييسييابيية يف 
 116 و  ا،  اأ�ستاذا متميز   131 و  ال�سني، 
ل�سباب  الوطنية  ال�سني  بجائزة  فائزا 
العلماء املتميزين، و 31 من كبار علماء 
خطة  �سمن   يعملون  الييذييين  ال�سني 
973 بييرنيياجمييا حتيييت مييظييليية »بييرنييامييج 

تنمية الأبحاث الأ�سا�سية  يف ال�سني«.

التخصصات
للطالب  برناجما   63 اجلامعة  تدر�ص 
مييينيييهيييا تيي�ييسييعيية يف جميييييييالت رئييييي�ييسيية: 
والعلوم  والآداب  والقت�ساد  الييقييانييون 
والإدارة  والطب  والييزراعيية  والهند�سة 

• اليييفيييائيييز بيييجيييائيييزة »تيييرنييينيييغ« 
»جوهن هوبكروفت«.

• نائب مدير جامعة »كمربيدج« 
ال�سر »لزيك يورزويت�ص«.

• رئي�ص جامعة »كورنيل« »دافيد 
�سكورتون«.

�يييسييينيييغيييافيييورا  مييييدييييير جييياميييعييية   •
الوطنية »تان ت�سوره«.

التخصصات البينية
تعنى  اأن�ساأت اجلامعة مراكز ومعاهد 

بالتخ�س�سات البينية مثل:
والتقنية  العلوم  اأبحاث  معهد   •

امل�سغر والنانو.
• معهد علوم املالحة اجلوية.

• معهد اأبحاث الطاقة.
• مركز علوم الأحياء.

والييييعييييلييييوم  الآداب  مييييعييييهييييد   •
الإن�سانية.

• معهد الطب النتقايل.

خريجون
»جاجن  الأ�سبق  ال�سني  رئي�ص   •

زمني«
الييي�يييسيييكيييك احليييدييييديييية  وزيييييييير   •

الأ�سبق »دينغ غوانغني«.
»وانييغ   الأ�سبق  �سنغهاي  عمدة   •

داوهان«.
اليي�ييسييحيية يف احلييكييوميية  وزيييييير   •

احلالية »ت�سن زهو«.

إدارة المعلومات االعالمية
بداية عصر جديد

واأنييواعييهييا  خ�سائ�سها  بكل  الإعييالمييييية  املعلومة  اأ�سبحت  لقد 
والإدارة  الت�سير  الزاوية يف  الراهن حجر  املختلفة يف ع�سرنا 
والتنظيم يف جميع املوؤ�س�سات العاملية بتعدد اأ�سكالها ووظائفها 
ال�سليم والفعال بها  القرار  بالغة يف �سناعة  اأهمية  ملا لها  من 
واملحقق خلططها ال�سرتاتيجية، مما جعلها الركيزة الأ�سا�سية 
منظوماتها  بناء  يف  حاليا  املتقدمة  الييدول  عليها  تعتمد  التي 
تخ�س�سا  اإدارتييهييا  �سارت  كما   ، من�ساآتها  جميع  يف  املعلوماتية 
علميا يف اأقيي�ييسييام وكييليييييات الإعييييالم والتيي�ييسييال بييجييامييعيياتييهييا، له 
وي�ستقطب  اخلا�سة،  والتطبيقية  املنهجية  و�سوابطه  قواعده 

اهتمام الكثر من الطالب والطالبات.  
ح�سب  الإعييالمييييية  املعلومات  اإدارة  يف  التخ�س�ص  هييذا  اإن 
علمي غري موجود لالأ�سف ال�سديد يف اأغلب جامعاتنا العربية، 
مما اأدى الى النق�ص وال�سعف الذي ن�ساهده لدى العديد من 
التنظيمي  وت�سيرها  البطيء  �سريانها  يف  العربية  املوؤ�س�سات 
املنا�سبة،  القرارات  اتخاذ  اأثرا ب�سكل مبا�سر يف  اللذين  الييرديء 
ال��ت��ي تتعر�ص لها،  امل��ف��اج��ئ��ة  وامل���واق���ف  الأزم�����ات  وب��خ��ا���س��ة يف 
تتخبط  العربي  عاملنا  يف  الإعالمية  املعلومة  بذلك  واأ�سبحت 
الجتيياه  يف  ا�ستغاللها  دون  والإ�ساعات  والت�سليل  الفو�سى  يف 

ال�سحيح الذي يخدم املجتمع يف تنميته وتطوره وا�ستقراره.
املعلومات الإعالمية وغرها مع  اإنتاج  القدرة على  ت�سكل 
متتلكها  ناعمة  قييوة  مالئمة  علمية  ب�سفة  اإدارتييهييا  يف  التحكم 
املبادرة  زمييام  اأخييذ  املحوري يف  والييدول نظرا لدورها  املوؤ�س�سات 
وتوجيه حركة الأن�سطة والتغيري يف الأ�سواق املرتبطة مبختلف 
اإليه املفكر الأمركي  املجالت احليوية يف العامل، مثلما ي�سر 
»الفني توفلر« يف كتابه الذي يحمل عنوان »ال�سلطات اجليدة« 
واليييقيييوة يف املجتمع  اليي�ييسييلييطيية  اميييتيييالك  اأن  فيييييه  ييييوؤكيييد  واليييييذي 
الإعالمية  املعلومة  واإنتاج  بحيازة  مرتبط  الدولية  والأ�ييسييواق 
بكل اأ�سنافها، مما يبني اهتمام العامل الغربي بها واإعطاء مكانة 
معتربة لالت�سال ال�سرتاتيجي عرب الإدارة احلديثة واملتطورة 
ملختلف املعلومات الإعالمية يف التخطيط والتنفيذ ل�سيا�ساتها 
الأمنية   ، الجتماعية   ، القت�سادية   ، الثقافية   ، الإعييالمييييية 

وغرها.
وعييلييى هييييذا الأ�يييسيييا�يييص، يييجييب عييلييييينييا اأن نييوجييه اهييتييميياميينييا 
اإدارتها  اأو  اإنتاجها  �سواء يف  اأنواعها  بكل  الإعالمية  للمعلومات 
ندخلها  التي  اجلييديييدة  العلمية  التخ�س�سات  �سمن  وجنعلها 
والت�سال  الإعيييالم  وكليات  اأق�سام  يف  التعليمية  املناهج  �سمن 
مع  الييتييعييامييل  يف  جييديييدة  ملنطلقات  نييوؤ�ييسيي�ييص  حييتييى  جامعاتنا  يف 
املعلومة الإعالمية تكر�ص فهما �سحيحا لها وا�ستخداما يحقق 
العمل والإجناز على قواعد البيانات ال�سليمة التي ت�ساعد على 

الفعالية يف البناء والتطور.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ات
اء
فض

ثقافة

يَغْت َلُه َمْدُح املَِليِك اأحقُّ َما �سِ
ِعْنَد القِري�ص لآيلُء الأ�ْسَعاِر

َيا َخاِدَم احَلَرَمنْيَ َكْم َلَك ِمْن َيٍد
َفا�َسْت ِبَها الأْنَواُء يف الأقَطاِر

َيا َخاِدَم احَلَرَمنْيِ َيْرَعاَك الَِّذي
َماَء ُتَزاُن بالأْنَواِر َرَفَع ال�سَّ

اإِنَّا َلَن�ْسَهْد اإِنََّك املَِلُك الَِّذي
اأ�َسَر الُقلُوَب ِبَعْطِفِه املِْدَراِر

َيا اأينّها املِْلُك النِّذي َحاَز الُعال
ُفْقت  املُلوَك ِب�َساِدِق الإيثاِر

َو�َسَمْوَت َتْعُلو يِف اخَلاَلِئِق ِحْكمة
اأْنِعْم ِبَها ِمْن ِحْكَمِة الأْخَياَر

ْرَت �َسْم�ساً للُعال ُفْقَت الأناَم َف�سِ
اِر َو�َسَمْوَت َتْرُجو ِحْكمة الَغفَّ

َماُمُهْم فالُعْرُب اأنَت َحكيُمُهْم َواإِ
�َسلَماُن َخْرٍ �َسيُِّد الأْقَطاِر

يِطِهْم  اإِْن�َساُن َعنْيِ َخِليِجِهْم َوحُمِ
اَِنُع الأْقَداِر َيْرَعاَك ربِّي �سَ

ا املُُروَءُة َفْهَي داأُبَك داِئماً اأمَّ
وُد يِف الأْم�َساِر ِبَيَدْيَك َي�ْسِري اجْلُ

ُة ُعْقِدِه َماُن فاأنت ُدرَّ ا الزنّ اأمنّ
َما النا�ُص اإلنّ اأنَت يف الأْبَراِر

ل ِزْلَت َبْدَر التَّمِّ اأنَت ومَلْ َتَزْل
للنا�ِص َفْخراً يف ُدَنا الأْطَهاِر

ى اإّنَنا ها املَلُك املَُفدَّ يا اأيُّ
َنْدُعو لُكْم ِباللنّْيِل يِف الأ�ْسَحاِر

َيْحِميَك َربِّي يِف َنَهاٍر اأْو ُدَجى
َما �َساَءِت الأْقَماُر ِبالأْنَواِر

َرَمنْيِ َيا َخاِدَم احْلَ
د. محمد عبدالعزيز بسيوني

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد
جامعة الملك خالد

ْحَمُن َجلَّ َجاَلُلُه َيْكالأُكم الرَّ
َفْهَو امْلَُهْيِمُن َحاِفظ الأْخَياِر

َيا َربِّ َواْحَفَظ ِلْلِعَباِد َمِليَكَنا
َما َلَح َبْدٌر �َساِطُع الأْنَواِر

رُب الأْمَثاِل َي�ْسُمو َداِئماً ُهَو َم�سْ
يِف اْلَعامَلنَِي ِبِحْكَمِة الأْحَراِر

ُر اْلِكَناَنة �َسْعُبَها َيْرُجو َلُكْم ِم�سْ
اِر ُدْن َقهَّ راً َعزيزاً ِمن لَّ َن�سْ

ِجيَج اأَراُهُم ة َواحْلَ َوِجَباَل َمكَّ
ُعوَن ِلَعامِلِ الأ�ْسَراِر رَّ َيَت�سَ

ا امْلَِديَنة ُكلُّ �َسْهٍل اأْو ُرَبى اأمَّ
َوَكَذا َقَباُء َمَناِزُل الأْن�َساِر

ِل َخا�ِسٍع َيُدعوَن َربِّي يِف َتاأمُّ
َطَفى املُْخَتاِر ِمْن َفْي�ِص ُنوِر املُ�سْ

ُكْم َوُيِحيطُكْم ِبِرَعاَيٍة ِلَيُحفنّ
ِمْن ِعْنَد َربٍّ ُمْدِرِك الأْب�َساِر

َيْجِزيَك َربِّي َخْرَ َما َجاَزى ِبِه
َمِلكاً َكِرمياً َقاِبَل الأْعَذاِر

َوَعلْيَك يِف �ِسَنِة امْلََناِم َوَيَقَظٍة
ِمنَّا �َساَلٌم َعاِطُر الأْزَهاِر

ِهِذي ُكلَْيَماِتي الَِّتي اأْرُجو ِبَها
يباً َراِزَق الأْطَياِر َربًّا جُمِ

َتَفِديَك ُروِحي ِمْن َمِليٍك َقاِهٍر
َراِر ْعِب َوالأْعَداِء ِبالإ�سْ ِلل�سَّ

ِنيَعُكْم َتاهلِل َلْن َيْن�َسى الأَناُم �سَ
َرَمنْيِ َلْيَل َنَهاِر يِف ِخْدَمِة احْلَ
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ثقافة

لك اهلل يا محمد

د. أحمد التيهاني

منذ ر�سائله الن�سية التي كانت توقظ يف اللغة زواياها الغافية، ونحن 
نذهل من اأ�سلوب حممد الريدي املختلف، ونتحدث، يف غيابه، عن 
ده�ستنا من ال�سياقات اللغوية التي يزرع فيها الألفاظ، حتى ت�سبح 

ت من لغة غر التي نعرفها. العالقات بينها جديدة، وكاأنها ُقدنّ
يبتكر لالألفاظ معانيها  كان  الربيدي،  الراحل حممد  الكاتب 
القوالب  على  يعتمد  حييني  حتى  يبتكر  وهييو  �سياقاتها،  خييالل  ميين 
جديد  معنى  اإلييى  يتحول  نف�سه  القالب  اأن  ذلك  اجلاهزة؛  اللفظية 

من خالل ال�سياق املبتكر.
عن  اختلف  ال�سحفية،  ال��زاوي��ة  ال��ري��دي  حممد  كتب  وح��ني 
جميع الييكيياتييبييني، بيياعييتييميياده عييلييى اجلييمييل اليي�ييسييغييرة، ذات اليييدللت 
اأ�سعب واأعلى خ�سائ�ص املقالة احلديثة،  الكبرة، وتلك ال�سمة هي 

ف�سال عن ال�سخرية غر ال�سطحية التي ميزت بع�ص مقالته.
 لي�ص كل �ساخر عميقا وواعيا، اأما حممد الربيدي فهو ال�ساخر 
ت�سبه  العام  الفكري  اخلطل  من  �سخريته  اإن  حتى  الواعي،  العميق 
اإخفاءها،  املَكوينّ  حيياول  وكلما  جاهل،  اأو  اأحمق  كل  »نقرة«  يف  »كينّة« 
ظهرت مع كل »حالقة«، وبدت مع كل اإزالة »عمامة«، اإلى احلد الذي 
اأوقات  جعل اأحد املكويني ميار�ص ال�سراخ »التغريدي« الع�سوائي يف 
به  �سعر  الذي  »الكينّة«  اأمَل  النوم،  كلما حاول  يتذكر،  لأنه  متفاوتة؛ 

عند ن�سر املقال.
الدقيق  و�ييسييفييه  ميين  عيين ده�ستي  تييعييبييرا  اأجيييد  كييتييابيية، مل  ذات 
يا الربيدي«؛  عليك  وكييرب  »اهلل  الييدارجيية:  اجلملة  �سوى  لأحييدهييم، 
ها« ول ن�سل اإلى  ذلك اأنه بو�سفه ذاك اختزل جمال كثرة كنا »نعكنّ

م�ستوى »كينّة« حممد الربيدي التي اأ�سبهت و�سما يف رقبة »بعر«.
الربيدي ظاهرة كتابية، وعلى ال�ساعر الكاتب الباحث العالمة 
اليييذي قيييال يل ذات حييكييم ميييوؤدليييج، اأمييييام بييياب اليينييادي الأدبيييييي: »اأنييتييم 
اأن يتعلم موا�سع الهمزة املتطرفة، والفرق بني  عون الربيدي«،  تلمنّ
اآرائنا  على  يحكم  اأن  قبل  العلمية،  وال�سرقة  البحثي،  »التقمي�ص« 
يف حممد الربيدي بحكمه الذي �سمعه من دعيٍّ مثله، وهو يعرف 

. نف�سه، ويعرف اأ�ستاذه الدعينّ
حني كتب حممد الربيدي »الربفايل«، يف كتابه، ويف »ُجمعاتياته« 
ب�سحيفة ال�سرق، علنّمنا اأن ر�سم الهيئة الذهنية لالأ�سخا�ص يف اأذهان 
الأ�سخا�ص، يحتاج اإلى قدرتني: اإحداهما؛ لغوية، والربيدي اأبوها، 
والثانية؛ نف�سية، وهي بنته اأي�سا، ولذا اأن�سح كل من اأراد اأن يتعلم 
فن »الربوفايل« اأن يعود اإلى: »اأ�سماء على ورق الورد«، عله يجد اإلى 

الكتابة �سبيال.
يديه  اندلقُت بني  لأنني  عليم؛  به  فاأنا  الإن�سان،  الربيدي  اأمييا 
ومل  الإطيييالق،  على  الأمل  ذاك  باأ�سباب  بعدها  اأ�سعر  فلم  اأمل،  ذات 
الرغم من  اأجلي، على  من  �سيئاً  باأنه فعل  اخلييارق،  لنبله  ي�سعرين، 
يقيني باأنه فعل لأجلي كل �سيء، بعد اأن اآمن باأنني �سادق يف �سكواي، 
ق املتاأملني اإل متاأمل، فلك اهلل يا حممد.. لك اهلل يا حممد..  ول ي�سدنّ

لك اهلل يا حممد.

إذا عسعسَ 
الليل

الرياض الدولي للكتاب
ينطلق برسالة وفاء ألبطال الحزم

وتنفيذها يف تنظيمه بهدف الت�سهيل على 
دور الن�سر امل�ساركة ومنح فر�سة امل�ساركة 
لأكرب عدد من املتقدمني، وخدمة الزوار 

بكل ي�سر ومرونة. 
اليينيي�ييسيير على  دور  احلييييازمييييي،  وحييييثنّ 
الت�سجيل  وم��واع��ي��د  ب�����س��روط  الل���ت���زام 
الييوزارة  حددتها  التي  امل�ساركة  و�سوابط 
ون�سرتها يف املوقع الإلكرتوين، لفتاً اإلى 
اأن التقيد بها ي�سهل عملية الإجراءات من 

قبل املخت�سني.

ريشة الحزم
ممثلة  والإعيييييالم  الييثييقييافيية  وزارة  اأعييليينييت 
بوكالة الوزارة لل�سوؤون الثقافية بالتعاون 
للثقافة  ال�سعودية  العربية  اجلمعية  مع 
ت�سكيلياً  معر�ساً  اإقييامييتييهييا  عيين  والييفيينييون 

أحمد العياف 

حتييت رعيياييية خيييادم احلييرمييني ال�سريفني، 
�سعود،  اآل  الييعييزيييز  عبد  بيين  �سلمان  املييلييك 
تنطلق فعاليات معر�ص الريا�ص الدويل 
الأولى  جمادي   29 الأربعاء   2016 للكتاب 
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واملعار�ص،  للموؤمترات  الييدويل  الريا�ص 
م��ت��زام��ن��اً م���ع اإج������ازة م��ن��ت�����س��ف ال��ف�����س��ل 

الدرا�سي الثاين لهذا العام. 
املعر�ص،  على  العام  امل�سرف  واأو�سح 
اأكييمييلييت  اليييييييييوزارة  اأن  �يييسيييعيييود احليييييازميييييي، 
الثقايف  لتنظيم هذا احلدث  ا�ستعداداتها 
اأنها ت�سعى يف كل  ال�سنوي، مبيناً  الدويل 
باملعر�ص  اخلا�سة  الربامج  لتطوير  عييام 
واإدخيييييييييال اليييو�يييسيييائيييل الييتييقيينييييية احلييديييثيية 

بيييعييينيييوان: »ريييي�يييسييية احليييييييزم«، ييييهيييدف اإليييى 
الت�سكيليني  ميي�ييسيياركيية  ميين  جملة  عيير�ييص 
ال�سعوديني يف التعبر عن عا�سفة احلزم 
ال�سريفني،  احلرمني  خييادم  اأطلقها  التي 
حفظه اهلل، تلبية لنداء اأبناء اجلمهورية 
اليييييميينييييية، ودفييياعيييا عييين اليي�ييسييرعييييية فيها. 
و�سيفتتح معر�ص »ري�سة احلزم« بالتزامن 
مع معر�ص الريا�ص الدويل للكتاب الذي 

تنظمه الوزارة.

جائزة الكتاب السنوية
اأو�يييسيييحيييت اليييييييييوزارة اأنييييييه �ييسيييييتييم تييكييرمي 
ال�سنوية يف  الييكييتيياب  الييفييائييزييين يف جييائييزة 
عييامييهييا اليييرابيييع لييلييكييتييب الييي�يييسيييادرة خييالل 
العام 2015م يف خمتلف احلقول املعرفية 
لييليي�ييسييعييوديييني، ميين املييوؤلييفييني واملييوؤ�ييسيي�ييسييات 

الثقافية ودور الن�سر، يف افتتاح املعر�ص. 
اأننّ اجلييائييزة مُتنح لي10  اإلييى  واأ�ييسييارت 
كتب مطبوعة خالل هذا العام يف املجالت 
والفكرية  الدينية   « وفييروعييهييا  املختلفة 
والفل�سفية، اللغة والأدب، الفنون، العلوم 
العلوم  الجتماعية والرتبوية والنف�سية، 
القت�سادية  العلوم  والتطبيقية،  البحتة 
والإداري�������ة«، وي��ت��ق��ّدم ب��ال��ك��ت��اب امل��وؤل��ف اأو 
املكتبات  مثل  املعنية  اجلييهييات  اأو  النا�سر 
واجلييامييعييات ومييراكييز الأبييحيياث والأنييدييية 

الأدبية واجلمعيات وغرهم.
اأننّ من الأهييداف   واأو�سحت الييوزارة 
�سناعة  قواعد  اإر�ييسيياء  للجائزة  الرئي�سة 
الييييكييييتيييياب اليييي�ييييسييييعييييودي مييييين خييييييالل دعيييم 
املوؤلفني  وت�سجيع  املتمينّز  الكتاب  واإبيييراز 
ال�سعوديني على التاأليف الر�سني، موؤكدة 
للكتاب  فعلية  قيمة  ُت�سفي  اجلييائييزة  اأن 
والدولية،  املعرفية  الأ�سعدة  خمتلف  يف 
اإل���ى املناف�سة  ال�����س��ع��ودي  ب��امل��وؤل��ف  وت��دف��ع 
اجليييادة لإنييتيياج اأف�سل مييا لديه ميين قييدرة 
يرقى  علمية  وح�سيلة  واإبييداعييييية  بحثية 

بها الكتاب ال�سعودي.
عييلييمييييية  هيييينيييياك جلييينييية  اأن  وبييييييينيييت   
املخت�سني  ميين  جمموعة  ت�سم  للجائزة 
املعرفية  احل��ق��ول  خمتلف  يف  واخل����راء 
الفاح�سني  اإلى  الكتب  اإحالة  للعمل على 
ييمييني عييلييى مييراحييل عيييدة للو�سول  واملييحييكنّ
ا�ستحقاق  عيين  ل  مف�سنّ تقرير  اإعيييداد  اإلييى 
تلك الكتب اجلائزة وفق معاير تقييمية 

ة. حمددنّ

جناح المؤلفين السعوديين
الييريييا�ييص  مييعيير�ييص  اإدارة  خ�س�ست   كما 
للموؤلفني  جناحاً  2016م  للكتاب  الييدويل 
ال�سعوديني الأفراد الذين ل توجد لديهم 
دور ن�سر تتبنى موؤلفاتهم، وذلك لعر�سها 
قيمتها  وحت�سيل  املعر�ص  يف  وت�سويقها 
اليينييقييدييية لييهييم بييعييد اأن يييحييدد كييل عييار�ييص 

ال�سعر املنا�سب للبيع.
هييذا  اأن  املييعيير�ييص  اإدارة  واأو�ييسييحييت   
الثقافة  وزارة  من  ت�سجيعاً  ياأتي  اجلناح 
اأنواعها  بجميع  الكتب  ملوؤلفي  والإعيييالم 
بهذا  تقوم  ن�سر  دار  لديهم  لي�ص  الييذييين 
اإنيييتييياجيييهيييم، وهيييذه  مليييحيييدوديييية  اأو  الييييييدور 
اخلييييدميييية تيييتيييييييح اليييفييير�يييسييية لييلييمييوؤلييفييني 
املحفل  هيييذا  لييلييميي�ييسيياركيية يف  اليي�ييسييعييوديييني 
املوؤلفني  على  وا�سرتطت  الكبر.  الثقايف 
تييكييون  اأن  كييتييبييهييم  تيي�ييسييويييق  اليييراغيييبيييني يف 
والإعييييالم،  الثقافة  وزارة  ميين  مف�سوحة 
املييعيير�ييص،  اإدارة  اإلييييى  اإر�ييسييالييهييا  يييتييم  واأن 
اليييثيييالثييياء  ييييييوم  نيييهيييايييية  اأن  اإلييييييى  مييي�يييسيييرة 
املوافق 1437/5/28هييي �سيكون اآخر موعد 
ل�ستقبال الكتب ؛ ليت�سنى للمخت�سني يف 
الالزمة  الإجيييراءات  اإكمال  املعر�ص  اإدارة 

للعر�ص. 
اجلييوال  رقييم  املعر�ص  اإدارة  وحييددت 
الييطييلييبييات  ل�ييسييتييقييبييال   )0503000057(
وحتديد ا�سم املوؤلف وعناوين الكتب التي 
هاتفه  وعنوانه ورقم  عر�سها  يف  يرغب 
اليي�ييسييخيي�ييسييي، وتييعييبييئيية ا�ييسييتييمييارة الييبيييييانييات 
اخلا�سة على موقع املعر�ص اللكرتوين.

توقيع الكتب
قامت  املخت�سة  اللجنة  اأن  اإلييى  واأ�ييسييارت 
يف  الييراغييبييني  املتقدمني  بيييييانييات  بتدقيق 
املخ�س�سة  امليينيي�ييسييات  عييلييى  كتبهم  تييوقيييييع 

الن�سر،  ودور  املوؤلفني  املعر�ص، من  داخل 
اإ�سدارات  من  الكتاب  يكون  اأن  م�سرتطة 

عام )1436- 1437هي( ويف طبعته الأولى.

فريق شاب
التنفيذية الأخرى  املعر�ص  قل�ست جلان 
يتولى  اإلييى 16 جلنة، حيث  من 36 جلنة 
�ييسيياب  العام فريق  لييهييذا  املييعيير�ييص  اإدارة 
اأو ميين خارجها  بدءا  الييييوزارة  داخيييل  ميين 
مبييدييير املييعيير�ييص �ييسييعييد امليييحيييارب ورئييييي�ييص 

الرفاعي  خالد  الدكتور  الثقافية  اللجنة 
ورئي�سة جلنة جناح الطفل �سمرة ال�سجا 
الدحيه  اللجنة الإعالمية �سعيد  ورئي�ص 

الزهراين.

حساب تويتر
الدويل للكتاب  الريا�ص  خ�س�ص معر�ص 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  ح�سابا 
ملييعييرفيية    RyBookFair(( تييويييرت 

اأخبار املعر�ص مبا�سرة.

العدد 174  |  26 جمادى األولى 1437  |  06 مارس 2016



شركة معدات 
ثقيلة تنتج أول 

هاتف ذكي 
بكاميرا حرارية 

كاتربيلر  الييثييقيييييليية  امليييعيييدات  �ييسييركيية  اأعييليينييت 
 CAT الذكي  هاتفها  عن   CATERPILLAR
حيييراريييية  بيييكييياميييرا  اليييعيييامل  يف  الأول   S60

ومقاومة للماء.
املدجمة  احلييرارييية  الييكييامييرا  وت�سمح 
احل��الت  م��ن  كثري  يف  ال��ه��وات��ف  با�ستخدام 
لييقيييييا�ييص درجييية حييييرارة الأ�ييسييطييح والأجيييهيييزة 
املجردة  بالعني  تقا�ص  ل  التي  الكهربائية 
مييع الييقييدرة على الييروؤييية يف حييالت الظالم 
الييداميي�ييص اأو اليي�ييسييبيياب والييغييبييار واحليييرائيييق 

والكوارث.
الييقييفييازات  تييدعييم  بيي�ييسييا�ييسيية   S60 وزود 
ع�سوائي  و�ييسييول  وذاكيييرة  اأنيي�ييص،   4.7 بقيا�ص 
تخزين  م�ساحة  مييع  جيييييجييابييايييت   3 بحجم 
ت�سل اإلى 32 جيجابايت ودعم كامل ل�سبكات 

.4G LTE اجليل الرابع
CAT S60 يف  ال�سركة بعر�ص  و�ستقوم 
معر�ص موؤمتر اجلوال العاملي MWC  للعام 

احلايل مبدينة بر�سلونة الإ�سبانية.

قتال على سقف 
الخصوصية )2-2(

حسن أحمد العواجي

ريتويت

 FBI الييفيييييدرايل  التحقيقات  ومكتب  اآبييل  مب�سل�سل  اليي�ييسييراع  ا�ستمر 
هاتف  حمتويات  ب�ساأن  وحتديدا  اخل�سو�سية،  �سقف  على  وقتالهما 
امليي�ييسييتييبييه بيييه �ييسيييييد فييييياروق يف اإطيييييالق نيييار خيييالل حييفييل عييمييل بييولييية 
كاليفورنيا، و�سيف �سرف امل�سل�سل املر�سح للرئا�سة الأمريكية دونالد 
بتاأييد  يحظى  عله  بالق�سية  اأنييفييه  يح�سر  اأن  اإل  اأبييى  الييذي  تييرامييب 

اجلمهور وال�سركات املناف�سة لي�سل اإلى هدفه.
ومل يكتف ترامب بالظهور فقط بل بحث عن البطولة املطلقة، 
رئي�سا  انتخب  لو  باأنه  الآخيير  تلو  الييواحييد  الييوعييود  عاتقه  فاأخذ على 
داعيا  البالد،  اأجهزتها خارج  اآبل من �سناعة  �سركة  �سيمنع  لأمركا 
الهاتف  ت�سفري  فتح  حل��ني  منتجاتها  جلميع  �ساملة  مقاطعة  اإل���ى 

امل�سكلة.
يف املقابل اأعلن املدير التنفيذي لآبل تيم كوك اأن طلب احلكومة 
للتعديل  وفقا  ال�سركة  حقوق  ينتهك  اجلهاز  �سفرة  بفك  الأمركية 

الأول يف وثيقة احلقوق بالوليات املتحدة.
بطبيعة احلال مل يرق كالم كوك اإلى الف�سويل ترامب فو�سف 
املدير باأنه فقط يريد اأن يظهر باأنه تقدمي، وعليه اأن ميتثل ملطالب 

احلكومة لكون الهاتف املعني بات ملكا لل�سلطات.
بوجهة  مت�سك  الييذي  كييوك  تهز  مل  امل�ستمرة  ترامب  مطالبات 
الق�سية،  يف  ال�سليم  الييقييرار  اتييخييذت  اليي�ييسييركيية  اأن  وتيياأكيييييده  نييظييره، 
متخوفا من اأن يقود امتثالها حلكم املحكمة بفك �سيفرة اجلهاز، اإلى 

مطالبتها من قبل ال�سلطات بامل�ساعدة يف ق�سايا اأخرى.
العكر، ومت�سك كوك مببادئ  امليياء  ترامب يف  ا�سطياد  وما بني 
�سركته، يقفز ال�سوؤال: هل يوجد بداخل الهاتف ما ي�ستحق كل هذا 

العناء اأم اإن حمتوياته ل تتعدى اأرقام هواتف و�سور؟!.
يييدافييع عيين مبادئ  اأن  فييياإن ميين حييق كييوك  بييراأيييي ال�سخ�سي، 
للمرة  اآب��ل  �سف  يف  تقف  اأن  الأخ���رى  ال�سركات  ح��ق  وم��ن  �سركته 
التي  امل�ستهلك  خ�سو�سية  هييي  اليينييهيياييية  يف  فامل�سلحة  الأولييييييى، 

�سي�ستمر القتال عليها!.

جديد التطبيقات

إنفوجرافيك

ابتكارات غريبة

تقنية

خصائص تطبيق »كلنا أمن«
�سدر اأخرا، عن املديرية العامة لالأمن العام تطبيق »كلنا اأمن« الذي يهدف 
اإلى جعل املواطن واملقيم جزءا من املنظومة الأمنية من طريق ا�ستغالل التقنية 
اأو ت�سرفات متطرفة.  اأي حييوادث غر معتادة  احلديثة يف �سرعة الإبييالغ عن 
وي�سهل التطبيق �سرعة تكليف غرف العمليات املنت�سرة يف اأرجاء اململكة لأخذ 
تطبيق  ويتوافر  اإرهابية.  عمليات  حييدوث  دون  للحيلولة  الالزمة  الإجيييراءات 

.Google Play و App Store كلنا اأمن« للتحميل جمانا يف متجر«

مستخدمو اإلنترنت باألرقام.. دراسة لشبكة »فيسبوك«

Design: AAQ-AFAAQ

3.2 مليار شخص استخدموا 
بنهاية عام 2015 اإلنترنت 

4.1 مليار شخص
مازالوا غير قادرين

على استخدام اإلنترنت

200 مليون شخص إضافي 
حصلوا على خدمات 

اإلنترنت العام الماضي

أكثر من 3 مليار شخص 
يتوقع أن يبقوا محرومين 

من اإلنترنت بحلول
عام 2020
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هل تستطيع العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن العدد 174  |  26 جمادى األولى 1437  |  06 مارس 2016



أحداث
1521: فرديناندو ماجالن يكت�سف جزيرة غوام.

1799: نابليون بونابرت ي�ستويل على مدينة يافا بفل�سطني.
1831: طرد الروائي اإدغار اآلن بو من »اأكادميية وي�ست بوينت الع�سكرية«.

1836: القوات املك�سيكية ت�ستويل على »ح�سن اإل األمو« بتك�سا�ص وذلك بعد اأن مت 
الق�ساء على اجلنود املدافعني عن احل�سن والذي كان عددهم 189 حمارب وذلك 

يف معركة »األمو«.
1902: تاأ�سي�ص نادي ريال مدريد.

�سمال  يف  مييعيياركييه  اآخييير  يخو�ص  اليي�ييسييحييراء  بثعلب  امللقب  روميييل  اإرفيييني   :1943
اأفريقيا، وهي معركة مدنني بال�سحراء التون�سية.

الدفاع  بيييوزارة  بعد  فيما  عرفت  والتي  ال�سعودية  الييدفيياع  وكالة  تاأ�سي�ص   :1946
ال�سعودية.

الدويل لإ�سرائيل  الأمن  انتهاء حرب فل�سطني وذلك بعد قبول جمل�ص   :1949
ع�سوا كامال يف الأمم املتحدة وقبول الدول العربية للهدنة الثانية.

اعترب  القد�ص  جريدة  يف  ُن�سر  اأمييرا  ي�سدر  الإ�سرائيلي  الداخلية  وزييير   :1957
مبوجبه املنطقة املحيطة ب�سور البلدة القدمية من القد�ص حديقة عامة، ويدخل يف 

ذلك مقرتي الرحمة وباب الأ�سباط.
2014: علماء يكت�سفون عينة حية عمرها 30،000 عام لفرو�ص بيثو، حيث اعُترب 

اأكر فريو�ص مكت�سف حتى الآن.
2015: املركبة الف�سائية داون التابعة لوكالة نا�سا، تتمركز يف مدار حول الكوكب 

القزم �سري�ص.

والدات
1340: جون غونت، اأحد اأغنى اأغنياء العامل عرب التاريخ.

1405: خوان الثاين، ملك مملكة ق�ستالة.
1475: مايكل اأجنيلو، ر�سام ونحات اإيطايل.

1806: اإليزابيث باريت براونينغ، �ساعرة اإجنليزية.
1831: فيليب �سريدان، قائد ع�سكري اأمريكي واأحد قادة اجلي�ص الحتادي يف 

احلرب الأهلية الأمريكية.
1926: اآلن جرين�سبان، رئي�ص جمل�ص نظام الحتياطي الفدرايل الأمريكي.

1927: غابرييل غار�سيا ماركيز، اأديب كولومبي �سهر حا�سل على جائزة نوبل 
يف الأدب عام 1982.

وفيات
1040: ابن الهيثم، عامل ريا�سيات وب�سريات وفلكي وفيزيائي عربي.

1754: هني بلهام، رئي�ص وزراء بريطاين �سابق.
1973: برل بوك، كاتبة اأمريكية حا�سلة على جائزة نوبل يف الأدب عام 1938.

2005: هانز بيته، عامل فيزياء اأمريكي حا�سل على جائزة نوبل يف الفيزياء عام 
.1967

هذا اليوم
في التاريخ

06 مارس

إستراحة آفاق

فعاليات الجامعة.. 
تواصل وتفاعل

عادل العقيد
التحرير الفني

محررون

ميين ميينييا مل ييي�ييسيياهييد احلييييراك اجلييامييعييي داخيييل وخييييارج اجلييامييعيية من 
اجتماعية  ومنا�سبات  ومييعييار�ييص  ومييهييرجييانييات  وميييوؤمتيييرات  فعاليات 
وثقافية  تقام خالل العام، حيث تت�سابق بع�ص اجلهات على تنظيمها 
مع جامعتنا الغراء، ملا لالأخرة من خربات تراكمية وقياديني مهرة 

ميكن ال�ستفادة منهم يف اإقامة مثل هذه الفعاليات.
بالن�سبة  لعافية  واهلل  واإنييهييا  فعالية،  ميين  اأ�ييسييبييوع  يخلو  ل  يييكيياد 
اإذا  ال�سدور،  يثلج  لعمل  واإنييه  والكثر..  الكثر  منها  يرجى  جلامعة 
الفعاليات كالإتيان  اأقيمت هذه  اأجلها  التي من  ما حتققت الأهييداف 
باحللول الهادفة للم�سكالت التي تطرح من خاللها، وال�ستفادة من 
منها؛  الفائدة  يرجى  جتارب   على  ال�سوء  واإلييقيياء  اجلييديييدة  الأفييكييار 
واملرتبطة  الوا�سحة  قيمتها  على  اثنان  يختلف  ل  الفعاليات  فتلك 
خلدمة  والأكادميية  العلمية  واهتماماتها  باجلامعة  مبا�سرا  ارتباطا 

املجتمع.
وهذه الفعاليات تربز يف املقام الأول اإجنازات اجلامعة على جميع 
التي  تلك  وخ�سو�سا  لها،  احلديثة  الهتمامات  وجت�سد  الأ�ييسييعييدة، 

ت�ستثمر التقنيات الع�سرية فيها.
التطوير  الفعاليات  هييذه  ميين  كله  واملجتمع  الييطييالب  ويييتييوقييع 
فر�سة  وهي  الفعاليات..  هذه  خمرجات  اإي�سال  وكيفية  والتخطيط 
تلقي  ميين  لال�ستفادة  خييربة  ذوي  اأ�سخا�ص  مييع  لالجتماع  للمتلقني 
ثقافة جديدة اأو عمل اأو هدف اجتماعي ليت�سنى لنا اإي�سال ما يدور 

من مثل هذه الفعاليات وتقييمها التقييم ال�سامل. 
اإظييهييار  وتييعييد هيييذه الييفييعيياليييييات واملييهييرجييانييات امليي�ييسييهييم الأول يف 
اجلوانب الثقافية والجتماعية  للمجتمع؛ لذا فاإن من ال�سروري اأن 
ي�ستغل زوار هذه الفعاليات من �ستى الأطياف هذه الفر�ص وعك�سها 

داخل املجتمع. 
يجب اأن نتيح لطالبنا فر�سة مالئمة لدرا�سة »اإدارة الفعاليات« 
ال�سياح  جذب  يف  تتمثل  البلد،  ولقت�ساد  للمجتمع  فوائد  من  لها  ملا 
اأي�سا  وعلينا  للمهرجانات،  تنظيم جيد  يرونه من  ملا  اأنواعهم  ب�ستى 
اإدارتنا  يعك�ص ح�سن  تنظيما م�سرفا  ليكون  التنظيم  �سوء  اأن نتالفى 
لهذه املوؤمترات، ولكي نخرج منها بالفائدة املرجوة. وقد لحظت مثال 
ارتباكا يف م�ساألة الوقت للمتحدثني، وهو وقت ق�سر ل يتيح للمتكلم 

تو�سيل الفكرة.
مييوؤمتييرات  اإقيياميية  يف  ناجحة  اجلامعة مقومات وجتيييارب  ولييدى 
متخ�س�سة »كموؤمتر الإعالم والإ�ساعة مثال«،  ويف جمالت اقت�سادية 

وثقافية وعلمية.
باأن تلك  ال�سوؤال العري�ص: هل نعتقد  ويف الأخيير ل يغيب عنا 

الفعاليات  ت�سهم يف  نقل اخلربات ومبقدورنا ال�ستفادة منها؟

Source: Infographic_ksa

إنفوغرافيك

جبال السعودية
حقائق وأرقام
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هل تعلم؟

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

إستراحة آفاق

أسبوعية جامعة الملك خالد

• فن الكاريكاتير سمي 
بهذا االسم نسبة 

إلى الرسام اإليطالي 
)كاراكتي(، الذي ابتكره 
وقدمه للجمهور للمرة 

األولى سنة 1609.

• معدل نمو شعر رأس 
الشخص العادي في الشهر 

الواحد يبلغ 2 سم تقريبا.

• أضعف قلب في الحيوانات 
المفترسة هو قلب األسد.

• في جزيرة سيشل ينمو 
نوع من أنواع جوز الهند، 

يبلغ وزن الواحدة منها 18 
كيلو جرام، ويصل طولها 

إلى نصف متر. 

جو باول، أمريكي صنع كرة من األربطة
وبذلك حقق حلمه في استخدام 300 ألف
رباط مطاطي من مختلف األلوان
ودخل موسوعة جينيس لألرقام القياسية
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أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

العالم من حولنا

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2612

غائم مشمس
جزئيا

غائم 
جزئيا

2612261226142615

مشمس مشمس

لجان لتفعيل التوصيات
اأو  م��وؤمت��ر  لأي  اخلتامية  اجلل�سة  يف 
ندوة، ل بد من اأن ُيجمع امل�ساركون على 
خرجوا  التي  التو�سيات  من  عدد  ذكر 
املوؤمتر  اأيام  طوال  لقاءاتهم  خالل  بها 
يف  التو�سيات  ه��ذه  وتعلن  ال��ن��دوة،  اأو 
مبنزلة  ل��ت��ك��ون  اخل��ت��ام��ي��ة  اجل��ل�����س��ات 

تلخي�ض لالأبحاث واأوراق العمل.
التو�سيات  تلك  ت�سمل  ما  وغالبا 
لها  ي��ك��ون  ب��ن��اءة  علمية  م��ق��رتح��ات 
وتفعيل  بها  الأخ���ذ  عند  وا���س��ح  اأث���ر 
تلك  اأن  امل��وؤ���س��ف  ول��ك��ن  م�سامينها، 
امل���خ���رج���ات ت��خ��ت��ف��ي ح����ال ان��ت��ه��اء 
الفعاليات، وتظل حبي�سة اأدراج اللجان 
الي�سري  غ��ري  منها  يطبق  ول  العلمية 
التو�سيات  ه��ذه  اأ�سبحت  حتى  ج��دا، 
ورق،  على  حرب  جمرد  ال�ساأن  اأهل  عند 
مع  وتطبيقها  بها  الهتمام  وي�سعف 

تقادم الوقت.
ملاذا  نف�سه:  يطرح  ال��ذي  ال�سوؤال 
عمادات  خ��الل  من  اجلامعات  تتبنى  ل 
البحث العلمي ومراكز الأبحاث الإ�سراف 
والعمل  وتفعيلها  التو�سيات  تلك  على 

على ما جاءت  به لي�ستفاد منها؟

لجنة فرملة 
النشاطات

بكل �سراحة، الكثر  ممن األتقي بهم هنا يف رحاب اجلامعة ممن لهم 
�سنوات طويلة تفوق الثالث التي اأم�سيتها باعتزاز هنا، ي�سرون اإلى 
اأن اجلامعة يف ال�سنوات احلالية متتلك حراكا قويا ون�ساطا ا�ستثنائيا 

مل يكن معهودا منذ �سنوات طويلة يف اجلامعة.
اجلامعة  يف  متنوعة  فعاليات  وجييود  من  واحييد  اأ�سبوع  يخلو  ول 
للجامعة  حييراك  اإلييى  اإ�سافة  وريا�سية،  واجتماعية  وثقافية  علمية 
يف  واملجتمع  الدولة  موؤ�س�سات  خمتلف  مع  قوية  و�سراكات  املنطقة  يف 
املنطقة  وعلى م�ستوى الوطن.  وهذا بال �سك ي�سعدنا نحن من�سوبي 

اجلامعة اأن تكون جامعة امللك خالد يف قمة ح�سورها  وتوهجها.
ورمبا اأك�سف �سرا ل يعرفه اجلميع، اأن هذا الن�ساط الكبري الذي 
ما«  »وكالة  بي  موجودة  الن�ساطات«  »فرملة  لي  جلنة  يقابله  تالحظونه 
وهذا  اجلامعة  ن�ساطات  خمتلف  تن�سيق  الإيجابي  هدفها  باجلامعة 
-حد  ون�سف  ع��ام  زمني  بحد  و�سعتها  التي  التنظيمات  ولكن  جيد، 
اأراه �سخ�سيا معيقا للكثري  اأدنى- لطلب اأي ن�ساط علمي يف اجلامعة 
البعيد،  للم�ستقبل  الأن�سطة  هييذه  رمييي  اإلييى  و�سيوؤدي  الأن�سطة،  من 
علما اأن جمتمعنا ال�سعودي والتطورات التي يعاي�سها يف خمتلف اأركان 
اأن تكون منا�سباتنا قريبة منا زمنيا ولي�ست  الدولة واملجتمع يتطلب 

بعيدة عنا، كما هو الو�سع احلايل.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

صداقة مدى العمر!
اأ�سمائهم  وهذه  خان«،  »�سريي  الهندي  والنمر  »ليو«   الإفريقي  والأ�سد  »بالوو«  الأمريكي  الأ�سود  الغابات  دب 
الر�سمية، جتمعهم �سداقة ل تنف�سم ُعراها. فقد عا�ض الثالثة مع بع�سهم البع�ض لأكرث من ١٥ �سنة، ومنذ 
اأن مت العثور عليهم عندما كانت اأعمارهم ل تتجاوز اأ�سابيع قليلة، بولية جورجيا الأمريكية، اأثناء مداهمة 

قامت بها قوات ال�سرطة ملزرعة كان يتح�سن بها جتار خمدرات.
وعندما عرثت ال�سرطة على الثالثة، كانت اأوزانهم اأقل بكثري من يجب اأن تكون عليه يف ذلك العمر، ب�سبب 
عدم اإطعامهم اأو العناية بهم من قبل ع�سابة املجرمني، ولكن مت نقلهم اإلى حممية للحيوانات بعد ذلك، حيث 
تلقوا العناية الكاملة وتعافت �سحتهم. وهم ينامون يف نف�ض املهجع ويلعبون مع بع�سهم البع�ض بكل ود ولطافة، 

ويرف�سون متام اأي حماولة لعزلهم عن بع�سهم البع�ض، فهم اأ�سدقاء مدى العمر!
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