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أمير عسير يرعى مؤتمر
األنظمة الصحية الجامعية

رع���ى ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي، الأم���ر 
ف��ي�����س��ل ب����ن خ���ال���د ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
»موؤمتر  افتتاح  ع�سر،  منطقة  اأم��ر 
املفهوم  اجلامعية..  ال�سحية  الأنظمة 
وال��ر���س��ال��ة« ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه اجل��ام��ع��ة، 

الأربعاء واخلمي�س املا�سيني.
عن  وثائقيا  فيلما  �سموه  و�ساهد 
اجلامعية،  الطبية  وامل��دي��ن��ة  امل��وؤمت��ر 
ق��ب��ل اإل��ق��اء م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، الأ���س��ت��اذ 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، 
ك��ل��م��ة اأع�����رب ف��ي��ه��ا ع���ن ���س��ك��ره لأم���ر 
للموؤمتر  الكرمية  رعايته  على  ع�سر 
الذي ينظم للمرة الأولى على م�ستوى 

اململكة.
وب���نينّ ال����داود اأن اجل��ام��ع��ة تفخر 
املوؤمترات  تنظيم  املبادرة يف  تكون  باأن 
مل  التي  العلمية  وامللتقيات  والندوات 

ي�سبق اأن نظمت من قبل جهات اأخرى، 
اإل��ى  ث��م  اهلل  توفيق  اإل���ى  ذل��ك  مرجعا 
من  كبر  دع��م  من  اجلامعة  تلقاه  ما 

القيادة  الر�سيدة.
للم�ساركني  بال�سكر  ت��وج��ه  ك��م��ا 
م���ن خمتلف  ال���ق���ادم���ني  امل����وؤمت����ر،  يف 
اأنحاء العامل، واإل��ى كل من وقف على 
مقدمتهم  ويف  ال���ل���ق���اء،  ه����ذا  ت��ن��ظ��ي��م 
ال�سحية  للتخ�س�سات  اجلامعة  وكيل 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن ���س��ع��د اآل ج��ل��ب��ان، 
الطبية  للمدينة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل��دي��ر 
ال���دك���ت���ور ف�������وؤاد ب����ن اإدري�����������س ع���ب���اق، 
امل�ساركة  وال��ل��ج��ان  العاملني  وجلميع 

كافة.
متمنيا  ك��ل��م��ت��ه  ال������داود  واخ��ت��ت��م 
اأن ي��وف��ق امل��وؤمت��رون يف ال��و���س��ول اإل��ى 
ت��و���س��ي��ات ع��ل��م��ي��ة ع��م��ل��ي��ة ن��اف��ع��ة واأن 

يحقق املوؤمتر اأهدافه، ثم قال: » يجب 
علينا يف كل منا�سبة األ نن�سى جنودنا 
بالدعاء  اجلنوبي  احل��د  يف  املرابطني 
يحفظهم  واأن  والتمكني  بالن�سر  لهم 
ب��ح��ف��ظ��ه��م وي���ع���ي���ده���م اإل���ي���ن���ا ���س��امل��ني 
وي�سفي  �سهداءهم  يرحم  واأن  غامنني 
واأن  وطننا  لنا  يحفظ  واأن  جرحاهم 
والأم����ان يف  الأم���ن  ي��دمي علينا نعمة 

ظل قيادتنا الر�سيدة«.
اللجنة  رئ��ي�����س  األ���ق���ى  ذل����ك  ب��ع��د 
العلمية للموؤمتر، الدكتور فوؤاد عباق، 
كلمة اأ�ساد فيها بالنه�سة الكبرة التي 
خادم  عهد  يف  الأ�سعدة،  جميع  �سملت 
الثورة  اأن  مبينا  ال�سريفني،  احلرمني 

التعليمية اأحد هذه ال�سواهد.
زاد  الطب  كليات  اأن عدد  واأو�سح 
وج��ي��زة، لفتا  ف���رة  كلية يف   30 ع��ل��ى 

اإل������ى  اأن ال�������س���رورة اق��ت�����س��ت اإن�����س��اء 
الطالب  لتدريب  م�ست�سفيات جامعية 
اجل���ودة  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  علمية  بيئة  يف 
وال�سالمة، وقال: »من هذا املنطلق مت 

اعتماد اإن�ساء 19 م�ست�سفى جامعيا«.
ال�سحي  ال��ق��ط��اع  اأن  ع��ب��اق  وب��ني 
ي����واج����ه حت����دي����ات ك����ب����رة يف ج��م��ي��ع 
وتقلبات  تغرات  ظل  يف  العامل  اأنحاء 
اأن  اإل���ى   م�سرا  ال��ع��امل��ي،  القت�ساد  يف 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ارت�����اأت اأن ت��ب��ادر 
والأ���س��ات��ذة  العلماء  م��ن  ع��ددا  وجتمع 
اململكة وخارجها  داخ��ل  واخل��راء من 
مل��ن��اق�����س��ة ال��ت��وج��ه��ات ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
للموارد  الأف�سل  ال�ستخدام  ل�سمان 

واأن�سب الو�سائل لتمويل امل�ست�سفيات.

سعيد العمري

   مواهب من الجامعة

الحمادي: سأستغل قدراتي التقنية
لخدمة اإلسالم 

اأن يكر�س قدراته  يف زمن ي�سهد تطورا تقنيا مت�سارعا، نذر طالب كلية الهند�سة، �سليمان احلمادي، 
التي  املغلوطة  ال�سور  الف��راءات وف�سح  الإ�سالم من خالل دح�س  املجال، خلدمة  ومهاراته يف هذا 

يبثها اأعداء الدين، جهال اأو تطرفا.
اجته  اأن  بعد  البتدائية،  الدرا�سة  مقاعد  على  وهو  مبكرا،  وهواياته  اهتماماته  حدد  احلمادي 
متاما نحو الإعالم وكيفية ت�سخره يف خدمة الإ�سالم من خالل اإنتاج ما ي�سحح ال�سور املغلوطة 
املعنوي لتنمية  بالراأي واملال والدعم  �ساندوه  الذين  اأهله  اإلى  البع�س، مقدما �سكره  التي حاكها 

موهبته.
ويف حوار مع » اآفاق«، حتدث احلمادي الذي يع�سق برامج الت�سميم واملونتاج مثل الفوتو�سوب 
اأو  الدعوي على م�ستوى منطقة ع�سر  املجال  اإن معظمها يف  فقال  اأعماله،  وم��ويف ميكر، عن 
خارجها، ملخ�سا اأهدافه امل�ستقبلية يف اإي�سال الإ�سالم احلقيقي بعد اأن �سعى البع�س اإلى ت�سويه 

�سورته، متعهدا با�ستخدام التقنية يف هذا ال�سدد. )تفا�سيل: �سفحة 15(

�سليمان احلمادي

الواليات األميركية
االكثر تواجدا للطالب االجانب

كاليفورنيا: 46,816
نيويورك: 31,735
تكساس: 31,538

31٪ من الطالب األجانب في الواليات المتحدة 
األميركية يتواجدون في واليات:
كاليفورنيا، نيويورك وتكساس

كاليفورنيا
تكساس

نيويورك

إنفوغرافيك »آفاق«



الداود: الجامعة تفخر بالمبادرة
في تنظيم الملتقيات العلمية

واخل��م��ي�����س امل��ا���س��ي��ني، ب��رع��اي��ة �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن خالد بن 

عبدالعزيز، اأمر منطقة ع�سر.
وثائقيا  فيلما  �ساهد  �سموه  وك��ان 
ع����ن امل�����وؤمت�����ر وع�����ن امل���دي���ن���ة ال��ط��ب��ي��ة 
اجلامعة،  م��دي��ر  اإل��ق��اء  قبل  اجلامعية 
ك��ل��م��ة اأع������رب ف��ي��ه��ا ع���ن ���س��ك��ره لأم���ر 
للموؤمتر  الكرمية  رعايته  على  ع�سر 
الذي ينظم للمرة الأولى على م�ستوى 

اململكة.
ك����م����ا ت�����وج�����ه ال�������������داود ب���ال�������س���ك���ر 
من  ال��ق��ادم��ني  امل��وؤمت��ر،  يف  للم�ساركني 
خمتلف اأنحاء العامل، واإلى كل من وقف 
مقدمتهم  ويف  اللقاء،  ه��ذا  تنظيم  على 
ال�سحية  للتخ�س�سات  اجلامعة  وكيل 
ال���دك���ت���ور خ���ال���د ب���ن ���س��ع��د اآل ج��ل��ب��ان، 
الطبية  ل��ل��م��دي��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر 

سعيد العمري 

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  اأو�سح 
ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن ح��م��د ال��������داود، اأن 
اجل��ام��ع��ة ت��ف��خ��ر ب����اأن ت��ك��ون امل���ب���اِدرة يف 
وامللتقيات  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  تنظيم 
من  نظمت  اأن  ي�سبق  مل  التي  العلمية 
ق��ب��ل ج��ه��ات اأخ�����رى، م��رج��ع��ا ذل���ك اإل��ى 
واإل��ى ما تلقاه اجلامعة من  توفيق اهلل 
دعم كبر من القيادة  الر�سيدة، وكذلك 
م��ا حت��ظ��ى ب��ه م��ن دع���م وم�����س��ان��دة من 
قبل �سمو اأمر منطقة ع�سر على وجه 
اخل�سو�س وت�سريفه جميع منا�سباتها.

ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة ال�����داود خ��الل 
اف���ت���ت���اح »م����وؤمت����ر الأن���ظ���م���ة ال�����س��ح��ي��ة 
اجل��ام��ع��ي��ة.. امل��ف��ه��وم وال��ر���س��ال��ة« ال��ذي 
ن���ظ���م���ت���ه اجل����ام����ع����ة خ������الل الأرب������ع������اء 

الدكتور فوؤاد بن اإدري�س عباق، وجلميع 
العاملني واللجان امل�ساركة كافة.

متمنيا  ك��ل��م��ت��ه،  ال������داود  واخ��ت��ت��م 
اإل��ى  اأن ي��وف��ق امل���وؤمت���رون يف ال��و���س��ول 
ت��و���س��ي��ات ع��ل��م��ي��ة ع��م��ل��ي��ة ن��اف��ع��ة واأن 
يحقق امل��وؤمت��ر اأه��داف��ه، ث��م ق��ال« يجب 
جنودنا  نن�سى  األ  منا�سبة  كل  يف  علينا 
امل��راب��ط��ني يف احل���د اجل��ن��وب��ي ب��ال��دع��اء 
يحفظهم  واأن  والتمكني  بالن�سر  لهم 
بحفظهم ويعيدهم اإلينا �ساملني غامنني 
وي�سفي جرحاهم  �سهداءهم  يرحم  واأن 
علينا  وي����دمي  وط��ن��ن��ا  ل��ن��ا  ي��ح��ف��ظ  واأن 
الأم����ن والأم������ان يف ظ��ل قيادتنا  ن��ع��م��ة 

الر�سيدة«.

نهضة شاملة
العلمية  اللجنة  رئي�س  األ��ق��ى  ذل��ك  بعد 
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وخارجها  اململكة  داخ���ل  م��ن  واخل���راء 
مل��ن��اق�����س��ة ال���ت���وج���ه���ات ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
للموارد  الأف�����س��ل  ال�ستخدام  ل�سمان 
امل�ست�سفيات  لتمويل  الو�سائل  واأن�سب 
ل�سمان ال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات 
ال�سحية، والتعليمية، والكفاءة البحثية 
وحت�سينها، متمنيا اأن ينتج هذا املوؤمتر 
تو�سيات ت�ساعد يف و�سع خارطة طريق 
تهم يف ت�سكيل النظام ال�سحي اجلامعي 

ب�سكل خا�س والنظام ال�سحي العام .
الإمام  جامعة  لوكيل  كان  واأي�سا، 
للتطوير  الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد 
عبدالغفار،  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  واجل����ودة، 
ك��ل��م��ة ع��ر ف��ي��ه��ا ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��اإق��ام��ة 
هذا املوؤمتر العلمي املهم بجامعة امللك 
خ���ال���د، م���وؤك���دا اأن امل��ت��ح��دث��ني ال��ذي��ن 
ح�سروا من عدة دول ومناطق، حملوا 

ل��ل��م��وؤمت��ر ال���دك���ت���ور ف������وؤاد ع���ب���اق كلمة 
ج����اء ف��ي��ه��ا: » ن�����س��ه��د ن��ه�����س��ة ك��ب��رة يف 
جميع الأ�سعدة يف عهد خادم احلرمني 
ال�����س��ري��ف��ني مل ن�����س��ه��د م��ث��ل��ه��ا، وال���ث���ورة 
فقد  ال�����س��واه��د؛  ه���ذه  اأح����د  التعليمية 
زادت كليات الطب على 30 كلية يف فرة 
وج���ي���زة، وم���ع ه���ذا اق��ت�����س��ت ال�����س��رورة 
ل��ت��دري��ب  ج��ام��ع��ي��ة  م�ست�سفيات  اإن�����س��اء 
على  حت��اف��ظ  علمية  ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ط��الب 
اجلودة وال�سالمة، ومن هذا املنطلق مت 

اعتماد اإن�ساء 19 م�ست�سفى جامعيا«.
ال���ق���ط���اع  اأن  ع����ب����اق  اأو������س�����ح  ك���م���ا 
ال�سحي يواجه حتديات كبرة يف جميع 
اأن��ح��اء ال��ع��امل يف ظ��ل ت��غ��رات وتقلبات 
يف الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي، م�����س��را اإل����ى  اأن 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ارت������اأت اأن ت��ب��ادر 
وجت��م��ع ع���ددا م��ن ال��ع��ل��م��اء والأ���س��ات��ذة 

والتجارب  الأب��ح��اث  من  الكثر  معهم 
ال��ت��ي ���س��ت��ع��ود ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة ب��ال��ف��وائ��د 
املرجوة، مو�سحا اأن من اأهداف املوؤمتر 
ت��ب��ادل اخل����رات، والأف���ك���ار الإب��داع��ي��ة 
ال�سعودية بكل  ال�سحي يف  التعليم  عن 
�سفافية واأريحية، مبينا اأنه قبل عامني 
منظومة  م�سروع  التعليم  وزارة  تبنت 
امل�ست�سفيات اجلامعية، اإذ بداأت اللجان 
كان  اتفاقية  ال���وزارة  ووقعت  العمل  يف 
يف  ال��رائ��دة  امل�سروعات  من  الكثر  لها 
القطاع ال�سحي، متمنيا ا�ستمرار مثل 

هذه امل�سروعات والتفاقيات.
م ���س��م��و الأم����ر  ع��ق��ب ذل����ك، ك����رنّ
في�سل بن خالد، املتحدثني واجلهات 
امل�������س���ارك���ة، ك��م��ا ت�����س��ل��م ���س��م��وه ه��دي��ة 
ت��ذك��اري��ة م��ن م��دي��ر اجل��ام��ع��ة بهذه 

املنا�سبة.
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التعاون  اإطار  وتاأتي التفاقية يف 
ب�����ني ال����ط����رف����ني، وت�������س���م���ل ت��ط��وي��ر 
���س��ي��ا���س��ات ون���ظ���م ال���ل���وائ���ح، وت��ق��دمي 
البحث، وتبادل  اخلدمة، ودعم جهود 
امل��ع��رف��ي��ة، وج��ع��ل��ه��ا متاحة  اخل�����رات 
لأن�����س��ط��ة ال��ب��ح��ث وال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي، 
ال��ع��ام��ل��ني  اأداء  م�����س��ت��وى  م���ن  ل��ل��رف��ع 
لي�سهموا  اجل��ام��ع��ة  وط���الب  بالهيئة 
ب�����س��ك��ل ف���ع���ال يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

الطارئة.
اأوجه التعاون، بتكوين  وتتلخ�س 
خمت�سني  ي�سم  م�سرك  عمل  فريق 
الطبية  ال��ع��ل��وم  كليتي  من�سوبي  م��ن 
بخمي�س  وال��ت��م��ري�����س  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ل��ل��ت��دري��ب  ال��ع��ام��ة  والإدارة  م�����س��ي��ط، 

سعيد العمري 

رع���ى ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي، الأم���ر 
ف��ي�����س��ل ب����ن خ���ال���د ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر،  ع��ل��ى ه��ام�����س 
ال�سحية  »الأن���ظ���م���ة  م���وؤمت���ر  اف��ت��ت��اح 
توقيع  والر�سالة«،  املفهوم  اجلامعية: 
ات��ف��اق��ي��ة ���س��راك��ة ا���س��رات��ي��ج��ي��ة، بني 
ك��ل م���ن: ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، وهيئة 
الهالل الأحمر مبنطقة ع�سر، ومثنّل 
اجلامعة وكيلها للتخ�س�سات ال�سحية 
مثنّل  بينما  جلبان،  اآل  خالد  ال��دك��ت��ور 
ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر، امل���دي���ر ال��ع��ام 
امل��ك��ل��ف ل��ف��رع��ه��ا ب��امل��ن��ط��ق��ة، اأح��م��د بن 

اإبراهيم ع�سري.

وت��ن��م��ي��ة امل�����وارد ب��ال��ه��ي��ئ��ة، وا����س���راك 
م�ساعي  دع��م  م�سوؤولية  يف  الطرفني 
الطارئة  الطبية  باخلدمة  النهو�س 
وت���ع���ل���ي���م���ه���ا، م�����ع و������س�����ع ال�����رام�����ج 
للكوادر  امل�ستمر  والتعليم  التدريبية 

الب�سرية.
ك���م���ا ت����ق����وم اجل����ام����ع����ة ب��ت��ق��دمي 
ال����دع����م ال��ع��ل��م��ي م����ن خ�����الل ت��وف��ر 
والتخ�س�س،  اخل���رة  ذات  ال��ك��ف��اءات 
وف��ق��ا لإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا امل��ت��اح��ة، وك��ذل��ك 
تعزيز ال�سراكة العلمية بني الطرفني 
وال�����درا������س�����ات  ال����ب����ح����وث  اإع�����������داد  يف 
والتحليلية،  وال��ت��ق��ومي��ي��ة،  امل�سحية، 
من  الهيئة  تقوم  بينما  والإح�سائية، 
خ����الل خ��رت��ه��ا امل���ي���دان���ي���ة ب���اق���راح 

امل����و�����س����وع����ات ال���ب���ح���ث���ي���ة وال����رام����ج 
احليوية  الأك��ادمي��ي��ة  والتخ�س�سات 
الطارئة  الطبية  اخل��دم��ات  يف جم��ال 

ونحوها وتقدميها للجامعة.
اإلى ذلك، تهيئ اجلامعة مرافقها 
وخمتراتها ومعاملها لإقامة اأن�سطة 
مبوجب  الهيئة  ت�ستقبل  كما  الهيئة، 
التفاقية، طالب اجلامعة لتدريبهم، 
وت��ت��ي��ح ال��ف��ر���س��ة ل��ه��م ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
اإ�سعايف  اإن�ساء مركز  اإلى جانب  احلج، 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة داخ������ل امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة. 
ك���م���ا ي��ع��م��ل ال���ط���رف���ان ع���ل���ى ت��ك��وي��ن 
فر�سة  توفر  تتولى  متقدمة  مراكز 
الطبية  اخل���دم���ة  مل���ه���ارات  ال��ت��ط��ب��ي��ق 

الطارئة املتقدمة لطالب اجلامعة.

اتفاقية شراكة مع الهالل األحمر

هو  وي��ع��د  جمتمع،  اأي  يف  التنمية  خم��رج��ات  اأه���م  التعليم  يظل 
امل��وؤ���س��ر احلقيقي للتطور والزده����ار لأي���ة دول���ة، لأن���ه ه��و ال��ذي 
تلك  يف  العاملة  بالكوادر  املجتمعية  التنمية  جوانب  باقي  يغذي 

القطاعات.  
ولأهمية قطاع التعليم بجوانبه العديدة يف التعليم والتاأهيل 
حت��ر���س ال����دول ع��ل��ى ان��ت�����س��ار امل���دار����س واجل��ام��ع��ات وامل��ع��اه��د يف 
خمتلف مناطقها بهدف اإعداد وتعليم وتاأهيل وتدريب مواطنيها 
لإمداد قطاعات التنمية مبواطنني على اأف�سل م�ستويات الكفاءة 
واملوؤهلني هم  املتعلمني  املواطنني  اأن  نوؤكد  والقتدار؛  ومن هنا 

ثروة وطنية للدولة واملجتمع.
عام  املعارف  وزارة  تاأ�سي�س  منذ  ال�سعودية،  العربية  واململكة 
13٧3 يف عهد امللك �سعود، رحمه اهلل، ثم تاأ�سي�س الرئا�سة العامة 
لتعليم البنات بعد �سبع �سنوات يف عهد امللك في�سل، رحمه اهلل، 
واندماجهما لحقا حتت وزارة واحدة، وهي تخطو خطوات كبرة 
يف تطور التعليم، �سواء العام اأو اجلامعي، و�سواء للبنني اأو للبنات.
�سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني،  احل��رم��ني  خ���ادم  عهد  ويف  وال��ي��وم 
بن عبدالعزيز،، اأمد اهلل يف عمره، ت�سهد اململكة اأعمال تراكمية 
من احلر�س والإجن��از والبذل والعطاء  من قبل القيادة لقطاع 
متميزا بني  بالدنا منوذجا  يجعل من  وه��ذا  ب��الدن��ا،  يف  التعليم 
الدول يف بناء وتطوير قطاع التعليم، مما ي�سع اململكة يف مقدمة 
دول العامل التي   ت�سهد اأكر نه�سة تعليمية يف الع�سر احلديث.

وخ���ارط���ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف امل��م��ل��ك��ة م��زدح��م��ة ب����الإجن����ازات على 
راأ�سيا،  املراحل  م�ستوى  على  والأفقية،  الأ�سعدة الراأ�سية  جميع 
املناطق  كل  يف  امل��دار���س  وانت�سرت  اأفقيا،  املناطق  م�ستوى  وعلى 
تلك  اأ�سبحت يف  ال��ن��ائ��ي��ة، حتى  وال��ق��رى  وامل��راك��ز  وامل��ح��اف��ظ��ات 
اجلامعات  اأن  كما  ح�سارية،  ومراكز  وواجهات  عناوين  الأماكن 
احلبيبة،  بالدنا  رب��وع  يف  كافة  املحافظات  ال��ى  امتدت  والكليات 
املحلية، ومراكز  التنمية  �سريكا حقيقيا يف م�سروعات  واأ�سبحت 
تقدمي خمتلف  اإلى  اإ�سافة  للمواطنني،  وتثقيف  وتطوير  تعليم 
امللك  واملقيمني، كما حتر�س عليه جامعة  للمواطنني  اخلدمات 

خالد ب�سفتها منوذجا للجامعات ال�سعودية.
وحركة  م�ستمر  دوران  يف  التعليم  عجلة  ت���زال  ل  واأخ����را، 
الر�سيدة،  التطور منتظمة، وهذا بف�سل اهلل، ثم بف�سل قيادتنا 
وع���ل���ى راأ����س���ه���ا خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني، امل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز، ومعه ويل عهده �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد 
امللكي  ال�سمو  العهد �ساحب  نايف بن عبدالعزيز، وويل ويل  بن 
فهذه  اهلل؛  حفظهم  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر 
اأو  التعليم،  وم��راف��ق  لقطاعات  بالدعم  يوما  تبخل  مل  القيادة 

توجيه م�ساراته مبا يحقق الريادة والتقدم.
كما اأن جهود وزارة التعليم ووزيرها الدكتور اأحمد بن حممد 
اأول��وي��ات  و�سع  يف  وا�سحة  التعليم  واب��ن  اجلامعة  العي�سى  ابن 

وبناء ا�سراتيجيات عملية حتقق اأهداف التعليم يف املجتمع.

رؤية

الثروة الوطنية

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

 ب�����داأت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة مب��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 
التوعية  ووح��دة  ال�ست�سارية،  وال��درا���س��ات 
�سل�سلة  اإط������الق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ال���ف���ك���ري���ة، 
ملجموعة  موؤ�سلة  اأكادميية  بحثية  درا�سات 
م��ن ال��ق�����س��اي��ا ال��ف��ك��ري��ة امل��ع��ا���س��رة، يعمل 
واملخت�سني  الباحثني  من  جمموعة  عليها 

ال�سرعيني باجلامعة وخارجها.
واأكد عميد معهد البحوث والدرا�سات، 
الدكتور عبداللطيف احلديثي، اأن ال�سل�سلة 

تهدف اإلى تر�سيخ الفكر الإ�سالمي املعتدل 
روؤية  وحتقيق  والدين،  بال�سرع  واملن�سبط 
�سرعية موؤ�سلة تت�سمن الرد على ال�سبهات 
التكفر  وترز خطورة  املنحرفة،  الفكرية 
والغلو يف الدين والتهاون يف حرمة الدماء 

املع�سومة.
واأ����س���اف: »ت�����س��ع��ى اأي�����س��ا اإل���ى تنمية 
ال����وازع ال��دي��ن��ي وت��ق��دمي ال��ت��و���س��ي��ات نحو 
املنحرفة،  ال��دع��وات  �سد  ال�سباب  حت�سني 
امتداداً  تاأتي  الوطني، كما  الأمن  وحتقيق 
وتاأكيدا  املجتمعي  دوره��ا  اجلامعة  لإدراك 
بخطر  وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال��ت��وع��ي��ة  يف  لر�سالتها 

الإرهاب والتطرف«.
وت���ت���ن���اول ال���درا����س���ات ق�����س��اي��ا مهمة 
والآث���ار،  والأ�سباب  الفكرية  كالنحرافات 
وال���ع���الج، وم��ف��ه��وم ال��ب��ي��ع��ة يف الإ���س��������������الم، 
ومفهوم  الفكري،  الأم��ن  واأث��ره يف حتقيق 

اجلهاد واأحكامه واآدابه: �سبهات وردود«. 
وم���ن امل��و���س��وع��ات امل��ط��روح��ة اأي�����س��ا، 
�سيكولوجية املتطرف »الت�سخي�س، والتنبوؤ 
والعالج،  واأثر الفكر الأخالقي يف الفل�سفة 
احلديثة على الأمن الفكري، واأثر الأحكام 
الفقهية يف تر�سيخ الأمن الفكري، والوعي 

ال��ف��ك��ري م��ف��ه��وم��ه واأه��م��ي��ت��ه وجم���الت���ه، 
وامل���ن���ط���ل���ق���ات ال���ع���ق���دي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق الأم�����ن 

الفكري. 
ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى الإح���������داث يف ب���اب 
الإم�����ام�����ة واأث��������ره ع���ل���ى الأم�������ن ال���ف���ك���ري، 
وم��رت��ك��زات��ه«،  الفكري »مفهومه  والأم����ن 
وف��ت��ن�����ة الخ��ت�����الف والف���ت�������راق: الأ���س��ب��اب 
وامل��ظ��اه��ر وم���وق���ف امل�����س��ل��م وواج���ب���ه وق��ت 
ال��ف��ت��ن��ة، وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
ال���ف���ك���ري.وزاد«  ال��وع��ي  تنمية  يف  واأث���ره���ا 
ون�سكر  التفاقية  هذه  بتوقيع  �سعداء  اإننا 
اأب���دوه من  م��ا  البالد  على  م�����س��وؤويل بنك 
ب���اإذن اهلل  �سينعك�س  وت��ع��اون مثمر  جت��اوب 
بال�سكل  العالقة  وتطوير هذه  تنمية  على 
ع�سر،  منطقة  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  ي��خ��دم  ال����ذي 
التعاون  اتفاقية  تاأطر  على  حر�سنا  وقد 
من  واح���دا  ب�سفته  البنك  م��ع  وال�����س��راك��ة 
امل���وؤ����س�������س���ات امل���ال���ي���ة ال����رائ����دة يف امل��م��ل��ك��ة، 
و�سن�سعى اإلى تطويرها باإذن اهلل وبال�سكل 
اجلامعة  على  والفائدة  بالنفع  يعود  الذي 
حزمة  ال��ب��ن��ك  ���س��ي��ق��دم  ح��ي��ث  ومن�سوبيها 
ملن�سوبي  واملالية  امل�سرفية  الت�سهيالت  من 

اجلامعة وطالبها«.

إصدار سلسلة دراسات فكرية.. قريبا الداود يعزي
والد المحاضرة 

بعلوم 
بيشة سارة 
الشهراني

 ق�������دم م�����دي�����ر ج���ام���ع���ت���ي امل���ل���ك 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  وبي�سة،  خ��ال��د 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��������داود، ت��ع��ازي��ه 
ع���ر ات�����س��ال ه��ات��ف��ي ل��ل��م��واط��ن 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ال�������س���ه���راين، وال����د 
بجامعة  العلوم  بكلية  املحا�سرة 
ب��ي�����س��ة، ����س���ارة ال�������س���ه���راين، ال��ت��ي 
اإثر حادث مروري برفقة  توفيت 

�سقيقها باملحافظة.
تعازيه وتعازي  الداود  ونقل 
جميع من�سوبي اجلامعتني لذوي 
الفقيدين، �سائال املولى عز وجل 
واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمدهما  اأن 

يلهم اأهلهما ال�سر وال�سلوان.
سلطان عوض

الدكتور عبداللطيف احلديثي



أخبار الجامعة

الجامعة تقتحم التميز ببرنامج »يسر« اإللكتروني
سعيد العمري

اأظ�����ه�����رت ن���ت���ائ���ج م���وؤ����س���ر ال��ق��ي��ا���س 
للتحول  ��ر«  »ي�����سنّ برنامج  ال�����س��اد���س، 
نتائج مميزة  الإلكرونية،  للحكومة 
اإذ متكنت يف  امل��ل��ك خ��ال��د؛  جل��ام��ع��ة 
ملرحلة  ال�سعود  من  ال�ساد�س  املوؤ�سر 
اأك��ر م��ن 160 جهة  التميز م��ن ب��ني 

حكومية بالدولة.
بالتحول  ر«  »ي�سنّ برنامج  ويهتم 
اإل��������ى ال����ت����ع����ام����الت الإل����ك����رون����ي����ة 
تقدمه مفاهيم  ملا  وذلك  احلكومية، 
احلكومية  الإل��ك��رون��ي��ة  التعامالت 
من فوائد كبرة لالقت�ساد الوطني.

اإدارة  العام على  امل�سرف  واأو�سح 
املعلومات باجلامعة،  الدكتور  تقنية 
القيا�س  م��وؤ���س��ر  اأن  العلياين،  ���س��امل 
ل��ل��ت��ح��ول ل��ل��ت��ع��ام��الت الإل��ك��رون��ي��ة 
احل��ك��وم��ي��ة، ي��ق��وم ع��ل��ي��ه ن��خ��ب��ة من 
الأكادمييني واملخت�سني ال�سعوديني، 
وي����ع����د ت���ق���ي���ي���م���ا ح���ك���وم���ي���ا جل��م��ي��ع 
الدولة من هيئات ووزارات  قطاعات 
وج��ام��ع��ات، وي��ب��ل��غ ع��دده��ا اأك���ر من 
يقي�س  املوؤ�سر  اأن  م��وؤك��دا  جهة،   160
ف����روع  يف  امل���ع���ل���وم���ات  ت��ق��ن��ي��ة  اأداء 
الإل��ك��رون��ي��ة،  ع���دة منها اخل��دم��ات 
واأم���ن امل��ع��ل��وم��ات، وال��ت��اأث��ر، والبعد 
الب�سري،  املال  وراأ���س  ال�سراتيجي، 
وال����ق����ي����ادة، ودع������م ال���ق���ي���ادة ال��ع��ل��ي��ا 

للتحول التقني وغرها.
اجل���ه���ات  اأن  ال���ع���ل���ي���اين  وب������ني 
احل��ك��وم��ي��ة ت��ق�����س��م اإل����ى اأرب�����ع ف��ئ��ات 
املتميزة  بالفئة  تبداأ  نتائجها،  ح�سب 
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ف��ي��ه��ا درج����ة الن�سج  ال��ت��ي جت�����اوزت 
ول  احل���م���راء،  بالفئة  وتنتهي    ٪95
)م�ستوى  ال��ت��ايل  للم�ستوى  ينتقل 
اإل  الوطنية  اخلطة  ح�سب  التميز( 
من كان �سمن الفئة املتميزة، وهم يف 
فقط،  حكومية  جهة   1٤ املوؤ�سر  هذا 

وق�����ال: »ك���ان���ت ���س��م��ن ت��ل��ك اجل��ه��ات 
واأك��د  خ��ال��د«.  امللك  جامعة  املتميزة 
خ���ط���ت يف  اجل���ام���ع���ة  اأن  ال���ع���ل���ي���اين 
الأع��وام الأخ��رة خطوات متميزة يف 
اإيجابا  انعك�س  مم��ا  التقني؛  امل��ج��ال 

على نتائج املوؤ�سر.

امل�سرف  هذا امل�ستوى  واأردف:« 
ال�����ذي ق��دم��ت��ه اجل��ام��ع��ة يف م��وؤ���س��ر 
توفيق  ل���ول  ليتم  ي��ك��ن  مل  ال��ق��ي��ا���س 
اهلل ثم دعم القيادة العليا للجامعة، 
وب���ق���ي���ة اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة 
ل��ل��ت��ح��ول ل��ل��ت��ع��ام��الت الإل��ك��رون��ي��ة، 

لتقنية  ال���ع���ام���ة  الإدارة  وق����ي����ادات 
راأ�سهم  وع��ل��ى  ال�سابقني،  املعلومات 
وعبداهلل  املحيا،  عبداهلل  ال��دك��ات��رة: 
ال���ول���ي���دي، وع��ب��دامل��ح�����س��ن ال��ق��رين، 

وفهد الأحمري«.
العمل يف  اأن ط��اق��م  اإل���ى  واأ���س��ار 

من  املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة 
هذه  وق��ود  هم  وموظفات،  موظفني 
الإدارة، مبينا اأنهم اأظهروا احرافية 
كبرة يف العمل اأذهلت فريق التقييم 
جلنة  م���ن  اجل���ام���ع���ة  زاروا  ال���ذي���ن 

التحكيم الوطنية.

بن نومه: 
الصيفي مستمر 

واألولوية 
للخرجين

ردا ع��ل��ى اإ����س���اع���ات ت���دوول���ت اأخ����را، 
للجامعة،  الر�سمي  املتحدث  اأو���س��ح 
اأن اجل���ام���ع���ة مل  ن����وم����ه،  ب����ن  ف���ه���د 
ت��وق��ف ال��درا���س��ة ال�����س��ي��ف��ي��ة، م��وؤك��دا 
ا���س��ت��م��راره��ا، لف��ت��ا اإل���ى اأن الأول��وي��ة 
ف��ي��ه مل��ن ه��م ع��ل��ى م�����س��ارف ال��ت��خ��رج، 
الطالب  لبقية  الفر�سة  تتاح  بينما 
واأع�ساء  �سعب  من  يتوافر  ما  ح�سب 
تدري�س. واأ�سار بن نومة اإلى اأن طرح 
امل�����واد ي��ت��وق��ف ع��ل��ى م��واف��ق��ة ع�سو 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، وم���ن ث���م ال��ك��ل��ي��ة، 
املو�سم  يف  وال��ت��دري�����س  الل��ت��زام  على 
اإج��ب��ار  ل  اأن  على  م�����س��ددا  ال�سيفي، 

عليهم، لكون ال�سيف اإجازة ر�سمية.
وال��ك��ات��ب امل�����س��رح��ي، ح�سني ال��زي��داين، 
للم�سرح  الدولية  الهيئة  مكتب  ومدير 
ع�سري،  قا�سم  اإب��راه��ي��م  بال�سعودية، 

ب��ي��ن��م��ا ت�����س��م جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ، م��دي��ر 
اأحمد  جمعية الثقافة والفنون بع�سر، 
�سبحي  ال�سينمائي  وامل��خ��رج  ال�سروي، 

يو�سف، وع�سو هيئة التدري�س بجامعة 
امل���ل���ك خ���ال���د ال����دك����ت����ور ع��ب��داحل��م��ي��د 

احل�سامي.

» جياع« تطلق مهرجان المسرح الثاني 
سعيد العمري

بعر�س متثيلي عنوانه » جياع«، انطلق، 
الأحد املا�سي، تزامنا مع فعاليات اليوم 
العاملي للم�سرح، مهرجان امل�سرح الثاين 
����س���وؤون  الطالب  ع��م��ادة  تنظمه  ال����ذي 
الثقافة  بالتعاون مع جمعية  باجلامعة، 
اجلمعية  م�سرح  على  بع�سر،  والفنون 

بقرية املفتاحة الت�سكيلية. 
ورحب وكيل عمادة �سوؤون الطالب، 
بال�سيوف  قمي�سان،  اآل  نا�سر  الدكتور 
احلا�سرين،  وقال: » اأولت اجلامعة جل 
اهتمامها بامل�سرح ملا له من اأهمية بالغة، 
الطالب  ل�ستقطاب  مهمة  اأداة  لكونه 
يف  الفنية  ق��درات��ه��م  وتنمية  امل��وه��وب��ني، 
جمالت التمثيل اأو الإلقاء، وغرها من 

الفنون الأخرى«.
امل�������س���رح  ق���م���ي�������س���ان  اآل  وو������س�����ف 
اجل���ام���ع���ي، مب��ل��ت��ق��ى ال���ط���الب وو���س��ي��ل��ة 
م��ه��م��ة ل��ت��ع��ل��م ال��ك��ث��ر، م�����س��را اإل����ى اأن 
اأب���ج���دي���ات امل�����س��رح ت��ت��ط��ل��ب الح��ت��ك��اك 
على  واملخرجني  واملخت�سني  بامل�سرفني 

حد �سواء.
اجل��ام��ع��ي  امل�������س���رح  ي���ع���د  واأردف« 
م����رح����ل����ة م���ه���م���ة يف ح����ي����اة ال����ط����الب، 
الق�سايا  ت��ن��اق�����س  عرو�سا   ي��ق��دم  وه���و 

املختلفة«.
زرع  دور يف  له  امل�سرح  اأن  اإل��ى  ونبه 

ويف  ال��ط��الب،  نفو�س  يف  اجلميلة  القيم 
بناء �سخ�سية الطالب، كما ي�ساعد على 
مثل  النف�سية  الر�سبات  من   التخل�س 
ال�سخ�سية،  و���س��ع��ف  واخل��ج��ل  اخل���وف 
اإ�سافة اإلى اأنه عامل مهم يف تعزيز الثقة  

بالنف�س والقدرة على مواجه الآخر.
م���دي���ر جمعية  اأك�����د  م���ن ج���ان���ب���ه، 
ال���ث���ق���اف���ة وال����ف����ن����ون ب���ع�������س���ر، اأح���م���د 
امل��و���س��م  ل���ه���ذا  امل���ه���رج���ان  اأن  ال�������س���روي، 
باليوم  الح��ت��ف��ال  برنامج   �سمن  ي��اأت��ي 
ال��ع��امل��ي ل��ل��م�����س��رح، م�����س��ددا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
التي ي�ست�ساف  الثقافية  التظاهرة  هذه 
ف��ي��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن امل�����س��رح��ي��ني.  يذكر 
بعر�س  فعالياته  انطلقت  املهرجان  اأن 
مل�����س��رح��ي��ة »ج���ي���اع«  ق��دم��ه ط���الب كلية 
ال����ط����ب، ب��ي��ن��م��ا ت���وا����س���ل���ت ال��ف��ع��ال��ي��ات 

مب�سرحيتي حاويات والن�سيان.
ك�����م�����ا ي������ق������دم امل������ه������رج������ان ن�������دوة 
امل�����س��رح��ي قبل  امل���ج���ال  م��ت��خ�����س�����س��ة يف 
املقبل،  ال��ث��الث��اء  الفعاليات،  تختتم  اأن 
ال�سريعة  لكليتي  م�سرحيتني  بتقدمي 

والعلوم الإدارية.
وي�����س��ارك يف جلنة ال��ن��ق��د، ك��ل من 
رئي�س جمعية الفنون بالأح�ساء، املخرج 
امل�سرحي، الناقد، علي الغوينم، واملخرج 
والكاتب  ح�سن،  اآل  يا�سر  ال�سينمائي، 
ال���ن���اق���د امل�������س���رح���ي، ي��ح��ي��ى ال��ع��ل��ك��م��ي، 
واأمني جلنة الثقافة برجال اأملع، الناقد 
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الداود يرعى حفل اختتام فعاليات
المهرجان المسرحي الثاني

سعيد العمري

رع��������ى م�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
ب��ن ح��م��د ال����داود ال��ث��الث��اء املا�سي 
اجلامعة  مهرجان  فعاليات  اختتام 
ال��ذي  الثانية  ن�سخته  يف  امل�سرحي 
اأقيمت فعالياته على م�سرح جمعية 
وتناف�ست  ب��اأب��ه��ا  وال��ف��ن��ون  الثقافة 

فيه 8  فرق م�سرحية.
اأك���د فيها  ال����داود كلمة  واأل��ق��ى 
مع  بال�سراكة  تفتخر  اجلامعة  اأن 
باأن  منها  اإمي��ان��ا  خمتلفة  قطاعات 
والهدف  النتاج  ه��ي  امل��واه��ب  �سقل 
مرحبا  جميعا،  اإل��ي��ه  ن�سعى  ال���ذي 
املهرجان،  يف  امل�ساركني  بال�سيوف 
وقال »التعاون ل يقت�سر على عمل 
ب���ل لتحقيق  امل�����س��رح  خ�����س��ب��ة  ع��ل��ى 

ومن �ساهم يف اإجناح هذا املهرجان 
ال���ث���ق���ايف. م���ن ج��ان��ب��ه وج����ه عميد 
�����س����وؤون ال���ط���الب ال���دك���ت���ور م��ري��ع 
اجل��ام��ع��ة،  مل��دي��ر  هبا�س �سكره  اآل 
وجم���ل�������س اجل����ام����ع����ة، وجل��م��ع��ي��ة 
الثقافة والفنون بع�سر، ولل�سيوف 
الذين �ساركوا باملهرجان، وللكليات 
امل�����س��ارك��ة يف امل��ه��رج��ان امل�����س��رح��ي، 
�سوؤون  ع��م��ادة  وملوظفي  وع��م��داءه��ا 
ال�����ط�����الب ع����ل����ى ج����ه����وده����م ال���ت���ي 
اآل  بذلوها، ووكيلها الدكتور نا�سر 

قمي�سان.
ك���م���ا اأو������س�����ح م����دي����ر ج��م��ع��ي��ة 
الثقافة والفنون بالأح�ساء واملخرج 
امل�سرحي،  الأ�ستاذ علي الغوينم، يف 
كلمة ال�سيوف امل�ساركني اأن امل�سرح 
حيث  ل��ل��ط��ال��ب  متنف�سا  اجل��ام��ع��ي 
واأراه  تطلعاته،  خ��الل��ه  م��ن  ي��وؤك��د 

واجتماعية  وطنية،  �سامية  اأه��داف 
الفر�سة  الطلبة  اأب��ن��اءن��ا  لإع��ط��اء 
ليبدعوا وير�سموا لوحات املجتمع«.
حاجة  هناك  اأن  »كما  واأ���س��اف 
وتثقيفهم،  الطلبة،  لتطوير  ما�سة 
وت��وع��ي��ت��ه��م، وت��ن��وي��ره��م م��ن خ��الل 
اجلامعة  و���س��ت��ق��دم  امل�����س��رح،  خ�سبة 
م����زي����دا م����ن اله����ت����م����ام ل��ل��م�����س��رح 
و���س��ت��دع��م��ه ك���م���ا ���س��ت��دع��م ع���م���ادة 
�سوؤون الطالب نظرا للحاجة املا�سة 
للعودة اإلى امل�سرح �سواء يف مدار�سنا 
اإب���داع���ات  ل��ت��ظ��ه��ر  اجل��ام��ع��ة  اأو يف 
طالبنا وثقافتنا من بوابة امل�سرح«.

ب�سكره   ال��داود حديثه  واختتم 
جل��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ب��اأب��ه��ا 
ال�سروي،  اأح��م��د  الأ���س��ت��اذ  وملديرها 
والكليات  ال��ط��الب  ���س��وؤون  ولعمادة 
امل�����س��ارك��ة وال�����س��ي��وف احل��ا���س��ري��ن، 

ت�سكيل  يف  كبر  ب�سكل  ي�سهم   كما 
�سخ�سيته وعالقته بالآخرين.

واأكد الغوينم على اأنه ياأمل اأن 
رائعا ومثمرا يف  نتاجا  يكون هناك 
املهرجان القادم ويف ن�سخته الثالثة 
، مقدما �سكره جلامعة امللك خالد 
ممثلة يف مديرها ومن�سوبيها على 
دعمها لهذا احلراك اجلميل يف اأبها 

الثقافة والأدب.
ي��ذك��ر اأن����ه اأق���ي���م ع��ل��ى ه��ام�����س 
ال����ع����رو�����س امل�������س���رح���ي���ة ع������دد م��ن 
ال�������ن�������دوات ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة ق���دم���ه���ا 
امل�����س��رح��ي  ال���ن���ق���د  خم���ت�������س���ون يف 
لهذا  املنظمون  ويتطلع  والدرامي، 
التوا�سل  اأن يعزز  الثقايف  املهرجان 
الي���ج���اب���ي وال���ب���ن���اء ب���ني ال��ط��الب 
يكون  واأن  اخل����رات،  ت��ب��ادل  ويتيح 

م�ساحة خ�سبة لتطويره.



ن���اق�������س اج����ت����م����اع ع���ق���د يف اجل���ام���ع���ة، 
ال���ت���ي وردت  ال��ت��و���س��ي��ات وامل���الح���ظ���ات 
يف ت��ق��ري��ر ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ق��ومي 
ت�سليم  ع��ق��ب  الأك�����ادمي�����ي،  والع���ت���م���اد 
اجل���ام���ع���ةم���ل���ف���ات ال����درا�����س����ة ال���ذات���ي���ة 
ومرفقاتها اإلى الهيئة الوطنية، برعاية 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد 

الرحمن الداود، وح�سور اجلهات املعنية 
باجلامعة.

للتطوير  اجلامعة  وك��ي��ل  وا�ستهل 
واجل��������ودة ال���دك���ت���ور اأح����م����د اجل��ب��ي��ل��ي، 
املطلوب  اجلهد  اأهمية  بتاأكيد  الجتماع 
ب����ذل����ه ل����س���ت���ي���ف���اء ت����ل����ك امل����الح����ظ����ات 
اجلهود  ت�سافر  و���س��رورة  والتو�سيات، 

ال���ع���الق���ة. ك���م���ا ت���ط���رق اإل������ى ال��ع��دي��د 
م��ن ال��ق�����س��اي��ا ذات ال�����س��ل��ة مب��وؤ���س��رات 
ال�ست�سارية  واللجان  الرئي�سة  الأداء 
وامل�������س���اع���دة ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ة 
وال��ك��ل��ي��ات وال���رام���ج، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وال���ط���الب 

واخلريجني وجهات التوظيف.

ح����ت����ى ت�������س���ل اجل�����ام�����ع�����ة وب����راجم����ه����ا 
الأكادميية اإلى العتماد. 

موجزا  عر�سا  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول 
الهيئة،  ت��ق��ري��ر  وت��و���س��ي��ات  مل��الح��ظ��ات 
املطلوب  واملعلومات  البيانات  وك��ذل��ك 
ت��واف��ره��ا م��ن ق��ب��ل ال��ك��ل��ي��ات وال��رام��ج 
الأك�����ادمي�����ي�����ة، وج���م���ي���ع اجل����ه����ات ذات 

اجتماع لمناقشة توصيات
هيئة االعتماد األكاديمي

عمادة المكتبات تزور مقرها بالفرعاء

زار عميد �سوؤون املكتبات باجلامعة الدكتور 
�سعد اخلالدي، على راأ�س وفد من العمادة، 
مبنى املكتبة املركزية يف مقرها اجلديد يف 
املدينة اجلامعية يف الفرعاء، واطلعوا على 
ما مت اإجنازه يف املبنى، وقاموا بجولة على 

خمتلف اأدواره واأق�سامه.
واأ����س���اد اخل���ال���دي ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة 
عموما،  اجلامعية  املدينة  واإن�ساء  بناء  يف 
عر  كما  خا�سة،  ب�سفة  املركزية  واملكتبة 
امل�ستمر  ودعمه  اجلامعة  ملدير  �سكره  عن 
تاأ�سي�س  عاتقها  ع��ل��ى  ي��ق��ع  ال��ت��ي  ل��ل��ع��م��ادة 
اجلامعية  الكليات  مكتبات  جميع  وتزويد 

بالكتب واملقتنيات العلمية.

زيارات طالبية إلى أندية الكليات
عدنان األلمعي

اأي��ام،  اأرب��ع��ة  ا�ستمرت  ميدانية  زي���ارات  الطالبية،  الأن��دي��ة  وح��دة  اأق��ام��ت 
امل�سركة  ال��رام��ج  م��ن:  اأن��دي��ة كل  الأول، ج��ولت على  و�سملت يف يومها 
العلوم  وكلية  اجلنوب،  بظهران  والآداب  والعلوم  املجتمع،  كلية  باملحالة، 

الطبية التطبيقية بخمي�س م�سيط، وال�سريعة والربية بالقريقر.
الكليات  اأندية  بزيارة  الثاين  يومها  يف  امليدانية  اجلولة  وا�ستوؤنفت   
وامل��ال��ي��ة،  الإداري�����ة  وال��ع��ل��وم  الآيل،  واحل��ا���س��ب  الهند�سة،  وه���ي:  بقريقر، 

والعلوم الإن�سانية، واللغات والرجمة.
و���س��ه��د ال��ي��وم ال��ث��ال��ث زي�����ارات اإل����ى  اأن���دي���ة ال��ط��ب، وال��ع��ل��وم، وط��ب 
الوفد يف  زار  بينما  باأبها،  التطبيقية  الطبية  الأ�سنان،وال�سيدلة، والعلوم 
والآداب  العلوم  وكلية  بتنومة،  والآداب  العلوم  كلية  اأندية  الأخ��ر  اليوم 

مبحايل ع�سر، وكلية املجتمع باملحافظة.
اأن الزيارات ذات الأيام الأربعة، �سمت رواد الأندية وعددا من  يذكر 

اأع�سائها، وعمداء الكليات. 

طالبات التربية
يزرن جمعية المعوقين

شهد آل ناجي
م��رك��ز جمعية  ل��ل��ب��ن��ات،  ال��رب��ي��ة  بكلية  ال��رب��ي��ة اخل��ا���س��ة  زارت ط��ال��ب��ات 
الأطفال املعوقني بع�سر، حيث جتولن يف اأق�سام املركز، واأبدين اإعجابهن 
بكوادره وطريقة العمل فيه، والتجهيزات والو�سائل التي تتنا�سب مع كل 
طفل وحالته. يذكر اأن جمعية الأطفال املعوقني، موؤ�س�سة خرية يرعاها 
تقدمي  لغر�س  واأ�س�ست  �سلمان،  بن  �سلطان  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
الرعاية املتكاملة املجانية لالأطفال من ذوي الإعاقة املبكرة من �سن امليالد 

و حتى �سن ال�12.

برنامجان لتطوير مهارات
أعضاء التدريس

مهارات  تطوير  وح��دة  نظمت  واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة  وكيل  باإ�سراف 
اأع�ساء هيئة التدري�س، برناجمني تدريبيني هما: »ا�سراتيجيات التدري�س 
وفق اجلرافولوجي«، قدمه الدكتور حممد بن ح�سن اآل �سفران، و«مهارات 

التدري�س الفعال« قدمه عميد كلية الربية الدكتور عبداهلل اآل كا�سي.
 وا�ستفاد من الرناجمني 65 متدربا من اأع�ساء هيئة التدري�س من 

خمتلف كليات اجلامعة.
اأح��م��د اجلبيلي،  ال��دك��ت��ور  واأك���د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتطوير واجل����ودة 
حر�س اجلامعة على ا�ستمرار جهود تطوير اأداء من�سوبي اجلامعة وتنمية 
الأكادميي  التطوير  عميد  اأو�سح  جهته،  من  والذاتية.  املهنية  مهاراتهم 
الرت��ق��اء مبهارات  ت�ستهدف  اأخ��رى  �ستعقبها  ال��رام��ج  تلك  اأن  واجل���ودة، 

اأع�ساء هيئة التدري�س. 

يوم للكلى بنادي الطب 
ريهام الصقره

اأقام  نادي  الطب والإبداع بكلية الطب، باملركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات 
بال�سامر،  فعاليات اليوم العاملي للكلى.

و�سمت الفعاليات التي اأقيمت يف ع�سر مول، اأركانا عدة عن اأهمية 
الكلى وكيفية الوقاية من اأمرا�سها، واأهمية �سرب املاء والأغذية ال�سحية، 

ومدى تاأثر الأمرا�س املزمنة كال�سكري وارتفاع �سغط الدم على الكلى.
كما �سملت احلملة على قيا�س ن�سبة �سكر الدم و�سغط الدم وفح�س 
ب��روت��ني ال��ب��ول ل����زوار ال��ف��ع��ال��ي��ات، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ل��وح��ة لكتابة ع��ب��ارات 
ل��ل��م��ر���س��ى. ك��م��ا ق��دم��ت ط��ال��ب��ات كلية ال��ط��ب ���س��رح��ا مف�سال ع��ن ط��رق 
فح�س الكلى وعوامل اخلطورة امل�سببة لأمرا�س الكلى، وتوزيع املن�سورات 

التثقيفية لزوار اأركان الفعالية.
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محاضرة عن صحة الفم واألسنان بالمحالة
 برعاية املن�سق العام للرامج امل�سركة باملحالة، الدكتور يحيى بن نا�سر ال�سرحان، نظم نادي الرامج امل�سركة، حما�سرة توعوية 
بعنوان »�سحة الفم والعناية بالأ�سنان«، قدمها ا�ست�ساري جراحة اللثة وطب الأ�سنان الدكتور ح�سن حممد علي، و تناول فيها احلديث 
عن الفم والأ�سنان وم�سكالتهما، وطرق تبي�س الأ�سنان، والق�سرة اخلزفية، واأ�سباب رائحة الفم، وطرق العناية بالأ�سنان، وطرق عالج 

التهاب اللثة، والعادات ال�سلبية التي يجب تغيرها للمحافظة على �سحة الفم.
الكالم  ال�سليم ولفظ  النطق  بالأ�سنان، لأنها تعطي مظهرا جماليا لالإن�سان، وت�ساعد على  التامة  العناية  و�سدد على �سرورة 
ب�سكل �سحيح، وتعني على عملية اله�سم وتقطيع الطعام وم�سغه، كما نبه اإلى اأهمية تناول الغذاء املفيد الغني بالكال�سيوم والف�سفور 
مثل: احلليب، ومنتجاته، والفواكه، والبي�س، منبها اإلى �سرورة البتعاد عن امل�سروبات الغازية، لأنها ت�سعف الأ�سنان.  كما حتدث عن 

الطريقة ال�سحيحة لتنظيف الأ�سنان واأهمية زيارة الطبيب ب�سكل دوري.

التصوير اإلكلينكي بدورة
من جهة اأخرى، اأقام نادي طب الأ�سنان، �سمن برنامج فعالياته، دورة عن الت�سوير الإكلينيكي باأق�سام طب الأ�سنان، قدمها الدكتور 
حممد خالد عدا�س وتناول فيها اأحدث الطرق الفعالة يف الت�سوير الحرايف للحالت الإكلينيكية، كما حتدث عن خ�سو�سية املر�سى 

واأهمية موافقة املري�س على ذلك.  يف نهاية الدورة، كرم نادي طب الأ�سنان  مقدم الدورة، لتعاونه مع النادي.
عدنان األلمعي

�����س����ارك ع��م��ي��د �����س����وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
ب��اجل��ام��ع��ة، ال���دك���ت���ور ���س��ع��ي��د بن 
 18 الجتماع  يف  اخل��ال��دي،  قا�سم 
���س��وؤون  للجنة ع��م��داء وم�����س��وؤويل 

وموؤ�س�سات  اجلامعات  يف  املكتبات 
البحوث  وم��راك��ز  العايل  التعليم 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ب��دول 
الذي عقد يف جامعة قطر خالل 

الفرة من 23 اإلى 2٤ من مار�س 
املن�سرم.

الجتماع  اأن  اخل��ال��دي  واأك���د 
اخلم�سية  اخلطة  ملناق�سة  تطرق 
م��ن  وع��������دد  امل�������وح�������دة،  للجنة  
املو�سوعات الأخرى بهدف توثيق 
اأ���س�����س ال��ت��ع��اون وت��وف��ر ب��رن��ام��ج 
واآليات حتقيق التن�سيق والتكامل 
املهني بني املكتبات يف دول املجل�س. 
التنظيمية  ال��الئ��ح��ة  ن��اق�����س  ك��م��ا 
���س��وؤون  للجنة ع��م��داء وم�����س��وؤويل 
وموؤ�س�سات  اجلامعات  يف  املكتبات 
ل��دول  ال��ب��ح��وث  وم��راك��ز  التعليم 

جمل�س التعاون اخلليجي.
ه���ذه  اأن  اخل�����ال�����دي  وب������ني 
العمل  عن  امل�سئولة  هي  اللجنة 
امل�������س���رك يف جم�����ال امل��ك��ت��ب��ات، 
ترتكز   اأه��داف��ه��ا  اأن  اإل���ى  م�سرا 
على بناء برامج تعاونية واإتاحة 
امل���ع���ل���وم���ات وت����داول����ه����ا ب�����س��ك��ل 
ثقافة  وتطوير  و�سريع  مبا�سر 
اأن  اإلى  والتعاون، لفتا  امل�ساركة 
الجتماع املقبل �سيقام يف رحاب 

جامعة اأم القرى.

الجامعة في اجتماع
عمداء المكتبات الخليجيين

طالب القانون 
في المحكمة 
العامة بأبها

حسام ذيبان

 ق���ام ط���الب ق�����س��م ال��ق��ان��ون ب��اجل��ام��ع��ة، 
باأبها،  العامة  للمحكمة  ميدانية  بزيارة 
التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  من  عدد  برفقة 
واطلعوا على املرافق العامة يف املحكمة، 

واإجراءات التقا�سي. 
الطالب  اجتمع  ال��زي��ارة،  ختام  ويف 
برئي�س املحكمة العامة الدكتور عبداهلل 
ب��ن م��ب��ارك الأح��م��ري ال��ذي ب��داأ حديثه 
نظام  عن  وحت��دث  بالطلبة،  بالرحيب 
املحاكم يف ال�سعودية واإجراءات التقا�سي 
و الرافع و حماكم التنفيذ، واأجاب على 

ا�ستف�سارات الطالب.
م��ن ج��ان��ب��ه، ���س��ك��ر اأ���س��ت��اذ ال��ق��ان��ون 
امل�����دين ب��اجل��ام��ع��ة، ال���دك���ت���ور اإب��راه��ي��م 
ح�سن  ع��ل��ى  املحكمة  رئ��ي�����س  ال��روا���س��ده، 
املهمة  وامل��ع��ل��وم��ات  و�سيافته  ا�ستقباله 

التي زود بها الوفد الطالبي.
يذكر اأن الطالب رافقهم يف الزيارة 
الدكتور  ال��ق��ان��ون  ق�سم  رئي�س  م��ن:  ك��ل 
اأح���م���د ���س��ات��ي، واأ����س���ت���اذ ال��ق��ان��ون امل���دين 
ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م ال���روا����س���دة، واأ���س��ت��اذ 
القانون الإداري،الدكتور عو�س عثمان. 

د. �سعيد بن قا�سم اخلالدي



متابعات

65 باحثا وباحثة يثرون الملتقى األول لكليات العلوم واآلداب
سعيد العسيري

ريم العسيري

افتتح مدير اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور 
عبدالرحم���ن ب���ن حم���د ال���داود، حف���ل 
فعالي���ات امللتقى العلم���ي الأول لكليات 
العل���وم والآداب للبن���ني والبنات، الذي 
نظمته وكالة اجلامع���ة لكليات البنات، 
ممثل���ة بكلي���ة العل���وم والآداب بخمي�س 
م�سيط، يف املدرجات املركزية باجلامعة 
للرج���ال، وم�س���رح كلية العل���وم للبنات 
باأبها،  للن�ساء، منت�سف جمادى الآخرة 
مب�س���اركة  يوم���ني،  وا�س���تمر  اجل���اري، 

اأكر من 65 باحثا وباحثة. 
وع���ر ال���داود ع���ن جزي���ل �س���كره 
لوكي���ل اجلامع���ة لكلي���ات البن���ات، على 
تبن���ي فك���رة الدكتورة �س���راء اأبو ملحة، 
مقرحة هذه الفعالية، م�سيفا اأن هذا 
امللتقى يعد الأول من نوعه يف جامعات 

اململكة العربية ال�سعودية.
وق���ال ال���داود: » م���ن الواج���ب اأن 
واإدارات  وكلي���ات  اإدارة  نفتخ���ر جميع���اً 
لأن���ه  امللتق���ى؛  ه���ذا  مبث���ل  تنفيذي���ة 
�سي�س���ب باإذن اهلل يف م�سلحة اجلامعة 
واأ�س���اتذتها، و�س���ينعك�س على م�ستويات 

اأبنائنا الطالب والطالبات«.
الرتقاء بالبحث العلمي

من جانبها ك�س���فت رئي�س���ة اللجنة 
عم���ادة  وكيل���ة  للملتق���ى،  العلمي���ة  
اأري���ج  الدكت���ورة  العلي���ا،  الدرا�س���ات 
م�س���طفى اأن  اإقام���ة ه���ذا امللتقى الذي 
يجمع نخبة من  الدار�س���ني والباحثني 
واأع�س���اء هيئة التدري�س  يف تخ�س�س���ي 
احلا�س���ب،   وعل���وم  الإجنليزي���ة  اللغ���ة 

جاء اإميان���ا م���ن اإدارة اجلامع���ة باأهمية 
ه���ذه املحافل العلمية ودورها يف تطوير 
وحت�س���ني العملي���ة التعليمية، وحر�س���ا 
البح���ث  مب�س���توى  الرق���ي  عل���ى  منه���ا 

العلمي. 
يع���د  اللق���اء  ه���ذا  اأن  واأك���دت 
ا�س���تجابة حلاج���ة الباحث���ني واأع�س���اء 
هيئ���ة التدري����س لتحدي���ث معلوماتهم 
اخل���رات  وتب���ادل  اأدائه���م  وتطوي���ر 
فيما بينه���م، واإيجاد حلول مل�س���كالتهم 
وطالباته���م،  طالبه���م   وم�س���كالت 
املتمي���زة  باملنا�س���بة  اإي���اه  وا�س���فة 
اإلي���ه  تو�س���ل  م���ا  لعر�س ومناق�س���ة 
حتدي���ث  جم���الت  يف  الأكادميي���ون 
واأح���دث  التدري����س  وط���رق  املناه���ج 
ا�سراتيجيات التعليم وطرح امل�سكالت 
واحللول املنا�سبة لها وعر�س جتاربهم 
الناجح���ة، وذلك بهدف ال�س���تفادة من 
وتطبي���ق  والدرا�س���ات  اخل���رات  ه���ذه 
الواق���ع يف  اأر����س  املنا�س���ب منه���ا عل���ى 

القاعات الدرا�سية. 
ع���ن  الإع���الن  من���ذ  واأ�س���افت:« 
امل�س���اركة  عل���ى  اإقب���ال  مل�س���نا  امللتق���ى 
واحل�س���ور، وق���د تلقت اللجن���ة العلمية 
نح���و ٧0 بحث���ا وورقة عم���ل مقدمة من 
اأك���ر م���ن 65 باحث���ا وباحثة  ينت�س���بون 
اإل���ى 1٧ جهة من كليات اجلامعة للبنني 
والبن���ات، بالإ�س���افة اإل���ى م�س���اركة عدد 
من الطالبات حتت اإ�سراف اأ�ستاذاتهن«.
 2٤ ق���دم  امللتق���ى  اأن  اإل���ى  ولفت���ت 
بحث���ا من الأبحاث امل�س���اركة من خالل 
اأربع جل�سات علمية، بالإ�سافة اإلى �ست 
حما�س���رات، ونح���و ٤0 بحثا على �س���كل 

مل�سقات علمية.

كلمة المشاركين
كلي���ة  عمي���د  امل�س���اركني،  كلم���ة  واألق���ى 
اللغ���ات والرجمة، الدكت���ور عبداهلل اآل 
مله���ي، وق���ال فيها »اإن تنظي���م مثل هذه 
امللتقي���ات ه���و من ل���ب عملن���ا الأكادميي 
جنباته���ا  يف  ت�س���م  الت���ي  باجلامع���ة 
باحث���ني وباحث���ات با�س���تطاعتهم تنظيم 

مث���ل هذه اللق���اءات واإثراوؤه���ا بالبحوث 
والتو�سيات«. واأكد اآل ملهي  اأن التعاون 
ب���ني اجلانب���ني الرج���ايل والن�س���ائي مل 
يع���د خي���ارا ب���ل اأ�س���بح �س���رورة يف ظ���ل 
واملعوق���ات،  والظ���روف  املناه���ج  تطاب���ق 
للتطوي���ر  خال���د  املل���ك  جامع���ة  و�س���عي 

والعتماد الأكادميي.

ونبه اإلى اأن ت�سريف مدير اجلامعة 
ه���و  جميع���ا،  وال���وكالء  ه���و  وحر�س���ه 
الدعم احلقيقي يف ال�ستمرار يف البحث 

والن�سر وعقد الندوات واللقاءات.
امللتق���ى ت�س���من حم���اور  اأن  يذك���ر 
يف  احلديث���ة  تهت���م  بالجتاه���ات  ع���دة 
الإجنليزي���ة  اللغ���ة  مناه���ج  تطوي���ر 

املعلوم���ات  ونظ���م  احلا�س���ب،  وعل���وم 
ط���رق  يف  احلديث���ة  وال�س���راتيجيات 
تدري����س الإجنليزي���ة، وعل���وم احلا�س���ب 
الت���ي  والتحدي���ات  املعلوم���ات،  ونظ���م 
للتغل���ب  املقرح���ة  واحلل���ول  تواجهه���ا 
لأع�س���اء  الناجح���ة  والتج���ارب  عليه���ا، 

هيئة التدري�س.
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خلود أبو ملحة
تفتتح معرض 

الملصقات العلمية
افتتح���ت م�س���اعدة وكيل اجلامع���ة لكليات البن���ات، الأ�س���تاذة  الدكتورة خلود 
اأب���و ملحة، معر�س املل�س���قات العلمية الذي اأقي���م على هام�س امللتقى العلمي 

الأول لكليات العلوم والآداب  و�سم ٤0 مل�سقا علميا.
واأك���دت اأب���و ملح���ة  �س���عادتها بح�س���ور امللتقى ال���ذي يهت���م بالجتاهات 
احلديثة يف تطوير مناهج اللغة الإجنليزية وعلوم احلا�سب ونظم املعلومات، 
تواجه���ا،  الت���ي  والتحدي���ات  تدري�س���ها  وال�س���راتيجات احلديث���ة يف ط���رق 
واحلل���ول املقرح���ة للتغلب عليها، م�س���رة اإلى  اأن اأكر ما اأ�س���عدها هو عدد 

امل�ساركات العلمية التي عر�ست يف  امللتقى.
واأ�س���افت« نتمنى  من بقيه الكليات عمل ملتقيات علمية تعود بالفائدة 
للجميع، ونتقدم بال�س���كر لكليات العلوم والآداب وجميع من �سارك واأ�سهم يف 

اإجناح هذا الرنامج، واأمتنى للجميع املزيد من التقدم والنجاح«.

ح�سور لفت
م���ن جانبه���ا اأكدت رئي�س���ة اللجن���ة العلمية للملتق���ى، اأ�س���تاذة اللغويات 
التطبيقية امل�ساعدة بق�سم اللغة الإجنليزية بكلية الآداب للبنات باأبها، وكيلة 
عمادة الدرا�س���ات العليا الدكتورة اأريج م�س���طفى اأن  عدد احل�سور  للملتقى 

كان مميزا، اإذ بلغ 2٤0 يف اجلانب الن�سائي، و 20٧ يف الق�سم الرجايل.
لق���ى  اإقب���ال  اأي�س���ا  العلمي���ة  املل�س���قات  اأن معر����س  اإل���ى  ولفت���ت 
كب���را  وتفاع���ال م���ن قب���ل احل�س���ور، وتب���ادل للنقا�س���ات ح���ول املو�س���وعات 

املطروحة.
وتابع���ت« م���ن الالف���ت يف ه���ذا امللتق���ى، الإقب���ال ال�س���ديد واحلما�س���ة 
وامل�س���اركة بفاعلية �س���واء بتقدمي اأوراق عمل اأو ح�س���ور من الفئة امل�ستهدفة 
يف التخ�س�س���ني من اأع�ساء وطالب وطالبات وعلى وجه اخل�سو�س اجلانب 

الن�سائي«.
واأردفت »كان امللتقى متنوعا و�سامال اأتاح الفر�سة ل�سريحة كبرة جدا 
للم�ساركة، كما  تركت الأبحاث املعرو�سة انطباعا اإيجابيا لدى احل�سور نتج 

منه مبادرات ومقرحات بحثية للم�ستقبل«.  
وك�س���فت اأن فك���رة امللتقى كانت مببادرة م���ن عميدة كلية العلوم والآداب 
بخمي�س م�سيط، منذ العام املا�سي، مبينة اأن التنفيذ ياأتي جتاوبا مع احتياج 
ال���كادر التعليمي والباحثني يف تخ�س�س���ي اللغة الإجنليزية واحلا�س���ب الآيل 
لتحدي���ث معلوماته���م فيما يتعلق بطرق التدري�س، وا�س���راتيجيات التعليم، 
وطرح امل�س���كالت التي يواجهونها هم وطالبهم واقراح احللول لها، وكذلك 

تبادل اخلرات والتجارب الناجحة، فيما بينهم«.
واأ�سافت« قامت اللجنة العلمية  باأعمالها  فعليا بدءا من الأ�سهر ال�ستة 
املا�س���ية، وذل���ك بع���د تكليفهم به���ذه املهمة، كم���ا عملت اللجنة على ت�س���ميم 
النماذج وال�س���تمارات الالزمة، ومنذ الإع���الن عن امللتقى تلقت اللجنة نحو 
٧0 ورقة عمل وبحثا خ�س���عت للمراجعة والتحكيم واإجراء التدقيق اللغوي، 
ويف النهاي���ة، مت اختي���ار 2٤ ورق���ة عم���ل يف التخ�س�س���ني  للتق���دمي، ونحو ٤0 

بحثت كمل�سقات علمية مت عر�سها يف املعر�س امل�ساحب«.
وك�س���فت اأري���ج اأن الأبح���اث امل�س���اركة تناول���ت العدي���د من  املو�س���وعات 
الب���ارزة التي تدور حول علوم احلا�س���ب، والتعليم والتعلم وال�س���راتيجيات، 
واأح���دث الأبحاث يف جمال علوم احلا�س���ب ونظم املعلوم���ات، وجتارب ناجحة 
يف جم���ال التنقي���ب ع���ن املعلوم���ات، وبرام���ج وتطبيق���ات مقرح���ة للتدري�س 
وبع����س  الإجنليزي���ة  اللغ���ة  اأ�س���اتذة  تواج���ه  الت���ي  والتحدي���ات  اجلامع���ي، 
وبرام���ج  ا�س���راتيجيات  ومناق�س���ة  لتجاوزه���ا،  املقرح���ة  ال�س���راتيجيات 
تدري����س اللغ���ة الإجنليزي���ة يف اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية، وا�س���راتيجيات 
واأ�س���اليب تدري�س���ية ناجح���ة ابتكرها بع�س م���ن الأ�س���تاذات لتدري�س مهارات 
اإ�س���افة  الإجنليزي���ة،  اللغ���ة  يف  والتح���دث  وال�س���تماع  والق���راءة  الكتاب���ة، 
اإلى  تفعيل التعليم الإلكروين لتدري�س اللغة الإجنليزية ، واأدوات مقرحة 

للتقييم والتقومي.

متابعات

21 ورقة تنعش اليومين األول والثاني 
ريم العسيري 

للملتق���ى  والث���اين  الأول  اليوم���ان  �س���هد 
والآداب  العل���وم  لكلي���ات  الأول  العلم���ي 
باجلامع���ة، تقدمي 21 ورقة علمية وبحثية، 
الي���وم  وتن���اول  ي���وم.  كل  ورق���ة   11 بواق���ع 
الأول للملتق���ى،  جل�س���تني علميتني ج���اءت 
الأول���ى  بعن���وان » تدري����س علوم احلا�س���ب: 
التعل���م واملهارات«، تراأ�س���ها الدكتور نا�س���ر 
ط���ران، وقدمت خاللها �س���ت اأوراق علمية 

على النحو التايل:
اجل���ودة«  معاي���ر  »تطبي���ق   •

قدمتها....اآر�سي نعيم.
يف  امل�س���اريع  عل���ى  بن���اء  »التعل���م   •
قدمته���ا  الإلكروني���ة«   التج���ارة 

�سوجي باراجي�س  ومنى م�سبب.
• »الأبح���اث العلمي���ة احلديثة وطرق 
البح���ث يف عل���وم احلا�س���ب« قدمته���ا 

�سيخة اأفروز.
• »التحدي يف تدري�س علوم احلا�س���ب 
لغ���ر املتخ�س�س���ني م���ن ق�س���م اللغ���ة 
للبن���ات  الربي���ة  بكلي���ة  الإجنليزي���ة 
باأبه���ا«، قدمته���ا عب���ر زاه���ر الأملع���ي، 
»ال�س���راتيجيات  بعن���وان  واأخ���رى 
احلديث���ة  يف تدري�س علوم احلا�س���ب« 

قدمتها فابيها فاطمة.
يف  الرئي�س���ي  املتح���دث  ق���دم  كم���ا  
اجلل�س���ة الدكتور عب���د اهلل  اآل ملهي ورقة   
بعنوان«  تدري�س الإجنليزية كلغة اأجنبية: 

عملية دائمة التغر«.
بعن���وان  الثاني���ة  اجلل�س���ة  وج���اءت 

كلغ���ة  الإجنليزي���ة   اللغ���ة  »تدري����س 
التحدي���ات  ومتج���ددة:   عملي���ة  اأجنبي���ة 
وال�س���راتيجيات املو�س���ى به���ا والعوائ���ق« 
تراأ�سها الدكتور عبد اهلل اآل ملهي، وتخللها 

خم�س اأوراق علمية. 
بعن���وان   الأول���ى  الورق���ة  وج���اءت 
التوا�س���لي   التعلي���م  ا�س���تمرارية  »عوائ���ق 
للغ���ة الإجنليزية يف الكليات بجنوب اململكة 
العربية ال�س���عودية«  قدمتها الدكتورة منى 

حممد حمد . 
عن���وان  الثاني���ة  الورق���ة  وحمل���ت 
»ا�سراتيجيات القراءة ال�سريعة« وقدمتها 

عفاف اأحمد ال�سعيدي.  
وجاءت الورقة الثالثة عن الختبارات 
اللغ���ة  معلم���ي  منط���ق  م���ن  الإلكروني���ة 
والتحدي���ات  »املمي���زات  الإجنليزي���ة 
واملقرح���ات للتح�س���ني«، قدمه���ا الدكت���ور 

اإ�سماعيل خليل الرفاعي.  
اأم���ا الورق���ة الرابعة فحمل���ت عن���وان 
»تدري����س اللغة الإجنليزي���ة كلغة اأجنبية يف 
ال�سعودية: ال�س���عوبات وال�سراتيجيات(،  

قدمتها تانزين اآراء اأ�سرف . 
بعن���وان  اخلام�س���ة  الورق���ة  وج���اءت 
الإجنليزي���ة«   اللغ���ة  تدري����س  »�س���عوبات 

قدمتها  زاكرا جابني. 
يف  الرئي�س���ية  املتحدث���ة  قدم���ت  كم���ا 
اجلل�س���ة الدكت���ورة اأري���ج حمم���د ع�س���ري 
ورق���ة  بعنوان »نحن نبحث  يف ال�س���بكة عن 

امل�سميات اأم الكينونات«. 
اليوم الثاين

للملتق���ى،  الث���اين  الي���وم  ويف 
جل�س���تني  بتق���دمي  اجلل�س���ات  ا�س���تمرت 

كم���ا  علمي���ة،  اأوراق   10 علميت���ني  تناول���ت 
قيم���ة  علمي���ة  حما�س���رات  �س���ت  قدم���ت 
نخب���ة  قدمه���ا  امللتق���ى  اأي���ام  م���دى  عل���ى 
ب�س���فتهم  التخ�س�س���ني  يف  الأ�س���اتذة  م���ن 

متحدثني رئي�سيني.
بعن���وان  الأول���ى  اجلل�س���ة  وكان���ت 
»البح���ث وط���رق م�س���تحدثة لتدري�س اللغة 
الجنليزية«،   كما قدمت  حما�سرة  حول   
وتعلي���م  لتعزي���ز  اأب«  ا�س���تخدام  »وات����س 

الطالب اللغة الجنليزية. 
وحمل���ت الورق���ة الأول���ى  يف اجلل�س���ة 
الإ�س���المية،  الأنا�س���يد  »ا�س���تخدام  عن���وان 
الق�س���رة كمه���ارة م�س���تحدثة  والق�س����س 
والتح���دث  ال�س���تماع  مه���ارة  لتدري����س 
اللغ���ة  بق�س���م  الأول  امل�س���توى  لطالب���ات 
الإجنليزي���ة )بحث اإجرائ���ي( ، قدمتها اأمة 

اهلل عبد الرحيم األفي. 
اأم���ا الورق���ة الثاني���ة فقدم���ت بعن���وان 
»ا�ستفتاء يف الأخطاء الكتابية لدى طالبات 
العل���وم  بكلي���ة  الإجنليزي���ة  اللغ���ة  ق�س���م 
والآداب بتنوم���ة، » قدمه���ا الدكت���ور ف���وزي 

الطيب يو�سف. 
»درا�س���ة  الثالث���ة  الورق���ة   وتناول���ت 
جت���اه  الط���الب  موق���ف  ح���ول  تقوميي���ة 
كلي���ات  اإح���دى  البحثي���ة يف  الن�س���اطات 
البنات بجامعة امللك خالد« قدمتها �س���ادما 

عفت  حممد. 
بعن���وان  الرابع���ة  الورق���ة  وج���اءت 
»اللغوي���ات احلا�س���وبية يف تدري����س مهارات 

الكتابة »، قدمتها اأمل متويل. 
والأخ���رة  اخلام�س���ة  الورق���ة  اأم���ا 
الث���اين،  للي���وم  الأول���ى  اجلل�س���ة  يف 

فقدم���ت  بعن���وان »مه���ارة  ديكتوكل���ز لأداة 
كل  قب���ل  م���ن   « اللغ���ة  تطوي���ر  يف  فعال���ة 

من: �ساجنيدا حليم وتنزين حليم. 
والأخ���رة  الثاني���ة  اجلل�س���ة  وج���اءت 
يف امللتق���ى  بعن���وان« الأبح���اث احلديث���ة يف 
علوم احلا�س���ب« ، وقررت اجلل�سة الدكتورة 
اأري���ج حممد الع�س���ري، حيث ق���دم خاللها 
جان���ب  اإل���ى  وبحث���ي،  علمي���ة  اأوراق  �س���ت 
حما�س���رتني اأولهم���ا بعن���وان  »الجتاهات 
احلديث���ة يف تدري�س اللغة الإجنليزية لغر 
الناطق���ني به���ا  قدمته���ا الدكت���ورة نرم���ني 
طلعت،  والثانية  بعنوان » ت�س���ليط ال�س���وء 
عل���ى ط���رق ومناه���ج وبرام���ج التدري����س يف 
قدمه���ا  ال�س���عودية«،  العربي���ة  اململك���ة 

الروفي�سور الدكتور عبد العزيز الفقيه. 
يف  الأول���ى  الورق���ة  وج���اءت 
الناجح���ة  »جتربت���ي  اجلل�س���ة  بعن���وان 
قدمته���ا  البيان���ات«  م���ع  تنقي���ب 
لليث���ا  �س���وروجا، بينم���ا مت تق���دمي الورقة 
 ، Ems2 الثاني���ة بعن���وان »حتلي���ل �س���مات

املميزات والأداء« قدمتها  اأناندافلي. 
بعن���وان  الثالث���ة  الورق���ة  وج���اءت 
اإل���ى برجمي���ات  امل���ايل واحلاج���ة  »الو�س���ع 
مط���ورة لتطوير التعليم الع���ايل يف جامعة 

امللك خالد«، قدمتها �سامرين  �ساهوار.
واأم���ا الورق���ة الرابعة فكان���ت بعنوان« 
اأهمية العالم���ات املائية يف العامل الرقمي« 
قدمه���ا كل م���ن : عمر بن ح�س���ني، وحممد 

ريا�س،  وج�سنت فرغ�س. 
اخلام�س���ة  الورق���ة  حمل���ت  بينم���ا 
الإمي���اءات  »اإدراك  عن���وان  والأخ���رة، 

الب�سرية » قدمها الدكتور �سعبان عروج.
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قضية

هادي الشهراني

ط���ال���ب ع�����دد م����ن ال����ط����الب، ب��ت��ق��ل��ي��ل 
تف�سل بني  ال��ت��ي  ال��ط��وي��ل��ة  ال�����س��اع��ات 
امل���ح���ا����س���رات وف���ق���ا ل��ب��ع�����س اجل�����داول 
وال�����س��ع��ب، م��وؤك��دي��ن اأن ط���ول امل��ك��وث 
يف اجل��ام��ع��ة دون درا����س���ة ي����ورث امل��ل��ل، 
م��ق��رح��ني ت���وف���ر اأم����اك����ن واأن�����س��ط��ة 
التي  ال��ف��راغ  اأوق����ات  لق�ساء  ترفيهية 
تتخلل املحا�سرات، وهو ما توؤكد عمادة 
���س��وؤون ال��ط��الب وج����وده اأ���س��ال ليلبي 

احتياجات الدار�سني.
من  ع���دد  اآراء  ا�ستطلعت  »اآف�����اق« 
اأي����ن وك��ي��ف يق�سون  مل��ع��رف��ة  ال��ط��الب 
اأوقات الفراغ بني املحا�سرات، فا�ستكوا 
من طول �ساعات النتظار وما يعانونه 

من ملل.

منع االستراحات 
قال الطالب عبدالعزيز ال�سهراين، من 
الفراغ  وقت  عن  متحدثا  العلوم،  كلية 
»الريكات  حما�سراته:  يتخلل  ال��ذي 
املحا�سرة  ب��ني  �ساعات  اأرب���ع  اإل��ى  متتد 
و الأخ�������رى، وه����ذا ال���وق���ت ك��ب��ر ج��دا 
الكثر  اأجن���ز  اأن  خ��الل��ه  م��ن  وميكنني 
من املهام التي يحول دون اأدائها مكوثي 

يف اجلامعة«.
وردا على ���س��وؤال ع��ن امل��ك��ان ال��ذي 
ق��ال:   ، ���س��اع��ات الن��ت��ظ��ار  ف��ي��ه  يق�سي 
»اأق�����س��ي ف��راغ��ي يف امل��ك��ت��ب��ات امل��رك��زي��ة 
ل��ل��ب��ح��ث ع���ن اأي م��ع��ل��وم��ة ق���د ت��ري 
تخ�س�سي،  غر  جمال  اأي  يف  معرفتي 
اأو يف امل�����س��ل��ي��ات ال��ق��ري��ب��ة م��ن ال��ق��اع��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ة، م��ق��رح��ا م��ن��ع ال��ف��وا���س��ل 
تقلي�س  اأو  امل��ح��ا���س��رات  ب��ني  ال��زم��ن��ي��ة 
اأق��ل  اأو  واح���دة  �ساعة  نحو  اإل��ى  مدتها 
الدرا�سة  جو  من  الطالب  فيها  ليغر 

بوقت معقول ل يقطع تركيزه«.

أهمية التنويع
عبدالعزيز  الطالب  اأ���س��ار  جهته،  م��ن 
ال��ع��م��ري م���ن ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة، اإل����ى اأن 
ال��ف��وا���س��ل ب��ني حم��ا���س��رات��ه ل تتعدى 
اأن��ه  اإل���ى  م�سرا  يوميا،  �ساعات  ث��الث 
الريا�سية  ال�سالت  يف  فراغه  يق�سى 
هذه  يف  يجد  اأن��ه  م��وؤك��دا  امل�سليات،  اأو 
الكفيلني  امل��ت��ع��ة وال��رف��ي��ه  الأم���اك���ن  
ب��ت��ج��دي��د �ل��ن�����ش��اط ل��ل��ع��ودة �إل����ى ق��اع��ة 

املحا�سرات، ح�سب قوله.
اأماكن  تنويع  �سرورة  على  و�سدد 
الطالب  ي�ساب  ل  حتى  ال��ف��راغ  ق�ساء 
بامللل، فيوؤثر ذلك يف حت�سيله العلمي، 
ح��ت��ى ل���و ت��ط��ل��ب الأم������ر خ���روج���ه من 
اجل���ام���ع���ة  وال�����ع�����ودة اإل���ي���ه���ا حل�����س��ور 

املحا�سرة التالية.

شاشات عرض 
يف ال�سياق ذاته، اقرح الطالب حممد 
البتدائي  التعليم  ق�سم  من  ع�سري، 
التي  الفعاليات  بع�س  الربية،  بكلية 
كتوفر  اجل��ام��ع��ة،  ت�سيفها  اأن  ميكن 
مبا�سرة  ملباريات  كبرة  عر�س  �سا�سات 
اأو م���ع���ادة، داع���ي���ا اإل����ى اإت���اح���ة اأم��اك��ن 
ت���رف���ي���ه���ي���ة داخ�������ل اجل����ام����ع����ة، جت���ذب 

الطالب وتوفر لهم بديال عن اخلروج 
منها  لأ�سباب  معه  العودة  تع�سر  ال��ذي 
عن  تاأخر  منه  وينتج  امل���روري،  الزحام 

املحا�سرات التالية.
����س���األ���ن���اه: اأي������ن ت��ق�����س��ي ���س��اع��ات 
ف��راغ��ك يف ي��وم��ك اجل��ام��ع��ي؟ ف��ق��ال: 
»خ�س�ست اأنا وجمموعة من اأ�سدقائي 
يوجد  وه���و  »ال��ن��خ��ل��ة«،  �سميناه  م��ك��ان��ا 
اإح�����دى ح���دائ���ق اجل���ام���ع���ة، جنل�س  يف 
احلديث  اأط��راف  نتجاذب  جميعنا  فيه 
ع���ن اجل���وان���ب ال��درا���س��ي��ة والأح������داث 
املحا�سرة  وقت  الريا�سية، حتى يحني 

املنتظرة«.

تجديد نشاط
مهدي،  اآل  عبداملجيد  الطالب  م  وق�سنّ
اجلامعية  الُف�سح  ال�سريعة،  كلية  م��ن 
اإل������ى ق�����س��م��ني: ا�����س����راح����ات ق�����س��رة 
الإلكروين  التعلم  قاعات  يف  يق�سيها 
وفوا�سل  لكليته،  املجاورة  احلدائق  اأو 
زمنية طويلة ت�سمح له بالعودة اإلى بيت 
الأ�سرة،  الوقت مع  اأهله وق�ساء بع�س 
ومن ثم الرجوع اإلى املحا�سرة، م�سرا 
نه من جتديد  اإلى اأن النوع الثاين ميكنّ

�لن�شاط و�ال�شتياق �إلى �لقاعة. 
اإل��ى احلديث عن  اآل مهدي  وع��اد 
الإل����ك����روين، مطالبا  ال��ت��ع��ل��م  ق��اع��ات 
ب���زي���ادة الأج���ه���زة ف��ي��ه��ا، م����ررا طلبه 
ب��ال��زوار من  ال��ق��اع��ات متتلئ  ب���اأن تلك 
الطالب  بع�س  يجعل  ال��دار���س��ني، مم��ا 
الف�سح  اأثناء  �ساغرة  اأجهزة  يجدون  ل 

اجلامعية.

الترفيه والتعلم 
وات���ف���ق ال��ط��ال��ب ���س��ل��م��ان ال��ق��ح��ط��اين، 
اآل  زميله  مع  الدين،   اأ�سول  كلية  من 
يف  فراغه  يق�سي  اأن��ه  مو�سحا  مهدي، 
ق��اع��ات ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���روين، واأ���س��اف 
يف  �سفحتي  ب��دخ��ول  الف�سحة  »اأ�ستغل 
»بالك بورد« وحل الواجبات و الطالع 
ال�سبكة  اأت�سفح  كما  الإع���الن���ات،  على 
اأي  ل���زي���ادة م��ع��رف��ت��ي يف  ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة 
باكت�ساب  واأه��ت��م  ي�ستهويني،  مو�سوع 
حياتي  يف  تنفعني   ج��دي��دة  معلومات 

العلمية«.
�سالت  اإيجاد  القحطاين  واقرح 
ت��رف��ي��ه��ي��ة ي�����س��ت��ث��م��ر ف���ي���ه���ا ال���ط���الب 
���س��اع��ات ف��راغ��ه��م، ل��ك��ن »اآف�����اق« �ساألته 
الإك��ث��ار من  يت�سبب فيه  اأن  عما ميكن 
الو�سائل الرفيهية اأثناء الدرا�سة، من 
اإ�ساعة للوقت وطغيان على التح�سيل 
تداعيات  لها  تكون  اأن   فنفى  العلمي؛ 
اأن  اإل��ى  ذات��ه  ال��وق��ت  �سلبية، م�سرا يف 
ه��وى  ك���ل  �ستغلب  ال��ت��ع��ل��م  يف  ال��رغ��ب��ة 
وميل للرفيه من اأجل الت�سلية فقط، 
يف اإ�سارة اإلى اأن الطالب اجلامعي على 

قدر من امل�سوؤولية والوعي.

تقليل نسبة الغياب 
على �سعيد مت�سل، �سدد الطالب خالد 
�سعوان، من ق�سم املوارد الب�سرية، على 
����س���رورة ت��وف��ر ق���اع���ات ت��رف��ي��ه��ي��ة بها 
األعاب فيديو، حتى لو كانت ا�ستثمارية 
وب�����س��ع��ر م��ع��ق��ول، وذه����ب اإل����ى اأن ه��ذا 

تقليل  يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه  من  الإج���راء 
ن�سبة الغياب الطالبي.

اإلى  يذهب  حني  »الطالب  وتابع: 
خ����ارج اجل��ام��ع��ة ل��غ��ر���س ت��رف��ي��ه��ي ثم 
امل�سافة  بعد  يتذكر  فاإنه  العودة،  ينوي 
وال��زح��ام امل���روري، وم��ن هنا يقرر عدم 
من  تبقى  عما  يغيب  وبذلك  ال��رج��وع، 
حما�سرات ذلك اليوم«. وردا على �سوؤال 

مطالبات بأنشطة ترفيهية
تكسر الفراغ بين المحاضرات

عن املكان الذي يق�سي فيه الفراغ بني 
�سيارتي،  »يف  �سعوان:  قال  املحا�سرات، 
اأو يف قاعات التعلم الإلكروين اإذا كان 

لدي واجب يتطلب الإنهاء ال�سريع«.

قاعات التعلم اإللكتروني
اهلل،  خ��ر  ح�سن  ال��ط��ال��ب  ويق�سي 
م����ن ق�����س��م امل���ح���ا����س���ب���ة، ف����راغ����ه يف 

اأي�سا،  الإل���ك���روين  التعلم  ق��اع��ات 
امل��ج��ال،  ب��ه��ذا  ب�سغفه  ذل���ك  م��ع��ل��ال 
ق��ال  ذات���ه ط��الب��ا  ال��وق��ت  معاتبا يف 
اإن��ه��م ُي��ت��ل��ف��ون حم��ت��وي��ات ال��ق��اع��ات 
ت�سديد  اإل����ى  داع���ي���ا  الإل���ك���رون���ي���ة، 
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى الأج���ه���زة واحل��ف��اظ 
فر  تونّ وبينما  الثمينة.  املعدات  على 
و���س��الت  علمية  مكتبات  اجل��ام��ع��ة 

ت��رف��ي��ه��ي��ة، ا���س��ت��غ��رب ����س���ع���وان من 
جلو�س بع�س الطالب يف �سياراتهم 
الفا�سل  اأو  الف�سحة  تنتهي  ح��ت��ى 
الزمني بني املحا�سرتني، لفتا اإلى 
عليهم  ي��ع��ود  ل  ال��ت�����س��رف  ه���ذا  اأن 
ب��ال��ن��ف��ع، داع��ي��ا اإي��اه��م اإل���ى التوجه 
اأو ممار�سة  ال��ق��راءة والط��الع  نحو 

الريا�سة.
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سعيد العمري

���س��ت ���س��ن��وات م��ن ع��م��ره ق�����س��اه��ا ال��ط��ال��ب 
اأن  دون  ال��ق��ح��ط��اين  ب���ن حم��م��د  ف��ي�����س��ل 
يتجاوز ال�سنة التح�سرية بكلية الهند�سة، 
وب��ق��ي ط����وال ه���ذه امل����دة ���س��ام��دا جمابها 
حتى  كثرة،  واأم��ورا  عليه  ا�ستبكت  ظروفا 
اإل��ى  ليتحول  ال��ث��ال��ث،  الإن����ذار  على  ح�سل 

الدرا�سة بكلية املجتمع بخمي�س م�سيط.

أحالم تبخرت
ب��ل��غ��ة م��ن��ك�����س��رة ���س��اح��ب��ت��ه��ا ح�����س��رة حت��دث 
فقال:  و�سعه  ع��ن  »اآف���اق«  اإل��ى  القحطاين 
»ع��م��ري 2٤ ع��ام��ا وم���ا زل���ت ط��ال��ب��ا ب����اإدارة 
اأم�سيت  اأن  بعد  املجتمع  كلية  يف  الأع��م��ال 
اأك�����ر م���ن ���س��ت ����س���ن���وات ب��ال��ه��ن��د���س��ة، كل 
اأحالمي تبخرت فقد كنت اأعتقد اأين �سوف 
�سركات  اأك���ر  يف  واأع��م��ل  مهند�سا  اأت��خ��رج 
اأرام���ك���و، ول��ك��ن ك��ل ذلك  اململكة وحت��دي��دا 

تال�سى«.

ثمن الجهل باألنظمة
واأ����س���اف: »ت��خ��رج��ت يف ال��ث��ان��وي��ة مبعدل 
ن�سبة  ع��ل��ى  ح�سلت  ال���ق���درات  ويف   89.95

80٪ وكذلك التح�سيلي 80 ٪ وانتظمت يف 
حال  ب��اأي  اأعتقد  ومل  التح�سرية،  ال�سنة 
اأن معدل ال�سنة التح�سرية  من الأح��وال 
جلهلي  وذل���ك  ال��درا���س��ة،  بقية  �سرافقني 
باأنظمة اجلامعة، وبداأت م�سكلتي بر�سوبي 
يف مادة التفا�سل والتكامل، اإذ كان معديل 
فوق 3 ثم تكرر ر�سوبي بعدها يف اأربع مواد، 
وت��ك��رر ذل���ك م���رة اأخ����رى وب����داأت معاناتي 
النف�سية من تلك الفرة حتى هبط املعدل 

اإلى ما حتت احلد امل�سموح«.

مجتمع الجامعة
ووا���س��ل: »ف��ج��وة كبرة ب��ني الن��ت��ق��ال من 
امل��در���س��ة اإل����ى اجل��ام��ع��ة؛ ف��ه��ن��اك ت��غ��رات 
ك���ث���رة ت��ف��ر���س��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ط��ب��ي��ع��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
جانب  اإل��ى  وال��ط��الب،  واملجتمع  والدرا�سة 
تعر عن  ال��ت��ي  اجلامعية  امل��رح��ل��ة  اأه��م��ي��ة 
ن�سج الإن�سان وت�سهم يف ت�سكيل �سخ�سيته، 
وبلورة اأهدافه وجتعل منه اإن�سانا فاعال يف 
�أو ن�شاط معني  �ملجتمع يقدم يف تخ�ش�ص 
اجلامعية  احلياة  وتختلف  لنف�سه،  اختاره 
اأن  ل��ذا يجب  ك��ب��رة؛  بن�سبة  امل��در���س��ة  ع��ن 
يخ�سع الطالب للتاأهيل النف�سى والعلمى 
اإن���ن���ا خ��الل  اإذ  ق��ب��ل دخ���ول���ه���م اجل���ام���ع���ة، 

فيصل القحطاني: الجهل باألنظمة
أضاع وقتي بتحضيرية الهندسة

املرحلة الثانوية مل نهياأ بال�سكل ال�سحيح 
لدخول اجلامعة اأو مبعنى اأ�سح مل نتطرق 

للدرا�سة واحلياة يف املرحلة اجلامعية«. 

جهد أكبر
وع���ن م��ت��ط��ل��ب��ات امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة، ق��ال 
القحطاين: »حتتاج املذاكرة اجلامعية اإلى 
الثانوية على عك�س  اأكر من  بذل جمهود 
اأي�سا  ما يتوقعه اجلميع، ويحتاج الطالب 
الكتب  بقراءة  الذاتية  تدعيم مهاراته  اإلى 

املتنوعة اإلى جانب الكتب اجلامعية.
ك��م��ا ي��ح��ت��اج اإل����ى اأن ي��ك��ون ع��ل��ى علم 
جمال  يف  الإلكرونية  الأجهزة  با�ستخدام 
درا�سته ملا تقدمه من م�ساعدة على �سرعة 
اإلى التوا�سل مع من  اإجناز املهام، وكذلك 
اأخرى  اأفكار  واكت�ساب  اأفكاره  لنقل  حوله  

ب�سهولة �سواء من زمالئه اأو اأ�ساتذته؛ 
فاإدارة الوقت ت�ساعد يف حت�سيل العلم 
التوازن بني  اأن حتقق  لذا يجب  واملعرفة؛ 
ويحتاج  والجتماعية،  الأكادميية  واجباته 
ال���ط���ال���ب اجل���ام���ع���ي اأي�������س���ا ل���ف���رة ح��ت��ى 
اجل��دي��دة،  البيئة  م��ع  التكيف  م��ن  يتمكن 
تكوين  على  يعمل  اأن  ذلك  متطلبات  ومن 
زم���الئ���ه لتحقيق  م���ع  ����س���داق���ات ج���دي���دة 

اأن ال�سراك فى  املزيد من التوا�سل، كما 
�ساأنه  م��ن  الكلية  تقدمها  ال��ت��ى  الأن�سطة 
التى مل  اكت�ساف مواهبه  على  ي�ساعده  اأن 

تعرفها بعد«.

دور المرشد األكاديمي
وع��ن دور امل��ر���س��د الأك���ادمي���ي، ق���ال: »كنت 
م�ساري،  وي�سحح  ير�سدين  اإلى من  اأحتاج 
ومل اأكن على علم بدور املر�سد يف اجلامعة 
ومل اأ�سمع به على الإطالق وال�سبب يف ذلك 
يعود للجهة �ملنوط بها �الإر�شاد �الأكادميي.

اأن م����ن ���س��م��ن  وق�����د ع��ل��م��ت لح���ق���ا 
م���ه���ام���ه���ا: اإم��������داد ال����ط����الب ب��امل��ع��ل��وم��ات 
ال�����س��ح��ي��ح��ة ع����ن ال���ك���ل���ي���ة وال�������س���ي���ا����س���ات 
ال��درا���س��ي��ة  وال���رام���ج  وامل�����وارد  التعليمية 
للطلبة،  الأك����ادمي����ي  ال��ت��ح�����س��ي��ل  وت��ع��زي��ز 
ورف�����ع ق���درات���ه���م وت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي 
تعريهم اأثناء حت�سيلهم العلمي والإر�ساد 
ال���وق���ائ���ي ع��ن��د ال���ت���ع���ر، وك���ذل���ك ت��ق��دمي 
امل�����س��ورة وامل�����س��اع��دة لأ���س��ح��اب امل�����س��ك��الت 
الطالب  ورعاية  الطالب،  من  الأكادميية 
واملتعر  املتدين  الدرا�سي  التح�سيل  ذوي 
يرتقوا  حتى  ومتابعتهم  ب��ه��م،  واله��ت��م��ام 

مب�ستواهم الدرا�سي.
وك���ذل���ك رع���اي���ة وم�����س��اع��دة ال��ط��الب 
اجتماعيا وماديا و�سحيا ونف�سيا ووظيفيا، 
اإذا اقت�ست ال�سرورة، والهتمام باملتفوقني 
وامل��وه��وب��ني، وت��ق��دمي م��ا م��ن �ساأنه تعزيز 
ق��درات��ه��م ودع��م اإب��داع��ات��ه��م، وه��ذا بالفعل 
م��اك��ن��ت اأح���ت���اج اإل���ي���ه، ل��ك��ن وب��ك��ل اأ���س��ف مل 
اأن  اإل بعد  تت�سح هذه الأم��ور بالن�سبة يل 

ن�سبت كل املحاولت«.

البعد عن األسرة
التي  عائلته  م��ن  بعيدا  القحطاين  يقيم 
اإل��ى  واأ���س��ار  اأب��ه��ا نحو 200 كيلو،  تبعد ع��ن 
ي��ت��وق��ع��ه��ا،  ���س��ع��وب��ات مل  اأورث�������ه  ذل����ك  اأن 
اأ�سرتي  فقال: »دفعت ثمنا عندما اعتقدت 
الهتمام  �سيمنحني  جدتي  م��ع  �سكني  اأن 
، لكن فقدت  األ��ق��اه م��ع وال����دينّ ال���ذي كنت 
�سابقا،  بها  اأحظى  كنت  التي  اخل�سو�سية 
واأ����س���ب���ح ج��م��ي��ع وق���ت���ي ل���ظ���روف ال��ع��ائ��ل��ة 
اجل���دي���دة؛ ل��درج��ة اأن��ن��ي مل اأج����د ال��وق��ت 
�ست  فيها  اأفنيت  التي  بدرا�ستي  لالهتمام 

�سنوات دون اأي فائدة تذكر.
ف��ع��ائ��ل��ت��ي ال��ت��ي اأق��م��ت م��ع��ه��ا مل تكن 
ت���راع���ي ظ�����روف درا����س���ت���ي وح���ت���ى اأب�����س��ط 
خ�����س��و���س��ي��ات ح���ي���ات���ي، وك�����ان ك���ل ال��وق��ت 
الختبارات  اأث��ن��اء  حتى  ب��ل  يل،  ولي�س  لها 
ف��ر���س��ة يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ة، وع��ن��دم��ا �سنحت يل 
ب��داأت  واح���د،  مل��دة ف�سل  ال�سكن اجل��ام��ع��ي 
ظ����رويف ال��درا���س��ي��ة ت��ت��ح�����س��ن ل��ك��ن وال���دي 
معها  اأقمت  التي  للعائلة  بالعودة  اأقنعني 
�سابقا لعدم اقتناعه بفكرة الإقامة وحيدا«.

ال للهندسة
اإذا  ���س��ي��ف��ع��ل��ه  ك����ان  ع��م��ا  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
اأتيحت له فر�سة للبدء من جديد يف كلية 
الهند�سة، قال القحطاين: »لن اأعود اإليها؛ 
و�ل�شغوط  و�جهتني  �ل��ت��ي  �ل��ظ��روف  الأن 
الآن  واأن����ا  ل��ل��غ��اي��ة،  قا�سية  ك��ان��ت  النف�سية 
الواقع  وتفهمت  امل�سرح  يف  امل�ساركني  اأح��د 
اجلامعي من حويل ورا�س متام الر�سا مبا 

اأنتهجه يف الوقت احلايل«.

قصة خبرية

»آفاق« تقول: 
مآساوي أن تضيع ست سنوات من عمر شاب في مقتبل عمره هدرا. مأساوي أنه لم يجد من يرشده أو 
يتنبه لمساعدته من المحيطين به داخل الجامعة وداخل البيت.. لماذا؟ وهل هناك قصص مشابهة تحتاج 

متابعة حثيثة اآلن وقبل فوات األوان؟!
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أندية

الرؤية
جمتمع جامعي مثقف

واع يهتم بالقراءة.

الرسالة
عقد �سداقة بني املجتمع 

والكتاب من خالل: 
• توفر بيئة حمفزة 

للقراءة. 
• اإقامة اللقاءات 

الثقافية النوعية. 
• عقد �سراكات مع 
املوؤ�س�سات الأخرى 

لتثقيف املجتمع.

األهداف
• الحرافية يف تقدمي

برامج النادي.
• تزويد النادي باملوارد 

الب�سرية العاملة يف خمتلف 
املجالت.

• ال�سعي اإلى تثقيف
جمتمع اجلامعة. 

عن
النادي

م�سوؤول الربامج الثقافية: 
عبداللطيف �سفر القحطاين 

امل�سوؤول املايل:
من�سور �سعيد الأحمري 

امل�سوؤول الإعالمي:
م�سهور العمري

رؤساء
اللجان

األحمري: وسائل التواصل االجتماعي
أضعفت عالقة الطالب بالقراءة

عدنان األلمعي

اأبدى رئي�س نادي القراءة، الطالب �سعيد 
م�����س��ف��ر الأح����م����ري، اأ���س��ف��ه ل��ل��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي 
اجلامعة  ط��الب  و�سط  ا�ستبيان  اأظهرها 
ل��ق��ي��ا���س م����دى اإق���ب���ال���ه���م ع��ل��ى ال����ق����راءة، 
وقتها  م��ن  تخ�س�س  غالبتهم  اأن  مبينا 
التوا�سل  وو���س��ائ��ل  مل��واق��ع  ك��ب��را  ن�سيبا 
�سيهتم  ن��ادي��ه  اأن  ب��ني  ك��م��ا  الج��ت��م��اع��ي، 
املكفوفني من  بفئة  املقبلة  املرحلة  خالل 

الطالب بتوفر الكتب املنا�سبة.

هل لديكم اأفكار لتحفيز
الطالب على القراءة؟

على  الطالب  لتحفيز  كثرة  اأفكار  هناك 

ال���ق���راءة وب���رام���ج ل���ق���راءة ب��ع�����س ال��ك��ت��ب، 
واأرجو اأن تكون منا�سبة جلميع امل�ساركني، 
على اأن توفر هذه الكتب للجميع، واأي�سا 
ه��ن��اك جم��م��وع��ة ال���ن���ادي يف »وات�������س اآب« 
التي ت�سهد تفاعال من ناحية القتبا�سات 
وحت��ف��ي��زا ع��ل��ى ال���ق���راءة، ويف ق��اب��ل الأي���ام 

�ستكون هناك اأفكار اأكر حتفيزا. 

كيف ترى اإقبال الطالب
على القراءة من واقع الدورات 
والفعاليات التي اأقامها النادي؟

الإق���ب���ال ع��ل��ى ال��ف��ع��ال��ي��ات وع��ل��ى ال��ق��راءة 
اأع��ده  ا�ستبيان  ففي  ج���دا،  م��وؤ���س��ف  اأي�����س��ا 
اأكر من 150 �سخ�سا،  �سارك فيه  النادي 
ات�����س��ح اأن ال���ع���دد الأق�����ل ه���و م���ن ي��وج��د 

ويف  ف��ع��ل��ي��ة،  قراءة منتظمة  ب��راجم��ه  يف 
الأبرز  العائق  نف�سه بحثنا عن  ال�ستبيان 
يف ع��دم ال��ق��راءة، وك��ان ال��ل��وم الأك���ر على 
م���واق���ع ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي ل��ك��ون��ه��ا 
اأوق����ات اجل��م��ي��ع، ول���و خ�س�س كل  اأخ����ذت 
طالب وقتا حمددا للقراءة خالل اليوم ملا 
ا�ستع�سى عليه ذلك، فلي�س من ال�سروري 

اأن ين�سغل طوال اليوم ب�سبكات التوا�سل.

ما خطط ون�ساطات
النادي للفرتة املقبلة؟

�ستكون هناك برامج عدة لأع�ساء النادي 
وغرهم من طالب اجلامعة، من ندوات 
ث��ق��اف��ي��ة ول�����ق�����اءات وب����رام����ج حت����ث ع��ل��ى 
لتنمية  وبرامج  للقراءة،  ودوري  القراءة، 

هذه العادة احلميدة خالل الفرة املتبقية 
واأي�سا  اجل��ام��ع��ة،  اأن��دي��ة  فعاليات  لنهاية 
فئة  ل��ي��خ��دم  ك��ت��اب  ت�سجيل  ع��ل��ى  �سنعمل 

املكفوفني.  

هل هناك طرق تتبعونها 
جلذب الطالب للقراءة؟

 ن�سعى جاهدين خللق جو رائع يف النادي 
ل��ي��ك��ون ال���ط���ال���ب اأك�����ر ح��م��ا���س��ة يف ه��ذا 
ال�سخ�سي.  التحفيز  خ��الل  م��ن  اجل��ان��ب 
البيئة  وك��ذل��ك  ال�سخ�س  ي��ق��راأ  وع��ن��دم��ا 
ت��اأك��ي��د  ب��ك��ل  ذل���ك  ب���ه، ف�سيدفع  امل��ح��ي��ط��ة 
اإلى  اأي�سا  ن�سعى  كما  التفاعل،  زي��ادة  اإل��ى 
جاذبة  الندوات  يف  ال�ست�سافات  تكون  اأن 

للطالب للقراءة.

كيف ي�سل الطالب
لأن�سطة ناديكم؟

مي���ك���ن ل��ل��ط��ال��ب م���ع���رف���ة الأن�������س���ط���ة م��ن 
ت���وي���ر  ال�������ن�������ادي يف  خ��������الل �����س����ف����ح����ات 
ا�سم  حتمل  التي  �سات،  و�سناب  وان�ستقرام 
ال�ستف�سار  خ���الل  م��ن  »rckku«  واأي�سا 
0533319091. وجميع  عن طريق الرقم: 
الن�ساطات ي�ستطيع الطالب امل�ساركة فيها، 

ول يزال هناك كثر من الفعاليات.

ماذا عن ميزانية النادي؟
امل���ي���زان���ي���ة ل مت��ث��ل ع��ائ��ق��ا ب�����س��ك��ل ك��ب��ر، 
وب��خ��ا���س��ة يف ال��وق��ت احل����ايل ال����ذي نعمل 
خالله على ت�سير الأمور ح�سب امليزانية، 
ولو تكون املخ�س�سات املالية اأكر ف�سيكون 
الإبداع اأكر باإذن اهلل، ولكن هناك �سيء قد 
وهو  املركزية،  الأندية  عائقا جلميع  ميثل 
ع��دم وج��ود م��ق��رات خا�سة ب��الأن��دي��ة تقيم 
يق�سدها  واج��ه��ة  وت��ك��ون  فعالياتها،  فيها 

الطالب ملعرفة ما يقدمه النادي.

هل تنظمون فعاليات
لتثقيف املجتمع

يف الأماكن العامة؟
قد تكون هناك اأفكار تخدم هذا املجال من 
خالل برنامج تكايا القراءة، اإذ اإننا نحاول 
ن�سر ثقافة القراءة يف اأماكن جتمع النا�س 
مكتبات  تكوين  واأي�سا  وغرها،  املم�سى  يف 
�سغرة يف �سالة النتظار يف املطار، وعند 
ال��ك��ب��رة، ويف كريات  حم��الت احل��الق��ني 
امل������ولت، ل��ك��ي ي�����س��ت��غ��ل ال�����س��خ�����س ف��ر���س��ة 

اجللو�س والنتظار.

ن�سيحتك لطالب اجلامعة؟ 
ما اأجمل اأن ترى طالب جامعة امللك خالد 
يحملون هذه الثقافة العظيمة، وهي ثقافة 
تعمق  م��ا  وك��ل  كنز عظيم.  فهي  ال��ق��راءة؛ 
وكلما  لها،  وحباً  ثقة  ازداد  فيها  ال�سخ�س 
امل��ج��ال  ���س��رة �سخ�س مت��ي��ز يف  ن��ظ��رت يف 
ه��ن��اك  اأن  ف�ستكت�سف  وال��ع��م��ل��ي  ال��ع��ل��م��ي 
اأن  عالقة حميمة بينه وبني الكتاب، ولكم 
فيها خر  فلكم  العظماء  �سر  اإل��ى  تعودوا 

حمفز وخر دليل على هذا الكنز.
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رياضة

اختتام بطولة الجامعات للتايكوندو
سلطان عوض

�سعود  امللك  جامعة  منتخب   ا�ستطاع 
يف  الأول  امل��رك��ز  حتقيق  ل��ل��ت��اي��ك��ون��دو، 
ب��ط��ول��ة احت����اد اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة 
احت�سنتها  ال��ت��ي  ال��ت��اي��ك��ون��دو  ل��ل��ع��ب��ة 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د، خ����الل ال��ف��رة 
اجل���اري على  ال�سهر  م��ن   1٧- م��ن 1٤ 
مالعب ال�سالة املغلقة مبدينة الأمر 

�سلطان بن عبدالعزيز باملحالة.
وح���ق���ق م��ن��ت��خ��ب ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
�����س����ع����ود، ث������الث م���ي���دال���ي���ات ذه���ب���ي���ة، 
وم���ي���دال���ي���ت���ني ف�������س���ي���ت���ني، وواح��������دة 
امل��رك��ز الثاين  ب��رون��زي��ة، بينما ج��اء يف 
م��ن��ت��خ��ب ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ، 
ب��ع��د حت��ق��ي��ق��ه ذه��ب��ي��ت��ني، وف�����س��ي��ت��ني، 
باملركز  وا���س��ت��اأث��ر  ب��رون��زي��ات،  وث���الث 
اأن  ال��دم��ام  بعد  جامعة  فريق  الثالث 
ذهبية  اإحداهن  ميداليات  ثالث  حقق 

والأخرى ف�سية والثالثة برونزية.
فيها  ���س��ارك  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  ي��ذك��ر 
خالد،  امللك  جامعة  ه��ي:  جامعات   11
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، وج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
وجامعة  الدمام،  وجامعة  عبدالعزيز، 
ج����������ازان، وج����ام����ع����ة ج�������دة، وج���ام���ع���ة 
امل���ل���ك ف���ه���د، واجل���ام���ع���ة الإ���س��الم��ي��ة، 
الأع��م��ال  وج��ام��ع��ة  الق�سيم،  وج��ام��ع��ة 

والتكنولوجيا، وكلية العناية.

رعاية الشباب تكرم مدرب فريق الكارتيه بالجامعة

عدنان األلمعي

لرعاية  ال��ع��ام��ة  ال��رئ��ا���س��ة  مكتب  ك���رم 
فريق  م��درب  ع�سر،  مبنطقة  ال�سباب 
اإب��راه��ي��م ال�سيد  ال��ك��ارت��ي��ه ب��اجل��ام��ع��ة، 
ال���رب���ري، م���ق���اب���ل ف�����وز امل��ن��ت��خ��ب يف 
البطولت ال�سابقة، وجهوده يف تطوير 
الفريق، مما اأهله اإلى خو�س مناف�سات 
يف ك����رى ال���ب���ط���ولت ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

املنطقة واململكة.
واأع����������رب ال�����رب�����ري ع����ن ���س��ك��ره 
وت��ق��دي��ره مل��دي��ر اجل��ام��ع��ة، على دعمه 
غ���ر امل���ح���دود، ال����ذي اأو����س���ل ال��ف��ري��ق 
التميز، كما �سكر  اإلى ما هو عليه من 
ع�سر  مبنطقة  ال�سباب  رعاية  مكتب 

على التكرمي.
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خالد العمري

منذ املرحلة البتدائية، حدد طالب 
احلمادي،  �سليمان  الهند�سة،  كلية 
اجته  اأن  بعد  وهواياته،  اهتماماته 
متاما نحو الإعالم وكيفية ت�سخره 
يف خدمة الإ�سالم من خالل اإنتاج ما 
ي�سحح ال�سور املغلوطة التي حاكها 
ذلك  را�سما  الإ���س��الم،  ع��ن  البع�س 
اإلى حتقيقه  كهدف �سخ�سي ي�سعى 
من خالل ا�ستخدام التقنية، مقدما 
���س��ك��ره اإل����ى اأه���ل���ه ال���ذي���ن ���س��ان��دوه 
ب�����ال�����راأي وامل�������ال وال����دع����م امل��ع��ن��وي 

لتنمية موهبته.

كيف كانت البداية ؟
اأتعلم  ب��داأت  البتدائية،  املرحلة  يف 
وامل��ون��ت��اج  الت�سميم  ب��رام��ج  ب��ع�����س 
وامل������ويف ميكر  ال���ف���وت���و����س���وب  م��ث��ل 
كان  التي  ال��ك��رى  اأخ��ت��ي  مب�ساعدة 
ل��ه��ا ف�����س��ل ع��ل��ي ك��ب��ر ب��ع��د اهلل يف 
ت��رق��ي��ة اأدائ������ي وف��ه��م��ي الإع���الم���ي 

واملعلوماتي.
امل���ت���و����س���ط���ة  امل����رح����ل����ت����ني  ويف 
والثانوية، كرت  اأحالمي وتطورُت 
من  اأك���ر  على  وح�سلت  اإع��الم��ي��اً، 
�سهادة يف هاتني املرحلتني، وما زلت 

اأطمح لتعلم الكثر يف هذا املجال 
ال����ذي ل ���س��اح��ل ل����ه. اأم����ا بعد 
اأول  دخ�����ويل اجل���ام���ع���ة، ف��ام��ت��ل��ك��ت 
وهي  البداية،  يف  احرافية  كامرا 
املجال،  �سابقاتها يف هذا  اأق��وى من 
ب�سيطة  اأ���س��ي��اء  ب��داي��ات��ي  وملخ�س 

ح�سب فهمي لالإعالم ب�سكل عام.

هل لديك م�ساركات؟
متكنت  وت��وف��ي��ق��ه  اهلل  ف�����س��ل  ب��ع��د 
م��ن امل�����س��ارك��ة يف اأك���ر م��ن من�سط 
نف�سي  اأودع يف  اإعالمي، مما  دع��وي 
املثابرة  ثم  ومن  والثقة،  امل�سوؤولية 
امل�����س��اري��ع املوكلة  ت��ل��ك  والإجن�����از يف 

الحمادي: هدفي تسخير موهبتي 
إليصال اإلسالم الحقيقي عبر التقنية

اأك�����ر  يف  ت���ك���رمي���ي  مت  ك���م���ا  اإيل، 
م����ن حم���ف���ل يف امل��ن��ط��ق��ة �����س����واء يف 
اجل��ام��ع��ة اأم خ��ارج��ه��ا، واأت��ي��ح��ت يل 
يف  اأك��ره��ا  ك��ان  خارجية  م�ساركات 
وذل��ك  املنطقة،  ال��دع��وي يف  امل��ج��ال 
للدعوة  التعاوين  املكتب  خالل  من 
باأبها،  اجلاليات  وتوعية  والإر���س��اد 
واأي�سا  ال�سبابي،  ف�ساءات  وبرنامج 
وه��ذا  ع�����س��ر،  يف  ال�سيفية  امل��راك��ز 
كله بف�سل اهلل �سبحانه وتعالى ثم 

بدعم الأهل والأقارب والأ�سدقاء. 

 اأهم اأعمالك؟
كل اأعمايل هي توفيق من اهلل تعالى، 
وق��د ق��دم��ت اأك���ر م��ن اإجن����از، ومن 
املنفرد  العمل  اأح��ب  ل  اأين  طبيعتي 
ن���ا جم���م���وع���ة ف���ري���ق مب�����س��م��ى  ف���ك���ونّ
 Creative الإب�����داع�����ي«  »الإع��������الم 
بع�س  على  العمل  وب��داأن��ا   ،Media
الأف����������الم ال���ق�������س���رة ال����ت����ي ت��ه��ت��م 
ملعاجلة  املجتمع  يف  معينة  بجوانب 
بع�س الظواهر املنت�سرة، كما اأنتجت 
التي  الهند�سة  لكلية  الأف��الم  بع�س 

مواهب

إعالن

مشهد حزين

نايف األحمري

اأعي�س بني  املقال.  ه��ذا  كتابة  �سنة من عمري حتى  اأتخط 21  �ساب مل  اأن��ا 
اأقراين اأو الذين يكرونني ب�سنوات لي�ست بكثرة.

وفعله،  قوله  ويف  تفكره  املطلقة يف  �سخ�س حريته  لكل  ب��اأن  اأوؤم���ن   
والتقاليد  والأع���راف  ال��ذوق  مع  تتعار�س  ل  اأق�سدها  التي  احلرية  ولكن 
الجتماعية التي ُجبلنا عليها. اأحزن كثرا على بع�س امل�ساهد اليومية التي 
�أر�ها ت�شت�شري وتنت�شر يف �أو�شاط �شباب بعمر �لزهور، وبع�شها يف �ل�شو�رع 
والأ�سواق وخارج نطاق املنازل، ترى ذلك ال�ساب م�سمرا عن �ساعديه وفاردا 
�سدره اأمام كل من حوله، جدائل �سعره و�سواربه ي�سابق بع�سها بع�سا على 
اأي مكان يرتاده، �سوت مركبته مزعج، وجهازه املتنقل ل يتوقف عن املهاتفة 

مع اأقرانه ذوي الهتمام امل�سرك.
يجتمعون يف دائرة مغلقة يناق�سون �سبل التهور واخلطر، حيث يبداأ 
مهرجان كتابة بداية النهاية. مكينة املركبة تكاد تخرج من �سوء ال�ستخدام، 
والإطارات ل متلك اإل اأن ت�ست�سلم لل�سرعة اجلنونية وبط�س املكابح لغر�س 
وتعتلي  ترتفع  اأح��ده��م  ح��ول  الأ���س��وات  م�سليا،  يخالونه  ال��ذي  التفحيط 
املوت  م�سل�سل  يف  مركبته  بتفوق  اإ���س��ادة  للت�سفيق،  ب�سدة  تلتقي  والكفوف 
ال�سريع.. ترتفع معنوياته ون�سوته ويزيد من حلقات هذا م�سل�سله املثر، 
وفجاأة تنقلب املركبة اإلى جحيم لتنعدم ن�سوته وحياته برمتها تنتهي هنا.

 يبداأ ن�سب اخليام وا�ستقبال املعزين يف فقد ال�ساب الذي كان يظن اأنه 
اأقوى من اأن ينهي حياته بفعل قدميه قبل يديه.

لكن ماذا بعد رحيله! اأٌم ل متلك �سوى عيون تفي�س من الدمع طوال 
النف�س  ب��ذل  واأٌب  البهيم،  كالليل  كالح  بظالم  متتلئ  وحم��اج��ره��ا  وقتها 
ب�سبب  توقفت  التي  حياته  وت��اأم��ني  الب��ن  ه��ذا  م�ستقبل  بناء  يف  والنفي�س 
اأخيهم ب�سبب تعنته  تهوره، واإخوة يغدر بهم الهم واحلزن والكدر بفقدان 

ومكابرته يف كبح جماح ذروة �سبابه.
بعقلك  م�سرك  تقرر  من  اأن��ت  امل��ق��ال:  ه��ذا  يقراأ  �ساب  لكل  ر�سالتي 
قبل فعلك. كن م�سرب املثل يف الرزانة والتزان والتفكر والفعل والقول، 
واج��ع��ل وال��دي��ك ي��ف��خ��رون ب��اأن��ك خ��رج��ت للحياة لإع����الء ���س��اأن��ه��م ورف��ع��ة 

لرقابهم، واكتب جناحا يقتدي به اأبناوؤك وحفدتك بعد رحيلك.

بوح طالب

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =
حياتك في خطر!

من  كثر  ذل��ك  و�سبق  اإليها،  اأنتمي 
الأعمال خارج املنطقة وداخلها.

وهل وقف اأهلك اإلى جانبك؟
ل��ق��د ك���ان لأه���ل���ي ال��ي��د ال��ط��ول��ى يف 
دعمي وتوجيهي التوجيه ال�سحيح، 
وك���ان ل��ك��ل ف���رد م��ن اأف����راد عائلتي، 
كل  ت��وف��ر  يف  ال�سبق  اهلل،  حفظهم 
م���ا ي��ف��ي��دين يف امل���ج���ال الإع���الم���ي، 
فمنهم من دعمني بخرته ال�سابقة 
املجال، ومنهم من دعمني مادياً  يف 

ومعنوياً.

اأطلعنا على بع�ض اأهدافك 
امل�ستقبلية؟

الإ���س��الم  اإي�����س��ال  ال�سخ�سي  ه���ديف 
اإلى  البع�س  �سعى  اأن  بعد  احلقيقي 
اأ�ستخدم  اأن  ع��ل��ى  ���س��ورت��ه،  ت�سويه 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال���ت���ي ب���ني اأي���دي���ن���ا وال��ت��ي 
ب�ستى  ا�ستخدامها  جميعاً  ن�ستطيع 

و�سائلها وطرقها املتاحة 
ل��ن��ا، ف��م��ا اأع��ظ��م اأن ي��ه��دي اهلل 
بك رجال لالإ�سالم بوا�سطة الأ�سياء 
ياأتي  ول��ن  ا�ستخدامها،  ت��درك  التي 
ذلك اإل بعد الإخال�س هلل عز وجل.
وع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���ع���ام، اأن��ت��ظ��ر 
الفر�سة  كامل  ال�سباب  من  كغري 
وفتح  وا���س��ع  ن��ط��اق  على  للم�ساركة 
امل�����ج�����ال اأم���������ام ال�������س���ب���اب لإظ����ه����ار 

اإبداعاتهم املدفونة.

كلمة اأو ر�سالة؟
الإع��الم �سالح ذو حدين؛ فمتى مت 
ون�سرة  اهلل  دي��ن  خل��دم��ة  ت�سخره 
على  والق�ساء  وامل�سلمني  الإ���س��الم 
اأعداء الدين، انت�سر الدين ال�سحيح 
ور�سوله،  تعالى  اهلل  يرت�سيه  ال��ذي 
ومتى كان لدينا ذلك الهم لإي�سال 
للعامل  ال�سحيح  الإ���س��الم��ي  الفكر 
اأجمع ف�سوف يكون اهلل تعالى معنا 

و�سنحقق ذلك الهدف املن�سود.
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علي آل سعيد 

العامة  الإدارة  على  العام  امل�سرف  ك�سف 
ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة،  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية 
يف  انطلقت  اجلامعة  اأن  العلياين،  �سامل 
تعامالتها  لأغلب  التكنولوجي�ا  تطبي�ق 
ا�ستخدامها  اأ���س��ب��ح  ع��ن��دم��ا  وخ��دم��ات��ه�����ا 
اأه�م ما مييز املجتمعات، ومعيارا اأ�سا�سيا 

تقا�س به درجة تقدم وتطور الأمم.

و���س��ن��اع�����ة ال����ق����رارات، وي�����س��ه�����م يف رف��ع 
وحت�سي�ن م�ست�وى الكف�اءة والفعالية يف 
هي  اجله�ة  تلك  فكانت  املجالت،  كافة 

اإدارة احلا�سب الآيل ونظم املعلومات.

تغيير مسمى اإلدارة
ق����رار  ����س���در   ،1٤29 ع�����ام  »يف  وت����اب����ع 
م�سمى  بتغير  اجلامعة  مدير  معايل 
لتقني�ة  ال��ع��ام�����ة  »الإدارة  اإل���ى  الإدارة 

أقسام اإلدارة
• ق�سم الرامج والنظم.

• ق�سم قواعد البيانات واإدارة 
النظم.

• ق�سم ال�سبكات.
• ق�سم الدعم الفني املوحد.
• ق�سم البوابة الإلكرونية.

• ق�سم اأمن املعلومات.
• ق�سم اإدارة تنمية وتطوير 

املهارات.
• ق�سم اإدارة امل�ساريع.

• ق�سم ال�سيانة والدعم الفني.
• ق�سم املعامل وال�ستديوهات.

• ق�سم اجلودة.
• ق�سم م�سروع اخلطة 

ال�سراتيجية للتعامالت 
الإلكرونية.

موقع الجامعة اإللكتروني
تقنية  اأن  الإدارة،  على  امل�سرف  واأ���س��اف 
من  العديد  تقدم  اجلامعة  يف  املعلومات 
واملهتمني  اجل��ام��ع��ة  ملن�سوبي  اخل��دم��ات 
املوقع  اأطلقت  حيث  منها،  خارجها  م��ن 
اجل��دي��دة،  بحلته  للجامعة  الإل��ك��روين 
وت�سعى الإدارة من خالله  ليكون موقعا 
اإلكرونيا متميزا يناف�س املواقع العاملية.
تطويرها  يف  الإدارة  ع��م��دت  وق���د 
»اإدارة  ن��ظ��ام  اإل���ى  الن��ت��ق��ال  اإل���ى  للموقع 
حمتوى« جديد هو نظام Drupal الذي 
اأبرز الأنظمة امل�ستخدمة  يعد حاليا من 
يف اأع������رق م���واق���ع ال����ع����امل، م��ث��ل وك��ال��ة 
هارفرد  وجامعة  الأبي�س  والبيت  نا�سا 
وغرها، كما مت عقد �سراكة ا�سراتيجية 
لتقدمي  الأمركية   Acquia �سركة  مع 
والتدريب  وال�ست�سارات  التقني  الدعم 

ب�سكل دوري .
عدد   على  اجلامعة  موقع  ويحتوي 
على  العمل  مت  الداخلية  ال�سفحات  من 

نقط�ة  اأن  مبينا  العلياين  واأب����ان 
فتح   وفيها   ،1٤19 ع��ام  ك��ان��ت  ال�بداي�ة 
الأهمي�ة  بالغة  خ��ط��وات  نحو  الطريق 
وترجم�ة عملي�ة لالحتي�اج�ات املت�زاي�دة 
من  ف��ك��ان  واأو���س�����ع،  اأ���س��م��ل  بتطبيقات 
ال�������س���روري يف ت��ل��ك امل���رح���ل���ة حت��دي��د 
واإدارة  بن�اء  مبهم�ة  تقوم  معين�ة  جه�ة 
للمعلومات  م��ت��ك��ام��ل  ن��ظ�����ام  وت��ط��وي�����ر 
ال�سيا�سات  لر�سم  الالزم  الإ�سناد  يوؤمن 

خ��الل  الإدارة  ومت��ك��ن��ت  امل���ع���ل�������وم���ات« 
النظ�ام  اأن تق�ل�ل م�ن  فرة وجي�زة م�ن 
النظام  اإل��ى  وتنتقل  التقل�يدي  الورق�ي 
ك��م��ا متكنت  الإل���ك���ت�������روين احل����دي����ث، 
تطبيق  م���ن  اأق�����س��ام��ه��ا  ب��ك��اف��ة  الإدارة 
ال��ت��ع��ام��الت الإل���ك���رون���ي���ة، وذل����ك من 
خالل تطوي�رها ملجموع�ة من الأنظمة 
املعلوماتية التي اأ�سهمت ب�سكل كبر يف 

توفر الوقت واجلهد«.

حمتواها مبا ي�سهل للم�ستخدم الطالع 
على حمتوى ال�سفحات، حيث مت مراعاة 
املطلوب  املحتوى  اإل��ى  الو�سول  �سهولة 
ب��ح��ي��ث ي���ت���م ال���ت���ن���ق���ل ب����ني ال�����س��ف��ح��ات 

ب�سهولة وي�سر. 
وي���ح���ت���وي م���وق���ع اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى 
حوايل 150 جهة ما بني اإدارات وعمادات 
وم���راك���ز وك���ل���ي���ات، ومت اإن�������س���اء دوام����ني 
خ��ا���س��ني ل��ك��ل ج��ه��ة، ك��م��ا اأن�����س��ئ م��وق��ع 
اإلكروين لكل جهة من جهات اجلامعة.

خدمة البوابة اإللكترونية
myKKU

ي�ستفيد  ج��دي��دة  اإلكرونية  ب��واب��ة  وه��ي 
م��ن��ه��ا ج��م��ي��ع م��ن�����س��وب��ي اجل����ام����ع����ة، يف 
حماولة لتوفر الوقت واجلهد، و�سرعة 
اخل����دم����ات  بجمع   وذل�������ك  ال����و�����س����ول، 
اإدارة  من  املقدمة  للجامعة  الإلكرونية 
اأخ���رى  ج��ه��ات  م��ن  اأو  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
وت��ب��وي��ب��ه��ا يف ح��زم��ة واح�����دة، ع��ل��ى نحو 
ي�سمن ت�سفحها يف وقت قيا�سي، ويوفر 
اجل��ه��د وع���ن���اء ال��ت��ن��ق��ل ب���ني ال�����س��ف��ح��ات 

لإيجاد اخلدمة املطلوبة.
وحت���ت���وي ال��ب��واب��ة ع��ل��ى 12 خ��دم��ة 
اإل��ك��رون��ي��ة وه����ي: احل�����س��ور وال��غ��ي��اب، 
وامل������ع������ام������الت، وامل�������ه�������ام، واخل������دم������ات 
الأك����ادمي����ي����ة )امل�������ق�������ررات(، وال���ن���م���اذج، 
وال���ري���د اجل��ام��ع��ي، وامل��ك��ت��ب��ة، وامل��ل��ف��ات 
اجلامعة  واأخ��ب��ار   ،Drive الإل��ك��رون��ي��ة 
التوا�سل  ودليل  وامل��دون��ات،  واإعالناتها، 

اجلامعي.
يف   myKKU خ����دم����ات  وت��ت��م��ث��ل   
احل�����س��ور، وال��ت��ق��ومي، وامل���ه���ام، وال��ري��د 
الإل��������ك��������روين، وم����ل����ف����ات����ي، وامل���ك���ت���ب���ة، 
وع�سو  واحل�سور للطالب  وامل���ق���ررات، 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س، ودل����ي����ل ال���ت���وا����س���ل، 
والبالك بورد، واملدونات، والدعم الفني.

ب��اأن��ه   ،myKKU تطبيق  وي��ع��رف   

12 قسما مختلفا تسهم في رفع وتحسين مستوى الكفاءة

إدارة تقنية المعلومات..
عين الجامعة وسند لرسم السياسات وصناعة القرارات
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ت��ط��ب��ي��ق ي��ق��دم خ��دم��ات��ه ل��ك��اف��ة اأن��ظ��م��ة 
الأجهزة الذكية وبدخول موحد، و�سمم 
 ،myKKU ب����واب����ة  خ����دم����ات  ل���ت���ق���دمي 
ب���الإ����س���اف���ة ل���ل���خ���دم���ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

اجلامعة يف متناول اجلميع.
اأ�سبح  التطبيق  ه���ذا  خ���الل  وم���ن 
العديد من اخلدمات  امل�ستخدمني  لدى 

�سواء الأكادميية والإدارية واملالية.
اإمكانية   myKKU تطبيق  ومينح 
ال�ستفادة من كافة خدمات امل�ستفيد من 

خالل الدخول املوحد مثل: 
• املعامالت املالية والإدارية 

والأكادميية.
• تفا�سيل املقررات ونتائجها.

• ملفاتي.
• ر�سائل الريد الإلكروين.

• املدونات.
• احل�سور والن�سراف.

• املهام.
مع بقاء اخلدمات العامة من اأخب  
ار واإعالنات وتوا�سل وغرها متاحة لل

جميع. 
وهذا هو الإ�سدار الأول من خدمة 
اخل���دم���ة  ت�����س��ه��د  و�����س����وف   ،myKKK
خ���الل ال��ف��رة ال��ق��ري��ب��ة ال��ق��ادم��ة امل��زي��د 
الإ���س��اف��ي��ة  واخل���دم���ات  التح�سينات  م��ن 
التي تقوم على نف�س طريقة العر�س يف 
ولكن  وب��دخ��ول موحد؛  واح���دة،  �سفحة 
بطرق اأف�سل واأكر اأريحية للم�ستخدم. 

الخدمات اإللكترونية
تقنية  وقطاع  ع��ام  ب�سكل  اجلامعة  ت��ويل 
بالغا  اهتماما  خ��ا���س،  ب�سكل  املعلومات 
ب��ت��ح�����س��ني ج�������ودة اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة 
ويف  ال��ق��ط��اع��ات  ���س��ت��ى  يف  للم�ستفيدين 
التوجيهات  م��ع  متا�سيا  اأرج��ائ��ه��ا  جميع 

امللكية ال�سامية.
ومع منو ا�ستخدام تقنية املعلومات 
يف املوؤ�س�سات املختلفة وتطويرها،  تنامت 
احلاجة اإلى اإيجاد اأ�سلوب فعال وخمطط 
بعناية لتقدمي اخلدمات الفنية والتقنية 
العاملية  املعاير  اأف�سل  مع  يتنا�سب  مبا 
يف تقدمي واإدارة خدمات تقنية املعلومات 

ح�سب املعاير العاملية.
ومن اأجل حتقيق توجهات احلكومة 
التعامالت  اإلغاء  وحماولة  الإلكرونية 
ال����ورق����ي����ة، ���س��ع��ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف 

خ���دم���ة ت��ق��ن��ي��ة رائ����ع����ة ت�����س��ه��م يف رف��ع��ة 
اإل��ى  اأداء اجل��ام��ع��ة وو���س��ول��ه��ا  م�����س��ت��وى 
ا�ستخدام  يف  العاملية  اجلامعات  م�ساف 

تكنولوجيا املعلومات. 

إخالء الطرف اإللكتروني
جلميع من�سوبي  م��ق��دم��ة  خ��دم��ة  وه���ي 
اإل���ى  ومن�سوباتها، وتهدف  اجل���ام���ع���ة 
ت��ي�����س��ر ع��م��ل��ي��ة م��ت��اب��ع��ة ط���ل���ب اإخ�����الء 
اإر�سال  اإمكانية  اخلدمة  وتتيح  الطرف. 
ر����س���ائ���ل ن�����س��ي��ة ع����ر اجل�������وال مل���دي���ِري 
الط��الع  اأج��ل  م��ن  وامل�سوؤولني  الإدارات 

على الطلبات املحالة لهم.

المبايعة اإللكترونية
وه��ي خ��دم��ة اإل��ك��رون��ي��ة ج��دي��دة اأت��اح��ت 
املجال للراغبني من من�سوبي ومن�سوبات 
اجل���ام���ع���ة يف م��ب��اي��ع��ة خ�����ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
تعبئة  خ����الل  م���ن  وذل�����ك  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
الإل��ك��روين  امل��وق��ع  املبايعة على  من��وذج 
متكن  خ��دم��ة  اإن�����س��اء  مت  ك��م��ا  للجامعة. 
من�سوبي اجلامعة من مبايعة ويل العهد 
الأم��ر حممد بن  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
نايف بن عبد العزيز اآل �سعود، ومبايعة 
امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  ال��ع��ه��د  ويل  ويل 
الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود، حفظهما اهلل.

ال��وظ��ي��ف��ي��ة وحت��دي��د ج��م��ي��ع حم��ددات��ه��ا 
م���ن ����ش���روط وب���ن���ود ت��ع��ه��د و�مل����وؤه����ات 
وتقدمي  وغ��ره��ا،  والتقديرات  العلمية 
املر�سحني  وحتديد  وتدقيقها  الطلبات 
ل���الخ���ت���ب���ارات ال���ت���ح���ري���ري���ة، وحت���دي���د 
امل���ر����س���ح���ني ل���ل���م���ق���اب���الت ال�����س��خ�����س��ي��ة، 
وال��ر���س��ي��ح وال��ت��ع��ي��ني، وك���ذل���ك اإر����س���ال 
ر���س��ائ��ل ن�����س��ي��ة ه��ات��ف��ي��ة ور���س��ائ��ل ب��ري��د 

اإلكروين للمتقدمني.
ويتم اإ�سافة اإلى ذلك عر�س طلبات 
امل��دن��ي��ة،  ال��ت��وظ��ي��ف ع��ل��ى وزارة اخل��دم��ة 
التحريرية  الختبارات  درجات  وا�ستراد 
من نظام الت�سحيح الآيل، وتعريف جلنة 
وعر�س  �سالحياتها،  وتو�سيح   التدقيق 

نتائج املقابالت ال�سخ�سية على املوقع.
 

النماذج اإللكترونية
Forms

يتم من خاللها عمل الإج��راءات اخلا�سة 
ب���ال���دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة، وخ��دم��ة ت��وا���س��ل، 
ون���ظ���ام ال����س���ت���ئ���ذان، وح���ج���ز ا���س��راح��ة 
للمنا�سبات، وخدمة عر�س نتائج املقبولني 
الت�سويت  وخ���دم���ة  ال��ع��ل��ي��ا،  ب��ال��درا���س��ات 

لر�سيح العمداء.

طريقة العمل
Agile »بالـ »أجايل

ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة  يف  ال���ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة  ت���ع���د 

لإن�ساء  املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة 
جم��م��وع��ة م���ن اخل���دم���ات الإل��ك��رون��ي��ة 
منها  ي�ستفيد  لكي  حت�سينها  وحم��اول��ة 

جميع من�سوبي اجلامعة.

بوابة المبتعثين
هو نظام اإلكروين يهدف يف املقام الأول 
اإلى خدمة املبتعثني يف اخلارج والداخل، 
من خالل تقدمي اخلدمات الإلكرونية 
عليهم،  الإج���راءات  وتي�سر  للمبتعثني، 
وت����وف����ر ال����وق����ت واجل����ه����د ل��ي��ت��ف��رغ��وا 

للتح�سيل الدرا�سي .
لإدارة  امل��ب��ت��ع��ث��ني  ب����واب����ة  وت���ت���ي���ح 
املبتعثني  مع  البتعاث اإمكانية التوا�سل 
داخل اململكة وخارجها من خالل ر�سائل 
الإل��ك��روين، وكذلك  اأو الريد  اجل��وال 
حت���ت���وي ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن ال���ت���ق���اري���ر 
اخل��ا���س��ة ب������اإدارة الب���ت���ع���اث، ب��الإ���س��اف��ة 
اخلدمة امل�سافة  وهي  املبتعثني،  ملنتدى 

حديثا للبوابة.
وع��������ن��������دم��������ا ي��������دخ��������ل امل����ب����ت����ع����ث 
ال����ب����واب����ة وي����ع����ب����ئ من���������وذج ا�����س����ت����م����ارة 
ال���س��ت��ف��ادة  م���ن  ي��ت��م��ك��ن  مبتعث، فاإنه 
حيث ت�سمح  فيها،  اخل��دم��ات  جميع  م��ن 
ب��ا���س��ت��ع��را���س ب��ي��ان��ات ال��ب��ع��ث��ة، وم��ع��رف��ة 
املبتعث، اأو  تخ�س  التي  املالية  احلركات 
تقدمي طلب ابتعاث، وغرها الكثر من 
اخلدمات كبياناتي، واإر�سال ر�سالة ن�سية 
ل��ل��م��ب��ت��ع��ث��ني، واإر�����س����ال ب��ري��د اإل���ك���روين 
ل��ل��م��ب��ت��ع��ث��ني، وال���ت���ق���اري���ر الإح�����س��ائ��ي��ة 
مع  م�سركة  واإح�����س��ائ��ي��ات  للمبتعثني، 
وبياناتهم  امل��ب��ت��ع��ث��ني،  وم��ن��ت��دى  ���س��ف��ر، 

وا�ستماراتهم.
ب��واب��ة  يف  امل�سجلني  ع���دد  ب��ل��غ  وق���د 
الأول���ى،  ن�سختها  اإط���الق  منذ  املبتعثني 

1920 م�ستفيدا.

نظام إدارة المجالس
وتفعيل االجتماعات إلكترونيا

اإدارة املجال�س ليخدم العملية  جاء نظام 
الأك����ادمي����ي����ة وي��ح��ول��ه��ا م���ن ال��ط��ري��ق��ة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اإل����ى اأك����ر ال��ط��رق اإن��ت��اج��ي��ة 
التعامالت  بتحويل  الأداء  يف  وف��ع��ال��ي��ة 
اإلكرونية  تعامالت  اإل��ى  والجتماعات 
����س���ري���ع���ة وب�������س���ي���ط���ة مت����ن����ح جم���ال�������س 
بطريقة  الإجن����از  على  ال��ق��درة  الكليات 
ال��ن��ظ��ام  ل��ي��ك��ون  مع توثيق كامل  رائ��ع��ة 

نظام االستقطاب لمبتعثي 
برنامج خادم الحرمين 

ي��ه��دف للتوا�سل  اإل��ك��روين  ن��ظ��ام  وه��و 
مع  املتميزين من مبتعثي برنامج خادم 
احل��رم��ني ل��الب��ت��ع��اث اخل���ارج���ي، وت��اأت��ي 
ه���ذه اخل���ط���وة يف ال���وق���ت ال����ذي ي��واج��ه 
بالغة  �سعوبة  ال�سعوديون  املبتعثون  فيه 
قبيل  اململكة  ج��ام��ع��ات  م��ع  التوا�سل  يف 
فر�س  على  احل�سول  بهدف  تخرجهم، 
ل��ه��م للتقدم  امل���ج���ال  وظ��ي��ف��ي��ة، لإت���اح���ة 
�سر  ومتابعة  ال��ع��امل،  يف  م��ك��ان  اأي  م��ن 
طلبهم؛ دون تكبد عناء ال�سفر واحل�سور 
اإلى اجلامعات، وهذا بدوره �سوف ميكن 
اجل���ام���ع���ة م���ن اخ���ت���ي���ار امل��ت��م��ي��زي��ن من 
�سرهم  درا���س��ة  على  بناءا  املبتعثني  بني 

الذاتية و�سهاداتهم العلمية. 
ويتمكن م�ستخدم نظام ال�ستقطاب 
من التقدم للوظائف ال�ساغرة من خالل 
من����وذج ال��ت��وظ��ي��ف، ك��م��ا مي��ك��ن��ه ال��ن��ظ��ام 
به،  اخلا�سة  ال��وث��ائ��ق  ك��اف��ة  م��ن حتميل 
وي�سمح للمتقدم عر�س طلبه اأو التعديل 

عليه يف اأي وقت يريده.

نظام التوظيف
اإللكتروني األكاديمي

ي��ت��م م���ن خ��الل��ه الإع�����الن ع���ن خمتلف 
ال���ت���وظ���ي���ف يف اجل���ام���ع���ة،  م�������س���اب���ق���ات 
مب�����ا يف ذل������ك ال���ت���ع���ري���ف ب���امل�������س���اب���ق���ات  

بيئات  اأك���ر  م��ن  باجلامعة  املعلومات 
العمل كفاءة، وي�سهد بذلك كل من مر 
على الإدارة �سواء من داخل اجلامعة اأم 

من خارجها.
الإدارة،  اأ���س�����س جن���اح  اأه����م  وم���ن 
الكفاءات الب�سرية التي تعمل باإخال�س 

وتفان.
لتقنيات  الإدارة  اع��ت��م��اد  اأن  ك��م��ا 
حول  تتمحور  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  الإدارة 
وال��زي��ادة  كفاءته  رف��ع  وكيفية  املوظف 
النجاح  اأ�س�س  م��ن  ك��ان  اإنتاجيته،  م��ن 

التي تفردت بها الإدارة.
ول��ع��ل اع��ت��م��اد ط��ري��ق��ة »اأج���اي���ل« 
ت��ق��ن��ي��ة  م�������س���اري���ع  اإدارة  يف   Agile
امل��ع��ل��وم��ات م���وؤخ���را، ك���ان اأح����د اأو���س��ح 
للجامعة  اأ�سافت  التي  الأ���س��ب��اب  تلك 
ال�سبق  لها  جعلت  اإلكرونية  خدمات 
ب�����ني اجل����ام����ع����ات ال���ع���رب���ي���ة يف ذل���ك 
كخدمة  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى  على  امل��ج��ال 
املحمول  الهاتف  وتطبيق   ،MyKKU

وخدمة ال�ستقطاب.
وال������� »اأج�����اي�����ل« ب���اخ���ت�������س���ار، ه��ي 
طريقة لإدارة امل�ساريع تعد اأحد اأنواع 
بتنفيذ  ت��ب��داأ  ال��ت��ي  ال���دوري���ة  الإدارة 
امل�سروع بعد تق�سيمه على �سكل دورات 
اأن  لب��د  دورة  ك��ل  نهاية  ويف  ق�سرة. 
جيد  ب�سكل  يعمل  منتج  ه��ن��اك  ي��ك��ون 

وقابل للن�سر.

د. �سامل العلياين
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تحقيق

نجوم المسرح الجامعي يطالبون 
بالدعم والتطوير

محمد شامي 

ن��ر م��ه��رج��ان امل�����س��رح ال���ث���اين، ال��ذي 
ن���ظ���م���ت���ه ع�����م�����ادة �������س������وؤون  ال���ط���الب 
ب���اجل���ام���ع���ة، ب���ال���ت���ع���اون م����ع ج��م��ع��ي��ة 
م�سرح  على  بع�سر،  والفنون  الثقافة 
الت�سكيلية،  املفتاحة  بقرية  اجلمعية 
العاملي  ال��ي��وم  فعاليات  م��ع  بالتزامن 
جذبت  مواهب  جملة   ،2016 للم�سرح 
ت��ق��دمي العديد  الأن���ظ���ار وا���س��ت��ط��اع��ت 
ا�ستح�سان  ن��ال��ت  ال��ت��ي  ال��ع��رو���س  م��ن 
الأع����داد ال��ك��ب��رة ال��ت��ي م���الأت مقاعد 
كبار  اإ���س��ادة  ووج���دت  اجلمعية  م�سرح 

النقاد.
»اآف��اق«  ال�سدد، ح�سرت  ه��ذا  ويف 
لتقرب من املواهب اجلامعية ور�سد 
املهرجان واحتياجات  النطباعات عن 
مطالب  �سبعة  على  فوقعت  امل�ستقبل، 
املادي  الدعم  اأكر،  اإيجاد م�سرح  هي: 
امل�ساركة  واملعنوي، م�ساركات خارجية، 
يف مهرجان اأبها يجمعنا، اإعادة النظر 
يف ت���وق���ي���ت ال���ع���رو����س امل�����س��رح��ي��ة يف 
�سراكات  املقبلة،  ب��ال��دورات  امل��ه��رج��ان 

م��ع ال��ف��ن��ان��ني ال��ك��ب��ار ح��ت��ى ي��ت��ط��وروا، 
وتبني اجلامعة جمموعة من الأعمال 
واإنتاجها وعر�سها يف القنوات كروتانا 

.mbc و

استرجاع الماضي
من  ط��ال��ع  اآل  فهد  الطالب  ا�سرجع 
ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات وال���رج���م���ة ال����ذي ك��ان 
جنم م�سرحية »العميان« ذاكرة بدايته 
التمثيل  يف  »موهبتي  ق��ائ��ال:  الفنية 
بداأت منذ اأول �سنة يل يف اجلامعة حني 
للمخرج  املمثل  اإع����داد  دورة  ح�سرت 
امل�����س��رح��ي امل���ع���روف م��ت��ع��ب اآل ث���واب، 
الثقافة  جمعية  لرئي�س  اأخ��رى  ودورة 
وال���ف���ن���ون ب���اأب���ه���ا، امل���خ���رج امل�����س��رح��ي، 
امل�����س��رف ال���رب���وي، اأح��م��د ال�����س��روي، 
ب��ع��ن��وان »رح��ل��ة  اأول ع��ر���س يل  وك����ان 
بني  بال�سراكة  اآن����ذاك  واأق��ي��م  ال��ق��م��ر« 
والفنون،  الثقافة  وجمعية  اجلامعة 

وكان دوري فيه جيدا وجميال«. 
وع��ن راأي��ه يف املهرجان يف  دروت��ه 
احل��ال��ي��ة، ق���ال: »امل��ه��رج��ان ه��ذا العام 
املا�سية،  ال�سنة  جاء متطورا جدا عن 

كانت مميزة،  العرو�س  كل  اأن  ل�سيما 
ووج�����دت جل��ن��ة حت��ك��ي��م ت�����س��م اأ���س��م��اء 
ك����ب����رة: امل����خ����رج امل�������س���رح���ي ال���ن���اق���د، 
علي  بالأح�ساء،  الفنون  رئي�س جمعية 
ال�سينمائي  واملخرج  والكاتب  الغوينم، 
اآل ح�����س��ن، وال���ك���ات���ب وال��ن��اق��د  ي��ا���س��ر 
امل�����س��رح��ي ي��ح��ي��ى ال��ع��ل��ك��م��ي، واأم����ني 
جل��ن��ة ال��ث��ق��اف��ة ب���رج���ال اأمل�����ع ال��ن��اق��د 
ح�����س��ني ال������زي������داين، وم����دي����ر م��ك��ت��ب 
بال�سعودية،  للم�سرح  الدولية  الهيئة 
�سمت  بينما  ع�سري،  قا�سم  اإبراهيم 
الثقافة  جمعية  مدير  التحكيم  جلنة 
وال���ف���ن���ون ب��ع�����س��ر ،اأح���م���د ال�����س��روي، 
يو�سف،  �سبحي  ال�سينمائي  وامل��خ��رج 
خالد  امللك  بجامعة  التدري�س  وع�سو 

الدكتور عبداحلميد احل�سامي«. 
ت��األ��ق  امل�����س��رح��ي��ة ال��ت��ي  اأن  وب����ني 
عن  امل��دخ��ل��ي،  يا�سر  كاتبها  ك��ان  فيها 
الوقت  يف  مو�سحا  عميان،  جمموعة 
ذات���ه اأن اأ���س��ل��وب��ه ك���ان م��زي��ج��ا م��ا بني 

اجلاد والكوميديا. 
وع������ن ع���الق���ت���ه ب����ن����ادي امل�������س���رح 
والفنون  الثقافة  وجمعية  باجلامعة 

• بث أفضل األعمال عبر القنوات الكبرى.
• إشراك المبدعين في المشاركات الخارجية.

• عقد شراكات مع كبار الفنانين.
• تكثيف اإلعالنات عن المهرجانات.

• إيجاد مسرح أكبر بالجامعة.
• إعادة النظر في توقيت العروض.

• دعم الموهبين ماديا ومعنويا.

سبعة مطالب
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هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن

تحقيق

اإل��ى احل�سول على  ودع��ا �سمغان 
دع���م وم�����س��رح اأك����ر، ت��ت��واف��ر ف��ي��ه كل 
التعب  ح��ال��ة  اإل���ى  الإم��ك��ان��ات، م�سرا 
الناق�س  ال��دي��ك��ور  يف  واجهتهم  ال��ت��ي 
اإث����ر ك�����س��ر دي���ك���ورات ك��ان��ت خم�س�سة 
ل���ع���ر����س���ه���م، م�������س���ي���دا ب��������دور امل���دي���ر 

التنفيذي للم�سرح حممد الكعبي.
اإ�����س����اف����ة اإل�������ى م���ا����س���ب���ق، ط��ال��ب 
���س��م��غ��ان ب����اإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف ت��وق��ي��ت 
ال���ع���رو����س امل�����س��رح��ي��ة، ح��ي��ث اأق��ي��م��ت 
اإل��ى  داع��ي��ا  والع�سر،  ال�سباح  بع�سها 

تثبيته يف امل�ساء بالدورات املقبلة.
اأ���س��م��اء  امل�����س��ارك��ني  اأن  واأ�����س����اف 
املعنوي  الدعم  اإل��ى  يحتاجون  جديدة 
اأك����ر م��ن ال��ن��ق��د ال����ذي ق��د ي���وؤث���ر  يف 
معنوياتهم يف املرحلة الراهنة، اإ�سافة 
اإل����ى ظ��ه��ور اإع���الم���ي، و����س���راك���ات مع 

الفنانني اأنف�سهم حتى يتطوروا.

ب���اأب���ه���ا، اأج������اب:  »اأن�����ا ع�����س��و ب��ال��ن��ادي 
احل����راك  اأن  واحل��ق��ي��ق��ة  واجل��م��ع��ي��ة، 
نعي�سه  ال�����ذي  الإي���ج���اب���ي  امل�����س��رح��ي 
واجلمعية  اجل��ام��ع��ة  توقيع  منذ  ك��ان 
اتفاقية تعاون كان من ثمارها عر�سي 
»رحلة القمر«، و »بقن�س« الذي �سارك 
املعروف عبداهلل ع�سري،  الفنان  فيه 
ال������دورات  ال���ع���دي���د م���ن  اإيل  اإ����س���اف���ة 
امل��م��ي��زة، ق��دم اإح��داه��ا امل��خ��رج �سبحي 

يو�سف«. 
الفنانني  احتياجات  اإل��ى  وتطرق 
ال�����س��ب��اب، ل���ل���روز وال���ت���األ���ق اأك�����ر يف 
الدعم  اإل��ى  »نحتاج  ف��ق��ال:  امل�ستقبل، 
خارجية،  وم�ساركات  واملعنوي،  امل��ادي 
وقد بلغني  اأن م�سرحية »رحلة القمر« 
�ستعر�س يف امل��غ��رب، وه��ذا م��ا اأمت��ن��اه، 
اأبها  مهرجان  يف  امل�ساركة  اإل��ى  اإ�سافة 

يجمعنا« .

توقيت العروض 
بدروه، قال ح�سن اآل �سمغان من كلية 
»اكت�سفت  والإداري�������ة:  امل��ال��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
م���وه���ب���ت���ي م���ن���ذ امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���وي���ة، 
ح��ي��ن��ه��ا ق��دم��ن��ا اأع����م����ال م��در���س��ي��ة يف 
الف�سل  وك��ان  �سلطان،  الأم��ر  ثانوية 
�لن�شاط  ر�ئ���د  �إل���ى  �هلل،  بعد  �ل��ك��ب��ر، 
اإل��ى  انتقلنا  وب��ع��ده��ا  الأ���س��م��ري،  علي 
اجل���ام���ع���ة، وا���س��ت��غ��ل��ن��ا ك���ث���را، واأب�����رز 
قدمنا  اإذ  الأول،  امل��ه��رج��ان  اأع��م��ال��ن��ا 
خ����الل����ه ع���ر����س���ا م�������س���رح���ي���ا ب���ع���ن���وان 
»ع��ا���س��ف��ة احل����زم« م��ن اإخ�����راج اأ���س��ام��ة 
اأن��ف�����س��ن��ا يف جميع  واأث��ب��ت��ن��ا   ، م���اط���ر 
امل����ه����رج����ان����ات وامل���������س����رك����ات ووج����دن����ا 

الدعم«. 
عرو�س  اآخ��ر  يف  م�ساركته  وب�ساأن 
املهرجان يف  دورته الثانية يف العر�س 
الذي حمل عنوان »الوهم« للم�سرحي 
امل���ع���روف م��ت��ع��ب اآل ث�����واب، ق����ال اإن���ه 
ي�سمى  �سخ�س  رع��ب من  ق�سة  يحكي 

»النبا�س«.

إنتاج أعمال
لكبرى القنوات 

القحطاين،  حممد  في�سل  ال��ط��ال��ب 
املجتمع،  بكلية  الأع���م���ال  اإدارة  م��ن 
ب�سفته  قبل عامني،  �سارك  اإنه  يقول 
كليته  فوز  واأ�سهم يف  م�ساعد خم��رج، 
اأرب��ع  على  واحل�����س��ول  الأول،  باملركز 
الدورة  يف  م�ساركته  اأن  مبينا  جوائز، 
والعمل  التمثيل  يف  جت�سدت  احلالية 

كم�ساعد خمرج.
واق�������رح اله����ت����م����ام ب�����ال�����دورات 
اأن  خ�سو�سا  خ��ا���س،  م�سرح  واإي��ج��اد 
اإل��ى  يحتاج  احل���ايل،  اجلامعة  م�سرح 
واإج��������راءات ط��وي��ل��ة ت�سبق  خ��ط��اب��ات 
ح��ج��زه، كما دع��ا اجل��ام��ع��ة اإل���ى تبني 
جم��م��وع��ة م���ن الأع����م����ال واإن��ت��اج��ه��ا 
وعر�سها يف القنوات الكرى كروتانا 

. mbc و

ضعف اإلعالن 
احلكمي،  خالد  اأحمد  الطالب  ي�سر 
م���ن ق�����س��م ع���ل���وم احل���ا����س���ب، اإل�����ى اأن 
اأن  مبينا  ق��دمي��ة،  ب��امل�����س��رح  ع��الق��ت��ه 
جذورها تعود اإلى م�ساركته يف املراكز 
ال�����س��ي��ف��ي��ة يف ع��ه��د م���ا ق��ب��ل امل��رح��ل��ة 
اجل���ام���ع���ي���ة، م����وؤك����دا اأمن������ه ���س��ق��ل��ه��ا 
بدورات يف الكتابة والتمثيل، واأن حبه 
يف الإلقاء عر  الإذاعات واملهرجانات 
وامل��ن��ا���س��ب��ات  ع����زز رغ��ب��ت��ه يف امل��ج��ال 

امل�سرحي.
وحت����������دث ع������ن م���������س����ارك����ت����ه يف 
ع���ر����س »ال���ع���م���ي���ان« ف���ق���ال اإن�����ه حمل 
منبوذون  العميان  اأن  مفادها  ر�سالة 
وم���ه���م�������س���ون، رغ�����م ان���ت�������س���ار ال���ذك���اء 
والأف���ك���ار الإب��داع��ي��ة ل��دي��ه��م، م�سددا 
امل�سرحية  العرو�س  اإلى  على احلاجة 
امل�����س��ت��م��رة وال������دورات وال���دع���م امل���ادي 
واإيجاد مكان وجتهيز معدات الإ�ساءة 
وال�����س��وت، م��ن��ت��ق��دا يف ال���وق���ت  ذات���ه، 

�سعف الإعالن عن املهرجان.

المهرجان هذا العام 
جاء متطورا جدا 

عن السنة الماضية، 
فكانت العروض 

مميزة.. بينما ضمت 
لجنة تحكيم أسماء 

كبيرة

مطالب بإعادة النظر 
في توقيت العروض 
المسرحية وتثبيتها 

في المساء مستقبال

العدد 176  |  25 جمادى الثاني 1437  |  03 إبريل 2016ش



مؤتمر
األنظمة 
الصحية 
الجامعية
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هم
الم

أق
ب

سمراء عربية أم شقراء إنجليزية؟
د. كامل التميمي
أستاذ البيولوجيا الجزيئية المشارك

تقا�س قوة العلم بقوة اللغة التي كتب بها، 
اأب��ع��ادا  للمعلومة  تعطي  الأل��ف��اظ  فجزالة 
اأن  متلنّكها  اإن  ال��ك��ات��ب  ي�ستطيع  خمتلفة 
حتى  عليه  ويحب�س  ال��ق��ارئ  ل��ب  بها  ياأ�سر 
اآخر  اإلى عامل  عامله  اأنفا�سه، ويخرجه من 
وهو  متنوعة..  وعلوم  �ستى  ب��األ��وان  مفعم 
ال�سحر احل��الل،  اأن���واع  الوحيد م��ن  ال��ن��وع 
كما ورد يف احلديث »اإن من البيان ل�سحرا«.
واللغة العربية هي اأقوى لغة عرفتها 
بها  يبحر  معان  من  حتويها  مبا  الب�سرية 
من عرف مكنوناتها، و�سر غورها، وخا�س 
غمارها. ويكفيها فخرا وعلوا على غرها 
م��ن ال��ل��غ��ات اأن��ه��ا ك��ان��ت لغة ال��ق��راآ، ودليل 

ال�سنة.
وال��ع��ج��ي��ب اأن ت��ك��ون ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
غريبة يف بيتها. حزينة يف عقر دارها. وهي 

ترى عقوق من تربى على يديها!
�سر يف اأروقة الكليات العلمية جميعها 

لي�س  بردها.  تلفعت  قد  »عجوزا«  لراها 
هناك من يرنو لها ولو بعني م�سفق، ف�سال 
اأنها لو ك�سفت  عن عني حمب! وما علموا 

برقعها خلروا جلمالها �سجدا..!
الدرو�س  ي�سرحون  من  اإل��ى  وا�ستمع 
لت�سفق  »العلمية«  الكليات  تلك  جنبات  يف 
ع��ل��ى ال���ف���اع���ل ال�����ذي اأ����س���ب���ح م��ن�����س��وب��ا يف 
غالب الأح��ي��ان وم��ط��رودا وم��ط��اردا، وك��اأن 
دم���ه ���س��ار م���ه���دورا، اأو ت���رى امل��ف��ع��ول به 
ت��ه اأو »ج��رج��رت��ه« ك�سرة رب��ط��ت يف  ق��د ج��رنّ
اأع��اق��ت��ه ع��ن بيانه  ال��ت��ي  قدميه ك��الأغ��الل 
اأم��ا احل��ال فال داع��ي لذكر حاله  و�سفاته، 
فهو مل ي�ستقر على قرار يرنح بني ك�سر 
وفتح و�سم! وعلى النقي�س متاما، ل تكاد 
ن ت�سلم« التي  ترى من مي�سك بقاعدة »�سكنّ
اإذا دهتني قاعدة لغوية  اأمثايل  اإليها  يلجاأ 
فلكل  �ساذة  كانت  ولو  تطبيقها،  اأح�سن  مل 

قاعدة �سواذ.

جميعا  ن�����س��ب��ح  ب�����اأن  اأط���ال���ب  ل  اإين 
يف  ونتنقل  املعلومات،  �سرد  يف  نتفنن  اأدب��اء 
اأدعو  ال�سرح بني �سعر ونر وق�سة، ولكني 
بل اأطلب باإحلاح اأن »نتاأدب« ولو قليال مع 
لغتنا؛ فهي لغة علم كما هي لغة فن و�سعر 

وم�سرح.
دعونا نرفق بتلك احل�سناء اجلميلة 
ال�سمراء »العربية« التي يفوق ح�سنها تلك 

ال�سقراء »الإجنليزية«!
اأين  ظننتم  اإن  وواهمون  خمطئون 
م�سفق  واهلل  اأن��ا  ب��ل  حالها،  على  م�سفق 
ع��ل��ى ح��ال��ن��ا م��ن ع��ق��وق نلم�س اآث�����اره يف 
كل بحث نن�سره يف دوري��ات علمية راقية 
اأب��ن��اء احل�سناء  ي��ق��روؤه  اأو غ��ر راق��ي��ة ل 
تلك  اأبناء  نعيمه  يف  يرتع  فيما  العربية 
من  علينا  اأ�سفق  الإجن��ل��ي��زي.   ال�سقراء 
اأن��ف�����س��ن��ا! اأم����ا ت��ل��ك احل�����س��ن��اء ال��ع��رب��ي��ة، 

فرحم اهلل من نا�سرها.

الرأي الجامعي

احل�����������وار ي����ع����د م������ن امل������ه������ارات 
لالأم  ينبغي  التي  املهمة  الجتماعية 
يكون  اأن ل  يتعلماها، على  اأن  والأب 
احل���دي���ث م���ع الأط���ف���ال وامل��راه��ق��ني 
نقا�س،  دون  واأوام���ر  تعليمات  فر�س 
اأو يف مزاج غر جيد. ويجب اختيار 
ال���وق���ت وامل���ك���ان امل��ن��ا���س��ب��ني ل��ل��ح��وار 

وكذلك املو�سوع املنا�سب.
النقا�س  ي��ك��ون  األ  اأي�����س��ا  ي��ج��ب 

ب��ك��ل��م��ات وع����ب����ارات ي���ك���ره الأط���ف���ال 
اإل��ي��ه��م، كما  ت��وج��ه  اأن  امل��راه��ق��ون  اأو 
واملفاهيم  ال��ت�����س��ورات  و���س��ع  ينبغي 
املحك.  على  اخل��ا���س��ة  والق��ت��ن��اع��ات 
عدم  ينبغي  ه��ادف،  بحوار  وللخروج 
تعقيد  وعدم  املتحدث،  اإلى  اللتفات 
�ملو�شوع وطرح نقاط هام�شية للبعد 
عن هدف احلوار الأ�سلي، كما يجب 
عندما  املقاطعة  عدم  الوالدين  على 

ي��ت��ح��دث الب���ن وع���دم ف��ر���س ال���راأي 
عليه.

وي��ح��ت��اج احل�����وار م���ع الأط���ف���ال 
واملراهقني اإلى اإقناع ودليل وبرهان، 
ال�ستماع،  ف��ن  تعلم  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
واحل���ذر م��ن اأخ��ط��ائ��ه عند الأط��ف��ال 
ي�سمع  اأن  يحبون  فهم  وامل��راه��ق��ني؛ 
اإل����ى ك��الم��ه��م  ك��م��ا ي��ري��د ال���وال���دان 

الهتمام بحديثهما.
 وه�����ن�����اك اأخ������ط������اء ي���ق���ع ف��ي��ه��ا 
�سوء  وي��ن�����س��اأ عنها  ك��ث��رة  اأ���س��خ��ا���س 
الفهم ومنها املقاطعة، وجتهيز الرد 
اأث��ن��اء ال���س��ت��م��اع اإل���ى ال��ك��الم، وع��دم 
املتكلم،  ال�سخ�س  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  ف��ه��م 
ال���ك���الم مبعنى  ت��ف�����س��ر  وحم����اول����ة 

خمتلف.
فح�سب،  م��ه��ارة  لي�س  ال�ستماع 
ب����ل ه����و ���س��ف��ة اأخ���الق���ي���ة ي���ج���ب اأن 
لكي  لغرنا  ن�ستمع  فنحن  نتعلمها، 
ونحن  معهم،  وطيدة  عالقات  نبني 
ب���اأ����س���د احل����اج����ة اإل������ى ب���ن���اء ع��الق��ة 
ج���ي���دة م���ع الأط����ف����ال وامل���راه���ق���ني؛ 
ول��ذل��ك يحتاج احل���وار م��ع الأط��ف��ال 
وامل��راه��ق��ني، اإل���ى حم���اور ع���دة حتى 

ي�سفر عن نتائج اإيجابية، ومنها:
• اختيار الوقت املنا�سب.

• اختيار الأ�سلوب املنا�سب.
اأو  ال���ط���ف���ل  م����ن  الق���������راب   •

املراهق بالتدريج.
اق����ت����ح����ام خ�����س��و���س��ي��ة  • ع������دم 

الطفل اأو املراهق.
املراهق  اأو  الطفل  اإلى  ا�ستمع   •

ي�ستمع لك.
اأو  الطفل  وراأي  فكر  اح���رام   •

املراهق.
• ال��ن��ق��د يف احل�����وار ب��ع��ي��دا عن 

اإهانة ذاته.
• احل�����وار ي��ح��م��ل الأدل������ة ال��ت��ي 

ت�ساعد على الإقناع.
• احل�����وار ي�����س��ر اإل����ى ���س��داق��ة 

حقيقة.
اأو  ال���ط���ف���ل  ع�����دم خم���اط���ب���ة   •

املراهق على اأنه �سغر.
• عدم فر�س �سخ�سية املخاطب 
يف  امل�����راه�����ق  اأو  ال���ط���ف���ل  ع���ل���ى 

احلوار.
• مراعاة الفروق الفردية.

ب��ني  الخ�������ت�������الف  م�������راع�������اة   •
اجلن�سني.

أهمية الحوار بين اآلباء واألطفال
د. نيللي  العمروسي
 أستاذ مساعد  بقسم علم النفس

العدد 176  |  25 جمادى الثاني 1437  |  03 إبريل 2016ش



امل�����س��ه��ور ل���دي ت��خ��رج ال��ط��ب��ي��ب، وذل���ك 
رجالهم  ال��ن��ا���س،  م��ع  التعامل  لطبيعة 
ون�����س��ائ��ه��م، ك��ب��ره��م و���س��غ��ره��م، وم��ا 
واأوج���اع،  علل  من  اأج�سادهم  يف  يعانون 
ن��ف��و���س��ه��م م���ن خبايا  ي��ح��م��ل��ون يف  وم���ا 
واأ�����س����رار، ق���د ت��غ��ري ���س��ع��اف ال��ن��ف��و���س 
املري�س  بعلم  للت�سلية،  فيها  ب��ال��ول��وغ 
يف  اأو  ح�سوره  يف  و���س��واء  علمه  دون  اأو 
غيابه، واملر�سى ل يريدون ول يقبلون 
يلوكها  م���ادة  خ�سو�سياتهم  ت��ك��ون  اأن 
العاملني  من  عليها  واملطلعون  الأطباء 
يف جم����ال ال���ط���ب وي��ت��خ��ذون��ه��ا م����وادا 
للفكاهة يف لقاءاتهم و�سمرهم، ول حتى 
يف  وال�سفقة  العطف  ل�ستدرار  ق�س�سا 

اأحاديثهم ومنتدياتهم.
ب����ال���������س����رورة  ال����ط����ب  م����ع����ل����وم يف 
الم��ت��ن��اع ع��ن ت��ردي��د م��ا ي���وؤذي املري�س 
ي��وج��د يف هذا  بعيد، ول  اأو  ق��ري��ب  م��ن 
ا�ستعمال  وي��وج��ب  ي�ستدعي  م��ا  امل��ج��ال 
األ����ف����اظ وم�����س��ط��ل��ح��ات حت��م��ل م��ع��اين 
املر�سى  ق��در  م��ن  والإق����الل  ال�سخرية 
وخد�س كرامتهم، وحتى اإذا كانت فيهم 
ع��الم��ات مم��ي��زة م��ث��ل ق�سر ال��ق��ام��ة اأو 
مثل  مع  التعامل  ف��اإن  املفرطة  ال�سمنة 
الطبي ل  باملعيار  يكون  الأو���س��اف  هذه 

بالزيادة ول بالنق�سان. 
����ر ببع�س الأوام����ر  اأذكنّ ول��ع��ل��ي ه��ن��ا 
والن�سائح الإ�سالمية التي تنهى وتنفر 

امل�ست�سفى  اإل����ى  امل��ري�����س  ذه���ب  ع��ن��دم��ا 
لإجراء فح�س باملنظار للقولون، وحتى 
الطبيب،  تعليمات  م��ن  �سيئا  يفقد  ل 
ن�سائح  لت�سجيل  جواله  ا�ستخدم  فاإنه 
لي�ستمع  ع��ل��ي��ه  ي��ل��ق��ي��ه��ا  وه����و  ال��ط��ب��ي��ب 
عن  ن�سي،  املري�س  اأن  اإل  لح��ق��ا،  اإليها 
غر ق�سد، اإغالق اجلوال قبل اإعطائه 
املخدر متهيدا لفح�س املنظار، وملا رجع 
من امل�ست�سفى اأراد اأن ي�ستمع لتوجيهات 
جواله  على  بت�سجيلها  قام  التي  طبيبه 
فيا  بيته،  اإل���ى  ع��ودت��ه  بعد  يتبعها  لكي 
لَهول ما �سمع يف الت�سجيل،  �سمع طبيبة 
وامل�ساعدين  الأطباء  باقي  التخدير مع 
نف�سه(  امل��ري�����س  ينعتون  )اأي  ينعتونه 
ب��األ��ف��اظ دون��ي��ة وغ���ر لئ��ق��ة، وع��ن��دم��ا 
اح��ت��ك��م امل��ري�����س اإل���ى ال��ق�����س��اء عو�سته 
يدفعها  دولر  مليون  بن�سف  املحكمة 
واإن�����ذارا لغرهم،  لهم  ت��اأدي��ب��ا  الأط��ب��اء 
ي���اأخ���ذه���ا امل���ري�������س ت��ط��ي��ي��ب��ا خل���اط���ره 

وت�سرية عن نف�سه. 
هذه الواقعة ا�ستملت على �سخرية 
خالف  وه��ي  عليه،  وتهكم  مري�س  م��ن 
اإف�ساء لأ�سرار  اأحيانا من  ما قد يحدث 
اأمثال  بحدوث  يعلم  من  ومنا  املري�س، 
ه���ذه ال��واق��ع��ة، ورمب���ا اأك���ر م��ن خ��الل 
الطبية؛  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  املمار�سة 
ومن اأجل هذا فاإن مهنة الطب،  خالفا 
للمهن املدنية الأخرى،  متيزت بَق�َسمها 

من الإقدام على مثل هذا ال�سلوك املدان 
وال��ت�����س��رف امل�����س��ني ال���ذي ي��اأث��م فاعله، 
وي��وغ��ر ���س��دور امل��ت��اأذي��ن م��ن��ه، ويجلب 
نبيلة،  اإن�سانية  مهنة  يف  الثقة  ان��ع��دام 
»َي��ا  وت��ع��ال��ى:  �سبحانه  اهلل  ي��ق��ول  حيث 
ن َقْوٍم  َها الَِّذيَن اآَمُنوا َل َي�ْسَخْر َقوٌم مِّ اأَيُّ
ِن�َساٌء  َوَل  ْنُهْم  مِّ ا  َخ��ْرً َيُكوُنوا  اأَن  َع�َسى 
ْنُهنَّ َوَل  ا مِّ ن نِّ�َساٍء َع�َسى اأَن َيُكنَّ َخْرً مِّ
ِب��اْلأَْل��َق��اِب  َت��َن��اَب��ُزوا  َوَل  اأَنُف�َسُكْم  َت��ْل��ِم��ُزوا 
���ُم اْل��ُف�����ُس��وُق َب���ْع���َد اْلإِمَي������اِن  ِب��ْئ�����َس اِل����سْ
��امِلُ��وَن«  ْ َي��ُت��ْب َف��اأُْوَل��ِئ��َك ُه���ُم ال��ظَّ َوَم���ن ملَّ

)احلجرات:11(.
َيا  َنْف�ٌس  َتُقوَل  »اأَْن  تعالى:  ويقول   
 ِ َج��ْن��ِب اهللَّ يِف  ْط��ُت  َف��رَّ َم��ا  َع��لَ��ى  َح�ْسَرَتى 
اِخِرين« )الزمر: 56(،  ال�سَّ مَلَِن  ُكْنُت  َواإِْن 
ويقول الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم: 
��اِن  ��اِن َول ال��لَّ��عَّ ��عَّ ِم����ُن ِب��ال��طَّ »َل��ْي�����َس امْلُ����وؤْ
اْل���َب���ِذيِء« )الأب����اين:  اْل��َف��اِح�����ِس َول  َول 
ال�سالة  عليه  ويقول  اجلامع(،  �سحيح 
تناج�سوا،  ول  حتا�سدوا،  »ل  وال�سالم: 
يبع  ول  ت����داب����روا،  ول  ت��ب��اغ�����س��وا،  ول 
عباد  وك��ون��وا  بع�س،  بيع  على  بع�سكم 
اهلل اإخواناً، امل�سلم اأخو امل�سلم، ل يظلمه، 
ول يخذله، ول يحقره، التقوى ها هنا« 
وي�سر اإلى �سدره ثالث مرات »بح�سب 
امل�سلم،  اأخ��اه  اأن يحقر  ال�سر  ام��رٍئ من 
امل�سلم حرام دمه وماله  امل�سلم على  كل 

وعر�سه« )م�سلم(.

األطباء بشر.. ولكن!
الرأي الجامعي

المسجد وطالب 
الدراسات 
الشرعية 

علي عبداهلل البكري الشهري 
الذين  مرتاديها  ك��رة  مع  قليلة  امل�ساجد  كانت  ال��زم��ان،  �سابق  يف 
ي�سعون لها يف �سحة ومر�س ويف ليل اأو نهار؛ وذلك ملا لديهم من 
يقني �سادق مبا وعد اهلل به عباده يف �سالة اجلماعة ورغبة منهم 
يف احل�سول على اأعلى درجات الأجر والثواب، ويف ذلك الزمان كان 
علمهم بالقراآن وعلومه �سيئا حمدودا يتنا�سب مع بيئتهم املختلفة 

من مكان اإلى اآخر . 
فاجلامعات  ب��ك��رة؛  ال�سرعي  العلم  انت�سر  ال��ي��وم،  زمننا  ويف 
بجميع  ال��دي��ن  واأ����س���ول  ال�����س��ري��ع��ة  كلية  مب�سمى  كلية  خ�س�ست 
اأق�سامها، ويف ما يزيد على 2٤ جامعة، ثم املعاهد العلمية، ثم يليها 
اأع��داداً  ت�سهد  التي  الكرمي،  ال��ق��راآن  لتحفيظ  اخلرية  اجلمعيات 
واأ�سبح  وال��ه��ج��ر،  وامل���دن  املحافظة  معظم  يف  احل��م��د  وهلل  ك��ب��رة 
هناك م�سابقة حملية واأخرى على م�ستوى املنطقة وم�سابقات على 
م�ستوى اململكة بل ت�سافرت اجلهود اإلى اأن اأ�سبحت على م�ستوى 

العامل بكامله.
بدعم  وعلومه  الكرمي  بالقراآن  للعناية  مباركة  جهود  هناك 
وم�ساندة من القيادة احلكيمة، وفقها اهلل، ومن اأبرز هذه اجلهود 

م�سابقة امللك �سلمان للقراآن الكرمي، التي تقام كل عام .
وبعد هذا الإيجاز من النهر ال�سايف  واجلمال الرائع، يوؤ�سفني 
اأن اأ�سر اإلى جانب مهم جداً تعاين منه بع�س  امل�ساجد واجلوامع 
حيث جرت مدامعها ومالت ماآذنها من عدم وجود اإمام اأو موؤذن اأو 

كليما معا، ولعل اأ�سباب ذلك يعود اإلى ما يلي:
اأول: ان�����س��غ��ال امل��ج��ت��م��ع ب�����س��وؤون احل���ي���اة مب��خ��ت��ل��ف اأ���س��ك��ال��ه��ا 

واألوانها.
لهذه  ال��ت��ق��دم  م��ن  البع�س  نف�سي مينع  ح��اج��ز  وج���ود  ث��ان��ي��ا: 
البع�س  يجعل  مما  الحت�ساب،  وخ�سو�سا  العظيمة  الر�سالة 
الإم��ام  القريبة منه لعدم وج��ود  امل�ساجد واجل��وام��ع  يفر من 

الراتب.
ثالثا: لي�س هناك ت�سجيع منزيل اأو اجتماعي لدى البع�س يف 
الأذان، بل جتد  اأو  الرغبة يف الإمامة  حال وجد �ساب ميتلك 
ي�ستطيع  ل  معينة  اإي��ح��اءات  لها  ب��ع��ب��ارات  يتخطفه  املجتمع 

ال�ساب عند �سماعها ال�سمود وال�ستمرار يف طريقه 
رابعا: يعاين ال�ساب املتقدم لالإمامة اأو الآذان حماولة املجتمع 
فر�س رغباتهم وهواهم عليه، من خالل املطالبة بالإطالة اأو 

التق�سر اأو عدم مراعاة تاأخره قليال عن احل�سور.
�سكواك هلل فقد عميت  بث  وم���وؤذن  اإم��ام  يا م�سجدا خال من 

اأب�سار و�سمت اأذان.

الفجر،  �سالة  من  الثانية  الركعة   يف 
بني خ�سوع التالوة ولذة املناجاة، �سوت 
اأج�س وح�س خطوات تدلف امل�سجد: ما 

�ساء اهلل.. نور.. �سلينا.
اأوج�ست يف نف�سي خيفة، وقد كر 
م��رددا كلمات مبهمة،  ال�سوت  �ساحب 
�سلمت و�سلم امل�سلون مبتدرين النظر 
اإليه، وهو يكمل ما فاته مرددا كلماته 
ملتفتا مينة وي�سرة، ازداد قلقي حينما 
قام الرجل ي�سافح امل�سلني اجلال�سني 
���س��الم.. �سالة  ي��ا  م���رددا اهلل.. اهلل..  
امل�سجد  ال��ف��ج��ر.. خ���رج م��ن  ن����ور..   ..
ال��ب��اب ي�سافح اخل��ارج��ني  وب��ق��ي ع��ن��د 

وهمهماته تقطع �سكون الفجر.
مل ي��ك��ن ه���ن���اك ب���د م���ن اخل����روج 
اإيل  فاأقبل  خرجت  ال��رج��ل،  ومواجهة 
ال�سجائر  دخ��ان  رائحة  كانت  يعانقني 
تخالط اأنفا�سه »يا فتاح يا عليم« كانت 

�سفتاه م�سودتني ووجهه كذلك.

ك���ان امل�����س��ل��ون ق��د ان�����س��رف��وا اإل��ى 
ب��ي��وت��ه��م، وب��ق��ي��ت م���ع ال���رج���ل وح���دي 
وهو مم�سك يدي بقوة، التقط بي�سراه 
قارورة ماء قد دع�ستها الأقدام »�سف.. 

�سف نعمة اهلل ير�سعونها«.
اأردت الن�سراف فزاد  من مت�سكه 
هاتفك«  رق��م  اأعطني  »ك��م.. ك  بيدي، 
م���دارات���ه لأ�سلم  ب��د م��ن  اأن ل  اأي��ق��ن��ت 
وي�سلم، فاأنا بني يدي جمهول ل ميكن 

التنبوؤ بت�سرفاته، قلت: ومل؟!
ت��دف��ق��ت ج��م��ل م����رادف����ة اأف��ق��ي��ة 
ل راب������ط ب��ي��ن��ه��ا ي����ردده����ا ث����م ���س��ك��ت: 
ت�سمعها  اأن  بد  ل  طويلة  جتربة  ل��دي 
»ي��ارب لطفك« رددتها مع نف�سي: وما 
النا�س ما يخافون اهلل  التجربة؟ �سف 
اأمن��وذج من كالمه  لكن اهلل هو اهلل.. 

جل�س القرف�ساء فجل�ست معه.
اإلقاء  ب��د م��ن  ق��ام فقمت معه: ل 
حم��ا���س��رة يف ه���ذا امل�����س��ج��د، ق��ل��ت: ما 

ذقنه: هه  وما عنوانها؟ حك  اهلل  �ساء 
هاه اآه من ال�سارع اإلى احلياة نعم نعم 
م��ن احل��ي��اة اإل���ى ال�����س��ارع ن��ع��م ال�����س��ارع 

واحلياة!
ت��ق��ول؟  اأن  ت���ري���د  ح�����س��ن��ا وم������اذا 
�سكت:  ث��م  اأخ���رى غ��ر مفهومه  جمل 
م�ست�سفى  بي،  اأن��ا طبيعي ل�سيء  �سف 
الأمل طبيعي خرجت منه اأربع �سنوات 
اإدمان  ب��ودرة  �سجائر، ح�سي�س، حبوب، 
ت��خ��رج م��ن��ه..  ك��ل��م��ات م��راب��ط��ة  اأول 
ت��ه��دج ����س���وت���ه.. ط��ف��رت ال���دم���وع من 
اأرخ��ى قب�سته عن يدي وم�سح  عينيه، 
ع��ي��ن��ي��ه ب��ط��رف ���س��م��اغ��ه، وت���وج���ه اإل���ى 
جاء  كما  فجاأة  وغ��ادر  وركبها  �سيارته 

فجاأة، لبثت مكاين م�سدوها.
ن��ع��م، امل���خ���درات ه��ي ه��ك��ذا وه��ذه 
رج��ل.. وحطام عقل..  نتيجتها حطام 
وحطام حياة.. و�سياع م�ستقبل ودمار 

حا�سر.

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للتطوير األكاديمي والجودة

أ. د. أحمد بن محمد الحميد 
عميد كلية الشريعة سابقا 

من الشارع إلى الحياة!
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البوعينين: اإلعالم األمني
يتطلب الدقة والتخصص ضروري

الصمت

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

قليل احلديث مالك لعقله، جمل لقدره، مدرك ملنزلته، رفيع يف 
املواقف  تدفعه  ل  بحياته،  م�ستمتع  خ�سوماته  يف  قليل  اأخالقة، 
فهو  وخيمه؛  منزلقات  اإل��ى  النفعال  يجره  ول  �سوء،  عاقبة  اإل��ى 
حمكم اأمره، عاقل حبله، مر�سنُّ نف�سهو علينّ املقام، رفيع ال�ساأن ل 
ي�سمع اإل ملا يروق له، ول ُي�سغي اإل ملا يغمر روحه وفكره باجلمال 
تر�ه  حاقد.  ملقولة  ي�شتثار  وال  جاهل،  لفعل  ي�شتاط  ال  و�خل��ر، 
دائما مبت�سما، متاأمال، بعيد النظر، طيب النف�س، لطيف املع�سر، 

ح�سن اخل�سال.
وك��م ن��رى يف واق��ع��ن��ا الج��ت��م��اع��ي الفعلي والف��را���س��ي من 
ول  اأم��ر  كل  بدلوهم يف  يدلون  العقال،  منفلتي  الأل��ب��اب  طائ�سي 
فكثر  األ�سنتهم،  ب�سهام  اأ�سابوها  اإل  واردة  ول  ���س��اردة  ي��رك��ون 

الكالم وا�سع الزلل م�سطرب التزان، قليل الرزانة، مهتز الفكر.
وما اأجمل الرجل تغ�ساه عالمات احللم واحلكمة ل ت�ستفزه 
ه��دوءه حكمه، و�سمته  ف��رى  ر�سده،  تفقده  الأم���ور، ول  مفاتن 

هيبة، ووجوده ثقة واطمئنانا.
الأر���س هوناً  على  الذين مي�سون  الرحمن  »عباد  ه��وؤلء هم 

واإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا �سالما« .

إتجاهات

محمد إبراهيم

ذك����ر ال���ك���ات���ب ف�����س��ل ال��ب��وع��ي��ن��ني، اأن���ه  
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ج���ه���ود  م���ن  ب���ال���رغ���م 
الأم������ن������ي  اجل�����ان�����ب�����ني  يف  امل�����ت�����م�����ي�����زة، 
ذات  الإعالم  فاإن خمرجات  والإعالمي، 
الإره������اب، مق�سرة  ال��ع��الق��ة مب��ك��اف��ح��ة 

االنضباطية
ال��ع��امل��ي��ة  الأم����ن����ي����ة  اجل����ه����ات  اإن  وق������ال 
حتر�س على تقدمي الر�سائل الإعالمية 
املتكاملة لو�سائل الإعالم ل�سمان الدقة 
الأمنية  الأخ��ب��ار  نقل  يف  والن�سباطية 
يف  اإي��ج��اب��اً  اأو  �سلباً  ت��وؤث��ر  اأن  ميكن  التي 
اجلهود الأمنية واخلطط الإ�سراتيجية 
و����س���الم���ة رج������ال الأم��������ن، وخ�����س��و���س��اً 
مب��ك��اف��ح��ة  ال���ع���الق���ة  ذات  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف 

الإرهاب، والتهريب، وجتارة املخدرات.
ينطبق  ن��ف�����س��ه  »الأم�������ر  واأ�����س����اف: 
يحتاج  ال��ذي  املحلي  الأمني  ال�ساأن  على 
املتوافقة  الإعالمية  الر�سالة  اإل��ى  دائماً 
جلهود  والداعمة  الوطنية،  ال��روؤي��ة  مع 
���دة حل��م��اي��ة  ال��ق��ط��اع��ات الأم���ن���ي���ة امل���ج���ننّ
ال���وط���ن وامل���واط���ن���ني«، م�����س��را اإل����ى اأن 
الح���راف���ي���ة يف ن��ق��ل الأخ���ب���ار الأم��ن��ي��ة 
ت�����س��اع��د ع���ل���ى اإي�������س���ال احل��ق��ي��ق��ة دون 
رج��ال  دع��م  يف  وت�سهم  �سلبية،  م��وؤث��رات 
الأم��ن املنخرطني يف ال��ذود عن الوطن، 
وفق  اأمنه  وتر�سيخ  مكت�سباته،  وحماية 
حتكمها  التي  وامل�سوؤوليات  ال�سالحيات، 

الأنظمة والقوانني.
واأ��������س�������اف اأن��������ه خ�������الل م���واج���ه���ة 
ب��رزت  اجل��ن��وب،  احل��وث��ي��ني يف  املت�سللني 
ر�سائل اإعالمية م�سوهة، متكنت اجلهات 
اإل��ى  واإع��ادت��ه��ا  ت�سحيحها  م��ن  امل�سوؤولة 
ت�سحيح  اأن  م��وؤك��دا  ال�سحيح،  م�سارها 
م�����س��ار الإع�����الم امل��وؤ���س�����س��ي وف���ق ال��روؤي��ة 
تدفق  مينع  مل  الوطنية  ال�سراتيجية 
الر�سائل الإعالمية امل�سوهة التي وجدت 
قنوات موازية ل  الإلكرونية  املواقع  يف 
الرقابة  اأو  الإعالمية  للمعاير  تخ�سع 

الر�سمية.

م��ق��ارن��ة ب��الإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة، مو�سحا  
اأن اإدارة الإعالم الأمني يف حاجة دائمة 
ال���ق���ادرة ع��ل��ى التحكم  ال�����س��م��ول��ي��ة  اإل����ى 
ي�سمن  ومب����ا  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  ب���امل���خ���رج���ات 
�سرورة  على  م�سددا  وال��ك��ف��اءة،  اجل���ودة 
توافر �سحفيني متخ�س�سني يف الإعالم 

الأمني.
ن�سرته  مقال  يف  البوعينني  واأ���س��ار 

ج��ري��دة اجل��زي��رة، اإل���ى وج���ود ف���ارق بني 
ال���رق���اب���ة الإع���الم���ي���ة وم���راق���ب���ة ج���ودة 
ال�سراتيجية  م��ع  وتوافقها  الر�سائل 
الأمنية ال�ساملة، موؤكدا اأن احلديث عن 
ينبغي  دوائ���ر ح�سا�سة  اإل��ى  يقود  الأم���ن 
التعامل معها مبزيد من احلذر، والدقة 
واإطارها  الر�سالة  م�سمون  يف  املتناهية 

العام.

السيطرة القسرية
اأن ال��ت��ح��ك��م يف  اإل�����ى  وذه�����ب ال��ب��وع��ي��ن��ني 
خم��رج��ات امل��واق��ع الإل��ك��رون��ي��ة ب��ات اأم��را 
الق�سرية  ال�سيطرة  اأن  م�ستدركا  �سعبا، 
مي��ك��ن حتقيقها م��ت��ى ك���ان ذل���ك ���س��روري��ا 
يف   « واأردف:  ال���وط���ن���ي.  الأم�����ن  حل��م��اي��ة 
املواجهة الأخرة مع »اإرهابيي العوامية«، 
ظهرت بع�س الأخبار التي ُحِررت بطريقة 
م�سيئة لرجال الأمن، قبل اأن تكون م�سيئة 

للوطن، وموؤذية للمجتمع«.
وت������اب������ع: » ق�����د ي����ك����ون اخل�����ط�����اأ يف 
���س��ي��اغ��ة اخل����ر ���س��ب��ب��ا يف ب���ث ال��ر���س��ال��ة 
يف  يحدث  اأم��ر  وه��و  امل�سوهة،  الإعالمية 
فقدان  اأن  اإل  وامل��ح��ل��ي،  ال��ع��امل��ي  الإع����الم 
الإ�سراتيجية الإعالمية الأمنية املوحدة 
اأ�سهم يف عدم قدرة بع�س و�سائل الإعالم 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل ب��اح��راف��ي��ة م���ع الأخ���ب���ار 

الأمنية احل�سا�سة«.

النقل الخاطئ
ال���ن���ق���ل اخل���اط���ئ  اأن  ال��ب��وع��ي��ن��ني  واأك�������د 
حتري�سية  ل��غ��ة  وا���س��ت��خ��دام  ل���الأح���داث، 
الأمنية،  العمليات  حقيقة  م��ع  تتناق�س 
ي��وؤدي��ان اإل��ى الإ���س��رار ب��الأم��ن، واملجتمع، 
وي�سهما  الأم���ن،  رج��ال  ���س��ورة  هان  وي�سونّ
ي�سكِّل  ال��ذي  املجتمعي  الدعم  اإ�سعاف  يف 
ق����اع����دة رئ��ي�����س��ة يف م��ك��اف��ح��ة اجل���رمي���ة 

باأنواعها.
واأ�ساف: »الأمر �سعود بن نايف بن 
نبنّه  ال�سرقية،  املنطقة  اأمر  العزيز،  عبد 
اإل���ى ���س��رورة ا�ستخدام  و���س��ائ��ل الإع����الم، 
العمليات  تغطيتها  يف  املنا�سبة  الكلمات 
والإي�����ذاء،  الت�سويه  ع��ن  ب��ع��ي��دا  الأم��ن��ي��ة، 
ثاأر  هناك  لي�س  �سموه:  بقول  م�ست�سهدا 

العبارات  ن��وع من ه��ذه  اأي  انتقام ول  ول 
بحماية  مكلفون  الأم��ن  فرجال  امل��وؤذي��ة؛ 
املواطن يف كل مكان بغ�س النظر عمن هو 

اأو من يكون«.

اإلعالمي المتخصص
اأن اجل��ه��ات  ت���اأك���ي���ده  وج����دد ال��ب��وع��ي��ن��ني 
واملن�سبط  الفاعل،  بدورها  تقوم  الأمنية 
يف حفظ الأمن، ومواجهة كل من ي�سعى 
ال��ق��ان��ون و�سطوة  ب��ع��دال��ة  ل��الإخ��الل فيه 
بل  املجرمني،  بني  مييز  ل  ال��ذي  النظام 
اأم��ن  لتحقيق  ت��ام  بتجرد  معهم  يتعامل 
الوطن واملواطن. وقال: »ما اأحوجنا اإلى 
املجالت  جميع  يف  املتخ�س�س  الإع��الم��ي 
ويف مقدمها ال�سوؤون الأمنية؛ فاملوؤ�س�سات 
الإعالمية م�سوؤولة عن تدريب املنت�سبني 
اإليها على اأ�س�س تخ�س�سية، ت�سمن جودة 

املخرجات و�سالمتها من الأخطاء.
ولفت اإلى اأن اجلهات الأمنية م�سوؤولة 
اأي�����س��اً ع��ن م���دنّ ه����وؤلء ب��امل��ع��ل��وم��ة العاجلة 
ي��وق��ف عمليات الج��ت��ه��اد  وال��دق��ي��ق��ة ومب���ا 
امل��ح��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر، م��ب��ي��ن��ا اأن ال�����س��راك��ة 
ب��ني امل��وؤ���س�����س��ات الإع��الم��ي��ة والأم��ن��ي��ة قد 
تف�سي اإلى اإعداد دورات تخ�س�سية لبع�س 
الإعالميني امل�سوؤولني عن متابعة ال�سوؤون 

الأمنية والع�سكرية.
الإعالمية  الأخ��ط��اء  »بع�س  واأردف: 
وخ��ارج��ي��ة  داخ��ل��ي��ة  ك����وارث  تت�سبب يف  ق��د 
التخ�س�س  ويبقى  اهلل،  اإل  مداها  يعلم  ل 
الإع���الم���ي اأول�����ى خ���ط���وات ال��ت�����س��ح��ي��ح، يف 
الأم��ن  ل�سراتيجية  ميكن  ال���ذي  ال��وق��ت 
ال�سراتيجية  ق��اع��دة  ت�سع  اأن  ال��وط��ن��ي 
ملخرجات  ال�سامنة  ال��وط��ن��ي��ة  الإع��الم��ي��ة 

الإعالم ذات العالقة بال�سوؤون الأمنية«.

فكر

اإلعالم األمني

Security Media
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ف�سل البوعينني



إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

هدفي
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ

أ.د. حامد ناصر
بن هرهره

الهند�سة  معهد  • دبلوم 
لالأجانب، �سوفيا، بلغاريا 

 .1988
العايل  املعهد  • ماج�ستر 

للتكنولوجيا الكيميائية 
1993

جامعة  من  • دكتوراه 
التكنولوجيا الكيميائية 

والتعدين عام 1999.
بحثا  23 • ن�سر 

واألف ثالثة كتب.
موؤمترات يف  • �سارك 

دولية وعربية
مع  متعاقد  • مدرب 

عدد من �سركات ومراكز 
التدريب.

أ. د. أحمد بن هرهره لطالب الهندسة:
أبشروا بسوق عمل واسعة

خالد العمري

الكيميائية  الهند�سة  ق�سم  رئي�س  طماأن 
نا�سر  الدكتور حامد  الأ�ستاذ  باجلامعة، 
ب����ن ه����ره����ره، ط�����الب ال���ق�������س���م، ب���ع���د اأن 
ال�سعودية،  العمل  ���س��وق  ح�سب  �سنفهم 
وال�سركات  ال�سناعية  النه�سة  اأن  موؤكدا 
اإلى  وم�ستمرة  ال�سخمة يف حاجة ملحة 
املتفوقني  ال��ط��الب  اأن  مبينا  خدماتهم، 
يف ال��ري��ا���س��ي��ات وال���ف���ي���زي���اء وال��ك��ي��م��ي��اء 
ي��واج��ه��ون م�سكالت يف  ل  والإجن��ل��ي��زي��ة 
املتفوقني  غر  يعاين  بينما  التخ�س�س، 
يف تلك العلوم من عدم ا�ستيعاب مقررات 

التخ�س�س.

ما الذي دفعك اإلى تخ�س�ض 
الهند�سة الكيميائية؟

دف���ع���ت���ن���ي ال���رغ���ب���ة اجل����احم����ة يف ت��ع��ل��م 
ال�����س��ن��اع��ي��ة يف جم���ال تكرير  ال��ع��م��ل��ي��ات 

البرول والت�سنيع البروكيميائي.
فعلي  تطبيق  الكيميائية  والهند�سة 
للعلوم الأ�سا�سية يف قالب �سناعي، وتطوع 
والكيمياء  والفيزياء  الريا�سيات  مبادئ 
والق���ت�������س���اد يف ح�������س���اب���ات ال��ت��ف��اع��الت 
التحويلية والت�سميم للمعدات ال�سناعية 
ب�سكل  امل�����س��ان��ع  وت�سميم  خ��ا���س  ب�سكل 
تقدم  ك��م��ا  ال���واق���ع،  ع��ل��ى  وتطبيقها  ع���ام 
وال��ق��درة  امل��ع��رف��ة  الكيميائية  الهند�سة 
اإلى  اأول��ي��ة  اأي م��ادة  وامل��ه��ارة على حتويل 
منتجات اأكر نفعاً واأعظم فائدة، وُتِك�سب 
املهند�س الكيميائي �سخ�سية القيادة لكل 
تلك  وت�سغيل  امل�سنع  داخل  التخ�س�سات 
العمليات  وت��ط��وي��ر  وال���وح���دات  امل���ع���دات 
البيئية  واحل��م��اي��ة  اجل��اري��ة  ال�سناعية 

واحلفاظ من التلوث بجميع اأ�سكاله.

وهند�سة  للم�سانع،  وال�����س��ي��ط��رة  التحكم 
ال����ت����اآك����ل، و»ه����ن����د�����س����ة ال���ب���ي���ئ���ة«ه���ن���د����س���ة 
واجل���دوى،  الهند�سي  والق��ت�����س��اد  البيئة، 
املياه«ومعاجلة  »معاجلة  حتلية  و�سناعة 
امل����ي����اه، وع����م����ل����ي����ات ال���ف�������س���ل ب����ني امل�������واد، 
و»هند�سة  ومنتجاته،  ال��ب��رول  وخ��وا���س 
البرول«هند�سة تكرير البرول، وهند�سة 
ال���ب���روك���ي���م���اوي���ات، وه��ن��د���س��ة ال��ك��ي��م��ي��اء 
احليوية، وتقنية النانو، وت�سميم امل�سانع، 
وت�سميم  ال�����س��ن��اع��ي��ة،  امل���ع���دات  وت�����س��م��ي��م 
م��ت��ف��رق��ة ع�سوية  و���س��ن��اع��ات  امل��ف��اع��الت، 
وغ����ر ع�����س��وي��ة، غ��ذائ��ي��ة وغ����ر غ��ذائ��ي��ة 

ودوائية. 

كيف ترى �سوق العمل الهند�سي
يف ال�سعودية؟

ي�ستحق اأن يو�سف بالوا�سع، وبخا�سة بعد 
اإلزام ال�سركات بال�سعودة، ويف ظل النت�سار 
ال���وا����س���ع ل��ل��م��دن ال�����س��ن��اع��ي��ة وال�����س��رك��ات 
البرولية  ال�سناعات  جم��ال  يف  العمالقة 
والغذائية  والع�سوية  والبروكيميائية 
والدوائية وغر الع�سوية، وعلى راأ�س تلك 
ولو  و�سابك،  ال�سعودية  اأرام��ك��و  ال�سركات 
نظرنا اإيل �سركة اأرامكو فنجد اأن بها اأكر 
مهند�سون،  ن�سفهم  م��وظ��ف  األ���ف   52 م��ن 
يقل  �سنويا مبا ل  رف��ده  يلزم  العدد  وه��ذا 

عن 1٪ )500 مهند�س(.
 اإ���س��اف��ة اإل����ى امل��ه��ن��د���س��ني امل��ن��دوب��ني 
ل��ب��ع�����س ال�����������وزارات وال����رق����اب����ة واجل������ودة 
اإليهم  فنحتاج  املتفوقون  اأم��ا  ذل��ك،  وغ��ر 
باملعاهد  ب��اجل��ام��ع��ات، وك��ذل��ك  اأك��ادمي��ي��ني 
امل��ت��و���س��ط��ة ال�����راف�����دة ل��ل�����س��ن��اع��ة امل��ت��وق��ع 
اإن�ساوؤها، واجلامعات باململكة مل توفر بعد 
هذا العدد؛ لذلك اأعتقد اأن م�ستقبل طالب 

الهند�سة الكيميائية زاهر ومطمئن.

وماذا عن م�ساقات هذا املجال؟
الفيزيائية  الكيمياء  وه���ي:  ج���دا،  ك��ث��رة 
الهند�سة  واأ�سا�سيات  الكيميائية،  للهند�سة 
الهند�سة  يف  املوائع  وميكانيكا  الكيميائية، 
ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة، وه����ن����د�����س����ة ال���ت���ف���اع���الت 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، »ال���دي���ن���ام���ي���ك���ا احل����راري����ة« 
ال��ه��ن��د���س��ة  ال���دي���ن���ام���ي���ك���ا احل������راري������ة يف 
الكيميائية، وهند�سة التفاعالت الكيمائية، 
احلرارة  وانتقال  وموازنتها،  املادة  وانتقال 
املواد وهند�ستها،  وموازنتها، وخوا�س علم 
وهند�سة  والتطبيقي،  ال��ع��ددي  والتحليل 

ما ال�سعوبات التي يواجهها
طالب التخ�س�ض؟

الريا�سيات  ع��ل��وم  يف  امل��ت��ف��وق��ون  ال��ط��الب 
ل  الإجنليزية  واللغة  والكيمياء  والفيزياء 
يواجهون اأية م�سكلة، ولكن غر املتفوقني 
ا�ستيعاب  يف  م�سكلة  لديهم  العلوم  تلك  يف 

مقررات التخ�س�س.

كيف ترى اأهمية
البحث العلمي يف كلية الهند�سة؟

اأي  ق��درات  العلمي مهم يف تطوير  البحث 
اأكادميي والنهو�س باأي بلد، ولكن ل يزال 
طور  يف  الهند�سة  كلية  يف  العلمي  البحث 
ال��ن��م��و وب��ب��طء ���س��دي��د، وه����ذا ب�سبب ع��دم 
املخترات  العليا و�سعف  الدرا�سات  اعتماد 
الأ���س��ا���س��ي��ة وغ���ي���اب امل���خ���ت���رات ال��ب��ح��ث��ي��ة 
التدري�س،  هيئة  لع�سو  الكبر  والتكليف 
وع����دم م��ن��ح��ه م�����س��اح��ة م��ن ال���وق���ت، ولكن 
ب��ال��ت��وج��ه اجل���دي���د يف ال��ك��ل��ي��ة واجل��ام��ع��ة 
يف اع��ت��م��اد ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ���س��ت��ح��ل كل 
كلية  �ستتميز  اهلل  ���س��اء  واإن  الإ����س���ك���الت، 

الهند�سة.
 

هل من ن�سائح عامة
لطالب ومن�سوبي اجلامعة؟

الكامل  بالن�سبة للطالب، عليهم احل�سور 
ل��ل��م��ح��ا���س��رات وع�����دم ال��ت��غ��ي��ب، ح��ت��ى اإن 
بغيابهم  ت�سمح  الطالبية  الالئحة  كانت 
على  ي���وؤث���ر  ال���غ���ي���اب  اإن  اإذ   ٪25 ب���ح���دود 
الر�سوب،  يجلب  وق��د  التح�سيلية  ال��ق��درة 
اله��ت��م��ام  فعليهم  اجل��ام��ع��ة  ملن�سوبي  اأم���ا 
بالنظم  والتقيد  للعمل  الكامل  والح��رام 
الكل  على  يجب  كما  ال�سارية،  وال��ق��وان��ني 
تقاليد  واح��رام  الإ�سالم  باأخالق  التحلي 

واأعراف املجتمع.
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أساتذة

املتقدمة التي تزيد من فعالية العملية 
التعليمية.

ما اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟

اأه���ت���م ب����اأي م��و���س��وع��ات ب��ح��ث��ي��ة تتعلق 
بتخ�س�س اللغة الإجنليزية ب�سكل عام.

حدثنا عن اآخر 
م�ساركاتك العلمية؟

بامللتقى  �ساركت يف تقدمي ورقة علمية 
والآداب بجامعة  العلوم  لكليات  الأخر 
اأ�سبوعني  قبل  اأقيم  ال��ذي  خالد،  امللك 

باملدرجات املركزية  باأبها.

ما الإيجابيات وال�سلبيات
التي لحظتها لدى الطالب؟

ال��ت��ي لحظتها،  اأه���م الإي��ج��اب��ي��ات  م��ن 
و�سدقهم  اأ�ساتذتهم  ال��ط��الب  اح���رام 
هيئة  اأع�ساء  جت��اه  اأرائ��ه��م  يف  امللمو�س 

التدري�س.
فاإنه  بال�سلبيات،  يتعلق  فيما  اأم��ا 
اللغة  م�ستوى  فى  ملمو�س  ت��دننّ  يوجد 
الإجن���ل���ي���زي���ة مل��ع��ظ��م ال����دار�����س����ني، مما 
ال�سخ�سية   اجلهود  من  املزيد  يتطلب 

للتطوير.

منصور الطيب

دع����ا الأ����س���ت���اذ امل�����س��اع��د ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
يف  والآداب  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ة  الإجن��ل��ي��زي��ة 
يو�سف،  الطيب  ف��وزي  الدكتور  تنومة، 
وا�ستغالله  الوقت  اإدارة  اإل��ى  ال��ط��الب، 
فيما  اإ���س��اع��ت��ه  وع���دم  الأم��ث��ل،  بال�سكل 
على  احل��ر���س  اإل��ى  بالإ�سافة  يفيد،  ل 
منتظم  ب�����س��ك��ل  امل���ح���ا����س���رات  ح�����س��ور 
وم�ستمر، مبينا يف ح��وار مع »اآف��اق« اأن 
الطالب  يجعالن  والتفاعل  املناق�سة  

اأكر قدرة على فهم املادة العلمية.

كيف تري جامعة امللك خالد؟
جامعة امللك خالد، من اأكر اجلامعات 
ف�سال  ال�����س��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة  يف 
واأنظمة  بنية حتتية  به من  تتميز  عما 
اأن  ���س��ك يف  م��ت��ق��دم��ة، ول  اإل��ك��رون��ي��ة 
البيئة اجلامعية لها تاأثرها الكبر يف 
�سخ�سية الطالب وحت�سيله الأكادميى. 
العلوم  بكلية  ممثلة  اجل��ام��ع��ة  اإن 
يتولى عمادتها  التى  تنومة  والآداب يف 
الفقيه  اإب��راه��ي��م  العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور 
تبذل ق�سارى جهدها يف توفر البيئة 
ال��ع��ل��م��ي��ة اجل���اذب���ة وامل���ري���ح���ة ب���اأح���دث 
التدري�س  طرق  ا�ستخدام  مع  التقنيات 

 هل من �سعوبات اأخرى
تواجه الطالب؟

اجل��ام��ع��ي��ة  ال���درا����س���ة  اأن  يف  ل����س���ك 
ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة  ف��ى  تختلف ع��ن��ه��ا 
والتعلم،   التعليم  اأ�سلوب  م��ن  اب��ت��داء 
فاملرحلة  املختلفة؛  ال��رجم��ة  وحتى 
اجل��ام��ع��ي��ة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال���س��ت��ي��ع��اب 
وامل���ن���اق�������س���ة وال���ت���ف���ك���ر وال��ت��ح��ل��ي��ل 
وال��ع��ر���س، وه���ذا ن��ت��اج وا����س���ح  لعدم 
ال����ت����ك����ام����ل ب�����ني خم���ت���ل���ف امل�����راح�����ل 
تتبع  التي  اجلامعة  قبل  التعليمية  
اأ�سلوب احلفظ والتلقني، وكان  غالبا 
املراحل  تلك  تعمل  اأن  املفر�س  من 
ع��ل��ى اإع�����داد ال��ط��ال��ب ل��ل��ج��ام��ع��ة من 
ال��ق��درة ع��ل��ى التحليل  ت��ع��زي��ز  خ���الل 
على  كبرا  عبئا  يلقى  مم��ا   والفهم، 
ك���اه���ل  اجل��ام��ع��ات مم��ث��ل��ة ب���اإدارات���ه���ا 
توفر  ف��ى  تدري�سها  هيئة  واأع�����س��اء 
وامل�سوقة  اجل��اذب��ة  اجلامعية  البيئة 
ت�ساعد  ال��ت��ى  ال��درا���س��ي��ة  وال����رام����ج 
الطالب فى التاأقلم �سريعا مع البيئة 

اجلديدة.

مب تن�سح الطالب
من اأجل اأداء اأف�سل؟

م���ن اأه�����م ال��ن�����س��ائ��ح ال���ت���ى مي��ك��ن اأن 

اأن  ع��ام��ة،  ب�سفة  ل��ل��ط��الب  اأوج��ه��ه��ا 
يتعلموا ح�سن اإدارة الوقت وا�ستغالله 
بال�سكل الأمثل وعدم اإ�ساعته فيما ل 
اإل���ى احل��ر���س على  ب��الإ���س��اف��ة  يفيد، 
ب�����س��ك��ل منتظم  امل��ح��ا���س��رات  ح�����س��ور 
وم�����س��ت��م��ر م����ع  امل��ن��اق�����س��ة ف��ي��ه��ا، مما  
ق��درة على فهم  اأك��ر  الطالب  يجعل 

املادة العلمية. 
فيها:  اأق���ول  الأخ���رة  الن�سيحة 
ما  ومذاكرة  توؤجل مراجعة  اأن  اإي��اك 

در�سته اليوم اإلى الغد.

ماذا تتمنى اأن يتوافر
يف اجلامعة الآن؟

ال��ف��رة  ال���رك���ي���ز  يف  ي��ت��م  اأن  اآم�����ل 
املراكز  من   املزيد  اإن�ساء  على  املقبلة 
البحثية املتخ�س�سة يف جميع الكليات 

بتخ�س�ساتها املختلفة. 
من  واح����د  ه����ذا  اأن  يف  ���س��ك  ول 
اأه����داف ه��ذه اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي اأت�سرف 
اأن  اأمت����ن����ى  اإل���ي���ه���ا.ك���م���ا  ب���الن���ت���م���اء 
ي��ت��م اف��ت��ت��اح  اأق�����س��ام ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
والكيمياء  وال��ف��ي��زي��اء  وال��ري��ا���س��ي��ات 
والأح������ي������اء وال���ث���ق���اف���ة الإ����س���الم���ي���ة 
العلوم  بكلية  وال��رج��م��ة   والفل�سفة 

والآداب يف تنومه.

تغريدة

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

ن�سرت �سحيفة »عكاظ« خالل الأ�سبوع املا�سي تغريدة عر ح�سابها 
يهم جميع  ق��رار  اإعالنا عن  ت�سمنت  »توير«،  الر�سمي يف موقع 

موظفي الدولة، واأ�سبحت حديث ال�ساعة يف املجتمع ال�سعودي. 
ت��دوول��ت ال��ت��غ��ري��دة ب�����س��يء م��ن ال��ت��ف��اوؤل والح��ت��ف��ال، وه��ذا 
اأي  طويلة،  ف��رة  منذ  ي�سمعوا  مل  ال��دول��ة  موظفي  لأن  طبيعي؛ 
ال��ع��الوات، ول  ك��ادره��م الوظيفي، ل يف الرقيات ول يف  تغر يف 
ب��اأي  ي�سعروا  ومل  نفو�سهم  يف  ي��دب  ال��ي��اأ���س  وب���داأ  العمل،  طريقة 

حت�سن يدفعهم للعمل ب�سكل جدي.
ب��اأن يتم النتهاء من  اأم��ال جديدا  التغريدة فتحت  اإن هذه   
املرحلة  ه��ذه  مع  يتما�سى  مبا  وتطويره،  الوظيفي  الكادر  تغير 
ثم  �ساعات،  للدوام  يح�سر  كالآلة  املوظف  جعل  وع��دم  املتقدمة، 

يخرج ملنزله ويكرر ذلك خم�سة اأيام يف الأ�سبوع.
 �سنوات من الرتابة جعلت العمل الوظيفي متجمدا يف نطاق 
حمدد، بعيدا عن الإبداع وحتقيق الذات، ول توجد اآلية حمددة؛ ملا 
ميكن للموظف القيام به ليطور من نف�سه، لأن الدورات اأ�سبحت 

�سحيحة، واإذا وجدت فال ت�سيف له �سيئا.
نوعية  نقلة  ُيحدث  اأن  اأمل  التغير على  �سنني هذا  انتظرنا 
للموظف جتعله يحقق ما يريد دون اأي معونات ت�ساعده، واإمنا ما 
يعمله ويقدمه يف جماله الوظيفي هو ال�سافع له للح�سول على 
تكون  ول  امل�سداقية  التغريدة حتمل  هذه  ولعل  والتقدم.  التميز 

كغرها من الب�سائر ال�سابقة.
توقعاته  يطرح  الكثر  جعل  يف  التغريدة  ه��ذه  �ساعدت  لقد 
اأن حتليل  املوؤ�سف  ال��ق��رارات من خ��ر، لكن  ح��ول ما حتمله ه��ذه 
التوقعات لدى كثرين يف ما  بعيدا وتركزت  التغريدة مل يذهب 
بني زيادة يف الرواتب، واعتماد بدل ال�سكن للموظفني، ومل يخل 
الأمر من وجود مت�سائمني ذهبوا اإلى اأنها عبارة عن فقاعة خرية 
لي�س لها اأ�سا�س من ال�سحة، واأن القرار لن يكون �سمن القرارات 

التي ينتظرها املوظفون.

وقفة

د. فوزي يوسف للطالب:
استفيدوا من وقتكم

د. فوزي الطيب يوسف
• تخرج يف كلية الربية بجامعة اخلرطوم

)ق�سم اللغة الإجنليزية( عام 1998.
• عمل بعد نيله البكالوريو�س، بوظيفة م�ساعد تدري�س

يف جامعة غرب كردفان بال�سودان. 
• نال درجة املاج�ستر من كلية الربية بجامعة جوبا

)ق�سم اللغة الإجنليزية( عام 2003.
• متت ترقيته لدرجة حما�سر عام 200٤ بجامعة غرب كردفان.

• نال الدكتوراه من كلية الربية بجامعة ال�سودان للعلوم 
والتكنولوجيا، عام 2010.

•  التحق بجامعة امللك خالد عام 2012، ويعمل اأ�ستاذا م�ساعدا
بكلية العلوم و الآداب يف تنومة.
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جامعات سعودية

السعودية تتصدر  الفائزين بجائزة حمدان بن راشد
ت�سدرت اململكة العربية ال�سعودية املراكز الأولى جلائزة حمدان بن را�سد لالأداء التعليمي املتميز يف دورتها 

ال� 18 بجميع الفئات امل�ساركة.
الفئات  م�ستوى  على  تقدمها  احلالية  ال��دورة  خالل  اجلائزة  يف  م�ساركتها  خالل  من  اململكة  وحققت 

امل�ساركة بفوز 10 من املر�سحني للجائزة. وجاءت النتائج على النحو التايل: 
فئة املعلم فائق التميز: نال املركز الأول املعلم من�سور عبداهلل املن�سور

يف مدر�سة الأمر �سعود بن عبداهلل بن جلوي.
فئة املدر�سة والإدارة املدر�سية املتميزة: ح�سلت البتدائية الرابعة بينبع ال�سناعية على ال�سدارة.

فئة املعلم املتميز: املركز الأول: عبد اهلل علي الزهراين،  املركز الثاين: اأحمد خليفة املجناء.
فئة املعلمة املتميزة: علوية عبدالفتاح منقل، اأمل بنت عبدالكرمي بخاري.

خلف  بنت  رواب��ي  الثنيان،  را�سد  بن  عبدالرحمن  اجلغيمان،  اهلل  عبد  حممد  املتميز:  الطالب  فئة 
احلربي، ريناد �سالح عقاد 

ويف هذا ال�سياق، رفع من�سق اجلائزة لقطاع البنني، �سامي اخل�سر ، ومن�سقة اجلائزة لقطاع البنات، 
مو�سي املقيطيب، اأ�سمى اآيات التهاين والتريكات لوزير التعليم مبنا�سبة فوز مر�سحي ومر�سحات اململكة يف 
مناف�سات اجلائزة . وذكر اخل�سر اأن تفوق اأبناء وبنات اململكة ياأتي امتدادا للدعم واملتابعة الذي يجده قطاع 
التعليم يف بالد احلرمني، وتاأكيدا جلودة املخرج التعليمي، م�سيفا اأن روح املناف�سة والبحث عن التفوق خلقت 
�سبابا قادر ا على متثيل اململكة خر متثيل يف خمتلف امل�ساركات.  وقال: »�سبابنا ا�ستطاعوا اأن يعك�سوا �سورة 

اإيجابية لي�س يف هذه الدورة فح�سب، ولكن يف جميع دورات اجلائزة ال�سابقة ويف خمتلف فئاتها«.
اإه��داء لوطننا الغايل  اإن هذا الفوز  من جانبها قالت من�سقة اجلائزة لقطاع البنات، مو�سي املقيطيب 
، و ويل عهده الأم��ني �ساحب ال�سمو امللكي  ممثال بخادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 
بتاألق  م�سيدة  �سلمان،  بن  حممد  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عهده  ويل  ويل  و  نايف،  بن  حممد  الأم��ر 

الفائزين والفائزات ، راجية لهم مزيدا من التقدم .
و اأ�سافت »ل ي�سعني اإل اأن اأخ�س بال�سكر معايل وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�سى على دعمه فريق 
وال�سكر مو�سول  ال�سابقة،  الأع��وام  كما يف  لهذه اجلائزة  النتائج  اأف�سل  لتحقيق  وال�سعي  ال��وزارة  العمل يف 

لوكيلي التعليم على جهودهما يف حتقيق املراكز ودعمهما  غر املحدود للو�سول لهذه املراكز .

التعليم تبتعث شاغلي الوظائف غير التعليمية للخارج
لرامج  اخلارجي  البتعاث  يف  الراغبني  التعليمية«  »غر  الوظائف  و�ساغالت  �ساغلي  التعليم  وزارة  دعت 
التخ�س�س  يكون  اأن  واأك��دت  اأوراقهم.  تقدمي  اإلى   1٤38/1٤3٧ املقبل  الدرا�سي  للعام  والدكتوراه،  املاج�ستر 
 ، الإح�ساء   ، الآيل  ، احلا�سب  )املحا�سبة  التالية  التخ�س�سات  املر�سح يف  ملوؤهل  امتدادا  عليه  امل��راد احل�سول 

�لتخ�ش�شات �لهند�شية(. تقدمي طلباتهم وفقا ل�شروط و�شو�بط �البتعاث �خلارجي و�لتي ت�شمل: 
حكومية  جهة  يف  او  الوزارة  داخل  )�سواء  احلكومية  اخلدمة  يف  �سنتني  عن  املر�سح  خدمة  تقل  • األ 

خارج الوزارة(.
عاما.  ٤5 عن  املر�سح  عمر  يزيد  • األ 

اآخر موؤهل من جامعة معرف بها عن جيد ) احلا�سلون على تقدير  • األ يقل التقدير الدرا�سي يف 
اقل من جيد يتم درا�سة طلبهم من قبل اللجنة املركزية لالإيفاد والبتعاث واتخاذ الالزم ب�ساأنهم(.

اآخر �سنتني، واأل يكون طرفا يف ق�سية  تاأديبي خالل  • األ يكون قد �سدر بحق املر�سح للدرا�سة حكم 
قائمة.

�سنتني. اخر  يف  جدا(  )جيد  عن  الوظيفي  الأداء  تقومي  يف  التقدير  درجة  تقل  • ال 
• ان يتم ال�ستغناء عن املر�سح من قبل جهة عمله وتعبئة النموذج املخ�س�س لذلك عند رفع الطلب 

للوزارة.
بخطة  الواردة  التخ�س�سات  �سمن  عليها  احل�سول  املطلوب  العلمية  والدرجة  التخ�س�س  يكون  • اأن 

البتعاث ومنا�سبا للوظيفة التي ي�سغلها املر�سح اأو املكلف عليها ر�سميا اأو التي يعد لها.
وبالن�سبة للتخ�س�سات الأخرى فاإنه يجب على املر�سح، ما يلي:

له. الر�سيح  املراد  التخ�س�س  من  قريبة  ال�سابقة  درا�سته  تكون  • اأن 
بها  �ملعرتف  �جلامعات  �إحدى  من  م�شروط  وغر  ونهائي  �شريح  قبول  على  �ملتقدم  يح�شل  •  �أن 

من وزارة التعليم العايل.
• م�سدقا من امللحقية الثقافيه ببلد الدرا�سة ومو�سحا فيه ا�سم الكلية والق�سم والتخ�س�س املقبول 

فيه مدة الدرا�سة وبدايتها.
اأكادميية. كور�سات  وجود  من  لبد  بل  فقط  البحث  على  مقت�سرا  الدرا�سة  اأ�سلوب  يكون  • األ 

ذلك. الى  ي�سر  ما  القبول  يت�سمن  • ان 
معتمد. ترجمة  مكتب  من  ترجمتها  مع  والقبول  الدرا�سية  اخلطه  ارفاق  يتم  • اأن 

لكافة   ،Lelts اختبار  اأو )٤( يف   TOFEL »توفل«  اختيار  يف  فوق  فما  درج��ة   )٤50( على  احل�سول   •
التخ�س�سات وي�ستثنى من ذلك : خريجو كليات واأق�سام اللغة الجنليزية ، واحلا�سلون على موؤهالت 
من خارج اململكة معتمده من وزارة التعليم العايل، وكانت الدرا�سة فيها باللغة الإجنليزية ، واأن يحقق 
بالإجنليزية  درا�سته  وكانت  اململكة  خارج  من  موؤهله  على  احلا�سل  اأو  الإجنليزية  اللغة  املر�سح خريج 

�شرط �للغة �ملحدد من قبل �جلامعة.
 ٪60 عن  يقل  ما  على  الوزارة  يف  التحريري  والختيار  ال�سخ�سية  املقابلة  خالل  املر�سح  يح�سل  • اأن 
من الدرجة املحددة لكل منهما ، واأن يكون اآخر موؤهل ح�سل عليه املر�سح م�سجال مبركز املعلومات بوزارة 

اخلدمة املدنية )اإرفاق اثبات ت�سجيل املوؤهل من اخلدمة املدنية(
وطلبت الوزارة رفع �سرة ذاتية للمر�سحني الذين يتطلب تر�سيحهم اإجراء مقابالت �سخ�سية بالوزارة 
مع ت�سمني �سورة موثقة لإنتاجهم العلمي وما يتميز به، ويتم اإرفاق امل�ستند النظامي للدرا�سة يف حال كون 

املر�سح بداأ الدرا�سة يف جامعات معرف بها على اأن يكون التخ�س�س �سمن خطة البتعاث.
 واأكدت الوزارة �سمن �سروطها عدم نقل املبتعث للدرا�سة بعد تخرجه من الوزارة اإلى خارجها اإل بعد 
اإم�سائه يف اخلدمة بالوزارة مدة ت�ساوي �سنوات درا�سته، ويحق لإدارة التعليم اأو الوزارة توجيه املبتعث بعد 
تخرجه للعمل يف اجلهة املحتاجة اأو املنا�سبة للموؤهل الذي ح�سل عليه ، وحددت الوزارة اآخر موعد لتقدمي 

الطلبات لالإدارات التعليمية يوم 1٧/٧ /1٤3٧.

أحمد العياف

اأط��ل��ق وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م، ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 
لالأجهزة  توا�سل  تطبيق  العي�سى،  حممد 
الذكية، كما د�سن مركزا متطورا لالت�سال 

ذا رقم خما�سي موحد )19996(.
باجلل�سة  ك��ل��م��ت��ه  يف  ال��ع��ي�����س��ى  واأ����س���اد 
الفتتاحية للملتقى الأول خلدمة توا�سل، 
ف ال����ذي يعك�س  ب��اخل��دم��ة ودوره������ا امل�����س��رنّ
����س���ورة ح�����س��اري��ة ل����ل����وزارة، خ�����س��و���س��اً اأن 
ال�������وزارة ت��ق��دم خ��دم��ات��ه��ا جل��م��ي��ع ���س��رائ��ح 

املجتمع.

التوسع في القنوات
واأو������س�����ح امل�������س���رف ع���ل���ى م����رك����ز خ���دم���ات 
امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن ب�������ال�������وزارة، ع���ب���د ال���ع���زي���ز 
مركز  و  اجل��دي��د  التطبيق   اأن  الع�سيمي، 
التو�سع  اإط��ار  يف  ياأتيان  املتطور،  الت�سال 
يف ق��ن��وات خ��دم��ة توا�سل ال��ت��ي ت��ه��دف اإل��ى 
ت�سهيل تلقي ا�ستف�سارات وبالغات و�سكاوى 

ومقرحات جميع امل�ستفيدين من خدمات 
واملعلمات  املعلمني  لتمكني  التعليم  وزارة 
وط��ل��ب��ة امل����دار�����س واجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
اإي�سال  م��ن  ب��اخل��ارج  ال��دار���س��ني  واملبتعثني 
���س��وت��ه��م ل��ل��م�����س��وؤول��ني ب����ال����وزارة وت��وف��ر 
اجلهد، م�سرا اإلى اأن �سعار اخلدمة  ي�سمن 

ال�سفافية وحق العرا�س للم�ستفيد.
  

مجموعة من الخدمات
املعلومات  تقنية  على  ال��ع��ام  امل�سرف  واأف���اد 
الدكتور يو�سف العوهلي باأنه �سعياً خلدمة 
تطبيق  فاإن  التعليم  وزارة  من  امل�ستفيدين 
»توا�سل« يوفر جمموعة من اخلدمات من 
والتقدمي  ال��وزي��ر،  مقابلة  تنظيم  اأب��رزه��ا: 
ع���ل���ى ال����ب����الغ����ات والق�������راح�������ات وت��ل��ق��ي 
اأع��م��ال  مب�����س��ارات  مت��ر  ال��ت��ي  ال�ستف�سارات 
لنوع  طبقاً  وراأ���س��ي��ا،  اأفقيا  ومتغرة  مرنة 
اإي�����س��ال الطلبات  اخل��دم��ة امل��ق��دم��ة ب��ه��دف 
وفق  للت�سعيد  اآلية  مع  املخت�س  للموظف 

هيكلة الوزارة.

العيسى يطلق تطبيق »تواصل« 
لألجهزة الذكية

سلسلة من التطبيقات
ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع���ل���ى  امل�������س���رف  واأك�������د 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل��ه��ن��د���س ح��م��د احل��رب��ي 
ل�سل�سلة  ي�ساف  »ت��وا���س��ل«  تطبيق  ب���اأن 
ت��ط��ب��ي��ق��ات الأج����ه����زة ال���ذك���ي���ة امل��ت��م��ي��زة 
ال��ت��اب��ع��ة ل���ل���وزارة، وال��ت��ي ح�����س��دت ع��ددا 
من اجلوائز املحلية والعاملية كان اآخرها 
ف���وز ت��ط��ب��ي��ق »���س��ف��ر ال��ط��ل��ب��ة« ب��ج��ائ��زة 
التعليم  فئة  ع��ن  ع��رب��ي  تطبيق  اأف�����س��ل 
�سمن فعاليات القمة العاملية للحكومات 
بن�سختها الرابعة يف مدنية دبي، مو�سحا 
من  باتت  الذكية  الأجهزة  تطبيقات  اأن 
اأ�سهل الطرق على امل�ستفيدين مبختلف 
وزارة  �سرائحهم للح�سول على خدمات 

التعليم.
ك����م����ا مي����ك����ن جل���م���ي���ع امل����واط����ن����ني 
وامل��ق��ي��م��ني ال����س���ت���ف���ادة م���ن اخل���دم���ات 
املقدمة من تطبيق »توا�سل« وذلك عر 
اأو   App Store اأب��ل  حتميله من متجر 
متجر غوغل Play Store با�سم »توا�سل 

- وزارة التعليم«.

نقلة في خدمة المستفيدين
هنادي  الت�سال  مركز  م�سرفة  وذك��رت 
الدو�سري، اأن املركز  ذا الرقم اخلما�سي 
خدمة  يف  نقلة  �سيحدث   19996 املوحد 
اأ�سواتهم  اإي�سال  امل�ستفيدين من خالل 
ال�سن  ك��ب��ار  وخ�سو�سا  ال��ط��رق،  باأي�سر 
وال�سغار من  الطالب  اأم��ور  اأول��ي��اء  من 
ال���دار����س���ني ال���ذي���ن ق���د ي�����س��ع��ب عليهم 
بوابة  �سي�سبح  كما  التقنية،  ا�ستخدام 
واأح���د  التعليم  وزارة  ل��ه��وات��ف  م��وح��دة 

قنوات خدمة توا�سل.

شبكات ومواقع

بوابة الخدمة
على شبكة االنترنت:

http://tawasul.moe.gov.sa
moetawasul@ :تويتر

 TawasulMOE :انستغرام
  tawasulmoe :سنابتشات

 Tawasul MoE :سكايب
  Tawasul MOE :فيسبوك
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مبتعثون

هناء الحديثي:
فخورة بتميز  مبتعثينا في بريطانيا

محمد إبراهيم

اأث��ن��ت ط��ال��ب��ة ال��دك��ت��وراه ب��ج��ام��ع��ة غ��رب 
اإبراهيم  هناء  املتحدة،  باململكة  اإجنلرا 
را�سد احلديثي، على املبتعثني ال�سعوديني 
يف بريطانيا، موؤكدة اأنهم اأثبتوا جدارتهم 
ومت���ي���زه���م يف اأك�����ر م���ن حم��ف��ل ع��امل��ي، 

بح�سد العديد من اجلوائز.
واأ����س���ارت يف ح��دي��ث اإل���ى »اآف�����اق« اأن 
امل��ب��ت��ع��ث ال�����س��ع��ودي ه��ن��اك ح��ري�����س على 
اإث�����راء خ��رات��ه وال����س���ت���زادة م��ن ال��ع��ل��وم 
ت�سهل  قد  التي  البحثية  املهارات  واإتقان 
العلمية  الدرجة  على  واحل�سول  التفوق 

التي اُبتعث من اأجلها.

لنبداأ باأهمية البتعاث؟ 
ه��و جت��رب��ة ف��ري��دة وم��ث��م��رة، وفيها بناء 
ل�����س��خ�����س��ي��ة امل��ب��ت��ع��ث و����س���ق���ل مل���ه���ارات���ه 
واع���ت���م���اده ع��ل��ى ذات����ه يف احل�����س��ول على 
املعلومة، واكت�ساب مهارات عدة يف البحث 
ال��ع��ل��م��ي. وه���و ي�����س��ه��ل ل��ل��ب��اح��ث وط��ال��ب 
الدرا�سات العليا، التوا�سل مع املخت�سني 
جامعات  واأ�ساتذة  علماء  من  واملتميزين 
وط���الب م��ن خمتلف دول ال��ع��امل، وه��ذا 
ما يري جتارب املبتعث وي�سقل خراته 
ويهيئه لتقبل ال��راأي الآخ��ر، ويعزز لديه 
القدرة على النقد واحلوار البناء واإثراء 
م��ع��ل��وم��ات��ه، وه���ذا ك��ل��ه ���س��وف ي��ع��ود على 

معه  يكون  عندما  اأك���ر،  ب�سورة  املبتعث 
اأط���ف���ال، وم���ع ه���ذا ك��ل��ه ف��ب��ع��ون م���ن اهلل 
ُتذلل تلك ال�سعوبات والعقبات مع الأيام 
وت��ب��ق��ى ال��ث��ق��ة ب���اهلل ب���اأن م��ا جئنا لأج��ل��ه 
التي  ال�سعوبات  كل  من  اأ�سمى  هدف  هو 
نواجهها، واأن علينا التزود بالعلم النافع 
ق�سيناها  التي  ال�سنوات  من  وال�ستفادة 
مبتعثني نحن وعائالتنا يف اإعطاء �سورة 
ح�سنة عن ديننا الإ�سالمي املعتدل ب�سفة 
ع���ام���ة، وع����ن مم��ل��ك��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة ب�سفة 
خا�سة، واأن نرك اأثرا طيبا يف كل مكان 

نذهب اإليه.
ويف ب��ري��ط��ان��ي��ا، ف���اإن ل��ت��زاي��د اأع���داد 
ووج��ود عدد كبر من  املبتعثني  الطالب 
ل�سعور  ك��ب��را  دورا  امل�����س��ل��م��ة،  اجل��ال��ي��ات 
امل��ب��ت��ع��ث ه���و واأط���ف���ال���ه ب���ال���راح���ة، وذل���ك 
الكرمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  اأن��دي��ة  لتوافر 
ي��ق��وم بالتطوع  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  وت��ع��ل��ي��م 
املبتعثني  م���ن  ال��ع��دي��د  ف��ي��ه��ا  ل��ل��ت��دري�����س 
املتحدة،  اململكة  يف  املقيمون  وامل�سلمون 
التابعة  الطالبية  الأندية  عليها  وت�سرف 
الأط��ف��ال  لتعوي�س  الثقافية  للملحقية 
الغربة،  ���س��ن��وات  خ��الل  يفوتهم  ق��د  عما 
القراآن الكرمي واللغة العربية  وتعليمهم 
وت���ع���زي���ز م���ب���ادئ الإ�����س����الم ال�����س��م��ح��ة يف 
ن��ف��و���س��ه��م ح��ت��ى ي��ن�����س��اأ ج��ي��ل ق���وي �سامخ 
مت�سلح  ب��ه��وي��ت��ه،  م��ع��ت��ز  ب��دي��ن��ه  متم�سك 

بالعلم مطلع على الثقافات الأخرى.

من  يزيد  و�سوف  الكبر،  بالنفع  املبتعث 
يف  وي���وؤث���ر  تخ�س�سه  جم���ال  يف  خ��رات��ه 
م�ستقبله املهني تاأثرا اإيجابيا باإذن اهلل.

وماذا عن التخ�س�ض
الذي اغرتبت لأجله؟

تخ�س�س  يف  ال���دك���ت���وراه  ل��ن��ي��ل  اب��ت��ع��ث��ت 
ال���ل���غ���وي���ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة )ال��ل�����س��ان��ي��ات(، 
ومل����ا ك���ان���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ه���ي ال���وط���ن الأم 
ل��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، ف��ق��د ت��ل��ق��ي��ت جت��رب��ة 
ب��رام��ج مميزة  لتوافر  وذل��ك  ثرية ج��دا، 
ومقابلة  فروعها،  بجميع  اللغة  لدرا�سة 
املتميزين  اأ���س��ات��ذة اجل��ام��ع��ات  م��ن  ع���دد 
الذين هم رواد يف هذا املجال واللغويني 
العاملية  اجلامعات  مكتبات  تزخر  الذين 
اأن ه���ن���اك ع�����ددا من  مب��وؤل��ف��ات��ه��م، ك��م��ا 
املوؤمترات ال�سنوية وور�س العمل الدورية 
يف  وخ��ارج��ه��ا  بريطانيا  داخ��ل  تقام  التي 
تخ�س�سات  ويف  ب��ال��ذات،  التخ�س�س  ه��ذا 
عدة متعلقة باللغة الإجنليزية مبختلف 

فروعها.
  

ما فوائد البتعاث؟
يف  للدرا�سة  البتعاث  اأن  فيه  ل�سك  مما 
اخل���ارج ل��ه ف��وائ��د ج��م��ة، وه���ذا م��ا ت�سكر 
اإذ هياأت الفر�سة  القيادة الر�سيدة،  عليه 
ل��ط��الب ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��درا���س��ة يف 
اخل����ارج يف اأرق����ى اجل��ام��ع��ات واحل�����س��ول 

حدثينا عن كفاءة املبتعثني 
ال�سعوديني باململكة املتحدة؟

ال���ط���ال���ب ال�������س���ع���ودي امل��ب��ت��ع��ث ق���د اأث��ب��ت 
جدارته ومتيزه يف اأكر من حمفل عاملي، 
دائ��م  م��ن اجل��وائ��ز، وه��و  العديد  وح�سد 
احل��ر���س ع��ل��ى ال��ت��ف��وق وال��ت��م��ي��ز يف �ستى 
املجالت؛ وذلك لإميانه القوي باأن العلم 
ر�سالة واأمانة، واأن طالب العلم كاملجاهد 
يف �سبيل اهلل، واأن من �سلك طريقا يلتم�س 
به علما �سهل اهلل له به طريقا اإلى اجلنة، 
م�����س��داق��ا حل��دي��ث ال��ر���س��ول ���س��ل��وات اهلل 
و�سالمه عليه وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 
حر�س  �سخ�سي  ب�سكل  مل�����س��ت  وق���د 
امل��ب��ت��ع��ث ال�����س��ع��ودي ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة من 
جميع املعطيات املتاحة له يف بلد البتعاث 
لإث����راء خ��رات��ه وال���س��ت��زادة م��ن العلوم 
ُت�َسهل  التي قد  البحثية  املهارات  ولإتقان 
العلمية  الدرجة  على  واحل�سول  التفوق 

التي اُبتعث من اأجلها.
ل��ق��د اأث���ل���ج ����س���دري ك���ث���را ت��ن��اف�����س 
ال���ط���الب امل��ب��ت��ع��ث��ني يف م���وؤمت���ر ال��ط��ل��ب��ة 
الطرح  يف  ومتيزهم  التا�سع  ال�سعوديني 
وج��������ودة امل����و�����س����وع����ات ورق�������ي امل�����س��ت��وى 

الفكري.
وهذا اإن دل على �سيء فاإمنا يدل على 
يلقاه  الذي  الكبر  والدعم  الرائع  اجلهد 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ال�����س��ع��ودي  املبتعث 
واجلامعات ال�سعودية وامللحقات الثقافية، 
مما اأدى الى خلق روح تناف�سية جميلة بني 
ال�سعوديني واخلليجني و�سعيهم  املبتعثني 
ال��ب��ن��اء، وه��ي ثمرة  اإل���ى التميز وال��ت��ع��اون 

جميلة من ثمار البتعاث.

ن�سيحة تقدمينها
ملن يرغب يف البتعاث؟

احل����ر�����س ك����ل احل����ر�����س ع���ل���ى ال��ت��م�����س��ك 
ب���ال���دي���ن الإ����س���الم���ي ال��ع��ظ��ي��م وم��ب��ادئ��ه 
وال�سر  الهوية،  على  واحلفاظ  ال�سامية 

يف �سبيل احل�سول على العلم النافع.
البلد  لغة  اإتقان  اأن�سح ب�سرورة  كما 
والقراءة  اإليه  ال�سفر  املبتعث  ينوي  التي 
ال��وا���س��ع��ة ع��ن ع����ادات وث��ق��اف��ة �سعبه قبل 
بداية البعثة، لأن هذا كله �سوف ي�سهم يف 
تذليل العقبات التي قد يواجهها الطالب 

املبتعث.
التوا�سل  مبحاولة  اأي�سا  اأن�سح  كما 
واآخ��ري��ن  م��ع ط��الب مبتعثني متخرجني 
م������ازال������وا ي����در�����س����ون يف ت���ل���ك ال���ب���ل���دان 
وال���س��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب��ه��م وخ��رات��ه��م يف 
احل�سول على معلومات �ساملة عن البلد 
ون��ظ��ام احل��ي��اة ف��ي��ه، واأف�����س��ل اجل��ام��ع��ات 
�سمولية عن  ن��ظ��رة  وت��ك��وي��ن  واأن��ظ��م��ت��ه��ا، 
اجلامعة والبلد الذي ينوي الدرا�سة فيه.

 وم�������ع ت�����واف�����ر و�����س����ائ����ل الإع���������الم 
بكثر  اأ�سهل  التوا�سل  اأ�سبح  الجتماعي 
جم��م��وع��ات  ه���ن���اك  اإن  اإذ  ال�����س��اب��ق؛  م���ن 
ات�����س��ال��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ال�������س���ع���ودي���ني مي��ك��ن 
ال����و�����س����ول اإل���ي���ه���ا ع����ن ط���ري���ق الأن����دي����ة 
للطالب  وت�سهل  مدينة،  كل  يف  الطالبية 
�ستى  يف  املعلومة  على  احل�����س��ول  امل��ب��ت��دئ 

اأمور احلياة والدرا�سة.

وماذا عن الرتابط
بني املبتعثني اأنف�سهم؟  

اأج��������واء ال����درا�����س����ة يف اخل�������ارج وظ�����روف 
املبا�سر  الحتكاك  له  تتيح  ل  قد  املبتعث 
والتوا�سل الدائم مع بقية املبتعثني ب�سكل 
كبر لن�سغاله بالعلم والبحث، ومع ذلك 
فقد اأ�سهمت و�سائل التوا�سل الجتماعي 
اأن  كما  الفجوة،  تلك  �سد  يف  كبر  ب�سكل 
لالأندية الطالبية يف اخل��ارج دورا كبرا 
يف جمع املبتعثني من خالل لقاءات دورية 

وور�س عمل وحما�سرات عامة.
 وق�����د اأ����س���ه���م���ت ال���ل���ج���ان ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف جمع  ل��ل��م��ل��ح��ق��ي��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
نف�سه،  التخ�س�س  يف  املبتعثني  الطلبة 
باإقامة  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  امل���دن  خمتلف  م��ن 
لقاءات علمية ثرية وور�س عمل متنوعة 
كل  ويف  ع��ام��ة  ب�سفة  العلمي  ال��ب��ح��ث  يف 

تخ�س�س دقيق على حدة.

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

م���ن اأك�����ر امل���ع���وق���ات ال���ت���ي ق���د مي���ر بها 
امل��ب��ت��ع��ث، ال��ب��ع��د ع���ن اأه���ل���ه واأ���س��دق��ائ��ه 
ثقافية  وبيئة  حياة  مع  والتاأقلم  ووطنه، 
ج�����دي�����دة خم���ت���ل���ف���ة ك���ل���ي���ا ع�����ن ث��ق��اف��ت��ن��ا 
الإ�سالمية ب�سفة عامة وال�سعودية ب�سكل 

خا�س.
وه�����ذه ال�����س��ع��وب��ات ق���د ي�����س��ع��ر بها 

ال��دول  اأك��ر  العلمية من  ال��درج��ات  على 
تقدما ويف خمتلف التخ�س�سات، وهذا ما 
�سيعود حتما بالنفع على تطوير التعليم 

يف اململكة.
 

كيف تقيمني التوا�سل
بني جامعة امللك خالد ومبتعثيها؟ 

»املبتعثني«  اأي��ق��ون��ة  اإ���س��اف��ة  اأن  يف  ل�سك 
جمهود  الإل��ك��روين،  اجلامعة  موقع  يف 
ن��واة رائعة لبناء حلقة و�سل  رائ��ع، وهي 
واإدارة  اخل������ارج  م��ب��ت��ع��ث��ي  ب���ني  م��ب��ا���س��رة 
اجل����ام����ع����ة، وه�������ذا دل����ي����ل ع���ل���ى ح��ر���س 
باأبنائهم  واه��ت��م��ام��ه��م  فيها  امل�����س��وؤول��ني 

املبتعثني ومتابعة �سوؤونهم ودعمهم.
 وق���د ف��ت��ح��ت اجل��ام��ع��ة ل��ن��ا امل��ج��ال 
ومتابعة  م��ع��ه��ا،  ل��ل��ت��وا���س��ل  ك��ب��ر  ب�سكل 
ب��ع�����س امل���ع���ام���الت امل���ه���م���ة، و���س��ه��ل��ت لنا 
التوا�سل  ن��رغ��ب يف  وم��ازل��ن��ا  ال��ت��وا���س��ل، 

ب�سكل اأكر خالل الأيام املقبلة.
ال��ت��وا���س��ل  ت���ط���ور و����س���ائ���ل  اأن  ك��م��ا 
معرفة  ك��ث��را،  لنا  �سهل  ق��د  الجتماعي 
املبتعثني  مع  والتوا�سل  اجلامعة  اأخبار 
اأه��م  ب��ل��دان ال��ع��امل وم��ع��رف��ة  يف خمتلف 
اإل���ي���ه جامعة  امل�����س��ت��ج��دات، وم���ا و���س��ل��ت 
امل��ل��ك خ��ال��د م��ن ت��ق��دم يف جم��ال البحث 
العلمي والإجنازات التي حققتها يف �ستى 
املجالت، راجني لها الرتقاء الى م�ساف 

اجلامعات العاملية باإذن اهلل.
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طالب ستانفورد 
يتعلمون تدوين
العلوم الطبيعية

المصدر: جامعة ستانفودر

اأط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة ���س��ت��ان��ف��ورد، ب��رن��اجم��ا 
على  ال��ط��الب  ي�ساعد  لالت�سال  ج��دي��دا 
ت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م يف ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 
ال���ف���ن���ي���ة م����ع اجل���م���اه���ر م����ن خم��ت��ل��ف  
الأطياف �سواء كاأرباب عمل اأو قراء غر 
متخ�س�سني يف توليفة جديدة يف اخللط 
ما بني العلوم الطبيعية والهند�سية  مع 

علم الت�سال.
ا���س��ت��ط��اع ال���ط���الب امل�����س��رك��ون يف 
ب��رن��ام��ج »ت���دوي���ن ات�����س��ال ال���ع���ل���وم«  اأن 
ي��ت��ع��ل��م��وا ط��رق��ا ج���دي���دة ل��ن��ق��ل الأف���ك���ار 
وال�ست�سارات  املنهج  خ��الل  م��ن  املعقدة 
اأف�سل  فهم  يف  اأكلها  اآت��ت  التي  املقدمة، 

ل�لمواد �سواء لأنف�سهم اأو للحا�سرين.
روم��ك��ر«  »ل���وري  الطالبة  ول��ن��اأخ��ذ 
اأط��روح��ة  ك��ت��اب��ة  ب����داأت  ك��م��ث��ال؛ فعندما 
املاج�ستر يف جامعة �ستانفودر، ن�سحاها 
اأ����س���ت���اذان ب�����اأن ت�����س��ت��خ��دم اأ����س���ل���وب ق�س 
الرواية يف الكتابة، واأن تتخيل اأنها ت�سرح 

البحث جلدتها.
»ل��وري« من خالل  الطالبة  تعلمت 
برنامج اجلامعة لتدوين ات�سال العلوم، 
اأن����ه����ا ت��ع��ل��م��ت ت���ط���وي���ر ا���س��رات��ي��ج��ي��ات 
بالكلمة  ال��ه��دف��ني  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وم����ه����ارات 

املكتوبة اأو املنطوقة.  
وق���دم ال��رن��ام��ج ل��ل��ط��الب طريقة 
ج���دي���دة ل��ت��ط��وي��ر ق���درات���ه���م يف ت��ب��ادل 
بطريقة  العلوم  و�سرح  الفنية  املعلومات 
وا�سحة ومبهرة للعديد من اجلماهر، 
ال��ت��خ�����س�����س��ات  مب���ا ف��ي��ه��م الأن����ا�����س ذوو 
الأك���ادمي���ي���ة واأرب������اب ال��ع��م��ل والأج���ه���زة 

احلكومية وال�سحفيون وعوام النا�س.  

الجدات
 ت���ق���ول  ال��ط��ال��ب��ة يف امل��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
اإن��ه��ا  »روم���ك���ر«  الإن�����س��ان  بيولوجيا  يف  
اأنها جتل�س بجانب جدتها على  ت�سورت 

انخرطت  بينما  املريحة،  املطبخ  طاولة 
الأك��ل:   وبعد  »قبل  اأطروحتها  كتابة  يف 
ال��ث��ب��ات وال�����س��ك��ون يف جم��ه��ري��ات اأم��ع��اء 

الإن�سان«. 
وع��ل��ق��ت ق��ائ��ل��ة:  »ج���دت���ي م�سغية 
اأو  تنادي حفدتها  اأن  للغاية، ول تخ�سى 
وا�سح«،  غر  �سيئاً  لهم  لتقول  الأطفال 
واأردفت اأن جدتها كانت  من�سة لإطالق 
الكتابة بالنر املعهود لدى  طريقتها يف 

الكبار.
اإل��ى الرنامج؛ ف��اإن الطالب  ع��ودًة 
على  يح�سلوا  اأن  ميكن  فيه،  املقبولني 
ت��خ�����س�����س م���ع���ني يف ���س��ج��ل درج���ات���ه���م 
الر�سمية ح�سب ما قالت »رومكر« التي 
تدوين  »منهج  تلقوا  الطالب  اأن  اأك��دت  
ات�سال العلوم«، علما باأن الذين ح�سلوا 
ع��ل��ى ال������دورة ي�����س��ل ع���دده���م 1٤ ط��ال��ب��ا 
تخرجوا يف  يونيو املا�سي، وهم اأول دفعة 

تتخرج يف تلك الدورة.

فوضوية حياة اإلنسان
قال   ال��رن��ام��ج،  على  تعليقه  معر�س  يف 
م��دي��ر ب��رن��ام��ج ال��ك��ت��اب��ة وال��ب��الغ��ة »اآدم 
الطالب  ي�ساعد  ال��رن��ام��ج  اإن  بانك�س« 
وما  الإن�����س��ان؛  حياة  فو�سوية  فهم  على 
اجتماعية  واأول���وي���ات  �سيا�سة  م��ن  فيها 
و���س��ي��ا���س��ات حكومية  وق�����درات مت��وي��ل��ي��ة 

توؤثر يف م�سهد العلوم والتقنية.   
وعلى هذا علق »بانكر«، الذي ان�سم 
ب�سفته اأ�ستاذا جامعيا يف التعليم جلامعة 
�ستانفورد، منذ �ستة اأ�سهر تقريبا، وقال: 
»ي�ستطيع املرء اأن ميتلك كل اأنواع العلوم 
كان ل  اإذا  اأن��ه  بيد  العامل  اأوالهند�سة يف 
اأو  ما  منتجا  اأن  كيف  ينقل  اأن  ي�ستطيع 
عالجا ما اأو اإبداعا ما ل يلبي احتياجات 

الإن�سان فاإنه لن يكون ناجحا اآنذاك.« 
ي�سمل الرنامج منهجا وا�ست�سارات 
وحمفظة  متقدما  وم�����س��روع��ا  وت��ف��ك��را 
خمتارة  جمموعة  عن  عبارة  هي  رقمية 

من عينات عمل الطالب التي متثل مدى 
مطبوعة،  م�ستندات  وحت���وي  تعلمهم؛ 
اأفالما  اأو  تقدميية،  ع��رو���س  �سرائح  اأو 
الكتابة  م��ه��ارة  ت��ق��دمي  اأج���ل  م��ن  مرئية 
العلمية. وت�سمل الكتابة التفكرية التي 
ت�سر اأغوار العلوم، وتف�سر ما قد تعلمه 

الكاتب عن ات�سال العلوم.
رقمية  حمفظة  طالب  ك��ل  ويبتكر 
ل��ي��ع��ك�����س ق����درت����ه ع���ل���ى ال����و�����س����ول اإل����ى 
خم��ت��ل��ف ����س���رائ���ح ال����ق����راء واجل���م���اه���ر 
براعته  وتنعك�س  الفنية؛  وغ��ر  الفنية 
وامل����ن����ت����وج����ات  ال���ب���ح���ث���ي���ة  الأوراق  يف 
املعرو�سة  وال�سرائح  واملرئية  ال�سمعية 
فمثاًل  املتميزة؛  املاج�ستر  واأط��روح��ات 
اأحد الطالب العمل التطوعي يف   و�سف 
حتت  ت��دار  التي  فريي«  عيادة«با�سيفيك 
بينما  �ستانفورد،  يف  ال��ط��ب  كلية  مظلة 
الوطنية  املناف�سة  اآخ���ر  م�����س��ارك  ت��ن��اول 
ل��ب��ن��اء م���ن���زل م��ن��خ��ف�����س ال��ت��ك��ل��ف��ة ي���دار 

بالطاقة ال�سم�سية.   
على  ت�ستمل  رقمية  حمفظة  وك��ل 
ك��ي��ف تفاعلت  ي��ف�����س��ر  ت��ع��ري��ف��ي  خ��ط��اب 
ب�سبب  الرواية  تاأليف  يف  الطالب  براعة 
اأن������ه مي��ت��ل��ك م����ه����ارات ات�������س���ال ال��ع��ل��وم 
وي��ت��ح��دث ع���ن رح��ل��ت��ه يف ال���رن���ام���ج اأو 
بع�س ال���رواي���ات ال��ت��ي ق���رر ال��ط��الب اأن 
اإل��ى  بال�سافة  عليها،  ال�����س��وء  ي�سلطوا 
اأن��ه��م كتبوا م��ا ي���دور يف اأذه��ان��ه��م يف كل 

جزء و�سعوه يف املحفظة الرقمية. 

خبرة قوية
يف معر�س تعليقها على الرنامج، قالت 
�ستوناكر«،  »جينيفر  ال��رن��ام��ج  من�سقة 
اإن����ت����اج حم��ف��ظ��ة رق��م��ي��ة ت��ع��د خ��رة  اإن 
والتدريب  التمرين  لأن  للطالب،  قوية 
وا�سحة  فكرة  يكونون  كيف  �سيعلمانهم 
عن ماهية ما ي�سرحونه  ب�سفتهم طالبا 

وناقلي علم. 
واأردف��ت قائلة: »يف نهاية الرنامج 

وجدنا اأن الطالب كانوا وا�سحني متاماً 
اأهدافهم،  �سرد  ويف  فعلوه،  ما  و�سف  يف 

وفيما يريدون فعله م�ستقبال«.
واختتمت كالمها قائلة: »لقد كانوا 
رائ��ع��ني ب��ال��ف��ع��ل! وك���ان م��ن امل��ده�����س اأن 

نرى ما فعل الطالب حقاً«.  
وك���ان���ت »���س��ت��ون��اك��ر« در����س���ت منهج 
امل��ن��ت��ج ال�����س��م��ع��ي يف ال���رن���ام���ج، وحت��م��ل 
النبات  اأح��ي��اء  علم  يف  ال��دك��ت��وراه  �سهادة 

وعلم الوراثة.

علماء موهوبون 
وجد طالب علم النف�س »مارتني ماديال« 
ب��ق�����س��اي��ا ال�سحة  ك��ث��را  ن��ف�����س��ه م��ه��ت��م��ا 
ال��ع��ام��ة، وم��ن ث��م اه��ت��م ب��ت��دوي��ن ات�سال 
ال��ع��ل��وم، و���س��رح ق��ائ��ال: »ي��وج��د الكثر 
م����ن الأب�����ح�����اث ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة يف 
العامل باأ�سره، وفرع اجلامعة هنا يجري 
هذه  تنقل  اأن  فيجب  نف�سه؛  الأم���ر  فيه 
مفيدة،  بطريقة  العامة  اإل��ى  املعلومات 

حتى ولو كانت املنفعة ب�سيطة.«
واأح������د الإب�����داع�����ات ال���ت���ي ���س��ط��ره��ا 
ت��اأث��ر تو�سع  »م��ادي��ل« ورق���ة علمية ع��ن 
ق�����س��م ط���وارئ  ع��ل��ى  »م��ي��دك��اي��د«  م�سفى 

الأطفال يف اجلامعة. 
قالت  ال��رن��ام��ج،  م��ن  تعلمته  وعما 
»ك��ارول��ي��ن��ا  الأح���ي���اء  ع��ل��م  يف  املتخ�س�سة 
دواين« اإن الرنامج علمها اأن تكون اأكر 
ح�سا�سية جتاه كل ما ت�سطره يف كتاباتها 
اأن  تريد  التي  الرئي�سة  الفكرة  من  ب��دًء 
ت�ستطيع  التي  بالكلمات  وانتهاء  تنقلها 

اأن توؤثر يف فهم القارئء. 
وق����ال����ت ع�������س���وة خم���ت���ر »���س��ي��ون��غ 
كيم« يف اجلامعة، »دواين«: »لقد ناق�سنا 
ال���ع���دي���د م���ن الأم�������ور يف ���س��ي��اق ت��ق��دمي 
املعلومات التخ�س�سية لقراء غر خراء 
ول ذوي اخت�سا�س، واإنني يف طور كتابة 
اأط���روح���ة امل��اج�����س��ت��ر ع��ن ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا، 
غالبا  وتقنياته  البحث  اأفكار  اأن  وب�سبب 

جامعات عالميةجامعات عالمية

ن���راه من  م��ا  فكل  تخ�س�سية،  ت��ك��ون  م��ا 
ع��دم تخ�س�س ال��ق��راء اأم��ر واق��ع��ي حتى 
ول���و ك���ان الت�����س��ال م���ع ج��م��اه��ر تفهم 

البيولوجيا ب�سكل عام. 
على  اأجرها  الرنامج  اأن  واأردف��ت 
اأن  �ساأنها  من  التي  الطرق  بكل  التفكر 
ب���دًء من  ت��ق��ول؛  م��ا  متكنها م��ن تف�سر 
حماكاة اختالف فهم القراء و�سول اإلى 
اأمر  تقدمي  يف  نق�سيه  قد  ال��ذي  الوقت 
ما، وهي مهارة نافعة جداً يف تف�سر كل 

التخ�س�سات.
واأح���د ه��ذه الإب���داع���ات م��ا �سطرته 
ترتكب  »عندما  الرقمية:  حمفظتها  يف 

الأخطاء: بالغة الراجع«.

برنامج جاذب
اأثناء تعليقه على نقل املعلومات الفنية، 
الآيل،  احلا�سب  علم  يف  املتخ�س�س  ق��ال 
ال��رن��ام��ج جذبه  اإن  ت���روك���ويل«:  »ن��ي��ك 
لأن����ه ي��ع��ت��ق��د ب����اأن احل���دي���ث ع���ن احل���وار 
الفل�سفية  اأو  الأخ��الق��ي��ة  الق�سايا  ع��ن 
اأمر مهم جداً  التقنية  املجتمعية عن  اأو 
بنف�س قدر اأهمية التقنية نف�سها. واأردف 
واأن  ب�سيطة  كتابته  ت��ك��ون  اأن  تعلم  اأن���ه 

يركز على القراء. 
امل��رء ق��ادرا  واأ���س��اف: »عندما يكون 
�سهلة  باألفاظ  املعقدة  الأف��ك��ار  نقل  على 
اأف�����س��ل ل��ل��م��واد من  يعك�س ذل���ك ف��ه��م��اً  
جانب امل��وؤل��ف، ويكون ال��ق��ارء ق��ادرا على 
اأن  ك���ذل���ك. وح���اول���ت  امل���زي���د  ي��ت��ع��ل��م  اأن 
اأطبق هذه الفكرة على كل كتاباتي �سواء 
الآيل  احلا�سب  اإخفاق  تو�سح  ورقة  على 
اأو الكلمة الفتتاحية يف موؤمتر  تاريخيا 

املناخ الت�سوري«.
اأح��������د الإب��������داع��������ات ال����ت����ي ن��ف��ذه��ا 
ا�ستخدمه  تقدميي  عر�س  »ت��روك��ويل«، 
املدر�سة  ط��الب  م��ن  جمموعة  تعليم  يف 
امل��ت��و���س��ط��ة وال���ث���ان���وي���ة، ك��ي��ف ي��ف��ك��رون 
ويحلون امل�سكالت متاما كما يفعل علماء 

الآيل، وذلك عن طريق تفريغ  احلا�سب 
املهام املعقدة يف خطوات �سهلة. 

ولتو�سيح ذلك قام بتق�سيم الطالب 
مل��ج��م��وع��ات: ك��ل جم��م��وع��ة ت�سم اث��ن��ني، 
وطلب من كل واحد اأن يعلم الآخر كيف 
واملرح  بال�سحك  القاعة  و�سجت  مي�سي، 

قبيل واأثناء التعليم. 
 وعلق »تروكويل« على هذا الف�سل 
ق��ائ��ال: »ج�����س��د م��ه��ارات ك��ث��رة تعلمتها 
يف ب��رن��ام��ج ال���ت���دوي���ن؛ ف��ق��د جن��ح��ت يف 
اإل���ى ج��م��اه��ر غر  امل��ع��رف��ة الفنية  ن��ق��ل 
فنيني، وتو�سلت اإلى طرق اإبداعية لنقل 
املعلومة التي كانت مبنزلة حتدنّ للطالب 
اأجل  ولنف�سي بطبيعة احل��ال، وذلك من 

فهم اأف�سل للمواد.

التسجيل في دورة
االتصال العلمي

البكالوريو�س  �سجل 59 طالبا يف مرحلة 
العلمي  الت�����س��ال  ب��رن��ام��ج  يف  الآن  حتى 
ال���ذي اأط��ل��ق يف ال��ع��ام الأك��ادمي��ي 2013-

وم��ع��ظ��م  وال���ب���الغ���ة.  ال��ك��ت��اب��ة  يف   201٤
والهند�سة  البيولوجيا  يدر�سون  الطالب 
ل��ك��ن ال���رن���ام���ج ج����ذب م���ع ذل����ك ع���ددا 
م��ت��ت��ن��ام��ي��ا م���ن ط����الب ع��ل��وم احل��ا���س��وب 
والنظم الأر�سية مع عدد غر قليل من 
والنظم  وال��ف��ي��زي��اء  النف�س  ع��ل��م  ط���الب 

الرمزية والعلوم والتقنية واملجتمع. 
ولكي يح�سل الطالب على الدرجة 
يف  قبولهم  يتم  اأن  عليهم  ف��اإن  العلمية، 
درا�سة »مقدمة ات�سال العلوم« التي ت�سمل 
م��ن��ه��ج��ني م��ت��ق��دم��ني يف ع��ل��م الت�����س��ال، 
علما باأنه  يف هذا العام، ا�ستملت املقدمة 
على مناهج يف  التقنية والقيم الب�سرية، 
والتفكر، وت�سميم وات�سال العلوم، ونقل 
معلومات تغر املناخ، و�سرد الق�س�س من 
�خل��ط��وط �الأم��ام��ي��ة.  وي��در���ص �لطاب 
منهجا واحدا خارج الرنامج يركز على 

ات�سال العلوم.
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لقطات
ألمانيا

 اأق�������رت احل���ك���وم���ة الأمل���ان���ي���ة 
ق���ان���ون���اً ي��ح�����س��ن م���ن اأح�����وال 
الأبحاث  املتعاقدين يف حمال 
ال����ع����ل����م����ي����ة والأك�������ادمي�������ي�������ة، 
مبوجبه  الباحثون  �سيح�سل 
ع���ل���ى ع���ق���ود ����س���ن���وي���ة، ح�����س��ب 
م���ا ���س��ط��ر »اأن������ردو ب��ون��ي��ل« يف 

�سحيفة »ذي اأ�سراليان«.

الواليات المتحدة
اح��������ت��������ل  ك��������ل م��������ن م���ع���ه���د 
ما�سا�سويت�س للتقنية وجامعة 
هارفارد ،املركز الأول عامليا يف 
للجامعات  ا�س«  »كيو  ت�سنيف 
العاملية من حيث املناهج  التي 
ت��خ�����س�����س��ا.  اإل�����ى ٤2  و���س��ل��ت 
وح�سل كالهما على الأف�سل 
ح�سل  ب��ي��ن��م��ا  م��ن��ه��ج��ا،   12 يف 
551 م��ع��ه��دا وج��ام��ع��ة م��ن ٤9 
الأف�����س��ل يف منهج  دول���ة على 

واحد فقط.

المملكة المتحدة
ي�����س��اع��د ب���رن���ام���ج »اح������راف 
�سد حاجة  مهن« اجل��دي��د، يف 
البالد من املهن التي يطلبها 
اأرب�����اب ال��ع��م��ل ب��ك��رة، ح�سب 
»يونيفر�سيتيز  اأعدته  تقرير 
 .Universities UK ي��وك��ي��ه« 
ياأتي هذا بعد تعهد احلكومة 
باإيجاد ثالثة ماليني وظيفة 

يف اإجنلرا بحلول 2020.

المملكة المتحدة
�سُيغلق، ب�سكل نهائي، تلي�سكوب 
امل���م���ل���ك���ة امل�����ت�����ح�����دة، ال���ع���ام���ل 
ب����الأ�����س����ع����ة حت�����ت احل�����م�����راء، 
ال��واق��ع ف��وق جبل »م��اون��ا كيا« 
ثالث  بذلك  ليكون  ه���اواي،  يف 
لتهيئة  اإغالقه  يتم  تلي�سكوب 
مرا  ال����30  لتلي�سكوب  امل��وق��ع 

 .TMT
وق�����د ت�����س��ل��م��ت ج��ام��ع��ة 
ت��ل��ي�����س��ك��وب  اإدارة  ه���������اواي 
العلمية  امل��ن�����س��اآت  هيئة  م��ن 
والتقنية يف اململكة املتحدة يف 
العام املا�سي، وقرار الإغالق 
ج���اء ن��ت��ي��ج��ة ح��ت��م��ي��ة خلطة 
د فيها  ُح�����دِّ ط��وي��ل��ة الأج������ل، 
امل��وق��ع امل��وج��ود ب��ه تلي�سكوب 
UKIRT ب�سفته موقعا يجب 
اإعادته اإلى و�سعه الطبيعي. 
وطالب حاكم هاواي باإغالق 
ال��واق��ع��ة  التلي�سكوبات  ُرْب����ع 
فوق جبل »ماونا كيا«، البالغ 
بحلول  تلي�سكوبا   13 عددها 
م���ي���ع���اد ت�����س��غ��ي��ل ت��ل��ي�����س��ك��وب 
القرن  ع�سرينيات  يف   TMT

احلايل.

جامعة مانهايم 
The University of Mannheim

• اأمركية: ٪1.3
• اأوروبية: ٪9.3

الكليات
كليات  اأكر  اأحد  الأعمال:   كلية   •
اأوروب���ا، ويعمل بها  اإدارة الأع��م��ال يف 
نحو  فيها  ويدر�س  كر�سيا  اأ�ستاذا   2٧

3500 طالب.
والقت�ساد القانون  • كلية  

الجتماعبة: ت�سم  العلوم  كلية   •
جم�����الت ال��ع��ل��وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وع��ل��م 
الج���ت���م���اع وع���ل���م ال��ن��ف�����س، وت��ت��م��ت��ع 
العلوم الجتماعية بجامعة مانهامي 

ب�سمعة عاملية. 
ت�سم  الإن�سانية:   ال��ع��ل��وم  كلية   •
الإجنليزية،  ال��درا���س��ات  تخ�س�سات 
وال��درا���س��ات اجل��رم��ان��ي��ة، وال��ت��اري��خ، 
والإع������������الم ودرا��������س�������ات الت���������س����ال، 

والفل�سفة، والدرا�سات الرومان�سية.
وع����ل����وم  ال�����ري�����ا������س�����ي�����ات  ك����ل����ي����ة   •
احل���ا����س���ب: ت�������س���م ك����ال م����ن م��ع��ه��د 

الريا�سيات ومعهد علوم احلا�سب.

التصنيف 
املركز  حتتل  ال��وط��ن��ي،  الت�سنيف  يف 

نبذة تاريخية
.190٧ عام  • تاأ�س�ست 

اأملانيا اإن�ساء  اأعرق جامعات  • اإحدى 
وعلما.

»دي  ���س��ح��ي��ف��ة  ع��ل��ي��ه��ا  اأط���ل���ق���ت   •
ت�سايت« ا�سم »هارفارد اأملانيا«.

ال���ب���ك���ال���وري���و����س  درج�������ات  • مت���ن���ح 
واملاج�ستر والدكتوراه.

ال����رئ����ي���������س  اجل������ام������ع������ة  م�����ق�����ر   •
ه���������و ق�����������س�����ر م��������ان��������ه��������امي، اأك���������ر 
ق�������س���ور ال���ب���اروك يف اأمل���ان���ي���ا، وي��ق��ع 
مدينة مانهاميبولية بادن  بو�سط 

فورمتبرغ.

الطالب 
ب�����ل�����غ ع����������دد ط����������الب امل����اج���������س����ت����ر 
وال���دك���ت���وراه  800 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة، 
ويف ال��ب��ك��ال��وري��و���س 12األ���ف���ا يف ال��ع��ام 
منهم   ٪25  ،2012-2011 الأك��ادمي��ي 

طالب دوليون.

أصول الطالب
• اأملانية: 2.٪8٤

• اأفريقية: ٧.٪0
• اآ�سيوية: 5.٤٪

اخل��ام�����س يف ال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة و 
هاير  ت��امي��ز  ت�سنيف  ح�����س��ب   6٤ ال���� 

اديوكا�سن لعام 2016-2015.

المكتبة الجامعية
جملد،  مليون   2.2 املكتبة  • متتلك 
ب���ي���ان���ات،  ق����اع����دة   600 ع����ن  ف�����س��ال 
و٤٧األ��ف كتاب الكروين، و  30 األف 

جملة علمية. 
يف  جامعية  مكتبة  خام�س  • اأف�سل 

اأملانيا عام 2012.

أشهر الخريجين
ال���ف���ي���درايل  الق���ت�������س���اد  • »وزي�������ر 

الأ�سبق »فرنر مولر« 19٧5
غ���روب«  فيلد  »جم��م��وع��ة  م��ال��ك   •

هانز بير فيلد
ل��الأب��ح��اث  اأي���ف���و  م��ع��ه��د  • رئ��ي�����س 
فرنر  »ه��ان��ز  ال��دك��ت��ور  القت�سادية 

�سني«
لالقت�ساد  نوبل  بجائزة  الفائز   •
»اإدم���ون���د  ال��روف��ي�����س��ور   2001 ع����ام 

فيلب�س«
ملايكرو�سوفت  التنفيذي  الرئي�س   •

يف اأملانيا »�سابني بنديك«.

أين دور اإلعالم
في التنمية؟!

لقد ابتعدت العديد من و�سائل الإعالم املختلفة يف عاملنا العربي 
عن املمار�سة ال�سحيحة التي تتوافق مع معاير الإعالم العلمية 
املعا�سرة  العوملة  واأ���س��ب��ح دوره���ا يف ظ��ل  واأه��داف��ه اجل��وه��ري��ة، 
اأ�سا�سا يف الرويج لثقافة الرفيه والت�سلية والإثارة،  ينح�سر 

مبعدة بذلك اجلماهر عن التنمية والتغير. 
يتمثل هدف الإعالم مثلما يوؤكده عامل الت�سال الأمريكي 
على  العمل  يف  والت�����س��ال«،  »التنمية  كتابه  يف  ���س��رام«  »وي��ل��ر 
اإن�سانية  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ع  امل��ج��ت��م��ع  داخ����ل  التنمية  حت��ق��ي��ق 
الإن�سان وكينونته واحرامه لذاته وحقوقه وحريته، وبخا�سة 
ال�سعي اإلى اإ�سفاء اإدراكات اأخرى جديدة على معارف اجلماهر 
تزودها با�سراتيجيات ت�سمح لها بتفعيل العديد من الف�ساءات 
العمومية امل�سكلة للنظام الجتماعي ولن�سقه الذي تعي�س فيه.

»مار�سال  الكندي  الإعالمي  املفكر  ي�سر  الإط��ار،  ويف هذا 
تر�سم  التي  هي  الإع���الم  و�سائل  م�سامني  اأن  »اإل��ى  ماكلوهان 
معامل النظام يف املجتمع من خالل خمتلف العمليات الت�سالية 
والتنمية  وال��وع��ي  املعرفة  م��ن  ممكنة  درج��ة  اأك��ر  حتقق  التي 
لتح�سني اأو�ساعه والرفع من م�ستواه القت�سادي والثقايف اإلى 

الأف�سل.
ك��ان يف  اأن��ه  يكت�سف  احل��دي��ث  الإع���الم  لتاريخ  املت�سفح  اإن 
�سنوات ال�ستنّينات من القرن املا�سي، هو املحرك الأ�سا�سي للعديد 
من بر�مج �لتنمية، وال�شيما يف �أو�شاط جمتمعاتنا �لعربية من 
الأفكار  وتوحيد  التنمية  جهود  على  واهتمامه  تركيزه  خ��الل 
النطالقات  من  العديد  ظهور  اإل��ى  اأدى  مما  ال���ذات،  وتطوير 
مثل:  ل��الأوط��ان،  احليوية  امل��ج��الت  م��ن  العديد  يف  الطموحة 
ال�سناعة والزراعة والتوعية ال�سحية وتنظيم الأ�سرة والتعليم 
يف  لالأ�سف  نفتقده  اأ�سبحنا  ال��ذي  ال�سيء  وغ��ره��ا،  والثقافة 

اإعالمنا العربي املعا�سر. 
�سامل  ب�سكل  تعرنّ  اأن  العربية  اإعالمنا  و�سائل  على  يجب 
بد�خله،  �ملتعددة  �لن�شاط  �أوج��ه  يف  وت�شارك  �ملجتمع  و�ق��ع  عن 
حمرمة يف ذلك قواعد مهنة الإعالم ال�سحيحة ومرتكزة على 
والأم��ل  العمل  روح  فيه  تبعث  وطنية  ومرجعيات  قيمية  اأ�س�س 

وتدفع به اإلى التطور والتنمية.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات
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دراسة: تدريس التطور البيولوجي يستدعي 
التنسيق بين التربويين والمتخصصين بالشريعة

أحمد العياف

ق���دم اأ���س��ت��اذ امل��ن��اه��ج وط����رق ت��دري�����س 
باجلامعة،  ال��رب��ي��ة  كلية  يف  ال��ع��ل��وم 
ال���دك���ت���ور حم��م��د حم���م���ود ال��ق�����س��ي��م، 
التدري�سي  الواقع  اأثر  تناولت  درا�سة 
ال���ب���ي���ول���وج���ي،  ال����ت����ط����ور  ق����ب����ول  يف 
فقرة   30 ن  ت�سمنّ مقيا�س  با�ستخدام 

موزعة على �ستة جمالت هي: 
•  تطور الأر�س للحياة.

•  ن�ساأة احلياة.
•  ظهور الأنواع احلية.

•  اأدلة التطور.
•  اآليات التطور.

•  تطور الإن�سان.

هدف الدراسة:
ه��دف��ت ال��درا���س��ة اإل����ى ال��ت��ع��رف على 
يف  التدري�سي  ل��ل��واق��ع  الفعلي  الأث���ر 
يف  املت�سمنة  العلمية  الأف��ك��ار  ق��ب��ول 
وحدة ن�ساأة الكائنات احلية وتطورها، 
اأن عدم  اأن البع�س يرى  اإلى  واأ�سارت 
البيولوجي  ل��ل��ت��ط��ور  ال��ط��ل��ب��ة  ق��ب��ول 
ينبغي  مفاهيمية  اأخ���ط���اء  م��ن  ن���اجت 
اأ���س��ب��اب��ه��ا، وال���ع���م���ل على  ال��ب��ح��ث يف 

معاجلتها.
وت��ت��م��ث��ل اأه���م���ي���ة ال���درا����س���ة ذات 
تت�سم  ال��ت��ي  ال�ستطالعية  الطبيعة 
ب��ال��ع��م��وم��ي��ة، مب��ح��اول��ت��ه��ا ال��ت��اأ���س��ي��ل 
ل�سياق بحثي يف جمال تدري�س التطور 
البيولوجي ينطلق من تعرف الواقع، 
وي����ك����ون م���الئ���م���ا ل���ل���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة 
والإ�سالمية، للو�سول يف نهاية الأمر، 
اإل����ى اإط�����ار ف��ك��ري مي��ك��ن ال��رب��وي��ني 
به  ال�ستئنا�س  م��ن  املناهج  ووا���س��ع��ي 

عند تعاملهم مع املو�سوع.

التطور البيولوجي
جم��م��وع��ة ال��ن��ظ��ري��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي 
تتناول ن�ساأة الكائنات احلية وتطورها 
بال�سرح والتف�سر، واأهم ما ت�سر اإليه 
املعروفة  احلية  الأن����واع  جميع  اأن  ه��و 
اأ�سكال متطورة من كائنات  اليوم، هي 
�سطح  على  عا�ست  منها،  اأب�����س��ط  حية 
�سابقة،  جيولوجية  حقب  يف  الأر�����س 
والختالفات  الطبيعي  النتخاب  واأن 
اجلينية تزودها بو�سائل واآليات لتتغر 

مع الزمن. 

تدريس البيولوجيا
ت���وؤك���د امل��ع��اي��ر الأم���رك���ي���ة ل��ت��دري�����س 
مو�سوع  تدري�س  ���س��رورة  على  العلوم 
باعتباره مفهوما  البيولوجي،  التطور 
ج���ام���ع���ا وم����ان����ع����ا يف ع���ل���م الأح�����ي�����اء، 
كاأحد  اإدراج���ه  ينبغي  اأن��ه  اإل��ى  م�سرة 
اأه���م امل��و���س��وع��ات يف م��ع��اي��ر جم��الت 
اأن يتعلمها جميع  التي يجب  املحتوى 

طلبة املدار�س يف ال�سفوف )12-9(. 

طبيعة العلم
م��ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ق��د ت��وؤث��ر يف قبول 
العلم  طبيعة  ف��ه��م  ل��ل��ت��ط��ور،  ال��ط��ل��ب��ة 
العلم  لطبيعة  ال�سريح  التدري�س  واأن 
ي�����س��اع��د ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ق��ب��ول ال��ت��ط��ور 

ب�سكل اأكر منه يف املنحى ال�سمني.

الدراسات السابقة
ت�سر الدرا�سات اإلى اأن ن�سبة من يقرون 
ال��ت��ط��ور ب�سكل جيد،  ت��وؤي��د  ب���اأن الأدل����ة 
واأنه يحظى مبوافقة العلماء على نحو 
اأكر من معدل من يقبلونه هم  وا�سع، 
رف�س  اأن  اإل��ى  ي�سر  ما  وه��و  باأنف�سهم، 

دراسات

التطور ل يعود متاما اإلى نق�س الوعي 
اأو وجود  اإليها  التي ي�ستند  الأدل��ة  بقوة 
ت���واف���ق ع��ل��م��ي ع��ل��ى ن��ط��اق وا����س���ع ح��ول 
�سحته. ويف الوقت نف�سه يعتقد كثرون 
البديلة  ال��ن��ظ��ري��ات  ت��وؤي��د  الأدل�����ة  ب����اأن 

للتطور اأي�سا كالت�سميم الذكي. 

النتائج
دال  اإي����ج����اب����ي  اأث��������ر  وج��������ود    •
التدري�سي على  للواقع  اإح�سائيا 
قبول  يف  ككل  املقيا�س  م�ستوى 

الطلبة للتطور البيولوجي.
التدري�سي  للواقع  اأث��ر  •  وج��ود 

ل���ل���ت���ط���ور  ال����ط����ل����ب����ة  ق�����ب�����ول  يف 
جمالت  جميع  على  البيولوجي 
تطور  جم��ال  با�ستثناء  املقيا�س 

الإن�سان.
•  اأثر الواقع التدري�سي يف قبول 
ال��ط��ل��ب��ة ل��ل��ت��ط��ور ال��ب��ي��ول��وج��ي 

ك���ك���ل، اأك�����ر ل����دى ال����ذك����ور منه 
ل��دى الإن����اث، وه��و م��ا ق��د يعزى 
التن�سئة  بطبيعة  تتعلق  لعوامل 
تتميز  التي  للذكور  الجتماعية 

غالبا بنمط اأكر انفتاحا. 
ل��دى الطلبة ذوي  اأك���ر  اأث���ر    •
املرتفعة  التح�سيلية  امل�ستويات 
ح�سا�سية  الأق����ل  امل���ج���الت  ع��ل��ى 
كمجال  الدينية  املعتقدات  جتاه 
)ت���ط���ور الأر���������س( وق���ب���ول اأق���ل 
ل���ل���م���ج���الت الأك�������ر ح�����س��ا���س��ي��ة 
كمجال  الدينية  املعتقدات  جتاه 

)تطور الإن�سان(.
•  كان الأثر التدري�سي يف قبول 
التطور البيولوجي لدى الإناث 
اأك�����ر م��ن��ه ل����دى ال����ذك����ور على 
ورمبا  التطور(،  )اآل��ي��ات  جم��ال 
ب��اأن هذا املجال ميكن له  يف�سر 
الذي  التنوع  �سياق  يف  يفهم  اأن 
اإل��ي��ه م��ن تغر  الإ����س���ارة  �سبقت 
نف�سه  احلي  النوع  يف خ�سائ�س 

دون حتوله اإلى نوع جديد.
•  املتو�سطات احل�سابية لدرجات 
على  والبعدية  القبلية  الطلبة 
ك��ل م��ن جم��الت مقيا�س قبول 
تختلف  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال���ت���ط���ور 
التح�سيلي  امل�ستوى  باختالف 

للطلبة. 

االستنتاجات:
ال���ت���ط���ور  ل���ت���دري�������س  •  مي���ك���ن 
قبول  من  يزيد  اأن  البيولوجي 
مقدار  يختلف  وقد  له،  الطلبة 
ال����ت����اأث����ر ب����اخ����ت����الف اجل��ن�����س 
ول�سالح الذكور مقابل الإناث. 

ق���ب���ول  يف  ت�����ف�����اوت  ه����ن����اك    •
ال���ط���ل���ب���ة ل����الأف����ك����ار ال��ع��ل��م��ي��ة 
البيولوجي  بالتطور  املتعلقة 
التي  امل��ج��الت  حل�سا�سية  تبعا 
ت��ن��ت��م��ي اإل���ي���ه���ا ت��ل��ك الأف����ك����ار، 
يتم  األ  ي��ن��ب��غ��ي  ف���اإن���ه  وع��ل��ي��ه 
العلمية  الأف���ك���ار  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
البيولوجي  بالتطور  املتعلقة 

كحزمة واحدة.
امل�������س���ت���وي���ات  ذوو  ال���ط���ل���ب���ة    •
ال���ت���ح�������س���ي���ل���ي���ة الأع�������ل�������ى ه��م 
اأك�����ر رف�������س���اً لأف����ك����ار ال��ت��ط��ور 

البيولوجي. 

التوصيات
ال�سياقات  يف  البحث  ���س��رورة   •
التي يقبل فيها الطلبة التطور 

البيولوجي.
اإج��راء املزيد من  اإلى  • الدعوة 
ال��درا���س��ات ح��ول ق��ب��ول الطلبة 
يف  اأم����اًل  ال��ب��ي��ول��وج��ي،  للتطور 
الو�سول اإلى اإطار بحثي ميكن 
للربويني ووا�سعي املناهج من 

ال�ستئنا�س به وال�ستناد اإليه.
• ي�����س��ت��دع��ي ات���خ���اذ ال���ق���رارات 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ت���دري�������س ال���ت���ط���ور 
ال������ب������ي������ول������وج������ي، ال���ت���ن�������س���ي���ق 
ب�����ني ال�����رب�����وي�����ني ال��ع��ل��م��ي��ني 
الربية  مناهج  يف  واملخت�سني 

الإ�سالمية.
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إعالن

بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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نيوز كوربورايشن..
برامج متنوعة ومشاهدات عالية

 بتول عازب

هي �سركة خدمات اإعالمية متنوعة 
تعمل يف عدد من القطاعات 

كالأفالم الرفيهية والتلفزيون 
وبرامج �سبكة الكابالت والبث املبا�سر 

من خالل الف�سائيات واملجالت و
اجلرائد ون�سر الكتب وغرها من 

الأن�سطة. 
اأ�س�سها رجل الأعمال ال�سرايل 

الريطاين، روبرت مردوخ،  �سنة 19٧9 
ومقرها الرئي�سي يف نيويورك ويبلغ 

عدد موظفيها 0000،6٤.
وتزاول نيوز كوربوراي�سن ن�ساطها 
يف الوليات املتحدة، وبريطانيا والقارة 

الأوروبية واأ�سراليا واآ�سيا وحو�س 
املحيط الهادئ. 

ويف 21 مار�س 2005 ا�ستحوذت 
على �سركة فوك�س للخدمات 

الرفيهية. 
وتعد نيوز كوربوراي�سن من 

اأكر ال�سركات الإعالمية يف العامل 
اإذ اإن عدد م�ساهدي قنواتها يفوق 

عدد م�ساهدي القنوات العربية 
جمتمعة، واأخرا اأدرجت قنوات  بي 

اإن �سبورت و�سبكة اأوربت و�سوتامي 
يف بور�سة نيويورك.

تاريخ الشركة
اأن�سئت يف بدايتها ك�سركة قاب�سة

يف الوليات املتحدة، وكان مردوخ 
ا�سرى عام 19٧3 �سحيفة �سان 

اأنتونيو نيوز الأمريكية، ويف عام 
19٧6 ا�سرى �سحيفة نيويورك 

بو�ست، ويف عام 1981 وبعد اإن�ساء نيوز 
كوربروي�سن، ا�سرى ن�سف �سركة 
 20th ال�سينما الأمركية املعروفة

بينما ا�سرى الن�سف   Century Fox
الآخر عام 198٤.

ويف عام 1986 اأن�ساأ �سركة فوك�س 
للبث، التي ي�ساهدها حاليا نحو ٪96 
من البيوت الأمركية، وتنتج  فوك�س 
برنامج اأمركان اأيدول الذي ا�سرت 

حقوقه العربية تلفزيون امل�ستقبل 
واأ�سمته »�سوبر �ستار«. ويف عام 1991 

ا�سطر روبرت لبيع الكثر من 
ال�سحف التي ا�سراها يف منت�سف 
الثمانينات ل�سراء �سركة »بي �سكاي 

بي« التي تتحكم يف ال�سوق الإعالين 
الريطاين.

 ويف عام 2003 ا�سرى »دايركت 
تي يف« مببلغ �ستة مليارات دولر. 
ويف عام 2005 ا�سرى موقع »ماي 

�سبي�س« مببلغ 500 مليون دولر، ويعد 
اأكر موقع للتعارف وعدد اأع�سائه 80 

مليون ويزداد كل يوم.

المساهمون
يف اأغ�سط�س 2005، كانت متلك عائلة 

مردوخ 29٪ من ال�سركة. مع هذا فقد 
كان هو املتحكم الرئي�سي بال�سركة اإذ 

اإن غالبية هذه الأ�سهم كانت تعطي 
�سالحية الت�سويت يف �سيا�سة ال�سركة. 

الوليد بن طالل ميلك عر �سركة 
اململكة القاب�سة ٧٪ من الأ�سهم، 

وهي ثاين اأكر م�ساهم يف النيوز 
كوربوراي�سن.

المجتمع 
السعودي 
وشبكات 

التواصل
ليال الشهري

ت����ع����د ب������رام������ج ال����ت����وا�����س����ل 
الجتماعي املتنف�س الأف�سل 
اإذ  لل�سعوب،  حرية  والأك���ر 
على  يقف  الفرد  جتعل  اإنها 
م��ن�����س��ة ح�������س���اب���ه، ي��ت��ح��دث 
راأيه  ُيبدي  واأي�سا  ويناق�س، 
يف اأي ق�سية اأث��ارت  ف�سوله 
ل���ل���راأي  م��ع�����س��ل��ة  ���س��ك��ل��ت  اأو 

العام. 
وت���ع���د ال�������س���ع���ودي���ة م��ن 
اأك�������ر ال��������دول ا����س���ت���خ���دام���ا 
ل�����������س�����ب�����ك�����ات ال������ت������وا�������س������ل 
الوطن  يف  لي�س  الجتماعي 
العربي فقط، بل يف العامل؛ 
لذلك واجه املجتمع العديد 
ال��ت��ح��دي��ات ح��ت��ى ُيبقي  م��ن 
بع�سا من قيمه، فعدم وجود 
ال�سخ�س  م��ن  ذات��ي��ة  رق��اب��ة 
يتم  م��ا  ع��ل��ى  اأو  نف�سه  ع��ل��ى 
كتابته يف �سفحته ال�سخ�سية 

ل مع�سلة بارزة. �سكنّ
اأك�����������ر م�������ن ل���دي���ه���م   
ح�������س���اب���ات م��ن��ع��دم��ة ال��ق��ي��م 
اأو  اأط������ف������ال  احل���ق���ي���ق���ة  يف 
م���راه���ق���ون، وه��ن��ا ت��ق��ع على 
الأه��������ل م�������س���وؤول���ي���ة حت��م��ل 
اأخطائهم يف املرتبة الأولى. 

وي���ج���ب ت���وع���ي���ة ج��م��ي��ع 
م�������س���ت���خ���دم���ي ال����ت����وا�����س����ل 
اأك��ر  وال��رك��ي��ز  الجتماعي 
ال���������س����ن؛ لأن  ع���ل���ى ����س���غ���ار 
احل��ايل  ال��وق��ت  يف  ال�سبكات 
ه���ي ع����امل اآخ�����ر ي��دخ��ل��ون��ه؛ 
ل����ذل����ك ك������ان ل�����زام�����اً ع��ل��ي��ن��ا 
تركهم  وع����دم  ب���ه  تثقيفهم 

يكت�سفونه مبفردهم.

كلمة

إعالم

روبرت مردوخ )اإلى اليمني( مع عمدة مدينة لندن بوري�س جون�سون ورئي�س حترير �سحيفة The Times جون ماثيو

.. ومع رئي�س حترير �سحيفة The Sun دايفيد دين�سموور. وال�سحيفتان  مملوكتان ل� »نيوز كوربوراي�سن«
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نعم.. أحب
مكاني/وطني

د. أحمد التيهاني

ات�سل بي �سديقي املبتعث، ل لي�سلنّم، واإمنا ليقدح – بتعاٍل وتعامٍل وتثاقٍف - يف بع�س 
اأعمايل العلمينّة والإبداعية الوا�سية بحبنّي ملكاين واأهلي، حتى اإنه �سننَّف ذلك احلب يف 

العن�سرية واملناطقية اللتني ل تليقان مبثقف - كما زعم -!
 وبعد اأن �سحكُت �سحكًة �سمَعها �سديقي بو�سوح، حاولت اإفهامه باأن حب املكان/ 
»الوطن«،  مل�سطلح:  احلديث  باملفهوم  الوطن  حب  مع  يتعار�س  اأو  ينف�سل  ل  الإقليم 
وهو: تلك الرقعة الوا�سعة ذات احلدود املعلومة املُعرف بها دوليا، والتي تكتنفها وتدير 
اآمٌر  اأمرها  ويتولى  دة،  موحنّ اإداري��ة  مرجعيات  ذات  حديثٌة  موؤ�س�ساٌت  مواطنيها  �سوؤون 
ُمطلٌق واحد، ونتحرك يف مناطقها كلنّها اأحراراً اآمنني موؤمنني باأننا الأهل يف كل منطقة، 
وتهمنا اأمورها كلها من املاء الغربي، اإلى املاء ال�سرقي، ومن اأق�سى كثيب يف ال�سمال اإلى 
اأق�سى قمة يف اجلنوب، لكنه اأ�سرنّ  على راأيه حتى انتهت املكاملة، ومل يراجع عن راأيه 
ذاك اإل بعد حوار »وات�سي« طويل، اأثبتُّ له فيه - بالعتماد على بع�س الأقوال والنقولت 
الإقليم يعني -  واأن حب  انف�سال بني احلبني،  اأو  اأن��ه ل تعار�س  ال�سخ�سية-  وال��روؤى 
اً ملكان ولدته ون�ساأته، لن  بال�سرورة - حب الوطن.. كل الوطن، واأن من مل يكن حمبنّ
ا �سادقا لوطنه الكبر مبفهومه احلديث، مهما ادعى ذلك نفاقا وخمادعة  يكون حمبنّ

للنف�س.
جنحُت يف اإقناعه بتكامل احلبني، ثم عدُت اإلى املحادثة »الوات�سية«، فوجدت فيها 
مادة اأدبية وحجاجية ت�سلح لكتابة مقالة يتعلق مو�سوعها باحلب الفطرينّ لالأوطان، 

اأًة - كما اأر�سلُتها اإليه، ومنها: و�ساأوردها هنا – اأفكاراً جمزَّ
وطن  فيقولون:  الوطن،  ا�سَم:  القرية  على  ع�سر،  يف  اجلبليون  اأهلنا  • يطلق 
اأو  اآل ف��الن، واإذا كان املكان »معرفة«، لأن��ه معروف عند املخاطب  اأي: قرية  اآل ف��الن، 
املخاطبني، قالوا: الوطن، وذاك و�سط الوطن، اأي و�سط القرية، وهذا اأعلى الوطن، اأي 
اجلزء املرتفع من القرية، كما يطلقون على مزارعهم ا�سم: البلد )يف التهائم(، والبالد 
)يف ال�سروات(. يقول ال�ساعر حممد زايد الأملعي، من ق�سيدة عنوانها: »عند فا�سلة يف 

مهبنّ الطفولة«:
كان يقروؤهْم ويعيُد قوام�َسهم مثلَهْم؛

ي الُقرى وطناً في�سمنّ
واحلقوَل بلَْد

وكان فخوراً باأْن َغَر�ُسوا با�سمِه �ِسدرًة اإْذ ُوِلْد
وعلى هذا – يا �سديقي – فالإقليم وطٌن اأ�سغر �سئَت اأم اأبيت.

اإلى  ق  التنّ�سونّ يكون  اأن  وميكن  وفطرة،  جبلنٌّة  اإليها  واحلنني  الأوط���ان،  حب   •
ال��ع��ق��ل، وه��و م��ا ع��رنّ عنه  الننّف�سينّة و���س��الم��ة  ة  الأوط����ان ع��الم��ًة م��ن ع��الم��ات ال�سحنّ
اأن  �ْسد  الرُّ عالمة  من  العجم:  »وق��ال��ت  ق��ال:  حني  �ْسد،  بالرُّ  - ر�سائله  – يف  اجلاحظ 
»الرا�سدين«  فكن من  اقة«،  تونّ راأ�ِسها  واإلى م�سقط  ُم�ستاقة،  موِلِدها  اإلى  الننّْف�س  تكوَن 

يا �سديقي.
• تزداد اآلُم الُبعد عن الأوطان، حني ُتقرن بالنفي َكرهاً لأي �سبب. قال تعالى: 
»َوَلْو اأَنَّا َكَتْبَنا َعلَْيِهْم اأَِن اْقُتُلوا اأَْنُف�َسُكْم اأَِو اْخُرُجوا ِمْن ِدَياِرُكْم َما َفَعُلوُه اإِلَّ َقِليٌل ِمْنُهْم«، 
اأننّ اخل��روج من الديار يعادل  ا يعني  فالنتحار يعادُل اخل��روج الق�سري من الديار، ممنّ

املوت، ويف ذلك دللٌة على الأثر النف�سي الرهيب للغربة.
يف  كثراً  ن�سمعه  ال��ذي  اإي��اه  »التغريب«  اأعني  )ول  م��وؤمل  عقاب  التغريُب    •
�سرعياً موؤملاً  اأ�سلوباً عقابياً  ُيعد  اأعني النفي الذي  ا  اإياها(، واإمننّ ال�سطوانات امل�سروخة 
َ َوَر�ُسوَلُه َوَي�ْسَعْوَن يِف اْلأَْر�ِس  ا َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اهللَّ َ غاية الإيالم. يقول تعالى: »اإِمنَّ
اْلأَْر�ِس  ُيْنَفْوا ِمَن  اأَْو  َواأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف  ْيِديِهْم  اأَ َع  اأَْو ُتَقطَّ اأَْو ُي�َسلَُّبوا  ُيَقتَُّلوا  اأَْن  َف�َساًدا 

ْنَيا َوَلُهْم يِف اْلآَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم«. َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي يِف الدُّ
البيت،  وامل�سكن/  وج��دان��ي��ا،  فنا  بو�سفه  ال�سعر  ب��ني:  ق��وي��ة  ع��الق��ة  ه��ن��اك   •
��ع��ر، ومب��ث��ل ه��ذا  ��ون ب��ه ال��ب��ي��ت م��ن ال�����سنّ وب��ال��ت��ايل م��ك��ان امل�����س��ك��ن، ح��ت��ى اإن ال��ع��رب ي�����س��منّ
عر عند العرب، وهي عالقٌة بني  تت�سح العالقة بني: البيت بو�سفه مكاناً ماأنو�ساً، وال�سنّ
ل الذي ي�سبه مدارج �سباه، كما يقرر با�سالر، حني يقول: »البيت هو  الإن�سان وكونه الأونّ
ركننا يف العامل. اإننّه كما قيل مرارا، كوننا الأول، كوٌن حقيقيٌّ بكل ما للكلمة من معنى«، 
ويوازي هذا كون عالقة املكان بال�سعر عند العرب نابعًة من وجدان العربي الذي جعل 

ال�سعر موازيا للمكان/ البيت.
اأ�سعر اأنني »تفل�سفت وتفيهقت على �سديقي زيادة عن اللزوم يف احلجة الأخرة«، 

اء اآفاق«. )اأيقونة وجه مبت�سم(. وها تكفون يا قرنّ لكن: »م�سنّ

إذا عسعسَ 
الليل

خادم الحرمين يتوج الفائزين 
بجائزة الملك فيصل العالمية

رعى خادم احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان 
اأخ��را،  اهلل،  �سعود، حفظه  اآل  بن عبدالعزيز 
العاملية  في�سل  امللك  جائزة  حفل  بالريا�س، 
)خ��دم��ة  اخل��م�����س��ة  ف��روع��ه��ا  يف   ،2016 ل��ع��ام 
الإ�سالم، الدرا�سات الإ�سالمية، اللغة العربية 
امللك  تف�سل  كما  وال��ط��ب(،  العلوم   ، واآداب��ه��ا 
على  الفائزين،  اإل��ى  اجلوائز  بت�سليم  �سلمان 

النحو التايل:

جائزة امللك في�سل العاملية خلدمة 
الإ�سالم 

ع�سو  امللكي،  بالديوان  امل�ست�سار  اإل��ى  قدمت 
امل�سجد  اإم����ام وخ��ط��ي��ب  ال��ع��ل��م��اء،  ك��ب��ار  هيئة 
احل�������رام، رئ��ي�����س جم��م��ع ال��ف��ق��ه الإ����س���الم���ي 
ال����دويل ب��ج��دة، ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ال��ح بن 
ع���ب���داهلل ب���ن ح��م��ي��د، وذل�����ك ن��ظ��ر دوره يف 
لالأمة  الفقهية  املرجعية  ال��ذي ميثل  املجمع 
وج��ه��وده  وامل�����س��ت��ج��دة؛  احل��ادث��ة  الق�سايا  يف 
من  ال��ع��دي��د  وت��األ��ي��ف��ه  وال��دع��وي��ة،  التعليمية 
الكتب الإ�سالمية التي ترز �سماحة الإ�سالم 

وقيمه وتاريخه.

جائزة امللك في�سل العاملية للدرا�سات 
الإ�سالمية

مو�سوعها: )الراث اجلغرايف عند امل�سلمني( 
و�ُسلنّمت اإلى  رئي�س مركز البحوث والدرا�سات 
الكويتية، الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن يو�سف 
ال��غ��ن��ي��م، م��ق��اب��ل اأع��م��ال��ه يف اجل��غ��راف��ي��ا عند 
اإحياء  يف  ومتيزه  وحتقيًقا؛  تاأليًفا  امل�سلمني 
�سطح  لأ���س��ك��ال  ق��دمي��ة  ع��رب��ي��ة  م�سطلحات 
الأر��������س، واإع�������ادة ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف اجل��غ��راف��ي��ة 

املعا�سرة.

جائزة امللك في�سل العاملية
للغة العربية والأدب 

حتليل  يف  ُب��ذل��ت  ال��ت��ي  )اجل��ه��ود  مو�سوعها 
بال�سراك  و�ُسلنّمت  العربي(  ال�سعري  الن�س 
اإل������ى ك����ل م�����ن: الأ�����س����ت����اذ ال����دك����ت����ور حم��م��د 
ع��ب��دامل��ط��ل��ب )م�����س��ري اجل��ن�����س��ي��ة( والأ���س��ت��اذ 

الدكتور حممد مفتاح )مغربي اجلن�سية(.
وم��ن��ح��ت ال��ل��ج��ن��ة، الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 

حممد عبداملطلب، اجلائزة تقديرا لإجنازاته 
للن�سو�س  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  ال��ت��ح��ل��ي��ل  جم����ال  يف 
ب��ك��ف��اءة  ال���ن�������س���و����س  در�������س  اإذ  ال�������س���ع���ري���ة؛ 
واقتدار، موائما بني معرفة عميقة بالراث 

والنظريات الأدبية احلديثة.
اأم����ا الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د م��ف��ت��اح، 
اللجنة اجلائزة تقديرا جلهوده  فقد منحته 
وظف  حيث  املجال؛  ه��ذا  يف  املتميزة  العلمية 
معارفه العلمية احلديثة يف حتليل الن�سو�س 
ال�����س��ع��ري��ة بعمق واأ���س��ال��ة، م��ع ق���درة ف���ذة يف 
ال��و���س��ف وال��ت��ح��ل��ي��ل ووع����ي ب��ق��ي��م��ة ال����راث 

وانفتاح على الثقافة الإن�سانية.

جائزة امللك في�سل العاملية
للطب 

للجيل  ال�سريرية  )التطبيقات  ومو�سوعها 
بال�سراك  ومنحت  اجلينات(  علم  القادم يف 
ل��ك��ل م����ن: اأ����س���ت���اذ ال����وراث����ة ال��ط��ب��ي��ة، رئ��ي�����س 
ق�����س��م ال����وراث����ة ال��ب�����س��ري��ة يف امل���رك���ز ال��ط��ب��ي 
ق�سم  رئي�س  ن��امي��ي��غ��ان،  يف  رات��ب��وات  جلامعة 
الوراثة الإكلينيكية يف املركز الطبي جلامعة 

ه��ري جريت  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  ما�سرخت، 
برونر )هولندي(، واأ�ستاذ تطبيقات اجلينوم 
يف املركز ذاته، الأ�ستاذ الدكتور يور�س فلتمان 
)هولندي( . ومتيز برونر وفلتمان بدورهما 
للجيل  ال�سريرية  بالتطبيقات  الرت��ق��اء  يف 
الت�سخي�س  اإل�����ى  اجل��ي��ن��ات  ع��ل��م  يف  ال���ق���ادم 
لتحليل  عملية  ط��رق��ا  ط���ورا  اإذ  الإكلينيكي؛ 
اأمرا�سا  لديهم  ب��اأن  امل�ستبه  للمر�سى  عينات 
وراث����ي����ة. وق����د ح��ف��ز ذل����ك اإل�����ى اإدخ������ال ه��ذه 

التقنيات للعيادة الطبية.
 

جائزة امللك في�سل العاملية للعلوم 
م��و���س��وع��ه��ا: »ع��ل��م احل���ي���اة« )ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا( 
وُمنحت لكل من اأ�ستاذ ورئي�س معامل اأبحاث 
�ستيفن  ال��دك��ت��ور  ج������وردن،  مب��ع��ه��د  الأورام 
فيليب جاك�سون )بريطاين( ، واأ�ستاذ النظام 
الدكتور  الطبية،  ه��ارف��رد  بكلية  البيولوجي 

فام�سي كري�سنا موثا )بريطاين(.
امليتاكوندريون  با�ستخدام  م��وث��ا  وق���ام 
)امل�������س���وؤول���ة ع���ن ان���ت���اج ال��ط��اق��ة يف اخل��ل��ي��ة( 
من���وذج���ا ج���دي���دا ي���رب���ط ب���ني اجل��ي��ن��وم��ك�����س 

والروتيومك�س وال�ستقالب وعلم احلا�سوب 
احل���ي���وي، وا���س��ت��ط��اع ب���ه���ذه ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
بني  الو�سل  حلقة  اإل��ى  يتعرف  اأن  التكاملية 
على  امليتاكوندريون  يف  الوظيفي  الخ��ت��الل 
امل�ستع�سية،  والأم��را���س  اجل��زي��ئ��ات  م�ستوى 
م��ث��ل م��ر���س ال�����س��ك��ري. وي��ع��د ذل���ك اإ���س��ه��ام��ا 
الت�سخي�س  يف  ج��دي��دة  تطبيقات  اإي��ج��اد  يف 

والعالج. 
وف����از ج��اك�����س��ون ب��اجل��ائ��زة لإ���س��ه��ام��ات��ه 
اآل��ي��ات  اإل���ى ال�سلة ب��ني  ال��ت��ع��رف  امل��ت��م��ي��زة يف 
ا����س���ط���راب اجل��ي��ن��وم وع���الق���ة ذل����ك مب��ر���س 
ال�سرطان، وب�سفة خا�سة ا�ستطاع اأن يكت�سف 
العوامل اجلزيئية لإ�سالح احلم�س النووي، 
كما يرجع الف�سل اإليه يف ابتكار اأ�سلوب جديد 
ملعاجلة  اأدوات  اإل���ى  اأب��ح��اث��ه  ن��ت��ائ��ج  ل��ت��ح��وي��ل 

ال�سرطان. 
ب����ع����د ذل�������ك �����س����اه����د خ��������ادم احل����رم����ني 
ال�����س��ري��ف��ني، امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
جلائزة  ال�سابق  الأم��ني  عن  فيلماً  واحل�سور 
امل���ل���ك ف��ي�����س��ل ال���ع���امل���ي���ة ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل 

العثيمني.
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أول كتاب افتراضي 

حسن أحمد العواجي

ريتويت

الأعلى  باجتاه  يرتفع من طرفيها عمودان  دائرية م�سيئة  قاعدة 
ليلت�سقا بعمود بالعر�س، را�سمني ما ي�سبه حرف U باملقلوب. يقف 
داخل الدائرة طفل يلب�س ما ي�سمى نظارة الواقع الفرا�سي. هذه 

املرة لي�س للعب بل للقراءة.. نعم للقراءة! 
كتاب  للكتاب.  ال�����س��ارق��ة  هيئة  اأخ����را،  اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا  ه��ذا 
وبا�ستخدام  الوا�سع  بخياله  الطفل  خالله  من  يبحر  افرا�سي، 
التقنية احلديثة ليكون اأول كتاب يف العامل ي�ستخدم تقنية الواقع 
لهم  وحمفزا  معززا  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  الفرا�سي 
وم�ستغال �سغفهم بالتكنولوجيا لتجربة �سي جديد مل يوجد مثله 

يف العامل من قبل.
الطيبني كما  الأطفال؛ فزمان  لي�س كغره من  اليوم  طفلنا 
يقال دائما ولى لغر رجعة، فكم من األعاب �سعبية اندثرت.. وكم 
من عادات حميدة ق�سى عليها هذا التطور ال�سريع الذي نعاي�سه 
لت�سبح العزلة والنطوائية بل حتى التوحد اأحياناً، اأعرا�سا عادية 

ي�ساب بها غالبية اأطفال اليوم.
ولكي ل يق�سى على هواية كالقراءة، بادر القائمون على هيئة 

ال�سارقة للكتاب باإ�سعال �سمعة بدل من اأن يلعنوا الظالم..
تنام  ظل  يف  فتيلتها  تذبل  اأن  ال�سهل  من  اليوم  �سمعة  وحتى 
خاو  العقل  ورف  الغرفة،  رف  على  لو�سعها  الكتب  لقتناء  وا�سح 

حتى من ذرة غبار.
فمن  للكتاب،  ال�سارقة  لهيئة  وتقديرا  احراما  القبعة  نرفع 
اأوج����دت ه��ذه املن�سة  خ��الل م��ه��رج��ان ال�����س��ارق��ة ال��ق��رائ��ي للطفل 
للكتاب الفرا�سي لتكون اأداة جديدة لتحفيز الأطفال على تعلم 

اجلديد واملفيد مبا يتنا�سب مع اأ�سلوبهم وحياتهم.
منتجي  على  يجب  م��ا  ه��و  امل��ع��رف��ة  خل��دم��ة  التقنية  توظيف 
اتباعه يف املرحلة املقبلة، وكل ما نتمناه  اإن �سح التعبر،  املعرفة، 
اأن توؤتي هذه التجربة ثمارها ونرى موؤ�س�سات تعليمية اأخرى تنقل 

املعرفة ولو افرا�سيا لأطفالنا.

تطبيق على IOS لمسح
وطباعة وتحرير الوثائق

للباحثني  Air Printer، وهو مفيد  IOS، تطبيق  نظام  اأخ��را، على  �سدر 
عن تطبيق متكامل؛ فاأدواته املتعددة ت�سهل على امل�ستخدم حترير الن�سو�س 
للر�سم  اإ���س��اف��ة   pdf �سيغة  اإل���ى  وحتويلها  للم�ستندات  ال�سوئي  وامل�����س��ح 
»ال��واي فاي« مبا�سرة، مع القدرة على عر�س  والطباعة والنقل عن طريق 
 .USB طريق  عن  اأو  مبا�سرة  التلفاز  جهاز  على  والفيديو  ال�سور  ملفات 

التطبيق متاح الآن على متجر App Store وب�سعر 2.99 دولر اأمركي.

جديد التطبيقات

 Iphone SE  أيفون إس إي

غرائب االبتكارات

تقنية

قياس الشاشة: 4 بوصة
دقة الشاشة: وبدقة 1136×640 

بكسل بكثافة 326 بكسل.
A9 المعالج: معالج

.M9 ومعالج مساعد من نوع
الكاميرا الخلفية: 12 ميجابكسل 
مزودة بفالش ثنائي ودعم ميزة

.Live Photos
الكاميرا األمامية: بميزة استخدام 

إضاءة الشاشة لصور السيلفي.
نظام التشغيل: IOS 9.3 بميزة

.Apple Pay وخدمة الدفع Hey Siri
األلـوان: الذهبي، الوردي، الفضي  

واألسود.

نظارة للواقع الخيالي 
من سوني

اأعلنت �سركة �سوين العاملية عن نظارة الواقع الفرا�سي 
 ،PS4 امل�سممة خ�سي�سا جلهاز األعاب Virtual Riality

وذلك بغر�س خلق جتربة جديدة اأكر اإمتاعا.
وحر�ست ال�سركة على تعزيز نظارتها باأكر من 50 
من  غرها  عن  مييزها  خيايل  افرا�سي  وب��واق��ع  لعبة 
هذه  اإ�سافة  على  الألعاب  مطورو  يعمل  كما  النظارات، 

التجربة الفريدة لألعابهم التي �ست�سدر قريبا.
 Full HD ب�سا�سة قيا�س 5.7 ودقة PS4 VR وتتميز
ومظهرها  الفريد  لت�سميمها  اإ�سافة   OLED ن��وع  من 
اجل��ذاب، كما اأنها �سهلة الرت��داء على الراأ�س وذات وزن 

منا�سب جلميع الالعبني.
العاملية  الأ�سواق  يف  للنظارة  الر�سمي  ال�سعر  ويبلغ 

399 دولرا اأمركيا.
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يرجى ممن يعثر
على أي من المفقودات المذكورة

في هذه الصفحة تسليمها
إلى عمادة القبول والتسجيل

مع بالغ الشكر والتقدير

إعالنات
جامعية

إعالنات جامعية

يعلن عبدالرحمن سعيد 
القحطاني

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم  430810279

  
يعلن عاطف محمد الشهري              

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم 435891410

     
يعلن عبدالمحسن ابراهيم

آل جهاش
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 432800446
 

يعلن عبداهلل فايز عبوش                 
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 426810572

تعلن نورة سعيد علي آل عزيز           
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 435801436
   

تعلن بشرى يحيى عسيري              
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 432816881        

يعلن احمد علي آل معلوي               
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 43382939       

يعلن عبداهلل ناصر  آل معلوي           
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 43382965         

يعلن علي معيض شرمان
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم  43484221

تعلن افنان مبارك سعد 
القحطاني

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم  434808572

يعلن يحيى علي العداله               
عن فقدان وثيقة دبلوم تربوي 

رقم 430812949

يعلن عبداهلل يحيى القحطاني            
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434802518

يعلن راكان مريح الشهراني              
عن فقدان بطاقة جامعية رقم 

434809554

يعلن عشيم طامي الصالحي              
عن فقدان بطاقة جامعية رقم 

433808115

يعلن عبدالمحسن سعيد
ال عامر

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم 43388330

يعلن يحيى موسى ال كردم              
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 432801903

يعلن علي معجب فالح 
الشهراني

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم 43481191

يعلن فهد احمد فايع عسيري             
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 4348775

يعلن عبداللطيف شويل 
القحطاني

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم 435807599

تعلن الهام صالح عبداهلل عسيري
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 436800895

يعلن عادل محمد عسيري                
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 433821050

يعلن عبدالمجيد علي الشائع            
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم  434823300

يعلن محمد عوض علي عسيري
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 433800552

يعلن محمد حسن عسيري               
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم  433803450

يعلن وليد حسن االمير
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434817455

يعلن محمد علي حسن                  
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم  432802063

يعلن محمد عبداهلل القحطاني           
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم  43488971

يعلن متعب علي القحطاني             
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم  433808312

تعلن حصه محمد االسمري           
عن فقدان وثيقة تخرج سجل 

رقم 1048230724

يعلن منيف سعد الشهراني             
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 433803297

يعلن عبدالعزيز حسن القحطاني
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم  43380599

يعلن سالم يحيى القحطاني             
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434810194

تعلن نجود احمد عسيري
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 435801562

يعلن  محمد عائض االسمري
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم  434810948

يعلن علي بن مشبب االحمري          
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 432803304

يعلن محمد علي القحطاني             
 عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434800094

يعلن محمد احمد عسيري              
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم  433824515

يعلن عبدالسالم سالم الثميري           
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434822494

يعلن عمر محمد حسين                  
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 432802060

يعلن ماجد عبداهلل مالهي              
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم  433807584

يعلن ذيب عبداهلل القحطاني           
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434818121

يعلن معاذ سعيد تركي                 
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم  434802749

يعلن احمد عبده االسمري              
عن فقدان بطاقة جامعية رقم 

         433800063

 يعلن ابراهيم محمد اليزيدي          
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 431805802

يعلن خالد عبداهلل عسيري               
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 431805377
تعلن فاطمة سيف الشهراني              

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم 434812207

تعلن حليمة عبداهلل عسيري             
عن فقدان بطاقة وظيفية

رقم 6734

يعلن عبداالله ذيب الشهراني            
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 430810160

يعلن عبدالخالق احمد
ال معيض

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم 435822182

نعلن بتول علي معتق                   
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 435848019

يعلن عبداهلل عوض القحطاني          
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم  433822075

يعلن عبداهلل علي خيري             
عن فقدان وثيقة تخرج جامعية 

رقم 425810218

يعلن حسن غريب القحطاني         
عن فقدان وثيقة تخرج جامعية 

رقم 433812694

تعلن العنود محمد ابراهيم                
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434812717

يعلن محمد عبداهلل القحطاني            
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434807816

تعلن منى خالد المغيدي                 
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 436811363

يعلن فهد محمد القحطاني              
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 435808723

يعلن بندر سعود الشهراني              
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434800226

يعلن موسى علي الربعي                 
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434802709

يعلن منصور عائض القحطاني          
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 431806976

تعلن وفاء علي االسمري                
عن فقدان بطاقة صراف آلي 

رقم 433812412

يعلن احمد علي العامري             
عن فقدان وثيقة

تخرج جامعية رقم 
424810044

تعلن اشواق سعد ال جراد              
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 43389765

يعلن فارس مبارك الشهراني           
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 435800472

يعلن عبداهلل عوض القحطاني             
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 435813563

يعلن سند علي ال جروان                 
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 433801773

يعلن عبداهلل صالح القحطاني
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434810533

يعلن سعيد محمد االحمري               
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434823462

يعلن شاكر محمد الشهري                
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 4358000081

يعلن فواز عبداهلل الشهري               
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 433800893

يعلن خالد عبداهلل ال حسن             
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 432802428

يعلن فهد علي الشهري                  
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 4358228436

يعلن محمد عبداهلل عوض                
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434801200

تعلن منيرة سعيد الشهراني              
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 435807386

يعلن رامي محمد االسمري               
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434806138

تعلن بيان دليم ال مغامر                
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 432802148

يعلن محمد عبداهلل الشهري             
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 433804042

يعلن سعيد علي عسيري                 
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 435814096

يعلن شايع سالم الهمامي                
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 433810139

يعلن علي ثابت السرحاني              
عن فقدان بطاقة جامعية 

رقم43681471 
يعلن محمد علي الشهري                  

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم 434807595

يعلن سعيد مسفر الخثعمي                 
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 433804194

يعلن عبداهلل سعد القحطاني               
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 435816478

يعلن ابراهيم صهيف
عسيري

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم 433806131

يعلن سعيد صالح الكربي                  
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 43580330

يعلن خزام محمد الشهراني                
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434810170

يعلن فارس محمد
الشاعري

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم 435803513

يعلن بندر محمد الشقيقي                  
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 435802595

يعلن عبداهلل مريع عسيري                
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434804714

يعلن تركي سعيد
االحمري

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم 343820698

يعلن مسفر غصاب شريم                 
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 43383660

يعلن مسفر عبداهلل
القحطاني

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم 434820013

تعلن سارة علي غزواني
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 436806692                
  

يعلن عبداهلل محسن
الحكمي عن فقدان

بطاقة جامعية
وبطاقة صراف آلي

رقم 4333810693
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970 : جوهر ال�سقلي يبداأ يف اإن�ساء اجلامع الأزهر.
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لبنه  العر�س  ع��ن  يتنازل  ال��ث��اين  بايزيد  العثماين  ال�سلطان   :1512

�سليم الأول.
احل��روب  واإن��ه��اء  »كاتو-كامري�سي�س«  �سالم  معاهدة  توقيع   :1559

الإيطالية.
1818: الكونغر�س الأمريكي يقر العلم الأمريكي املكون من 13 خطا 
اأحمر واأبي�س و 20 جنمة مع اإ�سافة جنمة عند دخول اأي ولية جديدة.

1841: جون تايلر يتولى رئا�سة الوليات املتحدة خلًفا للرئي�س ويليام 
هري هاري�سون الذي تويف بعد �سهر من توليه الرئا�سة.

البحث  اأع��م��ال  ت��ب��داأ  كاليفورنيا«  اأوف  اأوي���ل  »�ستاندرد  �سركة   :1935
واحلفر عن النفط يف الأرا�سي ال�سعودية.

1834: حماكمة اجلرالت يف حرب ا�ستقالل اليونان بتهمة اخليانة.
1865: احلرب الأهلية الأمريكية: قوات الحتاد الأمريكية يف ال�سمال 
الكونفدرالية  ال��ولي��ات  عا�سمة  فرجينيا،  ريت�سموند،  على  ت�سيطر 

الأمريكية يف اجلنوب.
لت�سميم  اأملانية  اخ���راع  ب���راءة  على  دامي��ل��ر  غوتليب  منح  مت   :1885

حمرك �سيارته.
1917: الكونغر�س الأمريكي يوافق على خو�س احلرب العاملية الأولى 

�سد اأملانيا.
1918: اجلي�س الريطاين يدخل فل�سطني.

1928: انعقاد اأولى جل�سات اأول جمل�س ت�سريعي يف الأردن.
1930: تن�سيب هيال �سيال�سي اإمراطوًرا على احلب�سة.

1939: وفاة ملك العراق غازي الأول اإثر حادث ا�سطدام �سيارته بعمود 
كهرباء.

1941: جالء القوات الريطانية عن ميناء بنغازي وذلك خالل احلرب 
العاملية الثانية.

1947: تاأ�سي�س املنظمة الدولية للطران املدين.
1949: توقيع معاهدة حلف �سمال الأطل�سي »الناتو« يف وا�سنطن.

1949: توقيع اتفاقية هدنة بني الأردن واإ�سرائيل يف رودو�س.
يف  هاتفية  مكاملة  اأول  يجري  كوبر  مارتن  الأمريكي  املخرع   :1973

التاريخ عر الهاتف النقال.
1973: افتتاح مبنى مركز التجارة العاملي يف مدينة نيويورك ر�سمًيا.

والدات
188: كاراكال، اإمراطور روماين.

1881: األت�سيدي دي غا�سبري، رئي�س وزراء اإيطاليا.
1900: كميل �سمعون، رئي�س اجلمهورية اللبنانية.

1925: توين بني، �سيا�سي بريطاين.
1930: هلموت كول، م�ست�سار اأملانيا.

1962: عماد الرغوثي، عامل فيزياء الف�ساء فل�سطيني.

وفيات
1897: يوهان�س برام�س، مو�سيقي اأملاين.

1991: جراهام جرين، كاتب اإجنليزي.
2006: حممد �ملاغوط، �شاعر وكاتب و�أديب �شوري.

هذا اليوم
في التاريخ

03 إبريل

إستراحة آفاق

Source: Infographic_ksa
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسن أحمد العواجي
alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
د. إيمان بنت عبداهلل العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
أحمد علي العياف، سلطان عوض العسيري

محمد شامي، عبد العزيز رديف
خالد محمد العمري

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
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

هل تعلم؟
• الببغاء دون غيره
من الطيور يستعمل أرجله
في تناول الطعام.

• صاعقة البرق يمكن
أن تتولد عنها حرارة تصل إلى 
نحو 2760 درجة مئوية.

• اإلنسان يزداد وزنه إذا سار
في اتجاه الغرب ويقل إذا سار 
في اتجاه الشرق.

• الفيل يعبر عن حزنه بالبكاء، 
وهو بذلك يشبه اإلنسان في 
التعبير عن »مشاعره«.

إستراحة آفاق

أسبوعية جامعة الملك خالد

جرذ أضخم
من الكلب

ع����ر م���ه���ن���د����س غ�����از ب����ري����ط����اين، ب�����س��م��ال 
ال��ع��ا���س��م��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة ل���ن���دن، ع��ل��ى ج��رذ 
�سخم يفوق كلبه اخلا�س من حيث احلجم.
واإل���ت���ق���ط ط����وين ���س��م��ي��ث، ال��ب��ال��غ من 
العمر ٤6 ع��ام��ا، ���س��ورة م��ع اجل���رذ، مم�سكا 
ر  اإياه مبلقط، يف �ساحة للعب الأطفال، وقدنّ
ب�اأربعة  وط��ول��ه  ك��ل��غ،   11 بنحو  اجل���رذ  وزن 
اأق���دام، ليكون بذلك واح��دا من اأك��ر اأن��واع 

اجلرذان ندرة يف العامل.
اأن ي��ك��ون  و���س��ك��ك م��ت��اب��ع��ون ل��ل�����س��ورة 
الأم��ر قد  اإن  بالفعل، قائلني  اجلرذ �سخما 

يكون جمرد خدعة ب�سرية من الكامرا.
ل��الأرق��ام  غيني�س  م��و���س��وع��ة  وب��ح�����س��ب 
اأك��ر ج��رذ حتى  القيا�سية، ل يتجاوز ط��ول 
اليوم، ثالثة اأقدام، بينما يعي�س نوعان من 
اللون  بني  بريطانيا،اأحدهما  يف  اجل���رذان 

والآخر اأ�سود.
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أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد
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جمعية تعاونية
لمنسوبي الجامعة

جمعيات  تاأ�سي�ض  على  اجلامعات  بع�ض  درجت 
تعاونية ملن�سوبيها، وهي م�سجلة نظاما، وتقوم 
التكافل  حتقيق  يف  ت�سهم  اأهداف  حتقيق  على 

الجتماعي والقت�سادي ملن�سوبيها.
لتح�سني  اجلمعية  تهدف  الغالب،  ويف 
والجتماعية،  القت�سادية  اأع�سائها  حالة 
وذلك من طريق  توفري املواد الغذائية ملن�سوبي 
ومكتبات  ماركت  �سوبر  اإن�ساء  مثل  اجلامعة 
التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء  خل��دم��ة  تعليمية 
تقدمي  اإل��ى  بالإ�سافة  والإداري���ني،  والطالب 

خدمة املوا�سالت لأبناء واأ�سر املن�سوبني.
اأي�سا،  اجلمعيات  تلك  وظ��ائ��ف  وم��ن 
مكاتب  وفتح  لل�سيارات،  ال�سيانة  ور�ض  اإن�ساء 
خدمات عامة ملن�سوبي اجلامعة،  واأي خدمات 
التي  اجلمعية  اخت�سا�ض  �سمن  تدخل  اأخرى 
توؤ�س�ض براأ�ض مال ثابت. ويتم انتخاب جمل�ض 
اقت�سادية  م�ساريع  تقام  بينما  معتمد،  اإدارة 
و���س��ن��اع��ي��ة وع���ق���اري���ة وحم���اف���ظ م��ال��ي��ة 
للمحافظة على ا�ستمرار اجلمعية التي  ميكن 
من�سوبي  بع�ض  احتياجات  تلم�ض  خاللها  من 
وبهذا  ومعنويا.  ماديا  وم�ساعدتهم  اجلامعة، 
التكافل  م��ب��داأ  حققت  ق��د  اجل��ام��ع��ة  ت��ك��ون 

الجتماعي بني من�سوبيها.

صالون »آفاق«
»اآف����اق«، وهو  قريبا يد�سن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، ���س��ال��ون 
بتجهيزات  جمهز  ال�سحيفة  مبقر  مرتبط  مفتوح  �سالون 

ا�ستقبال ال�سيوف والعرو�س والندوات.
يكون  اأن  اإل��ى  ال�سالون  تاأ�سي�س هذا  »اآف��اق« من  وتهدف 
فيها  وت�ست�سيف  ال�سحيفة  �ستنظمها  ال��ت��ي  ال��ن��دوات  مقر 
�سخ�سيات من داخل اجلامعة وخارجها، اإ�سافة الى ا�ستقبال 
�سيوف ال�سحيفة، وكذلك عقد موؤمترات �سحافية م�سغرة. 
كم مت التفاق مع زميلنا امل�سرف العام على املركز العالمي، 
فهد بن نومة، على اأن ي�ست�سيف ال�سالون برناجما اأ�سبوعيا 

يف اإحدى القنوات ال�سعودية.
ال�����س��ال��ون مكمال  ي��ك��ون ه���ذا  اأن  »اآف������اق«  وي�����س��ع��دن��ا يف 
بدعم من  ال�سحيفة  تتوا�سل يف  التي  التطويرية  للخطوات 
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد 
ال����داود، وه��و ال���ذي اأع��ط��ى روؤي��ت��ه يف اأن ت��ك��ون »اآف����اق« رائ��دة 
وال�سكل  امل�سمون  يف  ال�سعودية  اجلامعية  ال�سحف  بني  من 

والنت�سار واخلدمات.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

العالم من حولنا

»أبل« تحتفل
بعيدها األربعين..

وما زالت شابة!
حت��ت��ف��ل ���س��رك��ة »اأب������ل« ه����ذا ال���ع���ام بعيد 
ط��ّور   1976 ع��ام  ففي  الأرب���ع���ني.  م��ي��الده��ا 
»اأبل«  ا�سم  يحمل  جهاز  اأول  وزنياك«  »�ستيف 
»�ستيف  زميله  ق��ام  بينما  اأع���اله(  )ال�سورة 
وبيعه  اجلهاز  ت�سويق  فكرة  بتطوير  جوبز« 
جت���اري���ا. ح��ي��ث مت ذل���ك يف ال��ع��ام ال��ت��ايل، 
جت��اري.  ب�سكل  اجل��ه��از  تطوير  بعد   ،1977
حيث  اليوم  حتى  »اأب���ل«  مغامرة  وا�ستمرت 
وج��والت  كمبيوترات  من  اأجهزتها،  ح��ازت 
وغريها على اإعجاب ماليني امل�ستخدمني حول 
الإق��دام  وروح  الأول��ى  الفكرة  اإنها  العامل.. 
واملثابرة، امل�سحوبة بالعلم واملعرفة، ما ي�سنع 

الفرق يف حياة الب�سر!!
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