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أسبوعية جامعة الملك خالد

الرأي الجامعي
جيوش »تويتر«

بين حكمة الجمهور
وسلوك القطيع..

مقال للدكتور سالم العلياني

إعالم
مع تصاعد استخدام

مواقع االنترنت نستعرض
بعض التطبيقات المهمة

التي يحتاج إليها الصحفيون  

قصة خبرية
رغم دراسته بكلية الطب

فالطالب عبدالرحمن قطومة
سعى إلى تحقيق نجاحات أخرى

في مجاالت اإلعالم والتطوع 

قضية
الهدوء وصفاء الذهن..

طالب يناقشون
أهم مقومات

المذاكرة الناجحة..
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30 ورقة تثري
يوم البحث الطبي األول

نيابة عن مدير اجلامعة، رعى وكيل 
ال��ت��خ�����س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة، الأ����س���ت���اذ 
اآل ج��ل��ب��ان، م���ؤمت��ر  ال���دك���ت����ر خ��ال��د 
لطالب  الأول«  الطبي  البحث  »ي����م 
وطالبات كلية الطب باجلامعة، حيث 

مت تقدمي اأكرث من 30 بحثا.
ك��ل��م��ت��ه:  يف  ج���ل���ب���ان  اآل  وق�������ال 
ولعل  يكفي،  ما  الأب��ح��اث  من  »لدينا 
م��ا ���س��اه��دن��اه ه���ذا ال��ي���م ���س���اء ع��ددا 
ن����ع���ي���ة، دل���ي���ل ع���ل���ى ذل������ك، ف��ف��ي  اأو 
تلم�ٌس  الطالب  قدمها  التي  البح�ث 
لحتياجات املجتمع، مما جعل البحث 
اإلى  م�سريا  ���س���ره«،  اأبهى  يف  العلمي 
الأ�سا�سية  العل�م  غّطت  الأب��ح��اث  اأن 

جلبان  اآل  و�سدد  ال�سريرية.  والعل�م 
املجال  يف  العلمي  البحث  اأهمية  على 
واملعايري  بالق�اعد  واللتزام  الطبي، 
امل���ط���ل����ب���ة م����ن اأج������ل ال��������س����ل اإيل 

منظ�مة طبية و�سحية ناجحة.
م��ن ج��ان��ب��ه، و���س��ف ع��م��ي��د كلية 
ال���ط���ب، ال��دك��ت���ر ���س��ل��ي��م��ان احل��م��ي��د، 
اأي����ام كلية  ب��ي���م بهيج م��ن  امل��ن��ا���س��ب��ة، 
بتد�سني  �سعادته  ع��ن  معربا  ال��ط��ب، 

الفعالية.
امل���ؤمت��ر، تتخل�س  اأن فكرة  واأك��د 
يف اإ����س���ه���ام ال���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات يف 
وتعلم  اأغ����اره،  و�سرب  العلمي  البحث 
اأ���س���ل��ه وك��ت��اب��ت��ه وت��ق��دمي��ه ون�����س��ره، 

ا�ست�سعارا  ي��اأت��ي  ذل��ك  اأن  اإل��ى  م�سريا 
ووعيا مبكرا باأهمية هذا اجلزء املهم 
الفرد  على  واأث���ره  الطالب  حياة  من 

واملجتمع.
م���دي���ر  اأن  احل���م���ي���د  واأو�������س������ح 
اجل���ام���ع���ة الأ�����س����ت����اذ ال����دك����ت�����ر ع��ب��د 
ال����رح����م����ن ال������������داود، ي����دع����م ب���ح����ث 
الطالب والطالبات، حتى يت�سنى لهم 
امل�ساركة يف امل�ؤمترات العاملية، م�جها 
���س��ك��ره ل��ل��م�����س��ارك��ني يف ي�����م ال��ب��ح��ث 
الطبي الأول، وجلميع القائمني على 
امل�ؤمتر، مبينا اأن اللقاء يرثي اجلانب 

الفكري لدى الدار�سني والدار�سات.
ب�����������دوره، ب�����ن رائ��������د ال���ن�������ش���اط 

القحطاين  �سالح  الدكت�ر  الطالبي 
اإح�����س��ا���س  م����ن  الأب�����ح�����اث ج������اءت  اأن 
ب�سكل  الطبي  البحث  باأهمية  الطلبة 
خا�س، وا�ست�سعارهم للم�س�ؤولية جتاه 
وط��ن��ه��م، لف��ت��ا اإل����ى اأن ه���ذه ال��ف��ك��رة 
ن��ادي الطب والإب���داع بهدف  طرحها 
والطالبات  للطالب  الفر�سة  اإعطاء 

ون�سر ثقافة البحث.
اأن امل����ؤمت���ر ���س��ه��د ت��ق��دمي  وب���ني 
اللجنة  اأج��ازت��ه��ا  بحثا   30 م��ن  اأك���رث 
ُقدمت  اأب��ح��اث  �ستة  ب���اق��ع  العلمية، 
على  الباقي  عر�س  مت  بينما  �سفهيا، 

�سكل مل�سقات علمية.
سعيد العمري

   مواهب من الجامعة

الناجي: المثابرة مفتاح النجاح
و »المستحيل« مجرد أوهام

والنجاح،  ال�سم�د  بنظرية تربط بني  الناجي،  الر�سم، عالء  امل�ه�ب يف فن  الهند�سة،  بكلية  الطالب  يتم�سك 
ال�سع�بات، وتطم�س  �سبح  تهزم  بالنف�س، ع�امل  والثقة  ال�سخ�سية  بالقدرات  ثم  باهلل  الإمي��ان  باأن  معتقدا 
مفردة »م�ستحيل« من قام��س الجتهاد، م�ؤكدا اأنه ل ي�ؤمن ب�ج�دها اأ�سال. ويف حديث اإلى »اآفاق«، 
الأول  املركز  على  ح�سلت  التي  وهي  اأعماله،  اأه��م  مقدمة  يف  »النتظار«  ل�حة  الناجي،  و�سع 
جمعت  وحزين  ه��ادئ  ب��ساح  اأت��ت  الزيتية  ل�حته  اأن  كا�سفا  باجلامعة،  الثقايف  الأوملبياد  يف 
للم�ساركة  متطلعا  الأم��ل،  ليعطي  مت�ازن  ب�سكل  الأحمر  دخ���ل  ثم  ومن  الرماديات،  بني 
بداأ   « ق��ال:  بداية م�هبته،  �س�ؤال عن  وردا على  والعامل.  واململكة  املنطقة  على م�ست�ى 
منذ طف�لتي، حيث  كنت اأ�سارك يف العديد من املعار�س وامل�سابقات الب�سيطة يف تلك 
املرحلة، ولكن البداية احلقيقية وو�س�يل اإلى مراحل متط�رة يف الر�سم والت�س�ير 

الت�سكيلي كانت يف اجلامعة. )تفا�سيل �س 14(
خالد العمري

عالء الناجي

إنفوغرافيك »آفاق«

أرقام عن القرآن الكريم
عدد الكلمات: 77439

عدد الحروف حسب كتابتها: 323071
لفظ الجاللة )اهلل(: 2707

لفظ الرسل: 368
لفظ المالئكة: 88
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الداود يشارك مديري الجامعات
في »تهيئة الطالب«

التخ�س�سات،  اخ��ت��ي��ار  يف  وم�����س��اع��دت��ه��م 
لف��ت��ا اإل����ى وج�����د حت���دي���ات ع���دة تتمثل 

بعمليات الت�سغيل والإدارة.
اأن هناك العديد  وا�ستدرك العي�سى 
ا�ستثمارها، من  التي ينبغي  الفر�س  من 

خالل ت��سيات ال�ر�سة. 
امل�سرف على مركز  قال  من جانبه، 
اإعداد القادة الأكادمييني، الدكت�ر خالد 
ال�سلطان، اإن هذه الفعالية تاأتي يف العام 
ال�����س��اب��ع ل��ت��اأ���س��ي�����س امل���رك���ز ال����ذي اأ���س��رف 
ع��ل��ى ت��دري��ب اأك���رث م��ن اأرب��ع��ة اآلف من 
الذك�ر والإن��اث يف جمالت  الأكادمييني 
غ��ّط��ت  دورات  يف  الأك���ادمي���ي���ة،  ال���ق���ي���ادة 

يحيى التيهاني 

الدكت�ر  الأ�ستاذ  اجلامعة،  مدير  �سارك 
العمل  ال������داود، يف ور���س��ة  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال�سع�دية،  اجل��ام��ع��ات  مل��دي��ري  ال�سابعة، 
ال���ت���ي ت���ن���اول���ت حم������ر ت��ه��ي��ئ��ة ال��ط��ال��ب 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اجل���ام���ع���ي، واف��ت��ت��ح��ه��ا وزي����ر 

التعليم الدكت�ر اأحمد العي�سى. 
رح��ب  الف��ت��ت��اح��ي��ة،  كلمته  وخ����الل 
واملحليني  الدوليني  باملتحدثني  العي�سى 
اأهمية  م����ؤك���دا  ال���ر���س��ة،  وامل�����س��ارك��ني يف 
ال�س�ء  م�سلطا  ال�سن�ية،  الفعالية  ه��ذه 
م���ه���ارات الطلبة  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى دوره�����ا يف 

م��ع��ظ��م م����دن امل��م��ل��ك��ة م���ن خ����الل ور����س 
اجلامعات  من  ع��ددا  اأن  م��سحا  العمل، 
ت�اجه حتدي عدم تهيئة الطلبة للتعليم 

اجلامعي.
على ال�سعيد ذاته، اأ�سار وكيل وزارة 
ال��دك��ت���ر  التعليمية،  ل��ل�����س���ؤون  التعليم 
حم��م��د ال��ع���ه��ل��ي، اإل����ى اأن ال��ف��ج���ة بني 
مرحلتي التعليم العام واجلامعي طبيعية 
وم�ج�دة يف جميع دول العامل، ويختلف 
م�ست�اها بني دول��ة واأخ��رى وب��ني طالب 
اأن حماور ال�ر�سة تفيد  اإلى  واآخر، لفتا 
تقدمي  واجل��ام��ع��ات يف  ال����زارة  م�س�ؤويل 
الطالب  ي�اجهها  التي  للتحديات  حل�ل 

يف عملية النتقال بني مرحلتي التعليم، 
مما يجعلها اأكرث �سال�سة واأقل كلفة .

ونّبه الع�هلي اإلى اأن ال�زارة �سرعت 
م��ن��ذ ن��ح��� ت�����س��ع��ة اأع�������ام يف ع��ق��د ور����س 
على  اجلانب  ه��ذا  تناولت  متعددة،  عمل 

م�ست�ى وكالء اجلامعات والعمداء.
وك�������ان�������ت ال�������ر�������س������ة الأخ�������������رية، 
املتحدة  ال���لي��ات  جتربتي  ا�ستعر�ست 
الأمريكية، واململكة العربية ال�سع�دية، 
مبا يحقق رفع م�ست�ى تهيئة الطالب 
يف  ل�سيما  اجل��ام��ع��ي،  التعليم  مل�ست�ى 
ظل قرار دمج التعليم العام والعايل يف 

وزارة واحدة. 

إنجاز علمي 
للجامعة يكشف 
أيونات المعادن 
الثقيلة والسامة

يحيى التيهاني

متكن فريق بحثي من مركز بح�ث عل�م امل�اد املتقدمة  باجلامعة، 
بقيادة عميد البحث العلمي، مدير املركز الأ�ستاذ الدكت�ر عبداهلل 
اإل��ى  ي�����س��اف  ج��دي��د  علمي  اإجن����از  حتقيق  م��ن  ال�سهيمي،  غ����دران 

ال�سجل امل�سرق للجامعة  يف جمال البحث العلمي.
جديد  كيميائي  مل��رك��ب  م�ستقات  حت�سري  يف  ال��ف��ري��ق  وجن��ح 
وال�سامة  الثقيلة  امل��ع��ادن  اأي����ن���ات  ع��ن  الك�سف  ب���ا���س��ط��ت��ه  مي��ك��ن 

كالزئبق وغريه.
وقدم امل�سروع البحثي حتت عن�ان« م�ستقات الك�ينازولين�ن: 
 Solvatochromism و  الأق��ط��اب،  ثنائي  ال��ع��زم  لتحديد  من���ذج 

وا�ست�سعار اأي�نات املعادن«.
��ر م�����س��ت��ق��ات ال���ك����ي���ن���ازول���ي���ن����ن ث��ن��ائ��ي  وك�����ان ال���ف���ري���ق ح�����سّ
الطيفية  ال��سائل  با�ستخدام  املركبات  ت��سيف  ومت  الهيدروجني، 
مثل الرنني الن�وي املغناطي�سي والأ�سعة حتت احلمراء، والأ�سعة 
اخل�سائ�س  درا���س��ة  على  ال��ف��ري��ق  عمل  ك��ذل��ك  البنف�سجية.  ف���ق 
ال��ط��ي��ف��ي��ة ل��ه��ذه امل��رك��ب��ات وان��ت��ق��ال ال�����س��ح��ن��ات داخ����ل اجل��زئ��ي��ات 

با�ستخدام طيف النبعاث والمت�سا�س. 
تغريات مهمة  اأظ��ه��رت  قد  املركبات  ه��ذه  اأن  الفريق  ولح��ظ 
يف خ�سائ�سها ال�س�ئية اعتمادا على قطبية املذيب، ومت ذلك من 
Bathochromic والختالف  ال�  النبعاث  خالل مالحظة حزمة 
يف ازاحة Stokes عند تغيري قطبية املذيب، وهذا يف�سر القطبية 

العالية لهذه امل�ستقات يف احلالة املثارة.
املح�سرة  امل�ستقات  ت��اأث��ري  درا���س��ة  على  ال��ف��ري��ق  عمل  ك��ذل��ك 
الفل�رو�سينية  القيا�سات  با�ستخدام  املعادن  اأي���ن��ات  من  ع��دد  على 
ن�ع من  كيمائية  وانتقائية  ح�سا�سية  واأظهرت  الثابتة.  احلالة  يف 

.Hg 2 + جتاه اأي�ن الزئبق on-off type fluorescent
على  امل��ذي��ب  وق���درة  القطبية  اأن  البحث  ف��ري��ق  وا�ستنتج 
اأو  ان��ب��ع��اث  ال��ب��ارز يف  الأث����ر  ل��ه��ا  ت��ك���ي��ن رواب����ط هيدروجينية 
عن  الك�سف  يف  مهما  دورا  ي����ؤدي  ث��م  وم��ن  الطيف،  امت�سا�س 

اي�نات املعادن الثقيلة.
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• أسبوعية جامعة
الملك خالد

• الصحيفة الجامعية
االكثر انتشارا: 45 الف 

نسخة اسبوعيا
• أول صحيفة جامعية

تطبع بنظام الويب
• توزع في كافة مناطق 

المملكة وخارجها
• توزع كل اسبوع

داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

للمجتمعات،  العامة  احلياة  يف  اأ�سا�سيا  �سريكا  يعد  الإع���الم  اأن  يف  �سك  ل 
ومن دون الإعالم ل ميكن اأن نتخيل كيف �ستك�ن املجتمعات ويك�ن العامل. 
و�سراكة الإعالم هي �سراكة تنم�ية مع خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع والدولة. 
 وبحكم التخ�س�س، اأ�ستذكر مع زمالئي يف حقل الإعالم والت�سال اأن 
نظريات التنمية كانت ت�سع الإعالم حمركا اأ�سا�سيا من حمركات التنمية 

يف املجتمعات، وبخا�سة املجتمعات النامية.
ونحن يف اململكة ب�سفتنا جمتمعا ناميا، لحظنا خالل العق�د املا�سية، 
ت�ع�يا  دورا  اأّدى  اإذ  ال�طنية،  التنمية  م�سروعات  يف  لالإعالم  رياديا  دورا 
تدرك  التي  الإع��الم  مل�ؤ�س�سات  وه��ذا يح�سب  امل��ج��الت،  تثقيفيا يف خمتلف 

اأهمية دورها وحي�ية تفاعلها مع امل�سروعات ال�طنية.
واإعالم املناطق ه� جزء ل يتجزاأ من اإعالم ال�طن ب�سكل عام، ولهذا 
حر�سنا يف جامعة امللك خالد على اأن نك�ن �سركاء مع الإعالم، مبا�سرة مع 
املنطقة، وحر�ست �سخ�سيا  اأو مع ممثليها يف  امل�ؤ�س�سات الإعالمية  مراكز 
ووجهت زمالئي يف خمتلف وكالت وعمادات واإدارات اجلامعة باأن يحر�س�ا 
على تقدمي كل املعل�مات التي تهم من�س�بي اجلامعة وجمتمع املنطقة اأو 
حتى تهم اململكة ب�سكل عام من اأخبار ودرا�سات ونتائج بحثية وور�س عمل 
وم�ؤمترات، وغري ذلك من فعاليات واأن�سطة جامعية، اإلى املركز الإعالمي 

ومنه اإلى و�سائل الإعالم.
ال�سحف  مبندوبي  فيها  األتقي  التي  العديدة  ال��ل��ق��اءات  خ��الل  وم��ن 
اأن مطلب  على  دائما  اأرك��ز  الإلكرتونية،  وال�سحافة  والتلفزي�ن  والإذاع��ة 
اجلامعة مع الإعالم لي�س مدح اأ�سخا�سها اأو اإطراء اجلامعة مبا لي�س بها، 
ي��دور يف اجلامعة واقعا حقيقيا  الإع��الم ما  اأن يعك�س  اأري��ده ه�  ولكن ما 
ولي�س مبالغة يف اأي جانب من اجل�انب.  وهذا ما مل�سناه -وهلل احلمد- من 

خمتلف و�سائل الإعالم يف الإجمال مع ن�ساطات وبرامج اجلامعة.
التجهيزات  متكامل  اإعالمي  مركز  تاأ�سي�س  ال��ى  اجلامعة  �سعت  كما 
ي��ق��دم خ��دم��ات��ه اإل����ى الإع���الم���ي���ني وي��ت���ا���س��ل م��ع��ه��م ع���ن ط��ري��ق ال��ن��اط��ق 
اجلامعة  اإليه عن  يحتاج�ن  �ساعة مبا   24 م��دار  على  للجامعة  الإعالمي 
وفعالياتها من اأخبار وت�سريحات ومقابالت و�س�ر ولقطات فيدي� عن كل 
ما يدور فيها ، وهذا ي�سب بال �سك يف حر�س اجلامعة على اأن يك�ن الإعالم 

�سريكا للجامعة واجلامعة هي اأي�سا �سريك لالإعالم.

رؤية

الشراكة مع اإلعالم

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

البرامج 
المشتركة 
تفضح بشاعة 
التطرف

 وت��ن��اول��ت ال���ن���دوة يف حم���ره��ا 
التعريف  الفيفي،  الذي قدمه  الأول 
مب��ف��ه���م ال��غ��ل��� وال��ت��ط��رف واأن����اع���ه 
املح�ر  تطرق  بينما  �سفاته،   واأب���رز 
ال���ث���اين ال����ذي األ���ق���اه ال���دك���ت����ر علي 
بابكر يا�سني، اإلى ال��سطية اجلامعة 

يف اأ�س�ل ال�سريعة وفروعها.
 ويف املح�ر الثالث، ركز الدكت�ر 
�سالح بن اأحمد اجلماعي، على  دور 
الغل�.  م�اجهة  يف  الإ�سالمي  الفكر 

عدنان األلمعي 

يحيى  الدكت�ر  العام،  املن�سق  برعاية 
ال�������س���رح���ان، ن���ظ���م ن������ادي ال���ربام���ج 
امل�������س���رتك���ة ب���امل���ح���ال���ة، ن�������دوة ح����ل 
»التطرف والغل� با�سم الدين واآثاره 
ال�سلبية على ال�سباب امل�سلم«، واأدارها 
ع�س� هيئة التدري�س بق�سم ال�سريعة 
واللغة العربية يف املحافظة، الدكت�ر 

علي بن يحيى الفيفي.

عبداهلل  بن  فهد  الدكت�ر  تناول  كما 
ه���اج���ر يف امل����ح�����ر ال�����راب�����ع، احل������ار 
الفقهي ودوره يف مكافحة النحراف 

الفكري.
 ، امل��ح���ر اخلام�س والأخ���ري  ويف 
بنّي الدكت�ر حممد امللحاين خط�رة 

الفكر التكفريي واأثره يف ال�سباب.
وخ��ل�����س��ت ال���ن���دوة اإل����ى ���س��رورة 
دين  ل  التطرف  ب��اأن  ال�سباب  ت�عية 
له واأنه اأخطر وباء اأ�سر بالأمة، واأن 

من ال�سروري الت�سدي له والت�عية 
تقع  حتى ل  منه  امل�ستمرة  الذهنية 
فئة ال�سباب فري�سة لالأفكار ال�سالة 
وال���ه���دام���ة، واأن�����ه لب���د م���ن تر�سيخ 
مفه�م احل�ار و�سل�كياته يف جمتمع 
حلياتهم  اأ���س��ل���ًب��ا  لي�سبح  ال�����س��ب��اب 
وم���ن���ه���ج���اً ل��ت��ع��ام��ل��ه��م، واأن ال����ع����ل����م 
وف����ق امل��ن��ه��ج ال�����س��ح��ي��ح ال�����س��ل��ي��م ه� 
ال�سر  دع��اة  به  يحارب  ال��ذي  ال�سالح 

وال�سالل. 

مجلس الجامعة يمنح التفرغ
لعدد من األساتذة

دكت�ر  مل�سار  المتياز  لفرتة  املقرتح 
وترقية  ال�����س��ي��دل��ة،  بكلية  ���س��ي��ديل 
ع����دد م���ن م���ظ��ف��ي امل���رات���ب ال��ع��ل��ي��ا 
باجلامعة، اإ�سافة اإلى اإقرار الأعداد 
الدبل�م  ب��ربام��ج  للقب�ل  امل��ق��رتح��ة 
وال���ب���ك���ال����ري��������س ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي 

1437-1438ه�.
اجلامعة،  وكيل  �سبق،  ما  واأك��د 

سعيد العمري

وافق جمل�س اجلامعة خالل جل�سته 
لعدد  العلمي  التفرغ  على  الثالثة، 
م���ن اأع�������س���اء ال���ت���دري�������س، ومت��دي��د 
ك��ل��ي��ة  م����ن  مل����در�����س  ت���دري���ب���ي���ة  دورة 
ال��ع��ل��م��ي لع�س�  ال��ط��ب، والت�����س��ال 
اآخر  من كلية العل�م، واأي�سا تعديل 

اأم�����ني امل��ج��ل�����س، الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت���ر 
م����رع����ي ب�����ن ح�������س���ني ال���ق���ح���ط���اين، 
اأن  اآف������اق«  اإل�����ى »  م��ب��ي��ن��ا يف ح���دي���ث 
من  ع���ددا  اأي�سا  ا�ستعر�س  املجل�س 
امل��س�عات واتخذ حيالها القرارات 

املنا�سبة.
وك���ان م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
الداود تراأ�س  الدكت�ر عبد الرحمن 

املجل�س،  رئي�س  ع��ن  نيابة  اجلل�سة، 
وزير التعليم، وذلك  بح�س�ر الأمني 
العام ملجل�س التعليم العايل الدكت�ر 
حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��ال��ح، 
الكليات،  وعمداء  اجلامعة،  ووك��الء 
وال����ع����م����ادات امل�������س���ان���دة ك���م���ا ح�����س��ر 
الجتماع من خالل ال�سبكة عميدات 

كليات البنات ع�س�ات املجل�س.
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ونظم املعل�مات، والتحديات التي ت�اجه 
تدري�س كال امل�سارين.  

واأو�سى امللتقى باأهمية عقده ب�سفة 
دورية كل عام، اإ�سافة اإلى  تفعيل و�سائل 
الر�س�م  ا�ستخدام  مثل  جديدة  تدري�س 
املبتكرة  النقالة  والتطبيقات  البيانية 
»اإن�ستغرام«،  وت�سجيع  »وات�ساآب« و  مثل 
الأخ��رى يف اجلامعة  وال��ربام��ج  الأق�سام 
ل���ع���ق���د م���ل���ت���ق���ي���ات مم����اث����ل����ة، م����ع دع�����ة 
متخ�س�سني من جامعات �سع�دية اأخرى 
املقبلة،  امللتقيات  يف  وامل�ساركة  للح�س�ر 
ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى حت��ف��ي��ز اأع�������س���اء هيئة 

ريم العسيري

خرج امللتقى العلمي الأول لكليات  العل�م  
والآداب الذي نظمته كلية العل�م والآداب 
ت��سية  ب�����11  اأخ�����ريا،  م�سيط  بخمي�س 
وباحثة  باحثا   66 م�ساركة  �سهد  اأن  بعد 
اجلامعة، اإ�سافة  كليات  م��ن  كلية  و17 
اإل������ى 40 م�������س���ارك���ة مت��ث��ل��ت مب��ل�����س��ق��ات 
ع��ل��م��ي��ة، ك��م��ا ت���ن���اول م��������س����ع���ات ع��دة 
املناهج،  كالجتاهات احلديثة يف تط�ير 
وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات اجل��دي��دة يف تدري�س 
الآيل  اللغة الإجنليزية، وعل�م احلا�سب 

التدري�س والطالب على امل�ساركة الفعالة 
يف املحافل العلمية املختلفة.

ك���م���ا اأو������س�����ى  ب���ت���ع���زي���ز ال��ت��ن�����س��ي��ق 
والربامج  الأق�سام  جميع  بني  والتعاون 
يف اجل���ام���ع���ة؛ ب��ه��دف اإج������راء ال��ب��ح���ث 
الإبداعية، وال�ستفادة من نتائج الأبحاث 
يف ت��ط���ي��ر امل��ن��اه��ج ال���درا����س���ي���ة، وع��ق��د 
الإجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة  فاعلة  عمل  ور����س 
م���ه���ارات  ل��ت��ح�����س��ني  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات 
الت�����س��ال ال�����س��ف���ي وال��ك��ت��اب��ي لأع�����س��اء 
م��ن جميع  وال��ط��الب  ال��ت��دري�����س،  هيئة 
ور�س  عقد  مع  والتخ�س�سات،  الكليات، 

منهجية  ح����ل  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات  ع��م��ل 
ال��ب��ح��ث ال��ف��ع��ال يف ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، 
ال�سلة  ذات  وامل��ج��الت  احلا�سب،  وع��ل���م 
لتح�سني املهارات البحثية لأع�ساء هيئة 
الت��سية  وكذلك  وال��ط��الب.  التدري�س 
للبح�ث  الأ�سا�سية  الربجميات  بتاأمني 
 iThenticate ب����رن����اجم����ي  م����ث����ل 
ج����دة  ع��ل��ى  و Gramerly للحفاظ 
التعلم  وت��ع��زي��ز  اجل��ام��ع��ة،  ال��ب��ح���ث يف 
الإل�����������ك�����������رتوين، وحت�������دي�������ث امل����ع����ام����ل 
الإل����ك����رتون����ي����ة ك���م���ا ون�����ع����ا يف ج��م��ي��ع 

الكليات.

تدريب 289 من عضوات التدريس11 توصية في ختام ملتقى العلوم واآلداب
ساره القحطاني

نفذت عمادة التط�ير الأكادميي واجل�دة، برناجما تدريبيا �سمل 13 دورة 
الن�سائية  القاعة  امل�اقع باجلامعة، مثل  مبا�سرة مت تقدميها يف عدد من 
بكلية طب الأ�سنان، وكليتي الآداب والإدارة والقت�ساد املنزيل للبنات باأبها 
والعل�م والآداب باأحد رفيدة، بالإ�سافة اإلى تقدمي خم�س دورات تدريبية 
جميعها  ا�ستهدفت  الإل���ك���رتوين،  التعلم  ع��م��ادة  م��ع  بامل�ساركة   Online
تط�ير املهارات املهنية لديهن، ومت خاللها تدريب 289 من ع�س�ات هيئة 

التدري�س باجلامعة.
و�سمل الربنامج التدريبي جمالت عدة لتنمية قدرات ومهارات ع�س�ات 
هيئة التدري�س والهيئة املعاونة، مثل: جمال اجل�دة والعتماد، وجمال تنمية 
وجم��ال  احل��دي��ث��ة،  التدري�س  ط��رق  ا�سرتاتيجيات  وجم���ال  الب�سرية،  امل�����ارد 

تكن�ل�جيا املعل�مات وتقنيات احلا�سب الآيل والتعلم اللكرتوين.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د عميد ال��ت��ط���ي��ر الأك���ادمي���ي واجل������دة، ال��دك��ت���ر م��رزن 
اجلامعة  مدير  م��ن  ت�جيه  اإط���ار  يف  اأت��ي  التدريبي  الربنامج  اأن  ال�سهراين، 
اجلامعة  وكيل  من  م�ستمرة  ومتابعة  ال���داود  عبدالرحمن  الدكت�ر  الأ�ستاذ 
اأن عمادة التط�ير تعمل  اأحمد اجلبيلي، م��سحا  للتط�ير واجل�دة الدكت�ر 
هيئة  وع�س�ات  اأع�ساء  مهارات  وتط�ير  لتنمية  التدريب  عملية  تفعيل  على 

التدري�س باجلامعة.

برنامج تثقيفي وترفيهي
لألطفال األيتام

هبة غمري
حتت رعاية وكالة �س�ؤون الطالبات، ويف اإطار خدمة املجتمع، نظمت الأ�ستاذة 
امل�����س��اع��دة يف ال��ت��غ��ذي��ة ال��ع��الج��ي��ة، ال��دك��ت���رة ه��ب��ة غ��م��ري، ب��رن��اجم��ا تثقيفيا 
وترفيهيا لالأطفال الأيتام، يف ع�سري م�ل، مبنا�سبة ي�م اليتيم العربي، حتت 

�سعار »فرحتنا معهم لرن�سم ب�سمتهم«.
املنزيل،  القت�ساد  بق�سم  الرابع  امل�ست�ى  طالبات  الربنامج،  يف  و�سارك 
الجتماعية  الرتبية  ودار  الن�سائية،  اجلن�ب  جمعية  من:  كل  اأيتام  وح�سره 
للبنني باأبها ق�سم الأ�سبال. وهدف اإلى ن�سر ال�عي الغذائي بني فئات املجتمع 
مثل:  ال��ف��ق��رات،  م��ن  العديد  �سمل  كما  ل��الأط��ف��ال،  ال�سليمة  التغذية  باأهمية 

م�سابقات الأطفال الأيتام، وعرو�س اأطفال الفرقة ال�ستعرا�سية.

برنامج عن حماة الوطن
سماح سعفان

تناول  ال�طن«  ن�ساطا  بعن�ان »حماة  اأملع،  والآداب برجال  العل�م  كليتا  اأقامت 
ف�سل رجال ال�طن وحتيتهم،  من خالل كلمات ومط�يات عن الأمن الفكري.  
هيئة  واأع�����ش��اء  عبداجلليل،  يو�شف  علي  اأم  الكلية  عميدة  الن�شاط  وح�شر 

التدري�س والطالبات . 

شؤون الطالبات تكرم المتفوقات
فاطمه ال محي

اأقامت وكالة عمادة �س�ؤون الطالب للطالبات، ممثلة مبركز الت�جيه والإر�ساد، 
حفل تكرمي الطالبات املتف�قات للعام اجلامعي 1436-1435.

ال��ك��رمي، جاءت  ال��ق��راآن  وب��ت��الوة عطرة من  امللكي  بال�سالم  وب��داأ احلفل 
ملحه،  اب���  خل�د  ال��دك��ت���رة  الأ���س��ت��اذة  اجلامعة،  وكيل  م�ساعدة  كلمة   بعدها 
�س�ؤون  اأب� ملحة، ووكيلة عمادة  املتف�قات.  عقب ذلك، كرمت  تلتها كلمة  ثم 
من�س�ر،   كاملة  وال��دك��ت���رة  ال��ق��ا���س��ي،  ح��ن��ان  ال��دك��ت���رة  للطالبات،   ال��ط��الب 

الطالبات املتف�قات، وذلك قبل اأن تتلقى راعية احلفل تكرميها.

طالبات اإلنجليزية
يزرن دعوة الجاليات

شريفه مسلط
اإلى  زي��ارة  الآداب،  بكلية  الإجنليزية،  اللغة  بق�سم  الثقافات  ملتقى  نادي  نظم 

م�سروع الدع�ة الإلكرتونية، مبكتب الدع�ة وت�عية اجلاليات.
والرتب�ي  والجتماعي  الإ�سالمي  ال�عي  ن�سر  على  حر�سا  ذلك   وياأتي 
بني الكلية واأفراد املجتمع بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة،و رغبة يف تهيئة 
طالبة اللغات لت�سخري علمها ولغاتها التي اكت�سبتها يف الكلية خلدمة الدين 
وال�طن و تاأ�سيل اله�ية الدينية واإحياء روح العتزاز بالعقيدة ون�سر تعاليم 
املغل�طة  املفاهيم  الإ�سالم وت�سحيح  اإلى  امل�سلمني  الق�مي ودع�ة غري  الدين 
عن ديننا ووطننا.  اإلى ذلك، احتفل نادي الأمل بق�سم اللغة الإجنليزية بكلية 
هيئة  اع�ساء  من  جمم�عة  ح�سرها  بفعالية  للمراأة،  العاملي  بالي�م  الآداب، 

التدري�س والطالبات.

تدشين حملة 
»كفى«

عدنان األلمعي 

د����س���ن ن�����ادي ال���ط���ب والإب���������داع حملة 
»ك���ف���ى« ال���ت���ي ت���ه���دف اإل�����ى احل����د من 
ال�فيات يف احل���ادث امل��روري��ة، وزي��ادة 
الأول��ي��ة.  بالإ�سعافات  ال�سامل  ال���ع��ي 
من  ث��ان���ي��ه   11 ال��ربن��ام��ج  وا�ست�ساف 

اأبها وخمي�س م�سيط.
اأما �سي�ف احلملة فهم كل من: 
الحمر  الهالل  بهيئة  التدريب  مدير 
وممثل  امل�سايخ،  يحيى  باأبها  ال�سع�دي 
املقدم  ع�سري  مبنطقة  امل��رور  مديرية 

اإبراهيم ال�سهراين .
الإ�سعافات  يف  دورة  امل�سايخ  وق��دم 
الأولية، ثم عقب ذلك كانت حما�سرة 
ت�ع�ية عن ح���ادث امل��رور من تقدمي 

املقدم ابراهيم ال�سهراين.
بعدها قدم طبيب المتياز ح�سن 
اأخ��رى  حما�سرة  عقران  عبدالرحمن 
والتخ�س�سات  اجلامعية،  احل��ي��اة  ع��ن 

ال�سحية و كلية الطب ب�سكل خا�س.
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نظمت كلية العل�م الإن�سانية، بالتعاون 
املعل�مات،  لتقنية  العامة  الإدارة  م��ع 
للتعريف  ور���س��ة عمل  امل��ا���س��ي،  الأح���د 
ب����ا�����س����ت����خ����دام����ات ن����ظ����ام امل����را�����س����الت 
الإل����ك����رتون����ي����ة، ع����رب ب���ري���د اجل��ام��ع��ة 

الر�سمي، ا�ستمرت ي�مني.
وتناولت ال�ر�سة حماور منها: دور 

الربيد الإلكرتوين يف الت�سهيل و�سرعة 
الت�ا�سل ومتابعة املعامالت واإجراءات 
العمل  داخ��ل منظ�مة  الإداري���ة  العمل 
الإداري والعلمي للكلية، و�سهدت اإن�ساء 
املختلفة  لالأق�سام  بريدية  جمم�عات 
بالكلية، بح�سب الهيكلة الإدارية للكلية 

لت�سهيل عملية الت�ا�سل الإلكرتوين.

وتاأتي هذه اخلط�ة �سمن مبادرات 
ال����ر����س���ة  وه�����ي  ورق«،  ب����ال  »ج���ام���ع���ة 
التدريبية الأولى يف م��س�عها، وي�ؤمل 
اأن ت��ك���ن ف��احت��ة ل��ل��ع��دي��د م��ن ال���ر���س 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�ستقبلية،  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
اجلهات ذات العالقة، خلدمة من�س�بي 

اجلامعة كافة يف املجال التقني.

لآلية  عمليا  تطبيقا  �سملت  كما 
الذكية  الأج��ه��زة  على  اخل��دم��ة  تفعيل 
ل���ل���م���ت���درب���ني وت���ف���ع���ي���ل امل���ج���م����ع���ات 
الر�سمي  الرتا�سل  خلدمة  والأع�����س��اء 
ل��ل��م��ج��م���ع��ة ���س��م��ن م����ق���ع اجل��ام��ع��ة 
وا�ستخدام الربيد الإلكرتوين الر�سمي 
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ورشة للتعريف باستخدامات
بريد الجامعة اإللكتروني

طالبات مخترعات 
يستعرضن تجاربهن

 ريم العسيري

البحث  و  مع  البتكار  جتاربهن  ع��ن  خم��رتع��ات  طالبات  اأرب���ع   حتدثت 
الإب����داع«  م��ع  برنامج  »جتربتي  خ��الل  م��ن  وذل���ك  الإب�����داع  ،  و  العلمي 
الذي  نظمه مركز امل�هبة والإبداع، باملركز اجلامعي  لدرا�سة الطالبات.

منذ  عن م�سريتها  ال�����س��ه��راين  رف��ع��ة  امل��ب��ت��ك��رة  وحتدثت  الطالبة 
البتدائية وحتى اجلامعة، م�سرية اإلى اأنها وجدت نف�سها �سغ�فة بالبحث 
العلمي و البتكار و الإلقاء، م�ؤكدة ح�س�لها على ج�ائز يف هذه املجالت، 

مثل: جائزة اأبها للتف�ق و النب�غ العلمي.
كما ح�سل ابتكارها على املركز الثاين يف م�سابقة » فكرتي«، و�سجلت 
الإلقاء   يف  الأول  املركز  نيلها  اإل��ى  اإ�سافة  اخ��رتاع،  براءتي  اجلامعة  لها 
يف  الأول  وامل��رك��ز  اخلام�س،  العلمي  امل���ؤمت��ر  يف  التناف�سي  اللقاء  �سمن 

اخلدمة املجتمعية، و غريها من املراكز و اجل�ائز .
من جانبها، حتدثت الطالبة يف امل�ست�ى التا�سع بكلية الطب، وفاء 
�سيف اهلل ال�سهري، عن حبها للتقنية رغم تخ�س�سها يف الطب، م�سرية 
اإلى اأن لديها �سرعة فائقة يف احل��سبة. وقالت: »كنت  اأن�ي اأن اأتخ�س�س 
معار�سة  رغ��م  الطب  يف  قب�لها  يتم  مل  اإذا  احلا�سب،  هند�سة  جم��ال  يف 

والدي  الذي يرى اأن ذلك التخ�س�س ل ينا�سب �س�ى الذك�ر ».
وع���ن اب��ت��ك��اره��ا، ق��ال��ت: » فكرتي ك��ان��ت ج��ه��از ج��ام��ع��ا لخ��ت��ب��ارات 
اإج������راء  امل�ست�سفى  يف  يف  امل���ر����س���ى  م���ع���ان���اة  ك�����ن�����ت  اأرى  ال����دم،  ح����ي����ث 
كافة يف  ال�سريعة  التحاليل  يتم جمع  داخلي:ملاذا  ل  التحاليل،  وقلت يف 
اإج��راء التحاليل يف  جهاز واح��د، ليتم اخت�سار وقت املري�س من خ��الل  
واحد،  واأن  جهاز  يف  اأجهزة  خم�سة  اأجمع  اأن  الفكرة  فكانت  واح��د،  وق��ت 
تك�ن ب�سا�سة واحدة، ويتم من خاللها احل�س�ل على نتائج التحاليل كافة 
هي:  فئات،  ثالث  حيث  يخدم  اجلهاز  تطبع  النتائج،  واأن  واح��دة،  مرة 
كال�سكر  اأمرا�س  عدة  من  يعان�ن  الذين  واملر�سى  واملختربات  الط�ارئ 

وال�سغط و الك�لي�سرتول«.
وحتدثت الطالبة �سمر عن ابتكارها اإذ قالت: »ابتكاري كان عبارة عن 
مظلة متحركة، راودتني فكرته  واأنا يف ال�سيارة ال�ساعة العا�سرة �سباحا 
اأنتظر  من ال�سائق اأن يح�سر يل فط�را من املطعم،  وكان اجل� حار جدا، 
فقلت لأختي: اأمتنى اأن يك�ن لدي  مظلة  تك�ن معي اأينما اأذهب، اأ�سعها 
اأفكر يف تلك املظلة، و  ف�ق ال�سيارة، فقالت يل: اخرتعيها،  وفعال بداأت 

بداأت اأر�سم الفكرة  مثلما اأتخيلها يف راأ�سي«.
واأم����ا ال��ط��ال��ب��ة ���س��ارة ال�����س��ه��راين، ف��اأ���س��ارت اإل���ى اأن اب��ت��ك��اره��ا جهاز 
درجة  حراراته، وه� مك�ن من  ارتفعت  الطفل  اإذا  للت�سنجات يف  كا�سف 
على  املثبت  الإر���س��ال  جهاز  »ي��ق���م  واأ���س��اف��ت:  وا�ستقبال،  جهازي اإر�سال 
الطفل باإر�سال تنبيه لالأم باأن ابنها قد ارتفعت درجة حرارته، مما يحّتم 

عليها اتخاذ الإجراء الالزم.
وتخلل الفعالية فقرة بعن�ان »مبدعات �سع�ديات«، قدمتها  الطالبة 
املح�سني،  وحتدثت  واجلراحة،  اإيثار  الطب  بق�سم  اخلام�س  بامل�ست�ى 
من  خاللها ع��ن من���اذج م��ن امل��ب��دع��ات ال�����س��ع���دي��ات ك��ال��دك��ت���رة م��اج��دة 
العمودي،  �شامية  والدكتورة  اخلياط،  حممد  مها  والدكتورة  راأ���س،  اأب��و 
اأن  تلك الفقرة �ستك�ن ثابتة يف  اإلى  والدكت�رة تركية الأحمري، ولفتت 

كل مبادرات و فعاليات مركز امل�هبة و الإبداع باجلامعة.
ل��درا���س��ة  اجل��ام��ع��ي  امل���رك���ز  رعاية  عميدة  الربنامج حتت  وك����ان 
احلاقان،  علي  عال  الدكت�رة  امل�هبة  والإبداع،  وحدة  الطالبات، رئي�سة 
وبح�س�ر ع�س�ة التدري�س بكلية الطب، من�سقة وحدة امل�هبة والإبداع، 

الدكت�رة اإميان حممد الن�سار وعدد من طالبات  املركز.

صدور العدد اإللكتروني 
األول من مجلة التربية

هادي الشهراني

اأ�سدرت كلية الرتبية، اأخريا، العدد 25 من جملة جامعة امللك خالد للعل�م 
اخلم�س  العلمية  املجالت  �سمن  الأول  الإلكرتوين  العدد  وه�  الرتب�ية، 
امللك خالد  امتدادا مل�سرية جملة  املجلة  وتاأتي  التي ت�سدر عن اجلامعة. 

للعل�م ال�سرعية والعربية والإن�سانية، التي بداأت يف ال�سدور عام 1424.
لر�سائل  10 ملخ�سات  و  كتاب،  وق��راءة يف  اأب��ح��اث،   10 العدد،  و�سمل 
مركز  حتريرها  على  وي�سرف  �سن�ية،  ن�سف  املجلة  اأن  ي��ذك��ر  جامعية. 
الدكت�ر �سالح  بينما يرتاأ�س حتريرها  الرتبية،  بكلية  البح�ث الرتب�ية 
علي اأب� عراد، بينما ت�سم هيئة التحرير، كال من: الأ�ستاذ الدكت�ر متام 
اإ�سماعيل، والأ�ستاذ الدكت�ر �سلطان �سعيد املخاليف، والدكت�ر ال�سيد ال�سيد 
ح�سن  اأحمد  ح�سن  والدكت�ر  الزيداين،  حممد  اأحمد  والدكت�ر  بحريي، 

)مراجع لغ�ي(.
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نشاط محايل يقيم لقاءه الثاني
عدنان األلمعي 

با�شرتاحة  الثاين  اللقاء  التفاعلي  ع�شري،  مبحايل  والآداب  العلوم  بكلية  الطالبي  الن�شاط  اأق��ام 
البلدية، بح�شور رائده الدكتور حممد اأبو زهو الذي حتدث عن اأهمية الن�شاط الطالبي، واخلطة 

امل�ستقبلية لالأن�سطة. وت�سمن اللقاء عددا من الفعاليات املختلفة.
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حافظوا على
نظافة جامعتكم



متابعات

مقترح بتأسيس مجلس أعلى
للمستشفيات الجامعية

سعيد العمري
سارة القحطاني

دع����ا امل�����س��ارك���ن يف م����ؤمت���ر الأن��ظ��م��ة 
ال�����س��ح��ي��ة« امل��ف��ه���م وال��ر���س��ال��ة« ال��ذي 
رع����اه ���س��اح��ب ال�����س��م��� امل��ل��ك��ي الأم���ري 
اأمري  بن عبدالعزيز،  بن خالد  في�سل 
يف  اجل��ام��ع��ة  ونظمته  ع�سري،  منطقة 
ف��ن��دق ق�سر اأب��ه��ا، خ���الل ال��ف��رتة من 
املن�سرم،  الآخ���رة  ج��م��ادى  م��ن   22-21
اإلى ت�سكيل جمل�س اأعلى للم�ست�سفيات 
اجل��ام��ع��ي��ة ل������س��ع ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

العامة للنظام ال�سحي اجلامعي.
حقائق  ا�ستعر�س  امل���ؤمت��ر،  وك��ان 
ال�سع�دية متتلك  اأن  ومنها:  بالأرقام، 
جميع  ع��ل��ى  م����زع���ة  م�����س��ت�����س��ف��ى   450
مناطق اململكة بالإ�سافة اإلى20 مدينة 

طبية وم�ست�سفى جامعي.
 70 امل�ست�سفيات  ه��ذه  يف  وتت�افر 
األ��ف طبيب  األ��ف �سرير ويعمل بها 67 
و 10 اآلف �سيديل، و 130األف ممر�س 
ومم���ر����س���ة، واأك�������رث م����ن 70 األ������ف يف 
ن�سبة  بلغت  بينما  امل�ساندة،  اخلدمات 
امل����ج����الت 21% يف  ه����ذه  ال���ت����ط���ني يف 
 %70 التمري�س،  و  يف   %31 و  ال��ط��ب، 

ن�سبة الت�طني يف اخلدمات امل�ساندة. 

وج������اءت ج��ل�����س��ات امل�����ؤمت����ر ال��ت��ي 
���س��ارك فيها ع���دد م��ن امل��ت��ح��دث��ني من 

داخل اململكة وخارجها، كالآتي:

الجلسة األولى
عن  احل��دي��ث  الأول�����ى،  اجلل�سة  ت�سمنت 
للم�ست�سفيات  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
اجل���ام���ع���ي���ة، وت���راأ����س���ه���ا وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
الدكت�ر  الأ�ستاذ  ال�سحية  للتخ�س�سات 
�سارك اأ�ستاذ  وف��ي��ه��ا  ج��ل��ب��ان،  اآل  خ��ال��د 
ط��ب الأ����س���رة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي بجامعة 
ال��دك��ت���ر خالد  �سع�د،  ب��ن  الإم���ام حممد 
العبدالرحمن، مبحا�سرة عن  التخطيط 
اجلامعية  للم�ست�سفيات  ال���س��رتات��ي��ج��ي 

واأهميته يف اململكة.
من  الطب  ا�ست�ساري  ���س��ارك  كما 
عبدالرحمن  ال�سحة، الدكت�ر  وزارة 
اإم��ك��ان��ي��ة  ب�����س��اأن  النعيم،  مبقرتحات 
من  ال�سحية  اخل��دم��ات  نظم  حت���ي��ل 
منع  والأ�سحاء  اإلى  للمر�سى  رعاية 
ح�����دوث امل���ر����س، م�����س��ت�����س��ه��دا يف ذل��ك 
ن�سبة  ي�سكل  ال���ذي  ال�����س��ك��ري  مب��ر���س 
تعد  التي  الأ�سحاء  �سمنة  بينما   %22
اأح���د اأ���س��ب��اب ال�����س��ك��ري، جت���اوزت %50، 
م�����س��ريا اإل���ى اأن���ه م��ن الأول����ى الن��ت��ب��اه 

لالأ�سحاء قبل املر�سى.

الجلسة الثانية
���س��م��ل��ت حم��ا���س��رت��ني ب���داأه���ا ال��دك��ت���ر 
فرن�سا، متحدثا  من  رودن��ب��ك،  دي  اإرك 
ع���ن ال��ن��ظ��م امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
وخطة  للحك�مات،  التابعة  اجلامعية 
عر�س  كما  ال���ق���رارات،  لت��خ��اذ  مف�سلة 
يف  املعتمدة  ال�سحية  النظم  من  اأن�اعا 
بع�س امل�ست�سفيات العاملية، وكيفية اأخذ 

القرارات يف هذه النظم.
بدوره قدم مدير ج�دة الربامج يف 
كلية الطب ب�سيكاغ� يف ال�ليات املتحدة، 
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت���ر اإمي��ي��ل��� وي��ل��ي��ام�����س، 
وكيفية  ال�سرتاتيجي،  التخطيط  اآلية 
يف  الأك��ادمي��ي��ة  ال�سحية  امل���راك���ز  اإدارة 
تقدمي  كيفية  اإل��ى  بالإ�سافة  امل�ستقبل، 
ال�سحية للمجتمعات واملر�سى  الرعاية 
م����ع ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ال���ق���ط���اع���ات ذات 
ال��ت��ي تتمثل يف  الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة 

)املراآة الطفلة وامل�سنني(.
الأول  ال����ي�����م  ج��ل�����س��ات  اآخ������ر  ويف 
ال�سحية  اخل��دم��ات  ج���دة  ناق�ست  التي 
العلمي مب�ست�سفيات اجلامعة،  والبحث 
الدكت�ر كيفن ك�ك من جامعة  حتدث 
ب��سنت باأمريكا عن التط�ر ودور املراكز 
النتقال  حركة  يف  الأكادميية  ال�سحية 
ب���ه م���ن ال��ك��م اإل����ى ال��ك��ي��ف، ك��م��ا ناق�س 

مك�نات مركز التعليم الطبي يف جامعة 
ودوره��ا  املتحدة  ال�ليات  يف  مي�سي�سبي 
املتعارف عليه، وكيفية تغيري اقت�سادها 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  يف  دوره�����ا  ل��ت��غ��ي��ري 
وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا، ب���الإ����س���اف���ة ل���دور 
الن�عية  النقلة  ه���ذه  يف  التكن�ل�جيا 

للنظم ال�سحية.
وق��ا���س��م��ه احل���دي���ث، م���دي���ر ج����دة 
الربامج يف كلية طب �سيكاغ� باأمرييكا 
ال��دك��ت���ر وي��ل��ي��ام�����س ع��ن اأه��م��ي��ة رع��اي��ة 
امل���ر����س���ى، واأه���م���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ح��ث 
العلمي، والتاأثري على املجتمع وال�طن 
والعامل من خالل هذه النظم ال�سحية.

من جهته، اأكد الدكت�ر امل�سارك يف 
طب الأجنة واخلاليا اجلذعية عبداهلل 
اآل دهم�س، من جامعة امللك �سع�د، على 
اأه��م��ي��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��ط��ب��ي داخ���ل 
بتكثيفه  م��ط��ال��ب��ا  ال��ع��امل��ي��ة،  اجل��ام��ع��ات 
داخ�������ل اجل����ام����ع����ات لأه���م���ي���ت���ه يف رف���ع 
ال�سحية  واخل��دم��ة  ال��رع��اي��ة  م�ست�ى 
ل��ل��م��ر���س��ى ب��امل�����س��ت�����س��ف��ىي��ات ال���ط��ن��ي��ة 

باململكة.

جلستا اليوم الثاني
واخ���ت���ت���م امل������ؤمت�����ر يف ال����ي�����م ال���ث���اين 
بجل�ستني، تناولت الأولى التي تراأ�سها 

العاملي  ل��الحت��اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اإي��ري��ك  ال��دك��ت���ر   IHF  للم�ست�سفيات
ك��ي��ن��ث رودي���ن���ب���ي���ك، م��������س����ع ال��ع��م��ل 
امل�ست�سفيات  منظ�مة  لبناء  التكاملي 
اجل����ام����ع����ي����ة،  وق�������دم ال�����رق����ة  وك����ي����ل 
ال�سحية  لل�س�ؤون  �سع�د  امللك  جامعة 
ال��دك��ت���ر ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن حم��م��د اآل 
معمر، وحتدث فيها عن اأهمية العمل 
اجل���م���اع���ي وال���ت���ك���ام���ل���ي ال������ذي اأث���ب���ت 
فعاليته يف تقدمي رعاية �سحية مثلى 
الأع��ب��اء  تقليل  يف  واأي�����س��اً  للمري�س، 

املالية على املنظمة ال�سحية.
وبني اآل معمر اأن من �ساأن العمل 
ال��ت��ك��ام��ل��ي ب���ني م��ن�����س���ب��ي ال��ق��ط��اع��ات 
ال�����س��ح��ي��ة اأن ي��ع��زز م���ه���ارات وخ���ربات 
ال��ع��ام��ل��ني، مم��ا ي���رتك اأث����را ك��ب��ريا يف 

تقدمي اخلدمة العالجية للمري�س.
ب�����دوره حت���دث ا���س��ت�����س��اري ال��غ��دد 
ال�����س��م��اء وال�����س��ك��ري، رئ��ي�����س امل��دي��ري��ن 
امللك  مب�ست�سفى  للت�سغيل  التنفيذين 
ال��دك��ت���ر  ���س��اب��ق��اً،  التخ�س�سي  في�سل 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ن��ع��ي��م، ع���ن ال��رع��اي��ة 
ال�سحية يف اململكة العربية ال�سع�دية، 
والح���ت���ي���اج اإل�����ى ال��ت��غ��ي��ري يف ال������س��ع 
احل������ايل ال������ذي ي���ع���د ن���ظ���ام���ا ���س��ح��ي��ا 
وع��الج  ت�سخي�س  على  فقط  معتمدا 

وذو  تقليدي  ذل��ك  اأن  م���ؤك��دا  املر�سى، 
تكلفة عالية.

و������س�����دد ال���ن���ع���ي���م ع���ل���ى �����س����رورة 
ال���ت���ح����ل اإل�����ى ن���ظ���ام ���س��ح��ي وق���ائ���ي، 
ومبادر للتحديات التي ي�اجها امل�اطن 
ال�����س��ع���دي م��ث��ل ال�����س��م��ن��ة، واأم���را����س 
املزمنة  الأم���را����س  واأي�����س��ا  ال�����س��ك��ري، 
الأخ��رى، واحلاجة اإلى التح�ل لنظام 
ب��ه��دف خف�س  وم��ب��ادر  وق��ائ��ي  �سحي 
ال�سحي  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  امل����ايل  ال���ع���بء 
وتعزيز ال�سحة العامة جلميع �سرائح 

املجتمع.
اجلامعي  امل�ست�سفى  تكاليف  وعن 
وال��ت��ح��دي��ات، واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ن��ج��اح، 
حتدث املدير التنفيذي مل�ست�سفى امللك 
ع���ب���داهلل اجل��ام��ع��ي ب��ج��ام��ع��ة الأم����رية 
ن�������ره ب���ن���ت ع���ب���دال���رح���م���ن، ال���دك���ت����ر 
اأحمد اأب� عباءة، عن ق�سة جناح اإن�ساء 

م�ست�سفى امللك عبداهلل.
وبني اأب� عباءه اأن هناك عددا من 
م�ست�سفى  اأي  ب��ن��اء  ت���اج��ه  ال��ت��ح��دي��ات 

جامعي وهي:
• بناء ا�سرتاتيجيات املنظمة.

• الهيكل التنظيمي.
• امل�ارد الب�سرية.
• تقنية املعل�مات.
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حقائق صحية
• 450 م�ست�سفى باململكة. 

• 20 مدينة طبية وم�ست�سفى جامعيا.
• 67 األف طبيب و10 اآلف �سيديل.

• 130 األف ممر�س وممر�سة.
• 70 األف م�ظف باخلدمات امل�ساندة.

• ن�سب ت�طني عالية باملجال ال�سحي.

سبع توصيات
في ختام المؤتمر

خل�س امل�سارك�ن يف امل�ؤمتر اإلى تقدمي �سبع ت��سيات من خالل 
جل�سات ونقا�سات امل�ؤمتر على النح� الآتي:

• اأهمي���ة ت�سكي���ل جمل����س اأعل���ى للم�ست�سفي���ات اجلامعي���ة 
ل��سع ال�سرتاتيجيات العامة للنظام ال�سحي اجلامعي.

• اإن�س���اء مرك���ز وطن���ي لالأبح���اث يف املج���ال ال�سح���ي، م���ع 
�س���رورة املطالب���ة بتع���اون الأنظمة ال�سحي���ة اجلامعية مع 
منظمات دولية متخ�س�سة ومتابعة نتائج هذا التعاون من 

خالل املجل�س الأعلى املقرتح.
• عل���ى �س����ء التح����ل ال�سرتاتيج���ي يف القط���اع ال�سحي، 
نن�س���ح �سن���اع القرار بالعم���ل على زيادة ودع���م برامج طب 
الأ�س���رة وطب املجتمع لتخريج اأعداد كافية من الأطباء يف 

هذين التخ�س�سني.
• ت�سجي���ع �سن���اع الق���رار عل���ى ال�ستثمار الأمث���ل يف تقنية 
املعل�م���ات ال�سحي���ة وا�ستخدامه���ا ب�س���كل اأو�س���ع يف تقيي���م 
يف  وبخا�س���ة  بع���د،  ع���ن  ومتابعته���م  وعالجه���م  املر�س���ى 
تقلي���ال  امل�ست�سف���ى  دخ�له���م  ت�ستدع���ي  ل  الت���ي  احل���الت 

للتكلفة وعدوى امل�ست�سفيات.
املعل�م���ات  تقني���ة  اإلي���ه  ت��سل���ت  م���ا  اأح���دث  ا�ستخ���دام   •
ال�سحية مب���ا يخدم تدريب الط���الب والأطباء واملمار�سني 

ال�سحيني.
• ا�ستمرار الأبحاث ال�سحية.

• يجب على الأنظمة ال�سحية اجلامعية العمل على تن�يع 
م�سادر التم�يل وال�ستخدام الأمثل لها.

• �سيا�سات واإجراءات العمل.
• تعاقدات بناء املنظ�مة.

• الأجهزة الطبية.
• الت�سغيل.

• ت�قعات امل�ستفيدين �س�اء كان�ا 
اإدارة عليا، اأو مر�سى، اأو من�س�بي 

املنظمة ال�سحية.
الثانية حتدث رئي�س  ويف اجلل�سة 
مكما�سرت  بجامعة  النان�  اأبحاث  ق�سم 
ب����ك����ن����دا، الأ������س�����ت�����اذ ال����دك����ت�����ر ج���م���ال 
والت�سخي�س  ال��ت�����س���ي��ر  ع���ن  ال���دي���ن، 
ال��ط��ب��ي ذي ال��ت��ك��ل��ف��ة الأق�����ل ل��ل��رع��اي��ة 
اأج���ه���زة  ت��ط���ي��ر  ال�سحية،  واأهمية 
اأقل، لها فعالية  ت�سخي�سية ذات تكلفة 
ملا ه� م�ستخدم  عالية وج�دة مطابقة 

حالًيا يف القطاع ال�سحي. 
وطالب بت�فري تطبيقات واأجهزة 
على  وم��ت���اف��رة  حم��م���ل��ة  ت�سخي�سية 
ن��ط��اق وا���س��ع لأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ت�ساعد 
املر�سى، والأطباء للتدخل ال�سريع قبل 
م�سكالت  اأو  م�����س��اع��ف��ات،  اأي  ح�����س���ل 
النظام  الآن يف  كما ه� حا�سل  �سحية 

الطبي التقليدي.
جمعية  رئي�س  حت��دث  جانبه  م��ن 
ال�����س��ح��ة الإل����ك����رتون����ي����ة ب��ب��اك�����س��ت��ان، 
ال���دك���ت����ر زك����ي ال���دي���ن اأح����م����د، ح���ل 

الأنظمة  يف  املعل�مات  تقنية  م�ستقبل 
القطاع  وحتديات   اجلامعية  ال�سحية 
ن�سبة  ارت��ف��اع  يف  تتمثل  ال��ت��ي  ال�سحي 
امل��ج��ت��م��ع، كما  امل��زم��ن��ة يف  الأم����را�����س 
ت��ط��رق اإل���ى ال��ت��ط���ر ال��ه��ائ��ل يف تقنية 
يف  منها  ال���س��ت��ف��ادة  وكيفية  املعل�مات 

تغيري اأ�سل�ب حياة الفرد .
وط����ال����ب زك�����ي ب�������س���رورة ت���ف��ري 
التي  الإلكرتونية  التطبيقات  وتط�ر 
ت�����س��اع��د ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف ال��ت��ح���ل من 
الأ�سل�ب التقليدي اإلى م�ساركة املر�سى 
يف متابعة �سجالتهم الطبية عن طريق 
للم�ست�سفيات،  اللكرتونية  ال��ب���اب��ات 
كما طالب ب�سرورة ت�فري و�سيلة فعالة 
ب�سكل  ليت�ا�سل  املري�س  كفاءة  وذات 

مبا�سر مع فريقه الطبي.
وت���ن���اول ال��ربوف��ي�����س���ر ري��ت�����س��ارد 
������س�����ك������ت، م�������ن ج�����ام�����ع�����ة ك�����ال�����ق�����اري 
اجل��ام��ع��ي��ة  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  دور  ب���ك���ن���دا، 
ال���ط���ب���ي،  ال��ت��ع��ل��ي��م  الإل����ك����رتون����ي����ة يف 
م�����������س�����ريا اإل�����������ى اأه������م������ي������ة ال���ت���ع���ل���ي���م 
اللكرتوين،  والفر�س،  والتحديات 
ال��ت��ي ت���اج��ه ه��ذا الأ���س��ل���ب احل��دي��ث ، 
اإل��ى تط�ير اخلدمة  اأن��ه ي�سعى  م�ؤكدا 
العالجية املقدمة للمر�سى عرب تقنية 

املعل�مات.



أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال
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هادي الشهراني

ا���س��ت��ع��ر���س ع����دد م���ن ط����الب اجل��ام��ع��ة، 
الأج������اء والأوق������ات امل��ن��ا���س��ب��ة ل���س��ت��ذك��ار 
الدرو�س وال�ستعداد لالختبارات، وذهب 
الذهن  و���س��ف��اء  ال��ه��دوء  اأن  اإل���ى  اأغلبهم 
اأم���ران �سر وري��ان لأي م��ذاك��رة ناجحة، 
كما تطرق كل منهم يف ا�ستطالع اأجرته 
اإلى طريقته ال�سخ�سية يف تهيئة  »اآف��اق« 

الأج�اء املالئمة وا�ستيعاب املعل�مات.

اإلضاءة الخافتة
�سعيد، من  عبداهلل  ناجي  الطالب  يق�ل 
كلية اإدارة الأعمال، متحدثا عن الطريقة 
التي تروق له يف مذاكرة الدرو�س: »اأق�م 
اأوراق جانبية، ويك�ن  بتلخي�س املقرر يف 
ه�����ذا ب���ا����ش���ت���خ���راج ال���ن���ق���اط اجل���وه���ري���ة 
والعبارات امل�ساعدة و امل�ؤدية اإلى فهمها و 
اإذا �سعب علي �سيء عدت اإليه يف املقرر«.

 وعن اجل� وال�قت الأن�سبني، قال: 
»اأهيئ لنف�سي حجرة يف منزيل بعيدة عن 
الإ���س��اءة  وت��ك���ن  وال�س��ساء،  الأ���س���ات 
خافته فيها لكي اأمتكن من الفهم، واأبداأ 
يف ال�ستذكار يف اخلام�سة ع�سرا واأ�ستمر 
ما  اأراج���ع  ثم  م�ساء،  العا�سرة  حتى  فيها 
املذك�رة،  الفرتة  ذاكرته وخل�سته خالل 

بعد �سالة الفجر«. 

ال أتقيد بوقت معين
ب�������دوره ���س��ل��ط ال���ط���ال���ب حم���م���د ه��ا���س��م 
ال�س�ء  القان�ن،  تخ�س�س  من  احلياين، 
»اأب���داأ  ف��ق��ال:  امل���ذاك���رة،  يف  على طريقته 
اأي��ام،  بثالثة  الختبار  قبل  ال�ستذكار  يف 
وا�ستيعاب  كاملة  بقراءة  البداية  وتك�ن 
الأ�شا�شية،  النقاط  كبري، ومن ثم حفظ 
والإج����اب����ة ع��ل��ى امل��ع��ل���م��ات ال��ت��ي ميكن 
اأن  اإل��ى  م�سريا  ���س���ؤال«،  تك�ن م��سع  اأن 
ال���ق���راءة ال��ق���ي��ة ب��ذه��ن خ���ال وب��رتك��ي��ز 
كبري، ت�ساعد على الفهم الق�ي واحلفظ 

ال�سريع .
وردا ع��ل��ى ���س���ؤال ع��ن ال���ق��ت ال��ذي 
ق��ال:  »ل ي�جد لدّي  يف�سله للمذاكرة، 
وقت حمدد لإجن��از امل��ذاك��رة، ولكن املهم 
اأن اآخذ ق�سطا كافيا من الراحة واأن اأك�ن 

متفرغا متاما لها«.
و�����س����رح ال���ط���ال���ب ع���اي�������س م�����س��ب��ب 
ال�����س��ه��راين، م���ن ق�����س��م ال��ت��م���ي��ن بكلية 
العل�م املالية والإدارية، الطريقة املنا�سبة 
يف ا�ستذكار الدرو�س، م�سريا اإلى اأن امل�اد 
واأن  وك��ي��ف��ي،  ك��ّم��ي  اإل���ى  تنق�سم  العلمية 
ال��ن���ع الأول ي��ح��ت��اج اإل���ى ف��ه��م ال��ق���ان��ني 
وكيفية حل املعادلت امل�ج�دة يف املذكرة، 
بينما يتك�ن الثاين من معل�مات نظرية 

حتتاج اإلى احلفظ.

الكتابة بخط اليد
ال�سهري،  غرمان  �سالح  الطالب  وتناول 
طريقته  ال���دي���ن،  اأ����س����ل  تخ�س�س  م��ن 
امل��ع��ت��ادة يف امل���ذاك���رة، ق��ائ��ال: »م��ن بداية 
ال��ف�����س��ل ال���درا����س���ي اأراج�������ع ك���ل ي���م��ني 
درو�سي واأكتبها بخط يدي؛ لأن املعل�مة 
بح�سب  تلخي�سا  ب��ال��ك��ت��اب��ة،  اأك���رث  تثبت 
من  لأت��اأك��د  املقرر  لأ�ستاذ  واأع����د  فهمي، 
�سحة امل��ع��ل���م��ات، وم���ن ث��م ج��م��ع م��ا مت 

الخ��ت��ب��ارات  ق��ب��ل  وم���ذاك���رت���ه  تلخي�سه 
ح�ساد  اأراج����ع  ث��م  ب��اأ���س��ب���ع��ني،  النهائية 
الخ��ت��ب��ار مراجعة  ليلة  ال��ف��رتة يف  ه��ذه 
ن��ه��ائ��ي��ة، وه�����ذه ال��ط��ري��ق��ة م��ف��ي��دة ج��دا 
ل��ث��ق��اف��ة ال��ط��ال��ب وم�����س��ت���اه ال��درا���س��ي. 
الفجر  بعد  لال�ستذكار  الأوق��ات  واأف�سل 

لأن الذهن يك�ن حينئذ �سافيا«.

المطالعة المكثفة 
اأما الطالب خالد بن ال�ليد مالك، من 
لديه  اأن  فك�سف  احلا�سب،  هند�سة  ق�سم 
ط��ري��ق��ة خ��ا���س��ة يف ال���س��ت��ذك��ار،  وق���ال: 
امل����اد لب��د من  ا�ستذكار  ال��ب��دء يف  »قبل 
القلم  مثل  امل��ط��ل���ب��ة،  الأدوات  حت�سري 
لتحديد  وذل����ك  ال��ه��ن��د���س��ي��ة،  والأدوات 
القوي  الرتكيز  ت�شتوجب  التي  النقاط 

عليها«.
��ل احل�����س���ل على  واأ����س���اف: »اأف�����سّ
مت�سع من ال�قت للمذاكرة، تفاديا لقطع 
ح��ب��ل الأف���ك���ار وال��ف��ه��م واحل�����ل، واأح����دد 
للمطالعة،  فيهما  نف�سي  اأف����رغ  ي���م��ني 
بها  ي�جد  التي  الد�سمة  امل���اد  وبخا�سة 

كم هائل من املعل�مات«.

الجدية 
�سراح،  اأب���  اأحمد  �سع�د  الطالب  ون�سح 
من كلية احلا�سب الآيل، زمالءه، بالبعد 
العمل  اإجن����از  ع��ن  ي�سغلهم  م��ا  ك��ل  ع��ن 
ال����ذي ب���ني اأي���دي���ه���م، داع���ي���ا اإي���اه���م اإل���ى 
التفكري يف امل�ستقبل ليتمكن�ا من حتقيق 

ما ي�سب�ن اإليه.
اأ�ساف  ال�سخ�سي،  امل�ست�ى  وعلى   
واأنه  ال�ستذكار،  اأثناء  الهدوء  يحب  اأن��ه 
يختار اأكرث الأماكن مالءمة، م�سريا اإلى 
اإذا  اأن الأمر لن ياأخذ اأكرث من �ساعتني 
كان  مهما  واجلدية،  الرغبة  ت�افرت  ما 

املقرر ط�يال وكثري املعل�مات.
زيارة  الطالب  وتابع:  »يجب على   
امل�ستقبل،  يف  فيها  �سيعمل  التي  امل���اق��ع 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��ه��م��ات ال��ت��ي ق��د ت�كل 
اإليه، وهذا مينحه دافعا ق�يا للتقدم يف 

درا�سته ب�سكل ملح�ظ«.

االنتظام واإلنصات 
واأ�سار الطالب حممد ع��سه اآل غرمان، 
���س��رورة  اإل���ى  الآيل،  احل��ا���س��ب  كلية  م��ن 
احل�����س���ر م���ن  ب��داي��ة ال��ف�����س��ل، نا�سحا 
والرتكيز  والإن�سات  بالنتظام  زم��الءه 
وق���ت امل��ح��ا���س��رة، وق����ال: » خ���الل ذل��ك، 
املفيدة  املعل�مة  املقرر  معلم  يلّخ�س  قد 
املهمة، ول يحّمل  الأ�سياء  ويحدد بع�س 

الطالب عبء ال�شتنباط«.
من  الطالب  انتهاء  »عند  ووا�سل:   
حما�سراته، يذهب اإلى املكتبات املركزية 
وي��ق��راأ م��ا مت حت��دي��ده م��ع اأ���س��ت��اذ امل���ادة، 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ح��ل ال���اج��ب��ات يف ال��ي���م 
التي  امل��ع��ل���م��ات  ج��م��ي��ع  وت��ر���س��ي��خ  نف�سه 
املذاكرة يف فرتة  اأخذها، كي ت�سهل عليه 

المتحانات النهائية«.
بالن�سبة  امل���ذاك���رة  »م��ك��ان  واأ����س���اف 
النا�س  وع��ن  امل��ن��زل  ع��ن  بعيدا  يك�ن  اإيّل 
اجل��ل������س  امل����ج����دي���ن مب��ج��ت��م��ع��ي؛ لأن 
م��ع��ه��م ول������ دق����ائ����ق ُي����ذه����ب رغ���ب���ت���ي يف 

م�ا�سلة املذاكرة ».

الهدوء وصفاء الذهن
أهم مقومات المذاكرة الناجحة
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رأي مسؤول

التف�سري  امل�سارك بق�سم  الأ�ستاذ  اأو�سح 
�سعيد  الدكت�ر  الكرمي،  القراآن  وعل�م 
النقاط  ال�شهراين، العديد من  حممد 
ال���رتب����ي���ة يف م���ذاك���رة امل�������اد، وق����ال: 
»ال��ت��ح�����س��ي��ل ال���درا����س���ي امل��ن��ظ��م مهم 
الدرا�سي،  الف�سل  بداية  من  للطالب 
وم����ن خ����الل ه����ذا الأم������ر، ي��ج��ب عليه 
حتديد الطريقة املنا�سبة له لفهم املادة 
العلمية، ويع�د معدل الدرجات املرتفع 
اإل����ى ال���ه���دف ال����ذي ي��ر���س��م��ه ال��ط��ال��ب 
اأق�ى  وه��ذا من  منذ دخ�له اجلامعة، 

اأعلى  بل�غ  يف  ت�ساعده  التي  امل��ح��ف��زات 
ما  وكل  وال�ظيفية،  العلمية  الدرجات 
اأن  عليه  وج��ب  لديه  التحفيز  ه��ذا  قل 

يحدث نف�سه به«.
ال�سليمة  ال��ط��رق  »م���ن  واأ����س���اف: 
واملثبتة علميا لدرا�سة املادة وا�ستذكارها 
النظر  واإمعان  الذهنية  ر�سم اخلرائط 
ف��ي��ه��ا م��ط���ل ب��ح��ي��ث ل���� ت��ل��ق��ى ���س���ؤال 
عليه  ي�سهل  و  ذهنه  يف  بالظه�ر  تع�د 
الطالب  على  يجب  كما  ال�����س���ؤال،  ح��ل 
الط��الع على جميع ما يهم تخ�س�سه 

لأن  مبا�سر؛  ب�سكل غري  كان  واإن  حتى 
ال��ث��ق��اف��ة دائ���م���ا ت�����س��اع��د ع��ل��ى ح���ل اأي 
اأو معرفية،  م�سكلة �س�اء كانت درا�سية 
ال��ط��ال��ب اخ��ت��ب��ار نف�سه  وي���ج���ب ع��ل��ى 
بجعل املنهج على طريقة �س�ؤال وج�اب، 
املقرر  ت�سبط  التي  الطرق  و هذه من 

لدى الطالب و تزيد من ت��سيحه ».
ون�سح ال��ط��الب ب��ال��ق��رب م��ن اهلل 
ع��ز وج���ل وك���رثة ال���س��ت��غ��ف��ار و ال��ق��رب 
من  ال�الدين وطلب الدعاء منهم، لأن 

دع�اتهم لأبنائهم م�ستجابة«.

سعيد: أواظب على التلخيص
واستخراج النقاط الجوهرية

الحياني: التركيز  يساعد
على الحفظ والفهم السريع

الشهري: الكتابة ترسخ المعلومة
وأنسب األوقات الفجر 



سعيد العمري 

حتتاج  التي  الطب  بكلية  درا�سته  رغم 
اإلى وقت وجهد م�ساعف، فاإن الطالب 
قط�مة �سعى  ي��ح��ي��ى  ع��ب��دال��رح��م��ن 
راف�سا  اأخ����رى،  جن��اح��ات  حتقيق  اإل���ى 
فقط،  للدرا�سة  ال�قت  كل  تخ�سي�س 

وه� ما ُو�سف بنجاح من ن�ع اآخر.

شغف باإلعالم
ل ي���ن���ك���ر ق���ط����م���ه ����س���غ���ف���ه ب��ال��ع��م��ل 
اإلى  ي�ساف  اأن  يتمنى  كما  الإع��الم��ي، 

عمله عقب التخرج.
»اأ�سهمت  وعن هذا اجلانب، قال: 
يف اب����ت����ك����ار ط�������رق ج�����دي�����دة ل���ع���ر����س 
من  لعديد  العلمي  امل��ح��ت���ى  واإخ����راج 
الأ�سا�سية  لل�سن�ات  ال��درا���س��ي��ة  امل�����اد 
ك��ال��ت�����س��ري��ح وع��ل��م وظ���ائ���ف الأع�����س��اء 
تط�ير  ق�سم  مع  تعاونا  الطب،  بكلية 
الإل��ك��رتوين  التعلم  ب��ع��م��ادة  امل���ق���ررات 

باجلامعة.
»ف���ن الإخ�����راج  ق��دم��ت دورة  ك��م��ا 
الطب  ن��ادي  اأقامها  التي  والت�س�ير« 
والإب��������داع ب��ال��ك��ل��ي��ة، ب��ح�����س���ر رئ��ي�����س 

القحطاين،  ���س��ال��ح  ال��دك��ت���ر  ال���ن���ادي، 
وع��م��ل��ت م��ع��دا يف ب��رن��ام��ج رواي����ا على 
قناة linesmedia  يف »ي�تي�ب« مل��سم 

كامل، اإذ قدمت �سبع حلقات.

 مفتاح النجاح
ع���ن ت���ف��ي��ق��ه ب���ني ال���درا����س���ة واأع��م��ال��ه 
الناجح  الطالب  »على  ق��ال:  الأخ���ري، 
والآم���ال  الطم�ح  حتقيق  اأن  يعلم  اأن 
ال��ن��ج��اح، ه�  ب����اأن  اإمي���ان���ه  ينطلق م��ن 
حتقيق ما يف�سل فى فعله الآخرون اأو 

ما ل ينتبه�ن اإلى �سرورة فعله«.
بكليتي  الدرا�سي  »تف�قي  واأ�ساف 
اأنتهجها  ال��ت��ي  ال���ط���رق  ن��ت��ي��ج��ة  ي���اأت���ي 
يف  امل����ذاك����رة، وه���ي ك��ث��رية وم��ت��ن���ع��ة، 
لها  واملجيدين  فيها  املتف�قني  ول��ك��ن 
اإل��ى  ن�ست�سلم  ل  اأن  قليل�ن، والأهم 
وال��ت�����س��اوؤم  وال��ث��ب��ات  ��ب��ات  وال�����سُّ الك�سل 

وال�ست�سالم لل�سع�بات«. 

تنظيم الوقت
الطالب  تنظيم  »اإن  ق��ط���م��ة:  ي��ق���ل 
وق��ت��ه ل ي��ح��ت��اج اإل����ى ب���ذل امل���زي���د من 
ال�قت  من  املزيد  وتخ�سي�س  املجه�د 

قطومة.. طبيب مبدع وإعالمي ومتطوع
ال�قت  تنظيم  فعملية  الدرا�سة،  لأجل 
اأكرب لال�ستمتاع  للدرا�سة �ستتيح وقت 
بالإ�سافة  الي�مية،  الن�ساطات  ببقية 
اإل�����ى اأن���ه���ا ت��ن��ظ��م امل��ج��ه���د وال��رتك��ي��ز 
وحتديد  الي�مية،  الن�ساطات  وحتديد 
للدرا�سة،  واأثناء  امل��ن��ا���س��ب��ة  الأوق������ات 
ب��اأي  اأ���س��غ��ل عقلي  اأو  اأرك���ز  امل��ذاك��رة ل 
���س��يء اآخ���ر ���س���اه��ا، وا���س��ت��غ��الل اأوق���ات 
ال�����ف�����راغ يف اإجن��������از ب���ع�������س الأع����م����ال 

الدرا�سية اجلانبية«.

أثر الدورات
وحتدث قط�مة عن الدورات وامل�ساركة 
ت�سهم  التي  وامل���ؤمت��رات  الفعاليات  يف 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري  يف اجل���ان���ب ال��ت��ط���ي��ري 

للطالب.
ع��ن  دورة  يف  »�����س����ارك����ت  وق��������ال: 
اإنعا�س  يف  واأخ���رى  الدماغية  ال�سكتة 
ال��ق��ل��ب وال���رئ���ت���ني، و����س���ارك���ت يف ي���م 
املهنة الطبي يف كلية الطب باجلامعة، 
ت��خ��ت��ار  »ك��ي��ف  ب��ع��ن���ان  اأخ�����رى  ودورة 

تخ�س�سك؟«.
ك��م��ا ���س��ارك��ت يف ن���دوة ع��ن ال���ذات 
وحت����دي����د ال���ه����ي���ة وت���ع���زي���ز ال���ق���ي���م، 

املهارات  لكت�ساب  الفر�س  وا�ستغالل 
وت���ن���م���ي���ة ال������ق������درات وت����ظ���ي���ف���ه���ا يف 
واحلياتية  التعليمية  اأه����دايف  حتقيق 
النف�سية  الن�احي  خمتلف  ويف  العامة 

والجتماعية والأكادميية«. 

العمل التطوعي
يف جانب اآخر من حياته يق�ل قط�مة: 
للعمل  »لقد خ�س�ست ج��زءا من وقتي 
ال��ت��ط���ع��ي، و����س���ارك���ت مب�����س��اب��ق��ة ق���ة 
ال���ت���ط����ع ل��ل��م��ح��رتف��ني ب���اأب���ه���ا، ال��ت��ي 
ينظمها مركز الأمرية العن�د، وب�سفتي 
رئي�سا لفريق »ترياق« الطبي التط�عي 
�����س����ارك����ت  يف ث������الث ح����م����الت ط��ب��ي��ة 
م�سروبات  مبخاطر  »الت�عية  تط�عية 
ال����ط����اق����ة.. ل�����س��ت وح�������دك« ل��ل��ت���ع��ي��ة 
مب��ر���س ال��ت���ح��د – ال��ق��دم ال�����س��ك��ري«، 
الجتماعية  ال��رع��اي��ة  دار  يف  اأق��م��ن��اه��ا 
لكبار ال�سن، على مدار ثالثة اأيام، وقد 
قدمت ملخ�س احلملة للجنة التحكيم 
جائزة  وح�سدنا  الأول  املركز  وحققنا 

قدرها9000ريا«.
حملة  يف  اأي�سا  »�ساركت  ووا�سل: 
تط�عية بعن�ان »خط�تي �سر �سحتي« 
امل�سي وطرق ممار�سة  بف�ائد  للت�عية 
الطب  ن��ادي  اأقامها  ال�سحيحة،  امل�سي 
والإب����������داع، واأ����س���رف���ت ون��ظ��م��ت ن���دوة 
ب���ع���ن����ان »���س��ب��اب��ن��ا وع��ا���س��ف��ة احل����زم« 
ع���ن ط���ري���ق ن�����ادي ال���ط���ب والإب��������داع، 
امل���اق��ع  خم��اط��ر  اإل����ى  للتنبيه  وذل����ك 
الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى ال���ط��ن وامل����اط���ن، 
و�����س����ارك����ت اأي�������س���ا ك��م��ن��ظ��م يف ح��م��ل��ة 
التربع باخلاليا اجلذعية التي اأقامها 
مدينة  يف  ال�طني  احلر�س  م�ست�سفى 
 Donor Recruitment« بعن�ان  اأبها 
 of the Saudi Stem Cells Donor

 .»Registry
ك����م����ا ع����م����ل����ت م���ن���ظ���م���ا ل�����������دورة 
ن��ادي  اأقمها  التي  الأول��ي��ة  الإ���س��ع��اف��ات 
ومنظما  باجلامعة  التط�عي  العمل 
حل��م��ل��ة ال���ت����ع���ي���ة مب���ر����س ال�����س��ك��ري 
لل�سكري،  ال��ع��امل��ي  ال���ي����م  م���ع  ت��زام��ن��اً 
واأي�ساعملت كمنظم يف حملة الت�عية 
ب��ج��ل��ط��ات ال���دم���اغ ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا ن��ادي 
ال��ط��ب والإب�������داع، و���س��ارك��ت يف حملة 
ال�ستاء  مالب�س  ل��ت���زي��ع  دفء«  »مل�ست 
ل��ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة ال��ت��ي اأق���ام���ه���ا ن���ادي 

العمل التط�عي«.

بيئة خصبة
ب��ح��اج��ة  »ال���ط���ال���ب  ق��ط���م��ة:  واأردف 
اإل������ى ب��ي��ئ��ة خ�����س��ب��ة وم����راك����ز حت��ت���ي 
امل��ب��دع��ني يف اجل��ام��ع��ة وت���ف��ري فر�س 
م��ت��ن���ع��ة ل��ت��ن��م��ي��ة وت���ط����ي���ر ق���درات���ه 
�سبيل  يف  رئ��ي�����س  ك��ع��ام��ل  الإب���داع���ي���ة 
واكت�ساب  امل�ستقلة  �سخ�سيته  تعميق 
مهارات التعلم مدى احلياة؛ فاحلاجة 
القدرات  وتط�ير  اكت�ساب  اإل��ى  املا�سة 
الإب���داع���ي���ة وم����ه����ارات ال��ت��ف��ك��ري وح��ل 
يف  ع��دي��دة  م���رات  ت�ساعفت  امل�سكالت 
هذا الع�سر �سريع التغري والتط�ر، بل 
هي مك�ن رئي�س للقدرة على التعامل 
م��ع ال��ت��ح��دي��ات امل��ه��ن��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
والنف�سية التي تفرزها متطلبات قب�ل 
ال��ت��ح��دي خل������س غ��م��ار امل��ن��اف�����س��ة يف 
ال��ذات  اإث��ب��ات  �سباق ط�يل الأم��د نح� 
يف  بفاعلية  والإ�سهام  التقدم  وم�اكبة 

احل�سارة الإن�سانية«.
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أندية

العمري: ميزانيات األندية كافية..
وحسن التدبير مطلب

عدنان األلمعي

واأ�س�ل  ال�سريعة  ن��ادي  رئي�س  اأو�سح 
ال�����دي�����ن، ال���ط���ال���ب م����ع����اذ ال���ع���م���ري، 
ل��الأن��دي��ة  امل��خ�����س�����س��ة  امل��ي��زان��ي��ات  اأن 
اإذا ما  ال��ط��الب��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة ك��اف��ي��ة 
ناديه  اأن  اإل��ى  التدبري، م�سريا  اأح�سن 
يحر�س على تلية احتياجات الطالب 
التي  والعملية  العلمية  الناحية  م��ن 

تفيدهم يف جميع جمالت احلياة.

حقق طالب ال�شريعة متيزا
يف العديد من املهرجانات 

باجلامعة.. هل من عوامل معينة 
�شاعدتهم يف ذلك؟

متيزهم يع�د اإلى ت�فيق اهلل عز وجل 
تق�م  م��ا  اإل���ى  الف�سل  ي��ع���د  ث��م  اأوًل، 

لالأن�سطة  دعم  من  اجلامعة  اإدارة  به 
ب�سكل  الأن��دي��ة  واأن�����س��ط��ة  ع���ام،  ب�سكل 
اأن ال�����س��ب��اب  اإل����ى  خ���ا����س، ب��الإ���س��اف��ة 
اأع�������س���اء ال���ن���ادي ل ي���األ����ن ج��ه��دا يف 
ال��ت��ي يقدمها  ال��ربام��ج  اإجن���اح جميع 

النادي.

كم عدد اأع�شاء النادي؟
ي�������رتاوح ع�����دد اأع�������س���اء ال����ن����ادي م��ن 
تفاعل  وه��ن��اك  ط��ال��ب،   100 اإل����ى   80
م�ست�ى  على   ����س����اء  الأن�����س��ط��ة  م���ع 
الطالب اأو على م�ست�ى اأع�ساء هيئة 

التدري�س.

اأبرز  الربامج التي نظمتموها
خالل الف�شل احلايل؟

ي���ح���ر����س ن������ادي ال�����س��ري��ع��ة واأ�����س�����ل 

اأن  ال��دي��ن يف كثري م��ن ب��راجم��ه على 
الكلية  يف  ال��ط��الب  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي 
التي  والعملية  العلمية  الناحية  م��ن 

تفيدهم يف جميع جمالت احلياة.
ومن هذا املنطلق حر�ست الكلية 
»احللية«،  ي�سمى  برنامج  اإن�ساء  على 
وه������ ع��ل��م��ي ف���ك���ري ت����رب�����ي ن����ع���ي، 
ي�����س��ت��ه��دف ب���ن���اء ���س��خ�����س��ي��ة م��ت��م��ي��زة 

لطالب العلم ال�سرعي.

ماذا عن دعم عمادة
الكلية لأن�شطتكم؟

الدين،  واأ�س�ل  ال�سريعة  كلية  عميد 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت����ر ع��ل��ي ب���ن حممد 
ال�����س��ه��راين، ي�����س��ع��ى دائ���م���ا اإل����ى دع��م 
ال��ن��ادي وال�����س���ؤال ع��ن اإق��ب��ال الطالب 
ع��ل��ى ب���راجم���ه وع����ن م�����س��ارك��ت��ه��م يف 
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الأن�سطة املتن�عة، كما اأنه يقدم الغايل 
وال��ن��ف��ي�����س م���ن اأج����ل اإجن�����اح اأن�����س��ط��ة 
ال��ن��ادي، وي�����س��ارك اأب��ن��اءه ال��ط��الب يف 
اأع�ساء  ا�ست�ساف  املنا�سط. كما  بع�س 
النادي يف بيته، وحثهم على العمل يف 

هذه الأن�سطة املباركة.

ما راأيك يف ميزانية النادي
هل هي كافية؟

دع���م   ج����ه����دا يف  اجل����ام����ع����ة  ت��������األ  مل 
ي��ق��دم  م���ا  واإن  ال���ط���الب���ي���ة،  الأن����دي����ة 
ل��ه��ا م���ن م��ي��زان��ي��ات ف��ه��� ك����اف ب����اإذن 
والتدبري.  الت�سرف  اأح�سن  اإذا  اهلل، 
وع��م��ادة  ع��ام  ب�سكل  اجل��ام��ع��ة  اأن  كما 
ب�سكل خ��ا���س، خري  ال��ط��الب  ����س����ؤون 
تقدم  التي  الن�عية  لالأن�سطة  داع��م 
ع���ام،  ب�����س��ك��ل  للمجتمع  اأو  ل��ل��ج��ام��ع��ة 

ال��ط��الب  ����س����ؤون  ع��م��ادة  وق���د تكفلت 
الجتماعية  الربامج  ببع�س  م�سك�رة 
ال��ت��ط���ي��ري��ة ال��ع��ام��ة، وب��ذل��ك خففت 

جزًءا من العبء على الأندية.

هل من عقبات تواجهكم؟
ل ت���ج��د ع��ق��ب��ات حت����ل ب��ني ال��ن��ادي 
ي�ستطيع؛  م��ا  وي��ق��دم  يعمل  اأن  وب��ني 
�سهل�ا  امل�فقني  بقياداتها  فاجلامعة 
اأعمالهم على  اإك��م��ال  الأن��دي��ة  جلميع 
اأمت وجه، واإن كان هناك عقبات فلي�س 
لنا غنى عن �س�ؤال ذوي اخلربة ممن 

�سبق يف العمل يف هذا املجال.

هل لديكم �شراكات
مع اأندية اأخرى؟

ت����ج���د ب��ع�����س ال�������س���راك���ات الأخ������رى 

م���ع ب��ع�����س الأن�����دي�����ة، ك���ن���ادي ال��ع��م��ل 
التط�عي، يف حملة »بتط�عي اأفتخر« 
ون��ادي امل��ن��ارة يف بع�س ال��ربام��ج التي 
ت����ك�����ن ب��ط��ب��ي��ع��ة احل�������ال يف م�����س��ج��د 
ال�سراكات،  يف  يدخل  ومم��ا  اجلامعة. 
التعارف  بهدف  الكليات  اأن��دي��ة  زي��ارة 

ونقل اخلربات والتجارب.

خططكم امل�شتقبلية؟
من اأهم اخلطط امل�ستقبلية، حتقيق 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ط��ال��ب م���ن ال���رواف���د 
تف�قه  ع��ل��ى  تعينه  ال��ت��ي  وامل��ن��ا���س��ط 
اإلى  ي�سعى  النادي  اأن  كما  الدرا�سي، 
ا�سرتاتيجية  خطة  ه��ن��اك  ت��ك���ن  اأن 
علميا  ب��ن��اء  ال��ط��ال��ب  تبني  متكاملة 
وف���ك���ري���ا وم����ه����اري����ا خ�����الل ���س��ن���ات 

درا�سته بالكلية.
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خالد العمري

و����س���ع ال���ط���ال���ب يف ق�����س��م ال��ه��ن��د���س��ة 
ال��ك��ي��م��ائ��ي��ة، ع����الء ال���ن���اج���ي،  ل���ح��ة 
»الن��ت��ظ��ار« يف م��ق��دم��ة اأه���م اأع��م��ال��ه، 
خ�����س������س��ا اأن���ه���ا ح�����س��ل��ت ع��ل��ى امل��رك��ز 
باجلامعة،  الثقايف  الأوملبياد  يف  الأول 
ب��ساح  اأت��ت  الزيتية  ل�حته  اأن  كا�سفا 
الرماديات،  هادئ وحزين جمعت بني 
ومن ثم دخ�ل الأحمر ب�سكل مت�ازن 
ليعطي الأمل، متطلعا للم�ساركة على 

م�ست�ى املنطقة واململكة والعامل.
والديه  اإل��ى  �سكره  الناجي  وق��دم 
ب�����س��ف��ت��ه��م��ا داع����م����ني ح��ق��ي��ق��ي��ني ل��ه 

وم�سجعني جلميع اأعماله. 

كيف كانت البداية؟ 

ظه�ر م�هبتي بداأ منذ طف�لتي، حيث  
املعار�س  م��ن  العديد  يف  اأ���س��ارك  كنت 
املرحلة،  تلك  يف  الب�سيطة  وامل�سابقات 
ولكن البداية احلقيقية وو�س�يل اإلى 
والت�س�ير  الر�سم  مراحل متط�رة يف 
اجلامعية،  املرحلة  يف  كانت  الت�سكيلي 
اأك���رث، واأم��ار���س  اأق����راأ  ب���داأت  فخاللها 
ه�ايتي ب�سكل اأكرب، واأخذت اأتبحر يف 

املدار�س الفنية مبختلف اأن�اعها، 
ف���������رتاين اأح�����ي�����ان�����ا اأت�����ع�����م�����ق يف 
امل��در���س��ة  رائ���د  و�سخ�سية  ف��ن  درا���س��ة 
ال���ك���ال����س���ي���ك���ي���ة ال���ف���ن���ان ل����ي�����ن����ادردو 
داف��ي��ن�����س��ي، واأح���ي���ان���ا اأخ������رى ت���راين 
اأجت�ل يف املدر�سة النطباعية واأدر�س 
بالتط�ير  قام  وكيف  م�نيه  كل�د  فن 
وال���ت���ح���دي���ث يف امل�����ج�����ال؛ وم�����ن ه��ن��ا 
هذا  يف  اآف��اق��ي  اإن  اأق����ل  اأن  اأ�ستطيع 

امل�سار ت��سعت وبداأت اأ�سعر اأن الأل�ان 
ه���ي ج����زء م���ن ح��ي��ات��ي ول اأ���س��ت��ط��ي��ع 

ال�ستغناء عنها.
���س��رت اأت���ق���ن ال��ف��ن ب�����س��ك��ل جيد  
فبداأت  اأك��رث؛  تت��سع  اآفاقي  واأ�سحت 
اأخ��������رج ع����ن امل���ع���ت���اد وع�����ن احل�������دود، 
واخ��رتق��ت ال��ب��ع��د ال��ث��ال��ث ع��ن طريق 
ال��ل���ح��ات ث��الث��ي��ة الأب���ع���اد،  وم���ن ثم 
العربي  اخل���ط  ن���ادي  رئ��ا���س��ة  ت�سلمت 
والفن الت�سكيلي يف جامعة امللك خالد 
لأو�سل   يل  حقيقي  منرب  اأول  ليك�ن 
ر���س��ال��ت��ي ال��ف��ن��ي��ة،  وك���ان ل��ل��ن��ادي دور 

كبري يف تط�ير ما بداأت به.

هل من �شعوبات واجهتك؟
اأك��رث م��ا كنت اأع���اين منه ع��دم وج���د 
الر�سم،  تعليم  يف  متخ�س�سة  مدار�س 

ول���ك���ن ت��غ��ل��ب��ت ع���ل���ى ذل������ك  ب��ت��ط���ي��ر 
القراءة  طريق  من  معلم  دون  نف�سي 

وال�ستطالع.

م�شاركاتك على م�شتوى
اجلامعة واملنطقة؟

لأ�����س����ارك على  ال��ف��ر���س��ة  ت��ت��ح يل  مل 
م�ست�ى  على  ولكن  املنطقة،  م�ست�ى 
اجلامعة، كانت يل م�ساركات عديدة يف 
املعار�س، اآخرها م�ساركتي يف الأوملبياد 
املركز  على  فيه  ح�سلت  ال��ذي  الثقايف 
الأول عن ل�حة »النتظار«، وباإذن اهلل 
على  م�ساركات  القريب  يف  يل  �ستك�ن 

م�ست�ى املنطقة.

حدثنا عن اأهم اأعمالك؟
اأعمايل،  اأه��م  »النتظار«  ل�حة  اأعترب 
وهي ل�حة زيتية ب��ساح هادئ وحزين 
جتمع بني الرماديات؛ ومن ثم دخ�ل 
الأمل.  ليعطي  مت�ازن  ب�سكل  الأحمر 
وك��ان��ت يل م�����س��ارك��ات يف ال��ف��ن ثالثي 
الأبعاد  ثالثية  ل�حة  اأب��رزه��ا  الأب��ع��اد، 
ر�سمتها يف املر�سم املفت�ح اأثارت �سجة 
ل���ح��ات عديدة  ه��ن��اك  اأن  كما  ك��ب��رية، 

اأخرى كان لها �سدى رائع.

من دعمك يف تطوير موهبتك؟
اإل��ي��ه  اإن م��ا و���س��ل��ت  ق��ل��ت  اإذا  اأب���ال���غ  ل 
ب��ع��د اهلل  وال����دي  ه��� بف�سل  ال��ف��ن  يف 

يزالن  كانا ول  وتعالى؛ فقد  �سبحانه 
اأمامي  الطريق  ي�سيء  ال��ذي  امل�سباح 
ب���دع���م���ه���م يل م����ن ج��م��ي��ع ال���ن����اح���ي 
وت�سجيعهم الدائم، مما يدفعني لفعل 
املزيد وال��س�ل اإلى ما اأطمح اإليه كي 
يفخرا بي، كما ل اأن�سى  الدعم املعن�ي 
وقف  من  وكل  واأ�سدقائي  اأقاربي  من 

اإلى جانبي.

ماذا عن اأهدافك امل�شتقبلية؟
اإي�����س��ال  ه����  والأخ��������ري،  الأول  ه����ديف 
العامل عن طريق  �سع�ب  لكل  ر�سالتي 
اإن  الق�ل  واأ�ستطيع  والأل���ان،  الري�سة 
لتحقيقة  اأعمل  الذي  امل�ستقبلي  هديف 
اإل���ى مرحلة م��ن الر�سم  ال������س���ل  ه��� 
حتى  ب��ال��ع��امل��ي��ة  ت������س��ف  اأن  ت�����س��ت��ح��ق 
اأمتكن من اي�سال �س�تي والدفاع عن 

ق�سيتي ب�سكل اأكرب.

قاعدة تتبعها يف م�شوارك؟
ينجح من ي�سمد، وي�سمد من ي�سرب، 
وي�سرب من ي�ؤمن باهلل �سبحانه وتعالى 
بالنف�س،  الثقة  الإمي���ان، وم��ن ثم  حق 
بقدرتك  وت�ؤمن  بنف�سك  تثق  وعندما 
جميع  �ستتال�سى  هدفك  حتقيق  على 
ال�سع�بات من اأمامك فال ي�جد �سيء 
ا�سمه م�ستحيل، فامل�ستحيل ه� جتارب 
ف��ا���س��ل��ة لأن���ا����س ك��ان��� ق��ب��ل��ن��ا، وه���ذا ه� 

مفتاح النجاح.

الناجي: هدفي الوصول لشعوب العالم عبر الريشة



سهام القحطاني

كلية  يف  املحا�سبة  بق�سم  الطالبة  اأك���دت 
اإبراهيم  املجتمع، بخمي�س م�سيط، مرام 
املنزل نح�  بقائها يف  اأن ظ��روف  الدلبة، 
اأرب�����ع ���س��ن���ات م��ن��ق��ط��ع��ة ع���ن ال���درا����س���ة، 
لت�سبح  ك���ث���رية  اأ����س���ي���اء  ت��ت��ع��ل��م  ج��ع��ل��ت��ه��ا 
م�ه�بة يف ت�سميم الربامج احلا�س�بية، 
ال�سرية  ع��ن  بربنامج  اأعمالها  مفتتحة 

النب�ية.

كيف اكت�شفت موهبتك؟
ك���ان ذل���ك ع��ن��دم��ا �سممت ب��رن��اجم��ا عن 

مرام الدلبة: توقفت عن الدراسة فتفجرت موهبتي
�سرية الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم.

وماذا بعد؟
ق���م���ت ب���ج���ه����د م���ت���ك���ررة وب���اج���ت���ه���ادات 
�سخ�سية م��ن اأج��ل ال������س���ل اإل��ى ه��ديف، 
رغ����م ���س��ي��ق ال����ق���ت وظ������رويف ال��ع��ائ��ل��ي��ة 

امل�ستمرة.

هل من �شعوبات واجهتك؟
وجتاهل  والرعاية،  امل��ادي  الدعم  انعدام 
بع�س اأفراد املجتمع، ومن اأكرب امل�سكالت 
اأربع  التي واجهتني البقاء يف املنزل نح� 

�سن�ات دون درا�سة.

وكيف تخطيتها؟
وم�ساندتهن  ال�����س��دي��ق��ات  ب��ع�����س  وج�����د 
اأنها  وال��دت��ي بحكم  دع��م  اإل��ى جانب  يل، 
من  اأك���رث  اإجن���از  يف  و�ساعدتني  معلمة؛ 

ت�سميم.

ما اأف�شل اأ�شاليب رعاية املواهب؟
ال��ك���ادر  لتاأهيل  تدريبية  دورات  اإق��ام��ة 
اأ���س��ح��اب امل����اه���ب، اإ���س��اف��ة اإل����ى دعمهم 

ماديا ومعن�يا.

هل من مبادئ ت�شتند اإليها 
موهبتك؟ 

مواهب

إعالن

زمن الرويبضة!

نايف األحمري

ال�سالة  اأف�سل  ال��ك��رمي عليه  ال��ر���س���ل  ع��ام، ح��ذرن��ا  م��ن 1400  اأك��رث  قبل 
الرويب�سة؟  هم  من  امل�سطفى  �سئل  وق��د  الرويب�سة،  زم��ان  من  وال�سالم 

فاأجاب: ال�سفيه ينطق يف اأمر العامة.
الت�ا�سل  م���اق��ع  خ��الل  وم��ن  ي�ميا  ت�سادف  اأن��ك  فيه  ومم��ا ل�سك 
الج��ت��م��اع��ي والن��رتن��ت م��ن ي�ستق�ي على ك��ل م��ن ي��رت��اد ه��ذه ال��ربام��ج 
�سيئا  لينال  ال��ك��رث  املتابعني  م��ع  متحالفا  اأخ���رى  اأح��ي��ان  ويف  امل���اق��ع،  اأو 
وجتريح  والنتقا�س  الإ���س��اءة  ح�ساب  على  النا�س  معرفة  اأو  ال�سهرة  من 
الآخرين. عندما يبداأُ ترند جديد يف ال�سع�دية ويبداأ الها�ستاق يف الرواج، 
ترى فيه املرتدية والنطيحة ومن يتحدث ملجرد اأن يتكلم واأن ُي�سعر نف�سه 
ي��درك كل �سيء ح�له، ح�سب  ب��اأن النق�س لي�س له مكان يف ح�سابه، لأن��ه 

اعتقاده.
تلك مظاهر ن�ساهدها يف ال�سارع وال�س�ق والنرتنت؛ اإذ مل يعد هناك  
من ي��سف باجلريء لك�ن اجلميع اأ�سبح كذلك، واأباح لنف�سه احلديث يف 

اأي م��س�ع اأو نقا�س ويف اأي زمان ومكان!
هذه الظاهرة التي ا�ست�سرت يف جمتمعنا منذ اأن اأ�سبح الإعالم تفاعليا، 
مّكنت الكثري من اأن ي�سب ويقذف ورمبا يكّفر اأي�سا، ناهيك عمن ي�ستخدم 
يحظ�ن  الذين  امل�ؤثرين  بع�س  ح�سابات  اخ��رتاق  يف  الإلكرتونية  جناحاته 
مبتابعات جماهريية عالية، وبخا�سة يف ت�يرت؛ ومن ثم يغرد من ح�ساباتهم 
قدم  اأن��ه  منه  ظنا  احل�ساب،  �ساحب  �سمعة  لت�س�يه  �سعيا  الأل��ف��اظ،  ب��اأق��ذر 

لل�طن والدين خدمة كربى �ستظل ذكراها ت�سطر مباء الذهب!
الإن�سان  ومعرفة  ثقافة  م��ن  لتزيد  وج���دت  وال��ربام��ج  امل���اق��ع  ه��ذه 
وترفع من اإمكانية �سه�لة الت�ا�سل مع النا�س دون ح�اجز، واأي�سا تقدم 
املتطفلني  بع�س  ولكن  عناء،  دون  املعل�مة  البحث عن  �سه�لة  الفائدة يف 

اتخذوها منابر لالإ�ساءة وال�ستائم، منتقدين كل �سيء ح�لهم.
 م�اقع الت�ا�سل هبة من اهلل وو�سائل نافعة نح�سل من خاللها على 
ومئات  الكتب  من  جملدات  اإل��ى  نع�د  اأن  دون  واملعل�مة  والفائدة  املعرفة 
فيها  ما نطرحه  ونراعي  ا�ستخدامها  نح�سن  اأن  ولهذا يجب  امل��س�عات؛ 

فكل ما تكتبه �ستجده يف كتاب اأعمالك ي�م ل ينفعك مال ول بن�ن.

بوح طالب

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =
حياتك في خطر!

نعم، ومنها اأن تك�ن يف خدمة جمتمعي، 
اأفتخر  التي  الغالية  جامعتي  بها  واأدع��م 

بالنتماء اإليها. 

اأبرز م�شاركاتك؟
قمت باإعداد برامج  عديدة  يف عدد  من 

املدار�س.

اأهدافك امل�شتقبلية؟
اأك�����ن ذات ف��ائ��دة وع��ن�����س��را ف��ع��ال يف  اأن 
اأن  تك�ن  اأتطلع واأرغ��ب يف  املجتمع. كما 
اأك���ن  واأن  جمتمعي  خ��دم��ة  يف  م�هبتي 

مبدعة يف املجال الذي اأجيد فيه.
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رياضة

عدنان اإللمعي 

الريا�سي  الأومل��ب��ي��اد  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ت���ا���س��ل 
ال����ث����اين ل���ل���ع���ام ال����درا�����س����ي احل�������ايل يف 
اجل���ام���ع���ة، ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن ع���م���ادة ����س����ؤون 
ال���ط���الب، مب�����س��ارك��ة 18 ك��ل��ي��ة م���ن اأب��ه��ا 
وخ��م��ي�����س م�����س��ي��ط، وال���ف���روع اجل��ام��ع��ي��ة  

مبحايل وتن�مة، مت�سمنا 11 لعبة.
على  ت��ق��ام  ال��ت��ي  املناف�سات  وت�سمل 
م��ل��ع��ب و���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة يف ال��ق��ري��ق��ر، 
كرة  ال�سالت،  خما�سي  قدم،  كرة  »دوري 
ال��ط��ائ��رة، ���س��ب��اح��ة، ت��ن�����س ط���اول���ة، تن�س 
تايك�ندو،  كاراتيه،  ق���ى،  األعاب  اأر�سي، 
اجلبلي  ال�ساحية  اخ��رتاق  �سباق  ج���دو، 
ال�سحاب  �سيقام على طريق متنزه  الذي 
و����س����ل اإل�����ى ق���ري���ة ال�����س��ق��ا يف ال�����س���دة 
مب�سافة اأربعة كلم جلميع فئات املجتمع«.

 وي�����س��اح��ب الأومل����ب����ي����اد ك��ث��ري من 
حتكيمية  دورة  تقدمي  مت  اإذ  الفعاليات، 
ل���ك���رة ال����ق����دم، ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال��ل��ج��ن��ة 
اإ�سافة  الفرعية للحكام مبنطقه ع�سري، 
اإلى اإقامة دورة يف كتابة اخلرب ال�سحفي 
الريا�سي قدمها الإعالمي يحيى جابر، 
ك��م��ا اأق��ي��م��ت حم��ا���س��رت��ان ع���ن اإ���س��اب��ات 
قدمهما  الريا�سي،  والتع�سب  امل��الع��ب 
اإلى  بخاري،  وعبداللطيف  ال�سقا  �سالح 
لقطة  لأف�����س��ل  م�سابقة  تنظيم  ج��ان��ب 

ريا�سية.
و���س��ي��خ��ت��م الأومل���ب���ي���اد الث���ن���ني بعد 
امل���ق���ب���ل حت����ت رع����اي����ة م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�������داود، ب��ح�����س���ر لع��ب 
امل��ن��ت��خ��ب ال�������س���ع����دي ال�������س���اب���ق ي������س��ف 
ريا�سية  �سخ�سيات  اإل��ى  اإ�سافة  الثنيان، 

واإعالمية من املنطقة.

كليات الجامعة تتنافس في األولمبياد الرياضي الثاني
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إجراء قرعة دوري 
كليات محايل

ع�سري  مبحايل  والآداب  العل�م  كلية  اأق�سام  دوري  قرعة  مرا�سم  اأج��ري��ت 
، ب��ح�����س���ر ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة  الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت����ر حم��م��د ال���ق���رين، وروؤ����س���اء 
الفرق  واإداري��ي  زهو،  اأبو  حممد  الدكتور  بالكلية  الن�شاط  الأق�شام،  ورائد 

امل�ساركة. وجاءت نتائج قرعة كاأ�س عميد الكلية كالآتي:

المجموعة االولى 
C انجليزي

فيزياء 
D انجليزي

B نظم معلومات

المجموعة الثانية 
Aانجليزي

رياضيات
B انجليزي

A نظم معلومات

لقاء رياضي ألبناء البرامج المشتركة 
درة  ا�سرتاحة  اأخ��ريا، يف  باملحالة،  امل�سرتكة  الربامج  نادي  اأق��ام  ال�سرحان،  الدكت�ر يحيى  العام،  املن�سق  برعاية 
اللقاء عقد  وت�سمن  ليال.  ع�سرة  الثانية  الثالثة ع�سرا حتى  ال�ساعة  للطلبة من  ريا�سيا  لقاء  باأبها،  امل�سايف 
اأج�اء ريا�سية م�سح�نة  ال�سالت والطائرة ، و�سط  القدم وخما�سي  الأق�سام يف كرة  �سل�سلة مباريات ودية بني 
باحلما�سة واحلي�ية. وخالل املباريات، مت ت�سكيل فريق، ُو�سف بالق�ي، خل��س املناف�سة يف الأوملبياد الريا�سي. 
وتخلل اللقاء تناول وجبة الع�شاء و مناق�شة كثري من الأمور الريا�شية املتعلقة بكل فريق، وال�شروط اخلا�شة 
بالأوملبياد وطبيعة كل مناف�سة. وعرّب الطالب عن فرحهم و�سرورهم بهذه املنا�سبة، وتقدم�ا بال�سكر اجلزيل 

لإدارة الربامج امل�سرتكة على هذا الهتمام الذي ي�سب يف تط�ير مهاراتهم و�سقل م�اهبهم.

منتخبا األسنان يتأهالن لدور الثماني
ضمن منافسات األولمبياد الرياضي الثاني، تأهل منتخبا الطائرة والقدم بكلية طب األسنان لدور الثماني، بعد أن فاز األول 

على كلية الصيدلة بهدفين دون مقابل، بينما هزم المنتخب الثاني نظيره من كلية الطب بـ2/3.
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تحقيق

جلبان يطالب بنظام صحي موحد
وطالب يقدمون مقترحات

محمد شامي  

للتخ�س�سات  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  دع��ا  بينما 
ال�����س��ح��ي��ة، الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت����ر خ��ال��د اآل 
ن��ظ��ام �سحي م�حد  اإي��ج��اد  اإل���ى  ج��ل��ب��ان، 
ال�14  الأنظمة  الأمن���ذج بني  اختيار  عرب 
ال�سائدة، كما ه� املعم�ل به يف م�ست�سفى 
املثال،  اأو احلر�س على �سبيل  التخ�س�سي 
كيفية  اجلامعي  للنظام  ي�ساف  اأن  على 
طالب  و�سع  والأب��ح��اث،  التدريب  �سبط 
ال��ت��خ�����س�����س ب��اجل��ام��ع��ة ���س��ت��ة م��ق��رتح��ات 

لتط�ير الأنظمة ال�سحية اجلامعية.
»اآفاق« ر�سدت املقرتحات يف حتقيق 
الأب��ح��اث  ج��ان��ب  على  ال��رتك��ي��ز  ف�سملت: 
ال��ط��ب��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا، وت����ف���ري اأح����دث 
الأج���ه���زة ل��ت��دري��ب ال��ط��الب وامل��م��ار���س��ني 
ال�����س��ح��ي��ني ل��ل��رق��ي ب���اخل���دم���ة امل��ق��دم��ة 
عاملية  ج��ام��ع��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  للمجتمع، 
ال�سحي  النظام  يف  التط�ر  خ��ربات  لنقل 
اجلامعي، نظام ملتابعة حالة املري�س بعد 
خروجه من امل�ست�سفى، ا�ستقطاب اأع�ساء 
تعزيز  عالية،  كفاءات  ذوي  تدري�س  هيئة 
ال��ت���ا���س��ل ب���ني اجل��ام��ع��ة وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
ال��ق��اع��ات  ال��ت��دري��ب، زي����ادة ع���دد  لتط�ير 
اإج��راء  املحلية،  امل�ست�سفيات  يف  الدرا�سية 
اتفاقيات مع امل�ست�سفيات اخلا�سة الكربى 
انطالقاً من واجبها للخدمة الأكادميية 
وتط�ير  ال��ل��ج��ان،  ع�س�ية  يف  واإ���س��راك��ه��ا 

معامل ومراكز املحاكاة ال�سريرية.

ربط وثيق
باأهمية  ال�سهري  فهد  علي  الطالب  اأ�ساد 
م����ؤمت���ر الأن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
ال�سم�  م��ن �ساحب  ب��رع��اي��ة  اأق��ي��م  ال���ذي 
امل��ل��ك��ي الأم�����ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د، اأم���ري 
اجلامعة  مدير  وح�س�ر  ع�سري،  منطقة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت���ر ع��ب��دال��رح��م��ن ال����داود، 
ور�سالة حتملها  روؤي��ة  يختزل  اأن��ه  م�ؤكدا 
اجل����ام����ع����ة، ل��ت��ج�����س��ي��د روؤي��������ة وم���الم���ح 
مملكتنا  يف  اجلامعية  ال�سحية  الأنظمة 

الطبي  التعليم  باأنظمة  وربطها  احلبيبة 
املتقدم. وقال ال�سهري: »�سبقت الأحداث 
جامعتنا ليك�ن هذا امل�ؤمتر بني جنباتها 
لتك�ن امل�ستفيد الأول لبناء روؤية وا�سحة 
املدن  بناء  يف  ح�لنا  من  العامل  وم�اكبة 
الطبية. وتعمل جامعتنا بجهد وا�ستمرار 
اإن�������س���اء م�����س��ت�����س��ف��ى ج��ام��ع��ي �سعته  ع��ل��ى 
امل�ست�سفيات  اأك���رب  م��ن  ُي��ع��د  ���س��ري��ر،   800
مل�اكبة  اململكة  م�ست�ى  على  اجلامعية 

املتغريات من ح�لنا«.
اأن »امل�ؤمتر خرج بر�سائل  اإلى  واأ�سار 
خاللها  م��ن  ن�ستطيع  وم��ف��اه��ي��م  وروؤى 
منها  امل�����س��رق،  امل�ستقبل  نح�  الن��ط��الق��ة 
وال�ا�سحة  العامة  ال�سرتاتيجيات  و�سع 
اإذ تعد  ال�����س��ح��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة،  ل��الأن��ظ��م��ة 
رافدا مهما واأ�سا�سيا يف التدريب املهاري، 
ودعما للنظام ال�سحي يف املجتمع، ومنها 
اأي�سا: تفعيل دور طبيب الأ�سرة واملجتمع 
ال���اق��ع  ب��ني  ال��سل  حلقة  نقطة  ليك�ن 

واملاأم�ل.
اإن�ساء  اأه��م��ي��ة  على  ال�سهري  و���س��دد 
امل��ج��ال ال�سحي  ب��ح��ث��ي يف  م��رك��ز وط��ن��ي 
وتطلعات  متطلبات  معرفة  على  للعمل 
امل��ع��ان��اة ال�شحية  ن��ق��اط  امل��ج��ت��م��ع واأب�����رز 
وم���اك��ب��ة ال��ت��غ��ريات ال��ع��امل��ي��ة، وم���اك��ب��ة 
الأنظمة احلديثة العاملية لال�ستفادة من 
جتارب ال�سابقني والبدء من حيث نقطة 

النتهاء لديهم.
له  �سيك�ن  »امل���ؤمت��ر  خمتتما  وق���ال 
خارطة  ر�سم  يف  والفّعال  الإيجابي  الأث��ر 
اجلامعية  ال�سحية  لأنظمتنا  ال��ط��ري��ق 

وخا�سة يف جامعة امللك خالد«.

البيئة التعليمية الصحيحة 
���س��دد ال��ط��ال��ب ���س��ع��د ���س��اك��ر ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
ت����ف���ري ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال�����س��ح��ي��ح��ة 
للطالب، حتى ي�قرتن اجلانب الأكادميي 
بالتطبيقي لتك�ن املح�سلة النهائية اأكرث 
نفعا للطالب، م�سريا اإلى اأن اأكرب العقبات 
وج�د  ع��دم  الطب،  ط��الب  ي�اجهها  التي 

كافية  قاعات  وانعدام  جامعي،  م�ست�سفى 
واأي�سا عدم  املركزي،  م�ست�سفى ع�سري  يف 
القاعات  تلك  يف  احلديثة  التقنية  وج���د 
اأع��داد الطالب كل  القليلة، يف ظل تزايد 
ي�م يف امل�ست�سفى، م�سددا يف ال�قت نف�سه 
اإي��ج��اد حل�ل ج��ذري��ة لهذه  على ���س��رورة 

امل�سكلة.  
الأنظمة  اإيجابيات  م��ن  اأن  واأ���س��اف 
مهيئ  م��ن��اخ  وج����د  اجل��ام��ع��ي��ة،  ال�سحية 
وال�ستك�ساف،  والتط�ير  العلمي  للبحث 
كل  اجلامعية  امل�ست�سفيات  ت�فري  نظري 
م���ا ي��ل��زم ال��ط��ال��ب م���ن ب��ي��ان��ات وم��ل��ف��ات 
العلمية  البح�ث  ب�سرية لإجن��از  وطاقات 

وال�سريرية . 
اإلى اعتقاد خاطئ لدى كثري  واأ�سار 
اجلامعية  امل�ست�سفيات  ب���اأن  ال��ن��ا���س  م��ن 
ل��ط��الب الطب  اأ���س��ب��ه مبخترب وجت��ري��ب 

والعل�م ال�سحية.
جذرية  حل�ل  على  العمل  اأن  وب��ني 
ل ي��ت��ن��اف��ى م����ع احل����ل�����ل امل����ؤق���ت���ة ال��ت��ي 
التعليمية،  العملية  ت�سريع  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
يف  الدرا�سية  القاعات  ع��دد  زي��ادة  ومنها: 
واأب��ه��ا  ع�����س��ري  م��ث��ل  امل��ح��ل��ي��ة  امل�ست�سفيات 
اتفاقيات مع  والأط���ف���ال،  وعقد  ل��ل���لدة 
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املنطقة،  الكربى يف  امل�ست�سفيات اخلا�سة 
انطالقا من واجبها للخدمة الأكادميية، 
واأي�����س��اً اإ���س��راك��ه��ا يف م��ن��ظ���م��ة الأن��ظ��م��ة 
ال�����س��ح��ي��ة اجل���ام���ع���ي���ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 
خالل  م��ن  ال��ط��الب  احتياجات  مالم�سة 
اخلا�سة  واللجان  املجال�س  يف  ع�س�يتهم 
واإي��ج��اد  اجل��ام��ع��ي��ة،  ال�سحية  ب��الأن��ظ��م��ة 
اإل��ك��رتون��ي��ة ع��رب التعليم ع��ن بعد  ب��دائ��ل 
والتعليم الذكي، وتط�ير معامل ومراكز 

املحاكاة ال�سريرية. 

استقطاب كفاءات  
دع����ا ال��ط��ال��ب اإب���راه���ي���م ال�����س��احل��ي اإل���ى 
ا���س��ت��ق��ط��اب اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ت���دري�������س ذي 
ك���ف���اءات ع��ال��ي��ة، وت��ع��زي��ز ال��ت���ا���س��ل بني 
التدريب،  وامل�ست�سفيات لتط�ير  اجلامعة 
مع  للت�ا�سل  اإلكرتونية  م�اقع  وت�فري 
وذلك  الطبية،  املر�سى ومتابعة ملفاتهم 
فيما ي�سب يف م�سلحة الأنظمة ال�سحية 

�س�اء اجلامعية اأو غريها.

تفعيل ومتابعة 
قال الطالب اأحمد جمثل: »ل �سك يف اأن 
النظام ال�سحي اجلامعي يعد من اأف�سل 

اململكة،  م�ست�ى  على  ال�سحية  الأنظمة 
اإل اأن هذا النظام يحتاج اإلى تفعيل دورة 
اأكرب من حيث تركيزه على جانب  ب�سكل 
واأي�����س��اً  وتطبيقاتها،  الطبية  الأب���ح���اث 
الأج��ه��زة لتدريب الطالب  اأح��دث  ت�فري 
باخلدمة  للرقي  ال�سحيني  وامل��م��ار���س��ني 
مع  ال��ت��ع��اون  واأي�����س��اً  للمجتمع،  امل��ق��دم��ة 
يف  التط�ر  خ��ربات  لنقل  عاملية  جامعات 
النظام ال�سحي اجلامعي، ولبد اأن يك�ن 
املري�س  ح��ال��ة  ملتابعة  اأي�سا  ن��ظ��ام  ه��ن��اك 

بعد خروجه من امل�ست�سفى«.

رأي مسؤول
ان���ت���ق���د وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات 
ال�����س��ح��ي��ة، الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت����ر  خ��ال��د اآل 
ن��ظ��ام��ا ���س��ح��ي��ا على  ج��ل��ب��ان وج������د 14 
نظام  اإي��ج��اد  اإل���ى  داع��ي��ا  اململكة،  م�ست�ى 
�سحي م�حد، عرب اختيار الأمن���ذج بني 
م�ست�سفى  يف  به  كاملعم�ل   14 ال�  الأنظمة 
املثال،  اأو احلر�س على �سبيل  التخ�س�سي 
كيفية  اجلامعي  للنظام  ي�ساف  اأن  على 
م��ع تقدمي  والأب���ح���اث،  ال��ت��دري��ب  �سبط 

خدمة مميزة.
واأ�ساف: »النظام اجلامعي يفرت�س 
العك�س،  اأن لدينا  الأف�سل، غري  اأن يك�ن 
ل�  اأن��ه  مع  اأف�سل،  خدمية  جهات  فهناك 
ال���ع���امل، �ستجد  م��ك��ان يف  اأي  اإل���ى  ذه��ب��ت 
امل�ست�سفى اجلامعي ه� الأف�سل، ما يدلل 

اأن لدينا خلل معني يف النظام«. 
و�����س����ّدد ع��ل��ى اأه���م���ي���ة اإي����ج����اد خطة 
ت�فرها جهة مركزية، حتى يتم ال��س�ل 
لنظام م�حد من ناحية اخلدمة والآلية 
والت�ا�سل وحتى الرواتب، مت�سائال: »ملاذا 
يختلف راتب طبيب احلر�س عن اجلامعة 
وقد  نف�سه،  التاأهيل  وه���  ال�سحة  وع��ن 
اأعلى  باجلامعة  ال�سحي  امل���ظ��ف  ي��ك���ن 

م�ؤهال؟«.
ناحية  م��ن  ال�سبط  »ح��ت��ى  واأ����س���ا: 
ال�������دوام ل ي����ج���د، وه���ن���اك ت��ب��اي��ن بني 
يف  الأنظمة،  لختالف  املختلفة  اجلهات 

املعتمد  ال����دوام  ي��ك���ن  اأن  يفرت�س  ح��ني 
من 7.30 �سباحا وحتى اإلى 6 م�ساء«.

اأطباء  ه��روب  ال�سبب يف  »ما  وتابع: 
القطاعات احلك�مية اإلى القطاع اخلا�س 
اأو عملهم حتى بطريقة غري نظامية يف 
الليل والنهار؟« م�سددا على اأن ما يهم يف 
منبها  مميزة،  خدمة  تقدمي  ه�  النهاية 

اإلى احلاجة ل�ر�س عمل اأكرث.
تغطي  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأن  واأو����س���ح 
م����زع���ة  و%45  اخل������دم������ات،  م����ن   %55
ب��ني اجل��ه��ات الأخ�����رى، ف�����زارة ال�سحة 
م�س�ؤولة مع منظمة ال�سحة العاملية عن 
�ساكلها،  وم��ا  ال���ب��اء  ح��الت  ع��ن  التبليغ 
اأنها معايري  وبخا�سة  الأطفال،  وحالت 
وهذه  ال�سحي،  املجال  يف  الدولة  لتقدم 

التبليغات ت�سب يف وزارة ال�سحة. 
ب�كالة  مم��ث��ل��ًة  اجل��ام��ع��ة  اأن  ي��ذك��ر 
نظمت  ال�سحية  للتخ�س�سات  اجلامعة 
اجلامعية:  ال�سحية  »الأن��ظ��م��ة  م���ؤمت��ر 
اأب��ه��ا خالل  ال��ُه���ي��ة وال��ر���س��ال��ة« مبدينة 
الفرتة من 21-22ج��م��ادى الآخ��ر 1437، 
و���س��م��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات امل����ؤمت���ر حم��ا���س��رات، 
وور�س عمل، وبح�ثا علمية م�زعة على 

ي�مني.
وه���دف امل���ؤمت��ر اإل���ى ب��ل���رة مفه�م 
وبيان  اجلامعات،  يف  ال�سحية  الأنظمة 
اآل���ي���ة ال����ت�����ازن ب���ني ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����س��ح��ي 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وت��ق��دمي اخل��دم��ات، 
ال�����س��ح��ي��ة يف  الأن���ظ���م���ة  وحت���دي���د دور 
اجل����ام����ع����ات ���س��م��ن ال���ن���ظ���ام ال�����س��ح��ي 
ال�����ع�����ام، ودرا�������س������ة م���������س����ادر ال��ت��م���ي��ل 
اجلامعية،  ال�سحية  لالأنظمة  امل�ستدام 
وحت����دي����د ال����ط����رق الأن�������س���ب ل���درا����س���ة 
وكذلك  اجلامعية،  ال�سحية  الأن��ظ��م��ة 
يف  ال�سحية  الأنظمة  عمل  نطاق  بيان 
اجل��ام��ع��ات ودرج�����ات اخل��دم��ة امل��ق��دم��ة 
ا ا�ست�سراف م�ستقبل  وم�ست�ياتها، واأي�سً
باململكة  اجلامعية  ال�سحية  اخل��دم��ات 
وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا، وحت��دي��د م��ع��اي��ري جن��اح 

الأنظمة ال�سحية اجلامعية.

اأحمد جمثل اإبراهيم ال�شاحلي �شعد �شاكر

علي فهد



هل تستطيع العيش
بال كتاب؟
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زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن العدد 177  |  03 رجب 1437  |  10 إبريل 2016



مؤتمر »يوم 
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الطب بالجامعة
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب

أ.د. عبد الحميد الحسامي 
عضو التدريس بقسم اللغة العربية

ي��ظ��ل ال��ربوف��ي�����س���ر غ��ي��ث��ان ب���ن جري�س 
ي��ق���ل ق���ل��ت��ه يف ت��اري��خ اجل��ن���ب م���ؤرخ��ا 
الآن  حتى  فيها  اأّل��ف  التي  املنطقة  لهذه 

ت�سعة اأجزاء.
بالتقاط  املهموم  الباحث  وب��اإحل��اح 
كل �ساردة وواردة يف تاريخ املنطقة يجمع، 
يرحتل، ي�سرب يف مناكب الأر�س، ي�سغل 
ليعرب عن  الهّم  بهذا  وم��ن ح�له  نف�سه، 
ح��ب��ه ووف���ائ���ه ل��ل��ت��اري��خ ول��ل��ج��ن���ب، فال 
يتاأبط جزءا  وت��راه  اإل  يخل�س من ج��زء 

جديدا يف تاريخ اجلن�ب.
اإيّل الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت���ر  اأه����دى  ل��ق��د 
غيثان م���ؤل��ف��ه اجل��دي��د ب��زي��ه الأخ�����س��ر- 
اب��ن جري�س  اإليك  ووي��ل لك حني يهدي 
كتابا من كتبه، اأو حني ينتزع منك وعدا 

اأو �سبه وعد باأن تقراأ ما اأهداه.
�سبعة  يف  ف�جدته  الكتاب  ت�سفحت 

اأق�سام، كالآتي: 
الق�سم الأول: �سفحات من التاريخ 
احل�ساري لبالد ال�سراة وتهامة قبل 
الإ�سالم وبعده، تناول فيه الإدارة يف 
الر�س�ل �سلى  املناطق يف عهد  تلك 
اهلل عليه و�سلم، واخلالفة الرا�سدة، 

والأم�ية، واأوائل العبا�سية.

ك��م��ا ت���ن���اول ���س��ف��ح��ات م���ن م��ظ��اه��ر 
احلياة القت�سادية، وبع�س املظاهر 
الج���ت���م���اع���ي���ة، وذك������ر ������س������ًرا م��ن 
والفنية،  الثقافية  احل��ي��اة  مظاهر 
ب��ب��ع�����س الآراء  ال��ق�����س��م  واأت���ب���ع ه���ذا 

ووجهات النظر.
ال���ق�������س���م ال�����ث�����اين: رن����ي����ة، وت����رب����ة، 
اجلغرافيني  بع�س  عند  واخل��رم��ة 
وال������رح������ال������ني امل���������س����ل����م����ني وغ����ري 
وامل��ت��اأخ��ري��ن.   املتقدمني  امل�سلمني، 
الق�سم  بداأ  �سخ�سية،   25 ذكر منهم 
ب��ال��ت��ع��ري��ف��ات ب���ه����ؤلء اجل��غ��راف��ي��ني 
وال������رح������ال������ني وم�����دون�����ات�����ه�����م، ث��م 
وق���ف���ة ق������راءة وم���ق���ارن���ة ل��ل��رح��ال��ة 

ومدوناتهم.
الق�سم الثالث: م��س�عات تاريخية 
وع�سري  ج��ازان  ب��الد  عن  وح�سارية 

خالل الع�سر احلديث.
ال��ق�����س��م ال�����راب�����ع: م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري 
وم����ا ح���ل��ه��ا )م�����دون�����ات، ووق���ف���ات، 

وانطباعات، وم�ساهدات(.
ال��ق�����س��م اخل��ام�����س: ف��ه��ر���س��ت وث��ائ��ق 
غ��ري م��ن�����س���رة ع��ن ���س��روات منطقة 
ع�سري )ما بني �سغف �سهران، متنية 

والقرعاء)الفرعاء(، اإلى بالد خثعم 
و�سمران خالل القرن )14ه�/20م( . 
واملحف�ظة يف مكتبة الدكت�ر غيثان 
بن جري�س العلمية )اجلزء الثالث(. 
واتبع ذلك اأي�سا براأي ووجهة نظر.

النتائج  اخلامتة:  ال�ساد�س:  الق�سم 
والت��سيات.

ال��ق�����س��م ال�����س��اب��ع: م���الح���ق ال��ك��ت��اب 
العامة.

وما ميكن الق�ل اإن الأ�ستاذ الدكت�ر 
غ��ي��ث��ان ب��ن ج��ري�����س ي��ق���م ب��ج��ه��د م��ه��م يف 
تدوين تاريخ منطقة ع�سري، وت�ثيق كثري 
وثقافته  الع�سريي  املجتمع  م��الم��ح  م��ن 
يتعلق  م��ا  حتى  املختلفة،  م�ست�ياتها  يف 
ال�سعبية،  والألعاب  والأكل  ال�سرب  باأدوات 
 .. والعمارة  والزينة،  واللبا�س  واملنا�سبات 
كل ذلك �ستجده يف م�ؤلفات  غيثان الذي 
ما  كل  ويح�سد  م��س�عي،  بَنَف�ٍس  ي�ستغل 

يتعلق باملجتمع الع�سريي.
ن��ت��م��ن��ى ل���ك ���س��دي��ق��ي ال���ب���اح���ث كل 
ت���ف��ي��ق، وع������ذرا ف���ه���ذه اإط���الل���ة ���س��ري��ع��ة 
ع��ل��ى ت���اري���خ ع�����س��ري يف ه���ذا اجل����زء ال���ذي 
ويف  بعدك  للباحثني  مهمة  بيانات  يقدم 

تخ�س�ساتهم املختلفة.

الرأي الجامعي

ل����ل م��ا يخ�سى الإن�����س��اُن م��ن ال��ظ��ل��م يف 
التعميم لقال: اإن هذه امل�اقع الجتماعية 
ي�ستعر�س  متباهية  كائنات  اإل��ى  ح�لتنا 
ال�احد منها قدراته البيانية ومقروءاته 
هنا، وطاقاته اجلدلية حني يغرد هناك، 
ب�س�رة  ي�سارك  حني  الفنية  واإمكانياته 
يف �سبكة ثالثة، وي�ستعر�س الطعام الذي 
ي��اأك��ل��ه، وامل���ع���امل ال��ت��ي زاره�����ا، وال��ن��ج���م 

الذين التقى بهم م�سادفة.
ال�سبكات  اأن  امل������س���ع،  يف  ال�����س��اه��د 
الإن�سان  بهذا  األ�سق  �سارت  الجتماعية 
م���ن وال������ده وول������ده وال���ن���ا����س اأج��م��ع��ني، 

واأل�سق به من عمله، وم�سحفه، وكتابه، 
و�سالته، ورمبا زاحمته يف منامه.

وه���ذه دع�����ة  ���س��ادق��ة اإل���ى التفكري 
الباطن  يك�ن  اأن  على  العمل  ث��م  اجل���اد، 
ي�����ازي ع��م��ل ال��ظ��اه��ر وال���س��ت��ع��را���س اأو 
يف�قه؛ وذلك باأن يك�ن لل�احد منا من 
اجل���د م��ا ُي��ل��زم نف�سه ب��ت��ع��اه��ده ك��ل ي���م 
ال��ق��ل��ب، وع��م��ل العقل،  ول��ي��ل��ة. م��ن عمل 
وع���م���ل ال����ب����دن، خ�����ارج ���س��ي��اق ال�����س��ب��ك��ات 
ال��روت��ني  �سياق  وخ���ارج  ب��ل  الجتماعية، 
ال��ي���م��ي امل��ع��ت��اد م���ن درا����س���ة اأو ع��م��ل اأو 

م�ساوير وم�ساغل معتادة.

ركعتان، �ساعة قراءة اأو ن�سفها اأو 
ربعها اأو �سد�سها، ورٌد من القراآن تلتزم 
به ول� قّل: ن�سف جزء اأو ربعه اأو ثمنه 
اأقل حتى! �سلة رحم، مادة �سمعية،  اأو 
عمل ط�عي، �سيء تتاأكد به من بقائك 
من  رقبتك  به  تعتق  احلياة،  قيد  على 
به من  ترباأ  الجتماعية،  ال�سبكات  رق 
ول  تفعله  �سيء  ال�ستعرا�س،  عب�دية 
يعلم به غري اثنني: اأنت، وربك. �سيء 
الذكي  هاتفك  اإل��ى  فعله  بعد  تهرع  ل 
ل��ت��ق���ل: ف��ع��ل��ت ك����ذا، وط��ال��ع��ت ك���ذا.. 

وكنت يف كذا.

إفعل هذا تكن حرا
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د. صالح بن حمود األحمري



تلك  ت��دار  وكيف  الهجمات  تلك  تتم 
امل����ع����ارك الف���رتا����س���ي���ة وك���ي���ف ي��ت��م 

التجيي�س الفرتا�سي.
ت���ق����م اجل���ه���ة ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف 
يالم�س  م��س�ع  باختيار  البلد  ه��ذا 
ع�اطف ال�سعب وي�ستهدف يف الغالب 
ال��ف��ك��ري��ة،  اأو  ال��ت��ن��م���ي��ة  امل������س���ع��ات 
جديدة  ح�سابات  باإن�ساء  يق�م�ن  ثم 
ت�����س��م��ى ع���رف���اً )ح�����س��اب��ات ال��ب��ي�����س(، 
الت�ا�سل  يتم  ثم  باملئات.  غالبا  وهي 
م����ع ح�������س���اب���ات ح��ق��ي��ق��ي��ة لإع��ط��ائ��ه��ا 
اإ����س���ارة ان���ط���الق احل��م��ل��ة؛ وم���ن هنا 
احلملة؛  لتلك  ت�يرت  تت�سكل جي��س 
ف��ت��ب��داأ ح�����س��اب��ات ال��ب��ي�����س ب��ال��ت��غ��ري��د 
وللح�سابات  لبع�سها  التغريد  واإع��ادة 

احلقيقية.
 وي�����ت�����م ال����ع����م����ل ع���ل���ي���ه���ا ب���ه���ذه 
ت��ت��م  اأن  دون  م����ن  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
م��الح��ظ��ة ت��ك��رار ال��ت��غ��ري��دات، وذل��ك 

لكرثة اأعداد احل�سابات.
اأن عدد احل�سابات  افرت�سنا  فل� 
عند  ح�ساب   500 احلملة  يف  امل�ساركة 
بع�سر  �سيغرد  ح�ساب  وكل  النطالق، 
ت���غ���ري���دات؛ ف��ه��ذه ك��ف��ي��ل��ة ب����اأن جتعل 
ال��ت��غ��ري��دات  ي�����س��ل لآلف  ال��ه��ا���س��ت��اق 
ال���ت���ي ت�����س��م��ح ل�����س��ري��ح��ة ك���ب���رية من 
م�ستخدمي ت�يرت بروؤية التغريدات.

فما بالك اإذا كانت هذه احل�سابات 
تق�م بالتغريد واإعادته ب�سكل تلقائي، 
ح��ي��ث ت�����س��ل ب��ع�����س ت��غ��ري��دات��ه��ا اإل���ى 

املئات بل الآلف؟
ه���ن���ا ت���ت���دخ���ل ن���ظ���ري���ت���ي ح��ك��م��ة 
فبمجرد  القطيع.  و�سل�ك  اجلمه�ر 
ب��اإع��ادة  ت���ي��رت  م�ستخدم�  ي��ب��داأ  اأن 
ي��ب��داأ   ، اآرائ����ه����م  اإب�������داء  اأو  ال��ت��غ��ري��د 
امل��س�ع باخلروج عن ال�سيطرة. وكل 
تلك  اإدارة  املعادية  للجهة  يتبقى  م��ا 
اجلماهري وت�جيه النقا�س مبا يخدم 

ت�جهاتها. 
وي����ك�����ن ال���������س�����اد الأع�����ظ�����م م��ن 
ال��ت���ي��رتي يف مراحله  ذل���ك اجل��ي�����س 
امل��ت��ق��دم��ة، ل��الأ���س��ف، م���ن اأب���ن���اء ه��ذه 

م��ازال  العربي  اإن  اأق����ل  اأن  ي�ؤ�سفني 
امل��ع��رف��ة، بيت  ي��ط��ب��ق، ح��ت��ى يف ع�سر 

دريد بن ال�سمة:

وهل اأنا اإل من غزية اإن غ�ت 
غ�يت واإن تر�سد غزية اأر�سِد

اأو  ن���رى ه��ا���س��ت��اق��ا ه��ن��ا  اأن  ف��ب��م��ج��رد 
اأن  ل��ل��ت��غ��ري��د م���ن دون  ن��ط��ري  ه��ن��اك 
ن�����س��األ اأن��ف�����س��ن��ا: »م����ن ي��ق��ف خ��ل��ف��ه؟ 
اأم  �سلبي  ت��اأث��ري  ل��ه  ه��ل  يعنيني؟  ه��ل 
يخالف  ه��ل  جمتمعي؟  على  اإيجابي 
ال��خ(. ول نرتك  الإ�سالمي..  �سل�كي 
ذلك الها�ستاق حتى ن�سل به للرتند.

ن����ظ����ري����ة »ح����ك����م����ة اجل����م����ه�����ر«  
اإن  تق�ل   Wisdom of the crowd
راأي اجلماعة من النا�س خري من راأي 

الفرد ول� كان خبريا.
وه�������ذا ���س��ح��ي��ح اأح����ي����ان����ا. ل��ك��ن 
النظرية  هذه  خلفتها  التي  الع�اقب 
م��ن  ال������اح�����د  راأي  اأ����س���ب���ح  ع���ن���دم���ا 
اجل���م���اع���ة ي��������س���ع يف ال���ع���ل���ن )ع��ل��ى 
كانت  الجتماعي(  الت�ا�سل  و�سائل 
ك���ارث���ي���ة. ك���ذل���ك »����س���ل����ك ال��ق��ط��ي��ع« 
ت�سميه  م���ا  اأو   Herd Behavior
»الدرعمه«  ب�  الفرتا�سية  املجتمعات 
ال���ت���ي ت��ت��ج��ل��ى ب������س���ح يف ك��ث��ري من 
اأدى ذلك  الها�ستاقات يف ت�يرت، فقد 
الى م�سكالت  ي���ؤدي  ال�سل�ك وم��ازال 

كبرية على جمتمعاتنا العربية.
ال�����ذي مل ي��ك��ن ي����ؤم���ن ب��ن��ظ��ري��ة 
ع��دة، يف نظري  �سن�ات  امل���ؤام��رة قبل 
اأن���ه الآن ي���ؤم��ن ب��ه��ا. م��ن منا م��ازال 
ي�سك يف اأن هذا ال�طن م�ستهدف! ل 

اأت�قع اأن عاقال ي�سك يف ذلك.
اإث�����ارة  اأن  ي���ع���رف  ال���ع���دو  وب�����ات 
ال�سباب  �سريحة  وب��خ��ا���س��ة  ال�����س��ع��ب، 
ال��رتك��ي��ب��ة  م���ن  ت���ت���ج���اوز %70  ال���ت���ي 
اأن  ميكن  ال��ت��ي  الأداة  ه��ي  ال�سكانية، 
حت��ي��ل م��ك��ت�����س��ب��ات ه����ذا ال����ط���ن اإل���ى 

جمرد دمار كما نرى من ح�لنا.
ك��ي��ف  ن���ع���رف  اأن  اجل���ي���د  ف���م���ن   

وعي  دون  من  ان�ساق�ا  الذين  البالد 
اإدارت��ه��م  فتتم  بناء؛  نقد  اأن��ه  ملا ظن�ا 
وت�جيههم من حيث ل يعلم�ن، وقد 
مما  العاملي،  للرتند  الها�ستاق  ي�سل 
ي��ع��ط��ي ال��ع��امل ن��اف��ذة م��ف��ت���ح��ة على 
اإليهم يف كثري من  ت�سل  وقد  وطننا، 
الأح����ي����ان ن���ظ���رة م��غ��ل���ط��ة ع��ن��ا وع��ن 

ثقافتنا وديننا واقت�سادنا واأمننا. 
اآث��ار  لها  الت�يرتية  املعارك  ه��ذه 
اأنف�سهم،  املغردين  على  كبرية  �سلبية 
وعلى وطننا وعلى ثقافتنا. ومن هذه 
الآث��ار، ما ترتكه من �سحناء وبغ�ساء 
ت�سهم  وك��ذل��ك  املجتمع.  ���س��رائ��ح  ب��ني 
ت�جهاتهم  ح�سب  املجتمع  تق�سيم  يف 

واآرائهم.
كما اأنها ت�سهم يف زيادة التطرف 
اأو  مي��ي��ن��ا  ���س���اء  ب���ال���راأي  التم�سك  يف 
والعلماء  ال��ق��ادة  وا�ستنقا�س  ي�����س��ارا، 
الرموز  اإ���ش��ق��اط  وحم��اول��ة  واملثقفن 
معن�يا حتى ل يبقى لهم ول لآرائهم 

اأي قب�ل يف املجتمع. 
ك��م��ا اأن امل��ع��ن���ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب اأن 
قياداته  يف  وثقته  ال�سعب  بها  يتحلى 
ونظرته  بامل�ستقبل  وت��ف��اوؤل��ه  ورم����زه 
اأكرب  و�ستك�ن  �ست�سمحل  الإيجابية 
التنم�ية  الدولة  خطط  جناح  ع�ائق 

والتط�يرية. 
ب��ج��دوى  ال�����س��ع��ب  ي����ؤم���ن  اإن مل 
اأن  ي��ق��ب��ل  مل  اأو  ال��ت��ن��م���ي��ة  اخل���ط���ط 
يكتب  فلن  اإجن��اح��ه��ا  يف  �سريكا  يك�ن 
ل��ه��ا ال��ن��ج��اح. وك��ذل��ك زي����ادة �شغوط 
واملنظمات على وطننا يف هذه  ال��دول 
هذا  فيه  اإلينا  يحتاج  التي  ال��ظ��روف 
ال�طن لأن نك�ن ع�نا له، ناهيك عن 
منار�سها  التي  املمار�سات  ه��ذه  كل  اأن 
احلنيف  ديننا  م��ب��ادئ  اأب�سط  تخالف 
من الدع�ة لل�سرت وعدم تتبع ع�رات 
وت��رك احلديث يف  وزلت��ه��م  امل�سلمني 
مال يعنينا وترك املراء واإن كنت حمقا 
والتزام حدود الأدب يف الختالف واأن 
ويعني  امل�سلمني  ي�هن  ممن  نك�ن  ل 

العدو ب�عي اأو بغري وعي.

جيوش »تويتر« بين حكمة الجمهور
وسلوك القطيع

الرأي الجامعي

د. سالم العلياني
المشرف العام على إدارة
تقنية المعلومات
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الشعر عندما 
إبداعا يكون 

خالد الغامدي 
ادارة الجامعة 

ه������ن������اك م�������ن ال���������س����ع����راء 
اإبداعاتهم  ت��اأخ��ذك  ال��ذي��ن 
ال�����س��ع��ري��ة اإل����ى ال��غ������س يف 
يف  وت�سعر  كلماتهم  اأح��الم 
ينطلق  بالإبداع  ق�سائدهم 
م����ع ك����ل ك��ل��م��ة ت���خ���رج م��ن 
مثل  �ساعرا  ولعل  بي�تهم، 
عبد اخلالق احلفظي الذي 
تفرغ لل�سعر يف جمال طاملا 
اأحبه وع�سقه يكاد يذوب يف

ق�سائده حبا وع�سقا لأبها، وكاأنه يغرف من بحر احلب  لي�سّطر اأرق واأعذب 
ال�سعر  يف  بج�اهر  لل�طن  قريحته  ج��ادت  فلطاملا   ق�سيدته،  يف  الكلمات 
واللغة، ومل يقت�سر ال�سعر عنده على ل�ن معني اأو بحر واحد، فقد جت�ل يف 

جميع البح�ر والأل�ان، واأبدع يف رثاء والده حني قال: 

اأي خطب فيك قد روعني
اأي فقد رافق العمر �سنني

كيف اأن�سى من اإذا اأب�سرته
�سع بالب�سر ملراآه اجلبني

كلما جيت لأرثيك اأبي
حريف املكل�م ياأبى اأن يلني

ومل ين�س الليل و�سمته؛ فقد كان رفيقه يف كل ترانيمه ال�سعرية، وكان الليل 
ه� املالذ الذي يهرب اإليه برفقة الأبيات فيق�ل:

واأهيُم يف وَلٍه باأطياف املَ�َسا
 حني ا�ستعاَر البْدُر َفْي�َس �َسناِك 

لَتي اإليِك كاأّنني  وّجْهُت ب��سَ
ُم ال�سمال على املدى حاذاِك ! جَنْ

العا�سق  ال�ساعر احلب يف ق�سائده، بل منحه ن�سيبا كبريا؛ فه�  ين�س  ومل 
املحب لكل اأطياف احلياة التي اأ�سبعها �سعرا وتغزل فقال: 

قل يل بربك حني الهجر لّ�عني 
هل اأنت تعلم كم اأه�اك اأم  ماذا؟ 
ما حيلتي واله�ى كرب ومغرمة 
 ماذا فعلت بقلب ال�سّب يا هذا!

تت�سابق يف  اأبياته  كانت  ال��ذي  اخلالق احلفظي  عبد  اجلبل  �ساعر  اإن��ه  نعم، 
كل منا�سبة، فلم ين�س ال�طن من ق�سائده التي ت�سع ب�طنية �ساعر �سادقة،  
وكانت كلماته مليئة بالفخر ال�سادق بكل حدود هذا ال�طن، ومل يخُل �سعره 
من ج�انب اإن�سانية واجتماعية �سارع اإبداعه للنيل منها �سعرا، لإميانه باأن 
يف  في�سفها  بال�ساعر  متر  التي  والأح���داث  امل�اقف  ت�ثيق  ي�ستطيع  ال�سعر 

جمل م��سيقية جتعل ال�سعر اأكرث اإبداعا وجمال.

عبد اخلالق احلفظي



إماما الحرمين يحذران
من الصراعات الفكرية وطغيان العاطفة

حرية التفكير

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

ما  اعتباره   يف  وياأخذ  الجتماعي،  �سياقة  الإن�سان  ي�ساير  اأن  اجلميل  من 
األفه النا�س من فكر وعرف وتقليد،  لكن اخللل يحدث عندما ل يك�ن له 

�سخ�سية متفردة اأو م�اقف مميزة، اأو عقل ذو فكر خا�س وم�ستقل.
التي ر�سخت يف العق�ل  اأن جتد كثريا من القتناعات   ومن الغريب 
اأحياناً يف  اأن��ك قد جتدها  والأغ��رب  اأو متحي�س،  ال�سنني دون تفكري  عرب 
ورفعة  املن�سب،  وعل�  الر�سد،  ومظاهر  العقل،  رجاحة  فيهم  عهدت  اأنا�س 

التعليم. 
نحن اأيها الأحبة نتحدث عن حرية التفكري التي تعطلت لدى كثري 
فقط  يكتف�ن  فهم  الق�سايا؛  من  العديد  جت��اه  جمتمعاتنا  يف  النا�س  من 
جدرانا  عق�لهم  م��ن  جاعلني  الأ���س���ب،  يكن  مل  اإن  حتى  ال�سائد  ب��ال��راأي 

خاوية تردد �سدى ما يقرره الآخرون.
وي��سع مدى  العقل،  اآف��اق  يفتح  ال��ذي  ه�  امل�ستقل  احل��ر  التفكري  اإن 
اأن  ن��رى الأب ل يرغب يف  اأن  ال��ن���ر.. وم��ن اخل��ط��اأ  ال��روؤي��ة، وي�سق طريق 
يخرج البن من جلبابه، والزوج الذي ل ير�سى اأن تخالف زوجته تفكريه، 
اأن  ال��ذي ل ير�سى  وال���اع��ظ  ب��اآراء طالبه،  ال��ذي ي�سيق �سدره  والأ�ستاذ 
ينظر غريه للم�ساألة من جانب اآخر. واهلل �سبحانه وتعالى يق�ل: »وكلهم 

اآتيه ي�م القيامة فردا«.   
اإننا ل� ا�ستطعنا اأن ُنخّرج اأجيال مفكرة قادرة على الروؤية والتحليل 
والتاأويل والتف�سري امل�ستقل ف�سنخط� خط�ات عظيمة يف اإنتاج كم هائل من 
الأفكار التي تنعك�س حتماً على تنمية هذا ال�طن املبارك وازدهاره، واإيجاد 

احلل�ل املبتكرة لكثري من امل�سكالت والق�سايا .

إتجاهات

محمد إبراهيم

حّذر اإمام وخطيب امل�سجد احلرام، ال�سيخ 
ال���دك���ت����ر خ���ال���د ال���غ���ام���دي، مم���ا ت��ع��ان��ي��ه 
ال��ب�����س��ري��ة ح��ال��ي��ا م���ن امل�����ج����ات ال��ع��ن��ي��ف��ة 
وال��ث���رات  والثقافية  الفكرية  لل�سراعات 
والع�سكرية  النف�سية  واحل��روب  املحم�مة، 
األ���ان من اخل���ف واجل���ع  التي نتج منها 
و����س���ف���ك ل���ل���دم���اء ون���ق�������س م����ن الأم��������ال 

والأنف�س والثمرات.
ال�سراعات  »ه��ذه  اإن  الغامدي  وق��ال 
ت����ؤث���ر ع��ل��ى ع��ق��ائ��د وت�������س����رات وث��ق��اف��ات 
ال��ن��ا���س وتت�سبب يف  ال��ك��ث��ري م��ن  واأخ�����الق 
الجتماعي  الأم����ن  ظ��اه��رة يف  اخ��ت��اللت 
الغايات  اأج��ّل  من  يعد  ال��ذى  للمجتمعات 
مقا�سد  م��ن  عظيما  ومق�سدا  ال�سرعية، 
اإلهية ك��ربى ي�سرب  اأن��ه منة  ال��دي��ن، كما 
اهلل بها الأمثال، وفري�سة و�سرورة لإقامة 
����س���رع اهلل وت�����س��خ��ري الأر��������س وع��م��ران��ه��ا 
يف حت��ق��ي��ق اخل�����ري وال�������س���الح ل��ل��ع��م��ران 
والنه��س احل�ساري، ومن ثم تظهر الأمة 

مبظهر العزة والق�ة«.

تناصر وتناصح
وط���ال���ب ال���غ���ام���دي ب��ال��ت��ع��اون ع��ل��ى ال��رب 
والإيثار  املحبة  اأوا���س��ر  وتق�ية  والتق�ى، 
والتنا�سر والتنا�سح والتعاون وحب اخلري 
لالآخرين، مبينا اأن ذلك من �ساأنه اأن ين�سر 
بني النا�س �س�ر الإح�سان والرب لل�الدين 
والتكافل الجتماعي  والأرح��ام واجل��ريان 
ورعاية الأيتام والأرامل وامل�ساكني وال�سعي 
وق�ساء  النا�س  وح���ائ��ج  ك��رب��ات  تفريج  يف 
على  وال�����س��رت  مع�سرهم  واإن���ظ���ار  دي���ن��ه��م 

خمطئهم، وغري ذلك من �س�ر الإح�سان.

الإع��الم��ي��ة املحم�مة م��ن اأع���داء الأم��ة 
ال��ت��ي ت��ه��اج��م ع��ق��ي��دة الأم�����ة وث���اب��ت��ه��ا 
بالد  يف  عليها  القائمني  �س�رة  وت�س�ه 

احلرمني وغريها من بالد امل�سلمني«.

نظام العقوبات
وذّك�����ر اإم�����ام وخ��ط��ي��ب امل�����س��ج��د احل���رام 
الأم���ن  ال�سريعة حل��ف��ظ  و���س��ائ��ل  ب��اأه��م 
الج��ت��م��اع��ي »م����ن اأه����م و���س��ائ��ل حفظ 
الأم��������ن الج���ت���م���اع���ي وب����ن����ائ����ه، ن��ظ��ام 
ال��ع��ق���ب��ات واإق����ام����ة احل������دود، ومت��ك��ني 
ال���ق�������س���اء ال�����ع�����ادل، وت���ق����ي���ة احل���ر����س 
��رط وال��ع��ن��اي��ة ب��ذل��ك،  واجل��ي��و���س وال�����شُّ
ت��ردع الظامل  التي  ب��الإج��راءات  والعمل 
وامل����ع����ت����دي وت�����اأخ�����ذ احل������ق ل��ل��م��ظ��ل���م 
وال�������س���ع���ي���ف؛ ف��ي��ع��ي�����س امل��ج��ت��م��ع اآم���ن���ا 
م�ستقرا مكف�لة حق�قه حماطا ب�سياج 

العدل والرحمة والإح�سان«.

حماية التوحيد
امل�سجد  اإم���ام وخطيب  ع��ّدد  م��ن جانبه 
النب�ي ال�سيخ ح�سني اآل ال�سيخ ج�انب 
من حر�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
واإر���س��اده  الت�حيد،  ج��ن��اب  حماية  على 
ال���ذي ي�ست�جب  ب��اأم���ر دي��ن��ه��م  ال��ن��ا���س 
�سرف جميع العبادات هلل وحده، م�ردا 
���س���را ومم��ار���س��ات حم��رم��ة ي��ق��ع فيها 
وفيها  الت�حيد،  اأ�سل  تناق�س  البع�س 

�شرك باهلل واإحباط للعمل.
واأبان اأن و�سية النبي عليه ال�سالة 
ت���ج��ي��ه��ات  للم�سلم  ت��ل��خ�����س  وال�����س��الم 
يف  وغاياته  ومقا�سده  واأهدافه  القراآن 
باأن  وق�س�سه  واأخباره  ون�اهيه  اأوام��ره 
من تعّلق باهلل واأنزل به ح�ائجه وفّ��س 

حمالت محمومة
واأو����س���ي ال��غ��ام��دي ب��اأم��ر اآخ���ر ل��ه اأث���ره 
ليعلم  ب��ق���ل��ه«  املجتمع  اأم���ن  يف  ال��ب��ال��غ 
ال����اح���د م��ن��ا اأن����ه ل ي��ع��ي�����س ل����ح���ده يف 
لتحقيق  اأو  ل���ذات���ه  ي��ح��ي��ا  ول  امل��ج��ت��م��ع 
امل�سلم  لأن  فقط؛  ال�سخ�سية  م�ساحله 

ال����اع���ي ال�����س��ادق ي�����س��ع��ر اأن����ه م�����س���ؤول 
ع���ن ن��ف�����س��ه واأه����ل����ه وجم��ت��م��ع��ه واأم���ت���ه 
ووطنه، م�س�ؤول عن الأمن وال�ستقرار، 
م�������س����ؤول ع����ن ك����ل م����ا ي��ح��ف��ظ ل���الأم���ة 
وبخا�سة  ومكانتها،   وع��زه��ا  عقيدتها 
واحل��م��الت  امل��ت���ال��ي��ة  الهجمات  ظ��ل  يف 

اأم���ره اإل��ي��ه ك��ف��اه ك��ل اأم���ر وي�����ّس��ر ل��ه كل 
ع�سري، وقّرب له كل بعيد، واأن من تعلق 
اإليه، واأ�سبح  اإليه وّكل  بغري اهلل و�سكن 
ال�سرار  يف ذّل و�سعف وه���ان، ووق��ع يف 

والنكبات.

تحذير من الحماسة
من  الثبيتي  ع��ب��دال��ب��اري  ال�سيخ  ح���ذر 
احل��م��ا���س��ة وال���ع���اط���ف���ة اجل��ي��ا���س��ة دون 
علم،  بغري  الفتيا  يف  والت�سرع  �سابط، 

والندفاع يف ترويج ال�سائعات.
وق�����ال: »الأل�������س���ن ت��ت��ل��ق��ى الأق������ال 
الق�ل  ت��ردد، ومي��ر  التهم بال  وتتقاذف 
على الآذان وت�ستقبله بال وعي، وين�ساق 
بال عقل دون اأن يتاأمله القلب ويعر�س 
على ميزان ال�سرع«، م�ؤكدا اأن الندفاع 
نح� ال�سائعات ا�ستعجال مذم�م، واتهام 
بق�له  وا�ست�سهد  تثبت،  دون  ل��الأب��ري��اء 
اهلل  عند  وه�  هينا  »وحت�سب�نه  تعالى: 
تلق�نه  »اإذ  �سبحانه:  وبق�له  عظيم«، 
لي�س  ما  باأف�اهكم  وتق�ل�ن  باأل�سنتكم 

لكم به علم«. 
واأ������س�����اف: »احل���م���ا����س وال��ع��اط��ف��ة 
م��ن  �����س�����رة  ����س���اب���ط  دون  اجل���ي���ا����س���ة 
ال���س��ت��ع��ج��ال امل���ذم����م ال�����ذي ل ي��خ��دم 
ق�����س��اي��ا الأم�������ة، وم����ن ال��ع��ج��ل��ة اجل����ر 
يف الأح��ك��ام وال��ت�����س��رع فيها وخ��ا���س��ة يف 
الت�سرع  اإل��ى  يق�د  وه��ذا  الكبار،  امل�سائل 
والت�ساهل يف دماء امل�سلمني؛ لأن �سفك 
األيم،  اأم��ر عظيم ووب��ال  ال��دم بغري حق 
قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ل� 

اأن اأهل ال�سماء واأهل الأر�س ا�سرتك�ا يف 
دم م�ؤمن لأكبهم اهلل يف النار«.

الطي�س  اإلى  العجلة  »تف�سي  وتابع: 
فيجني  م��سعها  غري  يف  الأ�سياء  وو�سع 
الإن�سان على نف�سه وجمتمعه واأمته ومن 
ك���ان دي��دن��ه ال���س��ت��ع��ج��ال اأ���س��رت��ه الظن�ن 
وال�����س��ك���ك واأ����س���ي���ب ب�����داء ت��ت��ب��ع ع�����رات 
ال���زلت وال��ت��ج��روؤ على  الآخ��ري��ن وتر�سد 
اأقلهم  الفتيا  على  النا�س  واأج�سر  الفتيا 
علما«، م�ستح�سرا مق�لة ال�سلف وهي: » 
لبع�س من يفتي هاهنا اأحق بال�سجن من 

ال�سراق«.
دون  ال��ن�����س��ر  ا���س��ت��ع��ج��ال  اأن  واأك������د 
ال��ت��م��ك��ن م��ن الأ���س��ب��اب ج��ه��ل ب�����س��ن اهلل، 
اأن  ح�سبتم  »اأم  ت��ع��ال��ى:  ب��ق���ل��ه  م�����س��ت��دل 
تدخل�ا اجلنة وملا ياأتكم مثل الذين خل�ا 
م���ن ق��ب��ل��ك��م م�����س��ت��ه��م ال��ب��اأ���س��اء وال�����س��راء 
وزل����زل�����ا ح��ت��ى ي��ق���ل ال���ر����س����ل وال��ذي��ن 
اآمن�ا معه متى ن�سر اهلل األ اإن ن�سر اهلل 
اأمر مرتوك هلل  الن�سر  اأن  قريب«، وذلك 
�سبحانه وتعالى يجعله على يد من ي�ساء 
واحلكم  الق�ساء  يف  والعجلة  ع��ب��اده،  م��ن 
وال��ف�����س��ل ب���ني ال��ن��ا���س اإف�������س���اد حل��ي��ات��ه��م 

وت�سييع حلق�قهم.

صور من االستعجال 
وحتدث الثبيتي عن �س�ر من ال�ستعجال 
الزوجية،  وامل�سكالت  كالق�سايا  امل��ذم���م 
وا�ستعجال اإجابة الدعاء، ثم تناول ال�س�ر 
اخل��ريات،  يف  كامل�سابقة  للعجلة  املحم�دة 

»اإنهم كان�ا ي�سارع�ن يف اخلريات«.
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

هدفي
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أسبوعية جامعة الملك خالد
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أ. حسن
شمس الدين

عل�م  يف  البكال�ري��س  ن��ال   •
مدرا�س  جامعة  من  احلا�س�ب 

يف ولية تاميلنادو يف 1997.
يف  امل��اج�����س��ت��ري  ع��ل��ى  • ح�����س��ل 
من  احلا�س�ب  عل�م  تطبيقات 

اجلامعة نف�سها يف 2002
الهند�سة  يف  املاج�ستري  نال   •
م���ن ج��ام��ع��ة ����س���ان ب��ي��رت���س يف 

 .2015
ث��م  م��ع��م��ل  م����در�����س  • ع���م���ل 
 2002 ع�����ام�����ي   يف  حم����ا�����س����را 
اجل����دي����دة  ب���ال���ك���ل���ي���ة  و2003 

مبدينة �سناي. 
عل�م  بق�سم  حما�سرا  • يعمل 
احلا�س�ب بكلية العل�م والآداب 

بتن�مة منذ اأكت�بر 2015.

شمس الدين: البيئة التعليمية بالجامعة 
ترتكز على قاعدة إلكترونية صلبة

منصور الطيب

احلا�سب،  عل�م  بق�سم  املحا�سر  ن�سح 
بكلية العل�م والآداب يف تن�مة، ح�سن 
ال��دي��ن، م��ن دول��ة  ال��ق��ادر �سم�س  عبد 
بالهتمام  التخ�س�س  ط��الب  ال��ه��ن��د، 
باللغة الإجنليزية، م�ؤكدا اأنها �سبيلهم 

للتف�ق يف هذا امل�سار.
واقرتح يف ح�ار مع »اآفاق«، حتفيز 
امل��ت��ف���ق��ني يف ك���ل م�����س��ت���ى درا����س���ي، 
ك�ر�سات  لتلقي  لهم  الفر�سة  باإتاحة 
م�سريا  ع��امل��ي��ة،  ب��ج��ام��ع��ة  متخ�س�سة 
اأن ذل��ك داف��ع لتحقيق املزيد من  اإل��ى 
النجاحات يف الأع�ام التالية، وي�ؤ�س�س 
اأع�ساء  خللق قاعدة وطنية ق�ية من 

هيئة التدري�س يف امل�ستقبل.

حدثنا عن اهتماماتك البحثية؟
ت���رتك���ز اه��ت��م��ام��ات��ي ال��ب��ح��ث��ي��ة ح���ل  
ع��ل���م احل��ا���س���ب ع��م���م��ا وع��ل��ى وج��ه 
اخل�������س��������س ال�������س���ب���ك���ات  واحل������س��ب��ة 

ال�سحابية.

وما راأيك يف جامعة امللك خالد؟
امللك  بجامعة  بالعمل  ج��دا  فخ�ر  اأن��ا 
خالد، حيث البيئة التعليمية متط�رة 
للغاية، وترتكز على قاعدة اإلكرتونية 
متقدمة  و�سعية  على  ع���الوة  �سلبة، 
ل��ل��ج��ام��ع��ة ���س��م��ن ال��ت�����س��ن��ي��ف امل��ح��ل��ي 

والعربي والعاملي.

ما الذي لفت نظرك بكلية
العلوم والآداب بتنومة؟

ال��ع��الق��ة املتميزة  ان��ت��ب��اه��ي،  اأث����ار  مم��ا 
بني اأع�ساء هيئة التدري�س وارتباطهم 
الإداري  الطاقم  كما  بالطالب،  الق�ي 

بالكلية متعاون معنا  للحد البعيد.
الكلية  بعميد  اأ�سيد  اأن  اأن�سي  ول 
الفقيه،  عبدالعزيز  ال��دك��ت���ر  الأ���س��ت��اذ 
�سالح  حممد  ال��دك��ت���ر  الكلية  ووك��ي��ل 
التعامل  يف  املميزة  لطريقتهما  الدين 

مع الأ�ساتذة والطالب على حد �س�اء.

كيف تقيم طالب
علوم احلا�شب؟

ي�����ت�����م�����ي�����زون ب�����ط�����اع�����ة اأ�����س����ات����ذت����ه����م 
واح�����رتام�����ه�����م، وي�����������ؤدون واج���ب���ات���ه���م 
باهتمام، ولديهم رغبة كبرية يف التعلم 
فئة  على  وي���ؤخ��ذ  الإجن��ل��ي��زي��ة.  باللغة 
يف  امل�ست�ى  �سعف  ال��ط��الب  م��ن  قليلة 
املحا�سرات  ع��ن  وال��غ��ي��اب  الإجن��ل��ي��زي��ة 
والمتحانات، كما اأن بع�سهم مييل اإلى 
وخمت�سرة  حم��ددة  امل��ق��ررات  تك�ن  اأن 

لأغرا�س المتحان.

مب تن�شح الطالب؟
اأن�سحهم بالهتمام باللغة الجنليزية؛ 
فهي �سبيلهم للتف�ق يف احلا�سب الآيل 
اإل���ى ال���س��ت��زادة والت��سع يف  واأدع���ه��م 
ال��ع��ل���م، وب��ذل��ك ي��ح��ق��ق���ن ال��ت��م��ك��ن يف 

تخ�س�ساتهم.

 ومن الناحية العمرانية، متتلك 
اجل��ام��ع��ة جم��م��ع��ات ع��م��ران��ي��ة بنيت 
للجامعات  امل���ا���س��ف��ات  اأح����دث  وف���ق 
ت��ت��ف���ق ع��ل��ى نظرياتها  ب��ل  ال��ع��امل��ي��ة، 
الدولية بات�ساع امل�ساحة وكرثة املباين  

وعدد الطالب.

هل ثمة مقرتح تقدمه
لإدارة اجلامعة؟

اأق�����رتح حت��ف��ي��ز ال���ط���الب امل��ت��ف���ق��ني يف 
ك���ل م�����س��ت���ى درا����س���ي ب��ح��ي��ث ت��ت��اح لهم 
متخ�س�سة  ك���ر���س��ات  لتلقي  ال��ف��ر���س��ة 
ه��ذا  التحفيز  ون��ظ��ام  ع��امل��ي��ة.  بجامعة 
م���ج���د ب��ال��ع��دي��د م��ن اجل��ام��ع��ات ح���ل 
لتحقيق  للطالب  دافعا  ويك�ن  العامل، 
املزيد من النجاحات يف الأع�ام التالية، 
ق�ية من  قاعدة وطنية  وي�ؤ�س�س خللق 

اأع�ساء هيئة التدري�س يف امل�ستقبل .

وماذا تقول عن مدينة تنومة؟
تن�مة مكان جيد للعي�س فيه؛ فالطق�س 
وت�سفى  خالبة  والطبيعة  للغاية  رائ��ع 
اجل���ب���ال ال��ت��ي حت��ي��ط ب��امل��دي��ن��ة منظرا 
رائعا،  وهي من املدن ال�سياحية باململكة 
مناطق  جميع  م��ن   ال�سياح  ويق�سدها 
�سكانها  اأن  ك��م��ا  ال�����س��ي��ف،   يف  امل��م��ل��ك��ة 
طيب�ن ويتعامل�ن معنا باحرتام �سديد.

كلمة اأخرية؟ 
اأوج���ه���ه���ا مل���دي���ر اجل���ام���ع���ة، الأ����س���ت���اذ 
الدكت�ر عبد الرحمن الداود ولعميد 
الدكت�ر  العل�م والآداب بتن�مه،  كلية 
�ساكرا  الفقيه،  اإب��راه��ي��م  العزيز  عبد 
اإي���اه���م���ا ع��ل��ي ج��ه���ده��م��ا ال��ك��ب��رية يف 
ت��رق��ي��ة وت���ط����ي���ر ال��ب��ي��ئ��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
ب���ال���ك���ل���ي���ة وت���ذل���ي���ل ال�������س���ع���اب ال��ت��ي 

تعرت�س طريقنا.
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معاجلة  ومنها:  امل�سار،  هذا  يف  املن�س�رة 
ال���ن���ف���اي���ات ال�����س��ائ��ل��ة وال���غ���ازي���ة ب��ط��رق 
الطبيعية  امل�������ارد  وت��ث��م��ني  الم����ت����زاز، 
)ال����ط����ني( يف ت��ن��ق��ي��ة امل����ي����اه وال����ه�����اء، 
بالطرق  �سناعيا  املل�ثة  املياه  ومعاجلة 
ال��ك��ي��م��ي���ف��زي��ائ��ي��ة، وال���ب���ح���ث امل���ي���داين 
يف جم��اب��ه��ة خم���اط���ر ال���ت���ل����ث ال��ب��ي��ئ��ي 

ومراقبة ت�سريف النفايات ال�سائلة.

ما الذي دفعك للىتخ�ش�ص
يف الهند�شة الكيميائية؟

ه� واحد من اأكرث التخ�س�سات املطل�بة 
تك�ينا  تلقى  ل��ل��ذي  ومي��ك��ن  ال��ع��امل،  يف 
بني  يختار  اأن  الكيميائية  الهند�سة  يف 
ال�ستمرار يف جمال الدرا�سة الأكادميية 
يف  مهند�سا  العمل  اأو  العلمي،  والبحث 
الكبرية  ال�سركات  �س�اء يف  امل�سانع  اأحد 
التخ�س�س  ه����ذا  اإن  اإذ  ال�����س��غ��رية؛  اأو 

مطل�ب ب�سدة يف الأ�س�اق ال�ظيفية.

خالد العمري 

الهند�سة  بكلية  امل�ساعد  الأ�ستاذ  اأو�سح 
الدكت�ر  الكيميائية(،  الهند�سة  )ق�سم 
ال��ه��ن��د���س��ة  اأن  ع�����م�����اري،  ع���ب���دال���ف���ت���اح 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة جم�����ال خ�����س��ب ي��ت�����س��در 
العمل،  �س�ق  يف  املطل�بة  التخ�س�سات 
حديث  يف  نف�سه،  ال���ق��ت  يف  م�ستعر�سا 
اإل����ى »اآف�������اق«، ���س��ع���ب��ات ت����اج���ه ط��الب 
التخ�س�س ياأتي يف مقدمتها ال�سعف يف 
م�سددا  الإجنليزية،  واللغة  الريا�سيات 
تطلعات  لتحقيق  واجل���دة  الكفاءة  على 

اململكة.

حدثنا عن موؤهالتك
واإنتاجك البحثي؟

الكيميائية،  الهند�سة  يف  الدكت�راه  نلت 
و���س��ه��ادة ال���درا����س���ات امل��ع��م��ق��ة يف امل��ج��ال 
اأن ل��دّي العديد من الأبحاث  ذات��ه. كما 

وجدت �سغفي يف هذا املجال منذ اأن 
واأح�س�ست مبيل  الثان�ية  املرحلة  اأنهيت 
ك��ب��ري ل��ه��ذا الخ��ت�����س��ا���س ال����ذي يعتمد 
والفيزياء  الكيمياء  ع��ل���م  على  اأ���س��ا���س��ا 

والريا�سيات.
وت�����س��ت��ن��د ال��ه��ن��د���س��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
الأ�سا�سية  الهند�سية  العل�م  اإل��ى  اأي�سا 
اإ�سافة  احل��ا���س���ب،  وع��ل���م  والتطبيقية 
اإلى الأ�س�س القت�سادية، وذلك لت�سميم 
الإنتاجية  ووح��دات��ه��ا  امل�سانع  وت�سغيل 
اخلامة  امل����اد  حت���ي��ل  ب��ه��دف  املختلفة، 
الطبيعية اأو ال�سناعية اإلى منتجات ذات 

فاعلية عالية واإنتاجية اقت�سادية.
م��ه��ارات  التخ�س�س  ه��ذا  ويتطلب 
وا���س��ع��ة م���ن ال���ط���الب ال���ذي���ن ي��رغ��ب���ن 
ت��ت���اف��ر  اأن  ي��ج��ب  ول���ه���ذا  درا����س���ت���ه؛  يف 
الكيمياء  لديهم معرفة فنية جيدة عن 
وتكن�ل�جيا  امل�����اد  وع��ل���م  وال��ه��ن��د���س��ة 
امل���ع���ل����م���ات، ف�����س��ال ع���ن ق��درت��ه��م على 

اأخرى مثل القت�ساد  ا�ستيعاب جمالت 
واحل��م��اي��ة  ال�سناعي  والأم����ن  والإدارة 

البيئية واحلا�سب الآيل.

ماذا عن �شوق العمل
 الهند�شي يف ال�شعودية؟

التخ�س�سات  ����س���دارة  ال��ه��ن��د���س��ة  حت��ت��ل 
ال�سع�دية،  يف  العمل  �س�ق  يف  املطل�بة 
اأع��داد  اإح�����س��اءات  ن�ساهده يف  م��ا  ح�سب 
ال���ظ��ائ��ف م��ن ح��ي��ث ال����دور ال���ظ��ي��ف��ي، 
ويحتاج  مهمة،  الهند�سة  ف��روع  وجميع 

اإليها البلد ب�سكل كبري.
ومي���ر ���س���ق ال��ع��م��ل يف ال�����س��ع���دي��ة 
مبرحلة من� جيدة، ويحتاج اإلى خمتلف 
ت�جهات  ب��ني  م��ن  اإن  اإذ  التخ�س�سات؛ 
اأن ت�سبح دولة م�سّنعة يف  اململكة حاليا 
العديد من املجالت. واحلقيقة اأن �س�ق 
العمل ل يحتاج اإلى كم ال�سهادات، واإمنا 
ي��ت��ط��ل��ب ال��ك��ف��اءة واجل������دة ال��ت��ي يجب 
على  يح�سل  حتى  اخل��ري��ج  ميتلكها  اأن 

الفر�سة ال�ظيفية. 
���س��اب��ق��ا، ف����اإن تخ�س�س  وك��م��ا ق��ل��ت 
الهند�سة مطل�ب ب�سدة يف اأ�س�اق اململكة، 
واإن ات�ساع جمالتها وتعّدد م��س�عاتها 
اأمامهم  ويفتح  فر�ساً  للخريجني  يهيئ 

اأب�ابا وظيفية وا�سعة.

ما ال�شعوبات التي يواجهها الطالب 
يف التخ�ش�ص؟

م���ادة ال��ري��ا���س��ي��ات وال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، 
الهند�سة،  ف��روع  جميع  اأ�سا�س  والأول���ى 
وتعتمد على البناء على معل�مات �سابقة 
عادة ما جندها عائقا للنجاح يف العديد 
م���ن امل������اد، ك��م��ا اأن ���س��ع��ف ال���ط���الب يف 
يف  ال�س�ؤال  فهم  دون  يح�ل  الإجنليزية 

بع�س الأحيان.

كيف ترى اأهمية
البحث العلمي يف اجلامعة؟

للبحث العلمي اأهمية كبرية يف اجلامعة، 
لك�نه ي�ؤهل الطالب لإجراء الكثري من 
درا���س��ت��ه  وب��ع��د  اأث��ن��اء  العلمية  ال��ب��ح���ث 
ودعامة  خ�سب  ميدان  فه�  اجلامعية؛ 
اأ���س��ا���س��ي��ة لق��ت�����س��اد ال������دول وت��ط���ره��ا 
وحت���ق���ي���ق رف���اه���ي���ة ���س��ع���ب��ه��ا. وال������دول 
م�ستمر  ���س��ب��اق  يف  اأ���س��ب��ح��ت  امل��ت��ق��دم��ة 
ل��ل������س���ل اإل�����ى اأك�����رب ق����در مم��ك��ن من 
التي  البح�ث  الدقيقة. وتهدف  املعرفة 
اإث�����راء العلم  اإل���ى  جت���رى يف اجل��ام��ع��ات 

واملعرفة يف جميع املجالت النافعة.

كلمة اأخرية؟
التميز  على  حتر�س  جامعتنا  اأن  طاملا 
اإيجاد  اإلى  وت�سعى  فقط،  النجاح  ولي�س 
خمرجات تعليمية ق�ية حتقق الأهداف 
املن�س�دة وت�اكب التط�رات وامل�ستجدات 
يف ���س��ت��ى ال��ع��ل���م وامل���ع���ارف، ف����اإين اأح���ّث 
الطالب على بذل جهد اأكرث والنكباب 

على درا�ستهم. 
ب��ال��دور  ل��الإ���س��ادة  الفر�سة  واأن��ت��ه��ز 
الذي ي�سطلع به كل من�س�بي اجلامعة 
م��ن اأع�����س��اء هيئة ت��دري�����س وم���ظ��ف��ني، 
الطالب  احتياجات  فهم  اإل��ى  واأدع���ه��م 
وت��ل��ب��ي��ت��ه��ا، وذل������ك م����ن خ�����الل ب���رام���ج 
�ساأنها  من  التي  وال�ست�سارات  الت�عية 
البيئة  ال��ط��ال��ب م��ن  ا���س��ت��ف��ادة  ت��ع��ّزز  اأن 

اجلامعية.

فيصل مثاال!

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

يف الق�سة اخلربية للعدد »176« من �سحيفة »اآفاق«، قراأنا ق�سة 
اجلامعة  باأنظمة  جهله  قاده  الذي  القحطاين  في�سل  الطالب 

اإلى اإ�ساعة �ست �سن�ات يف ال�سنة التح�سريية لكلية الهند�سة.
اعرتف الطالب بجهله بالأنظمة الذي ترتب عنه اإ�سابته 
وال��ت��خ��رج كبقية  ع��ل��ى حتقيق حلمه  ق��درت��ه  ل��ع��دم  ب��الإح��ب��اط 
هل  مت�سائلني:  ك��ث��ريون،  ي�سدقه  ل  ق��د  كالمه  لكن  زم��الئ��ه، 
اأ�سا�س  املعدل ه�  اأن  اأن طالبا يدخل اجلامعة ول يعرف  يعقل 

درا�سته؟
ن��ع��م، جهل ال��ط��ال��ب ب��الأن��ظ��م��ة ه��� ال���ذي ق���اده للف�سل يف 
حتقيق حلمه الهند�سي، وي�جد كثريون مثله يف اجلامعة واإن 
ال�سياق، لب��ّد من  ه��ذا  ال�����س��رر، ويف  ن���ع اجلهل وم��دة  اختلف 
طرح ت�ساوؤل كبري مفاده: اأين دور الإر�ساد الأكادميي؟ ما الذي 
جعل هذا الطالب يتخبط �ست �سن�ات �ساعت من عمره، وه� ل 

يعرف عن هذا املر�سد ومل ي�سمع به على الإطالق؟
�ست �سن�ات �ساعت دون اأن يجد حكيما ياأخذ بيده وير�سده 
ومل  فيها  يتخبط  ظ��ل  �سن�ات  �ست  م�ستقبله.  ي�سيع  ل  حتى 
ينتبه له مر�سد طالبي ول عمادة  ول كلية ول ع�س� تدري�س 

لي�سحح�ا و�سعه الدرا�سي.
اجلامعة  ط���الب  ب��ني  ا�ستثنائية  احل��ال��ة  ه���ذه  ب���اأن  اأوم����ن 
وتدع�ه  امل�ستجد،  الطالب  ت�عية  يف  جيدة  جه�دا  تبذل  التي 
اجلامعية  الأنظمة  �سرح  وتلقي  اجلامعة  مب�س�ؤويل  لاللتقاء 
من اأف�اههم،  ولكن لنعرتف باأن هناك اأكرث من »في�سل« يجب 
ول  ال��درا���س��ي،  التاأخر  ه��ذا  اأ�سباب  ومعرفة  حالتهم  ُتتابع  اأن 

نرتكهم فري�سة جلهلهم واأه�ائهم. 

وقفة

د. عماري: الهندسة الكيميائية تتصدر
التخصصات المطلوبة بسوق العمل
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تنفيذا ألمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قلد  وزير التعليم الدكتور أحمد
الملك عبد  الحربي، وسام  بالرياض، المعلم عبدالعزيز بن سالم  الوزارة  العيسى بمقر  بن محمد 

العزيز، تقديرا لدوره البطولي في إنقاذ معلمات من حادث احتراق السيارة.

تخريج متدربي األكاديميات التقنية
رعى وزير التعليم الدكت�ر اأحمد بن 
الدفعتني  تخريج  العي�سى  حممد 
ال���ث���ال���ث���ة وال����راب����ع����ة م����ن م��ت��درب��ي 
الأك�����ادمي�����ي�����ات ال���ت���ق���ن���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة 
ل���ربن���ام���ج امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
م���ن اأج����ل ال��ت���ظ��ي��ف م���ن خ��ري��ج��ي 
اجل���ام���ع���ات ال�������س���ع����دي���ة، ب��ج��ام��ع��ة 

الأمري �سلطان.
ال��ت��خ��ري��ج، مدير  واف��ت��ت��ح حفل 
�سالح  ب��ن  اأح��م��د  الدكت�ر  اجلامعة 
ب�زير  فيها  رح��ب  بكلمة  ال��ي��م��اين،  
التعليم واحل�س�ر، مذكرا باأن مبدع 
�سلطان  الأم��ري  جامعة  اإن�ساء  فكرة 
امللك  ال�سريفني  ه� خادم احلرمني 
كان  حينما  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 
اأم������ريا مل��ن��ط��ق��ة ال���ري���ا����س، وك��ان��ت 
الريا�س  اأه���ايل مدينة  م��ن  م��ب��ادرة 
عن  للتعبري  اهلل،  حفظه  ب��ق��ي��ادت��ه، 
ف���رح���ه���م ب����ع�����دة الأم�������ري ال���راح���ل 
اهلل،  رحمه  عبدالعزيز،  بن  �سلطان 

من رحلته العالجية عام 1998.
واأكد اليماين اأن اجلامعة تفخر 
التنم�ية  ال���ب���ذور  م���ن  ب����ذرة  ب��اأن��ه��ا 
خل����ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز.
اأه��ل��ي��ة  اأول ج��ام��ع��ة  ك��م��ا ك��ان��ت 
خ���ريي���ة ب��امل��م��ل��ك��ة ف��ت��ح��ت ال��ن��اف��ذة 
الأول��������ى ع���ل���ى ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي 
املنا�سب،  ال�قت  الأه��ل��ي، وج��اءت يف 
ا�ستيعاب  و���س��ل  عندما   ،1998 ع��ام 
اجل���ام���ع���ات احل���ك����م���ي���ة اإل������ى ح���ده 

الأق�سى.

اأن�����س��اأت  اأن اجل��ام��ع��ة  واأ����س���اف 
من  للتعليم  �سلمان  امل��ل��ك  ب��رن��ام��ج 
اأج�������ل ال���ت����ظ���ي���ف ال�������ذي ي���ع���د م��ن 
املح�سن  وي�سكل  ال��رائ��دة،  ال��ربام��ج 
ب��ه��دف  ب��امل��م��ل��ك��ة  ن����ع���ه  م���ن  الأول 
الإ���س��ه��ام يف دع���م ج��ه���د ال���دول���ة يف 
ي��ت���اف��ق مع  ال��ب��ط��ال��ة مب��ا  مكافحة 
م���ا اأق������ره جم��ل�����س ال���������زراء امل���ق��ر 
اإن�����س��اء هيئة ت���ل��ي��د ال���ظ��ائ��ف  م��ن 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ب��ط��ال��ة ال��ت��ي ت��رت��ب��ط 
مب��ج��ل�����س ال���������س�����ؤون الق���ت�������س���ادي���ة 

والتنمية. 
ال��ربن��ام��ج ه�  اإن ه���دف  وق����ال 
تاأهيل خريجي اجلامعات ال�سع�دية 
ال���ذي���ن ي���ع���ان����ن م���ن ���س��ع���ب��ات يف 
احل�������س����ل ع���ل���ى وظ����ائ����ف؛ ن��ت��ي��ج��ة 
ن��ق�����س امل���ه���ارات وامل���ع���ارف ال��الزم��ة 
لتلبية احتياجات �س�ق العمل، لفتا 
اأن��ه ميّكنهم من احل�س�ل على  اإل��ى 
���س��ه��ادات م��ه��ن��ي��ة اح��رتاف��ي��ة عاملية 
ت�سمن لهم وظائف مرم�قة واأمانا 
وظيفيا عاليا، وه� ما ميثل غاية كل 
اأ�سرة وي�سكل هاج�سا ي�ؤرق ال�الدين 
الدرا�سة  ال�ساب  ابنهم  اجتياز  منذ 
عن  البحث  مرحلة  اإل���ى  اجلامعية 

ال�ظيفة. 
يف  اأن�ساأ  الربنامج  اأن  واأ���س��اف   
مرحلة لحقة، �سمن خطة ت��سعية 
تطمح اإلى حت�يله اإلى وطني �سامل، 
مع  بالتعاون  تقنية  اأكادمييات  �ست 
����س���رك���ات ع��امل��ي��ة يف جم����ال ���س��ب��ك��ات 

املعل�مات وق�اعد البيانات هي:

• اأكادميية �سي�سك�.
• اأكادميية ج�نيرب.
• اأكادميية ه�اوي.
• اأكادميية اأوراكل.

.SAP اأكادميية •
• اأكادميية مايكرو�س�فت.

ال��رتت��ي��ب حاليا لإط��الق  وي��ت��م 
 ،RED HAT ال�سابعة،  الأك��ادمي��ي��ة 
ت�لت  الأكادمييات  اأن هذه  م��سحا 
ال�طن  �سباب  تاأهيل عدد كبري من 

من خريجي اجلامعات ال�سع�دية.
خ��ري��ج��ي  اإن  ال���ي���م���اين  وق������ال 
الآن  الذين جتاوزوا حتى  الربنامج 
كلهم،  الآن  يعمل�ن  متخرجا،   380
وهلل احل��م��د، يف وظ��ائ��ف م��رم���ق��ة، 
وب��ع�����س��ه��م ي��ت���ل��ى م��ن��ا���س��ب ق��ي��ادي��ة 
وق�اعد  املعل�مات  �سبكات  جمال  يف 
ال��ب��ي��ان��ات ب��ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��رك��ات 

والقطاعات.
الربنامج  اأح��د خريجي  اأن  كما 
ح�����س��ل ع��ل��ى اأع���ل���ى ���س��ه��ادة يف اأم���ن 
امل���ع���ل����م���ات م����ن ج����ن���ي���رب ال��ع��امل��ي��ة 
ليك�ن اأول �سع�دي يح�سل على مثل 
هذه ال�سهادة املهنية رفيعة امل�ست�ى.
اإن�����س��اوؤه  ال��ربن��ام��ج مت  اأن  يذكر 
�سلطان  الأم��ري  جامعة  من  اإ�سهاما 
ال���دول���ة يف مكافحة  دع���م ج��ه���د  يف 
الدفعتني  ت��خ��ري��ج  وك���ان  ال��ب��ط��ال��ة، 
الأول�������ى وال���ث���ان���ي���ة، وع����دده����م 140 
بت�سريف  �سابق  وق��ت  يف  مت  ط��ال��ب��ا، 
خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك 

�سلمان بن عبدالعزيز.

وسام الملك للمعلم الحربي منقذ المعلمات



مبتعثون

جوير اهلل: هزمت الغربة بدراجة هوائية 
وفجرت موهبتي بصورة احترافية

محمد إبراهيم

الت�سالت  هند�سة  لدرا�سة  املبتعث  خ�س 
وال�����س��ب��ك��ات ب��ج��ام��ع��ة ب��ي��ت�����س��ب��ريغ ب���لي��ة 
�سامل  عبدالعزيز  الأم��ريك��ي��ة،  بن�سلفانيا 
ج����ي���راهلل ال��ق��ح��ط��اين، م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت���ر ع��ب��دال��رح��م��ن ال����داود ، 
الأع���ام  خ��الل  امللم��سة  جله�ده  بال�سكر 
الت�ا�سل  على  ال�سديد  وحر�سه  ال�سابقة 
اأن  مبينا  واجلامعة،  املبتعث  بني  امل�ستمر 
بن�سلفانيا  مبتعثي  زي��ارت��ه  يف  جتلي  ذل��ك 
�سيف 2014 واإن�ساءه نظام البتعاث الذي 

من �ساأنه اأن يربطهم باجلامعة.

حدثنا عن جتربتك مع البتعاث؟
الب���ت���ع���اث جت���رب���ة وح���ي���اة ج����دي����دة، وه��� 
فر�سة ل�سقل املهارة ال�سخ�سية وتنميتها، 
ان��ط��الق��ا م��ن ال�����س��رب ون��ي��ل ال��ع��ل��م م���رورا 
ب���اك���ت�������س���اب الأ�����س����ح����اب وال����ت����ع����رف ع��ل��ى 

الثقافات وانتهاء بتحقيق احللم. 

ما املجال الذي ابتعثت من اأجله؟
اب��ت��ع��ث��ت ل���درا����س���ة ه��ن��د���س��ة الت�������س���الت 
وال�سبكات، واأمتمت درا�سة اللغة يف جامعة 
من  املاج�ستري  على  وح�سلت  بيت�سبريغ، 
اجلامعة نف�سها عام 2015، حاليا اأنا طالب 
دكت�راه يف اجلامعة نف�سها ويف التخ�س�س 
ذات������ه، وت�����س��ن��ي��ف ج��ام��ع��ة ب��ي��ت�����س��ب��ريغ يف 
على  الأوائ���ل  الع�سر  �سمن  من  تخ�س�سي 

م�ست�ى اأمريكا.

ما مدى توا�شلكم مع اجلامعة؟
فال�سكر  ب��ع��ي��ن��ه؛  �سخ�س  ���س��ك��ر  اأردن�����ا  اإذا 

حتى اأ�سبحت مديرا له بجامعة بيت�سبريغ 
م���ررت  رائ���ع���ة  ل���ع���ام 2015، وه����ي جت���رب���ة 
خ��الل��ه��ا ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ج��ارب الإداري����ة 
ال��ت��ي مل ي��ك��ن م���ن امل��م��ك��ن ام��ت��الك��ه��ا من 
على  قناة  م�ساهدة  اأو  كتاب  ق���راءة  خ��الل 

اي�تي�ب.
 وم����ن الأح�������داث امل��ه��م��ة ال���ت���ي كنت 
تنظمها  لتي  تلك  ح�س�رها  على  اأح��ر���س 
امل�اهب  وف��رق  ال�سعبية  كالأ�س�اق  املدينة 
العديد  ابتعاثي  وتعلمت  خالل  املحلية، 
م��ن امل����اه���ب اجل���دي���دة ك��ري��ا���س��ة ال��ت��زل��ج 
ف���اإن البتعاث  ورك����ب اخل��ي��ل، وك��م��ا قلت 
ال�سابقة  امل����اه���ب  ل�����س��ق��ل  اأي�����س��ا  ف��ر���س��ة 
التي  امل��م��ار���س��ات  وم��ن  وال���ق���راءة،  كالر�سم 
الت�س�ير  تط�يرها  اهلل  بف�سل  ا�ستطعت 
�س�رة  اأف�سل  بجائزة  ف��زت  اإذ  الح���رتايف، 
احرتافية لعام 2013 يف جامعة بيت�سبريغ، 
وم��ازال��ت ه��ذه ال�����س���رة م���ج���دة يف اإط��ار 
اإح��دى املباين  خا�س ومعلقة على ج��دران 

جلامعة بيت�سبريغ. 

كيف مل�شت التوا�شل بني املبتعثني 
اأثناء الدرا�شة والغربة؟

ي�����س��ارك��ك بن�  اأن  ال��ل��ح��ظ��ات،  اأج���م���ل  م���ن 
جن�سك يف غربتك؛ مما يبعث روح الإخ�ة 
م�ستمر  وت�ا�سلنا  اجلميع،  بني  والتعاون 
ومرن ب�سكل ق�ي، لك�ننا نلجاأ اإلى بع�سنا 
يف كل الأح�ال، كما اأنه ل ي�جد تكلف فيما 
للت�ا�سل  اأ���س��اف  ذات���ه  ب��ح��د  وه���ذا  بيننا، 

طعما خا�سا.

�شف لنا نظرة الآخرين
يف بلد البتعاث اإليكم؟ 

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ملعايل  ال�سكر  كل 
الداود، على جه�ده  الدكت�ر عبدالرحمن 
ال�سابقة وحر�سه  الأع���ام  امللم��سة خالل 
ال�������س���دي���د ع���ل���ى ال���ت����ا����س���ل امل�����س��ت��م��ر ب��ني 
يف  جليا  ذل���ك  وظ��ه��ر  واجل��ام��ع��ة،  املبتعث 
اإيانا  ومفاجاأته   ،2014 �سيف  لنا  زي��ارت��ه 
اأن  �ساأنه  من  ال��ذي  البتعاث  نظام  باإن�ساء 
ي��رب��ط بيننا وب��ني اجل��ام��ع��ة، وك��ذل��ك من 
واأخبار  معامالتنا  متابعة  ميكننا  خالله 
اجلامعة اأول باأول، كما بدا لنا حر�سه من 
اجتماع مفت�ح مع طالب اجلامعة  خالل 
عينية  وه��داي��ا  ح���اف��ز  وت��ق��دمي  املبتعثني 
لهم، ت�سجيعا على ال�سري يف خطى النجاح. 

كيف عاي�شت الغربة بعيدا
عن الأهل والأ�شدقاء؟

ال��غ��رب��ة حت��ت��اج اإل���ى ج���دول منظم وم��رن 
يف  ي�مي  اأق�سي  ل  واأن���ا  نف�سه،  ال���ق��ت  يف 
البع�س.  يعتقد  كما  ال��ي���م  ط����ال  مكتبي 
ول����ك�����ن الب���ت���ع���اث جت���رب���ة ول���ي�������س ف���رتة 
ك��ل احل��ر���س على  درا���س��ي��ة؛ فقد حر�ست 
اجل��دي��د،  املجتمع  وال��ت��ك��ي��ف يف  الن���دم���اج 
الريا�سة كل  ال��ن��ادي ملمار�سة  اإل��ى  ف��اأذه��ب 
لك�ن  ه�ائية  دراج��ة  واأمتلك  تقريبا،  ي�م 
م��دي��ن��ة ب��ي��ت�����س��ب��ريغ حت�����ي ال���ع���دي���د من 

الطرق املخ�س�سة للدراجات.
اأ����س���اح���ب  اأ����س���ب����ع ت��ق��ري��ب��ا  ويف ك����ل 
دراجتي يف ج�لة ح�ل املدينة حتى انتهى 
الأمر بتك�ين جمم�عة دراجي املدينة من 
الريا�سة   ه��ذه  فتح�لت  املبتعثني  الطلبة 
بالعمل  اأوم���ن  كذلك  حقيقية،  متعة  اإل��ى 
التط�عي، وقد خدمت النادي ال�سع�دي يف 
اأول ي�م و�سلت فيه  مدينة بيت�سبريغ من 

اأف�سل  ال�����س��ع���دي��ني ه��م م��ن  اأن  ل���س��ك يف 
الأمريكية،  اجلامعات  جميع  يف  ال��ط��الب 
ون���ظ���رة الأك���ادمي���ي���ني جت��اه��ن��ا ه���ي ن��ظ��رة 
دوم��ا  فهم  ع��ام؛  ب�سكل  بقدراتهم  اإع��ج��اب 
الدرا�سات  طالب  هنا  واأخ�س  الطليعة،  يف 
ال��ع��ل��ي��ا، ف��ق��د اأ���س��ب��ح خ��ي��ار ال��ربوف��ي�����س���ر 
ال�سع�دي يف كثري من اجلامعات  للطالب 
ال�سابقة  التجارب  كرثة  من  �سائبا  خيارا 

واحلالية.

كيف ميكن للمبتعث اأن يتفاعل 
اإيجابا مع املجتمع اجلديد؟

ك��م��ا ذك����رت ���س��اب��ق��ا، ف����اإن ع��ل��ى امل��ب��ت��ع��ث اأن 
ب�سرعة،  ويتعاي�س معه  املجتمع  يندمج يف 
ومن اأهم الأن�سطة التي ت�ساعد على ذلك 
الن��خ��راط يف روت��ن حمم�س وث��اب��ت، كما 
امل�سابقات  يف  ي�����س��ارك  اأن  للمبتعث  ميكن 
على م�ست�ى اجلامعة واملدينة ملا حتمل يف 

طياتها العديد من التجارب.

ن�شيحتك ملن يرغب يف البتعاث؟
الن�سيحة التي ميكن اأن ي�ستفيد منها كل 
يقت�سر  ابتعاثه  يجعل  ل  اأن  ه��ي  مبتعث 
على كيفية ح�س�له على ال�سهادة، ف�سيع�د 
اجل��م��ي��ع وم��ع��ه��م ال�����س��ه��ادات ال��ت��ي ابتعث�ا 
باأ�سياء  �سيع�د  من  هناك  لكن  اأجلها،  من 
البتعاث  با�ستغالل  فاأن�سح  اأخرى ثمينة، 
وجعله جتربة حياة اأخرى تتعرف خاللها 
�سكان  هم  �سخ�س  ملي�ن   300 ثقافة  على 
ن�ع جديد  على  تعرف  املتحدة..  ال�ليات 
اأو  ي���م��ي  ب�سكل  وم��ار���س��ه  ال��ه���اي��ات  م��ن 
اأ�سب�عي، اأما اآخر ن�سيحة فاأق�ل فيها: ل 

تن�س اأن ت�سرتي دراجة.
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جامعات عالميةجامعات عالمية

جامعات بريطانيا تنشد
علماء اجتماع ذوي مهارات عالية

المصدر: »تايمز هاير 
اديوكاشن«

ط�يال،  الربيطانية  الأكادميية  ظنت 
يتعلمها  ال���ت���ي  ال��ك��م��ي��ة  امل����ه����ارات  اأن 
ال���ط���الب يف ال��ع��ل���م الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، م���ا ع����دا الق��ت�����س��اد 
بعيدة  واأنها  متقدمة،  النف�س،   وعلم 
م�ست�ى  على  تك�ن  اأن  ع��ن  البعد  ك��ل 

الأ�سا�سيات.
ول��ك��ي ت��ت��اأك��د م���ن ذل����ك، اأوف����دت 
»اإدي���ن���ربغ« ليديل  م��ن جامعة  ف��ري��ق��اً 
ب���دل����ه  يف م���ا ي��ح��دث يف 16 ج��ام��ع��ة 
كربى من كربيات اجلامعات العاملية، 
بعن�ان  تقريرا  واأع���د  الفريق  فذهب 
»القيا�س: درا�سة حالة دولية عن تعليم 
الطرق الكمية يف العل�م الجتماعية«. 
فطالب  �سادمة؛  النتائج  وجاءت 
ال��ع��ل���م الج��ت��م��اع��ي��ة يف ال��ع��دي��د من 
اجلامعات يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية 
مل�ست�يات  بالفعل  و���س��ل���ا  واأ���س��رتال��ي��ا 
م��ت��ق��دم��ة ل��ل��غ��اي��ة، م���ق���ارن���ة ب��اأف�����س��ل 

نظرائهم يف اململكة املتحدة.
ال�سبب  يرجع  التقرير،  وبح�سب 
اأن اجل��ام��ع��ات  اإل����ى  الأ���س��غ��ر يف ذل���ك 

الكربى تخ�س�س ردحا اأكرب من زمن 
يكمن  بينما  ال��ط��رق،  ل��درا���س��ة  امل��ن��ه��ج 
ال�سبب الأكرب يف اأن اأ�ساتذة اجلامعات 
يف ال��ب��ل��دان ال��ك��ربى ل��دي��ه��م م��ه��ارات 
كمية متقدمة عن تلك التي يف اململكة 
اأ�سهبت يف  امل��ت��ح��دة، ودرا���س��ات احل��ال��ة 

ت��سيح هذه ال�س�رة العامة. 
ففي ني�زيالند، على �سبيل املثال، 
ق���دم���ت ج��ام��ع��ة »اأوك�����الن�����د« م��ق��دم��ة 
بالريا�سيات  لها  عالقة  ل  ت�س�يرية 
ع���ن الإح�������س���اء، وب��ال��ت��ح��دي��د حتليل 
العام،  يف  طالب  ل��ن��ح���4500  البيانات 
ت���ق���ري���ب���اً ث���ل���ث ال�����ط�����الب امل���ق���ب����ل���ني 
ل��ل��درا���س��ة يف م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ارل��ي������س. 
الكثري  ال��ع��امل  م���اج��ه��ة  ه���  وال�سبب 
تنم�  التي  �سابهها  وم��ا  البيانات  م��ن 

ب�سكل �سخم للغاية.
اأملانيا،  يف  »مانهامي«  جامعة  اأم��ا   
فطالب العل�م الجتماعية وال�سيا�سة 
يف ال�سنة الأولى يدر�س�ن »�سل�سلة من 
ال��ط��رق الإح�����س��ائ��ي��ة ح��ت��ى الن��ح��دار 
امل���ح���ا����س���رات  اخل����ط����ي وال���ن���ق���ل���ي يف 
اأك��رث  مناهج  در���س���ا  اإذا  حتى  العامة« 
مفاجاأة  اأم��ام  اأنف�سهم«  يجدون  تعمقا 
اأنه يطلب منهم قراءة م�اد مل تعتمد 

اإح�سائية  ط��رق  تطبيق  على  م��ا  حل��د 
متقدمة«. 

 ومن اأمريكا، تاأتي جامعة »ييل«  
)اإح�������دى ج���ام���ع���ات راب���ط���ة ال��ل��ب��الب 
ي���در����س  اأن  ي���ج���ب  ح���ي���ث  ال����ث����م����اين( 
الطالب منهجني خمتلفني يف ف�سلني 
ي�سمالن مقدمة عن ت�سميم الأبحاث 
مبا فيها الرتباطات الأخالقية لعمل 
ال��ب��ح��ث الج��ت��م��اع��ي وع��ي��ن��ات وقيا�س 

وتف�سري البيانات.
وعلى النقي�س يف بريطانيا، يق�ل 
اإن طالب العل�م الجتماعية  التقرير 
عامًة يدخل�ن اجلامعة بتعر�س قليل 
لالإح�ساءات اأو الطرق الكمية، ويلقى 
الطالب ت�سجعيا �سعيفا وفر�سا نادرة 
ومتطلبات اأقل ل�سقل تلك املهارات يف 

برامج الطالب.
ال���ب���ي���ان���ات  م�������س���ت����ى  اأن  ومب������ا 
املت�افرة لعلماء  الكمية عالية اجل�دة 
الج���ت���م���اع ي�����زداد دلل����ة ف����اإن ه��ن��ال��ك 
للقلق.  تدع�  عملية  اقت�سادية  اأ�سبابا 
وم��ن ث��م جن��د اأن ك��ث��ريا م��ن الطالب 
الكمية  امل����ه����ارات  من����اذج  اأن  ي���ج���دون 
قيمة  ل��ت��ق��دي��ر  ف��ق��ط  ت��اأت��ي  اأو  �سعبة 
وهذا  لحقا،  العمل  �س�ق  يف  الطالب 

ميثل خطرا باأن تك�ن نتائج ا�ستطالع 
التدري�س  عملية  واإط��ار  الطالب  راأي 
مت��ث��ل ع���ام���ال ���س��ل��ب��ي��ا ل��ت��ط���ي��ر تلك 

املهارات0 
ي��رون  التقرير  م��ع��دي  اأن  ورغ���م 
ت�سع  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  ج��ام��ع��ات  اأن 
�سقف ت�قعات منخف�س متاماً، فاإنهم 
يعتقدون يف ال�قت نف�سه باأن احلاجة 
وعملية  اأك��ف��اء،  اأ�ساتذة  لت�فري  ملحة 

تعليم جيدة، وزمن دقيق للمنهج.
وب��ان��ت��ه��اج م��ث��ل ه���ذه ال�����س��ي��ا���س��ات 
على  اجل���ام���ع���ات  ت��ت��ح�����س��ل  اأن  مي��ك��ن 
يك�ن  واأن  القيمة،  الأ���س���ل  م��ن  ع��دد 
اإلى  بالنظر  اأحيانا  ال�سبق  ف�سل  لها 
وج�������د ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ع���ال���ي���ة اجل������دة 
ت�فرها خدمة بيانات عريقة يف اململكة 
املتحدة، وث��روة هائلة من م���ارد دعم 
ال��ت��دري�����س ط���ره��ا جم��ل�����س الأب��ح��اث 
الق���ت�������س���ادي والج���ت���م���اع���ي مم��ث��اًل 
اإلى  وبالنظر  الكمية.  الطرق  مببادرة 
اأن املمكلة املتحدة لها طرق خا�سة يف 
درا���س��ة  ك��ث��رية منها  معاجلة حت��دي��ات 
القلق  م��ع��اجل��ة  اأو  ال��ري��ا���س��ي��ات  م���ادة 
الذي �ساور البع�س حيال م�اد العل�م 

والريا�سيات والهند�سة والتقنية.
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روسيا تعلن تأسيس 
جامعات بريكس

»يونيفرسيتي وورلد نيوز«

روؤ�ساء ومديرو 12 جامعة من جمم�عة دول الربيك�س)الربزيل ورو�سيا  وقع 
اأف��ري��ق��ي��ا(، م��ذك��رة تفاهم لإن�����س��اء  �سبكة جامعات  وال��ه��ن��د وال�����س��ني وج��ن���ب 
اجل��اري  اإب��ري��ل  منت�سف  يف  �سيعقد  م���ؤمت��ر  يف  اإع���الن  يتم  اأن  على  الربيك�س، 

مبدينة »اإيكاترينبريغ« الرو�سية.
ويف ت�سريحات اإلى �سحيفة »وورلد ي�نيفر�ستي ني�ز« عن �سبكة جامعات 
الربيك�س، قال نائب رئي�س ال�س�ؤون الدولية، مدير درا�سات الربيك�س يف جامعة 
»اأورال الفيدرالية« الرو�سية، الربوف�سي�ر »ماك�سيم خ�ماي�سك�ف«، الذي يراأ�س 
امل�سروع من اجلانب الرو�سي، اإن ال�سبكة اجلامعية خم�س�سة لربامج املاج�ستري 
والدكت�راه، م�سريا اإلى اأن �ست جمم�عات تخ�س�سية �ستجتمع لإن�ساء ال�سبكة 
اجلامعية يف مدينة »اأكاتينربغ« لبحث امل��س�عات ذات الأول�ية، مثل: حمت�ى 
والطالبي يف  الأكادميي  التبادل  يبداأ  اأن  املفرت�س  الدكت�راه، ومن  املاج�ستري 

عام 2017.
وحدد خ�ماي�سك�ف، املجالت العلمية ال�ستة كالآتي: عل�م احلا�سب الآيل 
وامل���ارد  امل��ن��اخ،  وتغري  والقت�ساد،  الربيك�س،  ودرا���س��ات  والطاقة،  واملعل�مات، 
املائية وعالج التل�ث. و�سيمثل ع�س� من كل جامعة التجهيزات التخ�س�سية، 
م�ؤكدا اأن الدرا�سات ل تقت�سر فقط على املجالت الدرا�سية ال�ستة بل تتعداها 

اإلى ال�سيا�سة والعالقات الدولية واحل�سارة واللغات.
اجلامعية  ال�سبكة  دف��ة  ق��ي��ادة  على  ب��الده  ق��درة  على  واأك���د خ�ماي�سك�ف 
تعاون  منظمة  لديها  فرو�سيا  واحلالية؛  القدمية  خربتها  ب�سبب  التعليمية 
اأن  اآ�سيا ورو�سيا وال�سني ودول الك�م�ن�يلث امل�ستقلة. واأردف  �سنغهاي ل��سط 

ال�سبكة �ستبداأ بت�س�ر �سهادة خا�سة للخريج: �سهادة ال�سبكة.
 وقال: »�سيك�ن يف ال�سبكة برامج التبادل الأكادميي بني جامعة »بريت�ريا« 
يدر�س�ن  وهناك  هنا  �سيح�سرون  الذين  وال��ط��الب  ف��ي��درال«  »اأورال  وجامعة 
اإلى  بالإ�سافة  اجلامعية،  ال�سبكة  من  دبل�م  على  يح�سل�ن  ثم  درا�سيا،  ف�سال 

�سهادة من ال�سبكة«.
وعزا خ�مياك�ف، �سبب اإن�ساء ال�سبكة اإلى ما اعرتى الدول امل�ساركة من 
اأعمال تنمية دول الربيك�س؛  اأبداً يف جدول  �سع�ر باأن تط�ير التعليم مل يكن 
بع�س  بني  فيما  التعاون  با�سثناء  التط�ير  ركب  عن  التعليم  لتخلف  اأدى  مما 
ل  ولكن  ق���ي،  اأك��ادمي��ي  تعاون  لديهم  ممن  ورو�سيا  كال�سني  الربيك�س،  دول 
ي�جد ذلك بني بقية الدول الأع�ساء كجن�ب اأفريقيا اأو الربزيل اأو الهند. واأكد 
خ�ماي�سك�ف وج�د الإرادة ال�سيا�سية لبحث املزيد من التعاون لإن�ساء برنامج 
»ارا�سم��س م�ندو�س« الذي رعته  م�سغر للتبادل الطالبي على غرار برنامج 

املف��سية الأوروبية من عام 2009 حتى 2013.
ويف �سياق مت�سل، �سكك بع�س املراقبني يف امل�سروع على اأ�سا�س اأنه م�سطبغ 
ب�سبغة رو�سية حتى النخاع. ويف ت�سرحيات اإلى »ي�نيفر�سيتي وورلد ني�ز«، قال 
مدير  التعليم الدويل يف جامعة نيل�س�ن مانديال يف »بروت اليزابيث« الدكت�ر 
»نايك� غ��ستي« بعد اأن تراأ�س جل�سة من جل�سات رابطة م�ؤمتر التعليم العايل 
اأفكار  لبنات  اإح��دى  املبادرة  »اإن  ال��ه��ادءي:  املحيط  املطلة على  الأ�سي�ية  ل��دول 
رو�سيا التي ترتاأ�س جمم�عة الربيك�س حتى ي�ني� املقبل، وهي تاأخذ زمام هذه 
املبادرة يف اإطار م�سروع ال�1000/5 الذي يهدف ل��س�ل خم�س جامعات رو�سية 

من اأ�سل 1000 اإلى م�ساف اأف�سل 100 جامعة عامليا.
واأقر »خ�مياك�ف« باأن البع�س رفع حاجبيه ا�ستغراباً عندما اأطلق امل�سروع 
يف مار�س 2015 وعقد بعدها اجتماعات عدة يف »�سينت بيرت�سبريغ« و«م��سك�«، 
واأكد عدم هيمنة رو�سيا على امل�سروع، قائاًل اإن جن�ب اأفريقيا انخرطت بعد تلك 

الجتماعات بهمة يف امل�سروع تلتها الربازيل.
اإل عتندما يتعلق  ؛  الأبحاث  امل�سروع مكر�س لتعليم الطالب ل  اأن  واأك��د 

الأمر باأبحاث الطالب اأو اإبداعاتهم.
ال��دول اخلم�سة  اأن يختار طالب هذه  اأمله يف  واأع��رب »خ�مياك�ف«  عن 
اأحد البلدان للدرا�سة فيه اأو لفرتات التبادل الطالبي حتى يتم ت�فري »م�ساحة 

تعليمية متكاملة بني الدول الأع�ساء«. 
الأول���ي��ة،  العل�م ذات  ب���اط��ن  اأن��ه يف ه��ذه احل��ال��ة وبالرتكيز على  واأك���د 
ق����ة يف  م���اط��ن  ل��دي��ه��م  خ��ري��ج��ي��ني  تنتج  اأن  اجل��ام��ع��ي��ة  ال�����س��ب��ك��ة   �ست�ستطيع 
التخ�س�سات التي ترغب تلك الدول يف اإحراز تقدم فيها؛ فمثال، »ل� كان لدينا 
اإفريقيا،  جن�ب  اأو  الربزيل  اأو  ال�سني   اأو  رو�سيا  بني  الطاقة  جمال  يف  تعاون 
ولدينا خمت�س�ن يف جمال الطاقة، ممن يعرف�ن ال�س�ق الذي �سيعلم�ن فيه، 

ف�سيعلم�ن كيف تدار الأم�ر.«
وعن كيفية مت�يل ال�سبكة اجلامعية، قال »خ�مياك�ف«  اإنه من املعروف 
اأن الدول الأع�ساء �ستتحمل مت�يل تلك اجلامعة، واأردف: »لدينا برنامج جللب 
الطالب اإلى رو�سيا، و�سيتم اإر�سال بع�س الطالب للدرا�سة يف م��سك� على �سبيل 
التبادل الطالبي، ونت�قع اأن كل الدول الأع�ساء �ستفعل الأمر نف�سه، و�سيك�ن 
لديها ن�سيب من الطالب من القادمني من اجلامعات امل�ساركة يف ال�سبكة، ومن 

ثّم �ستتحمل الدول امل�سيفة ر�س�م ا�ست�سافة الطالب«. 
مثل  التم�يل،  جم��ال  يف  ال��ربام��ج  بع�س  من  ال�ستفادة  »ميكن  ووا���س��ل: 
رو�سيا،  العاملية يف  التعليم  وب��رام��ج  ال��ربزي��ل  يف  ح���دود«  ب��ال  »ع��ل��م��اء  ب��رن��ام��ج 
وكالهما ي�سمح للطالب بالدرا�سة يف اخلارج للح�س�ل على درجات علمية اأكرث 

من قبيل برامج التبادل الطالبي.



لقطات
الواليات المتحدة

ي�������س���ع���ى ب����ع���������س ال����ط����الب 
احل�س�ل  اإل���ى  الأم��ريك��ي��ني 
ع�����ل�����ى ب����ع���������س الأن���������س����ط����ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���دول���ي���ة، رغ��م 
درج��ات  ع��دم ح�س�لهم على 
اأك���ادمي���ي���ة، ح�����س��ب م���ا اأف����اد 
ت���ق���ري���ر �����س����در ع�����ن م��ع��ه��د 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��������دويل، اأخ������ريا، 
الف�سل  يف  »ال��ع��امل  ب��ع��ن���ان 
تعليم  اجل���دي���د:  ال���درا����س���ي 

خارج البالد بال درجات«.

كازاخستان
ق�������ام�������ت م����ق����ر�����س����ن����ة م���ن 
ك�������ازاخ���������������س�������ت�������ان ت�����دع�����ى 
»ال����ك���������س����ان����درا اإل����ب����اك����ي����ان« 
ب��ق��ر���س��ن��ة ق�����اع����د ب��ي��ان��ات 
ت�سم  الن��رتن��ت  عرب  علمية 
ع��ل��م��ي،  م����ق����ال  م���ل���ي����ن   50
م���ل���ي���ارات   10 ن���ح����  م����ب����ددة 
اأرباح ال�سركات  دولر )قيمة 
م��ق��اب��ل��ة  ويف  ال������راع������ي������ة(. 
اأعلنت  »غ�غل«  �سحفية مع 
رب��ي��ع��ا   27 ال������  ذات  ال���ف���ت���اة 
عزمها »حترير عامل املعرفة 

من ت�سلط النا�سرين«.

روسيا
الرو�سية،  احل��ك���م��ة  اأع��ل��ن��ت 
لتاأ�سي�س  ج��دي��دا  م�����س��روع��ا 
والأبحاث  للتقنية  كبري  واد 
يف ق���ل���ب م��������س���ك����. واأع���ل���ن 
امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل������زارة 
وال��ع��ل���م  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
ال�ادي اجلديد  اأن  الرو�سي، 
»���س���ف��ال���ف«  مبنى  �سي�سم 
�ستات«  »م������س��ك���  ج��ام��ع��ة  يف 
والأكادميية  رو�سيا  ومكتبة 
الرو�سية للعل�م، اإ�سافة اإلى 
م�ؤ�س�سات علمية وخمتربات 
و�����س����ك����ن ط����الب����ي وم����راك����ز 
البنيات  من  والعديد  طبية 

التحتية.

كوريا الجنوبية
اأع��ل��ن��ت احل��ك���م��ة اخ��ت��ي��اره��ا 
���س��ت ج��ام��ع��ات ل��ق��ي��ادة ودع��م 
ت�حيد نظام التعليم الك�ري. 
واملختارة هي من التي تتلقى 
مت����ي���اًل م���ن ال���دول���ة و���س��ط 
املتكررة مع جارتها  الأزم��ات 
ك����ري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة. واأع��ل��ن��ت 
30 ج��ام��ع��ة ع���ن رغ��ب��ت��ه��ا يف 
اأن  الن�سمام للربنامج، قبل 
18 مار�س  تعلن احلك�مة يف 
»�سي�ل  جامعات  اأن  املا�سي، 
ال���ط��ن��ي��ة«، و »���س���ون��غ��ل« و 
»اأبج�« و »ت�س�نغام ال�طنية« 
»غ����ان���غ����«  و  »ك���ي����ن���غ���ام«  و 

ال�طنية.

جامعة كالفورنيا - بيركلي
 The University of California

ب���امل���ي���دال���ي���ة   47 و  الأول�����م����ب����ي����ة 
الف�سية و33 بالربونزية.

اإل����ى  الأ������س�����ات�����ذة  ع�����دد  • ي�������س���ل 
1620اأ�ستاذا

بامليدالية  حالياً  اأ�ستاذ   13 فاز   •
ال�طنية للعل�م.

بجائزة  حاليا  اأ�ساتذة  اأربعة  • فاز 
»ب�لتزر«.

»ي���ن��ي��ف��ر���س��ت��ي  م��ك��ت��ب��ة  • ت�����س��م 
 12 ب����ريك����ل����ي  ك����ال����ف�����رن����ي����ا  اأوف 
م��ل��ي���ن جم���ل���د، وه����ي راب�����ع اأك���رب 
م��ك��ت��ب��ة اأك���ادمي���ي���ة ع��ل��ى م�����س��ت���ى 
بعد مكتبات  امل���ت���ح���دة  ال�����لي����ات 
ال�������ك��������جن�������ر��������س وج�������ام�������ع�������ت�������ي 

هارفارد ويل.
ن�بل بجائزة  خريجا   29 • فاز 

  %52 ال���ط���ال���ب���ات  ع�����دد  مي���ث���ل   •
مقارنة ب� 48% بالطالب.

ط��ال��ب  اآلف  خ��م�����س��ة  ي�����س��ارك   •
يف الأن�����س��ط��ة اخل��دم��ي��ة وامل�����س��اري��ع 

الال�سفية. 
للطالب  الأ�ساتذة  ن�سبة  •  معدل 

ت�سل اإلى 1 اأمام كل 17 طالب.
ال��ط��الب  ق��ب���ل  درج����ات  • م��ع��دل 

اجلدد %4.19 
ال��ط��الب  ق��ب���ل  ن�سبة   %17.3  •

اجلدد.
متط�عني  ت��ف��رز  جامعة  اأك���رب   •
»بي�س  مظلة  حت��ت  ال�����س��الم  لن�سر 

ك�رب�را�سن«.
زمالة  على  حا�سال  اأ�ستاذا   235 •
الأك���ادمي���ي���ة الأم���ريك���ي���ة ل�����الآداب 

والعل�م.

أشهر خريجيها
• األن هيغري: حا�سل على جائزة 
 ،2000 ���س��ن��ة  ال��ك��ي��م��ي��اء  يف  ن����ب���ل 
ال��دك��ت���راه من  درج���ة  على  ح�سل 

بريكلي �سنة 1961.
فاير: حا�سل على جائزة  • اأندرو 
تخرج   ،2006 �سنة  الطب  يف  ن�بل 

يف اجلامعة �سنة 1978.

باألرقام
وت�����س��م   ،1868 ع����ام  ت��اأ���س�����س��ت   •
اأق����دم م��دي��ن��ة ج��ام��ع��ي��ة م��ن �سمن 
ال��ف��روع ال��ع�����س��رة ال��ت��اب��ع��ة جلامعة 

»ي�نيفر�سيتي اأوف كاليف�رنيا«.
ت��ق��ري��ر  ح�����س��ب  الأول��������ى   • ت��ع��د 
»ي��� اإ����س ن��ي���ز اآن���د وورل���د » املعني 
وه�  العامة،  ال�طنية  باجلامعات 

اأف�سل ت�سنيف لها يف 17 عاما.
تخ�س�سا   14 اجل��ام��ع��ة  ت�����س��م   •
ه��������ي: ال����ك����ي����م����ي����اء، وال�����رتب�����ي�����ة، 
وال��ه��ن��د���س��ة، وال��ت�����س��م��ي��م ال��ب��ي��ئ��ي، 
واإدارة  ل��الأع��م��ال،  »ه���ا����س«  وك��ل��ي��ة 
امل��ع��ل���م��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة، وال�����س��ح��اف��ة، 
و  وال���ع���ل����م،  والآداب  وال���ق���ان����ن، 
النظر،  وفح�س  الطبيعية،  امل���ارد 
»ريت�سارد«  وكلية  العامة،  وال�سحة 
ل��ل�����س��ي��ا���س��ة  غ�����مل����دمن����ان«  و«ردوا 

العامة، واخلدمات الجتماعية.
يف  العامل  م�ست�ى  على  • الثالثة 
لعام  روي��رتز«  »ط�م�س�ن  ت�سنيف 

.2016
برناجما   276 اجلامعة   تقدم   •

اأكادمييا خمتلفا.
اجلامعة  م���ازن��ة  اأرب����اح  بلغت   •
     2.16  )  2013   -  2012  ( ع���ام  يف 

مليار دولر اأمريكي.
يدر�س�ن  طالبها  عدد  من   %73 •
باأن  علماً  البكال�ري��س  مرحلة  يف 

الف�سل ل يتعدى 30 طالبا.
اجلامعة  يف  اأ���س��ت��اذا   77 ح�سل   •

على منحة »ف�لربايت«
• فاز 87 فريقا من اجلامعة على 

البط�لة ال�طنية للعل�م.
مرحلة  يف  الطالب  ع��دد  ي�سل   •
طالبا   27.126 اإل��ى  البكال�ري��س  

وطالبة.
•  فاز �سبعة اأ�ساتذة بجائزة ن�بل. 
الدرا�سي  العام  • 17% يدر�س�ن يف 

الأول.
وخ��ري��ج���ن  ط����الب   103 ف����از    •
ب��اجل��ائ��زة ال��ذه��ب��ي��ة يف امل��ن��اف�����س��ات 

• اأوت� �سترين: حا�سل على جائزة 
ن�بل يف الفيزياء �سنة 1943.

على  ح��ا���س��ل  ت�����س��ي��ك:  • ت���م��ا���س 
ج����ائ����زة ن����ب���ل يف ال���ك���ي���م���ي���اء ���س��ن��ة 
ال��دك��ت���راه من  1989، ون���ال درج���ة 

بريكلي �سنة 1975.
• ت�ما�س ج �سارجنت: حا�سل على 
القت�سادية  العل�م  يف  ن�بل  جائزة 
�سنة  بريكلي  يف  تخرج   ،2011 �سنة 

.1964
على  حا�سل  �سيلينغ:  ت���م��ا���س   •
القت�سادية  العل�م  يف  ن�بل  جائزة 
�سنة  بريكلي  يف  تخرج   ،2005 �سنة 

.1944
على  حا�سل  اإي��رل��ن��غ��ر:  ج����زف   •
ال��ط��ب �سنة 1944،  ن���ب��ل يف  ج��ائ��زة 
وظ���ف���ر  ب���درج���ة ال��ب��ك��ال���ري������س يف 

العل�م من بريكلي �سنة 1895.
جائزة  على  حا�سل  ماثر:  • ج�ن 
ونال   ،2006 �سنة  الفيزياء  يف  ن�بل 
درج��ة ال��دك��ت���راه م��ن بريكلي �سنة 

.1974
على  ح��ا���س��ل  ك���امن���ان:  • دان���ي���ال 
القت�سادية  العل�م  يف  ن�بل  جائزة 
الدكت�راه  درج��ة  ون��ال   ،2002 �سنة 

من بريكلي �سنة 1961.
ح���ا����س���ل  ن������������رث:  دوغ�������ال��������س   •
ال���ع���ل����م  ن������ب�����ل يف  ع����ل����ى ج�����ائ�����زة 
وع��ل��ى   ،1993 ���س��ن��ة  الق���ت�������س���ادي���ة 
درج����ة ال��ب��ك��ال���ري������س ���س��ن��ة 1942 
والدكت�راه �سنة 1952 من بريكلي.

على  ح��ا���س��ل  غ���رو����س:  • دي��ف��ي��د 
ج����ائ����زة ن����ب���ل يف ال���ف���ي���زي���اء ���س��ن��ة 
من  ال����دك����ت�����راه  وب����درج����ة   ،2004

بريكلي �سنة 1966.
ع��ل��ى  ح���ا����س���ل  ك������ريل:  • روب�������رت 
ج����ائ����زة ن����ب���ل يف ال���ك���ي���م���ي���اء ���س��ن��ة 
ال��دك��ت���راه من  درج��ة  وعلى   ،1996

اجلامعة �سنة 1957.
على  ح��ا���س��ل  لف���ل���ني:  • روب�����رت 
جائزة ن�بل يف الفيزياء �سنة 1998، 

تخرج يف بريكلي �سنة 1972.

أين نحن من
العالقات العامة؟!

يعتقد الكثري من النا�س يف جمتمعاتنا العربية اأن العالقات 
وتنظيم  ال���س��ت��ق��ب��ال  م��را���س��ي��م  يف  ف��ق��ط  منح�سرة  ال��ع��ام��ة 
هي  الأم���ر  حقيقة  يف  ولكن  املختلفة،  واملنا�سبات  احل��ف��الت 
للم�ؤ�س�سات  اأ�سا�سية  دعامة  احلديثة  اجتاهاتها  وف��ق  متثل 

املعا�سرة مبختلف اأن�اعها واأ�سكالها. 
ل��ق��د اأ���س��ب��ح��ت ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة يف ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة 
خططها  تنفيذ  يف  م�ؤ�س�ساتها  عليها  تعتمد  ج�هرية  ركيزة 
اأن���ه���ا فر�ست  ك��م��ا  اأو اخل��دم��ات��ي��ة،  الإن��ت��اج��ي��ة  واأن�����س��ط��ت��ه��ا 
على  ط��راأت  التي  التغريات  م�اكبة  يف  فعالة  ك��اأداة  وج�دها 
الغربية،  املجتمعات  ه��ذه  يف  الج��ت��م��اع��ي  التنظيمي  امل��ن��اخ 
التقنيات  �سهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ط���رات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  واأي�����س��ا 
اجلديدة ل��سائل الت�سال اجلماهريية لتك�ن و�سيلة مهمة 
للعالقات العامة فتحت بها جمالت وا�سعة يف نقل املعل�مات 
الى ظه�ر حت���لت عميقة يف اجتاهات  اأدى  واحلقائق، مما 

الفكر الإداري امل�ؤ�س�ساتي.
اإن اهتمام املجتمع الغربي بالعالقات العامة مل ياأت من 
فراغ، بل جاء بعد جمه�د كبري قام به العديد من املفكرين، 
وبخا�سة اخل��ب��ري الأم��ري��ك��ي »اإي��ف��ي يل« ال���ذي اع��ت��رب رائ��د 
العالقات العامة من دون منازع من خالل مبادئه التي دّونها 
يف كتابه »اإعالن املبادئ« ومن بينها: اأن الق�ل اجلميل لبد 

اأن يدعمه الفعل اجلميل.
 كما �سّدد » يل« مررا  يف العديد من مقابالته على اأهمية 
لأي  الإن�سانية  ال�س�رة  اأن  يعتقد  بحيث  الإن�ساين،  العن�سر 
فرد ل تتحقق اإل من خالل م�ساركته الجتماعية واإ�سهامه 
يف فعل اخلري، واأن الن�سر  الإعالمي وحده ل يكفي لك�سب 
الدقيقة  املعل�مة  على  بل يجب احل�س�ل  تاأييد اجلماهري، 
الذي يحرتم الأخالق وكرامة  املنا�سب  بال�سكل  وا�ستغاللها 

الأفراد. 
ويف ظل هذه البيئة الغربية املليئة بالتح�لت الفكرية 
والت�سالت  العامة  العالقات  ع�سر  يعي�س�ن  النا�س  اأ�سبح 
املك�نة  للمعل�مة  ال�سريعة  الطرق  وي�ستخدم�ن  املت�سابكة، 
ل��ظ��اه��رة  ال��ت���ا���س��ل الف���رتا����س���ي، و����س���ارت امل���ؤ���س�����س��ة التي 
تتح�سل على املعل�مات ال�سحيحة يف ال�قت املنا�سب، متتلك 
يف ال�قت نف�سه زمام املبادرة وعنا�سر الق�ة وال�سيطرة مثلما 
»ال�سلطات  كتابه  يف  ت�فلر«  اإلفني   « الأمريكي  املفكر  يق�ل 

اجلديدة« اإّنه من ميتلك املعل�مة ميتلك ال�سلطة«. 
العامة  العالقات  مبجال  اأك��رث  اهتماما  ن���يل  اأن  يجب 
ونتجنب  والأكادميية،  الجتماعية  واأو�ساطنا  م�ؤ�س�ساتنا  يف 
ل��روؤي��ة  ت���روج  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ع��الق��ات  امل��م��ار���س��ة التقليدية 
العامة  العالقات  روح  تبني  اإلى  ونبادر  لأن�سطتها،  �سطحية 
احلديثة  فل�سفتها  تطرحها  التي  العميقة  الت�جهات  وف��ق 
اأ�س�س ج�هرية ت�سعى اإلى تعزيز  املرتكزة ب�سكل مبا�سر على 
و�سليمة،  �سحيحة  ق���اع��د  على  املبنية  الت�سالية  العملية 
ت�ستند الى مبادئ ا�سرتاتيجية م�سب�طة واأ�ساليب تطبيقية 
تن�سدها  التي  الأه���داف  خمتلف  حتقيق  اإل��ى  ت����ؤدي  دقيقة، 
ت�سب  ال��ت��ي  ل��رباجم��ه��ا  احل��دي��ث  امل��ن��ظ���ر  وف���ق  م�ؤ�س�ساتنا 
جمتمعاتنا  يف  احل�����س��اري  ال���ع��ي  م�ست�ى  رف��ع  يف  نتائجها 
وت��ع��زز م�����س���ؤول��ي��ت��ه��ا الج��ت��م��اع��ي��ة يف ن�سر اخل���ري وال��ع��ط��اء 
والتط�ر  التنمية  عجلة  بذلك  وت��دف��ع  اأوط��ان��ن��ا،  جنبات  يف 

بداخلها اإلى الأمام.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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مقترح لتطبيق بطاقة األداء المتوازن
في التقييم المؤسسي

أحمد العياف

الرتب�ي  والتخطيط  الإدارة  اأ�ستاذ  ق��ّدم 
بكلية الرتبية، باجلامعة، الدكت�ر ال�سيد 
حم��م���د ال���ب���ح���ريي، يف درا����س���ة ب��ع��ن���ان: 
»ا�ستخدام بطاقة الأداء املت�ازن يف تقييم 
درا���س��ة  ال��ع��ايل:  التعليم  م���ؤ���س�����س��ات  اأداء 
ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ع��ل��ى ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة 
بطاقة  لتطبيق  م��ق��رتح��ا  خ���ال���د«،  امل��ل��ك 
الأداء املت�ازن يف تقييم اأداء كلية الرتبية 
العليا  القيادات  اإلى دعم  داعيا  باجلامعة، 
داخل اجلامعة والكلية لتطبيق الجتاهات 
امل�ؤ�س�سي،  احلديثة يف جمال تقييم الأداء 
ومنها بطاقة اأداء املت�ازن، ول�حة القيادة 
وغريها.  واأ�سار اإلى اأن اإعداد املقرتح مر 

بعدد من املراحل كالآتي: 
امل����ت�����ازن،  الأداء  ب��ط��اق��ة  اإع�������داد   •
وت����ك�����ن����ت م�����ن ع������دة خ�����ط������ات ه��ي 
امل�ؤ�س�سة  اأو�ساع  وتقييم  )التخطيط 
وترجمة  روؤيتها،  وحتديد  )الكلية( 
ال����روؤي����ة وال���ر����س���ال���ة اإل�����ى جم��م���ع��ة 
م����ن الأه������������داف، وخ����ط�����ة حت��دي��د 
وخط�ة  ال�سرتاتيجية،  امل��س�عات 
ت�سميم  وخ���ط����ة  اخل���ري���ط���ة،  ر���س��م 

بطاقة الأداء املت�ازن. 
تنفيذ  و�سملت  التنفيذ،  م��رح��ل��ة   •

الأربعة:  املت�ازن  الأداء  بطاقة  اأبعاد 
ُب��ع��د ال��ع��م��الء )امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن( وُب��ع��د 
التعلم  وُب��ع��د  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ات 

والنم�، بالإ�سافة اإلى البعد املايل.

مرحلة المتابعة والتقييم 
ويف خ���ت���ام ال����روؤي����ة امل���ق���رتح���ة، وال���ك���الم 
ل��ل��ب��ح��ريي، مت و���س��ع ع���دد م���ن امل��ع���ق��ات 
التي من املحتمل اأن ت�اجه تطبيق بطاقة 
امل�ؤ�س�سي  الأداء  تقييم  يف  امل��ت���ازن  الأداء 
ع���ن جن����اح عملية  امل�������س����ؤول���ة  واجل����ه����ات 

تطبيق البطاقة.   
 

تقييم األداء 
العملية التي ت�ستهدف ال�ق�ف على مدى 
جناح امل�ؤ�س�سة يف حتقيق اأهدافها املر�س�مة، 
املت�قعة  الأه�����داف  حتقيق  م���دى  ب��اأن��ه  اأو 
واملر�س�مة �سمن اخلطة امل��س�عة ب�سكل 
وال�سعف  الق�س�ر  اأوج��ه  لكت�ساف  م�سبق 
كما  ت�سحيحها.  على  والعمل  التنفيذ  يف 
يعرف تقييم الأداء باأنه عملية تعتمد على 
ا�ستناداً  اجلامعية،  امل�ؤ�س�سات  اأداء  تقييم 
اإلى جمم�عة من املعايري امل�سب�طة ب�سكل 
ت�ؤثر  جميعها  اأن  باعتبار  كيفي  اأو  كمي 
املت�قعة  امل��خ��رج��ات  ع��ل��ى  متكامل  ب�سكل 

للم�ؤ�س�سة اجلامعية.

دراسات

بطاقة األداء المتوازن 
جمم�عة من املقايي�س املالية اأو غري املالية 
التي تعرب عن الع�امل الأ�سا�سية واملهمة يف 
اإداري  نظام  اأنها  اأو  امل�ؤ�س�سة،  حتقيق جناح 
ومراقبتها  ال���ح��دة  اأداء  قيا�س  يف  ي�سهم 
وتنفيذها  ال�سرتاتيجية  اإدارة  خ��الل  من 
باأ�سل�ب ي�ؤدي  التنظيمية  امل�ست�يات  يف كل 
وامل��ب��ادرات  واملقايي�س  الأه����داف  رب��ط  اإل���ى 

با�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة.

مراحل االستخدام
بطاقة  ا�ستخدام  مراحل  البحريي  تناول 
الأداء املت�ازن يف امل�ؤ�س�سات اجلامعية، على 

النح� الآتي:
املرحلة الأولى:

الإعداد والتخطيط ال�شرتاتيجي
• ���س��ي��اغ��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف ���س���ء 
حت���دي���د روؤي�������ة امل����ؤ����س�������س���ة و���س��ي��اغ��ة 

ر�سالتها وا�سرتاتيجياتها املالئمة.
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة جلميع  ت������س��ي��ل   •
بربط  للم�ؤ�س�سة،  الداخلية  الإدارات 
الإدارات  ب���اأه���داف  امل���ؤ���س�����س��ة  اأه����داف 

الفرعية. 
املرحلة الثانية:

التنفيذ والتطبيق
• حت��دي��د ال���ع����ام���ل الأك�����رث ت��اأث��ريا 

ع��ل��ى جن���اح امل���ؤ���س�����س��ة يف ك��ل ب��ع��د من 
الأبعاد التي تتك�ن منها بطاقة الأداء 

املت�ازن.
• حتديد املقايي�س التي تدعم الروؤية 
فيها  ويتم  للم�ؤ�س�سة،  ال�سرتاتيجية 
الروؤية  تدعم  التي  املقايي�س  حتديد 

ال�ساملة وال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة.
• اإج���راء التقييم م��ن خ��الل اأه��داف 

ط�يلة وق�سرية الأجل لكل مقيا�س.
• حت��دي��د امل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��ت��ف��ق مع 
اأهداف حت�سني الأداء والتي مب�جبها 
ي��ت��م اإع������داد خ��ط��ط ع��م��ل م���ن خ��الل 
الت�سغيلية  والأعمال  بالأن�سطة  بيان 
ال����اج���ب ال��ق��ي��ام ب��ه��ا ���س��ع��ي��اً لإجن����از 

الأهداف والروؤية ال�سرتاتيجية.
املرحلة الثالثة:
التغذية املرتدة

ويتم فيها ال�ستفادة من التغذية املرتدة 
والتعلم يف �س�ء النتائج التي مت الت��سل 
اإل��ي��ه��ا، وم���ا ت��رت��ب عليها م��ن ت��غ��ي��ري يف 
�س�ء  يف  واأهدافها  امل�ؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية 

الع�امل والتحديات التي حتيط بها.

محاور ألبعاد بطاقة
األداء المتوازن

متعلق  امل��ايل:  البعد   - الأول  املحول 

الناجمة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  مبلخ�س 
م���ن ت��ن��ف��ي��ذ ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات وت�����س��ه��م يف 
جمال حت�سني الإي��رادات، وحتقيق الأرب��اح 
التي  النقدية  التدفقات  وت�ليد  وزيادتها 

ت�سهم يف حت�سني ربحية امل�ؤ�س�سة.
امل�شتفيدين  ب��ع��د   - ال��ث��اين  امل��ح��ور 
بناء  امل�ستفيدين  �سرائح  حتليل  العمالء: 
على عدد من امل�ؤ�سرات منها )ن�ع امل�ستفيد، 
ون�����ع ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم ل��ت���ف��ري 

اخلدمات املقدمة لهم(.
امل���ح���ور ال��ث��ال��ث - ب��ع��د ال��ع��م��ل��ي��ات 
من  امل����ايل  ب��امل��ح���ر  ي��رت��ب��ط  الداخلية: 
كفاءة عمليات  تركيزه على حت�سني  ناحية 
ال��ت�����س��غ��ي��ل ال���داخ���ل���ي���ة، وي���ت���م ا���س��ت��خ��دام 
التنظيمية  وال��ف��ع��ال��ي��ة  ال��ك��ف��اءة  مقايي�س 

لقيا�س العمليات الت�سغيلية الداخلية.
والنمو:  التعلم  بعد   - الرابع  املحور 
حم�ر التعلم والنم� يك�ن مطل�با لإدراك 
فيجب  با�ستمرار؛  يتغري  ال��سع  ه��ذا  اأن 
اأن  الأع��م��ال  تنظيم  يف  العاملني  ك��ل  على 
ي��ب��ح��ث���ا ب��ا���س��ت��م��رار ع��ن ال��ت��ع��ل��م والب��ت��ك��ار 

والتح�سني لكل ج�انب التنظيم واأعماله.

التوصيات
وق�����دم ال���ب���ح���ريي ج��م��ل��ة م���ن امل��ق��رتح��ات 

والت��سيات على النح� الآتي:

• دعم القيادات العليا داخل اجلامعة 
احلديثة  الجتاهات  لتطبيق  والكلية 
امل���ؤ���س�����س��ي،  الأداء  ت��ق��ي��ي��م  جم����ال  يف 
ول�حة  امل���ت����ازن،  اأداء  بطاقة  ومنها 

القيادة وغريها. 
ل��ل��ق��ي��ادات  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ع��ق��د   •
التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الأك��ادمي��ي��ة 
والإداري����������ني ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى اإع�����داد 
وتطبيقها  امل����ت�����ازن  الأداء  ب��ط��اق��ة 
للكلية  امل���ؤ���س�����س��ي  الأداء  ت��ق��ي��ي��م  يف 

واجلامعة.
• ات��خ��اذ ال��ق��رارات الإداري����ة الالزمة 
امل����ت�����ازن  الأداء  ب���ط���اق���ة  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
كلية  على  تدريجي  ب�سكل  باجلامعة 
م��ع��ي��ن��ة ل���ال����س���ت���ف���ادة م����ن ال���ت���ج���ارب 
الوقوع يف نقاط  ال�شابقة والبعد عن 

ال�سعف يف املرة الثانية للتطبيق.
• ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وامل�ؤ�س�سات  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  مع 
ال�����ع�����ام�����ة ل�����ت������ف�����ري ف������ر�������س ع���م���ل 

للخريجني من الكلية.
• اإن�ساء نظام متط�ر لتقنية املعل�مات 
ب���اجل���ام���ع���ة، ي�����س��ه��م يف ب���ن���اء ق���اع���دة 
بيانات دقيقة لتح�سني م�ست�ى الأداء 
كليات  بجميع  والأك���ادمي���ي  امل�ؤ�س�سي 

اجلامعة ومنها كلية الرتبية.

العدد 177  |  03 رجب 1437  |  10 إبريل 2016



إعالن

بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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تطبيقات مهمة يحتاج إليها الصحفيون
أمل أبومديني

م���ع ت�ساعد ا�ستخ���دام م�اقع النرتنت 
وتزاي���د التطبيق���ات النافع���ة، قد يجهل 
ال�سحفي�ن املبتدئ����ن وطالب الإعالم 

بع�س التطبيقات امل�ساندة مثل:

Wordpress
ب���ني  �سي�ع���ا  املدون���ات  اأك���رث  م���ن 
التطبي���ق جري���دة  ويق���دم  ال�سحفي���ني 
ا�سم���ه  حتم���ل  لل�سحف���ي  م�سغ���رة 
ومعل�ماته ومتكنه من ق�ة الن�سر التي 
ت�سه���ل عليه اإن�ساء املحت�ى وا�ستخدامه 
ون�سره���ا  وحتريره���ا  املق���الت  وكتاب���ة 
على م�قع���ه والتحقق م���ن الإح�ساءات 
وال�ستف���ادة من املق���الت الرائعة لتك�ن 

م�سدر اإلهام.
كم���ا ميكن���ه  خ���الل ه���ذا التطبيق 
تدري���ب نف�س���ه اأو ن�س���ر معل�مات���ه كم���ا 
يري���د، وه� برنامج حر وجماين، ميكن 
ا�ستخدام���ه وتعديل���ه، ويتمي���ز ب�سه�لة 

ال�ستخدام ودعمه املعايري القيا�سية.

  Think free office
تطبيق���ات  يدم���ج  رائ���ع  تطبي���ق  وه���� 
 Google م���ع  اأوفي����س  ميكرو�س�ف���ت 
الق�س���ة  لكتاب���ة  الأن�س���ب  وه����   ،apps
لغ���ة   28 يدع���م  اأن���ه  كم���ا  اخلربي���ة. 

لله�اتف املحم�لة.

Storify
ي�فر هذا امل�ق���ع كتابة الأخبار ب�سه�لة 
و�سرع���ة ع���رب اإدراج امل�اد الت���ي �سيحتاج 
اإليها ال�سحفي يف م��س�عه من مقاطع 
فيدي���� وي�تي����ب اأو اأي م���ن امل����اد عل���ى 
م�اق���ع الت�ا�سل الجتماع���ي، ثم كتابة 
ال�س���رح اأو التعليق���ات عل���ى امل����اد، وم���ن 
ث���م ن�سره���ا داخ���ل م�ق���ع Storify، كما 
ميكن امل�ساركة بامل��س�عات عرب اأي من 
و�سائل ال�سحافة الإلكرتونية اأو م�اقع 

الت�ا�سل الجتماعي
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Datawrapper
م�ق���ع �سهل و�سري���ع ال�ستخ���دام ميّكن 
ب���كل �سه�ل���ة م���ن ن�س���خ اجل���داول الت���ي 
داخ���ل  ول�سقه���ا  بيان���ات  عل���ى  حتت����ي 
ال�س���كل  اختي���ار  ث���م  امل�ق���ع،  يف  مرب���ع 
البي���اين الذي يف�س���ل �ساحبه اأن تظهر 
به البيانات، واأخريا ميكن م�ساركتها يف 
اأي م�ق���ع من خالل ن�س���خ رابط ال�سكل 

البياين الذي مت عمله.
ويحت����ي امل�قع على ر�س����م بيانية 
وميكن���ك  اآخ���رون،  �سحفي����ن  اأن�ساأه���ا 
ال�ستعان���ة ب���اأي منها ب���كل �سه�ل���ة، ويف 
املقاب���ل ميكن لأي �سحف���ي اأن ي�ستخدم 
ر�س�م���ك البياني���ة الت���ي اأن�ساأته���ا عل���ى 

امل�قع.

Timeline JS
مُيّك���ن هذا امل�قع ال�سحفيني من اإن�ساء 
خ���ط زمن���ي لأحداث معين���ة متعاقبة اأو 
�س���رية اأح���د الأ�سخا�س، ولك���ن بطريقة 
تفاعلي���ة؛ اإذ يدخل ال�سحف���ي الأحداث 
مكت�بة ومرتب���ة تاريخيا وي�سيف اإليها 
ق���د يحت���اج  الت���ي  الرواب���ط اخلارجي���ة 
اإليه���ا داخل م��س�ع���ه، وميكن اأن تك�ن 

�س�را اأو مقاطع فيدي�.
ويوف���ر ه���ذا املوقع اإن�ش���اء خطوط 

زمنية ب� 40 لغة خمتلفة.
وكمث���ال خل���ط زمن���ي، فق���د اأن�س���اأ 
م�ق���ع اجلزيرة يف اأم���ريكا خطا بعن�ان 
»خ���ط زمني: م�س���ر يف ف��س���ى«، ميكن 
امل�ستخ���دم من تتبع الأح���داث بال�سغط 
اأو  الت�اري���خ  عل���ى الأ�سه���م متقدم���ا يف 
ا�ستخدام �سريط اخلط الزمني يف اأ�سفل 
ال�سفحة لختيار حدث معني وال�سغط 

عليه مل�ساهدة حمت�ى احلدث.

evernote
اإذا كن���ت تع���اين م���ن �سع���ف ذاكرت���ك اأو 
الن�سي���ان ال�سري���ع، ميكن���ك م���ن خ���الل 
ه���ذا امل�ق���ع اأن تلتق���ط �س����رة اأو تكت���ب 
اإليه���ا،  الرج����ع  حتت���اج  ق���د  معل�م���ات 
اخلا����س  حل�ساب���ك  ب�سه�ل���ة  وترفعه���ا 
على هذا امل�قع، ومن ثم ميكنك البحث 
ع���ن تل���ك املعل�م���ات ع���ن طري���ق جه���از 
الكمبي�ت���ر اأو هاتف���ك املحم����ل، واأبع���د 
من ذلك، فاإنه ميكنك ك�سحفي م�س�ؤول 
فريق���ك  ت�س���ارك  اأن  كام���ل  ق�س���م  ع���ن 
بع�س الأف���كار، وت�سيف�ا اآخر املعل�مات 
اأنت���م  اأي م��س����ع �سحف���ي  بخ�س�����س 

ب�سدد العمل عليه.

Storyful MultiSearch
للبح���ث ال�سري���ع عن الأخب���ار يف م�اقع 
ق�ق���ل  ت�ف���ر  الجتم���اع،  الت�ا�س���ل 
ميك���ن  ال���ذي  التطبي���ق  ه���ذا  ك���روم 
الأدوات  �سري���ط  اإل���ى  ب�سه�ل���ة  تثبيت���ه 
يف اأعل���ى مت�سفح���ك، ث���م تكت���ب الكلمة 
الت���ي تري���د البح���ث عنه���ا، وي�ف���ر ل���ك 
م�اق���ع  م���ن  كل  يف  البح���ث  التطبي���ق 

واإن�ستج���رام  وي�تي����ب ومتبل���ر  ت�ي���رت 
و�ست�ريفل و�سب�كي�.

HootSuite
يعد هذا امل�قع اأحد اأهم اأدوات ال�سحفي 
يف البحث ع���ن ق�س�س اإخبارية جديدة، 
لإدارة  الكب���رية  ال�س���ركات  وت�ستخدم���ه 
م�اق���ع الت�ا�س���ل الجتماع���ي وت�س�يق 
اأيه���ا  وميكن���ك  ب�سه�ل���ة،  منتجاته���ا 
ال�سحف���ي اأن تبح���ث بح�ساب���ك اخلا�س 
عل���ى امل�ق���ع عن ا�س���م �سرك���ة اأو منظمة 
تري���د معرفة اآخر ما ُن�سر لها اأو ن�سرته 
الجتماع���ي،  الت�ا�س���ل  م�اق���ع  عل���ى 
اإمكاني���ة ر�س���د مع���دل  اإل���ى  بالإ�ساف���ة 
ا�ستخ���دام كلمة ما على م�اقع الت�ا�سل 
تنظي���م  ميكن���ك  وكذل���ك  الجتماع���ي، 

الر�سائل اخلا�سة بك عليه.



تحسين القبح الداعشي

د. أحمد التيهاني

بظه�ر اجلرائم الإن�سانية الب�سعة التي يرتكبها اأفراد الع�سابات الطائفية العميلة 
امل�سترتون  الدواع�س  لنا  ظهر  ال��ع��راق،  يف  ال�سعبي«  »احل�سد  ب�  امل�سماة  امل���ؤدجل��ة 
الذين ت�سّحروا واأم�سك�ا مع ع�سابات تكفريية متطرفة غري »داع�س«، ويبدو اأنهم 
ين�ون الإفطار مع ع�سابة »داع�س« التي ل تختلف، فكريا، عن ع�ساباتهم الأ�سلية 
ك�نها  انحرافاتها يف  وتتلخ�س  ب�ساعتها،  تنح�سر  اإذ  اأزع��م؛  كما  كبريا   اختالفا 
�سقت ع�سا الطاعة، وقطعت الطريق على احلاملني ب�«اخلالفة« من منت�سفه، وهم 
ت�قعات مفادها:  ينطلق�ن من  »انت�سارات«،  باأنها  »داع�س«  حني ي�سف�ن جرائم 
ومتتزج  اجله�د،  فتت�حد  خانعة،  طائعة  اإليهم  تع�د  قد  الداع�سية  الع�سابة  اأن 

»النت�سارات«، وتاأتلف الأهداف، وتتكامل امل�ؤامرات.
 اأمام جرائم ع�سابات »احل�سد ال�سعبي«، انتهز الدواع�س املقّنع�ن الفر�سة 
هذا  يف  معتمدين  ال��دواع�����س،  م��ن  الفكرية  عم�متهم  اأب��ن��اء  ب�ساعات  لتح�سني 
الدواع�س مالئكة،  لي�سبح  ال�سعبي«،  »احل�سد  لب�ساعات  على م�سادتها  الت�سليل 
العقل  بينما  الأ�سياُء«،  تتمّيز  »وب�سّدها  يق�ل�ن:  وكاأنهم  �سياطني!  واحل�سدي�ن 
واحد،  اأو لعميل  واح��دة،  لعملة  وجهان  و«داع�����س«،  »احل�سد«،  ب��اأن  ي�ؤمن  امل�ستقل 

تكتمل بنيته اجل�سدية بالدواع�س املقّنعني.
اإل��ى  ال��دواع�����س،  اأف��ع��ال  املغردين على حت�سني  ه����ؤلء  ق��ادين حر�س  ذهنيا، 
وظيفة  وه��ي:  بحثا،  البالغي�ن  اأ�سبعها  احتيالية،  ت�س�يرية  بالغية  وظيفة 
التح�سني، التي اأرى اأنها تاأتي على راأ�س وظائف ال�س�رة ال�سعرية، من حيث: وفرة 

ال�س�اهد، وو�س�ح هدفها الت�س�يري.
واأع����ادين ه��ذا احل��ر���س، اأي�����س��ا، اإل���ى: »اآي����ات ال��رح��م��ن يف ج��ه��اد الأف��غ��ان«، 
وغريه من الكتب واملن�س�رات واخلطب التي احت�ت على قْدٍر وافر من حماولت 
عنا�سره؛  بع�س  اأو وج�د  البنّي،  القبح  ب�ج�د  داخلي  بيقنٍي  ال�ا�سية  التح�سني 

ولذا حتتم التح�سني ول� بالكذب والتلفيق، لأن »ال�سيا�سة« تتطلب »الت�سليل«.
ومن املعل�م اأن التح�سني البالغي لي�س خا�ساً بالقبيح يف اأ�سله، اإذ قد يك�ن 
بذْكر حما�سن احل�َسن يف قالٍب لغ�ي ج��اذب، ورمبا الزيادة عليها، ويف ذلك ن�ٌع 
النف�سي  الأث��ر  يعتمد على  اإق��ن��اٌع  وه���  املُت��سل مبلكة اخليال،  الإق��ن��اع  خفٌي من 

وال�سع�ري؛ لأنه يخاطب ال�جدان، ل العقل املتزن امل�ستقل غري املندفع.
ومما يدل على اأن التح�سني بال�س�رة ال�سعرية - عند البالغيني - ل يخت�س 
بالقبيح، واأنه قد يك�ن حت�سيناً للح�َسن، ق�ل ابن الأثري يف: »املثل ال�سائر«، عن 
وظيفة الت�سبيه: »اأترى اأّنك اإذا �سّبهت �س�رًة ب�س�رٍة هي اأح�سن منها، كان ذلك 
ُمثبتا يف الّنف�س خياًل ح�سنا يدع� اإلى الرّتغيب فيها«. ول اأريد بهذا الكالم اأن 

اأق�ل: »اإياك اأعني وا�سمعي يا جارة«، فاأح�سن�ا الظن.
كلها،  احل��الت  احتيال يف  الق�سرّي  التح�سني  اأن  اإل��ى  ما �سبق، لأ�سل  اأق���ل 
�س�اء اأكان حت�سينا للقبيح يف اأ�سله، اأم حت�سينا يهدف اإلى زيادة عنا�سر احُل�ْسن يف 
احل�َسن اأ�سال، وه� احتيال م�سروع حني يك�ن ذا هدٍف فني جمايل خال�س، اإل اأنه 
يك�ن جرمية اأخالقية يف حق العق�ل والقل�ب، حني يك�ن حت�سينا فكريا ذا هدف 
�سيا�سي يتالعب بع�اطف الب�سطاء من امل�ؤمنني ال�سادقني ال�ساعرين باأن دينهم 
انتماء، واأن انتماءهم اإليه يحتم عليهم تاأييد رافعي �سعاراته - لأه��داٍف �س�اه - 
يف الأح�ال والأفعال والأفكار كلها، لي�سبح تاأييُدهم �سبيها بالئتالف بني: املاء، 
والنار، وهي حالة خيالية ل ميكن اأن تتحقق يف واقٍع �سليٍم من انحرافات فكرية 
ل ت�س�ب »انحرافاتها« �سائبة، اإل عند من اأراد حت�سينه بادعاء خل�ه من ماليني 
والنق�سامات  احل��روب  اإلى  واملف�سية  والن�سل،  للحرث  املهلكة  الفكرية  ال�س�ائب 
و�سياع  الدنيا،  قبل  الدين  �سياع  وبالتايل  الجتماعي،  ال�سلم  وانعدام  والدمار 
امل�ستقبل، مقابل حفنة من طم�حاٍت �سيا�سيٍة حتلم بها فئٌة قليلة،  ال�طن، قبل 
وتريد اأن جتر وراءها الأْتباع ُزرافاٍت ووحدانا، باأي طريقة، وباأي ثمن، وبامتهان 

اأي �سيء يحقق الهدف.
ال��دواع�����س،  ج��رائ��م  لتح�سني  »احل�����س��دي��ني«،  ج��رائ��م  ي�ستغل�ن  ال��ذي��ن  اإن 
م��دى  اإل���ى  وخ��ي��الت��ه��م  بطم�حاتهم  ي��ذه��ب���ن  »ان��ت�����س��ارات«،  ب��اأن��ه��ا  في�سف�نها 
ال�سيء - يريدون  اأنهم - كما ميلي علّي ظني  ق�سّي؛ لأنه ل مربر لذلك �س�ى 
امل�ستقبلّي مع  ال�سيا�سي  اإبقاء طريق التحالف  بهذا التح�سني العت�سايف الأع���ج، 
القمعية  قد يجعل ممار�ساتهم  التح�سني  اأن هذا  الدواع�س مفت�حا، ف�سال عن 
اأقبح  فما  الغافلني.  الطيبني  اأع��ني  يف  ح�سنًة  الفكريني  خ�س�مهم  �سد  الكثرية 

ال��سيلة، وما اأب�سع الغاية!
اأعادنا اهلل واإياكم اإلى جادة ديننا العظيم، وهي جادة ال�سالم.

إذا عسعسَ 
الليل

الغذامي: المعارك بين جرير 
والفرزدق غير حقيقية

أحمد العياف

عقد نادي اأبها الأدبي اأم�سية ثقافية 
اأخ������ريا، مت��ث��ل��ت مب��ح��ا���س��رة لأ���س��ت��اذ 
الآداب  ك��ل��ي��ة  يف  وال���ن���ظ���ري���ة  ال��ن��ق��د 
بجامعة امللك �سع�د، الدكت�ر عبداهلل 
ال���غ���ذام���ي، حت���ت ع���ن����ان »ال�����س��ا���س��ة 
ب������س��ف��ه��ا جم�����ازاً ث��ق��اف��ي��اً«، وج����اءت 
الأم�������س���ي���ة ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات اأ���س��ب���ع 
املفتاحة الثقايف، واأدارها رئي�س نادي 

اأبها الأدبي الدكت�ر اأحمد اآل مريع.

ما يجوز للشاعر
بتف�سيل  اأم�سيته  الغذامي  ب��داأ 
امل��ق���ل��ة ال�����س��ه��رية »ي���ج����ز ل��ل�����س��اع��ر 
م����ال ي����ج�����ز ل����غ����ريه« وت����ط����رق اإل����ى 
م��ع��ن��اه��ا امل���ج���ازي وال���ب���الغ���ي ال���ذي 
وف�سائه  يبحر يف خياله  اأن  له  يتيح 

اخلا�س به.
 وقال الغذامي اإن ال�ساعر اإذا مل 
يع�س يف جمازه فاإنه مي�ت، وا�ستدل 
ال�ساعرين  ب��ني  كانت  التي  ب��امل��ع��ارك 
ج��ري��ر وال���ف���رزدق، م�����س��ريا اإل���ى اأن��ه��ا 
غري حقيقية بل هي اأ�سبه مب�سرحية، 
ي��ك���ن يف امل�سرح  اأن  امل��ح��ال  لأن���ه م��ن 

قتل وخا�سة يف ق�ل جرير:

زعم الفرزدق اأن �سيقتل مربعاً
اأب�سر بط�ل �سالمٍة يا مربُع

القصيدة والشاشة
ا�ستطرد الغذامي قائال اإن هناك نقلة 
ن�عية كربى بني الق�سيدة وال�سا�سة، 
وهذا  املرحلتني،  بني  املجاز  وا�ستمر 
دل��ي��ل على اإخ���الء من��ط امل��ج��از لآخ��ر 
ب���دل���ه، و����س���رب م���ث���اًل بجامعة  ح���ّل 
اأك�سف�رد ال�سهرية حينما األغت جميع 

ع��ق���د ال�����س��ع��راء ال��ت��ي ك��ان��ت تتعاقد 
هذه  اإل��غ��اء  تكاليف  وحتملت  معهم، 
اأقل  اأ�سبح  ال�سعر  باأن  لثقتها  العق�د 
عطاًء خ��الل ه��ذه الفرتة رغ��م فخر 

الإجنليز ب�سعرهم.

الحرية
باقتبا�سه  احل��ري��ة  ال��غ��ذام��ي  وع���ّرف 
ت����ع����ري����ف ال���ف���ي���ل�������س����ف ال���ف���رن�������س���ي 
م�نت�سيك� الذي قال »اأن تفعل ما ل 

ي�سري بغريك«..

النسيان
وحتدث الغذامي عن مفه�م الن�سيان 
وانت�سر  ال�سا�سة،  ع�سر  واك��ب  ال��ذي 
ال�سا�سة  لأن  ووا����س���ح؛  ك��ب��ري  ب�سكل 
ت��خ��ات��ل ال����ذاك����رة، وت�����س��خ ف��ي��ه��ا ك��م��اً 
ه���ائ���اًل م���ن امل���ع���ل����م���ات، ب���ل اأ���س��ب��ح 
ال��ن�����س��ي��ان ث��ق��اف��ة ���س��ائ��دة ه���ذا ال��ي���م، 
مب�اعيدنا  بتذكرينا  يعنى  واأ���س��ب��ح 

واأول�ياتنا هذه الأجهزة وال�سا�سات.

المجتمع 
كائنات  ب��اأن��ه  املجتمع  ال��غ��ذام��ي  و���س��ف 
���س��ا���س��ي��ة، ل���ك����ن ال���ث���ق���اف���ة ال��ب�����س��ري��ة 
والن�سيان ه� املجاز، ما مييز ثقافة هذا 

الع�سر.
ك���م���ا ان���ت���ق���د امل��ت��ح��م�����س��ني ال���ذي���ن 
ي��ك��ت��ب���ن ع��ل��ى ت����ي���رت، م�����ؤك����داً اأه��م��ي��ة 
اإ����س���الح ال��ن��ف�����س واله���ت���م���ام ب���ال���ذات، 
واأ�ساف اأن اأخطر ما ي�جد يف اأي ثقافة 

اأن يرى اأحد اأن لديه اإجابة.

المرسل األول
اتفق ال��غ��ذام��ي م��ع م��ا ج��اء يف مداخلة 
الدكت�ر  ال�طن  جريدة  حترير  رئي�س 
املر�سل  اخ��ت��الف  ع��ن  ال�سيني  ع��ث��م��ان 
وامل�����س��ت��ق��ب��ل، ح��ي��ث ك���ان���ت ال�����س��ا���س��ة يف 
اأما  م�ستقبل،  والبقية  املر�سل،  املا�سي 
اأ�سبح  اجل��دي��دة  الت�ا�سل  و���س��ائ��ل  م��ع 

اجلميع يق�م بدور املر�سل.
الأول  املر�سل  اأن  الغذامي  واعترب 
ي��ر���س��ل ر���س��ال��ة الأول����ى يتح�ل  اأن  ب��ع��د 

اإل������ى واح������د م����ن جم���ام���ي���ع امل��ت��ل��ق��ني، 
تبقى  الأول  امل���ر����س���ل  ح��ي���ي��ة  وب���ق���در 
ن��ق�����س��ت حي�يته  امل��ج��ام��ي��ع، ول����  ت��ل��ك 
ي�ستلم  اإلى غريه ممن  املجاميع  ينتقل 
امل���ي���زة جعلت  ه���ذه  اإن  وق����ال  ال���ق���ي���ادة، 
الثقافة الب�سرية كلها ت�ستغل يف حلظة 
اأ���س��ار  ال���ذي  للن�سيان  فاإ�سافة  واح���دة، 
ت�سمل  اأي�����س��اً  امل��ح��ا���س��رة، فهي  اإل��ي��ه يف 
»اللحظ�ية«، التي جتمع الكل يف حلظة 
تلك  وو�سف  وامل�ستقبل،  املا�سي  وتلغي 
اللحظة بالب�تقة التي حت�سر كل �سيء 
اأي  يف  تنفجر  اأن  املمكن  وم��ن  داخ��ل��ه��ا، 
حلظة، ومن املمكن اأي�سا اأن تهداأ، وهي 
والهدوء  النفجار  و�سع  على  م�ستمرة 

بالتبادل.

خصوصية حقيقية 
ا�ستكملت بقية املداخالت التي كان من 
اأهم ردود الغذامي عليها اأن الأدب لي�س 
التفاعلية، رغم  واإمنا زمن  هذا زمانه، 
اأنه باق وم�ج�د ولن مي�ت، وقال: »ل 
ي�جد خ�س��سية حقيقية بل هي عاملية 
اإن�����س��ان��ي��ة، واإن���ه ل يتعامل م��ع الأف��ك��ار 
ب���ل لك�نها  ل��ك���ن��ه��ا غ��رب��ي��ة،  ال��غ��رب��ي��ة 
لها  مل��ا  ب��ه��ا  وال��ع��م��ل  للتعاطي  ���س��احل��ة 
الت�ا�سل  و�سائل  اأن  واأو�سح  نفع«،  من 
واأظ��ه��رت  ع��ي���ب��ن��ا  ك�سفت  الج��ت��م��اع��ي 

حما�سننا.

المرأة 
واأ�ساف الغذامي اأن ن�سيب املراأة يف زمن 
ال�سا�سة انت�سار للحظة الن�س�ية، حيث 
ا�ستطعن الن�ساء اأن  ينت�سرن ويحققن 
درج����ات م��ن ال��ف��ه��م، ف��ل��م ت��ع��د امل�����س��األ��ة 
اأن  واع��ت��رب  الآخ���ر،  م��ع  عبثية ومغالبة 
وم��ن  الن�����ش��ب��اط  ���ش��د  ال�شا�شة  ث��ق��اف��ة 

غري املمكن عملياً �سبطها.
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برنامج لتحويل الملفات
Excel إلى  PDF من

Excel دون  PDF اإلى  من ال�سعب جدا حت�يل اجل��داول من �سيغة 
البيانات، والآن ومع هذا التطبيق املجاين  اأو بع�س  التن�سيق  فقدان 
�سه�لة حت�يل  بكل  امل�ستخدم  باإمكان  اأ�سبح   Appstore على متجر 
والتعديل  ال�ستخدام  لإع��ادة  قابلة   Excel �سيغة  اإل��ى   PDF ملفات 
حتى اإن كان جدول ل�س�رة من جهاز ما�سح �س�ئي، مما يجعل عملية 

جدولة البيانات اأ�سهل مما كانت عليه يف املا�سي.

هاتف »فاروق«..
حقيقة أم تمثيل؟

حسن أحمد العواجي

ريتويت

�سارفت  امل�سفر،  وال��ه��ات��ف   FBI و  »اأب����ل«  م�سرحية  اأو  ق�سة  اأن  ي��ب��دو 
النتهاء، بعد اأن متكن مكتب التحقيقات الفيدرايل الأ�سب�ع املا�سي، 
من فك الهاتف املع�سلة الذي كان بح�زة »�سيد فاروق« منفذ هجمات 

�سان برناردين�.
ومت ذلك من دون م�ساعدة من اأبل التي مت�سكت بعدم تدخلها يف 

خ�س��سية امل�ستخدم، م�ؤكدة اأنها  خط اأحمر ل ميكن جتاوزه.
فكيف اإذن، ا�ستطاع FBI فك �سيفرة الهاتف؟

ت���ؤك��د الأن��ب��اء ال����اردة وح�سب م��ا اأع��ل��ن ل��ل��راأي ال��ع��ام، اأن مكتب 
التحقيقات لبفيدرايل الأمريكي ا�ستعان بربنامج للتج�س�س الرقمي 
�سري للغاية ي�سمى »PRISM«. ويعمل »بري�سم« من قبل وكالة الأمن 
الق�مي NSA بعد اأن برجمته جمم�عة من �سركات التقنية الكربى 

كمايكرو�س�فت وياه� وغ�غل وحتى اأبل نف�سها.
وال�س�ؤال: اإذا كانت اأبل �ساركت فعال يف برجمة بري�سم هذا، ملاذا 
تركت املجال للجميع للهج�م عليها يف الفرتة املا�سية، وهي تعلم باأن 

الهاتف �ستفك �سيفرته مب�ساعدتها اأو من دونها.
اأي  لفك  اأخ��ريا  م��الذا  ب�سفته  فعال  م�ج�د  »بري�سم«  ك��ان  واإذا 
ب�اأبل  NSA وي�سرب  ل�  FBI منذ البداية  جهاز مقفل، فلماذا مل يلجاأ 

وخ�س��سية امل�ستخدم عر�س احلائط.
التي حاول مكتب  الدرامية  اإن احلبكة  اأو  هناك حلقة مفق�دة، 
املا�سية،  الأ�سابيع  اأبل يف  التحقيقات الفيدرالية ن�سجها بالتفاق مع 
يهدد  كربي�سم  �سري  برنامج  ظه�ر  اأك��رث  يقلق  وم��ا  مقنعة.  تكن  مل 
خ�س��سية امل�ستخدمني ح�ل العامل اأجمع. ومع كل ذلك، مل يف�سح 

حتى الآن عما بداخل هاتف »�سيد فاروق«.
ق��ذرة  لعبة  برمته  الأم���ر  ه��ل  ن��ع��ل��م..  نعد  ومل  احلقيقة  ت��اه��ت 
ه�  فيها  الأحمق  وال�حيد   NSA و   FBI و  ف��اروق  و�سيد  اأب��ل  اأبطالها 
فينة  الع�اقب بني  بت�سريحات غري حم�س�بة  ي��ديل  ال��ذي  »ت��رام��ب« 
اإن ال�سدفة وحدها هي التي قادت لهذه الق�سة التي مل  اأم  واأخ��رى، 

تعلن نهايتها بعد؟!

جديد التطبيقات

BUILD 2016 أبرز ما أعلنته مايكروسوفت في مؤتمر

غرائب االبتكارات

تقنية

 LG من Innotek شاحن
األسرع بثالث مرات

�سحن  من�سة  اأخ��ريا،  اجلن�بية،  الك�رية   LG �سركة  قدمت 
ل�سلكية جلميع الأجهزة، م�ؤكدة اأن Innotek اأ�سرع بثالث 
 Innotek اأن LG مرات عن اأي �ساحن ل �سلكي اآخر. واأكدت
دقيقة،   30 خ��الل   50% اإل���ى   0 م��ن  هاتفك  �سحن  باإمكانه 
بالإ�سافة  الال�سلكي،  لل�سحن  العاملية  املعايري  يدعم  حيث 
من  ال��ك��ث��ري  ���س��ح��ن  ب��اإم��ك��ان��ه  اأي   ،PMA و  WPC ملعايري
 Innotek الأج��ه��زة دون اخل����ف م��ن ن���ع امل��ارك��ة.و���س��ي��ك���ن
م��ت���اف��را يف الأ����س����اق ه���ذا ال���ع���ام، ومل ت��ذك��ر ال�����س��رك��ة اأي��ة 

تفا�سيل عن ال�سعر الر�سمي.
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• تحديث مجاني كبير لجميع مستخدمي 
.Windows 10 نظام

• إمكانية قراءة خط اليد
و 13 لغة جديدة للمساعدة الشخصية.

• تعمل الشركة حاليا على خدمة 
Windows Ink لتطوير قلم مع شركة 

Wacom للكتابة بخط اليد في تطبيقات 
الرسم والتصاميم.

Galaxy Explorer تطبيق •
الكتشاف الفضاء باستخدام نظارة 

.HoloLens الواقع االفتراضي
• أداة تتيح للمعلنين استهداف 

الجمهور داخل التطبيقات العاملة
.Windows 10 على



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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أحداث
685: مبايعة اخلليفة الأم�ي عبد امللك بن مروان خليفة للم�سلمني.

1241: اجلي�س املغ�يل يهزم نظريه املجري يف »م�قعة م�هي«.
وميت�  اإي���دو  يف  للتحرير  معهدا  يفتتح  ميت�س�ك�ين  ت���ك���غ��اوا   :1657

ويبداأ بكتابة تاريخ اليابان.
1814: نابلي�ن ب�نابرت يتنازل عن العر�س للمرة الأولى.

1919: تاأ�سي�س منظمة العمل الدولية.
تنجح  روم���ل  اإرف����ني  م��ار���س��ال  الفيلد  ب��ق��ي��ادة  الأمل��ان��ي��ة  ال��ق���ات   :1941

بال�ستيالء على مدينة �سرت الليبية وتطرد الق�ات الربيطانية منها.
اجلرنال  باإقالة  ق��رارا  ي�سدر  ترومان  ه��اري  الأمريكي  الرئي�س   :1951
دوغال�س ماكارثر من من�سبه كقائد اأعلى لق�ات احللفاء يف احلرب الك�رية 

وذلك بعد اقرتاحه ب�سرب ال�سني بقنابل ن�وية ب�سبب تدخلها باحلرب.
األف جندي من  اإر�سال اأكرث من مئتي  1956: احلك�مة الفرن�سية تقرر 
اأفراد الحتياط اإلى اجلزائر وذلك لكبح الثورة التي كانت تت�شاعد بقيادة 

جبهة التحرير ال�طني.
1960: جمل�س ال�سي�خ الأمريكي يقر قان�نا للحق�ق املدنية �سكل عالمة 
مهمة يف طريق كفاح الزن�ج من اأجل احل�س�ل على كافة احلق�ق واحلريات 

املدنية باعتبارهم م�اطنني يف ال�ليات املتحدة.
1972: ال�ليات املتحدة والحتاد ال�س�فيتي و�سبع�ن دولة اأخرى ي�قع�ن 

على املعاهدة الدولية حلظر الأ�سلحة البي�ل�جية واجلرث�مية.
نا�سر  كمال  الفل�سطيني�ن  ال��ق��ادة  ب��ريوت  يف  تغتيال  اإ�سرائيل   :1973

وكمال عدوان واأب� ي��سف النجار فيما عرف با�سم عملية فردان.
1982: اقتحام امل�سجد الأق�سى من قبل جمم�عة من ال�سهاينة بقيادة 

مائري كاهانا.
خمزون  من  باملائة  ثمانية  تدمري  على  اأمريكي-�س�فيتي  اتفاق   :1990

الأ�سلحة الكيميائية.
1998: الت�قيع على اتفاق بلفا�ست بني احلك�مة الربيطانية وجمه�رية 

اأيرلندا والأحزاب يف اأيرلندا ال�سمالية.
هبطت  اأم��ري��ك��ي��ة  جت�س�س  ط��ائ��رة  ط��اق��م  ���س��راح  تطلق  ال�����س��ني   :2001

ا�سطراريا بعد ارتطامها يف اجل� مع مقاتلة �سينية.
2009: الإعالن عن ف�ز الرئي�س اجلزائري عبد العزيز ب�تفليقة بفرتة 

رئا�سية جديدة بعد ح�س�له على 90.24% من الأ�س�ات يف النتخابات.
2010: حتطم طائرة تقل رئي�س ب�لندا ليخ كات�سين�سكي اأثناء حماولتها 
الهبوط بالقرب من مطار مدينة �شمولين�شك اأوبال�شت يف رو�شيا توؤدي اإلى 

وفاته مع جميع مرافقيه وبينهم زوجته.

والدات
146: الإمرباط�ر �سيبتيم��س �سيفريو�س، الإمرباط�ر الرومانى احلادى 

والع�سرون.
اأرجنتيني حا�سل على جائزة  1887: برنارد ه��ساي، عامل فيزي�ل�جيا 

ن�بل يف الطب عام 1947.
1910: عمر اأب� ري�سة، �ساعر �س�ري.

وفيات
ال��روم��ان��ي��ة  الكني�سة  ب��اب��ا  ع�����س��ر،  ال��ث��ال��ث  غ��ري��غ���ري������س  ال��ب��اب��ا   :1585

الكاث�ليكية.
1931: جربان خليل جربان، �ساعر اأمريكي من اأ�سل لبناين واأهم �سعراء 

املهجر.

هذا اليوم
في التاريخ

10 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؟
• رطل واحد من الحرير
الطبيعي يحتاج إلى 2300
دودة قز إلنتاجه.

• اإلنسان العادي يتنفس
16 مرة في الدقيقة الواحدة.

• البابليون هم الذين
قسموا األسبوع إلى سبعة أيام.

• األتراك هم الذين أطلقوا
على البحر األسود هذه التسمية.

• المطر يسقط على األرض 
بسرعة سبعة أميال في الساعة.

إستراحة آفاق

أسبوعية جامعة الملك خالد

أثقل دراجة في العالم
املهند�س البلجيكي »جيف بيرتز« حطم الرقم القيا�سي العاملي ببناءه اأثقل دراجة ه�ائية ميكن رك�بها فعليا. الدراجة التي �سممها وبناها بيرتز بلغ وزنها 860 كيل� غراما 
تقريبا، وط�لها خم�سة اأمتار، وت�سري بعجالت تراكت�ر زراعي. وليثبت اأنه ميكن ا�ستخدامها بالفعل كدراجة، كان عليه قيادتها مل�سافة 100 مرت، وه� اأمر حققه ب�سه�لة.
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..وأطول 
حياكة صوف

ح��اك  ه���ن���اف����رد«  »اإدوارد  ال��ربي��ط��اين 
ال�����س���ف ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
كيل�مرتا   26،33 ط�لها  بلغ  بخيطان 
)16،36 ميال( وحاز بذلك على �سهادة 
القيا�سية«.  ل��الأرق��ام  »غينيز  م�ؤ�س�سة 
هذه  حياكة  با�سر  اأن���ه  ه��ن��اف���رد  وق���ال 
اخليطان عام 1989، و�سيتابع عمله  بها 
ليحقق رقم قيا�سي جديد يف امل�ستقبل.



أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2314

غائم
جزئيا

أمطار 
ورعود

أمطار 
ورعود

2314231321132013

غائم
ماطر

غائم
ماطر

اعرف حقوقك
 

اجلامعة،  وطالبات  طالب  يتعر�ص  ما  غالبا 
كثرية،  مل�شكالت   التعليمية،  م�شريتهم  خالل 
ل  اأن��ه��م  اإل��ى  لذلك  الرئي�ص  ال�شبب  وي��ع��ود 
بها،  جهلهم  ب�شبب  الأن��ظ��م��ة  ي�شتوعبون 
�شنواتهم  لتم�شي  بها  يلتزموا  اأن  وي��ج��ب 
اأن يكون  الدرا�شية على خري وبتفوق، ويجب 
الطالب  ملما وعارفا بحقوقه وواجبات، واأن 
تدله  كثرية  لفعاليات  وحا�شرا  مواكبا  يكون 
على مثل هذه احلقوق والواجبات كا�شتقبال 

امل�شتجدين.
 وال�شوؤال هنا: ملاذا ل ي�شتعني بخربات 
يبتعد  واأن  والزمالء  الإخ��وان  من  �شبقه  من 

عن  املحبطني الذين ل يعلمون احلقوق.
ت�شطلع  اأن  اجل��ام��ع��ة  على  يجب  هنا 
ب���ال���دور امل��ن��وط ب��ه��ا يف ت��ع��ري��ف ال��ط��ال��ب 
بحقوقه وواجباته من خالل طباعة الأدلة 
واملن�شورات التي تو�شح وت�شرح هذه احلقوق،  
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ا�شتخدام  مع 
الطالب  تثقف  التي  الر�شائل  بع�ص  بث  يف 
بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك بذل مزيد من 
الهتمام من قبل الكليات من خالل املر�شدين 
للطالب  ق�شم  كل  خطة  وتو�شيح  الطالبيني 
حتى يكون على اطالع تام مبا له وما عليه من 

حقوق وواجبات ت�شمن التخرج بنجاح.

أبحاث طالبات اإلعالم
ي��ح��اول ق�����س��م الإع�����الم والت�����س��ال دائ��م��ا اأن ي��رت��ق��ي بطالبه 
وال��ت��دري��ب��ي��ة يف  التطبيقية  الأ���س��ع��دة  وط��ال��ب��ات��ه يف خم��ت��ل��ف 
اململكة.  يف  الإع��الم  وكليات  اأق�سام  بني  رياديا  ليك�ن  حماولة 
اأن الق�سم  اإل��ي��ه��ا،  اأن��ب��ه  اأن  ال��ت��ي يجب  ورمب���ا م��ن تلك الأم����ر 
البحثية  امل��ه��ارات  ينمي  اأن  على  اأ�ساتذته  خ��الل  م��ن  يحر�س 
ب�سكل خا�س باعتبارها من اأهم املهارات التي يحتاج اإليها طالب 

الإعالم بعد تخرجه.
اأن  البحث الإعالمي(  اأدّر���س مقرر )مناهج  واأنا  واأ�سعدت 
طالبات املقرر �ساركن يف ثالثة م�سروعات بحثية متكاملة، هن 
م��ن اقرتحها، وه��ن م��ن طبقها، وه��ن م��ن كتبها م��ن مقدمة 

البحث اإلى النتائج. 
 وهذه امل�سروعات البحثية هي اأوراق علمية متكاملة ميكن 
املهم  ال������س���ل  وه���ذا  علمية،  ون����دوات  م���ؤمت��رات  تقدميها يف 
لطالبات البكال�ري��س يف اإعداد بح�ث واأوراق علمية متكاملة 
ال��ط��ال��ب��ات يف  اأن  �سيما  ال��ت���ق��ع ول  ت��ف���ق م�ست�ى  م��ه��ارة  ه��� 

م�ست�يات اأولى بالق�سم.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

العالم من حولنا
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االحتباس الحراري يهددنا!
�شورة ملنطقة القطب ال�شمايل وحميطها ن�شرتها وكالة الف�شاء الأمريكية »نا�شا« تظهر 
على  الثاين  للعام  م�شاحتها  تقل�شت  وقد  الأر�شية،  الكرة  �شمال  املتجمد  البحر  فيها 

التوايل، وفقا لعلماء متخ�ش�شون يف مركز درا�شات ال�شقيع والثلوج يف »نا�شا«.
وتظهر الدرا�شات التي اأجراها هوؤلء العلماء اأن م�شاحة البحر املتجمد ال�شمايل 
اأقل  اإلى  و�شلت  قد  مربع(  كيلومرت  مليون   14.52( مربع  ميل  مليون   5.607 البالغة 
خ�شرت  قد  واأنها  ال�شناعية،  الأقمار  عرب  الف�شائي  الت�شوير  بدء  منذ  لها  م�شاحة 
بني  عليها  كانت  التي  م�شاحتها  من  مربع(  كيلومرت   1،116،284( مربع  ميل   431،000

اأعوام 1981 و 2010.
وما زالت متطلبات احل�شارة املعا�شرة و�شناعاتها، مدفوعة بقوة اجل�شع الب�شري، 
يف ت�شارع م�شتمر نحو تدمري كوكبنا اجلميل، وبيئتنا التي نعمنا وننعم بخرياتها، والتي 

اأمدتنا على مد الع�شور، بكل متطلبات احلياة!


