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أمير عسير يرعى تدشين
10 مشاريع بالجامعة

رعى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل 
اأمري  �صعود،  ال  عبدالعزيز  بن  خالد  بن 
تد�صني  املا�صي،  الثالثاء  ع�صري،  منطقة 
مباين  اإن�صاء  �صملت  م�صاريع   10 وافتتاح 
ع����دد م���ن ال��ك��ل��ي��ات، اإ����ص���اف���ة اإل����ى م��رك��ز 
خ���دم���ات ط��ب��ي��ة ب��ق��ي��م��ة ب��ل��غ��ت ن��ح��و 700 
طالبة  األ��ف   40 �صي�صتوعب  ري��ال،  مليون 

وع�صوة هيئة تدري�س وموظفة.
الأ����ص���ت���اذ  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  و�صكر  
كلمته  يف  ال����داود  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  األقاها،  التي 
�صعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك 
واأم����ري  ع���ه���ده،  ويل  وويل  ع���ه���ده  وويل 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، ح��ف��ظ��ه��م اهلل، ع��ل��ى ما 
متوا�صل  دع���م  م��ن  اجل��ام��ع��ة  ب��ه  حظيت 

وبالأخ�س ما يتعلق بالطالبات. 

ب��اإدارة اجلامعة  وقال »عندما كلفت 
قمت بزيارة مباين كليات البنات وا�صتاأت 
ك���ث���ريا مل�����ص��ت��وى امل����ب����اين ال���ت���ي ورث��ت��ه��ا 
ال��ع��ام��ة لتعليم  اجل��ام��ع��ة م��ن ال��رئ��ا���ص��ة 
البنات اآنذاك، وحتدثت مع اأمري املنطقة 
ال�����ص��اأن ح��دي��ث��ا وا���ص��ح��ا و�صريحا،  ب��ه��ذا 
فدعمتم ووقفتم وقفة م�صوؤول خمل�س، 
وها نحن  نقطف ثمار هذا اجلهد الذي 
بذله �صمو اأمري املنطقة وحر�صه وجهده 
م��ن اأج����ل اإجن����از م�����ص��اري��ع ه���ذه الكليات 

وتطويرها«.
اأي�صا  تغفل  مل  »اجل��ام��ع��ة  واأ���ص��اف 
حمافظات  يف  البنات  كليات  تطوير  ع��ن 
كليات  م��ن    ٪70 اإجن���از  مت  فقد  املنطقة، 
حمافظات ظهران اجلنوب و�صراة عبيدة 

ورجال اأملع«.

ال��داود �صكره  ك��رر  ويف ختام كلمته، 
ل�����ص��م��و اأم������ري امل��ن��ط��ق��ة ع���ل���ى احل�����ص��ور 
ووزارة  التعليم  وزارة  �صكر  كما  والفتتاح 
مثنيا  فيها،  التعليم  قطاع  وخ�س  املالية 
كليات  ووكالة  امل�صاريع  وكالة  على  اأي�صا 
التي  املخت�صة  الإدارات  وجميع  ال��ب��ن��ات 

كان لها دور بارز يف حتقيق هذا الإجناز.
وك�����ان وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��م�����ص��اري��ع 
داه��م رح��ب يف كلمته  اآل  الدكتور حممد 
اأن  اإل��ى  براعي احلفل واحل�صور، م�صريا 
هذه الإجنازات هي نتاج لإ�صهام احلكومة 
تطوير  عملية  يف  اأث���ره  البالغ  الر�صيدة 

التعليم.
ع���ل���ى ال�����ص��ع��ي��د ذات�������ه، اأك������د وك��ي��ل 
�صعد  ال��دك��ت��ور  ال��ب��ن��ات،  لكليات  اجلامعة 
بتد�صني  حتتفل  اجلامعة  اأن  دعجم،  بن 

����ص���روح ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع����دي����دة، ���ص��ت�����ص��ه��م يف 
ا���ص��ت��ي��ع��اب ع�����دد ك���ب���ري م����ن ال���ط���ال���ب���ات، 
و���ص��ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت����ق����دمي ج�������ودة ع��ال��ي��ة 
نقلة  املباين،  اإل��ى  النتقال  ع��ادا  التعليم، 

نوعية يف جمال تطوير التعليم.
بدورها، قالت م�صاعدة وكيل كليات 
ال��ب��ن��ات، ال��دك��ت��ورة خ��ل��ود اأب����و م��ل��ح��ة، يف 
كلمة املن�صوبات، اإن افتتاح وتد�صني كليات 
ال��ب��ن��ات ب��اجل��ام��ع��ة ت��ع��د خ��ط��وة ج��ي��دة يف 

جمال تطوير التعليم يف املنطقة.
اتفاقية  توقيع  احلفل،  ختام  و�صهد 
���ص��راك��ة ب��ني اجل��ام��ع��ة وم��وؤ���ص�����ص��ة ع�صري 
ل��ل��ط��ب��اع��ة مم��ث��ل��ة ب�����ص��ح��ي��ف��ة ال���وط���ن. 

)التفا�صيل �س2 و 3(.

عبد العزيز رديف

احتفالية العدد التطويري 100 وتدشين صالون »آفاق« الثقافي

الداود: »آفاق« كسبت التحدي
وتفوقت على مثيالتها 

»اآف��اق« خالل  �صعادته مبا حققته  ال��داود،  الدكتور عبدالرحمن  الأ�صتاذ  اأب��دى مدير اجلامعة، 
اململكة وترجمت  اأنها  تفوقت على مثيالتها من ال�صحف اجلامعية يف  املا�صية، موؤكدا  الفرتة 
ما كان ي�صعى له. جاء ذلك خالل رعايته احتفالية ال�صحيفة بالعدد التطويري »100«، وتد�صني 
الأ�صتاذ  الإعالم والت�صال  ال�صحيفة رئي�س ق�صم  العام على  امل�صرف  الثقايف، بح�صور  �صالونها 
املركز  على  العام  امل�صرف  اجلامعة،  با�صم  الر�صمي  واملتحدث  القرين،  �صويل  بن  علي  الدكتور 

الإعالمي، فهد بن نومة، وطاقم ال�صحيفة وعدد من طالب ق�صم الإعالم.
 وقال الداود عقب توقيعه العدد التطويري ذي الرقم 100: »اجلميع �صهد بتفوق »اآفاق« على 
ال�صحف اجلامعية باململكة، وهي بذلك حققت ما كنت اأ�صعى اإليه، وعندما التقيت بالدكتور علي 
اأريد �صحيفة ك�صائر ال�صحف اجلامعية،  اإليه باأنني ل  بن �صويل القرين للمرة الأولى حتدثت 

فاإما اأن نتميز اأو نتوقف، ومن هنا نبع التحدي وعقد العزم«. )تفا�صيل: �صفحات 22-19(

محمد شامي، هادي الشهراني، ومشهور العمري

إنفوغرافيك »آفاق«

مباني كليات البنات الجديدة
بالجامعة التي تم تدشينها

• عدد المشاريع: 10
• مشاريع مستكملة تم استالمها: 5

• مشاريع تحت التنفيذ
   )يتم استالمها خالل 2-6 أشهر(: 5

• عدد الكليات: 9
• عدد المراكز الطبية: 1

• السعة اإلستيعابية: 40 ألف طالبة
   وعضوة هيئة تدريس وموظفة

• التكلفة: 700 مليون ريال تقريبا



العدد 179  |  17 رجب 1437  |  24 إبريل 2016أخبار الجامعة

فيصل بن خالد يدشن 10 مشاريع 
لكليات البنات

وا�صتاأت  البنات  كليات  م��ب��اين  ب��زي��ارة  قمت 
اجلامعة  ورثتها  التي  املباين  مل�صتوى  كثريا 
اآن��ذاك،  البنات  لتعليم  العامة  الرئا�صة  من 
وحت���دث���ت م���ع اأم����ري امل��ن��ط��ق��ة ب��ه��ذا ال�����ص��اأن   
ووقفتم  فدعمتم  و�صريحا  وا�صحا  حديثا 
وق��ف��ة م�����ص��وؤول خمل�س، وه��ا ن��ح��ن  نقطف 
ث��م��ار ه���ذا اجل��ه��د ال����ذي ب��ذل��ه ���ص��م��و اأم���ري 
اأج���ل اإجن���از  املنطقة وح��ر���ص��ه وج��ه��ده م��ن 

م�صاريع هذه الكليات وتطويرها«.
عن  اأي�صا  تغفل  مل  »اجلامعة  واأ�صاف 
تطوير كليات البنات يف حمافظات املنطقة، 
ك��ل��ي��ات حمافظات  اإجن����از 70٪  م��ن  ف��ق��د مت 

ظهران اجلنوب و�صراة عبيدة ورجال اأملع«.
ال�����داود �صكره  ك���رر  ك��ل��م��ت��ه،  ويف خ��ت��ام 
ل�صمو اأمري املنطقة على احل�صور والفتتاح 
كما �صكر وزارة التعليم ووزارة املالية وخ�س 
وكالة  على  اأي�صا  مثنيا  فيها،  التعليم  قطاع 
امل�����ص��اري��ع ووك����ال����ة ك��ل��ي��ات ال���ب���ن���ات وج��م��ي��ع 
ب��ارز يف  دور  لها  كان  التي  املخت�صة  الإدارات 

حتقيق هذا الإجناز.
وكان وكيل اجلامعة للم�صاريع الدكتور 
حممد اآل داهم رحب يف كلمته براعي احلفل 
واحل�صور، م�صريا اإلى اأن هذه الإجنازات هي 

عبدالعزيز رديف

في�صل  الأم���ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  رع��ى 
ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، اأم�����ري منطقة 
ع�صري، الثالثاء املا�صي، احلفل الذي اأقامته 
من  عدد  وافتتاح  تد�صني  مبنا�صبة  اجلامعة 
امل�صاريع بكليات البنات على م�صتوى املنطقة 

وحمافظاتها.
و���ص��م��ل احل���ف���ل ت��د���ص��ني واف���ت���ت���اح 10 
م�����ص��اري��ع ���ص��م��ل��ت اإن�������ص���اء م���ب���اين ع����دد من 
ال��ك��ل��ي��ات، اإ���ص��اف��ة اإل���ى م��رك��ز خ��دم��ات طبية 
ري������ال،  م���ل���ي���ون  ن���ح���و 700  ب���ل���غ���ت  ب���ق���ي���م���ة 
هيئة  وع�����ص��وة  ط��ال��ب��ة  األ���ف   40 �صي�صتوعب 

تدري�س وموظفة.
اجل��ام��ع��ة  م���دي���ر  �صكر   ج���ان���ب���ه  م����ن 
الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����داود 
يف ك��ل��م��ت��ه ال���ت���ي األ���ق���اه���ا، خ�����ادم احل��رم��ني 
اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  امللك  ال�صريفني 
واأمري  �صعود، وويل عهده وويل ويل عهده، 
منطقة ع�صري، حفظهم اهلل، على ما حظيت 
به اجلامعة من دعم متوا�صل وبالأخ�س ما 

يتعلق بالطالبات. 
اجلامعة  ب�����اإدارة  كلفت  »ع��ن��دم��ا  وق���ال 

اأثره  البالغ  الر�صيدة  احلكومة  لإ�صهام  نتاج 
يف عملية تطوير التعليم.

�صملت  امل�صاريع  اأن  داه���م  اآل  اأك���د  كما 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري وامل��ح��اف��ظ��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، 
يف  رقعتها  ات�صاع  على  اجلامعة  م��ن  حر�صا 
ت�صغيل  اأن  مو�صحا  التعليم،  تطوير  �صبيل 
هذه امل�صاريع �صي�صهم يف ا�صتيعاب عدد كبري 
م��ن ال��ط��ال��ب��ات، م��ق��دم��ا ���ص��ك��ره ل�صمو اأم��ري 
املنطقة وم��دي��ر اجل��ام��ع��ة وج��م��ي��ع اجل��ه��ات 
امل�صهمة ملا قدموه من دعم متوا�صل لإجناح 

هذه امل�صاريع.
اأكد وكيل اجلامعة  على ال�صعيد ذاته، 
اأن  بن دعجم،  �صعد  الدكتور  البنات،  لكليات 
تعليمية  ���ص��روح  بتد�صني  حتتفل  اجل��ام��ع��ة 
من  كبري  عدد  ا�صتيعاب  يف  �صت�صهم  عديدة، 
الطالبات، و�صتعمل على تقدمي جودة عالية 
ال��ت��ع��ل��ي��م، ع���ادا الن��ت��ق��ال اإل���ى امل���ب���اين، نقلة 
ن��وع��ي��ة يف جم���ال ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م، ���ص��اك��را 
ب��ا���ص��م��ه وا����ص���م وك���ال���ة ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات اأم���ري 
ودعمه  للحفل  ت�صريفه  على  ع�صري  منطقة 

املتوا�صل للجامعة.
كليات  وكيل  م�صاعدة  قالت  ذل��ك،  اإل��ى 
اأب���و ملحة يف كلمة  ال��ب��ن��ات ال��دك��ت��ورة خ��ل��ود 

البنات  كليات  وتد�صني  افتتاح  اإن  املن�صوبات 
ب���اجل���ام���ع���ة ت���ع���د خ���ط���وة ج���ي���دة يف جم���ال 
ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف امل��ن��ط��ق��ة، م�����ص��رية اإل���ى 
اإل��ى  اأن ي�صرب الرت��ي��اح  ���ص��اأن��ه  اأن ذل��ك م��ن 
اأن اجلامعة  اأهايل حمافظات ع�صري، مبينة 
ب��ه��ذا ال��ت��د���ص��ني وال��ت��ط��وي��ر حت��ق��ق اأه��داف��ه��ا 
املجتمع،  وخدمة  التعليم  تطوير  جم��ال  يف 
�صاكرة للملك �صلمان بن عبدالعزيز، حفظه 
على  ع���ه���ده،  ويل  وويل  ع���ه���ده  وويل  اهلل، 
ل�صمو  �صكرها  مو�صلة  بالتعليم،  اهتمامهم 
منطقة  يف  التعليم  دع��م  على  املنطقة  اأم��ري 
اجلامعة وجميع  واإل��ى معايل مدير  ع�صري، 

من اأ�صهم يف اإجناز هذه امل�صاريع.
و���ص��ه��د ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ت��ق��دمي عر�س 
مرئي جلهود اجلامعة يف اإجناز هذه امل�صاريع 
الف�صل  مطلع  اإل��ي��ه��ا  الن��ت��ق��ال  �صيتم  ال��ت��ي 

املقبل والبالغ عددها خم�صة م�صاريع.
اأم���ري منطقة  ن��ه��اي��ة احل��ف��ل ك���رم  ويف 
واجلهات  اجلامعة  وك��الء  من  ع��ددا  ع�صري، 
له  ق��دم  بينما  امل�����ص��اري��ع،  اإجن���اح  يف  امل�صهمة 

الداود درعا تذكاريا با�صم اجلامعة.

تفاصيل وصور في صفحات: 4 و 5
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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

يوم  البنات  لكليات  م�صاريع  م��ن  تد�صينه  مت  م��ا  اإن  اأق���ول  اأن  اأ�صتطيع 
الثالثاء املا�صي ميثل يف جممله مدينة جامعية للبنات بالكليات الت�صع 
مع مبنى اخلدمات الطبية، وبع�س هذه الكليات مت فعليا النتقال اإليها، 

وبع�صها �صيتم قريبا يف حدود ال�صهرين اأو  الأ�صهر ال�صتة القادمة.
ول �صك يف اأن هذه امل�صروعات يف جمملها متثل نقلة نوعية للبيئة 
التعليمية للبنات يف جامعة امللك خالد، ل �صيما اأن  الطاقة ال�صتيعابية 
هيئة  وع�صو  وم��وظ��ف��ة  طالبة  األ���ف   40 م��ن  اأك���ر  اإل���ى  ت�صل  للمباين 

تدري�س.
 وكان �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن خالد بن عبدالعزيز 
ت�صريف  خالد  امللك  جامعة  يف  تعودنا  وق��د  امل�صروعات،  ه��ذه  د�صن  قد 
�صموه الكرمي ملنا�صبات اجلامعة واحتفالتها، مما يعك�س حر�س �صموه 

ومتابعته الدائمة مل�صاريع ون�صاطات وبرامج اجلامعة.
اإن البيئة التعليمية مبا حتويه من مبان ومعامل وخدمات متثل 

اأهمية كبرية يف تهيئة النجاح وتعزيز فر�س التعلم.
وك��ان��ت اجلامعة ق��د عانت خ��الل ف��رتة ما�صية م��ن ت��زاي��د اأع��داد 
الطالبات املقبولت يف اجلامعة، مما اأدى اإلى �صغط كبري على مباين 
كليات البنات. ولكن، وهلل احلمد� جنحت اجلامعة يف اإن�صاء هذه امل�صاريع 
البنية  وت��ط��وي��ر  الطالبات  م��ن  امل��ت��زاي��دة  الأع����داد  ل�صتيعاب  ال��ك��ب��رية 
القيادة احلكيمة  بف�صل  ثم  اهلل  بف�صل  الكليات.  وهذا  داخل  التعليمة 
والتطوير  البناء  م�صروعات  دع��م  يف  جهدا  ت���اأُل  مل  التي  ال��ب��الد  لهذه 

والتنمية.
وجامعة امللك خالد كانت، ول تزال، حتظى باهتمام قيادة هذه 
بن  �صلمان  امل��ل��ك  ال�صريفني  احل��رم��ني  راأ�صها  خادم  وع��ل��ى  ال��ب��الد، 
عبدالعزيز، وويل عهده �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن نايف 
بن عبدالعزيز، وويل ويل العهد �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد 
ب��رام��ج  حت��ظ��ى  اهلل.  وكذلك  يحفظهم  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �صلمان  ب��ن 
واأن�صطة اجلامعة بدعم من وزارة التعليم وعلى راأ�صها �صاحب املعايل 

الدكتور اأحمد العي�صى.

رؤية

كليات البنات

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

الداود يمثل المملكة في مجلس 
اتحاد الجامعات العربية

الدكتور  الأ���ص��ت��اذ  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  مثل 
عبدالرحمن بن حمد الداود، املوؤ�ص�صات 
احت��اد  جمل�س  يف  ال�صعودية  التعليمية 
جامعات ال��دول العربية يف دورت��ه ال� 49 
ا�صت�صافتها  زايد(، التي  ال�صيخ  )دورة 
دول�������ة الإم������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، 
اأك�����ر م���ن 300 م���ن روؤ����ص���اء  ب��ح�����ص��ور 

ووف�����ود اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة 
مبدينة العني. وناق�س املوؤمتر الأن�صطة 
وامل��راك��ز  املجال�س  م��ن  لكل  والإجن����ازات 
وبحث  ل��ل��ك��ل��ي��ات،  العلمية  واجل��م��ع��ي��ات 
العربية  واملنظمات  التعاون بني الحتاد 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، وك��ذل��ك جائزة 
الحت��������اد ل���ل���ب���اح���ث امل���ت���م���ي���ز، وط���ل���ب���ات 

املُتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  نه�صة 
ورعاية للعلماء واملفكرين العرب.

اأن امل���وؤمت���ر ال���ع���ام ل��الحت��اد  ي��ذك��ر 
ه��و ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا الأول�����ى ال��ت��ي تر�صم 
ال�سرتاتيجيته،  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  اخل��ط��وط 
العربية  اجلامعات  روؤ���ص��اء  من  ويت�صكل 

الأع�صاء.

الراغبة  العربية  للجامعات  الع�صوية 
بالن�صمام لالحتاد.

 وك���ان���ت الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة لحت���اد 
حتمل  اأن  ق�����ررت  ال��ع��رب��ي��ة  اجل���ام���ع���ات 
�صاحب  املوؤ�ص�س  القائد  ا�صم   49 ال��دورة 
ال�صمو ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
ب��ن��اء  يف  تقديراً جلهوده  اهلل،  رح���م���ه 

..ويفتتح اجتماع عمداء الشريعة الخليجيين 
سعيد العمري

الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة،  مدير   ا�صتقبل 
مكتبه،  يف  ال����داود،  حمد  ب��ن  عبدالرحمن 
ال�صريعة  كليات  ع��م��داء  امل��ا���ص��ي،  الأرب��ع��اء 
ب���دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، وذل��ك 

بالتزامن مع اجتماعهم ال� 11.

ورح�������ب ال���������داود يف ب����داي����ة ال���ل���ق���اء 
ب���ال���ع���م���داء، م��ت��م��ن��ي��اً ل���ه���م ال���ت���وف���ي���ق يف 
واأن يثمر هذا الجتماع ما فيه  مهمتهم، 

خري وم�صلحة �صباب الأمه .
 بعد ذلك األقى عميد كلية ال�صريعة 
الدورة،  رئي�س  باجلامعة،  الدين   واأ�صول 
فيها  اأك���د  كلمة  ال�صهراين  علي  ال��دك��ت��ور 

اخلم�صية  اخل��ط��ط  اللجنة  وناق�صت 
للجان العمل امل�صرتك، وت�صمني معلومات 
مت  كما  »ج�����ص��ر«،  بيانات  ق��اع��دة  يف  الكليات 
اأي�صا مناق�صة العتماد الأكادميي والتعاون 
بني الكليات يف املقارنات املرجعية وموؤ�صرات 

الأداء، واأي�صا التعليم عن بعد.
ون��وق�����س اأي�����ص��ا، ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بعد 
العنكبوتية  ال�صبكة  على  الأمانة  وموقع 
واعتماد  امل��ن��ح،  ق��ب��ول طلب  وال��ت��و���ص��ع يف 
امل���ج���الت ال�����ص��رع��ي��ة ك��م��ج��الت ال��ت��م��ي��ز 
اع���ت���م���اد  وم����ق����رتح    ،isi  يف امل�������ص���ن���ف���ة 
الإ�صالمية  وال��درا���ص��ات  ال�صريعة  برامج 
يف  ال��ع��امل��ي  للتقييم  ك��م��ع��ي��ار  اخل��ل��ي��ج  يف 
ال���درا����ص���ات ال�����ص��رع��ي��ة، وك���ذل���ك اإن�����ص��اء 
يف  العلمية  للر�صائل  اإل��ك��رتون��ي��ة  مكتبة 

الكليات ال�صرعية .
اأن  اأي�������ص���ا م��ن��اق�����ص��ة م���ا مي��ك��ن  ومت 
ت���ق���دم���ه ك���ل���ي���ات ال�����ص��ري��ع��ة وال����درا�����ص����ات 
اخلليج  دول  الأم��ن يف  الإ�صالمية حلفظ 
ال��ع��رب��ي وح��م��اي��ة ال�����ص��ب��اب م���ن الأف���ك���ار 
اإن�صاء   11 ال���دورة  ناق�صت  كما  املنحرفة، 
ال�صرعية  العلوم  لن�صر  م�صتقلة  جمعية 
ملناق�صة  دويل  موؤمتر  واإق��ام��ة  اإلكرتونيا، 

اأهم الق�صايا يف دول جمل�س التعاون.

اإل����ى  ت���ط���رق  ال���ل���ج���ن���ة، ك���م���ا  اأه���م���ي���ة دور 
املو�صوعات املطروحة للبحث على جدول 
ي���خ���رج الج��ت��م��اع  اأن  الأع����م����ال، م��ت��م��ن��ي��ا 
اأبناء  م�صلحة  تخدم  وق���رارات  بتو�صيات 
ومن�صوبي  ع��م��وم��ا  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
كليات ال�صريعة والدرا�صات الإ�صالمية من 

طالب وطالبات على وجه اخل�صو�س.



أخبار الجامعة

تدشين المباني الجديدة بكليات البنات
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المشاريع الجديدة
مباني كلية اإلدارة واالقتصاد للبنات بأبها

بقيمة 59.930.377 رياال.

كلية المجتمع للبنات بأبها
بقيمة 64.176.513 رياال.

كلية العلوم واآلداب بخميس مشيط
بقيمة 100.273.151 رياال.

كلية العلوم الطبية للبنات بخميس مشيط
بقيمة 81.696.078 رياال.

كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بتهامة
بقيمة 72.009.410 رياالت.

مشاريع تم االنتقال إليها
الكلية العلمية للبنات بأبها

بقيمة 75.739.147 رياال

كلية التربية للبنات بأبها
بقيمة 76.929.647 رياال

كلية المجتمع للبنات بخميس مشيط
بقيمة 50 مليون ريال

مركز الخدمات الطبية والمركز األكاديمي الطبي بأبها
بقيمة 21.353.259 رياال.

كلية العلوم واآلداب للبنات بتهامة
بقيمة 75.376.201 ريال.
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اتفاقية شراكة بين الجامعة
وصحيفة »الوطن«

 بح�صور الأمري في�صل بن خالد بن عبدالعزيز، اأمري منطقة ع�صري، وعلى هام�س تد�صني عدد من م�صاريع كليات 
التوقيع  يف  ال�صحيفة  ومثل  الوطن.  و�صحيفة  خالد،  امللك  جامعة  بني  �صراكة  اتفاقية  اجلامعة  وقعت  البنات، 
رئي�س حتريرها الدكتور عثمان ال�صيني، بينما مثل اجلامعة، امل�صت�صار املتحدث الر�صمي، امل�صرف العام على املركز 
الإعالمي، فهد بن نومه.  وبح�صب م�صادر مقربة من اإدارة اجلامعة، ت�صمنت التفاقية العديد من البنود، التي 
التفاقية  توقيع  اأن  يذكر  كافة.  الأ�صعدة  على  املكا�صب  من  العديد  لهما  وحتقق  الطرفني،  م�صلحة  يف  ت�صب 

ح�صره الأ�صتاذ الدكتور عبدالرحمن الداود وعدد من م�صوؤويل اجلامعة.
سلطان عوض
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أمير عسير يستقبل عمداء الشريعة بالخليج
يحيى التيهاني

 
الأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
اأمري  عبدالعزيز،  بن  خالد  بن  في�صل 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، يف م��ك��ت��ب��ه ب����الإم����ارة، 
اأخ����������ريا م����دي����ر اجل����ام����ع����ة ال����دك����ت����ور 
وجلنة  ال����داود،  حمد  ب��ن  عبدالرحمن 

املو�صوعات  من  ع��دد  ملناق�صة  اجلامعة 
ك��ل��ي��ات  ب���ني  امل�������ص���رتك  ذات اله���ت���م���ام 

ال�صريعة.
 ويف بداية اللقاء رحب �صمو اأمري 
مبثل  واأ���ص��اد  ع�صري  باللجنة،  منطقة 
ه��ذه ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي ت��ه��دف اإل���ى تبادل 
من  وال�صتفادة  الكليات  ب��ني  اخل���رات 

اأب��رزه��ا: تقرير اخلطط  الأع��م��ال م��ن 
اخل��م��ا���ص��ي��ة ل��ل��ج��ان ال��ع��م��ل امل�����ص��رتك��ة، 
قاعدة  يف  الكليات  معلومات  وت�صمني 
الأكادميي  والعتماد  »ج�صر«  البيانات 

والتعليم عن بعد.
اأمري  �صمو  اأك��د  اللقاء،  نهاية   ويف 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��و���ص��ي��ح 

جمل�س  ب���دول  ال�صريعة  كليات  ع��م��داء 
التعاون اخلليجي الذين قدموا لل�صالم 

على �صموه.
 وت������اأت������ي زي���������ارة ع�����م�����داء ك��ل��ي��ات 
ل�صمو  التعاون  جمل�س  ب��دول  ال�صريعة 
اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري ب���ال���ت���زام���ن مع 
حتت�صنه  ال���ذي   11 ال���  اللجنة  اجتماع 

امل�صلحة  يخدم  مبا  وجتاربها  خراتها 
العامة. كما ا�صتمع �صموه ل�صرح موجز 
من عميد كلية ال�صريعة واأ�صول الدين 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ال���دك���ت���ور علي 
ال�صهراين  عن مهام اللجنة التي تعُقد 
اجتماعاً دورياً يف اإحدى كليات ال�صريعة 
م��ن  ع�����دد  امل���ج���ل�������س،  ملناق�صة  ب������دول 

ال��ت��ي دعت  وامل��ب��ادئ  والأ���ص�����س  املفاهيم 
ال�صمحة  الإ���ص��الم��ي��ة  ال�����ص��ري��ع��ة  اإل��ي��ه��ا 
ل��ط��ل��ب��ة ك���ل���ي���ات ال�����ص��ري��ع��ة ل��ت��ه��ي��ئ��ت��ه��م 
ل��ل��خ��و���س يف غ���م���ار و����ص���ائ���ل الإع������الم 
امل��خ��ت��ل��ف��ة لإي�������ص���ال ر����ص���ال���ة الإ����ص���الم 
اإيجابية  الوا�صحة، وخلق �صورة ذهنية 

عنها للعامل اأجمع.
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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عبدالعزيز رديف

بالتعاون  الأ���ص��ن��ان  كلية ط��ب  ع��ّرف��ت 
م����ع اجل��م��ع��ي��ة ال�������ص���ع���ودي���ة ل��ت��ق��ومي 
الأ�����ص����ن����ان، امل��ج��ت��م��ع مب��ع��ن��ى ت��ق��ومي 
الأ���ص��ن��ان م��ن خ���الل ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة 
مبجمع  امل��ا���ص��ي   اخلمي�س  اأق��ام��ت��ه��ا 
»التقومي  عنوان  حتت  �صنرت  الواحة 

اأكر من ابت�صامة«.
وا���ص��ت��م��رت احل��م��ل��ة ث��الث��ة اأي���ام 
ب��ح�����ص��ور وك��ي��ل ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات ال�����ص��ح��ي��ة الأ����ص���ت���اذ 
وعميد  ج��ل��ب��ان،  اآل  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 
اإبراهيم  الدكتور  الأ�صنان  طب  كلية 
اإدارة  جم��ل�����س  وع�����ص��و  ال�������ص���ه���راين، 
الأ�صنان  لتقومي  ال�صعودية  اجلمعية 

الدكتورة ب�صمه املغلوث.

وه���دف���ت احل��م��ل��ة اإل�����ى اإي�����ص��اح 
اعتقاد  ظل  يف  الأ�صنان  تقومي  معنى 
الكثري من �صرائح املجتمع اأن تقومي 
وال�صحيح  جتميلي  ه���دف  الأ���ص��ن��ان 
اأنه يجمع بني العالج كهدف اأ�صا�صي 

وبني التجميل.
و���ص��ه��دت احل��م��ل��ة اإق���ب���ال كبريا 
والن�صائي،  ال��رج��ايل  ق�صميها  خ��الل 
ح��ي��ث جت�����اوز ع����دد احل�������ص���ور 1100 

�صخ�س على مدى الثالثة اأيام.
واحتوى ق�صمي الرجال والن�صاء 
ع���ل���ى اأرك��������ان ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ع����ن ت��ق��ومي 
الأ�صنان متثلت يف ركن الك�صف املبكر 
وال����ذي ه���دف ل��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع عن 
الوقت املنا�صب لزيارة الطفل لطبيب 
ت��ق��ومي الأ���ص��ن��ان، وامل��خ��اط��ر املرتتبة 
وق��ت  اللبنية يف  الأ���ص��ن��ان  ف��ق��د  ع��ل��ى 

اإهمال املري�س، وعدم احلر�س  حالة 
على نظافة الفم والأ�صنان اأثناء عالج 

التقومي.
وك��ذل��ك رك��ن �صحة ال��ف��م ال��ذي 
الطريقة  ع��ن  ال���زوار   بتعريف  اهتم 
اأثناء  الأ���ص��ن��ان  لتفري�س  ال�صحيحة 
اأثناء  الفم  بنظافة  والعناية  التقومي 
ف���رتة ال��ع��الج، واأخ����ريا رك���ن ا�صت�صر 
ط��ب��ي��ب��ك وال�����ذي خ�����ص�����س ل��الإج��اب��ة 
من  ال���زوار  وا�صتف�صارات  اأ�صئلة  على 
الأ�صنان  تقومي  اأطباء وطبيبات  قبل 

واأطباء وطبيبات المتياز.
اح���ت���وت على  اأن احل��م��ل��ة  ي��ذك��ر 
اأكر  ا�صتقبل  بالأطفال  خا�س  رك��ن 
ت��ع��ري��ف  خ���الل���ه  ط��ف��ل مت  م���ن 600 
الأط�����ف�����ال ب��ال��ط��ري��ق��ة ال�����ص��ح��ي��ح��ة 

لتفري�س الأ�صنان.

الذي  الدائمة  الأ�صنان  وفقد  مبكر، 
يت�صبب يف تراكم الأ�صنان وتزاحمها، 
ال��ع��ادات ال�صيئة وال���ذي هدف  ورك��ن 
بع�س  ع��ن  والأم��ه��ات  الآب����اء  لتوعية 
والتي  الأطفال  عند  ال�صيئة  العادات 
وطريقة  الأ�صنان  ترتيب  على  توؤثر 
اأو  ال��ط��ف��ل  بت�صجيع  ���ص��واء  اإي��ق��اف��ه��ا 
طبيب  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الأج���ه���زة  ببع�س 
كذلك  ل��ل��ط��ف��ل،  برتكيبها  ال��ت��ق��ومي 
ركن حمدودية عالج تقومي الأ�صنان 
خالله  من  املجتمع  تثقيف  مت  حيث 
ال��ت��ي ل ميكن لتقومي  ع��ن احل���الت 
الأ�صنان حلها، ويجب اإخ�صاع املري�س 
اإلى  اإ�صافة  لعمليات جراحيه حللها، 
والذي  الأ�صنان  تقومي  خماطر  ركن 
���ص��م��ل ال��ت��ع��ري��ف ب��امل��خ��اط��ر ال��ت��ي قد 
ترتتب على عالج تقومي الأ�صنان يف 

 1100 مستفيد من حملة طب األسنان

قسم اللغة العربية يحتفي 
بذكرى تأسيسه الـ 40

 
برعاية مدير اجلامعة، الأ�صتاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، 
باجلامعة،  الإن�صانية  العلوم  بكلية  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  ق�صم  ينظم 
اليوم، احتفالية مبنا�صبة مرور 40 عاما على تاأ�صي�صه، وذلك عند ال�صاعة 

العا�صرة والن�صف،و باملدرجات املركزية باملدينة اجلامعية بقريقر.
»ال�صعر  وع��ن��وان��ه:  ال��ث��اين  العلمي  احل����وار  الق�صم   ينظم  ك��م��ا   
باحثا   19 فيه  وي�صارك  واأدب��ي��ة«،  لغوية  مقاربات  ع�صري..  منطقة  يف 
وباحثة.  ومن املقرر اأن تبداأ جل�صات احلوار ال�صاعة التا�صعة والن�صف، 

من �صباح غد.
باملدينة  املركزية  امل��درج��ات  يف  �صتكون  ال��رج��ال  جل�صات  اأن  يذكر 
الأك��ادمي��ي  املجمع  يف  الن�صاء  جل�صات  تقام  بينما  بقريقر،  اجلامعية 

بلع�صان، و�صيتم ربط املوقعني بال�صبكة املرئية.
لوحات  على  يحتوي  معر�س  الح��ت��ف��ال��ي��ة،  على  هام�س  وي��ق��ام 
واأب���رز  وت��اري��خ��ه،  واأن�����ص��ط��ت��ه،  الق�صم،  ت��اري��خ  فلمية جت�صد  وع��رو���س 
والإبداعي،  العلمي  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  ونتاج  وروؤ�صائه،  اأ�صاتذته 
برامج  ب��دء  منذ  الق�صم  يف  نوق�صت  ال��ت��ي  العلمية  الر�صائل  وك��ذل��ك 
الدرا�صات العليا، كما �صيحتوي املعر�س على م�صابقات تفاعلية ُر�صدت 

لها جوائز قيمة.
وقال رئي�س جلنة الحتفال، رئي�س ق�صم اللغة العربية واآدابها، 
تاأ�صي�صا لأكر  املنا�صبة تعد  اأن »هذه  الدكتور عبدالرحمن املح�صني 
وم�صروعات  الق�صم،  ت��اري��خ  ت�صتعيد  م�صروعات  منها  م�صروع؛  م��ن 
الآلف  منه  يدلف  بابا  الحتفالية  تكون  اأن  متمنيا  ا�صت�صرافية«، 
ت��ق��دم ���ص��ورة  اإل����ى ق�صمهم م��ن ج��دي��د، واأن  ال��ق�����ص��م  م��ن خ��ري��ج��ي 
وا�صحة جت�صد عراقته وتاأثريه يف الوعي والثقافة والبحث اللغوي، 

وال�صتغال النقدي«.
من جهته دعا عميد كلية العلوم الإن�صانية، الأ�صتاذ الدكتور يحيى 
ح��وار  جل�صات  ح�صور  اإل��ى  واملهتمني  الباحثني  ال�صريف،  ع��ب��داهلل  ب��ن 
اأهميتها  م��وؤك��دا  واأدب��ي��ة«،  لغوية  مقاربات  ع�صري..  منطقة  يف  »ال�صعر 
الأبواب  اأمامهم  الدرا�صات؛ لكونها تفتح  اإلى طالب وطالبات  بالن�صبة 
على مو�صوعات بحثية: نقدية، ولغوية، كثرية تتعلق بال�صعر والأدب يف 

منطقة ع�صري، ح�صب قوله.
العربية  اللغة  بق�صم  وامل��وؤمت��رات  ال��ن��دوات  جلنة  ذكر رئي�س  كما 
�صياق  ياأتي يف  امل�صروع  اأن هذا  الدكتور عبداهلل حامد،  الأ�صتاذ  واآدابها 
طالبه  توجيه  من  العليا  الدرا�صات  برامج  خ��الل  من  الق�صم  ب��داأه  ما 
وطالباته نحو درا�صة اأدب املكان، موؤكدا اأن ذلك ياأتي على راأ�س اأولويات 

اجلامعة.
النقدية  ال��درا���ص��ات  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  تلقت  اللجنة  اأن  واأ����ص���اف 
واللغوية الدائرة حول ال�صعر يف منطقة ع�صري، واأن الدرا�صات املقدمة 
خ�صعت لتحكيم علمي، موؤمال اأن ت�صدر هذه الأوراق يف كتاب يفتح اأمام 
الباحثني والباحثات الأبواب على درا�صات علمية مو�صعة يف اأدب منطقة 

ع�صري �صعره ونره.

»آداب رفيدة« تنظم برنامج 
»خطوات نحو النجاح«

زهراء الذيب

رفيدة  باأحد  والآداب  العلوم  بكلية  الطالبي  الإر�صاد  وحدة  مكتب  نفذ 
ال��ط��ال��ب��ات بطرق  ال��ن��ج��اح« لتعريف  ب��ع��ن��وان »خ��ط��وات نحو  ب��رن��اجم��ا 

النجاح اأكادمييا، وطرق التخل�س من املعوقات يف طريق النجاح.
عن  التدري�س  هيئة  ع�صوات  بع�س  م��ع  لقاء  ال��رن��ام��ج  وت�صمن 
ق�ص�س جناحهن. كما ا�صتمل على عر�س فيديو عن �صخ�صيات عاملية 
لوحة  عر�صت  ث��م  حياتهم،  ب��داي��ة  يف  الف�صل  جناحها  يف  ال�صبب  ك��ان 

لب�صمات الطالبات بالتعهد ال�صري نحو النجاح وجتاوز ال�صعوبات.

عدنان اإللمعي

اأق���ام ن��ادي ط��ب الأ���ص��ن��ان بالتعاون مع 
و���ص��رك��ة  ب��ال��ك��ل��ي��ة  املجتمعية  اخل��دم��ة 
Oral-B، دورة لطالب ال�صنة ال�صاد�صة 
ب����ع����ن����وان« ����ص���ح���ة ال����ف����م والأ�����ص����ن����ان« 
ق��دم��ه��ا ال���دك���ت���ور حم��م��د ال�����ص��رب��ي��ن��ي 
واهتم  ط��ال��ب.   ٥0 نحو  ح�صور  و���ص��ط 
�صحة  ع��ن  ع��ر���س  بتقدمي  ال�صربيني 
ال���ف���م واأح��������دث م����ا ����ص���در م����وؤخ����را يف 

تكنولوجيا نظافة الفم والأ�صنان.
برنامج  �صمن  ال���ن���ادي  اأق����ام  ك��م��ا 
ف���ع���ال���ي���ات���ه دورة ب���ع���ن���وان »ال��ت��خ��دي��ر 
اأن��ور  ال��دك��ت��ور  خاللها  ق��دم  املو�صعي« 
ح���م���دي ����ص���رح���ا م��ف�����ص��ال ع����ن اأن������واع 
عمله  واآلية  الأ�صنان  طب  يف  التخدير 
وب��ع�����س امل�����ص��اع��ف��ات ال���ت���ي ت�����ص��اح��ب��ه 
حمدي  اأج���اب  كما  ع��الج��ه��ا.   وكيفيه 
ع��ل��ى اأ���ص��ئ��ل��ة وا���ص��ت��ف�����ص��ارات احل�����ص��ور 

م�صتمعا اإلى اأطروحاتهم.

دورتان عن صحة الفم والتخدير الموضعي
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العمل واإلنجاز

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

اإن قيمة العمل وحب الإجناز هي من اأعظم القيم التي تدفع لنجاح 
اأعظم  وم��ا  وط��ن��ه،  وتنمية  بيئته  نه�صة  واإل���ى  جمتمعه،  يف  ال��ف��رد 
اأن ي�صيبك  تلو الإجن��از، دون  الهدف، والإجن��از  تلو  الهدف  حتقيق 

كلل اأو ك�صل اأو خمول. 
يقول نيل�صون مانديال: »اإن اأكر �صيء يقتلني هو اأن اأ�صتيقظ 
اأن ج��اوز  بعد  ال��ق��ول  ه��ذا  ي��ق��ول  اأف��ع��ل«.  م���اذا  اأدري  ال�صباح ول  يف 
الثمانني من عمره. فال �صيء ي�صعد الناجحني واملوؤثرين اأكر من 

جدول يوم مزدحم بالعمل، مليء بالإجناز.
والإن�صان النا�صج هو الذي يدرك ق�صر عمره الذي يذهب ثلثه 
الذي يعلم متاما ماذا يفعل كل �صباح وكيف ينجز؟  النوم، وهو  يف 

فكم من �صباحات مهدرة �صاعت بال عمل! 
وحلب العمل واإجن��ازه تاأ�صيل وا�صح وعظيم يف ديننا احلنيف، 
يقول تعالى: »وقل اعملوا ف�صريى اهلل عملكم ور�صوله واملوؤمنون«. 
ويف  ال�صاعة  قامت  »اإذا  ال�صاأن  ه��ذا  يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  ويقول 
يد اأحدكم ف�صيلة فليغر�صها«. ويقول بع�س ال�صلف: »ما ندمت على 
اأجلي  �صم�صه، نق�س فيه  اأ�صد من ندمي على يوم غربت علّي  �صيء 

ومل يزدد فيه عملي«.
التي  اللحظات  تلك  هي  الإن�صان  حياة  يف  القّيمة  اللحظات  اإن 
ي�صحبها النجاح، ويدفعها حب الإجناز وهي التي ت�صّكل يف جمملها 
قيمة الإن�صان، وهي التي جتعل له مكانا بارزا يف جمتمعه ويف ذاكرة 

املحيطني به. وفق اهلل اجلميع.

إتجاهات
الإن�صان اأو احليوان، وميكن اأن ترتاكم يف 
بع�س الأغذية مثل الذرة والقمح وال�صعري 
ال��رف��ي��ع��ة  وال������ذرة  ال�����ص��وي��ا  وف����ول  والأرز 
املحا�صيل  ال�صوداين، وغريها من  والفول 
احلقلية، والغذائية يف احلقل واأثناء النقل 

والتخزين.
واو�صحت اأن ال�صموم الفطرية تتكون 
املنا�صبة  ال��ظ��روف  امل��خ��ازن حت��ت  ع���ادة يف 

لتنمو الفطريات املنتجة لها.
الفطرية  بال�صموم  واأ�صافت«الت�صمم 
Mycotoxicosis هي احلالت املر�صية يف 
احليوانات والإن�صان الناجتة عن ا�صتهالك 

ال�صموم الفطرية«.
الفطرية  ال�صموم  اأن  اأي�صا  وك�صفت 
ح�صب  »مايكوتوك�صينات«  ال���  اإل��ى  تنق�صم 
م��ن��اط��ق ت��اأث��ريه��ا يف ال��ث��دي��ات اإل���ى �صموم 
ك���ب���دي���ة، وك���ل���وي���ة، وع�����ص��ب��ي��ة، وع�����ص��ل��ي��ة، 
وقلبية، وجلدية  وتنا�صلية، و�صموم معدية 

ساره القحطاني

امللك  بجامعة  ال��ط��ب  كلية  اأ���ص��ت��اذة  اأب��ان��ت 
اأن  الن�صار  امي���ان حممد  ال��دك��ت��ورة  خ��ال��د 
اخلطر  م�صادر  تت�صدر  الفطرية  ال�صموم 
اإن��ه��ا  ال��ت��ي ت��ه��دد ���ص��ح��ة الإن�������ص���ان، مبينة 
منو  ع��ن  تنتج  �صامة  ثانوية  اأي�صية  م��واد 
ال��ف��ط��ري��ات ع��ل��ى ب��ع�����س اأن������واع الأغ���ذي���ة، 
وي������وؤدى ت���ن���اول الإن�������ص���ان ل��ه��ذه الأغ���ذي���ة 
امل��ل��وث��ة اإل����ى اإ���ص��اب��ت��ه ب���اأم���را����س خ��ط��رية 

كال�صرطان والأورام وال�صعف العام.
وق���ال���ت: »ي��وج��د اأك����ر م����ن٥00 ن��وع 
عليها  التعرف  مت  الفطرية  ال�صموم  م��ن 
الفالتوك�صني،  اأ�صهرها:  ومن  الآن  حتى 
الزيرالينون  الباتيولني،  الكراتوك�صني، 

والرتايكوثي�ص�صني«.
الفطرية  ال�����ص��م��وم  اأن  اإل���ى  واأ����ص���ارت 
ب��وا���ص��ط��ة  ت�صتهلك  ع��ن��دم��ا  ���ص��ام��ة  ت��ك��ون 

تركيز  زي��ادة  اأن  �صك  ل  وزادت«  واأمعائية. 
الأ���ص��رار  ت��زي��د  ال��غ��ذاء  يف  الفطري  ال�صم 
ال�صموم  ووج��ود  احل��ي  الكائن  يف  الناجتة 
ب��الآث��ار  الت�صبب  على  ال��ق��ادرة  الفطرية  
احل���ادة وامل��زم��ن��ة يف الإن�����ص��ان واحل��ي��وان��ات 
ال���ت���ي ت������رتاوح ب���ني امل�����وت وا����ص���ط���راب يف 
اجل����ه����از ال��ع�����ص��ب��ي امل�����رك�����زي، وال���ق���ل���ب، 

والأوعية الدموية الرئوية، واملعوية«.
وبينت ان اأكر م�صدر للقلق هو مدى 
اأهمية هذه ال�صموم يف ال�صرطانات، وزيادة 
التعر�س لالأمرا�س خا�صة لدى الأطفال 

ومن ثم زيادة معدل الوفيات لديهم.
هو  اأن الأفالتوك�صني  اإل���ى  واأ����ص���ارت 
التي  ال�����ص��م��وم  اأخ��ط��ر ع�صو يف جم��م��وع��ة 
ت��ن��ت��ج م���ن من���و ال��ف��ط��ري��ات ع��ل��ى م��ك��ون��ات 
الغذاء مثل الذرة والقمح، وتفرز بوا�صطة 
ا���ص��راج��ي��ل�����س ف��الف�����س وه��و  ف��ط��ر ي�صمى 
�صديد ال�صمية، حيث ي�صبب م�صاكل �صحية 

خ���ط���رية ل���الإن�������ص���ان واحل�����ي�����وان، وال���ف���ول 
اإ�صابة  الزيتية  امل��واد  اأ�صهر  هو  ال�صوداين 

بفطر ا�صراجيل�س فالف�س.
وت����وؤك����د امل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي ن�����ص��رت��ه��ا 
الوكالة الدولية لأبحاث ال�صرطان اإيجابية 
العالقة بني ه�صم الأفالتوك�صني، وحالت 
اأن  جانب  اإل��ى  الإن�����ص��ان  يف  الكبد  �صرطان 
ب�صرطان  الإ�صابة  يف  دور  لالأفالتوك�صني 

الرئة واملعدة والأمعاء.
وحول الوقاية من ال�صموم الفطرية 
هذه  تكون  م��ا  غالبا  اأن��ه  الن�صار  اأو�صحت 
ال�������ص���م���وم غ����ري م���رئ���ي���ة وع����دمي����ة امل�����ذاق 
احل����رارة  درج����ات  يف  كيميائيا  وم�����ص��ت��ق��رة 
املرتفعة وخالل فرتات التخزين الطويلة.
واأب��ان��ت »ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن العوامل 
التي توؤدى اإلى زيادة اإنتاج ال�صموم الفطرية 
يف الأغ���ذي���ة م��ث��ل ���ص��وء ال��ت��خ��زي��ن ح��ي��ث اإن 
ال��غ��ذاء يف درج���ات ح���رارة، ورطوبة  تخزين 
اإل��ى  مرتفعة وحم��ت��وى م��ائ��ي ع���ال، ي����وؤدى 
اإط����الق ال��ع��دي��د م��ن ال�����ص��م��وم ال��ف��ط��ري��ة يف 
للحبوب،  ال�صيئ  التخزين  اأن  اأي  الغذاء،  
والثمار اجلافة ي�صاعد على منو امليكروبات 
واجل��راث��ي��م خ��ا���س ال��ف��ط��ري��ات ال��ت��ي تعمل 
ع��ل��ى اإف�����راز اإن���زمي���ات ه��ا���ص��م��ة حت��ل��ل امل���واد 

الروتينية والدهنية للبذور«.
واأردف��������ت »ت��ع��ت��ر م���راح���ل م���ا بعد 
من  والتخزين  التجفيف  مثل  احل�صاد 
اأهم مراحل الإنتاج حيث ميكن اأن ي�صبح 
الغذاء عر�صة لإنتاج ال�صموم الفطرية اإذا 
كانت ظروف التخزين ل تخ�صع للرقابة 
ال�صارمة، فقد توؤدى عادة وجود فطريات 
ال�صرجل�س، والفيوزارمي، والبني�صليوم، 
اإل��ى تلوث  وما تنتجه من �صموم فطرية 
الأطعمة اأثناء التخزين والتداول عندما 
احلبوب  وف���رز  منا�صبة،  ال��ظ��روف  ت��ك��ون 
اأ�صباغ  مثل  الوا�صحة  وامل�صابة  التالفة، 
واأ�صكال غريبة واحلجم، موؤكدة باأن هذه 
تخفي�س  اإل���ى  ت���وؤدى  اأن  ميكن  اخل��ط��وة 
الأف��الت��وك�����ص��ني،  م�صتويات  يف   ٪80-40
وك�����ذل�����ك ع�����ن ط����ري����ق م����ن����ع ال���ن�������س���اط 
ال��ب��ي��ول��وج��ي ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اجل�����ودة يف 
اأقل  اإل��ى  التجفيف  طريق  عن  التخزين 

من 10٪ رطوبة«.

النشار: السموم الفطرية خطر يهدد 
صحة اإلنسان

نادي الحاسب يروج
للشراء عبر النت

عدنان األلمعي 

اأقام نادي احلا�صب الآيل لقاءه امل�صائي ال�صابع  يف ديوانية عمادة �صوؤون الطالب 
بال�صالة الريا�صية، كما اأقام دورة متخ�ص�صة يف ال�صراء عن طريق املواقع النرتنت 
اإلى  التنوية  مع  اتخاذها  ال�صروري  واخلطوات  والدفع  ال�صحن  واآلية  الأجنبية 

ايجابياتها وال�صلبيات. ومت خالل الدورة تطبيق عملي لل�صراء. 
عدنان األلمعي 

اف��ت��ت��ح م�����ص��اع��د امل��ن�����ص��ق ال���ع���ام ل��ل��رام��ج 
ال�صهري معر�س  �صالح  الدكتور  امل�صرتكة 
اأق��ام��ه  ال���ذي  الأول  الطالبية  الإب���داع���ات 
ن���ادي ال���رام���ج امل�����ص��رتك��ة ب��امل��ح��ال��ة و�صط 
التدري�س  هيئة  اأع�����ص��اء  م��ن  ع��دد  ح�صور 

واملوظفني والطالب.
وا�صتمل املعر�س على كثري من اأعمال 
والر�صم  العربي  يف اخلط  الفنية  الطالب 
الت�صكيلي والت�صوير ال�صوئي الفوتوغرايف 
طالب  كل  وحت��دث  الت�صكيلي.  والت�صوير 
م�����ص��ارك ب��امل��ع��ر���س ع���ن اإب���داع���ات���ه وعمله 

الفني اأمام الزوار.
ك��م��ا مت ع��ر���س اإب���داع���ات ال��ط��الب يف 
والت�صاميم  ال��وث��ائ��ق��ي��ة  الأف�����الم  ���ص��ن��اع��ة 
والفنون الب�صرية والنفوجرافيك. واأثنى 
الدكتور �صالح ال�صهري وجميع الزوار على 
ج��ودة  واحرتافيتهم يف  ال��ط��الب  اإب��داع��ات 

الأعمال املقدمة يف املعر�س. 

المحالة تستضيف معرض اإلبداعات الطالبية األول
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كلية اإلدارة تقيم ملتقى
»كليتي عطاء يتجدد«

ساره القحطاني
باجلامعة،  امل��ن��زيل  والقت�صاد  الدارة  بكلية  واجل���ودة  التطوير  وح��دة  اأق��ام��ت 
امللتقى الأول للخريجات للعام اجلامعي 1436-1437 حتت �صعار »كليتي عطاء 

يتجدد وحلم يتحقق«، وذلك باملركز اجلامعي بال�صامر.
القت�صاد  بق�صم  الكلية  خريجات  متابعة  يف  رغبة  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
املنزيل وم�صاعدتهن يف احل�صول على وظائف تنا�صب موؤهالتهن العلمية،  حيث 
تعتر اخلريجات مبثابة �صفريات للجامعة يف اأماكن عملهن، ومت التوا�صل مع 
وبع�س  احلكومية،  واخلا�صة  التوظيف  جهات  وبع�س  اخلريجات  الطالبات 

جهات التدريب.
وح�صر امللتقى 40 طالبة من اخلريجات و 60 طالبة من طالبات امل�صتوى 

الثامن املتوقع تخرجهن هذا العام.
ا�صتثمار  ع��ن  حما�صرة  اإل��ق��اء  منها  الفقرات  م��ن  ع��دد  الرنامج  وتخلل 
امل��وه��ب��ة والب����داع  م��رك��ز  وك��ي��ل��ة  الأح���م���ري  ت��رك��ي��ة  الدكتورة   امل��وه��ب��ة قدمتها 
�صوق  يف  تفيدهن  للطالبات  وحم��ا���ص��رات  دورات  ع��دة  اأقيمت  كما  باجلامعة، 
اإلى  عر�س ر�صالة من م�صوؤول اخلدمة املدنية بكيفية ت�صجيل  اإ�صافة  العمل، 

اخلريجات على برنامج جدارة.
عرو�س  لتقدمي  ال�صروات  معهد  م�صرفة  التدريب  جهات  من  ح�صر  كما 
خا�صة باحلا�صب الآيل وال�صكرتارية للطالبات خريجات الكلية، بالإ�صافة اإلى 
ح�صور من�صقة معهد احلياة للغات ومدربتني من مدربات املعهد الريطانيات 
يف  وم�صرفة  اخلريجات،  للطالبات  الإجنليزية  باللغة  خا�صة  عرو�س  لتقدمي 
نادي اجلمانة لتقدمي عرو�س ودورات خا�صة للطالبات اخلريجات، بالإ�صافة 
اإلى ح�صور م�صوؤولة من مركز طاقات لتقدمي عرو�س لطالبات الكلية، وعر�س 
بع�س الوظائف املنا�صبة لهن، وقد مت كتابة عقود �صراكة جمتمعية للكلية مع 

عدة موؤ�ص�صات اأثناء امللتقى.

حملة لتجميع الكتب الدراسية
وإعادة استعمالها 

منى حمد
الأك��ادمي��ي  باملجمع  الإجنليزية  اللغة  بق�صم  التطوعي  العمل  طالبات  اأط��ل��ق 
الكتب  جتميع  منها  الهدف  اجلامعي«  الكتاب  »وق��ف  بعنوان  مبحايل،  حملة 

الدرا�صية واإعادة ا�صتعمالها من قبل طالبات اأخريات.
واخرتن للحملة �صعار »اأوجه اخلري متوفرة بني اأيدينا باأب�صط ما منلك.. 
اأج��ل  م��ن  وق��ف  ال��ق��دمي��ة  اجلامعية  كتبك  جلعل  ن�صاعدك  ا�صتغاللها  علينا 
ال�صتفادة منها واإعادتها بعد نهاية العام الدرا�صي عن طريق ترعك بها ولك 
اإيجابيا جيدا و�صط جميع طالبات  الفكرة �صدي  �صاء اهلل«. ولق��ت  اإن  الأج��ر 
وت�صليمها لدي ع�صوات  �صارعن يف جمع كتبهن  الإجنليزية، حيث  اللغة  ق�صم 

العمل التطوعي بالق�صم.

دورة عن قيادة فرق العمل
شريفة مسلط

بعنوان  باأبها،  للبنات  الآداب  بكلية  دورة تدريبية  الطالب  �صوؤون  اأقامت عمادة 
بح�صور  ال��دورة  وحظيت  الأح��م��ري.  منى  املدربة  قدمتها  العمل«  فرق  »قيادة 

م�صرف وتفاعل من قبل احلا�صرات.

اإلنجليزية يتفاعل
مع اليوم العالمي للتوحد

شريفة مسلط
تفاعل ق�صم اللغة الإجنليزية بكلية الآداب للبنات باأبها مع اليوم العاملي للتوحد 
ا�صت�صافة  �صهد  لنفهمهم«  »معا  �صعار  حتت  توعوي  برنامج  اإقامة  خالل  من 
النمو  ا�صطرابات  مركز  من  �صيد  عال  الأ�صتاذة  والتخاطب  النطق  اأخ�صائية 
واأعرا�صها  التوحد  ا�صطرابات  عن  حما�صرة  األقت  والتي  بع�صري  وال�صلوك 

وطرق التعامل معها.
 وق��دم��ت ط��ال��ب��ات ن���ادي الأم���ل ب��رن��اجم��ا اح��ت��وى على ع��رو���س وكلمات 

واأنا�صيد عن الأطفال التوحديني ودور املجتمع جتاههم. 
اللغة  بق�صم  امل��ج��ت��م��ع  وخ��دم��ة  الأن�����ص��ط��ة  من�صقة  ���ص��ددت  كلمتها  ويف 
الإجن��ل��ي��زي��ة الأ���ص��ت��اذة اأم���ة احلفيظ ع��ل��وي على ر���ص��ال��ة الأم���ل وال���ت���اآزر التي 
بعر�س  ال��رن��ام��ج  واخ��ت��ت��م  بالكلية.  امل��ق��ام��ة  الفعاليات  الأي����ام  ه��ذه  جت��دده��ا 
نالت  املنا�صبة حيث  بهذه  التوعوية  الإجنليزية  اللغة  ق�صم  م�صاركات طالبات 

ا�صتح�صان اجلميع.

 عدنان األلمعي 
 

باملحالة  امل�صرتكة  الرامج  ن��ادي  نظم 
زي��ارة �صمت ع��ددا من طالب الرامج 
امل�صرتكة، اإلى دار الرعاية الجتماعية 
للم�صنني باأبها لتعزيز اأجواء التوا�صل 

مع هذه الفئة.
مدير  ال��ف��وف��د  ا�صتقبال  يف  وك���ان 
اآل  ع���ب���داهلل  ب���ن  خ���ال���د  ال���رع���اي���ة  دار 
ه��داف وع��دد م��ن امل��وظ��ف��ني؛ وق��دم اآل 
الرعاية  دار  ع��ن  �صامال  و�صفا  ه��داف 
به  ت��ق��وم  وم��ا  واأق�����ص��ام��ه��ا،  الجتماعية 
بعدها  للم�صنني.  وخدمات  برامج  من 
جت����ول ال���ط���الب ح����ول اأق�������ص���ام ال����دار 
برفقة الأخ�صائيني وامل�صرفني والتقوا 
كما  معهم،  احلديث  وتبادلوا  بامل�صنني 
وق�ص�صا  �صعرية  ق�صائد  لهم  ق��دم��وا 

�صعبية، اإ�صافة اإلى هدايا.

البرامج المشتركة تزور دار المسنين بأبها

اأن�صاأ املبتعث لدرا�صة الدكتوراه يف الوليات 
املتحدة الأمريكية عادل اإبراهيم قحم�س، 
يف  حمكمة  �صعودية  اإلكرتونية  جملة  اأول 
لن�صر  التعليم  تكنولوجيا  اأب��ح��اث  جم��ال 
الأب����ح����اث امل��ح��ك��م��ة اإل���ك���رتون���ي���اً ب��ال��غ��ت��ني 

العربية والإجنليزية.
وت�صم هيئة التحرير وجلنة التحكيم 
املتخ�ص�صني  اجلامعات  اأ�صتاذة  من  ع��ددا 
يف جم���ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ع��ل��ي��م. وح���ددت 
املجلة �سروط واأحكام الن�سر اخلا�سة بها، 
بالإ�صافة لإن�صاء موقع وح�صاب ر�صمي لها 

يف برنامج التوا�صل الجتماعي تويرت.
ابتعثه  ق��ح��م�����س  ال��ط��ال��ب  اأن  ي��ذك��ر 
كلية الرتبية باجلامعة ومت تد�صني موقع 
�صهدت   مايو 201٥، حيث  ر�صميا يف  املجلة 
ال��ت��ي مت  الأب���ح���اث  اإ����ص���دار م��ن  اأول  ن�صر 
ت�صتقبل  فيما   ،201٥ نوفمر  يف  حتكيمها 

خالل الفرتة احلالية الأبحاث.

موقع المجلة
 https://www.sjetra.org

@sjetr :على تويرت

مبتعث من الجامعة ينشئ مجلة إلكترونية محكمة
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حوار

د.إيمان العسيري

الدرا�صي،  امل��ع��دل  انخفا�س  مينع  مل 
بكلية  وال�صيانة  اخل��دم��ات  م�صرفة 
من  م�صتور،  اآل  �صعيد  اأم��ل  الرتبية، 
ال��ت��م��ي��ز يف ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة ال��ت��ط��وع يف 
املنطقة، بل اأ�ص�صت فريقا يحمل ا�صم 
ع�صويته  يف  وي�����ص��م  اأم�����ل«،  »ب�����ص��م��ة 

عددا من زميالتها املولعات باملجال.
»اآفاق« �صاألت اآل م�صتور عن اأكر 
العمل  ي�����ص��ود  »اأن  فتمنت  اأم��ن��ي��ات��ه��ا، 
منطقتي  يف  م��ك��ان،  ك��ل  يف  التطوعي 

ويف كل اأنحاء اململكة«.
ا�صتكمال  اإلى  تطلعها  ومل تخف 
قلقها  اأب���دت  لكنها  العليا  ال��درا���ص��ات 
اأن  متمنية  املنخف�س،  معدلها  اإزاء 
ت��ت��ي��ح اجل��ام��ع��ة ل��ه��ا ف��ر���ص��ة حتقيق 

تطلعها العلمي. 
 

ما دافع اهتمامك
بالعمل التطوعي؟

براحة  واأ�صعر  التطوعي  العمل  اأع�صق 
وط��م��اأن��ي��ن��ة ح��ني اأ����ص���ارك ف��ي��ه، واأرج����و 
اأك���ون ق��دوة ل��الأخ��ري��ات يف اجلامعة  اأن 
اأن  اإن�صان  كل  على  يجب  كما  واملجتمع، 
ي�صاأل نف�صه: هل �صبق اأن �صاركت يف عمل 
تطوعي؟ فاإذا كانت الإجابة »ل«، فيجب 
مب�صاركة  للتفكري  ال��ي��وم  م��ن  ي��ب��داأ  اأن 

حقيقية يف عمل تطوعي ما.

حدثينا عن فكرة
»ب�صمة اأمل«؟

ن�����ص��اأت ل��دي ال��ف��ك��رة منذ زم���ن، حيث 
وخارجها  الكلية  داخ���ل  اأ���ص��ارك  اإن��ن��ي 
ب��الأن�����ص��ط��ة وال����رام����ج واحل���ف���الت؛ 
تطوعيا  ف��ري��ق��ا  اأك������ّون  اأن  ف��اأح��ب��ب��ت 
اإذ  اأخواتي؛  لتنمية مهاراتي ومهارات 
وهلل  ومت��ي��زه��ا،  مواهبها  منا  لكل  اإن 

احلمد، ولإ�صغال وقت الفراغ.
 ع��ر���ص��ت ال��ف��ك��رة ع��ل��ى اأ���ص��رت��ي 
ف���رح���ب���وا ب���ذل���ك ودع�����م�����وين م���ادي���اً 
وم���ع���ن���وي���اً، و�����ص����ارك م��ع��ي ع����دد من 
ال���ط���ال���ب���ات ب���رغ���ب���ت���ه���ن، ف��ان��ط��ل��ق��ت 
منها:  ب��رام��ج  على  م�صتملة  امل��ب��ادرة 
ه���ل اأن�����ت م���ن ال���را����ص���ي���ات، وب���راع���م 
العربية  اللغة  تعليم  ودورة  الرو�صة، 
ل��غ��ري ال��ن��اط��ق��ني ب��ه��ا حت���ت ���ص��ع��ار) 
العربية للجميع ( بامل�صاركة مع ق�صم 
اإ�صافة  الآداب،  بكلية  العربية  اللغة 
ب��رن��ام��ج ع��ا���ص��ف��ة احل��زم  اإل���ى تفعيل 
وذلك  اآن��ذاك،  والرتبية  الآداب  بكلية 
مب�صاركة نادي امل�صرح والنادي الثقايف 

بالكلية.
ال��رام��ج خارج  اإل��ى  اأم��ا بالن�صبة 

الكلية، فكان منها ما يلي:
�صعبي  اإف���ط���ار  ت��ق��دمي وج��ب��ة   •
احل��دود  على  املرابطني  للجنود 
مبنطقة جازان )لواء امللك عبد 

اهلل ال� 18(.
للطفل  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  تفعيل   •
ب��ح�����ص��ور جم��م��وع��ة م��ن اأط��ف��ال 
دار اآباء لالأيتام، وذلك مب�صاركة 

اإدارة النادي وطالبات الدورات.
• دورة اخلياطة.

• دورة التجميل.
• دورة اللغة الإجنليزية.

• دورة احلا�صب الآيل.
• دورة حفظ القراآن الكرمي.

• دورة الريا�صة.
املنطقة  ق��ائ��د  وب��ح�����ص��ور ح���رم   
»هدفنا  برنامج  تفعيل  مت  اجلنوبية، 
اإدارة  مع  بالتعاون  جمتمعنا«،  اإ�صعاد 
بطب  الجتماعية  واخل��دم��ة  ال��ن��ادي 

الأ�صرة واملجتمع.
الرامج  م��ن  ع��دد  اأي�صا  وه��ن��اك 
م��ث��ل: اإف���ط���ار ���ص��ائ��م، ك�����ص��وة ال��ع��ي��د، 
ت����ك����رمي اأب�����ن�����اء ال���������ص����ه����داء، ت���ق���دمي 
امل��ع��ون��ات ل��الأ���ص��ر امل��ح��ت��اج��ة، ت��ق��دمي 
وج����ب����ات اإف�����ط�����ار ���ص��ع��ب��ي ل���ع���دد م��ن 
اجل����ن����ود امل����راب����ط����ني، وذل�������ك ب��ع��دة 
تفعيل  وال�صكر،  احلمد  وهلل  اأم��اك��ن، 
للعام  الرتبية  بكلية  اجلنادرية  حفل 
احل�����ايل، واأي�������ص���اً ت��ف��ع��ي��ل اجل��ن��ادري��ة 

باملتو�صطة الأولى باأحد رفيدة.

وما ال�صر  يف اختيار
ا�صم »ب�صمة اأمل«؟

ي��ك��ون  اأن  ال���ب���داي���ة رغ��ب��ت��ي يف  ك��ان��ت 
امل�������ص���م���ى »ب�������ص���م���ة« ول���ك���ن اأخ����وات����ي 
ا�صم  اإ���ص��اف��ة  مني  طلنب  و�صديقاتي 
»اأمل« دللة على اأين �صاحبة الفكرة، 
ه��ذا م��ن ن��اح��ي��ة، وم��ن ناحية اأخ��رى 
»اأم��ل« تعك�س تفاوؤل واأمال  فاإن كلمة 

بالأعمال التي نقوم بها.

ما روؤية فريق الربنامج؟
اإن احلياة بكل ما فيها، تدفعنا لن�صمو 
وطننا  اأبناء  باأحالم  ونرتقي  بالآمال 
لت�صبح حقيقة نا�صعة، وحتنو اأيدينا 
معها  لي�صري  م��ك��ان  ك��ل  يف  لأح��ب��ت��ن��ا 
اأن  روؤيتنا يف كل مكان  الأم��ل، وتبقى 

نرتك ب�صمة اأمل.

اأطلعينا على اأ�صماء
اأع�صاء الفريق؟

فاطمة  وزميلتي  اأنا  بقيادتي  الفريق 
م�������ص���ع���ود ال����ق����ح����ط����اين، وي�������ص���م يف 
م�صتور  اآل  ���ص��ع��ي��د  رزان  ع�����ص��وي��ت��ه: 
م�صتور  اآل  �صعيد  ري��ن��اد  القحطاين، 
الأحمري،  عو�س  اأ�صماء  القحطاين، 
ان��ت�����ص��ار الأح����م����ري، ���ص��ذى ���ص��ف��ر اآل 
منرية  ال�صهراين،  �صارع  غدي  غنوم، 
القحطاين،  يا�صر  ليلى  عون احلنية، 

وعائ�صة �صعد ال�صهراين.

هل من مهام ر�صمية
توليتها يف اجلامعة؟

ع��م��ل��ت م�������ص���اع���دة ل���ل���م���دي���رة ب��ق�����ص��م 
اخل���دم���ات وال�����ص��ي��ان��ة، ث���م م�����ص��رف��ة 
فرئي�صة  وال�صيانة،  اخلدمات  ب��اإدارة 
ل���ل���خ���دم���ات وال�������ص���ي���ان���ة وال���ن���ظ���اف���ة 
وامل�����ص��اري��ع يف ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����ص��ائ��ي، ثم 
التعليم  يف  الطالبي  للن�ساط  رئي�سة 
التعليم  لوكيلة  ف�صكرترية  امل�صائي، 
اخلدمات  بق�صم  م�صرفة  ثم  امل�صائي، 
وال�صيانة بكلية الآداب �صابقا، واأعمل 
وال�صيانة  باخلدمات  م�صرفة  حاليا 

بكلية الرتبية.

أمل آل مستور: أمنيتي
أن يسود التطوع وشعاري »بصمة«

وهل تلقيت دورات تطويرية؟ 
تنمية  منها:  تدريبية  دورات  تلقيت 
وبداخلنا  والقيادة،  الإداري���ة،  املهارات 

اإبداع.
ون�����ل�����ت ������ص�����ه�����ادة ����ص���ك���ر م���ق���اب���ل 
اإف���ط���ار �صائم  م�����ص��روع  م�����ص��ارك��ت��ي يف 
واأخ���رى  الآداب،  بكلية  ع��ا���ص��ورا  ل��ي��وم 
الآداب  بكلية  متميزة  موظفة  ب�صفتي 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م امل�������وازي، وث��ال��ث��ة م��ق��اب��ل 
م�����ص��ارك��ت��ي يف ت��ن��ظ��ي��م ح��ف��ل ت��خ��ري��ج 
اجلامعة،  طالبات  م��ن   16 ال���  الدفعة 
اللجان  ورابعة نظري م�صاركتي �صمن 
الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  ل��رن��ام��ج  ال��ع��ام��ل��ة 
اأخ��رى  ب��رام��ج  امل��ب��دع��ني(، ويف  )�صباق 

منها: »احمي نف�صك بنف�صك« للتوعية 
ب�����ص��رط��ان ال���ث���دي م���ن وك���ال���ة ع��م��ادة 
�صوؤون الطالبات، وعدة برامج لفريق« 

ب�صمة اأمل« التطوعي.
اأم�����ا م���ن خ�����ارج اجل���ام���ع���ة، فقد 
منطقة  اأم��ري  من  �صكر  �صهادة  تلقيت 
ع�����ص��ري، الأم������ري ف��ي�����ص��ل ب���ن خ���ال���د ، 
مهرجان  يف   فريقي  �صمن  مل�صاركتي 

اأبها للت�صوق يف عامه ال� 17.

اأمنيتك؟
ب���اأن ي�صود العمل  اأم��ن��ي��ة ع��ام��ة  ه��ن��اك 
التطوعي يف كل مكان، يف منطقتي ويف 

كل اأنحاء اململكة.

اأك��م��ل  اأن  ف��ه��ي  اأم�����ا اخل���ا����ص���ة 
التي  ال�صعوبات  رغم  العليا  درا�صتي 
اأن  واأمتنى  معديل،  ب�صبب  اأواجهها 
لتحقيق  فر�صة  اجل��ام��ع��ة  يل  تتيح 
هناك  تكون  اأن  اأمتنى  كما  اأمنيتي. 
جهة م�صوؤولة تدعم الفريق وت�صانده 

حتى ن�صل للم�صتوى املطلوب.

بطاقة �صكر.. ملن تقدمينها؟
للفريق،  للداعمني  اجلزيل  ال�صكر 
ب��ن عبداهلل  �صعيد  الأ���ص��ت��اذ  وال���دي 
�صعد  ن�����ورة  ووال����دت����ي  م�����ص��ت��ور،  اآل 
عبدالرحمن اآل ناجي، وجميع اأفراد 
اأ���ص��رت��ي ح��ف��ظ��ه��م اهلل ج��م��ي��ع��ا، ول 

مو�صول  ال�صكر  وج��وده��م.  حرمني 
اأي�صا لأع�صاء الفريق ولعميدة كلية 
ح�صن،  اآل  خرييه  ال��دك��ت��ورة  الآداب 
بكلية  وال�صيانة  اخل��دم��ات  ومل��دي��رة 
واأي�صا  درع،  عزيزه  الأ�صتاذة  الآداب 
لعميدة كلية الرتبية الدكتوره لبنى 
ال��دك��ت��ورة  الكلية  ووك��ي��ل��ة  العجمي 

عبري حمفوظ.
و�صكر خا�س لغاليتي الدكتورة 
ح�������ص���ة ال����ع����ام����ر ع���ل���ى اف���ت���ت���اح���ه���ا 
ال����رن����ام����ج ودع���م���ه���ا يل م��ع��ن��وي��ا، 
كل  اأ�صكر  العامل  لغات  بكل  واأخ���ريا 
برامج  تفعيل  يف  واأ�صهم  �صارك  من 

فريقي.

بطاقة
• ال�صم: اأمل �صعيد عبد اهلل

اآل م�صتور القحطاين
• املوؤهل: بكالوريو�س لغة عربية

من كلية الآداب والعلوم ب�صراة عبيدة 
التابعة للجامعة.

• العمل احلايل: م�صرفة باخلدمات 
وال�صيانة بكلية الرتبية.
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أندية

الحياني: ثقافات 18دولة تثري نادي المنح 
عدنان األلمعي

بنّي رئي�س نادي الإ�صكان واملنح، الطالب 
ثراءه  ي�صتمد  النادي  اأن  احلياين،  خالد 
الراجمي من التنوع الثقايف، موؤكدا اأنه 
و  اململكة  اأك��ر من 136 طالبا من  ي�صم 
17 دولة اأخرى، م�صريا اإلى اأن ناديه وّفر 
من  ال�صكن  طالب  اإليه  يحتاج  ما  جميع 
ذلك  اأن  مبينا  وتقنية،  ترفيهيه  و�صائل 
اأوق���ات  اأن يق�صي مت��ام��ا على  ���ص��اأن��ه  م��ن 

الفراغ لديهم.

حدثنا عن نادي الإ�صكان واملنح؟
�صوؤون  بعمادة  املركزية  الأن��دي��ة  اأح��د  هو 
االإ�سكان  بن�ساط  خمت�ص  وه��و  الطالب، 
اجل��ام��ع��ي وط����الب امل��ن��ح ال��درا���ص��ي��ة من 
خ����ارج امل��م��ل��ك��ة. وي��خ��دم 136 ط��ال��ب��ا من 

لالأبطال« التي من خاللها يوجه طالب 
واعتزاز   �صكر  ر�صائل  وداعموهم  ال��ن��ادي 
على  البا�صلني  جلنودنا  �صادقة  ودع��وات 

احلدود.  

هل يتفاعل جميع طالب
ال�صكن مع اأن�صطتكم؟

نعم، وب�صكل فعال جدا، ويق�صون اأوقاتهم 
يف ب��رام��ج ال���ن���ادي امل��ت��ن��وع��ة ومي��ار���ص��ون 
به  موفر  وال�صكن  اإط��اره��ا.  يف  مواهبهم 
ج��م��ي��ع امل���راف���ق ال��ت��ي ل ُت�����ص��ع��ر ال��ط��ال��ب 
ب��وق��ت ف����راغ، ح��ي��ث ي��وج��د ق��اع��ة التعلم 
ريا�صية  وم��الع��ب  واملكتبة  الإل��ك��رتوين 
التي  الرتفيهية  وال�صالة  التلفاز  وقاعة 
حت��ت��وي ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأل����ع����اب امل�����ص��ّل��ي��ة، 
والهوكي  والبلياردو  الطاولة  تن�س  مثل 
والفرفريا وبالي�صتي�صن واأجهزة اللياقة، 

يف ال�صكن اجلامعي يوم العيد ول يتمكن 
من ال�صفر اإلى بالده.

وما اأوجه التميز
يف براجمكم ب�صكل عام؟

قدم النادي العديد من الأفكار والأن�صطة 
اجل�����دي�����دة ال���ت���ي ت���ق���ام ل���ل���م���رة الأول������ى 
يف اجل���ام���ع���ة، م���ث���ل: »م�����ص��اب��ق��ة اجل�����ص��ر 
اخل�������ص���ب���ي«،  و »ت���ي���دك�������س«، و »ر���ص��ال��ت��ي 
و  داوود«،  اآل  »م���زام���ري  و  ل���الأب���ط���ال«، 
�صورة  »اأف�صل  و  ال��ق��راآن«،  جتويد  »دورة 
ان�����ص��ت��غ��رام��ي��ة«، و »الإف����ط����ار وال�����ص��ح��ور 
امل���ج���اين« ل���ط���الب ال���ن���ادي ط�����وال �صهر 

رم�صان.
ا�صتطاع  ال��ذي  الوحيد  ه��و  ون��ادي��ن��ا 
اإق���ام���ة ج��م��ي��ع ال����دوري����ات ال��ري��ا���ص��ي��ة يف 
على  ذل��ك  انعك�س  وق��د  الأل���ع���اب،  جميع 
ط�����الب ال�������ص���ك���ن ال����ذي����ن ح���ق���ق���وا، وهلل 
احلمد، ميداليات م�صابقات األعاب القوى 
الطاولة  وتن�س  والتايكوندو  وال�صباحة 
واجل����ودو، وم��ث��ل��وا اجل��ام��ع��ة يف ع��دد من 

املحافل. 
  

كلمة اأخرية؟
املوجه  خطابه  على  التعليم  وزي��ر  اأ�صكر 
باأن�صطة  الهتمام  بخ�صو�س  للجامعات 
معايل  اأ�صكر  كما  املنح،  وط��الب  الإ�صكان 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى ج���ه���وده ال���ب���ارزة 
يف ه�����ذا ال�������ص���دد، وال�������ص���ك���ر مم���ت���د اإل����ى 
���ص��ع��ادة عميد ���ص��وؤون ال��ط��الب ال��دك��ت��ور 
جميع  للنادي  ق��دم  ال��ذي  الهبا�س  مريع 
امل��ال��ي��ة والإداري��������ة ليحقق  ال��ت�����ص��ه��ي��الت 

الأهداف املر�صومة له.
ول اأغفل عن �صعادة مدير الإ�صكان، 
و  دع��م��ه  اأ���ص��ك��ره على  ب��ل  على طحيطح، 
ت�صجيعه املتوا�صل لطالب النادي وطلبة 

الإ�صكان ب�صكل عام.

جانب  اإل��ى  الإ�صكان،  يف  �صعوديون  بينهم 
ط��الب 17 دول��ة ه��ي: )الأردن، و �صوريا، 
و ك���ن���دا، وم�����ص��ر، وال���ي���م���ن، وب��اك�����ص��ت��ان، 
واأفغان�صتان،  وفل�صطني،  وب��ن��غ��الدي�����س، 
واأريرتيا، ونيجرييا، واإثيوبيا، وجيبوتي، 
واجل������زائ������ر، وم���وري���ت���ان���ي���ا، وال���ك���وي���ت، 
وال�صومال(، ول �صك يف اأن التنوع الثقايف 
القائمني  اإن  اإذ  ال���ن���ادي؛  ب��رام��ج  ي���ري 
باأغلب الأن�صطة هم من طالب املنح، ويف 
من  النادي  روؤ�صاء  كان  املا�صية  ال�صنوات 

هوؤلء الطلبة الدوليني. 

وماذا عن اأبرز
اأن�صطة  العام احلايل؟

اأن�صطة متنوعة  النادي  يف كل عام، يقيم 
واأف������ك������ارا م����ت����ج����ددة، وج����دي����د ال��ف�����ص��ل 
ال��درا���ص��ي احل����ايل، ه��و ح��م��ل��ة »ر���ص��ال��ت��ي 

املخ�ص�صة  الأن�صطة  اإل��ى  بالإ�صافة  ه��ذا 
لأي��ام الإج��ازات للطالب. وتلك تت�صمن 
حفالت �صمر اأو رحالت ترفيهيه باإحدى 

ال�صرتاحات.

وهل تكفي ميزانية النادي لإقامة 
كل هذه الفعاليات؟

اإن زيادة امليزانية تنعك�س اإيجابا على عدد 
الطالب  تفاعل  وم���دى  ال��ن��ادي  اأن�صطة 

وتبّني الأفكار الإبداعية. 

هل هناك برامج معينة
لطالب املنح؟

عام،  كل  اليمنيني  للطالب  ملتقى  يقام 
املنح  لطالب  خم�ص�صة  رح��الت  وه��ن��اك 
ف���ق���ط، م��ث��ل رح���ل���ة ����ص���وق ع���ك���اظ وح��ف��ل 
يتبقى  م��ن  ك��ل  ي�صتهدف  ال���ذي  امل��ع��اي��دة 

الرؤية
ي�صعى نادي الإ�صكان واملنح

 اإلى خلق بيئ مالئمة للطالب، 
ت�صهم يف تعميق روح التعاون 

والتاآخي فيما بينهم لي�صهموا 
بفاعلية يف خدمة دينهم 

ووطنهم وهدفهم التعليمي 
الذي جاءوا من اأجله.

الرسالة
حتقيق التكامل والتوازان
يف �صخ�صية الطالب بني 

درا�صته وحياته الطبيعية 
ومالم�صة همومه وم�صاعدته 
يف التغلب على امل�صكالت التي 
تواجهه من خالل ما يقوم به 
النادي من ربط بني الطالب 

وعمادة �صوؤون الطالب.  

األهداف
الوقت  من  • ال�صتفادة 

وا�صتثمارها فيما يعود على 
الطالب بالنفع والفائدة.  

• اكت�صاف املواهب واملهارات 
الطالبية والعمل على تنميتها.

بني  اإيجابية  عالقات  • بناء 
الطالب والتدرب على العمل. 

الطالب  مدارك  • تو�صعة 
يف مدى وا�صع من جمال 

تخ�ص�صه. 
الطالب  بني  ال�صلة  • تعميق 

وجامعته.

عن
النادي

رئي�س النادي:
خالد احلياين 

اللجنة الثقافية:
يو�صف خطاب 

اللجنة الجتماعية:
معدي العلي 

اللجنة الريا�صية:
اإبراهيم دوامية 

اللجنة الإعالمية:
اأن�س �صالم

رؤساء
اللجان
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مواهب

خالد العمري 

ال��ر���ص��م ه���واي���ة لزم����ت ال��ط��ال��ب بق�صم 
ال��ه��ن��د���ص��ة ال��ك��ي��م��ائ��ي��ة، ع��ب��دال��رح��م��ن اآل 
وت�صجيع من  وبرعاية  �صغره،  منذ  ذيبة 

عائلته.
ويف حديث اإلى »اآفاق« قال اآل ذيبة: 
»والدتي هي من كانت تنمي هذه املوهبة 
امل��رح��ل��ة  ويف  يل،  الأول  ال����داع����م  وه����ي 
كانت  ع���ام 2001،  الب��ت��دائ��ي��ة، وحت��دي��دا 
لوحاتي تعلق يف ممرات املدر�صة وبع�صها 
اإل��ى يومنا ه��ذا، وكانت متثل يل  موجود 
اأراه��ا، مما جعلني  الكبري عندما  ال�صيء 
اأطور تلك املوهبة، واأحلم بتغطية جدران 

املدر�صة بر�صماتي«.
يف  معلميه  ع��ن  ذي��ب��ة  اآل  يغفل  ومل 
من  وبخا�صة  البتدائي،  التعليم  مرحلة 
م�صتح�صرا  موهبته،  تطوير  يف  اأ�صهموا 
اأ�����ص����م����اًء يف م���ق���دم���ت���ه���ا م��ع��ل��م��ه خ��ال��د 
ال�صهري، وو�صفه بالداعم وامل�صجع الذي 
الفنية  ت��ل��م��ي��ذه  اأع���م���ال  ي�صتعر�س  ك���ان 

آل ذيبة:
موهبتي الرسم 
وتخصصي الهندسة
..والتوفيق صعب

ح�صب  تطويرها،  يف  وي�صهم  والت�صكيلية 
قول اآل ذيبة.

واأ������ص�����اف: »ان���ت���ق���ل���ت اإل������ى امل��رح��ل��ة 
الرتبية  م���ادة  ودر���ص��ت   ،2006 املتو�صطة 
املنطقة،  ف��ن��اين  ك��ب��ار  اأي���دي  على  الفنية 
ومنهم الأ�صتاذ علي نا�صر؛ فكنت اأ�صتمتع 
ب���اأع���م���ال���ه ال���ت���ي ك���ان���ت ت���زي���ن م��در���ص��ت��ي 
الأ�صا�صيات  وبع�س  الكثري،  منه  وتعلمت 
املهمة يف جمال فن الت�صوير الت�صكيلي«. 
وتابع: »يف املرحلة الثانوية، افتقدت 
مادة الرتبية الفنية، وانقطعت عن الر�صم 
فكانت  والدرا�صة؛  الظروف  بع�س  ب�صبب 
ر�صوماتي فقط حم�صورة يف الكاريكاتري، 
لكن يف املرحلة اجلامعية ا�صتطعت العودة 
ال��ذي  ال��وح��ي��د  متنف�صي  وك��ان��ت  وب���ق���وة، 

يجعل اخليال حقيقة وم�صاهدا«.
ال��ر���ص��م، ح��اول  وت��ق��دي��را ملوهبته يف 
اأن يربطها بتخ�ص�صه »الهند�صة  اآل ذيبة 
الهند�صي،  ال��ر���ص��م  ف��در���س  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة« 
وقال: »كان هذا املقرر جمرد مادة اأختر 
على  ���ص��ري  وم���دى  موهبتي  دق���ة  فيها 

حت��م��ل ال�����ص��اع��ات ال��ط��وي��ل��ة ع��ل��ى بع�س 
ال���ر����ص���وم���ات ال��ه��ن��د���ص��ي��ة وف����ك رم���وزه���ا 
امل��ع��ق��دة؛ فكانت جت��رب��ة رائ��ع��ة؛ وم��ن ثم 
ال��ت��ح��ق��ت ب���ن���ادي اخل����ط ال��ع��رب��ي وال��ف��ن 
ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي يف اجل��ام��ع��ة، وح��ال��ي��ا اأ���ص��غ��ل 
م��ن�����ص��ب ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����س حت���ت اإ����ص���راف 

الدكتور �صيف الدين«.
واأكد اآل ذيبة اأنه يغتنم اأوقات فراغه 
املفتاحة،  ق��ري��ة  فنانني يف  اإل���ى  ب��ال��ذه��اب 
م��ث��ل: حم��م��د ���ص��راح��ي��ل��ي، وع���ب���داهلل اآل 
موهبة  تطوير  اأج��ل  من  وغريهم،  �صايع 
اأن��ه يرى نف�صه  اإل��ى  الر�صم لديه، م�صريا 

بني األوانها ولوحاتها البي�صاء.

دعم العائلة
واأ����ص���ار ط��ال��ب ال��ه��ن��د���ص��ة ال��ك��ي��م��ائ��ي��ة اأن 
لعائلته ن�صيب الأ�صد يف دعمه وت�صجيعه 
»والدتي  وتابع:  الآن،  وحتى  ال�صغر  من 
اللوحات،  بع�س  يف  اإلهامي  م�صدر  كانت 
ووال�������دي ك����ان داع���م���ي م����ادي����اً وم��ع��ن��وي��اً 

بح�صوره معي يف كل م�صاركاتي«.

للطالبات فقط 

نايف األحمري

اأوؤم����ن اأن ل��ك��ل ام����راأة ���ص��ع��ودي��ة ���ص��اب��ة ط��م��وح��ات ك��ث��رية وع��دي��دة يف جم��ال 
تخ�ص�صها اجلامعي، وهذا حق م�صروع لها كفله لها الدين والعقل الب�صري، 

وهذا يج�ّصد مقولة »املراأة ن�صف املجتمع«.
لها خطا  ر�صمت  اأن كل طالبة يف اجلامعة قد  ه��ذا  واأوؤك���د يف حديثي 
وطريقا ت�صل به اإلى ذروة حلمها �صواء اأكانت طبيبة اأم مدر�صة اأم مهند�صة اأم 
�صحافية متخ�ص�صة، وق�س على ذلك الكثري من الطموحات التي قد ت�صل 
اإرثا  اإلى الدرا�صة خارج الوطن للعودة من هناك، وهن يحملن  اأحيانا  بهن 

علميا ي�صهمن به يف خدمة الوطن والرتقاء به.
اأُدرك جليا اأن جمتمعنا ال يقبل اأن تكون املراأة عر�سة لالختالط مع 
اإن�صاين ما،  اأداء عمل  اأو  اإن��ق��اذ جريح  ك��ان ه��ذا يف �صبيل  ال��رج��ال حتى ول��و 
ولكن وعلى مر �صنوات طويلة من التجارب والعمل والبتعاث خارج حدود 
علمية  دروب��ا  ت�صيء  ولرمبا  ت�صيء من حولها  �صمعة  اأنهن  اأثبنت  الوطن، 
معقدة، و�صن�صتعر�س بع�س ما اأجنز هوؤلء ال�صابات من جناحات واخرتاعات 
بثقافة وطنهن  م��ازل��ن متم�صكات  ب��اأ���ص��ره، وه��ن  ال��ع��امل  اأب��ه��رت  واب��ت��ك��ارات 

وعاداته وتقاليده، دون اأن تغري فيهن الإجنازات حبهن اأو ولءهن له.
اأ�صهر ٥0  اأ�صبحت من  تاأتي يف املقدمة الدكتورة هويدا القثامي التي 
�صخ�صية على م�صتوى العامل ب�صبب تفوقها العلمي يف جمال الطب. والآن 
هي ال�صت�صارية الأولى يف ال�صرق الأو�صط والثانية على م�صتوى العامل يف 

تخ�ص�س جراحة القلب لالأطفال.
الثقايف  املجل�س  بجائزة  ف��ازت  التي  الدو�صري  هبة  الثاين  والنموذج 
الريطاين لإجنازاتها البحثية يف حماولة اإيجاد عالج لل�صرطان من خالل 

تقنية »النانو«.
ا�صمها مب��داد من ذهب  لكتابة  فتاة تطمح  لكل  النماذج ملهمة  وه��ذه 
يف تاريخ بلدها، والحتذاء والقتداء بالنموذجني الآنف ذكرهما هو مفتاح 

لكثري ممن ميتلكن عقول نرية وروؤية م�صتقبلية م�صرقة.
اأخ��ت��م ق��ائ��ال: مت�����ص��ّك��ن ب��اأح��الم��ك��ن وط��م��وح��ات��ك��ن وق��ات��ل��ن م��ن اأج��ل 
احل�صول عليها، واعلمن اأن لكل �صابة منكن هدفا وغاية وطموحا �صيتحقق 
يوماً؛ فاأننت يف بلد كفل لكم حرية يف العمل؛ فكّن �صنداً وزهوراً تفوح بعطر 

النجاح والفخر .

بوح طالب

الصعاب والتحديات
ال���وق���ت  اأن  ذي���ب���ة  اآل  ال���ط���ال���ب  وي������رى 
اأك��ر  ال��درا���ص��ة وامل��وه��ب��ة،  ب��ني  والتوفيق 
امل���ع���وق���ات ال���ت���ي ي��واج��ه��ه��ا يف م�����ص��ريت��ه 
»ت��ك��ون هناك  وق���ال:  وامل��ه��اري��ة،  العلمية 
اأوقات اأريد اأن اأر�صم ثم تعرت�صني بع�س 
اأ�صتطيع تاأجيلها، واأي�صا  الأمور التي ل 
تكون  الأ�صبوع  اأي��ام  الفراغ خالل  اأوق��ات 
امل��وه��ب��ة  ب��ني  التن�صيق  وي�����ص��ع��ب  ن�����ادرة، 
والدرا�صة، اإ�صافة اإلى عدم توافر دورات 
خم�����ص�����ص��ة ل��ت��ع��ل��ي��م وت���ط���وي���ر م��وه��ب��ة 

الر�صم«.

المشاركات
خل�����س اآل دي��ب��ة م�����ص��ارك��ات��ه يف الأ���ص��ط��ر 

الآتية:
مبنطقه  احل��ر  ال��ر���ص��م  م�صابقه   •

ع�صري عام 2003.
ب���ني م���دار����س منطقه  م�����ص��اب��ق��ه   •

ع�صري عام  200٥.
• ملتقى اأبها عام 2008.

بال�صودة  املفتوح  املر�صم  فعالية   •
.201٥

فعالية املر�صم املفتوح 2 بجامعه   •
امللك خالد 2016.

أهم األعمال 
الفنية،  اأعماله  اأه��م  عن  ���ص��وؤال  على  ردا 

اختار اآل ذيب ما يلي:
• فعالية »املر�صم املفتوح 1« بجامعه 

امللك خالد 2016.
• امل�����ص��ارك��ة يف امل���وؤمت���ر ال�����ص��ع��ودي 
ُعر�صت  زيتية  بلوحة  للبيئة  الأول 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ع�صري  اأم���ري  اأم����ام 
امل��ل��ك��ي الأم������ري ف��ي�����ص��ل ب���ن خ��ال��د 

.2016
امل�صرحي  امل��ه��رج��ان  امل�����ص��ارك��ة يف   •

الثاين )م�صرح الإبداع ( 2016.

األهداف المستقبلية
ذيبة:  اآل  ق��ال  امل�صتقبلية  اأه��داف��ه  وع��ن 
»الأه�����داف ك��ث��رية ل��ك��ن اأب���رزه���ا واأه��م��ه��ا 
ال���درا����ص���ة يف جم����ال ال���ف���ن ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي، 
والن�����ص��م��ام اإل���ى اأ���ص��ات��ذة ال��ف��ن يف قريه 
امل��ف��ت��اح��ة. ك��م��ا اأط��م��ح اإل���ى اأن ت��ك��ون يل 

ب�صمة تبقى اأحد معامل مدينتي اأبها«.

حافظوا على
نظافة جامعتكم
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رياضة

الشريعة تخطف كأس مدير الجامعة في األولمبياد الرياضي
الدين  واأ���ص��ول  ال�صريعة  كلية   فازت 
ب��ك��اأ���س م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، يف الأومل��ب��ي��اد 
عمادة  اأقامته  ال��ذي  الثاين  الريا�صي 

�صوؤون الطالب على مدى 30 يوما.
ورع���ى احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي الأ���ص��ت��اذ 
اأن  بعد  ال���داود،  عبدالرحمن  الدكتور 
ال��ق��دم يف  ل��ك��رة  ال�صريعة  ف��ري��ق  تغلب 
كلية  من  نظريه  على  النهائية  املباراة 
الهند�صة باأربعة اأهداف مقابل هدفني.

احل��ك��وم��ي��ة امل�����ص��ارك��ة، ���ص��اك��را مدير 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى دع��م��ه غ��ري امل��ح��دود 
جل��م��ي��ع اأن�������ص���ط���ة ال���ع���م���ادة وم��ن��ه��ا 
يف  العاملني  وم�صاندته  الريا�صية، 

الأوملبياد الريا�صي الثاين كافة.
وثائقي  فيلم  ُعر�س  ذل��ك،  بعد 
ع��ن الأومل��ب��ي��اد، ت��ن��اول الأل��ع��اب التي 
اأق���ي���م���ت م����ن خ����الل����ه، وال��ت��ن��اف�����س 
ب��ني ال��ط��الب وال�����دورات وال��ن��دوات 

ال��ط��الب ع��ل��ى »ج��ه��ده��ا ال���دائ���م« يف 
جميع الأن�صطة والفعاليات . 

ال����������داود  ت��������وج  اخل�������ت�������ام،  ويف 
ال��ف��ائ��زي��ن يف الأومل���ب���ي���اد ال��ري��ا���ص��ي 
ال���ث���اين، وح�����ص��ل��ت ك��ل��ي��ة ال�����ص��ري��ع��ة 
واأ����ص���ول ال��دي��ن ع��ل��ى امل��رك��ز الأول، 
 360 بر�صيد  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ودرع 
ن��ق��ط��ة،  ب��ي��ن��م��ا ح��ّل��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الإدارية واملالية ثانية بر�صيد قدره 

وكان احلفل اخلتامي بداأ بكلمة 
ل��ع��م��ي��د �����ص����وؤون ال���ط���الب ال��دك��ت��ور 
الأوملبياد  اأن  موؤكدا  الهبا�س ،  مريع 
كلية   18 من  فعالة  م�صاركات  �صهد 
يف  ك��ام��ل  �صهر  م��دى  على  تناف�صت 
جماعية  ب��ني  م��ا  متنوعة  لعبة   11

وفردية.
واأ�������ص������ار ال���ه���ب���ا����س اإل�������ى جن���اح 
اجلهات  من  بدعم  ال�صاحية  �صباق 

على   اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  وامل�������ص���اب���ق���ات 
ه��ام�����ص��ه. ث���م األ���ق���ى راع�����ي احل��ف��ل، 
ال���دك���ت���ور ال��������داود، ك��ل��م��ت��ه، م��ب��دي��ا 
اإعجابه مبا �صاهده يف هذا الأوملبياد 
م���ن »ت��ن��اف�����س ���ص��ري��ف ب���ني ط��الب 
الكليات«، م�صريا اإلى اأن ذلك ي�صهم 
يف اك��ت�����ص��اف امل���واه���ب وت��ن��م��ي��ة روح 
الأخ������وة ب��ي��ن��ه��م، ل��ي��خ��دم��وا دي��ن��ه��م 
ووط��ن��ه��م، ك��م��ا �صكر ع��م��ادة ���ص��وؤون 

260 نقطة، ونال املركز الثالث كلية 
راع��ي  ك��رم  ب����220 نقطة، كما  الطب 
خمتلف  يف  الفائزة  الكليات  احلفل 

املناف�صات.
الفعالية،  م��دي��ر  اأو���ص��ح  ب���دوره 
اأن جن��اح  ال��ك��اب��نت ع��ل��ي ال���وه���اب���ي، 
ه���ذا الأومل��ب��ي��اد ي��اأت��ي ب���«دع��م مدير 
لدى  املحّبب  املجال  لهذا  اجلامعة، 

فئة كبرية من الطالب«.
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رياضة

عدنان األلمعي

 380 اهلل  رزق  يحيى  ع��ل��ي  ال��ط��ال��ب  ت�����ص��ّدر 
عّداء، يف �صباق اخرتاق ال�صاحية اجلبلي.

نظمت  الطالب،  �صوؤون  عمادة  وكانت 
ال�صاحية  اخ����رتاق  ���ص��ب��اق  امل��ا���ص��ي،  الأح����د 
الريا�صي  الأوملبياد  اجلبلي، �صمن فعاليات 
لل�صوؤون  اجلامعة  وكيل  وبح�صور  ال��ث��اين، 
حممد  ال��دك��ت��ور  والأك���ادمي���ي���ة،  التعليمية 

احل�صون. 
وب������داأ ال�����ص��ب��اق م���ن م��ن��ت��زه ال�����ص��ح��اب 
ال�صقا،  قرية  م�صجد  اإل��ى  و�صول  بال�صودة، 
اأي م�صافة زادت عن 4800 مرت ، و�صارك فيه 
جميع  من  مت�صابقا   380 من  ال�صباق  اأكر 
فئات املجتمع، اإ�صافة اإلى عدائني من خارج 

اململكة.
يحيى  علي  الأول  املركز  على  وح�صل 
اآلف  ق��دره��ا خم�صة  ون��ال ج��ائ��زة  رزق اهلل، 
ري�������ال، وج������اء ث���ان���ي���ا ع���ب���دال���ع���زي���ز حم��م��د 
ري��ال،  اآلف  اأرب��ع��ة  على  وح�صل  ال��غ��ام��دي، 
الثالث نايف يحيى رزق اهلل  املركز  وحل يف 
ماجد  ال��راب��ع  باملركز  وظفر  ري��ال،   3٥00 ب� 
عبده جمر�صي، وجائزته ثالثة اآلف ريال، 
واخل���ام�������س م��و���ص��ى م��ن�����ص��ور ال��ق��ح��ط��اين، 

وح�صل على 2٥00.
وف�����ور ان���ت���ه���اء ال�������ص���ب���اق، ب�����داأ احل��ف��ل 
اخلطابي بالقراآن الكرمي، فتلته كلمة عميد 
����ص���وؤون ال��ط��الب ال��دك��ت��ور م��ري��ع ال��ه��ب��ا���س، 
املرتبة  تهدف يف  البطولة  ه��ذه  اأن  واأو���ص��ح 
الأولى اإلى حتقيق روؤى اأمري منطقة ع�صري 
يف جعل اأبها عا�صمة ال�صياحة العربية 2017، 
كما ت�صعى لكت�صاف مواهب الطالب يف هذا 
الراغبني من  اأمام  الفر�صة  واإتاحة  املجال، 

جميع فئات املجتمع للم�صاركة.
 ب���ع���د ذل������ك، األ����ق����ى ال���دك���ت���ور حم��م��د 
�صوؤون  عمادة  بدور  م�صيدا  كلمته،  احل�صون 
اأن  م��وؤك��دا  املجتمعية،  واأن�صطتها  ال��ط��الب 
الرامج  من  يعد  ال�صاحية  اخ��رتاق  �صباق 
كبري،  ب�صكل  اجلامعة  مدير  يدعمها  التي 

ملا فيها من تقدمي خدمات للمجتمع كافة.
احلكومية  للجهات  ���ص��ك��ره  ق���دم  ك��م��ا   
دعمهم  على  ال�صقا  قرية  ولأه��ايل  امل�صاركة 

وم�صاندتهم يف اإجناح هذه امل�صابقة.
 ب�����دروه، اأو����ص���ح م��دي��ر ف��ع��ال��ي��ة �صباق 
اأن��ه  القحطاين،  م�صلي  اجلبلي،  ال�صاحية 
مت ال���ص��ت��ع��داد ل��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، م��ن��ذ ب��داي��ة 
وت��ع��اون م��ع جهات  ال��ع��ام احل���ايل وبتن�صيق 
ع�صري  منطقة  اأم��ان��ة  ه���ي:  ع���دة،  حكومية 
و�صرطة  الإداري  وال�صبط  ال�صودة  ومركز 
ال�����ص��ودة وه��ي��ئ��ة ال��ه��الل الأح���م���ر، وك��ذل��ك 
رعاية ال�صباب. واأ�صاد يف الوقت ذاته بتعاون 

اأهايل قرية ال�صقا.

سباق الضاحية الجبلي: رزق اهلل يتصدر 380 عداء
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متابعات

خالل رعايته االحتفال بالعدد 100 وتدشين الصالون الثقافي

الداود: »آفاق« كسبت التحدي
وتفوقت على مثيالتها من الصحف الجامعية

القرني: صالون الصحيفة مرحلة للتواصل بالحوار المباشر وزيادة الحضور
محمد شامي

هادي الشهراني
مشهور العمري 

اأبدى مدير اجلامعة، الأ�صتاذ الدكتور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��������داود، ���ص��ع��ادت��ه مبا 
املا�صية،  الفرتة  خ��الل  »اآف���اق«  حققته 
موؤكدا اأنها  تفوقت على مثيالتها من 
ال�صحف اجلامعية يف اململكة وترجمت 

ما كان ي�صعى له.
جاء ذلك خالل رعايته احتفالية 
 ،»100« التطويري  بالعدد  ال�صحيفة 
بح�صور  ال��ث��ق��ايف،  �صالونها  وت��د���ص��ني 
رئي�س  ال�صحيفة  على  ال��ع��ام  امل�����ص��رف 
ق�����ص��م الإع�������الم والت�������ص���ال الأ����ص���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور ع���ل���ي ب����ن ����ص���وي���ل ال���ق���رين، 
وامل��ت��ح��دث ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م اجل��ام��ع��ة، 
الإع��الم��ي،  امل��رك��ز  ال��ع��ام على  امل�صرف 
فهد بن نومة، وطاقم ال�صحيفة وعدد 

من طالب ق�صم الإعالم.
العدد  ال��داود عقب توقيعه  وق��ال 
»اجلميع   :100 ال��رق��م  ذي  التطويري 
���ص��ه��د ب��ت��ف��وق »اآف�������اق« ع��ل��ى ال�����ص��ح��ف 
باململكة، وهي بذلك حققت  اجلامعية 
التقيت  وعندما  اإل��ي��ه،  اأ�صعى  كنت  م��ا 
بالدكتور علي بن �صويل القرين للمرة 
الأول�����ى حت��دث��ت اإل��ي��ه ب��اأن��ن��ي ل اأري���د 
اجلامعية،  ال�صحف  ك�صائر  �صحيفة 

رؤية صانع النجاح 
م��ن جهته رح��ب امل�����ص��رف ال��ع��ام على 
ال�����ص��ح��ي��ف��ة، رئ��ي�����س ق�����ص��م الإع�����الم 
ب��اجل��ام��ع��ة، الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور علي 
مدير  بت�صريف  ال��ق��رين،  ���ص��وي��ل  ب��ن 
لآف���اق   100 ال��ع��دد  ملنا�صبة  اجل��ام��ع��ة 

وافتتاح �صالونها.
وق������ال: »ي�����ص��ع��دين اأ����ص���ال���ة عن 
نف�صي ونيابة عن زمالئي وزميالتي 
مدير  مبعايل  نرحب  اأن  بال�صحيفة 
اجل��ام��ع��ة يف ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة امل��ه��م��ة ل� 
اأن���ه ���ص��ان��ع النجاح  »اآف������اق«، ل���ص��ي��م��ا 
ال�صتباقية  روؤي��ت��ه  ن��ظ��ري  احلقيقي 
ال����ت����ي حت���م���ل م�����ص��م��ون��ا ت��ط��وي��ري��ا 
ال�صحف  ب��اق��ي  ع��ن  خمتلفا  ون��وع��ي��ا 

اجلامعية«.
واأ����ص���اف: »ث��الث��ة اأع����وام ونحن 
ال�صحيفة،  ه���ذه  يف  ال��ت��اري��خ  ن�صنع 
اإلى  ون�صتمر  جديدا،  تطورا  ونحقق 
�صكال  يكن  مل  فالتطوير  الأف�����ص��ل؛ 
ويف  وتوزيعا  م�صمونا  ك��ان  بل  فقط، 

جوانب خمتلفة«.
وت��اب��ع: »رغ��م م��ا حتقق فاإننا ل 
زلنا منر مبراحل تطويرية خمتلفة، 
ون��ح��ن ال���ي���وم ن��ح��ت��ف��ي ب��ال��ع��دد 100، 
التي  امل��رح��ل��ة اجل��دي��دة  ب��ه��ذه  ونعتز 
ال��زم��الء  اأ���ص��ك��ر  اإل��ي��ه��ا، وه��ن��ا  و�صلنا 
والزميالت الذين يقودون ال�صحيفة 

تعليميا على الهواء مبا�صرة يف اإحدى 
القنوات ال�صعودية بوجود �صخ�صيات 
معظمها جامعية ملناق�صة مو�صوعات 
اأن  ذل���ك  ���ص��اأن  اأي�����ص��ا، وم���ن  جامعية 
ي�����ص��ك��ل ح�������ص���ورا ل��ل��ج��ام��ع��ة ب�����ص��ف��ة 

عامة«.

المركز اإلعالمي
و »آفاق« شركاء 

اأب��������دى امل���ت���ح���دث ال���ر����ص���م���ي ب��ا���ص��م 
املركز  على  ال��ع��ام  امل�صرف  اجل��ام��ع��ة، 
ن��وم��ة �صعادته  ب��ن  ف��ه��د  الإع���الم���ي، 
ل���ل���ع���دد 100  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  ب���و����ص���ول 
وق���ال:«  ال��ث��ق��ايف  �صالونها  وت��د���ص��ني 
الذي  املميز  بالعمل  تكتمل  �صعادتنا 
اجلامعة  لتمثيل  اآف���اق  م��ع  نت�صاركه 
على  العام  امل�صرف  واأ�صكر  اإعالميا، 
ال�����ص��ح��ي��ف��ة رئ��ي�����س ق�����ص��م الإع������الم، 
الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ب���ن ���ص��وي��ل 
ال����ق����رين وط����اق����م ال�����ص��ح��ي��ف��ة ع��ل��ى 
املتميز  الإع��الم��ي  ال�صحفي  العمل 
الذي فر�صته خالل الفرتة الوجيزة 
ال�صخ�صي  باعتقادي  لتكون  املا�صية، 
من  جامعية  �صحيفة  اأف�صل  واملهني 
واملحتوى،  والتوزيع  التبويب  ناحية 

فهي مّثلت اجلامعة خري متثيل«.
وت�����اب�����ع: »اآف�����������اق« م����ن اأف�������ص���ل 
بذلك  وي�صهد  اجل��ام��ع��ي��ة،  ال�صحف 

فاإما اأن نتميز اأو نتوقف، ومن هنا نبع 
التحدي وعقد العزم«، موؤكدا يف الوقت 
كانوا  ال�صحيفة  يف  العاملني  اأن  ذات��ه 
على قدر التحدي وامل�صوؤولية وجنحوا 

يف ا�صتمرار �صدورها اأ�صبوعيا. 
واأ�صاف: »منذ العدد الأول وردت 
اإيل ردود من بع�س الأ�صدقاء املحبني 
باأن الإ�صدار الأ�صبوعي يعتر جمازفة 
اأن��ه  غ��ري  ال���ص��ت��م��رار،  ال�صعوبة  وم���ن 
وبعزم الرجال وهمة اجلميع ا�صتمررنا 
اإ�صدار ال�صحيفة ب�40  اأع��وام يف  ثالثة 

�صفحة اأ�صبوعيا«.
وت���اب���ع: »ال�����ص��ح��ي��ف��ة ب��ح��م��د اهلل 
جميع  من  باهتمام  وحتظى  مدعومة 
اجل���ه���ات، ويف م��ق��دم��ت��ه��م ���ص��م��و اأم���ري 
منطقة ع�صري، الأمري في�صل بن خالد 
التعليم  وزي��ر  ومعايل  عبدالعزيز،  بن 
لأن  اإ���ص��اف��ي��ا  عبئا  يحملنا  م��ا  ال��ع��ايل 

نكون عند ح�صن الظن«.
م�����ص��اح��ب��ا  ب����ات  »الإع��������الم  وزاد: 
و�صريكا يف كل �صيء، واأنا متفائل جدا 
معي  الدائم  وتوا�صلهم  الفريق  بعمل 
حتى يف اأوقات متاأخرة من الليل، وهذا 
ل يزعجني اأب��دا؛ لأن هناك من يعمل 

وي�صتحق التجاوب.
واأ�صكر اأبنائي الطالب والطالبات 
لعملهم  والت�����ص��ال  الإع�����الم  ق�صم  يف 

وتفاعلهم يف هذه ال�صحيفة«.

ل����ذل����ك ال���ت���ط���وي���ر، وك����ذل����ك ك��ت��اب 
بتكرمي  ن��ت�����ص��رف  ال��ذي��ن  ال�صحيفة 

عدد منهم ممن ا�صتمروا معنا«. 
وع�������ن �����ص����ال����ون اآف������������اق، ق�����ال: 
خدماتها  تطور  اأن  تريد  »ال�صحيفة 
اأو توا�صال عر  بحيث ل تكون ورق��ا 
ال�����ص��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة ف��ق��ط، وع��ن 
طريق ال�صالون �صتقدم اآفاق خدمات 

�صحفية لها وللجامعة.
يف  تتلخ����س  ال�ص���الون  وفك���رة 
حتقي���ق مزيد من التوا�ص���ل واحلوار 
يك���ون  واأن  ال�ص���حيفة،  ق���راء  م���ع 
خالله���ا  ن�صت�ص���يف  لن���دوات  مق���را 
اجلامع���ة  داخ���ل  م���ن  �صخ�ص���يات 
عالق���ة  ذوي  وخارجها واأ�صخا�ص���ا 
واهتم���ام، اإذ من املمكن اأن ن�صت�ص���يف 
وكي���ل  اأو  اجلامع���ة  مدي���ر  مع���ايل 
اجلامعة اأو عميد القبول والت�ص���جيل 
�ص���وؤون الط���الب وغريه���م  اأو عمي���د 

بح�صور الطالب.
ن�صت�صيف  اأن  اأي�صا  املمكن  ومن 
ندوات طالبية بحتة تناق�س مو�صوعا 
عر  �صنقدم  اأن��ن��ا  ع��ن  ف�صال  معينا، 
اأخ���رى،  اإع��الم��ي��ة  خ��دم��ات  ال�صالون 
ونت�صرف بالتن�صيق مع امل�صرف العام 
على املركز الإعالمي فهد بن نومة«.
اأن  اأي�����ص��ا  ووا���ص��ل: »م��ن املمكن 
ثقافيا  برناجما  ال�صالون  ي�صت�صيف 

ع���دد م���ن ال���زم���الء وال��ع��ام��ل��ني على 
ونفخر  باململكة،  اجلامعية  ال�صحف 
يف امل��رك��ز الإع���الم���ي ب��ا���ص��رتاك��ن��ا مع 
»اآف������اق« يف ع��ك�����س وج���ه م�����ص��ّرف عن 
اجل��ام��ع��ة، وه��م��ن��ا الرت���ق���اء بجميع 
الأ���ص��ع��دة  خمتلف  وع��ل��ى  امل�صتويات 

الإعالمية«.
وحت����دث ب��ن ن��وم��ة ع���ن  توجيه 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ب����اإب����راز ال���ك���ف���اءات 
م�صريا  اإع��الم��ي��ا،  امل��م��ي��زة  الطالبية 
تخ�ص�صات  ت�صم  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإل���ى 

كثرية خمتلفة.
وت�����ط�����رق اإل�������ى ف����ك����رة ����ص���ال���ون 
»اآف�����������اق«، ق����ائ����ال: »����ص���ي���ك���ون ���ص��م��ن 
ب��رام��ج ال�����ص��ال��ون ���ص��راك��ة م��ع بع�س 
ال��ق��ن��وات ال�����ص��ع��ودي��ة، ل��ي��ك��ون من�صة 
اإعالمية مميزة  ت�صتقطب املتميزين 
م�����ن اجل����ام����ع����ة وم���ن���ط���ق���ة ع�����ص��ري، 
�صراكتها  اجلامعة  �صتوا�صل  وع��ره 
الإع���الم���ي���ة لإب�������راز ال������دور ال��ث��ق��ايف 

والتنموي للمنطقة«.
اإلى مدير  وقدم بن نومة �صكره 
العمل،  ه��ذا  خلف  لوقوفه  اجلامعة 
م�صريا اإلى اأن »الداود بدعمه وروؤيته 
بتمثيل  ي���ن���ادي  م���ا  دائ���م���ا  ال��ث��اق��ب��ة 
اجل���ام���ع���ة مت��ث��ي��ال اإع���الم���ي���ا لئ��ق��ا، 
اإظهار  لي�س الهدف منه الرتويج بل 

حقائق ووقائع«.
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آفاق مصورة

مدير الجامعة
يرعى احتفالية 
»آفاق« ويدشن

صالونها الثقافي
الثقايف  التطويري »100«، وتد�صني �صالونها  بالعدد  اإطار احتفالية ال�صحيفة  يف 
ال���داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ  اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  برعاية 
با�صروا  ممن  فيها،  التحرير  وهيئة  »اآف��اق«  من�صوبي  تكرمي  مت  املا�صي،  الثالثاء 
العمل فيها مع بداية تطوير ال�صحيفة قبل ثالث �صنوات، وكذلك كتاب املقالت 

املنتظمني فيها حاليا، وهم:

• معايل مدير اجلامعة اآ.د. عبدالرحمن بن حمد الداود.

كتاب المقاالت
• اأ. د. اأحمد بن حممد احلميد )عميد كلية ال�صريعة �صابقا(

• د. علي بن �صعيد القحطاين)وكيل كلية الطب للجودة والتطوير(.
• د. اأحمد بن عبداهلل التيهاين.

• د. عبداللطيف بن اإبراهيم احلديثي.)عميد معهد البحوث وال�صت�صارات(.
• د. عمر اإبراهيم بو �صعدة )الأ�صتاذ امل�صارك بق�صم الإعالم والت�صال(.

منسوبي الصحيفة وهيئة التحرير
• اأ. حممد اإبراهيم الع�صريي.)نائب رئي�س التحرير(.

• اأ. يحيى عبداهلل التيهاين )نائب رئي�س التحرير التنفيذي(.
• اأ. اأ�صعد �صعيد اأبو قاعود )نائب رئي�س التحرير، املدير الفني(.

• اأ. ح�صن اأحمد العواجي )م�صاعد رئي�س التحرير للمتابعة الإدارية(.
• د. اإميان عبداهلل الع�صريي )م�صاعدة رئي�س التحرير للق�صم الن�صائي(.

• اأ. عبدالعظيم ح�صن اآل اإ�صماعيل )رئي�س ق�صم الت�صوير(.
• اأ. علي اأحمد اآل �صعيد )رئي�س ق�صم الأخبار(.

• اأ. اأحمد علي العيايف .
• اأ. �صلطان عو�س الع�صريي.
• اأ. حممد �صامي اأبو القا�س.
• اأ. عبدالعزيز حممد رديف.

• اأ. خالد حممد العمري.
• اأ. ف�صيل فاروق.

• اأ. عادل علي العقيد )التحرير الفني(.
• اأ. فهد اخلمي�صي )ر�صام الكاريكاتري(.

• اأ. زكريا ح�صني اأحمد )التدقيق اللغوي(.
• اأ. عبدالعزيز علي الأ�صمري.)ق�صم التوزيع(.

• اأ. نايف حممد اأمان )�صكرتري رئي�س التحرير(.
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ق�������ص���ة  ح������دث������ت  م���������ص����ى  زم�����������ان  يف 
»وامعت�صماه« ملراأة انتهك حقها؛ فجاء 
���ص��ي��اأت��ي��ك جي�س  م���ف���اده:  رد  ل��ع��دوه��ا 
كل  ويف  ونهايته عندي.  بدايته عندك 
م���ره اأق�����راأ ه���ذه ال��ق�����ص��ة اأ���ص��ع��ر بفخر 
عن  ���ص��يء  ك��ل  ق��ول  اأ�صتطيع  يجعلني 
تاريخ اأمتي واأنا مرفوعة الراأ�س. منذ 

»احللم  ب���  اأ�صمع  واأن���ا  اأظ��اف��ري  نعومة 
بالع�صرين وما زلنا  اأ�صبحت  العربي«، 

نردد هذه الكلمات ومل يحدث �صيء.
رب�����اه ل اأع���ل���م م�����اذا اأك����ت����ب: هل 
ب��ال��ي��وم  ال��ق��ت��ل��ى  اآلف  ع����ن  اأحت�������دث 
اأم  ترملن،  التي  الن�صاء  اأم عن  الواحد 
باآخر  وه��م  يذلون  الذين  ال�صيوخ  عن 

العمر، اأم عن ت�صريد الأطفال؟
 اأ����ص���ب���ح ال��ق��ت��ل ك�����ص��رب��ة م�����اء، يا 
اهلل ك��م ه��و م����وؤمل م��ا ن�����ص��اه��ده ال��ي��وم 

اأن  اأمل! حم����زن  م���ن  ب���ه  ن�����ص��ع��ر  وم����ا 
 100 باليوم  متوت  ميت  ولكنك  تعي�س 
م���ره، و���ص��ط اجل���وع وال����رد وال��ت�����ص��رد 

واحلاجة.
واإه��ان��ة، فهل هناك  اإنها حياة ذل 
اأمل اأعظم من اأن تكون بال هوية؟ بال 

وطن يحمي كرامتك؟ 
لكن رغ��م ه��ذه اجل��راح��ات لبد 
واع��ل��م  ت��ظ��ه��ر،  اأن  احل���ق  �صم�س  م��ن 
ف��اإي��اك��م  ول��ه��ذا  �صيتغري ح��ال��ن��ا؛  اأن���ه 

تتهاونوا  اأن  امل�صلمون  اأيها   اإياكم  ثم 
اأن يغريكم  واإي���اك���م  دي��ن��ك��م،  ب��ع��ر���س 
العزيز  ب��اهلل  وثقوا  اأ�صابكم   ما  ذك��ر 
اجلبار؛ فما بعد ال�صيق غري الفرج، 
ف��اهلل متم ن��وره ول��و ك��ره ال��ك��اف��رون، 
ل��ك��ن ل��ي�����س ب���ه���ذا اجل���ه���ل وال��ت��ب��ل��د. 
ب�صيء من  تتهاونوا  ل  دينكم،  احموا 
الواحد   بل كونوا كاجل�صد  حقوقكم  
اإذا ا�صتكى منه ع�صو تداعى له �صائر 

اجل�صد ولن يخذلكم اهلل.

أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

لن أستسلم
بيان محمد بازرعه

الرأي الجامعي

الفشل والنجاح

خالد عثمان العثمان
 كلية الهندسة 

يف ب��داي��ة م��ق��ايل ه����ذا، ا���ص��م��ح يل ب��اأن 
اأطرح عليك �صوؤال: مل ينجح هذا ومل 

يف�صل ذاك؟ 
اأت�صاءل دوما عن ال�صبب الذي جعل 
بينما  القمة  على  ثقة  بكل  يقف  �صخ�صا 

اآخر لزال يتو�صد الوحل يف القاع؟
ب���ذات���ه  الأول  اإدراك  ب�����ص��ب��ب  ه����ل 
وقدراته وبجهل الثاين بها؟ اأم اإن هناك 

معادلة اأخرى جمهولة بحاجة حلّل؟
العمر،  ���ص��اب يف مقتبل  ه��ن��اك  ك��ان 
اأوهايو  اأولن��و يف ولية  يعي�س يف مدينة 
الأم��ريك��ي��ة، ي��در���س يف اإح����دى امل��دار���س 
ثالثة  م��ن  اأك���ر  فيها  ي�صتمر  مل  لكنه 
اأ���ص��ه��ر ل��ك��رة ���ص��وؤال��ه، وُع��ّل��ل �صبب ه��ذا 
ت��خ��ل��ف��ا يف عقله  ي���ع���اين  ب���اأن���ه  ال��ف�����ص��ل 
و�صعوبة يف الفهم تدعوه لكرة ال�صوؤال، 
لكن بعد �صنوات عدة �صّجل هذا الطالب 
اأك��ر من 1093 ب��راءة اخ��رتاع ياأتي من 

اأبرزها امل�صباح الكهربائي.

و���ص��ر ال��ن��ج��اح ال����ذي اأحت����دث عنه 
الإ���ص��رار على  ه��و  الق�صة  ه��ذه  هنا يف 
ال��ن��ج��اح؛ فقد ح���اول األ���ف م��رة قبل اأن 
ي�صل اأخريا الى هذا الخرتاع العظيم، 
ي�صتمر؟ ما  ج��ع��ل��ه  ال����ذي  ال���داف���ع  ف��م��ا 
ال�صبب الذي جعله متيقناً باأنه �صينجح 

اأخريا؟
يف كل حماولة يقوم بها كان يغرّي 

الطريقة لي�صل اإلى نتيجة خمتلفة.
يقول اين�صتاين: »من ال�صذاجة اأن 
تقوم بال�صيء نف�صه يف املحاولة الثانية 

وتتوقع نتائج خمتلفة«.
والآن ل اأ�ُصك باأنك وجدت الكثري 
م���ن اأ�����ص����رار ال��ن��ج��اح يف ه����ذه ال��ق�����ص��ة، 
واأ�صبحت حمتارا يف ال�صر الذي اأق�صده 
من بينها جميعا، األ وهو الإميان، وهو 

ال�صبب الرئي�صي للنجاح.
ُه��ن��ا ال��ث��ق��ة ب����اأن نهاية  ف���الإمي���ان 
مل  ف�اأدي�صون  ال��ن��ج��اح،  �صتكون  امل��ط��اف 

���ص��ك يف  ���ص��ك جم���رد  ل��و  ي��ك��ن لي�صتمر 
اأنه لن ينجح. الإمي��ان هو الذي يجعل 
ال�صخ�س ي�صتمر وي�صتمر رغم العقبات.
ي�صمى يف علم  اآخ��ر، وكما   مبعنى 
التنمية الب�صرية، فاإن الإميان هو �صبب 
»االن�سباط الذاتي« الذي هو من اأ�سرار 

النجاح.
ة  ق�صّ ك��ل  ويف  اأدي�����ص��ون  ق�صة  ويف 
باأنه  �صاحبه  اآم��ن  اإذا  العقل  اأن  جن��اح، 
لأي  ح��ل��ول  ع��ن  �صيبحث  ف��اإن��ه  �صينجح 
م�صكلة قد تطراأ عليه، واإذا �صك �صاحبه 
ب���اأن���ه ���ص��ي��ف�����ص��ل جم����رد ����ص���ك؛ ف��ال��ع��ق��ل 

�صيقف عاجزاً عن البحث عن حل! 
خ�����ص��ارة  اأن  ن���ع���رف  اأن  م���ن  ب���د  ل 
م���ع���رك���ة  ت��ع��ّل��ُم��ن��ا ك��ي��ف ن���رب���ح؛ ل��ذل��ك 
علينا اأن نتعلم منها ال�صر والإ�صرار؛ 
م��ع��ان��اة.  دون  تتحقق  ل  ف��ال��ط��م��وح��ات 
ل�����ذل�����ك، ث����ق����وا ب����رب����ك����م وب���اأن���ف�������ص���ك���م 

وبقدراتكم ول تخافوا الف�صل.
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الرأي الجامعي

بها  تخت�س  باململكة،  تنمو  التي   flora
النباتات  ه��ذه  وت����رتاوح  املنطقة،  ه��ذه 
م��ن غ��اب��ات اإل��ى ���ص��ج��ريات، و���ص��ول اإل��ى 
لتنوع  وفقا  ق�صرية  وح�صائ�س  اأع�صاب 
ال�����ص��ط��ح م����ا ب����ني اجل���ب���ل���ي وال��ه�����ص��ب��ة 
املنطقة  اأن  ك��م��ا  ال�����ص��اح��ل��ي،  وال�����ص��ه��ل 
احلياة  م��ن  حم��ت��واه��ا  يف  بتنوع  تتميز  
الطيور.   وك��ذل��ك  الفطرية  احليوانية 
ول���ع���ل اأ���ص��ه��ره��ا يف ه����ذا امل���ج���ال ق���رود 
البابون )الرباح( والنمر العربي، كما اأن 
الزواحف  اأك��ر من 100 نوع من  هناك 

والرمائيات.
ول��ق��د اأ���ص��ف��ر ه���ذا ال����راء وال��ت��ن��وع 
اأه��م  ت��د���ص��ني  ع��ل��ى  باملنطقة  الطبيعي 
اأال وه��و  ال�����س��ي��اح��ي،  ال��ن�����س��اط  اأن�������واع 
تلك  تعتمد على  التي  البيئية  ال�صياحة 

املعطيات الطبيعية ب�صكل اأ�صا�صي.
وال�صتجمام  التمتع  اإمكانية  فمع 

اجلنوبية  املنطقة  ع��ل��ى  اهلل  اأن��ع��م  ل��ق��د 
باململكة، ومنها منطقة ع�صري، بالعديد 
التي جعلت منها  الطبيعية  الهبات  من 
مبنزلة ال�صتثناء الإيكولوجى )البيئي( 
ال���ذى م��ي��زه��ا ع��ن معظم الأرا����ص���ي يف 
ال�صورة  تلك  بعيدا عن  وذه��ب  ال��ب��الد، 
الذهنية لالأدمي ال�صحراوي الذى مييز 

اجلزيرة العربية على وجه العموم.
ت�����ص��ه��د م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري مت���ي���زا يف 
بني  م��ا  تتنوع  ال��ت��ي  ال�صطح  خ�صائ�س 
�صطحها  حت��دد  التي  واجل��ب��ال  ال�صهول 
���ص��ب��ك��ة مم��ي��زة م���ن ال����ودي����ان وامل���ج���اري 
املائية، وهو ما انعك�س على حالتي املناخ  
احليوانية  واحل��ي��اة  الطبيعي  وال��ن��ب��ات 

الفطرية.
ول���ع���ل اأب�������ص���ط م����ا مي���ك���ن ع��ر���ص��ه 
اأن  ملنطقة ع�صري  البيئي  التميز  لتاأكيد 
نحو ٥0٪ من احلياة النباتية الطبيعية 

مب��ع��اي�����ص��ة ه�����ذه ال���ل���وح���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وه��ذه  وتنميتها،  �صيانتها  وج���ب   فقد 
امل�����ق�����درات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ت���ع���د مب���ن���زل���ة ك��ن��ز 
مهمة  اقت�صادية  ومن�صة  ا�صرتاتيجي 
ق��ط��اع��ات  ب��ني  ن�صيبها  ت��اأخ��ذ  اأن  لب���د 
للملكة،  ال��ق��ري��ب  امل�صتقبل  يف  الإن���ت���اج 
وبخا�صة يف ظل التوجه لتنويع م�صادر 

الدخل القومى. 
وتعّر�س املنطقة لالأمطار الغزيرة 
ال��ت��ي بلغت ح��د ال�����ص��ي��ول خ���الل الأي���ام 
امل��ا���ص��ي��ة، رغ���م م��ا ف��ي��ه م��ن اأ����ص���رار، ذو 
ت���اأث���ري ب��ال��غ ع��ل��ى اإن��ع��ا���س ه���ذه ال��ت��ن��وع 
و����ص���م���ان ا����ص���ت���م���راره، ف��ق��د مت ت��غ��ذي��ة 
الفر�صة  واأت���اح  الأر�صية  املياه  خ��زان��ات 
ل���وج���ود من���و ن��ب��ات��ي يف م��ن��اط��ق ط��امل��ا 
ح���رم���ت م���ن ال���رط���وب���ة، وغ���ريه���ا من 
البيئة والإن�����ص��ان، رمبا  ال��ت��اأث��ريات على 

تكون مو�صوعا لنقا�صات تالية.

عسير: تنوع بيئي وفرص اقتصادية
د. عادل عبد الحميد
 قسم الجغرافيا
بكلية العلوم اإلنسانية

من رجال
العمر ]١[

أ. د احمد
بن محمد الحميد 

عميد كلية الشريعة 
سابقا

ي�صرت�صل  ���ص��ي��خ��ن��ا  ك����ان 
ب��ل��غ��ة ع��رب��ي��ة مت��ازج��ه��ا 
ال�����ل�����ه�����ج�����ة امل���������ص����ري����ة 
ب���ف���رق���ة  ت����ع����ري����ف����ن����ا  يف 
الإب����ا�����ص����ي����ة، وم�����ن ب���اب 
اأو  اأح�����ي�����ان�����ا  ال�����ت�����ذاك�����ي 
ال�صيخ  اإ���ص��ع��ار  ب���اب  م��ن 
ب��اط��الع��ي،  رف��ع��ت يدي 
م���ت�������ص���ائ���ال، م����ع ع��ل��م��ي 
م���ا ب�������ني  ع������الق������ة  األ 
بالإبا�صية  امل�صرية  اأباظة  اأ�صرة  عالقة  عن  ���ص��وؤايل،  وب��ني  ي�صرحه 
فكان جوابه �صريعا: »ياوله !! يا وله!! دي ظه ودي �صاد« ودي فرقة  

ودي قبيلة من قبائل رو�صيا امل�صلمة هاجروا اإلى م�صر«.
كاأنه يقول »اخت�صي .. اإ�س جاب جلاب« جواب ُم�صكت ظريف من 
اأ�صتاذنا كاأنك  حني تراه ترى ال�صيخ ال�صعراوي، رحمه اهلل، مقبال 
عليك، اإل اأن �صيخنا اأبي�س الب�صرة، عامل بتخ�ص�صه، �صمح الأخالق 
ظريف يف ملب�صه، اأنيق يف عبارته، حا�صر الطرفة، يطوف بك طوال 
املحا�صرة بكالم حلو رقراق؛ فال ت�صعر مبلل ول ينتابك �صيق، رابطا 
مو�صوع املحا�صرة مبو�صوع املحا�صرة ال�صابقة ثم يف نهاية املحا�صرة 
حما�صرة  تخلو  ول  دوم��ا  يكررها  التي  اللطيفة  بعبارته  يختمها 
ياولد  اآدي   « التي يذكرها  املعلومات  بعد كم  توا�صعا  منها وتفي�س 

باخت�صار �صديد كل املو�صوع ».
الدقهلية  حمافظة  يف  ب��از  حممد  ال��ع��دل  حممد  �صيخنا  ول��د 
على  وح�����ص��ل  دك��رن�����س يف 9/٥/1946،  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة  ال��ب��از  ب��ق��ري��ة 
العقيدة  )�صعبة  الدين  اأ�صول  كلية  من  )البكالوريو�س(  اللي�صان�س 
عام  الدكتوراه  ثم   ،1974 ع��ام  املاج�صتري  ثم   ،)1972 ع��ام  والفل�صفة 
1980، وعمل معيدا يف كلية اأ�صول الدين، وانتهى اإلى اأن �صار اأ�صتاذا 

ورئي�صا لق�صم العقيدة والفل�صفة باملن�صورة عام 198٥.
عام  بالريا�س  التجارية  الثانوية  يف  مدر�صا  اأول  اململكة  ق��دم 
1397-1400، ثم اإلى اأبها اأ�صتاذا يف ق�صم العقيدة واملذاهب املعا�صرة 

عام 1406.
عملت  ث��م  والنحل،  امللل  مقرر  يف  يديه  علي  بالتتلمذ  �صرفت 
معه يف عدد من اللجان بعد تخرجي وتعييني يف الكلية، وكان يظهر 
اأحبه، ويذّكر من يراه باأنه در�صني ويعر�س له عن  حمبته يل، كما 

اأ�صئلة �صاألتها اإياه اأثناء تدري�صه لنا، معجبا بها.
ويقول: »وفّكره بالظه وال�صا« فنتبادل البت�صامات، وقد دّر�س 
كذلك يف كلية اللغة العربية والعلوم الجتماعية مقررات تخ�ص�صه  
وتخرج عليه جموع، وغادر الكلية عام 1416، وكان وكيال لكلية اأ�صول 

الدين باملن�صورة.
من موؤلفاته: �صدر الدين القونوي حياته وفل�صفته، حقائق عن 
الت�صوف يف الإ�صالم، وبلغني بعد وفاته قبل 1420، رحمه اهلل رحمة 

وا�صعة وغفر له.

فاأيوب ي�صر على مر�س، وهذا ي�صر على 
من حوله. 

ملا  ح�صدهم  ل��ه.  اإي��ذائ��ه��م  على  �صر 
اأن��ه��م مكتفون  ي��اأت��ي��ه م��ن خ��ري قليل رغ��م 

حال ولكن، هي القناعة »قناعة القلب«
يقول يزيد بن معاوية:

هم يح�صدوين على موتي فوا اأ�صفا
حتى على املوت ل اأجنو من احل�صد

ما  يبذل  ك��ان  العك�س  على  ه��و  بينما 
بو�صعه لإر�صائهم و يتودد لهم وي�صر على 
اإيذائهم وما هم عليه من طمع و ج�صع، بل 

كان ي�صعى دائما ملا فيه خري لهم . 
  يقول ج��ران: للعظيم قلبان؛ قلب 

يتاأمل وقلب يتاأمل.

اأو  �صمعت  ول��ك��ن.. هل  باملطر  رب��ي  يدعون 
اأن  لنف�صه ويتمنى  راأي��ت من يطلب حاجة 
ل ت�صل لغريه؟ اأن ل ميتلكها �صواه؟! هل 

راأيت من ياأكل و يتمنى جوع غريه؟ 
يف قدمي الزمان �صر رجل على من 
حوله؛ لي�س ليوم اأو يومني بل اأ�صبه ب�صر 
اأي����وب عليه ال�����ص��الم م��ع اخ��ت��الف احل���ال؛ 

ال��ي��وم يطلب اهلل يف  ه��و  فكيف مب��ن 
اإم��ا  ال��غ��ي��ث وامل��ط��ر ويقطعها ع��ّم��ن ح��ول��ه 

بتغيري جمرى املاء اأو نحو ذلك!
ملا  مك�صوفة  الأر�����س  اأن  هلل  ف��احل��م��د 
ياأتيها من خري الكرمي.. فاحلا�صد والكاره 
ع��ن من  امل��اء  ل��و يغري م�صار قطرة  يتمنى 
يح�صدهم، والعياذ باهلل؛ فال ميلك الآخر 
وهي  الوكيل«،  نعم  و  اهلل  »ح�صبنا  قول  اإل 
�صالحه، فمن كان اهلل ح�صُبه فهو يف خري 

دائم.

خامتة:
كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا

بالطوب ُيرمى فيلقي اأطيب الثمر.

خاطرة 
د. سعيد عوض السرحاني
كلية طب األسنان
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دراسات

مقترح علمي لجامعة افتراضية
أحمد العياف

بكلية  ال���رتب���وي���ة  الإدارة  اأ����ص���ت���اذ  ق����دم 
ال��دك��ت��ور من�صور  ب��اجل��ام��ع��ة،  ال��رتب��ي��ة 
مقرتحا  ت�صورا  القحطاين،  عو�س  بن 
ل���ت���ط���ب���ي���ق اجل�����ام�����ع�����ة الف����رتا�����ص����ي����ة 
مبوؤ�ص�صات التعليم العايل يف �صوء بع�س 
اخل���رات ال��دول��ي��ة، يف درا���ص��ة تطبيقية 

على جامعة امللك خالد.

 أهداف الدراسة
ه��دف��ت اإل����ى اإب�����راز احل��اج��ة اإل����ى معرفة 
مفاهيم اجلامعة الفرتا�صية مبوؤ�ص�صات 
التعليم العايل، وبيان الأدوات والأ�صاليب 
مو�صع  الأط����ر  ه���ذه  ل��و���ص��ع  التطبيقية 
مقرتح  ت�صور  و�صع  وحم��اول��ة  التنفيذ، 
لتطبيق اجلامعة الفرتا�صية باجلامعة.

المفهوم
يف  التكنولوجيا  على  تعتمد  جامعة  هي 
ببع�س  بع�صهم  ورب����ط  ال��ط��ل��ب��ة  ان��ت��ق��ال 
با�صتخدام  وذل��ك  لهم،  املعرفة  وت��ق��دمي 
الريد الإلكرتوين، وال�صبكة العنكبوتية، 
الثنائي،  التفاعلي  ال�صناعي  والت�صال 
الكثافة  ذات  الفيديو  ب��رام��ج  با�صتخدام 
الف�صائية  القنوات  خ��الل  وم��ن  العالية، 

والأقمار ال�صناعية.

الدراسات السابقة
وجد الباحث اأن الدرا�صات العربية ركزت 
على اأهمية وجود جامعة افرتا�صية، واأن 
لإن�����ص��اء مثل هذه  ���ص��رورة ملحة  ه��ن��اك 
العربية،  اجل��ام��ع��ات  بع�س  يف  اجل��ام��ع��ة 
ب���ي���ن���م���ا ي���خ���ت���ل���ف ال���ب���ح���ث احل�������ايل ع��ن 
التعرف  يحاول  باأنه  ال�صابقة  الدرا�صات 
الفرتا�صية  اجلامعة  تطبيق  واق��ع  على 

ال�صتفادة  واإمكانية  امللك خالد،  بجامعة 
م���ن اجل��ام��ع��ة الف��رتا���ص��ي��ة يف ت��ط��وي��ر 

العملية التعليمية اجلامعية.

 أهداف التصور المقترح
• اإتاحة فر�صة التعلم اجلامعي لكل 
وامل��ادي��ة  العقلية  ال��ق��درة  ل��دي��ه  م��ن 
م���ن خ����الل ا���ص��ت��خ��دام اأ����ص���ل���وب من 
تعتمد  ل  التي  التعليمية  الأ�صاليب 
على ح�صور الفرد يف موقع اجلامعة 

اجلغرايف.
امل�صتمرة  التنمية  فل�صفة  تاأكيد   •
والذاتية والتعلم مدى احلياة لدى 

جميع اأفراد املجتمع.
ن��ظ��م  ب����اأه����م����ي����ة  ال�����وع�����ي  ن�������ص���ر   •
ال��ث��ورة  ودور  الف���رتا����ص���ي،  ال��ت��ع��ل��م 
املختلفة  ب��اأ���ص��ك��ال��ه��ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
بني  التعليمية  املنظومة  تطوير  يف 
التدري�س  هيئة  واأع�����ص��اء  ال��ط��الب 

مبوؤ�ص�صات التعليم العايل.
• الإ�صهام يف اإحداث عمليات التطور 
التعليم  م��وؤ���ص�����ص��ات  يف  وال��ت��ح��دي��ث 
ال�صعودية  العربية  باململكة  ال��ع��ايل 
م���ن خ����الل ت��ن��م��ي��ة ك���ف���اءة اأع�����ص��اء 
العاملني  والطالب  التدري�س  هيئة 
الف����رتا�����ص����ي  ال���ت���ع���ل���م  يف جم�������ال 
وال���ت���ق���ن���ي، وت�������ص���ج���ي���ع م���وؤ����ص�������ص���ات 
برامج  لتقدمي  بال�صعودية  التعليم 
وتعد  احلديثة  التقنية  على  تعتمد 
باحتياجات  ارتباطا  اأك��ر  خريجني 

�صوق العمل.

وسائل تحقيق التصور 
دع����م ال���ق���ي���ادات الأك���ادمي���ي���ة ب��اجل��ام��ع��ة 
باهتمام  الفرتا�صية  اجلامعة  لتطبيق 
التقنية  بتطبيق  اجلامعة  عن  امل�صوؤولني 

الو�صول  بهدف  اجلامعة  تلك  تطوير  يف 
اأن�صطة  جميع  يف  امل�صتمر  التح�صني  اإل��ى 
اجل��ام��ع��ة وع��م��ل��ي��ات��ه��ا مل���ا ل���ه م���ن اأث����ر يف 
التجارب  حت�صني جودتها، والنفتاح على 
العاملية يف جمال تطبيق التقنية يف جمال 
ال��ت��ع��ل��ي��م، وت��ط��وي��ر اجل��ام��ع��ة يف ال����دول 

املتقدمة.
ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة لأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س امل��ق�����ص��ود ب��ه��ا جم��م��وع��ة من 
ال�صيا�صات واملمار�صات والرامج والو�صائل 
ع�صو  مل�صاعدة  ت�صتخدم  التي  والأ�صاليب 
هيئة التدري�س يف احل�صول على املهارات 
واحتياجات  احتياجاته  ل�صد  واخل���رات 

املوؤ�ص�صة التي يعمل بها.

البرامج والمقررات
ب��راجم��ه��ا  ت���ق���دم  اأن  ل��ل��ج��ام��ع��ة  مي���ك���ن 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب���الإ����ص���اف���ة اإل������ى ال���رام���ج 
الإل���ك���رتون���ي���ة، وي���ك���ون الخ���ت���الف ه��ن��ا، 
يعتمد  ال���ذي  العلمية  امل���ادة  نقل  و�صيلة 
اإنرتنت  من  احلديثية  التكنولوجيا  على 
�صمعية  وم����وؤمت����رات  اإل���ك���رتوين  وب���ري���د 

وب�صرية.

نظم القبول
اجلامعة؛  ت�صحها  التي  القواعد  مراعاة 
اإذ اإن هناك موادا موؤهلة ملواد اأخرى؛ فال 
بعد  اإل  امل���واد  بع�س  يف  الت�صجيل  ميكن 

اجتياز مقررات معينة.

الوسائط التعليمية
يقرتح على اجلامعة اأن ت�صتخدم التحاور 
على الإنرتنت وموؤمترات الفيديو املرئية 
الو�صيلة  الإن���رتن���ت  وي��ع��د  وامل�����ص��م��وع��ة، 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة وال��رئ��ي�����ص��ة يف ال��ت��ع��ام��ل بني 

اجلامعة والطلبة.

نظام التقويم واالختبارات
من  الإل��ك��رتون��ي��ة  الخ��ت��ب��ارات  ت�صتخدم 
ال��ف�����ص��ول  اأو  ال���درا����ص���ي  امل��ع��م��ل  ط���ري���ق 
الفرتا�صية ويكون العمل على ا�صتخدام 
ال��ت��ق��ن��ي��ة يف اإج�������راءات الخ���ت���ب���ارات من 

خالل الو�صائل التقنية املختلفة.

توصيات 
• حتديد اجلهة امل�صوؤولة يف تطبيق 
اجل��ام��ع��ة الف��رتا���ص��ي��ة وف���ق نظم 

املعلومات وقواعدها.
امل��وؤه��ل��ني  املتخ�ص�صني  اخ��ت��ي��ار   •

لتطبيق اجلامعة الفرتا�صية.

قواعد  اإدارة  نظم  برامج  اختيار   •
وظائفه  وحتديد  املنا�صبة  البيانات 
واختيار الرامج امل�صاعدة املطلوبة 

ملعاونة النظام.
الأف�����������راد  وت�������دري�������ب  اخ�����ت�����ي�����ار   •
البيانات  ق��اع��دة  بنظام  لال�صتغال 
م���ن ح��ي��ث ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ب��ي��ان��ات 
وم��ع��اجل��ت��ه��ا وح��ف��ظ��ه��ا وت��خ��زي��ن��ه��ا 

وا�صرتجاعها.
ت��اأم��ني  وط����رق  اأ���ص��ال��ي��ب  تنظيم   •
اأج����ه����زة ال���ن���ظ���ام وت����اأم����ني ق���واع���د 
الحتياطي  الن�صخ  وط��رق  البيانات 

للبيانات واملعلومات وو�صائله.

• ن�������ص���ر ال�����وع�����ي ب���اأه���م���ي���ة ن��ظ��م 
امل��ع��ل��وم��ات وق���واع���ده���ا ب��اأ���ص��ك��ال��ه��ا 
املختلفة بني الطالب واأع�صاء هيئة 

التدري�س.
• اإن�������ص���اء ك��ل��ي��ات م�����ص��ت��ق��ل��ة ل��ع��ل��وم 
امل��ك��ت��ب��ات وامل��ع��ل��وم��ات يف اجل��ام��ع��ات 

ال�صعودية.
الفرتا�صي  التعلم  ثقافة  ن�صر   •
ب�����ني اأع�����������ص�����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س 
ب�����اجل�����ام�����ع�����ة ل������ت������ب������ادل امل����ع����رف����ة 

واخلرات.
ال����ع����م����ل اجل���م���اع���ي  ت�������ص���ج���ي���ع   •
يف اجل���ام���ع���ة م����ن ق���ب���ل ال���ق���ي���ادات 
اجلامعية يف جمال تطبيق اجلامعة 

الفرتا�صية.
ال����ف����ردي����ة  امل�������ب�������ادرة  ت�������ص���ج���ي���ع   •
واجل�����م�����اع�����ي�����ة لأع�������������ص������اء ه��ي��ئ��ة 

التدري�س.
• عمل برامج توعوية لن�صر اأهمية 

تطبيق اجلامعة الفرتا�صية.
• و����ص���وح الأه��������داف ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
والرامج وال�صيا�صات لأع�صاء هيئة 

التدري�س.
• تغري اأدوار اأع�صاء هيئة التدري�س 
وم�����ص��وؤول��ي��ات��ه��م مب���ا ي���ت���واف���ق مع 

تطبيق اجلامعة الفرتا�صية.
�صكاوى  م��ع  الإي��ج��اب��ي  التعامل   •
اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة اأو 

ردود اأفعالهم.
املهنية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب���رام���ج  ت��وف��ري   •
اجل����ام����ع����ة  ت����ط����ب����ي����ق  جم����������ال  يف 
الفرتا�صية وفق احتياجات اأع�صاء 

هيئة التدري�س.
• اإيجاد نظام حوافز يدفع اأع�صاء 
اجلامعة  لتطبيق  التدري�س  هيئة 

الفرتا�صية.
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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
العدد 179  |  17 رجب 1437  |  24 إبريل 2016



أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ

بلقاسم: قسـما الرياضيات والفيزياء بتنومة 
جاهزان الستقبال أول دفعتين

بطاقة
ق��ف�����ص��ة  مب����دي����ن����ة  ول�������د   •

بت�����ون�س يف دي�صمر 1983. 
����ص���ه���ادة  ع����ل����ى  ح���������ص����ل    •
الريا�صي�����������ات  يف  الأ�صتاذية 
م����ن ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ب��ج��ام��ع��ة 
وه���ي   2007 ����ص���ن���ة  ق���ف�������ص���ة 
ت���ع���ادل  ال��ب��ك��������������ال��وري��و���س فى 

ال�صعودية.
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اب��ت��ع��ث��ت��ه   •
الع��������ايل بت�����ون�س يف �صبتمر 
فرن�صا  اإيل  نف�صه  ال��ع��ام  م��ن 

ليوا�صل درا�صته.
• ح�صل على امل�������اج�صتري عام 
2008 يف جم�����������ال الريا�صي��ات 
هند�صة  )ت��خ�����ص�����س  ال��ب��ح��ت��ة 
دي��دورو  دين�س  ج�������امعة  م��ن 

ب����اري�س 7(
ال��دك��ت��وراه  ن���ال   2012 يف   •
ال��ب��ح��ت��ة  ال��ري��ا���ص��ي�����������������������ات  يف 
تطبيقية  هند�صة  )تخ�ص�س 
دي���دورو  دين�س  ج�����امعة  م��ن 

باري�س 7(.
ع���ل���وم  ب���ق�������ص���م  ال����ت����ح����ق   •
احل��������������������ا���ص��وب ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
اأغ�صط�س  يف  بتنومه،  والآداب 

2014 بوظيفة اأ�صتاذ م�صاعد.

منصور الطيب

العلوم  بكلية  الريا�صيات  اأ�صتاذ  توقع 
حم��ي  ال����دك����ت����ور  ب���ت���ن���وم���ة،  والآداب 
الدين بلقا�صم،  اأن يتم قبول الطالب 
ال��ك��ل��ي��ة  ب���ال���ق�������ص���م���ني احل����دي����ث����ني يف 
من  اعتبارا  والفيزياء(  )الريا�صيات 
ال��ع��ام ال��درا���ص��ي امل��ق��ب��ل، م��ع��ت��را ذل��ك 
اأ���ص��ال  امل��وج��ودي��ن  للق�صمني  اإ���ص��اف��ة 
وه����م����ا: ال���ل���غ���ة الإجن���ل�������ي���زي���ة وع���ل���وم 

احلا�صب الآيل.
العلوم  ب��ل��ق��ا���ص��م، ط���الب  وام��ت��دح 
ميتعون  اأنهم  موؤكدا  بتنومة،  والآداب 
ب��خ��ل��ق رف���ي���ع، م�����ص��ريا يف ال���وق���ت ذات���ه 
ترى  منهم  قليلة  فئة  هنالك  اأن  اإل��ى 
عن  الغي�������اب  م��ن   ٪2٥ ال����  ن�صبة  اأن 
امل���ح���ا����ص���رات ح����ق ي���ج���ب ا���ص��ت��غ��الل��ه، 
وا�صفا ذلك بخطاأ يعوق فهمهم للمادة 
ب�صكل �صحيح ويوؤثر �صلبا يف تكوينهم 

املعريف وعلى نت����������ائجهم.

�صعوبات واجهتها
يف حياتك العلمية؟

ال��ع��������������������ائ��ق ال��رئ��ي�����ص��ي ال��وح��ي��د ال���ذي 
مرحلة  ف��ى  ك��ان  م�صريتي  يف  واجهني 
ذلك  حدث  ورمب��ا  العليا،   الدرا�ص����ات 
)فرن�صا(  الثاين  البلد  ثق���افة  ب�صبب 
املختلفة عن ثق����افتن��ا، وكان ذلك فقط 

خالل امل�اج�صتري. 

اأهم املو�صوعات البحثية
التي تهتم بها؟    

 ق��م��ت ب��ن�����ص��ر م��ن�����ص��������������������������ورات ع����دة يف 
جم��������ال الهند�صة يف جمالت اإيط����الية 
بع�س  م���ع  اأع���م���ل  والآن  واأ����ص���رتال���ي���ة، 
والتون�صيني  الفرن�صيني  الأ���ص��������������ات��ذة 
مثل  التطبيقية  الهند�صة  جم�����ال  يف 
ك���ارتون  التك������افوؤ لدي  تطبيق م�صاألة 
حل���ل ب��ع�����س امل����ع����ادلت، ف��اأه��م��ي��ة ه��ذه 
املو�صوعات تكمن يف تطب��يقها على حل 

نت���ائج جت�ارب يف الف�يزياء خ�ا�صة.

ماذا تعني لك
جامعة امللك خالد؟

م����ن خ������الل اخل����ط����اب ال�������ذي ت��ل��ق��ت��ه 
العاملية  اأ�س  كيو  اجل�امعة من منظمة 
تعد  اجل��ام��ع��ات،  بت�صنيف  تعنى  ال��ت��ي 
 700 اأف�صل  �صمن  خالد  امللك  جامعة 
من  �صنفت  كما  الع����امل،  يف  ج���امعة 
اأك�����ر خ��م�����س ج�����������������ام��ع��ات يف امل��م��ل��ك��ة، 
و�صع�����يدا  ف��خ��ورا  يجعلن�������ي  م��ا  وه��و 
اجل������امعة،  ه���ذه  اإل��ي��ه��ا  بانتم�����ائي 
الإلكرتونية  الأنظمة  اأن  اإل��ى  اإ�صافة 
يف اجل��ام��ع��ة م��ت��ق��دم��ة ج����دا، وه����و ما 
ال��ذي  الط���الب  ت��ك��وي��ن  يف  ي�ص�������اعد 
مي���ث���ل امل����ح����ور ال���رئ���ي�������ص���ي ل��ل��ع��ل��م��ي��ة 

التعليمية يف خمتلف املجالت.

اأعمال اإدارية  تقوم بها
فى الوقت الراهن؟

والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية  ق�صمان  ي��وج��د 
ب���ت���ن���وم���ة، ه���م���ا: ال���ل���غ���ة الإجن��ل�����ي��زي��ة 
من  وبتكليف  الآل�����ي،  احل�ا�صب  وعل�وم 
���ص��ع��ادة ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور عبد 

الآن  اأع��م��ل  الفقيه،  اإبراه���يم  العزيز 
والدكتور  عبا�س،  ح�ص���ني  الدكتور  مع 
ق�صمني  اإ���ص��اف��ة  ع��ل��ى  �صع���يد،  اأح��م��د 
والفيزي����اء،  الريا�صيات  هما:  اآخرين 
وه����م����ا �����ص����روري���������ان ل��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل�������وم، 
وخ�صو�صا يف ظل توافر اأهم املقومات 
بالكلية، ونتوقع اأن يتم قبول الطالب 
ب��ه��ذي��ن ال��ق�����ص��م��ني اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ع��ام 

الدرا�صي املقبل باذن اهلل.

اإيجابيات و�صلبيات لحظتها
على الطالب؟ 

يتميزون  ع��ام��ة  ب�صفة  الكلية  ط��الب 
ب��خ��ل��ق رف���ي���ع وب��ح��������ص��ور امل��ح��ا���ص��رات 
ب�صفة منتظمة، كما يظهرون احرتاما 
هنالك  لكن  لالأ�صاتذة،  وكبريا  مقدرا 
ن�صبة  اأن  ترى  الطالب  قليلة من  فئة 
املحا�صرات  ع��ن  الغي�اب  م��ن   ٪  2٥ ال��� 
التي يجب  الأ�صيلة  حق من حقوقهم 
ا�صتغاللها، وهذا خطاأ لأنه يعوق فهم 
على  �صلبا  ويوؤثر  �صحيح،  ب�صكل  امل�ادة 
تكوينهم املعريف وعلى نت�ائجهم اأي�صا.

ن�صائح ت�صاعد الطالب
على اأداء اأف�صل

يف مرحلتهم اجلامعية؟
ال��ط��الب  ج��م��ي��ع  ي��وف��ق  اأن  اهلل  اأدع�����و 
وين����ري طريقهم بالعلم واملعرفة، وهذا 
واأن�����ص��ح  واجل����د،  بالعمل  اإل  ي��ك�����ون  ل 
ب��اأن  يراجعوا درو�صهم ب�صكل  الطالب 
ل  امل��ح��ا���ص��رات  ���ص��اع��ات  لأن  م�صتمر؛ 

تكفي وحده�ا.  
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أساتذة

عندما نرفض الصدقة

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

الإمي���ان؛  �صعب  اأدن���ى  وه��ي  الطريق �صدقة،  ع��ن  الأذى  اإم��اط��ة 
من  تزيد  التي  الأع��م��ال  يف  يرغبنا  احلنيف  الإ�صالمي  فديننا 
ر�صيدنا يف الأجر  عند اهلل �صبحانه وتعالى، غري اأن كثريا من 
النا�س مل ي�صت�صعروا اأهمية هذا العمل العظيم وما يحققه من 
مكا�صب دينية ودنيوية، بل يقدمون منوذجا �صيئا للم�صلم؛ اإذ ل 
�صيارتهم  زج��اج  امل�صروبات من  الأوراق وعلب  ي��رتددون يف رمي 
اأو يقومون برمي خملفات عماراتهم يف ال�صارع اأو اأقرب ف�صاء، 

بعيدا عن اأعني النا�س ول يهمهم غري اأنف�صهم.
بهذه  رم���ى  ب��ال��ر���ص��ى،  نف�صه  ُي�صعر  اأن  اأح��ده��م  اأراد  واإذا 
املخلفات والنفايات يف بطون الأودية وعلى جنبات الطرق، وهو 
اإغ��الق ه��ذه الأودي���ة من ك��رة ما ي�صب فيها من  ما ي�صهم يف 

خملفات متعددة.
النا�س؛ فلم يعد يقيم  الأم��ر عند كثري من  ا�صت�صرى هذا 
حرمة لطريق اأو اأر�س اأو  واد، واأ�صبح همه كيف يتخل�س منها 
وب��اأي طريقة، متنا�صيا اأن ما يقوم به اأم��ر  اآث��م، لأن��ه ت�صبب يف 

اإحلاق الأذى بغريه.
النا�س يف رمي خملفاتهم  التمادي من  اأن هذا  ول �صك يف 
ملا وجدوه من تهاون يف  الع�صوائية، هو نتيجة  وبهذه الطريقة 
الأنظمة التي يجب عليها اأن تراقب التخل�س من هذه املخلفات 
جمال  ويف  البيئية  على  املحافظة  يف  ت�صهم  �صحيحة  بطريقة 
املدينة، وكذلك نظافة الأودية، وعدم الت�صبب يف تكوين العوائق 

غري الطبيعية.
اأنظمة �صارمة وو�صع عقوبات على كل من  ل بد من �صن 
يقوم بهذا العمل امل�صني، وكذلك ترتيب اآلية لنقل هذه املخلفات 
اأو  �صركات  م��ع  التعاقد  خ��الل  م��ن  �صليمة  بطريقة  والنفايات 

جهات تقوم بهذا الأمر باأجر مادي مقبول.

وقفة

ما الوظائف التي ميكن
اأن ي�صغلها خريج التخ�ص�س؟

التي  الوظائف  اأه��م  من  الت�صويق  وظيفة 
حتتاج اإليها اأي منظمة، اإن مل تكن اأهمها؛ 
ميكن  الت�صويق  يف  املتخ�ص�س  فاإن  ولذلك 
املتوافرة  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  الكثري  ي�صغل  اأن 
يت�صع  ل  امل��ج��ال  اأن  ورغ��م  العمل.  �صوق  يف 

لذكرها كلها فاإن من اأهم اأمثلتها ما يلي:
الت�صويق. • اإدارة 

• اإدارة املنتجات والعالمات التجارية.
الت�صويق. • اأبحاث 

املبيعات. • اإدارة 
والإعالن. العامة  • العالقات 

والتدريب يف جمالت  • ال�صت�صارات 
الت�صويق.

 وي�������ص���اف اإل������ى م����ا ���ص��ب��ق ك���ث���ري م��ن 
ال���وظ���ائ���ف ال���ت���ي مي���ك���ن خل���ري���ج اأق�������ص���ام 
الت�صويق العمل بها يف القطاعني احلكومي 

واخلا�س.

اإلم يهدف علم الت�صويق؟
حياتنا  يف  ح��ي��وي��ا  دورا  ال��ت�����ص��وي��ق  ي�����وؤدي 
ت�صويقيا  ن�صاطا  مت��ار���س  ف��اأن��ت  اليومية؛ 
وتفا�صل  معينة  �صلعة  ب�صراء  تقوم  عندما 
املختلفة منها، وكذلك عندما  الأن��واع  بني 
ت�صاهد اإعالنا من خالل و�صائل الإعالنات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وع���ن���دم���ا جت��ي��ب ع��ل��ي اأ���ص��ئ��ل��ة 
اأو خدمة معينة.  �صلعة  راأي��ك يف  تعر عن 
كبرية  ب����اأدوار  ي��ق��وم  الت�سويقي  وال��ن�����س��اط 
وم���وؤث���رة يف الق��ت�����ص��اد ويف ���ص��وق ال��ع��م��ل، 

ومنها:
اإذ  ل��ل��ع��م��ل؛  ف��ر���ص��ا  ي��وف��ر  • اأن����ه 

خالد العمري 

وال��ت��ج��ارة  الت�صويق  بق�صم  امل��ح��ا���ص��ر  اأك���د 
الإلكرتونية يف كلية العلوم الإدارية واملالية، 
م�صبب معي�س اآل كا�صي، اأن الت�صويق يوؤدي 
دورا حيويا يف احلياة اليومية، م�صريا اإلى 
الإداري���ة جذبا  التخ�ص�صات  اأك��ر  اأن��ه من 

للطالب واأوفرها حظا  يف �صوق العمل.

ما الذي دفعك اإلى هذا التخ�ص�س؟
خ����الل م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س، ح�����ص��رت 
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  اأح��د  قدمها  دورة 
يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإداري�������ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
����ص���ع���ود، وك����ان����ت ع����ن م����ه����ارات ال��ت�����ص��وي��ق 
واملبيعات وخدمة العمالء. اأعجبتني فكرة 
هذا  دخ��ول  يف  برغبة  واأح�ص�صت  الت�صويق 
الدرا�صة  املجال وتطوير نف�صي من طريق 

الأكادميية.
وخ���الل درا���ص��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س، كنت 
الأبحاث  �صركة  ل��دى  وب��دوام جزئي  اأعمل 
الأم��ريك��ي��ة اي ���ص��ي ن��ي��ل�����ص��ون، وه���ي اأك��ر 
�صركة اأبحاث �صوق يف العامل. واأ�صرفت على 
العديد من الأبحاث التي تقوم بها ال�صركة 
اأبحاث  اأهمية  وراأي��ت  ال�صعودي،  ال�صوق  يف 
ال�������ص���وق، ك��م��ا اأح�����ص�����ص��ت ب��احل��اج��ة امل��ا���ص��ة 
ه��ذا  يف  ال�����ص��ع��ودي��ني  م���ن  للمتخ�ص�صني 
تخ�ص�س  اأن   الأ�صباب  من  واأي�صا  املجال. 
�صوق  يف  كبرية  ب�صورة  مطلوب  الت�صويق 
العمل ال�صعودي والإقليمي والعاملي، وهذه 
ه���ي اأه����م الأ����ص���ب���اب ال��ت��ي ج��ع��ل��ت��ن��ي اأخ��ت��ار 
فهي  كله،  ذل��ك  وقبل  الت�صويق،  تخ�ص�س 

اإرادة اهلل �صبحانه وتعالى.

ت���وف���ر اأن�������ص���ط���ة ال���ت�������ص���وي���ق ع����ددا 
ك��ب��ريا م���ن ال���وظ���ائ���ف، وي��ع��م��ل يف 
العربية  باململكة  التجاري  القطاع 
اإجمايل  م��ن   ٪28 نحو   ال�صعودية 

القوي العاملة يف اململكة .
البتكار  علي  ي�صجع  الت�صويق   •
ال�صلع  ت�صويق  يف  والنجاح  والنمو: 
على  املنظمات  ي�صجع  واخل��دم��ات 
ال���ت���ط���وي���ر والب����ت����ك����ار ، وي��ت��ط��ل��ب 
الت�صويقية،  الأن�صطة  ك��ف��اءة  ذل��ك 

وبخا�سة ن�ساط بحوث الت�سويق. 
املعي�صة:  م�صتوي  رف���ع  يحقق   •
وذل����ك م��ن خ���الل ت��ق��دمي ال��ع��دي��د 
ت�صبع  التي  واخل��دم��ات  ال�صلع  م��ن 
اح���ت���ي���اج���ات���ه���م، ك���م���ا ي��ح��ق��ق ذل���ك 
اأي�������ص���ا م����ن خ�����الل ال���ت���ع���رف ع��ل��ى 
الح���ت���ي���اج���ات ال��ك��ام��ن��ة وحم���اول���ة 
تلبيتها وتطوير ال�صلع احلالية مبا 

يتفق مع هذه الحتياجات.

ما ال�صعوبات
التي يواجهها طالب امل�صار؟

الت�صويق من اأكر التخ�ص�صات الإدارية 
جذبا للطالب، وتوفريا لفر�س العمل. 
واأي�صا  الت�صويق  درا�صتي يف  ومن خالل 
تدري�س الكثري من مقررات التخ�ص�س، 
مل اأجد اأي �صعوبات تذكر، وعلى الطالب 
املجد واملجتهد واحلري�س، تنظيم وقته 

والهتمام بدرا�صته وم�صتقبله.
قد يكون هناك �صيء من ال�صعوبة 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة  امل�صطلحات  بع�س  ف��ه��م  يف 
واملهمة يف تخ�ص�س الت�صويق التي تدّر�س 

ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ل��دي��ن��ا يف م��ق��ررات 
الت�صويق، ولكن هذه تعد م�صكلة لغة ل 
التغلب  وميكن  بالتخ�ص�س،  لها  عالقة 

عليها باأخذ دورة ب�صيطة يف اللغة.

كلمة اأخرية لطالب
ومن�صوبي اجلامعة؟

مل��ن�����ص��وب��ي اجل���ام���ع���ة: اله���ت���م���ام ب���اأه���م 
واحلر�س  الطالب،  اجلامعة،  خمرجات 
خالل  اإل��ي��ه  يحتاج  م��ا  ك��ل  تعليمه  على 
ومعارف  مهارات  من  اجلامعية  درا�صته 
ت���ه���ي���وؤه ل�������ص���وق ال���ع���م���ل ب�����ص��ك��ل ع��ل��م��ي 
ودورن���ا  اجلامعة  دور  يعك�س  وحم���رتف 
الإيجابي  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  نحن 

يف التنمية.
واأي�صا القرب من الطالب وتلم�س 
وم�صاعدتهم  وم�صكالتهم  احتياجاتهم 
على التغلب عليها حتى ل تكون �صببا يف 
اإخفاق طالب كان ميكن اأن يكون ع�صوا 

فاعال يف جمتمعه.
ب���اأم���ور  اأول  اله���ت���م���ام  ل��ل��ط��الب: 
دي��ن��ه��م ث���م ب��درا���ص��ت��ه��م وم�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��م؛ 
ف��ال��ط��ال��ب امل���ث���اب���ر امل��ج��ت��ه��د احل��ري�����س 
يجب  ووط��ن��ه  واأ���ص��رت��ه  م�صتقبله  ع��ل��ى 
ت���رك���ي���زه م��ن�����ص��ب��ا ع��ل��ى  ك����ل  ي���ك���ون  اأن  
درا����ص���ت���ه اجل��ام��ع��ي��ة؛ ف��ه��ذا ي�����ص��م��ن له 
القدرة  له  يتيح  مرتفع  مبعدل  التخرج 
ثّم  وم��ن  العمل،  �صوق  يف  املناف�صة  على 
التي  املالئمة  الوظيفة  على  احل�صول 
توفر للطالب ولأ�صرته احلياه الكرمية، 
ومتّكنه من الإ�صهام يف تنمية القت�صاد 

وخدمة الوطن.

آل كاسي: »التسويق«
األوفر حظا بسوق العمل

بطاقة
• ح�صل على البكالوريو�س من جامعة امللك �صعود يف اإدارة العمال 

)تخ�ص�س ت�صويق(.
اإدارة  ق�صم  يف  معيدا   1429 ع��ام  خ��ال��د  امل��ل��ك  بجامعة  التحق   •
الأع��م��ال، وم��ن ث��م يف ق�صم الت�صويق وال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة عقب 

اإن�صائه. 
�صكراننت،  جامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�صتري  على  ح�صل   •

بولية بن�صلفينيا بالوليات املتحدة الأمريكية.
العلوم  كلية  يف  الإلكرتونية  والتجارة  الت�صويق  بق�صم  حما�صر   •

الإدارية واملالية.
الأعمال. لريادة  ال�صعودية  اجلمعية  يف  • ع�صو 

لالإدارة. ال�صعودية  اجلمعية  يف  • ع�صو 
الأعمال. ريادة  يف  معتمد  • مدرب 
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جامعات عالمية

منتدى التعليم 
يوصي بالخصخصة 

وإتاحة فرص 
تعليم متكافئة

أحمد العياف 

ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  رعاية  حتت 
امل��ل��ك ���ص��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، حفظه 
اهلل، افتتح وزير التعليم الدكتور اأحمد 
ال��ع��ي�����ص��ى، ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ت��دى وم��ع��ر���س 
ال��ذي   ،2016 اخلام�س  ال���دويل  التعليم 
اأق���ي���م يف ال���ري���ا����س خ����الل ال���ف���رتة من 
ال�صابع منه؛  اخلام�س من رجب وحتى 
ال�صتثمار  جت���ارب  »اأح����دث  �صعار  حت��ت 
ال���دول���ي���ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م«، ح��ي��ث ت�����ص��ارك 

فرن�صا ب�صفتها �صيف �صرف.
وقال العي�صى خالل حفل الفتتاح 
الرفعة  و�صبيل  الرهان  هو  التعليم  »اإن 
وال����ت����ق����دم، وح���ج���ر ال�����زاوي�����ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
الج���ت���م���اع���ي���ة والق���ت�������ص���ادي���ة، وم��ت��ى 
���ص��ل��ح��ت خم���رج���ات���ه ���ص��ل��ح��ت ال���ق���وة 
ال��ب�����ص��ري��ة، وت��ك��ام��ل��ت ال��ق��ي��م وامل���ع���ارف 
املجتمعي  النهو�س  اإلى  واأدت  واملهارات، 
والق���ت�������ص���ادي، ف��ارت��ف��ع��ت الإن��ت��اج��ي��ة، 
واجلهل  وال��ف��ق��ر  اجل��رمي��ة  وانخف�صت 
وامل�����خ�����درات وال���ب���ط���ال���ة وال����ص���ت���ه���داف 

الفكري والأخالقي«.
واأ����ص���ار اإل����ى اأن ق�����ص��ة امل��م��ل��ك��ة مع 
ال��ت��ع��ل��ي��م ع����ر م���راح���ل���ه ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي��ة 
طويلة  ق�صة  والتطويرية  والتو�صعية 
والبناء  التطوير  اأن  م�صيفا  وم�صنية، 
لي�س  الآخ����رون  وين�صده  نن�صده  ال���ذي 
م�صتحيال،  لي�س  اهلل  ب��اإذن  لكنه  �صهال، 
وق�����د حت���ق���ق ال���ك���ث���ري م����ن ال���ن���ج���اح���ات 
اأن ال��ط��ري��ق م����ازال  والإجن��������ازات غ���ري 

طويال.
ع��ازم��ة  اململكة  »اإن  العي�صى  وزاد 
ع�����ل�����ى اإح���������������داث حت�����������ولت م���ع���رف���ي���ة 
الإن�����ص��ان  ب��ن��اء  تعتمد على  واق��ت�����ص��ادي��ة 
لي�صهم  وم���ه���ارات���ه  وم��ع��رف��ت��ه  وق���درت���ه 
لبنة  ول��ي��ك��ون  القيم  على  املحافظة  يف 
ال��ن��ه��و���س الق��ت�����ص��ادي كما  ���ص��ل��ب��ة يف 
الوطني  للتحول  م�����ص��روع��ه��ا  يف  تتجه 
اإل����ى الق��ت�����ص��اد امل��ن��ت��ج واإل�����ى الع��ت��م��اد 
ع���ل���ى امل�������ص���ادر امل�������ص���ت���دام���ة وال����رام����ج 
ال�صتثمار  ملجالت  املعززة  وامل�صروعات 

املختلفة واملولدة للفر�س الوظيفية«.
وعر العي�صى عن يقينه اأن روؤى 
اخل������راء يف ه����ذا امل���ن���ت���دى والأف����ك����ار 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف امل���ع���ر����س امل�����ص��اح��ب 
اإبداعية  اأطروحات  �صتفتح نوافذ على 
التقليدية  ع��ن  وتبتعد  ت��ن��اأى  وح��ل��ول 
وال���ط���رح امل�����ص��ت��ه��ل��ك، م�����ص��ريا اإل����ى اأن 
الأمل والطموح اأن نبحث ونفكر بعمق 
التعليم  ال�صتثمار يف  تعزيز فر�س  يف 
لل�صراكة  وم�صتقبلية  اآنية  اآفاق  ور�صم 
ب��ني ال����وزارة وال��ق��ط��اع اخل��ا���س ترفع 
كفاءة التعليم كهدف اأ�صا�س ل منا�س 
متطلبات  وتدعم  عنه  تنازل  ول  عنه 
اخلدمات  ج��ودة  وحتقق  العمل،  �صوق 
امل���ر����ص���دة وت�����ص��ه��م يف  ال��ت��ك��ال��ي��ف  ذات 
مرنة  بحلول  التمويل  م�����ص��ادر  ت��ع��دد 

ومبتكرة.

دعم االستثمارات
واأجمع امل�صاركون يف املنتدى على اأهمية 
تقدمي الت�صهيالت الكاملة للم�صتثمرين 
ال�صتثمار  جلذب  البريوقراطية  واإلغاء 
وتو�صيح  وتوحيد  التعليمي،  القطاع  يف 
اإجراءات الأمن وال�صالمة وال�صرتاطات 
البلدية يف املن�صاآت التعليمية بني مناطق 
اأهمية  اأن  املنتدى  اأكد  اململكة كافة، كما 
الأوق���اف  ا�صتثمارات  دع��م  نحو  التوجه 
وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن الع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��دع��م 
ت��ق��ل��ي��ل ن�صبة  اإل�����ى ج���ان���ب  احل���ك���وم���ي، 
املخاطرة يف ال�صتثمار يف قطاع التعليم، 
واإعداد ا�صرتاتيجية خل�صخ�صة التعليم 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت�����ص��م��ل  م���راح���ل  ع��ل��ى 
بيئة  وحت�صني  ال��ع��ام  التعليم  وح��وك��م��ة 

التعليم والتدريب.

التعاون المشترك
دعا املنتدى اإلى تعزيز التعاون امل�صرتك 
البلدية  وال�����ص��وؤون  التعليم  وزارت���ي  بني 
املوؤ�ص�صات  احتياجات  لتحديد  والقروية 
داخل  تعليمية  مدن  لت�صييد  التعليمية، 
الب�صرية  للموارد  �صركة  واإن�����ص��اء  امل���دن، 
ت�صهم يف دعم وا�صتقرار الكوادر الوطنية 
ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م الأه���ل���ي، ومت��ك��ني 
من  والتعليم  الرتبية  واإدارات  امل��دار���س 
وتوجيهها،  التعليم  تطوير  عملية  اإدارة 
وحت�������ص���ني امل���ن���اه���ج ال���درا����ص���ي���ة وط����رق 

التدري�س وعمليات التقومي.

االستثمار النوعي
ودع�����م امل��ن��ت��دى ال��ت��وج��ه ن��ح��و ���ص��ن��اع��ة 
ال��ن��وع��ي  ال���ص��ت��ث��م��ار  لتحقيق  ال��ت��ع��ل��ي��م 
وتخفيف  اجل����ودة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  وتلبية 
الإن����ف����اق احل���ك���وم���ي، م���ع ����ص���رورة فتح 
امل�صتثمرين  اأم��ام  ال�صتثمارية  املجالت 
يف ب���ن���اء امل�����راف�����ق، وت�����ص��غ��ي��ل امل����راف����ق، 
واخل�����دم�����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وال��ت��ق��ن��ي��ات 
التعليمية، ووجوب دعم القطاع اخلا�س 
بناء  خ��الل  من  التعليمي  ال�صتثمار  يف 
�صفافية،  وذات  داعمة  ت�صريعات  واإق���رار 
و���ص��ب��ط ون�����ص��ر ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات، 

وو�صع حوافز فاعلة يف التعليم.

فرص تعليم متكافئة 
فر�س  اإت��اح��ة  اأهمية  على  املنتدى  �صدد 
دعم  م��ع  ال��ط��الب،  لكل  متكافئة  تعليم 
وتهيئة  الأط��ف��ال  ري��ا���س  يف  ال�صتثمار 
ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت���ت���الءم م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات 
ال��ت��ع��ل��م، وت�����ص��ه��ي��ل ال��ت��م��وي��ل امل�����ص��رتك 
ودع��م  اخل��ا���س،  والقطاع  احلكومة  ب��ني 
لتحقيق  والإب���داع  املوهبة  يف  ال�صتثمار 

التنمية املُ�صتدامة يف اململكة.

تأييد
اأيد املنتدى ال�صعي لراأ�س املال املبتكر يف 
والتمويل  واملنح  الرعايات  عر  التعليم 
اأهمية  اإل���ى  م�صريا  منخف�صة،  ب��ف��ائ��دة 
ال���ت���وج���ه ل���ل���م���دار����س امل�����ص��ت��ق��ل��ة ورف����ع 

جامعات سعودية

ال�صتدامة  لتحقيق  التعليمية  اجل���ودة 
اأه���م���ي���ة ال��ع��م��ل على  يف ال��ت��ع��ل��ي��م، م���ع 
لبيئة عمل  ال�صرتاطات اجلاذبة  تعزيز 
اخل��ا���س،  القطاع  ملعلم  وج��ي��دة  مريحة 
والرتكيز على التعلم اأكر من التعليم، 
وتوظيف  الأ���ص��ات��ذة،  اأك��ر من  والطلبة 

الإمكانيات.

التوصيات 
���ص��راك��ة  اإي����ج����اد  اإل������ى  • ال����دع����وة 
جتمع بني وزارت��ي العمل والتعليم 
تتناغم  ع��م��ل  خم���رج���ات  لتحقيق 

مع متطلبات ال�صوق.
وزارة  بني  • اإيجاد جلان م�صرتكة 
ال��ع��م��ل وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن يف ال��ق��ط��اع 

التعليمي.
ت�صرب  م��ن  احل���د  ع��ل��ى  • ال��ع��م��ل 
ال�����ك�����وادر ال�������ص���ع���ودي���ة ال���ع���ام���ل���ة يف 

التعليم الأهلي.

وتو�صيع  املعلمني  تاأهيل  زي���ادة   •
مداركهم وخراتهم.

يف  ال�صتثمار  حت��دي��ات  حت��وي��ل   •
التعليم اإلى فر�س ا�صتثمارية.

خ����دم����ة  م��������راك��������ز  اإن���������������ص�������اء   •
التعليم  لوزارة  تابعة  للم�صتثمرين 
ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ة ل��ه��م اإل��ك��رتون��ي��ا 

لت�صهيل الإجراءات احلكومية.
لتوظيف  حكومية  �صركة  اإن�صاء   •
التعليم  مدار�س  جميع  يف  املعلمني 

احلكومي واخلا�س.
مُت���ّك���ن  داع����م����ة  ب���ي���ئ���ة  • اإي�����ج�����اد 

املوهوبني من ا�صتثمار قدراتهم.
الب�صرية  املوارد  �صندوق  • توجيه 
ل�����دع�����م ت������دري������ب امل������وظ������ف������ات يف 

الرو�صات الأهلية
 • مراجعة دورية للت�صريعات التي 
تخدم ذوي الحتياجات اخلا�صة يف 

التعليم لتكون اأكر فاعلية.

العي�صى يلقي كلمته 
يف املنتدى
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قحمش: اإلنجليزية مفتاح االبتعاث.. 
والعناية بها مطلب

محمد إبراهيم

بالوليات  الدكتوراه  املبتعث ملرحلة  ن�صح 
املتحدة الأمريكية، عادل قحم�س، كل من 
يرغب يف البتعاث باإعداد متطلبات اللغة 
ممن  وال�صتفادة  كاف،  ب�صكل  الجنليزية 
فيه،  ي��رغ��ب  ال���ذي  التخ�ص�س  يف  �صبقوه 

والبعد عن كل ما يعكر �صفو الدرا�صة.
ودع�����ا امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى الب���ت���ع���اث،  يف 
ح��دي��ث اإل���ى »اآف����اق«، اإل���ى اأن ي��ك��ون��وا خري 
ممثلني ل��وط��ن��ه��م، م�����ص��ددا ع��ل��ى ���ص��رورة 
اح�����رتام  الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني وال���ع���ادات 
وال��ت��ق��ال��ي��د يف ب��ل��د الب���ت���ع���اث، وت��ك��وي��ن 
���ص��داق��ات اإي��ج��اب��ي��ة م��ع زم����الء ال��درا���ص��ة 

واجلريان. 

حدثنا عن جتربتك
مع البتعاث؟ 

البتعاث  اأن جتربة  اإل��ى  هنا  اأ�صري  اأن  اأود 
التي عاي�صتها، امتالأت بكثري من املواقف 
بلد  يف  املبتعث  يكت�صبها  ال��ت��ي  وال��ف��وائ��د 
الب����ت����ع����اث، وق�����د ح�����ص��ل��ت يل ال��ف��ر���ص��ة 
ال��ك��ب��رية ل��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن جت��رب��ة عميد 
خالد،  امللك  بجامعة  الإل��ك��رتوين  التعلم 
به  التقيت  اإذ  الوليدي،  اهلل  عبد  الدكتور 
يف  وا�صت�صرته  معيدا  كنت  عندما  ك��ث��ريا 
اأمور عدة تتعلق بالبتعاث ومنها: اختيار 
بالنفع  ي��ع��ود  ال���ذي  امل��ن��ا���ص��ب  التخ�ص�س 
علّي مبتعثا، وعلى اجلامعة؛ فله مني كل 

ال�صكر على توجيهاته.
ب���داأت رحلة الب��ت��ع��اث عام  بعد ذل��ك 
اإل��ى  متجها  ال��وط��ن  غ���ادرت  عندما   2008
الوليات املتحدة الأمريكية لدرا�صة اللغة 

مبعامالت  يتعلق  فيما  وال��ك��ل��ي��ة  ال��ق�����ص��م 
برامج  ي�صهم يف تطوير  فيما  اأو  البتعاث 

الق�صم الأكادميية.

كيف عاي�صت الغربة
بعيدا عن الأهل والأ�صدقاء؟ 

التي  العقبات  بع�س  ه��ن��اك  اأن  يف  ل���ص��ك 
الغربة،  مع  بداياته  يف  مبتعث  اأي  تواجه 
ولكن م��ع ال��وق��ت واإجن���از ال��ه��دف املن�صود 
من البتعاث، تبداأ هذه العقبات تتال�صى. 
وم��ع وج���ود زم���الء ك���رام يف بلد البتعاث 
خارجها  من  اأو  اجلامعة  من  كانوا  �صواء 
ي��ج��د امل��ب��ت��ع��ث م��ع��ه��م اأج�������واء اأك���ادمي���ي���ة 
اإجن��از  على  ت�صاعده  واجتماعية  واأخ��وي��ة 

مرحلة البتعاث.
ب��داي��ة بعثته  ي��ت��ع��ر���س يف  وامل��ب��ت��ع��ث 
البتعاد  ب�صبب  الطبيعية  الأم���ور  لبع�س 
ع��ن الأه���ل والأ���ص��ح��اب، ول��ك��ن ع���زاءه هو 
مت�صلحا  ووطنه  اأهله  اإلى  يعود  �صوف  اأنه 
بالعلم، وهو ما ي�صهم يف تخفيف الغربة. 
بلد  والقوانني يف  الأنظمة  اح��رتام  اإن  ثم 

البتعاث �صتجعله يتكيف مع واقعه. 
ت���ع���رف���ت ع��ل��ى  ب���ل���د الب����ت����ع����اث،  ويف 
اململكة  داخ��ل  املبتعثني من  جمموعة من 
وخارجها، وما زلت األتقي بهم يف املنا�صبات 
والأعياد لرن�صم للمجتمع من حولنا �صور 
ونتقا�صم  بيننا،  فيما  وال��رتاب��ط  الأخ����وة 
ما  حتقيق  يف  نتعاون  كما  الغربة،  معاناة 

جئنا من اأجله، وهو العلم.

�صف لنا  نظرة  الآخرين
اإلى املبتعثني ال�صعوديني؟ 

م��ن خ��الل توا�صلي م��ع زم���الء ال��درا���ص��ة 

وم��رح��ل��ة ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا، وك��ان��ت وم��ا 
زالت جتربة متميزة اكت�صبت من خاللها 
تنعك�س  �صوف  وبحثية،  اأكادميية  مهارات 

على م�صتقبلي املهني يف اجلامعة. 

وماذا عن التخ�ص�س
الذي ابتعثت من اأجله؟

وت�صميمه،  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ق��ن��ي��ات  جم���ال  ه��و 
اأح���دث  امل��ج��ال بكيفية دم���ج  وي��ع��ن��ى ه���ذا 
وال��ت��دري��ب،  التعليم  جم���ال  يف  التقنيات 

واأي�صا ت�صميم التعليم وفقا لنظرياته.

فوائد جنيتها من البتعاث؟ 
الب����ت����ع����اث ف���ر����ص���ة ك����ب����رية ل��ال���ص��ت��ف��ادة 
املبتعث،  يرجوها  التي  الأه��داف  وحتقيق 
على  واحل�صول  للغة  اكت�صابي  ذل��ك  وم��ن 
كبري من  ق��در  واإجن���از  املاج�صتري،  درج���ة 
التعرف  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  ال��دك��ت��وراه،  مرحلة 
اأي�صا  تخ�ص�صي.  جم��ال  يف  اجلديد  على 
من الفوائد التعرف على ثقافات ال�صعوب، 
مليئة  ال��درا���ص��ي��ة  ال��ق��اع��ات  اأن  وب��خ��ا���ص��ة 

بزمالء من خمتلف الدول والثقافات. 

ماذا عن التوا�صل بني
جامعة امللك خالد واملبتعثني؟

اأن  اأود  ال�����ص��وؤال،  ه��ذا  ع��ن  اأج��ي��ب  اأن  قبل 
اأ���ص��ك��ر م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ووك��ي��ل ال��درا���ص��ات 
ال��ع��ل��ي��ا؛ ع��ل��ى م��ا مل�����ص��ن��اه، ن��ح��ن املبتعثني، 
البتعاث  مهمة  ت�صهيل  على  حر�س  م��ن 

والطمئنان على �صريها على اأكمل وجه.
اجلامعة  م��ع  توا�صال  هناك  اأن  كما 
من خالل ت�صفح موقعها ملعرفة جديدها 
التوا�صل م�صتمر مع  واإجنازاتها، وكذلك 

يف ب��ل��د الب��ت��ع��اث اأج����د م��ن��ه��م ك��ل تقدير 
الأغ��ل��ب��ي��ة من  اأن  وي����وؤك����دون  واح�������رتام، 
امل��ب��ت��ع��ث��ني ال�����ص��ع��ودي��ني ي��ر���ص��م��ون ���ص��ورة 
ح�����ص��ن��ة ع����ن ب���ل���ده���م، مل����ا ي��ح��ق��ق��ون��ه م��ن 
للمبتعثني  وب��ح��ث��ي��ة  اأك��ادمي��ي��ة  اإجن������ازات 
لنا  م�صاركتهم  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  ال�صعوديني، 
الج��ت��م��اع��ي��ة  اأو  ال��ث��ق��اف��ي��ة  الأن�����ص��ط��ة  يف 
ال���وط���ن���ي، مم���ا يعك�س  ال���ي���وم  وم��ن��ا���ص��ب��ة 
�صورة جميلة واإيجابية عن وطننا الغايل 

والطلبة ال�صعوديني يف بلد البتعاث.

كيف ميكن للمبتعث اأن يتفاعل 
اإيجابا مع املجتمع اجلديد؟ 

املدينة  تنظم يف  التي  الرامج  من خالل 
املجموعات  خ��الل  من  واأي�صا  اجلامعية، 
الدرا�صية، �صواء كان ذلك يف فرتة درا�صة 
وي�صتطيع  اجل��ام��ع��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  اأو  ال��ل��غ��ة 
دينه  عن  اإيجابية  ر�صالة  تو�صيل  املبتعث 
ووط��ن��ه م��ن خ��الل نقل ���ص��ورة احل�صارة 
ال����ت����ي و����ص���ل���ت ال���ي���ه���ا ب�������الده يف ج��م��ي��ع 

النواحي.
  

ن�صيحة للراغبني يف البتعاث؟
باإعداد  البتعاث  يف  يرغب  من  كل  اأن�صح 
ك��اف،  ب�صكل  الجنليزية  اللغة  متطلبات 
واأي�����ص��ا اخ��ت��ي��ار ال���دول���ة واجل��ام��ع��ة التي 
ال�صتفادة  وكذلك  تتنا�صب مع تخ�ص�صه، 
يرغب  ال��ذي  التخ�ص�س  يف  �صبقوه  مم��ن 
ف���ي���ه، وال���ب���ع���د ع����ن ك����ل م����ا ي��ع��ك��ر ���ص��ف��و 
الدرا�صة، على اأن يكون خري ممثل لوطنه 
ي��ح��رتم الأن���ظ���م���ة وال���ق���وان���ني وال���ع���ادات 
وال���ت���ق���ال���ي���د يف ب���ل���د الب���ت���ع���اث وت��ك��وي��ن 

�صداقات اإيجابية مع زمالئه وجريانه.
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»ييل« تناقش الطرق الحديثة 
لتدريس الهندسة المعمارية

موقع جامعة ييل 

منتدى  الأمريكية  »ييل«  جامعة  عقدت 
ب��ع��ن��وان:  امل��ع��م��اري��ة  الهند�صة  تعليم  ع��ن 
تعليم  وال���ت���ف���ك���ري:  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  »ال��ت��ع��ل��م 
امل��ه��ن��د���ص��ني امل��ع��م��اري��ني يف ال���ق���رن 21 يف 

الفرتة ما بني 14-16 اإبريل اجلاري.
جاءت ا�صتجابة جامعة »ييل« �صريعة 
للهند�صة  امل�����ص��ارك  ال��روف��ي�����ص��ور  ل��دع��وة 

املعمارية »اإيفا بلكونني« التي دعت جميع 
املعمارين  الأ�صاتذة واملعلمني واملهند�صني 
وامل��ع��ي��دي��ن  لفح�س ال��ن��م��اذج امل��وروث��ة يف 
الجت��اه��ات  وملناق�صة  املعمارية  الهند�صة 
ال���ت���ح���دي���ات  وال����ت����ف����ك����ري يف   احل����ال����ي����ة 

امل�صتقبلية لتعليم الهند�صة املعمارية. 
تعليم  امل���ن���ت���دى حت���دي���ات  ون���اق�������س 
الهند�صة املعمارية، معلال ذلك باأنها على 
التخ�ص�صية  ال��ت��غ��ي��ريات  ط���رق  م��ف��رتق 

ح��اول  ث��م  وم��ن  والجتماعية،  والتقنية 
اأن ي��ج��ي��ب ع���ن ب��ع�����س الأ����ص���ئ���ل���ة م��ث��ل: 
م���ا اأه�����م ال���ن���م���اذج ال��ت��اري��خ��ي��ة واأمن�����اط 
ط���رق ال��ت��ع��ل��ي��م؟ ك��ي��ف ت�����ص��ن��ى ل��ل��ت��غ��ريات 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة ت��غ��ي��ري ت��ع��ل��ي��م ال��ه��ن��د���ص��ة 
امل���ع���م���اري���ة يف اأوق�������ات ت��اري��خ��ي��ة ف��ارق��ة 
متنوعة؟ ما التوزان املثايل ما بني الفكر 
خا�صة  اأ�صا�صية  م��ه��ارات  وتعلم  النقدي 

مبمار�صة املهنة؟

تدري�صية  امل���وؤمت���ر  بيئات  وع��ر���س 
جديدة خ�صبة للهند�صة املعمارية، موؤكدا 
ب��دي��ل��ة لتعليم  وب��ي��ئ��ات  م��ن�����ص��ات  وج�����ود 
تغيريات  ع��ن  ف�صاًل  املعمارية  الهند�صة 
وكيفية  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة  يف  اأ���ص��ا���ص��ي��ة 

تدري�س املهنة وممار�صتها.
تطور  اإل��ى  اأي�صا  املنتدى  وتعر�س   
تدري�س الهند�صة املعمارية من القرن 20 

حتى وقتنا احلايل.

هارفاد: »البرمجة« 
لألطفال في سن 

الخامسة
Harvard Gazette :المصدر

اأ�صحت احلو�صبة الآلية اأحد القطاعات الأكر منوا يف ع�صرنا الرقمي املعا�صر، 
الأمر الذي جعل الرجمة جزءا مهما يف التعليم الأمريكي؛ اإل اإن كلمة »اأمية 
احلا�صب الآيل« مل توقد حما�صة وخيال الكثري من خريجي املدار�س الثانوية؛ 

بل حتى املتو�صطة؛ فما احلل مع ال�صغار؟
الإجابة هي ما تو�صل اإليها الباحثون يف جامعة هارفارد يف معهد »واي�س« 
روبوت  اخ��رتاع  بب�صاطة  والإجابة  البيولوجيا؛  بعلم  امللهمة  الهند�صية  للعلوم 

ا�صمه »روت«.
ال��روب��وت:  �صارحا  ت�صريين«،   »رافائيل  املعهد  يف  امل�صارك  الباحث  يقول 
»حتى الآن يدر�س »الت�صفري« coding على لوحة املفاتيح. اإنها عملية جترييدية 

ل عالقة لها بالعامل الواقعي.
اأما »روت�س« ف�صيقوم بتعليم الت�صفري بطريقة كلها فن وت�صلية؛ فالأطفال 
ممن لي�س لديهم اأدنى خرة بالت�صفري �صيكون باإمكانهم  تعلم برجمة الروبوت 

يف دقائق معدودة«.
»راف��ائ��ي��ل«  ذات���ه،  املعهد  ال��روب��وت يف  اأو���ص��ح م��ط��ور برجميات  م��ن جهته 
»زيفثان دوبروف�صكي«، اأن »روت�س« يقف يف مكان ما بني األعاب القطار القدمية 
واأ�صاف: »روت�س متت  الفيديو،  األعاب  اآليا عن بعد وبني  التي كان يتحكم بها 
مزود  وروت  »�صكواير«،  امل�صماه  اللوحي  احلا�صب  واجهة  با�صتخدام  برجمته 
باللم�س؛ مما  اأمل�س يتحكم فيه  واأل��وان مميزة  و�صطح  اأ�صواء  لها  بح�صا�صات 

ميكنه من ال�صتجابة للعامل املادي.
فمثال يف بيئة الف�صل ي�صتطيع الروبوت اأن يقود م�صاحة )حماية( اللوحة 
البي�صاء املغناطي�صية يف اأول الف�صل مقدماً ل�صباب الرجمة »ا�صتعرا�صا فوريا 

ماديا للت�صفري«.
واأ�صاف: »اإن الروبوت على �صكل �صدا�صي وقطره تقريبا مثل فاأرة احلا�صب 
الآيل »املاو�س« وله ر�صالة وا�صحة: »تعليم الأطفال كيفية الت�صفري )التكويد(.

وي��رك��ز امل��ع��ه��د ب�����ص��ورة ع��ام��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اأج��ه��زة هند�صية ل��ه��ا عالقة 
بالبيولوجيا من �صاأنها تطوير ال�صحة العامة والت�صنيع والروبوتات والطاقة 
ا�صتخدام  يجعل  اأن  يف  اجل��ه��از  فكرة  وتكمن  امل�صتدمية.  املعمارية  والهند�صة 

الأجهزة اأكر �صهولة وبداهة وروؤية.
التي  الواجهة  با�صتثناء  لأخ��رى  فئة عمرية  �صكله من  يتغري  واجلهاز ل 
ب��دًء من  القدرات  بعمل الرجمة على م�صتويات خمتلفة من  ت�صمح للطالب 
بيئة غرافيك القائمة على البلوكات )القوالب( املخ�ص�صة للمبتدئني وطالب 
القائمة على كتب للطالب  التقليدية  البيئة  اإلى  البتدائية  الأولية  ال�صفوف 

الأكر اأو ما ي�صمون مبرجمي طالب املدار�س املتو�صطة.
اأي م�صتوى؛  اإلى  امل�صتخدمني  انتقال  الروبوت موا�صفات  وي�صمل جهاز   
اأكر تقدما يف الرجمة وعمليات  اإلى مفاهيم  ومن ثم ي�صاعد على النتقال 
امل�صتوى  اأكر تقدماً، والعمل على »جافا �صكربت« - لغة برجمة عالية  تكويد 
 Netscape »نيت�صكيب«  �صركتي  يد  على  تطويرها  جرى  199٥ع��ام  يف  ظهرات 

وموزيال.
الت�صفري  يفهموا  مل  رمب��ا  ال�صغار  »الأط��ف��ال  اإن  دوبروف�صكي:  واأردف  
ببداهة؛ ولكنهم حتما �صيتفهمون عواقب كلمة »ماذا لو«؛ فلو كان هذا �صحيحا 
الذي يرمج  اللوحي )التابلت(  ف�صيحدث كذا وك��ذا، وهذا ما يفعله احلا�صب 
م��وا���س��ف��ات ال���روب���وت، مم��ا يجعل االأط���ف���ال يتعلمون ب��ن��اء خ��ي��وط »م����اذا ل��و« 
بال�صغط على اأيقونة با�صتخدام اأناملهم؛ فتاأكيد الروبوت يف البداية لي�س على 

الت�صفري؛ بل على حل امل�صكالت والتفكري العملي. 
وعن مدى جتاوب الأطفال مع اجلهاز، اأكد »رافائيل« اأن اجلهاز اختره 
الطالب ب�صكل عام، وهم يف اخلام�صة من عمرهم؛ »فلم ي�صعروا باأنهم يتعلمون 

اأو يعملون، بل كانوا ي�صعرون بالت�صلية«.
والآن يعمل فريق العمل يف »وي�س« حاليا على اإيجاد �صركاء مل�صاعدة  »روت« 
تطوير  دوبروف�صكي،  ق��ول  حد  على  التالية،  فاخلطة  الف�صل؛  يف  العمل  على 

منهج ي�صمل منوذج الت�صفري يف »روت«.
الروبوت، مما جعله ي�صعر  بنات كلهن اخترن  ولدى دوبروف�صكي ثالث 

بالفخر قائال: »�صعرت كما لو كنت اأ�صري فوق القمر مب�صروعي هذا«.
ويف ختام ت�صريحاته قال دوبروف�صكي »اإننا يف العامل الرقمي؛ فاملدار�س ل 
تدر�س الت�صفري، يف الوقت الذي حتتاج اأمريكا اإلى اأن يرقى مرجمو احلا�صب 
الآيل اإلى م�صتوى التناف�صية ؛ ف� 71٪ من الوظائف كلها تقع يف نطاق العلوم 
اأن  ا�صتطعنا  فاإذا  الت�صفري.  والتقنية والهند�صة والريا�صيات، وكلها يركز على 

نحل هذه امل�صكلة ف�صنكون حققنا قفزة نوعية لبالدنا«.
تفاعل  م��دى  عن  فيلم  بت�صوير  ق��ام  باأنه  ت�صريحاته  »رافائيل«  واختتم 
الت�صوير مل نكن نعرف ما  »اأثناء  وق��ال:  »روت«،  املدار�س مع  �صن  الأطفال يف 
�صعادة  يف  الأط��ف��ال  فروؤية  �صيبت�صمون؛  اأنهم  اأ�صاًل  ن��دري  نكن  ومل  �صيتوقع: 

غامرة با�صتعمالهم ال� »روت« كان اأمرا اأكر من رائع بالفعل«.

جامعات عالمية

قلة أعداد الطالب
تؤرق الجامعات اليابانية 

The Japan Times :المصدر

تفكر وزارة الرتبية والتعليم اليابانية 
يف اإع������ادة ت��رت��ي��ب اجل��ام��ع��ات ال��ع��ام��ة 
املتوقع  النخفا�س  ب�صبب  واخل��ا���ص��ة 
البالغني  اليابانيني  اأعداد الطالب  يف 

18 �صنة.
و����ص���ت���ك���ون ه�����ذه ����ص���اب���ق���ة ���ص��ي��ت��م 
ف��ي��ه��ا ���ص��م اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة مع 
املا�صي من  ح��دث يف  ما  لأن  الأهلية؛ 
الكليات  دم���ج  يف  مت��ث��ل  هيكلة،  اإع����ادة 
من التخ�ص�س نف�صه. وترجع الزيادة 
الن�صف  اإل��ى  الطالب  عدد  لنخفا�س 
امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة؛ حتى  ل���ص��ي��م��ا يف 
ط��الب��اً  جت��د  مل  اجل��ام��ع��ات  بع�س  اإن 
لت�صريحات  وفقا  اأ�صماءهم  ليقيدوا 

بع�س امل�صوؤولني.

اأع��داد الطالب  وه��ذا الرتاجع يف 
احلكومي  ال��دع��م  تقل�س  م��ع  يتما�صى 
ب�صبب  واخل��ا���ص��ة  الأه��ل��ي��ة  للجامعات 
حالة التق�صف ل�صرف الأموال العامة، 
الأموال  �صيقل عدد  فبدمج اجلامعات 
للكليات  الأم���وال  و�صتزيد  املخ�ص�صة 

ب�صورة عك�صية.
وزارة  اأح���ال���ت���ه���ا  اخل���ط���ة  وه������ذه 
ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م مل��ج��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ي��اب��ان  اأن  ل��درا���ص��ت��ه��ا، علما  امل��رك��زي 
امل��ايل  ال��ع��ام  ح�صب  جامعة   779 لديها 
201٥ منها 86 وطنية و89 عامة و604 

اأهلية.
واأخ���������ريا ف�������اإن م����ن امل���ت���وق���ع اأن 
�صنة  ال�صباب يف �صن 18  ينخف�س عدد 
اإلى اأقل من مليون يف عام 2031 مقارنة 

ب� 1.2 مليون يف الأعوام ال�صابقة.
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لقطات
أستراليا

ت��راق��ب ج��ام��ع��ات اأ���ص��رتال��ي��ا ما 
ح��ول  ال���ص��ت��ف��ت��اء  ع��ن��ه  �صي�صفر 
ب���ري���ط���ان���ي���ا يف الحت������اد  ب����ق����اء 
منها.  خ��روج��ه��ا  اأو  الأوروب�������ي 
وق���������ال »ب�����ي�����رت وي����ل���������ص����ون« يف 
اإن  ا����ص���رتال���ي���ان«  »ذا  ���ص��ح��ي��ف��ة 
اأن  ال���رتق���ب  ذل����ك  ال�����ص��ب��ب يف 
اجلامعات �صتفر�س ر�صوما على 
ط���الب دول الحت����اد الأوروب����ي 
تاأ�صريات  ال��دول��ة  على  وت��دخ��ل 
الطالب  من  كثريا  لأن  كثرية، 
����ص���ي���ع���زف���ون ع����ن ال����درا�����ص����ة يف 
بريطانيا ويغريون وجهتم الى 
ال��ولي��ات  اأو  اأ���ص��رتال��ي��ا  اأو  ك��ن��دا 
لأ�صرتاليا  مكا�صب  يف  املتحدة 
»�صتاأتي  كبرية  ب��روة  و�صفوها 

بها الرياح اإلى اأرا�صيها«.

كينيا
اأط��ل��ق��ت ك��ي��ن��ي��ا م�����ص��روع��ا ب��ع��دة 
ماليني من الدولرات لتطوير 
����ص���ك���ن ج����ام����ع����ي ل����ل����ط����الب يف 
خ���م�������س ج����ام����ع����ات م�����ن خ���الل 
ال�صتثمار يف الأموال اخلا�صة. 
وك��ل��ه��ا ت�����ص��ب يف ���ص��ال��ح زي����ادة 
ومن  باجلامعة.  ال��ط��الب  ع��دد 
اجل��ام��ع��ات  ت���وف���ر  اأن  امل���ت���وق���ع 
اخلم�س ٥0.000 �صرير جديدة. 
وهي: »اإم اأو اآي« و »اإيغرتون« و 
»اإمبو« و »كلية كينيا للمدربني 
ال��ف��ن��ي��ني«، و »����ص���اوث اإي�����ص��رتن 
ك��ي��ن��ي��ا«. وامل�������ص���روع ق���ائ���م على 
�صنة   20 ملدة  النتفاع  نظام حق 
وب��ع��ده��ا ت�����وؤول م��ل��ك��ي��ة امل��ب��اين 

للجامعات. 

زمبابوي
كل  م��ن  ط��ال��ب  ا���ص��ط��ر 12000 
ج���ام���ع���ات ال�����دول�����ة اإل�������ى ت���رك 
مقاعدهم يف اجلامعة اأو لتاأجيل 
م�صمى،  غ���ري  لأج����ل  درا���ص��ت��ه��م 
القت�صادية  ل��الأو���ص��اع  نتيجة 
وال�صيا�صية ال�صيئة التي متر بها 
البالد، ح�صب ما اأفادت �صحيفة 

»زمبابوي دايلي«.

سنغافورا
يف  جامعات  خم�س  اأكر  اأن�صاأت 
تخ�ص�صية  وح���دات  �صنغافورا 
مل�����ص��اع��دة امل��واط��ن��ني ع��ل��ى تعلم 
م����ه����ارات ج����دي����دة ك���ج���زء م��ن 
ب��رن��ام��ج »م����ه����ارات امل�����ص��ت��ق��ب��ل« 
ال���ذي اأع��ل��ن عنه اأوائ����ل اإب��ري��ل 
اجل����اري. واجل��ام��ع��ات اخلم�س 
ه���������ي: ج�����ام�����ع�����ة �����ص����ن����غ����اف����ورا 
ال���وط���ن���ي���ة، وج���ام���ع���ة ن��ان��ي��ن��اغ 
ال��ت��ق��ن��ي��ة، وج��ام��ع��ة ���ص��ن��غ��اف��ورا 
ل�������الإدارة، وج��ام��ع��ة ���ص��ن��غ��اف��ورا 
ومعهد  وال��ت�����ص��م��ي��م،  للتقنية 

�صنغافورا للتقنية.

جامعة ماليزيا
University of Malaya

البكالوريو�س،  مرحلة  يف  دول��ة   38
اإلى  في�صل  العليا  الدرا�صات  اأم��ا يف 

.3011

الرسوم
م���ع���دل ال���ر����ص���وم ل��ل��م��ن��اه��ج يف م��رح��ل��ة 
يف  اأمريكية  دولرات   609 البكالوريو�س 
بينما  للمواطن،  الواحد  الدرا�صي  العام 
دولرا   1972 اإل��ى  ت�صل  ال��واف��د  للطالب 
العليا  ال��درا���ص��ات  ام��ا مرحلة  اأم��ريك��ي��ا؛ 
اأم��ريك��ي  دولر   1792 للمواطن  فت�صل 
ح�صب  اأم���ريك���ي  دولر   3262 ول���ل���واف���د 

تقارير اأكتوبر املا�صي.

األساتذة
اأكادمييني. اأ�صاتذة   2807 •

وافدا. جامعيا  اأ�صتاذا   772 •
والإداريني.  املوظفني  عدد   636 •

التأسيس
تاأ�ص�صت يف كوالملبور يف 1 يناير 1962.

الرؤية
التعليم  يف  ���ص��ي��ت  ذات  دول���ي���ة  ج��ام��ع��ة 
والتدري�س  والإب���داع  الأب��ح��اث  العايل يف 

واملطبوعات. 

الرسالة
اإح������راز ت���ق���دم يف امل��ع��رف��ة وال��ت��ع��ل��م من 
لالأمة  والأب��ح��اث  التعليم  ج���ودة  خ��الل 

ولالإن�صانية.

الطالب
 7٥99 املاليزيني  ال��ط��الب  ع��دد   •
بينما عدد طالب الدرا�صات العليا: 

.6269
الوافدين 701 من  • عدد الطالب 

• 3030 عدد موظفي الدعم ح�صب 
تقرير فراير 2016.

مكتبة الجامعة
وغ��ري  امل��ط��ب��وع��ة  ال��ك��ت��ب  • ع����دد 

املطبوعة ٥230994.
٥26836 الرقمي  املحتوى  • عدد 

ال���ب���ي���ان���ي���ة  ال������ق������واع������د  ع���������دد   •
الإلكرتونية 86.

امل��ك��ت��ب��ة  ل���ن���ف���ق���ات  ب����ي����ان  • اآخ�������ر 
ل�����ل�����ع�����ام الأك����������ادمي����������ي امل����ن���������ص����رم 

)4،011،83٥.23( دولر اأمريكي.
• مباين اجلامعة ت�صم 491 مبنى 
 10986202.61 قدرها  م�صاحة  على 

قدم مربع.

المنح البحثية
للجامعة وحدة ت�صمى »الأبحاث عالية 

المثقف العضوي..
الحاجة والضرورة

لقد �صّد انتباهي واأنا اأقراأ كتابا جديدا �صدر اأخريا للكاتب 
وفل�صفة  الثقافية  »النظرية  بعنوان  جونز«  »�صتيفن  الريطاين 
القوة املعا�صرة«، ف�صل مهّم ا�صتعر�س فيه املوؤلف اأهمية »املثقف 
»انطونيو  ال�صهري  الإي��ط��ايل  املفكر  عنه  حت��دث  ال��ذي  الع�صوي« 
الفا�صية  �صجون  يف  �صنوات   10 من  اأك��ر  ق�صى  ال��ذي  غرام�صي« 
الإيطالية ومات بعد خروجه منها، وهو يف عّز ال�صباب �صنة 1937 
ال�صجن«  »دفاتر  �صماها  كتابا   30 على  يربو  ما  زنزانته  موؤلفا يف 
التغيري  وعوامل  املجتمع  حول  واملتعددة  املختلفة  اآراءه  ت�صمنت 
ال��واق��ع واأح��ك��ام��ه يف الأدب وال��ن��ق��د وتربية  ف��ي��ه، وم��ف�����ص��را ف��ي��ه 

الأجيال.
بعد  العميقة  الفكرية  وتاأمالته  النا�صجة  اأفكاره  ومازالت 
عقود من الزمن حّيًة متوّقدة تثري بح�صورها وتوا�صلها اهتماما 
وا�صع النطاق يف خمتلف الدوائر الفكرية الفل�صفية والثقافية يف 
العامل، وت�صكل دعامة مهمة ل�صتمرار حركة التنوير التي عّمت 

اأرجاء اأوروبا منذ نهاية القرون الو�صطى اإلى الآن.
فهو يرى اأن وجود املثقف الع�صوي �صروري واأ�صا�صي يف اأي 
تغيري اأو نه�سة قد حتدث يف اأو�ساط املجتمعات، باعتباره يعي�ص 
الوقت  يف  يعتقد  ح��ني  يف  اأم��ت��ه،  بق�صايا  ويرتبط  ع�صره  هموم 
نف�صه اأن اأي مثقف ل يعي�س اآلم جمتمعه فهو تقليدي ل ي�صتحق 

لقب املثقف حتى اإن كان يحمل اأرقى ال�صهادات اجلامعية .
م���ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق، ي��ب��دو اأن ه����ذا امل��ف��ه��وم ال����ذي ي��ط��رح��ه 
»غرام�صي« ميكن اأن ي�صع الأطر ال�صحيحة لعمل املثقف ويحدد 
دوره يف جمتمعاتنا العربية التي ت�صهد حتولت جذرية يف العديد 
وتوؤ�ص�س  والفكرية  القيمية  مبنظومتها  املرتبطة  امل��ج��الت  من 
مل�صكالت عوي�صة طراأت يف م�صهدها الثقايف الفكري والجتماعي، 
وتعرقل  فيها  احل�صاري  والفعل  اجلماعي  بالوعي  تع�صف  وق��د 

حركة التقدم والتطور يف جنباتها.
ي�صري  كما  ال��ذي  التقليدي،  املثقف  ب��ني  �صا�صع  ف��رق  يوجد 
من  اأعلى  اأن��ه  ويعتقد  العاجي  برجه  يف  يعي�س  »غرام�صي«  اإليه 
املثقفني يف  ينطبق على كثري من  اأراه  وه��ذا لالأ�صف  النا�س،  كل 
يحمل  نفتقده  ما  كثريا  ال��ذي  الع�صوي  واملثقف  العربي،  عاملنا 
وحمرومني  فقراء  من  املجتمع  يف  الفئات  كل  من  النا�س  هموم 
اإل���ى تغيريه  واق��ع��ه��م ويعمل ج��اه��دا  اإل���ى فهم  ي�صعى  وك��ادح��ني، 
اإيجابيا وبالطريقة املنا�صبة التي تن�صر الوعي والتفاهم والتعاون.

به  ال��ذي مت��ر  الع�صيب  ال��وق��ت  ه��ذا  نحن بحاجة ملحة يف 
اأمتنا العربية والإ�صالمية اإلى هذا املثقف الع�صوي الذي يجب اأن 
نعتني به ونرفع من �صاأنه ليكون طالئعيا يف جمتمعاتنا للت�صدي 
لكل التحديات التي تواجهها، ومننح له كل الت�صجيع والت�صهيالت 
ليكون مرتبطا على الدوام مباآ�صيها واآمالها، وي�صعي ب�صكل حثيث 

للتوجه بثبات نحو م�صتقبل اأف�صل.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات

الأث�������ر« ت��ع��ن��ى مب��ن��ح ب��ح��ث��ي��ة ل��ت��م��وي��ل 
يف  تن�صر  مطبوعات  عن  تثمر  م�صاريع 
املجالت العلمية الأكر �صهرة، ومن ثم 
الأ�صا�صية  بالأبحاث  اأك��ر  ب�صكل  تعنى 
التي توؤدي لإيجاد معرفة جديدة اأكر 
اخ��رتاع  ب���راءة  اأو  منتجات  تطوير  م��ن 

جديد.

التصنيف العالمي
ح�����ص��ل��ت اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى امل���رك���ز 146 يف 
ت�صنيف »كيو ا�س« للجامعات عام 2014.

األهداف التعليمية
مع  وامل����ه����ارات  امل��ع��رف��ة  • ع��ر���س 
ال��ن��ق��دي  ال��ت��ف��ك��ري  م��ع��اي��ري  تطبيق 

والإبداعي وحل امل�صكالت.
مبا  الفعالة  ال��ط��رق  ا���ص��ت��خ��دام   •
لإدارة  امل���ع���ا����ص���رة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ف��ي��ه��ا 
مهنية  اأه���داف  لتحقيق  املعلومات 
مع  جنب  اإل��ى  جنبا  ت�صري  متنوعة 

املعايري الحرتافية.
الذاتي  التح�سني  يف  االنخراط   •

امل�صتمر للعملية التعليمية. 

جامعات عالمية العدد 179  |  17 رجب 1437  |  24 إبريل 2016



»الرياض«.. أول صحيفة تسعود وظائفها 
وتكسر الذكورية

بتول عازب

تعد جريدة الريا�س، ال�صحيفة ال�صعودية 
اليومية التي ت�صدر عن موؤ�ص�صة اليمامة 
ال�����ص��ح��ف��ي��ة، م���ن امل��وؤ���ص�����ص��ات الإع��الم��ي��ة 
ال���رائ���دة يف امل��م��ل��ك��ة، وي���راأ����س حت��ري��ره��ا 
م��ن  الأول  م���ن���ذ  ال����را�����ص����د  ف���ه���د  را�����ص����د 
قبول  على  املوافقة  بعد   201٥ اأغ�صط�س 
عا�صر  ال���ذي  ال�����ص��دي��ري  ت��رك��ي  ا�صتقالة 
تاأ�صي�صها  منذ  ال�صحيفة  م��راح��ل  �صتى 
وق��ب��ول��ه  الإدارة  اج��ت��م��اع جم��ل�����س  وح��ت��ى 
ال�صتقالة، وموافقته على تر�صيح الرا�صد 
وم��ن  ال�صحيفة،  ك��ت��اب  اأح���د  ي��ع��د  ال���ذي 
املعروفني على م�صتوى  واملثقفني  الكتاب 
وال��ق��راء، ومت تعيني  املثقفني  ب��ني  وا���ص��ع 

ال�صديري  م�صرفا عاما للموؤ�ص�صة.

نبذة تاريخية
الريا�س  �صحيفة  من  الأول  العدد  �صدر 
 196٥/٥/11 امل��واف��ق   138٥/1/1 بتاريخ 
بعدد حمدود من ال�صفحات لت�صل حاليا 
�صفحة   32 منها  يوميا،  �صفحة   ٥2 اإل��ى 
اإل���ى180  اأع��داده��ا  بع�س  وو�صلت  ملونة، 

�صفحة.
وت�صم ال�صحيفة العديد من الكتاب 
اأول مطبوعة  واملحررين املعروفني، وهي 
�صعودية حتقق ن�صبة 100٪  يف �صعودة يف 

وظائف التحرير.

إعالم

ب���������داأت ال����ري����ا�����س م�����ع ال����ب����داي����ات 
ويف  يف اململكة،  التنمية  حل��رك��ة  الأول����ى 
املرقب  بحي  وم�صتاأجر  متوا�صع  مقر 
وطباعة  �صفحات،   6 وب��ع��دد  ب��ال��ري��ا���س، 
بدائية بالر�صا�س، وبلون واحد، وب�صعر 
قدره اأربعة قرو�س، وحمررين ل يتجاوز 
قارئ  اإل��ى  اإ�صافة  اأ�صخا�س،   10 عددهم 
ما  واأ�صيال  عريقا  تراثا  ين�صد  متوا�صع 

زال يعي�س فيه اآنذاك.
 ومي��ث��ل ح��ي امل���رق���ب، اأق����دم اأح��ي��اء 
لن�صاأة  الأول���ى  املرحلة  الريا�س،  مدينة 
ال��ري��ا���س اجل���ري���دة، ح��ي��ث ب��ق��ي��ت هناك 
�صنوات حتى عام 1394 وكانت هذه  ت�صع 
املرحلة تت�صم بتوا�صع البدايات الب�صرية 

والفنية.
 ومع تكامل احللم الكبري للجريدة 
»ال��ري��ا���س« يف  ا�صتطاعت  وامل��دي��ن��ة م��ع��ا، 
بني  نف�صها  ف��ي��ه  تثبت  اأن  امل��رح��ل��ة  ه���ذه 
الأخرى،  ال�صحفية  املطبوعات  عدد من 
منذ  ال�����ص��دارة  يف  مكانا  لها  حتجز  واأن 

وقت مبكر ل�صدور اأول عدد.

مرحلة حي الملز
حت��ري��ر  اإدارة  ان��ت��ق��ل��ت   ،1394 ع�����ام  يف 
ال���ري���ا����س وامل���ط���ب���ع���ة وال���ع���ام���ل���ني اإل����ى 

مرحلتها الثانية بحي امللز.
ق��ف��زات  لل�صحيفة  حت��ق��ق  وه���ن���اك 
جيدة يف العمل ال�صحفي، وحتقق الكثري 

من طموحاتها، حيث زاد عدد �صفحاتها 
واأدخلت الأوف�صت والأل��وان يف الطباعة، 
وت���غ���ري م�����ص��م��ون��ه��ا و���ص��ك��ل��ه��ا ال���ب���دائ���ي، 
فنيني  م��ن  فيها  العاملني  ع��دد  وارت��ف��ع 
نحو  ذلك  وا�صتمر  واإداري��ني وحمررين، 

18 �صنة تقريبا.
ول��ع��ل اأه���م م��ا مي��ي��ز ت��ل��ك امل��رح��ل��ة، 
متت  اإذ  ال�صعودي،  ال��ك��ادر  اإل��ى  اللتفات 

�صعودة جهاز التحرير بالكامل.
البدايات  املرحلة  هذه  اأ�صهمت  كما 
الأولى يف دخول ال�صباب ال�صعودي للعمل 
ال�صف،  »ال��ط��ب��اع��ة،  الفنية  الأق�����ص��ام  يف 

املونتاج، التنفيذ«.
الق�صم  افتتح   )1980(  1401 عام  يف 
ال��ن�����ص��ائ��ي يف ج���ري���دة ال���ري���ا����س، وي��ع��د 
م�صتوى  على  ن�صائي  حت��ري��ر  ق�صم  اأول 
جريدة  و�صجلت  ال�صعودية،  ال�صحافة 
الريا�س ال�صبق يف تقدمي املراأة ال�صعودية 
�صحفية وكاتبة ومديرة حترير ورئي�صة 
�صحفي  جتمع  اأك��ر  �صم  ن�صائي  لق�صم 
راأ���س  على  ال�صحفية  الن�صائية  للكوادر 
ال��ع��م��ل يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 
واأغلبية ال�صحفيات من طالبات جامعة 

امللك �صعود.
وُع�������ّي�������ن�������ت ال������دك������ت������ورة خ������ريي������ة 
حت��ري��ر  م���دي���رة  اأول  ال�صقاف لتكون 
متفرغة يف جريدة حملية،  ن�صائي غري 
ا�صمها  كتابة  اململكة، ومت  وعلى م�صتوى 

وم��ن�����ص��ب��ه��ا ع���ل���ى ت���روي�������ص���ة اجل����ري����دة 
اإلى جانب زمالئها من مدراء  الر�صمية 

التحرير، يف خطوة غري م�صبوقة. 

حي الصحافة
التطور  خطوات  من  الثالثة  املرحلة  يف 
ال��ي��وم��ي،  ال�صحفي  ب��ال��ع��م��ل  والرت���ق���اء 
اف��ت��ت��ح امل��ل��ك ���ص��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ، 
عندما كان اأمريا ملنطقة الريا�س، املبنى 
ال�صحفية  ال��ي��م��ام��ة  مل��وؤ���ص�����ص��ة  اجل���دي���د 
 1414/7/٥ ال�صحافة بتاريخ  يف ح����ي 
امل��ب��ن��ى  يف  وت���ت���واف���ر   )1993/12/18(
ال�صحفية  ال��ي��م��ام��ة  مل��وؤ���ص�����ص��ة  اجل���دي���د 
ما  بكل  احلديثة  املوؤ�ص�صات  مقومات  كل 

تعنيه هذه الت�صمية من �صمول.
وه�����ن�����ا حت����ق����ق ط�����م�����وح ال����ري����ا�����س 
وقارئها؛ فمن طباعة بدائية بالر�صا�س، 
اإل������ى اأح�������دث ت��ق��ن��ي��ات ال���ط���ب���اع���ة ال��ت��ي 
نهايتها،  حتى  عملياتها  اأول  يف  جت��ري 
طباعية  مراحل  وع��ر  حديثة،  باأجهزة 

ا�صتحدثتها الريا�س قبل غريها.
اإل��ى ذروة  وم��ن طباعة بلون واح��د، 
ت��ق��ن��ي��ات ط��ب��اع��ة الأل��������وان، وم����ن مبنى 
خا�س  مقر  اإن�صاء  اإل��ى  م�صتاأجر،  �صغري 
ع��ل��ى م�����ص��اح��ة ت��ب��ل��غ ن��ح��و 20 األ����ف مرت 
حركة  ال�صحيفة  واك��ب��ت  وه��ك��ذا  م��رب��ع. 
واحل��راك  لل�صحافة،  الطبيعي  التطور 

التطويري ال�صامل يف اململكة.

الموقع اإللكتروني
ي��ع��د م��وق��ع ج��ري��دة ال��ري��ا���س اأح����د اأب���رز 
واأك����ر امل��واق��ع الإع��الم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة على 
زيارات  مبعدل  ويحظى  الإنرتنت،  �صبكة 
يوميا،  ون�صف  مليون  بنحو  تقدر  عالية 
مما ي�صعه يف طليعة املواقع الإلكرتونية 

ال�صعودية.
ف��اإن   alexa.com لت�صنيف  وطبقاً 
»ال���ري���ا����س الإل�����ك�����رتوين« يحتل  م���وق���ع 
امل���رت���ب���ة الأول�������ى ع��ل��ى م�����ص��ت��وى م��واق��ع 

ال�صحف العربية.
كما يعد م��وق��ع ال��ري��ا���س اأح���د اأب��رز 
املواقع التي حتظى بردود تفاعلية كرى، 
اليوم  يف  التعليقات  معدل  يتجاوز  حيث 
اآلف  تعليق وه��و ما  �صبعة  ال��واح��د نحو 
ي��ع��ادل ع���دد ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات امل��ن�����ص��ورة يف كل 
مما  جمتمعة،  ال�صعودية  الإع��الم  و�صائل 
يجعل م��وق��ع ال��ري��ا���س اأح���د اأه���م امل��واق��ع 
فعل  ردة  قيا�س  خاللها  م��ن  ميكن  ال��ت��ي 

ال�صارع ال�صعودي. 
�صتى  من  املوقع  زوار  ن�صب  ويتوزع 
الأك������ر من  وال�����زي�����ارات  ال����ع����امل،  دول 
تاأتي  بينما  اململكة،  مت�صفحي  ن�صيب 
اخلليج  دول  م���ن  امل��ت�����ص��ف��ح��ني  زي������ارات 
يف امل����رك����ز ال�����ث�����اين، وحت������ل ال�����زي�����ارات 
م���ن ال�����ص��ع��ودي��ني يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
الثالث  املركز  يف  وبريطانيا  الأمريكية 

من حيث ن�صبة الت�صفح.

تركي ال�صديري
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سبحان مقسم األرزاق ]١[

د. أحمد التيهاني

والفروق  وامل�صاكن،  العرب  عن  »تطفرييا«  مقال  كتبت  املا�صي،  الأ�صبوع  يف 
اإلى ق�صايا  »التطفريية«  القراءات  فامتدت  والفقراء،  الأغنياء  م�صاكن  بني 
التجارة والبحث عن الرزق وتثمري الأموال عند اأجدادنا العرب، وهي، بكل 
�صدق، قراءات لتعزية النف�س، يف ظل فوات »البدلت«، وثبات اأرقام »املالية« 
م��ن جمود  ���ص��ن��وات طويلة  وب��ع��د  م��وق��ع جامعتنا،  »���ص��ام��ل« على  اأي��ق��ون��ة  يف 

»العالوات«، ب�صبب منع »الرتقيات«.
اأفكار اجلر والت�صليم وق�صمة الأرزاق، تعزي  اجلميل اأن القراءة حول 
بينما  ف�صة،  ول  ذهبا  يجدون  فال  طويلة،  �صنوات  ال�صخر  يحفرون  الذين 

يجدها القاعدون املتفرجون عليهم، ف�صبحان مق�ّصم الأرزاق.
عن  دائبا  بحثا  يكون  اأن  يعدو  ل  حقيقته،  يف  العمل،  اأن  املعلوم  وم��ن   
العقائد  ببع�س  ي�صطدم  ال��ق��دمي،  ال��ع��رب��ي  ال�صعر  يف  ال��ق��ارئ  لكن  ال����رزق، 
العمل للح�صول على  الب�صري نحو  التي حتد من قوة الندفاع  والفل�صفات 
املال، اإذ تاأثرت اأمور الك�صب والرزق باأفكار اجلر والت�صليم والزهد يف الدنيا.
وقد ذهلت من كرة ال�صواهد ال�صعرية التي ت�صور هذا اجلانب، حتى 
اإل��ى خطاأ  ذل��ك  وم��رّد  غالبة،  اجتماعية  �صمة  اأ�صبح  قد  الت��ك��ال  اأن  تخيلت 
الزهد  معاين  حتمل  التي  والأث���ر  احل��دي��ث  ن�صو�س  لبع�س  ه���وؤلء  فهم  يف 
الزّهاد،  ا�صتنكف كثرٌي من  ول��ذا  بالرزق،  الدنيا والإع��را���س عن الهتمام  يف 
ومنهم بع�س ال�صعراء الن�صاك، عن �صغل الأذهان بالتفكري يف الرزق الآجل، 

وتبعهم يف ذلك �صعراء من غري الن�صاك والزهاد.
ت بع�س كتب الرتاث هذا  لقد اأدت كرة ال�صواهد التكالية، اإلى اأن خ�صَّ
املو�صوع باأبواب كاملة حتوي اأ�صعارا حتمل هذا املعنى، كما هو احلال يف كتاب: 
»بهجة اجلال�س واأُن�س املجال�س«، وهذا يدل على اأن الفكرة اجلرّية املتعلقة 
بالرزق قد �صاعت حتى �صارت نوعا من عزاء النف�س بالن�صبة اإلى املعدمني، 

كالباحثني واملثقفني الآن، وكاملوؤلفني والوّراقني وال�صعراء اآنذاك.
ومن  الق�صية،  هذه  يف  اأنف�صهم  يناق�صون  ال�صعراء  بع�س  اأن  العجيب 
ذلك ما وجدته يف الديوان املن�صوب اإلى �صاحبنا الدائم اأبي الأ�صود الدوؤيل، 
فعلى الرغم من كرة حديثه عن املعامالت الدنيوية، فاإن الغالب عليه هو 
التناق�س والتقلب؛ ففي الوقت الذي اأجد عنده دعوة وا�صحة للعمل وال�صعي 

من اأجل احل�صول على الرزق، يف مثل قوله:
وما َطلُب املعي�صِة بالتَّمّني
ولكْن األِق َدْلوَك يف الدلِء

جَتْئَك مبلِئها َيوماً، َوَيوماً 
جتْئك ِبَحْماأٍة َوَقليِل َماِء

اأجد هذه الدعوة تتناق�س مع معنى اآخر، حني يقول:
وعجبُت للدنيا ورْغَبِة اأْهِلها
ْزُق فيما َبْيَنهم َمْق�صوُم والرِّ

والأْحمُق املَْرزوُق اأْعجُب َمْن اأرى
من اأهِلها والَعاقُل املَْحروُم

ى َعجبي ِلِعلمي اأّنه ثم انق�صَ
رزٌق مواٍف وقُته معلوُم

ففي حني يدعو اإلى الك�صب، يعجب من هذا الفعل الب�صري؛ لأنه يرى 
فقريا،  والعاقل  غنيا،  ي�صري  الأح��م��ق  اإن  حتى  رة،  وم��ق��دَّ مق�صومًة  الأرزاق 
وبالرغم من عجبه ذاك فاإنه موقن باأن الأرزاق معلومة ومق�صومة. ولي�س 

معنى البيت الثاين، عند اأبي الأ�صود، ببعيد عن قول كعب بن زهري:
قد ُيْعوُز احلازُم املْحموُد نيَُّته

اِء وُيْري الَعاجُز احَلِمُق َبْعد الرَّ
لكنَّ كعباً، بالرغم من �صبهة العرتا�س يف هذا البيت، يعيد الرزَق اإلى 

اهلل يف الق�صيدة نف�صها، حني يقول:
اإْن يْفن ما عندنا فاهلُل َيْرزُقنا

ومن �ِصوانا، ول�صنا َنْحُن نرتزُق
ّراً مادّياً م�صه، فاأراد عزاء نف�صه بالبيت الأخري. ولعّله بذلك يق�صد �صُ

نكمل املو�صوع بعد الرواتب، فقد تتغري زاوية النظر، كما تغريت عند 
اأبي الأ�صود، وكعب بن زهري، ولئال يغ�صب املدير الفني ل� »اآفاق« الأ�صتاذ اأ�صعد 

اأبو قاعود من كرة عدد الكلمات.

إذا عسعسَ 
الليل

ثقافة

أحمد العياف

�صلطان  الأم��ري  امللكي،  ال�صمو  اأك��د �صاحب 
الهيئة  رئي�س  عبدالعزيز،  ب��ن  �صلمان  ب��ن 
ال���ع���ام���ة ل��ل�����ص��ي��اح��ة وال��������رتاث ال���وط���ن���ي، 
ال��ع�����ص��و امل��وؤ���ص�����س يف اجل��م��ع��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 
البيان  اإ���ص��ادة  اأن  ال��رتاث،  على  للمحافظة 
اخل��ت��ام��ي مل��وؤمت��ر القمة الإ���ص��الم��ي ال��ذي 
اأخ���ريا،  ال��رتك��ي��ة  ا�صطنبول  مبدينة  عقد 
بتاأ�صي�س ال�صعودية برنامج خادم احلرمني 

ب��ال��رتاث  بالعناية  يهتم  ال���ذي  ال�صريفني 
احل�صاري، وبجهود الهيئة يف املحافظة على 
تاأهيله، واملحافظة  الرتاث الوطني واإعادة 
على مواقع الرتاث الإ�صالمي، يعد اإجنازا 
التي  ب��ال��رتاث  ال��ع��ن��اي��ة  مل�����ص��رية  ا�صتثنائيا 
يقودها ويرعاها خادم احلرمني ال�صريفني 
اهلل،  حفظه  عبدالعزيز،  ب��ن  �صلمان  امللك 

رجل الرتاث والتاريخ.
ال��ت��ي افتتح  ك��ل��م��ت��ه  ���ص��م��وه يف  وق����ال 
الذي  الثاين  والفنون  ال��رتاث  ملتقى  بها 

سلطان بن سلمان: اإلشادة اإلسالمية
ببرنامج التراث  السـعودي إنجاز اسـتثنائي

للمحافظة  ال�����ص��ع��ودي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  نظمته 
ع��ل��ى ال�����رتاث مب��رك��ز امل��ل��ك ف��ه��د ال��ث��ق��ايف 
امللكي  ال�صمو  �صاحبة  بح�صور  بالريا�س، 
الأمرية عادلة بنت عبداهلل بن عبد العزيز 
»اجلهود  اإن  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
والرامج وامل�صاريع التي تتبناها الهيئة يف 
جمال الرتاث والتي حظيت بهذه الإ�صادة، 
الأول تتويج للرعاية والدعم  املقام  هي يف 
ال����ذي جت���ده ال��ه��ي��ئ��ة م��ن خ����ادم احل��رم��ني 
ال�صريفني، اأيده اهلل، الذي �صبق اجلميع يف 

اهتمامه وعنايته بالرتاث«.
من  الهيئة  ل�صركاء  »يجرّي  واأ���ص��اف: 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات وامل��راك��ز 
واجل���ام���ع���ات وامل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة ال��ذي��ن 
ق�صية  م��ع  وتفاعلوا  الهيئة  جهود  دع��م��وا 
ال�����رتاث واأ���ص��ه��م��وا ب��ال��رام��ج وامل�����ص��اري��ع، 
م��ن حتول  ن���راه  فيما  اأ�صهموا  ذل��ك  وق��ب��ل 
اإلى  والنتقال  به  والعناية  للرتاث  نوعي 
اإلى  »ال��رتاث من الندثار  مرحلة عنوانها 

الزدهار«.

»أدبي 
الرياض« 
يفتح الترشيح
لجائزة كتاب 
العام

الأدب���ي  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأك���د 
ب���ال���ري���ا����س، امل�����ص��رف ال���ع���ام ع��ل��ى ج��ائ��زة 
كتاب ال��ع��ام، ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل احل��ي��دري، 
لعناية  امتداد  التا�صعة  ال��دورة  جائزة  اأن 
الثقافية  باحلركة  الأدب���ي  الريا�س  ن��ادي 
يف اململكة، وت�صجيع لالإ�صدارات الثقافية 
املتميزة، ورغبة يف حفِز همم املوؤلفني على 
الن�صر  الإبداع، والإ�صافة النوعية حلركة 

والتاأليف.
م���ن ج���ان���ب���ه، اأو�����ص����ح الأم������ني ال��ع��ام 
ل��ل��ج��ائ��زة، ال��دك��ت��ور ���ص��ال��ح امل��ح��م��ود، اأن��ه 

اجلائزة،  لنيل  املر�سح  الكتاب  يف  ي�سرتط 
اأن يكون متميزا، ويت�صمن اإ�صافة معرفية 
يف حقله، ومل مي�س على ن�صره اأكر من 
�صنتني م��ن ت��اري��خ الإع����الن ع��ن اجل��ائ��زة 

»رجب 1437 )اأبريل 2016(«.
لأمينها  وفقا  اأي�صا،  �صروطها  ومن   
العام، األ يكون الكتاب الفائز قد �صبق له 
احل�صول على جوائز حملية مماثلة، واأن 

يكون موؤلفه �صعودي اجلن�صية.
واأ���ص��ار اإل��ى اأن��ه ميكن اإر���ص��ال خم�س 
ن�صخ من الكتاب املر�ّصح اإلى �صندوق بريد 

اإلى  اإح�صارها  اأو   ،11492 الريا�س   8٥31
م�صيفا  بالريا�س،  امللز  بحي  النادي  مقر 
يف  واملبدعني  الباحثني  متنح  اجلائزة  اأن 

املجالت الآتية:
•  ال��ك��ت��اب��ة الإب����داع����ي����ة:  »امل�����ص��رح، 
وال�������ص���ع���ر، وال�������رواي�������ة، وال���ق�������ص���ة، 

وال�صرية الذاتية«
• ال����درا�����ص����ات الأدب�����ي�����ة وال��ن��ق��دي��ة 

واللغوية
• ال���درا����ص���ات ال��ف��ن��ي��ة والإع���الم���ي���ة 

والثقافية.

ولفت املحمود اإلى اأن الفائز باجلائزة 
مُينح 100 األف ريال، ودرع اجلائزة، وبراءة 
�صنوية، وتعطى  اأنها  اإلى  اجلائزة، م�صريا 

كل عام لفائز واحد اأو بال�صرتاك.
واأ�صاف اأن الرت�صيح يكون عن طريق 
والثقافية  العلمية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  الأف�����راد 
ال����داخ����ل����ي����ة واخل�����ارج�����ي�����ة: احل���ك���وم���ي���ة 
الرت�صيحات  باب  اأن  اإل��ى  منبها  والأهلية، 
يغلق نهاية ذي القعدة املقبل، على اأن ُيعلن 
الكتاب الفائز باجلائزة يف ذي احلجة من 

العام احلايل.
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Simple Mind
لرسم الخرائط الذهنية

الأ�صاليب  اأذك��ى  اأح��د  ب�صفته  فاعليته   Simple Mind تطبيق  اأثبت 
اخل��رائ��ط  ور���ص��م  املعلومات  وتلخي�س  لتدوين  امل�صتخدمة  الذهنية 
تطبيق  ومع  املعلومات.  وتذكر  ا�صرتجاع  �صهولة  خالل  من  الذهنية 
خرائطه  ر���ص��م  ���ص��ه��ول��ة  وب��ك��ل  امل�����ص��ت��خ��دم  ي�صتطيع   Simple Mind
الذهنية على جهاز الآيفون اأو الآيباد مع كتابة جميع املالحظات التي 

.App Store يحتاج اإليها. ويتوافر التطبيق جمانا على متجر

»جدة« ذكية

حسن أحمد العواجي

ريتويت

املا�صي،  الأ���ص��ب��وع  ق��راأت��ه  خ��ر   ..2018 بحلول  ذك��ي��ة  مدينة  ج��دة 
 Zain ال�صعودية  وزي��ن  العاملية   Nokia نوكيا  �صركتي  اأن  ومفاده 
وقعتا مذكرة تعاون هدفها الرئي�صي حتويل جدة اإلى مدينة ذكية.

ومبوجب املذكرة، �صي�صعى الطرفان لتطبيق تقنيات ال�صبكات 
اخلدمات  وكذلك   ،IoT الأ�صياء  ب�اإنرتنت  ي�صمى  ما  اأو  املتقدمة 
ال�صحابية لربط واإدارة جمموعة وا�صعة من الأجهزة، وال�صيارات، 
والبيوت والتطبيقات. و�صي�صهم ذلك يف حت�صني اخلدمات املحلية، 
وتعزيز قطاع الأعمال يف املدينة وحت�صني جودة املعي�صة لأكر من 

ثالثة ماليني من �صكانها.
بالنجاح،   تتكلل  اأن  نتمنى  م�صجعة  وخطوات  عري�صة  اآم��ال 
لكن ومن دون ت�صاوؤم، فاإن املدة املحددة لتنفيذ امل�صروع لن تكون 
كافية، فنحن يف اأواخر اأبريل 2016، بينما يوؤكد اخلر اأن مدينة 

جدة �صت�صبح ذكية بحلول 2018.
هذه املدة ل تبدو كافية لتح�صني البنية التحتية من �صرف 
���ص��ح��ي »اأع���زك���م اهلل« وت�����ص��ري��ف م��ي��اه الأم���ط���ار وال�����ص��ي��ول التي 
اأغلب  تنت�صر يف  التي  اإل��ى احلفريات  اإ�صافة  الأك��ر،  املع�صلة  تعد 
وزي���ن حجم  نوكيا  تعي  فهل  والأح���ي���اء.  املدينة  داخ���ل  ال��ط��رق��ات 
يف  حاليا  القائمة  امل�صاريع  ك��رة  م��ع  ينتظرهما  ال���ذي  التحدي 
�صتمتد حماولة  الأم��ر برمته )فرقعة( وحلم  اإن  اأم  مدينة ج��دة، 

حتقيقه اإلى اأبعد من عام 2018.
املحدد  الوقت  لكن  ال�صركتني  نيات  يف  ت�صكيكا  لي�س  ه��ذا 
قد يدخلهما يف حرج، وكلنا يعلم جيدا اأن �صاحب ال�صمو امللكي 
ياألو جهداً  اأمري منطقة مكة املكرمة ل  الأمري خالد الفي�صل 
يف جعل مدينة جدة حا�صرة اململكة من الغرب وبوابة م�صرفة 
امللك  اإلى مطار  زائريها، فمن م�صروع قطار احلرمني  جلميع 
ال��ع��امل،  اأط���ول ناطحة �صحاب يف  ب��اإن�����ص��اء  ع��ب��دال��ع��زي��ز، م����روراً 
�صنتفاءل  ت��ط��ول.  والقائمة  الأم��ط��ار  مياه  ت�صريف  وم�����ص��روع 

وننتظر لرنى اإن كنا من بني الأحياء.

جديد التطبيقات

6 خدمات جديدة لسناب شات

غرائب االبتكارات

تقنية

بصمة األصبع 
بديل للبطاقة 

االئتمانية
في اليابان

���ص��ت��ق��ر احل���ك���وم���ة ال���ي���اب���ان���ي���ة ن��ظ��ام��ا 
والوافدين،  بال�صائحني  خا�صا  جديدا 
وه����و ن���ظ���ام ال���دف���ع ب��ب�����ص��م��ة الأ���ص��ب��ع 
ال�����ذي ي�����ص��ت��ط��ي��ع م���ن خ���الل���ه ال���زائ���ر 
ت�����ص��ج��ي��ل ب�����ص��م��ت��ه ع��ن��د و����ص���ول���ه اإل���ى 
للبطاقات  بديال  ل�صتخدامها  املطار 

الئتمانية.
اجلديدة  اخلدمة  جتربة  و�صتتم 
وبتعاون مع  املقبل  ال�صيف  ابتداء من 
اأكر من 300 عالمة جتارية خمتلفة 
م�����ا ب�����ني ف�����ن�����ادق وحم��������الت م��الب�����س 
اأن  ع��ل��ى  ترفيهية،  واأم���اك���ن  وم��ط��اع��م 
ت��ع��م��م اخل����دم����ة ع���ل���ى ج��م��ي��ع اأرج������اء 
اليابان قبل عام 2020 موعد ا�صت�صافة 

الألعاب الأوملبية ال�صيفية.
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إجراء المكالمات الصوتية بين المستخدمين.

إرسال مقاطع الصوت والفيديو.

مشاركة مقاطع فيديو مباشرة وحية.

تظهر المقاطع من حسابات المضافين 
بالتتالي دون التنقل من حساب آلخر.

إضافة أيقونات ستيكرز جديدة
الستخدامها في الرسائل.

أمكانية رؤية الصور والمقاطع
بعد اختفائها بمقابل مادي.



يرجى ممن يعثر
على أي من المفقودات المذكورة

في هذه الصفحة تسليمها
إلى عمادة القبول والتسجيل

مع بالغ الشكر والتقدير

إعالنات
جامعية

إعالنات جامعية

تعلن زينة سعيد مبارك الشهراني 
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434801679

يعلن إلياس حسين اسعد 
عن فقدان بطاقة صراف آلي 

رقم 434813815

تعلن شموخ عبداهلل الشهري
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434809824

تعلن أميرة علي ظافر العسيري
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 433810500

تعلن عائشة محمد العسيري
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434807072

يعلن تركي سعد الشهراني
عن فقدان وثيقة تخرج

رقم 433824205

تعلن هيفاء محمد العمري
عن فقدان وثيقة تخرج

رقم 428831091

يعلن احمد قاسم الفيفي
عن فقدان وثيقة جامعية

رقم 9007

يعلن محمود مازن هنداوي
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 436816293

يعلن وفاء احمد القحطاني
عن فقدان بطاقة موظف

رقم 10256

يعلن عبداالله حسين القحطاني
عن فقدان بطاقه جامعية

رقم 432802092

يعلن ضيف اهلل مريع القحطاني
عن فقدان وثيقة تخرج

رقم 420800374

تعلن رهف سعيد ال سليم
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 43580047

يعلن سامي عبد اهلل الخثعمي
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 43600568

يعلن تميم عبداهلل سبره
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 436800517

بعلن عبد العزيز مريع 
القحطاني

عن فقدان بطاقة جامعية
رقم 436805571

يعلن خالد عبد اهلل الشهري
عن فقدان صراف آلي

رقم 435803953

تعلن رنا محمد القحطاني
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434817803

يعلن ياسر ناصر ال عوض
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 432801458

يعلن حسن علي الشهراني
عن فقدان وثيقة جامعية

رقم 0594197777

يعلن حسام سعد الشهراني
عن فقدان بطاقة صراف آلي 

رقم 434806570

يعلن علي عايض حران
عن فقدان بطاقة صراف آلي 

رقم 436800334

تعلن احالم معدي الصوقعي
عن فقدان بطاقة صراف الي 

رقم 433806658

تعلن مريم معيض الشهري
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 436804100

تعلن أمل مصلح القرني
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 346801205

يعلن عدي حاتم حجازي
عن فقدان بطاقة صراف آلي 

رقم 346800425

تعلن أفنان محمد آل معدي
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 431808025

يعلن محمد علي الشهري
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434805585

يعلن إبراهيم محمد العسيري
عن فقدان وثيقه تخرج

رقم 436812379

تعلن شريفة سعد أبو خشره
عن فقدان بطاقة تخرج

رقم 463807156

يعلن طالل محمد أبكر
عن فقدان وثيقة تخرج

رقم 433823696

يعلن أنور علي الفيفي
عن فقدان بطاقة جامعية

رقم 434819965

يعلن منصور احمد عريشي
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 433822876

تعلن مالك محمد القحطاني
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 43580062

تعلن مرام صالح القحطاني
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 434810134

يعلن سنحان سليمان المالكي
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 34820046

تعلن بدرية علي االحمري
عن فقدان بطاقة صراف آلي 

رقم 436809412

تعلن سلمى جبريل محمد
عن فقدان بطاقة الجامعية 

رقم 434808422

تعلن فاطمة علي السالمي
عن فقدان البطاقة الجامعية 

رقم 433805363

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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هذا اليوم
في التاريخ

24 إبريل

إستراحة آفاق

Source: Infographic_ksa
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أحداث
1792: و�صع ن�صيد الثورة الفرن�صية لمار�صييز.

ال�سغوط  بعد  وذلك  باليونان كدولة م�ستقلة  العثمانية تعرتف  الدولة   :1830
يف  م�صتقلة  ملكية  لتاأ�صي�س  عليها  الكرى  الأوربية  ال��دول  مار�صتها  التي  الكبرية 

اليونان تكون عا�صمتها اأثينا.

املتو�صط  البحر  ب��ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال�صوي�س،  ق��ن��اة  احل��ف��ر يف  اأع��م��ال  ب��دء   :1859
والبحر الأحمر.

1877: الإمراطورية الرو�صية تعلن احلرب على الدولة العثمانية.
1898: اإ�صبانيا تعلن احلرب �صد الوليات املتحدة فيما عرف باحلرب الأمريكية 

الإ�صبانية.

1908: اإ�صدار »�صحيفة القطر امل�صري« على يد اأحمد حلمي.
وذل��ك على جبهات  تاريخ احل��روب  م��رة يف  غ��از اخل��ردل لأول  ا�صتخدام   :1915

القتال قرب مدينة ير�س يف بلجيكا وذلك يف احلرب العاملية الأولى.

العاملية  احل��رب  اأث��ن��اء  الريطاين  احلكم  �صد  ينتف�صون  الأي��رل��ن��دي��ون   :1916
الأولى، اإل اأن اجلي�س الريطاين ا�صتطاع اإخماد ثورتهم بعد اأ�صبوع، و�صقط �صحية 

الأحداث 460 �صخ�س.

1920: التوقيع على مقررات موؤمتر �صان رميو.
1945: مندوبو خم�س واأربعني دولة يجتمعون يف �صان فران�صي�صكو لو�صع اأ�ص�س 

وميثاق هيئة الأمم املتحدة.

.DNA �1953: جيم�س وات�صون وفرن�صي�س كريك يكت�صفون ال
مار�س  ل��وجن  ط���راز  ق���اذف  م��نت  على  �صيني  �صناعي  قمر  اأول  اإط���الق   :1970

ال�صيني.

وذلك  وال�صلفادور  كو�صتاريكا  مع  الدبلوما�صية  عالقاته  يقطع  املغرب   :1984
لقيامهما بنقل �صفارتيهما من تل اأبيب اإلى القد�س املحتلة.

1990: اإطالق التل�صكوب الف�صائي هابل.
1991: اإثيوبيا تكمل ان�صحابها من اإرتريا وذلك بعد اعرتافها بحق الإرترييني 

يف تقرير امل�صري.

والدات
1214: امللك لوي�س التا�صع، ملك فرن�صا.

1284: امللك اإدوارد الثاين، ملك اإجنلرتا.
1599: اأوليفر كرومويل، ع�صكري و�صيا�صي اإجنليزي.

1856: فيليب بيتان، رئي�س الدولة الفرن�صية اأثناء احلرب العاملية الثانية.
1941: الأمرية منى احل�صني، والدة ملك الأردن عبد اهلل الثاين بن احل�صني.

وفيات
1731: دانييل ديفو، كاتب اإجنليزي.

1986: والي�س �صمب�صون، دوقة وند�صور وزوجة امللك اإدوارد الثامن ملك اململكة 
املتحدة الأ�صبق.



المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني
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نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري
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نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني
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مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسن أحمد العواجي
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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

• جسم اإلنسان يتركب
من 600 بليون خلية.

• إناث البعوض دون الذكور
هي التي تلدغ اإلنسان.

• انتشار روائح النباتات
يدل على قرب هطول األمطار.

• اإلغريق هم الذين أطلقوا
على اليمن اسم »اليمن السعيد«.

• قلب اإلنسان يضخ في اليوم
نحو 12000 لتر من الدم.

هل تعلم؟

إستراحة آفاق

أسبوعية جامعة الملك خالد

رسم بالطباشير يدخل موسوعة جينيس
األبعاد  ثالثي  الرسم  قسم  في  القياسية،  لألرقام  جينيس  موسوعة  في  جديدا  قياسيا  رقما  »ماكس«  و  »يو«  الثنائي  حقق 
بالطباشير، بعدما قاما برسم إعالن جديد لشركة »ريبوك« للمالبس واألدوات الرياضية بعرض 1.160.4 متر، وبطول 106.5 متر، 

وهي المقاييس التي تفوقت على مثيلتها لرسمة الصيني »تشيشينغوا« صاحب الرقم القياسي القديم بـ892 مترا مربعا. 
يذكر أن هذا التصميم الخرافي الذي تم رسمه على أرضية حي »ويست إنديا« في العاصمة اإلنجليزية لندن خالل سبعة أيام، 

تم مسحه بعد االنتهاء منه بيوم واحد، من قبل مسؤولي النظافة في الحي.
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أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

2413

غائم
ماطرماطرجزئيا

26142414241٥2414

غيوم 
متفرقة مشمس

الجامعة تتبنى
مشاريع طالب

الجامعة
عدد  درا���ص��ي  ف�صل  ك��ل  يف  اجلامعة  تطلق 
من  ع��دد  يف  للطالب  التخرج  م�صاريع  م��ن 
التخ�ص�صات كما تطلق العديد من البتكارات 
العلمية ملوهوبي اجلامعة, واملالحظ ان هذه 
امل�صاريع والبتكارات ل تتعدى م�صاركتها يف 
معر�س او م�صابقة او موؤمتر وبعد ذلك تظل 

حبي�صة الدراج ل جتد اأي اهتمام.
والعلماء  للعلم  منارة  اجلامعة  وك��ون 
ما  والب�صرية  املادية  المكانات  من  ولديها 
م�صاريع  بع�س  تبني  على  قدرة  اكرث  يجعلها 
تلك  تطوير  يف  لت�صاهم  وطالباتها,  طالبها 
امل�صاريع وامل�صاركة مع �صاحبها ال�صا�صي من 
والموال  واخل��ربات  بالأفكار  الدعم  خالل 
حتى ي�صل امل�صروع اإلى مراحل متقدمة, ولو 

ا�صتغرق المر �صنوات عديدة.
بهذا, تكون اجلامعة قد �صاهمت بدعم 
لهم,  احلوافز  مقدمة  وم�صاريعهم,  طالبها 
اجتهادهم  درج��ة  م��ن  �صريفع  ال��ذي  الأم���ر 
املفيدة  التقنيات والأدوات  لبتكار وتطوير 
وللوطن  للجامعة  ثم  اأول  نف�صه  للطالب  

وللب�صرية جمعاء.

أسبوع استثنائي
جلامعة  اأح���داث  من  حمله  مبا  ا�صتثنائيا  يعد  املا�صي  الأ�صبوع 
امللك خالد، جعلت من �صحيفة »اآفاق« خلية عمل  تتابع خمتلف 
لحتاد  التنفيذي  املجل�س  اجتماع  من  ب��دءا  اجلامعة،  ن�صاطات 
اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي مت��ث��ل ف��ي��ه ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د باقي 
الإم��ارات  العني يف  ال�صعودية، وكان الجتماع مبدينة  اجلامعات 
العربية املتحدة، ثم مرورا بتد�صني كليات البنات، واجتماع عمداء 
اأخ��ريا  ث��م  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  ال�صريعة  كليات 
ولي�س اآخرا احتفالية �صحيفة »اآفاق« مبنا�صبة العدد التطويري 

100 وافتتاح �صالونها، وهناك اأحداث ومنا�صبات اأخرى.
وهذه الأحداث وغريها جعلت من »اآفاق« تعمل تقريبا على 
التفا�صيل حتريريا  ملتابعة جميع  الأي��ام  بع�س  ال�صاعة يف  م��دار 
واإخ��راج��ي��ا حتى و���ص��ل اإل��ي��ك��م ه��ذا ال��ع��دد وه��و م��زدح��م بالكثري 
من هذه الأحداث التي تعك�س حراكا قويا داخل اأروقة اجلامعة 

وقاعاتها وم�صروعاتها.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

العالم من حولنا
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بركان »فيالريكا« في تشيلي بالقارة األميركية 
الجنوبية في بداية فوران حممه


