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مدير الجامعة يرعى حفل
ختام األنشطة الطالبية

 رعى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
ع���ب���دال���رح���م���ن ال�����������داود، مب���ق���ر امل���دي���ن���ة 
اخلتامي  احلفل  فعاليات  باأبها،  اجلامعية 
امل�ساحب،  واملعر�ض  الطالبية،  لالأن�سطة 
ال��ط��الب،  ���س��وؤون  ال��ذي��ن نظمتهما ع��م��ادة 
ب��ح�����س��ور ع����دد م���ن ال����وك����الء وم��ن�����س��وب��ي 

اجلامعة.
معر�ض  و�سوله،  فور  ال��داود  وافتتح 
اأن���دي���ة ال��ن�����ش��اط ال���ط���اب���ي، ال����ذي ح��وى 
ع���ددا م��ن الأج��ن��ح��ة �سملت 30 ن��ادي��ا، كما 
تعاون  اتفاقية  توقيع  اجلولة  اأث��ن��اء  �سهد 
امل��ل��ك خ��ال��د، وم��ب��ادرة تكامل  ب��ن جامعة 

للمعونة الق�سائية.
عقب ذلك، بداأت فقرات احلفل، حيث 
ق���دم ع���دد م��ن ال��ط��الب ع��ر���س��ا م�سرحيا 
اجلامعة،  يف  الطالبية  الأن�سطة  دور  عن 

تاله تقدمي عر�ض مرئي حتدث عن ن�ساأة 
الأن�سطة الطالبية باجلامعة، وما قدمته 
من  اإليه  هدفت  وم��ا  املا�سي،  العام  خ��الل 
ال��ط��الب  خ����الل الأن�����س��ط��ة وت��ف��ع��ي��ل دور 
ب��ه��ا، وم���ا حققته م��ن اإجن�����ازات وخ��دم��ات 
جم��ت��م��ع��ي��ة ف���ع���ال���ه. ك���ذل���ك ���س��ه��د احل��ف��ل 
ت��ق��دمي ف��ق��رة اإن�����س��ادي��ة ع���ن ف��خ��ر ط��الب 

اجلامعة بجامعتهم ووطنهم.
واألقى عميد �سوؤون الطالب، الدكتور 
مبدير  فيها  رح��ب  كلمة  هبا�ض  اآل  م��ري��ع 
اجل���ام���ع���ة وال�������س���ي���وف، م�������س���را ال�����ى اأن 
امل�ستجدين  ا�ستقبال  حفل  منذ  ال��ع��م��ادة، 
يف بداية العام اإلى حفل توديع اخلريجن 
من  حمققة  الأن�سطة  من  العديد  قدمت 

خاللها �سيئا من اآمال اجلامعة.
وق�����ال: »خ�����ط�����ون�����ا خ�����ط�����وات م��ه��م��ة 

ا�ستيعاب  ه��م��ا  رئ��ي�����س��ن  ه��دف��ن  لتحقيق 
ال��ط��الب، وال��و���س��ول ال��ى اأك��ر ع��دد منهم 
من خالل التنوع يف الأن�سطة، والثاين هو 
من  فيها  الثقة  وزرع  طالبية  قيادات  بناء 
اأ�سبحنا  حتى  والتمكن  ال��ت��دري��ب  خ��الل 

وهلل احلمد نفخر بهم«.
الأن�سطة  اأن��دي��ة  تتويج  احلفل  �سهد 
كلية  ن��ادي  الأول  املركز  ن��ال  اإذ  الطالبية، 
احلا�سب الآيل بلقب تاج الأندية، ومبلغ 20 
األف ري��ال، بينما ح�سل على املركز الثاين 
نادي كلية ال�سريعة واأ�سول الدين، وظفر 

ب� 15 األف ريال.
م����ن ج���ه���ت���ه، ع����ر ال��������داود يف ك��ل��م��ة 
األ���ق���اه���ا ع���ن اع����ت����زازه مب���ا ت��ق��دم��ه ع��م��ادة 
�سوؤون الطالب. وقال: »كل ال�سكر جلميع 
الأن�����س��ط��ة الطالبية  اإجن����اح  ع��م��ل يف  م��ن 

م��ن خم��ت��ل��ف م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة، واأه��ن��ي 
الفائزين بجائزة الن�شاط، واأمتنى التوفيق 
مل��ن مل ي��ح��ال��ف��ه احل���ظ يف ه���ذا ال��ع��ام ب��اأن 

يحقق مراكز اأعلى يف ال�سنوات القادمة«.
وك�����رم يف ن��ه��اي��ة احل���ف���ل، ع�����ددا من 
���س��رك��اء ال��ن��ج��اح ال��ذي��ن اأ���س��ه��م��وا يف اإجن��اح 
اجلامعة  من�شوبي  من  الطابي  الن�شاط 

واإعالميي املنطقة.
بال�سحب  احلفل،  فعاليات  واختتمت 
ع��ل��ى اجل���ائ���زة ال���ك���رى، وه���ي ع���ب���ارة عن 
الطالب،  �سوؤون  عمادة  من  مقدمة  �سيارة 

اإ�سافة الى العديد من اجلوائز  الأخرى.
)تفا�صيل: �صفحة 2(
)�آفاق م�صورة: �صفحات 21-18(

عبدالعزيز رديف
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مواهب من الجامعة

خالد عيسى: طورت مهاراتي ذاتيا
وغوغل خير معلم  

 
مبارك عي�سى، طالب بكلية احلا�سب قفز مبوهبته من كرا�سة الر�سم اإلى �سا�ستي الكمبيوتر واجلوال، 
نادي  ب��دورات  الإعالنات اخلا�سة  بالدرا�سة حتى ت�سدى ملهمة ت�سميم  وعمل على تطويرها وربطها 
املواقع  بع�ض  يف  ح��را  م�سمما  �سار  حتى  الأم��ر  به  وتطور  باجلامعة،  الت�سكيلي  والفن  العربي  اخل��ط 
املرحلة  خ��الل  تتعمق  ب���داأت  »هوايتي  اإن  عي�سى  ق��ال  اآف���اق«    « اإل��ى  الإل��ك��رون��ي��ة. ويف حديث  العربية 
اجلامعية، وزادت رغبي يف تنمية موهبتي والتعمق يف جمال الت�سميم، فربطت الهواية باملجال الدرا�سي 
وجعلتها �سغلي ال�ساغل، وخ�س�ست لها اأوقاتا داخل قاعات الدرا�سة، وبذلك تغلبت على جميع ال�سعاب 
التي واجهتني« . ون�سح كل �ساحب موهبة اأو مهارة، بالتطوير الذاتي، داعيا اإياه اإلى  عدم انتظار اأحد 
» الإنرنت وحمرك البحث قوقل خر معلم؛ فهو يحتاج  اأو يدله على الطريق ال�سحيح، وقال:  ليعلمه 

منك فقط البحث بالطريقة ال�سحيحة عن املعلومة لتجد مالين النتائج اأمامك«.
خالد العمري

خالد عي�سى
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الداود يرعى حفل ختام األنشطة الطالبية
 الحاسب اآللي تفوز بلقب تاج األندية

عبدالعزيز رديف

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة،  مدير   رعى 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��������داود، مب��ق��ر امل��دي��ن��ة 
اجل���ام���ع���ي���ة ب����اأب����ه����ا، ف���ع���ال���ي���ات احل��ف��ل 
اخلتامي لالأن�سطة الطالبية، واملعر�ض 
امل�ساحب، الذين نظمتهما عمادة �سوؤون 
ال���ط���الب، ب��ح�����س��ور ع����دد م���ن ال��وك��الء 

ومن�سوبي اجلامعة.
وافتتح الداود فور و�سوله، معر�ض 
ال���ذي حوى  ال��ط��اب��ي،  الن�شاط  اأن��دي��ة 
ع��ددا م��ن الأج��ن��ح��ة �سملت 30 ن��ادي��ا ما 
اأندية مركزية واأندية الكليات، كما  بن 
�سهد اأثناء اجلولة توقيع اتفاقية تعاون 
بعمادة  ممثلة  خ��ال��د،  امللك  جامعة  ب��ن 
�سوؤون الطالب، ومبادرة تكامل للمعونة 

الطالبية  الأن�����س��ط��ة  دور  ع��ن  م�سرحيا 
مرئي  عر�ض  تقدمي  ت��اله  اجلامعة،  يف 
ن�����س��اأة الأن�����س��ط��ة الطالبية  حت���دث ع��ن 
ب��اجل��ام��ع��ة، وم����ا ق��دم��ت��ه خ����الل ال��ع��ام 
امل���ا����س���ي، وم����ا ه���دف���ت اإل���ي���ه م���ن خ��الل 
بها، وما  الطالب  دور  الأن�سطة وتفعيل 
حققته من اإجنازات وخدمات جمتمعية 
فعاله. كذلك �سهد احلفل تقدمي فقرة 
اإن�������س���ادي���ة ع����ن ف���خ���ر ط�����الب اجل��ام��ع��ة 

بجامعتهم ووطنهم.

أنشطة عديدة
الدكتور  ال��ط��الب،  ���س��وؤون  واأل��ق��ى عميد 
ف��ي��ه��ا  ك��ل��م��ة رح�����ب  ه���ب���ا����ض  اآل  م���ري���ع 
مب���دي���ر اجل��ام��ع��ة وال�������س���ي���وف، ���س��اك��را 
العمادة  اأن  ال��ى  م�سرا  ح�سورهم،  لهم 

تتويج 
الأن�سطة  اأن��دي��ة  تتويج  احلفل  �سهد 
نادي  الأول  املركز  ن��ال  اإذ  الطالبية، 
ت���اج  ب���ل���ق���ب  الآيل  احل���ا����س���ب  ك���ل���ي���ة 
األ��ف ري��ال، بينما  الأن��دي��ة، ومبلغ 20 
كلية  ن��ادي  الثاين  املركز  على  ح�سل 
ال�سريعة واأ�سول الدين، وظفر ب� 15 

األف ريال.
املركزية،  الأندية  اأما من ناحية 
فح�سل على املركز الأول نادي العمل 
التطوعي لل�سنة الثانية على التوايل، 
وحقق املركز الثاين لالأندية املركزية 
نادي اخلط العربي والفن الت�سكيلي.

ال���داود يف كلمة  من جهته، عر 
األقاها عن اعتزازه مبا تقدمه عمادة 

�سوؤون الطالب.

الق�سائية. وقع التفاقية، عميد �سوؤون 
ال���ط���الب ال���دك���ت���ور م���ري���ع اآل ه��ب��ا���ض ، 
بينما مثل الطرف الثاين، رئي�ض مركز 
ل��ل��ت��دري��ب، املحامي  ال�����س��ع��ودي  ال��ق��ان��ون 

الدكتور ماجد قاروب.
يتم  اأن  ع��ل��ى  الت���ف���اق���ي���ة  ون�����س��ت 
كلية  م���ن  ت���دري���ب 50 ط��ال��ب��ا وط���ال���ب���ة 
ال�������س���ري���ع���ة، وق�������س���م ال���ق���ان���ون يف ك��ل��ي��ة 
بواقع  املتوقع تخرجهم  الإداري��ة  العلوم 
بهدف  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب  لكل  �ساعة   200
الإ�سهام يف تاأ�سي�ض مهنية عالية امل�ستوى 
ال�سرعية  والعلوم  القانون،  جم��الت  يف 
يف جم�����ال ق�����س��اي��ا ال���ع���م���ل والأح��������وال 

ال�سخ�سية لدى الطالب.
ع��ق��ب ذل���ك، ب����داأت ف��ق��رات احل��ف��ل، 
ح��ي��ث ق����دم ع����دد م���ن ال���ط���الب ع��ر���س��ا 

م���ن���ذ ح���ف���ل ا���س��ت��ق��ب��ال امل�����س��ت��ج��دي��ن يف 
اإلى حفل توديع اخلريجن  العام  بداية 
ق��دم��ت ال��ع��دي��د م��ن الأن�����س��ط��ة حمققة 
اجلامعة.  اآم���ال  م��ن  �سيئاً  خاللها  م��ن 
لتحقيق  مهمة  خطوات  وقال » :خطونا 
الطالب،  ا�ستيعاب  رئي�سن هما  هدفن 
وال���و����س���ول ال����ى اأك�����ر ع����دد م��ن��ه��م من 
هو  وال��ث��اين  الأن�سطة،  التنوع يف  خ��الل 
بناء قيادات طالبية وزرع الثقة فيها من 
خالل التدريب والتمكن حتى اأ�سبحنا 

وهلل احلمد نفخر بهم«.
واأ�������س������اد ب����دع����م م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
عمادة  منح  اأن���ه  اإل���ى  م�سرا  امل��ت��وا���س��ل، 
�سوؤون الطالب جميع الأدوات والو�سائل 
دوره���ا يف  باأهمية  منه  اإمي��ان��اً  ال��الزم��ة 

العملية الربوية والأكادميية.

من  جلميع  ال�سكر  »ك���ل  وق����ال: 
الطالبية  الأن�����س��ط��ة  اإجن���اح  يف  عمل 
م����ن خم��ت��ل��ف م��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة، 
الن�شاط،  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن  واأه��ن��ي 
واأمت����ن����ى ال��ت��وف��ي��ق مل���ن مل ي��ح��ال��ف��ه 
احلظ يف هذا العام باأن يحقق مراكز 

اأعلى يف ال�سنوات القادمة«.
وك�����رم يف ن��ه��اي��ة احل���ف���ل، ع���ددا 
اأ�سهموا يف  من �سركاء النجاح الذين 
اإجناح الن�شاط الطابي من من�شوبي 

اجلامعة واإعالميي املنطقة.
واخ���ت���ت���م���ت ف���ع���ال���ي���ات احل���ف���ل، 
بال�سحب على اجلائزة الكرى، وهي 
عمادة  من  مقدمة  �سيارة  عن  عبارة 
العديد  ال��ى  اإ�سافة  الطالب،  �سوؤون 

من اجلوائز  الأخرى.
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• 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

التعليمية  الأ�سعدة  اإجن��ازات كبرة على جميع  امللك خالد  حققت جامعة 
والبحثية وخدمة املجتمع، وهذه هي الوظائف الأ�سا�سية للجامعة ور�سالتها 
اإليها من خالل فريق العمل امل�سرك الذي عملنا من خالله  التي �سعينا 
نوعية تخدم  وبرامج  م�ستويات متطورة  اإلى  الكبر  ال�سرح  بهذا  لرنتقي 
اأهداف اجلامعة وتعزز مكانتها على م�ستوى املنطقة التي حتت�سنها، وعلى 
موؤ�س�ساته  يف  التطوير  يف  وال�ستمرار  املزيد  يتوقع  ال��ذي  الوطن  م�ستوى 

التعليمية كافة.
اأو اخل���ارج �سيالحظ  ال��داخ��ل  ���س��واء م��ن  ال��ى اجلامعة  اإن م��ن ينظر 
التعليم  قطاعات  خمتلف  لم�����ض  ال���ذي  اجلامعة  يف  التطويري  احل���راك 
الثقافية  الأن�سطة  وقطاعات  التدري�ض  هيئة  واأع�ساء  للطالب  الأكادميي 
للجامعة  التحتية  البنية  جم��الت  اأو  وغ��ره��ا،  والريا�سية  والجتماعية 
م��ن مدينة جامعية ج��دي��دة وك��ل��ي��ات وم��ب��ان وم��ع��ام��ل وخم��ت��رات علمية 
وجتهيزات فنية متطورة،  وهذا مل يكن ليتحقق اإل بف�سل اهلل ثم بف�سل 
�سلمان بن  امللك  ال�سريفن  راأ�سها خادم احلرمن  البالد وعلى  قيادة هذه 
امللكي الأم��ر حممد بن نايف بن  ال�سمو  عبدالعزيز، وويل عهده �ساحب 
عبدالعزيز، وويل ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان 

بن عبدالعزيز، حفظهم اهلل. 
وقد حظيت جامعة امللك خالد كذلك بدعم م�ستمر من اأمر املنطقة 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن خالد بن عبدالعزيز الذي كان خر 

موجه ومعن وم�ساند للجامعة وبراجمها ون�ساطاتها.
كما اأن وزارة التعليم برئا�سة معايل الدكتور اأحمد بن حممد العي�سى 
بذلت وتبذل جهودا كبرة  يف  تطوير اجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل، 

ووجدت جامعة امللك خالد كل اهتمام ودعم من الوزارة.
وماحققناه يف اجلامعة من خالل فرق عمل من الزمالء والزميالت 
واقع  اإل��ى  اجلامعة  من�سوبي  تطلعات  ترجمنا  حيث  لنا  �سعادة  م�سدر  هو 
يجب  تراكمي  عمل  وه��و  حقيقية،  واأع��م��ال  مدركة  �سواهد  واإل��ى  ملمو�ض 
اأو  �سخ�ض  وج��ود  على  يتوقف  ول  الأف�سل،  اإل��ى  دائما  ويتطور  ي�ستمر  اأن 

اأ�سخا�ض، فالجنازات والتطور ل تتحقق اإل بروح الفريق الواحد.
اآف��اق  نحو  ك��رى  انطالقة  يعد   »2030 اململكة  »روؤي���ة  ���س��دور  اأن  كما 
ج��دي��دة وم�����س��ارات ن��وع��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام والتعليم 
وتاأهيال  تعليما  ال�سعودي  الإن�����س��ان  تطوير  على  ال��روؤي��ة  وتركيز  ال��ع��ايل، 
الروؤية  دع��م  يف  اأ�سا�سين  �سريكن  واملدر�سة  اجلامعة  من  يجعل  وتدريبا 

ال�سراتيجية للدولة. 

رؤية

اإلنجازات تستمر

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

مدير الجامعة يدشن
مشاريع وخدمات إلكترونية

عبدالعزيز رديف

ب��رع��اي��ة م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، الأ���س��ت��اذ الدكتور 
اجلامعة  وكالة  د�سنت  ال��داود،  عبدالرحمن 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة، ع�����دداً م���ن اخل���دم���ات 
هذا  يف  اجلامعة  اأداء  لتطوير  الإلكرونية 

املجال.
واأو������س�����ح وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
اجلبيلي،  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  واجل���ودة، 
خطتها  يف  اأع��ل��ن��ت  »اجل��ام��ع��ة  اأن  كلمته،  يف 
مدركة  غايتها،  التميز  اأن  ال�سراتيجية 
اأنها اأمام طريق مملوء  منذ اللحظة الأولى 
اخلرات  من  متلكه  ما  وبحكم  بالتحديات، 
فاإنها  �سعب،  ك��ل  لها  تي�سر  ال��ت��ي  القيادية 
امل�ستويات  على  ع��دي��دة  نقالت  ال��ي��وم  حتقق 
على عديد من  والدولية وح�سلت  الوطنية 

اجلوائز واأوجه التقدير، والتي يتم الإعالن 
اأن اجلامعة  ال��ى  عنها يف كل ح��ن«، م�سراً 
املوؤ�س�سات  م��ن  الكثر  على  وتفوقت  قفزت 
بعمر  التاأ�سي�ض  يف  ت�سبقها  ال��ت��ي  الوطنية 

طويل.
ب���ع���د ذل������ك، د����س���ن ال��������داود ع������ددا م��ن 
وتفعيل  اإدارة  ومنها:  الإلكرونية،  امل�ساريع 
نظام اجلودة، وهو عبارة عن م�سروع يحقق 
روؤية ور�سالة اجلامعة و�سوًل اإلى التميز عن 
طريق ر�سم خطة ا�سراتيجية لتوجه جميع 
عملها،  ونطاقات  اجلامعة  واأن�سطة  خطط 
يف اإط�����ار ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة، 
اإدارة الع��ت��م��اد  ن��ظ��ام  ل��ي��اأت��ي ع��ل��ى ه��ام�����س��ه 
الإل����ك����روين، وه���و ن��ظ��ام م�����س��وؤول اع��ت��م��اد 
موؤ�س�سي، يجمع الوحدات والأنظمة الإدارية 
معاير  خالل  من  اجلامعة  يف  والأكادميية 

ومت��ث��ل��ت ت��ل��ك اخل����دم����ات يف  ب��واب��ة 
اخل��ري��ج��ن، وال��دل��ي��ل ال���ذك���ي، وال��رب��ي��ة 
امل��ي��دان��ي��ة، واإخ����الء ال��ط��رف الإل���ك���روين، 
ال��رام��ج  ومن�سة  الأك���ادمي���ي،  والتوظيف 
الإلكرونية  التغذية  ونظام  والتطبيقات، 
»ن���ظ���ام ال����ب����ارك����ود«، وب����الغ����ات ال��ت�����س��غ��ي��ل 
وال�����س��ي��ان��ة، ون���ظ���ام ال���رق���ي���ات، وط���الب 
المتياز، اإ�سافة الى نظام مهارات اخلا�ض 
التدريبة  ال���دورات  على  الطلبات  بتقدمي 
مل��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة، وامل���ج���الت ال��ع��ل��م��ي��ة، 
واأك��ادمي��ي��ا ج����وال، وك��ذل��ك ن��ظ��ام الإر���س��اد 
وال��ب��ط��اق��ة  وال���ط���ال���ب���ات،  ل��ل��ط��الب  الآيل 
ك���وم  ب���ي���ت دوت  وم��ن�����س��ة  الإل����ك����رون����ي����ة، 

للتوظيف.
و�سكر الداود وكالة اجلامعة للتطوير 
على  ال��ع��ام��ل��ة  الإدارات  وج��م��ي��ع  واجل�����ودة، 
 « وق����ال:  وتفعيلها،  ال��رام��ج  ه���ذه  اإجن����اح 
دعم حكومتنا الر�سيدة و�سمو اأمر منطقة 
اجلامعة  تقدم  على  دليال  اإل  لي�ض  ع�سر 
اخلدمات  تقدمي  يف  تطور  م��ن  مل�سوه  وم��ا 

لوطننا الغايل«،.
واأ�ساف: » اإذا نظرنا على �سبيل املثال 
فاإنه وفر  اإجن��از فقط كمثال،  اإل��ى برنامج 
املادية،  الناحية  من  الكثر  اجلامعة  على 
اإ����س���اف���ة اإل�����ى ت���وف���ره ل��ل��ج��ه��د وال��ط��اق��ة، 
املعامالت،  من  العديد  اإجن��از  يف  واإ�سهامه 
الأط��راف،  مرامية  اجلامعة  اأن  وبخا�سة 
ال���واردة  املعامالت  اإجن���از  ك��ان  �سبق  وفيما 
عدة،  اأياما  ي�ستغرق  املحافظات  ف��روع  من 
واليوم وهلل احلمد تنجز يف غ�سون دقائق.«
ي��ذك��ر اأن م��وؤ���س��ر ال��ق��ي��ا���ض ال�����س��اد���ض 
ب����رن����ام����ج »ي���������س����ر« ل���ل���ت���ح���ول ل��ل��ح��ك��وم��ة 
جلامعة  مميزة  نتائج  اأظهر  الإلكرونية، 
اإلى  ال�سعود  من  متكنت  التي  خالد  امللك 
مرحلة التميز من بن اأكرث من 160 جهة 

حكومية بالدولة.

حم���ددة، واعتماد ب��راجم��ي، وه��و ع��ب��ارة عن 
اعتماد كل برنامج ب�سورة م�ستقلة يف �سوء 

معاير خا�سة بالرنامج.
وت�ستهدف اإدارة العتماد على م�ستوى 
اجلامعة 34 كلية  عر 43 برناجما مل�ستوى 
الدرا�سات  برامج  اإلى  اإ�سافة  البكالوريو�ض، 
ملتابعة  ال�سراتيجية  اخلطة  لتكون  العليا، 
م�����س��ت��وي��ات ال��ت��ق��دم ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل���ب���ادرات 
وحتديد  والأن�سطة،  والأه��داف  وامل�سروعات 
القرار  ات��خ��اذ  ث��م  اإن وج���دت، وم��ن  املعوقات 

املنا�سب لتحقيق التميز للجامعة .

16 خدمة إلكترونية
كما د�سن الداود 16 خدمة اإلكرونية جديدة 
ت�����س��ت��ه��دف خ��دم��ة ال��ط��الب واأع�����س��اء هيئة 

التدري�ض ومن�سوبي اجلامعة واملجتمع.

اتفاقية بين الجامعة وصيدليات النهدي
سعيد العمري

ن��ي��اب��ة ع���ن م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، ���س��ه��د وك��ي��ل 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ال�سحية،  التخ�س�سات 
خ��ال��د اآل ج��ل��ب��ان، ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون 
ب���ن اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف كلية  و����س���راك���ة 

ال�سيدلة، و�سركة النهدي الطبية.
وبن اآل جلبان، اأن الربط بن اجلهة 

الأكادميية ونظرتها التي تعمل يف امليدان 
م��ه��م��ة يف ح���ي���اة ال���ط���ال���ب، وق������ال: »ن��ح��ن 

متفائلون جدا بهذه ال�سراكة«.
ال��ت��وق��ي��ع، عميد  وم��ث��ل اجل��ام��ع��ة يف 
بن  عبدالرحمن  الدكتور  ال�سيدلة،  كلية 
�سالح ال�سيعري، بينما مثل �سركة النهدي 
ال��ط��ب��ي��ة، م���دي���ره���ا الإق���ل���ي���م���ي ب��امل��ن��ط��ق��ة 
وذلك  ب��دوي،  اإبراهيم  الدكتور  اجلنوبية، 

اإل��ى  م�سرا  الطبية،  اخل��دم��ات  جم��ال  يف 
اأنها متتلك �سل�سلة كبرة من الفروع على 

م�ستوى اململكة .
من جهته، اأكد عميد معهد الدرا�سات 
وال���ب���ح���وث ال����س���رات���ي���ج���ي���ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
اأن  ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف احل����دي����ث����ي، 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ت�����س��ع��ى دائ���م���ا لعقد 
ال�������س���راك���ات، اإدراك�������ا م��ن��ه��ا مب�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا 
على  حر�سها  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  املجتمعية، 
ال�����س��راك��ات ال��ت��ي ت��ق��دم اخل��دم��ات املتنوعة 
اأن  ب���دوي  اأك���د  ب���دوره  للجامعة وط��الب��ه��ا. 
مثل  ع��ق��د  حري�سة  على  ال��ن��ه��دي  ���س��رك��ة 
امللك  جامعة  اأن  مو�سحا  هذه  ال�سراكات، 
خ���ال���د ت��ع��د واح������دة م���ن اأه�����م اجل��ام��ع��ات 
تطوير  على   »حر�سنا  وق���ال:  ال�سعودية، 
ط���الب ال�����س��ي��دل��ة ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون ال��ع��م��اد 
امل�ستقبل.  يف  ال��ن��ه��دي  ل�����س��رك��ة  ال��رئ��ي�����س��ي 
نحن �سركة �سعودية نريد اأن نخدم اأبناءنا 

واإخواننا طالب كليات ال�سيدلة.  
يذكر اأن التفاقية ت�سمل العديد من 
اجل��وان��ب، ك��ت��دري��ب ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات، 
وتوفر الدعم العلمي والتدريبي ل�سيادلة 
����س���رك���ة ال����ن����ه����دي، وك����ذل����ك  ا���س��ت��ق��ط��اب 
ال�سيدلة، ودعم  ك��ل��ي��ة  م���ن  اخل���ري���ج���ن 

الأبحاث العلمية واخلدمة املجتمعية.

والدرا�سات  البحوث  معهد  عميد  بح�سور 
ال����س���ت�������س���اري���ة ال����دك����ت����ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
الدكتور  ال�سيدلة  كلية  ووكيل  احلديثي، 

طه بن يحيىى القحطاين.
اأن هذه التفاقية  واأو�سح  ال�سيعري 
ت���اأت���ي اإمي���ان���ا م���ن ال��ك��ل��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة ت��وف��ر 
اأن  مبينا  امل��ن��ا���س��ب خل��ري��ج��ي��ه��ا،  ال��ت��دري��ب 
النهدي تعد واحدة من ال�سركات العمالقة 



أخبار الجامعة

الداود يستقبل
مدير جامعة بيشة المكلف

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ا�ستقبل 
عبدالرحمن الداود مبكتبه، مدير جامعة 
ب��ي�����س��ة امل��ك��ل��ف الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور م��ه��دي 
القرين والوفد املرافق له. ورحب الداود 
تكليفه  ل��ه  مباركا  بي�سة،  جامعة  مبدير 
باإدارة اجلامعة، مبديا تفاوؤله مبا تقدمه 
اجل��ام��ع��ات  م���ن  ك��ون��ه��ا  رغ����م  اجلامعة  

النا�سئة يف اململكة.
على  تفوقت  بي�سة  »ج��ام��ع��ة  وق���ال: 
ك���ث���ر م����ن م���ث���ي���الت���ه���ا م����ن اجل���ام���ع���ات 

النا�سئة«.
جامعة  حققته  مب��ا  ال�����داود  واأ����س���اد 
ب��ي�����س��ة م���ن ت���ق���دم يف ع����دد م���ن امل���ج���الت 
كالنظام املايل والإداري، واأ�ساف: »حققت 
جناحات عديدة ويف جمالت �ستى، وذلك 
من�سوبيها  ب��ج��ه��ود  ث���م  اهلل  م���ن  ب��ف�����س��ل 

الذين ميثلون طاقة اإيجابية فعالة ي�سهد 
لها اجلميع«.

واأكد اأن اجلامعة م�سرعة اأبوابها ول 
التعاون مع جامعة  �سبل  تعزيز  متانع يف 
ما  وبجميع  ب��ه��ا،  النهو�ض  ب��ه��دف  بي�سة 
من �ساأنه دعم التعليم العايل يف املنطقة، 
الأم���ر  ع�سر  منطقة  اأم���ر  اأن  م��وؤك��دا 
في�سل بن خالد حري�ض كل احلر�ض على 

اجلامعتن.
خل�������ادم  اأن  ال����������������داود  واأو����������س���������ح 
احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
يف  ين�سى  ل  م�����س��رف��ا  عبدالعزيز موقفا 
اإن�������س���اء ج��ام��ع��ة ب��ي�����س��ة وا���س��ت��ق��الل��ه��ا عن 

جامعة امللك خالد.
اهلل،  ح��ف��ظ��ه  م��ك��ت��ب��ه،  »زرت  وق�����ال: 
واأو���س��ح��ت له  ل��ل��ع��ه��د،  ك���ان ول��ي��ا  حينما 

ح��ي��ن��ه��ا م����دى ح���اج���ة ا���س��ت��ق��الل ج��ام��ع��ة 
بي�سة، وال�سعوبات التي واجهتنا يف وزارة 
اآنذاك حول  التعليم العايل ووزارة املالية 
ا�ستقاللها، وما كان منه، حفظه اهلل، ال 
اإل  باأننا �سرنى خ��را وماهي  اأك��د يل  اأن 
اأ�سهر قليلة حتى �سدر قرار اإن�ساء جامعة 
بي�سة م�ستقلة ل تتبع لأي جامعة اأخرى«.
ب����دوره، ق��دم ال��ق��رين �سكره ل��ل��داود 
با�سمه وبا�سم من�سوبي جامعة بي�سة على 
جهوده يف تاأ�سي�ض اجلامعة، وقال: »جئنا 
�سكر معاليكم على جهودكم يف  اأج��ل  من 
تطوير وتاأ�سي�ض جامعتنا والقفز بها الى 
وق��وة  العريقة.  اململكة  جامعات  م�ساف 
امللك  جامعة  من  م�ستمدة  بي�سة  جامعة 
يف  الأم  جامعتنا  عن  ن�ستغني  ولن  خالد، 

�ستى املجالت«.

الجامعة تقيم
معرض القبول السنوي 

سعيد العمري

رحب مدير اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود، بطالب املرحلة الثانوية، وذلك خالل رعايته املعر�ض ال�سنوي 
�سوؤون الطالب،  بح�سور  الأكادميي بعمادة  الإر�ساد والتوجيه  بالتعاون مع وحدة  القبول والت�سجيل،  الذي نظمته عمادة 

م�ساعد املدير العام للتعليم مبنطقة ع�سر، �سعد اجلوين، وطالب ال�سف الثالث الثانوي باملنطقة. 
وبن الداود اأن عمادة القبول والت�سجيل نظمت هذا اللقاء التعريفي واملعر�ض امل�ساحب، اإميانا منها باأهمية توعية 
الطالب الذين �سيقدمون للت�سجيل، للعام الدرا�سي املقبل، لتكون لديهم املعلومة الكافية والوافية قبل اختيار التخ�س�ض 

والكلية. وقال خماطبا اأبناءه املقبلن على البكالوريو�ض: »نحن ننتظركم لتكونوا �سمن كوكبة هذه اجلامعة املعطاء«.
التعليم  يف  �سابقا  عاي�ستموها  التي  املراحل  عن  خمتلفة  مرحلة  حياتكم،  من  جديدة  مرحلة  اإلى  »�ستاأتون  واأ�ساف: 
العام، و�ستكون اأنت الطالب، واأنت  ويل الأمر يف الوقت نف�سه، وامل�سوؤول عن كل ت�سرف يف هذه املرحلة؛ فيجب اأن تعي هذه 

املرحلة واأهميتها«.
يهدف  اجلامعة  تقيمه  ال��ذي  ال�سنوي،  املعر�ض  اأن  ف��ارح  اآل  �سلطان  الدكتور  والت�سجيل،  القبول  عميد  ذك��ر  ب��دوره، 
اإلى تعريف طاب ال�شف الثالث الثانوي على التخ�ش�شات املتاحة يف اجلامعة، واآليات و�شروط القبول، مع وجود بع�ض 

التنبيهات املهمة التي تر�سدهم يف حياتهم اجلامعية والت�سجيل.
التعليم  اإدارة  بن  الفاعلة  »ال�سراكة  اأن  اجل��وين،  �سعد  ع�سر،  مبنطقة  للتعليم  العام  املدير  م�ساعد  اأك��د  جانبه،  من 
مبنطقة ع�سر ممثلة يف هذا املعر�ض الذي يخدم فئة ال�سف الثالث الثانوي، وهذا احل�سور الكبر لطالبنا يدل على اأهمية 

هذا املعر�ض وحاجة الطالب له«.
ال�سنوي للقبول، يعد الأول من نوعه على م�ستوى اجلامعات، وتعر�ض من خالله كليات اجلامعة  اأن املعر�ض  يذكر 

تخ�س�ساتها، كما يهدف اإلى بناء ج�سور توا�سل مع طالب ال�سف الثالث الثانوي، ومدار�سهم قبيل التحاقهم باجلامعة.

الجامعة في اجتماع المجلس الطالبي بالخليج
عدنان االلمعي

عقد يف مدينة الريا�ض، الجتماع اخلام�ض للمجل�ض ال�ست�ساري الطالبي جلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل لدول جمل�ض التعاون 
اخلليجي، بح�سور ممثل الأمانة، حممد بن حمد التويجري، والطالب ممثلي جامعات اخلليج، وذلك مبقر الأمانة مبدينة الريا�ض. 
فيها  بالأمانة، رحب  العايل  التعليم  اإدارة  ملدير  بكلمة  بداأ  الذي  اللقاء  القحطاين، يف  نا�سر  �سعيد  الطالب عبداهلل  اجلامعة،  ومثل 

بامل�ساركن قبل اأن يو�سح اأهداف املجل�ض واأهميته. ثم بداأ الطالب امل�ساركون بع�سف ذهني لختيار حماور النقا�ض.
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كليات البنات تحتفل بخريجات الدفعة 18
الخريجات  شكلن نسبة %64 من مجموع الخريجين

ريم عسيري
 

اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ات ال���ب���ن���ات ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خ��ال��د ب��خ��ري��ج��ات ال��دف��ع��ة 18 ع��ل��ى م��دى 
خم�سة اأي��ام، وذلك من يوم ال�سبت  وحتى 
اخل���م���ي�������ض. و���س��ك��ل��ت اخل���ري���ج���ات ن�����س��ب��ة 
64% م����ن جم����م����وع  خ���ري���ج���ي اجل��ام��ع��ة 
الدرا�سات  �سهادات  حملة  م��ن  ال��ع��ام  لهذا 
العاملي،  والدبلوم  والبكالوريو�ض،  العليا، 
وال���دب���ل���وم، وال���ذي���ن ب��ل��غ ع���دده���م 10300 

طالب و طالبة .
وب����داأ ب��رن��ام��ج الح��ت��ف��ال يف خمتلف 
الكليات بكلمة �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�سر 
اجلامعة   وطالبات  طالب  تخرج  مبنا�سبة 
كلمة معايل مدير  اإل��ى  اإ�سافة  العام،  هذا 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن 

حمد الداود.
كما تخلل الحتفال يف كل كلية كلمة 
بالإ�سافة  الطالبات،  عن  بالنيابة  لطالبة 
اإلى تكرمي للطالبات الأوائل، واحلا�سالت 
ع��ل��ى م��رت��ب��ة ال�������س���رف، وك��ل��م��ة ل��ع��م��ي��دات 

الكليات، وم�سرة للخريجات.
واأع����رب����ت م�����س��اع��دة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

واأ����س���اف���ت: »ر���س��ال��ت��ي اإل��ي��ه��ن اأن��ن 
ث����روة ه���ذه ال���وط���ن ال���غ���ايل، اأن����ن ذل��ك 
طموحكن  ي��ق��ف  ف��ال  امل�����س��رق،  امل�ستقبل 
ب��داي��ة الن��ط��الق��ة حلمل  ه��ن��ا، فمن هنا 
جاءت  انطالقة  الوطن،  و  الدين  اأمانة 
متزامنة مع روؤية 2030،  بارك اهلل لكن 
ه��ذا ال��ت��خ��رج، ون��ف��ع اهلل بكن ال��دي��ن ثم 

الوطن«.
من جهتها اأكدت عميدة كلية العلوم 
الدكتورة �سراء  والآداب بخمي�ض م�سيط 
اأب����و م��ل��ح��ة اأن����ه ل��ي��وم ب��ه��ي��ج حت��ت��ف��ي فيه 
الثامنة ع�سرة  الدفعة  اجلامعة بتخريج 
الطالبات  وبناتنا  ال��ط��الب  اأب��ن��ائ��ن��ا  م��ن 
برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو امللكي 
العزيز  الأم��ر في�سل بن خالد بن عبد 
اآل �سعود اأمر منطقة ع�سر، حفظه اهلل، 
واحل�سور  امل�ساركة  دائما  عودنا  وال��ذي 
واملتابعة لكل ما من �ساأنه دعم اجلامعة 

وت�سجيعها يف م�سرتها الأكادميية.
واأردف������������ت: »ت�������س���م ه�����ذه ال���دف���ع���ة 
خريجي الدفعة الثالثة من كلية العلوم 
وال��دف��ع��ة  م�����س��ي��ط،  ب��خ��م��ي�����ض  والآداب 
الطبية  العلوم  كلية  م��ن  اأي�سا  الثالثة 

التطبيقية بخمي�ض م�سيط«.

م����ن ج��ان��ب��ه��ا ه����ن����اأت وك���ي���ل���ة ك��ل��ي��ة 
م�����س��ي��ط،  ب��خ��م��ي�����ض  والآداب  ال����ع����ل����وم 
ال�سهراين  �سلطانة  الدكتورة   ،2 جممع 
»يف هذا  وق��ال��ت:  اخل��ري��ج��ات،  للطالبات 
الغايل  لوطننا  اأزف  واأن��ا  امل��ب��ارك،  اليوم 
اجليل  هذا  اأب��ارك   ،18 الدفعة  خريجات 

الناب�ض باحلب والعطا«.
عميدة   بالتهنئة  ت��ق��دم��ت  ب��دوره��ا 
التطبيقية مبحايل  الطبية  العلوم  كلية 
اأ���س��ت��اذ مت��ري�����ض ���س��ح��ة الأم وال��ر���س��ي��ع  
ال����دك����ت����ورة م���ن���ى جم����اه����د ال��ب�����س��ي��وين 
وبينت:  جناحهن،  اخلريجات  للطالبات 
الر�سيدة  وق��ي��ادت��ه  ال��وط��ن  ه��ذا  »ي�سعى 
الطالب  وبناته  باأبنائه  لالرتقاء  دائ��ًم��ا 
وال���ط���ال���ب���ات، وب��ف�����س��ل ج��ه��ود اجل��ام��ع��ة 

واإداراتها«.
واأ�سافت: »ي�سل الطلبة لهذا اليوم  
يوم التخرج الذي  حت�سد الطالبات فيه 
ثمرة جهودهن بف�سل اهلل، والتي بذلنها 
على مدار �سنوات الدرا�سة، فهن  �سموع 
ت�����س��يء ب��ك��ل ج��ه��د وف��رح��ة ا���س��ت��ع��دادا ملا 

�سوف يقدمنه لهذا الوطن املعطاء.
ف��ال��ت��م��ري�����ض ه���و م��ه��ن��ة اإن�����س��ان��ي��ة 
وجه  على  املهمة  امل��ه��ن  م��ن  تعد  �سامية 

ال��دك��ت��ورة  خلود  الأ���س��ت��اذة  البنات  لكليات 
وتقديرها  �سكرها  ع��ن  خال�ض  اأب��و ملحة 
بن  في�سل  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 
رعايته  ع��ل��ى  ع�سر  منطقة  اأم���ر  خ��ال��د 
ال��ك��رمي��ة حل��ف��ل ت��خ��ري��ج دف��ع��ة ه���ذا ال��ع��ام 
م���ن ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ة، وم�����س��ارك��ت��ه ف��رح��ة 
ح��ف��ل  رع���اي���ت���ه  اأن  م�����وؤك�����دة  ت���خ���رج���ه���م، 
تخرجهم جت�سد حر�سه واهتمامه ودعمه 

الال حمدود مل�سرة التعليم باجلامعة.
ك���م���ا ت���ق���دم���ت ب��ال�����س��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر 
مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
عبدالرحمن الداود على اهتمامه وحر�سه 

على طالبات اجلامعة.
وق����ال����ت: »ن����ب����ارك لآب�������اء و اأم���ه���ات 
اخل��ري��ج��ات جن���اح وت��ف��وق ب��ن��ات��ه��ن ، فهم 
يف ه����ذا ال���ي���وم ي��ق��ط��ف��ون ث���م���رة ج��ه��ده��م 

وتربيتهم وي�ساركون بناتهن فرحتهن«.
ب���دوره���ا ه��ن��اأت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة الآداب 
ح�سن  اآل  خرية  الدكتورة   باأبها  للبنات  
 : وق��ال��ت  اخل��ري��ج��ات،  الطالبات  ع�سري 
ت��الألأ  ي��وم  يف  اخلريجات  طالباتي  »اأه��ن��ئ 
ال���وط���ن ب��ه��ن ف���رح���ة، وت���وج���ت ف��ي��ه ق�سة 
كفاح لأيام و�سنوات بالنجاح، وح�ساد ثمار 

اأينعت«.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ب���ارك���ت ع��م��ي��دة كلية 
حليمة  ال��دك��ت��ورة  ب��اأب��ه��ا  للبنات  ال��ع��ل��وم 
ال�������س���ع���ي���دي ل���ل���ط���ال���ب���ات اخل����ري����ج����ات، 
اخلريجات  الطالبات  »اأه��ن��ئ  واأ���س��اف��ت: 
م��ن اأع��م��اق قلبي، م��ع اأ���س��دق ال��دع��وات 
ب��ال��ت��وف��ي��ق وال��ت��م��ي��ز ال����دائ����م، ح��ي��ث اإن 
مل�ستقبل  ال��ب��داي��ة  نقطة  يعد  تخرجهم 
ال���ط���ال���ب���ات  واأدع���������و  اهلل،  ب��������اإذن  ن���اج���ح 
اخل��ري��ج��ات اإل����ى ال���ب���ذل وال���ع���ط���اء، ورد 

اجلميل لهذا الوطن املعطاء« .
ب����دوره����ا ت���ق���دم���ت ع���م���ي���دة امل���رك���ز 
بال�سامر  ال��ط��ال��ب��ات  ل��درا���س��ة  اجل��ام��ع��ي 
ال����دك����ت����ورة ع����ال احل�����اق�����ان ل��ل��ط��ال��ب��ات 
اخل��ري��ج��ات ب���اأح���رى ال��ت��ه��اين، وق��ال��ت: 
التخ�س�سات  كليات  خل��ري��ج��ات  »اأب����ارك 
ع��ل��ى  الآيل  واحل�����ا������س�����ب  ال�������س���ح���ي���ة، 
ت��خ��رج��ه��ن، ف��ه��ن ف��خ��ر جل��ام��ع��ة امل��ل��ك 
واجلد  فباملثابرة  للوطن،  فخر  و  خالد، 
والج��ت��ه��اد ن��ل��ن ال���درج���ة، واأمت��ن��ى لهن 
اأ�سكر  كما  �سعيدة،  عملية  علمية  ح��ي��اة 
اأول��ي��اء اأم��وره��ن ال��ذي��ن �سعوا وج��اه��دوا 
ح��ت��ى  ت��خ��رج��ت ب��ن��ات��ه��م، وو���س��ل��ن بهذا 
امل�����س��ت��وى ال��ع��ل��م��ي ال�����ذي مي��ك��ن��ه��ن من 

خدمة دينهم ووطنهم ومليكهم«.

الأر�ض؛ هو مهنة الرحمة، والعطاء من 
اأجل راحة الآخرين، فهي مهنة ت�ستحق 

منا جميعا التقدير والحرام«.
من جهتها بينت عميدة كلية العلوم 
���س��م��رة  ال���دك���ت���ورة  مب��ح��اي��ل  الآداب  و 
اأن م�����س��وؤويل  ال�����س��اي��غ  حم��م��د ع���وا����ض 
اجلامعة يعي�سن يف يوم التخرج  حلظات 
وامل�����س��رات  ال��ف��رح��ة  م��ع��اين  فيها  تتناغم 
بتخريج كوكبة من بنات الوطن متمنن 
لهن م�ستقبال واعدا مبزيد من الإجناز 
اجلامعة  قدمت  »لقد  وقالت:  والعطاء. 
مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  يف  ممثلًة 
التاأ�سي�ض  ظ���روف  رغ��م  الكثر  لبناتها 
وحت����دي����ات ال���ب���داي���ات ق���دم���ت ل��ه��ن كل 
م����ا مي���ك���ن م����ن ال���ن���اح���ي���ة الأك����ادمي����ي����ة 
امتالك  على  ت�ساعد  والتي  والتدريبية، 
م����ه����ارات الن����ط����الق اإل�����ى ����س���وق ال��ع��م��ل 

بكفاءة و اقتدار«.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأك�����دت رائ�����دة ال��ن�����ش��اط 
بظهران  والآداب  العلوم  بكلية  الطالبي 
اأم��ن  ال��دك��ت��ورة  فاطمة حممد  اجل��ن��وب 
اأيام الوطن الذي نحتفل فيه  اإنه يوم من 
امل�ستقبل  ب��ن��اة  دف��ع��ة   18 ال��دف��ع��ة  بتخريج 

والأمل الواعد و الغد امل�سرق، باإذن اهلل.
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تسع نصائح للتغلب على قلق االختبارات
سارة القحطاني 

قدم ا�ست�ساري الطب النف�سي بكلية الطب، 
ن�سائح  زعلة، ت�سع  اآل  م��و���س��ى  ال��دك��ت��ور 
ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات اأث���ن���اء الخ��ت��ب��ارات، 
م���ن���ه���ا: ت��ه��ي��ئ��ة ال���ن���ف�������ض ق���ب���ل الخ���ت���ب���ار 
وتعالى،  �سبحانه  ب��اهلل  وذلك  بال�ستعانة 
والإمي��ان  اإلى اهلل،  واللجوء  الدعاء  وكرثة 
التوكل  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ق��در،  بالق�ساء 
ع��ل��ى اهلل و ال����دع����اء، والإمي������ان ب��ال��ق�����س��اء 

والقدر.
الإمي������ان  م����ع  ال�����دع�����اء  اأن  واأو������س�����ح 
ب��ال��ق��در ي��ج��ل��ب ال���راح���ة ال��ن��ف�����س��ي��ة، معلال 
اأن  تعلم  عندما  الب�سرية  النف�ض  ب��اأن  ذل��ك 
�سبحانه  ق��وة اهلل  وه��ي  ق��وة عظيمة  هناك 
ويطلب  اإليها  ويلجاأ  عليها  يعتمد  وتعالى 
القلق  ه��ذا يخفف  ف��اإن  وامل��دد  العون  منها 
اأن يكون التوكل على اهلل  واخل��وف ب�شرط 
توكال �سادقا يقينيا مليئا بالإميان بعظمة 
اهلل وقدرته، م�سحوبا بالعمل ل بالإهمال

واأ����س���اف اآل زع��ل��ة: »ي���اأت���ي ب��ع��د ه��ذه 
فالبد  اجل��ي��د؛  الإع���داد  الأ�سا�سية  الأم���ور 
اأن ي��ع��د ال��ط��ال��ب اإع�������داداً ج���ي���داً م�����س��ب��ق��اً، 
امل���واد ويركها  ي��راك��م  ال��ط��الب  لأن بع�ض 
اأو  يقراأ  اأن  اأراد  ف��اإذا  الختبارات  اأي��ام  حتى 
كثرة  امل��ع��ل��وم��ات  اأن  �سيجد  ف��اإن��ه  ي��ذاك��ر 
وامل��ن��ه��ج ط��وي��ل ف��ي�����س��ع��ب ع��ل��ي��ه الإح���اط���ة 
ب���ه���ذا امل���ن���ه���ج ف��ي�����س��اب ب��ال��ق��ل��ق وال���ت���وت���ر 
بالنف�ض  الى الثقة  والإح��ب��اط،  بالإ�شافة 
ويتم تنميتها باإر�سال الر�سائل والإيحاءات 

الإيجابية اإلى الذات«.
اأه���م خ��ط��وات  واأك����د اآل زع��ل��ة اأن م��ن 
والأم������ل،  الأمل  ت���ذك���ر  اجل���ي���دة  امل����ذاك����رة 
به  �سعفت  اإذا  ط��ال��ب  ك��ل  اأن  »ل��و  واأردف: 
الأم��ل  تذكر  العزمية  به  وتقاع�ست  الهمة 
وي��ح��ق��ق��ه وتخيل  ي��ن��ج��زه  اأن  ي��ري��د  ال����ذي 
العليا  ال���درج���ات  ع��ل��ى  واحل�����س��ول  حتققه 

اجلميلة  والأم��ن��ي��ات  الأخ��ر  وتذكر هدفه 
اأن ذلك  اأن يحققها فال�سك يف  التي يريد 
و�سيدفعه  وال�سعوبات  القلق  عليه  �سيهون 

للنجاح وبذل املزيد باإذن اهلل«.
ووا�����س����ل: »ع��ن��دم��ا ي��ت��ذك��ر ال��ط��ال��ب 
الإخ��ف��اق  على  ترتب  التي  وامل����رارة  الأمل 
اأو الر�سوب والف�سل والإح��راج الذي يجده 
اأهله وجمتمعه،  واأمام  نف�سه  اأمام  الإن�سان 
ب��اإذن اهلل �سبحانه  اأن ذلك يدعوه  فال�سك 
للبذل  قدراته  جميع  ا�ستثمار  اإلى  وتعالى 
والإجن���از  العمل  اإل���ى  و�سيدفعه  وال��ع��ط��اء 
�سرورة  اإل��ى  بالإ�سافة  اجلهد،  وم�ساعفة 
الكامنة يف  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ط��اق��ات  ا�ستثمار 
درا�سته  يف  يتفوق  حتى  وال��ع��ط��اء  الإجن���از 

ويتجاوز اختباراته«.
وتابع : »ياأتي بعد ذلك تنظيم الوقت 
تخفيف  على  الطالب  ي�ساعد  وه��ذا  بذكاء 
ال�سابعة  ال��ق��اع��دة  وي��ع��ت��ر  ال��ق��ل��ق،  ن�سبة 
للنجاح يف الختبارات للتقليل من  اخلوف 
وقته  تنظيم  الطالب  فعلى  لها،  امل�ساحب 
وت���وزي���ع امل������واد ب�����س��ك��ل ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع اأي����ام 
الختبارات ومواعيدها ، كما اأن من عوامل 
اجليد  وال���س��ت��ي��ع��اب  ال�سحيحة  امل���ذاك���رة 
اختيار مكان هادئ ل توجد فيه منغ�سات 
م���زع���ج���ات،  بالإ�سافة  ف���ي���ه  ي���وج���د  ول 
ل��ت��ط��ب��ي��ق مت���ري���ن ال����س���رخ���اء م����رة اإل���ى 
م��رت��ن ي��وم��ي��ا ح��ت��ى ن��ه��اي��ة الخ���ت���ب���ارات، 
فهذا التمرين يخفف على الطالب التوتر 

والقلق ».
ب��ال��ت��ن��ب��ه  اأي���������س����اً  زع���ل���ة  اآل   ون�سح 
ل����ن����وع����ي����ة  امل����������اأك����������ولت وامل�����������س�����روب�����ات 
ال��دم��اغ  تن�سيط  يف  ال��ت��ي  ت�ساعد  بدورها 
وال���ق���درات ال��ذه��ن��ي��ة، و ك����رثة ���س��رب امل���اء، 
وك��ذل��ك اخل�����س��روات ال��ورق��ي��ة وال�����س��م��ك، 
وب���خ���ا����س���ة ���س��م��ك ال�������س���ل���م���ون، وال���ف���واك���ه 
طاقة  يعطي  فهو  واجل��ل��وك��وز؛  ال��ط��ازج��ة 

اأكر للدماغ .

قواعد مهمة
• تهيئة النفس قبل االختبار 

• االستعانة باهلل سبحانه 
• اإليمان بالقضاء والقدر

• التوكل على اهلل مع بذل األسباب
• اإلعداد الجيد لالمتحانات

• تذكر األلم واألمل )النجاح والرسوب(
• تنظيم الوقت بذكاء

• تطبيق تمرين االسترخاء
• نوعية المأكوالت والمشروبات 

»الشريعة« ترفع 
تأهيل منسوبي 
التوعية الدينية 

بالمنطقة
 

سعيد العمري
ال��داود،  عبدالرحمن  الدكتور  اجلامعة،  مدير  واف��ق 
اإدارة  م��ع  ال��دي��ن،  واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  ت��ع��اون  على 
التوعية الدينية يف مديرية ال�سوؤون ال�سحية مبنطقة 
اإلى  يهدف  ال��ذي  »تاأ�سيل«  برنامج  تنفيذ  يف  ع�سر، 
رفع كفاءة وم�ستوى العاملن مبكاتب واأق�سام التوعية 

الدينية بامل�ست�سفيات والقطاعات اأكادمييا وعلميا.
ي��اأت��ي ذل���ك ���س��م��ن ���س��ع��ي اجل��ام��ع��ة ن��ح��و حتقيق 
التميز يف خدمة املجتمع و الإ�سهام  الفاعل يف التنمية 

ال�ساملة واإجناح ال�سراكة مع القطاعات احلكومية.
 من جانب اآخر ، وافق الداود على تكليف الدكتور 
عبداهلل اآل كا�سي، �سمن اللجنة الوطنية للوقاية من 
للجامعة  بالتن�سيق  ي��ق��وم  لكي  )ن��را���ض(  امل��خ��درات 
واإع��داد  عملها  و�سر  اللجان  ت�سكيل  على  والإ���س��راف 

اجلداول وتر�سيح املدربن .
اإلى تطوير القدرات  وي�سعى الرنامج التدريبي 
ت�سميم  ع��ل��ى  ق����ادرة  لت�سبح  املتخ�س�سة،  ال��وط��ن��ي��ة 
وتقدمي خطط وبرامج الوقاية من تعاطي املخدرات، 
لزمالئهم  العمل  وور�ض  التدريب  املهارات عر  ونقل 
التي  املوؤ�س�سات  بقية  ويف  وال��ع��م��ل  التعليم  بيئات  يف 

ينتمون اإليها.
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الطب تكرم متميزيها
الكلية  وك��ي��ل  وق���ال  مت��ي��زه��م.  على  موظفيها  م��ن  ثمانية  ال��ط��ب  كلية  ك��رم��ت 
اإن املوظفن الثمانية كان  لل�سوؤون الإداري��ة، الدكتور يحيى بن ح�سن الفلقي، 

جلهودهم واإجنازاتهم اأثر اإيجابي يف النواحي الأكادميية والإدارية، وهم:
• يحيى بن عبد اهلل القحطاين 

• لحق بن �سعيد ع�س������ري 
• �سلطان بن �سعد ظافر ال�سهراين

• متعب بن �سبحان ه��روبي 
• حممد بن علي �سوعي حجاجي 

• خالد بن عبد اللطيف اآل مداوي
• ح�سن بن �سبح���ان ه�روبي 

• �سمر ال�سيد اأحمد ع�سري 
واأ�ساف الفلقي: »لهم من اإدارة الكلية واأع�ساء هيئة التدري�ض والطالب 
يف  والتفاين  التوفيق  من  املزيد  لهم  متمنن  والعرفان،  التقدير  اآي��ات  اأ�سمى 

اأعمالهم لتحقيق الأهداف املن�سودة لرفعة هذا الوطن«. 

علوم وآداب محايل
تدرب خريجاتها

ريم العسيري
عددا  مبحايل،  للبنات  والآداب  العلوم  كلية  يف  والتطوير  التدريب  مركز  نفذ 
م�سوؤويل  من  حر�ساً  ذلك  وياأتي  الكلية.  خلريجات  التدريبية  ال���دورات   من  
املركز على دعم اخلريجات وم�ساعدتهن على تطوير مهاراتهن وم�ساعدتهن يف 
اإيجاد  فر�ض عمل. وتناولت الدورة الأولى كيفية اإعداد درا�سة جدوى مل�سروع 
�سغر، قدمتها الأ�ستاذة امل�ساعدة بق�سم القت�ساد املنزيل الدكتورة ملياء عثمان 
مال�سي، على مدى �ساعتن، وا�ستفادت منها 11 خريجة من ق�سم اللغة العربية 

والكيمياء والقت�ساد املنزيل والدرا�سات الإ�سالمية.  
واإع���داد  العلمي  البحث  كتابة  »كيفية  ب��ع��ن��وان  الثانية  ال����دورة  وج���اءت   
الر�سائل العلمية«، وقدمها الدكتور اأمن �سالح غماز خلريجات اللغة العربية 
�ست  مدى  على  العليا   بالدرا�سات  املهتمات  والكيمياء،  الإ�سالمية  والدرا�سات 
�ساعات. كما نظمت الكلية  �سل�سلة من الدورات يف  جمال تطوير الذات  ا�ستمرت  
�سبعة اأ�سابيع بواقع 28 �ساعة تدريبية، قدمتها الأ�ستاذة امل�ساعدة يف علم النف�ض 
وال�سحة النف�سية، الدكتورة �سايل �سالح عنر  ل� 19 خريجة. وهدفت الدورات 

اإلى تنمية مهارات التفكر الناقد والوعي الديني  وحتقيق الأمن  الفكري .
)امل�ستوى  الجنليزية  اللغة  اأ�سا�سيات  ع��ن   دورة  امل��رك��ز  ق��دم  ذل��ك،  اإل��ى 
الإجنليزية  اللغة  بق�سم  امل�ساعدة  الأ�ستاذة  �ساعة، قدمتها   12 ا�ستمرت  الأول(، 
الدرا�سات  و  العربية  اللغة  ق�سم  من  خريجة،   35 ل�  م�سطفى،  منى  الدكتورة 

الإ�سالمية و الكيمياء  والقت�ساد املنزيل .
وهدفت الدورة اإلى حت�سن مهارات اخلريجات يف الإجنليزية،  كما يعتزم 
املركز تقدمي امل�ستوى الثاين والثالث والرابع، بالتعاون مع اأ�ساتذة ق�سم اللغة 
الجنليزية. واأكدت الأ�ستاذة امل�ساعدة يف الكيمياء الفيزيائية الدكتورة دينا بدر، 
اأنه ي�سعى لالهتمام بخريجات الكلية وتقدمي  التدريب  وهي م�سوؤولة املركز، 
لهن  يف جميع املجالت التي �سوف ت�ساعدهن يف اإيجاد فر�ض وظيفية اأو  اإكمال 

درا�ستهن العليا.

اختتام دورة إعداد المدربين 
للوقاية من المخدرات

عبدالعزيز رديف

رع���ى وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة، الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
اختتام  اأخ����را، حفل  ال��ق��ح��ط��اين،  م��رع��ي 
دورة اإعداد املدربن للوقاية من املخدرات.

يف بداية اللقاء، رحب امل�سرف العلمي 
ع��ل��ى ال���رن���ام���ج ب��اجل��ام��ع��ة، ع��م��ي��د كلية 
الربية، الدكتور عبداهلل الكا�سي، براعي 
الن�سخة  يف  واملتدربن  وال�سيوف  احلفل، 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال���رن���ام���ج، م�����س��را ال���ى اأن 
الدورة احلالية امتدادا ملا مت عقده �سابقاً 

يف مدينة الريا�ض.
واأو�سح اأن اجلامعة تفخر بتنظيمها 
�ساأنها وقاية  التي من  ال��دورات  مثل هذه 
ال��وط��ن وامل��ج��ت��م��ع م��ن الآف������ات، وق����ال: » 
اأيام مميزة كانت مليئة بالعلم  ق�سينا 10 

م��ن جهته، ق��دم امل�����س��رف ال��ع��ام على 
برنامج الوقاية عر بيئات التعليم �سكره 
اإق��ام��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ن  للجامعة وج��م��ي��ع 
اللجنة  لها  اأن  اإل��ى  م�سرا  ال���دورة،  ه��ذه 
����س���الح���ي���ات خ���ا����س���ة يف ر�����س����م اخل��ط��ط 
ال�سراتيجية الوطنية، موؤكدا اأن اللجنة 
قوتها  ت�ستمد  املخدرات  ملكافحة  الوطنية 
م��ن خ���الل ت��ك��ات��ف ال��ع��دي��د م��ن ال����وزارات 
واجل��ه��ات احلكومية، وت��وؤك��د م��دى حجم 
م�سكلة املخدرات واأ�سرارها على ال�سعوب.

وباء خطير
اآل ���س��اي��ل كلمة  ي��ح��ي��ىى  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى 
وباء خطر  املخدرات  اأن  املتدربن، موؤكدا 
ال��درا���س��ة  ت�ستحق  وم�سكلة  مع�سلة  واآف���ة 

والتحليل.
واأك��د اأن م�سروع »ن��را���ض« ك��ان ثمرة 

واملعرفة وتبادل اخلرات، �سملت 60 �ساعة 
ناأمل  تدريبية ما بن ور���ض عمل ودورات 

اأن تكون قدمت الكثر للمتدربن«.

كلمة شكر
الأ���س��ت��اذ  اجل��ام��ع��ة،  م��دي��ر  الكا�سي  و�سكر 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال�������داود، ووك��ي��ل 
اجل����ام����ع����ة، ع���ل���ى دع���م���ه���م���ا وت��ذل��ي��ل��ه��م��ا 
ال�����س��ع��اب يف ���س��ب��ي��ل اإجن�����اح واإجن������از ه��ذه 
الدورة، مو�ساًل �سكره للرئي�ض التنفيذي 
ل��ل��م�����س��روع، وامل�����س��رف ال��ع��ام ع��ل��ى برنامج 
الوقاية عر بيئات التعليم، نطرا لثقتهم 
ب��اجل��ام��ع��ة واإق���ام���ة ه���ذه ال�����دورة ب��رح��اب 
اأن ميتد هذا  اجل��ام��ع��ة، واأ���س��اف: »ن��اأم��ل 
املباركة  اجلهود  هذه  ت�ستمر  واأن  التعاون 
ا�سراتيجيا  �سريكا  ب�سفتها  اجلامعة  يف 

للم�سروع«.

م��ن ث��م��ار ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء ب��ن م�سوؤولن 
خمل�سن عرفوا حجم امل�سكلة، فعملوا على 
وق��ال:  ملواجهتها،  املنا�سبة  احللول  اإي��ج��اد 
»جمعتنا مظلة هذا امل�سروع الوطني الواعد 
يف رحاب جامعة امللك خالد باأبها، خالل 10 
ومار�سنا  العلمية،  املعرفة  فيها  تلقينا  اأيام 
فيها  واكت�سبنا  الجتماعية  امل��ه��ارات  فيها 
املزيد من الجتاهات ال�سليمة للتعامل مع 
هذه امل�سكلة من خالل منهج وقائي يطبق 

يف بيئات التعليم«.
التنفيذي  الرئي�ض  اختتم  ذل��ك،  اإل��ى 
املخدرات،  من  للوقاية  الوطني  للم�سروع 
الدكتور نزار ال�سالح، احلفل، بكلمة اأو�سح 
اجلميع،  يخدم  »ن��را���ض«  م�سروع  اأن  فيها 
يف  ال��رن��ام��ج  اإق��ام��ة  على  للجامعة  �ساكرا 
يف  التعليمية  ط��اق��ات��ه��ا  وت��ك��ري�����ض  رح��اب��ه��ا 
خ��دم��ة امل�����س��روع ال���ذي ي��ه��دف اإل���ى اإي�سال 
املجتمع  اأكر قدر ممكن من  اإلى  املعلومة 
ختام  ويف  ومنا�سبهم.  وظائفهم  باختالف 
اإل��ى  احل��ف��ل، مت ت�سليم ���س��ه��ادات ال��ت��دري��ب 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ق���دم  ك��م��ا  امل��ت��درب��ن، 
للم�سروع الوطني )نرا�ض(، درعاً تذكارياً 

لوكيل اجلامعة.

70 متدربا
بالتعاون  ال���دورة،  نظمت  اجلامعة  وك��ان��ت 
مع امل�سروع الوطني للوقاية من املخدرات 
)ن����را�����ض(، بح�سور  ال��ع��ق��ل��ي��ة  وامل����وؤث����رات 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م�����س��روع ال��دك��ت��ور 
برنامج  على  العام  وامل�سرف  ال�سالح،  ن��زار 
الوقاية عر بيئات التعليم الدكتور �سعيد 
ال�����س��ري��ح��ي ، وم�����س��اع��د م���دي���ر م��ك��اف��ح��ة 
ح�سن  العقيد  ع�سر  مبنطقة  امل��خ��درات 

بن ملفي.
وا�ستهدفت الدورة اإعداد اأكرث من 70 
متدربا ومتدربة، على مدى 10 اأيام بقاعات 
القطاعات  خمتلف  م��ن  اجلامعة،  ت��دري��ب 
مناطق  خمتلف  م��ن  وامل��دن��ي��ة  الع�سكرية 
معتمداً  مدرباً   15 ال���دورات  وق��دم  اململكة، 

من اأع�ساء هيئة التدري�ض باجلامعة.

أخبار الجامعة

70 ألف طالب 
وطالبة على مقاعد 

االختبارات النهائية
عبدالعزيز رديف

اجلامعة.  وطالبات  لطالب  النهائية  الختبارات  املا�سي،  الأح��د  ب��داأت، 
األف طالب وطالبة اختبارات نهاية العام الدرا�سي  ويوؤدي اأكرث من 70 
اجلامعة  الدرا�سية يف مقر  املراحل  على خمتلف  1438 موزعن   ����1437

الرئي�سي باأبها، والفروع املنت�سرة مبحافظات منطقة ع�سر. 
اأن  ف���ارح  اآل  �سلطان  ال��دك��ت��ور  والت�سجيل،  القبول  عميد  واأو���س��ح 
اجلامعة ت�سعى جاهدة جلعل فرة الختبارات اأكرث ي�سرا و�سهولة من 
خالل تو�سيع دائرة مواقع الختبارات، مع احلر�ض على �سهولة الو�سول 

اإليها وتوفر �سبل الراحة والأجواء املالئمة لالمتحانات.
واأ�ساف: »جميع كليات اجلامعة قد اتخذت خطوات اإدارية ل�سمان 
اإليه  القاعات مبا حتتاج  وتاأمن  املطلوب،  الوجه  الختبارات على  �سر 

من م�ستلزمات، وتهيئة للمناخ املالئم«.
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متابعات

علوم تنومة 
تحتفل بختام 

األنشطة 
الطالبية

منصور الطيب

بكلية  الطالبية،  الأن�سطة  وح���دة  اأق��ام��ت 
اخل��م��ي�����ض  ت���ن���وم���ة،  يف  والآداب  ال���ع���ل���وم 
الأن�سطة  ختام  مبنا�سبة  احتفال  املا�سي، 
الكلية،  عميد  ب��رع��اي��ة  وذل���ك  ال��ط��الب��ي��ة، 
الأ����س���ت���اذ  ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز اإب��راه��ي��م 
ال��ف��ق��ي��ه.  وت�����س��م��ن��ت ف���ق���رات الح���ت���ف���ال، 
ال��دف��ع��ة الأول������ى لق�سم  ت���ك���رمي خ��ري��ج��ي 
اللغة الإجنليزية البالغ عددهم 25 طالبا.   
التهنئة خلريجي وخريجات  الفقيه  وقدم 
اجلامعة، للعام احلايل 1437/1436، راجيا 
لهم التوفيق والنجاح يف حياتهم امل�ستقبلية 
هذا  لتقدم  وفاعلة  م�سيئة  لبنة  ليكونوا 
الدفعة  ب�سكل خا�ض،  وهناأ  ورقيه.  الوطن 
الأولى من خريجي ق�سم اللغة الإجنليزية 
بهذه  تذكارية  دروعا  اإليهم  و�سلم  بالكلية، 

املنا�سبة. 
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إعالن

المؤتمر الدولي الثاني
»اإلعالم واإلرهاب.. الوسائل واالستراتيجيات«

15-17 صفر 1438 )15-17 نوفمبر 2016( 

جامعة الملك خالد
كلية العلوم اإلنسانية
قسم اإلعالم واالتصال

تقدم البحوث وأوراق العمل إلى اللجنة العلمية للمؤتمر، مع إرسال ملخصات البحوث
واألوراق العلمية والسير الذاتية المختصرة قبل 22 شعبان 1437 الموافق 29 مايو 2016

con.masscomm@kku.edu.sa :على البريد اإلليكتروني للمؤتمر
كما يمكن الحصول على محاور المؤتمر ومعلومات أخرى من نفس العنوان
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خالل تدشين البوابة اإلعالمية الجامعية
الداود: نتطلع المتالك أكبر مركز إعالمي 

على مستوى الجامعات
  يحيى التيهاني

سلطان عوض

الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة،  مدير  اأ���س��اد 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��������داود، ، ب�����دور امل��رك��ز  
الإع����الم����ي  وم����ا ق���دم���ه خ����الل ال��ف��رة 
امل���ا����س���ي���ة، م�����س��ت�����س��ه��دا مب���ا ك���ان���ت عليه 
اجلامعة يف اأوقات ما�سية، وقال: »مازلنا 
ن��ط��م��ح  اإل����ى ت��ق��دمي ع��م��ل مم��ي��ز خ��الل 
ال��ف��رة امل��ق��ب��ل��ة اإل����ى اأك����رث  مم��ا و�سلنا 

اإليه«.
التي  ال�����داود، خ���الل  كلمته  واأك����د 
الإعالمي  املركز  األقاها يف حفل تد�سن 

ع���ن اجل��ام��ع��ة ���س��يء ل��ي�����ض ف��ي��ه��ا ون��ح��ن 
عن  نبحث  ب��ل  الإع��الم��ي��ة  املبالغة  �سد 
احلقيقة ونقلها كما هي لو�سائل الإعالم 

املختلفة«.

انفتاح
على  انفتاح اجلامعة  اأن  ال���داود  واأو���س��ح 
الإع�����الم ل��ي�����ض ب��ه��دف اإب�����راز اأ���س��خ��ا���ض 
اإب��راز ما متلكه من اإمكانيات  بعينهم بل 

وقدرات حقيقية.
واأ�����س����ار يف ه����ذا ال�����س��دد اإل�����ى اأن��ه��ا 
اأك�����ر ج��ام��ع��ة م���ن ح��ي��ث ع����دد ال��ك��ل��ي��ات 
م�ساحات  عر  ال�سعودية  اجلامعات  بن 

ال�سديد  وحلر�سنا  املعلومة،  حل�سا�سية 
على دقتها وم�سداقيتها«.

واأ�ساف: »ن�سعى لأن منتلك، اإن �ساء 
اهلل، مركزا اإعالميا على م�ستوى عال يف 
املدينة اجلامعية بالفرعاء، وبداأنا فعليا 
مع الزمالء يف وكالة اجلامعة للم�ساريع 
اأك��ر مركز  يف ه��ذا الأم���ر، ليكون بذلك 
اإعالمي جامعي على م�ستوى اجلامعات، 
الإع��الم باجلامعة  و�سيكون طالب ق�سم 

هم رجال ذلك املركز باإذن اهلل«.
واأو�سح الداود اأن اإعالميي املنطقة 
ع��ل��ي��ه��م م�����س��وؤول��ي��ة ك���ب���رة ب�����اأن ي��ك��ون��وا 
داع��م��ن و���س��رك��اء يف ال��ت��ط��وي��ر ���س��واء يف 

اأن اجلامعة  واإطالق البوابة الإعالمية، 
اإل����ى م�����س��ت��وى مم��ي��ز م���ن الأداء  ق��ف��زت 
الإعالمي، مرجعا ذلك اإلى وجود »رجال 
ا�ست�سعروا  اجل��ام��ع��ة  ه��ذه  يف  خمل�سن 
عن  و���س��م��روا  وع��امل��ي��ا،  حم��ل��ي��ا،  مكانتها 
العريقة  جامعتهم  لتقدمي  �سواعدهم 
اأنها  وبخا�سة  بها،  تليق  التي  بالطريقة 
ك��ان��ت ل حت��ظ��ى ب��احل�����س��ور الإع���الم���ي 

الالئق بها«.
تقدم  اأن  يقبل  ل  اأن���ه  ع��ل��ى  و���س��دد 
معلومات  الإع�����الم  جم���ال  يف  اجل��ام��ع��ة 
مغلوطة اأو غر حقيقية اأو غر واقعية 
ع��ن��ه��ا، وق������ال: »ل����ن اأ����س���م���ح ب�����اأن يكتب 

معلومة  اأي  ن�سر  قبول  راف�سا  �سا�سعة، 
م�ست�سهدا  اجلامعة،  عن  �سحيحة  غر 
مب��ح��اك��م��ة ب��ع�����ض الإع���الم���ي���ن ال��ذي��ن 

اأ�ساوؤوا اإلى اجلامعة يف اأوقات �سابقة.
ويف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه، ���س��ك��ر ال������داود، 
م���ن�������س���وب���ي امل����رك����ز الإع������الم������ي، وع��ل��ى 
امل��رك��ز، فهد  ال��ع��ام على  امل�سرف  راأ���س��ه��م 
ب����ن ن����وم����ه، ع���ل���ى اجل���ه���د ال������ذي ق���ام���وا 
ب���ه لإب�������راز اجل���ام���ع���ة واأن�����س��ط��ت��ه��ا على 
الإعالمية  امل�ستويات  والو�سائل  جميع 

املختلفة.
م�ستمر  ت��وا���س��ل  يف  »ك��ن��ت  وق�����ال: 
الليل  اأوق��ات متاأخرة من  معهم حتى يف 

اأو يف املنطقة ب�سكل عام.وقال:  اجلامعة 
القائمن  وي��ع��ي��ن��وا  يعينونا  اأن  »اأمت��ن��ى 
التنمية  م�ساريع  دع��م  على  املنطقة  يف 
فيها وعلى دعم الروؤية امل�ستقبلية 2030 
لالإعالم  يكون  اأن  اأت��وق��ع  التي  للمملكة 

دور كبر واأ�سا�سي يف حتقيقها«.

المنتجات اإلعالمية
ب����دوره، ب��ن امل�����س��رف ال��ع��ام ع��ل��ى امل��رك��ز 
للجامعة،  الر�سمي  املتحدث  الإعالمي، 
ف��ه��د ب��ن ن��وم��ه، اأن ال��ب��واب��ة الإع��الم��ي��ة 
ال���ت���ي د���س��ن��ه��ا م���دي���ر اجل���ام���ع���ة حت��وي 
كال�سورة  الإعالمية  املنتجات  عددا من 
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وال���ن�������ض وال���ف���ي���دي���و والن���ف���وج���راف���ك، 
اأي�سا يف مقبل  اأنها �ست�سمل  اإلى  م�سرا 
التطويرية،  املرحلة  خ��الل  م��ن  الأي���ام، 
للمجتمع،  لت�سديرها  وبحوثا  درا���س��ات 
ك���م���ا ت���ع���د ال���ب���واب���ة الإع����الم����ي����ة امل��ن��ر 

الأ�سا�سي جلامعة امللك خالد.
 واأكد بن نومه اأن هذا العمل يقف 
خ��ل��ف��ة ال��ع��دي��د م���ن امل��خ��ت�����س��ن ال��ذي��ن 
ع��م��ل��وا ل��ي��ل ن��ه��ار لإب�����راز دور اجل��ام��ع��ة 

بال�سكل الذي يتنا�سب مع حجمها.
وت���اب���ع: »اأب���ع���ث ب���اق���ات ���س��ك��ر  اإلى 
ويف  الكثر  ق��دم  ومل��ن  ي�ستحقونها  م��ن 
م��ق��دم��ت��ه��م م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 

ب��روزا  اهلل،  ب���اإذن  املقبلة  املرحلة  خ��الل 
اإعالميا يليق بها ومبا متلكه، من خالل 
عن  بعيده  ودقيقة  �سحيحة  معلومات 

الرويج غر املنطقي«.
ومل ي��غ��ف��ل ب��ن ن��وم��ه ع��ن زم��الئ��ه 
اأنهم قدموا عمال  اإلى  اأ�سار  بل  باملركز، 
اح���راف���ي���ا خ����الل ���س��ن��ة واح������دة ف��ق��ط، 
م��ن��ظ��وم��ة عمل  م��ن  ج���زء  »اأن����ا  واأردف: 
ب��ك��ل مهنية،  ب��امل��رك��ز  ت��ع��م��ل  اح��راف��ي��ة 

فلهم مني ال�سكر اجلزيل«.
ويف ختام احلفل كرم الداود وكالء 
واإعالميي  العمداء  وعددا من  اجلامعة 

املنطقة.

اأ���س��ه��ر واأب�����رز ال�����س��ح��ف الإل��ك��رون��ي��ة 
من�سور  خ��ر   4500 ب��واق��ع  اململكة؛  يف 
ال�سحف  ن�����س��رت��ه  خ��ر   3800 م��ق��اب��ل  

الورقية.
ويف م�����س��ار الإع�����الم امل���رئ���ي، اأن��ت��ج 
بعنوان  رقمية  وت��ق��اري��ر  اأع��م��اًل  امل��رك��ز 
ت��ق��ري��را،  اإل����ى 50  ث��ان��ي��ة« و���س��ل��ت   30«
كما اب��ت��ك��ر  ن�����س��رات اإخ��ب��اري��ة ب��ع��ن��وان » 
اإل��ى  اأ���س��ب��وع« و�سل ع��دده��ا  اجلامعة يف 

13ن�سرة.
اإل���ى ذل���ك، م��ّث��ل الإع����الم الرقمي 
م�����س��ارا وم���ي���دان���ا ب�����ارزا ل��ت��م��ي��ز امل��رك��ز 
ح�ساب  متابعي  ع��دد  زاد  اإذ  الإع��الم��ي، 

ال��داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
املجال  ه��ذا  يف  الثاقبة  ال��روؤي��ة  �ساحب 
الإع������الم������ي م����ن خ������الل �����س����ع����وره ب����اأن 
اأم���ر مهم  الإع����الم  ح�سور اجل��ام��ع��ة يف 

و�سروري«.
م��دي��ر اجلامعة  »دع���م  اأن  واأ���س��اف 
للجانب الإعالمي هو ما اأو�سل جامعتنا 
اإي�سال  خ��الل  من  الكبرة  املكانة  لهذه 

املعلومة ال�سحيحة عنها«.
مقابل  ع�سر   اإعالميي  �سكر  كما 
الإعالمي  املركز  مع  وتعاونهم  تكاتفهم 
ب���اجل���ام���ع���ة، خ�����الل ال����ف����رة امل��ا���س��ي��ة، 
ت����رز اجل��ام��ع��ة  اأن  »ن�����س��ع��ى  واأ�����س����اف: 

إنجازات
امل��رك��ز الإع��الم��ي حقق ع��ددا  اأن  يذكر 
من النقالت النوعية والإجن��ازات على 
خم��ت��ل��ف امل�������س���ارات الإع���الم���ي���ة اأه��م��ه��ا 
الأخ��ب��ار  ع��دد  بلغ  اإذ  ال�سحفي؛  امل�سار 
امل��ر���س��ل��ة م��ن ق��ب��ل امل��رك��ز اإل���ى خمتلف 

ال�سحف 769 خرا.
كما اأ�سهم املركز يف ن�سر الدرا�سات 
وال��ب��ح��وث ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا اجل��ام��ع��ة يف 
اأكرث  عددها  والبالغ  املجالت  خمتلف 

من 75 بحثا ودرا�سة.
اأ�سهم  ويف ال�سحافة الإلكرونية، 
املركز يف ن�سر الكثر من الأخبار عر 

اجلامعة على توتر من ت�سعة اآلف اإلى 
ما يقارب 50 األف متابع. 

وعلى يوتيوب ن�سر املركز التقارير 
واملتابعات الإخبارية التي �سكلت اأر�سيفاً 
ي��وث��ق م��ا ي��ج��ري يف اجل��ام��ع��ة وعك�ست 
ح�����س��ورا م��ت��م��ي��زا ل��ل��ج��ام��ع��ة ع��ل��ى ه��ذه 
امل�ساهدات  لي�سل جمموع عدد  املن�سة، 
 50،145 الإع�����الم�����ي  امل����رك����ز  ق���ن���اة  يف 

م�ساهدة.
 70،556 اأك���ر م��ن  ك��م��ا مت ال��ت��ق��اط 
الفتوغرافية،  املركز  عد�سات  عر  �سورة 
وب����ل����غ ع�������دد ال���ت�������س���ام���ي���م الإب�����داع�����ي�����ة 

والإعالنات اإلى األفي ت�سميم واإعالن.
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الداود لـصحيفة »الرياض«:
هدفنا التميز عالميا.. وتعزيز الشفافية أولوية

أكد على االستالم المبدئي لبعض مباني مشروعات المدينة الجامعية

حوار: سلطان األحمري

بد�ية.. ماهي �لأ�ص�س
�لتي تتبعونها للتخطيط �لأكادميي 

�مل�صتقبلي للجامعة؟
اإن اإدارة موؤ�س�سة بحجم جامعة امللك خالد 
ل ميكن اأن تتم دون اتباع منهج علمي قائم 

على التخطيط.
واأول اإج��راءات هذا التخطيط قامت 
للجامعة  امل�ستقبلية  ال��روؤي��ة  حتديد  على 
والعربي  الوطني  امل�ستوى  على  ومكانتها 
وال������دويل، ان��ط��الق��اً م���ن واق��ع��ه��ا احل���ايل 

واإمكاناتها الفعلية.
وب���ن���اء ع��ل��ى ذل���ك مت اإع������داد اخل��ط��ة 
يتبعها  وال��ت��ي  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
خطط  مثل  التف�سيلية  اخلطط  من  عدد 
اجلودة، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع، 
وت�����س��م��ن��ت ه����ذه اخل���ط���ط حت���دي���د روؤي����ة 
كما  وقيمها،  واأهدافها  ور�سالتها  اجلامعة 
مت حتديد واإعالن �سيا�سات اجلامعة والتي 
متثل التوجهات واملبادئ العامة التي توجه 
اإ�سافة  واأن�سطتها،  واإج��راءات��ه��ا  ق��رارات��ه��ا 
والعمليات  ل���الإج���راءات  اأدل����ة  اإع����داد  اإل���ى 
اخل��ا���س��ة بكل وح���دة اأك��ادمي��ي��ة اأو اإداري����ة، 
م��ت��ب��وع��ة ب��ت��و���س��ي��ف وظ��ي��ف��ي ك��ام��ل لتلك 

الوحدات واملنا�سب املوجودة بداخلها.
وج���م���ي���ع م�����ا ي�������س���در م�����ن ق�������رارات 
وت���وج���ي���ه���ات ي��ت�����س��ق م���ع روؤي������ة اجل��ام��ع��ة 
وال�سيا�سات  وقيمها،  واأهدافها  ور�سالتها 
اإن�ساء  مت  حيث  بها،  اخلا�سة  والج���راءات 
وكالت للجامعة بناء على نطاقات عملها 
واجل���ودة،  للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة  مثل 
والتعليمية،  الأك��ادمي��ي��ة  ال�����س��وؤون  ووك��ال��ة 
ال�سحية،  للتخ�س�سات  اجلامعة  ووك��ال��ة 
ووكالة اجلامعة للم�سروعات، وغرها من 

الوكالت املن�ساأة مع ن�ساأة اجلامعة.
كما يوجد عدد من اللجان واملجال�ض 
العلمي،  املجل�ض  مثل  ال��ه��ام��ة  والإدارات 
الأداء  الأكادميية، وجلنة تطوير  واللجنة 
اخل��ط��ط  وجل���ن���ة  والأك�����ادمي�����ي،  الإداري 

واملناهج، وغرها كثر.
على  يخ�سه،  فيما  يعمل،  وجميعها 
تنفيذ، ومتابعة، ودرا�سة مدى التوافق بن 
ال�سراتيجية،  وخطتها  اجلامعة  اأن�سطة 

امل���ه���ن وال���وظ���ائ���ف يف م���ك���ون���ات ال���رام���ج 
�سوء  يف  وتطويرها  ال��درا���س��ي��ة  واخل��ط��ط 

مالحظاتهم وارتباطها ب�سوق العمل.

ماذ� قدمت �جلامعة للمنطقة
يف جمال �ل�صياحة و�لرت�ث خ�صو�صا 

يف بحوثها �لعلمية، وبر�جمها؟
ع��ن��دم��ا ق��ام��ت اجل��ام��ع��ة ب���اإع���داد خطتها 
لكافة  العام  املوجة  وه��ي  ال�سراتيجية، 
�سنوات  اخلم�ض  خ��الل  اجلامعة  اأن�سطة 
القادمة، قامت باإعداد حتليل �سامل لبيئة 
اجلامعة الداخلية واخلارجية، وت�سمنت 
ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ح��ل��ي��ل امل���ق���وم���ات امل��ك��ان��ي��ة، 
وال���راث���ي���ة، واجل��غ��راف��ي��ة، وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
وال���ت���ي مت��ي��ز م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، وجت��ع��ل��ه��ا 
بحيث  وم��ت��م��ي��زا،  ه��ام��ا  �سياحيا  مق�سدا 
العتبار  يف  العنا�سر  ه��ذه  ك��اف��ة  تو�سع 

م�����س��ك��ورا ع��ل��ى م���ق���رح امل�������س���روع، وك��ل��ف 
ل��ه،  التنفيذية  اخل��ط��ة  ب���اإع���داد  اجل��ام��ع��ة 
وح��ددت  بالفعل،  منها  النتهاء  مت  وال��ت��ي 
اخل���ط���ة امل���ق���رح���ة ل��ل��م�����س��روع ع�����ددا من 
بينها  وم��ن  لتنفيذه  الأ�سا�سية  الأط����راف 
»ف��رع  وال����راث  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
يف  اجلامعة  مع  للم�ساهمة  وذلك  ع�سر«، 

تنفيذ عدد من املهام.

�إلى �أين و�صل �لعمل
يف �ملدينة �جلامعية بالفرعة؟

ت���ق���دم ال��ع��م��ل ب�����س��ورة ك���ب���رة يف امل��دي��ن��ة 
ثمانية  م�ساحة  على  تقع  التي  اجلامعية 
مالين مر مربع، وي�سر العمل بها وفق 

معدلته املخطط لها.
 %85 من  يقرب  ما  ان  القول  وميكن 
م���ن ك��ث��ر م���ن م��ب��اين امل��دي��ن��ة ق���د انتهي 

ول ي��ت��م ات���خ���اذ ق������رارات ف���ردي���ة ب���ل يتم 
عر�سها ومناق�ستها على جمل�ض اجلامعة 
القفزات  ولعل  �سبق،  م��ا  جميع  على  بناء 
والعربي،  الوطني،  الرتيب  يف  امللمو�سة 
والدويل للجامعة تدل على جناح الآليات 
مل�ستقبل  الأك����ادمي����ي  للتخطيط  امل��ت��ب��ع��ة 

اجلامعة.

�لكثري من �لتخ�ص�صات �لنظرية 
ت�صّدر خريجني بدون وظائف!

هل ترون �أن هذ� �جلانب
ماز�ل يفتقر للدر��صة �لعلمية
يف جمال �لقبول باجلامعات؟

رمب���ا ك���ان الأم�����ر ي��ف��ت��ق��ر اإل����ى ال��درا���س��ات 
تفعيل نظام  �سابق، وقبل  العلمية يف وقت 
اجل�����ودة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي، وال���ذي 
ال��ق��ب��ول،  ���س��ي��ا���س��ات  م��ع��اي��ره  يف  يت�سمن 
ومتابعة اخلريجن، حيث تقوم كل جامعة 
توظيفهم،  وم��ع��دلت  خريجيها،  مبتابعة 
مع  تتنا�سب  مب��ه��ن  التحاقهم  وم��ع��دلت 

موؤهالتهم.
وتو�سع كل هذه البيانات يف احل�سبان 
لإع�����داد ���س��ي��ا���س��ات ال��ق��ب��ول امل��ن��ا���س��ب��ة، وق��د 
باإيقاف  بالفعل  خالد  امللك  جامعة  قامت 
ال��ق��ب��ول يف ب��ع�����ض ال��ت��خ�����س�����س��ات ل���زي���ادة 
�سوق  احتياجات  ع��ن  اخلريجن  م��ع��دلت 

العمل.
نظامن  موؤخرا  اجلامعة  فّعلت  كما 
 ،My Accreditation برنامج  رقمين، 
 Quality Management Box وبرنامج 
يتم من خاللهما متابعة اأعداد اخلريجن 
اإلى  م�سنفن  تخ�س�ض،  كل  م�ستوى  على 
ذكور واإناث، ومعدلت توظفهم، واجلهات 
اإعادة  �ساأنه  التي توظفوا بها، وكل ما من 
مع  يتنا�سب  مبا  القبول  �سيا�سات  توجيه 

الواقع املتغر ل�سوق العمل.
اأو  اإق������رار ب��رن��ام��ج ج���دي���د،  ول ي��ت��م 
اإع��داد  دون  قائم  برنامج  خطة  يف  تعديل 
الدرا�سات املنا�سبة من خالل التوا�سل مع 
واخلدمة  العمل  خا�سة  املعنية،  ال���وزارات 
امل��دن��ي��ة، وال��ت��اأك��د م��ن ح��اج��ة ���س��وق العمل 
ال��رام��ج  ه��ذه  لها  ت��وؤه��ل  ال��ت��ي  للوظائف 

اجلديدة اأو املطورة.
اأ�سحاب  راأي  ا�ستطالع  اإل��ى  اإ���س��اف��ة 

ع��ن��د ت��خ��ط��ي��ط وت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة اأن�����س��ط��ة 
اجل��ام��ع��ة. ويف ���س��وء ه���ذه اخل��ط��ة ب���داأت 
اجلامعة يف اإعداد خطتها للبحث العلمي، 
ال��ب��ح��وث ذات  اأول��وي��ات��ه��ا  وال��ت��ي ت�سمنت 
التوجه التطبيقي والتي ترتبط بطبيعة 
والعمل  بها،  القائمة  وامل�سكالت  املنطقة، 

على حلها وتطويرها.
بالفعل  اجلامعة  اأن  ذل��ك  اإل��ى  اأ�سف 
اإم��ارة  يف مرحلة توقيع مذكرة تفاهم مع 
اإع��داد  انتهت من  قد  منطقة ع�سر حيث 
ب��ن خالد  الأم����ر في�سل  »م�����س��روع  خ��ط��ة 
ع�سر«  منطقة  لتطوير  عبدالعزيز  ب��ن 
ل��ت��ع��اون موؤ�س�سات  وال����ذي مي��ث��ل من��وذج��ا 
مبثابة  وي��ع��د  املجتمع،  خ��دم��ة  يف  ال��دول��ة 
�سراكة ا�سراتيجية بن اجلامعة والإمارة 

لتطوير املنطقة.
وق�����د واف�������ق ����س���م���و الأم��������ر ف��ي�����س��ل 

العمل منه، وبع�ض املباين قد مت ا�ستالمه 
نتمكن من  ل��ن  اأن��ن��ا  اإل  للت�سغيل،  وج��اه��ز 
الطرق  النتهاء من  بعد  اإل  الطالب  نقل 
وعملنا  اجلامعية،  املدينة  خ��ارج  الرئي�سة 
واأمانة  النقل  وزارة  مع  بالتن�سيق  ولزلنا 
لالأعداد  املنا�سبة  الطرق  لتهيئة  املنطقة 
ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ���س��وف ت���ردد ع��ل��ى املدينة 

اجلامعية.

�لتو�صع يف �ملحافظات ب�صرى
لأهايل ع�صري ماذ� عنه؟

وهل ترون �أنها توجهات تتو�فق
مع متطلبات طالبها ومع متطلبات 

�ملهنة �أي�صا؟
تقدم  التو�سعات  ف��ه��ذه  معكم،  اأت��ف��ق 
نف�سه  الوقت  لأه��ايل ع�سر، ويف  الب�سرى 
اخ��ت��ل��ف م��ع م��ن ي��ط��ال��ب ب��ال��ت��و���س��ع فيها، 

أكد مدير جامعة الملك خالد أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود، أن الجامعة أخذت خطواتها الجادة في طريق »التميز« بما يتناسب مع توجيهات القيادة الرشيدة وما 
يتوقعه منها المجتمع السعودي، وما تتطلبه رسالة التعليم من عمل وجهد ال محدود. كما أشار إلى الدعم والمتابعة المستمرة من لدن صاحب السمو الملكي 

األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والحرص المستمر من قبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وأوضح الداود، أن الجامعة تتبنى قيم النزاهة والشفافية في جميع إجراءاتها وفقا لخطتها االستراتيجية. وأشار إلى ما تم تحقيقه في مجال التعليم اإللكتروني، 
مبينا أنه تم إنجاز أكثر من ٥٧٩٠ امتحانا إلكترونيا خالل الفترة الماضية باستخدام أجهزة »آي باد« استفاد منها أكثر من ٢٠ ألف طالب.

وكانت صحيفة »الرياض قد نشرت في عددها رقم 1٧4٧٩ الصادر يوم االثنين ٢٥ رجب 143٧ )٢ مايو ٢٠16(، ملفا خاصا عن جامعة الملك خالد، استعرضت فيه 
انجازات الجامعة وأنشطتها ومرافقها المتميزة، بما في ذلك صحيفة »آفاق« التي تعد األولى من بين بين الصحف الجامعية في المملكة وعلى مستوى الوطن 

العربي. وفي ما يلي نص الحوار:

حوار

�لد�ود خالل حديثه مع �لزميل �صلطان �لأحمري
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وذلك ب�سبب عدم رغبة كثر من الأ�ساتذة 
تلك  يف  الكليات  لتلك  النت�ساب  املميزين 
متطلباتهم  توفر  ع��دم  ب�سبب  املحافظات 
وال�سكن  العاملية  امل��دار���ض  مثل  الرئي�سة 

وغرها.
لذا تواجه اجلامعة حاليا �سعوبة يف 
الأخرى  ال�سعودية  اجلامعات  ومعها  ذلك 
مما اأدى اإلى �سعف خمرجات تلك الكليات 
ن�����س��ب��ة ل��ل��م�����س��ت��وى امل��م��ي��ز ال�����ذي ت��ن�����س��ده 

اجلامعة.
اأه���ايل  م��ن  ك��ث��ر  اأن يتفهم  واأمت��ن��ى 
املحافظات ذلك واأل ينظروا اإلى اأن افتتاح 
نظرا  عادية  مدر�سة  افتتاح  مثل  هو  كلية 
للمتطلبات التي يجب اأن تتوفر يف الكليات 

خا�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض.
ن�سعى  اجلامعة  يف  جعلنا  مم��ا  وه��ذا 
جامعة  اإل��ى  فروعها  بف�سل  املطالبة  اإل��ى 
م�ستقلة، كما مت يف فرع اجلامعة يف بي�سة 
اهلل وجهود حكومتنا  بف�سل  ال��ذي حت��ول 
ال���ر����س���ي���دة اإل�����ى ج��ام��ع��ة م�����س��ت��ق��ل��ة ب��ا���س��م 

»جامعة بي�سة«.
ولعل هذا يعد ا�ستجابة مبا�سرة لهذه 
العمل على  ا�ستوجب معه  التو�سعات، مما 
مراجعة واإعادة الهيكلة الأكادميية لكليات 
بي�سة  امللك خالد وجامعة  وبرامج جامعة 
املواطنن  تطلعات  منها  كل  يحقق  بحيث 
وال������ط������الب والح�����ت�����ي�����اج�����ات ال���ت���ن���م���وي���ة 
للمنطقة، اإ�سافة اإلى تطبيق نظم اجلودة.

هل ترون �أن م�صتقبل �لطالب
ل يز�ل بيد �أ�صتاذه باجلامعة
فقد حتكمه �ملز�جية و�مليول 
�أحيانا.. فمن ين�صف �لطالب

�إذ� وقع يف ذلك؟
يف �سوء ما �سبق الإ�سارة اإليه من عمليات 
هيئة  اأع�ساء  اأداء  وتقومي  ومتابعة  انتقاء 
ال��ت��دري�����ض، م��ن ال�����س��ع��ب اأن ي��ح��دث ذل��ك 
فهناك  ذل��ك  من  الرغم  وعلى  باجلامعة، 
ملنع  باجلامعة  املطبقة  الآليات  من  عديد 
الت�سحيحية  الإج�����راءات  ات��خ��اذ  اأو  ذل���ك، 
الفورية يف حالة حدوثه ل قدر اهلل والتي 
التدري�ض  هيئة  ع�سو  ا�ستبعاد  اإل��ى  ت�سل 
واإنهاء تعاقده لإخالله مبتطلبات الواجب 

الوظيفي والأعراف الأكادميية.
وم����ن ذل����ك وج�����ود لئ���ح���ة ل��ل��ح��ق��وق 
الطالبية تعلمهم بحقوقهم، وتو�سح لهم 
اآليات التظلم من قرار اأو اإجراء يعتقدون 

اأنه ميثل ظلما واقعا عليهم.
وق����د مت اإع�������داد الإط�������ار الأخ���الق���ي 
ع�سو  ع��ل��ى  م��ا  يت�سمن  ال����ذي  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
هيئة التدري�ض اللتزام به، وما يجب عليه 

النتهاء عنه.
وق����د ت�����س��م��ن��ت ت��ل��ك اجل���وان���ب ع��دم 
ال��ت��ح��ي��ز لأح����د ال��ط��ل��ب��ة اأو ت��ع��ري�����ض اأح��د 
وه��ذا  نف�سي،  اأو  اأك���ادمي���ي  لظلم  الطلبة 
الإط��������ار م��ن�����س��ور ع���ل���ى م���وق���ع اجل��ام��ع��ة 
كليات  على  ت��وزي��ع��ه  مت  كما  الإل���ك���روين، 

اجل��ام��ع��ة. وق��د مت فتح ن���وات ت��وا���س��ل مع 
الطلبة واملراجعن للقاء بامل�سوؤول مبا�سرة 
الريد  اأو   SMS ر�سائل  عر  مرا�سلته  اأو 

اللكروين.
املثال ُخ�س�ض يومان يف  �سبيل  وعلى 
�سالة  اجل��ام��ع��ة يف  م��دي��ر  للقاء  الأ���س��ب��وع 
ال���س��ت��ق��ب��ال ورق���م ج���وال لإر����س���ال ر�سائل 
ار���س��ال  اأراد  مل���ن  ب���ري���دي  ن�����س��ي��ة وع���ن���وان 
م��ك��ت��وب م���ط���ول. وي��ت��م ن�����س��ر ك���ل ذل���ك يف 
���س��ف��ح��ة ك���ام���ل���ة م����ن ك����ل ع�����دد ا���س��ب��وع��ي 

ل�سحيفة »اآفاق«.
ال���ط���ل���ب م��ن  ب���ا����س���ت���الم  ن��ك��ت��ف��ي  ول 
امل���راج���ع ب��ل ي��ت��م ا���س��ع��اره ب��ر���س��ال��ة ن�سية 
ع��ل��ى ج��وال��ه م���اذا مت ب�����س��اأن ط��ل��ب��ه، وه��ذه 
بن�سبة كبرة،  املراجعن  الآلية قللت عدد 

وخدمتهم ب�سكل وا�سح.
واجل����ام����ع����ة ب�������س���دد ت��ف��ع��ي��ل م��ك��ان 
خم�����س�����ض مب��وق��ع��ه��ا الإل����ك����روين ك��ق��ن��اة 
والتحقق  امل�سكالت  ه��ذه  لتلقي  اإ���س��اف��ي��ة 

منها.
كافة  للحق جن��د يف  اإن�����س��اف��ا  اأن���ه  اإل 
املراحل التعليمية، وعلى اختالف الأجيال 
ي��رر تعرثه  م��ا  ع���ادة  املتعرث  ال��ط��ال��ب  اأن 
اأ���س��ات��ذت��ه،  اأح���د  م��ن  عليه  وق��ع  با�سطهاد 
وعادة ما يكون معدلت الطالب مت�سابهة 
وال�سنوات  وامل�ستويات  امل��ق��ررات،  ك��اف��ة  يف 
اأن يكون  امل��ن��ط��ق��ي  ال��درا���س��ي��ة، وم���ن غ��ر 

معر�سا لال�سطهاد من جميع اأ�ساتذته.

وع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن ذل������ك ف���ق���د مت 
احلقوق  »جلنة  �سميت  لذلك  جلنة  اإن�ساء 
الطالبية« يقوم عليها نخبة من الأ�ساتذة 
املتخ�س�سن وتتولى هذه اللجنة النظر يف 
الأك��ادمي��ي��ة ومت  وب��ال��ذات  الطالب  ق�سايا 
م��ن خ��الل��ه��ا اإجن����از ال��ك��ث��ر م��ن الق�سايا 
وال�سكاوى واملطالبات، حيث يحق للطالب 
اأن يرفع �سكواه �سد اأي �سخ�ض يف اجلامعة 
ابتداء من مدير اجلامعة اإلى اآخر موظف 

فيها.
وب��امل��ن��ا���س��ب��ة ف��ق��د اأ�����س����درت ال��ل��ج��ن��ة 
موا�سيع  يف  ال��ط��الب  م��ن  لكثر  اأح��ك��ام��ا 
وع���م���ادات  واإدارات  ك��ل��ي��ات  ���س��د  خم��ت��ل��ف��ة 
واأ�ساتذة وغرهم. لكن يجب اأن اأوؤكد هنا 
اأن للطالب حقوقا فعليه واجبات  اأنه كما 

يجب اأن يعلمها ويعمل بها.

ماذ� عن �لتعاون �لدر��صي
للجامعة خارجيا؟

�سورة،  م��ن  ب��اأك��رث  ال��درا���س��ي  التعاون  يتم 
وم��ن ذل��ك م��راج��ع��ة ال��رام��ج الأك��ادمي��ي��ة 
ال��درا���س��ي��ة اخل��ا���س��ة باجلامعة  واخل��ط��ط 
ب��وا���س��ط��ة اأ����س���ات���ذة م���ن ج��ام��ع��ات ع��رب��ي��ة 
واأجنبية، وتقدمي مقرحات تطويريه يف 

�سوء اأف�سل املمار�سات املطبقة لديهم.
ول���ع���ل م����ن اأح�������دث اأوج�������ه ال���ت���ع���اون 
من  فريق  ا�ستقدام  على  املوافقة  م��وؤخ��را 
الكيمياء م��ن ع��دد  ع��ل��م  اأ���س��ات��ذة وخ����راء 

اجلامعة  لزيارة  الأوروب��ي��ة  اجلامعات  من 
وامل�����س��ارك��ة م���ع اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
تطوير  اجلامعة يف  بكليات  العلوم  باأق�سام 
امللك  بجامعة  اخل��ا���ض  الكيمياء  برنامج 

خالد.

كيف ترعى جامعة �مللك خالد 
�أن�صطه طالبها.. وما جدوى 

�ل�صتفادة منها؟
هو  احل��ق��ي��ق��ي  دوره����ا  اأن  اجل��ام��ع��ة  تعتر 
املتعددة  بجوانبها  للحياة  الطالب  اإع���داد 
ول��ي�����ض ف��ق��ط الإع������داد امل��ه��ن��ي اأو امل��ع��ريف، 
فمن خالل عمادة �سوؤون الطالب واإدارات 
الأن�سطة يف الكليات حتر�ض اجلامعة على 
املحاور  يف  �ساملة  ب�سورة  طالبها  تنمية 
ال�سخ�سية، واملجتمعية واملعرفية واملهنية.

وج�����زء م���ن ت��ك��وي��ن واإع��������داد ط��ال��ب 
مبا  واإبداعاته  اأن�سطته  ممار�سة  اجلامعة 
وقدراته،  وميوله،  توجهاته،  مع  يتنا�سب 
وم���ع الأخ����ذ ب��الع��ت��ب��ار ال���ف���روق ال��ف��ري��دة 
ال��ك��ب��رة ب��ن ال��ط��الب يف ه���ذه اجل��وان��ب، 
ف����اإن رع��اي��ة اجل��ام��ع��ة لأن�����س��ط��ت��ه��ا تعتمد 
الأن�سطة  التنوع ما بن  الأول على  باملقام 
واملوؤمترات،  والندوات  والبحثية  الثقافية 
وكذلك  وامل�سرحية،  الريا�سية  والأن�سطة 

الجتماعية والك�سفية.

جامعة �مللك خالد حتت�صن
�أكرب م�صرح على م�صتوى

�ل�صرق �لأو�صط. كيف تتم 
�ل�صتفادة من هذ� �مل�صروع؟

ل �سك اأن وجود م�سرح بهذا احلجم تتمناه 
م��ن 4600  لأك���رث  يت�سع  وه��و  اأي ج��ام��ع��ة، 
اأن نوظفه  ح��ر���س��ن��ا  ه��ن��ا  ون��ح��ن  ���س��خ�����ض 
ومنا�سباتها  اجلامعة  منا�سط  يخدم  فيما 
الكبرة ذات احل�سور اجلماهري الكثيف.
ع��م��ادة  ال��زم��الء يف  ت�سجيع  ف��ق��د مت 
������س�����وؤون ال����ط����الب ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل امل�������س���رح 
اأكرث  قيام  وقد مت، وهلل احلمد،  اجلامعي 
من مهرجان م�سرحي كان اآخرها بالتعاون 
والفنون  للثقافة  ال�سعودية  اجلمعية  مع 

باأبها م�سكورين.
القنوات من  لعدد من  البث  وق��د مت 
والفعاليات  الرامج  امل�سرح عددا من  هذا 
امل��ن��ا���س��ط  اأو  ال���ت���خ���رج  اح���ت���ف���الت  �����س����واء 
وي�ستفاد  العلمية،  اأو  اأوامل�سرحية  الثقافية 
الأن�سطة  كافة  تفعيل  يف  امل�سرح  ه��ذا  م��ن 
ويتم  اجل��ام��ع��ة،  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ط��الب��ي��ة 
م����ن خ���الل���ه ت���ق���دمي ع����رو�����ض ال���ط���الب، 
لأي  متاح  اأنه  كما  باإجنازاتهم،  والحتفال 
ن�شاط اأو فعالية تخ�ض اجلهات احلكومية 
اجلامعة  ي�سعد  حيث  املنطقة  يف  وغرها 

التعاون الدائم معها.
ب��ن  ال���ت���ك���ام���ل  ���س��ي��ا���س��ة  اإط��������ار  ويف 
م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال���ع���ام، من 
اآفاق تعاون متميزة  اأن تكون هناك  املمكن 
بع�ض  لتنظيم  امل�سرح  هذا  من  لال�ستفادة 
الفعاليات والأن�سطة على م�ستوى منطقة 
ع�سر حيث اإن العمادة ترتب حالياً لزيادة 
ال�ستفادة من هذا امل�سرح يف اإجازة ال�سيف 
ل��ي��ك��ون راف������دا م���ن رواف������د ال�����س��ي��اح��ة يف 

املنطقة باإذن اهلل.

ماهي �لآلية �لتي يتم من خاللها 
�لتعاقد مع �أع�صاء هيئة �لتدري�س 

من خارج �لوطن؟ وهل هناك
متابعة لأد�ئهم؟

اآل���ي���ة ال��ت��ع��اق��د مع  ق��ب��ل اأن اأحت������دث ع���ن 
م��اذا  اأب���ن  اأن  يل  ا�سمح  ال�سعودين  غ��ر 
ي��ت��م م��ن اإج������راءات ق��ب��ل ال��ب��دء يف عملية 
ل�سد  م��ب��ك��را  ت�ستعد  ف��اجل��ام��ع��ة  ال��ت��ع��اق��د، 
هيئة  اأع�ساء  من  العلمية  الأق�سام  احتياج 
يف  بالإعالن  وذل��ك  ال�سعودين،  التدري�ض 
اأخرى  ومواقع  اجلامعة  وموقع  ال�سحف 
ع���ن ال���وظ���ائ���ف ال��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا الأق�����س��ام 

العلمية يف اجلامعة.

حوار

الشفافية والعدل
سمة القبول والتوظيف

العمل بروح الفريق 
الواحد الثقافة 

السائدة

الئحة لحفظ
حقوق الطالب.. 
وإيقاف أي عضو 

تدريس مخالف 
لمتطلبات الواجب 

الوظيفي

الجامعة تنظم
برامج ومناشط 

فكرية ووطنية تهدف 
إلى توعية الشباب 

وتحصينهم من
الفكر الضال
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حوار

وبعد اأن يتقدم من يتقدم من املوؤهلن 
الوظائف  على  تعيينهم  ويتم  ال�سعودين 
الوظائف مل يتقدم  املتاحة ويتبقى بع�ض 
التعاقد  اإدراءات  هنا  من  تبداأ  اأح��د  عليها 
م���ع غ���ر ال�����س��ع��ودي��ن م���ن خ����الل جلنة 
ال�ساغرة  الوظائف  حت�سر  التي  التعاقد 
وحت����دد ن���وع ال��ت��خ�����س�����س��ات امل��ط��ل��وب��ة يتم 
توجيه الكليات بالبحث عن ال�سر الذاتية 
املنا�سبة، وترتب لقاءات معهم ومناق�ستهم 
والتاأكد  وال�سخ�سية  العلمية  اجلوانب  يف 
العلمي،  الق�سم  لحتياجات  تلبيتهم  م��ن 
بالتعاقد  والتو�سية  بالنتيجة  ال��رف��ع  ث��م 
التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  �سوؤون  عمادة  اإل��ى 
واملوظفن ليتم اتخاذ الإجراءات الالزمة 

مع امللحقية الثقافية يف بلد املر�سح. 
هيئة  اأع�����س��اء  اأداء  ملتابعة  بالن�سبة 
ال��ت��دري�����ض فتتم ب��وا���س��ط��ة ع���دة ط���رق من 
اليه  ينتمي  ال���ذي  العلمي  الق�سم  خ��الل 
حيث  انف�سهم  والطلبة  الكلية  وجمل�ض 
ي�����س��ارك ال��ط��ال��ب يف ت��ق��ي��ي��م ع�����س��و هيئة 

التدري�ض.
وباملنا�سبة فقد اوقفت بع�ض الكليات 
مالحظات  ب�سبب  ت��دري�����ض  هيئة  اع�����س��اء 
الكادميي  التطوير  ان عمادة  الطلبة كما 
لها دور يف ذلك من حيث املتابعة والتقييم.

ماذ� �أعدت جامعة �مللك خالد 
للتعليم �لإلكرتوين؟

بالتعلم  ك��ب��رة  ب�����س��ورة  اجل��ام��ع��ة  ت��ه��ت��م 
اللكروين ملا يحققه من مميزات عديدة، 
وقد اأُن�سئت عمادة للتعلم اللكروين التي 
ت�ساعد اأع�ساء هيئة التدري�ض على حتويل 
ي�سلح  )مب���ا  منها  اأج�����زاء  اأو  م��ق��ررات��ه��م، 
ل�سورة  الإلكروين(  التعلم  مع  ويتنا�سب 
اإلكرونية، وتطبق برنامج ال� »بالك بورد« 

لهذا الغر�ض.
ك���م���ا ي���ت���م ت�����دري�����ب اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
ال����ت����دري���������ض اجل�������دد ع���ل���ى ا����س���ت���خ���دام���ه، 

وتطبيقاته املتنوعة.

اإطار  ب�سكل جماين يف  اجلامعة )متاحة 
م�سوؤولية اجلامعة املجتمعية( واكرث من 

6 مالين م�ساهدة.
وا���س��ت��ف��اد م���ن ال��ت��ع��ل��م الل���ك���روين 
باجلامعة يف اخلم�ض �سنوات املا�سيه اكرث 

من 195 الف م�ستفيد.
ف�سول   1610 م��ن  اك���رث  اجن����از  ومت 
باحدث  املا�سية  الفرة  خ��الل  افرا�سية 
املقررات  ع��دد  بلغ  وق��د  العاملية.  التقنيات 
ال��ت��ي ت��در���ض ع��ن ط��ري��ق ال��ع��م��ادة مبعدل 
1354 مقررا مدجما وكامال كمتو�سط يف 

الف�سل الدرا�سي الواحد.
خ��ت��م  ع����ل����ى  م������ق������ررا   16 وح���������س����ل 
امل��ق��ررات  ال���س��ت��ح��ق��اق م��ن منظمة ج���ودة 
اللكرونية العاملية QM يف اجناز متفرد 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ج��ام��ع��ات ال�����س��رق الو���س��ط

و 950 موؤ�س�سة تعليمية عاملية، انتاج 3300 
العاملية  امل��ع��اي��ر  ب��اح��دث  تعليمي  ف��ي��دي��و 
ال��ك��رون��ي��ة وف��ق  ت��ط��وي��ر 104 م����ق����ررات 
اجلامعة  وح�سلت  العاملية  املعاير  اعلى 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز ع��ل��ى م�ستوى 

اجلامعات ال�سعودية واخلليجية.

الأو�ساط الطالبية بيئة مفتوحة 
لتبادل �لآر�ء و�لأفكار..

مباذ� ح�صنت جامعة �مللك خالد 
من�صوبيها �صد �لأفكار �ملتطرفة 

وكيف يتم توجيه �لفكر
ملا يخدم �لوطن ووحدته؟

ت��ن��ظ��م اجل��ام��ع��ة ال��ع��دي��د م���ن الأن�����س��ط��ة 
للطالب  تتيح  التي  املتنوعة  والفعاليات 
ا�ساتذتهم،  مع  ومناق�ستها  الأف��ك��ار  تبادل 
رج���ال  رم����وز  م���ن  ع���دي���دا  ت�ست�سيف  ك��م��ا 
ال����دي����ن وال���ف���ك���ر امل����وث����وق ب���ه���م ل��ت��ق��دمي 

التوجيه والر�ساد.
الفر�ض  من  عديدا  اجلامعة  وتوفر 
امل��ت��ن��وع��ة مل�����س��ارك��ة ال���ط���الب يف اأن�����س��ط��ة 
قاعات  داخ��ل  الأح���وال  كافة  متنوعة، ويف 
ال��درا���س��ة وخ��ارج��ه��ا، ي��ق��وم اأع�����س��اء هيئة 

ال��ت��ي جتريها  وامل���م���ار����س���ات  وامل��ن��اق�����س��ات 
من خ��الل موقعها الإل��ك��روين مبا يتيح 
اأي  اك��ت�����س��اف  اأو  ل���الع���را����ض  ال��ف��ر���س��ة 
اإج��راء، حتى واإن كان غر مق�سود، يوؤثر 

على قيم النزاهة داخل اجلامعة.
ونحن الآن ب�سدد النتهاء من اإعداد 
وقد  للرقية،  املر�سحن  لتقييم  ا�ستمارة 
لكل  الن�سبي  ال���وزن  تقلل  بحيث  �سممت 
للتقدير  اخلا�سعة  باجلوانب  يرتبط  ما 
حم��ددة  اأ�س�ض  على  والع��ت��م��اد  ال�سخ�سي 
الوظيفي،  وال�سجل  املهنية،  التنمية  مثل 
واجلزاءات، وامل�ساركة يف اأن�سطة اجلامعة، 

وغر ذلك.

ماذ� �أعدت جامعة �مللك خالد 
لالإعالم؟ وكيف تقيمون تعامل 

و�صائل �لإعالم مع �أخبار
ومنا�صبات �جلامعة، وما �ملطلوب

من هذه �لو�صائل؟
كونه  ب��الإع��الم  خالد  امللك  جامعة  تهتم 
ان  حيث  التنمية  يف  ا�سراتيجيا  �سريكا 
التي  املجتمع  موؤ�س�سات  اإح���دى  اجلامعة 
تتاأثر به، وتوؤثر فيه، وقد اأن�ساأت بداخلها 
م���رك���زا اإع��الم��ي��ا ي��ت��اب��ع اأخ���ب���ار اجل��ام��ع��ة 
و�سائل  مع  ويتوا�سل  منا�سباتها  وتغطية 
الإعالم املختلفة ونقل واقع اجلامعة دون 
�سحيفة  اجلامعة  يف  يوجد  كما  مبالغة. 
ت�سدر  »اآف������اق«  �سحيفة  ب��ا���س��م  ج��ام��ع��ي��ة 
توزع  ن�سخة  األ��ف   )44( بحوايل  ا�سبوعيا 
داخل اململكة وخارجها، اإ�سافة اإلى ن�سرها 
ب�����س��ورة رق��م��ي��ة ع��ر امل��وق��ع الإل���ك���روين 

للجامعة.
تكون  اأن  ع��ل��ى  ال�سحيفة  وحت��ر���ض 
ذات طبيعة تفاعلية حيث ل تقت�سر على 
عددا  تت�سمن  بل  اجلامعة،  اأخبار  عر�ض 
واملناق�سات  النظر  ووج��ه��ات  امل��ق��الت  م��ن 
اجلامعة  ملن�سوبي  ال�سحفية  واحل����وارت 
وخ��ارج��ه��ا، ه���ذا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��داخ��ل��ي، 
امل�ستوى اخلارجي حتر�ض اجلامعة  وعن 

وق�����د ح��ق��ق��ت اجل���ام���ع���ة يف جم���ال 
التعلم الإلكروين قدرا كبرا من التميز 
حيث ح�سلت على عديد من اجلوائز يف 
ذلك املجال مثل جوائز التميز من املركز 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين )امل���رك���ز 
ا���س��ت��خ��دام  يف  ال��ت��م��ي��ز  ج���ائ���زة  يف  الأول 
الرامج النوعية على م�ستوى موؤ�س�سات 
على  التناف�ض  جم��ال  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
ت��ط��ب��ي��ق وت��ن��ف��ي��ذ امل��ب��ت��ك��رات وال��ت��ق��ن��ي��ات 
العملية  يف  الإل��ك��روين  للتعلم  احلديثة 
ا�ستخدام  يف  التميز  وجائزة  التعليمية(، 
التقنيات احلديثة يف التعلم الإلكروين، 
اإدارة  اأن��ظ��م��ة  تفعيل  يف  التميز  وج��ائ��زة 
يف  التميز  وج��ائ��زة  الإل���ك���روين،  التعلم 
املقررات الرقمية، وجائزة القمة العاملية 
الزكية،  الأج��ه��زة  ع��ر  التعلم  جم��ال  يف 

وغر ذلك. 
ومم����ا مت���ي���زت ب���ه اجل���ام���ع���ة اأن��ه��ا 
ت���در����ض اك���رث م���ن 45 م���ق���ررا م���ن قبل 
اأ�����س����ات����ذة ع���امل���ي���ن يف ج���ام���ع���ات ع��امل��ي��ة 
م�����س��ه��ورة وم���ع���روف���ة ب���ق���وة م�����س��ت��واه��ا 
ال��ع��ل��م��ي يف اأم���رك���ا وك��ن��دا وب��ري��ط��ان��ي��ا 
وفرن�سا واأ�سراليا ونيوزيالندا وال�سرق 
الو�سط وغرها، ا�ستفاد منها اكرث من 
تكاليف  بتوفر  وطالبة  طالب  الف   12

اكرث من %52.
وق���د جن��ح��ت اجل��ام��ع��ة ب��ا���س��ت��خ��دام 
مع  للتعامل  بفعالية  اللكروين  التعلم 
الطالب  ت��ع��ذر ح�سور  ح��ال  الأزم����ات يف 
والطالبات مثل ما حدث يف فرع اجلامعة 

يف ظهران اجلنوب.
ام��ت��ح��ان��ا  م���ن 5790  اأك����رث  واجن�����از 
ال����ك����رون����ي����ا خ������الل ال�����ف�����رة امل���ا����س���ي���ة 
با�ستخدام اأجهزة ال� »اآي باد« ا�ستفاد منها 
اأكرث من 20 األف طالب، مت تدريب اأكرث 
من 89%  من اأع�ساء هيئة التدري�ض على 
باأكرث  الل��ك��روين  التعلم  اأنظمة  جميع 
من 641 دوره تدريبية واأكرث من 31 الف 
م�ستفيد من املقررات املفتوحة من خارج 

والك�سف  الطالب  اأداء  مبتابعة  التدري�ض 
ال���ف���ك���ري  ل����الن����ح����راف  ب���������وادر  اأي  ع�����ن 
وال�����س��ل��وك��ي وات���خ���اذ اج�������راءات ال��ت��وج��ي��ه 

والإر�ساد الالزمة.
وحدة  م��وؤخ��راً  اجلامعة  اأن�ساأت  وق��د 
ل��ل��ت��وع��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ي�����س��رف ع��ل��ي��ه��ا اأح���د 
الأ����س���ات���ذة امل��ت��خ�����س�����س��ن وامل�����س��ارك��ن يف 
برنامج املنا�سحة التابع لوزارة الداخلية. 
ك��م��ا اأن خ��ط��ة الأن�����س��ط��ة ال�����س��ن��وي��ة ال��ت��ي 
ي��ق��ره��ا جم��ل�����ض اجل��ام��ع��ة وي�����س��رف على 
تنفيذها عمادة �سوؤون الطالب من خالل 
الن�شاط  وم�شرفو  فيها  الأن�شطة  وك��ال��ة 
ال��رام��ج  م��ن  ع���ددا  تت�سمن  ال��ك��ل��ي��ات  يف 
وامل���ن���ا����س���ط ال���ف���ك���ري���ة وال���وط���ن���ي���ة ال��ت��ي 
ن��ه��دف م��ن خ��الل��ه��ا اإل���ى ت��وع��ي��ة ال�سباب 
وحت�سينهم من الفكر ال�سال ومن اأعداء 

دينهم ووطنهم.

�لو��صطة د�ء خفي..
ماذ� ح�صنتم �جلامعة �صد �نت�صاره؟

ال���وا����س���ط���ة ب���ال���ف���ع���ل اإح��������دى امل�����س��ك��الت 
اهتماما  اجلامعة  اأولتها  التي  احلقيقية 
ك����ب����را، ف���ق���د ات����خ����ذت اج���������راءات م��ان��ع��ة 
وتوعوية، اإ�سافة اإلى الإجراءات النظامية 

يف حالة وجود خمالفات.
وق���د ت��ب��ن��ت اجل��ام��ع��ة ق��ي��م ال��ن��زاه��ة 
واأعلنت  اإج��راءات��ه��ا،  ك��اف��ة  يف  وال�سفافية 
وقامت  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة،  خطتها  يف  ذل��ك 
ب�����اإع�����داد الإط���������ار الأخ�����الق�����ي مل��ن�����س��وب��ي 
اجلامعة، واإعداد �سيا�سات تعار�ض امل�سالح 
اأي م����ن م��ن�����س��وب��ي  ال���ت���ي حت�����دد ام���ت���ن���اع 
يخ�ض  اأم��ر  اأي  مع  التعامل  اجلامعة عن 

الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وق����ام����ت اجل���ام���ع���ة ب�����اإع�����داد خ��ط��ة 
الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  لتفعيل  اأول��ي��ة 
ومت اإر���س��ال��ه��ا ل��ن��زاه��ة، وت��ف��ع��ل اجل��ام��ع��ة 
وت�سهيل  ال�سكوى  واآل��ي��ات  املتابعة،  جل��ان 
الو�سول اإلى اأعلى م�سوؤول باجلامعة، كما 
التعين  يخ�ض  ما  كل  ن�سر  على  حتر�ض 

اأن�سطتها واأحداثها على التغطية  يف كافة 
الإع����الم����ي����ة امل���ن���ا����س���ب���ة. وي���ع���م���ل امل���رك���ز 
الإع����الم����ي ع��ل��ى ال���ت���وا����س���ل ال����دائ����م مع 
وا�ست�سافة  املتنوعة  الإع��الم��ي��ة  اجل��ه��ات 
اأ����س���ح���اب اخل����رة وع��ق��د ل���ق���اءات بينهم 
وب����ن ط��ل��ب��ة ق�����س��م الع������الم والت�������س���ال، 
اإ�سافة لذلك فقد ابرمت اجلامعة، ممثلة 
باملركز الإعالمي عددا من التفاقيات مع 
جريدة  مثل  العلمية  املوؤ�س�سات  من  ع��دد 

اجلزيرة والوطن والريا�ض.
رئي�ض  �سعادة  اأ�سكر  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
حترير �سحيفتكم الغراء الأ�ستاذ �سليمان 
الع�سيمي على زيارة اجلامعة وطرح عدد 
التفاقية  وتوقيع  ال��ت��ع��اون  جم���الت  م��ن 

بح�سور �سمو اأمر املنطقة.
و�سائل  م��ن  باملطلوب  يتعلق  وفيما 
اجلانب  ه��ذا  لأهمية  كثر،  فهو  الإع���الم 
ب�سرورة  تلخي�سه  وميكن  املهم،  احليوي 
ت���ك���ث���ي���ف ال���ن�������ش���اط الإع������ام������ي امل���وج���ه 
التطلعات  م���ع  ي��ت��ن��ا���س��ب  ل��ل��ج��ام��ع��ات مب���ا 

احلالية نحوها.
ف�������الأدوار امل��رت��ب��ط��ة وامل���اأم���ول���ة من 
م�ستمر، وجميع هذه  تزايد  اجلامعات يف 
باملجتمع،  ت��رت��ب��ط  ا�ستثناء  دون  الأدوار 
اأن  اإل  ع��ل��ي��ه،  الي��ج��اب��ي��ة  اآث����اره  وتنعك�ض 
ك���ث���را م��ن��ه��ا ي���رت���ب���ط مب�������س���ارك���ة اأف������راد 
وموؤ�س�سات املجتمع، وهو ما يفر�ض تكوين 
اإيجابيا نحو  وراأي عام ميثل حراكا  مناخ 

م�ساركة جمتمعية تطويرية حقيقية.
وق������د ي����ك����ون م�����ن امل���ن���ا����س���ب وج�����ود 
الأكادميية  املجالت  يف  متخ�س�ض  اإع��الم 
ك����اأن ت�����س��در ج���ري���دة اأو م��ل��ح��ق جل��ري��دة 
التعليم،  اأح���وال  مبناق�سة  تخت�ض  قائمة 
واجلامعات، وتعر�ض اأو�ساعها بن الواقع 

واملاأمول.
كما يكون من املنا�سب اأن ي�سبق عر�ض 
يف  املتخ�س�سن  وغ��ر  املواطنن  �سكاوى 
حمتوى  مناق�سة  الإع��الم��ي��ة  ال��و���س��ائ��ط 
داخل  من  املتخ�س�سن  مع  ال�سكوى  هذه 
املوؤ�س�سة ومن خارجها مبا ل ين�سر اأو يعزز 
حيث  اجلامعات،  اأداء  عن  مغلوطة  اأفكارا 
اإن غياب ال�سورة احلقيقية والكاملة لدى 
ي�سر  قد  املتخ�س�سن  غر  من  البع�ض 
اإلى اأداء �سلبي غر حقيقي يف اجلامعات، 
ك��م��ا ن��اأم��ل اأن ي��ح��ظ��ى ن�����س��ر الإي��ج��اب��ي��ات 
تتم  التي  الكثرة  احلقيقية  وال��ت��ط��ورات 
داخ���ل اجل��ام��ع��ات، ب���ذات اله��ت��م��ام ال��ذي 
بن�سر  الإع����الم،  و�سائل  م��ن  قليل  توليه، 
مبا  هام�سية،  ك��ان��ت  واإن  حتى  ال�سلبيات 
يوؤدي لوجود حالة من الإحباط والتخبط 

لدى البع�ض.

ختاما.. ماهي �صورة
جامعة �مللك خالد لديكم؟

اأخ����ذت  اأن اجل���ام���ع���ة  ال�������س���ورة احل���ال���ي���ة 
ال�سحيح  طريقها  نحو  اجل���ادة  خطواتها 
اهلل،  بف�سل  اأ�سبحت،  واأن��ه��ا  التميز،  وه��و 
ومن�سوبيها  اجلامعة  قيادات  كافة  وتعاون 

والعمل كفريق واحد.
اأكرث  اجلامعة من  تكون  اأن  والروؤية 
يف  ا�سهاما  الأكادميية  الوطنية  املوؤ�س�سات 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اأه��داف  حتقيق 
ع���ام���ة، وم��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر خ��ا���س��ة، و���س��ن��ع 
جمتمع املعرفة، واإحداث التنمية ال�ساملة، 
ت��وج��ي��ه��ات وروؤي����ة خ��ادم  مب��ا يتنا�سب م��ع 
عهده،  ويل  و�سمو  ال�سريفن،  احل��رم��ن 

و�سمو ويل ويل العهد، حفظهم اهلل.
وما يلقاه املجتمع ال�سعودي، والتعليم 
اهتمام  م��ن  ال��ر���س��ي��دة  حكومتنا  ع�سر  يف 
ب��ال��غ ودع���م ل حم���دود، وال��دع��م واملتابعة 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ل��دن  م��ن  امل�ستمرة 
عبدالعزيز  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  الأم����ر 
امل�ستمر  واحل��ر���ض  ع�سر،  منطقة  اأم���ر 
اجلامعة  رئي�ض جمل�ض  قبل  والداعم من 
اأح��م��د بن  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل وزي���ر التعليم 

حممد العي�سى.

أكثر من 195 ألف 
مستفيد من التعلم 

اإللكتروني خالل 
خمس سنوات

الجامعة تضم
44 كلية للبنين 
والبنات منتشرة

في 11 محافظة
وفي 26 موقعا.. 

ويدرس فيها أكثر من 
72 ألف طالب وطالبة.. 
يتولى شؤونهم أكثر 
من 8 آالف عضو هيئة 

تدريس وموظف
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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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كليات

عميد علوم وآداب تنومة أ. د. الفقيه:
هدفنا الريادة البحثية والمجتمعية

منصور الطيب

تتطلع كلية العلوم والآداب يف تنومة اإلى 
اأن يكون لها دور ري��ادي يف جم��ال خدمة 
املجتمع، واأن تكون مركزا بحثيا مرموقا 
ق��ال��ه عميد  م��ا  ه���ذا  ع�����س��ر..  يف منطقة 
بن  عبدالعزيز  الدكتور  الأ�ستاذ  الكلية، 
اإب��راه��ي��م ال��ف��ق��ي��ه، يف ح���وار م���ع  »اآف����اق«، 
تتطلب  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��درا���س��ة  اأن  م���وؤك���دا 
م���ه���ارات وم���ع���ارف م��ت��م��ي��زة  ت��ت��واف��ق مع 

اأهداف التعليم العايل. 

تدرجت يف منا�صب عدة
فهل كان لهذه �خلرب�ت دور

يف تطوير نظرتك
�إلى �لتعليم �لعايل؟

لنمو  ومهم  اأ�سا�ض  راف��د  ال��ع��ايل  التعليم 
وت��ن��م��ي��ة اأي دول�����ة، ح��ي��ث ي��خ��رج خ���راء 
ليكون  خمتلفة،  م��ع��ارف  يف  وخمت�سون 
ورقيها،  اأوطانهم  رفعة  يف  مهم  دور  لهم 
وجعلها يف م�ساف الأمم املنتجة الفاعلة 
ال��ت��ي حت��ق��ق ال��ر���س��ال��ة الإل��ه��ي��ة يف ع��م��ارة 
الأر��������ض وامل�������س���ارك���ة يف ب���ن���اء احل�����س��ارة 

الب�سرية.
ورغم ما حققناه يف هذا املجال، فاإنه 

جلامعته ووطنه.
بزيادة  الهتمام  اأي�سا من  له  ولبد 
امل��ع��ارف والط���الع ال��وا���س��ع على خمتلف 
العلوم، واأن ل يعتمد فقط على املقرر اأو 

قاعة الدر�ض.
اخلطوط  يعطي  اجلامعي  فاملقرر 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��م��و���س��وع��ات ال��ت��ي ت��در���ض، 
وحتى يكون الطالب اأكرث عمقا لبد من 
الط���الع على م��راج��ع وم�����س��ادر خمتلفة 
تلقيه  يقت�سر  ل  اأن  وك��ذل��ك  للمعرفة، 
للعلم يف قاعة الدر�ض، بل عليه النخراط 
خمتلفة  وث��ق��اف��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  ن�����س��اط��ات  يف 

توفرها اجلامعة.
امل���راف���ق اجلامعية  ك��ل  وا���س��ت��خ��دام   
امل���ت���واف���رة ب�����س��ورة ع��م��ل��ي��ة وم�����س��وؤول��ي��ة، 
ن��ح��ر���ض يف كليتنا  امل���ث���ال،  ���س��ب��ي��ل  وع��ل��ى 
باملرحلة  امل�ستجد  الطالب  تعريف  على 
طريق  عن  وذلك  ومتطلباتها،  اجلامعية 
عدد  عليه  ي�سرف  تعريفي  برنامج  و�سع 

من اأع�ساء هيئة التدري�ض.
ن��ب��ع��د  اأن  ع���ل���ى  اأي�������س���ا  ون���ح���ر����ض   
ال�������س���ورة ال��ذه��ن��ي��ة ل����دى ال��ط��ال��ب وه��ي 
اأن اجل��ام��ع��ة جم���رد م��ق��رر وق��اع��ة در���ض 
ت�سجيعهم  طريق  عن  وذل��ك  وامتحانات، 
التي  الطابية  الأن�شطة  يف  بالنخراط 

املجتمع بل �سجعت الطالب على امل�ساركة 
احلكومية  الأن�سطة  خمتلف  يف  الفاعلة 
والأهلية، ومعظم ذلك يندرج حتت مظلة 
الأن�����س��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة ال��ت��ي ت��رك��ز الكلية 
�سخ�سية  �سقل  يف  دور  م��ن  لها  مل��ا  عليها 
الكلية  جعل  ما  وهذا  اجلامعية،  الطالب 
حت�سد ع��ددا كبرا م��ن اجل��وائ��ز يف هذا 

املجال. 

هل من  ملحة موجزة
عن جملة �جلامعة
للعلوم �لإن�صانية؟

جم����ل����ة ج����ام����ع����ة امل����ل����ك خ����ال����د ل��ل��ع��ل��وم 
يف  متخ�س�سة  علمية  دوري����ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
قبول  اآلية  يف  حمكمة  الإن�سانية،  العلوم 
ال��ب��ح��وث ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ن�����س��ر ب��ه��ا، وت��ه��دف 
ال��ع��ل��م��ي للباحثن يف  الإن���ت���اج  ن�����س��ر  اإل����ى 
الإن�����س��ان��ي��ة، وتعنى  ال��ع��ل��وم  ت��خ�����س�����س��ات 
 24 منها  �سدر  حيث  الأ�سيلة،  بالبحوث 

جملدا حتى العام احلايل.
�سخم  م�����س��روع  على  حاليا  ونعمل   
ومّيكن  اإلكرونيا،  الأبحاث  ون�سر  لإدارة 
هذا امل�سروع الباحثن من ت�سليم بحوثهم  
ع��ر م��وق��ع امل��ج��ل��ة واإ���س��ع��اره��م اآل��ي��ا بكل 
مرحلة يتم التعامل فيها مع البحث، من 

ومنها:  ال�سعوبات  بع�ض  لدينا  زال  م��ا 
التعليم  امل��ت��زاي��د ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  م��واج��ه��ة 
ال���ع���ايل يف امل��م��ل��ك��ة ال�����ذي ي��ت��ط��ل��ب فتح 
وا�ستقطاب  ومتنوعة  كثرة  تخ�س�سات 
وهذا  متخ�س�سن،  تدري�ض  هيئة  اأع�ساء 
ميثل حتديا كبرا للقائمن على التعليم.

وه���ن���اك م�����س��ك��ل��ة اأخ������رى ت��ت��م��ث��ل يف 
التعليم  ع���ن  ل��ل��ط��ال��ب  امل�����س��ب��ق  ال��ت�����س��ور 
اإن  اإذ  عليه؛  القائمة  ومفاهيمه  ال��ع��ايل 
ك��ث��را م��ن ال��ط��الب م��ا زال����وا يت�سورون 
اأن التعليم العايل جمرد مرحلة تكميلية 
كان  لو  كما  معها  ويتعامل  العام  للتعليم 
عن  غافلن  الثانوية،  املرحلة  يف  ي��در���ض 
ث��ق��اف��ة خمتلفة  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��درا���س��ة  اأن 
تتطلب مهارات ومعارف معينة يتميز بها 
مع  تتوافق  غ��ره  عن  اجلامعي  الطالب 

اأهداف التعليم العايل.

وما �حللول من وجهة نظركم؟
ي�ست�سعر  اأن  من  لب��د  اجلامعي  الطالب 
دواف����ع����ه ورغ���ب���ت���ه واه���ت���م���ام���ات���ه امل��ل��ح��ة 
ي�ستطيع  حتى  بعينه  تخ�س�ض  ل��درا���س��ة 
التميز يف درا�سته، وليكون م�ستمتعا اأثناء 
التي  اجلامعية  وجتربته  العلمية  رحلته 
بالنتماء  وي�سعر  ل��ه،  بالن�سبة  تتكرر  لن 

�سخ�سياتهم  وت�سقل  اإب��داع��ات��ه��م،  ت��رز 
ق��رار، مما  واأ�سحاب  م�ستقلن  لي�سبحوا 
جعل الكلية رغم ن�ساأتها احلديثة حت�سل 
على كثر من املراكز املتقدمة يف خمتلف 
التي تقوم بها اجلامعة ممثلة  الفعاليات 

يف عمادة �سوؤون الطالب.

كيف تقيم �لكلية
علميا وبحثيا وجمتمعيا؟

الكلية حتقق  اأن  اأو�سح  اأن  اأود  البداية  يف 
بيئة  لتوفر  علمية  اأ�س�ض  على  اأهدافها 
ت�سر  عالية  ذات جودة  متكاملة  تعليمية 
املعتمدة  احل��دي��ث  الع�سر  متطلبات  م��ع 
احلديثة  والتقنية  املعرفة  اقت�ساد  على 
اأجل الإ�سهام الفاعل يف بناء املجتمع  من 
املرتكزة  الأ�سا�سية  مبادئه  واحلفاظ على 
احلنيف،  الإ���س��الم��ي  ال��دي��ن  تعاليم  على 
وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق اإ�����س����راك ال��ط��ال��ب يف 
اتخاذ  فر�سة  ومنحه  التعليمية  العملية 
ال����ق����رار يف ال��ك��ل��ي��ة �����س����واء ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 

بالناحية الأكادميية اأم الإدارية.
وك���ذل���ك ا���س��ت�����س��ع��ار ق��ي��م��ة ال��ب��ح��ث 
العلمي عن طريق قاعات الدر�ض ودورات 
متخ�س�سة مع جوائز لالأعمال املتميزة. 

خدمة  اأهمية  عن  الكلية  تغفل  ومل 

ثم  التحكيم  مراحل  اإل��ى  الت�سليم  بداية 
القبول والن�سر.

وم������ا ك������ان ه��������ذا  امل���������س����روع ل���رى 
ال���ن���ور ل���ول ال���دع���م ال��ك��ب��ر  م���ن م��ع��ايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة و���س��ع��ادة وك��ي��ل اجلامعة 
ال��ع��ل��م��ي، ول  وال��ب��ح��ث  العليا  ل��ل��درا���س��ات 
التي  املعلومات  تقنية  اإدارة  �سكر  يفوتني 
بذلت جهدا كبرا يف ذلك ملا يقارب عاما 

لإجناز امل�سروع.

حدثنا عن �آخر �لأن�صطة
�لتي �أقمتموها  بالكلية؟

الأن�سطة  بختام  قليلة،  اأي��ام  قبل  احتفلنا 
ال����ط����الب����ي����ة، وك����ّرم����ن����ا ����س���م���ن ف���ق���رات 
الحتفال، اأول  دفعة من  خريجي  ق�سم  
املقبل  ال��ع��ام  ونتطلع  الإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغة 
اأول دفعة من طالب ق�سم علوم  لتخريج 

احلا�سوب.

كلمة �أخرية؟
ك���ل ال�����س��ك��ر ل�����س��ح��ي��ف��ة »اآف�������اق« ل���دوره���ا 
ال���ك���ب���ر يف ال���ت���وث���ي���ق ل�����الأح�����داث ب��ك��ل��ي��ة 
بالتهنئة  واأتقدم  بتنومة،  والآداب  العلوم 
تد�سن  مبنا�سبة  ال��ت��ح��ري��ري  لطاقمها 

�سالون ال�سحيفة الثقايف.

بطاقة
الإجنليزية  اللغة  ق�سم  يف  • البكالوريو�ض 

بجامعة امللك �سعود )فرع اأبها �سابقا(
يف عام 1991. 

الإجنليزية  اللغة  ق�سم  يف  معيدا  • عمل 
مبعهد الإدارة العامة بالريا�ض.

اللغويات  تخ�س�ض  يف  املاج�ستر  • در�ض 
التطبيقية يف جامعة مت�سيجان احلكومية 

بالوليات املتحدة الأمركية.
مركز  من  العام  للمدير  م�ساعدا  • عمل 

اللغة الإجنليزية مبعهد الإدارة بعد اأن
ح�سل على درجة املاج�ستر.

�سعود. امللك  بجامعة  حما�سرا  • عمل 
التطبيقية اللغويات  يف  الدكتوراه  • نال 

من جامعة اإنديانا بولية بن�سلفانيا
بالوليات املتحدة.

والآداب العلوم  لكلية  عميدا  • عن 
يف تنومة عام 2013.

جامعة جملة  حترير  لهيئة  • رئي�ض 
امللك خالد للعلوم الإن�سانية.
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مواهب

خالد العمري

لح������ق ال����ط����ال����ب ب���ك���ل���ي���ة احل���ا����س���ب، 
بها  ه��واي��ت��ه متنقال  ع��ي�����س��ى،  م��ب��ارك 
اإلى  الر�سم  كرا�سة  على  التدوين  من 

�سا�ستي الكمبيوتر واجلوال.
عمل على تطوير هوايته وربطها 
ت�سميم  ملهمة  ت�سدى  بالدرا�سة حتى 
الإع����الن����ات اخل��ا���س��ة ب������دورات ن���ادي 
اخل�����ط ال���ع���رب���ي وال����ف����ن ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي 
اأي�سا  وال��ع��م��ل  خ��ال��د،  امل��ل��ك  بجامعة 
م�سمما حرا يف بع�ض املواقع العربية 
الإل���ك���رون���ي���ة، ويف ال�����س��ط��ور الآت��ي��ة 
ي�����روي ت��ف��ا���س��ي��ل م�����س��رت��ه يف ع��امل 

الر�سم.

بدايتي
خ���اط���ري  يف  ي�������دور  م����ا  اأدون  ك���ن���ت 
ال��ر���س��م ب�سكل  ك��را���س��ة  واأف���ك���اري على 
ب�سيط طوال �سنوات الدرا�سة الأولية، 
ث���م ب������داأت م��رح��ل��ة ج���دي���دة ب��ان��ت��ق��ال 
اإل��ى م��ه��ارة و�سع  ه��واي��ة الر�سم ل��دي 
ب��ع�����ض ال���ر����س���وم���ات ع���ل���ى احل��ا���س��ب 
املرحلة  ففي  اجل��وال،  والهاتف  الآيل 

ميار�سون  زم���الء  ل��دي  ك��ان  الثانوية 
والت�سميم  ال��ت�����س��وي��ر  يف  ه��واي��ات��ه��م 
بذلك  املعجبن  من  وكنت  املُب�ّسطن. 
وم��ن  ب��ل  الت�ساميم  ل��ه��ذه  وامل��ت��اب��ع��ن 
امل�������س���ارك���ن يف ب��ع�����س��ه��ا وب��خ��ا���س��ة يف 
جم����ال ال��ت�����س��م��ي��م، وب������داأت ب��ع��د ذل��ك 
مبتابعة �سروحات تعليم الت�سميم على 

النرنت فتعلمت القليل. 
ويف املرحلة اجلامعية بداأت هواية 
اأن  خ�سو�سا  اأك���رث  تتعمق  الت�سميم 
امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  جم���ال  يف  تخ�س�سي 
ي��ع��د  وف���ي���ه  الآيل،  احل���ا����س���ب  ب��ك��ل��ي��ة 
اإليها  ي�ستند  اأ�سا�سية  ركيزة  الت�سميم 
علم احلا�سب، ف��زادت رغبتي يف تنمية 
الت�سميم  جم��ال  يف  والتعمق  مواهبي 

خلدمة �سرتي الدرا�سية وم�ستقبلي.

محفزات
وال���دي  بت�سجيع  ث��م  اأول  اهلل  بف�سل 
ورغ��ب��ت��ي، اإ���س��اف��ة اإل����ى رب���ط ه��واي��ت��ي 
مبجال درا�ستي وجعلها �سغلي ال�ساغل 
التعليم،  وقاعات  املحا�سرات  يف جميع 
ت��غ��ل��ب��ت ع��ل��ى م��ع��ظ��م ال�����س��ع��اب ال��ت��ي 

واجهتني مادية كانت اأم غر مادية. 

مشاركاتي
والفن  العربي  اخل��ط  لنادي  ان�سممت 
م�سمما  خالد  امللك  بجامعة  الت�سكيلي 
عملت  كما  ال��ن��ادي،  ودورات  لإع��الن��ات 

م�سمما حرا يف بع�ض املواقع العربية.

دعم العائلة
ع��ائ��ل��ت��ي ت��دع��م��ن��ي يف ك���ل م���ا اأق�����وم به 
يف  ت�ساعدين  مالئمة  بيئة  يل  وت��وؤم��ن 
التمكن  باملنزل وت�سجعني على  الإب��داع 
يف جم�����ايل ال����درا�����س����ي وامل���ه���ن���ي رغ���م 

الظروف.

أهداف مستقبلية
ه���ديف ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ع��م��ق يف جم��ال 
والألعاب  التطبيقات  وتطوير  ت�سميم 
كبداية  والكمبيوتر  املحمول  بالهاتف 

طريق لحراف هذا املجال. 

شكر ونصيحة
واأبي  اأم��ي  واأ�سكر  نعمه  اأحمد اهلل على 
عن�سرا  اأك�����ون  اأن  واأرج������و  وزم����الئ����ي، 
من  واأمت��ن��ى  املجتمع،  خدمة  يف  فاعال 
ال�سباب وخ�سو�سا طالب ق�سم احلا�سب 

حصاد السنة

نايف األحمري

�سرع طالب وطالبات اجلامعة يف الختبارات  املن�سرم،  الأ�سبوع  بداية  منذ 
النهائية، م�ست�سعرين م�سوؤلية املوقف الذي ي�سع الكرة يف مرماهم لتحقيق 

اأعلى الدرجات يف املواد الدرا�سية.
الأوق��ات  دائما يف مثل هذه  اأع��ول  فاإنني  وب�سفتي طالبا  يف اجلامعة 
العام،  خ��الل  در�ست  ملا  ا�سرجاعي  مابن  دقيق  ب�سكل  الوقت  تق�سيم  على 
ومابن ق�ساء يومي ب�سكل طبيعي يف اجللو�ض مع اأ�سرتي ومقابلة اأ�سدقائي 

وممار�سة روتيني كما هو دون تغير.
 من جانب اآخر، هناك ن�سبة من الطالب، ول اأعتقد اأين اأبالغ اإن قلت: 
واإل��ى قلق ورمب��ا كارثة حلت مع  اإل��ى جحيم  الغالبية(، حتول حياتها  )هم 

دخول الأ�سبوع الأول من الختبارات.
اأوق��دوا لهيبها �ستجعلهم يحققون  التي  اأن حالة الطوارئ  ويعتقدون 
الدرجات العالية والنتائج املر�سية، بل على العك�ض متاما؛ فال�سعور باأهمية 
الفكري  بال�سجيج  ولي�ض  احل��دث  مايقت�سيه  بقدر  ولكن  مطلب،  املرحلة 
و�سوله  ال���رادار حتى  اأج��ه��زة  تك�سفه  ل  �ساروخاً  �ستخرع  وك��اأن��ك  ال��ع��ايل، 

للهدف.
على  وال��ت��وك��ل  حفظها،  قبل  وفهمها  املحا�سرات  وا���س��رج��اع  ال��ه��دوء 
اهلل، والبتعاد عما قد ي�ستت الذهن �سيعود عليك بفائدة ل تن�سب ودرجات 

ت�سكب يف معن معدلك اجلامعي.
وهناك جانب مظلم يف هذه الأيام، وهو اأن هناك تقارير توؤكد اأن املواد 
املخدرة تنت�سر ب�سكل اأكر خالل فرة الختبارات يف خمتلف املراحل، وذلك 
باإيهام الطالب اأنها ال�سبيل اإلى الركيز احلاد وموا�سة النهار  بالليل دون 
الأ�سا�ض هو تدمر  اأو ع�سف للعقل، والغر�ض احلقيقي يف  ال�سعور  بفتور 
مرتادين  وي�سبحوا  عليها  يدمنوا  حتى  عقولهم  على  وال�سيطرة  �سبابنا 

ومعتادين للبحث عنها كل وقت وباأي طريقة. 
اأختم قائال: ح�ساد ال�سنة قد بداأ، والطالب والطالبات يف جني وقطف 
�سنتك  فاجعل ختام  درا�سية،  ملا حوله من حتديات  م��درك  منا  وكل  ثماره، 
الدعوات  و���س��ادق  قلمك،  قبل  عقلك  من  ين�سح  وك��اف��ورا  م�سكا  الدرا�سية 
العلمي  والتح�سيل  الدرجات  بوافر  الطالبات  واأخواتي  الطالب  لإخ��واين 

العايل..  نلتقي العام املقبل، باإذن اهلل.

بوح طالب

م���ه���ارات  ت��ع��ل��م  ع��ل��ى  احل���ر����ض  الآيل، 
العمل احل��ر يف الن��رن��ت م��ن ت�سميم 
وم��ون��ت��اج واإخ������راج وت��رج��م��ة وب��رجم��ة 
واإثراء  وكتابة مقالت وغرها خلدمة 

املحتوى العربي على النرنت.
لتعلم  للجميع  مفتوح  فالطريق 
ال��ن��ظ��ر عن  ب��غ�����ض  ي��ح��ب��ه��ا  اأي م���ه���ارة 

تخ�س�سه اأو ميوله.
ع��ل��ى  ال���ع���رب���ي  امل���ح���ت���وى  اأن  ك���م���ا 
الن���رن���ت ي��ح��ت��اج م��ن��ا ن��ح��ن ال�����س��ب��اب 
ال�ستهانة  وع���دم  فيه  وال��ع��م��ل  تنميته 
باللغة  ل��ل��ع��امل  نقدمها  معلومة  ب��اأي��ة 

العربية.
اإن الإنرنت عامل مفتوح للطالب 
وت���ع���ل���م امل�����ه�����ارات ي���ح���ت���اج م����ن امل��ت��ع��ل��م 
مهارة  لكل  ال�سحيحة  الأدوات  جتربة 
موهبة  �ساحب  كل  وعلى  وممار�ستها، 
ت��ط��وي��ر  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل  اأن  م����ه����ارات  اأو 
اأو يدله  اأحد  نف�سه ول  ينتظر ليعلمه 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال�����س��ح��ي��ح، ف��الإن��رن��ت 
وحمرك البحث غوغل خر معلم؛ فهو 
ال��ب��ح��ث بالطريقة  ف��ق��ط  ي��ح��ت��اج م��ن��ك 
مالين  لتجد  املعلومة  عن  ال�سحيحة 

النتائج اأمامك.

حافظوا على
نظافة جامعتكم

عيسى..
من الرسم 

على الـورق
إلى مصمم 

مواقع عربية 
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بالهتمام،  لال�ستئثار  غ��ره  ي��زاح��م 
با�سم  اإليه  ي�سار  واأن  مبتغاه،  ال�سهرة 
الإ����س���ارة »ه���ذا ف���الن« غ��اي��ة طموحه 
عن  بعيدا  الهام�ض  وعلى  احل��ي��اة،  يف 
باحلديث  املتخمة  ال�سفحات  �سدور 

ع���ن���ه، م���الح���ظ���ات دون���ه���ا اأ���س��خ��ا���ض 
ي�سبهون حقيقتنا. كانت اأول ما قراأته 
وال�سادقة  القليلة  �سطورهم  اأعيننا 
لنا دعما حرك فينا  فاأبهجتنا وكانت 

كل �سيء جميل.
 مت�������ر ب�����ن�����ا م�������واق�������ف احل�����ي�����اة 
ب�سغوطها واأزماتها واأفراحها وترك 
واأ�سخا�ض  لأماكن  �سورا  الذاكرة  يف 
ذاكرتنا  ت�ستدعيها  وم�ساعر  ومعاين 

يف ك���ل م����رة ي��ذك��ر ا���س��م��ه. وحت��دث��ن��ا 
دواخ��ل��ن��ا ب��اأن »ه���ذا« م��ن دون »ف��الن« 
اأع����ان »ذاك« واأ���س��ع��د »ه����وؤلء«  ال���ذي 

وعلم »اأولئك«.
»ه��ذا«  الإ���س��ارة  ا�سم  وهكذا جند 
اأ���س��م��اء  م���ن  ج���ر وراءه ج��م��ع غ��ف��ر 
قل  �سادقة  ابت�سامة  حتمل  الإ���س��ارة 
فيه  ����س���ادت  زم����ن  يف  الآن  ن���راه���ا  اأن 

ابت�سامات املجاملة الزائفة.

القليلة  بكلماته  »ه���ذا  ا���س��ت��ط��اع   
واأفعاله الكبرة اأن يحفر قيما مغلظة، 
ف��ك��ان ال��ب��در ل ن���رى اإل ج��م��ال��ه رغ��م 
بدرا  ولي�ض  ب��دور  وكاأنه  ال�سواد  حلكة 
واحدا من في�ض �سيائه و�سهام عطائه 
ال��ت��ي مت���زق ث���وب ال��ظ��ل��م��ة، ت��ل��ك بحق 

وقفات ت�ستحق التاأمل والعرفان.
الغرباء. ميزانهم  هنيئا لهم. هم 

من�سوب يف ال�سماء.

أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

اسم إشارة
عبير صالح عبداهلل الصقر 

قسم اإلدارة واإلشراف تربوي

الرأي الجامعي

ل���ن���ا  م����ع ال���ت���خ���رج وق����ف����ات وق��ط��ف 
ل����الأزه����ار وال����ورق����ات و���س��ه��ٌد وع��ب��ر 
ال��ذي  هلل  فاحلمد  و����س���ذرات؛  وورود 

بنعمته تتم ال�ساحلات:

الوقفة األولى
ال����ت����ق����دم ال���ع���ل���م���ي م���ط���ل���ب اأ����س���م���ى 
وم��ق�����س��ود اأع���ظ���م ورق����ي ن��ح��و امل��ج��د 
امل��ت��ك��ام��ل وت����األ����ق م��ت��م��اث��ل يف اجل��د 
وامل����ث����اب����رة والج����ت����ه����اد وامل����غ����ام����رة، 
ازداد  ع��ل��م��ا  الإن�������س���ان  ازداد  ف��ك��ل��م��ا 
والتنمية  واملعرفة  للم�ستقبل  دافعا 
والنه�سة والنمو والتطور؛ اإذ ل قيام 
اإل بح�سب  لها  �سبيل  للح�سارات ول 
م��ا ب��ل��غ الإن�����س��ان م��ن ال��ع��ل��م واجل��ه��د 

واملتابعة 

الوقفة الثانية
والربية  العلمي،  النجاح  �سر  الأدب 
الأ�سيلة التي  قام بغر�سها وتكري�سها 
ال��ب��اين  امل��ع��ل��م  ث���م  وم���ن  والأم  الأب 
وامل����رب����ي احل������اين؛ ف����اح����رام ال��ع��ل��م 
العلم هي  اح��رام لأهله وخم��رج��ات 
وفق  املمنهجة  امل�ستقاة  احل�سيلة  يف 
�سمن  يفيد  فيما  اأو  وال�سنة  الكتاب 

�ستى العلوم ومفاهيمها ور�سالتها .

الوقفة الثالثة
هي  ال��وق��ت  واكت�ساب  احل�ساد  ثمرة 
ما يبنى عليه اآمال اأمة والو�سال بها 
همة؛  وع��ل��و  و�سموخ  بعز  القمة  اإل���ى 
بعزمية  ال��ط��ام��ح  ب��ل��غ ج��ه��د  اإن  ف��م��ا 
ون��ال مطلبه وم��راده  واإ���س��رار وكفاح 

بعد توفيق اهلل اإل كان له بالغ الأثر، 
ثم  اأول  ال��ف��رد  م�ستوى  ع��ل��ى  وذل���ك 

الأ�سرة ثم املجتمع .

الوقفة الرابعة
طالب  ل��دى  وتهيئتها  املنا�سبة  البيئة 
تكون هي احلا�سمة يف  باأن  العلم كفيلة 
ر���س��م ال��وج��ه��ة وحت��دي��د امل�����س��ار وات��خ��اذ 
التي يتم من  الأه��داف  القرار وحتقيق 

خاللها و�سوح الروؤية و�سطوع الر�سالة.

الوقفة الخامسة
ب��ك��ل م��ع��اين ال��ع��زة وال��ف��خ��ر وال��رف��ع��ة، 
ال����ي����وم اأك���م���ل���ت م�����س��رت��ي اجل��ام��ع��ي��ة، 
اأن  قبل  وت��دارك��ت  وال�سكر،  احلمد  وهلل 
�سيئا  اأ�سجل  لكي  ال�سمعة  تلكم  تنطفئ 
ال�سامخ،  العلمي  ال�سرح  لذلكم  قليال 
ف��ال ول��ن اأوف��ي��ه حقه ول��ن اأب��ل��غ م��داه؛ 

وللعلم  ثلة  وه��م  واحل�سد  اجلمع  فنعم 
ونوره و�سمة ظاهرة بارزة ذات ملعة �سواء 

كانوا معلمن اأو طلبة.
نبعه  ن�ستقي  العلوم  من  قب�ض 
ون����درك م��ن��ه ج��ل��ه وُن��ح��اك��ي ال��ع��امل 
باأننا بلد العلم والنماء وال�سلم  كله 
وال�������س���ف���اء، اأم�����ن واأم�������ان ل��ي�����ض له 
احلمد  فلله  ب��ع��ده؛  ول  قبله  نظر 

والف�سل واملنة.

وقفات مع التخرج
ثامر يحي الشهري سرور

العلوم اإلدارية

اململكة  يف  ال�سبابية  التطوعية  الأع��م��ال 
ال�سباب  ثقافة  يحاكي  وا���س��ح  ت��ط��ور  يف 
�سواء ذكورا اأم اإناثا، وتغرت ب�سكل كبر 
والتطبيقات  الفكرة  ناحية  من  ووا�سح 
الفردية اإلى جمعيات خرية ت�ساعد على 

نهو�ض املجتمع، وبخا�سة الفقراء.
ه��ذه الأع��م��ال ل ت��رك��ز على جانب 
واح������د ف���ق���ط، ب����ل ت����وزع����ت ع���ل���ى اأك����رث 
م��ن ج��ان��ب، ب��داي��ة م��ن خ��دم��ة احل��ج��اج 
وت��ف��ط��ر ال�����س��ائ��م��ن يف رم�����س��ان حتى 
ت��رم��ي��م امل�����س��اج��د وت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا، وك��ذل��ك 

املحدود،  الدخل  ذات  الأح��ي��اء  امل��ن��ازل يف 
وجتهيز ك�سوة العيد بطريقة تليق مبن 

�سر�سل اإليه.
اأب��رز البدايات يف جمال ك�سوة  اأم��ا   
العيد للمحتاجن، فكانت »ك�سوة ال�سيدة 
ر�سمية  تطوعية  حملة  وه���ي  ع��ائ�����س��ة«، 
تكمل ع��ام��ه��ا اخل��ام�����ض. واأ���س��ح��اب ه��ذا 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ق���ام���وا ب��ع��م��ل ج��ب��ار؛ 
ف��ب��داي��ت��ه مل ت��ك��ن حم��ف��وف��ة ب���ال���ورود و 
ال��ت�����س��ه��ي��الت، ب���ل واج�����ه ال���ق���ائ���م���ون به 
ا�ستطاعوا  امل�����س��اع��ب ح��ت��ى  م��ن  ال��ع��دي��د 

الو�سول اإلى ما هم عليه اليوم. 
للعمل  ال�سعودية  اجلمعية  وكذلك 
بتوفر  تهتم  ال��ت��ي  »ت��ك��ات��ف«  التطوعي 

اأي عمل تطوعي وتدعم ال�سباب  احتياج 
جمعية  باأنها  نف�سها  وتعّرف  ب��ه،  للقيام 
ت�سعى  ربحية  غر  متخ�س�سة  �سعودية 
وتعزيز  التطوعي  العمل  ثقافة  لن�سر 
ال�سعودية  يف  ال�ساحلة  املواطنة  مفهوم 
ب���ن اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، وذل����ك م���ن خ��الل 
تنظيم اجلهود التطوعية بن املتطوعن 
واجلهات امل�ستفيدة ون�سر وتطوير ثقافة 
املبادرة  التطوعي، وغر�ض مفهوم  العمل 

وال�سعور بامل�سوؤولية.
الأولى   وت�سعى اجلمعية لأن تكون 
التطوعية  الأعمال  نوعها يف جمال  من 
العمل  خ��الل  م��ن  اململكة  م�ستوى  على 
يف ق��ط��اع��ات خم��ت��ل��ف��ة وت���ق���دمي اأع���م���ال 

للمجتمع  قيمة  ذات  متميزة  ون�ساطات 
وت��زوي��د امل��ت��ط��وع��ن ب��امل��ه��ارات ال��الزم��ة 
ال���ت���ي مت��ك��ن��ه��م م����ن ال���ق���ي���ام ب���الأع���م���ال 
ي��ل��ب��ي ح��اج��ة وتطلعات  ال��ت��ط��وع��ي��ة مب��ا 

املجتمع. 
امل��ج��ت��م��ع ي�����س��ه��د ت���غ���را ك���ب���را يف 
ف��اأ���س��ب��ح��وا يهتمون  اأب��ن��ائ��ه،  اه��ت��م��ام��ات 
اأك����رث مب���ن ي��ع��ي�����س��ون م��ع��ه��م يف امل��دي��ن��ة 
وال����دول����ة، حم���اول���ن اأن ي��ك��ون��وا م��ث��اًل 

ُيقتدى به. 
تر�سيخه يف  التطوعي يجب  العمل 
املدار�ض و اجلامعات ليتحول من مفهوم 
تطوعي اإلى واجب وطني يقوم به امل�سلم 

جتاه اأخيه املحتاج. 

األعمال التطوعية
ليال الشهري
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الرأي الجامعي

ال����ق����اع����ات وت���ع���دي���ل امل���ن���ه���ج وت��ن��ت��ه��ي 
و�سكن  اإقامات  من  الوافدين  بالإخوة 
ولديهم  ب�سر  وهم  لأبنائهم،  ومدار�ض 
اأ���س��ر ومي��ر���س��ون، ول��دي��ه��م مر�سى يف 
من  ي�سحون  ذل��ك  وم��ع  امل�ست�سفيات 

اأجلك، فال تعتقد باأنهم اآلت. 

ال تغضب 
وك������الء اجل���ام���ع���ة وع����م����داء ال��ك��ل��ي��ات 
لتلبية  ون��ه��ارا  ليال  العمل  يوا�سلون 
رغ���ب���ات���ك ول���ع���ل ف��ع��ال��ي��ة ����س���غ���رة ل 
التح�سر  جرى  �ساعة  مدتها  تتجاوز 

لها باأكرث من 200�ساعة عمل.
ولعل تعديال ب�سيطا باأحد املناهج 
عمل  300����س���اع���ة  م���ن  اأك����رث  ي�ستهلك 
واإ�سافة معمل يقت�سي 500�ساعة عمل 

بدءا من الق�سم وانتهاء بامل�ستودعات.
وذل�����������ك ب������خ������الف امل��������وؤمت��������رات 
لها  التح�سر  يجري  التي  وال��ن��دوات 
اأع�ساء  ل�ستقطاب  الدائمة  والأ�سفار 
ت��دري�����ض، والإ����س���راف ع��ل��ى �سر  هيئة 
املجال�ض  ورئ��ا���س��ة  ال��درا���س��ي��ة  اخل��ط��ة 
حل�����ل امل�������س���ك���الت ال����ط����ارئ����ة وو����س���ع 
واإع���داد  وتعديلها  التعليمية  اخلطط 

احتياجات الكلية

ال تغضب 
املالية  وزارة  لو قدر لك مراجعة 
وحتديد  اجلامعة   خم�س�سات  لزيادة 
الإدارة  من  اجلهد  لراأيت  احتياجاتها 
ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��وؤون الإداري��������ة وامل��ال��ي��ة 
امل��ب��ذول  ال��وق��ت  وم��ق��دار  والتخطيط 
واملحا�سر واجلداول، ناهيك عن ترك 
ت��زي��د يف جمملها على  اأ���س��رت��ك لأي����ام 
30يوما، عدا عن اإ�سرافها على ال�سرف 
تعلم  ل  ولعلك  اجلميع،  على  بعدالة 

ال تغضب 
بع�ض اأبنائنا واإخواننا الطالب ينتابهم 
الغ�سب كلما واجهتهم م�سكلة ب�سيطة 
ويبداأ  الغ�سب،  ويتملكه  اجلامعة،  يف 
بالتنفي�ض عن غ�سبه من خالل ت�سويه 
من  ب���دءا  بتاأمينه  اجلامعة  ق��ام��ت  م��ا 
الأثاث واملباين واحلدائق والبوفيهات 
وي��ت��ع��دى غ�����س��ب ال��ب��ع�����ض م���ن خ��الل 
مال�سناته مع املوظفن بدءا من رجل 
هيئة  باأع�ساء  وانتهاء  بالبوابة  الأم��ن 
التدري�ض، وكذا ت�سويه �سمعة اجلامعة 
خ��ارج��ي��ا م��ن خ���الل الن��ت��ق��ا���ض منها  
مقدار  يعلم  ل  وه��و  اإمكانياتها،  وم��ن 
ي��ب��ذل باجلامعة م��ن ج��ه��ود كبرة  م��ا 
ن��ظ��را  م�����س��غ��رة  ت��ع��ل��ي��م  وزارة  جت��ع��ل��ه��ا 
واجلميع  اجلغرافية،  رقعتها  لت�ساع 

يعتقد باأن له الأولوية يف كل �سيء.
ل������ذا ن�����ق�����ول:ل ت���غ�������س���ب؛ ف��ع��دد 
األ�������ف ط��ال��ب  ي���ت���ج���اوز 70  ال����ط����الب 
وط���ال���ب���ة، واأك�������رث م����ن 41ك���ل���ي���ة و10 

عمادات تعمل خلدمتك.
 كل يعتقد باأن اجلامعة خم�س�سة 
من  تبداأ  حكاية  طالب  ولكل  فقط  له 
ت�����س��ج��ي��ل��ه وت��ن��ظ��ي��م ����س���رف م��ك��اف��اأت��ه 
واإع�����داد ج��دول��ه وم��ك��ان تلقيه م���واده 
واإر����س���اده وتوجيهه   امل��ن��ه��ج  وم��راج��ع��ة 
وت���اأم���ن امل���راج���ع ف��ت��ت��ح��ول اجل��ام��ع��ة 
اإلى  بها،  موظف  لأ�سغر  مديرها  من 
يجري  ال�سيف  وخ���الل  ع��م��ل،  ور���س��ة 
ال��ت��ح�����س��ر وم���ع ب���دء ال���درا����س���ة ي��ب��داأ 

التنفيذ.

ال تغضب 
يتجاوز  ال��ت��دري�����ض  اأع�����س��اء هيئة  ع��دد 
ال��ت��ي  م�����س��ك��الت��ه  م��ن��ه��م  ول���ك���ل   7000
ت���ب���داأ ب���ج���دول امل���ح���ا����س���رات وت���وزي���ع 

باأن معايل مدير اجلامعة ليلة �سرف 
ل��ل��ت��اأك��د من  ب��ات�����س��ال مبا�سر  امل��ك��اف��اأة 

نزول املكافاأة بح�سابك.

ال تغضب 
بدءا  خدمتك  تتولى  10ع��م��ادت  هناك 
م��ن ���س��وؤون ال��ط��الب ال��ت��ي عملت من 
اأجلك اأكرث من 50ن�ساطا ما بن ثقايف 
وري��ا���س��ي وع��ل��م��ي وت��رف��ي��ه��ي، وم���رورا 
ب��ع��م��ادة ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين وع��م��ادة 
اأجلك، ولو  املكتبات و�سواها تعمل من 
ت��ع��ل��م ك���م ي��ب��ذل ب��ه��ا م���ن ج��ه��د وع��ن��اء 

لوقفت احراما لهم.

ال تغضب 
اآلف  اأك����رث م���ن 10  اجل��ام��ع��ة حت����وي 
جهاز حا�سب، واآلف الطابعات ومكائن 
الت�سوير والروجكرات،  وبرناجمك 
لإن��ه��اء  دق��ائ��ق  خم�ض  ي�ستغرق  ال���ذي 
جي�ض  وراءه  وحم��ا���س��رات��ك  ج��داول��ك 
جميع  ولربط  للت�سغيل  العاملن  من 
ال�ساعة،  والرامج على مدار  الأجهزة 

وملدة365 يوما يف ال�سنة.

ال تغضب 
ان���ظ���ر اإل�����ى ق��اع��ت��ك ع��ن��د ان�����س��راف��ك 
غ�سبك،  ب��ه��ا  ت�سبب  ال��ت��ي  وامل��ه��م��الت 
وان��ظ��ر اإل��ي��ه��ا يف ���س��ب��اح ال��ي��وم ال��ث��اين 
بعد  يعملون  ع��م��ال  ه��ن��اك  ب���اأن  لتعلم 
ترتيب  واإع�����ادة  للتنظيف  ان�����س��راف��ك 

القاعة واملمرات نتيجة غ�سبك.

ال تغضب 
امل����ع����ام����ل وامل�����خ�����ت�����رات ال����ت����ي ج���رى 
الق�سم  اأم�سى  ك��م  راأي���ت  ل��و  جتهيزها 
ال�سراع  والعميد ل�ستحداثها ومقدار 

رؤية إصالحية لقيادة 
طموحة واعية 

د. منصور بن 
عوض القحطاني

أستاذ إدارة التعليم 
العالي بقسم اإلدارة 

واإلشراف التربوي

ت�����س��ت��ع��د امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة لإج����راء عملية 
حت����������ول وط�������ن�������ي ت�������س���ه���م 
ال��ت��ن��م��ي��ة  يف دف������ع ع���ج���ل���ة 
امل�����������س�����ت�����دام�����ة وت�����ق�����وي�����ة 
وتوفر  الوطني  القت�ساد 
احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة مل��واط��ن��ي 
ال��ع��زي��ز، تلبية  ال��ب��ل��د  ه���ذا 
تعزز  نوعية  ا�سراتيجية  روؤي��ة  وفق  الطموحة  الر�سيدة  القيادة  لتطلعات 
دول  بن  به  وتفاخر  الغايل  الوطن  ه��ذا  اقت�ساد  م�سادر  تنويع  مكانة  من 
العامل القت�سادية، معتمدة على العقول ال�سابة بجدارة وا�ستحقاق يف نظرة 
بعيدة املدى يقطف ثمارها اأجيالنا القادمة، باإذن اهلل، وفق خطط واأهداف 
ا�سراتيجية حمددة وبخطوات مت�سارعة ت�سابق الزمن لإجناز روؤية وطنية 
يركز على خلق  برنامج  ووف��ق  النفط،  ولي�ض  املواطن  تعتمد على  تاريخية 
على  والعمل  ال�سغرة  املن�ساآت  ودع��م  املواطنن  ل�ستيعاب  جديدة  وظائف 
للماء  احلكومي  والدعم  ال�سياحة  و�سناعة  احلكومية  الأجهزة  خ�سخ�سة 
والكهرباء للفئات امل�ستهدفة، والعمل على حل اأزمة ال�سكن ومتكن العن�سر 
الن�سائي من ممار�سة التجارة وفق ال�سوابط املنظمة وتطوير ال�ستثمارات 
لبناء  املعريف  القت�ساد  تعزيز  على  والعمل  النفطية  غر  ال�سادرات  ودع��م 
الرا�سدة  القيادة  قبل  من  والرعاية  الهتمام  بكل  يحظى   واع��د  م�ستقبل 
التحول  وقود  بحق  تعد  والتي  العالية  واملعرفة  وال�سفافية  ال�سابة  والإدارة 

الوطني .
هذا  لأب��ن��اء  واع��د  م�ستقبل  ا�ست�سراف  بهدف   2030 روؤي���ة  ج��اءت  لقد 
ال��ع��امل  دول  جميع  ب��ه��ا  �سبقت  ت��اري��خ��ي��ة  تنموية  نقلة  يف  امل��ع��ط��اء  ال��وط��ن 
الأمر  والعاملية،  والإقليمية  الوطنية  املتغرات  جميع  التوجه  بهذا  مواكبة 
الذي يتطلب من املواطن التعاون والن�سمام اإلى خطة التغير من خالل 
واعد  م�ستقبل  ا�ست�سراف  نحو  باملا�سي  والع��ت��زاز  القيادة  ح��ول  اللتفاف 
عر �سل�سلة من ال�سنوات يتحقق يف نهايتها نقلة نوعية و�ساملة يف خمتلف 
ثالثة  حم��اور  ع��ر  مبتكرة  باأ�ساليب  والجتماعية  القت�سادية  اجل��وان��ب 
�سامخ  ووط��ن  م��زده��ر،  وطني  واقت�ساد  ح��ي��وي،  معريف  جمتمع  يف  متمثلة 
بناء  لبنة �ساحلة يف  يكون  اأن  م��واط��ن غيور  ك��ل  م��ن  يتطلب  ط��م��وح، مم��ا 

م�ستقبله خمل�سا يف عمله وفاعال يف تنمية جمتمعه.
حفظ اهلل لبالدنا اأمنها وقادتها وا�ستقرارها اإنه �سميع جميب.

الذي يدور خلف الأبواب لتعجبت من 
للفوز  الكليات  وع��م��داء  الأق�����س��ام  جلد 
مب��ع��م��ل ج���دي���د وجت��ه��ي��زه ل���ك خ��الل 
ال�����س��ي��ف ل��ي��ك��ون ج���اه���زا ل���ك م���ع ب��دء 

الدرا�سة.

ال تغضب 
م���ن 500 معمل  اأك����رث  ب��ه��ا  ج��ام��ع��ت��ك 
خم���ت���ل���ف���ة الإم�����ك�����ان�����ي�����ات ب���اخ���ت���الف 
ال��ت��خ�����س�����س��ات وم���ط���ل���وب ت�����س��غ��ي��ل��ه��ا 
و�سيانتها وتاأمن مواد لها على مدار 

العام.

ال تغضب 
غ�������س���ب���ك م���ك���ل���ف ج�������دا ل���ل���ج���ام���ع���ة، 
واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض ي��رح��ل��ون 
وال�سركات تاأبى التعاقد اإل باأغلى ثمن 
ذل��ك كما  وك��ل  وال�سيانة مكلفة ج��دا، 
اأخرتك �سيكون على ح�ساب غ�سبك؛ 
ونتيجة  حم��دودة  املالية  فالإمكانيات 
غ�سبك لن يجد اأخوك اأو ابنك مقعدا 
هيئة  ع�سو  اأو  يعمل  معمال  اأو  نظيفا 
تدري�ض يتلقى العلم على يديه؛ فكلما 
القبول  ن�سبة  ت�ساءلت  غ�سبك  ازداد 
للجامعة، وهو  على مقدار ما ي�سرف 
ك��ث��ر اإذا اأح��ج��م��ت ع��ن رف���ع م��ع��دلت 

غ�سبك.
 عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه، اأن 
رجال قال للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 
تغ�سب«، فرّدد،  »ل  »اأو�سني«، قال: 

قال: »ل تغ�سب« رواه البخاري.
الطالب م�ستقبال  اأخي  اأرجو لك 
املنا�سب  اأع��ل��ى  تت�سنم  ون���راك  ب��اه��را، 
ون���ك���ون ف��خ��وري��ن ب���ك اأخ����ا و���س��دي��ق��ا. 
���س��رف��ن��ا ب��خ��دم��ت��ك ل��ت��وا���س��ل خ��دم��ة 

وطنك واأمتك.

رسالة 
إلى أخي 
الطالب

خالد الغامدي
مدير مراقبة المخزون
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فكر

إداريون وأكاديميون:
تعزيز الوحدة الوطنية

ضرورة ملحة
محمد إبراهيم

تنمية  اأن  الأك���ادمي���ي���ن  م���ن  ع���دد  اأج���م���ع 
الوحدة الوطنية يف عقول ال�سباب واجبة، 
ولفتوا اإلى اأنها اأ�سهمت يف جمع �ستات عدد 

ق�سة  واأن��ه��ا  املتناحرة،  القبائل  م��ن  كبر 
تالحم بن اأبناء هذا املجتمع.

والتعليم  املجتمع  وقال عميد خدمة 
امل�ستمر، الدكتور مبارك حمدان، اإن كثرا 
من املوؤرخن يرون اأن الوحدة الوطنية يف 

الع�سر  اأكر وحدة متت يف  ال�سعودية هي 
اأ�سهمت يف  اأنها  واملعا�سر، موؤكدا  احلديث 
ت��وح��ي��د ���س��م��ال ال��ب��الد وج��ن��وب��ه��ا و�سرقها 
ويف  ال�سا�سعة،  امل�ساحات  تلك  يف  وغربها 

ظروف ع�سيبة واإمكانات �سعيفة جدا. 

واأ�����س����اف: »ع��ن��دم��ا ي���اأت���ي احل��دي��ث 
ع���ن ت��ل��ك ال���وح���دة ف��الب��د م���ن ا���س��ت��ل��ه��ام 
ت��ل��ك اجل���ه���ود ال��ع��ظ��ي��م��ة ل��ل��م��ل��ك امل��وح��د 
 - �سعود  اآل  عبدالرحمن  ب��ن  عبدالعزيز 
على  املحافظة  ف��اإن  ولذلك  يرحمه هلل-. 
ه���ذه ال���وح���دة ي��ع��د اأم�����راً واج���ب���اً وم��ه��م��اً 
�سبابنا  يف  تاأ�سيله  على  احل��ر���ض  ينبغي 
واأجيالنا القادمة، ول بد من وجود خطة 
بحيث  امل��دى  وطويلة  ومتكاملة  وا�سحة 
تت�سافر من خاللها جهود كل موؤ�س�سات 
الأ���س��رة  م��ن  ب���دءاً  الجتماعية،  التن�سئة 
واملوؤ�س�سات  واجلامعة  واملدر�سة  وامل�سجد 
الإعالمية والأندية الريا�سية وغرها« .

نقاط مهمة
وع����دد ح���م���دان الأم������ور ال��ت��ي مي��ك��ن من 

خاللها تعزيز الوحدة الوطنية وهي:
ال���ف���ر����ض  م�����ن  م����زي����د  • اإت������اح������ة 
ل��ل��م�����س��ارك��ة الإي��ج��اب��ي��ة ل��ل�����س��ب��اب يف 
املختلفة  وبراجمه  املجتمع  اأن�سطة 

وفق خطط مدرو�سة. 
والعتزاز  الفخر  م�ساعر  تاأكيد   •

بالوطن.
ال���وط���ن  مب���ن���ج���زات  • ال���ت���ع���ري���ف 
جمالت  كل  يف  الكبرة  ومكت�سباته 

احلياة.
العمل  يف  الإخال�ض  قيم  تعزيز   •
ال�����درا������س�����ة وحت��ق��ي��ق  وال���ت���م���ي���ز يف 
م�ستويات عالية تنعك�ض على خدمة 

الوطن.
ل��ه��ذه  الن��ت��م��اء  م�����س��اع��ر  • ت��ع��زي��ز 
ال���ب���الد امل���ب���ارك���ة وال��ت�����س��ح��ي��ة من 
م�ساحلها  وع��ن  عنها  ال��دف��اع  اأج���ل 

بالغايل والنفي�ض.
املمتلكات  على  املحافظة  �سرورة   •

العامة واملرافق احلكومية.
مناحي  كل  يف  بالنظام  الل��ت��زام   •

احلياة.
واأ������س�����اف ح����م����دان اأن������ه ي���ك���ون م��ن 
الأم���ور  تلك  مثل  لتحقيق  املنا�سب 

ال�سابقة تنفيذ ما يلي:
حلقات  وتنظيم  عمل  ور�ض  • عقد 
ن��ق��ا���س��ي��ة ح����ول ال����وح����دة ال��وط��ن��ي��ة 
يف  ال�سباب  ي�سارك  تعزيزها  و�سبل 
اإ���س��راف  حت��ت  وتنظيمها  اإع���داده���ا 

اجلهات التعليمية والربوية.
ون�������دوات  حم����ا�����س����رات  • ت��ن��ظ��ي��م 
ي�������س���ارك ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن ال��ع��ل��م��اء 
وامل��ف��ك��ري��ن وال���رب���وي���ن واأ����س���ات���ذة 

اجلامعات.
ح��ول  وط��ن��ي��ة  م��ل��ت��ق��ي��ات  • ت��ن��ظ��ي��م 

منجزات الوطن ومكت�سباته.
• عر�ض مناذج مثالية من اإجنازات 
م���ل���وك ال���وط���ن وت��ن��ظ��ي��م م��ع��ار���ض 
معر�ض  يف  احل���ال  ه��و  كما  متنقلة، 
امللوك في�سل وخالد وفهد يرحمهم 

اهلل.
التطوعي  العمل  جوانب  • ت�سجيع 
ون���������س����ر ث���ق���اف���ت���ه ل�������دى ال����ط����الب 

والطالبات.

حماية الوطن 
اأكد عميد �سوؤون الطالب، الدكتور مريع 

�سعد الهبا�ض، اأن »الوحدة الوطنية ق�سة 
تاريخ  املجتمع من  هذا  اأبناء  بن  تالحم 
اإلى يومنا هذا، وهي بال  واأجدادنا  اآبائنا 
التي  واأ�سولنا  مكت�سباتنا  اأه��م  اأح��د  �سك 
ل ميكن اأن ن�ستمر يف احلفاظ على اأمننا 
جمتمعاتنا  وتنمية  وح�سارتنا  الفكري 

من دونها«.
و����س���دد ع��ل��ى احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��وط��ن 
وا���س��ت��ق��راره واإجن���ازات���ه م��ن خ���الل ن�سر 
املحبة ب��ن اأف����راده وال��دع��اء ل���ولة اأم��ره 

وعلمائه.
وق��������������ال:« ت����ع����د ح����م����اي����ة ال����وط����ن 
اأو امل�سا�ض  والت�سدي ملن يحاولون هدمه 
اإن ال��وط��ن  اإذ  ب���ه واج���ب���ا ع��ل��ى ك���ل ف����رد؛ 
مهام  من  فقط  لي�ست  وحمايته  للجميع 
رجال الأمن دون غرهم، بل كل مواطن 
رج����ل اأم������ن  ع��ل��ي��ه اأن ي��ع��ي مب���ا ي��ح��دق 
اأخ���ط���ار وه��ج��م��ات �سر�سة  ب��ال��وط��ن م���ن 
وتوعية  الوطنية  ووحدته  عقيدته  مت�ض 

الن�ضء وتب�سرهم بهذه الق�سية«.
ووا�سل: » اأود اأن اأنبه اإلى اأن  عمادة 
�����ش����وؤون ال���ط���اب وم����ن خ����ال ال��ن�����ش��اط 
ال���ط���الب���ي ال�����ذي ت��ق��دم��ه ت���ق���وم ب��ت��ع��زي��ز 
وتفعيلها  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��ي��م  م���ن  ال��ع��دي��د 
امل�����س��اب��ق��ات الطالبية  ب��ع��دة ط���رق م��ن��ه��ا: 
وامل���������س����رح����ي����ات، وال�������زي�������ارات امل���ي���دان���ي���ة 
واحلمالت التوعوية، وكان منها  م�سروع 
اأ�سبوعا وحوى كثرا  ا�ستمر  الذي  تبيان 
من الرامج والأن�سطة التي تدعو لتعزيز 
الأمن الفكري من خالل احلوار وتدريب 

ال�سباب على هذا الأمر«.

توحيد القلوب
واأما املوظف خالد الغامدي، من اإدارة 
عبدالعزيز  »امللك  اإن  فقال  اجلامعة، 
رح��م��ه اهلل مل ي��وح��د وط��ن��ا ب��ق��در ما 
قام بتوحيد القلوب بن خمتلف فئات 
املجتمع ومناطقه؛ فت�ساوى يف البالد 
ال���ع���ب���اد، وت�����س��اق��ط��ت امل��ن��اط��ق��ي��ة بن 
الطفلة  بحادثة  م�ست�سهدا  ال�سكان«، 
يف  �سنتن  ق��ب��ل  ب��ئ��ر  يف  �سقطت  ال��ت��ي 
اأب��ن��اء  خمتلف  معها  وت��ف��اع��ل  ت��ب��وك، 

اململكة بالدعاء واملتابعة الل�سيقة.
وت���اب���ع: »ك����اأن ال��ط��ف��ل��ة ج���زء من 
اأبناءنا  يتابع  كل مواطن، ومن  عائلة 
يف اخل��ارج يجد كيف ت��ذوب املناطقية 
بع�سهم  والت�ساق  البعثة  اأف���راد  ب��ن 
ب��ب��ع�����ض، وجن�����د ك���ث���را م����ن امل���واق���ع 
امل�����س��ب��وه��ة حت�����اول ال��ل��ع��ب ع��ل��ى وت��ر 
التهكم  بتغذية  �سبابنا  بن  املناطقية 
وال�����س��خ��ري��ة ل��ت��زرع ال��ف��ن ب��ن اأف���راد 

املجتمع«.
ي����اأت����ي دور  »ه����ن����ا  وا����س���ت���ك���م���ل:   
الإع�����الم امل��ح��ل��ي وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 
الجتماعي ومنابر امل�ساجد باإبراز قوة 
ومدى تالحم اأبناء الوطن وحما�سبة 
وجت���������رمي م������ن ي�����ق�����وم مب���م���ار����س���ات 
وتنبيه  مناطقية،  واألفاظ  و�سلوكيات 
وراء  احلقيقية  املقا�سد  اإل��ى  ال�سباب 
ال�����دع�����وات امل����روج����ة ل���ب���ث ال��ت��ف��رق��ة 
وخلخلة بناء املجتمع ال�سعودي. حمى 
الأ���س��رار  �سر  م��ن  و�سبابنا  وطننا  اهلل 

وكيد الأعداء«.

رؤية 2030

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

الوطنية  ال���روؤي���ة  م�����س��روع  اأط��ي��اف��ه،  مبختلف  ال�����س��ع��ودي  ال�سعب  ت��اب��ع 
الثنن  ي��وم  ال����وزراء،  جمل�ض  قبل  م��ن  اعتمد  ال���ذي   ،2030 الطموحة 
مل�سروع وطني جبار، وحتمل  تر�سم  روؤية فذة  املوافق 1437/7/18، وهي 
اقت�سادي  كيان  باحرافية مع  وتتعامل  �سامال،  تنمويا  يف طياتها فكرا 
اإل���ى موقعه  ���س��خ��م، وت��ع��ل��ن خ��ط��ة حت���ول �ستنقل ه���ذا ال��وط��ن امل���ب���ارك 

ال�سحيح على اخلارطة العاملية .
م�ستقبال  ت�سوغ  الوطني  امل�سروع  برزت جوانب مهمة يف هذا  وقد 
ومن  والجتماعي،  والقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  رائ��دا  تنمويا 
املالمح البارزة لهذه الروؤية يف اعتقادي عدم العتماد على النفط كم�سدر 
اأ�سا�سي للدخل، واإن�ساء ال�سندوق ال�سيادي الأ�سخم على امل�ستوى العاملي، 
اإي��رادات  م�سادر  اإيجاد  واأهمية  اخل�سخ�سة،  برامج  يف  الكبر  والتو�سع 
جديدة عر برامج نوعية ت�سمن اإيقاف الهدر املايل ورفع كفاءة الأداء، 
املكونات  من  وال�ستفادة  الدولة،  اأرا�سي  وا�ستغالل  الر�سوم،  وحت�سيل 
واإن�ساء  الأم��ث��ل،  بال�سكل  والثقافية  واجلغرافية  والتاريخية  ال�سيا�سية 
ال�سفافية  على  والتاأكيد  وال�سناعية،  ال�ستثمارية  ال�سركات  من  املزيد 

واحلوكمة وحماربة الف�ساد .
ول �سك يف اأن هذه الروؤية تاأتي يف مرحلة مف�سلية مهمة يف تاريخ 
هذه  ملواطني  والرفاهية  التقدم  حتقيق  اإل��ى  ت�سعى  وه��ي  ال��وط��ن،  ه��ذا 
الدولة، حفظها اهلل تعالى، وقد ا�ستقبلها اجلميع باحلما�سة والرحاب، 
وهو باإذن اهلل، ما �سيحقق لها الزخم املطلوب لتت�سافر جهود جميع اأبناء 

هذا الوطن يف حتقيقها يف القريب العاجل.

إتجاهات

خالد �لغامديد. مريع �آل هبا�سد. مبارك حمد�ن
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أسبوعية جامعة الملك خالد
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شميم الحق: نقص أعداد الفنيين يعوق 
معامل الحاسب في تنومة

بطاقة
ع��ام  )ال��ه��ن��د(  ب��ت��ن��ا  يف   • ول���د 

  .1977
من  الفيزياء  بكالوريو�ض  • نال 

جامعة ران�سي بالهند يف 1996. 
ع��ام  امل��اج�����س��ت��ر  ع��ل��ى  ح�سل   •
الكمبيوتر  تطبيقات  يف   2002

من جامعة مقد بالهند.  
• عمل م�ساعد تدري�ض بجامعة 

مقد  من 2002 الى 2008. 
معلومات  تقنية  م��درب  عمل   •
 2008 عامي  بن  تبوك  بجامعة 

و 2009. 
خالد  امل��ل��ك  بجامعة  التحق   •
ب��ك��ل��ي��ة  حم����ا�����س����را   2009 ع������ام 
امل��ع��ل��م��ن، ث��م ان��ت��ق��ل اإل���ى كليتي 
والآداب  وال�����ع�����ل�����وم  امل���ج���ت���م���ع 
اإل����ى كلية  ب��ال��ن��م��ا���ض، وم��ن��ه��م��ا 

العلوم والآداب بتنومة.
علمية  ب��ح��وث  خ��م�����ض  ن�����س��ر   •
ع���امل���ي���ة  ع����ل����م����ي����ة  جم���������الت  يف 

متخ�س�سة يف علوم الكمبيوتر.

منصور الطيب

ن�����س��ح امل��ح��ا���س��ر يف ق�����س��م ع��ل��وم احل��ا���س��وب 
بكلية العلوم والآداب يف تنومة، �سميم احلق 
انزارول، يف حوار مع »اآفاق«، طالب الق�سم 
وكتابة،  حت��دث��ا  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  ب��اإج��ادة 
م�سرا اإلى اأنها هي ال�سبيل الوحيد لإجادة 
التعامل مع احلا�سب الآيل والتفوق يف هذا 
األ ت�سغلهم  املجال. ومتنى يف الوقت نف�سه 
و�سائل التقنية احلديثة عن املذاكرة، كا�سفا 
اأن هنالك م�سكالت اأ�سا�سية تواجه الطالب 
بينهم،  فيما  ال��ت��ن��اف�����ض  روح   �سعف  منها 
م�سيفا اأن الق�سم يعاين نق�سا يف الأ�ساتذة 

والفنين مما يعوق ت�سغيل معامله.

حدثنا عن �هتماماتك �لبحثية؟                                                                              
تطبيقات  البحثية تركز حول  اهتماماتي 
اخل�سو�ض  وج��ه  وعلي  عموما،  احل��ا���س��وب 
ال�����س��ب��ك��ات  وت��خ��زي��ن ال��ب��ي��ان��ات واحل��و���س��ب��ة 
ال�سحابية والتنقيب عن البيانات، بالإ�سافة 

اإلى  تكنولوجيا النرنت. 

كيف ترى �لبيئة 
�لتعليمية باجلامعة؟

ب��ي��ئ��ة مم��ي��زة يف ك��ل ���س��يء؛ ف��ج��ام��ع��ة امللك 
تعد اجلامعة اخلام�سة على م�ستوي  خالد 
اخلليج العربي، كما تعد من اأكر اجلامعات 
ل   م��ا  فيها  وي��در���ض  اململكة  م�ستوى  ع��ل��ى 
األ���ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة، وتنت�سر  يقل ع��ن 80 
جممعاتها مبختلف حمافظات ع�سر. وهي 
من اجلامعات الرائدة على م�ستوى العامل 
بدليل تعدد جن�سيات الطاقم التدري�سي بها 

واآ�سيا، كما  واأمركا  اأوروب��ا  ياأتي من  الذي 
بدول  ينت�سرون  العليا  الدرا�سات  اأن طالب 
ال��ع��امل امل��ت��ق��دم، وي��ع��ودون مب��ع��ارف وعلوم 
اململكة.  وتطوير  تنمية  يف  ت�سب  متعددة 
الدرا�سية  ال��ق��اع��ات  ف���اإن  وذاك  ه��ذا  وف���وق 
اإليه  تو�سلت  ما  باأحدث  جمهزة  باجلامعة 

التكنولوجيا.

ما �لذي تتمنى تو�فره
يف �لكلية و�لق�صم حاليا؟

مم��ت��ازة،  وال��ك��ل��ي��ة  للق�سم  التحتية  البنية 
ح��ي��ث مت ت���زوي���د ال��ك��ل��ي��ة ب���اإن���رن���ت ع��ايل 
ال�سرعة، ونطمع يف امل�ستقبل اأن يتم تزويد 
والفنين  الأ���س��ات��ذة  م��ن  ك��اف  بعدد  الق�سم 

لت�سغيل املعامل.
 

كيف عالقتك باأع�صاء
هيئة �لتدري�س؟ 

ال��ث��ق��ة وال��ن��زاه��ة ه��م��ا الأ���س��ا���ض امل��ت��ن لأي 
امل���دى، واأن���ا، بحمد  ع��الق��ة دائ��م��ة وطويلة 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل مم���ت���ازة ول���دي  اأع���م���ل يف  اهلل، 
عالقات متميزة مع كل زمالء العمل. وعلى 
ا�ستعداد لتقدمي يد العون لزمالئي طوال 

�ساعات الدوام.

�إيجابيات و�صلبيات
لحظتها على �لطالب؟    

ال���ط���الب  م���ع���ظ���م  اأن  الإي����ج����اب����ي����ات  م�����ن 
ي��ح�����س��رون امل��ح��ا���س��رات يف امل���وع���د امل��ح��دد 
وي��ت��م��ت��ع��ون ب��ت��ه��ذي��ب ج���م واح������رام كبر 
لأ�ساتذتهم وبرغبة كبرة يف التعلم. ولكن 
اللغة  يف  امل�ستوى  �سعف  عليهم  يوؤخذ  مما 

التح�سيل  يف  �سلبا  يوثر  مما  الإجنليزية؛ 
امل��ق��ررات والدرا�سة يف  اأن  الأك��ادمي��ي، علما 

الق�سم باللغة الإجنليزية. 

�صعوبات تو�جه �لطالب؟ 
ي��واج��ه ال��ط��الب م�����س��ك��الت اأ���س��ا���س��ي��ة منها 
وكما  بينهم.  فيما  ال��ت��ن��اف�����ض  روح   �سعف 
و�سيلة  تعد  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  ف���اإن  ذك���رت 
الق�سم.  واأ���س��ات��ذة  ال��ط��الب  ب��ن  التخاطب 
ول�������س���ع���ف م�������س���ت���وى ب���ع�������ض ال����ط����الب يف 
الإجنليزية، فاإنهم يواجهون �سعوبات جمة 
يف  واأحيانا  الق�سم  اأ�ساتذة  مع  التوا�سل  يف 

فهم اأ�سئلة المتحان.

 ن�صائح توجهها �إليهم؟ 
املحا�سرات  ح�سور  يف  بالنتظام  اأو�سيهم 
والنتباه لكل ما يقال فيها. وعلى الطالب 
الإجنليزية؛  يف  م�ستوياتهم  حت�سن  اأي�سا 
مع  التعامل  لإج���ادة  الوحيد  ال�سبيل  فهي 
احلا�سب الآيل والتفوق يف هذا املجال. كما 
احلديثة،  التقنية  و�سائل  ت�سغل  األ  اأمتنى 
من جوالت وكمبيوترات حممولة واأجهزة 
اآيباد، الطالب  وت�ستت انتباههم وتركيزهم 

عن ا�ستذكار الدرو�ض.

كلمة �أخرية؟
ال��ع��ل��وم والآداب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ب��ه��ا  اأخ�������ض 
ب��ت��ن��وم��ة، الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اإب���راه���ي���م ال��ف��ق��ي��ه، واأ����س���ك���ره ع��ل��ي اجل��ه��ود 
بيئة  الكلية  جلعل  يبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  
تعليمية ج��اذب��ة وم��ن��ارة م��ن م��ن��ارات العلم 

ال�سامقة بجامعة امللك خالد.
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بها من ظروف بيئية وما تتعر�ض له 
يثبط  اأو  منوها  يزيد  وم��ا  �سموم  م��ن 

ن�ساطها.
ل  بحر  وم�ساقاته  الأح��ي��اء  فعلم 
�ساحل له، ميتد بامتداد احلياة، ويعود 
اإلى جذور التاريخ، وي�سر غور كل ما 

يتعلق بالكائنات احلية.

كيف ترى جمال
تخ�ص�س �لأحياء يف خ�صم 

�لتطور �لعلمي �ملت�صارع؟
اللبنة  ي��ك��ون  ي��ك��اد  الأح��ي��اء  تخ�س�ض 
الأ���س��ا���س��ي��ة يف خم��ت��ل��ف ف�����روع ال��ع��ل��م 
احل��دي��ث؛ ف��م��ن ال��ط��ب ب��اأ���س��ك��ال��ه اإل��ى 
اإذ  علوم ال�سيدلة والأدوية و�سناعتها 
اأن تقدم لالإن�سان،  اإن هدفها الرئي�ض 
اأه��م مكونات علم  اأح��د  بالأ�سا�ض  وه��و 
الأح����ي����اء، م���ا ت�����س��ت��ط��ي��ع م���ن ���س��ح��ة؛ 
فتحارب الأمرا�ض والآفات، وكل ذلك 
ويف  الأح���ي���اء،  ع��ل��م  اخت�سا�ض  �سمن 

مرمى اأبحاثه واهتماماته. 
الهند�سة فمن عجائب  اأردت  واإذا 
الأم����ر اأن من����اذج ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة يف 
م�سائدها  وب��ن��اء  وهبوطها  ط��ران��ه��ا 
و���س��ل��وك��ي��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ت���ع���د امل��ل��ه��م 
الآلت  وم��ه��ن��د���س��ي  مل�����س��م��م��ي  الأول 

وم�ستحدثي التقنيات.
احل��ا���س��ب  ع��ل��ى  ع���رج���ت  م���ا  واإذا 
الآيل، فقمة الإب��داع تكمن يف ت�سميم 
ب���رام���ج امل��ح��اك��اة وال���رام���ج احل��ي��وي��ة 

التي تغ�ض بها الأجهزة الطبية.
وح�����ت�����ى ال�����ع�����ل�����وم الإن���������س����ان����ي����ة 

مشهور العمري  

ال��ت��دري�����ض بق�سم  اأع�����اد ع�����س��و ه��ي��ئ��ة 
الأح�����ي�����اء ب��ك��ل��ي��ة ال����ع����ل����وم، ال���دك���ت���ور 
على  ال��ط��الب  اإق��ب��ال  التميمي،  ك��ام��ل 
م��ق��ارن��ة  �سهولته  اإل����ى  الأح���ي���اء  ق�����س��م 
بالتخ�س�سات الأخرى يف كلية العلوم، 
ث��م اإل����ى ح��اج��ة ���س��وق ال��ع��م��ل واأخ����را 
اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال��ت��خ�����س�����ض،  ال���رغ���ب���ة يف 
انح�سار رغبة طالب ق�سم الأحياء يف 
اأن ي�سبح مدر�سا ملادة الأحياء ي�سعف 
���س��ق��ف ط���م���وح���ه. واأوج��������ز ال��ت��م��ي��م��ي 
الق�سم  طالب  تواجه  التي  ال�سعوبات 
يف عدم حتويل  املعلومة النظرية اإلى 

عملية رغم الإمكانيات املتاحة.
 

ما �لذي دفعك
�إلى تخ�ص�س �لأحياء؟

منذ نعومة اأظفاري واأنا اأهتم بكل ما 
يحيط بي من كائنات حية، فن�ساأ بيني 
اأكيدة،  وحمبة  وطيدة  عالقة  وبينها 
وحن اأكملت درا�ستي الثانوية حتولت 
العالقة من حمبة اإلى ع�سق متوا�سل 
تعمقت  فكلما  اأرده،   اأن  اأمت��ال��ك  مل 
يف درا���س��ة ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة راأي����ت من 
ويبارك  الإمي���ان  ير�سخ  علما  خاللها 

العقل ويفتح الآفاق.

ماذ� عن م�صاقات هذ� �ملجال؟
م�����س��اق��ات ه����ذا امل���ج���ال ت��غ��ط��ي ك���ل ما 
الكائنات  ���س��واء  احل��ي  بالكائن  يتعلق 
املوجودة اأو التي انقر�ست، وما يحيط 

والبلغاء  ال�����س��ع��راء  ي��ب��دع  وال��ل��غ��وي��ات، 
ح����ن ي�����س��ف��ون ال��ط��ب��ي��ع��ة وي��ت��غ��ن��ون 
قيمة  م��ن  فلي�ض  وح�سنها  بجمالها 
لكلمة ل تالم�ض و�سفا ل�سيء حي يف 

الطبيعة.
ف�����ال�����زه�����رة وال�������غ�������زال وغ����ره����ا 
م�سدر اإلهام ل ينقطع، والإعالميون 
بالكائنات  يتعلق  ما  اأخبار  يتح�س�سون 
احل����ي����ة، ف�����الأف�����الم ال���وث���ائ���ق���ي���ة ع��ن 
ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة ه��ي الأك����رث ت�سويقا 
التي تخ�ض اخلاليا  ومتعة، والأخبار 
واجلينات وما تنتجه هي الأخبار التي 
امل�ساهدين  من  الأك��ر  بالعدد  حتظى 
لأي  ميكن  ل  وباخت�سار..  واملهتمن، 

مبدع اأن ي�ستغني عن علم الأحياء.

ما �ل�صعوبات �لتي يو�جهها
طالب �لتخ�ص�س؟

الأح��ي��اء علم ح��ي ل ميكن مل��ن يعتمد 
التخيل اأو احلفظ اأن ينجز ويبدع فيه 
اأن  يف  ال�سعوبة  تكمن  ول��ذل��ك  �سيئاً، 
الطالب ل يحولون املعلومة النظرية 

اإلى عملية رغم الإمكانيات املتاحة.
احلية  بالكائنات  غنية  فالطبيعة 
البحث   ومعامل  حيوانية،  اأم  نباتية 
من  متكنهم  التي  بالإمكانيات  تزخر 
اإلى  اجلافة  النظرية  املعلومة  حتويل 
وللطبيعة  لهم  مفيدة  عملية  علمية 

واملجتمع.
من  العمل  �سوق  اإل��ى  نظرت  واإذا 
اإلى مهاراتك  الزاوية تراه ينظر  هذه 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ي ���س��ي�����س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا يف 

كثرا  يهمه  وقد ل  اإنتاجه،  م�ساعفة 
املعلومة النظرية.

ما �ل�صر ور�ء �إقبال �لطالب
على �لأحياء.. �لرغبة

�أم حاجة �ل�صوق؟
الأحياء علم ل يوازي العلوم الأخرى 
فاإين  ولذلك  �سعوبة،  العلوم  كلية  يف 
اأع��ت��ق��د اأن اإق���ب���ال ال��ط��الب ع��ل��ي��ه من 
���س��وق  ي���اأت���ي  ث���م  اأول  ال�����س��ه��ول��ة  ب����اب 
ال��ع��م��ل واآخ������ر ����س���يء ه���و ال���رغ���ب���ة يف 
التخ�س�ض، ووجهة نظري تلك تعتمد 
ي��خ��ت��ارون  ال���ذي���ن  ال���ط���الب  اأن  ع��ل��ى 
تخ�س�ض الأحياء ل يدركون جمالته 

واإمكانياته.
لذلك اإذا انح�سرت رغبة الطالب 
مل����ادة الأح���ي���اء  ي�����س��ب��ح م��در���س��ا  اأن  يف 
���س��ي��ظ��ل �سعيفا  ال��ط��م��وح  ���س��ق��ف  ف����اإن 
متوا�سعا، اأما اإذا ارتفع �سقف الطموح 
ف����اإن الآف�����اق الأخ�����رى ال��ت��ي ت��ك��م��ن يف 
جم��الت��ه  خمتلف  يف  العلمي  ال��ب��ح��ث 
اإل��ى من  اأب��واب��ه��ا؛ فهي حتتاج  �ستفتح 

يطرقها.
وك����م����ا ق���ل���ن���ا مي���ك���ن مل��ت��خ�����س�����ض 
الأحياء املبدع اأن يكون م�ست�سارا ملراكز 
اأو  الأدوي���ة  وم�سانع  الطبية  البحوث 
الهند�سة  �سركات  وحتى  امل�ست�سفيات 

وعامل الرجميات.

ن�صائح عامة لطالب
ومن�صوبي �جلامعة؟

تقوى  ب��اأن  الطالب  اأحبابي من  اأذك��ر 

التميمي: انحصار رغبة طالب األحياء
بالتدريس يضعف سقف طموحاته

النجاح  �سبيل  ل��ك��م  يفتح  م��ا  ه��ي  اهلل 
والفالح، باإذن اهلل.

اأن  ت��درك��وا  اأن  عليكم  ي��ج��ب  ك��م��ا 
م��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ة ذه��ب��ي��ة، وم���ن اأروع 
اهلل،  بحول  املديد  عمركم  يف  امل��راح��ل 
وه����ي م��ق�����س��م��ة اإل�����ى ث�����الث: الأول�����ى 
م��رح��ل��ة ال��ت��ل��ق��ي، وه���ي امل��رح��ل��ة التي 
ت���ت���ع���ود ف���ي���ه���ا ع���ل���ى ن����ظ����ام اجل���ام���ع���ة 

وطبيعة الدرا�سة فيها.
وهي  التفاعل،  مرحلة  والثانية 
املعلومة  اكت�سبت  قد  فيها  تكون  التي 
اإل���ى  وحت�����اول اأن ت��ع��اي�����س��ه��ا وحت��م��ل��ه��ا 
غرك من خالل النقا�ض وال�سوؤال عن 

تفا�سيلها وتطبيقها عمليا.
مرحلة  فهي  الثالثة  املرحلة  اأم��ا 
طرح املبادرات يف كل املجالت العلمية 
والأدب������ي������ة وال���دي���ن���ي���ة وال���ري���ا����س���ي���ة 
واملجتمعية  والجتماعية  والثقافية 
والبيئية وغرها، ولي�ض يف تخ�س�سك 

فح�سب.
وع���ر ه���ذه امل�����س��اح��ة اأط��ل��ب بكل 
توا�سع من طالبي الأعزاء اأن ياأخذوا 
ذل���ك ب��ع��ن الع��ت��ب��ار، ك��م��ا اأط��ل��ب من 
زمالئي اأع�ساء هيئة التدري�ض وجميع 
من�سوبي اجلامعة توجيه الطالب اإلى 
ذل��ك وت��ق��دمي ال��دع��م واحل��واف��ز لهم، 
للمعلومة  متلق  من  الطالب  ليتحول 
اإلى حامل لها ومن ثم اإلى مبدع يقدم 

اجلديد واملفيد.
اإل��ى ذلك ففي وجهة  ف��اإذا و�سلنا 
اإجن��ازا مبهرا  نظري نكون قد حققنا 

ين�سجم مع ر�سالتنا العلمية.

بطاقة
وماج�ستر  ب��ك��ال��وري��و���ض   •
ت���خ�������س�������ض  يف  ودك����������ت����������وراه 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا اجل��زي��ئ��ي��ة من 

جامعة الأنا�سول.
»مفهوم  هما:  كتابن  • األف  
ال�����س��ي��خ��وخ��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 

اجلزيئي« و »ق�سة اخللية«.
جمالت  يف  بحثا   18 ن�سر   •

عاملية حمكمة.
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أساتذة

وداعا.. جامعة الملك خالد

د. إيمان عبد اهلل 
العسيري

مساعدة رئيس التحرير
القسم النسائي

املحلية،  ال�سحف  اأو  »اآف����اق«  �سحيفة  يف  اأن����ادي،  زل��ت  ول  كنت 
اأك���رر: روي���دا، روي���دا، جل�سدك  ال��دم��اء، كنت ول زل��ت  بتجديد 
عليك حق. كنت ول زلت اأُذّكر، باأن العمل ما هو اإل و�سيلة ولي�ض 
غاية حتى ل نفقد متعة النعم التي حبانا اهلل بها. كنت وما زلت 
اأوؤكد، على دمج الراعم باجلذور، والعباقرة بالعمالقة لتقوى 

الهمم وتزداد الإنتاجية.
ولأنني ل اأريد اأن يخالف قويل فعلي، بادرت بالتنحي ملنح 
الفر�سة لغري لإكمال امل�سرة من بعدي يف هذا ال�سرح العظيم 

وهذا املجتمع الغايل.
هذه هي �سنة احلياة، وهذا هو ديدن الأ�سياء من حولنا »اإما 

اأن نفقدها اأو تفقدنا«. 
تغيب  درا���س��ي حافل  ع��ام  ونهاية  بداية �سيف طويل،  وم��ع 
�سم�ض لتئد خلفها مرحلة عمرية عملية دامت 30 عاما )1407-

1437( وُت�سدل الأ�ستار، وتدفن خلفها حياة كفاح ون�سال و�سر 
من اأجل العطاء والبقاء.

اأرجو اأن اأكون قد وفقت برك ب�سمة م�سرفة على جبن كل 
طالبة، واأثر حميد ملمو�ض يبقى ول يفنى يف تدري�ض، اأو عمل 
قمت به، اأو من�سب تقلدته، اأو خدمة قدمتها ملجتمعي من خالل 

نافذة جامعة امللك خالد.
امللك خالد  اأن حتظى جامعة  واأمتنى  بكل خر.  اأذك��روين 
بالتميز على ال�سعيدين املحلي والعاملي. دامت خطواتكم را�سخة 

وخمل�سة من اأجل العطاء ومن اأجل الوطن.

القلم النابض

خلود أبو ملحة:
نيلي األستاذية في الكيمياء

حلم تحقق باإلرادة واالجتهاد
 ريم العسيري

اأب�����دت م�����س��اع��دة وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة ل��ك��ل��ي��ات 
�سعد  الدكتورة خلود بنت  الأ�ستاذة  البنات، 
اأب����و م��ل��ح��ة، ���س��ع��وره��ا ب��ال��ف��خ��ر وال�����س��ع��ادة 
يف  دك���ت���ور  اأ����س���ت���اذ  درج����ة  ع��ل��ى  حل�سولها  
جامعة  م��ن  �سعودية  اأول  الكيمياء لتكون 
امل��ل��ك خ��ال��د ت��ن��ال ه���ذه ال���درج���ة، م��وؤك��دة 
ه���ذا احلد بل  ع��ن��د  ي��ق��ف  اأن ط��م��وح��ه��ا ل 
وبينت  العلم،  طلب  يف  م�سوارها  �ستوا�سل 
اأن  اجل��ام��ع��ة �سيكون  »اآف����اق«  ل���  يف ح��دي��ث 
لها دور يف »روؤي��ة اململكة 2030« من خالل 
اأج��ي��ال م��ن ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات  تخريج  
ي�����س��ه��م��ون يف حتقيق  ال���ذي���ن  ال��ط��م��وح��ن 

اأهداف الروؤية.

ماذ� يعني لك ح�صولك
على درجة �أ�صتاذ دكتور يف �لكيمياء 

كاأول  �صعودية حتقق ذلك باجلامعة؟
ح�سويل على درجة اأ�ستاذ يف الكيمياء يعني 
ب���الإرادة  يتحقق  اأن  ميكن  حلم  اأي  اأن  يل 
ال��ق��وي��ة واجل���د والج��ت��ه��اد وع���دم ال��ي��اأ���ض، 
ال��ت��وك��ل ع��ل��ى اهلل �سبحانه  وق��ب��ل ك��ل ه���ذا 
وتعالى  والإميان باأن اهلل يكتب لكل اإن�سان 

ماهو خر له.
اإل بف�سل  يكن  ه��ذا مل  واحل��م��د هلل  
ب��دع��اء ووق����وف عائلتي  ث��م  اهلل وت��وف��ي��ق��ه 
اجلميع  يعلم  وكما  يل،  الدائم  وت�سجيعها 
اأن م�سوار  العلم �ساق ومليء بال�سعوبات،  
اأن جند  يجب  نبتغيه  ما  اإل��ى  ن�سل  وحتى 

وجنتهد ونعمل ب�سدق ون�سر.
ع��م��ل��ت، وهلل احل���م���د، جم��م��وع��ة من 
التي  وامل�سركة  امل��ف��ردة  العلمية  الأب��ح��اث 
فعدد  اأ�ستاذ،   درج��ة  اإل��ى  للرقية  توؤهلني 
اإل��ى  للرتقية  امل��ط��ل��وب��ة  البحثية  ال��ن��ق��اط 
يقت�سر  ل  كما  �سهلة،  لي�ست  اأ�ستاذ  درج��ة 
اأوع��ي��ة الن�سر،  ب��ل الأه���م  ال��ع��دد  ه��ذا على 
فيجب اأن ين�سر يف جمالت علمية قوية لها 

معامل تاأثر عال.
ويف ال���وق���ت احل�����ايل اأ����س���ب���ح ال��ن�����س��ر 
لي�ض  العلمية   املجالت  يف  للن�سر  والقبول 
ي��ك��ون  اأن  ي��ت��ط��ل��ب  ال�سهل، وهذا  ب���الأم���ر 
ال���ب���ح���ث ع��ل��م��ي��ا وق����وي����ا وت��ط��ب��ي��ق��ي��ا ح��ت��ى 
ت�����س��ت��ط��ي��ع ن�������س���ره، وب��ف�����س��ل اهلل وك���رم���ه 
من  امل��ط��ل��وب  ب��ال��ع��دد  ت��ق��دم��ت  وتوفيقه  
الأبحاث للرقية اإلى درجة اأ�ستاذ وح�سلت 
���س��ع��ودي��ة  اأول  اأ����س���ت���اذ لأك�����ون  ع��ل��ى درج����ة 
ما  وه��ذا  ذل��ك،  امللك خالد حتقق  بجامعة 
واأه��دي  والفخر،  بال�سعادة  اأ�سعر  يجعلني 

هذا التميز جلامعتي احلبيبة.

ما �لذي تطمحني له
بعد ح�صولك على درجة �أ�صتاذ؟  

عند حد معن  ينتهي  ل  وا�سع  بحر  العلم 
الإن�سان  فطاملا  نهاية،   العلم  لبحر  فلي�ض 
فاإنه  التعلم  على  وق���ادر  احلياة   قيد  على 
تعلمنا  العلم، ومهما  ج��ه��اد  يف  �سي�ستمر 
وب��اإذن  قليال،  اإل  العلم  م��ن  ن��وؤت  فاإننا مل 
اهلل  ���س��اأوا���س��ل م�����س��واري يف ط��ل��ب ال��ع��ل��م، 
طاملا  اأمدين اهلل بال�سحة والعافية، فالبد 
اأن نكون مت�سلن وعلى علم بكل جديد يف 
التخ�س�ض، وهذا ل يكون اإل بال�ستمرار يف 

البحث والدرا�سة.

اأغر�ض حب  اأن  اأك��ر طموحاتي  ومن 
اأعلى املراتب  العلم يف طالباتي واأراه��ن يف 

العلمية.

هل من �أعمال �إد�رية تتولينها
�إلى جانب �لتدري�س؟

اأنا، وهلل احلمد، ع�سو هيئة تدري�ض بق�سم 
هو  وه���ذا  للبنات،  ال��ع��ل��وم  بكلية  الكيمياء 
م�ساعدة  اأع��م��ل  وح��ال��ي��ا  الأ���س��ا���س��ي،  عملي 
اأ�سعى  البنات، وما  لكليات  اجلامعة  لوكيل 
بجامعة  ال��ب��ن��ات  كليات  ت�سل  اأن  ه��و  اإل��ي��ه 
امل���ل���ك خ���ال���د اإل�����ى م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا وي��وؤه��ل��ه��ا 
يلبن  علميا  م��ت��م��ي��زات  ط��ال��ب��ات  لتخريج 
احتياجات الوطن وي�سهمن ب�سكل فعال يف 

تنميته وتطويره.

�أهم �مللفات �لتي ت�صعينها
على قائمة �هتماماتك

ب�صفتك م�صوؤولة باجلامعة؟ 
فهم  والطالبات؛  الطالب  امللفات  اأهم  من 
اأم��ام  ونحن  باجلامعة   الأ�سا�سية  الركيزة 

اأمانة عظيمة وم�سوؤولية كبرة جتاههم.
لذلك ن�سعى اإلى اأن نحقق لهم بيئة  
�ساحلة  لبنة  يكونوا  توؤهلهم لأن  تعليمية 
ت�سهم يف بناء هذا الوطن، ويق�سد بالبيئة 
مكان  م��ن  بها  عالقة  ماله  ك��ل  التعليمية 
درا���س��ي��ة،  م���ق���ررات  م���ن  للتعليم  م��ن��ا���س��ب 
واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ت���دري�������ض اأك����ف����اء وغ����ره، 

على  جامعتنا  خمرجات  تكون  اأن   واأمتنى 
درجة علمية  متميزة.

كيف تنظرين
�إلى »روؤية �ململكة 2030«؟  

روؤيه 2030 هي ر�سالة ملك احلزم والعزم، 
وه���ي روؤي�����ة ثاقبة،  وه��م��م رج����ال ع��ال��ي��ة، 
ك���م���ا اأن����ه����ا ث������روة  وط�����ن وب����ن����اء م�����س��ت��ق��ب��ل 
العربية  اململكة  اأق��رت  فقد  طموح.  ل�سعب 
ال�سعودية روؤيتها ال�سراتيجية 2030 التي 
مت اعتمادها من قبل جمل�ض الوزراء وب�سر 
اأيده اهلل،  ال�سريفن،  احل��رم��ن  خ��ادم  بها 
ووج���ه ب��ه��ا جمل�ض ال�����س��وؤون الق��ت�����س��ادي��ة 
ويل  ال�ساب  اأمرنا  بها  واأبهرنا  والتنمية، 
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  العهد  ويل 
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود.

طموحة  �ساملة  تنموية  خ��ط��ة  ف��ه��ي 
ج����دا، وت��ع��د م��ن اأك����ر واأع���م���ق ال��ت��ح��ولت 
ال�����س��ع��ودي لتحول  الق��ت�����س��اد  ب��و���س��ل��ة  يف 
النفط  ع��ل��ى  تعتمد  دول���ة  م��ن  ال�����س��ع��ودي��ة 
ك��م�����س��در دخ���ل وح��ي��د اإل����ى دول����ة م��ت��ع��ددة 
على  رئي�سي  ب�سكل  تعتمد  ال���س��ت��ث��م��ارات 
�سراكة املواطن وفهمه لها اأينما كان موقعه 
�سواء يف القطاع العام اأو اخلا�ض، وهذا ما 
�سيحدث نقلة نوعية كبرة ت�سع ال�سعودية 

يف م�ساف الدول املتقدمة.
وه���ذه ال��روؤي��ة حت��ت��اج اإل���ى جهد �ساق 
وع��م��ل دوؤوب وك��ف��اءات جتمع ب��ن اخل��رة 

الطموح  ال�سباب  وروح  والعملية  العلمية 
ذي الأفكار الإبداعية.

ال�سباب  �ستمكن مالين  الروؤية  هذه 
العمل و�ستزيد من دخل  من دخ��ول قطاع 
الأ�سر ب�سكل ملحوظ،  ونحن نبارك وندعم 
وب��اإذن  منلك،  م��ا  وجميع  وعلمنا  باأنف�سنا 
واإي��ج��اب��ي  ك��ب��ر  دور  جلامعتنا  ي��ك��ون  اهلل 
يف حت��ق��ي��ق ه���ذه ال���روؤي���ة ب��ت��خ��ري��ج اأج��ي��ال 
ال��ذي  الطموحن  ال�سباب وال�سابات  م��ن 
الأه��داف  حتقيق  يف  كبر  ب�سكل  ي�سهمون 
املرجوة للروؤية التي تعني التفاوؤل والأمل 
م�ستقبل  على  الطمئنان  فينا  يبث  ال��ذي 

واعد ومب�سر باخلر.

هل حتظى �صكاوى ومطالب �لطالبات 
باهتمامكم وكيف تتعاملون معها؟

اه��ت��م��ام��ات  حم�����ور  وال���ط���ال���ب���ة   الطالب 
الدكتور  الأ�ستاذ   اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ايل 
اأق���ر باملجل�ض  ال�����داود، وق���د  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ب�سكاوي  ويعنى  معاليه،  برئا�سة  الطالبي 
وطلبات جميع الطلبة، وكذلك اأقر معاليه 
من  تتكون  التي  الطالبية  الق�سايا  جلنة 
جمموعة من اأع�ساء هيئة التدري�ض تعنى 
بدرا�سة الق�سايا وامل�سكالت الطالبية، كما 
ال��ط��الب،  ملقابلة  اأوق����ات  ح���دد  معاليه  اأن 
واأوق��������ات ل���س��ت��ق��ب��ال م���ك���امل���ات ال��ط��ال��ب��ات 
وال����س���ت���م���اع اإل�����ى ط��ل��ب��ات��ه��ن، ب��الإ���س��اف��ة 
ل�ستقبال  الن�سية   ال��ر���س��ائ��ل  خ��دم��ة  اإل���ى 

كلية  بكل  يوجد  اأنه  اإلى  اإ�سافة  ال�سكاوى، 
جلنة خا�سة تعنى بهذا اجلانب.

 وبالن�سبة اإلى وكالة اجلامعة لكليات 
برئا�سة وكيل  جلنة  لدينا  ي��وج��د  ال��ب��ن��ات 
ومت  وع�سويتي  ال��ب��ن��ات  لكليات  اجل��ام��ع��ة 
كلية  ك��ل  م��ن  الق�سم  متثل  طالبة  اخ��ت��ي��ار 
ل��الج��ت��م��اع ب��ه��ن وال�������س���م���اع مل��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ن 
�سعادة  مكتب  اأن  كما  حللها،  وم�سكالتهن 
وكيل كليات البنات ومكتبي مفتوحان لأي 
واج���ب علينا جت��اه طالبات  ط��ال��ب��ة، وه���ذا 

اجلامعة. 

كثري من �لطالبات ميتلكن
�لعديد من �ملو�هب كالر�صم

فهل هناك نية يف �فتتاح
ق�صم للفنون و�أق�صام �أخرى

تنا�صب تطلعاتهن؟
امل��ن��زيل  والق���ت�������س���اد  الإدارة  ك��ل��ي��ة  ت��ل��ب��ي 
يف ال����وق����ت احل��������ايل، ه�����ذه الح���ت���ي���اج���ات 
�سيتم فتح  وب��اإذن اهلل م�ستقباًل  وامل��واه��ب، 
هذه  وتلبي  تخدم  متنوعة وجديدة  اأق�سام 
الحتياجات،  وفتح اأي ق�سم ل يكون اإل بعد 
النواحي بوا�سطة جلان  درا�سته من جميع 
املو�سوع على جمال�ض  متخ�س�سة وعر�ض 

عدة لعتماده.

ماذ� يجب �أن يتو�فر يف �مل�صوؤولني 
باجلامعة لكي ي�صهمو� يف تطويرها؟

وم��رن��ا  متطلعا  امل�����س��وؤول  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
وباحثا لديه القدرة على التطوير والتغير 

على  القدرة  وميلك  الإيجابي،  والتجديد 
احلوار والعمل بروح الفريق الواحد، وهذا 

ما نراه يف اأغلب قياداتنا باجلامعة.

كيف تتوقعني �ل�صورة �لتي �صتكون 
عليها كليات �لبنات بعد10 �أعو�م؟

بجهود  ث��م  وت��ع��ال��ى  ���س��ب��ح��ان��ه  اهلل  بف�سل 
امل�سوؤولن،  وجميع  اجلامعة  مدير  معايل 
ونقلة  كبرا  اهتماما  البنات  كليات  نالت 
لكلياتهن  تد�سن  م��ن  ح��دث  فما  نوعية،  
واله���ت���م���ام ب��امل��ب��اين وجت��ه��ي��زه��ا ب���اأح���دث 
ال��ت��ج��ه��ي��زات وو���س��ائ��ل ال��ت��ع��ل��ي��م احل��دي��ث��ة، 

دللة على الهتمام.
الهتمام  ه��ذا  �سي�ستمر  اهلل،  وب����اإذن 
�ست�سل  وق���درت���ه  اهلل  وب���ح���ول  وال���ت���ق���دم، 
كليات البنات يف ال�سنوات الع�سر املقبلة اإلى 
الأولد  لكليات  م�ساوية  متقدمة  مرحلة 
الطالبات  ع��دد  ولأن  اجلامعات،  اأف�سل  يف 
امل��ل��ك خ��ال��د ي�سكل ث��ل��ث��ي ال��ع��دد  ب��ج��ام��ع��ة 
الكلي للطالب ويف تزايد م�ستمر فاإن ذلك 
اإن�ساء  امل�ستقبل  يف  يتم  اأن  نتوقع  يجعلنا 
اإليه معايل  جامعة للبنات، وهذا ما ي�سر 

مدير اجلامعة يف بع�ض اللقاءات.

كلمة �أخرية؟
جلامعتنا  ي��ح��ق��ق  اأن  وج���ل  ع��ز  اهلل  اأدع����و  
مزيدا من التقدم والزدهار واأن يحفظ لنا 
على  واأن يدمي  والعزم،  احل��زم  ملكنا ملك 
ه��ذا ال��وط��ن امل��ب��ارك امل��ع��ط��اء نعمة الأم��ن 

والأمان يف ظل حكومتنا الر�سيدة.
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جامعات سعودية

تدريب 1020 معلما في الخارج بدءا من العام المقبل
دوليا،  واملعلمات  املعلمن  تدريب  برنامج  اخلا�سة  الإلكرونية  البوابة  العي�سى،  اأحمد  التعليم،  وزير  د�سن 
امللك  ال�سريفن  ياأتي انطالقا من توجيهات خادم احلرمن  بال�سراكة مع جامعات عاملية، وقال: »الرنامج 
�سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده وويل ويل العهد، الذين يحر�سون دائما على دعم التعليم، مبا يتوافق مع 
روؤية اململكة 2030 التي ن�ست يف عدد كبر من حماورها على الرتقاء بنوعية التعليم ورفع كفاءته وحت�سن 
خمرجاته«. وذكر اأن املعلمن امل�ساركن يف الرنامج �سيكت�سبون املعرفة الدولية حتت اإ�سراف جامعات عاملية، 
تعليمية  جتربة  نقل  لي�ستطيعوا  معلما،   1020 عددها  ويبلغ  دفعة  اأول  بابتعاث  القادم  العام  »نبداأ  واأ���س��اف: 

واقعية ل نظرية فقط«..
واأ�سار اإلى اأن مدة الرنامج �ستة اأ�سهر، تنق�سم منا�سفة بن تعزيز اللغة الإجنليزية وبن التدريب على 

الرنامج، موؤكدا على اأن تدريب املعلمن م�ستمر يف اإدارات التعليم ويتم دعمه وتطويره.
من جهته، اأكد  املدير العام للتدريب والبتعاث، حممد املقبل، اأن الدول التي �سيبتعث لها املعلمون ت�سع 

دول هي: اأمركا وبريطانيا واأ�سراليا وفنلندا و�سنغافورة واإيرلندا ونيوزلندا وال�سويد وكندا. 
وت�شمنت �شروط الربنامج ما يلي:

له. الر�سح  املراد  التخ�س�ض  عمل  جمال  يف  �سنتن  عن  املر�سح  خدمات  تقل  • األ 
التعليمية. خدمته  يف  �سنوات  خم�ض  عن  يقل  • ل 

جيد. عن  موؤهل  لآخر  الدرا�سي  التقدير  يقل  • ل 
IELTS اأو ما يعادلها. اختبار  يف  اأربع  على  حا�ساًل  • يكون 

مماثل. خارجي  تدريب  برنامج  يف  �سارك  قد  املر�سح  يكون  • ل 
عامن. اآخر  خالل  تاأديبي  حكم  حقه  يف  �سدر  يكون  • ل 

نف�سه. الوقت  يف  للدرا�سة  مفرغا  يكون  ول  املنطقة  من  نقل  طلب  بعدم  املر�سح  يتعهد  • اأن 
الرنامج. انق�ساء  بعد  منطقته  يف  لها  يوجه  التي  املدر�سة  يف  بالعمل  املر�سح  • يتعهد 

العيسى يحاور طلبة الجامعات السعودية
الطلبة،  ال�سعودية، وذلك يف حوار مبا�سر مع  العي�سى، بطلبة اجلامعات  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزير  التقى 

بهدف ال�ستماع ملقرحاتهم، والتطلعات والتحديات التي تواجههم يف درا�ساتهم اجلامعية.
اإلى  اأن��ه يهدف لال�ستماع  اإل��ى  ال���وزارة، م�سرا  قيادة  توليه  نوعه منذ  الأول من  اللقاء هو  اأن  واأو���س��ح 
تطلعات الطالب والتحديات وامل�سكالت التي تواجههم يف درا�ساتهم اجلامعية مبا�سرة بدل من ال�ستماع اإليها 

من قبل من�سوبي اجلامعة، لنتمكن من نقل ما يلزم من هذا اللقاء ومناق�سته مع مدراء اجلامعات.
اأبنائه الطلبة، عددا من املو�سوعات املطروحة، منها دور الطالب اجلامعي يف  وناق�ض وزير التعليم مع 

خلق بيئة اإيجابية داخل اجلامعة والإ�سهام يف رفع م�ستواها لتحقيق اأعلى معدلت اجلودة الأكادميية.
ومت خالل اللقاء مناق�سة دور الطالب اجلامعي واإ�سهامه يف تطوير موؤ�س�سته التعليمية من خالل ما مت 

طرحه من اأفكار واقراحات ، وم�ساركته يف التوعية املجتمعية من خالل الفعاليات اجلامعية.
يف  �ستاأخذ  اأنها  مو�سحا  الطالب،  اأب��ن��اوؤه  طرحها  التي  والق��راح��ات  املالحظات  اإل��ى  العي�سى  وا�ستمع 

احل�سبان و�ست�سهم يف حت�سن البيئة التعليمية اجلامعية.

»التعليم« تشارك في منتدى
مجتمع المعلومات بجنيف

أحمد العياف 

�ساركت وزارة التعليم يف فعاليات منتدى 
خالل  املعلومات،  ملجتمع  العاملية  القمة 

الفرة من الثاين من مايو اإلى ال�ساد�ض 
جنيف،  ال�سوي�سرية  العا�سمة  يف  م��ن��ه، 

برعاي��ة الأم��م املتح�دة.
وم���ث���ل وف����د ال��������وزارة يف امل��ن��ت��دى، 

امل�����س��رف ال���ع���ام ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
وم�ست�سار  ال��ع��وه��ل��ي،  ي��و���س��ف  ال��دك��ت��ور 
وامل�سرف  امل�سعد،  الدكتور حممد  الإدارة 
حمد  امل��ه��ن��د���ض  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اإدارة  ع��ل��ى 
احلربي، ومدير التعامالت الإلكرونية 
ب���وك���ال���ة ������س�����وؤون ال���ب���ع���ث���ات، امل��ه��ن��د���ض 

عبدالعزيز الدحيم.
وي��ع��د امل��ن��ت��دى اأك���ر جت��م��ع �سنوي 
ع���امل���ي مل��ج��ت��م��ع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 
ويركز  التنمية،  لأغ��را���ض  والت�����س��الت 
ع���ل���ى اجت�����اه�����ات ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة 
والت�سالت  املعلومات  تقنية  وم��ب��ادرات 
ال�ساملة يف جمالت الأولويات الرئي�سة، 

مثل: ال�سحة، التعليم، البيئة، املراأة. 
اأك��رث من 1500  و���س��ارك يف املنتدى 
امل�ستوى  رفيعة  ال�سيا�سات  وا�سعي  م��ن 
ب���ل���دا، م��ث��ل��وا وزراء  اأك����رث م���ن 140  م���ن 
احلكومات، وقادة املجتمع املدين ودوائر 
والهيئات  الدولية،  واملنظمات  الأع��م��ال، 

احلكومية.
ال�سعودية  العربية  اململكة  و�ساركت 
خالل ال�سنوات املا�سية للمنتدى، وفازت 
ب���ج���وائ���ز  ع����دة م���ن خ����الل ال��ق��ط��اع��ات 
تقييم  ارتفع  حيث  املختلفة،  احلكومية 
بتنمية  خا�ض   IDI موؤ�سر  يف  ال�سعودية 
 4.96 من  والت�سالت«  املعلومات  تقنية 
2015، مما   ع��ام   7.05 اإل���ى   2010 ع��ام  يف 
ترتيب  يف  كبرة  قفزة  حتقيق  اإل��ى  اأدى 
املركز  من  نف�سها  الفرة  خ��الل  اململكة 
56 اإلى املركز 41، و�سهدت اأكر حت�سن يف 
ن�سبة  لأعلى  بتحقيقها  املوؤ�سر  ا�ستخدام 
لديها  التي  الأ���س��ر  ن�سبة  موؤ�سر  يف  من��و 
اإلى الإنرنت والتي  قدرة على الو�سول 
اأق��ل م��ن 55% يف ع��ام 2010  ارتفعت م��ن 
اإلى اأكرث من 90% يف عام 2015، مما اأثر 
اإيجاباً يف عملية التحول الرقمي ال�سريع 

يف جميع جمالت العمل.

اع��ت��م��د وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م، ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
اإلى  التعليم  وزارة  انتقال  العي�سى، خطة 
اهلل  عبد  امل��ل��ك  بطريق  اجل��دي��د  مقرها 
مبدينة الريا�ض الذي يقع على م�ساحة 
قدرها 200 األف م2، وي�ستوعب اأكرث من 

خم�سة اآلف موظف وموظفة.
ج��اء ذل��ك خ��الل ت��روؤ���س��ه الجتماع 
الأ�سبوعي للوزارة، حيث �سدد على اأهمية 

اعتماد خطة انتقال وزارة التعليم
إلى مقرها الجديد

ال��وزارة تغير وا�سح  انتقال  اأن ي�ساحب 
مبا  واأدائها  ثقافتها  يف  متكامل  وتطوير 
العمل،  اإجناز  �سرعة  اإيجابا على  ينعك�ض 
وبخا�سة اأنه يوفر بيئة متكاملة وحمفزة 
الإمكانات  وتوفر  التجهيزات،  حيث  من 
ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة، اإ����س���اف���ة اإل����ى امل��وق��ع 
ال��ف��ري��د ال���ذي ي�سمن ال��راب��ط امل��ك��اين 
والتي  ب��ال��وزارة،  املختلفة  القطاعات  بن 

اأن كانت  بعد  واح��د  �سقف  اأ�سبحت حتت 
موزعة على 14 مبنى عدد منها م�ستاأجر.

الوزارة  وكيل  ا�ستعر�ض  من جانبه، 
ال��راك، خالل  املهند�ض يون�ض  للمباين، 
التف�سيلية  الن��ت��ق��ال  خ��ط��ة  الج��ت��م��اع، 
زمني  وفقا جل��دول  تدريجيا  �ستتم  التي 
م��وزع��ة على قطاعات  وم��راح��ل  حم���دد، 
ال�������وزارة، وذل����ك ب�����س��ال���س��ة ت�����س��م��ن ع��دم 
والإنتاجي،  العمل  �سر  يف  �سلبا  التاأثر 

ح�سب قوله.
ل������وزارة  اجل����دي����د  امل���ق���ر  اأن  ي���ذك���ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ي��ق��دم من���وذج���اً يف ت��وف��ر بيئة 
باأنظمة  جتهيزه  مت  حيث  مثالية؛  عمل 
املباين  م��ب��داأ  ويعتمد  ال��ذك��ي��ة،  الت�سغيل 
اخل�����س��راء، ب��اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
اأرجائه،  يف  املتوزعة  والنوافر  احلدائق 
التنظيمي  الهيكل  على  توزيعه  واعتمد 

اجلديد.
كما راعى التوزيع الهرمي النمطي 
القطاعات  وت��راب��ط  امل��ت��ع��ددة،  الأدوار  يف 
اإل���ى  ب���الإ����س���اف���ة  امل�����س��رك��ة،  امل���ه���ام  ذات 
ب��اجل��م��ه��ور،  ال���ع���الق���ة  ذات  ال���ق���ط���اع���ات 
و����س���ه���ول���ة ال���و����س���ول اإل���ي���ه���ا، وال����ت����ي مت 

ت�سكينها يف الأدوار الأر�سية.
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مدرسة صومالية تبتعث طالبها
إلى »هارفارد« سنويا

المصدر: »سي إن إن موني« 

ح�سل 60 طالبا �سوماليا على القبول يف 
كهارفارد  الأمركية  اجلامعات  كريات 
ما�سا�سوت�ض  ومعهد  اللبالب  وجامعات 
للتقنية منذ عام 2013 وحتى الآن؛ فما 

ال�سر وراء ذلك؟
ال�����س��ر ي��ك��م��ن يف م���در����س���ة ا���س��م��ه��ا 
اأ�س�سها  داخلية  مدر�سة  وه��ي  »اأب��ار���س��و«، 
اأو  التحوط  �شناديق  لأح��د  �شابق  مدير 
)املحفظة الوقائية( يف الوليات املتحدة  
وت�����س��م   ،2009 ع����ام  ���س��ت��ار«  »ج���ون���اث���ون 
املتو�سطة  امل��راح��ل  يف  معدم  طالب   200

والثانوية.
وقرر »�ستار« اأن يرك عمله بعد ما 

الذهاب   وق��رر  ال���دولرات  جنى مالين 
اإلى ال�سومال، وا�ستقر يف ولية م�ستقلة 
اآث����ار احل��رب  تنف�ض ع��ن ك��اه��ل��ه��ا غ��ب��ار 
لها  وو���س��ع  ال�سديد  واجل��ف��اف  الأه��ل��ي��ة 
اأمركي  دولر   300.000 قيمتها  موزانة 

يف العام.
اإل��ى  »�سي  وق��ال »�ستار«  يف حديث 
اإن اإن موين«: اإن اجلميل يف الطالب اأن 
لأنهم  تقهر؛  ل  التميز  يف  رغبة  لديهم 
يرغبون يف التميز حتى عن اأقرانهم هنا 

يف ال�سومال.
واأ�ساف: »لو نظرت لطالبنا الذين 
تفوقوا بالفعل  �ستجد اأنهم طالب ق�سوا 
جل وقتهم يف اأن ي�سبح غدهم خر امن 
حا�سرهم، لي�ض من الناحية الأكادميية 

وجاءت  النواحي.«  كل  من   بل  فح�سب، 
الثمرة يف اأول دفعة متخرجة عام 2013، 
الآخ��ري��ن يف  األهمت  ال��ت��ي  الدفعة  وه��ي 
اأج��ل  م��ن  التميز  م��ن  ع��ن مزيد  البحث 

نيل منحة يف اجلامعات الأمركية.
وع�����������ن اح������ت������ي������اج������ات ال������ط������الب 
الأمركية،  اجلامعات  يف  ال�سومالين 
قال �ستار: اإنهم يف  حاجة ملنحة تعليمية 
اجلامعة  م��رح��ل��ة  يف  تعليمهم  لإك���م���ال 
للطالب  اأمركي  دولر   50،000 ب�  تقدر 

الواحد.
ح�سلوا  الطالب  »غالبية  واأ�ساف: 
التي  الكاملة  املنحة  ه��ذه  على  بالفعل 
وح�سل  املعي�سة،  م�ساريف  حتى  تغطي 
 12 بقيمة  منح  على  بالفعل  الدار�سون  

ب��اإ���س��ه��ام��ات من  اأم���رك���ي  م��ل��ي��ون دولر 
���س��ري��ي��ت« ووك��ال��ة  »وول  اأ���س��دق��ائ��ه يف 

الوليات املتحدة للتنمية الدولية. 
وي��ع��م��ل ���س��ت��ار م���ع جم��م��وع��ة من 
املدار�ض الداخلية يف الوليات املتحدة من 
اأجل اإر�سال طالبه اإليهم يف اإطار برنامج 
ط��الب��ه  اأن  لي�سمن  ال��ط��الب��ي  ال��ت��ب��ادل 

ي�ستطيعون م�سايرة الطالب الغربين.
لل�سنوات  اإ�سافية  تعد  ال�سنة  وه��ذه 
املا�سية، وقال �ستار: اإن هذا العام ي�ساعد 
ال���ط���الب ع��ل��ى ال���ت���اأق���ل���م م���ع احل�����س��ارة 

الغربية.
املنحة  اأول طالب ح�سل على هذه   
وه��و  اآدم«،  ال�����س��م��د  »ع��ب��د  ه���و  ل��ل��ت��اأق��ل��م 
هارفارد،  يف  حاليا  يدر�ض  ال��ذي  الوحيد 
يف  خا�سة  كلية  يف  ع��ام  نحو  ق�سى  حيث 
اأقرانه  اأنه �سيتكيف مع  نيويورك ليتاأكد 

الأمركين. 
وق����ال ع��ب��د ال�����س��م��د يف م��ق��اب��ل��ة مع 
»�سي اإن اإن موين«: »مل تكن لدى فر�سة 
للجلو�ض لختبار »�سات« لول وجودي يف 

اأمركا«.
ال�سومال  من  ال�سمد  عبد  ورحلة 
لهارفارد تعد مبهرة باعتبار اأنه منذ �ست 
�سنوات مل يكن يعرف الإجنليزية اأ�سال، 
و�سفها  ال��ت��ي  ه���ارف���ارد  الآن يف  ه��و  وه���ا 

ببيته حن قال: »اأ�سعر اأنها بيتي الآن«
املناف�سة  فاإن  املدر�سة؛  اإلى  ورجوعا 
ال�سومال  يف  الطالب  بن  حاليا  حتتدم 
اأن  ب��ع��د  »اأب���ار����س���و«  ب��ال��درا���س��ة يف  للظفر 
بالنجاح  وهنالك  هنا  الأخ��ب��ار  تطايرت 

الطالبي فيها.
ال��ق��ب��ول يف  اخ��ت��ب��ار  لأداء  وي��ت��ق��دم 
امل��در���س��ة ه���ذا ال��ع��ام ن��ح��و 1000 ط��ال��ب، 
ول���ك���ن ���س��ي��ت��م ق���ب���ول50 ط��ال��ب��ا ف��ق��ط يف 
ال�سف الثاين البتدائي علما باأن تكاليف 
ال��ع��ام  يف  اأم���رك���ي  دولر   1800 امل��در���س��ة 
فقط  وي��ت��ل��ق��ى  ال�����س��ك��ن،  ت��ك��ال��ي��ف  ت�سمل 
تلك  لتغطية  اإع��ان��ات  الطالب  من   %30

النفقات.

أصغر دكتور
على مستوى الدول 

االسكندنافية
موقع جامعة ستوكهولم 

اأ�سغر �سخ�ض يف الدول  ال� 20،  اأ�سبح �ستيفان بويجمان، الذي مل يكمل عامه 
ال�سكندننافية يح�سل على درجة الدكتوراه يف الع�سر احلا�سر.

ففي التا�سع من اإبريل املا�سي، نال »�ستيفان« درجة الدكتوراه من  جامعة 
الإط��الق  على  ال�سويد  يف  �سخ�ض  اأ�سغر  رمب��ا  »ب��اأن��ه  و�سفته  التي  �ستوكهومل 
اأطروحته »فل�سفة الريا�سيات  اأن يكمل الدكتوراه« ويظفر بها مقابل  ا�ستطاع 
يتح�سل  ال��ذي  الأول  ويعد  الريا�سيات«،  فل�سفة  نطاق  تو�سيع  العامة:  ل��دى 

عليها على م�ستوى هولندا.
على  وح�سل   ،1995 ع��ام  الهولندية  »لي����دن«  مدينة  يف  »�ستيفان«  ول��د 
املاج�سير يف علوم احلا�سب الآيل عام 2013، وحت�سل على البكالوريو�ض يف �سن 

ال� 18، والثانوية على ال� 15.
 وقال »�ستيفان« يف مقابلة على اليوتيوب مع »يونيفر�سيتي وورلد نيوز« 
اإنه لطاملا كان ي�سبق اأقرانه يف اأداء العديد من الأ�سيا، فقد بداأ الدرا�سة يف �سنه 

الرابعة، وقفز عدة �سنوات  يف الدرا�سة.
وذهب«�ستيفان« اإلى �ستوكهومل عام 2014 لدرا�سة الدكتوراة التي اأكملها 
يف عام ون�سف، وهي ما و�سفه بالتحدي حن قال: »لقد كانت �سعبة كما يتخيل 
اأنها كانت �سعبة  اأ�ستطيع قوله  لأي �سخ�ض يتح�سل على الدكتوراة، وجل ما 

مثل كل من حت�سل عليها من قبل.«
وعن �ساعات عمله يف الأ�سبوع، قال �ستيفان: »ظللت اأعمل نحو 40 �ساعة 
م�سريف  اأن  واأك���د  الأ���س��دق��اء«  ول��ق��اء  ال�سفر  يف  اأط���ول  ب��اع��ا  وق�سيت  اأ�سبوعيا 

ر�سالته: »بير باغن« و »داغ ف�سربيتاه« كان ملهمن له.
واأعرب عن عدم اإجادته للغة ال�سويدية؛ اإذ اإن م�ستواه فيها مزر، م�ستدركا 
اأري��ده ممار�سة اللغة لتح�سن  اإعاقة له، وق��ال: »جل ما  اأي��ة  اأن ذلك مل ميثل 

م�ستواى.«
وتقوم اأطروحة »�ستيفان« على �سر اأغوار الريا�سيات وجتيب عن ت�ساوؤل 
مفاده:  هل هي حقيقة اأم ق�سة اتفق النا�ض عليها؟ واأو�سح اأن الفال�سفة اأخفقوا 

يف �سم غر اخلراء يف النظريات.
وكيفية  الريا�سيات  طبيعة  حول  النظريات  من  العديد  »�ستيفان«  واأع��د 
ممار�سات  و�سفت  تعلمها  طريقة  ول  الريا�سيات  طبيعة  ل  اأن��ه  واأك��د  تعلمها 
اإننا  اإحدى النظريات   املثال؛ قالت  العادية يف الريا�سيات. فعلى �سبيل  النا�ض 
ال��ن��ا���ض ل  م��ن  الكثر  ول��ك��ن  دل��ي��ل،  لدينا  ك��ان  اإذا   2 اأن  1+1=  ن��ع��رف فح�سب 

ميتلكون دلياًل ريا�سيا اأن 1+1=2 اإذا طلب منهم تقدمي دليل.
فل�سفة الريا�سيات

املوؤلفة  النظريات  ك��ل  اأن  �ستكوهومل  جامعة  موقع  يف  »�ستيفان«  وكتب 
الريا�سيات.  م�سكلةفل�سفة  تكمن  وهنا  عقلهم؛  يف  الريا�سيات  علماء  و�سعها 
ي��اأخ��ذون در���ض  ال��ط��الب عندما  ف��ك��رة عما يفعل  اأدن���ى  ت��وج��د لدينا  ف���الآن ل 
الريا�سيات يف املدر�سة الثانوية اأو عندما يح�سب النا�ض العاديون مقدار الفكة 

التي يحتاجون اإليها عندما يذهبون للمتجر.« 
التدري�ض  واأ���س��ول  النف�ض  علم  ولكن  اإج��اب��ة؛  اأي��ة  اأملك  »ل  قائال:  وعلق 
رمبا �ساعداين؛ لأنهما يعطيان فكرة عن قدرات النا�ض عندما يقومون باأب�سط 
لعمل  ن�ستخدمها  ال��ت��ي  امل��ك��ون��ات  م��ا  �سنعرف  عندها  الريا�سيات.  م�ستويات 

نظريات جديدة. »
والآن �سيبقى »�ستيفان« يف �ستكوهومل ملدة ثالث �سنوات على الأقل لإكمال 

درا�سة ما بعد الدكتوراة يف اإطار �سعيه ليكون اأ�ستاذا جامعيا.

جامعة شيكاغو تتعاون
مع »آبيفاي« لمكافحة السرطان

المصدر: موقع شيكاغو نيوز

»اآبيفاي«  و�سركة  �سيكاغو  جامعة  اأب��رم��ت 
لل�سيدلنيات البيولوجية« العاملية، �سراكة 
خ��م�����س��ة اأع�������وام، م���ن اأج����ل حت�����س��ن وت���رة 
الأورام يف  ع��ل��م  ال��ط��ب��ي يف  ال��ب��ح��ث  ت��ق��دم 
كال الطرفن. وتقوم ال�سراكة على تقوية 
على  الباحثن   ب��ن  م��ا  ال��ت��ع��اون  وت�سجيع 
علم  ف���روع  خمتلف  يف  البحث  عجلة  دف��ع 
والرو�ستاتا  والرئة  الثدى  ت�سمل  الأورام 
امل�ساريع  تختار   اأن  على  وال��دم  وامل�ستقيم 
ال��ب��ح��ث��ي��ة جل���ن���ة ت��وج��ي��ه��ي��ة ت���ت���ك���ون م��ن 
مم��ث��ل��ن م���ن اجل��ام��ع��ة وال�����س��رك��ةع��ل��ى اأن 
حت�سل ال�سركة على رخ�سة ح�سرية لبيع 
امل��ن��ت��وج��ات ال��ت��ي ت��ت��و���س��ل اإل��ي��ه��ا اجل��ام��ع��ة 

مبوجب هذه التفاقية.
وق�������ال ن����ائ����ب ال���رئ���ي�������ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لل�سوؤون الطبية يف جامعة �سيكاغو »كينيث 

يف  والعاملن  الباحثن  »اإن  بولون�سكي«: 
ال��ط��ب ال�����س��ري��ري يف اجل��ام��ع��ة ع��م��ل��وا من 
معينة  جم��الت  يف  اآبيفاي  علماء  مع  كثب 
ال��زم��ان.  م��ن  ل���ردح  وال�سموم  امل��ن��اع��ة  مثل 
وه������ذه الت���ف���اق���ي���ة ت�����س��ف��ى ع��م��ق��ا ل��ذل��ك 
اأمله  عن  واأع��رب  واملنتج«.  الثابت  التعاون 
باأن يزيد م�ستوى التفاعل احلايل يف تقدم 
لرعاية الطبية بدء من مر�سى ال�سرطان.

�سركة  �ستوفر  التفاقية،  من  وكجزء 
»اآب����ي����ف����اي« ل��ل�����س��ي��دلن��ي��ات ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
ال��ت��م��وي��ل ال������الزم ل��ل��ت��ع��اون ل���س��ت��خ��دام��ه 
يف اأغ����را�����ض ال��ب��ح��ث م���ا ق��ب��ل ال�����س��ري��ري 
امل�ستقبلية  والرامج  ال�سريرية  والتجارب 

املمكنة يف اجلامعة املنبثقة من ال�سراكة.
 و�ستوفر تلك اجلهود لعلماء واأطباء 
ال��ت��ج��ارب  يف  للم�ساركة  ف��ر���س��ة  اجل��ام��ع��ة 
وتوفر  ال�سركة،   بها  تقوم  التي  ال�سريرية 
ل��ه��م ال��ع��الج��ات اجل��دي��دة ل��ال���س��ت��خ��دام يف 

جامعات عالمية

البحث ما قبل ال�سريري  التي يتم متويلها 
مبوجب هذه التفاقية ، اإلى جانب توفر 
ف��ر���ض ال��ع��م��ل م��ن ك��ث��ب م��ع ف���رق البحث 
للتبادل  ل��ل��روي��ج  ال�����س��رك��ة  وال��ت��ط��وي��ر يف 

املعريف العلمي.
م��ن ج��ه��ت��ه،  ع��ل��ق ن��ائ��ب رئ��ي�����ض اإدارة 
تطوير العالج ال�سريري يف ال�سركة، »غاري 
ال�سموم  علم  يف  »التقدم  قائال:  غ���وردون« 
اأو  الأ���س��ا���س��ي  العلمي  امل�ستوى  على  ���س��واء 
الأكلينيكي  ي�سر بوترة اأ�سرع واأكر يوما 
بن  امل�سرك  التعاون  و�سي�سمح  ي��وم.  بعد 
بتو�سيع  ال�سريرين  وامل��ع��اجل��ن  العلماء 

نطاق البحث لنفع املر�سى. 
�سي�سارك  البحثي،  التعاون  اإط��ار  ويف 
باحثو جامعة �سيكاغو و�سركة »ابيفيل« يف 
العلماء  �سيجتمع  حيث  ال�سنوي،  املنتدى 
من كل املوؤ�س�سات ملناق�سة الأبحاث وتقييم 

امل�سارع املحتملة اجلديدة. 

ع��م��ي��د  ق������ال  ال���������س����ي����اق،  ه������ذا  ويف 
الروف�سيور  اجل��ام��ع��ة  يف  ال��ط��ب  كلية 
رائعة  لفر�سة  اإنها  فوكيي«:  »اإيفريت 
لباحثينا يف اأن يتعاونوا مع عمالق من 
ال�سموم  علم  جم��ال  يف  البحث  عمالقة 

من اأجل تطوير عقار جديد .
بارزا  ع�سوا  »ابيفيل«  �سركة  وتعد 
يف مركز تبادل الإبداع يف اجلامعة، وهو 
التخ�س�سات  من   العديد  التقاء  مركز 
وتعد  الأعمال،  بريادة  اخلا�سة  البينية 
م��راق��ب��ا ل�����س��ن��دوق الإب������داع ب��اجل��ام��ع��ة 
ب������ 20 م��ل��ي��ون  ق���ي���م���ت���ه  ت����ق����در  ال��������ذي 
اأم���رك���ي، وي��رك��ز ع��ل��ى ال��روي��ج  دولر 
لالإعالنات البحثية يف مراحلها الأولى 
النا�سئة يف اجلامعة،  ال�سركات  مع دعم 
ما  بال�سراكة  ي��دار  ال�سندوق  ب��اأن  علما 
للتقنية  �سيكاغو  وم��رك��ز  اجلامعة  ب��ن 

ومركز بول�سكي.
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لقطات
الواليات المتحدة

»يونيفر�سيتي  �سحيفة  ت��ع��ق��د 
م���اي���و   24 يف  ن������ي������وز«،  وورل���������د 
اجلاري، منتدى افرا�سيا على 
الن���رن���ت مل��ن��اق�����س��ة الجت���اه���ات 
وج���ودة  بنمو  املتعلقة  النا�سئة 
ال���ت���ع���ل���ي���م الن�����ت�����ق�����ايل، وذل�����ك 
ب���ال�������س���راك���ة م����ع م��وؤ���س�����س��ة »در 
بالتعليم  امل��ع��ن��ي��ة  اأدي��ووك��ا���س��ن« 

العايل يف مدنية نيويورك. 

الهند
ق����دم امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ح��ول 
رئي�ض  ملكتب  ت��ق��ري��را  ال��ه��ن��د،  يف 
الوزراء ولوزارة التنمية الب�سرية 
م�����ن اأج��������ل دع��������وة اجل����ام����ع����ات 
الأج���ن���ب���ي���ة ل��ف��ت��ح ف�����روع ل��ه��ا يف 
�سحيفة  اأوردت  ح�سبما  الهند 
»ذي انديان اأك�سري�ض«. ويف هذا 
بجلب  املعني  املعهد  ط��رح  امل��ق��ام 
ودعم التعليم العايل من اخلارج 
ثالثة حلول هي: اإ�سدار قانون 
جديد لتنظيم ت�سغيل اجلامعات 
تعديل  اأو  ال��ب��الد،  يف  الأج��ن��ب��ي��ة 
هيئة املنح اجلامعية ال�سادر عام 
1956 باإدراج اجلامعات الأجنبية 
ت�سهيل  اأو  م��ع��ت��رة،  ك��ج��ام��ع��ات 
اإدراج تعديالت طفيفة يف قانون 
برامج  اإدخ����ال  اأج���ل  م��ن  الهيئة 

توءمة مع اجلامعات الغربية.

المملكة المتحدة
اأق����ام����ت »ي��ون��ف��ر���س��ت��ي ك��ول��دج 
ال�����س��ن��وي  م���وؤمت���ره���ا  ل���ن���دن«  اأو 
ال����راب����ع ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���ع���ل���م، يف 
اأب��ري��ل امل��ا���س��ي. و���س��ه��د امل��وؤمت��ر 
اأع���ده  علميا  ع��ر���س��ا   22 ت��ق��دمي 
ال���ط���الب، ج���رى اخ��ت��ي��اره��ا من 
�سمن  وم����ن  ع���ر����ض.   100 ب���ن 
طالب  تقدم   املقدمة،  العرو�ض 
احلا�سب الآيل »توبيا�ض بوخيل« 
ال�سحابي ما  برنامج لالت�سال 
بن الطالب واأ�ساتذتهم، عر�ض 
فيه برناجمه »�سالك دوت كوم« 
ت��ب��ادل 2600 ملف  ح��ي��ث ج���رى 
ن�سية  ر���س��ال��ة   116،000 وك��ت��اب��ة 

با�ستخدام الرنامج.

مدغشقر
وق�������ع امل���ج���ل�������ض امل���دغ�������س���ق���ري 
الأف����ري����ق����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، 
اليون�سكو،  م��ع  �سراكة  اتفاقية 
التعليم  يف  اجل��ودة  ثقافة  لن�سر 
ال���ع���ايل يف اأف��ري��ق��ي��ا ل���س��ي��م��ا يف 
بالفرن�سية،  ال��ن��اط��ق��ة  ال��ب��ل��دان 
ع��ل��م��ا ب�����اأن الت���ف���اق���ي���ة اأط��ل��ق��ت 
ال�سهر  ف��ا���س��و  ب��ورك��ي��ن��ا  يف دول���ة 
امل���ا����س���ي، و���س��ت��ب��ح��ث يف ت��ط��وي��ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل م����ن م��ن��ظ��ور 
التحليل وبناء القدرات الب�سرية 

و�سبط اجلودة.

جامعة بريستول
University of Bristol

الطالب
ط��ال��ب��ا   17،117 ال�����ط�����الب:  ع������دد    •

وتف�سيلهم كما يلي:
3909 • العلوم:  

التأسيس
تاأ�س�ست عام  1876،  وكانت اأول جامعة يف 
والطالب على  للطالبات  تدر�ض  اإجنلرا 

قدم امل�ساواة دون متييز.

2390 • الهند�سة: 
3956 • الآداب: 

2436 ال�سحية:  • العلوم 
الطبية:1040 احليوية  • العلوم 

3386 والقانون:  الجتماعية  • العلوم 

األساتذة
و�سل عددهم اإلى 6138 اأ�ستاذا حتى 

اأغ�سط�ض 2015.

موزانة الجامعة
اجل����ام����ع����ة  م������داخ������ي������ل   اإج��������م��������ايل   •

530.9مليون جنية اإ�سرليني 
مليون   54 امل���ال:  راأ����ض  يف  ال�ستثمار   •

جنيه اإ�سرليني
م��ل��ي��ون   35.7 امل�������وازن�������ة:  ف���ائ�������ض   •
ج��ن��ي��ه اإ���س��رل��ي��ن��ي ح�����س��ب ال�����س��ن��ة امل��ال��ي��ة 

.2015/2014

األبحاث
اجلمعية  يف  زمالة   40 اجلامعة  تقدم   •
الأك�����ادمي�����ي�����ة  يف  زم�����ال�����ة  و15  امل���ل���ك���ي���ة 

الريطانية.

الجامعة الخضراء
بالبيئة،  • تولى اجلامعة اهتماما خا�ساً 
الآث��ار  تقليل  خلطة  بالن�سمام  وب���ادرت 
ال�������س���ارة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ب����«ج���وائ���ز الأث����ر 

الأخ�سر«
ث��م��اين  ���س��م��ن  اجل���ام���ع���ة  •  اخ����ت����رت 
ج��ام��ع��ات رائ�����دة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ب��رن��ام��ج 
»غرين اأكادميي« للم�ساعدة يف ال�ستدامة 

بو�سعها �سمن املناهج الدرا�سية.

جوائز
ح�سلت اجلامعة على جائزة امللكة اليزابيث 
لأبحاثها   2015 ل��ع��ام  ال��ع��ايل  التعليم  يف 
امل��ت��م��ي��زة يف ال����ولدة وامل��ول��ودي��ن اجل���دد.

جائزة نوبل
• ح�سل 12 فائز ا على جائزة نوبل ممن 
اأو  خريجا  ب�سفته  باجلامعة  عالقة  لهم 

بروفي�سورا اأو غر ذلك:
»ويليام  اجلامعة  يف  الكيمياء  اأ���س��ت��اذ   •
»�سر« وفاز  رام��زاي« احلا�سل على لقب 

بها عام 1904.

عقلنُة اإلعالم
يف  امل�ستعملة  الت�سليل  اأ�ساليب  عن  ت�سجيليا  فيلما  موؤخرا  �ساهدت 
و�سائل الإع��الم املختلفة يرز اأن لي�ض كل ما يقال يف الإع��الم هو يف 
جوهره �سدقا، ول ميكن النظر اليه على اأنه احلقيقة الكاملة، بحيث 
اإن التطورات الهائلة التي تعرفها التقنيات احلديثة لو�سائل الت�سال 
وظهور الأجيال اجلديدة لالأقمار ال�سناعية وتعدد الف�سائيات جعلت 
اإلى درجة  اأدوات قوية للتاأثر يف النا�ض وت�سليلهم  الإعالم وو�سائله 

ب�سط �سلطتها وهيمنتها عليهم. 
يبن واقع احلال اأن امل�سهد الإعالمي املعا�سر قد عرف تغيرات 
كبرة م�ست كيانه وكينونته الوظيفية والبنيوية لتحوله اإلى غر�ض 
التجهيل والت�سليل الذي يتجاوز بعده الإعالمي والت�سايل، ُي�ستغل 
خلدمة اأهداف ومنطلقات نفعية مادية اأو معنوية يف خمتف املجالت 
ذات ال�سلة بتحقيق الربح وتوجيه الراأي العام لأهداف متعددة مثل 
والجتماعية  القت�سادية  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  الأزم����ات  فتيل  اإ���س��ع��ال 
وغ���ره���ا يف امل��ج��ت��م��ع، واأي�����س��ا ت��اأج��ي��ج اخل���الف���ات وال�����س��راع��ات بن 
الأي��دي��ول��وج��ي��ات لو�سع ال��ن��ا���ض والأح�����داث يف ق��وال��ب ع��ام��ة جامدة 
تثر  م�سبقة  اأحكاما  اأو  عاطفيًة،  مواقًف  اأو  مب�سطًة،  ب��اآراء   حم��ددة 

النزاعات وفو�شى القيم والأفكار يف الأو�شاط الجتماعية.
ويف هذا الإطار ي�سر الناقد واملفكر الأمركي »نعوم ت�سوم�سكي«  
يف ك��ت��اب ل��ه يحمل ع��ن��وان »ك��ي��ف ي��وؤث��ر الإع����الم ع��ل��ي��ن��ا«، اإل���ى وج��ود 
جم��م��وع��ة م��ن ال���س��رات��ي��ج��ي��ات ت�ستخدم م��ن ق��ب��ل و���س��ائ��ل الإع���الم 
ا�ستمدها »ت�سوم�سكي«  لإحداث تاأثرات نف�سية على اجلماهر، وقد 
من وثيقة �سرية يعود تاريخها اإلى �سنة 1979 ومت ت�سريبها �سنة 1986 

وحتمل عنوان »الأ�سلحة العامة خلو�ض حرب هادئة«.
الذي  الإلهاء  عن�سر  على  ال�سراتيجيات  هذه  جوهر  يرتكز 
م�سائل  تتناول  للنا�ض  اإعالمية  م�سامن  تقدمي  خ��الل  م��ن  يتم 
تافهة لإ�سغالهم بها واإبعادهم عن امل�سكالت احلقيقية التي يعانون 
بدل  الطرح  يف  الت�سليلية  العاطفية  الأ�ساليب  ا�ستخدام  مع  منها 
الباطني  عقلهم  يف  لها  امل���روج  الأف��ك��ار  لغر�ض  العقلي  التاأمل  م��ن 
واإبقائهم دائما يف حالة من اجلهل والغباء من خالل ت�سويه متعمد 

للحقائق، والتعميم املفرط.
ومم���ا ي��زي��د م��ن خ��ط��ورة ه���ذا الإع�����الم امل�����س��ل��ل، اأن���ه ل ميكن 
ال�سخ�سية،  اخل��رة  خ��الل  م��ن  معلومة  اأي��ة  م��ن  يتحقق  اأن  للفرد 
الرئي�سي لكل  امل�سدر  اأ�سبحت هي  الإع��الم قد  لأن خمتلف و�سائل 
والديانات  والثقافات  وال�سعوب  الدول  عن  ملواقفه  واملوجهة  اأفكاره 

والأ�سخا�ض وغرها.
عن  الإع���الم  و�سائل  م��ن  العديد  انحرفت  ال�سياق،  ه��ذا  ووف���ق 
اإيجاد  خ��الل  من  ت�سحيحه  لزاما  ف�سار  ال�سليم  الطبيعي  م�سارها 
ومعاير  اأ�س�ض  وف��ق  وتنظيمها  وحتديثها  عقلنتها  اإل��ى  ت�سعى  اآليات 
وم�سكالته  واآلم����ه  ط��م��وح��ات��ه  تعك�ض  املجتمع  ملتطلبات  ت�ستجيب 
يقدم احلقيقة  اإع��الم  اإل��ى  للو�سول  بداخله  الت�سال  تفعيل  وتكر�ض 
ويعك�ض  الإن�����س��ان  يخدم  بالعقول،  وال��ت��الع��ب  الت�سليل  ع��ن  مبتعدا 

واقعه بكل �سدق ومو�سوعية.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات

ديراك« وح�سل  »بول  الهند�سة  • خريج 
عام  الفيزياء  جم��ال  يف  منا�سفة  عليها 

.1933
فرانك  »�سي�سيل  اجلامعة  • املحا�سر يف 
ب��������اأول« واحل���ا����س���ل ع���ل���ى اجل����ائ����زة ع���ام 

.1950
الأ����س���ب���ق،  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وزراء  رئ��ي�����ض   •
عام  عليها  وح�سل  ت�سر�سل«،  »وين�ستون 
�سيما  ول  ال��ع��دي��دة،  اأع��م��ال��ه  ع��ن   1953
جم��م��وع��ت��ه امل��ك��ون��ة م���ن ���س��ت��ة جم��ل��دات 

عن احلرب العاملية الثانية. 

التصنيف الجامعي 
يف  ال��ع��امل  يف   69 امل��رك��ز  على  ح�سلت   •
لعام  ادي��وك��ا���س��ن«  ه��اي��ر  »ت��امي��ز  ت�سنيف 

.2016
• ح�سلت على املركز 37 �سمن الت�سنيف 
العاملي للجامعات  »كيو ا�ض« لعام 2015-

 .2016
اأف�سل  �سمن   20 امل��رك��ز  على  ح�سلت   •
للت�سنيف  وفقا  الريطانية  اجل��ام��ع��ات 
للعام  املتحدة  اململكة  جلامعات  الوطني 

.2016
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تجارة 
العواطف
عبير االحمري

ت������زخ������ر �����س����ب����ك����ات ال����ت����وا�����س����ل 
الج�����ت�����م�����اع�����ي ب����ال����ع����دي����د م��ن 
التي  النا�سئة  ال�سبابية  امل�ساريع 
ال��ت��وا���س��ل  م��ن�����س��ات  ع��ل��ى  تعتمد 
وال��روي��ج  للت�سويق  الجتماعي 
ملا تقدمه من خدمات، اإل اأن فئة 
من اأ�سحاب هذه امل�ساريع اجتهت 
ل���ت���ق���دمي ن��ف�����س��ه��ا ع�����ر ع���ر����ض 
وم�سكالتها  الجتماعية  حالتها 
جذب  كعن�سر  اخلا�سة  الأ�سرية 
واإ�سعارهم  للجمهور  وا�ستعطاف 
ب������اأن ل���ه���م الأح����ق����ي����ة يف ال���دع���م 
والتعامل معهم اأكرث من غرهم 

من امل�ساريع الأخرى.
ورغم تتايل ق�س�ض الن�سب 
والح���ت���ي���ال ال��ت��ي ع����ادة م���ا ت��ب��داأ 
ب��ا���س��ت��ع��ط��اف ال��ن��ا���ض وا���س��ت��غ��الل 
التوا�سل  �سبكات  عر  اإن�سانيتهم 
الآلف  الأ�سلوب  بهذا  ليح�سدوا 
لهم،  والداعمن  املتعاطفن  من 
ي��ل��ب��ث��ون ح��ت��ى يك�سف م��دى  وم���ا 
زي��ف��ه��م وك��ذب��ه��م، ف���اإن امل��ث��ر هو 
النا�ض حتى  الكثر من  ا�ستمرار 
الآن يف الن�سياق خلفهم ودعمهم 
دون التثبت من �سحة مايدعونه 
اإن�سانية، والأه��م من  من ح��الت 
ذل��ك ع��دم التحقق م��ن ج��ودة ما 

يقدمونه. 
على اجلانب الآخر، برز لنا 
كثر من امل�ساريع التي ت�سب جل 
تركيزها وجهودها على جودة ما 
تقدمه والإخال�ض يف عملها دون 
للرويج  ملتوية  لطرق  اللجوء 
جناح  حتقيق  اأج���ل  م��ن  لنف�سها، 
ب��اه��ر، والإ���س��ه��ام ب�سكل ق���وي يف 
ال�سبابية   الأع��م��ال  ري���ادة  جم��ال 

التي يفخر بها الوطن.

كلمة

طالب االتصال يتناولون الحدث األبرز من زاويتهم 

»رؤية 2030« منحت اإلعالم 
دورا بارزا يعزز الشفافية

محمد شامي

اأك������د ط�����الب ق�����س��م الإع���������الم والت�������س���ال 
التي   »2030 اململكة  »روؤي����ة  اأن  ب��اجل��ام��ع��ة 
اأطلقها الأمر حممد بن �سلمان، ويل ويل 
العهد، رئي�ض جمل�ض ال�سوؤون القت�سادية 
وال��ت��ن��م��ي��ة، وزي���ر ال���دف���اع، منحت الإع���الم 
و�سعت  حينما  الروؤية،  لتحقيق  ب��ارزا  دورا 
بن  ال��ع��الق��ة  يف  متينا  ال�سفافية  ج�سرا 
اأن الأول����ى  ب��اع��ت��ب��ار  ال��ت��ن��م��ي��ة والإع��������الم، 
املختلفة  فئاتهم  بكل  واأب��ن��ائ��ه  للوطن  ه��ي 

وم�ساربهم الفكرية املتنوعة.
وانطالقا من منظور اإعالمي، �سددوا 
اأن النقد البناء ُيقوم وي�سوب العمل،  على 
والأث��ر  والتكلفة  املعاير  تناول  خالل  من 
واجل�����دول ال��زم��ن��ي وغ��ره��ا ل��ك��ل ق���رار اأو 

�سيا�سة تنموية.
اآخ��ر، ركز طالب الت�سال  من جانب 
»ط����رح  يف  ي����اأت����ي  الإع���������الم  دور  اأن  ع���ل���ى 
ال�ستفهامات امل�ستفزة« ل�ستخراج املعلومة 
ل��ك��ل م��واط��ن معرفتها  ال��ت��ي ت��ع��ت��ر ح��ق��اً 
زمن  اأن  مو�سحن  التنمية،  يف  لالإ�سهام 
بتغير  م��ن��ادي��ن  ول���ى،  ق��د  املعلومة  حجب 
النظرة الرجعية لبع�ض امل�سوؤولن عن دور 

الإعالم. 

اإلعالم والشفافية 
اأكد طالب الإذاعة والتلفزيون، وائل عامر، 
ملرحلة  عنونت   2030 ال�سعودية  الروؤية  اأن 
جديدة ملكانة ودور الإع��الم حينما و�سعت 
بن  ال��ع��الق��ة  يف  متينا  ال�����س��ف��اف��ي��ة  ج�سر 
ينبغي  اأن��ه  والإع���الم، م�سددا على  التنمية 

التعاطي الإعالمي بهذا امل�سار والنهج.
وذه����ب ع���ام���ر  اإل����ى ال��ب��ع��د ال��ن��ق��دي، 
ق��ائ��ال: »اإن ال��ن��ق��د ال��ب��ن��اء ُي��ق��وم وي�����س��وب 
العمل ، فالبعد النقدي بالإعالم من خالل 
واجل��دول  والأث���ر  والتكلفة  املعاير  تناول 
اأو ���س��ي��ا���س��ة  ال���زم���ن���ي وغ���ره���ا ل��ك��ل ق�����رار 
تنموية حتماً يفتح للم�سوؤول اأفقاً ويك�سف 
مواطن اخللل والقوة يف قراراته و�سيا�ساته 
ال��ت��ن��م��وي��ة، وه�����ذا ب��ال��ت��اأك��ي��د ���س��ي��ع��زز من 
والإع���الم  التنمية  ب��ن  ال��ط��ردي��ة  العالقة 
و���س��ي��ن��ع��ك�����ض ب��ف��اع��ل��ي��ة ع��ال��ي��ة ع��ل��ى ال��وع��ي 
املجتمعي«. واأ�ساف: »وياأتي دور الإعالم يف 
طرح ال�ستفهامات امل�ستفزة اإن جاز التعبر 
لكل  حقاً  تعتر  التي  املعلومة  ل�ستخراج 

مواطن معرفتها للم�ساهمة يف التنمية«.

زمن حجب المعلومات 
م������ن ج����ه����ت����ه، ق��������ال ط�����ال�����ب الت���������س����ال 
ال���س��رات��ي��ج��ي، ع���ب���داهلل حم�����س��ن، اإن����ه يف 
زم��ن ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي ل��ن ي��ك��ون مبقدور 
مطالبا  حتويرها،  اأو  املعلومة  حجب  اأح��د 
جميع اجلهات بتزويد الإعالمين املعلومة 
ب�سور  عليها  احل�سول  يف  حقهم  ومنحهم 
ك��ام��ل��ة ويف ت��وق��ي��ت م��ن��ا���س��ب ح��ت��ى ي����وؤدي 

الإعالم الدور املنتظر منه.
امل�سوؤولن  بع�ض  »ن��ظ��رة  اأن  واأ���س��اف 
داعيا  ت���زال،  اأن  يجب  ل��الإع��الم  الرجعية« 
اإي��اه��م اإل���ى اأن ي��واك��ب��وا امل��رح��ل��ة اجل��دي��دة 
اململكة  اأن  ج��ازم��ا  ال��ب��الد،  تعاي�سها  ال��ت��ي 
ت�سهد تقدما يف جمال احلريات ال�سحفية، 

إعالم

وحتى  املحلية  ال�سحف  بتناول  م�ست�سهدا 
عن  ف�سال  ح�سا�سة،  مو�سوعات  ال��ق��ن��وات 
التوا�سل  القوي احلا�سل مبواقع  احلراك 
الج����ت����م����اع����ي. و�����س����دد ب����ن حم�������س���ن ع��ل��ى 
اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى الت�����س��ال 
ال�سراتيجي بجميع اجلهات ذات العالقة  

مبا يتواءم مع متطلبات املرحلة.

اهتمام الصحف الغربية 
ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل ف��اي��ع، رك���ز ع��ل��ى اهتمام 
ال�سحف الغربية باإعالن اململكة عن مالمح 
خ��ط��ة الإ�����س����الح الق���ت�������س���ادي وال��ت��ن��م��ي��ة 
بع�سا  وا�ستعر�ض   ،»2030 ال�سعودية  »روؤي��ة 
 USA م��ث��ل  ال�سحف  ك��ري��ات  كتبته  مم��ا 
التحول  اإن  قالت  التي  الأمركية   Today
ال�سعودية  تاأ�سي�ض  منذ  ج���راأة  الأك���رث  ه��و 
العقود  خ��الل  طرحت  مقرحات  بن  من 
اململكة عن  اإع���الن  اإل��ى  اإ���س��ارة  املا�سية، يف 
ال�سعودي  القت�ساد  لتحويل  �ساملة  خطة 
على  ج��داً  كبر  ب�سكل  معتمد  اقت�ساد  من 

النفط اإلى اقت�ساد اأكرث تنوعا.
واأ�������س������اف ف����اي����ع: »ال������روؤي������ة ج��ع��ل��ت 
العهد،  ويل  بويل  تتغنى  الغربية  ال�سحف 
رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض الق��ت�����س��ادي وال��ت��ن��م��وي، 
ب��ن �سلمان،  الأم���ر حممد  ال��دف��اع،  وزي���ر 
واأب����رزه����ا م���ا ق��ال��ت��ه ���س��ح��ي��ف��ة »ن��ي��وي��ورك 
تاميز« الأمركية من اأن الأمر حممد بن 
�سلمان، ويل ويل العهد، الذي ي�سرف على 
القت�ساد ال�سعودي، ك�سف عن خطة �ساملة 
العتماد  لتقلي�ض  تهدف  اململكة  مل�ستقبل 
ع��ل��ى ال��ن��ف��ط وحت��ف��ي��ز ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض، 

وخف�ض الدعم احلكومي«.
اأن  اإل����ى  ال�سحيفة  »اأ����س���ارت  وت���اب���ع: 
الأم�����ر ال��ط��م��وح ي�����س��ع��ى ل��ق��ي��ادة اق��ت�����س��اد 
اململكة وهو الأكر يف العامل العربي يف وقت 
اآن واحد  تواجه فيه ال�سعودية حتدين يف 
نتيجة  احلكومة  عائدات  انخفا�ض  وهما: 
ال�سعب  اأبناء  وزي��ادة  النفط  اأ�سعار  تراجع 
�سيحتاجون  الذين  ال�سباب  من  ال�سعودي 

ملالين الوظائف خالل ال�سنوات املقبلة«.
الغربية  ال�سحافة  »تطرقت  وت��اب��ع: 
ل��ت��غ��ط��ي��ة الإع��������الم ال�������س���ع���ودي ل��ل��ت��ح��ول، 
ويل  ويل  جنم  �سعود  با�ستفا�سة  وتناولت 
ال��ع��ه��د الأم�����ر حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ب�سكل 

وا�سح«.

الشباب يشكرون القيادة
عبدامللك  ال�سراتيجي،  الت�سال  طالب 
�سيام، ركز على توجه كثر من املواطنن 
ال�سعودين، وبخا�سة ال�سباب حتت �سن 30 
اإلى  ال�سكان،  من   %70 ي�سكلون  وه��م  عاما 
مواقع التوا�سل الجتماعي ل�سكر ويل ويل 

العهد على روؤيته املتفائلة.
م����واق����ع  »احل������دي������ث يف  واأ���������س��������اف: 
اأن  كثرا  اإيل  التوا�سل كان ي�سر بو�سوح 
م���ن ال�����س��ع��ودي��ن اأع���م���اره���م 28 ع���ام���ا يف 
امل��ت��و���س��ط؛ وم���ن ث���م ه���م يف ح��اج��ة ما�سة 
لتوفر فر�ض عمل لهم يف ظل ما ت�سهده 
ا�سطرابات،  من  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
م��ن خ��الل  ف��ق��ط  اأن يتحقق  وه����ذا مي��ك��ن 
التخلي عن الركيز على �سادرات النفط، 

وتنويع املوارد القت�سادية«.

و�ئل عامرعبد �هلل �صيامعبد �هلل حم�صن
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بداوة لغة الشعر العربي

د. أحمد التيهاني

اأم��ام معجم بدوي  اأج��دين  اأُم��وي��ا،  اأو  اأق���راأ فيها �سعرا جاهليا،  يف كل م��رة 
املعجم  باملقارنة مع  اإيجاد معجم ح�سري، وجدته،  خال�ض، وكلما حاولت 
ُت��ذك��ر،  اأن  ع��ن  ف�����س��ال  ُت����رى،  ت��ك��اد  ل  قليلة  ن�سبة  اإل  مي��ث��ل  ل  ال���ب���دوي، 
اإل��ى �سعراء املدن  اإن��ه ميتد  اأه��ل البداوة، بل  ولي�ض ذلك حم�سورا يف �سعر 
والأم�سار؛ مما يعني اأن اللغة البدوية هي اأمنوذج الحتذاء، برغم التح�سر 
يرون  القدماء  النقاد  جعل  ما  هو  ه��ذا  ولعل  العربية،  الثقافة  وحت��ولت 
على  البدو  �سعراء  ويف�سلون  البدوي،  ال�سعر  احتذاء  يف  ال�سعرية  القدرة 

�سعراء احل�سر.
يقول اجلاحظ: »والق�سية التي ل اأحت�سم منها، ول اأهاب اخل�سومة 
فيها: اأن عامة العرب والأعراب والبدو واحل�سر من �سائر العرب، اأ�سعر من 
»عامة« �سعراء الأم�سار والقرى، من املوّلدة والنابته. ولي�ض ذلك بواجب 

لهم يف كل ما قالوه«.
ال��ب��دو  تف�سل  ال��ت��ي  التقليدية  ال��ن��ق��دي��ة  ل��ل��ف��ك��رة  يخ�سع  اجل��اح��ظ 
و�سعرهم، وهو حتى حن يحرز بال�ستثناء، يعود اإلى تف�سيل �سعر البدو، 
باأ�سعارهم،  اللحاق  ع��ن  يعجزون  غ��ره��م،  م��ن  مقلديهم  اأن  على  م��وؤك��دا 
فيقول: »ونقول: اإن الفرق بن املوّلد والأعرابي: اأن املولد يقول بن�ساطه 
قوته  انحلت  اأمعن  ف��اإذا  البدو،  اأه��ل  باأ�سعار  الالحقة  الأبيات  باله  وجميع 

وا�سطرب كالمه«.
واإن يكن اجلاحظ مل ي�سّرح باأنه يق�سد اللغة والركيب، فاأح�سب اأنه 

يريد ذلك، ويوؤكد �سراحًة على تف�سيل لغة البداوة.
وحن تظهر األفاظ بدوية قليلة عند بع�ض �سعراء احلوا�سر، واأخ�ّض 
�سعراء احلوا�سر املت�سلة ات�سال وثيقا بالبوادي، ك�سعراء اليمامة، وبع�ض 
تكّلفا؛  يتكلفونها  اأنهم  يعني  ذلك  ف��اإن  للبوادي،  املتاخمة  احلجازية  امل��دن 
عدي  ل�سان  لن  كما  األ�سنتهم،  تلن  وكيال  النقاد،  اإعجاب  ا�ستدرار  بهدف 
بن زيد الذي قال عنه ابن �سالم: »كان ي�سكن احلرة وُيراكن الريف، فالن 

ل�سانه و�سهل منطقه، َفُحِمَل عليه �سيء كثر، وتخلي�سه �سديد«.
فيما  للنحل،  اللغوية مدعاة  ال�سهولة  اأن  �ساّلم  ابن  واأفهم من كالم 

حتقق الغرابة ال�سعوبة التي حتفظ القول لأهله.
األفاظ  اأو قلة  اأهل احلوا�سر،  واأم��ام ت�ساوؤلت متعددة، عن غياب لغة 
عامة،  ملحوظات  متثل  وقفات  اأق��ف  ال��ق��دمي،  العربي  ال�سعر  يف  معجمها 
علني، يف مقال اآخر، اأحاول نب�ض ال�سواهد نب�سا؛ ل�ستخراج معجم ح�سري. 

ومن هذه الوقفات التي متثل مفاتيح بحث ملن كانت له همة:
تتعلق  ال��ت��ي  الق�سائد  م��وج��ودة يف  ال��ب��دوي��ة  الأل��ف��اظ  اأك���رث  اأن  اأول: 
القتال  واأدوات  اخليل  و�سف  يف  ثم  الوح�ض،  و�سيد  الإب��ل،  تربية  بفعلي: 

بدرجات اأقل، وهو ما وجد، اأي�سا، بو�سوح يف املقدمات الطللية.
املت�سلة  العربية  احل��وا���س��ر  بع�ض  اإل���ى  متتد  اللغة  ب���داوة  اأن  ثانيا: 
بالبيئة البدوية، لكنها تقل مع مرور الوقت لتظهر يف �سكل لغوي جديد 

عند كبار �سعراء ع�سر بني اأمية، وبخا�سة عند ذي الّرّمة.
ع�سر  �سعراء  بع�ض  عند  تختفي  اأن  اللغة  ب��داوة  ظاهرة  تكاد  ثالثا: 
الجتماعي  الواقع  و�سفوا  الذين  اأمّية  بني  و�سعراء ع�سر  الإ�سالم،  �سدر 

اجلديد يف الب�سرة والكوفة.
اإن كل ملحوظة من هذه امللحوظات، �ساحلة لإجناز ر�سالة ماج�ستر، 

فهل من عقل ياأمر �ساعدا باأن ت�سّمر؟

إذا عسعسَ 
الليل

ثقافة

���س��در ع���ن م���ب���ادرة »امل���وؤل���ف ال�����س��اب« يف 
امل��ل��ك �سلمان  ال��ث��ال��ث��ة، مب��رك��ز  دورت���ه���ا 
لل�سباب، كتاب »عندما ت�سبح وزيرا كيف 
ت���غ���رد«، وه���و ل��ل��م��وؤل��ف ���س��ك��رت��ر كر�سي 
ال�����س��ع��ودي،  ل��الإع��الم  اجل��زي��رة  �سحيفة 
»اآف��اق«،  ب�سحيفة  التحرير  هيئة  وع�سو 

الزميل اأحمد العياف.
»ع��ن��دم��ا ت�سبح  ال��ك��ت��اب:  وج����اء يف 
م�سوؤول يف جهة اأو قطاع من القطاعات، 
اأو حتى �ساحب م�سروع، اأو فكرة اأو حتى 
مبادرة، فاإنه �سرعان ما يتبادر اإلى ذهنك 
اجلمهور،  مع  والتفاعل  التوا�سل  كيفية 
ف����اإذا مل ي��ك��ن ل��دي��ك ���س��اب��ق ح�����س��اب على 
���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل الج���ت���م���اع���ي، ف��اأن��ت 

بحاجة اإلى اإن�ساء ح�ساب �سخ�سي حال.
اأمامك  اأن  ال��ق��ول  اأ���س��دق��ك  ودع��ن��ي 
ال���ك���ث���ر م����ن ال���ف���ر����ض وال���ت���ح���دي���ات يف 
خمتلفتن  ج��ه��ت��ن  وم���ن  نف�سه  ال��وق��ت 
ولى،: جهة عملك، اأما اجلهة الأخرى  الأ
الذي  ال�سخ�سي  ح�سابك  جهة  من  فهي 

ت���دي���ره وت��ت��وا���س��ل م��ب��ا���س��رة م���ن خ��الل��ه 
اإدارت���ك  اإذا مل تتم  ال���ذي  م��ع ج��م��ه��ورك 
النتائج  ت��ك��ون  ف�سوف  ج��ي��دة  ب�����س��ورة  ل��ه 

عك�سية عليك وعلى عملك«. 

الشباب المستقبل الزاهر
عنوان  »ال�سباب  املوؤلف  عن  النا�سر  وقال 
وط���ان  والأ للمجتمعات  والتميز  التقدم 
العطاء  على  للقدرة  ح���دود  ب��ال  وف�ساء 
م�����م،  ت��ن��ه�����ض الأ ب�����س��واع��ده  اإذ  ب�����س��خ��اء، 
وب���اآم���ال���ه واإب�����داع�����ه ت��ق��ه��ر ال��ت��ح��دي��ات، 
الزاهر،  امل�ستقبل  ي�ست�سرف  وبطموحاته 
املوؤلف ومنت مهاراته  املبادرة  واحت�سنت 
نف�سه  يف  م���ل  الأ وب��ث��ت  موهبته  و�سقلت 
ط������الق ال���ع���ن���ان لإب���داع���ات���ه  وح���ف���زت���ه لإ
والب��ت��ك��اري��ة  التعبرية  ق��درات��ه  وتنمية 

واحتوت اجتهاده«.

االستراتيجيات االتصالية
ير�سد الكتاب ال�سراتيجيات الت�سالية 

العياف يضع االستراتيجيات في 9 فصول إرشادية 

مركز الملك سلمان يصدر
»عندما تصبح وزيرا.. كيف تغرد«

امل�����س��ت��خ��دم��ة، وال��ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي ي��ت��م من 
خاللها حت�سن ا�ستخدامات اأدوات موقع 
�سافة  بالإ »توير«  الجتماعي  التوا�سل 
والتفاعل  العمالء،  خدمة  ع��الق��ات  اإل��ى 
ت��ق��دمي املعلومات  م��ع اجل��م��ه��ور، وط���رق 
تو�سل وجهات  التي  احل�سابات  لهم عر 
النظر وال�سكاوى بطرق مبتكرة وحديثة 
يومي  ب�سكل  التقنية  ال��ت��ط��ورات  ت��واك��ب 

ومت�سارع.

االتصال واإلعالم
اأف�سل  لتقدمي  الكتاب يف حماولة  وج��اء 
ع��الم  والإ الت�سال  والقراءات يف  النتائج 
وال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة، وال��ت�����س��وي��ق ل��رف��ع 
اإنتاجية وكفاءة وجود اجلهات احلكومية 
وال���ق���ط���اع اخل���ا����ض، واأي�������س���ا احل�����س��اب��ات 
اأف�سل  اإلى تقدمي  بالإ�سافة  ال�سخ�سية، 
واأ����س���رع وزي����ادة  اأي�����س��ر  ب�سكل  اخل���دم���ات 
ع���ائ���دات ال���س��ت��ث��م��ار وت��وف��ر امل��ع��ل��وم��ات 

املطلوبة بدقة عالية يف الوقت املنا�سب.

تسعة فصول
يف 21 مار�ض من كل �سنة، يحتفل موقع 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ت��وي��ر ب��ذك��رى 
م��ي��الده ال���ذي ك���ان يف 21 م��ار���ض 2006، 
ت�سعة  يف  ال��ك��ت��اب  ���س��در  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
على  التا�سعة  ب��ال��ذك��رى  احتفاء  ف�سول 
انطالق اأول تغريدة قام بن�سرها موؤ�س�سه 

جاك دور�سي.
لأب��رز  ق�س�سا  ال��ك��ت��اب  ت�سمن  كما 
الروايات التي ا�ستخدمت موقع التوا�سل 
الجتماعي توير يف اأعمالها، بينما األقى 
اأدق تفا�سيل  ال�سوء على  الثاين  الف�سل 
الأول  امل�������س���م���ى  م����ن  ان���ط���الق���ا  ت����وي����ر 
وامل��ه��رج��ان ال���ذي ان��ط��ل��ق م��ن��ه، ومبتكر 

توتر وحكاية اأول تغريدة له.

لعالقات  الثالث  الف�سل  وُخ�س�ض 
خ����دم����ة ال����ع����م����الء وال����ت����ع����ري����ف مب��ه��ن 
يف  توظيفها  وكيفية  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات 
ا�سراتيجيات اإدارة الأزمات على توير. 

كيفية إدارة الحسابات
ت���ن���اول���ت ال���ف�������س���ول م����ن ال����راب����ع وح��ت��ى 
على  احل�����س��اب��ات  اإدارة  كيفية  ال�����س��اد���ض، 
ت���وت���ر مل��خ��ت��ل��ف اجل����ه����ات )احل���ك���وم���ي���ة، 
ال�سخ�سيات(  ال�سركات،  الأع��م��ال،  قطاع 
ب��ت��ت��ب��ع اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة، 
اخل��دم��ات  امل��واط��ن��ن يف  اإ���س��راك  وكيفية 
احلكومية، واآلية اإدارة ح�سابات امل�سوؤولن 
بامل�ساركة  اجل��ه��ات  وال��ت��زام  التنفيذين، 
بالإ�سافة  اجلمهور،  واإع���الم  املجتمعية، 
اإلى معاير خدمة عمالء قطاع الأعمال، 
العمالء،  و�سكاوى  نظر  وجهات  واإي�سال 
وال���ب���ق���اء ب��ع��ي��دا ع���ن ارت���ك���اب الأخ���ط���اء، 
وق��ي��ا���ض م���وؤ����س���رات اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة، 
وجناح ال�سركات على توير، وقواعد اإدارة 

احل�سابات ال�سخ�سية.

استراتيجيات استخدام تويتر
وت��������ن��������اول ال����ف���������س����ل ال�����������س�����اب�����ع ث�����الث 
ا�سراتيجيات رئي�سة تفرع منها عدد اآخر 

�سملت ما يلي:
ا���س��ت��خ��دام  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات  �أول: 
)امللف  للح�ساب  الرئي�سية  ال�سفحة 
ال�����س��خ�����س��ي، ال��ت��وث��ي��ق، ال��ت��ن��ب��ي��ه��ات، 
التغريدة املثبتة، الر�سائل اخلا�سة(.
ثانيا: ا�سراتيجيات خدمات اإن�ساء 
الروابط،  الكتابي،  )الن�ض  تغريدة 
الإ�سارة،  الو�سم،  املتعددة،  الو�سائط 

العالمة(.
ث��ال��ث��ا: ا����س���رات���ي���ج���ي���ات خ���دم���ات 
الإع���ادة،  )ال���رد،  املن�سورة  التغريدة 

الطريفي: إنشاء هيئة عامة للثقافة
مواكبة لحضور األدب والفنون عربيا ودوليا

ثمن وزير الثقافة والإع��الم، الدكتور 
امللكي  الأم���ر  ���س��دور  الطريفي،  ع��ادل 
للثقافة  العامة  الهيئة  باإن�ساء  الكرمي 
التي  ال��ك��رمي��ة  امللكية  الأوام����ر  �سمن 
جاءت ان�سجاما مع روؤية اململكة 2030، 
وم����ا ت�����س��م��ل��ه م���ن ت��ط��وي��ر امل��وؤ���س�����س��ات 
وتطوير  هيكلتها  واإع����ادة  احلكومية 
م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا ل��ت��ت��واك��ب م���ع الأه�����داف 
وامل�����س��ي  اأدواره�������ا  لتفعيل  امل��ر���س��وم��ة 
ق����دم����اً يف الرت�����ق�����اء ب��خ��دم��ات��ه��ا مب��ا 
الوطني  احل�سور  اأهمية  مع  يتواكب 

والدويل يف خمتلف املجالت.
ال��ت��وج��ه احل��ك��ي��م  اإن ه����ذا  وق�����ال 
ياأتيان  الر�سيدة  امللكية  الروؤية  وه��ذه 
بقطاعات  الكبر  لالهتمام  ام��ت��دادا 
ب��اأدواره��ا  ل��الرت��ق��اء  امل��ت��ع��ددة  الثقافة 
والأدب  ال��ث��ق��اف��ة  خ��دم��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
العربية  اململكة  يف  املتنوعة  وال��ف��ن��ون 
الإ���س��ه��ام يف  ال�����س��ع��ودي��ة، لتتمكن م��ن 

والإن�ساين والرتقاء  البعد احل�ساري 
الثقايف  العمل  باأدائها �سمن منظومة 
داخليا،  وتقدمي �سور م�سرقة وفاعلة 

خارجيا.

انطالقة إضافية
الهيئة  اإن�ساء  اأن  اإلى  الطريفي  واأ�سار 
الثقايف  العمل  �سيمنح  للثقافة  العامة 
م��ن احل�سور  م��زي��دا  والأدب���ي والفني 
وانطالقة  وال��دويل  والعربي  الوطني 
اإ�سافية ونوعية يف الإجراءات املتنوعة 
ال���ت���ي ت���دع���م امل���وؤ����س�������س���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الأدبية  والأندية  املراكز  من  املختلفة 
العامة،  واملكتبات  الفنية  واجلمعيات 
اإلى جانب املوؤ�س�سات الثقافية الأهلية 
اأدواره��ا وح�سورها  املختلفة مبا يعزز 
ع���ل���ى خم��ت��ل��ف الأ�����س����ع����دة ومي��ن��ح��ه��ا 
م�������س���اح���ة اأك������ر يف م���ف���ه���وم ���س��ن��اع��ة 
اإداريا  العمل الثقايف مبختلف جوانبه 

واق��ت�����س��ادي��ا، ومي��ك��ن��ه��ا م���ن ال��ت��ف��اع��ل 
ب�����س��ك��ل اأك������ر م����ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض 
واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة الأخ������رى ال��ت��ي 
�سوف ت�سهم حتت مظلة الهيئة العامة 
الثقايف،  بالعمل  النهو�ض  يف  للثقافة 
وت���ط���وي���ر وت���ن���وي���ع اأدوات���������ه واآل���ي���ات���ه 
وب���ال���ت���ايل خم���رج���ات���ه داخ�����ل امل��م��ل��ك��ة 

وخارجها.

مشروعات رائدة
وت���اب���ع ال��ط��ري��ف��ي اأن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للثقافة �سيتاح لها من خالل اأنظمتها 
بالتن�سيق مع  النظامية،  واأط��ر عملها 
اجلهات ذات ال�سلة، القيام مب�سروعات 
ث��ق��اف��ي��ة رائ�����دة ���س��م��ن روؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأع��ل��ن��ه��ا  ال��ت��ي   ،2030
ب��ن �سلمان بن  امل��ل��ك��ي الأم����ر حم��م��د 
وم��ا  ال���ع���ه���د،  ويل  ويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
اململكة  اأدوار  تعزيز  م��ن  اإل��ي��ه  ت��ه��دف 

على  معتمدة  ودوليا  واإ�سالميا  عربيا 
ب��و���س��ف��ه��ا قبلة  ال���ك���رى  م��ع��ط��ي��ات��ه��ا 
ل��ل��م�����س��ل��م��ن وم���ه���دا ل���ل���ع���روب���ة، ومب��ا 
واإن�����س��اين  ح�����س��اري  اإرث  م��ن  متتلكه 
وموقع ا�سراتيجي جغرايف واإمكانيات 
ب�سرية �سابة وقوة اقت�سادية و�سيا�سية 

على امل�ستوى الدويل.

تعزيز أدوار 
ب���اأن ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف �سي�سهد  واخ��ت��ت��م 
مزيداً من الهتمام والدعم من خادم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن 
عبدالعزيز اآل �سعود، و�سمو ويل عهده، 
تعزيز  ن��ح��و  ال��ع��ه��د،  ويل  ويل  و���س��م��و 
والفني  والأدب���ي  الثقايف  العمل  اأدوار 
مب��ن��ظ��وم��ات��ه��ا وت��ط��وي��ر م��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 
اآف���اق  واآل���ي���ات عملها وف��ت��ح  واأدوات����ه����ا 
ج���دي���دة ل��ه��ا والرت�����ق�����اء ب��خ��دم��ات��ه��ا 

وبراجمها وفعالياتها املختلفة.

الق���ت���ب���ا����ض، وم�����س��ارك��ة ال��ت��غ��ري��دة، 
املف�سلة والإعجاب، والقوائم(.

السعوديون على تويتر
يف  توتر  �سعبية  الثامن  الف�سل  وت��ن��اول 
واإح�سائيات  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
عامليا  والأعلى منوا  العامل  دول  ت�سدرها 
والأك����رث ع��رب��ي��اً، اإ���س��اف��ة اإل���ى درا���س��ة عن 

وجود الوزارات ال�سعودية على توير.

استعراض دراسة
حول حضور الوزارات

فا�ستعر�ض  الأخ��ر  التا�سع  الف�سل  اأم��ا 
درا������س�����ة ق�����ام ب���ه���ا امل�����وؤل�����ف ت����ن����اول م��ن 
يف  احلكومية  ال���وزارات  ح�سور  خاللها 
ال�سعودية على املوقع، معرفا برناجمي 
قائمة  ت�سجيل  مت  كما  �سعودي(  )ي�سر، 
املوجودة  للوزرات  الر�سمية  باحل�سابات 

على توير.
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مكتبة المسلم 
الصوتية بـ60 لغة

تطبيقا   Google Play م��ت��ج��ر  ���س��م 
امل�سلم  )مكتبة  بعنوان  جديدا  جمانيا 
ال�سوتية( وهو عبارة عن مكتبة �سوتية 
القراآنية  التالوات  كبرة من  ملجموعة 
والأدعية  ال�سريفة  النبوية  والأحاديث 

والأذكار.
املكتبة عن غرها،  وما مييز هذه 
دعمها باأكرث من 60 لغة خمتلفة حول 
وال��رك��ي��ة  ال�سينية  فيها  مب��ا  ال��ع��امل، 

والإ�سبانية والإجنليزية.
مرتال  م�سحفا  التطبيق  ويحوي 
ب���اأ����س���وات 98 ق����ارئ����ا، واآخ������ر م��رج��م 
ل���ع���دة ل���غ���ات م����ع اإم���ك���ان���ي���ة م�����س��ارك��ة 
التوا�سل  �سبكات  عر  ال�سوتية  امللفات 

الجتماعي.

سرقة العصر

حسن أحمد العواجي

ريتويت

ب��ع��د اأ���س��ب��وع واح���د ف��ق��ط م��ن اخ����راق ب��ن��ك ق��ط��ر ال��وط��ن��ي، ع��اد 
القرا�سنة جمددا لتوجيه هجماتهم للبنوك اخلليجية وال�سحية 
ه����ذه امل�����رة ب��ن��ك ال���س��ت��ث��م��ار الإم�����ارات�����ي، ح��ي��ث مت اخ�����راق 10 
جيجابايت من البيانات التي حتتوي على اأرقام ح�سابات بنكية و 
20 األف بطاقة م�سرفية، و 3 اآلف ك�سف ح�ساب، و�سور لبطاقات 
�سفر، وكلمات مرور دون ت�سفر، ومعلومات  �سخ�سية، وج��وازات 

مل�ستثمرين، وملفات pdf واأك�سل وقواعد بيانات داخلية. 
اإلى  وهذه لي�ست املرة الأولى التي يتعر�ض فيها هذا البنك 
ف��اخ��راق 10  اأك���ر؛   امل��رة  ه��ذه  الغلة  اأن  اإل  القرا�سنة،  هجمات 
جيجابايت من البيانات املالية احل�سا�سة التي تت�سمن معلومات 
ال��دن��ي��ا ول  تقيم  ب���اأن  كفيلة  ال��ع��م��الء  م��ن  الآلف  ع�����س��رات  ع��ن 

تقعدها.
وُيعتقد ح�سب التحقيقات الأولية اأن الخراق مت عن طريق 
الذي يعمل يف  بابو، هندي اجلن�سية،  املوظف راج��ان جنام  جهاز 
وعائلته  بابو  عن  امل�سربة  البيانات  فكمية  فني؛  مرمج  وظيفة 

توجه اأ�سابع التهام اإليه بالدرجة الأولى.
الف�سول،  ولي�ض  الق�سية  يف  املحقق  دور  تقم�ض  ب��اب  وم��ن 
فاإن الق�سية حتتمل احتمالن ل ثالث لهما، الأول يقول اإن بابو 
الأول��ى ويعي  بالدرجة  �سريك يف عملية الخ��راق لأن��ه مرمج 
جيداً كيف يتم اخراق قاعدة بيانات هو اأحد مرجميها الذين 

يعرفون نقاط قوتها و�شعفها.
 والحتمال الآخر يقول اإن بابو جمرد �سحية مت ا�ستدراجه 
من قبل طرف ثان على مقربة منه ليكون ج�سر عبور اإلى مغارة 

البنك، وغدا تت�سح الروؤية وبراءة بابو من عدمها.
وقفة  قليال  نقف  اأن  علينا  ال�ستثمار،  وبنك  بابو  بن  وم��ا 
بنوكنا  ونت�ساءل: هل حتمي  املحلية  بنوكنا  اأنظمة  تاأمل يف حال 
اأنف�سها مبا يكفيها لأن تكون بعيدة عن �سطو وتطفل قرا�سنة هذا 

الزمان؟!. اأمتنى ذلك قبل اأن تقع الفاأ�ض يف الراأ�ض.

جديد التطبيقات

 5 تقنيات للمنزل الذكي في 2016

غرائب االبتكارات

تقنية

 Mi Bunny
ساعة ذكية 

لألطفال
اأعلنت �سركة Xiaomi ال�سينية عن �ساعة 
 Mi اأ���س��م��ت��ه��ا   ل��الأط��ف��ال  ذك��ي��ة خم�س�سة 
Bunny م�سنوعة من مادة البوليكاربونات 
 Mi وزودت  ال�سيلكون.  م��ادة  من  و�سوارها 
و  البلوتوث  عر  الت�سال  مبيزة   Bunny
WiFi، اإ�سافة اإلى خا�سية GPS والت�سال 
اخللوي؛ وهي مزودة ب�سريحة مدجمة من 
SOS ميكن للطفل  SIM. وبوجود زر  نوع 
�سوتية  ر�سالة  م��ع  مبوقعه  اإ���س��ارة  اإر���س��ال 
 300mAh ق�سرة. ولوجود بطارية بقوة 
ت�ستطيع ال�ساعة البقاء يف و�سع ال�ستعداد 
 Mi Bunny �سعر  وي�سل  اأي����ام.  �ستة  مل��دة 

الر�سمي نحو 46 دولرا فقط.

 Samsung منصة
SmartThings hub

نظام مركزي للتحكم 
والسيطرة على مجموعة 
من األجهزة في آن واحد

Ecobee3 ثرموستات
نظام تدفئة وتبريد للمنزل 
يعمل باللمس ومتوافق 

مع الهاتف الذكي
ونظام األوامر الصوتية

 Amazon Echo مكبر
الصوتي..  متوافق مع 

األجهزة التي تعمل بنظام 
األوامر الصوتية مع القدرة 

على القراءة الصوتية 
للكتب وحالة الطقس

قفل 
 SmartCode

916
حجم صغير
مع القدرة

على استخدام 
المفاتيح 
القديمة 

ونظام بصمة 
األصبع

جهاز مراقبة تسرب المياه 
Wally Home

مزود بتطبيق ذكي 
لمراقبة تسرب المياه داخل 

المنزل مع ميزة التنبيه 
باستخدام الرسائل وتحديد 

درجة الحرارة والرطوبة
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

هدفي
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هذا اليوم
في التاريخ

15 مايو

إستراحة آفاق

Source: Infographic_ksa

أحداث
1571: التتار يحرقون مو�سكو بعد ا�ستيالئهم عليها.

لتحديد  وذل��ك  املتحدة  واململكة  فرن�سا  بن  بيكو  �سايك�ض  اتفاقية  اإب��رام   :1916
مناطق النفوذ يف الوطن العربي بعد تهاوي الدولة العثمانية.

1923: تاأ�سي�ض اإمارة �سرق الأردن.
1940: تاأ�سي�ض �سركة الوجبات ال�سريعة ماكدونالدز.

1941: القوة اجلوية الأملانية ت�سن اأعنف غارة جوية على العا�سمة الريطانية 
لندن يف احلرب العاملية الثانية.

حاملة  على  مدمرا  هجوما  ي�سنون  اليابانيون  النتحاريون  الطيارون   :1945
العاملية  احل��رب  من  الأخ���رة  ال�سهور  يف  وذل��ك  »اإن��رب��راي��ز«  الأمريكية  الطائرات 

الثانية.

م�ستوطنة  على  ال�ستيالء  من  تتمكن  الفل�سطينين  املقاتلن  من  ق��وة   :1948
عطروت �سمال القد�ض يف بداية حرب فل�سطن بن العرب وال�سهاينة وذلك قبل 

يوم واحد من الإعالن عن قيام دولة اإ�سرائيل.

1948: اجليو�ض العربية تدخل فل�سطن اأبان حرب فل�سطن، والإعالن عن قيام 
دولة اإ�سرائيل، ويعرف هذا اليوم بيوم النكبة.

1955: الإعالن عن قيام حلف وار�سو.
1963: الكويت تن�سم لالأمم املتحدة لت�سبح الع�سو 111 يف املنظمة الدولية.

1964: اإحتفالت بانتهاء العمل يف املرحلة الأولى من ال�سد العايل يف م�سر.
1980: اإ�سرائيل تعلن اأن القد�ض هي عا�سمة اإ�سرائيل اإلى الأبد.

اإثيوبيا واأوغندا ورواندا وتنزانيا يوقعون بالأحرف الأولى على اتفاقية   :2010
اإطارية لتقا�سم مياه نهر النيل بعد مفاو�سات ا�ستمرت ع�سر �سنوات، وكينيا ت�سدر 
الكونغو  مندوبو  يح�سر  مل  بينما  عليها،  التوقيع  دون  لالتفاقية  م��وؤي��دا  بيانا 

الدميقراطية وبوروندي، مع رف�ض م�سري و�سوداين لالتفاقية.

والدات
العلوم  يف  نوبل  ج��ائ��زة  على  حا�سل  اأم��ري��ك��ي  اقت�سادي  ميلر،  م��رت��ون   :1923

القت�سادية عام 1990.

1950: يوهان�ض بيدنورتز، عامل فيزياء اأملاين حا�سل على جائزة نوبل يف الفيزياء 
عام 1987.

وفيات
1610: امللك هرني الرابع، ملك فرن�سا.

1643: امللك لوي�ض الثالث ع�سر، ملك فرن�سا.
1926: ال�سلطان حممد ال�ساد�ض، �سلطان عثماين.

الريطانية لحتالل  اجل��ي��و���ض  ق��اد  ب��ري��ط��اين  ج���رنال  األ��ن��ب��ي،  اإدم��ون��د   :1936
فل�سطن وعموم بالد ال�سام، اإبان احلرب العاملية الأولى، و�ساحب املقولة امل�سهورة 
حذاءه  و�سع  اأن  بعد  الأي��وب��ي،  الدين  الدين  �سالح  الإ�سالمي  القائد  �سريح  عند 

الع�سكري على ال�سريح: »ها قد عدنا يا �سالح الدين«.

1937: م�سطفى �سادق الرافعي، كاتب واأديب م�سري.
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

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

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

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

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

محمد شامي، عبد العزيز رديف
خالد محمد العمري

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
أمل أبو مديني، بتول عازب
مالك مضواح، ليال الشهري

التصوير
عبدالعظيم آل إسماعيل )رئيس قسم التصوير(

عبد الوهاب األلمعي، سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت باسم المشرف العام، صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

أرقام قياسية

• النار صفراء اللهب
أشد من النار زرقاء اللهب.
• أثناء صعودك على المصعد
إلى أعلى فإن وزنك يزداد.
• البناء األثري الوحيد على األرض
والذي يرى من الفضاء الخارجي
هو سور الصين العظيم.
• أعلى عاصمة في العالم
هي الباز عاصمة بوليفيا
إذ يبلغ ارتفاعها 4٠٠٠ مترا
فوق سطح البحر.

هل تعلم؟

إستراحة آفاق

أسبوعية جامعة الملك خالد

»الرش« صاحب 
القرن األضخم

أضخ��م ق��رن س��جلته موس��وعة 
»جيني��ز لألرق��ام القياس��ية«، هو 
لن��وع من الثيران إفريقية المنش��أ 
 Watusi »من فصيل��ة »واتوس��ي
اس��تقدمت إلى الواليات المتحدة 
منذ عق��ود، حيث تتم تربيتها في 
محمي��ة متخصص��ة بتربي��ة ه��ذه 
الفصيل��ة من األبقار والثيران. وقد 
حط��م الثور الظاهر ف��ي الصورة، 
واسمه »الرش« أرقام الموسوعة 
ف��ي ف��ي 6 ماي��و ٢٠٠3، بقرنه 
البال��غ طول��ه )للق��رن الواحد( ما 

يقارب المتر )٩٥،٢٥ سم(.
»الرش« الذي عاش ل� 14 سنة، 
حافظ عل��ى رقمه القياس��ي إلى 
أن توف��ي ع��ام ٢٠1٠ بعد اصابته 
بمرض الس��رطان في أح��د قرنيه؛ 
وقد تعافى لفت��رة محدودة بعد 
اخضاع��ه لعالج��ات طبي��ة حثيث��ة 
اس��تمرت عاما كام��ال، ولكنه في 
النهاية خسر معركته مع المرض 
الس��رطان  انتش��ر  حي��ث  الخبي��ث، 
مجددا في جس��مه وخس��ر كثيرا 

من وزنه وتساقط شعره.
وكان »الرش« قد نال ش��هرة 
واسعة حيث كان السياح يزورونه 
ف��ي المحمي��ة التي ع��اش فيها، 
كما أنه ظهر في أكثر من برنامج 

تلفزيوني بالواليات المتحدة.
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أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

3018

غائممشمس
مشمسجزئيا

3117321731183017

مشمس غائم
جزئيا

العدد األخير
»اآف���اق«، وهو  العام اجلامعي ل�سحيفة  الأخ��ر يف هذا  العدد هو  هذا 
العدد ذو الرقم 182، وقد عمل فريق التحرير والفريق الفني والإداري 
بجهود كبرة على اإمتام انتظام �سدور ال�سحيفة اأ�سبوعيا ومب�ساركة 

فاعلة يف جميع منا�سبات اجلامعة ويف املنا�سبات الوطنية كافة.
وعددنا املا�سي عن »روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030«  يعك�ض 
اهتمام اجلامعة ومديرها معايل الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
باأهمية اأن تكون �سحيفة اآفاق هي نب�ض اجلامعة و�سوتها، ويجب اأن 

تعك�ض روؤية وبرامج الدولة يف التنمية والتطوير.
»اآف��اق« اخلا�ض  وما وجدناه من اهتمام وترحيب وتقدير لعدد 
لنا  اأثبت  واإلكرونيا  ورقيا  انت�ساره  وك��ان  التوقعات  فاق  الروؤية  عن 
ح�سور ال�سحيفة وانت�سارها وت�سدرها لل�سحف اجلامعية، ومتيزها 

ومعاي�ستها للحدث الوطني واحلدث اجلامعي.
ال��ق��ارئ يف  اأن نكون قد حققنا تطلعات  ال��ع��دد، نرجو  وم��ع ه��ذا 
تقدمي �سحافة جامعية جادة وحمتوى متنوع و�سكل �سحفي جديد 
مبهنية عالية. وت�ستمر �سحيفة »اآفاق« معكم يف عام جديد وتطوير 

جديد، بحول اهلل تعالى.

الصفحة األخيرة

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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