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امللكي الأمري في�صل  ال�صمو  رعى �صاحب 
اأمييري منطقة  الييعييزيييز،  بيين عبد  بيين خالد 
ع�صري، الأحد املا�صي، حفل افتتاح املوؤمتر 
الدويل القراآين الأول »توظيف الدرا�صات 
املييعييا�ييصييرة«،  امل�صكالت  عييالج  الييقييراآنييييية يف 
نييظييمييتييه اجلييياميييعييية، ممييثييليية بكلية  اليييييذي 
املدينة  مب�صرح  الدين،  واأ�صول  ال�صريعة 

اجلامعية باأبها.
وكييييييان يف ا�ييصييتييقييبييال �يييصيييميييوه مييدييير 
اجلييامييعيية، امليي�ييصييرف اليييعيييام عييلييى امليييوؤمتييير، 
و�صيوف  ال�صلمي،  فالح  الدكتور  الأ�صتاذ 
بالديوان  وامل�صت�صار  امليي�ييصيياركييون،  املييوؤمتيير 
الأ�صتاذ  العلماء  كبار  هيئة  ع�صو  امللكي، 
الدكتور عبداهلل الرتكي، واإمييام وخطيب 
امللكي،  بالديوان  امل�صت�صار  احلرام  امل�صجد 
ع�صو هيئة كبار العلماء، الأ�صتاذ الدكتور 
لهيئة  الييعييام  والرئي�س  حميد،  بيين  �صالح 
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، الأ�صتاذ 
الدكتور عبدالرحمن ال�صند، وكذلك اإمام 
التدري�س  ع�صو  قييبيياء،  م�صجد  وخطيب 

بجامعة طبية، الدكتور �صالح املغام�صي.

وافييتييتييح اأميييري ع�صري فيييور و�ييصييولييه، 
امليييعييير�يييس املييي�يييصييياحيييب ليييليييميييوؤمتييير، الييييذي 
واملعاهد  املوؤ�ص�صات  ميين  عييدد  فيه  �ييصييارك 
الكرمي  الييقييراآن  جميييالت  يف  املتخ�ص�صة 
وعييلييومييه، مييين خمييتييلييف ميينيياطييق املييمييلييكيية، 
ومنها: وحدة التوعية الفكرية باجلامعة، 
حتفيظ  وجمعية  العظيم،  النباأ  ومييركييز 
ومعهد  ع�صري،  مبنطقة  الييكييرمي  الييقييراآن 
الإميييييييييييام الييي�يييصييياطيييبيييي، وميييييركيييييز تييفيي�ييصييري 
العاملية  والييهيييييئيية  الييقييراآنييييية،  لييلييدرا�ييصييات 
ليييالإعيييجييياز الييعييلييمييي يف الييييقييييراآن واليي�ييصيينيية، 
القراآن،  العاملية لتدبر  الهيئة  اإلى  اإ�صافة 
واجلييمييعييييية الييعييلييمييييية اليي�ييصييعييودييية لييلييقييراآن 

وعلومه »تبيان«.
عييقييب ذلييييك، بييييداأ احلييفييل اخلييطييابييي 
بييتييالوة اآييييات كييرمييية ميين الييذكيير احلكيم، 
األقى مدير اجلامعة كلمة رحب فيها  ثم 
بيي�ييصيياحييب اليي�ييصييمييو املييلييكييي اأمييييري امليينييطييقيية، 
وال�صيوف،  امل�صاركني،  املعايل  واأ�صحاب 
مقدما يف بداية كلمته �صكره ل�صمو الأمري 
على رعييايييتييه املييوؤمتيير وحيي�ييصييوره الييكييرمي، 

ودعمه املتوا�صل للجامعة واأن�صطتها.
 واأكد ال�صلمي اأن اجلامعة داأبت على 
واإمكاناتها  الب�صرية،  طاقاتها  ت�صخري 
العلمية  املييييوؤمتييييرات  ل�ييصييتيي�ييصييافيية  املييياديييية 
يف �ييصييتييى فييييروع امليييعيييرفييية، ميييوؤكيييدا اأهييمييييية 
كييتيياب اهلل  بييخييدميية  لتعلقه  امليييوؤمتييير  هيييذا 
عييز وجيييل، وقيييال »ميييا اأحييوجيينييا اليييييوم اإلييى 
تييعييزيييز الييدرا�ييصييات املييعييا�ييصييرة الييتييي تربط 
بني الييقييراآن الكرمي وبييني الأحيييداث التي 
اإعييادة  اإلييى  اأحوجنا  ومييا  الييعييامل،  يعاي�صها 
العزيز لال�صتفادة منه  الكتاب  اآيات  تدبر 
يف كل احلقول العلمية املعا�صرة« م�صيفا 
املوؤمتر  با�صت�صافة هذا  تعتز  اأن اجلامعة 
اأمييييا اعيييتيييزاز، لييكييونييه ييير�ييصييخ اهييتييمييام هييذه 
بالقراآن  بالعناية  وقادتها  املباركة  البالد 

الكرمي واأهله.
ال�صريعة  كلية  عميد  األييقييى  كييذلييك 
العلمية  اللجنة  رئي�س  الييدييين،  واأ�ييصييول 
باملوؤمتر الأ�صتاذ الدكتور علي ال�صهراين، 
على  املنطقة  اأمييري  �صمو  فيها  �صكر  كلمة 
وامل�صاركني  الييكييرمييية،  ورعييايييتييه  حيي�ييصييوره 

الكلية  مبادرة  اأن  اإلييى  م�صريا  وال�صيوف، 
يف تنظيم هذا املوؤمتر مبنية على اإميانها 
بيينييجيياح املييوؤ�ييصيي�ييصييات الييتييعييليييييمييييية يف تيياأدييية 
واملجتمعية  والبحثية  العلمية  اأدوارهيييييا 
اأي�صا، وقال »�صنحاول من خالل حوارات 
اإ�صاءة بع�س امل�صائل املبهمة،  هذا املوؤمتر 
وتييو�ييصيييييح بييعيي�ييس الييقيي�ييصييايييا الييغيياميي�ييصيية، 
وعلى قدر جناحنا يف ا�صتلهام هذا الفهم 
والحيييتيييكيييام اإليييييييييه، نيييقيييرتب مييين اليينييجيياح 

املن�صود على ال�صعيد العلمي والبحثي«.
ثم �صاهد احل�صور فيلما مرئيا عن 
املييوؤمتيير والييلييجييان امليي�ييصيياركيية فيييييه، قبل اأن 
اأ�صتاذ  عنهم  نيابة  امل�صاركني  كلمة  يقدم 
جامعة  خييريييج  اليييقيييراآن،  وعييلييوم  التف�صري 

الأزهر، اأ. د. عبدالفتاح خ�صر.
�صيوف  تيي�ييصييرف  احليييفيييل،  خييتييام  ويف 
املوؤمتر والرعاة امل�صهمون بت�صلم دروعهم 
وبييدوره  احلفل.  راعييي  يد  من  التذكارية 
ببطاقة  ع�صري  اأمييري  اجلامعة  كرم مدير 

كفالة يتيم.
عبدالعزيز رديف

مواهب من الجامعة

زهراء معدي: الموضوعات الوطنية
تتصدر اهتماماتي الفنية

اختارت  معدي،  زهييراء  ع�صري،  مبحايل  والآداب  العلوم  املنزيل  بكلية  القت�صاد  طالبة  اأن  رغم 
التخ�ص�س العلمي يف تعليمها العام، فاإن حب فن الر�صم مل يفارقها يوما، بل طاملا وجدت نف�صها 

م�صدودة اإلى   البحث الذاتي عن كل ما يخ�صه. 
ويف حديث لي »اآفيياق«، قالت معدي »لزمني حب فن الر�صم منذ ال�صغر، ولكن مت اكت�صاف 
الييالزم، رمبا  اأحظ بالدعم  املعلمات،  ولكني مل  اإحدى  الثانوية عن طريق  موهبتي يف املرحلة 

لأين كنت اأدر�س يف الق�صم العلمي الذي ل يتوافر به منهج للر�صم«.
ومع التحاق معدي باجلامعة تطورت موهبتها حتى نالت املركز الثالث يف الفن الت�صكيلي  

على م�صتوى ع�صري  خالل م�صاركتها يف الأوملبياد الثقايف باجلامعة.
عا�صفة  ج�صدت  اأنها  موؤكدة  الفنية،  اهتماماتها  يت�صدر  الوطن  مو�صوع  اأن  اإلييى  واأ�صارت 
احلزم وروؤية 2030 يف اأعمالها، كما اأن املو�صوعات الإن�صانية جتذب انتباهها اأي�صا ح�صب قولها.
)تفا�صيل �صفحة 12(

إنفوغرافيك »آفاق«
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لقطات

أثناء لقائه قيادات ومنسوبي التعليم بعسير..
ابن حميد: الوسطية ليست شعارا 

والمعلم محورها األول
و�صف معايل امل�صت�صار بالديوان امللكي وع�صو هيئة كبار العلماء واإمام احلرم 
املكي ال�صيخ �صالح بن حميد، املعلم باأنه حمور الو�صطية واأنه متى ما كان املعلم 
و�صطيا فاإننا �صننعم جميعا بالو�صطية وذلك لأنه القدوة ومربي الن�سء الذي 
يجب اأن يتعامل من خالل مهنته ور�صالته الرتبوية باملنهج الو�صطي القومي.

اأثناء لقائه قيادات التعليم يف الإدارة العامة للتعليم يف  واأكد ابن حميد 
منطقة ع�صري لتنفيذ مبادرة تطبيقات املنهج الو�صطي يف التعليم، بفندق ق�صر 
اأن الو�صطية الدينية والفكرية يف الإ�صالم تعني الأعدل والأمثل ولي�س  اأبها، 
باملفهوم العام الذي درج عند العامة باأنه الو�صط بني طرفني م�صتعر�صا عددا 
واملرونة  العييتييدال،  يف  تتمثل  التي  والفكرية  الدينية،  الو�صطية  مظاهر  من 

والتدرج، والو�صطية، والتي�صري وغريها.
و�صدد ابن حميد على اأن الو�صطية لي�صت �صعارا يردد واإمنا هي ممار�صة 
وعمل وواقع حياة مطالبا بعدم اختبار و�صطية الآخرين والن�صغال بها واإمنا 
الجتهاد ليكون كل فرد و�صطي بذاته م�صريا اإلى اأن الدين لي�س بالتحلي ول 
بالتمني، ولي�س كل من يدعي �صيئا ح�صل له مبجرد دعواه ولي�س كل من قال 

اأنه احلق �صمعنا له حتى يكون له من اهلل برهان.
واعترب ابن حميد ا�صتهداف الدين ول�صيما يف وقتنا احلا�صر، واحلروب 
الييتييي تييثييار يف منطقتنا وا�ييصييتيينييبييات الييقيياعييدة وداعيي�ييس واإلييبييا�ييصييهييا ثييييياب الييدييين 
الإ�صالمي وت�صافها باألقاب اإ�صالمية مثل الدولة الإ�صالمية وغريها ياأتي من 
باب علم اأعدائنا باأن الدين الإ�صالمي هو الدين الغري قابل للذوبان، ومن هنا 

فاإن ال�صتهداف هو الإ�صالم احلق.
م�صريا  املخالف،  ل�صتيعاب  ال�صدور  ات�صاع  �صرورة  اإلى  حميد  ابن  ودعا 
اإلى اأن املجتمع باأم�س احلاجة اإلى ذلك يف وقتنا احلا�صر، و اإلى اختبار النف�س 
حمذرا يف الوقت ذاته من التع�صب للراأي ون�صف الآخر وموؤكدا على اأن كل فرد 
ميتلك حق املناق�صة واإبداء الراأي ولكن يجب اأن نعي اأنه من حق الآخر األ يقبل 

هذا الراأي وهذا ما ن�صعى للو�صول له من اأر�صية م�صرتكة للحوار.
بدوره اأكد مدير عام التعليم يف منطقة ع�صري الأ�صتاذ جلوي بن حممد 
اأن هذا اللقاء ياأتي �صمن م�صروع رائد،  اآل كركمان يف كلمة له بهذه املنا�صبة 
والفكر  النحراف  من  والطالبات  الطالب  وبناتنا  اأبنائنا  حماية  اإلييى  يهدف 
نفو�س  يف  الفا�صلة  الإ�صالمية  القيم  تر�صيخ  على  العمل  خييالل  من  ال�صال، 
النا�صئة املتمثلة يف الو�صطية وتعزيز الولء لهذا الوطن والنتماء له ولقيادته 
واحلفاظ على مكت�صباته وتنميتها وتطويرها، اإ�صافة اإلى متكني اأبنائنا وبناتنا 
من بناء ال�صخ�صية املتزنة القادرة على مواجهة التحديات، للعي�س والعمل يف 

عامل يت�صم بالتغري امل�صتمر.
وثمن اآل كركمان جهود القائمني على اإجناح الربنامج من جمل�س اأمناء 
املعلومات  وتقنية  املنطقة  بتعليم  التعليمية  واليي�ييصييوؤون  التعليم  بيييوزارة  فطن 

والعالقات العامة واإدارة الإعالم الرتبوي ومن�صق برنامج فطن.

أمير عسير يستقبل
ضيوف المؤتمر القرآني األول

يحيى التيهاني

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو امللكي، الأمري 
فييييي�ييصييل بييين خييياليييد بييين عييبييد الييعييزيييز، 
اأميييييييري ميينييطييقيية عييي�يييصيييري،  يف مييكييتييبييه 
والف�صيلة  املعايل  بالإمارة، اأ�صحاب 
القراآين  الدويل  املوؤمتر  امل�صاركني يف 
بالديوان  امل�صت�صار  يتقدمهم  الأول، 

امليييليييكيييي، عيي�ييصييو هيييييئيية كيييبيييار الييعييلييميياء 
وامل�صت�صار  الييرتكييي،  عبداهلل  الدكتور 
بييياليييدييييوان املييلييكييي عيي�ييصييو هيييييئيية كييبييار 
العلماء، اإمام وخطيب امل�صجد احلرام 
والرئي�س  حميد،  بن  �صالح  الدكتور 
والنهي  باملعروف  الأمييير  لهيئة  الييعييام 
عن املنكر، عبدالرحمن ال�صند، ومدير 
جامعة امللك خالد، امل�صرف العام على 

ال�صلمي، وعدد  فالح  الدكتور،  املوؤمتر 
من اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة.

بالعمل  امليييوؤمتييير  �ييصييمييوه  وو�ييصييف 
اجلييبييار، مييوؤكييدا اأنيييه وظييف الييدرا�ييصييات 
املييي�يييصيييكيييالت  الييييقييييراآنييييييييية يف ميييعييياجلييية 
هوية  وتر�صيخ  والفكرية  العتقادية 
امل�صلم يف �صوء القراآن الكرمي وعر�س 
اليييعيييدييييد مييين اليييبيييحيييوث واليييدرا�يييصيييات 

لها  �صيكون  التي  الييرييية  والنقا�صات 
بالغ الأثر على املجتمع باإذن اهلل.

قيييدم اجلميع  الييلييقيياء،  نييهيياييية  ويف 
�ييصييكييرهييم وتييقييديييرهييم لأمييييري منطقة 
ال�صتقبال داعني  ح�صن  على  ع�صري 
اليييبيييالد المييين  لييهييذه  يييحييفييظ  اأن  اهلل 
والأمييييييين يف ظيييل اليييقيييييييادة اليير�ييصيييييدة 

احلكيمة.

..ويستقبل مساعد الرئيس للمطارات
ويطلع على مشروع تطوير مطار أبها اإلقليمي

الأمييري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تييراأ�ييس 
في�صل بن خالد بن عبد العزيز اأمري 
الهيئة  وفيييد  اجييتييميياع  ع�صري  منطقة 
اليييعيييامييية ليييليييطيييريان املييييييدين مليينيياقيي�ييصيية 
الإقليمي  اأبها  مطار  تطوير  م�صروع 
وعيييليييى ميييا اجنييييز يف املييي�يييصيييروع خييالل 

الفرتة املا�صية الثالثاء املا�صي.
الرئي�س  مب�صاعد  �صموه  ورحييب 
عثمان  بن  طييارق  املهند�س  للمطارات 
الييعييبييد اجليييبيييار والييييوفييييد املييييرافييييق له 
لقطاع  احليوي  الييدور  اأهمية  موؤكدا 
الطريان املدين وا�صهاماته يف التنمية 
القيييتييي�يييصييياديييية لييلييوطيين وثيييمييين اأميييري 
له  �صيكون  الييذي  امل�صروع  هييذا  ع�صري 
بالغ الأثيير يف دعم ال�صياحة باملنطقة 
اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  اإلييى  اإ�صافة 
يف �ييييصييييوق الييينيييقيييل اجلييييييييوي لأهييييييايل 
املنطقة،متمنيا للجميع دوام التوفيق 

وال�صداد.
مييييييين جييييهييييتييييه عيييييييييربرّ املييييهيييينييييد�ييييس 
العبداجلبار عن �صكره وتقديره ل�صمو 
ا�صتقباله  على  ع�صري  منطقة  اأميييري 
وال�يييصيييتيييمييياع اإليييييى تييوجيييييهييات �ييصييمييوه 
العامة  الهيئة  اأن  مو�صحا  ال�صديدة، 

ليييليييطيييريان امليييييدين تيييقيييوم مبييجييمييوعيية 
املطارات  يف  التطويرية  امل�صاريع  من 
الداخلية والإقليمية والدولية ملواكبة 
النمو امل�صتمر يف حركة امل�صافرين يف 
البنية  وتطوير  اململكة وجتهيز  مدن 
لالإنطالق  الطريان  لقطاع  التحتية 

�صمن روؤية اململكة لعام 2030.
وياأتي م�صروع تطوير مطار اأبها 
الإقييليييييمييي ميين �صمن هيييذه امليي�ييصيياريييع 
التطويرية حيث ميثل ركيزة اأ�صا�صية 
مييين ركيييائيييز الييتيينييمييييية اليييتيييي حتيير�ييس 
عييلييى حتييقيييييقييهييا يف خمتلف  الييييدوليييية 
ميييدن امليينيياطييق واملييحييافييظييات، ويحقق 
للطريان  العامة  الهيئة  اإ�صرتاتيجية 
املييييييدين يف تيي�ييصييغيييييل املييييطييييار تيي�ييصييغيييييال 
حميييورييييا خلييدميية الإقييليييييم اجليينييوبييي 
بدل مما كان عليه من ت�صغيل اإقليمي 
حمدود احلركة، خ�صو�صا واأن مدينة 
اأبيييهيييا متييثييل ميينييطييقيية جييييذب �ييصييييياحييي 

ل�صكان اململكة والدول املجاورة.
الهيئة  اأن  العبداجلبار  اأكييد  كما 
الت�صميم  م�صتوى  رفع  على  حر�صت 
والكفاءة الت�صغيلية مل�صروع مطار اأبها 
الإقليمي لتحقيق الهدف املرجو منه 

قيمية  درا�صة هند�صة  باإجراء  وقامت 
ليفي  الت�صميم  وتييطييوييير  للم�صروع 

بالغر�س املطلوب منه.
تيي�ييصييتييمييل لييلييمييرحييليية الأولييييييى من 
تطوير املطار على �صالة �صفر جديدة 
متحرك  ج�صر   11 اإليييى  بييالإ�ييصييافيية   ،
خلدمة �صعود الركاب اإلى الطائرات، 
ومييييواقييييف �يييصيييييييارات تيي�ييصييتييوعييب اأكييير 
ب�صعة  وميي�ييصييجييدا   ، �ييصيييييارة   3000 ميين 
لالأر�صاد  مباين  وكذلك  م�صل  األييف 
وحماية البيئة ولإدارة املطار واملالحة 
تنفيذ  و�ييصيييييتييم  واليي�ييصيييييانيية  اجليييويييية 
املييي�يييصيييروع عييلييى ثييالثيية ميييراحيييل حيث 
للم�صروع  ال�صتيعابية  الطاقة  �صتبلغ 
بنهايته اإلى 13 مليون م�صافر �صنويا.

مطار  تطوير  م�صروع  و�صيتكون 
اأبها الإقليمي من ثالث مراحل تنتهي 
فيه املرحلة الأولييى عام 2018 بطاقة 
ا�صتيعابية ت�صل اإلى 7 ماليني م�صافر 
وعيييليييى جيي�ييصييور تيي�ييصييل بيييني اليي�ييصييالت 
واليييطيييائيييرات بييعييدد 11 جيي�ييصيير لييركيياب 
�صيارة،   3000 ب�صعة  �صيارات  ومواقف 
بييييينييمييا �ييصييتييزيييد اليي�ييصييعيية ال�ييصييتيييييعييابييييية 
للمطار يف مرحلته الثانية لت�صل اإلى 

9 ماليني م�صافر وعلى ج�صور ت�صل 
بييني اليي�ييصييالت والييطييائييرات بييعييدد 24 
ب�صعة  �صيارات  ومواقف  لركاب  ج�صر 
ب�صكله  املطار  و�صيكون  �صيارة،   6000
اليينييهييائييي ميييع املييرحييليية الييثييالييثيية الييتييي 
ال�صتيعابية  الطاقة  خاللها  �صتكون 
للمطار مع نهايتها 13 مليون م�صافر 
�صنويا وبعدد 36 ج�صرا للركاب وتزداد 
الطاقة ال�صتيعابية ملواقف ال�صيارات 

لتكون ب�صعة10000 �صيارة.
اجلييدييير بييالييذكيير اأن مييطييار اأبييهييا 
الإقيييليييييييميييي �ييصييميين مييي�يييصيييروع حت�صني 
وجتييييديييييد مييييييييدارج بييعيي�ييس املييييطييييارات 
اليييثيييانييييييية  ميييرحيييليييتيييه  الييييداخييييلييييييييية يف 
امليييطيييار على  الييعييمييل يف  و�ييصيييييتيي�ييصييميين 
جانب  مييرافييق  وتطوير  تاأهيل  اإعيييادة 
الييطييريان ميين اإعييييادة الييتيياأهيييييل ب�صكل 
كييامييل لييلييمييدرج بييهييدف رفييييع كييفيياءتييه 
بالإ�صافة  الفنية  وحالته  الت�صغيلية 
ليييليييميييمييير امليييييييييييوازي و�ييييصيييياحيييية وقيييييوف 
الييطييائييرات احلييالييييية �ييصييامييل الأعييمييال 
املييدنييييية والييكييهييربييائييييية ، كييذلييك �صيتم 
جديدة  طائرات  وقييوف  �صاحة  اإن�صاء 

تت�صع لعدد مواقف )8( طائرات.
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اأ�صعدت اجلامعة يف الأ�صبوع املا�صي با�صت�صافة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
»املييوؤمتيير  رعايته  يف  ع�صري،  منطقة  اأمييري  عبدالعزيز،  بيين  خالد  بيين  في�صل 
امل�صكالت  عييالج  يف  الييقييراآنييييية  الييدرا�ييصييات  لتوظيف  الأول  الييقييراآين  اليييدويل 
املعا�صرة«. وقد عود �صموه اجلامعة على ح�صوره ورعايته كثريا من منا�صط 
على  وحري�صا  للجامعة  و�صندا  داعييمييا  �صموه  وفعالياتها.  ويعد  اجلامعة 

متابعة خمتلف �صوؤونها واهتماماتها.
ونحمد اهلل على اأن حتقق النجاح لهذا املوؤمتر وبح�صور كبري واهتمام 
مكانتهم  لهم  مهمني  ل�صيوف  ومب�صاركات  املو�صوع،  هذا  ي�صتحقه  اإعالمي 

ال�صرعية على م�صتوى اململكة وعلى امل�صتوى العربي والإ�صالمي.
بني  ربطت  معا�صرة  درا�ييصييات  والبحث يف  النقا�س  املوؤمتر  هييذا  واأثييرى 
القراآن الكرمي وبني كثري من الق�صايا املعا�صرة؛ اإذ تناولت حماور النقا�س 
ما  وهذا  وعلمية،  واجتماعية  واقت�صادية  فكرية  و�صيا�صية  معا�صرة  ق�صايا 
اأعطى عمقا يف تناول مو�صوع املوؤمتر وامتداده لكل املجالت احليوية التي 

نعاي�صها يف هذه الفرتة الراهنة.
وجامعة امللك خالد ت�صعى جاهدة ومن خالل كلياتها واأق�صامها العلمية 
اإطيييار خييدميية العلم  تيي�ييصييارك مبييوؤمتييرات ونييييدوات وور�يييس عمل ت�صب يف  لأن 
وق�صايا  اهتمامات  تناول  خالل  من  املجتمع  وخدمة  التخ�ص�س  خالل  من 

الوطن.
ونحمد اهلل على اأن اجلامعة تكتظ بكثري من هذه الفعاليات التي ت�صب 
من  الفائدة  تعميم  هو  اإليه  ن�صعى  ومييا  واملجتمع،  العلم  اأهيييداف  حتقيق  يف 
املجتمع  اأول، ثم على �صعيد  العلمية على من�صوبي اجلامعة  الأن�صطة  هذه 
تكون  اأن  على  اجلييامييعيية  يف  وزمييالئييي  اأنيييا  اأحيير�ييس  فييياإين  عام؛  ولهذا  ب�صكل 
التو�صيات التي ت�صدر عن هذه املوؤمترات اأو الجتماعات عملية وذات طابع 

تنفيذي.  وهذا ما نعمل عليه ون�صعى لتحقيقه دائما.

توصيات مؤتمراتنا

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

عبد العزيز رديف

ا�ييصييتييقييبييل ميييديييير اجلييياميييعييية، الأ�يييصيييتييياذ 
الأربعاء  �صباح  ال�صلمي،  فالح  الدكتور 
الأمييريكييي،  القن�صل  مبكتبه،  املييا�ييصييي، 
له،  املييرافييق  والييوفييد  ميتمان،  ماتيا�س 
بييحيي�ييصييور وكيييييل اجلييامييعيية لييلييدرا�ييصييات 
ماجد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 
احليييربيييي، ووكيييييييل اجلييامييعيية لييليي�ييصييوؤون 

التعليمية الدكتور حممد احل�صون.
القن�صل،  مع  ال�صلمي  وا�صتعر�س 
والعلمية،  التعليمية  الأوجيييه  خمتلف 
اإ�ييييصييييافيييية اإليييييييى �يييصيييبيييل تيييعيييزييييز الييبييحييث 
امللك  جامعة  بييني  العلمي  والييتييوا�ييصييل 
خييالييد واجلييامييعييات الأمييريكييييية ب�صكل 

عام.
تعزيز  �صبل  الطرفان  ناق�س  كما 
معيدين  ابييتييعيياث  اإجيييييراءات  وت�صهيل 
وحمييييا�ييييصييييرييييين مييييين اجلييييامييييعيييية اإليييييى 
اإجيييراءات  وتي�صري  املتحدة،  الييوليييات 
الفيزا الدرا�صية والقبولت اجلامعية 
اأيييي�يييصيييا لييلييمييبييتييعييثييني ميييين اجلييياميييعييية، 
اإ�يييصيييافييية اإليييييى اأوجييييييه الييقيييييام بييياإجيييراء 
اجلامعة  مراكز  بني  م�صرتكة  بحوث 
املتقدمة  الييبييحييوث  ومييراكييز  البحثية 
يف اجلامعات الأمريكية، وتعزيز تلك 
البحوث مبا يتنا�صب مع روؤية اململكة 
وينعك�س   ،2030 اليي�ييصييعييودييية  الييعييربييييية 

على تطوير الربامج البحثية، و�صوق 
العمل يف اململكة.

ما  على  ميتمان  اأثنى  جهته،  من 
راآه يف اجلييامييعيية ميين ميينيي�ييصيياآت، وروؤييييية 
وذلك من خالل حديثه  ا�صرتاتيجية، 

مع ال�صلمي ب�صاأن ا�صرتاتيجية اجلامعة 
وروؤيتها امل�صتقبلية، ومواكبتها التطور 
العلمي، مبا يخدم منطقة ع�صري ب�صكل 

خا�س، واململكة ب�صكل عام.
ويف خييتييام الييلييقيياء، اأكيييد الييطييرفييان 

ا�ييصييتييمييرار الييتييعيياون الييعييلييمييي وتييعييزيييزه 
الأمريكية،  ونظرياتها  اجلامعة  بني 
اإلى تي�صري اإجراءات البتعاث.  اإ�صافة 
كما تبادل الطرفان الهدايا التذكارية 

بهذه املنا�صبة.

السلمي والقنصل األميركي
يبحثان تعزيز التعاون العلمي

سعيد العمري

املييلييكييي الأميييري  بييرعيياييية �ييصيياحييب ال�صمو 
اأمييري  عبدالعزيز،  بيين  خالد  بيين  في�صل 
املا�صي،  الثالثاء  افتتح  ع�صري،  منطقة 
مل�صتجدات  اليي�ييصيياد�ييس  اليييييدويل  امليييوؤمتييير 
الذي نظمته اجلمعية  الفقري،  العمود 
اليي�ييصييعييودييية جليييراحييية امليييخ والأعييي�يييصييياب، 
بييياليييتيييعييياون مييييع جييياميييعييية امليييليييك خييياليييد، 
واجلمعية  املييركييزي،  ع�صري  وم�صت�صفى 
الييفييقييري، بح�صور  لييلييعييمييود  اليي�ييصييعييودييية 
ال�صحية،  للتخ�ص�صات  اجلامعة  وكيل 
بفندق  وذلييك  اآل جلبان،  الدكتور خالد 

ق�صر اأبها.
لل�صوؤون  الطب  كلية  واأو�صح وكيل 
املوؤمتر،  رئي�س  اجلامعة،  يف  ال�صريرية 
ا�ييصييتيي�ييصيياري جيييراحييية املييييخ والأعييي�يييصييياب، 
املييوؤمتيير  اأن  النعمي،  اإبييراهيييييم  الييدكييتييور 
يعمل على رفع امل�صتوى العلمي واملعريف، 
وتييطييوييير ميي�ييصييتييوى الييعييامييلييني يف جمييال 
رعاية العمود الفقري، واإتاحة الفر�صة 
مليي�ييصيياركيية املييتييخيي�ييصيي�ييصييني يف هيييذا املييجييال 
باأفكارهم  اململكة  مناطق  خمتلف  ميين 
التعاون  وتعزيز  وخرباتهم،  وجتاربهم 
على  للرتكيز  وت�صجيعهم  بينهم،  فيما 
لتطوير جمال  العلمية  البحوث  اإجراء 
اآخيير  الييفييقييري، ومتابعة  الييعييمييود  رعيياييية 
التطورات الفنية والعلمية التي و�صلت 
املجال،  هييذا  يف  املهتمة  ال�صركات  اإليها 

وبث روح املناف�صة فيما بينهم.
اجلمعية  ع�صو  تييقييدم  جانبه،  ميين 
اليي�ييصييعييودييية جليييراحييية امليييخ والأعييي�يييصييياب، 
ا�صت�صاري جراحة املخ والأع�صاب مبركز 
الطبي، الدكتور  اأرامييكييو  هوبكنز  جونز 
ب�صكره  اليييعيييقييياد،  عييبييدالييرحييميين  �ييصييالح 

ع�صري  وم�صت�صفى  خالد،  امللك  جلامعة 
املييييركييييزي، لييلييميي�ييصيياركيية يف تيينييظيييييم هييذا 
ال�صعودية  اجلمعية  اأن  موؤكدا  املييوؤمتيير، 
اإقامة  �صمنت  والأع�صاب  املييخ  جلراحة 
هيييذا املييوؤمتيير �ييصيينييويييا، ملييا لييه ميين اأهمية 
ال�صعودية  تاأ�صي�س اجلمعية  انبثق منها 

جليييراحييية الييعييمييود الييفييقييري اليييتيييي اأتيييت 
مييتييواكييبيية ميييع روؤييييييية املييمييلييكيية الييعييربييييية 

ال�صعودية 2030م.
معر�س  �صاحبه  املييوؤمتيير  اأن  يذكر 
طييبييي ذو عيييالقييية، وكيييذليييك ور�ييييس عمل 

لطالب وطالبات كليات الطب.

الجامعة تشارك في المؤتمر السادس 
لمستجدات العمود الفقري

عميدة اآلداب تلتقي 
بطالبات الكلية 

هناء آل سرور
ووكيلة  مانع،  اآل  دوليية  الدكتورة  باأبها،  للبنات  الآداب  كلية  عميدة  اأقامت 
اآل  نقري ، اجتماعات مكثفة مع  الكلية لل�صوؤون الأكادميية الدكتورة �صعاد 

طالبات كلية الآداب، امتدت من الأحد وحتى اخلمي�س املا�صيني.
وا�صتمعت اآل مانع خالل الجتماعات، اقرتاحات الطالبات واجلوانب 
الإيجابية وال�صلبية واآراءهن ب�صاأن بع�س اجلوانب يف الكلية، ووعدت بتنفيذ 

كل ما يحقق امل�صلحة العامة للطالبة.
ما  لتقدمي  وم�صتعدون  اجلامعة  لطالبات  مفتوحة  »اأبييوابيينييا  وقالت   
التعليم  يخ�س  وفيما  التعليمية  العملية  يف  توجيه  اأو  اإر�ييصيياد  من  يلزمهن 
الإلكرتوين اأو غريهما«.  وحثت اآل مانع، الطالبات على احل�صور وامل�صاركة 

يف الأن�صطة غري املنهجية ويف جميع منا�صبات وفعاليات الكلية.
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العلوم تنظم حملة
لمكافحة سرطان الثدي

أمل حسين وسميرة عسيس

الطالب،   �ييصييوؤون  عييمييادة  مييع  بالتعاون  اأبييهييا،  يف  للبنات  العلوم  كلية  نظمت 
ووكالة العمادة ل�صوؤون الطالبات، حملة توعوية بعنوان »اأنت احلياة« �صلطت 
ال�صوء على اأ�صرار �صرطان الثدي. و�صارك يف احلملة عدد من اخت�صا�صيات 
اجلراحة مب�صت�صفى ع�صري املركزي، وجمعية زهرة ملكافحة �صرطان الثدي، 

بح�صور عميدة الكلية الدكتورة حليمة ال�صعيدي.
بق�صم  املحا�صرة  اإعيييداد  »ميين  طبيبك  مع  »�صاعة  بفقرة  احلملة  وابييتييداأت 
الدكتورة  اجلراحة:  اخت�صا�صيتي  وبا�صت�صافة  عامر،  نورة  باجلامعة  الإعييالم 
عن  ا�صتف�صارات  الفقرة  و�صهدت  ع�صريي.  خديجة  والييدكييتييورة  الوعيل،  اأثييري 
اأهم اأعرا�س �صرطان الثدي والطرق الأولية للك�صف عنه وكيفية تفادي تطور 
املر�س. واأو�صحت الدكتورة الوعيل باأن اأف�صل الأوقات للفح�س الذاتي للثدي 

هي بعد الدورة ال�صهرية، معللة ذلك باأن ال�صدر يكون يف و�صعه الطبيعي.
واأ�صارت اإلى اأن غالبية حمالت �صرطان الثدي تخ�س املراأة رغم وجود 
حالت ل�صرطان الثدي لدى الرجال، وذلك لأن غالبية امل�صابات من الن�صاء، 

ولأن اإ�صابات الرجل تعد حالت نادرة جدا.
ال�صيدة  يجنب  قد  الثدي  ل�صرطان  املبكر  الك�صف  اأن  الوعيل  واأكيييدت 
وتعري�س  اليييورم  ا�صتئ�صال  يتم  املبكر،  الك�صف  »اأثيينيياء  وقييالييت  ا�صتئ�صاله، 
الفح�س  طريقة  ب�صرح  احلملة   واختتمت  فقط«.  اإ�صعاعي  لعالج  ال�صيدة 

الذاتي للثدي قدمته الدكتورة خديجة ع�صريي.

برنامج توعية
على خط مواز، اأقامت طالبات ق�صم علوم احلا�صب الآيل بكلية العلوم والآداب 
باأحد رفيدة برناجما للتوعية بي »�صرطان الثدي«، بالتعاون مع جمعية زهراء 
التعريف  الربنامج  وت�صمن  باملحافظة.  ال�صحي  واملييركييز  الييثييدي  ل�صرطان 
ب�صرطان الثدي ومراحل تطور اخللية ال�صرطانية يف ج�صم الإن�صان واأعرا�صه 
تييوعييييية املجتمع  اإليييى  الييربنييامييج   ميينييه. وهيييدف  الييوقيياييية  وت�صخي�صه وطيييرق 
والطالبات باأهمية الك�صف املبكر للثدي وطريقة الفح�س الذاتي للوقاية منه 

باعتبار اأن اأورام الثدي هي اأكر الأورام �صيوعا عند الن�صاء.

تنظيم فعالية يوم الغذاء 
العالمي بخميس مشيط

نييييظييييمييييت اليييييي�ييييييصييييييوؤون 
الييي�يييصيييحييييييية بييعيي�ييصييري، 
بييييييييياليييييييييتيييييييييعييييييييياون مييييع 
كيييييليييييييييييتيييييي الييييييعييييييلييييييوم 
التطبيقية  الييطييبييييية 
بخمي�س  والتمري�س، 
ميييي�ييييصيييييييييط، الثييييينيييييني 
املييييييا�ييييييصييييييي، فيييعيييالييييييية 
»يييييوم اليييغيييذاء الييعيياملييي 
مييتيي�ييصييميينيية   ،»2016
فيييحيييو�يييصيييات لييقيييييا�ييس 
وال�صكر،  الدم،  �صغط 
والطول والوزن. كما �صهدت الفعالية التي ا�صتهدفت نحو 184 من من�صوبي 
البدين  وال��ن�����ش��اط  ال��ط��اق��ة،  ب��ت��وازن  تتعلق  مطوية   400 تييوزيييع  الكليتني، 
البدين.  والن�شاط  ال�شليم  الغذاء  عن  مرئيا  وعر�شا  الغذائية،  والبطاقة 

دراسة: القاعات المزدحمة
تعوق استخدام طرق التدريس التواصلي

ريم العسيري

ك�صفت درا�صة اأجرتها املتخ�ص�صة يف طرق 
العلوم  بكلية  الإجنليزية  اللغة  تدري�س 
والآداب للبنات يف حمايل، الدكتورة منى 
م�صطفى عبد العزيز، اأن طرق التدري�س 
اأكيير  الطرق فعالية  التوا�صلي تعد من 
يف تدري�س اللغة الثانية اأو الأجنبية،  واأن 
وجود 50 طالبا فاأكر يف ال�صعبة الواحدة 
التوا�صلي  التدري�س  يعوق  تطبيق طرق 
وطرائق التدري�س احلديثة، يف اإ�صارة اإلى 
اأن العدد الكبري يف القاعة الواحدة يلغي 

فعالية هذه الطريقة.
وجيييياءت الييدرا�ييصيية بييعيينييوان  »عييوائييق 
التدري�س  طرق  ا�صتخدام  على  املحافظة 
اليييليييغييية  لييييتييييدرييييي�ييييس   CLT الييييتييييوا�ييييصييييلييييي 
الإجنليزية يف الكليات ال�صعودية  بتهامة. 
معوقات  على  التعرف  اإلييى  وهدفت 
التدري�س  طييرق  ا�صتخدام   على  احلفاظ 
يف  الإجنييليييييزييية  اللغة  لتعليم  التوا�صلي 
الكليات ال�صعودية يف تهامة. وا�صتخدمت  

الدرا�صة املنهج الو�صفي التحليلي.
  وتكونت عينة الدرا�صة من  طالبات 

امل�صتويني ال�صابع والثامن من ق�صم اللغة  
للبنات  والآداب  العلوم  بكلية  الإجنليزية 
نف�صها   الباحثة  ح�صرت   كما   ، مبحايل 
17 حما�صرة  يف  ق�صمي اللغة الإجنليزية 
وعيييليييوم احليييا�يييصيييب يف اليييكيييلييييييية   لييتييدوييين 

املالحظات.
عييلييى  ا�يييصيييتيييبيييييييان  تيييييييوزييييييييع100  ومت 
والثامن   ال�صابع  امل�صتوين  من  الطالبات 
الكلية،  يف  الإجنييليييييزييية   اللغة  ق�صم  ميين 
وتعبئة وا�صتعادة 83 من اأوراق ال�صتبيان  
التي مت حتليلها با�صتخدام SPSS لفح�س 

الفر�صيات التالية:
اأقيييي�ييييصييييام الييلييغيية  • تيييتيييكيييون �يييصيييعيييب 
الإجنليزية من اأكر من 50 طالبة.
• طييييرق الييتييدرييي�ييس الييتييوا�ييصييلييي ل 
تيي�ييصييتييخييدم يف الييكييليييييات اليي�ييصييعييودييية 

بتهامة.
اليييتيييدريييي�يييس  ا�ييييصييييتييييخييييدام طيييييييرق   •
الييتييوا�ييصييلييي  ميييكيين اأن ييي�ييصيياعييد  يف 

تطوير اأداء الطالب.
اأن  ميكن  التكنولوجيا  ا�صتخدام   •
يف  الييطييالب  تفاعل  اإيجابا يف  يييوؤثيير 

الف�صول الدرا�صية املزدحمة. 

• خيييوف اليييطيييالب  مييين اليييوقيييوع يف 
الأخييطيياء  وراء عييزوف الطالب من 

التفاعل ال�صفي.
قيي�ييصييور  اأن  اليييييدرا�يييييصييييية  وكييي�يييصيييفيييت   
طييييرق الييتييدرييي�ييس الييتييقييليييييدييية تيي�ييصييبييب يف 
ظيييهيييور اأ�ييصيياليييييب الييتييدرييي�ييس الييتييوا�ييصييلييي 
اأكر  من  الأخييرية  تعد  اإذ  اللغة؛  لتعليم 
الثانية  الييلييغيية  لييتييدرييي�ييس  فعالية  الييطييرق 
تعلم  لربط  حميياوليية  وهييي  الأجنبية،  اأو 
اللغة داخل الف�صول الدرا�صية مع تفعيل 
الف�صول  خيييارج  فعليا  الييلييغيية   ا�ييصييتييخييدام 

الدرا�صية.
 

نتائج الدراسة
اأظييهييرت  نييتييائييج  الييدرا�ييصيية  اأن  75٪ من 
�صعب ق�صم اللغة الإجنليزية، و 62٪ من  
�صعب عييلييوم احلييا�ييصييب تييتييكييون  ميين اأكيير 
حما�صري  من   ٪86 واأن  طالبة،   ميين50 
عييلييوم احلييا�ييصييوب و90٪ مييين حمييا�ييصييري 
الييلييغيية الإجنييليييييزييية ييي�ييصييتييخييدمييون طييرق 

التدري�س التقليدية.
عيييدد   اأن  الييينيييتيييائيييج  كييي�يييصيييفيييت   كيييميييا 
اأكيييير مييين 50 طييالييبيية يف كل  الييطييالييبييات 

�صعبة، واأن طرق  التدري�س التوا�صلي ل 
ت�صتخدم يف الكليات ال�صعودية يف تهامة،  
واأظيييهيييرت اأييي�ييصييا  اأنييييه  ل يييتييم  ا�صتخدام 
املزدحمة،  الدرا�صية  الف�صول  يف  التقنية 
ممييا قييد يييوؤثيير �صلبا يف تييفيياعييل الييطييالب 

وحتفيزهم على التوا�صل. 
وتييو�ييصييلييت الييدرا�ييصيية اإلييييى اأن خييوف 
اليييطييياليييبيييات ميييين ارتيييييكييييياب  الأخيييييطييييياء يف 
حييجييرات الييدرا�ييصيية املييزدحييميية وراء عييدم 
وهذا  الييدرا�ييصيية،  حجرات  داخييل  تفاعلهم 
لييدى  باللغة  التيي�ييصييال  مييهييارات  ي�صعف 
الطالب، حيث يتعلم الطالب من خالل 

ت�صحيح اأخطائهم واأخطاء زمالئهم.
احلفاظ  ب�صرورة  الدرا�صة  واأو�صت 
�صعب  جميع  طييالب  عييدد  يييكييون  اأن  على 
للم�صاعدة   50 ميين  اأقيييل  الييكييليييييات  اأقيي�ييصييام 
يف تييطييبيييييق طيييرق الييتييدرييي�ييس الييتييوا�ييصييلييي 

وطرائق التدري�س احلديثة.
كما اأو�صت بتنظيم ور�س تدريبية 
الأداء  لتطوير  للمحا�صرين  �صنوية 
اجلامعي  التدري�س  اأ�صاليب  يف  املهني 
وملناق�صة  بييتييهيياميية،  وتييطييبيييييقييهييا  عييامليييييا 

املعوقات.

البرامج المشتركة 
تدرب المستجدين 
على تطوير الذات

عدنان األلمعي

امل�صرتكة  لييلييربامييج  الييعييام  املن�صق  بييرعيياييية 
اأقامت  مب�صر،  اآل  اأحمد  الدكتور  باملحالة، 
دورة  املا�صي،  الثيينييني  امل�صرتكة،  الييربامييج 
تييدريييبييييية لييلييطييالب امليي�ييصييتييجييدييين، بييعيينييوان 
تناولت  ذاتيييك«  لتكت�صف  نف�صك  »اكت�صف 
تيييطيييويييير اليييييييييذات، وهييييدفييييت اإلييييييى حتيي�ييصييني 
القدرات واملوؤهالت والإمكانيات ال�صخ�صية 
العقلية  الييقييدرات  وحت�صني  الطلبة،  لييدى 
ليييدييييهيييم، اإ�يييصيييافييية اإلييييييى تيييطيييويييير ميييهيييارات 
الييتييوا�ييصييل مييثييل ال�ييصييتييميياع وحيي�ييصيين الييكييالم 
وحت�صني مهارة التعامل مع الذات والقدرة 
النف�صية  ال�صطرابات  على  ال�صيطرة  على 
وال�صمو بالذات، وجعل النف�س اأكر مهارة 

وقوة لكت�صاب ال�صلوك الإيجابي.
العديد من املحاور  الييدورة  وت�صمنت 
مثل: هل اأنا جمرد كائن حي اأعي�س احلياة 
اأم اأنا اإن�صان اأ�صت�صعر نعمتها واأ�صتمتع بها؟ 
اأعييييد اكييتيي�ييصيياف الييطييفييل امليييوجيييود بييداخييلييك، 
اأطلق �صراح نف�صك، اكت�صاف النف�س، خطة 
اليي�ييصييعييادة واليينييجيياح، خييطييواتييك الإر�ييصييادييية، 
بح�صور  وحظيت  �صغفك.  لتجد  27�ييصييوؤال 
ح�صد كبري من الطالب ومبداخالت فعالة 
وا�صتف�صارات طالبية اأثرت مو�صوع الدورة. 
كما نظم نادي الربامج امل�صرتكة باملحالة، 
�صعوبات  امل�صتجدين ب�صاأن  للطالب  دورة 

تعلم اللغة الإجنليزية و�صبل حلها.
ووقيييفيييت اليييييدورة عييلييى اأهييمييييية تعلم 
التي  واملييعييوقييات  وفوائدها ،  الإجنييليييييزييية 
تييتييطييرق  اأن  قييبييل  مييتييعييلييميييييهييا،  تييعييرت�ييس 
مليييييخييييياوف الييييطييييالييييب مييييين تيييعيييليييم اليييليييغييية 
حدوثها  وكيفية  واأ�ييصييبييابييهييا  الإجنييليييييزييية 
املرتتبة  والآثيييار  ومقايي�صها،  وعالماتها 
والأخطاء الع�صرة الأكر �صيوعا  عليها ، 

عند متعلمي الإجنليزية.
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طالبة كيمياء بالجامعة تنال براءة اختراع
د. أحمد فوده

ح�صلت طالبة املاج�صتري بكلية العلوم، 
قيي�ييصييم الييكيييييمييييياء، خييديييجيية بييين ظييافيير 
عطيف، على براءة اخرتاع من مدينة 
املييلييك عييبييدالييعييزيييز لييلييعييلييوم والييتييقيينييييية، 
بييييعييييد متيييكييينيييهيييا مييييين اخييييييييييرتاع جميي�ييس 
كييهييروكيييييميييييائييي لييتييقييدييير اليير�ييصييا�ييس، 
بيياإ�ييصييراف الييدكييتييور هيي�ييصييام �ييصييالح عبد 

ربه.
ويقدم هذا الخرتاع حال لتقدير 
تييركيييييز اأيييييونييييات الييير�يييصيييا�يييس الييثيينييائييي 
عييييينييات  حميياليييييل  يف  اليي�ييصيياميية   II Pb
والغذائية  البيئية  كالعينات  خمتلفة، 
انتقائي  اإلييكييرتود  ب�صكل خييا�ييس، وهييو  
تقنية  ا�صتخدام  على  يقوم  للر�صا�س 
اليييبيييوليييييييمييير املييييطييييبييييوع، وييييتيييكيييون هيييذا 
بوليمري  غ�صاء  من  اأ�صا�صا  الإلكرتود 
املييييييادة  تيييركيييييييبيييتيييه  يف  يييتيي�ييصييميين   ،)5(
وهييي  اليير�ييصييا�ييس،  لأييييونيييات  احل�صا�صة 
عيييبيييارة عييين الييبييوليييييميير املييطييبييوع اليييذي 
يييحييتييوي عييلييى مييعييقييد الييير�يييصيييا�يييس مع 

.pbGC اجلالو�صيانني

ويعد الر�صا�س من اأخطر املعادن 
الييي�يييصيييامييية، ويييييييييوؤدي تيييراكيييميييه يف جيي�ييصييم 
وخيمة،  �صحية  اأ�يييصيييرار  اإليييى  الإنيي�ييصييان 
وقد ا�صتخدمت طرق حتليلية خمتلفة 
لييتييقييدييير هييييذا امليييليييوث الييبيييييئييي واليي�ييصييم 

الغذائي.
الييير�يييصيييا�يييس ج�صم   وفيييييور دخيييييول 
اأجييهييزة مثل  الإنيي�ييصييان، يييتييوزع فيه على 
اليييدمييياغ والييكييليييييتييني والييكييبييد والييعييظييام، 
الأ�صنان  يف  الر�صا�س  اجل�صم  ويييخييزن 
والعظام، حيث يرتاكم مع مرور الوقت. 
الر�صا�س  جميييددا  ُيح�صد  اأن  وميييكيين 
املييخييزن يف الييعييظييام والأ�ييصيينييان ويييجييري 
جمييرى اليييدم اأثيينيياء فييرتة احلييمييل، مما 

يعر�س اجلنني للخطر اأي�صا.
يعانون  الييذييين  الأطييفييال  اأن  يذكر 
مييين �يييصيييوء الييتييغييذييية هيييم اأكييييير عيير�ييصيية 
اأج�صامهم  لأن  بيياليير�ييصييا�ييس،  للت�صمم 
متييتيي�ييس كييميييييات اأكيييييرب مييينيييه، اإن كييانييوا 
يييعييانييون مييين نييقيي�ييس مييغييذيييات اأخيييييرى، 
كييالييكيياليي�ييصيييييوم. والأطييييفييييال املييعيير�ييصييون 
فيهم  �صنا، مبيين  الأحيييدث  هييم  للخطر، 

الأجنة يف طور النمو، والفقراء.

دورات تدريبية لتطوير 
مهارات الطالب

عدنان األلمعي

اأطلقت عمادة �صوؤون الطالب باجلامعة، ممثلة بوكالة التطوير واجلودة، عددا 
من الدورات التدريبية، بهدف تنمية املهارات الإبداعية لدى طالب وطالبات 

اجلامعة.
واأ�ييصييار وكيييييل عييمييادة �ييصييوؤون الييطييالب للتطوير واجلييييودة، امليي�ييصييرف العام 
براجمها  اأطلقت  الوكالة  اأن  اآل ع�صيد،  اإلى  الدكتور عبداهلل  الييدورات،  على 
التدريبية للف�صل الدرا�صي الأول  للعام احلايل اعتبارا من الأ�صبوع املا�صي، 

مبينا اأنها �صت�صتمر اأربعة اأ�صابيع مقبلة،  مبعدل يومني من كل اأ�صبوع.
القدرات واملعارف  اإلى تنمية  اأن تنوع  الدورات يهدف  اآل ع�صيد  واأو�صح 
الذكاء،  ومهارات  الذهنية،  اخلرائط  مبهارات  وتزويدهم  امل�صتفيدين،  لدى 

واإدارة التغيري اجلريء، ومتعة الف�صل . 
كما بني اأن العمادة �صتمنح احل�صور �صهادات معتمدة من املوؤ�ص�صة العامة 
يف  للراغبني  ميكن  اأنيييه  ذاتيييه  الييوقييت  يف  مو�صحا  املهني،  والييتييدريييب  للتعليم 
الت�صجيل زيارة الرابط الإلكرتوين الذي ين�صر لكل دورة يف و�صائل التوا�صل 
الجتماعي لعمادة �صوؤم الطالب اأو زيارة مقر العمادة  اأو مكتب وكيلة العمادة 

لأن�صطة الطالبات. 
يذكر اأن الأ�صبوع املا�صي �صهد دورة اخلرائط الذهنية للمدرب البحريني 
على  100 طالب وطالبة  اأكر من  الأن�صاري، وح�صرها  الدكتور عبداجلليل 

مدى يومني. 

الجامعة ومركز الحوار ينظمان مشروع تبيان
عدنان األلمعي 

بيييرعيييايييية ميييديييير اجلييييامييييعيييية، الأ�يييصيييتييياذ 
اجلامعة  تقيم  ال�صلمي،  فالح  الدكتور 
ممثلة بعمادة �صوؤون الطالب، بالتعاون 
ميييع مييركييز املييلييك عييبييدالييعييزيييز لييلييحييوار 
اليييوطييينيييي، غيييييدا، اليييييييدورة الييثييانييييية من 
م�صروع تبيان، مت�صمنة برامج تدريبية 
وحيييييواريييييية مييينيييوعيييه وميييوجيييهييية لأبييينييياء 
ب�صكل  �ييصييرائييحييهييم  املييجييتييمييع مبييخييتييلييف 
عام، وللمجتمع اجلامعي ب�صكل خا�س، 

وت�صتمر ثالثة اأيام.

واأو�يييصيييح عييميييييد �يييصيييوؤون الييطييالب، 
النجاح  اأنه بعد  الهبا�س  الدكتور مريع 
م�صروع  لقيياه  الييذي  الوا�صع  وال�صدى 
املا�صي،  الييعييام  الأولييييى  دورتيييه  تبيان يف 
امللك  ومييركييز  اجلييامييعيية  بييني  بال�صراكة 
عييبييدالييعييزيييز لييلييحييوار الييوطيينييي، عزمت 
الثانية من  الييدورة  اإقامة  على  العمادة 
امل�صروع بي »اأهداف اأو�صع وبرامج جديدة 

وعناوين جذابة و�صيوف مميزين».
احلييييايل  الييييعييييام  دورة  اأن  وكييي�يييصيييف 
�صترتكز على عنوان مهم هو »احلوارات 
الإلييييكييييرتونييييييييية امليييتيييطيييرفييية عيييين طييريييق 

الو�صطية  قيم  تعزيز  بهدف  الإنرتنت« 
التطرف  ونييبييذ  والييتيي�ييصييامييح  والعيييتيييدال 
الييوقيياييية من  اأ�ييصييكييالييه، وكييذلييك  بجميع 
املتطرفة،  واجلماعات  الهدامة  الأفكار 
علمية  بييو�ييصييائييل  املييي�يييصييياركيييني  وتييياأهيييييييل 
ومهارية متكنهم من ك�صف النحرافات 
الفكرية اأثناء احلوار، وتعمق لغة احلوار 

والتفاهم ملعاجلة امل�صكالت الفكرية.
وقييييييييال »�يييصيييييييتيييم تييييقييييدمي بييييرامييييج 
تييدريييبييييية وميييعيييار�يييس تيييوعيييويييية وور�ييييس 
عمل ونييدوات ومقاهي حييوارات �صبابية 
عر�س  جانب  اإلييى  علمية،  وحما�صرات 

جتيييييارب يييقييدمييهييا نييخييبيية مييين الييعييلييميياء 
والييدعيياة والإعالميني وجنييوم الإعييالم 
اإ�صافة  اململكة،  م�صتوى  على  اجلييديييد 
اإليييييييى عييييييدة مييي�يييصيييابيييقيييات مت اإطيييالقيييهيييا 
للطالب والطالبات يف جمالت الأفالم 
والت�صاميم  والإنفوجرافيك  الق�صرية 

والر�صم، وخ�ص�صت لها جوائز قيمة«.
والطالب  املجتمع  الهبا�س  ودعييا 
وال�صتفادة  احل�صور  اإلييى  والطالبات 
الفكر  الييتييي تنمي  امليي�ييصيياريييع  ميين هيييذه 
الو�صطي وتعزيز روح النتماء الوطني 

لديهم.

»فن التعامل«
دورة لمنسوبات كلية اآلداب

هناء آل سرور

بكلية  ملن�صوباتها  تدريبية  دورة  باجلامعة،  وال�صالمة  الأميين  اإدارة  نظمت 
فيهم«،  والتاأثري  الآخرين  التعامل مع  »فن  بعنوان  اأبها،  للبنات يف  الآداب 
التعامل  فن  اأن  فيها  واأكيييدت  القحطاين،  عبداهلل  تغريد  املييدربيية  قدمتها 
نوعية  واأي�صا  حياته،  يف  قيمة الإن�صان  حتييدد  التي  الأميييور  اأهييم  يعد من 
اأذهانهم �صورة ي�صعب تغيريها مع الزمن  العالقات بالآخرين، وتخلد يف 

يف كثري من الأحيان. 
الأ�صخا�س  خمتلف  مع  التعامل  كيفية  على  ال�صوء  الييدورة  و�صلطت 
اأن  اإل��ى  املختلفة؛ م�شرية  وبيئاتهم  وطبائعهم  �شخ�شياتهم  اأمن��اط  ح�شب 
الطرق تتعدد وفقا لتعدد الطبائع، وال�صخ�صيات، واخللفيرّات الثقافية، مما 

يفر�س على الإن�صان تغيري طرقه، واأ�صاليبه، وتكتيكاته يف كل مرة.
وردود  الأفييعييال،  اإلى فهم  اليييدورة  »هييدفييت  امليي�ييصيياركييات،  بع�س  وح�صب 
مل�صروطياتهم، ودوافعهم، ولي�س وفقاً  الأفعال ال�صادرة عن الآخرين وفقاً 
واحلييوار  التوا�صل  قنوات  فتح  على  ذلييك  ي�صاعد  حيث  نحن،  مل�صروطياتنا 
بني خمتلف الأفراد وبث الإيجابية بني من يتعامل معهم، والتاأثري فيهم، 
اأو ت�صحيح مفهوم خاطئ،  وبخا�صة عندما يتعلق املو�صوع بن�صر فكرة ما، 
معاملتهم  عن  والرتفع  معهم،  نتعامل  ملن  الثقايف  امل�صتوى  اإلييى  واليينييزول 

بالطريقة اخلاطئة التي ي�صتخدمونها«. 

مجتمع الخميس
تستقبل مستجديها

اأن�صطته  م�صيط،  بخمي�س  املجتمع  كلية  يف  الطالبي  النادي  ا�صتهل 
بحفل الوطن يف عامه الي86 والرتحيب بالطلبة امل�صتجدين، بح�صور 
وروؤ�ييصيياء  الكلية  ووكيييالء  مييريييع،  اآل  اأحييمييد  الييدكييتييورة  الكلية  عميد 

الوحدات والأق�صام والطالب.
اليييكيييرمي، فكلمة  اليييقيييراآن  ثييم  الييوطيينييي،  بالن�صيد  احلييفييل  وبييييداأ 
للدكتور اآل مريع، رحب فيها بامل�صتجدين، م�صلطا ال�صوء على النعم 
التي تنعم بها اململكة، وخ�صو�صا نعمتي الأمن و الأمان، م�صددا على 

�صرورة �صكر اهلل على هذه النعم وتقديرها.
 واأنهى اآل مريع كلمته بتاأكيد اأن جميع مكاتب من�صوبي الكلية 

مفتوحة خلدمة الطلبة وم�صاعدتهم. 
النادي  اأن يقدم رائد  ثم �صوهدت عرو�س فنية وريا�صية، قبل 
الطالبية  الأن�صطة  عيين  نييبييذة  الييعييدوي،  حممد  الييدكييتييور  الطالبي 
الثقافية والفنية والريا�صية والجتماعية، وحث الطلبة امل�صتجدين 
على �صقل مواهبهم بالن�صمام للنادي و ال�صتفادة من الدعم غري 

املحدود الذي تقدمه عمادة �صوؤون الطالب لالأن�صطة الطالبية.
عييقييب ذلييييك، اأتيييييح املييجييال مليييداخيييالت م�صجل الييكييلييييية وروؤ�يييصييياء 
الطلبة  ل�صتف�صارات  بال�صتماع  اللقاء  وانتهى  الأق�صام،  و  الوحدات 

و الإجابة عليها.
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متابعات

في لقاء مفتوح مع الشيوخ ابن حميد والتركي والمغامسي

المؤتمر القرآني األول بالجامعة يعالج 
المشكالت االعتقادية والفكرية

عبد العزيز رديف
سعيد العمري
ريم العسيري 

ا�صتهلت اجلل�صات العلمية باملوؤمتر الدويل 
القراآين الأول يف اجلامعة مبحور توظيف 
امل�صكالت  معاجلة  يف  القراآنية  الدرا�صات 
من  عييدد  بح�صور  والفكرية،  العتقادية 
من  ونخبة  والف�صيلة،  املييعييايل  اأ�ييصييحيياب 
العلماء على امل�صتوى العربي والإ�صالمي.

وبيييييداأت اجلييليي�ييصيية بييبييحييث عيين تقومي 
املفهوم اخلاطئ للحرية وامل�صاواة يف �صوء 
»الدرا�صات  عن  بحث  ثم  الكرمي،  الييقييراآن 
للمقاربات  ونق�صها  القراآنية  املقا�صدية 
الييعييلييمييانييييية لآيييييات الأحييييكييييام«، تييياله بحث 
بييعيينييوان »مييعيياجليية الييقييراآن الييكييرمي لأزميية 
الهوية وخواء الذات، من خالل ق�صة اآدم 
عليه ال�صالم«، واآخر بعنوان »هوية امل�صلم 
القراآن  والنهزام يف �صوء  ال�صتعالء  بني 

الكرمي«.
 عقب ذلييييك عييقييد لييقيياء مييفييتييوح مع 
امل�صت�صار بالديوان امللكي، ع�صو هيئة كبار 
العلماء الدكتور عبداهلل الرتكي، وكذلك 
امل�صت�صار بالديوان امللكي ع�صو هيئة كبار 
امل�صجد احليييرام  اإمييييام وخييطيييييب  الييعييلييميياء، 

الدكتور �صالح بن حميد.
ثيييم انييطييلييقييت اجلييليي�ييصيية الييثييانييييية من 
الييعييام  الييرئييييي�ييس  بييرئييا�ييصيية  املييوؤمتيير  جل�صات 
املنكر،  والنهي عن  باملعروف  الأميير  لهيئة 
اليييدكيييتيييور عييبييدالييرحييميين اليي�ييصيينييد، عيير�ييس 

ومنهج  احليييوار  عيين  حتييدثييت  بحوثا  فيها 
ودور  الييكييرمي،  الييقييراآن  يف  الفكري  البناء 
ال�صبهات  مواجهة  يف  القراآنية  الدرا�صات 
الييتيينيي�ييصييريييية: قيييييييراءة حتييليييييلييييية نييقييدييية 
بييني الييواقييع واملييياأميييول، وكييذلييك بحث عن 
الإرهاب الفكري وعالجه يف �صوء القراآن 
الييثييوابييت:  يف  »الت�صكيك  وبييحييث  الييكييرمي، 
بعنوان  وبحث  اأمنوذجا«،  القراآين  الوحي 
توظيف  يف  عثيمني  ابييين  اليي�ييصيييييخ  »ميينييهييج 
التف�صري لعالج امل�صكالت املعا�صرة عر�صا 

ودرا�صة«.
عقد  اأي�صا،  املوؤمتر  فعاليات  و�صمن 
املغام�صي،  �صالح  ال�صيخ  مع  مفتوح  لقاء 
الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  ح�صره 
وكييالء اجلامعة  ال�صلمي، وعييدد من  فالح 
وميينيي�ييصييوبيييييهييا، وجيييميييع غيييفيييري ميييين اأبييينييياء 
املنطقة، تناول فيه ال�صيخ مو�صوع الهداية 

يف ثالث اآيات من كتاب اهلل احلكيم.
الكرمي  القراآن  اأن  املغام�صي  واأو�صح 
كيييان وميييا يييييزال مييفييتيياحييا لييطييرق الييهييداييية 
والييبييوابيية الأوليييى لها، كما عييرج على عدد 
ميين الأمييثييليية اليييدالييية عييلييى ف�صل الييقييراآن 

الكرمي يف حياة الفرد واملجتمع.
واأ�ييصيياف اأن الييقييرءان الييكييرمي هداية 
هدى  قد  »اهلل  في  الكائنات،  جلميع  عامة 
به كل نف�س اإلى ما ي�صلح �صاأنها ومعا�صها، 
ال�صار  ودفييع  النافع  جلب  على  وفطرها 

عنها، وهذه اأعم مراتب الهداية«.
عن  ال�صيخ  اأجييياب  الييلييقيياء  نهاية  ويف 

عدد من ت�صاوؤلت احل�صور.  

ا�صت�صافت اجلامعة على هام�س املوؤمتر، خطباء ودعاة واأئمة منطقة ع�صري، بالتعاون مع 
وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والدعوة والإر�صاد، بح�صور امل�صت�صار بالديوان امللكي، اإمام احلرم 

املكي ال�صيخ الدكتور �صالح بن حميد، وعدد من من�صوبي اجلامعة.
على  املوؤمتر،  فعاليات  الأيييام حل�صور  هذه  زيارته خالل  تاأتي  الييذي  احلميد  و�صدد 
اأ�صول  عليهم  يكرر  واأن  اجلمعة،  �صالة  ح�صور  على  امل�صلني  اخلطيب  يحث  اأن  �صرورة 

الدين، كما كان يفعل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف خطبه على كبار ال�صحابة.
ودعا اإلى اأن يبتعد اخلطيب عن املو�صوعات التي تثري ول جتمع، وكذلك البتعاد عن 
الهتمام املبالغ فيه بال�صجع والبالغة اللذين ي�صرفان عن قوة املحتوى لالإمام وامل�صتمع.

اجلمعة  خطب  خييالل  ميين  والوعظ والإر�صاد  اخلييطييابيية  و�ييصييول  �صبل  عيين  وحتيييدث 
واملحا�صرات، وا�صتمع اأ�صئلة احل�صور التي ابتداأها باإجابة على �صوؤال عن منا�صبة اخلطب 
املعا�صرة، م�صريا اإلى اأن هناك جتاوزات من بع�س اخلطباء، وذكر ال�صوابط واملحاذير عند 

اإلقاء مثل هذه اخلطب.
على ال�صعيد نف�صه، نظمت كلية ال�صريعة واأ�صول الدين باجلامعة، ور�صة عمل بعنوان 
بق�صم  الأ�صتاذ  األقاها  الكلية،  لطالب  املعا�صرة«  امل�صكالت  عالج  يف  العلمي  البحث  »توظيف 

القراآن وعلومه بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية الدكتور حممد ال�صريع.

 

املكرمة،  مكة  منطقة  يف  للتعليم  العامة  بيييالإدارة  والإر�ييصيياد  التوجيه  اإدارة  �صددت مديرة 
الدكتورة عزة ال�صهري، خالل م�صاركتها يف املوؤمتر على �صرورة تكثيف الربامج التوعوية 
احلوارية، والر�صائل الإعالمية املثمرة حول و�صطية الإ�صالم واعتداله و�صماحته، ون�صر 

الأ�صاليب  لتعزيز  واملربني،  الآبيياء  ت�صتهدف  التي  التدريبية  والييدورات  الرتبوية  الربامج 
الرتبوية عند التعامل مع ال�صباب، وطرق احتوائهم، والتعرف على اأهم حاجاتهم النف�صية، 
بالإ�صافة اإلى تكثيف الدورات العلمية لل�صباب واملرتبطة بطرق التح�صني بالعلم ال�صرعي 

ال�صحيح �صد اأي دعوات م�صبوهة، مع ن�صر ثقافة احلوار مع الآخر.
 وحملت الورقة عنوان »اأ�صاليب تربوية م�صتنبطة من القراآن الكرمي حلماية ال�صباب 
من النحرافات الفكرية وال�صلوكية«، قدمت بح�صور العديد من الأكادمييات والطالبات.

واأكدت ال�صهري اأن دللت الإرهاب كما جاءت يف القراآن الكرمي ل تدعو اإلى العنف 
اأو القتال ول حتث النا�س عليه، واأن م�صطلح الإرهاب املتداول اليوم على امل�صتويني املحلي 
والدويل، واملت�صمن للقتل والرتويع واإفزاع النا�س، وانتهاك حقوق املع�صومني يف دمائهم 
الإف�صاد يف  اأو  لهم  الإ�صالمية  ال�صريعة  كفلته  اأو غري ذلك مما  اأموالهم  اأو  اأعرا�صهم  اأو 
الييقييراآن غري  الأر�يييس، ينكره الإ�ييصييالم ويييتييرباأ منه، وهييذه الأفييعييال تقابل م�صطلحات يف 

م�صطلح الإرهاب.
وقالت »يف القراآن الكرمي األفاظ �صرعية حمددة ومن�صبطة، تعطي مفهوما وا�صحا 
لالأعمال الإرهابية املتداولة يف هذا الع�صر، وقد اأنكرها القراآن وت�صدى لها، وقدم معاجلات 
اأو  امل�صلمني  قتل  �صواء  والقتل،  الأر�ييس،  يف  الإف�صاد  م�صكلة  وهي  عليها،  للق�صاء  �صارمة 
املعاهدين، واحلرابة وهي العتداء وال�صلب واإزالة الأمن واإخافة النا�س واإرهابهم وقطع 
الطريق واخلروج عن تعاليم الإ�صالم، والبغي وهو جماوزة احلد، والظلم واخلروج على 

النظام والتعدي والعدول عن احلق والتطاول على النا�س والف�صاد، والعتداء«.
الإرهابية  للت�صدي للعمليات  وا�صحة  معامل  و�صع  الكرمي  اأن القراآن   واأ�صارت اإلى 
والتطرف،  الغلو  ونبذ  والعييتييدال  الو�صطية  اأوًل:  وهييي  الأميين،  وحتقيق  منها  والوقاية 
القول  يف  الغلظة  للرحمة ونبذ  والدعوة  والت�صهيل،  والتي�صري  الإن�صان،  كرامة  وتقدير 
واإقييرار الختالف بقبول  ال�صالم واجلنوح له، والأميير بالعدل والإن�صاف،  والعمل، ون�صر 

الآخر ونفي العتداء عليه.
 واأكدت اأن هناك العديد من الأ�صاليب الرتبوية امل�صتنبطة من القراآن الكرمي حلماية 
ال�صباب من النحرافات الفكرية وال�صلوكية، تتمثل يف بناء الهوية الإ�صالمية ال�صمحة يف 
نفو�س ال�صباب والعتزاز بها، ون�صر العلم ال�صرعي ال�صحيح، والق�صاء على البطالة، و�صغل 
واإ�صباع  ال�صباب واحرتامهم  ذات  وتقدير  كفاءتهم،  وتوجيه  النافع  باملفيد  ال�صباب  اأوقات 
ال�صغط  اأ�صاليب  الجتماعي، وجتنب  التقدير  الكايف من  القدر  للح�صول على  حاجاتهم 

وال�صيطرة وا�صتبدالها باحلوار واحلب.

 
مب�صرح  الأول  الييقييراآين  الييدويل  للموؤمتر  الثاين  اليوم  يف  علمية  جل�صات  ثييالث  عقدت 
امل�صكالت  عييالج  يف  القراآنية  الييدرا�ييصييات  بتوظيف  متثال  حمييورييين  وناق�صت  اجلييامييعيية، 

ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية.
وعقدت اأولى جل�صات اليوم الثاين برئا�صة الأ�صتاذ امل�صارك بق�صم الدرا�صات القراآنية 

بجامعة امللك �صعود، الدكتور فهد الرومي.
م�صكلة  معاجلة  عيين  ورقيية  �صملت  التي  العلمية  بحوثهم  املتحدثون  وا�صتعر�س 
الدكتور  قييدم  بينما  مييقييراوي،  حممد  لالأ�صتاذ  القراآنية  الدرا�صات  �صوء  يف  ال�صتبداد 
النحراف  معاجلة  يف  الناجحة  القيادة  دور  مو�صوع  عن  ورقيية  اأحمد  بن  عبداملح�صن 

الفكري يف �صوء القراآن الكرمي.
رعاية  يف  القراآن  »مقا�صد  بوغزالة  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  ناق�س  جانبه،  من 
اأي�صا الأ�ييصييتيياذ الدكتور  امليييايل« ، بينما قييدم  الييعييام، واأثييير ذلييك يف عييالج الف�صاد  املييال 
لها.  الكرمي  القراآن  وت�صدي  الت�صحر  م�صكلة  فيها  تناول  ورقيية  ال�صيخ  عبدال�صايف 
وقدم اآخر املتحدثني، الدكتور اأن�س النابل�صي، ورقة بعنوان »املنهج القراآين يف عالج 

م�صكلة الف�صاد«.
وناق�صت ثاين جل�صات ذلك اليوم، وهي الرابعة على م�صتوى املوؤمتر، حمور توظيف 
الدرا�صات القراآنية يف معاجلة امل�صكالت الجتماعية، وكانت برئا�صة رئي�س الهيئة العاملية 
لالإعجاز العلمي يف القراآن وال�صنة الدكتور عبداهلل امل�صلح، حيث قدم الدكتور حممد 
مييربزا حقوق  امليييراأة«،  عييالج م�صكالت  الييقييراآن يف  بعنوان »منهجية  ورقيية علمية  بو�صية 
الزوجة ب�صفتها اأمنوذجا، واأو�صح املتحدث ذاكر دمرب يف ورقته كيفية »معاجلة التفكك 

الأ�صري بهداية القراآن الكرمي يف �صوء �صورة التحرمي«.

 الجامعة تستضيف
خطباء ودعاة عسير

عزة تشدد على تكثيف
البرامج التوعوية الحوارية

ثالث جلسات تناقش
توظيف الدراسات القرآنية

في عالج مشكالت السياسة 
واالقتصاد واالجتماع
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عاجلها  وكيف  الن�صوز  »م�صكلة  عن  خ�صر  عبدالفتاح  الدكتور  الأ�صتاذ  حتدث  كما   
القراآن«، واأي�صا الدكتور اأحمد من�صور عن مو�صوع »الهدي القراآين يف التعامل مع و�صائل 
التوا�صل الجتماعي«، واختتمت اجلل�صة بورقة لالأ�صتاذ الدكتور اأحمد حامد، ا�صتعر�س 
فيها مو�صوع املنهج القراآين يف عالج م�صكالت ال�صباب الجتماعية املعا�صرة، م�صتخدما 

�صحبة ال�صوء اأمنوذجا لدرا�صته.
اأي�صا،  الجتماعية  امل�صكالت  معاجلة  يف  القراآنية  الييدرا�ييصييات  توظيف  حمييور  وعيين 
عقدت اجلل�صة الثالثة من ثاين اأيام املوؤمتر، برئا�صة اأ�صتاذ ق�صم الفقه باجلامعة الأ�صتاذ 
الدكتور حممد الغامدي، حيث حتدث الأ�صتاذ الدكتور مفرح القو�صي يف ورقته العلمية 
عن »العنف الأ�صري، و�صبل عالجه يف القراآن الكرمي«، كما قدم الدكتور ح�صني عبدالعال 

»عالج البطالة يف �صوء القراآن الكرمي«.

تبوك،  جامعة  يف  والآداب  الرتبية  الإ�صالمية بكلية  الدرا�صات  ق�صم  يف  املحا�صرة  اأو�صت 
املناهج  تركيز  الأحمري، ب�صرورة  م�صبب  القرى، عبري  اأم  جامعة  الدكتوراه  يف  باحثة 
برامج  طريق  عن  الزوجية،  احلقوق  على  وامل�صموع  املرئي  الإعيييالم  وو�صائل  التعليمية، 
دورات  اإلى عقد  بالإ�صافة  الغاية،  هذه  لتحقيق  منهجية  �صمن خطط  وموجهة  حمددة 
تثقيفية، بالتعاون مع املوؤ�ص�صات اخلريية واجلمعيات الأ�صرية املتخ�ص�صة يف جمال الأ�صرة 

للمقدمني على الزواج، تبني حقوق احلياة الزوجية، واأن تكون اإلزامية.
 كما دعت اإلى خماطبة اجلهات الر�صمية التي ت�صرف على خطباء امل�صاجد ب�صرورة 
توجيه اخلطباء باأن يجعلوا اخلطبة الثانية يف كل جمعة تتحدث عن فقه الأ�صرة وحقوق 
التعامل مع  فقه  املجتمع يف  لييدى  الوعي  م�صتوى  يزيد  اأن  �صاأنه  ما من  وكييل  الييزوجييني، 

الزوجني والأقربني.
 جاء ذلك خالل م�صاركتها يف اجلل�صة اخلام�صة للموؤمتر الدويل القراآين الأول، التي 
جاءت بعنوان »توظيف الدرا�صات القراآنية يف معاجلة امل�صكالت الجتماعية«، حيث �صاركت 

فيها بورقة بعنوان »الن�صوز بني الزوجني: درا�صة قراآنية«.
العالقة  تلك  لت�صتمر  واأحكام،  معينة  �صوابط  وفق  الييزواج  تعالى  اهلل  »�صرع  وقالت 
املقد�صة بني الذكر والأنثى، فغاية ال�صرع هو دوام تلك العالقة وا�صتمرارها، ولأجل ذلك 
حر�س على و�صع احللول املنا�صبة لأي م�صكلة قد تظهر بني الزوجني من خالل و�صائل 
حكيمة، ومن امل�صكالت التي تظهر بني الزوجني م�صكلة الن�صوز، وقد بني القراآن الكرمي 
عالجه عند اخلوف من وقوع الن�صوز، اأو وقوعه فعال، ولكل حالة من هذه احلالت عالج".

 واأ�صافت الأحمري اأن الن�صوز هو المتناع عن تاأدية احلق الواجب للطرف الآخر مع 
الكراهة له، كما اأن ن�صوز الزوجة يتحقق مبنعها الزوج من التمكني، ون�صوز الزوج يتحقق 

بالإ�صرار بزوجته فيما اأوجبه اهلل لها عليه.
واإذا تبادل الزوجان الن�صوز �صمي ذلك �صقاقا، لأن كال منهما ي�صبح يف �صق، كما اأن 
اأغلب اأ�صباب الن�صوز ترجع اإلى اجلهل بحقوق وواجبات كل من الزوجني، والن�صوز يكون 

من الرجل كما يكون من املراأة وقد يكون منهما معا.
والتدخالت  املعا�صرة،  و�صوء  املحر�س،  وجييود  الزوجني  ن�صوز  اأ�صباب  من  اأن   وبينت 
اخلارجية والغرية القاتلة، وغياب احلوار والتفاهم بني الزوجني، و�صوء اخللق، والتباين 

الجتماعي والفكري بني الزوجني.
واأكدت اأن اأف�صل العالجات للم�صكالت الزوجية والأ�صرة على الإطالق هي العالجات 
الربانية، مبينة اأنه يجب التدرج يف و�صائل العالج، كما اأمر اهلل، وعدم التعجل يف ظهور 

نتيجته.
ويف ال�صياق، كان املتحدث حممد العمري، قدم خالل اجلل�صة ورقة »الهدي القراآين 
يف معاجلة انحراف الأبناء«، واختتم اجلل�صة الدكتور عبداهلل العمودي بورقة عن »تر�صيد 

الإنفاق من منظور قراآين«.
 يذكر اأنه اأقيمت �صمن فعاليات املوؤمتر امل�صاحبة م�صاء الثنني املا�صي، ور�صة عمل 
ملركز النباأ العظيم، بعنوان »ال�صت�صفاء بالقراآن« قدمها مدير مركز النباأ العظيم ف�صيلة 

ال�صيخ الدكتور حممد بن عبداهلل الربيعة.
  

 
الأول  الييقييراآين  الييدويل  للموؤمتر  امل�صاحبة  الفعاليات  هام�س  على  اجلامعة  ا�صت�صافت 
لقاء امل�صت�صار بالديوان امللكي، ع�صو هيئة كبار العلماء، الأ�صتاذ الدكتور عبداهلل الرتكي، 
باجلهات املهتمة بالعمل اخلريي يف منطقة ع�صري، بح�صور الأمني العام للهيئة العاملية 
لالإعجاز العلمي يف القراآن وال�صنة، ال�صيخ الدكتور عبداهلل امل�صلح، والأمني العام للمجل�س 
اللقاء  اأدار  بينما  قمي�صان،  اآل  نا�صر  الدكتور  ع�صري  يف  اخلريية  باجلمعيات  التن�صيقي 
الدكتور عبداهلل اآل هادي، وعدد من م�صوؤويل العمل اخلريي باملنطقة، وذلك يف املدرجات 

املركزية مبقر اجلامعة.
واأكد الرتكي اأن العمل اخلريي يحتاج اإلى �صرب واحت�صاب، وو�صع اخلطط لتحقيق 
القيمة  تاأتي من حيث  العمل اخلييريي  اأهمية  اأن  اأجلها، مو�صحا  قام من  التي  الأهييداف 
اإفييادة وا�صتفادة، وما يرتتب عليه كذلك، لأنه جزء من عقيدة وعبادة الأمة،  الذاتية له، 
ومنه ما هو فر�س عني، وما هو فر�س كفاية، وما هو واجب، وما هو مندوب، ول ميكن 
لالأفراد اأو الأمم اأو املوؤ�ص�صات اأو الدول اأن تهم�س هذا العمل اجلليل اأو تتخلى عنه، وهو 

جزء من دينها وعقيدتها وعبادتها. 
و�ييصييدد الييرتكييي عييلييى الييو�ييصييوح يف نييظيير ق�صايا الييعييمييل اخلييييريي، و�ييصييد ميينييافييذ اأهييل 
واخلريي  الدعوي  احلقل  للعاملني يف  فيياإن  اجتهاداتهم  للعلماء  كان  »اإذا  قائال  الأهيييواء، 
اأجل  من  والتعاون  الت�صديد  على  احلر�س  كل  نحر�س  فاإننا  ثم  ومن  اجتهاداتهم،  اأي�صا 
الدعوة واخلري، واحلر�س على اأن تكون الكلمة واحدة، وال�صف واحدا، وهو اأمر يجب على 

العاملني يف ال�صاحة اخلريية اإدراكه، فاملجال جمال تكامل وتعاون«.

عبير توصي بضرورة التركيز
على الحقوق الزوجية

التركي يلتقي بجهات
العمل الخيري بالمنطقة

اأنهى املوؤمتر الدويل القراآين الأول املقام، جل�صات الثالثاء املا�صي بثالث 
القراآنية يف معاجلة م�صكالت مفهوم  الدرا�صات  توظيف  ناق�صت حموري 
اجلهاد، وكذلك يف معاجلة م�صكالت التعلم والتعليم، من خالل 15 ورقة 

علمية مقدمة من الباحثني امل�صاركني.
القراآنية  الييدرا�ييصييات  توظيف  حييول حمييور  الأوليييى  اجلل�صة  ودارت 
ال�صنة  اأ�صتاذ ق�صم  يف معاجلة م�صكالت مفهوم اجلهاد، وكانت برئا�صة 
يحيى  الدكتور  الأ�صتاذ  باجلامعة،  الفكرية  التوعية  رئي�س  وعلومها، 
ورقيية  اجلل�صة  بييداييية  يف  �صحادة  اأبييو  علي  املتحدث  قييدم  حيث  البكري، 
علمية، عن حترير م�صطلح اجلهاد قراآنيا، وقدم الدكتور عبدالروؤوف 
بن اأحمد اأي�صا ورقة بعنوان »توظيف الدرا�صات القراآنية يف الوقاية من 
التطرف والإرهيياب«، كما حتدث الأ�صتاذ الدكتور عبدالرحمن بوكيلي 
درا�صة  الييكييرمي، عرب  الييقييراآن  من خييالل ورقته عن مو�صوع اجلهاد يف 

نظرية يف املقا�صد والعلل.
 واأ�صار الدكتور توفيق زبادي يف ورقته اإلى مو�صوع توظيف التف�صري 
د الدكتور اإ�صماعيل عزام يف ورقته يف  املو�صوعي يف عالج �صفك الدماء، وعدرّ

اآخر اجلل�صة اأ�صباب الإرهاب والعالج القراآين لها.
ويف ال�صياق نف�صه، تركزت اأبحاث واأوراق اجلل�صة الثانية من اآخر اأيام 
املوؤمتر على حمور توظيف الدرا�صات القراآنية يف معاجلة م�صكالت التعلم 
امل�صارك  الأ�صتاذ  وعلومه،  القراآن  ق�صم  رئي�س  برئا�صة  واأقيمت  والتعليم، 
اجلل�صة  وبييداأ  ال�صهراين.  ح�صن  الدكتور  الدين  واأ�ييصييول  ال�صريعة  بكلية 
مو�صوع  فيها  ناق�س  التي  البحثية  ورقته  بتقدمي  ملوك  حممد  الدكتور 
الييقييراآنييييية،  الييدرا�ييصييات  العلم وعييالجييه ميين خييالل  اخلييلييل يف مناهج تلقي 
الدرا�صات  »توظيف  بعنوان  بورقة  الع�صكري  الأ�صتاذ حممود  �صارك  بينما 

القراآنية يف عالج �صعف خمرجات املوؤ�ص�صات التعليمية«.
تعظيم  القراآن يف  اإلييى منهج  ورقيية  ال�صلوم يف  اأحمد  الدكتور  واأ�صار   
ال�صهراين  �صعيد  الدكتور  �صارك  كما  املجتمع،  ذلك يف  واأثيير  واأهله،  العلم 
الكهف.  �صورة  التعلم وعالجها يف �صوء  بورقة حتدث فيها عن م�صكالت 
واختتمت اجلل�صة الدكتورة دلل �صطناوي بورقة حتدثت فيها عن مو�صوع 

الف�صل بني العلم والعمل وعالجه يف �صوء القراآن الكرمي.
واختتمت اآخر جل�صات املوؤمتر باحلديث عن حمور توظيف الدرا�صات 
ق�صم  اأ�صتاذ  برئا�صة  اأي�صا،  والتعليم  التعلم  القراآنية يف معاجلة م�صكالت 
ا�صتعر�س  حيث  حميد،  بيين  اأحييمييد  الييدكييتييور  باجلامعة،  وعلومها  ال�صنة 
الييقييراآن  يف  املعلم  تطوير  مييو�ييصييوع  علمية  ورقييية  يف  ال�صيخ  علي  الييدكييتييور 

الكرمي، م�صت�صهدا بق�صة مو�صى واخل�صر عليهما ال�صالم.
اأثيير  قدمها  التي  درا�صته  يف  ال�صمالن  عبدالكرمي  الدكتور  واأو�ييصييح   
القراآن الكرمي يف عالج امل�صكالت ال�صلوكية لدى الطالب، كما قدم الدكتور 
يف  وعالجها  العمل  عيين  الييعييزوف  »م�صكلة  بعنوان  ورقيية  تلي  عبدالرحمن 
القراآن الكرمي«، واألقى الدكتور حممد الرحيلي درا�صة نبه فيها اإلى التقليل 

من �صاأن العلماء وخطورة ذلك وعالجه يف �صوء القراآن الكري

15 ورقة تناقش
معالجة مفهوم الجهاد 

والتعلم والتعليم

الدرا�صات  »توظيف  الأول  الييقييراآين  اليييدويل  املييوؤمتيير  اأعييمييال  نهاية  �صهدت 
علية  ن�صت  ما  ح�صب  تو�صيات   10 املعا�صرة«  امل�صكالت  عييالج  يف  القراآنية 

اللجنة العلمية باملوؤمتر.
ومن بني هذه التو�صيات، تاأ�صي�س مركز بحثي يف كلية ال�صريعة يعنى 
مدير  تاأ�صي�صه  تبنى  وال�صنة،  الكتاب  خالل  من  املعا�صرة  امل�صكالت  بعالج 

اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور فالح ال�صلمي.
ال�صريعة  بكلية  الذي نظمته اجلامعة ممثلة  املوؤمتر  فعاليات  وكانت 
ت�صع  �صهد م�صاركة  اأن  بعد  اأخييريا  اختتم  اأييييام،  ملييدة ثالثة  الدين  واأ�ييصييول 

جهات خمت�صة بالقراآن الكرمي وعلومه يف املعر�س امل�صاحب للموؤمتر.

التوصيات
• رفع برقية �صكر اإلى مقام خادم احلرمني ال�صريفني، حفظه اهلل.
• رفع برقية �صكر اأخرى ل�صمو اأمري املنطقة على رعايته املوؤمتر.

• توجيه ال�صكر ملدير اجلامعة ووكالئه والباحثني وال�صيوف وكلية 
ال�صريعة وق�صم القراآن وجميع اللجان املنظمة.

• ا�صتمرار انعقاد املوؤمتر دوريا كل ثالث �صنوات بحيث يكون عنوان 
املوؤمتر املقبل »القراآن الكرمي وبناء احل�صارة«.

امل�صكالت  بييعييالج  يعنى  اليي�ييصييريييعيية  كلية  يف  بحثي  مييركييز  تيياأ�ييصييييي�ييس   •
اجلامعة  مدير  تاأ�صي�صه  تبنى  وال�صنة  الكتاب  خييالل  ميين  املعا�صرة 

الأ�صتاذ الدكتور فالح ال�صلمي.
ب�صفتها  اجلييامييعيية  يف  التخ�ص�صات  جلميع  الييقييراآن  ميييادة  اعييتييميياد   •

متطلبا جامعيا.
القراآنية  واملبادرة  القائمني على و�صائل الإعييالم بالربامج  عناية   •
من املتخ�ص�صني فيها، وتاأ�صي�س بوابة اإلكرتونية جتمع املتخ�ص�صني 
وتبادل  للتعاون  الإ�صالمي  العامل  دول  �صتى  من  وعلومه  الييقييراآن  يف 

اخلربات.
من  م�صتمدة  تييكييون  بييياأن  التعليم  مبناهج  املهتمني  عناية  وجيييوب   •
الييكييتيياب واليي�ييصيينيية وفيييق الييعييقيييييدة اليي�ييصييحيييييحيية، وبييخييا�ييصيية فيييييمييا يتعلق 

بالتف�صري املو�صوعي.
• توجيه طالب الدرا�صات العليا والباحثني اإلى العناية باملو�صوعات 

ذات ال�صلة بالقراآن وال�صنة وعلومهما.
عملية،  ومييبييادرات  تو�صيات  ميين  البحوث  عليه  ا�صتملت  مييا  جمع   •

ون�صرها مع تكليف جلنة ملتابعة ذلك.

السلمي يتبنى تأسيس
مركز بحثي بكلية الشريعة 

10 توصيات في ختام
أعمال المؤتمر
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تقرير

إنجازات تقنية تحققها الجامعة محليا ودوليا
العلياني: بلغنا التميز ضمن 14 جهة حكومية

عبدالعزيز رديف

حييقييقييت اجلييامييعيية اإجنيييييازا يف جميييالت 
الإلكرتوين،  والتعلم  املعلومات  تقنية 
الإلكرتونية،  التعامالت  اإلييى  اإ�صافة 
فيييفيييي جمييييييالت الييتييعييلييم الإلييييكييييرتوين 
اأ�ييصييبييحييت اجلييامييعيية بيييييئيية اإلييكييرتونييييية 
العاملية،  اجلامعات  ت�صاهي  متكاملة 
م�صتوى  على  نوعها  الأولييى من  وتعد 
العقود  ميين  عييددا  اأبييرمييت  اإذ  املنطقة؛ 
التعلم  يف  للتو�صع  عاملية  �صركات  مييع 
الإلييكييرتوين من خييالل  اأنظمة منها: 
الييتييعييلييم الإليييييكيييييرتوين »بيييييالك بيييييورد«، 
وت�صجيل  الإلييكييرتونييييية،  والمتحانات 
الفرتا�صية،  والف�صول  املييحييا�ييصييرات، 
وبييييييييريييييييييد اليييييييييطيييييييييالب، واحليييييقيييييائيييييب 
الإليييكيييرتونييييييية، وميي�ييصييتييودع اليييوحيييدات 

التعليمية، و نظام تاأليف املحتوى.
وحييقييقييت اجلييامييعيية جنيياحييا بيياهييرا 
الييييتييييعييييامييييالت احليييكيييومييييييية  يف جمييييييال 
موؤ�صر  نتائج  اأظهرت  اإذ  الإلكرتونية، 
الييقيييييا�ييس اليي�ييصيياد�ييس بييربنييامييج »ييي�ييصيير« 

اأخريا  الإلكرتونية  للحكومة  للتحول 
نتائج مميزة جلامعة امللك خالد حيث 
ملييرحييليية التميز  اليي�ييصييعييود  متييكيينييت مييين 
اأكيير ميين 160 جهة حكومية  ميين بييني 

بالدولة.

خطوات متميزة
اأو�صيييح امل�صيييرف العيييام عليييى اإدارة تقنية 
املعلوميييات باجلامعييية، الدكتيييور �صيييامل 
العليييياين، اأن موؤ�صييير القيا�يييس للتحيييول 
احلكوميييية  الإلكرتونيييية  للتعاميييالت 
يقيييوم علييييه نخبييية مييين الأكادميييييني، 
واملخت�صيييني ال�صيييعوديني، م�صيييريا اإليييى 
اأن برناميييج »ي�صييير« يعد مبنزلييية تقييم 
الدولييية  قطاعيييات  جلمييييع  حكوميييي 
ذات  وجامعيييات  ووزارات،  هيئيييات،  مييين 
ميزانيات م�صيييتقلة، تبلغ اأكر من 160 

جهة حكومية.
اأداء  يييقييييي�ييس  املييوؤ�ييصيير  اأن  واأو�يييصيييح 
املييييعييييلييييومييييات يف فييييييييروع عييييدة  تيييقييينييييييية 
ميييينييييهييييا: اخلييييييدمييييييات الإلييييكييييرتونييييييييية، 
واأميييين املييعييلييومييات، واليييتييياأثيييري، والييبييعييد 

الب�صري  امليييال  وراأ�ييييس  ال�ييصييرتاتيييييجييي، 
والقيادة، ودعم القيادة العليا يف اجلهة 

للتحول التقني وغريها.
اجلييييهييييات  اأن  الييييعييييلييييييييياين  واأكييييييييييد 
احلكومية تق�صم اإلى اأربع فئات ح�صب 
نييتييائييجييهييا تييبييداأ بييالييفييئيية املييتييميييييزة وهييي 
التي جتيياوزت فيها درجيية الن�صج ٪95  
اأنييه  بييالييفييئيية احليييميييراء، مبينا  وتيينييتييهييي 
»م�صتوى  التايل  للم�صتوى  ينتقل  »ل 
التميز« ح�صب اخلطة الوطنية، اإل من 
كان �صمن الفئة املتميزة، وهم يف هذا 
املوؤ�صر 14 جهة حكومية فقط، وكانت 
جامعة  املييتييميييييزة  اجلييهييات  تييلييك  �صمن 

امللك خالد.«
اأن اجلامعة خطت يف  اإلييى  واأ�ييصييار 
الأعييييوام الأخييييرية خييطييوات متميزة يف 
املجال التقني، مما انعك�س اإيجابا على 

نتائج املوؤ�صر.
وقيييييال »امليي�ييصييتييوى امليي�ييصييرف اليييذي 
قييدمييتييه اجلييامييعيية يف مييوؤ�ييصيير الييقيييييا�ييس 
ليتم لول توفيق اهلل ثم دعم  مل يكن 
القيادة العليا للجامعة ممثلة مبديرها 

ثم جهود وكيل اجلامعة، وبقية اأع�صاء 
للتعامالت  للتحول  الييدائييميية  اللجنة 
العامة  الدارة  وقيييييادات  الإلييكييرتونييييية 
وعييلييى  اليي�ييصييابييقييني،  املييعييلييومييات  لتقنية 
راأ�يييصيييهيييم: اليييدكيييتيييور عيييبيييداهلل املييحيييييا، 
والدكتور  الوليدي،  عبداهلل  والدكتور 
فهد  والييدكييتييور  الييقييرين،  عبداملح�صن 

الأحمري«.
الإدارة  يف  العمل  طيياقييم  اأن  وذكييير 
املعلومات من موظفني  لتقنية  العامة 
وموظفات هم وقود هذه الإدارة الذين 
العمل  كييبييرية يف  احييرتافييييية  اأظيييهيييروا 
اأذهلت فريق التقييم من جلنة التحكيم 

الوطنية الذين زاروا اجلامعة. 

إحصائيات وأرقام
لييتييقيينييييية  اليييعيييامييية  الإدارة  اأ�ييييييصييييييدرت 
املييعييلييومييات، اإحيي�ييصييائييييية اأو�ييصييحييت فيها 
حييجييم ا�ييصييتييهييالك ميينيي�ييصييوبييي اجلييامييعيية 
يف  �صهر،  خييالل  الإلييكييرتونييييية  �صبكتها 
الجتماعي،  التوا�صل  عدد من مواقع 
وميييوقيييع اجلييامييعيية، اإ�ييصييافيية اإلييييى عييدد 

التي  الإدارة  ميين  املييقييدميية  اخليييدميييات 
جتاوزت 1165خدمة يف جميع الأنظمة 
احلييايل، عن  الوقت  الإلكرتونية حتى 
اأكر  طريق 829 نقطة تو�صيل تخدم 

من 10 اآلف م�صتخدم يومياً.
اأن �صبكة  اإلى  واأ�صارت الإح�صائية 
تيييريابييياييييت   1.7 تيي�ييصييتييهييلييك  اجلييياميييعييية 
من  اأكييير  وذليييك  يوميا،  البيانات  ميين 
بيييييييانيييات اليينيي�ييصييخيية  77 �ييصييعييفييا حليييجيييم 
ويكيبيديا  بييرنييامييج  ميين  الإجنييليييييزييية 
الييييذي يييحييتييوي عييلييى اأكيييير مييين اأربييعيية 
ماليني مقالة، اإ�صافة اإلى ا�صتهالكها 
اأكر من 193.2 جيجابايت يومياً عرب 

برنامج يوتيوب.
الييتييقيينييييية  اإدارة  اأو�يييصيييحيييت   كما 
اليي�ييصييبييكيية  ميي�ييصييتييخييدمييي  اأن  بيياجلييامييعيية 
ي�صتهلكون 891.6 جيجابايت يوميا يف 
األف   750 يعادل  النرتنت، مبا  ت�صفح 

�صفحة يتم فتحها يوميا.
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأمييا 
اأكر  هناك  اأن  الح�صائية،  فاأو�صحت 
من 19 األفا و315  �صورة اأو فيديو يتم 

رفعها وم�صاهدتها على موقع التوا�صل 
اإن�صتقرام اأي مبعدل 96.2 جيجابايت. 
وي�صتهلك م�صتخدمو برنامج التوا�صل 
»تييييويييييرت«، وفيييقيييا لييالإحيي�ييصييائييييية، عرب 
يوميا،  جيجابايت   18 اجلامعة  �صبكة 
 272 بيييوك«  »في�س  رواد  ي�صتهلك  كما 
ي�صتهلك  واأي�صا  اليوم،  يف  جيجابايت 
م�صتخدمو برنامج »وات�س اأب« ما يزيد 
اإ�ييصييافيية  يييوميييييا،  جيجابايت   112 عييلييى 
ا�ييصييتييهييالك 52 جيييييجييابييايييت من  اإليييييى 
برنامج  عرب  ال�صبكة  م�صتخدمي  قبل 

»�صناب �صات«.
اأييي�ييصييا اأن  وجيييياء يف الإحيي�ييصييائييييية 
عييييدد زوار مييوقييع اجلييامييعيية  مييتييو�ييصييط 
ميييين خييييييارج �ييصييبييكييتييهييا مييينيييذ انييطييالقيية 
زائر،  األف   590 اجلديدة  بحلته  املوقع 
ليي�ييصييفييحييات ييييتيييجييياوز عييييددهييييا خييميي�ييصيية 
ميييالييييني �ييصييفييحيية، ومبييتييو�ييصييط وقييتييي 
املوقع يقدر  الواحد على  الزائر  ملكوث 
ن�صبة  اأن  كييمييا  دقييييائييييق،  ثييييالث  بيينييحييو 
داخل  من  اجلامعة  موقع  م�صتخدمي 

ال�صعودية 97٪ ومن خارجها ٪3.

العدد 187  |  22 محرم 1438  |  23 أكتوبر 2016



تقرير

دراسات مسحية
الإدارة  عييلييى  اليييعيييام  امليي�ييصييرف  كيي�ييصييف 
الدكتور  املييعييلييومييات،  لتقنية  الييعيياميية 
الإدارة  خييطيية  اأن  الييعييلييييياين،  �يييصيييامل 
درا�صات  على  قائمة  املقبلة  لل�صنوات 
م�صحية لتقييم و�صع ال�صبكة والعمل 
عييلييى اإ�ييصييالحييهييا وتييطييويييرهييا، وقيييال: 
»مييين خيييالل اليييدرا�يييصيييات وامليي�ييصييوحييات 
عييلييى  تيييعيييميييل  اجلييياميييعييية  اأن  وجييييدنييييا 
اجلامعة  يخدمان  رئي�صني  موزعني 
اإلييييى �صغط  يييييوؤدي  كييلييي، ممييا  ب�صكل 
وعييييبء كييبييري عييلييى هييذييين املييوزعييني، 
مميييييا ييييقيييليييل مييييين كيييييفييييياءة اليي�ييصييبييكيية 
اإدارة  يف  نعمل  ذلك  وعلى  باجلامعة، 
اإ�ييصييافيية عييدد  املييعييلييومييات عييلييى  تقنية 
ميين املييوزعييات لييرفييع الييكييفيياءة وجتنب 

الأعطال على م�صتوى اجلامعة«.
اإعادة  »نعمل حاليا على  واأ�صاف 
تيي�ييصييميييييم �ييصييبييكيية اجلييياميييعييية لييتييحيياكييي 
اأفيي�ييصييل املييمييار�ييصييات املييييوجييييودة، وميين 
اأي�صا  ميكننا  الت�صميم  اإعيييادة  خييالل 
من  اأفيي�ييصييل  ب�صكل  ال�صبكة  مييراقييبيية 
ناحية احلييميياييية، واإ�ييصييالح الأعييطييال 
جميع  يف  بال�صبكة  اخلييا�ييصيية  الفنية 
مقر  ميين  زر  بكب�صة  اجلييامييعيية  فيييروع 

الإدارة«. 
ميييين جيييهييية اأخيييييييييرى، وميييييين بييياب 
حيير�ييس اجلييامييعيية عييلييى دعيييم وتعزيز 
الييعييمييلييييية الييتييعييليييييمييييية، �يييصيييعيييت اإلييييى 
ا�ييصييتييقييطيياب جمييمييوعيية مييتييميييييزة من 
اأعيي�ييصيياء هيييييئيية الييتييدرييي�ييس الييعييامليييييني، 
واملييتييمييكيينييني يف جميييالتيييهيييم، وذلييييك 
لالن�صمام للتدري�س يف اجلامعة »عن 
بعد« با�صتخدام اأحدث تقنيات التعلم 

الإلكرتوين العاملية.
وتييياأتيييي هيييذه امليييبيييادرة لييالإ�ييصييهييام 
هيئة  اأعيي�ييصيياء  نق�س  م�صكلة  حييل  يف 
اليينييادرة،  التخ�ص�صات  يف  الييتييدرييي�ييس 
واأي�صا لتوفري بيئة تعليمية تفاعلية 
اإلييكييرتونييييية، و ميين اأجيييل الإ�ييصييهييام يف 
رفع جودة العملية التعليمية، وتقليل 
ال�صتفادة  لتحقيق  وكذلك  التكلفة، 

من اخلدمات الإلكرتونية املتاحة.
الييتييعييلييم  بييي�يييصييياأن  اإحيي�ييصييائييييية  ويف 
الإلكرتوين يف اجلامعة من عام 2010 
بلغ  الكليات،  ميين  عييدد  يف   2014 اإليييى 
املطروحة  الإلكرتونية  املقررات  عدد 
يف تلك الفرتة اأكر من 1118 �صاعة 
تعليمية، ا�صتفاد منها اأكر من 4700 

طالب وطالبة على م�صتوى اجلامعة، 
وقام بتدري�صها عدد من اأع�صاء هيئة 
الييتييدرييي�ييس الييعييامليييييني املييتييعيياونييني من 
اليييولييييات املييتييحييدة، وكيينييدا، وميي�ييصيير ، 
ونيييييوزليينييدا،  بريطانيا،  و  وميياليييييزيييا، 

والأردن، واأ�صرتاليا.
العديد  اأطييلييقييت اجلييامييعيية،  كييمييا 
ميين اخلييدمييات الإلييكييرتونييييية املتميزة 
»مييوقييعييي«  خييدميية  ميينييهييا:  ملن�صوبيها 
املن�صوبني  اإلى متكني جميع  الهادفة 
من اإن�صاء موقع �صخ�صي حتت نطاق 
اجلييياميييعييية الييير�يييصيييميييي، يييحييتييوي على 
واألييبييوم لل�صور،  مييقييالت وميييدونيييات، 

اإ�صافة اإلى الأبحاث وامل�صاريع.
ومييين اخليييدميييات املييميييييزة اأييي�ييصييا، 
خييييدميييية حمييييييرك بيييحيييث اليييوظيييائيييف 
ال�صعودية،  الذي اأطلقته اإدارة تقنية 
األييف   100 ميين  اأكيير  ليتيح  املعلومات 
وظيييييفيية داخييييل اليي�ييصييعييودييية، يف اأكييير 
للتوظيف  ومرجع  م�صدر،   100 من 
بال�صراكة مع �صركة neuvoo العاملية، 
عمل،  عيين  الباحثني  فئة  وي�صتهدف 
وييييقيييوم بييفييهيير�ييصيية جييميييييع الييوظييائييف 
املييييتيييياحيييية عييييلييييى �يييصيييبيييكييية الإنيييييرتنيييييت 
ميييين مييييواقييييع الييي�يييصيييركيييات، ووكييييييالت 
امل�صتودع  اإلى نظام  اإ�صافة  التوظيف، 
الإلييكييرتوين لييالأبييحيياث، الييذي ميكن 
اأبحاثهم  رفع  من  اجلامعة  من�صوبي 
ونتاجهم العلمي على موقع اجلامعة 
الإلييييييييكييييييييرتوين، وجيييميييييييع حميييركيييات 
ا�صم  حتييت  العاملية،  العلمية  البحث 

الكلية والق�صم وا�صم الباحث.
 وييييهيييدف اليينييظييام الييييى مييواكييبيية 
التطور التقني باجلامعة، من خالل 
اإييييجييياد احلييلييول امليينييا�ييصييبيية والييفييعيياليية، 
بييياليييتيييعييياون ميييع اجليييهيييات امليي�ييصييتييفيييييدة 
تدري�س،  هيئة  واأعيي�ييصيياء  كليات،  ميين 
العليا،  الييدار�ييصييات  وطالبات  وطييالب 
ت�صهيل  اأجييييل  مييين  والييبييكييالييوريييو�ييس، 
عملية الطالع على البحوث ال�صابقة 
البحوث  وتنزيل  وعر�س  وت�صويقها، 

وم�صاريع التخرج اجلديدة.

تهنئة على التميز
املجالت  يف  اجلامعة  متيز  على  بناء 
خييطيياب  تلقت   فييقييد  الإليييكيييرتونييييييية، 
وتقنية  التيي�ييصييالت  وزيييير  ميين  تهنئة 
اإبراهيم  حممد  الدكتور  املعلومات، 
ال�صويل، هناأ فيها اجلامعة مبنا�صبة 

لبوابتها  اجلديدة  الن�صخة  تد�صينها 
الإلييييكييييرتونييييييييية، وا�يييصيييتيييخيييدام تييقيينييييية 
امل�صدر.  Drupal مفتوحة  ومنهجية 
اأحييد  يييعييد  الإجنيييياز  هيييذا  اأن  مو�صحا 
الإجنازات الرائدة واملهمة يف م�صرية 
واحلكومية  الإلكرتونية  التعامالت 
حليييير�ييييس  ونييييتيييييييييجيييية  امليييييميييييليييييكييييية،  يف 
جييياميييعييية املييييلييييك خييييالييييد عيييليييى تييقييليييييل 

التقنيات  ميين  وال�ييصييتييفييادة  التكاليف 
اخلييدمييات  وتفعيل  امليي�ييصييدر  مفتوحة 
بها  والييرقييي  احلكومية  الإلكرتونية 
خلدمة جمهور امل�صتفيدين واجلهات 
احلييكييومييييية، كييمييا اأ�يييصييياد نيييائيييب وزيييير 
التعليم العايل الأ�صتاذ الدكتور اأحمد 
املبذولة  باجلهود  ال�صيف  حممد  بن 

يف اجلامعة.

مشاركة فاعلة
�يييصييياركيييت اجلييياميييعييية يف اليييعيييدييييد ميين 
مبجالت  املهتمة  الدولية  املوؤمترات 
الييتييعييليييييم الإليييييكيييييرتوين وامليييعييياميييالت 
الإليييكيييرتونييييييية، وعيييليييى �ييصييبيييييل املييثييال 
 Drupal Camp م�صاركتها يف موؤمتر
بييولييية  �ييصييتييانييفييورد  بييجييامييعيية   2015
كيياليييييفييورنيييييا الأمييريكييييية، ميين خييالل 
اأطييلييقييتييه  اليييييذي   myKKU مييي�يييصيييروع 
ليخت�س  اأخييييييريا  املييعييلييومييات  تييقيينييييية 

بالأجهزة الذكية.
واهييتييم املييوؤمتيير بعر�س اإجنيييازات 
املييوقييع الإلييكييرتوين وخييدمييات الويب 
وكذلك  �صتانفورد،  بجامعة  اخلا�صة 
مييي�يييصييياركييية بيييعييي�يييس اجلييييامييييعييييات عييلييى 
ميي�ييصييتييوى اليييعيييامل وبييعيي�ييس اليي�ييصييركييات 
وتييقيينييييية  اليييييوييييييب  امليييتيييخييي�يييصييي�يييصييية يف 
امليييعيييليييوميييات ليييعييير�يييس ميينييجييزاتييهييم يف 
اليييوييييب وتقنية  يييخيي�ييس خيييدميييات  ميييا 

املعلومات.
ومت تر�صيح ورقة العمل املقدمة 
مييين جييامييعيية امليييليييك خييياليييد، مييين بني 
املقدمة  العمل  اأوراق  من  كبري  عييدد 
الأخرى، وذلك ملا قدمته من خدمات 
مبتكرة  وبطريقة  ومتقدمة  مميزة 
برجميا. وكانت ورقة العمل املقدمة 

بعنوان:
Using SOAP Web Service

With Drupal Views
مت  م�صتحدثة  تقنية  تيينيياقيي�ييس  الييتييي 
املعلومات  تقنية  قبل  ميين  تطويرها 
باجلامعة للربط بني قنوات الت�صال 
بييقييواعييد  املييتيي�ييصييليية   Web Serivces
دروبييييال  ميييع   Databases الييبيييييانييات 
لييعيير�ييصييهييا بيي�ييصييكييل �ييصييليي�ييس ومييبيي�ييصييط 
ويتم   ،Drupal Views بييا�ييصييتييخييدام 
الييتيياأثييري على طريقة  دون  ميين  ذلييك 

ادخال البيانات املعتمدة حاليا.
كييييمييييا نيييياقيييي�ييييصييييت ورقييييييييية اليييعيييميييل 
لبوابة  » منوذجا   myKKU م�صروع« 
اإليييكيييرتونييييييية لييلييجييامييعييات وميينييظييمييات 
التعليم العايل ملا يقدمه من خدمات 
جتييمييع ميييا يييهييم الييطييالييب، وامليييوظيييف، 
يف  باجلامعة  التدري�س  هيئة  وع�صو 
مكان واحد، وبت�صجيل دخول موحد 
لييكييل ميي�ييصييتييخييدم ميييع تيييوفيييري واجييهيية 
�صل�صة ومب�صطة للم�صتخدم للو�صول 
لييكييل ميييا يييحييتيياج اإليييييييه مييين خييدمييات 

اإلكرتونية تقدمها اجلامعة.

 myKKU ميييييي�ييييييصييييييروع  ولقيييييييييييى 
بييجييامييعيية  الييييويييييب  اإدارة  ا�ييصييتييحيي�ييصييان 
التوا�صل بني  �صتانفورد، ومت فتح باب 
امللك  بجامعة  املعلومات  تقنية  اإدارة 
�صتانفورد  الويب بجامعة  واإدارة  خالد 
ليييتيييبيييادل ال�يييصيييتييي�يييصيييارات اخلييييييربات بني 

الطرفني يف امل�صاريع امل�صتقبلة.
وتييياأتيييي ميي�ييصيياركيية اجلييامييعيية على 
املعلومات  تقنية  اإدارة  اهتمام  هام�س 
بييتييو�ييصيييييع ميي�ييصيياركيياتييهييا عييلييى امليي�ييصييتييوى 
اليييعيييامليييي وامليييحيييليييي وتييينييياقيييل اخليييييربات 
وال�يييصيييتييي�يييصيييارات مييييع مييييراكييييز اخلييييربة 
ال�صتفادة  لتحقيق  وذلييك  واملعلومات، 
املعايري  واتباع  الق�صوى من اخلربات 

العاملية ومواكبة التقنيات احلديثة.

إنجاز
بييييييييالإدارة  ممييثييليية  اجلييياميييعييية  ح�صلت 
على  اأخيييريا  املعلومات  لتقنية  العامة 
وذلييييك من  الييعيياملييييية،   ICMG جيييائيييزة 
 mykku خيييالل ميي�ييصيياركييتييهييا مبيي�ييصييروع 
اململكة  من  التعليمية  اجلهات  فرع  يف 
اجلييائييزة  وتييقيييييم  ال�صعودية.  العربية 
بناء  يف  املتخ�ص�صة   ICMG موؤ�ص�صة 
املعلومات،  تقنية  موؤ�ص�صات  وتخطيط 
انييطييالقييهييا عيييام 2010، وييي�ييصييارك  ميينييذ 
املتخ�ص�صة  اجلهات  مئات  �صنويا  فيها 

يف تقنية املعلومات.
اإليييييييى ذليييييييك، تييي�يييصيييرفيييت اجلييياميييعييية 
التيي�ييصييالت،  وزييييير  م�صت�صار  بييتييكييرمي 
الإلكرتونية  التعامالت  برنامج  مدير 
احليييييكيييييومييييييييييية »ييييييي�ييييييصيييييير«، اليييييدكيييييتيييييور 
عبدالرحمن العريني، وم�صت�صار وزير 
الييتييعييليييييم، امليي�ييصييرف اليييعيييام عييلييى تقنية 
املييعييلييومييات بييياليييوزارة، الييدكييتييور يو�صف 
العوهلي والعقيد عبد اهلل الهتالن من 
تقنية  لإدارة  الوطني  املعلومات  مركز 
جهودها  مقابل  باجلامعة،  املعلومات 
الييفيياعييليية يف اإجنييييياح اأعيييميييال امليينييظييوميية 
اليي�ييصييامييليية لييلييتييعييامييالت الإليييكيييرتونييييييية 
بييقييطيياع الييتييعييليييييم »ميينييظييوميية جييامييعيية«، 
مبقر وزارة الت�صالت، وهي منظومة 
تقنية حتوي خدمات اإلكرتونية خا�صة 
مع  بال�صراكة  وقييد متييت  بيياجلييامييعييات، 
ووزارة  »ي�صر«  وبرنامج  التعليم  وزارة 
الييداخييلييييية ممييثييليية مبيييركيييز املييعييلييومييات 
اليييوطييينيييي، وتييعييد جييامييعيية املييلييك خييالييد 
التي  احلكومية  اجلييامييعييات  اأوليييى  ميين 

ان�صمت وتكاملت معها.

نقلة رقمية 
• 1118 ساعة تعليمية

عدد المقررات اإللكترونية المطروحة.
• 1165 عدد الخدمات المقدمة من اإلدارة

في جميع األنظمة اإللكترونية. 
• 829 نقطة توصيل تخدم أكثر من 10 آالف مستخدم يوميا.
• شبكة الجامعة تستهلك 1.7 تيرابايت من البيانات يوميا.
• استهالك أكثر من 193.2 جيجابايت يوميا عبر يوتيوب.
• مستخدمو الشبكة يستهلكون 891.6 جيجابايت يوميا.

•  أكثر من 19315 صورة أو فيديو يتم رفعها
على إنستغرام يوميا. 

• مستخدمو تويتر يستهلكون 18 جيجابايت يوميا. 
• 272 جيجابايت حجم استهالك رواد فيسبوك. 

• مستخدمو واتس أب يستهلكون
أكثر من  112 جيجابايت. 

• استهالك 52 جيجابايت عبر سناب شات. 

العدد 187  |  22 محرم 1438  |  23 أكتوبر 2016



مواهب

مشهور بال قيمة!

نايف األحمري

اأجهزتنا املحمولة  التفاعلي اجلديدة كل  التوا�صل  بعدما غزت مواقع 
اأن  الربامج، مبعنى  رواد يقودون دفة هذه  لها من  والذكية، كان لبد 

يكونوا عالمات ي�صار اإليها بال�صهرة الجتماعية يف هذه املواقع.
»ذات  اخلا�صة  وظيفته  اأو  احلكومية  وظيفته  تييرك  منهم  كثري 
الراتب العايل« الذي كان بالإمكان اأن يكفي وي�صد حاجة اأربع اأ�صر من 

الذين يعي�صون حتت خط الفقر، وهم قلة وهلل احلمد.
الأ�صخا�س  اأمييام  مليونية جتعلك حائرا  باأرقام  متابعني  اأ�صبحوا 
الذين اأعطوا لهم قيمة و�صهرة بال فائدة! ورمبا كان هذا امل�صهور ينعت 
من يتابعه ب�صفات واألفاظ ي�صتحيي الل�صان من اأن ينطق بها، والنا�س 
اأو راأي يكون  بطبيعة احلال لديهم حب الف�صول يف معرفة اأي ق�صية 
خمتلفا اأو غريبا، لكن املوؤ�صف اأن يكون »امل�صهور« ل يقدم الفائدة واإمنا 
ال�صباب وال�صتائم ورمبا التهكم على قرارات البلد الذي اأكل من خريه 
واعتلى �صهرة على اأكتاف مواطنيه اأو يكون داعيا لالإحلاد، والعياذ باهلل.

حرامها  الو�صائل  بجميع  عنها  يبحثون  ال�صهرة  عباد  ميين  كثري 
لييروؤييية ما  وراءهيييم  املييقييابييل، جتييد م�صجعيهم يرك�صون  وحيياللييهييا. ويف 
يقدمونه اأو يطرحونه، وتتعدد الأ�صباب لذلك اإما ف�صوًل كما ذكرت اأو 
اإما لت�صجيل الفيديوهات اخلا�صة به ون�صرها والت�صهري به يف كل مكان! 
قيمة  امل�صاهري  هييوؤلء  بع�س  اأعطى  اأن جمتمعنا هو من  وبييراأيييي 

فارهة ومكانة عالية بال مربر! 
الفائدة  يقدمون  امل�صاهري  ميين  اآخيير  بع�صا  هناك  اأن  يف  �صك  ول 
حتى  ويرتبونها  عنها  يبحثون  التي  املعلومات  من  والكثري  ملتتبعيهم 

تظهر ملتابعيهم وكاأنهم يقدمون برناجما تلفزيونيا.
هييذه الييربامييج غييريت كييثييريا ميين واقيييع حييييياة البع�س اإميييا �صلبا اأو 
وجييزءا من وقتك  اهتماما  تعطيه  �صتتاأثر مبا�صرة مبن  فاأنت  اإيجابا؛ 
هييوؤلء  تتبع  حرية  ال�صغار  لأبنائه  يييرتك  اأي�صا  منا  والكثري  الثمني، 

امل�صاهري، وقد يتاأثرون باملادة املقدمة ب�صكل ل ي�صدقه العقل! 
اأختم قائال: عندما تكون م�صهورا تذكر اأن النا�س هم من جعلوا 
منك �صخ�صية معروفة، وتذكر اأنك اأ�صبحت رائدا يف �صناعة جيل رمبا 

ابنك هو اأحدهم. املهم اأن ل ت�صبح »م�صهورا بال قيمة«!

بوح طالب

زهراء معدي: أسعى من خالل رسوماتي
إلعالء شأن األخالق

ريم العسيري

اأكيييييييييييدت طييييالييييبيييية قييي�يييصيييم القييييتيييي�ييييصيييياد 
والآداب مبحايل  العلوم  املنزيل  بكلية 
عييي�يييصيييري، املييييوهييييوبيييية بيييالييير�يييصيييم زهيييييراء 
الييفيينييييية مهمة  الييثييقييافيية  مييييعييييدي،  اأن 
مبنزلة  اإياها  وا�صفة  فنان،  لأي  جييدا 
اخلييييارطيييية الييييتييييي تييييقييييود اليييعيييميييل اإلييييى 
اأرفيييييع مييين اجلييييييودة، كا�صفة  ميي�ييصييتييوى 
الييثييالييث  املييييركييييز  ح�صولها  على  اأن 
نظمته  اليييييذي  الييثييقييايف  الأومليييبييييييياد  يف 

اجلامعة.
واأكييييدت يف حييديييث لييي »اآفيييياق« اأنها 
تيي�ييصييعييى ميييين خيييييالل ر�يييصيييومييياتيييهيييا اإلييييى 
اأ�صا�صا  بو�صفها  الأخييالق  اإعالء  �صاأن 
ال�صوية،  وقالت  الإنيي�ييصييانييييية  لييلييحييييياة 
منا�صرا  يكن  مييامل  بالفن  اأوؤميييين  »ل 

لالإن�صانية«.

كيف كانت البدايات؟
هييييواييييية الييير�يييصيييم بييييييييداأت تيييظيييهييير ميينييذ 
يف  الييوا�ييصييح  تييبييلييورهييا  ال�صغر،  وكان 
تييعييرفييت على  اإذ  املييتييو�ييصييطيية؛  املييرحييليية 
اخل���ط���وط ال��ع��ري�����ش��ة ل��ف��ن ال��ر���ش��م، 
موهبتي  تطوير  من  اأمتكن  مل  لكني 
فيه  لرتكيزي  اأرغييييب  اليييذي  بال�صكل 
على درا�ييصييتييي ولييعييدم تييوافيير الييظييروف 
املوهبة  يف  تطوير  على  ت�صاعد  التي 
املييييييييدر�ييييييييصيييييييية  رغييييييييم وجييييييييييييييود مييينيييهيييج 

الرتبية  الفنية.

هل كان للمدر�سة دور
يف اكت�ساف موهبتك؟

مت اكت�صاف موهبتي يف املرحلة الثانوية 
املعلمات،  ولكني  اإحييييدى  طييريييق  عيين 
مل اأحيييظ بييالييدعييم الييييالزم، رمبييا لأين 
اأدر�ييس يف الق�صم العلمي الذي ل  كنت 
جعلني  مما  للر�صم،  منهج  به  يتوافر 
نف�صي  مقت�صرة  على  عييلييى  اأعييتييمييد 
ر�يييصيييم ميييا ييييجيييول بييخيييييايل حيي�ييصييب ما 
و�صلت اإليه من م�صتوى،  وكذلك على 
�صغفي الييذي كييان يييقييودين اإلييى حلمي 

بخطى واثقة . 

كيف تطورت موهبتك
يف الر�سم؟

لهذا  لع�صقي  الأولييييى  الييلييحييظييات  ميينييذ 
الذاتي  طريقة البحث  اتييخييذت  الفن 
عييين كيييل ميييا يييخيي�ييس فييين الييير�يييصيييم من 
خالل قراءاتي يف �صري رموزه املحلية 

والعاملية  واأ�صاليبهم الفنية.
كما  اأقراأ عن فن الر�صم وخمتلف 
اأخبار  متابعة  على  واأحر�س  مدار�صه، 
املحليني  للت�صكيليني  الفنية  املعار�س 
والطيييييييالع عييلييى ر�يييصيييومييياتيييهيييم، رغييبيية 
الفنية  واأدواتييييييي  اأ�ييصييلييوبييي  تييطييوييير  يف 
مييع مييوا�ييصييليية الييتييدريييب الييعييمييلييي، كما 
�ييصيياعييدتيينييي تييوجيييييهييات اأ�يييصيييتييياذاتيييي يف 
جمال تخ�ص�صي اجلامعي، واأدين لهن 

بالكثري لدعمهن يل.

اأي املدار�س الت�سكيلية جتدين 
نف�سك فيها؟ 

اأ�يييصيييليييوب  ذات  اإنييي�يييصيييانيييه  ليييكيييوين  رمبيييييا 
ميينييطييقييي يف اليييتيييفيييكيييري، اأجييييييد نييفيي�ييصييي 
يف  الواقعية  للمدر�صة  اأكيير  منجذبة 

حتمل  التي  التفا�صيل  حيث  الر�صم، 
املييعيينييى احلييقيييييقييي، لييكيين هيييذا ل يعني 
املييدار�ييس التي قدمت  اأقييدر كل  اأين ل 
للفن الإن�صاين الكثري من الإجنييازات 

الرائعة والفنانني املبدعني.

اأهم م�ساركاتك
يف جمال الر�سم؟

اليييذي  الأومليييبييييييياد  الثقايف  كيييانيييت  يف  
على  ح�صلت  نظمته  اجلامعة،  حيث 
منطقة  م�صتوى  عييلييى  الييثييالييث  املييركييز 
الت�صكيلي،  و كان  اليييفييين  يف  عيي�ييصييري 
بطبيعة  كبريا  مقارنة  ذلك  اإجنازا 
اليييتيييي  الييييير�يييييصيييييم  فيييييين  ميييي�ييييصييييريتييييي يف 
اإلييى  الهواية  منها  اإليييى  اأقييييرب  كييانييت 
اجلائزة    ا�ييصييطييلييعييت  اإذ  الحييييييرتاف، 
رفييع  يف  كييبييري  عليها  بدور  حيي�ييصييلييت 

معنوياتي.

كيف ترين دعم اجلامعة
ملواهب الطالبة؟

تبذل هيئة التدري�س يف اجلامعة  جهدا 
كيييبيييريا يف دعيييييم املييييواهييييب عيييين طييريييق 
الييتيي�ييصييجيييييع واليييتيييوجيييييييه والإ�يييييصيييييراف 
�ييصيييء  ي�صتحق  الأعييييمييييال، وهييييذا  عييلييى 
اليييذكييير والييتييقييدييير، ميييع الإ�ييييصييييارة اإليييى 
اليييييييدورات  اإقيييييامييييية  احليييياجيييية  اإلييييى  اأن 
اجلامعة  تبقى  اليييتيييدرييييبييييييية  داخيييل 
كثري  من  متييكيين  لييعييدم  ما�صة  نظرا 
خييييارج  دورات  ميييين  اأخييييذ  اليييطييياليييبيييات 

اجلامعة.

مبن تاأثرت
من الفنانني الت�سكيليني؟ 

هناك الكثري من الفنانني ال�صعوديني 
اليييذيييين ييي�ييصييتييحييقييون اأن يييكييونييوا قيييدوة 
اليييفييينيييانيييني  مييييين  فنية  للموهوبني 

واليييفييينيييانيييات، كييالييفيينييان نيييييادر الييعييتيييييبييي 
باأ�صلوبه املختلف يف جت�صيد ال�صريالية، 
روبرت�س  كديفيد  عاملية  رمييوز  وهناك 
الذي اتخذ الأ�صلوب الكال�صيكي املتقن 
للفنان  الييتييدريييبييييية  الييور�ييصيية  ي�صبه  مييا 
ال�صاعد، وهذا الفنان العاملي يعد مثال 
اأعلى ملحبي الر�صم، واأتعلم منه كثريا.

هل تخططني لر�سم اللوحة
اأم تر�سمني ب�سكل تلقائي؟ 

هيييييذا يييعييتييمييد عيييليييى احليييياليييية امليييزاجييييييية  
يف  الفنية  الفكرة  تولد  فرمبا  للفنان، 
خميلته قبل اأن يج�صدها على  اللوحة، 
وير�صم  الري�صة  الفنان  مي�صك  ورمبييا 

ب�صكل تلقائي.

من اأين ت�ستوحني اأفكارك
يف الر�سم؟

ميييين الييييواقييييع كييامليي�ييصيياهييد الييطييبيييييعييييية، 
والأ�صخا�س، اأو ما متليه علي خميلتي 

من اأفكار.

ما اأهمية الثقافة الفنية
للفنانة املبتدئة؟

فييهييي مبنزلة  فيينييان،  مييهييميية جيييدا لأي 
اخلارطة التي تقود العمل اإلى م�صتوى 
اأرفع من اجلودة، فال ميكن لأي فنان 
الر�صم  يييتييطييور يف جميييال  اأن  مييوهييوب 
دون اأن ميتلك الثقافة يف  هذا املجال.

اللوحة الأقرب لقلبك
من بني لوحاتك؟

كل اللوحات التي اأر�صمها تبقى معلقة 
عيييليييى جييييييدار قييلييبييي اإلييييييى الأبييييييييد، لييكيين 
الإن�صاين  الأمل  جت�صد  التي  اللوحات 

تبقى الأقرب اإلى قلبي. . 

هل للوطن وق�ساياه
ح�سور يف اأعمالك؟ 

دائييمييا يف  الييوطيين مو�صوعا  كييان  لطاملا 
م�صابقة،  و اأي  يف  م�صاركة اأقدمها  كل 

لالإبداع،  الفكرة  الوطنية  فكرة  ولدة 
طاغ  ح�صور  له  و�صيبقى  كييان  والوطن 
يف لوحاتي؛ اإذ �صبق اأن  ج�صدت عا�صفة 

احلزم و »روؤية 2030« يف اأعمايل.

ما الذي ي�ستفزك
ب�سفتك ر�سامة، وت�سعني  

لتج�سيده من خالل الر�سم؟ 
اأ�صعى  ولييهييذا  بطبيعتي؛  عاطفية  اأنيييا 
�صاأن  اإعييالء  اإلييى  من خييالل ر�صوماتي 
الأخيييييييالق بييو�ييصييفييهييا اأ�يييصيييا�يييصيييا لييلييحييييياة 
على  حر�صت  وقد  ال�صوية،  الإن�صانية 
الأطييفييال،  على  العنف  ق�صية  جت�صيد 
وعييقييوق الييوالييدييين يف لييوحيياتييي، واأنيييا 
ل اأوؤمييييين بييالييفيين ميييامل يييكيين ميينييا�ييصييراً 

لالإن�صانية.

طموحاتك  يف جمال الر�سم؟
اأطمح للو�صول  اإلى مرحلة الحرتاف 
به  اأعمال تعرب عن ما  اأوؤمن  وتقدمي 
من قيم، و اأن اأكون ذات يوم قادرة على 
تقدمي يد العون لغريي من الفنانات 

ال�صاعدات م�صتقبال.
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إعالن
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أندية

الرؤية 
تنمية القدرات واملواهب 

وحتريك الطاقات 
وا�صتثمارها فيما يعود 
بامل�صلحة على الطالب 

واملجتمع.

الرسالة 
ال�صعي لتقدمي جمموعة
من الأن�صطة الطالبية 

)�صحية، ثقافية، علمية، 
اجتماعية، وفنية(

األهداف
تكوين  يف  • الإ�صهام 

�صخ�صية الطالب بالك�صف 
عن مواهبهم وتنمية 

مهاراتهم.
على  الطالب  • تدريب 

حتمل امل�صوؤولية واكت�صاب 
املهارات والعادات اجليدة. 

الأخوية  الروابط  • توثيق 
بني الطالب وتقوية روح 
التاآلف والتعارف بينهم.

اخلرية  النوازع  • تربية 
وغر�س روح التعاون والإيثار 

والت�صحية والعطاء. 
• حتويل ما تلقته الطالبة 

من علوم ومعارف داخل 
القاعة الدرا�صية اإلى �صلوك 

اإيجابي.

عن
النادي

نادي العطاء التمريضي
يطالب بمقر وميزانية كافية

كوثر الطيب

ك�����ش��ف��ت رئ��ي�����ش��ة ال���ن�������ش���اط يف ن����ادي 
العطاء التمري�صي، الطالبة بامل�صتوى 
ال�صاد�س بكلية التمري�س يف اجلامعة، 
خاطئ  اعتقاد  وجييود  جييابيير،  اآل  خلود 
ليييييدى الييينيييا�يييس بيييييياأن ثيييقيييافييية املييجييتييمييع 
ومع  التمري�س،  مهنة  مييع  تتعار�س 
عمل الفتاة يف هذا املجال. و�صردت  يف 
حوار مع »اآفاق« تطلعاتهن يف النادي. 

ما املهارات التي ي�سعى النادي 
لتنميتها يف الطالبات؟

يف  الييطييالييبييات  واجييييب  • تيياأكيييييد 
خيييدمييية بيييالدهييين والييتييفيياعييل مع 

ق�صايا جمتمعهن.
ال�صريف  التناف�س  روح  تعزيز   •

بني الطالبات.
الطالبة  اإكيي�ييصيياب  على  العمل   •
القيم اجليدة التي جتعله ع�صوا 

فعال يف املجتمع.

ما ال�سعوبات التي واجهتكن
منذ انطالق ن�شاط النادي؟

• تييياأخيييري الييييرد عييلييى املييعييامييالت 
من  بالأن�صطة  اخلا�صة  الإدارييية 
قييبييل اجلييامييعيية، مميييا ييييييوؤدى اإليييى 
اليييتييياأخييير يف اإجنييييياز الأنيي�ييصييطيية يف 

وقتها.
• عييييدم تيييوافييير ميييييزانييييية كييافييييية 

للن�شاط. 
موا�صالت  و�صائل  توافر  عدم   •
م���ن ق��ب��ل اجل��ام��ع��ة لأي ن�����ش��اط 

خارجي.

ماذا عن اإ�سهاماتكن
يف توعية املجتمع

ون�سر الوعي ال�سحي؟ 
توعوية  حملة  منها:  حمالت  نظمنا 
عيين الإ�ييصييعييافييات الأولييييييية يف املييدار�ييس 
واجلييياميييعييية والييكييليييييات الأدبييييييييية، كما 
ا�صرتكنا يف احلملة التوعوية ل�صرطان 
الثدي جلمعية زهرة، والحتفال بيوم 
التمري�س اخلليجي، والحتفال بيوم 

العلم العربي.

ما اأهم الربامج والأن�سطة
التي قدمتنها حتى الآن؟

ترفيهي  ثييقييايف  دوري  اإقيييامييية   •
بالكلية.

• اإقامة معر�س ت�صكيلي.
اإعييييداد واإ�يييصيييدار جمييليية لكلية   •
الييييتييييمييييرييييي�ييييس بييييا�ييييصييييم »ليييييييوؤليييييييوؤة 

التمري�س«.

تتنوع اأن�سطة النادي متنوعة
ما الذي ي�سيفه هذا التنوع  

للطالبات؟
 مييين اليينيياحييييية الييعييلييمييييية، ييييييوؤدي  اإليييى 
بالعلوم  املعرفية  الطالبة  اآفيياق  زيييادة 
املختلفة. اأما من الناحية الجتماعية 
الييتييعييامييل مع  عييلييى  الييطييالييبيية  في�صجع 
خمييتييلييف اليييطييياليييبيييات يف امليي�ييصييتييويييات 
الأخييييييييييرى مييييين كيييليييييييتيييهيييا، واليييكيييليييييييات 
الكلية  امليي�ييصييوؤولت يف  الأخيييييرى، وميييع 

هيئة  وعيي�ييصييوات  والييوكيييييليية  كالعميدة 
ويزيد  ثقتهن  ينمي  ممييا  الييتييدرييي�ييس، 
مييين حيي�ييصييهيين الجيييتيييمييياعيييي. اأميييييا من 
الناحية الثقافية ، فييزيد ذلك ثقافة 

الطالبة ومعارفها. 

 ما �شروط االلتحاق بالنادي؟
تييقييدمي كييل مييا هييو جديد   ال�صغف يف 
ومييييفيييييييييد وييييييخيييييدم نيييي�ييييصيييياطييييات كييلييييية 
التمري�س . ومن يرغب من الطالبات 
مراجعة  فعليها  للنادي  الن�صمام  يف 

م�شوؤولة الن�شاط يف الكلية. 

ما الدعم الذي حتتجن اإليه
من اجلامعة؟ 

اجلامعة   ميين  كافية  ميزانية  تييوفييري 

لإقامة الأن�صطة،  وتوفري مقر خا�س 
للنادي بالكلية.

ماذا �ستقدمن من برامج
يف الف�سل الدرا�سي احلايل؟ 

لت�صمل  الف�صل  هيييذا  اأنيي�ييصييطيية  �صتتنوع 
جييميييييع اجليييوانيييب الييعييلييمييييية والييثييقييافييييية 
والجييييتييييميييياعييييييييية والييييرتفيييييييييهييييييييية، مييثييل 
الحييتييفييال بيييييوم اليييغيييذاء الييعيياملييي، ويييوم 
�ييصييلييل الأطييييفييييال، واإقيييياميييية يييييوم ريييا�ييصييي 
داخل ال�صالة الريا�صية، واأي�صا تنظيم 
فييعييالييييية عييين الأكييييييالت املييخييتييلييفيية يف كل 

منطقة وغري ذلك. 

اأبرز النطباعات اخلاطئة
عن مهنة التمري�س؟

مع  اليي�ييصييعييودي  املجتمع  ثقافة  تييعييار�ييس 
وجييود  اأن  البع�س  يعتقد  حيث  املييهيينيية، 
يف  والييعييمييل  امل�صت�صفى  داخيييل  املييميير�ييصيية 
دوامييييات خمتلفة ميين اليييييوم ييييوؤدي اإلييى 
وجييودهييا خيييارج الييبيييييت فيييرتات طويلة. 
بعر�س  بييداأنييا  الييفييكييرة  هييذه  ولت�صحيح 
يف  املمر�صة  دور  لإبيييراز  توعوية  برامج 
اأنثى   اأي  عن  تختلف  ل  واأنييهييا  املجتمع، 

تعمل يف اأي جمال اآخر.

ال�سفات التي يجب
اأن تتوافر يف املمر�سة؟ 

املهارة ، الجتهاد، الثقة، والتعاون. 

مب ت�سفني مهنة التمري�س؟
مهنة اإن�صانية لها جوانب اإيجابية، وهي 

والبذل  العطاء  وتعني  الرحمة،  مهنة 
ميين اأجييل راحيية املييرييي�ييس، ول�ييصييك يف اأن 
هذه املهنة ت�صتحق من اجلميع التقدير 

و الحرتام.

ن�سائح توجهينها للطالبات 
امل�ستجدات يف كلية التمري�س؟ 

م�صتمر   ب�صكل  وال�ييصييتييذكييار  الجييتييهيياد  
وحميييييياوليييييية حيييييفيييييظ  اأكيييييييييرب قيييييييدر ميين 

امل�صطلحات الطبية.

كلمة اأخرية؟
اإتيياحيية هذه  على  »اآفييياق«  اأ�صكر �صحيفة 
الفر�صة يل لت�صليط ال�صوء على نادي 

العطاء التمري�صي.

خلود آل جابر:
نسعى لتصحيح

المفاهيم الخاطئة
بشأن عمل الممرضة
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قصة خبرية

رايقي: وفاة والدي
في صغري قادتني 

لمشاطرة أمي المسؤولية
سعيد العمري

ال�صريعة  بكلية  الييطييالييب  الييقييدر،  حييرم 
حممد بيين اأحييمييد الييرايييقييي، ميين والييده 
وهو �صغري نتيجة حادث �صري، ح�صب ما 
روى الرايقي قائال »فقدت والدي واأنا 
املنية  يف حييادث �صري،  اإذ وافته  �صغري؛ 
وكان يعمل معلم فيزياء مبحافظة بحر 

اأبو �صكينة. 
ووجود الأب يف حياة الأ�صرة يعني 
وال�صلطة  والقدوة  والرعاية،  احلماية 
فييالأ�ييصييرة  بحاجة  الأ�ييصييري؛  والتكامل 
باأن هناك حماية ورعاية  اأن ت�صعر  اإلى 
يجدونه  عما  ما  نوعا  يختلف  واإر�ييصييادا 
اليييراعيييي  هييييو  الأب  وبييييييياأن  الأم،  عييينيييد 
الأ�ييصييا�ييصييي لييالأ�ييصييرة، وهييو امليي�ييصييوؤول عن 
مييعييلييمييا يف حييييياة  الأب  فيييوجيييود  رعيييييتييه، 
الأ�صرة، يعد من العوامل ال�صرورية يف 

تربيته واإعداده«. 

ما بعد رحيل الوالد
قال  الوالد،  بعد رحيل  ما  وعن احلياة 
»تييعيياييي�ييس الأ�ييصيير غييالييبييا بييعييد وفييياة الأب 
امل�صريية،  الييقييرارات  اتخاذ  يف  اختالفا 
وحتييييديييييدا حييييني ييييكيييون اليييبيييدييييل غييري 
يوافق  فهذا  امل�صوؤولية؛  لتحمل  مهياأ 
والآخر يرف�س والثالث ي�صكك يف الآراء 
يخلف  من  املطروحة ويعاين  واحللول 
التي  الييقيي�ييصييايييا  الييبييت يف  �ييصييعييوبيية  الأب 
اإلييى ذلييك، كما يعاين من �صعف  حتتاج 
ثقة من حوله بقراراته والت�صكيك بها 
ومقارنتها بتلك التي يتخذها من كان 
الذي  الأميير  م�صابهة؛  مواقف  يف  قبله 
قيييد يييتيي�ييصييبييب يف ثييغييرة بيييني اأفييييييراد تلك 
الأ�صرة، لي�صبح كل منهم غري قادر على 

حلرّ امل�صكالت واتخاذ القرارات«.

أعباء ومسؤولية
ويييكييمييل الييرايييقييي: »عييقييب وفييياة واليييدي 
كييبييرية جييدا؛  اأعييبيياء  يف �صغري حتملت 
اإخييوتييي اخلم�صة وامليي�ييصييوؤول  اأكيييرب  فيياأنييا 
عنهم بعد اهلل، ولأمي دور كبري وبارز، 
فييهييي املييدر�ييصيية الأوليييييى يف حييييياتييي، لييذا 
كييرمييهييا اهلل �ييصييبييحييانييه وتييعييالييى وجييعييل 
منزلتها وبرها اأعلى واأ�صمى من جميع 
الرتباطات الجتماعية الأخرى ملا لها 

من دور عظيم يف اإعدادي وتن�صئتي.
فييقييد حتييمييلييت عييلييى عيياتييقييهييا اأكيييرب 
امل�صوؤوليات بعد وفاة والدي يف توجيهي، 
واحليينييان،  الييييدفء  ومنحتني  م�صاعر 
املييواقييف  اجييتييييياز بع�س  و�ييصيياعييدتيينييي يف 
اأنا  ال�صعبة بنجاح، فتولت اأمى تربيتي 
واإخوتي، فكانت رجاًل وامراأة واأباً واأماً، 
الأميير  احييتيياج  اإذا  �صارمة  تربية  وربتنا 
اإليييى اليي�ييصييراميية، كييمييا اأنييهييا حيينييونيية متى 
اإلى ذلك، علمتنا جميعا،  احتاج املوقف 
يف  �صبب  وهيييي  ت�صاعدنا  زاليييت  وميييا  بييل 

اختيار تخ�ص�صي ال�صرعي«.

اختيار التخصص
بكلية  ال�صرعي  اختياره تخ�ص�صه  وعن 

ال�صريعة واأ�صول الدين يقول »رغم اأن 
معديل يف الثانوية مرتفع وكوين اأحد 
التخ�ص�صات  ف�صلت  فاإتني  املتفوقني، 
ال�صرعية ملا لها من جمال وا�صع، مع اأن 
اأن من يحمل معدل  العادة جييرت على 
مرتفعا يتوجه لأحد التخ�ص�صات التي 
يييتييهييافييت عييليييييهييا اليييطيييالب مييثييل الييطييب 

والهند�صة.
ومن ل يعرف التخ�ص�س ال�صرعي 
اآفيياق  من  للطالب  يفتحه  ما  يعرف  ل 
املتخ�ص�س،  الأكيييادمييييي  امل�صتوى  على 
جمال  ويف  الييقييانييوين،  امل�صتوى  على  اأو 
وقطاع  الإدارة  جمال  وكذلك  التعليم، 
الييي�يييصيييوؤون الإ�ييصييالمييييية والأوقييييييياف، ويف 
جميييييال املييييحيييياميييياة، ولييييييدي اليييرغيييبييية يف 
ال�صهادات  العليا لنيل  موا�صلة درا�صتي 

العليا يف جمال تخ�ص�صي«.

بر الوالدين
واأ�ييصييار الييرايييقييي اإليييى اأن بيير الييوالييدييين 
وقييال:  وطالبة،  طالب  اأي  جنيياح  �صبب 
»هناك �صبب لنجاح الطالب والطالبة، 
اأو�ييصييى به اهلل  بييررّ الوالدين، فقد  وهييو 
�صلى  نبيه  عليه  وحيييث  تييوحيييييده،  بييعييد 
العلماء  فيه  واأ�صهب  و�صلم،  عليه  اهلل 
تعالى:  اهلل  قييال  واخلطباء،  يياظ  والييوعرّ
اإيييييياه  اإل  تيييعيييبيييدوا  األ  ربيييييك  »وقييي�يييصيييى 

وبالوالدين اإح�صانا«.

وقال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: 
»رغم اأنفه، ثم رغم اأنفه، ثم رغم اأنفه، 
قيل: من يا ر�صول اهلل؟ قال: من اأدرك 
كليهما  اأو  اأحدهما  الكرب،  عند  والييديييه 

ثم مل يدخل اجلنة«.
بعد  اليييواليييديييين،  بييير  »اإن  ووا�يييصيييل 
احلييييييياة،  اليييفيييالح يف  �ييصيير  اهلل،  تييوفيييييق 
والنجاة من كثري من الكروب، به ت�صعد 
النفو�س، وتن�صرح ال�صدور، ويرى البار 
بييوالييديييه اليي�ييصييعييادة بييياأمرّ عينيه، بييركيية يف 
الرب  قطاف  واإن  وذريته،  وماله  �صحته 
اأولدك  �ييصييالح  اليييبيييار يف  اأييييهيييا  �يييصيييرتاه 
وحمبتهم لك، ورعايتهم لأمهم وحبهم 

لها، فاهناأ بربك يف دنياك واآخرتك«.
واأتبع »ماذا �صيجني من َعقرّ والديه 
ال�صدر،  يف  و�صيق  العي�س،  يف  نكد  غري 

و�صوؤم يف الأرزاق، وعقوق من الأولد.
الأحيييداث واملييواقييف متغرية وعييدة، 
واليي�ييصييادم،  واملييحييبييط  منها  بييني اجلميل 
متغرية،  اأي�صاً  الب�صر  نف�صيات  وكذلك 
�ييصيييء يثبت عييلييى حيييال، وكيييل جتربة  ل 
»ميييا«،  �صيئا  تعلمه  الإنيي�ييصييان  يخو�صها 
وت�صيف اإلى حياته ال�صيء الكثري، �صواء 
مييواقييف  وهيينيياك  �صلبا،  اأم  اإيييجييابييا  اأكييييان 
ت�صهر الإن�صان، جتعله يدخل يف دهاليز 
�صيئا  يييتييعييلييم  لييكيينييه  ميييوؤملييية،  اأو  مييظييلييميية 
جييديييدا، كيييولدة جييديييدة، ييييدرك بعدها 

قيمة الأ�صياء واملواقف والب�صر«.

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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رياضة

تدشين األولمبياد الرياضي الثالث بـ 8 ألعاب

عدنان األلمعي 

اأطييييلييييقييييت عيييييميييييادة �ييييييصييييييوؤون الييييطييييالب 
الثالث،  الريا�صي  الأوملبياد  باجلامعة، 
الدكتور  عميدها،  ل�صان  على  واأكيييدت 
مريع الهبا�س، اأن الدورة الثالثة تاأتي 
ا�ييصييتييمييرارا لييليينييجيياحييات املييتييتييالييييية التي 
الأول  الييريييا�ييصييي  الأومليييبييييييياد  �ييصييهييدهييا 
واليييثييياين، ودعييمييا ميين مييدييير اجلامعة 
الأ�ييييصييييتيييياذ الييييدكييييتييييور فييييالييييح اليي�ييصييلييمييي 
باملواهب  والهييتييمييام  فيه  لال�صتمرار 

الطالبية يف �صتى الألعاب الريا�صية.
ودعيييييييا اليييهيييبيييا�يييس اليييييطيييييالب اإليييييى 
مواهبهم  وتنمية  واحل�صور  امل�صاركة 
الأوملييبييييياد،  هييدا  ميين خييالل  الريا�صية 
وامل�صاركة فيه ويف البطولت الداخلية 
واخلارجية التي ت�صارك فيها اجلامعة.
من جهته، اأو�صح املدير التنفيذي 
ليييالأومليييبييييييياد الييريييا�ييصييي اليييثييياليييث، علي 
تتميز  احلييالييييية  الييييدورة  اأن  الييوهييابييي، 
الريا�صي  الأوملييبييييياد  تق�صيم  مت  بيياأنييه 
من  مت�صع  هناك  ليكون  ف�صلني  على 
الفردية  بييالألييعيياب  امل�صاركة  يف  الييوقييت 
واجلييميياعييييية، واإبييييراز اأكيييرب قييدر ممكن 

من مواهب الطالب ودعمها. 
الف�صل  هيييذا  »يف  الييوهييابييي  وقييييال 
خمتلفة  األييعيياب  ثمانية  اإطيييالق  �صيتم 
هيييييييي: تييينييي�يييس اليييييطييييياولييييية، واجلييييييييييودو، 
واليييكييياراتيييييييه، والييتييايييكييونييدو، والييتيينيي�ييس 
وال�صباحة،  الييقييوى،  واألييعيياب  الأر�ييصييي، 
ال�صاطئية يف  الطائرة  اإلى كرة  اإ�صافة 
املخيم ال�صتوي الذي تقيمه العمادة يف 

نهاية ربيع الأول مبدينة جازان«.
الكليات  دعييم  �ييصييرورة  على  و�صدد 
الألييعيياب  خمتلف  يف  طالبها  م�صاركة 

الريا�صية يف هذا الأوملبياد. 
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رياضة

عدد األلعاب: 5 ألعاب 
عدد المشاركين بها: أكثر من 370 طالب 

عدد الكليات: 15 كلية 
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تحقيق

محمد شامي
 

العليا باجلامعة  الدرا�صات  اأعلنت عمادة 
الييييدرا�ييييصييييات اخلييا�ييصيية  عيييييدد  اأن  اأخيييييييريا 
مبيينييطييقيية عيي�ييصييري يف اليييفيييرتة املييا�ييصييييية، 
يييزيييد عييلييى 250 ر�ييصيياليية علمية،  بييلييغ مييا 
واللغة  الييرتبييوييية،  التخ�ص�صات  �صملت 
العربية، والتاريخ واجلغرافيا، والكيمياء 
العديد من  وغييريهييا، بجهود  والأحييييياء، 
اجلهات يف اجلامعة بهذا اجلانب، اإل اأن 
العديد  منها  ت�صتفد  مل  الدرا�صات  تلك 
املنتظر،  بال�صكل  باملنطقة   اجلهات  من 

بل غاب تنفيذ تو�صيات درا�صات عدة.
ويف هذا ال�صدد، التقت »اآفاق« بعدد 
الدرا�صات  عميد  فك�صف  املخت�صني،  من 
فائع  اآل  اأحمد  الدكتور  باجلامعة  العليا 
الر�صائل  اأر�صفة  على  تعمل  العمادة  اأن 
الييعييلييمييييية اإليييكيييرتونيييييييا بيييهيييدف اإتيياحييتييهييا 
لييلييجييهييات امليي�ييصييتييفيييييدة ولييلييبيياحييثييني داخيييل 
املييمييلييكيية وخييارجييهييا، لييكيين الأميييير بحاجة 
ون�صرها  لفهر�صتها  وتنظيم  وقييت  اإليييى 
وفييييق اليي�ييصييوابييط الييعييلييمييييية والييقييانييونييييية 
اإلى  م�صريا  الن�صر،  بحقوق  يتعلق  فيما 

اإذ تقدم الدرا�صات العلمية لت�صتفيد منها 
اجلهات ذات العالقة«.

أرشفة الرسائل
على  تعمل  الييعييمييادة  اأن  فييايييع  اآل  وكيي�ييصييف 
اأر�صفة الر�صائل العلمية اإلكرتونيا بهدف 
وللباحثني  امل�صتفيدة،  للجهات  اإتاحتها 
داخييييل املييمييلييكيية وخيييارجيييهيييا، ميي�ييصييتييدركييا اأن 

�صوف  الييعييمييادة  اأن  اإلييى  لفتا  والبحثية«، 
التوا�صلية مع  املييبييادرات  عييددا من  تطلق 
اأن تتم الإجراءات  اجلهات امل�صتفيدة بعد 
حتى  الن�صر،  وحقوق  بالفهر�صة،  املتعلقة 

تتم ال�صتفادة منها ب�صكل اأف�صل«.
اأن جامعة امللك  اآل فائع على  و�صدد 
ت�صعى  الدولة  املوؤ�ص�صات يف  خالد وجميع 
ليييالرتيييقييياء مبيييا تييقييدمييه لييلييمييواطيين وفييق 
والييقيييييادات  اليير�ييصيييييدة،  الييقيييييادة  توجيهات 

الإدارية يف اجلامعة.
 

تباين في االستفادة
راأى املحا�صر بق�صم الإعالم يزيد اجلا�صر 
الأ�صتاذ  مديرها  بتوجيهات  اجلامعة  اأن 
اليييدكيييتيييور فييياليييح بيييين رجيييييا اهلل اليي�ييصييلييمييي 
حتييير�يييس عييلييى الييبييحييث الييعييلييمييي وخييدميية 
املييجييتييمييع، ودائيييميييا ميييا تييبييدي ا�ييصييتييعييدادهييا 
لتنفيذ اأي درا�صة حتتاجها املنطقة، بحكم 
احلكومية،  اجلييهييات  اأغييلييب  مييع  �صراكاتها 
لفييتييا اإليييى اأن مييدى ال�ييصييتييفييادة ميين تلك 
الييذي  بامل�صتوى  تييكييون  ل  قييد  الييدرا�ييصييات 
يتطلع اإليه ول يتم تنفيذ تو�صياتها، غري 
ل�صاحب  يكون  »قييد  بالقول  ا�صتدرك  اأنييه 

اأن هيينيياك خييطيية لييطييبيياعيية دليييييل خييا�ييس 
بييياليييدرا�يييصيييات اخلييا�ييصيية مبيينييطييقيية ع�صري 
ر�صالة  لكل  الرئي�صة  البيانات  يت�صمن 

وملخ�س لها.

اهتمام اإلمارة 
التي  الوحيدة  اجلهة  اإن  فائع  اآل  وقييال 
املتعلقة  الييدرا�ييصييات  عييدد  اإحيي�ييصيياء  طلبت 
�صوئه  وعلى  املنطقة،  اإمييارة  هي  بع�صري 
التي  العلمية  الر�صائل  جميع  ح�صر  مت 
تناولت املنطقة بدرا�صات علمية اأكادميية 
ت�صتفيد  اأن  متوقعا  الييعييلييوم،  خمتلف  يف 
منها الإميييارة يف اإجيييراء درا�ييصييات تنعك�س 
اإيجابا على خدمة املنطقة وتنميتها على 

جميع الأ�صعدة واملجالت.
وتيييابيييع »اليييدار�يييصيييات الييعييلييمييييية الييتييي 
نفذها طالب اجلامعة تتنوع يف جمالت 
والعلمية  والإن�صانية  ال�صرعية  العلوم 
واليييرتبيييويييية والإدارييييييييية وامليييالييييييية، وذليييك 
ملرحلتي  علميا  برناجما   50 خييالل  ميين 
املاج�صتري والدكتوراه، تقدمها اجلامعة 
والكليات  العليا  الدرا�صات  بعمادة  ممثلة 
املعنية، وهذا هو الدور املنوط باجلامعة؛ 

الأمر بحاجة اإلى وقت وتنظيم لفهر�صتها 
ونييي�يييصيييرهيييا وفييييييق اليييي�ييييصييييوابييييط الييعييلييمييييية 

والقانونية فيما يتعلق بحقوق الن�صر.
تييعيياون مييع عمادتي  اأفيي�ييصييح عيين  كما 
هذا  يف  املكتبات  و�ييصييوؤون  العلمي  البحث 
ال�صاأن، وقال »نحر�س يف عمادة الدرا�صات 
العلمية يف  تييكييامييل اجلييهييات  عييلييى  الييعييليييييا 
التعليمية  العملية  يخدم  فيما  اجلامعة 

تنفيذ  توقيت  يف  �صمولية  نييظييرة  الييقييرار 
على  تخفى  خالفه  اأو  التو�صيات  بع�س 
اأي  لي�س  لذلك  الدرا�صة،  على  القائمني 
اأن  الأهييم  ويبقى  التنفيذ،  واجبة  درا�ييصيية 
العلمي  البحث  بدورها يف  تقوم اجلامعة 

وخدمة املجتمع«.
اأن  »كيييميييا  اليي�ييصييدد  ذات  يف  واأ�ييييصيييياف 
املاج�صتري  80٪ لطالب  بن�صبة  الدرا�صات 
والدكتوراة يختارها الطالب اأنف�صهم، ما 
قد يجعل مو�صوعات الدرا�صات يف بع�س 
الأحيان لي�صت بذات الأهمية، رغم وجود 

جلان حمكمة ونحوه على اأي درا�صة«.
  

ال استفادة حقيقية
وليييفيييت عيي�ييصييو الييتييدرييي�ييس بييقيي�ييصييم الييلييغيية 
اإلى  اأبوحكمة،  خالد  الدكتور  العربية، 
تتميز  اجلييامييعييييية  اليير�ييصييائييل  بييحييوث  اأن 
اأهمية بالغة  بخ�صائ�س عديدة متنحها 
مييين حيييييث جييودتييهييا و�يييصيييدق نييتييائييجييهييا، 
ويتم  �ييصييارميية،  ملييعييايييري  تخ�صع  لكونها 
الإ�ييييصييييراف عييليييييهييا يف الييغييالييب مييين قبل 
قامات تعليمية ر�صينة ذات مكانة رفيعة، 
من  منظومة  وفق  مو�صوعاتها  وتنتقى 
الأ�ييصيي�ييس واملييعييايييري الأكييادميييييية املتعارف 
لتغطي  بالتنوع  تتميز  كما  عامليا،  عليها 
التجريبية  الييعييلييوم  يف  امليييجيييالت  جميع 

والإن�صانية. 
تلك  اإن  الييقييول  واأ�صاف: »ميكننا  
البحوث والدرا�صات ثروة علمية مل يتم 
ا�صتثمارها ال�صتثمار الأمثل يف معاجلة 
امليي�ييصييكييالت  اأو  اليييظيييواهييير  ميييين  اليييعيييدييييد 
واقعنا  يف  منها  نييعيياين  الييتييي  الييتيينييمييوييية 
املحلي، اإذ مبجرد تخرج الطالب يتحول 
هييييذا اجليييهيييد الييعييلييمييي املييتييقيين بيينييتييائييجييه 
الدقيقة اإلى جمموعة من الأوراق التي 
ُت�صتودع اإما درجا اأو رف مكتبة يف اأح�صن 

الأحوال«.

خصائص رسائل
التي  اأن من اخل�صائ�س  اأبييو حكمة  واأكييد 
والدكتوراه،  املاج�صتري  ر�صائل  بها  تتميز 
الأ�ييصيياليية والبييتييكييار والإ�ييصييهييام الفاعل يف 
الطالب، وهذا  تخ�ص�س  يف  املعرفة  اإمناء 
الييدرا�ييصييات  ر�صائل  املهمة يف  الأ�ييصيي�ييس  ميين 

العليا، ح�صب قوله.
وا�صرت�صل »هناك اأ�ص�س اأخرى، ومن 
اأو  املييو�ييصييوع للجامعة  اأهييمييييية  ذلييك مييثيياًل 
الطالب اأو �صوق العمل اأو للن�صر العلمي، 
اإذ اإن معظم اجلامعات تركز على �صرورة 
اأن ينتج من ر�صالة املاج�صتري اأو الدكتوراه 
جمييالت  يف  للن�صر  قييابييليية  عييلييمييييية  اأوراق 
علمية، وهذا الن�صر له اأهمية لأننا مادمنا 
نقول اإن مو�صوع اأي ر�صالة يجب اأن يكون 
جديدا، فمن ال�صروري ن�صر نتائج العمل 
حييتييى يييعييلييم الييبيياحييثييون يف اأنيييحييياء الييعييامل 
بوجود هذه الدرا�صة اأو هذا البحث، ومن 
تتكرر درا�صة  ول  منه  ال�صتفادة  ثم يتم 

املو�صوع نف�صه يف مكان اآخر.
املاج�صتري  ر�ييصييائييل  قييد حتييل  كييذلييك 
تخ�س املجتمع  ميي�ييصييكييالت  واليييدكيييتيييوراه 
واأ�صواق العمل، وهذا من الأهداف العامة 

للبحث العلمي«.

250 رسالة علمية أعدتها الجامعة عن المنطقة

الدراسات الجامعية.. جهد مبذول
وسط تهميش الجهات الحكومية بعسير!

اأ. يزيد اجلا�سرد. اأحمد اآل فائع
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إعالن

أهداف المؤتمر
التعري��ف بالعالقة بين اإلع��الم واإلرهاب وطرق انتش��اره ومظاهر اختالفه بي��ن الدول من حيث 

المفهوم وأساليب المواجهة.

دراس��ة مخاط��ر اإلرهاب وآثاره ف��ي الحياة العامة وعل��ى المنظومة الفكري��ة والعقيدية في 
مختلف  المجتمعات.

إستجالء العالقة بين وسائل اإلعالم وانتشار ظاهرة اإلرهاب.

تبيان االستراتيجيات اإلعالمية والقانونية واألخالقية الكفيلة بالمساهمة في مكافحة اإلرهاب.

إب��راز دور القي��م الديني��ة والقانوني��ة واألخالقية والثقافية ف��ي مواجهة اإلره��اب والحد من 
انتشاره.

محاور المؤتمر
المحور األول:

اإلعالم واإلرهاب.. المفاهيم واالبعاد
1( تعدد مفاهيم اإلرهاب في وسائل اإلعالم.

2( تعامل وسائل اإلعالم مع اإلرهاب وأشكاله.
3( ابعاد اإلرهاب في وسائل اإلعالم )السياسية، الدينية، االجتماعية، الثقافية والتاريخية(.

4( أسباب ظهور وانتشار اإلرهاب من منظور وسائل اإلعالم.

المحور الثاني:
الترويج اإلعالمي لإلرهاب وتداعياته في المجتمع
1( الوسائل واألساليب اإلعالمية المروجة لإلرهاب في المجتمعات.

2( آث��ار التروي��ج االعالم��ي ومخاطره��ا ف��ي المج��االت الديني��ة والسياس��ية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية واألمنية وغيرها.

المحور الثالث:
اإلرهاب وفضاء اإلعالم العربي والدولي

1( تعامل اإلعالم الحكومي العربي مع ظاهرة اإلرهاب.
2( معالجة وسائل اإلعالم العربية الخاصة لظاهرة اإلرهاب.

3( تغطية اإلعالم الدولي للعمليات اإلرهابية.
4( ظاه��رة اإلره��اب وكيفي��ة التعامل معها من منظور السياس��ات اإلعالمية للمؤسس��ات 

اإلعالمية الدولية.
5( التغطيات اإلعالمية للعمليات اإلرهابية الدولية في اإلعالم العربي والدولي .

6( ظاهرة اإلرهاب واس��تغاللها في اقتصاديات المؤسس��ات اإلعالمية ف��ي العالم العربي 
والدولي.

المحور الرابع:
اإلرهاب واإلعالم الجديد

1( الدعاية واإلشاعة اإلرهابية في اإلعالم الجديد.
2( توظي��ف الجماع��ات اإلرهابية لمواقع التواص��ل االجتماعي في تجنيد الش��باب والترويج 

للفكر اإلرهابي.  
3( دور شبكات التواصل االجتماعي في انتشار ظاهرة اإلرهاب والترويج لها.

المحور الخامس:
اإلرهاب واستراتيجيات المواجهة

1( االستراتيجيات اإلعالمية الكفيلة بمكافحة اإلرهاب.
2( دور اإلعالم الديني وأجهزة اإلعالم األمني في مواجهة اإلرهاب.

3( أدوار األس��رة والمؤسس��ات الدينية والتربوية والمنظمات السياس��ية والمجتمع المدني 
في مواجهة ظاهرة اإلرهاب.

4( دور الحمالت اإلعالمية والتخطيط التنموي في الحد من  األنشطة اإلرهابية.
5( تجارب الستراتيجيات إعالمية عربية ودولية في عملية التصدي لظاهرة اإلرهاب.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

»جاستا« بعيون إعالمية
اإعيييالمييينيييا يف الييييداخييييل يييهييتييم مبيييا يييحييدث 
داخييييل حييييدود اليييوطييين، ميي�ييصييخيير جيييل وقييتييه 
لييالهييتييمييام بيي�ييصييوؤون املييواطيينييني واملييقيييييمييني 
ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية، ومن 
الإعيييالم  عيين  خمتلفة  طبيعة  يكت�صب  ثييم 
بالتعريف  يييهييتييم  الييييذي  املييوجييه  اخليييارجيييي 
بييحيي�ييصييارة الييييدوليييية وثييقييافييتييهييا ومييبييادئييهييا 
وقيييييادتييهييا ونييقييلييهييا ليييالآخيييريييين، وحتيي�ييصييني 
�صورة الدولة لدى العامل اخلارجي، و�صرح 
الق�صايا  يف  عنها  والييدفيياع  نظرها  وجهات 
الييعيياملييييية، وكييذلييك  امليي�ييصيياعييدة عييلييى توطيد 

الوفاق الدويل.
ويف هذه الأيييام، �صمع اأو قييراأ اجلميع 
الييدولييييية عما  مييا تناولته و�ييصييائييل الإعييييالم 
�صمى قييانييون الييعييداليية �ييصييد رعييياة الإرهيييياب 
»جيييا�يييصيييتيييا« وغيييييريه مميييا ييييحييياك �ييصييد بييالد 
احلييييرمييييني الييي�يييصيييرييييفيييني؛ ومييييين هييينيييا دعيييت 

اإلى اإعالم خارجي قوي قادر على  احلاجة 
الييدويل،  العام  الييراأي  لييدى  املفاهيم  تغيري 
وجييود  يتطلب  اأ�صبح  الأمييير  اأن  يعني  ممييا 
اإعالمنا  �صياغة  لإعييادة  حقيقية  مييبييادرات 
التاأثري  قييادرا على  ب�صكل يجعله  اخلارجي 
مع  والتوا�صل  العاملية،  الإعييالم  و�صائل  يف 
بييعييد ذليييك من  الييعييامل اخليييارجيييي، ليتمكن 
البناءة  الإيييجييابييييية واجلييهييود  املييواقييف  نقل 
الأ�صعدة،  جميع  على  اململكة  تبذلها  التي 
م�صالح  لرعاية  الدائم  �صعيها  جانب  اإلييى 

الأمتني العربية والإ�صالمية.
تفعيل  تتطلب  احلييالييييية  املييرحييليية  اإن   
الإعييييييييالم اخلييييارجييييي وتييكييثيييييف احليي�ييصييور 
واليييتيييوا�يييصيييل املييتييخيي�ييصيي�ييس خييييييارج املييمييلييكيية 
ا�صتغالل  عرب  ال�صعودي  التاأثري  وتن�صيط 
الإمكانيات املادية والب�صرية التي يفرت�س 

اأن حت�صب خلدمته وحت�صني اأدائه.

الرأي الجامعي

لدينا القدرة على اأن يكون لنا و�صائل 
اإعالم متعددة ومبختلف اللغات قادرة على 
اأ�صقاع الأر�ييس وت�صتطيع  اإلى كل  اأن ت�صل 
اليييتيييوا�يييصيييل مييييع امليييوؤ�يييصييي�يييصيييات الإعيييالمييييييية 
اأن تكون  الييتييي ميييكيين  امليييوؤثيييرة  والييو�ييصييائييل 
نقل  يف  والأمييانيية  النزاهة  ولديها  من�صفة 
جتييرد  بييكييل  وتفا�صيلها  الييكييامييليية  اليي�ييصييورة 
من النيات ال�صيئة، واأن يتم توزيع و�صائلنا 
الإعييالمييييية املييوجييهيية يف خمييتييلييف الييبييلييدان 
حييتييى يييكييون هيينيياك مييتييابييعيية ومييعييرفيية لييدى 
العامل مبا تقوم به اململكة من جهود لأمن 
وا�صتقرار العامل وبناء الأر�س والإن�صان يف 
وطن خمتلف عن كل الأوطان، على اأن يتم 
اأي�صا اإعادة النظر يف امللحقيات الإعالمية 
يف �صفارات اململكة لتكون حلقة توا�صل بني 
الو�صائل املختلفة يف تلك البلدان وال�صورة 

احلقيقية من داخل الوطن.

سعيد العمري
المركز اإلعالمي

السر في روح التغيير اإليجابي لإلنسان

وقيييليييوب  عييييقييييول  يف  الإبييييييييييداع  رعيييياييييية  اإن 
اجليييييييل هيييو ميي�ييصييوؤولييييية دييينييييية ووطيينييييية 
وواجييييب اإنيي�ييصيياين، فييكييل اإنيي�ييصييان خلقه اهلل 
اأنييه عبقري  اأح�صن تقومي، وهييذا يعني  يف 
genious ولكننا بتفكرينا ال�صلبي وكيدنا 
العرك�صه(،  ن�صميه  )بال�صعبي  للناجحني، 
ل  نحن  حيث  اأنف�صنا  ن�صع  اأن  اإل  اأبييييينييا 
الييقييميية  يف  ليينييا  وجييييل  عيييز  اهلل  اأراد  حيييييث 
والتعليم  بالرتبية  اأننا  اأجييزم  اأمييية.   خري 
العامل  دول  اأف�صل  مع  �صنكون  الإبييداعييي 

من خالل تغيري  ما يلي: 
تييغيييييري مييييا بيييالأنيييفييي�يييس، وخيي�ييصييو�ييصييا 
وما  والإجنييياز،  والتعليم  للتعلم  الدافعية 
علمي،  فييكييري  تييغيييييري  ميين  عليها  يييرتتييب 
وتييغيييييري عييلييمييي ميييهييياري، وكيييذليييك تغيري 
والييطييرق  والأدوات  امليي�ييصييادر  ي�صمل  بيئي 

امل�صكالت  عييلييى حييل  الييقييائييميية  والييو�ييصييائييل 
والبييييتييييكييييار واليييتيييعييياميييل مييييع اليييتيييحيييدييييات، 
بالإ�صافة  اإلى تغيري اإداري قيادي تربوي، 

وتغيري قيمي اأخالقي. 
والعمليات  امليييدخيييالت  تييكيين  مل  واإذا 
مييتيي�ييصييميية بييياحليييب والييتيي�ييصييجيييييع واحليييريييية 
واليييعيييدل وامليي�ييصيياركيية واليييتيييعييياون واجلييدييية 
رة لرعاية  والأمانة وال�صدق، وكلها م�صخرّ
طالبنا  نطالب  فال  ينبغي،  كما  الإبيييداع، 

مبا ل ي�صتطيعون. 
دوليييييية ميييثيييل فيينييليينييدا قييليييييليية املييييييوارد 
الرتتيب  يف  كال�صهم  تنطلق  الطبيعية 

العاملي تربويا وتعليميا وتقنيا.
الإن�صان  بتغيري  اهتمت  لأنها  مليياذا؟ 
املنطلقة  الب�صيطة  روحييه  فهموا  واملييكييان، 
وامل��رح  والن�شاط  وللحياة  للنجاح  املحبة 
فو�صعوا  والتفكري،  والكت�صاف  والإنييتيياج 
يحجمها  مييا  ل  ينا�صبها  مييا  خا�صية  لكل 

دون تعقيد فل�صفي.
�صرق  اأق�صى  ميين  �صنغافورة  وجييياءت 

يف  الريا�صيات  هييرم  قمة  لتت�صيد  الييعييامل 
التعليم العام، لأنها اعتمدت على تب�صيط 
املييفيياهيييييم الييريييا�ييصييييية وا�ييصييتييخييدام مييهييارة 
بييياأن حتدي  والييقيينيياعيية  بييالييبييدائييل  التفكري 
جدا  اللذيذة  الكيك  كقطعة  الريا�صيات 
بيييه، وعييلييى اجلميع  اإل  ول حتييلييوا احلييييياة 
ي�صتمتعوا  اأن  وجمتمعا  ومعلمني  طالبا 
وتييطييبيييييقييات  مييفيياهيييييم  واإدراك  بييالييلييعييب 
من  قييريييبييا  �صتجعلهم  الييتييي  الييريييا�ييصيييييات 
اأن حيياز  بييعييد  تييقييدمييا  الييعييامل  اأفيي�ييصييل دول 

مواطنوها اأعلى الدخول يف العامل.
ويف ميياليييييزيييا قيي�ييصيية تيينييوييير اأخييييرى 
البييتييدائييي  قييبييل  الييطييالب ممييا  ا�صتهدفت 
و�صعها  ع�صرينية  خطة  يف  اجلامعي  اإلييى 
الييطييبيييييب املييبييدع مييهيياتييري حمييمييد، فكانت 
هي  للجميع  م�صرتكة  ميييادة  مييع  ق�صتهم 
الطالب  ي�صتمتع  والخيييييرتاع«  »التفكري 
واملييييعييييلييييمييييون بييتييطييبيييييقيياتييهييا امليييييثيييييرية ميين 
�صمن  مييادة  يف  اجلامعي  حتى  التمهيدي 
والعمل،  للجدية  يييدعييوا  متكامل  منهج 

د. ظافر آل حماد
كلية التربية

داعيييميييني امليي�ييصيياريييع الييطييالبييييية بيييييدولرات 
قييليييييليية حيييتيييى تيي�ييصييل اإلييييييى دعيييييم حييكييومييي 
للم�صاريع الطالبية وا�صتثمارها يف ميدان 

احلياة.
وكم كنت �صعيدا يف اإحدى اجلامعات 
حينما قال الطالب يف الهند�صة »اطلب ما 
�صئت من قطع واأدوات ونحن ن�صممها هنا 
وننتجها، ولدينا عقود مع �صركات مندها 
اإلييى داخييل وخييارج  مبنتجاتنا ذات اجلييودة 

ماليزيا«. 
ليينييتييذكيير جيييييدا اأن كيييل اأميييية تييفيياخيير 
مييين �صيحمل  الييبيي�ييصييرييية لأنيييهيييا  بييروتييهييا 
احلياة  يف  ومنهجها  و�صريعتها  عقيدتها 
وثييقييافييتييهييا وحيي�ييصييارتييهييا، فييتيي�ييصييع الييعيينيياييية 
بييالإنيي�ييصييان اأوليييويييية، لأنييييه امليينييتييج الييييذي ل 
لنف�صه  الييقييائييد  وهيييو  �ييصييالحيييييتييه،  تنتهي 
ولأهله وملجتمعه اإلى �صماء املجد والنجاح 
على  ليح�صل  يييبييدع  ميين  فهو  العك�س،  اأو 
املوارد الطبيعية، ولي�صت املوارد الطبيعية 

من تاأتي بذلك الإن�صان املبدع.
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مرور  ومييع  اللغات.  ومبختلف  الإن�صانية 
املييعييلييومييات  عييلييى  العيييتيييمييياد  ازداد  اليييزمييين 
التعليمية  باملوؤ�ص�صات  بييدء  الإلييكييرتونييييية 
كاجلامعات والتعليم ب�صكل عام، وذلك من 
خالل الإبحار يف عامل الإنرتنت والبحث 
عييين املييعييلييوميية بييطييريييقيية �ييصييريييعيية ودقيييييقيية 

وجمانية يف بع�س الأحيان.
ومييييع اليييتيييحيييولت الييعيياملييييية يف زميينيينييا 
التفكري  اأ�صبح هناك �صرورة يف  احلا�صر 
يف الأميييين املييعييلييوميياتييي الييعييربييي ميين حيث 
كو�صيلة  احلديثة  التقنيات  على  العتماد 
املييعييرفيية  ونييقييل  وحييفييظ  لتح�صيل  فيياعييليية 
بيياأ�ييصييكييالييهييا املييخييتييلييفيية والإنيييييتييييياج الييدقيييييق 
اإليها،  الو�صول  �صبل  وتاأمني  لها  واجليد 
لييالنييتييقييال اإليييييى اقييتيي�ييصيياد امليييعيييرفييية اليييذي 
املتقدمة، ووفق  الدول  اإليه معظم  ت�صعى 
العربي،  امل�صتفيد  واحتياجات  متطلبات 
ا�صرتاتيجية  خطة  يف  التفكري  يجب  اإذ 
عيييربييييييية مييييوحييييدة تييييبييييداأ ميييين اجلييياميييعيييات 
ومراكز البحث العلمي العايل واملوؤ�ص�صات 

التعليمية.

يييتييزايييد يييومييا بييعييد يييييوم، حييجييم ميي�ييصيياريييع 
ال�ييصييتييثييمييار يف جمييييال تييقيينييييية املييعييلييومييات 
والت�صالت التي ا�صتغلت يف �صتى نواحي 
احلياة املعا�صرة، ومنها ال�صتثمار املت�صارع 
جمتمعاتنا  على  اأطييلييق  حتى  املييعييرفيية،  يف 
املييعييا�ييصييرة جمييتييمييع املييعييلييومييات وعيي�ييصييرنييا 

بع�صر املعلوماتية.
ومييين امليييعيييروف ليييدى �ييصييرائييح كبرية 
�صبكة  اأكييرب  اأن  الإن�صانية  املجتمعات  ميين 
عييلييى �ييصييطييح اليييكيييرة الأر�يييصييييييية هيييي �صبكة 
الإنييييرتنييييت الييتييي حتييتييوي عييلييى كيييم هييائييل 
الرقمية  كاملكتبات  املعلومات  م�صادر  من 
والإلييكييرتونييييية، وقييواعييد املييعييلييومييات التي 
ت�صم اآلف الكتب والدوريات واملو�صوعات 
الإلييييكييييرتونييييييييية، حيييتيييى اأ�يييصيييبيييحيييت �ييصييبييكيية 
عن  البحث  يف  الأهيييم  الو�صيلة  الإنييرتنييت 
هائل  ا�صتثمار  ذلييك  ميين  ونييتييج  املييعييلييوميية، 
البحث  جمييال  يف  وخ�صو�صا  للمعلومة، 
�صبكة  اأن  ليييدرجييية  واليييتييياأليييييييف،  الييعييلييمييي 
معلوماتي  وعيياء  اأكييرب  اأ�صبحت  الإنرتنت 
يف العامل يحتوي على جميع فروع املعرفة 

وهذه اخلطة ال�صرتاتيجية العربية 
املوحدة يجب اأن تتم خطوة بخطوة وحتت 
كمراكز  معتمدة  بحثية  موؤ�ص�صات  اإدارة 
وموؤ�ص�صات  اجلييامييعييات  يف  العلمي  البحث 

التعليم واملكتبات الوطنية املتقدمة.
وتبداأ الفكرة وفق خطة ا�صرتاتيجية 
�ييصييامييليية ومييتييكييامييليية يييتييم الييتييعييديييل عليها 
اأن فكرة الأمن  ح�صب املتغريات، وبخا�صة 
تقنية  عييلييى  �صيعتمد  الييعييربييي  املييعييلييوميياتييي 
ينبغي  وكييذلييك  والييتييغييري،  التطور  �صريعة 
�صمان  بعد  مراحل  على  اخلطة  تكون  اأن 

التمويل.
اأي�صا ال�صتفادة من التجارب  ويجب 
الييعييربييييية والييعيياملييييية يف ميي�ييصيياريييع مييقيياربيية 
للفكرة، ومن اأمثلة ذلك ما مت ب�صاأن املكتبة 
مكتبة  اأكييرب  تعد  التي  ال�صعودية  الرقمية 
رقمية على م�صتوى الوطن العربي، حيث 
النا�صرين  مئات  مييع  التعاقد  ميين  متكنت 
العامليني لتزويد املكتبة الرقمية ال�صعودية 
باآلف املكتب والدوريات الرقمية واملتاحة 

للجامعات احلكومية ال�صعودية.

مجتمع المعلومات في عالمنا العربي )1(

د. سعيد بن قاسم 
الخالدي
عميد شؤون المكتبات

هل نحن نجيد 
اإلنصات حقا؟

د. مبارك بن سعيد ناصر حمدان
عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر

يوجد عدد من الإ�صكالت يف 
عالقات الب�صر فيما بينهم؛ 
�صعوبة  لييذلييك  تبعا  وتيينييتييج 
يف اليييتيييوا�يييصيييل بييييينييهييم وبييني 
الآخييييرييييين �يييصيييواء يف جمييال 
العمل اأو الأ�صرة اأو ال�صداقة 
واجلييامييعيية،  امليييدر�يييصييية  يف  اأو 
ويييي�يييصيييود �يييصيييوء اليييظييين تييلييك 
كثرية؛  اأحيييييان  يف  العالقات 
ذلييييك  ميييي�ييييصييييدر  ييييييكيييييون  اإذ 
اإمييييييييا عييييييدم فيييهيييم امليييقييي�يييصيييود 
اليير�ييصيياليية  و�يييصيييول  عييييدم  اأو 
بيي�ييصييورة وا�ييصييحيية ودقيييييقيية.
اأن الييبيي�ييصيييييط،  تيي�ييصييوري  ويف 
مرد كل ذلك اإلى افتقار البع�س من النا�س الى اإتقان مهارة الإن�صات ب�صكل 
جيد وعدم الإ�صغاء لالآخرين باهتمام، مما يوؤدي اإلى حدوث بع�س امل�صكالت 
يف عالقة الوالدين باأبنائهم، اأو يف عالقة الطالب باأ�صتاذه اأو عالقة املوظف 

مبديره ونحو ذلك.
اآخر  اإلى   قد ت�صل الر�صالة م�صو�صة وغري وا�صحة من طرف مر�صل 
م�صتقبل في�صيء الأخري فهمها ويف�صرها دون تفكري اأو متحي�س دقيق؛ ومن 
هنا تظهر اأهمية الإن�صات اجليد وامتالك هذه املهارة جلميع اأفراد الب�صر.

اأذنا  فالإن�صان بطبيعة احلال حمب جداً ملن يهتم به ويعطي حلديثه 
يجي�س  عما  والتعبري  ال�صخ�س  م�صاعر  حترير  على  ُي�صاعد  فهذا  �صاغية، 
بخاطره وهو يتحدث عن م�صكلة معينة مير بها اأو �صدمة عنيفة اأثرت يف 

نف�صيته.
لأبنائهم  الآبيياء  ا�صتماع  يف  للغاية  مفيدا  يكون  الأميير  هييذا  مثل  ولعل 
بالراحة  الإنيي�ييصييان  ي�صعر  ممييا  وتييقييدييير،  باهتمام  اأحاديثهم  اإلييى  والإنيي�ييصييات 
لالإن�صات  معلميه  اأو  اأ�صرته  اأو  اأ�صدقائه  من  لأحييد  الفر�صة  تتاح  عندما 

اجليد حلديثة.
ي�صعر  النا�س  عالقات  وال�صتماع  الإن�صات  ي�صود  عندما  املقابل،  ويف   
جلية،  بيي�ييصييورة  الأمييييور  وتت�صح  والحيييييرتام،  التقدير  ميين  بن�صوة  اجلميع 
يتمكن كل  الإن�صات اجليد  لبع�س من  بع�صهم  النا�س  ومبقدار ما مينحه 

منهم من تقييم حديثه واإعادة النظر فيما يقول.
 واإذا افتقد اأفراد املجتمع عدم الإن�صات اجليد فاإن الأمر ي�صبح اأكر 
�صعوبة يف فهم الآخرين وم�صاعدتهم وم�صاركتهم اأفكارهم وم�صكالتهم بل 

ويوؤدي ذلك اإلى العزلة وقلة الكالم وانعدام الثقة.
باآخر  اأو  ب�صكل  اأثييرت  قد  احلديثة  التوا�صل  اأجهزة  اأن  الوا�صح  وميين   
اأي  اأحدهم يتحدث والآخيير ل يعريه  يف الإن�صات لالآخرين باهتمام فتجد 
اهتمام يذكر بل اإنه م�صغول بجهازه يف قراءة ر�صالة اأو متابعة مقطع معني.
قييد يييكييون الإنيي�ييصييات ميين الأ�ييصييييياء الييتييي ميييكيين لييالإنيي�ييصييان ا�صتنباطها 
منَّ  حينما  لالإن�صان  وتعالى،  �صبحانه  اهلل،  خلق  من  وفهمها  وا�صتنتاجها 
اأن يكون م�صتمعا ومن�صتا جيدا اأكر منه  عليه باأذنني ول�صانا واحدا، وهو 
متحدثا، ولنا يف ر�صولنا الكرمي، �صلى اهلل عليه و�صلم، القدوة احل�صنة حيث 

كان ينظر اإلى حمدثه وين�صت له اإن�صاتا تاما.
 ومن هنا تبدو اأهمية امتالك مهارة الإن�صات اجليد التي �صت�صهم يف 
النا�س،  عالقات  يف  تظهر  التي  والعوائق  امل�صكالت  من  كثري  على  الق�صاء 
وتتيح الفر�س ملزيد من التفاعل البنَّاء والتعاون املثمر والتعامل اخلالق. 
تكون  اأن  من  بد  فال  جيدا  متحدثاً  تكون  اأن  اأجييل  من  اأنييه  دائما  ولنتذكر 

م�صتمعا جيدا.

واإن الفر�س لن تاأتي اإليك اإل مبقدار 
اأع�صاء  بجهود  ثم   واجتهادك  جهدك 
بعلمهم  ميييدونيينييا  اليييذيييين  الييتييدرييي�ييس 

وخرباتهم.
الو�صول،  يف  ت�صاعدك  اجلامعة   
بحث  يف  اجلهد  من  ن�صيب  لك  ولكن 
املنا�صب لك وهمتك ورغبتك  الطريق 
ثم  اهلل  بيياإذن  ت�صل  و�صوف  النجاح،  يف 

بنظام اجلامعة املتقن.
مثابرة  ودون  بك�صل  يبحث  ميين   

يكون  الثانوية  مرحلته  بعد  الطالب 
الآميييال  قييد خطط ور�ييصييم العديد ميين 
الطموحة للمرحلة اجلامعية، ويحدث 
وبعد  اأكييون؟  �صوف  ميياذا  نف�صه قائال: 
اأنتهي  اأُ�ييصييبييح؟ ومييتييى  �ييصييوف  �صنة  كييم 
اإلى  واأ�ييصييل  البكالوريو�س  مرحلة  من 

الهدف املن�صود؟
وبييالييوقييوف عييلييى تييفييا�ييصيييييل روؤيييية 
الطالب  طييمييوح  يييييزداد   ،2030 اململكة 
اليي�ييصييعييودي، لييكييون هيييذه اليييروؤيييية تلبي 
احتياج املجتمع واملواطن ب�صكل �صامل 
مع  الطموحات  ور�ييصييم  بناء  يف  ومفيد 
الييتييطييوييير. وييييجيييب على  اليييتيييدرييييب و 
تييو�ييصييح  ييي�ييصييع خيييطيييوات  اأن  اليييطييياليييب 
امليييي�ييييصييييارات ميييين عييييييدة نيييييييواح درا�يييصييييييية 

وتطويريه ومهنية وعملية.
ر�صالتي لك يا طالب جامعة امللك 
احلقيقة  ع�صر  يف  تعي�س  اأنيييت  خييالييد: 
اجلميلة ويجب عليك البحث واملثابرة، 

وحييير�يييس ييي�ييصييل اإليييييى ميييراحيييل الييكيي�ييصييل 
اأن يكون لك  والنييهييزام، ولهذا  ينبغي 
وجييييود واأثيييييير، ووجييييييودك ل يييغيينييي عن 
اأثييرك، فاأوجد لنف�صك مكانا يف القمة 
فييالييقيياع �صديد الزدحيييييام، وابييحييث عن 
جمييالييك ودرا�يييصيييتيييك وميي�ييصييتييقييبييلييك من 
جييميييييع اليينييواحييي حييتييى تيي�ييصييل للهدف 
واليييقيييمييية. ل عيي�ييصييري يف عيي�ييصييري،  وردد 
نيييهيييا  كيييليييميييات اليييثيييقييية و الييييتييييفيييياوؤل وليييورّ

بابت�صامة �صباحية كل يوم.

آمال 
وطموحات 
أحمد محمد البشري

طالب بقسم اإلعالم واالتصال 
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مشهور العمري

اأكييييييد اإميييييييام وخيييطيييييييب ميي�ييصييجييد قييبيياء 
بيييامليييديييينييية امليييييينييييييورة، الييي�يييصيييييييخ �ييصييالييح 
املغام�شي، اأن الدور املنوط باجلامعات 
املجتمع  يفيد  الأخيييالق مبا  �صوغ  هو 
ياأتي  ذلييك  اأن  اإليييى  واليي�ييصييبيياب، م�صريا 
مييين خييييالل طييريييقييني هييمييا: تييوظيييييف 
املقررات لتنعك�س النظريات املدونة يف 
الكتب على حياة النا�س، واأداء الأ�صتاذ 
كاأن يكون قدوة  اأكمل وجه  دوره على 

لطالبه.
اإلييى  حييديييث  يف  املغام�صي  واأ�يييصيييار 
»اآفاق« اإلى اأن املجتمع يف العامل العربي 
عموما يفتقد يف الوقت الراهن ثقافة 
اأعظم ما يحتاج  اأنها من  املييروءة رغم 
»بقي هناك  وقييال:  اليوم،  النا�س  اإليه 
تطاول على الأعرا�س والأموال، دون 
مبالة بامل�صتغيث، وهناك اأ�صياء كثرية 
تدل على اأن ثقافة املروءة قلت و�صط 

النا�س« .

ن�سيحتكم لل�سباب خالل مرورهم 
مبرحلة عمرية

ت�شهد �شوائب فكرية؟
مييييكييين  ول  واقيييييييييييييييع  اأمييييييييييييييير  هييييييييييييذا 
مال  وييييرى  ي�صمع  اإنكاره، والإن�صان 
يكون  قد ن�صاأ عليه اإذا تقدم به العمر، 
الأف�صل  ميين  الأحييييوال  هييذه  ويف مثل 
اأن  مبعنى  قييييرارا  يتخذ  األ  والأكيييميييل 

يييبييقييى عييلييى الأ�يييصيييل الييييذي نيي�ييصيياأ عليه 
وتدرج بالفطرة مع تربية الأبوين.

وعيينييدمييا ييينيي�ييصيياأ �ييصيياب يف جمتمع 
ال�صوائب  ببع�س  �صي�صطدم  م�صلم 
ي�صمعها  اأو  حييولييه  مييين  ييييراهيييا  الييتييي 
ولكنها ل تلبث اأن ت�صمحل مع الأيام، 
واملهم هنا األ يجازف نحوها، كما اأنه 
لييييي�ييس مييطييالييبييا بييالييرد عليها لأنييييه مل 
اإلى  توؤهله  التي  للمرحلة  بعد  ي�صل 
جميييياراة مييا ا�صتجد وقيييييل ليييه، وعييدم 
قدرته على الرد ل يعني قبوله بهذه 

ال�صوائب.
بيييياأن �صعفه  يييعييلييم  اأن  ولبييييد ميين 
العلم  به �صعف يف  مرحلي، واملق�صود 
والفكر يجعله عاجزا عن  الرد، وقوام 
هذا كله ال�صتعانة باهلل والتوكل عليه، 
التناق�س  عييلييى  �صيقف  نيي�ييصييج  ومييتييى 
ال�صالح  امتالكه  نتيجة  واجهه  الذي 

الالزم .

كيف للجامعة اأن ت�سهم
يف �شياغة االأخالق

مبا يفيد املجتمع وال�سباب؟ 
الأول  ت�صهم اجلامعة عرب طريقني: 
توظيف املقررات، فالعلم لي�س درا�صة 
فقط واإمنيييا ممييار�ييصيية، ولبيييد  من اأن 
يف  تلك  النظريات املدونة  تنعك�س 

الكتب على حياة النا�س.
اأما  نف�صه،  املنهج  حيث  من  هييذا 
طييريييق  اأييي�ييصييا  الثاين فهو  الييطييريييق 

الأ�يييصيييتييياذ نييفيي�ييصييه، كييييياأن ييييكيييون قيييدوة 
العربي  العامل  يف  واملجتمع  لطالبه، 
ثقافة  الييوقييت  هييذا  يف  يفتقد  عموما 
اأعظم ما يحتاج  اأنها من  املروءة رغم 

اإليه النا�س اليوم.
اجلاهلني  منعت  الثقافة  فييهييذه 
من الوقوع يف مزالق، وهم ليرجون 
يف  واليييييييوم  ووليخ�صون نارا،  جيينيية 
زماننا هذا يعرف النا�س اجلنة والنار، 
ذلك  ومييع  والعقاب،  الييثييواب  يعرفون 
تخلوا عن ثقافة املروءة، وبقي هناك 
تيييطييياول عييلييى الأعييييرا�ييييس والأمييييييوال، 
اأ�صياء  وهناك  بامل�صتغيث،  مبالة  دون 
كثرية تدل على اأن ثقافة املروءة قلت 

و�صط النا�س .

مب تن�سح ال�سباب
الذين يتحايلون على النظام 

بطرق خمتلفة؟
املت�صبب يف امل�صكلة هو النظام نف�صه؛ 
فالنظام  الطالب،  اأو  ال�صاب  ثم  ومن 
�صعبة،  مرحلة  التعقيد  ميين  بلغ  اإذا 
فييييياإن الييينيييا�يييس �ييصيييييتييحييايييلييون عييليييييه ل 
حميييالييية، وهييييو ميييا يييفيير�ييس عييلييى من 
مبعنى  �صعبا،  يجعله  ل  اأن  ي�صوغه 
اأمييام النا�س، فاإن  اأن ل يغلق الأبييواب 
اأمييييام اليينييا�ييس �صبابا  �ييصييددت الأبيييييواب 
كييانييوا اأم مييواطيينييني، فييال �ييصييك اأنييهييم 
مبتغاهم،  اإلييى  للو�صول  �صيحتالون 
اأمام  الطرق مي�صرة  لكن متى جعلت 

فكر

المغامسي: المقررات الجامعية
يجب أن تنعكس على حياة الناس 

اليينييا�ييس وكييانييت الييقييوانييني والأنييظييميية 
�ييصييهييليية، فييليين يييبييحييثييوا عييين الييتييحييايييل 

عليها.

كلمة لطالبات اجلامعة؟
واأن  ال�صرت والعافية،  لهن  اهلل  ن�صاأل 
من  ينبل  مييا  وعييال  جييل  اهلل  يعلمهن 
اأخالقهن، فهن وغريهن من الفتيات 
كثرية  خمتلفة  بييطييرق  فتنا  يواجهن 
يف زمننا هييذا اإلييى حييد لييي�ييصييدق، ويف 
الغابرة ينبذ من يحمل لواء  الأزمنة 
امل�صيبة  املييجييتييمييع،  لكن  يف  الييفيي�ييصييق 
اإليييييى من  ييينييظيير  هييييذا  عيي�ييصييرنييا  اأن يف 
يحمل  لواء الف�صق باإكبار، وهذه فتنة 

للفتيان والفتيات.
يييينيييظيييرن يف  اأن  ميينييهيين  واأمتيييينييييى 
ميييقييياميييهييين احليييقيييييييقيييي عييينيييد الييينيييا�يييس 
الأ�صر  وعند  والف�صل  امليييروءات  واأهييل 
قدر  تعرف  التي  والييعييوائييل  والقبائل 
جتييرهيين  ل  واأن  واليييعييير�يييس،  اليي�ييصييرف 
الييفيين بيياليينييظيير اإلييييى اليي�ييصييهييريات من 

الن�صاء.

م�ساحة حرة؟ 
اأ�يييييييصيييييييكييييييير فيييييييييييهيييييا مييييييييعييييييييايل ميييييديييييير 
الكليات،  اجلامعة  والأ�صاتذة وعمداء 
واأ�صال اهلل لطالب وطالبات ومن�صوبي 
واأن  والتوفيق،  اجلامعة العون  هييذه 
يجعل الأبييينييياء والييبيينييات ثييمييرات خري 

وبركة ينتفع الدين والوطن بهم.
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ت�صطلع  الييتييي  الع�صوية  غييري  املييركييبييات 
والييبييرتوليييييات  احلييفييز  عمليات  يف  بيييدور 
واليييطييياقييية اليي�ييصييميي�ييصييييية والإليييكيييرتونيييييييات 
والييييطييييب وفييييهييييم اليييعيييميييليييييييات احليييييييويييية 

وال�صناعة مبجالتها كافة.

كيف تنظر للمخاطر
والأعرا�س اجلانبية

للمنتجات الطبيعية؟ 
بيياليينيي�ييصييبيية اإلييييييى املييينيييتيييجيييات الييطييبيييييعييييية، 
فيياأخييطييارهييا قييليييييليية مييقييارنيية بييامليينييتييجييات 
يف  الإف��������������راط  اأن  اإل  ال���������ش����ن����اع����ي����ة، 
وعلى  جانبية،  اأعييرا�ييس  له  ا�صتخدامها 
ي�صنف  القرفة  �صرب  فيياإن  املييثييال  �صبيل 
تناوله  فيياإن  ذلييك  ومييع  ومنبها،  من�صطا 
�شديد،  اإل��ى هبوط  ي���وؤدي  زائ���دة  بكمية 
منها  فالإكثار  العربية.  القهوة  وكذلك 
اإرهاقا �صديدا وعدم القدرة على  ي�صبب 
اليينييوم، كما ييييوؤدي اإلييى زييييادة يف �صربات 
الدموية،  الييدورة  يف  وا�صطراب  القلب، 

وهو ما يجب احلذر منه.

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

ميين اليي�ييصييعييوبييات الييتييي يييواجييهييهييا طالب 
املرتجمة  الكتب  تييوافيير  عييدم  الكيمياء 
املييقييررات  اإلييى  بالن�صبة  واللغة  الكافية، 
املعتمدة بالإجنليزية، وكذا �صعوبة تعلم 

بع�س املفاهيم العلمية وتطبيقاتها.

اإلى اأي مدى ت�سل
اأهمية البحث العلمي

يف اجلامعة؟

خالد العمري

الييعييلييوم،  امليي�ييصييارك بكلية  اأوجييييز الأ�ييصييتيياذ 
قيي�ييصييم الييكيييييمييييياء، الييدكييتييور جييميييييل عبد 
يواجهها  التي  ال�صعوبات  احلزمي،  اهلل 
الكتب  تييوافيير  عيييدم  يف  الكيمياء  طييالييب 
تعلم  وكيييذا �صعوبة  الييكييافييييية،  املييرتجييميية 
اأن  مييوؤكييدا  وتطبيقاتها،  املفاهيم  بع�س 
مقارنة  اأقل  الطبيعية  املنتجات  خطورة 
الإف���راط  اأن  اإل  ال�شناعية،  باملنتجات 
الطبيعية  املنتجات  بع�س  ا�صتخدام  يف 
ك��ال��ق��رف��ة وال��ق��ه��ودة ي����وؤدي اإل���ى هبوط 
�صديد واإرهاق وزيادة يف �صربات القلب، 

ح�صب قوله.

ما الذي دفعك 
اإلى تخ�س�س الكيمياء؟

علم الكيمياء يرتبط ارتباطا وثيقا جدا 
وخ�صو�صا  الأخيييرى،  العلوم  من  بكثييير 
العلوم ال�صيدلنية والدوائية والنباتية 
الفقيييري لكل  العمود  وغيييرها، كما يعد 

ال�صييناعات احلديثة بال ا�صتثناء.
ل�صعوري  العلم  هذا  نحو  واندفعت 
بيييياأن تييخيي�ييصيي�ييس الييكيييييمييييياء يييوفيير فر�صا 
وا�صعة  جمييالتييه  واأن  خلريجيه  للعمل 
�يييصيييواء يف جمييييالت الييبييحييث الييعييلييمييي اأو 
تطبيقية يف املجالت ال�صناعية والطبية 

والزراعية وجميع جمالت احلياة.

عرفنا بالتخ�س�س الدقيق
واأهم تطبيقاته؟

التخ�ص�س الدقيق كيمياء غري ع�صوية، 
وهو العلم الذي يهتم بتح�صري ودرا�صة 

اليييبيييحيييث الييعييلييمييي يف وقيييتييينيييا احلييا�ييصيير 
احلييديييث،  للع�صر  اليييبيييارزة  ال�صمة  هييو 
اأ�ييصييد منها يف  اأ�صبحت  اإليييييه  واحليياجيية 
اإذ بات العامل يف �صباق  اأي وقت م�صى، 
اأكرب قدر ممكن  اإلى  حمموم للو�صول 
من املعرفة الدقيقة املثمرة التي تكفل 
وت�صمن  لالإن�صان  والرفاهية  الييراحيية 

له التفوق على غريه.
 وقيييييد اأدركييييييييت اجلييياميييعييية اأهييمييييية 
الييبييحييث الييعييلييمييي وعييظييم اليييييدور اليييذي 
يوؤديه يف التقدم والتنمية واأولته كثريا 

من الهتمام وقدمت له كل ما يحتاج 
اإليه من متطلبات �صواء كانت مادية اأم 

معنوية.

كم عدد اأبحاثك املن�سورة؟
بييحييثييا يف جمييييالت عيياملييييية  نيي�ييصيير يل 24 
ثالثة  وهيينيياك  وحمكمة،  ومتخ�ص�صة 

اأبحاث قيد الن�صر.

كيف يرى ع�سو هيئة
التدري�س الطالب؟

ينظرون  الأ�صاتذة  اأغلب  عامة،  ب�صفة 
اإنيي�ييصييان بحاجة  اأنيييه  اإليييى الييطييالييب على 
اإلى من ياأخذ بيده؛ ولهذا ليرتددون 
كييل ح�صب طريقته  الييعييون،  يييد  مييد  يف 
اأنييييه نييييادر اأن جتد  وقييييدراتييييه، واأعييتييقييد 
اأ�يييصيييتييياذا تيييربيييي عييلييى الييقيييييم يف �ييصييغييره 
وعا�س معاناة الدنيا ي�صد الأبواب اأمام 
كان  واإذا  عييونييه،  يطلب  الييذي  الطالب 
بي من نعمة الآن فهي بف�صل من اهلل؛ 
ولهذا ينبغي اأن اأ�صكر اهلل لي�س بالكالم 
ولييكيين بييالييفييعييل والييتييقييرب اإلييييى ميين هم 

. بحاجة اإيلرّ

كلمة لطالب ومن�سوبي اجلامعة؟
املرحلة الآن مرحلة بناء وتطور، وفتح 
جمالت الإبداع والتميز اأمام كل مبدع، 
فييعييلييى اجلييميييييع بييييذل اجلييهييد واخييتيييييار 
الييطييريييق وامليينييهييج امليينييا�ييصييب لييلييو�ييصييول 
الطالب  ير�صمها  الييتييي  الأهييييداف  اإليييى 
لنف�صه ولوطنه الذي يحتاج اإلى تكاتف 
اجلميع، والوقوف �صد من يهدد اأمنه 

واإميانه واأمانيه، واهلل ويل التوفيق.

الحزمي: طالب الكيمياء يعاني 
عدم توافر كتب مترجمة كافية

بطاقة
كيييييييمييييييياء  بييييكييييالييييوريييييو�ييييس   •
بيييييييوليييوجيييي، كيييلييييييية اليييعيييليييوم، 

جامعة تعز، اليمن.
كلية  كيييييمييييياء،  ماج�صتري   •
ال����ع����ل����وم، ج���ام���ع���ة اأ����ش���ي���وط، 

م�صر.
كيييييييمييييييياءغيييري  دكيييييييتيييييييوراه   •
ع�صوية، كلية العلوم، جامعة 

املن�صورة، م�صر.
كلية  يف  ميي�ييصييارك  ا�ييصييتيياذ   •
الييييعييييلييييوم، بييقيي�ييصييم الييكيييييمييييياء 

بجامعة امللك خالد.
ن�صرت  التي  الأبحاث  • عدد 
عيياملييييية  بييحييث يف جمييييالت   24
ومييتييخيي�ييصيي�ييصيية وحميييكيييمييية و3 

اأبحاث قيد الن�صر.

أساتذة

التدريب على رأس الدراسة 
قبل 13 عاما، وبال�صبط يف 1425، ح�صرت موؤمترا دوليا بجامعة 
امللك �صعود يف الريا�س عن التعليم والتدريب الإعالمي يف الوطن 
لالإعالم  ال�صعودية  اجلمعية  تنظيم  من  تطويره،  و�صبل  العربي 
�صويل  بن  علي  الدكتور  الأ�صتاذ  تراأ�س  التي  الفرتة  يف  والت�صال 
القرين جمل�صها الإداري، وهي فرتة متيزت بزخم منقطع النظري 

يف العطاء والتنوع يف الأن�صطة والفعاليات.
اأننا ا�صتمعنا اإلى الكثري من املقاربات العلمية   واأذكر يومئذ 
والأكادميية والتجارب املتنوعة يف جمال تطوير التعليم الأكادميي 

وربطه بالتدريب العملي والتطبيقي. 
ومييا دعيياين اإلييى الييعييودة اإلييى هييذا املييوؤمتيير، هييو التوجه الييذي 
ي�صري يف م�صعاه ق�صم الإعالم والت�صال بجامعة امللك خالد، من 
خالل تبني خطة التدريب على راأ�س الدرا�صة، ولكن لي�س باملعنى 
من  العربي  الوطن  يف  الإعيييالم  كليات  بع�س  لييدى  عليه  املتعارف 
خالل توجيه الطالب نحو موؤ�ص�صة اإعالمية وانتهى، بل املو�صوع 
ال�صفية،  املييحييا�ييصييرات غييري  اإذ تت�صمن اخلييطيية  ذليييك،  اأ�ييصييمييل ميين 
ودروات تدريبية لبع�س اأع�صاء هيئة التدري�س ح�صب الخت�صا�س، 

والتدريب املفتوح يف بيئة العمل.
ال�صحافة  لطالب  تدريبية  حا�صنة  »اآفيياق«  �صحيفة  وت�صكل 
الف   45 مبييعييدل  اأ�صبوعيا  الإ�يييصيييدار  حيث  الإليييكيييرتوين،  والن�صر 
اأبوابه  يفتح  الييذي  باجلامعة  الإعالمي  املركز  جانب  اإلييى  ن�صخة، 
لطالب تخ�ص�س الإذاعة والتلفزيون. وناأمل كذلك اأن تكون اإدارة 

العالقات العامة باجلامعة حا�صنة لطالب امل�صار ذي ال�صلة. 
هييذا الييتييدريييب بكل اأنيييواعيييه: اإر�يييصيييادي، على راأ�يييس الييدرا�ييصيية، 
يتبناه ق�صم  بيئة اجلامعة، ومييزدوج،  العمل يف  راأ�ييس  �صيفي، على 
الإعييالم والت�صال يف جتربة رائييدة ت�صكل ف�صاءا متميزا لطالب 
من  الثانية  الطبعة  يف  اإليها  الإ�ييصييارة  يجب  والتيي�ييصييال،  الإعيييالم 

كتابي »التدريب الإعالمي« قريبا.  

ساعد ساعد
محاضر بقسم اإلعالم واالتصال

ssaed@kku.edu.sa

لحظة تأمل

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =

حياتك في خطر!
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أقسام

هنادي الشهراني

اأكييييدت رئييييي�ييصيية قيي�ييصييم اأ�يييصيييول الييرتبييييية 
واملييينييياهيييج يف كييلييييية اليييرتبييييييية لييلييبيينييات 
اأن  اأبو حا�صل،  باأبها، الدكتورة بدرية 
�صناعه معلم ناجح حتتاج اإلى تطوير 
منذ مرحلة الإعداد يف الكليات وحتى 
برامج  التخرج من خالل توفري  بعد 
واملتمثلة  امليي�ييصييتييميير  املييهيينييي  الييتييطييوييير 

بالدورات التدريبية وور�س العمل. 
وك�صفت لي »اآفاق« اأن جناح املوقف 
ا�صرتاتيجية  ر�صم  يتطلب  التعليمي 
اأن الييتييدرييي�ييس  تييعييليييييمييييية لييييه، ميييوؤكيييدة 
بالن�صبة  الزاوية  حجر  يحتل  الفعال 
اإلى حتقيق اأهداف العملية الرتبوية، 
وعييلييى اأ�ييصييا�ييصييه يييتييحييقييق الييقيي�ييصييد من 
يجعل  ممييا  والييتييعييلييم،  التعليم  عملية 

خمرجاتها اإيجابية. 

لنبداأ باهتماماتك البحثية؟ 
ا�ييصييرتاتيييييجيييييات الييتييدرييي�ييس احلييديييثيية، 
وتيييقيييومي امليينييهييج والييرتبييييية الييعييلييمييييية، 

وتطوير مهارات التفكري.

حدثينا عن ق�سم
اأ�شول الرتبية واملناهج؟ 

هيييو اأحيييييد الأعييييمييييدة الييرئييييي�ييصيية الييتييي 
ويت�صمن  الرتبية،  كلية  عليها  ترتكز 
تتواكب  التي  املييقييررات  من  جمموعة 
ميييع الييتييوجييهييات الييعيياملييييية يف الييرتبييييية 
هيئة  اأع�صاء  من  ونخبة  والتدري�س، 

التدري�س يف خمتلف التخ�ص�صات.
 ويييييهييييدف اليييقييي�يييصيييم اإليييييييى تييلييبييييية 
احييتييييياجييات املييجييتييمييع ميين املييعييلييمييات يف 
وفق معايري اجلودة  التخ�ص�صات  كل 
العاملية وتقدمي ال�صت�صارات الرتبوية 
احلكومية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  لكل 
واخليييا�يييصييية، ونيي�ييصيير الييفييكيير اليييرتبيييوي 
بيييني جييميييييع اأفييييييراد املييجييتييمييع، اإ�ييصييافيية 
خمرجات  لكل  امل�صتمر  التقومي  اإلييى 
ت�صخي�س  اأجييل  من  التعليم  منظومة 
جيييوانيييب اليييقيييوة ودعيييميييهيييا، وميييواطييين 
الدعم  يوفر  كما  وعالجها،  ال�صعف 

الالزم للمعلمات بعد التخرج.

ما الذي تطمحني اإليه
من خالل رئا�ستك للق�سم؟

حتقيق روؤية ور�صاله الق�صم، وتطوير 
خييطيية بيييرنييياميييج اليييدبيييليييوم اليييرتبيييوي، 
كييمييا يييتييطييلييع الييقيي�ييصييم اإلييييى فييتييح بع�س 
التخ�ص�صات التي تخدم �صوق العمل.

وماذا عن الإجنازات
التي حققها؟

واملناهج  الييرتبييييية  اأ�ييصييول  ق�صم  يييقييدم 
اأبييرز الإجنييازات  خدمات كبرية، وميين 
التي حققها م�صاركة الأق�صام الأخرى 
يف اإعيييييداد اليييكيييوادر الييرتبييوييية املييميييييزة 
اليييتيييي يييحييتيياج اإليييييييهيييا قيييطييياع الييرتبييييية 
�صوق  يف  املناف�صة  وتتطلبها  والتعليم، 
العمل، ومواجهة التحديات املجتمعية 
الطالب  اإك�صاب  خييالل  من  املختلفة، 
والتعليم،  الرتبية  مهنة  اأ�صول  املعلم 
اإ�صهامات  �صاحب  متميز  خريج  وبناء 

معرفية وجمتمعية.
 كيييميييا يييي�يييصيييارك اأعييي�يييصييياء الييقيي�ييصييم 

بفاعلية يف ن�صاطات الكلية واملوؤمترات 
الرتبوية وتقدمي خدمات جمتمعية، 

والإ�صراف على الر�صائل العلمية. 

ما اأبرز الق�سايا الرتبوية
التي ت�سعني اإلى معاجلتها ؟

الطالب  تييواجييه  الييتييي  التحديات  ميين 
املييعييلييم، الييتييدفييق املييعييلييوميياتييي يف ع�صر 
املعلمني  املعلومات، ولبد من تدريب 
املعلومات  على  احل�صول  كيفية  على 
الأمثل  الأ�صلوب  واختيار  وتنظيمها، 
بيييييييئيييات تييعييليييييمييييية  ل�يييصيييتيييخيييداميييهيييا يف 
اإعييييييداده مهنيا يف  خمييتييلييفيية، وكييذلييك 

جمالت تكنولوجيا التعليم.

ما متطلبات جناح
العملية التعليمية؟

ر�صم  يتطلب  التعليمي  املييوقييف  جنيياح 
فالتدري�س  له؛  تعليمية  ا�صرتاتيجية 
بالن�صبة  الزاوية  حجر  يحتل  الفعال 
الرتبوية؛  العملية  اأهيييداف  لتحقيق 
من  الق�صد  يتحقق  اأ�ييصييا�ييصييه  عييلييي  اإذ 
عييمييلييييية الييتييعييليييييم واليييتيييعيييليييم، وبيييذليييك 
التعليمية  العملية  خمييرجييات  تييكييون 

والرتبوية اإيجابية.
العملية  جنييياح  يييتييوقييف  وكيييذليييك 
التعليمة علي بيئة التعلم وتوظيفها، 
الييتييوظيييييف مبييبييادرة  هييييذا  يييكييون  واأن 
يكون  اأن  على  وحثهم  املتعلمني  ميين 
للتعلم،  طبيعيا  منطلقا  الواقع  ذلييك 
بييالإ�ييصييافيية اإلييييى حيي�ييصيين الييتييعييامييل مع 
الييدرا�ييصييي، ومييراعيياة الأهيييداف  املنهاج 
وقييدرة  حتقيقيها،  املنهاج  يريد  التي 
اأ�ييصيياليييييب  ييي�ييصييتييخييدم  اأن  عييلييي  املييعييلييم 
اأهييداف يف  لتحقيق  تدري�صية منا�صبة 

مواقف تدري�صية بعينها

هل للمناهج دور
يف تعزيز الأمن الفكري؟

مييين خييييالل نييتييائييج بييعيي�ييس اليييدرا�يييصيييات 
والبحوث التي لها �صلة بواقع املناهج 
الفكري،  الأمييين  تعزيز  يف  الييدرا�ييصييييية 
ركيييزت على  درا�ييصييات  هيينيياك  اأن  يت�صح 
املنهج  على  واأخييييرى  ال�صريح،  املنهج 
اخليييفيييي، وميينييهييا ميييا اهييتييم بيي�ييصيييييا�ييصييات 
الييتييعييليييييم يف تييعييزيييز الأميييييين الييفييكييري 
نتائج  اأهيييم  وميين  الإرهيييياب،  ومكافحة 
تييلييك اليييدرا�يييصيييات اليييتيييي تييو�ييصييح واقيييع 
تيييعيييزييييز الأمييييييين اليييفيييكيييري ميييين خيييالل 

املناهج ما يلي:
امليينيياهييج يف حييميياييية الأمييين  • دور 
الفكري يحدث ب�صورة متو�صطة، 
واأكيييييييير املييييييقييييييررات الييييتييييي تييقييدم 
املييفيياهيييييم وامليييعيييليييوميييات املييتييعييلييقيية 
بيييالأمييين الييفييكييري هيييي: الييرتبييييية 
ل  بينما  الإ�ييصييالمييييية،  والييثييقييافيية 
تيييقيييدم مييييقييييررات الجييتييميياعيييييات 
واليييرتبييييييية اليييوطييينييييييية، املييفيياهيييييم 
وامليييعيييليييوميييات والإر�ييييييصييييييادات الييتييي 
النييحييرافييات  مكافحة  يف  ت�صهم 
الييفييكييرييية بييياليييقيييدر الييييكييييايف، رغييم 
طييبيييييعييتييهييا الييقييومييييية وتييقييدميييهييا 
ميييفييياهيييييييم النييييتييييميييياء واليييهيييويييية 
الطابع  على  املحافظة  و�ييصييرورة 

الإ�صالمي للدولة. 
ب�صفة  الييدرا�ييصييييية  البيئة  دور   •

عيياميية يف مييواجييهيية النييحييرافييات 
اليييفيييكيييريييية اأقييييييل ميييين امليييتيييو�يييصيييط، 
وعيييليييى اليييرغيييم مييين الييتييجييهيييييزات 
املييخييتييلييفيية والإميييكيييانيييييييات املييياديييية 
لييبيييييئيية الييييدرا�ييييصيييية فيييييياإن ذليييييك ل 
ييي�ييصييهييم يف ميييواجيييهييية النيييحيييراف 
بدرجة  يرجع  قد  وهذا  الفكري، 
نحن  ميينييا  التق�صري  اإليييى  كييبييرية 
امل�صوؤولني واملربني يف عدم العمل 
على توعية الطالب بالإمكانيات 

وكيفية ا�صتغاللها.
• عيييييدم وعيييييى الييييطييييالب بييقيييييميية 
امل�صاحبة  والأن�صطة  التجهيزات 
لييلييميينييهييج وعييييدم ا�ييصييتيينييتيياج الييييدور 
واقعية  ب�صورة  للمناهج  املنتظر 
يف احليييميييايييية ميييين النيييحيييرافيييات 

الفكرية.
امليينييهييج اخليييفيييي يف  يييياأتيييي دور   •
ومكافحة  الفكري  الأميين  تعزيز 

الإرهاب من خالل ما يلي:
1( تفعيل الإذاعة املدر�صية.

الف�صحة  وقيييت  ا�صتثمار   )2
يف اإعييييييييداد ميي�ييصييابييقييات مييثييل 

م�صابقة »اأنا رجل اأمن«
الييييرتبييييوييييية  اليييييبيييييحيييييوث   )3
والتعبري  الإلييقيياء  وتت�صمن 
واخليييييطيييييابييييية واحليييييييييييييوارات 
الييييييطييييييالبييييييييييييية واملييييييعيييييير�ييييييس 

اخلتامية.

كيف ميكن تعزيز الأمن الفكري 
ومكافحة الإرهاب من خالل

املناهج التعليمية؟
ميكن الإجييابيية عيين هييذا اليي�ييصييوؤال من 
خالل الرتكيز على اأهداف وحمتوى 
امليينييهييج وطيييرق الييتييدرييي�ييس، والييو�ييصييائييل 
والأنيي�ييصييطيية، والييتييقييومي،  عييلييى النحو 

التايل:

أوال: األهداف
عنا�صر  ميين  عن�صر  واأهييييم  اأول  تييعييد 
العنا�صر  بقية  اإن  اإذ  املدر�صي،  املنهج 
ارتييبيياطييا  بييهييا  وتييرتييبييط  عليها  تعتمد 
الأهييداف  تت�صم  اأن  وثيقا؛ ولذا يجب 
مبيييا يييحييقييق تييعييزيييز الأميييييين الييفييكييري 
ومكافحة الإرهاب، وذلك عن طريق:

الييييدييييين  و�ييييصييييطييييييييية  اإظيييييييهيييييييار   •

الأميية  به  تدين  الييذي  الإ�صالمي 
وتوازنه،  اعتداله  وبيان  العربية 
اأبنائنا  ليييدى  النييتييميياء  وتيير�ييصيييييخ 
اليييطيييالب لييهييذا اليييديييين الييو�ييصييط، 
واإ�ييييصييييعييييارهييييم بييييالعييييتييييزاز بييهييذه 

الو�صطية.
بيييالأفيييكيييار  • تيييعيييرييييف الييييطييييالب 

املنحرفة وحت�صينهم �صدها. 
• اإميييييييداد اليييطيييالب بييياأكيييرب قييدر 
ممييكيين مييين املييعييلييومييات وامليييعيييارف 
الييييتييييي متيييكييينيييهيييم مييييين الييييوقييييوف 
للعوملة،  املختلفة  املييخيياطيير  عييلييى 
املتعلقة باجلوانب  وبخا�صة تلك 
الييعييقييدييية الييتييي تيي�ييصييتييهييدف اإذابيييية 
الهوية الفكرية لأبنائنا، واملتعلقة 
كذلك باجلوانب الثقافية، والتي 
من اأهم مظاهرها الغزو الفكري 
الييييييذي تييخيي�ييصييع لييييه جمييتييمييعيياتيينييا 
الييدول  من  والإ�صالمية  العربية 

العربية.
الييطييالب ميين ممار�صة  • متييكييني 
التوا�صل  واأ�صاليب  البنَّاء  احلوار 
الأمييثييل مييع الآخييرييين ميين خالل 
العملية التعليمية ال�صفية وغري 

ال�صفية.
• تيييدرييييب اليييطيييالب مييين خييالل 
املواقف التعليمية والرتبوية على 
التفكري  عمليات  ممار�صة  كيفية 
باعتبارهما  والإبيييداعيييي  اليينيياقييد 
امل�صكالت  اأهم و�صائل حتليل  من 

واملواقف احلياتية.

ثانيا: المحتوى
• اإعادة النظر يف املناهج القائمة 
وتييطييويييرهييا لييرتتييكييز عييلييى مييبييداأ 
من  وتنطلق  واملعا�صرة  الأ�صالة 
الأ�ييييصييييول الإ�يييصيييالمييييييية وتيييراعيييي 
وامل�صكالت  والتحديات  املطالب 
اليييتيييي تيييعييياين ميينييهييا املييجييتييمييعييات 

املعا�صرة وطالب اليوم.
التي  املدرو�صة  اخلطط  و�صع   •
الأميينييي من خالل  الوعي  حتقق 

بثه يف مفردات املناهج.
املييينييياهيييج  اهييييتييييمييييام مييييييفييييييردات   •

باجلانب التطبيقي.
• مواكبة املناهج لتطور العامل.

ثالثا: طرق التدريس
يف  الييتييدرييي�ييس  طيييرق  ت�صهم  اأن  ميييكيين 
مواجهة الفئة ال�صالة وتعزيز الأمن 

الفكري من خالل ما يلي:
وو�صائل  ا�صرتاتيجيات  تبني   •
اجلييديييدة  امليينيياهييج  لتنفيذ  فاعلة 
اأهدافها يف  لتمكينها من حتقيق 
وامل�صكالت  الييتييحييديييات  مييواجييهيية 
امليييتيييعيييليييقييية بييييييالأميييييين الييييفييييكييييري، 
اأ�صاليب  تبني  اأهمها  ميين  والييتييي 
وحل  التعاوين،  والتعلم  احلييوار، 

امل�صكالت، وغري ذلك.
تركز  التي  الييطييرق  عيين  البعد   •
عييلييى اجتيييياه واحييييد يف التيي�ييصييال، 
املييعييلييم الإليييقييياء ودور  فيييييكييون دور 

الطالب التلقي.
• ا�يييصيييتيييخيييدام اأ�ييييصييييلييييوب احليييييوار 
لتعزيز  الييطييالب  مييع  والييتييفيياعييل 

الأمن الفكري.
• تيينييمييييية الجتيييياهييييات الييعييقييلييييية 
اليي�ييصييليييييميية ليييييدى الييييطييييالب مييثييل 
ممار�صة  عند  والدقة  املو�صوعية 
الأنييي�يييصيييطييية الييعييلييمييييية والييعييقييلييييية 
واحرتام اآراء الآخرين واأفكارهم.
• التخل�س من معوقات التفكري 
واملبالغة  التع�صب  مثل  ال�صليم 

والتعميم اخلاطئ.

رابعا: الوسائل واألنشطة
والأن�صطة  الو�صائل  ت�صهم  اأن  ميكن   
يف مييواجييهيية الييفييئيية اليي�ييصيياليية وتييعييزيييز 
ا�صتثمارها  الفكري من خالل  الأميين 

يف ما يلي:
• تيينييفيييييذ اليييعيييرو�يييس امليي�ييصييرحييييية 
الييييهييييادفيييية ميييين قيييبيييل املييتييعييلييمييني 

لتعزيز الأمن الفكري.
املتعلمني  على  ن�صرات  تييوزيييع   •

تبني خطورة الفكر املنحرف.
واملحا�صرات  اليينييدوات  اإقيياميية   •
الييييتييييي تيييعييينيييي بييتييحييقيييييق الأميييييين 

الفكري لدى املتعلمني.
عمل  اأوراق  املتعلمني  تقدمي   •
عيين النيييحيييراف الييفييكييري وو�ييصييع 

احللول املقرتحة.
تبني  اإقيياميية معار�س متنوعة   •
بيي�ييصيياعيية الإخيييييالل بيياأميين الييوطيين 

وحرمته.

خامسا: التقويم
مواجهة  يف  التقومي  ي�صهم  اأن  ميكن 
الفكري  الأميين  وتعزيز  ال�صالة  الفئة 

من خالل ما يلي:
• اإعييييييييداد اأ�يييصيييئيييلييية ليييليييتييياأكيييد ميين 
قيييييييدرة امليييتيييعيييليييم عيييليييى اكيييتييي�يييصييياف 
لتعاليم  واملنافية  ال�صالة  الآراء 

الإ�صالم.
الييدر�ييس  اأثيينيياء  اأ�صئلة يف  طييرح   •
لييتييعييزيييز الأمييييييين اليييفيييكيييري ليييدى 

املتعلم.
بق�صايا  الواجبات  بع�س  ربط   •

الأمن الفكري.
• اإعييييطيييياء فيير�ييصيية لييلييطييالييب يف 

تقومي ما ي�صمع ونقده.
• الإ�يييصيييهيييام يف اميييتيييالك املييتييعييلييم 
مهارة التفكري الناقد وال�صتدلل 
والنقد البناء واحلوار مع الأخر.

بدرية أبو حاصل:
صناعة المعلم الناجح تبدأ من الكليات

كما ميكن تعزيز الأمن الفكري 
ومكافحة الإرهاب بالتن�صيق الفاعل 
لتحقيق  الجتماعية  املوؤ�ص�صات  مع 
الأمن الفكري لدى اأبنائنا الطالب 

مثل:
• الييتيينيي�ييصيييييق مييييع امليييوؤ�يييصييي�يييصيييات 
وا�صتثمارها  كامل�صاجد  الدينية 
يف الوقاية الفكرية لل�صباب من 
خيييالل املييحييا�ييصييرات والييينيييدوات 

واللقاءات الدينية واحللقات .
اأبييرز  الأ�ييصييرة باعتبارها ميين   •
والتن�صئة  الييرعيياييية  مييوؤ�ييصيي�ييصييات 
الجتماعية؛ لذا وجب حتديد 
والتن�صيق  الييتييوا�ييصييل  اأ�ييصيياليييييب 
بينها وبني املوؤ�ص�صات التعليمية 
الييرعيياييية  يف  الييتييكييامييل  لتحقيق 

واحل�صانة الفكرية لالأبناء.
الأمييينييييييية، مثل  املييوؤ�ييصيي�ييصييات   •
اليييي�ييييصييييرطيييية واليييييييدفييييييياع امليييييدين 
حتقيق  ت�صتطيع  ل  باعتبارها 
الأميييين مبييفييهييومييه اليي�ييصييامييل ما 
مل تيييتيييعييياون مييعييهييا املييوؤ�ييصيي�ييصييات 
اليييتيييعيييليييييييمييييييية وغيييييييريهيييييييا مييين 

موؤ�ص�صات املجتمع.
• املوؤ�ص�صات الثقافية، كالأندية 
الإعالمية  واملوؤ�ص�صات  الأدبية، 

املختلفة. 
الإ�يييصيييالحييييييية  امليييوؤ�يييصييي�يييصيييات   •
تتعاون  اأن  يجب  )كال�صجون( 
مييعييهييا امليييوؤ�يييصييي�يييصيييات الييتييعييليييييمييييية 
بييرامييج دينية  ميين خييالل و�صع 
وثيييقيييافييييييية وتيييربيييويييية ملييواجييهيية 
الييييييغييييييزو اليييييفيييييكيييييري، وتييييقييييدمي 
احليي�ييصييانيية الييفييكييرييية لييليي�ييصييبيياب 
لالنحراف  يتعر�صون  الييذييين 

العام.
بال�صباب  املعنية  املييوؤ�ييصيي�ييصييات   •

كالأندية الريا�صية. 

ما الذي مييز املعلم اليوم
عن ال�سابق؟

اختلف دور املعلم يف الع�صر احلديث 
عن املعلم يف املا�صي ب�صبب اأنه يواجه 
جتيياوز  عليه  حتتم  كبرية  تغيريات 
الأ�صلوب التقليدي الذي كان �صائدا 
فيييرتة طييويييليية ميين الييزميين، اإذ تغري 
دوره من ملقن اإلى موجه ومر�صد، 
املتعلمني  اإك�صاب  خييالل  ميين  وذلييك 
املهارات الأ�صا�صية للتعلم واحل�صول 
على املعلومات من خالل الأن�صطة، 
حتتاج  اليينيياجييح  املييعييلييم  �صناعة  واإن 
اإليييى تييطييوييير ميينييذ مييرحييلييه الإعييييداد 
من  التخرج  بعد  وحتى  الكليات  يف 
املهني  التطوير  بييراج  توفري  خييالل 
امل�صتمر املتمثلة بالدورات التدريبية 

وور�س العمل.. الخ.

كلمة اأخرية ؟
اأهييينيييئ نييفيي�ييصييي وجييميييييع ميينيي�ييصييوبييات 
جييامييعيية املييلييك خييالييد بييهييذا اليي�ييصييرح 
اأخ�س بال�صكر  التعليمي املميز، كما 
اإدارة  ميين  عليها  الييقييائييمييني  جييميييييع 
وكييييادر تييدرييي�ييس ومييوظييفييني عييلييى ما 
بيييذليييوه لإعيييييداد جيييييل مييين الييطييالب 
قادر على الإنتاج و الإبييداع وخدمة 

دينه ومليكه ووطنه.

بطاقة
• ح�صلت على الدكتوراه يف تخ�ص�س املناهج وطرق تدري�س العلوم 

من جامعة اأم القرى مبكة املكرمة، 1436.
• املاج�صتري يف املناهج وطرق تدري�س العلوم عام 1429من جامعة 

امللك خالد.
• البكالوريو�س يف العلوم » تخ�ص�س اأحياء عامة«، 1422.

تراأ�صت ق�صم علوم احلا�صب الآيل بكلية العلوم والآداب للبنات   •
ب�صراة عبيدة من 1430/11/1 اإلى 1431/10/3.

• اأ�صتاذة م�صاعدة يف كلية الرتبية للبنات باأبها منذ 1437/5/16.
• تتولى رئا�صة ق�صم اأ�صول الرتبية واملناهج بكلية الرتبية للبنات 

باأبها منذ  1436/11/8 وحتى الآن .
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دراسات

النظرية والمنهج في النقد والقراءة
وتحليل الخطاب.. كتاب للكحالوي

�صدر بداية العام الدرا�صي اجلامعي احلايل، 
لأ�صتاذ النقد والنظرية بق�صم اللغة العربية 
كتاب  الكحالوي،  حممد  الدكتور  واآدابييهييا، 
مييرجييعييي بييعيينييوان »اليينييظييرييية وامليينييهييج«، وهييو 
عبارة عن مداخل معرفية واإبدالت نظرية 

يف »النقد والقراءة وحتليل اخلطاب«.
ويييقييع الييكييتيياب اليي�ييصييادر عيين نيييادي اأبها 
النت�صار  �صة  موؤ�صرّ مييع  بييال�ييصييرتاك  الأدبييييي 
العربي ببريوت، يف 508 �صفحات من احلجم 
على  العلمية  ته  مادرّ توزعت  بينما  املتو�صط، 

اأربعة اأق�صام كربى، جاءت كالآتي:
• ق�صية املنهج يف النقد الأدبي.

• ظييهييور امليينيياهييج اليينييقييدييية احلييديييثيية 
و�صداها يف العامل العربي.

• قيي�ييصييييية املييينيييهيييج ومييي�يييصيييكيييل املييفييهييوم 
 . املعا�صر لقراءة للن�سرّ

البالغة  اإلييى  القدمية  البالغة  • من 
ل قراءة الن�سرّ وحتليل  اجلديدة: حتورّ

اخلطاب.
امليييوؤليييف طييريييقيية منهجية  اتييبييع   وقيييد 
دقيقة يف ب�صط طبيعة الإ�صكاليات املتحكمة 
اإنرّه  القول  اإلييى  امل�صائل، وذهييب  يف مثل هذه 
واملقاربات  العلمية  الييدرا�ييصييات  كثافة  »رغييم 
ب�صط  على   التي مدارها  النقدية،  املعرفية 
اليييقيييول يف قيي�ييصييايييا اليينييقييد الأدبيييييي وحتييديييد 
�صروطه املنهجية، واأدواته العلمية والفنية، 
الأدبييي«  »النقد  فيياإن حتديد مدلول مفهوم 
النظرية،  وخلفياته  ا�صتغاله  اأطييير  وبيييييان 
ممييا يظل يف حيياجيية اإليييى مييزيييد ميين البحث 
التحليلية  والييدرا�ييصيية  اليينييظييري  والييفييحيي�ييس 
ملييييفييييردات املييعييجييم ال�يييصيييطيييالحيييي امليييتيييداول 
اليي�ييصيياأن بالن�صبة  اليينييقييد. وكييذلييك  يف جميييال 

اخلطاب  وحتليل  الن�س  قيييراءة  اآليييييات  اإليييى 
وهي  ذلييك،  يف  املعتمدة  الإجرائية  والأدوات 
التي تختلف مكوناتها بح�صب البناء املعريف 
لييكييل ميينييهييج مييين ميينيياهييج اليينييقييد والييتييحييليييييل 
النظرية  مرجعيته  من  وانطالقا  والقراءة 

وخلفيته الفكرية. 
اأميير  اأن  املعلوم  »ميين  قييائييال  وي�صتنتج   
ييقييد الأدبييييي  ر�ييصييم تييعييريييف جييامييع مييانييع لييليينرّ
وظائفه  جممل  اأو  اأدواتيييه  طبيعة  وحتييديييد 
�صار  واجلمالية،  املعرفية  اأبعادها  �صائر  يف 
اإليييى  نييظييرا  الإدراك،  عيي�ييصييري  مييطييلييبييا  اليييييييوم 
اإنتاج  ن�صق  ي�صهده  الييذي  املت�صارع  التطور 
النظريات يف جمال احلقول  وبناء  املفاهيم 
الأدبي، كالل�صانيات  للنقد  املجاورة  املعرفية 
الن�س والبالغة اجلديدة والفل�صفة  وعلوم 
وعيييليييم اليينييفيي�ييس املييييعييييريف، وحتييييت تييياأثيييري ما 
يحدث، يف غريها من املجالت العلمية التي 
متثل روافد اب�صتمولوجية ونظرية لت�صييد 
الييينيييظيييام امليييعيييريف اخليييا�يييس مبييين اليينييظييرييية 
اإمكانه،  واإدراك �شروط  املنهج  الأدبية وبناء 
التحليل  ممار�صة  حيثيات  تطرحه  ملا  وفقا 

والقراءة.
امليينيياهييج احلديثة  ا�ييصييتييخييدام  اأن  وذليييك 
واملعا�صرة مناويل واأدوات لقراءة الن�صو�س 
الأدبيرّة )ال�صردية وال�صعريرّة( على اختالف 
تنوع  الأدبية يف  الن�صو�س غري  اأو  اأجنا�صها 
حقولها املعرفية والت�صالية، �صار مو�صوعا 
تت�صل  معقدة،  اإ�صكاليات  با�صتمرار  يطرح 
والن�س  والييقييراءة  النقد  مبفهوم  عمقها  يف 
اإلى طبيعة  اأي�صا  واخلطاب، والفن، وحتيل 
املفهوم  لإنييتيياج  والعلمية  املعرفية  اخللفية 

وت�صييد النظرية وبناء املنهج«.

ويردف »ارتبط م�صكل ا�صتخدام املنهج 
بنتائج الإجراء التطبيقي لأدواته من جهة 
ق�صيرّة اإدراك املعاين والدللت، اأو الإحاطة 
وذلييك عرب  املمكنة،  وعييواملييه  الن�س  بيياأغييوار 
رمزية  واكييتيي�ييصيياف  لغته  ن�صيج  �ييصييفييرات  فييك 
اأبنيتها، بحثا عن  وجوه دللتها على املعنى.
ومليييييا يييتييعييلييق الأمييييييير بيياليينيي�ييس الأدبييييييي 
التخييلي، ت�صبح اإمكانية معرفة خ�صائ�صه 
الييتييي متييثييلييهييا �صعرية  الييفيينييييية واجلييمييالييييية 
خييطييابييه وبيينيييييات اأ�ييصييلييوبييه، هيييي الإ�ييصييكييالييييية 
الأبعاد  تلك  اإذ من خييالل  الأوليييى،  املركزية 
)�ييصييعييرييية اخليييطييياب، وجييمييالييييية الييلييغيية(، ُعييد 
الن�س عمال اأدبيا، لكونه امتاز فنيا وجماليا 
الييعييادي، واخييتييلييف، بو�صفه فنا  الييكييالم  عيين 
اأ�ييصييكييال  �ييصييائيير  عييين  الييلييغيية،  ميييادتيييه  تخييليا 

اخلطاب الت�صايل الأخرى«.   
وهكذا تبدو يف ت�صوره اليوم، والكالم 
لييلييمييوؤلييف، اإ�ييصييكييالييييية امليينييهييج واليينييظييرييية يف 
جمال قراءة الن�صو�س ال�صردية وال�صعرية 
م�صاألة  الن�س،  وقيييراءة  اخلييطيياب  وحتليل 
معرفية على درجة من التعقيد، تبعث على 
وعيا  وت�شرتط  العلمي،  والفح�ص  البحث 
اب�صتمولوجيا دقيقا بتعريف م�صطلحات: 
الأدبييييية،  املنهج،  الييتيياأويييل،  الييقييراءة،  النقد، 
ال�صعرية، اجلمالية، الفن، الدللة، الن�س، 
اخليييطييياب؛ وهيييي ا�ييصييطييالحييات ومييفيياهيييييم 
تيييتييينيييوع وتيييخيييتيييليييف يف ميييدليييوليييهيييا بييحيي�ييصييب 
والييقييراءة،  النقد  ممار�صة  ا�صرتاتيجيات 
طبيعة  ميين  انطالقا  مدلولتها  وتت�صكل 
الأ�ص�س النظرية واملعرفية املرجعية وزوايا 
ا�ييصييتييغييال النقد  الييتييي حتييكييم ن�صق  املييقيياربيية 

والقراءة والتاأويل.
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جامعات سعودية

الملك يوافق على افتتاح
»معهـد اإلمام« بالمالديف

منصور كويع
وافق خادم احلرمني ال�صريفني، امللك �صلمان بن عبد العزيز، على افتتاح معهد لتعليم اللغة العربية 
وجمهورية  اململكة  بني  العالقات  وتعزيز  امل�صتمر  التعاون  اإطييار  يف  وذلييك  املالديف،  جمهورية  يف 

املالديف، وخ�صو�صا يف اجلوانب العلمية والأكادميية ون�صر اللغة العربية.
اإلى  الإ�صارة  املت�صمنة  التعليم  الإ�صالمية برقية وزير  وتلقت جامعة الإمام حممد بن �صعود 
املوافقة ال�صامية الكرمية، وتنفيذ الإجراءات الالزمة لفتتاح معهد لتعليم اللغة العربية للناطقني 

بغريها يف املالديف.
وبهذه املنا�صبة، رفع مدير اجلامعة، الأ�صتاذ الدكتور �صليمان اأبا اخليل، بالغ ال�صكر والتقدير 
والمتنان ملقام خادم احلرمني ال�صريفني، امللك �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود، حفظه اهلل، على 

اهتمامه امل�صتمر باجلامعة ودعمه الدائم لطالب العلم يف داخل اململكة وخارجها.
 وبني اأن اجلامعة �صتعمل على اتخاذ الإجراءات الالزمة بالتن�صيق مع �صفارة خادم احلرمني 
ال�صريفني لدى جمهورية املالديف لتنفيذ الرتتيبات مع اجلهات الر�صمية هناك، اإلى جانب تهيئة 
املعهد وتزويده بالكوادر املتميزة واملواد التعليمية، بالإ�صافة اإلى دعم اجلامعات املالديفية ببع�س 

الكتب واملراجع يف اللغة العربية.
وتعليم  املعريف  والتبادل  التعاون  يف  عقود  اأربعة  تقارب  خربة  متتلك  الإمييام  جامعة  اأن  يذكر 
اللغة العربية يف الدول الإ�صالمية وخارجها، ولها معاهد تابعة لها يف كل من اليابان واإندوني�صيا 

وجيبوتي.

حملة »بجوار الحبيب« ترشد زوار طيبة
نفذت جامعة طيبة، ممثلة بعمادة �صوؤون الطالب، 1250 �صاعة عمل تطوعي �صمن حملة »بجوار 
لدى  امل�صوؤولية  م�صتوى  ورفع  املنورة  املدينة  خلدمة  التطوعية  الأعمال  توظيف  بهدف  احلبيب« 

�صكانها ب�صراكة ا�صرتاتيجية مع �صركة �صامل بن حمفوظ اخلريية.
يذكر اأن املبادرة التي تدخل عامها اخلام�س قد ا�صتثمرت 1250 �صاعة من الأعمال التطوعية 
يف توجيه احلجاج والييزوار خالل مو�صم احلج 1437 لتعظيم ف�صل �صكنى املدينة املنورة، مما كان 
له الأثر يف زرع قيمة ال�صكنى بجوار احلبيب حممد �صلى اهلل عليه و�صله، وت�صخري طاقات �صباب 

و�صابات الوطن يف امل�صاركة يف هذه املبادرات وحتقيق اأهدافها.
واأو�صح امل�صرف على املبادرة، الدكتور عبدالرحمن احلربي، اأن احلملة ت�صهم ب�صكل كبري مع 
جهات اأخرى مهتمة مبجتمع املدينة، يف ن�صر الوعي والفكر الو�صطي مبا يخ�س جماورة احلبيب 
عليه ال�صالة وال�صالم، م�صريا اإلى اأنه �صارك فيها  نحو50 متطوعا، لفتا اإلى ن�صر لوحات دعائية 
تغطي ال�صوارع الرئي�صة يف املدينة كتب عليها العديد من العبارات مثل »خليك اأديب فاأنت بجوار 

احلبيب« و »جماورة احلبيب �صرف«. 
تنفذ  العمادة  اإن  احلييربييي،  معتاد  الدكتور  باجلامعة،  الطالب  �ييصييوؤون  عميد  قييال  جهته،  من 
خططها بالتوافق مع روؤية اململكة 2030 من خالل امل�صاركة الوا�صعة يف العمل التطوعي والو�صول 

اإلى الرقم املليون الذي تهدف اإليه الروؤية؛ اإذ تقوم املبادرات بزيادة عدد املتطوعني. 

جامعة نورة تنظم ملتقى
»معلم العصر الرقمي«

تنظم جامعة الأمري نورة بنت عبدالرحمن، غدا، امللتقى الرتبوي الثاين »معلم الع�صر الرقمي«.
واأو�صحت عميدة كلية الرتبية يف اجلامعة، الدكتورة اأمامة ال�صنقيطي، اأن امللتقى يندرج �صمن 
ها منا�صبة لاللتحام  اأهم الفعاليات الرتبوية الدورية التي تعقدها كلية الرتبية يف اجلامعة وتعدرّ

بامليدان الرتبوي، والك�صف عن ممار�صات التعليم املثلي.
وقالت »يف هذا العام مترّ ت�صليط ال�صوء على روؤية املعلم يف الع�صر الرقمي، وقد حر�س ق�صم 
امللتقى  التقنية على جميع مناذج  التعليم بكلية الرتبية على تقدمي منوذج ناجح لتفعيل  تقنيات 

ليحتذى به يف امللتقيات والفعاليات القادمة داخليا وخارجيا.
باملجال  واملهتمات  املخت�صات  جميع  من  كبريا  تفاعال  لقي  امللتقى  اأن  ال�صنقيطي  واأ�صافت 
اإقبال  اأكر من 1200، واأن الور�س التدريبية لقت  اإلى  اأن  عدد امل�صجالت و�صل  الرتبوي، مبينة 

كبريا وت�صجيال مطردا حتى الآن.
ولفتت اإلى اأن امللتقى �صي�صت�صيف نخبة من القادة الرتبويني واملعلمات املتميزات والرتبويات 

الرائدات، اإ�صافة اإلى امل�صاركة الفاعلة من الطالبات املعلمات يف كلية الرتبية.

جامعة جدة تحقق الريادة
ببكالوريوس اإلدارة الرياضية

وافق مدير جامعة جدة، الأ�شتاذ الدكتور عبدالفتاح م�شاط، على اعتماد م�شار تعليمي جديد مينح 
درجة البكالوريو�س يف  »الإدارة الريا�صية«، للمناهج والتخ�ص�صات العلمية مبا ي�صهم يف املقام الأول 
بتلبية احتياجات �صوق العمل. واأفييادت م�صادر يف اجلامعة، باأن امل�صار اجلديد �صيكون �صمن ق�صم 

اإدارة املوارد الب�صرية الذي يت�صمن م�صارين هما: املوارد الب�صرية، والإدارة الريا�صية.
 وتاأتي هذه اخلطوة يف  اإطار �صعي كلية الأعمال بجامعة جدة ملواكبة روؤية اململكة 2030 وخطة 
�صد  التعليم، من خالل  عالية يف خمرجات  جييودة  منها يف حتقيق  ورغبة   ،2020 الوطني  التحول 
الفجوة بني خمرجاتها وبني ما يطلبه �صوق العمل. يذكر اأن م�صار الإدارة الريا�صية هو الأول من 

نوعه على م�صتوى اجلامعات ال�صعودية.

العيسى يدشن القاموس العربي 
الكوري بسيئول

منصور كويع

د�يييصييين وزييييييير الييتييعييليييييم، اليييدكيييتيييور اأحيييميييد 
احلرمني  خيييادم  �صفري  بح�صور  العي�صى، 
�صيئول،  الكورية،  الغا�صمة  يف  ال�صريفني 
التعليم  وزييير  وم�صت�صار  املييبيياركييي،  ريييا�ييس 
لييلييتييعيياون الييييدويل الييدكييتييور �ييصييامل املييالييك، 
اليييقييياميييو�يييس اليييعيييليييميييي الييييعييييربييييي الييييكييييوري 
الآيل.   واحلا�صب  الهند�صية  للم�صطلحات 
اأخريا مع  وجرى ذلك خالل لقاء الوزير 
مدينة  يف  ال�صعوديني  واملبتعثات  املبتعثني 
�صيئول، البالغ عددهم 600 طالب وطالبة، 
يدر�صون يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية.

اأكد العي�صى اهتمام   وخالل حديثه، 
الدار�صني  وبناتهم  باأبنائهم  اململكة  قيادة 
باخلارج، واأو�صاهم باأن ميثلوا بلدهم على 
اأكمل وجه، وبال�صتفادة من الدرا�صة على 
اإليييى وطنهم  يييعييودوا  الأمييثييل، حتى  النحو 
باأف�صل اخلربات العلمية. ثم اأجاب الوزير 
عييلييى ا�ييصييتييفيي�ييصييارات الييطييلييبيية وا�ييصييتييمييع اإليييى 

اآرائهم واقرتاحاتهم.

الييعييلييمييي  اليييقييياميييو�يييس  اأن  اإليييييى  ييي�ييصييار 
اأكيير  يييحييتييوي عييلييى  اليييذي د�ييصيينييه العي�صى 
التخ�ص�صات  يف  كلمة  اآلف  ثمانية  ميين 
لغات  بييثييالث  الآيل  واحلييا�ييصييب  الهند�صية 
اإ�صافة  الإجنليزية(،  الكورية،  )العربية، 
العلمية  للم�صطلحات  مب�صط  �صرح  الييى 
التي ت�صتخدم خالل الدرا�صة يف اجلامعات 

ليقوم بت�صهيلها للطالب.
وتنفيذه  القامو�س  اإعيييداد  وا�صتغرق 
عمل  فريق  طريق  عيين  عييام،  ون�صف  عاما 
الثقافية مع  متكامل بتعاون من امللحقية 
الكورية،   KPU جامعة  يف  الهند�صة  كلية 
ومب�صاركة اأكر من 20 ع�صو هيئة تدري�س 

وطالب كوري و�صعودي.
الهند�صة  كلية  عميد  العي�صى،  وكييرم 
كيييين، وبييقييييية  يييييون  كيييييم   ،KPU يف جييامييعيية 
اأعيي�ييصيياء فييريييق الييعييمييل عييلييى جييهييودهييم يف 

تنفيذ القامو�س.
ميييين نييياحييييييية اأخيييييييييرى، اليييتيييقيييى وزييييير 
التعليم خالل زيارته بلفيف من الأ�صاتذة 
والييييطييييالب اليييكيييورييييني اليييدار�يييصيييني الييلييغيية 

خم�س  اإن  اإذ  كوريا،  جمهورية  يف  العربية 
جامعات كورية تت�صمن العديد من اأق�صام 
اللغة العربية من اآداب وترجمة ولغويات، 
طالبا   250 يفوق  ما  �صنويا  فيها  ويتخرج 
وطييياليييبييية مييين اأقييي�يييصيييام الييلييغيية الييعييربييييية يف 

اجلامعات الكورية.
اللغة  فييياإن  مطلعة،  ميي�ييصييادر  وح�صب 
العربية هي الأكر اختيارا من قبل طالب 
اأكيير  يختار  اإذ  الييكييورييية،  العامة  الثانوية 
العربية  اللغة  األييف طالب وطالبة   50 من 
لدخول  الوطني  الختبار  يف  اأجنبية  لغة 

اجلامعات.
والييطييالب  الأ�ييصيياتييذة  العي�صى  ووعيييد 
الكوريني باأن تقوم وزارة التعليم ال�صعودية 
لاللتقاء  اململكة  اإلييى  لهم  زييييارة  برتتيب 
ب�صاأن  والييتييوا�ييصييل  العربية  اللغة  بيياأقيي�ييصييام 
تييبييادل اخلييييربات واليينيي�ييصيياطييات، بييالإ�ييصييافيية 
باجلامعات  للدرا�صة  لهم  املجال  فتح  اإلييى 
الدرا�صية  املنح  برنامج  �صمن  ال�صعودية 
امليييقيييدمييية ميييين حيييكيييومييية خييييييادم احليييرميييني 

ال�صريفني.
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مبتعثون

محمد حريصي

يق�صي املبتعثون وقتا طويال يف البحث عن 
املعهد واجلامعة التي �صيق�صي فيها �صنوات 
اأن عدد منهم قد  اإل  تعليمه خارج اململكة، 
البتعاث  بلد  اإلييى  و�صولهم  بعد  يفاجوؤون 
بييعييدم مييالءميية املييدييينيية اأو املييعييهييد لييهييم، اأو 
ت�صاعدهم  ل  التي  ال�صعوبات  بع�س  وجود 

على العطاء.
وتتعدد الأ�صباب وتختلف بني �صخ�س 
واآخييييير، لييكيين هيينيياك خيييطيييوات مييهييميية يجب 
املعهد  اختيار  وقت  مراعاتها  املبتعث  على 

واجلامعة التي يرغب يف البتعاث اإليها.
يف امليي�ييصيياحيية الييتييالييييية، قيييدم عيييدد من 
»اآفيياق«  اآراءهييم  ا�صتطلعت  الذين  املبتعثني 
نيي�ييصييائييحييهييم ليييزميييالئيييهيييم امليييقيييبيييليييني عييلييى 
البييتييعيياث يف كيييييفييييية اخييتيييييار مييعييهييد اللغة 

واجلامعة.
 

الخطوة األهم
طييياليييب املييبييتييعييث اإليييييى بييريييطييانيييييا عييبييداهلل 
وقته  املبتعث  ييياأخييذ  اأن  بيي�ييصييرورة  الييقييرين 
الإجنليزية،  اللغة  درا�صة  معهد  اختيار  يف 
�ييصييهييوره  فيييييه  �صيق�صي  بييياأنيييه  ذليييك  مييعييلييال 
اأو  اإيييجييابيييييا  انطباعا  تعطيه  الييتييي  الأولييييى 

�صلبيا.
واأ�صاف »يجب على املبتعث اأن يراعي 
اجلامعة،  اأو  باملعهد  فقط  الكييتييفيياء  عييدم 
لأن ذلك �صيوؤثر �صلبا يف التح�صيل اللغوي 
عن  كييثييريا  و�صيمنعه  لييلييطييالييب،  والييعييلييمييي 
الحييتييكيياك بييالييطييالب الآخيييريييين وممييار�ييصيية 

احلديث معهم باللغة الإجنليزية«. 
القرين  قييال  اجلييامييعيية؛  اختيار  وعيين 
اأول  هييدف  املبتعث  لييدى  يييكييون  اأن  »ينبغي 
يف الدرا�صة باجلامعات الي 100 املو�صى بها، 
وذلك لقوة براجمها التعليمية ولتح�صيل 
اأكييييرب فيييائيييدة ميييرجيييوة مييين وجيييييوده يف بلد 

البتعاث.
كما يجب على املبتعث اختيار اجلامعة 
التي يتوافق برناجمها الدرا�صي مع امتداد 
فلي�س  امل�صتقبلي،  هدفه  واأي�صا  تخ�ص�صه، 
كل جامعة يف اأي دولة �صتكون منا�صبة لك 

مبجرد توافق ا�صم التخ�ص�س«.

»يوجد عدد  اأ�صاف  ويف هذا اجلانب، 
كبري جييدا ميين اجلييامييعييات تييكييون براجمها 
بييتييدرييي�ييس  يييقييومييون  اأو  ميييا،  نييوعييا  �صعيفة 
الق�صم  توجه  تدعم  ل  ب�صورة  التخ�ص�س 
بعد  ميي�ييصييواره  املييبييتييعييث  فيييييه  �صيكمل  اليييذي 

تخرجه.
لع املبتعث  ولتدارك هذا، يجب اأن يطرّ
�صيدر�صه،  اليييذي  الييربنييامييج  تفا�صيل  على 
التدري�س  هيئة  واأع�صاء  املييقييررات  وكذلك 
وعيير�ييصييه عييلييى جميياليي�ييس الأقيي�ييصييام والكلية 

باجلامعة للموافقة عليه واإبداء اآرائهم«.

اختبارات اللغة
الوليات  اإلييى  املبتعثة  �صددت   من جانبها، 
املييتييحييدة الأميييريكييييييية، اأمييييل عيي�ييصييريي، على 
اأهمية التاأكد من نوع القبول الذي مينحه 
املعهد للطالب، وقالت »يوجد يف الوليات 
اللغة:  لدرا�صة  القبول  من  نوعان  املتحدة 
القبول  وي�شمح  م�شروط،  وغ��ري  م�شروط 
مبا�شرة،  بالدرا�شة  للطالب  امل�شروط  غري 
اأم����ا امل�����ش��روط ف��ي�����ش��ت��وج��ب حت��ق��ي��ق درج���ة 
اأو   TOEFL اأو   IELTS اخييتييبييار  يف  معينة 

غريها«.
واأ�صافت: »متنح امللحقيات ال�صعودية 
تييغييطييييية كييياميييلييية لييييالخييييتييييبييييارات يف الييلييغيية 
الإجنليزية مهما كان عدد مرات الختبار؛ 
اأن يجري  ولذا يجب على الطالب املبتعث 
ليتمكن  �صهر  كييل  الأقييييل يف  عييلييى  اخييتييبييارا 
من احل�صول على درجة متكنه من دخول 
يف  تخرجه  فييرتة  بعد  املرموقة  اجلامعات 

اللغة«.
 IELTS اآيييلييتيي�ييس  »اخييتييبييار  واأردفيييييييت: 

يييعييتييمييد عييلييى الإجنييليييييزييية الييربيييطييانييييية، 
ويييخييتييرب ميييهيييارات امليييحيييادثييية وال�ييصييتييميياع 
واليييقيييراءة والييكييتييابيية، وتييكييون درجييتييه من 
تغطي  الأ�صئلة  اأن  اإليييى  اإ�ييصييافيية   ،9 اإليييى   1

جمالت احلياة املتنوعة.
فيعتمد   TOEFL تييوفييل  اخييتييبييار  اأميييا 
عييلييى الإجنييليييييزييية الأميييريكييييييية، ويييخييتييرب 
ولكل مهارة  نف�صها،  الأربييع  املهارات  اأي�صا 
درجييييية ميييا بيييني �ييصييفيير اإليييييى 30 مبييجييمييوع 
كييلييي قييييدره 120 درجيييية، وتييكييون الأ�ييصييئييليية 
والتخ�ص�صية،  الأكييادميييييية  املييجييالت  عيين 
املعلومات  بهذه  الإمليييام  للمبتعث  وينبغي 
من  كبري  لعدد  متطلبا  تعد  لأنها  املهمة، 

اجلامعات«.

اإللمام بالقوانين الدراسية 
نيييبيييه امليييبيييتيييعيييث اإليييييييى اأ�ييييصييييرتاليييييييييا، اأحيييميييد 
الييقييحييطيياين، اإليييى اأهييمييييية مييراجييعيية موقع 
امللحقية الثقافية ال�صعودية ببلد البتعاث، 

والطالع على اعتماد املعهد من عدمه.
واأ�صاف: »يوجد اأيقونة )اإدارة برامج 
الييلييغيية( يف ميييواقيييع املييلييحييقيييييات الييثييقييافييييية، 
البحث  خيياللييهييا  ميين  الييطييالييب  وي�صتطيع 
عن املعاهد املعتمدة واملفا�صلة فيما بينها، 
كما يقدر على دخول موقع املعهد الر�صمي 
والطييالع على اجلدول الدرا�صي، وكذلك 
الييتييوا�ييصييل ميييع املييعييهييد مييين خيييالل و�ييصييائييل 
الييتييوا�ييصييل الييتييي تييوفييرهييا هيييذه الأيييقييونيية 
ث با�صتمرار من قبل امللحقيات  والتي حتدرّ

الثقافية«.
كما �صدد على �صرورة اأن يكون املبتعث 
املعهد واجلامعة  تامة بقوانني  دراية  على 

قييبييل الييو�ييصييول اإليييى بييلييد البييتييعيياث، وذلييك 
املعهد واجلامعة  دخييول موقع  ميين خييالل 
والطالع على �صيا�صات وقوانني الدرا�صة، 
مذكرا باأنه يجب اأن يكون املبتعث �صديقا 
 Academic الأكييادميييي  الإر�ييصيياد  خلييدميية 
ُي�صكل  ما  كل  عن  ي�صاألها  واأن   Advising
عييليييييه. وتييخيي�ييصيي�ييس عييييدد مييين اجلييامييعييات 
واملعاهد فريقا متخ�ص�صا لإر�صاد الطالب 

وم�صاعدتهم لتطوير حت�صيلهم العلمي«.

نظام المعاهد والدراسة
تيي�ييصييدد املييبييتييعييثيية اإليييييى الييييوليييييات املييتييحييدة 
اأهمية  الييغييامييدي، على  اأرييييج  الأمييريكييييية، 
معرفة املبتعث باأنواع معاهد اللغة والنظام 

الدرا�صي يف بلد البتعاث.
يوجد  املتحدة  الييوليييات  »يف  وتقول: 
والتجاري،  الأكادميي  املعاهد:  من  نوعان 
ويييي�يييصيييتيييخيييدم امليييعيييهيييد الأكييييييادميييييييي الييلييغيية 
الأكادميية الر�صمية يف التعليم، اأما املعاهد 
التجارية فت�صتخدم اللغة العامية، وتكون 
ال�صياحة  اللغة لغر�س  منا�صبة ملن يدر�س 
املعاهد  يف  التعليم  يكون  وكذلك  وال�صفر، 

الأكادميية مكثفا اأكر من التجارية.
وتييتييبييع امليييعييياهيييد الأكيييادميييييييية غييالييبييا 
موؤ�ص�صة تعليمية )جامعة( توؤهل الطالب 
املييبييتييعييث ليياللييتييحيياق بيياجلييامييعيية مييبييا�ييصييرة 
املعهد  اأما  اللغة،  برنامج  انتهائه من  فور 
اليييتيييجييياري فيييييييوجيييب عيييليييى اليييطييياليييب بييعييد 
تييخييرجييه يف الييلييغيية اأن يييبييداأ بييالييتييقييدم اإلييى 

اجلامعات وانتظار القبول«.
وعن النظام الدرا�صي تقول: »يوجد 
الييوليييات  يف  معتمدان  درا�ييصيييييان  نظامان 

»�صيم�صرت«  نييظييام  الأميييريكييييييية:  املييتييحييدة 
اإلييى  ي�صل  �صهري  نييظييام  وهييو   semester
اأ�صهر للم�صتوى الواحد، مبا يعادل  اأربعة 
ونييظييام  �ييصيينيية،  كييل  درا�ييصيييييني يف  م�صتويني 
ي�صل  اأ�صبوعي  وهييو   ،quarter »كييوارتيير« 
الييواحييد،  للم�صتوى  اأ�ييصييابيييييع  خم�صة  اإليييى 

وتختلف املدة من معهد اإلى اآخر«.
نوع  على  املبتعث  اطلع  »اإذا  واأ�صافت 
ملما  �صيكون  الييدرا�ييصييي؛  ونييظييامييه  املعهد 
ر�صم  وي�صتطيع  املتوقع،  تخرجه  مبوعد 
والبحث  اجلييامييعيية،  لييدخييول  زمنية  خطة 

عن قبول اجلامعة من وقت مبكر«.

المدينة الدراسية
نييي�يييصيييحيييت امليييبيييتيييعيييثييية اإليييييييى كييييينيييييدا، تيييهييياين 
التي  واملدينة  الولية  مبعرفة  ال�صقريي، 
يييقييع بييهييا املييعييهييد واجلييامييعيية، والييتيياأكييد من 
نيي�ييصييبيية الأمييييييان ومييييدى تيييوافييير اخلييدمييات 

العامة بها.
املبتعث  يييعييرف  اأن  »يييجييب  واأردفييييييت 
اإقامته،  الييدويل من مقر  عن قرب املطار 
املعي�صة،  وتكلفة  الأميييان  م�صتوى  واأييي�ييصييا 
ويييوجييد الييعييديييد ميين املييواقييع الييتييي ميكن 
ال�صقق  اأ�صعار  ومقارنة  زيارتها  للمبتعث 
اليي�ييصييكيينييييية واحلييييييياة املييعييييي�ييصييييية بيييني امليييدن 

والوليات«.
اإلى  املبتعث  يحتاج  ما  »غالبا  وزادت 
اليي�ييصييكيين بييالييقييرب مييين امليييطيييارات الييدولييييية 
املراكز  واأييي�ييصييا  العربية  الت�صوق  واأميياكيين 

الإ�صالمية«.
وعييين كيييييفييييية مييعييرفيية املييدييينيية قييالييت 
»يييييوجييييد حييي�يييصيييابيييات كيييثيييرية عيييليييى ميييواقيييع 
ال�صعودية  لالأندية  الجتماعي  التوا�صل 
وي�صتطيع  اليييعيييامل،  اأنيييحييياء  يف  لييلييطييالب 
املدينة  على  والتعرف  مرا�صلتهم  الطالب 

واأي�صاً املعهد واجلامعة«.
وترى اأريج الغامدي اأن فرتة درا�صة 
الفرتات  اأهييم  ميين  تعد  الإجنليزية  اللغة 
ي�صتك�صف  الطالب  جتعل  لأنها  الدرا�صية 
كييييل مييييا حييييولييييه بيينييفيي�ييصييه، ومييييين خيياللييهييا 
التعليمي،  اليينييظييام  عييلييى  اأكيييير  �صيتعرف 
اأخييرى  جامعة  اختيار  مبييقييدوره  و�صيكون 

تتوافق اأكر مع تخ�ص�صه العلمي.

بي��ن  م��ا  المبتع��ث  يعي��ش 
جامعته وناديه شاغال يومه 
بتحصي��ل العل��م، إضافة إلى 
الثقافي��ة  األنش��طة  حض��ور 

والترفيهية األخرى.
الصفح��ة  ه��ذه  وف��ي 
م��ع  س��نعيش  »مبتعث��ون« 
المبتعثي��ن أس��بوعيا ابت��داء 
الدراس��ة  ق��رار  اتخ��اذ  م��ن 
ف��ي الخارج م��رورا بمواقف 
وانته��اء  الغرب��ة،  وقص��ص 

بالعودة إلى أرض الوطن.
للمراسلة:
mohousain@kku.
edu.sa

مبتعثون ينصحون 
بمعرفة نظام 
الدراسة واعتماد 
المعهد ونوع 
القبول قبل االبتعاث
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آيرلندا تستحدث نظاما تعليميا 
الستقطاب الموهوبين

المصدر: ينيفيرستي
وورلد نيوز

كيييي�ييييصييييفييييت احليييييكيييييومييييية الآييييييرلييييينيييييديييييية 
ا�يييصيييرتاتيييييييجييييييية جيييييدييييييدة مييييين خييييالل 
ا�ييصييتييحييداث نيييظيييام تييعييليييييمييي قيييييادر على 
ا�ييصييتييقييطيياب امليييوهيييوبيييني ميييين اليييطيييالب 
ميييين كييييل اأنيييييحييييياء اليييييعيييييامل. واعيييتيييميييدت 
اأهييييييداف معينة  عييلييى  ال�ييصييرتاتيييييجييييية 
لزيادة اأعداد الطالب والباحثني لياأتوا 
الأيييرليينييدييية،  التعليمية  لييلييمييوؤ�ييصيي�ييصييات 
وزيادة حركة التبادل يف اأو�شاط الطالب 
الأيرلنديني  والباحثني  والأكادمييني 
بهدف ربط منافع التدويل مع امل�صاريع 
القت�صاد  طييمييوحييات  لييدعييم  الييتييجييارييية 
يف  بحثية  عاملية  �صبكات  وبناء  الوطني 

جمال التعلم والإبداع.
وقييييييال وزييييييير اليييرتبييييييية والييتييعييليييييم 
بروتون  ريت�صارد  الآيرلندي،  واملهارات 
زييييادة  ت�صمل  ال�ييصييرتاتيييييجييييية  »اأهيييييداف 
األفا  ميين 33  بن�صبة ٪33  الييطييالب  عييدد 
بنهاية  األييفييا   44 اإليييى   2015  /  2014 يف 
التعليم  قيييييميية  وبيييزييييادة   ،2020/2019
العايل من 819 مليون جنيه اإ�صرتليني  
اإلى 1.3 مليار جنيه اإ�صرتليني  بنهاية 

الفرتة نف�صها«.
اإلييى منو  »اآيرلندا تطمح  واأ�ييصيياف 
الإجنليزية  اللغة  تدريب  مراكز  قطاع 
بن�صبة 25٪ لرفع عدد الطالب من 106 
األفا يف الفرتة  اأكر من 132  اإلى  اآلف 
املالية  املخرجات  قيمة  ولزيادة  نف�صها، 
اإلى  اإ�صرتليني   جنيه  مليون   762 من 

960 مليون جنيه اإ�صرتليني«.
الييتييعييليييييم  قيييطييياع  اأن  اإلييييييى  واأ�يييييصيييييار 
بيييي 1.58 مييليييييار  اليييييدويل ييي�ييصييهييم حيياليييييا 

القت�صاد  يف  �صنويا  اإ�صرتليني  جنيه 
الآييييرلييينيييدي، ميي�ييصييريا اإلييييى اأن اآيييرليينييدا 
�صنويا  مييليييييار   2.1 اإلييييى  لييرفييعييه  تييهييدف 

بحلول 2020.

مالمح االستراتيجية
عنوان  حملت  التي  ال�صرتاتيجية  تهدف 
وهي  عامليا«،  املرتبط  اآيييرليينييدا  يف  »املتعلم 
ا�صرتاتيجية التعليم العايل يف اآيرلندا من 

2016 اإلى 2020، اإلى اإيجاد ما يلي:
• اإطار عمل وطني داعم.

• موؤ�ص�صات تعليم عال موجهة دوليا، 
لها قدرة تناف�صية.

• النمو امل�صتدام يف قطاع تعليم اللغة 
الإجنليزية. 

• النجاح يف الأ�صواق العاملية.
 اإما بالن�صبة اإلى اإطار العمل الوطني، 
اإ�صالح ودعم بيئة مزودي التعليم  ف�صيتم 
ت�صريعات  اإيجاد  و�صيتم  والطالب،  العايل 
التاأ�صريات،  ولوائح  الهجرة  ب�صاأن  جديدة 
والعمل جار على اإيجاد ما من �صاأنه ت�صريع 

عملية ت�صجيل الهجرة للطالب.
 و�صيتيييم ربيييط ا�صرتاتيجيييية املهيييارات 
التجيييارة  با�صرتاتيجيتيييي   2025 الوطنيييية 

وال�صياحة وال�صتثمار و�صوق العمل.

حزمة مزايا
تييعييتييمييد ال�ييصييرتاتيييييجييييية عييلييى مييوؤ�ييصيي�ييصييات 
اأيرلندا  مكانة  وا�صتغالل  العايل،  التعليم 
الباحثون  يفكر  اإذ  الإجنييليييييزييية؛  اللغة  يف 
الإجنليزية  اللغة  »تعليم  �صهادة  اإدراج  يف 
 ELS كييلييغيية ثييانييييية »امليييعيييروفييية اخييتيي�ييصييارا بيييي
�صمن حييزميية مييزايييا الييدرا�ييصيية يف اآيييرليينييدا 
لييطييالب الييييدول خيييارج الحتيييياد الأوروبيييييي، 
وذلك لت�صهيل عمل الوكالت القائمة على 

تعليمية،  جهة  ب�صفتها  اآيييرليينييدا  ت�صويق 
اإدراج حت�صينات منا�صبة يف النظام  مبجرد 

الت�صريعي لأيرلندا. 
واأكيييييييييد وزييييييييير الييييرتبييييييييية والييتييعييليييييم 
اأن  واملهارات الآيرلندي، ريت�صارد بروتون، 
التزام بالده بالتعليم العايل يرتبط متام 
من  ت�شع  راأ����ص  م�شقط  بكونها  الرت��ب��اط 
ال�صركات  كييربيييات  ميين  �ييصييركييات   10 اأ�ييصييل 
والتيي�ييصييالت،  التقنية  جميييال  يف  الييعييامييليية 
اأ�ييصييل 10  ميين  ثييمييان  اأنييهييا حا�صنة  م�صيفا 
الييعييامل،  اأدوييييية وعييلييوم حياتية يف  �ييصييركييات 
ونيي�ييصييف �ييصييركييات خيييدميييات اليييعيييامل املييالييييية 

الكربى.
وقال بروتون »ومن ثم فاإن الطالب 
الذين ياأتون للدرا�صة يف اآيرلندا �صيكونون 
وزعماء،  اأعمال  ورواد  الغد م�صتثمرين  يف 
و�صيكون لالآيرلنديني فر�صة يف التاأثري يف 
امل�صتقبلية بتقدمي بالدهم لهم  خياراتهم 
اأعمال  واإن�صاء  لال�صتثمار  مالئمة  كبيئة 

جتارية على اأرا�صيها«.  
وقال »بناء على تلك الأهداف �صيزداد 
اإلييى 33.118 يف  عدد الطالب من 20.995 
والأهلية  احلكومية  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
لتلبية  الييزيييادة  هييذه  وجييياءت   .٪58 بن�صبة 
الييزيييادة يف اأعييييداد الييطييالب الييذييين ييياأتييون 
لييلييدرا�ييصيية يف اآييييرلييينيييدا مييين اليييييدول خيييارج 
الحتاد الأوروبي، حيث و�صلت الزيادة اإلى 
85٪ منهم مقارنة بي 25٪ من دول الحتاد، 
وو�يييصيييليييت اليييييزييييييادة بييييني طيييييالب مييرحييليية 
البكالوريو�س اإلى 68٪ مقارنة بي 32٪ بني 

طالب الدرا�صات العليا«.
واأ�صاف »يف هذه الفرتة و�صلت اأعداد 
الطالب الراغبني يف درا�صة لغة اإجنليزية 
اآلف  اإلييييى 106  يف مييراكييز عييالييييية اجلييييودة 
الزيادة  وكانت   ،٪10 قدرها  بزيادة  طالب 

و�صلت اإلى 29٪ بالن�صبة لدرا�صة الطالب 
اأن يف�صل  لأ�صابيع حمييدودة، ومن املتوقع 

الطالب ق�صاء فرتات اأطول للدرا�صة«. 

التبادل الخارجي
حتيياول اآيييرليينييدا اإدمييياج طالبها يف خييربات 
يقت�صر  ول  اخلييييارج،  يف  بييالييدرا�ييصيية  عاملية 
الأمييييييير عيييليييى الييييطييييالب فيييقيييط بييييل ييي�ييصييمييل 
الأ�يييصييياتيييذة والييبيياحييثييني، عييلييى حيييد و�ييصييف 
الييتييقييرييير ال�ييصييرتاتيييييجييي اليييذي �ييصييدد على 
�صرورة زيادة ح�صور الطالب الآيرلنديني 
خطوة  يف  العاملية  البحثية  اجلييامييعييات  يف 
تيي�ييصييبييو اإليييييى زيييييييادة الييبيياحييثييني واليييطيييالب 

والأ�صاتذة يف اجتاه التبادل الدويل.
وتعمل اجلامعات على ت�صجيع تبادل 
الأ�ييصيياتييذة يف الييربامييج املييوقييعيية مييع الييدول 
الأوروبييييي  الحتيييياد  دول  مييع  اأو  ال�صديقة 
حجر  ليكون  »اإيرا�صمو�س«  برنامج  �صمن 
والإدارة  واليييتيييدرييييب  لييلييتييطييوييير  الأ�يييصيييا�يييس 

الفنية والإدارية لتدويل املناهج لحقا.
وتييوقييع الييتييقييرييير اأن ييييري الييتييبييادل 
الثقافية،  اخلييربات  والأ�ييصيياتييذة،  الطالبي 
ويكون مبنزلة اللبنة التي �صيرتكز عليها 

تدويل التعليم العايل يف اإيرلندا.

حلول مقترحة
تعمل اآيرلندا على اإيجاد حلول بخ�صو�س 
خروج اململكة املتحدة من الحتاد الأوروبي 
لأنييهييا تيياأمييل احلييفيياظ عييلييى �ييصييراكيياتييهييا مع 
يحتاج  حل  اإلييى  وتو�صلت  املتحدة.  اململكة 
اآلية  اإلييى  الو�صول  التفاق عليه وهييو  اإلييى 
خييا�ييصيية لييلييدخييول واخلييييييروج مييين جييزيييرة 
النتائج  على  للح�صول  اآيرلندا  يف  معينة 
اأن يتم بحث  املتبادلة لكال الطرفني على 

الأمر بعمق يف امل�صتقبل.

التشخيص البشري يتفوق
على اإللكتروني

المصدر: هارفاد غازيت
طاملا تفوق احلا�صب الآيل على الإن�صان ل�صتخدامه برامج اأكر تعقيدا 
لكن  وجيياذبييييية.  اأكيير عاطفية  كال�صطرجن ويف حليين مو�صيقى  اأميييور  يف 
الأطباء  على  التفوق  اأو  امل�صاهاة  الرقميون  امل�صخ�صون  ي�صتطيع  هل 

الب�صريني؟
اأجابت درا�صة جديدة اأعدها باحثون يف كلية الطب بجامعة هارفارد 

عن هذا ال�صوؤال بي »ل متاما«.
واأو�ييصييحييت  الييدرا�ييصيية الييتييي ن�صرتها جمييليية »جييامييا انييرتنييا�ييصييونييال 
ميدي�صني« العلمية، اأن الأطباء يتفوقون بفارق �صا�صع على الت�صخي�س 
الإلكرتوين، موؤكدة اأن ت�صخي�س الأطباء  يتفوق مرتني على 23 تطبيقا 

اإلكرتونيا �صائع ال�صتخدام.
اإجييراء مقارنة مبا�صرة بني  ويعد هذا التحليل الأول من نوعه يف 
الأخطاء  اأن  اإلييى  الدرا�صة  واأ�ييصييارت  والإلييكييرتوين.  الب�صري  الت�صخي�س 
الإلكرتونية تنبثق من ف�صلها يف ت�صخي�س املر�س يف اإطار زمني حمدد، 
ومن ثم خطئها، بينما يرتكب الأطباء الب�صريون هذه الأخطاء بن�صبة 

10 اإلى15٪، على حد و�صف الباحثني.
الإلكرتونية  الفح�س  قييوائييم  ف�صلت  املا�صيني،  العقدين  وطيييوال 
والعديد من التطبيقات ب�صكل كبري يف تقليل اأخطاء التطبيب اأو و�صع 
بروتوكولت ملنع العدوى، واأخريا �صاأل اخلرباء: هل ت�صتطيع احلوا�صب 

الآلية حت�صني الت�صخي�س ال�صريري وتقليل اأخطائه؟
اأو تطبيقات  ويف كل عام ي�صتخدم مئات املاليني من الب�صر برامج 
الإنرتنت لفح�س الأعرا�س اأو الت�صخي�س ب�صكل ذاتي. ومع هذا مل يتم 
درا�صة �صعر تلك التطبيقات الإلكرتونية ب�صكل جيد مقارنة بت�صخي�س 

الأطباء.
 234 اإلييى  عددهم  و�صل  الذين  الأطباء  من  ُطلب  الدرا�صة،  واأثناء 
خمتلفة  بيياأنييواع  معروفة  وغييري  معروفة  طبية  حالة   45 تقييم  طبيبا، 
من احلدة. وكان ال�صيناريو املعد اأن يخترب الأطباء حتديد الت�صخي�س 

الأرجح يف خميالتهم مع ت�صخي�صني اآخرين حمتملني.  
الأولى  املرة  الأطباء جنحوا يف  اأن 72٪ من  اإلى  الدرا�صة  وخل�صت 
يف الو�صول اإلى الت�صخي�س املنا�صب، بينما جنحت 34٪ من التطبيقات 
الإلكرتونية، و84٪ من الأطباء يف الو�صول اإلى الت�صخي�س ال�صليم مع 

الحتمالت الثالث، مقابل جناح 51٪ من التطبيقات يف الختبار.
وكان الفرق بني الأطباء واأداء احلا�صب الآيل دراماتيكيا يف احلالت 
الفرق طفيفا لالأمرا�س  العادية، وكان  اأقل يف احلييالت  بينما  احلرجة 

الأقل حدة والأكر �صيوعا.
وقييييال الأ�يييصيييتييياذ امليي�ييصييارك يف �ييصيييييا�ييصييات الييرعيياييية اليي�ييصييحييييية، اأتيييييف 
اأقل  تعد  الآيل  برامج احلا�صب  »بينما  الدرا�صة  تراأ�س  الذي  ميهروترا، 
درا�صة  اإعيييداد  فيياإن  الت�صخي�س،  بدقة  يتعلق  فيما  الأطييبيياء  عن  بو�صوح 

لالأجيال امل�صتقبلية لربامج احلا�صب الآيل اأمر مهم جدا«.
واأكد اأنه على الرغم من اأن الأطباء يتفوقون على الآليات، فاإنهم 
ما زالوا يرتكبون اأخطاء بن�صبة 15٪،  بينما يطور الباحثون لوغاريثمات 
تعتمد على احلا�صب الآيل مع ربطها ب�صناع القرار الب�صريني للم�صاعدة 

على تقليل اأخطاء الت�صخي�س.
واختتم »الت�صخي�س ال�صريري يعد فنا كما يعد علما؛ ومع هذا فاإن 
الوعد باأن ت�صاعد التقنية على تطوير الت�صخي�س ال�صريري جميل حقاً، 

وهذه هي القيمة احلقيقية لتلك الأدوات«.

معهد كارلوينسكي
يتمدد خارج السويد

المصدر: تايمز هاير إديوكاشن
تو�صع معهد »كارولين�صكي«  وهو  اأكرب مركز لالأبحاث الطبية يف اأوروبا،  

للمرة الأولى يف تاريخه خارج ال�صويد، وحتديدا يف هوجن كوجن.
لو«  واي  »مينغ  الأعمال  رجل  امللياردير  به  اأ�صهم  تربع  اإثيير  وعلى 
املكتظة  املدينة  تلك  يف  املعهد،  اأ�ص�س  اأمييريكييي؛  دولر  مليون   50 بقيمة 
اأن  بغية  اأعماله،  تطوير  اأجييل  من  التجديدي  للطب  مركزا  بال�صكان،  

يجد طرقا جديدة ل�صتبدال الأن�صجة املفقودة اأو املت�صررة.
اخلطوة  تلك  رايييت،  داهلمان  كارين  املعهد،  رئي�س  نائبة  وو�صفت 
بالطبيعية، معللة ذلك باأنها انبثقت من طموحات املعهد ليكون جامعة 
دولية رائدة يف الأبحاث الطبية، م�صرية اإلى اأن هذه الطموحات التقت 
العامل، وتوفر  التي تعد حمييورا لالأبحاث والبييداع يف  مع هوجن كوجن 

فر�صاً رائعًة للتعاون وتبادل العلوم، ح�صب رايت.
وحمل املركز ا�صم امللياردير لو، و�صيتخ�ص�س يف الهند�صة الطبية 
احليوية، وحترير الأن�صجة، واملعلومات احليوية، والأبحاث النتقالية يف 

اإعادة جتديد القلب والكبد واجلهاز الع�صبي.

ريت�سارد بروتون
وزير الرتبية والتعليم

واملهارات الأيرلندي
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لقطات
إيطاليا

هيييييئيية مكافحة  رئييييي�ييس  اأعييليين 
رافائيل  اإيييطيياليييييا،  يف  الف�صاد 
اأنيييه �صي�صن حييربييا ل  كييانييتييون، 
املح�صوبية  عييلييى  فيها  هييييوادة 
وحمييييييييييابيييييييييياة الأقييييييييييييييييييييييارب يف 
واأ�صار  الإيطالية.  اجلامعات 
مييع  �يييصيييحيييفييييييية  مييييقييييابييييليييية  يف 
اإلييى  ربييابيييييكييال«  »ل  �صحيفة 
ملواجهه  الييوحيييييد  ال�صبيل  اأن 
هيييذه امليي�ييصييكييليية يييتييمييثييل بييييياإدراج 
واجلييامييعييات  الييتييعييليييييم  وزارة 
والأ�صاتذة  اجلامعات  وروؤ�صاء 
والطالب فيها، وقال: »بعدها 
والييربملييان  احلييكييوميية  �صتقتنع 
للتعليم  الأميييوال  بتخ�صي�س 

العايل«.

الصين
اأبييييرمييييت الييي�يييصيييني اتييفيياقيييييات 
ل�صهادات  املييتييبييادل  العيييرتاف 
الييييدرجيييية اجلييامييعييييية ميييع 19 
فرن�صا  منها:  اأوروبييييييية  دولييية 
واأملانيا واإيطاليا ح�صب تقرير 
نيي�ييصييرتييه �ييصييحيييييفيية »�ييصييييينييهييوا« 
ال�صينية. وجاء الإعالن عقب 
اجتماع وزير الرتبية ال�صيني 
الحتيييييييياد  يف  نيييييظيييييرائيييييه  مييييييع 
الأوروبييييي اإبيييان مييوؤمتيير حييوار 
الرابع  التعليمية  ال�صيا�صات 
اأوروبيييا  ودول  ال�صني  بييني  مييا 

ال�صرقية.

تايوان
تبحث وزارة الرتبية والتعليم 
يف تايوان، زيادة عدد الطالب 
الأجيييانيييب يف اليييبيييالد مبييقييدار  
 2019 بحلول  طالب  األييف   30
حتت برنامج حكومي بعنوان 
جيينييوبييا«.  املييوجييهيية  »ال�صيا�صة 
الييييطييييالب  عييييييييدد  اأن  ييييييذكييييير 
الوافدين ي�صل حاليا اإلى 58 

األفا.

المملكة المتحدة
اتييييييهييييييمييييييت جييييييامييييييعيييييية ليييينييييدن 
لالقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية، 
احلكومة الربيطانية، مبنعها 
الأ�ييصيياتييذة الييييرواد ميين العمل 
ا�يييصيييتييي�يييصيييارييييني حيييييول قيي�ييصييييية 
خيييييروج املييمييلييكيية امليييتيييحيييدة من 
الحتييياد الأوروبيييييي، ح�صب ما 
الييتييلييجييراف  �ييصييحيييييفيية  اأوردت 
الربيطانية. واأكدت اجلامعة 
وزارة  ميين  اأوامييييير  تلقت  اأنييهييا 
اخلييييارجييييييييية بييييعييييدم اليي�ييصييميياح 
لييييغييييري الييييربيييييطييييانيييييييييني ميين 
اليييعيييميييل يف مييي�يييصيييارييييع تييتييعييلييق 
بخروج بريطانيا من الحتاد 

الأوروبي.

جامعة كلية دبلن 
 University College Dublin

يف  املكتبات  مباين  زوار  • عدد 
اجلامعة �صنويا: 2.000.000 زائر.

الخطة االستراتيجية
يف نوفمرب 2014، اأطلقت اجلامعة خطة 
ا�صرتاتيجية جديدة بعنوان 2020-2015 

لتحقيق الأهداف الآتية:
واأثر  وكمية  جودة  • زيادة 
الأبحاث واملنح والإبداعات.

حتدد  تعليمية  خربات  • توفري 
اأف�صل املمار�صات الدولية.

التخ�ص�صات. وتقوية  • توحيد 
يف  قوية  بينية  تخ�ص�صات  • اإعداد 

مواطن خمتلفة من املعرفة تلبي 
احتياجات الوطنية والعاملية.

ممتازة  جمموعة  • ا�صتقطاب 
ومتنوعة من الطالب والأ�صاتذة 
واأفراد العمل، مع الحتفاظ بها.

التعليمي  النخراط  • بناء خارطة 
حمليا ووطنيا ودوليا.

اجلامعة. جمتمع  وتقوية  • تنمية 
لتدعم  البحثية  الأبنية  • تطوير 

الروؤية.
والهياكل  احلوكمة  • تبني 

الإدارية واملوازنة التي متكن من 
الروؤية.

التغلب على العوائق املالية 
والب�صرية والقيود اخلارجية 

الأخرى.

المبادرات الست
ت�صعى اجلامعة من وراء اأهدافها 

لتحقيق �صت مبادرات ا�صرتاتيجية 
تتلخ�س فيما يلي:

عرب  العاملية،  التحديات  • تناول 
خطط تتمثل يف:

متعددة  اأبحاث  • بناء 
التخ�ص�صات والنظم يف 

مواطن قوة اجلامعة.
وفقاً  تبنى  الكليات  • اأن 

للنظم العاملية.
مبا  الأبحاث  • تطوير 

يتوافق مع الطلب العاملي 
واحتياجات اجلامعة.

التأسيس
تاأ�ص�صت على يد الكاردينال، جون هرني 
نيومان، عام 1854، وعرفت اآنذاك با�صم 

جامعة اأيرلندا الكاثوليكية ومن ثم 
اأ�صحت جامعة ملكية، ويف عام 1908 

ت�صمت با�صم جامعة اأيرلندا الوطنية، 
قبل اأن ت�صبح يف 1997 جامعة م�صتقلة.

أرقام بارزة
الأول امل�صتوى  �صمن  • تعد 

من اجلامعات يف العامل.
وافدون. طالبها  من   ٪25 •

وافدون. الأ�صاتذة  من   ٪25 •
من  جن�صية   131 • حتت�صن 

خمتلف اأنحاء العامل.
راأ�س  اإجمايل  يور   مليون   441 •

املال.
يف  يورو  مليون   514 بي  • فازت 
جمال الأبحاث املمولة خارجيا.

1.520 الأكادمييني:  • عدد 
1546 الدكتوراه:  طالب  • عدد 

1700 الداعمني:  املوظفني  • عدد 
مبنى  يف  الدوليني  الطالب  • عدد 

فرع اجلامعة الرئي�س: 70381.
اخلريجني:  الطالب  • عدد 

.8652
بالعلوم  اخلا�صة  املرافق  • م�صاحة 

والهند�صة والإبداع يف اجلامعة: 
.167177

األف   235 اخلريجني:   • عدد 
خريج، وهم منت�صرون يف 165 

دولة.

التعليمي: التميز  • حتديد 
تعد اجلامعة مراجعة متعمقة 

لكل املناهج التي تقدمها للطالب 
وللخريجني وتقارنها باملناهج 

الدولية لنتقاء املمار�صات واملناهج 
املثلى من حيث الت�صميم والتعليم 

وتعلم الطالب الفعال.
اجلامعية: املدينة  تخيل  • اإعادة 

ت�صع اجلامعة خطة تطويرية 
ت�صميمة للمدينة اجلامعية تدعم 
روؤيتها، على اأن تكون مكانا حافال 

بالأن�صطة طوال الأ�صبوع. 
عامليا: • النغما�س 

ل يتوقف عامل اجلامعة يف حميط 
مقرها فح�صب؛ بل يجتاز حدود 

املدينة والدولة اأي�صا؛ فطالب 
اجلامعة ينتفعون من تعليم ميكنهم 

من الزدهار وامل�صاركة يف جمتمع 
عاملي. ومن ثم قررت اجلامعة اإن�صاء 

�صبكة من املراكز العاملية كل واحد 
منها �صيمثل حمور جذب لالأبحاث 

والت�صالت التعليمية للطالب 
والأ�صاتذة واخلريجني وال�صركاء.

ال�صراكات: • بناء 
اأ�ص�صت اجلامعة �صل�صلة من 

ال�صراكات الفعالة انطالقا من 
اهتمامها بقيم النخراط يف 

املجتمع باأ�صره، فاأبرمت �صراكات 
مع الأجهزة احلكومية واملوؤ�ص�صات 

التعليمية وال�صناعة واملنظمات 
املهنية بطريقة منظمة لها هيكل 

حمدد حتى يت�صنى للجامعة تو�صيع 
اأثرها على املجتمع.

الفعالية: • زيادة 
ت�صعى اجلامعة ل�صمان اأن عمليات 

التعليم والأبحاث والإجراءات 
الإدارية فعالة ومنا�صبة لالأهداف 

التي اأن�صئت من اأجلها ومن ثم 
�صرتاجع كل العلميات با�صتخدام 

الطرق املنهجية احلديثة و�صتحدد 
وتنفذ التغريات املطلوبة لت�صل 
تلك العمليات اإلى معيار التميز 

الذي و�صعته املقايي�س العاملية ذات 
العالقة. وت�صع خططاً وتقارير 

التفكير اإليجابي
وفن الممكن

يفكرون  تييراهييم  الييراهيينيية  العربية  جمتمعاتنا  يف  ال�صباب  ميين  كثري 
اأ�صبحت تعج  التي  اليومية  ب�صلبية جتاه الأمور والأ�صياء يف حياتهم 
يف الآونيية الأخييرية مبختلف القالقل وال�صعوبات، وكلما اعرت�صتهم 
م�صكالت يف ت�صيري �صوؤونهم جتدهم يتذمرون وقد ي�صابون يف بع�س 

الأحيان بالإحباط اإذا ف�شلوا يف حتقيق اأهدافهم.
ولكن اإذا فكروا باإيجابية حيال واقعهم فاإنه �صوف يتغري ل حمالة 
وتتحول النهايات البائ�صة، باإذن اهلل تعالى، اإلى بدايات جديدة ناجحة 
وفر�س �صانحة غري متوقعة، والتاريخ الإن�صاين مليء بالق�ص�س التي 

وا م�صار حياتهم من الف�صل اإلى النجاح. تروي جتارب اأ�صخا�س غريَّ
فمثال، يف عام 1850م هاجر عدد كبري من الرجال من خمتلف 
بييقيياع الييعييامل وبييخييا�ييصيية ميين اأوروبيييييا الييغييربييييية اإليييى وليييية كاليفورنيا 
الأمريكية للبحث عن الذهب بعد اكت�صاف كميات كبرية منه هناك، 
اأنفق كل ما  »او�شكار �شرتاو�ص«  اأمل��اين يدعى  بينهم خياط  وك��ان من 
على  ميين احل�صول  يتمكَّن  ولكنه مل  ذلييك،  �صبيل  مييال يف  ميين  ميلك 
الذهب، فانتابه الياأ�ص والقنوط فقرر متزيق خيمته ذات اللون الأزرق 
وخاط منها �شراويل �شديدة التحمل �شماها »�شرتاو�ص جينز« لبيعها 

وجمع عدد من النقود ي�صرتي بها طعاما ي�صد به رمقه.
التي  ال�صراويل  هييذه  بها  تتميز  التي  ال�صديدة  للمتانة  ونظرا 
خاطها، فقد اأقبل على �صرائها معظم العمال يف تلك املنطقة وانت�صرت 
بييذلييك عييالمييتييه الييتييجييارييية امليي�ييصييميياة »�ييصييرتاو�ييس جييييينييز« يف كييل اأنييحيياء 
الوليات املتحدة الأمريكية والعامل اأجمع، واأ�صبح بذلك غنيا بعد اأن 

كان فقريا مفل�صا.
ويف ال�صياق نف�صه، جند اأي�صا يف كتاب للموؤلفة الأمريكية »روزا 
مند�صتون زاندار« يحمل عنوان The Art of Possibility اأن م�صنعا 
لالأحذية اأر�صل مندوبني متخ�ص�صني يف الت�صويق اإلى اإحدى املناطق 
الإفريقية لدرا�صة اإمكانية اإجناز م�صروع لبيع الأحذية هناك، فبعث 
اأحدهما ر�صالة اإلى مدير امل�صنع مفادها اأن الو�صع يف املنطقة ميوؤو�س 
اإلييى  الآخييير برقية  اأحييذييية، يف حييني بعث  يييرتييدون  النا�س ل  واأن  منه 
امل�صنع يقول فيها اإن هناك فر�صة عظيمة لإقامة امل�صروع؛ فال�صكان 

لي�س لديهم اأحذية.
املتخ�ص�صني،  هذين  تفكريي  بني  ال�صا�صع  الفرق  نرى  هنا  من 
والثاين  تغيريه،  ا�صتحالة  وراأى  للواقع  �صلبية  نظرته  كانت  فييالأول 

كانت نظرته اإيجابية تربز تف�صريه املو�صوعي وال�صليم لالأمور.
م�صار  على  مبا�صرة  ب�صفة  تنعك�س  بها  نفكر  التي  الطريقة  اإن 
�صيكون هناك  �صلبية فحتما  كانت  فاإن  النف�صية،  واقعنا وعلى حالتنا 
�صيكون  فالنجاح  اإيجابية  كانت  واإن  والأداء،  ال�صلوك  وتييردد يف  خوف 

حليفها يف نهاية املطاف.
لننظر دائما الى الن�صف املمتلئ من الكاأ�س بدل الن�صف الفارغ 

ليكون تفكرينا اإيجابيا وتت�صم بذلك حياتنا بالأمل والنجاح.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات

جامعات عالمية

لرتى مقدار التقدم يف تنفيذ تلك 
اخلطط على اأن يكون النجاح وفقاً 

لالأهداف الرئي�صة املرجوة.

أشهر الخريجين
و�صاعر  كاتب  جوي�س:  • جيم�س 

اأيرلندي، اأ�صهر كتبه »عولي�س« 
وق�صى �صبع �صنوات يف تاأليفه، 

واآخر كتاباته »ا�صتيقاظ فيناغنز« 
و�صطره يف 17عاما.

وزراء  رئي�س  كوين:  • بريان 
حكومة اأيرلندا

يف  عامل  فيتزجريالد:  • جاريت 
القت�صاد.

اأيرلندي  روائي  لولي�س:  • جيم�س 
اأولى اأعماله »تق�صري الربتقال«.

بجائزة  الفائز  ماأكربايد:  • �صون 
نوبل لل�صالم عام 1974.

املعماريني  اأ�صهر  رو�صي:  • كيفن 
الأمريكيني.
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ثقافة

فقرات ال تعني أشخاصا

د. أحمد التيهاني

)1(
القاعد  ال�صلبي  امل�صوؤول  من  جتعل  اأن  الإعييالمييييية،  للبهرجات  ميكن  ل 
اأعني النا�س، مهما  العاجز عن املبادرة والفعل، م�صوؤول فاعال منجزا يف 
بتلميع  املن�صغل  الإعييالمييي  ومثل  تلميعه.  يف  امللمعون  املييرتييزقيية  اجتهد 
ز« ل يجيد �صوى لب�س  »امل�صلح« كمثل الذي يتعهد قطعة  م�صوؤول  »مرتزرّ
حديد �صدئة بالغ�صل كل يوم، ظنا منه اأنه بي  »الغ�صل« اليومي يزيل عنها 

ال�صداأ، فيما هو يزيده!

)2(
لو اأنرّ وا�صياً قال لي »اأحدهم« اإنرّ فالنا يكرهك، ويتاآمر عليك، وي�صيء اإليك، 
اأن  اأمرنا اهلل، قبل  اأن يتثبت ويتبني، كما  »اأحدهم« هذا  الواجب على   فاإن 
ي�صيب قوما بجهالة، اأما يف حال ا�صتجابته لكل وا�س اأو فا�صق ياأتيه بكذب، 
ال�صواب، وتتعطل فيه  روؤية  �صيتكاثرون حوله حتى يعمى عن  الو�صاة  فاإن 
املت�صلقون  الكاذبون  فالو�صاة  والأفييعييال،  الييرجييال  بني  التمييز  على  الييقييدرة 
الكائدون الفارغون ل يجروؤون على التكاثر اإل حول �صخ�ٍس ُمغيرّب ل يدري 
اأنه لن ينجح يف التحري�س، اإل يف  اأن الوا�صي يدرك  مبا يدور حوله؛ ذلك 
حال فراغ ذهن من ي�صي اإليه، وعدم معرفته بالأ�صخا�س والقدرات، ويدرك 
اأنه لو كان من ي�صي اإليه يعي من اأمره �صيئاً، فاإنه �صيعاقبه عقابا يوازي يف 

�صدته، �صوَء ِفعلته.

)3(
بيينييواييياهييم  ُتييهييم تتعلق  عييلييى احلييا�ييصييرييين 10  »املييايييكييرفييون« ووزع  اأمييي�يييَصيييَك  
وعقائدهم، ثم قال على األ�صنة بع�صهم ما مل يقولوه قط، ثم هدد مبقا�صاة 
با:  اأحدهم ب�صبب موقف نقله اإليه اأحد  »الثقات« وختم كالمه بالقول متعجرّ
ل اأدري ملاذا يكرهوننا كلرّ هذه الكراهية، ويت�صيدون اأخطاءنا، وي�صككون يف 

اأهدافنا النبيلة، ويحاولون التهوين من منجزاتنا الفكرية والجتماعية؟
دة املعتادة الهادفة اإلى  »ا�صتلطاخ«  كان يت�صاءل متعجبا ببالهته املُتعمرّ
النا�س، متنا�صيا اأنرّ على من انت�صر لتياره اأو حزبه بظلم النا�س، وت�صويههم، 
اإلييى  وال�صعي  احلييييياتييييية،  فر�صهم  وتقليل  وت�صنيفهم،  اأرزاقيييهيييم،  وقييطييع 
عليهم؛  واملجتمع  ال�صلطة  حتري�س  على  الدائم  والعمل  ظلماً،  �صجنهم 
عليه اأن ي�صتوعب كرههم له، ويدرك اأ�صباب عدم ثقتهم باأقواله واأفعاله، 
ر اأو باحث  فهو، يف اأعينهم، ل يعدو اأن يكون زعيم ع�صابة، يرتدي ثياب مفكرّ

اأو واعظ اأو اأديب.

)4(
اأزعييييم اأن اليي�ييصييبييب الييرئييييي�ييس يف غييييياب املييراجييعييات واليييرتاجيييعيييات، وانييعييدام 
الناجمة  الكارثية  النتائج  م�صوؤوليات  وعدم حتمل  بالأخطاء،  العييرتاف 
عن بع�س الأدبيات الفكرية ال�صيا�صية التي �صادت عرب اأربعة عقود م�صت، 
ييري هييذه الأحييييزاب والييتيييييارات، عيين مييراجييعيية اأفييكييارهييم  هييو ان�صغال ميينييظرّ
واأفعالهم و�صلبيات منهجهم، بالتتبع الت�صيرّدي الرتبرّ�صي لآراء خ�صومهم 
ذلك  يف  لكان  طرائقهم،  وغييريوا  اأفكارهم،  راجييعييوا  اأنهم  ولييو  الفكريني، 
خري وفري لهم، ولالأمم، ولالأوطان، ولالإن�صان، ولأمانة ال�صتخالف يف 
اإلى الإ�صالح ب�صدق  ون كثريون �صاعون  الأر�ييس، ففيهم، دون �صك، خريرّ
الأولييني،  ريهم  منظِّ لأ�صاطري  العمياء  تبعيُتهم  خذلْتهم  لكن  واإخال�س، 

وتدلي�صات قادتهم الآِخرين.

إذا عسعسَ 
الليل

جامع السقا..
ذكريات عتيقة 
توثق 10 قرون

قرية  يف  الكبري  التاريخي  اجلييامييع  يعدرّ 
ال�صقا، اإحدى قرى منطقة ع�صري، واحدا 
اأبرز املعامل الأثرية يف املنطقة، وهو  من 
جييامييع مييبيينييي مييين احليييجيييارة امليي�ييصييقييوليية، 
وزوايييا �صطحه هرمية ال�صكل متيرّزه عن 

غريه من منازل البلدة.
و يييتيي�ييصييع لأكييييير مييين األيييييف ميي�ييصييل، 
وبناوؤه وت�صميمه يعدان منوذجا للعمارة 
التقليدية يف ع�صري؛ اإذ اإن بناءه وطريقة 
من  كييثييريا  حتيياكييي  وملحقاته  ت�صميمه 
اأنييه  اإلرّ  املنطقة،  يف  التاريخية  امل�صاجد 
يييتييميييييز عيينييهييا بييكييرب ميي�ييصيياحييتييه، واأروقيييتيييه 
مكان  بها  يوجد  التي  ن�صبيا،  الف�صيحة 
ليييليييو�يييصيييوء ييي�ييصييمييى بييالييلييهييجيية الييييدارجيييية 
عييبييارة عيين جمموعة من  »مطاهر« وهييو 
املف�صولة  ال�صغرية،  الدائرية  الأحوا�س 
بع�صها عن بع�س، وتت�صل جميعها بقناة 
�صغرية تقوم بتغذية الأحوا�س باملاء عن 
طييريييق حييو�ييس كييبييري يييكييون اأعييلييى منها، 
ويت�صع كييل حييو�ييس ميين هيييذه الأحييوا�ييس 

ل�صخ�س واحد. 
وجلامع ال�صقا من الداخل حمراب 
مييثييلييث الييييراأ�ييييس، وليييه ميينييرب عييلييى �ييصييورة 
اأرفييع  وهييو  اأ�صغر،  ب�صكل  ولكن  حمرابه 
ميينييه بيييدرجييية واحييييييدة، وبيييداخيييليييه درجييية 
كمقعد  و�صعت  اأنها  يبدو  رفيعة  اأخييرى 
من  مييكييون  اجلييامييع  و�ييصييقييف  للخطيب، 
األواح طويلة متوازية متتد من ال�صمال 
اإلييييى اجلييينيييوب، تييتييقيياطييع مييعييهييا اأخيي�ييصيياب 
�صميكة تزيد من ثبات ال�صقف، وتتقاطع 
معها مراكب �صخمة من اأ�صجار العرعر 
وت�صتند  مييييرتا،   15 نييحييو  طييولييهييا  يييبييلييغ 
اأعيييميييدة �صخمة من  اإلييييى  امليييراكيييب  تييلييك 
تلك  ويف�صل بني  اأي�صا،  العرعر  اأ�صجار 
املراكب والأعمدة، قطع خ�صبية عري�صة 

تعطي  ب�صكل هند�صي  منقو�صة  و�صميكة 
ال�صقف طابعاً جمالياً.

اأميييا عيين نييوافييذ ذليييك اجلييامييع، فكل 
خ�صبيتني  قييطييعييتييني  عييين  عيييبيييارة  نيييافيييذة 
ميييتيييوازييييتيييني بيي�ييصييكييل عييييمييييودي، ميينييحييوتيية 
بزخارف دائرية، واأ�صكال هند�صية عديدة.

وتيييكييير يف جييياميييع اليي�ييصييقييا اليينييقييو�ييس 
اجلييمييالييييية، فييياجليييدران املييحيييييطيية بيينييوافييذ 
ذلييييك امليي�ييصييجييد مييزخييرفيية مبييييادة اجليي�ييس، 
قراآنية  اآييييات  اليينييوافييذ  تلك  بع�س  ويعلو 
مثل قوله تعالى »اإن اهلل مع ال�صابرين«.

كييمييا اأن امليييحيييراب واملييينيييرب حمييييددان 
اأي�صا مبادة اجل�س، عالوة على اأن اجلدار 
املحراب  فيه  الييذي  اجلامع  من  ال�صمايل 
اأفييقييي كثيف من  وامليينييرب يييعييرت�ييصييه خييط 
امليييادة، مييزخييرف مبثلثات متتد على  هييذه 
طييولييه لييتييعييطييي اجليييييدار �ييصييكييال عييمييرانيييييا 

بديعا.
تاريخ ت�صييد هذا  وقد اختلف حول 
ُبني يف عام  اإنييه  اجلييامييع، فثمة من يقول 
1250 )1834م(، كما اأن هناك قوًل  ي�صري 
م يف عام 1263 ) 1847م(  د ورمرّ اإلى اأنه ُجدرّ
يف  غيياييية  الأ�يييصيييل  يف  ت�صييده  تيياريييخ  واأن 
اليييقيييدم؛ حيييييث جيييرى تييرميييييمييه وجتييديييده 
عييلييى اأنييقييا�ييس م�صجد يييعييود تيياريييخييه اإلييى 

القرن الثاين الهجري.
ييي�ييصيياف اإلييييى هيييذه الأقييييييوال وجيييود 
كييتييابيية تيياريييخييييية عييلييى جيييييدار اجلييياميييع، 
حتيييييط بييبييابييه اجلييينيييوبيييي؛ حيييييث تعطي 
اأخرى لتاريخ عمارة هذا امل�صجد،  دللة 
اإليييه اإل اهلل  ونيي�ييس الييعييبييارة املييكييتييوبيية »ل 
حممد ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم. 
املييوت يا غافلني. �صهر ربيع الآخيير �صنة 
واأعييييان يف  اجييز ميين عييمييره  اللهم   ،1260

عمارته وملن دعا لهم خريا«.

ييي�ييصييلييط كييييتيييياب  »اليييي�ييييصييييرق واليييييغيييييرب يف 
خالد  موؤلفه  العربية«  الذاتية  ال�صرية 
علىى،  ال�صوء  جممله،  يف  اخل�صرمي، 
اأبيييعييياد الييتييعييالييق بيييني حيي�ييصييارتييي اليي�ييصييرق 
�صريتي   خييالل  ميين  وثقافتهما  والييغييرب 
»الأيام«  »العتبار« لأُ�صامة ابن منقذ، و 

لطه ح�صني. 
ويييقييول الييكيياتييب يف مييقييدميية الييكييتيياب 
عنيت  التي  النقدية  الأبحاث  هي  »كثرية 
بيييدرا�يييصييية الييي�يييصيييرق والييييغييييرب يف الييييرواييييية 
الييعييربييييية، ل �ييصيييييمييا اليييدرا�يييصيييات اليينييقييدييية 
والعربي،  الإجنليزي  الأدبيييني  يف  املقارنة 

لكن القليل منها، هو الذي عني ب�صورتي 
الييي�يييصيييرق والييييغييييرب يف الييي�يييصيييرية اليييذاتييييييية 

العربية«.
 وييي�ييصيييييف  »رمبيييييا كييييان طييغيييييان فن 
وبخا�صة  الييذاتييييية،  ال�صرية  على  الييرواييية 
يف الع�صر احلديث، هو الذي جعل النقاد 
الأميير  الييرواييية؛  بفن  كبرية  عناية  يعنون 
اإليييى قلة الييدرا�ييصييات حييول فن  اأدى  اليييذي 
ال�صرية الييذاتييييية، على الييرغييم ميين الييراء 
الييفيينييي والييفييكييري لييفيين اليي�ييصييرية يف اأدبيينييا 

العربي قدميا وحديثا.
بهذا  ليعنى  الييبييحييث  مييا وجيييه  وهيييذا 
والغرب،  ال�صرق  �صورتي  وبخا�صة  الفن، 
ال�صرية  اأدب  يف  حمييوريييتيييييني  �ييصييريتييني  يف 
»العتبار«  �صرية   هما:  العربية،  الذاتية 
لأُ�ييصيياميية ابييين ميينييقييذ؛ لييكييونييهييا ميين ال�صري 
القدمي،  العربي  اأدبنا  يف  الرائدة  الذاتية 
و�يييصيييرية  »الأييييييييام« لييطييه حيي�ييصييني؛ لكونها 
الدرا�صات  كرت  التي  الذاتية  ال�صري  من 
النقدية حولها يف اأدبنا العربي احلديث«.

مقوالت مركزة
ويطعم املوؤلف مداخل الف�صول مبقولت 
ميييركيييزة تييتييعييلييق مبييو�ييصييوع الييكييتيياب؛ منها 
حمققي  لأحيييد   113 ال�صفحة  يف  ورد  مييا 
اإذ  ال�صامرائي  »العتبار« وهو قا�صم  كتاب 
يقول  »مل ُيرتجم كتاب عربي اإلى اللغات 

 الخشرمي 
يناقش السيرة 
الذاتية العربية 
بمنظوري الشرق 
والغرب

قراءة في كتاب

الأوروبييييييييية املييخييتييلييفيية، بييا�ييصييتييثيينيياء اليييقيييراآن 
الييكييرمي، مثلما تييرجييم كييتيياب  »العييتييبييار« 
لأ�صامة ابن منقذ، وكتاب »طوق احلمامة 

يف الألفة والأَلرّف »لبن حزم«.
اأن اهييتييمييام  اأييي�ييصييا   وييييذكييير الييكيياتييب 
البحث ل يقف عند درا�صة �صورتي ال�صرق 
واليييغيييرب فييحيي�ييصييب، ولييكيينييه يييعيينييى بييهيياتييني 
اليي�ييصييورتييني ميين خييالل املييعيياجليية الفكرية 

والنقدية لهما.
وي�صيف اأن هذه الدرا�صة اأتت لتكمل 
ال�صابقني يف هذا احلقل  الدار�صني  جهود 
الري يف اأَدبنا العربي القدمي واحلديث.

 ييييقيييول اخلييي�يييصيييرميييي »يييكييتيي�ييصييب هيييذا 
تف�صري  حماولة  خالل  من  اأهمية  البحث 
الع�صور  عييرب  الإن�صانية  احل�صارة  ت�صكل 
باختالف الأماكن والبقاع، تلك احل�صارة 
ب�صيء  فيها  وجيييييل  اأمييية  كييل  اأ�صهمت  الييتييي 
ذي قيمة يف زمنه اإلى اأن بلغت ما بلغته يف 
اأن  ال�صرية  الراهن؛ ولهذا حتاول  ع�صرنا 
تعك�س حالت التداخل والتعاي�س والتفاهم 

والتعاون بني احل�صارات املختلفة«.

محتويات الكتاب
نييييادي مكة  اأن الييكييتيياب �ييصييدر عييين  يييذكيير 
الييثييقييايف الأدبيييييي واليييكيييتييياب، ويييقييع يف 325 
تولت  وقييد  املتو�صط،  القطع  ميين  �صفحة 
بييريوت،  يف  العربي  النت�صار  دار  طباعته 

مييوزعييا عييلييى فيي�ييصييول اأربيييعييية تيينيياول اأولييهييا 
الغرب  وكييون  والعوامل  والتطور  املفهوم 
رمييييز اليييطيييميييوح والييي�يييصيييرق رمييييز الييقيينيياعيية، 
وجدلية  ال�صخ�صية  الثاين  الف�صل  و�صم 
الييتييوافييق والييتيينييافيير ميين خييالل ال�صريتني 
الف�صول  ثالث  حمل  حني  يف  املذكورتني، 
درا�ييصيية عيين احلييديييث واخلييطيياب احلكائي، 
املتماهي  اليي�ييصييارد  بييني  اليييفيييروق  مييو�ييصييحيياً 

وال�صارد املفارق وال�صارد ال�صمني.

واأمييييييييا اليييفييي�يييصيييل الأخييييييييري فيييقيييد بيينيياه 
الييذاتييييية والتتابع  اليي�ييصييرية  اخليي�ييصييرمييي عيين 
لييه بتوطئة عن  الييزميياين وامليييكييياين، ومييهييد 
الزمنية، متناول،  والأبعاد  الزمني  الجتاه 
الداخلي  والييزميين  اخلييارجييي  الزمن  اأي�صا، 
لل�صريتني  »العتبار« و »الأيام«، اإلى جانب 
تناوله املكان بنوعيه الت�صاعدي والتكراري، 
وقد ذيل الكتاب بقائمة مطولة من املراجع 

وامل�صادر التي عاد اإليها املوؤلف.
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رؤية 2030

اأهم  من  وقدراتهم  اأبنائنا  مهارات  تعدرّ 
و�صن�صعى  لدينا،  قيمة  واأكرها  مواردنا 
اإلييييى حتييقيييييق ال�ييصييتييفييادة الييقيي�ييصييوى من 
طييياقييياتيييهيييم مييييين خييييييالل تيييبييينيييي ثييقييافيية 
الفر�س  واإتيياحيية  العمل،  مقابل  اجليييزاء 
الييالزميية  امليييهيييارات  واإكيي�ييصييابييهييم  للجميع، 
حتقيق  نحو  ال�صعي  ميين  متكنهم  الييتييي 
اأهييييدافييييهييييم.  ولييتييحييقيييييق هيييييذه اليييغيييايييية، 
توليد  على  القت�صاد  قييدرة  نعزز  �صوف 
فر�س عمل متنوعة، كما �صنفتح ف�صال 
واملواهب  الكفاءات  ا�صتقطاب  يف  جديدا 
تنمية  يف  والإ�صهام  معنا  للعمل  العاملية 

اقت�صادنا.

2.1.1 نتعلم لنعمل
�صنوا�صل ال�صتثمار يف التعليم والتدريب 
وتييييزويييييد اأبييينيييائييينيييا بيييامليييعيييارف واملييييهييييارات 
و�صيكون  امل�صتقبل.  لييوظييائييف  الييالزميية 
هدفنا اأن يح�صل كل طفل �صعودي، اأينما 
التعليم اجليييييد وفييق  فيير�ييس  عييلييى  كيييان، 
اأكرب  خيارات متنوعة، و�صيكون تركيزنا 
على مراحل التعليم املبكر، وعلى تاأهيل 
املدر�صني والقيادات الرتبوية وتدريبهم 

وتطوير املناهج الدرا�صية .
كييمييا �ييصيينييعييزز جييهييودنييا يف ميييواءمييية 
خمييييرجييييات املييينيييظيييومييية الييتييعييليييييمييييية مييع 
احتياجات �صوق العمل، حيث مت اإطالق 
اليييبيييوابييية الييوطيينييييية لييلييعييمييل »طيييياقييييات«، 
بكل  خا�صة  مهنية  جمال�س  و�صنوؤ�ص�س 
قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه 
مييين امليييهيييارات واملييييعييييارف، و�ييصيينييتييو�ييصييع يف 
التنمية  عجلة  لييدفييع  املييهيينييي  الييتييدريييب 
البتعاث  فر�س  تركيز  مع  القت�صادية، 
عييلييى امليييجيييالت الييتييي تييخييدم القييتيي�ييصيياد 
يف  يية  اليينييوعيييرّ التخ�ص�صات  ويف  الييوطيينييي 
يية املييرمييوقيية، و�صرنكز  اجلييامييعييات الييعييامليييرّ
ويف  املتطورة  التقنيات  يف  البتكار  على 

ريادة الأعمال.

اإن املن�صاآت النا�صئة وال�صغرية واملتو�صطة 
اإذ  النمو القت�صادي،  اأهم حمركات  من 
تعمل على خلق الوظائف ودعم البتكار 
وتييعييزيييز الييي�يييصيييادرات. وتيي�ييصييهييم امليينيي�ييصيياآت 
متدنيرّة  بن�صبة  واملييتييو�ييصييطيية  اليي�ييصييغييرية 
مييين الييينييياجت املييحييلييي الإجيييميييايل مييقييارنيية 

بالقت�صادات املتقدمة.
توظيف  فيير�ييس  خلق  اإليييى  �صن�صعى 
ميينييا�ييصييبيية لييلييمييواطيينييني يف جييميييييع اأنييحيياء 
اململكة عيين طييريييق دعييم رييييادة الأعييمييال 
وبيييراميييج اخليي�ييصييخيي�ييصيية وال�ييصييتييثييمييار يف 

ال�صناعات اجلديدة.

بتاأ�صي�س  قييميينييا  اليي�ييصييدد،  هيييذا  ويف 
الييهيييييئيية اليييعيييامييية لييلييميينيي�ييصيياآت اليي�ييصييغييرية 
�صباب  ت�صجيع  و�صنوا�صل  واملتو�صطة، 
الأعيييميييال عييلييى اليينييجيياح ميين خيييالل �ييَصيينرّ 
اأنييظييميية ولييوائييح اأفيي�ييصييل ومتييويييل اأي�صر 
و�يييصيييراكيييات دولييييييية اأكيييير وحيي�ييصيية اأكيييرب 
ليييلييي�يييصيييركيييات امليييحيييلييييييية ميييين املييي�يييصيييرتييييات 
الأ�صر  و�صندعم  احلكومية.  واملناف�صات 
املنتجة التي اأتاحت لها و�صائل التوا�صل 
من  وا�ييصييعيية  ت�صويقية  فر�صا  احلييديييثيية 
خالل ت�صهيل فر�س لتمويل امل�صروعات 
غري  القطاع  وحتفيز  ال�صغر،  متناهية 
قيييدرات هذه  بيينيياء  للعمل على  الييربييحييي 

الأ�صر ومتويل مبادراتها.

2.1.3 ننمي فرصنا
للجميع،  الييفيير�ييس  اقييتيي�ييصييادنييا  �صيمنح 
رجيييييال ونييي�يييصييياء، �ييصييغييارا وكييييبييييارا، لكي 
ي�صهموا باأف�صل ما لديهم من قدرات، 
الذي  امل�صتمر  التدريب  على  و�صرنكز 
يزود اأبناءنا باملهارات التي يحتاجونها، 
ا�صتفادة  اأق�صى  حتقيق  اإلييى  و�صن�صعى 
من قدراتهم عرب ت�صجيع ثقافة الأداء. 
ولييتيينيي�ييصيييييق اجليييهيييود يف حتييقيييييق ذليييك، 
الوظائف  توليد  »هيئة  بتاأ�صي�س  قمنا 

ومكافحة البطالة«.
قييوتيينييا هو  عيييواميييل  اأهيييييم  اإن مييين 
���ش��ب��اب��ن��ا امل��ف��ع��م ب��احل��ي��وي��ة وال��ن�����ش��اط، 
وبخا�صة اإذا ما اأح�صنرّا تنمية مهاراتهم 

وال�صتفادة منها.
الييدول الأخييرى التي  وعلى عك�س 
يف  �صكانها  تييقييدم  ميين  القلق  ييي�ييصيياورهييا 
ال�صعوديني  ن�صف  من  اأكيير  اإن  ال�صن، 
تقل اأعمارهم عن 25 عاما، وي�صكل ذلك 
من  ا�صتثمارها  نح�صن  اأن  يجب  ميزة 
خالل توجيه طاقات �صبابنا نحو ريادة 
الأعمال واملن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.
تييعييد  الييي�يييصيييعيييوديييية  املييييييييراأة  اأن  كيييميييا 
اإذ  عيينيي�ييصييرا مهما ميين عيينييا�ييصيير قييوتيينييا، 
اإجمايل  من   ٪50 على  يزيد  ما  ت�صكل 

عدد اخلريجني اجلامعيني. و�صن�صتمر 
طاقاتها  وا�صتثمار  مواهبها  تنمية  يف 
الفر�س  على  احل�صول  ميين  ومتكينها 
يف  والإ�صهام  م�صتقبلها  لبناء  املنا�صبة 

تنمية جمتمعنا واقت�صادنا.
اأبناءنا من ذوي الإعاقة  ن  و�صنمكرّ
مييييين احليييي�ييييصييييول عييييلييييى فييييير�يييييس عييمييل 
ا�صتقالليتهم  ي�صمن  وتعليم  منا�صبة 
واندماجهم بو�صفهم عنا�صر فاعلة يف 
املجتمع، كما �صنمدهم بكل الت�صهيالت 
حتقيق  على  ت�صاعدهم  التي  والأدوات 

النجاح.

لييكييي نحقق مييعييدل اليينييمييو القييتيي�ييصييادي 
املن�صود بوترية اأ�صرع، �صن�صعى اإلى اإيجاد 
وذلييك  املطلوبة  للكفاءات  جيياذبيية  بيئة 
من خالل ت�صهيل �صبل العي�س والعمل 
اإتيياحيية  ذليييك عييرب  يف وطيينيينييا، و�صنحقق 
فيير�ييس اأكيييير لييغييري اليي�ييصييعييوديييني منهم 
بتملك العقارات يف مناطق معينة، ورفع 
درجييية جيييودة احلييييياة واليي�ييصييميياح بافتتاح 
واعتماد  الأجنبية،  املييدار�ييس  من  املزيد 
التاأ�صريات  لإ�صدار  ر  ومي�صرّ فعال  نظام 

ورخ�س الإقامة.
اجلاذبة  البيئة  تهيئة  هو  هدفنا 
اليييتيييي مييييكييين ميييين خيييالليييهيييا ا�ييصييتييثييمييار 
اأف�صل  وا�صتقطاب  الب�صرية  كفاءاتنا 
اأر�صنا،  على  للعي�س  العامل  يف  العقول 
وتيييوفيييري كيييل الإميييكيييانيييات اليييتيييي ميكن 
دفع  يف  ي�صهم  مبا  اإليها،  يحتاجوا  اأن 
عييجييليية الييتيينييمييييية وجييييييذب املييييزيييييد ميين 

ال�صتثمارات.

�صن�صعى اإلى �صد الفجوة بني خمرجات 
الييتييعييليييييم الييييعييييايل وميييتيييطيييليييبيييات �ييصييوق 
العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه 
اليييطيييالب نييحييو اخليييييييييارات الييوظيييييفييييية 
الفر�صة  واإتييياحييية  امليينييا�ييصييبيية،  واملييهيينييييية 
لإعادة تاأهيلهم واملرونة يف التنقل بني 

خمتلف امل�صارات التعليمية.
خم�س  تيي�ييصييبييح  اأن  اإلييييى  �ييصيينييهييدف 
جامعات �صعودية على الأقل من اأف�صل 
 1452 عييام  بحلول  دولييييية  جامعة   200

.)2030(
و�صيتمكن طالبنا من اإحراز نتائج 
مييتييقييدميية مييقييارنيية مبييتييو�ييصييط اليينييتييائييج 
ت�صنيف  عييلييى  واحلييي�يييصيييول  اليييدولييييييية 
للتح�صيل  العاملية  املوؤ�صرات  م يف  متقدرّ

التعليمي.
اإعييييداد  خيييالل  ميين  ذليييك  �صنحقق 
على  تييركييز  مييتييطييورة  تعليمية  ميينيياهييج 
املييييهييييارات الأ�ييصييا�ييصييييية بيييالإ�يييصيييافييية اإليييى 

اقتصاد مزدهر
2.1 اقتصاد مزدهر

فرصه مثمرة

2.1.2 ندعم
منشـآتنا الناشئة 

والصغيرة والمتوسطة 
واألسر المنتجة

2.1.4 نستقطب
الكفاءات التي

نحتاج إليها

من التزاماتنا:
تعليم يسهم

في دفع عجلة
االقتصاد

هدفنا أن يحصل
كل طفل سعودي 

أينما كان على فرص 
التعليم الجيد وفق 

خيارات متنوعة
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رؤية 2030

تييطييوييير امليييواهيييب وبييينييياء اليي�ييصييخيي�ييصييييية، 
و�ييصيينييعييزز دور املييعييلييم ونيييرفيييع تيياأهيييييلييه، 
و�ييصيينييتييابييع ميي�ييصييتييوى اليييتيييقيييدم يف هيييذا 
التي  املوؤ�صرات  نتائج  ونن�صر  اجلانب، 
تييقييييي�ييس ميي�ييصييتييوى خميييرجيييات الييتييعييليييييم 

ب�صكل �صنوي.
كييمييا �ييصيينييعييمييل ميييع املييتييخيي�ييصيي�ييصييني 
التعليم  خمييرجييات  ميييواءمييية  ليي�ييصييمييان 
اليييعيييايل ميييع مييتييطييلييبييات �يييصيييوق الييعييمييل، 
التي  اجلييهييات  مييع  ال�صراكات  و�صنعقد 
تيييوفييير فييير�يييس اليييتيييدرييييب لييلييخييريييجييني 
التي  املن�صات  ونن�صئ  ودوليييييا،  حملياً 
القطاعات  يف  الب�صرية  بيياملييوارد  تعنى 
امليييخيييتيييليييفييية ميييين اأجيييييييل تيييعيييزييييز فيير�ييس 

التدريب والتاأهيل.
و�ييصيينييعييمييل كيييذليييك عيييليييى تييطييوييير 
م�صار  بكل  اخلا�صة  الوظيفية  املعايري 
خمرجات  متابعة  اأجييل  وميين  تعليمي. 
�صنقوم  وحت�صينها،  وتقوميها  التعليم 
لر�صد  �صاملة  بيييييانييات  قيياعييدة  باإن�صاء 
من  بيييدءا  ب  للطالرّ الييدرا�ييصييييية  امل�صرية 
املييراحييل  اإليييى  املييبييكييرة  التعليم  مييراحييل 

املتقدمة.

تيي�ييصييهييم امليينيي�ييصيياآت اليي�ييصييغييرية بيينيي�ييصييبيية ل 
املييحييلييي  اليييينيييياجت  ميييين   )٪20( تيييتيييعيييدى 
الإجيييييميييييايل ميييقيييارنييية بيياليينيي�ييصييبيية الييتييي 
التي  املييتييقييدميية  القييتيي�ييصييادات  حققتها 

ت�صل اإلى)٪70(.
وعيييليييى اليييرغيييم مييين اجليييهيييود املييبييذوليية 
ليييالرتيييقييياء مبيي�ييصييتييوى بيييييئيية الأعيييميييال، 
ل  اململكة  يف  ال�صغرية  املن�صاآت  اأن  اإل 
تييزال تعاين ميين تعقيد يف الإجيييراءات 
و�صعف  وبطئها،  والإدارييييية  النظامية 
و�صعوبة  الكفاءات،  جذب  على  القدرة 
ل  اإذ  اليييتيييميييوييييل،  عيييليييى  احلييي�يييصيييول  يف 
تتعدى ن�صبة متويل املن�صاآت ال�صغرية 
الإجمايل  التمويل  واملتو�صطة 5٪ من 
باملعدلت  مقارنة  �صئيلة  ن�صبة  وهييي 
تلك  م�صاعدة  اإلييى  و�صن�صعى  العاملية، 
امليينيي�ييصيياآت يف احليي�ييصييول عييلييى الييتييمييويييل 
وحث موؤ�ص�صاتنا املالية على زيادة تلك 
بييحييلييول عيييام 1452  اإلييييى ٪20  اليينيي�ييصييبيية 

)2030( بعون اهلل.
للمن�صاآت  العامة  »الهيئة  �صت�صعى 
حديثا،   املن�صاأة  واملتو�صطة«،  ال�صغرية 
اإلى مراجعة الأنظمة واللوائح، واإزالة 
الييييعييييوائييييق، وتيي�ييصييهيييييل احلييي�يييصيييول عييلييى 
واملبدعني  ال�صباب  التمويل، وم�صاعدة 

يف ت�صويق اأفكارهم ومنتجاتهم.
و�صن�صعى يف الوقت ذاته اإلى اإن�صاء 
املزيد من حا�صنات الأعمال وموؤ�ص�صات 
املال اجلريء  راأ�س  التدريب و�صناديق 
املتخ�ص�صة مل�صاعدة رواد الأعمال على 
تييطييوييير مييهيياراتييهييم وابييتييكيياراتييهييم، كما 
ال�صغرية  الوطنية  املن�صاآت  �صن�صاعد 
عييلييى تيي�ييصييدييير ميينييتييجيياتييهييا وخييدميياتييهييا 
الت�صويق  دعييم  طييريييق  عيين  وت�صويقها 
الإلييييكييييرتوين والييتيينيي�ييصيييييق ميييع اجلييهييات 

الدولية ذات العالقة.

من  البطالة  معدل  تخفي�س   •
11.6٪ اإلى ٪7.

املييينييي�يييصييياآت  ميي�ييصيياهييميية  • ارتيييييفييييياع 
اإجمايل  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 

الناجت املحلي من 20٪ اإلى ٪35.
يف  املييييراأة  م�صاركة  ن�صبة  رفييع   •

�صوق العمل من 22٪ اإلى٪30.

من التزاماتنا:
دور أكبر للمنشآت 

الصغيرة

من أهدافنا
بحلول 1452 )2030(:

المرأة السعودية
عنصر مهم من عناصر قوتنا

وسنستمر في تنمية مواهبها
واستثمار طاقاتها وتمكينها

من الحصول على الفرص المناسبة
لبناء مستقبلها واإلسهام

في تنمية مجتمعنا واقتصادنا
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تقنية

Wi Fi تطبيق لكلمات مرور
في المطارات 

مييطييارات  لييالإنييرتنييت يف  جييديييدة  WiFox جتييربيية  يييقييدم تطبيق 
العامل، فهو عبارة عن خريطة تفاعلية لكلمات املرور لالإنرتنت 
امل�صافر حتديد  دوريييا. كل ما على  ث  املطارات حتييدرّ الال�صلكي يف 
كلمات  الإنرتنت مع  �صبكات  لتظهر جميع  اأي مطار  اإلييى  وجهته 
ويوفر  و�صوله.  حييال  الت�صال  وتفعيل  الييرمييز  ين�صخ  ثييم  امليييرور، 
العامل،  حييول  70 مطارا  لأكيير من  مييرور  كلمات  التطبيق حاليا 
نظامي  على   WiFox حتميل  وميكن  با�صتمرار.  حتديثه  ويتم 

اأندرويد و iOS ب�صعر قدره 1.99 دولرا.

جديد التطبيقات

إنفوغرافيك

غرائب االبتكارات

Netgear كاميرا مراقبة السلكية مقاومة للماء من
ك�صفت �صركة Netgear عن كامريا املراقبة الال�صلكية اجلديدة Arlo Pro بت�صميم جديد مقاوم للماء، ومبيزة الت�صوير 
مبجال روؤية من زاوية وا�صعة ت�صل اإلى 130 درجة. وميكن لي Arlo الت�صوير حتى يف ظروف الطق�س الغائمة اأو املمطرة، 
وكذلك تتميز بوجود م�صت�صعر يعمل بالأ�صعة حتت احلمراء لتتمكن من الت�صوير يف ظروف الظالم احلالك، وبف�صل 
هذه التقنية ت�صتطيع Arlo الك�صف عن املت�صللني. وزودت Netgear كامريتها مبيزة الذكاء ال�صناعي لتمييز الأ�صخا�س 
اأو الأ�صياء املتحركة مع قدرة امل�صتخدم على عر�س ما يتم ك�صفه على جهاز Apple TV. وي�صل �صعر النظام الرئي�صي 

لكامريا Arlo  اإلى 250 دولرا، كما تبلغ تكلفة كل وحدة من الكامريات الإ�صافية 190 دولرا.

• شاشة لمس بقياس 12.3 إنش ودقة 1600X2400 بكسل.
• معالج سداسي النواة بتردد 2 غيغاهرتز.

• ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت.
• ذاكرة تخزين سعة 32 جيجابايت.

• بطارية تشغيل ل� 10 ساعات.
• نظام تشغيل كروم.

• سعر الجهاز المبدئي 499 دوالرا.

هل يقتل المولود أمه؟

حسن أحمد العواجي

ريتويت

 ،Note7 تناولت يف م�صاحة �صابقة، املوت املفاجئ ملولود �صام�صوجن
لتعلن  ليلة و�صحاها،  اإلى بالء بني  ال�صركة  وكيف حتولت فرحة 
اأمام املالأ بعد �صمت لي�س بالق�صري اأن مولودها ال�صال خلق بعيب 
الإ�صدارات  �صحب جميع  �صيتم  واأنييه  اإ�صداراته،  بع�س  م�صنعي يف 
الأولية من ال�صوق ثم تعاد اإليه مرة اأخرى يف اإ�صدار اآخر حم�صن 

بال عيوب.
 Note7 الهجني  املييولييود  مييوعييد خيييروج  الييكييل  يييرتقييب  وبينما 
بثوب جديد، خرجت الأم »�صام�صوجن« لتترباأ من هذا البن ال�صال. 
الكربى،  ال�صركة  وبعد حميياولت عدة لإنعا�صه من قبل مهند�صي 
�صام�صوجن عدم  ذلييك. وكم متنت  فائدة من  باأنه ل  اأيقن اجلميع 

ولدة هذا البن، بل متنت لو اأنه كان حمال كاذبا من البداية.
لقد حتدى البن كبار �صام�صوجن، وتوقف اإنتاج Note7 لف�صل 
البطارية  انفجار  مل�صكلة  حييل  اإلييى  التو�صل  يف  ال�صركة  مهند�صي 

املفاجئ عند �صحن اجلهاز.
هذا ال�صتع�صاء �صيقود اإلى �صحب نحو 2.5 مليون جهاز من 
الأ�صواق، ومن ثم تودع يف علب معزولة حراريا وبوا�صطة قفازات 

خا�صة كاإجراء احرتازي!
وكذلك  ال�صريع،  والييربيييد  الييطييرود،  نقل  �صركات  ميين  كثري   
و�صائلها  اجلهاز عرب  نقل  اأعلنت حظر  الدولية،  الطريان  �صركات 

خوفاً من حدوث ما ل حتمد عقباه.
ذلك  جيييراء  �صتتكبد  �صام�صوجن  فييياإن  املحللني،  راأي  وح�صب 
خ�صائر قد ت�صل اإلى نحو 2.34 مليار دولر ب�صبب ما كانت تعتقد 
اأن ي�صبح بالفعل ثورة  باأنه ثورة يف جمال الهواتف املحمولة قبل 

بانفجاره الذي مل يعرف له �صبب وجيه حتى الآن.
اإلى  اأجهزتها  اإن طوابري امل�صتهلكني متتد يف كل مكان لتعيد 
فروع ال�صركة، بينما اأوقفت �صركات كربى عملية ا�صتبدال اجلهاز 
مقبل  يف  حروبهم  �صي�صنون   مناف�صون  الأكيييرب  وامل�صتفيد  بيياآخيير، 
الأيام. فهل اأ�صبحت �صام�صوجن كعكة �صهلة الق�صم، اأم اإنها �صتقوى 

على املجابهة؟

كروم بوك من SAMSUNG جهاز تابلت بقلم ضوئي 

العدد 187  |  22 محرم 1438  |  23 أكتوبر 2016



إنفرغرافيك

Source: Infographic_ksa
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أحداث
1147:  ال�صليبيون يحتلون مدينة ل�صبونة.

1086: املرابطون بقيادة يو�صف بن تا�صفني ينت�صرون على مملكة ق�صتالة بقيادة 
امللك األفون�صو ال�صاد�س يف معركة الزلقة.

قطز  الدين  �صيف  ال�صلطان  يقتل  بيرب�س  الدين  ركن  اململوكي  القائد    :1260
ويعلن نف�صه �صلطانا حتت ا�صم الظاهر بيرب�س.

1648:  الدول الأوروبية تعرتف با�صتقالل هولندا.
1795:  اقت�صام بولندا ما بني الإمرباطورية الرو�صية والنم�صا وبرو�صيا.

1917:  قيام ثورة اأكتوبر يف رو�صيا والتي اأدت اإلى اإعتالء البال�صفة �صدة احلكم.
1929:  انهيار موؤ�صر وول �صرتيت، واعترب ذلك كاأول خطوة لالأزمة القت�صادية 

العاملية يف ثالثينات القرن الع�صرين.
1934:  مهامتا غاندي ين�صحب من املوؤمتر الوطني الهندي.

املار�صال فيليب بيتان يلتقي مع الزعيم النازي  1940:  زعيم الدولة الفرن�صية 
اأدولف هتلر.

اجلي�س  عمليات  قيادة  يتولى  زيخوف  جييورج  ال�صوفيتي  الأركيييان  رئي�س   :1941
الأحمر لوقف تقدم الأملان اإلى رو�صيا وذلك اأثناء احلرب العاملية الثانية.

والإيطالية  اأملانية  الييقييوات  بني  العلمني  معركة  مواجهات  اأولييى  انييدلع   :1942
بقيادة اإرفني رومل وبني القوات الربيطانية بقيادة برنارد مونتغمري وذلك اأثناء 

احلرب العاملية الثانية.
1982: امللك فهد بن عبد العزيز اآل �صعود ي�صع حجر الأ�صا�س ملجمع امللك فهد 

لطباعة امل�صحف ال�صريف.
ال�صعودية وم�صر  املتحدة منها  الأمييم  اإلييى  دوليية   26 اأكيير من  ان�صمام    :1945

والوليات املتحدة وال�صني و�صوريا ولبنان.
1956:  توقيع بروتوكول �صيفرز بني اإجنلرتا وفرن�صا واإ�صرائيل والذي ر�صم دور 

كل دولة خالل العدوان الثالثي على م�صر.
1964:  اململكة املتحدة متنح ال�صتقالل لزامبيا.

2003:  اآخر رحلة لطائرة كونكورد الطائرة الوحيدة فوق ال�صوتية من نيويورك 
نحو فرن�صا.

اأبعد جمرة  5296، وهييي  اأن دي  8 جي  زد  اكت�صاف جمييرة  الإعيييالن عن    :2013
معروفة حتى الآن؛ حيث تبعد 13،1 مليار �صنة �صوئية عن الأر�س.

باأنه  العلماء  الغربي للمك�صيك، واأعلن  ال�صاحل  اإع�صار باتري�صيا ي�صرب   :2015
اأقوى اإع�صار م�صجل يف التاريخ.

والدات
1715: الإمرباطور بيرت الثاين، اإمرباطور الإمرباطورية الرو�صية.

1905: فليك�س بلوخ، عامل فيزياء �صوي�صري حا�صل على نوبل يف الفيزياء،  1952.
1908: اإليا فرانك، عامل فيزياء رو�صي حا�صل على نوبل يف الفيزياء، 1958.

1940: بيليه، لعب كرة قدم برازيلي ال�صهري.

وفيات
1919: مبارك التوزونيني، ثائر وجماهد مغربي.

اإجنليزي حا�صل على جائزة نوبل  1944: ت�صارل�س غلوفر باركال، عامل فيزياء 
يف الفيزياء عام 1917.

اأمريكي حا�صل على جائزة نوبل يف  دويييزي، عامل كيمياء حيوية  اإدوارد   :1986
الطب عام 1943.

نوبل يف  اأمريكي حا�صل على جائزة  ريا�صيات  2011: هريبرت هاوبتمان، عامل 
الكيمياء عام 1985.

هذا اليوم
في التاريخ

23 أكتوبر

إستراحة آفاق

نصائح
• احر�س على تناول وجبة �صباحية 
كاملة لتقوم بعملك بن�شاط وحيوية، 

على اأن ت�صمل كوب حليب طازج.

• تناول تفاحة يوميا مع ملعقة
ع�صل بعد وجبة الإفطار بن�صف 

�صاعة، فتناول تفاحة يوميا
يغنيك عن الطبيب.

• اجعل للفواكه واخل�صروات 
والأغذية النباتية الن�صيب الأكرب 
من طعامك وقلل من اللحوم لكي 

يطول عمرك.

• ُكل الفواكه من دون �صكني
لأن عملية الق�صم تقوي الأ�صنان 

وتنظفها.

• ل ت�صرف يف الطعام وجتنب 
التخمة، واجعل ثلث املعدة للطعام، 

وثلثها للماء، وثلثها للهواء، كما 
اأر�صدنا اإلى ذلك ر�صول اهلل

�صلى اهلل عليه و�صلم.

• اجعل للتمرينات الريا�صية ن�صيبا 
من وقتك، فهي جتدد الن�شاط 

واحليوية ، ومتنحك ج�صما �صحيحا.

• لل�صيخوخة املبكرة طريق واحد، 
هو امللل وال�صجر والفراغ، فاأ�صغل 

وقت فراغك بهواياتك النافعة.

•  ل تفكر يف املر�س الذي ي�صيبك ، 
فاإن عالجه بني يديك، وابعد فكرة 

املر�س عن ذهنك متاما.

• ن�صف كيلو من الع�صل يكلف النحلة 20 
األف رحلة بني املزارع واحلقول. 

• اللون الأزرق يجذب النامو�س، بينما 
الأحمر يطرده. 

• القامو�س اللغوي ال�صيني من اأ�صخم 
القوامي�س يف العامل، اإذ يبلغ عدد �صفحاته 

852 األف �صفحة.
• لون الدم يف احليوانات الالفقرية اأزرق.
• الطيور تقوم مب�صغ الطعام عن طريق 

بلع احل�صى ال�صغرية، فتقوم احل�صى مقام 
الأ�صنان يف طحن الطعام يف املعدة، اإذ اإن 

الطيور ل متلك اأي اأ�صنان. 
• كرات الدم احلمراء يبلغ عددها يف امللليمرت 
املكعب من الدم خم�صة ماليني كرة، و كل كرة 

منها تدور يف اجل�صم 1500 مرة يف اليوم.

هل تعلم

تصوير فوتوغرافي

تصوير الطالبة:
نورة آل صالح
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني

هاتف 2419573
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نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
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علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(
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عبد العزيز رديف، محمد شامي، 

سعيد العمري، خالد محمد العمري، منصور كويع
مشهور العمري، سلطان عوض العسيري

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
سارة القحطاني، أمل أبو مديني، بتول عازب

مالك مضواح، ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

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«

أسبوعية جامعة الملك خالد

اأبريل 1858 ومييات يف الرابع  ولد يف 23 
اأكييتييوبيير 1947، وهيييو عيييامل  فيزياء  ميين 
اأمليييييياين، يييعييتييرب مييوؤ�ييصيي�ييس نييظييرييية الييكييم، 
اإ�ييصييافيية اإليييى كييونييه اأحيييد اأهيييم فيييييزيييائيييرّ 
اليييقيييرن الييعيي�ييصييرييين، وحيي�ييصييل عييلييى على 
الييفيييييزييياء عيييام 1918،  نييوبييل يف  جيييائيييزة 
الإ�صهامات يف جمال  العديد من  وقييدم 

الفيزياء النظرية.

سيرته
متتلئ  تقليدية  عييائييليية  يف  بييالنييك  نيي�ييصيياأ 
باملفكرين، اإذ اإن جده الأكرب وجده لأبيه 
جوتنجن،  مدينة  يف  لهييوت  عاملي  كانا 
بينما كان اأبوه اأ�صتاذا للحقوق يف جامعة 
كيل وجامعة ميونخ، وكان عمه جوتليب 
واأحيييد  قييا�ييصيييييا   )1907-1828( بييالنييك 
امليي�ييصييرتكييني يف تيياأليييييف الييقييانييون املييدين 

الأملاين.
كيييييان بيييالنيييك البيييييين الييي�يييصييياد�يييس يف 
اأ�صرية  وتقاليد  جييو  يف  ونيي�ييصيياأ  الييعييائييليية، 
والتفوق  بالتعاليم،  اللتزام  على  تقوم 
واملثالية  وال�صرف  والنزاهة  الدرا�صة  يف 

والكرم. 
عر�صا  والييييده  تلقى   1867 عيييام  يف 
للعمل يف جامعة ميونخ، وانتقلت عائلته 
ت�صجيل  ومت  ميونخ،  مدينة  يف  للعي�س 
بالنك يف مدر�صة املاك�صميليان الثانوية 
حيييييث تييلييقييى عييلييم الييفييلييك وامليييييكييانيييييكييا 
والييريييا�ييصيييييات عييلييى يييد هييرمييان مييوليير، 
اأول من علم بالنك  كييان مولر هو  كما 
مبداأ بقاء الطاقة، وكان وجوده يف هذه 
املدر�صة بداية تعامله مع علم الفيزياء.

ما بعد الثانوية
تييخييرج بييالنييك وعيييميييره 17 يف املييدر�ييصيية 
لكنه  للمو�صيقى  حمبا  وكييان  الثانوية، 

ل درا�صة الفيزياء. ف�صرّ
اأ�صاتذته  اأحيييد  ن�صحه  ميونخ  ويف 
باأن يتوجه لدرا�صة غري الفيزياء قائال 
كييل �صيء  اكييتيي�ييصيياف  املييجييال مت  »اإن هيييذا 
فيه تقريبا، وكل ما تبقى هو ملئ قليل 
الثغرات« وكان هذا هو العتقاد املنت�صر 
اآنيييييييذاك، فييييرد بييياأنيييه ل يييينيييوي اكييتيي�ييصيياف 
»اأ�صياء جديدة «واإمنا اأن يفهم اأ�صا�صيات 
الفيزياء، وهكذا بداأ درا�صة الفيزياء عام 

1874 يف جامعة ميونخ.
عييينيييد اليييربوفييييييي�يييصيييور يييييييويلرّ تييعييلييم 
بييالنييك اجلييييزء الييتييطييبيييييقييي الييوحيييييد يف 
درا�صته وهو اإنت�صار الهيدروجني خالل 
البالتني ال�صاخن، ثم ان�صغل بالفيزياء 

النظرية.
بييالنييك  انييتييقييل   1878 و   1877 يف 
من  فيزيائيني  لييدى  وتعلم  برلني  اإلييى 
اليييطيييراز الييرفيييييع مييثييل: هيييريميييان فييون 
كييري�ييصييهييوف،  وغييو�ييصييتيياف  هيلمهولت�س 

والريا�صي كارل فاير�صرتا�س.
يف عيييليييم احليييييييييرارة، در�ييييييس بييالنييك 
بييينيييفييي�يييصيييه كييييتييييابييييات اليييييعيييييامل رودوليييييييييف 
كيييالوزييييو�يييس، واأحيييييب هيييذا اليييفيييرع حتى 
العليا  درا�صاته  ر�صالت  به وقدم  ان�صغل 
يف مييو�ييصييوعييات: »حيييول الييقييانييون الثاين 
للديناميكا احلرارية« ثم »حالت توازن 
املتنا�صقة عند درجات احلرارة  الأج�صام 

املختلفة«.

تأثير اكتشافه
كمات الطاقة

ما  اأن  العلماء  اعتقد  الأمييير  بيييادئ  يف  و 

Max Planck.. كبير فيزئائيي القرن الـ 20

اأ�صطورة  ال  لي�س  بالنك  اإليييييه  اهييتييدى 
ريييييا�ييييصييييييييية، ولييييكيييين بيييعيييد وقييييييت قيي�ييصييري 
يف  الكم  نظرية  العلماء  بع�س  ا�صتخدم 
تف�صري ظواهر اأخرى ل تقل اأهمية عن 
وا�صتعان  الأ�صود.  اإ�صعاع اجل�صم  ظاهرة 
اليينييظييرييية  بييهييذه  اييينيي�ييصييتيياييين عيييام 1905 
كما  الكهرو�صوئية،  الييظيياهييرة  �ييصييرح  يف 
ا�صتعان بها نيلز بور عام 1913 يف تف�صري 

الطيف اخلطي لذرة الهيدروجني.

ماك�س  فيياز  عييام 1918 عندما  وفييى 
بالنك بجائزة نوبل. كان قد ثبت متاما 
اأن نظريته �صحيحة 100٪ واأنها اأحدثت 
النظرية  الفيزياء  علم  يف  هائلة  ثيييورة 
حيييييث مييكيين الييعييلييميياء مييين �ييصييرب اأغيييييوار 

امل�صتوى الذري ودون الذري.

إنجازات القرن الـ 20
اإجنيييازات القرن 20 هو تطور  اأعظم   

عييلييم ميييييكييانيييييكييا اليييكيييم، بيييل اإنييييه اأكييير 
التي  الن�صبية  نييظييرييية  ميين  خييطييورة 
اكت�صفها اين�صتاين؛ فنظرية  بالنك 
نييظييريييات  يف  خيييطيييري  دور  ليييهيييا  كيييييان 
الإ�ييصييعيياع، ويف كييثييري ميين اليينييظييريييات 
يف  كبري  اأثييير  لها  وكيييان  الفيزيائية. 
نييظييرييية بيينيياء الييينيييواة، ويف مييبييداأ عييدم 
اليقني عند هيزنربج، ويف كثري من 

النظريات العلمية.

ال�صورة الرئي�صية:
ماك�س بالنك عام 1933
حتت: مقر معهد
ماك�س بالنك ال�صهري
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األندية العلمية
مطلب وضرورة

تفتق��ر اجلامع��ة لالأندي��ة العلمي��ة  مث��ل 
نادي الف�ساء، ونادي البيئة، ونادي العلوم، 

ونادي الطريان وال�سيارات.
وه��ذه الأنواع  م��ن الأندية ت�ساعد 
الطالب علميا وفكريا، وميكن له زيارتها 
وال�ستف��ادة مما هو متاح فيه��ا من علوم 
واأجه��زة ت�ساع��ده على تو�سي��ع مداركه 
العقلي��ة وجتعله قريبا ج��دا من واقعه، 
وبخا�شة يف املجال الذي يحبه ويف�شله.

 وميكن للطالب من خالل هذا النادي 
اإ�شب��اع نهم��ه بعل��م اأو هواي��ة ال يتيحه��ا 

تخ�س�سه الذي يدر�سه يف اجلامعة.
وم��ن املمك��ن اأي�س��ا ال�ستف��ادة م��ن 
م��ع  التوا�ش��ل  بتحقي��ق  االأندي��ة  ه��ذه 
املجتم��ع اخلارج��ي م��ن خ��الل ترتي��ب 
زيارات لطالب وطالبات املدار�س وكذلك 
ترتيب زي��ارات عائلية لالط��الع على ما 
تقدم��ه هذه الأندية م��ن علوم وخربات 

ملرتاديها.
 و�ست�سه��م هذه الأندي��ة يف ت�سجيع 
الطالب على البح��ث العلمي، كما جتعله 
اأك��ر ارتباطا بها من خالل اطالعه على 

ما ميكن تعلمه من خاللها.

د. التيهاني
 اأعييييرتف بييياأن مييقييالت الييزميييييل الييدكييتييور اأحييمييد الييتيييييهيياين هي 
فالبد  اأ�صبوعيا،  �ييصييداعييا  »اآفيييياق«  �صحيفة  يف  لنا  ت�صبب  الييتييي 
اإلى  فبالإ�صافة  التحرير،  يف  �صخ�س  من  اأكيير  يقراأها  اأن  من 
م�صوؤول  التحرير،  رئي�س  نائب  اإبراهيم،  حممد  الأنيق  زميلنا 
اأنها ل تخرج  اإلى قراءتها والتاأكد من  اأ�صطر  �صفحات الراأي، 
حتى  عنوانا،  اأو  كلمات  نغري  احلمراء. واأحيانا  خطوطنا  عن 

ن�صتطيع اأن جنيز هذا املقال اأو ذاك.
يف  علينا  ي�صت�صيط  عتابا  اأحييمييد  الييدكييتييور  زميلنا  ولييكيين   
الأ�صبوع التايل. وعلى الرغم من هذا العتاب املتجدد، فاإن هناك 

نقطتني اإيجابيتني:
باأنه �صخ�صيا من خالل  التيهاين  الأولييى: اعرتف زميلنا 
اأخرى  »الوطن« ويف م�صوؤوليات  راأي يف �صحيفة  عمله م�صوؤول 

م�صابهة ميار�س مق�س الرقابة، فهو يعرتف بذلك.
والثانية: اأن كتاباته ب�صحيفة »اآفاق« هي من الكتابات التي 
�صحف  يف  مقالت  )ولديه  جمانية  اأنها  رغم  الكاتب  بها  يعتز 
اأخرى مدفوعة(، وهذا ما يجعلنا نعتز كذلك بوجود كاتب كبري 

ومعروف ي�صاركنا على �صفحات »اآفاق«.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

االجتماع 22 للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

ندوة آليات الربط بين البحث العلمي والصناعة الدولي 

المؤتمر التربوي الدولي األول بعنوان
»المعلم وعصر المعرفة: الفرص والتحديات« )كلية التربية(

المؤتمر الدولي الثاني »اإلعالم واإلرهاب: الوسائل واالستراتيجيات«
)قسم اإلعالم واالتصال - كلية العلوم اإلنسانية(

ندوة »دور الجامعات في تعزيز حوار الحضارات« )جامعة الملك خالد(

المؤتمر الدولي للغة العربية والنص األدبي على الشبكة العالمية
)قسم اللغة العربية - كلية العلوم اإلنسانية( 

مؤتمر التنمية المتوازنة
)جامعة الملك خالد(

1438/1/29
الموافق 2016/10/30

1438 /1/ 30-29
الموافق 31-30 /10/ 2016

2/29  إلى 3/1 1438
الموافق 2016/11/30-29

1438/3/9-7
الموافق  2016/12/8-6

1438/3/ 15-14

1438 /5 /19-17
الموافق 2017/2/16-14

1438/6/16-15
الموافق 2017/3/15-14

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

التقويم األكاديمي
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