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أكثر من 70 ألف طالب وطالبة
على مقاعد االختبارات

ب����د�أ �أك����ر م��ن 70 �أل����ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة 
م��ن �جل��ام��ع��ة )�الن��ت��ظ��ام و�الن��ت�����س��اب(، 
وم�������ن خم���ت���ل���ف �ل�������درج�������ات �ل��ع��ل��م��ي��ة 
)�ل����ب����ك����ال����وري����و�����س، �ل����دب����ل����وم �ل����ع����ايل، 
�ختبار�ت  �أد�ء  �الأحد،  �ليوم  �ملاج�ستري(، 
ن�سف �لعام �جلامعي 1438، يف �أكر من 
20 جممعا تعليميا. وت�ستمر �الختبار�ت 

�أ�سبوعني.
و�أك�����د ع��م��ي��د �ل��ق��ب��ول و�ل��ت�����س��ج��ي��ل 
�ل��ق��رين،  عبد�ملح�سن  �ل��دك��ت��ور  �مل��ك��ل��ف، 

�سبل  ت��وف��ري  على  حر�ست  �جل��ام��ع��ة  �أن 
�ل��ر�ح��ة الأب��ن��ائ��ه��ا �ل��ط��اب و�ل��ط��ال��ب��ات، 
ب�����دء� م���ن �إع������د�د ج������د�ول �الخ���ت���ب���ار�ت 
ل��وج��ود  ت��اف��ي��ا  �آيل،  ب�����س��ك��ل  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
تعار�سات �أكادميية، ولتقليل �حلاجة �إلى 

�إجر�ء �ختبار�ت بديلة نهاية �لف�سل.
و�أو�سح �أن عمادة �لقبول و�لت�سجيل 
ح���ر����س���ت ع���ل���ى �����س���ت���ق���ب���ال م���اح���ظ���ات 
�لطاب و�لطالبات ب�سكل �آيل، و�لتعديل 
على ج��د�ول �الختبار�ت، وفق ما يردها 

من ماحظات من �لطاب �أو �لطالبات، 
بالتن�سيق مع �لكليات.

بث  تولت  �لعمادة  �إن  �لقرين  وقال 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة بجميع  ج�����د�ول �الخ���ت���ب���ار�ت 
و�ل��ق��اع��ة،  �ل��وق��ت  حيث  م��ن  تفا�سيلها، 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق »�أك���ادمي���ي���ا« ع��ل��ى �جل���و�ل 
ل��ل��ط��اب و�ل��ط��ال��ب��ات ب��وق��ت ك���اف قبل 
�إمكانية  لهم  لتتيح  �الخ��ت��ب��ار�ت،  ف��رة 
�لثمار   ح�سد  ل��ف��رة  �مل��ب��ك��ر  �ال���س��ت��ع��د�د 

للف�سل �لدر��سي �لثاين.

و�لت�سجيل  �لقبول  عميد  ونبه 
�مل���ك���ل���ف �إل�������ى �إم����ك����ان����ي����ة �����س���ت���ف���ادة 
بطاقته  م���ن  �ل��ط��ال��ب��ة  �أو  �ل��ط��ال��ب 
�الأك��ادمي��ي��ة �الإل��ك��رون��ي��ة �مل��وج��ودة 
على »�أكادمييا«، عو�سا عن �لبطاقة 
�لتقليدية عند دخول قاعة �الختبار، 
ر�ج�����ي�����ا �ل���ت���وف���ي���ق جل���م���ي���ع ط���اب 

وطالبات �جلامعة.

ساره القحطاني

مواهب من الجامعة

البشري: كاميرا والدتي
ألحقتني بمحترفي التصوير

�لب�سري، من كلية علوم �حلا�سب  �كت�سف �لطالب خالد عبد�لوهاب  قبل نحو خم�س �سنو�ت، 
�الآيل، موهبته يف �لت�سوير، م�ستفيد� من كامري� �سغرية �أهدتها �إليه و�لدته.

�إيل  �أهدتها  �ل���16 من كامري�  »ب��د�أت هاويا يف �سن  »�آف���اق«:  �إل��ى  وق��ال �لب�سري يف حديث 
�أر�ه �أمامي. ومع مرور �لوقت  و�لدتي، وكانت ذ�ت �إمكانيات حمدودة، وبها بد�أت �أ�سور كل ما 
�إلى  و�سلت  حتى  �لهو�ية  وت�سكلت  تدريبية،  ب��دور�ت  �لتحقت  ثم  �لت�سوير،  �أ�سا�سيات  تعلمت 

مرحلة �الحر�ف«. 
�لنادرة،   �لطيور  �إل��ى ماحقة  ميالة  نف�سه  �لرحب، وجد  �لت�سوير  ميد�ن  �إل��ى  نزل  وملا 
كا�سفا �أن �أهم �أعماله  �ملقبلة �ستتمثل يف ت�سوير ور�سد طائر نادر ي�سمى »�لبل�سون �الأ�سود«، مل 

يقم �أحد بت�سويره يف �ململكة من قبل لندرته.

خالد �لب�سري

إنفوغرافيك »آفاق«

Source: Infographic_ksa
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أمير عسير يدشن مشروعات تنموية ببارق والمجاردة
يحيى التيهاني

�الأم��ري  �مل��ل��ك��ي،  �ل�سمو  �ساحب  د���س��ن 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، 
�خلمي�س  �سباح  ع�سري،  منطقة  �أم��ري 
�ملا�سي،  عدد� من �مل�سروعات �لتنموية 

مبحافظتي بارق و�ملجاردة.
وب�����د�أ ���س��م��وه زي���ارت���ه �ل��ت��ف��ق��دي��ة 
ع���دد� من  د���س��ن  ب���ارق حيث  ملحافظة 
�مل�����س��اري��ع، ك��م��ا و���س��ع ح��ج��ر �الأ���س��ا���س 

مل�ساريع �أخرى.
مدير  ���س��م��وه،  ��ستقبال  يف  وك���ان 
�لدكتور  �الأ�ستاذ  خالد،  �مللك  جامعة 
يحيى  ب��ارق  وحمافظ  �ل�سلمي،  فالح 
�ل��ت��ع��ل��ي��م يف  وم����دي����ر  ح���م���و����س،  �آل 
�آل  من�سور  ع�سري،  حمايل  حمافظة 
وم�سايح  �مل�سوؤولني  من  وعدد  �سرمي، 
�لقبائل يف بارق وثلوث �ملنظر وجمعة 

ربيعة.
وب���ع���د ت������اوة �آي�������ات م����ن �ل���ذك���ر 
�حل��ك��ي��م، �أل��ق��ى حم��اف��ظ ب���ارق يحيى 
ب�سمو  فيها  رح��ب  كلمة   حمو�س  �آل 
�أم����ري ع�����س��ري، م�����س��ل��ط��ا �ل�����س��وء على 
حتققت  �ل��ت��ي  �لتنمية  م�����س��اري��ع  �أه���م 
ق���ي���ادة  ظ�����ل  ب��������ارق يف  يف حم���اف���ظ���ة 
خ������ادم �حل����رم����ني �ل�������س���ري���ف���ني �مل��ل��ك 

�هلل،  حفظه  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز،  ب��ن  �سلمان 
وم��ت��اب��ع��ة ���س��م��وه �ل���ك���رمي.  ث��م �ساهد 
�جل��م��ي��ع ع��ر���س��ا م��رئ��ي��ا ع��ر ت�سوير 
ج����وي ����س��ت��ع��ر���س �مل�����س��اري��ع �ل��ت��ي مت 
و�مل����ر�ك����ز  �مل���ح���اف���ظ���ة  يف  تنفيذها  
من  �أكر  تكلفتها  وبلغت  لها،  �لتابعة 
)115.500.000( مليون ريال، وكذلك 
بلغت  �لتي  �ملنفذة  �لطرق  م�سروعات 
تكلفتها )55.371.660( مليون ريال .

مشروعات تعليمية
عقب ذل��ك، �نتقل �الأم��ري في�سل بن 
عدد�  ود�سن  �مل�ساريع،  ملعر�س  خالد  
ف��رع  يف  �لتعليمية  �مل�����س��روع��ات  م��ن 
بلغت  بتهامة،   خ��ال��د  �مل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 
م��ل��ي��ون   )215.746.391( ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا 
�ل�سركة  نفذتها  وم�����س��روع��ات  ري���ال، 
بلغت  بتكلفة  ل��ل��ك��ه��رب��اء  �ل�����س��ع��ودي��ة 
ري�����ال،  م���ل���ي���ون   )274.000.000(
ب��االإ���س��اف��ة �إل���ى م�����س��روع��ات �مل��ي��اه يف 
 )247.782.190( بقيمة  �مل��ح��اف��ظ��ة 
للتعليم  وم�����س��روع��ات  ري����ال،  م��ل��ي��ون 
مليون   )35.089.623( مببلغ  �ل��ع��ام 
ري�����ال، وم�����س��روع��ات ���س��ح��ي��ة بقيمة 
�إل��ى  ري����ال،  م��ل��ي��ون   )10.530.287(
�لعامة  للرئا�سة  م�����س��روع��ات  ج��ان��ب 

ب��امل��ع��روف و�ل��ن��ه��ي عن  لهيئة �الأم���ر 
مليون   )5.040.000( بقيمة  �ملنكر 
 )824.500( بقيمة  و�الأوق����اف  ري���ال 
�أل������ف ري�������ال، وم�������س���روع���ات خ��ريي��ة 
ت�سعة  بقيمة  �ل���ر  جمعية  ن��ف��ذت��ه��ا 

مايني ريال.

ويف ختام جولة �الأم��ري في�سل 
ب���ن خ���ال���د مب��ح��اف��ظ��ة ب������ارق، عقد 
����س���م���وه �ج���ت���م���اع �مل��ج��ل�����س �مل��ح��ل��ي 
ب���امل���ح���اف���ظ���ة ون����اق���������س ع��������دد� م��ن 
�ملدرجة على جدول  �مل��و���س��وع��ات 

�العمال.

جولة المجاردة
ويف حم��اف��ظ��ة �مل����ج����اردة، ب����د�أ �الأم���ري 
في�سل بن خالد زيارته باالطاع علي 
�ملحافظة،  و���س��ط  �ل��ف��ن  ���س��ارع  فعالية 
�لر�ثية،  بادي  قريةربوع  د�سن  كما 
�حل�ساري  �ملركز  �إل��ى  يتوجه  �أن  قبل 

كما  �الأه��������ايل.  و�ل���ت���ق���ى  باملحافظة  
د����س���ن ���س��م��وه ع�����دد� م���ن �مل�����س��روع��ات 
�لتنموية يف �ملحافظة و�ملر�كز �لتابعة 
 )658.288.239( تكلفتها  وبلغت  لها، 
�لطرق  م�سروعات  منها  ري��ال،  مليون 
بتكلفة  )285.787.375( مليون ريال، 
وم�سروعات �لربط �لكهربائي و�لبنية 
  )65.775.000( بتكلفة   �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
م��ل��ي��ون ري�����ال، وم�����س��روع��ات �ل�����س��وؤون 
بقيمة  و�الإر���س��اد  و�ل��دع��وة  �الإ�سامية 
)8.470.000( مليون ريال، وم�سروعات 
تعليمية بتكلفة )15.113.025( مليون 
بتكلفة   ب��ل��دي��ة  وم�����س��روع��ات  ري�����ال،  

)70.579.207( مليون ريال.
ك��م��ا �ط��ل��ع ���س��م��وه ع��ل��ى ع���دد من 
م�����س��روع��ات �مل���ي���اه �جل������اري ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
 )199.956.865( تكلفتها  بلغت  و�لتي 
مليون ريال، وكذلك م�سروعات �سحية 

بقيمة )13.206.767( مليون ريال.
 وت����ر�أ�����س �الأم������ري ف��ي�����س��ل بن 
خ���ال���د �ج���ت���م���اع �مل���ج���ل�������س �مل��ح��ل��ي 
من  ع���دد  ن��وق�����س  ح��ي��ث  باملحافظة 
�ملدرجة على جدول  �مل��و���س��وع��ات 
�الأع��م��ال. ويف ختام زي��ارة �ملجاردة، 
�أق�����ام ���س��م��وه م���اأدب���ة غ����د�ء الأه���ايل 

�ملحافظة بهذه �ملنا�سبة.
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�جل��ول��ة �ل��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ���س��اح��ب �ل�سمو �مل��ل��ك��ي �الأم����ري في�سل ب��ن خ��ال��د بن 
حمافظات  من  ع��دد  يف  �ملا�سي،  �الأ�سبوع  ع�سري،  منطقة  �أم��ري  عبد�لعزيز، 
تهامة، تعك�س �لتنمية �ل�ساملة �لتي و�سلت �إليها �ملنطقة؛ �إذ د�سن �سموه  عدد� 

من �مل�سروعات �لتنموية �لتي ت�سكل قوة بناء وم�سار تطوير يف ع�سري.
جلامعة  �لتعليمية  �مل�سروعات  م��ن  ع��دد  �مل�����س��روع��ات:  تلك  ب��ني    ومن 
�مللك خالد، و�سلت قيمتها �إلى �أكر من 215 مليون ريال، وجميعها ت�سب يف 
تاأ�سي�س بنية حتتية وبنائية وتكميلية مل�سروع فرع �جلامعة مبنطقة تهامة، 
وتاأتي لت�ستكمل م�سروعات �جلامعة �مل�ستمرة �لهادفة �إلى بناء بيئة تعليمية 

منوذجية تخدم �لعملية �لتعليمية.
�أم��ري  �سمو  م��ن  وح��ر���س  �هتمام  على  خالد  �مللك  ت��ع��ودت جامعة  وق��د 
ن�سعد  ونحن  منا�سباتها،  وح�سور  �جلامعة  م�سروعات  تد�سني  يف  �ملنطقة 
د�ئما بهذ� �لت�سريف من �سموه ملنا�سبات �جلامعة، مما يعك�س تر�بطا حموريا 
بني �جلامعة وباقي فعاليات �ملنطقة. و�جلامعة با �سك هي جزء من هذه 

�ملنظومة �لكبرية �لتي تعمل خلدمة �ملنطقة وخدمة بادنا �لغالية.
 �إن �مل��م��ل��ك��ة ب��ق��ي��ادة خ�����ادم �حل���رم���ني �ل�����س��ري��ف��ني، �مل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن 
بن  نايف  بن  حممد  �الأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  عهده  وويل  عبد�لعزيز، 
عبد�لعزيز، وويل ويل �لعهد �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري حممد بن �سلمان 
بن عبد�لعزيز، تعمل بحكمة و�قتد�ر يف خدمة جماالت �لتنمية كافة، وعر 
خطط مدرو�سة لتغطية جميع مناطق �ململكة. وقد حظيت منطقة ع�سري، 
كغريها من �ملناطق، مب�سروعات نوعية توؤ�س�س ملزيد من �لتنمية �ملحلية يف 
�أهمية وحمورية  �ململكة يف  �مل�سروعات روؤية  خمتلف �ملجاالت.  وتعك�س هذه 

�ملو�طن يف قلب هذه �لروؤية و�متد�دها نحو �مل�ستقبل.

مشروعات الجامعة 
في تهامة

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي



أخبار الجامعة

سعيد العمري

ت��وج م��دي��ر �جل��ام��ع��ة، �الأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ف��ال��ح �ل�سلمي، �جل���و�د »م��ظ��ه��ر«، �لعائد 
الإ�سطبل �لريادة من�سور �مليموين، عقب فوزه هو  وخياله بدر �سعود رزيق باملركز 

الأول وكاأ�س جامعة امللك خالد، يف ال�شوط الثامن، بزمن قدره 1،25،61.
ولفت اجلواد مظهر الأنظار بفوزه امل�شتحق يف �شوط كاأ�س اجلامعة، بعد تفوق 
خياله وح�سوله على مبلغ 42 �ألف ريال، بينما ح�سل �جلو�د »�سرياح« على �ملركز 

�لثاين و 26 �ألف ريال. 
�أما �ملركز �لثالث فكان من ن�سيب »و��سر« �إذ نال 15 �ألف ريال، وجاء يف �ملركز 

�لر�بع »خريين«، وح�سل على 12 �ألفا.
يذكر �أن نادي �لفرو�سية �أقام حفل �سباقه �ل�42 �سمن فعاليات مو�سم �سباقات 
�خليل يف �لريا�س لهذ� �لعام، مبيد�ن �مللك عبد�لعزيز للفرو�سية باجلنادرية، على 
كوؤو�س »وز�رة �لطاقة و�ل�سناعة و�لروة �ملعدنية، و�إمارة منطقة ع�سري، وجامعة 

�مللك خالد«. 
الطاقة  وزارة  لكاأ�س  منها  اخلام�س  خ�ش�س  اأ���ش��واط،   10 من  �حلفل  وتكون 
وم�سافته 1800م، بينما تناف�شت اجلياد على كاأ�س اإمارة ع�شري يف ال�شوط ال�شابع 

وم�سافته 1400م، ويليه �سباق كاأ�س جامعة �مللك خالد وم�سافته 1400م.

مدير الجامعة 
يتوج »مظهر« 
بكأس الفروسية

400 شخص يحضرون مسرحية »مجلس إدارة«
القريقر. وناقشت  الجامعية في  بالمدينة  الجامعة  إدارة«، وذلك على مسرح  الكوميدية »مجلس  المسرحية االجتماعية  400 شخص،  الماضي، بحضور نحو  الثالثاء  بالجامعة، مساء  المسرحي  النشاط  أقام 
المسرحية مشاكل القطاع الخاص، وتوظيف من ال يكون مستعدا لسوق العمل، ومصاعبه بسبب سوء التأهيل. كما ناقشت وضع المناصب العليا في مثل هذه الشركات وإخفاقها في توظيف المواطنين، وفي 
تأدية ما تحصل عليه من عقود، وذلك بسبب عدم وجود الكفاءات المميزة. وانتقدت المسرحية ما تقدمه قنوات الواقع، وذلك بإقحامها في اجتماع مجلس إدارة الشركة، وأن تعيين اإلدارة يشبه ما يحدث 

من تمثيل مبالغ فيه بهذه القنوات. يذكر أن المسرحية من تأليف وإخراج الفنان محمد الكعبي،  وأداء طالب النشاط المسرحي بالجامعة، وإشراف عميد شؤون الطالب الدكتور مريع الهباش.
عدنان األلمعي
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للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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أخبار الجامعة

مركز الموهبة ينظم ورشة
في المهارات اإلبداعية

سارة السحلي 

وق�سم  باجلامعة،  و�الإب���د�ع  �ملوهبة  مركز  بني  للتعاون  جتديد� 
�للغة �لعربية و�آد�بها بكلية �لعلوم �الإن�سانية، �أقيمت ور�سة علمية 
�أ�ستاذ �الأدب و�لنقد �حلديث  بعنو�ن »�ملهار�ت �الإبد�عية« قدمها 
�أبو طالب، بح�سور عدد من  �إبر�هيم  �لدكتور  بالق�سم،  �مل�سارك 

�لطاب، وكذلك �لطالبات، عر �لربط �الإلكروين.
وتناولت �لور�سة �لتعريف باملهار�ت �الإبد�عية، قبل �أن تنطلق 
عن:  �سوؤ�ل  خ��ال  من  �حلا�سرين  مع  �لذهني  �لع�سف  باأ�سئلة 
�ملهار�ت �الإبد�عية من وجهة نظر �حلا�سرين وفهمهم لها؟ وما 

�حلاجة لاإبد�ع؟
ثم �سارت �لور�سة يف حماور منها تعريف �ملهارة ب�سكل عام، وما 
و�ال�ستماع  و�لكتابة  )كالقر�ءة  �الأكادميية  �أو  �الأ�سا�سية  �ملهار�ت 

و�حلديث و�لتفكري �ملنطقي و�حل�سابي ومهار�ت �الأد�ء(.
�سفات  و��ستعر�ست  و�مل��ب��دع  �الإب�����د�ع،  �ل��ور���س��ة  كما عرفت 
�لقوية،  و�الإر�دة  و�لتفاوؤل،  و�ملبادرة،  و�جلد،  كال�سر،  �ملبدعني، 
و�لبحث عن حلول بديلة، وغريها من �ل�سفات،  وكيف ميكن لكل 

و�حد �أن يتحلى بهذه �ل�سفات ويكت�سبها لو �أر�د ذلك.
ثم تطرقت الأنو�ع �الإبد�ع، ومفهوم �لفكرة �الإبد�عية، وطرق 
ة وقت و�ساعة خا�سة باالإبد�ع،  توليد �الأفكار �الإبد�عية، وهل ثَمّ
خلدمة  �لتقنية  توظيف  ع��ن  للحديث  تتطرق  �أن  قبل  وذل���ك 

�ملهار�ت �الإبد�عية، ومعوقات �الإبد�ع، وكيفية �لتغلب عليها.
ووقفت �لور�سة مع �لطاب خال �ساعتني تدريبيتني، على 
�لتي تفتح جماالت  �الأ�سئلة  و�أه��م  �الإب��د�ع وطرقه،  �أ�ساليب  �أهم 
ل���و؟ ك��ي��ف مي��ك��ن؟ ه��ل ت�ستطيع؟« مع  �الإب�����د�ع و�أب���رزه���ا:»م���اذ� 

�لتطبيق على مناذج حياتية.
�ل��ن��م��اذج  �ل��ور���س��ة م��ع �ل��ط��اب ع���دد� م��ن  وق���د ��ستعر�ست 
�إذ  لتاأملها،  و�الأدب��ي��ة  �لعلمية  �مل��ج��االت  خمتلف  م��ن  �الإب��د�ع��ي��ة 
وق��ف��ت ع��ن��د �أع����ام م��ن �ل��ع��ل��م��اء و�ل���ق���ادة و�مل��خ��رع��ني و�الأدب����اء 

و�ل�سعر�ء قدميا وحديثا.
كما دعت �لور�سة �إلى تاأمل �حلياة �ليومية، و�كت�ساف منجز�ت 
�مل��ح��ل��ي و�ل��ع��رب��ي و�ل��ع��امل��ي وحم��اك��ات��ه��ا  �مل��ب��دع��ني يف حميطهم 
بالطموح و�ملثابرة، و�كت�ساف قدر�تهم �خلا�سة؛ موؤكدة �أن د�خل 

كل طالب موهبة خا�سة يجب �كت�سافها ورعايتها وتنميتها.
و�الإب���د�ع  �ملوهبة  مركز  طالب  �أب��و  �سكر  �لور�سة،  ختام   ويف 
باجلامعة ممثا يف جهود مديره �لدكتور حممد �ملغربي، وكذلك 
�لدكتورة فاطمة  �لبنات  كليات  و�الإب��د�ع يف  �ملوهبة  وكيلة مركز 
�لزهر�ين على جهودهما وتن�سيقهما لهذه �لور�سة ولغريها من 

�لن�ساطات �الإبد�عية �ملختلفة.

مجتمع الخميس تنمي
العمل بروح الفريق الواحد  

سهام القحطاني 

برعاية عمادة �سوؤون �لطاب، ووكالة �لعمادة ل�سوؤون �لطالبات، 
وبتوجيه من وكيلة �لكلية �لدكتورة �أمل �آل م�سيط نظمت كلية 
�أحدهما  برناجمني  �لطالبات(  )�سطر  م�سيط  بخمي�س  �ملجتمع 

ثقايف و�الآخر توعوي.
و�أقيم �لرنامج �الأول �خلا�س باأ�سبوع �ل�سجرة بعنو�ن »من 

جد وجد ومن زرع ح�سد« و��ستمر �أ�سبوعا كاما.
�أما �لرنامج �لثاين فجاء بعنو�ن »تن�سيق �أف�سل ق�سم« حتت 
لدى  �لفريق  ب��روح  �لعمل  تنمية  بهدف  �لكلية،  وكيلة  �إ���س��ر�ف 
ع�سو�ت هيئة �لتدري�س و�لطالبات، باالإ�سافة �إلى �لت�سجيع على 

�ملناف�سة �لقوية �لبناءة.
وقد فعلت طالبات الن�شاط الربناجمني، بت�شميم مطويات 
باإن�ساء  �ساركن  كما  �لطالبات،  على  وتوزيعها  توعوية  ون�سر�ت 
جميع  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا  �ل�����س��ج��رة  �أه��م��ي��ة  توعوية حول  ع���ب���ار�ت 
من�سوبات �لكلية، باالإ�سافة ل�ت�سميم لوحة حائطية حتتوي على 
�لبيئة  على  �حلفاظ  ثقافة  تنمى  �لتي  و�لتوجيهات  �الإر���س��اد�ت 

و�أق�سام �جلامعة.
�ل�����س��ج��رة،  ح���ب  غ��ر���س  ع��ل��ى  �إلى �لعمل  �ل��رن��ام��ج  وه����دف 
و�أهميتها من �لنو�حي �لبيئية و�الجتماعية و�جلمالية يف �لبيئة 
باأهمية �حلفاظ  �لوعي و�سط �لطالبات  �جلامعية، ون�سر ثقافة 
على �الأ�سجار و�لنباتات و�مل�ساحات �خل�سر�ء، ورفع �لوعي �لبيئي 
�أث��ر  م��ن  لذلك  وم��ا  �لكلية  من�سوبات  جميع  ل��دى  عامة  ب�سفة 

للمحافظة على �حلد�ئق و�مل�ساحات �خل�سر�ء.

فعالية »هيا نتسوك« بنادي األسنان
نظم نادي طب األسنان ضمن فعالياته للفصل الحالي، فعالية »هيا نتسوك« لطالب المدارس، إذ زار النادي ممثال في أعضائه،  بعض 
المدارس في أبها، منفذا حملة توعوية تثقيفية تم خاللها  تعريف الطالب على مكونات السواك العلمية، وفوائده لصحة الفم 

واألسنان، وتم خاللها توزيع السواك على طالب المدارس وتوعيتهم ببعض أمراض الفم واألسنان.
عدنان األلمعي 

معرض للفنون
بـ »تربية بنات أبها« 

 
هنادي الشهراني 

�لعجمي،  �لدكتورة لبنى  باأبها، حتت رعاية عميدتها  للبنات  �أقامت كلية �لربية 
ووكيلة مركز �ملوهبة و�الإبد�ع �لدكتورة فاطمة �لزهر�ين، معر�سا للفنون ��ستهدف 
�لتعريف مبوهوبات �لكلية و�إجناز�تهن.  و�سمل �ملعر�س م�ساركات عديدة تنوعت 
�ليدوية،  و�الأع��م��ال  �مل�ساعر،  وب��وح  و�لر�سم،  �لت�سوير،  وه��ي:  �أرك��ان خمتلفة  بني 

و�ملكياج و�البتكار.

توزيع سالت غذائية 
ضمن برنامج »كن إيجابيا«

عدنان األلمعي

نظم نادي �لر�مج �مل�سركة، حملة تطوعية �سمن برنامج )كن �إيجابيا(، 
وذلك بالتعاون مع جمعية �لر بخمي�س م�سيط.

وت�سمنت �حل��م��ل��ة ت��وزي��ع ���س��ات غ��ذ�ئ��ي��ة ع��ل��ى �مل��ح��ت��اج��ني �ل��ذي��ن 
�لنادي  ط��اب  من  نخبة  وزعها  �ل�سعبة؛  �لظروف  وط��اأة  حتت  يعي�سون 
مب�ساعدة موظفي �جلمعية على �الأ�سر �ملحتاجة، بعد �أن �ساركو� يف عملية 
وت�سجيل  �لفقرية  �الأ���س��ر  �أ�سماء  ح�سر  يف  وكذلك  وتنظيمها،  جتميعها 

بياناتهم.
�مل�سركة،  �ل��ر�م��ج  الإد�رة  �ل�سكر  �ل��ر  جمعية  قدمت  جهتها،  من 
ممثلة يف امل�شرف عليها الدكتور اأحمد اآل مب�شر، ورائد الن�شاط وجميع 
�حلملة  ه��ذه  دع��م  يف  جهودهم  لهم  مثمنة  باحلملة،  �مل�ساركني  �لطاب 
�خلريية �لتي ت�سهم يف خدمة �ملجتمع، بينما عر �لطاب �مل�ساركون عن 
�سعادتهم باأد�ء هذ� �لعمل �الإن�ساين �لذي يج�سد روح �لتعاون، وي�سهم يف 

حت�سني �أحو�ل �لفئات �لفقرية و�ملحتاجة.
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أخبار الجامعة

قسم العربية يجمع أعضاء التدريس في استراحة
عقد قسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم اإلنسانية، لقاء ألعضاء هيئة التدريس بلعصان، في استراحة بحضور رئيس القسم  الدكتور عبد الرحمن المحسني ووكيل عمادة الدراسات 
العليا، الدكتور مفلح القحطاني، ووكيل عمادة شؤون الطالب للتطوير والجودة، الدكتور ياسر آل مدعث، ووكيل كلية العلوم اإلنسانية للتطوير والجودة، الدكتور خالد أبو حكمة، وعدد 

كبير من أساتذة القسم، وطالب نادي القلم بالكلية .
سعيد العلكمي
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أخبار الجامعة

قرية
بن حمسان 
تحتضن لقاء 
العلوم الطبية 
والتمريض

عدنان األلمعي

ن���ظ���م ن������ادي ك��ل��ي��ت��ي �ل���ع���ل���وم �ل��ط��ب��ي��ة 
باخلمي�س،  و�ل��ت��م��ري�����س  �لتطبيقية، 
�ل����ل����ق����اء �ل����ط����اب����ي �ل�����ث�����اين ل���ط���اب 
�لنادي يف قرية �بن حم�سان �لر�ثية، 
�ل�سحة  ق�سم  رئي�س  بح�سور كل من: 
�لعامة، ورئي�س ق�سم �خلدمات �لطبية 
�ل���ط���ارئ���ة، ورئ���ي�������س ق�����س��م �ل��ع��اق��ات 
�لنادي،  ومقرر  �لنادي،  ور�ئ��د  �لعامة، 

و�للجنة �لثقافية و�الإعامية.
خمتلفة  �أن�سطة  �للقاء  و�ساحب 
و�أوب���ري���ت �إن�����س��ادي، �إ���س��اف��ة �إل���ى طرح 
وتطوير  لتح�سني  �الق��ر�ح��ات  بع�س 
ب��اب  وف��ت��ح  �ل��ط��اب��ي��ة،  �الأن����دي����ة  �أد�ء 
�أع�����س��اء  �إل����ى  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل  �ل��ت��ع��ّرف 
�لنادي، وتنمية �لعاقات بني �لطاب.

ورشة
عن منظومة 

التعليم العالي 
بمحايل عسير

عدنان األلمعي

رعى عميد كلية �لعلوم و�الآد�ب مبحايل 
ق��اي��د  �آل  �إب���ر�ه���ي���م  �ل���دك���ت���ور  ع�����س��ري، 
�أقامتها  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل  ع�����س��ريي، ور���س��ة 
وح�������دة �ل����ت����دري����ب وخ����دم����ة �مل��ج��ت��م��ع 
بالتعاون مع �الأن�سطة �لطابية بعنو�ن 
ملنظومة  �ملوؤ�س�سي  �العتماد  »موؤ�سر�ت 
�ل�سعودية«،  باجلامعات  �لعايل  �لتعليم 
و�ل����ت����ي ت���ن���اول���ت ت���و����س���ي���ف �مل����ق����رر�ت 
و�ل����ر�م����ج، ون�����و�جت �ل��ت��ع��ل��م و�خل��دم��ة 
وكذلك  �لعلمي،  و�ل��ب��ح��ث  �ملجتمعية، 
�ملعيار  معايري �جل��ودة 11، مركزة على 
و�ملعيار  و�لر�سالة،  �ل��روؤي��ة  وه��و  �الأول 
 11 و�ملعيار  و�لتعلم،   �لتعليم  �ل��ر�ب��ع: 
وه����و �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي ل��وك��ي��ل �ل��ك��ل��ي��ة 
�مل��درب  و�جل����ودة،  �الأك��ادمي��ي  للتطوير 

�لدكتور �أحمد �آل خرية 
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

هدفي
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أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

قضية

عبدالعزيز رديف 

مل تعد ظاهرة »�لغياب �سبه �جلماعي« 
ل��ل��ط��اب ع��ن �جل��ام��ع��ة م��ق�����س��ورة على 
بل  فقط،  �الإج����از�ت  وبعد  قبل  فرتي 
�الأمطار  ون��زول  �لطق�س  حت�سن  ي�سكل 
ع����ام����ا م�����س��ج��ع��ا يف غ����ي����اب �ل���ط���اب 
�أن يكون د�فعا ملو��سلة  �أي�سا، بدال من 

الدرا�شة بن�شاط وهمة. 
بني  �الأخ���رية  �الآون���ة  و�نت�سرت يف 
ب�شكل  الغياب  ظاهرة  الطالب  اأو���ش��اط 
م��ل��ح��وظ ع��ن��د حت�����س��ن �جل����و، م��رري��ن 
�الأج��و�ء  ��ستغال هذه  باأنه يجب  ذلك 
�ملنتزهات  �إل���ى  و�خل����روج  �ل��رف��ي��ه،  يف 
ل��ا���س��ت��م��ت��اع ب���ال���ه���و�ء �ل��ع��ل��ي��ل وزخ����ات 
�مل��ط��ر، ���س��ارب��ني ب���ال���دو�م و�الل���ت���ز�م به 

عر�س �حلائط.

غياب غير مبرر
وو�سف �لطالب عمر �أبو علياء من كلية 
و�مل��ال��ي��ة على مو�سوع  �الإد�ري�����ة  �ل��ع��ل��وم 
�ل��غ��ي��اب ب�����س��ب��ب حت�����س��ن �الأج�������و�ء، ب��اأن��ه 
له  ولي�س  للوقت  وم�سيعة  �سلبي  �أم���ر 
�أي م���رر، وق���ال »�أ���س��ت��غ��رب  زي����ادة ع��دد 
عندما  �لدر��سية  �لقاعات  يف  �لغائبني 
�الأمطار،  وتهطل  بالغيوم  �ل�سماء  ُتلبد 
فمن وجهة نظري �أن هذه �الأجو�ء حتفز 
ع��ل��ى �ل�����دو�م ب��ع��ك�����س م���ا ي��دع��ي��ه ط��اب 
�الأج�������و�ء«، م�����س��دد� ع��ل��ى وج����وب �ل��ت��ز�م 

�لطالب بدو�مه طاملا �أن هذه �الأجو�ء ال 
�أ�سار  �أي خطر على ح�سوره، كما  ت�سكل 
باأن  �أن هناك در��سات علمية تو�سح  �إلى 
لتح�سن �الأجو�ء وجماليتها �أثر� �إيجابيا 
ي�ساعد  مم��ا  وذل���ك  �ل��ف��رد،  نف�سية  على 
جيدة  بنف�سية  �حل�����س��ور  على  �ل��ط��ال��ب 

�أكر من �الأيام �لعادية.

يعكرون صفو اآلخرين
و�أو����س���ح ط��ال��ب كلية �ل��ع��ل��وم �الإد�ري�����ة 
�أ���س��ام��ة �ل�����س��ه��ري، �أن م�����س��األ��ة  �أي�����س��ا، 
�ل��غ��ي��اب ت���ع���ود ل��ل��ط��ال��ب ن��ف�����س��ه، وق���ال 
حيث  م��ن  مب�سلحته  �أدرى  »�ل��ط��ال��ب 
غياب  ن�سبة  فهناك  وح�����س��وره،  غيابه 
مبا  فيها  يتحكم  �أن  �لطالب  ي�ستطيع 
�أ�سباب  ي��ق��رره ه��و م��ن  م��ا  يتنا�سب م��ع 
�إل��ى  نف�سه  �ل��وق��ت  يف  �ل��غ��ي��اب«، م�سري� 
�أن ظاهرة غياب �لطاب ب�سبب حت�سن 
�الأج�����و�ء �أم���ر م���اَح���ظ، الف��ت��ا �إل���ى �أن 
يف  �ل�����س��ب��اب  جت��م��ه��ر  يف  ت��ك��م��ن  �سلبيته 
�الأماكن �لعامة وممار�سة بع�س �لعاد�ت 
�ل�سلبية، مما يوؤثر على �لعامة وتعكري 

�سفوهم.
و�أ���س��اف: »جمالية �جل��و ت��وؤث��ر يف 
ب�سكل  �لطاب  وت�ستهوي  �لكل،  نفو�س 
ولكن  �ليومي،  �لروتني  لتغيري  خا�س 
يجب على �لطالب مر�عاة �لعديد من 
باجلو،  �ال�ستمتاع  يقرر  عندما  �الأم��ور 
و�ن�سباطه،  �لعلمي  حت�سيله  �أه��م��ه��ا 

»الجو ما هو جو دوام«
حجة بعض الطالب للتغيب عن المحاضرات 

�ل�سلبية  �ل���ع���اد�ت  �إل����ى جت��ن��ب  �إ���س��اف��ة 
�ملجتمع من  وعلى  عليه  توؤثر  قد  �لتي 

حوله«.

غياب سببه الكبت
ومل ي�ستبعد طالب ق�سم �ملحا�سبة، علي 
�لقحطاين، �أن تكون  هناك �أ�سباب تعوق 
�الأج���و�ء،  حت�سن  عند  �لطاب  ح�سور 
م��ث��ل �الأم����ط����ار و�ل�������س���ي���ول، حم�����ذر� يف 
�لتعلل  �مل��ب��ال��غ��ة يف  ن��ف�����س��ه م���ن  �ل���وق���ت 
باالأجو�ء، يف �إ�سارة �إلى �ال�ستغال غري 

�ملرر. 
و�أ�����س����اف:»�ل����ط����ال����ب غ���ري �مل��ه��ت��م 
مب�����س��ت��و�ه وحت�����س��ي��ل��ه �ل��ع��ل��م��ي ه���و من 
يختلق �الأعذ�ر �لو�هية للغياب«، م�سري�ً 
�إلى �أن �إقد�م �لطالب على فعل مثل هذ� 
�أن ه��ن��اك م�سكلة  ي���دل ع��ل��ى  �ل��ت�����س��رف 
ذ�ت��ي��ه ي��ع��اين م��ن��ه��ا، م��ث��ل »ع���دم رغبته 
م��ع��ان��ات��ه  �أو  ب��اجل��ام��ع��ة،  �الل���ت���ح���اق  يف 
م����ن �ل���ك���ب���ت ف����ا ي�����س��ت��ط��ي��ع �خل�����روج 
�إال عن طريق تغيبه  و�ال�ستمتاع باجلو 

عن حما�سر�ته«.

بعد المسافة ووعورة الطرق
قادم  �آل  �لعلوم حممد  كلية  �أم��ا طالب 
ف��اأو���س��ح �أن ه��ن��اك ط��اب��ا ي���اأت���ون �إل��ى 
جترهم  بعيدة  مناطق  م��ن  �جل��ام��ع��ة 
�الأج�����و�ء �مل��اط��رة ع��ل��ى �ل��غ��ي��اب حت�سباً 

لوقوع كو�رث ال �سمح �هلل.

وتابع: »هناك ن�سبة لي�ست بقليلة 
�إل��ى �جلامعة من مناطق  ي��اأت��ون  ممن 
ت��ب��ع��د ع���ن �جل���ام���ع���ة ك���ث���ري�، وب��ح��ك��م 
ي�ست�سعب  لها،  �مل��وؤدي��ة  �ل��ط��رق  وع���ورة 
منازلهم  �إل��ى  و�ل��ع��ودة  �لذهاب  �سكانها 

يف �أدنى �حتمال لهطول �ملطر«.
 وع��ن �زدي���اد ح��االت �لغياب حتت 
ظ��ل حت�سن �الأج�����و�ء، ق���ال: »�إن����ه �أم��ر 
�سلبا على  بالفعل، و�سينعك�س  ماَحظ 
�لطالب نف�سه، ورمبا على بقية زمائه 
م���ن ن��اح��ي��ة ح�����س��ور ع����دد ق��ل��ي��ل، مما 
يجر ع�سو هيئة �لتدري�س على تاأجيل 

�ملحا�سر�ت«.

المحافظات المجاورة
ق�سم  طالب  رب��ط  م�سابه،  موقف  ويف 
�الأحياء، ر�ئد �أبو زيد، �لغياب �مللحوظ 
و���س��ط �ل���ط���اب ع��ن��د ن����زول �مل��ط��ر �أو 
�ل�������س���ب���اب، ب����ع����دم مت���ك���ن ع�����دد ك��ب��ري 
م���ن ط���اب �مل��ح��اف��ظ��ات �مل���ج���اورة من 
�حل�����س��ور �إل���ى م��دي��ن��ة �أب��ه��ا يف �ل��وق��ت 
�مل���ح���دد، مم���ا ي��ت�����س��ب��ب يف غ��ي��اب��ه��م �أو 
م�ستدال  �مل���ح���ا����س���ر�ت،  ع���ن  ت���اأخ���ره���م 
ب��ح��ال��ت��ه ق��ائ��ا »و�أن�����ا يف ط��ري��ق��ي �إل��ى 
�إلى  )�الأه���ل(  بتو�سيل  �أق��وم  �جلامعة 
�أح�����د ف�����روع �جل���ام���ع���ة، وع���ن���د ه��ط��ول 
ب�سبب  �أت���اأخ���ر يف �حل�����س��ور  �الأم���ط���ار 
ت��ك��د���س �ل�����س��ي��ار�ت يف �ل��ط��رق��ات، مما 
�أبرزها عدم دخويل  ي�سبب يل متاعب 
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قضية

حامت �لقحطاينعمر �أبو علياءعلي �لقحطاينر�ئد �أبو زيد

قاعة �ملحا�سرة، وهذ� يح�سب �سدي«. 
�أح�����اول  �الأح����ي����ان  ب��ع�����س  و�أردف:»يف 
وقبل  �جلامعة  �إل��ى  ب�سرعة  �ل��و���س��ول 
ب���دء حم��ا���س��ر�ت��ي، ول��ك��ن م��ع �الأ���س��ف 
ب�سبب  �مل���ح���ا����س���ر�ت  ب��ت��اأج��ي��ل  �أف����اج����اأ 
�مل���ط���ر، وع�����دم ح�����س��ور ن�سبة  ه���ط���ول 

كبرية من �لطاب«.

حساب نسبة الغياب
ق�سم  من  �لقحطاين،  عبد�الإله  وع��ر 

�لغياب  ر�أي��ه يف مو�سوع  �ملحا�سبة، عن 
ب�سكل عام، موؤكد� �أنه يعود �إلى �لطالب 

وح�سبته لن�سبة �لغياب �خلا�سة به.
غياب  ن�سبة  ط��ال��ب  وت��اب��ع:«ل��ك��ل 
حمددة له �حلق يف ��ستنفادها يف �لوقت 
�لذي يرغب فيه، �إال �أنه ياحظ كثافة 
�لغياب مع حت�سن �الأجو�ء �أو تقلباتها«.

أمر سلبي
وو���س��ف ط��ال��ب كلية �ل��ع��ل��وم �الإد�ري����ة 

حممد �آل قادم

و�مل����ال����ي����ة ح�����امت �ل���ق���ح���ط���اين، غ��ي��اب 
ب��االأم��ر  �جل���و،  حت�سن  بحجة  �لبع�س 
�ل�سلبي و�ل�سورة �لتي ال تليق بطالب 
ذل��ك  �أن  �إل�����ى  م�����س��ري�  و�ع،  ج��ام��ع��ي 
�لتي  �ل�سروريات  من  لي�س  �لت�سرف 

تبيح للطالب �لغياب.
غياب  ن�سبة  ه��ن��اك  »ن��ع��م،  وز�د: 
��ستغالها وفق  معينة ي�سمح للطالب 
م��ا ي��ح��ت��اج �إل���ي���ه، ول��ك��ن ع��ل��ى �لطالب 
�لو�عي ��ستغال هذه �لن�سبة يف �الأمور 

�أو  ب�سبب حت�سن �جلو  ولي�س  �جلدية، 
قبل وبعد �الإجاز�ت �لر�سمية«.

��ستمتاع  �ل��ق��ح��ط��اين  مي��ان��ع  ومل 
�مل��ط��ر وم���ا �سابهها،  ب���اأج���و�ء  �ل��ط��اب 
ولكن �سريطة �أن يكون ذلك بعد �إنهاء 

حما�سر�تهم �أو يف �أوقات �لفر�غ.

هاجس تعليق الدراسة
و���س��ك��ا ط���ال���ب ق�����س��م �مل��ح��ا���س��ب��ة، علي 
�ل���ق���ح���ط���اين، م����ن م���ع���ان���اة �ل���ط���اب 

�حلري�سني على �حل�سور �إلى �جلامعة 
حتت كل �لظروف، من م�سكلة �لتعليق 
�أنه عند  �إلى  للدر��سة، م�سري�ً  �ملفاجئ 
�أو  بالغيوم  �ل�سماء  وتلبد  حت�سن �جلو 
يف ح��ال ه��ط��ول �الأم��ط��ار ي��ك��ون هناك 
هاج�س وتردد لدى �لطاب يف م�ساألة 
تعليقا  ي��ت��وق��ع��ون  ل��ك��ون��ه��م  �حل�����س��ور، 

مفاجئا للدر��سة.
و�أ�������س������اف: »�ل����غ����ي����اب �جل���م���اع���ي 
للطاب عند حت�سن �الأجو�ء يعود �إلى 

تعليقا  يتوقعون  �ل��ط��اب  غالبية  �أن 
ب��اأن  �لبع�س  يتحجج  بينما  للدر��سة، 
�جل���و وج��م��ال��ه ي��ج��ب �أال ي��ك��ون د�خ��ل 

قاعات �لدر��سة«.
 و�����س���ت���ك���م���ل: »ب���ع�������س �ل���ط���اب 
ي���ج���ازف���ون م����ن �أج������ل �حل�������س���ور �إل����ى 
�جل��ام��ع��ة حت���ت �أي ظ����روف م��ن��اخ��ي��ة، 
بقر�ر  �إما  �ملحا�سر�ت،  تلغى  ومع ذلك 
�لتدري�س  هيئة  ع�سو  م��ن  �أو  ر���س��م��ي 

بحجة قلة عدد �حلا�سرين«. 

أبو علياء:
األجواء الجميلة 
تشجع على الجد 

وال مبرر للغياب
القحطاني:

أسباب نفسية 
وراء االستغالل 
السلبي لتحسن 

الطقس
آل قادم:

الغياب 
الجماعي يؤجل 

المحاضرات.. 
وطالب المناطق 
النائية معذورون

الشهري:
الطالب أدرى 

بمصلحته ولديه 
نسبة غياب 

مسموح بها

�أ�شامة �ل�شهري
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مواهب طالبية

خال �الأ�سابيع �ملا�سية، حتدثت تقارير �إخبارية عن تخريج 27 طالبا 
يق�سون حمكومياتهم يف �سجون �ملباحث �لعامة مبدينة �أبها، وكذلك 

تخريج خم�سة �سجناء من �سجون �الأح�ساء.
و�ملفرح يف هذه �الأخبار �أن �سجون �ململكة �أتاحت لهوؤالء �ملوقوفني 
فر�سة قّل �أن توجد يف �لعديد من �سجون و�إ�ساحيات �لعامل؛ فقد 
لهم  �ملنا�سبة  �الأج���و�ء  وتهيئة  مب�ساعدتهم  �سنعا  �مل�سوؤولون  �أح�سن 
بالتعليم  �مللتحقني  �ل�سجناء  ع��دد  بلغ  وق���د   در����س��ت��ه��م،  ال�ستكمال 
�مل�ستويات  خمتلف  يف  �سجينا   868 �لباد  �سجون  جميع  يف  �جلامعي 

باجلامعات حتى ال ينقطعو� عن طلب �لعلم.
حبهم  تعزيز  يف  ت�ساعدهم  قد  �ل�سهاد�ت  ه��ذه  على  وح�سولهم 
�أن  يوؤ�خذهم  �أت��اح لهم فر�سة مو��سلة تعليمهم دون  لوطنهم �لذي 
و�لتقدم  �لعلم  �رتكبوه فيق�سو� عليهم ويهم�سهم، بل جعل طلب  مبا 
�ل��در����س��ة فو�ئد  �أول��وي��ات��ه، الأن يف ه��ذه  مل��ر�ح��ل در��سية متقدمة م��ن 
عظيمة للنزيل وللم�سوؤول، فهي قد ت�سنع منه مو�طنا �ساحلا ي�سهم 
يف بناء وطنه بعد �أن �أغو�ه �ل�سيطان وقاده �إلى طريق جمهول ال يعلم 

نهايته �إال �هلل.
�ل�سجن  مينعهم  مل  �الأح�����س��اء  يف   75 و  �أب��ه��ا  يف  طالبا   161 نحو 
�إنه كان فر�سة لهم حتى ال يفوتهم قطار  بل  در��ستهم  من مو��سلة 
�لتعليم ولي�ستفيدو� من وقتهم �لكبري فيما يعود عليهم بالنفع، فقد 
و�أجهزة  �أدو�ت  من  �إليه  يحتاجون  ما  كل  �ل�سجون  �إد�رة  لهم  هياأت 
وكتب در��سية وفتحت لهم ف�سوال لتلقي �لتعليم عن بعد وزودتها بكل 

�الأجهزة �ملطلوبة. 
له  �سيحقق  تعليمه  �ملوقوف وم�ساعدته على مو��سلة  �إحلاق  �إن 
فو�ئد عظيمة و�سيق�سي وقت فر�غه يف متابعة درو�سه و�ال�ستعد�د لها 
بكل جد و�جتهاد، كما �أن مو��سلته �لتعليم �ستزيد من مد�ركه ووعيه 
بخطورة ما �رتكبه من جرم قاده لهذ� �ملكان، مما يعينه على �لتغري 

نحو �الأف�سل لي�سبح مو�طنا �ساحلا نافعا لنف�سه ووطنه.
�إن ه���ذ� �ل��ت��وج��ه �ل���ذي �ت��خ��ذت��ه �ل��دول��ة وح��ف��ظ��ت ب��ه لل�سجني 
كر�مته وعزته، لهو ت�سجيع له على ت�سحيح �الأخطاء �لتي �رتكبها يف 
حياته حتى يتمكن من مر�جعة نف�سه يف جو تتاح له فيه كل ما يحتاج 

�إليه من علم ومعرفة وزيارة �أهل و�أقارب.

البشري: كاميرتي تالحق الطيور النادرة
وهدفي القادم »البلشون األسود«

هادي الشهراني

�أك������د �ل���ط���ال���ب خ���ال���د ع���ب���د�ل���وه���اب 
�ل��ب�����س��ري م���ن ك��ل��ي��ة ع��ل��وم �حل��ا���س��ب 
�الآيل �أن موهبته يف �لت�سوير تفتحت  
�أن  �إل���ى  م�سري�  ���س��ن��و�ت،  خم�س  قبل 
�حر�فه،  �إلى  قاده  بالت�سوير  �سغفه 
م��ب��ي��ن��ا �أن����ه ي��ه��وى ت�����س��وي��ر �ل��ط��ي��ور 
�لنادرة، كا�سفا �أن �أهم �أعماله  �ملقبلة 
�ستتمثل يف ت�سوير ور�سد طائر نادر 
يقم  مل  �الأ����س���ود«،  »�ل��ب��ل�����س��ون  ي�سمى 
�أح���د ب��ت�����س��وي��ره يف �مل��م��ل��ك��ة م��ن قبل 

لندرته.
ون�������س���ح �ل���ب�������س���ري �مل�������س���وري���ن 
�ملبتدئني بالنهل من جتربة �أ�سحاب 
�ملجال، و�لتعلم  و�ل��در�ي��ة يف  �خل��رة 
�لطرق  باأق�سر  ذل��ك  و����س��ف��ا  منهم، 

�ملوؤدية �إلى �لنجاح. 
كيف بد�أ م�شو�رك

مع �لت�شوير؟ 
بد�أت هاويا يف �سن �ل� 16 من كامري� 
ذ�ت  وك���ان���ت  و�ل����دت����ي،  �إيل  �أه���دت���ه���ا 
�أ�سور  بد�أت  وبها  �إمكانيات حمدودة، 
كل ما �أر�ه �أمامي. ومع مرور �لوقت 
ت��ع��ل��م��ت �أ����س���ا����س���ي���ات �ل���ت�������س���وي���ر، ث��م 
وت�سكلت  تدريبية،  ب���دور�ت  �لتحقت 
�إل����ى مرحلة  �ل��ه��و�ي��ة ح��ت��ى و���س��ل��ت 

�الحر�ف.
 

متى �حرتفت �لت�شوير؟ 
خ����ال �أرب�����ع ����س���ن���و�ت، ����س��ت��ط��ع��ت �أن 
�لت�سوير  م��ن ج��و�ن��ب  ك��ث��ري�  �أت��ق��ن 
�ل���ف���وت���وغ���ر�يف و�ل��ف��ي��دي��و، و�أف�����ادين 
يف ذل������ك �ل���ت���ح���اق���ي ب���ال���ع���دي���د م��ن 
�ل������دور�ت د�خ����ل �مل��ن��ط��ق��ة وخ��ارج��ه��ا 
و�لتعلم  �مل�����س��وري��ن،  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف 

من »يوتيوب« حتى متكنت من كيفية 
��ستخد�م �لكامري� كما ينبغي.

 
ما �لذي ي�شتهويك ت�شويره؟

�حلياة �لفطرية من �أهم �الأ�سياء �لتي 
�أن��و�ع��ه��ا،  وبجميع  بت�سويرها  �أه��ت��م 
وب���خ���ا����س���ة يف �مل��ن��ط��ق��ة �جل��ن��وب��ي��ة، 
�لطيور.  ت�سوير  كثري�  وي�ستهويني 
ومن خال ت�سويري لها بت �أكت�سف 
ك��ل ف��رة نوعا ج��دي��د� منها، ف��ازد�د 
حر�سي على عدم تفويت ت�سويرها، 
حتى �أ�سبحت من �لر��سدين للطيور 

باملنطقة �جلنوبية.

�أي م�شادفة جعلتك ت�شتهوي 
ت�شوير �حلياة �لفطرية؟ 

م��ع جمموعة من  م��رة  ذ�ت  خ��رج��ت 
�الأ����س���دق���اء، وه���م م��ن ه���و�ة ت�سوير 
باملناظر  �ال�ستمتاع  بهدف  �لطيور، 
وجدت  وحينها  وت�سويرها،  �خلابة 
فالتقطت  ك��ب��ري،  ط��ائ��ر  �أم����ام  نف�سي 
ل��ه ���س��ورة ع��ف��وي��ة، وذه��ب��ت ب��ه��ا �إل��ى 
�مل��ن��زل، ون��ال��ت �ل�����س��ورة �إع��ج��اب من 
هم حويل. بعد ذلك ��ستلفت عد�سات 
م�سورين  م��ن  ع��ال��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ذ�ت 
�ملناطق  �إل��ى  �أخ��رج  وظللت  �أ�سدقاء، 
�ل���ت���ي ي���وج���د ف��ي��ه��ا ت���ن���وع ك��ب��ري من 
على  حر�ست  ثم  الأ���س��وره��ا،  �لطيور 
و�قتنيت  �ل�سخ�سية،  �أدو�ت��ي  تطوير 

ما يلزمني لذلك.
 

ما �أهم �أعمالك �ملقبلة؟ 
ت�����س��وي��ر ور����س���د ط��ائ��ر ن����ادر ي�سمى 
»�ل��ب��ل�����س��ون �الأ�����س����ود«، مل ي��ق��م �أح���د 
ب��ت�����س��وي��ره يف �مل��م��ل��ك��ة، وه����ذ� �ل��ن��وع 
مناطق  يف  �إال  ي��وج��د  ال  �لطيور  م��ن 

�أن يكون  �إل���ى  �أ���س��ع��ى  حم�����دودة، ك��م��ا 
وينال  عالية،  بحرفية  ل��ه  ت�سويري 
�الأن���و�ع  مب�ساهدة  يهتم  م��ن  �إع��ج��اب 

�ملختلفة من �لطيور.

كلمة �أخرية؟
�أن�سح �مل�سورين �ملبتدئني بالنهل من 
جت��رب��ة �مل�����س��وري��ن �أ���س��ح��اب �خل��رة 
و�لدر�ية يف �لت�سوير، و�لتعلم منهم 

ل���ك���ون ذل����ك �أق�������س���ر ط����رق �ل��ن��ج��اح، 
�ل��ذ�ت  تطوير  على  �حل��ر���س  و�أي�سا 
كما  �لعنكبوتية.  �ل�سبكة  خ��ال  م��ن 
�أن�سحهم باملثابرة وحب �لهو�ية الأنها 
�مل�سور �جلديد حمرفا.  ت�سنع من 
وب���ع���ي���د� ع����ن �ل��ت�����س��وي��ر ك���م���ا ي��ع��ل��م 
�حلياة  على  �ملحافظة  ف���اإن  �جلميع 
�لفطرية ت�ساعد على ��ستمر�ر �حلياة 

�لطبيعية للجميع.

بين األحساء وأبها

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

�شورة رمزية
لطائر �لبل�شون �لأ�شود
�أو مالك �حلزين

العدد 196  |  17 ربيع الثاني 1438  |  15 يناير 2017



مواهب طالبية

إعالن

قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =
حياتك في خطر!

أفنان المشايخ: نحلم بكلية مستقلة للفنون
ومعارض ألعمال الموهوبات

كريمة  سالم 

�أفنان  �لر�سم،  يف  �ملوهوبة  �لطالبة  دع��ت 
ح�سن �مل�سايخ، من ق�سم �القت�ساد �ملنزيل 
بكلية �ل�علوم و�الآد�ب يف تهامة، �إلى �فتتاح 
تعنى  �جلامعة  يف  للفنون  م�ستقلة  كلية 
مبجاالت �لربية �لفنية، موؤكدة �أن مركز 
�ملوهبة و�الإبد�ع ال يهتم مبا�سرة بالفنون 
مو�هب  �حت�سانه  رغ��م  خا�سة،   ب�����س��ورة 
�أن ت��ك��ث��ف �جل��ام��ع��ة  �ل��ط��ال��ب��ات. ومت��ن��ت 
م��ع��ر���س��ا  ت���وف���ر  و�أن  ل���ل���م���و�ه���ب،  دع��م��ه��ا 

للموهوبات.

كيف كانت بد�يتك مع �لر�شم؟
هو�ية  �لر�سم  الأن  موفقة،  كانت  بد�يتي 
�إلى حتقيقها وتطورها؛ وب��د�أت يف  �سعيت 
بق�سم  �لتحقت   �لر�سم باحر�فية عندما 

�القت�ساد �ملنزيل. 

�أبرز �لد�عمني ملوهبتك؟ 

�أوال هلل ث��م الأه��ل��ي و�أ���س��ات��ذت��ي،  �ل��ف�����س��ل 
و�أخ�����������س ب���ال���ذك���ر �ل����دك����ت����ورة �ن��ت�����س��ار 
م��ن�����س��ور �لتي  ك���ان ل��ه��ا ف�����س��ل ك��ب��ري يف 

تطوير  مهارة �لر�سم  لدي.

وكيف طورت موهبتك؟ 
و�الطاع  �لت�سكيليني،  �لفنانني  مبتابعة 
ع��ل��ى �أع��م��ال��ه��م، وم��ت��اب��ع��ة �ل��ف��ي��دي��وه��ات 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �مل���وج���ه���ة �إل�����ى �مل��ب��ت��دئ��ني يف 
�لر�سم، وكذلك حماولة حماكاة ر�سومات 

بع�س �لفنانني.
 

ما �ملد�ر�س �لت�شكيلية
�لتي ت�شتهويك؟ 

�ملدر�سة �لو�قعية يف �لتعبري عن �لطبيعة، 
�مل���ع���رة ع���ن و�ق����ع حياتنا  و�مل��و���س��وع��ات 
ب�سفة عامة، و�أي�سا �أحب �أ�سلوب �ملدر�سة 
�ل��ت��اأث��ريي��ة يف �ل��ت��ل��وي��ن وخ��ل��ط �الأل�����و�ن 
�ل��ل��ون  ت���اأث���ري  و�إعطائها   �ل��ل��وح��ة  ع��ل��ى 
مبا�سرة  على  �للون  وت��د�خ��ل  و�لفر�ساة، 

�للوحة،  و�أهتم �أي�سا باخلامة و�لتجريب 
ب��اخل��ام��ة و�ل���ل���ون، وه���و �أ���س��ل��وب �مل��د�ر���س 
�لتكعيبية  �ملدر�سة  مثل  �حلديثة  �لفنية 

وفن �لكوالج. 

هل كان لق�شم �لقت�شاد
يف كليتك دور يف تنمية موهبتك؟

تنوع مقرر�ت  دور متمثل يف  له  ك��ان  نعم 
�ل��رب��ي��ة �ل��ف��ن��ي��ة م��ن ر���س��م �إل����ى ت�سميم 
وتعبري باالألو�ن وجتريب و�أ�سغال وخزف، 
�لفنية  مهار�تي  حت�سن  �إل���ى   ذل��ك  و�أدى 
وتنمية موهبتي، وكان لتلك �ملقرر�ت دور 
�للون  �ختيار  وكيفية  ر�سمي،  تطوير  يف 

وتد�خل �الألو�ن مع �خلامات �لطبيعية.
 

ما مدى ر�شاك عن دعم
�جلامعة للمو�هب؟ 

يف �جلامعة لدينا مركز �ملوهبة و�الإب��د�ع 
�لطالبات  م��و�ه��ب  بتطوير  يهتم  �ل���ذي  
و�ح��ت�����س��ان��ه��ا، ول���ك���ن ي��ن��ق�����س��ه �اله��ت��م��ام 

ونطمح  خا�سة،  �لفنون  مب��ج��ال  �ملبا�سر 
و�أن  للفنون،  كلية  تن�سئ �جلامعة  �أن  �إلى 
وجم��االت  �لفنون  لدر��سة  �أق�ساما  تفتح 
�لدعم  تقدم  و�جلامعة  �لفنية،  �لربية 
ل��ل��م��وه��وب��ات ول��ك��ن ب�����س��ك��ل غ���ري ك���اف يف 
ه����ذ� �مل����ج����ال. و�أق�������رح �أن ت���ك���ون ل��دي��ن��ا 
توفر  و�أن  ل��ل��م��وه��وب��ات،  ك��م��ع��ر���س  ق��اع��ة 
ل��ن��ا �جل��ام��ع��ة ���س��ال��ة ل��ع��ر���س ر���س��وم��ات��ن��ا 
�لفنون  يف  م�سابقات  وتنظيم  �خل��ا���س��ة، 

و�لر�سم.
 

هل �شاركت يف �أي من �مل�شابقات
�أو �ملعار�س؟

���س��ارك��ت يف ���س��ب��اق �مل��ب��دع��ني ب��االأومل��ب��ي��اد 
�لذي  �جلامعة  وطالبات  لطاب  �لثقايف 

تنظمه عمادة �سوؤون �لطاب كل عام.
 

ماذ� تنتظرين من �جلهات
�ملعنية بالفنون؟ 

�لر�سم،  يتمنى كل موهوب يف  �أمتنى كما 

مو�هبنا  ف��ي��ه  م��ك��ان  نطور  ُيوفر لنا  �أن 
يف  موؤثر  مكان  منا  لكل  لي�سبح  وننميها 
�أن  �إل��ى  �أطمح  �أي�سا،  وكغريي  جمتمعه. 
�أ�سبح ر�سامة  م�سهورة على �سعيد �ململكة 

و �لوطن �لعربي.

�إلى �أي مدى ��شتفدت من مو�قع 
�لتو��شل �لجتماعي؟

خدمتني يف  �إذ  كثري�،  منها  ��ستفدت  لقد 
عر�س موهبتي وتنميتها، وت�سجيعي على 
بع�س  موهبتي  خدمت  �ال�ستمر�ر،  كما 
�لتطبيقات �ملهتمة بعر�س �أحدث �الأعمال 
بينر�ست  تطبيق  مثل  �لفنية  و�الأف��ك��ار 

 .»Pinterest«

مب تن�شحني �ملبتدئات يف �لر�شم؟
�أن�سحهن �أواًل و�أخري�ً بالعزمية و�ملمار�سة، 
و�ل�سلبيات،  �إل��ى  �ملعوقات  يلتفنت  ال  و�أن 
و�أن يكون هدفهن �لو�سول �إلى ما يردنه، 

وحتقيق ما يطمحن  �إليه. 

روؤيتك مل�شتقبل �لفن يف �ململكة؟ 
منذ فرة، بد�أت �ململكة تلتفت �إلى بع�س 
�لر�سامني من خال فتح مر�كز خا�سة، 
يف  و  ع�سري  منطقة  يف  �أرى  �أن  و�أمت��ن��ى 
بع�س  يف  ر�أي��ت��ه  ما  خا�س،  ب�سكل  تهامة 
�ملدن باململكة من دعم للفن و�هتمام به.

�إلى من تهدين �أعمالك؟
�إل����ى �أم����ي و�أب�����ي و�إل����ى ك����ل م���ن ك����ان له 
م��وه��ب��ت��ي،  ت��ن��م��ي��ة  ب���ع���د �هلل  يف  ف�����س��ل 
ي�سيء  برقه  �سناء  �أ�سبح  من  كل  و�إل��ى 

�لطريق �أمامي. 

كلمة �أخرية؟
�أنا فخورة  مبا و�سلت �إليه يف هذ� �ملجال، 
ول���ك���ن �أط���م���ح �إل�����ى �مل���زي���د م���ن �ل��ت��ق��دم 
الأ�سبح فنانة لها مكانة يف �ملجتمع، وكل 
�ل�����س��ك��ر جل��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د ع��ام��ة، ول�� 
»�آفاق« خا�سة الهتمامها بت�سليط �ل�سوء 

على مو�هب طاب �جلامعة. 
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»ع. ش.« فضلت 
دار الرعاية

على مجتمعها 
ونظرته للمطلقة
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سعيد العمري 

ال ت����ز�ل �ل��ط��ال��ب��ة »ع. �����س«، ب���اإح���دى ك��ل��ي��ات �ل��ب��ن��ات 
�إذ  قولها؛  حد  على  فا�سل  زو�ج  ثمن  تدفع  باجلامعة، 
�ل�سدمات،  م��ن  ع��دد  نتيجة  �مل��ف��ت��وح  �ملجتمع  ه��ج��رت 
وبقيت يف غرفة بد�ر �لرعاية �الجتماعية يف ع�سري بعد 

�أن �سدمها �ملجتمع �ملحيط بها ح�سب قولها.

تفضيل دار الرعاية
وعن �لتفا�سيل تقول ع. �س: »�أنا �إمر�أة مطلقة، فبعد 
�أخ��رج من غرفتي يف  �أن  �أ�ستطع  فا�سلة مل  زو�ج  رحلة 
د�ر �لرعاية �الجتماعية بع�سري منذ �أن الزمني و�سف 
�لكلمة معان بغي�سة وجارحة يف  �ملطلقة، و�سار لهذه 

نف�شي، كما اأن جمتمعي اأ�شابني بالإحباط«.

مجتمع قاس
�إلى  �أحوج  �لطاق، وكنت  بعد  »عانيت كثري�  و�أ�سافت 
�لنف�سية  و�الأوج��اع  �ملتاعب  لتخطي  و�مل�ساعدة  �حلنان 
كان  �لقريب  جمتمعي  لكن  �ل��ط��اق،  يل  �سببها  �لتي 
�أجرتني على �تخاذ قر�ر  �أ�سد ق�سوة من �حلياة �لتي 
ف��ظ��رويف  �أط���ف���ال،  �ل��ط��اق، وخ�سو�سا يف ظ��ل وج���ود 
و�الأف��ر�ح  �الجتماعات  �عتز�ل  على  �أجرتني  �لنف�سية 
و�ملجال�س �لعائلية، حتى بقيت مبناأى عن روؤية �لنا�س 
و�أخ��رى  ت���ارة،  و�لرحمة  �ل��ر�أف��ة  �إل��ى بعني  تنظر  �لتي 

بعني �لت�سكيك و�الزدر�ء«.

فقد الوالدين
»باالأم�س كنت يف  و��سر�سلت ع. �س يف حديثها قائلة  
رعاية �أمي و�أبي �للذين فقدتهما ولي�س يل عائل بعد 
�هلل �سو�هما، فماتت �لدنيا ومات �لعامل ومات �لنا�س، ومل 

يعد للحياة معنى، و�أ�سبحت �أحيا ببع�س نف�س وبع�س روح 
وبع�س عقل فاأي طعم للحياة با و�لدين؟«.

حرمانها من أطفالها
وتو��سل »م�سائبي مل تقت�سر على ما �سبق فقط، بل 
وزوج��ي،  و�ل���دّي  فقدت  �أن  بعد  �أط��ف��ايل،  �أي�سا  فقدت 
ف��ه��م يعي�سون م��ع ج��دت��ه��م الأب��ي��ه��م، وق���د ح��رم��ت من 
روؤيتهم و�الجتماع بهم، وال �أعلم ما حل بهم، وما هي 
�أحو�لهم، وكل ما �أحتاج �إليه يف هذه �لفرة، �أن يكونو� 
ب��ج��د حتى  و���س��اأع��م��ل  ب��روؤي��ت��ه��م  عيني  لتقر  ب���ج���و�ري 
�أر�هم و�أعو�سهم �حلنان �لذي �سلب منهم، وكفى باهلل 

وكيا«.

دار غير الدار
و�أ�سافت: »�أعي�س �ليوم يف د�ر �لرعاية �الجتماعية با 
�سكن وبا ماأوى، كما �أن �ملتاأمل لو�قع �الأمر ال ميكنه 
�ل�سك  يظل  بل  �ملطلقة،  للمر�أة  �ل�سلبية  �لنظرة  �إنكار 
ثقافة  على  ي��دل  مما  و�سهوة؛  لفتة  كل  يف  بها  يحيط 
غريي،  ينتظر  كما  �أنتظره،  ما  وكل  �ل�سلبية،  �ملجتمع 
هو �لدور �الإيجابي الإد�رة �لتوجيه و�الإر�ساد باجلامعة  
يف �لتقليل و�لتخفيف من معاناتي ومعاناة غريي، من 
خال م�ساندة �ملطلقة معنويا وماديا، و�حتو�ئها نف�سيا 
وعاطفيا، حتى تتمكن من �إعادة ترتيب �أور�قها، �إ�سافة 
�إلى �سرورة تفهم �ملجتمع من حولها، ومعاونتها لتعيد 

�سياغة حياتها من خال �لدر��سة �أو �لعمل.
فالدعم �لنف�سي و�ملجتمعي هو �أول ما تبحث عنه 
�ل�سبيل  هو  فهذ�  �لزوجية،  حياتها  ف�سل  بعد  �ملطلقة 
واحلزن  والإح��ب��اط  الياأ�س  حالة  من  للخروج  الوحيد 
�ل�سديد �لذي قد يدفع بع�سهن �إلى �لزو�ج باأول رجل 

يطرق �لباب«.



أندية طالبية

التعريف
يهتم  متخ�س�س  ط��اب��ي  ن���اد 
ب���ن�������س���ر ث���ق���اف���ة َت���ع���ل���م �ل��ل��غ��ة 
�الإجن���ل���ي���زي���ة وت��ه��ي��ئ��ة �ل��ب��ي��ئ��ة 

�ملثالية ملمار�ستها. 

الرؤية
ت����وف����ري ب���ي���ئ���ة م���ث���ال���ي���ة ت��وف��ر 
�ل��ازم��ة  �الأدو�ت  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
مل����م����ار�����س����ة و�إت��������ق��������ان �ل���ل���غ���ة 

�الجنليزية.

الرسالة
�ل����ط����ال����ب����ات  �أد�ء  ت����ط����وي����ر 
عن  بعيد�  �للغوية  ومهار�تهن 

�لبيئة �لدر��سية �لتقليدية.

األهداف
الإج���ادة  �لطالبات  م�ساعدة   •
�أح�سن  على  �الإجنليزية  �للغة 

وجه ممكن.
• خلق �جلو �ملائم للطالبات 
كلغة  �الإجنليزية  �للغة  لتعلم 

ثانية.
• �إع����ط����اء �ل��ط��ال��ب��ات ف��ر���س��ة 
��ستخد�م  يف  وعملية  و�ق��ع��ي��ة 

�للغة �الإجنليزية .
و�ملخاوف  �ل�سعوبات  تذليل   •

من تعلم �للغة �الجنليزية. 
و��ستغال  �لتعلم  ح��ب  زرع   •

�أوقات �لفر�غ لدى �لطالبات.
• جعل �للغة �الجنليزية جزء� 
وت�سهيل  �ليومية  �حل��ي��اة  م��ن 

تطبيقها.
�ل��ط��ال��ب��ة يف تعلم  م�����س��اع��دة   •
�ل����ل����غ����ة �الجن����ل����ي����زي����ة ب���ع���ي���د� 
ع����ن �الأ�����س����ال����ي����ب �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

و�ملخططات �لنظرية.
• دف�����ع �ل���ط���ال���ب���ة �إل������ى ن��ط��ق 
كونها  عن  عو�سا  �للغة  وتكلم 

م�ستقبلة وم�ستمعة لها فقط.
�ل��ف��ري��ق  روح  ف���ك���رة  ت��ع��زي��ز   •
�ل���ن���ادي وتطوير  �أع�����س��اء  ب��ني 

مهار�ت ومو�هب �لطالبات.
• ت���ق���وي���ة ع���اق���ة �ل��ط��ال��ب��ات 
ب����اأع���������س����اء ه���ي���ئ���ة �ل���ت���دري�������س 
�الأج�����ان�����ب وم�������س���اع���دت���ه���ن يف 

�لتو��سل معهن. 
• �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����س��ر �الإ����س���ام 
د�خ��ل  �مل�سلمات  غ��ري  وت��وع��ي��ة 

�إطار �لكلية.
طريق  ع��ن  �ملجتمع  خ��دم��ة   •
�ل���ل���غ���ة �الإجن����ل����ي����زي����ة ب�����س��ت��ى 

�لو�سائل و�لطرق.

رائدة النادي 
• رحمه �لعلوي

رئيسة النادي
• نوره جابر �لغامدي

عن
النادي

رئيسة نادي النبوغ اللغوي نورة الغامدي:
من أولوياتنا مساعدة الطالبات

على إتقان اإلنجليزية
ريم  العسيري

�للغوي يف  �لنبوغ  ن��ادي  رئي�سة   �أك��دت 
كلية �لعلوم و �الآد�ب بخمي�س  م�سيط، 
نورة  �ملعلومات،  نظم  بق�سم  �لطالبة  
�أول����وي����ات  م����ن  �أن  �ل����غ����ام����دي،  ج���اب���ر 
�ل��ن��ادي م�����س��اع��دة �ل��ط��ال��ب��ات يف �إت��ق��ان 
�ل���ل���غ���ة �الإجن���ل���ي���زي���ة و�إج����ادت����ه����ا م��ن 
م�سيفة  �لتطويرية،  �ل����دور�ت  خ��ال 
و�ملنا�سبات  �لعاملية  �الأي���ام  ي��و�ك��ب  �أن��ه 

�لوطنية.
و�أع��رب��ت يف ح��و�ر م��ع  »�آف���اق« عن 
»ر�ساها �لتام« عما حققه �لنادي خال 
�أه��د�ف،  �حل��ايل من  �لدر��سي  �لف�سل 
ومنها: �إن�ساء مقر خا�س به، و�ن�سمام 

نحو 30 طالبة �إليه.

لنبد�أ مبجال عمل �لنادي؟
�ل������ن������ادي م���ع���ن���ي ب���ت���ط���وي���ر م����ه����ار�ت 
�ل��ط��ال��ب��ات يف �ل��ل��غ��ة �الإجن��ل��ي��زي��ة، كما 

ي�����س��ب��و �إل����ى دع����م م���و�ه���ب �ل��ط��ال��ب��ات 
�ملختلفة و�لتعرف عليها يف وقت مبكر، 
لتنميتها وتذليلها يف  يلزم  وتوفري ما 

خدمة �ملجتمع و�لوطن. 

وما  �أهم �لرب�مج �لتي قدمها
منذ تاأ�شي�شه؟

ق���دم���ن���ا �ل���ع���دي���د م����ن �ل����ر�م����ج م��ن��ذ 
من  عدد  �أبرزها  ومن  �لنادي،  تاأ�سي�س 
�لدور�ت حول تطوير �للغة �الإجنليزية 
�لكلية،  �مل���د�ر����س ود�خ����ل  يف ع���دد م��ن 
باالإ�سافة لعدد من �لر�مج من �أهمها 
�ل��ي��وم  ل��ل��م��ر�أة،  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  تفعيل 
�لعاملي للم�سنني، ويوم �جلودة �لعاملي، 

وبرنامج ت�سامني مع حماة �لوطن.

هل من �شعوبات تو�جه �لنادي؟
من �أبرز �ل�سعوبات: حتفيز �لطالبات 
تو�فر  وع��دم  ل��ل��ن��ادي،   �الن�سمام  على 
م��ق��ر يف �ل�����س��اب��ق ل���ل���ن���ادي، ول���ك���ن مت 

وهلل  �ل�����س��ع��وب��ات،  جميع  ع��ل��ى  �لتغلب 
�أن مت توفري مقر للنادي  �حلمد، بعد 
ومت جتهيزه باحتياجاتنا، ومل نزل يف 

طور توفري جميع متطلباته.

وهل له دور  يف تطوير
مو�هب �لطالبات؟

م����ن �أه������م �أه�����د�ف�����ه ت���ط���وي���ر م���و�ه���ب 
يف  وم�ساعدتهن  وقدر�تهن،  �لطالبات 
�إل��ى  باالإ�سافة  �للغات،  م��ن  ع��دد  تعلم 
و�الإن�����س��اد  و�الإل��ق��اء  �لت�سميم  م��و�ه��ب 
وغ���ريه���ا، ك��م��ا ي��ع��م��ل ع��ل��ى ����س��ت��غ��ال 
�لنادي  ر�سالة  حتقيق  يف  �ملو�هب  تلك 
وروؤيته. وقد �سارك عدد من �ملوهوبات 
�ل���ن���ادي يف م�����س��اب��ق��ات يف �جل��ام��ع��ة  يف 

وح�سدن مر�كز متقدمة.
�ل��ط��ال��ب��ات  تكت�سب  �ل���ن���ادي،  ويف 
م������ه������ار�ت �ل����ت����خ����اط����ب و�ل����ت����و������س����ل 
با�ستخد�م �للغة �الإجنليزية، باالإ�سافة 
�إلى �ملهار�ت �لقيادية وفن �لتعامل مع 

و�لكتابة  �الإل��ق��اء  وم��ه��ار�ت  �الآخ��ري��ن 
و�لر�سم و�لت�سميم. 

�إلى �أي مدى ت�شعرين
بالر�شا عما قدمه �لنادي

خالل  �لف�شل �حلايل؟ 
ل��دي��ن��ا ر���س��اء ت����ام  ع��م��ا ق��دم��ن��اه  ه��ذ� 
�إذ ح��ق��ق �ل���ن���ادي ع����دد� من  �ل��ف�����س��ل، 
�أهد�فه  ومن �أهمها �إن�ساء مقر للنادي 

و�ن�سمام ما يقارب 30 طالبة �إليه.

ما �لعو�مل �لتي تقف
ور�ء هذ� �لنجاح؟

�لعو�مل توؤدي دور� كبري�  �لعديد من 
يف جناح �لنادي، ومن �أهمها: �لطالبة 
ذ�ت���ه���ا وم����دى م�����س��ارك��ت��ه��ا يف �أن�����س��ط��ة 
�إد�رة  ت�سطلع  كما  وب��ر�جم��ه،  �ل��ن��ادي 
�لنادي ممثلة يف م�سرفته بدور بارز يف 
�الإ�سر�ف  �إلى  باالإ�سافة  �لنادي،  جناح 
و�لدعم �مل�ستمر من قبل �إد�رة �لكلية. 

وماذ� عن �لطموحات
�مل�شتقبلية؟

�مل�ستقبلية  للخطة  م��ق��رح  و���س��ع  مت 
ل���ل���ن���ادي ت�����س��ت��م��ل ع���ل���ى �ل���ع���دي���د م��ن 
�خلدمة  وم�ساريع  و�الأن�سطة  �لدور�ت 
�لف�سل  يف  تطبيقها  و�سيتم  �ملجتمعية 

�لقادم باإذن �هلل.

م�شاحة حرة لك �أن ت�شغليها
مبا ت�شائني؟

�أ����س���ك���رك���م ع���ل���ى ه������ذ�  �حل���������و�ر،  ك��م��ا 
�أ���س��ك��ر ر�ئ����دة �ل��ن��ادي �الأ���س��ت��اذة رحمة 
ع��ب��د�ل��رح��ي��م ع��ل��ى دع��م��ه��ا ورع��اي��ت��ه��ا 
�مل�����س��ت��م��رة ل��ن��ا، ف��ق��د ك���ان���ت، والز�ل�����ت، 

�الأر�س �خل�سبة لكل موهبة.
و�أق����������ول ل���ك���ل ط����ال����ب����ة: �ج��ع��ل��ي 
م��ن وق��ت��ك م��ك��ان��ا مل��ث��ل ه���ذه �الأن�سطة 
�لتي تنمي مو�هبك وتو�سع  �لطابية 
�مل��ج��االت، ولتكن  م��د�رك��ك يف خمتلف 

لك ب�سمة.
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رياضة

عبدالعزيز رديف 

ت��ع��د ري��ا���س��ة �ل��ف��رو���س��ي��ة م���ن �ل��ري��ا���س��ات 
�حل��دي��ث��ة ب��ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ���ال���د، �إذ ُد���س��ن 
رجب   م��ن  �لتا�سع  يف  بها  �خل��ا���س  �ل��ن��ادي 
1436 ع��ل��ى ي���د م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �ل�����س��اب��ق، 
�الأ����س���ت���اذ �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل�����د�ود، 
�للعبة  مل��م��ار���س��ة  �لفعلية  �ل��ب��د�ي��ة  وك��ان��ت 
مب�ساركات ملمو�سة خارج �جلامعة و�إقامة 
�سارك يف  �ل��ن��ادي   وك��ان  د�خلها.  م�سابقات 
بطولة �الحتاد �لريا�سي للجامعات عامي 
1435 و 1436، وحقق �ملركز �لثالث يف كلتا 
�شوط  يف  اململكة  م�شتوى  على  البطولتني 

�لفرق.
�أقيمت بطوالت  د�خ��ل �جلامعة،   ويف 
خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا ك����اأ�����س م���دي���ر �جل���ام���ع���ة، 
�لطاب، وغريها من  �سوؤون  عميد  وكاأ�س 

�لبطوالت �ملخ�س�سة لقفز �حلو�جز. 

اهتمام مكثف
�خليل  ث��ق��اف��ة  ن�سر  ع��ل��ى  �ل��ن��ادي  يعمل 

�الأج����د�د«،  »ري��ا���س��ة  �لفرو�سية،  وتعليم 
ل����ل����ط����اب، و�ل����ت����دري����ب ع���ل���ى �ل���ط���رق 
�ل�����س��ح��ي��ح��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع �خل���ي���ل من 
ك��ي��ف��ي��ة �ل����رك����وب و�الع����ت����ن����اء ب���اجل���و�د 
وط���ري���ق���ة ت��غ��ذي��ت��ه، و�إع��������د�د ك���ل ج���و�د 
�أدو�ت  �لطاب  وتعليم  معينة،  لريا�سة 
ي��ح��ت��اج  �ل��ت��ي  �ل���ف���ار����س  و�أدو�ت  �خل��ي��ل 
�إليها. ويحظى �لنادي باإقبال و��سع من 
�لطاب، ومنهم عدد كبري من �لفر�سان 
وقد  وخارجها،  �ملنطقة  د�خ��ل  �ملميزين 
ع��ل��ى �سعيد  ك���ث���رية  ح��ق��ق��و� جن���اح���ات 

�إجناز�تهم �ل�سخ�سية.

تدريب متواصل
�ل�سحيمي،  ع��ب��د�هلل  �ل���ن���ادي،  ر�ئ���د  و�أ����س���ار 
�إل��ى �أن ت��دري��ب �ل��ط��اب ب��ال��ن��ادي يتم من 
خ���ال �إي���ج���ار م��ق��اع��د حم����ددة ع��ل��ى م��د�ر 
�لف�سل �لدر��سي يف نادي �لفرو�سية �لدويل 
بع�سري، و »يحظى �ملتدربون فيه با�ستقبال 
�جلامعة  �أن  موؤكد�  متميز«،  وتدريب  جيد 

تنظم عدد� من �لبطوالت يف ميادينه.

مطالبات بالدعم
م�����ن ج���ه���ت���ه، �أو�������س������ح رئ���ي�������س ن�����ادي 
�ل��ف��رو���س��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، �ل��ط��ال��ب عمر 
باإقبال  يحظى  �ل��ن��ادي  �أن  �ل�����س��ه��ر�ين 
�لكثرية  �الأع����د�د  �أن  م�ستدركا  ك��ب��ري، 
مقر  ت��و�ف��ر  ل��ع��دم  ��ستيعابها  ي�سعب 
خ��ا���س ب��ال��ن��ادي يف �جل��ام��ع��ة، �إ���س��اف��ة 
تعبريه.   ح�سب  ميز�نيته،  �سعف  �إل��ى 
وط���ال���ب ب��ت��وف��ري �ل���دع���م ل���ل���ن���ادي يف 
�أكر  فائدة  ليحقق  �لقادمة  �ل�سنو�ت 
ب�سكل  وللمنطقة  وطابها  للجامعة 

عام.

رؤية النادي
ي�����س��ع��ى ن����ادي �ل��ف��رو���س��ي��ة �إل����ى حتقيق 
غري  تعليم  �إت���اح���ة  يف  �ملتمثلة  روؤي���ت���ه 
�سفي يحقق �جلودة �ل�ساملة يف تطوير 
يف  �لفرو�سية،  ريا�سة  وتدعيم  وتعليم 
�إد�رة متميزة  ظل �لتطور �حلديث مع 
وتفعيل  �مل�ستمر  �لتح�سني  على  تعمل 
�مل�����س��ارك��ة د�خ����ل �جل��ام��ع��ة وخ��ارج��ه��ا، 

ب����ه����دف �إط����������اق ج���م���ي���ع �الأن�������س���ط���ة 
�إلى  بها  و�لنهو�س  بالفرو�سية  �ملتعلقة 
ومكانة  ب��ت��اري��خ  تليق  �ل��ت��ي  �مل�ستويات 
ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ���ال���د يف ه����ذ� �مل���ج���ال، 
و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل�����ر�ث �الإ���س��ام��ي 
باحل�سان  �لعناية  خال  من  و�لعربي 
�لعربي و�لت�سجيع على تربيته، و�إن�ساء 
ن��اد ل��ت��دري��ب �ل��ف��ر���س��ان و�خل��ي��ال��ة على 
بالفرو�سية،  �ملتعلقة  �الأل��ع��اب  خمتلف 
و�إد�رة  �خل��ي��ول  ت��دري��ب  �إل��ى  باالإ�سافة 
�الإ���س��ط��ب��ات، وب���ث روح �ل��ت��ع��اون بني 
حم��ب��ي �ل��ف��رو���س��ي��ة وم���رب���ي �خل��ي��ول 
تطور  تو�جه  �لتي  �ل�سعوبات  لتذليل 

و�نت�سار هذه �لريا�سة �الأ�سيلة.
وي��ه��دف �ل��ن��ادي �أي�����س��ا �إل���ى ن�سر 
�جلامعة  طاب  بني  �لفرو�سية  ثقافة 
�ل��ري��ا���س��ة،  ه���ذه  ح��ب  ع��ل��ى  وتن�سئتهم 
لنادي  �الجتماعية  �لن�ساطات  وتفعيل 
�لفرو�سية، و�إقامة حما�سر�ت تثقيفية 
عملية بهدف رفع �مل�ستوى لدى طاب 

�جلامعة �مل�ساركني بالنادي.

نادي الفروسية 
بالجامعة..

خطط طموحة 
لنشر ثقافة الخيل
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إعالن

العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!
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تقرير

محمد السحمي، فهد الشهراني، 
أحمد عسيري، محمد مجثل،

خالد البارقي، عوض القحطاني

لق�سم �جلغر�فيا  �ل�سابق  �لرئي�س  �أعاد 
�آل  �ل��دك��ت��ور فائز حممد  يف �جل��ام��ع��ة، 
�سليمان، م�سكلة �ملياه يف �ململكة �لعربية 
ومناخها  �لباد  موقع  �إل��ى  �ل�سعودية، 
وال�شتهالك املفرط، موؤكدا اأن الطلب 

على �ملياه متز�يد بكرة.
�خل��ط��ة  �أن  ���س��ل��ي��م��ان  �آل  و�ق�����رح 
يف  تتمثل  �أن  يجب  للمملكة  �لوطنية 
�مل��ي��اه  م�����س��ادر  يف  �لتحكم  �إل���ى  �سعيها 
و�جتاهها  �أف�سل،  �سيء  يف  وتوظيفها 
�أخ���رى  �أر�������س يف دول  ����س��ت��ئ��ج��ار  �إل����ى 

ل�سمان �إنتاج زر�عي �سحيح.
ملو�رد  �ملتكاملة  �الإد�رة  �أن  و�أو�سح 
�مل��ي��اه حت��ت��اج �إل���ى ث��اث��ة ج��و�ن��ب ه��ي: 
�أن  مبينا  و�مل�ستهلك،  و�ملنتج  �ملخطط 
عليها  و�أطلق  ببع�س،  مرتبط  بع�سها 

مثلث �الإنتاج.  
ت��ب��ن��ي  �إل�������ى  ����س���ل���ي���م���ان  �آل  ودع�������ا 

�ملياه يف عام 1437- 1438  باأكر من 20 
تتبو�أ �لرتيب  مليار مر مكعب، كما 
�ل��ث��ال��ث ع��امل��ي��ا ب��ع��د �أم���ريك���ا وك��ن��د� يف 
م���ع���دل ����س��ت��ه��اك �ل���ف���رد ل��ل��م��ي��اه كل 
و�ل�سعوبة  ن��درة م�سادرها،  رغ��م  ي��وم، 
�ل���ب���ال���غ���ة يف حت��ل��ي��ة �مل����ي����اه ث����م ن��ق��ل��ه��ا 

للم�ستفيدين منها.

مصادر المياه 
وتق�سم م�سادر �ملياه باململكة �إلى ق�سمني 
�ملياه  يف  تتمثل  تقليدية،  م�سادر  هما:  
�جل��وف��ي��ة )�مل���ت���ج���ددة وغ���ري �مل��ت��ج��ددة( 
ب��االإ���س��اف��ة �إل����ى �مل���ي���اه �ل�����س��ط��ح��ي��ة مثل 
�ل�سيول، و�أخرى غري تقليدية هي: مياه 

�لبحر �ملحاة ومياه �ل�سرف �ملعاجلة.
تاأتي  �مل��ي��اه  م��ن   %50 نحو  �أن  كما 
�ل��ب��ح��ر، و40% منها  م��ي��اه  م��ن حت��ل��ي��ة 
�ملتجددة،  غري  �جلوفية  من  ت�ستخرج 
و 10% من �ملياه �ل�سطحية، وذلك رغم 
�أن �ململكة �لعربية �ل�سعودية هي �إحدى 
ناحية  �لعامل جفافا من  مناطق  �أك��ر 

مو�ردها �ملائية. 

�لدر��سات �ملتعلقة باملياه على �خلر�ئط 
�لهيدوجيولوجية و�لكيميائية ليتعرف 

�لنا�س عليها.

قاعدة أساسية
مت��ث��ل �مل���ي���اه �ل��ق��اع��دة �الأ���س��ا���س��ي��ة �ل��ت��ي 
كل  يف  �لتنموية  �مل�����س��رية  عليها  تعتمد 
دول �ل����ع����امل، وه����ي م���ن �أه�����م �مل�����س��ادر 
و�مل������و�رد �مل���وج���ودة يف �ل��ط��ب��ي��ع��ة، وت��ع��د 
خملوق  �أي  ي�ستطيع  وال  �حلياة  ع�سب 
�أو  �إن�سانا  ك��ان  ���س��و�ء  �الأر����س  على وج��ه 
وتبلغ  عنها.  �ال�ستغناء  حيو�نا  �أو  نباتا 
ن�����س��ب��ة �مل���ي���اه 70% م���ن حم��ي��ط �ل��ك��رة 
�الأر����س���ي���ة، وم�����س��ادر �مل���ي���اه ت��ت��ن��وع بني 
�سطحية تتغذى من �الأمطار �أو �الأنهار، 

و�ملياه �جلوفية يف باطن �الأر�س.

استهالك عال
�إن �أعمق بئر حفرت يف �لعامل كانت يف 
1380ه�  عام  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
�آالف  ث��اث��ة  بعمق  �ل��ري��ا���س  مب��دي��ن��ة 
من  �ململكة  ��ستهاك  قدر  بينما  مر، 

د. آل سليمان: مياه المملكة تعاني األمرين.. 
شح وإفراط في االستهالك
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

نحو معلم عصري جديد
و�أع��ظ��م��ه��ا،  �مل��ه��ن  �أج����لَّ  م��ن  �لتعليم  مهنة 
�لتعليم  يعمل يف جم��ال  �أن  ل��ه  ُق���در  وم��ن 
ف��ه��ن��ي��ئ��ا ل���ه ب���ذل���ك؛ ف��ه��و مي���ار����س ر���س��ال��ة 
عظيمة، ويربي عقوال خمتلفة، وي�سهم يف 
بدور  للقيام  و�إعد�دها  �الأمة  �أجيال  تن�سئة 

فاعل يف جمتمعاتها. 
وم���ع���ل���م �ل�����ي�����وم يف ظ�����ل �مل���ت���غ���ري�ت 
�مل��ت��اح��ق��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ت�����س��ارع��ة بحاجة 
يوؤمن  جتعله  جيدة  ثقافة  ميتلك  �أن  �إل��ى 
م��اح��ق��ة  يف  ودوره  �ل���ت���غ���ي���ري  ب���اأه���م���ي���ة 
متغري�ت �لع�سر و�لتكيف معها و�ال�ستفادة 
من �إيجابياتها، فاملعلم �جلامد �لذي يقاوم 
�أ�ساليبه  على  �لبقاء  �إل���ى  ومي��ي��ل  �لتغيري 
حال  ب��اأي  يكون  لن  �لتقليدية  وممار�ساته 
من �الأحو�ل قادر�ً على �لعطاء ولن يتمكن 
�هتمام طابه وجذب  من �ال�ستحو�ذ على 

�نتباههم.
ومن هنا فاإن �ملعلم �لع�سري �جلديد 
خمتلفا،  ت��رب��وي��ا  �إع�����د�د�  وج����وده  ي�ستلزم 
بجميع  وم��ه��ي��اأة  متكاملة  تعليمية  وبيئة 
�الإم���ك���ان���ات �مل���ادي���ة و�ل��ب�����س��ري��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 

قبل  وت��دري��ب��ه  لتاأهيله  متو��سلة  وب��ر�م��ج 
على  و�طاعه  وبعدها،  و�أثناءها  �خلدمة 

�جلديد يف تخ�س�سه.
�الإع���������د�د  �������س������رور�ت  �أه�������م  م�����ن  �إن 
و�ل����ت����اأه����ي����ل و�ل����ت����دري����ب ح�������س���ور �مل��ع��ل��م 
�مل���وؤمت���ر�ت و�ل���ن���دو�ت وور�����س �ل��ع��م��ل ذ�ت 
ومن  �لتعليمي،  �لربوي  بالعمل  �لعاقة 
للمعلمني  �لفر�سة  �إتاحة  مبكان  �الأهمية 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف زي�����ار�ت �إل����ى ب��ع�����س �ل���دول 
�الأخرى و�البتعاث حل�سور دور�ت تدريبية 
وور������س ع��م��ل وح��ل��ق��ات ن��ق��ا���س��ي��ة يف جم��ال 
�الآخرين  باملعلمني  و�اللتقاء  تخ�س�ساتهم 
من �أجل تبادل �خلر�ت و�كت�ساب �جلديد 

من �ملمار�سات �لربوية �لفاعلة. 
�لتطوير  ُيعدون )قاطرة  �ملعلمني  �إن 
و�ل��ت��ن��وي��ر( و�إ����س���اح �ل��ت��ع��ل��ي��م وت��ط��وي��ره 
�ملعلم  يكون  �أن  م��ن  والب��د  جمتمع،  �أي  يف 
يف م��ق��دم��ة �ل���رك���ب وع��ل��ى ر�أ������س �أول���وي���ات 

�لتطوير.
بحاجة  �جل��دي��د  �لع�سري  �ملعلم  �إن 
�إل����ى ت���زوي���ده ب��ام��ت��ي��از�ت م��ت��ع��ددة م��ادي��ة 

الرأي الجامعي

�إم���ا م��ن خ��ال �حل��و�ف��ز �مل��ادي��ة  ومعنوية، 
و�لبدالت، وكذلك بتوفري �لتاأمني �ل�سحي 
ل���ه والأ����س���رت���ه و�إن�������س���اء ن�����و�ٍد ذ�ت �أه����د�ف 
باالإ�سافة  و�جتماعية،  وثقافية  ريا�سية 

�إلى تاأ�سي�س جمعيات علمية.
وم����ن �ل�������س���روري �إع�������ادة �ل��ن��ظ��ر يف 
ق��ب��ول �ل��ط��اب يف ك��ل��ي��ات �ل��رب��ي��ة �ل��ذي��ن 
ع�سري  ملعلم  �ل�سلبة  �الأر���س��ي��ة  مي��ث��ل��ون 
�إن مل  �لربويني،  ي��درك معظم  �إذ  جديد، 
�أن من يتم قبوله يف كليات  يكن جميعهم، 
�ملتو�سطة  �مل��ع��دالت  ذوي  م��ن  ه��م  �لربية 
�سبكة  رم���ت���ه  ب��ع�����س��ه��م  �إن  ب���ل  و�مل���ت���دن���ي���ة، 
�لقبول يف بحر كلية �لربية �ملتاطم وهو 

ال ميلك مقومات معلم �مل�ستقبل و�سماته.
للمعلم  �لتطوير  ي��وؤدي  �أن  وال ميكن 
ل��دي��ه �سمات  ت��ت��و�ف��ر  م��ا مل  �مل��ن�����س��ود  دوره 
و�لرغبة  ميار�سها  �ل��ت��ي  للمهنة  �الن��ت��م��اء 
�لتدري�س، و�لقدرة  �مللحة يف مز�ولة مهنة 
ع��ل��ى �الن���ف���ت���اح ع��ل��ى �ل��ث��ق��اف��ات �الأخ�����رى، 
و�م�����ت�����اك م����زي����د م����ن م�����ه�����ار�ت �حل�����و�ر 

و�أدبياته و�حر�م طابه.

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

882 يوما من أجل »آفاق«
»�آف����اق«..  حمبوبتنا  رح��ل��ة  »126« �أ�سبوعا 
و�ل�سعاب،  بالتحدي  ممزوجة  رحلة  كانت 
ع��اي�����س��ن��اه��ا، وم���ا زل��ن��ا، د�خ���ل م��ق��ره��ا منذ 
�إل��ب��ا���س��ه��ا ثوبا  ب��ع��د  ل��ه��ا  �أول ع���دد  ���س��دور 
ج����دي����د� خ���ي���وط���ه �أق��������ام ي���اف���ع���ة ودم�����اء 
و�لطالبات( تتطلع   ح�����ارة )�ل�����ط�����اب 
وفعا  �الإع����ام،  جم��ال  القتحام  وتت�سوق 
هو  عنو�ننا  وك��ان  �لثوب  بهذ�  �كت�ست  لقد 

�إتاحة �لفر�سة للجميع.
مب�سمونها  �ل���ب���د�ي���ة  ���س��رب��ة  ك���ان���ت 
�لكل،  ل��ه  ي�سهد  �ل���ذي  و�ن��ت�����س��اره��ا  �ملتميز 
وعلى �لرغم من �أن �سهادتي لها جمروحة 
ب��ح��ك��م �ن��ت��م��ائ��ي �إل���ي���ه���ا، ف����اإن ه����ذ� �جل��ه��د 
ل���زم���اء ك���ل يف جم��ال��ه �سكبو�  ث��م��رة  ه���و 
ع�سارة �أفكارهم  يعملون  با كلل وال ملل 
وك��ب��رية،  ك��ل �سغرية  يتابعون  �أج��ل��ه��ا،  م��ن 
وي��ت��ج��اوب��ون م���ع ط����اب �جل��ام��ع��ة يف كل 
�لكليات ويفردون لهم �مل�ساحات و�لت�سجيع.
�ل��ط��اب ه��م حجر �ل��ز�وي��ة و »�آف���اق« 
م��ن��ه��م و�إل���ي���ه���م، وه����ي ن��ق��ط��ة �الن���ط���اق 
ب��ال��ن�����س��ب��ة خل��ري��ج��ي �الإع�������ام ع��ل��ى وج��ه 
لتبنو�  وجهتكم  ه��و  فمنرنا  �خل�سو�س، 

�سريكم  ب��ه  وت��دع��م��و�  �ل�سحفي  �أر�سيفكم 
�لذ�تية، وهي �أولى لبنات مد�دكم.

ع��ن م���اذ� �أت��ك��ل��م؟ .. �أ�أت��ك��ل��م ع��ن جو 
و�ل�سر�مة  باجلدية  �ملمزوج  �ملثايل  �لعمل 
�ساعات طويلة  و�لعمل  �الأوق��ات،  يف معظم 
و�لنتيجة  ���س��دوره��ا،  ق��رب  عند  خ�سو�سا 
�أم���ام���ك���م يف ه�����ذه �ل�����س��ح��ي��ف��ة �ل�����س��ام��ل��ة 

�ملتكاملة ب�سهادة �الآخرين.
يف  ي����ج����ت����م����ع  �أن  �جل�����م�����ي�����ل  وم���������ن 
و�مل��ث��اب��رة مبختلف  �الإب�����د�ع  روح  �ل��زم��اء 
على  �جلو   �نعك�س هذ�  وقد  م�سوؤولياتهم، 
بهذه  �ل�سحيفة  ه��ذه  فكانت  �لو�قع  �أر���س 

�ل�سورة �مل�سرفة وهذ� �الإبد�ع. 
�أن �الأج��و�ء �ملثالية يف  ومن �لطبيعي 
�ملفتاح  وه��ي  بثمارها،  تاأتي  �مل��ج��االت  �ستى 
�ل�������س���ري ل��ل��ن��ج��اح، وذل�����ك �الإب��������د�ع �ل���ذي 
�مل�ساحة  و�إت���اح���ة  �الأج�����و�ء  ه���ذه  م��ن  ينبع 
مما  �إن  �الإن��ت��اج.  لزيادة  و�لكبرية  �خلاقة 
من�سوبي  �أحد  �إلينا  ياأتي  �أن  �ل�سدور  يثلج 
 « �جل��ام��ع��ة مت�سائا ع��ن م��وع��د ����س���دوره 
�آفاق«، فهذ� ي�سعل فينا مزيد� من �الإ�سر�ر 

وتطويع �مل�ستحيل من �أجل قر�ئنا. 

»�آف������اق« حت������دت �ل����و�ق����ع وف��ر���س��ت 
ب��اأن  ن�سمع  م��ا  وك��ث��ري�  ونف�سها،  ��سمها 
د�خ��ل  هامة  مو�قع   يف  وج��ده��ا  �سخ�سا 
متميزة  يجعلها  وم���ا  �مل��م��ل��ك��ة؛  وخ�����ارج 
�لن�سائي  للعن�سر  �لفر�سة  �إتاحة  �أي�سا، 
�ل������ذي �أث����ب����ت وج�������وده و�أ������س�����اف �إل��ي��ه��ا 

م�سمونه لتكون �ساملة.
ي���ب���ادرو�  �أن  ل��ل��ط��اب  ن�����س��ي��ح��ت��ي 
بامل�ساركة يف �ل�سحيفة؛ وملا كان �الإعام 
م��ه��ن��ة �مل���ت���اع���ب، ف��اإن��ن��ي �أو���س��ي��ه��م ب���اأن 
وب���ذل  و�الج���ت���ه���اد  ب��ال�����س��ر  يت�سلحو�  
�جل��ه��د و�ل��رك��ي��ز و�الب��ت��ك��ار، وه���ذ� كله 
ي�ستجد  م��ا  وم��ع��رف��ة  باالطاع   ي��ت��اأت��ى 
ف��ي��ه مك�سوفا،  ���س��يء  ك��ل  يف ع���امل ���س��ار 
ف���اغ���ت���ن���م���و� ه�����ذه �ل���ف���ر����س���ة و�دع����م����و� 
�لفعلي  بالتطبيق  �الأك��ادمي��ي  جمالكم 
د�خ����ل ه���ذه �ل�����س��ح��ي��ف��ة، ف��ه��ي منركم 
ومنطلقكم نحو �لعمل �ل�سحفي �جلاد؛ 
يوم،  ذ�ت  و�ستكون.  ف� »�آفاق« م�ستقبلكم 
تنزلون  عندما  يدعمكم  �لذي  ما�سيكم 
�إلى �سوق �لعمل، فعي�سو� فيها حا�سركم 

لتك�سبو� �مل�ستقبل و�ملا�سي.

عادل العقيد
التحرير الفني
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هيئة �ل��ت��دري�����س و�مل��وظ��ف��ني و�ل��ط��اب 
و�لطالبات.

وع����ن����د ن���ه���اي���ة �ل������زي������ارة ع��ق��دن��ا 
فيه  �للجنة  �أطلعتنا  م�سركا  �جتماعا 
على ما خُل�ست �إليه وما تو�سلت له من 

�آر�ء وقر�ر�ت ملخ�سها كالتايل:
يف  �جلامعة  �للجنة  �متدحت   )1(
و�ت�ساع  �ملوقع  متيز  منها:  �أ�سياء  ع��دة 
�مل�����س��اح��ة وت���و�ف���ر �ل��و���س��ائ��ل �حل��دي��ث��ة، 
بتعيني  �جل������ودة  ب��ت��ط��ب��ي��ق  و�الل�����ت�����ز�م 
ووكيل  للجامعة،  �جلودة  ل�سوؤون  وكيل 
ل��ل��ت��ط��وي��ر �الأك���ادمي���ي و�جل�����ودة يف كل 
ك��ل��ي��ة، وت��ق��ي��ي��م �مل����ق����رر�ت م���ن ج��ان��ب 
�ل��ط��ل��ب��ة و�ل���ط���ال���ب���ات، ب��ج��ان��ب ت��ق��دمي 
�جلامعة  ك���ون  م��ع  للمجتمع  خ��دم��ات 
مركز  بتاأ�سي�س  وذل���ك  للنبوغ  م��رك��ز� 

للموهبة و�الإبد�ع.
�ل��ل��ج��ن��ة  �أو����س���ت  ت��و���س��ي��ات:   )2(
�الإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ة  م�ستوى  بتح�سني 
مهمة  للجامعة  يكون  و�أن  للد�ر�سني 
ن�����س��ب��ة م�����س��ارك��ة  ت�����زد�د  و����س��ح��ة، و�أن 
للجامعة،  �لعلمية  �ملجال�س  يف  �لن�ساء 
��ستق�سائية  در�����س���ة  ت��ت��م  �أن  و�أي�������س���ا 
ل���ل���ر�����س���ب���ني م�����ن �ل���ط���ل���ب���ة ل��ت��ح��دي��د 
�إلى  باالإ�سافة  �ملقرر�ت،  يف  �ل�سعوبات 
توفري معايري للخرة �مليد�نية و�إجر�ء 
در�����س���ات م��ق��ارن��ة ب��االأف�����س��ل يف جم��ال 
�لتعليم، و�إيجاد �سيا�سة الإد�رة �ملخاطر، 
و�أخ������رى ل�����س��ي��ا���س��ة ت�����س��ارب �مل�����س��ال��ح، 
و�ل��ع��ن��اي��ة ب��اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س 
م����ن ح���ي���ث �الإم�����ك�����ان�����ات و�ل��ت�����س��ج��ي��ع 

�ل���دوؤوب  �جل��اد  �لعمل  م��ن  �سنو�ت  بعد 
من جميع من�سوبي جامعة �مللك خالد 
جاء موعد �العتماد �ملوؤ�س�سي ومعه �ستة 
قبل خر�ء  لتقييم جودتها من  بر�مج 
وم���ر�ج���ع���ني خ��ارج��ي��ني مت �خ��ت��ي��اره��م 
ب���ع���ن���اي���ة م����ن ق���ب���ل �ل���ه���ي���ئ���ة �ل��وط��ن��ي��ة 
للتقومي و�العتماد �الأكادميي يف �لفرة 
من 16-11 ربيع �الأول �ملا�سي، �إذ قامت 
�لهيئة بتكوين فريق ذي خرة و�سمعة 
�سعوديني  وخ����ر�ء  ����س��ت�����س��اري��ني  �سمل 
وم��ت��خ�����س�����س��ني م����ن ج���ام���ع���ات ع��امل��ي��ة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��ه��م��ة �ع��ت��م��اد ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك 

خالد.
ول���ق���د ت�����س��رف��ت مب��ق��اب��ل��ة ف��ري��ق 
�ملر�جعة يف عدة لقاء�ت منها ما هو على 
م�ستوى �جلامعة و�أخرى على م�ستوى 
ب��رن��ام��ج ك��ل��ي��ة �ل���ط���ب، ول��ع��ل��م �ل���ق���ر�ء 
وبني  �للجنة  بني  �لعاقة  ف��اإن  �ل��ك��ر�م 
فريق �جلامعة �مل�ساحب لها ينح�سر يف 
�الأمور �لر�سمية ويف �مل�سائل �لتي �سيتم 
توجد جمامات  ف��ا  ف��ق��ط،   تقييمها 
لتوفري  وذل��ك  فيها،  مبالغ  حفاو�ت  �أو 
ج���ّو م���ن �حل��ي��ادي��ة �مل��ط��ل��ق��ة، ال ي��ت��اأث��ر 
فينحاز  للجنة  �مل��ق��دم  �ل��ك��رم  مب�ستوى 
قر�ر �لتقييم ويجنح مل�سلحة �جلامعة.   
وق���د م��ك��ث��ت �ل��ل��ج��ن��ة خ��م�����س��ة �أي���ام 
ق���ام���ت خ���ال���ه���ا ب���ال���ت���ج���ول يف �أن���ح���اء 
�جل����ام����ع����ة وك���ل���ي���ات���ه���ا ل���ل���ت���ح���ق���ق م��ن 
ب���ر�جم���ه���ا وم���ق���رر�ت���ه���ا و�ل���ت���دق���ي���ق يف 
م�����س��ت��ن��د�ت��ه��ا، وم��ق��اب��ل��ة م���ن ت�����ر�ه من 
�مل�����س��وؤول��ني و�أ���س��ح��اب �ل��ق��ر�ر و�أع�����س��اء 

و����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة مم��ن��ه��ج��ة ال���س��ت��ب��ق��اء 
�جليد منهم.

�للجنة  تقدمت  �ق���ر�ح���ات:   )3(
ب���ع���دة �ق�����ر�ح�����ات ك�����ان م����ن �أب����رزه����ا: 
ت��ك��وي��ن جل��ن��ة حل���ث �خل���ري���ج���ات على 
�لتو��سل مع  �لدكتور�ه وتنظيم  در��سة 
هذ�  لدعم  �مليز�نية  وحت�سني  �ملجتمع 

�لتو��سل.
هذ�  يف  هنا  ي�سعني  ال  �خل��ت��ام  ويف 
و�لتهنئة  بال�سكر  �أت��ق��دم  �أن  �إال  �مل��ق��ام 
�لدكتور  �الأ�ستاذ  �جلامعة  مدير  ملعايل 
�ل�سعادة  �أ���س��ح��اب  و�إل���ى  �ل�سلمي  ف��ال��ح 
وك�������اء �جل����ام����ع����ة وع�����م�����د�ء ووك������اء 
�ل��ك��ل��ي��ات وروؤ�����س����اء �الأق�������س���ام و�أع�����س��اء 
و�ل�سابقني،  �حلاليني  �لتدري�س  هيئة 
وجميع �الإد�ريني وكل �لعاملني وجميع 
�لطاب و�لطالبات يف �ملر�حل �ملختلفة 
�حلاليني و�ل�سابقني على ما بذلوه من 
تفهم و���س��ر وم��ا ق��دم��وه م��ن جهد يف 

�لنهو�س بالتعليم وبر�جمه.
 ويف تطبيق مبادئ و�أ�س�س �جلودة 
�إ�سهام يف تطور ورقي منظومة �لتعليم 
�ل�سعودية،  �لعربية  باململكة  وج��ودت��ه 
و�الع��ت��ز�ز  بالفخر  ن�سعر  يجعلنا  مم��ا 
ب���رف���ع ر�أ��������س ب����ادن����ا ع���ال���ي���ا ب����ني دول 
�لعامل �ملتقدم، ومل يكن �لو�سول لهذه 
حكمة  دون  من  ليتم  �مل�سرفة  �لنتيجة 
وت�سجيعهم  �الأم�����ر  �أويل  وت��وج��ي��ه��ات 
�ملادي و�ملعنوي لكل ما يعود على بادنا 
�حلبيبة من خري ونفع، وعلى �الأجيال 

�حلا�سرة و�لقادمة باالأمل و�لرجاء.

االعتماد األكاديمي )3(

د. علي سعيد 
القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير 
األكاديمي والجودة

قرآنا عربيا
ليال الشهري

لغتنا  وحتتفل  تعقلون«؛  لعلكم  عربيا  ق��ر�آن��ا  �أن��زل��ن��اه  »�إن���ا  تعالى  �هلل  ق��ال 
وذل��ك  �الآن،  وحتى   1973 ع��ام  منذ  دي�سمر   18 يف  �لعاملي  بيومها  �لعربية 

باقر�ح من �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 
فيها  �لكلمة  يتغري معنى ومق�سد  �لتي  �لوحيدة  �للغة   و�لعربية هي 
 12 �إل��ى  لت�سل  �لكلمات  ع��دد  عامليا من حيث  �الأول���ى  وه��ي  ت�سكيلها،  بتغري 
مليونا و 329 و 12 كلمة. ومن الأمور العجيبة فيها اأن النقاط تعد اإ�شافة 
كانت  �الأ���س��ل  يف  فهي  �لعجم،  على  وت�سهيلها  �للغة  لتو�سيح  �لقدماء  من 
من دونها ون�ستطيع قر�ءتها دون �أي �سعوبة. وو�سل عدد �لناطقني باللغة 
قو�عدها  �أ�س�سو�  علماء  �للغة  ول��ه��ذه  �سخ�س.   مليار  ن�سف  �إل��ى  �لعربية 
�بن  �جلوهري،  حماد  بن  �إ�سماعيل  ومنهم:  عليها،  �حلفاظ  على  و�ساعدو� 
فار�س، �لفر�هيدي، �سيبويه، و�أخري� �بن منظور، هوؤالء �الأ�سهر يف تطويرها 

و �سرحها. قال فيها �أحمد �سوقي: 
�إَنّ �لذي ماأ �للغات حما�سنا

ه يف �ل�ساد.  جعل �جلمال و�سَرّ

آداب الحوار
ريان خالد الثميري 

 قسم اإلعالم واالتصال

�حل��و�ر ي�سكل �لعاقة بني �لنا�س، فهم يف حاجة حلو�ر ملتزم بعيد عن 
و�حل��و�ر  �إليه،  �لو�سول  يريدون  ما  به  يحققو�  حتى  و�لفو�سى  �لت�سنج 
يكون يف وقت �حلاجة، فاجلميع يتحاور مع �الآخرين وينجح هذ� �حلو�ر 
�إذ� �لتزم باآد�به. �آد�ب �حلو�ر هي من �أهم �الآد�ب �لتي علينا تعلمها وغر�سها 
�أن يعرف متى ي�ستمع  �أبنائنا وبناتنا  منذ �ل�سغر، فعلى �لفرد  يف عقول 
�أي�سا، ح�سن �ال�ستماع،  �آد�ب �حل��و�ر  ومتى يتكلم ويف ح�سرة م��ن.  ومن 
�أي ح��و�ر يكون لكل طرف  ب��ال��ر�أي، ففي  وع��دم �ملقاطعة، وع��دم �لتم�سك 
ر�أيه �خلا�س �لذي يحاول �أن يثبت �سحته بكل قوته، ولكن يجب �أن ي�سود 

�الحر�م يف كل �الأحو�ل.
و�أخ��اق��ن��ا، فاحلو�ر  وديننا  الأن��ه مهم يف حياتنا  �ملو�سوع  ه��ذ�  �أت��ن��اول 
ن�ستخدمه يف تعاماتنا �ليومية مع �لو�لدين و�الإخ��و�ن و�الأ�سدقاء وكبار 

�ل�سن يف �ل�سارع ومدر�سينا يف مد�ر�سنا وجامعاتنا وغريهم.
�ل��ر�أي برفع �ل�سوت، فاختاف  يف �حل��و�ر، يجب عدم حماولة فر�س 
�ل��ر�أي ال يف�سد للود ق�سية، ف��اإذ� �نتهى  �حل��و�ر وكل طرف متم�سك بر�أيه 
�خلا�س فهذ� من حقه ولكن ينبغي �أال يغ�سب بع�سنا من بع�س، بل علينا 

تبادل �حر�م  وتقبل �لطرف �الآخر دون عد�وة �أو كر�هية.
�أختم قائا: يجب �أن يكون �حلو�ر بهدف �لو�سول �إلى �حلقيقة ولي�س 
يف  ي�سع  �أن  �مل��ح��اور  على  وي��ج��ب  ح��ق،  على  �أن���ك  و�إث��ب��ات  للنف�س  �النت�سار 

�عتباره �أن ر�أيه يحتمل �ل�سو�ب و�خلطاأ.

نعمة األمن واألمان
مرام آل هيف

ِمَن  ْهلَُه  �أَ َو�ْرُزْق  �آِمناً  َبلَد�ً  َه�ََذ�  �ْجَعْل  َربِّ  �إِْبَر�ِهيُم  َق��اَل  »َو�إِْذ  تعالى  �هلل  قال 
�لثََّمَر�ِت َمْن �آَمَن ِمْنُهم ِباهلّلِ َو�ْلَيْوِم �الآِخِر َقاَل َوَمن َكَفَر َفاأَُمتُِّعُه َقِليًا ُثمَّ 

رُي« )126(.  ُه �إَِلى َعَذ�ِب �لنَّاِر َوِبْئ�َس �مْلَ�سِ َطرُّ �أَ�سْ
و�ل�سام،  �ل�ساة  عليه  �إب��ر�ه��ي��م  �خلليل  الأبينا  دع���وة  �أول  ه��ي  تلك 
ِ اَل  و� ِنْعَمَة �هللَّ ونعم �هلل كثرية ال تعد وال حت�سى. قال �هلل تعالى »َو�إِن َتُعدُّ

ِحيٌم« )18(. َ َلَغُفوٌر رَّ وَها، �إِنَّ �هللَّ �سُ حُتْ
ومن هذه �لنعم، نعمة �الأمن و�الأمان، وهي من �أعظم �لنعم، بعد نعمة 
�لقلب و�سكينته ور�حته وه��دووؤه،  �الإمي��ان باهلل عز وجل، فاالأمن طماأنينة 
يف  �حل���ال  ه��و  كما  يفقدها  �أن  بعد  �إال  �لنعمة  ه��ذه  ي���درك  ال  ق��د  و�لبع�س 
�لبلد�ن �ملجاورة، فهم ينامون وي�ستيقظون على �سوت �ل�سو�ريخ و�لطائر�ت 
خائفني مدمرين ال م�سكن وال ماأوى، ونحن ننام بدفء وطماأنينة بالقرب 

من �أهلنا  ونعي�س يف رغد �حلياة وهلل �حلمد.
ويتعب  وي�سهر  م��ن يحميك  ه��ن��اك  ب���اأن  يقني  على  وك��ن  �ع��ل��م  ول��ك��ن 
لر�حتك وعي�سك باأمن و�أمان بعد �هلل عز وجل، هم �لقيادة �لر�سيدة وجنود 
وطنك �لبا�سلون �لذين هم رمز وب�سمة �سرف ال تنتهي �سو�ء كانت بحياتهم 

�أو بعد رحيلهم.
يجب �أن نحمد �هلل د�ئما و�أبد� على جميع �لنعم �لتي �أنعم �هلل علينا 
بها و�ل�سكر كل �ل�سكر  للجهود �لتي يقدمها خادم �حلرمني �ل�سريفني وويل 
�لعهد وويل ويل �لعهد حفظهم �هلل جميعا لباد �حلرمني �ل�سريفني وبارك 

فيهم ويف جهودهم وجز�هم عنا وعن �الإ�سام و�مل�سلمني خري �جلز�ء.

بع�سها ببع�س، لتحقق يف �لنهاية �لهدف 
�الأ�سمى وهو خدمة �ملجتمع.

وك����م����ا ����س���ب���ق، ف��������اإن رب������ط �مل��ن��ه��ج 
باملجتمع  �جلامعي  �لبحث  �أو  �جلامعي 
و�سوق �لعمل نظريا فقط لن يكون فعاال 
يف ظل �لتطور �لهائل يف �أ�ساليب �الإنتاج 
و�لت�سويق و�أد�ء �الأعمال و�لتطور �لهائل 
�ملت�سارع يف عامل �لتقنية مامل يكن هناك 
يكون  ول��ن  �ل��رب��ط،  ل��ه��ذ�  عملي  تطبيق 
باإعادة �سوغ  �إذ� قامت �جلامعة  �إال  ذلك 
يف  �الجتماعية  وممار�ساتها  ن�ساطاتها 
م�ساندة  �جتماعية  ��سر�تيجية  �إط���ار 
�لعلمي،  و�لبحث  �لتعليم  ال�سر�تيجية 
�الأه���د�ف  ����س��ت��د�م��ة  نحو  وتن�سق  ت��وج��ه 

�لتي ت�سعى �إلى حتقيقها �جلامعة.  
ولربط خمرجات �جلامعة باملجتمع 

ب���ني �جل��ام��ع��ة  �ل��ت��ك��ام��ل��ي��ة  �ل��ع��اق��ة  �إن 
و�ملجتمع تفر�س نف�سها يف �لوقت �حلايل 
�أي وقت م�سى، فلم يعد ربط  �أك��ر من 
�لنظري فعاال يف  ب�سكله  باملجتمع  �ملنهج 
�الإن��ت��اج  �أ�ساليب  يف  �لهائل  �لتطور  ظ��ل 
من  ول��ذل��ك  �الأع���م���ال،  و�أد�ء  و�لت�سويق 
�ل�سر�كات  �جلامعات  تفّعل  �أن  �الأف�سل 
���س��وق  �ل��ع��اق��ة يف  �ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت  م���ع 
مرتبطا  �ل��ط��ال��ب  ي�سبح  بحيث  �لعمل 
�لعمل  ���س��وق  م��ع  �أك��ادمي��ي  عملي  ب�سكل 
منذ دخوله �جلامعة �إلى تخرجه.  وهذ� 
و�لبحث  �لتعليم  ي�سبح  �أن  يف  ي�ساعد 

نابعا من �ملجتمع ومتاأثر� وموؤثر� فيه. 
من  �لتكاملية  �لعاقة  ه��ذه  وتبد�أ 
رب����ط �ل���وظ���ائ���ف �الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
وب��ح��ث وخ���دم���ة جمتمعية،  ت��ع��ل��ي��م  م���ن 

وب�سوق �لعمل ب�سورة عملية ال �أكادميية 
تفّعل  �أن  �ملمكن  من  �لكليات  ف��اإن  فقط، 
�ل�سر�كات مع �لقطاعات ذ�ت �لعاقة يف 
�سوق �لعمل وتكون هناك زيار�ت م�سركة 
بني �جلانبني يف �لف�سل �لدر��سي �لو�حد 
ت��ك��ون متطلبا من  �الأق�����ل،  ع��ل��ى  م��رت��ني 

متطلبات كل برنامج در��سي.
وُي���رب���ط ذل���ك ب��اخل��ط��ة �ل��در����س��ي��ة 
بعد  �إال  ي��ت��خ��رج  ب��ح��ي��ث ال  ل��ك��ل ط��ال��ب 
مع  معينة  �ساعات  �الأق���ل  على  ينجز  �أن 
�ملوؤ�س�سات  �أو  �ل�سركات  يف  �لفعلي  �لعمل 
�أو ي��ح�����س��ر حم��ا���س��ر�ت ل���رج���ال �أع��م��ال 
م��ن  م��ت��خ�����س�����س��ني  �أو  م��ه��ن��د���س��ني  �أو 
د�خ��ل �جلامعة  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاع 
در��سي،  ف�سل  كل  �ساعات  ث��اث  مبعدل 
�إل��ى  تفتقر  �لتي  �لكليات  يف  وخ�سو�سا 
�لتطبيق �لعملي �مليد�ين. وبهذ� يتخرج 
�أك���ادمي���ي  خ����رة  �إرث  ول���دي���ه  �ل���ط���ال���ب 
وع���م���ل���ي، وق�����د ي���ك���ون ه�����ذ� ب���دي���ا ع��ن 
�لتدريب �لتعاوين �لذي ال فائدة منه وال 
�ملعدل و�إجن��از �ساعات  دور له �سوى رفع 

مطلوبة عند معظم �لطاب. 
هذ� بالتاأكيد يحتاج �إلى �لتز�م من 
�لطرفني، �جلامعة و�لقطاعات �الأخرى 
�حلكومية و�خلدمية وقطاعات �الأعمال، 
�جلامعة  ناحية  م��ن  �سبطه  ميكن  لكن 
ياأتي  ث��م  ق�سم.  لكل  �لدر��سية  و�خل��ط��ة 
�ملجتمع  تثقيف  يف  �أي�����س��اً  �جل��ام��ع��ة  دور 
باأهمية  �مل�ستفيدة  �لقطاعات  يف  ممثًا 
يتعلم  جيل  الإن��ت��اج  �لتعليمية  �مل�����س��ارك��ة 

ليعمل ال ليتوظف.
وك���م���ا ق����ال م��ل��ك �حل�����زم و�ل���ع���زم، 
�سلمان  �مللك  �ل�سريفني  خادم �حلرمني 
بن عبد �لعزيز، حفظه �هلل، فاإنه يجب 
بل  طموحات،  لي�ست  روؤيتنا   « تكون  �أن 

بر�مج تنفيذية«.

د. حسن أحمد آل طالع 
وكيل معهد البحوث
والدراسات االستشارية
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رحمة العلوي

�أك���������������دت ع�����م�����ي�����دة ك����ل����ي����ة �ل����ع����ل����وم 
م�����س��ي��ط،  ب��خ��م��ي�����س  ل��ل��ب��ن��ات  و�الآد�ب 
�أ�������س������ت������اذة �ل����ك����ي����م����ي����اء �ل���ع�������س���وي���ة 
�مل���������س����ارك����ة، �ل����دك����ت����ورة  �����س����ر�ء ع��ب��د 
ح���ر����س  م�����ل�����ح�����ة  وج�����ود  �أب����������و  �هلل 
ك�����ب�����ري ع�����ل�����ى �الرت����ق����اء  ب����ال����ك����ل����ي����ة 
وت�����ط�����وي�����ر  ب�����ر�جم�����ه�����ا،  و������س�����ع�����ي 
م�����س��ت��م��ر ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى �الع��ت��م��اد 
�الأك�����ادمي�����ي،   وت�����ط�����ب�����ي�����ق �جل��������ودة 
ع��ل��ى �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ارت��ق��اء 

بالطالبات.

م�شاريع ت�شعينها
يف قائمة �هتمامك؟

 خ����ل����ق ب����ي����ئ����ة ت���ع���ل���ي���م���ي���ة م���ن���ا����س���ب���ة 
بر�مج  وت��ط��وي��ر  وجاذبة  للطالبات، 
�ل���ك���ل���ي���ة ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى �الع���ت���م���اد 
�الأك�������ادمي�������ي، وق������د ح���ق���ق���ن���ا ت��ق��دم��ا 
�ملمار�سات  تفعيل  خ��ال  م��ن  بالفعل 
�جل���ي���دة مل��ع��اي��ري �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة، 
بر�مج  �لتطويرية  �خل��ط��ط  و�ت��ب��اع 
�ل���ك���ل���ي���ة، و�خل����ط����ة �ال���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لطابية  �الأن�سطة  وتطوير  للكلية، 
و�ل����ع����م����ل ب�������روح �ل����ف����ري����ق �ل����و�ح����د، 
�الإلكروين،  �لتعليم  بر�مج  وتطوير 
�مل�ستوى  على  �لعلمي  �لبحث  وكذلك 
�ل��ت��دري�����س،  �ل��ط��اب��ي و�أع�����س��اء هيئة 
و�أي�������س���ا  ت���ط���وي���ر �مل���ع���ام���ل وت���وف���ري 

�الأج����ه����زة �ل����ازم����ة ل�����س��ري �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�لتعليمية.

�أبرز �لإجناز�ت
�لتي حققتها �لكلية؟

لقد حققت �لكلية عدد� من �الإجناز�ت 
�إال �أن بع�سها يفر�س نف�سه مثل:

�الأول  �لعلمي  �مللتقي  �إق��ام��ة   •
لكليات �لعلوم و�الآد�ب يف جامعة 

�مللك خالد لعام 1437/1436.
�الأول  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ل��ق��اء  ع��م��ل   •
ل������ت������دري������ب �ل������ط������ال������ب������ات ع���ل���ى 
ك��ت��اب��ة �خل���ط���ط �ل��ب��ح��ث��ي��ة ل��ع��ام 

.1436/1435
�ل��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  �ل��ك��ل��ي��ة  • ف���وز 
للتميز  م�����س��ت��وى �جل��ام��ع��ة  ع��ل��ى 
ل����ع����ام  �مل�����ج�����ت�����م�����ع  خ�������دم�������ة  يف 

.1436/1435
�لكلية  موظفات  �إح���دى  ف��وز   •
�ملتميز  للموظف  �ل��ث��اين  باملركز 

لعام 1436/1435.
�ل��ت��ط��وي��ري��ة  �خل��ط��ة  • �خ��ت��ي��ار 
خطط  �ست  �أف�سل  �سمن  للكلية 
لعام  خالد  �مللك  جامعة  لكليات 

.1436/1435
�مل��رك��ز  ع��ل��ى  �ل��ك��ل��ي��ة  • ح�����س��ول 
�ل���ث���اين ب�����س��ف��ت��ه��ا �أف�����س��ل م��وق��ع 
�إد�ر�ت  ج���م���ي���ع  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
لعام  خالد  �مللك  جامعة  وكليات 

.1437

ما  �أهم �لتطور�ت يف �لكلية
منذ توليك �لعمادة؟

مب�ساركة  �خل��ط��و�ت  م��ن  ب��ع��دد  قمنا 
�لتطوير  وح����دة  ك��اإن�����س��اء  �ل��زم��ي��ات 
و�جل�������ودة ب��ال��ك��ل��ي��ة م���ن خ����ال عمل 
خطة  وو���س��ع  ل��ل��ك��ل��ي��ة،  تنظيم  ه��ي��ك��ل 
��سر�تيجية، و�إجناز �لتقييم �لذ�تي، 
و�إع�������د�د ت��و���س��ي��ف جل��م��ي��ع �مل���ق���رر�ت 
���س��ن��وي، وتفعيل  وت��ق��ري��ر  �ل��در����س��ي��ة 
�جل�����ودة  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ت���دري���ب���ي���ة  دور�ت 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، وك���ذل���ك �إن�������س���اء ع����دد من 
�ملجتمع،  خ��دم��ة  ك��وح��دة  �ل���وح���د�ت، 
ووح��������دة �ل���ب���ح���ث �ل���ع���ل���م���ي، ووح�����دة 
ووح��دة  �لطابي،  و�الإر���س��اد  �لتوجيه 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �الإل�����ك�����روين، �إ����س���اف���ة �إل���ى 
�ل��ت��ف��ع��ي��ل �مل�����س��ت��م��ر ل��ل��ج��ان �الأن�����س��ط��ة 
�لطابية، و�ملجال�س �لطابية، جلنة 
�حل���ق���وق �ل��ط��اب��ي��ة، ك��م��ا مت �أي�����س��ا 
ت��ع��ي��ني ع���دد م���ن �مل��ع��ي��د�ت ���س��ن��وي��ا يف 
وعلوم  �الإجنليزية  �للغة  تخ�س�سات 
�ملعلومات، فيما  �حلا�سب �الآيل ونظم 
مت نقل �لكلية �إلى مبنى جديد، �أما يف 
وحدتي  ��ستحد�ث  فتم  �حل��ايل  �لعام 

�خلريجني و�لتطوير و�لتدريب. 

ما  �ل�شعوبات �لتي تو�جه
�لطالبات د�خل �لكلية؟  

 تنح�سر �ل�سعوبات يف تاأخر �لتدريب 
�ملعامل،  تركيب  لتاأخر  نظر�  �لعملي 
وع������دم وج������ود ���س��ب��ك��ة �إن�����رن�����ت، مم��ا 

كليات

عميدة علوم وآداب الخميس د. سراء أبو ملحة:

ننشـد تطبيق الجودة ونعاني تأخر التدريب العملي
لديهن  �الإل���ك���روين  �لتعليم  يف  �أث���ر 
�جل��دي��دة،  للمباين  �الن��ت��ق��ال  ب�سبب 
�مل��ق��ررة  و�مل��ر�ج��ع  �لكتب  وكذلك قلة 
ل��ل��ط��ال��ب��ة ب��امل��ك��ت��ب��ة �ل���ع���ام���ة ل��ل��ك��ل��ي��ة، 
�إ�سافة �إلى نق�س يف �خلدمات �مل�ساندة 
يف  �مل�ستثمرين  ت��ع��دد  يف  �ل��ت��ن��وع  مثل 

�لكافترييا.

حدثينا عن �ل�شيا�شة �ملتبعة
يف �لتعامل مع �لطالبات؟

�لطالبات  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  �سيا�ستنا 
لهن  من  �مل�ستمر  �لدعم  على  قائمة 

�لناحية �الأكادميية.
وم���ن �ل��ن��اح��ي��ة �الإر����س���ادي���ة، ف��اإن��ه 
يتم تكرمي �ملتفوقات وت�سجيعهن على 
�لتفوق،  وكذلك  �ال�ستمر�ر يف طريق 
تبني حاالت �لطالبات �لاتي لديهن 
وتذليل  و�ملتعر�ت  �ل�سعوبات  بع�س 
�ل�����س��ع��اب �أم��ام��ه��ن و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى حل 
م�سكاتهن، �إ�سافة �إلى تنظيم لقاء�ت 
ب�����س��ف��ة دوري�������ة ي���ت���م خ���ال���ه���ا ���س��م��اع 
للتعبري  �لفر�سة  و�إعطاوؤهن  �آر�ئهن 

عن م�ساكلهن بحرية.
وهذ� يزيد من �إح�سا�س �لطالبات 
�أثر  له  يكون  مما  و�مل�سوؤولية  بالثقة 
يف  �مل�ستقبلية  �سخ�سيتها  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
�ملجتمع، و�أي�سا يتم ت�سجيع �ملوهوبات 
وحت��ف��ي��زه��ن ع��ل��ى �ل��ت��ن��اف�����س وع��ر���س 
�ب��ت��ك��ار�ت��ه��ن، وت��ن��م��ي��ة م��و�ه��ب��ه��ن من 

خال �الأندية �لطابية بالكلية.

وماذ� عن �شيا�شة �لكلية
لالرتقاء بالكادر �لأكادميي؟

هيئة  �أع�����س��اء  م�ساركة  على   نحر�س 
على  �لتدريبية  �ل���دور�ت  يف  �لتدري�س 
لتنمية  و�ل��ك��ل��ي��ة  �جل��ام��ع��ة  م�����س��ت��وى 
قدر�تهن، وحث �الأع�ساء على �مل�ساركة 
يف �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، وت��وف��ري م�����س��ادر 
�أع�ساء  ت�ساعد  �لتي  �لازمة  �لتعليم 
�لعملية  تطوير  على  �لتدري�س  هيئة 

�لتعليمية.

ماذ� قدمت �لكلية
يف جانب خدمة �ملجتمع؟

�ل����دور�ت  �ل��ع��دي��د م��ن  �لكلية  ق��دم��ت 
�مل��ت��خ�����س�����س��ة يف جم���ال  �ل���ت���دري���ب���ي���ة 
�الإجن��ل��ي��زي��ة  و�ل��ل��غ��ة  �الآيل  �حل��ا���س��ب 
ل�سريحة كبرية من موؤ�س�سات �ملجتمع 
الأع�ساء  دور�ت  نظمت  كما  �مل��ح��ي��ط، 
هيئة �لتدري�س و�الإد�ريات يف جماالت 
�ستى، وزيار�ت متعددة ملختلف �لفئات 
�الأيتام،  ود�ر  �مل�سنني  �ملجتمع كد�ر  يف 
مع  �سر�كة  عقود  عمل  عقدت  و�أي�سا 
م��وؤ���س�����س��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ي��ط، وذل���ك 
�لكلية  بني  �ملتبادل  �لتعاون  �أج��ل  من 

و�أرباب �لعمل.

ما مدى جاهزية
�ملباين �جلديدة؟

مت بحمد �هلل �لنقل للمباين �جلديدة 
باملحالة، وعددها ثمانية مبان للقاعات 
وم��ق��ر�ت  للمعامل  و�أرب��ع��ة  �ل��در����س��ي��ة 
جلميع �ملر�فق �الأخرى، وجهزت جميع 
�لوقت  ويف  �لدر��سية،  �لقاعات  مباين 

�حلايل يتم جتهيز جميع �ملعامل.

هل ينا�شب �ملقر �جلديد 
تطلعاتكم للرقي بالكلية؟

ن��ح��ت��اج ل��ت��و���س��ي��ع �مل��ك��ت��ب��ة وجت��ه��ي��زه��ا 
ب��ال��ك��ام��ل ب��ج��م��ي��ع م���ر�ج���ع �مل���ق���رر�ت 
�لطالبة  �إليها  حتتاج  �لتي  �لدر��سية 
م��ه��ي��اأة  ت���ك���ون  و�أن  �مل����ق����رر،  و�أ�����س����ت����اذة 
�قر�حا  رفعنا  وق��د  للقر�ءة،  بخلو�ت 
�إل�����ى ���س��ع��ادة وك���ي���ل �جل��ام��ع��ة ل��ك��ل��ي��ات 
�لبنات ال�ستغال جميع �مل�ساحات �لتي 
ميكن �ال�ستفادة منها يف �إقامة ح�سانة 
م��ن��ا���س��ب��ة، و���س��ال��ة ري��ا���س��ي��ة، وع���ي���ادة 
ك��ب��رية ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع ع���دد �ل��ط��ال��ب��ات، 
الإق��ام��ة  �سريعاً  �مل�سرح  جتهيز  ون��اأم��ل 
نتطلع  ونحن  ب��ه.  �ملختلفة  �الأن�سطة 
و�حل�سول  �لكلية  ب��ر�م��ج  تطوير  �إل��ى 
ع��ل��ى �الع��ت��م��اد �الأك����ادمي����ي، وت��ط��وي��ر 
�لبحث �لعلمي لدى �لطالبات و�أع�ساء 
ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������س، وك����ذل����ك ت��ط��وي��ر 
�ملعامل وتوفري �لبحثية منها الأع�ساء 
�مل�ستمرة  و�لتنمية  �ل��ت��دري�����س،  هيئة 
ل���ق���در�ت���ه���م، وت��ط��ب��ي��ق �جل�������ودة ع��ل��ى 
بها  �الرتقاء  بهدف  �لتعليمية  �لعملية 

ومب�ستوى �لطالبات.

كلمة �أخرية ؟
�أ���س��ك��ر وك��ي��ل ك��ل��ي��ات �ل��ب��ن��ات �الأ���س��ت��اذ 
�سعد بن دعجم على �جلهود  �لدكتور 
�مل����ب����ذول����ة ل���ت���ط���وي���ر ت���ل���ك �ل���ك���ل���ي���ات، 
و�ل�سعي لتذليل �ل�سعاب، كما ن�سكره 
ل�سماع  و����س��ت��ع��د�ده  ���س��دره  �سعة  على 
�لعميد�ت  ت��و�ج��ه  �لتي  �مل�ساكل  وح��ل 

وكذلك �لطالبات.

آراء الطالبات
كلية  �آر�ء  طالبات  ��ستطلعت  »�آف����اق« 
م�سيط ،  ب��خ��م��ي�����س  و�الآد�ب  �ل���ع���ل���وم 
�ل��ت��ي  و�ل�������س���ع���وب���ات  حول  �مل�سكات 
و�ل���ر�م���ج  �لكلية،   د�خ����ل  ت��و�ج��ه��ه��ن 
�لتي  و �خلدمات  �ل��ك��ل��ي��ة،  يف  �مل��ق��دم��ة 

تنق�سهن  ومقرحاتهن للتطوير.

عدم جاهزية المسرح
�ل��ه��ن��وف  �لبد�ية  قالت  �لطالبة  يف 
يف  م��ت��م��ث��ل��ًة  »�ل��ك��ل��ي��ة  يحيى  �لفيفي  
�لطالبات  ملطالب  ت�ستجيب  عمادتها 
وق����ام����ت ب���ت���وف���ري ع�����دد م����ن �مل���ظ���ات 
ق��اع��ات  �أن  ك��م��ا  وم���ق���اع���د �جل���ل���و����س، 
�ل���در�����س���ة  جم���ه���زة ب����اأح����دث �أج���ه���زة 
فاأنا  بالر�مج  يتعلق  وفيما  �لعر�س. 
اأ����ش���ي���د ب���وح���دة ال��ن�����ش��اط وم��ن�����ش��ق��ات 
�الأن���دي���ة، ول��ع��ل ع���دم ج��اه��زي��ة م�سرح 
تنفيذ  �أم���ام  �ل��ع��ائ��ق  ه��و  حاليا  �لكلية 

بع�س �لر�مج ».
 

دورات تدريبية
غ����ادة  �ل���ط���ال���ب���ة  جانبها  قالت  م����ن 
تقدمها  �لتي  �إن �خلدمات  �لقحطاين 
ما،  م�ستدركة  �إلى حد  �لكلية منا�سبة 
ينق�سهن  �مل�����س��ت��ج��د�ت  �ل��ط��ال��ب��ات  �أن 
على  لتعليمهن  تدريبية  دور�ت  �إقامة 

»باك بورد«.
 

تنويع البرامج
ك�سفت �لطالبة منى �سر�ب �أن هناك 
�إل��ى   يطمحن  �لتي  �خل��دم��ات  بع�س 
ت��وف��ريه��ا ك��ف��ت��ح  ك��اف��ي��ري��ا ج��دي��دة، 
�ملطلة  �جلهات  من  عال  �سور  وو�سع 
ع��ل��ى �جل���ب���ال. وع���ن �ل���ر�م���ج �ل��ت��ي 
تقدمها �لكلية قالت »�لر�مج  جيدة 
تنويعها وعدم  يتم  ب��اأن  ولكن نرغب 
و�إيجاد  معينة  جو�نب  على  �لركيز 
تقدميها  يف  جديدة  و�أ�ساليب  ط��رق 
ب��ع��ي��د� ع���ن �الأ����س���ال���ي���ب �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�مل��م��ل��ة«. و�أ���س��اف��ت »�أق����رح �أي�����س��ا �أن 
يتم و�سع بر�د�ت مياه يف كل مبنى، و 
�إقامة دور�ت مكثفة حت�سن من �للغة 
�الإجنليزية عند �لطالبات يف ق�سمي 

�حلا�سب و�للغة �الإجنليزية«.

مكتبة في كل مبنى
ذ�ته،   قالت  �لطالبة  �ل�����س��ي��اق  يف 
م�سعل:   »نحن  بحاجة  �آل  �لهنوف 
�إل�����ى م��ك��ت��ب��ة يف  ك����ل م��ب��ن��ى، ت��ت��و�ف��ر 
�ل��ط��ال��ب��ات  �ح��ت��ي��اج��ات  بها  خمتلف 
قاعدة  للتعليم  نحتاج   �إلى  ،  كما 
�الإلكروين يف كل مبنى.  و لتطوير 
زرع  ي��ت��م  �أن  �أي�������س���ا  �ق�����رح  �ل��ك��ل��ي��ة 
�جلو  لتلطيف  �ل�ساحات  �الأ�سجار يف 

وتخفيف حر�رة �ل�سم�س« .
  

ناد رياضي
 �إل�����������ى ذل�����������ك، ذك�����������رت م�������س���اع���ل 
بالكلية  �خل��دم��ات  �أن  �ل��ق��ح��ط��اين 
ينق�سها  بن�سبة50%  وال  منا�سبة 
���س��وى �مل��زي��د م��ن �مل��ظ��ات وتوفري 
وناد  فيها،  للجلو�س  هادئة  �أم��اك��ن 
ري����ا�����س����ي،  ك���م���ا ط���ال���ب���ت ب��ت��وف��ري 
�سيار�ت للتنقل بني �ملباين، وتوفري 
�أجهزة متكاملة من ناحية �لر�مج 

و�النرنت يف �ملعامل.

الرؤية
باستخدام  وبحثيا  ومهاريا  معرفيا  متميزة  تعليمية  بيئة  إيجاد 

تقنيات متقدمة ضمن رؤية مستقبلية واسعة األفق.

الرسالة
إعداد خريجات متميزات علميا ومهنيا في اآلداب والعلوم وتوفير 
الفاعل في خدمة  الجودة، واإلسهام  لتعليم عالي  إبداعية  بيئة 
المجتمع وتشجيع البحث العلمي ومواكبة التطورات التكنولوجية 

وتعزيز قيم المهنة وأخالقياتها.

األهداف
العلوم  السعودية في مجال  العربية  المملكة  تعزيز طموحات   •
الدينية  للمبادئ  وفقا  البناءة  المعرفة  بتنمية  وذلك  واآلداب، 

والوطنية.

عن الكلية
احتياجات  لسد  علمية  وقدرات  عالية  ذات كفاءة  تأهيل كوادر   •

المجتمع ورفع إنتاج المستوى المحلي بجودة عالية مستمرة.
وتعليمهن  المدروسة  المتوازنة  بالمهارات  الخريجات  تزويد   •

تحمل المسؤولية األخالقية في المهن المختلفة.
وتزويدهن  الطالبات  لدى  الثقافية  التعددية  مفهوم  غرس   •
باآلليات التي تكفل لهن التعامل المؤثر مع مجتمع عالمي متزايد 

التعقيد ومتسارع التغير.
واآلداب  العلوم  مجال  في  الشاملة  الجودة  معايير  تحقيق   •

والحصول على االعتماد البرامجي والمؤسسي.
  

وكيلة الكلية
الدكتورة  سلطانة  محمد مشبب الشهراني

وكيلة الكلية للتطوير والجودة
الدكتورة  جيهان عبد الرحمن

رئيسات األقسام
 

قسم اللغة العربية:
الدكتورة مواهب إبراهيم محمد أحمد

قسم اللغة اإلنجليزية:
أسماء أحمد عسيري

قسما علوم الحاسب ونظم المعلومات:
مهرة سعد آل عليان

قسم الدراسات اإلسالمية:
نصرة سعد سعيد األحمري

عدد الطالبات: 2626 طالبة
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للعلوم  ع���ب���د�هلل  �مل��ل��ك  ب��اح��ث��ة يف ج��ام��ع��ة 
و�لتقنية KAUST )يونيو 2010-�غ�سط�س 
بجامعة  تدري�س  هيئة  ع�سوة  ث��م   ،)2012

�مللك خالد يف فر�ير 2013.
للتعليم  م��ن�����س��ق��ة  م��ن�����س��ب  وت���ول���ي���ت 
 ،2013 �لعليا(  �لدر��سات  )من�سقة  �مل��و�زي 
للتعليم  �لعليا  �ل��در����س��ات  لعمادة  ووكيلة 
ي����ن����اي����ر2016(،   -2014 )ي���ن���اي���ر  �مل��������و�زي 
)يونيو  �لعليا  �ل��در����س��ات  ل��ع��م��ادة  ووك��ي��ل��ة 
ع��م��ي��دة  �ملركز  ث���م   ،)2016 2015-ي���ن���اي���ر 
�لتمري�س  كلية  على  و�مل�سرفة  �جلامعي 

من يناير 2016 وحتى �ليوم.

ما �لأهد�ف �لتي ت�شعني
�إلى حتقيقها من خالل

عملك �حلايل؟
�جل��ام��ع��ة،  ور���س��ال��ة  روؤي����ة  لتحقيق  ن�سعى 
و�الأك���ادمي���ي  �الإد�ري  ب��ال��ع��م��ل  و�الرت����ق����اء 

وتوفري بيئة تعليمية جاذبة.

كيف مل�شت جودة �لأبحاث
من خالل عملك وكيلة

لعمادة �لدر��شات �لعليا؟

كوثر الطيب

ل��در����س��ة  �جل��ام��ع��ي  �مل��رك��ز  ك�سفت  عميدة 
�ل��ط��ال��ب��ات ب��ال�����س��ام��ر، �ل��دك��ت��ورة ع��ا علي 
�إلى  لانتقال  يطمح  �ملركز  �حلاقان،   �أن 
�لتجهيز�ت  ومو�كبة  باأحدث  مبان  مزودة 
ح�سول  جميع  وك�����ذل�����ك  ل����ل����ت����ط����ور�ت، 
�ل����ك����ل����ي����ات �ل�������س���ح���ي���ة ع����ل����ى �الع����ت����م����اد 
�لر�جمي،  موؤكدة  �أن �ملركز حقق �لعديد 
�الآونة �الأخرية  يف  �الإجناز�ت، و�سهد  م��ن 

بع�س �لتطور�ت جماالت خمتلفة.

كيف جاء تدرجك �لدر��شي؟
بكالوريو�س فيزياء من جامعة �مللك خالد، 
ثم ماج�ستري �إد�رة �أعمال من جامعة �سمال 
 North �الأم��ريك��ي��ة  غ��رب والي��ة مي�سوري 
 ،West Missouri State University
و�أخري� �لدكتور�ه يف �لفيزياء من �جلامعة 

ذ�تها.  

منا�شب �شغلتها
قبل تويل عمادة �ملركز؟ 

بعد �حل�سول على  درجة �لدكتور�ه، عملت 

ب��ع�����س �الأب����ح����اث �ل���ت���ي ت���ق���دم م���ن قبل 
�لطالبات تكون مدعومة من مدينة �مللك 
وي�شرتط  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد 
ه����ذ� �ل���دع���م �أن ت���ك���ون �أه������د�ف �ل��ب��ح��ث 
معاجلة لبع�س �مل�سكات و�لق�سايا �لتي 
�أم��ا  �ل�����س��ع��ودي��ة.  �لعربية  �ململكة  تخ�س 
بقية �الأبحاث غري �ملدعومة فهي �أبحاث 
حلل  بتو�سيات  وت��خ��رج  معا�سرة  �أي�����س��ا 

�مل�سكات و�لق�سايا �ملعا�سرة. 

ما �أهم م�شاركاتك
�لبحثية �لدولية و�ملحلية؟

علمية  جم��ات  يف  بحثا   22 بن�سر  قمت 
يف  من�سور  بحث  ول���دي  خمتلفة،  عاملية 
من  وه����ي   ،Nature Physics جم��ل��ة 
�أف�سل �ملجات �لعلمية عامليا، و�آخر بحث 
�أع��م��ل  و�الآن   ،2015 �أغ�����س��ط�����س  يف   ن�سر 

على  بع�س �الأبحاث يف �ملجال ذ�ته.

هل حقق �ملركز �أيا من �لإجناز�ت؟
لقد ح�سل على �ملركز �لثالث يف �الأوملبياد 
درع  وع��ل��ى   ،1438-1437 ل��ل��ع��ام  �ل��ث��ق��ايف 
�لكلية �ملتميزة يف رعاية �ملوهبة و�الإبد�ع 

من مركز �ملوهبة و�الإبد�ع  للعام 1437ه�، 
كما ح�سلت �إحدى كليات �ملركز �جلامعي، 
�العتماد  على  �الآيل  �حلا�سب  كلية  وه��ي 

.ABET الأكادميي من �ملنظمة �لدولية�

�إلى �أي مدى يحر�س �ملركز
على �لرتقاء بالطالبات علميا 

وثقافيا و�إبد�عيا؟
ن��ح��ر���س ع��ل��ى �����س���ر�ك �ل��ط��ال��ب��ات يف 
و�لعلمية  �لثقافية  �الأن�سطة  من  كثري 
�لثدي  ���س��رط��ان  حملة  يف  كم�ساركتهن 
�ل��ت��ي �أق��ام��ه��ا �مل��رك��ز ع��ل��ى م���د�ر خم�سة 
�أيام من 26 �أكتوبر �إلى 1 نوفمر 2016، 
كما �أننا نحر�س على ت�سجيع �لطالبات 
ع��ل��ى �مل�������س���ارك���ة يف �الأومل����ب����ي����اد �ل��ث��ق��ايف 
و�إح���ر�ز م��ر�ك��ز �أول���ى، �إ�سافة �إل��ى ذلك 
الإب��ر�ز  و�الإب���د�ع  للموهبة  �أن�ساأنا وح��دة 
مركز  م��ع  بالتعاون  �لطالبات  م��و�ه��ب 
�لطالبات  م�ساركة  جانب  موهبة، �إلى 
يف تفعيل �ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي ل��ل��ج��ودة �ل��ذي 
من  �لتا�سع  يف  �لتمري�س  كلية  �أقامته 

ربيع �الأول �ملا�سي،
�لثقافة  ن�سر  يف  �لطالبات   و�إ�سهام 

عميدة مركز السامر تسمي أهداف المرحلة

د. عال الحاقان: نحلم بمبان مواكبة
مزودة بأحدث التجهيزات

كليات

�ل��ت��وع��وي��ة خل���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع ب��امل��د�ر���س 
و�جلمعيات  �الأي��ت��ام  ودور  �مل�سنني  ودور 

�خلريية.
ك��م��ا ����س��ت�����س��ف��ن��ا، يف �ل�����س��اد���س من 
ربيع �الأول �ملا�سي، هيئة �لهال �الأحمر 
�ل�������س���ع���ودي ل��ت�����س��ج��ي��ع �ل���ط���ال���ب���ات ع��ل��ى 

�مل�ساركة يف �لعمل �لتطوعي.
 ويف �ل�سياق ذ�ته، عملنا على تر�سيخ 
فعالية  باإقامة  وذل��ك  �لوطن،  حب  مبد�أ 
ربيع  �لثالث من  للوطن«، يف  ف��د�ء  »كلنا 
�الآخر �جلاري، �إ�سافة �إلى تكرمي �أمهات 
�ل�����س��ه��د�ء م��ن م��ن�����س��وب��ات �مل���رك���ز، وعقد 
ومديرية  �مل��د�ر���س  مع  خمتلفة  �سر�كات 
توع ح��م��ات  الإق��ام��ة  �ل�سحية  �ل�����س��وؤون 

ت  لبا للطا تثقيفية   و عية   تطو و ية   و
و�سر�ئح �ملجتمع.

�أهم �لتطور�ت �لتي �شهدها �ملركز 
منذ توليك عمادته؟

ل��ق��د ح���دث ت��ط��وي��ر يف ق���اع���ات وم��ع��ام��ل 
�الأم��ن  و�سائل  وت��وف��ري  �جلامعي،  �مل��رك��ز 
�مل���رك���ز،  مبعامل  ومر�فق  و�ل�������س���ام���ة 
للطالبات  �لنقل  و�سائل  توفري  وك��ذل��ك 

�لتدريب  وم��ر�ك��ز  باجلامعة  �مل��ر�ك��ز  بني 
و�مل�ست�سفيات بالتن�سيق مع �إد�رة �لنقل.

�إلى ماذ� تطمحني
من �أجل �لرتقاء باملركز ؟ 

جمهزة  مبان  �إل��ى  �النتقال  �إل��ى   �أطمح 
م�ستوى، و�أن  �أع���ل���ى  ع��ل��ى  وم�����س��م��م��ة 
وجم��ه��زة  ل���ل���ت���ط���ور�ت،  تكون  مو�كبة 
ب�����اأح�����دث �ل���ت���ج���ه���ي���ز�ت �ل���ع���امل���ي���ة، ك��م��ا 
�أط���م���ح  �أي�������س���ا  �إل���ى  ح�������س���ول ج��م��ي��ع 
�ل���ك���ل���ي���ات �ل�������س���ح���ي���ة ع���ل���ى �الع���ت���م���اد 
نكون  �أن  �إلى  �أي�سا  ونهدف  �لر�جمي. 
�سركاء يف حتقيق روؤية �ململكة  �لعربية 
�لقيادة  2030  �لتي  ت�سعى  �ل�سعودية 
�أف�سل الأبناء  �أجل تعليم  لتحقيقها من 

وطننا �لغايل.

كلمة �أخرية؟  
�لفر�سة،  هذه  منحي  على  �أ�سكر  »�آفاق« 
ك���م���ا �أ����س���ك���ر م�����س��وؤول��ي��ه��ا ع���ل���ى �جل���ه���ود 
�ل�سكل  ب��ه��ذ�  �ل�سحيفة  الإب���ر�ز  �مل��ب��ذول��ة 
وبعلمنا  بنا  ينفع  �أن  و�أ���س��األ �هلل  �ل��ر�ئ��ع، 

�لوطن و�الإ�سام.

الرؤية
توفير بيئة أكاديمية متميزة لطالبات الكليات الصحية وطالبات 
ضوء  في  الكليات  هذه  أهداف  لتحقيق  اآللي  الحاسب  كلية 

رؤية ورسالة جامعة الملك خالد، واالرتقاء بالعمل اإلداري.
عدد طالبات المركز: 4000 طالبة

كليات المركز  
• كلية الطب.

• كلية الصيدلة. 
• كلية طب األسنان.

• كلية الحاسب اآللي. 
• كلية العلوم الطبية التطبيقية.

• كلية التمريض.
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أساتذة

أستاذة التربية اإلرشادية تناقش األسباب والحلول

أرناؤوط: المرحلة الجامعية مليئة بالتحديات.. 
ومساعدة الطالب مطلب نفسي

ريم العسيري 

 ك�سفت �أ�ستاذة علم �لنف�س �الإر�سادي بكلية 
�لدكتورة  للبنات باأبها،  �الأ�ستاذة  �لربية 
ب�����ش��رى اإ���ش��م��اع��ي��ل اأرن�������اوؤوط  اأن امل��رح��ل��ة 
�مل�����س��ك��ات  م���ن  ك��ث��ري  يكتنفها  �جل��ام��ع��ي��ة 
وال���ت���ح���دي���ات وال�������ش���غ���وط، م��ع��ل��ل��ة ذل���ك 
مل�ستقبلهم،  فيها  يخططون  �لطلبة  ب���اأن 
�إل��ى  �الأه����ل  ع��ل��ى  �الع��ت��م��اد  م��ن  لينتقلو� 

�ال�ستقال وحتمل �مل�سوؤولية.
�إن عدم  �إلى »�آف��اق«  وقالت يف حديث 
�إ�سباع �حلاجات  �لنف�سية للطلبة ي�سهم يف 
كاالنطو�ء  عديدة  نف�سية  م�سكات  �إيجاد 
�مل���ج���ت���م���ع  و�ل�سعور  م����ن  و�الن���������س����ح����اب 

باالغر�ب.  

هناك من  يعار�س در��شة تخ�ش�س 
علم �لنف�س �عتقاد� باأن �شاحبه 

�شي�شاب باجلنون؟
�إن�سان،  �لنف�س  فعامل  خاطئ،  �عتقاد  هذ� 
ت��و�ج��ه��ه م�����س��ك��ات، وي�����س��ي��ب��ه م��ا ي�سيب 
ودر��سة  ونف�سية.  ج�سمية  علل  من  غ��ريه 
ع��ل��م �ل��ن��ف�����س، ك��غ��ريه م���ن �ل��ت��خ�����س�����س��ات، 
�ملعرفة،  م��ن  �لطالب  ر�سيد  �إل��ى  ت�سيف 
من  بخ�سائ�س  و�إدر�ك���ه  وعيه  من  وتزيد 
�لنحو،  ه��ذ�  على  يت�سرفون  ومل���اذ�  ح��ول��ه، 
و�لتما�س �لعذر ملن يخطئ، ومد يد �لعون 

و�مل�ساعدة �ملتخ�س�سة ملن يحتاج �إليها.

ما �أهم  �لحتياجات �لنف�شية 
للطالب �جلامعيني؟ 

يكتنفها  م��رح��ل��ة �جل��ام��ع��ة ح��ا���س��م��ة  ت��ع��د 
ك�����ث�����ري م�������ن �مل�����������س�����ك�����ات و�ل�����ت�����ح�����دي�����ات 
وال���������ش����غ����وط، ف��ف��ي��ه��ا ي���خ���ط���ط ال��ط��ل��ب��ة 
على  �الع��ت��م��اد  م��ن  وينتقلون  مل�ستقبلهم، 
�مل�سوؤولية،  وحتمل  �ال�ستقال  �إل��ى  �الأه��ل 
وم����ن �الح��ت��ي��اج��ات �ل��ن��ف�����س��ي��ة �ل��ت��ي الب��د 
ل��اأم��ن  �حل���اج���ة  �إ���س��ب��اع��ه��ا  لديهم،  م���ن 
للحب  و�حل��اج��ة  و�الأمل،  �خل��ط��ر  وجت��ن��ب 
و�حلاجة  و�النتماء،  �الجتماعي  و�لتقبل 
�لناجحة  بالنماذج  و�لتمثل  �ل��ق��دوة  �إل���ى 
�ملتميزة، �إذ �إن �إ�سباع هذه �حلاجات بال�سكل 
�جل��ي��د من  �ل��ت��ع��ام��ل  وب��اأ���س��ل��وب  �ل�سحيح 
�الأهل ومن �أفر�د �ملجتمع �جلامعي، ي�سهم 
يف م����رور �مل��رح��ل��ة �جل��ام��ع��ي��ة ب��ك��ل ه���دوء 
مع  متو�فقا  �لطالب  جعل  ويف  و��ستقر�ر، 

ذ�ته و�الآخرين من حوله.

ما تاأثري عدم �إ�شباع تلك 
�لحتياجات يف �لطالب؟ 

يف  ي�سهم  �لطلبة  ح��اج��ات  �إ���س��ب��اع  ع��دم  �إن 
كاالنطو�ء  ع��دي��دة  نف�سية  م�سكات  خلق 
�مل���ج���ت���م���ع  و�ل�سعور  م����ن  و�الن���������س����ح����اب 
�لهوية، و�لتدخني  باالغر�ب، و��سطر�ب 
�أو �الإدمان، و�إهمال �لدر��سة و�لت�سرب منها 
و�لقيام  و�ل�سرقة،  �الأك��ادمي��ي،  و�لت�سويف 

للجماعات  و�الن�سمام  غريبة،  بت�سرفات 
�ملتطرفة فكريا ودينيا، و�النحال �خللقي 

�لتام، و�النهيار �لنف�سي  وغريها.

ما �مل�شاكل  �لتي تو�جه طلبة 
�جلامعة؟ 

 على �لرغم من �لتطور �مللمو�س يف �لعملية 
�لتعليمية  د�خل جامعات �ململكة، و�جلهود 
و�لقياد�ت �جلامعية،  �ل��وز�رة  �ملبذولة من 
ف�����اإن ط��ل��ب��ة �جل���ام���ع���ة م���ا ز�ل������و� ي��ع��ان��ون 
�الأك��ادمي��ي��ة  م���ن  �مل�سكات  �ل��ع��دي��د  م���ن 
و�الإد�ري��������ة وم��ن��ه��ا ع���دم م���اءم���ة �أ���س��ل��وب 
�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من  بع�س  تعامل 
معهم و�سعف قدرته على �إد�رة �ملحا�سرة، 
وعدم مر�عاة �لفروق �لفردية بني �لطلبة، 
�لتقليدية،  �لتدري�س  �أ�ساليب  و��ستخد�م 
يف  �لتقنية  ����س��ت��خ��د�م  م��ن  �لتمكن  وع���دم 
و�ل��و�ج��ب��ات،  �لتكليفات  وك���رة  �ل��ت��ع��ل��ي��م، 
وع���دم �ل��ع��د�ل��ة يف بع�س �الأوق�����ات، وع��دم 
كفاءة  و�سعف  �مل��ق��رر،  بتو�سيف  �الل��ت��ز�م 
ع�����س��و ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������س يف ت��خ�����س�����س��ه، 
�جليد  �الختبار  مو��سفات  م��ر�ع��اة  وع��دم 
ع��ن��د و���س��ع �الم��ت��ح��ان��ات، وع����دم �الل��ت��ز�م 
ع�سو  �ملحا�سر�ت،  و�أحيانا  غياب  بوقت 
�لتدري�س دون �إباغ �إد�رة �لكلية و�العتذ�ر 
ل��ل��ط��ل��ب��ة، وك���ذل���ك ع����دم �ل��ت��ن��ظ��ي��م �جل��ي��د 
ل���ل���ج���دول �ل����در������س����ي، ون��ق�����س جت��ه��ي��ز�ت 
�ل��ق��اع��ات �ل��در����س��ي��ة و�مل��خ��ت��ر�ت، و�إه��م��ال 

�ل�����س��ي��ان��ة �ل����دوري����ة ل���اأج���ه���زة، و���س��ع��ف 
�مل��ك��ت��ب��ات د�خ����ل �ل��ك��ل��ي��ات ون��ق�����س م��ر�ج��ع 
�مل���ق���رر�ت ب��ه��ا، ون��ق�����س ت���ع���اون �الإد�ري�����ني 
�ال�ستجابة  و�سعف  �لطلبة  مع  و�مل�سرفني 
�الإر�سادية  �خل��دم��ات  ونق�س  ملتطلباتهم، 
وغياب  لهم،  �ملقدمة  و�لنف�سية  و�ل�سحية 
�لطلبة  ورفع م�ستوى  �لعاجي  �لتدري�س 
مم����ن ي���ع���ان���ون م����ن م�������س���ك���ات �الإجن�������از 
�الأك��ادمي��ي، هذ� ف�سا عن م�سكات نقل 

�لطلبة. 

وكيف ميكن معاجلة تلك �مل�شكالت؟ 
 باإعادة �لنظر يف فل�سفة �لتعليم �جلامعي 
وب�����ر�جم�����ه�����ا �الأك������ادمي������ي������ة، وم������و�رده������ا 
وبخا�سة  و�أن��ظ��م��ت��ه��ا،  و�سيا�ستها  �مل��ال��ي��ة 
���س��ي��ا���س��ات �ل��ق��ب��ول و�ل��ت�����س��ج��ي��ل، وك���ف���اءة 
�لتدري�س  و�أ���س��ال��ي��ب  �لتدري�سية،  �لهيئة 
�ل��در����س��ة  ون���ظ���ام  �ل���ت���ي  ي�ستخدمونها، 
و�المتحانات، و�الهتمام بتطوير وحت�سني 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة وت��ف��ع��ي��ل دور �الإر����س���اد  �ل��ب��ن��ي��ة 
�لطابية،  �ملجال�س  وتفعيل  �الأك���ادمي���ي، 
وع��ق��د  �ل��ط��ل��ب��ة،  حل���ق���وق  �إد�رة  و�إن�������س���اء 

�لدور�ت �لتدريبية  لتنمية مهار�تهم.
كما يجب على �جلامعات و�سع خطة 
�لعملية  ل��ك��ل ج���و�ن���ب  ���س��ام��ل��ة  ت��ط��وي��ري��ة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  و�إع�������ادة �ل��ن��ظ��ر يف ت��و���س��ي��ف 
يتنا�سب  �ملقدمة  مبا  �الأكادميية  �لر�مج 
مع �حتياجات �لطلبة و�سوق �لعمل، وذلك 

من �أجل حتقيق �أهد�فها وموؤ�سر�ت �جلودة 
ليتمكن  �جلامعي،  �لتعليم  معايري  كل  يف 
من اأن يقوم بالدور املنوط به يف التنمية، 

و�أي�سا لتحقيق روؤية �ململكة 2030. 

ما تقييمك لالأبحاث �ل�شادرة عن 
�جلامعة يف جمال علم �لنف�س؟

ت�سهم جامعة �مللك خالد بدور بارز ومميز 
�لهيئة  الأع�ساء  �لعلمي  �لبحث  حركة  يف 
�ملاج�ستري  لطلبة  وك��ذل��ك  �ل��ت��دري�����س��ي��ة، 
و�لدكتور�ه، ففيها �أبحاث ر�سينة باتباعها 
قو�عد �لبحث �لعلمي ومنهجيته �ل�سليمة، 
ومبر�عاة �لقو�عد �الأخاقية يف ت�سميمها 

و�إجر�ء�تها.
 �أما فيما يتعلق باأبحاث علم �لنف�س، 
مبتكرة  م��و���س��وع��ات��ه��ا،  يف  م��ت��ع��ددة  ف��ه��ي 
وحديثة يف �مل�سكات �لتي تطرقها لو�سع 
�حللول �لفعالة لها، قوية يف منهجيتها، ما 
و�لتجريبي  �لو�سفي  �ملنهج  ��ستخد�م  بني 
�أ�سهمت  �مل��خ��ت��ل��ف��ة؛  ولذلك  ب��اأه��د�ف��ه��م��ا 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف �إث�������ر�ء �مل��ك��ت��ب��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
و�ملقايي�س  �حلديثة  باملعارف  �ملتخ�س�سة 
�جل���دي���دة و�إع�������د�د �ل���ر�م���ج �الإر����س���ادي���ة 
و�لعاجية على �أ�س�س علمية �سليمة. ولكن 
للو�سول  �لبحثي  �الإجن��از  �ملزيد من  �آم��ل 
بجامعة �مللك خالد للريادة بني �جلامعات 
�ل��ع��امل��ي��ة يف �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، وب��خ��ا���س��ة يف 

جمال علم �لنف�س.

أ. د. بشرى
أرناؤوط

علم  يف  �ل���ب���ك���ال���وري���و����س   •
�ل�����ن�����ف�����������س م��������ن ج����ام����ع����ة 

�لزقازيق �مل�سرية.
• �ملاج�ستري  و�لدكتور�ه يف 
�ل��ن��ف�����س م��ن �جلامعة  ع��ل��م 

ذ�تها.
ه��ي��ئ��ة  ع���������س����وة  ع���م���ل���ت   •
�لنف�س  علم  بق�سم  تدري�س 
ج��ام��ع��ة  يف  �الآد�ب  ب��ك��ل��ي��ة 
تلتحق  �أن  ق��ب��ل  �ل���زق���ازي���ق 

بجامعة �مللك خالد.
ت�����س��غ��ل ح���ال���ي���ا م��ن�����س��ب   •
�أ�������س������ت������اذة ع����ل����م �ل���ن���ف�������س 
�ل��رب��ي��ة  بكلية  �الإر�����س����ادي 

للبنات باأبها.
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أساتذة

أ. د. بشير: الرياضيات 
تكسب الصرامة العلمية 

لمواجهة التحديات
خالد العمري

ق�سم  �لتدري�س يف  �عتر ع�سو هيئة 
�أحمد  �لدكتور  �الأ�ستاذ  �لريا�سيات، 
�لريا�سيات  در����س��ة  �أن  ب�سري،  ب�سري 
خ����ي����ار ج����ي����د مل�����ن ي����ري����د م���و�ج���ه���ة 
�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ف��ك��ري��ة ومي���ل���ك ح�س 

�لتحليل و�لتجريد.

ما �لذي دفعك
�إلى تخ�ش�س �لريا�شيات؟

در�����س���ة �ل��ري��ا���س��ي��ات خ��ي��ار ج��ي��د ملن 
�لفكرية  �ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ج��ه��ة  ي��ري��د 
ومي��ل��ك ح�����س �ل��ت��ح��ل��ي��ل و�ل��ت��ج��ري��د. 
در��سة  خ��ال  من  باأنه  �قتناع  ول��دي 
�ل�سر�مة  �كت�ساب  يتم  �لريا�سيات 
�الأب���و�ب  �ل��ع��دي��د م��ن  �لعلمية وف��ت��ح 
و�ل��ت��ع��رف  �ملختلفة  �مل��ه��ن  �خ��ت��ي��ار  يف 

ع��ل��ى ك��ب��ار �ل��ع��ل��م��اء يف ت��اري��خ �لفكر 
�الإن�ساين مثل �إقليدي�س، �أرخميد�س، 
�خل�������و�رزم�������ي، دي������ك������ارت، ب���ا����س���ك���ال، 
الي��ب��ن��ي��ز، ال ب���ا����س، ي���ول���ر، غ��او���س 
نعي�س  باأننا  علما  �مل��ث��ال،  �سبيل  على 
�ملتقدمة،  و�لتقنية  �ملعرفة  ع��امل  يف 
�إل��ى علماء متميزين يف  وه��ذ� يحتاج 

�لريا�سيات. 

�أهم �ملو�شوعات �لبحثية
�لتي تهتم بها؟

ع���دة يف جم��ال  م��ق��االت  بن�سر  ق��م��ت 
عاملية،  جم��ات  يف  �ل���د�يل  �لتحليل 
�ليابان  �أ�ساتذة من  �أعمل مع  وحاليا 
وب��ول��ن��د� و�ل��ه��ن��د يف جم��ال �مل��وؤث��ر�ت 
يف  ع��دة  تطبيقات  لها  �لتي  �خلطية 

�لفيزياء و�مليكانيكا.

�شعوبات يو�جهها �لطالب
يف هذ� �لتخ�ش�س؟

تطوير  �إل��ى  �لريا�سيات  م��ادة  تهدف 
وت��ن��م��ي��ة ���س��ب��ل و�أ����س���ال���ي���ب �ل��ت��ف��ك��ري 
و�كت�ساب �ملهار�ت وكيفية �لتعامل مع 
�مل�سكات �ملختلفة، ومن هذ� �ملنطلق 

مطلوب من �أبنائنا �لطلبة ما يلي:
�مل��ح��ا���س��ر�ت  ع��ل��ى  • �ل���رك���ي���ز 

وتدوين �ملاحظات.
يف  �ملعلومات  على  �حل�سول   •

هذه �ملادة من م�سادر �أخرى.
بالو�جبات. • �الهتمام 

ظاهرة  �لغياب  م�سكلة  تعد   •
���س��ل��ب��ي��ة الأن�����ه�����ا ت��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى 
من  هي  و  �لتح�سيلي،  �مل�ستوى 

�أهم �أ�سباب �لر�سوب.

كلمة �أخرية؟
�حلرمني  ب��اد  يحفظ  �أن  �هلل  ن�ساأل 
عليها  ي��دمي  و�أن  و�سعبها  وحكامها 
نعمة �الأمن و�الأمان و�لرفاهية، كما 
موفقا  جامعيا  عاما  لطابنا  �أرج���و 
والإجن����ازات  والن�شاط  ب��اجل��د  مليئا 
و�ل��و���س��ول �إل���ى �أع��ل��ى �ل��ن��ت��ائ��ج حتى 
ي��ت��م��ك��ن��و� م���ن حت��ق��ي��ق �أرق�����ى درج���ات 
�ل��ع��ل��م و�مل���ع���رف���ة ل��اإ���س��ه��ام يف ب��ن��اء 

و�رتقاء �لوطن. 

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

Facebook: 
aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kku

Twitter:
@aafaqkkuعنا
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E-Mail: aafaq@kku.edu.sa
Tel: 0172419922
Fax: 0172419933

أ. د. أحمد 
بشير

�لعلوم  كلية  م��ن  بكالوريو�س   •
بجامعة وهر�ن باجلز�ئر، 1984.

جم�������ال  يف  م�����اج�����������س�����ت�����ري   •
�ل��ري��ا���س��ي��ات �ل��ب��ح��ث��ي��ة، ج��ام��ع��ة 

مونبليه �لفرن�سية، 1985.
�ل���ري���ا����س���ي���ات  يف  دك������ت������ور�ه   •
�ل���ب���ح���ث���ي���ة و�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة م��ن 

�جلامعة نف�سها، 1988.
عمل معيد� �سنتني يف جامعة   •
مونبليه، قبل �أن يلتحق بجامعة 
م�ستغامن باجلز�ئر، �لتي �أم�سى 

فيها 10 �سنو�ت.
• �ن��ت��ق��ل �إل�����ى ج��ام��ع��ة ���س��ن��ع��اء 
فيها  ودّر�����س   2001 ع���ام  باليمن 

�سنتني. 
• �لتحق بجامعة �مللك خالد عام 

.2003
�أ�ستاذ دكتور  �إلى درجة  �رتقى   •

عام 2014.
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جامعات سعودية

قرارات بنقل وتكليف
عدد من مديري التعليم في المحافظات

منصور كويع
يف  �لتعليم  مديري  من  ع��دد  ونقل  بتكليف  ق���ر�ر�ت  �لعي�سى،  �أحمد  �لدكتور  �لتعليم  وزي��ر  �أ���س��در 

�ملحافظات، جاءت كالتايل:
�ملذنب. مبحافظة  للتعليم  مدير�  �لعثمان  �إبر�هيم  بن  عثمان  • تكليف 

الغاط. مبحافظة  التعليم  لإدارة  مديرا  اخل�شمي  عبداهلل  بن  �شليمان  • تكليف 
�لر�س. مبحافظة  �لتعليم  الإد�رة  مدير�ً  �لطعي�سي  عبد�هلل  بن  �سليمان  • تكليف 
�لقويعية. مبحافظة  �لتعليم  الإد�رة  مدير�  ظافري  حممد  بن  عبد�هلل  • تكليف 

�سقر�ء. مبحافظة  �لتعليم  الإد�رة  مدير�  �ل�سبانة  حممد  بن  خالد  • تكليف 

»طيبة« تنشئ قسم الهندسة النووية
ك�سف مدير جامعة طيبة، �لدكتور عبد�لعزيز �ل�سر�ين، عن �لبدء باإن�ساء ق�سم �لهند�سة �لنووية باجلامعة، 
وذلك عقب زيارته مدينة �مللك عبد�هلل للطاقة �لذرية و�ملتجددة بهدف ��ستكمال تنفيذ بنود �التفاقية �لتي 
�أبرمت بني �جلامعة و�ملدينة يف رم�سان �لعام �ملا�سي. وكان �ل�سر�ين �لتقى رئي�س �ملدينة �لدكتور ها�سم بن 

عبد�هلل مياين ملناق�سة �أوجه �لتعاون بني �جلانبني. 
تتناف�س على  �أ�سحت  �ل��دول  �أن  �إلى  �لطاقة، م�سري�  تنوع م�سادر  �إلى  �لعامل بحاجة  �إن  �ل�سر�ين  وقال 
تنويع م�سادر �لطاقة وبخا�سة �لدول �لتي تعتمد على �لطاقة م�سدر� �أ�سا�سيا لاقت�ساد، وتابع: »لذ� حر�ست 
�جلامعة على تبني روؤية �ململكة 2030 فيما يخ�س دعم �القت�ساد، وتنويع م�سادر �لدخل، باعتبار �لطاقة �أحد 
مقومات �القت�ساد �لقوي و�ملتني«. من جانبه، �أو�سح عميد كلية �لهند�سة  �لدكتور و�سيم بن �أ�سعد �أرفلي �أن 
توجهات �لق�سم �ملرتقب �إن�ساوؤه تتمحور حول هند�سة �ملفاعات و�لوقاية من �الإ�سعاع و�لركيز على �لطاقة 

�ملتجددة.
و�أ�ساف »تتم �سياغة �لرنامج �لعلمي من قبل �أ�ساتذة كلية �لهند�سة باجلامعة بالتعاون مع خر�ء من 
ل�سياغة  �التفاقية-  تنبثق عنها جلان فرعية -�سمن  تن�سيقية  �مللك عبد�هلل، وهناك جلان م�سركة  مدينة 
�لرنامج  �إجن���از  وك��ذل��ك  �لق�سم،  معامل  و�إن�����س��اء  �ل��ن��ووي��ة،  �لهند�سة  ق�سم  لتفعيل  �سنو�ت  ث��اث  مل��دة  خطة 
�الأكادميي وت�سميمه، مع تاأكيد �فتقار �الأق�سام �لعلمية يف كليات �لهند�سة باململكة ملثل هذ� �لتخ�س�س، �إذ ال 

يوجد �سوى ق�سم و�حد يف جامعة �مللك عبد�لعزيز بجدة«.

ملتقى رؤية 2030 بجامعة الباحة
يختتم بـ 10توصيات 

�أنهى �مللتقى �لعلمي »روؤية �ململكة 2030 وبرنامج �لتحول �لوطني: م�ستقبل م�سرق.. وحتول و�عد« �لذي �أقيم 
يف جامعة �لباحة، فعالياته ب� 10 تو�سيات.

 واأو�شح عميد التطوير اجلامعي باجلامعة، الدكتور طلق ال�شواط، اأن امللتقى خرج بعدد من التو�شيات 
لتفعيل تلك �لروؤية و�لتجان�س معها، م�سري� �إلى �أن تلك �لتو�سيات متثلت يف ما يلي: �لتاأ�سيل لثقافة روؤية 
�ململكة وبرنامج �لتحول �لوطني، من خال �لندو�ت و�مللتقيات وور�س �لعمل، وح�سد �لطاقات وتوجيه �جلهود 
و�الإ�سهام �لفاعل من قبل جميع قطاعات �ملنطقة، مبا يف ذلك �جلامعة لدعم توجه �لروؤية، و�لعمل �جلاد مبا 

يتفق مع م�سامني �لروؤية، و�إعادة هيكلة �الإد�ر�ت و�الأجهزة كافة وبر�مج �ملوؤ�س�سات �الأكادميية و�لتعليمية.
�أي�سا، �ال�ستفادة من �لبعد �لبيئي وتفعيله باعتباره من ركائز �لتنمية �مل�ستد�مة،  وت�سمنت �لتو�سيات 
وتطوير بيئة حمفزة للمبادر�ت بكافة �لقطاعات، على �أن يتم تنفيذ هذه �ملبادر�ت �سمن نظام حوكمة وموؤ�سر�ت 
�أد�ء قابلة للقيا�س، وتوفري بيئة �سياحية خدمية منا�سبة متثل عامل جذب، و��ستيفاء جميع معايري �حلوكمة 
جلميع �ملمار�سات ب�سكل فعال ومتكامل، و�إن�ساء مكاتب لتحقيق �لروؤية باجلامعة وباالأجهزة �حلكومية كافة 

لتتولى �لتن�سيق ومتابعة �الإجر�ء�ت �لازمة لتحقيق �الأهد�ف �ال�سر�تيجية للروؤية.

طالب يجتازون تحديات الهندسة
بمنازل قليلة التكاليف

قدم طاب �ل�سنة �لثانية بكلية �لعمارة و�لتخطيط بجامعة �الإمام عبد�لرحمن �لفي�سل بالدمام، جتربة هي 
�الأولى باململكة؛ �إذ �قرح 175 طالبا بع�س �لنماذج ملنازل منخف�سة �لتكلفة يف �ملخططات �ملكتظة.

�إن جمموعة من طاب  �ل�سديري،  �لدكتور عبد�ل�سام  �الأ�ستاذ  و�لتخطيط،  �لعمارة  كلية  وقال عميد 
�ملكتظة  باملخططات  �سيقة  م�ساحات  يف  �لتكلفة  قليلة  للمنازل  عدة  من��اذج  قدمو�  �لكلية  يف  �مل�سركة  �ل�سنة 
�لقائمة يف موقع �فر��سي مبحافظة �خلر، وهي خم�س�سة لاأ�سرة �ل�سعودية �لتي ال تتجاوز خم�سة �أفر�د، 
وتتميز باخل�سو�سية مع �خلدمات كافة، من خال ��ستغال جميع �لفر�غات، و�سغلها بوظيفة خا�سة، وذلك 
بقيمة ال تتجاوز 300 �ألف ريال على م�ساحة ال تتخطى 100م2 ملنزل �قت�سادي مكون من طابقني، مع مر�عاة 
»هي  و�أ�ساف  �خل�سر�ء.  �الأ�سطح  �إ�سافة  وكذلك  طبيعية،  وتهوية  مفتوحة  �أماكن  من  �الإن�سانية  �جلو�نب 

جمموعة مقرحات، ُقدمت لكي توؤهل �لطاب ملو�جهة �لتحدي �لعاملي يف �لت�سميم و�البتكار«.
من جهته ذكر �مل�سرف على �ل�سنة �مل�سركة يف كلية �لعمارة و�لتخطيط، �لدكتور بدر�ن �لزنيفري، �أنه من 
خال هذه �لتجربة �لتي قدمها �لطاب ي�ستطيع �مل�ستفيد من �لقر�س �لعقاري بناء وحدة �سكنية، ال تتجاوز 
�أر����س يف مو�قع بعيدة عن و�سط �لبلد، مببلغ تكلفة متوقعة ال  100م2 يف خمططات قائمة دون �لبحث عن 

يتجاوز 300 �ألف ريال �سامًا �سعر �لبناء و�الأر�س.
وعن مز�ياها هذه �ملباين، قال �لزنيفري »�أ�سبح هناك حتد بني �لطاب حول كيفية �لت�سميم يف م�ساحات 
�لتجارب«،  و�إ�ساءة طبيعية من خال  �لطاقة، وتوفري تهوية وحركة  ��ستهاك  للحد من  حم��دودة و�سيقة 
م�سري� �إلى �أن �ملنازل �القت�سادية منخف�سة �لتكلفة، وتتكون من طابقني، وت�سم غرفتي نوم، وجمل�سا، وغرفة 

طعام، وغرفة نوم �أ�سا�سية، وكذلك موقف �سيارة، و�سرفة خارجية، �إ�سافة �إلى غرفة �سائق.

جائزة الملك عبداهلل 
لألبحاث الطبية 
تستقبل المرشحين
بد�أ �ملوقع �الإلكروين جلائزة �مللك عبد�هلل لاأبحاث �لطبية 
�ساحب  د�سنه  �أن  بعد  للجائزة،  �ملر�سحني  طلبات  با�ستقبال 
وزير  بن عبد�لعزيز،  بن عبد�هلل  �الأم��ري متعب  �مللكي  �ل�سمو 
�ل�سابع  �ملنتدى  �فتتاح  حفل  رعايته  خ��ال  �لوطني،  �حلر�س 

لاأبحاث �لطبية.
�لطبية  لاأبحاث  �لعاملي  عبد�هلل  �مللك  مركز  وخ�س�س 
 ،http://kamra.kaimrc.med.sa �الإل��ك��رون��ي��ة  �ل��ب��و�ب��ة 
�الأب��ح��اث  وم��ر�ك��ز  كاجلامعات  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  لتتمكن 
تقدمي  لهم  ليت�سنى  �مل��وق��ع،  يف  ح�ساب  و�إن�ساء  �لت�سجيل  من 
ذي   8 متاحا حتى  �لر�سيح  و�سيكون  �ملوقع؛  مر�سحيهم عر 
عن  �الإع����ان  و�سيتم   ،2017 يوليو   31 �مل��و�ف��ق   1438 �ل��ق��ع��دة 
�لعاملي  عبد�هلل  �مللك  ملركز  �ل�سنوي  �ملنتدى  خال  �لفائزين 

لاأبحاث �لطبية.
�إلى حث  �لطبية  �مللك عبد�هلل لاأبحاث  وتهدف جائزة 

وتكرمي ومكافاأة �ملتميزين يف جمال �لبحث �لطبي.

اختراع سعودي لمعالجة
أمراض المناعة الذاتية

مت��ك��ن��ت �الأك���ادمي���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة �ل��ط��ائ��ف 
ب��ن حم��م��د �لبقمي من  ���س��ارة  �ل��دك��ت��ورة 
�خر�ع حيوي يتعلق با�ستخد�م �لتقنيات 
�جلزيئية �ملتقدمة للم�ساعدة يف معاجلة 

�أمر��س �ملناعة �لذ�تية.
وق���د ن��ال��ت ع��ل��ى ���س��ه��ادة ب�����ر�ءة من 
و�لتقنية  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  مدينة 
حمل  �ل�����ذي  �خ���ر�ع���ه���ا  ع��ل��ى   KACST

الرتباط  قبل  ما  بروتني  عنوان »حتوير 
�ل����ورم  ن��خ��ر  ع��ام��ل  م�����س��ت��ق��ب��ل  PLAD يف 

.TNFR1
�إن �الخر�ع يخت�س  وقالت �لبقمي 
وذل��ك من خال حتوير  �لطبي،  باملجال 
بروتني PLAD يف م�ستقبات عامل نخر 
حديثا  طبيا  عقار�  لي�سبح   TNFR �ل��ورم 

�أكر تخ�س�سا وفعالية.

و�أ�����س����اف����ت »ب����ع����د �ل���ت���ح���وي���ر ���س��وف 
ي�������س���ت���ط���ي���ع ه�������ذ� �ل������روت������ني �الجن��������ذ�ب 
والرتباط ب�شكل قوي و�شريع ومتخ�ش�س 
مع بروتينات م�ستقبات عامل نخر �لورم 
من �لنوع �الأول �ملوجودة على �سطح �خللية، 
ال��ن�����ش��اط غري  اإي���ق���اف  ث���ّم ي�شهم يف  وم���ن 
و�ملتمثل يف  �مل�ستقبات  لهذه  فيه  �ملرغوب 

�ملوت �ملرمج �أو حدوث �لتهابات«.
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مبتعثون

محمد حريصي

يف  وي�ستقر  وط��ن��ه،  �ملبتعث  ي��غ��ادر  �أن  بعد 
�لدر��سية  حياته  رحلة  تبد�أ  �البتعاث،  بلد 

�جلديدة باللغة �الإجنليزية.
وت���������س����ك����ل �����س����ع����وب����ة ت����ع����ل����م �ل���ل���غ���ة 
�الإجن��ل��ي��زي��ة، ه��اج�����س��ا ي�����وؤرق �ل��ع��دي��د من 
�مل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى م��رح��ل��ة �الب���ت���ع���اث؛ وذل���ك 
الع�شرية،  العلوم  بكل  اللغة  هذه  لرتباط 
بعد �أن �أطلق عليها �للغة �لعاملية باعتبارها 
مبعظم  �أي�سا  والرتباطها  �نت�سار�،  �الأك��ر 
مقرر�ت �لدر��سات �لعليا �لتي �سارت حلم 

�الأجيال يف �لوقت �حلا�سر.
�سعوبة  �جلامعة  مبتعثو  و�ج��ه  كيف 
زماءهم  ين�سحون  ومب���اذ�  �ملرحلة،  ه��ذه 

�ملقبلني على �البتعاث؟

ضعف التأسيس اللغوي
ك�����س��ف �مل��ب��ت��ع��ث �إل������ى �ل�����والي�����ات �مل��ت��ح��دة 
�أب������رز  م�����ان�����ع،  �آل  حم���م���د  �الأم�����ريك�����ي�����ة، 
�ل�سعوبات �لتي تو�جه �لطاب �ل�سعوديني 
يف �أمريكا قائا »قد يكون �ل�سبب �لرئي�س 
يف  ملبتعثينا  �الإجنليزية  �للغة  �سعوبة  يف 
فمد�ر�سنا  لدينا،  �الأ�سا�سي  �لتعليم  �سعف 
بالتاأهيل  كثري�  تهتم  ال  كانت  �ل�سابق  يف 
�إل��ى  �لطالب  ي�سل  حيث  للغة،  �الأ�سا�سي 
�لف�سل �الأخري يف �ملرحلة �جلامعية، وهو 
�الأبجدية  �حل��روف  ق��ر�ءة  �سوى  يجيد  ال 
�أف�سلهم هو ذ�ك  �الإجنليزية فقط، ورمبا 

.»g و j ق بني �لذي ُيفرِّ
ل��وز�رة  يح�سب  »مم��ا  قائا  و��ستكمل 
�لتعليم لدينا هو �لتطوير �مل�ستمر ملقرر�ت 
�ملرحلة  يف  وخ�سو�سا  �الإجن��ل��ي��زي��ة،  �للغة 

�البتد�ئية«.
و�أو�سى �آل مانع زماءه �ملقبلني على 
مرحلة �البتعاث، باأن يكثفو� من مهار�تهم 
وخمزونهم �للغوي من خال �ال�سر�ك يف 
�ملكثفة  �ل��دور�ت  وح�سور  �ملتميزة،  �ملعاهد 
قبل �ل�سفر لبلد �البتعاث، بحيث ال يق�سي 

�أكر من �سنة و�حدة يف در��سة �للغة.

الجدية في الدراسة
من جانب �آخر، �أكدت �ملبتعثة �إلى �أ�سر�ليا، 
هدى ح�سن، �أن »�ل�سبب �لرئي�س يف �سعف 
�للغة لدى �ملبتعثني و�سعوبتها عليهم؛ هو 
�أن �لعديد من �لطاب و�لطالبات يبدوؤون 
مرحلة در��سة �للغة بغري جد و�جتهاد ومن 
�ملبتعثني يركزون على  و�أغلب  دون تركيز، 
ميار�سو�  �أن  دون  فقط  �الأ�سا�سية  �لدرو�س 

�أي متارين �إ�سافية لتقوية �للغة«.
و�أ�سافت »يجب على �ملبتعث و�ملبتعثة 
�أن ي���درك مت��ام��ا �أن���ه ل��و ب���د�أ در����س��ة �للغة 
ف��ل��ن ت�ستغرق  �ل�����س��ف��ر؛  �الإجن��ل��ي��زي��ة م��ن 

منه �أكر من �سنة و�حدة فقط لي�سل �إلى 
على  ق��ادر�  ويكون  �للغة،  باأ�سا�سيات  �الإمل��ام 
�ملبتعث  ��ستغرق  �إذ�  �أم���ا  �جل��ام��ع��ة،  دخ���ول 
وقته  ي�ستنزف  �مل���دة؛ فهو  ه��ذه  م��ن  �أك���ر 

وي�سيعه«. 
ت���ق���وم  �أن  ������س�����رورة  ع���ل���ى  و������س�����ددت 
متابعة  يف  ب���دوره���ا  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل��ل��ح��ق��ي��ات 
�ل�سماح  وع��دم  �لدر��سية،  �لطاب  تقارير 
بعد  �إال  �ل��ل��غ��ة  در����س��ة  ف���رة  بتمديد  ل��ه��م 
�الإجنليزية،  �للغة  قيا�س  �ختبار�ت  جت��اوز 
وحت��ق��ي��ق��ه��م �حل����د �الأدن������ى م���ن ف��ه��م تلك 

�ملرحلة«.

اختيار المعهد
و�����س����دد �مل��ب��ت��ع��ث �إل������ى ب���ري���ط���ان���ي���ا، ف��ه��د 
�ل�سهري،  على �سرورة �ختيار معهد �للغة 
�لذي �سيدر�س فيه �لطالب بعناية فائقة. 
و�أ�ساف: »نادر� ما يّطلع �ملبتعث �جلديد 
�لدر��سية،  وخطته  �ملعهد  م��ق��رر�ت  على 
وي��ت��و����س��ل م��ع �ل��ط��اب �خل��ري��ج��ني من 
هذ� �ملعهد، وتعد هذه خطوة مهمة جد�، 
ل��ك��ون دول �الب��ت��ع��اث ت��ع��ج ب��امل��ع��اه��د �لتي 

تدّر�س �للغات«.
و�أك�����د �ل�����س��ه��ري �أن����ه ع��ان��ى ك��ث��ري� يف 
�ملهلتني  �مل��ع��اه��د، و����س��ت��ن��ف��د  ب���ني  �ل��ت��ن��ق��ل 
للمبتعث  ت��ع��ط��ي��ان  �ل��ل��ت��ني  �ل��ن��ظ��ام��ي��ت��ني 
يف در����س��ة �ل��ل��غ��ة، مم��ا �أدى �إل���ى ت��اأخ��ره يف 

��ستكمال �لدر��سات �لعليا. 
و�أردف »من خال ح�سابات �الأندية 

�ل�������س���ع���ودي���ة يف �جل����ام����ع����ات؛ ي�����س��ت��ط��ي��ع 
�ملبتعث ب�سهولة �أن يتو��سل مع عدد من 
�لطاب �لذين در�سو� يف معهد �جلامعة 
يعتمد  و�أال  خ��ر�ت��ه��م،  م���ن  وي�����س��ت��ف��ي��د 
�ملبتعث فقط على �ملكتب �لذي قّدم له �أو 
�سديق قدمي در�س يف مدينة قريبة من 

�ملعهد �أو غري ذلك«. 
وي�سعى �ملبتعث فهد �ل�سهري حاليا 
�إل���ى ت��اأ���س��ي�����س ف��ري��ق ����س��ت�����س��اري طابي 
تطوعي يف بريطانيا ي�سم مندوبني من 
�أغ��ل��ب �جل��ام��ع��ات و�مل��ع��اه��د �ل��ت��ي يوجد 
ت�سهيل  �ل�سعوديون بكرة، لغر�س  فيها 
وتذليل  �ملبتعثني �جلدد  �لطاب  مهمة 

�لعقبات لهم.

اللغة األم
وت���وؤك���د �مل��ب��ت��ع��ث��ة �إل�����ى �ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة 
�أن  �ل��������زه��������ر�ين،  �الأم������ريك������ي������ة، جن�������وى 
�للغة  كونها  يف  �أهميتها  تكمن  �الإجنليزية 
�لعلوم كالطب و�لهند�سة  �الأم للعديد من 

و�القت�ساد و�إد�رة �الأعمال.
�للغة �الإجنليزية ميهد  وقالت »تعلم 
�أك��ر  وكتب  بحوث  على  �الط���اع  للباحث 
مد�ركه،  يو�ّسع  وبذلك  بتخ�س�سه،  تتعلق 
وي���ك���ون ب��ح��ث��ه ���س��م��ول��ي��ا �أك����ر م���ن غ���ريه، 
�لتو��سل مع  يف  �أي�ساً  �لباحث  ت�ساعد  كما 
جمموعة باحثني يف جماله نف�سه من دول 

�أخرى«. 
�أه���م خ�سائ�س  �أن م��ن  �إل���ى  و�أ����س���ارت 

يلم  �أن  ي��ج��ب  �ل���ت���ي  �الإجن���ل���ي���زي���ة  �ل��ل��غ��ة 
�لطالب بها قبل �أن ي�سرع يف در��سة �للغة، 
�أن فيها �لعديد من �لكلمات �لتي تت�سابه يف 
�أك��ر لكي ال  �لنطق مما ي�ستوجب تركيز� 

يقع يف حرج �أثناء حديثه.
�الإجنليزية  ُت��ع��د  »وك��ذل��ك  وت��اب��ع��ت 
م���ن �أق�����ل �ل���ل���غ���ات �الأوروب�����ي�����ة ت�����س��ري��ف��ا 
للت�سريف  وي�سار  و�لر�كيب،  للمفرد�ت 
من  �لكلمة  مبنى  �أو  �سكل  يف  تغيري  باأنه 
ملعنى خمتلف،  تقدميها  �الإ�سهام يف  �أجل 

�أو دور جديد يف �جلملة.
�ل��ت��ي  �ل���و����س���ائ���ل  �أه������م  »م�����ن  وز�دت   
�لتحدث  يف  �الن��ط��اق  على  �ملبتعث  تعني 
باللغة �الإجنليزية وفهمها؛ هو �ل�سكن مع 
�لعائات �أو كرة �خلروج لاأماكن �لعامة، 
و�ال���س��ت��م��اع �إل���ى و���س��ائ��ل �الإع�����ام، وب��ذل��ك 

تعتاد �الأذن على �ل�سماع و�لفهم �أكر«.

العوامل النفسية
و�أو�����س����ح �مل��ب��ت��ع��ث �إل����ى �ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة 
�الأم���ريك���ي���ة، ع���ب���د�هلل �ل��ع��ن��زي، �أن ع��ام��ل 
رئ��ي�����س��ا  ي�����وؤدي دور�  �ل��ن��ف�����س��ي  �ال����س���ت���ع���د�د 
�ل��ل��غ��ة  ت��ع��ل��م  ف�����س��ل جت���رب���ة  �أو  يف جن�����اح 

�الإجنليزية.
ف� »�ملبتعث رمبا ُيقدم على تعلم �للغة 
�الأمثلة  من  �لعديد  ذهنه  ويف  �الإجنليزية 
�ل��ف��ا���س��ل��ة �ل��ت��ي ���س��ورت ل��ه م���دى �سعوبة 
تعلم  جتربة  ل��ه  �أن  �أو  تعلمها،  و��ستحالة 
لغة �إجنليزية �سابقة كان م�سريها �لف�سل، 

وه�����ذ� �ل��ت�����س��ور �ل�����س��ل��ب��ي ي�����وؤدي مب���ن هم 
مقدمون على تعلم �الإجنليزية �إلى فقد�ن 

�لثقة بقدرتهم على تعلمها و�إتقانها«. 
وت���اب���ع »ي��ج��ب �ل��رك��ي��ز ع��ل��ى ب��ر�م��ج 
�ل��ل��غ��ة �الإجن���ل���ي���زي���ة يف م����د�ر�����س �ل��ت��ع��ل��ي��م 
فاإن معلمي ومعلمات  لدينا، وكذلك  �لعام 
لالتحاق  بحاجة  �أي�سا  �الإجنليزية  �للغة 
بدور�ت ق�سرية، وور�س عمل للتعرف على 
يف  �مل�ستجدة  و�الأف��ك��ار  �لتعليمية،  �ل��ط��رق 

جمال تعليم �الإجنليزية.
�أن  �لق�سرية ميكن  �ل���دور�ت  وه��ذه 
ت�سهم يف رف��ع وع��ي م��در���س��ي وم��در���س��ات 
تدري�سية  بوجود طرق  �الإجنليزية  �للغة 
للمعلمني  فر�سة  �أي�����س��ا  وه��ي  خمتلفة، 
و�مل��ع��ل��م��ات ك��ي ي��ع��ر���س��و� م��رئ��ي��ات��ه��م عن 
تعلم  يف  �لطاب  تو�جه  �لتي  �ل�سعوبات 
�ل��ل��غ��ة �الإجن���ل���ي���زي���ة، وت����ب����ادل �خل����ر�ت 
�لو�سول  �لتي حتول دون  �ملعوقات  ب�ساأن 
�إل�����ى م�����س��ت��وى م���رم���وق يف ت��ع��ل��م �ل��ل��غ��ة 
�الإجنليزية، وميكن كذلك �أن ت�سهم مثل 
هذه �لدور�ت يف ق�سايا �لقيا�س و�لتقومي 
و�الختبار�ت، و�أي�سا �ستتيح لهم �الطاع 
من قرب على ق�سايا مهمة مثل �لد�فعية، 
و�الجت����اه����ات، و�أ���س��ال��ي��ب �ل��ت��ع��زي��ز عند 
حديثة  تدري�س  ط��رق  ومعرفة  �لطاب، 
�لتفاعلي،  �ل�سفي  �لتعلم  على  ت�ساعد 
�ملت�سلة  �لتفاعلية  �ل��ت��دري��ب��ات  و�إج�����ر�ء 
و�لتخطيط  بالطالب،  �ملحيطة  بالبيئة 
من  وغ��ريه��ا  �ل�����س��ف،  و�إد�رة  ل��ل��درو���س، 
يحتاج  �لتي  �ملهنية  �لتعليمية  �لكفايات 

معلم �للغة �الإجنليزية الإتقانها«.

مفتاح الثقافة األجنبية
يف �ل�������س���ي���اق ذ�ت��������ه، ق���ال���ت �مل��ب��ت��ع��ث��ة �إل����ى 
�أهمية  »تكمن  �ل�سهر�ين  هيلة  بريطانيا، 
���س��رورة  �أن��ه��ا  يف  �للغة �الإجنليزية  ت��ع��ل��م 
علمية للباحث يف �لدر��سات �لعليا، ويجب 
يتحدث  �الإعجاب مبن  تعلمها مبعزل عن 
ب���ه���ا، وت���ع���د �الإجن���ل���ي���زي���ة ط��ري��ق��ة تفكري 
�الآخ��ر،  مع  �ت�سال  و�سيلة  متثل  باعتبارها 
مفتاح  ت�سكل  فهي  ثقافته،  علي  و�لتعرف 

�لثقافة �الأجنبية.
كما �أن �إجادة لغة �أجنبية كاالإجنليزية 
ن���وع م��ن �أن����و�ع �ل��ذك��اء �ل��ل��غ��وي �ل���ذي من 
خاله يو�سع �الإن�سان مد�ركه، وينفتح على 
�للغة  وتعد  به،  �ملحيط  �الآخ��ر غري  �لعامل 
�أد�ة �لتو��سل بني �ل�سعوب و�لثقافات ومن 
مع  �الت�سال  ي�ستطيع  �الأد�ة  ه��ذه  ميتلك 
يف  و�لتاأثري  �الآخ��ري��ن  من  و�لتلقي  �الآخ��ر 
�لثقافات �الأخرى، كما �أن تعلم �الإجنليزية 
�لعامل  لتحديات  �ال�ستجابة  يف  ي�ساعدنا 
و�ملعرفة �لتقنية �لتي تغزونا يف عقر د�رنا 

يف ع�سر �لعوملة و�سمولية �لثقافة«.

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

اللغة اإلنجليزية 
عقدة يسهل حلها 
ومفتاح الكتشاف 
أسرار التخصص

حممد �آل مانع فهد �ل�شهري

أسباب الضعف
• ضعف التعليم األساسي

• عدم جدية المبتعثين
• تدني االستعداد النفسي

• عدم التحري في اختيار 
المعهد

فوائد تعلم 
اإلنجليزية

• االستجابة لتحديات
العالم والتقنية

• التواصل مع اآلخر
والتأثير فيه

• توسيع مدارك الباحث
• التوسع بشتى المعارف 

والعلوم

عبد �هلل �لعنزي
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مبدعو شيكاغو ينضمون
لمختبر أرغون لريادة األعمال 

المصدر: يونيفرسيتي
أوف شيكاغو نيوز

�أعلنت جامعة �سيكاغو، فرع »مدوي�ست«، 
برناجمها �الأول لتمكني �لدفعة �الأولى 
م����ن �مل���ب���دع���ني  يف �مل���خ���ت���ر �ل��وط��ن��ي 
لريادة  »بول�سكي«  مركز  مع  بال�سر�كة 
�الأعمال و�الإبد�ع، من حتقيق مزيد من 

�لتميز يف جمال �لطاقة.
�لطاقة  تقنيات  مطورو  و�سين�سم 
�إل���ى ب��رن��ام��ج �سل�سلة  و�ل��ن��ق��ل و�ل���دف���اع 
�الإب����د�ع����ات وم���ق���ره خم��ت��ر »�أرغ������ون« 
�ل��والي��ات  يف  �لطاقة  وز�رة  يف  �لوطني 

�ملتحدة.
�ملبدعني  زه���رة  �ل��رن��ام��ج  وي�سم 
يف جم��ال �لطاقة و�ل��ع��ل��وم، الأن��ه يوفر 
ري��ادة  ب��ر�م��ج  ع��ن  فر�سة خمتلفة  لهم 
خا�سية  خال  من  �لتقليدية  �الأعمال 
����س��ت��خ��د�م م���و�رد »�أرغ�����ون« �ل��ري��ة مع 

�لدعم �ملتعدد �جلو�نب.
وه�����ذ� �ل���دع���م ي�����س��م��ل �ل��ع��م��ل مع 
م��رك��ز »ب��ول�����س��ك��ي« �ل����ذي ي�����س��اع��د على 
تطوير ��سر�تيجيات �الأعمال، و�إجر�ء 
�أب����ح����اث ع����ن �ل���ت�������س���وي���ق، وي�����س��ت��ق��ط��ب 

�مل�ستثمرين و�ل�سركاء �لتجاريني. 
وللظفر بهذه �لفر�سة، تقدم �أكر 
�أمريكية  م��ن 22 والي��ة  م��ن 100 مبدع 
�سبعة  �أ�سل  من  مقعد   على  للح�سول 
مقاعد يف �ملجموعة �الأولى من برنامج 

»�سل�سلة �الإبد�عات«.
�ملبادرة  من  ج��زء�  يعد  و�لرنامج 

�جل����دي����دة ل��ت��ع��ج��ي��ل ت���ط���وي���ر ت��ق��ن��ي��ات 
�لفعالة  و�ل��ط��اق��ة  �مل�����س��ت��د�م��ة  �ل��ط��اق��ة 
م�ساعدة  ط��ري��ق  ع��ن  �لت�سنيع  ل��زي��ادة 
تقليل  ع��ل��ى  �الأع���م���ال  ورو�د  �مل��ب��دع��ني 
و�سركز  �لتطوير.  وخم��اط��ر  تكاليف 
�لفرقة �الأولى على �لتقنيات و�الأهد�ف 

�لتالية:

�إعادة �لتدوير
و�شناعات تخزين �لطاقة

�لرمادية  �ملياه  معاجلة  تكاليف  تقليل 
�لغالية و�إيجاد عملية ت�سنيع �أقل تكلفة 
ملنتوجات �لكربون عالية �الأد�ء. و�سيتم 
�إجن������از ذل����ك م���ن خ����ال مت��ك��ني �مل��ي��اه 
ل�سبط  �لفطريات  �إمن��اء  �لرمادية من 
�مل��ن��ت��ج��ات �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �ل��ك��رب��ون مثل 
�الأقطاب �لكهربائية للبطارية. ويتولى 
و«غو�سنت  هغينز«  »ت��اي��ل��ور  �الأم���ر  ه��ذ� 

هو�يتلي« من والية »كولور�دو«. 

�شناعات �لنقل وتوليد �لطاقة
تقليل تكاليف خايا �لوقود من خال 
�ل��ت��خ��ل�����س م��ن �حل��اج��ة �إل����ى منحات 
�ل���ك���ه���رب���اء ل��ت��ع��م��ل �خل����اي����ا ك���ع���و�زل 
�إد�رة  تكاليف  �سيقل�س  مما  �إلكرونية، 
�ملياه وي�ساعد على �إيجاد خايا للوقود 
ذ�ت درج��ة �حل��ر�رة  �ل�سلبة  يف �حل��ال��ة 
�مل��ن��خ��ف�����س��ة ل��ف��ت��ح �ل���ب���اب ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�الإلكروكيميائية.  ل��اأج��ه��زة  ج��دي��دة 
و  ما�سون«  »ت�ساد  �لبحث  ه��ذ�  ويتولى 

»نورث د�كوتا«. 

�إعادة �لتدوير
و�شناعات توليد �لطاقة

كهربائية  ط��اق��ة  �إي��ج��اد  ع��ل��ى  تعمل 
خفيف  وزن  وذ�ت  �ل��ع��م��ر  ط��وي��ل��ة 
وم�ستقلة عن �حلالة �جلوية، وذلك 
�لثانوية  �مل��ن��ت��وج��ات  ت��دوي��ر  ب���اإع���ادة 
�لكهرباء.  لتوليد  �لنووية  للنفايات 
�إل��ى  وه��ذ� م��ن �ساأنه تقليل �حل��اج��ة 
ت��خ��زي��ن �ل��ن��ف��اي��ات �ل��ن��ووي��ة و�إي��ج��اد 
م�����س��در ج��دي��د ل��ل��ك��ه��رب��اء. وي��ت��ول��ى 
ه���ذه �الأب���ح���اث »�أي�����ان ه��ام��ل��ت��ون« يف 

والية »�أنديانا«.

�شناعة �لف�شاء
ت��ق��ل��ي��ل ت��ك��ال��ي��ف �ل��ت�����س��غ��ي��ل مل��ح��رك��ات 
�ل��ن��ف��اث��ة م���ن خ���ال ت�����س��م��ي��م ف��وه��ة 
�الح���ر�ق  ت�ستخدم  للوقود  ج��دي��دة 
�لوقود  الإح���ر�ق  �ل��ب��ازم��ا  مب�ساعدة 
�الإق��اع  �أث��ن��اء  �أك��ر فعالية  بطريقة 

و�ل�سكون.
���س��وق  �ل����ط����اق����ة  وز�رة  وق��������درت 
بريليونات  �لنظيف  �لعاملي  �لطاقة 
�ملنتجات  على  �لطلب  الأن  �ل���دوالر�ت، 
بف�سل  يتنامى  �لطاقة  على  �لقائمة 
ت��و���س��ي��ع �ل��ط��ب��ق��ة �ل��و���س��ط��ى م��ع زي���ادة 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س ع��ل��ى تقنيات  ط��ل��ب 

�لطاقة �لنظيفة. 

�لطاقة �لنظيفة
�لنظيفة؛  �ل��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
قال �ل�سيناتور يف والية �إلينوي، ديك 

دوربني، »تقع �أرغون و�سيكاغو يف قلب 
واحدة من اأهم نقاط البحث العلمي 
لكونها  ن��ظ��ر�  �مل��ت��ح��دة،  �ل���والي���ات  يف 
ق���اع���دة ���س��ن��اع��ي��ة ل��ت�����س��ن��ي��ع �ل��ط��اق��ة 
�لنظيفة و�ملتقدمة، ت�سم جمموعات 
ت��ع�����س��ق �الإب��������د�ع. ف��ب��اإن�����س��اء ب��رن��ام��ج 
حمفظتنا  ن��و���س��ع  �الإب������د�ع«  »�سل�سلة 
�الأع����م����ال،  رو�د  م����ن  �ال����س���ت���ث���م���اري���ة 
ون�سمن �أن تكون والية �إلينوي ر�ئدة 
يف �إح����د�ث ط��ف��رة للجيل �جل��دي��د يف 

تقنيات �لطاقة و�لت�سنيع. 
�مل��خ��ت��ارون  �مل��ب��دع��ون  و�سينتقل 
�إل�������ى »�إل�����ي�����ن�����وي« ق���ري���ب���ا ل���ل���ب���دء يف 
�أرغ��ون.  يف  و�لتطوير  �لبحث  �أع��م��ال 
»�سل�سلة  ب��رن��ام��ج  ف���روع  وم���ن خ���ال 
�الإبد�عات«، �سيتمكنون من �حل�سول 
عامليني  وخ�����ر�ء  ع��امل��ي��ة  �أدو�ت  ع��ل��ى 
يف ظ�����ل ن����ظ����ام ب���ي���ئ���ي ي�������س���ج���ع ع��ل��ى 
�إح���دى  �سيكاغو،  ج��ام��ع��ة  يف  �الإب�����د�ع 
�ل�سناعية  �لبحثية  �ملوؤ�س�سات  �أع��رق 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �لكرى  �لعاملية 

�الأمريكية. 
�إل�����ى ذل�����ك، �أع���ل���ن���ت �أرغ�������ون �أن 
تت�سمن  بول�سكي  مركز  مع  �ل�سر�كة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ك��ج��ه��ة  �مل����رك����ز  ي��ع��م��ل  �أن 
ل����اأع����م����ال، ب���االإ����س���اف���ة �إل������ى م��رك��ز 

»فاوندري« يف جامعة »بورديو«.
على  »بول�سكي«  مركز  و�سيعمل   
ت�����س��وي��ق �ل��ت��ق��ن��ي��ات ج��ن��ب��اً �إل����ى جنب 
يف  �سركائها  م��ع  �سيكاغو  جامعة  م��ع 

�ملختر�ت و�ملجتمع.

هارفارد تدرس 
البرمجة لطالب 

المتوسطة
المصدر: هارفارد غازيت

كرتوين  �سيار�ت  �سباق  مل�ساهدة  لاأمام  مييلون  وهم  �لطاب  منظر  ر�أي��ت  لو 
من خال �سا�سة �لف�سل �لدر��سي، ولو ر�أيتهم وهم يرفعون �أيديهم يف �لهو�ء 
لاإجابة على �سوؤ�ل �الأ�ستاذ عن مهام »جافا �سكريبت«، لقطعت يقيناً مب�ستقبل 

م�سرق للعلوم يف �لواليات �ملتحدة.
رمبا د�ر يف خميلتكم ولو وهلة �أن هذ� �مل�سهد يخ�س طاب �جلامعة، و�أن 
�الأ�ستاذ ما هو �إال ع�سو هيئة �لتدري�س؛ لكن �حلقيقة خاف ذلك؛ الأن �لطاب 
هم طاب �ملرحلة �البتد�ئية، و�الأ�ستاذ ما هو �إال طالبا من طاب كلية »جوهن 
بال�سون« للهند�سة و�لعلوم �لتطبيقية SEAS يف جامعة هارفارد يف مهمة تدري�س 

�لرجمة لطاب �ملرحلة �ملتو�سطة يف �أكادميية »غادنر بايلوت« يف »�ل�ستون«.
ه����وؤالء �ل��ط��اب ه��م �أع�����س��اء م�����س��روع �مل��ع��رف��ة �ل��رق��م��ي��ة DLP يف جامعة 
هارفارد، ويعملون يف منهج لتعليم علوم �حلا�سب �الآيل يف 10 �أ�سابيع ملدة ح�سة 
و�حدة يف �سبع مد�ر�س متو�سطة هذ� �لعام. ويعد برنامج �مل�سروع غري ماألوف، 

الأنه ُيقدم �أثناء �حل�س�س �ليومية للمد�ر�س.
وقال مدير �مل�سروع، ز�ندر �سوالي »�إن �لطاب يذهبون للح�س�س �لفنية 
و�ملو�سيقى، وكذلك يذهبون لتذوق علوم �حلا�سب �الآيل. وناأمل من ور�ء ذلك  
�أنه عندما ي�سجل هوؤالء �لطاب �أن يكون لهم رغبة يف در��سة �لعلوم و�لتقنية 

و�لهند�سة و�لريا�سيات �أو علوم �حلا�سب �الآيل«.
و�أردف»�إن �مل�سروع ي�سم 30 متطوعا من طاب هارفارد يدر�سون مقدمة 
عن  مقدمة  �ملنهج  ويقدم  �أ�سبوع.  كل  متو�سطة  مدر�سة   12 يف  �الآيل  �حلا�سب 
قبل  »�سكر�ت�س«  �ل�سور  على  �لقائمة  �لرجمة  لغة  با�ستخد�م  �لرميز  �أ�س�س 
ويقوم  �سكريبت«.  »جافا  بلغة  �لرميز  ممار�سة  من  �أعلى  مرحلة  يف  �لدخول 
�مل��رح  �أ���س�����س  ع��ل��ى  بعناية  م�سممة  للتدري�س  م���و�د  بتطوير  ه���ارف���ارد  ط���اب 

و�لتفاعل مع �لطاب.
من جهته �أ�سار مدير �لفريق �لتقني، بر�يان �سابوزنكيوف، �إلى �أن �أع�ساء 
�لفريق �أعدو� �أي�سا �أدو�ت و�أمثلة على �لرميز من �أجل دعم عملية �لتدري�س 
يف �لف�سل؛ »فنمذجة م�ساكل �لتكويد غالبا ما تدعم �لتكتيكات �لتي يتعلمها 

�لطاب يف منهاج هارفارد«.
�سابوزنكيوف  ق��ال  �أنف�سهم،  للمدربني  �ل��ت��ط��وع  ه��ذ�  مثل  �أه��م��ي��ة  وع��ن 
على  �سريعة  ق��درة  لديهم  خرجيها   �أن  ت�سمن  �أن  �أج��ل  م��ن  تكافح  »ه��ارف��ارد 
حل جمموعة خمتلفة من علوم �حلا�سب �الآيل، فهذ� �لتدريب ال يقدر بثمن 
الأي فرد يرغب يف متابعة �أي تخ�س�س يتعلق باحللول �لهند�سية. ومن خال 
�لتدري�س يحتاج �ملعلم �أو �ملدرب �إلى فهم �ملو�د وبكتابة �لرميز حلل �مل�سكات 

يحتاجون لفهم طبيعة تلك �مل�سكات.«
وي�ستفيد �ملدربون �أي�سا من �لتدري�س ب�سقل مهار�تهم يف �لرجمة ف�سا 
ي�ستطيعون  ثم  وم��ن  �أي�ساً،  �لتعليم  يف  خبري  نظر  وجهة  على  ح�سولهم  عن 
يف  بالفعل  عمل  وبع�سهم  ه��ارف��ارد  يف  م�ساعدين  مدر�سني  �لعمل  م�ستقبا 

�سركات تعليمية مثل »خان �أكادميي«. 

جمهور صعب المراس
�حلا�سب  علوم  طالبة  قالت  �ملتو�سطة؛  �ملرحلة  يف  �لطاب  تدري�س  وعن 
يكونون  �أحيانا  رمب��ا  �ملتو�سطة  ط��اب  »�إن  مكافن  م��اري��ا  ه��ارف��ارد،  يف  �الآيل 
يف  �لثقة  يبث  مهار�تهم  ل�سقل  م�ساعدتهم  ثم  وم��ن  �مل��ر����س،  �سعب  جمهور� 
�الآه��ات  يطلقون  طابها  جتد  ما  وغالباً  الحقاً.  �أُكله  يوؤتي  قد  مما  نفو�سهم، 
من �أعماق قلوبهم فرحاً بفهمهم باأن �لرجمة لي�ست �سحر�؛ بل مهارة تتعلم 
ب��االإب��د�ع  لديها  �لتدري�س  ق��در�ت  من  ح�سنت  �أنها  مكافن  و�أك���دت  وت�سقل«. 
و�ملنطق، م�سددة على �أنها تع�سق �أن ترى �لر�مج �لتي �أنتجها طابها باأيديهم، 
�أعينهم طرباً برجميات ترى �لنور للمرة  و�أن ترى ذلك �لومي�س  ي�سع من 

�الأولى على �أيدي طابها.
والأقر�نها مبا يف  لهم  �ل�سر�كة مهمة  ه��ذه  ف��اإن  �مل��د�ر���س؛  �إل��ى  وبالن�سبة 
�لتي  �لفر�سة  فجوة  ت�سد  �خل��دم��ات  �ملتكاملة  »فاملدر�سة  حت��دي��ات،  من  �الأم��ر 
»الأننا  بايلوت  غادنر  يف  �ملمتد  �لتعلم  مدير  تعبري  حد  على  طابنا«  يو�جهها 
و�لتقنية  �لعلوم  بفر�س  �الت�����س��ال  خا�سية  لدينا  يوجد  ال  �لعامة  كاملدر�سة 
م�سروع  �أن جاء  �إلى  �ملنهج،  �سلب  ما جاء يف  با�ستثناء  و�لريا�سيات  و�لهند�سة 

�ملعرفة �لرقمية لي�سد هذه �لفجوة«.

خطط مستقبلية
�مل��د�ر���س  ع��دد  تو�سيع  يف  لا�ستمر�ر  �لرقمية  �ملعرفة  م�سروع  ويخطط 
��ستخد�م  و�إدخ�����ال  للتعليم  ج��دي��دة  �أدو�ت  ت��ط��وي��ر  م��ع  �مل�����س��روع  يف  �مل�����س��رك��ة 
�لهاروير يف �لدرو�س. ويفكرون �أي�سا يف عقد ور�س عمل الإطاع مدر�سي �ملرحلة 

�الإعد�دية على كيفية �إدر�ج مو�د علوم �حلا�سب �الآيل للتدري�س يف �لف�سول. 
�أك��ر يف  ب�سكل  دوره  �سيرز  �الآيل  �حلا�سب  �أن جمال  �سابوزنكيوف  و�أك��د 

�مل�ستقبل.
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لقطات
أوروبا

حت���دق �أخ���ط���ار �ل��ف�����س��ل مب��ب��ادرة 
�أطلقتها  �لتي   »2020 »هوريزون 
ر�ب����ط����ة �جل���ام���ع���ات �الأوروب�����ي�����ة 
ب�����س��ب��ب �ن��خ��ف��ا���س ن�����س��ب��ة جن��اح 
�سعف  نتيجة  �إل��ي��ه��ا  �مل��ت��ق��دم��ني 
مت���وي���ل �الحت�����اد �الأوروب��������ي لها 
150 ع�سو�  ب���ه  �أف�����اد  م���ا  ح�����س��ب 

ميثلون موؤ�س�سات �لر�بطة.

الصين
رجل  �ل�سيني،  �مل��ل��ي��اردي��ر  ت��رع 
�الأعمال »ت�سن تيانكيو« وزوجته 
»كري�سي ليو« مببلغ 115 مليون 
معهد  مل�سلحة  �أم���ريك���ي  دوالر 
»ك��ول��ت��ك«،  للتقنية  كاليفورنيا 
وه�����و �أع����ل����ى ت�����رع ل���ه���ذ� �ل���ع���ام 
ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل من قبل 

�ل�سني.

السويد
�أن  �إل���ى  در����س��ة ج��دي��دة  تو�سلت 
موؤ�س�سة   28 يف  �لباحثني  تنقل 
�أدى  �ل�������س���وي���د  يف  ع�����ال  ت��ع��ل��ي��م 
مقارنة  �لبحث،  حركة  الزده���ار 
مب��ا ل��و ظ��ل��و� يف �أم���اك���ن عملهم 
ج��ودة  �أن  ع��ن  �الأ���س��ل��ي��ة، ف�سا 
�الأب�����ح�����اث ف���اق���ت م����ن ي�����س��م��ون 
ب��ال��ب��اح��ث��ني �مل�����س��ت��ق��ري��ن �ل��ذي��ن 
و�ح��دة.  تعليمية  ملوؤ�س�سة  ن�سرو� 
ج����اءت ت��ل��ك �ل��ن��ت��ائ��ج يف در����س��ة 
�أع���دت���ه���ا �مل��وؤ���س�����س��ة �ل�����س��وي��دي��ة 
ل��ل��ت��ع��اون �ل������دويل يف �الأب���ح���اث 

و�لتعليم �لعايل.

روسيا
جن���ح���ت رو����س���ي���ا يف ����س��ت��ق��ط��اب 
�ملزيد من �لطاب �لدوليني �إلى 
�أر����س��ي��ه��ا يف �ل�����س��ن��و�ت �الأخ���رية 
ب�����س��ب��ب ���س��ع��ف ق��ي��م��ة �ل���روب���ل 
�لرو�سي، مما جعل �لدر��سة �أقل 
ووفقا  ب��امل��ا���س��ي.  م��ق��ارن��ة  تكلفة 
�ل���ط���اب  ع�����دد  ز�د  ل���ل���ب���ي���ان���ات، 
�ل��دول��ي��ني ث��اث��ة �أ���س��ع��اف، مما 
 356 ق����دره  مبلغا  ل��ل��ب��اد  ج��ل��ب 
مليون دوالر يف عام 2005 ز�د �إلى 

1.46 مليار يف 2016.

المملكة المتحدة
�لريطانية  �جل��ام��ع��ات  تخ�سى 
�لعديد من  من خم��اوف فقد�ن 
بريطانيا  ق����ر�ر  ب��ع��د  �ل��ب��اح��ث��ني 
�خل���روج م��ن �الحت���اد �الأوروب����ي، 
ح��ي��ث ي�����س��ل ع����دد �الأك���ادمي���ي���ني 
غري �لريطانيني، �إلى  31 �ألفا، 
و�لعمل  �لعي�س  ح��ق  �سيفقدون 
يف �لباد ح�سب جملة »نيت�سر«. 
و�أو�سحت �ملجلة �أن متو�سط عدد 
جمال  يف  �الأكادمييني  �لباحثني 
جن�سيات  يحملون  مم��ن  �لعلوم 

غري �أوروبية ي�سل �إلى %16.

جامعة بردو
Purdue University

التصنيف العالمي للجامعة
ت�����س��ن��ي��ف »���س��ن��غ��ه��اي  63 ح�����س��ب 

جياو تونغ« لعام 2016.

الوضع المالي
 4.320.753 �الأ���س��ول:  قيمة   •
مليار دوالر �أمريكي لعام 2015، 
م��ل��ي��ار   4.194.369 ب����  م���ق���ارن���ة 

دوالر يف عام 2014.
• �إير�د�ت عام 2015: 1.471.803 
وت��ت��وزع  �أم���ريك���ي:  م��ل��ي��ار دوالر 
على �لنحو �لتايل: 4% ترعات، 
�ل��والي��ة،  19% خم�����س�����س��ات م��ن 
من  و%12  ��ستثماري،  دخل  و%3 
عقود   %20 و  �لثانوية،  �مل�ساريع 
ون��ف��ق��ات  ر����س���وم   %36 و  وم���ن���ح، 

�لتدري�س، و 6% �أمور �أخرى.
 :2015 ع������ام  م���������س����روف����ات   •
دوالر  م����ل����ي����ار   1.887.644

�أمريكي.

البرامج األكاديمية
جم��اال،   211 �جلامعة  تقدم   •

معلومات عامة
تقع يف مدينة الفاييت  • �ملوقع: 

يف والية �أنديانا �الأمريكية 
 .1869 مايو   6 • �لتاأ�سي�س: 

رج���ل  ������س����م  حت���م���ل  • �ال������س�����م: 
�الأع����م����ال �ل�����ذي ت����رع ب���االأر����س 
اجل��ام��ع��ة  حت���م���ل  اأن  وا�����ش����رتط 
��سمه و�أن تعمل يف جمال �لتقنية 

و�لزر�عة.
 1474/9/16 حما�سرة:  • �أول 

يف  ت��اأت��ي  �ل��دول��ي��ون:  • �ل��ط��اب 
�مل���رت���ب���ة �ل���ر�ب���ع���ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
�ملتحدة من  جامعات �لواليات 

حيث عدد �لطاب �لو�فدين.  
 850 �ل���ط���اب���ي���ة:  �مل���ن���ظ���م���ات   •

منظمة 
فريقا   18 �لريا�سية:  �ل��ف��رق   •

ريا�سيا
�أن���ف���ق���ت  �ل���ع���ل���م���ي:  �ل���ب���ح���ث   •
دوالر�   )363.201.128( �جلامعة 
�أم����ريك����ي����ا ع���ل���ى ب����ر�م����ج �ل��ب��ح��ث 
�ل�����ع�����ام �الأك�����ادمي�����ي  �ل���ع���ل���م���ي يف 

.2016-2015

�أب��رزه��ا �ل��ط��ري�ن، الأن��ه��ا متتلك 
�أماكها: مطار  مطار� من بني 
ب�����ريدو، وت��و���س��ع��ت ب��ع��د ذل���ك يف 
تقنية  ب���ر�م���ج  ل��ت��ق��دمي  �مل���ج���ال 
رح�������ات �ل���ف�������س���اء �مل���ت���ط���ورة؛ 
»مهد  ����س��م  �أط��ل��ق عليها  ول��ه��ذ� 
رو�ء �لف�ساء حتى �إن 23 خريجا 
منها �رتادو� �لف�ساء، و�أبرزهم: 
�أول  وه�����و  �أرم���������س����روجن،  ن���ي���ل 

�إن�سان مي�سي على �لقمر.
ق�سم  ب��ر�جم��ه��ا  �أ���س��ه��ر  م���ن   •
�للغة �الإجنليزية �لذي �أن�ساأ �أول 
م��ع��م��ل ل��ل��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى �الن��رن��ت 
وت����ق����دم   .1994 ع�������ام   OWL
�لتطبيقية  �ل��ع��ل��وم  يف  ب���ر�م���ج 

و�الإن�سانية.  

الطالب الدوليون
�جت������اه������ات ت�������س���ج���ي���ل �ل���ط���اب 
�لدوليني طو�ل �ل�سنو�ت �لع�سر 

�الأخرية يف �جلامعة

أبرز الخريجين
�سخ�س  �أول  غري�سوم:  َغ�ْس   •
ع���م���ودي  ب�������س���ك���ل  �إط������اق������ة  مت 

للف�ساء.
من  �أول  �أرم�����س��روجن:  نيل   •

م�سى على �لقمر. 
من  �آخ����ر  ���س��رين��ان:  • ي��وج��ني 

�سار على �سطح �لقمر.
�ل��ف��ائ��ز  ب���ور����س���ي���ل:  �إدو�رد   •

بجائزة نوبل يف �لفيزياء.
�ل���ف���ائ���ز  �����س����وزوك����ي:  • �أك��������ري� 

بجائزة نوبل يف �لكمياء.
علم  ر�ئد  �سرييد�ن:  • توما�س 
عن  �لتحكم  وتقنية  �لروبوتيات 

بعد. 
�مل��وؤ���س�����س  دي���ا����س���ي���ان:  • دي���ن���ج 
�ل���رئ���ي�������س ل���رن���ام���ج �الأ���س��ل��ح��ة 

�لنووية لل�سني.
وزر�ء  رئي�س  ���س��رف:  ع�سام   •

م�سر �الأ�سبق: 
رئ��ي�����س  ط��وم�����س��ون:  • دون���ال���د 

�سركة ماكدونالدز.

المستساغ اإلعالمي: 
جدل في اللغة

�إن �ملتتبع خلطاب و�سائل �الإعام �ملختلفة يف �لع�سر �لر�هن يكت�سف �لكثري 
ت�سرف  ��ا  �أن  �إمَّ با�ستمر�ر حماولة   تد�ولها  يتم  �لتي  �لعبار�ت و�جلمل  من 
�لنا�س عن ت�سمية �الأ�سياء مب�سمياتها �حلقيقية �أو �أن حتثَّهم على ��ستبد�لها 

مب�سميات �أخرى بديلة ي�ست�سيغها �ل�سمري و�الإدر�ك �الإن�ساين.
�سكنا،  ميلك  ال  �سخ�س  �الإع���ام  و�سائل  يف  عنه  يقال  �أ�سبح  فاملت�سرد 
�إلى  �الآ�سيوية  �أو  �الإفريقية  �لقارة  من  هاجرو�  قدميا  �لذين  و�الأ�سخا�س 
و�الأم��ريك��ي  �ملرئية«،  »�الأقليات  م�سمى  يحملون  �أ�سبحو�  �الأوروب��ي��ة  �ل��ق��ارة 
�ملو�طن  ي�سمى  �أ�سحى  �الأمريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �ل�سود�ء  �لب�سرة  ذو 
�الأم��ريك��ي م��ن �أ���س��ل �إف��ري��ق��ي، م��ع �لعلم ب���اأن �ل��رج��ل �الأب��ي�����س يف �الإع���ام 
�الأمريكي مل ياأخذ �أبد� ��سم �الأمريكي من �أ�سل �أوروبي، و�أي�سا �الأ�سخا�س 
حتولت  �لبيت  وخادمة  بامللونني،  فون  يعرَّ غ��دو�  �لبي�ساء  غري  �لب�سرة  ذوو 
�أ�سبحو�  و�ملعاقون  �إلى م�ساعدة عائلية،  �الإعامي �جلديد  يف هذ� �خلطاب 
عمل«،  عن  »باحث  �إل��ى  حت��ول  و�لعاطل  �خلا�سة،  �الحتياجات  ذوي  ي�سمون 
تطهري�  ت�سمى  �أ���س��ح��ت  و�الإب����ادة  ج��ر�ح��ي��ة،  عمليات  �إل���ى  �جل���وي  و�لق�سف 
عرقيا، وغريها من �لكلمات و�جلمل �لتي ت�سوقها و�سائل �الإعام با�ستمر�ر، 
مما جعل  �لرو�ئية  �الأملانية »هريتا مولر«، �حلائزة جائزة نوبل لاآد�ب �سنة 
2009، توؤكد يف كتابها �لذي يحمل عنو�ن »�أرجوحة �لنف�س« �أنها ال ت�ستطيع 
فعل �سيء �آخر عند قر�ءة �خلطاب �الإعامي �سوى �لبحث عن هذه  �لكلمات 
و�لتعبري�ت، فاإن وجدتها �ستقف عندها مليا الأنها �أ�سبحت ت�سكل ما ��سطلح 
�ملثقفني  م��ن  �لعديد  توظيفه  على  د�أب  �ل���ذي  �الإع��ام��ي«  »�مل�ست�ساغ  عليه 
�الإع���ان���ات،  وحم���ريف  و�ل�سيا�سي  �لت�سويقي  �الت�����س��ال  يف  و�ملتخ�س�سني 
ويق�سد به طريقة تو��سلية جديدة مع �الآخر للتخفيف من وطاأة �لدالالت 
ح�سا�سية  وجت��رح  �لبع�س  ت�سدم  قد  �لتي  �حل��ادة  �لكلمات  لبع�س  �ل�سياقية 
�لبع�س �الآخر �أو توحي بتمييز عن�سري جتاه جمموعة ب�سرية �أو فئة معينة 

جلن�سها �أو �سنها �أو لون ب�سرتها �أو �سكلها �أو �أ�سلها �أو مهنتها.
»�مل�ست�ساغ  �مل�سمى  �الإعامي  �لنوع من �خلطاب  لكن مع ظهور هذ� 
�للغة وعلمي  �ملثقفني وخر�ء  باالإجماع لدى  فاإنه ال يحظى  �الإعامي«، 
وتهذيب  �ل���ذوق  ح�سن  ع��ن  تعبري�  ي��ر�ه  و�الج��ت��م��اع؛  فالبع�س  �الت�سال 
�لتعابري  ب��اح��ر�م �الآخ��ري��ن وت��ق��دي��ره��م، وت�سفية  ي��وح��ي  �ل���ذي  �ل��ك��ام 
�أف��ك��ار�  �إ���س��ارة ق��د حتمل  �مل�ستخدمة يف خ��ط��اب و���س��ائ��ل �الإع����ام  من ك��ل 
م�سبقة �أو لها �أبعاد عن�سرية، يف حني جند �أن �لبع�س �الآخر يعتقد �أن هذه 
�بتدعها �الإعام غري مقبولة، الأنها  تعمل على  �لتي  �مل�ست�ساغة  �لتعابري 
حمايدة  �أنها  ُيعتقد  �لتي  بالكلمات  وملئها  معياري،  �للغة  ب�سكل  تدجني 
ت�سليل  �ل�سمري  �الأح��ي��ان،  ب��االأح��رى ويف كثري من  �أو،  تر�سية  �أج��ل  من 
�ل��و�ق��ع  �إدر�ك  ع��ن  و���س��رف��ه  �للفظي  �ل�سعيد  على  �ملجتمع  يف  �جلمعي 
»�إليز�بث  �لفرن�سيان »ج��اك دري��د�« و  �إليه  �ملفكر�ن  كما هو، وه��ذ� ما نبه 
رودن�سكو« يف كتابهما �ل�سهري �ملو�سوم »ماذ� عن �لغد؟«، عندما �عتر� هذ� 
�لنوع من �خلطاب �الت�سايل �الإعامي خطر� على تنمية �لفكر �لنقدي يف 

الأو�شاط الجتماعية والثقافية للدول وال�شعوب.  
�أن  ويف هذ� �الإطار جند �أي�سا �لرو�ئي �جلز�ئري »�أمني معلوف« يرى 
هذ� �خلطاب �مل�ست�ساغ �إعاميا يف جوهره غري بريء بحيث ي�سعى �إلى تغيري 
�جتاهات �لنا�س و�إدر�كهم لاأحد�ث �لتي يعاي�سونها،  فمثا كلمة “عدو�ين” 
كانت ذ�ت داللة �سلبية قبل 30 عاما يف �ملنظور �الإدر�كي للنا�س، لكنها �أ�سبحت 
�ليوم �إيجابية وتدل على �الإقد�م و�جلر�أة، بفعل �لت�سويق �الإعامي وتاأثري 
�الإع��ان��ات، ومن ثّم ف��اإن معاين �لكلمات ودالالتها �الإدر�ك��ي��ة غري ثابتة بل 
�ل�سياقات  م��ع  تتو�فق  �الإعامية �لتي  �مل�ست�ساغات  ح�سب  وتتلون  تتبدل 
�لفرن�سي  �لرو�ئي  و  �الجتماعي  �لناقد  يوؤكده  ما  وه��ذ�  و�ملكانية،  �لزمانية 
»�الأحمر  �ملو�سومة:  رو�يته  »�ستند�ل«  يف  با�سم  �مل�سهور  بيل«  ه��ري  »م��اري 

و�الأ�سود«، �لتي يقول فيها �إن �لِّل�سان ُمنح لاإن�سان من �أجل �إخفاء �أفكاره.
وم���ع ه���ذ� ك��ل��ه يبقى �جل���دل ُم��ث��ار� يف �ل��ع��دي��د م��ن �ل���دو�ئ���ر �لفكرية 
�الإعامية و�لثقافية حول ماآالت وجدوى ��ستخد�م هذ� �خلطاب �الإعامي 
�مل�ست�ساغ  �لذي �أ�سبح  ي�سكل يف ظل �لتحوالت �لفكرية و�الأمنية و�الجتماعية 

�لر�هنة خا�سية �أخرى جديدة يتميز بها �الإعام �حلديث.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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ثقافة

بين أبو جركل والقرني 

د. أحمد التيهاني

هناك مبدعون يتجاهل �ل�سوُء �إبد�َعهم، فيركهم يف �لزو�يا �ملظلمة، على �لرغم من 
�أّن لديهم ما يوؤهلهم لنيل قطعة من كعكة �الأ�سو�ء، لكن لاإعام �حلديث قو�نني 
�رتباطها  بقدر  ب��االإب��دع،  مرتبطة  �ل�سهرة  �أن  على  ت��دل  وال  منطقية،  وغ��ري  ظاملة، 

بدرجة وعي �ملتلقني.
يف حاالت ترّدي �لوعي، ي�سبح »�أبو جركل« جنما، و »�أبو �سن« م�سهور�،  ويف حاالت 
�ساعر�، ويف  بلبل �جلنوب، و«بن نحيت«  و�ل�سيات«،  �لن�ساز  »�أب��و  �لذ�ئقة ي�سري  ت��رّدي 
حاالت �نحر�ف �لفكر ي�سبح �ملبدعون و�لباحثون و�مل�ستقلون بعقولهم و�آر�ئهم علمانيني 

ولير�ليني وتغريبيني،  ويف مثل هذ� �لو�قع يغيب �ملبدعون �حلقيقيون عن �مل�سهد.
�أكر �ملتخ�س�سني يف �الأدب يف �ل�سعودية، ف�سا  من �لغائبني �لذين ال يعرفهم 
عن �أن يعرفهم �لنا�س، �ساعر ��سمه عائ�س بن علي �لقرين، وله ديو�ٍن فريد، عنو�نه: 

»ظلي ي�سبهني«، �سادر �سنة 1422.
الأنها جتمع  �اللتفات؛  ت�ستحق  لكن جتربته  �سخ�سية،  �لقرين معرفة  �أع��رف  ال 
ومقلد  ق�سائده،  بع�س  يف  �لتجديد  ظاهر  جم��دد  فهو  يلتقيان؛  ال  نظنهما  نقي�سني 
و��سح �لتقليد يف �أخرى، وذلك يعني �أنه ينظر �إلى �لق�سيدة بو�سفها بوحا، دون �لنظر 
»منفلتة. غام�سة.  �أو  �ملقلدين،  �ملجددون عن ق�سائد  يقول  كما  »متكل�سة«،  كونها  �إلى 

رمزية« كما يقول �ملقلدون عن ق�سائد �ملجددين.
�لق�سيدة عنده تاأتي، �أحيانا، تقليدية �إلى حد خْتمها بالدعاء، كما هو �حلال عند 
�لتقليديني �ملوغلني يف �لتقليد. يقول يف خامتة ق�سيدة رثى بها �الأمري فهد بن �سلمان:

اِحِبَنا ْي َقْرَ �سَ َيا َرْحَمَة �هلِل ُحفِّ
رُي و�الإن�َساُن و�ل�ّسَجُر َيُقوُلها �لطَّ

�لركيب  وم��ن  �ل�سورة،  من  خاليا  مبا�سر�  تقريريا  عنده،  �لعنو�ن،  يكون  وق��د 
»ري��ا���س  ه��و:  �إح���دى ق�سائده،  ع��ن��و�ن  �إن  وظ���ال، حتى  �إي��ح��اء�ت  �أي  وم��ن  �لفجائي، 
�لفكر وعا�سمة �لثقافة«، وهو خمتلف يف �لنوع و�الأثر عن عنو�ن �لديو�ن، وهو: »ظلي 

ي�سبهني«، �لذي ياأخذ �لذهن �إلى منطقة �لتاأمل �خليالية �أخذ� لينا و�ساعريا.
�أو  �أبياتا  ل��ه  جن��د  �لتقريري،  و�ل��ع��ن��و�ن  �لدعائية،  �خل��امت��ة  م��ن  �لنقي�س  وعلى 
ن�سو�سا تذهب �إلى �ملدى �الأبعد يف �لتجديد، ومن ذلك �أن تكون �ل�سورة �ل�سعرية قائمة 
على ما ُيعرف عند �لباغيني ب�«تر��سل �حلو��س«، لكنه لي�س تبادال ي�سري�، بل �إن �ل�سفة 

�ملتبادلة قد تكون غري حم�سو�سة، كن�سبة �لذكاء �إلى �لغيم، يف قوله:
َمًة َيختاُل فيها ر�أيُتِك جَنْ

ذكاُء �لغيِم يف �لّزمن �لَيبو�ِس
فالذكاء غري ُمدرك باأٍي من �حلو��س �ملعروفة، بل �إنه يحتاج �إلى �ختبار�ت ملعرفة 
�ملر�د  �حتماالت  تتعدد  �سورة  يف  ِن�ْسبة،  �إ�سافة  �لغيم  �إل��ى  �ل�ساعر  �أ�سافه  وقد  درجته، 
�أنه جمع بني حم�سو�سني �سماويني، هما: �لنجمة، و�لغيم،  منها، وتثري �الأ�سئلة؛ ذلك 
ر�أى  �لتي  تلك  �لغيم، يف حال خم�سو�سة، وهي وقت �جل��دب، فهل  �إل��ى  �لذكاء  ون�َسب 

�ل�ساعُر ذكاَء �لغيم يختال فيها، تتخري مكان �إمطاِرها، لكونها ذكية؟
�لطفولة، عر  و�أي���ام  �ملا�سي،  �لزمن  �إل��ى  �إل��ى مو�سوع �حلنني  يذهب  و�ل��ق��رين 
طريق مغايرة، وذلك من خال �الإ�سر�ر على �لن�سيان، ياأ�ساً من عودة �لذكريات يف ظل 
�لتحوالت، و�ختاف �لنا�س و�الأماكن، فهي جمال فائت، مل يعد ��ستح�ساُره ممكناً، ولذ� 

يكون �لتاأكيد على ن�سيانها حماولًة للخا�س من ذكر�ها �لتي ت�سري �أملاً، يقول:
�سوَف �أَن�سى �جلد�رَ 

�لذي كاَن َي�ْستل
ذ�ِكرَة �حُلب و�لذكرياْت

�سوَف �أَن�سى �لوروَد
�لتي كاَن يقِطُفها �لِع�ْسُق

يف َلْهَفِة �الأُمنَياْت
�سوَف �أَن�سى

و�أَن�سى
و�أن�سى

و�إياَك يا قلُب ت�ست�سعُر �حلبَّ
�أو �أْن حُت�ْس

و�لقرين ال يقف يف �لتجديد عند �ل�سورة و�لركيب وتناول �لفكرة من طريق 
مغايرة، بل �إنه ي�ستثمر �لت�سكيل �لب�سري بطريقة تدعم فكرة �لن�سيان، ولذ� حَمل تكر�ر 
�لفعل: »�أن�سى«، و�ل�سكل �لب�سري �لذي ُر�سم به، داللًة  �إ�سافية على �إ�سر�ره على ن�سيان 

ذكريات ذلك �حلب كلها.

إذا عسعسَ 
الليل

وثيقة: قانون السقيا بقرية العالية
صدر قبل 127 عاما

 ك�����س��ف��ت وث��ي��ق��ة ت��اري��خ��ي��ة ك��ت��ب��ت قبل 
127عاما، نظام �ل�سقيا يف قرية �لعاية 
�لتي  وه���ي  م��غ��ي��د،  ب��ن��ي  لقبيلة  �ل��ت��اب��ع��ة 
كلم  خم�س  نحو  �أب��ه��ا  مدينة  ع��ن  تبعد 
غربا على طريق �ل�سودة، وحتوي كثري� 

من �ملز�رع.
و�����س���ت���ه���رت �ل���ع���اي���ة يف �ل�����س��اب��ق 
�أهلها  و�هتمام  �ملثمرة  �أ�سجارها  بكرة 
ب��ال��زر�ع��ة وت��رب��ي��ة �مل��ا���س��ي��ة، وت��وج��د بها 
�ل��ق��ري��ة �ل��ق��دمي��ة �ل��ت��ي ال ت���ز�ل قائمة 
�إل���ى جانب  �أث�����ري،  �الآن، وم�����س��ج��د  �إل���ى 
بع�س �أ�سهر �ل�ساالت يف منطقة ع�سري، 
تتميز  �ل��ت��ي  »�ملحتطبة«  ���س��االت  وه��ي 
ب���وج���ود ����س���االت ط��ب��ي��ع��ي��ة، وجم��م��وع��ة 
�جلريان  نتيجة  �ملتكونة  �لبحري�ت  من 

�الأمطار.   هطول  وكذلك  للمياه  �لد�ئم 
تلك  ي�ستخدمون  �ل��ق��ري��ة  �أه���ايل  وك���ان 
�ل�������س���االت ل����ري �أر�����س���ي���ه���م �ل��زر�ع��ي��ة  
و�ل�سرب منها، وهو ما جعلهم يقدمون 
على ترتيب �ل�سقيا من هذ� �لغدير وفق 
دون  من  ��ستمر�رها  ي�سمن  دقيق  نظام 
نز�عات �أو تناحر على �ملياه  وفق �لوثيقة 

�مل�ساحبة �لتي  نظمت طريقة �ل�سقيا.
وك�����ان�����ت م���������ز�رع �ل����ق����ري����ة ت�����س��ق��ى 
ب���اجل���د�ول �ل��ت��ي ���س��ي��ده��ا �الأه�����ايل على 

�سفح �جلبل، وهو ما يعرف ب� »�خللج«.
وفيما يلي ن�س �لوثيقة �لتي كتبت 

عام 1311:
�حلمد هلل وحده و�ل�ساة و�ل�سام 

على من ال نبي بعده:

ي��ع��ل��م �ل���و�ق���ف ع��ل��ى ه����ذه �ل���ورق���ة 
و�لناظر �إليها �أنه قد �سلح �أهل �لعاية 
فيما �سجر بينهم يف ك�سامتهم على �نها 
يومني  م�سعودي  �آل  �ي���ام،  خم�سة  على 
فما  يوم،  و�ملعي�سة  يومني  �مل�سالعة  و�آل 
د�م����ت ت����وري ك��ل ي���وم يف ه���ذه �خلم�سة 
�ّي��ام فا ع��دل فيها يف تقدمي �آخ��ر بيت 
وتاأخريه، و�إذ� هي تقر فيه على ثمانية 
�أيام فاآل م�سعودي ثاثة �أيام و�مل�سالعة 
بعد  وم��ن  ي��وم��ني،  و�ملعي�سة  �أي���ام  ثاثة 
فكل يتكفى على ماله وال عد فيها عد�لة 
ك���ل ي��ت��ك��ف��ي ب��غ��دي��ت��ه، و�أم�����ا �ل��ل��ح��ام فا 
�سابق وال  ت�سقي مع حلمه ال  عد حلمه 

الحق.
�ل��وق��ف ف�سقيها م��ع م��ن هي  و�أم���ا 

علي  �آل  ركيب  و�أم��ا  كذلك،  ودخله  معه 
وقبالته  فيه  فلجهم  فلهم  م��ع��دي  �ب��ن 
ع��ل��ى �أه����ل �ل��ع��اي��ة وح��ال��ه��م ب���ا ع��دل 
بينهم  ح�سل  و�إذ�  ع��ادت��ه��م  ح�سب  على 
م�ساجرة ففيها نظر ثاثة من عقالهم 
�إن �سدو فيها و�إال عقيلنا من بني مغيد، 
ودخ����ل �ل���وق���ف ���س��ق��ي��ه��ا م���ع م���ن عملها 
�أه��ل  �ل��ق��اع��دة  م��ا يف ه��ذه  و�لقبيل على 
�ل��ع��رب��ان وح��ذوت��ه��م م��ن �أه���ل �لعاية 
�ملعي�سه،  م��ن  و�إخ��وت��ه  مو�سى  ب��ن  مفرح 
و�حمد  م�سعودي  �ل  م��ن  م��غ��رم  وع���و�ل 
ب���ن ج��اب��ر وع���و�ل���ه، وع�����و�ل ح����اوي من 
�لقاعدة  ب��ه��ذه  �ل��رق��م  ي��ك��ون  �مل�سالعة. 
وثاثمائة  ع�سر  �أحد  �سنة  عا�سور  �سهر 

و�ألف )1311( للهجرة.

كتاب يرصد أساليب شعراء المرأة بعسير
�سدر كتاب »�ملر�أة يف عيون �سعر�ء ع�سري«، 
للباحثة حليمة �أحمد �لع�سريي، عن د�ر 
يف  �الأدب���ي،  �أبها  ون��ادي  �لعربي  �النت�سار 
�لعادي، متتبعا  584 �سفحة من �حلجم 
دو�وين �سعر�ء منطقة ع�سري  يف �لفرة 
�سعر  دي���و�ن  �أول  ت��اري��خ طبع  م��ن 1391، 
ع�سريي،  وهو لل�ساعر �أحمد بيهان، حتى 

عام 1430.
كتابها  مقدمة  يف  �لباحثة  وذك���رت 
و�هتمام  �سغلت مكانة وق�سية  »�مل��ر�أة  �أن 
عدد من �ل�سعر�ء، وهو �هتمام له دور يف 
�إن  �إذ  بق�ساياها،  و�ل�سمو  �ساأنها  �إع��اء 

�ل�سعر تنوير بالغ �الأثر عظيم �لقدر«. 

�ل��ذي  كتابها  يف  �لباحثة  وت��ن��اول��ت 
�الأم،  �مل��������ر�أة  ف�������س���ول:  ث���اث���ة  يف  ج�����اء 
�سعر�ء  عند  و�ملحبوبة،  و�البنة  و�لزوجة 
ق�سايا  على  عرجت  ث��م  ع�سري،  منطقة 
�مل�����ر�أة ع��ن��د ه�����وؤالء �ل�����س��ع��ر�ء ك��االل��ت��ز�م 
�الأخاقي وتعليم �ملر�أة وعملها وتعنيفها 
ومو�قفها وق�سايا �لزو�ج وما يت�سل به. 
�لفنية  �ل��در����س��ة  �لباحثة  وناق�ست 
لغتهم  يف  فبحثت  �ل�سعر�ء؛  ه��وؤالء  عند 
وم��ع��ج��م��ه��م �ل�����س��ع��ري، و�أث�����ر �ل��ب��ي��ئ��ة يف 
م�سلطة  �ل�����س��ع��ري��ة،  وت��ر�ك��ي��ب��ه��م  لغتهم 
�ل�����س��وء ع��ل��ى ع��اط��ف��ة ه�����وؤالء �ل�����س��ع��ر�ء 
و�ل�����س��ورة و�مل��ن��اب��ع، �إل���ى ج��ان��ب توظيف 

�لرمز و�لر�ث يف ق�سائدهم. و�ختتمت 
�ل��ع�����س��ريي ك��ت��اب��ه��ا ب���در�����س���ة �مل��و���س��ي��ق��ى 
�لقافية  حيث  م��ن  �ل�سعر�ء  ه���وؤالء  عند 

و�لوزن.
و�أع��رب��ت ع��ن �أم��ل��ه��ا ب���اأن ي��وف��ق هذ� 
�لكتاب لك�سف �حلجب و�إز�لة �ل�سحب عن 
�سماء �ل�سعر �ملتعلق باملر�أة وكيفية تناول 
و�لتعريف  وق�ساياها،  �مل��ر�أة  مو�سوعات 
مب��ك��ان��ت��ه��ا، وت��وظ��ي��ف �الآل���ي���ات �ل��ن��ق��دي��ة 
وقيمها لفهم �لن�سو�س �ل�سعرية �ملتعلقة 
�أ�ساليب  وبيان خ�سائ�س  باملر�أة وتذوقها 
�ل�����س��ع��ر�ء يف ه���ذ� �الإق��ل��ي��م وت��ب��اي��ن��ه��ا يف 

�ل�سعر �ملعني باملر�أة.

العدد 196  |  17 ربيع الثاني 1438  |  15 يناير 2017



بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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تقنية

تطبيق جديد إلنشاء الرسوم 
الكرتونية والفيديو

�سدر �أخري� ملحبي �إن�ساء �لر�سوم �لكرتونية و�ل�سور �ملتحركة GIF �أو حتى 
مقاطع �لفيديو �لق�سرية، تطبيق جديد على نظام Android ، ميكنهم من 
�لر�سم.  يف  خ��رة  �أي  �مل�ستخدم  من  حتتاج  ال  ومي�سرة  �سهلة  بطريقة  ذل��ك 
 PicsArt �لتطبيق  ي�ستطيع م�ستخدم  �لب�سيطة،  �أدو�ت��ه وطريقته  وبف�سل 
Animated �إن�ساء ر�سوم كرتونية متثل �سخ�سية �مل�ستخدم، و�سور متحركة 
�لدرد�سة  �لق�سرية، وبر�مج  �لر�سائل  ��ستخد�مها يف  ومقاطع فيديو ميكن 
 Android لنظام  جمانا  �لتطبيق  ويتو�فر  �الجتماعي.  �لتو��سل  و�سبكات 

.Google Play على متجر

جديد التطبيقات

إنفوغرافيك

ألعاب الفيديو

Resident
Evil 7: للرعب 

بقية
كابكوم ج��زء� ج��دي��د� من  �سركة  �أ���س��درت 
�أل��ع��اب  ت��اري��خ  �الأ���س��ه��ر يف  �ل��رع��ب  �سل�سلة 

.Resident Evil 7 لفيديو �أ�سمته�
ويقدم �جلزء �جلديد جتربة خمتلفة 
�إي���ث���ان �ل���ذي ي��ذه��ب يف  يف �ل��رع��ب بطلها 
رحلة بحث عن زوجته �ملفقودة لي�سل �إلى 

ق�سر �ملزرعة �ملهجور �ملليء باالألغاز.
 Resident �لكاملة من  �لن�سخة  و�ست�سدر 
و   PS4 من�سات  على  يناير   24 يف   Evil 7

.PS VR و Xbox One

• تصميم فريد ومتميز من األلمنيوم بحجم 32 إنش.
• نسبة ألوان تصل إلى 1.07 مليون لون.

• جودة 8K ودقة وضوح 7680X4320 بيكسل.
• كثافة عرض تصل إلى 280 بيكسل لكل إنش.

• السعر الرسمي 5000 دوالر.

8K بدقة Dell من UP3218K شاشة

االختفاء حمى 2017 

حسن أحمد العواجي

ريتويت

يف �الأ����س���ب���وع �مل���ا����س���ي، ف�����س��ح��ت خ����ويف م���ن ن���ظ���ارة �الخ��ت��ف��اء 
و�أظهرت قلقي من تفاقم �جلرمية ب�سبب هذه   ،Reflectacles

�لنظارة، و�أنا مثل غريي يف هذ� �لتخوف!
�أعني  �أن حمى �لعام �جلديد 2017، هي �الختفاء عن  ومبا 
كامري�ت �ملر�قبة، فمن �لبديهي �أن يظهر لنظارتنا �مل�سللة تلك، 
�إخفاء �جل�سم كاما! فقد تو�سل  ماب�س لتكتمل معها عملية 
للتخفي كجزء من م�سروع  ل�سنع ماب�س  �أخ��ري� فريق بحثي، 

.Hyperface متكامل �أطلق عليه م�سمى
وتقوم فكرة هذه �ملاب�س على ر�سم وجوه مطبوعة رقميا 
ذات اأمناط �شبحية خلداع برجميات التعرف على الوجوه، مما 
�لز�ئفة  �ل��وج��وه  من  �لكثري  الجتياح  �لرجميات  ه��ذه  يعر�س 
دون  �ل��ف��ور  على  ك�سفها  وحم��اول��ة  ق��ر�ءت��ه��ا،  عليها  يتعني  �لتي 

�الهتمام بال�سخ�س �لرئي�سي مرتدي �ملاب�س.
ه��ذه �ل��ف��ك��رة �جل��ن��ون��ي��ة، م��ن �خ���ر�ع ف��ن��ان ب��رل��ني وخبري 
وم�ساريع  �أف��ك��ار�  نفذ  �أن  له  �سبق  �ل��ذي  ه��اريف  �آدم  �لتكنولوجيا 
�الأمنية عن طريق  �أخ��رى هدفها زعزعة ما تفعله �لرجميات 

ت�ستيت عمليات �لروؤية لديها.
م���ا ك���ل ه����ذ� �اله���ت���م���ام ب��اخل�����س��و���س��ي��ة حل���د �ل��ت��خ��ف��ي عن 
�الأنظار؟ هل نحن مقبلون على حمى �لتخفي بالفعل يف �ملرحلة 
�ملقبلة؟ فاالأمور تطورت من نظارة �إلى ماب�س، ورمبا نرى يف 

�لقريب �لعاجل �سيارة تخّف �أي�سا!
تخو�س  �أن  �إل��ى  �أ�سحابها  يدعو  �لتجارب  ه��ذه  مثل  جن��اح 
حتديا �أكر، و�مل�ستفيد د�ئما هو من ينظر بعك�س �الجتاه، وهنا 
�إلى من  �ملنتجات، دعوة �سريحة  �الأك��ر الأن هذه  يقبع �خلطر 
كان يعمل يف �لظل يوما �أن يظهر بقلب قوي، مي�سي بيننا، ياأكل 
معنا، يجوب يف �لطرقات، ير�نا ولكننا ال نر�ه، يتحني �لفر�سة 
م��ذه��ب، هدفه  �أو  ع��رق  �أو  ل��دي��ن  ت��اأب��ه  �ل��ت��ي ال  لتنفيذ خططه 
�لوحيد �لق�ساء على كل �سيء حتى �حلياة! فهل يعي هاريف �أن 

م�سروعه هذ� رمبا يكون مفاعل ت�سرينوبل �لقادم؟!
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إعالنات جامعية

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن

يرجى ممن يعثر
على أي من المفقودات المذكورة

في هذه الصفحة تسليمها
إلى عمادة القبول والتسجيل

مع بالغ الشكر والتقدير

إعالنات
جامعية

427811451
434819906
436806837
430810034
430810008

-
434808994

4129249
427812443

42980539
435821265
433801021
433824533
431807138
432801892
431807405
433818501
434803220
433808589
432813031
436801204
432800643

وثيقة تخرج مع سجل أكاديمي
بطاقة جامعية

بطاقة صراف
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

وثيقة تخرج مع سجل أكاديمي
بطاقة صراف
وثيقة تخرج
وثيقة تخرج

وثيقة تخرج مع سجل أكاديمي
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

فايز ظافر الشهري
عبدالعزيز عبداهلل عسيري

مشاعل منصور مبارك الطويل
علي عبداهلل آل يعلي

عبدالعزيز مفلح بوداسر
عبداهلل تركي آل مضواح

أثير ذيب هادي مقحص
مبارك عوض سفر آل ثابت
سلمان علي جابر عسيري
عبداهلل مسفر الخثعمي

مبارك سعد الشهراني
فارس عبداهلل سعيد آل سعد

أحمد محمد حسن عسيري
محمد سعيد الشهراني

فالح محمد السبيعي
عليان محمد عبداهلل آل عليان

أحمد علي أحمد الشهراني
دالل غرمان العمري

عبداهلل عوضه الشهراني
أحمد علي ال رايف

طيف حسن الشهراني
محمد علي محمد آل مليد
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أحداث
موؤ�س�سا  للم�سلمني  خليفة  قرطبة  يف  نف�سه  يعلن  �لنا�سر  �لرحمن  عبد   :929

خافة قرطبة.
1559: تتويج �إليز�بيث �الأولى ملكة على �إجنلر� يف دير و�ستمن�سر بلندن.

1759: �فتتاح �ملتحف �لريطاين.
1761: بريطانيا ت�ستويل على �إقليم بونديت�سريي بالهند من فرن�سا.

1835: تاأ�سي�س �إمارة دبي بعد 15 عاما من �حلماية �لريطانية.
1854: �جلي�س �لرو�سي يتعر�س لهزمية قا�سية يف »معركة جاتانا« يف رومانيا 
من  �لعثمانيني  ط��رد  يف  �ل��رو���س  ف�سل  �إل��ى  �ملعركة  و�أدت  �لعثماين،  �جلي�س  م��ن 

رومانيا.
1892: جيم�س ناي�سميث ي�سدر كتاب قو�عد كرة �ل�سلة.

1909: بعثة �إرن�ست �ساكلتون تعر على �لقطب �جلنوبي �ملغناطي�سي.
1920: عقد �الإجتماع �الأول لع�سبة �الأمم.

1922: �الإعان عن قيام جمهورية �أيرلند�.
�إلى  8.4 على مقيا�س ريخر يوؤدي  1934: زلز�ل يف بيهار بالهند ونيبال بقوة 

وفاة 10700 �سخ�س.
تقرر  �حللفاء  قو�ت  ممثلي  من  و�ملكونة  �الأوروبية  �الإ�ست�سارية  �للجنة   :1944

تق�سيم �أملانيا.
1948: �لع�سابات �ل�سهيونية ترتكب جمزرة بفندق �سمري�مي�س يف �سارع �ساح 
و�أطفال  ون�ساء  رج��ال  من  عربًيا   31 فقتلو�  قنبلة  فجرو�  عندما  حيفا  يف  �لدين 

و�أ�سابو� 31 �آخرين.
1964: �لرئي�س �الأمريكي ليندون جون�سون يعطي مو�فقة �لواليات �ملتحدة على 

معاونة قو�ت فيتنام �جلنوبية فيحربها على فيتنام �ل�سمالية.
1970: معمر �لقذ�يف يتولى رئا�سة �لوزر�ء يف ليبيا.

1971: �الحتفال مب�سر مبنا�سبة �إمتام بناء �ل�سد �لعايل.
1975: �لرتغال توقع معاهدة ��ستقال �أنغوال.

1985 : عودة �لر�زيل للحكم �ملدين بعد 21 عام من �حلكم �لع�سكري.
�إلى مقتل  6.9 على مقيا�س ريخر يوؤدي  1995: زلز�ل يف كوبي باليابان بقوة 

5502 �سخ�س و�إ�سابة 36896.
2001: بد�ية عمل �ملو�سوعة �ملفتوحة ويكيبيديا.

والدات
1622: موليري، موؤلف م�سرحي فرن�سي.

1791: فر�نت�س جريلبارت�سر، كاتب من�ساوي.
1850: ميهاي �إمين�سكو، �ساعر روماين.
1863: فيلهلم مارك�س، م�ست�سار �أملانيا.

1902: ناظم حكمت، �ساعر تركي.
1918: جمال عبد �لنا�سر، رئي�س م�سر �الأ�سبق.

�ل�سود يف جمال �حلقوق  �الأمريكيني  �لثائرين  �أحد  كينغ،  لوثر  مارتن   :1929
�ملدنية، حا�سل على جائزة نوبل لل�سام عام 1964.

وفيات
1595: �ل�سلطان مر�د �لثالث، �سلطان عثماين.

1950: علي م�سطفى م�سرفة، عامل فيزياء وريا�سيات م�سري.
2010: مار�سال نرينرغ، عامل كيمياء حيوية �أمريكي حا�سل على جائزة نوبل 

يف �لطب عام 1968.

هذا اليوم
في التاريخ

15 يناير

إستراحة آفاق

هل تعلم أن جملة
 The Quick Brown Fox
 Jumps over The Lazy
Dog الشهيرة تضم كافة 

حروف اللغة اإلنجليزية.

شخص بوالية أوريجن األمريكية 
تم تغريمه 1500$ ألنه جمع 
ماء المطر، والتي تعتبر هناك

من أمالك الوالية.

عندما تقوم بدراسة مادة 
جديدة، حاول خداع نفسك 

وتظاهر بأنك ستقوم بتدريسها 
الحقا، فقد تبين أن ذلك 

سيساعدك على فهم المادة 
بشكل فعال.

في روما القديمة كانوا يضعون 
دجاجة داخل بطة ثم يضعون 
البطة داخل أوزة ثم يضعون 

األوزة داخل خاروف  ثم يضعون 
الخاروف داخل بقرة ثم يشوون 

كل ذلك ويأكلونه.

لعبة الشطرنج أصبحت اآلن مادة 
أساسية في المناهج الدراسية 

بجمهورية أرمينيا

في اليابان سبورة مزودة
بـ  ماسح إلكتروني يصور ما 

كتبه المدرس ويخزنه في نفس 
الوقت ليحصل الطالب على نسخ 

من المادة الدراسية.

هل تعلم

أحجية!
وجبة كل  يف  لديك  • موجودة 

من وجبات �لطعام ولكنك ال تاأكلها؟
ميكن  ال  �للذ�ن  �ل�سيئان  • ما 

تناولهما يف وجبة �الإفطار؟
ير�ك؟ وال  تر�ه  �لذي  • ما 

يحمل  �لذي  �ل�سيء  هو  • ما 
�أكر من 1000 طن وال ي�ستطيع 

�أن يحمل م�سمار؟
اإلجابات مقلوبة

اإلجابات

• �ل�سهية.
• �لغد�ء و�لع�ساء.

• �لظل.
• �لبحر.



علماء

إستراحة آفاق

ليوناردو دا فينشي.. عبقرية متكاملة!
 Leonardo da ف��ي��ن�����س��ي  د�  ل���ي���ون���اردو 
Vinci  )1452-1519( مو�سوعي �إيطايل، 
خ��ب��ري يف ع��ل��م �ل���ري���ا����س���ي���ات، م��ه��ن��د���س، 
خم����رع، خ��ب��ري ت�����س��ري��ح، ر����س���ام، ن��ح��ات، 

معماري، عامل نبات، مو�سيقي، وكاتب!
وفنونه  ومكت�سفاته  �أعماله  نبعت 
و�لبحث  لاإكت�ساف  �ل��د�ئ��م  �سغفه  من 
�ل����ع����ل����م����ي؛ وي����ع����ت����ر رج�������ل �ل��ن��ه�����س��ة 

�الإيطالية �الأول.
�إخر�عاته  �أن كثري� من  ورغ��م من 
مل يتم �إ�ستخد�مها، حيث مل ُيكمل �أغلب 
كل  تبعه  مل��ن  �سّه�ل  ذل��ك  �أن  �إال  �أب��ح��اث��ه، 
�لتنفيذ  �إال  ل��ه��وؤالء  ي��رك  ومل  �ل�سعاب 
�أفكاره ومكت�سفاته، فقد و�سع د� فين�سي 
و�لدبابة  �لهليوكوبر  للطائرة  ت�سوره 
�إ�سهامات  وله  وغريها؛  �حلا�سبة  و�الآل��ة 
يف ع��ل��م �ل��ت�����س��ري��ح، و�ل��ه��ن��د���س��ة �مل��دن��ي��ة، 
و�لب�سريات، و�لهيدروناميكا؛ ومن �أ�سهر 
�لتي  »�مل��ون��ال��ي��ز�«  ل��وح��ة  �لفنية  �أع��م��ال��ه 
�ل��ع��امل،  يف  �سهرة  �الأك���ر  �للوحة  تعتر 
وك��ث��ري� م��ا ُو���س��ف ب��اأن��ه رج��ل ذو »ف�سول 
جامح« و�ساحب »خيال �إبد�عي حمموم«.

المخترع
�إم��ك��ان��ي��ة  ل��ي��ون��اردو ع��ن  �ع����رب  يف 1486 
ط�����ري�ن �الإن���������س����ان، وك���ت���ب ع���ن �ع�����س��اء 
�ل���ط���ي���ور �ل���ت���ي مت��ك��ن��ه��ا م���ن �ل���ط���ري�ن، 

ع���ام 1508 عن  در����س��ت��ه يف  وي��ت��ح��دث يف 
ت�����س��ري��ح �ل��ط��ي��ور وم��ق��اوم��ة �ل���ه���و�ء ويف 
من  ال�شقوط  ع��ن  درا���ش��ة  ي�شيف   1515
�التفاعات وحركات �لهو�ء؛ ويبدو �ن ثقة 
ليوناردو بقدرة �الإن�سان على �لطري�ن مل 

تتغري طو�ل حياته.
ر�سومه و�كت�سافاته �لعلمية تت�سمن 
�لع�سكرية  �الخر�عات  من  �لعديد  على 
�لبحرية، مبا يف  �أو  �لرية منها  �ملدمرة 

ذلك �لغو��سات.
حتدث  م��ن  �أول  فين�سي«  »د�  وك��ان 
ع����ن �ال����س���ت���خ���د�م �ل�����س��ن��اع��ي ل��ل��ط��اق��ة 
�ل�����س��م�����س��ي��ة م���ن خ���ال ت��وظ��ي��ف �مل��ر�ي��ا 

�ملقعرة لت�سخني �ملياه.

علم التشريح
�لت�سريح  بعلم  ب�سغف  فين�سي«  »د�  �هتم 
�ل����ذي ك���ان يف م���ر�ح���ل ت���ط���وره �الأول����ى 
بتف�سيل كبري  ف��در���س  �ل��وق��ت،  ذل��ك  يف 
�أع�������س���اء ج�����س��م �الإن�������س���ان ك��ال��ع�����س��ات 
�لدموية،  و�ل��دورة  و�الأوردة  و�ل�سر�يني 
�حليو�نات  ت�سريح  در���س  كما  و�ل��ع��ظ��ام، 
�أدو�ت  ور�����س����م  و�ل���ن���ب���ات���ات،  و�ل���ط���ي���ور 
�آل��ي��اة  �أي�����س��ا  ودر�����س  �ل��ط��ب��ي��ة؛  �لت�سريح 
ع��م��ل �ل��ع��ني و�ل���روؤي���ة ث��اث��ي��ة �الأب���ع���اد، 
ف���اك���ت�������س���ف ���س��ب��ك��ي��ة �ل����ع����ني و�ل��ع�����س��ب 

�لب�سري، ور�سمهما بدقة كبرية.

مناذج من ت�ساميم د� فين�سي:
ع�سات ج�سم �الإن�سان )حتت(
ودبابة ع�سكرية )�إلى �لي�سار(

ليوناردو د� فين�سي.. 
بري�سته

من ر�سومه يف جمال 
�لت�سريح: طريقة تو�جد 
�لطفل يف رحم �أمه قبل 

�لوالدة؛ �لهيكل �لعظمي 
لاإن�سان؛ وت�سريح للدماغ.
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

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

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري

عبد العزيز رديف، محمد شامي، 
سعيد العمري، خالد محمد العمري

منصور كويع مشهور العمري
عدنان األلمعي، هادي الشهراني
سارة القحطاني، أمل أبو مديني

ليال الشهري

التصوير
محمد فائـع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

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



أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد
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تدريب الطالب 
يف كل ي��وم، تقريبا، توقع �جلامعة مذكر�ت 
تفاه��م وتع��اون م��ع ع��دد م��ن �ل�ش��ركات يف 
�لقط��اع �خلا���س، وه��ذه �خلط��وة حت�ش��ب 
للجامعة لكونها �ملبادرة مبثل هذه �ملذكر�ت 
�لت��ي تع��ود عل��ى �لطرف��ني بفائ��دة كبرية، 
حت��ت  تن��درج  �ملذك��ر�ت  تل��ك  ب��اأن  علم��ا 
�لوظيف��ة �لثالثة للجامع��ة، وهي: �خلدمة 

�ملجتمعية.
وتوؤك��د ه��ذه �ملذك��ر�ت للجمي��ع �شع��ي 
�جلامعة للقيام بدورها �لريادي وم�شوؤوليتها 
�لجتماعية ب�شكل كبري، لكن من �ملالحظ �أن 
كثري� من تل��ك �لتفاقيات يقت�شر نفعها على 
�ملوؤ�ش�شات �ملتقدم��ة لها فقط دون �أن ي�شتفيد 

منها طالب �جلامعة ب�شكل مبا�شر.
وم��ن �ل�ش��روري قي��ام تل��ك �ل�شركات، 
ول�شيم��ا �ملتخ�ش�ش��ة منه��ا، بتدريب طالب 
�جلامع��ة، وبخا�ش��ة يف �لكلي��ات و�لأق�ش��ام 
�لتي يفرت�س �أن يتلق��ى طالبها تدريبا قبل 
�لتخ��رج، وبذلك يك��ون �لطرفان )�جلامعة 
و�ل�ش��ركات( ق��د ��شتف��اد� م��ن �لتفاقي��ات 
�ملربم��ة، ويرت��اح �لطالب من عن��اء �لبحث 
عن موؤ�ش�شات قد ل تكون جادة يف تدريبهم، 
رغ��م �أنه��م يق�ش��ون فيه��ا �لف�ش��ل �أو �لع��ام 

�لأخري من �ملرحلة �جلامعية.

»آفاق« القادمة

من  بانتظام  »�آف��اق«  ب�سحيفة  �لتحرير  �جتماعات   تتو�لى 
ب��اإذن �هلل، مع  �ل��ذي �سيكون،  �ل��ق��ادم  �أج��ل در����س��ة �لتطوير 
�لتطويرية  �ملرحلة  وه��ي  �ملقبل،  �ل��در����س��ي  �لف�سل  مطلع 
تعك�سها  �سابقة  مرحلة  بعد  تاأتي  �لتي  لل�سحيفة  �لرئي�سة 

�ل�سحيفة حاليا.
�آف��اق  �إل���ى  �ل�سحيفة  ننقل  �أن  �هلل،  ب��ح��ول  ون��ح��اول،   
ج���دي���دة م���ن �ل�����س��خ�����س��ي��ة �جل���دي���دة �ل���ت���ي ت��ع��ك�����س م��ك��ان��ة 
�ل�سحيفة ك�سحيفة �أولى يف �جلامعات �ل�سعودية و�لعربية.
وه���ن���اك ����س��ت��ح��د�ث ل�����س��ف��ح��ات ج���دي���دة، �إ���س��اف��ة �إل���ى 
����س��ت��م��ر�ر �ه��ت��م��ام �ل�����س��ح��ي��ف��ة ب��ال��ق��ط��اع��ات �ل��ن�����س��ائ��ي��ة يف 
�ل��ذي وجه  توجهات معايل مدير �جلامعة  �جلامعة، وهي 
لكليات  �أك��ر  مل�ساحات  �لفر�سة  �إتاحة  ب�سرورة  �ل�سحيفة 
�لبنات مبختلف من�سوباتها من قياد�ت �أكادميية وع�سو�ت 

هيئة تدري�س وطالبات وموظفات.
�سيكون ح�سور  �جلديد  �لتطوير  �أح��د مامح  �أن  كما 
زو�ي��ا  لن�ستك�سف  �لدر��سية  �لقاعة  د�خ��ل  »�آف���اق«  �سحيفة 
»�آف��اق«  �سحيفة  من  �سابقا  مطروقة  تكن  مل  ومو�سوعات 
�أو من غريها من �ل�سحف �جلامعية.. �إلى �للقاء يف �لعدد 

�لتطويري �لقادم بحول �هلل.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

العالم من حولنا

»واتس أب« مخترق!
�أثبتت حتقيق��ات مت �لك�شف عنها قبل �أيام 
قليل��ة، �أجر�ه��ا خ��رب�ء موؤ�ش�ش��ات حماي��ة 
حقوق �مل�شتخدم��ني، �أن تطبيق »و�ت�س �أب« 
�لت��ي ي�شتخدمه �أكرث من مليار �شخ�س حول 
�لع��امل، يع��اين من ثغ��رة �أمني��ة خطرية مل 
تكن معروفة يف �ل�شابق، تتمثل يف �أن مالكة 
»و�ت���س �أب«، �شرك��ة »في�شب��وك« )وغريه��ا 
م��ن �ش��ركات و�أجه��زة( ميكنه��ا �أن تعرت���س 
�لر�شائ��ل �مل�شفرة �ملتناقلة ب��ني م�شتخدمي 
م��ع  و��ش��ح  تناق���س  يف  وذل��ك  �لتطبي��ق، 

�إدعاء�ت »في�شبوك« با�شتحالة ذلك!

�مل�شدر: �شحيفة �ل� »غارديان«
�لربيطانية، 13 يناير 2017

بداية إجازة منتصف العام الدراسي

فعاليات البرنامج الصحي والتثقيفي والتوعوي ال�خامس،
)مركز الحريضة، محافظة رجال ألمع، عسير(

المؤتمر الدولي للغة العربية والنص األدبي على الشبكة العالمية

مؤتمر التنمية المتوازنة : دراسات في رؤية الملك سلمان 

المؤتمر الدولي الثانى لمكافحة الجرائم المعلوماتية 2017

الخميس 1438/4/28
الموافق 2017/1/26

8 - 13 جمادى األول 1438
الموافق 5-10 فبراير 2017 

1438/5/19-17
الموافق 2017/2/16-14

1438/5/ 16-15
الموافق 2017/3/15-14

1438/6/28-27
الموافق 2017/3/27-26

التاريخالفعالية

التقويم األكاديمي
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