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آل مداوي.. من متفرج إلى بطل في التايكوندو
بطال  ي�صبح  �أن  �إل��ى  كلية �لهند�صة،  نو�ف �آل مد�وي من  �لطالب  �مل�صادفة  ق��ادت 
�إل��ى العب يف  ر�صمية  �أن حتول من متفرج خالل بطولة  بعد  �لتايكوندو،  ريا�صة  يف 
�صنة  بعد  خليجية  بطولة  يف  ذهبية  ميد�لية  على  حا�صل  وبطل  �ل�صعودي  �ملنتخب 

و�حدة فقط من �ن�صمامه لنادي �أبها.
)تفا�صيل �صفحة 15(

أعل��ن علم��اء من جامعة هارف��ارد، قبل أيام، أنه��م ربما قد 
وجدوا دلي��ا يثبت وجود »حياة ما« في الفضاء. الدليل يتمثل 
ب��� »نبضات أثيرية مش��عة س��ريعة« غريبة، وصل��ت األرض منذ 
س��نوات، وت��م اكتش��افها ع��ام ٢٠٠٧، يعتق��د أن مصدرها 
تس��ربات من مركب��ة فضائي��ة عماقة تعمل بواس��طة طاقة 
 Fast( »ضوئية ف��ي أعماق الفضاء الس��حيق. تلك »النبض��ات
Radio Bursts( قد تعود لحضارة فضائية بالغة التقدم حسب 
البروفيس��ور »آفي لوي��ب« Avi Loeb من »معه��د هارفارد 
لدراس��ات الفيزياء الفضائية« وهي نبضات س��ريعة جدا وتقل 
عن أعشار الثانية لكل منها، تم رصدها بشكل متكرر ومنّظم 
خ��ال الس��نوات الماضية. يقول »لويب« أن مث��ل تلك النبضات، 
تحتاج إلى برج إرس��ال »بحجم كوكب« يعمل بواسطة طاقة 
ضوئية ليصل مس��افات عابرة للمج��رات وبتقنيات غير معروفة 
بش��ريا حالي��ا، ولكنه��ا تق��ع ف��ي إط��ار القواني��ن الفيزيائية 
المعروف��ة. ويق��ر »لوي��ب« أن التحلي��ات الحالي��ة هي مجرد 

تخمينات ال يمكن التيقن منها دون إثباتات علمية دامغة.
الرسم التخيلي المرفق يظهر »شراعا ضوئيا« لمركبة 
فضائية تعمل بقوة »النبضات األثيرية السريعة« وقد وصل 

شعاعه أحد الكواكب بسبب تسرب إشعاعي.
الورق��ة العلمي��ة الخاص��ة بالموض��وع تتوف��ر عل��ى 
 Fast Radio Bursts from« ش��بكة اإلنترنت تحت عن��وان

.»Extragalactic Light Sails
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�لدكتور  �الأ�صتاذ  �جلامعة،  مدير  رعى 
ف��ال��ح �ل�����ص��ل��م��ي، �الأح�����د �مل��ا���ص��ي حفل 
�ل��ت��ي  �لبحثية"  �ل���ر�م���ج  "تد�صني 
ت��ت�����ص��م��ن �ل���رن���ام���ج �ل��ب��ح��ث��ي �ل���ع���ام، 
�لبحثية،  �مل��ج��م��وع��ات  دع���م  وب��رن��ام��ج 
وبرنامج مكافاآت �الأبحاث غري �ملمولة، 
�مل���رك���زي���ة مبقر  �مل����درج����ات  وذل�����ك يف 
يف  �لن�صائي  و�جل��ان��ب  باأبها،  �جلامعة 

�لقاعة �لن�صائية بطب �الأ�صنان.
توجه  �إن  كلمته  �ل�صلمي يف  وق��ال 
�جل���ام���ع���ة ه���و دع����م �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، 
ك��ا���ص��ف��ا �أن��ه��ا ���ص��وف ت��رك��ز ع��ل��ى �إن�����ص��اء 
�ملجموعات �لبحثية يف �جلامعة، �صو�ء 
بالتعاون  �أو  �لكليات  �أو  �الأق�صام  د�خ��ل 
بني �أكرث من كلية، و�أن �لدعم �صيكون 
مق�صور� على �ملجموعات �لبحثية، مما 

�صي�صهم يف تقوية �لبحث �لعلمي.

�جل��ام��ع��ة  �أن  �ل�����ص��ل��م��ي  و�أ�����ص����اف 
تتطلع �إلى تعاون �لزمالء و�لزميالت 
ون�صرها،  �لعلمية  �لبحوث  �إج���ر�ء  يف 
كما وعد باأنه �صوف يكون هناك جو�ئز 
���ص��ن��وي��ة الأف�����ص��ل ك��ل��ي��ة و�أف�����ص��ل ق�صم 

الإجر�ء �لبحوث.
�لبحث  ع��م��ي��د  �أك����د  ج��ان��ب��ه،   من 
�ل��ع��ل��م��ي، �ل��دك��ت��ور ح��ام��د ب��ن جم��دوع 
�ل���ق���رين، �أن ل��ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي �أه��م��ي��ة 
�أهم �ملرتكز�ت  عظيمة، لكونه يعد من 
�أه���م  �الأ���ص��ا���ص��ي��ة الأي ج���ام���ع���ة، وم����ن 
�مل���ق���وم���ات �مل����ح����ددة مل����ح����اور �ل��ت��ن��م��ي��ة 
يف �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل�����ص��ن��اع��ي��ة 
�لتنمية  خطط  وخدمة  و�الجتماعية 
�أهم ما مييز ع�صو  �لوطنية، وهو من 
�أن ع��م��ادة  �ل���ت���دري�������س، م���وؤك���د�  ه��ي��ئ��ة 
�ل���ب���ح���ث �ل��ع��ل��م��ي ع��م��ل��ت ع���ل���ى و���ص��ع 

�خل����ط����ط �ال����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ة ل�����ص��م��ان 
دع���م �ل��ب��اح��ث��ني و�ل��ب��اح��ث��ات وت��ق��دمي 
من  عدد  عر  لهم،  �مل�صاندة  �خلدمات 
�لر�مج �لبحثية �لتي �ت�صمت بالتنوع 

و�ل�صمول.
تال ذلك عر�س تقدميي للر�مج 
�لبحثي  �ل��رن��ام��ج  وم��ن��ه��ا:  �لبحثية، 
�ل��ع��ام �ل���ذي ي��ه��دف �إل���ى حتقيق روؤي��ة 
يف  �لعاملية  �ل��ري��ادة  لتحقيق  �جلامعة 
و�كت�صاف  و�ل��ت��ط��وي��ر،  �ل��ب��ح��ث  جم���ال 
�لباحثني �ملميزين، وحت�صني قدر�تهم، 
وتوطني �لبحث �لعلمي، و�إنتاج بحوث 
ق���اب���ل���ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق خل���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع، 
�لبحثية  �مل��ج��م��وع��ات  دع���م  وب��رن��ام��ج 
�لبحثي  �لعمل  �إل��ى دع��م  �ل��ذي يهدف 
ب����ني �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات وت��ن��م��ي��ة ق�����در�ت 
�أع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������س و�إ�����ص����ر�ك 

�لبحثية،  �ملجموعات  �أجانب يف  خر�ء 
وحت�صني قدر�ت �لباحثني �جلدد.

و���ص��م��ل �ل��ع��ر���س �أي�����ص��ا ب��رن��ام��ج 
م��ك��اف��اآت �الأب��ح��اث غ��ري �مل��م��ول��ة، �ل��ذي 
ي���ه���دف �إل�����ى ت��وج��ي��ه �ل��ب��اح��ث��ني �إل���ى 
�لن�صر �لعلمي �مل�صنف و�إثر�ء �جلامعة 
�ملجاالت  جميع  يف  �لعلمية  بالبحوث 
وزي�������ادة �ل���ك���ف���اءة �ل��ب��ح��ث��ي��ة الأع�����ص��اء 
بني  �لتناف�س  وزي���ادة  �لتدري�س  هيئة 
�لعمل  وكذلك  �جلامعة،  يف  �لباحثني 
�لبحثية  �ملخرجات  بع�س  ت�صويق  على 
بالنفع  ي��ع��ود  مم��ا  للتطبيق،  �ل��ق��اب��ل��ة 

�ملادي على �جلامعة.

صفحة 3: »توجيه بالتوسع في 
برامج الدراسات العليا بالجامعة«

سعيد العمري
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أمير عسير يدشن مشاريع تعليمية بمليار ريال
يحيى التيهاني

 
���ص��ه��د ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �الأم���ري 
�أمري  عبد�لعزيز،  بن  بن خالد  في�صل 
منطقة ع�صري، �صباح �الأربعاء �ملا�صي، 
م�صروعا   »470« نحو  وتاأ�صي�س  تد�صني 
تعليميا بقيمة �إجمالية جتاوزت مليار 
ريال، وذلك باملد�ر�س �لنموجية باأبها، 
للمباين  �لتعليم  وز�رة  وكيل  بح�صور 
يون�س �لر�ك، و�لقياد�ت �لتعليمية يف 

�ملنطقة.

مذكرة  توقيع  �صهد  �صموه  كما 
و���ص��رك��ة  ع�����ص��ري  ب��ني تعليم  ���ص��ر�ك��ة 
دهانات �جلزيرة، و�طلع على مناذج 
�لتي  و�لربوية  �لتعليمية  �مل�صاريع 

مت تد�صينها.
 ب��������دوره رح����ب  �مل����دي����ر �ل���ع���ام 
للتعليم باملنطقة، جلوي �آل كركمان 
�الأم��ري  باملنا�صبة،  ب�صمو  كلمة   يف 
ف��ي�����ص��ل ب���ن خ���ال���د،  م��ث��م��ن��ا �ل��دع��م 
غري �ملحدود �لذي يحظى به تعليم 
ع�صري من لدن �صموه، الفتا �إلى �أن 

�مل�صاريع �جلديدة �أ�صهمت يف خف�س 
�إلى %15  �ملباين �مل�صتاأجرة من %45 
م��ن جم��م��وع �مل��ب��اين ل��ل��ع��ام �حل��ايل 

.1438
يحل  تعليم  �ملنطقة  و�أك�����د  �أن 
م�����ص��ت��وى  �لثانية  على  �مل��رت��ب��ة  يف 
�مل��م��ل��ك��ة يف �ل��ت��خ��ل�����س م���ن �مل��ب��اين 
�مل�صتاأجرة، مبينا  حجم جهود تعليم 
�لف�صول  رب��ط  �ملنطقة  يف  م�صروع 
جت�����اوزت  �إذ  �الإن�����رن�����ت،  ب�����ص��ب��ك��ات 

تكاليف �مل�صروع 200 مليون ريال.

و�أكد �آل كركمان حر�س �الإد�رة 
ع��ل��ى حت�����ص��ني خم���رج���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م، 
م��ب��ي��ن��ا �أن���ه���ا ت��ع��ن��ى مب���ا ي����دور د�خ���ل 
�ملباين �لتعليمية و�ملن�صاآت �لربوية 
م��ا  و�أن  �خل�������ص���و����س،   وج�����ه  ع���ل���ى 
يحدث يف �لف�صول من تعليم وتعلم، 
مو�كب لتطلعات حكومتنا �لر�صيدة 
عر تعزيز روح �ملو�طنة �ل�صادقة يف 
�مل�صتقبل  �آم��ال  وفتح  �جليل،  نفو�س 
�أمام �لطالب و�لطالبات، �إلى جانب 

متكني وتعزيز قدر�ت �ملد�ر�س.

و���ص��ه��د �الح��ت��ف��ال ع��ر���س فيلم 
ع�صري  ط��الب  تطلعات  ع��ن  وثائقي 
�إل��ى  �إ���ص��اف��ة  �مل�صتقبلية،  ملدر�صتهم 
�ألف  �ل��ذي  �ل�صماء«  »نو�فذ  �أوبريت 
ك��ل��م��ات��ه �ل�����ص��اع��ر �إب��ر�ه��ي��م ح��ل��و���س، 
رو�د  مد�ر�س  طالب  من  و�أد�ه  عدد 
�ملخرج  و�أخ��رج��ه  و�لنموذجية،  �أبها 

يا�صر مدخلي.
�الأم��������ري  ك��������رم  �خل�������ت�������ام،  ويف 
حفل  يف  خالد �مل�صاركني  بن  في�صل 
�ل��ت��د���ص��ني وه���م »جم��م��وع��ة م�صبب 

بن ز�رب للمقاوالت، ومثلها م�صبب 
�جلزيرة  ده��ان��ات  و�صركة  ز�رب،  بن 
�ل�����ص��رك��ة و�ئ��ل  ن��ائ��ب م��دي��ر  ومثلها 
����ص���وؤون  �إد�رة  وم����دي����ر   ، �ل���رم���ي���ح 
�ل�صهر�ين،  �صالح  مهند�س  �مل��ب��اين 
و�مل����د�ر�����س �ل��ن��م��وذج��ي��ة )م��ت��و���ص��ط 
وث����ان����وي( وم��ث��ل��ه��ا م��دي��ر �مل���د�ر����س 
�أبها،  رو�د  وثانوية  �الأحمري،  �أحمد 
�الأ���ص��م��ري،  ح�صن  م��دي��ره��ا  ومثلها 
�إبر�هيم  �مل��د�د، ومثلها  و�صركة بحر 

�ملر�صدي«.
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يف  �لتعليمية  �ملنظومة  �أب���رز  �إح���دى  �لعليا  �ل��در����ص��ات  ب��ر�م��ج   ت�صكل 
وط���الب وطالبات  ل��الأ���ص��ات��ذة  �مل��ع��ريف  �لثقل  ت�صكل  وه��ي  �جل��ام��ع��ات، 
�لدر��صات �لعليا يف جامعة �مللك خالد ويف باقي �جلامعات �ل�صعودية. 
�لتوجه نحو تطوير  ياأتي  للجامعة  �لقادمة  �ال�صر�تيجية  �إطار  ويف 
باإذن  �لقادمة  �ل�صنو�ت  خالل  فيها  و�لتو�صع  �لعليا  �لدر��صات  بر�مج 

�هلل.
�جلامعة  �إلى53  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��در����ص��ات  ب��ر�م��ج  و���ص��ل��ت   وحاليا 
ب��رن��اجم��ا، ي��در���س فيها ن��ح��و 1800 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة، ون��ح��ن ن���رى �أن 
هناك �أق�صاما مهمة متتلك �الإمكانيات �ملعرفية و�لكو�در �لتدري�صية، 
�إ�صافة �إلى �حتياجات �صوق �لعمل ملثل هذه �لتخ�ص�صات على م�صتوى 
�لدر��صات �لعليا؛ ومن هنا ف�صتكون �خلطوة �لقادمة باإذن �هلل، �لتوجه 
طالب  و��صتقطاب  عليا  در��صات  بر�مج  فتح  نحو  و�الأق�صام  بالكليات 

وطالبات متميزين لالنخراط يف هذه الربامج.
�لر�مج  تطوير  �حلالية،  للمرحلة  ق�صوى  �أهمية  يف  �أر�ه  ومما 
�ملجتمع  يف  �لعليا  �ل��در����ص��ات  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  دور  وتفعيل  �حل��ال��ي��ة 
�جلامعي؛ �إذ �إن ما نر�ه حاليا هو �أن هذه �ل�صريحة من �لطالب تعمل 
مقرر�ت  بح�صور  �هتمامها  يقت�صر  �جلامعة،  على  �صرف  ك�صيوف 
دور طالب  تفعيل  �إلى  �ل�صياق  ن�صعى يف هذ�  ولهذ�  �لعليا؛  �لدر��صات 
وندو�تها  وموؤمتر�تها  �جلامعة  وبر�مج  ن�صاطات  يف  �لعليا  �لدر��صات 

ويف �حلياة �جلامعية ب�صكل عام.
�لتو�صع يف  �إلى  د�ئما  ت�صعى  �لعاملية  �أن �جلامعات  �ملعروف   ومن 
هذه  عليها  تقاليد حتر�س  �صمن  فيها  و�لدكتور�ه  �ملاج�صتري  بر�مج 
وخدمة  �لعلوم  و�إث��ر�ء  متخ�ص�صة  معرفية  مد�ر�س  لبناء  �جلامعات 

�ملجتمع.  وهذ� ما ن�صعى �إليه يف �ملرحلة �لقادمة مب�صيئة �هلل تعالى.

الدراسات العليا

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

مدير الجامعة: سننظم المهرجان المسرحي األول لجامعات المملكة

توجيه بالتوسع في برامج
الدراسات العليا بالجامعة

�الإل�����ك�����رون�����ي�����ة �مل����ق����دم����ة ل���ل���ط���الب 
�إد�رة  �أن  �إل�����ى  م�����ص��ري�  و�ل���ط���ال���ب���ات، 
�جل��ام��ع��ة ل���ن ت��ت��ف��ان��ى يف ت��ق��دمي �أي 
بر�مج  بتعزيز  يخت�س  للعمادة  دع��م 

�لدر��صات �لعليا باجلامعة.
م���ن ج��ه��ت��ه، ث��ّم��ن ع��م��ي��د ع��م��ادة 
�آل  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لعليا  �ل��در����ص��ات 
فايع، زيارة مدير �جلامعة و�هتمامه 
باأعمالها ودعمه غري �ملحدود جلميع 
�لعمادة  �صعي  �إل��ى  م�صري�  منا�صطها، 
�إلى تفعيل �لتقنية ون�صرها من خالل 
حت��وي��ل ج��م��ي��ع �ل��ت��ع��ام��الت �ل��ورق��ي��ة 
خطتها  �صمن  وذل��ك  �إلكرونية،  �إل��ى 

�لتطويرية �ملقبلة.
وكيل  ��صتعر�س  �لزيارة،  وخ��الل 
�ل��ع��م��ادة ل��ل��در����ص��ات �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل�����ص��وؤون 
�ل��ف��ن��ي��ة �ل���دك���ت���ور �أح���م���د �ل���غ���ام���دي، 
م���������ص����روع �حل������رك������ات �الأك�����ادمي�����ي�����ة 
�إجن�����ازه منها،  �الإل��ك��رون��ي��ة وم���ا مت 
وما هو يف مرحلة �الإعد�د، من خالل 

�لنظام �الأكادميي.
�جلامعة  مدير  د���ّص��ن  ذل��ك،  بعد 
ع������دد� م����ن �حل�����رك�����ات �الأك����ادمي����ي����ة، 
و�عتمد جمموعة من �أدلة و�إ�صد�ر�ت 

عبدالعزيز رديف

�لدكتور  �الأ�صتاذ  وجه مدير �جلامعة 
ف��ال��ح �ل�����ص��ل��م��ي، ب�����ص��رورة ����ص��ت��ح��د�ث 
بر�مج در��صات عليا �إ�صافية، بالتن�صيق 

مع جمال�س كليات �جلامعة.
جاء ذلك خالل زيارته ملقر عمادة 
بهدف  ب��اجل��ام��ع��ة،  �لعليا  �ل��در����ص��ات 
تد�صني عدد من �حلركات �الأكادميية، 
و�عتماد جمموعة من �أدلة و�إ�صد�ر�ت 

�لعمادة.
و�أك�������د �ل�����ص��ل��م��ي �أن������ه ���ص��ي��ح�����ص��ر 
�ملقبلة،  �ل��ف��رة  �ل��ك��ل��ي��ات يف  جم��ال�����س 
ب��رف��ق��ة وك���ي���ل �جل���ام���ع���ة ل��ل��در����ص��ات 
�ل��ع��ل��ي��ا، وع��م��ي��د �ل���در�����ص���ات �ل��ع��ل��ي��ا، 
ب��ه��دف دع���م وحت��ف��ي��ز �لكليات  وذل���ك 
ومناق�صة  عليا،  در����ص��ات  بر�مج  لفتح 
يف  تو�جههم  �لتي  و�لعقبات  �ملعوقات 
هذ� �ملجال و�لعمل على تذليلها، كما 
�أ�صار �إلى �صرورة دعم �لعملية �لتقنية 
للعمادة من �أجل ت�صريع وترية �لعمل.
�لعمادة  بجهود  �ل�صلمي  و�أ���ص��اد   
يف ج���م���ي���ع �أع����م����ال����ه����ا، وب���خ���ا����ص���ة يف 
جم��ال تطوير �خل��دم��ات �الأك��ادمي��ي��ة 

عبدالعزيز رديف

�أعلن مدير �جلامعة �الأ�صتاذ �لدكتور 
�صتنظم  �جل��ام��ع��ة  �أن  �ل�صلمي  ف��ال��ح 
�مل��ه��رج��ان �مل�����ص��رح��ي �جل��ام��ع��ي �الأول 
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  جلامعات 
�ل����ع����ام �مل���ق���ب���ل، مب���و�ف���ق���ة م����ن وزي����ر 
بف�صل  ياأتي  ه��ذ�  �أن  م��وؤك��د�  �لتعليم، 
�الأن�صطة  �لقائمني على  جهود ومتيز 
�مل�����ص��رح��ي��ة ب��ع��م��ادة ����ص���وؤون �ل��ط��الب، 
ت�صت�صيفه  �ل��ذي  �ملهرجان  مبينا  �أن 
�جل����ام����ع����ة ���ص��ي��ح��ق��ق ف����ائ����دة ك��ب��رية 

�مللك  جامعة  طالب  جلميع  ومرجوة 
خالد و�جلامعات �ل�صعودية .

ج��اء ذل��ك خ��الل رع��اي��ة �ل�صلمي 
ح��ف��ل م��ه��رج��ان �جل��ام��ع��ة �مل�����ص��رح��ي 
�ل���ث���ال���ث، م�������ص���اء �ل���ث���الث���اء �مل���ا����ص���ي، 
ب��ح�����ص��ور �ل��ف��ن��ان �ل�����ص��ع��ودي ي��و���ص��ف 
�جل��������ر�ح. و����ص���ك���ر �ل�����ص��ل��م��ي يف ك��ل��م��ة 
لهذ�  �حل�صور  �حل��ف��ل،  خ��الل  �ألقاها 
�مل���ه���رج���ان، وع���م���ادة ����ص���وؤون �ل��ط��الب 
�أن  �إلى  و�أ�صار  �لقائمني عليه،  وجميع 
عام،  �إل��ى  ع��ام  من  �صي�صتمر  �ملهرجان 

نحو �الأف�صل.

م�������ن ج�����ه�����ت�����ه، رح���������ب �مل�����دي�����ر 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ه��رج��ان �مل�����ص��رح��ي 
ب���ع���م���ادة �����ص����وؤون �ل����ط����الب، حم��م��د 
�لكعبي، مبدير �جلامعة و�حل�صور، 
من  �لثالثة  �ل����دورة  �أن  �إل���ى  م�صري� 
�إلى  و�صلت  �مل�صرحي  �ملهرجان  ه��ذ� 
�أن���ه ال ي��ز�ل  م�صتوى م��ر���ٍس،  رغ��م 
�أم�����ام �ل���ع���م���ادة �ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ع��م��ل، 

ح�صب قوله.
البد  �أن���ه  �إل���ى  "تو�صلنا  و�أردف 
وه���ذ� ما  �أول��ي��ة،  م��ن عمل ت�صفيات 
جتاربنا  من  �أي�صا  و��صتفدنا  ح��دث، 

و�لور�س �لتي  بالدور�ت  يتعلق  فيما 
��صتفاد منها �أكرث من 140 طالبا".

م�����ص��اب��ق��ة  "نظمنا   و�أ��������ص�������اف 
ت��ر���ص��ح فيها  �مل�����ص��رح��ي��ة  ل��ل��ن�����ص��و���س 
12 ط��ال��ب��ة و ث��م��ان��ي��ة ط���الب جل��و�ئ��ز 
�ل��ن�����ص��و���س ما  ه���ذه  �إن  �إذ  ت��ق��دي��ري��ة، 
ز�ل������ت حت���ت���اج ل��ل��ن�����ص��ج و�ل���ت���ط���وي���ر، 
و�صتكون مادة منا�صبة لتقدمي عرو�س 
م�����ص��رح��ي��ة مم���ي���زة م���ن ���ص��ن��ع ط��الب 
ج��ام��ع��ت��ن��ا ك��ت��اب��ة ومت��ث��ي��ال و�إخ���ر�ج���ا، 

باإذن �هلل".
�مل�صرحي  �ملهرجان  �أن  �إل��ى  ي�صار 

ب��اجل��ام��ع��ة ه����دف يف ج��م��ي��ع دو�رت�����ه 
�كت�صاف مو�هب  �إلى  �ل�صابقة  �لثالث 
وط����اق����ات ج����دي����دة، وك���ذل���ك ت��دري��ب 
�ل���ط���الب ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �مل�����ص��رح 
مت��ث��ي��ال و�إخ�����ر�ج�����ا، ك��م��ا ي�����ص��ع��ى �إل���ى 
دور�ت  يف  �جل���ام���ع���ة  ط����الب  ت���دري���ب 
من  �ململكة  خارج  متخ�ص�صة مبعاهد 
�أجل �كت�صاب خر�ت �أكر، من خالل 
�مل�����ص��ارك��ات يف �مل��ه��رج��ان��ات �ل��د�خ��ل��ي��ة 
على  حر�صه  �إل��ى  �إ�صافة  و�خلارجية، 
�الإيجابية،  �لر�صائل  وب��ث  �لقيم  زرع 

ون�صر ثقافة �مل�صرح بني �جلميع.

�الأكادميية  �حلركات  ومنها:  �لعمادة 
�ل����ت����ي ���ص��ت��ط��ل��ق ل���ل���ط���الب )ت���اأج���ي���ل 
�ل���ق���ب���ول، ت���اأج���ي���ل �ل����در������ص����ة، ح���ذف 
�مل����ق����رر�ت، �الن�������ص���ح���اب(، و�حل���رك���ات 
ي��ج��ري �لعمل على  �ل��ت��ي  �الأك��ادمي��ي��ة 
متكامل  م�صروع  يف  وتتمثل  تنفيذها، 
�لعلمي  �ملر�صد  تعيني  حني  من  يبد�أ 
ل���ل���ط���ال���ب، وي��ن��ت��ه��ي مب���ن���ح �ل���درج���ة 
ومن   .%70 منه  �أجن���ز  وق��د  �لعلمية، 
�أي�صا  تد�صينها  مت  �ل��ت��ي  �الإ����ص���د�ر�ت 
�لعليا  للدر��صات  �مل��وح��دة  �لالئحة   :
�مللك  بجامعة  �لتنفيذية  وق��و�ع��ده��ا 
خ��ال��د، ودل��ي��ل �حل���رك���ات �الأك��ادمي��ي��ة 
�الإلكرونية لطالب �لدر��صات �لعليا، 
ودليل �لقبول للعام �جلامعي 1438ه� 

� 1439ه�.
�لدكتور  �لعمادة  وكيل  ق��دم  كما 
عن  خمت�صرة  نبذة  �لقحطاين  مفلح 
توجه �لعمادة يف �لفرة �ملقبلة، �أو�صح 
م��ن خ��الل��ه��ا �أن �ل��ع��م��ادة ت��ت��ج��ه نحو 
�لقبول،  و�إج�����ر�ء�ت  �صيا�صات  توحيد 
على  و�لعمل  �لكليات،  م��ع  بالتن�صيق 
بطباعتها عر  �ملو�صى  �لر�صائل  ن�صر 

�جلهات �ملخت�صة يف �جلامعة.

أرقام 
وإحصاءات

53 برنامج دراسات عليا
1783 عدد الطلبة 

المقيدين
87 معيدا ومحاضرا

41 طالب منحة
من 14 دولة

164 خطة علمية معتمدة
90 لجنة مناقشة

1226 متقدما للعام 
الدراسي المقبل

580 متوقعا تخرجهم
من الماجستير والدكتوراه



أخبار الجامعة

الجامعة تنظم الملتقى التثقيفي للوقاية من المخدرات 
سعيد العمري

�لدكتور  �الأ���ص��ت��اذ  �جلامعة  م��دي��ر  �أك���د 
ب���ذل���ت  �ل�����دول�����ة  �أن  �ل�������ص���ل���م���ي  ف����ال����ح 
ج��ه��ود� م��ب��ارك��ة يف �ل��ق�����ص��اء ع��ل��ى �آف��ة 
�مل���خ���در�ت، و����ص��ت��م��رت- وم���ا ز�ل����ت- يف 
التهريب  ع�صابات  خمططات  اإح��ب��اط 

و�لرويج، و�إغالق �ل�صبل �أمامها.
�الثنني  رعايته  خ��الل  ذل��ك   جاء 
من  للوقاية  �لتثقيفي  �مللتقى  �ملا�صي 
�صوؤون  عمادة  نظمته  �ل��ذي  �مل��خ��در�ت، 
�ل����ط����الب، مم���ث���ل���ة  مب���رك���ز �ل��ت��وج��ي��ه 

و�الإر�صاد بالعمادة، بالتعاون مع �للجنة 
"نر��س"،  �ملخدر�ت  ملكافحة  �لوطنية 
وبح�صور �الأمني �لعام للجنة �لوطنية 
�ل�صريف،  عبد�الإله  �مل��خ��در�ت  ملكافحة 
و�ملدير �لعام ملكافحة �ملخدر�ت مبنطقة 

ع�صري �لعميد �صعد �لعمري.
�أع��د�ء  خطورة  �إل��ى  �ل�صلمي  ونبه 
�لوطن �لذين يحاولون ب�صتى �لو�صائل 
و�ل������ط������رق، �ل����و�����ص����ول �إل�������ى �ل�����ص��ب��اب 
و�ل�صابات، و��صفا ذلك بحرب حقيقية 
�أهمية  �لوطن، م��وؤك��د�   �أبناء ه��ذ�  على 
و�جلهات  و�الأف��ر�د  �ملوؤ�ص�صات  "تكاتف 

�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن م����د�ر�����س وج���ام���ع���ات، 
هذه  ن�صد  و�أن  و�ح���د�،  �صفا  نقف  و�أن 
يف  وبناتنا  الأبنائنا  توجه  �لتي  �حل��رب 

وطننا �لغايل".
ب�صكره   كما تقدم مدير �جلامعة 
�إلى مقام وز�رة �لد�خلية على جهودها 
يف م��ك��اف��ح��ة �مل�����خ�����در�ت، و�ل��ت�����ص��دي 
الأع������د�ء ه����ذ� �ل���وط���ن، وك���ذل���ك �صكر 
�لقائمني على �للجنة �لوطنية ملكافحة 
���ص��وؤون  وع��م��ادة  "نر��س"،  �مل���خ���در�ت 
�ل��ط��الب، وم��رك��ز �ل��ت��وج��ي��ه و�الإر����ص���اد 

باجلامعة.

م���ن ج��ان��ب��ه، ع���ر �الأم�����ني �ل��ع��ام 
ل��ل��ج��ن��ة �ل��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت 
ملدير  �صكره  ع��ن  �ل�����ص��ري��ف،  ع��ب��د�الإل��ه 
�جلامعة  من�صوبي  وجلميع  �جلامعة، 
يحقق  �ل���ذي  �مللتقى  على  و�ل��ق��ائ��م��ني 
ت���ط���ل���ع���ات ح���ك���وم���ة خ�������ادم �حل���رم���ني 
�ل�����ص��ري��ف��ني ل��ت��ف��ع��ي��ل �ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
وتعزيز  �مل���خ���در�ت،  ملكافحة  �لوطنية 
دور �جلامعات �ل�صعودية يف هذ� �ملجال، 
�ل��وق��ت  يف  �ململكة  ت��ع��ر���س  �إل���ى  منبها 
�ل��ر�ه��ن حل���رب م��ن م��اف��ي��ا �مل��خ��در�ت، 
�ملنطقة  يف  �ل�صر  كيانات  تقودها  �لتي 

و�صباب  عقيدتنا  م��ن  �ل��ن��ي��ل  حم��اِول��ة 
�أخ���ذت على  �ل��دول��ة  �أن  وطننا، م��وؤك��د� 

عاتقها حماية هذه �لرثوة.
�أك��د مدير مركز  يف �ل�صياق ذ�ت��ه، 
و�الإر�صاد، عبد�هلل بن حممد  �لتوجيه 
�ل��ط��الب،  ���ص��وؤون  لعمادة  �أن  درمي،  �آل 
باإن�صاء  �الآف��ة،  ه��ذه  جهود� يف حماربة 
عيادة وقاية للتوعية باأ�صر�ر �ملخدر�ت، 
للتوعية  �ملحا�صر�ت  من  ع��دد  و�إق��ام��ة 
ب��ه��ذ� �ل�����ص��اأن د�خ���ل وخ����ارج �جل��ام��ع��ة، 
وت�����ص��م��ي��م ع���دة ب���رو����ص���ور�ت ت��وع��وي��ة، 
وك��ذل��ك �مل�����ص��ارك��ة يف م��ع��ر���س دوري���ات 

ملتقى  و�إقامة  ع�صري،  �الأمن مبنطقة 
نر��س.

ت�����ص��م��ن  �مل����وؤمت����ر  �أن  �إل������ى  ي�������ص���ار 
حم�������ور ن�����ر�������س ك����م���������ص����روع وط����ن����ي، 
�ل��دك��ت��ور  �لتنفيذي  رئي�صه  مب�����ص��ارك��ة 
نز�ر بن ح�صني �ل�صالح، وحمور �أ�صر�ر 
�لوقاية منها، وقدمه  �ملخدر�ت وطرق 
م��دي��ر �مل���رك���ز �ل�����ص��ح��ي ل��ق��وى �الأم���ن 
بجدة، �لعقيد �لدكتور �صالح �ملن�صاوي، 
وحمور �لعالج و�لتاأهيل، وقدمه مدير 
و�لتاأهيلية  �لعالجية  �ل��ر�م��ج  �إد�رة 

�لدكتور علي بن عو�س �ل�صيباين.  
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أخبار الجامعة

عدنان األلمعي 
 

وب���ر�م���ج  و�أن�������ص���ط���ة  ف���ع���ال���ي���ات   �صمن 
�لذي تقيمه  �لثالث  �مل�صرحي  �ملهرجان 
�لطالب  �صوؤون  بعمادة  �جلامعة ممثلة 
يف ال��ف�����ص��ل احل�������ايل، ن���ظ���م ال��ن�����ص��اط 
دورة  �أخ��������ري�،  ب���اجل���ام���ع���ة،  �مل�������ص���رح���ي 
�مل�صرحية،  �لن�صو�س  متقدمة يف كتابة 
قدمها �لكاتب �مل�صرحي عبا�س �حلايك، 
اأي��ام  اأرب��ع��ة  ا�صتمرت  الن�صاط،  لطالب 

وح�صرها �أكرث من 25 طالبا .

و�ح����ت����وت �ل��������دورة ع���ل���ى ع��ن��ا���ص��ر 
�ل��ت��األ��ي��ف �مل�����ص��رح��ي، و���ص��م��ات �مل���وؤل���ف 
و�أهميته،  �مل�صرحي  و�حل��و�ر  �مل�صرحي، 
للمد�ر�س  وفقا  �مل�صرحي  �لن�س  وبناء 
�إ�صافة  �مل�صرحية، وطرق كتابة �حلو�ر، 
وج��وده��ا يف  �ل��و�ج��ب  �ل�صخ�صيات  �إل���ى 

�لن�س �مل�صرحي �ملر�د كتابته.
م����ن ج���ان���ب���ه ب����ني ع���م���ي���د �����ص����وؤون 
�ل����ط����الب �ل����دك����ت����ور م���ري���ع ب����ن ���ص��ع��د 
�ل���دور�ت  ه��ذه  مثل  �إق��ام��ة  �أن  �لهبا�س 
على  امل�����ص��رح��ي  ال��ن�����ص��اط  نظمها  ال��ت��ي 

هام�س �ملهرجان �مل�صرحي �لثالث تعمل 
يف  لي�س  �مل�صرحي  �لعمل  تن�صيط  على 
جميع  يف  ب��ل  فح�صب  �لتمثيلي  �مل��ج��ال 

جماالت �مل�صرح.
ب�����������دوره، ب�����ن رئ���ي�������س ال���ن�������ص���اط 
�مل�����ص��رح��ي، حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي، �أن �ل���دورة 
هدفت �إلى تطوير فن �لكتابة �مل�صرحية 
يقوم  �ل��ذي  �الأ�صا�صي  �ل��رك��ن  باعتباره 
جيل  وتاأهيل  �مل�صرحي،  �لعر�س  عليه 
وتطوير  �مل�صرحيني  �لكتاب  من  جديد 

تقنيات �لكتابة �مل�صرحية.

اختتام دورة كتابة النصوص المسرحية

عمادة المجتمع تشارك
في فعاليات الدفاع المدني

�صاركت عمادة خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�صتمر، يف فعاليات �الحتفاء باليوم �لعاملي للدفاع ، حتت �صعار "يد� بيد للوقاية من 
�ملخاطر"، وذلك يف �لعر�س �ملقام يف ع�صري مول.  ومت طباعة نحو 10 �آالف بطاقة توعوية، وتقدمي دورة يف �خلط �لعربي 
تت�صمن �لعبار�ت �لتوعوية �خلا�صة بال�صالمة و�لوقاية منها، قدمها �لدكتور �صيف �لدين مر�صى وجمموعة من طالب نادي 
�خلط �لعربي باجلامعة.  كما مت عر�س جمموعة متنوعة من �لعبار�ت �لتوعوية و�ل�صور على �ل�صا�صات �الإلكرونية لطالب 
�جلامعة، �إ�صافة �إلى م�صاركة �إد�رة �الأمن و�ل�صالمة مع �لعمادة.  ومت تكرمي �لعمادة من لدن �صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمري 

في�صل بن خالد، �أمري منطقة ع�صري، يوم �الأحد �ملا�صي، مبقر �الإمارة. 

الجامعة شاركت في المؤتمر الثاني 
لكليات الحاسب

محمد األسمري
�صاركت كلية علوم �حلا�صب �الآيل، ممثلة بعميدها وعدد من �أع�صاء هيئة �لتدري�س 
و�لطالب و�لطالبات، يف �ملوؤمتر �لوطني �لثاين لكليات �حلا�صب و�ملعلومات �لذي 
عقد �أخري� يف جامعة حائل. وت�صمن �ملوؤمتر تبادل خر�ت �لتعلم و�لتعليم و�لبحث 
�لعلمي بجميع �لتخ�ص�صات يف �ملجال وعر�س �أبحاث للمهتمني ومناق�صة �مل�صكالت 

و�لتطور�ت �ملتوقعة يف هذ� �ملجال �لعلمي وكيفية �ال�صتفادة منها. 
بفريق من  و�لطالبات  للطالب  �لرجمية  �مل�صابقة  يف  �لكلية  �صاركت  كما 
نعيم  �لدكتورة عر�صي  �صاركت  �الأث��ن��اء،  يف  فيها.  �لتميز  حمققة  �جلن�صني ، 
متحور  حتقيق  ��صر�تيجيات  ع��ن  علمية  ب��ورق��ة  �ل��ط��ال��ب��ات(،  )�صطر  حممد، 

�لطالب يف �لعملية �لتعليمية للتعليم �ملدمج.
ويف �صياق �آخر، �أقام نادي �حلا�صب �الآيل، �أخري�، حفل تد�صني �أن�صطته لهذ� 
�لف�صل �حلايل، بح�صور عميد ووكيل �لكلية و�أع�صاء هيئة �لتدري�س و�أع�صاء 

نادي �حلا�صب.

مبتعثة تطور برتوكوال
لتنظيم السكر بزيت الزيتون

 
 سعيد العمري

طّورت �لطالبة عبري �صعد ع�صريي بكلية �لتمري�س يف جامعة �مللك خالد، وهي مبتعثة لدر��صة �ملاج�صتري يف جامعة 
�إنديانا بالواليات �ملتحدة �الأمريكية، برتوكوال مبنيا على �لر�هني لتنظيم م�صتوى �ل�صكر بالدم "�لنوع �لثاين" 
�إن هذ� �لرتوكول يوؤ�ص�س جلمع �الأدلة و�لر�هني النتظام  لدى �لكبار، با�صتخد�م زيت �لزيتون. وقالت ع�صريي 
�ل�صكر يف �لدم، با�صتخد�م زيت �لزيتون، وقالت "لتطبيق هذ� �لرتوكول ال بد من �أن يتم تقييم �حلالة �ل�صحية 
للمري�س، وحتديد الكمية التي ي�صتهلكها بعد معرفة التاريخ املر�صي، وي�صرتط للح�صول على انتظام ال�صكر اأن يتم 
��صتهالكه ب�صكل يومي، ومبا ال يقل عن 120 جر�ما يف �ليوم، كما ين�صح �ملري�س باملحافظة على منط �حلياه �ل�صحي 

من ممار�صة �لريا�صة، و�ملحافظة على �لغذ�ء �ملتو�زن".
و�أ�صارت �إلى �أنه مينع ح�صول �مل�صاعفات ملري�س �ل�صكر، �لذي يتوقع، �صمن معايري طبية، �أنه بتنفيذه على 
�ملدى �لطويل، �صيالحظ �نتظاما م�صتمر� مل�صتوى �ل�صكر يف �لدم، باالإ�صافة �إلى �نخفا�س يف م�صتوى �لكول�صرول 
�لعايل يف �لدم، و�نخفا�س يف م�صتوى �ل�صغط، و�إنقا�س �لوزن، وخف�س �لتكلفة على �ملوؤ�ص�صات �ل�صحية.  ي�صار �إلى 
�أنه قد مت �ختيار �ملبتعثة متحدثة يف �أحد �ملوؤمتر�ت �لدولية �ل�صحية باأمريكا، وحازت �لباحثة خالله على من�صب 

�صيف �صرف. 

نادي اللغة اإلنجليزية يستقبل المستجدين
أحمد العتيبي

�أق����ام����ت ك��ل��ي��ة �ل���ل���غ���ات و�ل���رج���م���ة، 
�الإجنليزية حفال  �للغة  بنادي  ممثلة 
لهذ�  �مل�صتجدين  �لطالب  ال�صتقبال 
�لف�صل �لدر��صي، بح�صور �أع�صاء من 

�إد�رة �لكلية.
�لذكر  من  باآيات  �للقاء  و�نطلق 
�حل��ك��ي��م، ج����اءت ب��ع��ده��ا ك��ل��م��ة عميد 
�لكلية  وكيل  عنه  نيابة  �ألقاها  �لكلية 
عبد�خلالق  �لدكتور  �لعليا  للدر��صات 
�ل���ق���ح���ط���اين �ل��������ذي رح������ب ب��ج��م��ي��ع 

�ل���ط���الب ن��اق��ال ل��ه��م �أج���م���ل و�أ���ص��م��ى 
مبنا�صبة  �لكلية  �إد�رة  من  �لتريكات 
�الن�������ص���م���ام �إل���ي���ه���ا م��و���ص��ح��ا �أه��م��ي��ة 
يف  وم�صتقبله  وجم��االت��ه  �لتخ�ص�س 

�صوق �لعمل.   
�لكلية  وك��ي��ل  �أل��ق��ى  جهته      من 
حممد  �ل��دك��ت��ور  و�جل����ودة،  للتطوير 
�لع�صاهي، كلمة رحب فيها بالطالب 
�آلية  خاللها  من  وو�صح  �مل�صتجدين، 
عمل وحدة �لتطوير و�جلودة بالكلية.
ث����م �أل����ق����ى رئ���ي�������س ق�����ص��م �ل��ل��غ��ة 
�الإجنليزية، �لدكتور من�صر �لهمامي، 

�ل�������ص���وء ع���ل���ى �ل����ل����و�ئ����ح و�الأن���ظ���م���ة 
�لكلية،  ب��ه��ا  ت��ع��م��ل  �ل��ت��ي  �الأك���ادمي���ي���ة 
وذلك قبل �أن يتقدم  �ملر�صد �الأكادميي 
بالكلية، �لدكتور با�صم كنعان، بكلمته 
عن وحدة �الإر�صاد بالكلية وما تقدمه 

من خدمات للطالب.
األ��ق��ى رائ���د الن�صاط  اإل���ى ذل���ك،   
�ل��ط��الب��ي ب��ال��ك��ل��ي��ة، ح�����ص��ن ع�����ص��ريي، 
ك���ل���م���ت���ه �ل����ت����ي رح�������ب م�����ن خ���الل���ه���ا 
�الن�صمام  ب��اب   فتح  معلنا  بالطالب، 
اأهميته  مو�صحا  الطالبي،  للن�صاط 
يف حياة الطالب، مما يجعله ينخرط 

يف �خلدمات �ملجتمعية و�لعمل كفريق 
و�حد، ويكت�صب مهار�ت �صخ�صية تعود 

عليه بالنفع م�صتقبال. 
��صتعر��صا  �حل��ف��ل  خ��ت��ام  و���ص��ه��د 
لهذ�  �الإجنليزية   �للغة  ن��ادي  خلطة 
تدريبية  دور�ت  من  �لدر��صي  �لف�صل 

تخ�ص�صية وعامة.
�الإجنليزية  �للغة  ن��ادي  �أن  يذكر 
ي�����ص��ت��ق��ب��ل ط��ل��ب��ات �الن�������ص���م���ام ط���و�ل 
�ل�صاعة  يف  م��د�ر  �الأ�صبوع وعلى  �أي��ام 
مقره، �أو من خالل من�صات �لتو��صل 

�الجتماعي.
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متابعات

عبدالعزيز رديف

���ص��ك��ر م���دي���ر �جل���ام���ع���ة �الأ����ص���ت���اذ 
من  ل��ك��ل  �ل�صلمي،  ف��ال��ح  �ل��دك��ت��ور 
�أ�����ص����ه����م م�����ن �ل�������ص���ق���ني �ل����رج����ايل 
و�ل��ن�����ص��ائ��ي، يف �إجن������اح �ل��رن��ام��ج 
�ل�����ص��ح��ي و�ل���ت���وع���وي و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي 
�خل����ام���������س، �ل�������ذي �أق����ي����م مب��رك��ز 
�أملع،  رج��ال  �حلري�صة يف حمافظة 
�ملا�صي،  �الأول���ى  ج��م��ادى  منت�صف 
ع��ل��ى ج��ه��وده��م �ل��ب��ال��غ �أث���ره���ا يف 
ملجتمع  �لرنامج  خ��دم��ات  تقدمي 

�حلري�صة و�ملر�كز �لتابعة لها.
ج�����اء ذل�����ك يف ك��ل��م��ة �أل���ق���اه���ا 
�ل�������ص���ل���م���ي خ�������الل ح����ف����ل ت���ك���رمي 
�جلامعة  من�صوبي  م��ن  �مل�صاركني 
م���ن خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات��ه��ا و�إد�ر�ت�����ه�����ا 
�مل�����ص��ارك��ة يف �ل���رن���ام���ج �ل�����ص��ح��ي 
�خل��ام�����س،  و�لتثقيفي  و�ل��ت��وع��وي 
�لرنامج  خ��دم��ات  �أن  �إل��ى  م�صري� 
وهذ�  �ملجتمع،  �حتياجات  الم�صت 
�ملتمثلة  �أه��د�ف �جلامعة،  �أهم  من 
ت����ق����دمي خ�����دم�����ات جم��ت��م��ع��ي��ة  يف 

عالية.
�ل���رن���ام���ج  دور�ت  �أن  و�أك�������د 
�أق���ي���م���ت يف حم��اف��ظ��ات  �مل���ا����ص���ي���ة 
ومر�كز خمتلفة يف �ملنطقة، وهناك 
�ملر�كز  تلك  من  وتطلعات  تناف�س 
�إق��ام��ة �لرنامج فيها  �إع���ادة  ح��ول 
وه����ذ� ل��ي�����س �إال دل��ي��ال ع��ل��ى جن��اح 
�لرنامج -بف�صل �هلل- ثم بف�صل 

جهود �لقائمني على تنفيذه.
وق����ال »�أت��ط��ل��ع �إل����ى ����ص��ت��ق��ر�ء 
نفذ  م��ا  على  جميعا  مالحظاتكم 
يف �ل��������دور�ت �ل�����ص��اب��ق��ة م���ن �أج���ل 

تطويرها يف الن�صخ القادمة«.
�مل�صرف  نائب  �صكر  من جهته، 
�ل���ع���ام ع��ل��ى �ل���رن���ام���ج، �ل��دك��ت��ور 
ف����وؤ�د ع��ب��اق، مل��دي��ر �جل��ام��ع��ة على 
�لتفا�صيل،  الأدق  ومتابعته  »دعمه 
و�لعمل على �إيجاد �حللول الإقامة 

�لرنامج على �أمت وجه«.
و�أ�صار �إلى �أن عدد �مل�صتفيدين 
خالل �لرنامج �خلام�س بلغ �أكرث 
مركز  م��ن  م�صتفيد  �أل����ف   30 م��ن 
�حلري�صة و�لقرى و�لهجر �لتابعة 
له، الفتا �إلى �أن �أثر �لرنامج كان 
و��صحا يف �ليومني �الأخريين من 
�أهايل  �إقامته، م�صت�صهد� مبطالبة 

مدير الجامعة يكرم المشاركين في برنامج الحريضة

�حلري�صة بتمديد مدة �الإقامة، ملا 
القوه من خدمات �صحية وتوعوية 
وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة الم�����ص��ت �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

وتطلعاتهم.

تعريفي  فيلم  ت��ق��دمي  مت  كما 
خالل �حلفل حتدث عن �لرنامج، 
وما مت تقدميه من خدمات �صحية 
وت��وع��وي��ة وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة �أث���ن���اء ف��رة 

�إق��ام��ت��ه مب��رك��ز �حل��ري�����ص��ة، وع��دد 
�ملركز  يف  و�صد�ه  منه  �مل�صتفيدين 
�إ�صافة  �لتابعة،  و�لهجر  و�ل��ق��رى 
خمتلف  م��ن  �مل�صاركني  جهود  �إل��ى 

�إد�ر�ت ومر�كز وكليات �جلامعة يف 
جناح هذه �لدورة.

ويف خ��ت��ام �حل��ف��ل، ك���رم مدير 
�لرنامج،  يف  �مل�صاركني  �جلامعة 

و�لتقدير  �ل�صكر  �صهاد�ت  بتقدمي 
و�ل����������دروع �ل����ت����ذك����اري����ة، و�ل����ذي����ن 
جت��اوزو� 200 م�صارك من خمتلف 

�إد�ر�ت ومر�كز وكليات �جلامعة.

30 ألف مستفيد طالبوا بتمديد مدة الفعاليات

العدد 201  |  13 جمادى الثاني 1438  |  12 مارس 2017



متابعات

الجامعة تكرم الفائزين بجوائز التميز
سعيد العمري

�لدكتور  �الأ���ص��ت��اذ  �جلامعة  مدير  ع��ن  نيابة 
فالح �ل�صلمي، رعى وكيل �جلامعة للتطوير 
�الأرب��ع��اء  �جلبيلي،  �أحمد  �لدكتور  و�جل���ودة 
باملدينة  �ملركزية  �مل��درج��ات  مببنى  �ملا�صي، 
"�لتميز" يف  �أبها، حفل جو�ئز  �جلامعية يف 
�ملتميزين من  تكرمي  و�صهد  �لر�بعة،  دورت��ه 

من�صوبي وطالب وطالبات �جلامعة.
حر�صت  �جلامعة  �أن  �جلبيلي  و�أو�صح 
الأهمية  منها  �إدر�ك��ا  من�صوبيها،  تكرمي  على 
�لتميز  ثقافة  ون�صر  بينهم،  فيما  �لتناف�س 
جميع  ل��دى  مفاهيمها  وتر�صيخ  وتعميمها، 
�مل��ن�����ص��وب��ني يف ���ص��وء م��ع��اي��ري �جل������ودة، مبا 
ي��ح��ق��ق م�����ص��ت��وي��ات �ل��ت��ن��اف�����س يف �جل���و�ن���ب 
�صابطة  معايري  وفق  و�الإد�ري���ة،  �الأكادميية 
لنيل �إحدى هذه �جلو�ئز، موؤكد� �أن �جلائزة 
و�الإد�ري��ة  �الأكادميية  �ملجاالت  بجميع  تهتم 
بجميع  وك���ذل���ك  و�ل��ب��ح��ث��ي��ة،  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

من�صوبي �جلامعة.

�لتميز  جم���االت  �أن  �جلبيلي  و�أ���ص��اف 
�ل��رئ��ي�����ص��ي��ة خ��م�����ص��ة ه���ي: جم���ال �ل��ت��دري�����س 
�جل��ام��ع��ي، وجم��ال �مل��وظ��ف �مل��ث��ايل، وجم��ال 
�مل���ث���ايل، وجم����ال خ��دم��ة �ملجتمع  �ل��ط��ال��ب 
ل��ل��وح��د�ت �الإد�ري������ة و�الأك���ادمي���ي���ة، و�أخ����ري� 
خ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع ع���ل���ى م�����ص��ت��وى �الأف��������ر�د، 
و�آخ��ر  رج��ايل  لكل جم��ال عن�صر  ويخ�ص�س 
وكالة �جلامعة  �أن  �جلبيلي  و�أو�صح  ن�صائي. 
�إ�صافة  تعكف حاليا على  للتطوير و�جل��ودة 
�أخ�����رى، م��ن��ه��ا ع��ل��ى �صبيل �مل��ث��ال:  جم����االت 
وكذلك  �ملجتمع،  خلدمة  خالد  �مللك  جائزة 
جائزة جامعة �مللك خالد يف �لبحث �لعلمي، 
وج��ائ��زة �جل��ام��ع��ة الأف�����ص��ل ر���ص��ال��ة دك��ت��ور�ه 

وماج�صتري.  
بعد ذل���ك، �أل��ق��ى �ل��ط��ال��ب ع��ب��د�هلل بن 
و�أكد من  �لفائزين،  �الأحمري، كلمة  حممد 
مرموقة  مكانة  حتتل  �جلامعة  �أن  خاللها 
على خارطة �جلامعات �لوطنية و�خلليجية، 
�إجن��از�ت طالب  �إلى  وكذلك �لعربية، منبها 
كلية  ط��ال��ب��ات  �جل��ام��ع��ة بح�صول  وط��ال��ب��ات 

موؤمتر  �الأول يف  �مل��رك��ز  على  �الأ���ص��ن��ان  ط��ب 
�الإمار�ت لطب �الأ�صنان "فيدك 2017".

عقب ذلك، مت تكرمي �لفائزين بجو�ئز 
�لتميز، على �لنحو �لتايل:

التميز في التدريس الجامعي 
)رجال(

• �ملركز �الأول: �لدكتور �إبر�هيم �صيد حممد 
ح�صني من كلية �لعلوم )بنني( باأبها.

�أ�صي�س كومار من  �ملركز �لثاين: �لدكتور   •
كلية �لطب.

• �مل���رك���ز �ل���ث���ال���ث: �ل���دك���ت���ور زي����اد حم��م��ود 
مبحايل  و�الآد�ب  �لعلوم  كلية  م��ن  م��ق��د�دي 

ع�صري.

التميز في التدريس الجامعي 
)نساء(

ح�صني  ن��ي��ل��ل��ي  �ل���دك���ت���ورة  �الأول:  �مل���رك���ز   •
�لعمرو�صي من كلية �لربية باأبها.

• �مل��رك��ز �ل���ث���اين: �ل��دك��ت��ورة ع��ب��ري حمدي 

عبد�لغفار من كلية �لعلوم للبنات باأبها.
• �ملركز �لثالث: حجبت �جلائزة.    

الموظف المتميز )رجال(
_ �ملركز �الأول: نائب رئي�س حترير "�آفاق" 

�لزميل حممد �إبر�هيم ع�صريي.
• �مل��رك��ز �ل��ث��اين: ع��ب��د�هلل �أح��م��د يحيى �آل 

مرعي من �إد�رة �لتخطيط و�مليز�نية.
• �مل����رك����ز �ل���ث���ال���ث: حم���م���د ج���اب���ر حم��م��د 

ع�صريي من عمادة �لتعلم �الإلكروين.

الموظف المتميز )نساء(
من  ع�صريي  �صعد  م��ن��رية  �الأول:  �مل��رك��ز   •
م��ك��ت��ب م�����ص��اع��دة وك���ي���ل �جل���ام���ع���ة ل��ك��ل��ي��ات 

�لبنات.
�صرور من  �آل  �صعيد  هناء  �ل��ث��اين:  �ملركز   •

كلية �الآد�ب للبنات باأبها.
• �مل����رك����ز �ل���ث���ال���ث: ح���ن���ان حم���م���د �أح���م���د 
�لع�صريي من كلية �ملجتمع للبنات بخمي�س 

م�صيط.

الطالب المتميز )رجال(
�صعد  ع��ل��ي  حم��م��د  �الأول:  �مل���رك���ز   •

�لقحطاين من كلية �لطب.
�مل��رك��ز �ل��ث��اين: حممد علي حممد   •
و�الآد�ب  �ل��ع��ل��وم  كلية  م��ن  �ل��ع�����ص��ريي 

مبحايل ع�صري.
�ل���ث���ال���ث: ع���ب���د�هلل حممد  �مل���رك���ز   •
م���رع���ي �الأح����م����ري م���ن ك��ل��ي��ة �ل��ل��غ��ات 

و�لرجمة.

الطالب المتميز )نساء(
�الأول: عهود من�صور م�صفر  �ملركز   •
و�الآد�ب   �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  م���ن  �ل����و�دع����ي 

بظهر�ن �جلنوب.
• �مل����رك����ز �ل�����ث�����اين: �أث�������ري م��ن�����ص��ور 
للبنات  �لعلوم  كلية  م��ن  �لقحطاين، 

باأبها.
�أحمد  �ل��ث��ال��ث: هند حممد  �مل��رك��ز   •
�ل��ع��ل��وم �لطبية  ك��ل��ي��ة  م���ن  ع�����ص��ريي، 

�لتطبيقية مبحايل ع�صري.

خدمة المجتمع )أفراد – رجال( 
• �ملركز �الأول: حجبت �جلائزة.

من�صور  �ل���دك���ت���ور  �ل���ث���اين:  �مل���رك���ز   •
عو�س �لقحطاين من كلية �لربية.

• �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث: �ل��دك��ت��ور عبود علي 
من كلية �ل�صريعة و�أ�صول �لدين.

خدمة المجتمع )أفراد- نساء(  
• �ملركز �الأول: حجب�ت �جلائزة. 

• �مل���رك���ز �ل����ث����اين: �ل���دك���ت���ورة �إمي����ان 
حممد �لن�صار، من كلية �لطب.

• �ملركز �لثالث: �لدكتورة منرية �صعيد 
للبنات  �الآد�ب  ك��ل��ي��ة  م���ن  �أب��وح��م��ام��ة 

باأبها.

التميز في خدمة المجتمع 
)مؤسسات(

• �ملركز �الأول: حجبت �جلائزة.
• �ملركز �لثاين: حجبت �جلائزة.

• �ملركز �لثالث: عمادة خدمة �ملجتمع.
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أمينة مدني 
�أقامت كلية �لرتبية للبنات، بالتعاون مع نادي فنار، �حتفاال باليوم �لعاملي للمر�أة، على م�سرح كلية 
�لعل��وم باأبه��ا، بح�سور عمي��دة �لكلية �لدكت��ورة دولة مانع، ووكيل��ة �ل�سوؤون �الأكادميي��ة �لدكتورة 
�سعاد �لنقري، وعدد من �لطالبات و�أع�ساء هيئة �لتدري�س و�الإد�ريات. وهدف �الحتفال �إلى تكرمي 
�مل��ر�أة من موظف��ات وطالبات، بذك��ر دورهن يف بن��اء �الأ�سرة و�ملجتم��ع و�لوطن، و�الإ�س��ادة و�لثناء 
عل��ى متيزهن وتقدمهن على كاف��ة �مل�ستويات �لعلمي��ة و�لتعليمي��ة، وم�ساهمتهن �لفاعلة يف �لتقدم 

�حل�ساري �لذي تتمتع به �ململكة. 

التربية للبنات تحتفي بيوم المرأة

اإلعالم واالتصال ينظم لقاء
»خطوة في درب التميز«

ريم رياض
�أق���ام ق�ص���م �الإع���الم و�الت�ص���ال لقاء بعن���و�ن »خط���وة يف درب �لتميز«، للتعري���ف باأن�صطة �لق�ص���م، حيث �فتتح �للق���اء بكلمة من 
طالب���ات ق�ص���م �الإع���الم و�الت�صال ع���ن رحلتهن �لدر��صية، وم���ا خ�صنه خاللها من �صع���اب، وما �كت�صبنه م���ن جتارب وخر�ت، 
تلته���ا كلم���ة لر�ئ���دة �لنادي �الإعالم���ي �لدكتورة مرمي �لعجمي، �لتي �أك���دت من خاللها �أن جميع طالب���ات �لق�صم مرحب بهن 
للم�صارك���ة، وتق���دمي م���ا لديه���ن م���ن �أن�صط���ة وفق���ا لتخ�ص�صاتهن وم���ا يتنا�صب م���ع مهار�تهن. بدوره���ا، �أ�ص���ارت  من�صقة ق�صم 
�الإع���الم و�الت�ص���ال ن���ورة عامر �أنه خالل �الأ�صابيع �ملا�صية كان هناك عمل جاد ودوؤوب ل�صياغة روؤية  جديدة للنادي �الإعالمي 
و�أن�صطت���ه، وربطه���ا باملق���رر�ت �لدر��صي���ة. و�ختتم �للقاء بكلمة رئي�س ق�ص���م �الإعالم و�الت�صال باجلامع���ة �الأ�صتاذ �لدكتور علي 
�لق���رين، ورح���ب فيها بالطالب���ات �مل�صتجد�ت وتقدمي نبذة تعريفية عن �لق�صم وم�صار�ته، و�أ�ص���ار �إلى �أن �لق�صم يركز على �آلية 

�لتدريب على ر�أ�س �لدر��صة، الإك�صاب �لطالب و�لطالبات �خلرة و�ملهار�ت يف جمال تخ�ص�صهم. 

طالبات اإلعالم ينظمن حملة »لكي تحيا«
سارة السحلي

نظمت طالبات ق�صم �الإعالم و�الت�صال حملة بعن���و�ن »لكي حتي���ا«، متح���ورت ح���ول طرق و�أ�صاليب تطوي���ر �لذ�ت، من خالل 
ما يدور من حولنا من �أمور دينية ودنيوي���ة، وطرحت �لطالبات �لقائمات على �حلملة خالل �أ�صب���وع �حلمل���ة، �أ�صئلة متنوعة 
عن تطوير �لذ�ت جتيب عنها طالبات �لكلية، كم���ا مت عر�س جمموعة من �لكت���ب ملوؤلفني عرب وغربيني عن تطوير �ل���ذ�ت، 

وكيف و�صلو� �إلى مر�كز عليا، من خالل حتديهم لل�صعاب و�لتغلب عليها.

كليات البنات

مختصو األنف واألذن والحنجرة 
ينظمون نشاطا توعويا

سارة القحطاني 

نظمت جامعة �مللك خالد، ممثلة باأع�صاء ق�صم �الأنف و�الأذن 
مع م�صت�صفى  بالتعاون  و�لرقبة،  �لر�أ�س  وجر�حة  و�حلنجرة 
والأذن  الأن���ف  لأم��را���س  ال��ت��وع��وي  الن�صاط  امل��رك��زي،  ع�صري 
و�حلنجرة، تز�منا مع �ليوم �لعاملي لل�صمع �لذي يو�فق �لثالث 
�مل�صاعد و�ال�صت�صاري من جامعة  �الأ�صتاذ  من مار�س، باإ�صر�ف 

�مللك خالد �لدكتورة �صارة علي عبد�خلالق.   
يف  �ل�صحي  �مل��ج��ال  يف  للعاملني  ت��وع��وي��ا  ي��وم��ا  وت�صمن 
�ل�صمع،  نق�س  حول ن�صبة  مت��ح��ور  ع�صري،  م�صت�صفى  م�صرح 
ل��الأط��ف��ال،  ل��ل��ع��الج، خ�صو�صا  �ملبكر  �ل��ت��دخ��ل  �أه��م��ي��ة  وم���دى 
و�أق��ي��م��ت ن���دوة علمية ع��ن �آخ���ر �ل��ت��ط��ور�ت يف جم��ال جر�حة 
تلتها حملة توعوية مق�صمة  و�أمر��صها و�صبل عالجها،  �الأذن 
على مركز ع�صري مول للت�صوق، و�أي�صا زيارة بع�س �ملد�ر�س يف 
مدينة �أبها. وهدف �لرنامج �إلى رفع وتعزيز �لتوعية بطرق 
�لعناية باالأذن و�ل�صمع، ون�صر معلومات عن �أحدث �صبل عالج 

�أمر��س �ل�صمع.

ب��دع��م مبا�صر وح�����ص��ور م��ن رئي�س  �ل��رن��ام��ج  وح��ظ��ي 
�الأ���ص��ت��اذ  ل��الأن��ف و�الأذن و�حل��ن��ج��رة  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
خدمة  و�ق��ع  عن  �لذي حتدث  حجر،  عبد�لرحمن  �لدكتور 
�مللك  يف مركز  �ململكة، ممثلة  �إليها يف  و�صلنا  �لتي  �ملر�صى 
�لعالية  و�مل�صتويات  بالريا�س،  ل��الأذن  �لتخ�ص�صي  عبد�هلل 
�ملقدمة  �خلدمات  تلك  �ملقدمة �لتي ت�صاهي  �خلدمات  من 

يف �أمريكا و�أوروبا.
وح�����ص��ر ال��ن�����ص��اط اأ���ص��ات��ذة يف ع��ل��م اأم���را����س الأذن من 
�مل��وم��ن��ي،  م���ر�د  �ل��دك��ت��ور  ب��امل��م��ل��ك��ة، منهم  �مل��ن��اط��ق  خمتلف 
�أ�صتاذ علم �ل�صمعيات بجامعة �مللك �صعود، و�مل�صت�صار بوز�رة 
فهد  �لدكتور  �خلدج  �الأطفال  �أمر��س  و��صت�صاري  �ل�صحة، 
�لعقل �لذي حتدث عن برنامج فح�س �ل�صمع لدى �ملو�ليد 
�صلمان  �مللك  مب�صت�صفى  �الأذن  �أمر��س  و��صت�صاري  باململكة، 
بالريا�س �لدكتور ح�صن �ل�صهري، و�لدكتور ريان �حل�صيني 
��صت�صاري �أمر��س �الأذن من م�صت�صفى �أحد باملدينة �ملنورة. 
و�أد�ر �ملحا�صر�ت وقدمها ��صت�صاري طب �ملجتمع مب�صت�صفى 

�مللف فهد بجدة �لدكتور عبد�حلفيظ خوجة.
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كليات البناتأخبار الجامعة

تربية أبها تحتفي بـ 38 متفوقة
أمينة مدني

نظ���م مكت���ب وحدة �لتوجي���ه و�الر�صاد �لطالب���ي، برعاية من عمي���دة كلية �لربية 
�لدكت���ورة دول���ة مانع، حفل تك���رمي �ملتفوقات للعام �جلامع���ي 1437، �بتد�أ بال�صالم 
�مللك���ي ث���م �لقر�آن �لكرمي، تلته كلمة عميدة �لكلي���ة، وكلمة لرئي�صة وحدة �لتوجيه 
و�الإر�صاد �لدكتورة كاملة من�صور، ثم ت�صرفت عميدة �لكلية بتوزيع �ل�صهاد�ت على 
�لطالب���ات �ملتفوق���ات وعدده���ن 38 طالب���ة م���ن اأق�ص���ام التاريخ والإجنلي���زي واللغة 

�لعربية وتلت ذلك م�صرية للطالبات. 

تدريب 30 طالبة
على مهارات اإلعالم الجديد

هنادي الشهراني 
نظم���ت وح���دة �الإعالم بكلية �لربية للبنات باأبه���ا، بالتعاون مع عمادة �صوؤون �لطالب 
ووكال���ة �لعمادة ل�صوؤون �لطالبات، ور�ص���ة عمل بعنو�ن "�الإعالم �جلديد"، بح�صور 30 
متدربة، قدمتها �الإعالميتان نادية �لفو�ز، ومرمي �جلابر.   وت�صمنت �لور�صة تعريفا 
باالإع���الم �جلدي���د و�أنو�ع���ه و�أ�صاليب���ه، و�أخالقي���ات �ملهن���ة �الإعالمية، و�أ�ص���كال �لعمل 
�ل�صحف���ي، باالإ�صاف���ة �إلى �لف���رق بني �الإع���الم �جلدي���د و�لتقليدي وو�صائ���ل �الإعالم، 

ودور و�صائل �الإعالم �جلديد يف �الإعالن. 
 

اآلداب تنّظم دورة لمنسوباتها
أمينة مدني

�أقامت كلية �الآد�ب للبنات باأبها، بالتعاون مع مركز ز�د �لبيان للتدريب، دورة تدريبية 
ملن�صوب���ات �لكلية، بعن���و�ن »�لتفكري �الإبد�عي«، من �إعد�د وتقدمي �الأ�صتاذة �أ�صماء ز�هر 
�لقحط���اين، وهي مدرب���ة دولية معتم���دة ملركز ز�د �لبيان للتدري���ب �لن�صائي، وحا�صلة 
عل���ى ماج�صت���ري �إد�رة �أعم���ال، و�ص���ارك يف �لتدري���ب م���ا يق���ارب �ل����140 م���ن �لطالب���ات 

و�الأع�صاء و�الإد�ريات، ومت توزيع �ل�صهاد�ت على �حل�صور. 

استحداث فريق عمل
باسم طالبات »زاجل السالم«

هنادي الشهراني 
��صتحدثت كلية �لربية للبنات باأبها فريق عمل جديد�، حتت م�صمى »ز�جل �ل�صالم«، 
وهو فريق طالبي تطوعي ميثل �خلدمة �ملجتمعية بكلية �لربية للبنات باأبها، عبارة 
ع���ن جمموع���ة من �لطالب���ات مت �ختيارهن بخ���رة عالي���ة الإقامة �ملب���ادر�ت و�مل�صاريع 
�الإن�صاني���ة �لت���ي تخدم كافة فئات �ملجتمع، من بر�مج ترفيهية معنوية للدعم �لنف�صي 

لهم وم�صاركتهم �مل�صاعر �لودية ويتطلب �ال�صتمر�رية على مدى �الأعو�م.

دورة عن أساسيات معالجة 
النصوص بآداب محايل

كريمة سالم
�أقام���ت وح���دة �لتطوير و�جل���ودة، ممثلة يف مرك���ز �لتدريب و�لتطوي���ر، دورة تدريبية 
ع���ن برنامج معاجل���ة �لن�صو�س ملوظفات كلية �لعل���وم و�الآد�ب مبحايل، قدمتها ع�صو 

هيئ���ة �لتدري����س بق�ص���م نظ���م �ملعلوم���ات �لدكت���ورة �أم���رية �ل�ص���ر طيفور. وج���اءت هذه 
�ل���دورة �صمن �صل�صلة من �لدور�ت �لتدريبية �لت���ي يحر�س مركز �لتدريب و�لتطوير 
عل���ى �لقيام به���ا لكل من�صوبات �لكلية م���ن طالبات و�أع�صاء هيئ���ة تدري�س وموظفات. 
وح�ص���ر �ل���دورة عدد كبري من �ل���كادر �الإد�ري للكلية، ��صتمتع���ن فيها بجو�نب جديدة 

من �ملعرفة �لتي تخت�س مبعاجلة �لن�صو�س �لتي تعد من �أ�صا�صيات �لعمل �الإد�ري. 

طالبتان في تصفيات 
اللقاء التحضيري

للملتقى الثقافي الخليجي
كريمة سالم

ف���ازت �لطالبت���ان ن���دى عل���ى �أحمد �أبو ف���الح، و�صاحلة عل���ى حممد �أم�ص���وه، من كلية 
�لعلوم و�الآد�ب مبحايل، ق�صم �للغة �الإجنليزية، بالر�صح �إلى �مللتقى �لثقايف و�لعلمي 
�لث���اين ملوؤ�ص�ص���ات �لتعلي���م �لع���ايل ب���دول جمل����س �لتع���اون �خلليج���ي. وتناف�ص���ت عدة 
جمموعات يف م�صابقة ثقافية �أقامتها �لوكالة بكلية �لعلوم باأبها، ور�صحت على �صوئها 
�أرب���ع طالب���ات ليمثلن جامع���ة �مللك خالد يف �للقاء �خلليجي �ل���ذي �صيقام بالكويت يف 
�ل�20 من رجب �ملقبل. و�أعلنت وكيلة عمادة �صوؤون �لطالب ل�صوؤون �لطالبات �لدكتورة 
حنان �لقا�صي، �أ�صماء �لكليات �ملر�صحة للم�صاركة، حيث توجت �لطالبة ندى �أبو فالح 
باملرك���ز �الأول، ومت تكرمي باقي �لطالبات وحثهن على بذل �أق�صى �جلهود لنيل �لفوز 
عل���ى �صعي���د جامعات دول جمل����س �لتعاون. يذك���ر �أن طالبات ق�صم �للغ���ة �الإجنليزية 

مبحايل تر�صحن مبعية طالبتني من كلية �لطب بال�صامر.

برنامج »أيامن« في علوم محايل 
كريمة سالم

نظم���ت كلي���ة �لعل���وم و�الآد�ب للطالب���ات مبحاي���ل، ممثل���ة يف وح���دة �لعم���ل �لتطوع���ي 
وخدم���ة �ملجتم���ع، برناجم���ا تدريبيا لطالبات �لكلي���ة �متد لثالثة �أي���ام، وعني بتنمية 

�لعديد من �ملهار�ت �لتي حتتاج �إليها �لطالبات يف حياتهن �جلامعية و�الجتماعية.
ويعتم���د �لرنام���ج �ل���ذي �أطلق عليه ��ص���م »�أيامن« على مر�ح���ل متعددة، ق�صمت 
�إل���ى ور�صة �أولى هدفت �إلى �لتعريف و�لك�ص���ف عن �لنمط �لقيادي ثم �ختيار �لق�صية 
�ملجتمعي���ة، وت�صمي���م وتخطي���ط �مل�ص���روع �لتطوع���ي، وتنفي���ذه عل���ى �أر����س �لو�ق���ع. 
ومثلت �لرنامج، �ص���ارة باخل���ري، �لت���ي قدم���ت ور�ص���ة عم���ل ح�صره���ا ع���دد كب���ري من 

طالبات �لكلية، كانت فيها �لطاقة �الإيجابية حمور ور�صة �لعمل وهدفها.

اليوم العالمي للدفاع المدني
بآداب أحد رفيدة

سميرة عسيس 
بعنو�ن »�لي���وم  رفيدة برناجم���ا  باأح���د  و�الآد�ب  �لعل���وم  �لتطوعي بكلي���ة  �أقام �لن���ادي 
�لعامل���ي للدف���اع �مل���دين 2017«، برعاي���ة م���ن عم���ادة �ص���وؤون �لط���الب، ووكال���ة �لعم���ادة 
ل�ص���وؤون �لطالب���ات، بح�ص���ور وكيل���ة �لكلية �لدكت���ور �أ�صماء ف���اروق، وعدد م���ن �أع�صاء 
هيئ���ة �لتدري����س، وحتدثت �لطالبة هز�ر �صعيد �لغامدي، م���ن ق�صم �للغة �الإجنليزية،  
عن �أهمي���ة �لتوعي���ة مبتطلب���ات �ل�صالم���ة وتعزي���ز �حلماية، و�ال�صتف���ادة م���ن و�صائ���ل 
�لتقني���ة �حلديث���ة و�لتو��ص���ل م���ع �ملجتم���ع. وتطرق���ت �إلى �أخط���ار �حلري���ق ودرج���ات 
�حلروق، وكيفي���ة مكافح���ة �حلر�ئ���ق �لكهربائي���ة و��صتعم���ال طفاي���ة �لب���ودرة �أو ثاين 

�أك�صيد �لكربون، و�أهمية �ل�صيانة �لدورية لالأجهزة �ملنزلية.

ورشة عمل عن معايير
تقويم أعضاء هيئة التدريس

هنادي الشهراني
عق���دت كلي���ة �لربي���ة للبنات ور�ص���ة عم���ل، بعن���و�ن "معاي���ري تق���ومي �أع�ص���اء هيئ���ة 
�لتدري����س"، �صارك���ت فيه���ا من �جلان���ب �لن�صائي عمي���دة كلية �لربي���ة �لدكتورة لبنى 
�لعجم���ي، و�أع�ص���اء هيئة �لتدري�س، و�أي�ص���ا من �جلانب �لرجايل عمي���د كلية �لربية 
�لدكت���ور عبد�هلل �آل كا�ص���ي، و�أع�صاء هيئة �لتدري�س. ومت خالل �لور�صة فح�س جميع 
م���ا يخ����س تقييم �أع�صاء هيئة �لتدري�س من كاف���ة �لنو�حي، للخروج بروؤية �أ�صمل عن 

طرق حديثة لتقييم �أد�ء �أع�صاء هيئة �لتدري�س. 

آداب أحد رفيدة تنظم محاضرة
»الحياة حلوة«

سميرة عسيس 
بعنو�ن »�حلي���اة  حما�ص���رة  رفي���دة  باأح���د  و�الآد�ب  �لعل���وم  »نادي �أثر« بكلي���ة  �أق���ام 
�لطالبات، حي���ث  ل�ص���وؤون  �لعم���ادة  �لط���الب، ووكال���ة  �ص���وؤون  حلوة«، برعاي���ة عم���ادة 
��صت�صاف���ت �لكلي���ة �الأ�صت���اذة ملي���اء �لقا�صي، م���ن مكت���ب �لتعلي���م باأبها، وحتدث���ت ع���ن 
�ل�صعادة، م�صرية �إلى �أنها طريق ين�صده كل �إن�صان، و�حلا�صل عليها من جعل له هدفا 
وروؤي���ة وت�ص���ور� للم�صتقب���ل وخططا وعم���ال.  و�أكدت �أن هن���اك �صبعة �أ�صب���اب لل�صعادة 
ب���ني �لنا����س، و�ختتمت �ملحا�صرة بو�صاي���ا للطالبات ودعمت ذل���ك بالق�ص�س من عهد 

�لر�صول، �صلى �هلل عليه و�صلم، و�ل�صحابة و�لع�صر �حلديث.

برنامج »حمايتي لذاتي نبراس حياتي« 
في علوم أحد رفيدة

سميرة عسيس  
برعاي���ة عمادة �صوؤون �لطالب ووكالة �لعم���ادة ل�صوؤون �لطالبات، �أقام نادي »�صمو« بوحدة 
الن�ص���اط الطالب���ي بكلي���ة العل���وم والآداب باأح���د رفي���دة، برنام���ج »حمايتي لذات���ي نربا�س 
حيات���ي«، باإ�ص���ر�ف ق�ص���م عل���وم �حلا�ص���ب �الآيل مب�ص���رح �لكلي���ة. و��صتم���ل �لرنام���ج عل���ى 
�لتعريف باملخ���در�ت، و�أ�صباب تعاطيها، كما حتدثت �مل�صاركات عن �أ�صر�ر �لتدخني، وكيف 
�أ�صب���ح م���ن �مل�ص���اكل �لعاملي���ة �لتي لها �آث���ار �صلبي���ة على خمتلف �ملج���االت، �ص���و�ء �ل�صحية 

بالدرجة �الأولى �أو �القت�صادية �أو �حل�صارية �أو �الجتماعية �أو �لنف�صية.
 

المجتمع تحتفل
باليوم العالمي للدفاع المدني

ليلى الشمراني 
برعاي���ة �لنادي �لتطوع���ي بوكالة عمادة �صوؤون �لطالبات، وبالتعاون مع كلية �ملجتمع، 
يف جمم���ع �لطالب���ات �الأكادمي���ي، مت تفعي���ل �ليوم �لعامل���ي للدفاع �مل���دين 2017، وذلك 
حت���ت �صع���ار »ي���د� بيد للوقاية م���ن �ملخاطر«، بح�ص���ور عميدة �لكلي���ة �لدكتورة منرية 
�أب���و حمام���ة، ووكيلته���ا �لدكت���ورة �صامية م�صطفى، وع���دد من �أع�صاء هيئ���ة �لتدري�س 
و�ملوظف���ات و500 طالب���ة، حي���ث قامت �لطالبات بعمل معر�س متكام���ل من �أعمالهن، 
�حت���وى على مطويات وجم�صمات ولوحات فنية، بالتعاون مع مكتب �الأمن و�ل�صالمة 
بالكلي���ة، كم���ا  قدمن حما�صرة توعوية عن تاأ�صي�س مديري���ة �لدفاع �ملدين و�لتعريف 

بها، و�صرحا مف�صال عن �أدو�ت �ل�صالمة وتدريب �لطالبات على ��صتخد�مها.

العلوم تحول »سناب شات« إلى ورشة عمل ودورات
سارة السحلي 

برنامج  للبنات  �لعلوم  كلية  حوّلت 
�صات«  »�صناب  �الجتماعي  �لتو��صل 
ق�صريه  ودور�ت  ع��م��ل  ور���ص��ة  �إل����ى 
ل���ف���ن �ل���ت�������ص���وي���ر �ل����ف����وت����وج����ر�يف، 
ومهار�ت ��صتخد�م و�صائل �لتو��صل 
�ل��دور�ت  من  و�لعديد  �الجتماعي، 
خمتلفة،  مو��صيع  بعدة  �لق�صرية 
�ل��ع��ام��ة،  �ل��ع��الق��ات  مكتب  يقدمها 
حت�����ت �إ�������ص������ر�ف �الأ������ص�����ت�����اذة ����ص���ارة 

�ل�صحلي. 
�إلى �أن تطبيق  �ل�صحلي  و�أ�صارت 
�صات« جنح يف جذب متابعني  »�صناب 

ب�صكل  �لعلوم  كلية  طالبات  من  ع��دة 
خ��ا���س وجم��م��ع �ل��ط��ال��ب��ات يف طريق 
م�صاهدة  عام يف  ب�صكل  عبد�هلل  �مللك 
ما ُيقدم من مقاطع ق�صرية وتعر�س 
�لت�صوير  ف��ن  بنود  �أه��م  م��ن خاللها 
�ل��ف��وت��وج��ر�يف، وم���ه���ار�ت ����ص��ت��خ��د�م 

و�صائل �لتو��صل �الجتماعي.
قبل  من  �جليد  �لتفاعل  �أن  كما 
�ملتابعني �صّجع �إد�رة كلية �لعلوم على 
تقدمي �لعديد من �لدور�ت �جلديدة 
�لتي تتز�من مع �لطلبات �لتي ترغب 
ب��ه��ا ط���ال���ب���ات �ل��ك��ل��ي��ة، ك���ط���رح �صكل 

جديد ون�صائح جديدة.

كيفية التعامل مع المحن 
زهراء حبتر

نظم���ت كلي���ة �الإد�رة و�القت�ص���اد دورة تثقيفي���ة ع���ن كيفي���ة �لتكي���ف م���ع �ملح���ن، 
�لدي���ن،  ع���ن  �الن�صغ���ال  فيه���ا  �لبابطني، تناول���ت  فائ���زة  �الأ�صت���اذة  با�صت�صاف���ة 
و�لتن�ص���ل ع���ن مو�جهة �مل�صوؤوليات يف �ملحن و�خلط���وب. و�أو�صحت �لبابطني �أن 
�أهمي���ة �ل���دورة تكم���ن يف و�ص���ع �أ�صاليب جدي���دة، لي�صتطيع كل ف���رد من خاللها 
�أن ي�صع���ر باأهمي���ة ذ�ت���ه، و��صتف���اد م���ن �لدورة 35 م���ن �لطالبات وع�ص���و�ت هيئة 

�لتدري�س و�الإد�ريات �جلامعة.

العدد 201  |  13 جمادى الثاني 1438  |  12 مارس 2017



قضايا

التوقيت والتكرار
يبعدان الطالب عن األنشطة

طالبنا
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قضايا

�لطالب  م��ن  ع���دد�  »�آف����اق«  ��صتنطقت 
ملعرفة �أ�صباب �لعزوف.

التوقيت
�ل�صعدي،  عبد�لرحمن  �لطالب  �أو�صح 
�أن  و�مل��ال��ي��ة،  �الإد�ري����ة  �لعلوم  م��ن كلية 
�صبب عزوف �لطالب عن تلك �الأن�صطة 
�إقامتها  �أوق��ات  تو�فق  يكون عدم  رمبا 
مع �أوقات فر�غ �لطالب، م�صري� �إلى �أن 
و�ل��ن��دو�ت  �ل���دور�ت  �لعديد من  هناك 
�ل��ك��ب��رية  �ل���ف���ائ���دة  ذ�ت  و�الأن�������ص���ط���ة 
�لطالبية  �جل��ام��ع��ة  �أن�����ص��ط��ة  تقدمها 
ح�صور  على  كطالب  حر�صهم  �أن  �إال 
�لفائدة،  تلك  يفقدهم  حما�صر�تهم 
�لتدري�س  هيئة  �أع�صاء  »غالبية  وق��ال 
ال ي��ق��ب��ل��ون ب����اأن ي��ت��غ��ي��ب �ل���ط���الب عن 
حما�صراتهم ب�صبب ن�صاط ما، ويرون 
يف ذل�����ك م����ع �الأ�����ص����ف �����ص���ت���ه���ت���ار� م��ن 
�لطالب باملادة وبتح�صيله �الأكادميي«.

ضعف اإلعالن
بدوره، �أكد طالب كلية �لعلوم �الإد�رية 
�صعف  �أن  �ل����ك����ودري  ح�����ص��ام  و�مل���ال���ي���ة 
�لتي تخ�س  �ملنا�صط  لغالبية  �الإع��الن 
م�صكلة  يف  رئي�صيا  �صببا  يعد  �لطالب 
ع��زوف �لطالب عنها، وق��ال »يف غالب 
بعد  �إال  �لفعالية  ع��ن  نعلم  ال  �الأي����ام 
معرفتنا  ع��دم  ب�صبب  وذل���ك  �إق��ام��ت��ه��ا، 
بتنظيم �جلامعة لها، �صو�ء كانت دورة 
�إلى  وم��ا  ريا�صية،  �أن�صطة  �أو  تدريبية 
ذل��ك، ويعود ذل��ك �إل��ى �صعف �الإع��الن 
�لذي يخ�س طالب �جلامعة«، م�صري� 
�إل������ى �أن������ه ي���ج���ب �الإع���������الن ع����ن ت��ل��ك 
�أمام  �لفعاليات عن طريق �لبو�صر�ت 
خا�صية  ت��ف��ع��ي��ل  �أو  �ل��ك��ل��ي��ات  م���د�خ���ل 
ر�صائل �لر�صائل �لق�صرية عر �جلو�ل 

عبدالعزيز رديف

�جلامعة  يف  �لطالبية  �الأن�صطة  تلعب 
دور� كبري� يف تكوين �صخ�صية �لطالب 
�جل��ام��ع��ي �مل��ت��ك��ام��ل��ة و�مل���ت���و�زن���ة، ويف 
����ص��ت��ث��م��ار �أوق������ات �ل���ط���الب يف ب��ر�م��ج 
مو�هبهم  عن  للك�صف  ومفيدة،  هادفة 
وق����در�ت����ه����م و���ص��ق��ل��ه��ا، �إ����ص���اف���ة �إل����ى 
تدريبهم على �لقيادة و�لطاعة وحتمل 
�مل�صوؤولية، وتاأكيد و�جبهم يف جماالت 
به،  تو��صل  وتعزيز  جمتمعهم  خدمة 
وك��ذل��ك ل��ه��ا دور و����ص��ح وم��ل��م��و���س يف 
بني  �الأخ��وي��ة  �ل��رو�ب��ط  توثيق  عملية 
�لطالب، وتقوية روح �لتاآلف و�لتعاون 
م���ع �أ����ص���ات���ذت���ه���م، و�����ص���ت���م���ر�ر ع��الق��ة 
تخرجهم  ب��ع��د  ب��ج��ام��ع��ت��ه��م  �ل���ط���الب 
ل�������ص���م���ان ت��ف��اع��ل��ه��م م��ع��ه��ا وجت���دي���د 
جمال  يف  منهم  و�ال�صتفادة  معارفهم 
تخ�ص�صاتهم من خالل تلك �الأن�صطة.
�أن�صطة  ب��ر�م��ج  تلخي�س  ومي��ك��ن 
�جل��ام��ع��ة �ل��ط��الب��ي��ة يف ع����دة حم���اور 

�أبرزها:� �ملحا�صر�ت �لعامة.
�ل��ن��دو�ت و�ل��ل��ق��اء�ت و�مللتقيات   •

و�لدور�ت.
• حفالت �لتعارف، وور�س �لعمل، 

و�حلفالت �الجتماعية.
• م��ه��رج��ان��ات �ف��ت��ت��اح �الأن�����ص��ط��ة 

وختامها، وحفل �لتخرج.
• �لبطوالت �لريا�صية، و�لر�مج 

�لتوعوية.
ومع حر�س عمادة �صوؤون �لطالب 
�لطالبية  �الأن�����ص��ط��ة  وح���دة  يف  ممثلة 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا ل��ط��الب �جل��ام��ع��ة 
�حتياجاتهم،  ليالم�س  متنوع  وب�صكل 
قبل  م��ن  و��صحا  ع��زوف��ا  ه��ن��اك  �أن  �إال 
»بدورها«  �الأن�صطة.  تلك  �لطالب عن 

�الإع��الن��ات  �حل���ال يف  ه��و  كما   ،»sms«
�الأكادميية.

تعسف أعضاء هيئة التدريس
�أ����ص���ار ط��ال��ب ق�����ص��م �مل��ح��ا���ص��ب��ة ف��ار���س 
�لقحطاين �إلى �فتقار مد�خل �لكليات 
�الإع���الن���ات،  �ل��ط��الب لتلك  وم���و�ق���ف 
وق����ال »�أ���ص��ت��غ��رب م���ن �أم���اك���ن ت��و�ج��د 
�الإع����الن����ات �ل��ت��ي ت�����ص��ت��ه��دف �ل��ط��الب 
وتخ�صهم، فاالأولى �أن يو�صع �الإعالن 
يف �أم���اك���ن جت��م��ع �ل���ط���الب، ول��ي�����س يف 
�جل��ام��ع��ة«،  وزو�ر  �مل��وظ��ف��ني  م���د�خ���ل 
�أن �صعف �الإع���الن هو ما  م��وؤك��د� على 
ي�����ص��ب��ب ع����دم ح�����ص��ور �ل���ط���الب وع���دم 
�ه��ت��م��ام��ه��م ب��ت��ل��ك �مل��ن��ا���ص��ط، م�����ص��ري� 
�إل������ى �أن������ه ب���االإ����ص���اف���ة �إل������ى �إ���ص��ك��ال��ي��ة 
�الإع������الن، ه��ن��اك ت��ع�����ص��ف م���ن �أع�����ص��اء 
م��و���ص��وع ح�صور  �ل��ت��دري�����س يف  ه��ي��ئ��ة 

فار�س �لقحطاينعمر �أبو م�صمارعبد �لعزيز �ل�صالميعبد �لرحمن �ل�صعديخالد �لقحطاينح�صام �لكودري

تطور وسائل االتصال يزيد من أهمية الدعاية واإلعالن
تز�يدت �أهمية �لدعاية و�الإعالن يف �لوقت 
�حل���ايل م��ع ت��ط��ور و���ص��ائ��ل �الت�����ص��ال �لتي 
ج��ع��ل��ت م���ن �ل���ع���امل ق��ري��ة ���ص��غ��رية، حيث 
�أ���ص��ب��ح �الع��ت��م��اد على �ل��دع��اي��ة و�الإع���الن 
ل��ت�����ص��وي��ق �ل��ب�����ص��ائ��ع و�خل�����دم�����ات وح��ت��ى 
�الأف���ك���ار �أم�����ر� ال مي��ك��ن �ال���ص��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه. 

وتكمن �أهمية �لدعاية و�الإعالن يف:
ل��ل�����ص��ل��ع و�ل���ب�������ص���ائ���ع  �ل�����روي�����ج   •
�ل�صبل  باأي�صر  و�الأف���ك���ار  و�خل��دم��ات 
�الإع��الن  �لتكاليف، حني ي�صل  و�أق��ل 
ب���اخ���ت���الف م�����ص��م��ون��ه �إل�������ى �أو�����ص����ع 
بعد  وذل���ك  �مل��ع��ل��ن،  ي��ري��ده��ا  �صريحة 
�لتي  �الإع��الن��ي��ة  �لو�صيلة  يختار  �أن 

ي����ري����ده����ا، �����ص����و�ء ك���ان���ت م���رئ���ي���ة �أم 
مقروءة �أم م�صموعة.

• تعريف �مل�صتهلك مبميز�ت �ل�صلعة 
�أو ���ص��رورة  وخ�����ص��ائ�����ص��ه��ا و���ص��ع��ره��ا، 
�خل���دم���ة وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا وك��ي��ف��ي��ت��ه��ا، �أو 
بطريقة  و�صرحها  �ل��ف��ك��رة  تفا�صيل 
�إلى  بالذهاب  تكليفه  دون  م�صاهدة، 
�إن  ب���ل  �أو �خل���دم���ة،  �ل�����ص��ل��ع��ة  م���ك���ان 
بال�صلعة  ت���اأت���ي  و�الإع������الن  �ل��دع��اي��ة 
�أي مكان هو  �إلى �مل�صتهلك يف  نف�صها 

فيه.
�ل��ت��ج��ار  وت���ع���رف  �ل�����ص��وق،  • ت��و���ص��ع 
و�الق��ت�����ص��ادي��ني و�ل�����ص��ن��اع��ي��ني على 

�ل�����ص��ل��ع و�خل�����دم�����ات وت���ف���ت���ح �أب����و�ب����ا 
ع�����دي�����دة ل���ل���ت���ع���ام���الت �ل���ت���ج���اري���ة 
و�الق���ت�������ص���ادي���ة ب����ني �أه������ل �مل�����ص��ال��ح 

�القت�صادية �ملختلفة.
�ملنتجني  ب���ني  �ل��ت��ن��اف�����س  ت�����ص�����ج��ع   •
و�ل�����ص��ن��اع��ي��ني ل��ت��ق��دمي �أف�������ص���ل م�ا 
ملحاولة  وتدفعهم  �إنتاج،  من  عندهم 

�لتميز جلذب �نتباه �مل�صتهلكني.
• تعتر �لدعاية و�الإع��الن من �أهم 
�لو�صائل �لتي توؤمن �لدخل للو�صائل 
�الإع�����الم�����ي�����ة �مل����رئ����ي����ة و�مل�������ص���م���وع���ة 
و�مل�����ق�����روءة، ح��ت��ى �إن���ن���ا ن����رى �ل��ي��وم 
ت�����ص��خ��م��ا يف �مل�����ص��اح��ة �الإع���الن���ي���ة يف 

كبرية  وزي����ادة  �لف�صائية،  �مل��ح��ط��ات 
يف ح��ج��م �ل�����ص��ح��ف و�مل���ج���الت �ل��ت��ي 
ت��خ�����ص�����س ���ص��ف��ح��ات ك���ث���رية ل��ن�����ص��ر 
�الإعالنات فيها »ولهذ� جانبه �ل�صيئ 
�الإع��الن��ي��ة، من  �لو�صيلة  �مل��وؤث��ر على 
ذل�����ك م���ث���ال �حل�����د م����ن ح���ري���ة ه���ذه 
�لو�صائل �الإعالمية حر�صا منها على 

جذب �ملعلنني«.
�ل����دع����اي����ة  �ل�����������دول،  ت�������ص�������ت���خ���دم   •
و�الإع�������الن ل��ت��ق��وم ب��وظ��ي��ف��ة ت��وع��ي��ة 
حتري�صهم  �أو  م��ا،  خلطر  �جلماهري 
�صيا�صي  �أو  �جتماعي  بو�جب  للقيام 
م������ا. ك���م���ا ت�������ص���ت���خ���دم يف �ل��ت�����ص��وي��ق 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ي �ل������ذي: »ه����و ع���ب���ارة عن 

برنامج �حلزب �أو �ملر�صح و�مل�صتهدف 
ت��و���ص��ي��ل��ه ل��ل��ج��م��اه��ري �مل�����ص��ت��ه��دف��ة، 
�إح����د�ث  �أي  ب��ال��رن��ام��ج.  و�إق��ن��اع��ه��م 
�لعام  �ل��ر�أي  على  �مل�صتهدف  �لتاأثري 

جلمهور �لناخبني«.
حت��ت��ل �ل��دع��اي��ة و�الإع�����الن مكانة   •
�لقوية  �ل���دول  وت�صتخدمها  مهمة، 
على  ولل�صيطرة  الأف��ك��اره��ا  للرويج 
�ل�����دول �ل��ف��ق��رية و����ص��ت��غ��الل��ه��ا، من 
خالل ما ي�صمى بالغزو �لثقايف، حيث 
�صيطرت �أفكار غرّيت من منط �حلياة 
وخ�����ص��و���ص��ا  �ل���ع���امل،  دول  م��ع��ظ��م  يف 
�أبو�بها  فتحت  �لتي  �ل�صعيفة  �لدول 
للدعايات �لغربية، و�أخ�صعت �صعوبها 

ز�ده���ا �صعفا  �ل��ت��اأث��ري�ت، مم��ا  ل�صتى 
وق��اب��ل��ي��ة ال���ص��ت��ن��ز�ف خ���ري�ت���ه���ا من 
ق��ب��ل �ل����دول �ل��ق��وي��ة. و���ص��رن��ا ن�صمع 
مب�����ص��ط��ل��ح »�ل����ع����ومل����ة« �ل������ذي ي��ع��ن��ي 
فيما يعنيه »تغيري الأمن��اط والنظم 
و�الجتماعية  و�لثقافية  �القت�صادية 
�ل�صائدة  و�ل��ع��اد�ت  �لقيم  وجمموعة 
و�لقومية  �لدينية  �ل��ف��و�رق  و�إز�ل����ة 
و�ل��وط��ن��ي��ة يف �إط�����ار ت���دوي���ل �ل��ن��ظ��ام 
�نت�صار  م��ع  �حل���دي���ث«.  �ل��ر�أ���ص��م��ايل 
�ل���دع���اي���ة  �أه���م���ي���ة  ز�دت  �الإن�����رن�����ت 
و�الإع������الن، ف��ه��ن��اك خ���ي���ار�ت ع��دي��دة 
�حل�صول  �صرعة  م��ع  �مل�صتهلك  �أم���ام 

عليها بتكلفة �أقل.

�مل���ح���ا����ص���ر�ت �ل���در�����ص���ي���ة و�الأن�����ص��ط��ة 
�لطالبية.

مالمسة حاجة الطالب
�لطبية  �ل��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  �ل��ط��ال��ب  �أم����ا 
�أك��د  ف��ق��د  حم��م��د  في�صل  �لتطبيقية 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ه���ن���اك  �أن 
�صوؤون �لطالب ووحدة  تنظمها عمادة 
�الأن�صطة �لطالبية، ولكنها ال تالم�س 
ح��اج��ات �ل��ط��الب، وق���ال »�إ���ص��اف��ة �إل��ى 
مع  وتز�منها  �لفعاليات  �إقامة  توقيت 
ت�����ص��ت��ه��دف فئة  �أن��ه��ا  �إال  حم��ا���ص��ر�ت��ن��ا 
معينة من طالب �جلامعة، وال تتو�فق 
وتطلعاتهم«،  �لطالب  باقي  ميول  مع 
�لقائمني  على  يجب  �أن���ه  �إل���ى  م�صري� 
على تلك �الأن�صطة و�ل��دور�ت ��صتقر�ء 
وما  وتطلعاتهم،  �ل��ط��الب  �حتياجات 
مبختلف  تخ�ص�صاتهم  يف  ي��خ��دم��ه��م 

تخ�ص�صات �جلامعة.

مراعاة التوقيت
و�أ���ص��ار �ل��ط��ال��ب عمر �أب��وم�����ص��م��ار، من 
ك��ل��ي��ة ط���ب �الأ����ص���ن���ان، �إل�����ى �أن�����ه يهتم 
ب��امل��ن��ا���ص��ط �خل���ا����ص���ة ب��ت��خ�����ص�����ص��ه مع 
�إ�صكالية �صعف �الإع��الن، وقال »�صعف 
يكمن  �جل��ام��ع��ة  �أن�صطة  ع��ن  �الإع����الن 
توقيت  �إ�صكالية  يف  �الأوق����ات  غالب  يف 
�الإعالن ب�صكل كبري، �إ�صافة �إلى �أماكن 
ن�����ص��ر �الإع����الن����ات وم����دى ����ص��ت��ه��د�ف��ه��ا 
ل���ل���ط���الب �مل���ع���ن���ي���ني م����ن �ل���������دورة �أو 
الأن�صطة«،  وح��دة  من  املقدم  الن�صاط 
�أن��ه كاأحد ط��الب �جلامعة  �إل��ى  و�أ���ص��ار 
ذ�ت  و�أن�����ص��ط��ة  دور�ت  ل��ت��وف��ري  ي��ط��م��ح 
�ل��ط��الب  م��ن��ه��ا  ي�صتفيد  ع��ال��ي��ة  ق��ي��م��ة 
مع  و�لعملية،  �لعلمية  جم��االت��ه��م  يف 
�الأخ�����ذ يف �الع���ت���ب���ار ت��وق��ي��ت �إق��ام��ت��ه��ا 
بحيث  ك��ب��ري،  ب�صكل  ع��ن��ه��ا  و�الإع������الن 
ي�صل �صد�ها �إلى �أكر �صريحة ممكنة 

من �لطالب.
من جانبه، ذكر خالد �لقحطاين، 
�لطالب  �أن  �ل��ط��ب،  كلية  �أح���د ط��الب 
ي�����ص��ت��ف��ي��دون م����ن �أن�������ص���ط���ة �جل��ام��ع��ة 
م�صكلة  ول��ك��ن  ت��وج��ه��ات��ه��ا،  مب��خ��ت��ل��ف 
ت��وق��ي��ت �إق��ام��ت��ه��ا ي��ع��ي��ق حت��ق��ي��ق تلك 
�ملطلوب، وقال »يجب  بال�صكل  �لفائدة 
�الأن�صطة  ب��ر�م��ج  على  �لقائمني  على 
�ملنا�صط،  ه��ذه  �إق��ام��ة  توقيت  م��ر�ع��اة 
لتحقق �لفائدة �ملرجوة منها، كاأن يتم 
تفعيلها يف غري �أوقات �لدو�م �لر�صمي«، 
م�����ص��ري� �إل����ى �أن ���ص��غ��ط �ل������دو�م ل��دى 
يتهاونون يف ح�صور  �لطالب يجعلهم 
تلك �الأن�صطة رغم ما ي�صت�صعرونه من 
فائدة عظيمة لغالبية �أن�صطة �جلامعة 

�لطالبية.

محسوبية
بكلية  �ل���ط���ال���ب  ل��ف��ت  م���ن ج���ان���ب���ه، 
�أن  �إل��ى  �ل�صالمي  عبد�لعزيز  �لعلوم 
��صتقبال  عملية  يف  حم�صوبية  هناك 
�أن�صطة  بع�س  يف  �لطالب  م�صاركات 
�جل��ام��ع��ة �خل��ا���ص��ة ب��ال��ط��الب، مما 
�صغفه  ع��ن  يتغا�صى  �لطالب  يجعل 
يف �الل���ت���ح���اق ب���ه���ا، وق�����ال »ح���اول���ت 
�الل���ت���ح���اق ب��االأن�����ص��ط��ة �ل��ري��ا���ص��ي��ة 
�ل��ف��رو���ص��ي��ة  يف �جل��ام��ع��ة ويف جم���ال 
رف�س  مت  �الأ���ص��ف  م��ع  ولكن  خا�صة، 
ط��ل��ب��ي ب��ح��ج��ة �ك��ت��ف��اء �ل���ن���ادي بعدد 
�أن���ه حا�صل  �ل��ط��الب«، مو�صحا  م��ن 
كاأ�س  �أب��رزه��ا  وك��وؤو���س،  �صهاد�ت  على 
�لقدرة  جمال  يف  للفرو�صية  �ملوؤ�ص�س 
ق��ب��ول��ه  �أن ع����دم  و�ل���ت���ح���م���ل، م��ب��ي��ن��ا 
واأ�صاف  الإحباط،  من  ب�صيء  اأ�صابه 
»لدي �إجن��از�ت على م�صتوى �ململكة، 
د�خل  و�أناف�س  �أ�صارك  �أن  حقي  ومن 
جامعتي يف �أي جمال كطالب ينتمي 
يل  �جن��از  �أي  ع��ن  �لنظر  بغ�س  لها، 

خارج �أ�صو�ر �جلامعة«.

تكرار
يف �ملقابل، و�صف �لطالب بكلية �لعلوم 
�إبر�هيم �الأن�صطة بالروتينية،  م�صاوي 
و�أفاد باأنها مكررة وال حتمل �أي جتديد 
�الأن�صطة يف  »ت��ك��ر�ر  �صنة، وق��ال  يف كل 
ك���ل ع���ام ال ي��خ��دم ت��ط��ل��ع��ات �ل��ط��الب، 
ل��ل��ط��الب يف  د�ف����ع  �أي  ي�����ص��ت��وج��ب  وال 
و�أ�صار  عنها«،  �لبحث  �أو  بها  �اللتحاق 
�إلى �أنه يجب مر�عاة تطلعات �لطالب 
يف �ل�������دور�ت و�الأن�������ص���ط���ة �ل���ت���ي ت��ق��دم 
�لفائدة لنا كطالب مبا  لهم، لتحقيق 
كل  ومعا�صرة  �حلا�صر  وقتنا  يتطلبه 

ما هو جديد.

في�صل حممدم�صاوي �إبر�هيم
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قصة خبرية

أم أحمد.. قصة كفاح أثمرت ثالثة أكاديميين
سعيد العمري 

الأنها  للكفاح،  �أمن��وذج��ا  �أح��م��د  �أم  متثل 
ع��ا���ص��ت ح��ي��اة ���ص��ع��ب��ة، ب�����د�أت ق��ب��ل وف���اة 
زوجها.. �صادفتها عر�قيل لكن �إ�صر�رها 
بق�صاء  �لقوي  و�إميانها  بنف�صها  وثقتها 
�هلل وقدره منحها �إح�صا�صا قويا ملجابهة 
�حلياة و�لقبول باالأمر �لو�قع؛ فحولت 

نقاط �صعفها اإلى عنا�صر قوة.
�أم �أحمد.. كافحت من �أجل �أبنائها 
�ل��ث��الث��ة »ول�����د�ن وب��ن��ت« وب��ع��ث��ت فيهم 
�ملنا�صلة  ل��ل��م��ر�أة  ف��ك��ان��ت م��ث��اال  �الأم����ل، 
باأوالدها  �لو�صول  يف  للنجاح  ومنوذجا 
�إل������ى ب����ر �الأم��������ان ب���ام���ت���ي���از م����ع حت��م��ل 
�أن  بعد  وذل��ك  رعايتهم،  يف  للم�صوؤولية 

رف�صت �لزو�ج حفاظا عليهم.
لقمة  كبدها  لفلذ�ت  توفر  ولكي   
للعمل  �أح���م���د  �أم  �����ص���ط���رت  �ل��ع��ي�����س، 
يف �إح�������دى �مل�����د�ر������س مب��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري 
بالتز�ماتهم  يفي  يكاد  ال  �صئيل  بر�تب 

�ليومية.

ألم الرحيل
�مل��ع��ان��اة  ف�����ص��ول  ت���روي بع�س  �أح��م��د  �أم 
وت��ق��ول: »ف��ق��دت زوج���ي يف ح���ادث �صري 
ق��ب��ل ن��ح��و 15 ع��ام��ا ع��ل��ى ط��ري��ق ج��دة 
-جاز�ن �ل�صريع، وترك يل ثالثة �أطفال 
قرى  ب��اإح��دى  �لكائن  �ل�صغري  مبنزلنا 
تهامة ع�صري، وكان رحمه �هلل يعمل يف 
�الأعمال �حلرة يف �لبيع و�ل�صر�ء، وعلى 
ل��دي��ه وظيفة  ي��ك��ن  �أج�����رة، ومل  ���ص��ي��ارة 
ر�صمية لدى �لدولة، وكان ي�صعى جاهد� 

الإ�صعادنا رغم دخله �لقليل«.
�أم  ��صتعادت  »�آف��اق«  �إلى  يف حديثها 
�أحمد  �صريط �لذكريات؛ فتوقفت عند 
�أح��د�ث �ملا�صي وقعا و�أملا يف قلبها،  �أ�صد 
��صتقل  �ل�صتاء  ليايل  �إح��دى  »يف  فقالت 
�صيارته، وكان مودعا لنا فر�أيت يف عينيه 
�ل�����ود�ع �الأخ�����ري، ودع��ن��ي وودع �أط��ف��ال��ه 
�إلى  م�صافر�  �صيارته  ��صتقل  ثم  جميعا 
�صاء  لكن  للبحث عن عمل هناك،  ج��دة 
يف  �ل�����ص��ي��ار�ت  ب��اإح��دى  ي�صطدم  �أن  �هلل 

طريقه فو�فته �ملنية«.
من  كان  للخر  »�صماعي  و�أ�صافت 
�أ���ص��ع��ب �الأح�����د�ث ع��ل��ي وع��ل��ى �أط��ف��ايل 
�لثالثة«، ومتتمت مرحمة عليه فقالت 
»ل��ق��د رح���ل م��ن ك���ان ي�صقى الإ���ص��ع��ادن��ا، 

فاإلى جنات �لنعيم يا �أبا �أحمد«.

البحث عن عمل
و��صلت حديثها »رحل �أبو �أحمد، وترك 
يل ث��الث��ة �أط���ف���ال ه���م: �أح��م��د �ل��ب��ال��غ 
ح��ال��ي��ا م��ن �ل��ع��م��ر 28 ع��ام��ا، وف��اط��م��ة 
24 ع���ام���ا، وحم��م��د 20 ع���ام���ا،  ن��ظ��رت 
�أعينهم يف تلك �لفرة  �إل��ى �ل��ر�ءة يف 
ذلك  ومنذ  �لغام�س،  م�صتقبلهم  و�إل��ى 
�لوقت �لبعيد قررت �أن �أكون لهم عونا 
يف حياتهم و�أن �أ�صعى بكل ما �أوتيت من 
قوة الإر�صائهم و�إ�صعادهم و�أن �أعو�صهم 
فقد و�لدهم، ر�جية من ذلك ر�صاء �هلل 

عني، فرف�صت فكرة �لزو�ج، وقررت �أن 
�أبحث عن عمل يكون م�صدر دخ��ل يل 
منزلنا  من  قريبا  يكون  �أن  على  ولهم 
�ل�صغري، فحاولت جاهدة، ولكن جميع 
�صخر  حتى  بالف�صل،  ب��اءت  حم��اوالت��ي 
�لتي  �ل��ق��ري��ة  يف  �مل�صجد  �إم����ام  يل  �هلل 
نعي�س فيها ف�صاعدين يف �حل�صول على 
وظيفة عاملة باإحدى �ملد�ر�س، والزلت 

�أعمل فيها حتى �الآن«.
وتابعت »بد�أت بر�تب قليل ال يكاد 
�لتدبري  بح�صن  ل��ك��ن  بطلباتنا،  ي��ف��ي 

��صتطعت �أن �أقوم عليهم وعلى تعليمهم، 
فقد كنت �أعمل يف �ملنزل و�ملدر�صة معا، 
�ل�صباح  �ملدر�صة يف  فناء  �أنظف  �إذ كنت 
�ل��ب��اك��ر و�ل��ف�����ص��ول �ل��در����ص��ي��ة، و�أج��م��ع 
�الأور�ق �ملتناثرة، و�أعد �ل�صاي و�لقهوة 

للمعلمات«.

معاناة مستمرة
قائلة  كفاحها  ق�صة  �أح��م��د  �أم  وت�صرد 
الإ�صابتي  �ل��ف��رة  تلك  خ��الل  »ع��ان��ي��ت 
ب����اأمل يف �أ���ص��ف��ل �ل��ظ��ه��ر، وح�����اول �ب��ن��ي 

�أح��م��د م��ن م��ن��ع��ي م��ن �ل��ع��م��ل، ولكني 
رف�صت«.

وم�صت �الأي���ام و�ل�����ص��ن��و�ت وق��در 
ث��م��ار  ع��ل��ى  ت��ق��ف  �أن  �أح���م���د  الأم  �هلل 
تعبها وكفاحها �لطويل، وتقول »�الآن 
�أحمد، مبتعث بالواليات  �بني �الأكر 
�مل���ت���ح���دة �الأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى ب��رن��ام��ج 
لالبتعاث  �ل�صريفني  �حلرمني  خ��ادم 
�أن تخرج  ب��ع��د  �مل��اج�����ص��ت��ري،  ل��در����ص��ة 
�مل��ل��ك خ��ال��د يف تخ�ص�س  م��ن جامعة 
ف��اط��م��ة متزوجة  و�ب��ن��ت��ي  �حل��ا���ص��وب 

و�أك��م��ل��ت در����ص��ت��ه��ا �جل��ام��ع��ي��ة وتقيم 
مع زوجها يف مدينة �لدمام، �أما �بني 
�الأ�صغر فهو �الآن طالب يف �جلامعة«.
وت�����ص��ي��ف »ق���م���ت ب�����دور �ل��رج��ل 
و�ملر�أة يف �آن و�حد ملدة 15عاما، ر�جية 
�أفنيت  وق��د  �هلل،  من  و�ملغفرة  �ملثوبة 
عمري لهم وال �أرجو منهم �صوى �لر 
بي و�أن يكونو� �صاحلني وي�صهمو� يف 
بناء جمتمعاتهم ودولتهم و�أن يكونو� 
جميع  يف  �هلل  وير�قبو�  �صاحلة  �أ�صر� 

�أعمالهم«.
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أندية

عدنان األلمعي

ك�صف رئي�س نادي �لعمل �لتطوعي، 
�آل  ع���ل���ي  حم���م���د  �لطالب �صعيد 
تنق�صم  �ل���ن���ادي  �أن�����ص��ط��ة  �أن  ع��م��ري، 
�إلى جمتمعية وطالبية، م�صري� �إلى 
�لعمل  الأن  كافية،  غري  �مليز�نية  �أن 
�أكر  ميز�نية  �إل��ى  يحتاج  �لتطوعي 
ليقدم بر�جمه بجودة �أف�صل و�أعلى.

ح��و�ر  يف  عمري  �آل  و��صتعر�س 
م����ع »�آف����������اق« م�������ص���ارك���ات �ل����ن����ادي، 
�أن كل �لر�مج �ملقدمة من  و�أو�صح 
تعزيز  �إل��ى  للو�صول  تهدف  �ل��ن��ادي 
�إ�صر�ك  خالل  من  �لتطوعي  �لعمل 
�ل��ط��الب يف ه��ذه �الأن�����ص��ط��ة وغر�س 

مفهوم �لتطوع يف نفو�صهم.

لنبد�أ بدور �لنادي �ملجتمعي؟
تنق�صم �أن�صطة �لنادي �إلى ما يلي: 

آل عمير: أنشطتنا تشمل المجتمعية 
والطالبية.. والميزانية عائق

نادي العمل التطوعي
ن���اد  ط��الب��ي  ب��ج��ام��ع��ة   �مل��ل��ك   خ��ال��د،   ي��ه��ت��م   ب��االأن�����ص��ط��ة   �لتطوعية   
�لتطوع    ن�صر   ثقافة    �ملنهجية،   ويحمل   على   عاتقه   مهمة     غ��ري 

و�مل�صاركة فيها   وفقا   لتوجهات   �جلامعة   ودعما   لروؤية   �ململكة     2030  . 

الرؤية
جمتمع   طالبي   متطوع   وم�صارك   يف   �لتنمية   �لوطنية. 

الرسالة 
ن�صر   ثقافة   �لتطوع   بني   طالب   وطالبات   �جلامعة. 

األهداف 
•  دعم   �لروؤية   �لوطنية   2030   للتحول   باململكة   من  11  �ألف   متطوع   

�إلى   مليون   متطوع. 
•   بناء   جيل   متطوع   وم�صارك   بوقته   وجهده. 

•   ن�صر   ثقافة   �لتطوع   بني   �لطلبة ؛  ومن   ثم   عائالتهم   و�ملجتمع. 
 •  تدريب   �الأع�صاء   على   مهار�ت   �لتطوع   و�لعمل   �جلماعي. 

•   �كت�صاف   مو�هب   �لطلبة،   و�ال�صتفادة   منها. 
•     �إك�صاب   �لطلبة   مهار�ت   �لقيادة   و�الإد�رة   و�حلو�ر. 

•     تنظيم  زي��ار�ت   متنوعة   للم�صاركة   يف   �أعمال   تطوعية   كاملد�ر�س   
و�مل�صت�صفيات   و�ل�صو�طئ   وغريها. 

•      �إيجاد   مناخ   �أخوي   لبناء   �لعالقات   �ملثمرة   
بني   �لطلبة   يف   خمتلف   

�ملر�حل   �لدر��صية.
رؤساء لجان النادي

�آل عمري  علي  �صعيد حممد  �لنادي:  • رئي�س 

حوبان �آل  ماجد   : �لنادي  رئي�س  • نائب 

حامد �آل  فار�س  �لطالبية:  �خلدمة  • جلنة 

مد�وي �أجمد  �ملجتمعية:  �خلدمة  • جلنة 
حن�س عبد�لعزيز  �لفنية:  • �للجنة 

�صويل حممد  �لعامة:  �لعالقات  • جلنة 

�آل عبيد �للجنة �الإعالمية: عبد�هلل  • رئي�س 
 �أوال: �خلدمات �ملجتمعية.. يتم 
فيها تقدمي �خلدمات �لتطوعية يف 
�جل���و�ن���ب �ل�����ص��ح��ي��ة و�الج��ت��م��اع��ي��ة 
�إلى �ملجتمع بجميع �صر�ئحه �صمن 

�صر�كة �جلامعة �ملجتمعية.
 وق�������دم �ل�����ن�����ادي �ل���ع���دي���د م��ن 
يف  �لتطوعية  و�ل��ر�م��ج  �لفعاليات 
�ملوالت و�الأ�صو�ق �ل�صعبية و�حلد�ئق 
و�ملتنزهات �لعامة، كما �صيتم خالل 
فعاليات  �صبع  �إق���ام���ة  �ل��ف�����ص��ل  ه���ذ� 
للنادي، منها �أربع ت�صتهدف �خلدمة 

�ملجتمعية ومنها: 
وت����ه����دف  ج����ئ����ن����ا:  الأج������ل������ك   •
�إل�����ى زي������ارة ب��ع�����س �ل��ق��ط��اع��ات 
لهم  �ل�صكر  وتقدمي  �لع�صكرية 
على  ل�صكرهم  �ل��ه��د�ي��ا  وبع�س 
�ل���دي���ن  ج���ه���وده���م يف ح���م���اي���ة 

و�لوطن. 
 • ه�صا�صة �لعظام: وتهدف �إلى 

�أ�صباب  مبعرفة  �ملجتمع  توعية 
ه�صا�صة �لعظام وكيفية �لوقاية 

منها باإذن �هلل.
 ثانيا: �خلدمات �لطالبية  يتم 
�لتطوعية  �خل��دم��ات  ت��ق��دمي  فيها 
يف �جل���و�ن���ب �ل�����ص��ح��ي��ة و�ل��ت��وع��وي��ة 
و�لثقافية، ودعم �لطالب من خالل 
�مل��و�ه��ب و�ل��ك��ف��اء�ت يف جميع  �صقل 
�جل���و�ن���ب، وحم���اول���ة ت��ع��زي��ز معنى 

وحب �لتطوع فيهم.
وفعاليات �لنادي �لتي ت�صتهدف 
ط�����الب �جل���ام���ع���ة ك����ث����رية، وم��ن��ه��ا 
�ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي ل��ل��دف��اع �مل����دين، ومت 
خالله توزيع �أكرث من �ألف  من�صور 

ومل�صق على طالب �جلامعة.
 ومنها �أي�صا: برنامج »�ل�صكري 
�ل�صر�كة  �إل���ى   يهدف  �ل��ذي  يهمنا« 
مع �أندية �لكليات �ل�صحية وتقدمي 
�لتوعية �لكاملة عن مر�س �ل�صكري 

منه  �ل��وق��اي��ة  �صبل  م��ن 
�إل�����ى ك��ي��ف��ي��ة �حل����د من 

خطورته. 

ماذ� عن ميز�نية ناديكم؟
لعمل  تكفي  ال  �حلالية   �مليز�نيات 
�ل����ن����ادي، الأن�����ه ي�����ص��م ع�����دد� ك��ب��ري� 
م��ن �الأع�����ص��اء وم�����ص��وؤول��ي��ت��ه كبرية 
ج��د� د�خ��ل وخ���ارج �جل��ام��ع��ة، ولكن 
بع�س من  تعوي�س  ي��ح��اول  �ل��ن��ادي 
�لنق�س م��ن خ���الل ح��ث همم  ه���ذ� 
�الأع���������ص����اء و�����ص���ت���غ���الل ط��اق��ات��ه��م 
ب����اأف���������ص����ل ط�����ري�����ق�����ة، و�جل����ام����ع����ة 
�ل�����ص��ر�ك��ات  �ل��ف��ر���ص��ة بعقد  �أت���اح���ت 
�لعينية  و�ل��رع��اي��ات  �ال�صر�تيجية 
كثري�،  منها  �الأن��دي��ة  �صتفيد  �ل��ت��ي 
ومت بالفعل عقد �صر�كة مع جمعية 
���ص��ك��ر �ل��ن��ع��م��ة ب��اأب��ه��ا وج��م��ع��ي��ة �ل��ر 

بو�دي بن ه�صبل.

 جذور األعمال التطوعية
ي���رى �مل��ه��ت��م��ون ب����اأن �ل��ت��ط��وع ه���و �جل��ه��د 
�لذي يبذله �أي �إن�صان بال مقابل ملجتمعه 
م�صوؤولية  حتمل  يف  لالإ�صهام  منه  بد�فع 
�لرعاية  تقدمي  على  تعمل  �لتي  �ملوؤ�ص�صة 
متخ�ص�صون  ي���رى  ب��ي��ن��م��ا  �الج��ت��م��اع��ي��ة، 
�أو بدين  �أو  عيني  باأنه بذل مايل  �آخ��رون 
�مل�صلم عن ر�صا و�قتناع،  �أو فكري يقدمه 
ب��ق�����ص��د  ب����د�ف����ع م����ن دي����ن����ه، دون م���ق���اب���ل 
�الإ�صهام يف م�صالح معترة �صرعا، يحتاج 
�إل��ي��ه��ا ق��ط��اع م��ن �مل�����ص��ل��م��ني. وه���و كذلك 
حماية  �إلى  تهدف  وطنية  �إن�صانية  خدمة 

�لوطن و�أهله من �أي خطر.
ي�صخر  �ل��ذي  �ل�صخ�س  هو  و�ملتطوع 

�صغوط  اأو  اإك�����راه  ودون  ط��واع��ي��ة  نف�صه 
خارجية مل�صاعدة وموؤ�زرة �الآخرين بق�صد 
�لقيام بعمل يتطلب �جلهد وتعدد �لقوى 
�لتطوعي  �لعمل  يف �جت��اه و�ح��د، وي�صعى 
خل��ل��ق روح �إن�����ص��ان��ي��ة ت��ع��اون��ي��ة ب��ني �أف����ر�د 
�ملختلفة.  و�مل��ج��ت��م��ع��ات  �ل��و�ح��د  �ملجتمع 
�لتطوع  �أن  �ل��ف��و�ئ��د  �صيد  م��وق��ع  ويفيد 
مم��ا دع���ا �إل��ي��ه �الإ����ص���الم، م�����ص��ت��دال بقوله 
�إال  تعالى: »ال خري يف كثري من جنو�هم 
من �أمر ب�صدقة �أو معروف �أو �إ�صالح بني 
�ب��ت��غ��اء مر�صات  ذل��ك  �ل��ن��ا���س وم��ن يفعل 
)�صورة  عظيماً«.  �أج��ر�ً  نوؤتيه  ف�صوف  �هلل 
هنا:  �الأم��ر  �أن  �إل��ى  م�صري�   ،)114 �لن�صاء 

ع��م��ل ت��ط��وع��ي ب���دين ���ص��و�ء ك���ان ب�صدقة 
ب���االإ����ص���الح بني  و�ل�����ص��ع��ي  �أو مب����ع����روف، 
�ل���ن���ا����س: ع���م���ل ت���ط���وع���ي ب������دين. وي����رى 
ترجع  �لتطوعي  �لعمل  جذور  �أن  �لعلماء 
تدل  وه��و ما  �ل�صابقة،  �الأم��م  �إل��ى ع�صور 
ع��ل��ي��ه ق�����ص��ة ذي �ل��ق��رن��ني، و�ل�����ص��د �ل��ذي 
�أحد  من  وم��اأج��وج  ياأجوج  �أذى  لدفع  بناه 
�الأق��و�م. قال تعالى: »قالو� يا ذ� �لقرنني 
�الأر���س  وم��اأج��وج مف�صدون يف  ي��اأج��وج  �إن 
�أن جتعل  ع��ل��ى  ل���ك خ���رج���اً  ف��ه��ل جن��ع��ل 
بيننا وبينهم �صد�. قال ما مكني فيه ربي 
بينكم وبينهم  �أجعل  خري فاأعينوين بقوة 

ردما«. )�صورة �لكهف 95(.
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 ما تقييمك
لعمل �الأندية �لطالبية؟

�لطالبية  �الأن���دي���ة   �أن  �مل��الح��ظ  م��ن 
يف ت���ق���دم ه���ائ���ل م����ن ح���ي���ث �ل���ر�م���ج 
�ملقدمة و�لكو�در �ملميزة �لتي تخرجها 
�جل��ام��ع��ة، و�ل��دل��ي��ل على ذل��ك ملتقى 
بجهود  �أُق��ي��م  �ل���ذي  �لتطوعي  �لعمل 
�إلى  �مللتقى  بد�ية  من  كاملة  طالبية 
�لطالبية  �الأندية  �أن  و�أعتقد  نهايته، 
هذ�  يف  �ال���ص��ت��م��ر�ر  �إل���ى  بحاجة  فقط 
�ملنو�ل، وحماولة �إيجاد وتطوير بع�س 
م��ن �أع�����ص��اء �ل��ن��ادي �حل��ال��ي��ني لقيادة 
�ملقبلة  و�ل�صنو�ت  �لف�صول  يف  �ل��ن��ادي 
ومو��صلة �لتطور �مل�صتمر، لكي ال تعود 
�الأن���دي���ة �إل����ى �الن���ط���الق م��ن منطقة 

�ل�صفر مع كل رئا�صة جديدة للنادي.

حدثنا عن فعاليات 
�مللتقى �لتطوعي؟

�������ص������ارك �ل�������ن�������ادي مب���ع���ر����س 
م�������ص���اح���ب ل���ف���ع���ال���ي���ات �مل��ل��ت��ق��ى، 
�ف��ت��ت��ح��ه م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة 
�ل��دك��ت��ور ف��ال��ح �ل�����ص��ل��م��ي، ووزي���ر 
�ل�������ص���وؤون �الج��ت��م��اع��ي��ة �الأ���ص��ب��ق 
�ل����دك����ت����ور ع���ل���ي �ل���ن���م���ل���ة، وق����دم 
�مل����ع����ر�����س ع���ر����ص���ا ع�����ن �أع���م���ال���ه 

�ل�صابقة و�مل�صتقبلية.
 ك����م����ا �أق�����������ام �ل������ن������ادي خ����الل 
�الأول  تطوعيني:  عملني  �مل��ع��ر���س 
»ت���ط���وع ب����دم����ك«، وه����و ع���ب���ارة عن 
ت��خ��دم جمال  بيانات  ق��اع��دة  �إن�����ص��اء 
�ل����ت����رع ب����ال����دم، و�ل����ث����اين ف��ع��ال��ي��ة  
لن�صر  وه��دف  بابت�صامتك«،  »تطوع 
كما  �مل��ع��ر���س،  زو�ر  ب��ني  �البت�صامة 
حظي �ملعر�س بجائزة ملتقى �لعمل 

�لتطوعي الأف�صل معر�س.
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مواهب طالبية

مجاالت االبتكار
ي��خ��ت��ل��ف �الب����ت����ك����ار ع����ن �الخ�����������ر�ع يف �أن 
�البتكار ي�صري �إلى ��صتخد�م فكرة �أو �أ�صلوب 
معتاد،  ه��و  مم��ا  �أف�صل  بطريقة  م��ت��د�ول��ني 
�أ�صلوب  �أو  فكرة  خلق  يعني  �الخ��ر�ع  بينما 

جديدين مل يكونا معروفني من قبل.
ي�صهم  كونه  يف  �البتكار  �أهمية  وتكمن 
يف �لتنمية و�القت�صاد، ويوؤدي دور� كبري� يف 
تطويرهما، كما يخلق فر�س عمل جديدة، 
وي����رف����ع م�����ص��ت��وى �الإن���ت���اج���ي���ة و�ل�������رثو�ت 
بالنف�س  و�لثقة  �لر�صاء  وحتقيق  �لوطنية، 
ل����دى �مل��ب��ت��ك��ر، وي��ح��ق��ق ل���ه م��ن��اف��ع م��ال��ي��ة، 
ما مت  بو��صطة  �أ�صو�ق  وي�صهم يف ��صتحد�ث 

جم��االت  منتجات.  ولالبتكار  م��ن  �ب��ت��ك��اره 
�الأجهزة  ت�صم  �لتي  كالتكنولوجيا  عديدة، 
ت��ت��م عليها،  �ل��ت��ي  و�مل���ع���د�ت و�ل��ت��ح�����ص��ي��ن��ات 
و�لكيميائية،   �لفيزيائية  �لعلمية  و�ملجاالت 
و�لطب  �ل�صحة  وت�صم  �لطبية،  و�مل��ج��االت 
�الجتماعية  �ملجاالت  وكذلك  و�ل�صيدلية، 
و�لتجارية  و�ل�صياحية  و�لتعل و�ل�صناعية 
و�ملجاالت  �الأدب���ي،  �الإن��ت��اج  ميية،  وجماالت 
�لفنية ب�صكل عام، وجماالت �لبيئة و�لطاقة 
�ل��ب��دي��ل��ة و�خل����دم����ات �مل�����ص��رف��ي��ة و�مل��ال��ي��ة 
�حل��ي��اة  من  جماالت  وغ��ريه��ا  و�ل���زر�ع���ي���ة 

�لتي ميكن حتقيق �البتكار فيها.

الخوف على 
المسلمين يقود 
يسرى الدرهم

البتكار  ماكينة 
مصنفة للمصاحف

كريمة سالم

يف  بق�صم  �لفيزياء  �ل���ط���ال���ب���ة  جن���ح���ت 
»�مل�صتوى  مب��ح��اي��ل،  و�الآد�ب  �ل��ع��ل��وم  كلية 
�ل��دره��م،  ع��ب��ده  �حل�����ص��ن  �لر�بع«،  ي�صرى 
�للغات.  بجميع  م�صنفة  ماكينة  �بتكار  يف 
يف  �لثاين  باملركز  �لفائزة  �لطالبة  و�أك��دت 
م��ع��ر���س �جل��ام��ع��ة �مل��ن��ت��ج��ة �ل����ذي نظمته 
جامعة �الإمام حممد بن �صعود �الإ�صالمية، 
�أن  ع���������دم ت���رت���ي���ب �مل�������ص���اح���ف م����ن ح��ي��ث 
�ل�صريفني  وطول  �حل���رم���ني  يف  �ل��ل��غ��ات 
فهد  �مل��ل��ك  جممع  �الأجانب  �أمام  �ن��ت��ظ��ار 
لطباعة �مل�صحف  للح�صول على م�صاحف 
دفعها  لهذ�  م���ا  ب��ل��غ��ات��ه��م،  هو  م��رج��م��ة 
�أن  �بتكارها  ي ي�صرى  �البتكار.  وك�صفت 

�لعامل،   �أن��ح��اء  جميع  خدم   �مل�صلمني  من 
ل��ط��ب��اع��ة  ف���ه���د  �مل���ل���ك  جم���م���ع  كما يخدم 

�مل�صحف.

كيف بد�أ م�سو�رك
يف عامل �البتكار؟

منا  طلبت  �ملتو�صط  �لثالث  �ل�صف  يف 
باأي  �مل�صاركة  �الإجنليزية  �للغة  معلمة 
عمل يف خدمة �ملجتمع ف�صاركت باخر�ع 
كان با�صم »�صلة �ملهمالت �ملتحركة« وهو 
�خر�ع يخدم فئة �ملعاقني، ويف �ل�صف 
�ل���ث���اين �ل���ث���ان���وي، ���ص��ارك��ت ب��االأومل��ب��ي��اد 
�لوطني لالإبد�ع �لعلمي بابتكار �ملاكينة 
�لبحث  مب�����ص��ار  �مل�صنفة  للم�صاحف 
�صاركت  �ل��ث��ان��وي،  ويف  �لثالث  �لعلمي، 
م�صار  �خ����رت  ول��ك��ن  نف�صه  ب��االب��ت��ك��ار 

�البتكار �لعلمي، ومن هنا بد�أ �مل�صو�ر.
 

كيف ولدت  فكرة  �بتكار
�ملاكينة �مل�سنفة للم�سحف؟

ولدت �لفكرة عندما و�جهت م�صكلتني: 
�الأول�������ى ع����دم ت��رت��ي��ب �مل�����ص��اح��ف من 
�ل�صريفني  �حل��رم��ني  �ل��ل��غ��ات يف  ح��ي��ث 
لها، و�مل�صكلة  �ملخ�ص�صة  �ل���رف���وف  يف 
�ل��ث��ان��ي��ة ه��ي وق���وف و�ن��ت��ظ��ار �الأج��ان��ب 
�أمام جممع �مللك فهد لطباعة �مل�صحف 
ل���������ص����ر�ء م�������ص���ح���ف م����رج����م ب��ل��غ��ت��ه��م 

�خلا�صة، مما ي�صبب لهم �صربات �صم�س 
وغريها.

ما �لفئة �مل�ستفيدة
من هذ� �البتكار؟

جميع  يف  كافة  �مل�صلمني  يفيد  �البتكار 
�أن����ح����اء �ل����ع����امل، وجم���م���ع �مل���ل���ك ف��ه��د 

لطباعة �مل�صحف.

كيف يعمل �بتكارك؟
ت�����ص��ب��ه يف عملها  م��اك��ي��ن��ة  ع���ن  ع���ب���ارة 
�الآيل،  و�ل�صر�ف  �لذ�تية  �لبيع  ماكينة 
فيها  مل�س  �صا�صة  على  حت��ت��وي  �أن��ه��ا  �إال 
جميع �للغات، وت�صم مفتاحني »زرين« 
ل��الإدخ��ال،  �الأول���ى  وفتحتني:  متتالني 
و�ل���ث���ان���ي���ة ل������الإخ������ر�ج، وي����ت����م ت��رت��ي��ب 
�مل�صاحف بد�خلها من حيث �للغات، فاإذ� 
�أر�د �مل�صلم م�صحفا ي�صغط على �للغة، 
ثم زر �الإخر�ج ليخرج له �مل�صحف، و�إذ� 
�أر�د �أن يعيده �إلى مكانه ي�صع �مل�صحف، 
ليعيده  �الإدخ����ال  زر  ث��م  �للغة  وي��خ��ت��ار 

�ملاكينة  �صتكون  بينما  نف�صه،  �ملكان  �إلى 
�مل�صحف  لطباعة  فهد  �مللك  جممع  يف 

مزودة بفتحة خم�ص�صه لو�صع �ملال.

هل �سبق لك �حل�سول
على جو�ئز وميد�ليات؟

بعد  �لرونزية  �مليد�لية  على   ح�صلت 
�أن حللت يف �ملركز �لثالث على م�صتوى 
منطقة حمايل ع�صري، كما ح�صلت على 
�ملنطقة  م�صتوى  على  م�صاركة  �صهادة 
�أي�����ص��ا. ويف �ل�����ص��ف �ل��ث��ال��ث �ل��ث��ان��وي، 
ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى �مل���رك���ز �ل���ث���ال���ث وث���الث 
وب��رون��زي��ة،  وف�صية  ذه��ب��ي��ة  م��ي��د�ل��ي��ات 
و�صهادة م�صاركة يف �ملهرجان �ل�صعودي. 
�صاركت  باجلامعة،  �لثالث  �مل�صتوى  ويف 
يف م�����ص��اب��ق��ة »ف���ك���رت���ي« وح�����ص��ل��ت على 
�مل���رك���ز �خل���ام�������س، وب���اب���ت���ك���ار �مل��اك��ي��ن��ة 
�مل�����ص��ن��ف��ة ل��ل��م�����ص��اح��ف، ح�����ص��ل��ت على 

�مليد�لية �لذهبية ودرع �الإبد�ع.

 طموحاتك يف جمال �لبحث 

�لعلمي و�البتكار..
وهل ح�سلت على دور�ت؟

م��درب��ة معتمدة  يف  �أ���ص��ب��ح  �أن  �إل���ى  �أط��م��ح 
هذين �ملجالني، �أما يف جمال �لدور�ت، فقد 
�لتحقت بو�حدة يف �لبحث �لعلمي، و�أخرى 
يف �الب���ت���ك���ار، وث���ال���ث���ة يف �ل���ب���وح �جل��م��ي��ل 

الأكادميية فن �صناع �لنجاح.

هل �سبق لك تدريب طالبات
على �لبحث �لعلمي؟

�مل����رة  و�حل�����م�����دهلل،  ففي  م����رت����ني  ح�����دث 
�الأول���������ى درب�������ت 18ط����ال����ب����ة  م����ن م���ر�ح���ل 
�مل��رة  ويف  �ملتو�صطة،  خمتلفة  يف  �ملدر�صة 
طالبات  م��ن  ف�صول  �أرب��ع��ة  درب���ت  �لثانية، 
دورة  �لبحث  قدمت  كما  �ملتو�صط.  �لثاين 
دورة ب�����رن�����ام�����ج  يف  �ل���ع���ل���م���ي، وت���ط���وع���ت 

�لروبوت.

كيف �أ�سبحت مدربة
يف هذ� �ملجال؟

مت �خ��ت��ي��اري م��ن ق��ب��ل م��ن�����ص��وب��ي »م��وه��ب��ة 

و�إب��د�ع« يف حمايل ع�صري، �لذين كان لهم 
حتفيزي  يف  كبري  دور  �أه��ل��ي،  ث��م  �هلل  بعد 
وت�����ص��ج��ي��ع��ي، وك����ذل����ك م���رك���ز م���وه���ب���ة يف 

�جلامعة مبحايل ع�صري.

ماذ� وفر لك مركز �ملوهبة
و�جلامعة ب�سفة عامة؟

�لدعم  حيث  من  كبري�  دور�  �أدت  �جلامعة 
ومر�عاة  �ملنا�صبة  �لبيئة  وتوفري  و�لتحفيز 
�ل��غ��ي��اب. �أم���ا م��رك��ز �مل��وه��ب��ة، ف��ق��د وف���ر يل 
ت�صميم  يف  �ملنا�صبة،  و�صاعدين  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�ل��ذي مت توفريه  �ل��روب��وت  �لنموذج بجهاز 
يل يف فرة �مل�صاركة، كما حفزين  �أنا وكثري� 

من �ملوهوبات وتبني موهبتنا ودعمها.

ن�سيحتك ملن ميلكن �سغف �البتكار؟
 لتكن �الن��ط��الق��ة م��ن �ل�����ص��ف��ر،  وم���ع كل 
م��ا قيل عنه  �أن  ل��ك  �صيتبني  خ��ط��وة جن��اح 
�صابقا م�صتحيال �أ�صبح و�قعا، فلي�س هناك 
هناك  ك���ان  م��ا  م��ت��ى  م�صتحيل،  وال  �صعب 

�إميان مبا نقوم به من �أعمال.

+ 
ق
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مواهب طالبية

يف �لبطولة  م���ب���ار�ة  �أول  �ن���ط���الق  وع��ن��د 
بد�أ  �صغفي وع�صقي لهذه �للعبة، وكان من 
بني �الأندية �مل�صاركة يف هذه �لبطولة نادي 
يوجد  ك��ان  �إلى �ملدرج �لذي  فذهبت  �أب��ه��ا، 
وزميلي  �أخ���ي  و���ص��األ��ت  العبو �لنادي،  فيه 
و�ململكة  بطل �خلليج  عبد�مللك �لغامدي 
عدة مر�ت عن �للعبة �لتي مل �أكن  �أعرف 
كيفية �لت�صجيل  عن  ف�صاألته  �لكثري،  عنها 
نهاية  ت��ال  �ل���ذي  �الأ���ص��ب��وع  ويف  يف �لنادي. 
�لبطولة، ذهبت �إلى نادي �أبها، فا�صتقبلوين 
وم�صريتي  �نطالقتي  ف��ب��د�أت  ح��ف��اوة،  بكل 

مع �للعبة.

ما �لذي ��ستهو�ك يف 
ريا�سة �لتايكوندو؟

لعبة �لتايكوندو تعتمد على �لذكاء بدرجة 
و�ل��ق��وة  تاأتي �لبنية �جل�صمية  ث��م  ع��ال��ي��ة، 

هادي الشهراني

ق���������������������ادت �مل���������������������ص����������ادف����������ة �ل�������ط�������ال�������ب 
نو�ف �آل مد�وي من كلية �لهند�صة، �إلى �أن 
ي�صبح بطال يف ريا�صة �لتايكوندو، بعد �أن 
حتول من متفرج خالل بطولة ر�صمية �إلى 
حا�صل  وبطل  �ل�صعودي  �ملنتخب  يف  العب 
على ميد�لية ذهبية يف بطولة خليجية بعد 
�صنة و�حدة فقط من �ن�صمامه لنادي �أبها.

كيف ن�ساأت عالقتك بالتايكوندو؟ 
ع���الق���ت���ي ب���ال���ل���ع���ب���ة ب��������د�أت و�أن��������ا يف ���ص��ن 
�ل�����������������12، ف�����ق�����د ك�����ن�����ت �����ص����م����ن ح�������ص���ور 
�ل��ت��ي  �الأول�������ى  للدرجة   �مل��م��ل��ك��ة  بطولة  
ب��امل��ح��ال��ة،  يف �ملدينة �لريا�صية  ج�����رت 
�صالة �لت�صخني  يف  ور�أي����ت �ل����الع����ب����ني 
وبدء �ملناف�صات،  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  �����ص���ت���ع���د�د� 

و�ل��ذك��اء  تنمي �لعقل  �أن��ه��ا  ك��م��ا  و�مل���ه���ارة، 
�أك���رث  �ل�����ص��خ�����س  وجت��ع��ل  وتهذب �لنف�س 
حت��ك��م��ا ب��اأع�����ص��اب��ه و�ن��ف��ع��االت��ه، وت��رب��ي يف 
و�ل��ق��درة  وقوة �لتحمل  �ل�����ص��ر  �ل��الع��ب 
على مو�جهة �مل�صاكل و�ل�صعوبات، وهذ� ما 

جعلني �أ�صتمر يف هذه �لريا�صة.

هل حققت �إجناز�ت
مع ناديك �أو مع �ملنتخب؟ 

بعد �صنة تقريبا من �ن�صمامي �إلى نادي �أبها، 
مع�صكر �ملنتخب �ل�صعودي  �إل���ى  �صمي  مت 
��صتعد�د� لبطولة �خلليج يف دولة �الإمار�ت 
يف دبي حتديد�، وبف�صل �هلل حققت �ملركز 
�مليد�لية �لذهبية،  ون���ل���ت  ف��ي��ه��ا  �الأول������ى 
على �مليد�لية �لذهبية  ح�صلت  وب��ع��ده��ا 
ب���ط���ول���ة �مل���ن���ط���ق���ة  يف  و�مل������������رك������������ز �الأول 
�أك��������رث م�����ن م��������رة، ك���م���ا ح�������ص���ل���ت �أي�������ص���اً 
بطولة �ململكة  يف  على �مليد�لية �لذهبية 
�أك���رث م��ن 10 م���ر�ت يف م��ر�ح��ل  �لنا�صئني 
و�ل���������������ص�������ب�������اب و�ل�������������درج�������������ة �الأول�������������ى، 
و�أي���������������ص�������ا ح��������ق��������ق��������ت �مل��������رك��������ز �الأول يف 
ب���ط���ول���ة �ل���ق���و�ت �مل�������ص���ل���ح���ة يف �ل�����دم�����ام، 
و�مل�������رك�������ز �الأول يف �الأومل���ب���ي���اد �ل���ري���ا����ص���ي 
�أي�صا  �أح����رزت  كما  للجامعات �ل�صعودية، 
�ملركز �لثاين يف بطولة �لبحرين �ملفتوحة، 
ل��الأن��دي��ة  �آ���ص��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف  و�ملركز �لثالث 

يف �ل�صارقة.

ما �ملعوقات �لتي و�جهتك؟
�مل��ع��وق��ات ك��ان��ت ك��ث��رية، ول��ك��ن بف�صل �هلل 
ت��غ��ل��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا ب���االإ����ص���ر�ر وح����ب �الإجن����از 
هذه �ملعوقات،  �أب����رز  وم���ن  وعدم �لياأ�س، 
و�مل�����ص��اع��دة  وجود �لبيئة �ملالئمة  ع����دم 
ل����الإجن����از م���ن ���ص��ال��ة ج���ي���دة وجت��ه��ي��ز�ت 
�أي�صا يف جمال در��صتي  للتمرين وغريها، 
ك��������ان ه�����ن�����اك ب����ع���������س �ل����ع����و�ئ����ق ب�����ص��ب��ب 
�ل��غ��ي��اب��ات �أو �الم��ت��ح��ان��ات، وق���د �أث���ر حبي 
يف �ل�صنة  در����ص��ت��ي   ب��د�ي��ة  يف  ع��ل��ي،  للعبة 
معي،  جتاوب �الأ�صاتذة  لعدم  �لتح�صريية 
ع��ل��م��ا ب��اأن��ن��ي ك��ن��ت م��ن�����ص��غ��ال ب��اال���ص��ت��ع��د�د 
ل���ل���م�������ص���ارك���ة يف �الأومل����ب����ي����اد �ل����ري����ا�����ص����ي 
جت����اوزت  ول���ك���ن  للجامعات �ل�صعودية، 

هذه �مل�صكالت و�حلمد هلل.

�أبرز من دعمك لتنمية موهبتك؟

 و�ل�������دي �ل�������ع�������م�������ي�������د �ل�������ط�������ي�������ار ع����ل����ي 
على  �أ���ص��ك��ره  ف��ع��رك��م  عاي�س �آل مد�وي، 
دع���م���ه وت�����ص��ج��ي��ع��ه يل، وك����ذل����ك م��ن��ح��ي 
ك��ان  ف��ق��د  ����ص���غ���ري،  م��ن��ذ  �لثقة �لكاملة 
كل  م���ن  حفظه �هلل  يل  �أك���ر �ل���د�ع���م���ني 
����ص���ر، ك���م���ا �أ����ص���ك���ر م���درب���ي يف ن������ادي �أب���ه���ا 
حممد  �ل��ك��اب��ن  ويف �ملنتخب �ل�صعودي 
وي��ب��ذل��ه  ب��ذل��ه  م���ا  ع��ل��ى  �صعد �لقحطاين 
يل،  �أبرز �لد�عمني  م��ن  �أي�صا  وه��و  م��ع��ي، 
من  ك��ث��ري  يف  ب���ع���د �هلل  له �لف�صل  وك�����ان 

ي��ج��ب  مم����ن  وهناك �لكثري  �إجن������از�ت������ي، 
ومن  �أقاربي �لد�عمني،  من  �صكرهم  علي 
والز�ل���و�  ك��ان��و�  يف �لنادي �لذين  زم��الئ��ي 
بني  وج���ودي  �أن  كما  يل،  يقدمون �لدعم 
�صاعدين  و�آ���ص��ي��ا  و�مل��م��ل��ك��ة  �أبطال �خلليج 
كثري� يف �لتقدم و�حل�صول على �لبطوالت 

و�مليد�ليات ب�صرعة.

ن�سيحة �إلى ع�ساق �للعبة؟
وكما  تنمي �لعقل،  عامة  ب�صفة  �لريا�صة 

يف �جل�صم �ل�صليم،  يقال: �لعقل �ل�صليم 
�أن يخ�ص�س وقتا  �أر�د �لتفوق، فالبد  ومن 
�لريا�صة  �صاعدتني  نف�صي  وعن  للريا�صة، 
فح�صلت  در��صتي،  يف  يف �لتح�صيل �جليد 
منطقة  م�صتوى  على  على �لرتيب �الأول 
ع�����ص��ري يف �ل���ت���ف���وق �ل���در�����ص���ي يف �ل���ث���اين 
�حلويزي  ج��ائ��زة  وعلى  �ل��ث��ان��وي،  و�لثالث 
�ل��ع��دي��د  �إل�����ى  �إ����ص���اف���ة  للتفوق �لعلمي، 
من �جلو�ئز، وكل هذ� بتوفيق �هلل �أوال ثم 

مبمار�صتي للريا�صة ثانيا.

آل مداوي.. من متفرج
التايكوندو في  بطل  إلى 

معلومات عن اللعبة
�ل��ذى  �لع�صكري  �ل��ف��ن  ����ص��م  ه��و  �لتايكوندو 
وق��د طور  دولية حديثة،  ريا�صة  �إل��ى  حت��ول 
ب�صكل م�صتقل على مدى عدة قرون يف كوريا، 
�أك���رث م��ن 2000 �صنة،  ح��ي��ث ظ��ه��ر ب��ه��ا م��ن��ذ 

ولهذ� يعد �أقدم فنون �لقتال �ملعروفة.
�صعبية،  ري��ا���ص��ة  �ل��ت��اي��ك��ون��دو  و�أ���ص��ب��ح 
ويرجع ذلك لقوته وفعاليته، وقد �حت�صنت 
كوريا �جلنوبية ريا�صة �لتايكوندو و��صتطاع 
خر�وؤها ن�صر �للعبة و�لو�صول بها �إلى كثري 

من دول �لعامل.
كلمات  ث��الث  م��ن  �لتايكوندو  وتتكون 
ك���وري���ة ع��ل��ى �ل��ن��ح��و �ل����ت����ايل: ت�����������اى: �صكل 

�لقب�صة �ملغلقة وهو �ل�صكل �لوحيد للقب�صة 
فى �للعبة، ك��ون: مهارة ��صتعمال �الأقد�م فى 

�لركل و�ل�صد
يكون  ذل��ك  من  و�نطالقا  :�أ�صلوب.  دو 
�ملعنى هو : فن �لقتال با�صتخد�م �الأقد�م مع 

�لقب�صة �ملغلقة. 
وت��ع��د ري��ا���ص��ة �ل��ت��اي��ك��ون��دو و�ح����دة من 
�أف�����ص��ل ف���ن���ون �ل��ق��ت��ال �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة وت��ت��م��ي��ز 
بركالتها �لعالية �ل�صريعة �لدور�نية، ولي�س 
ه��ن��اك ����ص��ت��ع��م��ال ل��الأ���ص��ل��ح��ة يف �ل��ت��اي��ك��ون��دو 
�لعارية،  ب��االأق��د�م و�الأي���دي  �لقتال  ي��دور  بل 
ورغم  متكاملة.  قتالية  ريا�صة  و�لتايكوندو 

�أن��ه��ا ت�صمح ب��و���ص��ول �ل��رك��الت �إل���ى �ل��ر�أ���س 
فاإنه ال ي�صمح باللكمات �إال يف منطقة �ل�صدر 
يف  خطورة  هناك  لي�صت  فاإنه  ولذلك  فقط، 

ممار�صة �لتايكوندو.
وتاأثر �لتايكوندو �حلديث بالعديد من 
هذه  �أه���م  وم��ن  �الأخ���رى  �لع�صكرية  �لفنون 
�ل��ف��ن��ون ف��ن �ل���)ك��ار�ت��ي��ه( �ل��ي��اب��اين، ويرجع 
ذلك �إلى �أن �ليابان كانت ت�صيطر على كوريا 
�لعاملية  �حل��رب  نهاية  وحتى  ع���ام1910  منذ 
تاريخ  يف  ب��ارزة  حمطات  يلي  وفيما  الثانية. 

�لتايكوندو:
»1972تاأ�صي�س �ملركز �لعاملى للتايكوندو 

�ل��دويل للتايكوندو،  تاأ�صي�س �الحت��اد   1973 ،
1974دخول �لتايكوندو كحدث ر�صمي يف دورة 
�لتايكوندو  قبول   1975 �الآ�صيوية،  �الأل��ع��اب 
�لريا�صيني  �حت��اد  قبل  من  ر�صمية  كريا�صة 
باملجل�س  �لتايكوندو  دخ���ول   ،1976 �ل��ه��و�ة، 
1980حت���ول  �لع�صكرية،  للريا�صات  �ل���دويل 
�الحت�����اد �ل�����دويل ل��ل��ت��اي��ك��ون��دو �إل����ى جمل�س 
�أول��ي��م��ب��ى، 1981�إق�������ر�ر �ل��ت��اي��ك��ون��دو كحدث 
1986�ن�صمام  �لدولية،  لالألعاب  تابع  ر�صمي 
�ل���ت���اي���ك���ون���دو �إل�������ى �الأل�����ع�����اب �الأم����ريك����ي����ة، 
بدورة  ر�صمية  كلعبة  �لتايكوندو  2000دخ��ول 

�الألعاب �الأوليمبية ب�صيدنى«.

+ 
ق

فا
آ
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ضيوف الجامعة

د. علي النملة: أوقاف الجامعة
مورد خير لها وللمنطقة

شهور العمري

�أب������دى وزي�����ر �ل�������ص���وؤون �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�صعادته  �لنملة،  علي  �لدكتور  �الأ�صبق، 
�أوق����اف �جلامعة  ب��امل�����ص��ارك��ة يف ور���ص��ة 
تعر  �أن��ه��ا  مبينا  �أخ���ري�،  �أقيمت  �ل��ت��ي 
�ملورد  �لتحول نحو هذ�  عن هدفها يف 
�لعظيم، مناديا بدعم �مل�صروع، مطالبا 
يف �لوقت نف�صه، �مل�صوؤولني يف �جلامعة 
لكون  �ل��ه��دف،  ه��ذ�  ع��ن  �لتخلي  بعدم 
�ملنطقة  ت��خ��دم  �لنوعية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
و�صكانها ومن يزورها، وال تخدم  فقط 
�أك���د ���ص��رورة �أن تكون  �جل��ام��ع��ة، ك��م��ا 
م�صاند�  �الأهلية  و�ملوؤ�ص�صات  �جلامعات 
قويا  للحكومة ور�ف��د� ماليا لها، بعد 

�أن مت �العتماد عليها فرة طويلة.

ر�أيك يف ور�سة �الأوقاف؟
�صعدت جد� بامل�صاركة يف هذه �لور�صة، 
وه�����ي ت���ع���ر ع����ن ه�����دف �جل���ام���ع���ة يف 
�ل���ت���ح���ول ن���ح���و ه�����ذ� �مل�������ورد �ل��ع��ظ��ي��م 
و�ل���ه���دف �جل��ل��ي��ل، ون���ح���ن ب���ع���ون �هلل 
�أر���س  على  نر�ها  �أن  ونتمنى  ندعمها، 
بع�س  �صتاأخذ  �أن��ه��ا  و�صحيح  �ل��و�ق��ع، 
بكل  ندعمها  �أن  ي��ج��ب  ول��ك��ن  �ل��وق��ت، 
�ل��ط��رق �مل��م��ك��ن��ة، وع��ل��ى �مل�����ص��وؤول��ني يف 
�لهدف  ه��ذ�  ع��ن  يتخلو�  �أال  �جلامعة 
تخدم  �لنوعية  �ملبادرة  فهذه  �لعظيم، 
�مل��ن��ط��ق��ة و���ص��ك��ان��ه��ا وم���ن ي���زوره���ا، وال 
وق���د حتدثنا   �جل��ام��ع��ة،  ت��خ��دم  فقط 
�إن�صاء  عند  �صتعود  �ل��ت��ي  �ل��ف��و�ئ��د  ع��ن 
هذه �الأوق���اف، فهي �صتدر �خلري على 
ب�صور  للمجتمع  خدمتها  يف  �جلامعة 
�لعلمي  �حل��ر�ك  �صتحدث  كما  عديدة، 

و�لبحثي.

كيف تف�سر ظاهرة ثقافة 
�الأوقاف يف �جلامعات؟

و�ملوؤ�ص�صات  �جلامعات  تكون  �أن  ينبغي 
م�صاندة  للحكومة  م�����ص��ان��دة  �الأه��ل��ي��ة 
قوية، ور�فد� ماليا لها، الأننا �عتمدنا 
ع��ل��ى �حل���ك���وم���ة ف����رة ط���وي���ل���ة، وك��ن��ا 
ناأخذ منها كل �صيء، ويكفي �أن تو�صع 
جامعات  ه��ن��اك  �أن  ك��م��ا  �الآن،  �ل��ب��ذرة 

�الأوق��اف ومعتمدة  �أن�صئت قدميا على 
م��ال��ي��ا ع��ل��ى م������و�رد �الأوق��������اف، وخ��ري 
�لتي  ه��ارف��ارد  ذل��ك جامعة  مثال على 
تقدر �أوقافها ب�36 مليار دوالر ولي�صت 
ويتم  ت�صتثمر  بل  �لبنوك،  يف  جممدة 
ي�صمى غالل  ما  ت�صغيل �جلامعة على 
ت�صمى  �ل��ت��ي  و��صتثمار�تها  �الأوق�����اف، 
د�ئما  �حلكومة  جنعل  فلماذ�  �أ�صوال.. 
ت���ق���وم ب���ك���ل �����ص����يء؟ ن���ح���ن يف م��رح��ل��ة 
عليه  ك��ن��ا  ع��م��ا  ك��ب��ري  وب�صكل  خمتلفة 
باالعتماد على �حلكومة يف  �ل�صابق  يف 

�ملرحلة  نعاي�س  �أن  وي��ج��ب  ���ص��يء،  ك��ل 
�حلالية معتمدين على �ملو�رد �لذ�تية، 
م��ا يحدث يبقى  �الأوق���اف وك��ل  ومنها 
م�صوؤولة  لتكون  �حلكومة  مظلة  حتت 
تامة  �ل�صيادة  ولها  مبا�صرة  م�صوؤولية 
�أذرع  �إل��ى  بحاجة  �حلكومة  ولكن  لها، 
م�����ص��اع��دة ل��ه��ا م��ن �ل��ق��ط��اع��ني �الأه��ل��ي 

و�خلريي.
�ل�����ص��ع��ودي��ة نفخر  ويف �جل��ام��ع��ات 
جامعات  خلم�س  �لطموحة  بالتجربة 
عبد�لعزيز،  و�مل��ل��ك  �صعود،  �مللك  ه��ي: 

و�مل��ل��ك ف��ه��د، و�الإم�����ام، وج��ام��ع��ة �مللك 
خ����ال����د وح���ل���م���ه���ا يف ب����ن����اء �الأوق���������اف، 
وه���ي جت��رب��ة و�ع����دة وو����ص��ح��ة �صرية 
�جل��ام��ع��ات يف �الأوق������اف، و�أدع�����و بقية 
�جل��ام��ع��ات �إل����ى ح���ذو ف��ك��رة �الأوق����اف 
وتطبيقها الأنها مورد مهم جد� ولي�س 
جديد�، وفكرته �إبد�عية، ومن �لع�صر 
�أن  لالأوقاف  جن��د  �الأول،  �الإ���ص��الم��ي 
ح�������ص���ور�، و�أ���ص��ت�����ص��ه��د ه���ن���ا ب����اأوق����اف 
�خل��ل��ي��ف��ة �ل��ث��ال��ث ع��ث��م��ان ب���ن ع��ف��ان-
�ملدينة  �مل���وج���ودة يف  ع��ن��ه-  �هلل  ر���ص��ي 

�ملنورة، وله ح�صابات و�أبر�ج الأنه �أوقف 
لي�صت  وه��ذه  �النطالقة  فكانت  ب��ئ��ر�، 

جديدة.

�الأوقاف.. �سرورة �أم ترف؟
تقدم  ج���ادة  علمية  موؤ�ص�صة  �جلامعة 
�أه����د�ف����ا ت��خ��دم �مل��ج��ت��م��ع، وه����ي ج���ادة 
�ملجتمع  يف  يوجد  وال  �جل��ادة  مبفهوم 
ومباح  مطلوب  �لرفيه  �أن  كما  ت��رف، 
هدفا  ويقدم  ونظامية  �صرعية  ب�صور 
ور���ص��ال��ة وب�����ص��ك��ل م��ع��ق��ول، وك���ل لبنة 

تتحدث بجدية ولها فو�ئد و�لتز�مات 
تخدم �ملجتمع.

كلمة �أخرية؟
ن�صكر معايل مدير جامعة �مللك خالد 
�الأ�صتاذ �لدكتور فالح �ل�صلمي لدعوته، 
�لور�صة،  بامل�صاركة يف هذه  فقد �صررت 
م��ن حلم  ���ص��ر�ه��ا تتحول  وب��ع��ون �هلل 
�إل����ى ح��ق��ي��ق��ة ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط و�مل�������ص���اورة 
و�لعزمية �ل�صادقة �لتي تخدم �لدولة 

و�صعبها.

د. علي النملة
• م���وؤل���ف ���ص��ع��ودي م���ن م��و�ل��ي��د 
�لبكريية  مبدينة   )1952(  1372

يف منطقة �لق�صيم.
و�ل�����ص��وؤون  �لعمل  وز�رة  ت��ول��ى   •
�الج���ت���م���اع���ي���ة �ل�������ص���ع���ودي���ة ث��م 
ل��ل�����ص��وؤون  وزي����ر�  ل��ي��ك��ون  ف�صلت 

�الجتماعية.
• ل�����ه �ل����ع����دي����د م�����ن �مل����وؤل����ف����ات 
ع���ن �ال����ص���ت�������ص���ر�ق و�ل���در�����ص���ات 
و�ل�����ص��اأن  و�لتن�صري  �الإ���ص��الم��ي��ة 
و57  كتابا   40 بلغت  �الجتماعي 

مقاال وورقة عمل.

مؤهالته العلمية:
• بكالوريو�س �للغة �لعربية من 
�صعود  بن  حممد  �الإم���ام  جامعة 

�الإ�صالمية 1390ه�
و�ملعلومات  �ملكتبات  • ماج�صتري 
�حلكومية  ف��ل��وري��د�  جامعة  م��ن 

1399ه�
و�ملكتبات  �مل��ع��ل��وم��ات  دك��ت��ور�ه   •
من جامعة كي�س و�صرن رزرف، 

كليفالند، �أوهايو 1404ه�
�أ������ص�����ت�����اذ� يف  ي���ع���م���ل ح����ال����ي����ا   •
�صعود  بن  حممد  �الإم���ام  جامعة 

�الإ�صالمية بالريا�س.
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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مقررات دراسية

علم وظائف األعضاء
مقرر يحيط الطالب بأساسيات معالجة المرض

نبذه عن المادة
ت���در����س �أع�������ص���اء �جل�����ص��م )�ل��ك��ل��ي��ة و�ل���دم���اغ 
و�الأذن  �لدموية  و�ل��دورة  و�لقلب  و�الأع�صاب 
و�حل���ن���ج���رة و�ل���ف���م و�الأع���������ص����اء �ل��ت��ن��ا���ص��ل��ي��ة 
و�لع�صالت(. وتتم در��صة مقرر علم وظائف 
�لطب،  كلية  من  �لثانية  �ل�صنة  يف  �الأع�صاء 
وي��ج��ري ه��ذ� �مل��ق��رر �لعديد م��ن �الأب��ح��اث يف 
خدمة  جم��ال  ويف  �لعلمية  �مل��ج��االت  خمتلف 
�ملجتمع، وتوجد عياد�ت �أ�صبوعية ت�صخي�صية 
يف علم وظائف �الأع�صاء �الإكلينيكية، ويخرج 
�ملبادئ  تطبيق  على  قادرين  وطالبات  طالبا 
�الأ�صا�صية يف معاجلة �ملر�س، و�إجر�ء �لبحوث 
�لعامة  �ل��ر���ص��ال��ة  �صمن  �مل��ج��ال  يف  �مل��ت��ط��ورة 

لكلية �لطب.
وي��ه��دف �ل��ق�����ص��م �إل����ى �أن ي��ك��ون م��رك��ز� 
بحثيا متطور� ي�صيف للطالب جميع �ملهار�ت 
�لتي متكنه من ممار�صة �لطب ب�صكل متميز 

ودقيق.

آراء الطالب
م���ق���رر  ح��������ول  �ل������ط������الب  �آر�ء  ت�����ف�����اوت�����ت 
�لف�صيولوجي، من حيث �صعوبته �أو  �صهولته، 
وك���ذل���ك ح���ول م���دى �ل��ت��ح�����ص��ي��ل �ل��ع��ل��م��ي يف 
�ملادة، كما �أ�صارو� �إلى نفع �ملادة يف �لتخ�ص�س 
و �حلياة �خلا�صة، فو�صف بع�صهم �ملقرر باأنه 
�إلى  ويحتاج  و�ل�صعب،  �ملتو�صط  بني  ي��ر�وح 
�ال�صتذكار �أوال باأول لكيال تر�كم �ملعلومات، 
مبينني �أن �ملو�د �لعلمية مر�بطة �ملعلومات، 
وب�صكل  ط��ردي��ا  وح��ف��ظ��ه��ا  فهمها  م��ن  والب���د 
�الآن،  حتى  �لعلمية  �ملح�صلة  وعن  متو��صل. 
فقد �أكدو� �جتهادهم يف �ملادة، كما �أكدو� �أي�صا 

�لعملية  حياتهم  يف  �مل��ق��رر  و�أه��م��ي��ة  فاعلية 
للطبيب  غ��ن��ى  ال  �أن���ه  مو�صحني  و�ل��ع��ل��م��ي��ة، 
عنه يف حياته �خلا�صة، وذهبو� �إلى �أن �صاعات 

�ملقرر كافية حتى �الآن.

لغة المقرر
ي��ع��اين ب��ع�����س �ل��ط��الب م��ن �خ��ت��الف �ل��ل��غ��ة، 
بينما  لهم،  بالن�صبة  �الأم  �للغة  لي�صت  لكونها 
يرى �لبع�س �الآخر �أن �ل�صرعة يف �صرح �ملقرر 
�لثالثة،  �لفئة  �أم���ا  �ل��رك��ي��ز،  �ل��ط��الب  تفقد 
�مل��ادة ما يبحثون عنه،  �أ�صتاذة  فقد وجدت يف 
وفهمه  للمقرر  وقبولهم  �رتياحهم  مبدين 

ب�صكل جيد.
�لطالب  �لتي يف�صلها  �لطريقة  وحول 
ويجدونها �الأجنع لفهم �ملقرر مع �الختالف 
�لطالب،   بني  �لفطرية  و�ملفارقات  �لطبيعي 
هو  �ل��ب��ح��ث  م��ع  �لتلقني  ب���اأن  بع�صهم  �أج����اب 
�الأق��رب ال�صتيعاب �مل��ادة، بينما ف�صل �لبع�س 

�ملناق�صة �لتفاعلية.

مشكالت الطالب  
�ل��ت��ي  �مل�����ص��ك��الت  "�آفاق" ع���ن  ب��ح��ث  وخ����الل 
ت���و�ج���ه �ل���ط���الب خ���الل در�����ص���ة �مل���ق���رر وه��ل 
�أن  �الأ���ص��ت��اذ، تبني  ق��ن��و�ت تو��صل م��ع  ت��وج��د 
�لطالب مل يتعمقو� يف �ملقرر بعد، �إال �أن �للغة 
بقيت �لعائق �لوحيد �أمامهم. و�أ�صار بع�صهم 
يعانون  �لطالب ال  �أن  �ملقرر. كما  كثافة  �إل��ى 
من م�صاكل يف �لتو��صل مع �أ�صاتذتهم فهناك 
و"و�ت�س  بورد"  "بالك  منها  للتو��صل  طرق 
مع  مبا�صر  لقاء  يف  �ملكتبية  و�ل�صاعات  �آب"، 

ع�صو هيئة �لتدري�س.

فسيولوجي )علم وظائف األعضاء(
الرمز : ٢٢٢ فسل-6

التخصص: الطب
الكلية : الطب

أساتذة المقرر: عباس الكارب- صاح بشير- 
محمد درويش- لوك-معتز-حيدرة-أسامة-

حسين صقر
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تاريخ عريق ووظائف متعددة
يعد اأبقراط يف نظر العديد من املراقبن 
وظ��ائ��ف  ع��ل��م  ي���ع���ود  �لطب".  "�أبو  �أن�����ه 
�إل��ى   ط��ب��ي��ا  تخ�ص�صا  ب�صفته  �الأع�������ص���اء  
�أي  �ل�صهري،  �لطب"  "�أبو  اأب��ق��راط  زم��ن 
�إلى420 قبل امليالد. و�صاغ اأبقراط نظرية 
�أن �جل�صم  �إل��ى  �مل��ز�ج��ات �الأرب��ع��ة، م�صري� 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �أرب����ع����ة ����ص���و�ئ���ل و����ص��ح��ة: 
�ل�������ص���ف���ر�ء، �ل���������ص����ود�ء، و�ل��ب��ل��غ��م و�ل�����دم، 
و�ل�����ص��ف��ر�ء �ل�����ص��ف��ر�ء،  �أي ����ص��ط��ر�ب يف 

ن�صبها.
-130( جالينو�س  كلوديو�س  وع��دل 

من  اأول  وك�����ان  اأب����ق����راط،  ن��ظ��ري��ة   )200
��صتخدم �لتجريب ال�صتخال�س �ملعلومات 

نطاق  على  و ي�صار  �جل�صم،  �أنظمة  ح��ول 
وظائف  علم  موؤ�ص�س  ه��و  �أن���ه  �إل���ى  و����ص��ع 
فرينيل  جان  وك��ان  �لتجريبية.  �الأع�صاء 
قدم  فرن�صي،  طبيب  وهو   ،)1558-1497(
"علم وظ��ائ��ف  ل��ل��م��رة �الأول������ى م�����ص��ط��ل��ح 
�ل��ي��ون��ان��ي��ة  م���ن  �إي������اه  ن���اق���ال  �الأع�صاء" 

�لقدمية. 
در��صة  يف  �مل�صمولة  �لرئي�صية  �لنظم 

علم وظائف �الأع�صاء �لب�صرية هي:
نظام �ل��دورة �لدموية - مبا يف ذلك 
�لدم،  خو��س  �لدموية،  و�الأوعية  �لقلب، 
�ملر�س  �ل��دم��وي��ة يف  �ل����دورة  وك��ي��ف تعمل 

و�ل�صحة.

�جل���ه���از �ل��ه�����ص��م��ي ، وح���رك���ة �مل����و�د 
در��صة  وي�صمل  �الإن�صان،  ج�صم  يف  �ل�صلبة 
يف �لطحال و�لكبد، و�لبنكريا�س، وحتويل 
�ل���غ���ذ�ء �إل�����ى وق�����ود، وي���رت���ب ع��ل��ى ذل��ك 

طردها من �جل�صم.
�ل�صماء  و�ل��غ��دد  �لهرمونات  در����ص��ة 
�ل��ت��ي حت��م��ل �الإ�����ص����ار�ت يف ج��م��ي��ع �أن��ح��اء 

�جل�صم �حلي.
�جل����ه����از �مل����ن����اع����ي، وي����ت����ك����ون ن��ظ��ام 
�لدم  خاليا  من  للج�صم  �لطبيعي  �لدفاع 
�لليمفاوية.   و�لنظم   ، و�ل��غ��دد  �لبي�صاء، 
�مل�صتقبالت  من  معقدة  جمموعة  وهناك 
من  �مل�صيف  حلماية  تتجمع  و�جل��زي��ئ��ات 

�لهجمات عن طريق �جلر�ثيم.
ن�����ظ�����ام غ���������اليف، �جل�����ل�����د و�ل�������ص���ع���ر 
و�الأظافر و�لغدد �لعرقية و�لغدد �لدهنية 

)�إفر�ز مادة زيتية �أو �صمعية(.
�لهيكل   - �لهيكلي  �لع�صلي  �جل��ه��از 
و�الأرب��ط��ة،  و�الأوت���ار  و�لع�صالت  �لعظمي 
و�لغ�صاريف، ونخاع �لعظم، وموقع �إن�صاء 
يتم ت�صمني  �ل��دم �حلمر�ء، وكيف  خاليا 

�لعظام تخزين �لكال�صيوم و�لفو�صفات.
�لع�صبي  �جل��ه��از  �لع�صبي،  �جل��ه��از 
�مل����رك����زي )�ل�����دم�����اغ و�حل����ب����ل �ل�����ص��وك��ي( 
و�جل����ه����از �ل��ع�����ص��ب��ي �مل��ح��ي��ط��ي. وت�����ص��م��ل 
در��صة �جلهاز �لع�صبي �لبحث يف �حلو��س 

و�لذ�كرة و�لعاطفة و�حلركة و�لتفكري.
�ل��ك��ل��وي و�جل��ه��از �ل��ب��ويل، مب��ا فيها 

�لكلى و�حلالب و�ملثانة وجمرى �لبول.
�لغدد  من  يتكون  �لتنا�صلي،  �جلهاز 
�لتنا�صلية و�الأع�صاء �لتنا�صلية.  وتت�صمن 
در�����ص���ة ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام �أي�����ص��ا �ل��ت��ح��ق��ي��ق يف 
�ل��ط��ري��ق��ة �ل���ت���ي ي��ت��م ب��ه��ا خ��ل��ق �جل��ن��ني 

ورعايتها ملدة ت�صعة �أ�صهر.
�جل����ه����از �ل���ت���ن���ف�������ص���ي، وي���ت���ك���ون م��ن 
�الأنف، �لبلعوم �الأنفي، �لق�صبة �لهو�ئية، 
و�ل����رئ����ت����ني.  وي���ج���م���ع ه������ذ� �ل����ن����ظ����ام يف 
�لكربون  �أك�صيد  ث��اين  ويطرد  �الأك�صجني 

و�ملاء.
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نظريات

د. بوسعدة: نظرية وضع األجندة تفسر عالقة اإلعالم بالجمهور
عبد اهلل زارب

ع����د �الأ�����ص����ت����اذ �مل���������ص����ارك ب��ق�����ص��م �الإع������الم 
و�الت�صال باجلامعة، �لدكتور عمر �إبر�هيم 
  Agenda "بو�صعدة، نظرية "و�صع �الأجندة
�أي�����ص��ا  ت�����ص��م��ى  �ل���ت���ي   Setting Theory
"ترتيب �الأولويات"، من �ملقاربات �لنظرية 
�لر�ئجة يف جمال �الإعالم، �لتي من �صاأنها 

تف�صري عالقة و�صائل �الإعالم باجلمهور.
�هتمام  ����ص��رع��ت  �ل��ن��ظ��ري��ة  �أن  وب���ني 
�لدو�ئر  من  �لعديد  يف  و�لعلماء  �لباحثني 
�لفكرية �ملرتبطة بحقل �الت�صال مبختلف 
مهما  حت��وال  ت�صكل  بو�صفها  �ل��ع��امل،  بقاع 
و�صائل  ت��اأث��ري�ت  ح��ول  �لبحث  �أ���ص��ال��ي��ب  يف 
�الإعالم على �جلمهور �صمن �إطار عالقتها 
قيامها  منطلق  من  وبينه،  بينها  �لتبادلية 
�لتي  للجماهري  ق�صايا"  "�أجندة  بو�صع 
�صناعة  بغية  �الإع��الم��ي  خلطابها  تتعر�س 
�لق�صايا  �أولويات  �لعام عر حتديد  للر�أي 
�أن تدركها �صو�ء كانت �صيا�صية،  �لتي يجب 

�أو �جتماعية �أو ثقافية �أو �قت�صادية.
و�أ������ص�����اف: " ج���وه���ر ه����ذه �ل��ن��ظ��ري��ة 
ب��اأن و�صائل �الإع��الم ال ميكن  �أ�صا�صا  يتمثل 
و�الأح����د�ث  �مل��و���ص��وع��ات  ت��ت��ن��اول جميع  �أن 
�لتي تقع يف �ملجتمع، و�إمنا تختار تلك �لتي 
تتو�فق مع توجهاتها ليتم �لركيز عليها يف 
�أولوية  ذ�ت  لت�صبح  �الإعالمية  حمتوياتها 

لدى �جلمهور.
وو�����ص����ف �مل���ف���ك���ر �الأم������ريك������ي  ول���ر 
ب�صاحب    "Walter Lippman"ليبمان
�ل��ف�����ص��ل يف ط����رح ه����ذه �ل��ن��ظ��ري��ة ل��ل��م��رة 
�الأول��ى �صنة 1922م، من خالل كتابه �لذي 
�لتنظريي  �مل��ج��ال  ك��ب��ري� يف  ع���رف رو�ج����ا 
ل��ع��ل��وم �الإع����الم و�الت�����ص��ال، و�ل����ذي يحمل 
و�صائل  �أن  �أكد  �لعام"، حيث  "�لر�أي  عنو�ن 
بناء �صور ذهنية  د�ئما على  تعمل  �الإع��الم 
لدى �جلماهري حول ق�صايا معينة تختارها 
ب��ه��دف �إع��ط��ائ��ه��ا �الأول����وي����ة يف �اله��ت��م��ام، 
وتوجيه �لر�أي �لعام، كما �أن و�صائل �العالم 
�لتاأثري يف �جلمهور من خالل  على  ق��ادرة 
على  تطرحها  معينة  ق�صايا  على  تركيزها 

�ملتلقني ليتخذو� منها مو�قف حمددة.  
وز�د: "��صتفاد من �الآر�ء �الأولى حول 
�لباحثني ماك�صويل  �لنظرية  كل من  هذه 
 Maxwell MC Coombs م��اك��وم��ب�����س  
�للذ�ن    Donald Show  "صو� و"دونالد 
�لنظرية  باإجر�ء عملي الختبار هذه  قاما  
يف در������ص����ة ل��ه��م��ا ���ص��ه��رية ح����ول �حل��م��الت 
�إلى  نهاية بحثهما  وتو�صال يف  �النتخابية، 

�الإع��الم   و�صائل  �أن  �أك��د� من خاللها  نتائج 
ال ت��ع��ل��م �جل��م��اه��ري ك��ي��ف ي��ف��ك��رون، ولكن 
و�أي�صا  فيه،  يفكرو�  �أن  يجب  عما  تبلغهم 
�الآل��ي��ات  م��ن  جمموعة  ي�صعا  �أن  ��صتطاعا 
جماهري  على  �لنظرية  ه��ذه  تاأثري  لقيا�س 

�ملجتمعات وتتمثل يف ما يلي:
ن������وع ي����رك����ز ع���ل���ى ق���ي���ا����س �أول�����وي�����ات 
�ملعلومات  �عتماد� على  �هتمامات �جلمهور 
وحتليلها  �مل��ج��ت��م��ع  م��ن  جمعها  ي��ت��م  �ل��ت��ي 

ب�صفة كلية.
نوع يهتم مبجموعة من �لق�صايا �لتي 
يروج لها يف و�صائل �الإع��الم وحتليلها وفق 

�ملنظور �لفردي. 
و�حدة  يعتمد على حتليل ق�صية  نوع 
يف و�صائل �الإعالم وحتديد �لتاأثري باعتبار 
�أن  كما  و�مل��ك��ان.  �ل��زم��ن  بتغري  �أن��ه يختلف 
و�صائل  بن�صاط  املرتبط  الأول��وي��ات  ترتيب 
�الإعالم وعالقته باجلمهور يتاأثر بالعديد 

من �لعو�مل وهي:
تناولها  يتم  �لتي  �لق�صايا  1-طبيعة 

عر و�صائل �الإعالم.
2-درج����������ة �أه����م����ي����ة ه������ذه �ل��ق�����ص��اي��ا 

و�الأحد�ث. 
3-مدى �هتمام �جلماهري بها.

4-نوع �لو�صيلة �الإعالمية �مل�صتخدمة 
�لتي  �لق�صايا  لهذه  �الإعالمية  �ملعاجلة  يف 

حتدث يف �ملجتمع.
�إلى  للو�صول  �ل��الزم  �لزمن  5-حجم 
�لو�صيلة  ت��ن�����ص��ده  �ل����ذي  �مل��ط��ل��وب  �ل��ت��اأث��ري 

�الإعالمية.
6-�خل���������ص����ائ���������س �ل����دمي����وغ����ر�ف����ي����ة 
�إل��ى  جمتمع  م��ن  تختلف  �ل��ت��ي  للجمهور 

�آخر.
�أو  �الت���������ص����ال  �����ص���ت���خ���د�م  م�����دى   -7

�لتعر�س �ملبا�صر للو�صيلة �الإعالمية 
8-�ل����ت����وق����ي����ت �مل���خ���ت���ار الإث���������ارة ه���ذه 
يف  �ملتبعة  و�الأ�صاليب  و�الأح����د�ث  �لق�صايا 

تناولها. 
وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �مل��ك��ان��ة �مل��رم��وق��ة 
�ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا ن��ظ��ري��ة و���ص��ع �الأج���ن���دة 
و�الت�����ص��ايل  �الع��الم��ي  �لبحثي  �مل��ج��ال  يف 
�الإع��الم  و�صائل  وهيمنة  ل�صلطة  و�إب��ر�زه��ا 
ع���ل���ى �جل����م����ه����ور، ف���اإن���ه���ا ب�������د�أت ت��ت��ع��ر���س 
�إل���ى �لنقد  وب��خ��ا���ص��ة يف �الآون�����ة �الأخ�����رية، 
تعرفها  �لتي  �لهائلة  �لتطور�ت  مع  خا�صة 
�الت�صال،  لو�صائل  �حلديثة  �لتكنولوجيات 
تبحث  �لتي  �لدر��صات  من  �لعديد  وظهور 
�أظهرت  �لتي  �الإع��الم��ي  �خل��ط��اب  تلقي  يف 

تاأثري �جلمهور على بنائه وتاأويله.
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الحرية حقوق وواجبات
وكذلك  �ل�صلطة،  نظرية  تعر�صت  �أن  بعد 
نظرية �حلرية لكثري من �ملالحظات، كان 
ال بد من ظهور نظرية جديدة لتد�رك ما 

يف �لنظريتني �ل�صابقتني من �أخطاء. 
وت���ع���ن���ي ن���ظ���ري���ة �ل�����ص��ل��ط��ة �ح���ت���ك���ار 
على  كما يحظر  ن�����ص��ره،  يتم  م��ا  وم��ر�ق��ب��ة 
و���ص��ائ��ل �الإع������الم ن��ق��د �ل�����ص��ل��ط��ة �حل��اك��م��ة 
و�لوزر�ء وموظفي �حلكومة؛ ورغم �ل�صماح 
فاإنها  �مل��ج��الت،  ب��اإ���ص��د�ر  �خل��ا���س  للقطاع 

تظل خا�صعة لنظرية �ل�صلطة �حلاكمة. 
فاأ�صبحت  �حل��ري��ة،  ن��ظ��ري��ة  وج����اءت 
م��ع��ه��ا و���ص��ائ��ل �الإع�����الم ت��ع��م��ل حت��ت �صعار 
للخطر،  �لعامة  �الأخالق  فُتعر�س  �حلرية 

�خلا�صة  �الأف����ر�د  ح��ي��اة  يف  نف�صها  وتقحم 
�لتافهة من  �الأم���ور  وتبالغ يف  م��رر،  دون 
�أج����ل �الإث������ارة وت�����ص��وي��ق �مل�����ادة �الإع��الم��ي��ة 
البد  كان  �لنظريتني،  بني  وما  �لرخي�صة، 
م���ن ظ���ه���ور ن��ظ��ري��ة ج���دي���دة يف �ل�����ص��اح��ة 
�الإعالمية هي �مل�صوؤولية �الجتماعية �لتي 
ظهرت يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية بعد 
�حلرب �لعاملية �لثانية، وتقوم على ممار�صة 
�ل��ع��م��ل��ي��ة �الإع��الم��ي��ة ب��ح��ري��ة ق��ائ��م��ة على 

�مل�صوؤولية �الجتماعية.
وظ���ه���رت �ل��ق��و�ع��د و�ل���ق���و�ن���ني �ل��ت��ي 
�ملهنة،  �آد�ب  على  رقيبا  �لعام  �ل��ر�أي  جتعل 
�الإع��الم  و�صائل  ��صُتخدمت  �ن  بعد  وذل��ك 

يف �الإث�������ارة و�خل���و����س يف �أخ���ب���ار �جل��ن�����س 
و�جل��رمي��ة مم��ا �أدى �إل��ى �الإ���ص��اءة للحرية 

ومفهومها.
وي�����رى �أ����ص���ح���اب ه����ذه �ل��ن��ظ��ري��ة �أن 
�لوقت  يف  وم�صوؤولية  وو�ج��ب  حق  �حلرية 
ن��ف�����ص��ه، وم���ن ه��ن��ا ي��ج��ب �أن ت��ق��ب��ل و���ص��ائ��ل 
�الإع�����الم �ل��ق��ي��ام ب��ال��ت��ز�م��ات م��ع��ي��ن��ة جت��اه 
�اللتز�مات  بهذه  �لقيام  وميكنها  �ملجتمع، 
م���ن خ����الل و����ص���ع م�����ص��ت��وي��ات �أو م��ع��اي��ري 
و�ملو�صوعية  �ل�صدق  مثل  لالإعالم  مهنية 
�أن ه��ذه  ون���الح���ظ  و�ل����دق����ة-  و�ل�����ت�����و�زن 
 ،– �حل��ري��ة  نظرية  �إل��ي��ه��ا  تفتقر  �مل��ع��اي��ري 
ويجب على و�صائل �الإعالم يف �إطار قبولها 

�أمورها  تنظيم  تتولى  �أن  �اللتز�مات  ه��ذه 
ذ�تيا يف �إطار �لقانون و�ملوؤ�ص�صات �لقائمة.

�الإع���الم  و���ص��ائ��ل  ت��ك��ون  �أن  كما يجب 
يف  و�الأف���ك���ار  �الآر�ء  ت��ن��وع  تعك�س  ت��ع��ددي��ة 
�ملجتمع من خالل �إتاحة �لفر�صة للجميع 
للجمهور  �أن  ك��م��ا  و�ل��ع��ر���س،  �لن�صر  ع��ر 
�لعام �حلق يف �أن يتوقع من و�صائل �الإعالم 
�أد�ء عليا، و�أن �لتدخل يف �صوؤون  م�صتويات 
و���ص��ائ��ل �الإع������الم مي��ك��ن �أن ي��ك��ون م���رره 
�إل��ى  �أ���ص��ف  �ل��ع��ام��ة.  �مل�صلحة  ه��ذه  حتقيق 
�الت�صال  و���ص��ائ��ل  �الإع��الم��ي��ني يف  �أن  ذل��ك 
�ملجتمع،  �أم��ام  م�صوؤولني  يكونو�  �أن  يجب 
موؤ�ص�صاتهم  �أمام  م�صوؤولياتهم  �إلى  �إ�صافة 

�الإع���الم���ي���ة. وت��ه��دف ه���ذه �ل��ن��ظ��ري��ة �إل��ى 
رفع م�صتوى �لت�صادم �إلى م�صتوى �لنقا�س 
�مل���و����ص���وع���ي �ل��ب��ع��ي��د ع���ن �الن���ف���ع���ال، كما 
و�ل��رف��ي��ه و�حل�صول  �الإع���الم  �إل��ى  تهدف 
�الجتماعية  �الأه���د�ف  بجانب  �ل��رب��ح  على 

�الأخرى .
�أو  ن�صر  �الإع��الم  ويحظر على و�صائل 
�لعنف  �أو  �جلرمية  على  ي�صاعد  ما  عر�س 
�أي  يف  �الأقليات  على  �صلبي  تاأثري  ماله  �أو 
جمتمع، كما يحظر عليها، �لتدخل يف حياة 
�الأفر�د �خلا�صة؛ وباإمكان �لقطاعني �لعام 
�إع���الم يف ظل  و�صائل  �أن ميتلكا  و�خل��ا���س 

هذه �لنظريات.

االسم: عمر 
إبراهيم  
بوسعدة

�الإع��������الم  ع����ل����وم  دك�������ت�������ور�ه:   •
و�الت�صال.

• م��اج�����ص��ت��ري: ع���ل���وم �الإع������الم 
و�الت�صال.

• ب��ك��ال��وري��و���س: ع��ل��وم �الإع����الم 
و�الت�صال.

�لعلوم  بكلية  م�����ص��ارك  �أ���ص��ت��اذ   •
�الإن���������ص����ان����ي����ة )ق�������ص���م �الإع��������الم 

و�الت�صال(
�لعلوم  بكلية  م�����ص��ارك  ����ص��ت��اذ   •
بجامعة  و�الإع�������الم  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

�جلز�ئر.
• �أ����ص���ت���اذ م�����ص��ارك ب��ك��ل��ي��ة �مل��ن��ار 
للدر��صات �الإ�صالمية - �جلز�ئر.

• �أ����ص���ت���اذ ز�ئ�����ر م�������ص���ارك  ب��ع��دة 
جامعات جز�ئرية.

�لقناة  ومذيع  حم��رر  �صحفي   •
�الأولى بالتلفزيون �جلز�ئري.

�الأخ�����ب�����ار  ن���������ص����ر�ت  رئ����ي���������س   •
بالتلفزيون �جلز�ئري.

�ل���ر�ب���ع���ة  �ل����ق����ن����اة  يف  م����ذي����ع   •
بالتلفزيون �جلز�ئري.

• كاتب �صحفي بجريدة �آفاق –
�ململكة �لعربية �ل�صعودية.

�ل�����ص��ف��ح��ة  رئ����ي���������س حت����ري����ر   •
�لعرب  �أخ��ب��ار  -ج��ري��دة  �لعلمية 
�لعربية  -�الإم��ار�ت  ظبي  – �أبو 

�ملتحدة.
�ل�صحي  �الت�����ص��ال  �أخ�����ص��ائ��ي   •
�ملهنية ب�صركة �حلفر  و�ل�صالمة 
�ل����وط����ن����ي����ة-�الإم����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 

�ملتحدة. 
• م�صت�صار ومدرب �إعالمي.

ج���م���ع���ي���ات  ع��������دة  يف  ع���������ص����و   •
وم����وؤ�����ص���������ص����ات �إع�����الم�����ي�����ة ول����ه 

جمموعة �أعمال من�صورة.
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آفاق مصورة

مدير الجامعة يرعى سباق اختراق الضاحية
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آفاق مصورة

�أقامت  �ل�صلمي  �هلل  رجاء  بن  فالح  �لدكتور  �الأ�صتاذ  �جلامعة  برعاية معايل مدير 
"�إخر�ق �ل�صاحية 7  عمادة �صوؤون �لطالب م�صاء �الأربعاء �ملا�صي �صباقها �ل�صنوي 

كم"، �صمن بر�مج وفعاليات �الأوملبياد �لريا�صي �لثالث.
من  مت�صابق   350 مب�صاركة  )�مل��ي��ه(  �صلطان  �الأم��ري  طريق  على  �أقيم  �ل�صباق 
طالب �جلامعة ومن �ملو�طنني و�ملقيمني ممن تتجاوزت �أعمارهم �ل�12 عام، وذلك 

بعد �إنهاء �إجر�ء�ت �لت�صجيل يف �ل�صباق وتوزيع "�لتي�صريتات" و�الأرقام.
كلية  من  من�صور  مو�صى  �لطالب  �جلامعة  من  �الأول  �ملركز  على  ح�صل  فيما 
�ملجتمع بخمي�س م�صيط، وحقق �ملركز �لثاين على م�صتوى طالب �جلامعة �لطالب 
�صعد علي من كلية �لعلوم، وجاء يف �ملركز �لثالث طالب كلية �ل�صريعة عبد�ملجيد فائع.
�الأول،  �ملركز  كاأ�س  �أم��ان على  �ملت�صابق عبد�لكرمي  ومن خارج �جلامعة ح�صل 
�أما �ملركز �لثالث كان من  فيما ح�صل على �ملركز �لثاين �ملت�صابق �صبيوكه نبيو�س، 

ن�صيب �ملت�صابق ح�صني جمعان.
�ملت�صابقني من خارج  �الأو�ئ��ل من  �لع�صرة  �ل�صباق كرم مدير �جلامعة  ويف نهاية 
�جلامعة بجو�ئز نقدية، �إ�صافة �لى تكرمي �لع�صرة �الأو�ئل من طالب �جلامعة بجو�ئز 

نقديه �أي�صاً، وبلغ �إجمايل �جلو�ئز �لنقدية للم�صاركني �أكرث من "14" �ألف ريال.

عبدالعزيز رديف 
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أكاديميا
أقسام

قسم علم النفس بأبها..  هم متواصل إلعداد 
خريجات يوظفن المعرفة النفسية في المجتمع

هنادي الشهراني

�أن�صئ  ق�صم  علم �لنف�س باأبها عام  1430-
1431ه����،  وذل��ك  بعد تفريع ق�صم �لربية 
�إل�������ى ق�����ص��م��ني ه����م����ا: �ل����رب����ي����ة وي�����ص��م��ل 
�الأط��ف��ال،   وري��ا���س  �لنف�س  عل��م  برناجمي 
وق�����ص��م �مل��ن��اه��ج. وي��ب��ل��غ ع���دد ط��ال��ب��ات علم 
ي�صم  كما  منتظمة،  طالبة   924 �لنف�س  
م�����ص��ار� و�ح������د�، وه����و م�����ص��ار ع��ل��م �لنف�س 

�لربوي.
و�أع�����رب�����ت  رئ��ي�����ص��ة �ل���ق�������ص���م، �أ����ص���ت���اذ 
�الإح�صاء و�لبحوث  �لدكتورة  عائ�صة  مريع 
ع�صريي  عن  حر�س �أع�صاء هيئة �لتدري�س 
�لق�صم،  على �جل���ودة  يف كل ما يخ�س  يف 
�لق�صم من حيث تطوير �ملقرر�ت �لدر��صية، 
وجودة �ملعامل �لتدريبية، موؤكدة يف �لوقت 
�الأن�صطة  �إقامة  على  �لق�صم   ذ�ت��ه، حر�س 
�لريادة  �إل��ى  و�صعيه  �ملختلفة،  و�لفعاليات 
يف �إعد�د كو�در نف�صية تربوية موؤهلة وفق 

معايري �جلودة �لعاملية.

 إنجازات القسم
حقق  �لق�صم  �أن  عائ�صة  �ل��دك��ت��ورة  و�أك���دت 

�لعديد من �الإجناز�ت ومنها:

•   ت��ط��وي��ر م����ه����ار�ت �ل��ط��ال��ب��ات يف 
�ل��ت��خ�����ص�����س ع����ن ط���ري���ق �ل�������دور�ت 
م��ه��ار�ت  تك�صبهن  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 

�لعمل و �لدر��صة.
خلريجات  �ل��ع��م��ل  جم���االت  ف��ت��ح   •
علم �لنف�س عن طريق  زيارة �ملو�قع 
�ل���ت���ي ���ص��ت��ل��ت��ح��ق ب��ه��ا �ل��ط��ال��ب��ة بعد 
و�إحل��اق  مبخاطبتها  وذل��ك  �لتخرج 

�لطالبة للتدريب بها.
•   ف���ت���ح جم�����ال خل����دم����ة �مل��ج��ت��م��ع 
تدريبية  دور�ت  �إع���ط���اء  خ���الل  م��ن 
ل��ل��ق��ائ��م��ات ع��ل��ي ب��ع�����س �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
يف  كفاءتهن  م��ن  للرفع  و�جلمعيات 

�لعمل �الإر�صادي.
�ل��ت��ي لي�س  ب��ال��ك��ل��ي��ات  •  �اله���ت���م���ام 
بتزويدها  �لنف�س  علم  تخ�ص�س  بها 
ب���االأع�������ص���اء �ل���الت���ي ت��خ�����ص�����ص��ن يف 
جم�����ال �ال����ص���ت�������ص���ار�ت �ل��ن��ف�����ص��ي��ة و 

�الإر�صادية.

 البحث العلمي
�لعلمي،  ب��ال��ب��ح��ث  �ل��ق�����ص��م  �ه��ت��م��ام   وع���ن 
مت  ع�صريي �أنه  عائ�صة  ك�صفت �لدكتورة 
بالق�صم  �لعلمي  للبحث  جلنة  تخ�صي�س 

الرؤية
�لريادة يف �إعد�د كو�در نف�صية تربوية موؤهلة وفق معايري �جلودة �لعاملية، لالإ�صهام يف بناء جمتمع معريف بحثي 

تعليمي متميز حمقق للجودة �لتناف�صية .

الرسالة
�إعد�د خريجات من �لكو�در �لنف�صية و�لربوية موؤهالت علميا وتربويا وبحثيا ومهنيا قادر�ت على �ملناف�صة يف 
�ملجال �ملهني، و�الإ�صهام يف خدمة �ملجتمع، و�لتفاعل مع �لتطور�ت �لعلمية و�لبحثية و�لتقنية من خالل تقدمي 

بر�مج تعليمية وتدريبية متطورة ذ�ت جودة عالية.

األهداف
موؤ�ص�صات  جميع  يف  و�الإر�صادية  و�لربوية  �لنف�صية  �ملعرفة  توظيف  على  قادر�ت  مبدعات  خريجات  •  �إعد�د 

�ملجتمع.
و�ملجتمعية. �لبحثية  للم�صكالت  �لت�صدي  يف  �لعلمي  �ملنهج  ��صتخد�م  على  �لطالبات  • تدريب 

و�لت�صخي�س  للقيا�س  �لالزمة  و�خلر�ت  �لدور�ت  وتوفري  �ملجتمع  فئات  جلميع  �لنف�صية  �خلدمات  •  توفري 
و�لعالج.

�ملجتمع. مل�صكالت  حلول  �إيجاد  يف  �خلريجات  دور  •  تفعيل 
•  �إتاحة �خلدمات �لنف�صية جلميع فئات �ملجتمع وتوفري �لدور�ت و�خلر�ت �لالزمة للقيا�س و�لت�صخي�س و�لعالج.

�ملجتمع. مل�صكالت  حلول  �إيجاد  يف  �ملختلفة  �لتخ�ص�صات  مع  �لتفاعل  •  زيادة 

من  �ملقدمة  �الأبحاث  ح�صر  عن  م�صوؤولة 
�مل�صتمرة  �ملتابعة  تتحقق  حتى  �الأع�����ص��اء 
للبحث  �ل��ت��ق��ي��ي��م  وي��ت��م  �ل��ب��ح��ث��ي،  للعمل 
الن�صر  ���ص��روط  ت��واف��ر  العلمي م��ن خ��الل 
�مل��ع��ت��م��دة ل��ل��ج��ام��ع��ة، و�مل���ج���الت �مل��ع��ت��م��دة 
�ملو�صوعات  و�أهمية  فيها  �لن�صر  مت  �لتي 

�ملطروحة.
 

 معامل تدريبية
�لنف�س يهتم   �أن  ق�صم علم  �أي�صا،  و�أك��دت 
م�صرية  �مل��ق��رر�ت،   لبع�س  �لعملي  بال�صق 
ت��ت��و�ف��ر فيها  �أن���ه مت  جتهيز معامل  �إل���ى 
على  و�لعمل  باملقرر�ت  �خلا�صة   �الأدو�ت 
تدريب �لطالبات على تطبيقات �حلا�صوب، 
وت��ف��ع��ي��ل ب��ع�����س �ل����ر�م����ج �مل�����ص��ت��خ��دم��ة 
 ،SPSS ب���رن���ام���ج  م���ث���ل  �الإح���������ص����اء  يف 
�ملقرر�ت  مثل علم  و�ملعمل �الآخ��ر لبع�س 
�الإن�����ص��اين،  و�ل���ذك���اء  �ل��ت��ج��ري��ب��ي،  �لنف�س 

و�الختبار�ت و�ملقايي�س، و�الأكلينيكي.
�إذ مت  �لتجهيز   ط��ور  »�مل��ع��ام��ل يف  وز�دت   
�لنف�صية،  �الخ���ت���ب���ار�ت  م���ن  ع���دد  ت��وف��ري 
ب��االإ���ص��اف��ة �إل����ى جم��م��وع��ة م���ن �الأج���ه���زة 
�ل��ن��ف�����ص��ي��ة �ل��ت��ي ت�����ص��اع��د �ل��ط��ال��ب��ات على 

��صتيعاب �ملقرر�ت».

نبذة عن الدراسات السلوكية والعقلية
يعرف علم النفس بأنه الدراسات العلمية للسلوك والعقل والتفكير والشخصية، كما يمكن تعريفه بأنه دراسة 
علمية لسلوك الكائنات الحية، وخصوصا اإلنسان، وذلك بهدف التوصل إلى فهم هذا السلوك وتفسيره والتنبؤ 
به، والتحكم فيه' mيعد علم النفس أحد العلوم الحديثة نسبيا، وعلى الرغم من ماضي هذا العلم الطويل، 
القرن  نهايات  في  إال  واالهتمامات  الموضوعات  محدد  كعلم  يظهر  لم  إنه  إذ  قصير؛  العِلمي  تاريخه  فإن 
التاسع عشر للمياد.. ويضم علم النفس عدة فروع  منها: علم النفس االجتماعي، وعلم النفس السياحي، 
والجرافولوجي، وعلم النفس القانوني، كما  أن هناك عدة مدارس لعلم النفس ومنها: مدرسة علم النفس 

التكاملي، والمدرسة الفرويدية، والمدرسة السلوكية، ومدرسة علم النفس الفردي.  
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أقسام

قسم الهندسة الميكانيكية
500 طالب و20 معمال و43 أستاذا

لكل  و�صموال  �ت�صاعا  �الأك���رث  �الأق�����ص��ام 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ه��ن��د���ص��ي��ة، ف��ه��و يغطي 
م�صاحات علمية و�صناعية و��صعة جد� 

مثل �لت�صميم و�الإنتاج و�لطاقة.
�مليكانيكية  �لهند�صة  ق�صم  و�أن�صئ 
كلية  ق�صم يف  �أول  ليكون  1422ه����  ع��ام 
 20 م��ن  �أك���رث  وي�صم  ب��اأب��ه��ا،  �لهند�صة 
 43 ي��دي��ره��ا  هند�صية  وور���ص��ة  معمال 
ع�صو تدري�س لدعم �لتدري�س و�لبحث 
�لعملي و�أعمال �جلودة يف �لق�صم، كما 
�لق�صم بتدري�س نحو 500 طالب  يقوم 
�أي�صا  وي��ق��وم  �لبكالوريو�س،  مبرحلة 
�الأق�صام  �ملقرر�ت يف  بتدري�س عدد من 

�لهند�صية �الأخرى بالكلية.

كيف يو�كب �لق�سم �لتطور�ت
يف جمال �خت�سا�سه؟

م���ن خ����الل حت��ق��ي��ق روؤي������ة �ل��ق�����ص��م يف 
و�لتقنية يف  حتقيق �لريادة �لعلمية 

جمال �لهند�صة �مليكانيكية.

خالد العمري

ك�صف رئي�س ق�صم �لهند�صة �مليكانيكية 
�أن  �ل��ق��رين  ���ص��امل  �ل��دك��ت��ور  باجلامعة 
جم��م��وع��ة م���ن ط����الب �ل��ق�����ص��م ق��ام��و� 
�خل�����ص��ر�ء،  �ل��ب��ي��وت  وتنفيذ  بت�صميم 
�ل�صباب،  م��ن  �مل��ي��اه  جتميع  وم�����ص��روع 
�أك��رث من  �لق�صم ي�صم  �أن  �إل��ى  م�صري� 
20 معمال وور�صة هند�صية يديرها 43 
ع�صو هيئة تدري�س، كا�صفا عن تطلعه 
�إلى �إعد�د كو�در من �ملهند�صني �الأكفاء 
تكون  �مليكانيكية،  �لهند�صة  جم��ال  يف 
قادرة على �لتطوير و�الإبد�ع و�لبحث.

حدثنا عن �لق�سم
وماذ� يقدم لطالبه؟

�مليكانيكية  �ل��ه��ن��د���ص��ة  تخ�ص�س  ي��ع��د 
�الأ�صا�صية  �لهند�صية  �لتخ�ص�صات  من 
و�ملهمة يف ع�صرنا هذ�، نظر� للتطور�ت 
�لتكنولوجية �حلديثة، ويعد �أي�صا من 

وماذ� عن دوره يف خدمة �ملجتمع؟
وم�صاريع  �لتطبيقية  بالبحوث  �لقيام 
�ل��ت��خ��رج �ل��ت��ي ت��ع��ال��ج وت�����ص��ه��م يف حل 
ب��ع�����س �مل�������ص���اك���ل �مل���ح���ل���ي���ة، ك��ر���ص��ي��د 
����ص��ت��ه��الك �ل��ط��اق��ة و�إي����ج����اد م�����ص��ادر 
من  جمموعة  قام  �إذ   للمياه،  م�صاندة 
�ل���ط���الب ب��ت�����ص��م��ي��م وت��ن��ف��ي��ذ �ل��ب��ي��وت 
�خل�صر�ء، وكذلك م�صروع جتميع �ملياه 
�مل�صاركة  �إل��ى  باالإ�صافة  �ل�صباب،  من 
يف �ل��ن��دو�ت و�مل��وؤمت��ر�ت و�ل��ت��ع��اون مع 
هيئة �ملهند�صني بع�صري. و�أي�صا ي�صهم 
�لعلمية  �ال�صت�صار�ت  تقدمي  �لق�صم يف 
من خالل بيت �خلرة بكلية �لهند�صة، 
�ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  وك��ذل��ك 
ل��ل��دف��اع �مل����دين ب��ع�����ص��ري وغ���ريه���ا من 

موؤ�ص�صات �ملجتمع.

هل يقيم �لق�سم دور�ت
تخ�س�سية لطالبه؟

ه��ن��اك �ل��ع��دي��د م���ن �ل������دور�ت �مل��ف��ي��دة 
ق�صم  يف  للطلبة  �لق�صم  يقدمها  �لتي 
�ل��ه��ن��د���ص��ة �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، وك��ذل��ك بقية 
ط����الب �ل��ك��ل��ي��ة ل��ت��ح�����ص��ني م�����ص��ت��و�ه��م 
�لق�صم  وق����دم  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي.  �ل��ع��ل��م��ي 
خ���الل �ل��ف�����ص��ل �مل��ا���ص��ي �أك����رث م��ن 10 
�ل��ه��ن��د���ص��ة  ع���ل���وم  خم��ت��ل��ف  يف  دور�ت 

�الأ�صا�صية و�لتطبيقية.

هل من تعاون بينكم وبني �الأق�سام 
�ملماثلة يف �جلامعات �الأخرى؟

�ملماثلة  �الأق�����ص��ام  م��ع  �لق�صم  ي��ت��ع��اون 
يف �جل���ام���ع���ات �خل��ل��ي��ج��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة 
و�ل��ع��امل��ي��ة، وذل����ك م���ن خ���الل ت��و����ص��ل 
مع  �ملتعاقدين  �لتدري�س  هيئة  �أع�صاء 
و�أي�صا  �الأم،  جامعاتهم  يف  �أق�صامهم 
�مل��ث��ال ح�����ص��ور وم�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى �صبيل 
�ل��ق�����ص��م يف �ج���ت���م���اع روؤ������ص�����اء �أق�������ص���ام 
�ل��ه��ن��د���ص��ة �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة يف �جل��ام��ع��ات 
�ملوؤمتر  �أعمال  هام�س  على  �خلليجية 

�ل������دويل �ل�������ص���اد����س الأب����ح����اث �ل��ط��اق��ة 
و�ل��ت��ط��وي��ر ب���دول���ة �ل��ك��وي��ت ب����دء� من 

�لعام �ملن�صرم 2016م.

كيف تقيمون م�ستوى
�لبحث �لعلمي يف �لق�سم؟

ع�����ص��و هيئة  ن��ح��و 43  �ل��ق�����ص��م  ي�����ص��م 
علمية  بيئات  وم��ن  مميزين،  تدري�س 
خ��ر�ت  ذوو  وكلهم  خمتلفة،  وبحثية 
�ل�صناعي، وي�صهمون جميعا  �ملجال  يف 
�لق�صم  يف  �لعلمي  بالبحث  �الرتقاء  يف 
م��ن خ��الل ن�صر �لعديد م��ن �الأب��ح��اث 
و�مل���ق���االت �مل��م��ي��زة يف جم���الت ع��امل��ي��ة، 
وكذلك �مل�صاركة �ل�صنوية يف �ملوؤمتر�ت 

�ملحلية و�لعاملية.
تطلعاتكم �مل�ستقبلية

لتطوير �لق�سم؟

نتطلع �إلى �إعد�د كو�در من �ملهند�صني 
�الأكفاء متخ�ص�صة يف جمال �لهند�صة 

�لتطوير  على  ق��ادرة  تكون  �مليكانيكية، 
و�لتعامل  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  و�الإب�����د�ع 
�مليكانيكية  �لهند�صة  تكنولوجيا  م��ع 
�ملناف�صة  على  ق��ادرة  وكذلك  �حلديثة، 
يف �صوق �لعمل من �أجل خدمة �ملجتمع 

وحتقيق طموحاته.

ما ر�سالتك �إلى �لطالب؟
ي��وف��ق  �أن  �ل��ق��دي��ر  �ل��ع��ل��ي  �هلل  �أ�����ص����األ 
ج��م��ي��ع ط��الب��ن��ا �إل�����ى م���ا ف��ي��ه ���ص��الح 
لال�صتفادة  و�أدع��وه��م  و�لوطن،  �لدين 
م�����ن �خل������دم������ات �مل����ق����دم����ة ل���ه���م م��ن 
�ل���ق�������ص���م ك����اال�����ص����ت����ف����ادة م�����ن خ���دم���ة 
وكذلك  و�لطالبي  �الأكادميي  �الإر�صاد 
يقدمها  �لتي  �ل���دور�ت  من  �ال�صتفادة 
تقريبا،  �أ���ص��ب��وع��ني  ك��ل  ب��و�ق��ع  �لق�صم 
و�حل�����ر������س ع���ل���ى �ال�����ص����ت����ف����ادة �مل��ث��ل��ى 
هيئة  الأع�����ص��اء  �ملكتبية  �ل�����ص��اع��ات  م��ن 

�لتدري�س.

د. �صامل �لقرين

من علم الحيل الروحانية إلى صناعة البخار 
�ل��ه��ن��د���ص��ة �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ف����رع م���ن ف���روع 
�لهند�صة، يهتم بت�صميم وت�صنيع وت�صغيل 
وتطوير �الآالت �أو �الأجهزة �مل�صتخدمة يف 
خمتلف قطاعات �لن�صاطات �القت�صادية، 
وه�����ي م��ه��ت��م��ة ب�����ص��ك��ل خ���ا����س ب��ال��ق��وى 
بجميع  �ل���ط���اق���ة  وب���در�����ص���ة  و�حل����رك����ة، 
���ص��وره��ا وت��اأث��ريه��ا على �الأج�����ص��ام. وهي 
�أي�����ص��ا ت��خ�����ص�����س و�����ص���ع ل���ه ع��الق��ة بكل 
جماالت �حلياة، مثل: �صناعات �لف�صاء، 
و�ل��ط��ري�ن، و�الإن���ت���اج، وحت��وي��ل �لطاقة، 
وتكنولوجيا  و�لنقل،  �الأبنية،  وميكانيكا 
�ل��ن��م��وذج  ويف  و�ل��ت��ري��د،  �ل��ه��و�ء  تكييف 

و�ملحاكاة �ملعلوماتية.

�الأو������ص�����ط وج���زي���رة  �ل�������ص���رق  ويف 
�ل����ع����رب، ك�����ان ُي���ط���ل���ق ع���ل���ى �ل��ه��ن��د���ص��ة 
�مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، يف �ل��ع�����ص��ور �ل��و���ص��ط��ى،  
م�����ص��ط��ل��ح ع���رب���ي �الأ�����ص����ل وه����و "علم 
�حليل �لُروحانية"، وقيل �إن �لُروحانية 
باملعنى  �لروح  ولي�س  �لطاقة  �إلى  ن�صبة 
�آلة  �أي  �لديني للفظ، فكان ُيطلق على 

��صم حيلة روحانية.
ومنح �خر�ع �ملحرك �لبخاري يف 
مل�صدر  مفتاحا  �ل����19،  �ل��ق��رن  منت�صف 
�ل���ط���اق���ة ل���ل���ث���ورة �ل�����ص��ن��اع��ي��ة، ود�ف���ع���ا 
�أ�صكالها.  �الآالت بجميع  كبري� لتطوير 
مهم  ج��دي��د  �صنف  ت��ط��ور  وبالنتيجة، 

و�الآالت  �الأدو�ت  ي��ت��ن��اول  �لهند�صة  يف 
بها يف  ر�صمًيا  �ملتطورة، وتلقت �عر�فا 
�ملهند�صني  موؤ�ص�صة  بتاأ�صي�س   1847 عام 

�مليكانيكيني يف برمنغهام)بريطانيا(.
ون�صاأت �لهند�صة �مليكانيكية نتيجة 
من  و�خل��ط��اأ  �ملحاولة  وم��ب��د�أ  �ملمار�صة 
ق���ب���ل م��ه��ن��د���ص��ني خم��ت�����ص��ني وب���ط���رق 

علمية يف �لبحث و�لت�صميم و�الإنتاج.
وق�����د ك�����ان �ل���ط���ل���ب �ل����د�ئ����م ع��ل��ى 
�ل���ك���ف���اءة ���ص��ب��ب��ا يف �الرت����ف����اع �مل��ت��ز�ي��د 
�ملهند�س  م��ن  �مل��ط��ل��وب  �لعمل  لنوعية 
�مليكانيكي، مما يتطلب درجة عالية من 

�لتعلم و�ملهارة.
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تعريفات ومواصفات
ع����رف����ت  ه���ي���ئ���ة �الأم��������م �مل���ت���ح���دة ذوي 
�الح����ت����ي����اج����ات �خل����ا�����ص����ة ب����اأن����ه����م ه��م 
د�ئمة  حالة  يعانون  �لذين  �الأ�صخا�س 
يف  �لعقلي  �أو  �لفيزيائي  �الع��ت��الل  م��ن 
�لتعامل مع خمتلف �ملعوقات و�حلو�جز 
�مل�����ص��ارك��ة  و�ل��ب��ي��ئ��ات، مم��ا مينعهم م��ن 
�ملجتمع  بال�صكل  يف   و�لفعالة  �لكاملة 
�مل�����ص��او�ة مع  ق���دم  ع��ل��ى  �ل����ذي ي�صعهم 

�الآخرين.
�أن��ه من ذوي  �ل�صخ�س  يطلق على 
�الح���ت���ي���اج���ات �خل��ا���ص��ة ن��ت��ي��ج��ة وج���ود 
�����ص���ط���ر�ب���ات ت��ق�����ص��م �إل�����ى ع����دة �أن������و�ع: 

�أو  ح�����ص��ي��ة،  �أو  ج�����ص��دي��ة،  �����ص���ط���ر�ب���ات 
نف�صية، �أو ع�صبية وفكرية. و�أكرث �أنو�ع 
�الإعاقات �نت�صار� هي: �الإعاقة �جل�صدّية 
�لذهنية  �الإع��اق��ة  �لثاين  �ملقام  يف  يليها 

و�حل�صية.
وي�����ص��رتط ت���واف���ر ع���دة ���ص��ف��ات يف 
ذوي  م��ن  ب��اأن��ه  عليه  ليطلق  �ل�صخ�س 
���ة، م��ن��ه��ا: وج���ود  �الح��ت��ي��اج��ات �خل���ا����صّ
م�����ص��اك��ل يف وظ��ائ��ف �جل�����ص��م و�ل��ه��ي��ك��ل، 
باالأن�صطة،  و�ل��ق��ي��ام  �حل��رك��ة  و�صعوبة 
�إل��ى وج��ود عو�ئق حتول دون  باالإ�صافة 

�مل�صاركة �لطبيعية يف �حلياة

كان هديف در��صة طب �الأطفال، ولكن 
مل ي�صاأ �هلل يل ذلك، فقررت �اللتحاق 
برنامج �لربية �خلا�صة �لذي كانت 
ولكن  و�أبحاثا طبية،  در��صات  نتيجته 

حتت �إطار تعليمي.

كيف طورت �أد�ءك �لتدري�سي؟
�أب��ح��اث  م��ن  ي�صتجد  م��ا  ك��ل  مبتابعة 
�لتعليم  جمال  حتت  تندرج  ودر��صات، 
�خلا�صة  �لربية  ع��ام، وجم��ال  ب�صكل 

ب�صكل خا�س.

ما �الأهد�ف �لتي ت�سعني
لتحقيقها من خالل

عملك �الأكادميي؟
عالية،  ك��ف��اءة  ذو�ت  طالبات  تخريج 
ذوي  تعليم  م�صتوى  رف��ع  ي�صهمن يف 

�الحتياجات �خلا�صة يف �ململكة.

وماذ� عن �ملفاهيم �ل�سائعة
عن فئة ذوي �الحتياجات �خلا�سة؟

هنادي الشهراني
 

�أ�����ص����ارت �مل��ح��ا���ص��رة ب��ق�����ص��م �ل��رب��ي��ة 
�خلا�صة بكلية �لربية للبنات باأبها، 
�إل��ى  خمي�س،  �آل  �الإل�����ه  ع��ب��د  زه����ر�ء 
لدى  �خلاطئة  �ملفاهيم  بع�س  وجود 
م�صطلح  دالالت  ب�صاأن  �لنا�س  عامة 
الفتة  �خل��ا���ص��ة،  �الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
�ملجتمع  م��ن  فئتني  ي�صمل  �أن���ه  �إل���ى 
وهم  �ملنخف�صة،  �ل��ق��در�ت  ذوو  هما: 
�ل��ق��در�ت  �أ���ص��ح��اب �الإع���اق���ات، وذوو 
�ل���ع���ال���ي���ة ج�������د�، وه�����م �مل����وه����وب����ون. 
�ل���������ص����وء يف ح���������و�ر م��ع  و����ص���ل���ط���ت 
ن�صر  يف  �الإع������الم  دور  ع��ل��ى  »�آف�������اق« 
�ل��وع��ي �ل��ث��ق��ايف و�الج��ت��م��اع��ي ل��ذوي 
�إي��اه  �الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ص��ة، و��صفة 
�لع�صر  ي�صهده  م��ا  رغ��م  بال�صعيف 

�حلا�صر من تطور تقني و�إعالمي.

ما �لد�فع الختيارك
تخ�س�س �لرتبية �خلا�سة؟  

�الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م���ن  ف����رد  ك���ل  �إن 
�خل��ا���ص��ة، ه���و ذو �إع���اق���ة ع��ل��ى �ل��رغ��م 
�الحتياجات  ذوي  م�صطلح  ك��ون  م��ن 
�خلا�صة ي�صم فئتني من �ملجتمع هما: 
ذوو �لقدر�ت �ملنخف�صة »ذوو �الإعاقة«، 
وه��م  ج�����د�،  �ل��ع��ال��ي��ة  �ل����ق����در�ت  وذوو 

�ملوهوبون.

�أهم �الحتياجات �الأ�سا�سية
�لتي يجب تو�فرها

لذوي �الحتياجات �خلا�سة؟
�الأف����ر�د  م����ن  ذوي  تتنوع  �حتياجات 
�الحتياجات �خلا�صة وفقا لنوع ودرجة 
منها، وميكن  ي��ع��ان��ون  �ل��ت��ي  �الإع���اق���ة 

ت�صنيف �حتياجاتهم ب�صكل عام �إلى:
عياد�ت  مثل  نف�صية  • �حتياجات 

وجل�صات نف�صية.
كو�صائل  �أك��ادمي��ي��ة  �حتياجات   •

تدري�س خا�صة بهم.
توعية  �جتماعية:  �حتياجات   •

وتاأهيل �جتماعي.

زهراء آل خميس: 
مصطلح ذوي 
االحتياجات الخاصة 
يشمل المعاقين 
والموهوبين

�الإ�صهام  �صحية:  �حتياجات   •
يف توفري �حتياجاتهم �لطبية. 

ومي��ك��ن �ل��ق��ول �إن �الأف����ر�د ذوي 
�الحتياجات �خلا�صة هم بحاجة 
�إلى جميع �لقطاعات و�ملوؤ�ص�صات 

�ملجتمعية.

كيف تقييمني دور �الإعالم
يف ن�سر �لوعي �لثقايف

و�الجتماعي لذوي
�الحتياجات �خلا�سة؟ 

رغ��م  ���ص��ع��ي��ف��ا  �الإع������الم  دور  ز�ل  م���ا 
ت��ط��وره يف �ل�����ص��ن��و�ت �الأخ�����رية، وق��د 
به  باأ�س  دور� ال  �الإع��الم  و�صائل  �أدت 
ذي  �ل�صخ�س  تقبل  م�صتوى  رف��ع  يف 
�خلا�س  �لنطاق  على  لذ�ته  �الإعاقة 
كما  �ل��ع��ام.  �ل��ن��ط��اق  ع��ل��ى  وملجتمعه 
بع�س  ن�صر  يف  �أي�صا  �الإع���الن  �أ�صهم 
�الأف������ر�د ذوي �الح��ت��ي��اج��ات  ق�����ص��اي��ا 
�خلا�صة وتو�صيلها �إلى �أكر �صريحة 

من �ملجتمع.
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د. آل خزيم: كلية الهندسة واكبت متطلبات العصر.. 
وضعف اإلنجليزية مشكلة

خالد العمري

للتطوير  �لهند�صة  كلية  وك��ي��ل  ي���رى 
و�جلودة �لدكتور علي حممد �آل خزمي 
مو�كبة  �حلالية  �لتعليمية  �ملناهج  �أن 
كلية  ت��ق��دم  ظ��ل  يف  �ل��ع�����ص��ر  ملتطلبات 
�ل��ه��ن��د���ص��ة ل��ع��دة �ع��ت��م��اد�ت �أك��ادمي��ي��ة 
حم���ل���ي���ة ودول������ي������ة، وح���������ص����ول ب��ع�����س 

بر�جمها على �العتماد �لدويل.
�لتي  �ل�صعوبات  �آل خزمي  و�أوج��ز 
�صعف  يف  �لتخ�ص�س،  ط���الب  ت��و�ج��ه 
م�����ص��ت��وى �ل��ل��غ��ة �الإجن��ل��ي��زي��ة، وك��ذل��ك 
�صعف �خللفية �لعلمية يف بع�س �ملو�د، 
�مل�صتمر  ب��احل�����ص��ور  �ل��ط��الب  ن��ا���ص��ح��ا 
للمحا�صر�ت و�لدور�ت �لعلمية وور�س 
�لكلية،  �أق�����ص��ام  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل 
و�مل��ن��اق�����ص��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة، وع����دم �الك��ت��ف��اء 

بالتعلم �لتقليدي.  
 

ما �لذي دفعك �إلى تخ�س�س
�لهند�سة �مليكانيكية؟

�لتخ�ص�صات  من  �مليكانيكية  �لهند�صة 
�مل��ه��م��ة �ل���ت���ي ل��ه��ا ع���الق���ة ب��ك��ث��ري من 
ج��و�ن��ب �حل��ي��اة؛ ول��ذل��ك ف��اإن لها عدة 
جماالت وظيفية يف خمتلف �لقطاعات 
م��ث��ل ق���ط���اع �ل���غ���از و�ل���ن���ف���ط، وحت��ل��ي��ة 
�ملياه، و�لت�صميم و�لتكييف. ويف جمال 
�ل��ت��ع��ام��ل م���ع �أج���ه���زة ت��ول��ي��د �ل��ط��اق��ة 
و�أن��ظ��م��ة �حل����ر�رة و�ل�����رودة وغ��ريه��ا، 
وك����ان �ل���د�ف���ع �ل��ك��ب��ري يل ل��الغ��ر�ب 
م���ن �أج�����ل �ل��ع��ل��م ه���و و�ل������دي �ل��ع��زي��ز 
يحفظه �هلل؛ �إذ �إنه �صجعني على �ل�صفر 
للمنطقة �ل�صرقية، وحتديد� �لظهر�ن، 
لدر��صة �لهند�صة �مليكانيكية يف جامعة 
�مل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ب��رول و�مل����ع����ادن، �إذ مل 
باملنطقة  متو�فرة  �لهند�صة  كلية  تكن 
�لثانوية  من  تخرجي  ف��رة  �جلنوبية 
�لعامة، كما كان له دور كبري يف دعمي 

وحتفيزي ملو��صلة �لدر��صات �لعليا. 
  

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

�مل����و�����ص����وع����ات �ل���ب���ح���ث���ي���ة حت�����ت ق�����ص��م 
�لهند�صة �مليكانيكية تتناول عدة حماور 
�ملو�د وعلومها، و�لتحليل  مثل هند�صة 
)�لت�صنيع(،  �الإنتاج  وهند�صة  �لبنيوي، 

و�ل��ت�����ص��م��ي��م، وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا �ل�������ص���و�ئ���ل، 
و�ل��دي��ن��ام��ي��ك��ا �حل�����ر�ري�����ة، و�ل��ت��ري��د 
و�لتكييف، كما �أنها تتناول �لتخ�ص�صات 
�حلديثة مثل �لروبوتات و�مليكاترونيك 
ك���ان تخ�ص�صي  ومل���ا  �ل��ن��ان��و،  وت��ق��ن��ي��ات 
ه��و ع��ل��م �مل�����و�د، ف��اإن��ه ي��رت��ب��ط ب�����ص��ورة 
م��ب��ا���ص��رة ب��ال��ب��ن��ي��ة �ل��رك��ي��ب��ي��ة ل��ل��م��و�د 
لتطوير خ�صائ�صها،  �ملختلفة  و�لطرق 
�إلى طرق حت�صني خ�صائ�س  باالإ�صافة 
�الأ�صطح للمركبات، و�لقطع عن طريق 
تقنيات �لطالء، وكذلك در��صة عو�مل 
�لتعرية و�لتاآكل �مل�صببة النحالل �ملو�د 

وطرق مقاومتها.

ما �أبرز �ل�سعوبات �لتي يو�جهها 
�لطالب يف �لتخ�س�س؟

�صعف  يف  تتمثل  �ل�صعوبات  �أب��رز  لعل 
م�����ص��ت��وى �ل��ل��غ��ة �الإجن��ل��ي��زي��ة، �إ���ص��اف��ة 
بع�س  �لعلمية يف  �خللفية  �إل��ى �صعف 
�ملو�د، ولهذ� �أن�صح �لطالب باحل�صور 
�مل�������ص���ت���م���ر ل���ل���م���ح���ا����ص���ر�ت، وك���ت���اب���ة 
�مل���الح���ظ���ات م���ع �الأ�����ص����ت����اذ، وح�����ص��ور 
�لتي  �لعمل  وور����س  �لعلمية  �ل���دور�ت 
يف  �لهند�صة  بكلية  �الأق�����ص��ام  تقدمها 
و�ال���ص��ت��ف��ادة  متخ�ص�صة،  م��و���ص��وع��ات 
م�����ن م���������ص����ادر �مل����ع����ل����وم����ات �مل���ت���اح���ة، 
مع  للمو�صوعات  �لعلمية  و�ملناق�صة 
�ل����ط����الب، وع�����دم �الك���ت���ف���اء ب��ال��ت��ع��ل��م 

�لتقليدي.

هل ترى �أن �ملناهج �لتعليمية 
�حلالية مو�كبة ملتطلبات �لع�سر؟

ل��ق��د ت��ق��دم��ت ك��ل��ي��ة �ل��ه��ن��د���ص��ة �أخ���ري� 
�إل���ى ع��دة �ع��ت��م��اد�ت �أك��ادمي��ي��ة حملية 
ودولية، وح�صلت بع�س بر�جمها على 
�العتماد �لدويل و�حلمد هلل، وقد كان 
لتقييم  ك��ب��رية  ف��ائ��دة  �لتجربة  ل��ه��ذه 
وكان من  �لدر��صية �حلالية،  �خلطط 
�أب���رزه���ا �أن ي��ت��م �ل��رك��ي��ز ع��ل��ى زي���ادة 
�ملقرر�ت �خلا�صة بالريا�صيات و�لعلوم 
�لت�صميم  مهار�ت  وتنمية  �الأ�صا�صية، 
مت  وقد  للطالب،  �لتخرج  م�صاريع  يف 
تنفيذ هذه �لتو�صيات مبا�صرة يف هذ� 
�لف�صل �لدر��صي، وهناك �أي�صا، تقييم 
م�����ص��ت��م��ر ل���ه���ذه �خل���ط���ط م���ن خ��الل 
و�الأق�صام  للكلية  �ال�صت�صارية  �ملجال�س 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �ل���ت���ي ي���ت���م ف��ي��ه��ا م��ن��اق�����ص��ة 
�خل��ط��ط �ل��در����ص��ي��ة، وم���دى م��الءم��ة 

الدكتور علي 
محمد آل خزيم

نال �لبكالوريو�س من جامعة   •
�مللك فهد للبرول و�ملعادن عام 

.1423
• �ل��ت��ح��ق ب��ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خالد 
�لهند�صة  بق�صم  1434معيد�  عام 

�مليكانيكية.
• ح�����ص��ل ع��ل��ى �مل��اج�����ص��ت��ري من 
جامعة �أدياليد يف �أ�صر�ليا عام 

1427ه� يف تخ�ص�صه.
�لهند�صة  يف  �ل���دك���ت���ور�ه  ن���ال   •
يف  ليدز  جامعة  م��ن  �مليكانيكية 

بريطانيا عام 1435ه�.
• ي��ع��م��ل ح���ال���ي���ا وك���ي���ال ل��ك��ل��ي��ة 

�لهند�صة للتطوير و�جلودة.
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المحرك البخاري

�لر�مج مع متطلبات  خمرجات هذه 
�صوق �لعمل. 

بال�صكر  �أت���ق���دم  �مل��ن��ا���ص��ب��ة  وب��ه��ذه 
ووكيل  �جلامعة  مدير  ملعايل  �جلزيل 
و�صعادة  و�جل���ودة،  للتطوير  �جلامعة 
�ل��ت��ط��وي��ر �الأك���ادمي���ي و�جل���ودة  عميد 
ووك���الئ���ه ع��ل��ى دع����م ك��ل��ي��ة �ل��ه��ن��د���ص��ة 
�ل��ك��ب��ري يف ���ص��ب��ي��ل ت��ط��وي��ر ب��ر�جم��ه��ا 

�لعلمية يف فرة وجيزة.
  

كلمة �أخرية؟ 
ب��ف�����ص��ل �هلل ت��ع��ال��ى ن��ح��ن ن��ع��ي�����س يف 
ي�صرت  �لتي  �حلديثة  �لتقنية  ع�صر 
خالل  من  و�الأف��ك��ار  �ملعلومات  تبادل 
و���ص��ائ��ل خم��ت��ل��ف��ة، و�أ����ص���ب���ح مب��ق��دور 
�لباحث �لدخول �إلى قو�عد �ملعلومات 

�لعاملية و�لبحث عن �أي مقالة معينة 
ف�صال عن �لبحث �ملو�صوعي، �إ�صافة 
�إل����ى �ل���دع���م غ���ري �مل���ح���دود م���ن قبل 
ت��ع��ال��ى-  �هلل  -ح��ف��ظ��ه��م  �الأم�����ر  والة 
و�جلامعة  عام  ب�صكل  �لتعليم  لقطاع 
تتو�فر  حيث  �خل�صو�س،  وج��ه  على 
م�صار�ت  جميع  تغطي  كثرية  معامل 
�مل�صوؤولية  �أن  �أرى  ول��ذ�  �لتخ�ص�س؛ 
�ل���ك���ب���رية ت��ق��ع ع��ل��ى ع���ات���ق �ل��ط��ال��ب 
�جل����ام����ع����ي م����ن خ������الل �ال����ص���ت���ث���م���ار 
على  و�لركيز  �مل���و�رد،  لهذه  �الأم��ث��ل 
و�نتقاء  �أولوياته،  وترتيب  �لدر��صة، 
كما  و�الإيجابية،  �ل�صاحلة  �ل�صحبة 
ميكنه �مل�صاركة يف �الأن�صطة �لطالبية 
�لطالب  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  تقدمها  �لتي 

و�ال�صتفادة منها.

هو حمرك ي�صتفيد من  بخار املاء امل�صغوط 
ذي درجة �حلر�رة �لعالية لتحويل   �لطاقة 
وط��اق��ة  عمل ميكانيكي   �حل����ر�ري����ة �إل����ى  
ح���رك���ة. وم�����ص��ط��ل��ح �مل���ح���رك �ل��ب��خ��اري قد 
�لبخارية  �لقاطرة  كامل  �إل��ى  �أي�صا  ي�صري 
تعمل مبحرك  �ل��ت��ي  و�ل�����ص��ك��ك �حل��دي��دي��ة 

بخاري.
و�����ص���ت���خ���دم���ت حم����رك����ات �ل���ب���خ���ار يف 
حم���ط���ات ال�����ص��خ، وال���ق���اط���رات ال��ب��خ��اري��ة 
�أ�صا�صية   �ل��ب��خ��اري��ة  و�مل��ح��رك��ات  و�ل�����ص��ف��ن. 
ل��ل��ث��ورة �ل�����ص��ن��اع��ي��ة، و�ل�����ص��اه��د ع��ل��ى ذل��ك، 
�الآالت  ت�صغيل  يف  لها  �ل��و����ص��ع  �ال���ص��ت��خ��د�م 
يف �مل�صانع و�ملطاحن،  رغم �خر�ع حمرك 

كهربي"  "حمرك  �ل���د�خ���ل���ي  �الح��������ر�ق 
و�ملحركات �لكهربائية وحلها حمل �ملحركات 
�لبخارية. وتعد �لتوربينات  تقنيا، نوعا من 
�ملحرك �لبخاري، وهي ت�صتخدم على نطاق 
و��صع  لتوليد �لكهرباء ، كما �أن  نحو 86 % 
�لعامل  �لكهربائية يف  �لطاقة  جممل   من 

تولد با�صتخد�م �لتوربينات �لبخارية.
وم������ن مم����ي����ز�ت �مل����ح����رك �ل���ب���خ���اري 
�أن������ه مي���ك���ن �����ص���ت���خ���د�م م�������ص���ادر ع���دي���دة  
�مل��رج��ل  لتوليد �لبخار يف  للحر�رة معه 
ورف��ع درج��ة ح��ر�رت��ه، ولكن �الأك��رث �صيوعا 
منتجات   �أو  �لفحم و�حلطب  �حر�ق   هو 

�لنفط. 

بو��صطة  �لكهربائية  �لطاقة  ولتوليد 
�ل���وق���ود  ي�صتخدم    �ل���ن���ووي���ة  �مل���ف���اع���الت 
�ل�������ن�������ووي �أوال الإن�����ت�����اج ب����خ����ار �مل�������اء ع���ايل 
�ل�صغط و�حلر�رة، ثم يوجه �لبخار �لناجت 
بتدوير   ب���دوره  ي��ق��وم  �إلى �لتوربني �لذي 
�مل��ول��د �ل��ك��ه��رب��ائ��ي.  وجت����در �الإ����ص���ارة �إل��ى 
�ملهند�س  ه��و  �لبخاري  �مل��ح��رك  خم��رع  �أن 
اأب  اب���ن  وه���و  واط    جيم�س  ال�صكتلندي  
�أن يحقق جناحا.   دون  بالتجارة  يعمل  كان 
ل���الأدوات  �صانع  عند  ت��دري��ب��ه  واط  وتلقى 
يف  لندن،  ثم عاد �إلى  جال�صجو ليعمل يف 
مهنته.  وقد كان واط على عالقة �صداقة 
قوية مع �لفيزيائي   جوزيف بالك مكت�صف  

�ل�صد�قة  لهذه  ك��ان  كما  �لكامنة،  �حل��ر�رة 
الهتمام   اإل���ى  واط  توجيه  يف  امل��ه��م  الأث���ر 
ميكن  �أن��ه  �إل��ى  �حلر�رية وتو�صل  بالطاقة 

�ال�صتفادة من   �لبخار كقوة حمركة. 
ع���دة جت���ارب لال�صتفادة  �أج����رى  وق���د 
�لبخار، ثم وقع يف يده حمرك  من �صغط 
ب��خ��اري م��ن ط���ر�ز نيو ك��وم��ن ف��اخ��رع له  
�ل��ت��ع��دي��الت  ب��ع�����س  ع��ل��ي��ه  مكثفا، و�أجرى 
و�ل���ت���ح�������ص���ي���ن���ات م���ث���ل �إدخ�����������ال   �مل�����ص��خ��ة 
وزوده  �لبخار  الأ�صطو�نة  �لهو�ئية وغالف 
مبوؤ�صر للبخار، مما جعل �ملحرك �لبخاري 
�آل����ة جت���اري���ة ن��اج��ح��ة. وق���د ���ص��م��ي��ت وح���دة 

القدرة الكهربية با�صم  واط تخليدا له.
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كرسي الملك خالد.. رافد بحثي نشط
�لعلمي  للبحث  خ��ال��د  �مل��ل��ك  ك��ر���ص��ي  ي��ع��د 
وي�صعى  �جلامعة،  يف  �لبحثية  �لركائز  من 
ل��ق��اء�ت  �ل��ع��ل��م��ي، وي��ن��ظ��م  �ل��ب��ح��ث  لتحفيز 
ع��ل��م��ي��ة ع���ن ت���اري���خ امل���ل���ك خ���ال���د وق�����ص��اي��ا 
حمليون  ب��اح��ث��ون  فيها  ي�����ص��ارك  �مل��ن��ط��ق��ة، 
ودوليون. وفيما يلي تعريف مبهام �لكر�صي 

ور�صالته:

الرؤية
ر�ئ��دة  بحثية  جهة  ليكون  �لكر�صي  ي�صعى 
وم��ت��م��ي��زة يف �إح����ي����اء ت�����ر�ث �مل���ل���ك خ��ال��د، 
و�لعلمية  �لتنموية  �الإ���ص��ه��ام��ات  وت��ق��دمي 

�لتي تخدم ق�صايا �ملنطقة .
 

الرسالة
• �إح�����ي�����اء ت�������ر�ث �مل����ل����ك خ����ال����د ب��ن 
عبد�لعزيز وتاريخه، وت�صليط �ل�صوء 

على �الإ�صهامات �لتنموية يف عهده.
م��ن��ط��ق��ة ع�صري  ب���ت���اري���خ  ال��ع��ن��اي��ة   •

وم�صرية �لتنمية بها.
�ململكة  عن  �لعلمي  �لبحث  حتفيز   •
عامة-  ب�صفة  �ل�صعودية–  �لعربية 
يف �جل����و�ن����ب �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ت��ن��م��وي��ة 

�ملختلفة.

 األهداف
�مل��ل��ك خ��ال��د ودوره يف  �إب������ر�ز ج��ه��ود   •
م�������ص���رية �ل���ت���ق���دم و�ل���ن���م���اء يف �مل��م��ل��ك��ة 

�لعربية �ل�صعودية.
• �إجناز �مل�صروعات �لعلمية و�لدر��صات 
�ملعرفية  �لق�صايا  تخدم  �لتي  �مليد�نية 

و�لتنموية يف منطقة ع�صري.
�ل���ك���ر����ص���ي  �إث�����������ر�ء م����ي����ادي����ن ع����م����ل   •
و�ه���ت���م���ام���ات���ه ب��ا���ص��ت��ق��ط��اب �ل��ب��اح��ث��ني 
�خل��رة  ذوي  م��ن  و�ل��دول��ي��ني  �ملحليني 

و�لتميز �لعلمي .
�لعلمية  و�ل���در�����ص���ات  �ل��ب��ح��وث  دع���م   •

باحثة توصي 
بتعديل لوائح 
الدراسات العليا 
في الجامعات 
العربية

ريم العسيري 

�أو�صت �أ�صتاذة علم �لنف�س �الإر�صادي بكلية 
�ل��رب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د �الأ���ص��ت��اذة 
ال���دك���ت���ورة ب�����ص��رى اإ���ص��م��اع��ي��ل اأرن������وط، يف 
در�����ص���ة م���ن �إع�����د�ده�����ا، ب��ت��ع��دي��ل �ل��ل��و�ئ��ح 
بالدر��صات  �ملتعلقة  و�الأنظمة  و�ل�صيا�صات 
�لعربية  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ام��ع��ات  يف  �لعليا 
�لطلبة  لكفاءة  م�صتوى  �أع��ل��ى  يحقق  مب��ا 
�لعلمية  �مل��ه��ار�ت  �كت�صابهم  على  وي�صاعد 
موؤ�صر�ت  ويحقق  و�لبحثية،  �لتخ�ص�صية 

�جلودة. 

عنوان البحث
وج�����اء �ل��ب��ح��ث ب���ع���ن���و�ن »ف��اع��ل��ي��ة �ل����ذ�ت 
�لعليا  �ل���در�����ص���ات  ل����دى ط��ل��ب��ة  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
ب��اجل��ام��ع��ات �حل��ك��وم��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة: در����ص��ة 
�مل����ت����غ����ري�ت  ب���ع�������س  م����ق����ارن����ة يف ������ص�����وء 
على  �لتعرف  �إلى  وهدف  �لدميوغر�فية«، 
م�صتوى فاعلية �لذ�ت �لبحثية لدى طلبة 
يف  �لفروق  عن  و�لك�صف  �لعليا،  �لدر��صات 
بع�س  لتاأثري  تبعا  �لبحثية  �ل��ذ�ت  فاعلية 

�ملتغري�ت �لدميوغر�فية.
و�أج�����ري �ل��ب��ح��ث ع��ل��ى ع��ي��ن��ة تكونت 
�إن���اث«  م��ن  671 م��ف��ردة »282 ذك���ور، 389 

يدر�صون  ممن  �لعليا  �لدر��صات  طلبة  من 
�ملاج�صتري  ب��ر�م��ج  �الأول�����ني  �ل��ع��ام��ني  يف 
بعدد  �حلكومية  باجلامعات  و�ل��دك��ت��ور�ه 
م��ن �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة، ت��ر�وح��ت �أع��م��اره��م 
ع��ام��ا، مب��ت��و���ص��ط عمري   »51 –  25« ب��ني 
 ،5.29 م��ع��ي��اري  و�ن���ح���ر�ف   ،33.85 ق����دره 
طبق عليهم مقيا�س فاعلية �لذ�ت �لبحثية 
�ل����ذي �أع���دت���ه �ل��ب��اح��ث��ة ب��ع��د �ل��ت��ح��ق��ق من 
ث��ب��ات��ه و���ص��دق��ه، وذل����ك ب��اإر���ص��ال �ل��ر�ب��ط 

�الإلكروين للمقيا�س.

النتائج
عن  �الإح�����ص��ائ��ي  �لتحليل  ن��ت��ائ��ج  �أ���ص��ف��رت 
وجود م�صتوى منخف�س من فاعلية �لذ�ت 
يف  �لعليا  �ل��در����ص��ات  طلبة  ل��دى  �لبحثية 
�لدرجة �لكلية، بعد توقع �لنجاح يف �ختيار 
�مل�����ص��ك��ل��ة، وب��ع��د ت��وق��ع �ل��ن��ج��اح يف ع��ر���س 
جمع  على  �ل��ق��درة  وبعد  �لبحثي،  �مل��ق��رح 
�ختيار  فاعلية  وب��ع��د  �لنظرية،  �الأدب��ي��ات 
�لت�صميم �ملنهجي، وبعد توقع �لقدرة على 
�ل��ن��ت��ائ��ج و�مل��ن��اق�����ص��ة، بينما وج��دت  ع��ر���س 
م�صتوى متو�صطا من بعد توقع �لنجاح يف 

�ملقرر�ت وبعد كفاءة جمع �لبيانات. 
وك�صفت �لنتائج فروقا د�لة �إح�صائيا 
�ل��در����ص��ات  طلبة  درج���ات  متو�صطات  ب��ني 

�لذ�ت  فاعلية  يف  �جلن�س  باختالف  �لعليا 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة ب��ع��د ت���وق���ع �ل��ن��ج��اح يف �خ��ت��ي��ار 
�ل��ن��ج��اح يف  ت��وق��ع  وب��ع��د  �ل��ب��ح��ث،  م�صكلة 
عر�س �ملقرح �لبحثي، وبعد توقع �لقدرة 
�ل��ن��ت��ائ��ج و�مل��ن��اق�����ص��ة ل�صالح  ع��ل��ى ع��ر���س 
�لذكور. �أما �لفروق يف �لبعد �الأول و�لر�بع 
و �خلام�س و�ل�صاد�س و�لدرجة �لكلية فلم 

ترتق مل�صتوى �لداللة �الإح�صائية.
�إح�صائيا  د�لة  فروقا  �أي�صا  و�أظهرت 
ب���ني م��ت��و���ص��ط��ات درج�����ات ف��اع��ل��ي��ة �ل����ذ�ت 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة ب��اخ��ت��الف �مل��رح��ل��ة �ل��در����ص��ي��ة، 
�ل��دك��ت��ور�ه  طلبة  ل�صالح  �ل��ف��روق  وك��ان��ت 
توقع  وبعد  �ملقرر�ت،  �لنجاح يف  توقع  بعد 
وبعد  �لبحث،  م�صكلة  �ختيار  على  �لقدرة 
�لقدرة  وبعد  �ل�صيمنار،  يف  �لنجاح  توقع 
ع��ل��ى ج��م��ع �الأدب����ي����ات، وب��ع��د ك���ف���اءة جمع 
على  �ل��ق��درة  توقع  بعد  وك��ذل��ك  �لبيانات، 
�ل��درج��ة  ويف  �ملناق�صة،  يف  �لنتائج  ع��ر���س 

�لكلية لفاعلية �لذ�ت �لبحثية. 
ك��م��ا وج����دت ف���روق���ا د�ل����ة �إح�����ص��ائ��ي��ا 
لتاأثري  ت��ع��زى  �لبحثية  �ل���ذ�ت  فاعلية  يف 
�لتخ�ص�س  ط��ل��ب��ة  ل�����ص��ال��ح  �ل��ت��خ�����ص�����س، 
�أع��ل��ى فيما يتعلق   �ل��رب��وي �ل��ذي��ن ك��ان��و� 
�ل��ن��ج��اح يف ع��ر���س �ملقرح  مب��ا بعد ت��وق��ع 
�ل��ب��ح��ث��ي، وب��ع��د ت��وق��ع �ل���ق���درة ع��ل��ى جمع 

�أدب����ي����ات �ل���ب���ح���ث، وب���ع���د ف��اع��ل��ي��ة �خ��ت��ي��ار 
�ل��ق��درة  ت��وق��ع  وب��ع��د  �مل��ن��ه��ج��ي،  �لت�صميم 
ع��ل��ى ع��ر���س �ل��ن��ت��ائ��ج يف �مل��ن��اق�����ص��ة، بينما 
�لتخ�ص�صات  طلبة  ل�صالح  �ل��ف��روق  كانت 

�الإن�صانية فيما بعد كفاءة جمع �لبيانات.

فروق دالة
د�ل��ة  ف���روق  وج���ود  �إل���ى  �لنتائج  وتو�صلت 
�إح�������ص���ائ���ي���ا يف م�����ص��ت��وى ف��اع��ل��ي��ة �ل�����ذ�ت 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة ح��ي��ث ك��ان��ت ه���ذه �ل���ف���روق د�ل��ة 
�إح�صائيا فيما بعد توقع �لنجاح يف عر�س 
�مل���ق���رح �ل��ب��ح��ث��ي، وب��ع��د ف��اع��ل��ي��ة �خ��ت��ي��ار 
�لت�صميم �ملنهجي، وبعد توقع �لقدرة على 
عر�س �لنتائج يف �ملناق�صة، و�لدرجة �لكلية 
طلبة  ل�����ص��ال��ح  �ل��ب��ح��ث��ي��ة،  �ل����ذ�ت  لفاعلية 
بينما  �ل��ع��ر�ق،  بجامعات  �لعليا  �لدر��صات 
كانت ل�صالح طلبة قطر فيما بعد �لقدرة 
ع��ل��ى ج��م��ع �الأدب����ي����ات �ل��ن��ظ��ري��ة، يف حني 
يف  �الح�صائية  للداللة  �ل��ف��روق  ترتق  مل 
»بعد توقع �لنجاح يف �ملقرر�ت، وبعد توقع 

�لنجاح يف �ختيار م�صكلة �لبحث«.
�صوء  يف  �ل��ب��ح��ث  ن��ت��ائ��ج  تف�صري  ومت 
�ل��ن��ظ��ري��ة �مل��ع��رف��ي��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة ون��ت��ائ��ج 
�لتو�صيات  و�صع  ومت  �ل�صابقة،  �لدر��صات 

بناء على هذه �لنتائج.

 ، ، و�ل���ك���ت���ب  ، و�ل���ر����ص���ائ���ل �جل���ام���ع���ي���ة 
يف  ت��دخ��ل  �ل��ت��ي  و�جل��و�ئ��ز،  و�مل�صابقات، 

جماالت �هتمام �لكر�صي.
�لعلمية  و�ل���رو�ب���ط  �ل�����ص��الت  �إق��ام��ة   •
م���ع �ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��ن��ظ��م��ات و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 

�لتعليمية �ملماثلة ، د�خلياً وخارجياً.
و�الب��ت��ك��ار يف  �الب����د�ع  دع���م وت�صجيع   •

جماالت عمل �لكر�صي.
�ل����ع����ل����م����ي، و�إث����ر�ء  �ل���ب���ح���ث  • خ����دم����ة 
و�ل��در����ص��ات  �الأب���ح���اث  �ملعرفة، بزيادة 
ع��ن �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة عامة 

ومنطقة ع�صري خا�صة.

ميادين العمل
�لعلمية من موؤلفات  �لبحوث  �إع��د�د   •

ور�صائل جامعية وغريها.
• وعقد �للقاء�ت �لثقافية.

• �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لعلمية �لدورية 
.

• �الإ�صد�ر�ت �لعلمية �ملحكمة.
�ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل���ن���ا����ص���ب���ات  �مل�������ص���ارك���ة يف   •

�لد�خلية و�خلارجية .
• تكوين مكتبة علمية متخ�ص�صة.

�ملحققة  �ل��ر�ث��ي��ة  �مل��ع��ار���س  �إق���ام���ة   •
الأهد�ف �لكر�صي.

العينة 
• 671 من طالب �لدر��صات �لعليا

• 282 ذكر� و389  �أنثى 
أعمار العينة:  25 – 51 عاما

فوائد تعديل اللوائح 
• يحقق كفاءة �لطلبة

• ي�صاعد على �كت�صاب �ملهار�ت �لتخ�ص�صية و�لبحثية
• يحقق موؤ�صر�ت �جلودة 

أبرز نتيجة
•وجود م�صتوى منخف�س من فاعلية �لذ�ت �لبحثية لدى طلبة 

�لدر��صات �لعليا
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جامعات سعودية

تعيين وتجديد لعدد من عمداء الجامعات
منصور كويع

�أح��م��د بن  �ل��دك��ت��ور  �أ���ص��در وزي���ر �لتعليم، 
تعيني  تت�صمن  ق����ر�ر�ت  �لعي�صى،  حممد 
وجتديد تعيني لعدد من عمد�ء �جلامعات. 
جمل�س  نظام  �أحكام  على  بناًء  ذلك  وياأتي 
تق�صي  �ل��ت��ي  و�جل��ام��ع��ات  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�أو عمد�ء  �أو �ملعهد  باأن يعني عميد �لكلية 
�ل���ع���م���اد�ت �مل�������ص���ان���دة م���ن �أع�������ص���اء هيئة 
بالكفاءة  �ملتميزين  �ل�صعوديني  �لتدري�س 
�لعلمية و�الإد�ري��ة بقر�ر من وزير �لتعليم 
وب��ن��اء ع��ل��ى ت��ر���ص��ي��ح م��دي��ري �جل��ام��ع��ات.  

و��صتملت �لقر�ر�ت ما يلي:

بن  ح�صني  �ل��دك��ت��ور  تعيني  جت��دي��د   •
���ص��ري��ف ب���ن �أ����ص���ع���د �ل���ع���ب���ديل �ل��ف��ي��ف��ي، 
عميد� لعمادة �صوؤون �لطالب باجلامعة 

�الإ�صالمية ملدة �صنتني.
بن  �صليمان  �لدكتور  تعيني  جتديد   •
ع���ب���د�هلل ب���ن �أح���م���د �آل رم������ان، ع��م��ي��د� 
ملدة  خ��ال��د،  �مللك  بجامعة  �لعلوم  لكلية 

�صنتني.
�صعيد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  تعيني   •
ب��ن ع��ب��د�هلل �آل ن��ا���ص��ر، ع��م��ي��د� ل��ع��م��ادة 
�صوؤون �ملكتبات بجامعة �مللك خالد، ملدة 

�صنتني.
عبد�للطيف  �لدكتور  تعيني  جتديد   •

»التعليم« للموظفين:
سيارة حكومية أو بدل نقل

خريت وز�رة �لتعليم موظفيها �لذين تتطلب ظروف عملهم �حل�صول على �صيار�ت �لوز�رة بني �ل�صيارة �حلكومية 
�أو �حل�صول على بدل �لنقل �ل�صهري، موؤكدة عدم �حلق يف �جلمع بينهما. و�صددت على عدم منح �ملوظف �أكرث من 
�صيارة و�حدة، و�أن ي�صتعملها يف �أوقات �لدو�م فقط، و�أي�صاً �أن يخ�صعها لل�صيانة �لدورية. ووجهت �لوز�رة تعميماً 
�إلى من�صوبيها يف �جلامعات و�إد�ر�ت تعليم �ملناطق، ب�صرورة �اللتز�م ب�صو�بط ��صتخد�م �ملركبات �لر�صمية �لتابعة 
لها، مو�صحة �أنه »ال يحق، وفقا لالئحة �لتنفيذية لنظام �خلدمة �ملدنية، �جلمع بني ��صتعمال �ل�صيارة �حلكومية 
�أنها ��صتثنت من »ي�صغل وظيفة �صائق، وي�صتخدم �ملركبة ملهمات  �إال  و�ال�صتمر�ر يف �صرف بدل �لنقل �ل�صهري«، 

�لعمل �لر�صمية فقط، و�إيقافها بعد �نتهاء �لدو�م و�أثناء �لعطل �لر�صمية«.

+ 
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عميد�  �حلديثي،  ر��صد  بن  �إبر�هيم  بن 
�ال�صت�صارية  و�ل��در����ص��ات  �لبحوث  ملعهد 

بجامعة �مللك خالد، ملدة �صنتني.
�لدكتور عاي�س بن مبارك بن  • تعيني 
لعمادة  عميد�  �حلربي،  �ل�صفري  �أحمد 
����ص���وؤون �ل���ط���الب ب��ج��ام��ع��ة ت���ب���وك، مل��دة 

�صنتني.
�لدكتور حامد بن جمدوع بن  • تعيني 
�لبحث  ل��ع��م��ادة  ع��م��ي��د�  �ل��ق��رين،  ح�صن 
�ل���ع���ل���م���ي ب���ج���ام���ع���ة �مل����ل����ك خ����ال����د، مل���دة 

�صنتني.
ب��ن  ع���ب���د�خل���ال���ق  �ل���دك���ت���ور  • ت��ع��ي��ني 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن ب��ن ع��ب��د�خل��ال��ق �ل��ق��رين، 

ببلقرن،  و�الآد�ب  �ل��ع��ل��وم  لكلية  عميد� 
ملدة �صنتني.

بن  ���ص��ع��د  �ل���دك���ت���ور  ت��ع��ي��ني  • جت���دي���د 
حم��م��د ب���ن ���ص��ع��د �ل�������ص���ه���ر�ين، ع��م��ي��د�ً 
لعمادة �لقبول و�لت�صجيل بجامعة �مللك 

فهد للبرول و�ملعادن، ملدة �صنتني.
بن  �صالح  ب��ن  وليد  �لدكتور  تعيني   •
�ل��ب��ط��اح، ع��م��ي��د� لكلية �حل��ا���ص��ب  ح��م��اد 

�الآيل بجامعة �لق�صيم، ملدة �صنتني.
بن  حامد  بن  �صالح  �لدكتور  تعيني   •
لعمادة  عميد�  �حلربي،  �ملعبدي  حمد�ن 
�صوؤون �أع�صاء هيئة �لتدري�س و�ملوظفني 

بجامعة تبوك، ملدة �صنتني.

الجامعات تناقش مواءمة المخرجات
مع رؤية 2030

�لتنمية  خطط  مع  �جلامعي  �لتعليم  خمرجات  مو�ءمة  �ململكة،  يف  �لتعليمية  لل�صوؤون  �حلكومية  �جلامعات  وك��الء  ناق�س 
وجميع  �لثانوية،  خلريجي  �ملوحد  �لقبول  مو�صوعات  بحث  �إل��ى  �إ�صافة   ،2030 �ململكة  روؤي��ة  وبخا�صة  للبالد،  �القت�صادية 

�مل�صار�ت �لتعليمية، مبا يف ذلك تعليم كليات �لتقنية.
جاء ذلك يف �الجتماع �لعا�صر �لذي ��صت�صافته �جلامعة �ل�صعودية �الإلكرونية، �الأ�صبوع �ملا�صي، بح�صور مديرها �لدكتور 

عبد�هلل بن عبد�لعزيز �ملو�صى، ووكيل وز�رة �لتعليم لل�صوؤون �لتعليمية �لدكتور حممد بن عبد�لعزيز �لعوهلي.
 و�أو�صح وكيل �جلامعة �ل�صعودية �الإلكرونية لل�صوؤون �لتعليمية �لدكتور عبد�هلل عمر �لنجار �أن �الجتماع ج�ّصد توجه 
�جلامعات �ل�صعودية نحو تفعيل �لتعاون و�لتن�صيق فيما بينها مبا ي�صمن تبادل �خلر�ت و�لتكامل يف �لعمل �الأكادميي لتحقيق 
�لريادة �لعاملية جلامعات �ململكة مبا يتنا�صق مع �مل�صتقبل �لو�عد للبالد �ملخطط له �صمن روؤية �ململكة 2030، ومبادر�ت برنامج 

�لتحول �لوطني 2020.
و�أفاد باأن وكالء �جلامعات �حلكومية يف �ململكة بحثو� يف �جتماعهم ��صتخد�م �أحدث �الأدو�ت و�لتقنيات و�ملعايري �لبحثية 
و�لتدري�صية �لعاملية، وكيفية ت�صخريها لالرتقاء باملجتمع تثقيفيا وتعليميا وتدريبيا، من خالل )15( ورقة ��صتعر�س فيه 

�جلميع جتارب وخطط �جلامعات �حلكومية يف جمال �لتعليم �الأكادميي.

برعاية نائب خادم الحرمين.. 
»المباحث« وجامعة اإلمام

تتوجان 114 موقوفا بالشهادة الجامعية
�لعامة  �ملديرية  �مللكي �الأمري حممد بن نايف،  توجت  �ل�صمو  �ل�صريفني، �صاحب  برعاية نائب خادم �حلرمني 
للمباحث بال�صر�كة مع جامعة �الإمام حممد بن �صعود 114موقوفا يف ق�صايا �أمنية، ب�صهادة �لبكالوريو�س يف �أكرث 
من ثمانية تخ�ص�صات علمية، وذلك يف �صابقة متثلت بحفل تخريج �لدفعة �الأولى من نزالء �صجن �ملباحث من 
طالب �النت�صاب �ملطور بجامعة �الإمام حممد بن �صعود، �لذي �أقامته �جلامعة يف �صجون �ملباحث �لعامة يف منطقة 
احلاير، وبح�صور املفتي العام للمملكة ال�صيخ عبدالعزيز اآل ال�صيخ، ووزير التعليم الدكتور اأحمد العي�صى، ومدير 
ونائب  �لهويرين،  عبد�لعزيز  �الأول  �لفريق  للمباحث  �لعام  و�ملدير  �خليل،  �أبا  �صليمان  �لدكتور  �الإم��ام،  جامعة 

�ملدير �لعام للمباحث �لعامة �لفريق عبد�هلل �لقرين. كما ح�صر �حلفل �أهايل و�أ�صر �ملوقوفني.
 وقال �ملفتي يف كلمة موجهة للخريجني: "�خلطاأ يقع من �أي �إن�صان، ولكن خري �خلطائني �لتو�بون، فاخلطاأ 
يقع بناء على جهل �الإن�صان وقلة �إدر�كه، ويجب �أن يعي �ل�صباب �أن هناك من �أعد�ء �ل�صريعة و�أن�صار �ل�صياطني من 

هم مرب�صون باأمن و�أمان بالدنا ووحدتنا".
و�أن  �ل�صو�ب  للعودة من �خلطاأ و�صلك طريق  �لعلم معرفة وو�صيلة  �أن يكون  �ملفتي من �خلريجني  وطلب 
يتوبو� توبة ن�صوحا، متطرقا للدور �الإ�صالحي و�لتعليمي يف �ململكة، مناديا باأن يقارن كل مو�طن بني ما يح�صل 

يف �صجون �لعامل وما يح�صل يف �صجوننا �الإ�صالحية من �حر�م لكر�مة �الإن�صان و�لعمل على تطويره.
�أمامهم  �لفر�صة  �إتاحة  وه��ي  للموقوفني  نايف  بن  حممد  �الأم��ري  �صمو  هدية  �خليل  �أب��ا  �أعلن  جهته،  من 
الإكمال �ملاج�صتري و�لدبلوم عن بعد د�خل �الإ�صالحيات، وقال: "عندما تنظر م�صرية هذه �لدولة �ل�صنية �مل�صتمدة 
�لبناء، فامللك عبد�لعزيز  د�صتورها من كتاب �هلل و�صنة نبيه ترى ما ي�صر خاطرك وما يوؤكد على �لعمل �جلاد 
موؤ�ص�س هذ� �لكيان وموحده على �لتوحيد جاء �إلى هذ� �لبالد وهي متفرقة متناحرة متد�برة متباغ�صة، وبف�صل 

من �هلل ومبا جاء به �ملوؤ�ص�س �أبدل �هلل خوفهم �أمنا وجوعهم �صبعا وتفرقهم وحدة �صرعية وطنية".
 وتابع "يجب �أن نعمل جميعا على �لطرح �الأ�صيل �ملوؤ�صل �لذي يتوخى �ملو�صوعية و�التز�ن حتى يعلم فلذ�ت 
و�جبا، فقد  �أ�صبح  فاالأمر  �لقيم،  �أبناءنا على  نربي  �أن  �إليهم، ويجب  �لتي وجهت  �مل�صمومة  �ل�صهام  �الأكباد عن 
ي�صبح  حتى  �صبابنا  �أفكار  �إلى  ي�صلو�  �أن  يريدون  و�لغرب  و�جلنوب  و�ل�صرق  �ل�صمال  من  علينا  �ل�صرور  تو�كبت 
�ملجتمع فو�صى". كما �أعلن �أبا �خليل عزم �جلامعة بالتعاون مع �ملباحث على فتح مر�كز تعليمية متخ�ص�صة د�خل 

�ل�صجن لكل م�صتفيد تتيح له تهيئة نف�صه بجميع �الأ�صاليب لتغذية مهار�ته.
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األهداف العلمية
�ل�صعوديني  �ل��ط��الب  متثيل   •
يف �الأن�صطة و�ملوؤمتر�ت �لعلمية 
الأو�������ص������اط  ال�����ت�����ي جت�������ري يف 
�الأك����ادمي����ي����ة يف ن���ط���اق ح����دود 

�إ�صر�ف �لنادي.
�الأكادميية  �مل�صاعدة  تقدمي   •
�لنادي وتوجيه  �أع�صاء  للطلبة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  �جل�����دد  �ل���ط���الب 

باأمور �لدر��صة.
�لعلمية يف  �ل��رو�ب��ط  �إن�����ص��اء   •
حم��ي��ط �إ����ص���ر�ف �ل���ن���ادي ودع��م 

�أن�صطتها.
�ملبتعثني  م�����ص��ارك��ة  ت��ن�����ص��ي��ق   •
�ل�صعوديني يف �ملوؤمتر �ل�صعودي 
�ل��������������دويل الأب���������ح���������اث ط�����الب 
تنظمه  �ل��ذي  �لعليا  �ل��در����ص��ات 

�مللحقية �لثقافية �صنويا.
�ملبتعثني  م�����ص��ارك��ة  ت��ن�����ص��ي��ق   •
�مل������وؤمت������ر�ت  يف  �ل���������ص����ع����ودي����ني 
�ل����دول����ي����ة ل��ل��م��ب��ت��ع��ث��ني ح���ول 

�لعامل.
�ل���ط���الب  �إث�����������ر�ء م�����ع�����ارف   •
�لبحث  جم��االت  يف  �ل�صعوديني 
ور���س  تنظيم  وج��دول��ة  �لعلمي 
�لعمل �لتثقيفية لهم وتدريبهم 

يف حميط �إ�صر�ف �لنادي.
ج�����دول�����ة ودع��������م م�������ص���ارك���ة   •
للم�صاركة  �ل�صعوديني  �لطالب 
يف �ملوؤمتر�ت �لعلمية يف حميط 

�إ�صر�ف �لنادي و�الإعالن عنها.
• ج���دول���ة وت��ن��ظ��ي��م �ل��ل��ق��اء�ت 
�ل����ع����ل����م����ي����ة وور���������������س �ل���ع���م���ل 
و�لبحثية  �لعلمية  و�مل�صابقات 
ع�����ل�����ى م���������ص����ت����وى �مل���ب���ت���ع���ث���ني 
�إ���ص��ر�ف  حميط  يف  �ل�صعوديني 

�لنادي.

عضوية النادي
 

حق  �لطالبية  �الأندية  يف  �لع�صوية 
و�لطالبات  �لطالب  م�صروع جلميع 
�ل�����ص��ع��ودي��ني �مل��ب��ت��ع��ث��ني و�مل��ر�ف��ق��ني 
�خلا�س،  ح�صابهم  على  و�لد�ر�صني 
وم��ب��ت��ع��ث��ي �ل�������ص���رك���ات و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�خل����ا�����ص����ة، و�ل����د�ع����م����ني الأن�����ص��ط��ة 
�لنادي ماديا �أو ثقافيا �أو �إعالميا �أو 

فكريا �أو معنويا.

مشهور العمري 

ه���ي ج��م��ع��ي��ة ط��الب��ي��ة مت��ث��ل ط��الب 
�مل���م���ل���ك���ة �ل����ع����رب����ي����ة �ل�������ص���ع���ودي���ة، 
ومر�فقيهم يف مقر �بتعاثهم بدولة 
وز�رة  الإ����ص���ر�ف  تخ�صع  �الب��ت��ع��اث، 
�لتعليم ممثلة يف �مللحقية �لثقافية، 
�الإلكروين  وموقعها  �صعارها  ولها 

�خلا�س بها.
 

أهداف عامة 
 

• ت��ن��ظ��ي��م ورع����اي����ة �الأن�����ص��ط��ة 
�الجتماعية و�لثقافية و�لعلمية 
و�لريا�صية الأع�صاء  و�لربوية 

�لنادي ومر�فقيهم.
• �ل��ت��ع��ري��ف ب�����ص��ت��ى �جل���و�ن���ب 
و�حل�صارية  و�لعلمية  �لثقافية 
�لعربية  للمملكة  و�لتاريخية 

�ل�صعودية.
• ت���وث���ي���ق �أو��������ص������ر �ل���ت���ع���اون 
و�ل�������������ص������ل������ة ب���������ني �ل������ط������الب 

�ل�صعوديني وعائالتهم.
�ل�صد�قة مع  �أو����ص��ر  توثيق   •
و�لطالبي  �الأك��ادمي��ي  �ملجتمع 
د�خ������ل �جل����ام����ع����ات يف حم��ي��ط 

�إ�صر�ف �لنادي.
�ملبتعثني  �ل��ط��الب  م�صاعدة   •
�ل�صعوبات  وتذليل  �مل�صتجدين 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ت��و�ج��ه��ه��م  �ل���ت���ي 
وغريهما  و�ل�����ص��ك��ن  ب��ال��در����ص��ة 
مم���ا ت����رى �مل��ل��ح��ق��ي��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة 

�مل�صاعدة فيها.
ت��ع��ل��ي��م��ات  �ل�����ت�����ج�����اوب م�����ع   •
�لثقافية  �مللحقية  وت��وج��ي��ه��ات 
يف �ملجاالت �لتي حتقق م�صاعدة 
�لطالب �مل�صتمرين يف در��صتهم 
وت����ذل����ي����ل �ل���������ص����ع����وب����ات �ل���ت���ي 

تعر�س م�صريتهم �لدر��صية.
�ل�����ط�����الب ع��ل��ى  م���������ص����اع����دة   •
�النفتاح على موؤ�ص�صات �ملجتمع 
�الأكادميي و�لطالبي من خالل 
�ل�صعوديني يف  �لطلبة  جمعيات 
�إ���ص��ر�ف �ل��ن��ادي ملمار�صة  ح��دود 
�أن�صطتهم �ملختلفة و�حتفاالتهم 
�جلامعات  تلك  د�خ��ل  باالأعياد 
ودع����وة �أ���ص��ات��ذت��ه��م وزم��الئ��ه��م 

للم�صاركة فيها.

األندية الطالبية .. الساعد األيمن للمبتعث
مبتعثون
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37 ملحقية لخدمة المبتعثين
�ل�صعودية  �لثقافية  �مللحقية    ت�صعى 
ل��ت��ق��دمي �أف�����ص��ل �خل���دم���ات ل��ل��ط��الب، 
وفى هذ� �ملجال تبذل جهودها لتقدمي 
�أف�����ص��ل �ل��ف��ر���س �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ط��الب 
حر�صا  �لتعليمية،  �ملوؤ�ص�صات  �أرق���ى  يف 
ع��ل��ى دع��م��ه��م �أك���ادمي���ي���ا وم���ال���ي���ا، مما 
�الأه��د�ف  حتقيق  على  قادرين  يجعلهم 

�الأكادميية �ملرجوة منهم.
�مل��ل��ح��ق��ي��ة،  �أه��������د�ف  م����ن  �أن  ك���م���ا 
�لتي  �ملعلومات  ون�صر  بجمع  �اله��ت��م��ام 
و�لتقاليد  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  تعك�س 
و�ل������ر�ث، وذل����ك م���ن خ���الل �مل�����ص��ارك��ة 

�الأك����ادمي����ي����ة  �مل������ج������االت  �ل���ف���ع���ال���ة يف 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�الأن�������ص���ط���ة �الج��ت��م��اع��ي��ة 

�ملحلية.
37 ملحقية  �مللحقيات،  ويبلغ عدد 
موزعة بني قار�ت �آ�صيا و�إفريقيا و�أوروبا 

و�أمريكيا �جلنوبية و�ل�صمالية.
وبارز،  بدور مهم  �مللحقيات  وتقوم 
وت�صعى با�صتمر�ر الإظهار ثقافة �ملجتمع 
وتعزيز �أ�صالته وبيئته، و�لتبادل �ملعريف 
ر�صالة  وتكوين  �ل�صعوب،  بني  و�لفكري 
معرفية وثقافية، �إذ تقوم مقام �لتعريف 

و�لتقريب بني ثقافات �لدول.
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سالسة
حر�صا من عمادة �لقبول و�لت�صجيل لتطوير وحت�صني جودة �لعمل، مبا يتنا�صب مع توجهات �لع�صر باالعتماد على �لتقنية 
�حلديثة، �أطلقت عمادة �لقبول و�لت�صجيل خدمة "تو��صل" مع �لكليات �لتي تتيح للطالب �أو �لطالبة �لتو��صل مع �ملر�صد 
�الأكادميي �أو م�صجل �لكلية الإدخال طلبات �حلذف و�الإ�صافة. وتهدف �خلدمة �إلى توفري �خلدمة يف متناول يد �لطالب من 

خالل �لقنو�ت �لتقنية علي مد�ر �ل�صاعة لتوفر بذلك �جلهد و�لوقت علي �لطالب وعلي م�صجلي �لكليات.
�إذ ق�صت على طو�بري �النتظار يف �لكليات و�أتاحت   وقد حققت �خلدمة جناحا ملمو�صا من قبل �لطالب و�لكليات؛ 

�لوقت �لكايف ال�صتقبال �لطلبات ومل�صجلي �لكليات للعمل ب�صكل �أف�صل.
�لتو��صل  �صبكات  يف  عنها  �الإع���الن  مت  �إذ  �لكليات؛  يف  وللم�صجلني  للطالب  ك��اف  بوقت  �خلدمة  لهذه  �الإع���د�د  ومت 

�الجتماعي وتوزيع مطبوعات تو�صيحية لطريقه تقدمي �لطلب علي �لطالب و�لطالبات.
و�ملر�صدين  �لكليات  مل�صجلي  �ملخ�ص�صة  �لنجاح  �صركاء  ور�صة  يف  معها  �لتعامل  وطريقه  �خلدمة  ��صتعر��س  مت  كما   

�الأكادمييني. 
�لتطوير. و�نطالقا من  �أ�صا�س  �مل�صتفيد  ر�أي  �مل�صتفيدين من �خلدمة ليكون  �أن ت�صمع �صوت  �لعمادة على  وحر�صت 
توجيهات معايل مدير �جلامعة ت�صعى �لعمادة �إلى تطوير �خلدمات �الإلكرونية فيها ب�صكل �أكر لنتحول بذلك �إلى عمادة 

من دون مر�جعني وورق.

د. عبد المحسن القرني
عميد القبول والتسجيل
جامعة الملك خالد
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»تواصل« خدمة مستحدثة لتسهيل الحذف واإلضافة
�أطلقت عمادة �لقبول و�لت�صجيل، 
�أخري�، خدمة تو��صل �الإلكرونية 
وه��ي مكملة  و�الإ���ص��اف��ة،  للحذف 
�ل�صابقة  �الإل��ك��رون��ي��ة  للعملية 
�ل����ت����ي ك����ان����ت ت���ت���م ع����ر م�����ص��ج��ل 
للطالب  �خل��دم��ة  وتتيح  �لكلية. 
�أو �لطالبة �إدخال طلب �إلكروين 
عن طريق �أكادمييا ليتم �الطالع 
عليها من قبل �لكلية دون �حلاجة 

�إلى زيارتها و�لتعديل.

آلية عمل الخدمة 
• يقوم �لطالب باإدخال طلب 

�لتعديل من خالل �أكادمييا.
�إدخ����ال  ط��ال��ب  ل��ك��ل  • ي��ت��اح 
طلبني كحد �أق�صى للخدمة.

من  �لطلب  ��صتقبال  يتم   •
�مل���ر����ص���د �الأك������ادمي������ي، وي��ت��م 

كتابة �لتوجيه عليه.
م��ت��اب��ع��ة  �مل�����ص��ج��ل  • ي��ت��ول��ى 
�ل��ط��ل��ب��ات �مل��ن��ت��ه��ي��ة م���ن قبل 
�لطلب  تنفيذ  وي��ت��م  �مل��ر���ص��د 

و�إنهائه.
ع��ل��ى  �ل�������رد  ع����ر�����س  • ي���ت���م 
فيه  مو�صحا  �لطالب  موقع 

رد �ملر�صد.

ت��وف��ري  �ل���ع���م���ادة  •  ت��ت��ول��ى 
ل���ل���ك���ل���ي���ات يف ح����ال  �ل�����دع�����م 

�حلاجة.

دور العمادة
�ملدخلة  �لطلبات  متابعة   •
و�ل���ت���ح���ق���ق م����ن ع�����دم ت���ك���ر�ر 
�ل���ط���ل���ب���ات و�إغ��������الق �مل���ك���ررة 

منها ب�صكل �آيل.
�ل��ك��ل��ي��ات  ردود  م���ت���اب���ع���ة   •

و�لتاأكد من �صالمة �لرد.
�الإجن���از  م�صتوى  متابعة   •
خالل  م��ن  للطلبات  �ليومي 

ب�صكل  �الأد�ء  تقارير  طباعة 
يومي و�إر�صالها للكليات.

�لتي  �لطلبات  فتح  �إع���ادة   •
ب�������ص���ك���ل غ��ري  �إغ�����الق�����ه�����ا  مت 

�صحيح.

الصعوبات
�لكليات  بع�س  تعاون  • عدم 
ع����ن ط���ري���ق ت���وف���ري �ل���دع���م 

مل�صجل �لكلية.
ع��ل��ى  �ل�������رد  يف  �ل����ت����اأخ����ر   •

�لطلبات من بع�س �لكليات.
�لرد. منا�صبة  • عدم 
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�الأمريكية،  �جلامعات  �أع��رق  �إح��دى  هي 
ع��ام1764  �آيالند  رود  والي��ة  يف  وتاأ�ص�صت 
قبل ��صتقالل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
ع��ن �الم��ر�ط��وري��ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة، وتعد 
ثالث �أقدم جامعة يف نيو �إنغالند و�صابع 

�أقدم جامعة يف �لواليات �ملتحدة.

الطالب
كاملة  در��صة  �لد�ر�صون  �لطالب   •
ودر�����ص���ة ج��زئ��ي��ة ب���دء� م��ن نوفمر  

2015هم كالتايل:
• �لطالب: 6320

• �خلريحون: 2230
دطالب �لطب: 523
• �الإجمايل: 9073

األساتذة
731 ع�صو تدري�س، وال ي�صمل �لعدد 

�لز�ئرين و�ل�صريريني وغريهم.

الرسوم
• يدفع �لد�ر�س يف �لعام �الأكادميي 
 48.272  :  2016-2015 ل��ع��ام  وف��ق��ا 

دوالر �أمريكيا
• �لغرفة و�الإعا�صة: 12.700 دوالر 

�أمريكي �صنويا
دوالر�   62.046 �لتكلفة:  �جمايل   •

�أمريكيا.

األبحاث
دوالر  م��ل��ي��ون   152 �جل��ام��ع��ة  �أن��ف��ق��ت 
�أمريكي و 93 �ألفا  يف عام 2015 �صو�ء 

من مو�رد حكومية �أم خا�صة.

المكتبة
ت�صم �جلامعة م�صدر�  ثريا من �لكتب 
و�ل����دوري����ات و�خل����ر�ئ����ط و�مل��و���ص��ي��ق��ى 
و�مل��خ��ط��وط��ات، �إذ و���ص��ل ع��دده��ا �إل��ى 
 70 مبقد�ر  �صنوياً  وتزيد  مليون   6.8
�ألف حمتوى، ف�صال عن �أن �ملكتبة لها 

نظام مكتبي على �ل�صبكة �النرنت.

أوقاف الجامعة: 
مليار�ن و 963 مليون دوالر �أمريكي.

المعونة المالية
112.5 مليون دوالر منح طالبية. 

المراكز العلمية
�لعلوم �حلياتية:

�الإدم���������ان  در��������ص������ات  م����رك����ز   •
و�لكحول

• مركز �لبحث �لتقني و�ل�صحة 
�لبيئية 

املخ علوم  • مركز 
�لدويل �ل�صحة  • معهد 

�لعلوم �لطبيعية:

�ل���ه���ن���د����ص���ة �ل��ط��ب��ي��ة  م����رك����ز   •
�لبيولوجية 

�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي  �ل���ب���ح���ث  • م���رك���ز 
و�لتجريبي يف �لريا�صيات 

�لديناميكية �لنظم  • مركز 
�لعلوم �الجتماعية:

�ملد�ر�س �إ�صالح  • معهد 
�الإح�صائية  �لعلوم  • مركز 

�لعامة  �خلدمات  • مركز 
�لعلوم �الإن�صانية:

�للغات  • مركز 
�الإن�������ص���ان���ي���ة  �ل���ع���ل���وم  • م����رك����ز 

و�لر�ث �حل�صاري

 التعلم التقني
تنتهز �جلامعة فر�صة �لتطور �لتقني 
ب���ت���ق���دمي �ل���ت���ع���ل���ي���م ع����ر �الإن����رن����ت 
�أي�صا  ملتزمة  �لعاملي، وهي  و�الإع��الم 
و�إع���د�د  �لتعليمية  �لعملية  بتطوير 
�ل��ط��الب ل��ل��خ��و���س يف جم���ال �حل��ي��اة 
على  تقوم  رقمية  تفاعلية  بيئة  ع��ر 
�لعاملي.  �ل�صبكي  و�ل��ر�ب��ط  �لبيانات 
�لعامل  لطالب  �لفر�صة  ه��ذه  وت��ق��دم 

�أجمع عر من�صة "كور�صري�".

التصنيف العالمي
حت��ت��ل �جل��ام��ع��ة �مل��رك��ز �ل���� 90 ح�صب 
ت�صنيف �صنغهاي 2016  و�ل���49 ح�صب 
و�ل������51    2016 ��س"  "كيو  ت�����ص��ن��ي��ف 

ح�صب ت�صنيف "تاميز" 2016.

أبرز الخريجين
�الأم���ريك���ي  �خل���ارج���ي���ة  • وزي����ر 

�الأ�صبق، جوهن هاي.
"جيم  �ل���دويل  �لبنك  رئي�س   •

يوجن كيم" منذ 2012. 
حم���ام���ي���ة  ح���������ص����ن،  م�����اج�����ي   •
�ل�صيوخ  جمل�س  وع�صو  �أمريكية 
م��ن��ذ   هام�ص�صاير"  "نيو  ع����ن 

يناير 2017. 
�صبكة  م��وؤ���ص�����س  ت���رين���ر،  ت��ي��د   •

" �الإخبارية.  �ن  �ن  "�صي 
�لعام  �لتعليم  �أبو  • هور�ك مان، 

�الأمريكي على �الإطالق. 
�أول  ي����ل����ني،  ل����وي����ز  ج���ان���ي���ت   •
�الحتياطي  ملجل�س  �أن��ث��ى  رئي�صة 

�الحتادي حاليا.

جامعة براون
Brown University

مبئويتها  حتتفل  �لتي  �أوك��اله��وم��ا  والي��ة  يف  بنف�صه  �الأم���ر 
�لثقافة  يف  �الإب����د�ع  �إث����ر�ء  ��صر�تيجية  ت��ول��ى  �إذ  �الأول����ى؛ 

و�لتجارة و�لتعليم هنالك. 
 

شعبية جارفة
هو متحدث ذو �صعبية يف موؤمتر�ت تيد TED، وهي منظمة 
غر ربحية مكر�صة لن�صر �الأفكار �جلديدة يف �صورة  حو�ر�ت 
�صائقة قوية خمت�صرة ال تزيد على 18 دقيقة وترجم �إلى 
�أكرث من 100 لغة منها �لعربية وي�صاهدها �ملاليني، �إذ قدم 
حما�صرتني حول دور �الإبد�ع يف �لتعليم  عام 2005. ويف عام 
2010 �صاهد ن�صف مليون �أول حما�صرة له يف �الأ�صبوع �الأول 

من �لبث.

مؤلفاته وفق التسلسل الزمني
�لدر�ما  من  تقرير  �لدر�ما":  خ��الل  من  �لتعلم   :1977  •

�ملجل�س م�صروع تدري�س �ملد�ر�س. 
• 1980: ��صتك�صاف �مل�صرح و�لتعليم 

• 1982: �لفنون يف �ملد�ر�س: �ملبادئ و�ملمار�صات و�لز�د
مع  بال�صر�كة   )ح���رر  �ل��ع��ايل.  و�لتعليم  �لفنون   :1984  •

كري�صتوفر بول(. 
�لريطانية  �لد�ئرة  �لالحق.  �لتعليم  يف  �لفنون   :1986 •

للتعليم و�لعلوم.
يف  و�لتعليم  و�لربية  �لفنون  �مل�صتقبل:  مو�جهة   :1998 •

هونغ كونغ، جمل�س تنمية �لفنون. 
)تقرير  و�لتعليم  و�لثقافة  �الإب����د�ع  م�صتقبلنا:   :1998  •

روبن�صون(" 
• 2001: �نطالقا من عقولنا: تعلم كيف جنعلها �إبد�عية.

• 2009 : �جلوهر: كيف تكت�صف �أن عاطفتك تغري �صيئا 
• 2010: �إطالق �الإبد�ع

• 2015: �ملد�ر�س �الإبد�عية: بذور ثورة �لتعليم �لتفاعلي

�الأ�صتاذ �لدكتور �ل�صري »كني روبن�صون«،  يعد من �أف�صل 50 
مفكر� يف �لعامل الهتماماته بالتعليم و�الإبد�ع غري �مل�صبوق 
�ملقرون بالبيئة، ويهتم باإ�صالح �لتعليم باخلروج من د�ئرة 
منظومة  �إل��ى  �لفائتة  �ل�صناعية  للثورة  �الأك��ادمي��ي  �لنمط 
�لرقمي  �ل��ي��وم  لعامل  �أك��رث  �ملنا�صبة  �لبينية  �لتخ�ص�صات 

�لقائم على �ملعرفة �مل�صركة.

نبذة عن حياته
كني  �ل�صري  �لعاملي  و�ال���ص��ت�����ص��اري  و�ملحا�صر  �مل��وؤل��ف  ك��ر���س 
روبن�صون حياته للنهو�س بالتعليم و�لفنون، وتولى منا�صب 
رف��ي��ع��ة  يف ح��ك��وم��ات يف �أوروب����ا و�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة و�آ���ص��ي��ا. 
�لفنون  وه��ي��ئ��ات  �ل��رب��ح��ي��ة،  غ��ري  �لهيئات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ويف 
-1985( �ملد�ر�س  م�صروع  يف  �لفنون  مدير  وك��ان  و�لتعليم. 
ووريك )2001-1989(  �لفنون يف جامعة  تربية  و�أ�صتاذ   )89

ومنحته �مللكة �ليز�بيث لقب "�صري" خلدماته يف  �لتعليم.

لجنة وطنية
طريق  ع��ن  يعني  ال  �إن��ه  �إذ  م��رم��وق��ة،  مبكانة  �ل�صري  حظى 
من�صب  �صاحب  م�صوؤول  طريق  ع��ن  ب��ل  �صركة؛  �أو  جامعة 
فقد  �صابهه؛  م��ن  �أو  �ل���وزر�ء  رئي�س  مثل:  �ل��دول��ة  يف  رفيع 
عينه رئي�س وزر�ء بريطانيا �الأ�صبق توين بلري، عند توليه 
�أوروب����ا  يف  تعليمي  م��رك��ز  �أك���ر  بريطانيا  جل��ع��ل  من�صبه، 
��صر�تيجية  وو���ص��ع  وطنية  جلنة  �أن�صاأ  ث��م  وم��ن  باأ�صرها، 

ر�ئعة �صميت ب�"كل م�صتقبل لدينا"  وخرج بنتائج باهرة. 
بعد ذلك تويل �ل�صري مهمة �أخرى م�صابهة يف  �إيرلند� 
��صم  عليها  �أطلق  �لتي  �ل�صالم  عملية  من  كجزء  �ل�صمالية 
�لتعليمة  �لتنمية  تناولت  و�ل��ت��ي  ل��الإب��د�ع،  �لعنان  �إط���الق 

و�الجتماعية.
و�صع  وزر�ئها،  رئي�س  نائب  منه  �صنغافور�، طلب  ويف   
يطبق  وحاليا  �ملبدعة"،  "�صنغافور�  بعنو�ن  ��صر�تيجية 

روبنسون
مفكر عالمي 
يهتم بإصالح 
التعليم
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صناعة العبقرية

�ل��ور�ث��ة،  طريق  م��ن  فقط  ت��اأت��ي  �لعبقرية  �أن  �لنا�س  م��ن  كثري  يعتقد 
�أن  و�لطبية  و�الجتماعية  �لنف�صية  �لدر��صات  �لعديد من  �أثبتت  ولكن 
�جلينات �لعائلية ت�صطلع بدور حمدود يف هذ� �ملو�صوع بينما �لتَّن�صئة 
�لنجاح  �إل��ى  �الإن�صان  تفكري  توجيه  على  كبري  تاأثري  لها  �الجتماعية 
و��صعة  ف�صاء�ت  وتفتح  �لعبقرية  ت�صنع  �ل�صليمة  فالربية  و�لتميز، 

للذكاء و�لفطنة و�ملمار�صة �لتفكريية �الإبد�عية.
ويف ه���ذ� �الإط������ار، �أل����ف �ل��ع��امل �ل��ن��ف�����ص��ي �مل��ج��ري »الزل����و ب��وغ��ار« 
»قم  ع��ن��و�ن  �ل��ع��امل يحمل  رو�ج���ا كبري� يف  ع��رف  كتابا   lazlo bogar
و�لقو�عد  �الأطر  و�صع  وفيه   "Bring up genius �لعباقرة«  بربية 
فقد  �لذكاء،  على  وحتفيزه  �لب�صري  �لعقل  بتدريب  �لكفيلة  �الأ�صا�صية 
يف  �آر�ئ����ه  تطبيق  �ل��رب��وي  �لنف�س  ع��ل��م  يف  �ملتخ�ص�س  ه���ذ�  ����ص��ت��ط��اع 
تنمية �ملو�هب على بناته �لثالث حتى �أ�صبحن متفوقات ومتميز�ت يف 
�لذكاء و�لعبقرية، فقد �أ�صبحت �بنته �ل�صغرى  "جوديت" �أف�صل العبة 
�صطرجن �أنثى يف �لع�صر �لر�هن وكثري� ما ت�صرح يف ندو�تها �ل�صحفية 
"�صويف"  �الأخ��رى  �أختها  و�أم��ا  له جن�س".  ولي�س  �لذكاء مكت�صب  ب�"�أن 
فقد �صارت �أ�صتاذة مرموقة وبارعة يف �ل�صطرجن، يف حني توجت �لبنت 
�لكرى "�صوز�ن" باألقاب عاملية يف هذه �للعبة �لتي تتطلب قدر� كبري� 

من �لذكاء و�لركيز .
وقد متكن هذ� �ملفكر �جلريء من تدريب بناته منذ �ل�صغر على 
قو�عد �ل�صطرجن وجعلها عماد و�أ�ص�س تفكريهن حتى تعودت عقولهن 
على �لطرق �ملختلفة و�لذكية يف حل �مل�صكالت و�ملاآزق �ل�صعبة و�لتفكري 
يف  عالية  وم�صتويات  م��ه��ار�ت  بذلك  و�كت�صنب  �ل��و����ص��ع  �خل��ي��ال  �صمن 
�لذكاء. ومن منطلق جتربته �حلياتية هذه، فقد �أثبت �صحة نظريته يف 
�صناعة �لعبقرية من خالل �لربية �لفكرية، فاللعب ميثل ف�صاء رحبا 
�أظفارهم  نعومة  منذ  �الأطفال  ودفع  �خليال  وتخ�صيب  �لذكاء  الإث��ر�ء 
و�النتباه  و�الكت�صاف  �ملعرفة  حب  الإك�صابهم  �لتجربة  هذه  خو�س  �إلى 
عر  و�إدر�ك��ات��ه��م  وم�صاعرهم  حو��صهم  يحرك  ق��د  جديد  ه��و  م��ا  لكل 

�ألعابهم �ملختلفة. 
لنجعل �للعب وبخا�صة لعبة �ل�صطرجن يف �صياق �لربية �لفكرية 
�ل�صغر يف  �الأن�صطة و�ملناهج �لربوية و�لتعليمية الأوالدن��ا منذ  �صمن 
ملكاتهم  ون�صجع  �لتفكري  على  عقولهم  نحفز  حتى  و�لنو�دي  �ملد�ر�س 

�لعبقرية و�الإبد�عية. 

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعام واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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المملكة المتحدة
ت�صيق ت�صع جامعات �أمريكية يف �ململكة 
�مل��ت��ح��دة م���ن ك���ل 10ج���ام���ع���ات، �خل��ن��اق 
ع��ل��ى ح���ري���ة �ل��ت��ع��ب��ري، ح�����ص��ب ت��ق��ري��ر 
�الندبندنت  �صحيفة  عن  �أخ��ري�  �صدر 
�ل��ري��ط��ان��ي��ة ن��ق��ال ع��ن حت��ل��ي��ل �أع��دت��ه 

جملة "�صبايك".
�ل�صنو�ت �لثالث  �أن��ه يف  �ملجلة  و�أك��دت   
�ملدينة  د�خ���ل  �ل��رق��اب��ة  ز�دت  �الأخ�����رية 

�جلامعية ب�صكل خا�س.
 

فرنسا
ي���اأم���ل حت���ال���ف �أك����ادمي����ي ب��ال��ق��رب من 
�����ص���ت���ق���ط���اب �جل���ام���ع���ات  ب����اري���������س يف 
لها  بحثية  ف���روع  الإن�����ص��اء  �لريطانية 
يف ف��رن�����ص��ا ط��م��ع��ا يف �حل�������ص���ول ع��ل��ى 

�أم�������و�ل ل��ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي م���ن �الحت����اد 
�ملتحدة  �ململكة  خ���روج  بعد  �الأوروب�����ي، 
�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  ت�صتبعد  وال  منه. 
يف بريطانيا �الأمر، يف حني �أن خر�ء يف 
�لفكرة  ��صتبعدو�  �لريطانية  �ل�صيا�صة 

يف �لوقت �لر�هن على �الأقل.

أستراليا
ظ���ل ع����دد �ل���ط���الب �ل���دول���ي���ني �ل��ذي��ن 
در������ص����ات����ه����م يف �جل���ام���ع���ات  �أك����م����ل����و� 
�الأ�����ص����ر�ل����ي����ة وم���وؤ����ص�������ص���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م 
ث��اب��ت��ا دون تغيري  �الأ���ص��ا���ص��ي و�ل��ث��ان��وي 
ل��ل��م��رة �ل���ر�ب���ع���ة ع��ل��ى �ل���ت���و�يل ح�صب 
�ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة  ع�����ن  �����ص����در  ت���ق���ري���ر 
و�ل��ت��دري��ب �الأ���ص��ر�ل��ي��ة، وف���ق م��ا ورد 
يف جم��ل��ة )ب���ي �آي ن��ي��وز( �ال���ص��ر�ل��ي��ة. 

و�أك����د �ل��ت��ق��ري��ر �أن �ل��ط��الب �ل��و�ف��دي��ن 
�أكملو� �أربع �صنو�ت يف �جلامعة �أو ت�صعا 
وتو�صل  �الأ�صا�صي،  �لتعليم  دخ��ول  بعد 
�ل��ط��الب  م��ن  �أن %70.8  �إل���ى  �ل��ت��ق��ري��ر 
�أكملو� �لدر��صة �جلامعية بينما %62.8 
يف  و�ل��ث��ان��وي  �ملتو�صط  �لتعليم  �أك��م��ل��و� 

�لفرة ما بني 2014-2011.
�أكملو�  فقد  �ال�صر�ليون  �لطالب  �أما   
بن�صبة 45% يف �جلامعات وبن�صبة %45.7 

يف �لتعليم �ملتو�صط و�لثانوي.  

نيجيريا
م��الي��ني  ���ص��ب��ع��ة  م���ن  �أك����رث  ي�صتطع  مل 
طالب نيجريي �لت�صجيل يف �جلامعات 
�لنيجريية يف �لفرة ما بني 2010 حتى 
2015 لي�س ب�صبب �ملجموع �ل�صعيف وال 

�أي �إعاقات �أخرى، بل ب�صبب عدم وجود 
مقاعد �صاغرة يف �جلامعات �لتي ي�صل 
عددها �إلى 150 جامعة حكومية و�أهلية، 
 180 �إل��ى  ي�صل  �ل�صكان  ع��دد  ب��اأن  علما 
منهم  �ل�صباب،  من  منهم   %62 مليونا، 

24% تقل �أعمارهم عن 24 عاما.

تايوان
ت���ق���ل�������س ع������دد �ل�����ط�����الب �ل�����ص��ي��ن��ي��ني 
دور�ت  ع��ل��ى  �حل�������ص���ول  يف  �ل���ر�غ���ب���ني 
ق�����ص��رية م��ن ت��اي��و�ن ه���ذ� �ل��ع��ام ب�صبب 
�صطرت  ما  ح�صب  �ل�صيا�صية  �لعالقات 
�لعدد  باأن  علما  �أمريكا"،  �أوف  "فوي�س 
تقل�س من 34 �ألفا و114 يف 2016-2015 
�إلى 32 �ألفا و648  يف 2016-2017 ح�صب 

�إح�صائيات وز�رة �لتعليم �لتايو�نية.

لقاء لدعم طالب الجيل األول في أميركا
عقد  طريق  عن  �الأول  �جليل  ط��الب 
�ملمار�صات  �أف�صل  �ملوؤمتر�ت وم�صاركة 

و�إحد�ث تغيري فيهم.
ون��اق�����س �مل���وؤمت���ر �ل����ذي �أق��ي��م يف 
جامعة "ييل" خالل �لفرة من 24-

�لتي  �لتحديات  �مل��ا���ص��ي،  ف��ر�ي��ر   26
يو�جهها 400 طالب من طالب �جليل 
�لواليات  وترعرع يف  ن�صاأ  �الأول ممن 

�ملتحدة �الأمريكية.
 وح�����ص��ر �مل���وؤمت���ر �ل���ط���الب من 
و�ل��ن��ت��ائ��ج  �ملنخف�صة  �مل��د�خ��ي��ل  ذوي 
�ل��ب��اه��رة مم��ن ي��در���ص��ون يف �أك���ر 19 
ج��ام��ع��ة �أم���ريك���ي���ة، مب���ا ف��ي��ه��ا معهد 
و�صتانفورد،  للتقنية،  ما�صا�صو�صت�س 
)ر�بطة ريا�صية  �ل��ل��ب��الب  ور�ب���ط���ة 
جت��م��ع ث���م���اين ج��ام��ع��ات ت��ع��د �أ���ص��ه��ر 
و�أق������دم ج��ام��ع��ات �ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة 
�الأمريكية؛ وتقع يف �ل�صمال �ل�صرقي 
ل��ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة �الأم��ريك��ي��ة( و25 

طالبا من جامعة "ييل".
وهدف �ملوؤمتر �إلى بناء ممار�صات 
ل���زي���ادة جن����اح ف��ر���س ط����الب �جل��ي��ل 
و�ملهني  �الأك��ادمي��ي  �جل��ان��ب  �الأول يف 

موقع جامعة ييل

وطاأت قدما »ريان �ل�صمريي«، �لبالغ 
م��ن �ل��ع��م��ر 19 ع���ام���ا، ج��ام��ع��ة »ي��ي��ل« 
قادما من مي�صا يف والية �أريزونا، وهو 
�ل��والي��ات �ملتحدة  �أ���ص��رة تقيم يف  م��ن 
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  قدمت من 

حني كان عمره ثالث �صنو�ت. 
وي����ع����د �ل���������ص����م����ري م�����ن �جل���ي���ل 
يف  وت��رع��رع  ن�صاأ  ممن  لالأ�صرة  �الأول 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية؛ �إذ در�س 
يف �إحدى جامعاتها على عك�س و�لديه 
�أمريكا ومل يدر�صا  �للذين ن�صاآ خارج 

يف �أي جامعة �أمريكية.
ي����ق����ول �ل�������ص���م���ريي »�أت�����ي�����ت م��ن 
م��در���ص��ة ث��ان��وي��ة ك��ب��رية دون م���و�رد 
ومل  �أك��ادمي��ي��ة،  �صمعة  حتى  �أو  كبرية 
�أ�صعر بالر�حة حتى �لف�صل �الأول من 

�لعام �لثاين يل فيها«.
وت����������ر�أ�����������س ري������������ان �ل���������ص����م����ري 
بامل�صاركة مع �الآن�صة »لور� بالتا«، 19 
 1vyG ملنظمة  �لثالث  �مل��وؤمت��ر  عاما، 
�ل��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��ت��ق��وي��ة ومت��ك��ني �صبكة 

و�إل������ى ت���زوي���د �ل���ط���الب ب��امل��ع��ل��وم��ات 
ودف���ع  ل��ت��ن��ظ��ي��م  �مل��ط��ل��وب��ة  و�الأدو�ت 
ق���ب���ول �مل����زي����د م����ن ه�������وؤالء �ل���ط���الب 
يف �ل��ك��ل��ي��ات �ل��ك��رى. و�أق��ي��م �مل��وؤمت��ر 
"بر�ون" و�لثاين يف  �الأول يف جامعة 
و"بالتا"  ري��ان  وح�صره  "هارفارد" 

مندوبني عن "ييل".
خمتلفة  �ل�صمري  ريان   وجتربة 
ع��ن ن��ظ��ر�ئ��ه مم��ن در���ص��و� يف جامعة 
�الأول،  �جليل  من  ولكنهم  �أمريكية، 
م�صتوى  قاعدة  الأنهم يك�صرون  رمب��ا 
تعليم و�ل��دي��ه��م مم��ن مل ي��در���ص��و� يف 
ج��ام��ع��ات �أ���ص��ال، �الأم���ر �ل���ذي يجعل 
�جل��ام��ع��ة ل��ه��م مب��ن��زل��ة ح��ي��اة حافلة 
و�الجتماعية  �الأكادميية  بالتحديات 
و�لثقافية ال�صيما يف �لعام �الأكادميي 

�الأول منها.
 وقدم �ملوؤمتر فر�صة للم�صاركني 
لتبادل خر�تهم ب�صفتهم طالبا من 
ح�صور  �إل��ى  باالإ�صافة  �الأول،  �جليل 
غ�����د�ء ي�����ص��م �ل���ط���الب و�خل��ري��ج��ني 
و�ملهنية.  �الأكادميية  لتبادل �خلر�ت 
�أي�����ص��ا ع��امل��ا �لنف�س  وح�����ص��ر �مل���وؤمت���ر 

و"جينيفر  د�صتني"،  "مي�صمني 
على  يعمالن  وكالهما  ريت�ص�صون"، 
مت���ك���ني �ل����ط����الب م����ن ك�����ص��ف �أن������و�ع 
خم��ت��ل��ف��ة م����ن �ل���ظ���ل���م يف ح��ي��ات��ه��م، 
ويركز�ن على كيفية �إثبات �لهوية يف 

مكان �لعمل.
وحتدث �ل�صمري عن �أهم �لعو�ئق 
�ل��ت��ي ي��و�ج��ه��ه��ا ط���الب �جل��ي��ل �الأول، 
و�أ�صار �إلى �أنها تتمثل يف عدم معرفتهم 
ب��اأن��ه  علما  �مل��ه��ن��ي��ة،  ب��احل��ي��اة  �ملتعمقة 
خ�ص�صت  �لتي  �ملالية  �للجنة  ير�أ�س 
155�ألف دوالر �أمريكي برعاية �صركات 
وماكينزي"  "غوغل"  م��ث��ل  رب��ح��ي��ة 
كابيتال"  و"بني  �صا�س"  و"غولدمان 

وغريها لهوؤالء �لطالب.
حما�صرون  �أي�صا  �ملوؤمتر  وح�صر 
م�����ن ك�����ل �أن�����ح�����اء �ل������والي������ات �مل���ت���ح���دة 
�الأم��ريك��ي��ة م��ن �أج���ل م�����ص��اع��دة ط��الب 
�لق�صوى  �ال�صتفادة  على  �الأول  �جليل 
من خر�ت وجتارب �جلامعات، ومنهم: 
مدير جامعة "ييل" بير �صالويف. كما 
ح�صر �ملوؤمتر �أي�صا لفيف من �ملنظمات 

�لربحية وغري �لربحية.
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الرأي الجامعي

فضاءات

يا رافعين الرؤوس 
مرام حسن عسيري

طالبة بكلية العلوم واآلداب بمحايل

وبناتكم  وزوجاتكم  �أمهاتكم  تفارقو�  �أن  �ل�صهل  من  لي�س  باأنه  نعلم 
عنهم  لتد�فعو�  �لرحال،  �صددمت  باأنكم  �أي�صا  ونعلم  جميعا،  و�أهلكم 
�أُنا�س ال تعرفونهم، من عدو ال يفكر بالعو�قب �لوخيمة �لتي  وعن 

�صيو�جهها.
تركتم �أهاليكم ر�فعني روؤو�صكم لتلقنو� �الأعد�ء در�صا لن ين�صوه 
�إن عا�صو�، و�إن �لتفتم مينة وي�صرة ف�صتجدوننا بجانبكم، فاإن مل يكن 

ذلك ب�اأج�صادنا فبقلوبنا، ودعاوؤنا ير�فقكم �صر� وعلنا.
 يا من �صهرمت �لليايل، �أيقنو� متاما باأننا لن نتخلى عنكم مهما 
وطن  عن  ود�فعو�  تياأ�صو�  ال  و�إخو�ننا.  �آباوؤنا  فاأنتم  �الأ�صباب،  كانت 
حماه �هلل ثم �ملليك ثم �أنتم. و�صعارنا: �أنكم "كنتم والزلتم و�صتظلون 

ر�فعني �لروؤو�س"، وياليتنا معكم!
 و�صدق �الأمري خالد �لفي�صل، حفظه �هلل، حني قال:

 ت�صتاهلون �ملجد و�لفعل م�صهود 
اد وت�صتاهلون �ملدح من كل ق�صّ

ما قد متنيت �إين �أكون موجود 
�إاّل على حد �لوطن عني �صّياد

حتى ولو خانتني �لبي�س و�ل�صود 
يا ليتني معكم على �حلد بزناد

�أن توؤّلف بني قلوبنا، وجتمع كلمتنا، وتوّحد  �أ�صاألك  �للُهم �إين 
علينا،  ُت��ِع��ن  وال  �أع��ن��ا  �للهم  ع��اد�ن��ا.  م��ن  على  وتن�صرنا  �صفوفنا، 
�إنا جنعلك يف نحورهم، ونعوذ بك  و�ن�صرنا وال تن�صر علينا. �للهم 

من �صرورهم.

صحيفة ثرية ورائدة

ي��ب��ق��ى �ل��ع��م��ل روت��ي��ن��ي��ا م���ا مل ي��دخ��ل 
ع��ل��ي��ه �ل��ت��ط��وي��ر و�الب��ت��ك��ار م��ن خ��الل 
بو�در ذكية وعميقة يقوم بها �أ�صخا�س 
»�آف���اق«  ف���  و�ل�صمو،  �الرت��ق��اء  يع�صقون 
تكون  تكاد  �أ�صبوعية  جامعية  �صحيفة 
يف �ن��ت�����ص��اره��ا وث��ر�ئ��ه��ا ر�ئ�����دة ع��رب��ي��ا، 
توؤهلها  تطويرية  مبرحلة  �الآن  ومت��ر 

حل�صد جو�ئز دولية.
وك���م���ا ه����و  م���ع���روف ف�����اإن �ل��ع��م��ل 
�جلماعي د�ئما ي�صنع �لنجوم، وجنمنا 

�صحيفتنا وربانها �لدكتور علي �صويل 
ب�  ينطلق  �أن  ����ص��ت��ط��اع  �ل����ذي  �ل��ق��رين 
»�آفاق«لت�صل �إلى �ملكانة �لتي ت�صتحقها 
وت�������ص���ب���ح ف����خ����ر� جل���م���ي���ع م��ن�����ص��وب��ي 
�جل���ام���ع���ة؛ ف���ال ي��خ��ل��و ف�����ص��ل �أو ع��ام 
در��صي  على »�آف��اق« من غري �أن ت�صهد 
�ل�صحيفة  بهذه  بادرة تطويرية حتلق 
يف ���ص��م��اء �الإع�������الم �جل���ام���ع���ي ل��ت��ك��ون 
�جلامعية  �ل�صحافة  رو�د  م��ن  ر�ئ���دة 
بقيادة هذ� �لربان �ملاهر  �ملحب لعمله، 
ولديه  معه  يعمل  فريقا  ميلك  �ل��ذي 
و��صتطاع  نف�صها  �لتطويرية  �حلما�صة 
بالتعاون خلق جو عملي ر�ئع ي�صتطيع 
الأن���ه���م  ف���ي���ه،  ي���ب���دع  �أن  ���ص��خ�����س  �أي 

عبد اهلل زارب 
المركز اإلعامي 

ي�صتمدون قوتهم من كل فرد يعمل �أو 
وي�صتمدونه  �جلامعة،  ه��ذه  يف  يدر�س 
كذلك من ردود فعل �لقر�ء من خارج 

�جلامعة.
»�آف��اق«  يزيد  �إيجابي  تفاعل  كل   
�ل��ق��ر�ء  الإث����ر�ء  ت�صعى  يجعلها  ف��رح��ا 
مب��ع��ل��وم��ة ق���د ت��ك��ون ج���دي���دة فيكون 
معانيه،  بكل  حا�صر�  �ل�صامي  �لهدف 
وه���و ن�صر �مل��ع��رف��ة و�خل����ر، �الأب����و�ب 
لها  يقدم  ملا  حمبة  و�لقلوب  مفتوحة 
من مالحظات ت�صعى الأن ترثي هذه 
�ل�صحيفة بكل ما يعود على  �جلامعة 
م����ن ن���ف���ع ول���ت���ك���ون �جل���ام���ع���ة م���ن���ارة 

يقتدى بها.

حب الوطن
أنوار محمد الشهري

طالبة بكلية المجتمع بأبها

وطني و�صام يف �صدري و�إح�صا�س عميق 
ر�أ�صي �لذي  �إن��ه م�صقط  يف وج���د�ين.. 
ت��رب��ي��ت ف��ي��ه ودرج�����ت يف ك��ن��ف��ه وذق���ت 
ح����الوة �ل�����ص��ع��ادة يف ت��رب��ت��ه وح��د�ئ��ق��ه 
الغناء ومروجه الفيحاء. وطني تاريخ 
م�صرق،  وم�صتقبل  تليد  وجم��د  نا�صع 
�إليه  ي��ت��و�ف��دون  �مل�صلمني  مهوى  فهو 
�أ�صقاع �لدنيا في�صتقبلهم بكل  من كل 
ترحاب.. يعي�صون فوق �أر�صه �لطاهرة 
يف �أق��د���س ب��ق��اع �ل��دن��ي��ا ي��رف��ع��ون �أك��ف 

�ل�صر�عة بالدعاء للمولى عز وجل.
�أحب وطني و�أهله �لكرماء و�أعمل 
ل��ي��ل ن��ه��ار م��ن �أج���ل رف��ع��ت��ه و�حل��ف��اظ 
بالنف�س  حماه  عن  و�أذود  �أنظمته  على 
و�لنفي�س كي يكون يف مكانة عالية بني 
�لو�صاء  كالبدر  علياء  �الأر����س  �صعوب 

بني �أجر�م  �ل�صماء.
 وطني �لذي �أنعم �هلل عليه بنعمة 
�الأمن و�الإميان، ويت�صابق �أبناوؤه �لذين 
�مل��ج��االت  خمتلف  يف  بالعلم  ت�صلحو� 
رفعته  يف  م�صهمني  ل��ه  ع��ون��ا  ليكونو� 
وتطوره، وجعله منارة �الأوط��ان. دمت 

يا وطني وطن �لعزة و�لكر�مة
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�م���ت���الت ط��ف��ول��ت��ه��ا ب�����ص��غ��ف �ل���ق���ر�ءة 
و�الط��������������الع، وع����ان����ق����ت ب���خ���ي���االت���ه���ا 
�ل��ف�����ص��اء و�الك��ت��ت�����ص��اف، و�ت���خ���ذت من 
�لهيثم  و�ب���ن  �صينا  و�ب���ن  �خل���و�رزم���ي 
و��صتلهمت  و�ل�����ص��ه��رة،  للعلم  ط��ري��ق��ا 
م������ن �ل�����ن�����ج�����اح و�جل�������دي�������ة ��������ص������ر�ر� 
�لغربي  �ملجتمع  هاجمها  لنجاحها، 
خل���ل���ع ه���وي���ت���ه���ا �حل����ج����ازي����ة، ل��ك��ن��ه��ا 
����ص��ت��ط��اع��ت ف��ر���س �ح��ر�م��ه��ا وب��ل��ورة 
�لدين  ب��اأن  للعامل  وبرهنت  تقديرها 
و�ل��ع��ل��م ال ي��ت��ع��ار���ص��ان ل��ت��ك��ون ب��ذل��ك 
�ل��دك��ت��ور�ه �أول ع��رب��ي��ة حت�����ص��ل ع��ل��ى 

يف �لتقنية �حليوية من جامعة كامردج، و�أول �صعودية تتمكن من فك �صيفرة 
�صندي  حياة  �ل��دك��ت��وره  �ل�صعودية  و�لباحثة  �لعاملة  �إن��ه��ا  �ل�صرطان.  مر�س 

�صاحبة م�صروع �لت�صخي�س للجميع ور�ئدة �الخر�عات و�مل�صاريع �لبحثية.
لقبها �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز، رحمه �هلل، ب� »�ملوهوبة« وقالت عنها 
منظمة »بوب تيك« �المريكية، �نها من قادة �لتغيري يف �لعامل نظري �أبحاثها 

�لتي �صخرتها خلدمة �ملجتمعات.
�لتي  و�أحالمها  عزميتها  وقادتها  بتفوق  �لثانوية  من  �صندي  تخرجت 
در��صتها  لندن، الكمال  �لريطانية،  �لعا�صمة  �إلى  لل�صفر  و�قع  �إلى  حولتها 
و�صط معار�صات �أ�صرية وو�جهت حتديات �لغربة هناك، وتغلبت على م�صتوى 
عربية  �م���ر�أة  ك���اأول  بهذ�  لت�صنف  �ل��دك��ت��ور�ه  �أكملت  حتى  �ل�صعيف،  �للغة 
حت�صل على �صهادة دكتور�ه يف جمال �لتقنية �حليوية من جامعة كامردج، 
ولتبلغ بعد ذلك مر�دها وتقف �أمام علماء �لتقنية يف كامردج بنبوغ و�إبد�ع 

مذهل لفت �النظار لها.
ورف��ع  بالعلوم  �هتمت  �لتي  �لفعاليات  م��ن  �لعديد  يف  �صندي  �صاركت 

�لوعي بها وفازت يف 2010 بجائزة مكة للتميز �لعلمي.
م��ن��ح��ت��ه��ا �ل��ك��ل��ي��ة �مل��ل��ك��ي��ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة �ل��ع�����ص��وي��ة �ل��ف��خ��ري��ة ت��ق��دي��ر� 
 15 �أف�صل  م��ن  ك��و�ح��دة   2009 يف  �ختيارها  ومت  و�خ��ر�ع��ات��ه��ا،  ال�صهاماتها 
عاملا يف خمتلف �ملجاالت من قبل منظمة »بوب تيك«، ويف 2013 مت �ختيارها 
كع�صو يف جمل�س �ل�صورى يف �أول ت�صكيل ن�صائي له، و�ختريت كاأحد �أهم 100 

�مر�أة عربية على م�صتوى �لوطن �لعربي يف 2015.
 كانت والز�ل��ت �لعاملة حياة �صندي ��صم يفتخر به كل من ينتمي لهذ� 
�أثبتت  �مللهم لكل فتيات �ملجتمع وق�صة  �لنجاح و�لكفاح  �لوطن، و�صرية من 

باأن جزء من �خليال، قد يكون ذ�ت يوم عامل و��صع من �البتكار و�الإجناز.

حياة سندي..
نجاح عانق الفضاء

الرأي الجامعي

�أ���ص��ل��وب مم��ار���ص��ه��ا دون  �ل��ن��اجت ع��ن  �لبيئة 
و�مل��و�رد  �الإن�صان  على  ذل��ك  لتاأثري  �عتبار 

�لطبيعية و�لبيئية.
وت���وؤث���ر خ�����ص��ائ�����س �مل��ك��ان �ل��ب��ي��ئ��ي��ة – 
بتباينها نوعا وم�صتوى- يف جميع �الأن�صطة 
�الق��ت�����ص��ادي��ة و�الج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ع��م��ر�ن��ي��ة؛ 
�لتنمية؛  و�صيا�صات  �أ�صاليب  تتاأثر  ثم  ومن 
و من هنا فاإن �لوعي بالتباين �ملكاين �أ�صبح 
م�صاألة  تنموية  �آلية  ووج��ود  ج��د�،  �صروريا 
تطرح نف�صها يف خمتلف جو�نب �لتخطيط 
�مل�صتد�مة  و�لتنمية  عامة  ب�صفة  �لتنموي 

ب�صفة خا�صة. 
ول���ك���ون �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة 
تت�صم مب�����ص��اح��ة ك��ب��رية وت��ن��وع ب��ي��ئ��ي ف��اإن��ه 
ينبغي للمخطط �أن يتعامل مع ذلك بحنكة 
تت�صم  �ململكة  يف  �الأم��ط��ار  الأن  وعقالنية، 

�ملتبادلة  �ملنفعة  حول  �جلغر�فيون  �ختلف 
ب�����ني �مل�����ك�����ان و�الإن�����������ص�����ان ب�����ني �حل��ت��م��ي��ة 
عالقة  بنيهما  �لعالقة  وه��ل  و�الإم��ك��ان��ي��ة، 
ت���ب���ادل م�����ص��ال��ح؟ وه����ل ت��ع��د �ل��ب��ي��ئ��ة بكل 
�إن  �أم  �ل��ب�����ص��ر،  ل��ب��ن��ي  ت��ف��ا���ص��ي��ل��ه��ا م�����ص��ك��ل��ة 
ومن  لها؟   �لكرى  �مل�صكلة  �الإن�صان ميثل 
لي�صري  وت��ن��ام��ى  �لبيئة  م�صطلح  ب��رز  هنا 
�الإن�صان  ب��ني  �ملتبادل  �لتاأثري  عالقة  �إل��ى 
م�صطلح  ب��ه��م  و�رت��ب��ط  �لبيئي  وحم��ي��ط��ه 
�ل��ت��ن��م��ي��ة ث���م ت��ب��ع��ه��م��ا م�����ص��ط��ل��ح �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�مل�����ص��ت��د�م��ة ب�����ص��ب��ب �ل��ت��خ��وف م���ن ت��ده��ور 

عبئا  متثل  �أ�صبحت  لكنها  و�لندرة،  بالقلة 
�إ�صكاالت  م��ن  تخلفه  م��ا  خ��الل  م��ن  �صنويا 
و�لب�صري يف  �لطبيعي  توؤثر على �جلانبني 
�ملكان، مبجرد �أن �أغفل �الإن�صان طبوغر�فية 
�مل���ك���ان ومل ي��ع��ط��ه��ا ح��ق��ه��ا م���ن �اله��ت��م��ام 

و�لتعامل.
و�ل�صوؤ�ل: هل بالفعل �أ�صبحت �لعالقة 
بني �الإن�صان و�لبيئة عالقة عد�ء ال عالقة 
نقول:  �ل�صوؤ�ل  هذ�  عن  ولالإجابة  منفعة؟ 
للتو�صع  �ملخطط  ي�صعى  �أن  فبمجرد  نعم، 
�لعمر�ن �ملدين على �ملناطق �لطبيعية دون 
هنا  وخ�����ص��ائ�����ص��ه،  �مل��ك��ان  لطبيعة  م���ر�ع���اة 
�ملخطط  فتف�صح  كلمتها،  للطبيعة  يكون 
و�ح���د،  �آن  يف  و�مل�صتفيد  �ل��ق��ر�ر  و���ص��اح��ب 
و�إال  �إل��ى ن�صابها  �الأم��ور  �أع��د  وكاأنها تقول 

فعلى نف�صها جنت بر�ق�س.

اإلنسان والبيئة: عالقة منفعة أم عداء؟
د. فايز السليمان

قسم الجغرافيا 
fassiri@kku.edu.sa

العلم النافع
�مل�صتويات  ط��الب  من  �لعديد  يو�جه 
�الأول��������ى يف خم��ت��ل��ف �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات 
ردود ف��ع��ل حم��ي��ط��ة ب��ه��م ت����ردد »ه��ذ� 
�ل��ت��خ�����ص�����س م���ال���ه م�����ص��ت��ق��ب��ل«، مما 
ي��ح��ب��ط��ه��م وي��ج��ع��ل��ه��م ي���ه���رع���ون ملن 
لي�صاألوهم  تخ�ص�صاتهم  يف  تقدمهم 
ع���ن �مل����ج����االت �ل��وظ��ي��ف��ي��ة وح��ق��ي��ق��ة 
�مل�����ص��ت��ق��ب��ل �ل�����ذي ل���وث���ه م���ن ح��ول��ه��م 
ينبغي  ال  �ل��ت��ي  �ل�صلبية  ب��ع��ب��ار�ت��ه��م 
�أن ت��ق��ال مل��ن ه��و م��ق��دم ع��ل��ى �حل��ي��اة 
�جل��ام��ع��ي��ة ح��ت��ى ال ت��خ��ور ق���و�ه عند 

خط �لبد�ية. 

م���ن �جل���ي���د ج����د� و����ص���ع �خل��ط��ط 
�آت،  ه��و  مل��ا  �لنظر  وب��ع��د  �مل���دى،  طويلة 
�لركيز  يفقدك  ذل��ك  جتعل  ال  ولكن 
وجهة  فمن  حاليا،  يديك  بني  ما  على 
نظري �أن م�صتقبلك �لوظيفي ال يعتمد 
�إن  بل  كليا،  �جلامعي  تخ�ص�صك  على 
�صغفك  ع��ل��ى  تعتمد  �ل��ك��رى  �لن�صبة 
عن  متيزك  �لتي  وخ�صالك  وق��در�ت��ك 
بدر��صتك  تدعمها  �أن  وي��ج��ب  غ���ريك، 
�جل����ي����دة، ب���االإ����ص���اف���ة ل����ل����دور �ل��ك��ب��ري 
�إلى  �لتدريبية  �ل���دور�ت  ت�صيفه  �ل��ذي 
مهما  �لعلمي.  وحم�صولك  �صخ�صك 

�أنت  كانت �صهادتك �لتي حتملها فاإنك 
�صت�صيفه  مب���ا  وظ��ي��ف��ت��ك  ت�����ص��ن��ع  م���ن 
لنف�صك من خر�ت ومعارف ومهار�ت.

����ص���اءه  �إذ�  م����ن  �أي�������ص���ا  وه����ن����اك   
ب��اهلل  قال:"�أعوذ  �ل���در�����ص���ي،  جم��ال��ك 
من  بلغ  قد  كاأنه  و  ينفع"،  ال  علم  من 
ع��ل��ى جم��ال  يحكم  يجعله  م��ا  �مل��ع��رف��ة 
هذ�  قوله  �إن  بل  ينفع،  علم ال  باأنه  ما 
هو  �لنافع  فالعلم  جهال،  �إال  يزيده  ال 
كل ما ينه�س باالأمة من علوم �صرعية 
وط��ب��ي��ع��ي��ة و�إن�����ص��ان��ي��ة و���ص��ائ��ر �ل��ع��ل��وم 
للنه�صة  �الأ�صا�صية  �ملقومات  تعد  �لتي 

�الإن�صان  بيد  تاأخذ  و�لتي  �حل�صارية، 
ل��ل��ق��ي��ام مب��ه��ام��ه يف  �ل��ب��ق��اء  ل��ه  فتي�صر 

�لوجود.
عز  هلل  �لنية  �إخ��ال���س  نن�صى  وال 
وجل وتقو�ه عند طلب �لعلم و�لتو�زن 
تنفع  �لتي  �ل�صرعية  �لعلوم  تعلم  ب��ني 
�لعلوم  تعلم  بجانب  �الآخ��رة  يف  �ملوؤمن 

�لدنيوية �لتي تنفعه يف حياته،
ف���م���ا دم������ت ت��ت��ع��ل��م ع���ل���م���ا ن��اف��ع��ا 
ف�صرزق باإذن �هلل عمال �صاحلا؛ ومن 
�أبو�ب  ثّم ال تاأبه مبن يحبطك ويقفل 

�الأمل يف وجهك.

قاب 
قوسين
أمل أبو مديني
طالبة بقسم
اإلعام واالتصال

وجوه

سارة القحطاني

من  �لعديد  على  �ملطر  هطل  عندما 
مب�صطلح  ن�صمع  �أ�صبحنا  �ململكة  مناطق 
�أما  �صابقا،  ناألفه  نكن  ومل  مطرية،  حالة 
�ل��د�رج��ة  �مل�صطلحات  م��ن  فاأ�صبح  �ل��ي��وم 
�لتحذير�ت  معه  تبد�أ  �إذ  و�ملرعبة،  �ملخيفة 
و�لتنبيهات و�ال�صتنفار �ل�صعبي و�حلكومي، 
مل���اذ�؟ الأن مدننا ق��د مت��ددت على جم��اري 
�ل�صعاب و�الأودية وردمت �لكثري من �ملو�قع 
وح���ول���ت �الأر������ص����ي �ل�����ص��ك��ن��ي��ة، ك��م��ا �صقت 
�إلى  �أماكن �صعبة حتتاج  �لطرق وم��دت يف 
تعامل خا�س وخر�ت متقدمة وم�صركة 
م���ن ج��م��ي��ع �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات �ل��ع��ل��م��ي��ة.. ق��ام 
بذلك م�صتثمر ج�صع وتعاون معه م�صوؤول 
�خل�صائر،  وز�دت  �الأرو�ح  فزهقت  خ��ائ��ن؛ 
يقوالن:  كاأنهما  و�مل��ك��ان  �الإن�����ص��ان  و�أ���ص��ب��ح 

�للهم �رفع عنا مطرك.
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صواب

خطأ

اللغة واإلعالم

عة
شائ

ء 
طا

أخ

خطتها  تنفيذ  �إل��ى  �ملوؤ�ص�صة  ت�صعى  خطأ: 
�لطموحة.

�إل�����ى تنفيذ  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  ت�����ص��ع��ى  الــصــواب: 
خطتها �لطموح.

و�ل�صبب �أن �ل�صفة على وزن »فعول« مبعنى 
�أال  ي��ج��ب  ع��ل��ى مو�صوفها  �جل��اري��ة  ف��اع��ل 
تلحق بها تاء �ملوؤنث، بل ي�صتوي فيها �ملذكر 
و�مل��وؤن��ث، نحو رج��ل �صبور و�م���ر�أة �صبور، 
ورج��ل غ�صوب و�م���ر�أة غ�صوب؛ وم��ن هنا 

يجب �أن يقال: خطة طموح.
قال �أحد �ل�صعر�ء:

ركوب �ل�صعب يف نيل �ملعايل
له نف�س طموح ال تبايل

مقفولة  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ح��الت  ظ��ل��ت  خطأ: 
طو�ل �أيام �لعيد.

ــصــواب:  ظ��ل��ت �مل���ح���الت �ل��ت��ج��اري��ة  ال
�أن  �ل��ع��ي��د. و�ل�����ص��ب��ب  �أي����ام  مقفلة ط���و�ل 
و�أما  �أقفل،  �لرباعي  �لفعل  »مقفلة« من 
�للغة  ي��رد يف كتب  »ق��ف��ل« فلم  �ل��ث��الث��ي 
مب��ع��ن��ى �إغ�����الق �ل���ب���اب و�إق���ف���ال���ه، و�إمن���ا 

معناه: رجع.
وم���ن �الأخ���ط���اء �ل�����ص��ائ��ع��ة ذ�ت �ل�����ص��ل��ة،  
فيها  و�ل�صحيح  »مغلوق«  �ملفعول  �صيغة 
مغلق، وهي م�صتقة من �لرباعي »�أغلق«. 
ومنه قول �ل�صاعر: وال �أقول لباب �لد�ر 

مغلوق.
وقال �آخر:

ما زلت �أفتح �أبو�با و�أغلقها    
حتى �أتيت �أبا عمرو �بن عمار

خطأ: هذ� �لقر�ر الغ.

الصواب: هذ� �لقر�ر ملغى. و�ل�صبب �أن 
مفعوله  و�صيغة  رب��اع��ي،  »�أل��غ��ى«  �لفعل 

تكون على �لنحو �الآتي: ملغى.

خطأ: وهبت زيد� ماال.
و�ل�صبب  م���اال.  ل��زي��د  وه��ب��ت  الصواب: 
�أن »وه����ب« ي��ت��ع��دى ب��ح��رف �جل����ر. ق��ال 
تعالى »ووهبنا لد�ود �صليمان نعم �لعبد 
�أو�ب« )���ص��ورة �س 30(. وق��ال تعالى  �إن��ه 
»ووهبنا له من رحمتنا �أخاه هارون نبيا« 

)�صورة مرمي 53(.

خطأ: قال �أنه غري م�صتعد للم�صاركة.
الـــصـــواب: ق�������ال �إن��������ه غ�����ري م�����ص��ت��ع��د 
�أن همزة »�إن« تك�صر  للم�صاركة. و�ل�صبب 

بعد قال. وكذلك »حيث«.

ترد في وسائل اإلعالم، بمختلف 
أنواعها المكتوبة والمسموعة 

والمرئية، أخطاء شائعة غلب 
بعضها على الصحيح من األلفاظ 
والعبارات بسبب عوامل التكرار 

والتعود، وذلك رغم ما تبذله 
معظم المؤسسات الصحفية 

من جهود للحفاظ على الجودة 
اللغوية، انطالقا من أن اللغة هي 
عصب أي عمل إعالمي. وفي هذه 

الزاوية تتناول »آفاق« باقة من 
تلك األخطاء، والسيما األكثر شيوعا 

وتداوال في الصحافة العربية.

زكريا حسين

�أو�صح �خلبري �للغوي �الأردين، �الأ�صتاذ 
�ل��ر���ص��ال��ة  �أن  ن���ه���ر،  ه������ادي  �ل����دك����ت����ور 
�الإع����الم����ي����ة �ل�����ص��ح��ي��ح��ة و�ل�����ص��ل��ي��م��ة 
مبهار�ت  وثيقا  �رتباطا  ترتبط  لغويا 
�أو  �مل���ح���رر  �أو  �مل��ر���ص��ل  ع��ن��د  �الت�������ص���ال 
ه���وؤالء عدم  �أن على  م��وؤك��د�  �مل��ت��ح��دث، 
يحررون،  فيما  �للغوية  �ل�صحة  �إغفال 
يف  �للغة  قيمة  �العتبار  بنظر  و��صعني 

�لتاأثري على �ملتلقي.
ت��ف��ري��ط من  �أن ك���ل  �إل�����ى  و�أ�����ص����ار 
�الإع��������الم يف �ع���ت���م���اد �ل���ل���غ���ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�أ�صياء  �لعرب  على  �صيفوت  �ل�صحيحة 
ك����ث����رية �أغ���ل���ب���ه���ا م���رت���ب���ط ب���احل���رك���ة 
�حل�����ص��اري��ة ل��الإن�����ص��ان �ل��ع��رب��ي يف عامل 
ي��ع��ت��ز ف��ي��ه ك���ل ���ص��ع��ب ب��ل��غ��ت��ه �ل��ق��وم��ي��ة، 
وي���ع���م���ل ع���ل���ى �إث����ر�ئ����ه����ا و�ل�������ص���م���و ب��ه��ا 
و�عتمادها يف �الإعالم و�لثقافة و�لعلوم، 
الفتا �إلى �أن و�صائل �الإعالم يف �لبلد�ن 
�مل��ت��ق��دم��ة ت���ق���وم ع��ل��ى �إز�ل�������ة �حل����دود 
�أف����ر�د �الأم����ة �ملعينة من  ب��ني  �ل��ل��غ��وي��ة 
خ���الل �إ���ص��اع��ة ل��غ��ة ق��وم��ي��ة و�ح�����دة يف 
و�لقدرة  مهار�تها  و�إك�صابهم  �الإع���الم، 
�ملفاهيم  وتكوين  �مل��ت��زن،  �لتفكري  على 
ب��و���ص��اط��ت��ه��ا، ليكون  و�الأف���ك���ار و�ل��ق��ي��م 
بها  و�ل��ث��ق��ايف  و�مل��ع��ريف  �لعلمي  �الإب����د�ع 

دون غريها من و�صائل �لتعبري.
نهر،  للدكتور  ك��ت��اب  ذل��ك يف  ج��اء 
وحت���دي���ات  �ل��ع��رب��ي��ة  "�للغة   ع���ن���و�ن���ه 
ال  ل��غ��ة  "�أية  �أن  ف��ي��ه  وورد  �لعوملة"، 
متتلك قدر�تها يف ذ�تها فح�صب، و�إمنا 
و�ن��ت�����ص��اره��ا  وت��ف��وق��ه��ا  ق��درت��ه��ا  ت�صتمد 
و�لرقي  �لنهو�س  على  �أهلها  ق��درة  من 
و�ل��ت��ف��وق و�ل��ت��ح�����ص��ر، وو���ص��ع م�����ص��روع 
ينقلهم  �أن  على  قادر  وتنموي  ح�صاري 
�إل��ى ما يعزفون عليه من �النعتاق من 
�لتخلف و�جلهل و�النطالق �إلى رحاب 
م�صري�  و�لثقافة"،  و�ملعرفة  �لعلم  من 

م�����ص��روع��ا  �إال  ل��ي�����س  �ل��ت��ع��ري��ب  �أن  �إل����ى 
ح�صاريا تنمويا كبري� مينح �لعرب حق 
�ل��دخ��ول �إل���ى ع���امل �الإب�����د�ع و�ل��ت��ح��ول 

�لعلمي و�ملعريف.

أعداء التعريب
يف  �الأم  �للغة  غ��ي��اب  �أن  نهر  وب��ني 
�ل���در����س و�ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�الإع����الم 
و�ل��ن�����ص��ر ي��ع��ن��ي غ���ي���اب �خل�����ص��و���ص��ي��ات 
�حل���������ص����اري����ة و�ل����ف����ك����ري����ة و�ل���ع���ل���م���ي���ة 
مبديا  �للغة،  هذه  الأ�صحاب  و�لثقافية 
�أ�صفه من �أن كثريين يرف�صون �لعربية 
و�صيا�صية،  وث��ق��اف��ي��ة  نف�صية  الأ���ص��ب��اب 
د�خلية  �الأول���ى  جبهتني:  يف  ويتمثلون 
وع���ل���ى ر�أ�����ص����ه����ا م���ع���ار����ص���و �ل���ت���ع���ري���ب، 
�أن  �ل���ع���رب���ي���ة يف  �ل���ل���غ���ة  ب����ل م���ع���ار����ص���و 
و�لبحث  و�لتعليم  �لثقافة  �أد�ة  ت��ك��ون 
و�الإع�����الم، وه����وؤالء ي��ك��ون��ون ت��ي��ار� من 
�مل��ت��ع��ل��م��ني و�مل��ح�����ص��وب��ني ع��ل��ى �ل��ث��ق��اف��ة 
�أو ظاهرة  �لعربية، عباأتهم قوى خفية 
وع��ي  لت�صكيل  �مل��ف��رو���ص��ة  بتوجيهاتها 

مري�س مناه�س للعربية و�لتعريب.
–و�لكالم  �ل���ث���ان���ي���ة  و�جل����ب����ه����ة 
�ال�صتعمار  و�أ�صحابها  خارجية  لنهر- 
�مل�صت�صرقني  وبع�س  �لعن�صرية  ودع��اة 
و�حلاقدين على �لعرب و�لعربية ممن 
ي��ح�����ص��ن��ون ل��ع��ب��ة �خل�����د�ع و�ل��ت�����ص��وي�����س 
�ملهيمنة،  �لثقافة  وتكري�س  و�لتلفيق 
وحتقيق �متد�د �لتفوق للعرق و�جلن�س 
كل   با�صتعمال  �لعرب  على  �لعربي  غري 

و�صائل �الإعالم و�لن�صر.
�ت�صال  �أد�ة  �للغة  �أن  �إل���ى  و�أ���ص��ار 
وتو��صل حتتل �لوظيفة �الإعالمية �أبرز 
�الت�صالية.  �ل��ث��ورة  ه��ذه  بعد  وظائفها 
وت��اب��ع "لقد ���ص��اع��دت و���ص��ائ��ل �الإع���الم 
هذه  لكن  �ل��ل��غ��ة،  تنمية  على  �ملتكاثرة 
�ل�صلبي  �جل��ان��ب  �إل��ى  �ن��ز�ح��ت  �لتنمية 
م��ف��رد�ت  �الإي��ج��اب بتوليدها  ب��دال م��ن 
ب��اخل��روج عن  ل��غ��وي��ة مليئة  وت��ر�ك��ي��ب 

قو�نني �للغة و�أنظمتها �ملعهودة، وذلك 
ب�صبب غياب �لتخطيط �ل�صليم لعملية 
�أو  �أو يبث  ي��ق��ال  �الت�����ص��ال، فكثري مم��ا 
يكتب ال يحمل �إال �أمناطا لغوية مليئة 

باالأخطاء �لنحوية و�للغوية".
حو�ر �حل�صار�ت

وذه�����ب ن��ه��ر �إل�����ى �ل���ق���ول ب���اأن���ه ال 
�الآخ���ري���ن  ي����ح����اور�  �أن  ل��ل��ع��رب  مي��ك��ن 
فاعال  ت��و����ص��ال  معهم  ي��ت��و����ص��ل��و�  و�أن 
م�صروعهم  ل��ه��م  ي��ك��ن  مل  �إن  وم��ث��م��ر�، 
�ل��ت��ن��م��وي و�حل�������ص���اري �خل���ا����س ب��ه��م. 
و�أردف "�أرى �أن �أي تر�جع للغة �لعربية 
ي��ع��ط��ي �ل���دل���ي���ل �ل����ك����ايف ع���ل���ى ���ص��ع��ف 
وف��ائ��ن��ا نحن �ل��ع��رب ل��ه��ذه �ل��ل��غ��ة، وهو 
للغزو  وت�صليمنا  لقبولنا  و��صح  موؤ�صر 
و�للغوي على  و�لعلمي  و�ملعريف  �لثقايف 
تعلم  يكون  »�أال  ب�  مناديا  لغتنا،  ح�صاب 
�ل��ل��غ��ات �الأج��ن��ب��ي��ة و�آد�ب����ه����ا وم��ن��اق�����ص��ة 
�أهلها يف �صتى �لعلوم على ح�صاب لغتنا 

و�صخ�صيتنا �لعربية«.

حلول وتوصيات 
�صيا�صية  �إر�دة  ت���و�ف���ر  �إل����ى  ن��ه��ر  ودع����ا 
و�صعبية تنت�صر للغة �لعربية يف �ملجال 
�النت�صار   ه��ذ�  �أن  م�صتدركا  �لوظيفي، 
لن يكون فاعال  ما مل يتجاوز �حلدود 
وي�صتند  �مللمو�س،  �لعمل  �إلى  �لعاطفية 
املو�صوعية  ال�����ص��روط  م��ن  ج��م��ل��ة  اإل����ى 
و�الأ�ص�س و�ملبادئ و�لقيم �لتي ال يجوز 
�لتهاون فيها، �أو �لر�خي يف �لقيام بها، 

ومنها �الآتي:
• �إي�����ف�����اء �ل���ل���غ���ة ب����ح����اج����ات �مل��ج��ت��م��ع 
و�لدينية  و�لثقافية  و�ملعرفية  �لعلمية 
بال�صحة  �إال  ي��ق��وم  ال  و�الق��ت�����ص��ادي��ة 

�للغوية.
•  �للغة �لعربية كائن حي قابل للتطور 
و�لنماء وفقا لتطور�ت �لع�صر وحركته 

�لد�ئبة.
�لتنمية  عملية  ب��ني  �لعالقة  �إح��ك��ام   •

د. نهر: الصحة اللغوية 
أهم مقومات الرسالة 

اإلعالمية

�ل���ل���غ���وي���ة وت����ط����وي����ره����ا و�إ����ص���الح���ه���ا 
وحت�����ص��ي��ن��ه��ا و�مل���ت���غ���ري�ت �الج��ت��م��اع��ي��ة 

و�القت�صادية لالأمة �لعربية.
• ���ص��ب��ط م�������ص���ار�ت �جل������ودة �مل��ط��ل��وب��ة 
يف م��وؤ���ص�����ص��ات��ن��ا �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة 
و�الإعالمية و�لتحكم فيها ل�صالح �للغة 
�ملوؤ�ص�صات  هذه  بتفعيل  وذل��ك  �لعربية، 
تفعيال معا�صر� ين�صر �ل�صمو باخلطاب 

�للغوي.
�مل��وؤ���ص�����ص��ات  ت�����ص��م��ر  �أن  �إل����ى  �ل���دع���وة   •
و�لرجمة  �لتعريب  ك��م��ر�ك��ز  �للغوية 
لو�صع  �صو�عدها  �للغوية عن  و�ملجامع 
�للغوي  للر�صيد  حم��ددة  علمية  �أ�ص�س 
�ل���ع���رب���ي �ل��وظ��ي��ف��ي ل��ك��ل م��رح��ل��ة من 

مر�حل تعلم �للغة.
قبله  وم��ا  �جلامعي  �لتعليم  تعريب   •
و�حل����د م���ن ظ���اه���رة �ن��ت�����ص��ار �مل���د�ر����س 
�خل���ا����ص���ة �ل���ت���ي �أ����ص���ب���ح ب��ع�����ص��ه��ا يعلم 
�الأطفال علوم �لدين �الإ�صالمي باللغة 

�الإجنليزية �أو �لفرن�صية.
• �ل����وق����وف ب���ح���زم �أم�������ام �ل��ت��ح��دي��ات 
و�ل����ت����اأث����ري�ت �ل�����ص��اغ��ط��ة �خل���ارج���ي���ة 
ت��ل��ق��ي  �أن  �ل���ت���ي حت������اول  و�ل���د�خ���ل���ي���ة 
ب���ال���الئ���م���ة يف ت��خ��ل��ف �ل����ع����رب ع��ل��م��ي��ا 

ومعرفيا على لغتهم �لعربية.

• مرحلة �لتلقني �إلى �الإبد�ع و�لتفاعل 
وت��و���ص��ي��ع �آف������اق �ل��رج��م��ة �إل�����ى �ل��ل��غ��ة 

�لعربية.
• �ع���ت���م���اد �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف ب��ر�م��ج 
�الأط�����ف�����ال، وت���وج���ي���ه ب����ر�م����ج �إذ�ع����ي����ة 
�حل��و�ر مع  تفعيل  تعمل على  وتلفازية 
�لعربية  �الأقطار  �لعرب خارج  �الأطفال 

ود�خلها.
بتاأهيل  �الإلكرونية  �الأمية  • مكافحة 
�ل�����ك�����و�در �ل��ف��ن��ي��ة �ل�����ق�����ادرة ع���ل���ى خ��ل��ق 
�الأمر  الأن  و�صناعته،  �لرقمي  �ملحتوى 
وج��ود  ينبغي  ول��ذل��ك   ب��ر�م��ج  يتعلق 
�أ�صخا�س قادرين على و�صعها، ومن دون 

ذلك ال ميكن �أن نطل على �الآخرين.

فصول الكتاب
�لعربية  " �ل��ل��غ��ة  ك��ت��اب  �أن  ي��ذك��ر 
�إ���ص��د�ر�ت عامل  �لعوملة" من  وحتديات 
ف�صول  �صتة  وي�����ص��م  �حل���دي���ث،  �ل��ك��ت��ب 
ع��ل��ى �ل��ن��ح��و �الآت�������ي: �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
و�ل���ع���ومل���ة، �ل��ت��ع��ري��ب، �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
و�لعلوم، روؤية كلية يف �ملنهج و�الأهد�ف 
العربي،  النحو  م��ادة  حت�صيل  و�صروط 
�ل�صلم  يف  �الأجنبية  �للغات  تعلم  �أهمية 

و�حلرب، ومقاربات حو�رية.

أ. د. هادي نهر
• نال بكالوريوس اآلداب

من جامعة بغداد.
• حصل الماجستير في 

أدب القرون الوسطى
من جامعة القاهرة.
• نال الدكتوراه في 

التراث العربي من معهد 
اتحاد المؤرخين العرب.
• يحمل دبلوم صحافة.

عمل عضو تدريس
في جامعات عدة

في األردن والعراق 
والجزائر واليمن.

• تولى عمادة كلية 
اآلداب في جامعة جدارا 
األردنية في وقت سابق.
• ألف أكثر من 5٠ كتابا

في اللغويات واألدب 
واللسانيات االجتماعية 

والصحافة واإلعام.
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اللغة واإلعالم

القتل يالحق اإلعالميين في سوريا والعراق 
�أف����������ادت �ل�������ص���ب���ك���ة �ل���������ص����وري����ة حل���ق���وق 
�ملجال  يف  عاملني  �صتة  �الإن�صان، مبقتل 
بينهم  �مل��ا���ص��ي،  ف���ر�ي���ر  �الإع���الم���ي يف 
خم�صة على يد قو�ت نظام �الأ�صد، وو�حد 

على يد تنظيم د�ع�س.
بتوثيق  �ملهتّمة  �ل�صبكة   و�أو�صحت 
�أ�صدرته  تقرير  يف  ب�صوريا،  �النتهاكات 
�الأ���ص��ب��وع �مل��ا���ص��ي، �أن��ه��ا وث��ق��ت، حالتي 
�ل�صام" مّت  "فتح  جبهة  يد  على  �عتقال 
�الإف����ر�ج ع��ن �إح��د�ه��م��ا، وح��ال��ة �عتقال 
�ل��ذ�ت��ي��ة  ق���و�ت �الإد�رة  ي��د  و�ح����دة ع��ل��ى 

�لكردية، مّت �الإفر�ج عنها �أي�صا.
 و�أ��������ص�������ار �ل����ت����ق����ري����ر �إل��������ى ت�����ص��ع��ة 

+ 
ق

فا
آ

حماية قانونية
تعد �ملوؤ�ص�صات �الإعالمية �أعيانا ذ�ت 
طابع مدين، وتتمتع، ب�صفتها هذه، 
ب��ح��م��اي��ة ع���ام���ة. وق���د ����ص��ت��ق��ر منع 
مهاجمة �الأعيان �ملدنية يف �لقانون 
�لدويل �الإن�صاين منذ بد�ية �لقرن 
�لتاأكيد  و�أعي�د  حا�صم،  ب�صكل  �ل���20 
وكذلك   ،1977 بروتوكويل  عليه يف 
للمحكمة  �الأ����ص���ا����ص�������ي  �ل���ن���ظ���ام  يف 

�جلنائية �لدولية.
وي��رت��ب م��ن �الل��ت��ز�م �مل���زدوج 
�ل�����ذي ن�����ص��ت ع��ل��ي��ه �مل������ادة 48 من 
�لروتوكول �الأول، �أي �لعمل د�ئًما 
�ملدنية  �الأع��ي��ان  ب��ني  �لتمييز  على 

و�الأهد�ف �لع�صكرية، ومن ثّم عدم 
�الأه��د�ف  �صد  �إال  �لعمليات  توجيه 
�الأعيان  تتمتع  �أن  �لع�صكرية فقط، 
�ملدنية، على غر�ر �ل�صكان �ملدنيني، 

بحماية عامة.
و�ن���ط���الق���ا مم���ا ���ص��ب��ق، ي��وؤك��د 
�مل�������ص���ت�������ص���ار �ل����ق����ان����وين مب��ن��ظ��م��ة 
�ل�صكندر  حدود"،  بال  "�صحفيون 
�ل���ه���ج���م���ات  �أن  ج������اول������و،  ب����اجل����ي 
و�ملعد�ت  �ل�صحفيني  �صد  �ملوجهة 
ه��ج��م��ات غ��ري قانونية  �الإع��الم��ي��ة 
مبوجب �لقانون �لدويل �الإن�صاين، 
�ملدنيني  �الأ���ص��خ��ا���س  يحمي  �ل���ذي 

و�الأع������ي������ان �مل���دن���ي���ة م����ا د�م��������و� ال 
�لعمل  يف  فعالة  م�صاركة  ي�صاركون 

�لع�صكري. 
و����ص���ائ���ل  ت���ع���د  �أن  مي���ك���ن  وال 
�الإع�����الم ه��دف��ا م�����ص��روع��ا ح��ت��ى �إن 
����ص��ُت��خ��ِدَم��ت الأغ����ر������س �ل��دع��اي��ة، 
ل��ل��ت��ح��ري�����س على  ُت�����ص��َت��َغ��ل  م���ا مل 
للقانون  خطرية  خمالفات  �رتكاب 

�الإن�صاين.
وب���������������دوره���������������م،  ي�������ص���ت���ف���ي���د 
�ل�����ص��ح��ف��ي��ون و�الإع����الم����ي����ون م��ن 
�ل��ت��د�ب��ري �الح����ر�زي����ة – �ل��ت��ي ال 
�صو�هم– مثل  دون  عليهم  تقت�صر 

م���ب���د�أ �ل��ت��ن��ا���ص��ب ووج�����وب �إ����ص���د�ر 
حتذير م�صبق، ولكن جالو يرى �أن 
هناك حاجة �صديدة الإ�صد�ر وثيقة 
�لتاأكيد على عنا�صر  جديدة لتعيد 
�ل��ت��ي تنطبق  �الإن�������ص���اين  �ل���ق���ان���ون 
ع��ل��ى �ل�����ص��ح��ف��ي��ني و�الإع���الم���ي���ني، 
ومن ثّم تعيد تر�صيخ �صلطة قواعد 
ُي�صتهز�أ  م��ا  ك��ث��ري�  معينة  �أ�صا�صية 
�لقانون  ولتح�صني  ناحية،  من  بها 
�ل��ق��ائ��م وت��ك��ي��ي��ف��ه مل��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ي��وم 
مثل ظاهرة �ل�صحفيني "�ملر�فقني 
�ملثال  �صبيل  �مل�صلحة" على  للقو�ت 

من ناحية �أخرى.

�إع��الم��ي��ني �أ���ص��ي��ب��و� ع��ل��ى �أي�����دي ق���و�ت 
�الأ���ص��د، و�إع��الم��ي و�ح��د على ي��د جهات 
�إعالمي  �أخ��رى، كما وّثق تعّر�س مكتب 
لق�صف م��ن ق��ب��ل ط���ري�ن ث��اب��ت �جل��ن��اح 
تابع لقو�ت �لنظام، م�صدد� على  �صرورة 
ما  الإن��ق��اذ  و�ل�����ص��ري��ع  �جل���اد  "�لتحّرك 
مُي��ك��ن �إن��ق��اذه م��ن �لعمل �الإع��الم��ي يف 
�صوريا، و�حر�م حرية �الإعالم، و�لعمل 
ع��ل��ى ���ص��م��ان ���ص��الم��ة �ل��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه، 

و�إعطائهم رعاية خا�صة".

مقتل 48 صحفيا
عن  �صدر  تقرير  ك�صف  �صابق،  وقت  ويف 

 CJP �لدولية  �ل�صحفيني  حماية  جلنة 
�صحفيا   48 ع���ن  ي��ق��ل  ال  م���ا  ه��ن��اك  �أن 
�لعام  خالل  عملهم  ب�صبب  حتفهم  لقو� 
�ملن�صرم 2016،  م�صيفا �أن �للجنة جُتري 
�إ�صافيا  �صحفيا   27 مقتل  يف  حتقيقات 
على �الأقل خالل �لعام نف�صه لتحديد ما 

�إذ� كان مقتلهم مرتبطا بعملهم.
و�أف����������اد �ل���ت���ق���ري���ر ب�����ر�ج�����ع ع���دد 
�ل�صحفيني �لذين ��صتهدفو� باالغتيال، 
و�ن���ح�������ص���ار م�������ص���ت���وى �ل���ع���ن���ف �ل��ف��ت��اك 
ع��ام 2016 عن  �الإع����الم يف  و���ص��ائ��ل  �صد 
�مل�����ص��ت��وي��ات �ل��ق��ي��ا���ص��ي��ة �ل���ت���ي ب��ل��غ��ه��ا يف 
ح��االت  �زد�دت  بينما  �الأخ����رية،  �الأع����و�م 

�ملتقاطعة  �ل��ن��ري�ن  عن  �لناجمة  �ل��وف��اة 
�إلى �أعلى م�صتوى لها منذ عام 2013، مع 

��صتمر�ر �لنز�عات يف �ل�صرق �الأو�صط.

سوريا األكثر فتكا
و�ل���ع���ر�ق  ����ص���وري���ا  يف  �ل���ن���ز�ع���ات  و�أدت 
و�ل�صومال،  و�أفغان�صتان  وليبيا  و�ليمن 
�صحفيا،   26 مقتل  �إل��ى  �لتقرير،  ح�صب 
تغطيتهم  �أثناء  حتفهم  لقو�  وجميعهم 
�صوريا  �أن  �إلى  الفتا  �لقتالية،  للعمليات 
باالإعالميني  فتكا  �الأك���رث  �لبلد  ظلت 
�إذ لقي 14  �لتو�يل،  للعام �خلام�س على 
�الأق��ل حتفهم فيها خالل  �إعالميا على 

يف  نف�صه  �لقتلى  ع���دد  وه���و   .2016 ع���ام 
�ل�����ص��ح��اف��ي��ني  جم��م��وع  ز�د  مم���ا   ،2015
�أد�ئ���ه���م لعملهم يف  �أث��ن��اء  �ل��ذي��ن ق��ت��ل��و� 
���ص��وري��ا م��ن��ذ �ن����دالع �ل�����ص��ر�ع �إل����ى 107 

�إعالميني على �الأقل.
وال ي�����ز�ل �ل����ع����ر�ق ي��ح��ت��ل �إح����دى 
�مل���ر�ت���ب �ل���ث���الث �الأول������ى ب���ني �ل��ب��ل��د�ن 
�لر�بع  �الأ�صد فتكا باالإعالميني، وللعام 
�ل�صحافيني  ع��دد  بلغ  �إذ  �ل��ت��و�يل؛  على 

�لقتلى فيه �صتة يف عام 2016.

تزايد القتلى
 ويف �ليمن، ظل عدد �ل�صحفيني �لقتلى 

عددهم  وبلغ  �لقتال،  ت�صاعد  مع  ي��زد�د 
�صتة �أي�صا يف �لعام �ملن�صرم، بينما �أ�صبح 
جمموع �ل�صحفيني �لقتلى  12 �صحافيا 

منذ عام 2014. 
و�أفاد �لتقرير باأن »د�ع�س« م�صوؤول 
�الأق��ل منذ  عن �ختفاء 11 �صحفيا على 
عام 2013، وُيخ�صى �أنهم لقو� م�صرعهم، 
بيانات  على  تظهر  مل  �أ�صماءهم  �أن  �إال 
جلنة حماية �ل�صحافيني �صمن �لقتلى.

و�أظهرت �أبحاث �للجنة �أن �الإفالت 
ال���را����ص���خ م���ن ال���ع���ق���اب ي���زي���د ال��رق��اب��ة 
�لذ�تية؛ �إذ يعمد �ل�صحفيون �إلى �لفر�ر 
لتجنب  �ل�صمت  �ل��ت��ز�م  �أو  بلد�نهم  من 

�ملخاطر �جل�صيمة، ح�صب �لتقرير.

مؤتمر حقوقي
�للجنة  �ملا�صي، نظمت  ويف 20 فر�ير 
�ل��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق �الإن�������ص���ان يف ق��ط��ر، 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع �مل��ف��و���ص��ي��ة �ل�����ص��ام��ي��ة 
حل���ق���وق �الإن�������ص���ان ب����االأم����م �مل��ت��ح��دة، 
ح��ق��وق  "مقاربات  ب���ع���ن���و�ن  م����وؤمت����ر� 
�ل�صر�ع  م��و�ج��ه��ة ح���االت  �الإن�����ص��ان يف 
 320 مب�����ص��ارك��ة  �لعربية"،  ب��امل��ن��ط��ق��ة 

منظمة حقوقية عربية ودولية.
�مل���وؤمت���ر   وط����ال����ب �مل�������ص���ارك���ون يف 
ب���اح���ر�م ق�����ص��اي��ا ح��ق��وق �الإن�����ص��ان وم��ا 
م�صتد�م،  و�صالم  كر�مة  من  بها  يت�صل 
باعتبار ذلك رغبة دولية م�صركة حلياة 
�إل��ى �صرورة  د�ع��ني  خالية من �ملخاطر، 
ن��ب��ذ مم���ار����ص���ات �ل��ك��ر�ه��ي��ة و�ل��ت��ه��م��ي�����س 
و�ل��ق��م��ع، ك��م��ا ط��ال��ب��و� ب��ت��ع��زي��ز �صالمة 

�ل�صحفيني يف مناطق �حلروب.
"ما متر  �أن  �مل�����ص��ارك��ون  و�أو����ص���ح  
ب���ه �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة م���ن ���ص��ر�ع��ات 
�إل��ى غياب  �الأ���ص��ا���س  يرجع يف  م�صلحة 
�حل���ق���وق �الج��ت��م��اع��ي��ة و�الق��ت�����ص��ادي��ة 
و�نتهاك  و�ل�صيا�صية،  �ملدنية  و�حلقوق 
تفعيل  بتعجيل  م��ن��ادي��ن  �حلريات"، 
�ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  ق��ر�ر 
ب��ج��ر�ئ��م  خ��ا���س  ف��ري��ق  ت�صكيل  ب�����ص��اأن 
�الأدل�������ة  "جلمع  ����ص���وري���ا  يف  �حل�������رب 
وحتليلها،  عليها  و�حل��ف��اظ  وتعزيزها 
ب�صاأن جر�ئم  لق�صايا  �الإع��د�د  وكذلك 
�حلرب و�نتهاكات حقوق �الإن�صان �لتي 
�ل�صر�ع، وتوفري جميع  �رتكبت خالل 
�أنو�ع �لدعم و�الإمكانات لت�صهيل عمل 
ترك  ب��اأن  ذل��ك  �لفريق"، معللني  ه��ذ� 
�ل�صلم  يهدد  �صوف  عقاب  دون  �جل��ن��اة 

و�الأمن �لدوليني.
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سؤال األسبوع

هادي الشهراني-  ريم العسيري 

�لعمل  ملتقى  �أخ���ري�  �جل��ام��ع��ة  �أق��ام��ت 
�ل���ت���ط���وع���ي، ل��ت��ع��زي��ز ق������در�ت �ل��ط��الب 
و�ل��ط��ال��ب��ات وم�����ص��ارك��ت��ه��م يف �الأع���م���ال 

�لتطوعية.
وع��ل��ى ه��ام�����س �مل��ل��ت��ق��ى، �ل��ت��ق��ت »�آف�����اق« 
مبجموعة من طالب �جلامعة للوقوف 
ع��ل��ى �إج��اب��ات��ه��م ع��ن ����ص���وؤ�ل: ك��ي��ف تتم 

تنمية حب �لعمل �لتطوعي؟ 

التطوع ضرورة
من  ح�صو�صة،  �إبر�هيم  �لطالب  �أو�صح 
�لتطوع يف  �أن  �الإع��الم و�الت�صال،  ق�صم 
جمتمعية،  ���ص��رورة  �أ�صبح  �ل��وق��ت  ه��ذ� 
الف��ت��ا �إل���ى �أن �مل��ج��ت��م��ع يف من��و وت��ز�ي��د 
�جلهات  ت�صتطيع  ال  وق��د  كبري،  ع��ددي 

�خلدمية تغطية جميع متطلباته.
و�أ������ص�����اف »�أ����ص���ب���ح���ت �جل��م��ع��ي��ات 
�خلريية تقوم باأعمال جليلة يف �لبحث 
�خل��دم��ات وتقدمي  �إل���ى  ع��ن حمتاجني 
�لدعم �ملادي و�مل�صاعد�ت �الأخرى بروح 

�لفريق �لو�حد«.
و�أ������ص�����ار �ل���ط���ال���ب ح�������ص���ان حم��م��د 
�لب�صري من كلية علوم �حلا�صب �الآيل، 
�لتطوعية  �الأع���م���ال  �أن�����و�ع  ت��ع��دد  �إل����ى 
�مل�صاجد  مثل  �لعامة  باملر�فق  كالعناية 
�الإ���ص��اءة  و�إغ���الق  وتنظيفها  وترتيبها 
ب���ع���د �ن���ت���ه���اء �ل�������ص���الة، وت����وف����ري �مل����اء 
�ل��ت��ط��وع يف نظافة  و�مل���ن���ادي���ل، وك��ذل��ك 
�مل�صليات  وتوفري  و�ل�صو�طئ  �حل��د�ئ��ق 

�ملتنقلة.
وتابع »ويف ر�أيي �أنها خدمات جليلة 
يوؤجر فاعلها من �هلل تعالى قبل �أن ينال 
�أي�صا  ت��دل  �أنها  كما  �لنا�س،  ��صتح�صان 
�لتفكري، ويجب  �لوعي و�لرقي يف  على 
�جلميع  بحث  �لتطوعي  �لعمل  تنمية 
ع��ل��ى ذل���ك �ل��ع��م��ل م��ن خ���الل �ل��ن��دو�ت 
و�خلطب يف �مل�صاجد وخمتلف �ملنابر«.                                                                                                
بن  علي  �لطالب  �أك��د  ناحيته  م��ن 
 ، �لهند�صة  كلية  من  �صروق،  بن  حممد 
�أن �لعمل �لتطوعي و�جب على كل فرد 
�لفرق  م��ن  �أي  �صمن  �لعمل  على  ق��ادر 

�لتطوعية.
�الأ�صا�صيات،  وف��رت  »�ل��دول��ة  وتابع 
وع���ل���ى �جل���م���ي���ع �ال����ص���ت���ف���ادة م����ن ت��ل��ك 
وبناتنا  و�أب��ن��اوؤن��ا  وتطويرها،  �خل��دم��ات 
ل���دي���ه���م �ل�����ق�����درة، ومي���ل���ك���ون �الأف����ك����ار 
�الإب����د�ع  �ل��ت��ي متكنهم م��ن  و�ل��ط��اق��ات 

ي��ج��ب  ول����ذل����ك  ع����م����ل؛  �أي  وت����ط����وي����ر 
�ال�صتفادة منهم ومن �خلدمات �ملجهزة 

و�ملقدمة«.  

رأي مخالف
وكان للطالب حامت �آل �صاوي، من ق�صم 
�الإعالم و�الت�صال، ر�أي خمالف، �إذ ذهب 
�ملجتمع و�لتطوع  باأن خدمة  �لقول  �إلى 
�أم���ر غ��ري ن��اف��ع. وب���رر ذل��ك بقوله »كل 
وخدمة  بعمله  �لقيام  على  قادر  �صخ�س 
ن��ف�����ص��ه ب��ن��ف�����ص��ه، ك��م��ا �أن �ل���دول���ة ه��ي��اأت 

�ملر�فق  و�خلدمات«.
وحتدث �آل �صاوي عن جتربة عمله 
�صمن فريق عمل تطوعي، و��صفا �إياها 
�لوقت  ت�صتنزف  �أن��ه��ا  و�أك���د  بالفا�صلة، 
و�جلهد يف ماال ير�ه نافعا، متم�صكا باأن 
ما تفعله تلك �لفرق، ميكن الأي �صخ�س 
هناك  �أن  �إل���ى  الف��ت��ا  بنف�صه،  يفعله  �أن 
تغفل  �لتطوعية  �خل��دم��ات  من  �لعديد 

عنها فرق �لعمل �لتطوعي.

دليل وعي
�أم�����ا �ل���ط���ال���ب ����ص���امل ���ص��ع��ي��د م���ن ق�صم 
�الإع����الم و�الت�����ص��ال �أي�����ص��ا، ف��اأ���ص��ار �إل��ى 
�أن �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي و�ن��ت�����ص��اره دل��ي��ل 
ع��ل��ى وع���ي �مل��ج��ت��م��ع وت���ط���وره وت��ك��ات��ف��ه، 
على  ق���ادر  �صخ�س  ك��ل  �أن  ق��ول  معتر� 
ق�صاء حو�ئجه، تعميما �صطحيا وغريبا 
يحث  �ل��ذي  �الإ���ص��الم  لتعاليم  وخمالفا 
على �لتكافل ون�صر �لقيم و�إغاثة �مللهوف 

وكفالة من توؤذيه �حلاجة.
وز�د »�لتطوع البد �أن يكون �أ�صلوب 

�أفر�د �ملجتمع  حياة يتعاي�س معه جميع 
مب��خ��ت��ل��ف ط���و�ئ���ف���ه م���ن خ����الل �إق���ام���ة 
�لتي  و�مل��ح��ا���ص��ر�ت  و�ل��ن��دو�ت  �مللتقيات 
حتث على �لتطوع، وتربية �الأطفال وزرع 
فكرة �لتطوع و�الإح�صان فيهم عن طريق 

درو�س �صمن �ملناهج �لدر��صية«.

تكثيف الدورات
يف �الأث����ن����اء، ذك����رت رئ��ي�����ص��ة ن����ادي كلية 
�لتطوعية  �لفرق  �إح��دى  قائدة  �الآد�ب، 
�ل��ت��اب��ع��ة  مل��ج��ل�����س ���ص��ب��اب ع�����ص��ري، �أف��ن��ان 
مرزن، �أنه ميكن تعزيز �لعمل �لتطوعي 
يف  �ل����دور�ت  بتكثيف  �ل�صباب  نفو�س  يف 
جمال �لتطوع، و�لركيز على �الأن�صطة 
�ل���ت���ط���وع���ي���ة  و�ل������ر�م������ج و�ل������زي������ار�ت 
عر  �الإلكرونية  و�حلمالت  �خلارجية 

بر�مج �لتو��صل �الجتماعي. 
بكلية  �لطالبة  �أك���دت  جانبها  م��ن 
�مل��ج��ت��م��ع ب��اخل��م��ي�����س، ر����ص���ا �ل�����ص��ب��ع��ان، 
يكون  �لتطوعي  �لعمل  ح��ب  تنمية  �أن 
�لعمل  ه���ذ�  لقيمة  �ل�����ص��ب��اب  با�صت�صعار 
�ل����ذي ي��ع��ك�����س  دوره�����م جت����اه  �مل��ج��ت��م��ع، 
مو�صحة �أن جمال �لتطوع يحتاج فقط 
للتذكري باأهميته و �لتمر�س  على �لعمل 

و�لعطاء  غري �ملحدود.

التوعية والتثقيف
و�أو�صحت طالبة �للغة �الإجنليزية، رميا 
�أن لدى كل فرد حب فطري  �آل عي�صى، 
الأعمال �خلري، موؤكدة �أن �ل�صباب بحاجة 
�لتطوعي  �لعمل  باأهمية  �لتوعية  �إل��ى 

وما يحققه من فو�ئد للمجتمع.

�ل��ع��ل��وم   بكلية  �ل��ط��ال��ب��ة  و�أ����ص���ارت 
�أن  �إل��ى  �ل�صهر�ين  رفعة  باأبها  للبنات 
بالتوعية  تتم  �لتطوعي  �لعمل  تنمية 
و�آثاره  وجماالته  مبفاهيمه  و�لتثقيف 
وبالثو�ب  و�ملجتمع،   �لفرد  نف�س  على  
�لذي ميكن �حل�صول عليه من خالله.

قالت  �ل�صخ�صية  جتربتها  وع���ن 
تطوعية،  �أعمال  يف  �مل�صاركة  يل  »�صبق 
�إذ قدمت مقرح نادي �لعمل �لتطوعي 
»ع��ط��اء«  بجامعة �مل��ل��ك خ��ال��د  »�صطر 
�لطالبات« ومت �عتماده، باالإ�صافة �إلى 
�إطالقي ثالث فرق تطوعية �لعاملون 
باالأوملبياد  وف���ازت  �أط��ف��اال،  ك��ان��و�  فيها 
ثالث  �جلامعة   نظمته  �ل��ذي  �لثقايف 

مر�ت متتالية.
بكلية  �لطالبة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
حب  تنمية  »ميكننا  ه��ادي  رو�ن  �لطب 
�ل��ت��ط��وع��ي م���ن خ���الل تفعيله  �ل��ع��م��ل 
و�مل���ج���االت، ومن  �ل��ق��ط��اع��ات  يف جميع 
���ص��ر�ك��ات م���ع منظمات  �إي���ج���اد  خ���الل 
وم���وؤ����ص�������ص���ات ت���رع���ى ه�����ذه �الأع����م����ال، 
وتطور  و�ملتطوعات  �ملتطوعني  وتوجه 
تنفيذ  ع��ل��ى  وت�����ص��اع��ده��م  م��ه��ار�ت��ه��م، 

�أفكارهم«.
رغبة  لديهم  »�ل�صباب  و�أ���ص��اف��ت   
ك��ب��رية ب��ال��ت��ط��وع، وك���ل م���ا ي��ح��ت��اج��ون 
�إل��ي��ه ه��و م��وج��ه ج��ي��د وم��ظ��ل��ة و����ص��ع��ة، 
�لعمل  ك���ان يل جت��رب��ة يف  و���ص��خ�����ص��ي��ا 
من  ك��ث��ري  يف  ����ص���ارك���ت  �إذ  �ل���ت���ط���وع���ي، 
ثمانية  م��دى  �لتطوعية على  �الأع��م��ال 
�أع����و�م يف جم���االت وق��ط��اع��ات خمتلفة 

د�خل �جلامعة وخارجها«.

ح�سان �لب�سري حامت �آل �ساوي �إبر�هيم ح�سو�سة

كيف تتم تنمية حب العمل التطوعي؟

�سامل �ل�سهري

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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ثقافة

ف��وزي علي �صويلح، م��ن ق�صم  �ل��دك��ت��ور  ق��ال 
�لعربية  "�للغة  �إن  باجلامعة،  �لعربية  �للغة 
�ل��ن��وع��ي يف  �ل��ت��ح��ول  �لف�صحى مت��ث��ل م��رك��ز 
�لكرمي،  �لقر�آن  لغة  بو�صفها  �لعربي،  �لبيان 
و�إح��������دى �ل���ل���غ���ات �ل�����ص��ام��ي��ة �ل���ت���ي ت�����ص��رب 
ب��ج��ذوره��ا يف اأع���م���اق ال��ت��اري��خ؛ ل��ت��وؤك��د اأن��ه��ا 
و�لد�ر�صة".  بالنظر  ج��دي��رة  �ملرجعية  بهذه 
�ل�صوء على  �أل��ق��ى فيها  ج��اء ذل��ك يف در����ص��ة 
�لت�صكيل �جلمايل للخط  تاأثري �حلا�صوب يف 

�لعربي، من خالل ثالثة حماور هي:

المبحث األول
�حل��دي��ث ع��ن م��ق��وم��ات �جل��م��ال يف �لتكوين 

�لب�صري.

المبحث الثاني
����ص��ت��ك�����ص��اف م��الم��ح �ل��ت��اأث��ري �ل����ذي �أح��دث��ت��ه 
اخلطوط  ���ص��ورة  لتح�صن  احلا�صوب  ب��رام��ج 

�لعربية، وت�صكيله، فنيا وجماليا.

المبحث الثالث
�لعربي  للخط  �جلمايل  �لت�صكيل  خ�صائ�س 

يف �حلا�صوب.
وق����ال ���ص��وي��ل��ح "ما ن�����ص��ه��ده �ل��ي��وم من 
ت���ط���ور م��ت�����ص��ارع يف �ل��ت��ق��ن��ي��ة �حل��دي��ث��ة على 
م�����ص��ت��وى �الآل�����ة و�ل���رجم���ي���ات �حل��دي��ث��ة قد 
نال  �ل��ذي  �لعربي  �أل��ق��ى بظالله على �خل��ط 
حظا و�فر� من �ملعاجلات �لفنية �لتي يقدمها 
الكتابية  الأمن��اط  �صواء من حيث  احلا�صوب، 
لرنامج  �لعربي  �خلط  خر�ء  �بتكرها  �لتي 
ت�صميمه  مت  م��ا  �أو   ،)Microsoft Office(
�لتمثل  �صبيل  "على   kelk  " كلك  ل��رن��ام��ج 
و�ملحاكاة، �إذ �جتهد �مل�صممون يف �إنتاج بر�مج 

متطورة حتاكي �صورة �حلروف �لعربية".
�جل��وه��ري��ة  �الأ����ص���ب���اب  ه����ذه  و�أ�صاف" 
جمتمعة جعلتني �أكرث حر�صا على �ال�صتغال 
ب��ه��ذ� �ل��ب��ح��ث، ومب��ق��ت�����ص��اه��ا �أل��ف��ي��ن��ا ب��و�ع��ث 
ومعاجلة  �مل��و���ص��وع  لتمثل  �ل��ك��اف��ي��ة  �ل��رغ��ب��ة 
�مل�������ص���ك���ل���ة؛ �الأم��������ر �ل������ذي ي��ج��ع��ل��ن��ا م��ع��ن��ي��ني 
با�صتك�صاف هذا الن�صاط الربجمي احلديث".

عدد من التساؤالت
ع��ل��ى ���ص��وء ذل����ك، و���ص��ع �ل��ب��اح��ث ع����دد� من 
دور  وما  �حلا�صوب،  �أث��ر  ما  مثل:  �لت�صاوؤالت 

د. صويلح: برامج الحاسوب
أثرت في جمال الخط العربي

بن جريس.. مؤرخ موسوعي
د. عبد الكريم عوفي 

قبل �أيام من �نعقاد �ملوؤمتر �لدويل للغة 
�ل�صبكة  ع��ل��ى  �الأدب�����ي  �ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ن�����س 
�لعنكبوتية، ز�رين �ملوؤرخ �الأ�صتاذ �لدكتور 
غيثان بن علي بن جري�س يف مقر �إقامتي 
و�أهدى �إيّل كتابني هما: �لقول �ملكتوب يف 
ع�صري"ج11،  من  "�أجز�ء  اجلنوب  تاريخ 
وموؤرخ تهامة و�ل�صر�ة غيثان بن علي بن 
جري�س، وملا كنت من�صغال مع زمالئي يف 
ب��اأين  وع��دت��ه  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة 
�صاأقر�أ �لكتابني الحقا و�أكتب كلمة �أبدي 

ف��ي��ه��ا م��ل��ح��وظ��ات��ي ع��ن��ه��م��ا، الأن �ل��رج��ل 
�أرد  ما  لدي  ولي�س  وعلم،  ف�صل  �صاحب 

به �صنيعه غري �لكلمة �لطيبة.
زم��ي��ل��ن��ا �ل���دك���ت���ور غ���ي���ث���ان م�����وؤرخ 
�ملتنوعة،  كتاباته  يف  متميز  مو�صوعي، 
ف���ه���و ي��ك��ت��ب يف ال����ت����اري����خ، وال���ث���ق���اف���ة، 
و�حل���������ص����ارة، و�الج����ت����م����اع، و�ل���رب���ي���ة، 
و�ل�صري،  و�الأدب،  و�القت�صاد،  و�ل��دي��ن، 
و�ل����ع����اد�ت و�الأع���������ر�ف، و�مل��خ��ط��وط��ات 
و�ل����وث����ائ����ق، و�جل���غ���ر�ف���ي���ا، و�الأع�������الم، 
و�ل��ل��غ��ة، و�ل���زر�ع���ة، وغ��ري ذل��ك مم��ا له 

�صلة باملجتمع.

ف��اأرخ  �لكتابة  ملكة  �هلل  ح��ب��اه  لقد 
دقيقا  ت�����ص��وي��ر�  و���ص��ور  �ململكة  جل��ن��وب 
ويعي�صونها  �لنا�س  عا�صها  �لتي  �حليو�ت 
يف ج��ن��وب �مل��م��ل��ك��ة ويف م��ن��اط��ق �أخ����رى، 
وذل����ك يف م��و���ص��وع��ت��ه �مل�����ص��ار �إل��ي��ه��ا، ويف 
�إيل من خالل قر�ء�تي  حدود ما تناهى 

مل يكتب �أحد مثل ما كتب.
و�إين �أكر فيه �صجاعته و�إخال�صه 
تاريخ وثقافة وطنه،  وتفانيه يف خدمة 
مبو�د  و�لباحثني  �لعلم  ط��الب  و�إم���د�د 
الإق��ام��ة  �صلبة  �أر���ص��ي��ة  ت�صكل  معرفية 
م�������ص���اري���ع و�أب�����ح�����اث ع��ل��م��ي��ة م��رت��ب��ط��ة 

ت�صتفيد  �أن  ميكن  �لوطنية،  بالتنمية 
وغ��ريه��ا من  خ��ال��د  �مل��ل��ك  منها جامعة 
بالبحث  �لرقي  يف  �ل�صعودية  �جلامعات 
�ل��ع��ل��م��ي �مل��رت��ب��ط ب��ال��ت��ن��م��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة، 
بدال من �الن�صر�ف عن ق�صايا �ملجتمع 
�إل�����ى م��و���ص��وع��ات �أخ������رى ب��ع��ي��دة ع��ن��ه، 
يتما�صى  �أم��ر ال  وه��و  م��ك��رورة،  و�أغلبها 
م���ع �الأه�������د�ف �ل���ت���ي ر���ص��م��ت��ه��ا �ل�����وز�رة 
و�جل���ام���ع���ة ول����و�ئ����ح �ل���ب���ح���ث �ل��ع��ل��م��ي 

و�لدر��صات �لعليا.
ك�����ص��ف��ت ع��ن��ه م��و���ص��وع��ة  �إن م���ا      
�ل���دك���ت���ور غ���ي���ث���ان )�ل����ق����ول �مل���ك���ت���وب يف 

املختلفة،  اأج��زائ��ه��ا  يف  اجل���ن���وب(  ت��اري��خ 
�إليه من  �الأخ��رى، وما خل�س  وموؤلفاته 
ُيعنى  ب��اأن  جدير  الأم��ر  وتو�صيات  نتائج 
به يف �أق�صام �لكليات يف �جلامعة ومر�كز 
�ل���ب���ح���ث و�ل���ك���ر�����ص���ي �ل��ع��ل��م��ي��ة، وذل����ك 
ب��ت��وج��ي��ه ط��ل��ب��ة �مل��اج�����ص��ت��ري و�ل��دك��ت��ور�ه 
الإجناز ر�صائلهم يف مو�صوعات مرتبطة 
باملجتمع، يف �ملجاالت �ملختلفة، الأن ذلك 
ل��ل��وط��ن وب���ن���اء �ملجتمع  ي��ع��زز �الن��ت��م��اء 

وتطويره.
 و�صاأتوقف الحقا عند �أهم �لق�صايا 

�لتي عاجلها يف �لكتاب الحقا.

�خل�صو�س  وج��ه  على  �حلديثة  �لرجميات 
وحماكاته،  �لعربي  �خل��ط  �صورة  ت�صكيل  يف 
يف  �لعربي  �خل��ط  م�صتقبل  وم��ا  وت�صميمه؟ 
�إن��ت��اج ه��ذه �ل��ر�م��ج �ملت�صارعة؟ وه��و ما  ظل 
عليها،  وق��ف  �ل��ت��ي  �ل��در����ص��ات  م��ن  ��صتنتجه 
تقنع على  �لدر��صات مل  �أن هذه  �إل��ى  م�صري� 
م�����ص��ت��وى �ل��ت��ن��ظ��ري، وال �مل��ق��ارب��ة �ل��ن��ق��دي��ة؛ 
هذ�  يف  م��ق��ارب��ة  لتقدمي  �لفر�صة  منح  مم��ا 
�لباحث يحر�س كثري� على  �ملو�صوع، وجعل 
��صتثمار كل معطيات �لفن و��صتنطاق �صماته 
��صتدعى  كما  ت�صكيالته،  وك��ذل��ك  �الأ�صيلة 
رغبة  �حلا�صوب؛  �أحدثه  �لذي  �لتقني  �لبعد 
يف �ل��ك�����ص��ف ع���ن م�����ص��ادر �الأث�����ر �جل���م���ايل يف 
�الأب��ع��اد  ل��ه��ذه  خ��دم��ة  �لعربي  �خل��ط  ت�صكيل 

�لوظيفية.

قلة البحوث
وت��اب��ع "يف ���ص��وء م��ا ت��ق��دم، جن��د �أن��ن��ا �أم���ام 
ملنهج يجمع  بالدر��صة، طبقا  مو�صوع جدير 
�أبعادهما  ت�صعنا  �إذ  و�ل��ف��ن��ي،  �لو�صفي  ب��ني 
نقدية،  وروؤى  �أف��ك��ار  ملتقى  يف  ووظائفهما 
ت�صتحق �لتاأمل و�ملقاربة نظر� ل�صح �لبحوث 
ندرتها، ومل  ب��ل  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  �ملتخ�ص�صة يف 
به  و�ال�صتغناء  به،  �لتم�صك  ي�صتحق  ما  جند 
عن هذ� �لبحث، ونق�صد �أن �مل�صاحة �لنقدية 
يف هذ� �لفن ماز�لت ف�صيحة، وما ز�ل �لنظر 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة ع��م��وم��ا يف  �أث����ر  �إدر�ك  ع���اج���ًز� ع��ن 

�لت�صكيل �جلمايل للخط �لعربي".

د.  فوزي صويلح
• بكالوريو�س من جامعة �إب، 

.1998
• ماج�صتري من جامعة �إب، 2003.

• دكتور�ه من جامعة �صنعاء، 
.2008

من موؤلفاته �ملطبوعة:
• م�صاهد �لطبيعة يف �لقر�آن 

�لكرمي: در��صة بالغية �أ�صلوبية، 
.2015

• خ�صائ�س �الأ�صلوب يف �صعر 
حممد حممود �جلو�هري، 2015.
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تقنية

مالحقو سناب شات

يقلد  ال  ���ص��ات  ���ص��ن��اب  بينما   ،Snapchat ���ص��ات  ���ص��ن��اب  ي��ق��ل��د  �ل��ك��ل 
�لطالبني يف جامعة  يد  �صبتمر 2011 على  �أح��د�، فمنذ ظهوره يف 
�لغريب  �لتطبيق  وه��ذ�  م��وريف،  وروب���رت  �صبيغل  �إي��ف��ان  �صتانفورد: 
واإ�صافة  ال�صور  التقاط  الجتماعي عن طريق  للتوا�صل  املخ�ص�س 
بثبات،  يخطو  للمتلقني،  و�إر�صالها  و�لر�صوم  و�لن�صو�س  �لفيديو 

وتزيد �صعبيته يوما بعد يوم.
�ال�صتحو�ذ  �أعني �صركات كرى ملحاولة  �صات، فتح  �صناب  جناح 
على هذ� �ملنجم �جلديد، ففي عام 2013، �أي بعد عامني من ظهوره، 
مليار�ت  �أربعة  مقابل  عليه  لال�صتحو�ذ  بعر�س  قوقل  �لغول  تقدم 
�أمريكي،  يف حني تقدم في�صبوك بعر�س بلغ  ثالثة مليار�ت  دوالر 
على  �لقائمني  من  �إمي��ان��ا  بالرف�س،  قوبال  �لعر�صني  وك��ال  دوالر، 
�صناب �صات باأنه يف تطور �صريع �صيزيد من قيمته �ل�صوقية م�صتقبال.

هذ� �لرف�س �لقاطع لال�صتحو�ذ، مل يرق لفي�صبوك فظفرت يف 
وقت الحق بتطبيقي �أن�صتغر�م لتبادل �ل�صور، وو�ت�س �آب للمحادثات، 
فبد�أت �الأخرية بتقليد �الأولى يف كثري من �لتفا�صيل كو�صع �لق�صة 

�أو �حلالة و�لكتابة و�لر�صم على �ل�صور.
�ل�صريع  �لتطور  ظل  يف  �لتقليد  ه��ذ�  �صي�صتمر  متى  �إل��ى  ولكن 
�لذي ي�صري به تطبيق �صناب �صات، و�لذي لواله ملا ظهر �لكثري ممن 
��صتغلو� هذ� �لتو��صل لي�صلو� ملا و�صلو� �إليه �ليوم من �صهرة و��صعة 

تكاد تفوق �صهرة كبار �لفنانني يف هذ� �لعامل؟
من كان يعتقد يف يوم من �الأيام باأن م�صتو�ه �الجتماعي �صيقا�س 
بعدد  متابعيه على تطبيق �صناب �صات، ومن ثم تفتح له مغارة علي 
لعر�س  �إليه  تتودد  �لتي  �ل�صركات  من  �لكثري  م�صر�عيها  على  بابا 

منتجاتها جمانا.
و�إكماال للت�صل�صل، ظهر يف ف�صاء �إعالمنا ما ي�صمى �ليوم بنجوم 
تلمع هذه  �صتظل  و�إل��ى متى  �لقادم  ما  ن��دري  �لتو��صل، وال  �صبكات 

�لنجوم يف ظل وجود هذ� �ل�صبح �ل�صغري؟!

حسن أحمد العواجي
ريتويت

يل
فا

رو
و ب

كن
ت

فريد كـوهين
صاحب أول فيروس كمبيوتر

.Fred Cohen ال�سم: فريد كوهني�
تاريخ �مليالد: 1  يناير 1956.

�جلن�سية: �أمريكي.
�لتعليم: جامعة جنوب كاليفورنيا، جامعة كارنيغي ميلون، جامعة بيت�صرج.

�ملهنة: عامل كمبيوتر، مهند�س.
جمال �لعمل: فريو�صات �لكمبيوتر.

�الإجناز�ت �ملهنية: 
�لعامل. يف  كمبيوتر  فريو�س  �أول  • �خر�ع 

�ملعلومات حماية  يف  متخ�ص�صة  ل�صركة  �لعام  • �ملدير 
على �حلا�صبات �ل�صخ�صية.

متخ�ص�صة. كتب  و10  علمية  مقالة   60 من  �أكرث  • له 

فون مارت

نوكيا 3310 بثوب جديد في األسواق
أعلنت شركة HMD Global الصينية، خال فعاليات مؤتمر MWC17 في مدينة برشلونة اإلسبانية، عودة هاتف نوكيا 3310 بحلة جديدة إلى األسواق. ويأتي 
الهاتف الجديد بعد 15 عاما من النسخة القديمة، ويتميز بأنه أخف وزنا. وقد زود بشاشة ملونة قياسها Inch 2.4، وكاميرا خلفية بدقة 2 ميجا بيكسل مع 
فاش LED وذاكرة Micro SD، إضافة لبطارية سعتها 12000 ميلي أمبير تسمح بالعمل لمدة 31 يوما و22 ساعة من الحديث المتواصل. ولمواكبة العصر 
الحالي، زود نوكيا الجديد بمتصفح Opera Mini لإلنترنت، ومنفذ USB مصغر للشحن وبلوتوث 3.0. ويتوقع أن يتوافر الهاتف في األسواق خال الربع الثاني 

من العام الحالي وبأربعة ألوان مختلفة هي: األصفر واألحمر والرمادي واألزرق الداكن، وبسعر مبدئي قدره 50 دوالرا فقط.

سين التقنية؟ من ذاكرة التقنية

س: ما هو بروتوكول 
نقل الملفات FTP؟

ج: هو اختصار ل� كلمات
File Transfer Protocol وهي 

TCP/ إحدى خدمات تطبيقات
IP التي تجعل من الممكن

نقل الملفات بين أجهزة 
الحاسب اآللي المختلفة 

والمرتبطة بشبكة اإلنترنت.

 Hard تم اختراع أول قرص صلب
Disk عام 1956 من قبل شركة 
IBM، وكان عبارة عن 50 قرصا 
مع بعضها قطر كل قرص 24 
بوصة، ورغم الحجم الكبير 
للقرص الذي أطلق عليه موديل 
350، فإن حجم تخزينه لم يتجاوز 
خمس ميجا بايت فقط.

أول قرص صلب 
في العالم
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سلطان عوض العسيري

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

منصور كويع مشهور العمري
عدنان األلمعي، هادي الشهراني
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ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
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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
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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

أبها 2017

تخصيص مبلغ مالي للعروض المتحفية لمتحف عسير
محمد شامي 

�أك�����دت م�����ص��ادر ل���� »�آف�������اق«، ر���ص��د مبلغ 
م�����ايل ���ص��م��ن م�������ص���روع �مل���ل���ك ع���ب���د�هلل 
�صيخ�ص�س  بالر�ث �حل�صاري،  للعناية 
ل���ل���ع���رو����س �مل���ت���ح���ف���ي���ة مل���ت���ح���ف ع�����ص��ري 
مت  �أن  بعد  �أبها،  مدينة  و�صط  �الإقليمي 

جتهيزه �أخري�.
وي����ع����ود �مل���ت���ح���ف ل��ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة 
على  ويقع  �لوطني،  و�ل���ر�ث  لل�صياحة 

قيمة  ب��ل��غ��ت  ب��ي��ن��م��ا  3400م2،  م�����ص��اح��ة 
�مل�صروع 30.474.561 رياال �صعوديا.

قاعة  �لرئي�صية:  �ل��ق��اع��ات  وت�صم 
عي�س �ل�صعودية، قاعة �لعرو�س �لز�ئرة، 
قاعة �لر�ث، قاعة �الآثار، قاعة ما قبل 
قاعة  املعا�صر،  التاريخ  قاعة  الإ���ص��الم، 
ال��ت��اري��خ الإ���ص��الم��ي، ق��اع��ة امل��ح��ا���ص��رات 

و�لندو�ت.
رئي�صي  بهو  على  �مل�صروع  ويحتوي 
ب���ه رك���ن �ل��ه��د�ي��ا و�ل���ت���ذك���ار�ت، وق��اع��ة 

�ال����ص���ت���ق���ب���ال، وم�����ص��ل��ى رج������ايل و�آخ�����ر 
�ل���زو�ر،  ك��ب��ار  ��صتقبال  وق��اع��ة  للن�صاء، 
و�أخ��������رى ل��ت��ث��ق��ي��ف �ل���ط���ف���ل، وم��ك��ات��ب 
�لن�صائي،  �لق�صم  و�إد�رة  �ملتحف،  الإد�رة 

�خلدمات �مل�صاندة، وجناح �ل�صيافة.
وي����ح����ي����ط ب���امل���ت���ح���ف م�����ن �جل���ه���ة 
للمدينة،  �مل��رك��زي��ة  �ل�صاحة  �ل�صرقية، 
ح��ي��ث م��ب��ن��ى �الإم��������ارة وم�����ص��ج��د �مل��ل��ك 
فندق  مبنى  �ل�صمال  وم��ن  �لعزيز،  عبد 
�ل����ب����الد، و����ص���اح���ة �ل���ب���ح���ار م����ن �جل��ه��ة 

�جلنوبية، وتبلغ م�صاحة  �الأر�س �لكلية 
�ملباين  م�صاحة  تبلغ  بينما  3641،89م2، 

2042،67م2.
وك����ان �الأم����ري ���ص��ل��ط��ان ب��ن �صلمان 
�صابق،  ت�صريح  يف  �أك���د  �لعزيز  عبد  ب��ن 
�أن �لهيئة تعمل حاليا على �إعادة تكوين 
وتطوير �صامل للمتاحف �لوطنية، �لتي 
طريقة  يف  ���ص��و�ء  ج��دي��دة  نقلة  �صت�صهد 
�ل��ت��ع��اون مع  �أو يف  �ل�����ص��ي��وف  ����ص��ت��ق��ب��ال 
�ملد�ر�س �أو يف فتحها للفعاليات �لثقافية 

�أو يف جمال �إعادة جتهيزها بالتجهيز�ت 
�لد�خلية.

وم�����ن �أه���������د�ف �مل���������ص����روع، ع��ر���س 
�مل����ادي ملنطقة ع�����ص��ري، و�إن�����ص��اء  �ل����ر�ث 
م��رك��ز ث��ق��ايف وع��ل��م��ي ي��ع��ت��ن��ي ب��ال��ر�ث 
و�الآث�����ار و�ل���ع���اد�ت و�ل��ت��ق��ال��ي��د، و�إق��ام��ة 
وحفظ  وجمع  وعلمية،  ثقافية  �أن�صطة 
�ل��ق��ط��ع �الأث���ري���ة و�ل��ع��ن��ا���ص��ر �مل��ع��م��اري��ة 
�الآث������ار  وم���ع���اجل���ة  ترميم  �ل���ق���دمي���ة، 

بطريقة فنية.

البسطة.. تاريخ وحي تراثي ينقصه التجميل
�ل��ب�����ص��ط��ة �أح�����د �الأح����ي����اء �ل��ق��دمي��ة 
يف �أب����ه����ا، وه�����و ح����ي ت����ر�ث����ي ي��ت��ك��ون 
م���ن جم��م��وع��ة م��ب��ان وق����الع �أث��ري��ة 
ق���دمي���ة ي���ع���ود ب��ع�����ص��ه��ا �إل�����ى �ل��ع��ه��د 
عامة  ���ص��اح��ة  تتو�صطها  �ل��ع��ث��م��اين، 
�لتقليدية  �لتجارية  �ملحالت  وبع�س 
�ل�����ق�����دمي�����ة، وي�����ق�����ع ع����ل����ى ����ص���ف���اف 
ويربطه  �مل��دي��ن��ة،  و���ص��ط  �أب��ه��ا  و�دي 
ج�صر  �ملدينة  م��ن  �الأخ���رى  بال�صفة 
�لدولة  �أن�صئ يف عهد  عثماين قدمي 

�لعثمانية.
ويعود ت�صمية �حلي بهذ� �ال�صم 
ل����وج����ود �أم����اك����ن �ل���ب���ي���ع و�ل��ب��ائ��ع��ني 

)�لب�صاطني(.
ب�صوقها  �ل��ب�����ص��ط��ة  و����ص��ت��ه��رت   
�ل����ذي ت��ت��ن��وع ف��ي��ه حم����الت �حل���رف 
حمليا،  �مل�صنوعة  و�حللي  �ليدوية، 
و�ل�صجاد و�ملالب�س و�الأو�ين �خلزفية 
ذلك  يف  وك��ان  �لن�صوية،  و�مل�صغوالت 

�لوقت متنف�صا للمت�صوقني.
ك���م���ا ك�����ان م���ك���ان���ا ي��ج��ت��م��ع ف��ي��ه 
يف  وحت��دي��د�  وم�صاء،  �صباحا  �لنا�س 
ويب�صطون  �لب�صطة،  م��ي��د�ن  �صاحة 

فيه، حتى �صمي �حلي بذلك �ال�صم.
وينادي حال �ملوقع باأنه يف حاجة 
�إلى �إعادة تاأهيل وترميم �ملنازل �لتي 
و��صتغاللها لتطوير  قائمة،  ز�لت  ال 
بجانب  تر�ثي  مقهى  �أو  تر�ثي  ن��زل 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى �حل�����رف �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وكذلك  �أ�صحابها،  ودع���م  �مل��وج��ودة، 
�صغرية  كمتاحف  �لبيوت  ��صتغالل 
�لع�صريي  �لطعام  ت��ق��دم  مطاعم  �أو 
�إن�����ص��اء حديقة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي، وك��ذل��ك 

»ح�صن �أبها �لر�ثي« يف حي »�لب�صطة« و�صط مدينة �أبها، بعد �أن �أ�صبح �حل�صن مقهى �صعبياجماورة للحي.
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الصفحة األخيرة

أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa
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األكاديمي

ICACC 2017 :المؤتمر الدولي الثانى لمكافحة الجرائم المعلوماتية
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حفل تدشين اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية
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العالم +
 ه���ذه �لز�وية �لت���ي ت�صاهدونها يف �ص���در �ل�صفحة �الأول���ى يف عهدنا 
�لتطوي���ري �جلديد هي من �أهم �لزو�يا �جلديدة �لتي ��صتحدثناها، 
فه���ي ملخ����س خمت�صر ع���ن �أب���رز �الأح���د�ث �لعلمية يف �لع���امل �لتي 
تلف���ت �الأنظ���ار �إليها؛ وله���ذ� ف���اإين �أدع���و كل ق���ر�ء ه���ذه �ل�صحيف���ة 
�إل���ى �حلر����س عل���ى قر�ءة ه���ذه �لز�وي���ة؛ فه���ي تعك�س تق���دم �ملعرفة 

�الإن�صانية و�لبحث �لعلمي يف �لعامل.
وزميلن���ا �الأ�صت���اذ �أ�صعد �أب���و قاعود هو �لذي يح���رر هذه �لز�وية 
ويختار لها �ل�صورة �ملنا�صبة، وهي من �أ�صعب �لزو�يا، الأن هناك وقتا 
وجهد� يبذله حتى يتم �الختيار �ملنا�صب، وهناك �أي�صا نقا�س م�صتمر 

بيني وبينه حتى ن�صل �إلى �ملو�صوع و�ل�صيغة �ملنا�صبة للز�وية.
 ونح���ن به���ذه �لز�وي���ة �لعلمي���ة نك�ص���ر �حت���كار �خل���ر �لر�صمي 
لل�صفح���ة �الأول���ى يف حماول���ة لبن���اء مدر�ص���ة �صحافي���ة جدي���دة يف 
�ل�صحاف���ة �جلامعي���ة، حي���ث تقت�ص���ر باق���ي �ل�صح���ف �جلامعي���ة يف 
�ململكة ويف �لعامل �لعربي على �إفر�د �ل�صفحة �الأولى الأخبار ر�صمية 

عن �جلامعة �أو �لتعليم �جلامعي.

نافذة

• أسبوعية جامعة الملك خالد
• الصحيفة الجامعية

األكثر انتشارا: 45 الف
نسخة اسبوعيا

• أول صحيفة جامعية
تطبع بنظام الويب

• توزع في كافة
مناطق المملكة وخارجها

• توزع كل اسبوع داخل
صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

سنة امتيازفكرة!
لجميع طالب الجامعة

تطبق كليات �لطب نظام �صنة �المتياز على خريجيها، 
وه����ي �صن����ة ال ب����د للطال����ب م����ن �جتيازه����ا حت����ى يكون 
بجمي����ع  �ل�صن����ة  ه����ذه  خ����الل  �لطال����ب  مي����ر  طبيب����ا. 
�لتخ�ص�ص����ات، وهو ما يك�صبه �خل����رة �لالزمة لبد�ية 
طريق����ه يف ع����امل �لط����ب، كم����ا تفي����ده ه����ذه �لف����رة يف 
حتدي����د تخ�ص�ص����ه �لدقي����ق �ل����ذي يرغ����ب في����ه. وهذه 
�ل�صنة من �لتج����ارب �جليدة �لتي متنح �لطبيب �لثقة 

و�العتز�ز مبهنته وتبني لديه �حل�س �الإن�صاين بها.
وهناك تخ�ص�صات يف �جلامعة غري طبية، ميكن 
للخريجني �أخذ �صنة �متياز فيها يطبقون من خاللها 
م����ا در�صوه خالل �صنو�ته����م �جلامعية، ويكت�صبون فيها 
�خل����رة �ل�صرورية لعملهم، وتل����ك جتربة ميد�نية يف 
جمال �اللت����ز�م بالعمل و�الإخال�س في����ه، الأن �لطالب 
يكون قد �رتبط عاطفيا بعمله وعرف �أ�صر�ره وخفاياه 

من خالل ما يقوم به من عمل يف خمتلف �الأق�صام.
 ه���ذه �ل�صن���ة �صتك���ون حاف���ز� ومعين���ا للطال���ب 
يخت�ص���ر  له �لطري���ق �إلى �صوق �لعمل، الأنها �صتمكنه 
م���ن حتديد م�ص���اره �لوظيفي  و�ملجال �ل���ذي �صيبدع 

فيه م�صتقبال.
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